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אוי אבא אבא ,הגענו ,הגענו לפתח ,פתח
הגאולה .אבא ,אני יודע מה שעומד להיות פחות
או יותר ,אבל אני לא יודע איך לא לפחד אפילו
שאני בוטח בקב"ה במיליון אחוז ,זה יהיה כ"כ
מפחיד ,ואני לא מפחד עבורי ,אני מפחד עבור
עם ישראל .עם ישראל ,העם האהוב כ"כ על
הקב"ה .עם ישראל הוא העתיד של העולם ,של
הנצח ,כי עם ישראל הוא חלק ישיר של הקב"ה.
)"אורייתא ,קב"ה וישראל חד הם" זוהר ח"ג ע"ג(.

אנחנו כותבים הרבה שנים והרבה ממה שאני,
בנימין ,מנחם וכל האחרים שכתבנו במשך יותר
מ 20-שנה – עכשיו זה קורה .הגענו לפתח,
עכשיו צריכים להיות מוכנים באמת למה
שעומד להיות .אני לא יכול להגיד בדיוק מה
שעומד להיות ,אבל בערך אני כן יודע ,אני יודע
מספיק כדי לעזור לכולנו להתכונן.
לפני שנים כשדברנו כך ,אז אנשים שאלו מה
לעשות ואמרנו שצריכים לאגור הרבה אוכל,
הרבה שתיה גפרורים וכו' ,שיהיה לנו אור,
שיהיה לנו איך לבשל וכו' וכו' .ואני אומר לכם
עכשיו – אמרנו כן ,כן שיהיה כי ידענו שזה ירגיע
את כולם .אבל עכשיו בואו נגיע לאמת ,לאמת
הברורה .כל העניין של תהליכי הגאולה
המתחילים עכשיו ובעצם למעשה זה כבר
התחיל ,אבל המטרה של כל התהליכים זה
להביא את כולנו ,את כל עם ישראל לגאולה
השלמה ,להביא אותנו ישירות לקב"ה ,באמונה
וביטחון מלאים בלי פחד וזה תהליך קשה ביותר
וזה לא יהיה פשוט וכולנו צריכים להתכונן בצורה
נכונה.
עכשיו ,טוב יש לכם אוכל ,יש לכם שתיה וכו' –
אבל זה לא יהיה מספיק .לא משנה כמה אוכל
יש לכם ,זה לא רק שאתם תאכלו ,מה עם כולם
מסביב? מה עם השכנים? תמיד יהיו אנשים
שירצו לאכול אצלכם כי אין להם .ויכול להיות
שירצו גם באלימות כי ישנם בני אדם שמוכנים
לעשות כל דבר כדי לחיות גם אם זה לא חיובי.
אבל תירגעו עם ישראל ,זה לא יהיה כך בארץ.
ברגעים הראשונים ,בימים הראשונים האוכל
שיש לכם במחסן אולי ירגיע אתכם ,אבל בשלב
מסוים זה יגמר כמו ביציאת מצרים .ואסור לנו
להיכנס לפאניקה כמו היהודים במדבר שבאו
למשה בטענות שאין מה לאכול .הדבר היחיד
שירגיע אתכם זה הביטחון בקב"ה – שכל מה
שהוא עושה זה לטובתנו ,הוא יודע בדיוק מה
שאנחנו צריכים.
ומה אנחנו צריכים באמת? אנחנו צריכים
לאהוב אותו ,להיות הבנים שלו ,הבנות שלו ,הוא
אבא שלנו .אנחנו צריכים להיות בטוחים ב-
 100%שהוא יציל אותנו .אפילו אם קורה
שאנחנו עוזבים את העולם הזה – זה לא נקרא
למות או להיעלם מהמציאות – זה אומר רק
לעבור למקום אחר בינתיים.
אנחנו צריכים להאמין עם כל האמונה שאנחנו
יכולים להרגיש ,עם כל הלב ,עם כל הנשמה,
אנחנו צריכים להאמין שהקב"ה הוא הכל יכול
והוא יציל אותנו – כי הוא אוהב במיוחד את עם
ישראל ואנחנו נהיה חלק של הנצח.
אנחנו חייבים לעבוד חזק על הביטחון שלנו –
כי רק ביטחון ואמונה יצילו אותנו ,וזה לא משנה
אם יהיה אוכל או לא ,ה' יאכיל אותנו ,זה לא
משנה אם יהיה לנו מים או לא – ה' יתן לנו.
אנחנו נהיה כמו היהודים שיצאו ממצרים והיו
במדבר ,כשיצאנו ממצרים לקחנו אתנו – כסף,
זהב ,בהמות וכל מה שצריך ,יצאנו עשירים –

אבל מה היה חסר לנו? הדבר הכי חשוב –
אוכל! היה לנו רק קצת וה' הציל אותנו – וכך
חיינו  40שנה במדבר בלי כלום – וה' נתן לנו
הכל – גם מים ,גם אוכל ,גם ביגוד – הכל הכל –
קבלנו את מה שהבן אדם צריך בשביל לחיות,
בשביל להתקיים ,בשביל להיות רגועים כדי
שנוכל לשבת ,ללמוד תורה ולהתפלל כדי
להתקרב לקב"ה וכו'.

עם ישראל,
הגאולה בפתח
הגיע הזמן לעלות לארץ ישראל
אל המקום הכי בטוח בעולם
אבל עכשיו עם ישראל ,התרחקנו בצורה
איומה ,ממש פחד עד כמה התרחקנו מהמקור
שלנו ,מהאמת שלנו  -האמת שהיא הקב"ה
והתורה שלו .והכל ,הכל  -ביקום ומעבר ליקום -
זה אך ורק הקב"ה  -ואם אנחנו לא מחזיקים
חזק בתורה  -שהיא הקשר שלנו עם הקב"ה -
אוי לנו .ואפילו אם אנחנו חושבים שאנחנו
קרובים  -זה לא נכון ,בדור שלנו זה לא נכון,
אנחנו כן לומדים תורה – אבל לא כמו שלמדו
פעם שאפילו בקושי היה להם משהו לאכול וחיו
בעניות ולפעמים לא היה להם מעיל בחורף -
ובכל אופן למדו ,למרות הכל חיו קרובים לקב"ה
מאד  -לא כמו הדור הזה .עם כל הקשיים הם
נשארו נאמנים לגמרי לקב"ה עד גיל מבוגר,
וכשהלכו לעולמם  -הם לא פחדו ,זה היה כמו
לעבור מחדר לחדר ,הם ידעו שהמוות הוא לא
הסוף  -זה רק מעבר לשלב הבא .אם האדם הוא
חלק של התורה  -הוא נהיה של הקב"ה ומוות
לא מפחיד אותו ,לא כמו אדם שלא קרוב לאמת.
ואבא ,עכשיו יהיה מבחן ענק ,אנחנו נצטרך
להחזיק חזק באמונה ובביטחון שלנו בקב"ה,
הבעיה היא כי בדור שלנו אין לנו את האמונה
והבטחון הנדרשכים כדי להחזיק חזק בקב"ה,
אין לנו את האמונה שה' הוא הכל יכול ,אין לנו
את הביטחון שה' יציל אותנו ,אין לנו את אהבת
ישראל שה' אוהב כל כך ורוצה מאיתנו .רוב
היהודים אפילו לא שומרים מצוות – שזה מנתק
אותם מהיכולת להאמין ב 100%-שה' הוא בורא
העולם והוא יכול להציל אותנו בשנייה.

בעתיד הקרוב
רוב העולם
יהיה מתחת למים
אנחנו צריכים עכשיו להתחיל להתכונן ,כי עוד
מעט תהיה ירידה חדה בכל הגשמיות שהעולם
משחק עם זה .כל האינטרנטים ,כל הטלוויזיות
והסרטים ,כל הבידור וכל הדברים שעושים את
החיים הרבה יותר קלים – המיקסר ,המקרר,
מכונת הכביסה ,כל הכלים החד-פעמיים ,לא
משנה מה  -כל הדברים שעושים לנו את
העבודה  -זה לא יהיה ,העולם יהיה ריק מכל
הדברים שקוראים לזה קידמה .זה לא קידמה –
זו נסיגה ולמה? כי הגשמיות הזו עושה הפרדה
בין היהודי לקב"ה וזה אסון .זה האסון.
אז בגלל כל מיני סיבות לא יהיה לנו את כל זה
– לא יהיה חשמל ולא יהיו את כל הדברים
שעושים לנו חיים קלים .החיים הקלים האלה
לוקחים מאיתנו את השכל ,זה מרחיק מאיתנו
את היכולת להרגיש אמת ,להרגיש בתוך הלב,
בתוך הנשמה את האמת ,האמת שהיא הקב"ה.
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אז מה אנחנו צריכים לעשות? עוד מעט יגיעו
החגים ,אנחנו צריכים להיות רציניים ולהתפלל
חזק לקב"ה שיציל אותנו ,קודם כל מכל העברות
שלנו .ושלא נשקר לעצמנו שאנחנו בסדר כי
אנחנו לומדים ,נותנים צדקה ,שולחים את

הילדים לחדר ואת הבנות לבתי יעקב ואנחנו
נראים פחות או יותר כמו כל החרדים .זה לא
מספיק ,הבתי יעקב פה בארץ ובהרבה מקומות
בעולם מלאים אפיקורסיות שהכנסנו לבתי הספר
כדי שנמשיך לקבל כסף מהממשלות .המטרה
של הממשלות כאן בארץ ובחו"ל זה להרוס את
הדת היהודית ולעשות אותנו גויים ,חס ושלום.
ואם אנחנו ממשיכים עם זה ,אין לנו עתיד
ובדור הבא לא יהיו יהודים כמו שצריך וה' לא יתן
לזה להמשיך .חוץ מזה ,אנחנו צריכים להתרחק
מהגשמיות ,מכל הגשמיות המיותרת ,היא לא
רק מיותרת – היא אסורה מאד.
כל הלבוש הלא צנוע ,גם של גברים וגם של
נשים .היום גם הגברים הרבה פעמים לא
צנועים ,יש עכשיו מודה של מכנסיים צמודים
שנראים כמו גרביונים וזה מגעיל ,זה שנוא על
השם .זה לא משנה אם זה בצבע שחור ,חולצה
לבנה וכיפה שחורה – זה פסול ואי אפשר ללכת
כך.
נשים עדיין לבושות עם בגדים צמודים וקצרים
ופאות שאסורות לגמרי .אין פאה מותרת ואפילו
אם זו פאה שמעטס לא יפה ,ישנה ועקומה – לא
משנה מה ,וזה כביכול מתאים רק לרבניות – גם
פאות כאלה אסורות כי זה משפיע על כולן .הן
אומרות "הנה הרבנית הולכת עם פאה אז גם לי
מותר ללכת עם פאה" ,והאשה לא תלך עם פאה
כמו של הרבנית – זה נראה מצחיק .כלומר
הפאות "שמעטס" של הרבניות מהוות אישור
לנשים ללכת עם פאות שבלי ספק הן אסורות.
ואני גם לא מבין איך אשה יוצאת החוצה,
ולפני זה היא מסתכלת על עצמה בראי – עם
פאה מושכת עין ,עם איפור ,עם בגד עליון לא
צנוע והשרוולים מגיעים בקושי עד למרפק
וחצאית צמודה וקצרה ,גרביים שקופות או בצבע
הרגל ונעליים מרעישות "קליק קלק ,קליק קלק",
איך היא יכולה לצאת ככה כשהיא יודעת שגברים
יסתכלו עליה – ואי אפשר לא להסתכל עליה,
ויקבלו מחשבות לא צנועות ,איך היא יכולה להעז
לצאת כך לרחוב? היא לא מפחדת? אין לה
שכל? היא לא יודעת שהצניעות היא המצווה הכי
חשובה עבור האשה בשמים )"אמר הקב"ה אין
לך יפה מן הצניעות" מדרש תנחומא ,כי תשא
סימן ל"א(.
מצוות שמירת העיניים ממש קשה היום
לגברים שומרי מצוות לצאת לרחוב עם כל
הפריצות ברחוב החרדי .וזה בכל הארצות ,אין
ארץ שלא סובלת מזה ,גם בקהילות החרדיות
בחו"ל וגם בארץ .וזה אסון ,זה אסון לדור החדש
לחיות במקומות עם חוסר צניעות כזה .פעם היו
לנו מקומות כמו תימן או מרוקו שהלכו צנוע
ממש  -אבל ברגע שהאירופאים הגיעו לארצות
האלה  -גמרנו עם הצניעות .זה לקח זמן
להשפיע על כמעט כולם ,אבל זה הרס את הכל.
עם ישראל ,יש לנו חולשות גדולות  -לא רק
בצניעות ,גם בכשרות יש לנו בעיות .היום אני לא
יודע עד כמה הדברים באמת כשרים .איך זה
יכול להיות? עם אלפי סוגים של אוכל המיוצרים
במאות בתי חרושת בעולם ,ועם כל החומרים
החדשים שמכניסים בכל דבר ודבר ולפעמים
דבר אחד יכול להכיל  20-30סוגים שונים של
מרכיבים ,איך אפשר להשתלט ולבדוק את הכל?
שאלה מאד גדולה .האוכל היום הוא כבר לא
פשוט – הוא מעורב עם כל מיני דברים מהגידול
ועד לצנצנת .איך הם שולטים על זה?
ובכלל העניין של האיפון ,הטלוויזיות ,הסרטים
– כל העסק של הבידור ,אפילו הדברים הכשרים
כביכול – זה הכל הורס את השכל של הבן אדם,
היכולת ללמוד יורדת ,היכולת להבין לעומק
יורדת ויש לנו חברה שטחית וטיפשית.
אמנם ,בכל אופן היהודים בדרך-כלל על רמה
יותר גבוה מהגויים – שכלית ורוחנית ,לא כולם
אבל לרוב .ויש יהודים שהתבוללו כ"כ הרבה
שנים שהם כבר כמו הגויים ממש ולפעמים רק
ניצוץ אחד קטן יכול לעורר את הנשמה והלב שלו
ואז הוא נהיה בעל תשובה ,אבל גם זה לא
מספיק ,היום אפילו בעלי התשובה הם לא כמו
של פעם .יש חזקים מאד ויש שאפילו אחרי 20
שנה ויותר של תשובה חוזרים לאחור שלא נדע.
וזו תופעה לא קטנה בעולם החרדי .ויש הרבה

חרדים בכל העדות החרדיות שיורדים בצורה
איומה – אפילו שלבושים כמו חרדים והשכנים
שלהם לא יודעים – אבל הם מחללים שבת בלי
מצפון ,אוכלים טרף בלי מצפון.
אני בוכה על העם שלי – עם הרבה הרבה
דמעות ,ויותר מזה – הקב"ה בוכה – וכל דמעה
שלו שיורדת לעולם הזה – גורמת לרעידת
אדמה ויש הרבה מאד רעידות אדמה בזמן
האחרון ויש הרבה אסונות טבע.
)"א''ר אלעזר בר אבינא אין פורענות באה לעולם
אלא בשביל ישראל שנאמר }צפניה ג{ רש"י:
בשביל ישראל .ליראם כדי שיחזרו בתשובה.
)יבמות ס"ג(.
)הערה :רצינו לבדוק כמה רעידות אדמה היו
משך היממה האחרונה .ישנו גוף ממשלתי
בארצות הברית בשם  USGSהמפרסם באופן
שוטף את נתוני רעידות האדמה בעולם ,בדקנו
שם ומצאנו כי ביממה האחרונה היו  45רעידות
אדמה בעוצמה של למעלה מ 2.5-בסולם
ריכטר(.
ישנו הסבר הגיוני המתאים לרוב האוכלוסיה
של העולם כאילו שזה נגרם ע"י ההתחממות
הגלובלית או הזיהום אוויר וזה שקר גמור ,אבל
ההסבר השני שאסונות הטבע נגרמים ע"י הכוכב
המכונה ניבירו או השביט כמו שכתוב בזוהר וזו
האמת) .זוה"ק שמות ז' ע"ב' :יְקּום ִמ ְּס ָטר ִמְזרָח,
ְׁש ְב ָעה ּכֹו ָכ ִבין
ַה ָטא ְּבכָל ַּגוְונִין ,ו ִ
ַחד ּכֹו ָכ ָבא ְמל ֲ
ְההּוא ּכֹו ָכ ָבא('...
ְס ֲחרָן ל ַ
"ח ָרנִין ּד ַ
ֲ
אסונות הטבע נגרמים בגלל הכוכב שהוא
בעצם מערכת של מיני שמש ושבעה כוכבי לכת
הסובבים אותו וכבר מרחוק הוא מחמם את
כדור-הארץ וגורם לאסונות הטבע .והכוכב מגיע
ישירות מהקב"ה – דבר שהוא שמימי לגמרי .ה'
שולח אותו ויותר מזה – זה בא מהדמעות של
הקב"ה.
עם ישראל ,אנחנו חייבים לקחת את עצמנו
בידיים ולהוריד את כל הדברים שהם טרף – לא
רק אוכל ,גם בגדים לא צנועים ,בידור ,סרטים
וכו'.
ולהבין מה זה כסף ,הכסף יעלם ,עוד מעט הוא
לא יהיה שווה כלום .אמרנו את זה לפני הרבה
שנים – אבל עכשיו רואים איך שהערך של הכסף
– יורד ויורד ויורד והתחילו עכשיו פשיטות-רגל
של הרבה חברות וזה ימשך עד שהכסף יהיה
אפס או כמעט אפס .הכסף לא יעזור לנו") .אין
בן דוד בא עד ...שתכלה פרוטה מן הכיס" בבלי
סנהדרין דף צז(.
ומה נעשה? את כרטיס האשראי נזרוק לפח
בסופו של דבר .ויהיו חובות עד השמים – ובעצם
כבר היום יש .שמעתי שיש יותר מחצי מליון
תיקים בהוצאה לפועל ,ויותר גרוע זה שאנשים
אפילו לא מנסים לצאת מזה – כי אין להם שום
אפשרות לצאת מזה מאף כיוון .ואת זה הרשעים
עושים – נותנים הלוואות והלוואות והלוואות –
לעשות אותנו עבדים ,ואנחנו עבדים – כי אנחנו
מאמינים שהכסף מציל אותנו ,אבל הכסף הוא
אחיזת עיניים ,הוא לא קיים – הוא כאילו.
אנחנו צריכים להבין -
הקב"ה עושה את כל זה כדי שנבין שאנחנו
צריכים פשוט להתרגל לחיות אך ורק באמונה
ובטחון שהקב"ה – הוא הכל יכול ואם אין לנו
כסף ואנחנו מבקשים הוא יתן לנו ,הוא לא צריך
לתת לנו כסף – הוא יתן לנו כל מה שאנחנו
צריכים .אוכל וכו' – אנחנו נקבל את מה שאנחנו
צריכים  -בלי כסף.
אנחנו צריכים עכשיו להתרגל לזה – שאנחנו
לא יכולים לסמוך – לא על הדולר ולא על
השטרלינג ולא על היורו ולא על שום סוג של
כסף ,אנחנו צריכים להתפלל ולבקש מהקב"ה
לתת לנו מה שאנחנו צריכים ,ובינתיים אולי הוא
יתן לנו את הכסף עצמו ואולי הוא לא יתן לנו
כסף אלא את הדבר שבקשנו .אבל אפילו אם זה
יאחר להגיע – אנחנו צריכים להאמין.
הקב"ה יבחן אותנו ולא להיכשל ,אם אנחנו
בוטחים בקב"ה נראה ניסי ניסים כמו המן ,השלו
ובאר מרים .ואם אנחנו לא בוטחים בקב"ה לא
נראה את המן אפילו אם ירד לנו מול העיניים
ואני מאד חושש לגורל של מי שלא מאמין .ואם
אנחנו יהודים אמיתיים ,ה' יעזור לנו ויציל אותנו.
ה' יציל גם חלק מהגויים ,אבל עיקר העיקרים
זה עם-ישראל ובגלל זה הגויים שונאים אותנו
כ"כ ורוצים לגמור אותנו ,כי את האמת הזו הם
יודעים .ואלה ששולטים על העולם עכשיו – הם
עובדים ע"ז ומתפללים לשטן שלא נדע והם
יודעים את זה ,ומשך כל ההיסטוריה של העולם
– הם ידעו את זה ,הם יודעים שהיהודי הוא
האהוב של הקב"ה ,והגויים עם כל הכוחות
שלהם מנסים לגמור אותנו.

העולם עכשיו כביכול תחת השלטון של השטן
עצמו .ה' ישחרר אותנו מזה – אבל אנחנו צריכים
לרצות להשתחרר מהשקר.
השקר הוא כ"כ גדול שאי-אפשר לתאר ,הוא
מפלצת והוא שולט כמעט על כל בן אדם בעולם
שלנו היום .ולמה? כי נהיינו חלשים – כי עגל
הזהב עוד מושך אותנו ואנחנו צריכים לחזור
לאמת.
אתם תראו כי מה שאני כותב עכשיו – זו
אמת ,כבר יש פשיטות רגל גדולות מאד ,יש
עליות וירידות חדות בבורסות בעולם ,יום ככה
ויום ככה וזה מראה על חוסר יציבות כלכלית.
אני מבקש מאד מאד עם כל הלב שלי עם כל
הנשמה שלי – מכל יהודי – לעשות אחורה פנה
וללכת רק לכיוון הקב"ה – לבטוח רק בו ולא
בגשמיות שלנו ,כי עוד מעט לא תהיה לנו
הגשמיות המוגזמת הזו ,אנחנו נהיה תלויים אך
ורק בקב"ה ,ובעצם גם עכשיו זה כך – אבל
אנחנו חושבים שאנחנו תלויים בראשי ממשלות,
במשטרה ,בבתי החולים ,ברפואה ובכל מיני
דברים וכו'.
עם ישראל ,אני לא אמרתי את הכל ,אבל ממה
שאמרתי – אתם יכולים להבין – מי שיש לו
נשמה יהודית באמת ,או אפילו גוי שמבין אמת –
יכול להבין איפה אנחנו נמצאים – ובאיזה סכנה
אנחנו נמצאים .אנחנו חייבים לחזור לאמת,
לחזור לקב"ה כמו שצריך.
ולא לפחד ,כי אם היהודי יהיה עם הקב"ה –
הקב"ה יהיה איתו .הקב"ה יציל כל נשמה
שעמדה בהר סיני ,הוא יציל את כולנו – אבל
אנחנו צריכים לחזור בתשובה ,סנהדרין צ''ז:
"אם ישראל לא יעשו תשובה ,הקב''ה מעמיד
להם מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין
תשובה" .אנחנו צריכים להראות לקב"ה שאנחנו
נאמנים ולא כמו במדבר – כאשר ראינו כי משה
רבינו לא מגיע בדיוק בשעה שחשבנו ,אז יצרנו
את עגל הזהב ,ומאז – אפילו שעגל הזהב נהרס
 הוא עדיין קיים ,הוא קיים בעולם הרוחני שלהשטן והוא משתמש בזה בכל דור ודור.
עם ישראל ,בואו נעצור את זה עכשיו ,בואו
נלך אך ורק לקב"ה .בואו נהיה נאמנים אך ורק
לקב"ה ולא לדולר ולא לשטרלינג ולא ליורו ולא
לשום דבר – רק לקב"ה .אם נהיה נאמנים לו –
נגיע לנצח בעזרת השם ואם לא
הרבה מכם יגידו כי מה שאני אומר זה מפחיד,
והם לא רוצים לפחד ,אבל חייבים לפחד ,כי זה
רציני ביותר ,זה הדבר הרציני ביותר שקרה מאז
שקבלנו את התורה ,אז אנא ,תקראו את זה
ירא ִמ ַפּ ַחד
ברצינות כי זה רציני באמת" .אַל ִתּ ָ
וּמשֹּׁאַת ְר ָשׁ ִעים ִכּי ָתבֹאֻ .עצוּ ֵע ָצה וְ ֻת ָפר
ִפּ ְתאֹם ִ
ַדּ ְבּרוּ ָד ָבר וְ לֹא יָקוּם ִכּי ִע ָמּנוּ ֵאל :וְ ַעד זִ ְקנָה ֲא ִני
ַא ִני ֶא ָשּׂא
יתי ו ֲ
יבה ֲא ִני ֶא ְסבֹּל ֲא ִני ָע ִשׂ ִ
הוּא וְ ַעד ֵש ָ
ַא ַמ ֵלּט":
ַא ִני ֶא ְסבֹּל ו ֲ
וֲ
שאלה :מה עם הממשלה והבחירות?
תשובה :אם זה לא היה כ"כ עצוב אז זו הייתה
קומדיה טרגית ,אבל זה עצוב מאד.
סוף סוף מגלים את השטחיות והאנוכיות שלהם.
אנחנו רואים כבר את הסוף של המדינה ,של
מדינת ישראל אשר רשעים בנו אותה ,תכננו
אותה והשתמשו ביהודים טובים כדי לבנות
אותה .אבל מאחר ולמנהיגים הרשעים יש מטרה
לחסל ח"ו את הדת היהודית ,אז עכשיו ה'
מבלבל אותם ומוריד אותם ובעתיד הקרוב הכל
יתפרק .היהודים האמיתיים שמאמינים בקב"ה
ולא במדינת ישראל לא צריכים לפחד .היהודים
מאמינים שחזרנו לארץ-ישראל ולא למדינת-
ישראל שהיא מדינה זרה שאינה שייכת לעם-
ישראל.
ואל תבלבלו את המילים שלי  -ארץ-ישראל
שייכת אך ורק ליהודים שהקב"ה נתן לנו אותה
וזה ישאר שלנו לנצח .ומדינת-ישראל – בעתיד
הקרוב תתפורר ותיפול וכל המנהיגים הרשעים
הפחדנים יברחו מפה ,וכאשר ה' יהרוס את רוב
העולם הם ילכו יחד איתם...
שאלה :מלמדים אותנו חז"ל כי הגאולה תהיה
ֵאת ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם
ִימי צ ְ
כמו ביציאת מצרים )"ּכ ֵ
ִפלָאֹות ":מיכה ז' ט"ו( ויהיו ניסים כמו
ְאּנּו נ ְ
"ר ֶ
ביציאת מצרים .מתעוררת השאלה לגבי עניין
ּיֹאמר
ִׂש ָר ֵאל וַ ֶ
ִקנֵי י ְ
מֹׁשה ְלכָל ז ְ
ֶ
ִקרָא
הקורבן" .וַּי ְ
חֹתיכֶם
ׁש ְּפ ֵ
ְמ ְ
ּוקחּו ָלכֶם צֹאן ל ִ
ׁשכּו ְ
ֵהם ִמ ְ
ֲאל ֶ
ְׁש ֲחטּו ַה ָּפ ַסח ":על מנת להיגאל היינו צריכים
וַ
להוכיח לקב"ה שאנחנו נאמנים לו .כל משפחה
היתה צריכה לשחוט כבש ולתת את דמו על
משקוף הדלת .הכבשים היו עבודת האלילים
במצרים ,לשחוט אותם לעיני המצרים היה
מעשה לא קל .השאלה היא מה הקרבן שאנו

צריכים להקריב היום על מנת להוכיח לקב"ה
שאנחנו נאמנים לו ,שאנחנו אוהבים אותו?
לעניות דעתי עבודת האלילים של היום היא
הסגידה לחיצוניות ,ליופי וזה בא לידי ביטוי
בפריצות הלבוש ,איפור ,בשמים ,פאות נוכריות
וכו' ,מקדישים לזה הרבה תשומת-לב ,הרבה
כסף והרבה זמן ...מה דעתך?
תשובה :אבא ,מצוין – זה בול .זה דבר שכל
יהודי צריך לדעת את זה ולחיות את זה .זה מה
שיציל אותנו עכשיו .עוד מעט אנחנו נכנסים
לחיים קשים ביותר .כל המשחקים האלה עם
הבחירות – זה הכל הצגות וזה מתוכנן .יש
לרשעים משהו גדול ומפחיד שמחכה לנו ,אבל
מי שקרוב לה' באמת ,מאמין בה' ,משתדל – אין
לו מה לפחד .זה לא יהיה קל – אבל לא יהיה לו
מה לפחד .והעיקר זה להראות לקב"ה שעם-
ישראל באמת נאמן לו עד הסוף ,שאנחנו
מאמינים ובטוחים בלי ספק שהוא הקב"ה ורק
הוא הכל יכול ואנחנו נראה לו את הנאמנות שלנו
בזה שאנחנו משתדלים לעשות את רצונו עד
הסוף ובלי ספק הוא יציל אותנו.

העולם הוא כמו סדום ועמורה

דניאל ,י"ב-כ"ג תשרי תש"פ )(11/10/2019

אבא אבא אבא יש לי מסר ,המסר הוא קשה
ואני מבין שחייבים למסור את זה .אנשים יאמרו
"אבל זה מפחיד" ,נכון זה מפחיד ,אבל יהודי
צריך לדעת ממה מותר לו לפחד וממה אסור לו
לפחד .מותר לו לפחד מלרדת מהדרך שה' נתן
לנו ,מותר לו לפחד שמא הוא יהיה אפיקורס,
מותר לו לפחד שמא ילך לכל מיני בידורים
שיורידו את הקדושה שלו .צריכים לפחד מחוסר
צניעות שגם מורידות את הקדושה של הבן-אדם.
הקדושה זה דבר מאד מאד חשוב ליהודי שרוצה
להיות קרוב לקב"ה ,אי אפשר להתקרב לקב"ה
בלי קדושה .כל דבר שמרחיק אותנו מהתורה
הקדושה – מרחיק אותנו מהקב"ה – ומזה
צריכים לפחד פחד מוות .אבל כשיהודי עומד
במבחן קשה – אסור לו לפחד .אם הוא עומד
בזה ולא עוזב את הקב"ה – אז הוא ניצח.
אני חושב שכל היהודים שיש להם קצת שכל,
שיש להם קצת נשמה יהודית מבינים שהעולם
במהלך ה 30-40 -שנה אחרונות נהפך למשהו
אחר לגמרי ,משהו שמאיים עלינו גם פיזית וגם
רוחנית.
איום של פגיעה בגוף שלנו – לא צריך להפחיד
אותנו ,אבל פגיעה בקדושה ,באמונה ובביטחון
בה' יכולה להביא את הבן אדם למצב שיעלם
בכלל מהמציאות של העולם – זאת אומרת
להיעלם ולא לחזור .וזה הדבר הכי גרוע – זה
אפילו לא גהינום – זה לא כלום .הגיע הזמן –
אם לא רוצים לפחד ,שכל היהודים יתאחדו עם
הקב"ה ,כי אם לא אז יהיה אסון גדול.
אני רוצה לומר לכם ,להסביר ולתאר לכם –
איך נראה העולם הזה :החפץ-חיים אמר שיהיו 3
מלחמות גדולות ,מלחמת העולם הראשונה ו25-
שנה אחרי זה תהיה מלחמת עולם שניה,
שהחלה בדיוק  25שנה לאחר מכן ומלחמת
עולם שלישית – שאנחנו עומדים בפתח של
מלחמה זו עכשיו .זה מאד מפחיד לחשוב
שיכולה להיות מלחמה עם פצצות גרעיניות ויש
כיום פצצות יותר "משוכללות" שיכולות להשמיד
ערים שלמות כמו ניו-יורק חס ושלום ,או פריז
ח"ו או לונדון ח"ו .והיו יהודים גדולים שראו את
זה לפני מאות שנים ואפילו יכלו להגיד איזה
ערים יפלו ,אבל באמת זה לא מפחיד ולמה זה
לא מפחיד? כי איך שלא יהיה – את הנשמה
שלנו – זה לא יכול להרוג ,זאת אומרת שהם לא
יכולים להרוג אותנו.
אבל יש מצב אחר – לא מות רגיל – אלא מות
שהם רוצים לעשות לנשמות שלנו ,לנשמות
הנצחיות שלנו – ואם הם מצליחים – זה יכול
למחוק אותנו ח"ו .אני יודע שהמילים שלי יכולות
להפחיד אתכם ,אבל אתם חייבים לשמוע את
זה ,אתם חייבים לקרוא את זה.
הם עובדים מאד קשה על זה ,מאד ולצערי
אנחנו רואים שיש להם הצלחות .אבל ההצלחות
שלהם הם לא באמת הצלחות – כי זה כמו
כשהיהודים יצאו ממצרים והלכו במדבר ,ועמלק
ראה שיש יהודים שהם מחוץ לענני הכבוד
ששמרו עליהם – אותם הם הרגו .ולמה? כי הם
היו ערב רב.
ובינתיים ,היהודים שהרשעים תופשים ,חלק
גדול מהם הם לא נשמות יהודיות אמיתיות ,אבל
ביניהם יש גם נשמות של יהודים אמיתיים ואנחנו
צריכים למשוך אותם אלינו ,להביא אותם פנימה
אל תוך ענני הכבוד .ובשביל זה אנחנו צריכים

להידבק לקב"ה עם כל הכוחות שלנו ולהתנגד
לכל ההנאות האסורות שעמלק מציע לנו,
שהשטן מציע לנו ,כל הגשמיות המיותרת
שמציעים לנו ומושכים אותנו עם זה.
עם-ישראל ,אני אגיד לכם כמה עובדות עכשיו
– יש חוקים חדשים בעולם ,חוקים חדשים עבור
החינוך של הילדים שלנו ,של כולם – גם ליהודים
וגם לגויים .בעיקר בארצות הדמוקרטיות כביכול,
אבל תבינו – הדמוקרטיה היא גם שקר .אתם
חושבים כי העם הוא השולט בדמוקרטיה? הוא
לא שולט ,זה שקר ,הכל פוליטיקה ,גם פה
בארץ .עכשיו ,כל הארצות הדמוקרטיות הן כאילו
מתנהלות לפי רצון התושבים וזה לא נכון .יש
קבוצה של אנשים ששולטים באופן מוחלט על כל
הארצות הדמוקרטיות והלא הדמוקרטיות.
ועכשיו יש להם תוכניות שהם רוצים להפעיל
ובמיוחד על היהודים – להרחיק אותנו בצורה כזו
מהקב"ה שלא נדע ,שח"ו לא נוכל לחזור .ואיך
הם יעשו את זה?
קודם כל הם תפשו שזה לא מספיק להרוג את
היהודים .גם בארצות הדמוקרטיות שנלחמו נגד
הנאצים המנהיגים החשובים ידעו שהנאצים
רוצחים את היהודים – והסכימו עם זה .הנאצים
הרגו את הגוף של היהודים ,אבל כל יהודי אמיתי
שנכנס לתאי הגזים – נכנס עם שמע-ישראל וזה
חיסל את היכולת של הסיטרא-אחרא למשוך
אותו אליו ,אז הם נכנסו ישר לגן-עדן וניצלו .כל
אלה שכביכול מתו בתאי הגזים או בצורה אחרת
אבל הספיקו להגיד שמע ישראל נכנסו ישר לגן-
עדן בלי לסבול.
עכשיו – הרשעים תפסו שאם הם גורמים
ליהודי לעשות עבירות וללכת נגד הקב"ה ח"ו –
אז הוא יאבד את הנצחיות שלו וזו התוכנית
שלהם עכשיו .הם נכנסו לבתי-יעקב ולא רק
בארץ והכניסו צורת לימוד שגורמת להחליש את
היהדות.
הסמינרים כבר הפכו לאוניברסיטאות ה'
ישמור .והבנות יוצאות משם עם רצון לעבוד
ולעשות קריירה והבעל ילמד .נכון שהיו צדיקות
גדולות בהיסטוריה שלנו שיכלו לעשות כזה דבר,
אבל הן לא איבדו את האידישקייט שלהן כי עבדו
בדברים שלא היו צריכות לצאת מהבית ,או
פשוט סמכו על הקב"ה – ועם הביטחון הזה
תמיד היה מה לאכול ,אולי לא כ"כ הרבה – אבל
הן היו מוכנות להקריב בשביל זה – ולא לקלקל
את הילדים שלהם כי האמא צריכה להיות כל
הזמן בעבודה ,ובעבודה זה לא תמיד כמו
שצריך ,עם גברים ונשים וכו' וכו' .ואני יודע
שתגידו לי "אבל יש מקומות שרק נשים עובדות
וכו' – ".אבל גם זה לא כשר כי לילדים אין אמא
ואמא זה דבר מאד חשוב בבית יהודי ,ובדברים
מסוימים אפילו יותר חשובה מהאבא .אבל אבא
לא יכול להיות אמא ואמא לא יכולה להיות אבא.
וישנו עוד דבר חשוב שלא אוהבים לדבר על
זה אבל הוא קיים בעולם החילוני וגם בעולם
ּׁשה:
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חמורות בתורה.
העולם החילוני מקבל את זה שישנם כל מיני
סוגים של משפחות כדבר מותר ושצריכים לקבל
את זה ולהבין אותם .הרשעים מנסים להכריח
את החרדים ללמד בבתי הספר כאילו שזה
מותר ,אבל אנחנו צריכים לדעת ברור  -כי כל מי
שמתקרב לזה מאבד את העולם הבא שלו.
לפני כ 800-שנה בעיר יורק באנגליה ,איימו
על היהודים שאם לא יסכימו להתנצר אז יהרגו
אותם והם פחדו שלא יהיה להם מספיק כח
להילחם נגד הסיטרא-אחרא אחרי שיתנצרו – אז
הם הרגו את עצמם .יש ויכוח אם היו צריכים
לעשות את זה או לא ,אבל הם ידעו שאפילו אם
זו עבירה – הם יצילו את הנשמה היהודית
שלהם .אני לא פוסק אבל אני אגיד לכם -
המעשים שלהם התקבלו בשמים בגבורה .ה'
רוצה שנחיה על קידוש ה' ולא נמות על קידוש
ה'.
עם ישראל – אני לא רוצה להפחיד אתכם .אין
פחד ליהודי מכל דבר שמקרב אותו לקב"ה ,יש
פחד ממה שירחיק אותו מהקב"ה – כי זה המוות
האמיתי ואל תשכחו את זה.
אנחנו מגיעים לזמנים קשים ,אנחנו בפתח וזה
יביא אותנו בסוף לגאולה השלמה .כדי לקבל
משיח וכדי להכיר אותו נצטרך להיות קרובים
לקב"ה והוא האמת .אני לא אומר לכם את
הדברים האלה להפחיד אתכם – אני אומר לכם
את זה כדי לפתוח לכם את העיניים.
אנחנו בא"י ,גרים במדינה בה השלטון כביכול
נבחר על ידינו ,אך מאז קום המדינה ועד היום
המנהיגים החשובים כמו בן-גוריון למשל היו חלק

של המאפיה העולמית ,הנקראים בשמות סדר
עולם חדש או אילומינטי .והם רוצים להוריד את
היהדות שלנו ,עם כל הכוחות שלהם ,הם רוצים
להפריד אותנו מהבורא שלנו ,הבורא הכל יכול
אבל זה לא – יצליח .מי שחזק יגיע לנצח ,ומי
שלא חזק – יעלם וזה הכי גרוע .מי שבינוני –
יגיע לגהינום ח"ו – אבל שם הוא יתקן את עצמו
ואז הוא יהיה נקי .הגהינום הוא לא הסוף,
הגהינום הוא שלב שבא לנקות אותנו לפני
הכניסה לגן-עדן .ומי שלא דבק בקב"ה אוי לו,
אוי לו.
נצטרך עכשיו להיות חזקים מאד .באמריקה
ובאנגליה מדברים על חוק שאפילו בבתי-ספר
פרטיים חייבים ללמד את הנושאים שמשרד
החינוך מכתיב להם ,ואם ההורים חושבים לקחת
את הילד וללמד אותו בבית ,אז המדינה יכולה
לקחת מההורים את הילדים כי הם נחשבים
להורים לא אחראיים לגדל אותם .אתם מבינים?
אתם מבינים מה זה רשעות?
ובארץ ,אתם חושבים שאפילו אם המורות
יקבלו משכורות יותר גבוהות או שיבנו להם בתי
ספר יותר מפוארים – אז אפשר לעשות לא
בדיוק מה שהרשעים רוצים? לא ,זה לא ילך ככה
– יש להם מפקחים ומפקחות חילונים שבודקים
כל הזמן מה מלמדים.
הרשעים חושבים שהם יצליחו – אבל היהודי
הוא יצור מעניין מאד ,כי בדיוק ברגע שהרשעים
בטוחים שהם מנצחים ,כמו המן – אז היהודי
עצמו הופך הכל ואומר – עד כאן ,אני לא מוכן
להכעיס וללכת נגד הקב"ה עוד פעם אחת – ולא
משנה מה שתעשו לי ,אני לא אלך נגד .וברגע
שהיהודי מקבל אומץ כזה – הוא מנצח את כל
המיליארדים של גויים שרוצים לחסל אותנו.
עם ישראל – יש בארה"ב מאות מחנות ריכוז
ענקיים דומים לאלה שהיו בגרמניה וקוראים לזה
פימה-קמפס ) .(FEMAהיה לי קשה להבין
בשביל מה זה ,כולם מוכנים עם צוותי אחזקה
וכרגע הם ריקים .הם כביכול נבנו עבור מקרים
של אסונות טבע אבל למה הם מוקפים בגדרות
תיל גבוהות שאי-אפשר לברוח ,האם זה באמת
מיועד לאסונות-טבע? שאלה שאני לא יודע את
התשובה ,אבל זה מפחיד אותי.

עם ישראל הגיע הזמן
אם אתם רוצים או לא רוצים,
הגיע הזמן להגיע לארץ ישראל
אני יודע שבכל העולם האנטישמיות עולה
ועולה ,ואני אגיד לכם עוד דבר – יש אמריקאים
עשירים מאד ואנגלים עשירים מאד שתמכו
בהיטלר והנשיא רוזוולט לא היה תמים ,אני רק
אגיד שאנשים רשעים מכינים מצב קשה בכל
העולם .ואם אתם חושבים שממשלת ישראל
תציל אותנו – היא לא תציל אותנו .אם אתם
חושבים שטראמפ או אלה מהדמוקרטים יצילו
אותנו – הם לא יצילו אותנו ,הם כולם האויבים
שלנו.
הרשעות והשנאה ליהודים קיימים כמעט בכל
העולם בין הגויים ,אבל במיוחד השנאה של
האירופאים ,הרוסים והאמריקאים .היא התחילה
ברומא והתפשטה בכל אירופה ובכל הארצות
הנוצריות .כמעט כל אירופאי נולד עם גנים של
שנאה ליהודים .גם הערבים שונאים אותנו בגלל
שהם רוצים את ארץ ישראל.
והעם הזה הקטנצ'יק – עם ישראל – הוא
ישרוד בסוף וכל הרשעים יעלמו .הם בנו לעצמם
הרבה בונקרים ענקיים בכל העולם ,הם לא
מתכננים להכניס את כל הגויים לשם – רק את
הנבחרים .הצוות הטכני שמפעיל את הבונקרים
כבר בפנים ,הם חייבים להיות שם לפחות שנה
לפני שצריכים את זה.
ומה קורה עם מזג האוויר? התחילו רק עכשיו
לפרסם כי הקטבים הצפוני והדרומי נמסים
בצורה מהירה ומדהימה ביותר ,ולמה כל זה
קורה? אפשר להגיד שזה בגלל ההתחממות
הגלובלית ,אבל אנחנו יודעים שזה בגלל כוכב
השביט שהוא בעצם מערכת עם מיני שמש
במרכזו שבא לכיוון שלנו ויש לו  2זנבות ארוכים
באורך מיליוני ק"מ ובתוכם מיליארדים של
מטאורים ,אסטרואידים ואבנים מהחלל ובגלל
שיש לו כוח משיכה מגנטי חזק הוא גורם לכל
השינויים הקשים בכדור הארץ ,הרבה יותר
קשים ממה שאתם חושבים.
ומי שלח אותו? הקב"ה ,כוכב השביט הוא
משהו שמימי והוא הולך לאן שהקב"ה מכוון
אותו ,כמו במבול )"בשעה שהקב''ה ביקש
להביא מבול לעולם נטל שני כוכבים מכימה
והביא מבול לעולם" ברכות ,נ"ט (.ובעוד כמה

זמנים כמו יציאת מצרים )שמות י' י' ,רש"י :אמר
להם פרעה ,רואה אני באיצטגנינות שלי אותו
כוכב עולה לקראתכם במדבר(.
לרשעים אין מושג ממה שעומד להיות ,הם
יודעים רק מה שהם חושבים שיהיה והקב"ה
מכין להם הפתעה גדולה .הם חושבים שיש להם
שליטה כי יש להם בונקרים משוכללים מאד .עם
ישראל – הרשעים הם טיפשים ושום דבר לא
יעזור להם כי הקב"ה הוא השולט ולא אף אחד
אחר .הכל כתוב בספרים הקדושים שלנו ,אפילו
על ניבירו המופיע בשם השביט ובעוד כמה
שמות בזוהר.
ה' הוא השולט וכל המיליארדים של גויים
שחושבים שיצילו את עצמם – הם חושבים שהם
יכולים לנצח את הקב"ה ,כי הם יודעים שהקב"ה
קיים והם חושבים שהשטן עצמו שהקב"ה ברא
ושלח אותו אליהם ,אל הרשעים ,הם חושבים
שהם יכולים לנצח את הבורא שהוא הכל יכול,
אבל תהיה להם הפתעה.
אני לא יודע בשביל מה מחנות הריכוז )פימה
קמפס( בארה"ב נבנו ואני חושש מאד שזה גם
בשבילנו – בשביל היהודים ה' ישמור ואולי לעוד
סוג של אנשים שהם רוצים להיפטר מהם ,אבל
זה לא יעזור להם ,מי שעם ה' ינצל.
אם מה שאמרתי מפחיד אתכם ואתם אומרים
"מאיפה אתם יודעים את זה? מי אומר שזה
נכון? למה אתם מספרים לנו את זה?" אנחנו
מספרים לכם את זה כדי להציל אתכם ,להציל
את מי שרוצה לשמוע.
הגענו לרגע שכל העולם כבר השתנה וישתנה
עוד יותר ,כל העולם התחיל בהתקדמות רבה
להיות כמו סדום ועמורה ,כמו בזמן לפני המבול,
כמו במצרים לפני שה' הוציא אותנו משם .אתם
רוצים להיות כמו בת-יענה שטומנת את ראשה
בחול ולא לדעת מה קורה? זו הבחירה שלכם.
לצערי הרב אין לנו מנהיגים מספיק חזקים ,אבל
רואים כבר יהודים שמבינים כי מה שאני אומר זו
אמת וכמעט כל הנבואות כבר התגשמו.
אנחנו נכנסים עכשיו לשלב האחרון לפני
הגאולה השלמה ,זו לא הכניסה לפני הכניסה,
זה לא המעבר עד לכניסה ,זו הכניסה .וכדי
לשרוד אנחנו צריכים להיות  100%עם הקב"ה.
אסור לנו לרדת אפילו סנטימטר אחד ,רק לעלות
ולא להקשיב לרשעים ,לא לתת להם את היכולת
למשוך את הרצון שלנו לכיוון הגשמיות
והתשוקות כמו שהם רוצים ,כי הם יודעים
שהקב"ה שונא זימה )"אמר להם בלעם:
אלוקיהם של אלה שונא זימה הוא ":בבלי
סנהדרין ק"ו (:והם רוצים להרחיק אותנו
מהקב"ה.
אנחנו צריכים להחזיק חזק בתורה הקדושה
שלנו ,באמונה ובביטחון בה' .אני מבקש מכם,
אני עם דמעות בעיניים ואני בוכה על כל נשמה
יהודית.
...כן זה יהיה קשה ,אבל נשרוד אם לא נעזוב
את הקב"ה .אין עוד מלבדו בכל העולם ,בכל
היקום ומעבר לזה .ואם נהיה חזקים – לא תהיה
נשמה אחת שתלך לאיבוד ,אנחנו נגיע לנצח
נצחים ,נהיה שוב ממש חלק קרוב יותר לקב"ה.
עם ישראל שבגולה ,הגיע הזמן ,הגיע הזמן
לארוז את החפצים ולעלות לארץ-ישראל למרות
שגם בא"י יש סכנה ,אך הסכנה העיקרית היא
הסכנה הרוחנית – והיא פחותה בא"י .אמנם
החשבון הכלכלי הפשוט לא מצדיק עליה לא"י –
אך זה המבחן שלנו כי ברור ללא ספק שאנחנו
עכשיו לפני הגאולה השלמה ,וכל יהודי שאורז
את הדברים שלו ומגיע עכשיו לארץ ישראל ,לא
למדינת ישראל – זה יציל אותו ואת המשפחה
שלו.
השאלה הבאה נשאלה בטעות פעמיים ,להלן
השאלה ושתי התשובות.
שאלה :ראיתי פרסום של ארגון חסד האוסף
תרומות עבור האנשים החולים במחלה ,בכותרת
הפרסום כתוב כי  30אלף אנשים קבלו את
המחלה השנה .נזכרתי באחד הסיפורים על ארץ
"חלם" – בסיפור נכתב על גשר עם חור ,כאשר
אנשים היו עוברים על הגשר היו נופלים למטה
ושוברים את הרגליים .ישבו מועצת החכמים של
חלם מה לעשות עם הבעיה והחליטו לבנות בית-
חולים מתחת לגשר ,איך שהאדם נופל – מיד
מכניסים אותו לבית החולים .והנמשל בימינו –
במקום לקום ולצעוק נגד כל הפריצות שלנו –
פותחים עוד סניפים של קופת-חולים ,עוד בתי-
חולים .כמו בחלם...
תשובה א :אנשים לא מבינים את הקשר בין
הפריצות והמחלה ועוד כל מיני אסונות אחרים.
שמתם לב כמה תאונות קטלניות היו רק בחגים
– משהו מפחיד .בעולם שלנו הגשמיות שולטת

והקדושה נעלמת אט-אט ,זאת אומרת הקשר
שלנו עם הקב"ה נעלם לאט לאט והרבה יהודים
אפילו בין חרדים לא מבינים שהעולם הגשמי
הוא אחיזת עיניים ,הוא לא קיים באמת  -מה
שקיים זה רק העולם של הקב"ה ותורתו -
והכוונה היא לחיים של תורה ,מצוות ,קדושה,
צניעות ,חסד וכו'.
רוב העולם ,יהודים וגויים לא רוצים להבין
שאי-אפשר ללכת נגד התורה ומה שכתוב בה,
ויש גם חרדים כאילו שומרי מצוות  -אבל זה
עדיין לא אומר שהם באמת שומרי מצוות.
אי אפשר למצוא את האמת בעולם הגשמי,
לא ,האמת נמצאת רק בעולם בו יש לנו קשר עם
הקב"ה שזה עולם רוחני .ומי שמתעסק עם
הגשמיות ,עם ההתעסקות באופנה ,באיפון,
טלוויזיות ,סרטים ,מי שמתעסק עם כל הזבל
שאנחנו מייצרים ,מי ששקוע כל-כך חזק בעולם
הזה – לא יכול להבין בכלל על מה מדובר ואני
מרגיש שפשוט צריך לשבת ולבכות על היהודים
האלה שלא רואים יותר רחוק מהאף שלהם ,אוי
לנו! אבל אבא ,בעתיד הקרוב נראה את האמת
ומי שלא יראה את האמת אוי לו!
תשובה ב :נכון אבא ,מה שהעולם לא מבין שרק
החיים לפי התורה והספרים שנכתבו על התורה
– זו המציאות האמיתית .והשאר זה אחיזת
העיניים כמו הרפואה שכאילו מרפאה אותנו ,וכל
ההשתדלות שאנחנו עושים דרך "הרפואה".
האמונה הגדולה שיש לנו ברופאים ובבתי
החולים זה השקר כי רק ה' מרפא אותנו ומידי
פעם הוא עושה אותם שליחים שלו לכן לא
לשכוח שלא כל הרופאים הם שליחים של ה'
ואנחנו בקשר שלנו עם ה' יכולים להירפא ישירות
בלי השליחים.
בימים שלנו כאשר יש כל-כך הרבה חולי שהבן-
אדם מפחד מאד ,וברגע שהוא מרגיש לא טוב –
הוא נכנס מיד לפניקה .והרשעים שבשלטון
משתמשים בזה למשוך את כולם לתוך השקר
שלהם שגורם להם להרבה רווח כספי ,אבל
האמת היא וזו כל האמת כי אך ורק הקב"ה
מרפא אותנו ואין כל ספק בזה ,אתם אולי זוכרים
כי לפני מספר שנים היתה שביתה ארוכה גדולה
של הרופאים ופלא פלאים – רק אנשים בודדים
נפטרו בזמן השביתה.
אנחנו רק צריכים לעשות את שלנו ,להתפלל
חזק ,לשמור מצוות ולעשות כל מה שה' רוצה
מאיתנו כדי להינצל מלהיות כביכול תלויים
ברשעים של הכביכול הרפואה המודרנית ,ולא
רק מהרפואה – שתציל אותנו ,גם מהמשטרה,
מבתי המשפט מכל המוסדות שמשתדלים מאד
חזק להכתיב לנו איך לחיות ועם רצון גדול
להפריד בינינו לבין הכל-יכול הקב"ה .רק לא
לפחד .יהודי שהוא דבוק לה' – אין לו בכלל ממה
לפחד ,לא מהחיים ולא מהמות ,הכל כתוב
מראש מה שיהיה )ברכות לג עמוד ב "אמר רבי
חנינא :הכל בידי שמים – חוץ מיראת שמים(.
השאלה היא לא רק איך אנחנו חיים אלא באיזה
צורה ובמה אנחנו מאמינים .עם ישראל  -לא
לשכוח ,אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו.
כל הדברים בחיי היום-יום שלנו – זה סוג של
מציאות אך ללא הרבה משמעות .הדבר היחיד
שיש לו משמעות – עד כמה אנחנו מאמינים
ובוטחים בה' ועושים את המצוות שה' נתן לנו.
אם אנחנו עם הקב"ה  ,100%אם אנחנו חיים
כמו יהודים אמיתיים לפי התורה ומשתדלים
להיות .100%
אם אנחנו יודעים ברור – כי שום דבר לא יעזור
לנו באמת – לא הרפואה ,לא המדע ,לא
המשכורת ,לא הפסיכולוגיה ולא שום דבר – רק
הקב"ה ותורתו ואם אנחנו סוטים מהדרך שלו
חס ושלום אז כל מיני דברים קשים יכולים לבוא
עלינו ,ואפילו אם נדמה לנו שהרופא עוזר לנו ,או
הכסף עוזר לנו או לא משנה מה – זה שקר –
רק הקב"ה עוזר לנו.
ואנחנו מתקרבים לגאולה השלמה ,ובגאולה
השלמה לא יהיו לנו דאגות כאלה של פרנסה,
בריאות וכו' .אנחנו חייבים להגיע לאמונה שלמה
ובטחון מלא בקב"ה כמו ביציאת מצרים .שה' נתן
לנו את הכל ויכולנו לשבת ,ללמוד ולעבוד את ה'.
אנחנו נצטרך בעתיד הקרוב להתנתק מכל
הגשמיות שאנחנו רגילים אליה – כי היא לא
תהיה ונצטרך לסמוך רק על הקב"ה .ועל מנת
להיות מוכנים לזה – אנחנו צריכים ,ברגע זה,
לבדוק את עצמנו אם נוכל לעמוד בזה בכלל.
האם יש לנו מספיק אמונה ובטחון שנאמין כי אם
אין אוכל – ה' יתן לנו וידאג שלא נמות ברעב.
ואם אין רופאים – ה' ירפא אותנו ישירות.
עם ישראל – זה המצב עכשיו ,וכדאי להתחיל

לחיות באמונה ובטחון בה' כמו שאנחנו צריכים
להיות כדי לקבל את הגאולה השלמה ולשמוח
עם זה ,כי יהיו כאלה שיתגעגעו כל-כך לגשמיות
המיותרת ,לכוחות של עצמם ולעבודה-זרה שהם
כל-כך התרגלו לזה – וברגע שזה לא יהיה הם
יכולים למות רק מהצער .והעבודה הזרה
שנראית אמנם אחרת בכל דור – אך המהות
שלה היא אותו דבר – דבר שאין בו חיים ומושך
אותנו לשקר.
עם ישראל – יש רק דרך אחת וזו דרך ה' ,בלי
ה' – אין עבר ,אין הווה ,אין עתיד – אין כלום.
ועם ה' יש לנו נצח נצחים.
שאלה :איך אתה אומר שהעבודה והמשכורת
היא לא מציאות אמיתית – הרי עם הכסף אנחנו
קונים אוכל ,משלמים חשבונות מים ,חשמל,
מכלת ,טלפון וכו' וכו'...
תשובה :הקב"ה הוציא אותנו ממצרים ,כאשר לא
היה לנו מים – הוא נתן לנו מים כשלא היה אוכל
הוא נתן לנו אוכל ,כאשר נלחמו נגדנו – הוא
הציל וכו' ,כשנגיע לרגע של האמת נדע ונבין כי
לא רק המשכורת אלא כל העולם של היום הוא
דמיוני ,רק הקב"ה הוא אמת ,אפילו שאנחנו
חושבים שכל מיני דברים זה מה שמציל אותנו –
אבל זו לא האמת .עכשיו אנחנו נעבור תקופה
שהשווי של הכסף ירד ,כמו הנבואות שלא יהיה
כסף בכיס )"אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן
ׂש ַּתּכֵר
ׂש ַּתּכֵר ִמ ְ
ְה ִּמ ְ
הכיס) ":סנהדרין צ"ז" * (.ו ַ
ָקּוב׃" חגי א ו( וכבר היום ישנם הרבה
ֶאל־צְרֹור נ ֽ
אנשים עם תיקים בהוצאה לפועל ואין להם
פרוטה לקנות אוכל ,לא ליום חול ולא לשבת ולא
יודעים מה לעשות .אבל ה' נותן לנו אם אנחנו
מבקשים .אם אנחנו לא מבקשים מהקב"ה אז
סימן שאנחנו לא יודעים את הסוד שבעצם הוא
לא סוד – שרק הוא – הוא הכל יכול ,וכל העניין
של כסף זה דמיוני.
ה' יכלכל אותנו ,הוא יאכיל אותנו – הוא יתן
לנו כל מה שאנחנו צריכים – כמו במדבר – אבל
מי שעוד מתגעגע לשטרות האלה – אני לא
מקנא בו.
שאלה :מה נחשב עבודה זרה כיום?
דניאל :יש מלא דוגמאות ,כל הגשמיות היום זו
עבודה זרה ,האמונה בכסף ,ברפואה ,בצה"ל,
בממשלה ,באמריקה וכו' וכו' .כל דרך החיים
שלנו כיום זה שקר עכשיו .עם-ישראל התבלבל,
התבלבל מאד .יש אנשים שהם כאילו חרדים,
אבל אשה שהולכת עם ליפסטיק )שפתון( ואיפור
על העיניים – זה אסור ולא יודעים שזה אסור.
הפאות אסורות – אי אפשר לשים שער על שער
ולהגיד שזה בסדר במיוחד שברוב המקרים זה
מאד לא צנוע וקשה באמת לראות אם האשה
מכסה את הראש או לא.
אי אפשר ללכת כמו דוגמנית ולהגיד שהראש
מכוסה וזה בסדר ,זה אסור ולא רוצים לדעת.
אשה לא יכולה ללכת עם שרוולים קצרים .אשה
לא יכולה ללכת עם לבוש צר ,קצר וצמוד ,לשים
איפור ופאות .כל הפאות היום אסורות .אמנם היו
פוסקים שהתירו אך מספיק שהרב עובדיה יוסף
זצ"ל והרב אלישיב פסקו שזה אסור – אז זה
אסור.
וכל הדברים האלה מביאים עוד ועוד עברות
קטנות ובסופו של דבר כל העברות האלה
מצטברות לסל ענק .איך אנחנו יכולים להגיד
שאנחנו חרדים – זה כמו במצרים .זה לא להיות
חרדי – זה כמו להיות מצרי של פעם.
איך אפשר לטוס לכל מיני חופשות בתאילנד,
יפן ,סין ,אמריקה – מי צריך את זה? בשביל מה
זה? האם זה מעלה אותנו בקדושה? האם זה
מקרב אותנו לקב"ה? מילא נוסעים לאירופה
לציון של צדיקים ,אבל כל הטיולים האלה – זה
מיותר! יהודי לא צריך את זה.

הגיע הזמן לעלות לארץ ישראל

בנימין גולדן ו' חשון תש"פ )(4/11/2019

עם ישראל ,עם ישראל ,עם ישראל ,כמה כמה
כמה אני חייב להגיד עוד פעם ועוד פעם ועוד
פעם ,אתם לא רואים באמת מה שקורה בעולם?
האם אתם לא מבינים שהגיע הזמן לשנות
משהו? אבל מיד .אתם לא מרגישים פחד? פחד
גדול ממה שאתם מרגישים ורואים שקורה
בעולם הזה? עם ישראל עם ישראל הגאולה
השלמה בפתח ואל תצחקו ממני ואל תגידו לי ,כן
אתם כבר יותר מעשרים שנה אומרים את אותו
הדבר אבל איפה זה )כל מה שאתם אומרים
יותר מעשרים שנה( אז אני אענה לכם .תפתחו
את העיניים .הרי כתוב על זה בכל כך הרבה
מקורות ,תסתכלו טוב ,תסתכלו טוב כמה שקר

יש בעולם הזה ,כמה שהמנהיגים שלנו לא
מנהיגים .ואפילו יש רבנים שהם לא רבנים
באמת ,יש כ"כ שקר שאנחנו כבר לא יודעים
איפה האמת .הגשמיות  -עגל הזהב  -שולט.
שולט על כולנו ואנחנו מבולבלים לגמרי .אנחנו
רוצים להאמין במשהו שרואים אבל אין לנו מה
לראות ,רק גשמיות גשמיות וגשמיות שקר שקר
ועוד שקר.
אפילו עכשיו כאשר אנחנו נמצאים במצב כל
כך קשה אנחנו לא רוצים לראות את האמת,
אנחנו מעדיפים את השקר עם עגל הזהב ,עם
כל מיני דברים שנותנים לנו הנאה רגעית וזהו.
אוהבים לטוס ,לטייל לעשות כל מיני דברים
שאסורים .אנחנו נהנים מכל מיני דברים
שטחיים .אבל לשבת עם עצמנו ,להתבודד
ולחשוב וללמוד בשביל מה ה' ברא אותנו בכלל?
למה אנחנו פה? בשביל מה?
בכל אופן הבן אדם נולד ואם יש לו סיעתא
דשמיא גדולה אז הוא נולד בריא ושלם ואז הוא
מתחיל לגדול ובשביל מה? בסופו של דבר
החיים הולכים מהר מאוד והשנים נעלמות ,אין
לנו ,אין לנו הרבה שנים פה בעולם הזה .אז מה
אנחנו עושים עם זה? מקלקלים את עצמנו,
מקלקלים את העתיד שלנו .אנחנו לא מוכנים ,לא
מוכנים לקבל את האמת ולחיות לפיה .רוצים
לחיות ,ליהנות ולשכוח שבסופו של דבר אנחנו
מתים ואת זה אנחנו לא רוצים לדעת ,אנחנו
מפחדים מזה כי אנחנו רוצים ליהנות .ה' נתן לנו
גוף ותיאבון ותאוות ואנחנו רוצים ליהנות .אנחנו
לא רוצים לעבור את כל החיים האלה בשעמום,
אנחנו רוצים בידור ,אבל שום דבר לא יעזור.
אלה שמנסים לחיות חיים שטחיים ,חיים של
הנאות ושקר ,לא מצליחים בכלל להיפרד
מהפחד של המוות .וזה הפחד הכי גדול שיש
לבן אדם ,פחד המוות ,והפחד הזה לא עוזב את
הבן אדם .ברגע שההנאה שלו נגמרת הוא שוב
במחשבות ,אז מה יהיה לו בסוף? אחרי ?120
מה יהיה איתו? ואז הוא מתחיל לפחד ממחלות,
מכל מיני אסונות אחרים והוא מתחיל לדאוג
ולחפש איזה ויטמינים לקחת ולעשות התעמלות
ולעשות את עצמו עוד יותר צעיר וכו' וכו' אבל גם
זה לא עוזר.
עם ישראל ,העולם הזה כמו שאנחנו מכירים
אותו יעלם ובמקומו יוולד עולם חדש שכולו טוב
ללא יצר הרע עם אמונה שלימה שהקב"ה הוא
הכל יכול ואין עוד מלבדו .ואנחנו חייבים להתכונן
ולהכין את עצמנו לזה בכך שנגיע לביטחון
ואמונה שלמה בקב"ה ותורתו.
עם ישראל הגיע הזמן שאנחנו נתבודד עם
הקב"ה ,ושאנחנו נגיע מבפנים ,מתוך הנשמה
שלנו ,מתוך הלב שלנו ,בשכל שלנו ,נגיע באמת
לקב"ה ,אנחנו צריכים לדעת מה הקב"ה רוצה
מאיתנו! ואז נקבל תאבון עצום ללמוד ,להתפלל
ולעשות את מצוות התורה ואלה החיים שלנו,
להיות נאמנים לגמרי להקב"ה ותורתו ,ועל מנת
להגיע לזה  -כ"א צריך ללמוד .כ"א צריך לחשוב,
לשבת להתבודד ולקשור קשר עם הקב"ה,
להרגיש אותו ,להתפלל עם דמעות ,עם רגש ,עם
קשר .זו ההנאה בעולם הזה .הבכי הזה זו
הנאה ,זה מביא אותנו לאמת ושאנחנו בתוך
האמת  -אין הנאה יותר גדולה מזה.
ומוות? יהודי לא מת .יהודי פשוט עובר ממקום
למקום .הנשמה היהודית ,הקב"ה ברא את
הנשמה היהודית מעצמו מחלק של המהות שלו,
ולכן אין ליהודי ממה לפחד ,רק אם הוא עשה
עברות בכוונה ולא עשה תשובה הוא צריך לפחד
ואם עשה תשובה אין לו דאגה.
מי שלא עושה תשובה יש לו דאגה גדולה
מאוד .יש מספיק אנשים גם בין היהודים שהם
בטוחים שאין יותר מאשר העולם הזה ,מסכנים,
אני מרחם עליהם .הם חיים את ה 120-שנה אם
יש להם סיעתא דשמייא גדולה ,בו נגיד שהם
חיים ככה ולא חולים הרבה ,רק קצת פה וקצת
שם ומה בסוף? מה יש להם לעבוד בשביל זה?
האם זו הנאה אמיתית ,זה כלום זה נעלם ,כשבן
אדם זקן אין לו אותו תאבון אין לא אותו רצון,
תשוקות ,הוא אחר ,הוא בקושי יכול ללכת,
כואבות לו הרגליים ,כואב לו הגב ,צריך
משקפיים ,צריך שיניים תותבות או כמו שהיום
עושים השתלות וזה לא פשוט וזה מאוד יקר,
אבל הוא לא יכול ליהנות כמו פעם אז מה יש לו?
מה נשאר לו? כלום.
כאשר הרשעים זקנים הם עדיין נהנים
מהרשעות שלהם ,אפילו אם אין להם תשוקות,
הם נהנים להרוג ,לגנוב ,לעשות רע לשני וזה
עוד נותן להם הנאה אבל זו הנאה שלילית וזה
רק הורס אותם.

יהודי אמיתי ,יהודי אמיתי באמת שהוא עובד
על עצמו כל החיים ,הוא יכול גם בזקנה לשבת
וללמוד אפילו אם הוא עיוור בסוף החיים ,הוא
למד כ"כ הרבה עד שהוא יודע תורה בעל פה.
הוא ממשיך ללמוד ,לא משנה מה ,ואז כשמגיע
הרגע שהוא עובר לעולם אחר לעולם שמביא
אותנו בסופו של דבר לנצח ,אז הוא עובר את זה
בקלי קלות ובלי פחד .הוא רק עולה ,הוא לא
יורד הוא רק עולה .הוא עולה ועולה ועולה.
עם ישראל הגיע הזמן ,הגיע הזמן להוריד את
כל החוסר צניעות ,את כל הבידורים שעושים
מחיצה בינינו לבין הקב"ה ח"ו .לחזור לבית
היהודי שאבא עושה קידוש ,האבא לומד ,האבא
הוא אבא ,הוא לא האמא הוא האבא .והאמת
מבשלת ,מכינה הכל .היא לא האבא היא האמא.
יש לנו בלבול היום מי האבא ומי האמא ובכלל
מה התפקיד של האבא והאמא .אוי ואבוי ,לא
נותנים לאבא להיות אבא ולא נותנים לאמא
להיות אמא .אז איזה בית זה יכול להיות? אנחנו
חייבים לברוח מהשקר של העולם הגויי ,העולם
שלא קיים ,רק בדמיונות זה קיים .עכשיו ה'
ימחוק את העולם הזה וכולם ,כולם ,כל היהודים
האמיתיים שעושים תשובה ,הם יעלו ויעלו ויעלו.
אנחנו נלך לבית המקדש ואנחנו נעלה ונעלה .ה'
יעלה אותנו כי אנחנו בחרנו באמת ולא בשקר.
אבל ה' יצטרך ללטש אותנו קצת כי אנחנו נהיה
עוד "מחוספסים" .הוא ילטש אותנו ,ואז נוכל
להגיע לנצח.
עם ישראל הגיע הזמן אם אתם רוצים או לא
רוצים ,הגיע הזמן להגיע לארץ ישראל .תגידו
לי שאין דירות אין פרנסה אי אפשר לקנות ,יותר
מידי יקר פה אבל אני אומר לכם שוב ושוב הגיע
הזמן להגיע .אם בשום פנים ואופן לא יכולים
להגיע ,לפחות תתפללו כל היום ,תתפללו כל
רגע שאפשר להקב"ה שיאפשר לכם להגיע לפה
שאתם כ"כ רוצים להיות בארץ ישראל .ואתם
חושבים שאין מקום? אחרי חורבן בית המקדש
השני הקב"ה צמצם את השטח של ארץ ישראל
כדי שלא יתיישבו פה אנשים שלא צריכים להיות
פה .ועכשיו כמה שיותר אנשים יגיעו אז ארץ
ישראל תהיה יותר ויותר גדולה .אז אין מה
לדאוג יהיה גם איפה לגור ויש שטח .ומה
שפוחדים מהשלטון הכופר ששולט בארץ
ישראל .ברגע שתהיה מלחמה ,או כל מיני
אסונות שיגרמו ע"י הכוכב שמתקרב ,ניבירו ,או
השביט אז הם יברחו מפה או יכנסו לבונקרים
שלהם ,ואלה שנכנסים לבונקרים  -לא יצאו משם
ה' ישמור .ואלה שיברחו הם ימותו עם הגויים
בחוץ לארץ .אז אין מה לפחד אם אנחנו יהודים
אמיתיים אין לנו ממה לפחד .רק להיות עם
הקב"ה .הוא יאכיל אותנו ,הוא יתן לנו שתיה,
הוא ידאג לנו להכל .ושום פצצה לא תיגע בנו רק
שאנחנו נהיה נאמנים לו .זה לא אומר שאף אחד
לא ימות מהמלחמות שעוד מעט יפלו עלינו אבל
הצדיקים שימותו אז ,ילכו ישר לגן עדן ,אלה
שנאמנים באמת להקב"ה.
אז עם ישראל הגיע הזמן .החיים עם ההגיון
שאתם חיים עד עכשיו נגמרים ,אנחנו עכשיו
צריכים לסמוך אם ורק על הקב"ה .אין עוד
מלבדו אין עוד ,אין עוד מלבדו אתם מבינים? אין
עוד מלבדו .הוא יוציא אותנו ,הוא יתן לנו את כל
מה שאנחנו צריכים ,את הכל .אבל אנחנו צריכים
להראות לו שאנחנו לא מפחדים ,אנחנו צריכים
להראות לו שאנחנו נאמנים לו עד הסוף ולא
לפחד אפילו למות בשבילו כי אנחנו העם שלו,
אנחנו העם שלו לנצח.

זו הנאה מעל ומעבר לחושים המסכנים שלנו

בנימין ,כ"ז חשון תש"פ )(25/11/2019
אוי אוי עם ישראל .עם ישראל שה' לקח אותו
כבנו ,שלקח אותנו כילדים שלו ,האהובים שלו.
אוי ,אוי ,אוי ,מה יהיה? אתם אני מקווה כבר
רואים שהעולם כבר בלגן גדול .לא בלגן גדול,
בלגן ענק .אי אפשר לא לראות את זה .מי שגר
בארץ ,בוודאי רואה .המלחמה שעברנו עכשיו זה
פשוט אזהרה גדולה בשבילנו ,פלא פלאים
ממש .מאות פצצות נפלו על הדרום ואפילו יהודי
אחד לא נהרג .אפילו שפצצות נכנסו לתוך בתים
והתפוצצו אבל אף יהודי לא נהר ,אפילו שהיו
מעט פצועים ,אני חושב אם אני לא טועה שלא
היו פצועים קשה לעם ישראל.
וכל פעם יש לנו כאלה ניסים ,אבל המלחמה
שהיתה עכשיו זו היתה אזהרה .ואם זה לא
מספיק אזהרה אז היום בבוקר הודיעו שארבע
פצצות בצפון נשלחו לכיוון שלנו אבל ברוך ה'
הורידו אותם .אבל אפשר רק לדמיין שפתאום
יתחילו לירות עלינו מכל הכיוונים בבת אחת וגם
מאירן איזה פצצה אטומית שאנחנו לא יודעים

שיש להם .אז מה יהיה?
אני לא רוצה להפחיד אתכם אבל זו המציאות.
עכשיו אני מדבר על המצב שלנו פה בארץ
ישראל ובעולם .כמו שאמרנו פעם ,השכינה
חזרה לארץ ישראל .לא למדינת ישראל – לארץ
ישראל .ובכל העולם זה גרם למצב של
אנטישמיות מעל ומעבר .מאז מלחמת העולם
השניה ,מאז הנאצים ולפני שהנאצים עלו שאז
היתה אנטישמיות איום ונורא ועכשיו זה חוזר.
וזה מדהים הרבה אנשים איך זה יכול להיות
שעכשיו זה חוזר ואני אסביר .כי השכינה חזרה
הביתה .אין את השמירה שהיתה ולמה?
קודם כל פשוט הגיע הזמן של הגאולה .אבל
חוץ מזה עם ישראל כאילו הנאמנים ,החרדים,
התרחקו מהאמת אפילו שלבושים כמו "חניוקים"
כמו חרדים .ואפילו שהם הולכים לבתי ספר של
חרדים ואפילו שהם שומרי מצוות בשאר דברים.
הרבה מאוד ממש נמשכים חזק ע"י עגל הזהב.
הם מכניסים את הגשמיות פנימה אל תוך
הבתים שלהם ,ומאוד מאוד רודפים אחרי הכסף.
זה מצב כ"כ קשה כי מצד אחד הם חרדים.
אנחנו חרדים ,אנחנו מתפללים שלש פעמים
ביום ואנחנו שומרי מצוות וכו' וכו' אבל יש ביניהם
אפילו כאלה שלא כ"כ שומרים ורק כלפי חוץ זה
נראה שהם שומרים ה' ישמור .ויש כאלה
מביניהם גם כאלו ששומרים אבל נמשכים לעולם
הזה מאד חזק .ובגלל זה יש אין סוף של
מסעדות מכל מיני סוגים ואין סוף של בידורים,
סרטים של ילדים בחופשים וכו' .ואין סוף של כל
מיני חיקויים של בזבוזי זמן כדי שהחרדים לא
ירגישו שחסר להם ח"ו כל הבידור "והטוב" של
העולם החילוני .וזה עצוב מאד מאד כי ה' נתן
לנו את התורה .והתורה ענקית מעל הגבולות
של העולם הזה ומעולמות שאין לנו מושג מהם.
והתורה  -זה הדבר החשוב ביותר ואנחנו
מחליפים את התורה בשביל בידור .ואנחנו
מלמדים את הילדים גם לרצות בידור .אנחנו
חלשים ,חלשים ולא רק זה .יש באוכל שאנחנו
אוכלים בעיות .לא בטוח שכל מה שאנחנו
אוכלים עם הכשר זה כשר .והיו לנו לצערי הרב
דוגמאות רבות לעניין הזה .ובימים שלנו זה לא
איזה שוחט או איזה הכשר קטן שיש לו רק כמה
חנויות או כמה מסעדות או כמה שחיטות שהוא
צריך לבדוק .לא ,זה אלפי ,אלפי שחיטות .ולא
רק זה .שמים הכשר על דברים שבכלל לא
בריאים לאכול .כל העוגיות ,כל הממתקים ,כל
הצי'פסים למיניהם ,כל הדברים האלה .למה יש
הכשרים על זה? זה הורג אותנו .אתם לא
מבינים? כמו שכל הגשמיות הורג אותנו זה גם
הורג אותנו .כל ה"-קולות" וכל השתיות שיש
בהם ממש הרבה סוכר ועוד סוכר זה רק ממית
את השכל וממית את הקיבה.
וזה המצב שלנו בכל דבר ודבר .כן אלפי
בחורים הולכים לישיבות אבל מה הרמה של
הלימוד? איפה הלב באמת? קשה למצוא בחור
שהוא באמת תמים באמת מתוק ,לומד
בהתמדה באמת ואוהב את התורה שלו ,את
התורה שלנו .ומה איתו בהמשך? קשה לו כבר
לקבל זיווג ,הוא יותר מידי "פרום" )חרדי מאש(,
הוא רוצה אישה צנועה ,אישה עם מטפחת
במקום פאה ,אוי ואבוי .מה? ישימו מטפחת?
ועדיין קשה לו למצוא זווג .וגם לבחורה שרוצה
בחור אמיתי בחורה שרוצה להיות עקרת בית.
והיא יודעת שלא יהיה כסף אבל הם יחיו כמו
שצריך ,לפי התורה כי מי שיש לו בטחון בה'
יהיה לו כל מה שצריך .אז אפילו לה ,קשה לה
למצוא בחור שהוא כזה.
המצב הוא מאוד קשה וכל הפוליטיקאים
למיניהם שכאילו הם מביאים לנו את הגאולה
ח"ו ,כאילו הם מביאים לנו את היכולת להתמודד
עם העולם של החילונים אני אומר לכם שזה
שקר .הם לא עושים את זה .אולי בהתחלה
כשהחזון איש אמר להם לעשות את זה אולי אז
זה עוד עבד ,אבל היום גם הם התבלבלו ואנחנו
במצב קשה .אבל ברוך ה' יש אנשים ,יש יהודים
שיודעים את האמת .הם מעטים מאוד אבל הם
משתדלים מאוד לחזור למה שהיה .אומנם לא
כל דבר שהיה בעבר הוא טוב ,אבל הם
משתדלים לחזור למה שהיה ,הם משתדלים
לחזור לדוגמאות הטובות בהיסטוריה .כי אנחנו
יודעים שכמה שהולכים יותר אחורנית
בהיסטוריה אז אנשים היו יותר גדולים.
הצדיקים היו ענקיים והם צריכים להיות
הדוגמא שלנו .ויש כיום איזה קבוצה לא גדולה
שמחזיקה את כל הקהילה שלנו בכל העולם עם
הצדקות שלהם .בוודאי יש לנו גם את הצדיקים
הנסתרים שיש בכל דור ודור .אלה וביחד עם

משפחות חדשות שבאו לאו דווקא ממשפחות
שיש להם יחוס .לאו דווקא ממשפחות שאולי
איזה סבא בהיסטוריה היה צדיק ענק .אלא בעלי
תשובה אמיתיים שגידלו את הילדים בדרך
הנכונה .אני לא רוצה להגיד שאין גם משפחות
חשובות שכל הזמן שמרו ,אבל בדור הזה גם הם
עושים תשובה .ואז הם עולים והתשובה שלהם
מעלה אותם עוד יותר גבוה ,כי יש להם את
הייחוס שעוזר להם לקפוץ למעלה למעלה.
עם ישראל הגיע הזמן ,תבינו ברור ,אין זמן,
אין זמן להחליט מה שאתם רוצים .כי ברגע זה
אנחנו צריכים לשנות את עצמנו למצב הכי גבוה.
אנחנו במצב הכי נמוך ובסופו של דבר אנחנו
צריכים להגיע להכי גבוה .והדרך זה רק תשובה
אמיתית .תשובה עם רצון ענק להתקרב מאוד
מאוד להקב"ה מהבוקר שקמים ואומרים קריאת
שמע ומתפללים ועד הלילה שאומרים קריאת
שמע והולכים לישון.
צריך שנשתדל לעשות כל מה שאפשר .צריך
להבין בדיוק איפה אנחנו היהודים .אנחנו לא
חלק של העמים ,לא חלק של הבידור שלהם.
אנחנו לא חלק של הספרות שלהם ,לא חלק של
הדת שלהם בוודאי ,ולא חלק של כלום שלהם.
אנחנו יהודים ,יש לנו תורה וזה צריך להיות כל
החיים שלנו .ואם זה משעמם אתכם אז אין לכם
סיבה לחיות.
ומצד שני אם אתם מוכנים לחיות את התורה,
להיות חלק של התורה ,לתת את החיים שלכם
אך ורק ללמוד תורה ולחיות את המילים ,את
המשפטים של התורה ,אז תגיעו לנצח נצחים.
ועוד דבר מאוד חשוב וזה שאנחנו צריכים
להשתדל מאוד מאוד בכל אפשרות וזה ללמד
את הילדים שלנו שהם יהיו הדור הבא של
המאמינים .כי מי שמקיים באמת את התורה ואת
כל מה שהצדיקים כתבו עליה במשך
ההיסטוריה .אם אנחנו מלמדים את הילדים שלנו
ליהנות מהדרך הזאת ,מהקו הרוחני הזה .להכיר
את המימד הנוסף שיש ליהודי ושלגוי אין לו את
המימד הזה .מימד שהוא מעל ומעבר למה
שאנחנו מרגישים עם החושים שלנו ,או מרגישים
בגוף שלנו באיזו צורה ,או ח"ו אנחנו רוצים
מהיצר הרע רק כל מיני סוגים של גשמיות,
שאנחנו משתוקקים לזה שלא נדע .אז כשנגיע
לרמה הרוחנית הגבוהה שרק יהודי יכול להגיע
לזה ,כשנגיע לזה אז נגיע לנצח .והנצח הוא
שונה ואי אפשר אפילו להגיד עד כמה הוא שונה,
מעל ומעבר לכל התשוקות והתענוגות שנותנים
לנו איזו הנאה לרגע בעולם הזה.
ועוד נקודה שאני רוצה לומר .חשוב בשביל
התשובה לא להיות תלוי בגשמיות ,לא להיות
תלוי בכסף ,הכסף זה שקרי זה לא קיים ,אין
לזה ערך ,זה כאילו קיים ,כאילו יש לו ערך אבל
אין לו ערך .ה' יתן לנו בעתיד ,כמו שהוא עשה
במדבר את האוכל ,את הביגוד ,את המים ,את
כל מה שאנחנו צריכים בשביל לשרוד .אז יהיו
כאלה שיגידו אני דווקא לא אוהב מים ,אני אוהב
קוקה-קולה ,אני דווקא אוהב איזה חתיכת בשר
מה אני לא אוכל בשר? טפשים ,טפשים .הטעם
הרוחני של המים של באר מרים ,והטעם הרוחני
של המן ואני לא רוצה להגיד הרבה יותר ,זה
משהוא אחר .זו הנאה מעל ומעבר לחושים
המסכנים שלנו ,החושים שלנו זה היצר הרע .כל
הזמן אנחנו צריכים להילחם עם זה .נכון הם גם
מצילים אותנו החושים בהרבה מקרים .אבל
החושים כאשר הם רק להנאה זה היצר הרע.
אבל כאשר ה' נותן מן ,נותן לנו שתיה ממקום
קדוש כמו באר מרים וכו' וכו' .הוא נותן לנו את
הבגדים שיגדלו איתנו שלא צריכים לרחוץ אותם
בכלל ,לא צריך מכונות כביסה זה נקי ,בלי ריח,
כך ה' הכין לנו בעבר כל מה שהיינו צריכים
ואפילו במדבר וגם בעתיד אנחנו הולכים לעלות
ולעלות ולעלות רוחנית.
תבינו :זה הטעם בחיים זה ה-טעם ,זה ה-
טעם בחיים ואין עוד .אנחנו עוד לא מוכנים לזה.
אבל בעתיד הקרוב ה' יקח מאיתנו את כל
הדברים שפועלים על חשמל ,את כל הדברים
של השקר ,את כל הממתקים את כל הטלוויזיות,
הכל ,הכל ילך .ומי שלא מכין את עצמו נפשית,
גופנית ורוחנית לשינוי ,לשינוי הכי גדול שרק יכול
להיות ,הכי טוב שרק יכול להיות ,אז הוא לא יוכל
להגיע לנצח כי זה רק השלב הראשון.
אם הוא לא עובר את זה אז אוי לו.
אני מברך את כל עם ישראל שכולנו יחד
נעלה ,מעלה ,מעלה מבחינה רוחנית .נלמד
תורה אנחנו והמשפחות שלנו .נלמד תורה ונחיה
את התורה ,נחיה את הרצון של ה' ונזכה להגיע
לבית המקדש השלישי ושם להקריב קורבנות
ונמשיך להתקדם לעולם שכולו טוב.

העולם שלנו משתנה

בנימין גולדן ,ר"ח כסליו תש"פ )(28/11/2019
בערך לפני  20-25שנה ,התחיל מצב שגדולי
הדור ,צדיקים ענקיים ,הסתלקו מהעולם הזה.
היה קורה לפעמים שהסתלקו בשלישיות בשבוע
אחד ,שלושה צדיקים גדולים ,לפעמים שניים
ולפעמים ארבעה היו נפטרים בבת אחת .עד
שהעולם היה כמעט ריק מצדיקים ברמה גבוהה
ביותר .ועכשיו אחד מהצדיקים שנשארו הסתלק
מהעולם הזה ,וזה הרב הצדיק הגאון – הרב
אהרון צבי בן הרב ישראל אלימלך .הוא היה
יהודי צנוע ביותר ,אבל הוא כתב הרבה ,הרבה
חוברות וספרים שכולם היו ממש אמת .אבל
עכשיו נשאר מקום ריק ושקט וחסר לנו את
האמת הזאת כדי לכוון אותנו אל האמת .ברוך
השם הוא השאיר הרבה כתבים ומי שרוצה
להתקדם לכיוון הנכון ,אני מציע לו לחפש את כל
מה שהוא כתב .במיוחד בשנים האחרונות ומאז
שהוא בארץ ישראל ,ומי שקורא ומפנים את מה
שהוא כתב ,חייב להשתנות לטובה ,וחייב להבין
את כל מה שאני מנסה לכתוב ולהזהיר אתכם
ולבקש מכם לחזור לאמת ,לפני שאי אפשר יהיה
לחזור לאמת ח"ו .בשבילי הרב רומפלער זצוק"ל
היה אדם ענק ,יהודי חשוב ביותר ,מלא אמת.
ואמת זה מה שהכי חסר לנו בדור הזה .ולכן הוא
לא היה כ"כ פופולארי .אבל עכשיו שיש יותר
ויותר צרות בעולם וזה מביא יותר ויותר יהודים
למצב שמבקשים את כתבי היד שלו ,זה סימן
הכי טוב.
משהו לא רגיל קורה בטבע
ועם ישראל ,אני מאמין שכל אחד כבר מבין
שהעולם הזה כמו שהכרנו אותו לפני עשרים
שנה ושלושים שנה פשוט כבר לא קיים .העולם
שלנו הולך להיות איזה יצור שלא מוכר לנו,
משהו שמביא אותנו להרבה פחדים .הדברים או
המצבים של הטבע שהתרגלנו אליהם כמו קיץ,
חורף ,סתיו ואביב ממש משתנה מאוד .בארץ
ישראל אנחנו עדיין לא מרגישים את הפחד
מהטבע כמו שמרגישים במזרח הרחוק אבל עוד
נרגיש .אפילו בארה"ב מאוד מרגישים את זה.
קליפורניה ,המזרח הרחוק וכל האזור הזה
מהמזרח הרחוק והצד המערבי של ארה"ב
בסכנה גדולה מאוד .אבל לא רק הם .גם הצד
המזרחי של ארה"ב מאוד בסכנה כי הקוטב
הצפוני נמס כמו שהסברתי הרבה פעמים והמים
עולים ועולים ועולים .אל תחשבו שהגל הענק
ששטף את ונציה היה מקרה ,לא! זה היה סימן
שמשהו לא בסדר בטבע ,משהו לא רגיל ,משהו
קורה.
בזמן האחרון מדברים גם ברדיו וגם באינטרנט
ואפילו באו"ם ,שצריכים לעשות משהו ,כי כדור
הארץ במצב נורא .התחילו להגיד שבגלל
הזיהום אוויר כדור הארץ נמצא בסכנה גדולה.
הם אומרים שבעוד  50שנה יהיה מצב נורא אבל
בינינו – זה לא נכון ,זה פחות .פעם הם אמרו,
שהעולם יהיה בסכנה בעוד הרבה שנים ,עכשיו
הם אומרים "טעינו" הם ירדו לחמישים שנה,
אבל זה לא חמישים שנה .הם מסתירים מאיתנו,
זה עוד מעט ,זה עוד מעט.
רוב העולם במצב וברמה של ילדים קטנים,
של ילדים בלי שכל .מתעסקים בכדור-רגל ,כדור-
סל ,סקי ,לרכב על סוסים ,לטוס לכל מיני
מקומות בעולם" ,לעשות כיף" .עושים כל דבר,
רק לברוח מהאמת ,ומהי האמת? שהעולם
משתנה ולא רק בטבע הוא משתנה ,אלא גם
האוכלוסיה של העולם ירדה לתחתית וזו בעיה
קשה ביותר.
השכינה עזבה את אירופה ,את ארה"ב ואת
כל הגלות והתאספה פה בארץ ישראל ,ובגלל זה
כל האנטישמיות צפה כעת בכל העולם .אפילו
במזרח הרחוק יש אנטישמיות כמו בהודו וכו'
שאף פעם לא היתה שם ,ועכשיו האנטישמיות
בכל מקום .האוכלוסיה של העולם נהיו שטחיים,
אין להם שכל .השכל שלהם לא למד לחפש
ולהבין ולהיות פתוחים לכל מיני רעיונות חדשים
עמוקים .הם עסוקים בדברים שטחיים ולא
בדברים עמוקים .אבל הדור שלנו רוצה שטחיות.
ללחוץ על כפתור באינטרנט ,למצוא מה
שמחפשים ו-בום זה מופיע ,כל האינפורמציה
שרוצים .לא צריך לחשוב ,לא צריך להעמיק,
חברה שטחית וזו החברה המודרנית המערבית
כביכול באירופה ובארה"ב ,האינטליגנטיות
כביכול .אבל לצערי הרב ,רוב העולם טיפשים
וכל החינוך הרגיל הגויי של העולם שטחי
וטיפשי .אולי פה ושם יש איזה גוי שלומד קצת
יותר או איזה יהודי חילוני שלומד קצת יותר
עמוק ,אבל בסה"כ ,העולם ריק מרצון להבין
דברים עמוקים יותר .המקום היחיד שאפשר

למצוא אולי עומק ואמת ,זה רק בין היהודים
הלומדים תורה ,אבל גם זה נהיה מאוד שטחי,
אפילו שלומדים יותר מהגויים ,מעמיקים יותר
מכל העולם ,אבל הגשמיות נכנסת לכל מקום.
עגל הזהב נכנס כמעט לכל בית ומדלל את
היכולת של היהודי ללמוד ,מוריד את הרצון שלו
ללמוד ומדלל את כל הלימוד האמיתי בעולם.
ברוך השם יש עדיין יהודים יראי שמיים ,יוצאים
מן הכלל ויש יהודים שכן כל לומדים ,אבל מי
ששקע בחיים הגשמיים כ"כ חזק אז מאוד קשה
לו להסתכל על דף גמרא.
הגשמיות רוצחת את הנשמות היהודיות
עם ישראל ,אני מבקש מכם ,תצילו את עצמכם
ותורידו את עגל הזהב שנכנס גם בבית ,שנכנס
גם ללב ,שהכנסתם לשכל שלכם ,את "העולם
הזה" שרוצח ,שרוצח את הנשמות היהודיות
שלנו ,חבל מאוד .אבל אני מזהיר אתכם לא
בגלל שאני רוצה להפחיד אתכם ,אבל זו עובדה.
העולם כמו שאנחנו מכירים אותו משתנה ,ולא
סתם משתנה ,משתנה מאוד מאוד .העולם כמו
שאנחנו הכרנו אותו כבר איננו ,והשינוי לרעה
הולך ,הולך ומחמיר ולא סתם .אלא במהירות
הבזק וזה תופס יותר ויותר מהירות עד שלא
ישאר כמעט כלום .לא תישאר אמת ולא ישארו
דברים ממשיים יותר ,גם לא גשמיים ,שזו
האפשרות לגדל אוכל ,כי הכל יהיה הרוס או
מתחת למים .ה' יביא עלינו מצב דומה מאוד
למכות מצרים .האם אנחנו בנויים עכשיו לעמוד
בזה גם נפשית? ,האם אנחנו צנועים מספיק?
האם אנחנו קרובים לקב"ה? האם אנחנו מוכנים
לקבל על עצמנו לעשות את המצוות שה' דורש
מאתנו באמת? לא! אז תעשו תשובה ולא
תצטרכו לסבול .אולי אתם מרגישים שאתם
באמת נאמנים לו אבל לרוב זה לא מספיק ,זה
לא מספיק כדי להציל את עצמכם .צריכים לחיות
את זה .ולא ללכת לשיעור תורה פעם ביובל
ואח"כ ללכת למסעדה לראות סרט וגם לאכול.
הגשמיות רוצחת אותנו.
הרשעים מחריבים את העולם
אני לא אעבור ואסביר שוב על כל העניין של
הרשעים שהשתלטו על העולם ,אבל זו עובדה,
שאפילו שומעים את זה בחדשות שנחשבות
בעולם לחדשות אמיתיות .וזה לא שקר
שהרשעים קיימים ושולטים על כל העולם.
כביכול הם שולטים ,כי באמת הם לא יכולים
לשלוט ורק הקב"ה הוא כל יכול ,אבל הם גורמים
למצבים מאוד קשים בעולם .ויש להם תכניות
איומות )כמו  FEMA CAMPSבארה"ב( .אבל אני
מאמין ,שבעתיד הקרוב ,יהיו בכדור הארץ
מצבים מאוד קשים ואז סוף סוף תפתחו את
העיניים .אבל אם תחכו עד אז ,יהיה לכם הרבה
יותר קשה לחזור בתשובה.
כן ,תהיה מלחמת עולם .כן ,בעתיד הקרוב
תהיה נפילה כלכלית איומה ונוראה שתשפיע על
כל העולם ואז עגל הזהב יהפוך להיות בצבע של
חלודה ולא זהב ואז נראה שהוא היה שקר כל
הזמן ,הוא אף פעם לא היה זהב .אבל אלה,
שהם עם הקב"ה ,הם ישרדו והקב"ה יתן לנו כל
מה שאנחנו צריכים בשביל לשרוד .אבל אנחנו
צריכים להיות נאמנים לו .ואם אנחנו נאמנים לו
ולמשיח בן דוד שהוא שולח ,אז אנחנו נשרוד.
אני לא יודע כבר מה להגיד כדי שתאמינו שאתם
כולכם ,כולנו גם בארץ וגם בכל העולם בסכנה
ענקית .אבל הסכנה ,היא לא סכנת מוות אפילו
שגם זה יהיה ה' ישמור .הסכנה היא שלא נעשה
תשובה לפני שמשיח מתגלה ,או מיד אחרי
שהוא מתגלה וזו סכנה גדולה מאוד .אנחנו
מעדיפים לשחק עם הצעצועים שלנו .צעצועים
כביכול של אנשים מבוגרים ,שלא רוצים לחשוב,
רוצים לשחק משחקים .לא רוצים להיות בעולם
האמיתי ,רוצים לייצר עולם של שקר ובאמת,
באמת הצלחנו.
לפנינו אסונות טבע ומלחמות שאי אפשר להאמין
 העולם הזה כולו שקר .כמעט כולו שקר .רקהתורה אמת .ומי שמחזיק בתורה ולומד תורה
כל יום ,רק מי שמתפלל מכל הלב לקב"ה רק
הוא שונה .אני מזהיר אתכם וגם את כל אלה
ששונאים את מה שאנחנו כותבים ,כי הם רוצים
לשחק כל היום וכל הלילה .הם רוצים לטעום את
הבידור בוקר ,צהרים וערב ואפילו בתוך הלילה.
הם רוצים לראות כל מיני סטיות בין בני אדם .או
אפשרויות והנאות עקומות ,וכל מיני סוגי גשמיות
שרק עושה את הבן אדם רחוק מה' רחוק מהכל
יכול ח"ו.
אני אומר את הדברים האלה כל הזמן כבר
שנים ,אבל לא רוצים לשמוע .חכו ,חכו ,יהיו עוד
אסונות טבע ענקיים ולא נוכל להאמין שזה יכול

להיות .אנחנו נראה מלחמות הכי גרועות שהיו
אי פעם .ונראה גם את המיני שמש עם השבעה
כוכבי לכת מסתובבים מסביבו .השביט ,הניבירו,
שכבר כדור הארץ סובל ממנו ,וזה יגיע על יד
כדור הארץ ואנחנו נפחד מאוד .אבל יהודי שהוא
עם הקב"ה ,לא יהיה לו ממה לפחד .לא נצטרך
הפעם לשים את הדם על המשקוף של הבית
כמו שעשינו במצרים כדי שמלאך המוות יעבור
מעלינו בלי לעשות רע .הפעם ,המלאך כבר ידע
מי אמיתי ונאמן לו ומי לא ח"ו .מי מצרי ,אירופאי
או לא משנה מה.
אוי למי שמזלזל בה'
מי שלא עם ה' ,מי שנלחם נגד ה' ,אוי לו ,אוי לו.
אני בוכה אפילו בשביל ראש העיר תל אביב,
בשביל ראש העיר רמת גן ובשביל כל ראשי
הערים שחושבים שהם יכולים להפעיל
אוטובוסים בשבת קודש ולעשות כאילו שזה
בסדר מאחר וזה בחינם ולא משלמים כסף
בשביל זה ,אז זה בסדר? ,למה לא? כי זה
אסור ,כי זה אסור!!! כי הקב"ה אמר לא .שבת
קודש היא מאוד חשובה ואם המדינה שהיו לה
זכויות ירדה כל כך עד שעכשיו כמעט בכל עיר
חוץ מאיפה שחרדים גרים ,נהיה חילול שבת
באופן רשמי ,אם כך ירד המצב ,אז אנחנו
מוכנים למלחמה ,המלחמה בדרך.
עם ישראל ,לא משנה איפה אתם .אם אתם
נגד ה' ,משקרים ומשנים את הדרך של ה'
להתאים אותה לצרכים שלכם ,אל הצרכים הלא
כשרים שלכם ,אז אין לכם סיכוי לשרוד.
אני אוהב אתכם אחים ואחיות שלי
ואלו שמאמינים באמת וגם אלו שחוזרים עכשיו
בתשובה באמת ומשתדלים מאוד להיות יהודים
אמיתיים כמו שהקב"ה רוצה ,ללמוד ,להניח
תפילין ,להקים משפחות בדרך התורה – הם
ינצלו ושרדו .אוי לאלה שמזלזלים בבורא שלהם
שלא נדע ,אוי לאלה שמזלזלים בקב"ה ח"ו.
עם ישראל ,אני בוכה ,בוכה ובוכה כי אני אוהב
אתכם .אתם האחים והאחיות שלי ,אתם יהודים.
אבל אם אתם לא שומעים את האמת ולא
מקיימים את התורה ,אז אני לא יכול לעזור לכם,
אז המילים שלי נכנסו לאוזניים של חרשים .אני
רוצה לבקש מכל יהודי לקרוא את מה שאמרנו,
להפנים את הדברים ,את מה שאמרתי ,ולעשות
מה שה' מבקש ולהציל את עצמכם .אנחנו
צריכים ללמוד מה זה להיות יהודי אמיתי באמת.
ולשמור את המצוות ולא לשתוק כשמשתדלים
לקלקל אותנו ולהפריד אותנו מה' חס ושלום .ולא
ללכת לבתי ספר שמכניסים אפיקורסות.
האפיקורסים ילמדו בקרוב ,שמי שנגד ה' לא
יכול להשתלט ולבנות את ארץ ישראל .ה' נתן
להם לבנות מדינה ,מדינת ישראל ועכשיו זה
מתפרק ועוד מעט זה יעלם .עם ישראל ,ה' הוא
הכל יכול ,רק הוא ולא המדינה .ולא רק המדינה
לא יכולה אלא גם הרפואה לא הכל יכולה ,גם
בתי הספר לא הכל יכול ,שום דבר הוא לא הכל
יכול ,רק הקב"ה ,רק הוא הכל יכול .הוא יכול
להביא אותנו למדבר ולתת לנו אוכל בלי כסף,
לתת לנו מים נקיים בלי פלואוריד .הוא יכול לתת
לנו הכל ולא נצטרך כלום ,אפילו לא לכבס את
הבגדים שלנו ,הכל כמו שהיה ביציאת מצרים.
ואנחנו ,עם ישראל ,נשרוד אבל לא כולם .עם
ישראל חי ,חי ,חי ,אבל אנחנו צריכים לחזור
לאמת...

וזה סופה של מדינת ישראל

דניאל ,י"א כסלו התש"פ )(9/12/2019
"אמר רבי חמא בר חנינא אין בן דוד בא עד
שתכלה מלכות הזלה מישראל" גמרא סנהדרין
צח .רש"י :עד שתכלה מלכות הזלה .שלא תהא
להם שום שולטנות לישראל אפילו שולטנות קלה
ודלה.
אוי אבא אבא אבא אני בוכה בוכה ובוכה .אני
לא יודע מה הולך להיות פה אבל אני יודע שלא
יהיה טוב ,לא יהיה טוב .בסוף יהיה טוב ,אבל
אנחנו נעבור דברים מאד מאד קשים .המדינה
הזו שלמעשה אסור היה להקים אותה בכלל
הולכת להתפרק ,ולא משנה מי יכנס לשלטון וזה
יהיה הסוף וכרגע אין בכלל ממשלה .אבא
הנבואה מתקיימת "בעקבות משיחא מה חוצפא
יסגא ,ויוקר יאמיר .הגפן תיתן פריה והיין ביוקר,
והמלכות תהפך למינות ,ואין תוכחה...פני הדור
כפני הכלב" )משנה סוטה ט טו(
לא תהיה מדינה ,המדינה לא תהיה כמו
שהיתה ,לא כמו שתכננו הציונים .זה כבר
מתפרק ,אבל לגמרי .ואם יקימו ממשלה – זה
יהיה נס וזה לא יחזיק מעמד .מה יהיה? איך
יהיה? איך יהיה המעבר? דבר אחד ברור –

הרשעים הגדולים וברור שהם רשעים נגד עם
ישראל והם ישלטו פה ,ואז אבא ,זה לא יהיה
פשוט להיות יהודי אמיתי ,אבל לפחות זה יהיה
ברור – מי שנגד ה' – ישלוט .אבל לא בצורה
דמוקרטית ,הם ישתלטו בכוח ,וכאשר הם
ישתלטו בכח – כל המדינה הזו תתפרק
והיהודים האמיתיים יבינו סוף סוף שכל המדינה
וכל הרשעים במשך השנים לפני קום המדינה
ועד היום – הם אלה ששולטים .הם היו תמיד
רשעים הם היו תמיד רשעים אבל לא יכלו להגיע
עד לסוף של הרשעות .הם נגד הקב"ה ואפילו
שחלק מהם נולדו יהודים – לרוב הם שונאים את
היהדות ואת הקב"ה שלא נדע ,הם שונאים כל
דבר שקשור לקדושה שלא נדע ,הם שונאים את
התורה שלא נדע.
ואבא ,הם ישלטו פה זמן מה "אין בן דוד בא
עד שתתפשט המלכות על ישראל תשעה
חודשים") .סנהדרין צ"ח ע"ב( וזה לא יהיה קל
אבל ה' יציל אותנו אבא ,אני כל-כך רועד מפחד
וזה לא שאני פוחד מסבל ,אני מפחד על עם-
ישראל ,שכולנו ,שכל האחים והאחיות שלי –
שכולם ישארו באמת יהודים ולא יברחו מהיהדות
שלהם ,כמו שלאורך כל ההיסטוריה מאז
שהגלות התחילה – הרבה יהודים ברחו מלהיות
יהודים – שלא נדע ,ואבא – זה הכי מפחיד אותי,
ואני מתפלל שכולנו נשאר יהודים אמיתיים
ונאמנים לקב"ה עד הסוף.
אין מה לפחד מהמוות ,יש לפחד מהמוות רק
אם אנחנו יורדים מהדרך האמיתית ,ורק זה יכול
להפחיד אותנו ,אם לא נהיה עם הקב"ה חס
ושלום.
ואנחנו חייבים להיות מאד חזקים אבא ולא
ללכת לכיוונים הלא נכונים בגלל שזה נראה לנו
יותר טוב חס ושלום או בגלל פחד .אנחנו צריכים
להישאר עם הקב"ה ועם תורתו ולא לעזוב.
להחזיק חזק בתורה עם כל הכוחות שלנו – כי
זה מה שיציל אותנו .ה' יציל אותנו ,הוא יראה
שאנחנו נאמנים לאמת ,לקב"ה ולא למשהו אחר.
אבא ,יהיו הרבה אסונות טבע וזה כבר התחיל
בגדול ,אי אפשר שלא להרגיש .הם לא מראים
בחדשות אפילו חצי ממה שקורה .יש דברים
שהם לא יכולים להעלים ואת זה הם חייבים
להגיד בחדשות ,אבל משתדלים לא לדבר על זה
יותר מידי ולעבור לנושאים אחרים ברגע שהם
יכולים.
וכדי שאנחנו לא נבין מכל מה שקורה עכשיו
עם המזג אויר ,הם אומרים שזה בגלל הזיהום
אויר ,אבל זה לא נכון אבא ,אתה יודע את האמת
ואני יודע את האמת ואני רוצה שכל היהודים
ידעו את האמת .הם שקרנים ולא אומרים את
האמת.
הרשעים רוצים להשתלט על העולם ,הם
יודעים שהעולם יהפך עכשיו למשהו אחר הם אז
בנו לעצמם בונקרים כדי להסתתר שם ולהשאיר
ִמ ִחּלֹות
ִמ ָערֹות ֻצרִים ּוב ְ
את כולנו בחוץּ" .ו ָבאּו ּב ְ
ַערֹץ
ּומ ֲהדַר ּגְאֹונֹו ְּבקּומֹו ל ֲ
ָעפָר ִמ ְּפנֵי ַּפ ַחד ה' ֵ
ָהTרֶץ) ":ישעיה ב כא(
הבונקרים שלהם כבר מוכנים עם כל צוותי
האחזקה בפנים .הבונקרים מופעלים עם
הטכנולוגיה הכי חדשה שיש וזה בכל העולם .הם
בטוחים שאסונות הטבע שיהיו יגמרו את
היהודים וכמעט את כל האוכלוסיה של העולם.
)הערה :אלה יהיו השפעות הכוכב לפי מספר
כתבות :א .כאשר הכוכב יעבור ליד כדור הארץ
יהיו רעידות אדמה בכל העולם .ב .כל הרי הגעש
יתפרצו והאפר שלהם יחשיך את העולם למספר
ימים )לפי הזוהר ל 15-יום( .ג .כוח המשיכה של
הכוכב יסובב את כדור הארץ ויגרום לגלי צונאמי
ענקיים בגובה מאות מטרים .ד .לכוכב יש זנב
ארוך של מיליוני קילומטר המכיל מיליוני
אסטרואידים וסלעים והטמפרטורה שלו היא
אלפי מעלות ,אחרי שהכוכב יעבור ליד כדור-
הארץ וימשיך במסלולו אל החלל ,כדור הארץ
יכנס אל תוך זנב הענן שלו ואלה שיישארו על
פני האדמה ללא הגנה  -אין להם סיכוי לשרוד(.
אבל זה לא נכון ,עם ישראל ישאר וכל
הנאמנים לקב"ה ישארו .ואחרי שהכוכב יעבור
והרשעים יצאו מהבונקרים שלהם החוצה ימצאו
אותנו בריאים ושלמים ,לומדים תורה ,עושים את
המצוות וקרובים לקב"ה בלי ספק .אנחנו נינצל
והם יבואו נגדנו ,ה' יתן למלך המשיח להילחם
לבד נגד הרשעים וזה יהיה הסוף.
אבל אבא ,עד הסוף יש עוד הרבה לעבור ואני
בוכה ובוכה ובוכה כי אני דואג לכם ודואג לעצמי
ודואג לעם ישראל שנעמוד בזה .אני לא דואג אם
אנחנו נחיה או לא ,אני דואג שנשאר נאמנים
לאמת ,נאמנים לקב"ה.
כדור הארץ שלנו הוא דבר פיצי בתוך

הבריאה ,בריאה שאני אפילו לא יכול להסביר
מה היא הבריאה ,כל-כך ענקית ,יום אחד נבין
את זה יותר טוב ,עכשיו אי אפשר להבין ,רק
צריכים לדעת שיש קב"ה והוא הכל יכול .הוא נתן
לציונים להקים את המדינה על מנת שתפרח,
הארץ היתה כמעט בלי עצים ובלי פרחים וכו'
ועכשיו היא פורחת ,אבל מבחינה נפשית
ורוחנית – היום זה מקום יותר ריק ויותר מפחיד
מארץ ישראל מלפני  200שנה .אבא ,זה מפחיד
מאד ,הם הפכו את המדינה הזו למדינה של גוים
ועכשיו הם רוצים לעשות את כולנו לגויים ויש
חרדים שנמשכים לזה אפילו שהם חשובים,
אפילו שהם רבנים ,אפילו שהם יהודים
מהמשפחות הכי טובות מכל העולם שהגיעו לפה
ובכל אופן הם נמשכים לשקר – אבל זה יגמר,
זה יגמר אבא ואנחנו הנאמנים ,אלה שנאמנים
באמת לקב"ה יחיו והשאר יעלמו.
אבא ,אנחנו על סף הגאולה השלמה וכל אחד,
אפילו הטיפש ביותר יכול לראות את זה אם הוא
רוצה ,אבל אם הוא לא רוצה ורוב העולם לא
רוצה לראות את זה אז לפחות שאנחנו נראה
את זה .לפחות שחלק של עם ישראל יראה את
זה וילחם נגד הרשעות ובעד הקב"ה.
אין לנו נשק ,אין לנו פצצות אטום ,אין לנו
רובים – יש לנו את התורה והתורה תשמור
עלינו ,אנחנו נראה לקב"ה את הנאמנות שלנו
והוא ישמור עלינו ועל המשפחות שלנו ,זו תהיה
השמירה.
כל הדברים שאנחנו רגילים לזה כמו חשמל
מקרר ,מכונת כביסה ,טלפונים וכו' ,כל הדברים
הטכנולוגיים שאנחנו משתמשים עם זה כמו
בתחבורה :מכוניות ,אוטובוסים ,מטוסים וכו'.
דברים שאנחנו בטוחים שתמיד זה יהיה – זה
לא יהיה ,ה' יתן לנו את הכל בלי כל זה.
אבא ,אני מבקש ממך תתפלל על כולם ,אתה
נותן כל כך הרבה מעצמך להחזיר את עם
ישראל בתשובה ,כל החובות וכל הדפים שאתה
מוציא על כל מיני נושאים של היהדות להחזיר
אנשים לאמת כדי שיוכלו להיות נאמנים 100%
לאמת שהיא הקב"ה ,יש לך הרבה זכויות ואתה
צריך להוביל את המשפחה שלנו ,והקב"ה יביא
את כל עמ"י לבית המקדש בקרוב בימינו אמן.
דניאל בתקשור עם אמא שלו.
אמא :הסוף באמת מפחיד!
דניאל :אמא ,זה לא מפחיד ,מה שמפחיד זה אם
אנחנו לא דבקים בקב"ה עד הסוף.
אמא :מתי זה יגמר?
דניאל :העולם הזה כמו שהוא חייב להיגמר ,הוא
קרוב מאד להריסה וזה לא יכול להמשיך ,זה
הכל בנוי על שקר והרוב הגדול הולך נגד
הקב"ה .הם רוצים את הסטיות שלהם ,את
ההנאות שלהם וזה הגיע למצב של הקרבת
תינוקות כמו שהיה בהיסטוריה עם עבודה זרה.
יש פרסום על זה אבל לא מספיק .אנשים הפכו
שוב להיות כמו בדור של סדום ועמורה ,כמו
בדור של המבול ,חזרו לדברים הכי הכי מגעילים
וזה הכיוון שלהם .זו מדינה שגנבה ילדים קטנים
ולא רק בשביל אימוץ ,היו עוד סיבות הרבה יותר
גרועות.
אמא ,את לא יודעת באיזה עולם אנחנו חיים,
זה משהו איום ונורא ,אין בכלל מה לומר – איום
ונורא .ואנחנו נמצאים עכשיו בחושך מוחלט,
הרשעים רוצים למחוק את היהדות ,לחלל שבת
וכו' ,הם רוצים להפוך אותנו לגויים ,זה התכנון
שלהם ורואים את זה עכשיו .ישנם יהודים
טיפשים שהולכים עם זה ,יהודים אמיתיים
שמעדיפים לנסוע לים ,ללכת למסעדה ולעשות
קניות דווקא ביום שבת.
אמא ,זה לא יכול להמשיך ,כל מה שאנחנו
יודעים זה כלום ממה שקורה .כל המדינה הזו
בנויה על עבירות .לא היתה להם שום בעיה
להרוג יהודים שירדו מהאוניות אחרי שעברו את
המלחמה ושרדו את מחנות ההשמדה )אונית
המעפילים אלטלנה( .אין ספק שהרשעות
שהשתלטה על רוב העולם קיימת גם פה.
הבחירות יעשו פה תהו ובהו ,זה כבר עושה תהו
ובהו ,אבל זה יפיל את הכל .הבעיה הכספית
תתחזק אחרי הבחירות ,כמו שכתוב בנבואות –
לא תהיה פרוטה בכיס" .בעקבות משיחא מה
חוצפא יסגא ,ויוקר יאמיר .הגפן תיתן פריה והיין
ביוקר ,והמלכות תהפך למינות ,ואין תוכחה...פני
הדור כפני הכלב...ועל מי יש לנו להשען? על
אבינו שבשמים") .משנה סוטה ט טו(
נצטרך להישען לגמרי על הקב"ה ולא משנה
כמה אוכל יש בבית ,באיזה שלב זה יגמר .אנחנו
נצטרך להיות אך ורק עם הקב"ה כמו היהודים
שיצאו ממצרים והגיעו למדבר .אז מי שעם

הקב"ה – לא יפחד ולא משנה מה.
אמא :כמה זמן זה ימשך?
דניאל :אני לא יכול להגיד אמא כי אני לא יודע
בדיוק ,אבל אנחנו לא צריכים לספור את הזמן,
אנחנו צריכים לעשות רק מה שהקב"ה רוצה
שנעשה ואז לא יהיו לנו בעיות ,אנחנו נעבור את
זה ולא לפחד .דבר אחד ברור ,זה יהיה בעתיד
הקרוב.
ועוד דבר ,בעתיד הקרוב תהיה נפילה כלכלית
חזקה בעולם וגם פה ,כי פה הם הכניסו כמעט
את כולם למצב שאי אפשר לחיות ממה
שמרוויחים – כי הכל יקר ולחרדים יש בעיה
במיוחד כי יש להם הרבה ילדים ,קצצו את
הקצבאות של הילדים ,וכדי שהכל יזרום
)המערכת הכלכלית תמשיך( הם נותנים הלוואות
בקלות ,ועכשיו בגלל שיש בלגן עם הבחירות הם
לא יכולים לתת תקציבים כביכול ,אבל האמת
היא שזה בגלל שהרשעים גנבו את כל הכסף,
הכסף הזה כבר לא קיים כי הם בנו כאן בונקר
ענק מאד ומאד משוכלל וזה דבר שנעשה בכל
המדינות .ארה"ב בחוב ענק שגם בעוד 100
שנה לא יוכלו לשלם את זה וזה הכל הלך
לבונקרים שלהם ואולי גם לבניית מחנות
הפימה-קמפס ) (FEMA CAMPSשלהם אשר
נראה לי שהם מיועדים גם ליהודים וגם לעוד
כמה סוגים של אנשים שהם לא רוצים .זה לא
פשוט.

ה' מזהיר אותנו

דניאל ,ירושלים ,י"ז טבת התש"פ
התקשור נערך ביום בו ארע האסון במודיעין
עילית בו נדרס למוות ילד בן  12ע"י אוטובוס.
דניאל :זו טרגדיה איומה אבל יש טרגדיה הרבה
יותר גדולה ,הרבה יותר גדולה ,אתה לא מבין?
ה' מזהיר אותנו ,בזמן האחרון כל כך הרבה
יהודים טובים נהרגו בצורה משונה ביותר ,וכל
יום עוד סיפור ועוד סיפור .איך זה יכול להיות
אבא? ה' מזהיר אותנו אבא ,אתה מבין אבא?
מדינת ישראל רוצה לחסל את האידישקייט,
את היהדות שלנו .רוצים להוציא מאיתנו את
היהדות .מאז קום המדינה הם רצו לעשות את
זה ועכשיו הם עובדים בטכניקות אחרות וזה
התכנון שלהם .אני לא האמנתי עד איזה רמה
נמוכה הם מגיעים ,הם רוצים להרוס את החינוך
שלנו וזה הכל נהיה סדום ועמורה וזה לא רק
בארץ ,זה בכל העולם.
אלה ששולטים על הממשלה פה הם אותם
רשעים ששולטים על הממשלות בכל מדינה
ומדינה ובכל מדינה הם עושים את זה ,הם
מחנכים את האנשים לפריצות וטומאה בכל
אפיקי התיקשורת ,עושים להם ממש שטיפת
מוח) .שטיפת מוח הוא מונח שמתאר שליטה על
התנהגותו ופעולותיו של אדם בניגוד לרצונו ,על
ידי עיצוב בכפייה של תפיסת המציאות שלו,
אמונותיו ,שיפוטו ,או חינוכו מחדש תחת כפיה.
מתוך אינציקלופדיה(.
בכל מדינה ומדינה חיים בעיקר גויים ,אבל
אנחנו יהודים וחייבים לדעת שכל הדברים
האסורים והטמאים האלה שהם רוצים להפוך
אותם למותרים – הם אסורים עלינו") .יהרג ובל
יעבור" סנהדרין עד .(.גם בארץ הם רוצים להרוס
את הדת היהודית ,הם כביכול בעצמם "יהודים"
והם רוצים להרוס את השורשים שלנו ,ברדיו,
בטלויזיה וברשת הם מדברים על דברים שפעם
אף אחד לא היה מעיז לדבר כמו שהם מדברים
היום .רוצים להפוך אותנו לסדום ועמורה ,ליוון,
לרומא .אבא ,זו הטרגדיה ,ולנו אסור לשתוק,
אסור לנו לשתוק אבא .הם רוצים לפגוע בדבר
הכי קדוש לנו – בקדושה עצמה.
המצווה הראשונה שהקב"ה כתב בתורה היא
פרו ורבו ,לפרו ורבו צריכים משפחה אבא ואמא,
ולא אבא ואבא ,ולא אמא ואמא ,הדברים האלה
אסורים ,רק אבא ואמא ,אבל עכשיו ברוב
חוצפתם התחילו ללמד את הילדים הקטנים
שאפשר גם להקים משפחה עם שני אבות או
שתי אמהות ,אפשר גם זה וגם זה וגם זה.
אנחנו צריכים לזכור שהקב"ה ציווה אותנו
"קדושים תהיו" ואוי ואבוי לנו אם נלך נגד
התורה.
ולא לשכוח ,הקב"ה ברא אותנו והוא אוהב
אותנו ,הוא ברא את כל היקום – הצמחים,
החיות ,הכוכבים לטובתנו .הוא יודע מה הכי טוב
לנו ונתן לנו את התורה המכוונת אותנו לאמת
כדי להגיע לנצח ואם מישהו הולך נגד התורה,
אם לא יעשה תשובה אז הוא אבוד.
אבא ,מה יהיה? ואנחנו שותקים ,אוי ואבוי אם

יכניסו את זה לבית יעקב ,אוי ואבוי .זה יהרוס
את כל היהדות .אם היהודים שותקים על זה –
אוי לנו ,אוי לנו.
כל הפוליטיקה וכל מה שמדברים ברדיו,
בטלויזיה ובכל המקומות האלה של הטומאה,
הם מנסים לשכנע אותנו שאנחנו חיים תחת
משטר דמוקרטי וזה טוב ,ובדמוקרטיה כל אדם
יכול לחיות איך שהוא רוצה בלי הגבלה רק
שאסור להרוג או לגנוב ואסור להיות אלים ,אבל
חוץ מזה הכל מותר והבן-אדם יכול לעשות מה
שהוא רוצה ,למה לא? אבל זה לא בא בחשבון
אבא .פה הם רוצים להפוך אותנו למדינה כמו כל
המדינות ,לקחת מאיתנו את היהדות ,לבלבל את
הילדים שלנו ,לקחת את הקדושה שלנו ח"ו.
לא אבא ,זה לא יכול להיות ,מדינת ישראל,
המדינה ,לא יכולה להמשיך כך ,ה' מזהיר אותנו.
היהודים הטובים חייבים להתנגד .אסור ללמד
את זה בכיתות ,אסור שזה יכנס לראש של
הילדים שלנו .יש לרשעים תוכניות לתת לנו
אפשרות לעשות כל מיני דברים אסורים ולהגיד
שזה בסדר .יש להם "רבנים" כביכול אשר
פועלים "כאילו" דרך התורה ,והם מחליטים מה
זה גט ,מה מותר ומה אסור ,מי יהודי ומי לא
יהודי ומה החובה של יהודי אמיתי כלפי שמים.
והדבר הראשון שהם עוברים עליו זה לפגוע
בקדושה ובגלל זה הם רוצים לגייס את הבנות
והבנים לצבא על מנת שיוכלו לקחת מהם את
הקדושה ולקלקל אותם.
הרשעים כבר מזמן השתלטו גם על משרד
החינוך וקבעו את תוכניות וספרי הלימוד .כל
מטרתם היא לנתק בין קדושת הדת היהודית
לבין הילדים חס ושלום .והם עושים את זה ע"י
הכנסת תוכניות לימוד אסורות לבתי הספר
שלנו .רק מה? משך אלפי שנים הרשעים מנסים
לעשות את זה וזה לא עבד.
אם אנחנו נכנעים לזה אז אוי ואבוי לנו ,אם
אנחנו לא נעצור את זה עכשיו – זה יפגע
בהרבה מאד יהודים .ה' לא יתן לזה להצליח,
אבל אנחנו חייבים לעצור את זה ,אנחנו צריכים
להראות לקב"ה שאנחנו נגד ,שאנחנו רוצים
להיות עם הקב"ה כדי שנמשיך לחיות לנצח.
אבא ,הילד שנהרג היום – אני לא יודע
חשבונות שמים ולמה הוא נהרג ,אבל אני כן יודע
שזו אזהרה עבורנו כתב הרמב"ם הלכות תעניות
פרק א' "ודבר זה ,מדרכי התשובה הוא :שבזמן
שתבוא צרה ויזעקו לה ויריעו ,יידעו הכול שבגלל
מעשיהם הרעים הורע להם וזה הוא שיגרום
להם להסיר הצרה מעליהם .אבל אם לא יזעקו,
ולא יריעו ,אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם
אירע לנו הרי זו דרך אכזריות ,וגורמת להם
להידבק במעשיהם הרעים ,ותוסיף הצרה וצרות
אחרות":
הילדים שלנו בסכנה ,סכנה רוחנית .הילד שנהרג
– הלך לעולמו צדיק ואין לו כבר בעיה של חינוך,
אבל מה אתנו פה? מה עם הילדים שלנו? ילדים
אשר גדלים ונמשכים לכל הלכלוך שהם רוצים
להכניס לתוכנו.
אבא ,הרשעים שהקימו את המדינה היו
שקרנים ,הם תכננו את זה מההתחלה ,הם לא
היו איזה תנועה שקמה להביא את היהודים
לארץ-ישראל מתוך אהבת עם ישראל אלא
בכוונה להביא ל"פתרון הסופי" של הדת
היהודית.
הם היו כל הזמן חלק של הקבוצה שהשתלטה
על העולם .הקבוצה מתכננת את כל המלחמות
על מנת להחליש את שני הצדדים כדי שיוכלו
לשלוט עליהם .הם מתככנים איך המלחמה
תפרוץ ודואגים שהתוצאה תהיה כמו שהם
רוצים .אחד הרשעים הידועים אמר פעם "בשנה
של מלחמה אנחנו מרוויחים כמו בעשר שנים של
שלום" משום שהם הבעלים על רוב תעשיית
הנשק בעולם .ומה הם רוצים? הם רוצים
להשתלט על העולם ובעצם הם השתלטו כמעט
על כולו.
הם יודעים שהכוכב ,המיני-שמש עם שבעה
כוכבי לכת הסובבים אותו ,בשם פלנט-אקס או
ניבירו או השביט כפי שכתוב בזוהר הוא בדרך
לפה ,הם יודעים שעוד מעט כדור הארץ יהיה
במצב מאד קשה ,הוא כבר עכשיו במצב קשה
וכל מי ששומע חדשות או קורא עיתונים יודע
כמה אסונות טבע יש כמעט כל יום :רעידת
אדמה ,התפרצות הר-געש ,שיטפונות ענקיים או
שריפת ענק באוסטרליה ,השריפה בשטח הגדול
יותר משטחה של ארץ-ישראל.
והם רק מחכים לרגע הנכון כדי להיכנס
לבונקרים שלהם ובינתיים הם רוצים להיות
בטוחים שהם הרסו את הדת היהודית.

באמריקה יש מאות מחנות פימה ודברנו על
זה כבר .בהתחלה הם אמרו שאין כזה דבר
ופתאום יש ולא רק שיש אלא זה מפורסם ברשת
באתר של הממשלה האמריקאית ויש רשימה
שלמה של מאות מחנות פימה ובינתיים הם
ריקים אך יש שם צוותים לתחזוקה ומוכנים
להפעלה .הם אומרים שזה למקרים של אסונות
טבע ,אבל למה הם בנו את זה? איך הם ידעו
שיהיו אסונות טבע? ולמה יהיו אסונות טבע? הם
יודעים שזה בגלל כוכב השביט ,המיני-שמש
המתקרב.
ולמה המחנות מוקפים בגדרות תיל גבוהות
עם דוקרנים ומגדלי שמירה ,למה ישנם מסילות
רכבת עד למחנות? למה יש שם תאי גזים
ומאות אלפי ארונות קבורה? וישנו מחנה אחד
באלסקה שיכול להכיל חצי מליון אנשים! הם
מנסים להסוות דברים ויש בחלק מהמחנות
נדנדות לילדים אבל ברור לי שזה בשביל קבוצות
מסוימות ואני מאמין שזה גם בשביל היהודים.
כל הממשלות היום שונאות את הדת היהודית,
וגם פה "היהודים" כביכול רוצים לחיות כמו
הגויים ,הם רוצים לעשות כל מה שמתחשק
להם ,אבל זה לא יצליח כי ה' לא יתן ,ה' לא יתן
להם להרוס את העם שלו ,ה' לא יתן להרוס את
הקדושה של העם שזה הדבר הכי חשוב.
הקדושה שבתוך כל יהודי – זה הקשר של
היהודי עם הקב"ה וה' לא יתן להרוס את זה.
עומדת לפנינו תקופה מאד קשה בכל העולם,
כל האסונות-טבע המתרחשים עכשיו כמעט כל
יום .מנסים להגיד שזה בגלל הזיהום אויר – אבל
זה שקר ,זה בגלל השביט שמחמם את כדור
הארץ ,והשביט הוא דבר שמימי ,הוא לא דבר
טבעי וזה לא פעם ראשונה שהוא מסתובב פה,
ה' שולח אותו תמיד כדי לעזור לנו להתקרב יותר
לקב"ה ולהראות לעולם מי באמת הבורא וזה
יביא הרס עצום לכדור הארץ
אָרץ ְנ ֻאם ה' ִפּי ְשׁ ַנ ִים ָבּהּ י ִָכּ ְרתוּ ִי ְגוָעוּ
"וְ ָהיָה ְב ָכל ָה ֶ
ָתר ָבּהּ" )זכריה י"ג ח'( .לרשעים יש
וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁית ִיוּ ֶ
בּמ ָערוֹת ֻצ ִרים
וּבאוּ ְ
את הבונקרים להסתתר " ָ
וּמ ֲה ַדר גּאוֹנוֹ בּקוּמוֹ
פּחד ה' ֵ
וּב ְמ ִחלּוֹת ָע ָפר ִמפּנֵי ַ
ִ
אָרץ) ":ישעיהו ב יט( והכל מוכן בשבילם
ַל ֲערֹץ ָה ֶ
בכל העולם ובכל הארצות וגם במדינת ישראל.
בתוך המאפיה הבינלאומית הזו ישנם כל
המנהיגים הכי גדולים הם חלק של זה וזה לא
יכול להיות אחרת.
הכסף נעלם ,אין כסף – הם בזבזו את כל
הכסף על הבונקרים שלהם עם טכנולוגיה והי-
טק מתקדם הרבה יותר ממה שיש לנו ,הם לא
צריכים חשמל שם ,יש להם טכנולוגיה שאין לנו
בכלל מושג לגביה .הם שולטים כמעט בכל מקום
וגמרו את הכספים ועכשיו הם רוצים להפסיק את
השימוש בכסף מזומן ,שישלמו עם כרטיס
אשראי .היום כמעט כל הכסף הוא רק מספרים
שרצים ממחשב של בנק אחד למחשב של בנק
אחר ,ואז כשרוצים לסגור את העסק לפני שכל
העולם רואה את השביט )פלנט-אקס ,ניבירו(
עוֹמד ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָטּה
"אָז י ְִת ָר ֶאה ַעמּוּד ֵאשׁ ֶא ָחד ֵ
רוֹאים אוֹתוֹ ...וְ ָכל ְבּנֵי
אָרץ ִ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ,וְ ָכל ַע ֵמּי ָה ֶ
ְ
וּס ָל ִעים ֶשׁלֹּא
תוֹך ְמ ָערוֹת ְ
עוֹלם ִמ ְת ַח ְבּ ִאים ְבּ ְ
ָה ָ
וּבאוּ
ַח ְשׁבוּ להינצל ,וְ ַעל אוֹתוֹ זְ ַמן ָכּתוּב )ישעיה ב( ָ
יְ
וּמ ֲה ַדר
וּב ְמ ִחלּוֹת ָע ָפר ִמ ְפּנֵי ַפּ ַחד ה' ֵ
ִבּ ְמ ָערוֹת ֻצ ִרים ִ
אָרץ) ":הזוהר הקדוש ,שמות
ְגּאוֹנוֹ ְבּקוּמוֹ ַל ֲערֹץ ָה ֶ
דף ז' ע"ב( אז אין להם בעיה – סוגרים את
המחשבים וזהו ,לבן-אדם אין ממה לחיות .אפילו
אם יהיה כסף מזומן – זה לא יעזור כי אף אחד
לא יקח את זה כי זה לא יהיה שווה ,רק חתיכת
נייר .אולי איזה מטבע מכסף או זהב ,אבל לא
ממש ,אפילו הזהב לא יהיה שווה .אוכל זה יהיה
הדבר היחיד שיהיה שווה – אוכל ,מים נקיים
וכו'.
אבל ה' לא יעזוב את העם שלו ,כל זמן
שאנחנו מחזיקים חזק בקדושה שלנו – ה' לא
יעזוב אותנו ואסור לנו לעזוב את הקרבה אליו.
אנחנו צריכים להשתדל ללמוד תורה לעשות את
כל המצוות ולהתקרב לקב"ה .מי שמשתדל
ומבקש מהקב"ה להוציא ממנו את היצר הרע –
אז הוא יינצל .יהודי צריך להראות לקב"ה שהוא
רוצה להיות טוב ,רוצה לעשות מה שהקב"ה
מבקש ממנו ,יהודי שמשתדל באמת ,זורק את
עגל הזהב ,את כל השקר ועובד חזק לחזק את
הקרבה והנאמנות לאמת ולקב"ה – הוא יינצל.
אבל מי שמעדיף את העולם הזה – אפילו אם
הוא מתפלל ,אבל זה לא ממש בלב שלו ,במהות
שלו – הוא ייעלם ,ייעלם לנצח.
עם ישראל ,במיוחד אלה הגרים בארץ ישראל,
תצאו ממדינת ישראל ותכנסו לארץ ישראל,
תרגישו שאתם בארץ ישראל ,במקום קדוש ,לכו
למקומות הקדושים ,תבכו ,תבקשו מחילה

מהקב"ה ,אנחנו לא צריכים להילחם נגד
הרשעים שמנסים להפוך אותנו לגויים ,אנחנו
צריכים להדבק לקב"ה וה' ילחם לנו.
עם ישראל ,אתם רואים ברור כי מה שאני
אומר זה נכון ואתם רואים ברור מה שקורה
בעולם.
אני מציע לכל יהודי בחו"ל שיכול ,לקום עם
הפקעלך שלו ועם כל המשפחה שלו ולעלות לא"י
כמה שיותר מהר .זה נכון שיהיה קשה .למי שיש
כסף יהיה לו איפה לגור ,מי שאין לו כסף – זה
קשה אין מה לומר ,אבל להתפלל לה' שיעזור
לכם להגיע לפה .תזכרו מה קרה ל 80%
מהיהודים שנשארו במצרים ,ל 6מליון היהודים
שנשארו באירופה .היו כל הסימנים שהם צריכים
לצאת והם לא רצו להאמין שהולכת להיות
שואה ,נהנו מהחיים כפי שהם והעדיפו להישאר.
לא ראו את הסימנים )לפני השואה(
 – 1933הנאצים עולים לשלטון .החל תהליך
הגלייה של יהודים ודחיקתם מהחיים הכלכליים.
 :10/1938גרוש של  18000יהודים לעיירה
זבונשין בגבול פולין-גרמניה.
 :9/11/1938ליל הבדולח 30000 .יהודים נשלחו
למחנות ריכוז ,כמעט כל בתי הכנסת נשרפו,
אלפי חנויות נבזזו ,בתי קברות חוללו.
 :1/1/1939הוצא צוים שאסרו על היהודים את
ההשתתפות בכלכלה ,היהודים היו צריכים
למכור את עסקיהם ,אדמותיהם ,מלאי
אמנות
תכשיטיהם ויצירות
סחורותיהם,
שבבעלותם .שורת צווים קבעה איסורים
ומגבלות על יכולת התנועה של יהודים :איסור
כניסה למקומות ציבוריים ,איסור נסיעה ברכבות
ועוד .הוצאו צווים שסגרו לחלוטין את בתי הספר
היהודיים .נאסרה הכניסה למוסדות תרבות
ונאסר על קיומה של עיתונות יהודית בגרמניה.
כל הילדים היהודים סולקו מב"ס ונשללו מן
היהודים רישיונות הנהיגה.
 :1/9/1939החלה מלחמת העולם והשואה.
אם יש לכם משפחה או חברים בחו"ל –
תבקשו מהם לעלות ,תשכנעו אותם ,תתווכחו
איתם ,תעזרו להם .תגידו להם שיבררו על
מחנות פימה כי יש ברשת המון נתונים וסרטים
על זה .מי שרוצה לחיות  -חייב לעלות! ועכשיו
– כי אין זמן) .ידוע לכולם כי הרב קנייבסקי ,גדול
הדור אמר להרבה יהודים לעלות ארצה(.
ובארץ ,לפתוח עוד חדרים ,בתי יעקב וישיבות
על טהרת הקודש ,ללמד את הילדים שאין עוד
מלבדו ,ולא ללכת לכיוון השקר והטומאה שהם
מנסים למשוך אותנו לשם .יהודי חייב אמת ,אם
הוא עם האמת – אז יש לו נצח.
ומי שיכול להגיע לארץ ישראל ומוכן להילחם
על הזכות שלו לחיות פה בארץ ישראל ,לחנך
את הילדים שלו לתורה מצוות ומעשים טובים אז
טוב ,ומי שבשום פנים ואופן אין לו את הכסף או
אפשרות אחרת לעלות – אז תדעו כי בחו"ל ינסו
להפוך אתכם לגויים ולא לתת ,לא משנה מה,
תחזיקו חזק בקב"ה ותורתו והוא יציל אתכם.
להישאר נאמן לקב"ה ,רק זה יביא אותנו לנצח
נצחים.
הילד הזה )מהאסון במודיעין עילית( הוא קורבן
כמו היהודי שהציל את המשפחה בשיטפון שהיה
בנהריה ,הוא גם היה קורבן והיו עוד קורבנות
בימים האחרונים ,אז אנחנו צריכים להתעורר
אבא ,יש כל-כך הרבה עברות בין החרדים והכל
בגלל הגשמיות ,הגשמיות הורגת אותנו ,פשוט
הורגת אותנו.
אני רוצה להזכיר לכולם – המטרה של
הרשעים היא לגמור את היהודים ולשלוט בסופו
של דבר על כל העולם מארץ ישראל .בזה הם
מרגישים שהם מנצחים את הקב"ה חס ושלום.
אבל הם טיפשים כי אי-אפשר לנצח את הקב"ה.
הקב"ה הוא הכל יכול והם לא .הם טיפשים
וחלשים ויקבלו את המכה שלהם לא סתם וזה
יהיה הסוף שלהם.
אבל אני מזהיר את עם ישראל – לא לעזוב
את הקב"ה ,גם לא לשנייה .לא לעזוב את הדת
היהודית כמו שהיא כתובה בדיוק ,כי מי שעוזב
את התורה – ה' יעזוב אותו ואם זה יקרה – הוא
פשוט לא יגיע לנצח.
אנשים נפטרים ,אבל יש להם את העולם
הבא ,אבל אם יהודי עוזב את הדרך הנכונה הוא
לא יגיע אפילו לגהינום ,הוא יגיע למקום הרבה
יותר גרוע .מי שרוצה באמת לחזור בתשובה
ואפילו היהודי החרדי ביותר – הוא ימצא את
הדרך ,אך מי שבלב לא רוצה ומעדיף כל מיני
בידורים וכו' ,כל מיני דברים אסורים – אז אין לו
תקווה .כואב הלב אבא ,כואב הלב.

ושוב אני רוצה לומר – הולכים להיות בעיות
קשות עם הכלכלה ,מלחמות בכל מיני מקומות
ובעצם זה כבר התחיל מזמן ,ומי שחושב אחרת,
אני רק רוצה להזכיר לו שכל הראשי מדינות
והרבה ממשלות הם פשוט כולם ביחד ,כל
קבוצה עם הבונקר שלה וכל אחד בטוח
שהבונקר יציל אותו ,אבל הוא לא...
אבא ,כואב לי שאני צריך לומר דברים כאלה,
לדבר בכלל על דברים שהם כל-כך נגד הקב"ה,
כל-כך נגד החיים הקדושים שכל יהודי צריך
לחיות ,אבל חייבים לדבר על זה – כי זה נגד
הקב"ה שלא נדע והרשעים רוצים להשתמש
בזה כדי לחסל אותנו .הם נגד הקדושה שלנו.
הם יודעים שהקב"ה שונא זימה "אמר להם
אלקיהם של אלו שונא זימה הוא" )סנהדרין קו(.
ואם יש זימה בעם-ישראל – אז עם ישראל
בסכנה גדולה וזה מה שהרשעים מנסים לעשות
– זה לחסל אותנו ,שה' לא ירצה אותנו וזה אסור
לנו .וכל ההיסטוריה השתמשו בזה כדי להפיל
אותנו ,כדי שהקב"ה יעניש אותנו ולא ירצה אותנו
ויזרוק אותנו חס ושלום.
ועכשיו אנחנו מגיעים לסוף .הרשעים מנסים
עם כל הכוחות שלהם לגמור אותנו ע"י פגיעה
בקדושה שלנו ,הקדושה היא הבסיס של עם-
ישראל ,הקב"ה רוצה שנהיה קדושים וטהורים
והרשעים רוצים שנהיה הפוך מזה .אבא ,כואב
לי הלב לראות את ההצלחה שלהם ואנחנו
חייבים לעצור את זה .אסור לתת לזה להמשיך
בין היהודים החרדים .אבא ,היהודי צריך לתת
את החיים שלו ולא לעשות את זה) .יהרג ובל
יעבור" סנהדרין ע"ד.(.
אנחנו מגיעים לתקופה מאד קשה ,העולם על
סף מלחמת עולם שלישית וזה כבר ברור לכולם,
לא אם ,אלא מתי .ובקרוב היא תפרוץ .אנחנו,
עם ישראל ,צריכים לחזור לאמת שזה הקב"ה
ולזרוק את כל הטומאה של הגויים והחילונים.
הבעיות של הקדושה מתחילות בגלל חוסר
צניעות כי בלי צניעות אין קדושה .אנחנו חייבים
לחנך את הילדים שלנו לאהבת ה' ,אהבת עם-
ישראל וברצון להיות יותר ויותר קרובים לאמת
שהיא הקב"ה.
החיים לא נגמרים אחרי  120שנה ,החיים הם
לנצח ,וכדי להגיע לנצח אנחנו באים לעולם-הזה
ועוברים תיקונים ותיקונים מאז האדם הראשון,
ואז הולכים לעולם הבא ועוד פעם באים בגלגול
לתיקונים ,וכאשר המשיח יתגלה בעזרת ה'
אפשר יהיה להגיע לנצח בלי למות יותר .זה לא
שאדם חי ,מת וגמרנו ,הוא מתגלגל ויש לו חיים
לנצח אם הוא עם הקב"ה ואם לא אז לא ,אז אין
לו נצח.
מי שנולד יהודי יודע שהיהודים שורדים מאז
אברהם אבינו ,אנחנו עוברים כל מיני צרות
ובעיות ומתגלגלים מפה לשם ,פעמיים היה לנו
בית-מקדש ,היה לנו פאר והיינו מעל ומעבר
לכולם .אבל גם אז ,הבן-אדם נולד ונפטר באיזה
שלב ,אבל זה לא הסוף ,הוא מגיע לעולם הבא
ועוד פעם יורד מתגלגל ומתקן .החיים הם לא רק
השנים שאנחנו בעולם הזה ,יש עוד מימד לחיים
שלנו.
אני מבקש מכם – תפסיקו להיות שטחיים,
תפסיקו להיות קשורים לשקר ועגל הזהב שרק
מוות הוא מביא לנו .תחיו חיים של אמת ,חיים
של תורה ,הם כל-כך טובים ,כל-כך מעניינים,
ממלאים אותנו עם תוכן ובלי זה אין לנו סיבה
לחיות פה בכלל.
עם-ישראל ,אנחנו האהובים של הקב"ה .אני
מבקש ,אני מתחנן – אל תפחדו ,אסור לפחד,
אין לנו ממה לפחד .מה הרשעים יכולים לעשות
לנו? יסגרו לנו את החשבון בנק? יהרגו אותנו?
אם יסגרו לנו את החשבון בנק אז ה' יתן לנו
כל מה שאנחנו צריכים כמו שהוא עשה ליהודים
במצרים וכמו שהוא עושה לכל יהודי ויהודי .אם
אנחנו איתו – אנחנו נאכל ונשתה ויהיה לנו גג
על הראש שלנו וכו' .ואם יהרגו אותנו על קידוש
ה' נגיע ישר לגן-עדן .ואם אנחנו נגד – בסופו של
דבר לא יהיה לנו כלום ,נהיה כלי ריק מכל תוכן
שאין לו סיבה להיות במציאות בכלל.
המילים שלי מפחידות אתכם? המילים שלי
גורמים לכם פחד? ברוך ה' ,תיקחו את הפחד
הזה ,תזרקו אותו לפח ותלכו לכיוון התורה ,יום
ולילה ,תלמדו ,תרגישו ,חפשו את הקב"ה ואז
החיים יהיו גן-עדן .החיים יהיו מתוקים יותר
מדבש ,החיים יהיו נצחיים.
אנחנו בדור הזה מוכרים את הכל בזול בגלל
כמה שניות של איזה הנאה או הרגשה טובה
אשר מביאים את הבן-אדם לקבר ובסופו של
דבר הוא נשאר בתוך חור באדמה לנצח .אנחנו

מוכרים את הנצח בגלל שטויות ,בגלל שקרים,
בגלל הנאות שחולפות ונעלמות .אני מבקש מכם
לעשות תשובה .על כל עבירה אדם יכול לעשות
וככל
תשובה אם הוא רציני ,אם הוא רוצה.
שהעבירה יותר גדולה וקשה והוא מוצא דרך
להתגבר – אז זה עוד יותר טוב .לחיות חיים כמו
שהקב"ה רוצה שנחיה .ללמוד כי בלי לימוד אי
אפשר לדעת מה לעשות ולהשתדל לעשות כל
מה שיהודי חייב ,את כל מה שה' כתב לנו.
תפתחו את הלב לקב"ה ,דברו איתו במילים
שלכם ,תתבודדו ודברו עם הקב"ה ,אפשר
להתבודד גם בתוך הבית ,פשוט לסגור את
הדלת ,לא חייבים ללכת ליער .גם באוטובוס –
אפשר פשוט לסגור את העיניים ולהגיע לקב"ה.

רוחות וגלי קור מהקוטב.
ו .גשם של מטאורים הפוגעים בכ"ה וגורמים
לשרפות ענק.
ז .כאשר הכוכב עובר ליד כ"ה -
* כוח המשיכה המגנטי שלו מושך את כ"ה שלא
כדרכו ,אמנם השמש נשארת במקומה אך סיבוב
כ"ה ע"י הכוכב גורם לתנועת השמש להראות
אחרת * .סיבוב כ"ה גורם לגלי צונמי בגובה
מאות מטרים – מאחר ומי הים לא נמשכים ע"י
הכוכב * .רוב הרי הגעש בעולם יתפרצו – וחושך
יכסה את כ"ה ) 15יום לפי הזוהר( * ליקוי חמה.
)שפע צילומים ,סרטים והסבר על אסונות הטבע
הנ"ל נמצאים בדיסק "מגלות לגאולה" .פרטים
בהמשך(.

ואם אנחנו באמת רוצים ישועות אנחנו צריכים
לחזור לקב"ה ולהראות לו שאנחנו נאמנים לו
והולכים בדרך שלו .ואיך אנחנו עושים את הרצון
שלו? הנשים צריכות לבוש צנוע בגדים ארוכים
ולא צמודים וגם הילדות .נשים נשואות עם שער
מכוסה לגמרי רק עם מטפחת ,לא עם פאות ,בלי
איפור ובושם מחוץ לבית ,נעליים צנועות ושקטות
וכו' .הגברים צריכים שמירת עיניים ,זקן ופאות,
מכנסיים רחבות ולא מכנסיים צמודות הנראים
כמו גרביונים ועדיף זקט ארוך.

ניתן ללמוד מהמקורות על בקוריו של הכוכב –
אם זה כתוב במפורש או לפי תאור האסונות
טבע שהוא גורם.
 .1דור אנוש
א" .שעלה אוקיינוס והציף שליש העולם ,לא נכנע
דור המבול ללמוד מהם" )בראשית ו' ד' רש"י(
עוֹלם ִבּינוּ ְשׁנוֹת דֹּר ָודֹר ":רש"י -
ב" .זְ כֹר יְמוֹת ָ
זכור ימות עולם .מה עשה בראשונים שהכעיסו
לפניו :בינו שנות דור ודור .דור אנוש שהציף
עליהם מי אוקינוס ,ודור המבול ששטפם.
)דברים לב ז(
וּכ ִסיל וְ ה ֵֹפ ְך ַלבּ ֶֹקר ַצ ְל ָמוֶת וְ יוֹם ַלי ְָלה
ימה ְ
ֹשׂה ִכ ָ
ג" .ע ֵ
אָרץ"
ִשׁ ְפּ ֵכם ַעל ְפּנֵי ָה ֶ
קּוֹרא ְל ֵמי ַהיָּם ַויּ ְ
יך ַה ֵ
ֶה ְח ִשׁ ְ
רש"י :רבותינו פירשו על דור אנוש שהציף
עליהם את מי אוקינוס) :עמוס ה ח(
 .2המבול
"ונטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם".
)בבלי ,ראש השנה יא ,(:ראה סעיף 1ב.
 .3מלחמת אברהם בחמישה מלכים.
רש"י :מעשה לילה :שנלחמו בשבילו כוכבי לילה
כמו שעשו בשביל ברק) :בבלי סנהדרין צ"ו(.
 .4סדום ועמורה
ָאׁש ִמן
ָפרִית ו ֵ
"וה' ִה ְמ ִטיר ַעל ְסדֹום וְ ַעל עֲמרָה ּג ְ
ּׁש ָמיִם) ":בראשית יט כד(
ַה ָ
 .5יציאת מצרים
"ראו כי רעה נגד פניכם"" ...כוכב אחד יש ששמו
רעה ,אמר להם פרעה" )שמות י י רש"י(
 .6מלחמת יהושע בחמשת מלכי האמורי
יהם ֲא ָב ִנים ְגּדֹלוֹת ִמן ַה ָשּׁ ַמיִם"
יך ֲע ֵל ֶ
"וה' ִה ְשׁ ִל ְ
)יהושע י יא(
ֵמק "ּיָלֹון) ":שם י יב(
ֵח ְּבע ֶ
ׁש ֶמׁש ְּב ִג ְבעֹון ּדֹום וְיָר ַ
"ֶ
עיין שם בדברי הרלב"ג המקשר את המופת
שנעשה ליהושע למופת שנעשה למלך חזקיה
)סדר תנועת השמש(.
 .7מלחמת ברק בסיסרא
ְחמּו
ּלֹותם ִנל ֲ
ָבים ִמ ְּמ ִס ָ
ְחמּו ַהּכֹוכ ִ
ׁש ַמיִם ִנל ָ
ִ " .1מן ָ
יסרָא) ":שופטים ה כ'( וראה סעיף .3
ִעם ִס ְ
 .8האות שנעשה למלך חזקיה
ׁשיב ֶאת צֵל
"וְזֶה ְּל ָך ָהאֹות ֵמ ֵאת ה'ִ ...הְננִי ֵמ ִ
ּׁש ֶמׁש
ׁשב ַה ֶ
ַּת ָ
ׂשר ַמ ֲעלֹות ו ָ
ַה ַּמ ֲעלֹות ֲאח ַרּנִית ֶע ֶ
ׁשר יָ ָרדָה) :ישעיה לח ז(
ַּמ ֲעלֹות ֲא ֶ
ׂשר ַמ ֲעלֹות ּב ַ
ֶע ֶ

עם ישראל ,המצב היום מאד קשה ,רובו של
עם-ישראל סטו מהדרך לצערי הרב ,הרבה
התחתנו עם גויים ,הרבה הפכו לחילונים והם
רוצים שגם אנחנו נהיה כמוהם ,עם כל הלכלוך
של הגויים.
ולחרדים אשר יש להם משיכה חזקה לעולם
השקר ,אני מבקש מכם – תעמדו על הרגליים
ותחליטו ,תגידו לקב"ה – זהו ,עכשיו אני רק
איתך ,רק איתך ואני לא מפחד כי אין לי ממה
לפחד .אפילו אם ילכו נגדנו ,נגד הקב"ה חס-
ושלום עם כל הכוחות שלהם ,הם לא יוכלו
להמית אותנו ,להרוג אותנו כי ה' אתנו וה' הוא
הכל יכול ,הוא ברא את הכל ,הוא ברא את
הצדיקים ,הוא ברא את הרשעים ואת הבינוניים,
הוא ברא את הכל וזה העולם שלו .הוא הביא
אותנו לעולם הזה להילחם ביצר הרע ולהגיע
לאמת ואז נגיע לדברים רוחניים שלא חלמנו
עליהם .ואלה שלא – הגויים ,היהודים שרוצים
להיות גויים שלא נדע ,הערב-רב – אלה
שנלחמים נגד הקב"ה שלא נדע – הם ייעלמו,
אין סיבה שיחיו ,גם אין סיבה שיהיה לנו יצר
הרע ,ה' ישחט אותו.
ואני לא יכול לתאר מה יהיה אחרי זה ,אבל זה
יהיה משהו כל-כך טוב שאין מילים בכלל לתאר
את זה .ופתאום כולנו נעלה ,נתפוס את האמת
ונעלה ונעלה עם זה וזו תהיה הנאה כל-כך
גדולה שאף פעם לא תיגמר לנצח נצחים...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ָבים"
ְחמּו ַהּכֹוכ ִ
ׁש ַמיִם ִנל ָ
" ִמן ָ
שופטים פרק ה כ'
כוכב השביט וכ"ה )כדור הארץ(
עפ"י המקורות
הקדמה  -כוכב השביט הוא בעצם "מיני-שמש"
וכבר מרחוק הוא מחמם את כ"ה .הוא סובב את
השמש במסלול אליפטי במחזור של כ400-
שנה) .אגב ,כוכב הלכת פלוטו סובב את השמש
כל  247שנה( .סובבים את הכוכב  7כוכבי לכת.
גודלו פי  5-7מגודל כ"ה .לכוכב השביט יש זנב
ארוך בטמפרטורה של אלפי מעלות המכיל
מיליוני אבנים ומטאורים בגדלים שונים אשר
חלקם מגיע לכדור הארץ .השפעות הכוכב
נמשכות שנים לפני/אחרי שהכוכב עובר ליד כ"ה.
כל פעם הכוכב עובר במרחק ובזווית שונים כלפי
כ"ה ולכן ההשפעה שונה כל פעם .השפעות
הכוכב שונות ממקום למקום  -ארצות השוכנות
לחופי האוקיינוס יושפעו הרבה יותר מארצות
בתוך פנים היבשת.
השפעות הכוכב
א .עליית החום בכל העולם.
ב .המסת הקרח בקטבים ועליית פני הים,
ג .חימום פנים כ"ה גורם לרעידות-אדמה ,גלי
צונמי והתפרצויות הרי-געש.
ד .חימום מי הים גורם לאידוי מוגבר של מי הים
הגורמים לאסונות טבע כגון סופות הוריקן,
כמויות עצומות של גשם ,שיטפונות וכו'.
ה .החום מאדה את מי הים בכמות כפולה,
האדים העולים יוצרים כעין "ואקום" המושך

מהנבואות על הגאולה:
ַאנִי
"חת ְמעַט ִהיא ו ֲ
Tמר ה' ְצ ָבאֹות עֹוד ַ
"ּכִי כה ַ
ְאת
ְאת ַהּיָם ו ֶ
ְאת ָהTרֶץ ו ֶ
ּׁש ַמיִם ו ֶ
ַמ ְרעִיׁש ֶאת ַה ָ
ֶה ָח ָרבָה)ׁ ":חגי ב ו(
ימרֹות
ְת ֲ
ָאׁש ו ִ
ּׁש ַמיִם ּו ָבTרֶץ ָּדם ו ֵ
ָת ִּתי מֹו ְפ ִתים ַּב ָ
"וְנ ַ
ְהּיָ ֵר ַח ְלדָם ִל ְפנֵי ּבֹוא
ְחׁש ְך ו ַ
ֵה ֵפ ְך ל ֶ
ּׁש ֶמׁש י ָ
ׁשןַ :ה ֶ
ָע ָ
ְהּנֹורָא) ":יואל ג(
יֹום ה' ַהּגָדֹול ו ַ
"אל תצפה לרגלי משיח עד שיתגלה אות בעולם.
ר"ל שיתגלה כוכב חדש" )הגאון מווילנא ,תקו"ז
פ"ז ע"א(
כמו בתקופת הנביאים  -מסר מגליה ,תשס"ז
אמא יקרה שלי ,המסרים מן האוטיסטים ופגועי
המוח ,מזכירים את תקופת הנביאים ,אשר התרו
והתרו בעם ישראל ומאחר שמשמים נתנו לעם
ישראל המון זמן לחזור בתשובה על פשעיהם
ורוע מעלליהם ,העם טעו לחשוב שדברי
הנביאים הם הבל וריק ואין בכוחם להתגשם.
וכאשר קרו הדברים ,ונחתו על עמנו ייסורים
קשים ,חורבן 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! ונותר
היה רק לבכות על עם ישראל בשמים ובארץ.
יש קצת דמיון למסרים שלנו פגועי המוח.
בקרוב כאשר יראו שהכול קורה והלוואי
שלא ,אזי יוותר לנו רק לבכות ולבכות ולהתפלל
לאבינו שבשמים שירחם עלינו ולשוב עד ה' ,כדי
להפסיק את הפורענויות הקשות המתרגשות
לבוא עלינו.

נספחים
סדר-עולמי-חדש
במהלך הדורות האחרונים השתלט בחשאי ארגון סודי רב עוצמה על כל
הממשלות בעולם ,על הבנקים ,תעשיות הנשק ,הצבאות ,התקשורת ,בתי
המשפט ,החינוך ,המזון ,הבריאות ,התעשייה וכו' .הארגון מכונה בשמות
שונים :סדר-עולמי-חדש ,ממשלת הצללים ,מסדר הבונים החופשיים,
אילומינטי וכו' .עשרת הכללים של הארגון נחרטו על אנדרטת ענק
בגאורגיה השוקלת  110טון .בין הכללים החרוטים עליה :שלטון עולמי
אחד ,שפה אחת ,דת אחת ,בית-משפט עולמי אחד .גודל האוכלוסיה
בעולם צריך להיות כ  500מליון בני-אדם.
מאחר שכיום יש כ 8מיליארד בני-אדם אז צריך ל'צמצם' את האוכלוסיה.
הם יודעים על הכוכב המתקרב וההרס שהוא יגרום לכדור הארץ ,ולפיכך
הכינו לעצמם ערים ענקיות תת-קרקעיות כדי להסתתר .הם יודעים גם כי
מיליארדי בני-אדם יהרגו ע"י אסונות הטבע הענקיים )רעידות אדמה ,גלי
צונאמי בגובה של מאות מטרים ,הרי געש וכו'( שיגרמו ע"י הכוכב.
הם רשעים העובדים לשטן ,ולכל אלה שלא יסכימו לשלטון שלהם כגון
לוחמי החופש והדמוקרטיה ,העם היהודי וכו' – יש להם כל מיני תוכניות
"לטפל" בהם – ובין היתר הקמת מחנות השמדה .כפי שנראה בהמשך יש
דמיון בין ההכנות של הנאצים לפני השואה לבין ההכנות שנעשות כיום...

מחנות פימה – FEMA CAMPS
פימה היא סוכנות ממשלתית לניהול מצבי חירום בארצות הברית,
אחראית לטיפול וניהול מצבי חירום כאסונות טבע ומשברי חירום לאומיים.
מטה החברה שוכן בוושינגטון .תקציב שנתי 28.7 :מיליארד דולר.
בארה"ב הוקמו מאות מחנות ,כל מחנה יכול לאכלס עשרות אלפי בני-אדם
והגדול שבהם יכול לאכלס חצי מליון איש .כרגע המחנות ריקים.
בניגוד למטרה הרשמית של
המחנות כמקלטים למקרי אסון,
החלו לאחרונה להתפרסם ברשת
אלפי תמונות ,סרטים ומסמכים
המעידים כי האמת שונה לגמרי.
העדויות מצביעות בבירור כי אלה
מחנות ריכוז והשמדה .לכל מי שיש
מחשב הקשור לרשת יכול לחפש
בגוגל או ביוטוב ולראות את האמת .דף זה מכיל דוגמאות ספורות מתוך
אלפי עדויות בנושא.
צילומים של המחנות מציגים
מחנות ענקיים המוקפים בגדרות
תיל גבוהות ומגדלי שמירה סביב.
בעיר
אינדיאנה
במדינת
אינדיאנפוליס במחוז ביצ'גרוב קיים
מפעל ענק לתיקון רכבות אשר
נסגר לפני כ 20-שנה .מיליוני דולר הושקעו להפיכתו למחנה מעצר,
בסרטון שהופק לפני כעשור
נראה המחנה מוקף בשלוש
שורות של גדרי-תיל ,דלתות
כניסה חשמליות מסתובבות.
אחד ממבני הענק נראה כמו
מחנה השמדה )בניין ענק אטום,
מיכל גז ענק צמוד לבניין עם
צנרת גז לאורך הבניין ובצדו
השני של המבנה ארובת ענק
ליציאת הגזים( .יש סרטון תעודי המציג נתונים אלה .שם הסרטון -
.FEMA Concentration Camp In Indiana
כמו כן מצאנו ברשת מספר קטעים:
)מתורגמים( "אני יודע הכל על זה ,איש
הקשר שלי ב CIA-אמר לי כי כאשר
יוכרז על משטר צבאי)*( המתקן הזה
יכול להרוג כל יום  26,000בני אדם,
דתיים ו"אסירים-פוליטיים"...
"אמנם חלק ממתקני אמטרק משמשים
למטרתם המקורית ,אך חלק מהם
הותאמו לשמש כמתקני השמדה בגז.
כאשר יהיה משטר צבאי ,הם יכולים להכיל  4רכבות בבת-אחת .מיכלי גז,
צינורות וארובות ענקיות לשאיבת האוויר והעשן הותקנו במבנים .חב' אגא
ידועה כיצרן של גזים רעילים".

רכבות פימה
פימה הזמינה אלפי קרונות-מטען עם 3
קומות היכולים להכיל מאות אנשים
בבת-אחת .שים לב כי אין דלתות
וחלונות ולא ניתן לצאת מהקרונות
וכזכור כל מחנות פימה נמצאים ליד
פסי-רכבת.
גז ציאניד
מכונה גם בשם ציקלון ,הנאצים רצחו מיליוני יהודים בשואה ע"י גז זה.
פימה הזמינה  2500גלון ) 10,000ליטר( של ציאניד מיצרן בברזיל.
אין לנו כאן מקום להרחיב את הנושא .ישנו סרט תעודי בשם -
"."FEMA ORDERS 2500 GALLONS OF CYANIDE FROM BRAZIL
ארונות קבורה
אין מילים להגדיר את הסרט הבא .שם הסרט:
Fema coffins drone view / Governor Jesse Ventura
הסרט מציג צילומי רחפן של המפעל המייצר ארונות קבורה .להלן מספר
תמונות מהסרט ותרגום חלקי של שיחה מתוך הסרט -
"מה המקום הזה לעזאזל,
אלפי ערמות של מכלי
פלסטיק/ארונות-קבורה,
בכל ערימה כ 20ארונות וכל
ארון-קבורה יכול להכיל 4
גופות"" .ניתן לעשות בהם
שימוש מספר פעמים".
"החברה המייצרת טוענת כי
המכלים מאוחסנים כאן
ונמכרים לפי דרישה ,אבל
מי צריך כ"כ הרבה ארונות-מתים אלא
אם יש לו תכנון"...
"המקום שייך לחברה המקבלת מימון
מהממשלה והיא גם בנתה מחנות
מעצר עבור "פימה" – הסוכנות
הממשלתית אשר אמורה לעזור לנו
עם אוכל ומקלט למקרים של אסון".
"כנראה שהארונות מאוחסנים כאן
ומחכים למצב של "משטר צבאי".
"אני אגלה לך כי ישנו מסמך ממשלתי
סודי בו הם מודים כי ארונות הקבורה
מוכנים למצב של מגיפה המונית".
"זה בדיוק התירוץ שלהם להפעיל
מצב של "משטר צבאי" תוך שימוש
בפחד הנוצר ע"י המגיפה".
"השלטון יגרום למצב של מגיפה
קטלנית ברחבי ארה"ב ,הגופות
ייערמו ומחנות הריכוז יפתחו".
"ישנו מסמך ממשלתי בו הסי.די.סי.
)מרכז בקרת מחלות בארה"ב( מוכנים
למגיפה עולמית בו מאות אלפים ואולי
אפילו מיליונים ימותו".
"הכל תכנון של העילית )סדר-עולם-חדש( להפעיל את התוכנית שלהם".
משטר צבאי –
מצב חרום בו השלטון על המדינה נתון בידי
הצבא .בארה"ב הועברו בשנים האחרונות
חוקים שמאפשרים לעצור אנשים מבלי צו
מעצר חתום ע"י שופט ,להכניס אותם לבית
כלא ולהחזיק אותם שם זמן בלתי מוגבל.
כמו כן אושרו חוקים כי כאשר מוכרז על
שלטון צבאי ,אזי מותר לצבא להשתלט על
כל כלי התחבורה )מכוניות ,רכבות ,מטוסים
וכו'( ,להשתלט על התקשורת )עיתונות,
רדיו ,טלויזיה ,אינטרנט( להטיל עוצר ,לעצור
אנשים וכו' וכו' .משמאל  -הכותרת "מדינת
משטרה" באחד העיתונים הנפוצים בארה"ב
 ארה"ב מתכוננת למשטר-צבאי.ישנם עשרות סרטים המציגים רכבות המסיעים טנקים ומשוריינים ברחבי
ארה"ב("MARTAIL LAW TRAIN") .

"על מנת להפעיל את מתקני אמטרק כמחנה השמדה כנגד מתנגדי
ה"סדר-עולמי-חדש" כל מה שהם צריכים לעשות הוא להסיע  4קרונות
רכבת עם האסירים לתוך המתקן ,לנעול אותם ולשחרר את הגז הקטלני .תוך
שניות האסירים יחלו למות ,לפי דברי המיקרוביולוג מ."CIA
פרסום העניין עורר מהומה גדולה בציבור .גדרות התיל ,השערים
החשמליים נעלמו ומיכל הגז הענק הוסתר .בסרטון חדש שכותרתו "מפעל
אמטרק אינו מחנה פימה" שצולם מרחפן – נראה מפעל רגיל לגמרי ,אך
מי שיתבונן היטב בסרט ישים לב שבכל רחבי המפעל שגודלו כמה ק"מ
מרובעים ואמור להעסיק מאות פועלים – לא נראה אפילו אדם אחד.

עבור מי כל מחנות ההשמדה
האלה?

עשרות אימונים צבאיים נערכו בערי ארה"ב:
אריזונה ,טקסס ,מיאמי ,פלורידה ,קליפורניה,
שיקגו וכו' .למה נערכים כאלה אימונים והכנות
למשטר צבאי בהשקעה של מיליארדי דולרים?
ממה הם חוששים?

כוכב
ובכן
בדרך
השביט
לכאן וכבר כתבנו
בעלונים
עליו
לפי
קודמים.
2/3
הנבואות
מהעולם יחרב .הרשעים בשלטון יודעים זאת
והכינו לעצמם ערי מקלט מפוארים ענקיים עמוק
מתחת לאדמה .בתמונה כאן ניתן לראות את
הכניסות לבונקר בהרי רייבן-רוק בפנסילבניה -

וכאשר כל העולם יתחילו לראות ולהרגיש את
הכוכב המתקרב ואסונות הטבע הענקיים שיהיו –
יבינו שהשלטון הוליך אותו שולל ומשאיר את
העם בחוץ )על פני כדור הארץ( ללא כל הגנה,
ואז יתחילו מהומות אלימות שאי אפשר לתאר.
הרשעים "יסגרו" את החשמל ,התקשורת
האינטרנט ,תחנות דלק וכו' על מנת למנוע
מאנשים להתארגן כדי שלא ילחמו נגדם .תוך 24
שעות יאזל כל האוכל בסופרמרקטים ויתחילו
להרוג אחד את השני עבור בקבוק מים או כיכר
לחם )לא בארץ( .כבר אמרנו כמה פעמים שכדאי
להכין בבית מחסן קטן של אוכל עם מים,
שימורים ,נרות וכו'.
רשת ולמרט – WALMART
החברה הקמעונאית והמעסיק הכי גדול בעולם
עם אלפי סניפים כאשר רק בארה"ב מעל 3500
סניפים .כל הסניפים נמצאים קרוב למסילות
הרכבת וגודלם כ  12,000מ"ר .מחזור מכירות
של  300מיליארד דולר בשנה.
מייסד ולמרט 'סם ולטון' שרת בשרות המודיעין
של ארה"ב וניהל את התכנון והבניה של מחנות
ריכוז בארה"ב ,במחנות אלה הוחזקו עשרות
אלפי אזרחי ארה"ב שמוצאם מגרמניה ,יפן
ואיטליה .בשנים  2001-2016קיבלה ולמרט מעל
 50מיליארד דולר ממשלת ארה"ב לפעילויות
שלה.
למה זה מעניין אותנו ? ובכן -
 .1ולמרט חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם
ממשלת ארה"ב במסגרתו תעסיק כ 100,000
חיילים יוצאי צבא.
 .2ולמרט סגרה כ  500סניפים והסבה אותם
למחנות צבא ,מחסני תחמושת או מתקני כליאה.
בשביל מה צריכים  500בסיסי צבא גדולים
בתוך הערים ברחבי ארה"ב ?
 .3מתוך אחד הפרסומים בטלויזיה בארה"ב –
"שלום ,אני  ...מנהל בהומלנד סקיוריטי )בטחון
פנים( .בטחון המדינה מתחיל בביטחון העיר ,אני
גאה להכריז כי ולמארט עוזרת לנו להיות יותר
בטוחים."...
למה לא לחזור בתשובה לפני המכה ,למה?
"אמר רבא :בשעה שמכניסין אדם לדין ,אומרים
לו :נשאת ונתת באמונה? קבעת עתים לתורה?
עסקת בפריה ורביה? צפית לישועה? פלפלת
בחכמה? הבנת דבר מתוך דבר?" )גמרא
מסכת שבת לא(.
משל לאיש עסקים שעושה הרבה עסקים,
לפעמים מרוויח לפעמים מפסיד .אבל אם פעם
אחת הפסיד מליון דולר – הוא יזכור את זה כל
החיים שלו על מנת להיזהר ולהימנע מלעשות
אותה טעות שוב .ואם שכח ועושה אותה טעות
ושוב מפסיד ,אז פשוט לכולם שהוא טיפש.

עם ישראל ,איש העסקים הזה זה אנחנו,
חוזרים על אותה טעות שוב ושוב משך כל
ההיסטוריה .אז בואו נלמד מהם הטעויות שלנו
ואיך אנחנו יכולים לתקן.
ַע ְבדוּ ֶאת
ִשׂ ָר ֵאל ֶאת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי ה' ַויּ ַ
ַעשׂוּ ְבנֵי י ְ
" ַויּ ֲ
אַח ֵרי
ֵלכוּ ֲ
בוֹתם ַויּ ְ
ַעזְ בוּ ֶאת ה' ֱאלֹ ֵקי ֲא ָ
ַה ְבּ ָע ִליםַ :ויּ ַ
ַעזְ בוּ
ֱאל ִֹקים ֲא ֵח ִרים ַו ִיּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָל ֶהם ַויּ ְַכ ִעסוּ ֶאת ה'ַ :ויּ ַ
ָקם ה' שׁ ְֹפ ִטים
ַע ְבדוּ ַל ַבּ ַעל וְ ָל ַע ְשׁ ָתּרוֹתַ :ויּ ֶ
ֶאת ה' ַויּ ַ
יהם לֹא ָשׁ ֵמעוּ
יהם :וְ גַם ֶאל שׁ ְֹפ ֵט ֶ
וַיּוֹ ִשׁיעוּם ִמיַּד שׁ ֵֹס ֶ
אַח ֵרי ֱאלֹ ִקים ֲא ֵח ִרים ַו ִיּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָל ֶהם ָסרוּ ַמ ֵהר
ִכּי זָנוּ ֲ
בוֹתם ִל ְשׁמ ַֹע ִמ ְצוֹת ה' לֹא
ִמן ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ ֲא ָ
ָעשׂוּ ֵכן :וְ ִכי ֵה ִקים ה' ָל ֶהם שׁ ְֹפ ִטים וְ ָהיָה ה' ִעם
ָשׁבוּ
שּׁוֹפט י ֻ
יעם ...וְ ָהיָה ְבּמוֹת ַה ֵ
הוֹשׁ ָ
ַהשּׁ ֵֹפט וְ ִ
אַח ֵרי ֱאלֹ ִקים ֲא ֵח ִרים
בוֹתם ָל ֶל ֶכת ֲ
וְ ִה ְשׁ ִחיתוּ ֵמ ֲא ָ
ְל ָע ְב ָדם ולהשתחוות ָל ֶהם) ":שמואל ב(
וזה כתוב בשמואל – עוד לפני שהיו לנו בתי
המקדש.
ָבל וְ לֹא
"ה ְלה' ִתּ ְג ְמלוּ זֹאת ַעם נ ָ
ומשה מעיד עלינו ַ -
אָבי ָך ָקּ ֶנ ָך הוּא ָע ְשׂ ָך ַו ְיכ ְֹנ ֶנ ָך) ":דברים
ָח ָכם ֲהלוֹא הוּא ִ
לב ו( * "נתן להם מקום נכון לעבדו בשמחה ובטוב
לבב מרב כל והמה מרדו ושלמו רעה תחת טובה"
)ספורנו ספר דברים לב ז(

נוּעה
יכה ָה ִא ָשּׁה ֶשׁ ְתּ ֵהא ְצ ָ
וּצ ִר ָ
באגרת התשובהְ " :
אָדם חוּץ ִמ ַבּ ְע ָלהּ,
וְ ִנזְ ֶה ֶרת ֶשׁלֹּא י ְִס ַתּ ְכּלוּ ָבּהּ ְבּנֵי ָ
ֵיהנָּם,
יוֹר ִדין ַלגּ ִ
יה ְ
ָד ָ
ֶיה אוֹ ְבּי ֶ
ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ַה ִמּ ְס ַתּ ְכּ ִלים ְבּ ָפנ ָ
נוּשׁה ְבּעֹנֶשׁ על ָכּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהםִ ,מ ְפּנֵי
וְ ִהיא ֲע ָ
ָהגָה ְצ ִניעוּת ְבּ ַע ְצ ָמהּ וְ ִנ ְכ ְשׁלוּ
אוֹתם וְ לֹא נ ֲ
ֶשׁ ֶה ֱח ִטיאָה ָ
ָבּהּ".
דשׁים
עם ישראל ,הקב"ה מצווה אותנו ְ " -ק ִ
יכם" )ויקרא יט( הבסיס
ִתּ ְהיוּ ִכּי ָקדוֹשׁ ֲא ִני ה' ֱאלֹ ֵק ֶ

ל"-קדושים תהיו" היא הצניעות ,ואם אין
צניעות אין קדושה ,עוד פעם  -אם אין צניעות
אין קדושה.
אז זה לא מספיק ללמוד מה זה צניעות –
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם
צריכים לקיים אותה ולחיות אותה! " ְ
יתם א ָֹתם ֲא ִני ה') :ויקרא כב לא(
ַע ִשׂ ֶ
וֹתי ו ֲ
ִמ ְצ ַ
"ולא המדרש הוא העיקר ,אלא המעשה" )פרקי
אבות א(

זה לא מספיק ללמוד – צריכים לקיים!

ֶיך ָקדוֹשׁ וְ לֹא י ְִר ֶאה ְב ָך ֶע ְרוַת ָדּ ָבר וְ ָשׁב
"וְ ָהיָה ַמ ֲחנ ָ
אַח ֶרי ָך) ":דברים כג טו( מפסוק זה אנו למדים כי
ֵמ ֲ
מקום בו יש גילוי ערוה  -אין בו קדושה וה' עוזב
אותו .עונש חמור זה לא כתוב בתורה על אף
עבירה אחרת .מי שלא נוהג בקדושה ובצניעות
בית המקדש הראשון חרב מפני שלוש עברות ,מאבד את השמירה עליו ועל משפחתו ,וגורם
עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים ,ובית לכך שגם על כלל ישראל פוחתת השמירה כי
המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם .במה חטא ישראל ערבים זה לזה.
אָרץ
אָב ָדה ָה ֶ
"על ָמה ְ
עם ישראל? כותב הנביא ַ
דשׁים
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ְק ִ
ִשׂ ָר ֵאל וְ ַ
ֹאמר ה' ַעל ָעזְ ָבם ֶאת " ַדּ ֵבּר ֶאל ָכּל ֲע ַדת ְבּנֵי י ְ
ִנ ְצּ ָתה ַכ ִמּ ְד ָבּר ִמ ְבּ ִלי ע ֵֹברַ :ויּ ֶ
ֵיהם וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ ְב ִ
ָת ִתּי ִל ְפנ ֶ
תּוֹר ִתי ֲא ֶשׁר נ ַ
ָ
יכם ":רש"י :קדושים
קוֹלי וְ לֹא ִתּ ְהיוּ ִכּי ָקדוֹשׁ ֲא ִני ה' ֱאלֹ ֵק ֶ
תהיו .הוו פרושים מן העריות ומן העבירה ,שכל
ָה ְלכוּ ָבהּ) :ירמיהו פרק ט' פסוקים יא-יב(.
מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה.
ומה קרה בשואה?
מתוך הספר "לאן" של הרב אביגדור מילר זצ"ל ) -ויקרא יט,ב(
ָת ְך גַּם ֵתּ ָר ֶאה ֶח ְר ָפּ ֵת ְך) :"...ישעיה מז ג(
" ִתּגָּל ֶע ְרו ֵ
על השואה וסיבותיה -
מברלין פרץ זרם ההתבוללות ,הרפורמה ומפרש שם מצודת דוד :גלוי הערוה לחרפה תחשב.
השחיתה את המוני העם .יהדות אירופה שקעה ומצודת ציון :ערותך  -כן יקרא דבר הראוי
באופן שלא היה כמוהו קודם לכן בהיסטוריה ...להתכסות .מכאן למדים כי כל מקום הטעון כיסוי
מאחר ויהודי גרמניה החריבו רוחנית את בתי ואיננו מכוסה נקרא גילוי ערוה והוא חרפה .גילוי
הכנסת שלהם על ידי הרפורמים ובחיקוי לכנסיות ערוה זה חוסר צניעות ,זה פריצות ,המעוררת
הנוצריות ,הרסו ושרפו הגרמנים את בתי הכנסת תאווה כפי שכתוב במסכת ברכות כד" - .אמר רב
בכל רחבי גרמניה ב"ליל הבדולח" .לראשונה יצחק טפח באשה ערוה ...אמר רב חסדא שוק
בדברי ימי ישראל ,חדלו נשים לכסות את שערן באשה ערוה ...אמר שמואל קול באשה ערוה...
לכן גילחו אותן הגרמנים במחנות המוות .מאחר אמר רב ששת שער באשה ערוה ורש"י כותב שם
וזלזלו במעלת הלבוש הצנוע וחיקו את מלבושי "תאוה היא".
הגמרא מונה ארבעה דברים שהם ערוה וחייבים
הגויים ,הם הוצעדו עירומים לתאי הגזים...
להיות מכוסים -
והיום
באמריקה  6מליון יהודים ושיעור ההתבוללות שם  .1טפח :גם שטח קטן מגוף האשה צריך להיות
ָשׁים וְ ֶאת מכוסה  -כולל רגליים ,ידיים ,צוואר וכו'.
יהם ָל ֶהם ְלנ ִ
נוֹת ֶ
הוא ַ " 60%ו ִיּ ְקחוּ ֶאת ְבּ ֵ
יהם .2 ":שוק :הינו כל החלק שבין הברך לקרסול
ַע ְבדוּ ֶאת ֱאלֹ ֵק ֶ
ֵיהם ַויּ ַ
ָתנוּ ִל ְבנ ֶ
יהם נ ְ
נוֹת ֶ
ְבּ ֵ
)שופטים ג ו( .ובארץ  6.5מליון יהודים ומחציתם החייב להיות מכוסה.
חילונים ,וזה גם שואה כי זה מנתק את היהודי  .3קול :אסור לאיש לשמוע ולאשה להשמיע -
קול זמר שלה.
מהקב"ה ,ממקור החיים שלו ,מהנצח שלו.
 .4שער :אשה נשואה חייבת לכסות את
כתוב בתורה שאם אנחנו הולכים בדרך התורה  -שערותיה עם מטפחת צנועה ללא גילוי השער.
עם ישראל ,מאז בריאת העולם ,אדם וחוה ועד
לא יהיה עוני ,כולם יהיו בריאים ,אין אסונות
היום לא הצלחנו לנצח את היצר הרע" .כל דור
וכולם נפטרים בשיבה טובה.
וּב ַר ְך ֶאֽת ַל ְח ְמ ָך וְ ֶאת שלא נבנה בית המקדש בימיו מעלין עליו כאילו
יכם ֵ
ַֽע ַב ְד ֶתּם ֵאת ה' ֱאל ֵֹק ֶ
"ו ֲ
ַֽה ִסר ִֹתי ַמ ֲֽח ָלה ִמ ִקּ ְר ֶבּֽ ָך :לֹא ִת ְֽהיֶה ְמ ַשׁ ֵכּ ָלה הוא החריבו" )ירושלמי יומא ה' ע"א( .השטן הוא
ימי ָך ו ֲ
ֵמ ֶ
ָמי ָך ֲא ַמ ֵלּֽא) ":שמות כג הנחש הוא היצר הרע מקבל ציון  10על
אַר ֶצ ָך ֶאת ִמ ְס ַפּר י ֶ
ַֽע ָק ָרה ְבּ ְ
וֲ
הצלחותיו ,לפתות את הנשים להאמין כי כיסוי
כה(
אבל הרבה משפחות חיות בעוני ,כל יום מתים השיער עם שיער של אישה אחרת זה צנוע,
מתאונות ,מחלות ,כל מיני אסונות .מאות אלפים להכניס ל"תקנות" הצניעות כי הילדות צריכות
חולים במחלה ,סכרת ,לחץ דם וכל מיני מרעין לגלות את השוק ,ובהרבה מקומות גם השרוולים
בישין ,ילדים ונערים הולכים לעולמם .אנחנו מקופלים והגרון גלוי.
קבלנו מכה אחרי מכה ,חורבן אחרי חורבן ולא
מקבלים מכות מכל הכיוונים ,ה' שולח לנו סימנים
למדנו לקח .אם לא נעשה עכשיו תשובה הגאולה
שאנחנו לא בסדר.
אם יש לנו היום כל-כך הרבה תורה ,בתי-כנסת ,תגיע עם הרבה ייסורים ,הרבה סבל והרבה דם.
ישיבות ,בתי-מדרש ,חדרים ובתי יעקב ,אז איפה למה לא לחזור בתשובה לפני המכה? למה?
אנחנו לא בסדר?
אז בואו ונראה לקב"ה שאנחנו נאמנים לו,
שאנחנו אוהבים אותו ,שאנחנו רוצים את התורה
איפה הטעות שלנו?
שלו ,אנחנו מאמינים שהוא הכל יכול  -ואז נזכה
הבעיה היא שאת המצווה הכי חשובה והכי לגאולה השלימה ברחמים.
"הוֹכ ַח
ֵ
ועוד דבר ,אנחנו ערבים זה לזה ,כתוב
אהובה בעיני הקב"ה "אמר לו הקב"ה :אין לך יפה
ית ָך וְ לֹֽא ִת ָשּׂא ָע ָליו ֵח ְֽטא) ":ויקרא יט
יח ֶאת ֲע ִמ ֶ
תּוֹכ ַ
ִ
מן הצניעות" )מדרש תנחומא ,כי תשא לא( אנחנו
לומדים – אבל לא מקיימים! "וּזְ ַכ ְר ֶתּם ֶאת ָכּל יז( .אם יש לך חבר שאינו הולך בדרך הנכונה,
אַח ֵרי ְל ַב ְב ֶכם תנסה לשכנע אותו לחזור בתשובה ,ואם אינך
יתם א ָֹתם וְ לֹא ָתתוּרוּ ֲ
ַע ִשׂ ֶ
ִמ ְצוֹת ה' ו ֲ
יהם ":רש"י :יכול – אז תן לו לקרוא עלון זה .ובזה קיימת את
אַח ֵר ֶ
אַתּם ז ִֹנים ֲ
ֵיכם ֲא ֶשׁר ֶ
אַח ֵרי ֵעינ ֶ
וְ ֲ
הלב והעיניים הם מרגלים לגוף ,מסרסרים לו את המצוה "ואהבת לרעך כמוך" ,ואם לא חזר
העבירות ,העין רואה ,והלב חומד ,והגוף עושה את בתשובה  -הוא רשע בעונו ימות ואתה את נפשך
העבירות) :במדבר טו ,לט( .חוסר צניעות גורם הצלת )אור החיים ,שם(.
לעבירות ,מכשיל את הרבים ומקלקל את
ָתב אבא של דניאל.
הקדושה של עם-ישראל! ו ַרּבֵנּו יֹונָה ּכ ַ

להבין את סוד החיים
דניאל ,ירושלים ,ג' שבט התש"פ )(29/1/2020

רוב העולם יהיה מתחת למים
דניאל ,ירושלים ,ד' שבט התש"פ )(30/1/2020

אבא ,אני כ"כ שמח אתך ,אתה באמת מבין כל
מה שאני אומר .מה שכתבת עכשיו )בנספחים(
עושה את זה יותר חד ויותר ברור לעם ישראל.
עם ישראל ,העם האהוב של הקב"ה ,לא
לשכוח שכל מה שיש לנו פה ,כל העולם הזה ,כל
העולם הבא ,כל הכוכבים ,כל היקום ומעבר
ליקום ,הכל הכל הכל ,כל הדברים שאנחנו רואים
והדברים שאנחנו לא רואים ,כל זה שייך לקב"ה.
ומה שהקב"ה אומר ומה שהקב"ה דורש
מאיתנו ומה שהוא כותב בתורה שלו ומה שכתבו
חז"ל  -אנחנו חייבים לחיות לפי זה ,כי מה
שהאדם חושב שזו האמת ,בלי ללמוד ,בלי
לדעת ובלי להכיר את הקב"ה – זה הכל שקר,
הוא לא יכול להבין את הסוד של החיים ,של
הנשמה ,של הנצח אם הוא לא הולך עם הקב"ה
חס ושלום ,והסוף שלו מוחלט ,אין לו עתיד ,אין
לו כלום וזו האפשרות הכי גרועה.
אם הוא עשה דברים לא טובים ולא עשה
תשובה אז הוא ילך לגהינום וזה העונש הכי קל
כי אחרי שהגהינום מנקה אותו הוא ימשיך לגן
עדן .ויש גם כל מיני עונשים אחרים יותר קשים
שלא נדע ומי שלא מאמין בזה ,הוא מאמין רק
במה שהוא מבין והוא חושב שהוא יותר חכם
מבורא העולם – אז הוא אבוד.
ומי שקושר קשר עם הקב"ה ,מי שמרגיש יום
יום דרך המצוות שאנחנו מתקרבים אליו ,חשים
אותו ורואים את הניסים שבעולמנו ואז אנחנו
מבינים שבאמת אין עוד מלבדו .ומי שנולד
כיהודי ולא תופס את זה אז הוא באמת מביא
שואה על עצמו.
כמו שהבאת מהספר )של הרב אביגדור מילר
זצ"ל( על מה שהיה .האנשים לא רוצים להודות
כי הם עצמם גרמו לשואה ,היהודים עצמם גרמו
לשואה .היו שם )בגרמניה( צדיקים ,אך לעומת
גודל האוכלוסיה שהיתה שם )לפני השואה היו
באירופה מעל ל 6-מליון יהודים( הצדיקים
והישיבות הקדושות היו מעטים מאד.
היהודים עצמם צחקו ברחוב על תלמידי
חכמים שהלכו עם זקנים ופאות והתלבשו לפי
המסורת ועל נשותיהם שהתלבשו בצניעות רבה
ושמרו על המצוות בנאמנות.

עם ישראל תקשיבו טוב ,אמריקה ואירופה הם
אדום ,כמו יוון ,רומא ומצרים של פעם .הם
מביאים לכל העולם את כל הטרוף של עבודה
זרה ועגל הזהב שזה היום השאיפה המוגזמת
מעל לעבר לכיוון הגשמיות ,השאיפה ליופי חיצוני
ומילוי תאוות ותשוקות בלי גבול .אדום תיעלם,
ִשׁרֹק ַעל
יה ִישֹּׁם וְ י ְ
ְתה ֱאדוֹם ְל ַשׁ ָמּה כֹּל ע ֵֹבר ָע ֶל ָ
"וְ ָהי ָ
ֶיה אָ ַמר ה'
וּשׁ ֵכנ ָ
ַעמ ָֹרה ְ
כּוֹת ָהְ :כּ ַמ ְה ֵפּ ַכת ְסדֹם ו ֲ
ָכּל ַמ ֶ
אָדם) :ירמיה מט
ֵשׁב ָשׁם ִאישׁ וְ לֹא יָגוּר ָבּהּ ֶבּן ָ
לֹא י ֵ
ָט ִתי י ִָדי ַעל
אָמר ה' אלקים וְ נ ִ
יז-יח( * " ָל ֵכן כֹּה ַ
יה ָח ְר ָבּה":
וּנ ַת ִתּ ָ
וּב ֵה ָמה ְ
אָדם ְ
ֱאדוֹם וְ ִה ְכ ַר ִתּי ִמ ֶמּנָּה ָ
ֶאדוֹם
)יחזקאל כה יג( * " ִמ ְצ ַר ִים ִל ְשׁ ָמ ָמה ִת ְהיֶה ו ֱ
הוּדה ֲא ֶשׁר ָשׁ ְפכוּ
ְל ִמ ְד ַבּר ְשׁ ָמ ָמה ִתּ ְהיֶה ֵמ ֲח ַמס ְבּנֵי ְי ָ
אַר ָצם) ":יואל ד יט(
ָקיא ְבּ ְ
ָדם נ ִ
רוב ארה"ב תיעלם ,גם רוב אירופה תיעלם,
חלקים גדולים של אסיה ואפריקה ייעלמו .עם-
ישראל – רוב המדינות בכל העולם ייעלמו ,יהיו
מתחת למים .אתם לא חושבים שהגיע הזמן
לעלות לארץ-ישראל?
ושטחה של ארץ-ישראל יגדל .כאשר עם-
ישראל יצא לגלות ה' צמצם את שטחה של ארץ-
ישראל ועשה את המקום כמו מדבר שרק מעט
אנשים יוכלו לגור פה ,ובמקום מקום פורח זה
הפך למדבר שממה .עם הגאולה הכל ישתנה
ויהיה מקום להרבה יהודים לגור פה בשמחה
ובשלום ,יהיה לנו את בית המקדש ונוכל להקריב
שוב קורבנות.
לכן ,אני מתחנן לפני כל יהודי בחו"ל לארוז את
החפצים ולבוא מיד כי אין זמן .אפילו שאנחנו
יודעים כי ה' יציל כל יהודי אמיתי ,גם בחו"ל,
אבל אם תגיעו עכשיו לא תצטרכו אחר-כך לעבור
סבל כ"כ גדול כדי להגיע לארץ-ישראל .עכשיו
עוד אפשר לעלות על מטוס ולהגיע ,אז אנא ,אני
מבקש עם כל הלב ,הגיע הזמן ,הגיע הזמן ,הגיע
הזמן.
אני מבקש מכל יהודי בכל העולם להפיץ את
המסר – "תקומו ,תצאו ,לא משנה מה ותגיעו
לארץ-ישראל".
ומי שלא רוצה לשים לב ,תשכנעו אותו לעלות
ארצה עם בכי ודמעות – כי הרוב הגדול של
העולם יהיה מתחת למים.

ועכשיו כל העולם שאנחנו מכירים אותו נמצא

בסכנה ,לא רק כדור הארץ – כל היקום שאנחנו ברגע זה לעלות לארץ ישראל
רואים ויודעים עליו – והכל תלוי בנו – בעם
ישראל .אנחנו צריכים לעשות תשובה .ה' יציל
את כל אלה שהולכים בדרכו וגם מעט הגויים
הטובים שיודעים את האמת.
אבל אין זמן ,זה לוקח קצת זמן לקשור קשר
עם הקב"ה .עם-ישראל ,תתחילו עכשיו ,ברגע
זה .כולנו צריכים לחזור בתשובה עכשיו.
ועל מה שאבא כתב לעלות לארץ-ישראל,
תבינו למה ,דבר ראשון – ארץ ישראל תהיה
המקום הכי בטוח בעולם .חוץ מזה כשהקב"ה
רואה שעם-ישראל חוזר הביתה עם אמונה
ובטחון שהוא עושה את הכל לטובתנו אז הוא
יודע שהעם שלו איתו וזה יכול להביא לנו את
הגאולה ברחמים.
ארץ-ישראל היא הבית שלנו מההתחלה
והגלות היא עונש שה' העניש אותנו ,אבל עכשיו
הקב"ה אסף את כל השכינה מהארצות שגלינו
אליהם והחזיר אותה לארץ-ישראל ,בחו"ל אין
לנו יותר שכינה וחייבים לעלות לארץ-ישראל.
כדי להמשיך לחיות צריכים להגיע לפה .ומי
שלא יכול בגלל כל מיני סיבות – תתפלל לה' עם
דמעות ,עם הרבה דמעות שיחזיר אתכם לפה
ולפני שהוא מחזיר אתכם לפה תתפלל שיחזיר
אותך אליו ואם אתה לא יודע איך אז תבקש מה'
עם דמעות שימשוך אותך בכח חזרה אליו כי לך
אין מספיק כח.
ה' רוצה אותנו ,ה' אוהב אותנו והוא יציל כל
יהודי ויהודי עם נשמה יהודית .ואנחנו חייבים ,כל
אחד בנפרד לעשות התבודדות ולדבר עם
הקב"ה עד שאנחנו מרגישים אותו בפנים ואז
נבקש ממנו להחזיר אותנו למקום שלנו בארץ-
ישראל ,אבל קודם כל להחזיר את הנשמות
שלנו ,את הלבבות שלנו ואת הראש שלנו לדרך
האמת .אין עוד מלבדו.

בנימין ,ד שבט ,תש"פ )חלק מהמסר(
אני מאד רוצה לבקש מכל יהודי ,בכל העולם ,אם
אפשר ברגע זה לעלות לא"י .לא משנה אם אתם
חושבים שמבחינה כספית זה אפשרי או לא,
פשוט לתפוש את האומץ ולזוז ,לצאת מהגלות.
אנחנו רואים ברור שכל העולם מתקרב צעד אחר
צעד למלחמת העולם השלישית ,אבל זה עוד לא
הכל .יש לנו עוד את ה"מיני-שמש" עם שבעה
כוכבי לכת שנקרא ניבירו או השביט שעוד צריך
לעבור פה ולעשות הרבה מאד נזק .וחוץ מזה
אנחנו רואים שמטאורים נופלים על כדור הארץ
וגורמים לשרפות ענקיות ולעוד הרבה נזק ,אנחנו
גם מחכים לגוג ומגוג וכו' .והמקום הבטוח ביותר
גם רוחני וגם גשמי אם אתם יהודים זה פה
בא"י .אני יודע שזה לא פשוט .אלה שלא יכולים
להגיע אבל הלב והרצון באמת פה ,ואתם באמת
פשוט מוכנים לבוא לא"י ברגע שתהא לכם
אפשרות ,אפילו אם יהיה צריך לגור באוהל ,אז
ה' יציל אתכם ,אין ספק .אבל אם יש לכם את
האפשרות להגיע ואתם לא מגיעים לארץ ,אוי
לכם .המצב הוא קשה ביותר וכדאי לכם להציל
את עצמכם ,לארוז את החפצים ולהגיע .לא רק
אני אומר את זה ,ואם הרב קנייבסקי אומר את
זה אז זה רציני ביותר) ...המשך יבוא ב"ה(.

קריאה ליהודי התפוצות מגדולי ישראל
לקט מדבריהם של גדולי ישראל שנאמרו
בתקופה האחרונה והם קוראים לעלות לארץ
ישראל בהקדם.
הרב יהודה זאב לייבוביץ זצוק"ל
היה מראשי הצדיקים הנסתרים שבדור .סיפר
לנו הרב אהרון יצחק שטרן שליט"א שבביתו
התאכסן הרב.

כמה שבועות לפני שעלה הצדיק בסערה
השמימה הוא ביקש מהרב אהרון שיסע לארה"ב
לכמה כתובות ולומר להם באופן אישי שימכרו
את רכושם ויעלו ארצה ,ואם לא יעשו כך ,כדאי
שידעו כי כשיגיע הזמן יצטרכו לברוח משם עם
הפיג'מה וללא רכוש .וסיפר הרב שטרן שהצדיק
אמר לו אני יודע שהם לא ישמעו לי ולא יבואו
אבל אני עושה את תפקידי וחובתי.
רבי אלעזר אבוחצירא זצוק"ל
אמר לרב מיכאל בורוכוב שליט"א מבית שמש:
צריך להגיד לכל היהודים שרבי אלעזר אמר
שעליהם לעלות לארץ ישראל כי בעתיד כל
היהודים שיישארו בארצות הברית יהיו בסכנה
גדולה.
הרב חיים אבישלום הכהן )החלבן זצ"ל(
השכינה הקדושה חוזרת לארץ ישראל )ועל זה
ְת ֱחזֶינָה ֵעינֵינּו ְּבׁשּו ְב ָך ְלצִּיֹון
אנו מתפללים ו ֶ
ׁשכִינָתֹו ְלצִּיֹון":
ּAתה ה'ַ ,ה ַּמ ֲחזִיר ְ
ַח ִמיםּ .בָרּו ְך ָ
ְּבר ֲ
אם כן היהודים הגרים בחו"ל נשארים בלי
שמירה של השכינה הקדושה וזה יבוא לידי ביטוי
באנטישמיות גוברת ובעוד אופנים של סכנה
בגוף ונפש ולכן כל היהודים צריכים לבוא לארץ
ישראל כי כאן המקום היותר בטוח עבורם.
הרב הגאון שר התורה רבי חיים קנייבסקי
שליט"א  -הרב הוא ללא ספק מאלה שזכו לרוח
הקודש באופן גלוי בדורנו .ידוע לרבים שהרב
שליט"א עורר והזהיר בכמה פעמים  -לכל
היהודים בעולם לבוא בהקדם לא"י ולא לצאת
לחו"ל אפילו לזמן קצר ואפילו לדבר מצוה .ואף
הורה לראש ישיבה חשוב שבא לקבל ברכת
פרידה לפני שחוזר לביתו ולישיבתו בניו יורק
ואמר לו הרב תישאר בארץ ותביא את הישיבה
שלך לא"י.
הצדיק הנסתר הרב מ.א .הכהן שליט"א
בספר "לכון מסרנא רזא" )לכם אני מוסר סוד(
הרב כותב שאותם יהודים הגרים בחו"ל לא טוב
הם עושים והנכון שיבואו כולם לא"י כמה שיותר
מהר כי פה יהיו שמורים יותר בגוף ונפש.
הרב אלתר דוד חיים שטרן שליט"א
בתחילת שנת תשע"ט נכנסנו אל הקודש
פנימה לשאול את הרב שליט"א כמה שאלות
בענייני השעה הנוגעות לכלל ישראל ואחת
השאלות היתה אם יש לרב איזה מסר שהיה
רוצה להעביר לעם ישראל .הרב אמר לנו כמה
דברים ואחד מהם אמר מפורשות :תגידו לכל
היהודים שגרים בחו"ל להגיע מהר לא"י כי
בעתיד זה יהיה המקום הבטוח ביותר.
הרב הגאון יצחק זילברשטיין שליט"א
"ובוודאי א"י זה המקום הבטוח ביותר עבור עם
ישראל ואנחנו צריכים לשמוח שאנחנו גרים בא"י
)עיין בספר עלינו לשבח בראשית עמ' תקמ"ח(.
הערות :כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם
ומלואו! עוררו את קרוביכם בחו"ל לעלות ארצה
בהקדם * לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים
אלה ואחרים לחיזוק הקדושה והצניעות ואת
הדיסק "מגלות לגאולה" * ניתן להוריד את
המסרים באתר  DANI18.COMאו חיפוש בגוגל
"דני * "18ניתן לצלם ולהעתיק לזיכוי הרבים *
פרטים בטל * 0527-111-333 .ניתן לשמוע
מסרים בטל0799-177-555 ,077-263-8885 :
* שמיעת המסרים באמריקה 1-646-585-3064
* יש סרט "מגלות לגאולה" העשוי בצורה כשרה
ומציג את המציאות הקשה של אסונות טבע
בעולם ודברים נוספים הקשורים לגאולה ,ניתן
לראות ביוטוב ע"י חיפוש " -מגלות לגאולה "180
) 7חלקים( * דרושים מתנדבים להפיץ את
העלונים בבתי-כנסת במושבים ,קיבוצים ,בתי-
חולים ,בתי-מלון וכו' * ברכה מיוחדת לחיים
ארוכים ,פרנסה בשפע ושמחת חיים לכל
היהודים הטובים העוזרים להפיץ את האמת *
פרטים בטלפון0527-111-333 :

מגלות לגאולה

בס"ד

מסרים מבחורים אוטיסטים

טעון גניזה

חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

ָברּ ,כִי ִאם ָּגלָה סֹודֹו ֶאל ֲע ָבדָיו
ׂשה ה' ּד ָ
"ּכִי לא יַ ֲע ֶ
ִיאים "...עמוס ג',ז' * "א''ר יוחנן מיום שחרב
ַהְּנב ִ
בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה
לשוטים" בבא בתרא יב" * :אל תצפה לרגלי
משיח עד שיתגלה אות בעולם .ר"ל שיתגלה
כוכב חדש" )הגאון מווילנא ,תקו"ז פ"ז ע"א(

תוכן הענינים

הסכמות * הקדמה * קורונה * זהו זה – מגיעים
לסוף * נגיע לנצח ונבכה משמחה * מדוע הקב"ה
בוכה * אל תפסידו את הנצח * המקום הכי בטוח
ליהודים האמיתיים * עגל הזהב גוסס * כאשר כל
הבנקים יפלו * רוב העולם יהיה מתחת למים *
ברגע זה לעלות לארץ ישראל * אנחנו האהובים
הכי גדולים של הקב"ה * הגאולה התחילה *
העולם לא יחזור להיות כמו שהיה * עוד מעט
משיח יתגלה * תקשיבו טוב  -המגפה תעלם כמו
שהיא הגיעה * והחתן שהוא הקב"ה הוא כבר
עומד מתחת החופה ומחכה לכלתו ,לעם ישראל
* תכנון הרשעים להפוך אותנו שוב לעבדים*...
ומסכנה מאד * כמו
הכלה נראית פצועה ,צולעת ִ
בתקופת הנביאים * השם מלא אהבה * הכל
לטובתינו * לכל אחד יהיה את התור שלו * על
סף התפוצצות * אתם לא מבינים ? זה הסוף! *
תתכוננו עם ישראל תתכוננו * העולם הזה גוסס *
לא יכול לתאר את זה * ולהתכונן לסוף של
העולם הזה * זה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר.
בדיוק * עבדים אנחנו * בוכים קצת וממשיכים עם
המסיבה * למזכה את הרבים יש בשמים היכל
מיוחד * גוג ומגוג * גוף ונשמה.
הסכמות
רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל
"רואה בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה
את הישנים השוכחים את האמת בהבלי הזמן,
ושוגים כל שנתם בהבל וריק ,ואף לחזק את
בני התורה של זמנינו .באשר דבריהם הם
מוסר חוצב להבות אש ומעורר מאד את כל
המעיינים בהם .על כן ,טוב להפיץ ולפרסם
דברים אלו ...חשוב מאד להתבונן בדברי
המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש ואין
להתעלם מהם .הקב"ה שולח לנו הארה
ממרום ...לא זכינו לגילוי תופעה זו אלא לצורך
מטרה אחת ,לקרב את לבבות עם ישראל
לאבינו שבשמים".
הרב סענדר ערלנגר זצ"ל '' -תקצר היריעה
לבאר אמיתת הדבר ולהשתומם ממה
שמוסרים לנו מן השמים''.
הרב נתן ואכטפוגל זצ''ל ) -מנהל רוחני ביה''מ
גבוה לייקווד( ''ריחם הבורא ית' על עמו ושלח
לנו ברוב רחמיו אמצעי המסוגל לעורר אנשים
מתרדמתם העמוקה ,באמצעות תקשורת
חדשה עם בני אדם הפגועים במוחם''.
הקדמה :פתאום הכל מתחיל להיות ברור ,אחרי
 20שנה של מסרים לא כ"כ ברורים אנחנו כבר
מתחילים לראות את התמונה השלמה .גם אם
תקראו מסרים מלפני עשר שנים )חלק ב(
תופתעו לגלות כאילו שנכתבו היום ואז תבינו כי
הם באמת מסרים משמים.
אמנם אנו מקבלים אלפי מסרים וידיעות מכל
מיני מקומות ,אבל להבדיל ,המסרים האלה
יכולים להציל את החיים שלכם או של הקרובים
שלכם בחו"ל ,אז אנא ,קראו את המסרים
ברצינות – החיים והנצח שלכם תלויים בזה.
משך כ 15-שנה חלקנו מסרים של דניאל ,בן-
גולדן ,מנחם ,ליפי ,מוישלה ,חיים-וייל ,אהרל'ה,
שמעון ,גליה ,בתיה ,ואסתר .חלקנו אלפי עלונים
לאלפי אנשים ולא הרווחנו על זה שקל – עשינו
הכל בהתנדבות כדי להציל את עם-ישראל ואנחנו
מברכים את עם-ישראל ,את כולנו שנזכה לקבל
משיח צדקנו בעתיד הקרוב בלי סבל ורק
בשמחה .אמן.

קורונה.

דניאל ,כח שבט התש"פ23/2/2020 ,

אבא ,קבלתי מסר משמים.
עכשיו באה המחלה הזו )קורונה( ומשגעת את
כולם .פתאום כולם עם מסכות ואסור להם לצאת
מהבית ו ..ו ..ו) ..בעולם – הופסקו טיסות
לארצות מסוימות ,אירועים גדולים מבוטלים,
ירידות חדות בבורסות וכו'( ,מה זה בכלל ?
השלטונות של סין הם יחד עם האמריקאים,
הרוסים ,האירופאים וכל הסדר-עולמי-חדש והכל
מתוכנן .הכוכב מתקרב מהר מאד והם צריכים
לארגן ולהכין את הכל לקראת היום בו יצטרכו כל
הרשעים להיכנס לבונקרים שלהם.

קורונה

וזה התכנון של הרשעים :כבר לפני הרבה
שנים הסינים קבלו "תפקיד" לגדול ולייצר דברים
זולים ולהיות מרכז ייצור ומרכז כלכלי עולמי .כדי
שכאשר יגיע הזמן היא תתחיל את המגיפה אשר
תתפרץ לכל העולם.
ויש להם מספר מטרות:
 .1בכל העולם הכלכלה ירדה וכמעט כולם
בחובות בגלל שהרשעים גנבו את הכסף לבנות
את הבונקרים שלהם ,אז הם צריכים משהו
שאפשר להפיל עליו את האשמה לנפילה
הכלכלית .ואת זה הם משיגים ע"י התפרצות
שלהמגיפה בסין – מרכז הכלכלה העולמי .בגלל
שהמחלה מתפשטת מסין לכל העולם – אז כבר
לא טסים לסין ,לא טסים לכל מיני ארצות ,וזה לא
רק טיסות – זה גם בתי-מלון ,מסעדות וכו',
אנשים כבר מפחדים לצאת מהבית וזה הורס את
הכלכלה בכל העולם.

 .2לגרום לפניקה בכל העולם ,שהאנשים יהיו
עסוקים עם זה ,כל היום מפחדים ,האם המחלה
הגיע לפה? האם המחלה הגיע לשם? הבנת?
 .3למה להרוג את כל האנשים האלה? כי
כשיגיע הכוכב יש קבוצה גדולה של אנשים שהם
לא צריכים – זקנים ,אנשים מוגבלים וחולים ,והם
צריכים להיפטר מהם .מאחר וגודל האוכלוסיה
הוא קרוב למיליארד וחצי בני אדם – אז צריכים
לדלל את האוכלוסיה .אגב ,הרבה אנשים
שנפטרו בסין – לא מתו בגלל הנגיף אלא בגלל
שרצו להיפטר מהם.

אני מבקש מכל יהודי
בכל העולם
להפיץ את המסרים,
תקומו ,תצאו ,לא משנה מה
ותגיעו לארץ ישראל
 .4הרשעים צריכים הרבה דברים שיסיחו את
הדעת כי קורים דברים מאד מוזרים ואנשים
מתחילים לחשוב...
הבונקרים  -הרשעים בנו בונקרים עם טכנולוגיה
מאד משוכללת ודברים שאנחנו לא יכולים לחלום
על זה .בארה"ב יש הפסקות חשמל כל הזמן
בגלל מערכת החשמל המיושנת – בגלל שאין
להם כסף לחדש אותה כי השתמשו בכסף כדי
לבנות את הבונקרים .כבר מעל לשנתיים עובדים
טכנאים ואנשי תחזוקה בתוך הבונקרים והם
מוכנים להפעלה ובעתיד הקרוב הרשעים צריכים
להיכנס וזה לוקח זמן כי ישנם מיליוני אנשים בכל
העולם שצריכים להיכנס.
לוחות זמנים :אנחנו צריכים להתכונן .בין היום
לחנוכה תשפ"א יהיה מצב קשה ביותר .אנחנו
כבר מתחילים להיכנס לזה ,בעיות כלכליות מאד
קשות ,זה יתחיל לאט לאט ,ובעצם זה כבר
התחיל ,הרבה אנשים לא יכולים לשלם את-
ההלוואות אשר חולקו ביד רחבה ובכל העולם זה
אותו דבר.

בעתיד הקרוב יהיו כמה בני אדם שיכריזו על
עצמם כאילו שהם המשיח ,ביניהם יהיה המשיח
האמיתי אבל יהיו כמה וזה יהיה מבלבל ,כולם
יהיו בארץ וגם לגויים יהיה איזה נציג בחו"ל...
יהיו עוד הרבה בעיות קשות ועד שהמגיפה
תיגמר בעזרת ה' יהיו יותר ויותר אסונות טבע
ענקיים .מה שהם יכולים להשתיק – הם
משתיקים ,כמו בסיביר שם היתה שריפה ענקית.
אמרו כמה מילים ובזה נגמר העניין .יהיו גם
אסונות אחרים שלא נדע – תאונות דרכים,
תאונות רכבות ותאונות מטוסים וכל מיני תאונות
ואסונות משונים – זה מסר מהשמיים ליהודים
ולגויים כי צריכים לעשות תשובה .ויהיו עוד
מטאורים שיפלו על כדור הארץ ועוד בולענים
שיפתחו והם ינסו להשתיק את זה ככל הניתן.
אחרי פסח תהיה נפילה טוטלית של כלכלת
העולם ומכינים אותנו לזה.
אחר כך נגיע לראש השנה ,יום כיפור וסוכות
תשפ"א ועד אז העולם יהיה במצב מאד קשה
ונרגיש חזק מאד את הבעיה הכלכלית.
אחרי כן יהיו זמנים קשים ועד אז תתחיל
מלחמת העולם .היא תתחיל כנראה בארץ וזה
יגרר לכל מיני מקומות עד שזה יהיה רציני ויהיה
פיצוץ שירעיד ויכניס לפניקה את כל העולם
ומקומות גדולים וידועים יפלו.
אחרי זה תהיה רגיעה בחנוכה תשפ"א ,נרות
החנוכה יתנו ליהודים כח – כי עד אז יהיו
מאבקים גדולים ולא יאמינו בכלל בשלטון,
החרדים יחזרו יותר ויותר לקב"ה כמו שצריך.
בחנוכה יהיה אי של שקט בכל הבלגן ואחרי
חנוכה יגיע הכוכב וזה לא יהיה פשוט.
וכל מי שלא עשה תשובה עד אז ,יראה מה
קורה ומיד ירוץ לעשות תשובה .העולם יהיה
במצב קשה מאד ,כבר יש לנו סימנים של המכות
שהיו במצרים  -כמה נהרות נהפכו לדם בכל
העולם ,יורדים כדורי ברד בגודל של כדור טניס,
מטאורים נופלים מהשמיים בכל מיני מקומות
בעולם וגורמים לשריפות ענקיות .ויהיו עוד
מטאורים שיפלו על כדור הארץ ועוד בולענים
שיפתחו והרשעים ינסו להשתיק את זה ככל
הניתן .הארבה עוד מעט יגיע לארץ .הוא בא
מאפריקה ,יהיה במצרים ,כנראה בסיני ובארץ
ישראל ,וזה יהיה מאד קשה.
ואנחנו ממש בפתח של הגאולה אבא ,נראה לי
כי הגילוי של המשיח האמיתי יהיה בתשפ"א,
בשנה הבאה אחרי הכוכב .אחרי שהכוכב יעבור
העולם יהיה שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים
היום ,רוב העולם יהיה מתחת למים אך לא ארץ
ישראל .הכוכב יעשה הרבה הרס )גלי צונאמי
בגובה מאות מטרים באמריקה ובאירופה –
אדום ,אלפי מטאורים ענקיים יפלו על כדור
הארץ ,יבשות ישקעו ,חושך יכסה את עולם וכו'(.
היהודים יהיו בטוחים ,מי שהולך בדרך ה' –
אין לו מה לפחד ,זה יהיה מפחיד מאד מאד
ובמיוחד במכת החושך אשר תגיע כאשר הכוכב
ּׁש ֶמׁש
יעבור בינינו לבין השמש ויהיה חושך " ַה ֶ
ִפנֵי ּבֹוא יֹום ה' ַהּגָדֹול
ֵח ְלדָם ל ְ
ְהּיָר ַ
ְחׁש ְך ו ַ
ֵה ֵפ ְך ל ֶ
יָ
ְהּנֹורָא) ":יואל ג( * "וכמה מפריצי ישראל
וַ
יתהפכו לחזור אל הגויים ,ויבואו עימהם לעשות
מלחמה על מלך המשיח .אז יחשך כל העולם
חמישה עשר יום .ורבים מעם ישראל ימותו
בחושך הזה .ועל כך כתוב ,הנה החושך יכסה
ארץ " )זוהר שמות קד(.
אחרי זה גילוי המשיח ואחרי זה גוג ומגוג .אבל
אין לנו מה לדאוג עם גוג ומגוג כי נהיה שמורים
ומוגנים בתוך הבתים שלנו ממה שקורה בחוץ.
ה' ישמור עלינו שלא נדאג ,ה' יתן למשיח צדקנו
את הכוח לנצח אותם.
זה מה שיהיה בקיצור נמרץ .אבל כל הדברים
שאנחנו רגילים אליהם :כסף ,אוכל ,חנויות
וחשמל – לא יהיו .אנחנו נצטרך פשוט לבטוח
בקב"ה .אם יש לנו אוכל בבית  -זה יחזיק אותנו,
בא נגיד עד חנוכה תשפ"א ,אחרי זה נצטרך
פשוט בטחון בה' והוא יעשה לנו ניסים ויתן לנו כל
מה שאנחנו צריכים ,כמו ביציאת מצרים – זה
אַר ֶאנּוּ
ְ
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָר ִים
ימי ֵצ ְ
"כּ ֵ
ִ
הבסיס.
ִנ ְפ ָלאוֹת ":מיכה ז טו
יהיה לנו מה לשתות ומה לאכול כמו במדבר
שהיה לנו הכל ,שום חיה לא הפריעה לנו .בני
ישראל יכלו לשבת וללמוד תורה כל היום
והתרגלו לזה שאין להם דאגות ,יכלו לשבת

וללמוד תורה כל היום בלי בעיות .היה להם אוכל
מוכן ,לא היו צריכים לבשל ,לא לרחוץ כלים ,לא
כלום .בבוקר היו אוספים אוכל והכל מוכן – ישר
מן השמים .לא היו צריכים להתרחץ – נשארו
נקיים כל הזמן ,הבגדים אף פעם לא התיישנו ולא
נקרעו והם גדלו עם הבן-אדם .אף אחד לא היה
חולה ,כולם היו בריאים ,ולא היו צריכים
לשירותים...
כמה שהייתי רוצה לחיות בעולם כזה ,זה לא
מצוין? בלי מחלות ,בלי בעיות ,בלי חובות ,לא
צריכים ללכת לקנות .באמריקה וגם פה יש
"מודה" כזו לעשות קניות סתם כי חייבים כל יום
להוציא את הכסף על משהו ,זה נהפך לסוג של
מחלה כזו – וזה לא יהיה.
זה יהיה כמו שהיינו במדבר – יהיה לנו כל מה
שאנחנו צריכים ובעיקר תהיה לנו התורה – דרך
החיים האמיתית שה' ציווה לנו .וזה יהיה .אח"כ
ניכנס לבית המקדש וכו' וכו' ,אנחנו ב"ה עוד
נדבר על זה כי עכשיו זה עוד לא הזמן .ואחרי
"הנֵּה
הכוכב יבוא אליהו ונדע מי באמת המשיחִ .
ָביא ִל ְפנֵי בּוֹא יוֹם ה'
אָנ ִֹכי שֹׁ ֵל ַח ָל ֶכם ֵאת ֵא ִליָּה ַהנּ ִ
נּוֹרא) ":מלאכי ג כג(
ַהגָּדוֹל ְו ַה ָ
עכשיו אבא ,תהיה נפילה כלכלית חזקה בכל
העולם ,וזה בעצם כבר התחיל .למדינה הזו אין
כסף ומה שצריך לקנות – כדאי עכשיו כי מזומן
לא יהיה שווה כלום...

זהו זה – מגיעים לסוף.

דניאל ,ירושלים ,ח אדר התש"פ )(4/3/2020

אבא ,אבא ,אבא ,העולם מתהפך ,העולם
מתהפך ,אתה מבין אבא? הרשעים משתמשים
ב"מגיפה" כביכול על מנת לעשות מה שהם
רוצים .דבר ראשון הם רוצים להפיל את הכלכלה
לגמרי ,עד הסוף! אתה מבין? וזה כבר יורד .כדי
שכולם יהיו עבדים ,שלא נגיד מילה ,שניתן להם
לעשות מה שהם רוצים ,אתה מבין אבא?
ומי זה "הם"? כולם שואלים אותי – מי זה
"הם"? – הם זה השלטון בכל המדינות .כולם
שייכים לקבוצה אחת .ואבא ,זה כל-כך ברור
כבר ,אולי יש מגיפה ,אבל הם עברו את הגבול
אבא .כמעט כל אחד יכול לראות את זה בעיניים
שלו .אני חושב שרוב היהודים בעולם יודעים
שעכשיו זה זמן של משיח ,רק לא יודעים מתי,
רואים שהכל נופל ,רואים שמשתלטים עלינו,
רואים דברים שהם לא הגיוניים ולא מבינים מה
זה .הרשעים צריכים להשתלט עלינו שלא נפריע
להם ,הכוכב מתקרב והם צריכים להיכנס
לבונקרים שלהם בלי שאנשים יפריעו להם ,הם
רוצים לגרום לכזה בלגן בעולם שלא נפריע להם.
אבא ,לא יעזור להם ,משיח יתגלה ושום דבר
לא יעזור להם .הם יהיו בתוך הבונקרים שלהם
ולא יוכלו לצאת ,ולא יוכלו לחיות והם ימותו שם.
לא כולם אבל חלק גדול ודאי.
וה' ישמור עלינו ,ה' יציל את כל אלה שנאמנים
לו .הוא יציל אותנו אבא .לא לפחד אבא ,שאף
אחד לא יפחד .כל יהודי אמיתי שהוא עם הקב"ה
ומאמין בבורא עולם הוא ינצל .יכול להיות
שישאלו אותי – "האם רק אלה שמאמינים ינצלו?
האם אין לקב"ה רחמים? הרי הוא ברא אותנו".
ואני אשיב" :חס ושלום ,ודאי שיש לקב"ה רחמים,
הקב"ה יגאג כי כל נשמה יהודית אם רוצה או לא
– תראה את האמת ותדע שאין עוד מלבדו ודרך
ה' היא הדרך היחידה וכל יהודי אמיתי ינצל .אבל
מי שלא נאמן לקב"ה – לא יוכל להמשיך כי אנחנו
עוברים לשלב הבא של הבריאה ,לעולם כל-כך
גדול ,כל-כך שונה – ורק מי שדבוק לקב"ה ולא
מוכן לרדת מהנאמנות שלו בעד שום דבר
שבעולם ומוכן להקריב את החיים שלו בשביל
הקב"ה  -רק אדם כזה יכול להיכנס לעולם הבא
של משיח בלי פחד וליהנות )מלשון הנאה(,
להיות חלק של זה ולהשתלב ,כי אם לא – אז
הוא יעלם מיד .איך שלא יהיה הוא לא יוכל להיות
חלק של זה".
ואנחנו צריכים להוכיח עכשיו את הנאמנות
שלנו ,אתה מבין אבא? להוכיח את הנאמנות
לקב"ה ורק אז אנחנו יכולים להגיע לנצח .אני
מבקש מהקב"ה – תן לנו להתאסף ,תן לנו לצעוק
"שמע ישראל" שכולם יוכלו לשמוע אותנו .תן לנו,
בבקשה ,ה' ,להראות לך עד כמה שאנחנו הבנים
והבנות שלך ,כמה שאנחנו אוהבים אותך כאבא,
כמה שאנחנו מאמינים שאתה הכל יכול ,שאתה
בראת את הכל ואתה הכל יכול .אין עוד מלבדו.
אבא ,יש לי עוד דבר להוסיף .כל אלה
ששולטים על העולם ,רוצים עכשיו להשתלט
עלינו כפי שנקרא באמריקה משטר צבאי )מצב

חרום בו השלטון על המדינה נתון בידי מוסדות
השלטון .בארה"ב הועברו לאחרונה חוקים
שמאפשרים לעצור אנשים מבלי צו מעצר ,מותר
לצבא להשתלט על כל כלי התחבורה  -מכוניות,
רכבות ,מטוסים וכו' ,להשתלט על התקשורת,
להטיל עוצר וכו'( .הם רוצים שאנחנו נהיה תחת
השלטון של הרשעים ובכל אופן יצטרכו שוטרים
וחיילים לדאוג שאנחנו נעשה מה שהם רוצים.
וברגע שהבן-אדם מתרגל כמו שהיה ברוסיה
הקומוניסטית שהיו מכוונים לו את החיים והוא
היה חייב להסכים עם זה!.
אומרים לו שיש מגיפה אז כולם מפחדים אז
ודאי וודאי חייבים לעשות מה שהשלטונות
אומרים כי זה לכאורה לטובתנו .להרבה אנשים
יש שאלות על זה אבל כל אחד מפחד לשאול.
לא משנה אם זה כאילו לטובתנו או לא
לטובתנו ,ליהודים שמבינים כי יש רק שלטון אחד
והוא של הקב"ה וזה עוזר לנו יותר ויותר ללכת
לכיוון שה' רוצה שנלך וזה לכיוון של התורה.
לא תהיה הרבה גשמיות וכבר עכשיו להרבה
יהודים אין גשמיות ,להרבה אין בכלל גשמיות,
רק דאגות איך לשלם את השכר דירה ,האוכל וכו'
וכו' .אבל זה יביא אותנו לביטחון בקב"ה ,ולא
בשלטונות ,ולא ברופאים ולא במורים ולא באף-
אחד – רק בקב"ה .רק הוא יכול להציל אותנו.
אבל כדי להינצל אנחנו חייבים להיות איתו ,להיות
נאמנים לו בלבד .אין עוד מלבדו  -פשוטו
כמשמעו .אנחנו חייבים להיות איתו בלבד ויהיו
אנשים שיגידו – כן ,אבל אנחנו צריכים רופאים,
צבא ,משטרה וכו' וכו' .אנחנו לא צריכים כלום,
אנחנו צריכים רק את הקב"ה ועכשיו זה יהיה כמו
ללכת במדבר.
כאשר הקב"ה הוציא אותנו ממצרים היה לנו
הרבה זהב ויהלומים שלקחנו מהמצרים ,אבל אי
אפשר היה לאכול את זה ואי אפשר היה לקנות
עם זה – כי לא היה איפה לקנות .ה' לקח אותנו
למדבר ולא היה לנו מה לאכול .הבצק שהיה
מספיק לארוחה אחת – הספיק ל 30-יום .הגענו
למדבר ,אכלנו את הארוחה האחרונה ומה נאכל
בפעם הבאה? איזה ארוחה? אז התחלנו
להתלונן נגד הקב"ה חס ושלום ,נגד משה רבינו
חס-ושלום ,ואז ה' עשה לנו נס והביא לנו גם את
השלו ,גם את באר מרים וגם את המן .לא
הפסדנו אפילו ארוחה אחת וכך חיינו במדבר 40
שנה ולא היינו צריכים לדאוג לכלום ,היה מן
ואפילו לא היינו צריכים לדאוג לשירותים .היה לנו
כל מה שאנחנו צריכים ובלי דאגות יכולנו לשבת
וללמוד בשקט ולחיות כמו שה' רצה.
עכשיו אנחנו נכנסים שוב למדבר וזה יהיה –
מה זה מפחיד – מאד מפחיד ,כי יהיו מלחמות
ויהיו הרבה אנשים מתים אבל לא היהודים
האמיתיים .היהודים האמיתיים ישרדו .אני לא
אומר שלא יהיו יהודים שילכו לעולמם כי גמרו
את התיקון שלהם ,אבל הם ילכו לגן-עדן וימשיכו
עם החיים ,כי אחרי המוות יש חיים והם ימתינו
עד לגאולה השלמה ולתחיית המתים .היהודים
ישרדו ,ביו אם נצטרך לחכות פה בעולם הזה או
בעולם הבא – לא משנה – אנחנו נחיה .כי
הנשמה שלנו היא נצחית – חלק אלו-ה ממעל.
אבא ,אני לא יודע בדיוק ב 100%-אם הרשעים
עושים לנו תרגיל עכשיו עם כל העניין של
הקורונה אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך – הם
ישתמשו בשיטות קשות נגד האוכלוסיה של
העולם .יהיו מלחמות ותהיה נפילה קשה מאד
של הכלכלה והכל מתקיים כמו בנבואות.
המלחמות לא יהיו כמו המלחמות הקודמות,
כמו מלחמת העולם השניה או מלחמת ויאטנם –
זה יהיה הרבה יותר גרוע .מי שחי עם בטחון בה'
– הוא ישרוד בקלי קלות ,גם מי שמפחד יוכל
לשרוד – אבל הפחד לא יעשה לו טוב.
ומי שיש לו פחד – אם הוא ידע ברור כי אין עוד
מלבדו וכל מה שה' עושה – הוא עושה לטובה,
גם אם אנחנו לא מבינים את זה אז יהיה לו יותר
קל .ומי שלא מאמין ומדבר נגד או הולך נגד – אוי
לו ,אוי לו ,אוי לו.
אנחנו התרחקנו כ"כ מהאמת ,מהקב"ה
ונמשכנו לכיוון של הגויים – במחשבות שלהם,
בלבוש שלהם ,בטומאה שלהם ,ברדיפה אחרי
התאוות והתענוגות שלהם ,וכל הבוץ והלכלוך
שלהם נדבק בנו – אז הקב"ה צריך עכשיו לנקות
אותנו מכל הטינופת .אם אנחנו חוזרים בתשובה
– אז הגאולה תגיע ברחמים ,ואם לא אז זה יהיה
הרבה יותר קשה.
שיהיה ברור – מה שאנחנו עוברים מתחילת
שנה זו ,מראש השנה – זה הכל הכנה ברורה

לגאולה השלמה וזה יהיה בקרוב מאד ,משיח
יתגלה ואנחנו נלך לבית המקדש נקריב קורבנות,
נשמח ,נשיר ,נרקוד ,נשכח מכל הגלות המרה
הזו ונמשיך עם הקב"ה מעלה מעלה מעלה
ושאף אחד לא יחשוב שהעולם יחזור למה שהיה,
מה שהיה ניגמר ואנחנו עכשיו הולכים אך ורק
לגאולה השלמה.
נגיע לנצח ונבכה משמחה.
דניאל ,ירושלים ,יג אדר תש"פ 9/3/2020

עם ישראל ,עם ישראל ,העם האהוב של
הקב"ה ,אנחנו ודאי כבר רואים שכל העולם
מטורף ,אלה שמנהיגים את המדינות בכל העולם
הם מטורפים והולכים בכיוון של שקר גמור ,הם
עושים דברים ללא כל סיבה או הגיון הנראים
לעין .וחוץ מזה ישנם אסונות טבע ,בעיות
כלכליות כמעט בכל בית ,בעיות שלום בית ,רצח
ואלימות מעל ומעבר וכו' וכו' .חיות מתות
בהמוניהם ,דגים מתים בהמוניהם על החופים
וכו' ,כל מיני אסונות שאף פעם לא היו .אנחנו גם
רואים יותר שהאח הגדול שולט עלינו כמעט כמו
שכתוב בספר) .הספר  ,1984ראה נספחים(.
עם ישראל ,אני דניאל ,בן גולדן ועוד כמה
בחורים אוטיסטים בשנים האחרונות כותבים
הרבה דברים קשים וזה מתגשם.
עכשיו אני מבקש ,רוצה ,מתחנן – עמ"י ,תחזרו
בתשובה ,הקב"ה לא רוצה שתכשלו ,הוא רוצה
שתחזרו בתשובה ,כל יהודי עם נשמה יהודית
חייב לחזור בתשובה .ה' אוהב אותנו ,הוא אוהב
את כל היהודים ,הוא לא רוצה לעשות לנו רע הוא
רוצה רק את טובתנו ,אבל אנחנו חייבים לחזור
אליו באהבה ,לעזוב את כל התשוקות שלנו שהם
לא לפי התורה .אם אנחנו הולכים בדרך התורה -
זה נותן לנו חיים ,זה נותן לנו קרבה אל האמת,
זה יתן לנו את העולם הבא ואת הגאולה השלמה
– וזה מה שאנחנו צריכים עכשיו.
אם אתם חושבים שכל התענוגות הגשמיות של
העולם הזה הם תענוג ,אז אני אגיד לכם כי זה
כאין וכאפס לעומת ההנאות הרוחניות שהם פי
כמה וכמה יותר נעימות ,טובות ומספקות את
הנשמה היהודית מכל התענוגות של העולם הזה.
עם ישראל ,תרחמו על עצמכם ,יחד עם
המשפחות שלכם תבנו בית יהודי אמיתי – עם
שמירת שבת כהלכה ,עם שמירת כל הדינים
הנדרשים מאיתנו ,הדינים של הגברים )שמירת
הברית ,שמירת העינים צניעות וכו'( ,הדינים של
)טהרה ,צניעות וכו'( ,והדינים של
הנשים
המשפחות שלנו ,אז כל הבלבול הזה יעלם ,כל
הטרוף שאנחנו רואים היום – זה יעלם ,כל
הרשעים שמנסים להכשיל אותנו – זה יעלם,
הכל יהיה ברור ,הכל יהיה מתוק ואנחנו נבכה
משמחה ,נרקוד ,נקריב קורבנות ונגיע לנצח.
עם ישראל ,אני מתחנן ,אני מבקש ,רחמו על
עצמכם ,תתקרבו לקב"ה כי אין עוד מלבדו ,הוא
הכל יכול ,אל תהרסו את העתיד שלכם .הקב"ה
אוהב אותנו ,הוא ברא אותנו ,הוא ברא את כולנו.
עם ישראל ,עם ישראל חי – תהיו חלק של החיים
הנצחיים.
מדוע הקב"ה בוכה.
דניאל ,ירושלים ,כד אדר התש"פ )(20/3/2020

אוי אבא ,אוי אבא ,אוי אבא ,מה אני אגיד? אני
כבר לא יודע מה לומר ,גם אני בהלם .אנחנו
מחכים ומחכים ומחכים לגאולה השלמה ,אבל
איפה היא? לא רואים! מסתכלים לאופק
ומרגישים אולי רואים משהו ,אבל ...עוד לא...
ופתאום בא קורונה! מה זה קורונה? איזה
מחלה? איזה שפעת? פתאום ,לפי החשבונות
של הממשלות הרבה אנשים ,אלפי אנשים
חולים ,במצב קשה ויש כמה שמתים בכל ארץ
וארץ .אנחנו מבולבלים ועושים כל מיני דברים.
זה מבלבל אותנו כי מה שמדברים זה לא נראה
במציאות ,אך מה שברור – השלטונות בכל
העולם משתמשים בזה כולל מדינת ישראל כדי
להפוך את כולנו לעבדים להיות תחת שלטון של
דיקטטורה ואם לא נעשה בדיוק מה שהם
אומרים לנו  -שכאילו אנחנו )אלה שצריכים להיות
בבידוד( עלולים לגרום לאנשים אחרים להיות
חולים ולמות – אז נשלם בעונשים כבדים )הערה:
יש קנס של  5,000שקל למי שלא שומר על
בידוד( .אם זה מסתכם בכסף אז מילא ,אבל אם
אין את הכסף או אם זה יהיה עונש יותר קשה –
אז אני לא יודע אם הבן-אדם יוכל לצאת מזה.
והרבה אנשים כבר יודעים שכל המגיפה הזו –
זו הצגה אחת גדולה – לא פחות מההצגה של
נפילת מגדלי התאומים .הם רוצים לשלוט עלינו
לגמרי ,ולא רק בארץ-ישראל אלא בכל המדינות
באירופה ,ארה"ב ,רוסיה ,סין ,ויאטנם ,תאילנד,
ארצות ערב וכו' .כל המנהיגים של המדינות

האלה שייכים לקבוצה הזו שיודעת ברור כי
השביט בדרך.
והוא קרוב מאד לכדור הארץ וכל הבונקרים
שלהם כבר מוכנים מזמן עם מומחים ואנשי
אחזקה המפעילים את כל המערכות שיש
בבונקרים – חשמל ,מים ,מיזוג ,מחשבים ,בידור,
גידול אוכל )חקלאות( וכו' .והם צריכים משהו
גדול שכל העולם יהיה עסוק עם זה )כפי שצוין
במסרים הקודמים – על מנת שהם יוכלו להכניס
ללא הפרעה את מיליוני האנשים שלהם
לבונקרים( .אני מרגיש גם שעוד מעט תהיה
מלחמה בעולם ,מלחמה לא פשוטה כלל ויהיו לנו
עוד בעיות כולל חוסר פרנסה בצורה קשה ביותר
בכל העולם ,ויהיה גם כוכב השביט שהוא מאד
קרוב והוא כבר "מטיל" על כדור הארץ הרבה
מאד מטאורים ואסטרואידים שגורמים להרבה
שריפות ענקיות.
אני לא רוצה להכניס את עם ישראל לדיכאון,
וכבר אמרתי כי כל מי שיש לו ביטחון ואמונה
בקב"ה יעבור את זה בקלות .אני מבקש מעם
ישראל – אתם נשמות יהודיות ,הדור הזה הוא
הדור הכי חלש מכל הדורות .לא כל יהודי ,יש
יהודים יותר חזקים באמונה וביטחון בה' ויש
כאלה שפחות ויש כאלה שבכלל לא מאמינים.
אבל ,בסך הכל מכל הבחינות – זה דור נמוך
ביותר ואני מתייחס עכשיו רק ליהודים .על
החילונים רק אציין כי בדור שלנו נראה עוד הרבה
חילונים החוזרים בתשובה באמת .אמנם הם
חילונים אך יש להרבה מהם נשמות יהודיות וה'
ידאג שהם יחזרו בתשובה.
הבעיה של הרבה חרדים שהם חושבים שהם
צדיקים ,אך יש ביננו לא מעט אנשים עם עבירות
גדולות מאד בקדושה ,בטהרה ,בגניבה ,חוסר
צניעות ועוד הרבה דברים – אך למרות הכל
אנחנו יכולים לעשות תשובה אמיתית ,וכדי
לעשות תשובה אמיתית – צריכים להתפלל,
לבכות ולהצטער עם כל הנשמה שקלקלנו את
עצמנו ,שהכנסנו את עצמנו לתוך הבוץ ,נהנינו
מזה ולא רוצים כל-כך לצאת מזה.
יש לנו עוד בעיה קשה והיא המחלוקת בין
חרדים לחרדים וזה גורם לאלימות אחד נגד
השני והקב"ה בוכה בגללנו – אנחנו ,הילדים
האהובים שלו רבים אחד עם השני ואפילו
מרביצים אחד לשני ,ובשביל מה? בשביל כבוד
ובשביל כסף.
הקהילות שלנו מלאות בנשים לא צנועות
ואפילו גברים לא צנועים עם חליפות צמודות,
באיזה דור הגברים הלכו עם מכנסיים כל-כך
צמודים שזה נראה כמו גרביונים!
העדינות נעלמה ,הפנים של יהודי צדיק הם
כאילו מעולם אחר – הוא רגיש ,עדין ועניו והרבה
פרצופים שאני רואה ברחוב הם של אנשים
הגאים בעצמם ורוצים את התשוקות שלהם ואת
העולם הזה – העולם של עגל הזהב ,אנשים
שאבדו לגמרי את העדינות ואת הרגישות של
תלמיד חכם אמיתי.
מי שרוצה להפוך את המצב הקשה כל-כך
לטובה חייב פשוט לשבת ולבכות עם הרבה
דמעות ולבקש מהקב"ה לרחם עליו ועל כל עם-
ישראל שכולם יחזרו בתשובה .כל יהודי ואפילו
חרדי צריך לחזור בתשובה ,לחשוב להצטער
ולבכות על כל חטא וחטא ולחזור בתשובה – וזו
תהיה תשובה אמיתית.
וכמו שאמרתי אנחנו עוד נעבור דברים מאד
קשים ,השלטונות רוצים לעשות לנו רע ,הם לא
צריכים אותנו ,ממש לא צריכים אותנו ,אז לכן –
מי שרוצה להמשיך לחיות חייב לחזור לקב"ה
ואם לא חוזר בתשובה – אף אחד לא יוכל לעזור
לו ,ומי שחוזר בתשובה באמת יתחיל להרגיש
את כל התענוגות של העולם הבא וזה נותן את
ההרגשה הכי הכי חזקה וטובה שקיימת בכלל.
אז עם-ישראל ,אני מבקש לחזור בתשובה על
כל דבר ודבר כדי שהגאולה תבוא ברחמים
וכאשר ה' יגלה לנו את המשיח – כל העולם
שהיה נראה לנו כל-כך שחור יקבל פתאום אור
קדוש ואנחנו נעלה ונעלה ונעלה ונגיע לנצח.
אל תפסידו את הנצח.
בנימין ,כד אדר התש"פ )(20/3/2020
ברוך ה' אני שמח ,אני שמח מאד ולמה? כי
אני רואה כבר את הסוף של העולם הזה הקשה
כ"כ והעקום בגלל בני-אדם שלא מבינים מה זה
תורה ,מה זה מצוות ,מה ה' רוצה מאיתנו .אנחנו
חייבים לדעת שהקב"ה ורק הוא  -הוא הכל יכול,
ובני אדם ששנה אחרי שנה משך מאות שנים
הולכים נגדו שלא נדע ,חוץ מקבוצות קטנות –
רוב הגויים והרבה יהודים הולכים נגד התורה
שלו – וזה בלתי נסבל .ה' ברא את אדם וחוה
שהם יצירתו ,הם היו צדיקים וכבר בהתחלה היה
החטא הראשון עם הנחש שהוא עוד מסתובב פה

חזק ביננו ועד היום אנחנו יורדים ויורדים ויורדים.
נכון ,יש היום צדיקים גדולים אבל זה לא מספיק.
ופתאום אנחנו רואים היום מצב מפחיד ביותר
– כל העולם נהיה תחת שלטון של הרשעים ,יכול
להיות שאתם לא מאמינים לי כי אתם חושבים
שהם מנסים להציל את החיים של כולם ,אך עוד
מעט רוב האנשים יתחילו לגלות את השקר
וברגע שיגלו את זה ,הם יתבלבלו ולא ידעו מה
לעשות .אז אני מבקש מכל היהודים ומהגויים
שמבינים מה אני אומר – לשבת על הרצפה
ולבכות ולבכות ולבכות ,לעשות קריעה ולבקש
מהקב"ה לנקות אותנו מכל העברות ,אפילו אם
אנחנו תלמידי חכמים ולומדים כל היום ,בכל אופן
כמעט כולם נמשכים ע"י עגל הזהב שמביא אותנו
לדברים לא מתאימים ובמקרים קשים יותר –
לעברות קשות ממש.
אז שוב ,אנחנו צריכים לשבת על הרצפה
לקרוע קריעה ולבכות ולבכות ולבקש מה' שיציל
אותנו ,שהדמעות ינקו לנו את הלב ,את הנשמה
ושנוכל להיות מוכנים באמת לקבל משיח צדקנו.
ואם ה' יראה שהלב שלנו שבור ,שאנחנו
מצטערים על כל העברות ועל הטעויות שלנו –
אז הוא יסלח לנו וכל הבכי הזה יהפך לחיוכים,
כל הרשעים יעלמו ולא ישאר מהם כלום.
ואנחנו נהיה בחתונה של הקב"ה עם העם שלו,
חתן וכלה מתחת לחופה ,נשיר ונרקוד ונשמח
ונהיה חלק של הנצח .עם ישראל ,אל תפסידו את
הנצח ,תלכו לעולם של משיח צדקנו וכמו שדניאל
אמר – נעלה ונעלה ונעלה.
המקום הכי בטוח ליהודים האמיתיים.
דניאל ,מוצ"ש ,כ"ה התש"פ )(21/3/2020
אבא ,העניין של קורונה עכשיו ,המצב הוא
כאילו מחמיר כי הודיעו על חולה שנפטר ועוד
חולה במצב קשה ,אבל בכל אופן הם מתכננים
לסגור אותנו בבית בכלל.ואני חושש שבעתיד
הקרוב יגיעו עוד כמה מכות .אנחנו התחננו לכל
מי שיכול לעלות ארצה – שיעלה ארצה מתי
שהיה קל לעלות .הכסף שמחזיק אתכם בארצות
שונות יעלם עוד מעט והמצב יהיה אלים בהרבה
מקומות בעולם אחרי הקורונה.
עכשיו יש לנו מצב שאי אפשר לצאת/לעלות
מארצות אלה ארצה כי הכל סגור ,אבל עוד פעם
– אני מתחנן לפני כל יהודי אמיתי שיכול לעלות
ארצה – לעלות ,כי המקום הכי בטוח ליהודים
האמיתיים זה יהיה בארץ ישראל .זה לא אומר כי
הרשעים יוכלו לגור בארץ בלי לקבל עונש על
העבירות שלהם ,אבל היהודים האמיתיים יעשו
תשובה ואז הארץ תהיה בשבילם נחלה ותהיה
להם הרגשה של "הגעתי הביתה".
בכל העולם יהיה קשה מאד ומסוכן מאד
וישרדו רק אלה שעושים תשובה .התקופה של
הצרות הגדולות עוד לא נגמרה ועוד מחכים לנו
מבחנים קשים .אבל – כל יהודי ויהודיה ,אפילו
אם הם לא יכולים להגיע ארצה – אם הם יהודים
אמיתיים וקרובים לקב"ה ומנסים לחיות לפי
התורה ועושים תשובה – הם ישרדו.
אז עם-ישראל – הדבר הראשון שאנחנו צריכים
זה לעשות תשובה על כל העבירות שלנו על כל
החטאים שלנו ,על כל הרדיפה אחרי עגל-הזהב
וזה מה שיציל אותנו.
הקורונה זו מחלה אך מחלה רוחנית והיא באה
לעולם הזה כדי להרחיק את היהודים מהטומאה
של העולם הזה ,הטומאה שהנחש הביא לעולם
הזה .ואנחנו נשרוד ,נעלה מעלה ,נגיע להישגים
ענקיים ,נזכה לקבל משיח צדקנו ונגיע לנצח.
דניאל תשס"ט .2008
עגל הזהב גוסס,
ברגע זה הרבה אנשים מבולבלים ,ועדיין
מאמינים שבני אדם ]ממשלות ,גופים פיננסיים
וכו'[ יכולים למנוע נפילת המערכת הכלכלית
העולמית .אבל כל המאמצים לא יעזרו ועוד מעט
הכסף לא יהיה שווה כלום'' .עגל הזהב'' התרבות
של אדום  -חיי גשמיות ורדיפת תענוגי העולם
הזה נפצע אנושות ועומד למות וכמו שאמרנו
לפני כמה שנים ,הבנקים יפלו לגמרי וכסף לא
יהיה שווה יותר מנייר טישיו.
הפרנסה לא באה מן העבודה שלנו ,וזה לא בא
מביטוח לאומי ,וזה לא בא משום מקור אחר .רק
מהקב''ה .ואוכל ,ה' יתן לנו כמו שהוא עשה
ביציאת מצרים.
עכשיו בן אדם יכול להכין אוכל בבית ]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'' .ונשגב ה' לבדו ביום
ההוא ,והאלילים כליל יחלוף'' )ישעיה ב( .הקב"ה
עכשיו מכין את העולם לימות המשיח ,ולכן הוא
מוריד את כל השקר שלב אחרי שלב .עכשיו
התהליך הולך יותר מהר.
אבל אם מיתת עגל הזהב וביטול הגשמיות
יתרחש 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.
ולמה המערכת הכלכלית צריכה ליפול? כי זה
שקר ענק שבנו כמה אנשים בכל העולם שרוצים
כסף ,כוח ,השפעה וכבוד .והם סחבו את העולם
לתוך השקר הזה .והיום רוב האנשים בעולם בנו
את החיים שלהם מסביב לשקר הזה.
''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 .וזה לא אומר לחזור
ל''עגל הזהב החרדי'' .זה אומר להגיע לדרגה של
אמונה ובטחון מלא בקב''ה ושום אמונה ובטחון
בעולם הזה .עיקר הכל הוא הביטחון השלם והוא
כלל כל המצות'' )הגר''א ,משלי כב יט(.
אני רוצה להדגיש שעומדת לפנינו גם מלחמה
מאד גדולה ]מלחמת גוג ומגוג[ שתשפיע על כל
העולם .מלחמה שעוד לא היתה כמוהה
בהיסטוריה .ואם אנחנו מרוב עצלות או טיפשות
מסרבים לעשות את רצון ה' ]לעזוב את השקר
ולבוא לאמת כנ''ל[ ,בשניה אחת אנחנו יכולים
למצוא את עצמנו ח''ו במצב בלי תקוה ,שה'
ירחם .או אפשר למצוא את עצמנו בתוך הגאולה
השלמה .הבחירה היא שלנו.
כאשר כל הבנקים יפלו ,מנחם תש"ע .2009
אני רוצה לדבר על עגל הזהב ,ולהגיד לכם
שהסוף של זה מאד קרוב ,ולהגיד לכם שהכל
יפול ולא יישאר לא כסף ,ולא שום מטבע שמישהו
יכול להגיד שזה כסף .כל הבניה של עולם
הבנקים ייעלם ,כי זה הכל בנוי על שקר גמור.
פעם בן אדם היה יכול לקחת מטבע של זהב,
כסף או כל דבר ששווה למוכר ,אבל היום לא
רואים כמעט כסף ,רק שטרות ,כרטיסי אשראי
וצ'קים .כל ההון רשום בבנק בתוך מחשב ,ואם
מישהו באמת מיליונר ,יש לו רק בית ענק ,אוטו
מפואר וכו' פלוס כרטיסי אשראי ואיזה מספרים
ארוכים הכתובים בחשבון הבנק שלו.
ויום אחד בקרוב ,כל זה ייעלם ,המחשבים
יפסיקו לעבוד ,ולא ישארו שטרות שנקראים כסף,
געלט) ,כסף באידיש( .MONEY ,ולא רק זה,
האדם בעצמו יעבור ''שוק'' גדול ,כי יש לו אוטו
שצריך בנזין אבל הכרטיס אשראי לא יעבוד ,ויש
לו בית שצריך חשמל ,אבל גם זה יפסיק לפעול.
ֶמה ?
אז איפה הוא מיליונרּ ,ב ָ
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 ,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.
רוב העולם יהיה מתחת למים.
דניאל ,ירושלים ,ד' שבט התש"פ )(30/1/2020

עם ישראל תקשיבו טוב ,אמריקה ואירופה הם
אדום ,כמו יוון ,רומא ומצרים של פעם .הם
מביאים לכל העולם את כל הטרוף של עבודה
זרה ועגל הזהב שזה היום השאיפה המוגזמת
מעל ומעבר לכיוון הגשמיות ,השאיפה ליופי
חיצוני ומילוי תאוות ותשוקות בלי גבול .אדום
תיעלם ,רוב ארה"ב תיעלם ,גם רוב אירופה
תיעלם ,חלקים גדולים של אסיה ואפריקה
ייעלמו .עם-ישראל – רוב המדינות בכל העולם
ייעלמו ,יהיו מתחת למים .אתם לא חושבים
שהגיע הזמן לעלות לארץ-ישראל?
ושטחה של א"י יגדל .כאשר עמ"י יצא לגלות ה'
צמצם את שטחה של ארץ-ישראל ועשה את
המקום כמו מדבר שרק מעט אנשים יוכלו לגור
פה ,ובמקום מקום פורח זה הפך למדבר שממה.
עם הגאולה הכל ישתנה ויהיה מקום להרבה
יהודים לגור פה בשמחה ובשלום ,יהיה לנו את
בית המקדש ונוכל להקריב שוב קורבנות.
לכן ,אני מתחנן לפני כל יהודי בחו"ל לארוז את
החפצים ולבוא מיד כי אין זמן .אפילו שאנחנו
יודעים כי ה' יציל כל יהודי אמיתי ,גם בחו"ל ,אבל
אם תגיעו עכשיו לא תצטרכו אחר-כך לעבור סבל
כ"כ גדול כדי להגיע לא"י .עכשיו עוד אפשר
לעלות על מטוס ולהגיע ,אז אנא ,אני מבקש עם
כל הלב ,הגיע הזמן ,הגיע הזמן ,הגיע הזמן .אני
מבקש מכל יהודי בכל העולם להפיץ את המסר –
תקומו ,תצאו ,לא משנה מה ותגיעו לא"י.
ומי שלא רוצה לשים לב ,תשכנעו אותו לעלות
ארצה עם בכי ודמעות – כי הרוב הגדול של
העולם יהיה מתחת למים.
ברגע זה לעלות לארץ ישראל.
בנימין ,ד שבט ,תש"פ ) 30/1/2020חלק מהמסר(

אני מאד רוצה לבקש מכל יהודי ,בכל העולם,
אם אפשר ברגע זה לעלות לא"י .לא משנה אם
אתם חושבים שמבחינה כספית זה אפשרי או
לא ,פשוט לתפוש את האומץ ולזוז ,לצאת
מהגלות .אנחנו רואים ברור שכל העולם מתקרב
צעד אחר צעד למלחמת העולם השלישית ,אבל
זה עוד לא הכל .יש לנו עוד את ה"מיני-שמש" עם
שבעה כוכבי לכת שנקרא ניבירו או השביט שעוד
צריך לעבור פה ולעשות הרבה מאד נזק .וחוץ
מזה אנחנו רואים שמטאורים נופלים על כדור
הארץ וגורמים לשרפות ענקיות ולעוד הרבה נזק,
אנחנו גם מחכים לגוג ומגוג וכו' .והמקום הבטוח
ביותר גם רוחני וגם גשמי אם אתם יהודים אז
הבית שלכם הוא פה בא"י .אני יודע שזה לא
פשוט .אלה שלא יכולים להגיע אבל הלב והרצון
באמת פה ,ואתם באמת פשוט מוכנים לבוא לא"י
ברגע שתהא לכם אפשרות ,אפילו אם יהיה צריך
לגור באוהל ,אז ה' יציל אתכם ,אין ספק .אבל אם
יש לכם את האפשרות להגיע ואתם לא מגיעים
לארץ ,אוי לכם .המצב הוא קשה ביותר וכדאי
לכם להציל את עצמכם ,לארוז את החפצים
ולהגיע .לא רק אני אומר את זה ,ואם הרב
קנייבסקי אומר את זה אז זה רציני ביותר...
אנחנו האהובים הכי גדולים של הקב"ה..
דניאל ,ירושלים ,כב אדר התש"פ18/3/2020 ,

עם ישראל ,אנחנו כל עם-ישראל וכל העולם
עכשיו במצב מאד קשה ,זו מלחמה אמיתית נגד
וירוס שקוראים לו קורונה ,אך האמת היא
שאנחנו לא נלחמים נגד קורונה ,אולי יש איזה
וירוס ואולי לא ,אולי זה רק הצגות ושקרים של
הרשעים אשר רוצים להשתלט על העולם.
אבל הקב"ה מנהל את העולם ,הוא ברא את
העולם ,הוא ברא את האדם הראשון ואת כל
האנשים מאז ,הוא ברא את כדור-הארץ ,הוא
ברא את הנחש שהוא הסמל של השטן שהוא
הסמל של רשעות של מי שהולך נגד הקב"ה.
הקב"ה ברא את הכל הכל הכל בעולם הזה,
בעולם הבא ובכל העולמות – הוא ברא אותם
והוא הכל יכול .ואם יש מגיפה אמיתית או לא
אמיתית ,בכל אופן אפילו אם הרשעים חושבים
שהם התחילו את זה עבור מטרות מאד לא
טובות – הקב"ה נתן להם רשות לעשות את זה.
ולמה הקב"ה שאוהב את עם-ישראל כל-כך ובחר

אותנו להיות הבנים האהובים שלו ,הבנים והבנות
שלו ,למה הוא הביא לנו כזה דבר?
עם-ישראל ,אנחנו צריכים להבין כי המגיפה
הזו התחילה בעצם את התהליך לקראת הגאולה
השלמה וזה חשוב מאד לדעת שאנחנו חייבים
לקבל על עצמנו את האחריות של המגיפה הזו,
אנחנו הסיבה לזה ,אנחנו גרמנו למגיפה הזו!
ולמה אנחנו הסיבה לזה? – כי לרוב אנחנו לא
עם הקב"ה ,התבלבלנו לגמרי ,אנחנו עדיין רצים
אחרי עגל הזהב ואפילו לנו החרדים יש בעיות:
גם בצניעות ,גם בקדושה ,גם במחלוקות ,גם
בזה שאנחנו רצים אחרי כל דבר גשמי שנותן
הרגשה טובה .נהפכנו לאנשים שאבדנו את
העומק והחכמה הענקית שה' נתן לנו
המאפשרים לנו לעלות לעולמות גדולים וחשובים
בלימוד ,וכל הרדיפה אחרי הגשמיות הזו מביאה
אותנו לתחתית – יחד עם הגויים.
עמ"י ,אנחנו חייבים לעשות תשובה וזה המסר.
נכון ,גם הגויים סובלים מהמגיפה הזו ובכל
העולם סובלים ,אבל זה בגללנו ,כי אנחנו ,העם
הנבחר של הקב"ה ,הופכים את הדברים ורוצים
להיות כמו האנגלים ,האמריקאים ,הרוסים ואפילו
הגרמנים .רוצים לטוס לפה ,לשם ,לעשות כיף.
שכחנו שאנחנו האהובים הכי גדולים של
הקב"ה ,אנחנו ילד שעשועים של הקב"ה והוא
דורש מאיתנו להיות ברמות גבוהות הרבה יותר
מכל העמים והוא גם נתן לנו את האפשרות
להיות יותר גדולים מכל הבחינות הטובות .תראו
את הספריות ,את המדפים הרבים עם כל מיני
ספרי חכמה עתיקים ולא עתיקים המבוססים על
התורה שלנו .ומי שבקי ופותח את התורה הוא
יודע כי לכל אות ואות יש סיפור שלם ,סיפורים
שאנחנו עוד לא יודעים עד איפה זה מגיע.
חייבים לא לשכוח שיש לנו הרבה תלמידי
חכמים מכל הדורות שהעלו את עם-ישראל מעלה
מעלה שבדרך הבנה ולימוד גילו על בסיס
התורה אמת שהיא מעל ומעבר .אין עם ,אין
פרופסור באף אוניברסיטה שהצליח להגיע
לעומק של הצדיקים הגדולים והקדושים של עם-
ישראל .אפילו שאנחנו עם קטן לעומת עמים
אחרים אנחנו העם הנבחר של הקב"ה.
אבל כמה דורות לפני מלחמת העולם השניה
שכחו מזה ורצו להיות כמו הגויים ואפילו חשבו
שאנחנו עם-ישראל הוא עם של פרימיטיביים חס-
ושלום והם התרבותיים .ואחרי השואה ,אפילו
שמיליוני יהודים מתו בתאי הגזים אנחנו עדיין
עומדים באותו מקום והרבה מאיתנו חושבים
שהתרבות והדברים הגדולים בעולם נמצאים אצל
הגויים ולא אצלנו .וזה בלגן שקיים עד היום הזה
אצל היהודים .וזו טעות – לא רק ענקית – גם
מסוכנת מאד.
הרבה יהודים הולכים לאוניברסיטאות לקבל
חינוך – אבל זה לא חינוך – זה אנטי חינוך ,זו לא
האמת ,כל הפילוסופיות ,כל הפסיכולוגיות ,כל
מה שמלמדים בבתי הספר זה מעוות ,זה לא
קיים וזה לא נכון ,אבל מה כן נכון? אמנם אפשר
למצוא בדברים של הגויים איזה חוכמה אבל הם
אף פעם לא הגיעו לעומק שהיהודים הגיעו.
עכשיו אנחנו נכנסים לשלב חדש ,המגפה הזו
הביאה אותנו לפחדים גדולים בכל העולם ,גם
ליהודים וגם לגויים,
ועכשיו אני רוצה להסביר לכם למה יש לנו את
המגיפה הזו ,אנחנו צריכים לדעת שבגלל שהדור
הזה  -לא שומר על הקדושה כמו שצריך ,לא
שומר על הצניעות כמו שצריך ,לא שומר על
הדינים כמו שצריך ,לא שומר על המסורת כמו
שצריך .יש לא מעט יהודים חרדים שהעינים
שלהם פוזלות ונמשכות לכיוון של הגויים,
למוזיקה ,לספרים לכל הטומאה שיש שם .אנחנו
דור בעייתי מאד ,דור שיכול להגיע למעלה
למעלה למעלה קרוב לכסא הכבוד או ליפול עד
לתחתית של הגהינום חס ושלום.
ועכשיו אנחנו צריכים לבחור בין האמת ובין
השקר ,אני יודע שעם-ישראל ירד נורא בשנים
האחרונות ,אם העולם היה ממשיך בכיוון הזה
כמו שהיה עד למגיפה אז לא הייתה תקווה
גדולה לעם-ישראל.
עכשיו אני רוצה להסביר שכל מה שקורה
עכשיו זו ההתחלה של השלב האחרון לפני
הגאולה השלמה ,משיח כבר נמצא פה ,רק
צריכים לגלות אותו אבל אנחנו עדיין לא מוכנים,
המשיח עוד לא התגלה כי אנחנו צריכים להוכיח
את עצמנו .כל המחלה הזו באה בגללנו ,בגלל כל
ההתעסקות שלנו עם עגל הזהב ,כל הירידה
שלנו עם הקדושה וכל מה שסביב זה.
וכל הרצון שלנו זה רק ליותר כסף ויותר כסף,
יותר לקנות ויותר לקנות ,קניות ,קניות ,קניות,
גשמיות ,גשמיות ,גשמיות וזה לא מה שה' רוצה
מאיתנו .אנחנו יהודים וה' רוצה לתת לנו נצח,
אבל איך אנחנו נגיע לנצח כאשר אנחנו שקועים

כל-כך בגשמיות .אנחנו חייבים להשתנות וזה
המסר של המגיפה הזו.
ומאחר ואנחנו עם קשה עורף וקשה לנו
להשתנות ולעזוב את כל הצעצועים והשטויות של
העולם הגשמי שאנחנו כל-כך אוהבים אותם ,אז
ה' עוזר לנו – ומוריד את כל הגשמיות – מסעדות
ובתי מלון נסגרים ,מפסיקים את כל החתונות
המפוארות ,אין טיסות ,אין חופשות באירופה,
כמעט כולם בבידוד ויש לנו הרבה זמן לחשוב
ולחזור בתשובה...
המגיפה הזו היא לא מגיפה טבעית ,ה' שלח
אותה במיוחד כדי להחזיר אותנו בתשובה.
הגויים לא מבינים את זה ,ה' שולח את זה דרך
הגויים ,דרך הרשעים אשר רוצים להשתלט על
העולם וחושבים שיכנסו לבונקרים שלהם ויהיו
מוגנים מפני השביט שיגיע ,אבל הם טועים.
עם-ישראל ,אם אנחנו רוצים לעבור את זה
בשלום – יש תרופה אחת בלבד – לחזור
בתשובה! אם נקבל על עצמנו לזרוק את הזבל
הרוחני של העולם הזה ,לקבל על עצמו דיני
צניעות וקדושה אז אנחנו נגיע לשלב הבא
בתהליך של הגאולה וזו כנראה תהיה מלחמה
גדולה ומפחידה ומי שלא מאמין ומי שלא עושה
תשובה לא ישרוד ,פשוט לא ישרוד.
חייבים לעשות תשובה עם כל הלב ולא סתם
להגיד "אני עושה תשובה ,אני בסדר" ,לא .אנחנו
צריכים לעבוד על עצמנו מבפנים ולשנות את
הרצונות העקומים שלנו ,לפתוח את הלב לקב"ה
ואחרי השלב הזה להבין שאין עוד מלבדו.
אמרנו את זה הרבה פעמים ואני אגיד את זה
עוד פעם – כשיצאנו ממצרים היה לנו מעט אוכל
וזה הספיק ל 30-יום ואז בכינו ובכינו למשה
רבינו :אין לנו ואין לנו ואז ה' נתן לנו את המן,
באר מרים ואת השלו ,משך  40שנה היה מה
לאכול ומה לשתות וזה נספג בגוף לגמרי אז לא
היינו צריכים שירותים ,לא היינו צריכים לדאוג
לקיום .הבגדים נשארו נקיים ולא היה צריך לרחוץ
אותם והם גדלו יחד עם הבן-אדם ,אלה היו חיים
עם בטחון מלא בקב"ה.
גם עכשיו נצטרך להבין – אם לא יהיה אוכל
ולא יהיה כסף – ה' יאכיל אותנו ,אם לא יהיה לנו
בית – הוא יתן לנו ,הוא יכסה אותנו ,לא נהיה
חשופים לכל העולם.
אנחנו צריכים לבטוח בה' ,לא משנה מה ,לא
ב ,50%-לא ב ,75%-לא ב ,99%-לבטוח בה' ב-
 ,100%אין עוד מלבדו ,שכל החיים יהיו בדרך
התורה ובסופו של דבר נגיע בזכות זה לנצח.
אי-אפשר לתאר מה זה נצח לבן-אדם רגיל של
בשר ודם ,יש מקובלים שיכולים להבין את זה ויש
אנשים עם הרבה שכל ועומק מהאדם הרגיל,
אבל גם הם לא יכולים עוד בדיוק להרגיש מה זה
אומר נצח ,אבל דבר אחד אני כן יכול לומר לכם
– שזה יהיה תענוג הכי מהנה ,יותר מהתענוג
שהרגשנו אי-פעם בעולם הזה .זה יביא את כולנו
לעולם שכולו טוב .לא כדאי לכם הפסיד את זה.
ועוד דבר שאני רוצה לומר לכם  -אלה שעשו
עברות גדולות מאד ,עברות שרק מיתה יכולה
לתקן אותן ,רק הקב"ה יכול לתקן .לא משנה
איזה עבירה – גם הם יוכלו להינצל .ה' יודע עד
כמה הדור הזה נמוך – ובדור הזה – אי אפשר
להאשים אותו לגמרי ,ואם ממקום כזה נמוך –
הוא מצליח לעשות תשובה ולעלות למעלה –
וצריכים כוחות נפש אדירים בשביל זה .ולבקש
מחילה ולהצטער עם כל הלב – ואז ה' יציל אותו
ויביא אותו גם לנצח ,וזה דבר גדול מאד .לא
לשכוח מה שאמרתי עם-ישראל.
וברגע האחרון ,אם אתם חושבים שאתם
אבודים חס-ושלום – תחזרו בתשובה אם לא
עשיתם את זה עד עכשיו והמקום שלכם יהיה
מובטח בעולם הבא ותכנסו לבית המקדש,
תקריבו קורבנות וכו' .אז אין דאגה ,אבל צריכים
לעשות תשובה עם כל הלב ,עם כל המהות,
צריכים להצטער לגמרי.
כל המחלה הזו היא רוחנית ומי שעם ה' – אין
לו מה לדאוג ,אך מי שהולך נגד ה' חס-ושלום
ולא עושה תשובה – יש לו מה לדאוג.
עכשיו תזכרו טוב  -אם אתם רוצים לשרוד –
זאת אומרת לשרוד לנצח – רק תשובה ,רק
לזרוק את כל השקר ,להוציא את השקר מהלב,
להוציא את השקר מהמחשבה ,להוציא את
השקר מהבית .ואי-אפשר לשקר ,ה' יודע את
הלב ואת הנשמה ,את הכל ,הוא ברא אותנו ואת
כל היקום אז אנא עם-ישראל ,תפטרו מכל
הדברים שלא צריך ,תתקנו את הבתים ,תשתדלו
לחיות כמו שכתוב בתורה תורת משה ,התורה
הקדושה שה' נתן לנו בהר-סיני ,ה' נתן את
התורה רק ליהודים ולא לעם אחר ,אז אנחנו
היהודים חייבים להיות מושלמים! עם-ישראל חי
– חי בלי די.

הגאולה התחילה.
בנימין ,כ"ח אדר תש"פ )(24/3/2020
אוי לנו ,אוי לנו ,אוי לנו .הרשעים מצליחים
להכניס את כל עם ישראל ואת כל העולם לפחד
איום ונורא .אני יכול להבין איך הם יכולים להכניס
את החילונים לפחד כל כך גדול .אבל עם ישראל,
החרדים ,עובדי ה' ,יהודים אמיתיים מה קרה
לכם? איפה אתם? במי אתם מאמינים? מי יכול
לעשות לנו רע? מי יכול להרוג אותנו? עם ישראל
האם שכחתם שהקב"ה הוא הכל יכול? רק הוא
מחליט לקחת את הנשמה שלנו מהעולם הזה
ולהעבירה לעולם הבא ,רק הוא יכול ולא שום
מגפה ח"ו! האם שכחתם שרק הוא יכול לגרום
לזה? עם ישראל אתם באמת חושבים
שהרופאים יכולים להבריא אתכם ממחלת
הקורונה? האם אתם באמת חושבים שאם לא
תתפללו במנין זה יציל אתכם? האם אתם באמת
מאמינים שאם הרשעים ידאגו שלא יהיה לנו ליל
הסדר בפסח זה יציל אותנו? עם ישראל
תתעוררו .זו המלחמה עכשיו .זו המלחמה לפני
ההרס היותר גדול שעומד לפנינו .זה המבחן
שלנו .אם אנחנו לא עוברים את המבחן עכשיו אז
אין עתיד.
אסור לפחד מהפחד שמנסים לעורר בלב של
כל יהודי ,שמנסים להפריד אותנו מהתרופה הכי
חשובה שיכול להבריא אותנו ממחלת הקורונה.
כי המחלה הזאת היא בגלל שלא היינו בסדר,
בגלל שלא היינו בסדר .אנחנו עם הרדיפה שלנו
אחרי עגל הזהב ואנחנו עם הרצון שלנו לכל
הגשמיות המיותרת שהביאה אותנו לעברות
איומות ,גם בקדושה ,גם במצוות שאנחנו עושים,
גם בחינוך שאנחנו נותנים לילדים שלנו .שאנחנו
בגלל הכסף מוכנים לקלקל את הילדים שלנו עם
כל מיני סוגים של לימוד שאסורים לנו להכניס
ללימודים שלנו ומכניסים את זה בשביל לקבל
עוד כסף .גם כמעט בכל האוכל שלנו יש סימן
שאלה על זה ,אם זה כשר באמת או טרף
באמת .ההכשרים הגדולים אבדו שליטה .כמה
מהם אמת?
ובכלל יש בלאגן גדול בתוך החרדים .מה
האמת ומה לא האמת ,בגלל שאנחנו כל כך
חלשים גם בלימוד התורה וגם במצוות היום
יומיומיות שאנחנו חייבים לעשות ולשמור בגלל
כל האייפונים ,הפריצות וכו' הזיהום הרוחני
והגשמי שיש לנו ,שקיבלנו ,שאנחנו נהנים ממנו.
זה עשה לנו חולשה ,חולשה שהיא למעשה
המגפה האמיתית .זה מה שעושה לנו את
המחלה ,זה שאנחנו נדבקים לשקר .כן ,הקורונה
הוא סכנה אבל זו סכנה שנוצרה מירידה רוחנית
שלנו שנולדה מההתעסקות שלנו ,החרדים עם
דברים אסורים ,ירידה שנוצרה מהרצון שלנו
להנות מהחיים כמו הגויים ,רק כמובן עם הכשר.
עם ישראל ,כל המחלה הזאת עשויה דווקא
בשבילנו ,עשויה כדי שנצא מהשקר לגמרי .לכן
בגלל זה שום רופא ושום רופאה לא יכולים
להבריא אותנו .התרופה היא אחת :לחזור
להקב"ה ולתורתו כמו שצריך .לחיות חיים לגמרי
עם ה' .לא להסתכל שמאלה או ימינה ,לא להציץ
מה הגויים עושים או מה החילונים עושים .כל
המהות שלנו צריכה להיות אך ורק בתוך התורה,
אך ורק עם הקב"ה.
עם ישראל אנחנו צריכים להבין שזו ההתחלה
של הגאולה השלמה ובקרוב נגיע לזה,
בשלמות .אנחנו כאן צריכים לסגור את עצמינו
בתוך הבתים כדי לא להתקלקל מהרחוב שהוא
מלא לכלוך רוחני.
אנחנו כיהודים אמיתיים צריכים להיות אך ורק
בתוך המשפחות שלנו ,בתוך הקהילות שלנו
ולגמרי עם הקב"ה .אסור לפחד ,הרשעים עובדים
על פחד ומצליחים להפחיד אותנו אבל אסור
לפחד ,אסור לפחד .יש הרבה צדיקים שכבר
לפני שנים רבות כתבו על זה ,שזה עומד להיות
וזה אחד הסימנים של הגאולה השלמה.
אני מבקש מכם תקראו ,תחפשו ,תתעסקו עם
האמת ולא לתת לאף אחד לעצור אתכם מלעשות
מה שצריכים כדי לעבוד את ה' .לא לפחד .נכון
שכולנו רוצים לחיות אבל אם אנחנו רוצים חיי
נצח אנחנו חייבים להיות לגמרי עם הקב"ה ולא
לתת לפחד להפריד אותנו מהאמת .והתרופה
היחידה זה להמשיך עם כל הכח ,גברים נשים
וילדים לעבוד את ה' עד הסוף ובלי פחד .ולא

לתת לאף אחד להוריד אותנו בשום צורה
מהמטרה.
עם ישראל ,הגאולה התחילה ואנחנו צריכים
להוכיח את עצמנו .אחרי זה יהיו לנו עוד מצבים
קשים ,אבל אם נתגבר על הפחד שלנו ונמשיך
לעשות בדיוק מה שה' רוצה מאיתנו ,אז יהיה לנו
הרבה יותר סיכוי לשרוד את המלחמות והמצבים
הקשים ביותר שעומדים לפנינו אחרי שנשכח
מהמגפה הזאת .עם ישראל זה הסוף .עכשיו
אנחנו עוברים מלחיות לפי ההגיון העקום של
הגויים והחילונים אל ההגיון והאמת של התורה,
וזה מה שיציל אותנו מכל מה שעומד להיות
בעתיד הלא רחוק .וזה ורק זה יביא אותנו לבית
המקדש השלישי ולנצח נצחים.
העולם לא יחזור להיות כמו שהיה.
דניאל ,ירושלים ,כ"ט אדר התש"פ ׂ25/3/2020
המצב כיום הוא – כן ,אפשר להגיד שהקורונה
זה מן וירוס שהשתלט על העולם ,אבל האמת
היא שזה לא זה ,זה בא מהעבירות שלנו ,כמו
שדברנו על זה כבר – העבירות של עם-ישראל.
העבירות של עם-ישראל הן יותר גרועות
מהעבירות של כל העמים הקב"ה מדקדק עם
הצדיקים כחוט השערה )יבמות קכא,ב( כי אנחנו
שייכים ישירות לקב"ה ,אנחנו חלק של הקב"ה ג'
דרגין אינון ,מתקשרין דא בדא ,קב"ה אורייתא
וישראל )זהר ,ח"ג ,פ' אחרי ,עג( – הכל יכול.
בשנים האחרונות היתה לנו תקופה של שגשוג
כספי והרבה גשמיות ובגלל זה שכחנו את העיקר
– אנחנו היהודים סטינו מהדרך ,אפילו שאחרי
מלחמת העולם השניה בה כ"כ הרבה יהודים
נהרגו על קידוש ה' ואי אפשר לתאר מה קרה,
איך זה קרה ,איך זה יכול להיות ,אבל היהודים
באירופה פשוט התבוללו – ואם לא התבוללו,
הפסיקו לשמור שבת והרוב הפסיק ללכת לפי
התורה .יחד עם זה היו אז צדיקים גדולים ב
 1939וגם ישיבות מאד חשובות – אך הם היו
מעטים ובדרך-כלל בנות לא רצו להתחתן עם
תלמידי חכמים שיושבים ולומדים כל היום.

בבקשה עם ישראל,
החתן מחכה לך
תחזרי,
החופה מוכנה
מסדר הקידושין הגיע
רק הכלה חסרה
ואחרי מה שעברנו בכל המחנות הגיע מצב
שכל הארצות החלו לשגשג אחרי המלחמה,
הרבה מהיהודים חזרו להיות חרדים באמת ,אך
לא כולם ואחרי כן הגשמיות תפשה גם את
החרדים – הם אבדו את הדרך בצורה איומה
ודבר ראשון זה פגע בקדושה – שהיא הבסיס של
היהדות" .קדושים תהיו" – זה הבסיס והרדיפה
אחרי עגל הזהב )רדיפה אחרי הנאות ,בילויים,
סגידה ליופי חיצוני וכו'( הפאות הנוכריות והלבוש
הלא צנוע של נשים גרם לנו לרדת מאד נמוך.
ועכשיו אנחנו לפני הגאולה השלמה וחייבים
לחזור בתשובה ,הקורונה באה כפי שכתוב על זה
בהרבה מקורות שזה הולך להיות לפני שמשיח
יתגלה" .א"ר חייא בר אבא :סמוך לימות המשיח
ֶד ֶבר גדול בא לעולם והרשעים כלים ,והגפנים
סמדר נתנו ריח ,אלו הנשארים .ועליהם נאמר
)ישעיהו ד'( :והיה הנשאר בציון והנותר
בירושלים") .שיר השירים רבה פרשה ב(.
והנה זה הגיע ומה זה באמת? זה משהו רוחני
שאפילו אם אנשים מתים מזה חס-ושלום ,או
חולים מזה – אני לא יודע אם כל מה
שהשלטונות בעולם מפרסמים על זה – הם
באמת נכונים ,האם כל אלה שנפטרו הם באמת
נפטרו מקורונה או משהו אחר וכו' ,כי השלטונות
שייכים למאפיה השולטת עכשיו בכל העולם ויש
להם תוכניות שהם מתכננים לעשות .אז יכול
להיות שיש יהודים שנדבקים מזה ,אני לא יודע
בדיוק ,אבל העיקר ואת זה אני כן יודע שאם
נחזור בתשובה באמת ,נפסיק לשנוא אחד את
השני ,נכניס את קדושה וצניעות אל תוך הבית
נפסיק להחזיק בזנב של עגל הזהב – אז אני
בטוח שלא תהיה לנו שום בעיה עם הקורונה.

אבל המגיפה הזו היא לא שלב אחרון לפני
שהמשיח מתגלה ,העולם לא יחזור להיות כמו
שהיה ויש לפנינו עוד מלחמה אמיתית ,אנחנו גם
נראה את הנפילה של הכסף שהיא מתוכננת
בכוונה ע"י המאפיה השולטת פה בארץ וגם
בחו"ל וכמעט בכל העולם .ובסופו של דבר נראה
עוֹמד
ֵ
את הכוכב "...אָז יִ ְת ָר ֶאה ַעמּוּד ֵאשׁ ֶא ָחד
רוֹאים
אָרץ ִ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ,וְ ָכל ַע ֵמּי ָה ֶ
ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָטּה ְ
ַעמֹד ֵמ ֶא ֶרץ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ֶשׁ ַעמּוּד י ֲ
אַחר ְ
אוֹתוַֹ ...
יח ,יָקוּם ִמ ַצּד
ַלּה ַה ָמּ ִשׁ ַ
עוֹלם וְ יִ ְתגּ ֶ
ַל ָשּׁ ַמיִם ְל ֵעינֵי ָכּל ָה ָ
כוֹכ ִבים
לוֹהט ְבּ ָכל ַה ְגו ִָנים ,וְ ִשׁ ְב ָעה ָ
כּוֹכב ֶא ָחד ֵ
ִמזְ ָרח ָ
עוֹלם
כּוֹכב ...וְ ָכל ְבּנֵי ָה ָ
סּוֹב ִבים אוֹתוֹ ַה ָ
ֲא ֵח ִרים ֶשׁ ְ
רוֹאים" )הזוהר הקדוש ,שמות ע"ב( והכוכב הזה
ִ
הוא שמיימי ,הוא בא ישירות מהקב"ה וזו לא
הפעם הראשונה שהוא אצלנו ,אני לא יודע כמה
פעמים הוא היה בעבר ,אבל אני יודע שהוא היה
במבול "בשעה שהקב''ה בקש להביא מבול
לעולם נטל שני כוכבים מכימה והביא מבול
לעולם" גמרא ,ברכות ,נ"ט (.וגם ביציאת מצרים
לפני יציאת מצרים אומר פרעה למשה " ְראוּ ִכּי
ֵיכֽם ":ורש"י כותב "כוכב אחד יש
ָר ָעה ֶנגֶד ְפּנ ֶ
ששמו רעה ,אמר להם פרעה ,רואה אני
באיצטגנינות שלי אותו כוכב עולה לקראתכם
במדבר" )שמות י',י'( והוא היה עוד הרבה
פעמים .וכל פעם הוא עובר במרחק אחרת
ומשפיע אחרת ,אבל הפעם הזו הוא יעבור מאד
קרוב .ה' שולח אותו כדי להרוס את העולם הזה
כמו שאנחנו מכירים אותו – ולהציל את היהודים
האמיתיים .רוב העולם ייהרס ,שני שליש של
ְהיָה ְבכָל
העולם ייהרס וזה כתוב בנבואות "ו ָ
ִׁשית
ּׁשל ִ
ְה ְ
ׁשַניִם ָּבּה יִָּכ ְרתּו יְִגוָעּו ו ַ
ְאם ה' ּפִי ְ
ָה4רֶץ נ ֻ
ָתר ָּבּה) :זכריה י"ג ח( .הכוכב שהוא בעצם
יִּו ֶ
מיני-שמש עם  7כוכבי לכת הסובבים אותו מכונה
"השביט" והוא נשלח ע"י הקב"ה להרוס את
העולם – אך לא את ארץ-ישראל.
עכשיו זה הרגע ,וחלק מזה כבר שמעתם
מאיתנו כמה פעמים  -תהיה נפילה כלכלית,
הבנקים יפלו וזה יהיה קטסטרופה ,יהיה פה מצב
מאד קשה ,אז אני אומר לכם ברור – כאשר
השביט יבוא – הוא יעשה הרס ענק לעולם הזה
– אך לא בארץ-ישראל .והרשעים בנו לעצמם
בונקרים ענקיים עם טכנולוגיה מתקדמת שאם
היינו רואים את זה – היינו נדהמים ,אבל זה לא
יעזור להם ,הם לא יצליחו .ה' אוהב את העם שלו
והוא יציל כל יהודי ,כל יהודי אמיתי שיעשה
תשובה – ינצל .אני מבקש מהאחים ומהאחיות
שלי לשעות תשובה ולחזור לקב"ה – בתמימות
ובאהבה ,להפסיק לריב אחד עם השני וללכת אך
ורק בדרך ה' ואז נגיע לבית המקדש ,נגיע לנצח.
וזה לא ניגמר ,יש לנו עוד כמה שלבים עד
לגאולה ,אנחנו נקבל את משיח צדקנו וברגע
שנקבל את משיח בן-דוד אז יהיה לנו הרבה יותר
קל יהיה לנו עם מי להישען והוא ילמד אותנו
לעשות קשר יותר חזק עם בורא עולם .אז אני
מבקש מכל הלב ,אין לנו עוד הרבה זמן ,לא
להאמין לשום שלטון ,כל השלטון בעולם הזה
היום כולל א"י הוא חלק של המאפיה שהיא נגד
הקב"ה – ואי אפשר לנצח את הקב"ה .המצב
יהיה קשה ,אנשים ימותו ,אבל אי-אפשר יהיה
להמשיך את החיים של רדיפה אחרי כסף,
תענוגות ושטויות ,כי אם העולם היה ממשיך כך
חס-ושלום – זה היה מביא אותנו למוות נצחי
חס-ושלום.
אז אני מבקש ,מכל הלב – אלה שגרים בחו"ל
– אם אתם יכולים ,באיזה שלב שאולי תהיה
איזה רגיעה – אולי כן יתנו ליהודים לבוא לפה,
ואם אי-אפשר ,בכל אופן לחזור בתשובה כמו
שצריך ,ואם אתם חוזרים בתשובה – ה' ידאג
שאתם תגיעו לפה לארץ-ישראל ולא לשכוח – אין
עוד מלבדו – הוא הכל יכול ולא אנחנו.
ועם לא עשיתם תשובה עד הרגע האחרון  -אז
תשמרו את הדקה האחרונה של החיים שלכם
לעשות תשובה ותצעקו עם כל הלב ,עם כל
הנשמה "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" וזה
יציל אתכם ותקומו בתחיית המתים בעזרת ה'.
שאלה :יש בארה"ב כ 6-מיליון יהודים ואני חושש
מאד שרק מעט יספיקו להגיע.
תשובה :יש בעולם כ 15-מיליון יהודים אך אני לא
מאמין שיותר מ 6-מיליון הם באמת יהודים ,ונכון
– מעט מאד יגיעו לפה ,ואלה שיגיעו הם –
המובחרים וה' יציל אותם .אבל זה לא אומר שה'

ישכח את אלה שלא יכלו להגיע .יש הרבה ערב-
רב בינינו ,אפילו אם יש זקן ארוך עד הברכיים
לבוש כחרדי ומדבר אידיש – זה לא אומר כלום.
אם יהודי חוזר בתשובה אמיתית ואין לו כסף ,אין
לו אפשרות להגיע לארץ ישראל – ה' יביא אותו
לארץ-ישראל ,אין לה' בעיה להביא אותו בקלי
קלות והוא יחזיר את /כל אלה שעשו תשובה
לארץ ישראל ,ארץ הקודש וזה כתוב שהם יגיעו
ְׁשרִים
ְפי נ ָ
ּׂשא ֶא ְתכֶם עַל ַּכנ ֵ
ָא ָ
על כנפי נשרים" .ו ֶ
וִָ 4בא ֶא ְתכֶם ֵאלָי) ":שמות יט ד(
עוד מעט משיח יתגלה.
בנימין ,ו' בניסן תש"פ 31/3/2020
אוי ,אוי ,אוי ,עם ישראל ,מה אני כבר יכול
להגיד לכם ,אני יודע כמה אתם ,אנחנו ,אנחנו
סובלים מהרשעים שמשתמשים במצב של
המגפה כדי להרביץ לנו ,כדי להכניס לבתי כנסת
שלנו כל מיני פצצות הלם ,לפגוע בנו ,להפחיד
אותנו ,לתת לנו רפורטים ,קנסות של .₪ 5000
מאיפה ניקח את זה? לאיזה אברך יש בכלל
 ?₪ 5000ויש גם את היהודים שצועקים איזה
חוצפה ,איזה חוצפה מצד המתפללים ,לסכן את
החיים של כולם .וזה מאוד מאוד כואב לי .מצד
אחד נותנים לעולם החרדי בארץ מחמאות ,שהם
מצייתים למה שהמשטרה או הכנסת אומרים ,אך
מצד שני הם משתמשים במחמאות שמחמיאים
לרוב החרדים כדי לגמור ולהלחם בקנאים ,אלה
שנגד ,נגד הממשלה שרוצה לגייס את בחורי
הישיבה וגם משתדלים לגייס כל בת שרק אפשר.
הם אומרים ליהודים החרדים האחרים כמה
שהם טובים וכמה שהם בסדר וכמה שאוהבים
אותם ,כי הם עושים מה שאומרים להם .ומצד
שני לקנאים נותנים מכות ממש ,מכות קשות,
סוגרים להם את הבתי כנסת ,לא לפני שהורסים
וגורמים להרבה נזק .אפילו בבית כנסת אחד
הביאו ערבים כדי לשבור את הכל.
אוי עם ישראל ,בואו נסדר את השכל שלנו:
הקב"ה לא שמח לא עם אלה שנכנעים לרשעים
על כל דבר ודבר ורוצים להתחנף אליהם .ולא
שמח בקנאים שהרבה פעמים הם רק קנאים
חיצוניים .ה' אוהב את היהודים שמאמינים עם כל
הכח שלהם ועם כל המהות שלהם שהקב"ה הוא
הכל יכול והעולם לא בנוי על כסף ,ולא על בתי
חולים ולא על שום דבר ששייך לבן אדם ,אלא
הוא בנוי על התורה .ולא על מה שבן אדם יכול או
לא יכול לעשות .העולם בנוי על התורה תורת
משה.
העולם נהיה באחרונה יותר מסובך בגלל
שהרשעים שולטים על הכל .הגבולות בין הטוב
לרע נהיו מטושטשים .יש מצוות שה' צווה אותנו
ואנחנו חייבים לקיים והדבר הראשון הוא להאמין
במיליון אחוז ובלי ספק שהקב"ה הוא בורא
העולם ורק הוא הכל יכול .הוא ורק הוא ,נצחי.
הוא ורק הוא עונה לתפילות שלנו .אין אדם
בעולם הזה שיכול להילחם נגדו ולהצליח .הרבה
ניסו בכל ההיסטוריה ולא הלך להם .ניסו להרוס
את עם ישראל ולא הצליחו.
אנחנו ההמשך של הדור שאיבד את ירושלים
ואת בית המקדש והתפזר בגלות בכל העולם עד
היום הזה ואנחנו גם חלק של זה ,של הגלות.
ואפילו שאנחנו במדינת ישראל אבל עוד לא
יצאנו מהגלות.
יש דעה של החסד לאברהם שבגאולה
האחרונה ישארו רק  7000יהודים ,ואני רועד
מפחד כשאני חושב שזה יכול להתקיים .עם
ישראל יש עוד נבואות יותר טובות ממה שהחסד
לאברהם אומר אבל לצערי הרב אם אנחנו לא
נשוב לדרך הנכונה לגמרי אז זה מאוד יכול
להיות ,זה מאוד יכול להיות ומזה אני מפחד
הרבה מאוד.
עם ישראל ,יש מגפה ,המגפה אמיתית ,אנשים
חולים איפה שנסתכל המספרים לא תמיד
מדוייקים אבל יש פה משהו ,יש פה מטרה מעבר
למספרים שמפרסמים .כמו שראש ממשלת
אנגליה אמר לאחרונה בפרוש שרק ממשלת
עולם של כל המדינות ביחד ששולטים על כל
העולם זה הפיתרון .וזה מתחיל להפחיד אנשים
כי נראה שרוצים אולי ,אולי לעשות משהו לא טוב
שאולי רוצים לקחת את הכביכול דמקורטיה
ולזרוק אותה לפח וזה מפחיד הרבה אנשים.
זה גם מפחיד במיוחד כאשר שוטרים
מתפרצים לבתי כנסת ,מרביצים ,הורסים

ומחלקים קנסות וזה הכל שנאה עקומה ליהודים
ולקב"ה.
והם בעצמם כאילו "יהודים" שהרשעים הצליחו
לשכנע אותם שהיהודים החרדים הם לא בסדר,
כי הם עושים דברים שהרשעים לא מבינים את
הקדושה והחשיבות של הקדושה בחיים של כל
יהודי ויהודי .והמחשבות השגויות האלה נכנסו
גם לחלק של היהודים שמסכימים ואומרים שזה
בסדר ,אז לא יהיה פסח כמו שצריך ,אז לא יהיו
מניינים כמו שצריך .הם יהודים שטועים וחושבים
שהכסף זה מה שיציל אותם ולא תורה ותפילה.
היהודים המבולבלים אומרים לנו:
"מה זה אתה לא הולך לעבודה? כל היום יושב
ולומד תורה? זה לא הגיוני!" .והאמת היא שזה
שקר ורוב החרדים עובדים לפרנסתם .וזה משגע
את רוב החילונים כי להרבה מאד משפחות
חרדיות יש מעל ל 10-ילדים .והחילונים מפחדים
מאד מזה שבסופו של דבר רוב האוכלוסיה בארץ
יהיו חרדים ,ב"ה .ויהודי אמיתי לא סומך לא על
הכסף ולא על שום דבר גשמי .הוא סומך אך ורק
על הקב"ה .לכל מי שיש קצת שכל מבין שעם
הכסף שהאברך מקבל מהממשלה אי-אפשר
לגדל משפחה מרובת ילדים וכולנו חיים בניסי-
ניסים .אפשר לעשות מה שהשלטונות אומרים
אם זה הגיוני ממש ולא משהוא עם סימן שאלה
ולא הגיוני.
יש כאלה בארץ ששכחו למה הם בארץ בכלל,
הרבה חושבים שהם בארץ בגלל שהחלוצים באו
והתיישבו בארץ אז לכן הארץ שלהם והם יכולים
לבנות אותה איך שרוצים ולעשות בה מה שרוצים
וזה לא נכון .כי הם כמו גנבים שנכנסו לארץ
ישראל ולקחו אותה לעצמם עבור מה שהם
רוצים .אבל האמת היא שה' נתן את ארץ ישראל
ליהודים .והוא לא נתן לנו אותה כדי שנחיה בה
כמו גויים .דבר כזה לא יכול להיות וזה לא יחזיק.
שיהיה ברור מדינת ישראל זה לא ארץ ישראל.
מדינת ישראל זה לא המקום הקדוש שה' נתן לנו.
ה' עזר לנו לנצח במלחמת ששת הימים ,ואח"כ
במלחמת יום הכיפורים ובכל מיני מלחמות
אחרות שהיו אחרי זה ,פעם אחת יותר ופעם
אחת פחות ,לא כדי שנעשה פה מדינת חיקוי
של גויים.
בינתיים המדינה גדלה ,אנשים באו לבקר ,כסף
זרם כמו מים והאליל החדש הפך לכסף .כסף
נהיה העבודה זרה החדשה שמשך כמעט את כל
החרדים .ואז התחילה באמת הבעיה הכי גדולה.
כי עד אז החרדים בארץ ישראל היו תמימים
פחות או יותר .ישבו ולמדו והיו מוכנים לא
להרוויח כל כך הרבה כסף ולא לאכול כל כך
הרבה .ורצו רק לגדל את הילדים שלהם כמו
שצריך לתורה ומצוות ומעשים טובים .אבל משהו
קרה ואז גם החרדים התחילו לרוץ אחרי עגל
הזהב ,אבל לא סתם לרוץ אלא לרוץ במהירות
ועכשיו אנחנו משלמים על זה .כי המגיפה הזאת
היא בשבילנו והתרופה לזה היא לחזור
בתשובה ,לחזור בתשובה .ואם אתם חושבים
שמשהו אחר יכול לעזור לכם אז אתם טועים
בגדול.
ופה בארץ ישראל יש יותר אנשים שהם בדרך
הנכונה מאשר בחוץ לארץ .אנשים שמוכנים
לחיות עם מעט גשמיות ,משפחות ברוכות ילדים
שה' ברך אותם בהרבה ילדים .נכון יש גם כאלה
עם פחות ילדים ,אבל גם הם רוצים לגדל דורות
שמאמינים בה' ועושים רצונו באמת .אבל רוב
הדור לא מאמינים כמו שצריך.
החילונים הם בכמות יותר גדולה מהחרדים וגם
בין החרדים יש כאלה לצערי הרב שהם לא
מאמינים ועליהם עוד אפשר להשפיע .ויש אנשים
שחושבים שהם מאמינים אבל יש דברים גשמיים
שמושכים אותם יותר
בבורו-פארק ובארצות הברית בכלל יש הרבה
חולים במחלת הקורונה .וארצות הברית הייתה
הארץ שמשכה מיליונים של יהודים מאירופה
להגיע אליה ולהתקלקל .ועכשיו הקורונה פוגע
בחרדים ובמקומות של החרדים כמו בורו-פארק,
מונסי וכו' .בכל אופן במקומות האלה יש הרבה
אנשים שאפילו שהם חרדים ,האליל שלהם זה
עגל הזהב ולא הקב"ה .והקדושה ירדה מאוד
והצניעות ירדה מאוד ואהבת הממון עלתה
ועלתה ועלה ,וזו הבעיה – עגל הזהב שלנו ,של
עם ישראל וזה כבר השפיע על כל העולם.

אחרי מלחמת העולם השניה האמריקאים
התחילו להשפיע על כל העולם ,ועד היום הם
המרכז כביכול של הדמוקרטיה שלא קיימת .יש
שם חופש ללכת אחרי איזה אליל שרוצים ,איזו
עבודה זרה שרוצים .מי שמנסה באמת להיות
יהודי אמיתי במקום כמו ארצות הברית זה מאוד
קשה ,מאוד קשה .כי הסגנון חיים המטריאליסטי
העצוב נוגד ישירות את דרך החיים של יהודי
אמיתי ,של יהודי שחי לפי התורה.
אנחנו בגאולה ,כן אנחנו בגאולה אין ספק.
ועוד מעט משיח יתגלה .וכאשר המשיח יתגלה,
יהיו עוד אנשים שכאילו יתגלו יחד איתו ונצטרך
לחכות עוד קצת זמן עד שיתברר מי הוא המשיח
האמיתי ומי לא משיח אמיתי .זה הכל מבחנים.
אנחנו חייבים ,חייבים ,חייבים ,חייבים להבין
שאנחנו ,עם ישראל ,צריכים לחיות לפי התורה
ולא לפי שום דבר אחר.
עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא של הגאולה.
שלב שבו נדרש בטחון יותר גדול ,ואם אנחנו
רוצים להציל את עצמנו אנחנו חייבים לעשות מה
שה' רוצה .ואיך נדע מה ה' רוצה? צריך
להתפלל ,להתפלל ,ללמוד ,לדעת בדיוק מה שה'
כתב בתורה ומה לעשות .ואז אפילו אם צריכים
ללכת לרופא ,לא לשכוח כי רק ה' מרפא אותנו.
ומלמעשה הוא יכול לרפא אותנו גם בלי הרופא,
אבל על-מנת להרגיע אותנו הוא שולח אותנו
לשליח שקוראים לו הרופא .כי ה' הוא התרופה
והוא הכל יכול ובלי הקב"ה אין כלום ,אין .ומי
שלא מאמין בזה ,ה' לא יכול להציל אותו כי הוא
לא יהיה מוכן לעולם הבא.
עולם הבא זה משהו אחר מאשר העולם הזה.
עם ישראל עכשיו זה המבחן שלנו נכון לא צריך
להרגיז את הרשעים בזה שלא מצייתים לכל מיני
חוקים שלהם .אבל חייבים לדעת שגם כשנציית
להוראות שלהם ,לא זה מה שירפא אותנו
ומהמחלה הזאת במיוחד .ובקרוב נגיע לשלב
האחרון ,הקשה שממש לא כל כך הרבה אנשים
יגיעו אליו .אני מבקש מכם להבין כי כל דבר
בעולם בא מהקב"ה ואם אנחנו מתפללים כמו
שצריך אז יהיה לנו גם קשר עם הקב"ה .וברגע
שיש קשר עם הקב"ה ויש החלטה חזקה לעשות
את הרצון שלו לגמרי אז מגלים לבן אדם ומראים
לו שהקב"ה איתו .ואז הוא רואה ניסים .ניסים זה
לא משהו דמיוני .מי שעבר ניסים יודע שזה דבר
ממשי .אבל כדי לזכות לניסים צריכים להתקרב
לקב"ה ולא להמשך לגשמיות של העול-הזה.
אדם שיושב ולומד .שמקבל קצת כסף מהכולל
וזה לא הרבה ,ואשתו מוצאת מה לעשות
ולהוסיף בפרנסה ולרוב זה לא מספיק ,אז איך
הוא חי? הוא שמח ומרגיש טוב? התשובה היא
שהרוב חיים כך על ניסים .ולמה הם זוכים
לניסים? כי הם אמיתיים .הם מאמינים באמת,
וה' רואה איך שהם מוכנים באמת למסור את
החיים שלהם כדי לגדל דור של תורה ומצוות
אמיתי בלי שקר .ולא משנה איזה הגיון יש בעולם
הזה ,זה כלום לעומת מה שהתורה מכוונת
ומחנכת אותנו לחיים של אמונה ובטחון.
אם היהודים היו באמת מתפללים וחיים כמו
שצריך אז לא היה שום ריב כי היינו עם ה' ואז ה'
היה מציל אותנו ולא היו מגרשים אותנו מבתי
המדרש.
אנחנו צריכים לסמוך אך ורק על ה' ולא צריך
ללכת דו-קרב עם השקרנים ולא עם היהודים
שרוצים להיות גויים ולא צריך לריב איתם .צריכים
לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות .אנחנו צריכים
לעשות מנין ,ואם הם רוצים שיהיה רווח מטר או
שניים אז זה מה שצריכים לעשות .אבל אם הם
לא רוצים שיהיה לנו מנין בכלל ,אפילו לא במקום
פתוח ורווחים גדולים בין אחד לשני ,אז כבר
תבינו לבד שהם נגד התורה והמצוות .כי יש רק
אמת אחת וזה עם הקב"ה.
ומדינת ישראל לא תוכל לעמוד הרבה זמן כי
היא מבוססת על שקר .והם רוצים לתת לנו את
השקר כאמת .הם רוצים להעביר לנו את השקר
דרך הבתי ספר שלנו ,שזה כאילו אמת אבל אין
להם שום סיכוי כי זה שקר ,שקר! .אי אפשר
שתהיה מדינה חילונית בארץ הקודש ,זה לא יכול
להחזיק מעמד .ה' הוא הכל יכול והם לא יכולים
לגמור ח"ו את העם שלו בלי שהוא יסכים וברוך
ה' הוא לא מסכים ,וכל הנשמות שהיו בהר סיני
כולם ינצלו.

הקורונה נשלחה כדי להראות לנו את האמת .ה'
יציל את כל עם ישראל .ה' יציל את כל היהודים
האמיתיים שגרים בארץ ישראל .ואלה שלא
יהודים ואלה שמאמינים בשקר ,לא יוכלו לחיות
בעולם שכולו אמת .אי אפשר להתנהג כמו גוי
ולהיות יהודי .יהודי צריך לחיות כיהודי ומאחר
ואנחנו עוד בגלות אז יש לנו עוד אפשרות לחזור
בתשובה.
אני מבקש מכל עם ישראל לחזור בתשובה .לא
כל החרדים הם באמת חרדים והרבה מהם לא
יותר טובים מהחילונים .הרבה מהם לא מאמינים
באמת .ומצד שני לא כל חילוני הוא חילוני .יש
חילונים שבכל אופן הם מאמינים .ואם אפשר
לקחת אותם ולהראות להם את הדרך זו מצוה
גדולה .ואנחנו לא יודעים בדיוק מי שייך למה .יש
צדיקים שברור שהם צדיקים ,אבל אנחנו
החרדים צריכים להיות דוגמא ליהודים שיש להם
נשמה יהודית אבל הם חילונים באופן רשמי
ואפשר למשוך אותם לאמת .והיהודים שהם רק
בלבוש של חרדים אני מזהיר אתכם השקר הזה
לא ימשיך הרבה זמן.
מי שגר צדק אמיתי ינצל כי יש לו נשמה יהודית
באמת .ומי שלא גר צדק אמיתי אפילו שיש לו
איזו תעודה מאיזה מקום ,לא ינצל.
עם ישראל אין הרבה זמן ,אחרי המגפה הזאת
יהיו עד בעיות .נשכח מהקורונה אבל יהיו עוד
הרבה דברים עד שנגיע לגאולה השלמה .אני
מבקש מכל יהודי אמיתי לא להרים ידיים ,לא
להתייאש ,לא לוותר ,כי עכשיו זו השאלה
הגדולה מי יפול ויקרוס ומי יקבל נצח נצחים.
והרשעים ,נכון שיש להם הרבה טכנולוגיה ,אין
ספק בזה .ואלה שרוצים להשתלט על העולם
יכולים לעשות דברים מעל הטבע שנחשוב שזה
אמת ,שזה כמעט נס ,אבל זה שקר ואנחנו לא
צריכים להתייחס לזה בכלל .זה לא משנה לנו.
אנחנו צריכים להתייחס רק לדבר אחד  -שאנחנו
נהיה עם ה' .ושום דבר לא יכול להפריע לנו.
ואפילו אם הם רוצים ומחליטים להרוג אותנו
אפילו שמכניסים לנו חרב בתוך הלב שלנו ,צריך
שנדע ונאמין שאם ה' לא רוצה שנמות אז לא
נמות ,זו האמונה שצריך שתהיה לנו.
ואם נדע על כל הטכנולוגיה שיש להם אז יש
עוד הרבה דברים שצריך לפחד מהם אבל לא
לדאוג .לדאוג רק על אמונה ובטחון בה' וזה מה
שיציל אותנו .הם יכולים לעשות עוד הרבה
דברים ,הם יכולים לחסל רבבות של יהודים
חרדים ח"ו אבל מי שעם ה' אין לו מה לפחד.
ועוד דבר :לא צריך לפחד מהמספרים שהם
נותנים על נפגעים במגפה אנחנו צריכים לפחד
רק מהקב"ה .ואם יש בעיה צריכים לפנות אליו
ואם אנחנו עם ה' אז אין לנו מה לפחד.
ויש לנו דור מבולבל ,מסכן .דור שלא עושה
דווקא ,אלא הוא פשוט מסכן .ויש לנו בתוך
המסכנות הזו ערב רב שהם כאילו יהודים .אבל
הם לא יהודים ,זה לא יכול להיות .לא הבן אדם
מחליט ,רק הקב"ה יכול להחליט .וזו הבעיה הם
חושבים שבן אדם יכול להחליט ,אבל הבן אדם
לא מחליט .ואם אנחנו מבינים את זה וחיים לפי
זה אז אין מה לדאוג .גם אם ח"ו נופלים באיזו
מחלה או משהו אחר .אני שוב אומר אנחנו לא
מתים ולא נעלמים אם עשינו וחיינו כמו שצריך.
פשוט הולכים לגן עדן ומחכים עד תחיית המתים.
צריכים להאמין בזה ומי שלא מאמין אין לו תקוה.
העולם כמו שאנחנו מכירים אותו הולך להחרב
כמו שכתוב בנבואות .ושני שליש של העולם
יחרב ושליש ישאר וארץ ישראל תשאר .ויהיה
בארץ הרבה יותר קל מאשר בחוץ לארץ .ומי
שלא מאמין בזה אין לו תקוה .ויהודי שלא מאמין
בזה אם הוא לא תשובה ח"ו אין לו תקוה הוא
אבוד .אין לו עולם הזה ואין לו עולם הבא.
ושוב לא לפחד מהרשעים .מה הם יכולים
לעשות לנו? להרוג אותנו לנצח? לא ,אבל הם
יעלמו לנצח .יש לנו את הקדוש ברוך הוא .הוא
מלך מלכי המלכים ,אין עוד מלבדו .ויהודי ששוכח
את זה אז אני בוכה עליו ,אני מרחם עליו .ואנחנו
לא צריכים לדעת מה מסתתר מאחורי כל
המעשים של הרשעים אלא אנחנו צריכים להיות
עם הקב"ה ולא לפחד .לא לרדת מהאמונה.
אנחנו חייבים להשתדל לא לעשות יותר מדי
בלאגן כל זמן שאנחנו לא חייבים .וכשאנחנו כן
חייבים זה צריך להיות בלי שאלה בכלל.

איך שלא יהיה לרוב היהודים היום אין את
האומץ לשים את עצמם לגמרי בידיים של ה' .הם
יתחילו להגיד שצריך לשמוע לרופא וכו' וחייבים
רופא וכו' .זה נכון עד נקודה מסויימת .אבל
מאחר שיש הרבה סימני שאלה על הקורונה .זו
מחלה מאוד מאוד שמיימית ,שבאה לעזור לעם
ישראל לעשות תשובה ולכן זה הרבה יותר קשה,
אבל לא לכולם .למאמינים זה פחות קשה.
ולגבי התלמידי חכמים שהמחלה הזאת לקחה
אותם לעולם הבא ,האמת היא שלא הקורונה
לקחה אותם לעוה"ב ,ה' לא רוצה שהם יסבלו
לפני מה שעומד להיות ,כי הם היו נאמנים לו .יש
לנו עוד דרך עד הגאולה וזה לא פשוט .במצרים
זה ארך כמעט שנה עם כל מה שהיה בקריעת ים
סוף וכו' וזה מה שקורה עכשיו הגאולה לא תיהיה
בפעם אחת ,במכה אחת .יהיה מיתון ,אסונות-
טבע ,נפילה קשה של הכלכלה ,מלחמת עולם
ויהיה הכוכב עם כל המכות שלו ,אבל אין מה
לפחד אם אנחנו עם ה' .ואלה שיצאו ממצרים
יצאו עם בטחון והיו צריכים לחיות יום יום אך ורק
על חסד ה' .והם נהנו מזה ולא רצו להפסיק עם
זה ,מלחיות על חסד ה'.
ועוד ענין :יש זמן שצריכים לתת אגרוף ויש זמן
שאגרוף לא יעזור לנו .כיום מה שיעזור זה שנהיה
עם ה' .אנחנו מוכנים להכל גם אם יעשו לנו מה
שהם רוצים אנחנו עם ה' .אין לנו מספיק אנשים
היום שהולכים רק עם ה' אבל עוד מעט ,עוד
מעט ,כל אחד יצטרך לבחור באיזה צד הוא.
לגבי האחים שלנו בארצות הברית שנפגעו
מהקורונה אני רוצה להגיד .ניו יורק ,לייקווד ,הם
היו פעם הפאר מבחינת התורה אבל היום יש שם
הרבה פריצות במקומות האלו .הרבה רדיפה
אחרי הממון ,הרבה חוסר צניעות בין הנשים
והרבה מאוד ,מאוד ,בעיות עם הקדושה .אז אני
מצטער לומר שבכל אופן אנשים שנמצאים
במקומות כאלו צריכים לעשות חשבון נפש .פשוט
לעשות דין וחשבון עם עצמם.
אני לא רוצה להכנס לזה שיש אפשרות
שהנגיף הופץ בזדון רק במקומות מסויימים כי גם
אם כן ,האמת היא שהרשעים יכולים לעשות את
זה רק כי אנחנו לא בסדר .וזה נותן כח ליצה"ר
עם כל הרשעים לעשות מה שהם רוצים .ולכן כל
יהודי גם באמריקה שהוא ברדיפה אחרי עוה"ז
הוא בבעיה ומי שרוצה להיות עם ה' הוא יחיה.

כאשר
כל הבנקים יפלו
ההלם שיגיע יהיה
יותר גדול מפצצת אטום
תקשיבו טוב  -המגפה תעלם כמו שהיא הגיעה.
דניאל ,ירושלים ,יא אדר התש"פ )(5/4/2020
עכשיו אבא ,אני רוצה לדבר על הקורונה יותר
לעומק .לפני כן לא היית לי רשות כי העולם היה
צריך להרגיש את זה חזק מאד .הקורונה עצמו
אי-אפשר לומר שזה עשוי ע"י בני-אדם ,אמנם
הרשעים עשו את זה אבל זה בא לעולם כי
הקב"ה רצה שזה יהיה כך .הרשעים יודעים גם
את זה ,אבל הם לא רוצים לדעת באמת.
הרשעים קבלו רשות להשתלט על רוב העולם
עם הקורונה וכל העולם עכשיו רועד מפחד.
הרבה אנשים נהרגו ע"י זה ,יש כאלה שנהרגו
יחד עם מחלות אחרות ,אבל בסה"כ מה שגמר
אותם – זה הקורונה .אבל אבא ,הקורונה בא
להוריד את השקר ,שאולי יהודים וגם גויים יפתחו
את העיניים לראות – איך הם הפכו את הגן-עדן
שהקב"ה ברא לגהינום שיש היום.
הקב"ה נתן לנו את התורה המלמדת אותנו איך
לחיות – איך להעביר את החיים שלנו כך שבסופו
של דבר נזכה לגן-עדן ,אך הבן-אדם אכל מעץ
הדעת נגד רצון ה' ומאז הוא אוכל כל הזמן מאותו
עץ .וכך העולם נהפך בעצמו לגהינום עוד לפני
הקורונה שלא נדע .רוב העולם החליט – שלא
צריך להקשיב לבורא עולם ואפשר לעשות את כל
התאוות והרצונות שלנו .והדבר הראשון שנפגע
זה הקדושה ,הקדושה כמעט נעלמה ועכשיו רוב
בני האדם רוצים רק את ההנאות שלהם .אני
מדבר גם ליהודים וגם לגויים  -רוב העולם החליט
שהוא זה המחליט מה טוב ומה רע והם יכולים

לעשות כל מה שהם רוצים .הרשעים הכי גדולים
מביאים את זה לשיאי-שיאים של רשעות שאני
אפילו לא רוצה להתחיל לתאר ולהסביר את
העברות שלהם כי העדינים שבינינו יקיאו רק
מהתיאור.
ברוך ה' יש יהודים שעדיין משתדלים ללכת
בדרך התורה ,אבל רוב העולם הולך להחרב
בגלל שמי שהולך נגד הקב"ה חס-ושלום ונגד
תורתו – הסוף שלו יכול להיות רק גרוע מאד.
עכשיו הרשעים "שולטים" כביכול בכל העולם,
אבל האמת היא כי רק ה' שולט – ולא רק על כל
העולם ,אלא על כל מה שקיים בכלל .הם טיפשים
כי הם חושבים שהם יכולים עם הטכנולוגיה
שלהם לנצח את הקב"ה חס ושלום וזה לא יכול
להיות – זה סתם שטויות .יש עכשיו את הקורונה
שהם חושבים שהם יצרו ושלחו את זה לעולם
כדי להביא את כל העולם תחת השלטון שלהם –
אבל זה לא יהיה ,בסופו של דבר – הקורונה
הגיעה על מנת שאנחנו היהודים – אלה שנשארו
יהודים ,אלה שנשארו עם הקב"ה ,אלה שמחכים
עם בכי רב יזכו לגילוי של משיח צדקנו.
אנחנו נדע ונראה בעתיד הקרוב – עוד ניסי ניסים
שיראו לנו ברור – שאין עוד מלבדו ומשיח צדקנו
כבר פה .הגויים יקבלו את המכה שלהם בגדול והם
יעלמו מהעולם .בקרוב מאד המשיח יתגלה ,אבל
לא נדע בטוח שזה הוא כי יהיו עוד כמה אנשים
שיגידו שהם המשיח וזה יגרום לבלבול.
המחלה הזו ,המחלה הקשה ,הרעה – היא
עושה רע כדי שיהיה טוב ליהודים .היא עוזרת לנו
לגלות את האמת .תקשיבו טוב – המגפה
תעלם כמו שהיא הגיעה – אבל אנחנו עוד
צריכים לסבול וזה לא יגמר עד שרוב היהודים
יקבלו את האמת שהקב"ה הוא בורא עולם והכל
יכול – לא בני-אדם ולא רופאים ולא צבא ולא
כלום – רק הוא.
וזה לא לטובתנו שאין מניינים לתפילה ואין
לימוד בחברותות ,אבל עדיין אפשר ללמוד
בחברותות ובשביל זה יש לנו טלפונים וכל מיני
מכשירים ובנוסף לזה יש הרבה יהודים שמצאו
דרך להתפלל במניין בלי לעבור על התקנות של
הרשעים .אבל אנחנו נדע שכדי לחיות חיים של
שקט ושלווה אז חייבים להיות עם תורה ,הבסיס
חייב להיות תורה ,הבסיס של החיים שלנו חייב
להיות שתלמידי חכמים שכאן בעולם הזה –
מכוונים אותנו לדרך האמת שהיא התורה.
הבעיה פה היא שגם בתוך החרדים יש רשעים
הדבוקים יותר לשקר מאשר לאמת ,ומי שנדבק
לאמת סובל פחות ומי שלא נדבק לאמת – בסופו
של דבר – יעלם .ואפילו אם יהודי נראה חרדי
חרדי – זה לא אומר שבלב שלו הוא חרדי חרדי
והלב שלו קשור עם הקב"ה .יש גם חילונים שעוד
לא גילו את התורה כמו שצריך אבל יש להם יותר
קשר עם הקב"ה מאשר חלק של החרדים אשר
מוכנים להלשין אחד על השני ,מוכנים לעשות רע
אחד לשני עם לשון הרע ,להוציא שם רע ודברים
כאלה – שזה רוצח בן-אדם לא פחות מהקורונה,
וזה צריך להיעלם.
עם ישראל צריך להיות מאוחד והמחלוקת
חייבת להיעלם .יש חילונים לא דתיים שיש להם
רגש ,יש להם נשמה יהודית והקורונה באה
למשוך אותם יותר לדת .אין שאלות על הקב"ה –
אנחנו צריכים ללמוד שהקב"ה הוא הכל יכול ,אין
שאלות .אין לשנות דבר מהתורה שהוא נתן לנו
בהר-סיני וזו התרופה – לא לשנות ולהמשיך עם
הקב"ה.
הצדיקים שנרצחו בשואה ידעו את האמת כי
השואה הייתה בגלל החטאים שלנו .זו לא הפעם
הראשונה שאנחנו מדברים על זה ,אבל זה פשוט
הדוגמא הכי גדולה  -לפחות  6מיליון יהודים
נרצחו רק בגלל שהם יהודים .אחרי השואה
העולם התחיל להיות קצת יותר טוב אבל עוד
פעם ירד – עוד יותר עמוק .וגם עכשיו יש רצח
רוחני המוני – רצח המכוון לנשמה היהודית ,ומה
הנשק שרוצח את הנשמה היהודית הטהורה?
גשמיות ,תשוקות וכל הזבל של העולם,
הפסיכולוגיה ,הרפואה והכל הכל הכל זה שקר
גמור ואנחנו הופכים אותם – את הרופאים ואת
המנהיגים כביכול – לאלילים וזה לא אמת.
במקרה הטוב הם אנשים תמימים המשתדלים
וטועים ,במקרה הרע הם רשעים גמורים.

עם ישראל ,הקורונה באה להראות לנו מי והחתן שהוא הקב"ה הוא כבר עומד מתחת
באמת קרוב לקב"ה .וזה השיעור הראשון שנקבל החופה ומחכה לכלתו ,לעם ישראל.
בסדרה של שיעורים קשים ,שיעורים אשר ילמדו
אותנו עד לגאולה השלמה – כי אין עוד מלבדו.
וכמו שאחרי יציאת מצרים חיינו במדבר בניסי
ניסים בלי לאגור אוכל ,בלי שום דבר ,בלי שום
מאמץ גשמי ,יכולנו לשבת כל היום וללמוד ולנהל
חיים של טהרה בלי כל הגשמיות שבני-אדם
צריכים יום-יום ,לא היתה מכולת לא סופרמרקט,
לא היינו צריכים כלום וה' נתן לנו כל מה שהיינו
צריכים ובטח שלא היינו צריכים כסף ,וכך במשך
 40שנה הסתובבנו במדבר בלי בית ומקום קבוע
ונהננו כמו בגן-עדן.
עם-ישראל – כמו שאמרתי – הקורונה תעלם
פתאום – כמו שזה התחיל ואחרי זה יתחיל נסיון
לא קל ואחרי זה עוד שלב ,ישארו רק חלק של
האנושות המאמינים באמת בקב"ה ואז נגיע לכל
האמת.
אבל לפני כן תהיה נפילה קשה של כסף ,יהיה
קשה .למי שיש ביטחון בה'  -ישרוד את זה,
ואחרי זה או לפני ,אני לא יודע בדיוק ,תהיה
מלחמה אבל לא סתם מלחמה ,אלא מלחמה הכי
קשה שהייתה אי-פעם בעולם וישרדו אותה הם
אלה שמאמינים בקב"ה ,ואחרי זה יגיע הכוכב –
זה בעצם לא כוכב זה מיני-שמש עם  7כוכבי
לכת הסובבים אותה עם זנב ארוך של מיליוני
ק"מ עם מיליארדי אסטרואידים ומטאורים בכל
מיני גדלים אשר כבר התחילו ליפול על כדור
הארץ וזה יהפוך את כדור הארץ למשהו שאנחנו
לא נכיר .רוב כדור הארץ יהיה מתחת למים
וארץ-ישראל תהיה כמו אי שצף על פני המים.
ְאם
ְהיָה ְבכָל ָה4רֶץ נ ֻ
שני שליש של העולם יחרב "ו ָ
ָתר ּבָּה":
ִׁשית יִּו ֶ
ּׁשל ִ
ְה ְ
ׁשַניִם ּבָּה יִָּכרְתּו יְִגוָעּו ו ַ
ה' ִּפי ְ
)זכריה י"ג ח(.
עם-ישראל – עכשיו הגיע הזמן לחזור לאמת –
לגמרי ויש רק אמת אחת בלבד והיא הקב"ה,
תאמינו שהוא הכל יכול ,תאמינו שהעתיד שלנו
יהיה יותר טוב ממה שאנחנו יכולים לדמיין עכשיו.
אבל כדי להגיע לזה – אנחנו צריכים לעבור את
הניסיונות כמו שאמרתי,
ניסיונות שמטרתם למחוק את החטא הראשון
ולהוציא את הנחש שהכנסנו לתוכנו ואז הכל
יהיה לנו ברור.
ליהודים שבחו"ל שרוצים להגיע לאמת – אם
אתם יכולים – תגיעו לארץ-ישראל ,אפילו עכשיו!
אמנם אני יודע שמקבלים רק מי שיש לו אזרחות
ישראלית ,אבל בעתיד הקרוב זה יהיה פתוח
לכולם .ומי שמגיע שידע – זה לא יהיה קל בגלל
שאדם הבא ממקום של טומאה למקום הדורש
קדושה – אז זה יהיה קשה ,ואני יודע שלרוב
הישראלים שגרים בא"י אין את הקדושה הזו,
אבל אלה שבאים לארץ-ישראל בגלל שהם רוצים
להיות יותר קרובים לאמת ,קרוב יותר להכל יכול,
קרוב יותר לקב"ה – חייב לעבור אתגרים
ולפעמים קשים כדי להוכיח לבורא העולם שזה
באמת מה שהם רוצים .אבל אם אתם באים בלי
אמונה – זה לא יעזור לכם ,אתם צריכים להגיע
כי אתם מאמינים שהקב"ה הוא הכל יכול והוא
נתן לנו את ארץ-ישראל כדי לחיות בדרך התורה
ולא עבור שום דבר אחר.
זה רציני עכשיו ,מאד רציני ואוי למי שחושב
אחרת .עם-ישראל ,אני מתחנן לפניכם ,מי שיכול
להגיע – שיגיע כמה שיותר מהר ,ומי שלא יכול
להגיע – לא לדאוג ,ה' יציל אתכם אבל רק אם
אתם עם כל הלב והנשמה בכיוון הנכון – בכיוון
הקב"ה .מי שעם הקב"ה – אין לו מה לפחד ,זה
יהיה מפחיד – אבל לא לפחד תהיו עם התורה,
אמונה וביטחון בה' שהוא הכל יכול וכשהנציג שלו
יתגלה – ללכת איתו כי הוא נישלח כדי להציל
אותנו.
והיהודים האמיתיים שנפטרים עכשיו לפני
הגאולה ,זה פשוט ,הם גמרו את התיקון שלהם
ובעזרת ה' יקומו בתחיית המתים .ושוב ,כמו
שאמרתי – דבר אחד יגמר ועוד דבר יתחיל ,ה'
מוביל אותנו שלב אחרי שלב וכמו במכות מצרים
– היהודים האמיתיים לא יסבלו מזה.
עם ישראל חי – חי בלי די והעתיד שלנו לנצח.
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מה להגיד? מה להגיד? מה עוד יש להגיד?
שיהיה ברור לכולם ,את הקורונה ה' שלח ,יכול
להיות שבני אדם חושבים שהם עשו את זה אבל
האמת היא שה' שלח אותם וזה לא הגיע סתם.
חצי ממה שאנחנו שומעים זה שקר גמור ,זה
סתם משחקים עם מספרים וחלק זה אמת,
ובאמת אנשים נפטרים ,אבל השאלה ממה בדיוק
נפטרים?
יש כאלה שנפטרים כי הם חולים גם ככה ,ואף
אחד לא יכול להגיד במאה אחוז שהם נפטרו
מהקורונה ,והם אומרים שזה מקורונה .וכמעט כל
אחד שנפטר בגיל מבוגר או שהיו לו גם בעיות
גופניות אחרות ,אז לא ברור אם זה מקורונה או
לא ,והם אומרים שזה כן מקורונה.
ידוע שחלק מקבלים את הוירוס הזה קשה
יותר ,וחלק מקבלים את זה פחות קשה .יש על
כך כל מיני הסברים וכו' וכו' אבל האמת היא שה'
שלח את זה .יש הרבה יהודים גדולים מאוד
וקרובים להקב"ה שמתו ,שנפטרו כביכול מהדבר
הזה ,מהקורונה ,אבל זה לא מזה .הם נפטרו
מהעברות שלנו ,מהעברות שלנו ,מהחוסר
קדושה .וזה פועל מאוד קשה נגדנו בשמים.
אנחנו הדור הכי נמך בזה מבחינת היהודים,
מבחינת היהדות .במקומות כמו באמריקה אפשר
לבכות מכל המצב בצניעות ובכלל מכל הבעיות
בקדושה .דברים שפעם לא היינו מאמינים ,קורים
היום .יהודי אפילו שלא מאמין בה' בעבר לא היינו
מאמינים שיכול להיות כל כך כל כך נמוך
בקדושה .אבל היום יש אפילו יהודים עם זקנים
ופאות שלא שומרים על הדבר הזה ,על הקדושה,
שזה הבסיס של היהדות .ה' שונא זימה ,אבל
הדור שלנו אפילו בין החרדים ,עושים בדיחות
מדברים כאלה ,זה נהיה פחות חשוב .בכלל זה
לא נראה להרבה אנשים עברות כל כך קשות ,עד
כדי כך ,אבל האמת היא שאלה עברות קשות
מאוד .יש משפחות שלא שומרים טהרת
המשפחה כמו שצריך ,נשים שבאות לבית
הכנסת עם פאות ,שאין לי אפילו תאור בשבילם,
כמו איזה אשת רחוב ,עם איפור ,עם בגדים
צמודים וקצרים .עם כל מיני תכשיטים ,עם
גרביונים דקים ,שקופים .עם נעליים שעושות
רעש קליפ קלאפ כשהן הולכות כדי למשוך
תשומת לב .ויש להם בעלים ששותקים,
ששמחים שיש להם אישה כזאת יפה שכולם
רואים שהיא שלו .אבל האם הוא יודע באמת
שהיא רק שלו? לא ,הוא לא יודע .ידוע שהיו
מקומות בעולם שהיו בעיות כאלה בין היהודים
אבל זה לא היה אצל יהודים שנחשבו לחרדים.
בדור שלנו יש בעיה קשה של ממזרים.
אף אחד לא רוצה לדבר על זה אבל זו עובדה.
אמריקה היתה ידועה כ"א-טריפה מדינע" )מדינה
טרפה( אנשים ידעו שמי שנוסע לארה"ב
בתחילת המאה ה 20-ידעו שזה בשביל
להתקלקל .ברוך ה' נשארו כמה ,לא הרבה ,כמה
שלא התקלקלו .אבל עד היום ארה"ב אפילו שיש
בה גם צדיקים גדולים וישיבות חשובות בכל אופן
נשאר לה השם של "א-טריפה מדינע" .ולמה? כי
לא רק שהיא הביאה את כל הזימה לכל היהודים
אלא שלחה את זה לכל העולם ,לכל הקהילות
בעולם .הגויים חיו גם ככה עם הדברים האלה.
וגם החילונים .אבל אחרי מלחמת העולם השניה
זה נכנס גם לקהילות החרדיות ה' ישמור .וזה
הכי מסוכן כי אלה שברחו מהיהדות שלהם והלכו
לפי ההתנהגות של הגויים ,הלכו לאיבוד ולא יכלו
להשפיע על מי שכן שמר מצוות עם כל הלב.
אבל עכשיו יש בלגן .כי הם בתוכנו ונראים
כמונו .על בתי הספר אי אפשר לסמוך עליהם.
לפני שסגרו אותם בגלל הקורונה הם היו צריכים
לקבל על עצמם ללמד דברים אסורים בשבילנו.
לא משנה אם הם בתי ספר פרטיים או לא ,הם
היו צריכים לקבל את זה .וללמד על פי זה.
אז עכשיו אין להם סיבה לקבל ולהכניס את זה
בבתי הספר כי ה' גמר את זה ,המגפה הזאת
באה לטובת היהודים ,היא מונעת מאיתנו את כל
העברות האלה ,הבלתי נסבלות .גם באמריקה
ואיפה שיש הכי הרבה יהודים כמו ניו-יורק וכל
האזורים האלה שמסביב לניו יורק יש בהם הרבה
הרבה סקנדלים בענייני קדושה ,משהו ששובר

את הלב ועוד עושים מזה בדיחות.
עם ישראל תסתכלו ,תתבוננו טוב ,איך
מתנהגת המחלה הזאת ,ולמי זה נותן את המכות
הכי קשות ,ואיך הדבר הזה +הקורונה הצילה
אותנו מעצמנו ,כבר אין לנו בתי ספר שהורסים
את החינוך של הילדים שלנו ,לא באמריקה ולא
בארץ ולא בכל מיני ארצות .עכשיו הם רוצים
להתחיל ללמד דרך האינטרנט ,דרך מחשבים,
ללמד ברחוב וכו' .אבל הכל יפול ,הכל יפול .ויהיה
עכשיו שינוי בכל העניינים של הכספים בצורה
כזאת שתהיה עוד מכה ליצר הרע .ה' יקח מאתנו
את היצר הרע ואז לא תהיה לנו ברירה אלא
לחזור לתורה שלנו כמו שצריך להיות.
פה בארץ מנסים לעצור ולמנוע מאנשים
להתפלל .וזה ברור שהם מנצלים את המצב של
המגפה לפגוע בדת בכלל ובחרדים בפרט.
בלימוד התורה ,בתפילה ,במקוה טהרה ,ועוד.
עם תירוצים טובים יותר או טובים פחות ,ולכן לא
לשכוח שאנחנו כפופים רק לה' ולתורתו .יהודי
צריך להאמין שה' פשוט אמר עד כאן ,ירדתם
מספיק ,אם אני אמשיך לתת לכם לרדת עוד ,לא
יהיה לי עם ,לא יהיה לי עם לבנות עם העם הזה
את הנצח.
עם ישראל תראו שכמו שהקורונה בא זה
יעלם .ואנחנו נהיה עסוקים ,קודם כל עסוקים עם
הכסף או עם החוסר כסף .ואחר כך עם מלחמות
איומות וענקיות .תתכוננו עם ישראל ,תלמדו
לעשות תשובה .זו התקוה היחידה שלכם .שום
רופא לא יכול לעזור לכם ,שום בנק לא יעזור
לכם .שום תרופה לא תעזור לכם ,שום דבר לא
יעזור לכם .כלום ,לא בן אדם ולא שום דבר ,רק
הקב"ה.
כדי להבריא רוחנית וגשמית צריכים להתקרב
לקב"ה צריכים לבטוח בו .לא בכסף ולא בהשכלה
הגבוהה ולא בכלום .רק בהקב"ה ובתורתו ,אין
דבר אחר ,אין כלום ,לא קיים דבר אחר.
ה' בשניה יכול למחוק גם את כדור הארץ וגם
את כל היקום ,אבל הוא לא רוצה לעשות את זה.
יש לו תוכניות יותר חשובות וזה ביחד עם עם
ישראל .ואפילו אם הסוף יהיה כמו שהחסד
לאברהם אומר שישארו רק  7000יהודים בחיים.
אפילו אם תהיה רק כמות כזאת הוא יכול
לבנות על זה את הנצח .הוא יכול הכל ואפילו אם
ישארו רק שני יהודים .אבל הוא רוצה להציל את
כל העם שלו .תפתחו את העיניים שלכם ,תפתחו
את העיניים ,תפתחו את הלבבות שלכם .גמרנו
עם המשחקים ,עכשיו זה מאוד מאוד רציני .אם
אתם חושבים שלשבת בבית שלושה ארבעה
שבועות זה קשה ,חכו עוד מעט ,מה שהולך
להיות קשה .ואם אתם חוזרים לאמת תנצלו .ואם
אתם לא מוכנים לחזור לאמת ,אז אין לי מה
לומר.
עם ישראל ה' אוהב אותנו ועושה רק לטובתנו.
תחזרו בתשובה ,תחזרו בתשובה .תגידו לי עם
כל הצרות והבעיות שיש מי מכם חזר בתשובה?
מי? כמה? מעט מאוד .אפשר להאשים כל מיני
דברים ,זה בגלל הרופאים וזה בגלל הקשיים וכל
מיני מקרים .והוא היה טרוד כי לא עשו בדיקה
כזאת ,ולא רחצו טוב ידיים ולא היתה מסכה וכו'
וכו' .אבל האמת היא שזה בגלל שעם ישראל
עדיין לא חוזר בתשובה יש כאלה שכן אבל הרוב
לא חוזר בתשובה ,והיהודים שגרים בחוץ לארץ
אוי לנו.
אני מציע לכם קודם כל לחזור בתשובה .ולא
להיות כמו אח של אברהם אבינו .אברהם בעצמו
כשהיה בנסיון ,הוא נכנס לתוך האש ולא פחד.
הוא ידע מה שהוא צריך לעשות וזהו .אבל אח
שלו ,הרן גם הוא יכל לעשות את זה אבל הוא לא
בא מהמקום הנכון ,הוא לא עשה תשובה ,אז
הוא נסחף ואלה שלא עושים תשובה הם נסחפו
כולם.
אני מבקש מכם רק דבר אחד ,וזה כל כך
פשוט ,לחזור בתשובה עם כל הלב ותדעו שאין
עוד מלבדו .הקב"ה יצר את אדם וחוה ואת
הנחש .אדם וחוה זה עם ישראל ,והנחש זה היצר
הרע .מאדם וחוה יצאו גם כל הגויים ,אבל יצאו
מהם גם אברהם אבינו וכל אלו שבאו אחריו ,כל
היהודים .כבר אז היינו עם היצר הרע בתוך
עצמנו וכמו שאנחנו יודעים אדם וחוה האמינו
לנחש ועשו מה שעשו ובזה הם הכניסו את היצר
הרע לתוך עצמם ובמשך כל השנים אנחנו מנסים

להוציא אותו מתוכנו ולבטוח בה'.
וזה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו ,לעשות
את הניתוח האחרון להוציא את המחלה הקשה
שיש לנו בפנים ולזרוק אותה לפח או לשרוף
אותה ,ולהיות שוב טהורים.
בעזרת ה' אנחנו נגיע לעולם הבא של משיח,
נגיע לבית המקדש עם כל הלב .ונבכה ,ונבכה,
ונבכה .זה לא אומר שכולנו נבוא ביחד ,זה לא
אומר שכולם ינצלו ,אנחנו נבכה על אלה שלא
נגאלו איתנו.
וגם על כל השנים של הגלות ועל כל השנים
בהם אבדנו את בית המקדש מההתנהגות הלא
בסדר שלנו .ואז נראה את בית המקדש השלישי,
שאני לא ידוע אפילו לתאר איך זה יראה .זה
יהיה כל כך קדוש .יהיה אפילו קשה להסתכל
עליו ,ועוד יותר קשה ,להיות בפנים .וברגע
שנהיה בפנים ונראה את הכהנים בעבודתם ,את
הכהן הגדול וכו' וכו' אז נתחיל לצחוק ,לחייך,
לצחוק ,לרקוד משמחה.
עם ישראל העתיד שלנו הוא לא צריך להיות
שואה .העתיד שלנו צריך להיות נצח נצחים .אני
לא יודע לתאר את זה אבל אני רק יכול להגיד
שאין הנאה בכל העולם הזה ובכלל שיכול
להתחרות עם הקדושה שאנחנו נקבל מהאהבה
שתהיה לנו .מזה שכל המהות שלנו תהיה בתוך
האהבה הזאת ,אנחנו והקב"ה ,וזה יביא אותנו
לנצח נצחים.
עם ישראל עכשיו ברגע זה לחזור בתשובה כי
אין עוד מלבדו ,אין עוד חיים חוץ מדרך התורה.
והחתן שהוא הקב"ה הוא כבר עומד מתחת
החופה ומחכה לכלתו ,לעם ישראל.
תכנון הרשעים להפוך אותנו שוב לעבדים.
דניאל ,כט בניסן התש"פ 23/4/2020
אבא ,אבא ,אבא ,אני מאד מאד עצוב ואסור לי
להיות עצוב ,אבל העולם ובעיקר היהודים עוד לא
הבינו את המסר .המחלה הארורה הזו שכל
העולם סובל ממנה עוד לא הביאה את המסר
לראש ,להבנה של כל יהודי ויהודי ובוודאי לא
לראש של הגויים.
ה' שלח את זה כדי להחזיר אותנו בתשובה
ועדיין אנחנו רבים בינינו – על מי יותר קרוב לה'
– החסידים או הליטאים ,הספרדים או
האשכנזים .עדיין יש לנו את המחשבות
הטיפשיות האומרות לנו כי יש בינינו יהודים יותר
טובים מיהודים אחרים .יש לנו עדיין את השנאת
חינם ,אפילו שכל-כך הרבה אנשים מתים ,חלק
מתים מאיזה מחלה לא כל-כך ברורה ולחלק
פשוט נותנים להם למות ,עוזרים להם למות
כדי שהמספרים יעלו כדי להכניס פחד
לאנשים.
אבא ,אני לא יודע איך להסביר את זה שעם-
ישראל הם עם אחד וזה לא משנה אם הוא
אשכנזי או ספרדי ,חסידי או ליטאי ,ספרדי-ליטאי
או ספרדי-חסידי .אנחנו עם אחד וכאשר המשיח
יתגלה ,כל השנאה הזו בין אחד לשני – תעלם.
כי אם היא לא תעלם – אלה שחושבים את זה
בלב ומדברים אחד נגד השני ,אם לא יעשו
תשובה הם יעלמו – וזה יהיה לנו הדבר הקטלני
ביותר ולמה? כי זה נגד הקב"ה .הקב"ה לא
מבדיל בין אשכנזי לספרדי או בין חסידי לחסידי,
עם ישראל הוא אחד .אנחנו צריכים להיות עם
אחד ומי שלא מסכים עם זה – לא יהיה לו
מקום בעולם הבא .זהו המסר לחרדים.
המסר לחילונים – אתם ממש גורמים לי
לדמעות יום ולילה ,הרבה מכם באים ממשפחות
מיוחדות שהיו כל-כך קרובות לקב"ה באירופה,
בתימן ובכל מיני ארצות אחרות ,הגעתם לארה"ב
לארץ וכו' וזרקתם את הכל ,החלפתם את
הטהרה בטומאה .אתם בסכנה גדולה ואפילו אם
תהיו בהסגר כל החיים – זה לא יעזור לכם כי אין
מקום בעולם הבא ליהודי שהוא נגד התורה ונגד
הקב"ה .אני מבקש מכם – לכו למי שמבין ,לכו
לתלמיד חכם תשבו ותלמדו – מה זה תורה ,מה
זה מצוות ,מה זה העולם הזה ,מי זה הקב"ה?
הוא הכל יכול ואפשר להוכיח את זה בקלות.
והקב"ה עומד להוכיח לכם את זה ולהראות לכם
שכל התכנונים שלכם לא שווים כלום ,הכל יתמוטט
על הראש שלכם וחבל .אלה מכם שעדיין יש להם
קשר עם היהדות ורוצים להתקרב לקב"ה אני מקווה
שהמילים שלי יכנסו לכם לנשמה ,שתרגישו את
הנשמה שלכם ולא רק את הגוף.

עם-ישראל – הגיע הזמן להתאחד עם
הקב"ה ,ולפני שמתאחדים עם הקב"ה –
צריכים להתאחד אחד עם השני ,כל עם-ישראל
יחד עם התורה הקדושה שה' נתן לנו.
ארץ ישראל זו מתנת ה' לעם-ישראל ואנחנו לא
יכולים לחשוב שזו הארץ שלנו אם אנחנו לא
מקבלים על עצמנו שקבלנו את הארץ בזכות זה
שאנחנו יהודים ,שאנחנו נכדים ונינים של אברהם
אבינו .יצאנו ממצרים ,מעבדות לחרות והגענו
לארץ-ישראל דרך המדבר ,משה רבינו היה צדיק
ענק שהביא לנו את התורה ,קבלנו את התורה
והתחייבנו "נעשה ונשמע" ואסור לנו לעזוב
אותה .הגענו לארץ-ישראל – וזו הארץ שלנו -
והקב"ה ותורתו הם הדבר היחיד שקושר אותנו
לפה ,וזה קשר נצחי ומי שלא מאמין בזה – צריך
לעזוב את ארץ-ישראל כי הארץ לא שלו – ואין לו
זכות להיות פה .השמאלנים שביניכם לא יקבלו
את זה – "מה פתאום ,גם אנחנו יהודים!" ,אז
בוא נראה עוד  2דורות אם אתם תהיו יהודים ,כל
דור יורד ויורד ,גם החרדים יורדים.
אבל ,עכשיו אני מזהיר אתכם ואתם תראו שזה
נכון .כל הקורונה הזה – ה' שלח אותו כדי
להחזיר אותנו לאמת בלי לגרום לנו להרבה
סבל ,אבל זה כנראה שלא השפיע עלינו מספיק,
אז לרשעים ששולטים על העולם יש עוד
הפתעות עבורנו ,לא רק הקורונה ,יהיו עוד
דברים .ברור כי מי ששולח את זה באמת זה
הקב"ה כי בתוך עם-ישראל יש הרבה שאומרים
שהם יהודים אבל הם לא יחד עם ה' ,ולכן המצב
הזה לא יכול להמשיך כי העולם לא יכול להתקיים
אם עם-ישראל לא שומר מצוות.

עוד מעט זה יגמר והחיים יהיו טובים,
וכולם יהיו שמחים ,וכולם ילמדו תורה
ולא יהיה יצר הרע ויגורו ויחיו בשלום
עד השלב הבא
שיהיה שלב עוד יותר גבוה לבני אדם
אבל את זה לא מבינים עכשיו
אז אם לא נחזור בתשובה העתיד שלנו אחרי
הקורונה שלא נדע ,יהיה עם נפילה קשה ביותר
של הכלכלה ויהיו לנו עוד מבחנים קשים .יש
לרשעים תכנון להפוך אותנו לעבדים – כי בכל
העולם יפסיקו את השימוש במזומן וזה כבר
התחיל עם הגבלת השימוש במזומן .לא יהיה
לכסף המזומן שום ערך ,נקבל על העבודה שלנו
נקודות או משהו דומה וזה עוזר להם בכמה
דברים :דבר ראשון :הם ישלטו על כל מה
שאנחנו מרוויחים כך שזה יגיע אליהם ,דבר שני:
הם כבר בנו את הבונקרים שלהם והכל מוכן
לכוכב השביט אשר כבר משפיע לרעה על כדור-
הארץ כי הוא מתקרב מאד .דבר שלישי שהם
מרוויחים מזה שאנחנו לא מפריעים להם בהכנות
להשתלט לגמרי ע כל העולם.
הם ישכנעו אותנו כי ישנם אנשים שהם סכנה
כמו למשל – הזקנים שהם סכנה לחברה ,אז
עכשיו אנחנו צריכים לשמור עליהם ולבודד אותם,
להגיד להם שזה לטובתם ולטובתנו ולטובת
העולם ,נהיה טובים אליהם ,ניתן להם אוכל,
טלויזיה והכל – אבל בכך אנחנו נהרוג אותם כי
אדם מבוגר שחי בבדידות כזו – לא יכול לחיות
כל הרבה זמן .ואם זה לא יצליח אז אין להם
בעיה להרוג את הזקנים כי הם חושבים שלא
צריך אותם.
וזה לא יפסק עם הזקנים ,זה גם החינוך
המיוחד ,בחורים אוטיסטים כמוני) ,ואני כאבא
של אוטיסט כותב את זה עם דמעות בעיניים( מי
צריך אותנו? לא צריך אותנו ,כי זה עולה הרבה
כסף לטפל בנו אז ירצו להפטר מאיתנו וכן הלאה
והלאה על כל מיני בני-אדם או קבוצות שהם לא
רוצים כמו למשל החרדים המאמינים בה' וכל מי
שאין לו תפקיד שיכול לעזור להם בשלטון העולמי
שלהם.
ואתם עם-ישראל נכנסים לשקר עם עיניים
סגורות ,מפחדים כל-כך מהמוות שמוכנים לעשות
הכל כדי לא למות ,אבל אני רוצה רק להזהיר
אתכם ויום אחד אתם תראו את זה ,ואני מציע
לכם – לכל האחים והאחיות שלי – להתכונן
עכשיו – כי יכול להיות שתצטרכו לתת את החיים

שלכם כדי שתבינו את האמת ויכול להיות שלא,
אבל כל בן אדם ,כל יהודי שמאמין בקב"ה ופועל
עבור האמת – הוא יגיע לנצח ,הוא וודאי יזכה
להגיע לנצח ומי שהולך נגד הקב"ה יעלם.
בעתיד הקרוב יהיה ברור כי מי שהולך נגד
הקב"ה חס-ושלום – אולי זה יראה בתחילה
כאילו שהוא מנצח – וזה על מנת לבחון אותנו,
אך מי שרואה עמוק יותר ורחוק יותר ,מי שבאמת
קשור לאמת  -יבין  -כי מה שמקובל עד עכשיו
בעולם כגון אם חולים אז הולכים לרופא ,אז אי
אפשר ללכת למקומות האלה כבר ,כי בניו-יורק
יש הוכחות קשות למה שעשו עם הרבה חולים
וכנראה בכל העולם .היום מספרים את זה
רק מפה לאוזן כי האנשים מפחדים ,אך זו עובדה
וזה קורה יום-יום בכל העולם.
אז עם-ישראל ,האמת היא כזו – יהודי לא מת,
אף פעם לא ,הוא פשוט משנה את המקום שלו,
עכשיו הוא בעולם הזה ויום אחד הוא עובר לעולם
הבא .אם הוא מאמין בקב"ה ומשתדל מאד
לעשות את רצונו של הקב"ה – הוא יגיע למקום
טוב מאד שאנחנו קוראים לו גן-עדן ואי אפשר
לתאר את זה במילים וכאשר יגיע הזמן הוא
יחזור לעולם הזה .העולם הזה הוא לא רק כדור-
הארץ שלנו ,זו מציאות שאני לא יכול להסביר
עכשיו כי זה מסובך מידי.
אבל אנחנו צריכים לדעת רק דבר אחד – כדי
להציל את עצמנו ,אנחנו חייבים להיות עם
הקב"ה בלי שאלות ,ואם יש לנו שאלות – אם
אנחנו לומדים תורה באמת – אז כל התשובות
נמצאות שם .אין פרופ' בכל האוניברסיטאות בכל
העולם שיכול להוכיח את האמת כמו היהודים
שלומדים תורה .אין דת בעולם שיכולה להגיע
לעומק ולרוחב של ידע ,מחשבה וחיפוש רוחני
כמו הדת היהודית ,וכל ספרי הקודש שלנו וכל
התלמידי חכמים שלנו הם מעל כל פרופ' של
העולם הגויי וזה כבר הוכח יותר מפעם אחת.
עם-ישראל ,העתיד הקרוב יראה בערך כך –
יחזיקו אותנו עבדים ,עבדים של הקורונה ,אבל
יתנו לנו קצת חופש ,יחד עם זה ואחרי זה תהיה
קטסטרופה עם הכלכלה ,אנחנו נכנס לעולם של
עבדות ,חזרנו למצרים ,חזרנו להיות עבדים.
אחרי זה תבוא מלחמה .בינתיים יהיו כל מיני
אסונות טבע ענקיים כי השביט ,המיני-שמש עם
שבעה כוכבי לכת הסובבים אותו מתקרב אלינו
ומאחוריו זנב כפול באורך מיליוני ק"מ עם אבנים,
אסטרואידים ומטאורים וזה כבר גורם להרבה
אסונות-טבע .בניגוד למה שחלק מהמדענים
האומרים כי הבעיה של הקוטב הצפוני הנמס
בצורה מהירה ביותר בגלל הזיהום-אויר שמחמם
את העולם – וזה לא נכון ,זה בגלל שכדור-הארץ
מתחמם בגלל הכוכב וזה משנה את כל העולם.
מיליוני דגים מתים כל יום בערמות והמדענים לא
מצאו את הסיבה ,לא מצאו אף מחלה שיכולה
לגרום לזה .חוץ מזה ישנם הרבה הרי-געש
בקרקעית האוקיאנוסים שמתפרצים בזמן האחרון
על ימין ועל שמאל ,בנוסף לזה ידוע על הרי-געש
שעדיין לא התפרצו בעוצמה שהם מסוגלים ואז
כשזה יתחיל – אוי לנו ,אוי לכולם .כבר הייתה
התפרצות מאד קשה בסיביר ובעוד כמה מקומות
בעולם ,הם התפרצו אחד אחרי השני .ובקרוב
תהיה עוד התפרצות קשה של הר-געש .חוץ מזה
כל ההוריקנים והצונאמים – זה לא בא סתם ,היה
גל ענק ששטף את ונציה – מאיפה זה בא
פתאום? לא שאלתם? אולי איזה מטאור שנפל
לים וגרם לזה? לא יודעים ,שותקים והשתיקו
מהר את כל העניין כמו שהשתיקו הרבה עניינים.
אנחנו גם בסכנה גדולה ממלחמת עולם שלישית
וזו תהיה מלחמה שהחפץ-חיים אמר שאף-פעם לא
ראינו כזה דבר .הוא אמר ש 25-שנה לאחר
מלחמת-העולם-הראשונה תהיה מלחמת-עולם-
שניה והוא צדק בדיוק .ועוד מעט תהיה מלחמת-
עולם-שלישית ויש לנו מספיק מידע להאמין לזה
ואם הייתם יודעים איזה נשק יש ,ה' ישמור.
הקורונה תראה לנו כמו דבר פיצי ,כאין וכאפס ולא
מסוכן בכלל לעומת מה שעומד להיות.
ברגע שאנחנו נדע שאנחנו עבדים לרשעים –
כבר נשכח מהקורונה כי אנחנו נהפך פתאום
לעבדים .רק מה? עם-ישראל ,לא משנה כמה
שהוא בורח מהקב"ה ,היהודים האמיתיים בסוף
שמים גבול לבריחה מה' ,הרשעים יכולים לדחוף
אותנו ללכת נגד הקב"ה עד לנקודה מסוימת,

אבל יש נקודה שמעבר לה היהודי לא מוכן ללכת
נגד הקב"ה – ואז ,אפילו אם הוא צריך לתת את
החיים שלו – הוא לא יוותר ,כי לתת את החיים
זה דבר אחד ,אבל לאבד את הנצח – זה כבר
יותר מידי עבור יהודי אמיתי.
עם-ישראל ,אתם יכולים להאמין למה שאני
אומר ,או לא להאמין למה שאני אומר ,אני רק
מבקש מכם ,תסתכלו על ההיסטוריה ,תלמדו את
ההיסטוריה שלנו מבריאת העולם ותראו שאני
מדבר אמת.
אני לא יודע כמה זמן יש לנו – אך לא נשאר
הרבה זמן ,המכות יגיעו אחד אחרי השני .אני
מבקש מכם – אנחנו אחים ואחיות לנצח –
התורה מבוססת קודם כל על קדושה "קדושים
תהיו" ואי אפשר להיות קדושים כאשר האחיות,
האימהות ואפילו הסבתות לא לבושות בצניעות –
גרביים דקים בצבע הרגל ,חצאיות קצרות מידי
וצמודות ,פאות יפות מושכות עין ,איפור אסור על
העיניים ,אודם על השפתיים שגם הוא אסור,
ואפילו נעליים המושכות תשומת לב .יש אחריות
לכל אמא לדאוג לצניעות שלה ושל הילדות בבית,
אי-אפשר ללכת בחוסר צניעות ולעורר את היצר
הרע אצל כל מי שמסתכל עליה .תתחילו מזה.
אי-אפשר לעשות בירושלים לפני הכותל מצעד
של זימה ,לא לשכוח את זה ,אי-אפשר לחיות
חיים של זימה ,זה אסור .מה שכתוב בתורה –
זה מה שחייב להיות ואנחנו לא יכולים לעשות כל
מה שאנחנו רוצים .אנחנו חושבים שאנחנו
חכמים גדולים ,אבל בסופו של דבר אנחנו לא
חכמים .הקב"ה הוא הכל יכול ,הוא זה שבנה את
העולם ,הוא ברא את העולם ,הוא ברא את כל
מה שיש בעולם שלנו והעולם שלנו הוא רק חלק
של היקום ,חלק של הכל והוא הכל יכול.
אנחנו שומעים את הפרופ' מהאוניברסיטה
שאומר שזה וזה וזה מותר ,אבל כל זה נגד
התורה ואנחנו אפילו לא מחפשים את האמת,
את מה שה' שלח דרך הצדיקים שלו כדי שנדע
מה כן לעשות ומה לא לעשות – הכל כתוב
בדיוק .על הבסיס של האידישקייט )היהדות( –
אין ויכוח ,על האמת הפשוטה אין ויכוח בין
התלמידי חכמים ,יש כל מיני דרכים איך לעשות
כל דבר ,יש שאלות ,יש תשובות וכו' .אבל הבסיס
של הכל הוא – ה' הוא הכל יכול ,הוא ברא את
העולם הזה ,העולם הבא ,גן-עדן וגהינום ועוד
הרבה עולמות שאנחנו אפילו לא יודעים  -עבור
עם-ישראל .ואנחנו הילדים היקרים שלו ,אנחנו
הנבחרים שלו וזה לא בגלל שאנחנו גאוותנים
ומרגישים את עצמנו מעל כולם ,לא ,כי לכל אחד
בבריאה יש תפקיד ,וזה התפקיד שלנו והוא ברא
אותנו היהודים לשמור מצוות ולחיות לפי התורה
ומי שמצטרף ליהדות באמת אז הוא מקבל נשמה
חדשה ,אבל הוא צריך להיות אמיתי.
אני מבקש מעם-ישראל – קודם כל – תדעו מי
אתם ,לפי מה שאני מבין יש איזה  15מיליון
אנשים שחושבים שהם יהודים אבל רובם לא
יהודים בגלל שהאמא או הסבתא לא יהודיה.
יהודי צריך אמא יהודיה ,אבא עדיף שיהיה יהודי,
אך לא חייב להיות יהודי ,בכל אופן האמא חייבת
להיות יהודיה .ה' יסדר את כל זה בגאולה
השלמה .ואנחנו יודעים מי הם היהודים
האמיתיים לפי ההתנהגות "שלשה סימנים יש
באומה זו רחמנים ביישנים וגומלי חסדים"
)יבמות ע"ט(.
וכשיהודי נופל – הוא נופל נמוך מאד ,אם הוא
עוזב את הקב"ה הוא נהיה הבן המורד שלא נדע,
אבל תמיד הוא יכול לקום ולחזור בתשובה ואם
הוא קם הוא יכול להגיע לנצח והוא יכול לעשות
את זה בזמן קצר ,הוא יכול להגיע במהירות
לגובה הרוחני שמתאים לו באמת.
אז עם-ישראל ,יהיו לנו גם ימי חושך ממש
)נכתב על כך במסרים הקודמים כי כוכב השביט
יגרום לכל הרי הגעש להתפרץ והאפר יכסה את
כדור-הארץ ואף מובא בזוהר שיהיה חושך משך
 15יום( .יהיו לנו הרבה מכות ,נקבל מכה אחרי
מכה .המחלה הזו שעושה אותנו עבדים,
והרשעים משתמשים בפסיכולוגיה של פרעה
ְמה לֹו ֶּפן יִ ְרּבֶה" )שמות א י(
ִת ַחּכ ָ
"הבָה ּנ ְ
בדיוקָ .
הרמב"ן מפרש :שיעשו דרך חכמה שלא ירגישו
ישראל .ספורנו מפרש :לבוא עליו בעקיפין:
תחזרו עוד פעם ועוד פעם על מה שאמרתי,
אני לא תלמיד חכם אבל יש לי נשמה גדולה ,אני

אוטיסט ויש לי הגבלה למה שאני יכול להגיד ואני
אומר רק מה שה' רוצה – והמילים האלה באים
משמים להציל אותנו.
יהודים יקרים  -לא לפחד ממוות כי איך שלא
יהיה – כל בן-אדם מת בינתיים ,אבל אנחנו נגיע
לנצח כי מוות של יהודי כשהוא מגיע לעולם הבא
– זה לא מוות שהבן-אדם נגמר ,הוא רק הולך
למקום אחר עד לגאולה .עם-ישראל ,תהיו עם
הקב"ה ולא לפחד .הקב"ה אתנו והוא מחכה
שאנחנו נאמין ונהיה נאמנים לו ,אנחנו חייבים
להיות נאמנים לו ולתורתו ,זה מה שאנחנו חייבים
– לשמור כל מה שהקב"ה ליווה אותנו ולא לזוז
מזה ואז נגיע לנצח נצחים והלוואי שהייתי יכול
לתאר את זה אבל אין לי מילים .ברגע שנגיע
לבית המקדש השלישי כבר נבין את האמת .עם-
ישראל חי ,חי בלי די ,חי לנצח-נצחים.

חלק ב  -מסרים קודמים.

מצאתי בין הניירות קטע מתקשור ישן עם דניאל
שלא פורסם .היה נתון שפורסם בחדשות על 30
אלף חולים חדשים בשנה האחרונה בארץ
במחלה הידועה )לא קורונה( ,הנה התשובה.
דניאל :אין מספיק הסבר לאנשים סתומים כי הם
לא יבינו עד הסוף ,הם לא יתפסו כי יש קשר בין
הפריצות לבין המחלה .לנו זה ברור ,גם כל מיני
אסונות אחרים – שמתם לב כמה תאונות
קטלניות היו רק בחגים – ממש פחד.
הרבה יהודים לא מבינים שבעולם שלנו בו
הגשמיות שולטת והרוחניות נעלמת אט אט ,זאת
אומרת שהקשר לנו עם הקב"ה לאט לאט נעלם,
אפילו בין החרדים.
העולם הגשמי הוא אחיזת עיניים ,הוא לא קיים
באמת מה שקיים זה רק העולם הרוחני של
הקב"ה.

רוצים לחיות חיים נצחיים,
זו הדרך  -נוסחא פשוטה מאד:
להוריד מהחיים את כל הגשמיות המיותרת.

לדעת שכל העולם הזה חלום.
רוב העולם ,יהודים וגויים לא רוצים לתפוס
שאי-אפשר ללכת נגד התורה ואפילו אם אנחנו
כאילו חרדים ,כאילו שומרי מצוות – זה עדיין לא
אומר שאנחנו באמת עם הקב"ה ותורתו.
אי-אפשר למצוא את האמת בעולם הגשמי,
לא ,אפשר למצוא את האמת רק בעולם בו יש לנו
קשר עם הקב"ה שזה העולם האמיתי והנצחי,
ומי שמתעסק עם הגשמיות ,עם ההתעסקות עם
האופנה ,עם האייפון ,עם הטלוויזיות ,עם
הסרטים ועם כל הזבל שהעולם הגשמי מייצר ,מי
ששקוע כל-כך חזק בעולם הזה לא יכול בכלל
להבין על מה מדובר ואני פשוט מרגיש שצריך
לשבת ולבכות על היהודים האלה שלא רואים
יותר רחוק מהאף שלהם .אוי לנו ,אבל אבא,
בעתיד הקרוב נראה את האמת ומי שלא יראה
את האמת אוי לו.
ומסכנה מאד.
הכלה נראית פצועה ,צולעת ִ
דניאל ,ו' תמוז תשס"ח 9/7/2008
...הקב"ה לא רוצה להרוס את עמו .הוא אוהב
את עמו .עם ישראל זה הכלה של הקב"ה .והכלה
ברחה מהחתן מתחת לחופה ,והלכה לכל מיני
ארצות וניסתה לחיות כמו הגוים .עכשיו הקב"ה
רוצה אותה בחזרה .יש חלקים מהעם שמוכנים
לחזור .אבל הוא רוצה את כל הכלה שלו .לא רק
את הרגל ,או את הראש ,הוא רוצה את הכל .את
הלב את השכל ,את הכל .אבל ברגע זה ,הכלה
ומסכנה מאד .אבל אם היא
נראית פצועה ,צולעת ִ
תחזור אפילו ככה ִמסכנה ,הוא יקבל אותה .רק
שהיא תחזור אליו ,לא משנה איך היא תראה.
אבל לא כמו אשה לא צנועה .אלא כמו אשה
צנועה ,מתאימה להיות מלכה .היא צריכה להיות
ומסכנה,
לבושה כמו כלה ,אפילו שהיא קצת רזה ִ
כי מלכה היא תהיה.
אני מבקש מאד עם ישראל ,תבינו .אתם
חייבים לחזור אל האמת .אתם רוצים לאבד את
הנצח שלכם? אני לא מבין ,אתם כל כך אוהבים
את הלכלוך של הרחוב שאתם מעדיפים לאכול
מפח אשפה ולא לאכול מהמצוות ומרצון ה' ,מכל
המעשים שה' מבקש מאתנו? מעדיפים להתגלגל
בלכלוך ,ולא לחזור לקב"ה ,לחתן שמחכה לכם

מתחת לחופה? עם ישראל ,תחזרו .אני מבקש
עם כל הלב :תחזרו תחזרו תחזרו.
כמו בתקופת הנביאים.
מסר מגליה ) 4/1/2012קול דממה דקה (80
אמא יקרה שלי ,המסרים מן האוטיסטים ופגועי
המוח ,מזכירים את תקופת הנביאים ,אשר היתרו
והיתרו בעם ישראל ומאחר שמשמים נתנו לעם
ישראל המון זמן לחזור בתשובה על פשעיהם
ורוע מעלליהם העם טעו לחשוב שדברי הנביאים
הם הבל וריק ואין בכוחם להתגשם .וכאשר קרו
הדברים ,ונחתו על עמינו ייסורים קשים ,חורבן
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! ונותר היה רק לבכות על
עם ישראל בשמים ובארץ.
יש קצת דמיון למסרים שלנו פגועי המוח.
בקרוב כאשר יראו שהכול קורה והלוואי שלא ,אזי
יוותר לנו רק לבכות ולבכות ולהתפלל לאבינו
שבשמים שירחם עלינו ולשוב עד ה' ,כדי להפסיק
את הפורענויות הקשות המתרגשות לבוא עלינו.
השם מלא אהבה.
בתיה ,תשס"ח ) 2008פרק 83א(
ה' מלא אהבה ,כל יצירה שלו מלאה אהבה ,כל
דבר בבריאה נוצר באהבה .האדם הראשון נוצר
בשלמות כי הוא היה תוצרת של אהבה .ה'
בחכמתו הגדולה יצר את האדם בבחירה
חופשית ,שאף זו היתה פעולה של אהבה .יצירה
זו עשתה את האדם שותף בבריאה ,האדם היה
צריך לקבל ברצון את העובדה שה' הוא היוצר
והשולט על כל מה שקיים ולא האדם עצמו.
ה' בגדלות ענותנותו קבל את האדם כשותף
בתכנית האלוקית ,הוא רוצה שהאדם ישיג
שלימות בכוחות עצמו ,אבל האדם רומה על ידי
הנחש ,זה היצר הרע ,שלימד את האדם לחשוב
שהוא יכול למרוד ברצון ה' ולהמליך את עצמו.
מהרגע הזה איבד האדם את היכולת הטבעית
להכיר ולהרגיש את האהבה האלוקית.
כל דור מאז היה צריך לחפש ולגלות בבריאה
וגם בתוך עצמו את האהבה האלוקית .ככל
שאנחנו מכירים יותר את האהבה האלוקית אזי
אנחנו קרובים יותר לשלמות .החסד הוא הדרך
לשלמות .ככל שאנחנו נחקה יותר את חסדו של
ה' שהוא עושה עמנו נשיג רמה רוחנית גבוהה
יותר .אם נעמול קשות בתורה וחסד נוכל להשיג
את השלמות .החיפוש הזה לגלות את האהבה
האלקית בצורת חסד לשם שמים היא התשובה.
כשהאדם מחליט לקבל על עצמו את המאבק
לחקות את מידות בוראו אזי הוא קבל את
מלכותו .אנחנו נבחרי ה' מוכרחים לקבל על
עצמנו חיפוש זה בחזרה לשלמות כך שאנחנו
בקרוב נהיה עטופים באהבת ה'.
ברם אני מוכרחה להוסיף כאן אזהרה בקשר
למה שכתבתי לעיל  -הזמן מסתיים .אם לא
נחפש שלימות עצמנו אזי ה' ישלים אותנו דרך
חכמתו הגדולה .וכשהוא יעשה זאת לא תהיה זו
דרך קלה ,כל מה שאני יכולה לומר הוא :שזה
יהיה הרבה יותר טוב אם אנחנו אישית ניקח
יוזמה ונעשה תשובה.
הכל לטובתינו.
דניאל ,כ' בתשרי התשס"ח 2/10/2007
...אני רוצה להוסיף את החלק החשוב ביותר וזה
איך להינצל מחבלי משיח ולפעול ,וזה מאד חשוב
לעם ישראל .נכון ,בעתיד הקרוב מאד נראה
דברים מאד מפחידים וגם ניסים מאד גדולים,
וכמו שבן כתב וכמו שזה ידוע :הצדיקים ישמחו
מכל זה ,כי סוף סוף יראו אמת ברורה ובהירה.
הבינוניים ,כל אחד לפי רמתו הרוחנית ומה
שסבל בחייו ,אבל בסופו של דבר יעשו תשובה.
הרשעים שלא מוכנים להשתנות יברחו לעמים
ושם ימותו יחד איתם.
ולבינונים ולצדיקים  -איך להינצל מהפחד
והסכנה שעומדת להיות ? ואני אגיד:
דבר ראשון ,כל אחד צריך לשבת ולהסתכל לתוך
הלב שלו ולעשות תשובה אמיתית ,לפרט לעצמו
כל עברה ועברה עד כמה שהוא יכול לזכור ,מאז
שהוא זוכר את עצמו עד היום הזה .לעבור על כל
עברה ולהצטער עד דמעות ,כי כל עברה עושה
ריחוק בינו לבין הקב"ה ,ולכן הדבר בראשון זה
להגיד את כל העברות ,לקבל את זה כעברות
שבאמת עשינו .

להגיד את זה לקב"ה ברור – אשמנו ,בגדנו,
גזלנו וכו'...
אבל באמת לעשות תשובה על כל אחת ואחת
ובאמת להצטער על כל עברה ועברה .אחרי
שבכינו והצטערנו על כל העברות שלנו ,להחליט
להשתדל לחיות לפי רצון ה' ,ואז לנקות את
הבתים שלנו ,את הרחובות שלנו ,את החיים
שלנו מכל אותם העברות .אחרי זה לעבוד על
הביטחון שלנו בה'.
לדעת  -לא משנה מה קורה ,אנחנו בידים שלו
בלבד ,וכל מה שקורה לנו ,הוא יודע והוא מכוון
את זה לטובתינו ,לא משנה כמה כואב לנו  -הכל
לטובתינו .ולהאמין בזה ולהיות שמחים ,כי אם
הקב"ה פוסק שאנחנו לטובתינו חייבים למות
לפני הגאולה  -זה לטובתינו .ואם בעזרת ה' הוא
פוסק שאנחנו צריכים לחיות ולקבל משיח ,גם זה
לטובתינו .וזה שמת לפני שמשיח בא ,בעזרת ה'
יקום ,אם הוא עשה תשובה ,יקום לתחיית
המתים וגם יקבל משיח צדקינו.
הקב"ה עושה הכל לטובתינו ואנחנו צריכים
להאמין בזה ממש ולא להגיד רק ,להאמין ממש,
ומי שמאמין בזה ועשה תשובה אמיתית הוא
ישרוד ויהיה לו חלק של העולם הבא ,משיח...
לכל אחד יהיה את התור שלו.
מנחם ,ו' בשבט תשס"ח 13/1/2008
בעתיד הקרוב מאוד יהיו באמת דברים מפחידים,
מדהימים ,מעבר לדמיון של האדם והדברים יהיו
ממש גדולים גם במימד וגם במעשה .אבל דמעה
אחת של יהודי שעושה תשובה יכולה להציל אותו
מכל הצער ולהביא אותו אל הגאולה השלמה.
דמעה שהוא מצטער על העבירות של עצמו ,על
הבזבוז של החיים שלו ,על המחיצות המיותרות
שהוא שם בינו לבין הקב"ה.
יהיה מצב מאוד מענין :בצד אחד של העולם
יהיה שקט ובצד השני של העולם יהיה הרס
עצום .יש אנשים שימשיכו לחיות כאילו שכלום לא
קרה ויש אנשים שיעברו ממש גהינום אבל לכל
אחד יהיה את התור שלו .זה שחלקים של העולם
שלא מיד יפגעו ,זה ימנע מחלק מהם לעשות
תשובה כי השקר ממשיך בכל זאת וזה יהיה
מבחן עצום .אני לא יכול להסביר איך שזה יהיה
אבל יהיה מענין.
צריך לחזור בתשובה ,להצטער ,ואם נופלים,
מיד לקום ולהצטער שוב .כל זמן שמשתדלים
לצאת מזה ,אפילו שמשתדלים ויורדים ,אז בפעם
שעולים ,אז עולים יותר מאשר קודם ,ומה התיקון
שלהם ? ביטחון בקב"ה ,ולהצטער ולהצטער
ולהצטער ולהוציא את השקר.
על סף התפוצצות.
ישראל דוד ,ו' בשבט תשס"ח 13/1/2008
...נכון אין לנו הרבה זכויות בדור הזה ,אבל
בזכות הדורות הקודמים ששפכו דם רב על
קידוש ה' ובזכות הדורות הקודמים שחיו חיים
קשים ביותר כי לא רצו לעזוב את היהדות שלהם
את האידישקייט שלהם ,בזכות הצדיקים של כל
הדורות ,הצדיקים שהביאו אור עצום לתוך
החושך אולי בזכותם נינצל אם לא בזכותנו.
אבל כמה ינצלו?
אני בוכה יום יום ,אם עם ישראל יבינו בדיוק את
המצב ויתחילו להתפלל בדמעות כדי להציל את
עצמנו ,את כל העם את האהובים שלנו את
הילדים שלנו את הבעלים והנשים שלנו את
האבות והאמהות שלנו את כל העם שלנו.
אם נבכה על כל השקר שנכנס לעולם שלנו,
נבכה שנתנו ליצר הרע להשתלט על העולם
שלנו ,נצטער כל כך על כל הטעויות שעשינו ,נשב
על הרצפה נקרע את כל הבגדים או נשים שק לא
נוח עם אפר על הראש ונבכה ונבכה ונבכה
ונצטער כל כך עד שהלב נשבר כביכול ,אז אני
מרגיש שתהיה לנו תקוה ,כולנו נשרוד.
דבר אחד בטוח שעכשיו הקב"ה נותן לכל העולם
לא רק ליהודים ,הזדמנות אחרונה .נכון שהעולם
עומד על סף התפוצצות כמו שנאמר כבר
בחדשות ,בכל הכיוונים ובכל העולם כבר מודעים
יותר ויותר שהעולם עומד לפני מלחמה מפחידה
ביותר .אבל אנחנו היהודים יודעים לפי הנבואות
ולפי האמונה ולפי הבטחון שלנו בה' שזה הכל
בידיים של היהודים ,אם נעשה תשובה או לא.
אומנם יש נבואות שחייבות להתקיים שאדום
יהרס לגמרי ,אבל לגמרי וזה חייב להיות ,אבל יש
לנו אפשרות להציל את עם ישראל ואם לא נעשה

פעולה חזקה בעתיד הקרוב אז הנבואות הקשות
ביותר יהיו אלה שיתקיימו .אם נצליח לעשות
תשובה בגדול אז הנבואות שאומרות שהגאולה
תגיע ברחמים יתקיימו .זה תלוי בנו.
ליהודים בחו"ל אני מציע להם להגיע לפה ואם
לא אז רק הצדיקים ביניהם יגיעו .עכשיו זו
ההזדמנות ללא כל-כך צדיקים להגיע לא"י כי יש
זכות ליהודי שמתיישב בארץ ומי שהוא לא כל כך
צדיק זה יעזור לו מאוד .הצדיקים בחו"ל יגיעו
לארץ אין מה לדאוג ואלה שלא כל כך צדיקים
וקשה להם אני מציע להם להגיע עכשיו לארץ.
אנחנו לפני זמנים מדהימים .דברים שהראש,
המח לא יוכל לתפוס בקלות ,יהיו ניסים מעל
ומעבר ,אבל צריך להיות מוכנים לזה .אדם שהוא
בוטח בה' ויודע ומאמין שיהיו כאלה דברים לא
בגלל שאוטיסט מסכן אומר אלא בגלל שכתוב
בנבואות ,אדם כזה לא ימות משבץ לב כשיראה
דבר מפחיד ,אלא הוא יאמין וישמח כי זה סימן
שמשיח בא ,שהגאולה מגיעה .אני מברך את
כולם שנזכה לקבל את משיח צדקנו בקלות
ברחמים ובשמחה.
אתם לא מבינים ? זה הסוף !
יצחק אייזיק ,אב תש"ע 7/2010
...לפני שמדינה הולכת למלחמה ,הדבר הראשון
שעושים זה להחזיר את השגריר שלה לארץ
שלה ,כדי שלא יהיה בסכנה ,ושהודיעו מראש
שעומדים להתחיל מלחמה.
ה' לפני מלחמת העולם השניה החזיר הרבה
מהשגרירים שלו ,הרבה צדיקים נפטרו בין
מלחמת העולם הראשונה לשניה ,לפני מלחמת
העולם השניה ,גדולי הדור ,הגדולים ביותר ,יצאו
מן העולם הזה ,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 ,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 ,גם העם פה בעולם הזה ,חייב להתפלל,
כי אחרת לגדולים שבשמים ,לצדיקים
שמתפללים ליד כסא הכבוד ,אין כח ,בלי
התפילות והתשובה שלנו אין להם כח.

היהודים האמיתיים
ירגישו ויבינו שהגיע הרגע
שחלמנו על זה אלפיים שנה
הגיע הזמן לעזוב את ארצם )העולם הגשמי(

ולחזור הביתה.
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
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 תפילות ובקשות בשמים,
הצדיקים לא יכולים לעזור לנו ,רק אם אנחנו
רוצים לעזור לעצמנו .וזה מה שיש לי להגיד.
)פניה לנוכחות שבתיקשור ,העוסקות בזיכוי
הרבים ובחיזוק הצניעות( -
אני יודע שחשוב לכם מאד הצניעות ,וזה באמת
יסוד עולם הקדושה .אין דבר חשוב יותר
מקדושה ,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 שהם 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.
...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.
...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 הרשעים שהיו
אי פעם הם כולם פה ,כל העברות שהיו אי פעם
עדיין נמשכות .אתם לא מבינים ? צריכים
להתפלל חזק ,המצב היום הכי גרוע והכי קשה
שהיה אי פעם.
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.
)אחד הנוכחים שאל אם אפשר לשאול שאלות(
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,
מיטה 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'.
תתכוננו עם ישראל תתכוננו.
יצחק אייזק ,כ''ה תשרי תשע"א 3/10/2010
...ועל מה אנחנו חייבים לעשות תשובה? אנחנו
חייבים להבין שהיהדות הולכת היום ומתפרקת,
ה' ישמור .וכל זה בא מהערב רב שבינינו שמושך
אותנו  -גם החילונים ,וגם הדתיים הלאומיים וגם
החרדים ,לאליל הידוע שלהם ,שזה עגל הזהב.
ומי שעובד לעבודה זרה הזאת יכול להיות חובש
כיפה עם זקן ופאות או חובש כיפה סרוגה או
אחד שהולך בגילוי ראש .רוב האנשים חושבים
שהם יכולים להתאים את עצמם לחיות בעולם
הזה ,שזה עולם השקר ,עם כל ההנאות
הגשמיות  -וגם לחיות בעולם של אמת .אבל זה
ודאי בלתי אפשרי.
היהודים במצרים היו נחשבים כחרדים ,ובכל
זאת הרוב עבדו עבודה זרה .ואיך זה יכול שהם
גם התפללו לקב"ה וגם עבדו עבודה זרה? כי זה

נתן להם הנאה רוחנית מצד הטומאה ,והנאה
גשמית במילוי התאוות שלהם .ואי אפשר היה
להפריד אותם מזה .ולכן הם לא היו ראויים לצאת
ממצרים ומתו במכת חושך ,ל"ע .ופה זה אותו
דבר .אי אפשר להפריד את עם ישראל
מהטיפשות ,מה''פרעס'' ]זלילה[ במסעדות,
מהבגדים הפרוצים ,מהטיולים ה''כשרים'' כביכול,
מהמסיבות והמכירות הגדולות ,מכל העולם הזה
שכאילו כשר למהדרין.
את כל זה הם רוצים להמשיך ,וזה עבודה זרה.
והם חושבים כמו היהודים במצרים ,שחשבו שהם
'' ַעם השם'' ,אבל הם '' ַעם העבודה זרה'' ]עגל
הזהב[ ,והם לא רוצים להיפרד מזה.
מי שבאמת מחכה למשיח מבין שהדור הזה
גמור .הדור הבא לא יכול להיות .חייב עכשיו
לקבל משיח כי אם לא  -לא ישאר כלום ,כלום.
העולם יחרב בלי כלום .ברוך ה' יש מעט יהודים
אמיתיים ,כמו במצרים ,אולי עשרים אחוז .אולי
פחות ,אולי אחד מחמשים ,אולי אחד מחמש
מאות ]מכילתא ,פרשת בשלח[ ,שכן מוכנים
לקבל משיח ומחכים לו .אבל ,אנחנו לא יודעים
מה יהיה .ה' כבר יראה לנו .אני רק יודע שרוב
היהודים בסכנה גדולה מאד.
ואני מזהיר את כולם ,שאם לא יחזרו לקב''ה
ולא יזרקו את כל הצעצועים של העולם הזה ,ואם
לא נסגור את עצמנו מהשפעה של העולם הגויי,
לא יהיו ליהודים האלו שמירה נגד האסונות
הענקיים ,המכות המדהימות שיתקיפו את העולם
ישר מן השמים.
וכמו במצרים במכת חושך שרוב היהודים מתו,
כי לא היו מוכנים לעזוב את מצרים ואת העבודה
זרה של מצרים ,גם בעתיד הקרוב היהודים
שמעדיפים את העולם של הגוים עם ''הכשר''
מהודר ,יעלמו כמו במכת חושך ,ולא יזכו לקבל
משיח צדקנו.
פתחו את העיניים עם ישראל!
אנחנו מקבלים הרבה אזהרות גדולות מאד
ובולטות מאד .לא תוכלו להגיד ''אבל הרב לא
אמר לנו מה לעשות'' .כי זה דור שבדרך כלל
שומע לרבנים מתי שנוח להם ובהרבה מקרים
הציבור ,בלחצים שונים ,אפילו מכוון את רבנים.
עם ישראל ,כל אחד בנפרד יצטרך לחפש את
האמת ולחזור לקב''ה.
והפעם זה לא יהיה כמו בשואה ,שה' לקח גם
את הצדיקים וגם את הרשעים .הפעם יהיה
בירור .יבחרו משמים מי כן ומי לא ,יהיה מאד
ברור .הערב רב ,שהם רוב היהודים בדור הזה,
]האר''י ז''ל )ליקוטי תרוה ,פרשת ואתחנן([
יעלמו .לכן תתכוננו עם ישראל ,תתכוננו .אין זמן.
העולם הזה גוסס.
יצחק אייזיק ,מוצש"ק ויגש תשע"א )(1/2011
העולם הזה גוסס ,ואני רוצה לומר לכם
שבאמת ,באמת ,זה קרוב .אבל לא סתם .אתם
לא מבינים כמה שזה קרוב .ממש אפשר להריח
את זה ,אפשר לטעום את זה ,זה כמעט פה .אני
גם רוצה לומר לכם שהמצב של עם ישראל כל כך
קשה וזה מביא אותי לדמעות .כי באמת מעט
מבינים את האמת ,מעט מאד ,לא סתם .מעט
מאד ,ונראה שמעט מאד ישרדו ,וזה עצוב מאד.
עכשיו יש רק דבר אחד לעשות ,להחזיק
בקב"ה .לא להסתכל לא לשמאל ולא לימין .אני
יודע שהסוף קרוב וכמה שה' ינענע אותנו ויפחיד
אותנו ,והכל ,לא לעזוב אותו ,לא לעזוב אותו
לרגע .אם לא נעזוב אותו כמה שהוא מנענע
אותנו וכמה שאנחנו טועים אבל אנחנו ממשיכים
להחזיק בו אז אנחנו נשרוד איתו .הוא זה שיציל
אותנו ,רק הוא .הוא הריבונו של עולם ,ורק אם
אנחנו נחזיק בו אז נשרוד .עוד פעם ועוד פעם.
תעברו על זה ,רק אם נחזיק בו ,נחזיק בחבל
שקשור אליו ,אנחנו נשרוד ,נשרוד לנצח .אתם
שומעים? לשרוד לנצח! וזהו.
לא יכול לתאר את זה.
דניאל ,ד' בשבט תשע"א 9/1/2011
...עם ישראל ,עם ישראל ,נמאס לנו כבר לתת
מסרים ,נמאס לנו כבר לתת תוכחה ,קשה לנו
כבר לבכות עם הרבה דמעות על העם האהוב
ביותר של הקב"ה.
עם ישראל ,אהובת ה' ,תחזרו ,תחזרו
מרצונכם הטוב ,שלא נצטרך לסבול יותר ממה
שסבלנו עד עכשיו ,כי בסוף הגלות הארוכה
הזאת ,תהיה לנו ,נאמני ה' ,חיים כל כך טובים,

כל כך מאושרים ,כל כך שלמים ,שאדם בימינו לא
יכול לתאר את זה.
ולהתכונן לסוף של העולם הזה.
מנחם ,ה' חשון תשע"א 13/10/2010
)שיחה עם מספר רבנים העוסקים בחיזוק(.
...רוב החברה החרדית בתרדמה ,אנחנו שיכורים
לגמרי מהגשמיות ,וה' שופך עלינו מים קרים כדי
להעיר אותנו ולהביא אותנו לאמת .אנחנו צריכים
לנסות להעיר את הנשמה היהודית שבתוך כל
יהודי ,זה התפקיד שלנו ,אבל יש הרבה יהודים
שהם ערב רב ולא נצליח ,אבל ב"ה צריכים
לנסות .הדרך לעשות את זה ,זה ללכת מאחד
לשני ,לחזק אותם,לחלק חומר וכו'.
עוד מעט יהיה הרבה יותר קל כי העולם עומד
להתהפך ,כל אחד יכול לראות את הסימנים
הטבעיים והעל טבעיים ,מזג אויר משונה ,רעידות
אדמה בכל העולם ,הבעיה עם הנפט במפרץ
מקסיקו שיכול לגרום לכפור שלא היה אלף שנים
באירופה ובמזרח ארה"ב .נהר הדנובה הידוע
שעומד להיות מזוהם מדליפה ממפעל אלומיניום,
ועשרה מליון אנשים שותים מהמים שלו ,ומה
צבע הזיהום? צבע אדום ,כמו מכת דם .וזוכרים
את המכה עם מיליוני הצפרדעים בסין ?
ואולי קצת מצחיק ,אבל באמריקה יש מכת
כינים ,הולכים לחנות יוקרה ,קונים מיטה שעולה
הון ,וחוזרים הביתה עם פשפשים ,וזה משהוא
נפוץ באמריקה ,עד כדי כך שיש חנויות גדולות
שסגרו את המחלקות האלה.
וזה רק קצת ממה שקורה בעולם חוץ מהמלחמה
עם הוירוסים והמחשבים שאנחנו לא שומעים ,כי
היום בעלי אינטרסים שולטים גם על החדשות.
דמוקרטיה? זה היה הדגל של ארה"ב ואירופה
שכל הזמן נפנפו עם זה ,וזה מת .עכשיו אין
דמוקרטיה כבר .זה לא מדהים? אמריקה עוד
מעט תהיה דיקטטורה ,וגם כנראה אירופה .נו אז
מה עוד אתם רוצים.

בנימין הוא הצדיק שלנו.
הוא בא לעולם הזה
בהתנדבות נטו לעזור לאנשים,
הוא לא מדבר בכלל ,הוא שקט,
אבל הוא ענק בנשמה
הוא נשמה בגוף של קדושה.
והמצב הכלכלי הולך ומחמיר ,אולי נפילת
הכלכלה באירופה ובאמריקה תעיר אותנו ,זה לא
משנה איך שהם מקפיצים את הבורסות ,זה הכל
מלאכותי ,זה רק כיסוי ,והכסף עוד מעט לא יהיה
שווה כלום.
אני דואג לחוסר הצניעות שנכנס להרבה בתים
של נשמות יהודיות ,אני דואג לליבה שנכנסה
להרבה מקומות בחינוך שלנו ,אני מודאג שבנות
מבתי ספר שנחשבים לחרדים ביותר ,הולכות
לקניונים ולפארקים ,שכלם שם חילונים ,עם
השפעות גרועות ביותר של חוסר קדושה
מהעולם הזה .אני מודאג מהגברים שסובלים
מחוסר צניעות גם במחשבה וגם במעשה .ואם
תבדקו כמה ששומרים כמו שצריך טהרת
המשפחה ,אני חושש שיהיו לכם הפתעות גדולות
ומרות.
כל יהודי צריך לחזק את הביטחון שלו בקב"ה,
לא לפחד מכלום ,לא מחוסר כסף לדירה לילדים,
לא לפחד מבעיות בריאותיות ,בעזרת ה' זה יהיה
בסדר ,צריכים רק לבטוח בה' ולהתכונן לסוף
של העולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו,
להכין את עצמנו לקבל את משיח צדקנו ,לסוף
הגלות .בהחלט לא יהיה קל ,אבל נראה ניסים
ונפלאות יותר מהמכות של מצרים.
זה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר .בדיוק.
אלתר ,כסלו ,תשע"א 11/2010
גם אני מחכה מאד למשיח .ואתם אין לכם
בעיות? באמת הכל שטויות .בוכים פה יום ולילה
איפה משיח ,איפה משיח .תנסו ח"ו פעם להיות
אוטיסט ,ואז תדעו מה זה בעיות .כל השטויות
שלכם עם הבעלים עם האבות עם האמהות הכל
שטויות .גם עם המחותנים ...הכל שטויות.
אני רק רוצה לומר לכם שאני למדתי מזמן,
שכל הקושי בחיים זה הסיבה שהגענו לעולם
הזה .וצריך לקבל את זה בשמחה ולהלחם עם

עצמנו ועם הסביבה ,נגד היצה"ר.
ואנחנו עם זה גומרים את התיקון שלנו .אבל
עכשיו בעולם החשוך הזה עם כל השקר כל
הדברים הקשים ,אני לפעמים כמוכם מאבד את
הסבלנות ולא יודע מה לעשות .אני כועס ומרגיש
כמו סכין בתוך הקישקעס .והכאב הזה הכי קשה
שיש בכלל ,ואני יודע שכולכם מרגישים את הסכין
הזה לפעמים .וזה הרגשה גם של בדידות
נוראית .ואני יודע שזה דבר הקשה ביותר שיש
בעולם הזה .הרגשה של בדידות ,הרגשה של
אבדון .הרגשה של ניתוק מהטוב .אבל צריכים
להלחם .גם אני נלחם .נלחם ונלחם ונלחם.
ויום אחד ,הכל יעלם ,כל הרע יעלם ,וזה יהיה
כמו לצאת מבית הסוהר .בדיוק.
העולם הזה זה בית הסוהר ,בית הסוהר) .בית
כלא( והסוהרים הם רשעים ,רשעים גמורים ואין
לאן ללכת .אפילו אלו שבבית הסוהר אתנו -
רשעים .כל כיוון שהולכים מרגישים את השקר
ואת החושך .אבל באמת בעתיד הקרוב ,באמת
קרוב ,הכל ישתנה .רק צריך סבלנות עד אז.
ובאמת אני רוצה לראות אם יהיה לכם את הכח,
את הביטחון העז לעמוד במה שמחכה לנו .אמנם
בצורה מסויימת זה יהיה קל יותר ,וכולם יעמדו
בזה .אבל חלק לא ישרדו ,חלק גדול .וכשרואים
שנופלים על שמאל ועל ימין ,נראה כמה כח יהיה
לנו ,כמה שלא נפחד ,כמה שלא נרצה את
השקט .השקט של השקר.
אוי ,מה אני מדבר .אני אפילו לא יודע ,אני
מבולבל גם .אבל אני רק מבקש מכם לא לאבד
את הכח .כח רצון להיות עם הקב"ה ,לעשות את
רצונו תמיד ,לא לשמוע לבני אדם .רק לשמוע את
הקול דממה דקה שבתוך כל אדם ,כל יהודי .רק
זה .לצערי הרב אפילו רבנים בדרך כלל לא
יכולים לעזור ,רק הקול דממה דקה בתוך כל
יהודי ,זה הכל.
תקשיבו טוב ! לכולם יש דברים שמושכים
אותם מהדרך ,שהם בטוחים שצריכים ללכת .וזה
המבחן ,שאברהם אבינו הלך לעקדה כמה
שלוחים שלח הסיטרא אחרא היצר הרע לעצור
אותו ,שהוא לא יגיע למצוה הגדולה שהוא חשב
שצריך לעשות .אבל זה גם היה יכול לבלבל את
אברהם אבינו .תשים את העינים על האמת ולא
לעזוב את זה .צריכים בעקשנות ללכת לכיוון
הנכון ולא להסתכל לא לשמאל ולא לימין .ולא
להתבלבל.
צריכים לשבת לעשות קצת התבודדות,
ולעשות חשבונות ,האם זה יכול להיות סיטרא
אחרא או שלא .תחשבו .תעשו את זה הגיוני,
תהיו אמיתיים עם עצמכם .האמת לא באה
בקלות ,צריכים להלחם עם הסיטרא אחרא על
שמאל ועל ימין .ובתוך עצמנו.
עבדים אנחנו.
יצחק אייזיק ,י"א בטבת ,תשע"א 18/12/2010
אתמול זה היה עשרה בטבת .זה מאד מפחיד,
מאד .זה היה יום שישי השנה ,וזה דבר גדול ,כי
זה כמעט שבת ,הגאולה ,משיח ,בית המקדש,
הקורבנות וכו' .ואנחנו מגיעים ממש לגאולה .ואני
מאד מודאג .מעט מאד אנשים יודעים מה
שקורה ,כמו שהיה במצרים .השם יעזור לנו.
אני מאד מודאג .אנחנו לא מודעים לכך שדברים
קורים ,אבל קרו השבוע .באמת קרו .והעולם
נופל ונופל למטה .העולם עבר השבוע
התדרדרות גדולה כלפי מטה .גם כלכלית ,גם
מזג האוויר ,ובכל צורה ובכל מקום.
ברחבי העולם תתחיל עוד מעט אלימות הרבה
יותר קשה ,הפגנות ,מהומות וכו' כי האנשים
יתפסו שהם נהפכים להיות עבדים .כשיתברר
להם שלא יהיה להם מה לאכול או שלא יהיה
להם כסף בשביל השכר דירה .והמצב לא
ישתנה ,עד שהם יכירו בזה שהדרך היחידה
לחיות  -זה לעשות מעצמם עבדים .ואז כשיוודע
להם שהם עבדים  -הם ישתגעו.
אנחנו גם מחכים למלחמות מפחידות ביותר.
הטבע יפגין כנקמה על הרע שבני האדם גרמו
לטבע .ואחרי המצבים המפחידים ביותר האלה,
ה' יגלה את עצמו בצורה כזו ,שהרבה ימותו
מפחד .רק אלה שבוטחים בו ויש להם קירבה
אליו יוכלו לעמוד בזה ,ויהיה להם כח לעמוד
בהתגלות הענקית שתהיה ,והם יהיו זכאים לקבל
משיח צדקנו .התוכניות של ה' יהיו עוד מעט
הרבה יותר ברורות.

אני רוצה לומר שיצאנו ממצרים מעם לועז,
ועכשיו יש לנו שעבוד "מצרים" עוד פעם ,אבל
הפעם לא רק במצרים ,ולא רק ליהודים ,אלא
בכל העולם! יש תכנית שרק עכשיו הולכת
ומתגלית לאט לאט.
יש כיום את דור המבול ,יש את דור ההפלגה
שזה אדום ,ויש את הערבים ,הישמעאלים ואת
היהודים .דור ההפלגה רוצה לשלוט על כל העולם.
הם כבר שולטים פחות או יותר על כל המערב,
וברור שהכוונה למלכות אדום ,ועכשיו הם הולכים
לחפש לשלוט על מקומות אחרים .אבל אמריקה,
קנדה ואירופה ,אלה כבר בידיים שלהם.
והם ,אנשי העסקים הגדולים האלה ,שולטים
כבר על האוכלוסיות של כל הארצות האלה .והם
מורידים את כח הכסף בכוונה .זה גורם לעוני
ולכל הבעיות שהעוני גורם .ואנשי העסקים האלה
יצרו גם את הארגונים הטרוריסטים ,כדי להפחיד
את בני האדם ,ולשכנע אותם שרק הממשלות
והמשטרות וכו' יכולים להציל אותו מסכנה ,וע"י
כך המשטרה תוכל לשלוט .הם מפחידים את בני
האדם עד כדי כך שיתנו להם פשוט לקחת את
השלטון .ויוותרו בקלות על הדמוקרטיה שכל כך
מאמינים בה .למעשה אין כבר דמוקרטיה ,היא
נגמרה .וחזרנו לעבדות מצרים ,פרעה ואנשיו.
והם רוצים לשלוט על כל העולם ,לשלוט על כל
דבר שאדם צריך בשביל לחיות .הם לא יאפשרו
מצב שאדם יוכל לגדל את האוכל שלו בחצר,
שיהיה לו איזה עז לצורך חלב או כמה תרנגולות
לביצים או שחיטה ,או כמה עגבניות ומלפפונים.
לא! הם רוצים לשלוט על המים ,על האוכל ,על
החשמל ,ועל כל מה שאדם צריך בשביל לחיות.
לאדם הרגיל לא יהיה מספיק כסף בשביל לקנות
מה שהוא צריך ,דואגים שהאינפלציה תהיה
ענקית ,וערכו של הכסף ירד וירד.
וזה כבר התחיל .ויש מהומות קשות באירופה,
וזה יגיע גם לארה"ב .אלא שהאמריקאים עוד
חושבים שיש להם דמוקרטיה .העם עוד חולם
שאובמה הדמוקרטי יצא עוד שנתיים .וזה שטות,
כי גם בוש הרפובליקני היה בשליטתם.
זהו ,נגמרה הדמוקרטיה האמריקאית הגדולה
ביותר בהיסטוריה ,אבל לא רק באמריקה ,אלא
גם באירופה .הדמוקרטיה נגמרה .והגויים
בארצות המערב כבר מתחילים להיות עבדים.
מנהיגי דור ההפלגה של היום יגידו מי יעבוד ,ומי
יחיה ,ומי יאכל ומי לא .הכל הם יחליטו בשביל
רוב האנשים בעולם .והתכנון שלהם זה להקטין
בהרבה את רוב אוכלוסיית העולם ,כי יש בעולם
יותר מידי אנשים .הם רוצים להיות כמו אלה
שבנו את מגדל בבל.
ואיפה הערבים הישמעאלים נכנסים לתמונה?
דור ההפלגה לא יוכל לשלוט עליהם .הערבים לא
כל כך רוצים לעשות מה שאלה השולטים על
אירופה רוצים שיעשו ,כי הם לא מוכנים להיות
עבדים .ותהיה מלחמה גדולה ביניהם.
ואיפה היהודים נכנסים לזה? כולם שונאים את
היהודים .לא משנה מי .אז ליהודים יש סכנות
מכל הכיוונים ,והמצב גרוע מאד .תתחיל
אנטישמיות עוד יותר חזקה בעולם .ובהולנד כבר
אמרו ליהודים שאי אפשר לשמור עליהם ,שכדאי
להם לצאת משם.
לגבי הארץ ,פה בודאי יש יהודים עשירים
ופוליטיקאים שגם רוצים להצטרף לסדר העולמי
החדש ,ודאי .אבל האם הסדר הזה ישלוט על
ישראל? זה אני לא יודע .אבל נראה ,למה לא ,יש
כאלה שרוצים שיהיה ככה .העם כאן בארץ
ישראל הוא עם בכלל לא חכם .הם רק רוצים את
הגשמיות שלהם ,וחוץ מזה לא מעניין אותם
כלום .לכן הם לא יכולים בכלל להבין מה שקורה
היום .הם חיים עוד במושגים של שנות החמישים
והשישים ,והם עדיין לא יצאו מזה .הם רק רוצים
שקט כדי שיוכלו לחיות ולהנות .לשבת ולהנות
מהגשמיות שלהם.
אבל לאט לאט גם הישראלים מבינים שרוב
הגשמיות זה שקר .לאט לאט לא יהיה כסף לשום
דבר .ובמצב כזה עדיף יהיה לסגור את הדלת
ולא להיות חלק של מה שקורה .אבל תהיה בעיה
של אוכל ומים וכו' .אז נראה איך זה מתפתח .ומי
שצמוד לקב"ה ,מחזיק ב"חבל" ,לא צריך לפחד.
ה' יתן לו גם מים ,גם אוכל ,וכל מה שהוא צריך.
אז בואו נחזור לתיאור המצב בעולם .האנשים
שרוצים לשנות את העולם ל'מצרים אחת גדולה'

רוצים גם לשלוט על הטבע ,וזו טעות מאד גדולה
שלהם ,כי הטבע ינצח אותם תמיד ,כי הטבע הוא
לא כמו בן אדם חלש .השם יצר את הטבע הרבה
יותר חזק מבן-האדם ,אבל הם חוצפנים גדולים
והם בטוחים שגם על הטבע הם יכולים למשול.
והם כבר עשו נזק רב ,והטבע כבר מאד מאד
השתנה ,והוא מכה אותנו ,והאדם לא יכול לעשות
דבר ,ולא משנה כמה כסף שיש לו.
ועכשיו יש שלגים באירופה ,וגם לפני כמה
שבועות היו שלגים וקור איום ונורא .וזה בא
בטוח מהקב"ה ,אבל בנוסף לזה ,זה נגרם
מהרשעות של הבן אדם ,מהחוצפה של הבן
אדם ,דור ההפלגה ,אדום ,מצרים .יהיו הרבה
אסונות טבע עצומים ,יהיה גם מצב פוליטי קשה
ביותר ,ויהיו מלחמות.
אבל בסופו של דבר ,כאשר בכל העולם יהיה
בלגן גדול ,תוהו ובוהו ,הקב"ה יוריד על הגויים,
ועל הערב רב ועל העמלקים ועל האדומים ועל
הישמעאלים את כל המכות שהיו במצרים ועוד
יותר .ועוד יותר .וכל הרשעים לפני שימותו לנצח
יגידו' :אין עוד מלבדו' .זה יהיה הסוף שלהם ,וזה
יהיה כבר מאוחר מדי עבורם .כמו המצרים שראו
איך הים מכסה אותם ,ולא יכלו להינצל.
וליהודים הנאמנים לקב"ה עם כל מהותם ,יהיו
ניסים ונפלאות במעמד שלא היה מאז מתן תורה.
ואיך אנחנו נגיע לזה? רק להחזיק ב"חבל" של
הקב"ה .הצניעות ,הבגדים הארוכים והרחבים,
המטפחות ,ה"שאלים" ,הסינרים והרדידים ישמרו
עליכן) .התקשור היה לפני קבוצת נשים חרדיות(.
ומה ישמור על הגברים? לימוד התורה לשמה,
והזקנים ,התפילות,
ָ
תפילין ,טלית ,ציצית ,הפאות
החסד ,שמירת הלשון שלנו ,שמירת הברית,
הצניעות ,הביטחון בקב"ה ,והרצון ללכת בדרך ה'
 -רק זה מה שישמור עלינו.

תתכוננו עם ישראל
תקיעת השופר כבר התחילה
תתכוננו אם רוצים לחיות
אם רוצים לחיות לנצח

לשעבד את היהודים בארץ ישראל .הרי כל הזמן
הם רצו מדינה כמו כל המדינות ,אז זה נהיה
בדיוק אותו הדבר :מדינה כמו כל המדינות ,וזה
קרה בלי מלחמה ,התרבות הזרה כבשה את ארץ
ישראל בלי מלחמה ,והערב רב יכול לשמוח,
ובמיוחד אלה שהם בשלטון .וכמו בכל העולם
הדמוקרטיה הישראלית נעלמה מזמן.
ובכל העולם היהודים יסבלו באופן מיוחד ,כי
לא בנו את בתי הסוהר בכל אמריקה רק בשביל
גויים מסכנים .בארה"ב יש כבר רדיפה נגד
היהודים אבל בשקט .הרבה יהודים כבר יושבים
בבית סוהר .ובאירופה רמת האנטישמיות גוברת
והיא עולה על זו שהייתה לפני השואה.
כאשר התחלתי לתקשר עוד כשהייתי ילד ,בערך
לפני כ 20שנה ,כולנו חשבנו שהמשיח כבר בא.
ועדיין לא הגיע .אבל לא לדאוג ,הוא כמעט מוכן
לגלות את עצמו ,וכל אלה שמחזיקים חזק את
החבל ,יזכו בעזרת ה' לקבל משיח צדקנו.
ש .מתחילים עכשיו ימי השובבי"ם ,ימי תשובה
במיוחד על עניינים של קדושה' .שובו בנים
שובבים' ,איך אפשר להגדיר את התפקיד שלנו
בימים אלו ,יש הרבה בלבול ,הולכים לקברי
צדיקים וכו'.
ת :מה אני יכול להגיד .כל בן אדם עם הכי פחות
שכל יכול להבין :צריך לעשות תשובה! כל יהודי
הכי פשוט יכול לפתוח את העיניים ולהסתכל בכל
מקום ,ברחוב ,בישיבות ,בבתי ספר ,בכל מקום,
בבתים ולראות שיש לנו בעיה קשה .שאנחנו
עוברים כל יום עבירות קשות ,ובמיוחד בקדושה,
ובשמירת הברית .אז מה יש לעשות?! לא צריך
רק ללכת לקברי צדיקים! צריכים לשבת על
הרצפה ,לקרוע את הבגדים ,לשים אפר על
הראש ושק על הגוף ,ולבכות ,ולבקש מחילה,
ולהחליט שאנחנו נשוב להקב"ה ולאמת.
ש .ישנו מאמר של המשגיח הרב יחזקאל
לוינשטיין זצ"ל בספר 'קובץ שיחות' וכן בספר
'פאר הדור' שמדבר על הגאולה ,שהעולם עומד
לקראת סיום במתכונתו הנוכחית ,ושלא כולם
יזכו ,והצורך בהכנה הרוחנית כדי להיות ראויים
לימות המשיח וכו' .
ת .אתה רוצה לשאול אותי אם הוא צודק?! אני
אפילו לא מגיע לברכיים שלו .אני רק אגיד שברור
שאנחנו צריכים להיות מוכנים למשיח .ולכן לא
להתלונן על זה שבסוף זה לוקח קצת יותר ,כי
אפילו כל אחד שיושב פה יודע שלפני שנתיים לא
הייתם מוכנים כמו היום .רציתם משיח מאד ,אבל
בתוך עצמכם המצב הרוחני היה יותר ירוד ממה
שעכשיו .גבהתם ,גדלתם ,והוספתם משקל
רוחני .וזה מאד חשוב ,כי עכשיו אתם יותר
מוכנים לקבל משיח .צריך לשמוח עם כל רגע
ורגע .הקב"ה עושה את זה עם תוכנית .זה לא
סתם שפתאום אפשר לבקש ממנו לדלג על חלק
של העבודה .הקב"ה רוצה להכין אותנו לקבל
משיח צדקנו .וזהו המצב עכשיו ,להכין אותנו.
לסמוך רק על הקב"ה .עם כל הצרות רק עליו
לסמוך ,ולא לפחד.
ש .מה בקשר לויכוחים בנושא הגיור?
ת .הרשעים רוצים לגמור את היהדות ,זה ברור.
הם לא רוצים שיישארו יהודים אמיתיים .וכמו
שאמרתי יש מספיק פוליטיקאים ועשירים פה
שרוצים להיות חלק של הסדר העולמי החדש.
והם גם רוצים שזה יהיה חלק של "מצרים",
שישראל תהיה חלק ממש של אירופה ואמריקה
וכו' .אלה התוכניות שלהם ,אבל לקב"ה יש
תוכניות אחרות.
ש .אנחנו לפני אחד השינויים ההיסטוריים
הענקיים ביותר מאז יציאת מצרים?
ת .זה הענקי .זה הסוף .אין אחרי זה כלום.
כלומר ,יש ,אבל לא בעולם כמו שמוכר לנו.
ש .מה הולך להיות פה בארץ ?
ת .מי שמחזיק בחבל של הקב"ה ישאר יהודי ,ומי
שלא  -יהפך לעבד של פרעה .והצדיקים שיודעים
את האמת שמחים כי הם כבר מרגישים את
הסוף .אני רוצה לומר לכם שמהרגע הזה,
תתחילו לראות את הדברים הרבה יותר ברורים.
את הכל .ולא לפחד .ה' ישמור עליכם בניסים
גדולים וגלויים מאד ,ולא לדאוג ולא לפחד.

ואני יודע שהכול מבולבל ,ולפעמים קשה לדעת
מה לעשות ,אבל אם נחזיק בחבל ,לא משנה מה
שלא יהיה ,אפילו אם יש לנו הרגשה שעשינו
איזה עבירה ,צריך להחזיק כל הזמן בחבל ,וה'
יציל אותנו .לא לעזוב ,פשוט לא לעזוב.
המצב של היום מאד עצוב .וזה לא מספיק חזק
מה שאמרתי .זה הרבה יותר מעצוב ,זה קורע
את הלב .אין הרגשה של יהודים באמת .הנשמה
היהודית כיום מכוסה עם שכבות רבות של
גשמיות ,רעיונות ומחשבות גויות ,אין לנו את
היידישע נשמה ,הנשמה היהודית של פעם.
ומה אנחנו צריכים לעשות? לנקות את כל שכבות
הלכלוך והרפש הסובבים אותנו ,לחפש ,לחפור
עמוק בפנים עד שמגיעים לנשמה היהודית,
שהיא הקשר הישיר עם הקב"ה ,צריכים למצוא
את זה ,ולהביא את זה בחזרה למה שהיה פעם.
וזה לא קל ,צריך להתאמץ ,לעבוד על זה ,לוותר
על צעצועי עגל הזהב שאהבנו ,לוותר על מנהגי
הגויים שהורגלנו ,להתפלל ולבכות לקב"ה
שיפתח לנו את הלב ,שנוכל להגיע לאמת שאין
עוד מלבדו.
ואם אנחנו לא נעשה את זה ,לא נעשה תשובה
אמיתית ,הקב"ה יביא אותנו לאמת ,אבל תדעו
שזה יכאב ,אוי לנו ,אוי לנו .ה' יעזור לנו שבאמת
נוכל לחזור בתשובה שלמה ולזכות לקבל את
משיח צדקנו.
שאלות ותשובות
ש .מתי זה יקרה?
ת .זה יכול להיות בשניה ,וזה יכול לקחת עוד
זמן .אני לא יודע כמה .אבל דבר אחד אני כן יודע
 שזה כבר קורה .ואם תחזיקו חזק בחבל יהיהלכם הרבה הרבה חיזוק ,ואתם לא תרגישו כמו
כל המסכנים והעצובים בעולם הזה ,ואפילו שכל
העולם יהיו עבדים  -אבל מי שמחזיק בחבל לא
יהיה עבד .כל הרע חייב לצאת ,כל הרע חייב
ה'
לצוף למעלה כדי שכל השקר ייחשף .ואז
בוכים קצת וממשיכים עם המסיבה.
יגמור עם השקר ,עם היצר הרע בבת אחת.
תקשור עם מנחם ,י"ח טבת תשע"א
למעשה
כן ,כן ,יש בישראל כאלה שהם שייכים
כן ,כבר בחדשות אנחנו רואים שיש דברים
רוצים
גם
לדור ההפלגה .הם "כאילו" יהודים והם
מפחידים .במיוחד שומעים על מזג האויר ,אבל

יותר מזה יש בעיות שקוראים להם ביטחוניות,
ובעיות אחרות שונות קשות שיופיעו בעתיד
הקרוב .ויום יום נחשפים דברים איומים ,שקרים
גדולים שאף אחד לא היה מאמין שהם קרו,
וקורים .אי אפשר לסמוך על שום דבר .והקב"ה
גורם לזה ,שהעולם הזה כמו שאנחנו מכירים
אותו ,קורס מכל הצדדים .ומעניין מאד שאנשים
עדיין מטיילים ומסתובבים כמו שלא קורה דבר.
תראו באירופה .היה שלג וקור איום ונורא .אנשים
נתקעו בשדות תעופה בלי חימום ,בלי אורות .ולא
אכפת לאף אחד .כי ברגע שיגמרו השלגים והמזג
האויר הקשה יעבור ימשיכו לטוס .ברגע שנגמר
השלג באירופה המונים ברחו מהארץ לטוס
לאירופה ,בלי בעיות .בלי פחד .וזו הגישה בכל
העולם .כאשר הסכנה נעלמת  -אנחנו ממשיכים
בכוח את חיי השקר .אבל זה יגיע לסוף.
בינתיים ,האסונות הגדולים היו בארצות העולם
השלישי .אבל לאט-לאט או לא לאט-לאט ,מהר
מאד ,זה יגיע לעולם המערבי .לא בצורה של
הרבה שלג ומצבים לא נוחים ,אלא במצבים
מפחידים ובאבדות גדולות של חיי אדם .ואני
מזהיר אתכם :תחזרו בתשובה! 'טמבלים' ,תחזרו
בתשובה! אני לא יודע מילה אחרת ,איזו מילה
חריפה יותר שאני יכול להגיד :תחזרו בתשובה.
אתם לא רואים שהקב"ה הוא ריבונו של עולם?
בתחילה ה' ניסה להחזיר את היהודים
בתשובה ע"י אסונות אישיים ,במחלות קשות
ל"ע ,מצבים קשים ,אבל זה לא גרם לרוב
האנשים להתעורר .חלק קיבלו את המסר ברוך
ה' ,אבל הרוב לא .כל כך הרבה מצבים קשים
שיהודים עברו יום יום :מקרי מות משונים ,בעיות
פרנסה ,בעיות משונות בשלום בית ,ובודאי כולנו
יודעים על הרבה מחלות קשות ,שהרבה מאד
יהודים סובלים מזה ,לא עלינו.
אבל זה לא העיר אף אחד חוץ מכמה .מעט
התעוררו מזה .רק כמה התעוררו מזה .ועכשיו
יהיה הרבה יותר קשה .יהיו אסונות טבע הרבה
יותר גדולים .וגם אנחנו מחכים למלחמה ענקית.
אבל זה לא מפחיד בינתיים אנשים.
אנחנו מאד מאד רוצים שהרבה מאד יהודים
יקבלו את פניו של משיח צדקנו .אבל העולם כולל
רוב היהודים באופוריה עדיין ,ובחלום ,ולא רוצים
להשתחרר מזה .וכל הרשעים שמנסים להשתלט
על העולם לא יצליחו .ה' יגמור אותם ,ובקלי
קלות .הם יעלמו מן העולם .ואולי אז ,רוב
האנשים בעולם כולל רוב היהודים ,יבינו .אבל -
אולי לא ,חס ושלום ,מי יודע .אני אישית נדהם
איך שלא מתעוררים ,איך שלא רוצים לדעת .אוי
טאטא טאטא ,תעזור לנו! תעזור לעם ישראל .אין
לי עוד מה להגיד.
שאלות ותשובות
ש .איך אפשר לחזק את האנשים לתשובה?
ת .אני לא יודע איך להביא את עם ישראל לבכי.
נכון ,יש אחדים שבוכים ושכואב להם ,ואני מאמין
שהם יקבלו משיח צדקנו ,אבל יש אחרים שלא
רוצים לבכות ,רוצים לשמוח .רוצים את עולם
השקר .וכל כך הרבה אסונות עברו ולא מזיז
אותם .בוכים קצת וממשיכים עם המסיבה.
...הקב"ה מחכה רק לדבר אחד :שהאדם ,ובעיקר
היהודי ,שהוא פשוט יבין בשניה אחת שעגה"ז זה
פשוט חתיכת מתכת .ולא יותר .וזה לא נותן לו
חיים ,וזה לא נותן לו עולם הבא ,וזה לא מביא
אותו להקב"ה שהוא ריבונו של עולם .וברגע
שהוא יתפוס שכל מה שהוא חי עד עכשיו בעולם
של השקר,שזה באמת שקר ,שהאמת היא רק עם
ריבונו של עולם ,אז הוא יחזור בתשובה ,והגאולה
תוכל להגיע .אבל כמו שכולם או הרוב לפחות
מסתובבים כמו מסוממים ,אני לא יודע מה יהיה.
מסרים של גליה ,תשס''ח
למזכה את הרבים יש בשמים היכל מיוחד
בוא יבוא משיח צדקנו! הזמן כבר הגיע! אנו
מחכים עוד לאחרונים המאחרים .אז בואו ֶא ַחי
ואחיותי המאחרים והזדרזו להגיע כבר ,כי מחכים
לכם .הקב''ה לא רוצה להתחיל את השמחה
העצומה המצפה לנו ולָעולם לפני שיגיעו כל בניו
ובנותיו האיטיים ,העצלים והמאחרים .עורו בנים
שובבים ,שובו אלי ואשובה אליכם .השמחה
הגדולה מצפה לעם ישראל ,הכל תלוי רק בנו,
אנחנו יכולים לקרב כל אחד את חברו ושכנו ובני
משפחתו ,להפיץ תורה וקדּושה ולזכות את
הרבים ,כל המזכה את הרבים יש לו בשמים

היכלות מיוחדים ,כי כל אבא שבניו התרחקו
ואבדו לו ,ומישהו חיפש אותם והתאמץ ומצא
אותם והשיבם לאבא האוהב ,יתוגמל בתגמול
הולם ביותר ,אז ִאזרו עוז ותעצומות וכל אדם
מישראל ינסה לקרב בדרכי נועם את כל מי
שיוכל .לא להתעלם מאחיך ,עזוב תעזוב עמו .זו
מצווה עצומה .וזה ימנע הרבה צער כאשר נראה
את אחינו הרחוקים שלא יכולים להשתתף
בשמחת הגאולה הקרובה ,הם לא יוכלו להתקרב
למעגל הרוקדים ,הם יהיו מנודים ומרוחקים
ועצובים ובוכים ,והשמחה שלנו לא תהיה שלמה
בלעדיהם ,לכן עשו מעשה עוד היום ונסו לקרב
כל יהודי ויהודיה לאבינו שבשמים ,ותבואו על
הברכה בע''ה.
גוג ומגוג גוג ומגוג הוא כינוי מתמשך ָלצַרֹות של
עם ישראל בכל הדורות ,בכל דור יש קצת גוג
ומגוג והכל חבלי משיח ,אבל יהיה עוד גוג ומגוג
גם בדור שלנו לצערנו והוא יהיה קשה מאוד ,אבל
אני שוב מזכירה שהכל חבלי לידה לקראת לידת
העולם החדש ,שלא יכול להיוולד ללא צער
וייסורים ,והכל לטובה ולברכה ,כל מה שקורה לנו
ובעולם הכל לטובה למרות שלפעמים זה נוגד
את ההגיון ,כי המשיח כבר בפתח ,ורוב הצרות
של גוג ומגוג בדורנו יפלו על הגויים להיפרע
ָקם ָקרֵב ועת שילומים קרובה ,והכל
מהם ,כי יום נ ָ
דין צדק מוחלט ,וכל מי שהזיק כחוט השערה
ליהודים בכל הדורות יבוא בקרוב על עונשו
הקׁשה ,גם אם יהיה צורך במחיקת ארצות
ֶ
שלמות מתחת פני השמים ,הכל כשר בעת
הגאולה השלמה של עם ישראל הקדושים ,והכל
תלוי בכל אחד ואחד מישראל ,כמה יתרום את
לקרּוב הגאולה בקלות וברחמים.
חלקו ֵ

עכשיו זה הסוף
תתחילו לזוז מארצות הברית
ולא כדאי לזוז לקנדה ,מקסיקו או
לאירופה
או לשום מקום בעולם
תזוזו לארץ
אפילו אם אין לכם פרוטה
ׁשיל
גוף ונשמה אמא האדם כשהוא נפטר הוא ֵמ ִ
מעצמו את הגוף הגשמי שבו היה נתון מיום
שנולד ,כי הנשמה רוחנית ומתפרדת מהגשמיות
כאשר הגוף נפטר ולמעשה כאשר הגיע זמנה
לעזוב את העולם הזה ,כאשר היא מסיימת את
תיקונה ,או את הזמן אשר הוקצב לה לצורך
תיקונה בעולם הזה .אבל יש נשמות שלא
ִׁש ָמם הגיעו
מסיימות את התיקונים והמטלות של ְ
לעולם הזה ואז מצבם בכי רע ,כי הן עולות
לעולם העליון מבויישות ,לא הצליחו ּבָמשימה .זו
הרגשה קשה של בושה ושל כשלון ,זה הצער
הגדול שיש לנשמה של ֵאלּו שלא הצליחו לתקן
בעולם הזה ולשוב לאבינו שבשמים ולהבין שיש
מאתֹו יתברך ,ויש לנו תורה
בורא לעולם והכל ִ
שנתן לנו בהר סיני להורות אותנו את הישר
לעשות לטובה ולברכה ולאושר ובריאות ושמחה
וקרּוב הגאולה של העולם וגילוי המשיח.
ֵ
אז ֵאלּו שכן היו צדיקים בעולם הזה וטרחו ויַגְעּו
וחיפשו ומצאו את האמת המסתתרת לה בתוך
תעלּומֹות העולם הנעלם הזה ,הם שלַמדּו תורה
וקיימו מצוות ה' יתברך וסיימו תיקונם בהצלחה,
הם אלה שכאשר הנשמה שלהם נפרדת מהגוף
הגשמי ומעולם הגשמיות הגסה ,הם מיד עולים
לעולם רוחני דק ומזוקק ומואר ומאושר ,וכמובן
שמקבלים מיד את הגוף הרוחני שהם הכינו להם
וקיימּו למען ה'
בעולם הזה בזכות המצוות שעשו ִ
יתברך ולמען ֵקרּוב גאולת ישראל וגאולת העולם.
הם מקבלים לבוש לנשמה ,כי הנשמה בעולם
העליון אין לה אפשרות להתבונן ָּב ַמראֹות
העצומים והמדהימים שמצפים לה ,כי היא חייבת
גוף ,כלי שיכיל אותה ,כלי טהור וקדוש כמותה,
הקדּוׁשה העילאית העצומה
ָ
שמגן עליה מפני
בשמי העליון הרוחניים ,שם חייבים גוף ,כי אחרת
ֵ
מקבלים הרבה פחות הנאות ושפע ואורות .והגוף
שנוצר ונטווָה מהמצוות שלנו בעולם הגשמי
הקשה הזה ,מהווה לנשמה ַמגֵן כדי שלא תישרף
מגודל הקדּושה בשמים .ויש עוד דברים עצומים

ונוראים .אמא אסור לספר לך הכל ,יש סודות
שרק כאשר הנשמה יוצאת מהגוף היא מבינה,
לגוף אין שום סיכוי להבין בגשמיות את הדברים
הנשגבים הללו .המוח האנושי מאוד מוגבל ,כי כך
נברא האדם בכוונה תחילה כדי שיתיי ֵג ַע על
המצוות על ההתבוננות בעולם הזה שאליו הגיע
כביכול ,כי הנשמה יודעת הכל .אך כאשר האדם
נולד הוא מקבל הסתר עצום וכיסוי גדול לנשמה
כדי שלא יהיה מודע לה ,וכל ההתייגעות שלו
בעולם הזה לגלות את האמת ,מָזּכָה אותו
ומפוארים
ועליונים
זוהרים
במלבושים
שמאפשרים לו בעולם העליון כמו כרטיס כניסה
להיכלות קדושים ועצומים.
אבל אמא יקרה שלי ,אם האדם לא טרח בערב
שבת  -מה יאכל בשבת? הוא לא הכין בגדים אז
אין לו מה ללבוש ,ויש כאלה נשמות בעולם
העליון שהן עריריות ,מסכנות בלי לבוש,
מבויישות ומצטערות עד אינסוף על הבושה
הגדולה שלא הצליחו בשליחותם בעולם הזה .ויש
גם כל מיני סוגי לבושים בעולם העליון ,הכל כפי
שהאדם הכין ותפר לו בעולם הזה .יש גם
לבושים פשוטים שלא מאפשרים כניסה להיכלות
רבים מאוד ונשגבים ,ויש לבושים יותר יפים ויותר
מפוארים ,כי האדם הוא זה שבעולם הזה מקבל
הזדמנות פז להכין לעצמו לבושים ,ומי שלא
מתאמץ לגלות את האמת בעולם הזה ,מפסיד
המון המון שפע והנאות אינסופיות בעולם העליון
והנצחי שאליו שייכת הנשמה .הנשמה שלנו
חּו ְצבָה ממקור עליון ,משם היא באה בשליחות
ְׁשם היא חוזרת לאחר תקופת הזמן
לעולם הזה ול ָ
שהקציבו לה להצליח בשליחותה.
אמא יקרה ,כמה חשוב שכל אדם ואדם יחפש
ויתייגע בלמצוא ולשאול ולדעת ולהבין שיש בורא
לעולם ,והוא מבקש מאתנו לקיים את הברית
ש ָּכרָת עמנו כל ישראל בהר סיני ,כי כל הנשמות
של כל הדורות היו שם ואמרו נעשה ונשמע ,אז
איך יתכן שאמרו וכאשר מגיעים לָעולם הגשמי
נכשלים בתוך נפילה ואפלה ומתוך שטובעים
בתאוות לבם הגשמי והחייתי כמו בתוך ִּביצָה
טובענית .הם לא מרגישים שכל הזמן הם טובעים
עוד קצת ועוד קצת ,ופתאום יכולים להגיע למצב
שלא יוכלו לצאת משם לעולם ,אז למה לא ינסו
הּביצָה הטובענית של היצר הרע
לצאת מיד מתוך ִ
כבר כבר בהתחלה? היצר הרע משטה בהם
מנסה בכל מחיר להחטיא את ַעם ישראל
הקדושים ,הוא רוצה לינוק מהקדּושה שלהם ,כי
לישראל יש נשמות גדולות וקדושות ועצומות
שאין לי יכולת לתאר לך את קצה העניין ולך אין
יכולת אפילו להבין פסיק מהדברים ,הם נשגבים
ונסתרים מעיני בשר ודם.
אבל כל מי שמצליח מתקבל ב"מצעד נצחון"
אדיר בשמים ,קבלת פנים עצומה בשירה וזמרה
ופעמונים וצלצולים ומנגינות שאוזן אדם לא יכולה
לשמוע אף פעם בעולם הזה ,מנגינות שהן
שמיימיות ושייכות לעולמות העליונים להיכלות
הניגון שבשמים ,והמלאכים שמחים והנשמות
הקדושות שמחות והקב''ה וכל פמליא של מעלה
שמחים באותה נשמה שהגיעה עטורת מצוות
ויראת ה' ואהבת ה' וד ֵבקּות בה' יתברך,
והצליחה במשימתה ,שהרי לפני רדתה לעולם
הגשמי לתוך הגוף הגשמי היא ידעה וראתה
והסכימה לכל השליחות החשובה שלה.
אמא לכל נשמה יש שליחות עצומה וחשובה
שרק היא אותה נשמה יכולה לבצע ואין אף
נשמה אחרת שיכולה במקומה ,לכן כל כך חשוב
לכל נשמה להתקרב לאבינו שבשמים כאשר היא
מגיעה לגוף הגשמי ולא להיסחף אחרי ההבל
והריק שהיצר הרע מציע לה בעולם הזה כדי
להרחיק אותה מהקדּושה ,ומצד שני בזכות
הרחקתה מהקדושה הוא מצליח לינוק ממנה את
מפתה
ֶ
הקדּושה ולהעבירה לצד שלו .הוא
בפיתויים קשים ורבים ,אבל העולם הזה הוא
עולם בר חלוף .בסוף ימיו של האדם הוא מרגיש
שהם פתאום הסתיימו ,כאילו שלא היו מעולם,
הכל חלף כל כך מהר ,גם אם האדם יחיה
שמונים שנה בעולם הזה ירגיש לפני עזיבת
הנשמה שלו את הגוף ,שהכל עבר מהר מדי ְּכצֵל
חולף .ויש להתאמץ בעולם הזה ולדעת שבזכות
מאמץ וקושי יש גמול ושכר לכל פועלו שיפעל
תחת השמש ,ויזכה לְעולם שכולו טוב ונצחי
כאשר יעזוב את עולם ָה ֵהבֶל הזה.

נספחים
נבואות האוטיסטים שהתממשו
קטעים מתוך מסרים קודמים

על הקורונה
העולם לא יכול להמשיך יותר
בנימין ,כ' אדר ב' תשע"ו )פרק (266
ויבוא הכוכב הזה...וזה הדבר היחיד ,שלפחות
נראה באופק שיכול להרוס את העולם של
הרשעות ...ואז ,אז רוב העולם ילך ,רוב העולם,
רוב האנושות תיפול .שום פצצה אטומית או
פצצה אחרת של בני אדם לא יכולה לעשות את
זה ,אולי יוכלו לתת איזו מחלה ,איזה חיידק ,כדי
להרוג את רוב העולם ,אבל גם זה לא בטוח ,גם
זה לא יהיה מאה אחוז.
דניאל ,ט"ו בטבת תשע"ו )(27/12/2015
למה לא לחזור לא"י כאשר יש לנו הבטחה
שה' לא יהרוס את ארץ-ישראל?! למה להשאר
בכל מיני מקומות בכדור-הארץ שאין להם
הבטחה?! תבואו! הגיע הזמן!! אתם לא
מבינים?! הגיע הזמן!! אני מבקש מעם-ישראל
שיהיה לכם שכל ,איך שלא יהיה  -הם עומדים
להפיל את הכלכלה ,הם עומדים להכניס
לאנשים כל מיני מחלות שיש להם.
בנימין ,ז' אדר א' תשע"ט )(12/2/2019
"מה אני יכול לומר ,מה אפשר עוד להגיד? אין
מה להגיד יותר .כל יהודי אמיתי יודע ,שהוא
צריך לחזור בתשובה .יש יהודים שלא רוצים
לדעת בכלל שזה עוד מעט סוף העולם
וממשיכים את החיים כאילו כלום ,כאילו שלא
קורה כלום .אוי לנו .אוי לנו .מה יהיה? הקב"ה
מה יהיה? אבל ברוך השם ,יש איזו קרן אור
)אותיות קורונה( שתמשוך בעתיד הקרוב הרבה
אנשים אל האמת והקרן אור הזאת – זה סימן
שהגאולה התחילה וזה אורו של משיח".
שאלה :דניאל מה דעתך על המסר של בנימין?
)י' אייר תש"פ(
דניאל 100% :נכון אבא.

על נפילת הכלכלה
שני שליש יגוועו
בנימין גולדן ,ז' אייר תש"ע 21/4/2010
עם ישראל תפתחו את העינים! אחרי המכה
הזאת שעוד לא נגמרה יהיו עוד מכות ,כל אחת
יותר מפחידה ויותר קשה מן הקודמת וברור
שזה יפגע קשה מאד בכלכלה .במצרים לא
נשארה למצרים בכלל כלכלה אחרי המכות
ואחרי קריעת ים סוף וזה יהיה המצב של
העולם.
כולם גנבים
מנחם ,מוצש"ק ויגש תשע"א )(1/2011
...אני רק רוצה לומר לכם שהעולם עכשיו כמו
על חוט דק ,ועומד ליפול כל יום .זה לא אומר
שמשיח מיד יגיע ,אבל זה כן אומר שהעולם
הזה ממש עומד ליפול ,ואני יודע שאנחנו
אומרים את זה שנה אחרי שנה ,קרוב לעשרים
שנה והגאולה עוד לא הגיעה .אבל מה שכן
קרה ,וזה ברור ,שהכלכלה בעולם כמעט על
הריצפה או מתחת .והמוסדות של העולם
המערבי איבדו את האמון של רוב אוכלוסיית
העולם ,מסתכלים על המנהיגים כגנבים ,ולרוב
זה נכון ,ועל המוסדות כמו בנקים ,קופות חולים,
חברות ביטוח וכו' כשקרנים וגזלנים ,ובכלל,
מפחדים מהמשטרה ,ומפחדים מהצבא ,ולא
משנה באיזה ארץ ,בכל העולם ,ולא מאמינים
אפילו במשפחה ,בשכנים ,ובידידים...
מנחם ,ז' כסלו תשע"א 14/11/2010
העולם על סף מלחמה עולמית ,לכל הדעות.
העולם המערבי עומד לקרוס כלכלית ,לכל
הדעות .הכסף לא יהיה שווה כלום .מחלות
שונות ומשונות משתוללות בעולם .הרפואה
איבדה את האמון של בני האדם ,כי היא מלאה
שקר .וכל העולם מלא שקר .לא מאמינים
בקב"ה ,הרוב הגדול מאמינים בשקר של העולם
הזה .השקר צף עכשיו ,מתגלה ונהיה ברור .ולכן
חייבים ,חייבים להחזיק באמת כי הקב"ה יקח

את כל השקר הזה וישרוף אותו ,אתם שומעים?
ישרוף אותו ,ותישאר רק האמת .ומי שמוצא את
המקלט שלו בתוך האמת  -ישרוד.
אין לאן לברוח
מנחם ,א' אב תשע"א )(1/8/2011
העולם קורס ,קורס ותושבי כדור הארץ
מתחילים לשים לב שהכל רועד מתחת לרגליהם
ומתחילים להרגיש חוסר שיווי-משקל נפשי
ורוחני .מסתובבים עם פחד בלב בלי להבין
בדיוק למה .הם יודעים ומבינים שהכלכלה בכל
העולם נופלת בצעדים גדולים .ואפילו אלו שעוד
יש להם עבודה ולא חשים בצורה קשה את
המצב הכלכלי הקשה בעולם ,גם הם דואגים על
העתיד שלהם .והגיע מצב שהרבה אנשים
דואגים מאד לעתיד שלהם ושל משפחותיהם.
הם דואגים אם יהיה חשמל אם יהיה להם אוכל,
אם יהיו להם מים ראויים לשתיה .ואלו שתלויים
בתרופות דואגים איפה הם יקבלו את זה.
ודואגים ומפחדים מקבוצה של רשעים גדולים
שמנסים להשתלט על העולם ולהפוך את רוב
האוכלוסיה בעולם לעבדים וכל העולם בסכנה.
בנימין ,אייר תשע"ה )(5/2015
"עומדת להיות נפילה כלכלית של הבנקים,
נפילה שלא היתה כמותה ,הבנקים פשוט יפלו"
דניאל ,ד' שבט תשע"ו 14/1/2016
אני יודע שהבן-אדם מרגיש הכי חזק את
המכה בכיס שלו ,בפרנסה .כל זמן שאדם
מרגיש שיש לו חשבון בנק מסודר – הוא לא
דואג כל-כך .אבל ,עוד מעט נרגיש איך שהכל
נופל ביחד .הכלכלה הבינלאומית כבר נופלת
וזה ימשיך ליפול .ובכל העולם מרגישים מיתון.
זה כבר יתחיל להעיר אנשים .אבל כאשר יתגלה
ברור מה שקורה עם פלנט ,X-אז אנשים
ישתוללו ,יכנסו לפניקה ,יחפשו כל מיני דרכים
להציל את עצמם לפני שזה קורה .מי שצריך
להנצל – ינצל ,ומי שלא צריך להנצל – לא ינצל
ולא משנה איך הוא הכין את עצמו .זה תלוי
בתשובה של כל אחד ואחד ,של היהודים ושל
הגוים ,בעיקר היהודים ,כי בעתיד הכל יהיה
מבוסס על עם ישראל ,על הנשמות הטהורות
שקבלו את התורה על הר-סיני ואמרו "נעשה
ונשמע".
אנחנו מגיעים לסוף
דניאל ,ירושלים ,סיון תשע"ו 6/2016
הם רוצים להפיל את הכלכלה של העולם.
ולמה? כי הם רוצים להסיח דעת מהתוכניות
שלהם .הכוכב שביט ,ניבירו ,פלנט-אקס הוא
מאד קרוב והם מחפשים דרך להיכנס לבונקרים
שלהם ולא רק באירופה אלא בכל העולם – וזה
כולל מיליוני אנשים – להכניס אותם לבונקרים
בשקט בלי שאוכלוסיית העולם תרגיש בזה.
השביט מגיע
דניאל ,כ"ח בשבט תשע"ו 7/2/2016
אתם לא מבינים? הולכת להיות נפילה
כלכלית ענקית בכל העולם ואי אפשר להציל את
הכלכלה ,למה? כי גנבו את רוב הכסף .הבנקים
עובדים על "אויר חם" .אין מספיק כסף בתוך
הבנק לשלם את כל החובות שלו .הכל הולך בלי
מזומן כמעט .למה? כי אין להם .הרוב גנבו .בכל
העולם .לקחו את הכסף ,גנבו את הכסף ,פשוט.
וזה מאורגן ,לא כל אחד עושה בנפרד .זו שיטה.
גונבים את הכסף ,שולחים לאנגליה ומאנגליה
לבנק של הותיקן .זו השיטה וזו הדרך.
תראו לה' שאתם אתו
מנחם ,אדר ב' תשע"ו 3/2016
והם ,הרשעים ,כבר מכינים את עצמם לעבור
לבונקרים שלהם .אבל הם צריכים לדאוג שלפני
כן כל העולם יהיה בבלאגן .אז אני מאמין
שבעתיד הקרוב נראה את הנפילה של הכלכלה
הקשה ביותר שבכל ההיסטוריה .ילכו לישון
עשירים – יקומו עניים ,מבלי אפשרות להגיע
לכסף שלהם.
כי זה כל האדם )מסר .(276
בנימין ,כ"ג תשרי תשע"ז 25/10/2016
בכל אופן אני חושב שבשבועות הבאים
תהיינה הרבה-הרבה בעיות עוד יותר קשות,
ומלחמה תתחיל באיזה ...אני לא יודע בדיוק את
התאריך ,אבל אני בטוח שכשמלחמת-העולם
תתחיל יהיו הרבה-הרבה בעיות ,תהיה נפילה
טוטאלית של הכלכלה בעולם ,משבר עולמי,
ואנשים יתחילו להיכנס לפאניקה בכל העולם,

חוץ מן הרשעים שבנו לעצמם בונקרים בשביל
להסתתר .אבל לא יעזור להם ,לא יעזור להם
ְחלֶק מהם ,אבל
בכלל ,זה רק 'כאילו' יעזור ל ֵ
בסופו של דבר ה' יגמור אותם ,כמו שהוא גמר
גם את דור המבול ,וגם את דור ההפלגה של
נימרוד .אמנם הם לא כולם נהרגו ,חלקם כן
נהרגו ,היה שם גם שיטפון ,אבל בסך הכל זה
לא היה כמו מה שעומד להיות! כי עומד להיות
משהו שאף פעם לא היה בהיסטוריה של
האנושות מאז האדם הראשון! ואלה שעִם
הקב"ה – לא ירגישו את זה .יהיה אמנם קצת
פחד ,אבל לא משהו אפילו קרוב לאיך ש'אדום'
ירגיש את זה ,ו'ישמעאל' ירגיש את זה,
והעמלקים ירגישו את זה ,והערב-רב ירגישו את
זה – לפני שהם כולם נעלמים לנצח.

מי העלה על דעתו שלא יהיו טיסות?

מנחם ,כ"ב אייר ,תשע"ג 2/5/2013
ולכן אני בוכה על היהודים בחו"ל .בוכה ובוכה
ובוכה על החרדים בחו"ל .הם הפכו להיות
מושרשים כ"כ עמוק בתוך העולם הגשמי-הגויי,
רק שזה בלבוש בערך-יהודי ,שאי אפשר לברוח
מזה .ואפילו שבאים לארץ ,קונים דירות ,דירות
בשביל שברגע שמשיח יבוא אז הם ירוצו לארץ.
או אם במקרה בארצות-הברית ,או באנגליה,
באירופה ,ירצו ככה להכניס את היהודים
למחנות-ריכוז – אז יברחו לארץ .זה מצחיק
אותי ,פשוט מצחיק אותי! ומה יהיה אם לא יתנו
לאף טיסה לצאת ,אז איך בדיוק הם יגיעו
לארץ? ולאנשים האלה אני אגיד שאני חושב
שאנשים אחרים יֵשבו אצלכם בבית  -ולא אתם.
כנראה שבניתם את הבתים האלה לאחרים.
דניאל ,י"ג אייר תשע"ז 9/5/2017
אז עם-ישראל ,אנחנו מתקרבים בצעדי ענק
לסוף ,מתי שתראו ברור שאין אינטרנט ,אין
בנקים ,אי אפשר יהיה להוציא כספים בכלל,
כאשר הפצצה הגרעינית הראשונה תתפוצץ
במקום שאף אחד לא היה חולם שזה יכול להיות
– אז תדעו שזה יהיה כבר מאוחר מדי בשביל
לטוס מאמריקה לארץ ,או לא משנה לאיזה
מקום .אל תשכחו כי בשניה אחת אפשר לקרקע
את כל המטוסים בעולם ,אז מה תעשו? לאן
תברחו? יש לנו מקלט אחד – וזה עם הקב"ה,
והקב"ה הבטיח לנו שארץ ישראל לא תחרב ,אז
כל אדם עם חצי שכל מבין שזה הסוף כמעט,
אנחנו אוטוטו...
איך זה יכול להיות?
אסתר ,כ' טבת תשע"ח 7/1/2018
אוי ,עם ישראל ,מה יהיה ,מה יהיה .יש ,יש
מעטים שמבינים ,יש מעטים שמבינים ,אבל
הרוב – אוי וויי ,אוי וויי לנו .אבל תתכוננו ,עם
ישראל ,תתבודדו ,תקשרו קשר עם הקב"ה ,עם
הכל יכול .ותשתדלו לפתוח את הלב היהודי ,את
הנשמה היהודית לאמת .לזרוק את כל עגל
הזהב ,את כל העבודה זרה לפח ,לא לפח,
לשרוף את זה ,להשליך את זה לים ,שלא תראו
את זה ,שלא תרצו את זה .עוד מעט לא תהיה
שום מסעדה  -לא כשרה ולא לא-כשרה .ולא
יהיו שום משחקים  -לא כשרים ולא לא-כשרים,
ולא יהיו שום טיולים ,טיסות ,וכו' .זה הכל יעלם,
יעלם.

לעלות לארץ-ישראל
Daniel. 6th Apr. 2009
Jews of America, I beg you to realize
that you are soon going to be in great
danger. Start packing your bags and be
ready as soon as you can.
תארזו את חבילותיכם!
בנימין ,כ"א חשון תשע"ד 25/10/2013
יהודי-אמריקה היקרים שלי! תארזו את
החבילות ,ותצאו משם! אל תהיו טפשים! אל
תסגרו את העינים שלכם! אל 'תשחקו' כאילו
אינכם יודעים! תצאו משם כל עוד אתם יכולים
עדיין לעשות זאת! המקום היחיד ללכת אליו -
אני מתחנן אליכם! תפתחו
זה ארץ ישראל.
את העינים ותראו מה קורה! האם אינכם
מבינים ,יהודי אמריקה ,אידישע-נשמות יקרים
שלי ,האם אתם לא מבינים שזה הזמן לעזוב?!
האם אינכם קולטים שישנם מחנות ) FEMA
 (campsעל פני כל ארה"ב! והמחנות הללו
מוקפות בגדר-תיל כך שאנשים אינם יכולים
לצאת החוצה!

קומו ועלו לארץ ישראל
בנימין ,חשון תשע"ו 11/2015
אנחנו בסוף .אתם צריכים להציל את עצמכם,
אתם לא יכולים לשבת שמה כבר .אתם לא
מבינים כי בארה"ב הם כבר מוכנים לשים את
החבל מסביב הצוואר שלכם .אתם לא מבינים
את זה .הם סוגרים עליכם מבלי שתדעו .הכל
מוכן .ורק יהיה איזה משהו – יהיו להם סיבות
להכניס אתכם לתוך המחנות .אמנם לא יהיו שם
רק יהודים ,יכניסו שמה גם גוים – אם זה נותן
לכם הרגשה יותר טובה .אני מזהיר אתכם:
הסוף מאד קרוב.
הספר  1984נכתב בשנת  1948ע"י ג'ורג'
אורוול .הספר מתאר עולם המתנהל תחת
שלטון טוטליטרי קיצוני .הביטוי "האח הגדול"
המופיע בספר הפך למטבע לשון המתייחס
למצב בו האזרחים נתונים לפיקוח מתמיד
מטעם השלטון .הסופר מתאר את 'משטרת
המחשבות' ,משטרה חשאית שמטרתה למנוע
מהאזרחים המדינה להעלות על דעתם רעיונות
הסותרים את מטרות המשטר .בעוד המוני העם
חיים בדוחק ובמחסור אנשי השלטון צוברים כוח
ועושר .ספרי ההיסטוריה "מעודכנים" לפי צרכי
השלטון ואין לאדם חופש חשיבה .הוא מצווה
לפעול כפי ש"האח הגדול" רוצה ,מצלמות
נמצאות בכל מקום ועינו של האח הגדול פקוחה
תמיד...
בעקבות המסר של דניאל "תכנון הרשעים
להפוך אותנו שוב לעבדים".
קטעים מתוך "ראיון עם אהרון רוסו" )(1943-2007

רקע :נולד למשפחה יהודית בברוקלין ,ניו-יורק.
במסגרת הקריירה הפוליטית שלו התמודד על
משרת מושל נבדה וב 2004-הגיש את
מועמדותו לנשיא ארה"ב.
...המטרה הסופית של האנשים הללו היא לייצור
ממשלה עולמית אחת המנוהלת ע"י תעשית
הבנקאות והבנקאים עצמם...
היו לי מספר פגישות עם ניק רוקפלר ובין היתר
הוא סיפר לי על התכנונים שלהם .בעתיד לא
יהיה יותר כסף מזומן ,כל הכסף יהיה רק
בבנקים והם יוכלו לקחת כמה שירצו ומתי
שירצו ,אם יגידו שאתה חייב כסף לשלטונות
המס הם פשוט יקחו לך את הכסף מהחשבון,
שליטה מוחלטת .ואם אתה מתנגד למה שהם
עושים הם פשוט יסגרו לך את החשבון ולא
ישאר לך כלום ,לא תוכל לקנות אוכל ולא תוכל
לעשות שום-דבר .זו שליטה מוחלטת על
אנשים .כל הנתונים שלך על מה שאתה קונה,
מתי ואיפה נשמרים בבסיס הנתונים והכל נמצא
שם.
הם רוצים ממשלה עולמית אחת שהם
שולטים בה והם ישלטו בחשבונות הבנק,
אנשים יהפכו לעבדים שלהם ,למשרתים שלהם
ואלה הכוונות והמטרות שלהם.
כל הענין של "מלחמה בטירור" היא הונאה
ומזימה ענקית שמטרתה להשתלט על העם
האמריקאי ,פיגוע התאומים בוצע ע"י אנשים
מהממשלה שלנו כדי להכניס פחד באנשים כדי
שהם יעשו ויסכימו לכל מה שהממשלה רוצה.
הם יצרו את המלחמה האינסופית הזו בטירור
בלי אויב אמיתי ,לעולם לא תוכל להגדיר מנצח
וזה ימשך עוד ועוד והם יכולים לעשות מה שהם
רוצים .מי שיודע חושש לומר זאת כי הם יגידו
שאתה משוגע ,אבל האמת צריכה להתגלות וזו
הסיבה לראיון הזה.
הוא הציע לי להצטרף אליהם אך אמרתי
לרוקפלר הדרך שלכם היא לא הדרך שלי ,אני
לא מעוניין לשעבד אנשים .הוא שאל אותי" :מה
אכפת לך מהם? מה אכפת לך מהאנשים
האלה? הם רק משרתים ,תדאג לעצמך
ולמשפחתך" .שאלתי את רוקפלר :מה הטעם
בכל זה? הרי יש לך את כל הכסף והכוח שאתה
צריך ,מה המטרה? והוא אמר לי כי המטרה כי
שאנשי העילית והממשל ישלטו על כל העולם.
יום אחד ישבנו ודברנו ,הוא התחיל לצחוק

ושאל אותי :מה אתה יודע על התנועה לשחרור
האישה? אמרתי לו כי זה רעיון טוב כי לנשים יש
את הזכות לעבוד ולהצביע .הוא צחק ואמר לי:
אתה אדיוט ,אנחנו הרוקפלרים הקמנו את
התנועה הזו מכמה סיבות :עד עכשיו לא יכולנו
לקחת מיסים מחצי מהאוכלוסיה ועכשיו אנחנו
לוקחים ובנוסף עכשיו הילדים הולכים לב"ס בגיל
צעיר ואנחנו יכולים לחנך אותם ולשלוט על כיצד
הם יחשבו ,לשבור את המסגרת המשפחתית
והילדים מתחילים לראות את המדינה בתור
משפחה...

מגפה של שחיתות
ראיון עם ד"ר ג'ודי מיקוביץ ,מדענית ,חוקרת
וירוסים משך  40שנה .מחברת הספר "מגפה
של שחיתות"
בראיון מספרת המדענית כיצד ממסד הרפואה
בארה"ב מפיץ וירוסים באמצעות חיסונים וגרמו
למותם של מיליוני בני-אדם ברחבי העולם.
בראיון היא אומרת "אנחנו גרמנו למעשה
למחלות כמו סרטן ,אוטיזם ,מחלות ניוון שרירים
וכו' 6% ...מהאמריקאים שהם מעל ל 40-מיליון
בני-אדם נשאים של וירוס הגורם לסרטן."...
בסוף הראיון נשאלה – מה המסר שהיית
מעבירה לנשיא דונלד טראמפ ,ותשובתה:
"תפסיק את הסגר ותחזיר אנשים לעבודה,
תפסיק את המגפה של השחיתות ,תסגור את
ה FDA-אשר מונע תרופות מצילות חיים
מאנשים ,תארגן מחדש את המרכז לבריאות,
תפסיק את המגפה הזו שעשתה את המדינה
שלנו נכה משך  40שנה ,שעשתה אותנו למדינה
הכי חולה בעולם ,תפסיקו את תוכנית החיסונים,
תסגור את זה מיד ,לא יותר חיסונים ,זה הורג
את האוכלוסיה שלנו .קורונה זו מגפה של
שחיתות ,לא מגפה של מחלה.
ניתן לראות את הראיון ביוטוב תחת הכותרות:
מגפה של שחיתות – ד"ר ג'ודי מיקוביץ.
)כתוביות בעברית(.
כותרות בחדשות על הנפילה הכלכלית
ישראל:
" +גל פשיטות רגל הוא בלתי נמנע"
כונס הנכסים הרשמי מזהיר" :בקרוב נראה
בקשות של תאגידים" .בכיר לשעבר במחלקה
המשפטית בכונס הרשמי" :השנה יקרסו 65
אלף תאגידים ויחידים"06.05.20 .
 +משבר האבטלה החמור בתולדות המדינה,
 1מכל  4ישראלים מובטל :הקורונה הקפיצה
את שיעור האבטלה בישראל ל 25-אחוזים.
 +גל פיטורים בחברות הביטוח.
 +בחודש מרץ קרנות הנאמנות איבדו נכסים
בהיקף של  80מיליארד שקל .קופות הגמל
להשקעה איבדו כ־ 300מיליון שקל05.05.20 .
 +כמיליון ישראלים לא עובדים כעת .המשק
במסלול חזרה לשגרה כבר כחודש ,אך רק 54
אלף חזרו לעבודה  -כ־ 5%בלבד12/5/2020 .
 +עסקים רבים על סף קריסה ,הפעילות
המסחרית דלה וגורלם של ענפים שלמים  -כמו
מסעדות ותיירות  -לוט בערפל או שחור.
 +הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה
נתונים ביחס למשבר :כ 800-אלף איש )(14%
צמצמו את כמות האוכל שצרכו במהלך השבוע
האחרון .כ 2.5-מיליון בני אדם ) (46%דיווחו כי
מצבם הכלכלי החמיר.7/5/2020 .

 +שוק הרכב קרס באפריל  -ירידה של 90%
במכירות.
 +אל על נערכת להוצאת כ 75%-מהעובדים
לחופשה ללא תשלום עד סוף יוני.
 2,000 +מיזמי בנייה נעצרו בגלל קשיי מימון.
 +המשבר הכלכלי של הצעירים" :בכמה
שבועות נהרסו לנו החיים ,הכעס על המדינה
הוא ענק" :מי שנפגעו אנושות הם הצעירים .הם
היו הראשונים שפוטרו .אין להם דירות,
חסכונות וכסף להתקיים ,ולא ברור איך
יתאוששו.
בעולם
ארה"ב
 +גולדמן זאקס :שיעור האבטלה בארה"ב יעלה
ל - 25%-כמו בתקופת השפל הגדולה20 .
מיליון אמריקאים איבדו את עבודתם באפריל;
האבטלה זינקה ל14.7%-
" +אנחנו לא יודעים איך זה יגמר" :רעב
בארה"ב בצל הקורונה .עוד לפני המגפה
התקשה אחד מכל תשעה אמריקאים להשיג
מזון  -כעת כבר אחד מכל ארבעה הצטרף
04.05.2020
למעגל הרעבים .אי-פי
 +תחזית עגומה באוסטרליה :הכלכלה תתכווץ
ב 10%-במחצית הראשונה .הבנק המרכזי של
אוסטרליה מזהיר מפני ההתכווצות הכלכלית
הגדולה בהיסטוריה של המדינה08.05.20 .
 +חברת השכרת דירות הנופש Airbnb
מפטרת  1,900עובדים  -כרבע מכוח האדם
שלה .ההכנסות השנה צפויות להיות השנה
פחות מחצי מאלה של .2019
רוסיה:
 +מספר חולי הקורונה מזנק ,וברוסיה מודאגים
מההשלכות הכלכליות של הסגר :גל של
פשיטות רגל ומובטלים חדשים04.05.20 .

דניאל ,י"ט אייר תש"פ13/5/2020 ,

כל מי שמפיץ מסרים אלה יכול
להציל יהודים אחרים וכל המציל
נפש אחת כאילו הציל עולם
ומלואו.
ואני מברך את כל המפיצים -
שתזכו לקבל משיח צדקנו
ברחמים ובשמחה ולהקריב
קורבנות בבית המקדש השלישי
בעתיד הקרוב בעזרת ה'.
הערות :כל המציל נפש אחת כאילו הציל
עולם ומלואו! עוררו את קרוביכם בחו"ל
לעלות ארצה בהקדם * לזיכוי הרבים ניתן
לקבל חינם עלונים אלה ואחרים לחיזוק
הקדושה והצניעות ואת הדיסק "מגלות
לגאולה" * ניתן להוריד את המסרים מאתר
 DANi18.COMאו חיפוש בגוגל "דני* "18
ניתן לצלם ולהעתיק לזיכוי הרבים * פרטים
בטל * 0527-111-333 .ניתן לשמוע
מסרים בטל0799- * 077-263-8885 :
 * 177-555שמיעת המסרים באמריקה 1-
 * 646-585-3064הדיסק "מגלות לגאולה"
עשוי בצורה כשרה ומציג את המציאות
הקשה של אסונות טבע בעולם ודברים
נוספים הקשורים לגאולה ,ניתן לראות
ביוטוב ע"י חיפוש " -מגלות לגאולה "180
) 7חלקים( * דרושים מתנדבים להפיץ את
העלונים * ברכה מיוחדת לחיים ארוכים,
פרנסה בשפע ושמחת חיים לכל היהודים
הטובים העוזרים להפיץ את האמת.
פרטים בטלפון0527-111-333 :

מגלות לגאולה
חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

ָברּ ,כִי ִאם ָּגלָה סֹודֹו ֶאל ֲע ָבדָיו
ׂשה ה' ּד ָ
"ּכִי לא יַ ֲע ֶ
ִיאים "...עמוס ג',ז' * "א''ר יוחנן מיום שחרב
ַהְּנב ִ
בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה
לשוטים" בבא בתרא יב" * :אל תצפה לרגלי
משיח עד שיתגלה אות בעולם .ר"ל שיתגלה
כוכב חדש" )הגאון מווילנא ,תקו"ז פ"ז ע"א(
הסכמות
רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל -
"רואה בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה
את הישנים השוכחים את האמת בהבלי הזמן,
ושוגים כל שנתם בהבל וריק ,ואף לחזק את
בני התורה של זמנינו .באשר דבריהם הם
מוסר חוצב להבות אש ומעורר מאד את כל
המעיינים בהם .על כן ,טוב להפיץ ולפרסם
דברים אלו ...חשוב מאד להתבונן בדברי
המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש ואין
להתעלם מהם .הקב"ה שולח לנו הארה
ממרום ...לא זכינו לגילוי תופעה זו אלא לצורך
מטרה אחת ,לקרב את לבבות עם ישראל
לאבינו שבשמים".
הרב סענדר ערלנגר זצ"ל '' -תקצר היריעה
לבאר אמיתת הדבר ולהשתומם ממה
שמוסרים לנו מן השמים''.
הרב נתן ואכטפוגל זצ''ל ) -מנהל רוחני ביה''מ
גבוה לייקווד( ''ריחם הבורא ית' על עמו ושלח
לנו ברוב רחמיו אמצעי המסוגל לעורר אנשים
מתרדמתם העמוקה ,באמצעות תקשורת
חדשה עם בני אדם הפגועים במוחם''.

בס"ד

מסרים מבחורים אוטיסטים

טעון גניזה

קורונה 2
אני שליח של הקב"ה.
דניאל ,ל"ג בעומר תש"פ

11/5/2020

אבא אבא ,היום בערב חל ל"ג בעומר ואני
רוצה רק לבכות ,רשב"י ,רבי שמעון בר יוחאי,
צדיק כל כך גדול שאני לא מאמין שיש משהו
בדור שלנו שיכול להבין עד כמה שהיה גדול ,אולי
משיח צדקנו .כשהסתכלתי לתוך האש הרגשתי
שאני יכול לצאת מהדיכאון שלי .כן אבא ,יש לי
דיכאון כי אני רואה שעמי עדיין לא מוכן לקבל
משיח ,ה' ישמור.

תוכן העניינים

אני שליח של הקב"ה * ערים ענקיות ייעלמו
מהעולם * אחרי הקורונה * לקראת הגאולה *
החגיגה נגמרה * זרים השתלטו על העולם ועל
מדינת ישראל * כל יהודי מאמין הוא הבן האהוב
של הקב"ה * המכה הבאה תהיה ב * ...ואז כל
הרשעים יעלמו * העולם יהיה אחר לגמרי * עולם
של משוגעים * כדי שלא נשתגע * היום הגדול
והנורא מתקרב.

תוכן העניינים -קורונה 1

כשהסתכלתי לתוך האש ,האש של ל"ג בעומר,
אפילו שהשנה זה אסור לנו כי הרשעים לא
נותנים לנו ללכת למירון ולחגוג את היארצייט של
הצדיק הענק הזה ,אפילו כשהסתכלתי על
המדורה הקטנה שיש לנו בירושלים רציתי
לבכות ,אך לא מעצב אלא מתקווה ,יש תקווה כי
באש הקטנה הזו ,לא כמו במירון – ראיתי את
הנשמה היהודית ,הנשמה היהודית שבוערת
להיות עם הקב"ה .את האש הזו אי-אפשר
לכבות ,אפילו שהרשעים רוצים לכבות אותה,
אבל אי-אפשר לכבות אותה.

קורונה * זהו זה – מגיעים לסוף * נגיע לנצח
ונבכה משמחה * מדוע הקב"ה בוכה * אל
תפסידו את הנצח * המקום הכי בטוח ליהודים
האמיתיים * עגל הזהב גוסס * כאשר כל הבנקים
יפלו * רוב העולם יהיה מתחת למים * ברגע זה
לעלות לארץ ישראל * אנחנו האהובים הכי
גדולים של הקב"ה * הגאולה התחילה * העולם
לא יחזור להיות כמו שהיה * עוד מעט משיח
יתגלה * תקשיבו טוב  -המגפה תעלם כמו שהיא
הגיעה * והחתן שהוא הקב"ה הוא כבר עומד
מתחת החופה ומחכה לכלתו ,לעם ישראל *
תכנון הרשעים להפוך אותנו שוב לעבדים*...
ומסכנה מאד * כמו
הכלה נראית פצועה ,צולעת ִ
בתקופת הנביאים * השם מלא אהבה * הכל
לטובתנו * לכל אחד יהיה את התור שלו * על
סף התפוצצות * אתם לא מבינים ? זה הסוף! *
תתכוננו עם ישראל תתכוננו * העולם הזה גוסס *
לא יכול לתאר את זה * ולהתכונן לסוף של
אבא ,כואב לי הלב על כל העניין הזה של
העולם הזה * זה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר.
בדיוק * עבדים אנחנו * בוכים קצת וממשיכים עם קורונה .סה"כ ה' עשה את זה ,הוא נתן רשות
המסיבה * למזכה את הרבים יש בשמים היכל לרשעים להשתמש בזה כדי לעשות רע ,אבל הוא
לא עשה לנו רע כדי שנתייאש ,נברח או כדי
מיוחד * גוג ומגוג * גוף ונשמה.
לקבלת את החוברת קורונה 1חייג 0527-111-333 :שנמות ,לא! הוא עשה את זה כדי שאנחנו עם-
ישראל נעלה ונעלה ונעלה ונתקרב יותר ויותר
קרוב להכל יכול – לקב"ה.
אבא ,העולם קשה מאד ,כל הקורונה הזו היא
הקדמה :פתאום הכל מתחיל להיות ברור ,אחרי
 20שנה של מסרים לא מובנים אנחנו כבר לא כל-כך מסוכנת כמו שהיא נראית .אנו יודעים
מתחילים לראות את התמונה השלמה .גם אם ברור שרוב אלה שאומרים שמתו מזה ,חלק גדול
תקראו מסרים מלפני עשר שנים תופתעו לגלות מהם לא מתו מזה ,סתם הכניסו אותם לרשימה
כאילו שנכתבו היום ואז תבינו כי הם באמת כדי שזה יראה מסוכן אבל זה לא עד כדי כך
מסרים משמים .אז אנא ,קראו את המסרים מסוכן.
ברצינות – החיים והנצח שלכם תלויים בזה.
משך כ 15-שנה חלקנו מסרים של דניאל ,בן) -פרופ' יורם לס ,מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר:
גולדן ,מנחם ,ליפי ,מוישל'ה ,חיים-וייל ,אהרל'ה" ,הקורונה היא סתם מגפה עם יחסי ציבור ,יותר
שמעון ,גליה ,בתיה ,ואסתר .חלקנו אלפי עלונים אנשים ימותו מדיכאון ...יצרו מפלצת חרדתית
לאלפי אנשים ולא הרווחנו על זה שקל – עשינו אדירה ...לא צריך לסגור מדינה שלמה בגלל נגיף
הכל בהתנדבות כדי להציל את עם-ישראל ואנחנו שבסופו של דבר הורג פחות משפעת") .אגב:
מברכים את עם-ישראל ,את כולנו שנזכה לקבל מידי שנה נפטרים בארץ כ 45אלף בני-אדם,
משיח צדקנו בעתיד הקרוב בלי סבל ורק ממוצע של כ 120ליום ,ומהקורונה נפטרו עד כה
 300בני-אדם לאחר כ 3וחצי חודשים ,בממוצע 3
בשמחה .אמן.
הערה :יש במסרים מספר פעמים התייחסות ליום כאשר הרוב הגדול זקנים עם מחלות רקע(.
לארץ-ישראל ולמדינת ישראל ,אמנם זה אותו ויש כמה וכמה דרכים להירפא ללא תרופות.
אני זוכר כשהייתי ילד קטן הייתה מגיפה של
מקום גיאוגרפי אך הכוונה היא שמדינת-ישראל
היא מדינה חילונית ככל המדינות וארץ ישראל צהבת שלא-נדע) ,צהבת  Bהוא וירוס שגורם
היא מקום קדוש אשר הקב"ה נתן לעם-ישראל לדלקת זיהומית בכבד ומשוער שאצל כ2-
מיליארד בני אדם ברחבי העולם ניתן למצוא
בלבד.

ליהודים בחו"ל
כשהמגיפה תירגע,
תעלו מיד ארצה
לא תהיה לכם
הזדמנות נוספת!

עדות להדבקה בשלב מסוים בחייהם ,מתוכם כ-
 400מיליון חולים כרוניים ,מהם מתים מידי שנה
מעל לחצי מיליון חולים .בישראל ישנם כ90,000-
נשאים של הווירוס ,מתוכם כ 9,000-חולים
כרוניים( .המון אנשים חלו עם זה וזו הייתה
מחלה קשה אבל לא סגרו בתי-ספר ,לא סגרו
חנויות ,לא אמרו ללכת עם מסיכות – אפילו שזה
היה יותר מסוכן ממה שיש היום.
חלק גדול מאלה שמתו – לא מתו מזה אפילו
שאמרו שזה מהקורונה ואין להם בעיה בכל מיני
ארצות פשוט להוסיף מספרים ,בוא נגיד שנפטרו
באמת  ,10אז מוסיפים עוד  30 20 10או מי
יודע כמה .יש עדויות של הרבה אנשים
שחוששים להגיע לבתי-חולים שפשוט מפחדים
שימותו כדי שיהיו יותר מספרים שכאילו הם מתו
מהקורונה.
כשאני מסתכל עם העיניים שלי על המדורה
אני רואה את הנשמה היהודית המשתדלת להיות
קרובה לקב"ה .המדורה הזו נותנת לנו כח,
נותנת לנו חיים ,אם אנחנו מרגישים את זה נכון
אנחנו נרגיש את הנשמה של הצדיק זצ"ל וזה
יעלה אותנו יותר ויותר קרוב לאמת ,לקב"ה
שהוא הכל יכול וזה מה שיציל אותנו בסופו של
דבר.
מה שה' נתן לנו – זה מעל ומעבר למה שהוא
נתן לשאר העמים בעולם" .אתה בחרתנו מכל
העמים ,אהבת אותנו ורצית בנו ,ורוממתנו מכל
הלשונות וקידשתנו במצותיך ,וקרבתנו מלכנו
לעבודתך ,ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת".
ולמה לנו? כי אנחנו הראנו לקב"ה את
הנאמנות שלנו וזה נתן לנו ונותן לנו הרבה מאד
זכויות.
עם ישראל ,אני מדבר בשיא הרצינות ,מי
שעוקב אחרי מה שאנחנו כותבים יודע שזה
אמת ,ואיך יודעים שזה אמת? כי זה כתוב ,מה
שאנחנו כותבים זה קורה )ראה בעלון הקודם
"קורונה" בנספחים "נבואות שהתממשו"( ,אבל
לא רק שזה קורה ,אנחנו מרגישים שה' אתנו,
ומה שקורה – ה' עושה את זה כדי להביא אותנו
יותר קרובים אליו ,שאנחנו נהיה הנאמנים
הגדולים לקב"ה ובלי שום רצון להיות כמו הגויים
כלל.
הסתכלתי לתוך האש בכיתי ובכיתי ,אך לא
מעצב – משמחה כי יש לנו נשמה יהודית,
והנשמה היא כמו האש שמביאה אותנו לקב"ה,
לבורא עולם ,להכל יכול ,ברוך ה'.
אבל ,אני רוצה לומר לכם עם-ישראל ,גם
בחו"ל – תקראו טוב – אם העניין של הקורונה
זה כל-כך קשה – מה שמחכה לנו זה פי כמה
וכמה יותר קשה .דברנו )במסרים הקודמים( על
הבעיות הכספיות ,אם הערך של הדולר יורד אז
הכל יורד .עם-ישראל עבר ,עובר ויעבור עוד
ניסיונות עם המחלה הזו שכולם מפחדים ממנה,
והאמת – אין כל-כך מה לפחד.
אני שליח של הקב"ה לומר לכם – לעם-
ישראל בחו"ל – אם אתם רוצים להציל את
עצמכם – אתם חייבים להגיע לארץ-ישראל ,ומי
שלא יכול לבוא בגלל שאין לו כסף או כל מיני
סיבות אחרות – ה' יציל אותו אם הוא יהודי
אמיתי ,ואם הוא מת חס-ושלום ה' יקח אותו לגן-
עדן ויחזיר אותו בתחיית המתים.
אין להם עתיד לאלה שבאים למדינת-ישראל
בלי לעשות תשובה כי יפלו שוב לתוך הגשמיות,
אבל אם אתם יהודים אמיתיים שרוצים באמת
לקבל משיח צדקנו אז תחפשו משהו שיסביר
לכם – שאנחנו ,עם-ישראל ,העם האהוב ביותר
של הקב"ה והגיע הזמן ,ודווקא אני צריך להגיד
לכם את זה – לקום מחו"ל ולהגיע לארץ-ישראל
עם כל הדברים שאתם חייבים להביא אתכם,
אתם חייבים להרגיש מה זה לגור פה ,אתם
חייבים להרגיש מה זה להתפרנס פה ,חייבים
להרגיש מה זה לחיות פה ,זה לא יהיה קל כי
הממשלה של מדינת ישראל לא שונה מהמשלה
של אנגליה ,גרמניה ,ארה"ב וכו' ,זה אותו סוג של
אנשים ,אבל אתם באים לארץ-ישראל ולא
למדינת ישראל שהיא משהו אחר ומדינת ישראל
לא רוצה יהודים אמיתיים פה .גם המשטרה
נגדנו ,כמעט כל העולם נגדנו.
אבל את ארץ-ישראל ה' נתן לנו ומי שלא
מאמין בזה ומי שלא מרגיש את זה ה' יסלק אותו
מפה לפני שהמלחמות הגדולות יתחילו.
)מתוך הספר "דניאל "2משנת תשס"ח:
עמוד " - 148יתחילו בדבר קטן וירדו עלינו טילים
כמו גשם".
עמוד " – 59רק תיראה מה אמר נסראללה
בתשעה באב  -שיש לו טילים שמגיעים לכל
מקום בארץ .אם אתם חושבים שהוא צוחק אז
אתם באמת לא מבינים דבר .רוסיה שולחת
הרבה נשק משוכלל ביותר לסוריה ,אירן שולחת
לסוריה וללבנון ,אירן שולחת לעזה ,טונות של

נשק ,אז מה אתם חושבים ,יעשו עם זה מסיבת
יום הולדת ?"
פרסום בתקשורת ) - (6/12/2018גורם מדיני:
"איראן השקיעה המון בחיזבאללה בזרוע
הקונבנציונלית בלבנון .יש להם  130-140אלף
טילים"...
עם ישראל – עכשיו זה הזמן לבוא ,הרבה
רבנים אומרים את זה וזו האמת.
וכשאני יושב ומסתכל על האש של מדורת ל"ג
בעומר שהיא הסמל של הנשמה של עם-ישראל
אני בוכה כי אני יודע שיהיה קשה ואפילו אם
תבואו עם הון כסף זה יהיה קשה ,אבל עכשיו
חייבים לבוא אבל לא להיכנס לפוליטיקה על ביבי
וכו' אלא לחזור למקום קדוש בתוך ארץ-ישראל.
עם ישראל ,אנחנו שייכים ישירות לקב"ה ואין
עוד מלבדו ,ותלמדו שאנחנו ,כל עם-ישראל,
אנחנו אחים ואחיות .אנחנו צריכים שוב לארוז
את החפצים ,לקחת את האשה והילדים ,לצאת
מהגלות ולהגיע לפה לארץ-ישראל לפני
שהמלחמה הגדולה תתחיל ,מלחמה שלא הייתה
כמוה אי-פעם בעולם הזה מאז המבול ,מלחמה
אשר לא תיתן לכם להגיע – אם לא תגיעו עכשיו.
ושוב ,אני מזהיר את כל היהודים בחו"ל – כל
מי שהנשמה שלו בוערת ,רוצה ונמשכת לארץ-
ישראל – קומו עכשיו ,ה' יעזור לכם ,תגיעו לארץ-
ישראל יחד עם המשפחות שלכם ,ואם זה יהודי
בודד שבא לפה ,שילך ללמוד תורה ואז יחפש גם
זיווג ,אבל צריכים לעלות עם אש פנימית ,לרצות
עם כל הלב ולהגיע רק לפה לארץ-ישראל ולא
לאף מקום אחר.
עם ישראל ,עם ישראל חי ,חי בלי די.

ערים ענקיות ייעלמו מהעולם.

דניאל ,ל"ג בעומר תש"פ 12/5/2020
אבא אבא ,יש לי מסר .אתמול בלילה הסתכלתי
בתוך המדורה וראיתי משהו מפחיד מאד – רוב
העולם ,שני שליש של העולם יחרב ,שליש אחד
לגמרי ,שליש יפגע אך לא לגמרי ושליש יהיה
רגוע ובסדר וזה ארץ-ישראל .ראיתי אבא עוד
משהו – ערים ענקיות ייעלמו מהעולם ואיתם
מיליוני אנשים ,ראיתי אבא מלחמה ענקית,
ראיתי אבא אסונות טבע שאי-אפשר להאמין,
ראיתי אבא עוני כלכלי ועוני רוחני ,וראיתי אבא
שהמקום הכי בטוח לעם-ישראל זה בארץ-ישראל
ולא בשום מקום אחר ואני יודע את זה אבא ,ואני
מבקש – מה שאני כותב לשלוח לכל העולם )כל
מי שיכול לעזור לנו להפיץ את המסרים תבוא
עליו הברכה ,פרטים בסוף העלון(.
אם רוצים להאמין למה שאני אומר או לא –
לפחות שיהיה להם בראש .שימו לב לכל מיני
דברים משונים שקורים בארצות שלהם ,תרחמו
על עצמכם ותעלו ארצה.
עם ישראל ,לעזוב את אמריקה ,את אנגליה,
את רוסיה ,את כל ארצות אירופה ,את
אוסטרליה ,דרום אפריקה ,סין ואת כל הארצות
ולעלות לארץ .לא למדינת ישראל ,שוב אני חוזר
– לא למדינת-ישראל ,אלא לארץ ישראל לארץ
שה' נתן לעם-ישראל לנצח .למדינת ישראל אין
זכות קיום ,זו מדינה שהרשעים הקימו כדי לחסל
את הדת היהודית.
עכשיו תבואו ,עכשיו זה הזמן להגיע לפה .אני
יודע שזה קשה ,אני יודע שזה כמעט בלתי
אפשרי אבל אם רוצים לעבור את מה שעומד
להיות בקלות יחסית ,יש שני דברים לעשות:
הדבר הראשון זה להיות עם הקב"ה ב 100%
בלי שום שנאה בלב ליהודי אחר ,אז יהודי כזה
יכול להמשיך לחזור בתשובה יחסית בקלות ,אבל
אם הוא שונא יהודים טובים אחרים ויש לו בלב
שנאה ליהודים אחרים אז זו עבירה הכי גדולה,
הכי קשה.
אז עכשיו כדאי לקום ,לארוז את החפצים,
אפילו אם אתם לא יודעים מאיפה יבוא הכסף,
מאיפה יבוא האוכל ,לא משנה מה ,להגיע לארץ-
ישראל ,למצוא איפה לגור ,להתיישב פה ולהיות
עם ה' ב  .100%אני מבקש מעם-ישראל –
להקשיב למה שאני אומר – אתם תעשו צעד
אחד – ה' יעזור לכם לגמרי "פתחו לי פתח
כחודה של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של
אולם" אני מבקש מכם – המגיפה הזו היא
אזהרה ,יבואו עוד דברים קשים ויהיה עוד יותר
קשה להגיע לארץ-ישראל .מי שביניכם שבאמת
מאמין יקום ויבוא כמה שיותר מהר.
עם ישראל ,אנחנו בסוף ,סוף סוף אנחנו
בסוף .לעזוב את כל השטויות לפני שזה יהיה
מאוחר מידי .האש שאנחנו מדליקים בל"ג בעומר
עבור הצדיק רבי שמעון בר-יוחאי ,האש הזו היא
כמו נשמה של יהודי אמיתי ,האש הזו מראה את
האהבה שבוערת בתוך כל יהודי לקב"ה .אם
יהודי עוזב את העולם הזה בלי אהבת הקב"ה –
אז הוא לא יהודי אמיתי.

אחרי הקורונה.

בנימין ,כ"ג אייר תש"פ )(17/5/2020
עם ישראל חי ,עם ישראל חי ,חי בלי די .אבל
עכשיו כשאנחנו משתחררים קצת מהמחלה
הזאת שהפריעה לכולנו וגרמה למוות של הרבה
יהודים ,בעיקר חרדים ,כשנעבור את השלב הזה
יהיו עוד שלבים ,עוד שלבים שנצטרך לעבור אבל
לא לשכוח עם ישראל לא לעזוב את הקב"ה זה
עיקר העיקרים מי שעם הקב"ה יעבור את זה.
אפילו אם ח"ו הוא יצטרך להסתלק מהעולם הזה
הוא יהיה שמור בעולם הבא ויחזור שלם בתחיית
המתים.
לא לדאוג ,דבר אחד צריכים לדאוג וזה שנהיה
לגמרי מאה אחוז עם הקב"ה .ושלא נשכח שרק
הוא יכול להציל אותנו ,לא תרופות לא כלום ,רק
תפילות ,וכך להראות להקב"ה שאנחנו איתו
במאה אחוז ,וזה לא פשוט וזה לא קל .נעבור
דברים מאוד קשים ,אפילו יותר ממה שהיה עד
עכשיו .הדבר הגרוע ביותר שנעבור זה יהיה
הפחד ,ההרגשה שאין לנו כח ואפשרות להתגבר
על כל בעיה ובעיה שה' ישלח לנו בעולם הזה.
אבל אם אנחנו עם הקב"ה ,הקב"ה אתנו.
וכשהמשיח יתגלה אז נצטרך את הכח הכי
גדול ,ונצטרך להיצמד אליו לא משנה מה ,כי
הנוכחות שלנו איתו יתן לו את הכח גם בשמים
לנצח את כל הרשעים בעולם.
הקב"ה רוצה לראות שעם ישראל סוף סוף
הולך רק עם האמת ,האמת היא הקב"ה רק הוא
אמת והנציג שלו משיח גם הוא אמת .עם ישראל,
כל היהודים בחו"ל חייבים עכשיו להגיע לארץ
ישראל .המקום הכי בטוח בעולם זה ארץ ישראל
ולא שום מקום אחר ,רק ארץ ישראל .חוץ מזה
אלה שלא יכולים בגלל כל מיני בעיות ועניינים
להגיע עכשיו הם צריכים להצמיד את עצמם לה'
ולפתח קשר חזק מאוד עם הקב"ה ,בתפילות,
בחסד ,וכל הזמן לנסות להגיע לארץ ישראל ,לא
למדינת ישראל ,אלא לארץ ישראל מדינת ישראל
תיעלם וארץ ישראל זה לנצח.
עם ישראל ,אנחנו צריכים לעשות את כל
המאמצים להגיע לארץ ישראל אפילו שאין כסף
אפילו שלא יודעים איפה יחיו ומה יאכלו אבל
להגיע באמונה שלמה .חייבים להגיע לארץ
ישראל כמה שיותר מהר .תמיד אמרתי לכם
שיגיע יום שאי אפשר יהיה להגיע לארץ ישראל,
כל היהודים האמריקאים שקנו דירות פה בארץ
וחושבים שברגע שנדע מי זה משיח וכבר נראה
אותו אז אנחנו פשוט נקפוץ לשדה התעופה,
נעלה על מטוס ונטוס לארץ ישראל ,אבל כמה
שאמרנו לכם הרבה פעמים וכמו שה' הראה לנו
ברור עם כל העניין של הקורונה שבדקה אחת
אפשר לקרקע את המטוסים שלא יוכלו להמריא,
את כל המטוסים בעולם ,ואין דרך אחרת להגיע
לארץ ישראל.
ואלה שבשום פנים ואופן לא יכולים להגיע אז
ה' בניסים יביא אותם .אבל לא משנה מה קורה
ולא משנה איפה היהודי נמצא הוא חייב להיות
עם ה' ,ה' ברא את היהודי כדי שיהיו לו חיים
לנצח .וכדי להשיג את זה אנחנו חייבים להיות
בלי פחד מהגויים או ממה שעומד להיות .ולהיות
רק עם הקב"ה בלבד ולהאמין עם כל הכוחות
שלנו שהוא יציל אותנו ,לא יעזור לנו שום דבר,
לא רופאים ,לא ויטמינים ,לא צבא ,לא כלום רק
להיות אחד עם הקב"ה.
עם ישראל לא לפחד ,אם אנחנו עם הקב"ה,
הקב"ה אתנו .זה היסוד .הגוי לעומת זאת ,הרוב
העצום של הגויים לא יכולים לעשות את זה אבל
היהודי כן יכול .אנחנו נעבור מצבים קשים ביותר,
קשים ביותר אבל בסופו של דבר נשרוד ,כעם
נשרוד .אבל לגבי היחידים ,כל אחד ואחד צריך
לקחת על עצמו דבקות טוטאלית בהקב"ה
ובשליח שלו ,במשיח צדקנו .הוא כבר נמצא פה
הוא עוד לא התגלה אבל הוא נמצא פה .עם
ישראל לא לשכוח את המילים שלי כי זה אמת,
אמת ,אמת.
שאלות ותשובות
ש .כיום אחרי שהקורונה אולי כמעט מאחורינו
התברר שהיו הרבה שקרים של התקשורת
והמדינות שיקרו במספר המתים ,שיקרו בזה
שאמרו על הרבה שמתו מסיבות אחרות ואמרו
שמתו מקורונה והרבה שהגיעו לבתי חולים
"גרמו להם למות" או שפשוט רצחו אותם ע"י
שמנעו מהם אוכל ועוד? האם התוכנית של
הרשעים נחשפה והתקלקלה?
ת .התוכנית של הרשעים לא התקלקלה כי אפילו
שעכשיו יודעים שרצחו הרבה אנשים בבתי
חולים ,ועל הרבה אנשים שמתו מסיבות אחרות
אמרו שזה מקורונה וגם הוסיפו מספרים .אפילו
ועם כל זה עדיין אנשים לא רוצים להאמין .גם יש
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מחנות עבודה שהוקמו לאחרונה בארצות הברית
הדומים למחנות הריכוז של הנאצים ימ"ש(
שיכולים להרוג אלפי אנשים כ"א בכל יום .בשביל
מה בנו את זה? שאלה טובה אבל לא רוצים
לדעת .יש הרבה גויים באמריקה שיש להם
רובים ,נשק והם מוכנים להילחם נגד הצבא
האמריקאי אם ילך נגדם ,ואגיד עוד דבר יש
באמריקה חיילים זרים כמו רוסים שהם משרתים
יחד עם האמריקאים ,עם ארצות הברית ובשביל
מה? כי אם יהיה צורך לעשות מלחמה עם
האוכלוסיה האמריקאית אז חייל אמריקאי יהיה
לו קושי לעשות את זה אבל כשמביאים חיילים
מצבאות אחרים אז לא יהיה להם קשה לעשות
את זה ויש עדויות מכל מיני אנשים בארצות
הברית שראו את החיילים האלה .יש חיילים
מעוד מדינות אבל בעיקר רוסים
ש .זה מוכיח שהם עובדים ביחד והכל הצגה.
ת .זה משותף .ותהיה מלחמה ענקית ומפחידה
ביותר .עם ישראל ,אני מבקש בכל מחיר להגיע
לארץ ישראל ,נכון שזה קשה ונכון שגם ארץ
ישראל מתחת לשלטון של רשעים אבל בסופו של
דבר המקום הכי בטוח זה יהיה בארץ ישראל ,ה'
ישמור על כל יהודי ויהודיה אמיתיים .וגם ישמור
על גוים טובים .לא לפחד ,להגיע ,להגיע בהמונים
לארץ ישראל .אבל חייבים להאמין בהקב"ה
ובאמת ולא כמו אח של אברהם אבינו שרק אחרי
שראה שאברהם אבינו נכנס לכבשן האש ויצא
אמר שגם הוא מוכן לעשות את זה .אתם צריכים
להיות מאמינים לגמרי מההתחלה ,אם לא ,זה
לא יעבוד .צריכים להיות מאמינים לגמרי
בהקב"ה ובשליח שלו כשיתגלה עם כל הכוחות
ולא לא משנה מה קורה תמיד להאמין שזה
לטובה ,הכל עשוי לטובה.
ש .ברור שהקורונה נעשה על ידי אנשים והיה
תרוץ כדי להשתלט .התאמצו לנפח ולהפחיד
בארץ כאילו זה מגפה כדי להצדיק הסגר ושאר
הוראות משרד הבריאות כדי שנלמד להיות
ממושמעים.
ת .המחלה באה מצד הרשעים להשתלט על
כולם וגם לגרום לבעיה כספית רצינית כי אין
כסף .הרשעים האלה כבר גמרו כמעט את כל
הכסף בעולם ואין להם כסף להמשיך עם הבנקים
וכו' .אולי עוד קצת זמן .והם רוצים שליטה על
כולם .אז עכשיו רוצים לגמור עם המזומן .רוצים
שלכל אחד יהיה חשבון בנק עם מה שרשום שם
וכ"א יקבל מה שיקבל .ואם הוא לא יתנהג כמו
שהם רוצים אז הוא יהיה במצב של עוני כי לא
יהיה לו מה לאכול ,ולא יקח הרבה זמן עד שהוא
ימות .וזה התכנון של הרשעים – לשלוט על כולם
ח"ו ,כך הם מתכננים .אבל לא לפחד .שוב אני
אומר הקב"ה יציל את כל היהודים ואין מה לפחד
אבל צריכים להיות איתו וה' יודע בדיוק מי באמת
איתו ומי לא באמת איתו.
עם ישראל ,סוף סוף הגיע הזמן לגאולה ואתם
צריכים לקבל את זה .הימים לא יחזרו ויהיו כמו
פעם .לא נחזור לחיים שהיו כמו פעם ,זה נגמר!
הקורונה היא חלק מהתוכניות של הרשעים
אבל היא לא מסוכנת כמו שהם אומרים .רק אם
פה ושם עוזרים להם להרוג אנשים .זו שפעת
שיכולה להיות קשה אבל יש להם משהו נגד זה
שלא יפגע באנשים שלהם .זה לא כל כך קשה
למצוא משהו אלטרנטיבי שמבריא את הבן אדם
ויש כל מיני דברים שעובדים נגד הקורונה
ולמעשה זה לא יותר מסוכן מכל שפעת .הרוב
הגדול שהיו חולים הבריאו .אלה שפחדו ללכת
לבית חולים אפילו שהיו קצת יותר חולים כי
שמעו שרוצחים שם אנשים ומוסיפים לכ"א
שנפטר עוד כמה נפטרים שהם המציאו וזה עשה
אנשים מבולבלים כי לא יודעים את האמת.
מראים להם בתקשורת הלוויות אבל לא יודעים
באמת כמה נפטרו .ולא יודעים באמת כמה
נפטרו מהמחלה הזאת .עכשיו כששאלו חברה
קדישא על מספר האנשים שמתו הם אמרו שזה
לא עלה אלא ירד ,זה בכל אופן בארץ .וזה מראה
קודם כל שאפילו שהוסיפו מספרים בארץ מספר
הנפטרים היה נמוך מאוד .הם לוקחים אנשים
שיש להם בעיות לב וכל מיני בעיות בריאות
ואומרים שמתו מקורונה .וא"א להוכיח את זה הם
פשוט משקרים .אי-אפשר היה להשגיח על
החולים אפילו לא נתנו לגשת אליהם .הם רוצים
להדגיש שזו מגפה איומה .ואז הם יכולים
להשתלט ,להכניס את כולם לפאניקה וכו'.
אבל יש רק ענין אחד :היהודים הם לא כל כך
טיפשים .ה' נתן להם שכל ,רוב היהודים שחלו
באזור ניו יורק לא הלכו לרופאים או לבתי חולים
כי הם ידעו שרוצחים שם אנשים .וברוב המקרים
אף אחד לא ידע שהם חלו רק המשפחה הקרובה
וזה בשקט והבריאו מהר יותר או מהר פחות,

חלק לקחו פתרון אלטרנטיבי ועברו את זה.
אבל עם ישראל לא לשכוח הם רוצים שאנחנו
נעזוב את האידישקייט )את היהדות( שלנו .הם
רוצים שנאמין ברופאים ,בראשי ממשלות,
במשטרה בצבא וכו' וזה הכל שקר .אנחנו הגענו
לשלב שממש לפני הגאולה .המשיח כבר נמצא
ועוד מעט הוא יתגלה ואנחנו צריכים להבין
שהחוקים של החיים הם שונים עכשיו .ויותר
ויותר הנהגה שמימית וההיגיון הולך ונעלם ולכן
האמונה והביטחון חייבים להתחזק .אין עוד
מלבדו אין עוד כתובת ללכת אליה ולקבל עזרה
אמיתית רק אצל הכל יכול שזה הקב"ה .אם
אנחנו לא שוכחים את זה וחיים אך ורק עם
הקב"ה אז הוא אתנו כל הזמן ואין מה לפחד.
זה לא יהיה קל כי לפחות במאה שנים
האחרונות עולם הרפואה כביכול שולט .ואפילו
שאנשים מתים מכל מיני מחלות אחרות זה לא
פגע במעמד של עולם הרפואה .והאמת היא
שבדברים מסוימים הרפואה נכשלה טוטאלית
ואפילו יותר מזה .הם משקרים והולכים נגד
דברים פשוטים שיכולים להבריא בן אדם כי זה
לוקח מהם את הכסף שיכלו להרוויח מהחולה .כי
אם יש טיפולים ותרופות שלהם אז מרוויחים
יותר .לכן זה נהיה מסוכן ללכת לרופא ומסוכן
ללכת לבית חולים .לפעמים אין ברירה אז
מתפללים לה' שידאג שזה ילך בקלות ובהצלחה.
ומי שלא מאמין בה' הוא בסכנה מאוד גדולה.
ועכשיו במיוחד ,אנחנו צריכים לא לשכוח תפילה
צדקה ,אהבת ה' ,אהבת עם ישראל ,לימוד תורה
וזה מה שיציל אותנו .הקשר החזק שלנו עם
בורא עולם זה מה שיציל אותנו ויביא אותנו לנצח.
ש .בכל הזמן של הקורונה הרוב דברו על שמירה
מהדבקות וכמעט שלא דברו על החובה לפשפש
במעשינו ולעשות תשובה.
ת .נכון הרבנים שותקים ,לא כולם כי יש רבנים
שמדברים על תשובה.
ש .מה אתה אומר על ל"ג בעומר ועל רבי שמעון
השנה?
ת .ברוך ה' ,ברוך ה' בל"ג בעומר הדליקו מדורות
ורקדו והרבה יהודים הגיעו בכל אופן למירון
להראות להם ברור שהם לא מפחידים אותנו
ואנחנו עם ה' והיינו צריכים להגיע למירון .אלה
הגיבורים שהגיעו לשם וביניהם היו גם נשים עשו
לנו טובה ענקית .הם הגיעו לשם והקריבו את
עצמם ובאו אפילו עם ילדים קטנים .כי הם
מאמינים בהקב"ה ובצדיק שלו ולא רצו להשאיר
את רבי שמעון באותו זמן של ההילולא שלו לבד
והביאו את התינוקות שלהם ,את הילדים הקטנים
לעשות "חלקה" כדי להראות לרשעים שהם לא
נצחו אותנו .הם לא נצחו אותנו.
להראות להם שעם ישראל חי והם לא יכולים
לעשות שום דבר נגד זה .ועם ישראל יהיה תמיד
עם הקב"ה והקב"ה יהיה תמיד ִעם ַעם ישראל.
אנחנו קשורים כאחד .והגויים והיהודים
שמתנהגים כמו הגויים לא יכולים לעשות לנו
כלום ואם אנחנו מתים אז נחזור בתחיית המתים
ונחזור לנצח.
לא לפחד ,בן אדם שמפחד ובגלל הפחד הוא
מפסיק לעשות רצון ה' הוא לא עם הקב"ה .הוא
לא יכיר בכלל מי זה משיח כשיתגלה ולכן לא
תהיה לו זכות לחיות .והרשעים לא יהיה להם
מוות כמו של הצדיקים ,שמאמינים בה' עם כל
הכח שלהם ומוכנים להקריב עצמם למען האמת.
הצדיקים שנפטרו יחזרו בתחיית המתים ,אבל
הרשעים ימותו וייעלמו לנצח.
לא יהיה צורך בהם שיחיו כל אלה שלא מאמינים
בהכל יכול.

לקראת הגאולה.

בנימין ,כ"ד אייר תש"פ )(18/5/2020
אוי עם ישראל ,אוי עם ישראל ,אוי עם ישראל.
בדיוק אתמול דברתי אתכם והיום אני חייב שוב
לדבר אתכם לחזק אתכם .כי שמתי לב שבאים
אלינו עוד פחדים ועוד מצבים קשים ביותר ועוד
תכנונים של הרשעים הגדולים שהם פה בעולם
בכל דור ודור מאז אדם וחוה עד היום .והם
מנסים להפוך אותנו לבעלי עברות נגד הקב"ה
שלא נדע .ומנסים להפחיד אותנו כדי שנעזוב את
היהדות שלנו ח"ו .שלא נתפלל ח"ו ,שלא נעשה
בריתות ,שלא נעשה את כל הדינים והחוקים
שכתובים בתורה שלנו .שלא נתחתן ח"ו ,שלא
נתפלל להקב"ה ,שנתבלבל מי ברא את העולם,
ואת כל מה שקיים .שנשכח שכסף זה לא כלום.
שנחשוב שבלי זה ובלי מה שהממשלה נותנת לנו
אין לנו תקווה לחיות .כי איך נקנה אוכל ,איך
נשלם חובות וכו'?
עם ישראל לא משנה איזה אסון נופל עלינו,
שה' ישמור ,לא לשכוח שרק הקב"ה הוא הכל
יכול .ובני אדם גם אם הם ראשי מדינות,

משטרה ,חיילים ,עשירים ,לא משנה מי ,הם רק
בני אדם .ואם הקב"ה רוצה אז בפחות משניה
הוא יכול למחוק אותם מהמציאות .לא לשכוח כי
הקב"ה יכול גם לרפאות את כל החולים ,לא
משנה ממה הם סובלים ,לא משנה אם הרפואה
אומרת שאין בינתיים תרופה בשביל המחלה
שלהם ,הקב"ה יכול בלי שום בעיה .הוא ורק הוא
הכל יכול .לא לשכוח את זה כל הזמן .לדבר,
להגיד לעצמכם ,אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו.
רק הוא יכול להציל אותנו.
אז עכשיו ה' נתן לבני אדם שקוראים להם
עכשיו "רופאים" כביכול את האפשרות לרפאות
אנשים אחרים .אבל הגענו לשלב שאי-אפשר
לסמוך לא על הרופאים ולא על הרפואה .נשאר
רק לסמוך על הקב"ה .זה תהליך שכל העולם
עובר .וכמה ומה שאנחנו מגיעים יותר ויותר קרוב
לגאולה השלימה ,היכולת או הרצון בכלל של
הרופאים לרפאות יורד ויורד .יותר ויותר אנחנו
מודעים לעובדה שתפילה להקב"ה ,פשוט לבקש
ממנו להבריא אותנו ,זה עובד יותר טוב מכל
החיסונים שבעולם.
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)משלי ג כה ,ישעיה ח י ,ישעיה מו ד(

ובכלל אנחנו צריכים להבין שהגענו לשלב אחר
בהיסטוריה .ועכשיו אנחנו חייבים אך ורק לבטוח
בה' .ה' הוא לא רחוק מאיתנו הוא מאוד קרוב.
הוא דואג לנו .הוא יתן לנו כל מה שאנחנו
צריכים .אנחנו בדיוק כמו היהודים שהיו עבדים
במצרים ,שיצאו ממצרים אחרי  10מכות שהרסו
את מצרים והרגו הרבה מאוד מצרים.
ואנחנו עכשיו ,עכשיו ,עוד מעט ,נעבור ונלך
לחופש לא נהיה תלויים ,לא ברופאים ,לא
במורים חילונים ,לא בראש ממשלה ,לא בצבא,
לא במשטרה ,לא במס הכנסה ,לא בכלום ,רק
בהקב"ה .הוא יכוון אותנו ,והוא יציל אותנו .אנחנו
רק צריכים לא לפחד מהרשעים ותמיד להיות אך
ורק עם הקב"ה .להיות אך ורק עם תורת משה.
זה מה שיציל אותנו.
אנחנו עומדים לעבוד דברים הרבה יותר קשים
מהקורונה ,אבל אסור לפחד .פשוט אסור לפחד.
אנחנו עם ישראל ,צריך לדעת שכמו שה'
שלח את משה ואהרון להוציא אותנו ממצרים,
הפעם הוא בעצמו יוציא אותנו .ממצרים ,ומה זה
מצרים היום? זה רוב העולם אפילו מדינת ישראל
שהגשמיות שולטת כאן .ומהגשמיות העקומה
הזאת נולדו מפלצות בצורת בני אדם ,שחושבים
שהם יכולים ח"ו להילחם נגד הקב"ה ח"ו .נגד
תורתו ח"ו .והם חושבים שגם הם יכולים לנצח.
ועם צורת החיים העקומה שלהם לשלוט על כל
העולם וחס ושלום לשנות את חוקי החיים
שהקב"ה נתן לעם ישראל בהר סיני .הם חושבים
שהם יכולים לקחת את התורה ולהפוך אותה,
לשנות אותה למה שהם רוצים חס ושלום.
וזה לא ילך ,ה' יהרוס אותם עד הסוף ,ויהרוס
את רוב העולם ,את רוב כדור הארץ .ומדינות
גשמיות ביותר הוא יהרוס אותם לגמרי .אבל ארץ
ישראל ולא מדינת ישראל תישאר שלימה .ולא
רק זה ,ה' יגדיל את ארץ ישראל .לא שיגדיל
אותה ע"י שניקח שטח מהירדנים ,לא ,אלא הוא
ימשוך את ארץ ישראל ,ימשוך אותה עד שהיא
תגדל ,עד שהוא יפרוס אותה ,עד שתהיה בגודל
כפול או אפילו יותר מכפול מהגודל שלה עכשיו.
עם ישראל ,זה לא יהיה קל ,לא יהיה קל אבל לא
לפחד.
לא לשכוח אפילו אם משהו יצטרך לתת את
החיים שלו ,הוא לא יסבול הוא ילך לגן עדן ויחזור
לבית המקדש השלישי .הוא לא יסבול.
עם ישראל תהיו לגמרי עם הקב"ה .תפסיקו
לריב אחד עם השני .תתחילו לאהוב אחד את
השני .ותחזיקו חזק באמונה ובטחון בבורא
העולם – הקב"ה .הכל יכול .תחזיקו בו חזק ולא
לעזוב .לא להילחם נגדו ח"ו רק להיות איתו עם
כל הלב .כי שקרנים שמתנהגים כאילו הם עם
הקב"ה לא ישרדו לנצח ח"ו.
עם ישראל ,הקב"ה ברא אותנו לחיות לפי
התורה .הוא לימד אותנו דור אחרי דור ,של

גלגולים איך להילחם נגד הסיטרא אחרא .איך
להילחם בעד היהדות ,בעד האידישקייט שלנו.
הוא לימד אותנו להיות נאמנים לו .ועכשיו גם
להיות נאמנים לשליח הגדול שלו ,למשיח צדקנו
כי עוד מעט משיח יתגלה .תהיו מוכנים ,כי ה'
יודע מי אמיתי ומי לא אמיתי .מי מאמין באמת
ומי משחק כאילו שהוא מאמין .מי רוצה לחיות
חיים של תורה ומצוות ומי משחק כאילו שרוצה.
אלה שכאילו יהודים הם בבעיה גדולה .אלה
שעם כל הלב רוצים לחיות כמו יהודי אמיתי אין
להם מה לדאוג .העתיד שלכם מובטח .עם
ישראל ,הגענו למקום שחיכינו לו כל השנים .אני
מבקש מכם :אלה שגרים בחוץ לארץ ,להגיע
לארץ ישראל מה שיותר מהר .אפילו אם זה
מאוד קשה .אם בשום פנים ואופן ה' לא נותן לכם
רשות להגיע אז תחיו חיים של תורה ,של טהרה,
של אהבת ה' .ויותר מכל זה חיים של אהבת
ישראל .לא לעזוב לרגע את ה' ,ולקשור קשר יום
יומי עם ה' .לפחות שלוש פעמים ביום .עם
הקב"ה ועם הצדיקים שלו שאנחנו לומדים את
הספרים שלהם ולא לפחד.
אם יש מגיפה ח"ו ,אם יש מלחמה ח"ו .לא
לפחד כי ה' יציל כל נשמה של יהודי אמיתי .לא
לפחד ,לא לפחד ,לא לפחד .יש רק דבר אחד
שמזה צריכים לפחד וזה אם ח"ו יורדים מהדרך
האמתית שלו .עם ישראל ,ה' שלח אותנו לגלות,
לפני כמעט אלפיים שנה .עכשיו עם ישראל הגיע
הזמן לחזור לארץ ישראל ולהתכונן לגאולה
השלימה.
שאלות ותשובות
ש .איך לא נפחד ,אנחנו בשר ודם?
ת .אנחנו יכולים לפחד אבל אסור לנו לתת לפחד
שלו למנוע מאיתנו לעשות את רצון ה' .יהודי יש
לו עבודת ה' לעשות .אנחנו לא יכולים לתת לפחד
שיש לנו להתגבר עלינו ולמנוע מאיתנו לעשות
את רצון ה' ,זה כל הנסיון שלנו ,אפשר לפחד,
אפשר אפילו לרעוד מפחד ,אבל לא לתת לפחד
להכתיב לנו מה לעשות.
ש .הרי יכולים להתמרד נגד השלטון אם ירצו
להכניס לאנשים צ'יפ ,שבב בתוך חיסון?
ת .נכון ,ה' נותן לנו בשלבים את הכל .כמו שביבי
אמר שצריך להזריק לתוך אנשים "צ'יפ" ,מכשיר
קטן מאוד אלקטרוני ,ואז הם יכולים לעקוב
אחרינו ולדעת מה קורה בגוף שלנו ,ואפילו להרוג
אותנו .קורה דבר כזה שיש מרד נגד ממשלה או
ממשלות של העולם .אבל זה עוד לא אידישקייט.
זה עוד לא מה שה' רוצה מאיתנו .הוא רוצה שעם
ישראל יהיה אך ורק איתו ,כי אין מקום למישהו
שלא מאמין בהכל יכול.
הגענו לשלב שכולם צריכים להיות עם הקב"ה.
אז נכון יכול להיות מהומות נגד ממשלות כי כבר
אומרים ברדיו ,לא ברדיו הרגיל כמובן ,אבל בכל
מיני תוכניות של קוים מעניינים ,שאומרים בדיוק
מה שהם עושים .הם עושים עוול גדול לכל
העולם .כמו שהייתה פרסומת מאוד גדולה
בארה"ב :עובדה שרצחו חולים שהגיעו לבתי
חולים כאילו שיש להם קורונה ופשוט רצחו
אותם .ועל כל מת מקורונה ,בתי-החולים מקבלים
כסף מהממשלה.
זה עדיין לא מביא אותנו לגאולה השלימה.
אלא שבתקופה הזאת ה' מגלה לכולם מי באמת
נאמנים לה' ולשליח שלו ומי לא נאמן .ואז הלא
נאמנים יעלמו ,פשוט יעלמו .ויישארו אולי לא כ"כ
הרבה אבל קבוצה חזקה ביותר שמאמינים בה'
ית' ובשליח שלו .בכל העולם יש שלטון אחד של
שקר גמור .כאלה שרוצים להשתלט על כל
העולם ולהפוך את העולם לסדום ועמורה ח"ו.
ש .כשיראו פה בארץ שהשלטון הוא שקר יהיה
להם קל יותר לחזור בתשובה?
ת .אמרתי ,צריכים למשוך מי שאפשר אלינו,
אלינו זה אל הקב"ה ,להיות יהודים אמיתיים.
ובסופו של דבר הקב"ה יוציא את הכביכול יהודים
שהם לא אמיתיים ,מהיהודים האמיתיים והוא לא
יציל את הלא אמיתיים.
ש .הכלכלה נפגעה באחרונה?
ת .אני יודע שצריכה להיות נפילה כלכלית מאוד
קשה ובזה הם רוצים להפוך אותנו לעבדים ,ע"י
שנקבל משהו במקום כסף ,כמו כרטיס אשראי
ולא נראה את השטרות יותר .ואנחנו נהיה כמו
עבדים שלהם כי אם לא נעשה מה שהם רוצים
הם פשוט יסגרו לנו את החשבון ואדם ימות
ברעב או משהו דומה ח"ו.
ש .מה יהיה ההבדל בין עני ועשיר בעתיד?
ת .ברגע זה יש אפשרות לעשיר לעשות חסד עם
עניים לעזור להם לצרכי שבת ,ביגוד ,לחגים,
חסד אפשרות לתת למי שהם רוצים ,יש אפשרות
להשקיע .בעתיד לא תהיה אפשרות ליותר ממה
שהם יקציבו .ימחקו את המילה חסד ,וזה לא
יהיה להרבה זמן כי תבוא מלחמת עולם שלישית.
אבל ארץ ישראל לא תפגע .יכול להיות פצצות

פה ושם שיפלו אבל היא לא תיהרס.
ש .מדברים על רעב בחוץ לארץ ובארץ יהיה
רק מחסור באוכל?
ת .כן כי בארץ בכל אופן יהיה אחרת .ה' רוצה
מאוד מאוד לשחרר את היהודים המאמינים
מהדבקות לשקר של הגשמיות של ארה"ב ושל
כל הארצות ,כי ארה"ב השפיעה על כל הארצות
עם הגשמיות המיותר שלה .לכן היהודים
האמיתיים ,שבלב יודעים איפה שצריך להיות,
צריכים להסתלק מארה"ב ולהגיע לארץ .לא
לשכוח ,שני שליש של העולם יחרב .שליש אחד
לגמרי ,שליש אחד יהיה פגוע מאוד וארץ ישראל
תישאר שלימה ופורחת .אחרי זה יהיה גם את
הכוכב בערך שבועיים או משהוא כזה זמן של
חושך ואחרי זה גוג ומגוג .ואני מקווה שעד פסח
הקרוב נרגיש באמת עם כל הלב את יציאת
מצרים.

החגיגה נגמרה.

בנימין גולדן ,ט' סיון תש"פ1/6/2020 ,
עם ישראל ,עם ישראל ,אוי ,אוי עם ישראל.
אחרי מה שעברנו עד היום אתם עוד לא מבינים?
האם אתם עוד לא רואים? האם אתם עוד לא
מרגישים ,מה באמת קורה? ועוד יש ביניכם
כאלה שבאמת חושבים שהמצב בארץ ובעולם
כולו יחזור למה שהיה לפני המגיפה של הקורונה
שהתחילה להפריע לחיים שלנו.
אבל תדעו  -זה אף פעם לא יחזור למה שהיה.
החיים לא יחזרו להתעסקות הטיפשית בדברים
גשמיים ,לא יחזרו לטיסות לחוץ לארץ ,לא יחזרו
לכל החופשים והנופשים ,בתי-מלון וכו' .אנחנו
עברנו לשלב אחר לגמרי ,אנחנו קרובים מאוד
לגאולה השלמה וכמה שמתקרבים יותר ויותר זה
יהיה יותר ויותר קשה ,זה לא יהיה קצת קשה,
זה יהיה מאוד ,מאוד קשה .במיוחד לאלה שלא
מאמינים מספיק בהקב"ה ובתורתו .ואני לא
מדבר רק על חילונים ,אני מדבר על חרדים,
חרדים ,אתם שומעים? חרדים שלא מאמינים
בהקב"ה באמת שהם עדיין מאמינים בגשמיות,
בקשר של השטן שהוא מונע מאיתנו להתפלל עם
כל הלב ,מונע מאיתנו לדאוג לצניעות בין הנשים
שלנו וגם בין הגברים שלנו .לדאוג לחינוך אמיתי
בבית יעקב שלנו ולא ללמוד כל מיני דברים גויים
שרק מבלבלים אותנו ונותנים לנו תאבון לדברים
אסורים לפי התורה.
השטן אומר לנו בשביל מה צריך את כל
החניוקיות? אפשר להיות גם בעולם הגשמי וגם
בעולם החרדי קרוב לה' ,וזה שקר .כל הדור הזה
במצב קשה ביותר .כן יש לנו מלא ,מלא ישיבות
קטנות ,גבוהות וחדרים ,חרדים .אבל הרגש,
האמונה ,הביטחון בה' הלך לאיבוד ברוב
המקרים ,ובגלל זה יש חרדים שבחוץ נראים
חרדים במקרה הטוב ,אבל בפנים ,אוי לנו .יש
מרחק גדול ביניהם ובין התורה ,תורת משה
והאמונה והביטחון בה'.
עם ישראל אנחנו האהובים של הקב"ה אנחנו
הילדים שלו שהוא אוהב אותנו יותר מכל עם,
אנחנו חייבים מיד לזרוק מהשכל ומהלב את כל
הגשמיות המיותרת שאנחנו כל כך רוצים .ולחזור
לגמרי להקב"ה ותורתו אבל לגמרי לחזור.
מעכשיו כל העולם ישתנה.
זה כבר השתנה מאוד ,אבל הרחוקים מהאמת
יתבלבלו כי הרשעים ינסו לעשות מאיתנו עבדים.
ועם המשבר של הקורונה שלא נדע זה נהיה
ברור מאוד שהם כבר מנסים לשלוט עלינו לגמרי.
הם בטוחים שאנחנו טיפשים והם יכולים לסובב
אותנו לאיזה כיון שהם מחליטים .ומי מביננו שיש
לו קצת שכל יכול להבין שמה שעברנו עד עכשיו
עם המשבר של הקורונה שלא נדע מראה ברור
איך שהם מנסים לשלוט עלינו לגמרי.
זה ברור גם בכל הארצות שהם כולם מחת
לשלטון של "מאפיה עולמית" שהראש שלהם זה
השטן בעצמו .ותראו שמעכשיו הכל ישתנה עוד
יותר בעולם .תהיה נפילה קשה מאוד של
הכלכלה וזה כבר התחיל בגדול בכל מקום
בעולם ,יהיו גם מלחמות מאוד גדולות והרסניות.
יהיו אסונות טבע שקשה להאמין שזה יכול להיות
בכלל אבל זה יהיה .אוכל יהיה מאוד קשה להשיג
וכולנו נהיה בסכנת חיים אפילו אם יהיו לכם
מחסנים של אוכל זה לא יספיק ,לא ,ולא רק זה
כי תמיד יהיו אנשים רעבים שאם ייוודע להם
שיש אוכל אצל משהו ,אז הם יהיו אלימים ביותר
כדי להשיג את זה.
עם ישראל ,העברות שלנו הן מאוד גדולות,
מאוד גדולות .ה' שלח את היטלר ימח שמו וזכרו
להציל את עם ישראל שבאירופה .איך אתם
תשאלו? להגיד שהיטלר הציל את עם ישראל
באירופה הרי הוא רצח בדם קר את הרוב הגדול
של יהודי אירופה אז איך הוא הציל אותם? נכון

ועניינים ויש להם כל מיני דרכים שלא נדע להרוג
את רוב האוכלוסיה של העולם,
ובמיוחד יש להם רצון מיוחד להרוג את כל
היהודים .כי השטן יודע שעם ישראל הם תחת
השלטון של הקב"ה ואם הוא מצליח לחסל את
עם ישראל ,או בשיטות האכזריות והקטלניות ,או
בדרך שהוא גונב להם את הנשמה ומכוון אותם
לדברים אסורים ,שזה רצח נצחי ליהודים ח"ו.
כל השיטות של להרוג את רוב האנשים הן
ידועות כמו מחנות ריכוז ,וגם בארץ יש מחנות
בשביל יהודים ה' ישמור .וחוץ מזה הם יגרמו
למלחמות בכל העולם ואנשים ימותו מזה .וגם לא
יהיה מספיק אוכל ואנשים ימותו מרעב.
ואחרי כל זה הם יודעים שהשביט ,המיני שמש
עם  7כוכבי לכת וזנב עם מיליוני אסטרואידים
ומטאורים ,יגיע כמו שמתואר בזוהר הקדוש .הם
יודעים כי כאשר זה יגיע יהיה הרס שקשה
להאמין שקיים .וזה יגמור על האנשים שהם לא
רוצים שיחיו .וזה יהרוס שני שליש של העולם,
הם יודעים את זה ,הרשעים .ולכן יש להם את
הבונקרים שלהם עמוק מאוד בתוך האדמה .והם
מאמינים שהם ישרדו ויצאו החוצה ולא יצטרכו
להמשיך את הרצח רק ייקחו את האנשים
שנשארו לעבדים או את האנשים שבאו איתם
בתוך הבונקרים .כמו טכנאים וכל מיני אנשים
שעובדים כדי שהבונקר יפעל ויהיה להם מים
חמים וכו' וכן כל מיני אנשים שנצרכים להם בתור
סוג של עבדים.
ש :ראינו שדבר קטן מדליק אש גדולה ,באמריקה
ובעוד מקומות.
ת :הקב"ה עושה דברים קטנים שגורמים להרס
ענק .כמו שרק מאמר אחד שאפיקורס כותב יכול
לקלקל אלפי יהודים וזה באותו פרופורציה זה
אותו דבר .הרשעים ,מספיק שעושים דבר קטן
זה יכול לגדול לדבר ענק ח"ו .אבל אם אנחנו עם
ה' זה מבטל את כל הרשעות ואז לשטן לא תהיה
שליטה יותר והוא יעלם לנצח .ואני מקווה שעד
פסח הקרוב נרגיש באמת עם כל הלב את יציאת
מצרים.

הוא רצח וייענש עד הסוף אבל כמו שאמרנו
הרבה פעמים ,יהודי אירופה ירדו בצורה איומה
ונוראה מהיהדות שלהם .וכדי להציל אותם
הקב"ה היה צריך להחזיר אותם בתשובה.
ומאחר שרוב היהודים באירופה היו כ"כ תפוסים
עם היצר הרע של הגויים ,הם הפכו לחילונים,
התבוללו ולא שמרו מצוות.
אז רק השיטות של הנאצים השיטות האכזריות
של הנאצים ,יכלו להחזיר אותם לשיווי משקלם,
לתורה ולהקב"ה .ולכן רוב הנשמות של היהודים
באירופה לפני שנרצחו ע"י הנאצים הרשעים עשו
תשובה אמיתית ,ובלי הסבל הזה הם לא היו
מסוגלים להתנתק מעולם השקר ולהגיע לעולם
של חיי תורה שהיא האמת.
ה' הציל אותם והרבה מאיתנו שחיים והולכים
כיום על כדור הארץ .אנחנו גלגולי נשמות של
אותם האנשים שהלכו שנרצחו במחנות ריכוז
באירופה במלחמת העולם השניה .אנחנו ,עם
ישראל אנחנו צריכים להתאושש ולהגיע בחזרה
לאמת ,להקב"ה לתורתו .אנחנו לא נהיה מתחת
לשלטון של הרשעים הרבה זמן .אבל עכשיו
אנחנו תחת השלטון של אותם הנאצים ושוב הם
רוצים לחסל אותנו ,אם זה דרך מגיפה ,או דרך
שליטה גמורה עלינו כדי להפוך אותנו לעבדים
כמו במצרים או להשתלט על הלב ,על השכל
שלנו ולעשות מאיתנו "זומבים" בלי יכולת לחשוב
ולפעול כבני אדם רגילים ,רק לפעול ח"ו כמו
גלמים שעושים את רצון השטן ח"ו.
אני מזהיר אתכם ,השלבים הבאים יהיו הרבה
יותר קשים מהקורונה .נצטרך עם כל הביטחון
ועם כל הכח שיש לנו ,לחזור להקב"ה לגמרי,
בלב ,בשכל ,ובנשמה ,לגמרי ,להיות נאמנים לו,
להקב"ה ולשליח שהוא שולח לנו משיח צדקנו.
אם עכשיו ברגע זה נחזור לאמת עם כל המהות
שלנו ,לא נסבול כל כך קשה וה' יציל אותנו ויביא
אותנו על כנפי נשרים על עננים וכו' לבית
המקדש השלישי .מהרגע הזה שנקריב קורבנות
בבית המקדש השלישי הצרות יעלמו לנו ונרגיש
רגיעה ושמחה מעל ומעבר למה שאפשר לדמיין.
נרגיש קלות בגוף ,אבל בהירות מאוד חדה
בהבנה ,בשכל .נרגיש שהנשמה שולטת עלינו ,זרים השתלטו על העולם ועל מדינת ישראל
נרצה לרקוד משמחה והגוף ירקוד בקלות ונקפוץ בנימין ,י"ח סיון תש"פ 10/6/2020
משמחה.
אוי עם ישראל,
עוד זמן קצר
אל תחשבו שבגלל שיש פתיחה מהסגר הגדול
והקשה שהפחיד את כולנו ,שבגלל שפתחו
יתעוררו בוקר אחד
עסקים ואפשר ללכת ברחוב די חופשי  -אל
לגמרי
והעולם יהיה אחר
תחשבו שזה סוף הצרות ושאנחנו חוזרים לחיים
הגשמיים שפעם היו .אל תחשבו שאין לנו מה
*
לפחד מהשלטונות או מהמלחמות או מהעוני
ומעוד דברים קשים כמו אסונות טבע ,חוסר אוכל
יפתחו את הברז
וכו'.
ולא יצא מים
הכל יהיה כמו ביציאת מצרים .אנחנו התחלנו
את התהליך האחרון של היציאה מהמצרים שלנו
האור
ידליקו את
שזה עגל הזהב ,הגשמיות המיותרת.
מעכשיו ה' יביא אותנו שלב שלב עד הגאולה.
ואין חשמל
נצטרך להיות תלויים פחות ופחות בהגיון
עם ישראל ,הרגע הזה שתיארתי עכשיו זה המוטעה ,שלנו ושל כל העולם .נצטרך יותר ויותר
יהיה ההתחלה של החיים האמיתיים שלנו .להיות עבדי ה' ועובדי ה' .ולדעת שלא רופאים
העולם כמו שהוא עכשיו הוא מלא רע ,הוא מלא ולא ראשי ממשלות ולא משטרות ולא חיילים ולא
עובדי השטן שחלק מהם נחשבים ליהודים ה' שום דבר אחר יכול להציל אותנו ,רק הקב"ה.
נצטרך להבין שרק הוא יכול להציל אותנו
ישמור .והם ינסו עם כל הכוחות שלהם לנתק
אותנו מאבינו שבשמים אבל אנחנו חייבים להיות בניסים .ונצטרך ניסים גדולים כדי לשרוד" .ומן
חזקים ,לא לפחד ,לא לפחד מהם .ה' יגלה הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים
בעתיד הקרוב את משיח צדקנו והוא יוביל אותנו .הנסתרים שהם יסוד התורה כולה .שאין לאדם
ויהיו כאלה שיגידו לא ,זה לא משיח ,לא יכול חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו
להיות ויגידו כל מיני סיבות למה לא יכול להיות ומקרינו שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של
שהוא משיח .ואלה שלא יכירו אותו ולא יקבלו עולם ,בין ברבים בין ביחיד אלא אם יעשה
אותו יעלמו .ואלה שילכו אחריו ,לא משנה מה ,המצוות יצליחנו שכרו ואם יעבור עליהם יכריתנו
עונשו") .רמב"ן סוף פר' בא(
יגיעו לנצח.
אני מבקש מכל יהודי ויהודי ,מכל יהודי ויהודיה יהודים שבאמת בכל המהות שלהם בוטחים
ומכל ילד וילדה .תתכוננו לעתיד הקשה בתפילה .ואוהבים את הקב"ה ומשתדלים לעשות את
ולעבוד על המידות ולעשות קשר חזק מאוד בלי רצונו ,בשבילם זה לא יהיה קשה לעבור את
ספקות עם הקב"ה .וזה יעשה את המעבר הזה הבעיות הקשות ,את המכות הקשות שיגיעו לכל
בין העולם הזה עם השלטון של רשעים לעולם כדור הארץ ולכל עם ישראל .רק מי שבוטח בו
במאה אחוז יזכה ליהנות מהניסים הגדולים שה'
הבא של נצח נצחים .עם ישראל חי.
יעשה לנו.
עם ישראל ,כדי להציל אותנו ולהרים אותנו
שאלות ותשובות
ש :כתוב שאין דוד בא עד שתתפשט המלכות  9יותר ויותר קרוב אליו ,אנחנו צריכים להוציא
מהראש שלנו ,מהלב שלנו את כל הדברים
חודשים .האם התחילו כבר ה 9-חודשים?
ת :התשעה חודשים כבר התחילו ...כמה אני לא הגשמיים שכל כך אנחנו אוהבים .וגם אוכל
יכול להגיד .ואנחנו לא צריכים לדעת מתי כל דבר מיותר ,דברים אלקטרונים מיותרים וכו' .אם
אנחנו צריכים ללכת לרופא ,אז ללכת אבל לא
קורה אבל זה התחיל כבר.
לסמוך על הרפואה ,כי עוד מעט לא תהיה רפואה
ש :מה אתה אומר על המהומות באמריקה?
ת :הכושים באמריקה זה חלק של התוכנית .בצורה של בתי חולים וטכנולוגיה וכו' .כי לרוב הם
הרשעים רוצים להפוך את כולם לעבדים ,לא רק רשעים וכמו שראינו בניו יורק שרצחו בדם קר
את היהודים אלא גם כל מיני אנשים ,אבל הם יהודים רבים ואמרו שהם מתו מקורונה ,זה היה
רוצים שהרוב ימותו .הם רוצים איזו כמות הרבה שקר ענק .והיהודים האלה שהלכו לעולמם ,הם
יותר קטנה של עבדים שיישארו להם .וכדי היו הקורבנות לעברות שלנו ,של הדור שלנו .אבל
להשתלט על הכל הם גורמים לכל מיני בעיות הם לא היו דווקא הרשעים ,הם היו הקורבנות של

הדור שלנו .היהודים האלה לא רק שנפטרו
בצורה קשה ביותר ולא מהקורונה .הרבה מהם
מתו מרעב ומצמא .וזה מדהים שזה קורה
בחברה כל כך עשירה ,כמו בגרמניה במחנה
ריכוז .וכיום ארה"ב הגדולה והעשירה בשנת
 2020קשה להבין ,קשה לעכל שזה לא גרמניה
של שנות .1939-1944
בארצות הברית העשירה ,המדינה הכי חשובה
בכל העולם כביכול יש אנטישמיות ברמה לא
פחות אכזרית מגרמניה הנאצית.
עם ישראל ,היהודים האלה המסכנים מתו בלי
שנתנו למשפחות שלהם להיות לידם ולהיפרד
מהם וגם מתו בלי וידוי .איזה דבר זה?
אנטישמיות מעל ומעבר .אכזריות ענקית שבבית
חולים שזה מקום בשביל לרפאות ,לעזור ,להיות
אנושיים דווקא שם רוצחים .הכל שקר וזה תמיד
היה שקר ...כי מי שלא מאמין ,מי שלא מתפלל
ויודע שרק הקב"ה הוא הכל יכול ,שרק הוא נותן
ולוקח חיים .מי שלא מאמין שיש עולם הבא ,גם
בשביל עונש וגם בשביל שכר .לא יוכל לשרוד
בעולם הזה וזה כולל גם את הגויים.
כל בני אנוש חייבים להאמין בהקב"ה שרק הוא
הכל יכול .חייבים להאמין שיש שכר ועונש גם
בעולם הזה וגם בעולם הבא .היהודים חייבים
בנוסף לזה להאמין בכל מה שכתוב בתורת משה
ולבצע את זה .וללמוד תורה יום ולילה .ומעל הכל
לאהוב את הקב"ה ,את תורתו יותר מהחיים
שלנו .להיות מוכנים לעשות את רצונו ,לא משנה
מה .להיות נאמנים לו לא משנה מה ,לו ולתורתו.
נוסף לזה ,כמו שכתוב בהרבה נבואות שלנו,
של היהודים ,שיהיו מכות קשות לפני הגאולה.
ומשיח צדקנו יגלה את עצמו בתקופה הזאת אבל
אנחנו לא יודעים בדיוק מתי .דבר אחד ברור
שהוא חייב להיות כבר פה ,ואנחנו חייבים מהר
מאוד לשנות את התלות שלנו בגשמיות,
בגשמיות המיותרת שאנחנו כל כך תלויים בה.
ולהיות רק תלויים בהקב"ה ולא לפחד.
אם זה נראה שאין אוכל ,או אין כסף לקנות
אוכל .או אין חשמל וכו' ה' בכל אופן יציל אותנו.
והגוף שלנו לא יהיה רעב ויהיה לנו אור בבית
אפילו בלי חשמל .ויהיה לנו כל מה שנצטרך
בשביל לשרוד .לא נהיה תלויים בשקר ,רק
באמת והאמת המוחלטת היא שאין עוד מלבדו,
והוא הכל יכול .הוא ברא את כל היקום ,והא ברא
את הבן אדם ונתן ליהודים בני אברהם יצחק
וישראל את התורה הקדושה כדי שנוכל לחיות
חיים טובים ,חיים של תורה מצוות ומעשים
טובים .חיים בלי צרות ,בלי דאגה לפרנסה .אבל
עם ישראל שקיבל את התורה ,את לוחות הברית
עלו מאוד גבוה .הקב"ה הרים את הר סיני מעל
ראשם והם אמרו נעשה ונשמע .ומאז יש יהודים
בתקופות שונות שעולים ויורדים ,עולים ועוד פעם
יורדים.
והגויים יותר ויותר מקנאים בנו כי רק לנו
הקב"ה נתן את התורה הקדושה .אבל בגלל זה
העמים שונאים אותנו ומקנאים בנו .הם יודעים
שהתורה זה המפתח לכל האמת בעולם ומנסים
בדרך של גשמיות ובכל דרך אחרת להגיע לרמה
של היהודים עם התורה אבל הם לא מצליחים.
הגויים בנו ברשות ה' ממלכות אדירות וחזקות,
שלטו על רוב העולם .היוונים ,הרומאים וכו' כולל
עכשיו ארצות הברית ואירופה ,אבל כולם נפלו.
וגם עכשיו ארצות הברית נופלת ואנגליה נופלת
ואירופה נופלת ורוסיה נופלת וכל העולם נופל .כי
רק העם ה"פיצי" הקטן הזה יש לו את הכח ,את
השמירה של הקב"ה .רק אנחנו יכולים לשרוד
את ההרס שיהיה בעתיד הלא רחוק בכדור
הארץ .וגם גויים אבל לא הרבה ,ישרדו ,אלה
שבלב שלהם הם מאמינים .הם מבינים את
האמת ומוכנים לקבל את האמת לגמרי.
עם ישראל ,הכל תלוי בנו .כמה שלא נפחד
מהרשעים ,כמה שלא ניתן לשונאי ישראל
להשפיע עלינו ,על המחשבה והרצון שלנו .הם
רוצים שנאמין שזה לא הקב"ה אלא המדע
הרפואה וכו' שח"ו מצילה אותנו אבל לא ,זה רק
הקב"ה.
ועכשיו אנחנו התחלנו את המכות שנסבול מזה
מכה אחרי מכה עד הסוף ,עד משיח .והמכות
האלה יביאו את המאמינים להאמין יותר ויותר
ולהיות יותר ויותר קרוב להקב"ה .כי הם יבינו
וידעו לקבל בשמחה שבזה הקב"ה מציל אותנו.
הם לא ימותו מרעב או מכל דבר אחר ,הם יחיו
ויקבלו את משיח צדקנו.
העיקר לא לפחד מאף אחד בעולם ,ולא משום
אסונות טבע או מזה שאין אוכל ,אין כסף לא
משנה מה לא לפחד .הקב"ה הוא יציל אותנו.
ושוב אני אומר יהודי שמאמין ממש בהקב"ה יכול
להסתלק מהעולם הזה וגם להינצל .כי יש צדיקים
שהולכים לעולם הבא בשביל לתקן את עם
ישראל.

שוב אני רוצה לומר שאין מוות מוחלט לעם
ישראל .יש שעוברים מהעולם הזה לעולם הבא
ואחר כך חוזרים לעולם הזה בתחיית המתים.
ואז כולנו נעלה ונעלה ונעלה ואני לא יכול לתאר
איזו הנאה תהיה לנו.
אם יש ביניכם אנשים שלא יכולים להבין למה
אנחנו צריכים לעבור כל כך הרבה סבל אפילו
שעשינו עברות אז האנשים האלה לא מאמינים.
הם לא מרגישים את האהבה שיש להקב"ה
אלינו .הם לא תופסים את הטוב שהוא רוצה
לשפוך עלינו מכל הכיוונים .כנראה שהם לא עברו
צרות כאלה שבתוך הצרות הרגישו את
המתיקות ,את האמת של למה אנחנו בעולם
הזה ,ואני מרחם עליהם.
עם ישראל הוא עם ברמה רוחנית שכלית מאוד
גבוהה .מי שלומד תורה ,מי שחי חיים של תורה,
אפילו עם הצרות ,הוא שמח כי יום יום ,רגע רגע,
הוא רואה ניסים .והניסים האלה מעלים אותנו
כל-כך גבוה עד שמרגישים חזק את הנוכחות של
הקב"ה ,וזו המטרה שלנו בעולם הזה ,להגיע
לנקודה כזאת.
אני בטוח שרוב האנשים שקוראים או שומעים
את המסר הזה לא יבינו .אבל אולי אלה
שמחפשים את המסרים שלנו ומחפשים את
האמת הם כן יבינו ,כי הם מבקשים את הגאולה.
אבל הגאולה היא רק לאנשים שרוצים רוחניות,
את ההנאות הרוחניות .זה נקרא להיות עם
חופשי בארצנו ולא השקר של הציונים שחושבים
שלחיות בהפקרות בארצנו זה נקרא עם חופשי
ח"ו.
אנחנו ,עם ישראל האמיתי גרים בארץ ישראל.
לעומת זאת היהודים שברחו מהאמת ,הם גרים
במדינת ישראל .אבל מדינת ישראל כבר במצב
קשה מאוד ורשעים זרים השתלטו גם על העולם
וגם על מדינת ישראל לפחות הם חושבים
שהשתלטו .אבל את המושג של ארץ ישראל ,את
המעלה של ארץ ישראל ,ואת המהות של ארץ
ישראל הם לא מבינים.
כי היהודים הלא מאמינים נמשכים לכל
העברות הכי שנואות על הקב"ה ובגלל זה אין
להם אפשרות לשלוט .אין להם שום אפשרות
לנצח כי המלחמה האמתית שעומדת לפנינו,
כולל המכות שיהיו זו תהיה מלחמה בין השטן
ובין הקב"ה וכל הנאמנים והמאמינים בו .ולכן אין
בכלל אפשרות שהמדינות הגדולות והחזקות,
שהם טובעים בעברות ענקיות ינצחו ,כי רק
הקב"ה הכל יכול והוא ברא את הכל .את כל
היקום ואת כל מה שיש בו .ואת הרשות לשטן,
גם הקב"ה ברא ,כדי לנסות אותנו וכדי להעלות
גבוה את הפנינים המשובחים של עם ישראל.
לעומת אוכלוסיית העולם אנחנו מאוד קטנים
מבחינת הכוחות אבל יותר חזקים ויותר עמידים
נגד הרשעות מכל העמים שבכל העולם .בגלל זה
שהם רוצים כ"כ את ארץ ישראל .בגלל זה הם
הכניסו את היטלר ימ"ש ואת מוסליני ימ"ש ,ואת
כל הרשעים.
בגלל זה הם בחרו לחסל את עם ישראל כי רצו
לשלוט בלי הקב"ה ולהוכיח שח"ו הכוחות שלהם
עם כל הידע הטכנולוגי שלהם יכול לנצח את
הקב"ה ח"ו .ומלחמת העולם השניה הייתה
כביכול בין הארצות המערביות ובין היטלר
מוסליני וכו' .אבל זה לא היה כך ,כי כל המדינות
"הטובות" כביכול רצו לעזור להיטלר לחסל את
היהודים ה' ישמור ולא הלך להם וגם לא ילך
להם.
עם ישראל ,אנחנו נצחיים והרשעים יעלמו.
אנחנו נקבל משיח צדקנו ברחמים ,בשמחה.
ונכנס לבית המקדש לנצח ,נקריב קורבנות
ונמשיך לנצח נצחים.
ועכשיו אגיש משהו לתושבי חו"ל :אני מאוד
מרחם על כל היהודים בחו"ל .אל תחשבו שתמיד
תוכלו לטוס ,אם קניתם דירות פה כדאי לעבור
אפילו שיש עדיין מלכות של רשעות ,ורשעות
ששולטת פה אבל כדאי להיות פה לעומת מה
שהולך להיות בארה"ב :גם אסונות טבע וגם רצח
פשוט והרס גמור וזה יהיה בכל העולם .ושליש
העולם שלא יהיה פגוע מזה ,זה השליש שארץ
ישראל בו .ה' יסלק את הרשעים מארץ ישראל או
יהרוג אותם או שימותו בחו"ל .זה כתוב בנבואות
שאדום תחרב ורוב העולם זה אדום .אפילו
מדינת ישראל היא אדום וארץ ישראל שייכת אך
ורק ליהודים.
אני מבקש מעם ישראל לא משנה מה ,אם
אפשר להגיע לארץ ישראל ולא למדינת ישראל,
תגיעו ולא לחכות תגיעו לארץ ישראל ולא למדינת
ישראל .וגם מי שגר במדינת ישראל יכול להינצל
אם יעשה תשובה .בעתיד הקרוב יקרו דברים
ומצבים קשים מאוד שיוכיחו לנו כמה שזה מסוכן
לגור בחוץ לארץ ,וכמה שהרשעים שולטים

ורוצים לרעתנו.
אני מתחנן לכל יהודי אמיתי בחו"ל להגיע כמה
שיותר מהר .לפי הנבואות ארץ ישראל תגדל
בצורה של נס .לא לשכוח ,כשהיה בית המקדש,
ארץ ישראל היתה הרבה יותר גדולה ולא בגלל
שכבשו ארצות שונות אלא בגלל שהקב"ה מתח
את ארץ ישראל .וכשיצאנו לגלות הקב"ה צמצם
את ארץ ישראל.
וכשמשיח יתגלה וישב בבית המקדש ,שוב ה'
יגדיל את ארץ ישראל ואז יהיה מקום לכל
היהודים וגם לגויים שמאמינים ונאמנים.
ש .האם הקורונה שוב מתפשטת?
ת .זה לא משנה ,הסכנה זה לא מהקורונה.
הסכנה היא שלא ירצחו בבתי החולים בני אדם
ויגידו שזה קורונה .נכון ,יש אנשים שמתים מזה,
זה לא נוח זה לא נעים הקורונה .אבל כל שפעת
יכולה להיות פחות או יותר קשה וכל שנה מתים
משפעת .אבל עכשיו הרשעים מוסיפים מספרים
עד שלא משתלטים על המספרים.
ומה מרוויחים כשמוסיפים מספרים? הכל זה
כדי להפחיד ולהשתלט על העולם ,זה כל העניין.
ויש להם עוד שיטות שעדיין לא השתמשו .שיטות
יותר פשוטות אבל יותר קטלניות .גם המהומות
באמריקה וכל מה שקורה בעולם כל מה ששייך
לבני אדם זה הכל עשוי על ידם בשביל לבלבל.
לגרום לשנאה בין גוי ליהודי ובין גוי לגוי ולעשות
בלגן בעולם .וכאשר העולם בבלגאן ויש היום
בעולם בלגן ואז יותר קל להשתלט עליו .יש
תירוץ טוב להשתמש בכח צבאי ואז יותר קל
להשתלט על העולם וזה פשוט הרעיון שלהם גם
בארץ וחייבים להבין את זה.
כל יהודי מאמין הוא הבן האהוב של הקב"ה.
דניאל ,כ"ג סיוון תש"פ 15/6/2020
שאלה :אנשים שאלו למה אנחנו לא מתייחסים
לבעיות עם החיסונים ,הגי ,5-החומרים בחלב
וכו' ,מה נאמר להם?
דניאל :יש איזה קבוצה של רשעים שרוצים
להשתלט ולמחוק את היהדות ובכלל רוצים
להשתלט על העולם ,הם כבר קיימים מאות שנה
וביניהם אנשים מאד חשובים כביכול שמנהלים
את הדבר הזה ,אבל – זה לא העניין שלנו .אנחנו
לא צריכים לפחד מכל הטכנולוגיה וכל הדברים
שהם רוצים לעשות לנו אפילו לא כדאי לדבר על
זה ,זה רק מכניס פחד שאין לו מקום אצלנו.
אבל אנחנו צריכים ,ברור ,כל יהודי ויהודיה
לחזור בתשובה מייד ,וגם להשתדל מייד לעלות
לארץ ישראל כי זו ארץ הקודש ,וגם זה חלק של
תשובה .לא למדינת ישראל ,להגיע לארץ ישראל.
ה' יציל כל יהודי ויהודיה שעושים תשובה אמיתית
עם כל הלב ,ואני מתייחס גם לחרדים ,גם אנחנו
צריכים לעשות תשובה כי אנחנו לא כל-כך בסדר,
יש תמיד אנשים שהם בסדר ,אבל לרוב אנחנו
לא כל-כך בסדר ,אנחנו חייבים לחזור בתשובה
ובאמת להיות עבדים לה' ,להיות עבד ה' זו
הדרגה הכי גבוהה ,אם זה באמת אם זה עם כל
הלב – זו הדרגה הכי גבוהה שיהודי יכול להגיע.
אנחנו לא צריכים לפחד מהאויבים שלנו ,אנחנו
לא צריכים לפחד מזה ,אנחנו צריכים לפחד אך
ורק מהעבירות שלנו ,והאויבים שלנו יודעים מצוין
שאם אנחנו לא עם ה' חס-ושלום ,אם אנחנו לא
עושים את המצוות או לא משתדלים לפחות ,אם
אנחנו לא משתדלים להתקרב אליו ,להיות איתו
ולהיות נאמנים לו – אזי הם יודעים שה' יתן להם
להעניש אותנו .הם יודעים שה' שונא זימה ,שה'
שונא שקר.
ה' רוצה שכל היהודים האמיתיים יהיו נאמנים
לו ולתורתו כי זו האמת והם יודעים את זה .ובכל
אופן הם מנסים לנצח את הקב"ה חס-ושלום,
אבל עוד מעט הם יבינו שזה לא יצליח ,אי-אפשר
לנצח את הכל יכול .בשנייה אחת ה' יכול למחוק
את כל הרשעים ,אבל אנחנו צריכים לחזור
בתשובה ,כי אם לא נחזור בתשובה – ה' לא יתן
לנו להמשיך לחיות .אנחנו חייבים להיות עם ה'
לגמרי ,עם המצוות ,לשמור להיות קרובים לתורה
לנצח ,לנצח נצחים.
ואם לא – אז ה' נותן לרשעים את הכח לנצח
אותנו אם אנחנו לא שייכים אליו .אנחנו חייבים
לדעת – אם יש פחד – זה בגלל העבירות
שלנו ,כי יהודי שמשתדל שלא יהיו לו עבירות נגד
הקב"ה – לא מפחד מבני-אדם ,הוא לא מפחד
מהטכנולוגיה של הרשעים.
אנחנו צריכים לפחד אך ורק מהקב"ה ,אבל לא
לרעוד מפחד ,אנחנו צריכים לפחד כמו בן מאבא.
אבא אוהב את הילדים שלו ,אבא רוצה את
טובתם של הילדים שלו ,לחנך אותם שילכו תמיד
ַּקיר לִי
"הבֵן י ִ
בדרך התורה שזו דרך האמתֲ .
ׁש ִעים" )ירמיהו לא יט( אבל גם
ׁש ֲע ֻ
ֶא ְפ ַריִם ִאם יֶלֶד ַ
אם הילד לא בכיוון הנכון הוא לא שונא את אבא

ביחד ,לא משנה מה וזה כבר התחיל וזה צריך
להמשיך ,צריך יותר ויותר להיות עם אחד
בישראל.
)המשך התשובה לשאלה הראשונה(
בכל אופן – הרשעים לא יכולים להרוג אף
יהודי בלי רשות של הקב"ה .הם לא יכולים
לעשות כלום בלי הרשות של הקב"ה .ולמה ה'
נותן להם רשות? כי אנחנו לא עושים תשובה כמו
שצריך ,וכל הרשעות צריכה להתגלות כדי שנוכל
לראות את זה ברור ,הם כל-כך שיכורים
מההצלחות שלהם ובלי בושה ופחד מגלים את
כל הרשעות והחטאים שלהם .הם לא תופסים
שהם צריכים ממש לפחד מהקב"ה.
מאיתנו היהודים אין להם מה לפחד ,ואין לנו
מה להילחם נגדם ,אלא נגד החטאים והעבירות
שלנו.
ש .כלומר כל הבעיות שלנו מהרשעים ,טרגדיות,
אסונות ,בעיות בריאות ועוני – נובעות מהעבירות
שלנו ,מהחוסר קדושה והצניעות שלנו?
ת .כן אבא ,זה נכון! הדור הזה פשוט הכי חלש
בקדושה ,הקדושה פשוט לא חשובה כ"כ בעיני
הרבה יהודים ,אפילו יהודים הנחשבים כחרדים.
הקדושה זה הדבר שה' רוצה הכי הרבה ואת
הזימה ה' שונא הכי הרבה .ואנחנו חייבים לנקות
את עצמנו ,לטבול במקווה של קדושה להתנהג,
לחשוב ולשמור על הקדושה שלנו .להתלבש
וללכת ברחוב שיראו שאנחנו קדושים.
אסור לנו לשכוח – ה' רוצה אך ורק יהודים
טהורים .קדושים תהיו ,קדושים תהיו ,קדושים
תהיו.
)קטע מהחוברת קורונה  ,1מסר של דניאל:
אני לא יודע כמה זמן יש לנו – אך לא נשאר
הרבה זמן ,המכות יגיעו אחד אחרי השני .אני
מבקש מכם – אנחנו אחים ואחיות לנצח –
התורה מבוססת קודם כל על קדושה "קדושים
תהיו" ואי אפשר להיות קדושים כאשר האחיות,
האימהות ואפילו הסבתות לא לבושות בצניעות –
גרביים דקים בצבע הרגל ,חצאיות קצרות מידי
וצמודות ,פאות יפות מושכות עין ,איפור אסור על
העיניים ,אודם על השפתיים שגם הוא אסור,
ואפילו נעליים המושכות תשומת לב .יש אחריות
לכל אמא לדאוג לצניעות שלה ושל הילדות בבית,
אי-אפשר ללכת בחוסר צניעות ולעורר את היצר
הרע אצל כל מי שמסתכל עליה .תתחילו מזה(.

שלו ,באיזה מקום הילד יודע שאבא רוצה את
טובתו ,ובעזרת ה' ,בסופו של דבר אם הוא ישמע
בקול ה' אז הוא יגדל ויהיה בחור מלא שמחה ולא
יפחד מזרים או ממה שהם יכולים לעשות לו כי
הוא יודע כי אבא שלו הוא הכל יכול ,הוא יודע
שאבא שלו ישמור עליו ולא משנה מה ויביא אותו
בסופו של דבר לבית המקדש ושם נקריב
קורבנות ונחיה לנצח.
ואם ישנם בני-אדם שחושבים שהם יכולים
להיות במקום הקב"ה חס-ושלום ,הם טועים ,אף
אחד מהם לא ישרוד.
אנחנו לא צריכים לפחד ,אפילו אם אנחנו נגיע
למוות  -אנחנו צריכים לדעת כי יהודי לא מת
לנצח – הוא חי תמיד ,רק בצורה אחרתּ" .גַם ּכִי
ּGתה ִע ָּמדִי"
ְמוֶת ,לא ִאירָא רָע ּכִי ָ
ֵא ֵל ְך ְּבגֵיא ַצל ָ
)תהילים ,כג ,ד( .ולפעמים הקב"ה לוקח את
הצדיקים ,בזמן האחרון הוא לוקח את הצדיקים
הכי גדולים .בעשרים שנה האחרונות ה' לקח
המון מהצדיקים הגדולים הזקנים לעולם הבא.
המוות של צדיקים כל-כך גדולים ,כל-כך נאמנים
לקב"ה זה עבורם כמו לעבור מחדר לחדר ,זה לא
משהו קשה ,זה משהו טוב ומובן מאליו .הם לא
סובלים ,ה' שומר עליהם בעולם הבא בגן עדן עד
שיהיה בית המקדש השלישי ,ואז יקומו המתים,
אלה שזוכים לזה יקומו חזרה לעולם הזה וימשיכו
הלאה לעלות ,לעלות ולעלות.
זה העתיד של עם ישראל ,אם אנחנו נאמנים
לקב"ה .ואנא ,אני מבקש מכל יהודי – במקום
לרעוד מפחד מהרשעים – לחזור בתשובה ,גם
החרדים ,תחזרו לאמת.
עוד מעט לא יהיו הבדל בין ספרדי ואשכנזי ,בין
חוזר בתשובה למי שנולד חרדי ,בין מי שלומד כל
היום בכולל ובין מי שחייב לעבוד לצורך פרנסה
ולומד בלילה וכו' – לא יהיו אנשים יותר חשובים
או פחות חשובים כי בעיני הקב"ה – כל יהודי
מאמין הוא הבן האהוב שלו.
לא יהיו רבנים כאלה וכאלה שמפרידים בין
קבוצות שונות שזה היה טוב בתקופות של
ההיסטוריה בשביל לכוון ולחזק קבוצות קבוצות
בארצות שונות .עכשיו זה ישתנה – משיח יגיע
וכולם יהיו איתו ,וזה לא משנה מאיפה הוא בא,
אם הוא בא מארצות ערב ,מאירופה או לא משנה
מאיפה.
עם ישראל יהיה עם אחד ,הם יתחתנו אחד עם
השני ,הם יתפללו ביחד ויהיה להם רבי אחד וזה
המשיח ,ויהיה לנו את הקב"ה שהוא הכל יכול המכה הבאה תהיה ב...
דניאל ,מוצ"ש כ"ח סיוון ,תש"פ 20/6/2020
וזה יהיה העתיד.
ש .כלומר ,העבירות שלנו נותנות כח לרשעים?
ת .ודאי וודאי ,אם היינו כולנו צדיקים – ה' לא
היה צריך להביא את הרשעים האלה ,ודרך אגב
 הרשעים שנמצאים עכשיו הם אותם רשעיםשהיו לפני דורי דורות ,הם חזרו כדי להשלים את
התיקון שלנו אבל רק ה' יגמור את העבודה והוא
יחסל את כל אלה .אמנם גם הם יכולים לעשות
תשובה אבל אין הרבה סיכוי שיעשו תשובה ,ה'
יחסל את כל הרשעים וישאיר את עם-ישראל
האמיתי.
ובארץ-ישראל ,ה' ימתח את ארץ ישראל ,ארץ
ישראל תגדל כמו שהיתה פעם ,בזמן בית
המקדש היו עשרות מיליוני יהודים שגרו בארץ
ישראל .אז ארץ ישראל היתה הרבה יותר גדולה
ועכשיו ה' יגדיל שוב את ארץ ישראל כמו
שהייתה פעם .אמר רבי יוחנן :עתידה ירושלים
שתהא מגעת עד שערי דמשק) .שיר השירים
ז,ד .מדרש רבה(.
שאלה :באחד מהתיקשורים האחרונים כתבת:
"ליהודים בחו"ל ,כשהמגיפה תירגע ,תעלו מיד
ארצה ,לא תהיה לכם הזדמנות נוספת!" .כיום
יהודים לא יכולים לעלות ארצה ,מה לעשות?
ת .כרגע רק יהודים עם דרכון ישראלי יכולים
לעלות ,אבל ברגע שהשמים יפתחו היהודים יגיעו
ארצה בהמוניהם ,האנשים מפחדים ורועדים
מפחד .ואני רוצה שיבינו שהם עולים לארץ
ישראל ולא למדינת ישראל שהרשעים שולטים
פה .אתם מגיעים לארץ ישראל עם אהבה לכל
יהודי ויהודיה ,לא תהיה השנאה שיש עכשיו בין
עדה לעדה ,בין קבוצה לקבוצה ,ה' לא אוהב את
זה .בגלות זה היה חייב להיות כי בכל ארץ היו
חייבים לשמור על עצמם .בכל ארץ ,בכל קבוצה
היה צריך להיות מנהיג יהודי צדיק שינהיג את
הקהילה ,אבל עכשיו יהיה אחד וזה המשיח .אז
להתכונן – לזרוק את כל הדעות הקדומות שלכם,
אחד נגד השני ,אשכנזים נגד ספרדים ,ספרדים
נגד האשכנזים ,כל הקבוצות אחת נגד השניה כל
הזמן .די ,זה ניגמר.
יהודי אמיתי שייך ישירות לקב"ה וזו עבירה
גדולה לזלזל ביהודי – בגלל מקום לידתו או
מאיזה עדה הוא בא ,או לא משנה מה ,זה נגד
הדין וזו עבירה .עכשיו אנחנו נלמד איך לחיות

אבא אבא ,אני מאד מאד מפחד ,מפחד על
היהודים בחו"ל ,מאד .וקבלתי מסר שמפחיד
אותי עוד יותר ,המסר אומר שיקרה משהו ,משהו
גדול מאד שישפיע מאד חזק על כל העולם .אני
מרגיש שזה יהיה בסביבות תשעת הימים
)מראש חודש אב עד ט' באב ,מ ,(22/7/2020
אולי קצת לפני אולי קצת אחרי ,זו ההרגשה שלי.
איך שלא יהיה אם אנחנו מסתכלים על מה
שקרה בשנה האחרונה – בארה"ב ,אירופה,
בארץ ובכל העולם – איזה מצב קשה ומפחיד
ואני מרגיש שהמכה הבאה תהיה בחו"ל.
אני מבקש מכל אחד ואחד תחזרו בתשובה,
תעזבו את כל הדברים השנואים על הקב"ה ,את
כל המשחקים המטומטמים שמטמטמים את
הנשמה.
עם ישראל ,אנחנו בסוף! אתם לא מבינים?
כמה מכות אנחנו צריכים לקבל כדי להבין
שצריכים לחזור בתשובה? אם לא נתעורר עכשיו
זה עלול להיות מאוחר מידי! עם ישראל ,אני
מבקש מכם ,אני אוהב אתכם ויותר מזה – ה'
אוהב אתכם! אני מבקש בשם הקב"ה  -תחזרו
בתשובה!
מי שיכול שיקום ויעלה ארצה ולכל מי שירד
מהארץ יש דרכון ישראלי ,תגיעו לארץ ישראל,
אמנם הרשעים שולטים פה – אבל הקב"ה לא
יתן להם לשלוט הרבה זמן! אני מבקש ,אני
מבקש עם כל הלב – תחזרו לארץ-ישראל ,לא
למדינת-ישראל לארץ-ישראל .השלטון במדינת-
ישראל הוא כמו השלטון שבכל הארצות ,ארץ-
ישראל זו הארץ שהקב"ה הבטיח לנו ,ורק
הקב"ה שולט פה ,אמנם הוא שולט גם בכל
העולם והוא ברא את כדור-הארץ ואת כל הגויים
ואת הכל הכל הכל ,אבל יש לנו הבטחה כי מי
שעם הקב"ה – לא יסבול ולא ימות ויחיה לנצח
נצחים.

ואז כל הרשעים יעלמו.

בנימין ,יא טבת תש"פ 8/1/2020
שאלות ותשובות
ש .מה אתה אומר על זה שהאמריקאים הרגו את
סולימני האירני?
ת .זה שהאמריקאים רצחו את סולימני זה ודאי

מה שיתחיל את מה שיקרה .עכשיו העולם נמצא
בסכנה גדולה אבל זה היה צריך להיות .ה' הכניס
להם לראש לעשות את זה אבל זה חלק של
הסדר עולמי חדש והוא שולט בכל הארצות וזה
חלק מהתוכנית שלהם .ולא רק שהם שולטים
בכל הארצות אלא הם שולטים גם על כל האנשים
שאפילו לא יודעים ששולטים עליהם .ברור
שאירופה ואנגליה וארה"ב קנדה ,רוב דרום
אמריקה ,מקסיקו וכו' הם שולטים שם .הם
חושבים שהם שולטים כי באמת הקב"ה שולט
והוא לא יתן להם .ומה שהכי מצחיק זה שהם
שולטים גם פה בארץ ישראל במדינה ומנסים
לעשות מאיתנו גויים ,ה' ירחם .ודברנו על זה
המון בעבר אבל ה' לא יתן להם ,הוא יעצור אותם
וזה חלק של המלחמה וזה עוד מעט יהיה חלק
פעיל ,אבל ברור דבר אחד:
יש יהודים שלא משנה מה שעבר עליהם הם
נשארו יהודים מאמינים ושומרי מצוות אבל יש
יהודים שסטו מהדרך .אלה השומרי מצוות הם
יחסית הכי פחות ,ואלה שהם ממשיכים עם
השטחיות והגשמיות של העולם הזה והולכים
לכוון אחר הם הרבים לעומת הטובים שהם
מעטים.
יש בערך כשמונה מיליארד אנשים בכל העולם.
חוץ מזה יש כ –  15מיליון יהודים ,זה צחוק.
במיוחד שאנחנו יודעים שרוב הכביכול יהודים הם
ממש גויים .או שהתגיירו שלא כהלכה ,או שהם
פשוט החליטו להתחתן עם גויים וחיים כמו גויים
או נמשכו לכל מיני דברים אחרים.
איך זה יכול להיות שמעט יהודים ינצחו?
תראו את מדינת ישראל .שטח מאוד קטן עם
בערך תשעה מליון תושבים כולל הערבים .ויש
צבא שכולם פוחדים ממנו צה"ל כביכול .אבל זה
לא יעזור .הם לא ישלטו פה עוד הרבה זמן.
השעון כבר מגיע לשעה  12ועוד מעט זה יצלצל.
ש .אתה מתכוון לשעון הידוע של הבבא סאלי?
ת .מה שקרה עם הבבא סאלי והשעון זה אמיתי.
בסוף זה יגיע לזמן הנכון וזה יהיה הסוף .ואז כל
הרשעים יעלמו ,שום דבר לא יעזור להם.
והיהודים ,גם כך הם מעטים ,הם הרבה פחות
ממה שחושבים .כי הרבה גויים התערבבו בין
היהודים ,והיו הרבה יהודים שהלכו לצד של
הגויים .אבל הנשמות שלהם ,בכל אופן אם יהיה
להם אפילו "זיק" קטן של אידישקייט אמיתי ,ה'
יציל אותם .לא לפחד יהודים ,זה הבסיס של
הצורה של העולם שלנו כיום ,רבים מול מעטים.
ועלינו היהודים לעשות מה שצריך לפי התורה.
לא לפחד ולא להצטער .אסור להצטער על שום
דבר שהוא לא תורה כי אין זמן יותר .אנחנו
מתקרבים במהירות הבזק לסוף שזה יהיה
למעשה רק ההתחלה הגדולה .ההתחלה של
המתנה הכי גדולה שה' נתן לנו וזה התורה.
שבעזרת התורה אתם יכולים להגיע לנצח נצחים.
ש .מה אתה אומר על האנטישמיות הגוברת
בניו יורק ובעוד מקומות?
ת .לפני שנים כשאמרנו שזה יהיה צחקו ולא רצו
לשמוע )ניתן לשמוע מסרים קודמים בטל .בארץ
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אבל זה קורה ואמרנו ברור שהסיבה העיקרית
לכך היא שהשכינה עזבה את חוץ לארץ ולכן אין
שמירה כמו שהיה בעבר .כל יהודי צריך להחליט
לקום ולחזור לארץ ישראל ,כל נשמה יהודית
היתה פעם בארץ ישראל באחד הגלגולים שלה
ועכשיו זה הזמן לחזור ,חייבים לחזור.
רבי יונתן אייבשיץ זי"ע :זהו העניין חבלו של
משיח שיהיה סמוך לגאולה עד שרבים מחכמי
ישראל אמרו אתי ולא אחמיניה .והטעם כי
השכינה איתנו בגלות אם על בנים רטושה
לשמרינו ולעת הגאולה לא ישוב השכינה בפעם
אחת .רק השכינה תשוב מקודם לארץ ישראל
ואח"כ נשוב אנחנו לשם )רבי יונתן עצמו גר
בחו"ל( כי צריך הרבה דברים קודם לקיבוץ גלויות
וא"א אם לא השכינה במקומה )בארץ ישראל(.
וא"כ כשאנו בגולה ואין ה' בקירבנו )א.ה הכוונה
לשכינה שחזרה לארץ ישראל( יהיה עלינו צרות
ומצוקות כי אין כאן מגן .וזהו מאמר הפסוק ושב
ה' אלקיך את שבותך .כי מתחילה ישוב ה' לארץ
ישראל ואח"כ וקיבצך ולא בפעם אחת).תפארת
יונתן ,מאמר אייתי ולא אחמיניה(
ש .ירדו הרבה גשמים אבל היו נזקים לא רק
ברכוש אלא גם נפשות?
ת .היו כמה מקרי מוות משונים וזה בגלל
שהקב"ה בחר אנשים שהיו עסוקים בדברים
אסורים להשתמש בהם בתור דוגמא למה
שעומד להיות ובתור דוגמא למה שאסור לעשות.
בסופו של דבר רואים ש"הבוס" זה הקב"ה.
רוב האסונות האלה בכדור-הארץ זה בשביל
להחזיר יהודים לאמת .אמת זה אחד מהשמות
של הקב"ה ,זה לא בדיחה ,זה לא יעבור בשקט.

אנו צריכים לקום ולהיות מוכנים .ולא להיות
מלאים עם פחד או להילחם נגד הרשעים שזה
מסוכן .ה' ישלח את המשיח לעשות את זה ,אבל
זה לא יתכן שזה ימשיך כמו שזה עכשיו .חייב
להיות משהו שיפחיד את כל העולם וזה יהיה.
ש .שמענו שעוד ערים הצטרפו לממן נסיעה
ציבורית חינם בשבת כמו עירית יהוד?
ת .כל השיגעון של האוטובוסים בשבת זה יביא
לסופה של המדינה .זו עבודה כל כך ישירה נגד
הקב"ה .זה משהו שאי אפשר להבין בצורה
אחרת .ואם הם חושבים שהם יכולים לעשות כזה
דבר ושהמדינה תמשיך לעמוד אני מרחם עליהם.
הם בעצמם הורסים את המדינה ,לא צריך את
הערבים ,החילול שבת בגדול זה מספיק להרוס
את המדינה.
ש .היה הרבה קידוש ה' בסיומי הש"ס?
ת .הקידוש ה' היה גדול מאוד השבוע אבל עדיין
יש הרבה עבודה נגד האייפון וכו' וכו' .זה עושה
טוב בלב אבל זה לא מספיק .אותם אנשים שבאו
להשתתף ולהיות חלק של זה ,ברוך ה' זה מצויין,
אבל כמה מהם עדיין יש להם אייפון לא כשר
ובכלל מתעסקים עם דברים לא כשרים וזה סימן
שאנחנו צריכים לטהר את עצמנו ואם אנחנו לא
נטהר את עצמנו אז ה' יטהר אותנו וזה יהיה
הרבה יותר קשה.
ש .מה גרם לשרפות הענק באוסטרליה?
ת .זה כנראה נגרם ממטאורים או משהו דומה
שאנחנו יודעים שהיה צריך להגיע לכדור הארץ.
חלק מהם נשרפו כשנכנסו לאטמוספירה של
כדור הארץ והיו מספיק שהגיעו לכדור הארץ
וגרמו לשרפות .ולא רק זה אלא שכדור הארץ
יותר חם ואני אומר ברור שזה לא מזיהום אויר.
כן ,יש זיהום אויר ,אבל זה לא מספיק כדי לגרום
למה שקורה בכדור הארץ.
כוכב השביט הוא עצם מיני-שמש והוא מאד
מגנטי וכמו שאמרתי וזה מביא לחום פה בכדור
הארץ .ובתוך כדור הארץ יש ברזל ,מתכת וזה
מה שמתחמם מהכוכב .לכן יש שרפות בכל מיני
מקומות וצריכים מאוד להיזהר בכל המקומות
כמו באוסטרליה .וגם אפילו בסיביר יער שלם
נשרף פתאום .והיה חום שא"א להתקרב ולכבות
את האש .הם לא אמרו כלום ,רק שמשהו קרה
אולי עשו פיקניק ונהיה אש .ולא הרבה זמן אחרי
זה נהיה פיצוץ אדיר בסיביר ואמרו שנהיה
בטעות מניסיון שהצבא עשה וזה הכל שטויות,
הם מסתירים את האמת.
ש .שמענו שבאנגליה היהודים מרגישים פחות
נח בעקבות האנטישמיות באמריקה?
ת .יהודי אנגליה עוד לא התעוררתם? עוד לא
התעוררתם? אפילו שכל העולם רועד מסביבכם,
מי האוקיינוס עולים ואנגליה בסכנה .ואנגליה זה
לא מקום שיקבלו אתכם לעולם ועד בצורה כ"כ
טובה .עוד מעט ביחד ובנוסף לאנטישמיות שכבר
קיימת באנגליה יתחילו סכנות גדולות מאוד
מכיוונים שונים ובסופו של דבר יהודי אנגליה
ויהודי אירופה יתחילו להרגיש איום גדול .ואם גם
אז יהיה לכם רצון להישאר במקום כזה אז נצטרך
להתפלל עליכם שתקבלו שכל ותבינו שזה הזמן
לקום ולברוח ממקום ששונא אתכם כל כך.
ש .מה אתה אומר ליהודי ארצות הברית?
ת .כל היהודים בכל העולם בסכנה .הרשעים
רוצים להרוס את הדת היהודית בכל דרך זו
המטרה העיקרית שלהם יותר מכל דבר אחר.
הרשעים חשבו שבמלחמת העולם השניה הם
יצליחו להרוג את כל היהודים בעולם .ואפילו
שהרגו הרבה מאוד יהודים הם חזרו והתרבו .עם
ישראל עם אמונה ובטחון ,עם אמונה ובטחון בה'
בנו מחדש את מה שלא היה להם באירופה.
בשנת ת"ש ) (1939רוב היהודים באירופה היו
מחללי שבת אבל בכל אופן היו שם גם שומרי
שבת אבל הרוב לא שמרו .כמו שאנחנו יודעים ה'
הוא כל יכול וצריך שנדע את זה ברור מאוד.
עכשיו יש לנו אויב אחר וזה הגשמיות הגדולה
שבדור הזה שמושך אותם אל העולם הזה
ומרחיק אותם מה'.
אני מברך את כל היהודים שנוכל לזרוק את כל
הצעצועים שלנו .לא את הצעצועים של הילדים
שלנו אלא את הצעצועים שלנו ,אנחנו המבוגרים
ונגיע לחיי תורה.
עכשיו אסביר לכם קצת ממה שעומד להיות:
בעתיד הקרוב ובעתיד הרחוק יותר הבלגן בעולם
יגדל .בארץ ובחוץ לארץ ,יותר ויותר יהיה ברור
מה שהרשעים מנסים לעשות .זה יהיה כ"כ ענק
שזה יהיה קשה להאמין שה' נותן להם כזה כח
לעשות מה שהם רוצים אבל הם לא יצליחו
בעזרת ה'.
לכן אני אומר לא לנוח ...לא לנוח ,אין הרבה זמן,
ממש אין הרבה זמן .שתדעו הכל ייסחב עד
הפיצוץ .ברגע שיהיה פיצוץ לא יהיה זמן .יהיה
פיצוץ רוחני וגשמי ,אנשים יאבדו את הראש ,לא

ידעו מה לעשות ,אני מדבר על החרדים.
החילונים בכלל כל העולם שלהם מפוצץ אין להם
במה להיאחז.
יש כאלה שממש מכניסים את הראש שלהם
בתוך הגשמיות אבל זה לא יחזיק מעמד ועוד
מעט תהיה נפילה בארץ ובעולם של הגשמיות.
ש .על השלטון כיום השלטון לא יהודי
ת .ברוך ה' שהגענו לזה )סימן ברור שאנחנו לפני
הגאולה( הכל ,הכל ,זה הערב רב ,זו הבעיה הכי
גדולה שלנו זה הערב רב ,הגויים גם ,אבל בעיקר
הערב רב .פה הם שולטים .הם שלטו בכל המאה
ה 20-וברוב המאה ה .19-הנוצרים אומנם נותנים
להם כח אבל הרבה מאלה שעם הנוצרים הם ג"כ
ערב רב.

ואפילו אבק על הרגליים שלנו ,יכול להכניס את
הטומאה .אני לא יודע כמה אנשים מבינים מה
שאמרתי עכשיו.
אבל הסוף מאד מאד קרוב ,והמצב מאד
קשה ,והסבל מאד גדול כבר ,אבל ,כשהשקר
יפול ,והאמת תתגלה ,השוק )ההלם( לאלה שלא
שייכים לאמת ,יהיה כל כך גדול ,שימותו.
הקב"ה דורש מאיתנו מעט מאד ,אנחנו צריכים
כיהודים ,רק לשמור את המצוות ,לאהוב את
הקב"ה ,להיות עבדים שלו ,ולעשות את רצונו.
לחיות חיים של טהרה ,של קדושה ,ואם אנחנו
עוברים על רצונו חס ושלום ,אז צריך לעשות
תשובה אמיתית .לשמוח עם השמחה של
הקדושה ,של החגים ,של המצוות ,ולבכות על
חורבן הבית.
מה ה' דורש מאיתנו ? לבנות סוכה בסוכות,
לשתות קצת יין בפורים ,ולאהוב אותו ואת
התורה והמצוות ,זה הכל.
הוא רוצה מאיתנו פרו ורבו ,אבל בקדושה ,הוא
רוצה מאיתנו להיות העם שלו ,בני ישראל ,הבנים
שלו .אני מאד עצוב ,כי כשאני יוצא עם אבא שלי
לרחוב ,אני רואה אנשים ,מתנהגים כמו כסילים,
יהודים שמבולבלים ,ודבוקים לס"א ,יהודים שאין
להם מושג מהמילה קדושה ,אוי לנו.
אני חוזר הביתה ורוצה לבכות ולבכות ולבכות.
מה יהיה הקב"ה ,מה יהיה ? אבל אני יודע שיש
יהודים אמיתיים וטובים ,והם ישרדו .ואלה
החוצפנים ,שהאמת לא מעניינת אותם,
שחושבים שבגלל שיש הכשר על הפאה של
האישה ,והכשר על הפיצה ,והכשר על הבית
מלון ,אז מותר הכל .וחושבים שאם מקבלים
היתר על עבירה ,אז זה לא עבירה ,אבל ,הם
יקבלו שוק ,הלם ,ממה שעומד לפניהם.
והצדיקים לא יסבלו ,כי את האמת הם כבר
יודעים.

מסרים מהספר "היום הגדול והנורא מתקרב"
והעולם יהיה אחר לגמרי.
בנימין ,חנוכה תשע"א

עולם של משוגעים.
ליפי ,מוצש"ק וארא ,תשע"א

אין גשם ,ואין גשם .וזו לא השנה הראשונה של
בצורת ,ולא השנה השניה ,אלא השנה השביעית
של בצורת פה בארץ ,אבל זה לא רק בארץ ,אלא
בעוד מקומות שונים ,ושטחים גדולים של העולם,
בהם לא הייתה בצורת כל כך קשה בשנים
האחרונות ,וזה מסר ,מסר שלא שמים לב אליו,
מסר גדול וחשוב.
פה בארץ ,החיים ממשיכים רגיל .עם ישראל
ממשיך את החיים ,כאילו שלא קורה דבר,
ממשיכים לזלול פיצות בהכשר בד"צ ,לשתות
פפסי בהכשר בד"צ ,הולכים לנופשים בהכשר
בד"צ ,ובכלל נהנים מחיים כמו של גויים בהכשר
טוב כביכול.
אבל עוד זמן קצר ,יתעוררו בוקר אחד ,והעולם
יהיה אחר לגמרי .השלטון גם בארץ וגם בעולם,
משקר לאוכלוסייה ,רוצים שימשיכו את החיים
כביכול הרגילים ,שכולם שיכורים מהגשמיות,
ואפילו שאין כל כך כסף לקנות את הדברים הלא
חשובים בחיים ,ואין אפשרות לחיות כמו שפעם,
בגשמיות יתר שעוברת כל גבול ,ובכל זאת
ממשיכים כאילו שלא קורה כלום.
וכמו שאמרתי ,יום אחד יקומו ,והעולם יהיה
שונה לגמרי ,יפתחו את הברז ולא יצא מים,
ידליקו את האור ,ואין חשמל .מלחמות רבות
יתחילו באופן פתאומי ,עם הנשק הקטלני הגדול
ביותר שהיה אי פעם ,הטבע יתקיף אותנו בצורה
קשה ,והשם יביא ניסים גלויים וענקיים ,מכות
דומות ,אבל גדולות בהרבה יותר מאלה
שבמצרים .וזה בכל העולם .המקום הבטוח
ביותר יהיה פה בארץ ישראל ,אבל זה לא יהיה
רגוע בכלל ,ה' לא יהרוס את ארץ ישראל לגמרי.
אבל הרשעים פה ,הרשעים שהולכים נגד
הקב"ה ,הרשעים שרוצים את העולם הגשמי,
שהפכו את האידישקייט )היהדות( למשהו גשמי
ולא רוחני ,אלה יסבלו מאד ,ואלו שהם ערב רב
לא ישרדו .ולפי הרבה צדיקים ,מדורי דורות,
באחרית הימים ,רוב היהודים יהיו ערב רב ,גם
בין היהודים החרדים .ואפילו יכול להיות יהודים
עם זקנים ארוכים ועם פאות ארוכות שהם גם
ערב רב ,וזה הדבר המפחיד ביותר ,כי זה
מבלבל את כולם .מה לעשות ,איך אפשרי לחיות
בעולם הזה ,בבלבול כזה.
וישנה רק דרך אחת ,כל יהודי חייב להחזיק
כביכול ביד ה' .כל אחד חייב להיות דבק בקב"ה.
כל אחד חייב לבנות חומה מסביבו וסביב
המשפחה שלו ,כדי שהיצר הרע של העולם הזה
לא יכנס לד' אמות שלו ויכניס את הטומאה .וזה
הדבר היחיד שאפשר לעשות ,לטהר את עצמנו,
ולסגור את עצמנו מהעולם ,לשמור את עצמנו
מהעולם.

...אני מפחד מאד .כי זה יהיה מאד מפחיד.
אמנם יהיו מלחמות ,אבל בן-האדם לא יכול
להרוס שלשת-רבעי עולם ,רק הקב"ה יכול ליצור
את העולם ולהרוס את העולם .ולא שום כח אחר.
שיהיה ברור .ונכון ,בני-האדם ממש הורסים את
הבריאה .אבל להרוס לגמרי את הבריאה  -הם
לא מסוגלים ,כי היא של ה' ולא שלהם .וה' לא
יתן להם .אם מישהו או איזה כח יהרוס את
העולם או חלק של העולם ,זה רק ריבונו של
עולם ,ולא שום כח אחר.
בני אדם ,אני מזהיר אתכם! גם את הגויים וגם
את היהודים .תפתחו את העיניים שלכם ותראו
מה שקורה .אסונות טבע ,זה יד ה' וזה ברור
מאד .כל רעידות האדמה ,אלפים-אלפים בשנה
אחת ,והשיטפונות העצומים ,רק הקב"ה יכול
לעשות .כל השלג והקור ,נכון ,חלק מזה אולי בא
מכך שזרם הגולף הפסיק ,אבל בסופו של דבר,
גם זה בא ישיר מהקב"ה .זה שבני אדם היו
שליחים ,זה לא משנה .זה בא מהקב"ה .והטבע
שהקב"ה ברא יכה את האנושות ,את כל
החוצפנים שחושבים שהם יכולים להיות במקום
הקב"ה ,את כל הגויים שחושבים שאפשר
להתפטר מהיהודים ,את כל היהודים שרוצים
להיות כמו גויים וגם להיות במקום הקב"ה ,ח"ו.
ויישארו אך ורק אותם היהודים המעטים היום
שמאמינים ממש בקב"ה ובוטחים בו .אלו שרואים
את האמת שאין עוד מלבדו ,שכל העולם הזה
הוא רק אחיזת עיניים ושאין מה לעשות בעולם,
רק להיות עם הקב"ה ולעשות את רצונו.
אבל לצערי הרב ,בני האדם לא מפחדים .בכלל
לא מפחדים .הגויים ברור לא מפחדים לרוב.
והיהודים  -אוי ליהודים! הקב"ה ברא את העולם
הזה בעבורנו ,בשביל היהודים .ואיפה אנחנו? לא
עם הקב"ה לרוב .רוב היהודים לא עם הקב"ה.
אז מה יהיה? אם זה ימשיך ח"ו ,ואין הרבה
זמן ,אין הרבה זמן בכלל ,אם היהודים לא יפתחו
את העיניים ויחזרו בתשובה  -הם לא יהיו! אתם
מבינים?! הם לא יהיו! הקב"ה צריך רק לקחת
את כדור-הארץ ולהזיז אותו סנטימטר אחד,
והאסונות שיהיו יכולים לגמור את רוב האנושות!
אתם מבינים את זה? ואנחנו רואים שזה קורה
היום  -אסונות שאף פעם לא היו .אחד אחרי
השני .ה' מזהיר אותנו ,ובמיוחד את עם ישראל.
ומהיהודים החרדים אני מבקש מאד :תחזרו
לאמת! תזרקו את עגל הזהב .תזרקו את כל
"העולם הזה" .תפסיקו להתנהג כמו גויים! רוב
החילונים מזמן כבר הפסידו את היכולת לחזור
בתשובה .אבל החרדים ,יש חרדים שלא
מפחדים לעבור עברות קשות בשביל כסף או
בשביל תשוקה של כל דבר אסור בלי בעיות.

מבחוץ נראים כאילו צדיקים גמורים ,ובפנים
עקומים לגמרי .מה יהיה? אני אגיד לכם ,אם
אתם לא חוזרים בתשובה ,גם החילונים ,גם
הדתיים ,וגם החרדים ,מעט מאד יקבלו משיח.
ואת זה אמרנו כבר .וזה לא רק אנחנו אומרים,
זה כתוב בהרבה מקומות .זה עולם של
משוגעים ,בית-חולים ענק לחולי נפש .אבל יש
כמה שרואים את האמת ,והם מאוזנים.
אלה שעוד עם החולי! תשתדלו לראות את
האמת! תשתדלו להוציא את עצמכם מהטירוף,
מהשיגעון ,ותעברו להקב"ה .תעזבו את הכסף
שאתם דואגים לו כל כך ,ואת כל הדברים שאתם
בוטחים בהם במקום בקב"ה ,ותבואו להקב"ה כי
רק הביטחון בו יציל אתכם .ואני לא יודע כמה
פעמים אני יכול להגיד את זה ,או יצחק אייזיק
יכול להגיד את זה ,או מנחם יכול להגיד את זה,
או בן גולדן יכול להגיד את זה .אבל עוד פעם,
עוד פעם :תתעוררו! תתעוררו! האם אתם
נורמלים? אתם לא רואים מה שקורה? אתם
נורמלים או שאתם משוגעים?
הרי כל בן אדם נורמלי שעומד על פסי רכבת
ורואה שהרכבת באה אליו הוא יודע שהוא צריך
לקפוץ הצידה כדי להציל את עצמו .ואתם עומדים
על פסי הרכבת של העולם הזה! ואתם לא
מוכנים לזוז! מה קרה לכם? האם אין לכם חשק
לחיות חיי נצח? אתם רוצים להמשיך כך עד שה'
יהרוג אתכם בלי שתהיה לכם אפשרות לחזור
בתשובה ,חס ושלום .עכשיו זה הזמן! עכשיו!
אתם לא מבינים? אילו יכולתי לצעוק הייתי צועק,
אבל אני לא יכול לצעוק .אולי בתוך המילים שלי
תשמעו את הצעקה המתוסכלת ,את הכאב.
עם ישראל! איפה אתם? איפה הראש שלכם?
איפה הלב שלכם? איפה אתם? לא עם הקב"ה
בדרך כלל .רק עם השקר! רק עם השקר!
אבל ,זה נכון .הרים יפלו ,זה נכון ,וארצות יהיו
ַּמים"
מכוסות מים ,זה נכוןְ " .במֹוט ָהרִים ְּבלֵב י ִ
)תהילים מ"ו( :ותהיינה התפוצצויות של הרי געש
ִתּפצְצּו ַה ְררֵי ַעד" )חבקוק ג'(:
בכל העולם" ,וַּי ְ
ַּת ְר ָעד" )תהילים
והעולם ירעד " ַה ַּמ ִּביט לָLרֶץ ו ִ
ק"ד( ורק אלו שעם הקב"ה יחיו .ולא משנה כמה
נשק יש לערבים ,לרוסים ולאמריקאים ולנאט"ו
ולשמאטו ,הם כולם יעלמו יחד עם רוב
האוכלוסיה של העולם .וכל אלה שהם חושבים
שהם יכולים להיות במקום הקב"ה ח"ו ,ה' יהרוס
אותם ,אבל הם ירגישו פחד ענק לפני שזה קורה.
אפילו אם זה דקה לפני ,הם ירגישו כזה פחד
שאדם אף פעם לא הרגיש בעולם .וזה יהיה
הסוף שלהם .ויישארו בעולם הזה רק אוהבי ה',
אלה שבאמת מחכים למשיח ,שבאמת רוצים
אמת ,שבאמת רוצים חיי נצח.
ש .אנשים אומרים שצריך לדבר דברים חיוביים,
לדון לכף זכות וכו' .מה להגיד להם?
ת .צריכים להגיד את האמת .כי עד שיראו את
הטוב שבגאולה השלמה ,אנחנו צריכים לעבור
דברים קשים ביותר .ואם לא יהיו מוכנים אז מה
יהיה? זה כמו חייל .אז תגיד לו' :בוא חמודי ,הכל
מצוין .הנה פרחים ,הנה שמים ,הכל רגוע ,תנוח..
עוד מעט תהיה מלחמה ..עוד מעט ,'..במקום
לתת לו רובה ולהגיד :אתה צריך לעשות אימונים!
נו! תשכב על הבטן! תתחיל לזחול ,ככה תציל את
החיים שלך!
ש .זה גורם לאנשים שיתוק ,להיות מאובנים.
ת .הם כבר מאובנים ,הם לא יכולים לזוז
מהטמטום שלהם .מהעגל הזהב שלהם .מכל
האוכל שלהם וכל הגשמיות שלהם .וההגרלות,
מכל הכסף ,הכל.
ש .מה אפשר להגיד לילדים ,האם הם יכולים
לקלוט כאלה דברים מפחידים?
ת .האם הילדים יכולים לקלוט? הם קולטים יותר
טוב מהמבוגרים .רק מישהו צריך להגיד להם
ולהסביר להם .וצריך להכין אותם.
כדי שלא נשתגע.
דניאל ,ב' תמוז ,תשע"א
אני רוצה להציג בפניכם כיוון חשיבה נוסף אשר
יקל עליכם את הקשיים והפחדים של שלב
הלידה ,המעבר משלב זה לשלב הבא ,הגאולה.
הדברים האמיתיים הנצחיים היחידים הם
הקב"ה ,התורה ,נשמות עם ישראל ,והקשר
ביניהם" .קודשא בריך הוא ,אורייתא וישראל חד
הם" הזוהר הקדוש ח"ג עג .וכל יתר פרטי
המציאות חוץ מהמצוות ולימוד התורה ,הם
זמניים ,ארעיים ,דמיוניים וייעלמו מהעולם" .מה
אנו ,מה חיינו ,מה כחנו ,מה גבורתנו ...הלא כל
הגיבורים כאין לפניך ...כי רוב מעשיהם תהו וימי
חייהם הבל לפניך ,ומותר האדם מן הבהמה אין,
כי הכל הבל ,לבד הנשמה הטהורה ,שהיא
עתידה לתן דין וחשבון לפני כסא כבודך"...
)מתוך תפילת שחרית(.

הקב"ה יודע כי לא נוכל לעבור בבת-
אחת מהעולם הזה לעולם הבא של משיח.
העולם הבא הוא עולם ללא יצר הרע ,עולם
שכולו אמת ,עולם שכל רצונו של האדם
יהיה לעלות עוד ועוד ברוחניות ולהתקרב
יותר ויותר לקב"ה .יהיה כזה שפע רוחני
בלי היצר הרע ,שאנשים עלולים להיכנס
להלם ולהשתגע ,ולכן הקב"ה יקח אותנו
לשם שלב אחרי שלב ,אבל גם אנחנו
צריכים להכין את עצמנו לקראת השינוי
העצום .לא כל אחד יהיה מסוגל לעשות
תשובה אמיתית ,ובלי תשובה אמיתית אי
אפשר להיכנס לעולם שכולו אמת.

הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה ביטחון בה',
ביטחון מלא בקב"ה ,לדעת שהכל לטובתנו ,גם
אם העולם מסביב מתהפך ,נעלם ,איננו ,פצצות
נופלות מצד ימין ורעידת אדמה מצד שמאל ,לא
לפחד מכלום ,רק לבטוח בה'" .והשבות אל לבבך
כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו".
דבר שני ,אהבת ה' "ואהבת את ה' אלקיך בכל
לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך" ומי שאוהב את
אבא שבשמים ,פשוט שצריך לאהוב גם את בניו
האמיתיים" ,ואהבת לרעך כמוך".
מי שיש בידו עברות של שנאת חינם ,לשון
הרע ,גזל ,עבר בלא תחמוד ,חוסר קדושה ולא
יעשה תשובה שלימה ,גם אחרי שראה ויראה את
הניסים העצומים והמפחידים שה' הביא ויביא
עלינו בעתיד הקרוב ,לא יהיה לו מקום בעולם
שכולו אמת.
אם יעשה תשובה עכשיו ,ישב על הרצפה,
ישים שק על הגוף ואפר על הראש ויבכה עם
דמעות ויצטער באמת על כל העברות שלו ,יגיד
וידוי ויתפלל לה' ויבקש מחילה ,אז ה' ינקה אותו
מכל הספיקות ומכל העברות ,ובעזרת ה' יהיה
מוכן להיכנס לעולם הבא ,לעולם של משיח
ובעזרת ה' יקריב שוב קורבנות בבית המקדש
השלישי.

היום הגדול והנורא מתקרב.
דניאל ,כ"ב אלול תשס"ח )קטעים ממסר (41
אחי ואחיותיי ,היום הגדול והנורא )יואל ג(
מתקרב ,מתקרב בצעדי ענק .כל אדם שחי
בעולם היום ,יכול לראות ברור ולהרגיש ברור
שהעולם משתנה מאד .מכל הכיוונים אנחנו
רואים פירוק של כל הדברים שעד היום אנחנו
נשענו עליהם.
מהצד הכלכלי ,כל המבנה מתפרק .מתפרק ,כי
זה בנוי על שקר .רוב בני האדם בעולם בטוחים
שזה מבנה חזק ואמיתי ,אבל זה רק אחיזת
עיניים  -ועוד מעט זה יפול לגמרי ,אפילו עם כל
המאמצים של המדינות הגדולות והעשירות
להציל את השקר ולתמוך במבנה זה שבנוי
באוויר.
מצד אסונות טבע ,ראינו הרבה בזמן האחרון.
ויהיו עוד יותר גדולים ,יותר ממה שהדמיון של
האדם יכול לדמיין .מפחיד מאד והרסני בצורה
ענקית ומדהימה .ובנוסף לזה ,כל אדם יכול
לראות שעומדת לפנינו מלחמה ענקית וקשה.
מלחמה שלא היתה כזו מלחמה בהיסטוריה.
יהיה הרס של שני שליש של העולם .ויהיו גם
ניסים עצומים .ויהיה ברור שהם באים ישיר
מהשמיים .הימים האלה מתקרבים במהירות,
אבל רוב האנשים לא זזים ,ולא מנסים להציל את
עצמם .ואיך אנחנו יכולים להציל את עצמנו מכזה
מצב? מילה אחת :תשובה .לחזור בתשובה ,שזה
לחזור להקב"ה ולתורתו באמת ,בלי הבלי העולם
הזה .אדם שהוא מצטער על כל השקר וההבל
שהיה בחיים שלו ,ורוצה את האמת עם כל
הכוחות שלו ,ומשתדל להגיע לזה ,זה אדם
שבעז"ה יציל את עצמו.
אולי עכשיו שהעולם כל כך רועש ,אולי עם
ישראל מוכן סוף סוף לראות את האמת .אולי עם
כל הסימנים שה' שלח לנו בזמן האחרון ,כל
המסרים :דרך הטבע ,דרך המשבר הכלכלי ,דרך
כל מיני אסונות אישיים ל"ע ,דרך האיומים של
איראן ומכל מיני כיוונים ,אולי עם כל זה ,יפתח
פתח קטן בלב יהודים רבים ויתחילו להרהר
הרהורי תשובה.

לכן אני מתחנן לפני כל יהודי :תחזור לקב"ה!
שב על הרצפה ,שים אפר על הראש ,ושק על
ֵ
הגוף ,ואם אין שק ואין אפר ,תקרע קריעה כמו
Gבֶל  -ותבכה על כל העבירות שעשית נגד
הקב"ה ]אף על פי ששערי תפילה ננעלו ,שערי
דמעה לא ננעלו'' )ברכות לב .[(:תעבור על כל
עבירה ועבירה במחשבה שלך ותבכה על זה.
ותחליט'' :מהרגע ,אני חי חיים של אמת .אני
חוזר לקב"ה ,והעבירות שעשיתי לא אעשה עוד''.
להגיד וידוי כאילו שאלה הרגעים האחרונים שלך
בעולם הזה.
קודם תשובה ,ובנוסף לזה תעשו משהו
להראות לקב"ה שאתם באמת מחכים לו ,תעשו
לעצמכם בגד יפה ,לבוש מיוחד רק לקבל פני
משיח .וגם שכל אחד יבדוק שהבגד מתאים
לקבל משיח ,שזה בגד צנוע .לאשה ,בגד רחב
עם שרוול ארוך ,מכופתר עד הצוואר גם מאחור
ומהצדדים .כשהמשיח יבוא ,אי אפשר יהיה לרוץ
לקבל אותו עם בגד לא מתאים או עם כיסוי ראש
לא מתאים .אי אפשר לקבל משיח עם פאה,
שום חצאית או שמלה צמודה ,שום גרב לא
מספיק עבה ,שום נעל לא צנועה .בלי איפור,
ממש אשה צנועה .הגברים ,גם הבגדים שלכם
צריכים להיות לא צמודים ,רחבים ומכובדים.
וצריכים גם את הלבוש הפנימי  -זה התשובה.
להצטער על העבירות שלנו ,להצטער עם כאב
חזק עד דמעות .ועם שני הדברים האלה ,הלבוש
החיצוני המתאים והלבוש הפנימי המתאים,
אנחנו בעתיד הקרוב נקבל בשמחה את משיח
צדקנו .ויש עוד דבר חשוב ביותר ,שזה היסוד
של הקשר של כל יהודי לעולם הבא ולנצח .וזה
האמונה והביטחון שהקב"ה הכל יכול .שהוא ברא
אותנו ואת כל העולם ,ואם אנחנו רעבים  -הוא
יאכיל אותנו .ואם אנחנו עייפים  -הוא יסדר לנו
מיטה נוחה ,ואם אנחנו צמאים  -הוא יביא לנו
מים .ואם אנחנו מפחדים  -הוא ירגיע אותנו ]ראה
העיקר הראשון של הי''ג עיקרי האמונה[.
וכל מה שאנחנו צריכים  -הוא יספק לנו ,ואנחנו
לא צריכים בנק ,ביטוח לאומי ,קופת חולים ,צבא,
משטרה וכו' .אנחנו לא צריכים שום דבר  -רק
צריכים את הקב"ה ,והוא יטפל בכל הצרכים
שלנו .ועם אמונה ובטחון כזה יהיה לנו זכות
לקבל את משיח צדקנו ברחמים.
דניאל ,ד' בשבט תשע"א
עם ישראל ,עם ישראל ,נמאס לנו כבר לתת
מסרים ,נמאס לנו כבר לתת תוכחה ,קשה לנו
כבר לבכות עם הרבה דמעות על העם האהוב
ביותר של הקב"ה.
עם ישראל ,אהובת ה' ,תחזרו ,תחזרו
מרצונכם הטוב ,שלא נצטרך לסבול יותר ממה
שסבלנו עד עכשיו ,כי בסוף הגלות הארוכה
הזאת ,תהיה לנו ,נאמני ה' ,חיים כל כך טובים,
כל כך מאושרים ,כל כך שלמים ,שאדם בימינו לא
יכול לתאר את זה.

דניאל ,י"ט אייר תש"פ13/5/2020 ,

כל מי שמפיץ מסרים אלה יכול להציל
יהודים אחרים וכל המציל נפש אחת
כאילו הציל עולם ומלואו .ואני מברך את
כל המפיצים  -שתזכו לקבל משיח צדקנו
ברחמים ובשמחה ולהקריב קורבנות
בבית המקדש השלישי בעתיד הקרוב
בעזרת ה'.

הערות :דרושים מפיצי עלונים לבתי-כנסת
באמריקה ,אירופה ,אנגליה ,אוסטרליה וכו'
* עוררו את קרוביכם בחו"ל לעלות ארצה
בהקדם * לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם
עלונים אלה ואחרים לחיזוק הקדושה
והצניעות ואת הדיסק "מגלות לגאולה" * ניתן
להוריד את המסרים מאתר DANi18.COM
או חיפוש בגוגל "דני * "18ניתן לצלם
ולהעתיק את המסרים לזיכוי הרבים *
שמיעת מסרים בטל * 077-263-8885
 * 0799-177-555ניתן לשמוע את מסרים
בטלפון באמריקה* 1-646-585-3064 :
הדיסק "מגלות לגאולה" עשוי בצורה כשרה
ומציג את המציאות הקשה של אסונות טבע
בעולם ודברים נוספים הקשורים לגאולה,
ניתן לראות ביוטוב ע"י חיפוש " -מגלות
לגאולה  7) "180חלקים( * דרושים
מתנדבים להפיץ את העלונים * ברכה
מיוחדת לחיים ארוכים ,פרנסה בשפע
ושמחת חיים לכל היהודים הטובים העוזרים
להפיץ את האמת.
פרטים בטלפון0527-111-333 :

מגלות לגאולה
חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

ָברּ ,כִי ִאם ָּגלָה סֹודֹו ֶאל ֲע ָבדָיו
ׂשה ה' ּד ָ
"ּכִי לא יַ ֲע ֶ
ִיאים "...עמוס ג',ז' * "א''ר יוחנן מיום שחרב
ַהְּנב ִ
בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה
לשוטים" בבא בתרא יב" * :אל תצפה לרגלי
משיח עד שיתגלה אות בעולם .ר"ל שיתגלה
כוכב חדש" )הגאון מווילנא ,תקו"ז פ"ז ע"א(
הסכמות
רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל -
"רואה בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה
את הישנים השוכחים את האמת בהבלי הזמן,
ושוגים כל שנתם בהבל וריק ,ואף לחזק את
בני התורה של זמנינו .באשר דבריהם הם
מוסר חוצב להבות אש ומעורר מאד את כל
המעיינים בהם .על כן ,טוב להפיץ ולפרסם
דברים אלו ...חשוב מאד להתבונן בדברי
המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש ואין
להתעלם מהם .הקב"ה שולח לנו הארה
ממרום ...לא זכינו לגילוי תופעה זו אלא לצורך
מטרה אחת ,לקרב את לבבות עם ישראל
לאבינו שבשמים".
הרב סענדר ערלנגר זצ"ל '' -תקצר היריעה
לבאר אמיתת הדבר ולהשתומם ממה
שמוסרים לנו מן השמים''.
הרב נתן ואכטפוגל זצ''ל ) -מנהל רוחני ביה''מ
גבוה לייקווד( ''ריחם הבורא ית' על עמו ושלח
לנו ברוב רחמיו אמצעי המסוגל לעורר אנשים
מתרדמתם העמוקה ,באמצעות תקשורת
חדשה עם בני אדם הפגועים במוחם''.

בס"ד

מסרים מבחורים אוטיסטים

טעון גניזה

קורונה 3
כביכול יש מגפה.
בנימין ,ר"ח תמוז תש"פ 21/6/2020
עם ישראל ,עם ישראל ,עם ישראל  -מה יהיה
איתנו? העולם כולו מתפרק .כל הדברים
הגשמיים והרוחניים ,והדברים שתמיד היינו
רגילים שהם קיימים והיינו רגילים אליהם הכל
מתפרק .כל הדברים הגשמיים שהיינו תלויים
בהם מתפרקים .החיים שלנו ,היכולת לחיות,
היכולת להאכיל את המשפחות שלנו ,לשלם שכר
לימוד ,ללכת לרופא ,לשלם עבור תרופות ובכלל
לחיות יום יום ,הכל בסכנה גדולה להרבה
אנשים.

תוכן העניינים )עלון זה(

כביכול יש מגפה * אם אנחנו עם ה'  -ה' יהיה
איתנו * יהודים אמיתיים צריכים לאהוב אחד את
השני * שתדעו שניו-יורק לונדון ופריז בסכנה
גדולה! * רק תחזיקו מעמד עוד קצת * להבין את
סוד החיים * בקרוב נקבל את בית המקדש
השלישי  -הכניסה שלנו לנצח נצחים * מוצאי
שביעית משיח בא

תוכן העניינים ) 3חוברות קודמות(
לקראת העולם החדש

והעיקר ,לא לפחד כלל * העולם הוא כמו סדום
ועמורה *הגיע הזמן לעלות לארץ ישראל * זו
הנאה מעל ומעבר לחושים המסכנים שלנו *
העולם שלנו משתנה * משהו לא רגיל קורה
בטבע * הגשמיות רוצחת את הנשמות היהודיות
* הרשעים מחריבים את העולם * לפנינו אסונות
טבע ומלחמות שאי אפשר להאמין * וזה סופה
של מדינת ישראל * דניאל בתקשור עם אמא שלו
* ה' מזהיר אותנו * כוכב השביט עפ"י המקורות *
כמו בתקופת הנביאים * להבין את סוד החיים *
רוב העולם יהיה מתחת למים * קריאה ליהודי
התפוצות לעלות ארצה מגדולי ישראל

קורונה 1

קורונה * זהו זה – מגיעים לסוף * נגיע לנצח
ונבכה משמחה * מדוע הקב"ה בוכה * אל
תפסידו את הנצח * המקום הכי בטוח ליהודים
האמיתיים * עגל הזהב גוסס * כאשר כל הבנקים
יפלו * רוב העולם יהיה מתחת למים * ברגע זה
לעלות לארץ ישראל * אנחנו האהובים הכי
גדולים של הקב"ה * הגאולה התחילה * העולם
לא יחזור להיות כמו שהיה * עוד מעט משיח
יתגלה * תקשיבו טוב  -המגפה תעלם כמו שהיא
הגיעה * והחתן שהוא הקב"ה הוא כבר עומד
מתחת החופה ומחכה לכלתו ,לעם ישראל *
תכנון הרשעים להפוך אותנו שוב לעבדים*...
השם מלא אהבה * הכל לטובתנו * לכל אחד
יהיה את התור שלו * אתם לא מבינים ? זה
הסוף! * תתכוננו עם ישראל תתכוננו * העולם
הזה גוסס * לא יכול לתאר את זה * ולהתכונן
לסוף של העולם הזה * זה יהיה כמו לצאת מבית
הסוהר ,בדיוק * עבדים אנחנו * בוכים קצת
וממשיכים עם המסיבה * למזכה את הרבים יש
בשמים היכל מיוחד * גוג ומגוג * גוף ונשמה.
קורונה 2
אני שליח של הקב"ה * ערים ענקיות ייעלמו
מהעולם * אחרי הקורונה * לקראת הגאולה *
החגיגה נגמרה * זרים השתלטו על העולם ועל
מדינת ישראל * כל יהודי מאמין הוא הבן האהוב של
הקב"ה * המכה הבאה תהיה ב * ...ואז כל
הרשעים יעלמו * העולם יהיה אחר לגמרי * עולם
של משוגעים * כדי שלא נשתגע * היום הגדול
והנורא מתקרב.
ניתן לקבל חינם לזיכוי הרבים חוברות קודמות.
לפרטים חייגו0527-111-333 :

כביכול יש מגפה ,אבל יותר ויותר אנשים רואים
שכל המגפה הזאת עשויה ,זה מלאכותי .חלק
משתמשים בפסיכולוגיה ,בשקרים ,וחלק באמת
רואים שיש מגפה של איזו מחלה שקיימת.
הרשעים תכננו את זה ,זה ברור אבל יש דברים
בכל המגפה הזאת שמלאים סימני שאלה גדולים
מאוד .מספר יותר ויותר רב של האנשים מבינים
שחלק גדול מזה זה שקר גמור ,ונעשה כדי
להשתלט על אוכלוסיית העולם ,כדי להוריד את
החופש ואת הדמוקרטיה ,שרוב העולם המערבי
בטוח שזו הדרך האידיאלית לחיות .אבל אותם
המדינות הכביכול דמוקרטיות כבר בשקט עברו
ונעשו שלטונות של דיקטטורה ,של אפילו
קומוניסטיות בצורה שלהם ,אבל לא בשם .אנחנו,
בכל העולם יותר ויותר תחת השלטון של
הרשעות ,של הרשע ,של השטן ימח שמו וזכרו.

ליהודים בחו"ל
כשהמגיפה תירגע,
תעלו מיד ארצה,
לא תהיה לכם
הזדמנות נוספת!
וזה אחד הסימנים הגדולים שאנחנו בתקופה
של הגאולה השלימה .לא בסוף ולא באמצע,
עדיין בהתחלה אבל זה בוודאי התחיל .עם
ישראל ,אין לנו נשק קונבנציונלי ,או לא
קונבנציונלי כדי להילחם נגד הרשעות ,נגד
המדינות ,כולל מדינת ישראל שרוצים לגמור
אותנו ,את הדת שלנו ,את הקשר שלנו עם
הקב"ה ותורתו .הקשר הזה הוא אמת ,אמת

מוחלטת ,אמת בלי ספק ,וזו האמת היחידה
שקיימת בכל היקום ומעבר לזה.
האמת היא ,שאין עוד מלבדו .וזה הנשק הכי
מפותח שקיים בכלל .והעם הזה  -עם ישראל,
העם הקטן הזה יש לו את הסוד של הנשק הזה.
יש לו את היכולת להשתמש בנשק הזה .ורק
לעם ישראל יש את הסוד הזה .אין עם בעולם
שיש לו את הסוד הזה ,את הנשק הזה .ואין
מישהו שיכול להפעיל אותו חוץ מעם ישראל .ואם
ח"ו עם ישראל לא יפעיל את הנשק הזה ולא
ישתמש בו ,לא נוכל להחזיק מעמד ,הכל יעלם
ח"ו .העולם שלנו כמו שאנחנו מכירים אותו יעלם,
יעלם ,לא יהיה כלום ,לא ישאר כלום מהעולם
הזה .יהיה עולם ,אבל העולם הזה שה' ברא
בשביל למלאות את החלל עם האמת לא יהיה
ח"ו .רק עם ישראל יכול לקחת את הנשק החזק
הזה ,הענק הזה ,שמשפיע על כל היקום ,לא רק
על כדור הארץ ,ולהשתמש בזה ולהציל את כולנו,
את כל הנשמות האמיתיות ,להציל אותם .אותנו.
אין עוד מלבדו "ובאמת הוא ענין גדול וסגולה
נפלאה ,להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות
אחרים ,שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם
כלל ,כשהאדם קובע בליבו לאמר :הלא ה' הוא
האלקים האמיתי ,ואין עוד מלבדו יתברך שום כח
בעולם וכל העולמות כלל ,והכל מלא רק אחדותו
הפשוט יתברך שמו ,ומבטל בליבו ביטול גמור
ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם,
ומשעבד ומדבק טהר מחשבתו רק לאדון יחיד
ברוך הוא ,כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא
יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם,
שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל" )הגר"ח
מוולוז'ין "נפש החיים"( סיפר הגר"ח מבריסק,
שבמאמר התחזקות זה של "נפש החיים" עבר
את המלחמה בשלום .א"ה ויהי רצון שנוכל גם
אנחנו לומר שעם מאמר זה עברנו את כל החבלי
משיח בשלום.
עם ישראל :זה כל כך פשוט צריכים רק לפתוח
את העיניים ,לפתוח את הלב ולעשות מה שה'
רוצה מאיתנו וזה לחיות לפי התורה ,ולקבל את
הקב"ה במה שהוא באמת ,שהוא הכל יכול ואין
עוד מלבדו .להיות העם שלו ,שעושה כל מה שה'
רוצה מאיתנו .אם זה לעבור את ים סוף כדי
לבנות את עם ישראל ,אם זה לשמור את כל
הדינים ,את כל הלוואים שבתורה לא משנה מה,
לחיות כמו שה' רוצה אותנו ובטהרה ,בצניעות,
ברצון להתקרב להקב"ה ,ברצון לחיות לפי
התורה .להוריד את כל הגשמיות שזה שקר.
ה' רוצה להעלות אותנו מעל כל העולם ,מעל
כל העמים ,מעל כל העולמות .לעשות מאיתנו
באמת חלק ממנו ולהגיע לנצח נצחים .אבל רוב
העם ,רוב העם לא מוכן לזה .עדיף להם כל
המשחקים ,הצעצועים של הטכנולוגיה .רוצים את
העולם הפתוח שאפשר לעשות בו את כל
העברות שחולמים עליהם .בעיקר העברות
שבקדושה השנואות על הקב"ה .הרוב רוצים
לחיות כמו כלבים .ללכת מאחד לשני ,לקבל
הנאות גשמיות.
עם ישראל ההנאה האמיתית זה להיות עם
הקב"ה .האהבה שלו אלינו היא רוחנית בלבד
ואהבה רוחנית זה מעל ומעבר לכל הנאה
גשמית .אם בחודשים הבאים אנחנו לא מחליטים
שהאמת היא אך ורק הקב"ה ,שהוא הכל יכול
והתורה שלו היא האמת המוחלטת ,כולל כל
הספרים הכתובים על זה ,אז יבואו זמנים קשים
ביותר וכל העולם יהיה בסכנה .ושני שליש של
העולם יחרב .אחד לגמרי ,השני יפגע קשה מאוד
והשלישי וזה האזור של לא מדינת ישראל אלא
האזור של ארץ ישראל ישאר.
וה' ירחיב את שטחה של ארץ ישראל,
והמעטים שהם הנאמנים להקב"ה ולתורתו והם
האויבים של השטן ימ"ש ושל כל אלה שהולכים
אחריו .הצדיקים והצדקניות האלה המעטים
יחסית ,שישרדו ,עליהם יבנה העתיד המפואר,
הגדול ,הנצחי של עם-ישראל.
עם ישראל ,כמעט לכולם יש ראיה קצרה
ועקומה .אני מבקש מכם ,אני מתחנן תפסקו עם
השטויות ,עם השקרים ותבינו ,תפתחו את
העיניים .כח של רשעות ענקית ,ענן שחור ענק,
שמכסה את האור מתפרש על כל השמים ומביא
לנו את החושך של השטן ימ"ש ועומד להשתלט
על כולם .תהיו אמיצים עם ישראל ,תחזרו

להקב"ה גברים יניחו תפילין גם של יד וגם של
ראש ויתפללו .הנשים יהיו צנועות ,שיכסו את
עצמן מהראש עד הרגליים ,שיתפללו ,שיבכו
ויבטיחו להקב"ה ,שיראו להקב"ה שהם נאמנים
לו .ולא רק נאמנים ,אלא שאוהבים אותו ,ורוצים
אותו ,יותר מהחיים שלהם .ושיודעים שיש רק
אמת אחת וזה הוא ואין עוד .אין עוד מלבדו ,אין
עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו.
שאלה :הציבור רואים שזוממים נגדם קורונה,
חיסונים G5 ,ועדיין לא עושים תשובה.
תשובה :הבעיה הגדולה היא שאין מנהיגים .ואם
היו מנהיגים שהיה להם אומץ לארגן את העם,
לעשות תשובה ,להיות בצניעות ,להיות בתפילה,
ואז אם אנחנו נבין ברור שזה הסוף של כל
הגשמיות המיותרת ,שזה הסוף של השקר הענק
שמשתלט  -אז הכל היה אחרת.
השקר שנקרא דמוקרטיה ומחופש לדבר טוב
שמותר לעשות מה שרוצים ומתי שרוצים ,כל זמן
שלא הורגים ,לא מרביצים ולא גונבים אז הכל
מותר .כל הכביכול חופש הזה ,זה בדיוק הפוך
מחופש ,הבן אדם נהיה בבית סוהר הכי קשה
כיוון שהרצונות העקומים שלו מכתיבים לו מה
לעשות .והרשעים ,המשרתים של השטן מביאים
לו כל דבר שהולך נגד הקדושה כדי לשמח את
השטן.
ומצד שני אנחנו ,עכשיו יש לנו בתי כנסיות,
אפילו לעניים ביותר יש תפילין .לכל ילד בסוכות
יש ארבע מינים ובוודאי גם לאבא שלו ולפעמים
גם לאמא שלו .יש לנו כל מה שאנחנו צריכים .רק
יש דבר אחד שבדרך כלל חסר וזה הלב ,זה
הנשמה וזה האהבה הענקית העמוקה שזה
המהות שלנו להקב"ה ולתורתו .זה מה שבעיקר
חסר לנו ,כי העולם הזה עם כל הבלבולים שלו
מבלבל אותנו ומושך אותנו לשקר .ולכן בגלל זה
עם ישראל נופל יותר ויותר לתוך הידיים של
הרשעים .יותר ויותר קשה לו להתנתק מהשקר.
ולכן אפילו החרדים ביותר כביכול ,אין להם בכלל
כח כרגע לזרוק את כל השקר ,לטבול במקווה
ולהוציא את הקלקול הרוחני מתוכם וללכת אך
ורק עם הקב"ה ותורתו בשביל הנאות רוחניות
ולא הנאות אסורות.
אבל צריך שילכו לכוון הקב"ה עם רצון ענק ,עם
הרגשה שהלב שלהם נשבר .כשהם רק חושבים
על כל ההרגשות העקומים שהיו להם שרצו
ושהרגישו כל השנים האלה .אני מזהיר אתכם אל
תישארו ואל תהיו עם הרגשות והרצונות
העקומים כי זה לא יעזור לכם ,זה יגמר .או יגמר
ח"ו במוות נצחי ,או שיגמר בחיים נצחיים ,אי-
אפשר את שניהם .כל יהודי ויהודיה צריכים
עכשיו ברגע זה לבחור מה כן ומה לא .יהיו
ביניכם שחושבים שהם בוחרים בכל אופן ללכת
לכוון של הקב"ה אבל יהיה לכם עדיין את
המשיכה הגדולה לשקר ובסופו של דבר אם הבן
אדם ,אם היהודי לא מוציא לגמרי לגמרי את
הרצון לאכול מעץ הדעת ]ליהנות גם מהרע
ומהאסור[ אז הוא יעלם לנצח נצחים ,עם ישראל,
זה מלחמת העולם ,זה מלחמת הכוכבים .גם זה
יכתיב לנו איך יראה היקום בעתיד הלא רחוק.
צריכים לחזור בתשובה עכשיו ,ואם לא אז השטן
ח"ו ימשוך אותנו בחזרה לכוון התהום.
שאלה :התחילו לתת  500ש"ח קנס על מי שאין
לו מסכות אפילו שזה שקר.
תשובה :להוריד את המסכה גם לא הייתי אומר
לכם ,כי עם ישראל בבעיה כספית קשה ואין להם
לשלם  500ש"ח קנס אבל זה לא הבעיה שלנו.
הבעיה שלנו היא שמאמינים בזה שהמסכה
יכולה להציל אותנו וזה שקר .זה לא יכול להציל
אותנו ורק הקב"ה יכול להציל אותנו .אני רוצה
להדגיש ובזה אני מסיים את השיחה שלנו.
שהסכנה היא לא הקורונה ,והיא לא מלחמת
אחים בארצות הברית וזה לא שום דבר
מהדברים האלה .חוץ מזה שעם ישראל הוא
העם הקטן ביותר בעולם אבל החשוב והאהוב
ביותר על הקב"ה ,הבעיה האמיתית היא שהרוב
הולכים עם השקר של השטן ולא עם האמת של
בורא העולם וזו הסכנה היחידה .זו סכנה ענקית
והשטן בטוח שהוא שולט .והוא בטוח שרוב
היהודים הם בידיים שלו .הוא בטוח שהם באמת
בידיים שלו .אבל יהודי יכול תמיד לברוח ממנו,

ולהוריד את כל הלכלוך שאסף ואז כל הקשר שלו
עם השטן ימ"ש נגמר והוא יכול לחזור לאמת
ולנצח.
שאלה :מה הכוונה למילים "לעבור את ים סוף"?
תשובה :ביציאת מצרים ה' רצה שנכנס לתוך
המים אפילו שהיו עמוקים ,כולם פחדו ורק נחשון
קפץ למים ראשון ,כשהמים הגיעו לו עד לאף –
אז נקרע הים ועם-ישראל עבר את ים-סוף ,כולם
יבשים וכולם שמחים עם שירה.
היום ה' רוצה מאיתנו שאנחנו נהיה כמו נחשון,
אנחנו לא צריכים לקפוץ לתוך המים ,אנחנו
צריכים לעשות בלי פחד רק מה שה' רוצה
מאיתנו .עד שיתגלה המשיח אנחנו צריכים לחיות
לפי התורה הקדושה .כאשר המשיח יתגלה
אנחנו נהיה באמצע מלחמות ,זמנים קשים מאד
ובלבול ולא נדע בדיוק מה לעשות ,אז המשיח
יכוון אותנו ויגיד לנו מה לעשות.

אם אנחנו עם ה'  -ה' יהיה אתנו.
דניאל ,ט' תמוז תש"פ 1/7/2020
אנחנו צריכים להתפלל ,המצב מאד קשה ,מאד
קשה אבא .תשמע אבא  -רוב האנשים פשוט לא
תופסים ,פשוט לא תופסים מה קורה .ולמה לא
תופסים ,למה לא מבינים שאם הם לא יעשו
תשובה אז ה' יכריח אותם לעשות תשובה עם
הרבה סבל ודמעות ואנחנו כבר מתחילים
להרגיש את זה .אני לא יודע איך לומר את זה,
איך להגיד את זה ,מתי יתפסו?
איזה עולם קשה העולם שלנו עכשיו ,עולם
ששולטים בו עכשיו האנשים הכי רשעים שרק
יכולים להיות ,והם מהגלגולים של רשעים מכל
הדורות .אבא ,אתה לא מבין כמה שזה מפחיד!
ומה שמפחיד הכי הרבה זה שעם ישראל לא
מבין .יש כאלה שמבינים אבל מעטים ,הרוב עוד
לא מבין!

ארץ ישראל
זה המקום הכי טוב להיות
אפילו שזה נראה הכי מסוכן
אבל באמת זה
המקום הכי בטוח.
יהודי ארה"ב אני מדבר אליכם עכשיו ,החיים
שלכם לא יחזרו למה שהיו ,זה "כאילו" שקט
עכשיו" ,כאילו" שיש רגיעה במקומות מסוימים,
אבל זה לא סוף פסוק ,זה לא נגמר .אתם
חושבים שאם גיליתם שהרבה מאד מהקרבנות
של הקורונה פשוט נרצחו בבתי חולים ,אז אין
לכם מה לדאוג? לא! יש לכם כן על מה לדאוג,
לכל העולם יש על מה לדאוג .אבל אתם שוכחים,
אתם חושבים שאם אתם לוקחים עו''ד ותובעים
את הבתי חולים ,זה יעזור משהו? זה לא יעזור.
הם שונאים אותנו ,הגויים עדיין שונאים אותנו
ואנחנו עדיין לא תופסים.
אתם יושבים באמריקה וחושבים שאתם
אמריקאים ,שיש לכם זכויות כמו כל האמריקאים,
ואני אומר לכם שאין לכם שום זכויות ,ועוד מעט
אתם תראו את זה בצורה קשה ביותר .אתם
חושבים שאתם קודם כל אמריקאים ואחר כך
אתם יהודים? אתם חושבים שאתם שייכים אך
ורק לארה"ב עד הגאולה השלמה? לא ,לא ,לא!
זה לא ככה! ה' רוצה שתראו לו שאתם
מתגעגעים לארץ ישראל ,אבל געגועים חזקים
להיות בארץ הקודש!
כן ,אתם אוהבים לטוס לארץ ולעשות חופש
בטבריה או באיזה מקום כזה .לא ,עכשיו אתם
צריכים להתגעגע באמת ולהגיע לארץ ישראל
אפילו אם תצטרכו לגור באוהל! לבוא עם רצון
חזק כי הגאולה מאד קרובה והמשיח כבר פה.
אז אנחנו חייבים לקום ולצאת! בלי פחד  -כמו
שיצאנו ממצרים.
אם תצאו מהגלות עם הרגשה שזו החובה
שלנו כיהודים מאמינים להגיע לארץ-ישראל,
לארץ שה' נתן לנו ,אז תשרדו בצורה קלה ביותר.

אבל אם תחכו יותר מדי זמן ,כי אין לכם בדיוק
מספיק כסף בשביל לקנות דירה בארץ או איזה
סיבה דומה אז אוי לכם ,אוי לכם!
ה' שלח אותנו לגלות ,זה היה עונש ,הוא עשה
את זה בגלל שאנחנו ירדנו מאד .אמנם סבלנו
בגלות ,סבלנו מאד כשהיינו בגטאות ,אבל הסבל
הזה העלה אותנו לרמה רוחנית מאד גבוהה,
הסבל הזה הביא אותנו להיות יהודים לשם
שמים.
חלקם של יהודי אירופה היו יראי שמים
אמיתיים ,אבל אחרי שפתחו את הגטאות בהם
היו מבודדים משך שנים רבות ונתנו ליהודים את
החופש  -אז התחילו הצרות .הצרות ,כי היהודים
רצו להיות כמו הגוים .יותר ויותר הלכו לכיוון
השקר .וזה הביא אותנו ל 1939-מלחמת העולם
השניה בה נרצחו  6מיליון יהודים רק בגלל שהם
היו יהודים .אבל ברוך ה' הרוב הלכו מהעולם עם
'שמע ישראל' על השפתיים אפילו שהיו מחללי
שבת ונכנסו ישר לגן-עדן.
ועכשיו אנחנו בשנת  2020וחזרנו לאותו מצב
רוחני כמו שהיינו לפני השואה ,אנחנו לא קשורים
לקב"ה כמו שצריך וברור לכל מי שמבין כי אנחנו
בדרך לעוד שואה והיא כבר התחילה עם
הקורונה ,יהודים נרצחו בבתי החולים ו"-כאילו"
מתו מהקורונה ,אבל הם נרצחו בדם קר ולמה?
כי הם יהודים.
אז מי שרוצה להציל את עצמו חייב לעלות
לארץ ישראל .אמנם הסאטמר רב'ה לא רצה
שהקהילה שלו תגיע למדינת ישראל כי היא
שייכת לגוים שרוצים להרוס את היהדות לגמרי.
אבל להבדיל אנחנו גרים בארץ ישראל! ארץ
ישראל ששייכת אך ורק לקב"ה,
ואם אנחנו בארץ ישראל ה' ישמור עלינו .אם
אתם מאמינים בקב''ה אז תעשו מה שצריכים
לעשות .אם יש לכם אומץ ,רצון חזק והלב היהודי
שלכם מושך אתכם ומכריח אתכם להגיע לארץ
ישראל כי זה המקום שצריכים להיות בו ולקבל
את משיח צדקנו.
עם ישראל  -הגיע הזמן ,זה המקום הכי טוב
להיות ,אפילו שזה נראה הכי מסוכן ,אבל
באמת זה המקום הכי בטוח .קומו בהמוניכם
ותגיעו לארץ ישראל .אני לא מדבר רק ליהודים
האמריקאים ,אני מדבר לכל היהודים בכל
העולם ובמיוחד ליהודים באירופה ובאנגליה,
זה יהיה מאד מסוכן בשבילכם עוד מעט ,מאד
מסוכן .השכינה כבר עזבה את הארצות האלה,
אז אין הגנה כבר ליהודים בחו"ל .וכדאי להגיע
כבר לארץ ישראל! לארץ ישראל! שוב אני אומר
לארץ ישראל! ברגע שאתם תגיעו כולכם ,כל
היהודים בחו''ל שעוד מרגישים את עצמם
יהודים ,ברגע שתגיעו לא''י לא יהיה מקום לערב
רב ולכל הרשעים שהם פה.
עם ישראל ,זה לא בדיחה! זה אמיתי! אם
אתם רוצים לחיות תקומו ותעלו לארץ-ישראל.
יש יהודים בארצות הברית ,באירופה וכו'
שמאמינים ולא שומרים מצוות ,אבל הם יהודים
ויש להם לב יהודי ועכשיו אני אומר לכם ,אתם
בסכנה גדולה מאד! אתם חייבים לחזור לארץ
ישראל ,לא למדינת ישראל .משיח כבר מחכה
לכם.
תחזרו לארץ הקדושה שהקב"ה נתן לעם
ישראל .תצטרכו להילחם על זה ,אבל זה לא
יעזור לנו להילחם עם כוח ,צריך להילחם רוחנית
כלומר אנחנו צריכים לחזור בתשובה ,גם
החרדים צריכים לחזור בתשובה ,כל יהודי צריך
לחזור בתשובה אם הוא שומר מצוות עכשיו או
לא ,כולם! ואז משיח יוכל להתגלות.
עם ישראל ,המצב הולך להיות מסוכן מאד
בעולם במיוחד לאלה שלא מאמינים בקב"ה ,חוץ
מהקורונה שזה הרוב שקר! כן! יש כזה וירוס,
אבל זה לא יותר מסוכן מהשפעת הרגילה
שהרבה אנשים נפטרים מזה .אבל אלה שנפטרו
בכל מיני בתי חולים בעולם ,חלק גדול מהם
פשוט נרצחו ואנחנו יודעים את זה ,יהיה לנו עוד
מזה ,זה לא נגמר .הם ישתמשו בזה כסיבה
לקחת מאתנו את החופש ,והם כבר עושים את
זה.
התחילו להיות פרסומים מסין על עוד מחלה
הדומה לשפעת החזירים .אבל זה ג"כ רק בשביל
להפוך אותנו לעבדים ולסגור אותנו .ייקחו מאתנו
את החופש להיות מה שאנחנו רוצים להיות,

להתפלל איך שאנחנו רוצים להתפלל ,ואם
ההורים יהיו חולים או ימותו מהקורונה הם ינסו
לקחת את הילדים לחינוך עקום שמבוסס על
תפילה לשטן עצמו ימח שמו וזכרו.
עם ישראל ,אם אנחנו עם ה'  -ה' יהיה אתנו.
עם ישראל המצב כל כך קשה ,תחזרו לקב''ה ,גם
החרדים וגם הדתיים וגם החילונים .אנחנו
צריכים פה עם אחד ,עם שקודם כל נאמן לקב''ה
ולתורתו .ואם כל עם ישראל יעשה תשובה ,אז
אין לנו מה לדאוג .אבל אם אנחנו ממשיכים
להמשיך לחפש את הגשמיות ,שבתוך הגשמיות
יש את החוסר הקדושה שכל כך שנואה על
הקב"ה וממשיכים עם הטומאה הזו כאילו שהיא
כשרה ,אז אני לא יודע מה יהיה.
אני מאד מודאג ,אני מפחד מאד .רוב האנשים
טובים ורוצים את הטוב ,הם יבינו את מה שיש לי
להגיד ,אבל יש מספיק אנשים שלא מבינים ,שלא
רוצים להבין ,רוצים להמשיך עם ה "כאילו" חיים,
"כאילו" יהדות" ,כאילו" עם הקב''ה.
ואנחנו צריכים להאמין עם כל הכוחות שלנו
שאין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו! אנחנו חייבים
להיות לגמרי עם הקב''ה כדי להינצל .וכל
הגשמיות מסביב עוד מעט תעלם ,ואנחנו נעלה
רוחנית לרמה הרבה יותר גבוהה ונהיה יותר
ויותר קרובים לאמת שהיא הקב"ה ואין עוד
מלבדו .והכוח הרוחני הזה שה' יתן לנו ,יעזור לנו
לעבור את התקופה הבאה הקשה ביותר ,כי זו
תקופה שאנחנו נהפך ליהודים כמו שהיינו
במדבר ,שמשה רבינו היה המנהיג שלנו.
ה' אמר למשה מה לעשות ומשה אמר לעם ואז
פלא פלאים היה מן ,שליו ,באר מרים וכל ה40-
שנה במדבר היה לנו כל מה שהיינו צריכים.
אנחנו נראה ניסים כאלה ,ניסים מיוחדים! אז אני
מבקש ,אני מתחנן לפני עם ישראל ,תחזרו
הביתה! תחזרו הביתה! המשיח כבר פה והוא
מחכה לכם! ה' עוד לא נתן לו את הסימן שהוא
יכול להתגלות .אבל עם ישראל ,תבואו ,לא
משנה מה יש לכם או מה אין לכם ,תבואו ,אתם
לא תפסידו ,בסופו של דבר תשמחו.
אבא ,עכשיו המצווה הכי חשובה זה לעזור
לעם ישראל .זה מה שאתה עושה אבא כי אתה
מוסר את כל מה שאני ובן ועוד כמה כותבים .עם
ישראל אני מדבר אליכם עכשיו ,תקומו ,תארזו
את המזוודות ,תיקחו את הילדים ,את הנכדים,
את כולם ולחזור לארץ ישראל .לא למדינת
ישראל אלא לארץ ישראל עכשיו! ברגע זה! בלי
לחשוב ,בלי לעשות חשבונות גשמיים ,אלא בגלל
שהלב שלכם מושך אתכם חזק לכיוון ארץ
ישראל ,ארץ הקודש ,עכשיו!
לא לחכות ,לא לעשות חשבונות .אמנם אנחנו
סובלים מהקורונה אבל יהיו עוד הרבה דברים,
הרבה יותר קשים בעתיד הקרוב כי אנחנו עם
קשה עורף ולא רוצים לחזור בתשובה .אז אני
מבקש מכם תחזרו בתשובה! תחזרו בתשובה!
תחזרו בתשובה! זהו.
יהודים אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני
בנימין ,כ' תמוז ,תש"פ 12/7/2020
אוי עם ישראל ,אוי עם ישראל ,אוי עם ישראל.
אנחנו כבר מסתובבים בכל העולם בגלות המרה,
המרה ביותר שה' שלח אותנו .זה לא יום או
יומיים של טיול .זה אלפיים שנים של להסתובב
ולהסתובב מארץ לארץ ,ממקום למקום ,ומה יצא
מזה? יש יהודים שהתחזקו כי בכל ארץ וארץ
שהיהודים התיישבו בהם ,הם הקימו ישיבות
בדרך כלל ,בתי כנסת .אבל אחרי כמה מאות
שנים מאז שהתחלנו להתיישב אז התחלנו
להרגיש נח בכל מיני מקומות בכל העולם ואז
התחילה תופעה מעניינת וקשה.
פה ושם התחילו לאיים על היהודים במקום אחד
והם ברחו למקום אחר שיש בו יהודים .ואז
התחילה שנאה בין היהודים הוותיקים באותו
מקום ובין היהודים החדשים .התחילה הרגשה
שהמסכנים שבאו עכשיו הם לא כל כך טובים כמו
אלה הוותיקים באותה ארץ.
אולי העור שלהם היה יותר כהה ,אולי דברו
בשפה אחרת או התפללו בנוסח קצת אחר ואז
התחילה שנאת חינם גדולה .וכמה שהגלות
המרה הזאת המשיכה והמשיכה ,השנאה בין
עדה לעדה ,בין יהודי ליהודי גדלה ,ועד היום זה

קיים .היהודי ,ידוע שיש לו לב טוב ,במיוחד כלפי
יהודי אחר ,אבל לצערי הרב בימים שלנו הגענו
לתחתית ,לתחתית של השנאת חינם .התחתית
שמביאה אותנו לעברות קשות של שנאת חינם
ובכל העולם יש שנאה בין היהודים.
אשכנזים נגד ספרדים והפוך ,יש אשכנזים נגד
אשכנזים מארצות שונות וספרדים נגד ספרדים
מארצות שונות .יש בתוך קהילות חשובות שנאת
חינם בין קהילה וקהילה בצורה איומה ונוראה .יש
גם קנאה מי מצליח יותר ומי מצליח פחות .מי
נהיה ראש ישיבה ומי רק אברך כולל .מי הצליח
בנישואין יותר ומי לא .למי יש יותר ילדים
מוצלחים ומי לא ,מי לובשת שאל ורדיד ומי לא,
וכל זה יכול להביא כעס מאוד גדול.
יש כל מיני מצבים שגורמים לשנאת חינם וזו
מחלה קשה ביותר .במיוחד ,במיוחד בזמנים
שלנו ,ולמה במיוחד בזמנים שלנו? כי אנחנו
מאוד עמוק בתוך הגשמיות וזה רוצח את הנשמה
שלנו .כל השקר הזה עם המגפה של הקורונה
גורמת לבחורי ישיבות לעזוב את הישיבה ולשבת
בבידוד עם חילונים ,עם איפון ודברים גרועים
במשך שבועות .אח"כ סוגרים לנו את הבתי
כנסת ולא נותנים לפתוח אותם וסוגרים גם את
הישיבות ואז אין מסגרת לבחורים .ולצערי הרב
הדור שלנו לא על רמה גבוהה ואז אם סוגרים
את הישיבות ואת הבתי כנסת אז אין תפילה ואין
לימוד תורה.
כל יום יש יותר ויותר שנאה בין הקבוצות ,בין
העדות אחד נראה שיש לו יותר מהשני ,ואחד
לומד יותר מהשני ומישהו תמיד מקנא .בנוסף
לכל זה המצב המשונה והמפחיד בעולם .יש
יהודים שכאילו הם איתנו ועובדים לטובתנו אבל
למעשה הם עובדים עם הממשלות הרעות ,או
שרוצים לחסל אותנו ,ואני מדבר ברצינות ,הם
רוצים לחסל אותנו.

אני מבקש,
אני מתחנן,
עם ישראל,
תחזרו הביתה!
המשיח כבר פה
והוא מחכה לכם!
הייתה עיירה באירופה לפני מלחמת העולם
השניה ,עיירה של חרדים והייתה בה מחלוקת
נוראה .כשהנאצים הגיעו לעיירה הזאת הם עוד
רבו אחד עם השני בדרך לרכבת כשלקחו אותם
לאושוויץ וזהו המצב שלנו היום .שרוצים להרוג
אותנו ואנחנו רבים אחד עם השני .יש לנו
מלשינים שעובדים עם הממשלה כנגד העם
שלהם .יש כל מיני אנשים שעובדים אחד נגד
השני .והכי גרוע זה שבכל הכנסת שכמעט כולם
הם יהודים כביכול ,הם עובדים נגד עם ישראל
החרדי ונגד בורא עולם כדי לחסל אותנו .ואם
אתם חושבים שזה לא נכון אז תדעו שיש גם
בארץ מחנות שמד כמו שיש בארצות הברית ,כמו
שיש באירופה ,באנגליה ,באוסטרליה וברוב
הארצות בעולם .וכמעט בטוח שיש גם ברוסיה
ובעוד ארצות שאני לא יודע וזה כדי לחסל אותנו.
ואנחנו עוד רבים אחד עם השני )כמו באותה
עיירה( אנחנו עדיין לא רוצים לפתוח את עיניים
ולראות שיש לנו שנאה בלב אחד נגד השני
שנאת חינם ,רק מקנאה ושנאה אז כשנהיה
במבחן ,בסכנה ,זה יפעל נגדנו ח"ו.
עם ישראל :התכונה הכי חזקה של היהודי בכל
ההיסטוריה שלנו זה שיהודי מפרגן ליהודי אחר,
שיהודי עושה חסד עם יהודי אחר ,שיהודי אוהב
יהודי אחר אבל בגלל כל המצב היום עם
הגשמיות וכו' אנחנו ירדנו מאוד נמוך .ואם אנחנו
לא נשתנה זה יגרום לכך שעוד יהודים לא יקבלו
משיח צדקנו ח"ו.
יכולים לראות את זה ולהרגיש חזק את הגאולה
אבל מי שמלשין או מדבר לשון הרע על יהודי
אחר בלי לעשות תשובה אז אין לו מקום בעולם

הבא ,חייבים לעשות תשובה ולבקש מחילה.
עם ישראל ,אנחנו בסכנה גדולה מאוד גם
מהערב רב וגם מיהודים אחרים שמקנאים בנו.
ואם אנחנו שומרים מצוות חזק אז יש כאלה
ששונאים אותנו .עם ישראל יהודים אמתיים
צריכים לאהוב אחד את השני לעזור אחד לשני.
אם אין לנו את התכונה הזאת ואם אנחנו לא
מפעילים את התכונה הזאת שבתוכנו ,לא יהיה
לנו ח"ו מקום בעולם הבא של משיח צדקנו .עם
ישראל :הגלות כמעט נגמרת .יהיו לנו הרבה
נסיונות קשים.
מהיום ועד הגאולה השלמה אין עוד הרבה זמן.
אז כדאי לחזור לגמרי בתשובה ,כולל לפתח חזק
את האהבה הטבעית שיש לנו לכל יהודי ויהודי
אחר .ולפתח את התכונה שה' נתן לעם יהודי
להיות בעל חסד ,ולרצות ולעזור ליהודי אחר .גם
צריך שהילדים שלנו יבינו שאסור לבייש יהודי או
לדבר נגדו לשון הרע ולא לצער אותו בשום דרך.
ואם נשתנה לטובה אז הסבל הקשה הגדול
שיכול להיות לנו בחודשיים הבאים יהפוך
לשמחה ולגאולה.
אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים.

דברי חיזוק בעניין אהבת ישראל:
אנ"ש  -מי לא מכיר את המילה אנ"ש  -אנשי
שלומינו? מילה כ"כ נפוצה ,שימושית,
משפחתית ,חמה ,וידידותית המעידה על אחדות
בין יראי ה' .מה גם שמצינו לכך סמך בתורה
ובחז"ל .כגון המאמר הידוע עניי עירך קודמים
ועניי ביתך קודמים ,הכולל בין השאר שנדאג
קודם לעניים שבביתנו וכן לעניים שבחוג שלנו.
יתרה מזאת חז"ל לימדונו שהתורה נקנית
בחבורה .כמה נפלא שיש חבורות של יראי ה'
העוזרים אחד לשני .את כל זה ועוד מבטאת
המילה אנ"ש אשר בהיפוך אותיות -נשא ,ללמדנו
שהחברות והחיבור בין יראי ה' מנשא ומרומם
את כל החברים .כמה נפלא ואשרי העם שככה
לו .אמנם ,לפתח חטאת רובץ ,והיצר מנסה בכל
כוחו לקלקל עד שפעמים אנ"ש נהיה דבר לא כל
כך רצוי בשמים ...ואימתי? כאשר דואגים כ"כ רק
לאנ"ש ומתחברים רק עם אנ"ש ומדברים טוב רק
על אנ"ש ,עד שמתעלמים מכל ישראל האחרים
מאחר והם לא "מאנ"ש" והחיוך והארת הפנים
הם רק לאנ"ש וכו'...אז צריך להזכיר לכל שאנ"ש
בהיפוך אותיות שנ"א ,כלומר ,כשהמושג אנ"ש
מגיע למצב הנ"ל ח"ו הרי את המצב הזה השי"ת
ּׂשנא .וכבר קדמה לאנ"ש כאלה החסידה הידועה
שנקראת כן מאחר ועושה חסד עם חברותיה
ושואלים חז"ל א"כ למה היא טמאה ומתרצים
משום שעושה חסד רק עם חברותיה .אשר על כן
מכאן תצא קריאה לכל אנ"ש די בכל אתר ואתר
להיזהר בעניין זה כי לפעמים יש הבדל דק בין
הטמא והטהור וה' הרחמן ינחנו במעגלי צדק
שלא נכשל בעניין זה ובדרך שאדם רוצה לילך
בה מוליכים אותו.

חבר אני לכל אשר יראוך )תהילים קי"ט(
דעו לכם ישראל הקדושים :איפה שיש יראת
שמים ,פחד מה' ומהדר גאונו  -שם חברים כל
ישראל .ואם יש מקום שישראל לא חברים ,סימן
שאין יראת אלקים אמיתית במקום ההוא וזה
תלוי בזה.
כשיראים מבורא עולם באמת אזי כל מיני
שיקולים קטנוניים ושינויים חסרי חשיבות שבין
אדם לחברו כגון כובע שונה ,סוג כיפה ,בגד עליון
או ארץ מוצא שונה ,הכל בטל ומבוטל ונעלם
כנגד גדולת ה' והיראה ממנו .ואיפה שענייני
קטנות תופסים מקום חשוב ,עדות היא לכך
שיראת השמים שם לוקה בחסר וצריכה חיזוק.
וזה פשוט וקל להבין.
ואם דוד המלך הרגיש כחבר לכל אחד ואחד
מישראל) ,וכן לעתיד משיח בן דוד( בין אם הוא
ספרדי או אשכנזי ליטאי או חסידי תימני וכו'...
לכולם הוא ירגיש מחובר אז מה אתנו?? האם
לנו לא נאה להתחבר עם יהודי אחר שהגלות
הארוכה גרמה לכך שהוא נולד בארץ אחרת
וסיגל לעצמו אי אילו מנהגים שונים משלו?
עלינו לדרוש מעצמנו להתעלות ולזכור שיש לנו
ולאחרים נשמה קדושה מישראל ,עלינו להתאמץ
להתחבר עם הנשמה הקדושה של השני ולא

לתת חס וחלילה ללבוש החיצוני להיות חוצץ בין אהבת ישראל  -בזאת תבחנו
נשמותינו ,קל וחומר שלא להרגיש פירוד או
שנאה לשני רק בגלל דברים חיצוניים משניים
חסרי חשיבות .בכך חטאו אבותינו .ורבנו הארי
הקד' מסביר ש"אבותינו" פירושו אנחנו בעצמנו
בגלגולים הקודמים שלנו .ונשאל רק שאלה אחת,
האם לא הגיע הזמן שנרפא את הנגע הנ"ל ונתקן
את הדרוש תיקון?!
והרי אנו עצמינו קלקלנו וחטאנו ועלינו החובה
לתקן .הרי כבר שבענו די את מה שנקרא ימי בין
המצרים ,אלפי צומות עינינו את נפשותינו ,ישבנו
ואמרנו קינות בט' באב במשך קרוב לאלפיים
שנה .איך זה שאנחנו כולנו חכמים כולנו נבונים
כולנו יודעים את התורה ועדיין עוון זה מרקד
ביננו? איך לא הצלחנו לתקן את העיקר שהכל
תלוי בו ,את הכלל הגדול בתורה הכל כך ידוע
"ואהבת לרעך כמוך" ו"מה ששנוא עליך אל
תעשה לחבריך"? הבה נקבל על עצמינו שלא
עוד ,אלא נתקן ולא נתעלם .וללא ספק אם נסלק
מאתנו את מידת הגאווה ונקנה את מידת
הענווה ,אזי נזכה לכבד ולאהוב ולהתחבר האחד
עם השני .ונזכה בעזרת ה' לשמוע את דברי
משיח צדקנו "ענווים הגיע זמן גאולתכם"!
אנא! נתבונן ונשיב אל הלב :המשיח לא עתיד
להכריז אשכנזים ,ספרדים ,ליטאים ,חסידים
וכו'...הגיע זמן גאולתכם .לא ולא!! הוא יכריז
דווקא "ענווים" ,דהיינו אותם שיש להם הכנעה,
ענווה וכבוד האחד עם השני ,כי רק הם יגאלו.
וממילא מי שרוצה לזכות להיות בין הנגאלים,
כדאי מאוד שיכין את עצמו לכך.

כולנו בני איש אחד נחנו ולמי קורא הפלא
יועץ עם הארץ?
וכותב הרב אליעזר פאפו זצ"ל בספרו פלא יועץ
"וביותר יגדל המצווה הזאת על אשכנזי ההולך
בין הספרדים או ספרדי בין אשכנזים וכד' ,שגם
לשון אין להם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו
והם מתדכאים הרבה שאין יכולים להגיד צערם
ולהראות ערכם ,כי יש ביניהם ג"כ בעלי תורה,
אבל אין להם פה לדבר ומסווה הבושה על פניהם
ואין להם מצח להרים ראש ,על אלה ראוי לרחם
ביותר ולמצווה רבה תחשב ,לא כאשר יש רבים
מעמי הארץ אומרים שהספרדי ילך אצל
הספרדים ואשכנזי אצל אשכנזים וכל מין ירחם
על מינו כאילו אנו שתי אומות חס ושלום ,בוודאי
שהאומר כך חרף מערכות אלקים חיים כי חרפה
היא לנו בני ישראל גוי אחד בארץ שנפרד איש
מאחיו ,כי כולנו בני איש אחד נחנו ,אל אחד
לכולנו אב אחד לכולנו ,תורה אחת ומשפט אחד,
ולמה נבגוד איש באחיו?! ואם הלשונות לארצות
הם מחולקים ,מה בכך? ומה בין ספרדי לאשכנזי
או שאר לשונות? חלילה לעשות שום חילוק!
אדרבה ,יגדל החיוב לרחם ולסייע למי שהוא
מלשון אחר מטעם מצוות אהבת הגר ...כדבר
האמור והמרחם מרחמין עליו מן השמים ישלם ה'
לעושה הטובה שבעתיים",עכד"ק) .פלא יועץ ג"ר(

בזה תלויה כל גאולתנו
כותב הרה"ק ציס"ע רבי אהרון ראטה זי"ע בעל
השומר אמונים וטהרת הקודש בלשונו הטהורה:
"אבל עיקר החסידות שתלוי בידינו ומה שנשאר
עוד מהספיחי דספיחין ,הוא אהבת הצדיקים
והיראים ,ואהבת חברים ואהבת כללות ישראל,
שבזה תלוי כל גאולתנו .ובאם היה אחדות בין
ישראל הגם שחוטאים ח"ו אין שום דבר רע יכול
לשלוט בהם וכל מה שאדם דבוק יותר באהבת
ישראל יותר דבוק בקומת כללות הקדושה
העליונה כדכתיב" :כולך יפה רעייתי ומום אין
בך" ,והעיקר שלא יהי ח"ו שום פירוד הלב בין
מפלגות החסידים כי כל מי שהוא שונא לחברו
בשביל שהוא אינו מכת החסידים שלו ,או שונא
חבר אחד ,או שונא איזה סתם בר ישראל ,כל
שכן העוסק בתורת ה' ובמצוותיו אז כל חסידותו
הולך לסיטרא אחרא רח"ל כי זה בוודאי בלי ספק
שהוא נגד רצון הבורא ברוך הוא שאוהב לכל בר
ישראל בתכלית .ובפרט שומר מצוותיו ,בפרט
בדור החשוך הזה שהיה צריך לנשק כפות רגליו
של כל מאמין אמיתי בה' ולאהוב אותו באהבה
רבה ,וכל מן שנאה הכל שקר מוחלט בוודאי בלי
ספק ,והכל מעשה הס"מ רח"ל שטורח בזה בכל
כוחו!") .מבוא השער פ' י"ד(

הרוצה לבחון את עצמו האם אוהב הוא את ה'
יתברך? האם כשאומר פעמיים ביום בקריאת
שמע ואהבת את ה' אלוקיך שאז צריך הוא לכוון
לקיים מצות עשה ולאהוב את ה' ,האם אמירתו
וכוונתו מן השפה ולחוץ או שבאמת אהבתו
לבוראו בקרבו? מה המדד ואיך ניתן לבחון
אהבה זו? ובכן יש כלל ויסוד באהבה האוהב את
האב אוהב את הבנים כלומר אדם האוהב את
חברו באמת אזי ללא ספק האהבה עולה על
גדותיה ומביאה אותו לאהוב גם את בן חברו ואם
לא אוהב את בן חברו  -סימן הוא שאהבתו
לחברו מוגבלת ולא חזקה .ועוד כלל ויסוד
באהבה אמיתית :אוהב מה שהאהוב אוהב
כלומר כשאוהב את חברו באמת אזי מרוב
אהבתו לחבר אזי כל מה שאהוב על חברו נעשה
הדבר אהוב גם אצלו .ועתה הבה נתבונן ונבחן
את עצמינו ואת מידת אהבתינו לבוראנו .הקב"ה
הוא אבינו מלכינו שקראנו בנים כמ"ש בנים אתם
לה' אלוקיכם ועוד יותר מכך שהקב"ה גילה לנו
מפורשות פעמים רבות בתורה ובנביאים את
אהבתו אלינו כמ"ש "אהבתי אתכם אמר ה'" ובכל
יום מברכים אני אוהב )את( עמו ישראל .ובזוהר
הקדוש פר' שמות כתוב :אילו היו יודעים עם
ישראל את האהבה שאוהב הקב"ה לבניו היו
רודפים אחריו כמו כפירים .ואם כן בהכרח שמי
שאוהב את הקב"ה  -את אבינו מלכינו באמת,
צריך הוא לאהוב גם את הבנים של ה' דהיינו את
כלל ישראל ללא הבדל עדה ,חוג ,זרם ,ארץ,
מוצא ,צבע כיפה ,סוג בגד או כיפה )ופשוט שגם
עמי הארץ הם בכלל עם ה'( כי כולם כבנים לה'
ועוד שכולנו אהובים אצלו בתכלית וצריכים אנו
לאהוב את מי שה' אוהב כאמור .הבה נתחזק
באהבת ה' באמת ונאהב את כל בניו של ה'
דהיינו את כלל ישראל ואז נדע שאות היא לכך
שקב"ה אוהב אותנו כמ"ש במסילת ישרים
לרמח"ל שאין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב את
ישראל וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל גם
הקב"ה מגדיל עליו.

שתדעו שניו-יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה!
דניאל ,כ"ב תמוז תש"פ 14/07/2020
ברור שאנחנו בתוך הגאולה השלימה וגם זה
ברור ובטוח שהאילומינטי )סדר עולמי חדש(
שולטים או יותר נכון שהם חושבים שהם שולטים
על רוב המדינות בעולם ,ובוודאי על המדינות
המפורסמות.
עכשיו ,פה במדינת ישראל ובכל העולם ,כל
העניין של המחלה הזאת – היא לא אמיתית! נכון
שיש איזה שפעת ,אבל לא הרבה יותר מזה ,הם
ממציאים מספרים ,הם מביאים כל מיני דוגמאות
של אנשים בודדים הנמצאים במצב קשה בגלל
כל מיני מחלות רקע כדי לעשות את זה יותר
מפחיד ,אבל אנחנו לא רואים שום מוות המוני
שאפשר לקרוא לזה מגיפה ,אתם לא רואים
שקוברים המונים .מעט מאד מתים וזה וודאי לא
מגיפה.
המטרה פה בארץ ובעולם זה להשתלט על
ארץ-ישראל ,ואם זה באמריקה זה להשתלט על
ארה"ב ובכל מקום בעולם זה להשתלט .יש
מקומות כמו ברוסיה שבסה"כ הם כבר השתלטו
מזמן .אבל פה בארץ שזה הכי מעניין אותי
ואותנו ,הם מנסים עכשיו להשתלט .הם עשו
נסיון אחד עם סגר כללי שרוב האנשים נכנעו לזה
אבל לא כולם .אח"כ פתחו ,לתת לכולם לנשום
ולהרגיש שאולי יש תקוה שאנחנו נחזור למה
שהיה ,ועוד פעם מעלים את כל הפחדים ,אבל
הפעם האנשים כבר לא כ"כ מאמינים להם.
וזו השיטה לבלבל את האנשים .עכשיו רוצים
לעשות סגר עוד פעם ,והם סוגרים עם הפחדות,
פחד לאלה שמפחדים מהמחלה ,שהם כבר לא
כ"כ הרבה ואלה שיודעים שהפחד האמיתי הוא
לא מהמחלה הזאת ,אלא פחד מהשלטון שכובש
את מדינת ישראל אבל לא את ארץ-ישראל ,כי
עכשיו רוב המנהיגים שייכים לסדר עולם חדש או
האילומינטי איך שרוצים לקרוא לזה .הם רוצים
להשתלט פה לגמרי ,והדבר הראשון שהם רוצים
להתפטר זה מהחרדים ,למה?
כי האילומינטי יודע שאם יש לו שליטה מלאה על
מדינת ישראל ,לגמרי ,לא באופן חלקי כמו בן

גוריון וכל הכנופיה שלו וכל אלה שבאו מאז ,אלא
שליטה מלאה בלי שום חופש לאוכלוסייה ,בלי
שום דבר שיכול להיות חפשי .הם רוצים בכח
להיפטר קודם מאלה שלא הצליחו כל כך
להתפטר מהם  -מהיהודים הדתיים החרדים ,וזה
עכשיו יתחיל יותר בסגירה הבאה שתהיה.
הם רוצים עם כל הכוחות להשתלט על מדינת
ישראל ,הם לא יכולים לעשות את זה כל זמן שיש
פה מאמינים שחיים לפי התורה כי אלה שחיים
לפי התורה גורמים להם בעיות קשות .כי מי
שעם הקב''ה ,הם יודעים שיש לו כח מעל ומעבר,
כח שמימי ששומר עליו.
היטלר ימח שמו וזכרו היה אחד מהאילומינטי,
והוא עם כל הכוחות שלו ניסה להתפטר
מהיהודים כי הוא ידע שהם קשורים לקב"ה והוא
ידע שאין לו כוח נגד הקב"ה .הוא חשב כי אם
הוא יהרוג את כל היהודים אז כאילו שהוא
מחליש את כוחו של הקב"ה חס-ושלום.
אם היהודים באירופה היו  100%עם הקב"ה
אז לא הייתה שואה! אבל החלה תנועת ההשכלה
שפגעה קשה ביהדות אירופה ,רוב היהודים
חיללו שבת בגלוי והחלה התבוללות קשה ,אם
לא הייתה שואה – לא היו נשארים יותר יהודים
באירופה .ובסופו של דבר כמעט כולם הלכו למות
עם שמע ישראל על השפתיים וזה מנע מרוב עם-
ישראל באירופה את העונש – להיעלם לנצח .ואף
אחד מאלה שנכנס לתאי הגזים לא מת בכאב! מי
שצעק שמע ישראל – הגיע ישר לגן-עדן! ישר
לגן-עדן בלי חשבון! ישר לג''ע!
וזה מרגיז אותם מאד כי יש לנו הרבה יהודים
שומרי מצוות פה בארץ ,וכל שנה יש יותר ויותר,
כי הילודה שלנו ענקית ברוך השם וליהודים הלא
מאמינים יש ילד אחד או שנים עם כלב או חתול
או מי יודע מה.
והפעם ה' לא יתן להם! עם ישראל חייב להיות
חזק! הם יעשו לנו דברים איומים! הם רוצים
להיפטר מאתנו ,כי הרשעים יודעים שהאמת
והכוח נמצאים רק אצל היהודים ,בגלל הקשר של
היהודים עם הקב''ה כי רק הקב"ה הוא כל יכול,
אבל השטן שלהם ימ''ש משקר לנו ומשקר להם.
הנחש עוד שכנע אותם שהוא יותר חזק ,שהוא
יכול לנצח חס ושלום את הקב''ה והם מאמינים
לו.
ולמה הרשעים מאמינים לו? כי הם לא רוצים
את התורה ,הם רוצים את כל התשוקות וכל
הדברים העקומים שיכולים להיות בעולם הזה,
שהנחש יכול לתת להם .וזה נותן להם את
ההנאות הגשמיות ,והם רוצים יותר ויותר
תענוגות האלה ,והם בטוחים שח''ו הם יכולים
להילחם נגד הקב''ה דרך עם ישראל ולנצח אותו.
הם יודעים שהם יכולים לשכנע את עם ישראל
לעשות חטאים ואז ה' יעזוב אותנו.
עם ישראל יכול להיות שיהיו קרבנות בינינו
בעתיד הקרוב ובוודאי יעשו תשובה לפני שימותו.
כל הקרבנות שאומרים שמתו מהקורונה ,הם לא
מתו מזה ,הם מתו ממחלות אחרות או שנרצחו.
והצדיקים שביניהם הלכו לעולמם ככפרה על
הדור הזה המבולבל שטובע בגשמיות ,בשקר.
עכשיו אנחנו נמצאים לפני האפשרות האחרונה
שלנו לעשות תשובה! ואני מציע לכל עם ישראל
לבדוק את עצמו ,היהודים שהם רחוקים  -אני
מבקש תבדקו את עצמכם ותעשו תשובה עכשיו!
כי ברגע שיתחילו עם הסגר כל העולם ייהפך
לגהינום .רק אלה ששומרים מצוות כמו שצריך,
אפילו אם הם מתים  -יהיה להם עולם הבא,
ויחזרו בתחיית המתים ,ולא ירגישו את המוות.
אבל אם לא ,אז אין לי מה לומר לכם.
עם ישראל האמיתי ,אני מבקש מכם ,אני
מבקש עם דמעות בעיניים ,לחזור בתשובה
בצורה אמיתית ,כי עוד מעט לא תהיה כל כך
אפשרות .אחים ואחיות שלי פה בארץ-ישראל,
עם ישראל ,לא משנה מי אתם ,לא משנה איזה
עדה אתם ,לא משנה כמה נפלתם ,עברתם על
כל הלאוין ,עכשיו תשובה! תעשו עכשיו תשובה!
עוד מעט ולא תהיה לכם אפשרות כמעט.
לעשות תשובה ברגע זה כדי שנוכל לחיות
ולקבל את משיח צדקנו בשמחה ,עם הילדים
שלנו עם הבעל או האשה שלנו ,בתור יהודים
שומרי מצוות .כי אנחנו אוהבים את הקב''ה עם
כל המהות שלנו ,ואנחנו יודעים את האמת עם כל
המהות שלנו.

עם ישראל ,הם רוצים לעשות סגר ,הם כבר אחרת לגמרי ,הרוב יהיה מתחת למים ומיליוני רק תחזיקו מעמד עוד קצת.

עושים סגר עם משטרה וגם עם חיילים .זה יהיה אנשים ימותו ,אבל עם ישראל ,אנחנו לא חייבים בנימין ,ר"ח אב התש"פ 22/7/2020
קשה ,הם לא יהיו נחמדים ,הם כבר באים לבתים
ומכריחים משפחות שלמות של חרדים שאין להם
את הקורונה לעשות בדיקה ,בדיקה שאפילו אם
הם אומרים שהתוצאה חיובית – זה לא אומר
שזה באמת חיובי .יש מקרים שמכריחים בכוח
הזרוע משפחות שלמות ללכת לבידוד במלונית
ולא מוכנים שיעשו את הבידוד בבית שלהם.
כדי שיתרגלו למציאות שאפשר להוציא אותם
מהבית לבידוד  -עכשיו לוקחים אותם למלוניות,
אבל עוד מעט כשיגיע הרגע לא ייקחו אותם יותר
למלונית ואני מפחד אפילו לחשוב לאן שיקחו
אותם .וזה לא יהיה רק במדינת-ישראל אלא בכל
העולם כי כבר ישנם באמריקה מאות מחנות
פימה שעומדים כרגע ריקים עם אחזקה מלאה
ויש כאלה מחנות בכל העולם כולל במדינת
ישראל.

בית הסוהר סהרונים נמצא בחולות חלוצה
אשר בנגב .החל לפעול ביולי .2007
מכיל  3000מקומות כליאה.
בכל העולם הרשעים גורמים למלחמות בין
אנשים בתוך המדינות כדי להחליש אותם.
לדוגמא – באירופה הם דאגו לכך שמאות אלפי
ערבים רובם גברים ללא השכלה יגיעו לאירופה
כדי לגרום לשנאה ובלגן בתוך המדינות ,בארה"ב
הם מעוררים אוכלוסייה של מיליוני כושים בכל
מדינות ארה"ב להילחם באלימות נגד הלבנים
וזה מחליש מאד את ארה"ב .ובארץ יש לנו "ברוך
השם" מספיק קבוצות השונאות אחת את השניה
הגורמות להרבה חוסר שקט ובלגן כאן.
אני מבקש מכל אלה שגרים בחו''ל ,לעזוב את
חו''ל ולעלות לארץ כי אתם בסכנה גדולה.
השכינה חזרה לא''י ואין לכם יותר שמירה בחו''ל.
תראו לקב''ה שאתם רוצים לחזור הוא בעצמו
יחזיר אתכם לפה .ככל שיותר יהודים מאמינים
יגיעו לפה ,יהיה לרשעים פחות כוח.
עם ישראל עוד מעט יגיע רגע האמת ,הצדיקים
שנפטרים בימינו – זה רק בגלל שה' לוקח אותם
אליו בצורה הכי קלה שלא יצטרכו לסבול.
היהודים שנשארים בחיים יעברו הרבה נסיונות.
אם נחזור בתשובה ונהיה כמו היהודים שיצאו
ממצרים אנחנו לא נסבול ,יהיה לנו כל מה
שאנחנו צריכים בניסי ניסים ,אבל אנחנו חייבים
לסמוך על הקב''ה ,לבטוח בקב''ה ,כי אם לא -
אין כלום ,אין כלום.
אנחנו העם הנבחר של הקב"ה ,הוא בחר
אותנו כי הוא ידע שאנחנו מסוגלים בגלל
הנשמות שהוא נתן לנו ,לבטוח בה' עד הסוף ולא
בכל מיני דברים גשמיים או כל מיני תשוקות
שאנחנו רוצים .עם ישראל אנחנו צריכים להוכיח
לקב"ה שלא משנה מה קורה ,אנחנו איתו בלבד!
ואם אנחנו נצטרך למות חס ושלום ,נמות כי
אנחנו עובדים את הקב''ה וסומכים עליו מליון
אחוז .הוא יקח אותנו למקום בטוח ויחזיר אותנו
ברגע הנכון ישר לתוך בית המקדש.
עם ישראל ,עם ישראל ,תחזרו לאמת,
תשתדלו להגיע לארץ ישראל ,ומהרגע הזה
תתחילו להתפלל לשמור מצוות כמו שצריך ,גם
החרדים ,ולהפסיק להפסיק להפסיק את הלשון
הרע ואת השנאת חינם שיש בינינו ,להפסיק את
זה .כי זה היצר הרע הכי קשה ,הכי קשה.
ולכל היהודים שנהפכו למלשינים לשלטונות,
אני מזהיר אתכם – הסוף שלכם יהיה הכי גרוע!
עם ישראל חי ,חי בלי די ,עם ישראל זה לנצח
נצחים ,נצח נצחים.
כדור הארץ זה מקום שה' ברא ועוד מעט יבוא
הרס על העולם הזה כמו שאי אפשר לתאר! זה
כבר התחיל עם כל מיני אסונות טבע שאפילו
לרוב לא מפרסמים אותם ,אולי בחדשות אפשר
למצוא את זה באיזה פינה ,אבל בגדול לא
מפרסמים את זה .עוד מעט העולם שלנו יראה

למות ,וודאי שלא צריכים למות לנצח ,אם אנחנו
רוצים לחיות לנצח  -יש רק דרך אחת והיא
לחזור בתשובה עם כל הלב ,כי אם לא נחזור
בתשובה עם כל הלב ה' יזרוק אותנו חס ושלום.
עם ישראל אין זמן ,בעתיד הקרוב ביותר
תפרוץ מלחמת עולם שלישית ,היא תתחיל
כנראה פה בארץ ואולי גם בקוריאה ,תהיה
מלחמה ענקית .אני רק רוצה שתדעו שניו-יורק
לונדון ופריז בסכנה גדולה!
אתם לא מאמינים? עוד מעט תאמינו .יש
הרבה יהודים בערים האלה ,זה מפחיד אותי גם,
כי יש לי לב לכל עם ישראל .אני בוכה ובוכה,
בוכה ובוכה ,תפתחו את העיניים עם ישראל!
העולם כמו שאנחנו מכירים אותו כמעט נגמר.
הרשעים ששולטים לא ישלטו בסוף ,כאשר
כוכב השביט יגיע הם יכנסו לבונקרים שלהם ויהיו
בטוחים שהם ישרדו בתוך הבונקרים במעמקי
האדמה ,אבל תהיה להם הפתעה ורובם ימותו
שם ,ואלה שלא ,יבואו נגד עם ישראל וה' יגמור
אותם ,כמו שכתוב בנבואות.
עם ישראל ,ה' ברא את כדור הארץ ,אם נשאר
פה או אם ה' יקח אותנו למקום אחר בסוף ,אני
לא יודע ,אבל עם ישראל ,ארץ ישראל ומעל הכל
הקב''ה ותורתו יהיו לנצח נצחים.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
)*( קטע מתקשור עם בנימין מלפני  3שנים:
בנימין ,כ"ג תשרי ,איסרו-חג סוכות תשע"ז
שאלה .אומרים בשם ה'פרנקפורטר' מקרלין
)האדמו"ר רבי ישראל פרלוב מקארלין זצ"ל(,
שבמלחמת העולם השלישית ,סין תשלח טילים
גרעיניים שזה יפוצץ את ניו-יורק ,פריז ולונדון...
תשובה :נכון ,ואני חושב שמישהו מאיתנו כבר
כתב גם כן על כך ששלשה ערים ייעלמו ,זה היה
עוד לפני שאתם הזכרתם על ה'פרנקפורטר' .אז
נראה לי שהם יורידו כמה ערים חשובות,
ושמיליונים ייהרגו ,לא עלינו ,וזה יהיה ה'שֹוק'
)ההלם( הגדול ביותר .אבל אני מקווה מאד
שבסופו של דבר זה לא יהיה כי היהודים בשלשת
הערים האלה הם רבים מאד ,רבים מאד ,גם
בצרפת ,בפריז ,גם בלונדון ,וגם בניו-יורק.

)אמר לי פעם יהודי חכם שהוא צריך לקרוא כל
מסר מספר פעמים עד שהוא מבין את עומקו(...
איזה יום היה היום ,קשה להאמין שאנחנו
בכזה בלגן ,פה בארץ וגם בכל העולם .אנחנו
כבר לא יודעים מי שייך למה ,יש את הליכודניקים
שעובדים נגד ביבי ,יש שמאלנים שהם עם ביבי,
יש כל מיני אנשים באותה מפלגה שרבים אחד
עם השני ,יש כל הזמן בלגן בכל מקום .אנחנו
עכשיו עם המחלה הזאת הקורונה ,אתם לא
מבינים זה דמיון ,יש מחלה אבל היא כמו שפעת.
פשוט שכל שפעת יכולה להיות מסוכנת לאנשים,
קודם כל אם הם חלשים או אם יש להם מחלות
רקע ,בדרך כלל אפילו אם זה קצת קשה הבן-
אדם אדם עובר את זה.
זה הכל שקר ,הם רוצים לשגע אותנו וכל
העולם מבלבל אותנו .עושים מכמה מספרים
כאילו זה סוף העולם ,וכשאנחנו עושים חשבון
קצת רואים שהקורונה זה כלום) .לפי משרד
הבריאות כל יום בארץ מתים בממוצע  120בני
אדם – מזקנה ,מחלות ,תאונות וכו' ,מהקורונה
מתו בממוצע כל יום  3בני-אדם זקנים בגיל
ממוצע של  80שנה(.
זה לא נראה אמיתי בכלל ,כאילו שאנחנו
יושבים באמצע איזה סרט מהוליווד ,זה מבלבל
מאד .בהתחלה כולם היו מוכנים לסגר ,להיות
ילדים טובים ,ללכת עם מסכות ,אבל באיזה שלב
זה כבר לא עובד .אנשים צריכים כסף ,צריכים
פרנסה ,צריכים אוכל ,הבלגן ממשיך וממשיך
וזה נהיה יותר בלגן ויותר בלגן ,עד שאנחנו לא
יודעים איפה אנחנו .הראש שלנו מסתובב
מסתובב ומסתובב ,מנסים להבין מה קורה
וקשה להבין איפה אנחנו וזה מה שהרשעים
רוצים .אנחנו כמו בסיפור של בגדי המלך
החדשים ,כולם רואים שהמלך הוא ערום...
הם רוצים שנהיה מבולבלים ,שאנחנו נלך
אחד נגד השני .תשימו לב שבכנסת רבים אחד
עם השני אפילו באותה מפלגה .ברחוב הפגנות
של שמאל וימין ביחד נגד הממשלה .יש בין
החרדים אחד נגד השני ,לא רק שאנחנו נגד
החילונים שבאים וסוגרים לנו סתם את הבתי
כנסת שלנו ואת המקומות הקדושים שלנו ,זה
לא רק זה ,יש גם בתוך העולם החרדי אנשים
שהם בעצמם משתפים פעולה עם הרשעים,
יש עסקנים שעובדים עם הרשעים ,הם כאילו
חרדים אבל מרוויחים משני הצדדים ,מצד אחד
מרוויחים כסף ומצד שני מקבלים כבוד .יש
בלבול מאד גדול ואנחנו לא יודעים רוב הזמן מי
שייך למה ,ועל מי אפשר לסמוך .וזה מה
שהרשעים מתכננים ,לעשות בלגן גדול פה
במדינת ישראל ,שיהודי לא ידע מה לעשות ולאן
ללכת.
ואני אומר לעם ישראל אנחנו לא צריכים
להסתכל מה שהם עושים ,ושלא ישפיע עלינו
מה שהם עושים .אנחנו צריכים להוריד מעצמנו
את כל הרצונות הגשמיים לדברים שהם לא
כשרים ,כמו לבוש לא צנוע ,ואנחנו צריכים להיות
עם ה' בלבד .אנחנו צריכים לחזור לבסיס של
השורשים של היהדות שלנו ולא לעזוב את זה,
זה מה שיציל אותנו ,יקרב אותנו לקב''ה ,להיות
איתו בלבד ולא עם פוליטיקאים ,אפילו אם הם
עם זקנים ופאות ארוכות ,לא עם אף אחד ,רק
עם הקב"ה והצדיקים של הדור.
אנחנו עם ישראל נשרוד אך ורק אם אנחנו
נדבק לקב''ה ,וכשמשיח יתגלה אנחנו גם נדבק
אליו .ואז הוא יראה לנו ,הקב''ה יראה לו והוא
יראה לנו ,את הדרך האמיתית.
עם ישראל ,אם אתם תלמידי חכמים או אם
אתם אנשים פשוטים ,לא משנה ,לשבת ללמוד
תורה להגיד תהילים ולדבר עם הקב''ה מהלב.
להתפלל עם דמעות ולבקש מהקב''ה להציל
אותנו ,כי אנחנו במצב קשה .אנחנו הדור הכי
נמוך ,אבל עוד מעט ה' יעלה אותנו כי אנחנו
בעצמנו נבקש ,אנחנו בעצמנו נתחיל ללמוד
ולהרגיש את הקדושה ,את התורה האמיתית.
נרצה להיות דבוקים לקב''ה ומשיחו ,ונרצה
ללמוד ולהתפלל ולבכות ולעשות תשובה וזה

יעלה אותנו ,הקב"ה ירים את כל היהודים גברים,
נשים ,ילדים וילדות ,ירים את כולנו מעלה מעלה
מעלה )מבחינה( רוחנית ויקרב אותנו אליו.
אין לנו מה לפחד על מה שהולך להיות בעולם,
יהיה קשה ,בעתיד הקרוב תהיה נפילה של
הכספים בצורה בלתי רגילה בכל העולם .חוץ
מזה יהיו מלחמות ,כבר יש התחלה של מלחמות.
כנראה שמלחמה גדולה תתחיל פה בארץ בין
ישראל לערבים וזה יתפתח למלחמת עולם.
גם באיזה שלב כוכב השביט יגיע .מדברים
ברדיו ,בעיתונים ,ובתקשורת על כל דבר בעולם,
אפילו אלה עם האמת ,ויש להם כל יום חדשות
אמיתיות ,אבל לא מדברים על הכוכב ,זה מעניין
מאד ,כי הכוכב הזה הוא שמיימי לגמרי ,השביט
שהוא מיני-שמש עם שבע כוכבי לכת מסתובבים
סביבו ,וזנב ארוך ארוך עם מיליונים של
אסטרואידים ומטאורים שעושה את זה מאד
מגנטי ,וזה ימשוך את כדור הארץ .וכבר הוא
מושך ויביא עוד יותר אסונות טבע בעולם אבל לא
בירושלים ,לא בארץ ישראל.
עם ישראל מי שחוזר בתשובה אמיתית
לקב''ה ,מאמין עד הסוף שהוא הכל יכול ,שהוא
ברא את הכל ,מה שאנחנו רואים ומה שאנחנו לא
רואים ,את כדור הארץ ועוד כוכבים הרבה יותר
רחוקים שמגיעים עד לאין סוף ,את הכל הוא
ברא .הוא הכח הכי ענק שיש בכלל .אם היינו
חושבים על זה באמת ,היינו מיד חוזרים
בתשובה ומדבקים את עצמנו אליו.
אני מאמין שהקב''ה יגרום לזה שכל יהודי
אמיתי יעשה תשובה .הגיע הזמן ,אנחנו לא
צריכים לפחד מהרשעים כי אין להם כח ,הם
חושבים שיש להם כח ,הם בטוחים שהשטן
בעצמו ימח שמו וזכרו נותן להם כח .אבל זה
צחוק ,הקב''ה ברא את השטן בעצמו והשטן הוא
משרת של הקב''ה ,וברגע שהיהודים חוזרים
בתשובה ויהיה לנו את בית המקדש ,ה' ישחוט
אותו את השטן ולא יהיה יצר הרע יותר.
אבל עד אז יש לנו מבחנים גדולים ,וכל יהודי
ויהודיה אמיתיים יכולים לעמוד בזה ,אין ספק
שהם יכולים לעמוד בזה .לא לפחד ,כל כך הרבה
יהודים נכנסו לפניקה עם הקורונה בגלל שרצחו
בדם קר בבתי חולים הרבה יהודים ,גם בארץ
וגם בחו''ל ,לא רצחו רק יהודים רצחו גם גויים,
הרבה מתו מרעב והזנחה .יהודי אמיתי לא
מפחד מהקורונה אלא רק מהעברות שלו ,ואף
אחד לא מת אפילו שניה לפני שהקב"ה קובע.
הם רוצים שהאוכלוסייה של העולם תהיה
הרבה יותר קטנה ממה שהיא עכשיו ,כי הם לא
צריכים כל כך הרבה עבדים כי הם לא יכולים
להשתלט על כולם .אבל ה' כבר יטפל בהם.
אנחנו לא צריכים להילחם נגדם ,אנחנו צריכים
להילחם ביצר הרע שלנו ,לחזור בתשובה,
להוכיח להקב''ה  -לא משנה מה ,אנחנו איתו
מאה אחוז – יותר ממאה אחוז ,ואז אין לנו שום
דבר לדאוג מזה ,שום דאגה אין לנו .נכון יכול
להיות שיהיה קצת קשה עם אוכל אפילו מאד
קשה ואולי יהיה קשה אפילו עם מים וצרכים
בסיסיים ,אבל ה' יתן לנו כמו שקבלנו את באר
מרים וקבלנו את כל הדברים הטובים שה' נתן
לנו במדבר ,גם אנחנו נקבל.
כל הגשמיות המיותרת ,כל החנויות הטיפשיות
יעלמו .לצערי הרב יש אנשים שלא יכולים לסבול
לחשוב שזה יעלם ,הם משתגעים רק מהמחשבה
שכל הגשמיות המיותרת הזו לא תהיה ,וזה טוב,
וזה בריא ,וזה אמיתי ,וזה הופך את החיים
לאמיתיים ולא למשהו דמיוני.
עם ישראל ,הקב''ה ברא את אדם וחוה ,אדם
וחוה עשו חטא .החטא הזה רודף אותנו מאז,
ואנחנו כל דור  -יורדים עוד ועוד ועוד עד שהגענו
עכשיו לתחתית ,ה' עושה את הכל לטובתנו,
והדור הזה יעלה מעל ומעבר .הדור הזה יהיה
הדור ,הדור של נאמנים לקב''ה בלי שאלות.
עם ישראל ,עוד מעט אנחנו מגיעים לבית-
המקדש ,רק תחזיקו מעמד עוד קצת וכשאני
אומר עוד קצת  -זה יכול להיות גם שנה ,שנה
וחצי ,אבל במשך הזמן הזה נראה סימנים
ברורים שזו לא טעות מה שאנחנו עושים,
שאנחנו נאמנים כל כך לקב''ה.
כל היהודים האמיתיים יראו ,ירגישו את הניסים
כולם .כשנרגיש את הניסים נדע  -זהו ,זה אמיתי!
זה לא סיפור ,זה אמיתי! נוציא את כל השטויות

מהראש ,כל הרצונות הלא רצויים ,הכל יעלם,
ואנחנו נהיה קרובים להכל יכול! אתם מבינים מה
זה "הכל יכול'? הקב''ה? זה משהו ענק שאין לנו
מושג בזה ,והקב''ה אוהב כל יהודי ויהודיה ,כל
יהודי ויהודיה שמשתדלים להתקרב אליו .וכמה
שהקב"ה ענק הוא יכול לצמצם את עצמו ולהיכנס
ללב של כל יהודי ויהודיה ,הוא יכול גם לדבר
איתם ,גם הוא יכול כביכול לקחת אותם ביד
ולהביא אותם לנצח ,כל אחד בנפרד.
עם ישראל ,הקב''ה אוהב אותנו ,הוא בחר
בנו מכל העמים ,הוא לא רצה את הגוים ,רק
אותנו .לכל יהודי ויהודיה יש נשמה מיוחדת ,וכל
אחד בא מאדם וחוה .את השטן ,הנחש ,ה' ישחט
אותו בסוף ,אנחנו לא נשמע ממנו יותר ,וזה יקח
קצת זמן אחרי שיהיה לנו את בית המקדש
השלישי ,אנחנו נתחיל לעלות ולעלות ולעלות
ובאיזה שלב נגיע לנצח נצחים.
את זה אני לא יכול להסביר לכם מה זה ,כי אין
לא לכם ולא לי את הכלים לדמיין כביכול איך זה
יהיה ,אבל זה יהיה משהו משהו משהו .רק
לחשוב שיש כזה דבר שצריך להעלות אותנו
ולעשות אותנו שמחים ,בשמחה גדולה מאד עם
רצון עצום להיות עם הקב"ה .באיזה שלב יותר
מאוחר נהיה חלק של הקב''ה ממש!
עם ישראל הגאולה מאד קרובה ,תתכוננו! אני
מבקש מכל עם ישראל בחו''ל תארזו את החפצים
שלכם ולא משנה איך  -תשתדלו להגיע לארץ
ואפילו אם אין לכם לאן ללכת ה' יעשה לכם
ניסים ,הוא יראה כמה שאתם מאמינים אז הוא
יעשה לכם ניסים .זה הזמן לעזוב את חו''ל .זה
לא אומר שמי שנשאר כי הוא לא יכול בשום פנים
ושום צורה איכשהו לצאת משם שזה הסוף שלו,
לא ,זה לא נכון ,אם בלב שלו הוא פשוט משתוקק
להגיע לארץ – ה' ידאג לו.
עוד פעם אני מבקש ,עם ישראל תיקחו את
החבילות שלכם ,את המזוודות שלכם ,את
הילדים והאשה והבעל ותגיעו לארץ ישראל .ארץ
ישראל עוד מעט תתחיל לגדול ולהגיע לגודל
האמיתי שלה ,ואז יהיה הרבה מקום להרבה
יהודים.
אל תפחדו ,כל הגאולה הזאת היא לטובתנו!
לא משנה כמה שקשה ,ה' רוצה לראות שאנחנו
איתו וברגע שאנחנו מראים לו זה  -הוא יהיה
מאה אחוז אתנו ואז נגיע לנצח נצחים.
והרי החדשות לעתיד.
דניאל ,ו' באב ,תש"פ 27/7//2020
עוד מעט אנחנו מגיעים למעבר מהעולם הזה
לעולם הבא ,המעבר יהיה קשה והוא יגיע ברגע
שכבר לא יהיה לנו מה שאנחנו בדרך כלל צריכים
בשביל לחיות מבחינה גשמית  -אוכל ,שתיה וכו'.
אבל אנחנו לא צריכים לפחד ,אנחנו נהיה מוכנים,
ה' אוהב אותנו ,הוא ידאג לנו והוא יציל אותנו .רק
אלה שלא מאמינים צריכים לפחד.
אנחנו צריכים בטחון בה' ואמונה בה' ,צריכים
אהבת ה' כדי לעבור את זה .לעבור מהמצב
הרגיל כמו שהיה כשיצאנו ממצרים ,היה לנו רק
קצת בצק וזה הספיק ל 30-יום ,זה נתן לנו כח
ללכת ,כח להכל ,לא היינו רעבים .אחרי  30יום
התחלנו לבכות ,אין מה לאכול ,אין מה לשתות,
אז ה' דאג לנו ולא הפסדנו אפילו ארוחה אחת.
היה לנו שליו ,מן ובאר מרים ,הכל היה לנו.
עברנו מגשמיות לרוחניות ,מאוכל גשמי לאוכל
רוחני שנתן לנו את כל הויטמינים ,ואפילו זה היה
לכל אחד בטעם שהוא אהב ,המים גם היו
שמימיים ,ובגלל זה אף אחד לא חלה ,לא היו
שום בעיות גופניות .וככה היינו במדבר  40שנה,
אפילו לא היינו צריכים ללכת לשירותים ,הגוף
ספג את כל הויטמינים ,וזה מה שמחכה לנו.
המעבר מהעולם הזה לעולם הבא ,לשלב הבא
של הבריאה יהיה קשה ,אבל ברגע שעוברים זה
יהיה כמו גן עדן ,בעתיד הקרוב.
אבא ,כולם רוצים לדעת את העתיד ואיך זה
יהיה בדיוק ,שוב אני רוצה להגיד שאי אפשר ואין
לנו רשות להגיד במדויק את העתיד ,אפילו אם
אנחנו יודעים את זה .אבל בערך אני יכול להגיד,
בערך זה יעבוד ככה -
אנחנו כבר ברור בתוך התהליך של הגאולה
השלמה ,אין ספק .כל העולם פועל עכשיו כמו
שכתוב בנבואות .הרשעים משתדלים להשתלט

על כל העולם .כל מה שקורה היום כולל
המהומות ,שזה נראה כאילו שהעם מנסה
להחזיר לעצמו את החופש ,את הדמוקרטיה –
זה גם חלק של ההצגה שלהם.
הם רוצים לעשות בלגן בכל העולם על מנת
שבני האדם לא ישימו לב מתי שהם הרשעים
יתחילו להיכנס לתוך הבונקרים .כי כוכב השביט
שהוא מיני שמש עם שבעה כוכבי לכת הסובבים
סביבו ,פלוס שני זנבות עם מיליוני מטאורים
ואסטרואידים שהוא סוחב אחריו בגלל שהוא כל-
כך מגנטי .ברור שהוא בדרך אלינו לכדור הארץ,
הוא לא יתנגש אבל יעבור ליד כדור הארץ.
כל זה יהיה ,כוכב השביט קיים ,הוא יעבור ליד
כדור הארץ וזה ודאי ,והוא יעשה כזה הרס שאי-
אפשר לתאר .הרשעים בטוחים שאין להם בעיה,
יש להם בונקרים עם כל הלוקסוס עמוק בתוך
האדמה ,ובטוחים שזה יציל אותם .וכל אלה
שנשארים בחוץ )על פני כדור הארץ( יהיו מסכנים
גדולים ולא ישרדו .הם יודעים שהכוכב יהרוג
מיליארדים .אז הם לא צריכים לבזבז זמן על כל
מיני תכניות להרוג אותנו ,הם עושים את זה גם
ככה כי הם סדיסטים ,הם נהנים מזה.
לפני שמגיע הכוכב
לפני שמגיע הכוכב הם רוצים להיכנס ולהיות
בתוך הבונקרים שלהם בלי הפרעות ,יש להם
בונקרים ענקיים בכל העולם עם כל הלוקסוס
שבנו מהכסף שהם גנבו מכל הבנקים בעולם .הם
בנו אותם בחשאי משך העשרות השנים אחרונות
ויש להם שם אוכל לחמש שנים ומקום עבור
מיליוני אנשים – אנשי אחזקה ,צבאות ,נשק וכו'.
והם יודעים כי כאשר כל העולם יראה את
הכוכב מתקרב הזוהר הקדוש )שמות ע"ב(
עוֹמד ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָטּה
"...אָז ִי ְת ָר ֶאה ַעמּוּד ֵאשׁ ֶא ָחד ֵ
אַחר
רוֹאים אוֹתוַֹ ...
אָרץ ִ
ְכל ַע ֵמּי ָה ֶ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ,ו ָ
ְ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ֶשׁ ַעמּוּד ַי ֲעמֹד ֵמ ֶא ֶרץ ַל ָשּׁ ַמ ִים ְל ֵעינֵי ָכּל
ְ
כּוֹכב ֶא ָחד
יח ,יָקוּם ִמ ַצּד ִמ ְז ָרח ָ
ַלּה ַה ָמּ ִשׁ ַ
עוֹלם ְו ִי ְתגּ ֶ
ָה ָ
כוֹכ ִבים ֲא ֵח ִרים
ָ
לוֹהט ְבּ ָכל ַה ְגו ִָנים ,וְ ִשׁ ְב ָעה
ֵ
רוֹאים".
עוֹלם ִ
ְכל ְבּנֵי ָה ָ
כּוֹכב ...ו ָ
סּוֹב ִבים אוֹתוֹ ַה ָ
ֶשׁ ְ
וידע את האמת שהשלטונות הוליכו אותם שולל
בכך שדאגו למקלטים עבור עצמם והשאירו את
כולם בחוץ אז תתחיל פניקה שאי אפשר לתאר.
והם לא רוצים להילחם נגד האוכלוסיה של
העולם ,כי אנשים יהיו בפניקה יהיו מהומות ובכח
ירצו להיכנס לבונקרים והם יצטרכו כוחות צבא
כדי להילחם נגדם .הם גם יסגרו את החשמל
והתקשורת כדי שאנשים לא יוכלו להתאחד
ולהילחם נגדם.
כאשר הכוכב מגיע
זה יגרום לאסונות טבע שאי אפשר לתאר את
העוצמה שלהם – צונמי עם גלים בגובה מאות
מטרים ,רעידות אדמה ,הרי געש יתפרצו

בעוצמה אחד אחרי השני והאפר שלהם יכסה
את כדור הארץ וכמו שכתוב בזוהר יהיה חושך
 15יום .בזוהר הקדוש ,פרשת שמות דף ז' ע"ב
והלאה מתואר סדר התגלות המשיח בארוכה .בין
הדברים נזכר גילוי כוכב מפחיד לעיני כל יושבי
תבל בתקופה שלפני גילוי המשיח ,הכוכב הזה
ילחם מן השמים נגד הרשעים ,הרשעים יתחבאו
במערות צורים ובנקיקים ולא ינצלו ,ואז יתגלה
המשיח .אך לאחר מכן יתקבצו מכל האומות
להלחם נגד המשיח ,יחד עם פריצים מבני ישראל
ואז יראה את ה' את גבורתו לעיני כל העולם,
תהיה אפילה כבידה חמשה עשר יום ורבים
מישראל ימותו באותם ימי אפילה ושוב יתגלה
כוכב לוהט בצבע ארגמן בעצם היום לעיני כל ,ואז
יפלו חומות ומגדלים עצומים ברומי העיר
הגדולה ,ואז משיח צדקנו יקבץ את הגלויות
ומאותו זמן ואילך יהיו ניסים גדולים כבימי יציאת
מצרים .רוב הרשעים ימותו בתוך הבונקרים
שלהם ומפת העולם תשתנה לגמרי.

מירושלים על כל העולם ,אבל כשהם יגיעו תהיה
@@@
להם הפתעה  -יהיו בארץ יהודים שומרי תורה
@@@@@@
ומצוות אשר ה' בנס יציל אותנו .גם המשיח יהיה
@@@@@@
כאן ואז תהיה מלחמת גוג ומגוג ,אנחנו נשב
@@@@
בבית והמשיח בעזרת ה' ילחם נגדם וכל
@@@@@
הרשעים ימותו .אחרי זה נתחיל בהכנות לקראת
@@@@@@@
בית המקדש השלישי.
תעלו ארצה עכשיו אם אתם רוצים לשרוד
אני מבקש מכולם ,כל מי שרק יכול לעלות
לארץ ישראל .אני מבקש מכל היהודים ,לא
הדמיה של גודל הכוכב ,כדור-הארץ גדול מהירח משנה איפה אתם גרים וכמה כסף יש לכם –
פי  ,6כוכב השביט גדול מכדור-הארץ בערך פי להגיע לארץ ישראל.
 ,7כלומר הכוכב גדול בערך פי  40מהירח .וכאשר אתם מגיעים לפה – זה מראה לקב"ה
שאתם איתו .כבר  2000שנה ה' מחכה לנו ,כי
בתמונה מוצג הירח בלבן והכוכב באדום.
הוא רוצה לגאול אותנו.
)ראה בדיסק "מגלות לגאולה" צילומים של
עשרות מקלטים וערים תת-קרקעיות ענקיים
שנבנו במהלך כל ההיסטוריה כדי להתגונן
מהכוכב אשר מידי כ 360-שנה עובר ליד כדור
הארץ(.
@@@

***

בקרוב נקבל את בית המקדש השלישי -
הכניסה שלנו לנצח נצחים.

דניאל ,ערב ט' באב התש"פ 29/7/2020
אבא אבא ,אני לא יכול לשתוק ,אני חייב לדבר,
אבא ,היום בלילה זה ט' באב ,אבל זה לא סתם
ט' באב ,אנחנו מרגישים את זה חזק ,כי זה ט'
לאחר מכן כדור הארץ יעבור דרך הזנב של באב ,אנחנו מרגישים סכנה גדולה ,כל עם ישראל
הכוכב )התמונה הנ"ל( ומטאורים ואסטרואידים מרגיש את זה ,מי שהוא יהודי אמיתי מרגיש את
חלקם ענקיים הם יפלו על כדור הארץ כמו גשם ,זה ,יהודים מרגישים את הסכנות לפני שזה
אש וגפרית כמו שהיה בסדום ועמורה.
קורה.

מאז שנחרבו שתי בתי המקדש אנחנו רגישים
בתמונה למעלה:
מאד לסכנות שיש לעם ישראל ,ועכשיו אנחנו
 – 1מסלול כדור-הארץ )ירוק(
בסכנה אמיתית מכל הכיוונים ,בכל העולם עם
 – 2מסלול הכוכב )חום(
ישראל בסכנה .אבל לא רק עם ישראל בסכנה,
 – 3מיקום כוכב השביט  40יום לפני.
כל העולם בסכנה ,אבל בעיקר עם ישראל.
הוא יראה בגודל  7%מגודלו של הירח.
הקב''ה יצר אותנו עם ישראל להיות נאמן לו
 – 5מיקום כדור הארץ  40יום לפני.
בלבד ,הוא נתן לנו את התורה הקדושה שזו
 – 4מיקום כוכב השביט  7יום לפני.
מתנה שאף עם אחר לא קיבל .בתוך התורה
הוא יראה בגודל  50%מגודלו של הירח.
הזאת יש הכל ,כל מה שברור שכולם רואים וכל
 - 7מיקום כדור הארץ  7יום לפני.
בתמונה למעלה – אחרי שכוכב השביט עובר ,הנסתר שרק גדולים מאד רואים את זה ,הוא נתן
כדור-הארץ יכנס ויעבור בתוך הזנב של השביט
משך כשעה .אלפי מטאורים יפלו על כדור הארץ
)בצד של יבשת אמריקה ,א"י בצד המוגן(.
העולם ייהרס ,חלק גדול של העולם ייהרס,
שליש לגמרי לא ישאר כלום ,שליש יפגע קשה,
ושליש לא יפגע וזה החלק של ארץ ישראל .ואז
ארץ ישראל תהיה הרבה יותר גדולה ממה שהיא
היום ,והיהודים בארץ ישראל יעברו את השביט
בלי בונקרים ונחיה לנצח.
בתמונה למעלה – כדור-הארץ יכנס לתוך הזנב
של הכוכב כאשר על יבשת אמריקה יפלו כל
המטאורים ,הצד השני של כדור הארץ כולל ארץ -לנו בתוך התורה את המפתח לנצח .רק יהודים
מצליחים ללמוד את התורה כמו שצריך ולהגיע
ישראל יהיו מוגנים.
לכל הסודות שיש בפנים ,הגוים לא יכולים ,אם
הם מתגיירים אז זה נפתח בשבילם ,אם הם
אחרי שהכוכב עובר
הרשעים שישרדו בטוחים כי אחרי שהכוכב עובר גרים אמיתיים.
רוב האנשים שנשארו על פני כדור הארץ לא אבל רק מי שבאמת עם הקב''ה יכול להגיע לכל
ישרדו והם ירצו לבוא לארץ-ישראל ולשלוט הסודות האלה .הוא נתן לנו את התורה ואת

התפילות ואת החגים וגם את ט' באב .הוא נתן
לנו את ט' באב כדי שלא נשכח מה קורה לנו אם
אנחנו מתרחקים מהאמת ,האמת היא הקב''ה
ותורתו .אם אנחנו עוזבים את הקב"ה חס ושלום
זה גורם להרס היהודי ,הבית שלו והעתיד שלו.
בתי המקדש היו מרכז העולם ובמיוחד הבית
הראשון שבו יכולנו ללכת ישר לקב''ה ,לא היה
כזה דבר כמו בית המקדש הראשון .אחרי זה
היה לנו בית המקדש השני אך לא הייתה בו
הקדושה של בית המקדש הראשון ,אפילו לא
קרוב לזה ,אבל בכל אופן זה החזיק אותנו קרוב
לקב"ה ותורתו ,יכולנו להרגיש אפילו בבית
המקדש השני את הקשר החזק שלנו עם הקב''ה,
אבל גם זה נחרב בגלל העבירות שלנו ומאז
אנחנו מסתובבים בכל העולם.
לפעמים שמחים אתנו בכל מיני ארצות ,אבל
בסופו של דבר מקנאים בנו ,מקנאים לדת שלנו,
הם יודעים שאנחנו ורק אנחנו עם הקב''ה ,הם
יודעים שה' בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את
תורתו ולא לעם אחר .אפילו אם עשינו עבירות
וכו' ,לא היינו כמו שצריך ,הוא ריחם עלינו והוא
לא עזב אותנו.
עם ישראל אנחנו מגיעים לסוף ,בט' באב זה
תבכו ,תבכו עם הרבה דמעות כי אחרי הט' באב
הזה יבואו עלינו צרות ענקיות ורק היהודים
שמראים לקב"ה שאנחנו איתו לנצח ,לנצח נצחים
רק לאלה יהיה את הכח לשרוד.
אני יודע שהרבה רוצים להגיד שלא יהיו לנו
צרות כי ה' הוא טוב .ודאי שה' הוא טוב ,ודאי ואין
שום ספק בזה ,אבל מה שהרבה אנשים
מתכוונים ל"טוב" כלומר לתת לנו להמשיך עם
העבירות שלנו ,להמשיך עם הגשמיות המיותרת
שלנו ,להמשיך עם השקר ולא עם האמת ,לא עם
התורה ,אבל ה' לא יתן לנו להמשיך עם
הגשמיות והשקר אשר הביאה אותנו לשואה.
עם ישראל ,היה אסון איום ונורא לפני יותר
משבעים שנה – השואה באירופה בה מעל
לששה מיליון יהודים נרצחו בדם קר ובאכזריות
רבה ,אי אפשר לשכוח את זה ,אבל אנשים
מנסים לשכוח את זה .זו היתה אזהרה גדולה
לעם ישראל .ובכל אופן שכחנו .יש עוד קבוצות
של אנשים שהולכים למחנות האלה זוכרים
ובוכים ,אבל הרוב חוזרים לגשמיות שזה עגל
הזהב ושוכחים.
עם ישראל ,לא תהיה עכשיו שואה כמו
שהיתה ,אבל יהיה מספיק קשה ,ואם אנחנו לא
נעשה מיד עכשיו בט' באב הזה תשובה  -אוי לנו.
זה לא בגלל חס ושלום שהקב''ה אכזרי ,זה בגלל
שאנחנו האכזרים! אנחנו לא רוצים את הקדושה,
אנחנו רוצים את הגשמיות ,כשרואים בירושלים
עיר הקודש ,כביכול חרדים מסתובבים ברחוב -
נשים בלי צניעות ,גברים בלי צניעות ,ואפילו אם
לבושים כמו שצריך אבל עם מחשבות לא טובות,
עם רצונות לא טובים .כשרואים איך שעם ישראל
נהנה מהגשמיות ,שוכח את הקב''ה  -כואב הלב.
כשמסתכלים על מדינת ישראל כביכול המדינה
של היהודים שלפי החוק מותר לעשות כל מיני
דברים עקומים שהם נגד התורה לגמרי ,זה
שובר את הלב של יהודי אמיתי ,לראות את זה
והוא יודע שזה קיים לפי החוק ואוי ואבוי אם נלך
נגד ,כואב הלב.
כשבחורי ישיבות גם יורדים מהדרך ,גם עושים
דברים שאסורים .כואב הלב לראות את הבזבוז
כסף של החרדים על חתונות מפוארות או כל מיני
שטויות שמכניסים אותם לחובות מעל הראש
אשר בסופו של דבר יכול להביא כל מיני מחלות
רוחניות כשבנאדם דואג מאיפה הוא יקח את
הכסף בשביל כל הזה .אנחנו שוכחים שהיהודי
צריך פשוט לעשות את המצוות עם חיות בלי
גשמיות מיותרת שמביאה רק לעגל הזהב .ועגל
הזהב מביא למוות.
עם ישראל ,אחרי ט' באב תתחיל תקופה
שאנחנו וכל העמים בעולם נעבור ,אבל עם
ישראל יעבור את זה אחרת ,רוב העמים בעולם
יהיו פגועים קשה מאד .גם עם-ישראל אם לא
נעשה תשובה .כל העולם יהיה פגוע ,שליש
העולם יחרב לגמרי ,שליש העולם יהיה פגוע
קשה ,החלק של ארץ ישראל לא יהיה פגוע ,אבל
מי שלא יהיה עם הקב''ה ,היהודים שלא יהיו עם
הקב''ה לא תהיה להם סיבה לשרוד.

ה' בזמן האחרון לקח הרבה צדיקים לעולם
הבא כך הוא שומר עליהם ואחרי הגאולה
השלמה ,אחרי שהמשיח יתגלה ,הם יחזרו אלינו.
עם ישראל אני לא יודע כבר מה להגיד ,אני רק
מבקש מכם  -מי שיכול לארוז את החפצים ולא
משנה מה ולהגיע לפה ,לא למדינת ישראל לארץ
ישראל .מדינת ישראל שייכת לגוים ,ארץ ישראל
שייך ליהודים לנצח .ארץ ישראל זה לא רק מקום
על כדור הארץ וגם בית המקדש השלישי לא
יהיה רק מקום מפואר על כדור הארץ ,זה הכל
יהיה שמימי ,הוא יהיה מחובר לכל היקום הזה
ומעבר והוא יהיה הכניסה לנצח.
הגויים יודעים את זה והם מקנאים בנו ,הם
רוצים את ארץ ישראל ,את ירושלים הם רוצים,
יש להם דמיונות שהם יכולים להגיע לזה.
עם ישראל ,כמה מאתנו נשרוד  -אני לא יודע,
אבל אני יודע דבר אחד  -מי שעם ה' באמת  -ה'
יהיה איתו .מי שיקריב את עצמו ואת המשפחה
שלו ויגיע בכל אופן ברגע הזה לארץ ישראל
ובעיקר אולי לירושלים אם אפשר ,זה יהיה רק
לטובתו ורק לטובת המשפחה ,אנחנו נראה
לקב''ה שאנחנו איתו לגמרי ,לגמרי.
אפילו אלה שלא יכולים להגיע לארץ ישראל
בגלל כסף ,בגלל שהממשלות סגרו את הכל שאי
אפשר לטוס ואי אפשר בדרך אחרת להגיע לפה.
אבל אם במקומות שלכם אתם מקבלים על
עצמכם עול מלכות שמים ודוחים את כל מה
ששייך לעגל הזהב ,אז ה' יציל אתכם בניסי
ניסים.
עם ישראל ,מעכשיו אנחנו נתחיל לעבור
מצורת חיים גשמיים שהיינו רגילים אליהם עד
עכשיו  -חיים עם הרבה דאגות לפרנסה,
לבריאות ,לילדים ,לזיווגים וכו' .אנחנו נעבור
לשלב הבא של הבריאה ,לצורת חיים הרבה יותר
קדושה ,הרבה יותר רוחנית וקרובה לקב"ה ,לא
יהיה לנו יותר בעיות ודאגות לפרנסה ,בריאות
וכו' .יהיו לנו חיים הרבה יותר שמימיים ,אבל רק
מי שמרגיש אמונה ובטחון ממש בקב''ה ,מי
שיכול לבכות עם דמעות אמיתיות על חורבן שתי
בתי המקדש  -אלה יוכלו לעבור לשלב הבא.
כמו שהיהודים יצאו ממצרים וכל הזמן אנחנו
משתמשים בדוגמא הזו ,כי ה' עשה את זה
במיוחד כדי שנוכל להבין את זה בדור שלנו ובכל
הדורות .כשיצאו ממצרים הכל היה ניסים ,כל
המכות היו ניסים ,אבל בכל אופן זה היה עדין
הגיוני .כשיצאו ממצרים יצאו עם הרבה זהב
וכסף וכו' שלקחו מהמצרים ,אבל היה להם מעט
אוכל ,היה להם קצת בצק והבצק הזה היה
מספיק ל 30-יום ,היה להם כח ,לא היו חולים ,לא
היו עייפים ,אחרי התקופה הזאת נגמרה הפרוסה
האחרונה של הלחם הזה ואז עם ישראל התחילו
להתלונן ,הם לא האמינו ,הם פחדו כי הם היו
רגילים לאוכל וניגמר להם האוכל ,אז התחילו
לבכות וה' שלח את המן ,השלו ובאר מרים ,וזה
הדוגמא לנצח.
באיזה שלב אנחנו נעבור מההגיון להבנה
אחרת לגמרי כמו שהיה במדבר ,היה אוכל
שמיימי ,גם המים היו שמימיים ואנחנו לא היינו
צריכים שירותים כי הכל נספג לנו בגוף ,היינו
בריאים ,יכולנו ללמוד לא היו לנו דאגות של דיור,
של אוכל וכו' .שום דאגה לא היה לנו ,תראו את
החיים שלנו היום – אנחנו צריכים דיור ,אנחנו
צריכים אוכל ,אנחנו צריכים בגדים ,אפילו בגדים
לא היינו צריכים אז כי זה גדל אתנו זה נשאר
נקי ,זה אף פעם לא היה מלוכלך.
עכשיו אנחנו נחזור חזרה למה שה' רוצה
מאתנו  -שנהיה העם שלו לנצח נצחים .כדי
להגיע לנצח נצחים צריכים לרצות את זה ,צריכים
לזרוק את עגל הזהב ולרצות את החיים הרוחניים
האמיתיים של שלמות ,שמחה ודבקות בקב"ה.
עכשיו תתחיל תקופה בין הרגע הזה בט' באב
לעתיד היפה כל כך של נצח נצחים .אנחנו נעלה
ונעלה ,זה יהיה זמן שיכין אותנו לקראת הנצח.
אלה שזה מפחיד אותם ,אלה שלא רוצים את
זה ורוצים רק את הגשמיות ,את הטמטום אין
להם מקום ה' ירחם .עם ישראל ,צריכים עכשיו
להקריב את עגל הזהב ,להרוג אותו ,לזרוק אותו
ולהישען אך ורק על הקב''ה ותורתו.
עם ישראל ,זו לא בדיחה וזה לא שקר .מהט'
באב הזה הכל ישתנה .אם חשבתם שהעולם

יחזור להיות כמו לפני הקורונה ,אז תדעו – אין
מציאות כזו העולם יהיה הרבה יותר מסוכן
ומפחיד ,הקורונה זה רק אזהרה לגבי מה שעומד
להיות .מי שעם ה' יעבור את זה בקלות מי שלא
עם ה' אין לי מה להגיד.
עם ישראל ,ילד השעשועים של הקב''ה ,הוא
אוהב אותנו ,הוא ברא אותנו במיוחד להיות איתו,
בגלל זה הקנאה של כל הגוים אלינו .עם ישראל,
אין לנו ברירה ,אנחנו חייבים להיות עם הקב"ה
ומי שלא רוצה – אין לו זכות קיום חס ושלום.
עם ישראל ,עם ישראל חי ,חי בלי די לנצח
נצחים.
מוצאי שביעית משיח בא.
מנחם ,ירושלים ,ט"ו אלול תשע"ד
אני כל-כך כל-כך עצבני ,כל-כך כל-כך סובל,
אני יודע שגם אתם סובלים ,כל יהודי-אמיתי
סובל .פשוט לא יכול להיות אחרת ,זה לא יתכן
אחרת ]שם עולם לח"ח ח"ב פי"ב[ .העולם
מתהפך כבר .העולם משוגע לגמרי .כל העולם
הזה – זה בית-חולים ענק לחולי-נפש ,וכמו
שהרב דסלר זצ"ל אומר ,המטפלים גם הם
משוגעים ]ממ"א ח"ג עמ'  .[116כל העולם
משוגע ,כל העולם.
אבל עדיין זה עוד לא כלום ,זו רק ההתחלה .כי
מחכה לנו בעתיד-הקרוב משהו כה קשה שאי-
אפשר לתאר את זה .ואנחנו נסבול ונסבול ,ויש
רק תשובה אחת :להחזיק כביכול בקב"ה,
בחבל הזה הרוחני שקושר אותנו אליו.
אבל העולם מלא רישעות ,והרישעות יוצאת
מכל חור וחור .זהו שיטפון של רישעות בעולם
ְש ִעים'[ ,ואנחנו ,היהודים-האמיתיים
ׁשיעּו ר ָ
ְה ְר ִ
]'ו ִ
חייבים ליצור 'אי' ,אי-של-אמת ,ולעלות אל האי,
ולא לעזוב אותו .לעלות על האי הזה ,ולבנות
לעצמנו חיים-אמיתיים של תורה ומצוות ומעשים
טובים ,אי של קירבה לאמת ,לקב"ה.
ואז אנחנו נעבור על המים הרעים ,הקשים,
]'ה ַּמיִם ַהּזֵידֹונִים'[.
המסוכנים ,בלי שזה יגע בנו ַ
אבל חייבים לעלות על האי הזה ,חייבים .חייבים
להפריד את עצמנו מהשקרנים ,מהרשעים.
וחייבים-חייבים להפריד את עצמנו ממשיחי-
השקר ,ומהגויים שמנסים להרוס את היהדות,
וחייבים להפריד את עצמנו מהיהודים ,אותו
הערב-רב שמנסה לדלל את האידישקייט,
שמטרתם היא אך ורק שנגיע למצב שלא נהיה
כבר יהודים ,ח"ו .אבל אנחנו נישאר על האי
שלנו ,ולא ניתן לשום דבר מהדברים האלה ליגוע
בנו .וה' ישמור עלינו ,ונעבור את כל זה בלי פגע.
ועכשיו ,אנחנו חייבים להתחיל את הבניה ,לעלות
על האי ,ולבנות את החיים שלנו ,חיים פשוטים,
חיים עם כמעט-כלום ,אבל יהיה לנו את הכל
ַח ְסרוּ ָכל טוֹב'[ ,כי זה יהיה :אנחנו
]'וְ ד ְֹר ֵשׁי ה' לֹא י ְ
ְאין ִעּמֹו ֵאל ֵנכָר'[.
ְחּנּו ,ו ֵ
והקב"ה ]'ה' ָּבדָד יַנ ֶ
אבל אוי לנו ,אוי לנו .איזה מצב ,איזה מצב ,מה
שיהיה ,מה שיהיה .איך אני אתאר את זה...
בעתיד הקרוב יש לנו את ראש-השנה ,ובעתיד
הקרוב ,כבר עוד לפני ר"ה ,אנחנו נראה דברים
קשים ביותר ,דברים שיפחידו אותנו עוד יותר
ממה שקורה עכשיו .ולא לשכוח שזה הרשעים,
ולא לפחד .רק להיות עם הקב"ה .לא לפחד ]'ה'
אָדם'[ .זהו הסוד :להיות
ֲשׂה ִלי ָ
ירא ַמה ַיּע ֶ
ִלי לֹא ִא ָ
עם הקב"ה – ולא לפחד .ואנחנו ,שוב ,נעלה על
האי שלנו ולא יגעו בנו .ומה יהיה האי הזה? האי
נּוסי'[ .ואנו
ּומ ִ
ׂש ַגּבִי ְ
]'מ ְ
– זה האמונה והבטחון בה' ִ
נבנה שם את הבתים שלנו ואת הקהילות שלנו.
אמנם אלו יהיו קהילות קטנות מאד ,אבל זה יהיה
העתיד של עם-ישראל .ואנחנו נעבור את הזמן
שבין היום הזה ועד ראש השנה,ובכל יום יהיו
חדשות חדשות ,חדשות מרות ,מבולבלות,
ָמים נֹו ָר ִאים' ,אש"ל
חדשות של אלימות ,ודם'] .י ִ
פי"א סק"ז[.
אבל אנחנו נמשיך ולא נפחד .כי אנחנו נחזיק
בקב"ה .אבל יגיע ראש השנה – ואנחנו נבכה,
נבכה כפי שלא בכינו מעולם ]' ִבּ ְב ִכי ָיבֹאוּ
ילם' ,הפטרת ב' דר"ה[ .נבכה עם
אוֹב ֵ
נוּנים ִ
וּב ַת ֲח ִ
ְ
דמעות רבות חמות .ואפילו אלה שחשבו שאין
להם כבר דמעות – זה יבוא .ואלו הם היהודים-
האמיתיים .והשאר ,שאר ה'כביכול יהודים',
הע"ר ,הם יהיו קרים כמו קרח .והם לא ירגישו
כלום בלב.
אבל אנחנו נבכה ,ונבכה ונבכה .ונמליך את

ׁש ַּת ְמלִיכּונִי ֲעלֵיכֶם' ,ר"ה טז .[.והוא
הקב"ה ]' ְּכדֵי ֶ
ִׂש ָר ֵאל
]'מ ֶל ְך י ְ
ֶ
המלך! הוא המלך בשבילנו
ְגֹואלֹו ,['...המלך! ואז נעבור את עשרת ימי
ו ֲ
התשובה שוב בבכי ,שוב בחדשות קשות .ואז
ְחירּו'[ ,ואז
ְמא ד ֵ
]'על ָ
ָ
נגיע ליום-הכיפורים
היהודים-האמיתיים שוב יבכו ,וישמעו את
השופר ,ויבכו עוד יותר .ואלה שהם מאד עם
האמת ,יוכלו אפילו לראות את אליהו-הנביא
בתוך בית הכנסת ,תלוי כמה קרובים לקב"ה
]סוף מלאכי ,ע"ש[.
ואחרי זה כל השנה יהיה מלא-מלא דברים
קשים ,עד שאנחנו ,היהודים-האמיתיים ,נרגיש
שאין כח כבר ,אין כח ]ישעיהו ל"זּ' :כִי ָבאּו ָבנִים
ְכֹח Mיִן ְל ֵלדָה'[ .אבל בע"ה ,אנחנו
ׁשּבֵר ,ו ַ
עַד ַמ ְ
והמשפחות שלנו נעבור את זה .אבל נגיע
לפורים ,ובפורים זהו הזמן של נפילתו של המן.
ֵשב עלינו  -הוא גם כן יסתלק.
ואז הרשע שי ֵ
יסתלק – ולא יפריע לנו יותר.
ואז יבוא חג הפסח ,והפסח יביא אותנו לליל-
הסדר ,ואנו נשב שבורים ועצובים .נשב ליד
השולחן עם הכמה-מצות ,לא הרבה ,ונבכה
ונבכה ,ונבקש מהקב"ה להוציא אותנו סופית
ממצרים .והוא יוציא אותנו] .ר"ה דף י"א' .בניסן
נגאלו' .עי' 'אבן שלמה' פי"א סק"ו[ ובאותו הלילה
יהודים-אמיתיים יראו בעינים שלהם את אליהו-
הנביא כשהוא בא לשתות את היין.
ואחרי זה  -אני לא יכול להגיד הרבה .אני רק
יכול להגיד שבעזרת ה' ,מוצאי שביעית משיח
בא] .סנהדרין פרק חלק דף צז[.
ש .ומה עם בית-המקדש?...
ת .מוצאי שביעית – זו שנה שלימה .יחד עם זה
אני לא יכול להגיד לכם תאריך ,אני יודע שנדע,
ונראה .ויהיה ברור לנו משיח .מה שאמרתי לכם
עכשיו – זהו רק חלק ,בשביל לתת לכם כיוון.
וברור שלפני שביעית כבר נראה את המשיח,
ויהיו את המלחמות ,וכל מה שצריך לעבור אחרי
זה ,אבל זה יתן לנו הרבה חיזוק ,וכבר נראה
ניסים גדולים ענקיים ,רק אני מבקש מכם ,לא
'אל ִֹקים
להשבר ,לא להשבר] .תהלים מזמור מ"וֱ :
ָלנוּ ַמ ֲח ֶסה ָועֹזֶ ...עזְ ָרה ְב ָצרוֹת ִנ ְמ ָצא ְמאֹד[...
ש .על איזה רשע דיברתם שיסתלק בפורים?

ת .הרי כתוב שיהיה רשע שישלוט פה תשעה
חדשים ]יומא י ,[.אז אנחנו נראה את הנפילה
שלו ,בעזרת ה'.
ש .מדברים עכשיו על הוירוסים האלה...
ת .אוי ,אל תשים לב לזה ...זה כדי להפחיד את
האנשים ...אגיד לכם משהו ,אני לא מאמין שהם
יִצרו ַחידקים שמסוגלים להרוג ,בואו נגיד מליון
אנשים ח"ו ,כי זה מסכן אותם בעצמם ,ואין
שליטה על כך .אבל להפחיד  -הם יכולים
להפחיד .ועם ה'סארס' בסין עשו אותו הדבר.
כולם בסין הלכו עם מסכות ,מהפחד שלא ידבקו.
אבל באמריקה כמה אנשים נדבקו מזה ,ואף
אחד לא מת ...אז ככה זה נראה לי .אבל איך
בוֹט ַח'[.
שלא יהיה  -לא צריך לפחד ] ְ'בּזֹאת ֲא ִני ֵ
מוּך
'ס ְ
מה שיהיה איתנו – זה מה שצריך להיות ] ָ
ִירא' .ברכות דף ס' .[.ואם אנחנו נצליח
ִלבּוֹ לֹא י ָ
להגיע למשיח – מה טוב .ואם לא ,חס ושלום –
אז בעוה"ב גם כן יהיה לנו טוב .אבל אנחנו כבר
מאד קרובים ,אז אני מקוה שנגיע כולנו לגאולה-
השלימה ,בע"ה.

להתכונן לשינוי הגדול והטוב.
קטע ממסר ,בנימין ,יום ב' פר' חיי שרה תש"פ
תבינו :זה הטעם בחיים זה ה-טעם זה ה-טעם
בחיים ואין עוד .אנחנו עוד לא מוכנים לזה .אבל
בעתיד הקרוב ה' יקח מאיתנו את כל הדברים
שפועלים על חשמל ,את כל הדברים של השקר,
את כל הממתקים את כל הטלוויזיות ,הכל ,הכל
ילך .ומי שלא מכין את עצמו נפשי וגופני ורוחני
לשינוי ,השינוי הכי גדול שרק יכול להיות ,הכי
טוב שרק יכול להיות ,אז הוא לא יוכל להגיע
לנצח כי זה רק השלב הראשון .אם אם הוא לא
עובר את זה אז אוי לו.
אני מברך את כל עם ישראל שכולנו יחד נעלה,
מעלה ,מעלה מבחינה רוחנית .נלמד תורה אנחנו
והמשפחות שלנו .נלמד תורה ונחיה את התורה,
נחיה את הרצון של ה' ונזכה להגיע לבית
המקדש השלישי ושם להקריב קורבנות ונמשיך
להתקדם לעולם שכולו טוב.

Messages from Heaven
Daniel, Jerusalem, 13-Jul-2020
Aba Aba Aba, do you see what's
happening? Do You see what's
happening Aba? I can't believe it's
happening! It's really happening; we
are really approaching the Geula
Shleyma mamash very soon, very
soon Aba, but we'll have to go
through many, many days of fear
and hopelessness and suffering. But
Aba, Beezrat Hashem I hope that by
next year, Pesach-time, we'll be in a
much better situation.
The evil ones think they are
controlling the world. They've been
planning this for centuries to
control the whole world! I hope that
by Pesach-time next year everything
will be much better, much clearer
and we will merit seeing and
greeting Mashiach also.
However, now the situation is very
bad. The evil ones are trying to
control and conquer the whole
entire world. They are trying to put
every single country, every single
city under their rule of evil and
destruction. They have a plan. We
don't know exactly their whole plan
but it's evil, evil, evil.
There is not a country in this
world, at least no country that we
know of, that their leaders are not
part of this new world order, so to
speak.
This new world order that
pretends to care about the people of
the world and wants to make
everybody have equal rights.
Supposedly they want everybody to
be able to do their own thing, to be
free to live as they want.
And the way that they want
everyone to live is totally, totally
against our belief! It's against Our
Jewish heritage. It's totally against
our Torah! It's totally against
everything that we ever learned in
school. They want us to live our lives
based on our animalistic desires.
They want to feed us all kinds of
pleasures and make us drunk from
them. They want to make us
confused and pull us away from
Hakadosh Baruch Hu, from our
G-d. HaKB"H is the only ruler of
the world. He created the world and
He created everything around the
world and beyond the world,
everything in existence He created.
He is everything! There's nothing in
the world that's comparable to
HaKB"H. He is everything!

Come
to

Yisrael
now!

If you want to
survive!
And these fools are trying to turn
this world into their own private
property that they can control.
They're really fools and they really
are very stupid because they believe
that they can be instead of G-d
חס_ושלום.

How could they believe that they
have any kind of strength even close
to the strength of G-d?! They believe
in the devil himself ימח_שמו_וזכרו.
They believe that the devil has all
the strength. It might sound to some
people like a made-up movie script,
and really it is so incredible and so
ridiculous that it is impossible to
believe.

,ליהודים בחו"ל
כשהמגיפה תירגע
,תעלו מיד ארצה
לא תהיה לכם
!הזדמנות נוספת
But the whole world is going to
learn very soon that the only real
power, the only real power that
exists in this world is HaKB"H
Hakol-yachol ( )הכל_יכולthe Creator
of everything and nothing can
happen in the world against His
will.

So you ask, why do we have to go
through all this suffering? Because
the Jewish people are the center of
the world, the center of Hashem's
Creation. The Jewish people were
created for the future to be part of
eternity.
Hashem is eternal. He is endless.
He exists forever. Am-Yisrael, the
chosen people of Hashem will
continue on into eternity. The world
cannot be taken over by armies, led
by generals, led by people who
believe in the Satan, the devil. They
can't take over the world. They don’t
have the power, only Hashem has
the power but He's letting them do
what they want but soon they will
realize that they can't overcome the
strength and power of the HaKB"H.
HaKB"H is everything! The
reshaiim have to see that they're
fools. They have to realize their
stupidity in thinking that they can
overcome the One and Only, the
Creator of everything, HaKB"H!
Once they see that and realize that
and accept that, then they will leave
this world and never be seen again.
However, until that point Hashem is
letting them rule over all the money
in the world, all the finances of the
world, all the cities of the world, all
the armies of the world… almost
everything!
They think that their strength and
their magic, the magic that they've
learned from the devil himself, can
control the world with force, with
guns and bombs. They think they
can hide from Hashem in their
bunkers deep under the ground.
They think that they can finish off
Am Yisrael in their Fema Camps, in
the concentration camps, just like
they killed six million Jews in
Europe. No! This time it will not
work that way. They want to build a
so-called new world with a much
smaller population that will be their
slaves and they'll be the rulers of
everything. This will not happen!
They are sure that they can control
everything. They brought on this
Corona! However, most people that
died from it either had other
illnesses that were much worse or
they were just murdered.
The vast majority survived and
many didn't have any symptoms
and there were many cases where
they didn't feel sick at all.
The evil ones think that they can
play G-d! Yes, they are very foolish
and their foolishness is going to
destroy them.

Am-Yisrael, it's time to pick up
and leave the Galut (diaspora), the
Shechina ( )שכינהis no longer in
Chutz-laaretz; it is no longer
outside of the boundaries of EretzIsrael.
We are not talking about MedinatYisrael; we are talking about EretzYisrael. Eretz-Yisrael is Holy. It was
given to Am Yisrael forever by
HaKB"H Himself. Medinat-Yisrael
is not holy and will not survive! It
has always been ruled by the
Zionists that are part of the newworld-order, and they will be
destroyed.
Medinat-Yisrael is a creation of
the devil himself. It's not the Jewish
Homeland. Eretz-Yisrael is the
Jewish homeland, but MedinatYisrael will disappear leaving us
with only Eretz-Yisrael for eternity.
However, when a Jew comes to
live in Eretz-Yisrael, he's living with
the past. He's living with Mamma
Rachel who was buried not far from
Yerushalayim, he's living with the
Kotel-Hamaravi
()הכותל_המערבי
where you can go and daven and
feel the Shechina ( )שכינהthere, he's
living with all the Tzadikim that are
buried in the area of Yerushalayim
and all over the land of Israel.
Everywhere one goes, Tzadikim
are buried there. That's EretzYisrael. Hakneset is in MedinatYisrael and they are evil! The
Knesset is evil! And now they're
showing their evil ways. The police
is out of control. They enjoy hurting
Jews. If they are indeed Jews
themselves, I wonder how any Jew
could hit a 13 year old girl because
she's not wearing a mask. He can't
be a Jew! Any so-called Jew that can
beat up another Jew without mercy
is not a Jew.
Now the evil ones are trying to
take away our Yiddishkeit by force,
our belief in Hashem, and they are
using this corona to justify their
brutal actions.
We're living in a state of
dictatorship. It seems like it's a
democracy, but it's not. It's not a
democracy and all the democracies
of the world are not democracies
and anyway, what is democracy? It's
a lie from beginning to end. And the
only rule in the world is the
Omnipotent HaKB"H Hakol-yachol
()הכל_יכול. He is everything.
We have to remember that,
because we're going to go through a
very difficult time. They're going to

persecute us in the worst way.
They didn't build Fema camps to
make birthday parties. They built
them to kill people. If you have a
chance to look and see what's inside
them, you should do so. You will be
horrified. And they're all over the
United States and even in Israel.
They are in England, in Australia
and in Russia. They are everywhere.
These evil people think they can
destroy what Hashem has created,
and I'm saying to you - it won’t
happen.
I'm begging all of Am-Yisrael,
wherever you live in the world, the
time has come. You have to pack
your bags and come to EretzYisrael!
Soon HaKB"H is going to throw
out from Eretz-Yisrael all the people
that don't belong here. The only
ones that will be left are those that
are loyal to Hashem and His
Mashiach. Mashiach is already
here, but we are not ready to receive
Him. We have to work on becoming
more spiritual which means to
believe without a doubt that
Hashem is the Omnipotent הכל_יכול
and there is no one like him in all
existence.
We have to become closer to
Hashem in order to see the Truth
and want to live the Truth. And I
know it's going to be very difficult
for everybody to get up and leave
their countries and come here
voluntarily.
You're better off coming now to
Eretz-Yisrael rather than to wait
until after you will see and
experience so much death and
destruction. Therefore, you should
try to come here soon, even if you
have to live in a tent, be here,
because it'll be the safest place in
the world, even though right now it
might seem the opposite.
Show Hashem that this is where
you really want to be. Show Hashem
that you love Him, that you believe
in Him, that you know for sure that
He is everything!
Hashem is the only thing that
exists in the world - that gives the
world its power, it's strength, it's
form. He is the Creator of
everything and beyond. We have to
show Him our love.
We have to leave the Gallut, the
diaspora and come back home,
even if we have to live in a difficult
situation, still we have to come
home and show Him our loyalty and
how happy we are to return.

The countries of the world never
really adapted to us and we never
really adapted to their way of living.
Unfortunately,
many
Jewish
Neshamot become lost in the lies of
where they live, wanting to be like
the Goyim.
Come back to Eretz-Yisrael, not to
Medinat-Yisrael.

Am_Yisrael, this
moment of glory!

is

our

This is our moment in history, to
show Hashem that we are with Him
and only with Him, to show
Hashem that we're not afraid
because we know that only He can
save us and our families.
You have to come to Him with
your head bowed, not with
arrogance, only with love, and then
we'll be able to come to the BeitHamikdash and sacrifice Korbanot
and merit eternity.
That's our goal. That is the reason
for all the history that we went
through, from the creation of man
to the moment when Mashiach will
reveal Himself; the moment that
we'll be in the Beit-Hamikdash, the
third Beis-Hamikdash, performing
the sacrifices to Hashem. At that
moment, everything will become
clear. Everyone will be happy.
Everyone will feel and know the
Truth. And then we can go on for
eternity.
Am-Yisrael, the time is now. I beg
you; please do come and bring
your families. It won't be easy.
We're still under the rule of the evil
ones. But this is the time to come.
And don't be afraid, because if you
stay in your countries, it will be
worse and much more frightening in
the future.
I beg you to open up your Jewish
mind and your Jewish heart so you
can understand my words and come
to Eretz-Yisrael where you will find
eternity.
Notes: It’s a Mitzvah to copy and
give out these pages to your friends
and relatives * Volunteers are
needed to distribute leaflets in
religious Jews areas * To hear
Messages in America: 1-646-585-3064.
May every jew who reads this article
and agrees to distribute it to other
Jewish souls, have a long life,
Parnasa and be able to greet our
Mashiach * For apartment listings
in Haredi areas in Israel, realty free
please visit ysb.co.il * For details
call:(972) 527-111-333 * Dani18.com
* * מגלות לגאולה

נספחים )קורונה .(3

עז עם קורונה
נאומו של נשיא טנזניה ג'ון מקופלי

המטרה בהצגת הנתונים הקשים הבאים היא
לחזק את האמונה והביטחון שלנו בקב"ה ,ולא
לגרום לפחד.

סדר עולמי חדש
במהלך הדורות האחרונים השתלט בחשאי
ארגון סודי רב עוצמה על כל הממשלות בעולם,
על הבנקים ,תעשיות הנשק ,הצבאות,
התקשורת ,בתי המשפט ,החינוך ,המזון,
הבריאות ,התעשייה וכו' .הארגון מכונה בשמות
שונים :סדר-עולמי-חדש ,ממשלת הצללים,
מסדר הבונים החופשיים ,אילומינטי וכו'.
עשרת הכללים של הארגון נחרטו על אנדרטת
ענק בגאורגיה השוקלת  110טון .ובין הכללים:
שלטון עולמי אחד ,שפה אחת ,צבא אחד ,דת
אחת ,בית-משפט עולמי אחד וכו' .גודל
האוכלוסיה בעולם צריך להיות כ  500מליון בני-
אדם.

התוכנית לדילול אוכלוסין
מתוך הרצאתו של ביל גייתס
...העולם נמצא בפני אתגר חדש וזו ההתחממות
הגלובאלית המחממת את כדור-הארץ ,זה פוגע
במערכת האקולוגית וגורמת לאסונות-טבע
קשים מאד .אנחנו פולטים כל שנה כ26-
מיליארד טון של הגז  CO2וחייבים לעשות צעדים
דרסטיים על מנת לצמצם כמות זו .הגורם
העיקרי לבעיה זו הוא גודל אוכלוסיית העולם
שמונה כ 8-מיליארד בני-אדם .אם נעשה עבודה
טובה עם חיסונים חדשים ומערכת הבריאות
נצליח להוריד את מספר זה ב 10-15 -אחוז...

מטרות הסדר-עולמי-חדש
ראיון עם גנרל ולדימיר בצ'קוב ,מראשי הביון
הרוסי לשעבר.
יש להתייחס לזה כאל מבצע מאורגן ומתוכנן
ברמה עולמית כדי להגיע לשליטה על כל
האנושות .אנשי האליטה השולטים בכל
המערכת הפיננסית ומטרתם לדלל את
האוכלוסיה ,זה השיגעון שלהם .לדעתם בני
האדם הרגילים מתרבים מהר מידי ומספיק להם
רק חצי מיליארד בני אדם שישרתו את צרכיהם.
לכן וירוס הקורונה והנפילה הכלכלית קשורים זה
בזה .סה"כ המטרות שלהם הם * :דילול
האוכלוסיה * .לשלוט על העולם * להפיל את
המערכת הכלכלית בעולם.

מגיפה של שקר
ראיון עם דיויד אייק.
הראיון נצפה ע"י  7מיליון צופים!
בוא נסתכל על סין ,בתחילה צעקו וצעקו "הוי,
הוי ,זה נורא" ופתאום בסין זה נעלם )נתוני י"ט
בתמוז תש"פ :בסין  8חולים מאומתים ובישראל
 .(1,198איך זה יכול להיעלם בסין? זה לא
הגיוני ,בסין חיים יותר ממיליארד אנשים! סין
נפתחת ,התעשיה חוזרת לעבודה ,אנשים
חוזרים לרחובות ,מטוסים מתחילים לטוס וכו'.
הנקודה היא שהרשויות שולטות במספרים
ולכן הם יכולים להחליט מתי הסגר מתחיל או
נגמר בכל זמן שירצו פשוט ע"י שינוי האופן בו
הם סופרים )את החולים והמתים( ויש להם
בעיה כי אין להם מספיק מתים כדי לומר שהוא
קטלני .אבל הם רוצים לעשות את הסגר ,אז מה
הם אומרים? אומר אין הרבה אנשים שמתו מזה
עד עכשיו אבל אוהו ,עוד מעט נגיע לשיא...
ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון אמר כי
אין צורך בסגר ,אין צורך לסגור את החנויות
ומשחקי הכדורגל ,ואז מגיעים "המומחים"
ואומרים "רבע עד חצי מיליון אנשים יכולים למות
בבריטניה מהנגיף ואם לא תעשה סגר וריחוק
חברתי יאשימו אותך בזה!" ואז סוגרים את בתי-
הספר ,מגרשי הכדורגל ופתאום יש סגר ,וזה מה
שהם עושים בכל העולם ,והם עושים זאת
בהדרגה ,קצת פה ,קצת שם ,כדי שאנשים
יתרגלו לזה והם מתכננים קיצוניות נוספת...

...לקחנו גומיות מעזים ,פרי הפפאיה ,שמן
מכוניות וכו' ונתנו לכל דוגמית שם ,לדוגמא
לפפאיה קראנו אליזבט אנה ,בת  ,26נקבה.
מסרנו את הדוגמיות למעבדה והם לא ידעו
מאיפה הדוגמיות הגיעו .התוצאות שהגיעו –
לפפאיה התוצאה חיובית ויש לה קורונה ,לעז יש
קורונה...
כשקורה דבר כזה אתה יכול להבין שיש כאן
איזה משחק מלוכלך עם הבדיקות והתוצאות
האלה .משהו לא יאומן מתרחש כאן .משהו מוזר
מתרחש עם המדענים והמעבדות בטנזניה וקרוב
לוודאי שמה שקורה כאן – מתרחש בכל העולם.
אדם שהוא בריא וקיבל תוצאה שהוא חיובי
לקורונה עלול למות מפחד ,אז אני רוצה לתת
עצה לתושבי טנזניה – אל תדאגו ,שפעת הייתה
תמיד פה ואני נותן עצה לתושבי העולם ובמיוחד
לאנשי אפריקה – קחו דוגמיות מחיות שונות,
אפילו מהקירות ושלחו זאת למעבדה ללא
ידיעתם מאיפה הדוגמיות הגיעו ואתם תיווכחו כי
מה שאמרתי כאן זה אמת .אני מדען מומחה ואני
יודע מה שאני אומר.
תושבי טנזניה – בואו נתאחד ,בואו נהיה
חזקים ונשים את אלוקים נגד עינינו .אנחנו לא
צריכים לפחד מזה ,עלינו לעזור זה לזה וכך נוכל
לפתור כל בעיה.

בכל דור ודור
עומדים עלינו לכלותינו
והקב"ה מצילנו מידם
 50מיליון אמריקאים יכולים למות
מחיסון הקורונה.

ראיון עם ד"ר גודי מיקוביץ

שאלה :ד"ר פאוצי )רופא אמריקאי העובד כ40-
שנה ומוביל את כח המשימה בבית הלבן
למלחמה בקורונה( וביל גייתס דוחפים לחייב את
האוכלוסיה לקבל חיסונים ,מה יקרה אם יצליחו?
תשובה :לפחות  50מיליון אמריקאים ימותו .ל-
 50מיליון אמריקאים יש כבר את הרטרו-וירוס
שגילינו אשר הגיעו דרך החיסונים )הקודמים(
וע"י מותם הם יעלימו את ההוכחות לזה .ברגע
שהחיסון יכנס לגוף אי-אפשר להוציא אותו ואלה
יהיו הקורבנות הראשונים .ישנם  110סוגי
חיסונים והם אף-פעם לא נבדקו לגבי תופעות
הלוואי שביניהם ומול התרופות הרגילות שבן-
אדם לוקח .אסור לבן-אדם לקבל שום סוג של
חיסון אם הוא רוצה להיות בריא.
יש להפסיק את כל החיסונים ל 5-שנים עד
שיעשו מחקרים ובדיקות על הפגיעה בבריאות
של כל החיסונים האלה.
לסיום פונה ד"ר מיקוביץ למראיינת – ואז יהיו
לך ילדים בריאים...

אחיות מניו-יורק חושפות את האמת
על החולים והמתים מקורונה
ארין אולשובסקי ,אחות מניו-יורק.
הרבה אנשים שנמצאו שליליים בבדיקת
הקורונה אובחנו כחולי קורונה .הרבה אנשים
המגיעים עם קשיי נשימה ,אומרים להם שאם לא
יחוברו למכונות הנשמה הם לא יוכלו לשרוד
ובמציאות ,ברגע שמחברים אותם למכונת
הנשמה ,הסיכוי שיצאו מבית-החולים הוא אפסי.
החובה שלי כאחות היא לעזור ולהגן על
המטופלים שלי ולא יכולתי להתעלם ולשתוק
ממה שקורה בבית-החולים .לאנשים יש את
הזכות לדעת מה קורה .שיקרו לאנשים בארה"ב
ובכל העולם .אנשים מתאשפזים בבית-החולים
וחושבים שיטפלו בהם אבל למעשה אנשים
נכנסים אבל לא יוצאים חיים משם וזה הורס
משפחות ,זה הורס את המדינה שלנו .כל
הפרסומים על כמויות האנשים שמתים בכל
העולם – זה שקר וזה מבוסס על רשויות רעות
והחלטות רעות) .הערה :בית-חולים מקבל
מהמדינה  13אלף דולר על כל נפטר מקורונה ו-
 39אלף דולר אם הונשם(.
מאחר ובבית חולים אין את היכולת לבצע
בדיקת קורונה והתוצאות מגיעות תוך מספר
ימים ,בינתיים מאשפזים את כולם יחד וזה יוצר
הדבקות בבית-החולים וכך למעשה הם יוצרים
את המגפה.
שאלה :איך האחיות האחרות מתייחסות למצב?
תשובה :רוב האחיות מרגישות אותו דבר אך הן
מפחדות לדבר .אם הן שואלות שאלות ומנסות
להגן על החולים הן מקבלות נזיפה ונאמר להן
שאם יעשו בעיות יפטרו אותן.
המטופלים בוטחים בנו שנטפל בהם כמו
שצריך אך מה שקרה בבית-החולים היה מנוגד
לכל מה שלמדנו וחונכנו לעשות כאחיות ,להיות
מוסריים .כאשר משהו לא בסדר ,חייבים לדבר
ואני מודה לכם שנתתם לי את האפשרות לצעוק
את האמת.
האחות ניקול סרטק
למעשה החיים לא נחשבים כאן והרבה אנשים
לא מתים מקורונה .לדוגמא :מרדים הכניס
אינטובציה למטופל ,אמרנו למרדים שהוא שם
את זה לא נכון כי רק צד אחד של החזה נושם.
אחרי כמה שעות קבלנו תוצאות של צילום החזה
המראה כי המקום לא נכון ובינתיים החולה מת.
מטופל אחר היה עם קצב לב של  40פעימות
לדקה ,בא אח ורצה לתת לו מכות חשמל עם
הדפילטור ,רצתי לקרוא לאח האחראי אך הוא
סובב את ראשו וכחזרתי החולה היה כבר מת,
האח הרג אותו.
אני לא יודעת באיזה מילים לתאר את זה ,זה
כאילו שהיינו בגרמניה הנאצית והם לוקחים את
היהודים לתאי הגזים .אני אומרת לצוות :הי ,זה
לא טוב ,זה לא בסדר ,אנחנו לא אמורים לעשות
את זה והם אומרים לי :תחזיקי מעמד ,את עושה
עבודה נהדרת ,את לא יכולה להציל את כולם.
אבל הם רוצחים את האנשים האלה.

הצעת החוק היא אמיתית
ד"ר ראשיד בוטאר
אתם חייבים להפיץ את המסר שאני עומד לגלות
לכם ,זה מעבר לכל דמיון .הצעת החוק 6666HR
של הקונגרס מתאריך ) 1/5/2020לפני
כחודשיים( נועדה לאפשר לאנשים להיכנס
אליכם הביתה ,בלי קשר אם נבדקתם או לא.
הם יבצעו בדיקות ואגב בבדיקות אלה יש אחוז
גבוה של טעויות והסיכוי שאדם ימצא חיובי
לבדיקות הוא גבוה מאד.
ותוך כדי הטענה "לבריאות הציבור" הם יוכלו
לקחת אותך או את משפחתך ולשים אתכם
בבידוד .הם ישתמשו בזה כדי להפריד בינינו וזה
אות מבשר רעות! וגם אם אתם לא גרים
בארה"ב זה יגיע גם אליכם!

המטרה האמיתית של פאוצי במגפת
הקורונה
)סדר עולמי חדש ,כוונת המנהיגים(
ראיון עם ד"ר שיבה עיידורי ,בעל מספר תארים
מאוניברסיטה  ,MITד"ר בהנדסה ביולוגית
ומתמודד לסנט ב.2020-
ד"ר פאוצי )הממונה בבית הלבן על המלחמה
בקורונה( והממסד המדעי יצרו שקר מסוכן על
הקורונה והריפוי שלו.
האמת היא שהבעיה של וירוס הקורונה נובעת
ממערכת חיסון חלשה והפתרון חייב להיות לכיוון
זה ואין לו כלל קשר לחיוב חיסונים והטלת סגר
על המדינה.
כל עניין זיוף המספרים של המתים במגפה
הוא כדי להכניס פחד כדי לחייב חיסונים ולהרוס
את החופש .כבר מדברים על זה שמי שלא יקבל
חיסון לא יוכל לקבל רשיון נהיגה.
רק אנשים עם קורונה צריכים להיות בבידוד
ולחזק את מערכת החיסון שלהם ע"י ויטמינים
אי,די וסי .אנשים בריאים יכולים ללכת לעבודה
להפעיל את הכלכלה ולא להכניס את כולם לסגר
כמו המודול המרושע של פאוצי .הסגר מתוכנן
לפגוע באנשים ולא לעזור להם.
זו התפתחות לכיוון של מדינת משטרה וזה
מה שאנחנו מדברים עליו – שליטה על בני-אדם.
חשובים לנו האמת ,החופש והבריאות ופאוצי לא
מדבר על זה ,הוא משרת של ביל גייתס,
הקלינטונים והסדר עולמי חדש – וזה מה
שאנחנו רואים מתרחש מול העיניים שלנו.
הממסד הרפואי עושה את הכסף ע"י כך שהוא
יוצר פחד .תמיד האשימו איזה וירוס או חיידק.
כאשר הייתה מגפת הצפדינה אמרו שזה וירוס
ובסוף התגלה שזה מחסור בוויטמין סי .כאשר
הייתה מגפת הפלגרה אמרו שזה בגלל חיידקים
והסתבר שזה בגלל מחסור בויטמין בי) 3ניאצין(
וכו' .הגוף שלנו מכיל כ 400-טריליון וירוסים60 ,
טריליון חיידקים ו 6-טריליון תאים .יש וירוסים
בכל מקום הסובב אותנו והגוף שלנו מתמודד עם
זה והפתרון האמיתי הוא חיזוק מערכת החיסון
ע"י ויטמינים.
כל האנשים האלה הקובעים את הסגר
וההגבלות צריכים להיחשף ולהיות מואשמים על
הרבה פשעים .צריכים לחשוב מחדש על
הממשלה והדוקטורים שלצערנו אין להם מושג
על מערכת החיסון .לא מלמדים את זה בבתי-
הספר לרפואה.

 97%מקבלי חיסון הקורונה יהפכו עקרים
זד פיניקס ,חושף השחיתויות מבריטניה על
התוכנית להפחתת אוכלוסין עולמית!

תופיע באוכלוסייה תוך מספר שנים .יהיה פיצוץ
של עקרות ,אנשים ימשיכו למות ולא יהיה לידות
וזה יצמצם את אוכלוסיית בריטניה תוך כמה
שנים וזה כנראה הכיוון שלהם לכל גם לשאר
העולם.

רופאים מדברים על חיסונים
בשנים האחרונות עלה מספרם של ההורים
הבוחרים שלא לחסן את ילדיהם .הסיבות לכך -
המידע על נזקי החיסונים הפך להיות מפורסם
וחוסר האמון הולך וגדל של הציבור במערכת
הרפואית .שוק החיסונים העולמי מוערך ב50-
מיליארד דולר ויצרני החיסונים משקיעות
בפרסום בתקשורת על יעילות החיסונים.
ישנם רופאים וחוקרים לא מעטים האומרים
בצורה גלויה :חיסונים לא בטוחים ואינם יעילים.
פרופ' אלווין מוס ,מרצה לרפואה באוניברסיטת
וירג'יניה .עוסק  25שנה ברפואה פנימית:
אני מכיר אישית  12ילדים אוטיסטים .אחד
מהם הוא הבן של השכנים שלנו זוג רופאים.
באותו יום בו חוסן – בלילה הוא קיבל חום
ופרכוסים ולא נרפא מאז .וכל האוטיסטים שאני
מכיר זה סיפור דומה.
אני מודע במיוחד לחיסון השפעת שאחת
מתופעות הלוואי שלה היא תסמונת גיליאן-
בארה )מחלה הפוגעת במערכת העצבים וגורמת
לחולשת שרירים ברגליים ובזרועות ,קשיי הליכה
עד כדי הצורך בכיסא גלגלים .חלק לא מחלימים
ומוסיפים לסבול שנים רבות( .אומרים לנו כי
החיסון בטוח ,אך מידי שנה משלמים כ200-
מיליון דולר פיצויים לנפגעי החיסון.
לפי הסידיסי – יעילות החיסון היא כ40%-
כלומר רוב המחוסנים אינם מוגנים ואלה דברים
שהציבור האמריקאי לא יודע .ובנוסף – יעילות
החיסון היא לתקופת זמן מוגבלת מאד.
יש לנו פגיעות חמורות כמו אוטיזם שזו פגיעה
לכל החיים בגלל חיסון למחלה קלה .למרבה
הצער עבור ילדים שלומדים בבתי-ספר ציבוריים
מדובר בחיסוני חובה ואין להם בחירה .ואחרי
שמתחילים הבעיות הרופאים טוענים שזה לא
מהחיסון.
ד"ר ג'יין דונגן ,רופאה פרטית בלונדון .עוסקת
במחקר על יעילות החיסונים.
אחד הדברים שאני רואה וזה ברור כשמש –
הילדים הלא מחוסנים הם מאד בריאים,
מתפתחים טוב והמשפחות שלהם רגועות .ומצד
שני הילדים המחוסנים – פגועים ועם הרבה
הפרעות וסבל אצל המשפחה וזה סיפור שחוזר
על עצמו בכל מקום.
נעשו מספר מחקרים המגלים כי בקבוצות
הילדים שחוסנו יש יותר מחלות כרוניות לעומת
הקבוצות שאינן מחוסנות.
כשהייתי בב"ס לרפואה לימדו אותי – אל
תדבר על תופעות לוואי כי תפחיד את החולים.
בהכשרתנו הרפואית אנו לא מקבלים ידע על
מדע החיסונים .אני מבקשת שתמצאו רופא
ילדים שיאמר שהוא מוכשר במדע החיסונים...

מי שמנהל את ניסויי החיסון הוא ד"ר אנדרו
וכימיה
לביולוגיה
מהמחלקה
פרסתיו
באנגליה ,והוא מקבל
מאוניברסיטת באת'
תרומות של מיליוני דולר מהקרן של ביל גייתס.
היתה לו אמש הופעה בטמבלויזיה ...החיסון
כבר מיוצר במפעל החיסונים הגדול ביותר
בעולם בוובר בלגיה .הם מייצרים מיליוני מנות
חיסון מידי יום.
קיבלתי מידע סודי מאדם שמעורב בניסויים
ובייצור של התרופה נגד קורונה .הוא טוען
שהחיסון כבר מיוצר והוא מכיל אנטיגנים שונים
ומרקחת של כימיקלים .בין הרכיבים נמצא
אנטיגן הפוגע בפוריות 90% .מהנשים שקבלו
את החיסון הפכו לעקרות .השפעת החיסון

ד"ר פיטר גוטשה ,רופא וחוקר מדנמרק
ערך מחקר על תעשיית התרופות ופרסם
מסקנות מדאיגות ,מוות כתוצאה מתרופות
מרשם הוא גורם המוות השלישי בעולם אחרי
מחלות לב וסרטן ,מעל  200,000איש מתים
בשנה בארה"ב בלבד כתוצאה מתרופות .חברות
התרופות מתנהגות כמו תעשיית פשע מאורגן
ו"קונות" רופאים בכירים רבים ,מרצים וחוקרים
כדי לשווק באגרסיביות את התרופות שהן
מייצרות .המסקנה וההמלצה שלו חד משמעית,
השתמשו כמה שפחות בתרופות כימיות ותחיו
יותר.

ד"ר סטפני סנף ,חוקרת חיסונים
מצחיק איך הצליחו לשכנע אנשים באמונה כ"כ
חזקה שחיסונים הם נפלאים וזה מדהים בעיני כי
החיסונים מלאים כימיקלים רעילים .יש הרבה
חיסונים שמכילים אלומיניום וזה הולך בהתאמה
לעלייה בשיעורי האוטיזם .חיסון הגרדסיל מאד
רעיל ומסוכן עם תופעות לוואי חמורות ולדעתי
כלל לא נחוץ .הרבה חיים נהרסים בגלל זה,
נפטרים או מפתחים מחלות אוטואימוניות
מהחיסון וזה ברור מאד מהנתונים.
מרצה ד"ר ראסל בליילוק
...הרבה חיסונים גורמים להשפעות במוח,
גורמות להפרעות קשב וריכוז ,היפראקטיביות
ואוטיזם .כאשר מחסנים ילד לעיתים נפגע חלק
במוח וזה גורם לחוסר תפקוד במוח למשך
שנים ,והוכיחו את זה בהרבה מחקרים.

כולם שטופי מוח  -קולות נגד צעדי
משרד הבריאות במשבר הקורונה.
ראיון עם יורם לס ,פרופ' בפקולטה לרפואה
באוניברסיטת תל אביב ומנכ"ל משרד
הבריאות לשעבר.
אני רואה עצמי כאיש מדע ,מתבסס על
העובדות ומחפש את האמת .יש כאן וירוס ,אבל
בשום פנים ואופן זה לא צריך לעורר פאניקה או
היסטריה .כולם שטופי מוח ,רוצים להפוך את
האוכלוסיה בישראל לעדר של כבשים שטופי
מוח שלא חושבים ,והם הצליחו במידה רבה.
המספרים לצידי .ההסברה איומה וזורעת פחד.
פה .מתנהגים כאן כמו בימי הביניים .לאן הגענו?
בני ברק – בתקשורת אמרו שיש שם  70אלף
איש ,איפה החולים? איפה המתים? יש שם
בית-חולים קטן ומצוין והוא מטפל בכולם ,איפה
המגיפה פה?
בשוודיה אין סגר בכלל ,לפי המומחים אם אין
סגר אז בתי החולים יתמוטטו ,והם לא התמוטטו
בשבדיה ,ולמה שהם יתמוטטו אצלנו?
יש אתר שסופר רק את מספר המתים ,והוא
מראה שבמגפת השפעת במערב אירופה ב-
 2017מתו יותר אנשים מאשר במגיפה
הנוכחית!
אבטלה זה תמותה! יש בדידות ,יש דיפרסיה,
יש לחץ ,יש לחץ דם ,התקפי לב ,אלימות,
התמכרויות ,מכל זה ימותו יותר מהקורונה!
ראיון שני,
פרופ' לס לא מתרגש מהמספרים ,יוצא נגד
המגבלות החדשות ,חושב שסגר שני עלול
להמיט חורבן על האזרחים בישראל ומשדר
כהרגלו אופטימיות" :כמעט כולם בריאים.
מערכת החיסון חיסלה את הנגיף" .הדיבורים על
סגר נוסף מוציאים אותי מדעתי .לא למדנו מהגל
הראשון כלום? מדינת ישראל מביאה חורבן על
האזרחים במו מעשיה ללא שום הצדקה רפואית.
צריך להבין ,הנגיף נמצא בכל מקום ,ובכל
העמים ,למעט יבשת אנטרקטיקה וכבר הדביק
חלק משמעותי מאוכלוסיית העולם .וכן ,גם
בישראל יש הדבקה מאסיבית – בבדיקות הסקר
הנרחבות מוצאים כ" 4% -חיוביים" ,ואף יותר.
 4%זה כ 400 -אלף ישראלים "חיוביים" .לפי
התאוריה הזאת ,כשכל אחד בא במגע הדוק עם
כ 20-אחרים ,צריך להכניס לבידוד באופן מיידי
כ 8-מיליון אזרחים.
זה ,כמובן ,לא נכון .בכל חורף רגיל ,יש הרבה
יותר נפטרים בגלל וירוסים של לחורף .מספר
ה"חיוביים" עלה ,כי מספר הבדיקות עלה,
ומדיניות הבדיקות השתנתה .אבל ,וזה הנתון
החשוב ביותר ,מספר הנפטרים ירד!
אני קורא לממשלה לחזור לשפיות .אין פה
מגיפה ,יש פה במקרה הטוב עוד מחלה שאנחנו
יכולים להתמודד איתה באמצעים הרבה פחות
דרסטיים .ואם לא די לכם במה שאני אומר ,אני
מפנה אתכם לדברי הרמב"ם שמגדיר מגיפה
כאשר יש  50.000מתים ב 3 -ימים בישראל –
תקשיבו לו אם לא לי.

הונאת ענק בחברת תרופות
הרצאתו של ד"ר ג'ון וירפן מנכ"ל לשעבר של
ענקית התרופות אלי-לילי ,שבדיה.
בשנת  2006כתב ספר ובו הוא מספר את
זיכרונותיו על פשעי תעשיית התרופות בהם היה
מעורב A Story from a Pharma Insider -

אם הייתי מפרט כאן את כל מעשי השחיתות
שהייתי מעורב בהם הייתי צריך להיות כאן כמה
שבועות ,אך תוכלו לקרוא על כל מעללי בספר.
מידי פעם עולים אצלי הזיכרונות על התקופה
שעבדתי בתעשיית התרופות כאיש מכירות .היו
לי סיוטים בלילה.
כאשר נולד לנו תינוק לקחנו אותו לבדיקה
שגרתית הנעשית לילדים בני חצי שנה .הרופאה
בדקה את התינוק ואמרה הוא בריא ואני צריכה
לתת לו עכשיו חיסון .אמרתי :אף אחד לא ייתן
לתינוק שלי שום תרופה .הרופאה הזאת זרקה
את אשתי והתינוק מהקליניקה ואמרה "אנחנו
מטפלים רק בתינוקות שחוסנו".
תעשיית התרופות היא התעשייה החזקה
ביותר בעולם .הם עובדים יחד עם ממשלות
ומשתמשים בשחיתות להשגת מטרותיהם,
שחיתות שמעורב בה הרבה מאוד כסף ויש להם
הרים של כסף וכל הם מרוויחים עוד יותר כסף.

בשנת  2008כתב את ספרו השני -
) Side Effects: Deathתופעות לוואי – מוות(
שהפך לרב-מכר באירופה .נפטר ב .2015
 35שנה אני עובד בתעשיית התרופות .המטרה
העיקרית שלהם היא לעשות כסף ,כסף ,כסף.
החיים שלכם לא מעניינים אותם .רק הארנקים
שלכם מעניינים אותם .מה שאני עומד לספר
לכם היום אינו משהו שחלמתי או ששמעתי עליו.
זהו משהו שעשיתי בעצמי .ביצעתי פשעים .ידיי
מלוכלכות כמו ידיהם.
פונה בשאלה אל הקהל באולם :כאשר אתם
הולכים לרופא והוא בודק אתכם ,שולח אתכם
לבדיקות מעבדה ואז הוא אומר שאתם חולים,
רושם לכם תרופה ואומר לכו לבית המרקחת
קחו את התרופה .כדור אחד שלוש פעמים ביום.
מה אתם עושים? אינכם זורקים את המרשם.
כולכם הולכים לבית המרקחת וקונים את
התרופה .כמו אזרחים טובים.
אך כאשר אתם רוצים לקנות מכונית חדשה
אתם מבררים ,בודקים מפרט טכני .שואלים
שאלות  -יש חלונות חשמליים? יש זה? יש זה?
אם אינכם מרוצים – אינכם קונים .אז למה
אינכם שואלים את הרופא מה זה הדבר הזה
שהוא נותן לכם? אני פונה אליכם כי לכם יש
הכוח לעצור את הפושעים האלה מתעשיית
התרופות .אתם אינכם חולים אתם צרכנים.
חברות התרופות עושות כסף מזה שהן
משכנעות אתכם שאתם חולים.
למדתי רפואה ,הייתי צעיר ,הייתי שחור
)הצבע נשאר( בעולם של אנשים לבנים והייתי
צריך לשרוד .תעשיית התרופות העסיקה אותי
במשרה טובה .התחלתי כאיש מכירות .הייתה לי
משכורת גבוהה ,מכונית ,חשבון הוצאות,
התקדמתי בקריירה והפכתי להיות מנהל חברת
תרופות בשוודיה .זוהי אחת החברות
המושחתות ביותר בעולם – אלי-לילי .הם
רשעים ואני יכול להעיד על כך כי לקחתי חלק
ברשע .הייתה לי קריירה ועשיתי הרבה דברים
רעים .הם פיטרו אותי .עבדתי מאז בכמה
חברות תרופות מהליגה הראשונה.
אנשים מתים מתרופות שאושרו כי אני שלמתי
שוחד לממשלת שבדיה כדי שיאשרו את שיווק
התרופה פרו_זק .אתם מתארים לעצמכם?
שבדיה! המדינה הנקייה והשקופה ביותר בעולם,
הם מעניקים את פרס נובל לרפואה .האמריקאים
אוהבים מאד את היוקרה והכבוד של פרסי נובל
לכן היה חשוב להם לקבל את אישור ממשלת
שבדיה לפרו_זק .אני מבין שמה שאני אומר כאן
קשה לעיכול .אני יכול לספר כאן הרבה יותר.

יש צורך בתרופות כי ישנם מעט דברים טובים
בתעשיה הזו ,אבל רוב מה שהם מייצרים זה
זבל .תעשיות התרופות הרגה יותר אנשים מכל
המלחמות שהיו בעולם ,הם מענישים אותך
ואח"כ הורגים אותך .הם אינם רוצים לרפא את
המחלה שלך ,הם רוצים להפוך אותך לחולה
כרוני .הם רוצים חולי סוכרת ,חולי לב ,חולי
פרקינסון וכו'  -כי למחלות האלה התרופות
ניתנות כל החיים .האם מישהו כאן יכול להגיד לי
מתי פעם האחרונה שמעתם על חברת תרופות
שפיתחה תרופה המרפאת מחלה?
החברה נקנסה ע"י משרד המשפטים של
פנסילבניה בארה"ב בסכום של  1.4מיליארד
דולר בגלל מוצר אחד זיפ-רקסה שמטפל
בבעיות נפשיות .החברה מכרה אותה לבעלי
בתי-אבות בטענה שהתרופה תחסוך להם הרבה
כסף באחזקת הדיירים ,התרופה תרדים את
הזקנים ויהיה פחות צורך בצוות הלילה .החברה
הסתירה את תופעות הלוואי של התרופה אשר
גרמו למותם של מטופלים רבים עקב בעיות לב,
כליות וכו' .בנוסף לכך ,אנשים שקבלו את
התרופה חלו לפתע בסוכרת .ומי היצרן הגדול
ביותר בעולם לתרופות למחלת הסוכרת? אלי-
לילי!
ישנן חברות נוספות שהורשעו בבתי המשפט
והוטלו עליהם קנסות כבדים ,אך המידע לא
פורסם ולמה? כי חברות התרופות עובדות עם
העיתונות ומשתמשת בתקשורת כדי לשכנע
אתכם במידע מוטעה!
אל תקבלו כמובן מאליו מה שאומרים לכם
הרופאים כי להרבה רופאים אין היום מושג
ברפואה ואין להם אכפתיות מרובה לגבי
המטופלים שלהם ,אכפת להם התגמול שיזכו בו!
כל חברות התרופות שולטות בעולם הרפואה,
הם לוכדים את הסטודנטים לרפואה בשנה
הרביעית או החמישית בבתי הספר לרפואה,
עוזרים להם בשכר לימוד ,מאמנים אותם.
חברות התרופות הפכו למקור המידע העיקרי
עבור הרופאים ואני יודע זאת מהיום שהתחלתי
לעבוד כאיש מכירות בחברה .החרב לימדה אותי
– תציג רק ביצועים ,יתרונות והישגים אל תדבר
על תופעות הלוואי.

התעשייה הזאת משתמשת ברופאים כדי
להחדיר לשוק את התוצרת המזוהמת שלה.
אתם אינכם זוכים לדעת את האמת .אתם יודעים
אותה כאשר מאוחר מידי.
עכשיו מחפשות חברות התרופות קהל צרכנים
חדש .הן מפנות את מאמצי השיווק אל
האוכלוסייה הצעירה .הם ממציאים שמות
אופנתיים לכל מיני מחלות חדשות והם מכוונים
את הילדים לסמים הללו – סטר_טרה ,פרו_זק,
ריטלין ,פקס-סיל וכו' .רק מהתרופה סטר_טרה
נפטרו או סבלו מתופעות לוואי חמורות
 174,000איש בשנת  .2007קשה להאמין
שדברים כאלה אכן קורים.
הנקמה לא מעניינת אותי .אני רוצה שיפסיקו
להרוג את הילדים שלנו .הפוליטיקאים מדברים
גבוהה גבוהה על הצלת כדור הארץ ,הצלת
הסביבה – האנשים האלה יש להם כוח הם
יכולים לעשות משהו והם אינם נוקפים אצבע.
עכשיו הם עושים עלינו מניפולציות ,כדי להגיע
לילדים שלנו .כשאיזה חברת מכוניות מוציאה
לשוק מכונית חדשה ויש איזה תקלה או פגם
בייצור ,הן עוצרות מיד את המכירות ומטפלות
בבעיה.
אך כשחברת תרופות מייצרת תרופה שהורגת
אנשים מה קורה? הפוליטיקאים המטומטמים
אומרים תבדקו מה לא בסדר אבל תמשיכו
למכור .התרופות ממשיכות להימכר למרות
הבעיה .אני מדבר על מיליארדים לשנה.
קבלו אחריות .אני מקבל טלפונים מאנשים,
אנשים מתחילים להבין ,להתעורר .אני מקווה
שתפקחו את העיניים ,תתחילו לחשוב בעצמכם,
אל תתנו לחברות התרופות לעשות זאת
בשבילכם .אנשים צעירים ,תתחילו לדאוג
לעצמכם .דאגו לגוף שלכם .טפלו בעצמכם .אל
תתפתו לכל הג'נק פוד )אוכל תעשייתי( סביבכם.
עמדו על שלכם .על מה שאתם מאמינים בו.
הסיבה שאתם מגיעים לרופא או לבית החולים
היא משום שלא שמרתם על בריאותכם .זה כמו
המכונית שלכם .שימו את הדלק הנכון ,טפלו בה
בזמן ואז לא תצטרכו להכניס אותה למוסך.
שאלה :יש כאן סתירה ,הרי תעשיית התרופות
רוצה לשווק הרבה תרופות ,איך היא תמכור אם
לא יהיו לה לקוחות ?
תשובה :התעשיה אינה מתכוונת להרוג ,היא
מתכוונת להפוך אותנו לחולים הצורכים תרופות
בגלל תזונה קלוקלת.

ראיון עם פרופ' עידית מטות
מנהלת מערך הרדמה ,כאב וטיפול נמרץ בבית-
חולים איכילוב ,חברת מטה הנהלת קורונה
באיכילוב.
אני מוטרדת ממשרד הבריאות שמתנהל ע"י
אנשים חרדתיים אני מוטרדת ממנכ"ל משרד
הבריאות שמטיל עלינו אימה כבר חדשים...אני
רוצה להגיד שקבלת ההחלטות היא מאד מאד
בעייתית יש פה מצביא שלא ביקר בשטח.
...שש שנים ישבתי בוועדת הסל אני לא זוכרת
מחלה שמקדישים לה מיליארדים יש פה מחלה
שמקדישים לה כל כך הרבה ,אבל יש עוד המון
מחלות אחרות שצריך לטפל בהם ואנחנו לא
עושים את זה.
* הקטעים הנ"ל הם רק טיפה בים מהחומר
העוסק בנושאים אלה.
הערה :פורסם סרטון על בית-חולים בברזיל עם
מאות חולי קורונה המאושפזים בו .צלם סקרן
אחד הלך לצלם והופתע לגלות כי הוא ריק ללא
נפש חיה .היה מעניין לראות את הסרטון אך הוא
לא הכיל מספיק עובדות כדי לצרף אותו ,אך
כאשר פורסמו סרטונים על בתי-החולים בארץ,
כבר לא יכולנו להתעלם.
לא קל להעביר לקורא סרטון של מספר דקות
בו הצלמים מתארים את טיולם במחלקות קורונה
המילים
השתדלנו...
אך
בבתי-החולים,
והתמונות הבאות לקוחות מתוך הסרטונים.
הערות שהוספנו – בסוגריים.

מחלקות קורונה בבתי החולים ריקות !!!

הצלמת יוצאת לחצר:

)עוד תמונות מתוך הסרטון( -

פורסם  -ג' תמוז תש"פ 25/6/2020

)המשך עם צלם אחר ,בית-חולים איכילוב(.

)למרות השלט "אין כניסה" ,הצלמת נכנסת
פנימה(
תקשיבו ,תראו ,תסתכלו ,נאדה ,איפה
המאושפזים ,איפה כל הממתינים ,אין פה אף
אחד ,אמאל'ה ,אני בהלם חיי...

)המקום נראה ריק ,שלט בכניסה -
קורונה ,מתחם בידוד ,הכניסה למורשים בלבד(.

מחלקת קורונה בי״ח שיבא
 30.07.2020מאת  -גל שלו

אין חולים ,אין תזוזה ,אין שום דבר.

אין לי כוונה לסכן אף-אחד ואין צורך לשנות
התנהגות בעקבות הצילומים.
אני בבית-חולים שיבא )תל השומר( ,ב"ח ענק
ומרכזי וקרוב לת"א .לפי החדשות אנחנו בגל
השני של קורונה ,בתי החולים בתפוסה מלאה
והם קרובים לקריסה.
אני נכנס למחלקת קורונה – עשרות חדרים
ריקים וכפי שזה נראה לפי האבק והבלגן
המחלקה מעולם לא היה בשימוש ,אני עובר בין
החדרים – אין מכשירים ,אין מיטות ,אין חולים,
אין רופאים ,אין נפש חיה.

מעבר לכביש יש עוד מחלקה לטיפול בקורונה,
מתחם טיפול קדמי לקליטת חולי קורונה2 ,
אהלים גדולים ,אני נכנס לאוהל הראשון –

כצאן לטבח.
)אמנם זה נכתב עבור הציבור האמריקאי ,אך זה
חשוב לנו כי יש לנו הרבה משפחות שם(.
מתוך "השידור האחרון של מיה".
להבין את התמונה
העולם הולך ומשתגע ,להרבה אנשים אין
מושג מה קורה ויש דברים שחייבים לדעת אם
אתם רוצים לחיות .אנו מנסים להזהיר משך
שנתיים על הסכנות שבדרך ואיך זה יתרחש.
אתם חייבים להבין את כל התמונה ואם תבינו
אז תהיו מסוגלים להבין עד כמה ההונאה הזו
היא ענקית וכיצד המושכים בחוטים )הרשעים(
יכולים לגרום לשיגעון כלל עולמי כזה בצורה כה
מבריקה – לגרום לאנשים לעשות בדיוק מה
שהם רוצים שיעשו וזה מה שקורה עכשיו עם
הקורונה.

האוהל ריק -

אין מלווים ,אין חולים ,אין רופאים ,מעניין מאד
מה קורה פה 2 ,אהלים גדולים ואין כלום .אני
ממשיך הלאה – ריק לגמרי,

עמדות
10
ריקות ואין נפש
חיה ,כל המתקן
ריק .אני פה
חצי
לפחות
שעה ,חשבתי
לראות לפחות
אחד
חולה
מגיע...

איפה ההיגיון
האם זה נשמע לכם הגיוני להרוס את הכלכלה
של כל העולם ,לעצור מדינות ,להביא מיליוני
אנשים לחרפת רעב בגלל וירוס שיחס התמותה
שלו מגיע ל –  0.01%מהאוכלוסיה ואולי אפילו
פחות? )אגב בארץ – ב 2019-הייתה סה"כ
תמותה כללית מזקנה ,חולי ,תאונות וכו' של חצי
אחוז ,ומהקורונה עד כה התמותה היא מאית
אחוז! ובמילים אחרות התמותה הרגילה היא פי
 50מהקורונה! ,נתון מעניין נוסף שפורסם היום
י"ג אב תש"פ ,השנה מתו  225בני-אדם פחות
מאשר שנה קודמת באותה תקופה(.
זה לא נשמע הגיוני ואם אתם חושבים כך –
אתם צודקים – הנגיף הוא לא הסיבה האמיתית
להשבתת כלכלת העולם ועוצר בכל המדינות,
יש משהו הרבה יותר גדול ,יש קטסטרופה
ענקית והיא בדרך אלינו.
מה שאנחנו עוברים עכשיו הינו הגברה
שיטתית של השליטה על אוכלוסיית העולם.
ההגבלות מתרחשות בשלבים ולאט לאט יהיו
יותר מגבלות ויותר חירויות שילקחו מאיתנו.
והכוונה לאמצעים שמעולם לא נעשו בהיסטוריה
של העולם המודרני – סגירת בתי-ספר ,סגירת
עסקים ,קרקוע כל הטיסות בארה"ב ,השבתת
התחבורה הציבורית ,סגירת גבולות בין מדינות
וכו'.

לא ראו את הסימנים )לפני השואה(
 – 1933הנאצים עולים לשלטון .החל תהליך
הגלייה של יהודים ודחיקתם מהחיים
הכלכליים.
 :10/1938גרוש של  18000יהודים לעיירה
זבונשין בגבול פולין-גרמניה.
 :9/11/1938ליל הבדולח 30000 .יהודים
נשלחו למחנות ריכוז ,כמעט כל בתי הכנסת
נשרפו ,אלפי חנויות נבזזו ,בתי קברות
חוללו.
 :1/1/1939הוצא צווים שאסרו על היהודים
את ההשתתפות בכלכלה ,היהודים היו
צריכים למכור את עסקיהם ,אדמותיהם,
מלאי סחורותיהם ,תכשיטיהם ויצירות
אמנות שבבעלותם .שורת צווים קבעה
איסורים ומגבלות על יכולת התנועה של
יהודים :איסור כניסה למקומות ציבוריים,
איסור נסיעה ברכבות ועוד .הוצאו צווים
שסגרו לחלוטין את בתי הספר היהודיים.
נאסרה הכניסה למוסדות תרבות ונאסר על
קיומה של עיתונות יהודית בגרמניה .כל
הילדים היהודים סולקו מב"ס ונשללו מן
היהודים רישיונות הנהיגה.
 :1/9/1939החלה מלחמת העולם והשואה.
כל אלה עושים נזק עצום לכלכלה העולם ומס'
האנשים המובטלים בשלב זה הוא אסטרונומי.
ואם אתם חושבים שזה זמני – אתם טועים.
ברגע שאתם מבינים שכל הממשלות ,משרדי
הבריאות ,התאגידים הגדולים ,כל התקשורת,
כולם עובדים יחד יד ביד וישנה קבוצה אחת
ששולטת על כולם – אז יתכן ותתפסו את
ההונאה שהם )הרשעים( עושים על כלל
האנושות.

דרכי ההשתלטות  -פחד ואשמה
הם צריכים שהאוכלוסיה תשתף פעולה עם
צעדי הכפייה ויאמינו שזה לטובתם ,אם כי הם
היו עושים זאת גם ללא האישור שלנו וכל אופן
הם צריכים שאנשים לא ימרדו.
הקורונה היא תוכנית מושלמת של הרשעים
כדי להשיג את מטרותיהם – ממציאים וירוס עם
 %תמותה נמוך וכל מה שהם צריכים לעשות זה
לדחוף את זה לחדשות ולעיתונים כדי להחדיר
פחד באזרחים כדי שיצייתו.

הם שולטים באוכלוסיה בדיוק כפי שהם
רוצים ע"י  2דרכים :פחד ואשמה:
הפחד הוא מנגיף הקורונה ואשמה בכך
שהם אומרים :אם אתם לא מצייתים
לתקנות ההסגר אתם נוהגים בחוסר
אחריות וגורמים לאנשים אחרים לחלות.
והשיטה אכן עובדת וזה מראה עד כמה
האנשים עיוורים ואיזה עבודה מבריקה
עושים השולטים ע"י בלבול האנשים
והולכתם בכיוון הלא נכון.

האמנם צירוף מקרים?
באוקטובר  ,2019לפני התפרצות הקורונה
התקיים מפגש בחסות הקרן של ביל גייתס בו
התכנסו בכירים בעלי שם עולמי בתחום
הבריאות ודנו בו כיצד יתמודדו במקרה שפורצת
מגיפה עולמית ,הווירוס הנבחר לעריכת התרגיל
היה "קורונה"! ,בצרוף מקרים באותו יום היה
כנס צבאי במחוז ווהן בסין ובו התכנסו כל מנהיגי
הצבאות בעולם .מעניין לא?
יש להבין כי הכל תוכנן מראש לפני הרבה זמן.
אנשים חוששים מהשתלטות של ממשלה
עולמית אך בפועל היא קיימת כבר הרבה מאד
שנים .אחד השקרים הגדולים הוא במחשבה כי
לכל מדינה בעולם יש עצמאות...
צבא בערים
הם יודעים שהקטסטרופה )הכוכב( בדרך,
בארה"ב הם מכניסים כוחות צבא לתוך הערים
באיטיות כדי לא להכניס את התושבים
להיסטריה ,ובתקשורת הם זוכים ליחס אוהד,
אתם תשמעו שהם מופעלים כדי לספק ציוד
ומזון ,לסייע למשרד הבריאות ,להקים בתי-
חולים וכו' אל לא יגידו לכם את המטרה
האמיתית שלהם .בארה"ב יש  15מיליון משאיות
כדי לספק מזון ואספקה ואין לתאגידים בעיה
למלא את המדפים במוצרים .ולא משנה מה
תגידו על הממסד הרפואי – יש לנו מספיק
רופאים ואחיות ואיננו זקוקים לעזרתו של הצבא,
כל זה שקר שנועד להשאיר את הציבור רגוע
כאשר הם מכניסים את הצבא לתוך הערים ,הם
רוצים שאנשים יתרגלו לראות כוחות צבא
ברחובות ,וכאשר האוכל באמת יגמר – אז
הצבא יהיה מוכן בערים למנוע את המהומות
שיהיו.
)תוך כדי הכנת פרק זה היו לי בלילה נדודי
שינה ,נזכרתי בתמונה אחת מהשואה ,בתחנת
רכבת עומדים בשאננות מאות יהודים מחכים
לרכבת ,חלקם נראו כמדברים אחד עם השני,
היו גם נשים עם תינוקות בזרועותיהם .בצד
עמדו  2חיילים גרמנים מעשנים סיגריה ,הכל
נראה רגוע ושלו ,אף אחד לא חשב שהוא עולה
על רכבת למחנות המוות ,אף אחד לא חשב
שהוא כצאן המובל לטבח .אני יודע שהרבה לא
מאמינים שזה עלול להתרחש שוב בארה"ב,
אבל אם יהודי אחד יקרא פרק זה ,יבין מה קורה
ויציל את המשפחה שלו – יהיה זה שכרנו(.
 2מטר
למה אתם חושבים שהם מפרסמים כל הזמן
ברדיו ובעיתונים על שמירת מרחק  2מטר אחד
מהשני? לא בגלל איזה וירוס ,הם דוחפים את
זה כדי להפריד בין אנשים כמה שיותר ,כדי
שאנשים לא יהיו בקבוצות כי אז האנשים
מעבירים מידע זה לזה וזה עלול לגרום ליותר
התמרדות ויותר מהומות ,אז מה הם עושים?
הם משתמשים בהפחדה מפני הנגיף כדי
שאנשים ישארו בבית ויפחדו להתקבץ יחד עם

אנשים אחרים .האם זה נשמע הגיוני לסגור
עסקים קטנים ,מסעדות ,חנות בגדים קטנה אך
לאפשר הצטופפות של קהל גדול בסופר?
סגר
אתם צריכים לחשוב בהגיון ,אין כל הגיון
בהגבלות שלהם ,אבל אם אתם מבינים את
התמונה הגדולה ויודעים על הקטסטרופה
)הכוכב( אז אתם מבינים את הסיבות שלהם
לעשות צעדים אלה ואז הכל הגיוני .הם עומדים
להמשיך עם עוד מגבלות והסיבה לכך היא שהם
צריכים להחזיק את הציבור באזורים סגורים
ונשלטים לפני שהציבור יגלה את הסימנים
הגדולים )הכוכב( והם בדרך .הם לא מוכנים
שיהיה כאוס ולכן הם צריכים להדק שליטה על
אזרחי העולם לפני שהסימנים יופיעו ובשלב זה
אנו נמצאים עכשיו.
ב 1938-ארגון "אגודת ישראל" באירופה הרגישו
שיש סכנה גדולה אז ארגנו אסיפה גדולה עם
גדולי רבני אירופה ושאלו מה לעשות .רב אחד
אמר שצריכים להגיד יותר תהילים ,רב שני אמר
שצריכים להתפלל יותר ,רב שלישי אמר
שצריכים ללמוד יותר וכו' .אחרון הנואמים היה
האדמו"ר מפונוביץ אשר בנה את הישיבה בבני-
ברק ,הוא עלה ואמר :הבית בוער ויענקל'ה יושן
במיטה ולא יודע מה קורה ,אנחנו צריכים לקום
ולצעוק – יענקל'ה ,אין זמן ,תתעורר ,אתה יושן
וכל אירופה בוערת ,פשוט תקום תצא ותברח.
זה היה המסר שלו אך הרבנים לא שמעו לו...
זמני באופן קבוע
המצב היום אינו זמני ,יתכן כי נגיף הקורונה
יחלוף והם יאמרו "יופי ,הצלחנו להשתלט על
המצב" ,אך האמצעים והמגבלות שהוטלו על
העולם והמשבר הכלכלי-חברתי שנוצר – צפויים
להישאר.

וכאשר זה יתחיל ,כולם ירוצו לסופר והם
יתרוקנו תוך  24שעות ,לא יהיה אוכל ולא
יהיה מים כך שלאוכלוסיה לא תהיה ברירה
אלא לבקש מקלט ומחסה מהשלטון כי
כאשר דברים אלה נלקחים מהעם – הם
)הרשעים( לא יצטרכו לקחת את האנשים
בכח ,הם ילכו מרצונם )כצאן לטבח( למחנות
)ההשמדה( שהשלטון )הרשעים( הכין להם
מבעוד מועד .הם יגרמו לציבור להאמין
שהממשלה תציל אותם )ומן הסתם יהיה
פרסום ותמונות למחנה הראשון אשר יראה
כמן בית-מלון וללא גדרות ,כמו הנאצים( –
אך זה מה שיביא לכיליונם.
אין עוד הרבה זמן

הקטסטרופה ,האותות והסימנים הגדולים
בשמים ובארץ שיקדימו את האירוע – לא
רחוקים מאיתנו ואין לנו עוד הרבה זמן.

אנשים חושבים שלדעת את האמת זו זכות
בסיסית אוטומטית ,אך לא זה המצב ואת
האמת לא תמצאו ברדיו או בעיתונים,
ולפעמים צריכים עזרה ממשהו מבחוץ
שיעזור לנו לגלות את האמת.
הקרבנו לא מעט על מנת להביא לכם את
האמת ,אנחנו יודעים שלא כולם קבלו אותה
ולמרות שקבלנו ביקורת ועלבונות לא היה
לנו מעולם ספק שזו האמת.
בסוף תדעו שצדקנו.
סוף דבר
ראינו לנכון להוסיף פרק זה בגלל שהוא
מביא לנו את האמת של קורונה מזווית
נוספת .האמת על היהודים באמריקה
הנמצאים על סף שואה וכדי לחיות הם
חייבים לעלות ארצה ולא משנה מה.
ולמעשה – כל יהודי שבוערת בו אהבת ה' –
ויודע שכל התורה היא "ואהבת לרעך כמוך"
ישתדל להפיץ ולהעביר את האמת הטמונה
בחוברת זו – אם זה למשפחתו או חבריו
בחו"ל וליהודים בארץ שעדיין לא יודעים את
האמת .בואו ותהיו שותף להצלת בני-
ישראל ,הבנים של הקב"ה ,האחים שלנו.

אל תפסידו את הנצח.
בנימין ,כד אדר התש"פ )(20/3/2020
ברוך ה' אני שמח ,אני שמח מאד ולמה? כי
אני רואה כבר את הסוף של העולם הזה הקשה
כ"כ והעקום בגלל בני-אדם שלא מבינים מה זה
תורה ,מה זה מצוות ,מה ה' רוצה מאיתנו .אנחנו
חייבים לדעת שהקב"ה ורק הוא  -הוא הכל יכול,
ובני אדם ששנה אחרי שנה משך מאות שנים
הולכים נגדו שלא נדע ,חוץ מקבוצות קטנות –
רוב הגויים והרבה יהודים הולכים נגד התורה
שלו – וזה בלתי נסבל .ה' ברא את אדם וחוה
שהם יצירתו ,הם היו צדיקים וכבר בהתחלה היה
החטא הראשון עם הנחש שהוא עוד מסתובב
פה חזק ביננו ועד היום אנחנו יורדים ויורדים
ויורדים .נכון ,יש היום צדיקים גדולים אבל זה לא
מספיק.
ופתאום אנחנו רואים היום מצב מפחיד ביותר
– כל העולם נהיה תחת שלטון של הרשעים ,יכול
להיות שאתם לא מאמינים לי כי אתם חושבים
שהם מנסים להציל את החיים של כולם ,אך עוד
מעט רוב האנשים יתחילו לגלות את השקר
וברגע שיגלו את זה ,הם יתבלבלו ולא ידעו מה
לעשות .אז אני מבקש מכל היהודים ומהגויים
שמבינים מה אני אומר – לשבת על הרצפה
ולבכות ולבכות ולבכות ,לעשות קריעה ולבקש
מהקב"ה לנקות אותנו מכל העברות ,אפילו אם
אנחנו תלמידי חכמים ולומדים כל היום ,בכל
אופן כמעט כולם נמשכים ע"י עגל הזהב שמביא
אותנו לדברים לא מתאימים ובמקרים קשים יותר
– לעברות קשות ממש.
אז שוב ,אנחנו צריכים לשבת על הרצפה
לקרוע קריעה ולבכות ולבכות ולבקש מה' שיציל
אותנו ,שהדמעות ינקו לנו את הלב ,את הנשמה
ושנוכל להיות מוכנים באמת לקבל משיח צדקנו.
ואם ה' יראה שהלב שלנו שבור ,שאנחנו
מצטערים על כל העברות ועל הטעויות שלנו –
אז הוא יסלח לנו וכל הבכי הזה יהפך לחיוכים,
כל הרשעים יעלמו ולא ישאר מהם כלום.
ואנחנו נהיה בחתונה של הקב"ה עם העם
שלו ,חתן וכלה מתחת לחופה ,נשיר ונרקוד
ונשמח ונהיה חלק של הנצח .עם ישראל ,אל
תפסידו את הנצח ,תלכו לעולם של משיח צדקנו
וכמו שדניאל אמר – נעלה ונעלה ונעלה.
ברגע זה לעלות לארץ ישראל.
בנימין ,ד שבט ,תש"פ ) 30/1/2020חלק מהמסר(

אני מאד רוצה לבקש מכל יהודי ,בכל העולם,
אם אפשר ברגע זה לעלות לא"י .לא משנה אם
אתם חושבים שמבחינה כספית זה אפשרי או
לא ,פשוט לתפוש את האומץ ולזוז ,לצאת
מהגלות .אנחנו רואים ברור שכל העולם מתקרב
צעד אחר צעד למלחמת העולם השלישית ,אבל
זה עוד לא הכל .יש לנו עוד את ה"מיני-שמש"
עם שבעה כוכבי לכת שנקרא ניבירו או השביט
שעוד צריך לעבור פה ולעשות הרבה מאד נזק.
וחוץ מזה אנחנו רואים שמטאורים נופלים על
כדור הארץ וגורמים לשרפות ענקיות ולעוד
הרבה נזק ,אנחנו גם מחכים לגוג ומגוג וכו'.
והמקום הבטוח ביותר גם רוחני וגם גשמי אם
אתם יהודים אז הבית שלכם הוא פה בא"י .אני
יודע שזה לא פשוט .אלה שלא יכולים להגיע
אבל הלב והרצון באמת פה ,ואתם באמת פשוט
מוכנים לבוא לא"י ברגע שתהא לכם אפשרות,
אפילו אם יהיה צריך לגור באוהל ,אז ה' יציל
אתכם ,אין ספק .אבל אם יש לכם את האפשרות
להגיע ואתם לא מגיעים לארץ ,אוי לכם .המצב
הוא קשה ביותר וכדאי לכם להציל את עצמכם,
לארוז את החפצים ולהגיע .לא רק אני אומר את
זה ,ואם הרב קנייבסקי אומר את זה אז זה רציני
ביותר...
הערות :לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים
אלה ואחרים לחיזוק הקדושה והצניעות ואת
הדיסק "מגלות לגאולה" * ניתן להוריד את
המסרים מהאתר  DANi18.COMאו חיפוש
בגוגל "דני * "18ניתן לצלם ולהעתיק את
המסרים לזיכוי הרבים * שמיעת מסרים בטל
 * 0799-177-555 * 077-263-8885שמיעת
המסרים בארה"ב * 646-585-3064
פרטים בטלפון0527-111-333 :

מגלות לגאולה
חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

ָברּ ,כִי ִאם ָּגלָה סֹודֹו ֶאל ֲע ָבדָיו
ׂשה ה' ּד ָ
"ּכִי לא יַ ֲע ֶ
ִיאים "...עמוס ג',ז' * "א''ר יוחנן מיום שחרב
ַהְּנב ִ
בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה
לשוטים" בבא בתרא יב" * :אל תצפה לרגלי
משיח עד שיתגלה אות בעולם .ר"ל שיתגלה
כוכב חדש" )הגאון מווילנא ,תקו"ז פ"ז ע"א(

בס"ד מסרים מבחורים אוטיסטים טעון גניזה
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הסכמות למסרים של האוטיסטים של:
רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל ,הרב
סענדר ערלנגר זצ"ל ,הרב נתן ואכטפוגל זצ''ל
מופיעות בחוברת קורונה.3-

תוכן העניינים
לחיות לנצח * רוב האנושות תיעלם * אין זמן,
השעון מתקתק * אוי ואבוי למי שייקח את
החיסון לקורונה * אני אתחיל עם העתיד * משיח
כבר נמצא פה * משקרים לנו בגדול * הגאולה בדברים אחרים ואז שיקרו ואמרו שהם מתו
כבר פה * הם מתכוונים להפוך את כולנו מקורונה אבל זה לא נכון.
לעבדים.
הרשעים יודעים לקחת את כל העולם ,לצד
שהם רוצים .ולשלוט עליו ,גם על הטלוויזיה ,גם
תוכן העניינים )חוברות קודמות(
על הרדיו ,על כל התקשורת של העולם .הם
כביכול יש מגפה * אם אנחנו עם ה'  -ה' יהיה איתנו יודעים לקחת אנשים שיעבירו את השקרים
* יהודים אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני * שלהם כאילו שזו אמת .תדעו שהם שולטים על
שתדעו שניו-יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה! * רק כל העיתונות ,על כל הקריינים ברוב תחנות
תחזיקו מעמד עוד קצת * בקרוב נקבל את בית הרדיו ובטלוויזיה והם שולטים ,פשוט שולטים
המקדש השלישי  -הכניסה שלנו לנצח נצחים * ואף אחד לא רוצה לדעת את זה.
מוצאי שביעית משיח בא * והעיקר ,לא לפחד כלל *
אבל עם ישראל ,אנחנו לא קשורים אליהם,
העולם הוא כמו סדום ועמורה * לפנינו אסונות טבע אנחנו קשורים עם הקב"ה ,הוא הכל יכול ,הוא
ומלחמות שאי אפשר להאמין * וזה סופה של מדינת ברא את כולם ,הוא עשה את הכל והוא זה שיציל
ישראל * כוכב השביט עפ"י המקורות * המסרים של אותנו ,רק הוא ולא אף אחד אחר והם יעלמו
האוטיסטים הם כמו בתקופת הנביאים * רוב העולם לנצח ,לנצח נצחים .הרשעים יעלמו ,אתם
יהיה מתחת למים * קריאה ליהודי התפוצות לעלות שומעים? הרשעים יעלמו לנצח נצחים...
ארצה מגדולי ישראל * קורונה * זהו זה – מגיעים
עם ישראל ,אני מבקש מכם ,אני כותב את
לסוף * נגיע לנצח ונבכה משמחה * אל תפסידו את המאמרים האלה כבר בערך  27שנים ,אני
הנצח * כאשר כל הבנקים יפלו * ברגע זה לעלות מבקש מכם ,תפתחו סוף סוף את העיניים .גמרנו
לארץ ישראל * אנחנו האהובים הכי גדולים של עם כל הגשמיות ,זה הולך להיגמר ,אין יותר ,לא
הקב"ה * העולם לא יחזור להיות כמו שהיה * יהיה יותר ,זה נעלם ,זה נעלם ,ישאר אך ורק
תקשיבו טוב  -המגפה תעלם כמו שהיא הגיעה * הקב"ה ואנחנו בסופו של דבר.
הכל לטובתנו * אתם לא מבינים? זה הסוף! *
העולם הזה גוסס * ולהתכונן לסוף של העולם הזה *
זה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר ,בדיוק * למזכה
את הרבים יש בשמים היכל מיוחד * אני שליח של
הקב"ה * ערים ענקיות יעלמו מהעולם * החגיגה נגמרה
* עולם של משוגעים * היום הגדול והנורא מתקרב.

ניתן לקבל חינם לזיכוי הרבים חוברות קודמות.
לפרטים חייגו0527-111-333 :

לחיות לנצח.
בנימין ,טו' תמוז תש"פ 7/7/2020
אוי עם ישראל עם ישראל ,מה יהיה איתנו ,מה
יהיה איתנו? אני מזהיר אתכם :הרשעים
ששולטים פה במדינת ישראל ,יש להם תוכניות
רעות ביותר בשבילנו.
אני מזהיר אתכם לעשות תשובה עכשיו ברגע
זה .ואלה שבחו"ל ,אני מבקש מכם למי שיש
דרכון ישראלי להגיע לפה כמה שיותר מהר .אני
חושש שלא יתנו ליהודים סתם להגיע לפה ,כי
בכל ארץ יש מחנות "פימה" לגמור עם היהודים
שמה .הם לא צריכים לייבא עוד יהודים לפה אבל
כל ישראלי ,כל אחד שיש לו דרכון ישראלי יכול
לחזור לארץ ישראל .אבל אולי בכל אופן ,כמה
מכם מהיהודים מחו"ל מאירופה ,מאנגליה,
מארה"ב אפילו אם אין לכם דרכון ישראל ,אולי
תוכלו להיכנס לארץ ישראל ,אולי יתנו פה ושם
להיכנס .אבל אני מאוד דואג שהצרות שלנו
יתחילו בעתיד הקרוב ולא יהיה קל ,לא יהיה קל.
אני מבקש מכם תפתחו את העיניים ,ותבינו
שהרשעים שולטים.
כל הקורונה הזה ,זה סתם שקר גמור זה לא
שאין מחלה ,יש ,אבל לא כמו שהם אומרים,
הרוב זה שקר ,שקר שקר .ואנחנו מאמינים ,כי
אנחנו מפחדים ,הרוב מפחדים .אבל לאט לאט
מתחילים לתפוס ,שזה לא כמו שהם מתארים
את זה ,זה כמו שפעת .וזה שבניו יורק מתו
אנשים ,כי רצחו אותם ,פשוט רצחו אותם בדם
קר בבית חולים .רוב האנשים שקיבלו את
המחלה הזאת ,את הווירוס הזה ,חיו ולא מתו,
אפילו הזקנים ,אבל היו כאלה שהיו גם חולים

אוי ואבוי
למי שיקבל את
החיסון לקורונה
תבחרו מה שאתם רוצים ,האם אתם רוצים
נצח או להיעלם לנצח? לחיות לנצח או למות
לנצח? תבחרו ,כי הרשעים בשליטה עכשיו ,השם
מעליהם ,זה ברור ,והוא כל רגע יכול לגמור
אותם ,אבל ה' רוצה שקודם הם יראו את כל
הרשעות שלהם ושאנחנו נדע מה הם עושים .ה'
רוצה שאנחנו בעצמנו נחליט להיות אך ורק עם
הקב"ה ,כי הוא הכל יכול .ואם אנחנו היהודים
נחליט ככה ,אז ה' יציל אותנו ,כי נהיה נאמנים לו.
ה' ירצה לראות שאנחנו גם נאמנים למשיח שלו,
שהוא שולח ,שהוא למעשה כבר פה בעולם הזה.
אז אנחנו חייבים להיות נאמנים להקב"ה ותורתו
ולשליח שלו ,מלך המשיח ואז אנחנו בטוח נגיע
לבית המקדש השלישי ומשם לנצח.
אני מזהיר אתכם ,בעתיד הקרוב ביותר
הממשלה שנחשבת לממשלת מדינת ישראל
תשתלט על כל מדינת ישראל כאילו לעזור לנו,
אבל זה לא יהיה כדי לעזור לנו ,אלא כדי להכניס
אותנו למין בית סוהר ,שלא נוכל לצאת מזה וכדי
להפוך אותנו לעבדים – במקרה הטוב,
ולקורבנות במקרה הלא טוב .ושוב אני אומר :אם
אנחנו נהיה עם ה' ,ה' יהיה עמנו.
וּמשֹּׁאַת ְר ָשׁ ִעים ִכּי ָתבֹא:
ירא ִמ ַפּ ַחד ִפּ ְתאֹם ִ
אַל ִתּ ָ
ֻעצוּ ֵע ָצה וְ ֻת ָפר ַדּ ְבּרוּ ָד ָבר וְ לֹא יָקוּם ִכּי ִע ָמּנוּ ֵאל:
יתי
יבה ֲא ִני ֶא ְסבֹּל ֲא ִני ָע ִשׂ ִ
וְ ַעד זִ ְקנָה ֲא ִני הוּא וְ ַעד ֵשׂ ָ
ַא ַמ ֵלט:
ַא ִני ֶא ְסבֹּל ו ֲ
ַא ִני ֶא ָשּׂא ו ֲ
וֲ

רוב האנושות תיעלם.
בנימין ,ו' אב תש"פ 27/7/2020
עם ישראל איפה אתם? האם אתם לא
מבינים? זה הגאולה ,הגענו לגאולה השלמה .זה
עוד לא שלם אבל זה ודאי התחיל ,אבל אתם
עדיין ישנים ולא מבינים .העולם לא יחזור למה
שהיה לפני הקורונה .זה לא יחזור .מהרגע שזה
התחיל העולם השתנה לנצח וזה לא יחזור למה
שהיה .נכון ,פתחו חנויות ,נכון אפשר ללכת לים,
נכון שיחררו אותנו מהסגר אבל האמת היא שזה
היה הסגר עם הרבה יותר קודש ,יהודים חרדים
הרגישו את הקב"ה .והשתדלתם להתפלל עם כל
הלב כי פחדתם ,פחדתם מהמחלה ,פחדתם
להשאר לבד ,פחדתם מהציונים ,פחדתם
מהקב"ה ,מהעברות שלכם.
אבל אח"כ פתחו את הסגר ואמנם אנחנו
הולכים עם מסכות וזה מאוד לא נוח .אבל חוץ
מזה ומעוד דברים כמו שיש מקומות מסויימים
סגורים .ולא נותנים לחילונים את הבידור כמו
פעם ,והחתונות צריכות להיות מצומצמות
ובהרבה מקרים צריכים להתחתן בחוץ וב"ה
עכשיו קיץ ,אבל נראה שמתחילים לחזור למה
שהיה מקודם אבל הרבה אנשים עכשיו סובלים
מאוד מחוסר כסף.
יש הרבה מקומות שהפסידו הרבה כסף בגלל
המצב הכלכלי בעולם בגלל המחלה הזאת .ויחד
עם זה יש אנשים שדווקא מרויחים מזה .ובין
היהודים החרדים יש עדיין חסד .מחלקים אוכל,
נותנים כסף למשפחות שזקוקות לזה .החסד של
עם ישראל עוד פועל .אבל מאחר והמצב הוא
בכל אופן הולך ומחמיר ,כלכלי ובריאותי כביכול,
אנחנו מתחילים להבין או צריכים להבין שאנחנו
לא נחזור לגשמיות המיותרת ואל השגעונות
שהיו לפני המגפה.
עם ישראל תפתחו את העיניים ,תחשבו עם
השכל וגם עם הלב החגיגה נגמרה .ההתעסקות
יתר עם הגשמיות ,הקניות המוגזמות לפני כל חג
ובכלל הקניות היומיומיות ,ההתעסקות עם אוכל
שלא נותן ויטמינים ולא כלום אבל הטעם,
המתיקות של החומרי טעם וריח שמכניסים לזה
מושך אותנו כי יש על זה אפילו הכשר ברוך ה'.
אבל האמת היא שזה רעל .וכל הגשמיות
המיותרת זה רעל .החתונות שמרוקנות את
החשבונות בנק של ההורים של החתן והכלה
והם לא מתאוששים מזה בפרט שיש בלי עין הרע
הרבה ילדים .האופנה שכל בחורה הייתי אומר
מגיל  6שצריך לדאוג לה עם כמה זוגות נעליים
וכמה חצאיות לביה"ס וחולצות ואיך לסדר את
השיער ובגדים לשבת וליום חול ,ואחרי הצהריים
חוג כזה וחוג אחר וזה מצריך הרבה מאוד כסף
ולרוב אין להורים יכולת והם מוכנים להיכנס
לחובות בשביל כל הגשמיות וכל זה יגמר.
ויש עוד דבר שפעם היה ונגמר ,רעיון שמאוד
התפשט וזה טיסות לכל העולם ,אפילו החרדים.
אפילו יש קהילה שעשתה ליל הסדר ביוון ,ורצו
לעשות זאת שוב לפני המגפה ובסוף זה התבטל
ב"ה .לא מספיק מה שהיה לנו עם יוון בעבר
ואנחנו צריכים בפסח לצאת ממצרים ולהכנס ליוון
עוד פעם ,זה משונה.
עם ישראל איפה אנחנו? איזה רעיונות
מטורפים? היה צריך להיות השנה ליל הסדר
בויאטנם וזה התבטל .כנראה שבשמים אמרו עד
כאן ,ושלחו את הקורונה .איזה דברים מטורפים?
כמה עם ישראל ברח מהעיקר של היהדות? איך
אפשר לעזוב את ארץ ישראל בליל הסדר ,להגיע
ללא משנה איזה מקום בעולם? עם ישראל אלו
שבארץ ישראל ואלו שבחוץ לארץ .אני רוצה
שתבינו ברור :אנחנו בזמן הגאולה השלמה .לא
התחלנו עכשיו את התהליך ,זה התחיל לפני
כמה שנים ולא שמתם לב .עכשיו אנחנו
מתקרבים לזמנים מאוד קשים .הקב"ה עושה את
זה קשה מאוד כי אנחנו לא מבינים.
אנחנו לא התעוררנו ,אנחנו עם ישראל ,ידוע
שאנחנו עם של חכמים ,חכמים גדולים אבל את הדבר
הכי פשוט להבין אנחנו לא רוצים להבין .וזה שאנחנו
עכשיו בגאולה השלמה ,גאולה שתביא אותנו בסופו
של דבר לירושלים עיר הקודש ולביהמ"ק השלישי אבל
מעכשיו ועד אז נעבור מצבים קשים ביותר ואנחנו
נצטרך להיות מוכנים לזה .הדבר הראשון זה להפסיק
עם כל הרצון לכל הגשמיות כי עוד מעט זה לא יהיה
מציאותי בכלל.

כל הקניות המיותרות לא יהיו .לא יהיה מה
לקנות ולא יהיה איפה לקנות .אבל לא רק
הדברים המיותרים לא יהיו ,גם אוכל יחסר.
אנחנו לא נוכל ללכת לרופא שיניים מתי שאנחנו
רוצים ,לא יהיה כסף .אנחנו לא נוכל ללכת לאכול
במסעדה או לעשות איזה טיול בחו"ל .עכשיו גם
אי אפשר בקלות וזה רק מכין אותנו לזמנים
הרבה יותר קשים.
העולם כולו עכשיו כאילו מתחת לשלטון של
אנשים שהם הגלגולים של הרשעים של פעם.
הרשעים הכי מפורסמים והכי גדולים .והם רוצים
להשתלט על כל העולם כולו ולהקטין את האוכלסיה
של העולם במיליארדים של אנשים .זאת אומרת
רצח המוני כמו שהיטלר רצה לעשות ,לא רק
ליהודים אלא בעיקר ליהודים אבל גם לאנשים
אחרים .הוא הצליח בגדול והוא היה שייך לקבוצה
של אלה שחושבים שהם שולטים בעולם.
העולם מעכשיו ירד עוד יותר ועוד יותר .נרגיש
בכל מדינה בעולם איך שהרשעים הגדולים
משתלטים על כל מדינה ומדינה ועל כל העמים
בעולם .אבל אנחנו עם ישראל חייבים לא לשכוח
שהקב"ה יציל אותנו  -אבל רק אם אנחנו איתו
באמת .אנחנו צריכים לעשות קודם תשובה .זה
המלחמה שלנו ,לא להילחם נגד מי שהם רשעים
גמורים אלא להלחם נגד היצר הרע שלנו ואם
אנחנו ננצח את היצה"ר שלנו ,אז ה' יחד עם
משיח צדקנו לבד ילחמו נגד כל העמים והרשעים
המקנאים בעם ישראל ,והוא ינצח את כולם
בקלות ,אבל עם ישראל אנחנו חייבים כל אחד
להיות במלחמה אחרת ,כל אחד בנפרד צריך
להלחם נגד היצה"ר הפרטי שלו או שלה .ואם
יהודי או יהודיה ילחמו נגד היצה"ר שלהם בכל
הכוחות והמהות שלהם ועם כל הלב שלהם לשם
שמים אז הקב"ה בעצמו יקח את היצה"ר מעם
ישראל והוא יעלם לנצח .אנחנו עם ישראל ,אנחנו
הילדים של הקב"ה .הוא אבינו הוא מלכנו הוא
מושיענו ,אין עוד מלבדו .הוא הכל יכול .אנחנו
עמו והוא הבורא שלנו והוא יקח אותנו מהדור
הכי נמוך ואנחנו נעלה ונהיה הדור הכי חכם ,הכי
טוב ,שהכי עם הקב"ה .הרבה יהודים לא ירצו
בשום פנים ואופן להיות עם ה' ,יהיו יהודים
שיגידו "מה פתאום ,אני צדיק ואני אוכל כשר,
שומר שבת" ,אבל זה לא מספיק ,הרבה אנשים
שומרי שבת לא תמיד מאמינים בקב"ה.
לא תמיד מוכנים להתבודד ,ולדבר עם הקב"ה
ולשפוך את הלב ולהבין עם כל המהות שרק הוא
הכל יכול .להאמין שכל הגשמיות מביאה רק
לחוסר צניעות גם אצל הגברים וגם אצל הנשים
וזה מביא לחוסר קדושה .וחוסר קדושה מביא
לזימה שלא נדע ,והקב"ה שונא זימה ובדור שלנו
אין לנו אלילים אבל למעשה בדור הזה כן יש לנו
אלילים ,הם השקרנים שמושכים אותנו ,את עמ"י
לעולם הגשמי ,הם מדללים כל מה שיש בתורת
משה והופכים מצוות לעבירות ועברות למצוות.
הם רשעים בלבוש של חרדים .יש הרבה כאלה
לצערי הרב ,ולפעמים אני יושב ובוכה על עם
ישראל ,מה יהיה איתנו? יש צדיקים וצדקניות
אבל הם מעטים יחסית .עם ישראל אני בוכה
עליכם כל יום .ורוב היום אני מתפלל לה' לעזור
לנו לחזור בתשובה כי לבד רק מעטים יכולים
לעשות את זה .לרוב אין מספיק כח ,אין הבנה
מספיק כדי להגיע לבית המקדש להקריב
קורבנות .עם ישראל :תזרקו את הכל ותוכיחו
להקב"ה שאתם מאמינים בו ואין עוד מלבדו.
ואנחנו צריכים לשמור על כל מה שכתוב בתורת
משה ושאנחנו חייבים להיות נאמנים עד הסוף
להקב"ה וכל המשחקים המטופשים ,כל הגשמיות
תעלם עוד מעט וכל ההצגות הטפשיות וכל
האופנה הלא צנועה ,כל הרצונות להנות ממה
שאסור לפי התורה זה הכל יעלם ואנחנו חייבים
להיות חזקים ולחזור לאמת.
עכשיו אני מדבר עם עם ישראל שבחו"ל :עם
כל אלה ששומרים מצוות וכל אלה שלא שומרים.
אלה ששומרים מצוות חייבים להפרד מהגשמיות
האיומה שרוצחת את הנשמות שלכם ,ותחזרו
לארץ ותחזרו לארץ ישראל .כי לא ברור מי
ישרוד .אבל אם אתם חוזרים עכשיו לארץ ישראל
אפילו שאין לכם דירות ,אפילו שאין לכם איפה
לגור ,בואו בהמוניכם ויהיה לכם גם איפה לגור,
איפה לאכול ,גם מים וזה כל מה שאני יכול לומר
שיהיה לכם ,כי כולנו נצטרך להפרד בקרוב

מהגשמיות מעגל הזהב .ואלה שלא מאמינים ולא
שומרים מצוות ונמצאים בכל מיני מקומות בעולם,
תשתדלו בכל אופן ליצור קשר עם הקב"ה כי אם
לא ,אז כנראה שלא יהיה לכם בכלל עולם הבא
ח"ו .תחפשו בתוך עצמכם את הניצוץ שיש לכל
יהודי .ניצוץ שבתוכו יש את האמונה את הבטחון
והעיקר אהבת ה' .יש בניצוץ הזה בטחון בה'
ואהבת ה' .וברגע שתמצאו את הניצוץ הזה מיד
תמצאו דרך להגיע בחזרה לארץ ישראל ואז ה'
יציל אתכם.
ואלה שהם יהודים אמריקאיים ולא כל כך
יודעים הרבה על היהדות גם אולי יש לכם חברות
וחברים גויים ולא מעניין אותם הקב"ה ח"ו .אני
מתחנן ומבקש מכם תחפשו את הנשמה היהודית
שבכם ,תחפשו בית חב"ד או ארגון כזה ,תחפשו
חרדיים ,רבנים חרדים רבניות חרדיות ותבקשו
דרך להתחזק ולהגיע לאמונה העמוקה שאין עוד
מלבדו ,אין עוד מלבד הבורא יתברך הוא הכל
יכול .וברגע שאתם תתחילו ללמוד את זה ותרצו
ללמוד את זה אז הכל ישתנה לכם בחיים שלכם.
הדבר הראשון שיקרה לכם זה שלא תצטרכו
את כל "השמונצס" )שטויות( והבתים והמכוניות
והאופנה וכו' .תצטרכו אך ורק להתקרב לקב"ה
יותר ויותר ויותר עד שתרגישו אחד איתו .עם
ישראל ,יהיו מלחמות ענקיות .וערים גדולות מאוד
יעלמו .יהיו אסונות טבע בגודל שקשה להבין .אני
מבקש מכם לחזור לאמת עכשיו.
עוד מעט יגיעו כל האסונות שעומדים להיות
וכדי שנוכל לעבור אותם בשלמות נצטרך הרבה
אמונה ובטחון בה' ,רוב האנושות תיעלם אבל ה'
יעשה ניסים ונפלאות לכל אלה שמאמינים
ובוטחים בו.
עם ישראל ,אנחנו נעבור עוד שלבים ונעלה
ונעלה ונעלה .אמנם יהיה עולם הרוס אבל אנחנו
לא נהיה הרוסים .אלה שעם ה' ירגישו טוב,
ירגישו שמחה מבפנים ומבחוץ .ואחרי שנעבור
דברים מאוד קשים נרצה רק לרקוד משמחה כי
סוף סוף הגענו לגאולה השלמה.
לתאר את הגאולה השלמה אני לא יכול .אני
רק יכול לומר שזה יהיה מעל ומעבר לחלומות
הכי טובים שלנו בעולם שיש לנו עכשיו .אני
מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח והוא כבר
פה ואעפ"י כן אחכה לו בכל יום שיבוא .עם
ישראל ,משיח פה ,הוא לא יתגלה עדיין אבל הוא
פה .כדי להבין מי באמת משיח אנחנו צריכים
להכין את עצמנו מבחינה רוחנית ושלא יהיו לנו
נגיעות גשמיות לבלבל אותנו.
ש .כולם מדברים היום על הסדר עולמי חדש
שהם עומדים מאחורי הקורונה ועוד דברים?
ת .הרבה ממה שהם עושים זה בכוונה בכדי
לבלבל אותנו ולמה? כי הם יחסית מעט מאוד
אנשים שצריכים להכנס לבונקר בשעה מסויימת
כשהכוכב יגיע או אם תהיה מלחמה עולמית.
אבל יש מיליארדים של אנשים שדרך האינטרנט
וכדו' יודעים עליהם ואין להם אפשרות להסתיר
את "הפימה קמפס" ואת התוכניות שלהם לכן
הם מפחדים שלא יוכלו להכנס לבונקרים שלהם
ויהיה להם בלגן גדול גם בארץ וגם הם לא יודעים
בדיוק מתי זה יהיה .כי כוכב הניבירו לפעמים
מתקדם מהר ולפעמים עוצר ולא יודעים מתי
סופית הוא יגיע .זה לא שהוא בכל יום מתקרב
באותה מידה לכן זה מבלבל .לא יודעים במדויק
מתי אבל יודעים בערך והרשעים הם צריכים כל
הזמן שתהיה להם שליטה מלאה על כל
האוכלוסיה שבעולם .וכיון שאין להם מספיק צבא
לכך ,אז לכן הם עושים את הקורונה ועוד דברים.
בעתיד הם יעברו לכרטיסי אשראי עם נקודות
במקום כסף ונקנה בלי לראות כסף.
העולם יהיה מבלבל .הם יתחילו לריב אחד עם
השני לכן עוד מעט יהיו עוד מלחמות גדולות
מאוד עם הרס עצום וערים גדולות יפלו וזה
יבלבל את כולם .וכשיגיע הרגע שבו הם
מתכוונים להיכנס לבונקר הם מצפים שיהיה להם
יותר קל אבל זה לא יעבור כך ,ה' לא יתן שזה
יהיה כמו שהם מתכננים אבל זו לא הדאגה שלנו.
הדאגה שלנו היא שנעשה שובה כי בלי תשובה
אין כלום .צריכים להיות איתו עם ה' ועם התורה
עם כל הלב ולהיות איתו כל הזמן ואם אנחנו
נופלים קצת אז צריכים לקום ,להגיד סליחה,
להגיד סליחה עם כל הלב ולהמשיך הלאה.

אין זמן ,השעון מתקתק.
דניאל ,ד' באלול ,תש"פ 24/8/2020
מסר בעקבות מספר פניות של יהודים על
הקשיים לעלות לארץ ישראל.
אני לא יכול להגיד לכל עם ישראל שאתם
חייבים ברגע זה לקום ולרוץ לארץ ישראל ,אבל
אני כן יכול להגיד שיש כ"כ הרבה יהודים
שבמשך הזמן ,במשך כמה מאות שנה שהם
גרים בארה"ב ובאירופה שלא הבינו שהמקום
שלהם זה ארץ ישראל .היו ימים ושנים שהרבה
מאד מהם חיו והם עדיין חיים את החיים
הגשמיים על רמה הגבוהה ,ולא חשבו אפילו
פעם אחת שאולי הם צריכים ליטוע שרשים בארץ
ישראל ,כי כל זמן שעם ישראל נהנה ברמה
גשמית גבוהה יחסית ,אין מחשבות כאלה.
רק מעט יהודים באירופה לפני מלחמת העולם
השניה עלו ארצה .אנשים כמו הפונוביצ'ר רב
הזהירו את יהודי אירופה ,תצאו משם! אבל הרוב
הגדול לא רצו לשמוע כי התרגלו לגשמיות .וזו
אפילו לא היתה הגשמיות של היום ,שזה עובר
את הגשמיות של אז – של  1939בהרבה.
נכון ,לא כל יהודי היה יכול לצאת ולהגיע לארץ,
אבל היו רק מעטים מאד שחשבו על זה ,היו רק
מעטים שהבינו מה שהנאצים והיטלר ימ"ש תכננו
לעשות ליהודים.
היום אנחנו באותו מצב ,רק מה? יש מה
שנקרא "מדינת ישראל" ,ואתם לא צריכים להגיע
לארץ ולהישען על הכסף הלא נקי של המדינה.
יש יהודים מאמינים בארה"ב שיש להם מספיק
כסף  -לא רק לעלות ארצה אלא גם לקנות דירות
ולהסתדר ,לעומת זאת יש הרבה יהודים שבקושי
יש להם ממה לחיות בארה"ב עם משפחות
גדולות ב"ה ויחד עם זה יש מספיק כסף בארה"ב
בין החרדים לעזור לרובם לעלות לארץ בצורה
מכובדת .אבל אני חושש שרוב החרדים
העשירים באמריקה לא ירצו לעזור.
אני לא דואג ליהודים העניים שלא יכולים
לעלות לא"י אבל הם ממש צדיקים גדולים
ומשתדלים בכל הכוחות שלהם להישאר יהודים
ולהיות מנותקים מהגשמיות המיותרת של ארה"ב
 ה' יציל אותם.אבל כל אלה שיושבים בארה"ב בבתים
מפוארים ומחליפים כל יום ראשון ושני את
הרהיטים והטפטים של הבית ,לחדש את זה כל
שנה או שנתיים שזה עולה הון כסף ,או שעושים
כל מיני נופשים בכל מיני מקומות בעולם .אלה
שיש להם הרבה כסף בבנק שעושה אותם ממש
גבירים ,נכון שהם נותנים צדקה אבל לא עד כדי
כך כי הם צריכים את הגשמיות שלהם .היהודים
האלה היו צריכים להגיע לארץ מזמן ,במיוחד
שכבר יש להרבה מהיהודים האלה דירות בא"י.
עם ישראל ,כל אלה שיש להם דירות בארץ
ישראל ומחליטים להישאר בינתיים בארה"ב
ובאירופה ובאנגליה ובכל הארצות של העולם ,לא
בטוח שהם יצליחו להגיע בזמן לארץ ישראל.
ואלה הבינוניים שאין להם כסף ,אולי יש להם
מעט כסף כדי להתחיל לעלות ארצה ולא זזים אני
מרחם עליהם.
ואלה שאין להם בכלל פרוטה אבל מתגעגעים
לארץ ישראל עם כל הכוחות ,משתדלים לראות
ולבדוק איך אפשר לעשות את זה  -להם תגיע
הגאולה השלמה בקלות יחסית ,כי אפילו שאין
להם את הגשמיות ,הרצון להגיע לארץ יעלה
אותם רוחנית ויביא אותם בעזרת ה' לארץ
ישראל ולבית המקדש.
אלה שהם השמנת כביכול של החרדים
בארה"ב ולא זזים עכשיו ,יהיה לכם הרבה יותר
קשה ,ה' יקח ממכם קודם כל את כל הגשמיות
הזאת ותצטרכו להגיע לארץ ישראל בכחות על
אנושיים כי הקב"ה יקח מכם את הגשמיות שכל
השנים אתם נשענים עליה ומשתמשים בזה
כסיבה לא להגיע.
זה ברור כמעט לכל בנאדם ובודאי לכל יהודי
אמיתי  -שהעתיד של העולם הוא רע מאד ,פחד
גדול מאד יהיה פה בעתיד הקרוב .הכסף יפול,
העשירים והבינוניים יהיו בלי פרוטה ,הדבר
שיעזור לכולם הוא אך ורק בטחון בקב''ה ,בטחון
שהוא הכל יכול ורק הוא יכול להציל אותנו.
היהודים האמיתיים שביניכם איך שלא יהיה
יגיעו ,אבל בקושי רב ,ואלה שהם לא בדיוק
יהודים כמו שצריך יסבלו יותר כדי להגיע.

ואלה העשירים או אנשים עם מספיק כסף
להגיע ולא רוצים להגיע ,אז זה ערב רב ,וערב רב
אין לי רצון אפילו להגיד מה יהיה הסוף שלהם.
זה לא משחק ילדים ,אלה שעניים מאד ואין
להם שום דרך להגיע ,חיפשו כל דרך ולא מצאו,
התפילות שלהם יצילו אותם.
ובכלל כל עם ישראל מהעשירים ביותר עד
לעניים ביותר שומרי המצוות ורוצים עם כל
הכוחות להגיע לארץ ישראל ,בסופו של דבר עם
הרבה דמעות תצאו משם .הדמעות יהיו במקום
הדולרים ,ה' יביא אתכם לארץ ישראל בניסי
ניסים ,אבל חייבים ממש לבכות עם הרבה
דמעות שמראים ברור כמה שכל יהודי ויהודי ,כל
יהודי וכל יהודיה ,מרגישים בפנים שהדרך
היחידה להמשיך לחיות  -זה להגיע לארץ
ישראל ,להגיע לארץ ישראל השלמה עם אמונה
ובטחון בקב''ה ,זו הדרך היחידה להגיע לארץ
ישראל שלמים בגוף ,בנפש ובנשמה.
עם ישראל ,לאנשים שיש כסף תעזרו לאחים
שלכם ,האחים והאחיות שלכם גם לעלות ,לא
לשבת ולהגיד "אבל אני צריך להמשיך להרוויח כי
אני נותן הרבה צדקה" ,הזמן שלכם בארצות
הברית נגמר ,ארצות הברית שעם כל הגשמיות
הרסה את היהדות ,הרסה את המהות של
היהודי ,ארצות הברית שיש בה כ"כ הרבה
יהודים שיורדים מהדרך ) 50%התבוללות( ,ויש
בה כ"כ הרבה כביכול חרדים שלא חרדים ,שאין
להם בכלל פחד ללכת נגד הקב''ה ותורת משה.
אוי עם ישראל ,זה המבחן שלנו! המקום שלנו
בעולם  -זה לא במדינת ישראל זה בארץ ישראל.
תיקחו את הדברים שלכם ועם אמונה תמימה
תבואו לארץ ישראל עם כל הילדים שלכם בלי
פחד .ואלה שיושבים בארצות הברית ,באירופה
ובכל המקומות בעולם  -הגיע הזמן ,אם אתם
רוצים או לא רוצים.
זה לא שה' הוא אכזרי ח''ו ,הוא יודע שרק מי
שמוכיח שהוא רוצה להיות בארץ ישראל ,אם
הוא עשיר והוא מוכן להקריב את החשבון בנק
שלו כדי להגיע ,או אם זה יהודי עני אבל מאמין
ובוכה ובוכה ובוכה עם דמעות רבות ומבקש מה'
לעזור לו לעלות ,רק אלה יהיו במקום בטוח.
מי שנשאר בחו"ל בלי אפילו לנסות עם כל
הכוחות לצאת ולהגיע לארץ ישראל ארץ הקודש,
אז אני מרחם עליו כי יהיו לו הרבה הרבה בעיות
וקשיים להגיע.
ואלה שבמילא שבסופו של דבר באמת יגיעו,
זה לא יהיה קל ואלה שנשארים בארה"ב ולא
מגיעים ,אלה שאפילו לא משתדלים ממש עם כל
הכוחות להגיע אז אני לא יודע מה יהיה בסוף
העתיד שלהם.
עם ישראל יש עוד קצת זמן להוכיח להקב''ה
בדמעות ורצון ,להוכיח את עצמכם ולהגיע עם כל
הרצון שלכם ,להוכיח לקב"ה שאתם מבינים שזה
הסוף וזה הזמן לקום ולרוץ לארץ ישראל.
אני לא יודע מה יהיה העתיד שלכם ,אני רק
יודע דבר אחד בטוח  -שהעולם במצב קשה,
הקב''ה ברא את העולם בשביל עם ישראל,
בשביל להעלות אותו ,בשביל להגיע לגאולה
השלמה ואם עם-ישראל או חלק של עם ישראל
לא מבין ולא רוצה ומעדיף את האינטרנט ואת כל
הצעצועים הגשמיים ,אז אני רק יכול להתפלל על
החלשים וגם על החזקים שהחזקים ישארו
חזקים ושילכו בדרך ה' ,אבל על החלשים גם אני
אתפלל שתבינו שאנחנו מגיעים לסוף.
בעתיד הקרוב הכסף יעלם ,הרבה אנשים
יהרגו ,יהיו מלחמות כמו שאף פעם לא היה בכל
ההיסטוריה של העולם.
ובסוף הכוכב השביט ,ניבירו יגיע ,אסטרואידים
ומטאורים יפלו על כדור הארץ ויהרסו חלקים
ענקיים של כדור הארץ .ההרס יהיה יותר ממה
שאפשר יהיה לעכל ,ואז יהיה לנו חושך  15יום.
ספר הזוהר ,שמות פרק ב' "כדין יתחשך כל
עלמא חמש עשרה יומין ,וסגיאין מעמא דישראל
יהון מתין בההוא חשוכא ,ועל דא כתיב )ישעיה ס
ב( כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאומים":
ואחרי החושך הזה ,מי שנשאר  -הוא יגיע לבית
המקדש השלישי ולנצח ,השאר ייעלמו.
מי שמאמין ומתפלל וכו' יגיע לנצח ,אפילו אם
הוא עוד נשאר בארצות הברית ,פשוט אין לו איך
לצאת  -ה' יוציא אותו .אבל מי שנשאר בחו''ל או
אפילו אם הוא הגיע לארץ ישראל אבל לא מאמין

באמת  -לא ישרוד ,שאר היהודים יגיעו לנצח
נצחים .עם ישראל ,אין זמן ,השעון מתקתק
והגאולה השלמה כבר התחילה.
בהקשר למה שכתבת – "הרב מיידע לב עליו
השלום היה אב בית דין .וכאשר אשתי ואני
שאלנו אותו אם לעלות לארץ .חשב הרבה ואמר:
המתינו לימות המשיח" ,כל מה שיש לי להגיד -
מזל-טוב ...עכשיו ימות המשיח!
עם ישראל חי! עם ישראל חי! עם ישראל חי!
חי בלי די! חי בלי די!

אוי ואבוי למי שיקבל את החיסון לקורונה.
דניאל ,י"ז אלול ,התש"פ 6/9/2020
אבא אבא ,אנחנו במצב קשה ביותר ,כולם ,כל
העולם .העניין של הקורונה  -הכל מתוכנן .אין
בזה כלום חוץ משפעת רגילה ,אולי אפילו לא זה,
אבל הרשעים בכל העולם התאחדו מזמן ורוצים
להכניס אותנו בפחדים עצומים ע"י אינפורמציה
לא נכונה ,ידיעות לא נכונות על הכביכול המגיפה
של קורונה ,אבל זה לא מגיפה.
אנשים עושים דברים שממש יכולים לסכן להם
את החיים כביכול לעצור את זה ,אבל זה לא
יעצור את זה ,זה לא יעצור את זה .כל המסכות
וכל ההפרדות לא יעצרו את זה ,זה רק בשביל
ללמד את האוכלוסייה של העולם שיש האח
הגדול הביג ברדר )האח הגדול באנגלית( השולט
עליהם ,וצריכים לעשות מה שהם רוצים שנעשה.
שליטה ,זו המטרה שלהם  -שליטה על
ההתנהגות של כל האוכלוסיה של העולם .ולמה?
כי יש להם תוכניות רעות בשבילנו ויעשו את זה
כאילו זה לטובתנו .ויש להם מטרה להוציא
מהחיים את כל אלה שהם לא רוצים ,בדיוק כמו
שהנאצים רצו לעשות רק הרבה יותר גדול –
בשביל כולנו.
אבא ,אין כבר דמוקרטיה במדינת ישראל ,אף
פעם לא היתה ,המטרה הזאת התחילה לפני
כמה מאות שנה בכל העולם .זה לא משנה אם זו
ארה"ב או מדינת ישראל או בריטניה או רוסיה,
לא משנה כל הארצות .השליטה הזאת – הם
מנסים לעשות את זה מוחלט ,שאפילו ג'וק לא
יכול לברוח מזה.
אבא ,הם לא יצליחו ,הם לא יצליחו ,אבל עכשיו
אנחנו צריכים להוכיח שאנחנו עם הקב''ה ,ממש
עם הקב''ה .אבא ,הם רצחו הרבה יהודים עם
הקורונה ,אני אומר 'הם' לא הקב''ה ,הם רצחו,
רצו לעשות מגיפה מפחידה ,רצחו ,שמו אותם על
מכונות הנשמה שזה פשוט עשה רע ,עשה מוות,
זה הפוך ממה שהיו צריכים לעשות! ושמו אותם
על עירוי עם מורפיום ,ואז אפילו שנשמו זה הרג
אותם! הם ידעו מה שהם עושים ,ויש עדויות מכל
מיני מקומות .היו יהודים באמריקה שרצו לתבוע
את בתי-החולים אבל לא יכלו כי לא היה מידע
בבתי חולים ,הכל היה מתוכנן.
אנחנו מתחת שלטון של רשעים שלא יודעים
שום גבול בטירוף שלהם ,אלה אויבים של
אוכלוסיית העולם והם עובדי עבודה זרה ,הם
מאמינים גם בשטן .והם כבר שולטים.
אנחנו הזהרנו את כולם כבר שנים ,לא סתם
כתבנו וכתבנו שזה יהיה .קבוצה של רשעים
הפילו את התאומים ,עשו את המלחמות בכל
העולם ,מלחמות בכל העולם .ה'אביב הערבי',
הכניסה לעירק של האמריקאים ואפגניסטאן ,הכל
היה מתוכנן ,הכל מתוכנן.
עכשיו הם רוצים לשלוט עלינו לגמרי דרך
הכביכול הרפואה .עכשיו הרפואה מכתיבה לכל
הרבנים .הרבנים אומרים "כן כן ,לסגור את הבתי
כנסת" – לסגור את הבתי כנסת? האם זה מה
שיציל אותנו? איזה שטות! הם לא מבינים,
חושבים שזה יציל אותנו ,אבל זה לא נכון ,זה לא
יציל אותנו .הם יכניסו אותנו לסגר ,ואחר כך
יתחילו להרוג את המפגרים ,ואחרי המפגרים את
הזקנים ואת כל מי שלא יכול לתרום להם או לא
יכול להיות העבד שלהם.
העניין שלהם לגבי היהודים הוא אחר ,הם
מפחדים מהיהודים המאמינים כי הם יודעים
שהקב"ה הוא הכח העליון ואנחנו העם שלו ,ולפי
ההיסטוריה אף-אחד לא הצליח להרוג ולהשמיד
לגמרי את עמ"י ,הם יודעים שבניסי-ניסים אחרי
אלפי שנה אנחנו חיים וקיימים יחד עם התורה,
האמונה והביטחון שלנו בקב"ה ,לכן הם מנסים
להשמיד אותנו לגמרי שלא ישאר זכר ,אבל זה

לא הצליח להם כל ההיסטוריה ולא יצליח להם
גם הפעם ,כי ה' יחסל אותם לגמרי ,את כל הגוים
והערב-רב שנגד היהודים ,ורק בני ישראל
המאמינים ישארו עם מעט גוים שמאמינים בה'.
הם מתכננים להרוג ולהשמיד את כל אלה שאין
להם ערך בשבילם .בדיוק כמו הנאצים ככה הם
התחילו ,הם לא התחילו עם היהודים הם התחילו
עם המפגרים ,עם הזקנים ,וזו התכנית שלהם,
זה לא מפסיק בזה ,תיהיה עוד מלחמת עולם .עם
ישראל אל תתנו להם לעשות את זה ,צריכים
להתנגד ,אסור לא ללכת להתפלל בבית כנסת,
אסור לתת להם לעשות את זה .ה' בוחן אותנו
עכשיו כמה שאנחנו איתו ,כמה שאנחנו רוצים
להיות איתו ועם תורתו.
אני בוכה אבא ,אני בוכה ,כי הח"כים שלנו,
"שלנו"? הם לא שלנו ,אבל אלה שכביכול הם
חרדים ,הם לא צועקים! לא צועקים! אפילו אם
רוצים לעשות סגר בכל מיני מקומות ,ברור
שהמקומות החרדים והערביים יהיו בסגר ,שמו
אותנו ביחד באותה הגדרה עם הערבים ואין
סיבה ,הם רק שונאים אותנו .הם רוצים לחסל
במיוחד את החרדים ,כי החרדים עם ה'.
המלחמה שלהם זה נגד הקב''ה ,נגד הקב''ה!.
נכון בגרמניה הם התחילו עם המפגרים
והזקנים ,ופה גם כן עם הזקנים ,אבל הם שונאים
את היהודים החרדים ,כי הם יודעים שהקב''ה
יכול להפיל אותם בלי בעיות .הם מפחדים,
מפחדים מעם "פיצי קטנצ'יק" ,שברוב המקרים
לא יודעים להשתמש בנשק הכי פשוט .הם
פוחדים מאיתנו כי הכח שלנו זה הכח הכי גדול
שקיים בכלל וזה הקב''ה.
הוא נותן לנו את הכח ,נותן לנו את הכח להגיע
לדברים שהם לא יכולים .לא משנה אם יש להם
פצצות גרעיניות משוכללות מאד ,זה לא יעזור
להם ,יש טילים שיכולים לעלות מקוריאה
הצפונית ולפגוע תוך כמה שניות באמריקה .מה
שה' רוצה זה מה שיהיה .מי שיהיה עם ה' הוא
ישרוד ,מי שנגד ה' הוא לא ישרוד .מי שמאמין
שהקב"ה הוא הכל יכול ואין עוד מלבדו – ישרוד
ומי שלא מאמין יעלם .זו עובדה.
אם חס ושלום יביאו חיסון נגד הקורונה ויאיימו
– "אוי למי שלא יקח את זה" – אז אני רוצה
להגיד לכם – "אוי ואבוי למי שייקח את
החיסון נגד הקורונה" ,מי שייקח את זה
יצטער ,יצטער מאד וזה לא פשוט ,כי החיסון
מתוכנן לקלקל את כל החיים שלכם ,כי זה נגד
משהו שלא קיים .אתם לא יודעים מה מזריקים
לכם ,פשוט אתם לא יודעים.
אתם לא מבינים מי כביכול שולט על העולם
היום ,הרשעים כביכול שולטים ,ה' נותן להם
לשלוט בינתיים.
עם ישראל אנחנו צריכים להוכיח את עצמנו,
צריכים להראות להקב''ה איפה אנחנו .אני מבקש
מה' את הכח לעמוד נגד הרשעים .הרשעים
מתנהגים כאילו שזה לטובתנו ,שהם רק רוצים
את הטובה שלנו שהכל בסדר ,אבל זה לא
בסדר ,הם שקרנים! ה' לא יהיה איתם! בינתיים
זה נראה שכאילו ה' איתם ,הרבה יהודים נרצחו,
ולא נתנו למשפחות שלהם לבוא לבקר אותם.
בכל המקרים של מחלות קשות ומסוכנות
מאפשרים לבקר את החולים ,שמים בגדים
מיוחדים ונכנסים לבקר .וכאן פתאום זה יותר
גרוע מכל מחלה אחרת? האמת היא שזה אפילו
לא קרוב למחלות אחרות בעוצמה ובסכנה .לא
נתנו למשפחות להיכנס ,לא ענו על שאלות ,מצאו
אנשים שמתו מרעב ,ממורפיום שנתנו להם ,מכל
מכונות ההנשמה שדאגו להביא לארץ רק כדי
להרוג אותם.
חוץ מזה הם לא יודעים חשבון בכלל ,כי
החשבונות שעשו עם כמה מתו וכמה חיו ,כל ילד
בכיתה ז' יכול להבין שזה לא נכון .ואם זה נכון,
זה בכלל לא נקרא מגיפה] .הגדרת הרמב"ם
למגפה היא  9מתים ב 3-ימים במקום של 500
איש ,לפי זה אם במקום של  9מיליון היו 160
אלף נפטרים בשלשה ימים – רק אז זה היה
נחשב מגפה .בארץ בכלל נפטרו השנה פחות
מאשר  5שנים קודמות בתקופה המקבילה .אגב
בשנה קודמת היו בממוצע  126נפטרים כל יום[.
הם רוצים לשלוט עלינו ,על כל העולם .בכל
העולם שונאים את היהודים הכי הרבה ,ולמה?
כי ה' בחר בנו להיות איתו .הוא ה' שלנו ,של כל

הבריאה ,אבל הם לא מקבלים אותו ,אנחנו כן
מוכנים אפילו ללכת לעולם הבא בשבילו.
עם ישראל ,הגיע הזמן שכל יהודי יעשה
תשובה ,יתקרב לקב''ה .אנחנו בעולם של הסתר,
לא רואים את האמת ,אבל אלה שבינכם
שמרגישים את האמת חייבים ללכת לפי האמת,
ולא משנה מה שאתם מאבדים או מה שאתם
מקבלים ,לא משנה כלום .עכשיו העיקר זה
להיות עם האמת!
עוד דבר שאני אגיד ,חוץ ממלחמה ענקית,
הולכת להיות נפילה קשה של הערך של כל
הכספים בעולם .הם עוד מעט רוצים להתפטר
לגמרי מהמזומן ויהיו רק מספרים בבנק.
המספרים האלה ,אם לא תהיו ילדים טובים יסגרו
לכם את החשבון ,לא יהיה לכם כסף לאוכל,
לשום דבר .אתם מבינים? לא יהיה מאיפה לקחת
כסף כי אין כסף באף מקום ,רק בבנק.
הם רוצים לשלוט עלינו מאה אחוז.
אתם חושבים שאנחנו נחזור לחיים הטובים?
תשכחו מזה! תשכחו מזה! זה לא יהיה! התכנון
של הרשעים הוא שהקורונה תימשך הרבה זמן,
אך הקב"ה יגמור את זה בשנייה ,אבל זה עוד לא
הזמן לשמוח כי עומדים לפנינו זמנים קשים ,יגיעו
גם מלחמות ,גם רעב בגלל שלא יהיה כסף .מי
שלא עושה מה שהם רוצים או מי שמיותר ,פשוט
לא יהיה לו מה לאכול.
והמקום הכי מקולקל היום  -זה הרפואה .מלא
שקר ,מלא שקר! לא רק בנושא הזה ,גם בנושא
המחלה הידועה חוץ מהקורונה .בכל המחלות יש
הרבה שקר ,עושים הרבה מאד ניתוחים שלא
צריכים ,ישנם הרבה מאד מחלות שדברים
טבעיים פשוטים יכולים לרפא את זה.
הגיע הזמן ,הזהרנו אתכם לפני שנים ,שיגיע
הזמן שאי אפשר לבטוח בכלום  -לא ברפואה ,לא
בשום דבר ,לא במשטרה לא בכלום ,לא בצבא,
בכלום ,לא בממשלות ,ממש לא ,רק בקב''ה.
ומה שאמרתי עכשיו זה רק דוגמאות ,אי אפשר
לסמוך על כלום .חייבים חייבים חייבים לחזור
לקב''ה במאה אחוז! מאה אחוז! אי אפשר
אחרת.
אם אנחנו רוצים לחיות  -זה רק איתו ,אם
אנחנו רוצים להמשיך לבית המקדש ולקבל משיח
צדקנו בעתיד הקרוב אנחנו צריכים להיות איתו,
עם בורא עולם .אין ברירה.
אני מבקש מעם ישראל ,תתכוננו! תתכונן להיות
עם ה'! להיות עם ה' במאה אחוז! לא בתשעים
אחוז ,לא בתשעים ותשע אחוז ,מאה אחוז עם
הקב''ה! ואם יש לכם משפחה שלא אוהבים את
זה ,לא משנה ,אתם צריכים לנסות לשכנע אותם.
כי מי שלא עם הקב''ה פשוט לא יהיה .אין עוד
מלבדו! אין עוד מלבדו! אין עוד מלבדו!
ש .היתה אתמול כותרת בעיתון – "גלנט דורש:
לחסן את כל תלמידי ישראל נגד שפעת".

ת .לא לעשות שום חיסון ,החיסון הוא מסוכן
ביותר ,הם רוצים לשלוט עלינו .צריכים להתנגד,
הגיע הזמן .עד כאן!

אני אתחיל עם העתיד.

שמעון ,י"ד אלול תש"פ 3/9/2020
אני כל כך שמח שאני פה ,התפללתי לה'
שאוכל להעביר לכם את המסר.
כן ,מאז שהעברתי מסר בפעם הקודמת העולם
השתנה מאד ,גם אז היה מאד מפחיד אבל
עכשיו חבל על הזמן ,כל כך קשה .אפילו אני לא
חשבתי שיהיה כל כך מפחיד .אבל אני אולי יודע
יותר ממכם ,בגלל זה אתם עוד מחייכים.
אני אתחיל עם העתיד .העתיד יהיה בלי ספק
משהו נהדר ,יהיו גילויים שמימיים שאני לא יכול
לתאר ,כל אחד מעם ישראל יבין דברים
שמימיים ביותר ,מסובכים ביותר .כולנו נבין
דברים שלא חלמנו שהם קיימים ,ונהיה
שמחים ,ונהיה קרובים לה' .ה' יהיה אבא שלנו
לנצח ונהיה חלק ממנו ,ולא יהיה שקר ,ולא תהיה
אלימות ,ולא יהיה שום דבר רע .כי יצר הרע
יעלם לגמרי ,ואנו גם לא נהיה מלוכלכים
מעבירות אף פעם ,הכל יהיה טהור ,המחשבות
יהיו גלויות וכל אחד יוכל ממש לדעת מה שהשני
חושב בלי לדבר ולא יהיה שקר ,לא יהיה מה
להסתיר ,הכל יהיה גלוי הכל יהיה טוב ,והכל
יהיה שמיימי וזה ימשיך לנצח נצחים.
אבל יש דברים שאני לא יודע להגיד ,אבל יהיה
רק טוב מהרגע שמה שאמרתי יתגשם ,לא יהיה

שום פחד ,לא יהיו דמעות ,ולא נהיה מפונקים.
נאהב את הקב"ה עם כל מהותנו ,ונרצה לעשות
רק טוב.
עכשיו נחזור לימים שלנו .אוי לנו מה שאנו
צריכים לעבור אוי לנו .אני כל כך מפחד מזה ,כי
אני בעיקר מפחד על עם ישראל ,על אחי
המסכנים ,על אחיותיי המסכנות ועל עצמי.
אבל אנו לא צריכים לפחד! המפתח לשרוד
את החודשים הבאים עד הגאולה זה לא לפחד!
ולהאמין אך ורק לקב''ה! לא להאמין לראשי
מדינות לא משנה איזו מדינה ,לא להאמין בצבא
אפילו לא צה"ל ,לא להאמין ברופאים ,לא להאמין
בפרופסורים לא משנה איזה ,לא להאמין בשום
דבר ולא באף אחד ,רק להאמין בקב''ה ותורתו
ובמשיח בן דוד שליח ה'.
אני יודע שיהיו דברים מאד קשים ,מאד קשים
והעיקר לא לפחד .להיות עם בורא עולם ומשיחו
זה העיקר.
יכולתי לספר הרבה דברים וסיפורים נגד הסדר
עולמי החדש ,האילומינטי וכל עובדי השטן שלא
נדע ,אבל חבל על הזמן ,רק תדעו להיות נאמנים
לה' ולעשות את כל המצוות שאפשר .לא לפחד
שפתאום הרשעים יעבירו עלינו מצבים קשים
ביותר ,לא לפחד ה' יציל אותנו אם אנו מאמינים.
כל היהודים ששכחו את דת היהודים ,שכחו
את הקב''ה ה' ישמור ,בבקשה תחזרו ,אתם
יהודים ,אתם לא רוצים שיהיה לכם את העונש
הכי גרוע בעולם שיכול להיות ,לא כדאי! אני
מעדיף שתחזרו בתשובה מאהבה ,אבל גם אם
תחזרו בתשובה מפחד  -אז לפחות תחיו ,ואולי
לאט לאט זה יהפוך לאהבה.
אני בחור עם פיגור ואני סובל מאד מאד מזה,
אבל לא הייתי תמיד עם פיגור ,בעבר הייתי
תלמיד חכם ועשיתי עבירות ,לכן הייתי צריך
לחזור אל העולם הזה כדי לתקן אותם ,והתיקון
הזה יביא את היהודים בחזרה לקב''ה.
עם ישראל כולם  -גם הצדיקים וגם הלא
צדיקים :אתם יכולים בקלות להציל את עצמכם.
הלא צדיקים תשבו ,תעשו התבודדות ,לא נגד
הקורונה אלא התבודדות שאפשר לשבת ,לדבר
עם הקב"ה ,לדבר עם כל הלב ,מכל הלב ולחזור
בתשובה .תתחילו להתפלל על הגאולה שנזכה
להגיע לבית המקדש ולהקריב קורבנות.
הגברים צריכים לשמור על הקדושה שלהם,
קודם כל לשמור על העינים ]אחז"ל בכמה
מדרשים "כל מי שאינו מסתכל בנשים ועל אחת
כמה וכמה אינו מסתכל באשת איש אין יצר הרע
שולט בו" .ובגמרא )סוטה ח'( דעיקר גבורת
האדם במלחמת היצר הוא בראייה שלו שע"י זה
יש ליצה"ר שליטה עליו ,וזה הפתח שהיצה"ר
נכנס אצל האדם .וכמו כן כתב החפץ חיים זצ"ל
בשמירת הלשון )ח"ב פ"א( העין הוא הפתח
הראשון ליצר הרע ,שדרכו נכנס כח החמדה
והתאווה בלב האדם[ .וכדאי מאד לשמור שלא
תיהיה בעיה של יחוד עם נשים ,חייבים ללמוד
הלכות יחוד] .אין אפוטרופוס לעריות" )כתובות
יג (:ואמרו חכמים" :אפילו חסיד שבחסידים ,אין
ממנין אותו אפוטרופוס על עריות"[,
נשים – צניעות זה הדבר הכי חשוב בשביל
אשה .כי אשה יכולה לקלקל את הגבר וגם את
ָתב )אגרת התשובה(:
עצמהּ] .ו ְב ַרּבֵנּו יֹונָה ּכ ַ
נוּעה וְ ִנזְ ֶה ֶרת ֶשׁלֹּא י ְִס ַתּ ְכּלוּ
יכה ָה ִא ָשּׁה ֶשׁ ְתּ ֵהא ְצ ָ
וּצ ִר ָ
" ְ
ֶיה
אָדם חוּץ ִמ ַבּ ְע ָלהִּ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ַה ִמּ ְס ַתּ ְכּ ִלים ְבּ ָפנ ָ
ָבּהּ ְבּנֵי ָ
נוּשׁה ְבּעֹנֶשׁ ָכּל ֶא ָחד
ֵיהנָּם ,וְ ִהיא ֲע ָ
יוֹר ִדין ַלגּ ִ
יה ְ
ָד ָ
אוֹ ְבּי ֶ
ָהגָה
אוֹתם וְ לֹא נ ֲ
ָ
וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהםִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ֶה ֱח ִטיאָה
ְצ ִניעוּת ְבּ ַע ְצ ָמהּ וְ ִנ ְכ ְשׁלוּ ָבּהּ".
"אמר לו הקב"ה  -אין לך יפה מן הצניעות"
)מדרש תנחומא ,כי תשא ל"א([
אז האשה צריכה לדאוג לבעלה ולכל
משפחתה ,לבנות בית שהיא ובעלה והקב''ה הם
העמודים שמחזיקים את הבית היהודי ,תורת
משה! תורת משה! זה יצילנו!
עם ישראל לא לשכוח – אנחנו בסוף ,ממש
לפני הגאולה וזה אמיתי ,זה לא בדיחה ,זה לא
משחק .מי שלא יחזיק מעמד בכל הצרות
שהאנושות תעבור בעתיד הקרוב לא יוכל להגיע
לנצח נצחים ח"ו .הדרך היחידה להגיע לנצח לכל
יהודי – זה להיות קרוב לקב''ה ומשיחו.
עם ישראל לא לפחד ולא לשכוח  -אין עוד
מלבדו! אין עוד מלבדו! אני מאמין באמונה שלמה
בביאת המשיח ,ואע"פ שיתמהמה אחכה לו בכל

יום שיבוא.
אבל אני וכולנו רוצים משיח עכשיו ,אז
בבקשה ,בבקשה ,הקב"ה מחכה לנו .זה קשה
לחיות בעולם עכשיו אפילו עוד דקה! אני מבקש
מכל אחי ואחיותיי  -יהודים לעשות תשובה שנוכל
להגיע סוף סוף לנצח ,זה הכל.

משיח כבר נמצא פה.

בנימין ,י"א תשרי ה'תשפ"א 29/9/2020
אחרי הקורונה יגיע השלב הבא שזו מלחמה.
יהיה בלגן גדול בעולם ,השלטונות פה ובכל
העולם מנסים להראות עד כמה שהם משתדלים
להילחם נגד הנגיף הזה ,שכאילו הורג כ"כ הרבה
אנשים .ובכל זאת ,במיוחד פה בארץ מנסים
להראות שמבחינה כלכלית "עסקים כרגיל" ,יהיה
בסדר ,וזה הכל שקר.
ונגיע לשלב לא רחוק של מלחמות אמיתיות עם
פצצות שלא חלמנו שקיימות.
לא פשוט ,העתיד מאד מפחיד .אבל העבודה
שלנו לתת לעם ישראל תקווה להראות לעם
ישראל איך לשרוד ,ללמד את עם ישראל שכל
הבריאה נעשתה כדי שה' יביא את היהודי לרמה
רוחנית ענקית יחסית למה שבני אדם יכולים
להגיע לזה ,ואנחנו היהודים חייבים ללמוד שיש
רק דרך חיים אחת והיא התורה והמצוות.
אנו חייבים לחזור לאמת המוחלטת שהיא ה'
ותורתו ,לא משנה מה שמנסים לעשות לנו ,אסור
לנו להתכופף לרצון הרשעים .כי תכניתם זה
לשלוט על העולם ,ולהיפטר ח"ו מהדת היהודית.
יש להם כל מיני תוכניות אכזריות להיפטר
מיהודים רבים,
הם המשך של הנאצים שלא נדע ימ"ש וזכרם.
ולא רק היהודים על הכוונת ,גם כל מיני סוגים של
גוים שמאמינים במשהו שלא דומה ליהדות ,כי
הרשעים מאמינים אך ורק בשטן עצמו ימ"ש
וזכרו ,ורוצים להכתירו כמלך על כל העולם
ומעבר לזה .אבל זה לא יהיה ,ה' לא יתן ,ה'
ברגע זה יכול לחסלם ואת כל תכניתם .אבל ה'
רוצה שעם ישראל יגיע לגבהים ענקיים רוחניים
שהנשמות היהודיות מסוגלות להגיע לשם ,וזה
המפתח לעתיד של עם ישראל במציאות.
אנו צריכים לעלות מעל ומעבר לכל היכולת
הרגילה שלנו ,ולהגיע מעלה מעלה עם האמונה
והבטחון בה' ,כי עם מאה אחוז אמונה ובטחון
בה' אנו נראה ניסי ניסים ,נוכל לחיות בעולם
ולשרוד אפילו בתנאים הכי קשים שהרשעים
רוצים לעשות לנו.
ברגע המתאים ה' יחסל את כל הרשעים ,ורק
השארית הנאמנה של עם ישראל תישאר,
ומהקבוצה הזו תצמח העתיד של הבריאה .עתיד
כל כך טוב כל כך קרוב לאמת ,שאני אפילו לא
יודע איך לתאר את זה.
עם ישראל ,עברנו הרבה מצבים קשים בתור
יהודים בהיסטוריה של העולם .ומה שנעבור
עכשיו יהיה יותר מפחיד מכל מה שקרה קודם
בהיסטוריה נגדנו וגם לא נגדנו .אבל מי שבוטח
בקב"ה ומאמין שרק הוא הכל יכול ,ומאמין שהוא
שולט גם על הרשעים ועל כל תכנוניהם וכל
נשקם המשוכלל – הוא לא יפחד כהוא זה .כל
הנשמות שהיו בהר סיני ואמרו נעשה ונשמע
ינצלו.
עם ישראל ,כל מה שדברנו יותר מעשרים שנה
מתגשם עכשיו ,אנו ממש ברור נכנסים לגאולה
השלימה ,זה מפחיד מאד ,אבל לא לפחד רק
תהיו קרובים לקב"ה.
מי שיכול להגיע באיזו שהיא צורה לארץ
ישראל ולחיות בה ,אני מציע לו לעשות את זה.
העתיד בשביל מאמינים בה' יהיה יותר קל עם
יותר הגנה בא"י ,ואם מישהו יכול להגיע
לירושלים זה שיא השיאים של ביטחון בה' והוא
ישרוד בלי פגע.
אבל גם היהודים שלא מצליחים להגיע  -לא
לפחד ,מי שעם ה' – ה' יהיה אתכם ,וה' הוא הכל
יכול .ומאחר ששנים רבות עם ישראל מתדרדר,
יש לנו תיקון ענק כדי לשרוד .לא לפחד מהמוות,
כי המוות הוא לא מוות מוחלט .אבל היהודים
ששורדים בחיים ,העולם הבא של משיח יבנה
עליהם ועל הקשר שלהם עם הקב"ה .ואלה
שבהמתנה בגן-עדן יחזרו בתחיית המתים
וימשיכו לעלות עם כולם בעולם הזה.
עם ישראל אני לא נכנס לפרטי פרטים מה
שהולך להיות ,חשוב מאד לא להאמין בשקר של

הרשעים ,תתקרבו לקב"ה בתפילה ומעשים
טובים .יש הרבה שנאה ורכילות אחד נגד השני.
עם ישראל ,אנו חייבים לאהוב כל יהודי ויהודיה,
להיות נאמנים לגמרי לקב"ה ולמשיחו ,משיח
כבר פה וכשהוא יתגלה לא לפחד לקבל אותו
במאה אחוז ,כי זה יהיה המבחן האחרון לפני
המלחמות הענקיות ולפני ההרס שנראה פה
בכדור הארץ.
עם ישראל ,אני מדבר לחרדים לדתיים
לחילוניים  -תחזרו לאמת! תחזרו ליהדות כמו
שזה צריך להיות! ח"ו לא משהו מהול עם שקר
כמו רפורמים .צריך לחפש את האמת בלבד! את
התורה האמיתית! את הצדיקים הכי גדולים שחיו
בכל הזמנים ,ולחיות לפי זה .יש בלבול גדול בין
היהודים ,אפילו היהודים המאמינים – חפשו את
האמת ,ולחיות את האמת!
תזרקו את כל הטינופת של הדור הזה שזה
ברור נגד היהדות ונגד התורה ,לחזור ולעשות
תשובה .צריכים לעצור ולטהר את עצמנו ,להגיע
לאמת ולקדושה .אנחנו צריכים לנקות את הגוף
ואת הנשמה מכל הלכלוך הרוחני שאספנו,
ונהנינו ח"ו מזה ,מהדור הראשון עד היום.
עם ישראל ,אני מברך אתכם שתהיו חזקים,
שלא תאבדו את האמת שקבלנו בהר סיני .אני
יודע שכל נשמה יהודית שעמדה בהר סיני תינצל,
אבל כמה סבל שנצטרך לעבור אם אנו מתנגדים
ולא רוצים לדעת את האמת ולחיות אותה .אז אני
מציע לכל נשמה יהודית ,לכל בנאדם שמרגיש
את עצמו יהודי או יהודיה – תתחילו לחפש את
המקורות שלכם ,תתחילו ללמוד את התורה כמו
שצריך ,לקיים מצוות .ואפילו תלמידי חכמים,
לפעמים יש כאלה שלומדים כל היום ולא תופסים
בדיוק את האמת ,ה' ישמור ,למשל אם כתוב
בגמרא "שיער באשה ערוה" )ברכות כ"ד(.
והאישה הולכת עם פאה ,אז מה שווה הלימוד
תּוּכל
תּוֹרה ָתּ ִמידֲ ,א ֶשׁר ַ
ָהיר ִל ְקרוֹת ַבּ ָ
ֶהוֵי ז ִ
שלו" .ו ֱ
ְל ַקיְּ ָמהּ .וְ ַכ ֲא ֶשׁר ָתּקוּם ִמן ַה ֵסּ ֶפרְ ,תּ ַח ֵפּשֹ ַבּ ֲא ֶשׁר
וּת ַפ ְשׁ ֵפּשׁ
תּוּכל ְל ַקיְּ מוְֹ .
ָל ַמ ְד ָתּ ִאם יֵשׁ בּוֹ ָד ָבר ֲא ֶשׁר ַ
יך
ָמ ָ
וּבזֶה יִ ְהיוּ ָכּל י ֶ
וּב ֶע ֶרבָ ,
ֶיך ַבּבּ ֶֹקר ָ
ְבּ ַמ ֲעשֹ ָ
שׁוּבה") .אגרת הרמב"ן(
ִבּ ְת ָ
גם אתם צריכים לחפש את האמת ולהפנים את
זה ממש .אם יהודי נפטר במשך הזמן הזה ח"ו,
זה לא אומר שהוא לא יהודי אמיתי .זה אומר
שיש לו תיקון לעשות בצורה כזאת והוא יחזור
לעולם הזה וגם יקבל משיח צדקנו.
עם ישראל ,כל מה שאני אמרתי זו האמת.
אתם בעצמכם ,מי שלפחות קרא את מה שאנו
כתבנו במשך השנים ,רואים שזה מתקיים .יותר
מעשרים שנה אנו כותבים עם הרבה סבלנות ,יש
אנשים שראו שמה שאנו אומרים זה אמת ,כי
עקבו מאד אחרי חדשות בכל הרשתות ובכל
המקורות ,וראו כי מה שאמרנו זה קרה ,זה
קורה .אבל הרוב הגדול של יהודים פשוט
ממשיכים עם החיים היום-יומיים ,בלי להבין שה'
נותן לנו זמן מאד יקר להתכונן למה שכבר קורה,
ולמה שעומד להיות.
ולמה כתבתי זמן יקר? כי אין עוד הרבה זמן,
הזמן רץ ומי שלא יתחיל עכשיו לחזור בתשובה,
כאשר האדמה תרעד לו מתחת לרגליים או גל
צונאמי מהאוקינוס של  200מטר מתקרב אליו –
במקום לצעוק "שמע ישראל" הוא יקבל התקפת
לב חס ושלום אשר תמנע ממנו לחזור בתשובה
ברגע האחרון.
עם ישראל ,התחלתי לכתוב לכם כשהייתי בגיל
 22עכשיו אני בן  ,48הרבה שנים .לפעמים זה
היה נראה בזבוז זמן ,כי היה כל כך קשה לשכנע
אנשים שהגאולה כבר הגיעה .עכשיו אנשים
מחפשים אותנו האוטיסטים כדי לדעת את
האמת ,כי לא סומכים על הרדיו הטלויזיה או
האינטרנט או העיתונות ,כי הם משקרים בגדול.
אני מתחנן לפני עם ישראל ,תתכוננו! לאו דוקא
בלאגור אוכל מים וכו' ,גם זה כדאי אולי קצת
לעשות ,אבל בעיקר לחזור לקב"ה ,כי רק הוא
יכול להציל אותנו .המשיח נמצא כבר פה .חייבים
להבין שכדי להכיר מי הוא ,אנחנו עם ישראל
חייבים להיות מאמינים בבטחון באמונה בה'
שהוא בורא עולם ,וכל מה שקיים מעבר לזה .עם
ישראל אנחנו נשרוד ,אבל רק עם ישראל
האמיתי ,אלה שהם לגמרי עם ה' ותורתו ולא רק
יהודים ,כל אלה ינצלו.

משקרים לנו בגדול.
בנימין ,ח"י באלול ה'תש"פ 7/9/2020
אני מאד שמח שבאתם כי יש לי הרבה דברים
לומר .ברור כמעט לכולם שהמצב בעולם מפחיד
ומשונה ,השלטונות בכל העולם מספרים לנו על
המצב בעולם לפי דעתם ,אבל מה שאומרים
משונה מאד ועם הרבה סימני שאלה כי אי-אפשר
להאמין שזה נכון בכלל ,אי אפשר לתפוס איך
שהעולם שהיה נראה כל כך הגיוני יכול להיות
כ"כ לא אמין בכלל .כולנו מבולבלים לא יודעים
מה נכון מה לא נכון ,מה קיים באמת ומה שקר.
אנחנו בטוחים שצריכים להאמין לכל האנשים
בשלטון דמוקרטי ,אבל מתברר שזה לא כך,
משקרים לנו בגדול .אנחנו עם ישראל ומאז
אברהם אבינו עברנו כל מיני שלטונות שבדרך
כלל לא אהבו אותנו ,אבל פה ושם רצו את
היהודים בשביל כל מיני סיבות ,אבל לרוב בסופו
של דבר העדיפו לרצוח אותנו מאשר להמשיך
איתנו .הם ראו שה' איתנו ושאנחנו האהובים שלו
במיוחד ,בקיצור יש לנו פרוטקציה בשמים.
עם ישראל אחרי מלחמת העולם השניה הגיע
לארץ ישראל ,והקים את מדינת ישראל וזה היה
צריך להיות הפתרון בשביל היהודים .היו כאלה
שבטחו ברשעים שמילאו אז את המדינה,
במיוחד בהתחלה .היו כאלה שחשבו שזה כבר
גאולה ולא צריך בית מקדש ,לא צריך גן עדן,
העיקר שיהיו חיים טובים עם פרנסה וחינוך עבור
הילדים וכדומה .אבל היהודים האלה טעו בגדול,
הם לא תפסו כי אלה שהקימו את המדינה היו
אנטישמים ביותר ,כי הם היו נגד הקב"ה שלא
נדע .ומי שנגד הקב"ה לא יכול לשרוד .אבל
היהודים לא תפסו את זה בהתחלה ,כי היתה
מלחמה אחרי מלחמה ,הגיבורים היהודים ניצחו
בצורה מדהימה וכשהגיעה מלחמת ששת הימים
עם כל השטחים שכבשו והמדינה גדלה ,אז היו
בטוחים שזה מה שנחשב הגאולה .אבל אוי לנו
מגאולה כזאת.
אז התחילה הנפילה שלנו .מאז שמדינת
ישראל עלתה בגשמיות מעל ומעבר ,אלפי יהודים
ראו שאפשר לגור במדינת ישראל אפילו
בלוקסוס ,אבל מה שלא ידענו זה שהמדינה היא
לא מדינה יהודית .תדעו ,ארץ ישראל שייכת
ליהודים ,אבל מדינת ישראל לא .לכן אין קדושה
במדינת ישראל .וזה עושה אותה מדינה של גוים.
הלב שלי נשבר כשאני חושב על הכנסת ועל
כל חברי הכנסת שהרוב פשוט רשעים ,ולא רק
הם ,אלא כל הממשלה וכל המוסדות ,הניהול ,זה
אנטי דתי ,אנטי הקב"ה ,והרוב רוצים גם לחסל
את היהודים החרדים בכלל .ומה ששובר לי את
הלב עוד יותר זה שיש בין החרדים מלשינים,
שגם הם בצד של השטן ממש.
אבל בכל אופן יש בארץ ישראל את הקדושה,
ואפילו שמעל פני הארץ זה מכוסה בשכבה של
שקר וחוסר צניעות ולכלוך רוחני ,בכל אופן
הקדושה של ארץ ישראל קיימת ברוך ה' .וה'
בשלב מסוים יזרוק את כל הרשעים .הוא ירים
את כל הרשעים שיושבים על האדמה הקדושה
ויזרוק אותם לים.
אבל היום אנחנו בבעיה מאד גדולה ,כי בכל
אופן יש שלטון של רשעים שהם בדיוק כמו אותם
הרשעים שהיו פה בארץ ובחו"ל גם ,והם כביכול
שולטים פה .אבל זה לא יעזור להם ,כי ה' איתנו.
יהודי אמיתי שהוא עם ה' לא צריך לדאוג כי ה'
יבריח את כל הרשעים החוצה מארץ ישראל,
ארץ ישראל תהיה נקיה מהם בעתיד ואנחנו
היהודים האמיתיים אנחנו נשרוד .אבל עכשיו זה
מאד מפחיד .שמענו כל מיני דברים שהרשעים
רוצים לעשות כדי להיפטר מהיהודים פה .תדעו
שהם לא פחות מהיטלר ימ"ש בעצמו .הם רוצים
קודם כל לקחת לנו את הילדים ,כי בילדים
אפשר להשתמש בהם בשביל כל מיני מטרות
כמו ניסיונות ביולוגיים וכו' ,ובכלל לכל מיני דברים
שממש נגד התורה ונגד הקדושה ה' ירחם .וזה
מאד מאד קשה.
הרשעים רוצים ילדים תמימים שיוצאים דווקא
מבתים של צדיקים כדי לקלקל אותם ,כדי שה'
לא ירצה אותנו ,כדי שה' לא יאהב אותנו ולא
ירצה אותנו ,כדי שאנחנו ניפול ושהדור הבא יהיה
דור מקולקל לגמרי ,כדי שה' יגעל מאיתנו אם
בכלל נשאר בחיים .זה מה שהם רוצים .זה
משהו שהרבה עמים ניסו בעבר לעשות ליהודים,

אבל רוב היהודים העדיפו למות מאשר להגיע
לרמה כל כך נמוכה .אבל פה מדובר בילדים
קטנים ,ואנחנו יודעים שהרומאים היו עושים
כאלה דברים ,זה הכל אותו דבר רק התאריך
אחר ,הלבוש אחר ,אבל הכל אותו דבר.
כל הסיפורים על כל הרשעים למינם בכל
התורה בכל הזמנים הם אותם הרשעים ,רק יש
להם שמות שונים וזה מפחיד מאד .אבל זה לא
הסוף ,הם רוצים לשלוט פה לגמרי ולהיפטר מכל
היהודים האמיתיים .יש כבר בארץ משהו שדומה
לפימה קמפס באמריקה )באמריקה נבנו מעל
 800מחנות שנקראים פימה קמפס ,הם מחנות
ריכוז הדומים למחנות של הנאצים ימ"ש( אבל
פה המחנות זה מיועד ליהודים האמיתיים ,מה
יהיה אתנו? איך נצא מזה? אני לא יודע .אני רק
יודע שה' לא יעזוב אותנו .הוא יציל אותנו
מהרשעים ,איך? אני עוד לא יודע ,אבל דרך
השליח שלו משיח אז הכל יחזור אל האמת ,וכל
השקר יעבור מפה למקום אחר לגמרי .וה' יהרוס
את השקר ,הוא יהרוג את השקר ויחתוך אותו
לחתיכות וישרוף אותו עד שלא ישאר זכר ממנו
ואז לא יהיה לנו יותר בעיות .אנחנו נחזור לקב"ה
כולנו יחד ,ונתחיל לבנות את בית המקדש
השלישי.
אבל לא כל עם-ישראל ישרוד ,יש כאלה שה'
יקח אותם לפני המלחמות הגדולות ,כי הם
צדיקים ,וכדי שהם לא ירגישו את כל הסבל
שאנחנו נעבור .הם יחכו לנו בג"ע והם יחזרו לפה
בתחיית המתים.
אבל עכשיו אם אנחנו רוצים לשרוד אנחנו
חייבים לחזור בתשובה אבל מיד כי אין זמן,
אנחנו חייבים להיות אך ורק עם הקב"ה ולא
לפחד בכלל ,לא לפחד לא מבני אדם ולא
מהמוות ,כי המוות זה לא סוף פסוק .ה' לוקח את
הצדיקים אליו כדי לשמור עליהם ושלא יסבלו
ממה שיהיה פה.
עם ישראל לא לפחד ,אם אנחנו עם ה' ,ה' יהיה
איתנו ,שוב ,אם אנחנו עם ה' ,ה' יהיה איתנו.
אין כוח בכל היקום ומעבר ליקום יותר גדול
מהקב"ה ,הוא הכל יכול ואנחנו חלק ממנו .יהודי
אמיתי הוא חלק של הקב"ה
הזוהר הקדוש )ח"ג עג' (.אורייתא ,קודשא בריך
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עכשיו אנחנו רק מרגישים את זה לפעמים
כשאנחנו מתפללים ,אבל צדיקים שבאמת
מתפללים כמו שצריך ,הם באמת יכולים להרגיש
את הקשר הצמוד עם הקב"ה ,אבל אנחנו
הפשוטים יותר ,גם יכולים להרגיש הרגשה טובה
מאד של קרבה של כח עליון ,אפשר אפילו
להרגיש את זה לא רק גופנית אלא גם רוחנית.
אני לא יודע מה שהרשעים האלו רוצים לעשות
לנו ,אבל אני כן יודע שהם רשעים והם נגד כל
מה שכתוב בתורה ,והם יותר גרועים מחיות,
מחיות כמו אריות או דובים או לא משנה מה ,הם
עקומים ,אין להם קדושה יש להם רק רשעות
וטומאה והם כולם יעלמו לגמרי.
הם חושבים שאם הם כובשים את ירושלים
ואת מדינת ישראל ,הם חושבים בטעות גדולה
שהם יכולים לכבוש גם את ארץ ישראל ,ואז את
כל העולם .ואפילו הם חושבים שהם יכולים
להגיע לכוכבים וכדומה ,אבל זו שטות לגמרי .אני
לא מאמין שהם אפילו הגיעו לירח אפילו שהם
אומרים שכן .ותדעו שהם מרדימים אותנו כדי
שיהיה להם יותר כוח ונוח להשתלט עלינו.
עם ישראל מתחילים זמנים מאד קשים ,מאד
מאד קשים .כדי לשרוד צריכים לבטוח בה' ,כדי
לשרוד צריכים לזרוק את כל הגשמיות המיותרת,
וכיום רוב הגשמיות מיותרת .נצטרך שוב כמו
במדבר לחיות על מן ומים מבאר מרים ,ונצטרך
כל היום להיות עם ה' ,להתפלל לדבר עם ה',
ללמוד תורה וכו' בדיוק כמו במדבר .לא יהיו
סופרמרקטים לקנות אוכל ,גם לא יהיה כסף,
נצטרך לחיות אך ורק על הניסים .אבל אנחנו
צריכים גם ללמוד וגם להתפלל וגם להודות
לקב"ה על הכל ,על כל האהבה שהוא מראה לנו,
נצטרך גם להראות לו את האהבה שלנו כמה
שאנחנו אוהבים אותו.
עם ישראל לא לפחד מזה שלא יהיה כסף ,לא
תהיה מכולת או סופרמרקט ,נצטרך לחיות אך

ורק על בטחון בה' .וברגע שנתרגל לזה לא נרצה
יותר את כל הצעצועים שהרשעים נתנו לנו ,כמו
אינטרנט פלאפונים וכל השטויות שעשו לנו רע
אבל חשבנו שזה עושה לנו טוב.
אנחנו לא נרצה יותר את העולם הזה כמו שזה
היום ,נרצה כל היום רק להיות באור הקדוש של
הקב"ה ,נרצה רק להרגיש את האור השמימי שה'
נותן לכל נשמה יהודית ,ועם זה נמשיך לנצח.
יש יהודים שלא יוכלו להישאר בלי הצעצועים
ועליהם אני בוכה .עוד מעט משיח יתגלה בעזרת
ה' ונדע את האמת .תדעו שמשיח הוא כבר פה
אבל עדיין לא התגלה .אין עוד הרבה זמן עד
שהוא יתגלה .יש כבר כמה אנשים שהם חושבים
שהם משיח או שהם עושים הצגות ,אני לא יודע,
אבל משיח בן דוד הוא פה והוא יתגלה .מתי? אני
לא יודע .אבל לא עוד הרבה זמן .יהיו כאלה
אחרים שיגידו גם שהם המשיח ,אז יהיה בלבול
גדול .אבל יהודים שלומדים ושומרים את התורה
כמו שצריך הם ידעו מי כן ומי לא .נשים צדקניות
ששומרות חזק על הבית שלהם ומחנכות את
הילדים שלהם לצניעות ומעשים טובים ,גם הם
יראו ברור מי זה משיח .ואלה שלא מבינים ולא
מוכנים להתאמץ אפילו להבין ,הם יעלמו ואף
אחד לא יזכור אותם.
עם ישראל הסוף קרוב מאד .לא לפחד משום
דבר ,תמשיכו בכיוון הנכון כי זו הגאולה ,ללמוד
תורה באמת ,לחיות בצניעות גם גברים וגם נשים
וגם קטנים וגם בנות ,להיות בקדושה .הקדושה
זה הדבר הכי חשוב ,הקדושה זה מעלה אותנו
מעל ליצרים ,זה מקרב אותנו לקב"ה ,זה נותן לנו
לעלות מאד גבוה.
ואין יותר מה להגיד רק לברך את כל היהודים
אבות אימהות בנים בנות זקנים זקנות התינוקות
הילדים והילדות ,כל עם ישראל ,אני מברך אתכם
שתמיד תהיו בטהרה ,ותזכו ללמוד ולשמור את
התורה כולה ,ותמיד תהיו קרובים לה' .אבל רק
מי שלומד וחי חיים יהודיים טהורים יכול להגיע
לגאולה השלמה ,כי מי שלא יכול אפילו להבין את
הגאולה השלימה ,הוא יראה את זה ולא יבין מה
זה ,הוא ירצה את המוצץ שלו שזה הגשמיות.
אבל מי שמבין שהטובה של התורה ושל כל
הצדיקים והספרים שכותבים זה משהו שמעלה
את היהודי ,הוא יזכה(.
יש שלומדים תורה ואפילו יודעים אותה בע"פ,
אבל הם רוצים גם את החיים הגשמיים וגם את
החיים הרוחניים ,אבל זה לא יכול להיות כי שני
הדרכים האלה נוגדים אחד את השני.
אי אפשר להיות תלמיד חכם בלי צניעות
וקדושה הוא לא מרגיש את האמת של הקב"ה.
הקב"ה רוצה מצב של קדושה ,קדושה ,קדושה,
זה הדבר החשוב ביותר – הקדושה וזה הדבר
הבסיסי של כל הבריאה" .אמר הקב"ה  -אין לך
יפה מן הצניעות" )מדרש תנחומא ,כי תשא ל"א(

ניתן לקבל
והקדושה.

שום קשר אפילו אם הם לבושים כחרדים ,אם
משהו מנסה לדבר איתם – פשוט לברוח.
בהפסקות ובסוף הלימודים כדאי להיזהר הכי
הרבה ,וחייב שיהיה אחראי שיבדוק מה קורה
בהפסקות וכאשר הילדים הולכים הביתה.
עוד דבר ,צריכים להיזהר כאשר הבנות
עושות בייבי-סיטר שלא יהיו גברים בבית ושלא
יהיה מצב שגבר מחזיר אותן הביתה בגלל
שהיו הרבה בעיות עם זה.
ש .איך לזכות את הרבים?
ת .תמשיכו להחזיר אנשים בתשובה .החשוב
ביותר זה לעלות בקדושה.
ש .מה עם החיסונים לקורונה?
ת .אסור לקבל את החיסונים האלה נגד
הקורונה .כי הרשעים לוחצים על כולם לקבל את
זה וזה ודאי מסיבה לא טובה שבסופו של דבר
תיפגע בבן-אדם .עולם הרפואה הגיע למצב של
סימן-שאלה כי הרשעים השתלטו על כל העניין
של התרופות והחשבון שלהם זה כסף ושליטה,
אז עדיף לסמוך על הקב"ה שאיך שלא יהיה הוא
זה שמחליט מה העתיד שלנו ,לא הרופאים ולא
אף-אחד .דרך אגב יש כמה אנשים שמצאו דרך
טבעית להתגבר על הקורונה בקלי-קלות
והממשלות רודפות אחרי האנשים האלה.
כותרת בחדשות :הקשישים בבית אבות נדבקו,
אך כולם החלימו .ט"ו תשרי תשפ"א.
לפי דיווח המתפרסם בשוויץ נדבקו 56
קשישים בבית אבות סיעודי בציריך ,אך כולם
ללא יוצא מן הכלל הבריאו על אף שחלקם
מתמודדים עם מחלות רקע קשות .הצעד שבו
נקטה הנהלת המוסד לאחר שסיפקה לקשישים
ויטמין די לאורך כל התקופה ,הוא זה שהביא
להחלמה המפתיעה.
מעבר לכך ,לפי הדיווח ,אף אחד מהקשישים,
שחלקם חלו בצורה קשה ,לא נזקק לאשפוז.
הדבר מחזק את הטיעון שצריכה קבועה של
ויטמין די תורמת להתמודדות יעילה עם המחלה,
ומה שנותר לשאול הוא מדוע חרף ההוכחות
הרבות לכך עדיין רשויות הבריאות בעולם לא
יוצאות בהמלצה גורפת לצרוך את הוויטמין.
ש .מה אתה אומר בעניין המלחמות ?
ת .לא לפחד .להיות נאמן לקב"ה ותורתו.
ש .איך אתה מסביר שבין החרדים יש המקפידים
על מסכות ופוחדים יותר מהקורונה ויש שפחות?
ת .בדרך כלל מי שיותר עם השלטון פוחד יותר.
ש .מה בעניין מחנות כליאה שמכינים עכשיו ?

ת .יש להם בארץ חיילים זרים כי
יהודים לא יעשו את זה ,המטרה של
הרשעים זה להיפטר מהאנשים שהם
לא רוצים ,אז אומרים שאלה נדבקו
בקורונה ולוקחים אותם למחנות הריכוז
כי אין כבר מקום במלוניות ושם יהיה
יותר קל להיפטר מהם שלא נדע .זאת
התוכנית שלהם ,לכן בנו את המחנות.
ה' ירחם ולא יתן להם.

חינם עלונים לחיזוק הצניעות
פרטים בטלפון 0527-120-948 -

ש .איך לשמור על הילדים?
ת .אני מזהיר את כל ההורים לשמור על הילדים
בדרך לביה"ס ובחזרה ,כל ילד שיוצא לרחוב הוא
בסכנה .כי החולי הזה קיים גם בדור שלנו .וחולי
הנפש האלה מחפשים באזורים חרדים כי יש שם
הרבה ילדים ברחוב בלי שמירה.
צריכים לחנך את הילדים שיש סכנה ברחוב,
לא לדבר עם אנשים זרים ולא לעשות איתם

ש .מה אתה אומר על כך שהשלטון בארץ
מתאמץ כל כך למנוע את הקיבוץ באומן ?
ת .הם רוצים להרוס את אומן .הם לא רוצים לתת
ליהודים ללכת לשם בכלל .הם יודעים שהנוסעים
לשם מקבלים כח נדיר ,כח רוחני כשהם נוסעים
לאומן ומתפללים עם כל הלב וזה הפחד שלהם,

כי כשיהודי מתפלל כל כך אמיתי הוא מגיע מאד
גבוה לשמים וה' סולח לו על כל העברות ,ואז יש
לו כח עצום ואי אפשר להרוג אותו .ואלה שניסו
להגיע לאומן וקבלו מכות באוקראינה ,כל מכה
שקבלו רק תהיה זכות גדולה לאדם בשמים.
תדעו שהערב רב הם שולטים גם באוקראינה
והם עושים את כל הבעיות.
ש .אז מה עושים ?
ת .אני לא יודע טכנית ,אבל אם לא יתנו לנו להגיע
לאומן נצטרך לשבת על הרצפה ולבכות לקב"ה ואז
הוא יביא אותנו לאומן או את אומן אלינו.
כמו שהיו צדיקים שבכל יום שישי היו מתפללים
קבלת שבת בירושלים אבל הם גרו בצפת .הם הלכו
ליער בצפת והגיעו לירושלים התפללו קבלת שבת
בירושלים וחזרו לצפת.
תדעו שאנחנו נכנסים לזמן רוחני ביותר ,ואם
מישהו צוחק על מה שאמרתי עכשיו ,אני ממש
מרחם עליו ,כי אנחנו מגיעים לסוף ולמצב אחר
לגמרי מבחינה רוחנית ,עם היכולת להגיע גופנית
למקום רחוק אפילו שבדרך הטבע צריך אוטו או
מטוס בשביל להגיע לשם .וזה בגלל שהעולם
משתנה והכל יהפוך לשמימי.

הגאולה כבר פה.
דניאל ,י"ב תשרי ה'תשפ"א 30/9/2020
אוי אבא אבא אבא ,מה יהיה איתנו? מה יהיה
איתנו? אני כל כך מפחד ,לא על עצמי ,עליכם,
על אמא ואתה וכל הילדים ובכלל על כל עם
ישראל.
אנחנו במצב מאד קשה בכל העולם ,הרשעים
מנסים להשתלט על כל העולם באמריקה ,בארץ,
ברוסיה וכו' .אנחנו כמעט לגמרי בידיים של
הרשעים וזה לא פעם ראשונה ,כמעט בכל דור
זה קורה ,מנסים עם כל הכוחות שלהם להשתלט
על כל העולם ובעיקר על עם ישראל.
למה הם רוצים כל כך להשתלט על עם כל כך
קטן? כי יש לנו את האמת ,יש לנו את התורה
והמצוות .הקב"ה ברא אותנו במיוחד כדי שנזכה
לעלות ולהיות חלק ממנו לנצח נצחים ובגלל זה
משך כל ההיסטוריה הגויים מקנאים בנו.
ועדיין עם ישראל לא מבין את זה ,לא כולם,
אבל הרבה מעם ישראל עדיין לא מבין שאין עוד
מלבדו ,שהקב"ה ברא את כל העולם ואת כל
היקום עבורנו ,עבור עם ישראל.
אנחנו מגיעים לסוף ,אנחנו מגיעים לזמן כל כך
קשה ,כל כך כואב ,ולמה הם רוצים להשתלט
עלינו ועל הדת שלנו? כי האמת איתנו!
עם ישראל ,אל תשכחו  -אנחנו העם הנבחר,
העם שבסופו של דבר יבנה את בית המקדש,
וכשניכנס לבית המקדש לא נצטרך יותר לפחד
ולדאוג יותר ,אנחנו נגיע לחיים האמיתיים ,ונהיה
עם ה' לגמרי.
עם ישראל ,הגאולה כבר פה ,ועד לגאולה
השלמה נצטרך לעבור עוד סבל רב בגלל שהרוב
עוד לא חזרו בתשובה .ובסופו של דבר אנחנו
נגיע לנצח נצחים ,רוב אוכלוסיית העולם תעלם
ורק קבוצה קטנה יחסית תשרוד.
עם ישראל תתכוננו ,בלי להתכונן אי אפשר
לשרוד .לעזוב את השקר ,לעזוב את הגשמיות,
לעזוב כל דבר שיכול להפריע לנו להגיע אל
האמת ,כי הקב"ה הוא האלוקים ,הוא הציל אותנו
והוא יציל אותנו עם עוד גויים ,אבל לא הרבה ,רק
את אלה שמקבלים אותו כהכל יכול ,כהאמת.
אז ישארו היהודים ומעט גויים שמקבלים את
הקב"ה כהכל יכול .הקב"ה יבנה את בית המקדש
השלישי עבור היהודים שיישארו ומהרגע הזה לא
נדע יותר צער ,רק שמחה וקירבה לקב"ה לנצח
נצחים.
אבא ,הגיע הזמן ,כוכב השביט קרוב מאד,
מלחמת העולם השלישית ממש בפתח .הקורונה
עושה הרבה נזק ,גם רגשי ,גם רוחני וגם כלכלי,
אבל לא לפחד ,ה' איתנו ,וכדי לשרוד אנחנו
צריכים להראות להקב"ה שגם אנחנו איתו.
אני מאחל לכל עם ישראל שנה טובה ,כתיבה
וחתימה טובה ושכולנו נזכה לקבל משיח צדקנו
בעתיד הקרוב ביותר .זהו.
ש .שומעים בחדשות  7000חולים חדשים ביום,
גם צעירים ,סגר לחודש ,אין פלא שהרבה אנשים
נכנסים לפחד .מאיפה יש כ"כ הרבה חולים? הם
משקרים עלינו? איך הם עושים כזה חולי?
ת .כל הדברים האלה זה שקר גמור! הם מנסים
להשתלט עלינו ובסופו של דבר הם רוצים להיפטר

מרוב האוכלוסייה של העולם ובמיוחד מהיהודים,
הם רוצים להשתלט אבל ה' לא יתן להם וכל
הרשעים האלה יעלמו .לא לדאוג אבא ,הם ייעלמו.
ש .אז בעצם לא היו  7000כמו שהם אומרים.
ת .כל המספרים שהם מוציאים זה שקר ,הם
בפאניקה כי האנשים כבר לא מאמינים להם .הם
חשבו שאפשר להשתלט על כולם בלי בעיות ,אבל
אנשים רואים שחלק רציני זה פשוט שקר ,אנשים
מתחילים להבין שזה שקר ענקי ,הם רוצים
להשתלט על העולם ומאמינים באמת שהם יכולים,
אבל הם לא יכולים ,ה' לא יתן .אל תדאג אבא ,אל
תדאגי אמא ,הסכנה תעבור .כאשר נפתח את
העיניים נראה שאנחנו בידיו של ה' ואין ממה לפחד.
ש .האם יש בעיה עם הבדיקות לקורונה?
ת .אבא ,אנחנו יודעים שכל מה שהממשלות של כל
העולם רוצים לעשות לנו כאילו לטובה ,אבל זה
באמת לרעה ,ורוב האנשים בעולם כבר תופסים את
זה ,הם לא לטובתנו ,בארץ זה עוד יותר בולט,
השנאה שיש להם ליהודים השומרים מצוות ,אז כל
דבר שעושים לנו זה לא לטובתנו ,כמעט כל דבר
שמציעים לנו אנחנו צריכים לפחד מזה ואם זה
בחינם זה עוד יותר בסימן שאלה.
אנחנו צריכים לבטוח בקב"ה בלבד וכל מה
שאנחנו עוברים עכשיו ,כל הבעיות שאנחנו עוברים
עכשיו זה להעלות אותנו בצורה כזאת ששום דבר
שינסו נגדנו לא ילך להם כי אנחנו עכשיו רק עם
הקב"ה ,לא עם צה"ל לא עם המשטרה ,לא עם
הממשלה ,לא עם אף אחד רק עם הקב"ה .ואם
אנחנו עם הקב"ה הם יכולים לתת לנו חיסונים מכף
רגל ועד הראש חס ושלום  -זה לא יעשה לנו כלום.
אני רק רוצה להסביר לעם ישראל – אנחנו
צריכים לברוח מהממשלות של העולם כולל
מדינת ישראל ,הם כולם ביחד להרוס ולהרוג כל
מתנגד ולהפוך את כל אלה שנשארו לעבדים
מוחלטים ,אבל לא לפחד מזה כי ה' לא יתן.
אפילו אם יקחו את הילדים שלנו ח"ו בכוח בלי
שרצינו ויתנו להם זריקה ,זה לא אומר שהזריקה
תעבוד להם כמו שרוצים ,אם אנחנו מאמינים ממש
בקב"ה ומוכנים למות ולא לעשות מה שהם רוצים
כמו מרים ושבעת בניה ,אז הם לא יכולים לעשות
לנו כלום!
אנחנו בשלטון אך ורק של הקב"ה וכל העולם זה
ככה ,הרשעים לא מקבלים את זה ,הם חושבים
שהשטן הוא השולט אבל זה לא נכון ויהודי שנדבק
לבורא עולם ,לקב"ה ,אף אחד לא יכול לעשות לו
כלום ואפילו אם הורגים אותו הוא עוד חי והוא עוד
עם הקב"ה ואפילו עוד יותר קרוב לקב"ה אם הוא
מת על קדוש ה' ,כי למות זה לא להיעלם ,זה
להמשיך לחיות בצורה אחרת ,צורה יותר רוחנית.
בסופו של דבר הם חוזרים לחיים בתחיית המתים.
ש .מה לעשות כדי להחזיר את עמ"י בתשובה?
ת .כל אחד מאיתנו צריך להיות דוגמא ,להיות יהודי
שכל החיים שלו זה התורה ,המצוות ,מעשים
הטובים ואהבת ישראל .אמנם הקב"ה אוהב כל
יהודי ,אבל יהודי שאוהב יהודים ומשתדל לעזור
ליהודים אחרים  -היהודי הזה אוטומטי הוא
האהוב ביותר של הקב"ה.
ש .האם לעשות בדיקות?
ת .לא ליפול לידיים שלהם ,אבל אם זה קורה ואין
לך ברירה ותופסים אותך ונותנים לך ואתה לא
רוצה ,לא לדאוג .אבל אם אתה הולך לקבל את
הכביכול חיסון בגלל שאתה מאמין שזה יכול לחסן
אותך  -זה לא יעזור להציל אותך – לא מהקורונה
ולא משום דבר אחר .החיסון הוא לא הדרך לגאולה
– רק הקב"ה.
ש.אם תופסים מישהו ,האם צריך להתנגד בכוח?
ת .צריך להתנגד ,להראות להם שאתה לא רוצה,
אבל בכל אופן אם נותנים  -לא להיכנס לפאניקה,
אם אתה עם ה' ,ה' אתך .לא להתנדב ,לא ללכת
לשם ,לא לחשוב שזה יעזור ,לדעת שזה רעל מה
שהם מכניסים .הם רוצים להפוך את כולנו לעבדים,
לזומביס.

ש .התייחסתי בשאלה לבדיקות לא לזריקה.
ת.חיסונים ובדיקות מביאים לאותו מקום ,לא כל
אלה שנבדקים הם באמת חולים,הם מחליטים מי
חולה ומי לא ע"י כל מיני חשבונות לא אמיתיים.
ש .קראתי שבאף יש הרבה קולטנים שיכולים
לקלוט כל מיני וירוסים.
ת .שמים מי חמצן  3%עם קיסם וצמר גפן שוטפים
את האף למעלה ומסובבים וזה עובד יפה מאד ,אם
יש חיידק זה גומר אותו.

ש .אז כדאי לעשות את זה לפני הבדיקה ?
ת .כן בטח ,לא כדאי ללכת בכלל לבדיקות .חצי
זה שקר גמור.
ש .ממש מדהים איך קבוצה של אולי מאתים איש
שולטים פה על  9מיליון בני-אדם ,יש להם ס"ד.
ת .נכון ,ברור כי ה' רוצה שאנחנו נילחם נגדם ולא
ללכת איתם כי הם רוצים שנאמין שיש להם את
התשובה לכל מחלה ולכל בעיה.

הם מתכוונים להפוך את כולנו לעבדים.
דניאל ,י"ד תשרי ה'תשפ"א 2/10/2020
אוי אבא אבא ,תציל את העם שלך ,אני מבקש
אבא ,רחמנות על ילדיך ,אבא לא לכעוס עלינו,
עזור לנו לצאת מהבלגן ,ממה שקורה בכדור
הארץ ,תשמור עלינו מהשיגעון ,מהרשעות,
משנאת חינם של העולם-הזה .לא רק הגוים
סובלים מזה ,לצערי הרב גם היהודים.
יש עבודה זרה ששולטת על העולם כולו ואף
אחד לא אומר מילה ,אפשר למצוא את האמת על
כל מה שקורה ,אבל לא רוצים לדעת ,העולם
מנסה לשכנע את עצמו שעוד מעט יסתיימו כל
ההגבלות והחוקים ,מה כן מותר מה לא מותר
ושוב נעשה חיים כמו פעם ,חיים של שקר ,חיים
של טינופת רוחנית ,חיים של שנאה ,שנאת חינם
וכו' .איזה עולם ה' ,סדום ועמורה.
והכי עצוב מהכל זה שעמ"י ,העם הנבחר של
הקב"ה ירד כ"כ נמוך .טאטי ,אבא ,מתי זה יפסק? מתי
אנחנו ,העם שלך נלך רק בדרך התורה?

אנחנו מאמינים יותר מידי לחדשות
ולפרסומים ברדיו ובעיתונים וכו' – אבל חשוב
שנדע כי הרוב הגדול זה שקר .רוב העולם
היום בנוי על שקר.
ועל זה אני בוכה ,מה יהיה אתנו? כי אנו לא
רוצים לדעת את האמת .ומהי האמת? האמת
היא שה' הוא כל יכול ואין עוד מלבדו ומי שהולך
נגד הקב"ה הוא עקום ממש ,כי איך אפשר ללכת
נגד? איך בן אדם חלש ומטופש יכול ללכת נגד
הקב"ה שהוא ברא הכל ,כולל כדור הארץ ,את
כל היקום ,הנצח ומעבר לזה.
עם ישראל אני מדבר אליכם ,אנו העם הנבחר,
ה' מלך על הכל בעולם הזה ,בעולם הבא ועל
הכל ,ואני אומר לכם  -חוץ מהקב"ה ,התורה ועם
ישראל ,כל השאר זה שקר שקר ועוד פעם שקר.
הרשעים כבר במהלכי השתלטות מתקדמים
על כל העולם ועל עם-ישראל במיוחד ,הם החלו
לסגור הרמטית אזורים שונים בארץ .בין
המקומות שנסגרו הם בני-ברק ובית"ר ,ביום
שבת לפני שבוע נכנסו חיילים לבתים בבית"ר
ללא צווים לבדוק אם באו אורחים חוץ
מהמשפחה "הגרעינית" כמו שהם קוראים לזה.
הרשעים עשו הסגר כמעט הרמטי אשר לא
מאפשר לתושבי המקומות לצאת מהעיר ללא אישור
מיוחד .כל יום מוסיפים עוד הגבלות עד שישתלטו
על כל האוכלוסיה וראש הממשלה אמר כי יתכן
והגבלות ימשכו חצי שנה ואפילו יותר.
השלטון החל להרגיל את האוכלוסיה שאפשר
להוציא אנשים מהבית לכל מיני מקומות מתוך
מטרה טובה לכאורה של שמירת בריאות הציבור,
בשלב ראשון אנשים נלקחו ל"מלוניות" עם פינוק
ואוכל אבל בשלב הבא יגידו שכבר אין מקום
במלוניות וייקחו את האנשים למתקני בידוד
שכבר קיימים ומוכנים בארץ ,אבל תדעו שאלה
מחנות ריכוז כמו של הנאצים .בעולם יש מאות
מחנות כאלה ,בארה"ב הם נקראים פימה קמפס
ורובם כוללים תאי-גזים.
יהודי שהולך לבית חולים כי הוא רוצה לדעת
מה מצבו הוא יצטער על זה ,כי רוצחים אנשים
בבתי חולים ,זה לא שקר זו עובדה במיוחד בעיר
ניו יורק .כן ,רוצחים ילדים ,מבוגרים ,תינוקות ה'
ישמור ואנו יודעים ,לפחות הרבה מאתנו יודעים
ולא עושים כלום כי אין מה לעשות .לא להאמין
להם לאף מילה שהם אומרים שזה לטובתנו.
אתם רוצים לשרוד? אני אגיד לכם סוד  -לא
לדבר לשון הרע ,ותמיד להיות נאמנים לקב"ה
ותורתו ולא משנה מה .לא להתיידד עם ההמונים
הגוים או היהודים שירדו מהדרך .המצב שלנו
קטסטרופה .בכל העולם אסונות טבע וקורונה.
וכמו שאמרתי כבר הם עושים את הסגר כדי
להרגיל את האוכלוסיות לא להגיב נגד ,לא
להתנגד ,אבל זה לא יהיה הסוף של זה ,כי הם
הרשעים ישתדלו מאד להסתיר את הכוונות

שלהם ,ומה הכוונות שלהם באמת? להפוך את
כולנו לעבדים .להיות בשליטה מלאה על כל
החרדים "המסוכנים" כביכול.
הם מכניסים לאוכלוסייה של מדינת ישראל
שנאת חינם נגד החרדים המסוכנים ,הם עושים
שטיפת מח שהחרדים הם האויבים של עם-
ישראל חס-ושלום ובגללם יש את כל הצרות
במדינת ישראל .הרשעים משתמשים באותם
שיטות של אנטישמיות בכל העולם.
אבל ה' עושה את זה ,ה' הוא אמת וכל מה
שהוא עושה זה אמת .הקב"ה עושה את זה
לעזור לעם ישראל להתרחק מהערב-רב
ומרשעים אחרים כדי לעשות תשובה מלאה.
אבל עם ישראל עסוק ,במה הוא עסוק? עם
הגשמיות ,חייבים לקנות ,אם יש שני זוגות נעלים
חושבים שהם צריכים שלושה .כל הגשמיות
תיעלם והחנויות יהיו ריקות ,לא יהיה אוכל ,מים,
שמן זית וכו'.
עם ישראל הזמן רץ והגאולה השלמה מאד
קרובה ואני מבקש מכם לא לריב תכבדו אחד את
השני אני מבקש מכם להיות אמיתיים במקום
לעשות תאונת דרכים לכו ללמוד לכו לעשות
חסד ,אבל אני יודע שלא תלמדו ,רק בצורה קשה
ה' ישמור ,תפסיקו את הרדיפה אחרי הגשמיות
כי בעתיד הקרוב לא יהיה זכר של הגשמיות ומי
שמאד קשור לעגל הזהב הוא לא יוכל לשרוד כי
הוא בחר בצד הלא נכון.
עם ישראל אני אוהב אתכם באמת ואני רוצה
רק את טובתכם ,איך לעשות את זה? אתם
צריכים לדעת לבד אבל אני מתפלל עליכם גם
עכשיו גם בעתיד .עם ישראל אל תהיו כמו כל
הגוים ,אני מבין אתכם ,אבל כל מה שעשיתם
יכול להיות הוכחות במשפט נגדכם .אבל אני
ממשיך לבכות בשבילכם ,מתפלל עליכם שתבינו
שהקב"ה כל הזמן אמת ותורתו אמת.
מסר לנשים  -הפריצות זה מה שהורג את
הדור שלנו ,כי זה מושך את כולם לעשות
עבירות ,עבירות איומות ,עבירות שהכי שנואות
על הקב"ה כולל ניאוף ממזרים וכו'.
כל הלבוש של נשים היום ,אלה שלא הולכים
צנועות  -עם פאות ,עם איפור ,עם בגדים
צמודים ,חצאיות קצרות וכו'  -רק מושך את היצר
הרע של האדם ומכריח אותו ואותה לעשות
עבירות קשות ביותר ,והזימה היא הדבר הכי
שנואה על הקב"ה" .אלקיהם של אלו שונא זימה
הוא" )במדבר כ"ד י"ד רש"י(.
ואם אנחנו רוצים לקום מהבוץ שנכנסנו אליו
ועוד מתפלשים בזה בהנאה – יש רק דרך אחת
– לקום ,לשטוף את עצמנו מכל הבוץ שנדבק בנו
ולחזור לאמת  -אשה צריכה להיות צנועה ומכוסה
מהראש ועד הרגלים ,והיא צריכה ללכת בצניעות
ולא להסתכל על גברים ולא לצחוק לאנשי הרחוב
בקול רם ולא למשוך תשומת לב אליה ואז נראה
דור חדש ,דור ממש נקי רוחני שירצה את
הגאולה השלמה
כל הפאות אסורות בכלל ,רק מטפחת כדי
שתראה קצת כמו האימהות הצדיקות שלנו .ואם
היא תשים מעל המטפחת עוד כיסוי ראש כדי
שהמטפחת לא תזוז והצוואר שלה יהיה מכוסה –
אז בטוח שהיא תראה ניסים גדולים.
אם אשה מתלבשת כמו אשת רחוב אז היא
מקלקלת כל היהדות ולמה? כי היא מכשילה את
הרבים – את בעלה ,הילדים ,הסביבה ומפסידה
את העולם הבא שלה.
אני לא יודע מה להגיד לכם עם ישראל ,אבל
לא לשכוח שהזמנים יהיו מאד קשים ,יש יהודים
שמלשינים על יהודים אחרים ,יש יהודים בצבא
ובמשטרה שהם שותפים לפשע של השלטונות,
ובעתיד זה יחמיר עוד יותר .רק לחשוב שיהודים
מסוגלים לעשות את זה גורם לי לצער וכאב גדול
שאני לא יודע איך לסבול את זה.
אי אפשר לשכוח שאנחנו בני-ישראל – ערבים
זה לזה ,וההלשנות היום על יהודים אחרים  -זה
יותר גרוע מהקאפוס במחנות הריכוז של הנאצים
אשר נאלצו להלשין על יהודים אחרים בגלל
שאיימו להרוג אותם ,ופה הם מלשינים על
יהודים אחרים ועוד בטוחים שהם עושים מצוה...
אנחנו חיים בעולם של שקר ,שקר ,שקר.
אבא ,לא לדאוג ,עוד מעט בעתיד הקרוב אנחנו
נקבל את משיח צדקנו ומאותו רגע הכל ישתנה
לטובה .אמן.

נספחים )(4
ראינו לנכון להוסיף נספחים אלה הבאים מתוך
מטרה להעמיק ,לחזק ולהוכיח את דבריהם של
האוטיסטים .יש אנשים האומרים "האוטיסטים
אמרו ,אז מה?" ,אבל כאן מובאים דבריהם של
רופאים ,מדענים ומומחים מהשורה הראשונה .כבר
אי-אפשר להגיד "האוטיסטים אמרו."...
קטעים מתוך מצגות/חדשות הקשורים למצב.
קיצורים:
אב"ע :ארגון הבריאות העולמי
ב.ג :.ביל גייתס.
סע"ח :הסדר עולמי חדש.
ש/.ת :.שאלה/תשובה.
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 1מגפות
מגפות מזוייפות  -בעבר ובהווה.
מתוך " -עיתונות ומדענים חושפים זיופי מגיפה"

שפעת החזירים – על פי הכללים ,מגפה היא
כאשר ישנה מחלה ברחבי העולם עם מספרים
עצומים של מקרי מוות .ב 2010-מגזין פורבס
דיווח על השערורייה של אב"ע לשפעת
החזירים .באסיפה הפרלמנטרית של מועצת
אירופה הוכרז'' :המגיפה הכוזבת היא אחת
מהשערוריות הרפואיות הכי גדולות של המאה".
 11שבועות לאחר ההתפרצות רק  144אנשים
מתו ממנה ברחבי העולם ואב"ע הכריז –
'מגיפה!' .למעלה מ 18-מיליארד דולר הוקצו
שלא כהלכה על המגפה המזויפת הזו.
מגפת השפעת  -ה) CDC-המרכז לבקרת
מחלות ומניעתן בארה"ב( פרסם כי משנת 1997
ועד  2002הממוצע היה  58מקרי מוות משפעת
בשנה .שנתיים לאחר מכן ה CDC-קרא
לתקשורת 'להישאר מודאגת ומבוהלת' וחזה
'תוצאות חמורות' וקרא בדחיפות לחיסון שפעת.
פורסמו קמפיינים של 'מודעות ציבורית לשפעת'.
המכירות של חיסון השפעת החלו לזנק והכניסו
מיליארדי דולרים ליצרנים .הכל למען משהו
שהורג בממוצע פחות מ 100-אנשים בשנה.
מגפת השעלת  -ב 2007-הניו יורק טיימס פרסם
מאמר – 'אמונה בבדיקות מהירות הובילה
למגפה שלא היתה' .זה מסביר איך בדיקת ה-
 PCRשבה משתמשים גם כיום לבדיקת
הקורונה אבחנה  100עובדי בריאות כחולים
במגפת שעלת שלבסוף התבררה כהצטננות
רגילה .בדיקות ה PCR-לא יכולות לאבחן וירוס
ספציפי ועדיין משתמשים בהן כיום כדי לאבחן
את הקורונה .אפילו ה CDC-מודה כי בדיקת זו
תאבחן כל זיהום ויראלי כקורונה – כולל
הצטננות רגילה.
מגפת הקורונה – נתוני ה CDC-כיום משקפים
את אותו זיוף שראינו עד כה – הם עכשיו מונים
גם דלקת ריאות וגם שפעת כקורונה .וניתן
לראות זאת ברור בנתונים ,מתחילת סוף מרץ
בדיוק אחרי שהסגר החל ,מקרי המוות מדלקת
ריאות ושפעת צנחו לאפס בדיוק כשמקרי המוות
מקורונה החלו לעלות .קורונה היא הונאה! אחרי
שנים של זיופים של יצרני התרופות אנחנו עדים
להונאה הכי גדולה שלהם ,מספר האנשים
שלובשים מסכה מציגה את הצלחת ההונאה
שלהם...

מגיפה מתוכננת מראש.

 2קורונה בעולם

אחד הארגונים השייך לאב"ע ערך תרגיל
הכנה )כאילו( להתפרצות מגיפה עולמית.
התרגיל כונה בשם "אירוע  '"201ומומן ע"י ב.ג,.
הוא התקיים בניו-יורק  5חודשים לפני שהקורונה
הוכרזה כמגיפה .השתתפו בו  15מומחים
מתחומים שונים .האירוע הועבר בשידור חי לכל
העולם .ההכנות לאירוע מורכב כזה החלו לפחות
שנה לפני המגפה בפועל.
מנהלי האירוע מעורבים עמוק במגיפה
מדבריהם
האמיתית וגם מרוויחים ממנה.
בעבר:
ב 2015-נאם ב.ג" .אם נתחיל עכשיו אנחנו נהיה
מוכנים למגיפה הבאה".
ב 2017-נאם ד"ר פאוצי באוניברסיטת ג'ורג'טאון
"אין שום ספק שתהיה התפרצות מפתיעה".
המארגנים טענו כי אין כל קשר בין האירוע
להתפרצות וירוס הקורונה .פשוט במקרה...

וירוס הקורונה הוא הונאה בינלאומית.

קטעים מתוך הקלטות של הכנס -
מנחה :התרחיש של אירוע  201הוא בדיוני,
התרגיל היום עומד להדמות )סימולציה( במצב של
התפרצות מגפה.
* אנחנו בהתחלה של התפרצות מגיפה חמורה,
את הבעיות שיתעוררו ניתן יהיה לפתור רק על ידי
עבודת צוות של ממשלות ותאגידים.
* נגיף חדש עם תסמינים דמויי שפעת ועד לדלקת
ריאות קשה .עולה בצורה משמעותית הביקוש
לציוד מיגון אישי כמו מסכות וכפפות ,החולים
מציפים את המרפאות ובתי החולים ,אנשים
נמנעים משהייה במקומות ציבוריים מתוך פחד
מהדבקות.
* מסתובבות תיאוריות קונספירציה על האפשרות
שחברות התרופות או האו"ם שיחררו את הווירוס
כדי להרוויח כסף.
* נביא את המפיצים לבית המשפט ...הוחלט לתת
עונשים על הפצת מידע כוזב ומזיק כולל מעצרים.
* כמה מדינות אסרו טיסות...
* גורם בממשלת ארה"ב בדיוק פרסם תוצאות סקר
כי  65%מהציבור יקבלו את החיסון גם אם הוא
ניסיוני.
* אני לא אופטימי לגבי פיתוח החיסון בזמן בכדי
שיהיה רלוונטי למגיפה הנוכחית ,אך בעזרת
מספיק כסף הכל אפשרי.
* אם הפתרון כרוך בשליטה על הציבור וצמצום
הגישה למידע ,אני חושב שהציבור יקבל.
* מה בדיוק המשמעות של להישאר בבית ולא
ללכת לעבודה? כמובן שאנחנו צריכים להציל חיים.
* אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו תגובה כבדה
כ"כ שתחנוק את הכלכלה שלנו.
* מחאות בקנה מידה גדול ברחבי העולם בחלק
מהמקומות אפילו התפרעויות .זה מוביל למשבר
ואלימות אצל חלק מהמדינות ואפילו להתחלת
משטר צבאי.
* הציבור איבד את אמונו בממשלה.
* כלכלנים אומרים כי הנזק הכלכלי ילווה אותנו עוד
שנים ארוכות.
עד כאן קטעים מהכנס...

אני סקרן מי כתב את תסריט אירוע  ?201אם
אנשי החזון ידעו שנה מראש מה שצריך ,למה
הם לא דאגו לדברים האלה? למה לא עזרו
להכין את בתי החולים? למה אף אחד מנותני
החסות העשירים לא עשה כלום?
אירוע  201לא היה התרגיל הראשון שניבא
את העתיד בדיוק מדהים .שנה קודמת לאירוע
 201רבים מאותם נותני חסות מארחים
ושחקנים התאגדו כדי לייצר הדמיית מגיפה
לווירוס 'קליקס'.
ב 2010-קרן רוקפלר חשפה מסמכים
המציגים תרחיש למגיפה :במהלך המגיפה
מנהיגים מרחבי העולם הגבירו את שליטתם
והטילו מגבלות על הציבור :חובה של מסיכות,
בדיקת חום גוף בכניסה למקומות ציבוריים וכו'.
גם אחרי שהמגפה חולפת תישאר השליטה
והפיקוח על אזרחים ופעילויותיהם...

...אנו שמחים לבשר על הקמת ועדת חקירה חוץ
פרלמנטרית שנוסדה על מנת לבדוק את התנהלות
הממשלות במגפה זו .יצרנו קשרים עם קבוצות
בארה"ב ,ארגנטינה ,גרמניה ,אוסטריה ,קולומביה,
מקסיקו וכו' ואנחנו רוצים שהאמת תצא לאור.
ד''ר שונינג :אני רופא מהמבורג גרמניה ,יש לנו
בגרמניה קבוצה של  500רופאים ואלפי תומכים.
הקמנו את ועדת החקירה הזו מאחר והממשלה לא
עושה את עבודתה ,לא בגרמניה ,לא באוסטריה,
לא בספרד ולא בשום מקום בעולם.
יש לנו לרופאים עדויות רפואיות שזו הונאה
ותרמית בכל העולם .ואני אומר לכם  -אנחנו לא
צריכים להיות בחרדה מהקורונה כי היא לא שונה
משפעת עונתית רגילה שיש כל שנה .ואני רוצה
לעודד אתכם ,התנועה שלנו היא בת עשרה
שבועות וכבר השגנו המון :מחאות בכל רחבי
אירופה ,יש לנו עיתון שבועי המופץ בחצי מליון
עותקים.
אני רוצה להדגיש זה לא קשור לפוליטיקה,
למפלגות ,ימין או שמאל ,זה קשור רק לאנשים
עצמם ,אלינו כאזרחים .הפניקה הזו עולה בחייהם
של אנשים 90% ,מהניתוחים שהיה נחוץ לבצעם
לא בוצעו...
ישנם כבר יותר מ 3מיליון צפיות במצגת זו ומה
שאנחנו צריכים כרגע זה סולידריות ,תודה לכולם.

הם משקרים גם באיטליה.
מתוך "משקרים באיטליה ,נאום ויטוריו סגרבי.

חבר הפרלמנט האיטלקי ויטוריו סגרבי בנאום לפני
הפרלמנט  -אנו נמצאים היום בערב ב 25-באפריל
) 2020יום שחרור איטליה מהנאצים( וחשוב להיות
מאוחדים נגד דיקטטורה ומאוחדים בעד האמת,
הבה לא נהפוך מקום זה לאולם של שקרים .האמת
היא שהווירוס הזה הוא מעט יותר משפעת .אל
תשקרו ,תגידו את האמת  -אל תדברו כאן על
 25,000מקרי מוות ,זה לא נכון ,אל תשתמשו
במספר מקרי המוות לצורך השלטת טרור.
המספרים מהמכון האיטלקי לבריאות אומרים :רק
 925מתוך  25,000נפטרו באמת מקורונה ,כלומר
 96.3%מתו ממחלות אחרות! אלה המספרים וזו
האמת ואם אינכם יודעים זאת  -תלמדו!
בגרמניה  -הכלכלה ,מערכת הבריאות ובתי
הספר יפתחו ויעבדו באופן מלא ב ,4/5/2020
התגובה שלהם נכונה ואילו אנחנו  -המדינה עם
הכי מעט זכויות באירופה ,אנחנו שוב מושפלים,
סגרנו  60%מהעסקים.
האמת היא הדבר החשוב ביותר ,בואו נתייחס
למספרים האמיתיים ולא נמשיך עם השקרים .הבה
נהיה מאוחדים נגד הצביעות והשקרים ,נגד
הרמאויות והמספרים המזוייפים שנותנים לנו כדי
להשליט טרור על האיטלקים .בואו לא נשתמש
בשקרים כדי להשפיל את איטליה ,לא נשתמש
במספרים כדי לתת לאזרחים שלנו חדשות כזב!
באיטליה לא מתו  25,000מקורונה  -זו אינה
אמת ,זה בסך הכל דרך להטיל אימה ולהשליט
דיקטטורה בהסכמה .זה מגוחך!
עד כאן הנאום.
ומופיע מסך עם התוכן הבא -
כמו שנעשה בארה"ב ובמקומות רבים ,מקרי מוות
רבים נרשמים כקורונה גם ללא בדיקה .מטרת
השלטונות היא לנפח את מספרי המתים כדי לעורר
אימה ופחד ולהצדיק צעדי דיכוי כנגד האוכלוסיה
בעולם כולו .שאלו את עצמכם" :למה השלטון
משקר לנו ומנסה להשליט עלינו פחד ואימה?

תפסיקו עם הסמרטוט הזה על הפרצוף .
נאומה המדהים של ד"ר דגמר בלאקוביץ בפרלמנט
האוסטרי .מתוך המצגת "הדבר היחיד שהמסכות
מתחזקות זה את הכאוס שלכם".
ד"ר דגמר בלאקוביץ רופאה מומחית ,שרה
בפרלמנט של אוסטריה בנאום תוקפני ללא פשרות
היא מלבינה את פני הפרלמנט האוסטרי על
השקרים והמספרים המזוייפים של הקורונה -
.13/5/2020
נשיא נכבד ,גבירותי ורבותי ,האפוקליפסה
נגמרה ואתם כבר היום מתחילים לספר לנו על
איזה גל שני לכאורה .זה גם ברור לי לחלוטין כבוד
השר כי מהמשרד שלכם יצא רק כאוס חברתי.
אתם מדרדרים את המדינה הזו לאבדון ללא כל
הצדקה .גבירותי ורבותיי לאט לאט מתפזר הערפל.
מעולם לא היה כאן נסיון להביא טיעונים הגיוניים,
מדובר אך ורק על יצירת פאניקה רגשית ופחד וזה
בדיוק מה שעשיתם ,וזה כל-כך מצליח עד שאנשים
חיים באמת בפחד.
וזה דבר חמור מאד מה שעשיתם כאן וכל זאת
תחת כיסוי של מגיפה איומה לכאורה שתגבה
חייהם של מאות אלפים כפי שטענה הקנצלרית
ושום דבר כזה לא התרחש ומעולם לא יתרחש.
ואתם ממשיכים ומגלגלים את הגלגל הזה עוד
ועוד ,המצב שבו נמצאת המדינה הוא בתחתית
המדרגה ,המצב הכלכלי הוא פשוט קטסטרופה עם
 600אלף מבוטלים ועוד יש לנו  1.3מיליון שנשלחו
הביתה ורבים מהם לא יודעים אם יהיה להם לאן
לחזור .נתתם חבילות סיוע לעסקים שלא יכולה
לעזור בכלום ,אתם ממשיכים להפעיל את תרחיש
הקורונה הזה ואתם כבר לא יכולים לצאת
מהתיאטרון של עצמכם.
עכשיו אתם רוצים לסגור את בתי הספר ולחייב
את כל הילדים להסתובב עם המסכות המצחיקות
האלה הרי אין לכך כל צידוק .אפילו אם נסתכל על
המקרים של חולים מאומתים ,איפה אפשר בכלל
להדבק היום כשיש סה"כ  1200חולים בכל הארץ
איפה אמורים הילדים להדבק?
במקום שתגידו סוף סוף הסיפור נגמר ,עבר,
תעזבו כבר סוף סוף את האנשים בשקט ,זה נגמר,
מספיק ! תנו כבר סוף סוף לאנשים את החיים
שלהם בחזרה ,תנו למפעלים כסף כדי שיוכלו
להמשיך לעבוד ,ותדאגו סוף סוף לעניינים.
תדאגו לכך שהאנשים לא יצטרכו להמשיך
להסתובב עם הסמרטוט הזה על הפרצוף ,מספיק
עם זה! זה הרי מסוכן לילדים ,זה מסוכן לזקנים
ולחולי ריאות ואת זה הייתם אמורים כבר לקרוא
ולדעת .וזה גם נותן אפס הגנה! הדבר היחיד שזה
משמש זה להמשיך ולתחזק את הכאוס שלכם ,זה
משמש אך ורק להשקפת העולם שלכם "הוי אלקים
אנחנו במצב ממש מסוכן".
לא! אנחנו לא במצב מסוכן ! גבירותיי ורבותיי
תתחילו סוף סוף לומר את האמת!
אני אתן רק דוגמא אחת ,בגראץ )עיר באוסטריה(
היו רק  24מקרי קורונה שהחלימו ,תוצאה סופית –
אפס! ועכשיו תסבירו לי למה צריך ללבוש שם
מסיכות בבתי הספר ,בגני הילדים ,ובכל מקום אחר
אין שום סיבה לכך גבירותי ורבותי.
תודה לה' שלאט לאט מתחילים עוד ועוד עיתונאים
שמקדישים מעצמם ,עושים מחקרים עצמאיים
ומפרסמים אותם ,וזו הבעיה שלכם שהם אומרים את
האמת!
גבירותיי ורבותיי ,מכיוון שדרדרתם את הכלכלה
לתחתית התהום ,עכשיו סוף סוף אתם חייבים לטפל
בזה כדי שנצליח להתרומם מהמשבר הכלכלי הזה
שהצלחתם ליצור ואיתו צריך להתמודד עכשיו.
אני מגישה את הבקשה הבאה :הממשלה נדרשת
להעניק לכל אזרח סיוע אמיתי שיחזיר את הכלכלה
למסלול.

תגליות חדשות על מספר המתים מקורונה.
לפי מחקר שפורסם לאחרונה באתר של ה-
 ,CDCרק  6%ממקרי המוות היו מקורונה בלבד,
ל 94%-האחרים היו בממוצע  2.5מחלות רקע.
כלומר מהמספר של  160,000מקרי מוות שפורסם
– רק  9,000מתו רק מקורונה .ומתוך ה9,000-
האלה  90%היו בגיל מתקדם ,כלומר מספר
הצעירים והמבוגרים ללא מחלות רקע שנפטרו
מקורונה בכל אמריקה הוא  900בני-אדם.
ובאחוזים 900 ,מתוך  330מיליון תושבי ארה"ב
הם  .0.0003% -והמידע הזה מוכיח כי הקורונה
היא הרבה פחות קטלנית ממה שחושבים...

האם וירוס הקורונה קטלני כמו שאומרים לנו.
מאת :דל ביגרטי.
בחדשות זה נראה כאילו אנחנו באפוקליפסה וסוף
העולם מגיע ,אבל כשיוצאים ממעגל החדשות
מגלים דברים מאד מעניינים.
בגילוי מדהים במאמר של הטלגרף ,הנתמך ע"י
רופאים ברחבי העולם  -וירוס הקורונה ירד מדרגה
של טיגריס לרמה של חתול ויכול לגווע ללא צורך
בחיסונים ...אפילו חולים קשישים בגיל 80-90
יושבים עכשיו ונושמים ללא עזרה .זו תגלית
מדהימה ,ובעצם זה תהליך טבעי של רוב
הווירוסים .יתכן שהוא הפך לפחות אלים או שאנחנו
מטפלים בזה יותר טוב.
יש נתון שהתקשורת מתעלמת מהעובדה שיש
ירידה של  90אחוז בתמותה במדינה לעומת מה
שהיו לנו רק לפני מספר שבועות .אבל יש נתון
ממש מדהים  -אם נסתכל על הגרף המציג את
מספר המתים בארה"ב מידי שנה נראה ברור כי יש

הקו השחור המציין את מספר המתים השנה עולה
בקפיצה מעלה בחודש מרץ .היינו אמורים לראות
את הקפיצה בחורף ,אז מדוע הקפיצה רק במרץ?
איך זה יתכן שהמגפה מתפשטת מינואר ומשך 3
חודשים אין לנו מתים? מה קרה במרץ שלפתע
אנשים החלו למות כמו זבובים?
בתאריך זה החל הסגר! ,ארה"ב הכריזה מלחמה
נגד הווירוס ,בפעם הראשונה בהיסטוריה אמרו
שאנחנו ננסה לעצור את הטבע והובילו לאחת
ממגפות הפאניקה הגרועות ביותר בכל הזמנים.
הינה ההחלטות שגרמו לזה:
א .על מנת שבתי החולים לא יקרסו בגלל שלא
ישארו מיטות לאשפוז העבירו חולים לבתי-אבות
ואני חושב שזו אחת הטעויות הגדולות בהיסטוריה.
ב .בדרך כלל נותנים לחולים אלה חמצן ,אך במקום
זאת שמו אותם עם מכונות הנשמה שהרגו 90%
מהחולים) .בתי חולים בארה"ב קיבלו  13אלף דולר
על כל חולה קורונה ו 39-אלף על כל מי שטופל
במכונת הנשמה(.
ג .לחולים במצב של קריסה לא עשו החייאה
בהתאם להנחיות הטיפול.
ד .נאסר השימוש בהידרוקסלוקווין בשעה שבכל
מקום בעולם דווח כי זה טיפול מאד יעיל.
רבותי ,מספר המתים לא קפץ בגלל הווירוס אלא
בגלל שאיזה אידיוט אמר שכולם הולכים למות
והכניס את כולם לפאניקה.
הקורונה היא פטנט רשום ,ד״ר ראשיד בוטאר
הקדמה :לא ניתן לרשום פטנט על דבר הקיים
בטבע כגון :עגבניה ,מלפפון ,חיה או וירוס .אך אם
לוקחים עגבניה ומהנדסים את הדנ"א שלה כדי
שתוכל להחזיק מעמד שנה על המדף – ניתן
לרשום על זה פטנט .כנ"ל גם אם לוקחים וירוס
ומשנים את מבנה הדנ"א שלו – ניתן לרשום על זה
פטנט.
למעשה נרשמו כפטנט מספר גרסאות ושיכלולים
של וירוס הקורונה לפני שנים ,האחרון נרשם
בנובמבר  2019כחודש לפני התפרצות הנגיף.
כאשר ספרו לי כי רשום פטנט על וירוס הקורונה
בחנתי את זה מקרוב ,וראיתי שקיים לזה פטנט ! אז
בדקתי אם יש רישום לפטנט לחיסון לקורונה והינה
קיים פטנט לחיסון מפני וירוס קורונה ,הוגשה
בקשה לרישום הפטנט בשנת  2014ואישרו אותה
בנובמבר  ,2019איזה תזמון מושלם!
פתאום יבואו ויגידו 'הנה הגיע המציל שלנו עם
החיסון!' וכדי שהילדים שלכם יוכלו לחזור לב"ס הם
יהיו חייבים לקבל את החיסון שבעצם גילו אותו
לפני  6שנים .ונחשו מי הבעלים של הפטנט הזה?
של ב.ג! מעניין נכון ?

מדענים מכל העולם נגד הונאת האנושות.
דל ביגטרי אשר מוביל את המאבק נגד החיסונים
מביא מדבריהם של מדענים מפורסמים.
ד"ר דידיה ראוט ,היה המנהל ביחידת המחקר

למחלות חדשות ,זיהומיות וטרופיות ,מרצה
למחלות זיהומיות בפקולטה לרפואה של
אוניברסיטת אייקס מרסיי ,דורג בין עשרת
החוקרים הצרפתים המובילים ע"י כתב העת
"טבע" ,פרסם מעל  200מחקרים מדעיים ,גילה
מעל  90חיידקים חדשים " -מכל הזיהומים
הנשימתיים ,נגיף הקורונה הוא כנראה הקל ביותר
לטיפול ,כך שבאמת אין סיבה להתרגש עוד .אין
שום סיבה להתרגש ולרוץ לייצר חיסון".
ד"ר פרנק אוריך מוגומרי ,נשיא אגודת הרופאים
בגרמניה ,נשיא פדרציית הרופאים העולמית -
"צעדי הסגר באיטליה לא הגיוניים ,מזיקים ,וצריכים
להפסק .איטליה כפתה הסגר ומשיגה את התוצאה
ההפוכה .הסגר לא האט את התפשטות הנגיף".
ד"ר שוקריט בהקדי ,מיקרוביולוג פרופ' לשעבר
באונ' יוהן גוטנברג במיין ,לשעבר ראש המכון
למיקרוביולוגיה והיגיינה רפואית ,אחד המדענים
המצוטטים ביותר במחקר בהיסטוריה הגרמנית -
"אנו חוששים שמיליון הדבקות בנגיף יובילו ל30-
מתים ביום ,אך  1000חולים גם כך מתים כל יום.
האמצעים בהם נוקטת הממשלה הם אבסורדיים,
מגוחכים ומסוכנים מאד .תוחלת החיים של
מיליונים מתקצרת ,נפילת הכלכלה מאיימת על
קיומם של אינספור בני אדם .ההשפעות על הטיפול
הרפואי הן נרחבות ,השירותים לחולים הזקוקים
להם מופחתים .ניתוחים מבוטלים ,המרפאות
ריקות ,צוותי בתי החולים מדולדלים ,כל זה ישפיע
עמוקות על כל החברה שלנו ,כל האמצעים הללו
מובילים להרס עצמי והכל מבוסס על שום דבר
מלבד הפחדה".
ד"ר ג'ואל קטנר ,רופא מרצה לבריאות בקהילה
מדעים וכירורגיה באונ' מניטובה ,קצין הבריאות
הציבורי במחוז מניטובה ,המנהל הרפואי של
המרכז הבינלאומי למחלות זיהומיות -
"מעולם לא ראיתי דבר כזה ,שום דבר שאפילו
מתקרב לזה .אני לא מדבר על המגיפה ,כי ראיתי
 30כאלה ,אחת בכל שנה .זה נקרא שפעת ונגיפים
אחרים שגורמים למחלות נשימה שלא תמיד אנחנו
מזהים .אך מעולם לא ראיתי את תגובת השלטונות
הזו ואני מנסה להבין מדוע".
ד"ר ג'ון יוניטס חבר באונ' הלאומית לרפואה,
מרצה לרפואה למחקר בריאות ומדינות של מדעי
נתונים ביו רפואיים בבית הספר לרפואה באונ'
סטנפורד ,מנהל המרכז לחקר מניעה של
סטנפורד-
"המצב היחיד שבה נבדקה אוכלוסייה שלמה
ששהתה בהסגר ,היתה ספינת השייט נסיכת
היהלום ,שיעור התמותה שם היה  1%ואוכלוסייה
קשישה ברובה ,שבה שיעור התמותה מקורונה
גבוה בהרבה.
אם לא היינו יודעים על נגיף חדש ולא היינו
בודקים אנשים בבדיקת פי סי אר ,מספר מקרי
המוות הכולל כתוצאה ממחלה דמוית שפעת לא
היה נראה חריג השנה .אולי היינו מבחינים
שהשפעת השנה מעט קשה מהממוצע".
ד"ר דיויד כץ ,רופא מנהל מייסד של מרכז
המחקר למניעה באונ' ייל " -אני חושש מאד
שההשלכות החברתיות הכלכליות ושל בריאות
הצבור של ההתמוטטות הכמעט מוחלטת של חיים
תקינים ,בתי-ספר ועסקים שנסגרו ואיסור
התקהלות  -יהיו ארוכות טווח והרות אסון יותר
מהנגיף עצמו .עסקים רבים לעולם לא יתאוששו,
האבטלה ,העוני ,והייאוש שסביר כי ייגרמו יהוו
קושי ממעלה ראשונה לבריאות הצבור".
ד"ר דן ימין דוקטורנט למחלות זיהומיות לשעבר
חבר סגל רשמי במרכז לניתוח מודלים של מחלות
זיהומיות באונ' ייל" :אתם רואים את התמונה?
מספרם האמיתי של חולים בנגיף בדרום קוריאה
הוא כפול מהמדווח ,כך שהסיכוי למות עומד על
חצי אחוז ,רחוק מאד מנתוני התמותה של ארגון
הבריאות העולמי של  3.4אחוז .וזו כבר סיבה
לאופטימיות זהירה".
פרופ' יורם לס ,לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות
בישראל חבר סגל וסגן דיקן לשעבר בבית הספר
לרפואה באונ' ת"א ,לדבריו נגיף הקורונה החדש
פחות מסוכן משפעת ,וכי אמצעי הסגר יהרגו יותר
אנשים מהנגיף .הוא גם מציין כי איטליה ידועה
בתחלואה האדירה מבעיות נשימתיות ,מעל פי 3
מכל מדינה אירופית אחרת .הוא אומר לכם שבתי
החולים שם איומים ,וכי הם לא האנשים הכי
בריאים.

ד"ר פיטר גוטשה ,מייסד קבוצה החוקרת הונאות
מדעיות ברחבי העולם ,מזה עשורים .מדובר
במדען מבריק שפרסם למעלה מ 75-מאמרים
בכתבי העת הרפואיים " -מה אם הסינים לא היו
בודקים את החולים שלהם כנגד נגיף הקורונה או
שלא היו מבצעים בדיקות? היינו ממשיכים בחיינו
ללא הגבלות ,מבלי לדאוג מפני מקרי מוות פה ושם
בקרב קשישים ,כפי שאנחנו רואים בכל חורף .אני
מומחה ברפואה פנימית ועבדתי במשך שנתיים
במחלקה למחלות זיהומיות ,כל עמיתיי רואים
במגפת הקורונה מגיפה של פאניקה.
זוכרים את הבדיחה על הנמרים? מדוע אתם
צופרים ? כדי להרחיק את הנמרים .אבל אין כאן
נמרים ! טוב ,הם ברחו"...
אתם מבינים? פיטר גוטשה מזהיר אותנו .הוא
אומר שמופעלים אמצעים דרקוניים שאינם
מוצדקים .אנו רואים את מספרי המתים כל שנה
ואין כאן משהו חדש .ואז הם יגידו שזה בזכות
הסגר והבידוד .ואם ניתן לזה להמשיך לא רק
שיכפו עלינו חיסונים בכל פעם שיהיה לנו נגיף
בעתיד ,בכל עונת שפעת חדשה נצטרך להיות
בהסגר ,כי המספרים נראים מאד דומים.
הבאנו את דבריהם של מדענים ברחבי העולם
הנוטשים את הספינה של אב"ע ,המדענים
שמוכיחים לנו כי מה שקורה היום זו הונאה נגד
האנושות.

הפגנות נגד הסגר והחיסונים.

בריטניה וגרמניה יוצאים בהפגנות נגד הסגר
והחיסונים .בהפגנות נכחו רבבות בני אדם.
מתוך דברי הנואמים:
ברוכים הבאים להפגנת החופש הגדולה ביותר
בהיסטוריה של אירופה .אתם כולכם פה בגלל
שאתם אוהבים את הילדים שלכם! אנחנו אוהבים
את הילדים שלנו! אנחנו אי של שפיות בעולם של
שיגעון! הבריאות שלנו תחת מתקפה של פשע
מאורגן שמשתמש בווירוס דומה לשפעת כדי ליצור
פאניקה מאסיבית וסגר כלכלי.
כשראש ארגון הבריאות העולמי מכריז על מגיפה
כשיש לך סיכון של אחד למיליון למות מקורונה ,לא
היה כל צורך להכריז על מגיפה .זה ממש פשע!
ממשלות אוהבות מגיפות מאותה סיבה שהם
אוהבים מלחמות ,כי זה נותן להם את האפשרות
לשלוט על האוכלוסיה שאחרת האוכלוסיה לעולם
לא היתה מסכימה!
אנחנו צריכים לקחת חזרה את השליטה
מהממשלה ,מהמדענים והרגולטורים המושחתים,
אסור לנו לאבד שליטה על הגוף שלנו!
אתם רואים בעיתונים שלכם שהמדענים מספרים
כמה מעט הם יודעים על הווירוס הזה ,איך הם
יכולים להכין חיסון לווירוס שהם לא מבינים?
תזכרו לא להסכים לחיסון החדש! זה חיסון
שמעולם לא נעשה קודם לכן ,אף חיסון לא הוכח
כבטוח ,אין אף חיסון שהוכח שהוא יעיל!
אם יכפו את החיסון הזה על  7.5ביליון אנשים,
מה יקרה אם הווירוס פשוט ישתנה כדי ליצור
עמידות חיסונית ,אבל כבר לא נוכל להוציא את
החיסון הזה מהגוף שלנו!
הם רוצים שנאמין שהרשויות הם בעלי הכח,
לרשויות אין שום כח! זה רק הכח שאנחנו נתנו
להם ,האם נסכים לכל זה? – לא!
מה שעשינו כל שנה מאז בריאת האדם – פשוט
נותנים לווירוסים האלה לסיים את המהלך שלהם
עד שמגיעים לחסינות עדר.
אם אנחנו נמשיך לתת לפסיכופטים להכתיב לנו
את חיינו זה לא יגמר בטוב ,לכל אדם בארץ הזאת
יש זכות לקול בדמוקרטיה אמיתית!
על זה אנחנו נלחמים עליו למען החופש!

מי יגיע לגהינום.

המצגת "כולכם תישאו באחריות" ,ג׳ון זיגלר
עיתונאי במחוז ונטורה בקליפורניה אומר את כל
האמת בפרצוף של ״נבחרי הציבור״ על ״מגפת״
הקורונה והנזק שיצרו .תאריך .23/6/2020 -
מחוז ונטורה היה במצב מעולה וממשיך להיות
במצב מעולה ,אמרתם שיהיו לנו  500מאושפזים
ליום ,תיקנתם אח"כ ל 300-ביום ,ועדיין לא הגענו
לזה אפילו יום אחד ,בקושי מגיעים ל .200-יש לנו
פאניקה על סה"כ  500מאושפזים במחוז עם 8
בתי-חולים.
אתם יודעים לעשות חשבון? אתם יכולים לעשות
חשבון פשוט ולהבין את המצב פה? זה לא משבר

אבל אתם יצרתם אותו! .יש לנו  43נפטרים אבל
גמרתם את החיים כאן ,כולכם צריכים להתבייש
וזה לעולם לא ישכח ,אתם כולכם תישאו באחריות
בסוף ,בחיים האלה או בעולם הבא ,וכאשר תמותו
– תגיעו לגהינום ונחשו מה? לא תמותו מקורונה...

 3קורונה בארץ.
הסגר שלא בסדר.
מתוך "הקורונה לא מהווה איום על האנושות וחבל
שבגללה סוגרים את העולם" ,עם ד״ר אמיר שחר.
ד"ר אמיר שחר הוא מבכירי הרופאים והמדענים
בארץ .הוא עומד בראש רשימה של כמאה ועשרים
רופאים ,מדענים ומומחים לאפידמיולוגיה )תורת
המגפות( וביניהם חתן פרס נובל מייקל לויט
שחתמו על מכתב שקורא לממשלה להימנע מסגר.
ד"ר שחר הוא ממייסדי מקצוע הרפואה הדחופה
בישראל .לפני יותר מ 30שנה הקים את חדר המיון
בשיבא .ומאז הספיק לעבוד בשב"כ תקופה ארוכה.
מלפני כשנתיים הוא מנהל חדר מיון בביה"ח לניאדו
נתניה בקו החזית של המלחמה בקורונה.
ש .אתה נגד סגר בכל מצב?
ת .לגמרי ,לגמרי כי אין שום הוכחות או עובדות
שסגר מונע מגפה.
ש .אתם קורסים תחת העומס?
ת .אנחנו לא קורסים תחת העומס.
ש .ההיסטריה מיותרת?
ת .מיותרת לחלוטין .אנחנו יודעים איך לטפל
בחולים קשים ,התמותה ממנה היא לא חריגה
ביחס למחלות ויראליות אפידמיות אחרות,
וההיסטריה מיותרת לחלוטין .מדינות שהטילו סגר
לא הצליחו בבלימת המגפה ,יותר ממדינות שלא
השתמשו בצעד הזה .אין הוכחה שסגר מוריד
תמותה ,ובאופן פרדוקסלי הוא אפילו גורם
לתמותה גבוהה יותר .כי הוא מאריך את משך
הזמן שבו אוכלוסיות בסיכון חשופות לנגיף.
ההתייחסות לנגיף הזה ולאיום שכביכול נשקף
ממנו יצאה מכל פרופורציה,
אני חושב שעוד העולם יסתכל אחורה וישאל את
עצמו איך התנהלנו בשנת  2020בתמיהה ,איזה
טיפשים היינו.
ש .האם אתה מכחיש קורונה?
ת .חס וחלילה ,קורונה היא מחלה חדשה .היא
פוגעת רק במתי מעט ,בחלשים ,והיא לא מהווה
איום על האנושות ,וחבל שבגללה סוגרים את
העולם.
ד"ר שחר מייצג גישה שהולכת ותופסת תאוצה
לאחרונה ,על פיה השיא של המגפה כבר
מאחורינו ,וכעת היא פשוט עוד מחלה שצריך
ללמוד לחיות איתה .הקריסה של בתי החולים בגל
הראשון התרחשה רק במעט ערים בודדות באטליה
ספרד וארה"ב ,וגם שם זה קרה בגלל ניהול כושל,
אותה הסיבה שלדעתו שלחה אותנו לסגר מיותר
בגל הראשון.
ההתנהגות היתה חרדתית ,לא מבוססת עובדות.
היועצים שנתנו עצות שם לא היו אנשים מקצועיים.
המרוץ אחרי  3000מכונות הנשמה היה ללא בסיס.
רשימת החולים הקשים מנופחת בגלל שינוי של
הגדרה ,הם לא חולים קשים! הם לא נזקקים לשום
דבר ! חולה שהיה לו ריווי חמצן  93היה נחשב לקל
והיום הוא קשה.
בישראל הגיל הממוצע של נפטרי הקורונה הוא 81
ולרובם מחלות רקע ,לעתים מחלות רקע קשות .אבל
כל עוד מדובר בחולה שנדבק בקורונה הוא ייספר
כנפטר קורונה .אנשים בני  100 90נפטרים לא בגלל
הקורונה אלא עם קורונה .נפטרים כי יש להם מחלה.
אני חושב שצריך יותר לשקף את הנתונים כולל
הנתונים של סיבות הפטירה.

ועוד דבר מעניין שלא תשמעו מרופאים
שמדברים למצלמה – ד"ר שחר סבור שחלק
מבהלת הקורונה נובעת משיקולים כספיים של בתי
החולים" .כשאתה רוצה להשיג תקציב אז אתה
מביא את הדברים לרמת קיצון".
ד"ר שחר דוחה את הטענה שהעלייה המחודשת
במספר החולים מסכנת את בתי החולים ומכנה
זאת  -מגיפה של בדיקות.
חד משמעית  -הבדיקות מייצרות אותנו כמדינה
חולה .אם לא נעשה בדיקה החולים הקשים יגיעו,
כל השאר יעברו את המחלה ,יפתחו חיסוניות
ותיגמר המגפה...

נבוטה על הראש.
מתוך "האמת של קורונה" .דני וידיסלבסקי מראיין
את פרופ' יורם לס מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר.
ש .היו עוד מגיפות בהיסטוריה כמו לקורונה?
ת .ב 2009היתה "מגיפת שפעת החזירים" ,בדיוק
כמו עכשיו ,מיליארד בני אדם נדבקו בשפעת ההיא
ולא קרה להם כלום .למה? בגלל שהגוף שלנו עוצר
את מגיפה ,הגוף שלנו! הנוגדנים! לא הממשלה,
לא ביבי ולא אף אחד עצר את המגיפה ,הנוגדנים
האלה באים על הנגיף ,גוברים עליו והופכים אותך
למחוסן .ומה יש לנו היום? הפרסומים יצרו מפלצת
חרדתית אדירה.
ש .מי מרוויח מהבהלה הזו?
ת .כמו שאמרתי התופעה היא עולמית ,נוצרה פה
היסטריה מפלצתית ללא ספק בגלל התיקשורת.
אמרו שעומדים למות שלשה מליון ישראלים וביבי
מטפח את זה ,הוא הופיע יום יום לפני האומה,
"מאז ימי הבינים לא היה כדבר הזה" – מה זה? זה
ראש ממשלה? במקום להרגיע את הציבור ולהביא
את הנתונים הוא משגע את המדינה .היום דיברתי
בטמבליזיה אחד אומר לי 'הגופות מתגלגלות
ברחובות '...איזה שטיפת מוח ,אנשים לא
מסתכלים על העובדות  -מת אחד מקורונה) ,אז(
הוא לא מת מקורונה ,בית החולים הודיע שהוא
עבר החייאה בגלל אירוע לבבי .כל שנה מתים
בישראל  45אלף בני אדם .הקורונה נמצאת עכשיו
אצלך ,היא נמצאת בכל מקום ,היא מתפזרת כמו
בכל מגיפה רגילה.
ש .אז זה שקר לשים עם שלם בבידוד?
ת .מה שקורה עכשיו זה מוגזם על פי כל קנה מידה
אפשרי ,המספרים שביבי חושב שהם נכונים הם פי
מאה יותר קטנים .צריך להתנהג כמו במגפה רגילה
של שפעת ,חצבת וכו'.
ש .למה בשפעת אין סגר וסוגרים בתי ספר?
ת .זו שאלה שכבר חודש אני שואל ,שפעת זה
מחלה קשה ,ובהחלט יש דברים חשובים מאד
לעשות אותם ,למשל בבתי אבות לשים גדר תיל
עם שומר ואף אחד לא נכנס אם אין לו תעודה
שהוא נקי .קבוצת הסיכון צריכה להיות מבודדת,
לא כולם .אם הקורונה נכנסת לבית אבות ...גם
באמריקה שמה היו רוב המתים ,אם נכנס קורונה
או שפעת זה אותו הדבר ,היינו הך ,לבית אבות זה
יכול לגרום באמת לתמותה.
אבל אם אותו נגיף יכנס לגדוד בצנחנים שהייתי
שמה רופא ,אף אחד לא יהיה חולה ,אולי לשני
חיילים יהיה קצת שיעול קצת חום לוקחים אקמול
ונגמר העניין .כמו בכל שפעת.
ש .מתוך מיליון איש עד גיל  ,50כמה ימותו מזה?
ת .תראה המספרים בגרמניה ,סליחה על הביטוי
הם מגוחכים יחסית למה שקורה פה ,יש  80מליון
איש ומתוכם מתו כמה עשרות שהיו כבר בסיכון,
אלה שנפטרו הם לא חיילים בגדוד ,הם עם בעיות
לב ,סרטן ,תרופות כימותרפיות ,אז באה אליו
הקורונה ואומרים הוא מת מקורונה ,הוא לא מת
מקורונה! בכל מקרה הרוב המכריע של הנפטרים
הם בגילאים המבוגרים.
ש.למה בי"ס סגורים ,אם ילדים כמעט לא נדבקים?
ת .זה שאלה ,אבל כשיש היסטריה מפלצתית אז
סוגרים את הכל .המצב היום בעולם הוא כל כך
חמור שאולי יש אדם אחד שיכול להחזיר את
המערכת לשפיות ,אם נשיא ארה"ב היה מדבר
לעניין עם הנתונים ומסביר לכל העולם את
המספרים  -תראו מתים מעט מאד אנשים...
בחוביי )בסין( יש  70מיליון בני אדם ומתו 3200
ורובם אתה יודע היו עם סרטן או מחלות רקע,
סה"כ מתים מעט מאד אנשים ,זאת לא המגיפה
השחורה ,זה לא אבעבועות שחורות ,זה סוג של
מגיפת שפעת .יכול להיות שהיא במשהו יותר
מסוכנת ממגיפת שפעת רגילה ,אבל זה אותו סדר
גודל ביחס לכל האוכלוסיה.
באיטליה אומרים ואוו מתו  5אלף איש ,אבל
בשפעת האחרונה מתו שם  25אלף ,פי חמש יותר
מהקורונה נכון להיום.
למגיפה הזו קראתי "מגיפה עם יחסי צבור",
המגיפה קבלה מימדים מפלצתיים שהם לא
מוצדקים .הרבה יותר ימותו מדיכאון ומהתקפי לב.
אתה יודע יש מליון אנשים ,רבע מכוח העבודה
בישראל חרב עליהם עולמם! נשבר מטה לחמם!

ראש הממשלה ישלם מחיר כבד שנבוא איתו
בחשבון הרפואי שיתבררו המספרים והאמת.
הדבר הזה עולה למדינת ישראל יותר ממיליארד
שקל כל יום! אני יודע שכל המגזר של העצמאים
מתרסק.
ש .מאה אלף משפחות יפשטו את הרגל.
ת .תחשוב על משפחה אחת ותכפיל במאה אלף
ועל מה? על משהו שהוא דומה לשפעת .ודבר
נוסף – כדי שהעם יחיה חיים נורמליים צריך לשלם
מחיר גם של חיי אדם ,האם בגלל תאונות הדרכים
נסגור את הכבישים? אין אפשרות אחרת .זה מעגל
החיים.
ומה עם חולים אחרים שמגרשים אותם מבתי
חולים לא מטפלים בהם .כמה חולי קורונה אתה
חושב שיש בישראל? בכותרות מספר חולי
הקורונה זינק מ 800-ל 900-הם בכלל לא חולים.
מתוך האלף האלה שיש עכשיו יש אולי  40איש
שצריך לטפל בהם באמת ואגב אלה המספרים גם
בשפעת .כל שאר ה 95%-אקמול קצת חום ,שיעול
ובזה זה נגמר.
ש .איך יש לך אומץ להגיד את האמת ?
ת .בגלל העובדות .אני לא מפחד מאף אחד ,ברגע
שאני רואה את המספרים ואני מתרשם מהם כאיש
מדע בלי רגשות ,אני לא רץ להיות ראש ממשלה,
אז אני אומר את האמת.
גם השפעת שתבוא בסתיו ,איך היא מתחסלת?
הרי  80%לא מחוסנים? כולם מקבלים ,והגוף
מפתח את החיסון ובזה נגמר העניין.
יש מצב ידוע ברפואה בחולים קשים ,נותנים להם
תרופות ולפעמים התרופה הורגת את החולה ,פה
לחולה יש מחלה קלה אז למה אתה שם לו נבוטה
על הראש...

הם משקרים גם במספרים.

מאת :יענקי פרבר ,כ' אלול תש"פ 09/09/2020
חבר ועדת הקורונה ,ח״כ יואל רזבוזוב ,פנה יחד
עם  120אנשי רפואה ומדע מובילים בישראל,
פרופסורים בעלי שם עולמי ,מנהלי בתי חולים,
אפידמיולוגים ,מנכ״לי קופות חולים ומנהלי חדרי
מיון במכתב לראש הממשלה ,שר הבריאות
ופרויקטור הקורונה בדרישה לבצע ספירה מחודשת
של כמות נפטרי הקורונה בישראל.
במכתב נאמר" ,השבוע בוועדת הקורונה נחשפנו
לממצאים מדאיגים ביותר .ע״פ הנחיית משרד
הבריאות לבתי החולים ,כל אדם שנפטר בבתי
החולים מכל סיבה )סרטן ,מחלת לב ,אלצהיימר
וסיבות תמותה נוספות( ובגופו יש גם את נגיף
הקורונה ,סיבת המוות העיקרית שתירשם בדוח
תהיה נגיף הקורונה .ממצאים מדאיגים אלה
מטילים ספק על כל דרך הרישום של בתי החולים
ביחס לכמות הנפטרים מנגיף הקורונה בישראל.
ע״פ הערכות המומחים ,לפחות  30אחוז מהאנשים
שרשומים כנפטרים מקורונה ,סיבת המוות
העיקרית שלהם היא לא קורונה".
חבר ועדת הקורונה ויוזם המכתב ,ח״כ יואל
רזבוזוב" :במשך  5חודשים בוועדת הקורונה אנחנו
מרגישים שמשהו לא כשורה ,שמישהו לא מציג
לנו את כל הנתונים ואת כל האמת .היום אנחנו
מבינים שכל שיטת הספירה של הנפטרים מנגיף
הקורונה הייתה שגויה מיסודה .מדובר בהתנהלות
שערורייתית של משרד הבריאות ,שמשליכה באופן
ישיר על קבלת ההחלטות בממשלה ,שמובילה
אותנו פעם אחר פעם לסגרים ולהרס הכלכלה
הישראלית .גם הסטטוס של ישראל בעולם )מדינה
אדומה/ירוקה( מושפע כתוצאה מהנתונים הללו,
ומשפיע באופן ישיר על הטיסות  -התיירות והסחר
של מדינת ישראל".

הסגר הורג יותר מהקורונה .פרופ' אשר אלחיני
פרופ' אשר אלחיאני מנכ"ל מאוחדת ומנהל בי"ח
מאיר לשעבר -
"לדעתי כאיש בריאות ,כרופא משפחה ,כמנכ"ל
קופה לשעבר ,כמנהל בי"ח לשעבר  -הסגר דוחה
את המחלה ואולי הוא אף מחמיר אותה .הסגר הוא
לא פתרון ,הסגר הורג יותר אנשים מאשר
הקורונה .הסגר מכניס לבדידות ודיכאון ,גורם
לאבטלה ,ואנחנו יודעים שהאבטלה הורגת ,אנחנו
יודעים שהבדידות היא המחלה מספר אחד בעולם.
הנשק הכי חשוב זה אמינות ,אנשים מאמינים
למה שהממשלה אומרת ,במה שהממשלה עושה,
כשאתה מאבד את האמינות הזאת ,כשאתה אומר
אני עושה סגר לעם ישראל אבל לא לראש
הממשלה ולא לנשיא המדינה ,אז אתה מאבד את
האמינות .כשאתה אומר שהסגר הזה הוא
לתפילות ולא להפגנות אתה המאבד את האמינות.
בשבדיה אמרו יש כלל אחד לכולם ,מגבלה של
חמישים איש זה לבי"ס ,להופעת תרבות ,לתפילה,
להפגנות ולכל דבר .אבל כשאתה אומר לכל
אוכלוסייה יש סגר אחר אז שואלים למה? איפה
ההיגיון? ואם אין הגיון אני לא מקשיב.
אז מה צריך לעשות? לאפשר למשק להמשיך
לעבוד ,לחזק את מערכת הבריאות .בזבזנו המון
חדשים ,אם היינו משקיעים  10%ממה שבזבזנו
על הסגר במערכת הבריאות  -היינו מקבלים
מערכת בריאות בריאה לעוד כמה שנים.

משחקים עם הנתונים.
קטעים מתוך "סגר שני" ,עיתון "משפחה" ו' תשרי
תשפ"א ,מאת מיכל איש שלום.
* משרד הבריאות פרסם על ילדה פלסטינית בת 6
שנפטרה מהקורונה .האם ברשימת הנפטרים
נכללים רק תושבי ישראל? מבית החולים נמסר כי
היא החלימה מהקורונה ,אך נפטרה ממחלה
סופנית שבה הייתה .לדעת מומחים מספר
הנפטרים מנופח ב 30%-ממספר האמיתי.
* התפוסה במחלקות הקורונה בארץ היא 63%
בלבד.
* המצב הקשה בבתי החולים נובע במידה רבה
מהמלחמות בין משרד האוצר מול משרד הבריאות.
פרופ' זאב רוטשטיין ,מנכ"ל בית-חולים "הדסה":
תגבור הצוותים הרפואיים יכול היה למנוע את
הסגר" ,הדסה" ו"שערי צדק" אינם בחשש לקריסה,
אך תוספת כוח-אדם היתה מאפשרת לרענן את
הצוותים השחוקים.
* לפי אב"ע הגדרה של חולים קשים היא מי שריווי
החמצן בדמו נמצא מתחת ל .90בארץ ההגדרה
היא  ,94למה להחמיר יותר מהסטנדרט העולמי?
ולעוות את מספר החולים.
* בדיקות ה PCRלזיהוי הנגיף מבוצעת ע"י הכפלה
סימני הנגיף ,בגרמניה ההגדרה היא  30פעם,
בארץ ההכפלה היא  37פעם! במשרד הבריאות
סבורים כי ההכפלה הנוספת מזהה אנשים שליליים
כמי שנדבקו במחלה.
* רגישות מכונות הבדיקה מזהה וירוסים מתים,
כלומר גם מי שנדבק והחלים – עלול להזדהות
כחיובי ,ובגלל זה הפסיקו את הבדיקות כדי
להשתחרר מהבידוד.
* מדענים העירו כי בגלל ריבוי גבוה מאד של
הבדיקות בישראל – המכונות עלולות לזהות סימני
וירוס מבדיקות קודמות ולתת תשובה חיובית
לשליליים.
* לפי הסטטיסטיקה התמותה בארץ היתה קטנה
יותר לעומת  5שנים קודמות בתקופה המקבילה.
* בארה"ב מצאו כי בגלל ההפחדות והסגר מתו
מעל  25אלף איש!

יש טיפול יעיל בקורונה ,מאת ד"ר זלנקו.ו.
ד״ר ולדימיר זלנקו ,רופא יהודי-חרדי מניו יורק,
מנהל רפואי במונסיי של רפואת המשפחה.
ד"ר זלנקו טוען כי הצליח למצוא את התרופה
לקורונה והניסוי שערך הוכיח יעילות פי  5לעומת
אלה שלא קיבלו את הטיפול.
ד״ר זלנקו פירסם את מחקרו במכתב פתוח
שהתפרסם בארה"ב .המחקר תורגם ל 15-שפות,
גם בעברית ובאידיש .ניתן לקרוא את המחקר:
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סרטו של ד״ר זלנקו עם מסר לעם ישראל בנוגע
לקורונה ,לטיפול ולתרופה- .

שלום ,כאן ד"ר זלנקו שנה טובה וגמר חתימה
טובה .זה מעציב אותי שאני צריך לצלם את
הסרטון הזה לתושבי ארץ ישראל .ניסיתי לדבר עם
הממשלה ושר הבריאות שלכם אך דחו אותי .הדרך
שבה מגיפת הקורונה מטופלת בארץ ישראל היא
פשע.
זה מאד מעציב אותי לשמוע שכל כך הרבה
אחים ואחיות שלנו מתים ללא צורך ,יש טיפול מאד
יעיל .בבקשה ,אל תקשיבו לממשלה שלכם ,הם
מציבים שיקולים פוליטיים וכלכליים על פני החיים
שלכם .רפואה שלמה ושה' יברך את ארץ ישראל
וכל היהודים .

 4חיסונים.
חיסונים בלי הצלחה.
"חיסון הקורונה" דל ביגטרי עם רוברט קנדי הבן.
)הערה :ישנם זנים שונים השייכים לוירוס הקורונה,
לחלקם תסמינים קלים בלבד כגון הצטננות,
הראשון התגלה לפני כ 50-שנה(.
משך  30שנה ניסו לפתח חיסון לנגיפי קורונה
ללא הצלחה .הושקעו מיליארדי דולר במאמצי
הפיתוח .בשנת  2012באחד הניסויים ניתן החיסון
ל 35-ילדים ,הם נעשו חולים יותר מהילדים הלא
מחוסנים ,ושניים מהם נפטרו.
ב ,2014-המכון הלאומי לבריאות בניהול פאוצי
פיתחו חיסון לקדחת הדנגי )קדחת הנוצרת
כתוצאה מעקיצת יתוש ונפוצה באפריקה ובאסיה(,
בניסויים הקליניים נמצא כי המחוסנים נהיו הרבה
יותר חולים כאשר נחשפו לנגיף ,אבל הם התעלמו
מזה ,הם נתנו את החיסון למאות אלפי ילדים
בפיליפינים וכאשר קדחת הדנגי הגיעה ,הילדים
האלו נהיו חולים להחריד ,שש מאות מהם מתו.
אנשים הועמדו שם לדין פלילי בגלל זה.
כל חיסון ולא משנה איזה ,חייב להיבדק קודם על
בעלי חיים כדי לוודא שאין תופעות לוואי או זיהום
קטלני וזה נראה לי מאד פזיז שנותנים לחברות
האלו לדלג על ניסויים בבעלי חיים וללכת ישר
לניסויים בבני אדם.
יש כרגע  30מוטציות )סוגים( של וירוס הקורונה,
ואם כולם יקבלו את החיסון ,אז כאשר יגיע שוב
נגיף ,אנשים אשר קיבלו את החיסון עלולים לפתח
תגובת נוגדנים מוגברת וזה עלול לחסל את המין
האנושי...
מה היא גילתה שהם לא רוצים שנדע על החיסונים
שלום ,שמי הוא ג'ודי מיקוביץ ,אני ד''ר לביוכימיה
וביולוגיה מולקולרית .עשיתי מחקר על מחלת
הסרטן במכון הלאומי לחקר הסרטן במרילנד
משנת  1980ועבודתי היתה ליצור את האינטרפרון
אלפא ,החיסון הטיפולי הראשון לריפוי מחלת
הסרטן .ב  31/3/1980זה פורסם בטיים מגזין.
במסגרת עבודת הדוקטורט שלי מצאנו את הווירוס
הגורם למחלת האיידס וזה גרם לשינוי התפיסה
המקובלת בזמנו למחלה זו.
ב 2009-עבדנו על מחקרים בנושא האוטיזם,
תסמונת העייפות הכרונית ,לימפומה ,לוקמיה ,איי
אל אס ומצאנו את הגורמים למחלות קשות אלה,
המחקר שלנו פורסם באחד המגזינים המדעיים
הטובים בעולם ,המחקר גילה כי  25מליון
אמריקאים הודבקו בווירוס שיצא מהמעבדות לבני
אדם במנות דם וחיסונים מזוהמים.
פוטרתי ,נשלחתי לכלא ללא עילה וללא כל זכויות
אזרח ,פשוט גררו אותי מהבית באזיקים ב
 .18/11/2011אמרו לי  -תגידי לכולם שזה טעות
ותוכלי ללכת הביתה ,סירבתי ובזה סיימתי את חיי
כמדענית .תודה לאל על אמונתי ,על בעלי ועל
המטופלים שלי שלא עזבו אותי .התשוקה שלי לא
היתה לכסף ,מדענים לא עושים הרבה כסף.
התשוקה שלי היתה לעזור לאנשים ,ומטופליי
מעולם לא עזבו אותי.
יש בית משפט פדרלי שמפקח על פגיעות
מהחיסונים ,והוא יותר מושחת מכל מה שאי פעם
תוכלו לדמיין ,והם עושים כל מה שהם יכולים כדי
להסתיר מהצבור שכל זריקה וזריקה – פוגעת
בכם ! כדי לחיות חיים בריאים תמנעו מלכפות
עליכם לקחת תרופות רעילות 95% ,מהתקשורת
נשלטת ע"י תעשיית התרופות ,והפוליטיקאים
שלנו ...אנחנו צריכים לחפש את האמת ,עם כל
'הטיפשות' הפכנו את הרופאים לאלים שלנו!...

החיסונים הם הליך רעיל ומסוכן ,ד״ר ג'ון ברגמן
הם מנסים להעביר חוק בקליפורניה למתן חיסונים
בכפייה על כולם ,גם למבוגרים .אז בואו נסתכל על
ההליך הזה של החיסון ,האם יש לנו את הילדים
הכי בריאים בעולם?
או שיש לנו את הילדים הכי מחוסנים בעולם?
יש לנו את הילדים הכי חולים בעולם!
אם יש לכם ילד שנולד בניו ג'רזי היום ,יש לו
סיכון של  1מתוך  27שיהיה אוטיסט .אולי שמעתם
שאוטיזם לא נגרם מחיסונים – אוטיזם כן נגרם
מחיסונים!
ואוטיזם היא רק אחת מהמחלות שהילדים שלנו
סובלים מהם .מה עם הפרעות קשב וריכוז? מה ם
בעיות מעיים ועיכול? מה עם דכאון ,חרדה ,מה עם
מחלות עור ,מה עם כל האלרגיות ,אסתמה? כל
אלה הם תגובות שונות לרעלים .יש לנו את
האוכלוסיה הכי חולה שהעולם ראה אי פעם.
אם תשאלו הורים כמה חיסונים הילדים שלהם
מקבלים  -האם אתם קולטים שזה  74מנות של 17
חיסונים שונים!
הידעתם שב– 1986העבירו חוק שפטר את
ייצרני החיסונים מכל אחריות בגלל שהם כמעט
פשטו את הרגל .זריקת הדיפיטי ,האמאמר ,הפוליו
גרמו לגל של תביעות ענקיות עקב הפגיעות
והנזקים שנגרמו מהחיסונים .הרופאים שמזריקים
לכם את החיסון לא נושאים יותר באחריות .החיסון
הוא הליך רפואי מסוכן ורעיל שנכפה עלינו ללא
פיצוי אם הגוף שלנו נפגע .זה נשמע הוגן או צודק?
יש לנו באמריקה תוכנית חיסונים הכי
"משוכללת" בעולם ,כל ילד עד גיל שנתיים מקבל
 32חיסונים! אז למה יש לנו את שיעור התמותה
הגרוע בעולם של תינוקות? ומה עם הארצות
האלה שיש להם שליש מהחיסונים שיש לנו? האם
יש להם יותר חצבת ,האם יש להם יותר פוליו ,האם
יש להם יותר אבעבועות רוח או טטנוס? לא!
יש לנו חברה חולה בגלל כל החיסונים .האם
החיסון הופך אותנו ליותר בריאים? תגידו לאנשים
האלה להתעורר ,להשתמש בנתונים אמיתיים,
ולהפסיק להתבסס על הפחדה כדי לייצר שוק רווחי
למוצר רעיל .אנחנו צריכים לקחת חזרה את
הבריאות שלנו ,ואת השלטון שלנו.

חיסון השפעת הורג יותר מהקורונה.
מתוך "האם שמתי את עצמי בסיכון רב יותר כאשר
קיבלתי את חיסון השפעת" מאת דל ביגטרי

לא תאמינו איזה גילוי מזעזע ,לפי ה CDC-שיעור
התמותה מקורונה הוא  .0.26%ועכשיו מנסים חזק
לדחוף לנו את החיסון לשפעת כי לא רוצים את
חולי שפעת וקורונה באותו זמן ,אז תראו מה מצאנו
לגבי החיסון לשפעת שהוא החיסון הכי נפוץ
בארה"ב ,לפי תוצאות ניסויי של חיסון השפעת
שיעור התמותה הוא  - 0.6%פי  2מנגיף הקורונה!
חיסון השפעת שדוחפים להציל את אמריקה יותר
קטלני מווירוס הקורונה!
אגב,
פורסם היום )ו' תשרי תשפ"א( כי אחת החברות
המובילות במרוץ לפיתוח חיסון לקורונה הפסיקה
את הניסוי כי החיסון גרם לשיתוק בעמוד השדרה
לשתי מתנדבות.
בניסוי של חברת תרופות אחרת פורסם כי עקב
תופעות לוואי קשות מהחיסון שלה מניית החברה
צנחה ב 19%-בשל חשש המשקיעים ממידת
יעילות החיסון שנמצא בפיתוח.
מי מתנדב לניסוי הבא?
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חיסונים בכפיה.

מתוך המצגת " -הם רוצים לחסן אתכם בכפיה".
ללא כל ידע רפואי הפך ב.ג .אחד האנשים
העשירים בעולם למשפיע והמקדם הכי גדול בעולם
של חיסונים ושליטה באוכלוסייה.
הקרן של ב.ג .מממנת את אב"ע ,המכון הלאומי
לתרופות ,המרכז לשליטה במחלות )(CDC
והאו"ם) .זוכרים את נאומו המפורסם של ראש
הממשלה מנחם בגין ז"ל" :נכנס או"ם – יצא מום"(.
ועכשיו ב.ג .אומר – אם לא נקבל חיסונים המוניים
יכול להיות שלא נוכל להתקבץ בקבוצות!
כל צוות התמיכה של נשיא ארה"ב דונלד טרמפ
מקדמים את תוכניתו של ב.ג .לחיסון .ראש הצוות
הוא ד''ר פאוצ'י הנמצא במועצת המנהלים של ב.ג.
ובהרצאתו לקהל באוניברסיטת ג'ורג'טאון בשנת
 2017אמר "אין ספק כי תהיה התפרצות מפתיעה
של מגפה''.
כיום ד''ר פאוצ'י טוען כי הווירוס ימשך עד שיהיה
לו חיסון .ראש ממשלת אוסטרליה אומר זהו אורח
חיינו והדרך היחידה שלנו לצאת מהבית היא לקבל
את החיסון .אין שום הוכחה שחיסונים הם הפתרון,
ה CDC-הודה בבית המשפט שאין לו הוכחות
לטענה כי החיסונים אינם גורמים לאוטיזם ,מדענית
בכירה באו''ם הודתה שחיסונים הורגים אנשים!
אז הגיע הזמן לחשוב ברצינות! האם תרשו
לממשלה שלכם לכפות עליכם חיסונים בכח?
הפתרון הסופי )*(
קטעים מהמצגת "סיפורה של מגיפה"
שאלה :איך אפשר להסביר את המספר הגבוה של
המתים במגיפה?
תשובה :זה די פשוט ,הרחיבו את ההגדרות של
גורמי המיתה )כלומר אם אדם נפטר מכל מיני
סיבות כגון דלקת-ריאות הוא מוגדר כקורונה(.
עדויות של רופאים:
* קבלתי מסמך מארגון הבריאות שבו כתוב :אם
לנפטר יש דלקת ריאות אך לא נבדק לקורונה – יש
לכתוב בתעודת הפטירה שהוא נפטר מקורונה.
* מופעל עלי לחץ לרשום בתעודות הפטירה כי
סיבת המוות היתה קורונה ,למה? למה לוחצים
עלינו? אולי כדי לנפח את המספרים ולגרום לזה
להיראות כאילו שזה יותר גרוע?
* ע"י הפחד אפשר לשלוט באנשים ,כאשר אנשים
מפחדים – הם מפסיקים לחשוב...
* זה מדהים איך הם הצליחו ,אני מקווה שאנשים
יתעוררו ושיבינו כי מה שקורה כאן הוא לא הגיוני,
ואלה חדשות טובות שרופאים מתעוררים
ומתחילים לשאול :רגע ,מה קורה?
ראיון עם ד"ר גודי מייקוביץ.
הקדמה :ד"ר מייקוביץ נחשבת כאחת המדעניות
הגדולות של הדור ,הדוקטורט שלה משנת 1991
על הטיפול בחולי איידס גרם לפריצת דרך וחולל
מהפכה ,בשיא הקריירה שלה פרסמה מאמר
במגזין המפורסם "מדע" אשר זעזע את הקהילה
המדעית בעולם כאשר חשף כי שימוש ברקמות
חיות של חיות ועוברים לצורך יצור החיסונים גרם
למגיפות של מחלות כרוניות נוראות אשר גרמו
לחולי ומוות של מיליוני בני-אדם מאז .1984
)לאחר הפרסום הממסד הרפואי עשה הכל
להשתיקה ,היא פוטרה ,הואשמה בזיוף התוצאות,
נזרקה לכלא ,ניסו לשחד אותה במיליוני דולר אם
תודה שטעתה וכו' .כתבה ספר בשם "מגפה של
שחיתות" שהפך לרב-מכר(.

ד"ר גודי מייקוביץ :ד"ר פאוצי המנהל את המלחמה
בקורונה בארה"ב עמד מאחורי הסתרת המידע
שפרסמתי.
מראיין :אם יפעילו חוק חיסונים חובה עולמי ירוויחו
מזה מיליארדים...
ד"ר מייקוביץ :ויהרגו מיליונים כמו שעשו עד עכשיו
עם החיסונים שלהם.
* ד"ר ראשיד בוטר:
העולם שלנו הולך להיות עולם אחר ,הילדים שלנו
יהיו חולים יותר ,ישלטו בהם ,לא יהיה להם חופש
ועלול להיות שלא יהיו להם ילדים כלל! כי זה
השלב הבא ,החיסונים לא בטוחים!
איזה סיבה יש לב.ג .לרשום פטנט על וירוס
שגורם לבעיות? טביעות האצבע שלנו נמצאות בכל
מקום שקשור לוירוס הזה!
איך ד"ר פאוצי נאם בשנת ) 2017לפני  3שנים(
באוניברסיטת ג'ורג'טאון כי בקרוב תהיה התפרצות
מגיפה? בגלל שהם תכננו אותה!
שטיפת מוח – קטעי חדשות מארצות שונות.
* "קורונה יהיה איתנו עוד שנה וחצי ,לא נצליח
לחזור לשגרה עד שנמצא חיסון" .ברקע :תמונות
של חנויות סגורות עם שלט" :סגור עקב המצב".
* "עד שלא יהיה חיסון – החזרה לשגרה תגרום
לסיכון חיי אדם".
* "זה יהיה המצב עד שנמצא חיסון".
* "הדבר היחיד שייתן לחיים לחזור לקדמותם זה –
חיסון!"
* "הפתרון הסופי יהיה בעוד שנה שנתיים
כשיהיה החיסון") .ב.ג(.
חצי מיליון ילדים משותקים בהודו
החברה של ב.ג .יחד עם מערך הייעוץ של הודו
בנושא החיסונים חייבו ילדים מתחת לגיל  5לקבל
חיסונים נגד הפוליו .החיסון גרם לשיתוק של חצי
מיליון ילדים ,הרופאים בהודו האשימו את ב.ג.
והממשלה הוציאה את החיסון מהרשימה שלהם.
ב 2002-החברה של ב.ג .יצא במסע פרסום
לחייב חיסונים לאלפי ילדים באפריקה נגד דלקת
קרום המוח ,מתוך ה 500-ילדים ראשונים שקבלו
את החיסון –  50מהם נהפכו למשותקים .כותרות
העיתונים אז – "אנחנו שפני נסיון של ב.ג.".
ב 2010-תרם ב.ג 10 .מיליארד דולר לאב"ע.
ב.ג .נאם :אנחנו משקיעים המון בחיסונים ,עם
תרומה זו נוכל להציל עוד  8מיליון בני-אדם וזו
הדרך הכי יעילה לעזור בבריאות של מדינות עניות,
אנחנו מכריזים בזאת על עשור של חיסונים" .לאחר
מכן הקרן מימנה חיסון למלריה .החיסון ניתן ל
 6000ילדים 151 ,נפטרו ואלף ילדים נותרו
משותקים.
ב 2014-במדינת קניה האשימו את אב"ע כי זריקת
החיסון טטנוס הכילה חומר שגורם לעקרות
למיליוני בנות ללא הסכמתן .הארגון הודה שיצר
חיסון לצורך תכנון המשפחה כבר מעל לעשור...
)עוד מעט יתחילו להבין בעולם החרדי כי קבלת
החיסון לקורונה עלולה לפגוע בשידוכי הבת שמא
תהיה עקרה.(...
ד"ר מלקוביץ :זה פשע שאנחנו נותנים לב.ג .עם
כל הכסף שלו להשתלט על עולם הרפואה ,אף
אחר לא בחר בו ,אין לו ידע רפואי וכך אנחנו
הורסים חיים של מיליונים.
)*("הפתרון הסופי" התוכנית הנאצית להשמדת
העם היהודי בשואה במלחמת העולם השניה.

דל ביגטרי מזהיר אותנו מפני החיסון.
הנתונים הסטטיסטיים מראים לנו כי -
בשנת  1975לאחד מכל  5,000ילדים יש אוטיזם.
בשנת  1982ל 1-מכל  2,500ילדים יש אוטיזם.
בשנת  1994ל 1-מכל  500ילדים יש אוטיזם.
בשנת  2000ל 1-מכל  166ילדים יש אוטיזם.
בשנת  2004ל 1-מכל  150ילדים יש אוטיזם.
בשנת  2009ל 1-מכל  110ילדים יש אוטיזם.
ילדים יש אוטיזם.
בשנת  2011ל 1-מכל 68
ילדים יש אוטיזם.
בשנת  2013ל 1-מכל 45
בקצב הזה,
בשנת  2031ל 1-מכל  2ילדים יהיה אוטיזם.

השמים נפלו.
סיפורם של ברנדה ודויד מקדואל מדטרוייט ,מישיגן
מתוך המצגתMcDowell Triplets in Michigan :
נולדה לנו שלישיה ,שני בנים ובת כולם נולדו
בריאים בלידה רגילה ,כל יום היה חגיגה ,הם חייכו
וצחקו.

זה קטסטרופלי ,נכון?
נתונים אלה מוסתרים לרוב מהציבור )גם מצגת זו
נמחקה לאחר מספר ימים.(...
אני עובד עם הרבה רופאים ,הצגתי להם את
הנתונים ושאלתי  -אם אני טועה ,תראו לי איפה אני
טועה .אני בסך הכל עם האמת .אנא הראו לי,
הסברו לי מה שגוי כאן? הראו לי מחקר שיכול
להפריך את מה שאנחנו רואים כאן! אף אחד לא
אמר לי שהחיסונים בטוחים .נקודה .סוף הסיפור.
אני לא נגד חיסון .אני נגד הזרקת חיסונים שלא
עברו מחקרים ובדיקות כי החיסון בטוח.
נקודה נוספת – לכל מוצר שאני קונה יש אחריות
וכאן יש ליצרנים חסינות נגד תביעות ואין לי כל
אפשרות לתבוע את היצרן אם הוא פוגע בילדי.
ועכשיו הם אומרים לנו – "כשיהיה חיסון לקורונה
זה הדבר הכי חשוב שאתה צריך לקחת".
עכשיו ,ברור ,בשלב זה של המשחק ,אתה לא
כ"כ בטוח בחיסון ולמעשה  99%מהאנשים בעולם
לא צריכים לקחת את זה .כי כל דו"ח מדעי מראה
לנו שעבור  99%מאלה שחלו בקורונה זה עניין של
קצת חום והצטננות .וישנם הרבה אנשים שחלו
בקורונה ואפילו לא הרגישו סימפטומים כלשהם.
זה קטלני רק עבור  0.26%מהאמריקאים.
ואנחנו רואים אפילו ירידה בשיעורי התמותה כי אני
חושב שלמדנו איך לטפל בזה בצורה הנכונה.
אז יש לנו חיסון ש  99.74%מאיתנו אפילו לא
זקוקים לו .זה המקרה .ואגב ,הצטננות תמיד
הייתה מסוכנת לאנשים שנמצאים בשלבים
מאוחרים של מחלות לב COPD ,או סוכרת .וזה
מה שאנחנו רואים .אבל בואו נדבר על החיסון
הזה.
דבר ראשון  -אנחנו חיים במדינה חופשית ויש לי
בעיה כאשר אומרים שזה יינתן בכפיה .ב.ג .אומר
שהוא רוצה לכפות את תוכנית החיסונים על כל 7.5
מיליארד האנשים בעולם .כבר שנים שאני אומר
שזו הייתה מטרה" .ועכשיו אנו רואים איך הם
עושים את זה – הם משתמשים במגפה כדי לעשות
לנו חיים קשים  -אנו לא יכולים ללכת לעבודה ,אנו
מאבדים את הכסף שלנו ,צריכים ללכת עם מסכות,
לשמור מרחק  2מטר ,אסור להתקהל יחד ,אין
טיסות וכו' וכו' .ועכשיו כל מה שאנחנו צריכים
לעשות – זה רק לקבל את החיסון והכל יהיה בסדר
– לא יהיו יותר מגבלות.
בואו נדבר על החיסון הזה .הקורונה היא בעצם
משפחה של עשרות סוגים נגיפי קורונה ,יותר מ-
 20שנה הם מנסים לפתח חיסון נגד הקורונה ללא
הצלחה .הם ניסו את החיסון על חיות מעבדה -
החיסון לא פגע בחיות ,הם ייצרו נוגדנים חזקים וזה
נראה שהחיסון באמת עובד .אבל ברגע שהם
הדביקו את חיות המעבדה בנגיף עצמו  -בכל אחד
מהניסויים הייתה אותה בעיה .במקום שהנוגדנים
יגנו על החיה הם עזרו לנגיף לתקוף את מערכת
החיסון שלהם עצמם .זה גרם להם למה שמכונה
סערת ציטוקינים ורבים מבעלי החיים מתו .זה היה
ממש קטסטרופלי! עכשיו החליטו לדלג על הניסויים
בבעלי חיים ולהתחיל את הניסוי בבני-אדם .אפילו
ד"ר פאוצי אומר שהחיסון עלול לגרום לאנשים
לחלות יותר.
אז מה יקרה אם כולנו נקבל את זה? אחרי
שנתיים הוירוס יעבור מוטציה ואז המערכת
החיסונית שלנו במקום להגן עלינו ,היא תתקוף
אותנו ,שיעורי התמותה עלולים להיות  10%ואולי
 ,80%אני חושש מאד שאנחנו עושים טעות
קטסטרופלית ,ברגע שהחיסון נכנס לגוף אין דרך
חזרה ,אי אפשר להוציא את החיסון מעצמנו.
שגיאה כזו יכולה להיות קטסטרופלית לגזע
האנושי...

בגיל  9חודשים ,בתאריך  25/6/2007לקחנו אותם
לקבל חיסון .הבת קיבלה ראשונה את החיסון
והתחילה לצרוח ,לא ידענו למה ,אחרי כן שני
הבנים קיבלו את החיסון .בצהריים הילדה
השתתקה ,מתינוקת מלאת חיים הפכה לצמח,
ומאותו רגע הסתכלה רק לתקרה.
בצהריים העולם שלנו התהפך ,השמיים נפלו כל
השמחה ,החיוכים ,הבעות הפנים ,כל הרפלקסים
נעלמו.
קמנו בבקר עם שלשה תינוקות בריאים ושמחים,
עשינו להם חיסון ועד הערב הם כבר הפכו
לאוטיסטים.
נאמר לנו שאנחנו לא יכולים לתבוע אף אחד,
אנחנו חתמנו על הסכמה לחיסון ואי אפשר לתבוע
אף אחד לא את הרופאים ולא את יצרן החיסונים.

אנחנו הוכחה חיה שהם כולם שקרנים.
השמים נפלו ).(2

עדותה של מירית מנתניה ,אמא לילדה אוטיסטית
שלום ,שמי מירית ,אני אמא ל 4-ילדים .הילדה
השניה שלי אור-ים נפגעה מחיסון .MMR
הילדה נולדה בריאה לחלוטין ,התפתחה לפי
הספר ,התחילה לדבר בגיל  10חודשים וללכת
בגיל  11חודשים .בגיל שנה ו 3-חודשים כבר
הלכה לשירותים .היתה חברותית ,שחקה עם
ילדים ,הבינה מצבים מורכבים.
היא הייתה חכמה ונבונה והבינה הכל .אחרי
שכבר דברה ,אחרי שנגמלה מחיתולים ,אחרי
ששחקה עם ילדים היא קבלה את החיסון בגיל
שנה ו 8-חודשים.
אחרי שקבלה את החיסון ,שבועיים היא לא
הפסיקה לבכות .הרופא אמר – זה תופעת לוואי,
זה בסדר ,זה יעבור .אבל זה לא עבר ,הילדה
נכנסה לתוך עצמה ,לא מגיבה ,הסביבה לא
מעניינת אותה ,לא משחקת עם המשחקים שלה,
לא מתייחסת לאחותה הקטנה שהיא כ"כ אהבה.
הילדה נכנסה לתוך בועה שאף-אחד לא יכול
להיכנס אליה .הרופא אמר לקחת אותה
להתפתחות הילד ושם אמרו לי שזה אוטיזם.
הייתי בת  ,28העולם נפל עלינו ,הכל השתנה,
היינו באבל ...עד היום קשה לנו מאד מאד מאד.
לדעת שהייתה לנו ילדה בריאה לחלוטין והכל
נגמר בגלל חיסון מקולל ,חיסון שאני במו ידי
לקחתי אותה אליו .הילדה היום בת  ,11לא
מדברת ,אחרי הבית-ספר היא נמצאת איתי כל
היום בכל מצב ,במקלחת ,בשירותים ,באוכל.
קשה לי מאד ,כואב לי מאד .לא משנה מה יגידו
הרופאים ,המומחים ,האחיות ,טיפת חלב ,כולם.
אני יודעת שהם לקחו לי אותה .הילדה חיה
בעולם אחר .אנחנו עושים הכל כדי לקדם אותה,
אבל זה לא עוזר באמת וזה עולה המון כסף
והוצאות.
רציתי רק לשתף אתכם שתדעו .יש הרבה הורים
שלא מודעים לחיסון .אני מרגישה אשמה שלא
ידעתי ,לא הבנתי ואני משלמת מחיר כבד .זה מה
שיש לי לומר ,תודה שהקשבתם .אם הצלחתי
להציל ילד אחד – עשיתי את שלי.

=== חיסונים בכפיה במדינת ישראל ===
קטעים ממצגת "חיסונים בכפייה בדרך".
פורסם באשקלון נייעס24/05/2020 .
גננות" :כופים עלינו להכניס צוותים ולאפשר בגן
חיסונים לילדים" ,יו"ר האגף לגננות בהסתדרות
המורים" :לא נאפשר דבר ללא אישור הורים".
גננות ברחבי ארץ קבלו לאחרונה מכתב ובו הן
נקראות לאפשר חיסונים לילדי הגנים ע"י חברות
חיצוניות של משרד החינוך.
בפניות שהגיעו למערכת עולה כי הגננות לא
מסכימות לזה וכבר למעלה משבוע מתנהלים
דיונים בקרב הגננות שרובן ככולן מסרבות לאפשר
את הדבר בתוך הגנים .לטענתן אין סיכוי שיוכלו
לאפשר חיסונים לילדים ללא הסכמת ההורים ,הן
לא מוכנות לקחת על עצמן את האחריות לחיסון
הילדים .ניתן לתבוע אותן במידה ולא יעמדו בזה.
אחת האימהות ששוחחה עם המערכת אמרה
הדבר הזה לא מתקבל על הדעת ממתי עושים
חיסון בגן של ילדים קטנים בלי אבא ואמא? לא
מבינה מי הוציא לגננות את ההחלטה ההזויה הזו?
מקווה מאד שלא מדמיינים אפילו בצחוק שנאפשר
לגעת בילדים שלנו בלי אישור .הורה אחר אמר אני
מודיע לגננת חד וחלק באופן רשמי בשום פנים
ואופן אני לא מסכים לגעת בילדים בלי אישור ממני,
מה זה צריך להיות רוצים לעשות חיסון או ניסוי
שיעשו את זה על עצמם...
דדון יו"ר אגף לגננות בהסתדרות של המורים
אמרה בשיחה עם הערכת אמרה לא נאפשר דבר
ללא אישור הורים .נציין שמתן חיסון ללא אישור
הורים עשוי להוות עילה לתביעה נגד הגננת באם
היא מאשרת לצוותים לגעת בילדים ללא אישור
ההורים והגננות מעדיפות שלא לקחת את הסיכון
כמו גם לחסוך לעצמן את התנהגות הילדים לאחר
החיסון.
המכתב שנשלח:
מדינת ישראל ,משרד החינוך ,המנהל הפדגוגי,
הפיקוח על הבריאות 13.5.2020
לכבוד מנהלי בתי הספר ומנהלי הגנים
שלום רב.
הנדון :מתן חיסונים שבשגרה במוסדות החינוך.
בימים אלו עם חזרת מוסדות החינוך לפעילות יש
חשיבות רבה להמשך מתן חיסוני השגרה גם
עכשיו בתקופת הקורונה,
אחיות מטעם משרד הבריאות והחברות פמ"י
ונטלי יוצרות קשר בימים אלה עם מנהלים על מנת
לתאם מתן חיסונים בתוך מוסדות החינוך'.
משרד הבריאות אישר את כניסתן של האחיות
למוסדות החינוך .בדרך אגב נטלי זה ארגון שעובד
תחת הסינים ,הם מפעילים את נטלי...
בכבוד רב...
באותו נושא ,הקלטה של אחות -
אבל מה שאנחנו רואים – שבעצם הולכים
לעשות לנו חיסונים .לא אמרו שזה במעמד
ההורים ,במכתב שהופנה לא כתוב שום דבר והכל
עמום בשקט ,אם לא מתלוננים אז עושים וכבר עשו
בכמה מקומות בלי רשות ההורים בלי ידיעתם וכו'
קבלנו הרבה מכתבים בעניין הזה.
הורים יקרים ,שימו לב ,תקפידו שתהיה אזהרה
ברורה לגננות ,למורות ,לכל מי שצריך שלא יעזו
לגעת בילדים בלי רשות ,למרות שעכשיו יחוקקו
חוק שכבר קיים בעצם שלא צריך לשאול אתכם
ויעשו את החיסונים בכח ,עוד מעט תראו שיעשו
חיסונים בכח לא ישאלו אף אחד.
זהו ,בינתיים יש לכם דמיון שאתם בחופש חירות
אבל זהו ,זה הולך ומתקרב מיום ליום כי הם בלחץ
רוצים להספיק לפני שהעולם ימרוד בהם
ובתאגידים שלהם ,מרידה שתהפוך את העולם
לכאוס אחד גדול שלא יוכלו להשתלט עליו יותר...
מתוך הקלטה של אחות -
המצב הרבה יותר חמור ממה שאתם חושבים.
קבלו הוראה חד משמעית כל האחיות של בתי
הספר ,ובכלל כל מה שנקרא ארגון נטלי שאחראי
על בית הספר לבוא ולבצע פעולות כאלה או
אחרות ,זה לא משנה מה ,זה מתחיל עכשיו
במעקב גדילה מבלי ידיעה ובלי הסכמת הורים
נקודה.

יותר מזה מנהלות בתי-הספר קבלו הנחיה
שאסור להיות נוכח במעמד הבדיקה ,זאת אומרת
שהאחות צריכה להיות לבד מול התלמיד ללא שום
אדם אחר .מנהלת בית הספר במקרה הזה
לטובתנו היא לא הסכימה.
מה פשר העניין? עד היום כל פעם שהיה מעקב
גדילה היתה נוכחת מורה או מנהלת ,מה קרה
פתאום שאסור? יש פה דברים.
הם טומנים לנו דברים .זה מתחיל במעקב
גדילה ,משקל ,גובה ,זה ימשך בדברים אחרים.
הם מנצלים את זה שלחרדים אין אמצעי
תקשורת והם לא מודעים.
אני כבר אומרת לך ,הולכים לקראת החיסון קורונה
הזה שבעזה"י נקווה שלא יצא לפועל ,אבל אם הוא
יצא בסביבות ספט' אוק' כמו שאמרו לנו ,זה מדובר
בחיסון ניסיוני לחלוטין .אנחנו בגדר חד משמעי
חולדות במעבדה .אין לזה שום נסיון! לכל חיסון
חייב להיות תוקף של לפחות תשע עשר שנים
שניסו אותו עם כל ההשלכות שמשתמעות .לחיסון
הזה אין שום נסיון ואנחנו תחת ניסוי בכפייה
שלהם.

שימו לב ,תעירו את ההורים ,אני לא רוצה
להשתייך לשום קבוצה וואצפים וכאלה ,אבל
אני כן אומרת לכם תזהרו ,תזהירו זה
מסוכן! אני עובדת בבריאות ואני יודעת מה
קורה ,תזהרו.

 6החזירים הכשרים.
החזירים הכשרים
קטעים מהמצגת "חשיפה לגליפוסט בזמן הריון
גורמת לאוטיזם" מאת דל ביגטרי
'אימהות של אמריקה'
הוא ארגון הפועל לשיפור בטיחות המזון באמריקה,
)הסיסמא שלהם :מהזרעים ועד לסופרמרקט אנו
פועלים לכללים חדשים עבור בטיחות האוכלוסיה(.
יחד איתם בקשנו בחסות חוק חופש המידע מרשות
המזון והתרופות האם הם חקרו את השפעת
הגליפוסט בחיסונים? נשיאת הארגון זן-הניקט
נמצאת איתנו היום.
שאלה :מה גרם לכם לחקור על "גליפוסט" )חומר
המרוסס על  90%מהיבולים באמריקה( שהתגלה
כחומר מסרטן הגורם למחלת הלימפומה )סרטן
הדם( ,אשר היצרן שלו חברת מונשטנו מפסידה
כעת בתביעות של מיליארדי דולרים.
תשובה :שלחו לי דו"ח על מרכיבי החיסונים
וחשבתי לעצמי  -וודאי קיים גליפוסט גם בחיסונים
משום שאינו נשטף או מתייבש ,אז שלחתי חמישה
חיסוני ילדים לבדיקה  -האם הגליפוסט נמצא שם,
והתוצאה היתה כי החומר נמצא בכולם ,ומדובר פה
על החיסון לשפעת ,החיסון המשולש )חצבת חזרת
אדמת( וכו' .הגליפוסט נמצא כנראה בג'לטין אשר
בחיסון ,ומקור הג'לטין מגיע מהחזירים! )*(.
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שאלה :המאמר שלכם 'חשיפת האמא לגליפוסט
גורמת לאוטיזם אצל הילדים' .על מחקר שנעשה
בחולדות ע"י אונ' בקליפורניה וביפן .האם אמרתי
נכון?
תשובה 16 :מדענים עשו מחקר משותף .ומצאו
כי כאשר החולדות ההריוניות והמניקות נחשפו
לגליפוסט ,אז זכרי החולדה הצעירים פיתחו
תסמינים דמויי אוטיזם .והגליפוסט נמצא עכשיו
במים באויר שלנו ,זה בכל מקום ,באוכל שלנו,
בבשר ,בירקות שלנו.
הכי
מראיין :אני זוכר את אחד הרגעים
מצמררים שהיו לי בראיון עם ד"ר סטפני ממיט
אשר בעצמה חוקרת ,היא דברה על אוטיזם
וחישבה את המהלך וההסתברות המתמטית
לאוטיזם בהתבסס על אופן העלייה בשעורי
האוטיזם כפי הידוע לנו .והיא צופה שעד 2032
אחד מכל שני ילדים יאובחן כלוקה באוטיזם!
שאלתי אותה האם המגמה תרד והיא אמרה 'לא
להיפך ,אני מצפה שזה יתחיל להאיץ' ,והיא
הוסיפה  -כל הנתונים שהסתכלתי עליהם היו
בהתבסס על חיסונים והקשר הזה ,הילדים האלה
לא התבגרו תוך אכילת גליפוסט ,אבל כשנתחיל
לראות נתונים מילדים שגדלים תוך כדי אכילת
גליפוסט אני חושבת שתראו גידול מואץ...

)*( חזירים

ובכלל בנושא הבדיקות -
א .ידוע שאינם מדויקות ונכנסים לבידוד לשווא.
ב .שמענו שבמטושים עצמם עלולים להיות וירוסים
נוספים ,כל עניין רכישתם ע"י משרד הבריאות
בסימן שאלה גדול ,ובנוסף היה מפעל בארץ
שמייצר אותם ,מדוע סגרו אותו לפני הקורונה?

הדר קנה ,דהמרקר28.04.20.-
על פי דיווחים שהתפרסמו ברשת  BBCהותר
לפרסום כי ג'לטין חזיר נמצא בשלושה חיסונים נגד
שפעת בבריטניה .לאחר הפרסום ,התבטא נציג
המרכז לבריאות הציבור במדינה ואמר כי מדובר
בג'לטין שמשמש לייצוב ,וכי פיתוח חלופה הוא כל
כך מסובך שהוא לא רואה איך "זה יכול לקרות".
שלושת החיסונים שמכילים את ג'לטין החזיר הם:
 - Fluenz Tetraחיסון שניתן דרך ריסוס באף,
ומגן על ילדים מפני שפעת.
 - MMR VaxProחיסון אשר מגן מפני חצבת,
חזרת ואדמת וחיסון ה.Zostavax-
הפרסום המקורי ברשת הבי.בי.סי:
www.bbc.com/news/health-45939514
עוד קטע מכתבה )מתורגמת( -
ג'לטין הוא מרכיב בחיסונים כגון  .MMRאנשים עם
אלרגיה לג'לטין צריכים לשקול בדיקות עור לפני
שקיבלו חיסון עם ג'לטין .הבעיה היא שרוב הג'לטין
במזונות מגיע מפרות מבושלות ,ואילו הג'לטין
המשמש בחיסונים הוא מחזירים מבושלים .מקור:
drgreene.com/qa-articles/hidden-ingredients-vaccines

עוד כתבה) :מתורגמת(
ג'לטין חזירי בחיסונים – יש שאלה האם חיסונים
מותרים על סמך אמונות דתיות ,בהתחשב
בנוכחות ג'לטין שמקורו בחזיר בחלק מהחיסונים.
מנהיגי האמונה היהודית הצהירו כי תוספים
שמקורם בשר חזיר בתרופות מותרים לשומרי
האמונה היהודית .הרב אברהם אדלר משירות
המידע לכשרות ותרופות בבריטניה יעץ:
"יש לציין כי על פי החוקים היהודיים ,אין שום בעיה
עם חזירים או מרכיבים אחרים שמקורם מן החי
במוצרים כגון חיסונים ,זריקות ,נרות ,קרמים
ומשחות " .מקור:
https://mvec.mcri.edu.au/immunisation/references/porcine-gelatin-and-vaccines

 7מסיכות ובדיקות.
הערה :אין כאן המלצה כיצד לנהוג עם מסכות .כל
אחד יעשה כדברי רבותיו.

ילד שחלה לא ילך להיבדק..
הגרמ"ש קליין ,רב שכונת אור החיים בבני-ברק,
מגדולי תלמידיו של מרן הגר"ש ואזנר זצ"ל מגדולי
הפוסקים בימינו פרסם מאמר הלכתי לגבי החיים
בעידן הנגיף .מתוך דבריו:
* אם יש ילד בחידר שנתגלה כחולה אז מכניסים
את כל הכיתה לבידוד  14יום ומתבטלים כל הכיתה
מלימוד תורה הרבה זמן.
) 20ילדים  14 Xיום = ביטול  280ימי לימוד!( ,לכן
ישאר בביתו עד שיבריא ,וייתכן שיישאר עוד 3
ימים אחרי שיבריא ולא יבטל תלמוד תורה
מאחרים .וכן יעשה אברך בכולל שלא יבטל את כל
הכולל על ידו.
* בנושא המסכות :יש רופאים שאומרים שזה מציל
ויש מיעוט רופאים שאומרים שזה לא מציל
ואף יש נזק שהנשימה אינה תקינה כ"כ .לא רואים
הבדל בין חוגים שלובשות מסכה לבין החוגים
שאינם לובשים ...לבישת המסכה בזמן תפילה או
בשעת לימוד התורה מפריע מאד בעבודת השי"ת,
וע"ז בוודאי אמרינן דשלוחי מצווה אינם ניזוקים.
* זקנים ואנשים בסיכון :יש רופאים הממליצים
למנוע מהם את ביקורי המשפחה ולא להוציאם
לשיעורי תורה ותפילה .מן הנסיון אנו רואים שאלה
שהפסיקו את סדר יומם – היה להם ירידה גדול
בבריאות הגוף והנפש וע"כ צריך לעשות במשקל
הנכון – לא לנתקם מסדר יומם ומהמשפחה ולא
להרבות להביאם לכל מקום.
עד כאן חלק מדבריו.

באפריל  ,2019שמונה חודשים לפני
התפרצות מגפת הקורונה ,נאלץ דניאל לב,
הבעלים והמנכ"ל של חברת שיאון מדיקל
שמייצרת מטושים ,לסגור את המפעל
בקיבוץ הגושרים ולהעבירו למקסיקו.
ג .אם צריך מאדם רוק לצורך הבדיקה ,שייתן את
רוקו לתוך מבחנה ,למה צריך להכניס לו את
המטוש לתוך האף?
ד .למה אף? מחקרים הראו שתאי האף הם אחד
המקומות העיקריים להדבקות מווירוסים מאחר ויש
בהם הרבה קולטנים אליהם נקשרים הוירוסים.
)מתוך פרסום של תרסיס לחסימת וירוסים
הנכנסים דרך חלל האף(.
ה .פורסם לפני חודש וחצי -
פריצת דרך ישראלית :בדיקת קורונה ניידת -
התשובה תוך שנייה .חוקרים ישראלים מבית
החולים שיבא פיתחו בדיקת רוק המגלה אם אדם
נדבק בנגיף הקורונה כשהתשובה מתקבלת בתוך
שניה .עלות כל בדיקה :פחות משקל.
וכך זה עובד :המטופל יורק לתוך מבחנה .זו
מועברת למכשיר המעבד את הנתונים וקובע האם
האדם נדבק בנגיף או לא.
ו .כאשר היה מצב של חוסר בבדיקות ,קופות
החולים ,מכון וייצמן – אמרו שהם יכולים לעזור
בביצוע הבדיקות – אך סורבו! למה?
הסכמה ברורה בין המומחים ,מסכות לא עוזרות!
משה בר סימן טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות:
העדויות המחקריות שיש לנו הן שמסכות בציבור
הרחב לא מורידות הדבקה.31/3/2020 .
פרופ' סיגל סידצקי ,משרד הבריאות :אנחנו לא
ממליצים כלל לציבור ללכת עם מסכות.4/4/2020 .
ראש הממשלה ביבי נתניהו :אתם לא צריכים
מסכות ,טישו זה מספיק.11/3/2020 .
פרופ' איתן פרידמן :מסכות באמת לא עוזרות וניקוי
משטחים זה חרטא ברטה.
...אין שום תועלת מוכחת בכל המחקרים שנעשו
עד כה שמסכה כירורגית או אחרת עוזרת למניעת
הדבקה ,ויותר מזה יש הטוענים שהמסכה אף
מסכנת אותך.
מה לא רוצים שתדעו על מסכות ,האמת של קורונה
מאת דני וידיסלבסקי
א .האם המסכות מגינות מפני הקורונה?
הנה מסמך של ארגון הבריאות העולמי:

משרד הבריאות :המסכות לא יעילות נגד הקורונה.
מדענים נגד הנחיות הממשלה ,להחמרה בנושא
המסכות אין סיבה רפואית.
ב .איך התקבלה החלטת הממשלה על החיוב
למסכות והטלת הקנסות? כעת מתברר כי באותה
ישיבת ממשלה לא נכח כל גורם רפואי או מומחים
למגיפות .מדהים לא?
ג .רופאי בריאות הציבור :המסכות לא עוזרות וזה
אך יכול לגרום לנזק.
אב"ע :רק עובדי מערכת הבריאות צריכים
להשתמש במסכות ,שימוש לא נכון עלול לגרום
לזיהומים) .כל שנה מתים בארץ בבתי-חולים מעל
חמשת אלפים איש כתוצאה מזיהומים .אז עכשיו
יש לנו זיהומים בכל מקום.(...

לפי אב"ע ההדבקה נעשית גם ע"י מגע של הוירוס
בעיניים .אם העיניים לא מכוסות אז כל ענין
המסכה הוא שקר והונאה.
]מתוך מצגת חובשי משקפיים – בסיכון נמוך
לחלות בקורונה  -מחקר סיני מפתיע -
משקפים שומרים על העיניים ,ומונעים את חדירת
הנגיף לגוף :חוקרים בסין מצאו כי אנשים
שמרכיבים משקפיים נמצאים בסיכון נמוך יותר
לחלות בקורונה .הם זיהו שרק חלק קטן מהחולים
שאושפזו היו חובשי משקפיים ,והם מסיקים
שמרכיבי המשקפיים זוכים להגנה יותר מול הנגיף.
העיניים נחשבות 'לשער כניסה' לנגיפים שונים ,כך
שהרופאים נדרשים לכסות את עיניהם במקרה של
חשיפה למקור זיהום חיידקי[.
ברוב המסכות יש רווחים בצידי האף אז
כשנושפים האוויר היוצא עולה לעיניים!

נוֹ ֶדה לְ ָך וּנְ סַ ּ ֵפר ְ ּת ִה ּל ֶָת ָך ַעל חַ ּיֵינ ּו הַ ְּמסו ִּרים
יך וְ על נִ ְׁשמוֹ ֵתינ ּו הַ ּ ְפקֻ דּ וֹ ת ל ְָך  ,וְ על נִ ּ ֶס ָ
ְ ּבי ֶָד ָ
יך
יך וְ ַטוֹ בוֹ ֶתיךָ
ש ְ ּבכָ ל ַיוֹ ם ע ָּמנ ּו  ,וְ על נִ ְפלְ אוֹ ֶת ָ
ֶׁ
ַ
ִ
ש ְ ּבכָ ל ֵעתֶ ,ע ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ צָ ֳה ָריִ ם  .הַ ּטוֹ ב ִּכי לֹא
ֶׁ
יך ,וְ הַ ְמ ַרחֵ ם ִּכי לֹא ַת ּמ ּו חֲסָ ֶד ָ
כָ ל ּו ַרחֲמֶ ָ
יך ,מֵ עוֹ לָם
ִק ִּוינ ּו לָךְ.
איך המסכות גורמות למחלות רבות?
באופן טבעי בגוף האדם ישנם רעלים גורמי מחלות.
הגוף כל הזמן פולט אותם )זיעה ,שיעול ,נשימה
וכו'( כאשר שמים מסכה ,הגוף פולט את הרעלים
לתוך המסכה ושואף אותם פנימה שוב וחוזר
חלילה וזה גורם לכל מיני מחלות כי הרעלים לא
מצליחים לצאת מהגוף.
ד .המסכות גורמות לנזקים נפשיים וחברתיים:
המכסה גורמת לניתוק חברתי ,היא סותמת את
הפה ,אי אפשר לדבר בחופשיות .זה בעצם משתיק
אותנו! האם הם רוצים שנשתוק? שנהיה כנועים?
שלא נוכל להביע דעה? שלא נדבר עם אנשים?
וזו האמת על המסכות...

המסכות שלכם מסכנות אתכם.
ד״ר אנדרו קאופמן ,בוגר ביולוגיה מולקולרית.
המסכות מגבילות את הנשימה וזה מאד בעייתי
גם לאדם בריא ללא מחלות בדרכי הנשימה .למי
שיש לו אסטמה ,או מחלת ריאה הדבר עלול להיות
הרסני לעשות פעילות עם מסכה .בנוסף לכך
לחומרים מהם עשויה המסכה יש פוטנציאל להיות
רעילים בעצמם...
לבד מן התוצאות הפסיכולוגיות והחברתיות גודל
חרירי המסכה הוא פי  10מגודלו של נגיף .זה כמו
שתשימו גדר רשת סביב הגינה על מנת להרחיק
יתושים...
כך שאני חושב שלמסכות ישנה מטרה אחרת,
ואני חושב שהמטרה הזו היא להפריד אנשים אחד
מהשני לגרום להם להיות זרים אחד כלפי השני...
אתם לא מחוסנים מהחוק .מאת פגי הול.
פגי הול לוחמת למען האמת ,החופש והבריאות
באמריקה .במצגת היא מופיעה בפני מועצת
המנהלים של מחוז אורנג׳ בקליפורניה ,בדרישה
לביטול לבישת המסכה מכיוון שלא הוצגה שום
ראיה מדעית לכך.
"אני קוראת היום להגיש בקשה להפסיק את
החיוב במסכות .אתם לא מחוסנים מהחוק .אנחנו
נתבע אתכם על הונאה .הונאה היא עבירה
שנושאת איתה מאסר בפועל ,ואתם מבצעים
הונאת הציבור בכך שאתם מאפשרים למצב
החירום הבריאותי המקומי הזה שאין לו שום סיבה
בחוק של קליפורניה.
לא סופקו ההוכחות הנדרשות ויש לסיים את מצב
החירום הבריאותי הלא חוקי היום בהצבעה ,אתם
מודעת לכך שאתם עובדים עבור הציבור והציבור
דורש מכם לסיים את זה היום".

לאחר זכייתה של פגי הול בבית המשפט.
מתוך המצגת) :המסכות נעלמו מקליפורניה אורנג'(
MASKS ARE GONE IN OC - The Healthy
American, Peggy Hall
אני שמחה לבשר לכם כי קבלנו כאן במחוז
אורנג' בקליפורניה פטור מהמסכות ,בזכות העידוד
והתמיכה שלכם הצלחנו ! ואנחנו נמשיך בשיטות
אלה לכל מחוז ומדינה ,יש לנו באתר מצגות ,ידע
ונתונים המוכיחים כי המסכות לא מגנות עלינו
ואפילו מפחיתות את רמת החמצן שאנחנו נושמים
וזה חשוב במיוחד עבור העובדים שלך הנאלצים
ללבוש את המסכות בעבודה כל היום.

אלה חדשות נהדרות עבור בתי הספר והמורים
מכיוון שהיא נותנת לנו יותר כוח במאבק בעוד
מקומות.
אנחנו הולכים להקים תנועה אמריקאית ברחבי
המדינה ובכל העולם כי לאנשים נמאס לכל החוקים
במיוחד כשמדובר בבריאות שלהם ,נמאס מכל
המעקבים הלא חוקיים שלהם ,ואני מבקשת נא לא
להיבדק מרצון בכל הבדיקות האלה שהן מאד לא
אמינות בגלל שאם אתה חיובי  -הם ידרשו ממך
להישאר בבית שבועיים בהסגר מאולץ ,והם יתחקו
אחר כל מי שהיית איתו בקשר ויאלצו גם אותו
להיכנס לסגר והם יכולים לעשות ע"י צו של בית
המשפט ,ואם יש לך ילדים הם יכולים לקחת את
הילדים שלך .ואנחנו נאבק נגד החיסון שהם רוצים
לכפות עלינו .ושוב תודה על כל התמיכה שלכם.
קטע מהאתר של התנועה -
המדענים אומר שאנשים בריאים לא צריכים מסכות
"כיצד הממשלה יכולה להכריח אדם ללבוש מסכה
)המשפיעה על מערכת הנשימה( מבלי לעבור
בדיקה גופנית על ידי רופא מורשה המאשר פעולה
כזו?"
המדענים אומרים שאנשים בריאים לא צריכים
ללבוש מסכות כי:
 +מסכות מפחיתות את קליטת החמצן ,מה שמוביל
לרעילות בפחמן דו חמצני.
 +חיידקים נלכדים ליד הפה והאף שלך ,מה
שמגביר את הסיכון לזיהום.
 +אין ראיות מדעיות התומכות באנשים בריאים
שחובשים מסכות.
 +מסכות מקשות על אנשים קשיי שמיעה להבינך.
 +מסכות מסמלות דיכוי דיבור.
 +מסכות אינן מונעות את התפשטות הוירוס.
מקור:
thehealthyamerican.org/masks-dont-work
המצגת "מסכות פנים נכנסו למעבדה"
מנהלת מעבדה רפואית בספרד ,ערכה ניסוי ולקחה
דגימות לבדיקות מיקרוביולוגיות ממסכות אשר היו
בשימוש לפרקי זמן שונים .לדוגמא:
* מסכה חדשה שלא הייתה בשימוש ,רק הוצאתי
אותה ביד מהקופסא – כבר רואים כמה מושבות
של חיידקי סטפילוקוקוס.
* מסכה שהשתמשו בה  3ימים ,כל פעם ל8-
שעות .אני ממש מפחדת לפתוח אותה )את צלחת
הפטרי שבה נמצאים הדוגמיות מהמסכה( .אנחנו
רואים הרבה חיידקי סטפילוקוקוס ,חיידקי
סטרפטוקוקוס )חיידקים פתוגנים מחוללי מחלות(,
חיידקי גרם שלילי ,בצילוס פתוגני ,פטריות קנדידה,
הצלחת מזוהמת כל-כך שאני כבר לא יודעת מה
להגיד.

 8סדר עולמי חדש
אנשים בעמדות שליטה משקרים.
מאת רוברט קנדי הבן )בנו של רוברט קנדי שהיה
מועמד להיות נשיא ארה"ב ונרצח בגיל .(42
הרשו לי לספר לכם המסע שהוביל אותי לכאן.
אני חבר בקבוצה הגדולה בעולם לשמירה על
איכות המים .בשנת  2000תבענו חברה גדולה
לייצור חשמל בארה"ב על זיהום המים בכספית.
החשש היה עקב השפעת הכספית על הדגים,
ובריאות האנשים שאכלו את הדגים .במהלך
התביעה נודע לנו שיש כמויות גדולות של כספית
בחיסונים לילדים ,אז הקמתי ארגון שמטרתו היתה
להוציא את הכספית מהחיסונים וכך נודע לנו כי יש
בעיות גדולות הרבה יותר בחיסונים האלה.
הבעיה המרכזית היא שהחיסונים לא בטוחים

לשימוש ,הם נהנו מפטורים והקלות בייצור שאינם
קיימים בשום מוצר רפואי אחר ,ממש לא יאומן.
ארגון סידיסי אשר תפקידו להגן על בריאות הציבור
פועל הפוך .הם ביטלו את מגבלות התקינה ,כולל
הצורך לבצע בדיקת בטיחות של החיסון מול
קבוצת פלצבו )קבוצת ביקורת המקבלת תרופת
דמה להשוואה מול החיסון האמיתי( .פעלנו
בתחילה כדי לבצע לחיסונים בדיקות בטיחות על
מנת להגן על הילדים כי אם אין בדיקות בטיחות אי
אפשר לדעת אם החיסון בטוח ואולי הוא יותר מזיק
מאשר עוזר.
ככל שהמשכנו בחקירות התברר שיש גם בעיות
נוספות ,יש בעיות של שחיתות במערכת הפוליטית
שלנו .חברות התרופות לא רק שהשחיתו את
הפוליטיקאים באמצעות כמויות כסף אדירות ,הם
השתלטו על המוסדות שאמורות היו להגן על
האמריקאים מאיומים בריאותיים ,הם כבשו את
אמצעי התקשורת במדינה ,ולמעשה ביצעו הטעייה
של הדמוקרטיה האמריקנית באמצעות ניטרול כל
אותם מוסדות ,שאבות האומה שלנו הקימו כדי
לחצוץ בין תאגידים תאבי כספים ובין ילדים פגיעים.
הקונגרס הושחת ,המוסדות האחראיים נכבשו
והפכו בובות של הגופים שעליהם אמורים היו
לפקח .והחמור מכל הועבר חוק שהעניק לחברות
התרופות חסינות מפני תביעות ופתר אותם מפני
כל אחריות...
ולאט לאט התחלנו לזהות שזו לא רק בעיה של
אמריקה ,זו בעיה בכל העולם .מצאנו כי חברות
התרופות הן בעלות הכח הגדול ביותר – יותר
מחברות הנפט ,יותר מתעשיית הכימיקלים ,ומהוות
איום גדול יותר לא רק לבריאות ילדינו אלא לכל
מוסדות הדמוקרטיה.
במשך שנים רבות מדינות עשו שימוש בפחד כדי
להנדס ולשלוט במחשבות האוכלוסיה .אני גדלתי
בהבנה של מה שקרה במלחמת העולם השניה,
ובמשפטי נירנברג נשאל הרמן גרינג ע"י התובע:
'איך הצלחת לגרום לעם הגרמני לציית?' והוא ענה:
"זה לא רק בגרמניה ,זה עובד בכל מדינה,
פשיסטית ,קומוניסטית או דמוקרטיה ,כל שעל
המנהיג לעשות הוא לספר לאנשים שיש משהו
שהם צריכים לפחד ממנו ...להצביע על דבר שהוא
בבסיס הפחדים שלך ,ואז תוכל לגרום להם לעשות
כל מה שאתה רוצה .תוכל לגרום להם להגיע אל
בית המטבחיים כמו כבשים."...
היטלר יכול היה להצביע על היהודים ולהגיד
שהם האיום הגדול ביותר ,יש לפחד מהם ועל כולם
לציית כדי שנוכל להילחם בהם .ארצות אחרות
פחדו מהבולשביקים ובארה"ב הצביעו על
הטרוריסטים וצריך לפחד מהם ,ומול כל הדברים
האלו אנחנו מוותרים על רצוננו ,מוותרים על זכויות
האדם שלנו ,על זכויות האזרח שלנו והולכים כצאן
לטבח.
וכעת יש להם מקור לפחד וזהו הכוח הרחב
והמקיף ביותר שהיה להם אי פעם – ממשלות
אוהבות מגפות בדיוק כמו שהן אוהבות מלחמות.
משום שהן מעניקות להן כח ושליטה ,ומעניקות להן
את היכולת לכפות ציות על בני האדם .וכיום יש
להם טכנולוגיות חדשות שמעניקות לממשלות את
היכולת לכפות שליטה על האוכלוסיה שלא היתה
כמוה בכל ההיסטוריה האנושית.
הם מאזינים לשיחות הטלפון שלנו ,אתם חושבים
שהסמארטפון נועד רק בשבילכם? הוא מרגל
אחריכם! ועוד מעט יבוטל הכסף הפיזי ,יהיו רק
כרטיסי-אשראי ותהיה להם ידיעה מלאה על כל
הפעילות הכספית שלנו ,הם גם יוכלו לכפות ציות.
משום שאם לא נציית הם יוכלו לסגור לנו את
החשבון בבנק...
אני חושב שכל אחד בעולם  -אם היו מסבירים לו
– זו הסיבה שכדאי לך לחבוש מסכה ,הנה הנתונים
המדעיים לכך שזה מונע הדבקה ,כולם היו חובשים
בלי בעיה .אבל אנחנו יודעים שלא נוהגים בנו
בצורה כנה וישרה .אומרים לנו – זהו המדע .אבל
זה לא מדע ,זהו נסיון לשליטה...
אבי אמר לי 'אנשים בעמדות שליטה משקרים'.
הם ינצלו לרעה כל כח שנעניק להם .וברגע זה
ממש אנו מעניקים להם את הכח לנהל כל היבט
בחיינו .בכל רגע ורגע הם ידעו היכן אנחנו ,הם ידעו
כמה כסף הוצאנו ,תהיה להם נגישות לילדים שלנו,
תהיה להם יכולת לאלץ אותנו לקבל חיסונים כמו
הנאצים שעשו את זה במחנות הריכוז ,הם בדקו
חיסונים על יהודים...

העולם היה כ"כ מזועזע לאחר המלחמה ,עד
שהסכמנו לחתום על אמנת נירנברג שלעולם לא
נכפה התערבות רפואית על בני אדם ללא
הסכמתם והנה תוך שנתיים כל ההסכמות האלו
נעלמו .אנשים מסתובבים עם מסכות ,הם תחת
הסגר בלי הוכחות מדעיות .זה לא דמוקרטי ,זה
תכנון המוביל לשעבוד המין האנושי ,עולם שבו
כוחות אפלים של בורות ובצע כסף ינהלו את חיינו,
ישלטו בעתיד ילדינו ,אנחנו לא נסכים לכך ,לא ניתן
לכם לגזול את הדמוקרטיה שלנו ,את הבריאות
שלנו ,את החופש שלנו! תודה רבה.
למה התכוון ב.ג .בתוכנית לצמצום אוכלוסין.
מאת דל ביגטרי.
שבוע שעבר עשינו מצגת על חיסון הפנטה
בבנגלדש אשר גרם לתמותה של פי עשר בנות
בהשוואה לבנים .אני מכיר את מחקרו של ד"ר פטר
אביי אשר גילה כי חיסון ה DTP-גורם לתמותה של
פי עשר לעומת קבוצת הבקרה אשר לא קבלה את
החיסון ואתם לא יכולים שלא לשאול את עצמכם
מה קורה כאן? האם לאנשים האלה אכפת
מהילדים?
זה מזכיר לי את נאומיו של ב.ג" .גודל האוכלוסיה
כיום הוא  9מיליארד בני-אדם והיא הולכת וגדלה
ויכולה להיות בעיות באספקת מזון ...אבל אם
נעשה עבודה טובה עם חיסונים חדשים ושירותי
בריאות נוכל להקטין את האוכלוסיה בעשר או
חמש עשרה אחוז' ...נוכל להימנע מהרבה מחלות
אם כולם יחוסנו ...יש לנו תוכנית לחסן את כל ילדי
העולם"...
ב.ג .תרם  200מיליון דולר לפיתוח חיסון
למלריה ,החיסון הראשון ניתן באפריקה ל 700
אלף ילדים ,החיסון ניתן בארבע מנות ,תוצאות
החיסון – רק ל 30%היתה הגנה נגד מלריה למשך
 4שנים ,אבל הבעיות היו תופעות הלוואי – שיעור
דלקת קרום המוח אצל אלה שקבלו את החיסון
היה פי  10מאלה שלא קיבלו ושיעור התמותה של
הילדות הוכפל .נמצא כי ההורים אפילו לא קיבלו
מידע על בעיות הבטיחות של החיסון .אז ברור לנו
שהמטרה שלו היא לצמצם ולדלל את האוכלוסיה...
בשנות ה 80ל 12%מהילדים שלנו היו מחלות
כרוניות ,וכיום עם החיסונים ל 54%מהילדים יש
מחלות כרוניות – מחלות אוטואימיוניות ,הפרעות
נוירולוגיות והרבה נשים כיום צריכות טיפולי פוריות
על מנת להביא ילדים – וזה ב.ג .והחלום שלו...
אנחנו ממשיכים לקדם תביעות משפטיות ברחבי
העולם ,לא אכפת לנו אם אתה אומר שאתה בא
להציל את העולם ,אם אתה הורג ילדים  -אנחנו
באים אחריך...
והנה הוא קם עכשיו וצורח – זו המגפה של פעם
בחיים ,עלינו לנעול את כולם ,להרוס את הכלכלות,
לוודא שלאף אחד אין חופש עד שנוכל לייצר חיסון
ל  8מיליארד בני-אדם.
האם  227מיליון אמריקאים ימותו ?

מתוך מצגת "דיגל"
ישנו אתר צבאי המציג נתונים ותחזיות שונות של
מדינות :שטח ,גודל-אוכלוסייה ,תקציב שנתי וכו'.
מוצג באתר תחזית של גודל אוכלוסייה ב.2025-
המספרים מוצגים במיליונים.
ׁ
שינוי
2025
2017
ארץ
------ > -227
100
ארה"ב 327
-51
14
אנגליה 65
-52
28
גרמניה 80
-28
39
67
צרפת
-21
27
48
ספרד
-5
4
ישראל 9
נתוני ארה"ב ב ,2025-מ 327מיליון ל 100-מיליון!
)מקור(DEAGEL.COM/FORECAST :

האם אלה התחזיות של האתר בגלל החיסון
לקורונה? מלחמת עולם שלישית? או אולי
להשפעות כוכב השביט?
ידוע לנו שפלנט-אקס יגרום לגל צונמי בגובה מאות
מטרים ,והפגיעה הקשה תהיה במדינות השוכנות
לחופי האוקיינוס.

אָרץ ְנ ֻאם ה' ִפּי ְשׁנ ִַים ָבּהּ
וְ ָהיָה ְב ָכל ָה ֶ
ָתר ָבּהּ .זכריה יג
ִי ָכּ ְרתוּ ִי ְגוָעוּ וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁית ִיוּ ֶ

מחנות ריכוז.
במהלך השנים האחרונות ממשלת ארה"ב
העבירה מספר חוקים לצורך הקמת מחנות חירום
לאומיים )פימה( .לפי הצעת החוק נדרשו לא פחות
משישה ,כעת ישנם יותר מ! 900-
החוקים נותנים כוח בלתי מוגבל לשלטונות כדי
"להתמודד" עם מגיפות – לסגור או לפנות מבנים,
להיכנס לשטח פרטי ללא צורך בהסכמת בעלי
הבתים ,להפריד ולבודד אנשים .המשטרה
בארה"ב מתכוננת להתמודד עם אלה אשר יסרבו
לקבל חיסון ולקחת אותם למחנות ריכוז.

אוי ואבוי
למי שייקח
את החיסון
לקורונה!
כמו גרמניה הנאצית.
קטעים מראיון עם ד״ר רוני-לינה לוקנן קילדה ז״ל
רקע :ד"ר רוני-לינה היתה רופאה במקצועה,
שימשה קצינת רפואה ראשית בצפון פינלנד ,הייתה
חברת הנהלה בוועד הלאומי לבריאות והייתה
חברה באקדמיה למדעים בניו-יורק .כתבה ספר רב
מכר בשם" :אין מוות" ,והקדישה את חייה לחשיפת
האמת אשר העבירה בהרצאות ב 6-שפות בכל
אירופה .נפטרה בשנת  2015בגיל  75מסרטן
שהתפרץ אצלה לדבריה כתוצאה מקרינה קטלנית
שכוונה אליה .הראיון נערך לפני מספר שנים
ופורסם רק לאחרונה עם תרגום לעברית.
האליטות )הרשעים( שולטים בעולם ,הממשלות
הם נערי שליחויות שלהם .מאחר ולדעתם
האוכלוסיה גדולה מידי יש צורך לדלל אותה.
הדילול נעשה בכל מיני דרכים וחיסונים היא אחת
מהן.
האב"ע ,האו"ם ונט"ו נמצאים תחת שליטה של
הסע"ח אשר רוצים כי ירושלים תהיה עיר הבירה
של העולם .בכל אופן אב"ע הוא גוף מושחת ,הייתי
שם כנציגה של פינלנד וראיתי איך הם מזייפים את
ההצבעות .היית התמודדות על תפקיד מסוים
והנציג היפני הציע לכל מי שיצביע בעבורו מכונית
יפנית חדשה ,היפני ניבחר...
אין לי "הערכה" לדברים שהם עושים ועכשיו
כשהם נמצאים תחת שליטה של הסע"ח הם
מקבלים פקודות אותם הם חייבים לבצע וזה מאד
עצוב כי הארגון נועד למען בריאות בני האדם.
וגם כאן יש לנו כימטרייל ,מטוסים שמרססים את
השמים עם ננו-חלקיקים של אלומיניום ,מגנזיום וכו'
ומאחר ואלה מתכות ואנחנו נושמים אותם יש עליה
בתחלואה של מחלות כמו ברונכיט ,אסתמה,
טרשת נפוצה ,אלצהיימר וכו' – וזה נעשה בכוונה

כדי לדלל את האוכלוסיה של העולם ולאנשים אין
בכלל מושג .וכשאדם חולה הוא זקוק לתרופות וזה
מגדיל את רווחיהם של יצרני התרופות .כל
התוכנית היא לדלל את האוכלוסיה והיא תוכנית של
השטן ואנשים לא יודעים את זה ,הם פשוט סובלים
ומתים.
אני חושבת שרוב האנשים כבר יודעים שנפילת
התאומים היא עבודה פנימית ונעשה ע"י
האמריקאים ,ואפילו נשיא איטליה לשעבר אמר
שהסי.אי.איי היה מאחורי זה ואותו דבר היה עם
פיגוע המטרו בלונדון .הרבה שנים חשבנו
שאמריקה ורוסיה אויבות אחת לשנייה ,אך בפועל
כל השירותים החשאיים עובדים יחד זה עם זה
ועוזרים זה לזה ולדעתי הם לא תמיד נאמנים
למדינה שלהם.
אנחנו בפינלנד אוכלוסייה קטנה יחסית של כ5-
מיליון ,אנחנו רגילים בציות לשלטונות ,אז קל יותר
לנצל אותו ולשלוט עלינו ,לכן אב"ע השתמש בנו
כשפני ניסוי לחיסונים .אני זוכרת כשעבדתי
במשרד הבריאות בפינלנד אמרו שיש איזה שפעת
שמגיעה אז  90%מהאוכלוסיה התחסן ואחרי כן
גילינו כי ניתן לנו חיסון נגד נגיף אחר .ואם משהו
מת תמיד מצאו המציאו איזה תרוץ ,היה לו גידול
בראש וכו' .והאמת היא כי המספרים
והסטטיסטיקות לא ניתנים לציבור...
ניסו כבר לפגוע בי ,הורעלתי ,הייתי בבית-חולים,
פרצו לבית שלי ולקחו הרבה מסמכים והמשטרה
לא עושה כלום כי המשטרה מגינה עליהם וזה הכי
גרוע – השחיתות של המשטרה ,מערכת המשפט,
השלטון וזו כבר עובדה בכל המדינות והסע"ח
ששולט עליהם שולט גם על התקשורת להמונים,
אמנם לא כולם ,תמיד יש אנשים טובים במשטרה,
בצבא וכו' אבל תמיד יש אנשים רקובים ואלה קבלו
את הכח עד כה.
מראיין :כיום יש ליצרני התרופות חסינות נגד
תביעות ,לאור הבעיות הנובעות מהחיסונים למה
בכלל לחשוב על קבלת חיסון?
תשובה :הבנתי כי בארה"ב החיסון מתוכנן להיות
בכפיה ומי שיסרב יקבל קנס של אלף דולר ליום
ולפימה יישנם כבר מחנות ריכוז שמוכנים לקבל
סרבנים .נראה לי כי אמריקה אבודה וזה נעשה ע"י
העם האמריקאי עצמו בלי שהם מבינים לאן הם
נכנסים .אמריקה תימחץ לגמרי ע"י הממשל עצמו
אשר נמצא תחת שליטה של הסע"ח.
מראיין :אני מקווה שלא יהיו חיסונים בכפיה ,אך
כאשר ישנה מגיפה כזו לפי אב"ע ,זה מאפשר קיום
משטר צבאי ולחסן את כולם בכפיה ,אז מה יקרה
אם אני אסרב?
תשובה :זו בעיה ,אני חושבת שיקחו אותך למחנות
הריכוז של פימה ויחסנו אותך בכל מקרה.
מראיין :אני מנסה להזהיר את הציבור שיהיו
מודעים לבעיות ויסרבו להתחסן אז יצרכו לבנות
הרבה מחנות ריכוז כדי לאכלס את כולנו.
תשובה :יש להם כבר  800מחנות ריכוז פימה
בארה"ב ולכולם ישנם מסילות רכבת אשר מגיעות
עד לשם ושמעתי שאפילו משרפות יש שם ,הכל
מוכן! לכן אמריקה תרד לטמיון וכל המדינה תיהרס,
וצר לי כ"כ על העם האמריקאי ,אבל הממשל עושה
את זה ,זה כמו גרמניה הנאצית!
הערות :לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים אלה
ואחרים לחיזוק הקדושה והצניעות ואת הדיסק
"מגלות לגאולה" * ניתן להוריד את המסרים
מהאתר *  DANi18.COMניתן לצלם ולהעתיק את
המסרים לזיכוי הרבים * שמיעת מסרים בטל 077-
 * 0799-177-555 * 263-8885שמיעת המסרים
בארה"ב * 646-585-3064
דרושים מפיצי עלונים לבתי-כנסת באמריקה,
אירופה ,אנגליה ,אוסטרליה וכו' .כל המציל נפש
אחת כאילו הציל עולם ומלואו !
ברכה מיוחדת לחיים ארוכים ,פרנסה בשפע
ושמחת חיים לכל היהודים הטובים העוזרים להפיץ
את האמת
לפרטים0527-111-333 :
מגלות לגאולה ,ירושלים.

מגלות לגאולה

חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

בנימין :רוצים לדעת מי אנחנו שאומרים את כל
הדברים האלה כבר  26שנים?
אנחנו מקבלים מהשמים מה לכתוב במסרים .וכל
אחד מאיתנו נשמה חשובה וזה כתוב" :א''ר יוחנן
מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן
הנביאים וניתנה לשוטים" )בבא בתרא יב(
ָברּ ,כִי ִאם ָּגלָה סֹודֹו ֶאל ֲע ָבדָיו
ׂשה ה' ּד ָ
"ּכִי לא יַ ֲע ֶ
ִיאים "...עמוס ג',ז' *
ַהְּנב ִ

תוכן העניינים )קורונה (1-4

כביכול יש מגפה * אם אנחנו עם ה'  -ה' יהיה איתנו
* יהודים אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני *
שתדעו שניו-יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה! * רק
תחזיקו מעמד עוד קצת * בקרוב נקבל את בית
המקדש השלישי  -הכניסה שלנו לנצח נצחים *
מוצאי שביעית משיח בא * והעיקר ,לא לפחד כלל *
העולם הוא כמו סדום ועמורה * לפנינו אסונות טבע
ומלחמות שאי אפשר להאמין * וזה סופה של מדינת
ישראל * כוכב השביט עפ"י המקורות * המסרים של
האוטיסטים הם כמו בתקופת הנביאים * רוב העולם
יהיה מתחת למים * קריאה ליהודי התפוצות לעלות
ארצה מגדולי ישראל * זהו זה – מגיעים לסוף * נגיע
לנצח ונבכה משמחה * אל תפסידו את הנצח *
כאשר כל הבנקים יפלו * ברגע זה לעלות לארץ
ישראל * אנחנו האהובים הכי גדולים של הקב"ה *
העולם לא יחזור להיות כמו שהיה * תקשיבו טוב,
המגפה תעלם כמו שהיא הגיעה * הכל לטובתנו *
אתם לא מבינים? זה הסוף! * העולם הזה גוסס *
ולהתכונן לסוף של העולם הזה * זה יהיה כמו לצאת
מבית הסוהר ,בדיוק * אני שליח של הקב"ה * ערים

בס"ד

מסרים מבחורים אוטיסטים

קורונה

טעון גניזה

דניאל ,ירושלים2/1/2007 ,

כן ,כן ,כן ,יהיה מצב עוד יותר קשה בעולם,
הרבה יותר קשה .העולם ,חלק רציני ממנו חייב
להיחרב  -ולא יעזור כלום ,זה בנבואות ,דברים
שחייבים להיות .יש נבואות שלא חייבות לצאת
בדיוק ,ויש נבואות שחייבות ,וחלק של העולם
חייב ויהיה ,וחלק לא .וזה יפחיד מאד מאד,
נבואתו של הפרנפורטער
והעולם יהיה במצב מאד מבולבל וקשה .וכל מיני
אחרי המסר של דניאל "שתדעו שניו-יורק לונדון דברים שסמכנו עליהם כמו הצבא האמריקאי ,ה-
ופריז בסכנה גדולה!" )מופיע בחוברת קורונה SOCIAL SECURITY (3באמריקה ,הביטוח הלאומי
חפשנו את המקור והנה היא לפניכם:
פה ,צה"ל ,הדולר הנצחי ,היורו הגבוה ,וה-
* גדולתו של הפרנקפורטער.
 POUND STERLINGהחזק ,והרפואה והטכנולוגיה
* על ספרו )צילום כריכה  +עמ' רס באידיש(.
וכל הדברים שהעולם המודרני שאנחנו סומכים
* תרגום לעברית.
עליהם במקום על הקב"ה .כל זה יתפרק ויהפוך
הפרנקפורטער.
של
לנבואתו
הקשורים
* מסרים
לאפר ,יעלם מהעולם כאילו לא היה אף פעם.
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גדולתו של
הפרנקפורטערהפרנקפורטער( היה דניאל ,ירושלים ,ח' אדר התש"פ
רבי ישראל פרלוב מסטולין )

4/3/2020

האדמו"ר השישי בשושלת קרלין.
אבא ,אבא ,אבא ,העולם מתהפך ,העולם
הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש"י ,ונשמה מתהפך ,אתה מבין אבא? הרשעים משתמשים
כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות ב"מגיפה" כביכול על מנת לעשות מה שהם
שנה .הרב ברוך מנדלבוים" ,הרב מטורוב" ,פרסם רוצים .דבר ראשון הם רוצים להפיל את הכלכלה
איגרת לחסידי קרלין ובה
לגמרי ,עד הסוף! אתה מבין? וזה כבר יורד .כדי
כתב כי בנשמתו של רבי
שכולם יהיו עבדים ,שלא נגיד מילה ,שניתן להם
ישראל מקנן ניצוץ של
לעשות מה שהם רוצים ,אתה מבין אבא?
משיח בן דוד .קיבל את
ומי זה "הם"? כולם שואלים אותי – מי זה
לו
כתב הנשיאות נמסרו
"הם"? – הם זה השלטון בכל המדינות .כולם
בטקס הבר מצווה שלו.
שייכים לקבוצה אחת .ואבא ,זה כל-כך ברור
בגלל גילו הצעיר נודע
כבר ,אולי יש מגיפה ,אבל הם עברו את הגבול
בשם 'הינוקא מסטולין'.
אבא .כמעט כל אחד יכול לראות את זה בעיניים
שלו.
ענקיות יעלמו מהעולם * החגיגה נגמרה * עולם של מתוך ספרו -

משוגעים * היום הגדול והנורא מתקרב * לחיות לנצח *
רוב האנושות תיעלם * אין זמן ,השעון מתקתק * אוי
ואבוי למי שייקח את החיסון לקורונה * אני אתחיל עם
העתיד * משיח כבר נמצא פה * משקרים לנו בגדול *
הגאולה כבר פה * הם מתכוונים להפוך את כולנו
לעבדים.

ניתן לקבל חינם לזיכוי הרבים חוברות קודמות.
לפרטים חייגו0527-111-333 :

נבואתו של הפרנפורטער על חורבן
פריז לונדון וניו-יורק

דניאל ,י"ג כסלו ה'תשפ"א 29/11/2020

העולם נהיה משוגע לגמרי ,כ"כ משוגע
שאנשים לא יודעים איפה שמאל ואיפה ימין,
איפה למעלה ואיפה למטה ,מבולבלים .לכן אני
מזהיר אתכם – הפרנפורטער שהיה ידוע ברוח
הקודש שלו אמר שפריז לונדון וניו-יורק יחרבו,
לכן אני מבקש מכולם  -תיזהרו ,כל היהודים
שיכולים להגיע לארץ ,תקומו ותעלו ארצה .ניו-
יורק ,פריז ולונדון על הכוונת ,תקומו ותבואו .אם
אני הייתי במקומכם הייתי קם ועוזב את ניו-יורק
לונדון ופריז ומגיע לפה.
ומעניין שבדיוק עכשיו מדינת-ישראל שצריכה
להיות הבית לכל יהודי ויהודייה – פתאום מדינת
ישראל נעולה ליהודים שאין להם דרכון ישראלי.
יש סימן שאלה גדול – למה? כל הזמן הייתה
עליה ,עליה ,עליה.
הם רוצים להפסיק את העליה בדיוק עכשיו כדי
שתראו עם מי יש לנו עסק .הם לא יהודים ולא
ציונים ,הם לא נותנים ליהודים להגיע לפה.
אתם צריכים ללכת לשגרירות הישראלית
בהמוניכם ולדרוש את זכויותיכם לעלות ארצה,
להכריח אותם לתת לכם אישור ,יהיו להם בושות
לא לתת ליהודים לבוא.
עם ישראל ,לא לדאוג ,ה' יפתח את הדלתות
ולמי שיש רצון עז לקיים את המצווה לגור בארץ-
ישראל  -יגיע בעזרת ה'.
וחובה על כל מי שיש לו משפחה או חברים
בחו"ל לשכנע ולשדל אותם לעלות ארצה עכשיו,
)המשך בעמ' הבא( עוד מעט יהיה בחו"ל פחד
מאד גדול ובמיוחד ליהודים אבל אז יהיה יותר
קשה לצאת.

"פרי ישע אהרן"

מתורגם לעברית -
תחת הכותרת "ראה מה
באספקלריה
שיקרה
המאירה".
עמ' רס סימן תצ"ו" :מה שאנחנו רואים! המלחמה הזו
)מלחמת העולם הראשונה( היא כמשחק ילדים,
המלחמה האחרונה תהי' שתים או שלושה דקות,
והעולם תהא נראה כמו יער חרוך ,האתם רואים את
העיר פריז ,ניו-יארק ,לונדון – מי שירצה לדור שם
יצטרך להכין עבורו אהל )קבר( ,את הדולר האמריקאי
ידביקו על כתלי הבתים") .צילום המקור באידיש בעמ'
הבא(.

יְוָנִים
נִ ְקּבְצּו
ָעלַי
קומו ועלו לארץ ישראל
בנימין ,חשון תשע"ו 11/2015
אנחנו בסוף .אתם צריכים להציל את עצמכם,
אתם לא יכולים לשבת שמה כבר .אתם לא
מבינים כי בארה"ב הם כבר מוכנים לשים את
החבל מסביב הצוואר שלכם .אתם לא מבינים
את זה .הם סוגרים עליכם מבלי שתדעו .הכל
מוכן .ורק יהיה איזה משהו יהיו להם סיבות
להכניס אתכם למחנות .אמנם לא יהיו שם רק
יהודים ,יכניסו שמה גם גוים ,אם זה נותן לכם
הרגשה יותר טובה .אני מזהיר אתכם :הסוף
מאד קרוב.

תשובה היא התשובה
מוישל'ה ,כ' אדר ב' ,תשע"א.
שקר ,שקר ,שקר ,כל העולם הזה שקר ,ורק
היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך
)כמו שכתוב "קדושים תהיו" שזה :לימוד תורה,
טהרת המשפחה ,שמירת העיניים ,הלשון,
שמירת הברית ,צניעות ,שבת וכו'( הם מחזיקים
באמת .האמת רק איתם ,ולא בשום מקום אחר
בעולם ,והם מעטים מאד .ואם עד עכשיו חשבנו
שהעולם מלא שקר ,וחשבנו שתפסנו וראינו "בול"
בדיוק מה השקר ,יתגלה עוד מעט שקר ,כמו
שלא חלמתם ,שקר על השקר .זאת אומרת,
שברגע שנחשוב שהגענו לאיזה הבנה מי
השקרנים ומה השקר ,יתגלה שקר עוד יותר
גדול.
תראו ,אנחנו עוד מעט נראה את זה ברור
מאד ,יהיה בלבול ענק יהיה ,יותר מעכשיו.
והשקר מסתיר את הסכנה העצומה בארץ ובכל
מקום בעולם .יש סכנות מכל מיני מקומות בכל
מיני צורות והשקרים העצומים מסתירים את זה.
אני מציע לכל היהודים בחו"ל וגם בארץ
להבין שאתם בסכנה גדולה מאד! ,אתם
חושבים שהכל לא כל כך מסוכן" ,אפילו שזה
שקר ,מה כבר יעשו? יהרסו את כל העולם?"
אבל באמת ,אין להם גבול ,כי מדובר על
קבוצה של מטורפים ,אלה שמנהיגים את העולם,
הם המטורפים ,והבן אדם הפשוט הוא הטיפש
שמסתובב ורוקד לפי החליל של המטורפים,
ומאמין למה שיש להם להגיד ,מעניין מאד.
ומי בין היהודים חושב בכלל שכולנו בתוך
הטירוף הזה? מי חושב שאולי תשובה היא
התשובה? מי חושב שהפתרון הוא שנתקרב
לה'? לברוח מהשקר ולהתקרב לאמת?
כמה יהודים חושבים על זה? אני לא מדבר על
הגויים ,רק על היהודים .מי חושב על זה? להיפך,
הרוב הולכים יותר לשקר כי הם בפניקה גדולה,
כי הם רגילים להחזיק ולהישען על השקר .כי רק
את זה הם יודעים ,ובטוחים בזה ,ושכחו
שהקב"ה מנהיג את העולם ,ולא השקר.

* דניאל :ומה היא האמת? האמת היא
שכל הקורונה הזו עשויה ע"י הרשעים
שפיתחו ופיזרו את זה בכל העולם.
* אוי ואבוי למי שייקח את החיסון
לקורונה ,וכדאי לדעת שהבדיקות לא
לטובתנו.

וכל החיים שלנו פה בעולם הזה הם רק נסיון,
בלזרוק את השקר וללכת לאמת .השקר יעלם
ותישאר רק האמת ,אבל תאמינו לי ,הרבה
אנשים לא ישארו ,כי אין הרבה אנשים שמבינים,
רואים ורוצים את האמת הפשוטה .וכשנגיע
לעולם של אמת ,זה יהיה כ"כ פשוט ,וכ"כ מובן,
ואלה שחיים את השקר ,לא יבינו את זה בכלל.
אוי לי ,אוי לנו ,מה לעשות ,מה לעשות .אבל
שוב אני חוזר על מה שאמרנו עד עכשיו ,האמת
זה הקב"ה ,פשוט מאד .יהודים יהודים ,כל אחד
עם נשמה יהודית באמת ,תחזרו לקב"ה ,תחזרו
אליו ,פשוט ,זה כל כך פשוט ,אתם לא מבינים?
זה כל כך פשוט!.
וכשהאמת תתגלה ,ואלה שמסוגלים להבין את
האמת סוף סוף יבינו ,אז הכל יהיה כל כך פשוט,
למחלות הכי קשות  -הרפואה תהיה פשוטה
ביותר ,נגיד "איך לא חשבנו על זה? פשוט
ביותר" ,כל דבר בחיים שלנו יהיה פשוט וישר
ובלי בעיות ,ונוכל לעלות מעלה מעלה ברוחניות,
וקרוב יותר ויותר לאור הגנוז ,להרגשה הטובה
ביותר שקיימת בכלל .עם ישראל ,עם ישראל,
בואו ,בואו לאמת ,בואו לקב"ה ,תחזרו בתשובה.
...גם כלכלית הכל
הולך ליפול ,לא
סתם ,לא סתם .הם
חושבים שהם מכינים
כבר את העתיד של
הדולר ,מכינים שזה
יפול .תחכו ותראו.
וכשהדולר יפול ,הכל
יפול .אבל בכדי
להציל את עצמם הם
רוצים לעשות מטבע חדש ,אבל ה' יכין להם
הפתעות גדולות ביותר.
צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס )באידיש(

)המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו(
עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד
ליהודים יהיה יותר קשה לצאת ,אבל אלה שיגיעו
לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה ,רצון גדול לקבל
את משיח צדקנו ולהגיע סוף סוף לבית המקדש
השלישי ,בסופו של דבר הם ירקדו וישמחו ויודו
לקב"ה שהציל אותם.
ומי שרוצה בכל ליבו ועושה השתדלות להגיע
ולא מצליח – ה' ידאג להביא אותו לארץ-ישראל.

בעזרת ה' המשיח יתגלה השנה
בנימין ,ירושלים ,כ' תשרי ה'תשפ"א 7/10/2020
אנחנו במצב קשה ביותר ,קשה ביותר ,פה
בארץ יש מצב מעניין מאד  -מאשימים את
החרדים על כל מה שקורה עם הקורונה ,הם לא
הולכים לחילונים לבדוק אצלם מה קורה ,רק אצל
החרדים ,אבל מה שיותר מעניין שזה קורה גם
בעיר ניו יורק ,גם שם מאשימים את החרדים
ולמה? כי יש שם יותר ממיליון יהודים.
בארץ אפשר להגיד שהחילונים שונאים את
החרדים ,אבל למה בניו יורק?
כי בניו יורק רוצים לסגור את כל האזורים
החרדים :בורו פארק ,וויליאמסבורג ,ברוקלין,
מונסי וכו' וזה יקח להם קצת זמן .ראש העיר של
ניו-יורק הוא אנטישמי גדול ומושל מדינת ניו יורק
גם הוא אנטישמי והוא הופיע בתקשורת והאשים
את היהודים החרדים בהפצת הנגיף וברקע של
נאומו הוצגה הלוויה ענקית בוויליאמסבורג
בהשתתפות של עשרות אלפי יהודים חרדים ללא
מסכות וללא שמירת מרחק ,הוא לא ציין שזה
צילום של הלוויה של הסטמר רבה זצ"ל מלפני
 17שנים .וזה גורם לאנטישמיות מעל ומעבר
ובגלל זה הדקו את הסגר סביב האזורים של
היהודים החרדים בלבד.
וזה פשוט מעניין לדעת ,כי זה ממש מתאים
בדיוק למה שדברנו כבר על  800מחנות הפימה-
קמפס שנמצאים בכל אמריקה והם בעצם מחנות

ריכוז עם גדרות-תיל גבוהות ,מגדלי שמירה,
רכבות מיוחדות להוביל אנשים לשם ,ובחלקם יש
תאי גזים וכו' והם יותר משוכללים מהמחנות
שבנו הנאצים ימח שמם וזכרם לפני השואה.
והם התחילו כבר לסגור את האזורים של
החרדים ,להרוג כמה שאפשר בבתי חולים ואת
השאר הם מתכננים להביא לפימה קעמפס כדי
שכביכול לא ידביקו את כולם ,הבנתם?
ש .האם כדאי להגיד לאנשים שיברחו מניו יורק?
ת .ודאי האנשים בכל האזורים האלה של
החרדים כבר מפחדים להתקרב אפילו לבתי
חולים ,הם מעדיפים להישאר בבית ולחפש טיפול
טבעי אחר לעזור להם ובדרך-כלל זה באמת
עוזר ,אבל רואים עכשיו ברור את התכנית של
הרשעים.
בגלל שהם מגדירים את מדינת-ישראל כמדינה
אדומה הם מונעים מהיהודים שרוצים לעלות
ארצה את האפשרות הזו ויש להם כבר את
תוכנית "הפתרון הסופי" של הבעיה היהודית
בכל העולם .הם מתחילים עם החרדים שהם
הקרובים ביותר לקב"ה כי הם מפחדים מאלה
שקרובים לה'.
עכשיו ,אותם רשעים שולטים בכל העולם ,יש
להם אותה תוכנית וזה קורה גם פה ,יש להם
מחנות כמו פימה בכל מיני מקומות בארץ ,אולי
הם לא נראים כמו פימה אבל הם כמו מחנות
פימה ויש להם אותה מטרה בכולם.
ואנחנו יודעים שזה קיים גם באנגליה ,בכל מיני
מקומות באירופה ,וברור שגם הגרמנים לא כל-
כך שמחים עם היהודים ויש הרבה אנטישמיות
שמה ,בלגיה בכלל מלאה אנטישמיות וגם
באוסטרליה .ומה שאמרתי על המחנות זה לא
סתם ,זה אמיתי!
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות
וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים .אבל למה
לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך
שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל
העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו? כי אנחנו
עם הקב"ה ,הם יודעים שהקב"ה הוא האמת ,ולא
רק שהוא האמת הוא יצר את כל היקום ,הוא הכח
העליון והם רוצים להוכיח את ההיפך!
ואיך הם מאמינים שהם יכולים להחליש ח"ו
את הכח של הקב"ה? הם בכלל לא יכולים להבין
עד כמה הקב"ה הוא ענק ואינסופי ,הם חושבים
שאם הם יחלישו את האמונה של עם-ישראל
בקב"ה ואז הם יוכלו להשתלט על הכל ,על כל
העולם וגם על כל היקום.
אבל הם טיפשים ,אין להם שכל ,כי מי שיודע
מה זה אומר "הקב"ה" אשר ברא את כדור
הארץ ,את כל העולם ואת הכל ,הקב"ה ברא כל
מה שקיים – בכדור הארץ ,ביקום וכל מה
שמעבר לזה והוא שולט על הכל ,כל היקום
ומעבר לזה שייך לקב"ה ,אי-אפשר לתאר את
מה שהוא ברא ,הוא הכל יכול ,והרשעים לא
תופסים את זה ,הם לא תופסים בכלל.
והם אפילו מסכנים את עצמם עד הסוף כדי
לחסל ח"ו את הכח של הקב"ה .הם מסתכלים על
עם ישראל והם מקנאים ,הם מקנאים בעם
ישראל כל הזמן מאז אברהם אבינו .אבל לא
יעזור להם ,עמ"י ישרוד .אני לא יודע כמה מעם
ישראל ישרדו ,אבל עם ישראל ישרוד .אלה שהיו
בהר סיני וקבלו על עצמם להגיד נעשה ונשמע -
כולם ישרדו ,כל עם ישראל וכל אלה שעכשיו בגן-
עדן ואפילו אם קצת יותר נמוך מגן עדן ,כולם
יעמדו ,כולם יחזרו לעולם הזה בתחיית המתים.
אנחנו נכנס לבית המקדש ,נקריב קורבנות,
נשמח ,נרקוד ,נשיר ,נתפלל לה' ונגיד לו תודה
על כל מה שהוא עשה בשבילנו .והוא יעלה אותנו
מעלה מעלה ,וכאשר אנחנו נצא מבית המקדש
השלישי נהיה במציאות אחרת לגמרי לאו דווקא
בכדור הארץ אלא לעולם אחר לגמרי ,אתם
מבינים? זו תהיה מציאות אחרת לגמרי ויותר אני
לא יכול להגיד.
ליהודים בגולה ,אני רק יכול לבקש ולהתחנן
לכל עם ישראל תבואו לא"י תעזבו את הבתים
הגדולים שלכם באמריקה ,בניו יורק בקליפורניה,
בטקסס ומכל מקום אחר ותעלו לארץ ישראל.
כדאי להגיע לפה אפילו אם אתם צריכים לגור
באהל זה עדיף מאשר להישאר בחו"ל.
בחו"ל יש סכנה ענקית ,יש שינויים גדולים מאד
בטבע בגלל כוכב השביט הכתוב בזוהר ,הגוים

קוראים לו ניבירו או פלנט איקס או לא משנה מה,
הכוכב מתקרב עם כל כח המשיכה שלו ]הוא
גדול פי שבע מכדור-הארץ[ עם מיליוני מטאורים
והאסטרואידים שהוא סוחב איתו ]בגלל כח
המשיכה שלו[ הכוכב שהוא בעצם מיני שמש עם
שבעה כוכבי לכת ]הסובבים אותו[ וזה עם הרבה
כח שה' נתן לו .הוא כבר עבר ליד כדור הארץ
שלנו הרבה פעמים גם ביציאת מצרים.
אבל עכשיו הכוכב יעשה הרס ענקי פה בעולם
הזה והרס שאי אפשר לתאר ,אבל עם ישראל לא
לפחד כי הקב"ה יציל אותנו .אין לכם מה לפחד
אם אתם יהודים אמיתיים ואם אתם מאמינים בלי
שאלות מי זה הקב"ה .ובסופו של דבר אנחנו עם
ישראל נהיה חלק מהקב"ה ואי אפשר בכלל
לתאר במילים את הקב"ה שהוא כל כך גדול ,כל-
כך חשוב ,כל-כך שולט על כל מה שקיים.
עם ישראל אני מבקש מכם ,תחזרו בתשובה,
תחזרו לארץ ישראל למקום שה' נתן לנו במיוחד,
ואז תוכלו להיות בטוחים ובלי פחד ,אנחנו לא
נסבול כמו אלה בארה"ב שהם נשארים שמה ,לא
נסבול כמו הגוים באירופה ,באפריקה ובכל מיני
מקומות בעולם ,אנחנו לא נסבול כמוהם.
אני מבקש מכם  -תקומו תיקחו את החפצים
שלכם ותגיעו לפה ,ואל תגידו לי שאתם לא רוצים
לעזוב את הדירה שלכם או הבית המפואר שלכם
באמריקה ,זה היה בכלל נגד הדין לבנות בית של
אבן מחוץ לארץ-ישראל ,בית שיכול להחזיק
מעמד להתקיים כל כך הרבה שנים ,זה אסור
ולמה? בגלל מה שקורה עכשיו  -אין לכם חשק
לעזוב אותו ואתם רוצים להישאר ואני אומר לכם
שאתם צריכים להרגיש שעדיף לגור באוהל
בארץ-ישראל מאשר בארמון בגולה ,ואל תעלו
למדינת ישראל חס ושלום! לא למדינת ישראל,
רק לארץ-ישראל ,זה המקום שלנו לא לשכוח את
זה ,רק בארץ ישראל נינצל.
וכמו שתמיד אנחנו מסבירים  -אם יש יהודי
שאין לו כסף והוא לא יכול להגיע לארץ ישראל
באופן טבעי ,ה' ירים אותו באופן שמימי ויביא
אותו על כנפי נשרים.
עם ישראל תתכוננו ,כי זה הסוף! ואולי זה יקח
קצת זמן ,אבל לא הרבה זמן .בעתיד הקרוב
משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד .תבואו וה'
ישמור עליכם ,תבואו מיד ,אפילו אם הרשעים
שולטים על המדינה ,כי עוד מעט הם לא ישלטו,
הם יעלמו ,יעלמו עם כל הרשעים.
עם ישראל חי ,חי בלי די ,לא לשכוח אין עוד
מלבדו! לא לשכוח את זה ,זה המפתח לנצח.
שאלות ותשובות )קטעים(
לא לפחד ה' איתנו ,לא לפחד מהמשטרה
שלהם ,כי זה הכל שקר שקר שקר ,כל הקורונה
זה שקר שקר .כן ,זה מין שפעת אבל לעשות
מזה מה שהם רוצים הם פשוט עושים מאיתנו
צחוק ,עושים לנו בושות ואנחנו כבר מבולבלים
ועייפים .וזה לא ימשך .
המצב הכלכלי כבר נופל בכל העולם ,הרשעים
אומרים – "לא ,אין שום בעיה עם אלה שאין להם
עבודה ואין להם כסף" אבל זה הכל שקר שקר
שקר .גם באמריקה עושים את אותו הדבר גם
באירופה גם בכל מקום .לא לשמוע מה
שמדברים ,ברדיו הכל שקר ,מה שמדברים
בטלוויזיה זה שקר ,הכל שקר ,בעיתונים שקר
שקר שקר ,פה ושם יש איזה אמת אבל סך
הכל הרוב שקר.
המכות שהיו במצרים יחזרו וזה לא יפריע
ליהודים האמיתיים .ויש לנו עוד את הכוכב
שצריך לעבור עם כל ההרס וזה כבר עשה הרס
ויהיה עוד יותר הרס ,ויהיה משהו מפחיד מעל
ומעבר .אבל מי שעם הקב"ה ובוטח בו ,לא יפחד.
ש .מישהו אמר שביל גייתס הוא כמו היטלר.
ת .היטלר? הוא פי אלף גרוע מהיטלר!
...
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי
הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם
מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי
מטה ,לכיוון הכסף ,התענוגות ,הבילויים ,הסגידה
ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים.
דואגים כל-כך ללבוש ,מבזבזים על זה הרבה
כסף אבל הלבוש לא בסדר כי זה מושך עין לכיוון
הנשים ,החצאיות הקצרות והצמודות והפאות
הנוכריות ,הם ממש יצאו מדעתם ,פשוט נהיו כמו

הגוים .אומרים שזה צנוע אבל זה לא צנוע! ובאים
לחתונות וה' ישמור עם פאות ועם כל הבגדים
והאיפור כאילו באו מאיזה עיתון של אופנה וזה
פשוט מחריד כי זה נגד התורה.
אבל עם ישראל כמו שבאירופה היהודים שהיו
במחנות הריכוז הצליחו לעשות תשובה ברגע
האחרון והגיעו לגן-עדן ,אנחנו צריכים להתפלל
שגם אנחנו נוכל לעשות תשובה ברגע האחרון
ולהגיע לבית המקדש .אחים ואחיות יקרים
ואהובים שלי ,בואו נעשה תשובה עכשיו ולא
ברגע האחרון ,כי אני יודע שיפלו על כדור-הארץ
מיליוני אסטרואידים ומטאורים כמו שנפלו על
סדום ועמורה וגם לא עלינו ,יפלו כמה פצצות
קטלניות ביותר שיכולות למחוק מהמפה ערים
ענקיות .אז למה לא נחזור בתשובה עכשיו,
למה?
ש .מעניין למה לא מחפשים תרופה לנגיף ,למה
מחפשים דווקא חיסון?
ת .אני לא יודע מדוע ,אבל הסיבה היא מסוכנת
לכולנו .חוץ מזה את החיסון אפשר להכניס לכולם
ותרופה צריכים לחכות שיהיו חולים...
אין ספק כי אלפים כבר הבריאו מכל מיני
דברים טבעיים שאפשר לקנות בחנויות טבע .הם
רוצים חיסונים שמכניסים משהו לגוף שלא ברור
לאף אחד מה זה וכך הם יכולים לשלוט על
הגוף ולהכניס לו חומר שפשוט אני לא הייתי
רוצה להכניס לגוף שלי בשום פנים ואופן.
כל הקורונה הזה נוצר ע"י הרשעים שרוצים
להשתלט על בני-אדם .הקב"ה יצר את הקורונה
הראשון האמיתי שהוא וירוס קל מאד והרשעים
הוסיפו לו תוספת מסוכנת...

סוגרים ופותחים ,סוגרים ופותחים עד-
שיסגרו אותנו ולא יפתחו
דניאל ,ל' בתשרי ה'תשפ"א 18/10/2020
עם ישראל עם ישראל ,הקשיבו הקשיבו,
העולם מתפרק לפני העיניים שלנו .לא רק בארץ
אלא בכל העולם :בארה"ב ,באירופה ,באנגליה
ובכל מקום ,הכל מתפרק מול העיניים שלנו.
אנחנו היהודים המאמינים כבר מבינים שזה זמן
משיח צדקנו ,זה הזמן של הגאולה השלימה,
אבל עוד לא קבלנו את המשיח ,לכן אנחנו
בבלבול גדול כי כל יום קורים דברים משונים:
אסונות טבע ,בעיות משפחתיות ,מחלות כמו
הקורונה וכו' ,כל הזמן צרות צרות ועוד צרות .ולא
רק צרות – צרות משונות.
עם ישראל ,את המגיפה הזו ה' שלח דרך
רשעים ,רשעים שרוצים להשתלט עלינו ולהפוך
אותנו לעבדים ומתכננים להתפטר ממי שלא
יסכים ,הם רוצים להרחיק אותנו מהקב"ה שהוא
הכל יכול .עם ישראל זה לא קורה רק בארץ ,זה
לא רק בארה"ב ,זה קורה בכל העולם ובדרכים
משונות ומנהלים את זה רשעים שהם עובדי
השטן.
זו מגיפה משונה כי בני אדם יצרו את זה ,כן,
בני אדם יצרו את זה .הקורונה זו מחלה שהיא
ידועה הרבה שנים ]גילו עד כה מספר זנים של
הנגיף[ .כמו שאמרנו עד עכשיו הנגיף הוא כמו
השפעת אבל הם יכולים בשיטות שונות להחמיר
את המצב ע"י הבדיקות ,הטיפולים וכו'.
הסיבה לכל המגיפה הזו היא סיבה רוחנית
הנגרמת ע"י חוסר קדושה וחוסר צניעות הגורמים
לעבירות קשות וכו' .הרפואה למגיפה היא לעשות
תשובה אמיתית ושלימה בכל החיים שלנו –
במעשים ,בהתנהגות ,במחשבות ,ברצונות ,בלבוש
בכל .להפסיק לרוץ אחרי עגל הזהב והגשמיות
שרוצחת אותנו וגורמת לנו להיות כמו הגויים .אנחנו
צריכים לשנות את צורת החיים כדי שהקב"ה ישמח
איתנו וירפא אותנו מכל נגע ואז נוכל להגיע בעזרת
ה' בסופו של דבר לגאולה השלימה.
ועכשיו הירידה שלנו מהקדושה והצניעות
הביאה לנו כל מיני מלחמות קשות ולמרות כל
הסבל עדיין לא חזרנו בתשובה אז ה' שלח לנו
את הקורונה.
עם ישראל ,אתם רוצים לצאת מזה? תחזרו
לקב"ה! תפסיקו עם השטויות! תפסיקו עם
הגשמיות! תפסיקו עם החוסר צניעות שהיא
הבסיס לקשר שלנו עם הקב"ה.
עם ישראל מספיק להסתובב עם פאות ולא
משנה מאיזה סוג הם ,כל הפאות נראות כמו
שיער אמיתי" .אמר רב ששת שער באשה ערוה",

רש"י" :תאוה היא") .מסכת ברכות כ"ד (.הם
ממש יצאו מדעתם ,פשוט נהיו כמו הגוים .נשים
הולכות עם חצאיות צרות וקצרות ,ולפי ההלכה
זה צריך להיות רחב וארוך ,ממש ארוך ,לא שני
ס"מ מתחת הברך אלא עד הקרסול .הבגד צריך
להיות רחב שלא יראו את צורת הגוף ,כיסוי ראש
צריך להיות מטפחת ואם יש לך רצון חזק להיות
כמו האימהות הקדושות שלנו אז גם עם רדיד
ושאל .הצוואר חייב להיות מכוסה ,ע"י מטפחת
או רדיד וכו'.
וכל הפאות היום הם נגד הדין! זה שיער
אמיתי! וגם אם זה לא שיער אמיתי ,זה נראה
כמו שיער אמיתי .וזו עבירה כי כל בחור או אברך
שמסתכל על אשה שהיופי שלה זה היופי של
הרחוב החילוני הגויי וזה כביכול היופי של
הפריצות .ואם הוא מסתכל עליה ויש לו מחשבות
לא צנועות – היא תקבל את העונש בשבילו!
ואם היא מאד יפה וככה מסתובבת והרבה גברים
מסתכלים עליה ,אז יהיו לה הרבה מאד עבירות,
שנגרמו בגללה ,כי כל הבחורים והאברכים האלה
הסתכלו עליה והרגישו משהו לא טוב.
עם ישראל יש הרבה דברים בכיוון הזה של
הטומאה שקורים עכשיו בין היהודים החרדים .זה
טינופת רוחני! א"א להמשיך ככה ,א"א! יש בעיות
כאלה בגדול! בענק! בינינו.
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא
בדיחה ,היום כבר לא יכולים לעשות את זה ,אבל
עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני-לנד או
מקומות דומים עם סוכה מתקפלת .הולכים
למקום לא צנוע ומלא פריצות ,מקום טיפשי,
מבזבזים את הכסף ,את הזמן ,את השכל וגם
את הלב היהודי .ואז פתאום רוצים לאכול,
מעמידים את הסוכה שלהם .הם חושבים שהם
צדיקים ,אבל הם לא צדיקים כי זה אסור .כי כל
המקום הזה זה טינופת! בכל המקום זה אין
צניעות! כל המקום הזה זה גשמיות מהתחלה
ועד הסוף ,שמקלקל את הרוח ואת הנשמה של
היהודי ואת הלב שלו ,זה מכניס את הגויות אליו.
וזה לא עוזר לו להביא סוכה ,הסוכה שלו בדיסני-
לנד לא שווה כלום! כלום! זה שווה רק לשטן
שגנב לו את הלב היהודי.
עם ישראל יש לנו הרבה הרבה עבירות ,הרבה
עבירות גם בבין אדם לחברו .יש את הגאווה ,את
ההרגשה שאנחנו יותר טובים ממישהו אחר ,כי
אנחנו עדה אחת והוא עדה אחרת .אנחנו צוחקים
מהם והם מרגישים נחותים ,זה אסור זה רע
מאד .אנחנו צריכים לאהוב כל יהודי ,לרצות
לעזור ,להציל ואפילו לתת צדקה בשבילם.
אוי לו למי שמזלזל בהם ,לא לזלזל בהם אם
הם קצת כהים ,או אם יש מבטא אחר ,או מנהגים
אחרים או מארץ כזאת או כזאת .זה אסור ושנוא
מאד בשמים ,הקב"ה רוצה שנאהב כל יהודי
ויהודי ,שנעזור לו ,אם אנחנו צריכים עזרה
שיעזרו לנו ,עם ישראל – אנחנו משפחה אחת.
לא משנה מאיזה גלות הגענו ,אנחנו עם אחד.
עם ישראל ,תחשבו קצת ,תעמיקו ,חלק לא
קטן של האברכים היום הם שטחיים ,לימוד
התורה שלהם לא יכול להיות לימוד אמיתי ,זה
תורה 'בערך' לפי הרצונות שלנו .כן ,אפשר
ללמוד מהבקר עד הלילה ולהיות ריק ,או להיות
בכיוון הלא נכון.
עם ישראל הגיע הזמן! הסגר שעושים פה,
עושים ואח"כ פותחים ,עושים ופותחים ,עד
שיסגרו אותנו ולא יפתחו .יסגרו אותנו וישימו
אותנו במקומות שלא הייתם חולמים על זה
בחלומות הכי הכי גרועים .בארה"ב יש מאות
מחנות השמדה הדומים למחנות הריכוז של
הנאצים בכל מיני ארצות ,מחנות היכולים לאכלס
המון אנשים ,הם הרבה יותר משוכללים ובחלק
גדול מהם יש גם תאי גזים .הארגון שהעלה את
היטלר לשלטון ותכנן אז את המחנות הוא אותו
ארגון שבונה את מחנות ההשמדה בימינו.
למנהיגים בארץ ישראל ,באמריקה ,באירופה
וכו' יש מטרה אחת  -קודם כל להתפטר
מהיהודים ,במיוחד המאמינים כי הם לא מוכנים
להיות עבדים תחתם כי הם עובדי ה' בלבד,
ואחרי זה להשתלט על כל העולם.
בניו-יורק באמריקה סוגרים את כל האזורים של
היהודים החרדים בלבד ,ולמה? כי זה הולך
להיות עוד יותר גרוע .הפחד שלי ושל הרבה
אנשים שאנחנו יודעים שיש מחנות פימה

בארה"ב ,ויש רכבות להביא אותם למחנות.
אנחנו לא יודעים בדיוק עד איפה מגיעה הרשעות
שלהם .זה לא סתם ,לא רק אני יודע את זה,
הרבה אנשים יודעים את זה אבל לא רוצים
לחשוב על זה .
עם ישראל אנחנו רוצים לשרוד ,ועוד מעט יגיע
כוכב השביט ,הוא כבר גורם לאסונות טבע),(1
והכוכב עוד יגרום לאסונות טבע מעל ומעבר.
עם ישראל ,אנחנו נשרוד אם אנחנו עם הקב"ה
מאה אחוז מליון אחוז אם לא אז אוי ואבוי לנו.
עכשיו אנחנו צריכים לחזור לקב"ה לגמרי וזה
החיסון והתרופה לכל המחלות וכל המצבים
הקשים שיהיו .זה פשוט ,לחזור לאמת ואם אנחנו
עם האמת אז אין לנו מה לדאוג.
לדעת כי בשנייה אחת הרשעים יכולים לגמור לנו
את הכל ,לסגור את החשמל ,לסגור את המים ,הם
שולטים על הכל .אם רק יסגרו את שני הדברים
האלה זה יכול להביא אותנו לבעיה קשה ביותר.
לסגור את כל המקורות לא להביא אוכל לערים,
יהיה קשה מאד .עכשיו אני מבקש מכם ,הקב"ה
בוכה על העם שלו ,בוכה והדמעות יורדות למטה
ועושות לנו בעיות קשות ,כי אנחנו גורמים לזה כי
אנחנו לא יהודים כמו שצריך להיות .
עם ישראל ,תחזרו לאמת ,לקב"ה לגמרי ובלי
ספיקות ואם נחזור ה' יציל אותנו ולא יהיה לנו
במה לפחד .אז חייבים ברגע זה לחזור לקב"ה
לגמרי ,גם בלב גם בנשמה בהכל .ואם נעשה את
זה  -כולנו נינצל לנצח נצחים.
)הייתה הפסקה ואחרי זה המשכנו בתקשור(
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אותה
בקלות יחסית .הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד
מחלות רקע ,או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם
מתו מהנגיף ,יש אנשים שפשוט לא קבלו את
הטיפול הנכון בבתי חולים וחוץ מזה הם גם
משקרים בכמות הנפטרים .אני לא אכנס לזה.
אבל זה לא כמו שהשלטונות בכל הארצות רוצים
שנאמין שזו מגיפה מסוכנת בגלל הנגיף.
יחד עם זה ה' שלח את המגיפה הזה דרך
הרשעים כדי לעזור לעם ישראל לעשות תשובה,
לפתוח את העיניים של עם ישראל כדי לראות
את האמת .שאפילו אם יהודים שומרים מצות,
זה לא אומר שהם ממש עם ה' .יש חילונים שלא
שומרי מצוות שעם קצת דחיפה יגיעו לאמת .זה
הזמן שה' בחר להביא אותנו ממש לגאולה
השלימה .וכל נשמה שתנצל היא נשמה טהורה
שעמדה בהר סיני ,קבלה את התורה ואמרה
נעשה ונשמע.
אנחנו נעבור מהדור הכי נמוך ברוחניות לדור
הכי גבוה רוחנית .ה' שלח את הקורונה כדי
להעמיד אותנו במבחן ,אבל גם ללמד אותנו מה
זה אמת ומה זה שקר ,ובסך הכל אם אנחנו לא
עם הקב"ה אין לנו לאן ללכת.
אבל מי שיעבור את כל זה למרות כל
האנטישמיות ,גם בארץ שכביכול יהודים נגד
יהודים חרדים ,או סתם שנאה ,סתם פחדים
שמביאים לשנאה .אלה שלא מפחדים ויודעים
שאם נתפלל בבית הכנסת ,נמשיך ללכת
לחדרים ,לתלמוד תורה ולבתי יעקב וכו' זה מה
שיבריא אותנו ,לחזור לקב"ה .אם האברכים ישבו
בכוללים וימשיכו ללמוד ,והבחורים ילכו לישיבות
וימשיכו ללמוד ,זה מה שיציל אותנו כי זה מוכיח
שיש לנו דור שרוצה אמת ,רוצה להיות עם ה'.
זאת הישועה ,זאת הישועה.
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הרשעים היום הם המשך של הנאצים
בנימין ,ח' חשוון תשפ"א 26/10/2020
שלום ,עם ישראל מה עוד אני יכול להגיד לכם?
אני חשבתי היום על מה אני אדבר? כבר שנים
שאני מדבר אל עם ישראל 26 .שנים אני משתדל
להביא לכם את האמת כדי שתוכלו להתכונן למה
שעומד להיות ועכשיו אנחנו כבר בתוך המצב
הקשה הזה ,עמוק בפנים .אנחנו מבולבלים ולא
יודעים מה לעשות .מצד אחד עושים לנו קשיים
בגלל הכביכול המגיפה ,אבל אנחנו לא מבינים,
כשאני אומר "כביכול" הכוונה היא שאמנם נכון
שאנשים חולים אפילו מאוד ואנשים אפילו מתים

מזה אבל בכל אופן זה עשוי ע"י בני אדם שלקחו
נגיף שקראו לו קורונה שלא היה מסוכן במיוחד
לאף אחד ,והוסיפו לזה משהו שיכול באמת
להביא בן אדם הרבה סבל ובמקרה הרע למוות
שלא נדע ,אבל זו לא הבעיה.
הבעיה זה שאנחנו עם ישראל  -מבולבלים ,אם
היינו באמת קרובים להקב"ה לא היינו צריכים
לדאוג בכלל ,הקורונה לא היתה משפיע עלינו
בכלל ,כלום ,אפס ,אבל מכל השנים שלנו בגלות
ואפילו עם השנים שלנו שהיינו עם ארץ משלנו,
עם בית המקדש הראשון והשני ,גם אז
התבלבלנו וירדנו והפסדנו את הבית המקדש
הראשון ואח"כ את בית המקדש השני .קשה
להאשים אותנו כ"כ כי היה קשה אבל היו לנו
שנים רבות שאנחנו כן היינו כמו שה' רצה ,וכן
עשינו מה שהוא דרש ,וכן הראינו את האהבה
שלנו ואת האמונה המוחלטת לקב"ה .אבל עכשיו
אנחנו בסוף ,וכבר שנים רבות שעגל הזהב שולט
עלינו ,וזו בעיה קשה .הגשמיות תפסה אותנו
אחרי מלחמת העולם השניה וגם לפני.
וזה מאוד קשה ,מאוד קשה לנו שהגשמיות
עלתה לגבהים שאף אחד לא חלם שהיא יכולה
להגיע ,ולאט לאט עם ישראל נכנס לשקר הגדול.
זה לא התחיל אחרי מלחמת העולם השניה ,זה
התחיל לפחות לפני  200שנים ,זה התחיל כבר
ברגע שהקימו את ארה"ב באופן רשמי ב.1766-
אחרי זה היה נפוליון ומלחמותיו ואחרי זה התחיל
הזמן שכולם רצו את החופש שלהם ,הנשים רצו
חופש גם להצביע בבחירות וכולם רצו חופש .ואנו
עכשיו מבולבלים מכל הדברים האלו ומכל העולם
הזה שמושך אותנו אליו.
לקחנו את עגל הזהב ,שמנו לו ציצית ,פאות
וכיפה ואמרנו זהו .זה היהדות וזה היידישקייט.
אבל זה לא יידישקייט וזה לא יהדות ,זה שקר!
ורוב היהודים כבר לא מבדילים .יש לנו את
היהודים הרפורמים ה' ישמור ,שלפחות חצי מהם
כנראה גם לא יהודים כבר .ויש את היהודים
הקונסרבטיבים שהם לא פה ולא שם .ויש את
היהודים האורתודוקסיים שמשתדלים אבל גם
הם טובעים בדרך כלל בגשמיות .ואפילו אם אין
להם גשמיות הם חולמים שיהיה להם גשמיות.
ואחרי זה יש את החרדים ,החסידים ,הליטאים
ואפילו אלה שיושבים ולומדים חייבים להתמודד
עם החיה הזאת שקוראים לה "עגל הזהב".
טוב עם ישראל ,המסיבה נגמרה ואנחנו כבר
מרגישים מאוד ברור שהעולם של הגויים והעולם
של
והעולם
הרפורמים
היהודים
של
הקונסרבטיבים ושכחתי את המזרחיסטים שגם
הם נגדנו ,ואנחנו נחשבים פה בארץ ישראל
כחרדים והם מאשימים אותנו פה שבגללנו הנגיף
הולך מאחד לשני וממלא את הארץ עם המחלה.
במיוחד מאשימים אותנו ,ולמה אותנו? כי יש לנו
הרבה ילדים ,דירות קטנות ,בקיצור אנחנו
פרימיטיביים.
בעיר ניו-יורק סוגרים אך ורק את היהודים
החרדים באזורים כמו וויליאמסבורג ,בורו-פארק,
חלקים של קווינס ששייכים לחרדים וכו' .למה
דווקא את היהודים סוגרים? אותם וגם את הבתי-
ספר וגם את החנויות שלהם? כי הם יהודים ,הם
יהודים מאמינים והם לא רצויים ,אז מאשימים
אותם ,בגלל שיש להם הרבה ילדים ,בגלל
שמתפללים בבית כנסת יותר מדי אנשים זה
מביא את המחלה וכל הסיבות שלהם זה שטויות.
אבל זה לא נגמר כאן ,בזה לא נגמרו הצרות
שלנו עם הקורונה .כי אחרי זה יהיה משבר כספי
ענק בכל העולם וזה יהרוג את עגל הזהב ,הוא
כבר גוסס ,כי המצב כל כך קשה .ואחרי זה יהיו
מלחמות בכל העולם וזה כבר לבד יכול לגמור
הרבה מאוכלוסיית העולם כי לרשעים יש נשק
שאני לא יודע אפילו איך לתאר את זה ,זה כל
כך מסוכן ,זה יכול פשוט להרוג אלפי אלפי או
מאות אלפי אנשים בבת אחת .ויש עוד תופעה
לפני זה וזה מפחיד אותי עוד יותר ,כי רואים
שהרשעים היום הם המשך של הנאצים ,תראו
את המחנות פימה ,שנבנו כבתי סוהר עם תאי
גזים והכל מאוד משוכלל ,מסודר יפה ,נראה כמו
אולי בית מלון ,אבל עם גדר תיל ועם עמדות
לשמירה כמו בבית סוהר .ואפילו יש להם דרכים
לשכנע את החולים כי שם יטפלו בהם ,ואולי יגידו
שלוקחים את אלה שלא חולים לשמור עליהם
במחנות פימה .ודרך אגב יש מחנות פימה כמעט

בכל העולם כולל רוסיה כולל אנגליה ,כולל
אירופה וכו' ,ואפילו יש במדינת ישראל ,אבל זה
עוד לא מספיק להחזיר אותנו בתשובה.
אחרי כל זה יגיע כוכב השביט שה' שולח וברור
דבר אחד שזה לא יהיה פשוט .השביט כבר
משפיע קשה מאוד על כדור הארץ ,מאות רעידות
אדמה בלי סוף כל יום וחלקם ענקיות .בכל מיני
מקומות בעולם יש מזג אויר משונה ביותר.
האוקיינוס האטלנטי עולה מאוד על גדותיו
והקטבים הצפוני והדרומי נמסים במהירות
מפחידה .יש גם הרי געש שמתפרצים אחד אחרי
השני ויש גם פתאום שריפות משונות ענקיות בכל
העולם כולל בקליפורניה ,סיביר וכו' שמזהמים
את האוויר בכל העולם.
אנו עומדים לפני כל-כך הרבה דברים
מפחידים :הקורונה ,הרשעים ,האנטישמיות,
מחנות פימה ,מלחמת עולם ,אסונות טבע ,הכוכב
וכו' אבל הדבר הכי מפחיד זה שעם ישראל עדיין
מתגעגע לעגל הזהב במקום להרים את עצמו
ולחזור לאמת ולהיות יהודים אמיתיים ,יהודים
שמאמינים ,שיש להם בטחון ואמונה בקב"ה
לגמרי ,שרוצים שהילדים שלהם יהיו הערליכע
יידן ,יהודים אמיתיים כמו שה' רוצה .שכחנו
שלהיות צנועים גם הגבר וגם האשה ,לחיות
בקדושה כי זה מה שה' רוצה מאיתנו וה' שונא
זימה .יהודים אמיתיים לא רוצים את הפאות ואת
השמלות שנותנות ליהודיות מראה חיצוני של
גויות ,שמושך עין של גברים למחשבות לא
טובות ,זה לא מה שה' רוצה .גברים שיש להם
פאות ארוכות וזקנים ארוכים ואפילו מתלבשים
עם מעילים ארוכים ,אבל מסתכלים על נשים
שלא צנועות ,זה לא מה שה' רוצה.
ה' רוצה יהודים צנועים וקדושים "קדושים
תהיו" ואת זה שכחנו .ברוך ה' פה ושם מתחילים
להשתנות ,אבל עוד לא תפסנו ש"קדושים תהיו"
זה הבסיס של הכל .מי שהולך נגד זה ,הולך נגד
הקב"ה ,הולך נגד האמת ,שזה הקב"ה ,הוא
הולך נגד התורה הקדושה .קשה לו להיות יהודי
אמיתי .בחוץ כשמסתכלים עליו הוא לבוש כחרדי
אבל לא מתנהג כחרדי .אז מתבלבלים .גם הוא
בעצמו מתבלבל ,כשהוא מסתכל במראה והוא
רואה במראה יהודי חרדי עם זקן עם פאות עם
שטריימל עם כובע שחור עם מעיל ארוך ,אבל
הוא לא מבין מי הוא ,כי בפנים הוא לא כמו
מבחוץ ,כי מזמן כבר יש לו מחשבות לא טובות,
הוא נהנה שאשתו נראית כמו פרוצה והוא שכח
מה זה להיות יהודי אמיתי .הוא שכח בכלל שיש
מושג  -הלכות צניעות ,קדושה וכו'.
עם ישראל ,כסף לא יהיה ,לכסף כמעט אין
ערך כלל .בכל הארצות הרשעים גנבו את הכסף
בשביל לבנות לעצמם בונקרים לוקסוס ענקיים
להתחבא מפני ההרס שהכוכב יגרום לכדור
הארץ .בונקרים שנבנו רק עבור אנשי האליטה
ואנשי האחזקה .והם עובדי עבודה זרה ,הם
מאמינים בשטן ,הם מאמינים שהשטן הוא בורא
העולם ,חס ושלום .אבל ה' יעניש אותם בגדול
והם יעלמו ,אבל מה יהיה איתנו ,עם ישראל?
אני מבקש מהקב"ה שיעזור לעם ישראל
לעשות תשובה ממש בלי סבל ושלא יהיה מצב
שרק מעט יהודים אמיתיים ישארו לקבל משיח.
אנו יכולים לעצור את הירידה החדה שלנו,
אנחנו יכולים בעזרת ה' להציל את עצמנו בזה
שנחזור לאמת .תבינו הקב"ה אמת ותורתו אמת,
ואנו חייבים לקחת את עצמנו בידיים ולחזור
בתשובה באמת .בעתיד לא תהיה לנו כמעט שום
גשמיות בכלל להישען עליה ,נצטרך להיות אך
ורק עם אמונה ובטחון בה' .גם לא יהיה אוכל
מספיק ובוודאי לא יהיו את כל סוגי המאכלים
שבסופו של דבר הורגים כל כך הרבה אנשים כי
הם לא מתאימים לגוף שה' ברא לנו .לא יהיה
כסף לקנות מה שאנו רוצים ,לא יהיה כלום
כמעט .יהיה מצב כמו שהיינו במדבר .אבל אם
נעז הפעם ללכת נגד הקב"ה או להתלונן יותר
מדי ,לא ישאר לנו איך לעשות תשובה .אבל אם
אנחנו עכשיו ברגע זה ניקח את עצמנו בידיים
ונתחיל ללמוד גם נשים גם ילדים מה זה יהודי
באמת ונתחיל לחיות עם כל הלב שלנו כיהודים
באמת ,אז נעצור את הסבל שעומד להיות ואת
המוות של כל כך הרבה יהודים שייעלמו אם
אנחנו לא נעשה תשובה כמו שצריך.

לכל יהודי ויהודיה יש לב יהודי ,לכל יהודי
ויהודיה יש קשר עם הקב"ה ,אבל אם היהודי
בעצמו חותך חס ושלום את הקשר הזה ומעדיף
את עגל הזהב אז הוא אבוד וכנראה שהוא לא
יהודי אלא ערב רב.
עם ישראל ,הקב"ה אוהב אותנו יותר מכל עם
בעולם .הוא ברא את כולם .כדור הארץ זה מקום
ארעי זה לא מקום שיהיה לנצח ,בית המקדש
השלישי יהיה לנצח נצחים ,ואנחנו ,כל היהודים
האמיתיים נלך ביחד לבית המקדש ונקריב
קורבנות וכשנצא משם ,נגיע לעולם אחר לגמרי,
לעולם שמיימי ,לעולם יפה ,לעולם עדין ,לעולם
מלא אהבה ,לעולם מלא קדושה וזה יהיה
משהו שאין לי מילים לתאר את ההנאה שתהיה
לכל יהודי אמיתי .זה ימלא אותנו עם אהבת ה'
יותר מכל אהבה ,תהיה לנו אהבת ה' .וכל
האהבות השטחיות שמשכו אותנו לכל מיני
עברות גסות וטיפשיות ,זה יעלם ,זה יעלם
לגמרי .הכל יהיה יפה ,אבל יופי שאני לא יודע
לתאר .עוד מעט נראה ,נדע מה זה ,אבל צריכים
להכין את עצמנו לזה ,צריכים להכין את עצמנו
שנוכל לחיות בכלל בעולם כזה טוב .כי כמו
שאנחנו עכשיו יש לנו איזו גסות ,איזו טיפשות,
איזו חוסר עדינות וחוסר אהבה אמיתית לקב"ה
שמפריע מאוד ובגלל זה הקורונה משתוללת
בגללנו .נכון הם צדקו ,זה בגללנו ,כי אנחנו לא
מתנהגים כמו שיהודי צריך להתנהג ,אנחנו
חייבים להשתנות ,אבל מהר ,כי ממש אין זמן!
אני יהודי אוטיסט .כשאני ברחוב או בין אנשים,
צוחקים עלי ,אבל אני מעדיף להיות כך מלהיות
כמו שאתם ,כי אני טהור ויש לי כל הזמן קשר
ישיר עם הקב"ה .אני לא צריך את עגל הזהב כדי
לשמוח ,כדי להיות שמח .אני הייתי בגן עדן
ובאתי לפה אך ורק לעזור לעם ישראל .פחדתי,
כי פחדתי שהלכלוך של בני האדם יפריע לי
מאוד ,אבל ברוך ה' אין לי שום רצון לכיוון הזה,
רק לקשור קשר עם הקב"ה.
עם ישראל ,זו צריכה להיות מטרתנו לעלות
ולעלות ולעלות עד שנגיע ממש לאמת שהיא
הקב"ה ותורתו ועם רצון עז אפשר להוריד את כל
הדברים שנדבקו בנו כשהיינו בין הגויים .את כל
הלכלוך שנדבק בנו מהגויים ולהיות באמת
יהודים אמיתיים ולעבור לגור בארץ ישראל לא
במדינת ישראל ,בלי צה"ל ,בלי הכנסת ,בלי
הגשמיות המיותרת ,רק עם הקב"ה והוא יתן לנו
כל מה שאנחנו צריכים .לא צריכים סופרמרקטים
ענקיים ,לא צריכים כסף ,לא צריכים כלום! רק
את הקב"ה ורק להאמין ויותר מלהאמין – לבטוח
בו .שני הדברים האלה "אמונה ובטחון" הולכים
ביחד .מי שאין לו אמונה ובטחון כנראה שהוא לא
עובד על זה מספיק או שהוא לא יהודי אמיתי.
אין זמן עם ישראל ,אין זמן ,משיח כבר פה הוא
עוד לא התגלה ,אבל הוא כבר פה ,ברגע
שיתגלה הכל ישתנה ,הכל הכל ישתנה וזה עומד
להיות בעתיד הקרוב ומי שלא מוכן לא ישרוד.
אני רוצה להסביר לכם ,יש לנו פה כבר את
משיח צדקנו ,הוא עדיין לא יכול לגלות את עצמו,
אבל הוא פה וזה סימן גדול שאנחנו צריכים
למהר ולעשות תשובה ,כולם.
יש יהודים שיודעים כבר את האמת אבל עגל
הזהב והשקרים מבלבלים את הרוב הגדול,
בעזרת ה' ברגע אחרון יתפסו את האמת .לא
לשכוח שכולנו מתגלגלים פה בעולם הזה לא
פעם אחת ,כל פעם באנו לתקן משהוא אחר וכל
פעם אנחנו עוברים את החיים וכל פעם יש
משפט עלינו בשמים וכל פעם יש לנו פחות או
יותר נקודות של חיוב או שלילה ,אבל בסופו של
דבר הנשמה היהודית תנצל ,אפילו אם האדם לא
רוצה ,ה' יכריח אותו .בסך הכל אלה שלא יחזרו
בתשובה הם לא שייכים לעם ישראל.
אנחנו לקראת הסוף ,אבל לפני שנגיע לסוף
הרשעים מתכננים מצבים מאד קשים עבור
אוכלוסיית העולם .אחרי זה יהיה עולם אחר,
עולם אחר לגמרי .מי שלא עם ה' הוא לא יוכל
לשרוד בעולם שכולו טוב .הרבה חושבים שהם
ינצלו אבל הם לא מבינים באמת שהם לא חיים
כמו שצריך ואפילו לא משתדלים להשתנות
ולעשות תשובה כי הם שקועים בגשמיות.
יש יהודים שרחוקים מהיהדות וברגע אחד
יכולים להבין עמוק עמוק בתוך הנשמה שלמעשה
כל חייהם הלכו בדרך השקר ובשנייה יכולים

להפוך ליהודים הקרובים מאוד לה' ,יהודים עם
אמונה ובטחון ,יהודים שיודעים את החשיבות של
לימוד התורה ,קיום מצוות וכו'.
השינוי יכול להיות מיידי עם כל הנשמה ומצד
שני זה יכול ללכת בכלל בכיוון הלא הנכון וזה
המבחן שלנו .הגיע הזמן ,הגיע הזמן ,צריכים
להתכונן עם כל הלב ועם כל הנשמה למה
שחיכינו אלפיים שנה .והמשיח פה וזה לא יקח
הרבה זמן עד שהוא יתגלה.

נהיה חלק של הקב"ה ונמשיך לנצח נצחים
דניאל ,ט"ז חשון ה'תשפ"א3/11/2020 ,
אוי אבא אבא ,מה אני אגיד ,מה אני אגיד,
העולם רועד עכשיו ,פשוט .ארה"ב ,לא מבינים
מה קורה להם ,כל המדינה הגדולה הזאת שהיא
כביכול שולטת על כל העולם הולכת להתמוטט,
פשוט רואים ברור את יד ה' .אבל קשה להאמין,
האמריקאים עצמם מסתובבים בהלם ,איך זה
קורה? אך קורה כזה בלגן? אנשים קונים נשק
להגן על עצמם ,אבל נגד מי? נגד אמריקאים! נגד
הצבא האמריקאי! יש אמריקאים כושים ,יש
אמריקאים פורטוריקנים ,יש אמריקאים לבנים,
יש אמריקאים מכל הצבעים בכל הסגנונות ,פעם
היתה אמריקה אחת עכשיו היא מתפרקת והיא
בשיא העושר שלה .איך זה קורה?
ברגע שארה"ב תתפרק הכל יתפרק וזו
התוכנית של הרשעים ,והקב"ה נותן להם לעשות
את זה .מי שחושב שטראמפ צדיק והשני ביידן
לא ,או מי שחושב שביידן צדיק וטראמפ לא ,יש
לי חדשות בשבילכם  -לשניהם יש את אותו בוס
וזה קיים בכל הארצות של אירופה ובאנגליה
ובאוסטרליה וברוסיה וכו' וכו' וגם בא"י סדר
עולמי חדש או האילומינטי מכוונים את הכל .וזה
כדי להחליש את כולם ולהשתלט ,הפרד ומשול.
אז הם מרגישים כבר שהם מצליחים מאד בגדול.
פה בארץ כולנו מרגישים שיש פירוק ועושים
בכוונה דברים לפרק אותנו עוד יותר .למשל ,היום
אמרו שיש בעיה ,בית המשפט פסק שחייבים
לקבור חייל גוי ליד חייל יהודי ,אסור שיהיה
הפרדה ,זה לבד יפרק את החברה בארץ ויוציא
חשק גדול מיהודים לתת לילדים שלהם ללכת
לצבא כי הם הולכים נגד הדין .הילד המסכן
שהוא גם נתן את החיים שלו בשביל מדינת
ישראל הוא יצטרך לשכב ליד גוי לנצח או עד
תחיית המתים אם הוא יקום ,אנחנו לא יודעים
כמה שזה יפריע למסכן הזה או למסכנה הזו
שצריכה לשכב ליד הגוי אבל בודאי זה לא יהיה
טוב .הם אפילו מצאו רבנים לאשר את זה.
זה רק דוגמא קטנה למה שהם עושים וכל יום
יש להם רעיונות חדשים בכל העניין של הקורונה
הזה :לא לתת ליהודים להתפלל בבתי כנסת ,לא
לתת לבחורים ללכת לישיבות ,לא לתת איזה
ילדים קטנים ללכת לחדר ,או בנות ללכת לבית
יעקב ,זה הכל להכין אותנו לבום הגדול ביותר
ולהשתדל להפוך אותנו לגוים.
אז אני רק רוצה להזכיר לכם שכל הסדר עולם
החדש הזה הם המשך של הנאצים ,הם העלו
את היטלר לשלטון ,הוא היה אחד מהם.
עם ישראל ,אולי פעם לא רציתם להאמין לנו
אבל עכשיו אין ספק! אנחנו אמרנו ברור אחרי
שנפלו מגדלי התאומים שזו ההתחלה של הסוף,
ותשימו לב זה בדיוק כך ,מאז כל העולם
התבלבל ,כל העולם משונה ,כל העולם נהיה
משהו אחר לגמרי ,משהו מפחיד ,אמנם
הטכנולוגיה התפתחה ,יש לנו טלוויזיות שיכולים
לעשות כל מיני קונצים ,יש איפון ואנחנו יכולים
לדבר וגם לראות את אותו בנאדם שאנחנו
מדברים איתו אחד בארץ ואחד יושב בקנדה או
לא משנה איפה ,כל הטכנולוגיה כל הצעצועים
הם נתנו לנו כדי לבלבל אותנו ,כדי להכניס אותנו
למין שכרון כזה של משחקים והנאות ורשות
לעשות מה שאנחנו רוצים ואיך שאנחנו רוצים,
הכל שקר ,הכל להפריד אותנו מהקב"ה ,ואם
אנחנו רוצים את האמת אז אנחנו צריכים לזרוק
את הצעצועים ולהתקרב להקב"ה .להתנתק
מהגשמיות ,אנחנו חייבים לחזור לקב"ה אבל
בשלימות ,לא בכאילו ,בשלימות ,לא לחכות שמא
הכל ישתנה ויחזור למה שהיה ,זה לא יחזור ,זה
יהיה יותר גרוע ויותר גרוע ויותר גרוע ורק מי
שלא מפחד מהם ודבוק לקב"ה יכול לשרוד,
למה? כי רק כזה בנאדם יש לו נשמה יהודית,

ויש גם בין הגוים אנשים שיבינו את האמת וה'
יציל גם אותם.
אנחנו היהודים חייבים לחזור לאמת שהיא
הקב"ה ותורתו ומי שלא יעשה את זה אז הוא לא
יהודי אפילו אם הוא חושב שיש לו הוכחות
שהגיע ישיר מדוד המלך ,הוא לא יהודי ,משהו
בדרך קרה ,הוא לא יהודי ח"ו.
אנחנו ,עם ישראל ,נצטרך להיות אמיצים
להידבק אך ורק לבורא שלנו שזה הקב"ה ולא
לזוז ממנו! לא לזוז ממנו! כי מי שלא נידבק
בקב"ה אז אין לו בשביל מה לחיות ,הוא לא
יחיה! רק אלה שעם הקב"ה בלי פחד מהרשעים,
זה לא אומר שאנחנו צריכים לרוץ להפגנות וכו'
זה גם יכול להיות ,אני לא יודע ,העיקר שבלב
ובנפש ובנשמה אנחנו עם הקב"ה ,זה כולל לקום
כל בוקר ולהתפלל ,גם בצהרים וגם בערב ,גם
לעשות את כל המצות שאנחנו יכולים לעשות.
אנחנו צריכים לחיות כמו יהודים ,להתחתן
להביא ילדים לעולם וגם את זה לעשות לפי
הדינים ,אי-אפשר למחוק דינים שלא נוחים לנו,
אי-אפשר לקבור יהודי ליד גוי ,ובכלל אי-אפשר
ללכת לצבא של גוים ,ויש גוים שולטים בצה"ל,
היה גוי שהוא היה אלוף גדול ,כאילו יהודי ,איך
זה יכול להיות? הוא היה אפילו ראש ממשלה!
איך זה יכול להיות? אמא שלו היתה גויה וכאשר
הם באו לארץ הרבנות לא רצתה לקבל את הגיור
שלה והיא לא רצתה להתגייר אחרי זה .החברים
שלו אמרו לו  -מה אכפת לך תעבור איזה גיור,
משהו ,אבל הוא לא רצה בשום פנים ואופן .הוא
מאד אהב את אשתו היהודיה ,הילדים שלו
יהודים והוא קבר אותה בחוה שלו .כשהוא מת,
כדי שלא יהיו סקנדלים כי אי-אפשר היה לקבור
אותו בבית קברות של יהודים אז הוא נקבר
בחווה ליד אשתו .הוא היה גוי ,אבל חי כאילו
שהוא יהודי ולא פרסמו שהוא גוי ,הוא היה אדם
חשוב בצבא והיה ראש ממשלה כאשר החזירו
את גוש קטיף ,מתאים לו לעשות את זה.
בכל אופן אנחנו צריכים לא לשכוח שמדינת
ישראל היא לא א"י ,מדינת ישראל שייכת אך ורק
לגוים ולא ליהודים ,מדינת ישראל הוקמה רק
בגלל שהיא היתה חלק של התכנית של
הרשעים ,ובגלל זה רוסיה ואמריקה שניהם
הצביעו בעד הקמתה באו"ם ,לתת ליהודים לקבל
חתיכת אדמה פה באזור ומאז מדינת ישראל
קיימת כדי להרוס את הדת היהודית ולהשתלט
על כל העולם ,רק מה שהם לא קולטים שהקב"ה
לא יעזוב את העם שלו .בתוך כל יהודי יש את
הנשמה שקשורה אך ורק לקב"ה ,לבורא העולם,
אפילו אם פה ושם היהודי שוכח מי האבא
האמיתי שלו והוא הולך לכיוונים לא טובים ,שוכח
את התורה ח"ו ,בסופו של דבר ,היהודי האמיתי
עם הנשמה היהודית חוזר למקור שלו.
הרשעים לא מבינים שעם כל הטכנולוגיה ו
הצבאות שלהם וכו' הם לא יכולים לנצח את ה',
הם רק מנסים ,והרבה פעמים בהיסטוריה הם
ניסו להפריד בין עם-ישראל לקב"ה אבל זה לא
עובד וגם הפעם זה לא יעבוד כלל.
היהודים האמיתיים עם הנשמה ,עם הלב ,עם
המהות היהודית ,אפילו שהם רחוקים מאד,
יחזרו לאמת .עם ישראל ,לא לפחד ,לא לפחד,
אלה בחו"ל תבואו לארץ אפילו אם אתם לא
יודעים איפה שתחיו ,זה יהי הרבה יותר טוב
מאשר להיות בחו"ל .אלה בארץ לא לפחד ,לחזור
לקב"ה ,אלה שרחוקים תחפשו מישהו שיכול
ללמד אתכם מה זה להיות יהודי ,ותדבקו לקב"ה
עם כל הלב.
אבל עוד מעט העולם יהיה בלגן כמו שלא
חלמתם שיכול להיות ,תשתדלו להגיע לארץ
בהקדם האפשרי ,אח"כ יהיה הרבה יותר קשה
אפילו שאין לכם כלום תגיעו ,תגיעו מכל הארצות,
תשבו פה ,תתקרבו לקב"ה ,והוא יציל את כולנו,
את כל העם שלו .אל תפחדו תתחילו לקרוא
ולהבין ,תתחילו להפנים את התפילות ,תתחילו
לאהוב את הקב"ה ,לקשור קשר חזק איתו ואז
לא תפחדו ,תלמדו את הבנים והבנות שלכם מה
זה יידישקייט באמת ולא יידישקייט כאילו.
העולם האמיתי הוא לא כאילו ,הוא אמיתי,
אבל הרשעים מוכרים לכם עולם שהוא כאילו.
הכאילו הזה יעלם לגמרי.
כל כדור הארץ עכשיו בסכנה ,יהיו אסונות טבע
ענקיים ,יהיו מצבים של מלחמות קשות ביותר עם

הרס שלא חלמנו על זה ויש גם את כוכב השביט
עם המטאורים שהוא סוחב איתו שכבר נופלים
על כדור הארץ ויש המון אסונות טבע שאנשים
לא יודעים על זה כי לא מחפשים ובקושי
מפרסמים עליהם.
העולם במצב קשה ביותר ,אבל עם ישראל
אנחנו נשרוד! אנחנו נשרוד! ונגיע בסופו של דבר
למציאות של עולם שכולו טוב ,שכולו עם הקב"ה
הבורא של הכל ,הכל יכול ,ואנחנו לא נצטרך
לבכות יותר ,נשמח בשמחה גדולה כי אנחנו
נהיה עם הקב"ה ותורתו עד הסוף ,נהיה חלק של
הקב"ה ונמשיך לנצח נצחים.

רוב היהודים האמיתיים מבינים שזה
הסוף של העולם כמו שהכרנו אותו
בנימין ,י"ח חשוון ה'תשפ"א 5/11/2020
עם ישראל ,היום זה יום אחרי הבחירות
בארה"ב .בינתיים אנחנו לא יודעים בדיוק מי
ניצח? הדמוקרטים או הרפובליקנים ,טראמפ או
ביידן .ואני אומר לכם שזה לא משנה מי ינצח ,כי
שניהם באותו צד ,בצד של השטן עצמו ,יימח
שמו .הרשעים רוצים לעשות מלחמת אחים
בארה"ב ,זה מתוכנן כבר מזמן ואפילו יש חיילים
זרים בתוך הצבא אמריקאי כדי להילחם נגד העם
האמריקאי .והרבה אנשים מבינים ,ששני
המועמדים לנשיא ארה"ב ,המדינה החזקה בכל
העולם ,הם נגד האוכלוסיה האמריקאית .יש
תכנונים לגמור את כל המתנגדים להם וזה לא
רק תכנון של הרשעים בתוך ארה"ב ,זה קורה גם
בתוך כל מדינה בכל העולם.
אלה שרוצים להשתלט על כל העולם כבר
שולטים באירופה ,באנגליה ,ברוסיה ,באיטליה,
בטורקיה ,באוסטרליה ,ברוב דרום אמריקה וכו'.
רוב העולם כבר מתחת לשלטון של הרשע .וכמו
שביל גייטס ,ימח שמו ,אמר בלי בושות שצריכים
לקצץ ולדלל את אוכלוסיית העולם למשהו כמו
שני מיליארד במקום שמונה מיליארד אנשים
בעולם .אני לא זוכר מדויק כמה הוא רוצה שיחיו,
אבל מעט מאוד .רוצים אותם בתור עבדים .עצם
המחשבה הזאת והידיעה שיש כזה דבר בעולם,
כזו רשעות בעולם ,זה לבד מפחיד בצורה בלתי
רגילה ,אבל זו עובדה.
בקרוב יתחילו הבעיות הגדולות לכל תושבי
העולם ,אבל אני כותב רק מהזווית של ההשפעה
שתהיה על היהודים .ותדעו שגם במדינת ישראל
יש אותו שלטון ,מבן-גוריון ועד היום הם שולטים.
אני לא מדבר על החיילים המסכנים ,שלא
מבינים ,שלהיות חייל בצה"ל זו לא מצווה .אבל
אם בלב שלהם הם מוכנים למות ,כדי להציל
יהודים אחרים ,סימן שהם גם יהודים אמיתיים,
אבל נחזור לנושא.
פה במדינת ישראל וגם בכל העולם רוצים
להתפטר מהיהודים המאמינים ,בגלל זה הביאו
את הקורונה כדי לבלבל את אוכלוסיית העולם
עם כל מיני חוקים ודרישות ,מצאו תרוץ טוב כדי
לבלבל את האוכלוסיה של העולם .הסגר בעיר
ניו-יורק ,בוויליאמסבורג ,בבורו-פארק וכו' בא כדי
לבודד את היהודים ,הם מתכננים לעשות את זה
בעוד מקומות כמו מונסי וכו'.
עכשיו מה התכנון הסופי? ברור – זה כדי
להתפטר מהיהודים המאמינים ,ויש דרך
להתפטר מהם ,הם לא למדו את זה מהנאצים,
הם ההמשך של הנאצים ,ויש בשביל זה "מחנות
פימה" בכל ארה"ב ,מיליוני אנשים יכולים להיכנס
לשם ,אבל המחנות הם לא בשביל לצאת ,אלא
רק בשביל להיכנס .ובנוסף לזה כנראה שיש
תכנונים כאלה בשביל עוד סוגים של אנשים ,לא
רק היהודים ,אבל היהודים מפריעים להם הכי
הרבה .הרשעים מקבלים את ההנאה הכי
הגדולה כשהם מתפטרים מהיהודים וזה בכל
העולם .יש מחנות כאלה או דומים ,אפילו
במדינת ישראל יש .במדינת ישראל רוצים
במיוחד להתפטר מהיהודים החרדים .הם כבר
ניסו בכל מיני דרכים השייכים לקורונה .וזה ברור
שהם בעצמם תכננו והכניסו לפעולה את המגיפה
של קורונה ,כדי לחסל בכל מיני צורות גם יהודים
וגם גויים כמה שאפשר .ולגרום לבן אדם הפשוט
להפוך לעבד של הממשלה עולמית ,ממשלה
שתשלוט על כל העולם.
אני יודע ,שהיהודים בכל העולם מתחילים
להרגיש את האמת ,אבל אני רוצה להסביר מה

האמת ,שיהיה לכם ברור ,האמת היא – הקב"ה,
הוא ברא את העולם ואת כל מה שקיים בכלל ,גם
מעבר לגבולות של כדור הארץ .כל מה שקיים –
הוא ברא .הוא ברא מה שאפשר לראות עם
העיניים שלנו ומה שאי אפשר לראות בעיניים
שלנו ,הוא ברא את הבן אדם ,את החיות וכל מה
שיש פה בכדור הארץ .הכוכבים ,הירח ,השמש
וכל מה שיש מעבר לזה שאנחנו לא רואים ולא
מודעים שקיים ,את העולם הרוחני והגשמי.
ה' ברא את הכל .הוא ברא ,כי הוא – הכל יכול
ואין עוד מלבדו .עם ישראל ,הקב"ה ברא את הכל
בשבילנו ,אבל מאז אדם וחוה ,ואחרי זה מאז
קבלת התורה ,היהודים יורדים ,יורדים ויורדים
עד שהגענו למאה העשרים והגיעו למקום הכי
נמוך .לא רק היהודים ,אלא כל האנושות.
הבעיה היא ,שהיהודים בהר סיני אמרו "נעשה
ונשמע" ,אבל שכחנו את זה וירדנו נורא ,למקום
מאוד מאוד נמוך .יחד עם זה ,כמה שירדנו ,עוד
מעט נעלה ונהיה הדור הגבוה ביותר ,שהיה אי
פעם ,אבל זה לא יהיה קל .היהודי חייב אמונה
ובטחון בקב"ה ,הוא היה חייב לרצות למלא את
כל הדרישות ממנו ,שכתובים בתורה .הוא צריך
לאהוב ולבטוח בד' ובתורתו וזה צריך להיות כל
החיים שלו ,שמזה הוא שואף להגיע לשלמות,
להיות יהודי אמיתי ,יהודי שלומד תורה ,שרוצה
להיות קרוב לאמת ,שרוצה להיות קדוש ,טהור
יהודי שרוצה לבנות משפחה ,אבא ,אמא ,ילדים,
לגדלם לתורה ,מצוות ,מעשים טובים ,וקירבה
לקב"ה .אהבת ד' שלו צריכה להיות יותר מאהבת
עצמו .ולפחות כמו שהוא אוהב את עצמו.
הוא לא צריך לפחד מהאיומים שרוצים להפריד
בינו לבין אבינו שבשמים  -הקב"ה .אין מה לפחד
עם ישראל .אם אנו באמת עם ה' ,אם אנו באמת
מרגישים אחד עם הקב"ה ,אין לנו מה לפחד ואין
לנו מה להיכנע לרשעים .כי אפילו אם מצליחים
לפגוע בנו ,ח"ו ,ה' ירים אותנו ויביא אותנו בסופו
של דבר לבית המקדש השלישי .ואפילו אם
היהודי צריך בכל אופן לעבור את המוות ,ה' יציל
אותו ויביא אותו בחזרה לעולם שכולו טוב.
בעתיד כמעט כל כדור הארץ יהיה מתחת
למים ,אבל לא ארץ ישראל .עוד מעט יהיו
מלחמות קשות ביותר עם הרס עצום .ההרס לא
יהיה בארץ ישראל ,פה אולי קצת ,אבל לא יהיה
הרס ממש גדול .הרשעים יברחו מפה ואנחנו
העם שיישארו ,היהודים האמיתיים ,שיישארו,
ישארו ויעלו מעלה מעלה ובסוף נקריב קורבנות
בבית המקדש השלישי וכו'.
עם ישראל ,זה הזמן ,שצריכים להראות
לקב"ה ,שאנו איתו ועם שליחו .השליח שלו כבר
פה ,אבל הוא לא יכול להתגלות ,כי אנחנו עוד לא
מוכנים לקבל אותו .הרבה מאוד יהודים מעדיפים
לקבל בחזרה את כל הגשמיות ,שעוד מעט ה'
יקח מהם ,מאשר לקבל את משיח צדקנו .אבל
כל הגשמיות הזו רק הורגת אותנו ,היא לא בונה
אותנו ,זה לא יתן לנו נצח נצחים .כל הגשמיות
הזו תיעלם .ויש יהודים ,שכנראה הם לא יהודים
באמת ,שירצו ללכת עם העגל הזהב ,יעזבו את
הארץ ,ימותו ולא יקבלו משיח צדקנו.
עם ישראל ,משיח פה! תפסיקו את הוויכוחים
אחד עם השני ,תפסיקו עם המחלוקות .נצטרך
לעבור ביחד מהמצב היום אל מתחת לשלטון של
השליח ב  -ה הידיעה ,של הקב"ה ומלך המשיח,
שנשלח כבר לעם ישראל ושהוא נמצא כבר פה!
כשעם ישראל יתאחד וילך עם השליח של ה',
משיח בן דוד ,אז זו תהיה הגאולה השלמה .אני
מאמין ,שרוב היהודים האמיתיים מבינים ,שזה
הסוף של העולם כמו שהכרנו אותו.
אני מבקש מכם ,מכל הלב ,עם דמעות בעיניים
שלי ,לזרוק את הגשמיות המיותרת ,להתלבש
בצניעות רבה בלי פאות ,בלי איפור ,בלי להראות
את צורת הגוף ,גם גברים! להשתדל לעשות
קשר עם הקב"ה ,שהוא אבינו והוא מלכנו והוא
אוהב אותנו .תלמדו את הילדים תורה ,תדריכו
אותם לאהבת השם ,גם לבנים וגם לבנות .וכל
אלה ,שיזרקו את עגל הזהב ויבואו בהכנעה,
באהבה גדולה ,בביטחון מלא אל הקב"ה – כל
אלה יקבלו נצח נצחים.
עם ישראל ,בעתיד הקרוב יתחיל הסבל הכי
גדול ,מי שיכול להגיע לארץ ישראל להתיישב
פה ,יהיה לו הרבה יותר קל .אבל לא לשכוח -
באים לארץ ישראל ולא למדינת ישראל .עם

ישראל ,לא משנה מה קורה ,לא לשכוח שה' אתכם,
אבל גם אתם צריכים להיות איתו לגמרי וזה יביא
אותנו לנצח נצחים .אני רק רוצה שוב לומר לכם ,משיח
כבר פה ,אבל עם ישראל עוד לא מוכן לקבל אותו.
בעזרת ה' משיח יוכל לגלות את עצמו בעתיד הקרוב,
הכל תלוי בכם עם ישראל ,אתם צריכים להתפלל שה'
יעזור לכם להגיע לרמה כזאת ,שתוכלו לקבל אותו
בשמחה ובאמונה עמוקה בהקב"ה ותורתו.

אני לא מבין איך אתם לא מבינים את המצב
בנימין גולדן – כ"ג חשון תשפ"א 10/11/2020
אני יושב ואני בוכה ,כי עם ישראל לא מבין,
פשוט לא מבין .אנחנו במצב קשה ביותר ,קשה
ביותר ,בלגן בכל העולם .הקורונה זה שקר גמור.
נכון ,אנשים חולים ,אפילו מתים ,אבל הרוב
הגדול של המתים הם או קורבנות של הרפואה
או מתים ממשהו לגמרי אחר ,והמספר של חולים
ומתים מוגזמים לא סתם .ברור שהארגון
שמכירים אותו בשם האילומינטי או סדר עולמי
חדש ,מתכננים להשתלט על כל העולם ח"ו,
לדאוג להוריד בגדול את אוכלוסיית העולם ,אבל
זו לא הבעיה הגדולה .הבעיה הגדולה זה שעם
ישראל היהודים לא עושים מה שה' רוצה שיעשו.
או שהם חילוניים לגמרי או שהם מסורתיים או
שהם מזרחיסטים או "יאנג יזראל" )אמריקאים
מודרניים( ויש גם חרדים שלא עושים מה
שהקב"ה רוצה מהם .אפילו שהם לומדים תורה
הם פשוט הפכו את היהדות למשהו אחר לגמרי.
ברוך השם ,יש קבוצה קטנה יחסית של יהודים
אמיתיים ,שרוצים אך ורק לעשות את רצון ה',
אבל בינתיים הם מעטים.
עם ישראל ,הגיע זמן ,הגיע זמן להשתנות,
לחזור בתשובה ,לעזוב את הגשמיות המיותרת.
נשים להתלבש בצניעות וגם הגברים צריכים
להתלבש בצניעות .נשים צריכות לזרוק את
הפאות ולכסות את הראש עם המטפחות שגם
מכסות את העורף ואת הצוואר .צריכים להיראות
מכובדים ולא זרוקים ,בוודאי נשים צריכות להיות
בלי איפור .ולא רק זה ,אנו צריכים להיות עם ה'.
אנו נכנסים לתקופה שהכסף יעלם .אנו צריכים
להתכונן ,זה לא יהיה קל ,כי לאגור אוכל זה לא
יהיה מספיק והרבה יהודים חרדים פה בארץ אין
להם מספיק כסף לקנות כמות גדולה של מזון,
מים וכו' .גם באיזה שלב זה יגמר .אם אנו לא
סומכים לגמרי על הקב"ה ,אם אנחנו לא בוטחים
בו – אז אי אפשר יהיה לשרוד ,בלי ספק שהוא
יתן לנו כל מה שאנו צריכים .רק המאמינים בו
בהקב"ה יכולים לשרוד.
עם ישראל אין זמן ,משיח כבר פה ,הוא פה
והוא פועל לעזור לכל היהודים .עם ישראל,
העולם מבולבל ואלים ומפחיד .גם מדינת ישראל
במצב כזה .הדבר היחיד שיכול להציל אותנו עם
ישראל ,זה שאנו נעשה תשובה מלאה ,שאנחנו
נתקרב מאוד לקב"ה .שאנחנו נתפלל על ביאת
המשיח ,אבל עם ישראל צריכים לרצות .אם כל
עם ישראל יקח על עצמו לעשות תשובה עם כל
הלב ,אז בעתיד הקרוב נקבל משיח בשמחה
וששון ,אבל זה לא נראה ,שככה זה יהיה.
העולם רועד ,העולם בסכנה גדולה ,המקום הכי
בטוח בעולם זה ירושלים עיר הקודש .
מה שאני כותב עכשיו זו אמת .אני יודע
שהרבה יהודים לא רוצים להאמין בזה ,אבל זו
האמת .בעתיד הקרוב כל אחד ,כל יהודי אמיתי
יאמין בזה ,כי זו האמת .העולם ,כדור הארץ
ישתנה לגמרי ,רוב כדור הארץ יהיה מתחת
למים .מטאורים ,אבנים גדולות מהחלל ,מכוכב
השביט ,יפלו על כדור הארץ וישנו את כל הטבע,
אבל א"י ,לא מדינת ישראל ,א"י תגדל ,תהיה
הרבה יותר גדולה ממה שהוא עכשיו ובגלל זה
יהיה מספיק מקום בשביל כל היהודים ,שרוצים
לבוא לארץ ישראל .אני רק מתפלל שכל היהודים
האמיתיים מכל העולם בסופו של דבר יגיעו לארץ
הקודש ויקבלו את פניו של משיח ומשם יגיעו לבית
המקדש ונקריב קורבנות ונשכח מכל הסבל שעברנו.
עם ישראל ,אנחנו עכשיו בתוך הגאולה ,זו התחלה
ויותר מהתחלה .רוב האנשים בעולם רועדים מפחד,
גם מהקורונה וגם מזה שלא יהיה כסף בעתיד הקרוב
וגם מפחד שהולכות להיות מלחמות מאוד מאוד קשות
עם הרבה הרס .יש כל מיני סיבות לפחד ,אבל עם
ישראל האמיתי ,שלא עוזב את הקב"ה ואת משיחו –

ישרוד .עם ישראל חי לנצח.

אני בוכה כל היום על עם-ישראל
דניאל ,כ"ד בחשוון ה'תשפ"א 11/11/2020
אבא ,אני עצבני ,אני עצבני כי אנשים לא
תופסים ,יהודים לא תופסים באיזה סכנה אנחנו,
סכנה מפחידה ביותר ,אתם חושבים שאני עצבני
בגלל הקורונה .מהקורונה? לא ,זה לא
מהקורונה .אתם חושבים אולי שזה מהסדר עולם
חדש? לא ,ה' יכול לגמור אותם בשנייה .אולי
תחשבו שזה בגלל איזה קבוצה של רשעים
שרוצים את רעתנו? לא ,זה רק בגלל שעם
ישראל היה יכול לגמור את כל הסכנות ,אם רק
היה עם הקב"ה ותורתו באמת.
אם אנחנו ,כל היהודים האמיתיים היינו עם
אחד שרואה את האמת ומקבל את האמת
שהקב"ה הוא הכל יכול ואין עוד מלבדו ,הוא
שולט על הכל הוא ברא את הכל ,את כל העולם
ומעבר לעולם הזה ,הרבה לכל הכיוונים בחוץ
בפנים ,עמוק ,שטחי הכל ,הוא הכל הכל עד אין
סוף – אז היינו כבר מזמן בבית המקדש,
אבל אנחנו עדיין לא רוצים לקבל את האמת,
ואפילו היום שכל העולם במצב קשה עדיין רוצים
ומשתוקקים לחזור למצב שהגשמיות ,העגל
הזהב שולט עלינו.
אם כל עם ישראל היה בא בבת אחת לקב"ה
בבכי ,בהכנעה שאנחנו כולם יודעים שאין עוד
מלבדו ,שאנחנו רוצים להיות הילדים שלו שוב,
העם שלו שוב ,אנחנו רוצים להתקרב לקב"ה כמו
ילד לאבא שלו ,לבורא שלו ,הכל יכול שלו ואז
באמת כל הרשעים וכל הדברים הלא טובים שהם
נגד התורה הקדושה תורת משה היה נעלמים.
אם עם ישראל היה מקבל את הקב"ה כהכל
יכול ,עם כל הלב ,עם כל המהות של עם ישראל,
אם היינו מקבלים באמת את הקב"ה ,מאמינים
בו ,סומכים עליו ,רוצים אותו ומוכנים לעשות הכל
רק כדי להיות העם שלו  -אז כל הרשעים היו
נעלמים ,כל הבעיות היו נפתרות והיינו יכולים
כבר לבנות את בית המקדש השלישי.
אבל זה לא ככה ,זה בכלל לא ככה ,רוב
היהודים ובוודאי רוב הגוים  -רואים שמשהו לא
בסדר בעולם שלנו ,ואפילו מקבלים את זה שיש
רשעים פה שרוצים להרוס כל דבר שאפילו אצל
הגוים נחשב לדרך החיים הנכונה .אבל אנחנו
רוצים את הגשמיות ,רוצים לחזור למה שהיה -
וזה לא יהיה ,זה נעלם ,וזה לאט לאט ולא כ"כ
לאט לאט ,נעלם לגמרי ,לא ישאר .עוד מעט
אנחנו לא נזכור בכלל איך היה פעם.
עם ישראל ,כואב לי ,כואב לי ,גם לי יש נשמה,
ואני בוכה כל היום בגלל שאני יודע איזה סבל
מחכה לכם .אל תאמינו היום  -לא ברפואה ,לא
בבנקים ולא בשום דבר ,לא לראש העיר ולא
לראש ממשלה ולא אף אחד .יש גם רבנים
השקועים בעולם הגשמי שאי-אפשר לסמוך
עליהם ,ויש רק דבר אחד שאפשר לסמוך עליו -
וזה הקב"ה ותורתו .וזה הכל ,אין עוד ,אין עוד,
לא קיים משהו אחר.
ה' בשניה אחת יכול לחסל את כל הרשעים ,הוא
יכול להחזיר לכדור ארץ את הטבע האמיתי והיפה
שנותן ושופך עלינו את הטוב ,אם אנחנו רוצים
לשרוד לנצח נצחים – אנחנו צריכים להיות עם
הקב"ה ,אל תתנו לרשעים למנוע מכם להתפלל.
הם רוצים לעשות עוצר ,אז חושבים אז אולי
בשבע בערב אולי זה יהיה בשש ,אולי זה יהיה
לפני מעריב ,מה נעשה? לא יהיה לכל אחד מנין?
 לא לתת להם לשלוט עלינו כמו עבדים כי אנחנורק נפסיד מזה .הם רוצים לשבור את האוכלוסיה
של העולם ובעיקר רוצים לשבור את היהודים ,כי
הם יודעים שליהודים יש את האמת.
אל תשכחו לרגע  -הקב"ה הוא הכל יכול ולא
השטן ימ"ש וזכרו ,וה' בסוף ישחוט את השטן
מול העיניים של המאמינים בו ואז כולם יעלמו.
עם ישראל אל תתבלבלו! החיים כמו שהיו לא
יחזרו! אפילו 'בכאילו' הם לא יחזרו ,תתחילו
להבין מה זה אמת ומה זה שקר ועם כל הכוחות
ובלי פחד ללכת עם האמת.
כמו שאמרנו ,יהודי אמיתי לא מת אף פעם,
הוא לא נעלם מהמציאות ,הוא פשוט עובר
למקום אחר עד לתחיית המתים.
אבל ,כדי לזכות בחיי הנצח צריכים להיות
יהודי אמיתי ,או אפילו גוי אמיתי שמבין את
האמת ומכיר את האמת ומוכן להקריב את עצמו
בשביל האמת .ומה ההקרבה? אפילו אם זה

מוות ח"ו שלא נצטרך לעבור את זה .אבל הבן-אדם
לא נעלם ,אולי הוא צריך איזה תיקון בגהינום ואחרי
לא לפחד ,לא
זה הוא יחזור בתחיית המתים.
לפחד מהם ,עוד מעט יהיו דברים מאד קשים
בעולם הזה ,תהיה גם מלחמה נוראית ,בכל העולם
יהיו קודם מלחמות ,ואח"כ מלחמה אחת בכל מקום,
משהו שאני לא יודע לתאר.

אבל חוץ מזה תקשיבו טוב ותבינו מה שיש לי
להגיד ,כשיהיה לנו קצת רגיעה אז יגיע הכוכב
ועמו הרבה אסונות טבע ,המצב יהיה קשה ואז ה
משיח יופיע ,אבל לא רק משיח אחד ,יהיו עוד
כמה יהודים שגם הם יהיו בטוחים שהם המשיח
ויהיו יהודים שיאמינו להם .ואז יהיה לנו בלבול
גדול ,ויהיה כזה משיח אחד שאומר שהוא משיח
והשני יגיד שהוא משיח והשלישי יגיד שהוא
משיח וכו' אבל לא לשכוח דבר אחד  -אדם נמשך
גם ליצר הרע שלו .מי שיציע את מה שכל בן אדם
רוצה ,אז הוא ילך לכביכול המשיח הזה .אז
תעבדו על עצמכם לרצות אך ורק את הקב"ה
ותורתו ,ואז לא תתבלבלו.
אפילו אם מישהו יראה מאד מאד צדיק ,כי
למעשה לא כולם יראו כמו צדיקים גדולים ,היהודי
צריך לדעת מה האמת ומה לא האמת .לא שהם
משקרים ,אבל מציעים עתיד לא אמיתי ,שגם לא
רצוי .זה לא יהיה מובן כ"כ ,אולי לכמה מהם ,אבל
לא לשכוח ,כדאי גם לפתוח ספר וללמוד להתפלל
לקב"ה שאת המבחן האחרון כולנו נעבור.
עם ישראל תתחילו להתפלל ברצינות,
ותתפללו שנבין מה האמת ומה השקר .למשל
שאומרים שיש חיסון  -אני לא מקנא במי שיקבל
את החיסון .חוץ מזה הם אומרים 'אין חיסונים
בשביל כולם בהתחלה'  -מה זה אומר? יתנו
בהתחלה את החיסון למי שנמצא בסיכון – אלה
החולים ,אלה עם תסמונת דאון וכל מיני אנשים
עם בעיות כאלה ,זקנים מגיל מסוים שהם הרבה
אוכלוסייה בעולם ,ולבריאים הצעירים הם החליטו
שהם לא צריכים לקבל את החיסונים בגלל
שהקורונה נגמרה ,אבל ישלטו עליהם לגמרי
בגלל המשיכה שלהם אל הגשמיות והתכנון
שלהם זה להרוג כל מי שלא הולך לפי הרצונות
של הרשעים .זה דוגמא אחת לתכנון שלהם .יש
להם הרבה תכנונים ,אז תזהרו! תזהרו!
התכנון של הרשעים הוא לדלל את אוכלוסיית
ְתה
ְהי ָ
ְׁש ָבה ו ָ
ׂש ִרּיָה ו ָ
העולם ב " .90%וְעֹוד ָּבּה ֲע ִ
ְל ָב ֵער" )ישעיה ו יג( .אם אנחנו באמת עם ה'
ויודעים שהוא הכל יכול ,הוא אוהב אותנו ורוצה
רק את טובתנו ,ואם אנחנו לא מפחדים ללכת נגד
כל הרשעים ולהישאר נאמן להקב"ה  -אז יהיה
לנו את האמת וחיי נצח.
עם ישראל ,אני לא יודע מה להגיד עוד ,אני
מקווה שהבנתם מה שאמרתי ,אני חושש
שהרבה לא הבינו אבל אולי תתחילו להבין בימים
הבאים בשבועות הבאים ,כי אין לנו הרבה זמן
להכין את עצמנו.
לא לשכוח להתפלל ,ולא לשכוח להגיד תהלים
עם כל הלב .לא לשכוח לדבר עם הקב"ה ,לעשות
איזה התבודדות ,רק אתם עם הקב"ה ,רק הבן
אדם עם הקב"ה .לא צריך ללכת לשדה בשביל
זה ,אפשר בבית להסגר באיזה חדר ,תחפשו את
הקב"ה ,תתחברו אליו וזה מה שיציל אתכם ,רק
זה יציל אתכם.
הקב"ה יכול ברגע אחד לחבק את כל היהודים
בעולם ,הוא יכול לחבק גם את הגוים אם הם רוצים
לחזור בתשובה ,אבל עכשיו זו לא הבעיה שלי ,הבעיה
שלי היא עם-ישראל האהובים של הקב"ה.

השמחה תהיה מעל ומעבר
בנימין ,כו חשוון ,ה'תשפ"א 13/11/2020

עם ישראל ,אני אוהב אתכם ,אני אוהב כל יהודי
ויהודיה ,כל תינוק וכל ילד וילדה ,אני אוהב את
עם ישראל ,אני אוהב את הסבים ואת הסבתות
שלכם ויותר מהכל אני אוהב את הקב"ה.
אני רועד מפחד ממה שאני יודע שעומד להיות,
אתם עוד לא תופסים? נכון ,יש סימנים ברורים
שעומד להיות מצב ,מה אני אגיד ,קטסטרופה
בכל העולם ואני רועד מפחד .כשאני חושב על כל
היהודים והאנשים וכל המשפחות עם אבא אמא
ילדים סבים וסבתות וכו' ,מה יהיה?
הרשעים בטוחים שהם שולטים בכל העולם,
הם בטוחים ,שהקב"ה נתן להם רשות להרוג
יהודים וזה כבר התחיל בזה שרוצחים יהודים

תהיה מעל ומעבר ,יקפצו וירקדו משמחה ,יצחקו
בבתי-חולים ,ואומרים שהקורונה הרגה אותם.
העולם מלא רשעים ,ולא סתם רשעים .כל משמחה ויבכו גם משמחה ,על זה שסוף סוף,
הרשעים שחיו אי פעם בכל ההיסטוריה של משיח צדקנו הגיע ,כדי לעזור לנו עם ישראל
העולם חזרו לעולם הזה .מדובר על כל הגויים לחזור לארץ ישראל ולשמוח להיות פה.
הרשעים הידועים מההיסטוריה .הגויים ההם
חזרו עכשיו ,חלקם כאילו יהודים ,אבל זה לא יכול לכל יהודי יש את הכוח לעצור את כל ההרס
ולהביא את הגאולה השלמה בשמחה ובששון
להיות שהם יהודים.
מה יהיה עם ישראל? כמה זמן זה יקח עד בנימין ,כח חשוון ,ה'תשפ"א 15/11/2020
עם ישראל ,עד עכשיו הבאנו לכם מסרים קשים
שתבינו שצריכים לעשות תשובה מלאה .גם
הילדים ,גם המבוגרים ,אפילו התינוקות יכולים מאוד .ברור לכולם שהולך להיות בלגן גדול
לעשות תשובה .בלי תשובה אין לנו מה לעשות .ומסוכן ואפילו קטלני מאוד בעולם שלנו .אני יודע
העולם משתנה לגמרי וישתנה לגמרי .אנחנו לא גם שיהיו מלחמות קשות ויהיה הרס עצום בעתיד
תופסים בדיוק שמשהו מאוד לא בסדר ,אבל הלא רחוק .אני גם יודע שזה הכל קורה בגלל
העולם ממש לא בסדר .ואנחנו צריכים לעבוד שעמ"י לא נמצא במצב רוחני טוב כמו שה' רוצה.
וגם אני יודע ,שהשם ברא את העולם ,את כדור
חזק עם הרבה כוחות ,הרבה דיבורים ,הרבה
דפים שכתוב עליהם שאין עוד מלבדו .ה' לא הארץ ,כדי להביא את עם ישראל להר סיני ולתת
יוותר אפילו על נשמה אחת של יהודי אמיתי ,לנו ,עם ישראל ,את התורה הקדושה .כדי שנוכל
אבל נעבור דברים מאוד קשים ומי שעם ה' ,מי לחיות על פיה ולהגיע לנצח נצחים .כדי שנוכל
לחיות כמו שה' רוצה שנחיה .כדי שנהיה צדיקים
שמשתדל מאוד להיות עם ה' – ישרוד.
אני מרגיש מלחמות גדולות שיכולות עם טיל וצדקניות ,שנחיה אך ורק כדי לעשות את רצון ה'.
אחד להרוס ערים שלמות .אני מתפלל כל הזמן אבל היצר הרע נכנס חזק ומושך את היהודים
לקב"ה ,שיציל את כל היהודים .אבל זה לא יכול הטובים התמימים לעשות עבירות ובכל
להיות שכל היהודים ינצלו כי הרבה מאוד שהם היסטוריה של עם ישראל אנחנו עולים ויורדים עד
כביכול יהודים ,הם באמת ערב רב או רק גוים שהגענו לשנה הזאת תשפ"א ,או  2020למניינם
שלא מאמינים בקב"ה ולא רוצים להאמין בו .אז ואנחנו שוב חיים בעולם של עגל הזהב שמושך
אני מבקש מכל יהודי ,מכל משפחה ,אמא ,אבא ,אותנו כל הזמן לכל מיני סוגים של גשמיות.
אנחנו היום במצב שאנחנו בטוחים שהחיים
הילדים ,סבים וסבתות ,דודים ודודות וכו' להגיע
הגשמיים שלנו הם שיביאו אותנו לגאולה שלמה,
לארץ לפני שזה יהיה מאוחר.
העולם בתהליך של שינוי ועומד להשתנות כי אחרי הכל אנחנו חרדים .אני מדבר עכשיו
מאוד .זה כבר התחיל וזה יהיה מאוד קשה .לחרדים ,כי אחרים מזמן הלכו לאיבוד ונהפכו
המקום הכי בטוח בעולם זה ירושלים .ולא לפחד ,לעבדים של עגל הזהב .אבל הבעיה היא
רק לא לפחד ,להתפלל עם כל הכוחות שיש ,כי שהחרדים גם סובלים מאותה בעיה של רדיפה
מי שיכול לקשור קשר חזק עם הריבונו של עולם ,אחרי גשמיות וכשהחרדים יורדים זה מוריד את
אז כל המעבר שלו מחו"ל לארץ-ישראל יהיה כל העולם כולו וזה יביא הרס לעולם הגשמי
הרבה יותר קל .מחכים לכם עם ישראל ,אבל זה החומרי הזה ,כמו שהוא עכשיו.
אני דואג שהנבואה של החסד לאברהם ,כי
יכול להיות עם הרבה סבל או זה יכול להיות בלי
סבל בכלל ,תלוי בכם .אתם צריכים להבין שכל ישארו בסוף רק  7,000יהודים שיקבלו את
הארצות בעולם יסבלו נורא מהאסונות טבע המשיח עלולה להתקיים חס ושלום ,ולכן אני
רוצה לבקש מכל עם ישראל גם מהחרדים ,גם
שעומדים להיות.
ולא רק זה ,גם אנחנו עם ישראל נצטרך לעבוד מהלא חרדים וגם מהחילונים לחזור בתשובה.
הדבר הכי חשוב שיכול לעצור את הסבל הכי
קשה כדי להגיע לארץ ישראל ,אפילו אם יש לכם
דרכון ישראלי .לא לפחד וכבר לארוז את גדול שעומד להיות בעתיד ,זה להתפלל לקב"ה
החבילות ולהגיע לפה לארץ ישראל .ולא לשכוח ,עם כל הלב .לכל יהודי וכל יהודיה יש את הכוח
שאתם באים לארץ ישראל ולא למדינת ישראל .ע"י תשובה ותפילה מעומק הלב לעצור את כל
ולא לפחד ,אין ממה לפחד .אלה שבאים לארץ ההרס שעומד להיות ולהביא את הגאולה
השלמה בשמחה ובששון.
ישראל ,ה' יעזור להם לשרוד.
אנחנו האוטיסטים רוצים למנוע את כל ההרס
ובסוף גם המאמינים ,וגם אלה שיחזרו
בתשובה מכל הניסים שיראו ,יהיו בהלם .אבל הזה ,את כל הרצח הזה ,את כל הדם שעומד
בסופו של דבר הם ישמחו ,כי יבינו שה' איתם .להישפך ,ולצערנו כבר נשפך.
כשנח יצא מהתיבה וראה את כל ההרס שהיה
הם ירגישו את זה וירצו באמת לשמוח אפילו
שהרבה כביכול יהודים לא יזכו להמשיך לחיות ,מהמבול ,הוא בכה וביקש מהקב"ה שירחם על
כי חלק מהם וודאי ילך לגן עדן כדי שלא יצטרכו בני האדם .ה' ענה לו איפה היית כשבנית את
לסבול את הצרות ואסונות הטבע והמלחמות התיבה? אתה לא התפללת על הדור שלך
שינצל ,איך זה יכול להיות ,שעכשיו יש לך
שיהיו בדור שלנו.
אנחנו בדור הנשלט ע"י רשעים שרוצים טענות? וזה המצב היום ,יהיה הרס גדול אפילו
יותר מהמבול שהיה אז אם לא נעשה תשובה.
להשתלט על כל העולם ,אבל ה' לא יתן.
אבל איך הדור הזה בכלל יכול לעשות תשובה?
אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו
חייב בדור שכולו זכאי )סנהדרין צח א( ע"כ לשון זה דור ששקוע כל כך עמוק בתוך הגשמיות,
הגמרא .והכוונה בזה שבדור בו יבוא משיח בתוך השקר .החילונים וודאי ,גם המאמינים וגם
העולם יתחלק לשתי קבוצות זכאים )צדיקים( או החרדים ,לא כולם ,אבל הרבה .אתם לא יכולים
חייבים )רשעים( וצריך כאו"א לעמוד בניסיונות להאמין ,איזה הרס בא מזה שעם ישראל מתפלל
במסירות נפש כדי שיזכה להיות חלקו עם לעגל הזהב ולא להקב"ה .נכון לא כולם ,אבל אצל
הצדיקים לנצח נצחים .אנו עם ישראל חייבים החרדים יש הרבה .אצל החילונים והמזרחיסטים
להיות כל הזמן בתפילה ,כי מי שעם הקב"ה ,וכו' זה הרוב הגדול ומאחר שה' בונה על עם
ישראל את העתיד ,אם עם ישראל יעשה
הקב"ה יהיה איתו ואיתו אין מה לפחד.
ארץ ישראל תגדל ותהיה אז אפשרות להכניס תשובה אז הכל יבוא הרבה יותר בקלות.
עם ישראל ,הדרך היחידה לעצור את כל זה ,זו
את כל היהודים בתוך ארץ ישראל ,אחרי שתגדל
ואז נתחיל לבנות את בית המקדש השלישי .את תשובה אמיתית .כל יהודי ויהודיה צריכים לשבת
הבסיס אנו נצטרך לעשות ומה שירד מהשמים להתבודד ולדבר עם ה' ולהתפלל על עם ישראל.
יכנס לתוך הבסיס שיהיה בנוי ,ועליו יהיה כל לא לבקש שה' יתן לו את הכסף שהוא צריך ,לא
הבית המקדש .אחרי זה יהיה עולם אחר ,העולם בקשות גשמיות ,צריך לבקש מה' שיעזור לנו
האחר יהיה שקט ובלי דחיפות ,בלי לדבר לשון לעשות תשובה מלאה .שנחזור ממש בתשובה
שלמה ,שנחיה שוב אך רק לשמח את הקב"ה.
הרע או פגיעה באנשים.
עם ישראל ,ה' אוהב אתכם .לא לשכוח ,אתם דרך תפילה ,דרך מצוות ,דרך רצון להיות כל
האהובים ביותר של הקב"ה ,אבל אבא רוצה מאוד ,הזמן עם הקב"ה ותורתו .לחיות ) 24/7עשרים
וארבע שעות ביממה שבעה ימים בשבוע( עם
שגם ילדיו יראו בחזרה את האהבה שלהם אליו.
עם ישראל ומעט הגויים ,שישרדו שישרתו את קשר עם בורא עולם ולהצטער על כל השנים
עמ"י ,ירגישו את השמחה הגדולה והרוגע ,שסוף שבזבזנו עם השקר .ולהבטיח שנחזור לאמת
סוף אחרי כל כך הרבה אלפי שנים הגענו לנחלה .ולהגיע להרבה מאוד דמעות .חייבים להצטער
ואני לא יודע איך לתאר את השמחה ,כי זה לא עם כל הכח על כל העבירות שעשינו ,ורק לרצות
יהיה רגיל .זה יהיה עמוק בתוך האדם והשמחה לקבל משיח צדקנו .ואז נהיה ראויים שוב להיות

עם ישראל האמיתי ,העם הנבחר ,עם ישראל
שה' ברא אותנו ,כדי שנוכל לקבל את התורה
ולהמשיך להיות הנאמנים לו לנצח נצחים .רק זה
יציל אותנו ,ולא החיסון נגד הקורונה ולא צבא
חזק ולא ערימות של כסף.
הדבר היחיד שיעזור לנו זה לבקש מחילה
מהקב"ה .ולהתפלל שיסלח לנו ,שייתן לנו את
משיח צדקנו .שיביא אותו ,שנקבל אותו ,שנכתיר
אותו .ואז נשמח ונרקוד ונתפלל ונבכה משמחה
ונחזור לאמת.
האמת היא שאין עוד מלבדו .הקב"ה ברא את
הכל ,הוא יצר את כדור הארץ ואת כל מה שעל
כדור הארץ .אדמה .מים .עצים ,שמים ,שמש
וירח וכו' וכו' והוא גם ברא את כל העולמות
הרוחניים שמעבר לזה ,שהם כ"כ גדולים שאי
אפשר לתאר .ובכל אופן ,כ"כ חשוב לקב"ה העם
הקטן הזה ,שהבטיח בהר סיני "נעשה ונשמע"
וקיבל את התורה .ועכשיו אם נחזור לזה אז נוכל
להמשיך לנצח נצחים יחד עם הקב"ה.
עם ישראל ,בלי הקב"ה חס ושלום ,אין לנו
תקווה להילחם נגד כל הרשעים ,שמנסים
להשתלט על העולם .אנחנו העם הכי אהוב על
הקב"ה ואם נעשה תשובה ,אז נצליח להגיע
לנצח נצחים ,כדאי ,כי אם לא...

שק ואפר יוצע לרבים
דניאל ,ז' כסלו ה'תשפ"א 23/11/2020
אבא ,המצב הוא קשה מאד אתה יודע ,המצב
היום כמו נדנדה פעם למעלה פעם למטה.
הרשעים מבינים שאם כל הזמן זה יהיה קשה
ובלי תקוה ,אז אנשים יתחילו ללכת נגדם כי כבר
נמאס לכולם ,נמאס לכולם שאין להם כסף ,נמאס
לכולם שיש כל הזמן סגר ולא יכולים לזוז וכו'.
הלחץ על הבן אדם היום הוא עצום ,ועד כדי כך
שכבר אנשים לא אכפת להם הקורונה ,העיקר
שיוכלו לנשום אויר וללכת לים וכו' וכו' לעשות
דברים שסגרו אותם ולא יכולים .הם רוצים
בחזרה את החיים שפעם היו להם ,לא את החיים
האלה שאין כסף ,אין כלום ,הילדים בבית ,אי
אפשר לעבוד ,אין עבודה ,אין פרנסה וכו'.
אז מה הרשעים עושים? כל פעם שמרגישים
שבני האדם כבר לא יכולים לסבול ,משנים את
הכיוון ופותחים  -אולי מסעדות או קניונים וכו' כדי
לתת הרגשה שהנה יש גם חיסון וזה יגמר ואחרי
שמרגישים משוחררים קצת וכאילו הבלגן ניגמר
ואז פתאום הרשעים אומרים – רגע ,החיסון לא
יהיה מוכן כ"כ מהר ועוד לא עברנו את זה.
עם ישראל ,העולם לא יחזור למה שהיה
והעולם יקבל עוד מכה כמו במצרים ,מכה עוד
יותר גדולה .בני אדם כבר הגיעו לגבול של מה
שהם מוכנים לסבול ולשתוק ועכשיו הולך להיות
בלגן .וזה שהם כל פעם משנים את המצב ,פעם
פתוח ,פעם סגור ,שוב פתוח וחוזר חלילה  -זה
מבלבל את כולם ,עד כדי כך שלהרבה מאד
אנשים כבר לא אכפת להם ,אכפת להם רק
לחזור לחיים כמו שהיה להם – וזה לא יהיה.
עכשיו זה המצב ,מה אנחנו יכולים לעשות?
אנחנו צריכים פשוט להביא את האמת לכולם וכל
מי שיפיץ את המסרים שלנו לכל מי שלא יודע את
האמת זה יביא לו הרבה זכויות והרבה שמירה.
ומה היא האמת? האמת היא שכל הקורונה
הזו עשויה ע"י הרשעים שפיתחו ופיזרו את זה
בכל העולם .בדרך הטבע זה לא היה קורה
ובקרוב יום אחד זה ייעלם .אבל העולם מבולבל
וכל מקום שאדם נמצא – יש סכנה.
רוב האנשים פשוט הרימו ידיים כבר ולא יודעים מה
לעשות .וכשהחדשות באות והקריין אומר בטון רציני
כמה אנשים כבר מתו היום מקורונה או נדבקו
מקורונה ,אנשים לא רוצים לשמוע כבר כי לא
מאמינים .ואלה שמאמינים הם אנשים בפאניקה
שסוגרים את עצמם ,והחיים שלהם זה לא חיים.

העולם מבולבל לגמרי .חוץ מזה ,באופק,
והרשעים גם אומרים את זה  -שהולכת להיות
מלחמה גדולה ענקית .כל הזמן נותנים רמזים
שהולכת להיות מלחמת העולם השלישית.
כל העולם בלגן ,מה לעשות? מה יהיה
העתיד? עכשיו אבא ,זה ברור שזה הסוף של
העולם כמו שהכרנו אותו ,עולם שפעם היה מלא
הנאות רגשיות בלי סוף ,לטוס לכל מיני מקומות,
לא לפחד משום דבר ,הכל היה בסדר לא משנה
מה בנאדם עושה .אפשר להביא אנשים עקומים

לעשות מצעד )גאווה( בירושלים בלי בעיות ,אף
אחד לא יעצור אותם ,אין משהו נגד זה ,כל דבר
עקום שאפשר להביא ולעשות עושים ולא שמים
לב בכלל מה שהקב"ה רוצה ומה שהקב"ה אומר,
זה לא מעניין.
ועכשיו העולם העקום מקבל את העונש ,את
הבלבול ,והבלבול הזה גם קיים בין החרדים ,כי
כל הדברים האסורים האלה משכו את הרוב.
עכשיו לאנשים אין כבר כח לדברים האסורים
והעקומים ,זה כבר לא כ"כ מעניין .כל מה
שאנחנו רוצים זה לחזור למשהו נורמלי ,שנחזור
לשיווי משקל ,לאיזה משהו מוכר לנו ,אבל גם זה
לא יהיה .זה העונש שה' הביא לעולם וזה עוד לא
נגמר ,הרבה סבל יהיה בעתיד ורק אלה
שמתקרבים לקב"ה ולתורתו ,רק אלה ישרדו.
התורה של עם ישראל היא לנצח ורק מי שעם
כל הכוחות שלו חי חיים כמו שכתובים בתורה ,או
משתדל לחיות ככה  -יוכל לשרוד .ויש יהודים
שיוכלו לחזור לאמת בשנייה!
רוב העולם לא הולך לכיוון של הקב"ה ,הוא אפילו
מעז ללכת בלי פחד נגד הקב"ה ותורתו ,אפילו בין
היהודים .עכשיו העולם הולך להיכנס למין מצב של
התאבדות ,כי הוא איבד את השליטה ,איבד לגמרי את
השליטה ,והכל מסתובב ומסתובב בצורה לא ברורה.
כל העולם מתחת למין סימן שאלה וזה כבר הסוף.

זה יקח עוד קצת זמן ,הרבה אנשים יתבלבלו
עוד יותר ,נגיע למצב של תהו ובהו ,ואז הכל
יתבהר ונראה את האמת כי רק הקב"ה ותורתו
זה האמת ,ורק כך אדם יכול לחיות .ומי שזה
יותר מדי בשבילו ,וזה לא משנה אם הוא יהודי או
גוי – הוא יעלם! הוא לא יהיה יותר!
ואלה שמקבלים את האמת שהיא הקב"ה ,הם
יגיעו לנצח נצחים .עוד פעם שיהיה יותר ברור -
כל העולם נברא אך ורק כדי שבני האדם בעיקר
היהודים יקבלו את התורה ויחיו לפי התורה.
והתוכנית היא שבני האדם בעיקר יהודים אשר
חיים לפי התורה יחיו לנצח נצחים ,כי הם יהיו
אלה שמוכנים לחיות חיים לפי התורה ולא חיים
של רדיפה אחרי הגשמיות והתענוגות של העולם
הזה ,אלא משהו הרבה יותר גבוה וחשוב ,וזה
האמונה והביטחון שהקב"ה הוא הכל יכול ,שהוא
ברא את העולם ואת כל הסובב אותו ,והקב"ה
יודע מה טוב לנו ואנחנו חייבים לעשות את רצונו
לגמרי בלי שאלות .ורק היהודים שעושים את זה,
וגויים שרוצים עם כל הכוחות שלהם להצטרף
לזה ,רק אלה ישרדו בסוף.
אבא ,רציתם לדעת אם זה הזמן לשים שק ואפר,
כן ,זה הזמן ,ודאי ,אבל אני לא יודע במצב של היום
כמה עוד מוכנים לעשות את זה ,לא מאמין עוד
שיהיו המונים .אבל כאשר הרשעים יתחילו בצורה
ברורה יותר לבלבל את האוכלוסיה של העולם ,אז
ודאי וודאי שהיהודים עצמם ירצו לעשות תשובה עם
שק ואפר ,יבינו שצריכים להוריד את כל הגשמיות
ולהגיע לקב"ה עם לב שבור ועם רצון לעשות
תשובה ,עם רצון שלחיות רק לפי התורה וזו הדרך
היחידה לגאולה השלימה ,ואם לא  -אז אין חיים.
בכל הדורות כאשר היהודים היו במצב של
סכנה הם רצו שהקב"ה יסלח להם ,כי הם ידעו
ברור כי כל הצרות שהגויים עושים להם – זה בא
מהעבירות שלהם ולכן לקחו שק שבימים ההם
היה עשוי מבד קשה שאפילו עם בגדים מתחת
לשק זה גרם לאי-נוחות לגוף .השק מסמל אדם
שבא בהכנעה לאבא שלו לקב"ה לבקש מחילה,
האפר ששמים על הראש הוא סמל של עצב ,של
מוות ואז ישבו כמו באבל על הרצפה והתפללו
ובכו ובכו ובכו כי הצטערו מאד שלא הלכו בדרך
הנכונה .היו כל מיני תקופות שצדיקים גדולים
הלכו עם שק באופן קבוע מתחת למעיל שלהם כי
עם-ישראל לא התנהג כמו שצריך והם ניסו
לעשות תשובה כל הזמן עבור כל העם .הם
בעצמם סבלו כי הבד כאב והזכיר להם כל הזמן
שצריך להתפלל חזק בשביל עצמו ובשביל כל
עם-ישראל וזה מה שצריכים לעשות עכשיו.
המצב עכשיו איום-ונורא ומסוכן ביותר וזה לא
רק מסוכן ליהודים – זה מסוכן לכל האנושות.
הרשעים רוצים במיוחד להיפטר מהיהודים וזה
לא פשוט .אני מבקש מכל יהודי שיכול לעשות
את זה לקחת על עצמו כמה זמן כל יום – לשבת
על הרצפה ,לשים אפר על המצח ולבכות
ולהתפלל על עצמו ,על המשפחה שלו ועל עם-
ישראל .שכולנו נחזור בתשובה שלימה מיד

ושנשרוד ונחיה אפילו שלרשעים יש תוכניות
איומות במיוחד נגדנו.
הרשעים מפחדים מאיתנו למרות שאנחנו העם
הכי קטן בעולם כי הם יודעים ברור שאם אנחנו
נעשה תשובה הם לא יצליחו להשתלט על העולם
וזה יהיה הסוף שלהם.
כל כדור הארץ הזה שנראה כל כך ענקי עם
אוקיינוסים ענקיים ,עם מדינות ענקיות ,עם
שליטה על אוכל ועל כל מה שבן אדם צריך – כל
זה ייעלם ולא ישאר מזה כלום .ואז נעבור לעולם
חדש ,עולם אחר עולם שכולו טוב לא נצטרך יותר
לדאוג ולא נצטרך יותר לפחד ,מה שכן נצטרך זה
להיות  100%עם הקב"ה ותורתו.
ישארו בעיקר היהודים ,אפילו שאנחנו עם קטן
מאד לעומת כל העמים ,רק שרידים של העמים
האלה ישארו ורק אלה שמוכנים לקבל על עצמם
את הקב"ה ואת תורתו .אף אחד אחר לא ישרוד.
הסט"א ,השטן יעלם ,ה' יהרוג אותו ויזרוק אותו
הוא לא יהיה ,ורק טוב יהיה בעולם .רק הטוב
האמיתי ,הטוב הרוחני ישאר בעולם.
עם ישראל אני חושב שאם אנחנו נתחיל
להתפלל לה' באמת ,ולהבין באמת מה העיקר
ומה הטפל ,אז טוב באמת לחלק שקים.
אם נשב על הרצפה ונבכה ונצטער על כל
העבירות שלנו נגד הקב"ה ,אם נבכה על כל
הטיפשות שלנו ונבכה באמת עם כל הלב ,אז ה'
יציל אותנו אם זו תהיה תשובה אמיתית וזה
יעזור לנו .אבל אם לא נעשה את זה ברצינות עד
הסוף ואחר-כך חס ושלום נחזור לעבירות שלנו
אז הדין יהיה קשה ה' ישמור ,כי זה יהיה חוצפה
מעל ומעבר לעשות 'כאילו' ,לעשות הצגות שוב.
העולם עומד להתפרק להיות משהו אחר
לגמרי ,ומי שלא הולך לכיוון של הקב"ה לקבל
אותו כהכל יכול  -יעלם! יעלם! ולא ישאר זכר
ממנו ,לא ממנו ולא מהילדים שלו ולא מכלום.
עם ישראל ,תחזרו לה' לאמת .עם ישראל,
המצב הוא רציני ביותר והחיים הנצחיים שלנו
בסכנה אם אנחנו לא עם הקב"ה ותורתו
ב .100%רואים שכל העולם הוא בסכנה ענקית!
עם ישראל תחזרו בתשובה ,כי רק עם ישראל
ישרוד וכמה מהגוים שמבינים ומצטרפים לעם
ישראל .מעטים יחסית ישרדו .מי שעם הקב"ה -
הקב"ה יהיה איתו ,מי שעם הקב"ה ומבין שהוא
הכל יכול ישרוד.

לעורר רחמי שמים
עצרות תשובה ותפילה
דרושים מתנדבים לארגון תפילות עם שק ואפר
באזור מגוריהם .שקים ,אפר ועלונים יחולקו חינם
למארגנים .לפרטים – 0527-120-948
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כשם שלא פייס יוסף את אחיו אלא בבכיה,
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מצודת דוד :על ידי תשובה ותפילה אגאלם.
"וכל העם מתקבצים ומתכסים בשקים .ונותנים
אפר במקום הנחת תפילין כדי שיכלמו וישובו ,וכל
אחד ואחד נוטל ונותן בראשו.
ואחר כך מעמידים ביניהם זקן חכם ואומר
לפניהם דברי כבושים שמעוררין הלב לתשובה...
ומוסיף בעניינים אלו כפי כחו עד שיכניע לבם
וישובו תשובה גמורה".
)שולחן ערוך אורח חיים סימן תקע"ט(
"הלובש שק ומתפלל לפניו יתברך ושואל ממנו
שאלתו קורעין ומבטלין כל גזר דין שבעולם בכח
סגולת לבישת השק ואין תפילתו חוזרת ריקם".
)חסד לאברהם ,מעיין רביעי ,נהר מב(.
אמר רב איבו :לפי שתפס יעקב אבינו את השק,
לפיכך אינו זז לא ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו -
עד סוף כל הדורות) .בראשית רבה פד כ(
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 1איך לטפל בקורונה
"הפרוטוקול של ד"ר זלנקו"

ד"ר זאב )ולדימיר( זלנקו ,יהודי אמריקאי יוצא
רוסיה ,למד בישיבת "אור התמימים" בכפר חב"ד,
סיים את לימודי התואר לד"ר לרפואה בארה"ב,
ובשנת תש"ס קיבל את רישיון הרופא שלו .עם
תחילת פעילותו כרופא ניהל את מרפאת חסידי
סאטמר במונרו ,מרפאה המשרתת כ35,000
מחסידי המקום.
במרפאה במונרו ,ד"ר זלנקו הפחית את כמות
האשפוזים ב 84אחוז ! אחוזי ההישרדות שלו )בין
הנבדקים חיובית לקורונה( היו  99.3אחוז ,כאשר
בבתי האבות בניו יורק היום  50%מתים!!.
הרב יהורם אולמן מסידני ,אוסטרליה ארגן מפגש
בנושא הקורונה ,בהשתתפות מומחים .במפגש עלה
כי מי שהשתמש בסל התרופות של ד"ר זלנקו לפי
המרשם") ,הפרוטוקול" ,כפי שד"ר זלנקו קורא לו(,
לא חלה כלל ,ואם חלה ,הבריא מיד.
הרב יהורם אולמן בירר אצל ידידים ברחבי
העולם ,ארה"ב ,קנדה ,דרום אמריקה ומצא כי
מאות הבריאו ,או שלא חלו כלל למרות עומק
החשיפה שלהם לקורונה ,לעומת אנשים שלא לקחו
את התרופה ,וחלקם נפטרו ל"ע
במפגש הועלו הטענות כי מערכות הרפואה
בארה"ב ובישראל מונעות מהציבור את התרופה
בזדון .ד"ר זלנקו מוסיף ,שלא צריך את ה"מערכת",
כל אחד יכול ליטול את הטיפול ,שנמצא ,כ"תוסף
תזונה" ללא מרשם רופא ,לא רק בתור טיפול
למחלה ,אלא גם כטיפול מונע .למי שעוד לא חלה.
מסר מד"ר זלנקו לתושבי ארץ ישראל:
שלום ,כאן ד"ר זלנקו שנה טובה וגמר חתימה
טובה .זה מעציב אותי שאני צריך לצלם את הסרטון
הזה לתושבי ארץ ישראל .אבל מצאתי זלזול בדבור
עם הממשלה שלכם .הדרך שבה המגיפה מטופלת
בא"י היא פשע ...זה מאד מעציב אותי לשמוע שכ"כ
הרבה אחים ואחיות שלנו מתים ללא צורך ,יש
טיפול מאד יעיל .בבקשה ,אל תקשיבו לממשלה
שלכם ,הם מציבים שיקולים פוליטיים וכלכליים על
פני החיים שלכם .רפואה שלמה ושה' יברך את א"י
וכל היהודים.
הטיפול של ד"ר זלנקו ללא מרשם רופא להשגה
בחנויות טבע  -למניעה 500 :מ" ג קוורצטין25+
מ"ג אבץ פעם ביום .לטיפול :כנ"ל ,פעמיים ביום
למשך שבוע מיד עם הופעת תסמינים ,בלי לחכות
לתוצאות הבדיקה .בריאות לכולם.
האתר של ד"ר זלנקוthezelenkoprotocol.cOm :
הכתבה המלאה -
hageula.cOm/news/world/20024.htm

מכתב שקבלנו:

אינני רופא .אני גר בבני ברק .מלמד בחידר,
כשבועיים לפני הפסח נודע לי על מרפא המתמחה
קלינית בצמחי מרפא עם ניסיון של עשרות שנים
המשתמש בשרף עץ הלבונה לרפא תוך יום אחד
שפעת ,וירוסים וחיידקים .נודע לי על מספר מקרים
של חולי קורונה שהיו במצב קשה )חום ,שיעול כבד,
סכרת נעורים( יומיים אחרי שלקחו את הלבונה –
הבריאו לגמרי ובלי תסמינים כלל.
הוראות שימוש :לוקחים  8גרגירים שזה כחצי
גרם 4 ,פעמים ביום ,לועסים כמו מסטיק רבע שעה
ובולעים .התחלתי לחלק את גרגירי הקורונה
לשכנים ,מכרים ,תושבים הסמוכים אלי ברחוב.
התגובות שזרמו אלי מעידים על הצלחה של מאה
אחוז! ניתן לקנות את גרגירי הלבונה בבתי-טבע
במחיר של כמה שקלים .המכתב מכיל רשימה
ארוכה של שמות אנשים וטלפונים שנרפאו...

יש תרופה לקורונה.

המצגת " -דר סלאי מנו קטע  ,3רופאים מדברים"
קיצורים  -הידרו = .הידרוקסיכלורוקווין.
שלום ,שמי ד"ר סלאי מנו  ,אני רופאה ביוסטון,
טקסס ,רופאת משפחה .טיפלתי באופן אישי ביותר
מ 350חולים בקורונה ,חולים עם סוכרת ,עם לחץ
דם גבוה ,עם אסתמה ,חולים זקנים ,אני חושבת
שהמטופל הכי מבוגר שטיפלתי בו הוא בן .92
והתוצאה היתה זהה ,נתתי להם הידרו .אבץ,
זיטרומקס וכולם החלימו.
בחודשים האחרונים ,טיפלתי ב– 350חולים ולא
איבדתי אפילו אחד .אף אחד ממטופליי לא מת.

ומעל כל זה ,כמניעה  -אני לקחתי הידרו .בעצמי,
נתתי אותו לצוות שלי ולהרבה רופאים שאני מכירה.
אנחנו בקליניקה לא עוטים מסיכה כירורגית ואף
אחד מאיתנו לא נדבק .זה עובד .כך שכרגע ,הגעתי
עד וושינגטון די.סי .לומר לאמריקה ,אף אחד לא
צריך למות מזה .המחקר שגרם לי להשתמש
בהידרו .הוא המחקר שנעשה ב  – NIHב – ,2005
במחקר נאמר שזה עובד.
אני עצבנית ,מדוע אני עצבנית? אני רואה אנשים
שלא יכולים לנשום .אני רואה חולי סוכרת יושבים
במרפאה שלי ,חושבים שזה עונש מוות ,קשה להם
לנשום ,אני מחבקת אותם ואומרת להם  -יהיה
בסדר ,אתם תחיו ואנחנו מטפלים בהם והם חיים.
אף אחד מהמטופלים שלי לא מת.
עכשיו אם יש מידע על מחקר הטוען שהידרו .לא
עוזר ,אני יכולה להגיד לכם שזה מזויף , ,אני רוצה
לדעת מי עשה את המחקר ,מי עומד מאחוריו ,כי
אין סיכוי שאני טיפלתי ב– 350חולים ואף אחד לא
נפטר ,אלא מצבם השתפר ,אתם תגידו לי שזה לא
עבד .אני עדות חיה .הגעתי היום לוושינגטון להגיד
לאמריקה .אף אחד לא צריך לחלות .לווירוס יש
תרופה :הידרו ,.אבץ וזיטרומקס.
אנשים נוסעים שעתיים לקליניקה שלי כי
הרופאים מפחדים לתת הידרו .כי הם מפחדים
מוועדת הרופאים )אשר אסרה את השימוש
בתרופה זו( .אני אומרת לכל הרופאים האלה ,אתם
יושבים ורואים אמריקאים מתים ,אתם כמו הנאצים
הטובים שראו איך הורגים יהודים ולא דיברו.
רודפים אחריי ומאיימים עליי ,קיבלתי איומים
שידווחו עליי לוועדת הרופאים ,אמרתי להם לא
אכפת לי ,אני לא אתן לאמריקאים למות .אם זו
הגבעה שעליה ימסמרו אותי ,אז זו תהיה הגבעה.
לא אכפת לי ,אתם יכולים לדווח עליי לוועדות ,אתם
יכולים להרוג אותי ,תעשו מה שתרצו ,אבל אני לא
אתן לאמריקאים למות והיום אני כאן לומר זאת.
אמריקה – יש תרופה לקורונה .קוראים לטיפול
הזה ,הידרו .אבץ וזיטרומקס .אנשים ,אנחנו לא
צריכים למות ,יש תרופה לקורונה.

והמנהל לתרופות פרסם "מה לעשות? והתשובה –
כלום חוץ מלהתחסן" .היתה תכנית חיסונים
פדרלית לחיסונים והיא הופסקה בגלל שאנשים מתו
מהחיסון .אז תכנית החיסונים הופסקה ומה קרה?
האם כולם נדבקו בשפעת החזירים? לא ! זה פשוט
התנדף ונעלם .כך הטבע ,מערכת החיסונית שלנו
והעולם עובדים .יש כל מיני וירוסים בכל מקום,
המערכת החיסונית שלנו מוכנה להסתגל לכל בעיה
וויטמין סי עוזר לה לעשות את זה.
היה ניסוי ע"י ד"ר אנקואנג מאו מנהל מחלקת
חרום בב"ח רוגין בשנגחאי בסין אשר טיפל בקבוצה
של  50חולי קורונה ע"י עירוי של ויטמין סי .משך 7
ימים ,החולים קשה קבלו  20,000מ"ג ליום
והבינוניים  10,000מ"ג .כולם החלימו וללא כל
תופעות לוואי .ואלה חדשות מאד חשובות ,לטפל
בקורונה עם  100%הצלחה!.
כל הפרסומים שלי על הטיפול הזה ברשת
נמחקו .ההצהרה הראשונה שלי – 'המגיפה יכולה
להיבלם מיידי ע"י מינון גבוה של ויטמין סי' – רוקנה
מדפים של ויטמין סי ברחבי העולם .ומיד לאחר מכן
ארגון הבריאות העולמי פרסם כי ויטמין סי חסר
ערך .אז לפחות אני יודע שקראו את דברי.
יום אחד כשאני לא יהיה כאן ,אם מישהו יגיד
'האם אנדרו שאול הזה עשה משהו בחיים?' תוכלו
לומר ,טוב ,הדיווחים שלו הגיעו לכל האנשים
מסביב לעולם ,בגלל שהם שיתפו אחד את השני
בלי לחכות שהרופאים יאמרו ,בלי לחכות להסכמת
אתרי החדשות.
אז אנחנו לוקחים יותר ויטמין סי ,והמערכת
החיסונית שלנו הופכת לחזקה ומפסיקים להקשיב
להפחדות ולפאניקה שהתקשורת מזינה ומלבה על
בסיס יומיומי.
אני מקבל התכתבויות מכל העולם ,אנשים
מדווחים שהם מבקשים מהרופאים ומבתי החולים
להשתמש בויטמין סי .אני מספר לכם את זה כי
אכפת לי מהמשפחה שלכם .תודה רבה .

מחקר חדש :דבש וקצח הגינה מועילים
מאוד לטיפול בקורונה) .רוטר (30/11/2020

המחקר בוצע בפקיסטן ע"י חוקרים ורופאים
מומחים .מחקר מבוקר על  313משתתפים הראה
שטיפול בדבש וקצח הגינה הקטין את זמן החלשות
הסימפטומים בחצי ואת חיסול הנגיף ב 4ימים .זמן
אשפוז קצר הרבה יותר למקרים הקשים .ואחוזי
תמותה קטנים הרבה יותר במקרים הקשים )4%
לעומת (19%

 2קורונה בארץ
קטע מתוך דיון בוועדת הקורונה בכנסת.

כל יום פרי – ותהיה לי בריא.

קטעים מהסרט -
"התרופה הטבעית לוירוסי הקורונה  -ויטמין סי"
מאת ד"ר אנדרו שאול.
)הערות :בממוצע בכל  100גרם של פרי או ירק יש
כ 100-מ"ג ויטמין סי * ניתן לראות את הסרט
באתר (knowheretoknow.com -
לסגור את כל כדור הארץ בגלל חשש מוירוס
מראה חוסר הבנה כיצד הוירוסים עובדים ואיך
מערכת החיסון של הגוף נלחמת בהם ,ומה הגוף
צריך על מנת להילחם בהם .עברנו מגיפות כאלה
בעבר ואף אחת מהן לא השביתה את העולם.
מערכת החיסון יכולה תמיד להסתגל לכל וירוס.
וירוס הקורונה הוא שינוי של וירוס אחר שכבר היה
קיים ,ובגלל השינוי קשה לאנשים עם מערכת חיסון
חלשה להתמודד איתו .ניתן לחזק אותה ע"י ויטמין
סי וזה כתוב בכל ספרי הלימוד שאי פעם נכתבו.
ובכן ,הכל תלוי במינון שתיקחו .זה נכון לגבי
תרופות וכמעט לכל דבר בחיים .אם אתה בא לקנות
בית עם  $30זה לא מספיק ,וככה זה עם ויטמין סי,
כמות צנועה של ויטמין סי תמנע תחלואה ,כמות
גדולה של ויטמין סי יכולה לרפא מחלה .אפילו כמות
צנועה של  200מ"ג ליום תמנע מוות מ  8מתוך 10
זקנים חולים בדלקת ריאות 20 ,מ"ג ליום ישפרו את
רמת החמצן בתינוקות עם דלקת ריאות חמורה .אז
כמות קטנה תציל ממוות ומנה גדולה תעזור לך
להחלים מהר ,ומינון מאד גבוה ירפא את המחלה.
וזה פורסם כבר לפני  70שנה.
מגיפה ששיתקה חצי עולם ניתנת למניעה.
מערכת החיסון שלנו היא המשחק היחיד בעיר,
במוקדם או מאוחר זו הדרך שעוצרים כל וירוס .זאת
הדרך שה' ברא אותנו.
משך השנים גיליתי שהשימוש בויטמין סי באמת
עובד .כך גידלתי את ילדי והם מעולם לא קבלו
אנטיביוטיקה .אני אומר את זה כבר ארבעים וארבע
שנים ,למה? בגלל שזה מה שעושה את העבודה.
לפני כ 50שנה היתה מגיפת שפעת החזירים

יש לי עדות כי  23%הנפטרים באחד מבתי החולים
הגדולים בוודאות לא נפטרו מקורונה .היו נפטרים
בתאונת ורשמו שסיבת המוות קורונה .פרופ' גרוטו
אמר בבירור  -לא משנה ממה נפטר ,אם בבדיקה
מגלים קורונה – רושמים כסיבת המוות – קורונה.
אנחנו עומדים מול ציבור שמסתכל עלינו ורוצה
לדעת על סמך מה אנחנו מקבלים החלטות כ"כ
קשות ,שאנחנו מבוססים על משהו אמיתי.
לא הייתי מביאה לוועדה כאן שום נתון אם לא
היה לו  200%אמינות ואני אומרת את זה
לפרוטוקול .לא אחשוף את מקור הנתונים כי אנשים
אמרו להם שאסור להם לדבר.
אמרו לי שבתי-החולים לא הגיעו למצב של אי
יכולת לטפל בחולים אבל יש פה עומס ,יש צוותים
שמותשים מטיפול של חצי שנה בחולי הקורונה אבל
לא קיבלו שום תגבור של כוח-אדם ,לא קיבלו אף
מיטה נוספת ,דיברנו על זה בוועדה הקודמת שצריך
לתגמל אותם שצריך לשחרר תקנים תקועים .יש
קריאה של שרים לצאת לסגר ,כי מערכת הבריאות
קורסת ,אבל במדינת ישראל מתים כל חודש 3000
איש ואף פעם לא עצרנו מדינה!

האמת של קריסת בתי-החולים

מתוך עיתון במשפחה ,כ"ח חשוון תשפ"א ,עמ' 39
מאת פרופ' האוורד עמיטל ,מנהל לשעבר של מח'
קורונה בב"ח שיבא וכיום מנהל המחלקה לרפואה
פנימית ב'.
התפרסמו בתקשורת כותרות לא מדויקות,
לדוגמא על קריסת בתי החולים בצפון .המצב תואר
כדרמטי במיוחד .בפועל הועברו  3חולות לבי"ח
שיבא כאשר אחת מהן שוחררה למחרת...
מתוך הטלויזיה ערוץ 12
שידור חי עם גדי סוקניק,

1/10/2020

מתוך הטלויזיה הישראלית -גדי סוקניק.
אחרי שראיתי את התשדירים האלה הבנתי שהכל
תרמית ,שיש פה טירוף מערכות ,שיש פה ממשלה
מטורללת שפשוט לא שולטת בעניינים ,שהכל
ספינים הכל שקרים .לא נתנו שום מידע ,כל נתון
שניתן הוא נתון מעוות לא אמיתי .והשיא זה עכשיו
הסגר הפאשיסטי הזה שהוטל שלא לצורך על
אזרחי מדינה .המדינה נלקחה בשבי .אזרחים
טובים של מדינה שנהגו יפה מאד ,אגב בחדשים

הראשונים כבר הבינו שהכל זיוף .אין להאשים את
האזרחים ,הממשלה עושה צעדים מטורללים
וחושבים שזה ישפיע וכשזה לא משפיע מאשימים
את האזרחים...

עדויות מבתי-חולים.

מתוך הכתבה:
סדרת עדויות מצמררת מעלה קול שוועת
המאושפזים במחלקות הקורונה ,נמנעים מהם
צרכים חיוניים המסכנים את חייהם * "אבא שלי מת
מרעב ומצמא ,הלשון המקולפת שלו אחרי  4ימים
שלא נתנו לו כוס מים עומדת מול עיני עד עכשיו"
אומר הרב יהודה פ'" .אבא לא הואכל ולא הושקה
משך ימים .לא נותנים להיכנס לבקר את החולים
כדי שלא יראו מה קורה שם ,רוב הזמן הצוות לא
נכנס כלל .סיפר לי חולה כי לילה שלם ניסה להשיג
שמיכה ולא היה עם מי לדבר .כבר ביום השני
התקשר אבא מהמחלקה ובכה על מצבו ,הוא אמר
שהוא הולך להזמין משטרה בגלל ההתעללות שהוא
עובר שם" .בתו של ל.ש .מתארת "אני בטוחה
שאנשים מתים ,הרופאים לא מאפשרים לבני
המשפחה להיכנס והתוצאות נוראות"

מתוך המצגת " -עדויות רבות וכתבות על
קורבנות הקורונה".

קטע מעיתון העסקים "גלובס":
ב"ח )בארה"ב( מקבל  $11,000על חולה עם דלקת
ריאות 13 ,אלף  $על חולה קורונה ו  39אלף  $אם
החולה נזקק למכונת הנשמה )פי .(3

רופאים מאשימים :חולי קורונה בבית החולים
הוזנחו ומתו ,מחלקת מונשמים ריקה מאחיות ,מדי
חמצן מקולקלים ,מטופלים שצועקים שעות לעזרה
ואין עונה 21 .חולי קורונה מתו בגלל מחדלים
וטעויות .באופן חסר תקדים התייצבו  9רופאים
ממחלקת הקורונה לפני ההנהלה ואמרו :ככה אי-
אפשר להמשיך.
* אפיק סויסה ,בחור מאשדוד ,שוחרר לאחר  70ימי
אשפוז :מודיעים לי שמרדימים ומנשימים אותי
למרות שהרגשתי טוב!
* שרונה שקמה :אבדתי את בעלי ,גיסי וחמי באותו
חודש .אנחנו המומים ,איך לא יידעו אותנו
שמרדימים ומנשימים אותם?
* דיה בוארון מלכה :בעלי היה בבידוד בבית.
הרופאה אמרה שצריך לפנות אותו לב"ח לבדיקות.
בב"ח אמרו לנו שלמחרת ישחררו אותו .פתאום
המצב הדרדר ,הרדימו והנשימו אותו בלי לומר לנו.
אחרי  4ימים נפטר.
* מלכי אוברלנדר מאשדוד חושפת את ההודעות
של בעלה דוד ז"ל ממחלקת הקורונה בב"ח .טוענת
"אף אחד לא מתייחס לרווחת החולה ,לא מים ,לא
מקלחת ,לא כלי להתפנות .מתייחסים רק למדדים
ולמסכים כאילו מדובר במכונות ולא בבני-אדם.
* אסף קפלן :אחרי שאבי נפטר באפריל ,עשו לו 3
בדיקות קורונה וכולן שליליות .בבדיקה במסוף
המשטרה צויינה סיבת מוות – קורונה.

בסוף השבוע הפגינו מיליוני אנשים בברלין
ולונדון .לא עוד סגרים ,לא מסכות ,לא כפייה של
חיסונים ,זה המסר מהמפגינים האלה .רק בברלין
היו  4מיליון מפגינים .תמונות וידאו מברלין ,מיליוני
אנשים התאספו במחאה לסגרים שמתרחשים,
בדרישה שארצותיהם לא יהיו יותר נתונים לחוקים
דרקוניים וכפיית לבישת המסיכות ,סגירת בתי
הספר ,וכמובן כפיית החיסונים הצפויה ,שהרבה
גורמי ממשל רשמיים מנסים לחייב .המשטרה
ניסתה לחסום רחובות ולמנוע ממפגינים לצעוד ולא
יכלו .גם בלונדון ראינו כמות עצומה של מפגינים.
התקשורת בגרמניה ,באנגליה ובארה"ב לא דיווחו
על הפגנות אלה  -לא אמרו מילה.
בברלין היה נאומו המדהים של רוברט קנדי,
הקשיבו לדבריו "ממשלות אוהבות מגיפות ,הם
אוהבים מגיפות מאותה סיבה שהם אוהבים
מלחמות ,כי זה נותן להם את האפשרות לאכוף
שליטה על האוכלוסיה ,שאחרת האוכלוסיה לעולם
לא היתה מסכימה".
המרכז לבקרת מחלות פרסם נתונים על נתוני
התמותה בארה"ב ,ממש פצצה – מתוך 165,000
מתים פחות מ 10,000 -מתו רק מקורונה .הרוב
המוחלט היו זקנים מאד עם  2.6מחלות חמורות
נוספות .הבנתם?
לסיכום ,אנו מגלים כי התמותה מקורונה זהה
למה שקורה בכל שנה בעונה של שפעת קשה,
ואנחנו לא סגרנו את הכלכלה ,לא יצרנו תכניות
לכפיית חיסונים בגלל עונת שפעת ,לא סגרנו
אוכלוסיות שלמות והכרחנו אותם ללבוש מסכות,
לא השארנו ילדים בבית ולא אסרנו על אנשים
להיפגש בציבור משום עונת שפעת .זה לא קרה.
אני רוצה לציין שיותר ויותר אנשים מתעוררים,
מיליוני אנשים מתעוררים בכל יום להבנה הזאת.
זאת הסיבה שאנו רואים התקהלויות מאסיביות
שהתאספו בברלין ,לונדון ועכשיו נודע על
התארגנות גדולה באוסטרליה ששם הסגר יצא
לגמרי משליטה...

נמצאו חיובים לסטרפטוקוקוס וקבלו זריקות ,איך
יתכן שכולם נדבקו בסטרפטוקוקוס? אתם גורמים
להצטברות חיידקים בגרון .הדברים האלו פשוט
גורמים לאנשים לחלות .והעובדה שאתם ממשיכים
עם התיאטרון הפוליטי הזה וכולנו יודעים את זה
וזה לא תקין!
די כבר ,ההצגה נגמרה ,המסך ירד ,הקהל הלך
הביתה ,תפסיקו עם זה!

האוסטרלים חיים בחברה הנשלטת ע"י פחד.

Australians are living in a society
מקור:
overtaken by fear: Alan Jones

השדרן אוסטרלי המפורסם אלן ג'ונס יוצא מכליו
בשידור חי של רשת  Sky Newsלגבי תרמית מגיפת
הקורונה.
תגידו ,האם אני היחיד שנמאס לו לשמוע באופן
חוזר ונשנה על מספר הנבדקים שנמצאו חיוביים?
אני לא מטומטם ,אבל אני לא יודע מה זה אומר חוץ
מאשר שאם מעלים את מספר הבדיקות ,סביר
שתמצאו יותר אנשים שיימצאו חיוביים .עד היום
נפטרו  129האם זו מגיפה ?
האם מישהו יכול לענות על זה בבקשה? מה גילם
של הנפטרים? מה היה מצבם הבריאותי לפני
שנפטרו?
כשהממשלה מודיעה שיש מקרים חדשים ,מדוע הם
לא אומרים לנו כמה מהם חולים קלים? ומדוע לא
אומרים לנו ואמר את זה ראש הממשלה שהרוב
המכריע של האוכלוסייה כלל לא בסיכון? התגובה
של הממשלה מעציבה מאוד ומדאיג מאוד.
הסקנדל הזה היא הבעיה של הממשלה ,אנחנו
חיים בסוג של דיקטטורה רפואית .הוראות
מתפרצות ונפלטות ,יום כן יום לא .אין שום הסבר
מדוע מלכתחילה לא היתה דגש ושמירה על
האנשים הזקנים שבסיכון והתייחסו אל כל הציבור
כאילו שהוא בסיכון!
מה שקורה למעשה זה חורבן חברתי וכלכלי.
 99%מהאנשים שחלו היו חולים קלים ,אנשים
כותבים לי שהם לא יכולים לראות את המשפחה
לאן נעלמה השפעת ?
ישנם הרבה עדויות כי רושמים את סיבת המוות שלהם ,את הילדים שלהם ,הם לא יכולים ללכת
לבי"ס או לצאת מהבית בלי מסיכה.
כקורונה גם לאנשים שלא נפטרו מקורונה.
האם לפוליטיקאים יש מושג למה הם גורמים?
בגרף המצורף שהוכן ע"י ארגון הבריאות העולמי
מתאריך  28/10/2020ניתן לראות ברור כי מחודש האם הם מודעים לכך שהם פוגעים באותם אנשים
שהם טוענים שהם רוצים לעזור להם?
אפריל  2020אין יותר שפעת...
אישה אחת כתבה לי שהרגע היתה בחנות .היא
נתנה להם שטר של  $5והמוכר אמר שהוא לא יכול
לקבל מזומן כי אז יצטרך לשטוף את הידיים !
כל החברה נשלטת ע"י הפחד .פחד שמושרש ע"י
הפוליטיקאים ,בשל תגובה למשהו שהוא לא
מגיפה .מפצלים משפחות ,עסקים נסגרים,
מתקבלות החלטות ע"י אנשים שאין להם מושג מה
קורה!
השדרנית אלן קרייט העלתה בתוכנית אתמול
ציטוט של דיוויד שארק ואני מצטט" :מה שמוזר
בקורונה שהוא לא יוצר מחלה רצינית ,אך באותו
זמן אנחנו גורמים לכך שהכלכלה נופלת .הנזק שזה
עשה הוא נזק עצמי" .וזה נכון ,אבל הנזק נעשה
כלפינו ולא על ידנו ,אלא ע"י פוליטיקאים .חיסונים
או לא חיסונים  -אין חיסון ל לטימטום...

מתוך המצגת "אני ומשפחתי נדבקנו בקורונה
אבל ידענו איך לטפל בעצמנו"10/6/2020 .

נאום לפני המועצה המחוזית בפלורידה -
)(county commissioners board meeting
התאכזבתי מאד מהפגישה הקודמת ,כי לא
נאמרה אפילו מילה אחת על מה שיש לעשות כאשר
נדבקים בנגיף .בפגישה הקודמת דיבר אדם שסיפר
שנדבק בנגיף ,הוא היה מבועת והתבודד בדירתו
במשך חודש כשהוא חולה ולא ידע מה לעשות.
המחוז הזה עושה שירות גרוע מאד לציבור בכך
שלא מדבר כלל על הדרכים בהם אדם יכול להגן על
עצמו מהידבקות בנגיף ,מלבד המסיכות המגעילות
האלה שגורמות לסטרפטוקוקוס בגרון ,פצעים
מסביב לפה וכל מיני דברים נוראים אחרים ורק על
המסיכות אתם מדברים.
במשפחה שלי  -אני נדבקתי ,בעלי נדבק ,אבי
שהוא בן  70נדבק ,אמי נדבקה ,חברתי הטובה
ביותר שהיא בהריון נדבקה ובעלה ,הילדים שלי
כולנו נדבקנו במהלך הקיץ ,אבל נחשו מה?
ידענו מה לעשות כדי להגן על עצמנו ,לא חייתי
בפחד ,לא התחבאתי בביתי מפוחדת ,ידעתי כי אני
 3קורונה בעולם
 130הפגנות עם מיליוני משתתפים בלונדון וברלין צריכה לקחת אבץ ,ויטמין סי ,קוארטיצין ,כינין שזו
נגזרת טבעית של הידרוקסיכלורוקווין ,שמן אורגנו,
נגד הסגר .מתוך המצגת של בן סוואן –
"ל 94%מהמתים מקורונה היו  2.6מחלות כרוניות" ויטמין די ,ויטמין אי ,ויטמין סי.
אבי הלך לחוף הים לשעתיים כל יום ,והוא נרפא
מהר יותר מכולנו.
הנהלת המחוז הזה גורמת לנזק משמעותי.
שמעתי את ד"ר אלונזו ש ציינה שאם באת במגע
עם מישהו שנדבק בקורונה ,אך עטית מסכה
ושמרת על ריחוק ,אז אינך צריך לדאוג.
אם המסיכה באמת עוזרת אז מדוע 60%
מהמאומתים בניו-יורק שהו בביתם לאורך כל
התקופה? זה בולשיט ,וכולכם מודעים לזה! ואתם
מאפשרים את זה ,דוחפים את כל התעמולה באופן
קבוע  -אבל אתם לא מדברים על דברים אמיתיים
שיכולים לעזור לאנשים בפועל.
אני החלמתי ולמרות שהמסיכה מקשה על
הנשימה .אני מתנגדת לבזבוז של  4מליון דולר על
מסכות שישלחו לאנשים שאינם בריאים .האם אתם
יודעים שבמישיגן סגרו בית ספר שלם מכיוון שכולם

רופאים מכל העולם יוצאים בהאשמה חסרת
תקדים על ניהול המגפה.

מכתב זה הותיר רושם ברחבי העולם .עד כה הוא
נחתם על ידי  530רופאים 1,839 ,אנשי מקצוע
בתחום הבריאות ו 13,388-אזרחים.
אנו ,רופאים בלגיים מבקשים להביע את דאגתנו
העמוקה מהתפתחות המצב סביב הקורונה .אנו
קוראים לפוליטיקאים לקבל מידע באופן עצמאי
וביקורתי בתהליך קבלת ההחלטות וביישום צעדי
הקורונה הכפייתיים .אנו מבקשים דיון פתוח ,בו
מיוצגים כל המומחים ללא כל צנזורה .לאחר
הבהלה הראשונית העובדות מראות כעת תמונה
שונה לחלוטין – אין יותר כל הצדקה רפואית לשום
מדיניות חירום .ניהול המשבר הנוכחי הפך לחסר
פרופורציות לחלוטין וגורם יותר נזק מתועלת .אנו
קוראים להפסקת כל האמצעים ומבקשים להחזיר
מיידית את הממשל הדמוקרטי הרגיל שלנו ואת כל
חירויותינו האזרחיות.
יתר על כן ,מדיניות הדיכוי הקפדנית בנושא
קורונה מנוגדת מאוד לכל הנוגע למניעת מחלות.
בתחילת המגיפה ,הצעדים היו מובנים וזכו לתמיכה
במקור ניבא ארגון הבריאות העולמי מגיפה שתגבה
מיליוני קורבנות ,נגיף מדבק מאוד ,שלא היה
בנמצא טיפול או חיסון עבורו .זה הוביל למצב חירום
עולמי ,שמעולם לא נראה בתולדות האנושות .אך
בהדרגה העובדות הראו כי אין שום דבר שונה ממה
שאנחנו רואים מידי שנה.
בדיקת ה PCR-מציגה תוצאות חיוביות שגויות
רבות ,בדיקה זו הוכנסה לשימוש בהליך חירום
ומעולם לא נבדקה ברצינות ,אפילו ממציא השיטה
הזהיר במפורש כי בדיקה זו נועדה למחקר ולא
לאבחון .בדיקה זו מכפילה את החומר גנטי וכל
זיהום )למשל נגיפים אחרים ,פסולת מגנום של נגיף
ישן( עלול לגרום לתוצאות חיוביות שגויות.
הבדיקה אינה מודדת את כמות הנגיפים בדגימה.
זיהום אמיתי ,פירושו נוכחות מסיבית של נגיפים,
מה שנקרא עומס נגיפי .אם מישהו נמצא חיובי ,אין
זה אומר שאותו אדם נגוע בפועל מבחינה רפואית
מכיוון שבדיקה זו אינה מצביעה על מחלה פעילה
אין בכך כדי להצדיק את הצעדים שננקטו

המבוססים אך ורק על בדיקות אלו.
סגר  -אם נערוך השוואה של גלי התחלואה
במדינות עם סגר למדינות שלא הטילו סגר
)שבדיה ,איסלנד( אנו רואים עקומות דומות .כך
שהסגר לא הוביל לשיעור תמותה נמוך יותר .רק על
אנשים עם מערכת חיסונית חלשה יש להגן
באמצעות היגיינה או ריחוק חברתי.
נראה שלרוב האנשים יש כבר חסינות לנגיפי
שפעת ונגיפים אחרים .זה אושר על ידי הממצאים
על ספינת הנופש "נסיכת היהלום" שבודדה עקב
כמה נוסעים שנפטרו מקורונה .רוב הנוסעים היו
קשישים ומועדים להדבקה באוניה אבל  75%לא
נדבקו .כך שגם בקבוצת סיכון גבוהה ,הרוב עמידים
בפני הנגיף.
מחקר שפורסם ב  Cellמראה שרוב האנשים
מנטרלים את נגיף הקורונה על ידי חסינות טבעית
תוך שהם סובלים מתסמינים מעטים או ללא
תסמינים כלל .לכן ,לרוב האנשים יש כבר חסינות
מולדת מכיוון שהם כבר היו בקשר עם גרסאות של
אותו נגיף.
אמרו שהנגיף מדבק מאוד ויהיו מיליוני קורבנות?
התמותה הסתברה כנמוכה פי כמה וכמה מן הצפוי
וקרובה לזו של שפעת עונתית רגילה ) ,(0.2%ניתן
לזהות בבירור את הקבוצות הפגיעות ביותר .הרוב
המכריע של הנפטרים היו בני  80ומעלה .הרוב
) (70%מהנפטרים שהיו מתחת לגיל  70סבלו
ממחלת רקע או השמנת יתר .הרוב המכריע של
הנגועים מעל  98%לא חלו או חולי קל או החלימו
מאליהם .בינתיים ,קיים טיפול זול ,בטוח ויעיל למי
שמראה תסמינים חמורים של מחלה בדמות
הידרוקסיכלורוקווין ,אבץ ואזיתרומיצין ,וכשטיפול
זה מיושם במהירות ,הוא מוביל להחלמה ולרוב
מונע אשפוז .כמעט אף אחד לא צריך למות עכשיו.
התפשטות הנגיף מתרחשת על ידי הדבקה
טיפתית )השתעלות( או במקום סגור ללא איוורור,
לכן אין הדבקה באוויר הפתוח .מחקרים מראים כי
אנשים בריאים או נשאים שנבדקו ונמצאו חיוביים
ללא סימפטומים אינם מסוגלים להעביר את הנגיף,
לכן ,אנשים בריאים אינם מסכנים זה את זה.
העברה באמצעות חפצים כגון כסף או עגלות קניות
לא הוכחה מדעית .כל זה מעמיד בסימן שאלה את
כל המדיניות של ריחוק חברתי וחובת מסכות
לאנשים בריאים – מאחר אין שום בסיס מדעי לכך.
מסכות  -מסכות יעילות כאשר יש מגע עם קבוצת
סיכון ,בבית חולים ובתי אבות .מסכות אצל אנשים
בריאים אינן יעילות כנגד התפשטות מחלות
נגיפיות.
למסכות יש תופעות לוואי  -מחסור בחמצן כאבי
ראש ,בחילות ,עייפות ואובדן ריכוז המתרחשות די
מהר .מידי יום אנו רואים חולים עם תופעות אלה.
בנוסף ה CO2המצטבר מוביל ליצירת חומציות
רעילה .בחדרי הניתוח בבתי החולים בהם הצוות
עוטה מסכות יש ויסות מדויק של לחות/טמפרטורה
עם זרימת חמצן כדי לפצות על עטיית המסכה.
גל קורונה שני?
כעת דנים בגל שני בבלגיה אך בחינת הנתונים מ-
 3/9/2020מראה כי למרות העלייה במס'
ההדבקות ,לא חלה עלייה במקרי מוות ובאשפוזים
בב"ח לכן זה לא גל שני אלא בגלל מס' מוגבר של
בדיקות .זה מצביע על כך שהצעדים שננקטו ביחס
לאוכלוסייה העובדת ולצעירים לא הגיונית .הרוב
המכריע של הנדבקים החיוביים באוכלוסייה
הפעילה כמעט ואינה מפתחת תסמינים עקב
מערכת חיסונית מתפקדת היטב .אז שום דבר לא
השתנה ושיא המגיפה הסתיים.
חיסון:
מחקרים על חיסוני שפעת מראים כי תוך  10שנים
הצלחנו רק  3פעמים לפתח חיסון בעל יעילות של
יותר מ .50% -החיסון לקשישים אינו יעיל .מעל גיל
 75היעילות כמעט ואינה קיימת .בשל המוטציה
הטבעית של הנגיפים החיסון הוא לכל היותר פתרון
זמני .חיסון שלא נבדק ומאושר בנוהל חירום כאשר
היצרנים חסינות חוקית מפגיעה אפשרית ,מעלה
שאלות קשות .איננו מעוניינים להשתמש בחולים
שלנו כבעכברי מעבדה .בקנה מידה עולמי צפויים
 700,000מקרים של פגיעה או מוות כתוצאה
מהחיסון.
התקשורת :נראה כי אנשי התקשורת ניצבו לרוב
לצד הממשלה .דווקא במקום שצריכה להיות
ביקורתית .התקשורת היום דומה יותר לתעמולה
מאשר לדיווח אובייקטיבי .הסיפור הרשמי לפיו
הסגר היה הכרחי ולא ניתנה במה לאנשים ומומחים
להביע דעה אחרת והם זכו להתעלמות או ללעג.
הופתענו גם מהמחיקות של סרטונים ומאמרים
הרבים של מדענים רבים .הדבר אינו משתלב עם
מדינה חוקתית חופשית ודמוקרטית.
ההפגזה הבלתי פוסקת של מספרי החיוביים
והמתים שפורסמו יום אחר יום ,שעה אחר שעה
מבלי לפרש נתונים אלה ,מבלי להשוות אותם
למקרי שפעת בשנים אחרות ,מבלי להשוות אותם
למקרי מוות מסיבות אחרות ,גרמה לפסיכוזה
אמיתית של פחד באוכלוסייה .זה לא מידע ,זו
מניפולציה .אנו מצטערים גם על תפקידו של ארגון
הבריאות העולמי בכך ,שקרא להשתיק את כל
הדעות השונות מההנחיות שלהם ע"י צנזורה
תקשורתית חסרת תקדים.
אין מצב חירום ,מזעזעת אותנו העובדה
שהממשלה משתמשת בבריאות כגורם לחוקי
החירום .אנחנו כרופאים המטפלים בנגיף אשר
התמותה שלו מתקרב לשפעת עונתית ,נוכל רק
לדחות את הצעדים הבלתי מידתיים הללו.

 על כן ,אנו דורשים סיום מיידי של כל האמצעים. אנו מטילים ספק לגבי היועצים המומחיםהמתכנסים מאחורי דלתיים סגורות.
 אנו קוראים לבדיקה מעמיקה של תפקיד ארגוןהבריאות העולמי וההשתקה השיטתית של כל
הדעות המנוגדות ,זה לא מקובל במדינה דמוקרטית
הנשלטת על ידי שלטון חוק.

 4בדיקות הקורונה

היא שואפת להגדיל את שיעור הבדיקות ל25,000-
בכל יום בסוף אפריל ,וביקשה מחברות פרטיות
לסייע בהגברת ייצור הבדיקות.
חברת ייצור אחת ,היצרנית היוקרתית יורופינס,
אמרה ביום שני למעבדות בבריטניה כי המסירות
יתעכבו מכיוון שחלקי הליבה היו מזוהמים בנגיף
הקורונה .זה לא אמור להשפיע באופן משמעותי על
מאמצי הבדיקה של בריטניה ,אמרו מקורות
בממשלה.

למה סגרו את המפעל בארץ?

הדר קנה ,דהמרקר28.04.20.-
באפריל  ,2019שמונה חודשים לפני
התפרצות מגפת הקורונה ,נאלץ דניאל לב,
הבעלים והמנכ"ל של חברת שיאון מדיקל
שמייצרת מטושים ,לסגור את המפעל
בקיבוץ הגושרים ולהעבירו למקסיקו.
אין ארוחות חינם.

הבדיקות הן מלכודת איומה.

המצגת "הרב ד''ר יצחק דוד סמיט  -אזהרה -
הבדיקות הן תרמית  -אל תשתפו איתם פעולה -
חובה להפיץ".
כאן רב יצחק דוד סמית' עם אזהרה דחופה
לבטיחות ילדיכם והקהילה היהודית .כרב ,עו"ד
וסטודנט למחלות זיהומיות ,וכבעל נסיון עם
השחיתות בסידיסי אני מתקשר כדי להזהיר אתכם
שהבדיקות הן מלכודת איומה ,הקהילות סובלות
מבריונות ולעולם אינכם יכולים להציל את עצמכם
ע"י כניעה לבריונות.
דיברתי עם ראשי ישיבות בלייקווד ועם רבנים
אשר תומכים במאמץ להזהיר את הקהילה .כל אחד
חייב לדעת ברור כי הבדיקות לקורונה הן מלכודת!
הבדיקות הן מלכודת! הבדיקות הן מלכודת!
הקהילה שלנו בניו ג'רזי במוקד לתכנית הבריאות
של המושל שנקראת 'התאוששות והתחדשות'
שדורשת בדיקות קורונה תכופות ביותר לכולם
והוכחת תוצאה שלילית ,כדי שיוכלו לקבל גישה
לבתי ספר וחנויות ,איתור מגעים מאסיבי ואז בידוד
של אנשים ומשפחות במרכזי בידוד ממשלתיים.
ילחצו עליכם להישמע לכל הצווים האלה כדי
שיסכימו לפתיחת בתי כנסת וישיבות .ישכנעו אתכם
לעשות את זה כל עוד שזה מרצון ,ואז זה יהפוך
לחובה .זה שקר וזו מלכודת.
פקידי בריאות הציבור רוצים לעצב מחדש את
האינטראקציות האנושית)מפגשים בין אנשים( ,ובתי
כנסת וישיבות הם מטרה.
אינכם יכולים לנצח בניסיון לשחק את המשחק
שלהם .הם חכמים בהרבה מהעסקנים ,הם מנצלים
את העסקנים .המושל מינה את העסקן אבי-שנל
לוועדת הממשל ,לא משום שהמושל זקוק לעצתו
של אבי שנל ,אלא משום שהמושל זקוק לגישה כדי
ליישם את התכנית בקהילה היהודית.
העסקנים טוענים שיהיו רק בדיקות אקראיות
בקבוצת ילדים ,זה שקר ומלכודת! כל הילדים
יבדקו! העסקנים טוענים שיותר בדיקות ישפרו את
המספרים ,זו מלכודת! המושל ישנה את
הסטנדרטים בלי להניד עפעף .המספרים אינם
רלוונטיים להחלטות ,וגם שני ילדים חיוביים עשויים
להוביל לסגירת בית ספר.
העסקנים רוצים שתחתמו על כתב ויתור .קראתם
אותו? האם ברור לכם שאתם חותמים על הסכמה
לגבי כל הבדיקות והטיפולים עם הילד שלכם – גם
אם תעשו את הבדיקה אצל הרופא שלכם אתם עדין
נופלים למלכודת הבדיקה.
העסקנים רוצים שתמלאו טפסים על בריאות וזהות בני
משפתחכם .לאן הולך המידע? הידעתם כי המושל הקים
מאגר נתונים חדש כדי לעקוב אחר תוצאות כל בדיקות
הקורונה בניו ג'רזי ? הבדיקות הן מלכודת! מובילים
אתכם לכיוון עריצות של בריאות הציבור שתשלוט בכל
אספקט של חייכם ,כיצד ועם מי מותר לכם להיות בקשר,
ועם מי וכיצד אתם יכולים לחיות.
בקרוב מי שיצאו חיוביים בבדיקות יוצאו מבתיהם.
אל תחתמו על טפסי ויתור ועל האישורים .אם
חתמתם על כתב הוויתור או האישור ,אפשר לבטל
את זה .אפשר להוריד עותק בשפתכם באתרים –
EDSLAW.NET SAVEOURFREEDOMS.ORG
הציפו את המנהלים והמנהלנים שלכם עם טלפונים
ודרישות שהישיבות המתמקדות בלימוד תורה לא
ישמשו כלי ליישום אידיאולוגית בריאות הציבור.
ישועת ה' כהרף עין והיא מתחילה באי ציות.
ניתן להשיג אותי במספר .973-771-6503
ניתן לשלוח לי מייל לכתובת
COM.GMAIL@PASSAICCLARITY
הצלחה רבה ובשורות טובות.

המצגת" :בדיקות הקורונה נועדו לאיסוף די.אנ.אי.
הלכתי לעשות בדיקת קורונה בגלל שבית הספר
של הילדים דרש זאת והתחייבנו להיבדק .אז פה
עושים את הבדיקה חינם .באתי עם  2הילדים שלי.
למטוש לאיסוף דגימות היה מצורף דף קטן .ומה
כתוב כאן? "מכשיר חדשני לאיסוף די.אנ.אי!".
בכל אופן לא כדאי לעשות בדיקה אלא אם
הכריחו אתכם .הם אוספים את ה DNA -שלנו .זה
סוג של ניסוי נאצי ,הם אשכרה אוספים את הDNA -
של כולם ,בשביל מה? בשביל מה הם צריכים את
ה DNA-שלי כדי לדעת אם יש לי וירוס? תשאלו את
עצמכם.

בית משפט בפורטוגל קבע :בדיקת הקורונה לא
אמינה ,הבידודים לא חוקיים) .רוטר (21/11/2020

בית המשפט לערעורים בפורטוגל פסק שבדיקת
הקורונה לא אמינה וזה לא חוקי לשלוח אנשים לבידוד
ע"פ תוצאה חיובית בלבד.
אם מישהו נבדק ונמצא חיובי ,כאשר הבדיקה
הסבירות שאותו אדם אכן נדבק הינם פחות מ,3%
כלומר  97%שגויה!”

הרצאה נוספת מהרב יצחק דוד סמית.

אזהרה_דחופה_למנהיגי_קהילות_ניו_יורק
מאת רבי יצחק דוד סמית ,ניו יורק
כרגע מתפרסמות בציבור הודעות ע"י עסקנים
וראשי ישיבות .האמת היא שגורמי ממשל מתנהגים
לאנשים בבריונות ומכניסים אותם למלכודת נוראה
בכל עיר ומחוז ואנחנו כולם בסכנה גדולה בגלל מה
שעושים העסקנים בעלי ההשפעה.
אתם נשמעים בפאניקה ולחוצים ,וזה הגיוני כי
התנדבתם להיות בידי הבריונים .אני מבקש מכם
מיד לסגת מההודעות שעשיתם כדי "להציל" את
היהודים אבל רימו אתכם כדי לבצע תוכנית של
"בריאות" הציבור .הם לא יכולים לעשות את זה
בלעדיכם ,הם צריכים אתכם .אחרת הם לא יכולים
לגרום לאנשים להיבדק ,ללבוש מסיכות אלא אם כן
אתם משתפים פעולה ומבצעים את ההנחיות
שלהם.
מה שאתם לא מבינים זה שיסגרו את הישיבות
ובתי הכנסת בכל מקרה רח"ל .הם צריכים אתכם
כדי ליצור את התירוץ לסגירת בתי הכנסת
והישיבות וזה יכול להיעשות רק ע"י בדיקות ,בגלל
הבדיקות הם יכולים לומר שיש מספר גדול של
מאומתים ועל סמך זה הם יכולים לדרוש מסיכות,
ריחוק חברתי וסגר .והכוונות שלהם זה לסגור
אנשים יותר ויותר ולמעשה לקחת אנשים למחנות
בידוד כתוצאה ממספר המאומתים שאתם יוצרים .
אתם יצרתם את מספר המאומתים בגלל שאתם
מעודדים אנשים להיבדק וזה הכל באחריותכם.
הממשל לא יכול לעשות את זה .הממשל מבקש
מכם לעשות בדיקות לאנשים למרות שאין חוק כזה.
אתם רוצים להרגיש חשובים אז אתם הולכים
לפגישות איתם ,הם מאיימים לסגור את בתי הספר
והישיבות אז הם אומרים לכם לעשות בדיקות.
בשביל שהם ישאירו את ב"כ וב"ס והישיבות
פתוחים אם רק תעשו יותר בדיקות אז הם יניחו
לכם .זה לא נכון ,זה שקר .הכוונה שלהם היא
לסגור את בתי הכנסת ובתי הספר והישיבות.
ואותו דבר בא"י .זה לא משנה מה תעשו .ככל
שתנסו לרצות בריון הוא יקח מכם יותר.
אבל במקום לשמוע בקולם ולהפחיד את כולם
שיצייתו אתם צריכים להראות התנגדות או לזוז
מהדרך .אתם חושבים שאתם עוזרים ליהודים אבל
למעשה אתם מובילים אותם למלכודת כל כך
גדולה שלא תדעו לצאת ממנה .משתמשים בכם
למטרת הרס היהדות והרס האנושיות ולקחת
מאנשים את הזכות שה' נתן להם לנשום
בחופשיות ,להיפגש ולהתפלל ,להיאסף וללמוד
תורה ולהעביר את התורה מדור לדור.
מושל ניו ג'רזי אמר שהוא לא היה צריך לסגור
שום בית כנסת כי הרבנים עשו את זה בשבילו.
אל תבואו בתור מנהיגי הציבור אם אתה לא
מכירים את ההיסטוריה ,איך הגרמניים והרוסים
רימו את היהודים להגיע לבאבי-יאר .אתם מובילים
את האנשים שלכם לחורבן נורא בגלל שאתם
בורים ,אם לא קראתם את הספרים שמסבירים איך
הם רימו את האוכלוסיה כדי שיקשיבו להוראות ,אין
ערכות הבדיקה נגועות בקורונה.
לכם סמכות להנהיג בכלל.
מקורbimmae.com :
הדרך היחידה לשרוד את זה ,זה חוסר ציות
נתן זאבי ,כתב בארץ ובטחון 25/11/2020
מאסיבי ,קחו את הפלאפון שלכם ותשאירו אותו
דיווח :ערכות בדיקת קורונה שנשלחו מסין ונבדקו במקווה במים שהממשל לא יוכל להשיג אתכם כי
בבריטניה נמצאו מודבקות בקורונה.
הם מנצלים את העובדה שאתם אהובים בקהילות
נמצא כי ערכות בדיקה שהועברו לבריטניה היו שלכם .הם מנצלים את זה כדי שתעשו מה שהם לא
מזוהמות בנגיף קורונה .ממשלת בריטניה אמרה כי

יכולים להשיג בלעדיכם .ויש לי חדשות בשבילכם
הכנעה תמיד מובילה לעוד הכנעה.
אל תשלו את עצמיכם שיש לכם השפעה על
הממשלה ,יש לכם אפס השפעה! ההשפעה היחידה
שיש לכם בחוסר מוכנות להשתתף במלחמה נגד
התורה ,נגד ה'.
הם תכננו את זה במשך שנים ואל תדמיינו
שאתם יכולים עליהם כי אתם לא .ועובדה היא כי
עשיתם כל מה שהם אמרו לכם עד עכשיו ,אתם לא
יכולים להם ,פשוט אל תגיעו לפגישות .אל תענו
לטלפונים ,תנו להם לשבור את הראש...
אל תשלחו אנשים לבדיקות ,תנו לאנשים לדעת
שרימו אתכם ,שעשיתם טעות ולא להיכנע להם ,יש
לכם זכות מהתורה לומר את האמת ,אל תהפכו
השליחים שלהם ואל תהיו השופר שלהם ,אל
תהפכו לפקידים שלהם נגד היהודים.
אל תרדפו אחרי האנשים שלא מתנדבים להיות
עבדים לשלטון ,הם כמו שבט לוי שלא הצטרפו
לעבדות והובילו את עם-ישראל לצאת מהגלות,
ותבין שמגילת אסתר היא התרחשות אמיתית
שקוראת גם בזמנינו ,כפי שלמדנו להבין אותה .אז
תזכו להבנה שהיא הרבה יותר גדולה משלי .ותזכו
לאומץ רוח הרבה יותר ממה שקיים כרגע.
שנה טובה לכולם שכל "מחשבות המן" יבוטלו
לאלתר ונזכה לביאת גואל צדק כעת ממש.

האם הבדיקות לקורונה בטוחות?

ישנם הרבה פרסומים "הלוחצים" על הציבור לעשות
בדיקות לקורונה ,והן אף מוגדרות "מצילות חיים".
הייתה דרישה מ 75אלף מורים לבצע את הבדיקה
ובנוסף יש כיום חיוב מכל מי שרוצה לטוס או
להיכנס לאזורים מסוימים לבצע את הבדיקה .לפני
מס' ימים הסתובב אוטו עם רמקול באזורנו עם
קריאה בנוסח" :עקב התגברות התחלואה מתבקש
הציבור להגיע לבדיקה ב ."...לאחרונה אף היה
פרסום" :משרד הבריאות ומפעל הפיס יגרילו 300
אלף שקלים בחודש בין הנבדקים לקורונה".

* בדיוק מסיבה זאת אינני מתכוונת ללכת להיבדק.
* אם אתה חולה וחובש מסיכה ויש לך וירוס שעוד
לא הגיעה למוח ,הוא יעבור מהפה למסיכה
ומהמסיכה לאף ומשם למוח ,כך שתהיה גם בעיה
במוח...
* נשבע שנראה שיש פה מזימה
* בשבדיה הולכים בלי מסכות בכלל
* אולי מה שהחדיר את הוירוס למוח היה המטוש?
* יתכן כי בדיקת המטוש מהאף מזרזת את נדידת
החיידק למוח.

 5הסגר
מתוך המצגת" :רופאים אומרים לא לסגר"

* ד"ר סיל גריי מצפון קרולינה בעל  20שנות נסיון
ברפואה בבתי חולים :כאומה איננו יכולים להחזיק
מעמד בנזק ההרסני שגורם הסגר המתמשך הזה.
* ד"ר ג'פרי קושניצר מניו-יורק :היה לי חולה עם
כאבי ראש ולקח לנו שבועיים למצוא תור ל ,MRI
שעה אחרי הבדיקה הרדיולוג מתקשר ואומר שיש
לו גידול במוח .ראיתי ילד משותק מפחד ,כי אמא
שלו אמרה לו שאם יוריד את המסכה יקבל קורונה
וימות.
* ד"ר ל.אנדריי מבולטימור :לקוחות אומרים לי
שהם מפחדים לבוא לקבל טיפול ,לקוח אחד חיכה
כ"כ הרבה זמן עד שהוא נהיה משותק.
* ד"ר דוויד הסה מויסקונסין" :רוב הזמן ישבנו בבית
או חיכינו במרפאות הריקות שלנו".
* ד"ר מולי רוטנפורד" :אני מטפלת בנפגעי חרדה,
היו לי כמה חולים שחזרו להתמכרויות ולשתייה
בגלל שהיו מבודדים.
* ד"ר קארי וויליס" :התקשורת יצרה אוירה של פחד
שפשוט גורמת לאנשים לחשוב שהם הולכים למות,
אם הם רק יוציאו את הראש מהדלת".
* ד"ר טוני דייל מאוסטין טקסס" :הפחד מהמחלה
הזאת הפך לבעיה יותר גדולה מהמחלה עצמה".
* ד"ר סימונה גולד מלוס-אנג'לס" :אם מוציאים
ילדים ונוער מהחיים הנורמליים שלהם מחוץ לב"ס
ללא עבודה ,הם בסיכון לדיכאון חרדה והרס עצמי".
* ד"ר מארק מקדונלד" :למה אנחנו גורמים להם
טראומה ע"י שמכריחים אותם ללבוש מסכות,
להתחבא מהחברים שלהם ,לא לשחק ולא לאכול
ביחד ,אומרים להם בעצם שאם הם לא עושים את
זה שהם ימותו או יהרגו אנשים אחרים .לדעתי זו
התעללות בילדים".
* ד"ר לי מאריט מאומאה :התרופה הכי טובה נגד
פחד היא ידע.

להלן מס' כתבות בנושא:

לציבור הרחב ,אלא מחייבים אותם לומר נגד
דעתם ,ולכל הפחות לשתוק ולא להביע דעה כלל.
בעבר כאשר היה מדובר ב'שפעת מקסיקו'
ורופאים שאינם משועבדים ל'משרד הבריאות'
פרסמו דעתם השלילית על החיסון ,ופירטו הרבה
פרטים בזאת ,והוסיפו שמטרת החיסון למעט
אוכלוסיית העולם .ובשנה שלאחריה הכניסו את
החיסון הנ"ל לתוך החיסון של השפעת היום.
רבים מהרופאים הבכירים ותלמידיהם ועוד ,נמנעו
מלקבל את החיסונים הנ"ל .ובעבר התקשרו אלי
מראשי השלטונות ,מדוע אני מביע את דעתי
ברבים ,כי זה מזיק להם ,ולא בושו בעצמם ,כאשר
הם בעצמם נמנעו מלקבל החיסון.
אי לכך הנני רואה חובה לעצמי לפרסם הדברים,
בכדי למנוע צער ונזק ויתירה מזו ,מאחינו בני
ישראל.
ובדבר החיסון נגד 'שעלת' אשר ידוע שרבים
ניזוקו ממנו רח"ל ,ועד לאחרונה עוד ראיתי ילדים
שמיד לאחר קבלת החיסון הגיעו למצב של פיקוח
נפש ממש ,ועל הרופאים מופעלים לחצים עצומים
לא לפרסם המקרים שילדים מאושפזים לאחר מתן
החיסון ,ומותר לחלל שבת עבור הילדים שהסתכנו
בזה ,וידוע לי בידיעה גמורה ,שישנם ילדים שעדיין
מאושפזים בבתי חולים מאז קבלת החיסון ועוברים
ייסורים רבים ונוראים.
ולשומעים יונעם ותבוא עליהם ברכת טוב ,ויראו
רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח ויגדלו ויעשו פרי
לתפארת בית ישראל  .אהרן ראז

קטע מתוכנית רדיו עם הרב בן-לולו
ערוץ "קול-חי" .כסלו ,תשפ"א

"בקשר לחיסון נגד שפעת ,גיסי ז"ל היה בריא
לחלוטין ,בן  63אבא ל 12-ילדים .אמרו לו :תשמע,
כדאי לך לעשת את החיסון נגד שפעת .הוא הלך
לקבל את החיסון הזה .אחרי החיסון הוא חלה
בשפעת ואחרי חודשיים הוא נפטר...

חוברת הסברה בנושא הסכנות שבחיסונים:

ד"ר לורנס פאלבסקי
למד בב"ס לרפואה בניו-יורק ,משך  9שנים נהל את
מחלקת הטיפול נמרץ בבית החולים "הר סיני" ,כיום
עובד במרפאה הפרטית שלו.
בתחילת הקריירה שלי סברתי שחיסונים הם דבר
בטוח כפי שלמדו אותי .באחד הפעמים אמר לי
אחד הלקוחות – האם אתה יודע שהחיסונים
מכילים כספית? היות ונשבעתי את שבועת
הרופאים ,החלטתי לבצע מחקר בעניין החיסונים.
מחקרי העלה את הממצאים הבאים:
א .בחיסונים יש כספית הגורמים למחלת הסרטן.
ב .בחיסונים יש אלומיניום אשר חודר למוח וגורם
להפרעות קשות של קשב וריכוז ,אוטיזם וכו'.
ג .החיסונים נוסו על בעלי חיים וגרמו למחלות
קשות ותמותה ולמרות זאת משתמשים בהם
לחיסון.
ד .בעשור האחרון אנו עדים לעלייה משמעותית
בתופעת האוטיזם והפרעות קשב וריכוז ועוד.
ה .לא מצאתי ולו מחקר אחד שמראה כי החיסונים
בטוחים בריאותית ואז התחלתי באמת לדאוג.
ו .אני יכול מדעית ובאמתחתי הוכחות וראיות
ברורות לחלוטין על מנת להראות את הקשר.

חיסון עם אלומיניום.

 6חיסונים

מצאנו במחקר כי במוח של חולי אלצהיימר
ואוטיסטים ישנן כמויות אלומיניום גבוהות ביותר.
חקרנו איך האלומיניום מגיע למוח ואיך הוא משפיע
ומצאנו כי ישנם תאים המסתובבים בגוף כמו עובדי
ניקיון .הם אוספים פסולת שהגוף רוצה להיפטר
ממנה .התאים מגיעים לאזור של הזרקת החיסון אך
במקום להיפטר מהם הם עוברים לתוך המוח
ופוגעים ביכולת של תאי המוח לתקשר זה עם זה
כראוי והרבה אנשים סובלים מהפרעה מוחית בגלל
האלומיניום שבחיסונים .ולכן ,אני אומר שלהתחסן
זה רק אם מישהו מוכיח לכם שהחיסון יציל את
חייכם ! אני לא אסכים בשום אופן לקבל חיסון אם יש
בו אלומיניום.

פגיעה באף מגבירה את הסיכון לחיידקים להיכנס
למוח :מחקר חדש מאוניברסיטת גריפית
באוסטרליה הראה כי נזק לרירית חלל האף מגדיל
את הסיכון לחיידקים להגיע למוח ,ועלול לגרום
לבעיות בריאותיות ארוכות טווח .המחקר מראה כי
פגיעה ברירית האף יכולה להגביר את פלישת
החיידקים דרך עצב הריח המתווך את חוש הריח
ומוביל ישירות מחלל האף למוח .הזיהום של העצב
מגדיל מאוד את הסיכון לזיהום במערכת העצבים
המרכזית.

מחקר :מדענים שניתחו גופות של נפטרי קורונה
מצאו שהנגיף עלול לחדור ישירות למוח דרך האף.
הממצאים עשויים להסביר את הפגיעות
הנוירולוגיות מהן סובלים על פי מחקרים כ80%-
ממחלימי הקורונה שאושפזו בעקבות מחלתם.
פורסם3/12/2020 :
חלק מהתגובות הקוראים -
* אולי זה המטושים המזוהמים שלכם?
* מכניסים את המטוש מאוד עמוק .שאלתם פעם
למה? הרי אם הקורונה כל כך מדבקת בטח היא
היתה גם בחלק החיצוני של האף ולא היה צריך
לדחוף כל כך עמוק .אבל בכוונה הדריכו אותם
לדחוף עמוק...

מתוך הסרט "לעולם לא אסכים לקבל חיסון שמכיל
אלומיניום" .פרופ' כריסטופר אקסלי ,המומחה
המוביל בעולם לחשיפה אנושית לאלומיניום.

בס"ד
הרב אהרן ראז
רב בית החולים 'בקור חולים' ירושלים
מחבר ספר תפארת שמואל על משמרת שלום
טלפונים057-3185462 02-5383158 :
חורף תשע"ה
לרבים השואלים האם לעשות חיסון נגד שפעת
כיון שהרופאים ועוד לוחצים מאוד בעד מתן
החיסונים ,אך אינם מפרסמים את המקרים הקשים
שקרו לאחר מתן החיסון נגד שפעת ,שישנם
מהמחוסנים שהגיעו עד שערי מוות רח"ל ,ומונעים
מהרופאים ויועציהם לומר ולספר את הידוע להם

המצגת :האם אפשר לסמוך על חברת

פייזר?

החיסון מגיע בקרוב אך אני לא אדבר עליו אלא
על החברה שמאחוריו .החברה תייצר  100מליון
מנות עד סוף השנה ,ומיליארד מנות בשנה הבאה.
בהתחלה זה לא יהיה חובה ,אבל אם לשפוט לפי
ההזמנות הגדולות ,יש תכנית לשכנע אנשים
להתחסן ויהיו הגבלות על אלה שלא יסכימו.
בריטניה הזמינה  30מיליון מנות חיסון מהחברה
כדי לחסן את העם הבריטי ,אז זה הגיוני לבדוק את
החברה בתחום הבטיחות והאתיקה .הרי הם
חייבים להיות אמינים במאבק למען האנושות ,נכון?
מה שאני עומד לספר לכם זה רק  20%מרשימת
השחיתויות שלהם ,אחרת הסרטון הזה ימשך
שעות .אם אתם רוצים לראות את הרשימה המלאה
חפשו .the mirror project pfizer-
 1פייזר קיבלה את הקנס הפלילי הגדול ביותר
בהיסטוריה של ארה"ב ,כחלק מהסדר עם תובעים
פדרליים בסכום של  2.3מיליארד דולר עבור הפצה
לרעה של תרופות ,תשלום שוחד ולרופאים.
 2הם היו מעורבים במכירת שסתומי לב פגומים
שהובילו למותם של יותר ממאה איש .החברה
שלמה קנס של  11מיליון דולר.
 3נגד פייזר היתה גם תביעה ייצוגית עם הסדר של
 60מיליון דולר על 'רזלין' – תרופה נגד סוכרת,
שגרמה למטופלים למות מקריסת כבד.
 4בבריטניה הם נקנסו ב 90מיליון פאונד בגלל
העלאת מחירים לא הוגנת של תרופה לאפילפסיה
באלפיים וחצי אחוזים.
 5בשנת  2004פייזר הסכימה לשלם  430מיליון
דולר לסבסוד קנסות פלילים של רופאים ,שרשמו
את תרופת האפילפסיה 'נוירונטין' לחולים שעבורם
התרופות לא אושרו.
 6בשנת  2010חבר מושבעים פדרלי מצא כי פייזר
ביצעה הונאת סחטנות בשיווק התרופה .החברה
שלמה  20מיליון דולר ל 4000-רופאים כדי שידברו
לטובת החברה.
 7בשנת  2012שילמה קנס של  45מיליון דולר
בגלל ששיחדו רופאים ואנשי מקצוע אחרים בתחום
הבריאות כדי להגדיל מכירות במדינות זרות.
 8פייזר נתבעו בבית המשפט הפדרלי בארה"ב ע"י
משפחות ניגריות ,שהאשימו את החברה בניסויים
של אנטיביוטיקה חדשה ומסוכנת על ילדים בלי
הסכמת ההורים ,ושימוש בילדיהם כשפני נסיון
אנושיים .פאנל מומחים רפואיים הגיע למסקנה כי
פייזר הפרה את חוק הבינלאומי ,והחברה הסכימה
לשלם  75מיליון דולר להסדרת התביעות בניגריה.
הרשימה נמשכת ואני לא רוצה לשעמם אתכם,
אבל תשאלו את עצמכם ,אם זה היה יצרן מכוניות,
הייתם קונים מהם מכונית? האם פייזר אמינה
מספיק שיינתנו לה המפתחות לחיסון האוכלוסיה
עם משהו שהוכן תוך כמה חודשים ,ועם רקורד כזה
של בטיחות ואתיקה? אני יודע מה אני חושב,
ואתם?

משתתף בניסוי החיסון לקורונה הגיש תביעה על
נזקים נוירולוגיים) .חדשות רוטר (30/11/2020
אדם בגיל  40מהודו שהשתתף בניסוי הגיש תביעה
על תופעות לוואי קשות .בתביעה הוא דורש גם
שהניסוי יפסק 10 .ימים לאחר קבלת החיסון
הראשון טען שהרגיש כאבי ראש חזקים מאוד
בחילות וכשהמצב החמיר פונה לטיפול נמרץ.
בטופס השחרור נרשם שהוא סבל מפגיעה מוחית.

החיסון המסוכן.

רוב המחלות מתגלה רק שנים רבות לאחר החיסון.
ישנו סעיף בעלון לצרכן של החיסונים המציין בבירור כי
החיסון לא נבדק באם הוא מסרטן או עלול לגרום
למוטציות או פגם בפוריות .כאשר חברות החיסונים
מציינות בעלון לצרכן כי יש בחיסון נוכחות של רקמת
)תאים( עוברים זה מגן עליהם מפני כל התחייבויות לנזקי
חיסון .לפיכך ,הוסיפו בעלון לצרכן ברשימת מרכיבי
החיסון את ) MRCתאי עוברים זכריים( ו ) WI-38נקביים(.
כרגע קיימות הצעות חוק במדינה המתכוונות להסיר
את הדרישה להסכמת הורים לצורך מתן חיסונים
ותרופות אחרות לילדים וזה חשוד ביותר!
כל האמור לעיל מראה את הסכנה החמורה שבתוכניות
חיסון מסיביות בכפייה ומחייב מצב חירום בכל הקהילות.
ההיסטוריה מוכיחה כי אלה מאיתנו שנמצאים בעמדה
לחנך ולהציל אנשים מסגידה לחיסונים ולא פעלו  -הם
ישפטו על ידי האלפים הרבים שנפגעים מדי יום על ידי
החיסונים .הם גם יימחקו וישכחו מההיסטוריה כמו אלה
שנשארו שקטים במהלך תקרית קמצה ובר קמצה
שהביאו לחורבן בית המקדש השני.
גרמניה הנאצית השתמשה בחיסונים במחנות ריכוז כדי
לגרום למוטציות קבועות בגנים היהודיים כחלק מהניסויים
הרפואיים .אחרי השואה מרבית המדענים הגרמנים
הובאו לארה"ב להמשך הניסויים וברור שאנחנו הופכים
להיות חלק מאותו ניסוי אך הפעם בהתנדבות .למרבה
הצער ,תעמולה ושטיפת מח גרמו לנו להאמין שהממשלה
וחברות התרופות פועלות לטובתנו.
אני כבר לא יכול לשתוק .כל מי שמדבר על התועלת
של חיסונים נהנה מקבלת כסף מהממשלה וכולנו צריכים
להתעורר לפני שיהיה מאוחר מדי.
כיום המצב הוא כזה שאם ילד לא נפגע מחיסון זה
ממש נס ,לצערי הרב בחודשים האחרונים מגיעות
מליקוד ,ארה"ב מאות שיחות חירום הקשורות להתקפים
ותופעות לוואי בילדים מיד לאחר חיסונים .על מנהיגי
הקהילה לפקוח את עיניהם למובן מאליו.
ברוך ה' ישנם מספר מנהיגים קהילתיים בארה"ב
שהוארו במידע שלי ופועלים לקבוע את דרך הפעולה
הנכונה .אל נא תייעצו לאנשים להתחסן כדי לפייס את
הממשלה או מחשש לאנטישמיות .בואו לא נקריב
מעטים מתוך מחשבה שזה יעזור לאחרים .בואו נעבוד
יחד ולא נפחד לעמוד על שלומו של כל ילד ,על ידי
התנגדות ברורה לכל פעולה ממשלתית עד שנדע שהיא
בטוחה .אין לי ספק כי אלה מאיתנו שלא יגנו עלינו מפני
הסכנה האדירה הזו ,יהיה דם ילדינו על ידיהם .אנא ,לכל
הפחות ,עצרו מייד את כל ההמלצות לחיסון ויצרו איתי
קשר למידע נוסף .אני מאמין בכנות שמנהיגי התורה
האמיתיים יבינו את הסכנה המיידית העצומה של המצב
הנוכחי .כל יום נשפך דמם של ילדים רבים לטובת ספק
של הגנה עתידית ,שאולי הם אפילו לא יזכו לראות.
אנו חיים בתקופה של רדיפה וצועדים כצאן לטבח .בנינו
לעצמנו  3אלילים :רפואה ,דמוקרטיה וכסף ואנו עוד
סוגדים לממשלות בהן אנו חיים...
המלים האלה יוצאות מליבי .אני מתפלל שייכנסו לליבו
של כל יהודי ,לעזור לנו להבין את הצורך להפסיק את כל
החיסונים...
בכבוד רב  -יעקב וישנבסקי
נ.ב .כל המידע במכתב זה מבוסס על עובדות
ונתונים מדעיים .אנא צרו איתי קשר בכל שאלה
ואביא את המקורות לכל הצהרות במכתב זה.
]אחרי המסמך המזעזע הזה בקשנו לשאול את
דניאל האוטיסט מה דעתו והוא ענה" :כל מי שאומר
ללכת לקבל חיסון הרי הוא נביא שקר"[

מאת :יעקב וישנבסקי.BS ,
 36רח'  12ליקווד NJ 08701
טלפון  215-421-8539פורסם9/2/2020 :
רקע :עובד כ 20-שנה בתפקידים שונים בענף התרופות.
שימש בין היתר כאחראי במנהל התרופות האמריקאי על
שלמות הניסויים הקליניים ונתוני הייצור של תהליכי מחקר
ופיתוח תרופות.
להלן קטעים ממכתבו למנהיגי הקהילה היהודית:
התוודעתי לסוגיה רפואית ,מוסרית וערכית מטרידה
ומעוררת שעלי להביא לידיעת מנהיגי הקהילה היהודית
שלנו .יצרני החיסון עושות שימוש כיום בטכנולוגיה חדשה
המשתמשת ברקמות עוברים שהופלו והן זולות כאמצעי
לגידול אנטיגנים )נוגדנים( לייצור חיסונים .חיסונים רבים
מכילים תאי גזע עובריים )שנלקחו מעוברים אחרי הפלה(
העלולים לגרום למוטציות )שינויים( בגנים של מקבל
החיסון ,כ 70%-מתאי הגזע של המתחסן עלולים להיות
מוחלפים והם יכולים לשנות את התוכנית הגנטית של
האדם לזה של אדם אחר!
שינויים אלה מסוכנים מטבעם ,הם עלולים לגרום
לשינויים והפרעות באישיות כמו גם ליקויים בריאותיים
שיעברו לדור הבא ,הם עלולים לגרום לזכרים לפתח
נטיות ,מאפיינים ודפוסי התנהגות נשיים ,וכן להיפך.
)כאשר זכר המקבל חיסון הנוצר מתאי גזע של נקבה או
נקבה המקבלת חיסון מתאי גזע של זכר( .אני מכיר
באופן אישי יותר מעשרה מקרים של בלבול בין המינים
ושוחחתי עם רבנים רבים שראו לאחרונה עלייה במקרים
כאלה בקרב ילדים.
בנוסף לכך ,הרבה תאי זרע נלקחים מתינוקות שהופלו
בגלל מומים ופגמים גנטיים המועברים למקבלי החיסונים.
הגנים הזרים בחיסונים גורמים ל:
 מספר רב של מקרי מוות. עליה במספר מקרי סרטן. הרבה תלמידים שאינם מסוגלים ללמוד תורה. זוגות שאינם יכולים להביא ילדים לעולם. אנשים שאינם יכולים להינשא עקב פיגור וכו'. -שינויים במהות המוסרית והרוחנית היהודית.

למרות שהיה ברור שעל העלון שבאריזה היה כתוב
שזו יכולה להיות תגובה לחיסון .ולא פחות מטריד
עבורי היה זה שהם לא דיווחו על זה לאף אחד
כאילו שזה מעולם לא קרה.
כשראיתי שזה קורה שוב התחלתי להבין את
שהמערכת שלנו ממש פגומה והיה ברור לי שאני
לא יכול לקחת בזה וסירבתי לחסן את הילדים
במרפאה שלנו.
בכל שנות הקריירה שלי נתתי שבעה חיסוני
טטנוס ועל כל אחת מהפעמים האלה אני מתחרט
כי לא ידעתי מה שאני באמת צריך לדעת על
טטנוס.
התחלתי לעבוד עם אוכלוסייה של ילדים שלא
קיבלו חיסון ,רבים מהם חלו בכל המחלות ילדות
האופייניות והתפקיד שלקחתי על עצמי היה איך
לטפל בילדים האלה ,מכיוון שאף אחד מהפציינטים
שלי לא קיבל חיסון הייתי צריך ללמוד איך לטפל
בילדים האלה וגיליתי שיש מעט מאוד רופאים שיש
להם ניסיון בזה.
ואני יכול להגיד לך שאחרי  35שנים ככל הידוע לי
לא היתה אצלי אף תוצאה שלילית בטיפול במחלה
שכביכול ניתן לחסן נגדה ,אף ילד לא מת אצלי
מחצבת ,אבעבועות רוח או שעלת .היו לי אלפי
ילדים עם זה וכולם נרפאו.
שמתי לב כי המטופלים שלי כמעט ולא סובלים
ממחלות כרוניות באסתמה ,אקזמות ,הפרעות קשב
וריכוז וכו' אז לא הייתי ממש טוב בלטפל בזה כיוון
שאף אחד מהפציינטים שלי לא לקה בהן ,אבל כן
הגיעו אליי פציינטים ממרפאות אחרות שסבלו
ממחלות כרוניות  -כל אלה היו ילדים שקיבלו
חיסונים .ראיתי שיש שתי קבוצות שונות של ילדים,
האחת שלא קיבלה חיסונים ונמצאת בבריאות
מצוינת והקבוצה השניה...

קטעים מהסרט "זריקה באפילה".

)(A SHOT IN THE DARK

"החיסון היחיד שהוא בטוח הוא זה שלעולם לא
משתמשים בו"
)ג'ימס שאנון ,המכון הלאומי לבריאות ,ארה"ב(.
הסרט מתחיל בהצגה של קטעים מהתישקורת
)שטיפת מח( המציגים אנשים מפורסמים )כמו
טרמפ ואובמה( הנואמים על הצורך והחובה
להתחסן.
...עדותו של רופא:
התחלתי לשמוע סיפורים מהורים ,לא עשרות ,לא
מאות ,אלא אלפי סיפורים מהורים שלקחו ילד בריא
לגמרי למרפאה ,ואחרי החיסון הם גילו שהילד
שלהם איבד הרבה מהבריאות שלו .איבוד יכולת
הדיבור ,התקפים ,מוות ,אסטמה ,אלרגיות ,אוטיזם,
לקויות למידה ,מחלות מעי דלקתי וכו') .במקרה
פורסם היום י"ג כסלו תשפ"א בחדשות  -מחקר
מגלה :תוך  14שנים הוכפל מספרם של החולים
במחלות מעי דלקתיות בישראל(.
לכל ההורים נאמר שזה לא קשור לחיסונים!
ראיתי מאות מקרי סרטן וכולם קיבלו חיסון .ראיתי
מטופלים במרפאה שלי במשך יותר מעשרים שנה
שבחרו שלא להתחסן ,הם הילדים הכי בריאים
שראיתי אי פעם .יותר ויותר הורים מבינים את
הסכנות שבחיסונים ,וזו הסיבה שאנחנו רואים לחץ
מופעל להחל חובת חיסונים .אנחנו מניחים שאם
נתחסן נקבל הגנה ,אלו הנחות שמעולם לא הוכחו
בצורה מדעית.
קרלה גריבנה לקחה את ביתה הבריאה לחיסון
שפעת ,למחרת היא מעירה אותה ומוצאת אותה
משותקת מהצוואר ולמטה.

קטעים מראיון עם הרופא ד"ר תומס קוואן.

מחבר הספר "המיתוס של המחלות המדבקות"

18/9/2020

הלכתי לבית ספר לרפואה ,רציתי להיות רופא
משפחה ואז היתה לי חוויה ששינתה את חיי,
חודשיים לאחר תחילת ההתמחות הייתי במרפאה
היה שם ילד אחרי זריקת חיסון שניה של DPT
)דיפתריה טטנוס( שנפגע באופן חמור עד כדי כך
שאני לא חושב שהוא שרד .זה היה כמובן הלם
עבור כולנו ,כיוון שזה היה ברור לגמרי שהתינוק
היה בסדר גמור כשהוא נכנס ואז היתה לו פגיעה
מוחית קשה לאחר זריקת החיסון וזה קרה די הרבה
באותו זמן ואז אמרתי לעצמי ,אני לא הגעתי
לרפואה כדי לפגוע בתינוקות.
מה שעוד הטריד אותי מאוד מעבר לעובדה ...לקחתי את בני בן השנתיים לחיסון המחומש
שכרגע פגענו בתינוק היא שהרופאים פשוט שיקרו הרביעי שלו ,ובתוך שעות ספורות מהחיסון ראיתי
להורים ואמרו להם שאין סיכוי שזו תגובה לחיסון אותו סובל מעוויתות ,הוא נכנס למצב הלם היה

מחוסר הכרה ובסופו של דבר הוא אובחן עם נזק
מוחי כולל לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז...
ראינו ילדים שהופכים לנכים וחולים כרוניים .אחד
מכל שש ילדים הוא בעל לקות למידה .מדוע מספר
כה רב של ילדים מחוסנים נעשים חולים?
...שעות ספורות אחרי שבני קיבל את החיסון
המשולש ואבעבועות הוא נעשה חולה מאד ,הפך
לאוטיסט ,הוא הפסיק לדבר ,איבד כישורים
חברתיים ,הפסיק לשלוט על צרכיו...
יש רופאים שהיו רוצים שתהיה חולה – כן ,כי ככל
שאתה חולה יותר הוא מרוויח יותר כסף .אני אישית
לא חולה .הילדים שלי מעולם לא חלו ,הם מעולם
לא חוסנו והם לא נעשים חולים .כי חלב האם היא
הדרך שלהם להתחסן וזהו זה...
...החיסונים מכילים בין היתר :פרוטאין מביצה,
ג'לטין מחזירים ,חלקי רקמות מעוברים שעברו
הפלה  -תאי ריאה אנושיים ,בלוטת יותרת המוח,
כליות ,טחול ,לב ,לשון...
...המרואיין קורא מרכיבי החיסון :כספית  -מסומן
על התווית כמאוד רעיל .אפקט מצטבר עלול לגרום
נזק לכליות ,למערכת הנשימה ,למערכת העצבים,
מצוין במפורש שיכול לגרום לבעיות במערכות
הרבייה וההתפתחות ,כלומר שזה יכול לגרום
לדברים כמו אוטיזם והפרעות התפתחויות אחרות.
אלו חומרים רעילים לאין שיעור ,וזה מה שבתוך
החיסון.
החיסון לשפעת המכיל כספית מוצע עכשיו לכל
הנשים ההרות לכל הפעוטות ולכל הילדים על בסיס
שנתי .זה צריך להיפסק .הרבה רופאים לא יודעים
שתימרוסל זה כספית.
מחקר זה מביא הוכחה אפידמיולוגית חזקה
לקשר בין חיסונים המכילים כספית לבעיות
בהתפתחות.
האלומיניום – מה קורה כאשר אתה מזריק אותו
לתינוק שלך? האם עשו על זה מחקרי בטיחות?
מעולם לא! והחומרים האלה שבחיסונים ,כאשר
הם מוזרקים לנשים בהריון – הם עוברים למוח של
העובר וזה גורם לאנצפלופתיה )נפיחות מוחית(
וזוהי תופעת לוואי ידועה בכל חיסון שאנחנו
מקבלים
אז כאשר אומרים לכם שהחיסונים הם יעילים
ובטוחים ' אתם צריכים לדעת ששילמנו מעל 3.5
מיליארד דולר כפיצויים לילדים שנפגעו או נפטרו
בגלל החיסונים.
...האמא מספרת" :בגיל שנה וחצי הוא קיבל את
החיסון ,שלשה ימים לאחר מכן החלו בעיות של
חום ,סרפדת ,פריחה ,נפיחות במרפקים ,אחרי
חודשיים הוא הפסיק לדבר ,אחר  8חודשים הוא
התקרר והחלו אצלו עוויתות בפנים ,לאחר מכן
אובחן כאוטיסט .חשבתי שע"י החיסון אני מגינה
עליו אבל בסופו של דבר פגעתי בו למשך שארית
חייו .בית המשפט לנפגעי חיסונים פיצה אותנו ב-
 55אלף דולר ,אני מתחרטת שלא בדקתי את
הנושא לעומק ,אבל עכשיו זה מאוחר מדי...

כוחות הצלה הוזעקו הבוקר אל בית המשפחה בעיר החרדית,
ופתחו בפעולות החייאה על התינוקת שאיבדה את הכרתה •
לפני כשבוע קיבלה חיסון ובימים האחרונים פיתחה חום • מאמצי
ההחייאה נמשכו במרכז הרפואי 'שערי צדק' ,אך למרבה הצער
נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותה.
כתב חרדים  10מציין ,כי ביום שישי ביצעו צוותי הרפואה של
איחוד הצלה החייאה על תינוקת בת שמונה חודשים שלא
התעוררה משנתה בביתה בביתר עילית .למרבה הנס כשחזר
דופק פינו אותה לבית החולים שערי צדק במצב קשה”.
חיים טוויל ו' כסלו התשפ"א 22.11.2020 /

פעוטה ,בת למשפחה חרדית ,כבת שנה וחצי  -לא
התעוררה הבוקר משנתה בביתה בשכונת קריית מטרסדורף •
איש הצלה" :ביצענו פעולות החייאה בניסיון להציל את חייה ,אך
למרבה הצער בתום מאמצי החייאה נקבע מותה".
חיים טוויל כ"ד כסלו התש"פ 11:23 22.12.2019 /

כונני איחוד הצלה שהוזעקו אל הזירה פתחו בפעולות החייאה,
אולם למרבה הצער לא נותר אלא לקבוע את מותה • "בני
המשפחה סיפרו כי הפעוטה לא התעוררה משנת הלילה".
חיים טוויל ט"ז סיון התשע"ט 12:29 19.06.2019 /

לאחר שחשה בימים האחרונים שלא בטוב :פעוטה בת
כשנה פונתה במצב אנוש מביתה בשכונת סנהדריה
המורחבת בירושלים לבית החולים • בבית החולים קבעו
הרופאים את מותה.
עבדתי בחדר מיון עמוס  20שנה ,הייתי בקו
ביום חיים טוויל י"ח אדר א' התשע"ט 21:03 23.02.2019 /
האש ,היו ימים שקבלתי  300חולי שפעת
ומעולם לא חליתי בשפעת! יודעים למה? אני
שוטפת ידיים ולוקחת ויטמין די ולא לקחתי חיסון
לשפעת! אני לא מסכימה עם חיסוני השפעת שלכם,
אומרים לנו שזה חינם וזמין בכל מקום ומשחדים
אותנו עם שוברי מתנות...
לא אכפת לי שאתם אומרים שאין קשר בין
חיסונים ל אוטיזם לחיסונים ,יש קשר! ראיתי מול פעוטה בת  9חודשים איבדה בשבת בבוקר את ההכרה
עיני ילד בריא לחלוטין יפיפה בן שנתיים
מקבל את בביתה במודיעין עילית • לרופא שגר בסמיכות לא נותר
הזריקה הזו והופך לילד אוטיסט במצב חמור.
אלא לקבוע את מותה • ביום רביעי בצהרים נפטרה
...
ראיתי גרף של תוחלת החיים בכל מדינה ,אנחנו הפעוטה רבקה בן שושן ע"ה בת החצי שנה.
במקום ה .34-במתן חיסונים אנחנו במקום הראשון ,חיים טוויל כ"ז שבט התשע"ט 19:33 02.02.2019 /
איך זה יכול להיות? בארה"ב ניתנו בשנת 5 1962
חיסונים ,ב 24 1973-חיסונים ,כיום  72חיסונים!
קטע מדיון בוועדה נגד מתן חיסונים חובה:
ב 20-שנה האחרונות היו  2מקרי מוות מחצבת ,ו-
 127מקרי מוות בגלל החיסון ,ואי אפשר להתעלם
שרק  10%מהמקרים מדווחים ...אז אם אנחנו
מודאגים משני מקרי מוות למה אנחנו לא מוטרדים
מ 127-מקרי המוות מסיבוך כתוצאה מהחיסון?...
המושל גרי בראון חתם ואישר היום את הצעת
טרגדיה בירושלים :פעוט כבן עשרה חודשים לא התעורר
המחייבת קבלת חיסונים בבתי-ספר...
משנתו ונפטר .רופאים וחובשים באיחוד הצלה ביצעו
קטעים מ "זריקה לאחור"
בפעוט פעולות החייאה ממושכות ,אולם למרבה הצער לא
ד"ר ראשיד בוטאר חושף את שקר הקורונה נותר להם אלא לקבוע את מותו.
ד"ר ראשיד בוטאר ,נמצא בדירוג של
 50הרופאים חיים טוויל ל' כסלו התשע"ט 18:56 08.12.2018 /
הכי טובים של ארה"ב כבר מעל  20שנה.
סיים תואר כפול באוניברסיטת וושינגטון בביולוגיה
ותאולוגיה ,למד רפואה וכירורגיה ,שירת בצבא
האמריקאי כרופא מנהל יחידת טיפול נמרץ.
הוא חבר בוועדה הקלינית של טוקסיקולוגיה של
המתכות ורפואה מונעת ,הוא חבר בוועדה של
רפואת טיפול נמרץ וקיבל סטטוס של חבר אקדמי
בשלוש קהיליות רפואה שונות .כיום הוא מנהל את
המרפאה הקלינית לרפואה מתקדמת בקליפורניה
וצפון קרולינה ,מרפאות אלה מתמחות במענה איש הצלה" :לדברי בני המשפחה התינוק לא התעורר
לצרכים של מטופלים שיש להם מערכת חיסונית משנתו .ביצענו בו פעולות החייאה ממושכות בניסיון
שאינה מתפקדת כראוי ובנושאי רעילות.
להציל את חייו" • הועבר ל'מעייני הישועה' ,שם לא נותר
ספרו הראשון – " 9צעדים לשמור על בריאותך"
למספר לרופאים אלא לקבוע את מותו.
הגיע לדרגת רב מכר בינלאומי ותורגם
חיים טוויל * י"ג תשרי התשע"ח 10:06 03.10.2017 /
שפות) .המשך בטור השמאלי(.

השבוע הוא הכין סרט החושף את התרמית
המונצחת בכל העולם ע"י ארגון הבריאות העולמי.
לסרטו היו מיליוני צפיות בכל העולם לפני שנמחק.
באוניברסיטת צ'פל היל בצפון קרולינה בוצע
מחקר על שינוי גנטי ושילוב של מס' וירוסים כדי
ליצור וירוס יותר מדבק ויותר אלים ,בשנת 2014
ממשלת ארה"ב החליטה להפסיק מחקר זה העלול
לגרום למגיפה .ד"ר פאוצ'י העביר מיליוני דולר לסין
על מנת שיוכלו להמשיך במחקר הזה למרות
שנדרשו להקפיאו .וכל פעם שאני מדבר על זה אני
רותח ,כי הוא עבר על החוק ויצר שרשרת אירועים
שהובילה לסגירת העולם ,הוא עשה מהלכים בניגוד
להחלטות הממשלה ,הוא השתמש בכספים של
משלמי המיסים ,מימן מחקרים שהובילו לקורונה.
יש תיעוד מ 2017של פאוצי בנאום באוניברסיטת
ג'ורג'טאון בו אמר שתהיה מגיפה בזמן הזה .איך
הוא ידע ב 2017-שתהיה מגיפה? אתה לא יכול
לנבא את השוק שלושה ימים קדימה .איך הוא ידע
שתהיה מגיפה?
הם סוגרים את הכלכלה כשהם יודעים למעשה
שאין לזה בסיס .אין כזה וירוס שקופץ  2מטר ,או 4
מטר זה מידע מוטעה לחלוטין .ומה שהכי מרגיז
אותי ,זה שיש אלפי רופאים ומדענים בעולם
שיודעים שזו תרמית ולא אומרים כלום .אולי בגלל
שהם מפחדים מחרם חברתי או פחד שיאבדו את
הרישיון שלהם.
כל מדען וכל רופא שיודע שזו בדיחה חייב לדבר.
כל תחומי המדע הושלכו לאסלה .פשוטו כמשמעו.
כולם מתעלמים מזה .מתעלמים מכל ההיבטים
הבסיסיים של איך גוף האדם עובד .את הפיסיולוגיה
של גוף האדם זרקו לפח ,מתעלמים מכל היבט
בווירולוגיה ,מדע הוירוסים ומחלות מדבקות.
ויש את הבדיקות שנרשמות כחיוביות בטעות,
בדיקות שאנו יודעים שאי אפשר להשתמש בהן
למטרות אבחון ,ועכשיו החליטו להשתמש בזה
לאבחון .יש מחקרים שמראים שאם קיבלת בעבר
חיסון לשפעת ,יש סיכוי סביר שתמצא חיובי
לקורונה .אלקים יודע מה הוזרק לאנשים האלה
ובנוסף ,כדי להראות שיש כאן
במהלך השנים.
מגיפה הם גורמים לרופאים לשנות את סיבת המוות
לקורונה גם אם לא נעשתה בדיקה לזה
התקשורת מפיצה סרטונים שבהם עושים שימוש
בבובות דמה כדי להראות שאנשים מתים .כולם
חלק מזה ,אנשים מפחדים לבוא לבי"ח .הרופאים
יושבים בבי"ח משחקים שחמט וקלפים כי הם
באפס מעשה ,יש בי"ח שמפטרים אחיות כי אין
להם מספיק עבודה.
הם דוחפים אג'נדה של פחד ,פחד ,פחד .פחד
שגורם לחץ נפשי מצד אחד ונפילת הכלכלה מצד
שני ומה זה גורם? זה מחליש את המערכת
החיסונית וגורם ליותר חולי .אני רוצה לדעת כמה
באמת נפטרו מקורונה ודרך אגב מספרי המתים
נמוכים יותר משפעת עונתית.
בערוץ הטמבליזיה  CBSהראו אחות שבוכה
שיתנו לה מסיכה כדי שתוכל לטפל באנשים בלי
לסכן את המשפחה שלה ואז מגלים שהיא בכלל לא
עבדה בבי"ח ,היא בכלל דוגמנית ...כמות החומר
המוטעה שמוצג בתשקורת ,התרמיות ,טקטיקות
הסחה ,וכל זה כדי למנוע מהציבור לדעת את
האמת ,פשוט לא ייאמן.
אנשים צריכים להתעורר ולהבין שיש כאן מרכיב
ענק של פשע .אתה זוכר את מלחמת המפרץ
הראשונה ,למה אנחנו נכנסנו למלחמה זו?
התקשורת אמרה לעולם שאנחנו נכנסים לעיראק
כדי לשמור על כווית ,כי עיראק הציתה אש בבארות
הנפט .אתה זוכר את זה?
אז סמל ראשון רפאל מדינה מדרום קרולינה ,חבר
מאוד טוב שלי ,שירת איתי בקוריאה אמר לי ,אני
לא יודע מה מפרסמים ,אבל אני יכול לומר לך כי
 300מהשריפות האלה ,אני ו 11מהחברים שלי
יצאנו עם שישה ג'יפים והצתנו את השריפות האלה.
זה מסוג המידע שהתקשורת לא מעבירה ,אנחנו
יצרנו את השריפות שווא האלה כדגל הסוואה ,כדי
שתהיה לנו סיבה מוצדקת להיכנס לשם.
מה האג'נדה )התוכנית/מטרה( שלהם כרגע?
גם עכשיו זו אג'נדה ,עושים הטעיה כדי להביא
למצב שהחיסונים יהיו חובה .לפני  30שנה היה
מקרה אחד של אוטיזם ל ,10,000-היום זה  1ל –
 ,32וממה זה נגרם? מהחיסונים! ובא פאוצי
והממזרים האלה ואומרים לי שהחיסון בטוח ואני
יכול להזריק אותו לגוף שלי? על גופתי המתה! אין
שום סיכוי שאני ארשה למישהו לקחת את הזכות
הבסיסית שלנו על הגוף שלנו.
כדי לדחוף את מדיניות החיסונים ,יש בתקשורת
הרבה שקר ,מספרי המתים לא מגיעים אפילו
לרמת התחלואה משפעת עונתית ,לכן משנים את
סיבת המוות בתעודת הפטירה .כל זה שקר אחד
גדול וזה קורה למעשה בכל העולם ,כולכם צריכים
להבין ,שזו תרמית.
והרופאים ששומרים על שתיקה?! אם אתם לא
חלק מהפתרון ,אתם חלק מהבעיה ,אתם יוצרים
ומנציחים את המצב ,אתם חייבים לדבר ולא לדאוג
לביטחון הפרטי שלכם ,אמרו את האמת בגלל
ששאר העולם זקוק לזה .לא אכפת לי מה יקרה לי,
אני כן דואג לילדים שלי ולנכדים שלי .אכפת לי מה
יהיה בעתיד ,בעתיד של כולנו ,העתיד של המין
האנושי!
זה מה שמדאיג אותי.

אלה שיודעים כבר מבינים את זה .אתה רק צריך
להקשיב לד"ר ג'ודי מיקוביץ ,מה היא עברה ,איימו
על הקריירה שלה ,ועל החיים שלה .הם מנעו ממנה
משפט ,שמו אותה בכלא .אני אומר לך עכשיו,
האנשים האלה ,גייתס פאוצ'י וכל הממזרים
המשרתים שלהם ,אם תיקח את האנשים האלה
ותכניס אותם לכלא ,אתה תראה שהעולם שלנו
יהיה כל כך מדהים ,יפה ושופע.
ביל גייתס אמר שהוא מעוניין בדילול אוכלוסיית
העולם דרך מתן חיסונים ,אני לא מבין איך בן אדם
יכול לצאת עם כזו הצהרה שאולי  700,000ימותו
מהחיסון ,ותבינו שצריך להוסיף עוד לפחות 3
אפסים בסוף המספר הזה ,כי זו כמות האנשים
שימותו מזה ,אבל הם יאשימו בזה את הקורונה
וישתמשו בזה כדי להצדיק חיסון לעוד אנשים .זה
בדיוק מה שקורה.
בנושא החיסונים לתינוקות -
נתחיל מזה שמערכת החיסון לא מספיקה להיבנות
לפחות עד גיל חצי שנה-שנה ועדיין אנחנו נותנים
לתינוקות בני יומם חיסונים ביום הראשון למה?
מאיזו סיבה? כי אנחנו רוצים להגן עליהם )?!( להגן
עליהם מפני מה!? ממה אתם מגינים עליהם?
מפני מה אתם מגינים על ילד שהמערכת החיסונית
שלו עדיין מתפתחת? כדי להמריץ את קליטת
החיסון בגוף ,ע"י הוספת חומרים שמדכאים את
מערכת החיסון  -ניקל ,אלומיניום כספית,
פורמאלדהיד ,ואז מוסיפים אדג'ובנטים כמו דנא,
חלקי דנא של בני אדם ,חלקי דנא שעברו מוטציה,
כל הזבל הזה ששמים בחיסונים ונכנס לגוף ,נותנים
את זה למישהו כדי להגביר את מערכת החיסון,
מדכאים להם את מערכת החיסון ונותנים להם את
זה בתקופה שבה המערכת החיסונית בכלל לא
יכולה להגיב ,אז תגידו לי איפה ההיגיון בזה? אין
שום הגיון והרופאים כמו רובוטים ממשיכים למלא
אחר תוכנית החיסונים הזו.
כל מי שיגיד שהחיסונים הם נחוצים ,הם או
 100%בורים ,או שיש להם אג'נדה חשודה .יש
להם מניע כלכלי ,כיוון שזה שקר בוטה! אין שום
הצדקה לחסן גוף של תינוק שרק נולד ,כי הגוף לא
מסוגל אפילו להגיב אליו.
הרעיון לחיסון טוב אבל המוצר גרוע .והמערכת
שלנו מושחתת ומעוותת .מידת הצנזורה
שמתרחשת כרגע זה כשלעצמו צריך להפחיד
אנשים ,שיש דברים מצונזרים .צנזורה נועדה למנוע
את חשיפת האמת.
מוחקים סרטים שלי כמעט בכל מקום ,אף אחד לא
יגיד לי מה להגיד.
7

באירלנד אוכלוסייה בת  9מיליון איש .כל שנה
נפטרים  30אלף 10,000 ,ממחלות לב10,000 ,
מסרטן .עד כה היו  98נפטרים מקורונה וגם אלה
כנראה היו נמנעים אם היה ניתן טיפול מונע בזמן,
אנחנו כמדענים ורופאים אומרים שההגבלות
גורמות יותר נזק מאשר תועלת .ויש להפסיק את
הסגר ,הריחוק החברתי והמסיכות ,ואת כל
הבידודים ,ולהחזיר את המצב למצב הרגיל .
ד"ר מיכאל לורדפורסט משבדיה שבדיה קיבלה
הרבה תשומת לב בינלאומית כי לא היה אצלנו סגר,
מסיכות והגבלות .אנחנו כעת מדינת גן העדן
מבחינת העולם ,חשבו שיהיה אסון בשבדיה וגילו
שאנחנו לא מתנו בשבדיה הם 'המציאו' מתים.
כאלפיים איש הומתו ע"י רופאים בשבדיה ,נתנו
לחולים סופניים תרופות המדכאות תפקודי נשימה
ופשוט הרגו אנשים בבתי אבות .חברי ואני צילמנו
כמה סרטונים על זה וזה פורסם בכל העולם .זו גם
הסיבה שהשתתפתי בהקמת ארגון זה .אנחנו
מעודדים את כולם לדווח למשטרה על כל המקרים
הללו כמקרי רצח.
אמרתי לאזרחי שבדיה שעלינו להפסיק לשלם
מיסים ,בגלל שבכך אנחנו מסייעים לרוצחים
באמצעות תשלום מסים ,אנחנו נחשבים כמסייעים
לרצח בשבדיה .אני מבקש מכולם להתנגד לעריצות
הרפואית .זה מאד מוזר לנו לבוא לגרמניה ודנמרק
ולראות את כל הצגת המסכות הזאת ,זה מגוחך.
בשבדיה אין יותר קורונה .אצלנו היא הסתיימה.

אוי ואבוי
למי שיקבל את
החיסון לקורונה

רופאים מדברים.

מתייחסים אלינו כמו אל חמורים.

מתוך הסרט "זכויות האזרח מוגבלות ברחבי העולם
ללא הצדקה רפואית".
כנס ברית הרופאים העולמית נערך ב.10.10.2020 -
ארגון  ACU2020וברית הרופאים העולמית
מביאים עדויות מנציגי המדינות באירופה החברות
בארגונים ,על המציאות בכל מדינה והאמת אותה
הם נחושים לחשוף לעולם.

ברוכים הבאים לעוד שימוע של ועדת החקירה החוץ
פרלמנטרית לחקירת הקורונה .שמי ד"ר הייקן
שינינג והיום אנו כאן בכנס רופאים מארצות שונות.
ואנו נדון כאן במצב באירופה .אנו רואים שאין ראיות
מוצקות למגיפה וזה מסר טוב לאנשים אבל המסר
הגרוע הוא שזכויות האזרח מוגבלות.
יש ארצות שנמצאות בסגר ללא הצדקה רפואית
כמו תאילנד .בתאילנד יש  70מתים וכ3000-
חיוביים ,אלו מספרים מאד מאד נמוכים ,אבל אנחנו
רואים שגם שם קיימים הגבלת זכויות אדם וסגרים.
פרופ' דולורס קאהיל מאירלנד ,אחת המייסדות
של ברית הרופאים העולמית .
שלום לכולם אני שמחה להיות בכינוס ...יש לבדוק
האם מדיניות הממשלה לא גורמות יותר נזק
מתועלת .ולדעתי המקצועית – הסגרים ובעולם
גורמים יותר נזק מתועלת.
ב 11במרץ כשראש ארגון הבריאות העולמי הכריז
על מגיפה היו  4000נפטרים שהם  1%מתמותת
השפעת לשנה ולא היתה סיבה להכריז על מגיפה.
החדשות הטובות הם שכעת יש טיפולים טובים,
כמו משאפי סטרואידים והידרוקסיקלוריקווין.
ולמעשה ניתן למנוע את כל מקרי המוות הללו,
ואפשר גם לחזק את המערכת החיסונית באמצעות
תזונה ,וויטמינים סי די ואבץ.

ד"ר זקס קוקס מבריטניה מה שקורה בשבדיה זה
מעניין מאד ,כי למרות שעשינו סגר עקומת המתים
אצלנו היתה זהה לשבדיה .השפעת הסגר היא אפס
ולא היה שום הבדל .פרופ' ווהאוס שהוא אפידמיולוג
ויועץ לממשלה טוען שהסגר הוא אסון מונומנטי
ברמה עולמית ויש להפסיק זאת .התירוץ של
הממשלה להטיל סגר היה הפאניקה .עכשיו
הפאניקה עברה ויש להפסיק את הסגר.
פורסם כי  90%מבדיקות עם התוצאות החיוביות
הן שגויות ואין לנו באמת אנשים חולים .זה
התפרסם בתקשורת השבוע  ,86%כן 86%
מהמקרים החיוביים היו ללא סימפטומים ,אלה
אנשים נורמליים ובריאים ,ואין לנו שום סיבה ושום
תירוץ להמשיך עם הסגרים...
ד"ר אלקה דקלרק מהולנד ,אין אצלנו מגיפה או
התפרצות מחלה מידבקת ,המילים האלה הם שקר!
כעת אנו יודעים שהקורונה זה וירוס שפעת רגיל,
התחלנו בהכנת תביעה משפטית כנגד ממשלת
הולנד להעלות את הנושא לדיון יחד עם קבוצה
גדולה של רופאים ואחיות ,כי יצרנו קשר עם 87
אלף אחיות שלא רוצות את החיסון שמכינים לנו ,הן
לא מוכנות להיות שפני הניסיונות.
אין שום סיבה לפאניקה ,היא מתודלקת בגלל
בדיקות הפי סי אר השגויות ב !90%-אנחנו חייבים
להתייחס לתסמינים הקליניים ולעובדות .אצלנו
עכשיו בהולנד מפרסמת התקשורת הרגילה
שבדיקות הפי סי אר אינן נכונות ואני שמחה על כך.
אז יש תקוה .תודה.
ד"ר הנריך פיצטנר ,חבר בפרלמנט הגרמני
אנו כאן למען החופש והחירות זו מטרתנו היום
במצב זה .אין שום מגיפה בכלל לא בעולם לא
גלובלית ולא בגרמניה ,אין מגפה ,זו פשוט הונאה
שנכפתה על האנשים כדי לדכא אותם ולקחת את
החירות שלהם.
לפני יומיים אמר לי חולה במרפאה שהוא כ"כ
חרד וכבר איבד את שמחת החיים בגלל שהוא
שומע כל היום רק קורונה קורונה קורונה בכל מקום.
מקרי המוות רבים מתרחשים עקב הצעדים שנכפו
עלינו בשם המלחמה בווירוס ,שאפילו לא זוהה.
בקשתי בפרלמנט שיגידו לי איך מבחינים בין
אנשים שאובחנו כחיוביים ובין אלה שחלו בפועל.
והתשובה היתה – אין לנו נתונים .זה ממש סקנדל
שהממשלה כופה אמצעים המובילים לשעבוד ,בלי
לדעת אפילו על סמך מה היא מבססת אותם.

ד"ר מוחמד עדאל מאנגליה ,חבר בלשכת
המנתחים המלכותית של אנגליה
כל הסגרים ,המסיכות והריחוק החברתי פגעו
בחייהם של מיליונים ברחבי תבל .עם השפעה
הרסנית על הכלכלה ,החינוך ,הבריאות ,החקלאות,
על התעשייה והתעסוקה .בכלל המון אנשים אבדו
את מקור פרנסתם לחלוטין ,הדבר גורם לחרדה
ודיכאון ,קשרים חברתיים ומשפחתיים נותקו .זהו
נזק בלתי הפיך תוצאה של מגיפה מזויפת.
לצערי בגלל הסגר הזה בבריטניה אלפי קשישים
הועברו לבתי אבות בלא כל תנאים מתאימים ,עם
שירותי בריאות עלובים ,והתוצאה היתה מותם
המיותר של  78אלף קשישים שניתן היה להציל.
 90%מהשירותים הרפואיים הופסקו ונוצרו תורי
המתנה ארוכים לטיפולי חירום .ברשימה היו 2.7
מליון איש לפני הסגר וכעת  6.5מיליון ממתינים
לשירות רפואי.
אנו מודאגים מאד מהאמצעים שננקטו כדי
להילחם בוירוס שאנו יודעים היום שאינו קטלני כלל.
שיעור התמותה מהוירוס אינו גבוה יותר מאשר
וירוס שפעת רגיל .לכן כל האמצעים שננקטו כגון
סגר ,ריחוק חברתי ,מסכות ,הוכחו כבלתי מתאימים
ובלתי קבילים ! אני דורש מכל מקבלי ההחלטות
להודות על האמת ,אתם נשבעתם את שבועת
הרופאים ,שאין לגרום נזק למטופל.
ד"ר הייקן שינינג  -אנו רואים הרבה תמריצים
כספיים הניתנים בגלל הקורונה ,כמו למשל בארה"ב
 רופא חדר מיון מקבל  $19,000אם הוא קובעשחולה סובל מקורונה .ויש להוסיף  39אלף דולר
אם החולה מקבל טיפול במכונת הנשמה .בגרמניה
מקבלים  15אירו על כל בדיקת קורונה .אלה
תמריצים כספיים אשר לא תורמים לגילוי האמת.
ד"ר אלקה דקלרק מהולנד  -עבדתי בבית אבות
והתבקשתי לסמן מטופלים שנפטרו כנפטרים
מקורונה ,אפילו בלי לבצע בדיקת קורונה.
ד"ר מיכאל לורדפורסט משבדיה
המצב הזה הביא אותי למחשבה מה לעזאזל קורה
כאן? אם אתה מתנגד להוראות אתה מאבד את
עבודתך ואינך יכול לפרנס את עצמך .יש להתנגד
לעריצות הזו .רוב הרופאים מעוניינים להתנגד אך
מפחדים לאבד את עבודתם.
הם משתמשים בנו כמו עם חמורים – המקל והגזר.
תעשה מה שאומרים לך ותקבל גזר כלומר בצע
כסף ומצד שני מקל – הפחד שיפטרו אותך.
פרופ' דולורס קאהיל מאירלנד
גם באירלנד רופא מקבל  30אירו על כל מטופל
שמופנה לבדיקת קורונה.
כפי שאנחנו יודעים ,כל הנוכחים כאן נאלצו
להתמודד עם התנכלויות.
התקשורת בגדול מתעלמת מכל מידע שיכול
לעזור לאנשים להישאר בריאים .למה הם לא
מספקים מידע רפואי אמין? למה לא מספרים
לחולים שהם יכולים בקלות לחזק את המערכת
החיסונית ,למנוע את המחלה ולמנוע מוות?
אנחנו מסכנים את הקריירה שלנו ,את המוניטין
שלנו ,את יכולת ההשתכרות העתידית שלנו ואת
רווחת משפחותינו ,כדי להביא את האמת ל אנשים
רגילים ברחבי העולם .האמת היא שאין מגיפה ,אין
כל סיבה לצעדים הננקטים ע"י פוליטיקאים .יש לנו
מערכת חיסונית ששומרת על בריאותנו ,ויש
טיפולים בטוחים ויעילים.
אנחנו אומרים לעולם – עליכם לקום ולשאול את
הפוליטיקאים ,את התקשורת ,את ארגוני הרפואה,
את האוניברסיטאות ,את היועצים המדעיים של
הממשלה ושאר משרתי הציבור שהם מיישמים
מדיניות הגורמת נזק פי  40יותר מאשר תועלת,
אתם הורגים פי  20מאשר מצילים ,ואתם עושים
זאת במסווה של דאגה לאנשים.
אנחנו מנסים היום לחשוף את השקרים ולגלות
את האמת ששיעורי התמותה מקורונה אינם גבוהים
מאלו של שפעת רגילה ,והיו נמוכים אף יותר מכך
אם האמת לגבי הטיפולים והתרופות היתה נאמרת.
אנחנו רופאים הנאבקים היום למען חופש ואמת,
אנו מעמידים בסכנה את הקריירה ואת המוניטין
שלנו כי אנחנו אוהבים את מטופלינו ,את
משפחותינו ,ואת ארצנו ,ואנחנו רוצים לראות את
האמת מנצחת בסופו של דבר.
=================================
הערות :לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים אלה
ואחרים לחיזוק הקדושה והצניעות ואת הדיסק
"מגלות לגאולה" * ניתן להוריד את המסרים
מהאתר  * DANi18.COMניתן לצלם ולהעתיק את
המסרים לזיכוי הרבים * שמיעת מסרים בטל:
* 0799-177-555 * 077-263-8885
שמיעת המסרים בארה"ב * 646-585-3064
דרושים מפיצי עלונים לבתי-כנסת בחו"ל .כל המציל
נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו! ברכה מיוחדת
לחיים ארוכים ,פרנסה בשפע ושמחת חיים לכל
היהודים הטובים העוזרים להפיץ את האמת.
לפרטים 0527-111-333 :מגלות לגאולה ,ירושלים
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מגלות לגאולה

חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

בנימין :רוצים לדעת מי אנחנו שאומרים את כל
הדברים האלה כבר  26שנים?
אנחנו מקבלים מהשמים מה לכתוב במסרים.
וכל אחד מאיתנו נשמה חשובה וזה כתוב" :א''ר
יוחנן מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן
הנביאים וניתנה לשוטים" )בבא בתרא יב(
ָברּ ,כִי ִאם ָּגלָה סֹודֹו ֶאל ֲע ָב ָדיו
ׂשה ה' ּד ָ
"ּכִי לא יַ ֲע ֶ
ִיאים "...עמוס ג',ז' *
ַהְּנב ִ

מסרים קודמים

כביכול יש מגפה * אם אנחנו עם ה'  -ה' יהיה איתנו
* יהודים אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני *
שתדעו שניו-יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה! * רק
תחזיקו מעמד עוד קצת * בקרוב נקבל את בית
המקדש השלישי  -הכניסה שלנו לנצח נצחים *
מוצאי שביעית משיח בא * והעיקר ,לא לפחד כלל *
העולם הוא כמו סדום ועמורה * לפנינו אסונות טבע
ומלחמות שאי אפשר להאמין * וזה סופה של
מדינת ישראל * כוכב השביט עפ"י המקורות *
המסרים של האוטיסטים הם כמו בתקופת הנביאים
* רוב העולם יהיה מתחת למים * קריאה ליהודי
התפוצות לעלות ארצה מגדולי ישראל * זהו זה –
מגיעים לסוף * נגיע לנצח ונבכה משמחה * אל
תפסידו את הנצח * כאשר כל הבנקים יפלו * ברגע
זה לעלות לארץ ישראל * אנחנו האהובים הכי
גדולים של הקב"ה * העולם לא יחזור להיות כמו
שהיה * תקשיבו טוב ,המגפה תעלם כמו שהיא
הגיעה * הכל לטובתנו * אתם לא מבינים? זה
הסוף! * העולם הזה גוסס * ולהתכונן לסוף של
העולם הזה * זה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר,
בדיוק * ערים ענקיות יעלמו מהעולם * החגיגה
נגמרה * עולם של משוגעים * היום הגדול והנורא
מתקרב * לחיות לנצח * רוב האנושות תיעלם * אין
זמן ,השעון מתקתק * אוי ואבוי למי שייקח את החיסון
לקורונה * אני אתחיל עם העתיד * משיח כבר נמצא
פה * משקרים לנו בגדול * הגאולה כבר פה * הם
מתכוונים להפוך את כולנו לעבדים.

ניתן לקבל חינם לזיכוי הרבים חוברות קודמות.
לפרטים חייגו0527-111-333 :

בס"ד

מסרים מבחורים אוטיסטים

טעון גניזה

אני
שליח
ה'
יש אנשי רפואה שמשתפים פעולה עם
הרשעים על מנת להגדיל את מספר המתים.
החברא קדישא אומרים שאין שינוי משמעותי
במספר המתים השנה.
מתוך החדשות -

המסרים בעלון זה -

* אני שליח ה'
* כל העולם שקר אחד גדול
* ענווים הגיע זמן גאולתכם
* עם ישראל לא לפחד!
* ה' רוצה שנהיה חלק ממנו לנצח נצחים
* הרשעים ינסו להכניס אותנו לעבדות
* כל החיסונים באים לשעבד אותנו
* מי שמבין מה שאני כותב ידע שהוא יהודי אמיתי
* רוב העולם יהיה מתחת למים
* ברור שהחיסון הוא סם המוות

אני שליח ה'

דניאל ,כ"ד כסלו ה'תשפ"א 10/12/2020
ערב נר ראשון של חנוכה

אבא ,אבא ,אני כל היום רוצה לבכות ,כל יום,
אני לא מפסיק לרצות לבכות .אני יודע מה
מחכה לנו ,כמה שיהיה לנו קשה ,כמה שזה
מבחן בשביל עם ישראל.
ה' ברא את אדם וחוה כדי להתחיל את תהליך
התשובה של עם-ישראל .ה' ידע כי תהיה ירידה
משך כל הדורות עד היום .זה אולי נראה משונה
לאנשים ,אבל הקב"ה הוא הכל יכול .הוא היה
יכול למנוע את הנסיון של אדם וחוה עם הנחש,
אבל דווקא ,דווקא הוא רצה שהנשמות שלנו -
של עם ישראל ייוולדו ,ושאנחנו נלחם יום יום
נגד היצר הרע עד סוף הזמן של העולם הזה ואז
אנחנו נעלה ונעלה ונעלה.
הגיע הזמן ואנחנו בסוף ,כמעט לגמרי בסוף
הירידה ,ובעתיד הקרוב אנחנו נתחיל את
העליה .אבל לא כל אחד יוכל לעשות את העליה
כי לא כל יהודי הוא יהודי באמת .ואם בן-אדם
נפטר לפני העליה זה לא אומר שהוא לא יהודי,
זה אומר שה' רוצה לקחת אותו בגלל חשבונות
שמים והוא יחזיר אותו בתחיית המתים.
אבא הגענו לזמן ,עוד מעט הירידה תיעצר
ועם ישראל יעלה ,אבל עד אז הרשעים מתכננים
בשבילנו סבל מאד גדול ,לא רק בארץ ישראל
אלא בכל העולם .הם שיכורים מהשקר ,הם
שיכורים מההרגשה שהם שולטים על כל
העולם ,ובאמת כך זה נראה ,זה נראה שהם
שולטים על כל העולם .כל העניין של הקורונה
היה מתוכנן .רובם הגדול של מקרי המוות לא
היה מקורונה ,וכל המספרים שהם מפרסמים כל
יום הרוב זה שקר.

בדיקה של נתוני התמותה בארץ בחודשי
הקורונה מראים שדווקא חלה ירידה במספר
הנפטרים הכללי בארץ בחודשי הקורונה
לעומת שנים קודמות • מספר המתים בחודש
יוני נמוך בכעשרה אחוזים מהממוצע הכללי.
הגיל הממוצע של נפטרי הקורונה הוא ,80
שזה פחות או יותר הגיל הממוצע של נפטרים
בישראל .בחודש יוני האחרון ,בשיא של הגל
השני של הקורונה ,נפטרו בסך הכול בישראל
ממחלות שונות ,כולל קורונה 2,982 ,איש.
מדובר בנתון הנמוך ביותר של פטירות ביוני
ב 5-השנים האחרונות  -ירידה של עשרה
אחוזים ,למרות שהאוכלוסייה של ישראל
גדלה בעשרות אלפי אנשים.
גם בחודשים הקודמים הייתה ירידה
בנפטרים לעומת החודשים בשנים הקודמות...

לפי רשות האוכלוסין בחודש יוני השנה נפטרו
 323בני-אדם פחות מאשר ממוצע הפטירות
ב 5-שנים קודמות) .מתוך החדשות(
אנשי השלטון בכל הארצות הם כל כך שיכורים
עם ההצלחה שלהם ובטוחים שהם יכולים לעשות
כל דבר נגד הקב"ה ולהצליח .אמנם הם פוחדים
שהעולם יגלה את הסוד שלהם ,אבל מדבר אחד
הם מפחדים פחד מות ,וזה שהקב"ה יעלה את עם
ישראל ,ואז הכל יתהפך נגדם ,נגד הרשעים.

המצב עכשיו הוא שהשלטון ביד שלהם ,הם
מתכננים עוד גל של איזה מחלה אולי זה
קורונה ,מצב כאילו יותר גרוע או משהו חדש,
אני לא יודע .אבל מתכננים כבר עוד גל ,בדיוק
כשאנחנו שמחים וחוגגים שסוף סוף יש חיסון
והכל נגמר אז הם מתככנים לנו עוד מגיפה יותר
מסוכנת מקורונה וזה יוריד אותנו למטה שוב.
האמת היא שהקב"ה עושה את כל זה ,נותן
להם לעשות את זה .עם ישראל  -לא לפחד
ואסור לשתף אתם פעולה .אני יודע שיש אנשים
חשובים שאומרים שזה פיקוח נפש וצריך לקבל
את החיסונים ,וצריך לעשות את מה שהם
אומרים ,זה נכון זה פיקוח נפש ,אבל זה לא רק
פיקוח נפש ,זה פיקוח נשמה! אנחנו צריכים
לדעת את האמת להישאר עם ה' ולא משנה
מה ,זה הסוף ,זה המבחן שלנו ואנחנו צריכים
לעמוד בזה.
וזה הכל היה מתוכנן ,הם הפיצו את הקורונה,
אמרו שימותו מיליוני אנשים והכניסו פחד,
הפחד הזה אפשר להם לעשות סגר בלי
התנגדות של הציבור ,ומשכו את הסגר עם
הרבה תקנות מגבילות של מס' קונים מקסימלי
בחנויות וכו' וזה הביא לנפילה כלכלית קשה
מאד ,אלפי פשיטות רגל ומאות אלפי בני אדם
ללא עבודה ,וזה היה מתוכנן.
בעתיד הקרוב לא יאפשרו שימוש במזומן ,רק
בכרטיסי אשראי וכך תהיה להם שליטה על כל
העולם והם כבר על השתלטו על כמעט כל
הממשלות בעולם ,על הבנקים ,על המשטרות,
הצבא ,מוסדות הבריאות ,המזון ,האו"ם וכו'.
ונגיע למצב בו מי שמשתף אתם פעולה יוכל
להישאר עם הבית שלו ,הם יתנו לו איזה סכום
של כסף בבנק כל חודש ,אבל אם הוא לא יעשה
מה שהם רוצים לדוגמא אם הוא לא יסכים לקבל
את החיסון אז יסגרו לו את חשבון בנק ,והכל
יעלם ,הוא יהיה בלי כלום ,בלי אוכל ,בלי חשמל
וכו'.
התכנונים שלהם הם של השטן ,זה לא אנושי,
זה נגד הכל .גם ליהודים וגם הגוים צריכים
להבין את זה ,אבל היהודים בודאי .והיהודים
צריכים להבין – העולם כמו שהיה לפני הקורונה
לא יחזור ואנחנו עוברים למצב אחר ,מצב
שמימי יותר כמו שהיינו במדבר אחרי יציאת
מצרים .אנחנו נחיה רק על ניסי ניסים .יהיו
הרבה שילכו נגד מה שאני אומר ,אבל זו
האמת ,ניסי ניסים.
אנחנו צריכים לסמוך אך ורק על הקב"ה,
ונראה ניסי ניסים .שיהיה ברור לכם לא לקחת
את החיסון ,זה שקר! זה יביא את האנשים בכל
העולם להיות עבדים תחת לשלטון שלהם.
והרשעים יביאו עוד מגיפה יותר קשה ועוד
חיסונים לזה .וזה מדהים איך כל הרשעים
מצליחים לאסוף את כל הרשעים מתחת לשלטון
של השטן בכל הארצות ,זה עובדה וזה כתוב
שיהיה ככה ,אבל ה' לא יתן להם ובעתיד הקרוב
יגיע כוכב השביט כמו שקוראים לזה בזוהר
הקדוש ,וזה יהרוס הרבה בכדור הארץ ,אבל לא
ׁשעִים ַּפ ִחים ֵאׁש
ַמ ֵטר ַעל ְר ָ
בארץ ישראל" .י ְ
ּכֹוסם) :תהילים י"א
ְרּוח ִז ְל ָעפֹות ְמנָת ָ
ָפרִית ו ַ
וְג ְ
ו'( .מצודת דוד :כמטר ירדו עליו מן השמים
וילכד בהם.
זה כתוב ברור בנבואות ששני שליש העולם
יחרב ושליש אחד ישאר בלי פגע ,וזה ארץ
ׁשַניִם ָּבּה
ְאם יְהוָה ּפִי ְ
ְהיָה ְבכָל ָה>רֶץ נ ֻ
ישראל" .ו ָ
ָתר ּבָּה) ":זכריה יג ח(.
ִׁשית יִּו ֶ
ּׁשל ִ
ְה ְ
יִָּכרְתּו יְִגוָעּו ו ַ
וארץ ישראל תתרחב פלאי פלאים ,תגדל כמו
שהיתה פעם שמיליונים של מיליונים אנשים חיו
פה .אחרי חורבן בית המקדש השני שטחה של
א"י קטן .ה' עשה אותה יותר קטנה ויותר
מדברית .כדי שהיא לא תהיה כמו שוויץ שיכולה
למשוך תיירים ואנשים יבואו לגור פה במיוחד,
לא .כל השנים האלה מעט מאד אנשים היו גרים
בארץ ישראל .שכחו את הגדולה של ארץ
ישראל ,חוץ מהיהודים .תמיד היו יהודים צדיקים
שידעו את הגדלות של ארץ ישראל והתיישבו
פה ,ואלה באו לשם שמים חזרו לארץ ישראל,
הקימו בתי כנסת ,ישיבות וכו' תמיד הקדושה
היתה בארץ ישראל.

ואז הציונים הגיעו והרסו כמעט את הכל,
המטרה של הציונים כשהגיעו לארץ זה להרוס
את הכל ,להרוס את הקדושה ולהביא אתם את
השקר של העולם הגדול של הגוים .הם שולטים
פה עכשיו ,וכדי להגיע לזה הם רצחו יהודים
תמימים שעמדו בדרכם השטנית .יש כאלה
שהרגו אותם ממש בכוונה ,ויש כאלה שהרגו
את הנשמות שלהם ,או ניסו להרוג את הנשמות
שלהם .החלשים התכופפו להם וירדו ,אבל
בהרבה מקרים ,הבנים והבנות של אלה שהיו
חלשים עלו עכשיו ,חזרו בתשובה ונהיו שומרי
מצוות.
כל ההיסטוריה של כדור הארץ נבראה אך
ורק עבור עם ישראל כדי שהוא יגדל ויעלה
רוחנית ,לאו דווקא במספרים אלא ביכולת
להתקרב לקב"ה ,להבין את האמת ולחיות את
האמת להגיע לקב"ה.
אבא ,אני בוכה ,כי אני לא יודע כמה יהודים
יבינו מה שאני אומר .יגידו שזה לא תלמיד חכם
שאומר את זה ,יגידו "מה? זה אוטיסט ,זה
מטומטם" ח"ו .אבל דווקא כתוב שהנבואה תבוא
בזמן הזה מהשוטים והקטנים ,ואני בין השוטים
האלה .וזה אמת .זה אמת .ה' בחר אותי ואני
שליח של ה'.
ואני אגיד לכם שמשיח כבר פה ,אבל אנחנו
עוד לא מוכנים לקבל אותו .הוא חייב להיות פה
כבר ,והעולם הולך להתפרק ,הרשעים לא
יצליחו.
אני מבקש רק מעם ישראל  -לא לפחד ,לא
לציית ולהתכופף לדרישות שלהם ,לא להפסיק
עם התפילות ומה שהכי חשוב זה להתבודד עם
הקב"ה ולהרגיש אותו ,להרגיש את הקשר
שלכם אתו .עד עכשיו בהיסטוריה האחרונה
היהודים התנתקו ,אפילו החרדים מהקשר
האמיתי עם הקב"ה ,כי כל החיים שלנו נהפכו
לחיים גשמיים ,סופרמרקטים בכמויות ענקיות
עם כל מיני דברים ,מודה שמודה ,כסף כסף
כסף .הרשעים דאגו שכל הגשמיות תמשוך
אותנו חזק ,ולא משנה כמה מרוויחים ,זה אף
פעם לא מספיק.
ועכשיו ייקחו לנו את הכסף ,ייקחו לנו את כל
הגשמיות ,והרוב ,כמו כלבים קטנים ירוצו
אחריהם כי הם מפחדים ,הם כבר מפחדים מאד
כי הרשעים רוצים לקחת לנו את החופש והרכוש
ולהפוך אותנו לעבדים .הם רוצים לבודד אותנו
מהקב"ה ומבני אדם – משפחה ,חברים וכו'
ולהביא אותנו למצב בו אין לנו עבודה וגם אי-
אפשר להרוויח.
הם מתכננים להביא אותנו למצב בו ניתן את
הנשמה שלנו ח"ו ,רק שיתנו לנו איפה לגור
ומשהו לאכול ,לא משנה מה ,לא משנה אם
אפשר לשמור שבת או לא ,לא משנה אם רוצים
לסגור את כל היהדות לזרוק את התורה שלא
נדע ,אולי לשרוף אותה ח"ו.
הדור האחרון זה עכשיו! העבודה שלנו זה
להגיד "לא ,עד כאן!" ה' אתנו ,אנחנו צריכים
להוכיח מי אנחנו .האם אנחנו נאמנים לקב"ה עד
הסוף ,או אם אנחנו מתכופפים לעגל הזהב כי
אנחנו חלשים ,חלשים כל כך עד שאנחנו מוכנים
להחליף את הקדושה הגדולה ,האמת לאמיתה,
האמת האמת האמת בשביל השקר ,השקר
שלא קיים.
עם ישראל קחו שק ואפר ,תשימו את השק על
הגוף ואת האפר על המצח ותדברו עם ה',
תזכרו ואל תפחדו ,כמו שהוא נתן לנו במדבר
אוכל ומים נקיים יותר נקיים מהמים של הברז
היום ,נתן לנו הכל ,ובעיקר נתן לנו את התורה
הקדושה! ועם התורה אפשר לעבור את כל
הצרות בלי פגע ,אפשר עם התורה להגיע עם
הקב"ה לנצח נצחים.

כל העולם שקר אחד גדול
שמעון ,ח' כסלו ה'תשפ"א 24/11/2020
אני הלכתי היום ברחוב מאה שערים וכולם
נכנסים לחנויות ויוצאים מחנויות ונראים שמחים.
הולכים לירקן יוצאים עם פירות ,נכנסים לבית
מרקחת ויוצאים עם כל מיני כדורים לכל מיני
בעיות .לפעמים יוצאים עם קרם לפנים או שמפו
לשיער וכולם מחייכים וכולם שמחים .יש שקונים

נעליים ,יש שקונים ספרים ,אבל אף אחד לא
במתח ,לפחות לא מרגישים את המתח.
אבל אני יודע שבעתיד הקרוב המצב ישתנה
ורוב האנשים לא ישמחו .הם יהיו עוד יותר
מבולבלים מהיום .עכשיו יש בלבול מאוד גדול
בכל העולם ,הממשלות בכל העולם של כל
הארצות ,מודיעים יום יום על החולים החדשים
בקורונה וגם כמה מתו ,שלא נדע מהקורונה וזה
בכל ארץ בכל העולם.
מה שלא מפרסמים זה כמה מתו כביכול
מהזנחה בבתי חולים וכמה פשוט רצחו אותם
בבתי החולים את זה לא אומרים ,וברור שכדי
שיהיה כזה מצב בכל העולם ,שרוצחים אנשים
בכוונה ,חייב להיות איזה קשר בין כל המדינות
ובין כל בתי החולים .והמצב היום הוא שבתי
החולים מקבלים כסף על כל מת ,על כל גופה
שיכולים להוציא אותם מבית החולים ושכתוב על
הניירות שמתו מקורונה ,וכמובן שזה שקר .וזה
נכון שבתי חולים מרוויחים מהמתים אז כדאי
להם.
ומה זה אומר לנו? זה אומר לנו ,שכל העולם
כולו ,שקר אחד גדול .ברור שהמספרים של
אלה ,שמתו מהקורונה ואלה שחולים מהמחלה,
הם מנופחים בצורה מאוד מאוד לא הגיונית,
אבל זה רק מראה את השיתוף פעולה בין כל
הארצות ועד כמה השקר ענקי ומסוכן.
תדעו שיש לרשעים ,שהם בשליטה היום בכל
הארצות ,כולל ישראל ,תוכנית סודית איך
להשתלט על כל העולם ,על כל המדינות ,על
כל האוכלוסיות של העולם .ויותר מזה איך
להוריד במהירות את מספר האנשים שחיים
בעולם הזה ,וזה מפחיד מאוד .היו סרטים כאילו
שזה דמיוני שמראים איך שמורידים את
האוכלוסיה של העולם ,ומשאירים בו רק מעטים
מאוד .כמות אנשים שתספיק בשביל לשרת את
הרשעים ,בשביל לעשות את העבודה השחורה
בתור עבדים וזה לא דמיוני בכלל  -זה אמיתי.
יש להם תוכניות ,אבל התוכניות שלהם הם
של אנשים שמתפללים לשטן ימח שמו וזכרו.
והם בטוחים שהשטן הוא הכי חזק ,הכח הכי
חזק שקיים .אבל דבר אחד הם לא לוקחים
בחשבון ,לפחות לא מספיק ,וזה שהקב"ה הוא
הכל יכול ואין עוד מלבדו ,והוא לא יתן לרשעים
לעשות מה שהם רוצים .הרשעים שהם שולטים
כיום כמעט על כל מדינה ,כולל ישראל והם
שונאים את היהודים.
היטלר ימח שמו וזכרו ,היה חלק של מה
שנקרא האילומינטי או הסדר העולמי החדש,
שהאמינו שהם יכולים להשתלט על העולם .יש
הרבה הוכחות על כך שהבריחו את היטלר
מכנסיה לכנסיה עד שהוא הגיע לארגנטינה ומת
שם בגיל  .90היטלר קיבל הרבה כסף כדי
להגיע למה שהוא הגיע .הוא קיבל הרבה כסף
מהעשיר הענק ווֶנדרבילט ,וגם מרוקפלר,
רוטשילד ועוד.
הגויים של היום ששייכים לסדר העולמי
החדש או כמו שלפעמים קוראים לזה
האילומינטי ,שכולל גם כמה יהודים ששייכים
לזה .הם מפחדים אך ורק מדבר אחד –
מהיהודים .יש להם עניין גדול להרוס את הדת
היהודית ,חס ושלום .הם רוצים להרוג כל יהודי
בכל העולם ,כי מצד אחד הם יודעים שהקב"ה
מעל ומעבר וכמובן חזק יותר מהשטן ,אבל מצד
שני הם לא רוצים להאמין שזו האמת .הם
יודעים שזו האמת ,אבל בכל אופן בטוחים שהם
יכולים לנצח .הם כבר שיכורים מכל הצלחתם.
ואפילו שרצחו מעל ששה מיליון יהודים ,הם
עדיין מפחדים מהיהודים האמיתיים ,כי בפנים
הם יודעים שרק ה' ברא את הכל ושהוא הכל
יכול .לא רק בכדור הארץ המסכן הקטן שלנו,
אלא בכל היקום ומעבר לזה.
עם ישראל ,תדעו שהרשעים האלה הקימו את
מדינת ישראל כדי שזה יהיה פה חס ושלום,
הפתרון הסופי של העם היהודי .אבל זה לא
יהיה כך ומכל המדינות ישארו בסוף מעט מאוד
בני אדם .קודם כל ממלחמות שעוד מעט יתחילו
וחוץ מזה מהכוכב מהשביט )לפי הזוהר( או
הניבירו כמו שהגויים קוראים לזה.
והכוכב שמתקרב יותר ויותר לכדור הארץ,

יעבור ליד כדור הארץ פעמיים עד שיצא שוב
למרחקים .הכוכב ניבירו זה כוכב שמימי .הוא
כבר עבר את כדור הארץ כמה וכמה פעמים
בעבר כולל בזמן המבול ,בזמן יציאת מצרים
וכו' .הוא כבר קרוב מאוד לכדור הארץ וזו
הסיבה האמתית לשינויים במזג אויר בכל
העולם .זו הסיבה שהקטבים הצפוני והדרומי
נמסים במהירות מדהימה ומפלס האוקיינוסים
עולה במהירות מדהימה .וזה יגרום לכך שבסופו
של דבר מקומות נמוכים כמו פלורידה וכן כל
החוף המזרחי בארה"ב יהיו מתחת למים וזו רק
דוגמא אחת.
בנוסף לזה לכוכב ניבירו יש זנב ארוך מאוד
מאוד שמתפצל לשני זנבות עם מטאורים
ואסטרואידים שכבר נופלים על כדור הארץ
ועושים הרבה הרבה נזק ,אבל לרוב לא מדברים
על זה .הקרבה של השביט אלינו גם גורמת
להתפרצויות של הרי געש בכל כדור הארץ .גם
רעידות אדמה יש הרבה יותר ממה שאי פעם
היו .המשיכה המגנטית שיש לניבירו או השביט
גורמת לכך שהקטבים הצפוני והדרומי נמסים,
וגם גורמת למטאורים ואסטרואידים שיפלו על
כדור הארץ .וזה גורם להרבה נזק וזה מושך את
הקטבים וגורם לתזוזה שלהם .וכנראה שבגלל
זה טונות של דגים מתים מגיעים לחופי הימים
בכל העולם אבל לא מוצאים לכך שום סיבה
ומחלה .וכל מיני סוגים של דגים וחיות שבאים
מהים מתים בלי סיבה וזה בכל העולם .כ"כ יש
הרבה שינויים בכדור הארץ ובעתיד הלא רחוק
הרבה מהדברים האלה יגרמו לחוסר אוכל
בעולם .אבל לרשעים לא אכפת מאיתנו כי להם
יש בונקרים מתחת לאדמה עם מסעדות ,בתי-
קולנוע ,בריכות שחיה ומגדלים שם אפילו אוכל
והם מתכננים לבלות שם כאשר הכוכב יעבור
ויגרום להרס עצום על-פני האדמה ,הם עוד לא
יודעים שה' יכין להם הפתעה.
בכל הארצות יש בונקרים ענקיים עמוק עמוק
באדמה ,גם בצבא יש בונקרים ,גם לאליטה
שבכל מדינה ומדינה כמו בשביל מלכת אנגליה
וכל המשפחה המלכותית שלה .ויש גם מתחת
לאדמה בין הבונקרים בארה"ב קשר של רכבות
שיכולים כמעט לטוס במהירות מבונקר לבונקר.
בכל ארה"ב ובכל העולם כולל סין ,כולל רוסיה
וכולל כמעט כל הארצות יש בונקרים ענקיים
שהרשעים חושבים ששם הם יצילו את החיים
שלהם ,אבל זה לא יעזור להם.
אני מבקש מחילה מעם ישראל ,שכתבתי על
ההסברים מה הרשעים רוצים לעשות ואיך שהם
שולטים בכל מקום כמעט .אבל אתם חייבים
לדעת ולהאמין שיש כח הרבה יותר חזק
מהאילומינטי והכוח הזה ,זה – הקב"ה הכל
יכול .הוא יציל אותנו ובסוף לא ישאר אפילו אדם
אחד בעולם הזה שהולך נגד הקב"ה ואחד
השמות של הקב"ה זה – אמת.
עם ישראל ,תבדקו בלבבות שלכם ,בנשמות
שלכם אם אתם באמת מרגישים שאתם עם ה',
לא משנה מה יהיה כי אלו הכביכול יהודים
שרוצים להישאר ולהיות חלק של הרשעים הלא
יהודים .היהודים הרשעים שהם כאילו יהודים
ומעדיפים להישאר עם הגויים הרשעים  -הם
כולם יעלמו .ה' יגמור אותם ,אבל לפני שימותו,
הם יראו ברור שאין עוד מלבדו.
עם ישראל ,הרשעים יעלמו ,כל הרשעים ,אבל
עם ישראל בעזרת ה' – יחיה .שיהיה ברור כי מי
שהולך בצד הרשעים המתפללים לשטן ,אז הוא
יעלם יחד איתם .אלו שהולכים בצד של היהודים
האמיתיים ישרדו לנצח .תבחרו מה שאתם
רוצים ,אבל אי אפשר לשקר ,כי ה' יודע מי
חושב מה באמת.
אני יודע שהעולם יהיה הרוס ,אבל יש מקומות
שלא יהרסו ,כמו ירושלים ,העיר שקראו לה עיר
דוד ,עיר שקיימת לנצח נצחים .עיר שיש לה
חיים משלה ,עיר שתעמוד לנצח ,אף אחד לא
יוכל להרוס אותה ובכלל ירושלים תציל את כל
המאמינים בה'.
עם ישראל ,אני מבקש מכם ,לא להיות
עקשנים תעשו תשובה כי רק אלה שעושים
תשובה – יכולים לעצור את השקר .אני מבקש
מכם ,תתפללו ,תחזרו בתשובה ,הקב"ה רוצה
כל יהודי וכל יהודיה ,כל ילד וילדה ,כל זקן וזקנה

שיהיו איתו לנצח נצחים .אנו הדור הכי נמוך,
אבל מהדור שלנו יצא הדור הכי גבוה .מי שרוצה
את ה' באמת בטוח עם כל הלב ,עם כל הנשמה
הוא ינצל וכדאי גם שיגיע לירושלים לפני שזה
יהיה מדי מאוחר.
עם ישראל ,תחזרו הביתה אחרי  2,000שנה
של גלות ,הגיע הזמן .אבל שוב אני מדגיש לא
למדינת ישראל אלא לארץ ישראל .ולא לשכוח
עוד דבר – הקב"ה רק הוא הכל יכול והוא
בעצמו ברא את כל המלאכים ואת כל הצדיקים
ואת כל בני אדם ובכלל את הכל ואת כל מה
שקיים .לא לשכוח את זה ,כי אנחנו ממש בסוף
ויהיו שינויים גדולים וענקיים בעולם.
עם ישראל ,לא לשכוח ,אם אנחנו רוצים
להמשיך לחיות אנחנו צריכים להתפלל ולבקש
מהקב"ה מחילה על כל העברות שלנו ולבקש
מריבונו של עולם להציל אותנו .ואם אנחנו
יכולים להתפלל בדמעות תדעו שכל דמעה היא
סנגור על עם ישראל ושל היהודי שבכה.

ענווים הגיע זמן גאולתכם
בנימין גולדן ,י' כסלו תשפ"א 26/11/2020
עוד מעט אנחנו בע"ה חוגגים חג שהוא מאוד
אהוב על כל עם ישראל ,אם זה אנשים מבוגרים
אם זה ילדים קטנים ,שמחכים לחגוג את החג
שמשמח את כולם .נכון שיש בזה הרבה שמחה,
היהודים גם אם הם מבוגרים או צעירים או
הילדים קטנים נהנים מאוד להדליק נרות חנוכה.
יש גם מקומות שאוכלים מאכלים מיוחדים
וטעימים כמו סוגים שונים של לביבות וכו' ,שרים
ורוקדים ושמחים בחנוכה ועכשיו אנו מתקרבים
לחנוכה.
השאלה שיש לי במחשבה ,היא איך יהיה
חנוכה שלנו השנה? זה לא ברור לי ,אני דואג
מאוד ,כי מאז פסח אני מרגיש ובכלל כמעט
כולם רואים ,שכל העולם השתנה מאד לרעה
ונהיה מקום מאד מאיים ומאוד מסוכן .ואנו
היהודים מרגישים את זה גם מאד חזק פה
בארץ ישראל.
העולם נהפך לאיום על כולם ,הארצות
הדמוקרטיות שיש ברוב אירופה ,כמו אנגליה,
וגם ארצות הברית נהפכו למשהו אחר ,משהו
מאיים .יש את הקורונה הכביכול מגפה
שהשתלטה על כל העולם ובעקבות הקורונה יש
כל כך הרבה מצבים קשים והגבלות ,חוקים
קשים שממשלות שונות הורידו על אוכלוסיית
כדור הארץ ,כולל על מדינת ישראל ,ועל העולם
כולו .הדברים הכי בסיסים ,שהיו לנו בחיים כמו
ילדים שקמים בבוקר והולכים לבית ספר ,כבר
לא קיים כמעט ,או קיים לפעמים ,כי משנים את
החוקים כל הזמן .ברור דבר אחד ,שאנו בגאולה
השלמה ,זה וודאי ברור מכל מה שקורה ,זה
ברור שזה הבירור שלפני הגאולה השלמה.
אני לא יודע בדיוק ,איך תהיה החנוכה
השנה? אבל אני בטוח שהרשעים ששולטים
כמעט בכל הארצות בעולם לא יתנו לנו לחגוג
את החג שלנו ,את חנוכה בשקט ובשלווה
ובשמחה .חנוכה מסמלת את השחרור של עם
ישראל מהשקר הגדול והנורא של כל העמים
מסביבנו .השקר ההיסטורי שקיים בכל דור ודור.
השקר שנותן רשות לגויים להשתדל להפריד
בינינו לבין בוראנו  -הקב"ה ,והם בטוחים ,שיש
להם רשות אפילו להרוג אותנו ,לעשות כל מיני
פעולות נוראיות כדי להפריד בינינו לבין בוראנו -
הקב"ה .אבל זה לא ילך להם ,כי עכשיו זו
המלחמה האחרונה.
והעם הקטן ,עם ישראל ,אלה שנאמנים
במאה אחוז להקב"ה והשליח שלו משיח בן דוד
ישרדו ,ואלה שהולכים נגד  -יפסידו ,אפילו שהם
כאילו יהודים הם לא ישרדו .אנו ,עם ישראל
צריכים להתכונן למלחמה הזאת ,זה יהיה
בשלבים.
השלב הראשון כבר התחיל ואנו נכנסים עכשיו
לשלב השני  -שהרשעים מתכננים בשבילנו
ובשביל כל העולם וזה השליטה על כל העולם
על כל האוכלוסיות .הם רוצים שכולם יהיו תחת
שלטון של רשעות ,של עבודה זרה ,של רשעים.
אפשר לקרוא להם בשמם ,לכל אחד יש שם
אחר  -אפשר לקרוא להם אילומינטי או סדר

העולם החדש או הכנסיה הקתולית או
הדמוקרטים או הרפובליקנים או השטן בעצמו,
ימח שמו וזכרו .אבל הם אותם הרשעים שבכל
ההיסטוריה של כדור הארץ ,שרוצים לחסל את
עם ישראל וברוך ה'  -לא מצליחים .ברור דבר
אחד ,שכל הרשעים חזרו לעולם הזה בשביל
לגמור את החשבון עם עם-ישראל ועם כל
העולם .הם לא רק עברו עברות גדולות נגד עם
ישראל והקב"ה ,אלא גם אחד נגד השני ,הם
עשו עברות גדולות אחד נגד השני.
בחנוכה שלנו הקרוב נצטרך כל יהודי ויהודי
לחשוב עמוק .גם שומרי תורה ומצוות וגם אלה
שלא שומרי תורה ומצוות .נצטרך לחשוב טוב
ועמוק בתוך הלב שלנו ,בתוך השכל שלנו :מי
אנחנו ,מה אנחנו ,מה העולם הזה בכלל .נצטרך
לעשות חשבון נפש עמוק עמוק בתוך עצמנו
ולחשוב :מה זה חיים ,מה זה מוות ,מה זה
עברות ,נגד מי העברות ,מי סובל מעברות שלנו
חוץ מאשר אנחנו בעצמנו .זה הרי ברור שאנחנו
הראשונים שסובלים מהעברות שלנו.
מה הוא העולם שלנו היום  -שהוא מלא שקר,
מלא עברות ,מלא זימה ומלא עבודה זרה.
בעולם שלנו ,אולי אתם לא יודעים ,עוד מקריבים
בני אדם  -ילדים וגם מבוגרים על המזבח
באכזריות רבה  -וזו אמת .אנחנו יודעים ,שבכל
העולם כל יום חוטפים ילדים תמימים כדי
להשתמש בהם בכל מיני עברות ,שחשבנו שזה
שייך אולי לפרימיטיביים ביותר ,אבל זה לא
שייך רק לדורות קודמים ,זה שייך לדור שלנו,
הדור שלנו לא פחות ואולי יותר אכזרי ועקום
מכל הדורות הקודמים וברור שעוד מעט ה'
ישנה את הכל ומי שיישאר בעולם שנהפך
לגהינום ,הם רק אלה שהם במאה אחוז עם
בורא העולם ,הקב"ה ,שהוא הכל יכול ואין עוד
מלבדו.
הוא שולט גם על העולם שאנחנו קוראים לזה
כדור הארץ וגם על כל מה שקיים ועל כל מה
שלא קיים בצורה גשמית אלא בעולמות רוחניים
והרשעים הטיפשים באמת חושבים שהם יכולים
להתגבר ולנצח ,חס ושלום ,את הבורא עולם –
הכל יכול.
עם ישראל ,ה' ברא את אברהם ,יצחק ,יעקב
וכל הצדיקים וצדקניות שלנו כדי שבסוף ,שזה
עוד מעט ,עם ישראל יעלה מהמקום הנמוך
ביותר מינוס  50דרגות )חמישים שערי טומאה(
לגובה הכי גדול שאפשר להשיג בעולם הזה.
שאר אוכלוסיות העולם גם יכולים ליהנות מזה,
ולהיות חלק מזה ,שזה הנצח ,אבל לא נראה
שהרוב הגדול ישתתף בשמחה הגדולה שתגיע
בעתיד הקרוב.
תתבוננו ,כדור הארץ מתפרק .יש אסונות
טבע ענקיים כל יום .הקטבים הצפוני והדרומי
נמסים ,מי האוקיינוסים עולים ועולים מכל הקרח
הנמס בקטבים הצפוני והדרומי .יש שינויי מזג
אויר קיצוניים ,העולם מתחמם ואומרים שבגלל
זה יש הוריקנים ענקיים בכל העולם ,צונאמים
וכו' .דגים במיליונים שוכבים מתים על החופים
בערימות ענקיות ,אסטרואידים ומטאורים
פוגעים בכדור הארץ וגורמים גם לשריפות
ענקיות ולצונאמים ענקיים .אבל אוכלוסיית
העולם סומכים על השקר של המנהיגים,
שאומרים שזה בגלל הפחמן דו חמצני שנפלט
מהמכוניות ועוד סיבות אחרות של שטות והבל,
אבל זה הכל שקר מה שהם אומרים והמציאות
האמתית היא זו שכתבתי.
בנוסף לכל זה מאחר שהניבירו או השביט כפי
שמתואר בקבלה ,יש לו שני זנבות ,זה כמו זנב
אחד שמתפצל לשני זנבות של מטאורים
ואסטרואידים ,שזה מאוד מגנטי וזה מחמם את
פנים כדור הארץ שזה מתכתי וזה מחמם את
הכל .וגורם לשינויים בכדור הארץ.
עם ישראל ,בעוד זמן קצר אנו נראה עוד ועוד
אסונות טבע ענקיים ,גם יהיו מלחמות ,שלא
נוכל להאמין שאפשר בדם קר להרוס ערים
ולהרוג מיליונים של אנשים בבת אחת.
כל העולם ישתנה עד פסח של השנה הזאת
תשפ"א ,כשנשב ליד שולחן פסח הכל יהיה
אחרת ואנחנו ,עם ישראל האמיתי ,שמאמינים
מאוד עם כל מהותנו בהקב"ה אנחנו נשמח ,כי
אנחנו עוד בחיים .אנחנו רואים סוף סוף ברור

את האמת וכל הגויים שמבינים את זה ולוקחים
על עצמם את האמונה והביטחון בהקב"ה – הם
גם ינצלו .כי הם יאמינו גם במאה אחוז בהקב"ה
ובתורתו.
ומאותו רגע ,זה לא אומר שגמרנו עם הצרות,
אבל האמת תהיה הרבה יותר ברורה והשלב
הבא זה יהיה לגלות מי אויב ,מי הם האויבים
שלנו מבפנים ואת זה הקב"ה יעשה – ואז יהיה
לנו הלם .כי לא חלמנו על חלק רציני של עם
ישראל וגם הגויים שלא באמת מאמינים ,זה
יגלה את כולם – מי מאמין באמת בהקב"ה ומי
עושה באמת הצגה.
בסופו של דבר ,ישארו היהודים האמיתיים
ביותר והגויים שמאמינים באמת .וכשיהיה בית
המקדש ,תבינו מי שיכנס להקריב קורבנות,
כולל נשים שיהיה להן את מקומן בתוך הבית
המקדש .כל המבנה הזה יבוא ישר מהשמיים
ומאחר שהקב"ה שולט על כל מה שקיים בכלל
ולא רק על כדור הארץ ,זה יהיה מבנה נצחי.
וכשאנחנו נהיה בפנים נרגיש את הנצח וכשנצא
משם נצא לעולם אחר ,עולם אחר לגמרי
ומהרגע הזה הכל יהיה טוב ,רגוע ואנחנו נעלה
ונעלה עד שנהיה חלק מהקב"ה ממש .מה
שאמרתי עד עכשיו זה לא משהו שיארך שבוע,
שבועיים או חצי שנה כי קיצרתי את הכל
בהרבה מאד.
אבל עם ישראל ,מי שרוצה לשרוד – הדרך
לנצח זו דרך התורה ,דרך המצוות ודרך אמונה
שלמה  -שאין עוד מלבדו והוא נצח והוא כולו
טוב ואנחנו שייכים אליו .ומי שמקבל את זה עם
כל מהותו  -הוא יגיע לנצח נצחים .וגם אותם
הנשמות שנמצאות בעולם הבא וגם אלה שפה
בגוף של בני אדם – ה' יציל את כולם ,אבל
הרוב הגדול של אוכלוסיית העולם לא ישרוד.
לא לשכוח ,עם ישראל – הקב"ה רק הוא הכל
יכול .כשאנחנו השנה נשב ליד נרות חנוכה,
ונאכל את הסופגניות – כדאי מאוד לשיר
בשמחה ולרקוד משמחה ,כי הגלות כמעט
בסוף והגאולה בפתח והסבל הגדול של כל
השנים האלה יהיה בקושי בזיכרוננו.
ועם ישראל לא לשכוח ,הדרך לגאולה זה אך
ורק באמונה וביטחון בהקב"ה ובמשיחו .להאמין
שמשמים הוא נשלח על יד הקב"ה .משיח הוא
לא הכל יכול ,אבל הוא עושה כל מה שה' אומר
לו לעשות .החסד לאברהם אמר שרק כ7,000-
יהודים יקבלו משיח אבל אם נחזור בתשובה אז
יהיו הרבה הרבה יותר משבעת אלפים יהודים.
ענווים ענווים הגיע זמן גאולתכם...

ה' רוצה שנהיה חלק ממנו לנצח נצחים
דניאל ,מוצ"ש יט כסלו ,ה'תשפ"א 5/12/2020
אבא אבא אני לא יודע כבר מה להגיד ,המצב
הולך להיות ממצב גרוע ומצב בלתי נסבל
ואנשים לא תופסים ,אבל הם דואגים שיהיה
להם בידור ,שיהיה להם ספורט שיהיה להם
מסעדות וכו' ,יש כאלה שאין להם בכלל
משכורת וכמעט אין להם מה לאכול ,המצב כ"כ
קשה ורוב האנשים מבולבלים ,לא מבינים מה
שקורה .אז אני חייב לחזור שוב כדי שיבינו,
במיוחד שהיהודים יבינו כי הקב"ה ברא את
העולם בשביל היהודים ,והעתיד שלנו הוא יחד
עם הקב"ה .הקב"ה רוצה אותנו ,הקב"ה רוצה
שנעבור את כל זה ונגיע איתו לנצח ,אבל לצערי
הרב רוב היהודים מבולבלים .ה' הוא הכל יכול
לנצח ,ה' ברא אותנו ,ה' אוהב אותנו והוא רוצה
אותנו יחד איתו.
עם ישראל ,נתחיל עם הכסף ,יש קודם את
הקורונה שהיא באה ללמד את האוכלוסיה של
העולם שאפשר לעשות כל מיני חוקים ולשלוט
על איך הם יתנהגו ואם לא מתנהגים כמו שצריך
אפשר לתת עונש .חוץ מזה הדולר יורד עכשיו
בצורה קשה מאד וזה חלק של התוכנית שלהם.
בעתיד הקרוב לא יהיה בכלל שימוש בכסף
מזומן ,הם ישתלטו על הכל .כל אחד יצטרך רק
את הכרטיס אשראי ואפילו אם יש לך מיליונים
בבית במזומן זה לא יהיה שווה כלום ,זה יהיה
שווה רק מה שזה באמת  -רק נייר ויש להם
כבר מזמן טכנולוגיות כדי לעקוב אחרי כולם.

עם ישראל ,ה' שלח את הרשעים האלה ללמד
אותנו שאין עוד מלבדו ובסך-הכל הוא נותן לנו
את הכל .ה' רוצה שהיהודים יבינו שאף אחד לא
יכול להשתלט על עם-ישראל אם הקב"ה לא
מאשר ,וה' מאשר זאת כדי שנבין מה התכניות
של הרשעים ושנעזוב את כל השקר ,השקר
שאנחנו הכנסנו לחיים שלנו ,השקר שאנחנו
חיים בשבילו אפילו שאנחנו מאמינים בקב"ה
הגשמיות פשוט תפסה אותנו עד הסוף.
עם ישראל עוד פעם אני חוזר  -כל הקורונה זה
שקר ,איך הם עושים את זה שיש אנשים שמתים וכו',
יש להם הרבה אנשים במאפיה שלהם וזו לא בעיה
בבתי-חולים לבחור קורבנות ,אנחנו יודעים בטוח
שהם עשו את זה .זה לא בעיה פה ושם להחליט על
בן אדם מפורסם ולדאוג באיזו שהיא צורה לגמור
אותו והם מומחים בזה ,זה לא קשה לקחת כמה
אנשים מפורסמים ולפרסם שהם מתו מהמחלה
הזאת ואחרי זה לתקוע מספרים שאין להם שום
בסיס.
לא ראינו אלפי קברים חדשים ,נכון שיש
הרבה אנשים חולים ממש וזה לא בעיה כמו
שהם אומרים שהוא מת מקורונה ולא ממשהו
אחר .לפי החברא קדישא )מספר האנשים
שנפטרו( זה פחות או יותר אותם המספרים
מלפני המגיפה.
עם ישראל ,זה רק חלק של מה שהם עושים
לנו .הם מצווים עלינו לשים מסיכות ,לא ללכת
פה ולא ללכת שם וזה אסור וזה אסור ,וזה רק
עוד שלב בלהכין אותנו להיות עבדים ,לפחד
מהם ולהיות עבדים שלהם.
ואם אנחנו לא מסכימים אז הם מתכננים
לגמור אותנו ,יש מחנות פימה וזה לא סתם ,מי
שיכול  -יכול לראות את זה באינטרנט אף אחד
לא יודע בדיוק בשביל מה הם הוקמו ,נכון
שפימה אומרת שזה מיועד לשימוש במקרה של
אסון טבע ,אבל לבנות כ"כ הרבה מחנות בשביל
מה? ) 800מחנות פימה בארה"ב( שאולי יהיה
אסונות טבע? אבל בינתיים אין שם אף אחד ,יש
רק עובדים ,צוות אחזקה בלי עבודה ,זה כל-כך
לא הגיוני והם קיימים בכל העולם .אני יודע
שאמרנו את זה קודם אבל תבינו זה אמת! זה
לא סתם! ונכון היו אסונות טבע ופימה חילקה
כסף לאלה שהיה להם נזק לבתים שלהם
)מאסונות טבע( וכו' וזה קיים כדי שנאמין
שפימה שייכת לאסונות טבע.
נחזור לעניין של הכסף ,הם אמרו ברור שיהיה
מצב שלא יהיה מזומן ,יהיו להם כל מיני סיבות
לעשות את זה ,אבל זה בסך הכל כדי לשלוט
עלינו .בהתחלה הם לא ינסו לשלוט עלינו בצורה
גלויה ,זה יבוא לאט לאט ואולי לא כ"כ לאט לאט
כי אין להם הרבה זמן ,אבל זה יגיע.
עם ישראל ,יש את העניין של הכסף ,יש את
העניין של הקורונה ויש לנו עוד ענין של
מלחמות .תהיה מלחמת עולם שלישית והם
מתכננים את זה ,יש להם נשק שאי אפשר
לחלום על זה ,בסרטים אולי אפשר לראות מה
שבאמת יכול להיות מזה ,ולמה זה? כי הם גם
שולטים גם על הוליווד )תעשיית הסרטים
בארה"ב( .בהוליווד היום יש מכה קשה מאד כי
א"א בקליפורניה לעשות סרטים בגלל הסגר ,אם
אתה רוצה לראות משהו זה רק בטמבליזיה ,או
במשהו בבית ואין להם כבר כסף לעשות סרטים
אולי פה ושם ,אבל הוליווד הלכה פייפן ב"ה.
כי מה זה היה הוליווד? זה היה שקר ,שקר
גס ,שקר מגעיל ,שקר שאנשים הסתכלו על זה
כאילו זה הדבר הכי טוב שרק יכול להיות ,הכי
נחמד והכי נעים ,ובשקר הזה הם בלבלו ועשו
שטיפת מח למיליארדי אנשים ,לדוגמא
שהחיסונים זה דבר טוב ולא מסוכן .וכל
המקומות כמו דיסנילנד ומקומות כאלה לא
מתפקדים כבר ,וזה היה חלק של התכנון.
עם ישראל ,מי שהולך עם הרשעים ,עם
השקר  -לא ישרוד ,רק מי שהולך עם הקב"ה
ישרוד.
העולם נהיה יותר ויותר קשה ,יותר ויותר
מפחיד ,אז לא לחכות ,אנחנו עם ישראל צריכים
לחזור לדת היהודית כמו שצריך ,אני לא מדבר
רק עם החילונים ,אני מדבר גם עם החרדים,
הדתיים ,הדתי לאומי וכו' .כל יהודי צריך לחזור
לקב"ה.

בעתיד הקרוב נהיה במצב כמו אחרי יציאת
מצרים ,כשהיינו במדבר ,לא היה לנו אוכל ולא
מים וה' נתן לנו בניסי ניסים את כל מה שהיינו
צריכים ,זה יהיה המצב ואנחנו נגיע לזה.
וכשאנחנו נגיע לזה ,אם נשאר נאמנים לקב"ה,
אז לא תהיה לנו בעיה של מים ולא תהיה לנו
בעיה של אוכל ולא תהיה לנו בעיה איפה לגור,
לא תהיה לנו שום בעיה ,ה' יפתור את כל
הבעיות שלנו ,הוא ידאג לכולנו ,אנחנו צריכים
להאמין בו כהכל יכול ,לא ללכת עם האמת של
העולם הזה כי האמת הזו היא שקר ,האמת היא
שיש לנו ה' אחד והוא ברא את הכל ,את כדור
הארץ ואת כל מה שיש ,מה שאנחנו רואים עם
העיניים שלנו ומה שאנחנו לא רואים עם
העיניים ,ה' ברא את כל זה בשבילנו.
עם ישראל תחזרו בתשובה ,להיות אך ורק
עם ה' ועם תורתו וזו האמת היחידה שיש בכל
היקום ומעבר לזה.
ה' רוצה שנהיה חלק ממנו לנצח נצחים ,וכדי
להגיע לזה נצטרך עוד פעם ללכת למדבר ,לא
מדבר סיני אלא למדבר של העולם הזה ולבטוח
בו עם כל הנשמה שלנו ,שהוא הכל יכול והוא
יתן לנו אוכל והוא יתן לנו מים והוא יתן לנו כל
מה שאנחנו צריכים והוא יעשה לנו ניסי ניסים.
מי שמבין את מה שאמרתי ובוטח בקב"ה
יעבור את הצרות בקלות יחסית ,מי שלא מאמין
 100אחוז הוא לא יוכל לשרוד.
אנחנו צריכים להאמין בגאולה והיא תהיה.
מאדם וחוה ועד היום אנחנו כל הזמן בירידה.
היו תמיד צדיקים ענקיים וכל צדיק ענק היה
מתאים לדור שלו .וגם עכשיו ה' ישלח לנו את
משיח בן דוד ,הוא יהיה זה שיוביל אותנו בסופו
של דבר למדבר רוחני ושם ה' יתן לנו את כל מה
שאנחנו צריכים ,אבל ,עם ישראל לא לשכוח ,זה
קורה עכשיו וזה לא יארך הרבה זמן ,אנחנו
בסכנה גדולה ,אני לא רוצה להגיד דברים קשים
אבל הגיע הזמן שנאמין ,אי-אפשר לשקר את
עצמנו  -או שאנחנו עם הקב"ה או שאין לנו
עתיד.
יש יהודים שנפטרים ,זה לא אומר שהם לא
היו עם הקב"ה ,יתכן מאד שהם מאד אהובים
על הקב"ה והוא לא רוצה שהם יעברו את הסבל
שאנחנו נעבור ,אבל מה שברור וזו המציאות,
עוד מעט נרגיש ואנשים כבר התחילו להרגיש.
כבר יש מתנגדים גם בין החרדים לשקר שלהם,
בכל העולם יש אנשים שתופסים מה שקורה
באמת.
יש מחנות פימה פה ובכל העולם ,באנגליה,
באוסטרליה ,ברוסיה ,דרום אמריקה וגם במזרח
הרחוק יש מחנות פימה ,לא רק בארה"ב ,אני
לא רוצה להיכנס לזה אבל זה לא שונה בהרבה
ממחנות הריכוז של הנאצים .כל העניין של
הנאצים היה נסיון לראות אם אפשר להמשיך
עם התכנונים שלהם לחסל את כל היהודים והם
לא הצליחו ב"ה .באירופה שהייתה המרכז הכי
גדול של יהודים בכל העולם הם הצליחו להרוג
את רוב היהודים.
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וגם הפעם הרשעים לא יצליחו ,ה' יציל כל
יהודי אמיתי שמבין את האמת ,אם הוא מתפלל
לקב"ה שיעזור לו לעשות תשובה ומנסה לעשות
תשובה זה יציל אותו .מי שלא יעשה תשובה –
ה' ישמור.
זה המצב ואני מתפלל שאנחנו נצא מזה יחד
עם הקב"ה ,עם אמונה ובטחון בקב"ה ,ואז נוכל
להמשיך לנצח נצחים בשמחה והרגשה שאני לא
יודע אפילו איך לתאר את זה ,הרגשה של
שלמות ,של שמחה שאף פעם לא יכולנו
להרגיש בעולם הזה.
עם ישראל ,ה' שולח אלינו כוכב ,בזוהר הוא
נקרא השביט ,אני רק מזכיר לכם שזה מיני
שמש בגודל עשירית של השמש שלנו ושבעה
כוכבי לכת מסתובבים מסביבו ,יש אחריו זנב
עם מיליוני מטאורים ואסטרואידים באורך מיליוני
ק"מ .הכוכב הזה עומד לעבור ליד כדור הארץ,

הוא מגנטי מאד וכבר משפיע על כדור הארץ
וגורם לשינויים קיצוניים במזג האוויר ,למוות של
מיליארדי דגים בכל העולם בלי סיבה הנראית
לעין ולמדענים אין כל הסבר.
הכוכב גורם להמסת קרחונים בקוטב הצפוני
והדרומי ,מי האוקיינוסים עולים ועוד לפני שהוא
יעבור פה ,הוא כבר משפיע מאד על כדור
הארץ ,הוא גורם לגלי צונאמי ,התפרצויות של
הרי געש ,שריפות ענקיות ועוד הרבה אסונות-
טבע וכו' .וכמו שכתוב בנבואות הכוכב יהרוס
שני שליש של כדור הארץ ,אתם אפילו לא
יכולים לדמיין לעצמכם מה יהיה פה .והרשעים
שיודעים על הכוכב וההרס שהוא גורם פחדים
ממנו מאד והם יודעים כי כאשר כדור הארץ
יעבור בתוך הזנב שלו ,יפול כאן גשם של
מטאורים אסטרואידים במשקל של טונות והם
יהרסו ערים שלמות ,לכן הם גנבו כסף מכל
העולם כדי לבנות הבונקרים שלהם.
הכוכב הזה נשלח ע"י הקב"ה כדי לגמור עם
השקר ,לגמור עם השקר של הרשעים .הם בנו
בונקרים ענקיים הכי משוכללים עם כל
הצעצועים האלקטרוניים שיש ,ויש שם
טכנולוגיות שאנחנו אפילו לא יודעים את זה ,הם
יודעים איך לגדל אוכל בתוך הבונקרים
שנמצאים עמוק מתחת לאדמה.
יש להם בכל ארה"ב רשת של בונקרים
ענקיים המחוברים ביניהם בתעלות עם רכבות
מהירות שיכולים להגיע מצד אחד של היבשת
לצד השני בזמן קצר.
הכוכב נשלח לעזור לנו להאמין בקב"ה,
להיות איתו ולא לפחד ,מאד לא לפחד ,כי
ליהודים האמיתיים זה לא יעשה כלום .וגם לגוים
שמאמינים בקב"ה גם לא יעשה כלום .אבל
אנשים אחרים שלא עושים תשובה אני לא רוצה
לחשוב מה שיהיה איתם.
עם ישראל ,זה אמיתי ,זה אמיתי .אתם לא
רוצים לטעות ולא רוצים לפחד ,רוצים לחשוב
שאנחנו מפחידים אתכם .אני רק רוצה לעזור
לכם להציל את עצמכם .זה הכל .יותר אני לא
יכול .עם ישראל זה רק לטובתכם אני לא היחיד
שאומר את זה יש עוד אנשים שיודעים את זה
וזו עובדה וזה יהיה בעתיד הקרוב ,העתיד
הקרוב.
ש .דניאל ,אתה רוצה להגיד עוד כמה מילים על
עצרות תשובה עם שק ואפר ?
ת .אני מבקש מכם להשתדל ,כל היהודים ,עוד
מאד יחלקו שקים ,לא הכי נוח ללבוש.
כאשר היהודים היו בצרות הם היו מתפללים
עם זה כדי שירגישו צער .אנשים שאבדו
משפחות וכו' במלחמות וכו' ורצו לשבת ולבכות
עליהם אז הם היו לובשים שק .היו צדיקים שכל
הזמן היו הולכים עם שק חוץ משבת וחגים וכו'
כי זה סמל של אבל ,וגם לשים אפר על המצח
וזה שאנחנו נבכה ,נבכה על העבירות שלנו
וננקה את הנשמות שלנו ואז אפשר יהיה להציל
את עם ישראל.
כדאי פשוט לארגן אנשים ולבכות להתפלל
ולבכות על כל העבירות שלנו .אבל להיות
רציניים עם זה להיות אמיתי עם זה ולא לשקר
לעצמכם .את הקב"ה אי-אפשר לשקר כי הוא
יודע את הכל .ותצטערו תצטערו וה' יציל אתכם
בעזרת ה' .הבכי והתפילות שלכם על עם ישראל
יכולים להציל הרבה יהודים .כן ,הבכי שלכם
יכול להציל הרבה יהודים ,אבל את היהודי
הראשון שתצילו הוא יהיה עצמכם.
אין לי יותר מה להגיד עכשיו ,אני מקווה שזה
יעזור לכם .אני מברך את כל עם ישראל שנזכה
לקבל משיח צדקנו ברחמים ובשמחה וביחד.

הרשעים ינסו להכניס אותנו לעבדות
בנימין ,כ"א כסלו ,ה'תשפ"א 7/12/2020
אוי ,אוי ,אוי ,אני כבר לא יודע מה להגיד .דבר
אחד ברור  -העולם כמו שהכרנו אותו לפני שנה
כבר לא קיים .וכל יום אנחנו מתרחקים יותר
ויותר ממה שהיה .העולם כולו נהפך למקום
מפחיד .והפחד הוא לא רק במקומות של סכנה
כמו ג'ונגל איפה שיש חיות פראיות מסוכנות או
ערים גדולות שהסכנה בשכונות עוני קיימת

בגדול .כיום כל העולם ממש מסכן אותנו ,בין אם
אנו גרים במדבר או ליד הר געש או בעיר גדולה
ומודרנית או ליד מפלי מים יפים במיוחד ,לא
משנה איפה אנו גרים ,אנו בני האדם בסכנה.
הטבע פשוט השתגע .יש אסונות כמו צונאמי,
הרי געש שמתפרצים ,הוריקנים ענקיים,
הקטבים הצפוני והדרומי נמסים .האוקיינוסים
עולים על גדותיהם ועוד מעט החופים כמו
החופים המזרחי והמערבי של ארה"ב יעלמו וזה
רק חלק קטן של הסכנות .הסכנה הכי גדולה
באה מבני אדם .יש רשעים שרוצים להשתלט
על כל העולם .הרשעים האלה כבר דורי דורות
משתדלים עם כל כוחותיהם להפוך את העולם
להיות פרטי שלהם .ובדורנו לצערי הרב זה
נראה שהם מצליחים .כל העולם בבהלה ענקית
ממגפה שזה פרי דמיון של הרשעים המתפללים
לשטן.
אנחנו רואים ברור איך שהם בזמן קצר ביותר
הפכו את העולם שלנו לעולם המלא באנשים
שרק רוצים ליהנות מהחיים .מלא באנשים
שרוצים להרוויח מספיק כסף כדי לשלם בשביל
כל ההנאות שיכולים לקנות עם כסף .שום דבר
לא היה מעניין אותם חוץ מלעשות כייף ,ליהנות,
להשתולל עם כל החושים וליהנות מהחיים.
בנוסף לזה יש מעטים מאוד שחושבים על מה
ולמה קיים העולם הזה? בין אלה שחושבים על
זה ומתפללים לקב"ה הם היהודים ,בעיקר
היהודים שרוצים לחיות חיים של טהרה וקדושה
ולימוד תורה ולגדל את ילדיהם לתורה מצוות
ומעשים טובים .אבל הם מעטים אפילו בין
היהודים .הרוב הגדול לצערי מחפש את החיים
העקומים של הגויים.
ופתאום באה הקורונה ושינתה את כל העולם.
ברור שבעולם שדוחה בגדול את האמונה
בהקב"ה ,ברור שהיתה צריכה להיות רשעות
במידות ענקיות ,כי השטן שולט בינתיים בעולם
שקיים .אבל מאז שהרשעים מרגישים שהם
שולטים בעולם דווקא עכשיו יש הרבה שפתאום
מתעוררים ורואים שהרשעים משקרים להם .כל
המגפה הזו – זה שקר ויותר גרוע מזה הם
רוצחים אנשים בדם קר ומאשימים את המחלה
הזאת .ולא רק זה אלא שהם עושים כל מיני
דברים בשם המחלה לקצץ לנו את הדמוקרטיה
שרוב העולם המערבי מאוד שומר עליה .יש
בודדים שתופסים את זה ,אולי לא לגמרי אלא
רק באופן חלקי ,אבל מבינים שלוקחים להם
חופש ,ומכניסים אותם לעבדות .ואם הם לא
יקומו ויתנגדו בגדול הם יהיו עבדים לא פחות
מהכושים בדרום ארה"ב לפני מלחמת האחים
באמריקה ואפילו לא פחות מהיהודים שהיו
עבדים במצרים.
עם ישראל – אני מדבר אליכם כי אני יהודי
ואני בוכה כל הזמן עם שק על הגוף ואפר על
המצח .ואני לא יכול להפסיק לבכות כי התקרבנו
מאוד מאוד לזמן של המשיח ואנחנו כל כך
רחוקים מהאמת .אנו לא יודעים מה זה להיות
יהודי באמת ,אנחנו עוד מחזיקים חזק בזנב של
העגל הזהב ונותנים לו למשוך אותנו מחטא
לחטא עד שלא ישאר מאתנו כלום ,חס ושלום.
אני מזהיר אתכם ,החיים שהיו לנו קודם לא
יחזרו להיות כמו שהיו עד עכשיו ומי שלא קרוב
לקב"ה – לא ישרוד וזה בכל העולם לגמרי ,וכל
הרשעים בין אם הם נולדו יהודים או גויים –
יעלמו ולא יהיה זכר מהם.
עם ישראל – ה' ברא אותנו להיות העם
הפרטי שלו ,להיות חלק ממנו .עכשיו הגענו
לרגעים אחרונים של העולם כמו שהיה וזה יביא
אותנו למקום קדוש ,למציאות אחרת לגמרי .כל
הדברים העקומים ,דברים נגד התורה – לא
יהיו .מי שמשתוקק לזה – גם לא יהיה ,ישארו
אך ורק היהודים שמאמינים לקב"ה ולתורתו
ומשתדלים עם כל הלב שלהם לחיות כמו
שהקב"ה מכתיב לנו – רק כאלה ישרדו.
שוב אני רוצה להגיד – גם גוי שמאמין בקב"ה
וחי לפי התורה יכול לשרוד ,אבל יהיו מעט מאוד
כאלה .אני גם לא יודע כמה יהודים ישרדו ,כי
הרוב טובעים בכל הלוקסוס והגשמיות שרוצחים
את הנשמה היהודית הטהורה.
ברור שאנחנו בסוף העולם כמו שהכרנו
אותו .ואנחנו צריכים להחליט סופית – איפה

אנחנו רוצים להיות .כל הביידנים והטראמפים
שרצים להיות נשיאים – הכל שקר ,הם רק
בובות על חוטים של הרשעים שמאמינים בשטן.
אבל גם את השטן ה' ברא אותו ובשנייה אחת
ה' יכול לגמור את כל המאמינים בשטן וגם
השטן בעצמו יעלם.
עם ישראל ,אחרי חנוכה השנה הזאת תשפ"א
העולם ישתנה עוד יותר .הרשעים ינסו לקחת
את החופש שלנו ולהכניס אותנו לעבדות .כסף
לא יהיה שווה כלום .ויש את מחנות הריכוז בכל
העולם בשביל המתנגדים לשקר הגדול .כדור
הארץ יהיה פגוע מאוד קשה ובסופו של דבר
הרשעים יעלמו בכלל מהמציאות.
עם ישראל – אני מתחנן – תחזרו לקב"ה,
תחזרו כל עוד יש זמן ,אל תפחדו מהרשעים.
תהיו אך ורק איתו עם הקב"ה שהוא הכל יכול
ואין עוד מלבדו.
כל מה שכתוב בנבואות – קורה עכשיו .אין ספק
שזו אמת .הקב"ה – הוא אמת .ואם אנחנו
רוצים את השקר אז לא יהיה לנו מקום בעולם
של הקב"ה שהוא הכל יכול!
אני מבקש מכל יהודי אמיתי – להתאסף ולשבת
על הרצפה עם שק על הגוף ואפר על המצח –
ולעשות תשובה מתוך בכי רב עד שמרגישים
שהלב מתפוצץ! ואם אתם מקבלים עול מלכות
שמים באמת אז לא יהיה דבר בעולם שיכול
לעשות רע ליהודי או ליהודייה האלה.
עם ישראל אל תשכחו ,ה' ברא אותנו ואוהב
אותנו יותר מכל עם אחר שברא והוא רוצה
שכולנו נגיע לבית המקדש השלישי ומעבר לזה
– לנצח נצחים יחד איתו והוא בוכה על כל
היהודים שמבזבזים את החיים שלהם על שקר
גמור .אוי אוי אוי ,הקב"ה תסלח לנו ,תמחל לנו,
כי אנחנו לא יודעים מה שאנחנו עושים,
התבלבלנו ,אבל עכשיו אנחנו נהיה אתך לתמיד.

כל החיסונים באים לשעבד אותנו
דניאל ,כ"ב כסלו ,ה'תשפ"א 8/12/2020
אבא ,אני מאד מודאג ,מאד מודאג .אמנם אסור
לדאוג כי ה' יודע מה שהוא עושה ,אבל פשוט
כואב לי הלב ,כואב לי הלב אבא על מי שיקבל
את החיסון .הוא מסכן את עצמו .כאילו שיש
כביכול כמה חברות שמייצרות את זה כדי שזה
יראה יותר אמין ,אבל בעצם כל החיסונים באים
לשעבד אותנו וגרוע מזה.
כבר מאז נפוליאון הרשעים ניסו להשתלט על
העולם ,אך ללא הצלחה .לא הייתה להם
הטכנולוגיה ,אך כיום יש להם את כל הכלים –
מחשבים ,תקשורת וכו' .הם הגיעו לרמה
טכנולוגית מאד גבוהה והם מאמינים שהם
יכולים להשתלט על כל העולם .יש להם
טכנולוגיה וידע שאין לנו מושג בזה.
לדוגמא בתחום התרופות ,הם יודעים את
התרופה למחלה הידועה לא עלינו אך הם לא
מגלים את זה .הם עושים טונות של כספים על
הסבל של מיליוני אנשים .לא אכפת להם ואין
להם בכלל רגש לבני אדם .הם כל כך רשעים
שהם כבר כמו רובוטים בלי רגש ,ומה שמבדיל
בינם לבין רובוט זה שיש להם תשוקות שהם
שייכים לשטן .הם פיתחו לעצמם תרופה למחלה
הזאת אבל לא לעמים וזו רק דוגמא אחת.
אנשים היו יכולים להירפא לגמרי מהמחלה
הזו ,אבל זה לא מה שהם רוצים הם מרוויחים
הרבה מאד על סבלם של בני האדם.
יש לנו עסק רוצחים יותר מכל הרוצחים בכל
ההיסטוריה בלי לב בלי שכל בלי מצפון ,הם לא
עושים חשבון לאף אחד .הרשעות כל-כך גדולה
בגלל שהם עובדים עם השטן וזה לא מהיום זה
מלפחות אלף שנה.
כאשר ארה"ב הוקמה הם הסתלקו מאנגליה
ובנו מדינה משלהם .דרך אגב כל האבות
שהקימו את ארה"ב הם כולם היו מסדר עולמי
חדש .קראו לזה בכל מיני שמות אבל זה מה
שזה היה .הרשעים האלה שולטים על כמעט כל
העולם וה' נותן להם להגיע למקסימום שלהם
ואז יפלו.
אבל אבא הסגר הזה שעומד להיות יהיו

מצבים אחרי זה אחרי חנוכה בחנוכה זה גם
יהיה קשה סגר בלילה סגר בלילה זה בשביל
להפריע מאד לחרדים עם ההדלקות ומסיבות
ושמחה רוצים שכל משפחה יהיה לבד בבית זה
יהיה מאד קשה אבל זה התחלה של סגר יותר
חזק זה לא יהיה פשוט .רק מה ,אני מרגיש
שבכל אופן יש איזה נקודה של חולשה של כל
העסק הזה שה' כבר התחיל את הנפילה שלהם
אבל עוד לא הם צריכים עוד לעלות יותר ויותר
ואז הוא יפיל אותם
שאלות ותשובות
ש .ה' יפיל אותם ע"י כוכב השביט?
ת .ככה זה נראה .אבל זה לא יספיק ,אנחנו
צריכים לעשות תשובה ואם נעשה תשובה אז
יהיה הרבה יותר קל לנו הם לא יוכלו לעשות לנו
רע .אנחנו חייבים להיות עם הקב"ה ולא לפחד
מהם ,לעשות מה שאנחנו יודעים שה' רוצה
מאתנו זה מה שצריכים .לא לפחד רק לעשות
מה שה' אמר לנו לעשות אם זה בתפילה אם זה
בכל דבר בכל דבר ,אם הילדים לא הולכים לבית
הספר אין דבר אולי זה יותר טוב ,צריכים ללמד
אותם בבית ,האבות צריכים ללמד את הבנים וזו
העבודה שלנו ,יותר טובה מרוב בתי הספר,
החדרים והישיבות של היום .זה יותר קרוב לה'
אם האבא מלמד ,אם האמא מלמדת נותנים
להם מה לעשות ,מלמדים אותם להיות בני אדם
יהודים כמו שצריך ונותנים להם אהבה.
יהיה בעיות קשות של כסף יהיה בלבול גדול
אבל לא לתת להם להפיל את האמונה והביטחון
שלנו אפילו אם הכל נראה אבוד אסור לנו לאבד
כהוא זה מהרמה הרוחנית הגבוהה של הקרבה
לקב"ה.
הם לא יכולים להילחם נגד הקב"ה הוא נותן
להם עכשיו להגיע לשיא השיאים שלהם ואז בלי
בעיות בלי להתאמץ הוא יפיל את כל הרשעים
עם כל הטכנולוגיות שלהם עם כל השטויות
שלהם .מכל הרשעות שלהם לא ישאר אפילו
גרגיר מהם אבל לפני שילכו לפני שימותו יצטרכו
להגיד טעינו
אני יודע אבא שעומד להיות מעכשיו מאד
קשה ,כמו שאמרתי קודם )המסר בקורונה (1
שתהיה אולי קצת רגיעה בחנוכה אבל אח"כ
יתחיל את הקושי הגדול יותר ,לא לפחד! לא
לפחד!
בני-ישראל שיצאו ממצרים היה להם רק איזה
חתיכה קטנה של בצק ,הם אכלו את הבצק הזה
משך שלושים יום ,הם לא היו חלשים ,הם היו
חזקים זה מילא אותם .אח"כ היה מן ובאר מרים
וכו' .ה' לוקח אותנו כאילו מהעולם הזה מעלה
אותנו לאט לאט לעולם של בטחון בה' עולם
יותר שמימי עולם יותר טוב ,הרבה יותר טוב ,אז
אנחנו צריכים סבלנות ,אמונה ובטחון בקב"ה
ולא ללכת נגד התורה בשום פנים ואופן ,זה
הרבה יותר מסוכן מאשר הסכנה שהם מאיימים
עלינו .עם ישראל אנחנו בסוף ,ה' יציל את כל
היהודים הנאמנים לו ,הנאמנים האמיתיים.
אחרים לא ישרדו רק הנאמנים לו אפילו גוי אבל
העיקר שיהיה נאמן לקב"ה.
מי שמבין מה שאני כותב ידע שהוא יהודי אמיתי
בנימין ,כ"ב כסלו ה'תשפ"א 8/12/2020
עם ישראל – זה אני שוב בנימין גולדן בחור
אוטיסט שעם כל הלב שלי ,עם כל המהות שלי
אני רוצה שעם ישראל ינצח ,ינצח במלחמה נגד
היצר הרע נגד השטן.
אנחנו עכשיו נכנסים לחלק יותר מתקדם של
התוכנית של הרשעים שרוצים להשתלט על כל
העולם .הם עושים צחוק מאתנו עם הקורונה.
מתנהגים אלינו ולכל העולם כאילו שאנחנו
מפגרים ,לא מבינים ,סתומים.
אומנם אני באמת אוטיסט ,אבל אני מאוד
אינטליגנטי ,אני מאוד קרוב לה' ,אני מכיר טוב
את עם ישראל ואני יודע שלעם ישראל יש כח
אדיר ,כח שמימי ויש לנו את הכח הזה ,כי אנחנו
אהובים של הקב"ה והקב"ה נתן לנו על הר סיני
כשאמרנו "נעשה ונשמע" ,חיים נצחיים .רק
העם שלנו נבחר לעלות ולעלות ולעלות רוחני
ולהגיע למצב שקוראים לזה נצח נצחים ,אבל
עד שנגיע לשם ,למצב הזה נצטרך להוכיח את

עצמינו כלפי שמים .נצטרך להראות ברור
לקב"ה שאנחנו באמת איתו ועם תורתו לגמרי.
וכדי לעשות את זה ,אנחנו ,עם ישראל ,נצטרך
לעשות בדק בית ,לעשות חשבון איפה אנחנו
עומדים ברגע זה בקשר שלנו עם האמת שזה
הקב"ה.
הרשעים מתכננים כבר הרבה שנים איך
להשתלט על היהודים .ומאחר שהם עובדים עם
השטן הם יודעים ברור שהקב"ה ברא גם את
השטן .אבל הם בטוחים שהשטן עצמו יכול ,חס
ושלום ,לגרום לקב"ה לא לרצות את העם שלו.
זה ברור שהרוב הגדול של עם ישראל עכשיו לא
עם הקב"ה ורק קבוצה לא גדולה יחסית – כן עם
הקב"ה ,אבל בעתיד השטן יעלם .הקב"ה בעצמו
יגמור אותו ,הוא כבר לא יהיה השטן ,הוא יהיה
משהו אחר .בסך הכל הוא שירת את הקב"ה
בנאמנות ,כי תמיד כשהוא שלט על עם ישראל
הוא עשה את רצון ה' .הוא היה שליח של ה'
לבחון אותם ,הוא ניסה להוריד את הדורות
האחרונים של היהודים ולהפריד ביניהם לבין
הקב"ה .היהודים היו צריכים לדחות אותו ולהגיד
לו "לא" ולא לתת לשטן למשוך אותם לעברות.
זה המבחן לעם ישראל .אבל הוא לא הצליח עם
כל היהודים ,ברוך ה' ,ובגלל זה אני יודע
שבשלב מסוים עם ישראל האמיתי יחזור לגמרי
לקב"ה וילחם נגד הגוים שרוצים למחוק את
האמת מהעולם והאמת היא  -הקב"ה ותורתו.
עם ישראל ,עם ישראל – אני מדבר אליכם עם
דמעות בעיניים ויושב עם שק על גוף ועם אפר
על המצח .אני מתפלל עליכם שתחזרו
בתשובה ,כי רק זה יכול להציל אתכם
מהרשעים שחולמים ומשתדלים לאורך כל
ההיסטוריה למחוק את עם ישראל מהעבר הווה
ועתיד .הם יודעים שהקב"ה ברא את היהודים
להיות העם האישי שלו ,העם הנבחר שלו ,וזה
מה שמרגיז את כולם .למה דווקא היהודים .אבל
אנחנו הכי קרובים לקב"ה .אנחנו אהובים ע"י
הקב"ה ואף אחד לא יוכל לגמור אותנו ,רק
הקב"ה ,ח"ו.
הרשעים פה במדינת ישראל ובכל העולם הם
אותם הרשעים .שיש להם כמה שמות כמו
האילומינטי ,הסדר העולמי החדש ,אבירי מלטה
וכו' .אבל אין לנו מה לפחד עם ישראל ,כי ה'
איתנו .וכל זמן שאנחנו עם ה' ,הם לא יכולים
לעשות לנו כלום.
עם ישראל – זו האפשרות האחרונה שלנו
להוכיח את עצמינו ואת נאמנותנו לה' .אל
תדאגו ואל תפחדו כי מי שיהיה חזק נגד
הרשעות – ינצח ויחיה.
עם ישראל אנחנו מתקרבים במהירות לסוף
הגלות ולהתחלה של הגאולה השלמה  -זה יהיה
קשה ,לא יהיה קל .לפנינו  -ירידה של ערך
הכסף כמעט לאפס .בעתיד יהיה חוסר אוכל
בכל העולם בגלל האסונות טבע הגדולים שכבר
פוגעים בכדור הארץ .ויהיה שינוי ענק במראה
החיצוני ובמצב הפנימי של כדור הארץ בגלל
המיני שמש עם שבעה כוכבי לכת שמסתובבים
סביבו שהוא מאוד מגנטי .ובגלל זה הוא סוחב
איתו שני זנבות של אסטרואידים ומטאורים וזה
שעושה משיכה מגנטית על כדור הארץ ומחמם
את כדור הארץ וגורם להמסת הקטבים הצפוני
והדרומי ,וזה ממלא את כל האוקיינוסים ,ויש
מציאות שבעתיד הקרוב החוף המערבי
והמזרחי של ארה"ב כולל פלורידה כמעט לא
ישאר מהם כלום בגלל המים שעולים.
עם ישראל אני לא רוצה להפחיד אתכם אבל
יהודים שבאמת רוצים את הגאולה כבר ושנמאס
להם מהשקר הענק שהשתלט על העולם .הם
נאמנים לה' ומחכים לגאולה אפילו שכיום זה
מסוכן מאוד .הם מאמינים שעם האמונה ובטחון
בה' שלהם ושמירת מצוותיהם ובעיקר אהבת ד'
שלהם הם יחד עם משפחותיהם ישרדו .יהודים
אתם חייבים לדעת שהנשק הגדול שלנו נגד
הרשעים שרוצים להפריד בינינו לקב"ה ,זה
האמונה ובטחון ואהבתנו לקב"ה – זה יציל
אותנו ואת המשפחות שלנו.
עם ישראל תעזבו את השקר של העולם הזה,
את המשחקים והכיפיים שמקלקלים אותנו
אפילו שיחד עם זה אנחנו שומרים מצוות .יהודי
אמיתי נגעל מכייף כזה .הוא רוצה משהו אמיתי,

משהו נקי ,משהו לפי התורה הקדושה ולא את
כל השקר של העולם הזה .השקר שבדורנו
הגיע לשיא הטמטום ואפילו האוכל שלנו מסוכן
לנו ,והשתייה שלנו מסוכנת לנו – אבל היום זה
נקרא כייף.
עם ישראל אנחנו חייבים לחזור לאמת ,וזה
שהעולם ,או יותר נכון החיים האמיתיים הם אך
ורק הקרבה הרוחנית והגשמית להקב"ה .וכל
השטויות שיש עכשיו בעולמנו חייבים להימחק,
כי זה עושה מחלה רוחנית שלא רק הורגת את
הגוף אלא גם מוחקת את הנשמה אם לא דוחים
את זה.
עם ישראל הרשעים ישחקו איתנו משחקים
מסוכנים ומפחידים בעתיד הקרוב ,אבל אסור
לנו לפחד מהם.
צריך רק להחזיק חזק בקב"ה ובתורתו .אנחנו
חייבים לרצות עם כל מהותנו להיות אך ורק עם
הקב"ה ,נאמנים אליו עד הסוף .היהודים של
הדור הזה נפלו הכי נמוך .מאז חטא אדם
הראשון לא היה עד עכשיו דור יותר נמוך ,יותר
שטחי ,יותר מבולבל מדורינו .הדור שלנו לרוב
רוצה את השקר ,את ההנאות של העולם הזה.
אפילו שהם כאילו שומרי מצוות .אבל היהודים
שיתעוררו לאמת ויבינו  -שאין עוד מלבדו  -הם
ינצלו והשאר  -יעלמו .אין מקום לשקר בעולם
הבא שם יש רק אמת.
עם ישראל לא לפחד .נכון שזה מאוד לא פשוט
לעבור את העתיד הקשה שיהיה לנו לפני
הגאולה השלמה ,אבל מי שמבין מה שכתבתי
ידע שהוא יהודי אמיתי .יהודי שרוצה יותר מכל
דבר להגיע לבית המקדש השלישי ,להקריב
קורבנות .והוא ירצה לעזוב את השקר ולחיות
קרוב לקב"ה שהוא לגמרי אמת .הוא ינצל.
אני יושב ובוכה על כל עם ישראל שהרוב כרגע
לא מבינים מה מצבם האמיתי .אני יודע שכל
מה שאני רוצה בשביל עם ישראל ובשביל עצמי
זה להיות לנצח ,צמוד לבורא עולם וזה יהיה
התענוג הכי גדול שלא יגמר אף פעם.
עם ישראל בעתיד הקרוב – יהיה לנו מבחן
אחרי מבחן ,כדי לראות מי עם האמת ומי עם
השקר .עכשיו אנחנו צריכים שתהיה לנו החלטה
ברורה איפה אנחנו רוצים להיות.
אני מתפלל על כל עם ישראל ,שעם כל הלב
שכל יהודי עם כל הלב יבחר להיות עם ה' עם
בורא עולם לנצח נצחים.

רוב העולם יהיה מתחת למים
דניאל ,כ"ט כסלו התשפ"א 15/12/2020
אבא ,אוי אבא ,איזה עולם אנחנו חיים .אני לא
ראיתי סרטים אבל זה בטח משהו כמו סרט,
סרט בלהות .כזה רשע מאורגן ,אני לא יכול
להאמין עד כדי כך?
אם אנחנו נסתכל בהיסטוריה ,רק מתי
שהרומאים נכנסו לירושלים ,באיזה אכזריות הם
רצחו יהודים .אז היה כבר דבר כזה בעולם ,אבל
עכשיו זה יותר גרוע ,כי עכשיו אין להם בכלל לא
שכל ולא רגש בכלל .פעם רצחו ,אבל עכשיו הם
כמו רובוטים שעושים מה שאומרים להם .אין
להם חרב ואין להם רובה – יש להם זריקה! וזה
לא פעם ראשונה שעושים את זה ,רק לא כל כך
בגדול.
הם שיכורים על ההצלחות שלהם ,הם רצחו
כל כך הרבה אנשים במקומות כמו אפריקה,
גרמו לעקרות להרבה הרבה נשים כי שיקרו
להם מה החיסון שהם נותנים להם ,זה היה
שקר!
הרשעות היום היא מתוכננת ע"י אנשים
שרוצים לשלוט ,אבל הם גם סדיסטים .מה
שהולך היום פשוט מפחיד ,אני דניאל לא רוצה
בשום פנים ואופן את הזריקה שלהם ,בשום
פנים ואופן! יש המון הוכחות שאי-אפשר לסמוך
בכלל על ה) FDA-ארגון המזון והתרופות
האמריקאי( והבדיקות שהם עושים.
אתם יודעים כמה אנשים מתים מהמחלה
הידועה? אני לא רוצה להגיד את שמה ,זה
משהו מחריד .למה זה כ"כ מחריד? – כי כבר
לפני שנים גילו הרבה אנשים איך לרפא חולים
מהמחלה הזאת ,בלי להרוס להם את הגוף ובלי
להרוס להם את החיים ובלי להרוג אותם ,אבל

בשיטות שונות הפסיקו את הפעילות שלהם כי
יש להם תכניות ,הם נהנים להרוג אנשים בדם
קר ולהרוויח על זה בגדול .זה דורש אומץ ללכת
נגדם כי הם שולטים והם שולטים בצורה
מפחידה .הרשעים שולטים עם הפחד שהם
יוצרים ע"י מצב שהוא שקר .הם מפחידים את
האנשים ואני רק לא מבין איך רוב הרופאים
הולכים איתם!
עם ישראל ,אנחנו עוברים למצב אחר לגמרי.
הרשעים חושפים ומגלים את הרשעות שלהם.
לא כולם מבינים את זה ,לא כולם רוצים להבין
את זה .אפילו אחרי שזה יהיה ברור הם לא ירצו
להבין את זה .אבל עם ישראל זה הכל שקר,
ומה אתנו מה עם עם-ישראל? יש לנו את
החיסון הכי טוב שזה האמונה והביטחון שלנו
בקב"ה .כי הוא בשנייה אחת יכול לגמור אותם,
אבל הוא לא גומר אותם כי עכשיו אנחנו במבחן,
אנחנו במבחן גדול .ולא לשכוח שהעולם הזה
השתנה לגמרי ,דרך החיים שהייתה עד היום
נגמרה .אנחנו הגענו מאד קרוב לגאולה
השלימה ,ובגלל זה אנחנו עוברים מתלות
מסוימת בבני אדם לביטחון מלא בקב"ה ,להיות
יהודי אמיתי.
אנחנו לא צריכים לקחת את החיסונים שלהם
שיש בהם סימן הגדול ביותר .כדי להיות בריאים
ושמחים ושלמים אנחנו צריכים להיות מאה אחוז
אך ורק עם הקב"ה ולעשות מה שהוא אומר.
ואנחנו יודעים מה שהוא אומר דרך התורה וכל
ספרי הקודש שיצאו מהתורה ע"י ת"ח ורבנים
גדולים .מה שמפחיד אותי היום זה שיש רבנים
שמפחדים מהקורונה וזה מפחיד אותי .הם
מפחדים להגיד לקהילות להם לא לקחת את
החיסון.
עם ישראל ,אנחנו צריכים בטחון בה' ,בטחון
עד הסוף ,בטחון ממש עד הסוף.
עוד דבר שאני רוצה שיהיה ברור  -יהודי,
אפשר לפחד מחטא אפשר לפחד מהרצונות
שלנו לעשות חטאים ,אבל אם אנחנו עם ה'
ואנחנו מתגברים אז ה' יהיה אתנו .יהודי שנולד
יהודי ,חזר בתשובה ורוצה להיות בסדר ,רוצה
לחיות כמו שהתורה מכתיבה לנו – אין לו מה
לפחד.
עוד דבר ,לא לפחד מהמוות! לא לפחד! לא
לפחד מהרשעים ,הם לא יכולים לעשות לנו
כלום ,אפילו אם הם הורגים אותנו ,אנחנו לא
מתים ,אנחנו פשוט עוברים למקום אחר .אם זה
קשה ליהודי להאמין שיש מקום אחר כי הדבר
הכי מפחיד במוות זה לחשוב שאנחנו פשוט
נעלמים ולא קיימים יותר ,או אם יש לנו עבירות
קשות אז מפחדים מעונש .אבל אנחנו לא
נעלמים ,הנשמות שלנו שהיו בהר סיני ,כל
הנשמות של כל היהודים היו בהר סיני .ה' לא
יוותר על אף-אחת מהנשמות האלה .הוא יכריח
אותם לעשות תשובה ואנחנו נעשה תשובה.
ואנחנו צריכים מהרגע הזה להיות מוכנים לזה,
כי זה העתיד שלנו.
העולם הזה ייהרס ,שני שליש העולם ייהרס,
אחד מאד קשה ,אחד קשה מספיק עוד ,והחלק
של ירושלים וישראל לא יעלם .זה כתוב
בנבואות ,אין מה להגיד כן או לא ,זו עובדה ,זה
מה שכתוב בנבואות .ארץ ישראל וירושלים לא
יהרסו ,הם ישארו שלמות ורוב העולם יהיה
מתחת למים .ארץ ישראל תראה כאילו שהיא
צפה על פני המים ,וירושלים תהיה גבוהה מאד
שכולם יכולים לראות אותה .ירושלים היא לא רק
עיר ,היא משהו נצחי .אנחנו ,הנשמות היהודיות
שהיו בהר-סיני נכנס לבית המקדש השלישי
ומשם נמשיך לנצח עם הקב"ה.
החיים מהרגע הזה משתנים ,הם כבר
השתנו ,אבל בגדול אחרי חנוכה כל החיים שלנו
ישתנו ,ואנחנו לא רוצים להיות קשורים לעולם
הזה עם כל הרצח וכל המלחמות וכל הדברים
הכי הכי קשים .אנחנו רוצים להיות קשורים
לקב"ה בלבד ,הוא הביא אותנו לנקודה הזאת כי
הוא רצה שנחזור בתשובה .ומי שלא חוזר
בתשובה ,ומי שמתנגד ,אז כנראה שהנשמה
שלו לא היה בהר סיני .אבל מי שעם הקב"ה ,מי
שמבין מה שאני מדבר ,הוא חייב להיות יהודי
או יהודיה.

אין ספק שאנחנו חייבים להיות חזקים ולא
לשמוע מה שהשקרנים מדברים ,כי יש סיכוי
ענק כי מה שידברו ומה שיגידו זה שקר .אבל
אם במקום זה אנחנו נלך לתורה הקדושה שלנו,
כל הספרי קדושה – שם נמצא את התשובה,
שם נמצא את הריפוי ,שם נמצא את הגאולה
השלימה .ולא עם הרופאים ,ולא עם ראשי
המדינות ,ולא עם הצבא ולא עם כלום .רק עם
הקב"ה ,רק איתו.
וגם לא נישען על דברים שבני אדם בנו ,זה
ייעלם ,אנחנו נחזיק חזק בהקב"ה ותורתו וכל
מה שיוצא מזה ,כל הקדושה ,ונעלה ונעלה
ונעלה .לא רק זה ,בסופו של דבר יהיה לנו
הרבה יותר קל .ומי שחי עם השקר ,אין ספק
שבסופו של דבר הבן אדם יסבול מאד וייעלם.
עם ישראל חי עד בלי די ,ימשיך לנצח נצחים
ואנחנו נלך לנצח נצחים אך ורק עם הקב"ה.
שאלות ותשובות
ש .מה אתה אומר על הג'י  5דניאל ?
ת .אבא ,לא לפחד ,נכון הג'י  5הוא מפחיד ,ויש
להם דברים אחרים שהם עוד יותר מפחידים.
זה מעניין איך שהם מגלים עכשיו את כל
הדברים האלה פתאום להפחיד את כולם או
להשתלט על כולם ,מזה צריך לפחד .הם רוצים
להשתלט עלינו ,הג'י  5מקסימום יהרוג אותנו,
אבל יותר גרוע הג'י  5יכול להפוך אותנו
לזומביס ,שיהפוך את האנשים לאנשים בלי שכל
שעושים רק מה שאומרים להם ולא משנה מה.
ומאחר שהם כולם עקומים ,אוי וי לנו מה שהם
יכולים לדרוש מאתנו.
אבל אבא לא לפחד ,ה' לא יתן ,ה' יציל את
היהודים האמיתיים .יש רק תנאי אחד -
שהיהודי יעשה תשובה ,שיהיו לו זכויות .סתם
להציל מישהו בלי זכויות ,מישהו שיכול לעשות
בסופו של דבר עוד רע לעם ישראל? צריכים
אנשים עם זכויות .הגיע הזמן עכשיו לעשות
תשובה.
הנה דוגמא למה שהרשעים מתכננים  -אמרו
ברדיו ,שלחו מישהו ככה לזרוק את הרעיון שלא
צריכים להתחתן לפחות עוד שנה .למה? כי יש
יותר מידי התקהלות ,יותר מדי צפוף .הם
רשעים עד הסוף הם רוצים להרוס את הדבר
הכי קדוש וזה הנישואין .הנישואין שגבר ואשה
מתחתנים זה קודש הקודשים ,ואחרי שהם
התחתנו אז הם לא זוג הם שלישיה ,כי הקב"ה
גם שייך לנישואין שלהם.
אבא ,רואים שהם עקומים ,רשעים! והם
חושבים שה' יתן להם לעשות את כל הדברים
האלה ,אבל בסוף ה' יגמור אותם .אבל הם לא
יסגרו את העיניים ,הם לא ימותו ,הם לא יעלמו -
עד שהם יתפסו שה' הוא הכל יכול ואין עוד
מלבדו ,ואז ירגישו מה זה רע רע רע .לא יעזור
להם אבא ה' ימחוק אותם.
אבא ,יש לנו את הקב"ה והוא הכל יכול ,אל
תיתן להם להפחיד אותנו ,מקסימום שהם
יכולים לעשות זה להרוג אותנו ,אבל ה' יקים
אותנו מהמוות ויחזיר אותנו לבית המקדש .אין
מה לפחד מהרשעים ,ה' נותן להם עכשיו את
הכח לשלוט כדי שיהיו כ"כ בטוחים בעצמם ,ואז
הוא יתן להם מכות שאי-אפשר לתאר ,הם לא
יבינו מה זה ,מה קורה פה ,ולפני שימותו בצורה
קשה ביותר ,הם יצטרכו לתפוס שאין עוד
מלבדו .זהו.
ש .יש פרסום ותמונות עם ביבי שבא בכבודו
ובעצמו לעשות קבלת פנים למטוס עם החיסונים
שהגיע מגרמניה ובגרמניה עצמה לא נותנים את
החיסונים האלה ,הם שולחים את החיסון
עבורנו .מעניין לא?
ת .מעניין מאד .לא משנה מה התכניות שלהם,
הם יפלו בסוף ,הם יפלו חזק והיהודים יהיו
בשמחה רבה.
ש .לאחרונה עושים שטיפת מוח בתיקשורת
לעשות חיסונים והציבור החרדי עומד בתור
לקבל את החיסון .כמו כן קראתי על סקר
המראה כי רק  20%מהחרדים מסכימים לקבל
את החיסון .מה דעתך?
ת .אני לא יודע אפילו אם  20%יסכימו ,אולי,
וזה סתם שטויות מה שהם מפרסמים .ודאי
וודאי שרוב החרדים לא מוכנים ,יש רבנים

שמפחדים להגיד לא לקחת אבל הם יגידו לא
לקחת כי בסופו של דבר הם יודעים שיש בעיה
עם החיסונים.
רק אחרי תקופה יתחילו הבעיות וזה לא יהיה
פשוט ,ויתחילו לראות את התוצאות ואלה שלא
קבלו יגידו ברוך ה' שלא לקחתי.
הם לא מתקדמים כמו שהם תכננו בסך הכל
ויכול להיות שהכוכב יבוא קודם ויהיה בלגן .אני
יודע רק דבר אחד ברגע זה לא לקבל את
החיסון כי זה לא חיסון זה רק רעל .ה' ישמור.

ברור שהחיסון הוא סם המוות
דניאל ,ז' טבת ה'תשפ"א

22/12/2020

אני יושב וחושב מה יהיה אתנו? אנשים כ"כ
מבולבלים ,כאב לי הלב ששמעתי כי כמה רבנים
כביכול אומרים לקחת את החיסון .כל בנאדם
עם הגיון הכי קטן יכול לראות איך הם יצרו את
החיסונים ואיך הם בונים את עלילות הקורונה,
על הקורונה ,קורונה א' ועכשיו קורונה ב' והם
אומרים שהוא תוקף את אנגליה לא רק את
אנגליה ,הוא כבר בכל אירופה .זה כמו תסריט
של סרט הוליוודי שמראה איך הם מסדרים את
כל העולם ,איך הם משקרים לכל העולם .ויש
להם מומחים או שחקנים או אנשים שפשוט
רועדים מפחד ומוכנים לשקר ,שקר שהוא כל-כך
מסוכן לאנושות.
אני ידעתי כי לפני שמשיח מתגלה ואפילו
אחרי יהיה עולם מלא שקר ,אבל השקר לא
התחיל עכשיו ,זה התחיל מזמן ,הרשעים
העבירו את זה מדור לדור עד שהגענו לדור הזה
שפשוט קשה להאמין שהדור ירד כל כך נמוך,
אבל כתוב בנבואות שכך יהיה.
ועכשיו אנחנו חיים את זה .אבא ,יש אנשים
שיסכימו איתי ,אבל הרוב לא ,כי הם רוצה
לחזור לחיים שהיו ,אבל הם לא יחזרו כי הם היו
נגד התורה של הקב"ה וכל הגשמיות המיותרת
הזו הרסה את העולם רוחנית וגשמית.
ה FDA-שכאילו נתנו אישור לחיסון ,ידוע כלא
אמין במיוחד ,ובכלל הרפואה המודרנית שכל
הזמן נותנת לעצמה טפיחה על השכם כמה
שהם חשובים וטובים ומתקדמים וכמה שהעולם
לא יכול בלעדיהם להציל אנשים מכל מיני
מחלות כמו שהם עושים את זה ,אבל האמת
היא שהם רוצחים יותר אנשים מאשר הם
מרפאים .ולכן האויב הגדול של הרפואה
המודרנית היא הרפואה האלטרנטיבית .ולא
רופא אחד ,מצאו אותו מת ,רצח! מת בגלל
שהוא מצא שדברים פשוטים גם יכולים להבריא
אנשים .וגם עכשיו הם נלחמו נגד רופאים
שהצליחו מאד עם תרופות פשוטות ,וויטמינים
ומינרלים לרפא את הקורונה תוך כמה ימים.
אבא ,מה אפשר להגיד? עם ישראל ,תפתחו
את העיניים! תבינו באיזה עולם אתם חיים תדעו
יש לנו ה' אחד ,יש לנו בורא עולם אחד ועוד
מעט לא נצטרך את הרפואות של בני האדם,
נתרפא מכל מחלה כי ה' ירפא אותנו .ולמעשה
הוא כן מרפא אותנו .אם בן אדם מת מאיזו
מחלה שלא נדע ,הוא מת בגלל שהגיע הזמן
שימות .אנחנו רואים שהוא מת בגלל מחלה,
אבל זה פשוט היה הסוף של התיקון שלו.
אבל פעם לא מתו ככה ,כאשר בני ישראל
הלכו במדבר ,חפרו את הקברים נשכבו בתוכם
ועד הבקר הם היו בעולם הבא בלי לפחד בלי
להתלונן .וזו היתה התרופה שלהם כדי להגיע
לעולם הבא בגלל העבירות שלהם .עכשיו אין
לנו את הרמה הזאת אבל ברור דבר אחד -
בעתיד הקרוב כל הטכנולוגיות יפלו ,החשמל
שכל החיים שלנו תלויים בזה לא יעבוד ,אנשים
בכל העולם ישתגעו ,ורק הנאמנים לקב"ה עם
בטחון מלא מאה אחוז בקב"ה ישרדו.
בדור שלנו יש עדיין כל-כך הרבה רע
שמסתובב ,כ"כ הרבה דברים עקומים נגד
התורה שאי-אפשר להיות לגמרי לגמרי נקי אבל
הקב"ה מרפא את הצדיקים שלו לפני שמגיעים
לעוה"ב ,הם עושים תשובה ומתרפאים מכל
המחלות הרוחניות ומכל המחלות שבאים משקר
או מעשים לא כל כך טובים ,הכל מתרפא! אבל
מי שנשאר פה בעולם הזה ולא נהפך לנאמן
לקב"ה ותורתו אין לו סיכוי! אין לו סיכוי!

עם ישראל ,ה' פשוט הורס את כל השקר,
הוליווד נהרסת ,בקושי מייצרים סרטים,
דיסנילנד ,יוניברסאל-סטודיו וכל הג'אנק ,השקר
לא קיים כבר ,סגור ,אולי בפלורידה פתוח עוד,
אבל גם זה ייסגר ,פלורידה בכלל תעלם מתחת
למים.
עם ישראל ,התרופה הפשוטה היא לחזור
לקב"ה עם כל הלב ,עם כל המהות שלנו ,להבין
שאין עוד מלבדו ,אם אנחנו רוצים באמת
להבריא מכל המחלות ולחיות לנצח נצחים,
אנחנו צריכים להיות נאמנים מאה אחוז לקב"ה
ותורתו וזו התרופה היחידה אין תרופה אחרת!
ה' ברא אותנו ,הוא ברא את העולם ,את כדור
הארץ ,הוא ברא את הרשעים ואת הצדיקים ואת
הבינוניים ואת כולם ,את כל החיות ואת הכל,
הוא יגמור את כל הרשעים ,כולם יפלו לא יהיה
אחד שיישאר ולפני שהם הולכים מהעולם הזה
הם יהללו את הקב"ה ,אבל זה יהיה מאוחר
בשבילם .הם לא יוכלו לחזור בתשובה ,הרשעות
שלהם כ"כ גדולה ,הם לא יוכלו לחזור בתשובה.
עם ישראל ,אתם עוד יכולים לחזור בתשובה,
יש הרבה רשעים שנולדו יהודים והם שייכים
לרשעים ,אני לא מאמין שיש להם באמת נשמה
יהודית ,לא מאמין שהם יינצלו בשום צורה.
עם ישראל ,יש לנו עוד זמן ,לא הרבה ,כל
העולם עוד מעט יתהפך בצורה שיהיה קשה
להאמין .דבר אחד בטוח  -העולם לא יחזור למה
שהיה לפני הקורונה ,זה לא יחזור ,זה ייהרס,
כל המודרניזציה שאנחנו אוהבים כ"כ
ומשתוקקים שתהיה לנו עוד ועוד ועוד ,שנטוס
לפה ,נטוס לשם ,בר מצוה ,חתונה ,מה זה
משנה העיקר זה לטוס ולא משנה לאן וגם זה
הוא שקר .אבדנו את ההבנה ,איבדנו את
הרגישות ,איבדנו את אהבת ה' ,איבדנו את
אהבת התורה ,יש הרבה לומדי תורה ,אבל רק
מעט לומדים כמו שצריך ,מה זה אומר ,למה זה
חשוב ,יש מעט אנשים שלומדים שהם ענווים
שאין להם אגו מפותח מידי והם ישרים.
עם ישראל ,יש רק דרך אחת להציל אותנו,
ברור שהחיסון הוא סם המוות לאו דווקא
שאנשים ימותו מזה ,אבל דבר רע חייב לצאת
מזה .אי אפשר לסמוך על החיסון כי הרשעים
שהמציאו את הקורונה ,המציאו גם את החיסון
הזה .יהיו כל מיני בעיות מהחיסון כי בחיסון יש
חיידק חי שהרשעים פיתחו ,אבל ה' יעצור את
כל זה ,ומה שיעצור את זה באיזה שלב בעתיד
הקרוב ,יהי שינוי עצום בכל כדור הארץ וישכחו
בכלל מהקורונה.
עם ישראל ,תצילו את עצמכם ,תבואו לאמת,
תבואו לה' ,לא לסמוך על החיסון ,לא לקחת
בכלל את החיסון ,תדעו שהקב"ה מביא אותנו
להילוך אחר עכשיו ,אנחנו צריכים בטחון מלא
ולא לשמוע לרופאים בלי לבדוק את הכל ,כי
בדור שלנו יש רופאים שאפשר לסמוך עליהם
ויש הרבה שאי אפשר ,וכמעט בכל תחום זה
אותו הדבר .אם זה רפואה ,אם זה לא משנה
מה ,ודאי וודאי ברפואה ,בעיות נפשיות אי-
אפשר לסמוך כי הכדורים שנותנים לאנשים הם
אף פעם לא מרפאים את זה .אף פעם לא.
עם ישראל ,ביטחון בה'! ביטחון בה' זה
התרופה! כדי שבן אדם ירגיש בטחון בה' הוא
צריך להאמין ,צריך להאמין בה' שהוא הכל יכול,
ואם לא ,אין לי מה לומר ,זה הבחירה שלכם ,כל
יהודי וגם כל גוי צריך לבחור מה הוא רוצה ,חיי
נצח או הפוך  -מוות לנצח.
כל שנה מתים בארץ איזה  50אלף בני אדם
ואף פעם לא ראינו פרסום – "שלשום מתו כך
וכך ,אתמול מתו כך וכך וכו' ,זה הכל להכניס
לאנשים פחד כדי שירוצו לקבל את החיסון,
 80%מהיהודים במצרים ,אפילו שהיו עבדים
ואפילו שראו את הניסי ניסים של המכות
במצרים ,לא רצו לצאת ממצרים ,הם רצו להיות
כמו המצרים ואנחנו לא רוצים להיות בין ה80%-
שלא יצאו ממצרים אנחנו רוצים להיות עם
הקב"ה.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
הערות :לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים.
ניתן להוריד את המסרים מהאתר * DANi18.COM

מגלות לגאולה ,ירושלים

נספחים )(6
רוצים לצמצם את אוכלוסיית העולם ב...90%-
קטעים מתוך" :הם רוצים לשלוט בכם ביולוגית"
מדוע אלפי רופאים ומדענים בעולם
מושתקים? מדוע לא מאפשרים למומחי רפואה
להשמיע את קולם בנושא החיסון והטיפולים
היעילים לריפוי הקורונה? אנחנו נמצאים
בתקופה של צנזורה חסרת תקדים ,חופש
הביטוי נעלם לגמרי מהעולם .אלפי סרטים
דוקומנטריים ,ראיונות ותוכניות של רופאים
ומדענים נמחקו ללא כל סיבה ,מה קורה כאן?
למה יש דחיפה חזקה כ"כ לחיסון ,קורה כאן
משהו...
ריינג'ר הבריאות מייק אדאמס מהאתר נטיורל
ניוס הוא מדען שחוקר את העניין כבר שנים
רבות .הוא הכין סרטון לפני שנים ובו הוא טען:
הם יגרמו למגפה של וירוס קורונה ,ואז הם יציגו
חיסון שיהרוג מיליונים של אנשים ,כי הם רוצים
לצמצם את אוכלוסיית העולם.
והאופן שבו זה יעבוד יהיה בערך כך :קודם כל
תהיה התפרצות מתוכננת ,שחרור של נשק
ביולוגי מהונדס .אנחנו ראינו פיילוט הרצה של
זה עם התפרצות החצבת בדיסניוורלד לפני
כמה שנים ,שהשתמשו בזה כדי לדחוף את חוק
הסנאט  SB277שהורה על חיסוני חובה
בקליפורניה .אבל עכשיו זה ייעשה ברמה
עולמית ,נשק ביולוגי )וירוס( יהיה מופץ ,יהיו
קריאות לממשלה למימון מאסיבי של תעשיית
החיסונים כדי שיימצא חיסון ובאופן ניסי הם
יצליחו לפתח חיסון במהירות שיא.
כולם יידרשו לקבל את החיסון ,אלא שבמקום
חיסון הנוסחה של הזריקה עצמה תהיה כדי
להרוג את רוב האנושות.
יועברו חוקים בדרישה שכולם יתחסנו ,אנשים
שלא יתחסנו לא יורשו ליסוע בתחבורה
ציבורית ,לא ירשו לך לעלות על מטוס ,חשבון
הבנק ידחה וכו'.
בתוך החיסון הזה יהיו נגיפיים המתוכנתים כך
שיפעלו כמה חודשים לאחר החיסון ,ברגע שזה
יעבוד תתחילו לראות אנשים מתים ברחובות
בכל העולם .כשזה יתחיל התקשורת תדחוף
לסבב שני של חיסונים והחיסון הזה יגרום להרג
בתוך שבועות ,לא חודשים ,אולי אפילו בתוך
ימים .החיסונים יהפכו לנשק נגד האנושות.
תזכרו ,הגלובליסטים רוצים לצמצם את
אוכלוסיית העולם ב...90%-
מתוך המצגת "הודעה שניה לתושבי ישראל"
מאת :בעילום שם.
אנו נמצאים כעת בצומת דרכים בהיסטוריה,
ובפנינו החלטות קריטיות לגבי עתיד המין
האנושי ,אותם אנחנו נהיה חייבים לקחת בכובד
ראש) .מטרת המצגת לשכנע את הצופה לא
לקבל את החיסון(.
)ברקע הכותרות :מלון קלאב-הוטל יארח חינם
את  100המתחסנים הראשונים * פרסום
ראשון :נעשו ניסיונות מטעם קופות-חולים לפנות
לאנשים מפורסמים להתחסן תמורת אלפי
שקלים ועוד טובות הנאה * בסקר שנערך בב"ח
שיבא ענו רק  50%מהצוות הרפואי כי יסכימו
להתחסן * המדינה הרוויחה מקנסות הקורונה
 37מיליון במרץ * ביטול זכויות יסוד לאלו שלא
יסכימו להיות שפני ניסוי לחיסון שהרופאים
בעצמם לא מוכנים לקחת * ח"כ מלינובסקי לא
מוכנה להתחסן וטוענת כי מסתירים מידע
מהציבור.
עברה כמעט שנה מאז פריצת הקורונה ,כיצד
רוב האנשים מאמינים שלא ידוע מספיק על
הנגיף ובאותו זמן מאמינים שכ"כ מהר מצאו
חיסון בטוח? תולים תקווה עיוורת בחיסון  -עגל
הזהב של ימינו .אך השגרה לא תחזור גם לאחר
החיסון כמו שאמר תדרוס א.ג .ראש ארגון
הבריאות העולמי" :החיסון לא יעצור את
המגיפה ואנשים עדיין יצטרכו להיבדק ,ולהיכנס
לבידוד ,מעקבים יצטרכו להמשך ,אנשים יצטרכו
לקבל טיפול".

התקשורת ,משרד-הבריאות והפוליטיקאים
ממשיכים לעשות שטיפת-מח בעזרת רגשות
אשמה ופחד .תבינו ,לא קיים חיסון ללא תופעות
לוואי ,בטח לא כזה שיוצר תוך זמן כה קצר.
בעוד שבכל רחבי העולם רופאים מזהירים
מהחיסון הנוכחי ,רק כאן אצלנו ,אזרחי ישראל
שרויים בתרדמת וממשיכים לקבל בכניעה את
ההוראות .באיזו עוד מגיפה בהיסטוריה חילקו
כסף לאנשים בכדי שיבדקו ויתחסנו?

מדוע ליצרני החיסונים אין אחריות במקרה של
פגיעה? כמה מקופות החולים מאיימות שלא
יבצעו חיסונים עד שהמדינה תבטיח לקבל על
עצמה אחריות במקרה של תביעה .מדוע מנכ"ל
פייזר ישראל מתפטר ומנכ"ל פייזר העולמית
והמדען הראשי של חברת מודרנה ,מוכרים את
מניותיהם לפתע?
חברת פייזר היא החברה הכי מושחתת
בהיסטוריה .הוגשו נגדה עשרות תביעות והיא
קיבלה את הקנסות הגדולים ביותר אי פעם על
אינספור מחדלים והתנהלויות פליליות.
שאלו את עצמכם :מדוע מנכ"ל פייזר לא
מתחסן בחיסון שיצר?
ולמרות הכל אנשים רצים בהמוניהם להכניס
לגופם חיסון חדש ורב הנסתר על הגלוי לגבי
תופעות הלוואי שלו .החיסונים גורמים לשרירים
שבגופנו לייצר את חלבוני וירוס הקורונה ,בכדי
שמערכת החיסון תתקוף אותם .אנחנו הולכים
לגרום למערכת החיסון לתקוף את הרקמות
שלנו עצמנו ,אך רק באופן זמני – ככה הם
מבטיחים לנו .זה רק זמני.
כפייה או שימוש בסנקציות בכדי לשכנע
אנשים להתחסן מנוגדת לכללי האתיקה
הרפואית ,והיא בניגוד מוחלט לקוד נירנברג,
שנקבע בעקבות הניסויים הרפואיים המפלצתיים
שהנאצים ערכו במלחמת העולם השניה.
ברקע" :משרד הבריאות צפוי להמליץ :חוק
חיסון חובה".
הפסיקו להאמין לממשלה! אינכם צריכים
חיסון על מנת לחזור ולחיות! שמרו על עצמכם!
מאחר וההחלטה שתעשו היא על אחריותכם
בלבד ,ואף אחד ,לא המדינה ולא משרד
הבריאות ייקחו עליהם את האחריות במקרה של
כישלון.
הניסויים לקורונה עברו בהצלחה ,האומנם?

רוטר10/12/2020 ,
בניסוי של פייזר התגלו ארבעה מקרים של
"שיתוק פנים" .כולם כאלה שקיבלו את החיסון
לקורונה .שיתוק פנים הינו תופעה ,זמנית בדרך
כלל ,של שיתוק צד אחד של הפנים שנוצר עקב
קיפאון של שרירי אותו צד ,כאשר עצבים אינם
מתפקדים כראוי.

תופעות לוואי
פרסום מאתר ה  ,FDAמה ,22.10.2020
מצוינות  22תופעות לוואי אפשריות לחיסון:
* תסמונת גיליאן ברה )מחלת עצבים(
* דלקת מוחית חריפה * דלקת בחוט השדרה
* דלקת קרום המוח * פרכוסים  /התקפים
* שבץ * נרקולפסיה -קטפלקסיה
* אניפלקסיס )הלם אלרגי(
* אוטם שריר הלב * דלקת קרום ושריר הלב
* מחלת כשל חיסוני
* מוות
* השלכות על הריון ולידה
* מחלות דימיאלינטיביות חריפות
* תגובות אלרגיות לא אנפילקטיות
* טרומבוציטופינה )מיעוט טסיות בדם(
* קרישה תוך כלית מפושטת
* תרומבואמבוליזם )פקקת ורידים(
* דלקת פרקים  /כאבי מפרקים
* מחלת קווסאקי
* תסמונת דלקתית רב מערכתית בילדים
* מחלת החיסון מוגברת

תופעות לוואי 2
מאתר HASIFOT*COM/1

אנשים מתמוטטים לאחר החיסון
עפולה ,ז' טבת ה'תשפ"א 22/10/2020
לפני חצי שעה עברתי וראיתי את זה מול עיני ,אחרי
החיסון אדם התמוטט ,לא יכול היה לעמוד על
הרגליים ,פשוט ככה.
חדרה ,ח' טבת ה'תשפ"א 23/10/2020
היום הייתי עדה ל ...שהתמוטט אחרי חיסון לקורונה
בקופת-חולים מאוחדת בחדרה ,לצערי אין לי תיעוד כי
עמדו לי על הראש .מהר העלו אותו למעלה וביצעו עליו
פעולות ,לא ראיתי בדיוק ...לא היה לו חמצן והוא ממש
נחנק .חיכו לאמבולנס הרבה זמן להגיע והם ממש נכנסו
ללחץ .לדעתי הוא נמצא בטיפול נמרץ בבית-חולים הלל
יפה.

היום לפני  10שנים!
טבת תש"ע
הגר"ח והגראי"ל הכריעו נגד החיסון לשפעת.
פרסום ראשון :אל מול דברי משרד הבריאות הקובע כי
רוב המתים מ´שפעת מקסיקו´ היו בחיים אילו התחסנו,
הורו בימים האחרונים גדולי ישראל לשואלים בנושא,
שלא להתחסן" .הנזק רב מן התועלת ,שב ואל תעשה
עדיף" ,ענו מרן הגר"ח קנייבסקי והגראי"ל שטיינמן
לפונים" .הנזק רב מן התועלת .שב ואל תעשה עדיף",
כך ,במילים אלו ,הורו בימים האחרונים מרן הגר"ח
קנייבסקי שליט"א ומרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א,
לשואלים אותם האם לקחת את החיסון המופץ בציבור
בימים אלו כנגד 'שפעת מקסיקו' .הסוגיה הזו מסתבר,
בוערת ביותר" .האם להתחסן או לא" ,זו השאלה אותה
שואלים את עצמם רבים בציבור ,כאשר מחד יוצא משרד
הבריאות בקמפיין נרחב המעודד את האוכלוסיה
להתחסן ,ומאידך נשמעים הדיווחים בתקשורת ,על
מקרים רבים בהם אירעו תקלות בריאותיות חמורות
כתוצאה מהחיסון עד כדי מוות) .ככר השבת(
*****************************************************

והנה הא דרפא ירפא ,הינו למי שנחלה עליו
להתרפא על ידי רפואה ורופאים ,אבל בריא ויש
חשש רחוק שיחלה ,אין עליו דין רפואה.
ובכתובות )ל'( :הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים וכו'.
אבל ליקח סמי רפואה על מנת שלא יחלה ,לא
אמרו חכמים .אין להיכנס לספק סכנה ,על מנת

לצאת מספק סכנה אחרת.

מגלות לגאולה

חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

מסרים קודמים

כביכול יש מגפה * יהודים אמיתיים צריכים
לאהוב אחד את השני * שתדעו שניו-יורק לונדון
ופריז בסכנה גדולה! * רק תחזיקו מעמד עוד
קצת * בקרוב נקבל את בית המקדש השלישי -
הכניסה שלנו לנצח נצחים * מוצאי שביעית
משיח בא * והעיקר ,לא לפחד כלל * העולם הוא
כמו סדום ועמורה * לפנינו אסונות טבע
ומלחמות שאי אפשר להאמין * רוב העולם יהיה
מתחת למים * זהו זה – מגיעים לסוף * אל
תפסידו את הנצח * כאשר כל הבנקים יפלו *
ברגע זה לעלות לארץ ישראל * אנחנו האהובים
הכי גדולים של הקב"ה * העולם לא יחזור להיות
כמו שהיה *העולם הזה גוסס * ולהתכונן לסוף
של העולם הזה * זה יהיה כמו לצאת מבית
הסוהר ,בדיוק * היום הגדול והנורא מתקרב *
לחיות לנצח * רוב האנושות תיעלם * אוי ואבוי למי
שייקח את החיסון לקורונה * משיח כבר נמצא פה
* משקרים לנו בגדול * סוגרים ופותחים ,סוגרים
ופותחים עד שיסגרו אותנו ולא יפתחו * הם
מתכוונים להפוך את כולנו לעבדים.
ניתן לקבל חינם לזיכוי הרבים חוברות קודמות.

אני שליח ה'
דניאל ,כ"ד כסלו ה'תשפ"א 10/12/2020

ערב נר ראשון של חנוכה

אבא ,אבא ,אני כל היום רוצה לבכות ,כל יום,
אני לא מפסיק לרצות לבכות .אני יודע מה מחכה
לנו ,כמה שיהיה לנו קשה ,כמה שזה מבחן
בשביל עם ישראל.
הגיע הזמן ואנחנו בסוף ,כמעט לגמרי בסוף
הירידה ,ובעתיד הקרוב אנחנו נתחיל את
העליה .אבל לא כל אחד יוכל לעשות את העליה
כי לא כל יהודי הוא יהודי באמת .ואם בן-אדם
נפטר לפני העליה זה לא אומר שהוא לא יהודי,
זה אומר שה' רוצה לקחת אותו בגלל חשבונות
שמים והוא יחזיר אותו בתחיית המתים.
אבא הגענו לזמן ,עוד מעט הירידה תיעצר ועם
ישראל יעלה ,אבל עד אז הרשעים מתכננים
בשבילנו סבל מאד גדול ,לא רק בארץ ישראל
אלא בכל העולם .הם שיכורים מהשקר ,הם
שיכורים מההרגשה שהם שולטים על כל העולם,
ובאמת כך זה נראה ,זה נראה שהם שולטים על
כל העולם .כל העניין של הקורונה היה מתוכנן.
רובם הגדול של מקרי המוות לא היה מקורונה,
וכל המספרים שהם מפרסמים כל יום הרוב זה
שקר.
יש אנשי רפואה שמשתפים פעולה עם
הרשעים על מנת להגדיל את מספר המתים.
החברא קדישא אומרים שאין שינוי משמעותי
במספר המתים השנה.
אנשי השלטון בכל הארצות הם כל כך שיכורים
עם ההצלחה שלהם ובטוחים שהם יכולים
לעשות כל דבר נגד הקב"ה ולהצליח .אמנם הם
פוחדים שהעולם יגלה את הסוד שלהם ,אבל
מדבר אחד הם מפחדים פחד מות ,וזה שהקב"ה
יעלה את עם ישראל ,ואז הכל יתהפך נגדם ,נגד
הרשעים.
המצב עכשיו הוא שהשלטון ביד שלהם ,הם
מתכננים עוד גל של איזה מחלה אולי זה קורונה,
מצב כאילו יותר גרוע או משהו חדש ,אני לא
יודע .אבל מתכננים כבר עוד גל ,בדיוק כשאנחנו
שמחים וחוגגים שסוף סוף יש חיסון והכל נגמר
אז הם מתכננים לנו עוד מגיפה יותר מסוכנת
מקורונה וזה יוריד אותנו למטה שוב.
וזה הכל היה מתוכנן ,הם הפיצו את הקורונה,
אמרו שימותו מיליוני אנשים והכניסו פחד ,הפחד
הזה אפשר להם לעשות סגר בלי התנגדות של
הציבור ,ומשכו את הסגר עם הרבה תקנות
מגבילות של מס' קונים מקסימלי בחנויות וכו' וזה
הביא לנפילה כלכלית קשה מאד ,אלפי פשיטות
רגל ומאות אלפי בני אדם ללא עבודה ,וזה היה
מתוכנן.

בס"ד

מסרים מבחורים אוטיסטים

טעון גניזה

ְּכצֹאן לְ טֶ בַ ח
בעתיד הקרוב לא יאפשרו שימוש במזומן ,רק
בכרטיסי אשראי וכך תהיה להם שליטה על כל
העולם והם כבר על השתלטו על כמעט כל
הממשלות בעולם ,על הבנקים ,על המשטרות,
הצבא ,מוסדות הבריאות ,המזון ,האו"ם וכו'.
ונגיע למצב בו מי שמשתף אתם פעולה יוכל
להישאר עם הבית שלו ,הם יתנו לו איזה סכום
של כסף בבנק כל חודש ,אבל אם הוא לא יעשה
מה שהם רוצים לדוגמא אם הוא לא יסכים לקבל
את החיסון אז יסגרו לו את חשבון בנק ,והכל
יעלם ,הוא יהיה בלי כלום ,בלי אוכל ,בלי חשמל
וכו'.

אין לכם מושג
מה הנאצים של היום
שמו לכם בתוך הזריקה !
התכנונים שלהם הם של השטן ,זה לא אנושי,
זה נגד הכל .גם היהודים וגם הגוים צריכים
להבין את זה ,אבל היהודים בודאי .והיהודים
צריכים להבין – העולם כמו שהיה לפני הקורונה
לא יחזור ואנחנו עוברים למצב אחר ,מצב שמימי
יותר כמו שהיינו במדבר אחרי יציאת מצרים.
אנחנו נחיה רק על ניסי ניסים .יהיו הרבה שילכו
נגד מה שאני אומר ,אבל זו האמת ,ניסי ניסים.

אחרי
הזריקה השניה
הבן-אדם הוא
פצצה מתקתקת
אנחנו צריכים לסמוך אך ורק על הקב"ה,
ונראה ניסי ניסים .שיהיה ברור לכם לא לקחת
את החיסון ,זה שקר! זה יביא את האנשים בכל
העולם להיות עבדים תחת לשלטון שלהם.
והרשעים יביאו עוד מגיפה יותר קשה ועוד
חיסונים לזה .וזה מדהים איך כל הרשעים
מצליחים לאסוף את כל הרשעים מתחת לשלטון
של השטן בכל הארצות ,זה עובדה וזה כתוב
שיהיה ככה ,אבל ה' לא יתן להם ובעתיד הקרוב
יגיע כוכב השביט כפי שכתוב בזוהר הקדוש ,וזה
יהרוס הרבה בכדור הארץ ,אבל לא בא"י.
אבא ,אני בוכה ,כי אני לא יודע כמה יהודים
יבינו מה שאני אומר .יגידו שזה לא תלמיד חכם
שאומר את זה ,יגידו "מה? זה אוטיסט ,זה
מטומטם" ח"ו .אבל דווקא כתוב שהנבואה תבוא
בזמן הזה מהשוטים והקטנים ,ואני בין השוטים
האלה .וזה אמת .זה אמת .ה' בחר אותי ואני
שליח של ה' .ואני אגיד לכם שמשיח כבר פה,
אבל אנחנו עוד לא מוכנים לקבל אותו.

לפי ההלכה – אין מגיפה
שו"ע או"ח סי' תקע"ו סעיף ב'

ֶבר )מגיפה(? ִעיר ֶשׁיֵּשׁ ָבּהּ ֲח ֵמשׁ
"ֵ ...אי זוֹ ִהיא דּ ֶ
ָצאוּ ִמ ֶמּנָּה ְשׁל ָֹשׁה ֵמ ִתים ִבּ ְשׁל ָֹשׁה
ֵמאוֹת ַרגְ ִלי ְוי ְ
יהודים ,תברחו מאמריקה!
ָשׁים
ֶברְ ...ו ֵאין ַהנּ ִ
אַחר זֶה ֲה ֵרי זֶה דּ ֶ
ָמים זֶה ַ
יִ
אכה ִבּ ְכ ַלל ִמנְ יַן
ְהזְּ ֵקנִ ים ֶשׁ ָשּׁ ְבתוּ ִמ ְמּ ָל ָ
ְו ַה ְקּ ַטנִּ ים ו ַ
חוק חדש  A416בדרך בניו יורק :לקחת אנשים אַנְ ֵ
שׁי ַה ְמּ ִדינָה ְל ִענְ יָן זֶה":

למחנה ריכוז למי שחשוד בקורונה .החוק יאפשר
לרשויות לקחת כל מי שחשוד במחלה ולהחזיק
אותן ללא הגבלת זמן .לפי החוק תושבי ניו יורק
עשויים להיגרר מבתיהם ולכלוא אותם אפילו ללא
בדיקה באחד המחנות המיועדים לכך .אנשים
ייאלצו לקבל "טיפול" כולל תרופות וחיסונים.
)ראה המסר "להציל את יהודי אמריקה"(

דעתו האמיתית של שר התורה הגאון
חיים קנייבסקי שליט"א בענין החיסון

)לפי זה בארץ עם  9מיליון ,אם מורידים את מס'
הנשים כ ,50%ילדים כ ,30%וזקנים כ20%
נשארים  2.5מיליון גברים .אם ח"ו מתים 15
אלף כל יום משך שלשה ימים ,כלומר  45אלף –
הרי זו מגיפה .מאחר ובפועל נפטרו צעירים
בודדים הרי לכל הדעות אין כאן מגיפה(.

אברך מאנגליה שלח מכתב לשר התורה הגר"ח
קנייבסקי ובו השאלה שרבים שואלים בימינו:
"האם לקחת את החיסון?"
תשובת הרב" :עיין פלא יועץ ערך זהירות".
הגר"ח כדרכו עונה תשובות קצרות ,הן בכתב
והן בעל פה ,הבה נעיין בדברי קודשו של הפלא
יועץ וננסה להבין את הדברים:
"והירא את דבר ה' כאשר ראוי ,ליראה יראה
גדולה ,עד אין חקר ואין תכלה .ראוי לו
ולהתרחק הרחק מאוד ,אפילו מחשש או מספק
איסור .ובדבר שיש בו מחלוקת ,אפילו 99
אומרים מותר ואחד אומר אסור.
למיחש בעי ,אם לא דאפסיקא הלכתא ,ונדחה
קראו לה לסברת האוסר .ולמה הדבר דומה?
לדבר ש 99רופאים אומרים עליו שאינו מזיק,
ואחד אומר שיש בו סכנה ופיקוח נפש אם
יאכלנו .מי פתי שלא יחוש לסברתו?! הא ודאי
פשיטא ,שכל בר דעת יאמר :מה לי ולצרה
הזאת ,להכנס בספק סכנה!? שב ואל תעשה
עדיף") .ראה צילום המקור בעמ' הבא(.
היוצא למעשה :מדברי קודשו של הפלא יועץ ,כל
אחד יכול להבין שדעתו האמיתית של שר
התורה הגאון הרב חיים קנייבסקי בענין החיסון
של הקורונה היא לחשוש לדעתם של מי שמזהיר
מפני הסכנה בפרט שהם רבים מאוד ולא
להתחסן .וראוי שכל מי ששואל את רבו אם
להתחסן אם לאו .שיראה לרבו את דעתו
האמיתית של שר התורה הגר"ח קנייבסקי
לשאלה זו.
• קל וחומר לענין שלנו בו היחס בין התומכים
בחיסון והמתנגדים לו הוא לא  99כנגד  .1כי
בצד המתנגדים לחיסון יש אלפים רבים של טובי
הרופאים והמומחים בעולם שרובם לא תלויים
במערכת ,לעומת רבים שתומכים בחיסון אך הם
חלק מהמערכת ודעתם מושפעת עקב כך.
• נכנס אברך ת"ח בן תורה אל הקודש פנימה
ושאל את הגר"ח קנייבסקי את אותה שאלה:
האם לקחת את החיסון מאחר ויש המזהירים
מהחיסון שהוא מסוכן ויכול להזיק .שר התורה
ענה לו :לא להתחסן!) .התשובה מוקלטת

והאברך העיד על כך ברבים(.

"וְ ל ּ ַַמזְ ִהיר וְ ל ִ ַּנזְ הָ ר ְׁשלוֹ ִמים ּ ֵתן ְּכמֵ י נָ הָ ר"
)מתוך הפיוט "דרור יקרא"(

צילום מהספר ליקוטי פלא יועץ ,ערך זהירות ,עמ' קטו חושב שזה כבר משהו כמו כל ילד מתוך עשרים ילדים
או כל ילד עשירי אוטיסט,
תסתכל אבא ,כי כולם מקבלים חיסונים שמה
כצאן לטבח
)באמריקה( .בארה"ב  -כ 1-מתוך  (17%) 6ילדים
דניאל ,ט"ו טבת ה'תשפ"א30/12/2020 ,
בגילאי  3-17אובחנו עם מוגבלות התפתחותית ,כפי
אבא אבא אני פשוט מבולבל ,אני לא יודע מה שדווחו על ידי ההורים ,במהלך תקופת המחקר של

לעשות עם עצמי ,כל הזמן אני מרגיש רע ,מרגיש  .2009-2017אלה כללו אוטיזם ,הפרעת קשב
וריכוז ,עיוורון ,שיתוק מוחין וכו'.
סכנה ,מרגיש שאנשים פשוט איבדו את השכל
שלהם .הרשעים בארץ נכנסו בכזו טקטיקה לשכנע
את האנשים לקחת את החיסון ,משלמים לאנשים
כסף כדי לעודד את זה .אז אני לא מבין ולא יודע
איך זה יכול להיות .שמעתי שתושבי גרמניה לא
הולכים לקבל חיסון ,יש חיסון אבל אף אחד לא
רוצה ללכת ,מעטים מאד למה? כי הם מפחדים
פורסם בארץ 22/07/2019
מהחיסון!
עכשיו אבא ,פשוט כואב לי הלב על עם-ישראל,
הם אבדו את השכל שלהם! הגרמנים והצרפתים
ורוב אירופה לא רצים לקבל את החיסון ,למה? כי
הם יודעים! הם אינטליגנטים ,הם שקולים ,אני לא
מבין מה קרה ליהודים? עם הספר ,חכמים ,לא
יודע מה קרה להם אבא .נכנס להם כזה מן פחד
של המוות ,מן פחד של לעזוב את החיים הגשמיים
שכל כך התרגלו לזה פה ואוהבים את זה.
בזמן הקמת המדינה האנשים היו אידיאליסטיים,
והם לא פחדו משום דבר ,הם היו גיבורים .אבל
עכשיו אבא ,אוי ואבוי אני לא יודע מה יהיה בארץ
אני יודע שכבר מתו מהחיסון והם אומרים שזה
לא מזה ,אבל כן מתו מזה .ולכן אבא המצב הוא
עוד יותר קשה ממה שחולמים .ויש מלא אנשים
שמתים ולא יודעים ממה – וזה מהחיסון.
בהתחלה אמרו שכולם ,לא משנה מה יש להם -
מתים מקורונה .לפי החברא קדישא לא מתו יותר
מהרגיל ,אפילו פחות מהרגיל ,אבל מי שמת אמרו
שמקורונה ,מקסימום אמרו שהיו לו עוד דברים.
מבצע החיסונים בעולם ממשיך להיתקל בקשיים:
*באוסטרליה הפסיקו את החיסונים כי גילו שיש בהם
את נגיף האיידס ,בבריטניה מפחדים מהחיסון ,בשוויץ
אמרו לתושבים לחכות מס' חודשים ,נשיא צרפת

מקרון כועס אחרי שבשבוע הראשון חוסנו רק 516
צרפתים .באירן :העם האירני לא יהיה שפן-נסיונות,

באורוגוואי בטלו את החיסונים ,באירלנד לא יכולים
להוכיח שיש וירוס בכלל .בארה"ב פחות מאחוז,
בקרואטיה ,פורטוגל ,פולין ,תימן ,איטליה ,ארגנטינה,
אוסטריה ,רוסיה ,פינלנד ,יוון התחסנו פחות מ 0.2%
מהאנשים ובארץ – כ 1.8מיליון התחסנו20% ,
מהאוכלוסיה! )מקור YNET :וקו-החשיפות(

בהתחלה היתה התלהבות אבל היא נגמרה כבר
והאמת על החיסונים מתחילה להתגלות בעולם,
אבל פה ,הם סתומים אבא! הם לא מבינים!
אפילו שפה בארץ גם לחילונים יש אותה גישה
לנתונים השליליים של החיסונים כמו באירופה,
משום מה זה לא מעניין אותם ,הם רואים את
החיסון כפתח לחזרה לחיים שהיו פעם עם
שגשוג כלכלי ,טיסות לכל העולם וכו' ,אבל זה
לא יהיה!
ומה שכואב הכי הרבה זה לראות איך החרדים
רצים לקבל את החיסון ,אפילו שגם לחרדים יש
מספיק קווי-טלפון וכל מיני מקורות לדעת שזה
דבר מסוכן ביותר ,אבל הם לא רוצים לדעת,
טומנים את הראש בחול כי גם הם רוצים לחזור
לגשמיות שהיתה פעם במקום לשמוח כי זה
ברור עכשיו שאנחנו בהתחלה של הגאולה
השלמה ,לשמוח שה' רוצח את עגל הזהב מול
העיניים שלנו ,אבל לא! הם בטוחים שעגל הזהב
עצמו מביא את החיסון כדי להציל אותנו ועל
טעות ענקית כ"כ של העם הנבחר של הקב"ה,
פשוט רק על זה לבד אפשר ולבכות ולבכות...
בחיסון יש בעיות ויש את כל ההוכחות נגד אבל
לא רוצים לשמוע! יש חיסון שהיה צריך לקחת 7-8
שנים לבדוק את זה ,זה לא פשוט אבא לעשות
חיסון .חיסון זה דבר מסובך ,מכניסים משהו זר
לתוך הגוף כדי שהגוף יכיר בזה ויתקיף את זה וכו'
וכו' אבל זה דבר שצריך להיזהר ,זה מאד מסוכן!
בכל החיסונים יש בעיות ,אין כזה דבר שלא .רק
מה? מאחר שהבעיות מתגלות לפעמים אחרי
הרבה זמן לא מבינים את הקשר בין החיסון לבעיה.
במיוחד שרק בזמן האחרון זה התחיל להתפרסם
שכנראה יש מחלות קשות שבאות מהחיסונים ,כמו
הילדים האלה שהלכו לקבל חיסון של פוליו והם חזרו
הביתה אוטיסטים! עד כדי כך מהר! ויש דוגמאות
והוכחות בלי סוף ,אני לא זוכר בדיוק .אבא אבל אני

פורסם בקו חשיפות31/12/2020 ,
ד"ר אלכס נרונוב ז"ל ,בן  39מבית-חולים ברזילי
אשקלון ,אחרי קבלת החיסון לא הרגיש טוב ,ביטל
ניתוח שהיה צריך לערוך ונפטר באותו יום...
)פורסם ע"י שאולי סמולוב(.
נפטר נוסף בן  41מיוקנעם ,התחסן ,הצטלם
ופרסם עצמו ברשת עם הכותרת" :ביי ביי קורונה".
לאחר מספר ימים זה הפך ל "ביי ביי עולם".
אבל עכשיו אף אחד לא מת מהקורונה ,כי הם לא
רוצים לומר שהם מתו מהזריקה ,אז היה להם עוד
משהו .הכל מבולבל אבא ,היהודים טעמו את
החיים הגשמיים ,לטוס לכל מיני מקומות לקנות את
זה ולקנות את זה ,לחיות על רמה גשמית גבוהה.
אבא ,עכשיו אבא זה כבר לא יחזור ,החיים האלה
לא יחזרו! זה הסוף! אנחנו הגענו לזמן הגאולה,
והגאולה עוד לא פה זה יקח קצת זמן ,אבל אם
אנחנו לא נתכונן רוחנית לזה ,אז לא נוכל להגיע
לגאולה .הגשמיות שפעם היתה בכדור הארץ
נעלמה ולא תחזור.
מאז שארה"ב הוקמה היא הפיצה לכל העולם
את סגנון החיים שלה ,של גשמיות מעל ומעבר.
אחרי מלחמת העולם השניה ארה"ב השפיעה על
כל העולם עם הקולה ,עם ה7-אפ עם ההמבורגר,
עם לא משנה מה ,כל דבר גשמי ,ארה"ב שלחה
לארצות אחרות וכולם רצו את זה .אבל לא רק
הגשמיות גם את השטחיות .ואחרי זה ,זה התפתח
לדברים יותר קשים ,יותר גרועים ,כל מיני סגנונות
של פריקת עול ,לזרוק את כל המסגרות ואת כל
האמונות ,להתחיל ככה לחפש במזרח הרחוק איזה
גורו ,איזה אמת ,כאשר האמת נמצאת מתחת לאף

שלהם .הם לא רוצים להתחתן ,לא רוצים ילדים,
פשוט לא רוצים להתחייב לכלום ,לא רוצים מה
שפעם כולם רצו ,למה? הרי אנחנו בנויים לזה ,ה'
הביא אותנו לעולם בשביל פרו ורבו ,אבל כל מה
שהם רוצים זה את הלאווין ,את מה שאסור
בתורה ,הכל נהיה עקום .זו השפעה של ארה"ב,
זה לא סתם שהיהודים החרדים ביותר והצדיקים
ביותר באירופה לא רצו ללכת לאמריקה אפילו
שידעו שבטח היטלר יהרוג אותם .לא רצו לעזוב
את אירופה .קראו לאמריקה 'דער טריפה מדינה' –
המדינה הטרפה ,ועד היום זה אטריפה מדינה.
ועכשיו גם ארה"ב מתפרקת ,אבא היא
מתפרקת .אין את הגשמיות שהייתה פעם .מה
עושים בלי הגשמיות? הדולר נופל ,אין עבודה .יש
מדינות שהשאירו כמעט את הכל פתוח והם עוד
משגשגים ועוברים אליהם כמו טקסס כמו פלורידה
כל מיני חברות גדולות וכו' .ומקומות כמו קליפורניה
מתים! אין דיסנילנד אין יוניברסל-סטודיו ,אין כלום,
כל המי ומי ואין סרטים וזה אין! נעלם! נעלם! זה
סגור ,למה? כי במדינה הזאת החליטו זהו ,סוגרים
את הכל .בטקסס פותחים בפלורידה פותחים ,וזה
נעשה בכוונה.
אני חושב אבא שהכוכב לא כ"כ רחוק מאתנו,
אני מאמין שהוא יגיע בעתיד הקרוב .הרשעים
צריכים להכניס לבונקרים מיליוני אנשים מכל
העולם וזה יקח זמן .אני חושב לא פחות מחצי
שנה .והם לא רוצים שאנשים ישימו לב ,אפילו שיש
כבר צוותי-עבודה בתוך הבונקרים כבר כמה שנים
כדי להפעיל את כל הציוד ,המחשבים וכו' בכל אופן
אלה שרק צריכים לגור בבונקרים עד שהכוכב
יעבור והעולם יירגע .יש להם שם ציוד ואוכל ל5-
שנים כי הם עצמם לא יודעים כמה זמן זה יקח עד
שיוכלו לצאת בביטחון מהבונקרים .לכן אני מאמין
שזו למשל אחת הסיבות שסגרו את קליפורניה
וושינגטון בגלל כל אסונות הטבע שנגרמים מהכוכב
במיוחד באזור טבעת האש ,כל האזור הזה הוא
בסכנה הכי גדולה .ויש שם אסונות טבע עצומים,
אבל לא שומעים את זה .פעם היו מודיעים בכל
מקום ,עכשיו לא שומעים את זה.
טבעת האש :כינוי לרצועה ארוכה של אזורים
המקיפה את האוקיינוס השקט ,ומתאפיינת
בפעילות געשית נמרצת וברעידות אדמה תכופות
בגלל תזוזת הלוחות הטקטוניים.
אבא ,אנחנו מתקרבים לסוף ,אין ספק ,ואני
חושב שאם העם הכי אהוב על הקב"ה לא יתחיל
לעשות תשובה עכשיו ברצינות ,ויסרב לקבל את
החיסונים האלה שהם רק יכולים להביא לדברים
לא טובים ה' ישמור ,אז אני לא יודע מה יהיה.
כנראה הנבואה של ה"חסד לאברהם" שישארו
בגאולה רק  7000אנשים לצערי הרב יכולה להיות
נכונה ,אני לא יודע מה להגיד אבא ,רק להתפלל.
ואני מבקש מכל עם-ישראל להתפלל ,להתפלל על
עצמכם! תתפללו על הילדים שלכם ועל הבעלים או
הנשים שלכם ,על האמא והאבא שלכם וכו' כי מי
שלא מתפלל ,מי שלא מבין ,מי שלא רוצה לקבל
את האמת – לא ישרוד .חסד לאברהם/מעין ג/נהר
כב – "במעלת הדר בארץ ישראל בביאת המשיח:
דע כי מסורת קבלה בידינו כי באותו יום כשיבא
המשיח עם קיבוץ גליות לארץ ישראל ,באותו יום
ימצאו בארץ ישראל שבעת אלפים מבני ישראל,
ובאותו היום יחיו המתים שבארץ ,ובאותו היום
יסתלקו חומות האש מירושלים ,ובאותו יום יבנה
בית המקדש באבנים טובים ומרגליות ,ובאותו יום
יחזרו המתים שבארץ ישראל בעת חיותם בריה
חדשה רוחניים ,וכן הז' אלפים הנמצאים חיים,
כולם בריה חדשה גוף רוחני ,כגופו של אדם
הראשון קודם החטא וכגופו של ]חנוך ו[משה רבינו
ע"ה ]ואליהו[ ,וישוטו כולם באויר מעופפים כנשרים
וגו'...
האמת היא כל-כך ברורה עכשיו ,שאין שום סיבה
לא להבין .אחרי נפילת התאומים החלה סדרה של
מלחמות בעולם כהכנה למלחמת עולם שלישית.
ארה"ב בעצמה הפילה את מגדלי התאומים .לראות
את החדשות עם הסרטים איך האנשים במגדלים
יצאו מהחלונות ולא ידעו מה לעשות ,לבחור
להיכנס פנימה לתוך השריפה או לקפוץ למטה
ולמות ככה .והרבה קפצו החוצה .הרשעים הסתכלו
על המחזות קורעי הלב וחייכו משמחה על
ההצלחה שלהם.
מי יכול לעשות דבר כזה אכזרי? הערבים לא
עשו את זה ,יותר אני לא אגיד ,אבל מי שעשה את
זה ,ה' ישלם לו על זה בגדול ,בגדול מאד! כי יש
צדק בעולם! יש אמת ,הקב"ה הוא האמת ,הוא לא
יתן לכזה דבר להיות בלי עונש ,והעונש לרשעים
יהיה עצום ,יהיה כ"כ קשה .והקושי הגדול ביותר
שלהם יהיה ברגע שהם ירגישו שהקב"ה מנצח
אותם ,שאין להם שום תקוה ,שכל המעשים גלויים
בשמים והעונש שלהם יהיה להיעלם מהמציאות
לגמרי לנצח נצחים.

ועם קטן וקדוש ,עמ"י יקבל את הנצח ,אבל לא
כל היהודים ,כי הרבה מהיהודים הולכים עם
השקר .במצרים  80%של היהודים מתו במכת
חושך ,כי הם לא היו מוכנים לצאת ממצרים .וגם
עכשיו היהודים שלא רוצים לצאת ממצרים שהיא
הסמל של הגשמיות ,השטחיות ,השקר .מי שלא
מוכן לעזוב את השקר בשביל האמת ,ילך! ילך!
היהודים האמיתיים שעוד לא חזרו בתשובה
יתפסו את האמת ברגע האחרון ויעשו תשובה .ה'
נותן לכל היהודים אפשרות להשתנות ,לעשות
תשובה ,ואם אנחנו לא עושים תשובה אז אין לנו
תקוה! לא לשכוח דבר אחד עם ישראל ,הדבר הכי
שנוא על הקב"ה זה זימה ,לא לשכוח את זה!
אנחנו צריכים להיות טהורים" ,קדושים תהיו"! ואם
עכשיו נעשה תשובה – נינצל! נינצל! .אין ברירה,
אם אתם רוצים או לא רוצים ,זהו זה.
אני בוכה כמעט כל הזמן על עם ישראל ,כי
השיטות של הרשעים להשתלט על העולם ובמיוחד
על היהודים מזכיר לי את הנאצים והשואה ,עם כל
מחנות פימה ,הזריקות וכו'.
עם ישראל ,מה קרה לנו? האם אנחנו כבר שכחנו
את השואה? שכחנו את השישה מיליונים שהלכו כצאן
לטבח? עברו כשבעים ושש שנים מאז השואה ואנחנו
שוב צועדים לטבח בעיניים פקוחות והרבה עושים את
זה בשמחה .אתם לא יודעים ,אין לכם מושג מה
הנאצים של היום שמו לכם בתוך הזריקה .מספיק
לדעת שביל גייתס הוא הבעל הבית של חברות
החיסון האלה כדי לדעת לברוח מזה .ואנחנו ממשיכים
את הטמטום ,את הבריחה מהאמת.
בדור הזה יש בעלי תשובה אפילו הרבה יחסית,
אבל לא כולם חזקים ,לא כולם מבינים ,ואפילו בין אלה
שנולדו חרדים לא כולם רוצים לדעת באמת .לא
לשכוח – "קדושים תהיו" ,זה עיקר העיקרים .ואם
ירצה ה' ,אני רק מתפלל לה' על כל יהודי ויהודיה ,על
כל ילד וילדה שהם יהודים שיעשו תשובה ויגיעו
לגאולה השלימה בעזרת ה' .זהו.
שאלות ותשובות
ש .ראיתי הרצאה של הרב אמנון יצחק "חדשות וירוס
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קדישא להזמין קבר!" ,כלומר מי שיקבל את החיסון
זה גזר דין מות!
ת .ממש .אבל צריכים לקבל את הזריקה השניה ,והוא
משלים את הראשונה .זה מעלה את הסכנה פי כמה
וכמה .אחרי הזריקה השניה הבן-אדם הוא פצצה
מתקתקת.
ש .אמרת שעלול להיות שישארו רק  7,000יהודים,
האם זה אומר שכל אלה שיקבלו את חיסון לא ישארו?
ת .יש מציאות שיהודי אמיתי יבין שטעה וגם אם הוא
קיבל את הזריקה הוא יתפוס ברגע האחרון את
האמת ,יעשה תשובה ויחזור בתחיית המתים .ויש גם
מציאות שבה האדם תופס את עצמו אחרי שנכנע
לרשעים וקיבל את הזריקה ,חוזר בתשובה עם כל
הלב וה' יכול להוציא את הרעל מהגוף שלו והוא
יוכל להמשיך לחיות.
ש .אז מי שמקבל את החיסון הראשון ולא מקבל את
השני אז הוא יכול להציל את עצמו ?
ת .אני מקווה.
ש .האם מי שקיבל את  2החיסונים ועובר לגור בנגב
או מקום שאין של גי ,5אז הוא יינצל ?
ת .זה לא משנה .זה מאד מסוכן גם ככה בלי הגי,5
הם צריכים להיכנס לבונקרים ורוצים שיישארו כמה
שפחות אנשים בכל העולם .הם חולי נפש ,הם פשוט
חולי נפש.

אי אפשר להגיד אבא שזה לא הגאולה ,העולם
לא יחזור למה שהיה ,תכתוב את המשפט:
עמ"י ,מה שהיה נגמר! כל הגשמיות המיותרת לא
תחזור! היא לא תחזור! אנחנו עולים לגאולה
שלמה ,מי שרוצה לעלות לנצח – בבקשה .צריכים
להאמין בקב"ה ולא בשום דבר אחר ,בקב"ה
ותורתו .אין מקום למשהו אחר .זהו! לא יהיו
סופרמרקטים ,לא יהיו קניונים ,לא יהיה כלום ,רק
ה' ותורתו .ואנחנו ,אלה שרוצים את ה' בלבד ,יהיה
לנו כזה טוב שאי אפשר לתאר את זה במילים.
עם ישראל לא לפחד!
בנימין ,י"ז כסלו ה'תשפ"א 3/12/2020
עוד מעט חנוכה .קשה להאמין שאנו במצב כ"כ
קשה ,בכל העולם יש בלבול ,אלימות ,שנאה,
בעיות בכסף ,בעיות קשות .הסגר שמגביל אנשים
בצורה קשה ביותר .ילדים לא הולכים לביה"ס,
לפעמים הם כן הולכים ,לפעמים לא .ההורים לא
יכולים ללכת לעבודה ,כי אין עבודה .פה בארץ
ישראל ובכל העולם יותר ויותר אנשים חסר להם
עבודה .זאת אומרת שאין משכורת ואין כסף לקנות
אוכל ,לשלם שכר דירה וכו'.
יש מקומות ,ויש אנשים שמרוויחים על המצב
הרבה כסף ,כגון אלה שעובדים בכל סוגי הרפואה
ותרופות .אין כבר בידור ,אין הצגות ,המצב הוא

כמעט קטסטרופה בכל העולם ,אנשים עצבניים לא
מוכנים כבר לבודד את עצמם ,לא מוכנים כבר
לעטות מסכות שיש בהן גם סימן שאלה האם זה
בריא .ובכלל בכל העולם אפילו תפילה  3פעמים
ביום לגברים זו בעיה .בגלל שסוגרים את ב"כ
ונותנים רק ל 10-אנשים במרחק  2מטר להתפלל.
בקיצור ,מצד אחד יש בזה טוב לוקחים מאתנו
את הגשמיות )החופשות ,טיסות ,מסעדות ,בתי-
מלון ,הצגות וכו'( שהרבה אנשים חיים עם זה וזה
טוב שכבר לא יכולים לחיות עם זה כי זו אחיזת
עיניים ,זה שקר .כל הבידור השטחי רק מקלקל את
הנשמה היהודית .מצד שני ,הצד של הקדושה,
הרשעים משתדלים להרוס לנו את זה עד למצב
שאי-אפשר לשלוח את ילדים לתלמוד תורה או
לבית ספר של הבנות וגם לא ללכת עם האבא
להתפלל בבית כנסת .משתדלים להפריד בין
הסבים והסבתות והנכדים שלהם.
ויותר מהכל יש בעיה כספית יותר ויותר קשה וזה
מה שהכי מדאיג את רוב האנשים .הרבה מאד
אנשים חייבים כסף רב לבנקים ולא יודעים איך
להחזיר .וברור שבהרבה בתים אין כסף לאוכל וזה
נהיה יותר ויותר קשה .בהתחלת המצב הזה היו
צדיקים שדאגו לאוכל וכסף בשביל אלה שאין להם,
זה עזר מאד .אבל עכשיו זה גם נעלם ,בגלל המצב
הקשה .ולכן לאט לאט זה גם נעלם.

ממשלת אירלנד מודה :נגיף הקורונה לא קיים.
לאחר חודשיים שבהם תושבי אירלנד דורשים
מהממשלה הוכחה מדעית לקיומו של נגיף
הקורונה ,הודתה הממשלה כי אין לה שום הוכחה
לקיומו של הנגיף .הם לא יכולים להראות אותו
מבודד במעבדה .כי הוא לא קיים .האם גם מדינות
אחרות יאלצו להודות כי הקורונה היא תרמית?
״פעלנו בדרך משפטית״ מספרים העותרים
״ודרשנו שיספקו לנו ראיות שנגיף הקורונה אכן
קיים .ובנוסף דרשנו שיוכיחו לנו שלסגרים יש
השפעה כלשהי ,שהמסכות לא גורמות למחלות
ולא קיבלנו כל מידע מדעי או בריאותי שמוכיח דבר
מכל זה״ ...אומרים העותרים26/12/2020 .
עוד מעט יגיע חנוכה ואנשים יהודים הם יכריחו
את עצמם לשמוח בחנוכה לשם שמיים ,כי המצב
קשה ,אבל בפנים הרבה רועדים מפחד לא רק
בארץ ישראל ,אבל גם בארץ ישראל .אמרתי פעם
שבחנוכה תהיה איזו רגיעה .אני לא יודע אם
הרגיעה תהיה בכל חנוכה או חלק של חנוכה ,אבל
אני כן יודע שאחרי חנוכה יתחילו הצרות הכי
גדולות ,צרות שלא חלמנו שיכולות להיות וזה יהיה
בכל העולם ,בארץ ישראל גם יהיה ,אבל לא כל כך
קשה כמו בכל מיני מקומות בכדור הארץ.
עם ישראל ,מגיע הרגע שחיכינו לו כל
ההיסטוריה .כל זמן שאנו בגלות אנחנו מחכים
לגאולה השלימה וכדי להגיע לגאולה השלמה
נצטרך לעבור מבחנים קשים מאוד כדי להוכיח
לקב"ה שזה מה שאנו באמת רוצים .יהודי אמיתי
הרבה פעמים אומר "שנזכה לקבל את משיח
צדקנו" וזה כשהוא פוגש ברחוב מישהו שהוא מכיר
או כשהוא נפרד מיהודי שהוא מכיר .זה משהו שעל
השפתיים של יהודי אמיתי .אבל עכשיו נצטרך
להוכיח לקב"ה ,שלא משנה מה שקורה עכשיו ,ולא
משנה איזה מבחן הוא עושה לנו ,אנחנו נקבל את
זה בשמחה ,כי אנו יודעים שעכשיו זו ההתחלה של
גאולה שלמה.
עם ישראל ,אני רוצה שיהיה לכם ברור  -החיים
שלנו לא יחזרו להיות כמו שהיו לפני שהקורונה
הגיע לעולם הזה .כל השקר הולך להיעלם .יהיו
מלחמות קשות וענקיות עם הרבה הרס .יהיו
אסונות טבע שמזמן המבול לא היה כזה דבר .כבר
מיליוני דגים מתים והמים הביאו אותם לחופים ושם
הם גורמים לזיהום איום ונורא .ערימות של דגים
מתים ,לפעמים זה נפרס לאורך של ק"מ .הרי געש
כבר מתפרצים מכל הכיוונים והקטבים הצפוני
והדרומי נמסים במהירות גדולה מאד.
בהמשך יגיע גם הכוכב שהגויים קוראים לו ניבירו
ובזוהר קוראים לו השביט ואחרי הכוכב זנב עם
מיליונים של אסטרואידים ומטאורים שהם נסחבים
אחריו .כוכב השביט הוא בעצם מערכת של מיני
שמש עם שבעה כוכבי לכת סביבו .כבר עכשיו
מטאורים ואסטרואידים מהמערכת נופלים על כדור
הארץ ועוד מעט הם יפלו יותר ויותר .הולכות להיות
מלחמות גדולות עם נשק מפחיד ביותר שיכול
להרוס ערים ענקיות בקלי קלות והרשעים חושבים
שהם יהיו מוגנים בתוך הבונקרים שלהם עמוק
עמוק מתחת האדמה ,אבל יהיו להם הפתעות

קשות מן השמים.
ארץ ישראל לא תסבול כל כך קשה כמו ארצות
אחרות ,כי ה' לא יהרוס את א"י הקדושה ,העיר
הבטוחה ביותר בכל העולם זו ירושלים .אבל
הרשעים לא יהיו בטוחים גם אם הם בירושלים.
אני מבקש מעם ישראל שחיים עוד בארצות
שונות בגלות להשתדל להגיע לארץ .נכון
שהממשלה פה הם ממשלה של גוים ,ממשלה
שרצחה יהודים בדם קר ,ממשלה שגנבה תינוקות
שחלקם נשלחו לחוץ לארץ לבצע בהם ניסיונות.
לאלה שהקימו את המדינה לא היתה בעיה
להרוג יהודים .וגם אלה שלא הרגו אותם גופנית
השתדלו חזק להורגם רוחנית .הם ניסו עם כל
כוחם להפריד בינם לבין הקב"ה ,ה' ישמור ,אבל
הם לא הצליחו ,רק קצת והם כועסים מאוד על זה.
בשנים האחרונות יש הרבה בעלי תשובה אבל יחד
עם זה הקהילות של החרדים נהיו עם הרבה יותר
גשמיות ,עם עגל הזהב וזה ממש עושה הפרדה
בינם לבין האמת שהיא הקב"ה.
אבל ברוך ה' השקר מתגלה ואנחנו רואים איך
הרשעים הציונים הולכים בגלוי ובלי בושה נגד
הקב"ה ונגד הדת היהודית ,ובמיוחד עכשיו עם
הקורונה וזה מרגיז את הלב היהודי האמיתי.
ופתאום יהודים חרדים רבים מוכנים לצאת לרחוב
להילחם נגד החוקים הבלתי נסבלים של הרשעים,
שרק רוצים להפריד בינינו חס ושלום לבין בורא
עולם הקב"ה.
עם ישראל  -אם אתם רוצים לשרוד ,אתם חייבים
לסמוך לגמרי על הקב"ה .צריכים גם ללמד את
ילדינו שרק הקב"ה יכול להצילנו .ושכל העולם
ומעבר לזה כל היקום ומעבר לו עד אין סוף שייך
לקב"ה .אם נהיה עם ה' נגיע לנצח נצחים שאנו לא
יודעים מה זה בדיוק ,אבל יודעים שזה משהו כ"כ
טוב שאין מספיק מילים לתאר את זה,
עם ישראל  -נצטרך בעתיד הקרוב לעבור מבחן
קשה ,נצטרך להוכיח לה' שאנו נאמנים לו ולמשיחו.
אי אפשר לשקר ,אי אפשר יהיה לחכות בצד כמו
אחיו של אברהם אבינו ולראות אם היהודי יכול
לעבור את המבחן .ואז להחליט איפה אני .רק מי
שבאמת עם ה' יעבור את זה בקלות .ואז יבוא
הסוף של זה והתחלה של הטוב .כמו לידה
שהכאבים עוד קשים בצירי לידה ,אבל כשיוצא
תינוק חמוד טוב ומתוק זה שווה את כל הסבל.
עמ"י  -תשתדלו להגיע לא"י ,הרבה מארצות
הברית ומקנדה יהיה מתחת למים ,גם הרבה
ארצות כמו אנגליה וחלק של אירופה .ובכלל בכל
העולם הקב"ה יפגע ע"י מטאורים ,הרי געש וכו'.
רק תדעו שה' לא רוצה לפגוע בעם ישראל ,אבל
אין ברירה כי ירדנו כ"כ נמוך והדרך היחידה לעלות
אותנו היא כמו שהיה ביציאת מצרים כאשר 80%
מעמ"י שלא רצו ללכת עם האמת ומתו במכת
החושך .היהודים שלא הולכים עם האמת ולא
עושים תשובה באמת לא ישארו בחיים.
בסוף תהיה שמחה גדולה .אנו נגיע לבית המקדש
השלישי והשמחה תהיה מעל ומעבר ממה שהדמיון
עכשיו יכול להרגיש .תהיו עם ה' ועם משיחו,
כשיתחילו הצרות היותר גדולות אנו נצטרך לשים את
עצמינו לגמרי כביכול בידיים של ה' ואז נפסיק לפחד.
כמו שתינוק שנולד עובר לידה ,טראומה ,מכל תהליך
הלידה ,אבל בסופו של דבר מגיע לידיה של אימו ואז
הוא מרגיש את החום ואהבה ואת הקרבה שלה ואז
הוא נרגע .כך גם אנחנו נרגיש שנולדנו מחדש .נרגיש
שה' מחבק כל יהודי ויהודייה ילד וילדה ואז נמשיך

לנצח נצחים.
עם ישראל לא לפחד! להיות עם ה' תדעו
שנעבור מצבים כמו במצרים כשעברו את המכות.
ואפילו שלא קרה להם כלום חוץ מאשר במכות
חושך שאז  80%של עמ"י מתו כי לא רצו לצאת
ממצרים .גם היהודים שרצו לצאת ממצרים ולהיות
עם הקב"ה ,גם הם פחדו .כי כל מכה היתה פשוט
מפחידה אפילו שלא פגעה בהם ,בכל אופן זה היה
מפחיד .למשל כשהייתה מכת ברד ,יהודי שעמד
ליד גוי מצרי ,הברד ירד על המצרי ולא על היהודי.
עם ישראל עוד מעט אנו לא נוכל להעביר
מסרים לכולם .בחוץ לארץ יהיה כמעט בלתי
אפשרי וגם בארץ יהיה קשה להעביר מסרים.
אני מבקש מכם  -תתעוררו ותבואו לארץ
בהמוניכם ותדעו שיהודי אמיתי שהוא  100%עם
הקב"ה ונאמן לו הוא ישרוד ויגיע לבית-המקדש ה-
 3ולנצח נצחים ואין משהו שקיים יותר טוב מזה,
אבל תצטרכו להיפרד מכל הגשמיות המיותרת,
מכל הרצונות האסורים .תשתדלו ללמוד תורה
להתפלל לה' ,להתבודד לדבר עם הקב"ה ולבקש
ממנו מחילה על כל העברות שלכם ,על כל עבירה
בנפרד ולחנך את הילדים גם להיות נאמנים לבורא
עולם ואז לא יהיה ממה לפחד.
כל העולם הזה נוצר ע"י הקב"ה אך ורק כדי
להביא את עם ישראל לאמת הנצחית ,אפילו כדור
הארץ לא נוצר כדי להישאר לנצח.

לא לפחד ,כי אם אנחנו סומכים על הקב"ה
ב 100%ועושים את רצונו הוא יביא אותנו לטוב
מעל ומעבר למה שהדמיון שלנו יכול לדמיין.
עם ישראל חי – חי בלי די.
ה' רוצה מאוד ,מאוד ,מאוד את התשובה שלנו
בנימין ,כ"ז כסלו ה'תשפ"א 13/12/2020
שלום ,אוי ,יש הרבה על מה לדבר ,המצב מאוד
מאוד קשה .מה שהכי מדאיג אותי ,זה לא הרשעים
שנלחמים נגד עם ישראל ,אלא הציונים .אלה
שהקימו את מדינת ישראל והיו אלימים ביותר נגד
כל יהודי שדיבר את האמת .מדאיג אותי שהם
רצחו אנשים ,והרבה דם של חפים מפשע זרם
באשמתם כולל דם של ילדים .והם אפילו רצחו
מהאנשים שלהם כביכול ,שלא היו מספיק נאמנים
להם .הרבה מההיסטוריה של מדינת ישראל
מבוסס על שקר והרבה לפני מלחמת השחרור ועוד
לפני שנהייתה מדינה  -מדינה רשמי – הכל שקר!
היום אדבר על התשובה .זה הדבר הכי חשוב
עכשיו ,כי אני מאד רוצה שכל היהודים האמיתיים
יחזרו בתשובה .כל יום מתקרבים יותר ויותר
לגאולה השלמה ותמיד הקב"ה שולח מצב קשה,
לפני המצב הטוב שאנו משתוקקים להגיע אליו,
במקרה זה מדובר עכשיו על הגאולה השלימה.
עם ישראל ,אנו צריכים להיות אלה שמביאים את
הגאולה השלמה ,שעוזרים לקב"ה להביאה אלינו.
כי אם אנו לא מתפללים על זה עם דמעות ,עם
געגועים על בית המקדש השלישי ,אז לא יהיה
מספיק כח להגיע לארץ ישראל ולירושלים .לגאולה
ולבית המקדש.
ה' צריך את תפילותינו האמיתיות כדי להביא את
כולם לירושלים ולבנות את ירושלים .יש המון
יהודים ולא יהודים שלא מאמינים בהקב"ה ואנו
צריכים כמה שיותר יהודים שידרשו מהקב"ה את
הגאולה השלמה .ולא לחכות ולעמוד ולא לחכות
בצד עד שיהיה לכם כסף או סתם בגלל שיש לכם
דאגות אחרות שיותר חשובות ,ח"ו.
לא לשכוח שהקב"ה מאוד ,מאוד ,מאוד ,רוצה
את התשובה שלנו .אני רוצה שתבינו ברור  -שאנו
עם ישראל האהובים של הקב"ה ,והוא מאוד מאוד
רוצה להצילנו .המצב היום הוא שאנו צריכים
זכויות ,והזכות הכי גדולה עכשיו זה פשוט לחזור
בתשובה .אני מבין שביניכם ,בין עמ"י יש כמה
צדיקים ,אבל הצדיקים האלה זה לא מספיק,
להביא את הגאולה .אני רוצה שכל עם ישראל
יחזור בתשובה ,למה רק מעטים יחזרו בתשובה?
אני רוצה שכל החרדים וכל החילונים יחזרו
בתשובה .אם חלק מהם בחוץ לארץ אז שיחזרו
לפה לארץ ישראל וכמובן לחזור בתשובה .לעשות
תשובה זה לא פשוט .צריכים לחשוב מה זה לחזור
בתשובה? לחזור בתשובה זה  -להאמין ולבטוח
לגמרי בקב"ה ,לדעת ברור שהקב"ה  -הוא הכל
יכול .והוא רוצה שאנו נהיה איתו ואנו מצד השני
צריכים להשקיע את חיינו בללמוד ולעשות את כל
המצוות שאפשר .יש דינים רק בשביל נשים ויש
דינים רק בשביל גברים ויש דינים בשביל שניהם.
צריכים ללמוד את כל הדינים ולדעת מה לעשות.
אבל זה לא מספיק שאנחנו בסדר ,צריכים גם
ללמד את כל העקרונות גם ליהודים אחרים ,לעזור
לכולם לעשות תשובה .יש עת רצון עכשיו למי
שבאמת רוצה לעשות תשובה .והקב"ה מאד רוצה
לראות את כל היהודים והיהודיות שלו מתפללים
ומתפללות באופן קבוע עם דמעות בעיניים .הקב"ה
רוצה להרגיש שעם ישראל שלו ,כולו .ההורים
והילדים כולם רוצים אותו ואוהבים אותו .הקב"ה
רוצה שאנו נבין גם ,שאין עוד מלבדו ולא משנה מה
 אנו עם ה' לגמרי ,בלי ספק.ה' מאוד רוצה לעזור לכל היהודים להבין ,שארץ
ישראל זה המקום היחיד שכדאי להיות בו .כל
המדינות אחרות יקבלו מכות קשות ביותר .גם
מהשמים ישר מהקב"ה וגם מכל מיני אסונות טבע,
שיהרסו את כדור הארץ כמו שאנו מכירים אותו .יש
גם רצון של ה' שיתפללו כל היום בבכי וירגישו
שהיהודים עם אחד ושהם ערבים זה לזה .ויבקשו
מהקב"ה שיציל כל יהודי ויהודיה שקיימים בעולם
הזה .ושה' לא יעשה לנו מה שהוא עשה ליהודי
אירופה במלחמת העולם השניה.
ועוד דבר שה' רוצה וזה ,להרגיש את אהבתכם
אליו ואת שיתוף הפעולה שלכם כדי שיעשה רצונו
וזה גם מאוד מאוד חשוב לו.
הגאולה השלמה כמעט פה ,אנו צריכים להתפלל
חזק מכל הלב להוכיח לה' שאנו רוצים גאולה
שלמה עכשיו .כי אם הגאולה לא תבוא עכשיו,
בעתיד הקרוב אז ה' ירחם מה שיכול להיות .כי יש
רשעים גדולים בעולם שרוצים לחסל את עמ"י
ולהשתלט לגמרי על השטח שעכשיו נקרא מ"י.
עם ישראל ,אין זמן אתם צריכים לפעול חזק .נכון
שמאוד קשה לפעול ,אבל אני יודע שככה צריך
להיות בינתיים .אבל אי אפשר יהיה להמשיך כמו

שזה עכשיו  -לא פה ולא שם .כי צריך להיות ברור
לגמרי מי עם האמת ומי עם השקר .אנו חייבים
לעמוד על האמת ,להילחם על האמת בלי פחד וזה
מה שיציל אותנו.
נכון ,הגאולה השלמה בפתח .אני מבקש מעם
ישראל להראות להקב"ה בבכי וזעקה שאתם רוצים
אותו .ולבקש מהקב"ה לא לחכות יותר ולהביא
אותנו לגאולה השלמה .ושיעזור לנו עם ישראל
שלא נתבלבל אפי' לרגע אחד .ולהגיד לו ושברצוננו
להגיע סוף סוף לבית המקדש השלישי ולראות את
הכוהנים ואת כל היהודים שיש להם תפקידים
עובדים בבית המקדש .ואת כל היהודים
שמתפללים ושמחים שסוף סוף יש לנו לפחות חלק
בבית המקדש .אבל אני יודע שהסיטרא אחרא
מכיר טוב טוב את היהודים והוא יודע שכרגע אנחנו
רדומים ומבולבלים ושכנראה זה יקח עוד זמן עד
שעם ישראל יחליט להילחם.
אני מבקש מכל היהודים האמיתיים מירושלים
ומא"י בכלל ומחו"ל "לשלוח מכתבים" לקב"ה.
להגיד לו כמה ,כמה שחשוב לנו שהוא איתנו עם
ישראל .להתחנן לפניו להביא לנו עכשיו ברגע זה
את הגאולה השלמה .ושיעזור לנו שאנו עמ"י ננצח
את הרשעות של כל הרשעים שנגדינו ,המאמינים.
ושגם הם יבינו ויראו את כל האמת .ותעזור לנו ה'
שכל היהודים שלנו וכל קרובינו יחזרו בתשובה ,וגם
הילדים .ושנוכל להגיע לבית המקדש בשמחה ולא
בעצב .וכל בתינו יהיו מלאים ילדים שמחים,
אימהות צדיקות וילדים גדולים וקרובים לה'.

זמן שהם יהודים אמיתיים ששייכים לעמ"י ,הם יהיו
פה ולא יזיזו אותם .אבל אלה שלא שייכים .אלה
ששונאים את עמ"י – ה' יחסל אותם כי הם לא
יהודים .ואם הם יהודים אמיתיים שלא מקבלים את
האמת אז ה' יטפל בהם .מי שלא נאמן – ה' יטפל
בו וגם ויהפוך אותו לנאמן ואם לא ירצה להיות נאמן
בשום פנים ואופן אז הוא יעלם.
ועוד דבר – המשיח כבר פה וברור שאין לנו
הרבה זמן לחכות עד הגאולה .הגאולה כבר פה –
רק אנחנו עוד לא מרגישים את זה ,יש כבר את כל
חלקי הפאזל של הגאולה ,אבל זה יקח עוד קצת
זמן .עוד מעט יהיה בלגן גדול פה בארץ ובמיוחד
בחוץ לארץ .אבל לא לפחד ,ה' אתכם ,לא לפחד.
עם ישראל שבחוץ לארץ הגיע הזמן לארוז את
החפצים איפה שאתם בכל העולם ולהגיע במהירות
הבזק לפה לארץ ישראל .לא משנה אם יש לכם
איפה להיות או לא ,השם כבר ידאג לזה .אבל
היהודים האמיתיים שיודעים שהם יהודים אמיתיים
חייבים לצאת מחו"ל מהארצות שלהם ולהגיע לארץ
ישראל.
ולא לפחד ,השם איתנו ,כל זמן שאנו עם ה'.
וכשאנו עם ה' ועם תורתו – יש לנו חיוב גם ללמוד
את תורתו תורת משה .תבואו  -כי אין הרבה זמן,
כי הרשעים כבר חושבים שהם בעלי הבית פה.
אבל בעזרת ה' בירושלים של העתיד לא יהיו
רשעים ולא תהיה שום עבודה זרה – תהיה רק
הקדושה של הקב"ה ותורתו!
אני מברך אתכם שלא תקבלו את החיסון השני ותחיו

באוסטרליה חיסוני הקורונה הופסקו בגלל גילוי
נגיף האיידס בחיסונים11/12/2020 .
ירושלים זה המקום לבוא אליו ולהיות חלק של
הגאולה השלמה .ולא לשכוח ,אני רוצה שתבינו,
שירושלים זו לא סתם עיר .ירושלים זה מושג ,זה
משהו אחר ,זה משהו שמיימי ונצחי .זה המרכז של
כל העולם .ירושלים זה לנצח נצחים ובעתיד רוב
הערים יעלמו ,אבל ירושלים היא לנצח נצחים.
עם ישראל צריך את הבתי הכנסת וכו' .עם
ישראל ,אפילו אלה שגרים בירושלים צריכים לעבוד
את ה' להתפלל .לגור בירושלים בלי לעבוד את ה'
ורק לבוא לעשות שם קניות זה לא מספיק .צריכים
לבוא להתפלל .העיקר זה התפילה .אני יודע שזה
קשה ,במיוחד בחורף אבל חייבים להתאמץ ,וכדאי
מאוד להגיע לכותל המערבי להתפלל על הגאולה.
כשתיגמר הגלות הנוראית הארוכה הזו ויבנה
בית המקדש השלישי ,איפה שהיו פה בירושלים
פעם בתי המקדש הראשון והשני .בית המקדש
השלישי יראה הרבה יותר משוכלל ויפה משני
הבתי המקדש הקודמים.
אני מבקש מכולם לבוא ולהתפלל שם .וכל אלה
ששומעים את המסר הזה ולא יכולים להגיע ליד
הכותל להתפלל על הגאולה ,שה' ישלח אותה
עכשיו ברגע זה .צריכים לדעת שבעתיד הקרוב בית
המקדש יהיה בנוי והוא יהיה מלא מלא יהודים.
ויותר מזה ,כל ירושלים העתיקה תהיה מקיר לקיר
מלאה עם אנשים יהודים .הרוב יבכו משמחה על
כל דבר שאנו נוכל להגיד ברכה .ונבקש מקב"ה
שלא נדע צער יותר .ואז נרקוד ונתחיל את תהליך
התשובה שלנו ,היותר פנימית .אנחנו מאוד רוצים
שיהודים ימלאו כל ירושלים כשיבנה בית המקדש.
ושלא יהיה מקום אפילו קטן שלא יהיה שייך אך
ורק להקב"ה ולעם ישראל.
אבל כל ירושלים אפילו שיש בה כיום כל מיני
סוגים של יהודים ולא יהודים שגרים בה ויש גם
כאלה ששונאים אותנו .בכל אופן בסופו של דבר כל
אלה שנגד עם ישראל גם הגויים וגם הכביכול
יהודים ,יברחו מארץ ישראל וישארו שם .וכל אלה
שבאמת שייכים לארץ ישראל וירושלים יהיו פה.
יש יהודיים אמיתיים שחושבים שהם ימותו כי הם
לא כ"כ צדיקים אבל הם לא ימותו ,ה' יעזור להם
והם יגדלו מאוד באמונה ובטחון בהקב"ה .אל
תדאגו ,אל תדאגו בכלל.
ואלה שעוד בדרך לפה לירושלים ,אני מברך
אתכם שיהיה לכם ישוב טוב מאוד .ושכל יהודי
ויהודיה יבינו שלהיות בירושלים זו זכות .ואני אלך
לכל הצדיקים שיתפללו על כל אלה שיגיעו לא"י
שישארו פה וימשיכו לעלות ולעלות לנצח נצחים .כל

בנימין ,י"ג טבת ,ה'תשפ"א 28/12/2020
יום שישי היה עשרה בטבת ,יום צום .בעבר זה
היה יום עצוב לעם ישראל .אבל יחד עם זה אנחנו
עמ"י היום ב-י"ג טבת תשפ"א לא במצב יותר טוב
מאשר היהודים האלה שהיו אז בהיסטוריה .אנחנו
עברנו שנים רבות רצופות של רצח המוני וכו' ולא
רק זה ,המצב בכל דור ודור היה – קטסטרופה.
עם ישראל נודד בכל העולם מאז חורבן הבית
השני .כמעט בכל מקום בכדור הארץ יש יהודים .יש
קהילות גדולות שגרות במקומות כמו ארה"ב ,דרום
אמריקה ,אירופה ,דרום אפריקה וכו' .באירופה
לפני מלחמת העולם השניה היו בסביבות  7מיליון
יהודים .ואחרי שהנאצים ימ"ש רצחו בדם קר
לפחות שישה מיליון יהודים באירופה אז במשך
השנים שכחנו מהמחנות ריכוז ומכל מקרי מוות של
יהודים בצורה אכזרית ביותר ,ומי שנשאר בחיים
התחיל חיים חדשים .יש כאלה שבאו לארץ ישראל
והתיישבו בה ובנו משפחות ,הרוויחו כסף ,קנו
בתים ,מכוניות וכו'.
בארה"ב ובאירופה לקח מעט יותר זמן וגם הם
שכחו מהמלחמה .אומנם לא לגמרי ,אבל בעיקר,
הם התאמצו להקים שוב משפחות ולהרוויח מספיק
כדי להחזיק אותן .הרבה יהודים חזרו לרב'ס,
לאדמורים ולרבנים – ולקהילות שלהם .ולמרבה
הצער היו הרבה שעזבו את הדת לגמרי .היום,
בתשפ"א המצב של היהודים הוא קשה ולא רק
בארץ ישראל אלא בכל העולם .על היהודים
החילונים – לא אדבר עליהם ,אבל על החרדים
אפילו ,שהם לבושים כמו חרדים ועושים פחות או
יותר מה שהרֵּבֵה האדמור או הרב שלהם אומר.
בכל אופן הרוב ממש התרחקו מהקב"ה והתקרבו
יותר ויותר לעגל הזהב וזו בדיוק הבעיה .כי שוב
אנחנו עם ישראל מתפללים לעגל הזהב ולא תמיד
להקב"ה ,עדיין אנחנו תופסים בזנב של עגל הזהב.
וזה הביא אותנו למצב איום ונורא ,שבכל העולם
בגלל הרצון העז לכסף וכל הגשמיות .כל העולם
נעשו עבדים לקבוצה של אנשים רשעים ,שהם
גלגולים של הרשעים הכי גרועים שהיו אי פעם ,הכי
אכזריים ,הכי רשעים .בישראל ובכל העולם,
קוראים להם הסדר העולמי החדש או האילומינטי.
הארגון שלהם קיים לפחות מעל  250-300שנה
וזה התחיל בכנסיה הקתולית עוד כמה מאות שנים
לפני זה .והם שונאים את הדת היהודית ובעיקר,
ימח שמם וזכרם ,הם שונאים את הקב"ה ,כי הם
יודעים שהוא הכל יכול .הם חזקים ושולטים
בארצות שלהם ,כבר הרבה שנים .אבל מאחרי
מלחמות העולם הראשונה והשניה ,הם שולטים
בכל העולם.
הריקנות הרוחנית – זו המחלה הכי קשה שיש
לנו היום ולא הקורונה .ואם לא נעצור את התופעה
של השטחיות וההתעסקות עם העולם הזה ,אז

הקורונה שזה הכתר שנפל מהתורה )קראון
 CROWNבאנגלית( בגלל השטחיות והטמטום
ששולט לא רק אצל היהודים ,אלא גם אצל הגויים,
וזה שהורס את כל העולם כולו.
יש אידיאליסטים אחדים בין היהודים ,אבל הם
אידיאליסטים שלא תמיד בכיוון הנכון .לא תמיד הם
יהודים שבאמת קרובים להקב"ה ,שבאמת אוהבים
את התורה הקדושה ,שבאמת מנסים לעלות
ולעלות ולעלות רוחנית ,שיש להם אהבה לכל יהודי
אחר ,שזה דבר שכמעט לא קיים בדור שלנו.
אבל הדור הזה קיבל הלם! פתאום הם מאוד
מבולבלים .וזה בכל הארצות ,גם היהודים ,גם
הגויים וגם אפילו חלק מהחרדים .הגיע אלינו משהו
שקוראים לזה "קורונה" – זה כאילו מגפה.
הממשלות בכל העולם הכניסו בכוונה תחילה
פאניקה ,בהלה גדולה עם מספרים של אנשים
שכביכול כבר מתו מהקורונה .ואמרו שכדי לעצור
את זה ,צריכים לעשות סגר על כולם ,לא רק בארץ
ישראל אלא גם בכל העולם .וכמובן שהסגר כולו
שקר וכפי שכולם רואים ומבינים הסגר הורס את
הכלכלה בכל מדינה ומדינה ,הורס את כל העסקים,
את כל התוכניות של כולם .ואנשי עסקים רבים
בלית ברירה פושטים את הרגל אחד אחרי השני.
אנשים מפחדים לדבר עם קרוביהם פנים אל פנים,
ואפילו פוחדים לבקר אצלם בבית .סבתות וסבים
ישבו לבד בבתיהם – בחגים .הבנים והבנות,
הנכדים והנכדות מפחדים לבקר אותם ,שזה וודאי
לא טוב לבריאותם.
לפי המספרים שהמדינות מדווחות ,המון מתים
מהקורונה .וכל הזמן יש אנשים מהממשלה
שמדברים בטון של בהלה ומזהירים אנשים שאם
לא יעשו מה שהם אומרים – תהיה שואה .והשקר
הזה ,זה לא רק בארץ ישראל ,זה בכל ארץ ובכל
העולם ,וזה ה כ ל ש ק ר !!!
כבר אמרנו הרבה פעמים שהנגיף הזה הוא לא
מסוכן יותר משפעת אחרת .הבעיה היא ,שבני אדם
יצרו את זה והם תמיד יכולים בזדון להוסיף חלק
קטלני למבנה הנגיף .ולעשות אותו מסוכן יותר.
ועכשיו יש לנו שוב בהלה בארץ ישראל ובכל
העולם .אלפי אלפי יהודים פה בארץ רצים לקבל
חיסון ,כי הם בטוחים שאחרי זה הכל יחזור למה
שהיה! אני יודע שסוגרים ופותחים ,סוגרים
ופותחים את הכלכלה וזה משחק ובגלל זה יש
לאנשים תקווה ,שהמצב יחזור להיות כמו שהיה
לפני הקורונה אבל זה לא יהיה בסופו של דבר.
המצב לא יחזור למה שהיה בו הכסף זרם בכל
העולם ,לא רק בארץ ישראל.
והחיסון רק יכול להביא במקרה הטוב לאכזבה
ובמקרה הרע – למוות .ואני מתבסס במה שאני
אומר על מספיק רופאים מומחים ַלדַבַר שבכל
העולם .שהם ממש בהלם איך כ"כ הרבה אנשים
מאמינים בשטות כ"כ ברורה של ארגון הבריאות
העולמי שהוא ארגון של רשעים! בסופו של דבר
אתם תראו שאני צודק ,ושהמצב יחמיר בגדול
עם החיסון השני .אבל כל מה שדיברתי עד עכשיו
זה מה שהיה בהיסטוריה – וזה מה שקורה עכשיו.
אגיד לכם מה ה' רוצה מכם כדי שנחיה ונגיע
לנצח נצחים – .ה' שלח לנו את משיח צדקנו – הוא
עוד לא ידוע לרוב היהודים ,אבל הוא קיים פה
בעולם הזה .אבל הבעיה שהרבה לא מחכים לו.
בעמ"י ,כל השנים האחרונות המטרה של רוב
האנשים זה כסף ,כסף וכסף ,לטוס לכל מיני
מקומות בעולם ,ראש השנה בניו-יורק ,פסח
בפלורידה ,בסוכות בדיסני וורלד עם סוכה
מתקפלת .היהודים החרדים כביכול ,איבדו את
הקשר עם הקב"ה ,וודאי שלא כולם ,אבל הרוב
הגדול כן .האדמורים ,הרב'ס והרבנים וודאי לא כולם
אבל הרבה גם איבדו איזה קשר עם הריבונו של עולם
ולכן הקהילות שלהם הולכות שוב על כסף ,על רושם
על חיצוניות וכו' ולאו דווקא על האמת.

הלב היהודי ,הדמעות של היהודי כשהוא
מתפלל ,הלב הנשבר שלו ,כשהוא מדבר עם
הקב"ה – כמעט שלא רואים היום .נכון שהגברים
לובשים חליפות ,החסידים חליפה ארוכה והליטאים
חליפה קצרה .ויש אברכים צעירים שהחליטו שלא
צריכים זקן ופאות שמראים ומעידים שהם יהודים
שומרי תורה .ובמקום זה בוחרים במודה של צמוד,
הבגדים הצמודים זה גם אצל נשים וגם אצל
גברים .ויש בחורים שהמכנסיים שלהם – זה בעצם
"טייץ" – גרביון.

מודה :אותיות דומה )המלאך הממונה להוריד
נשמות לגהינום( .אופנה :אותיות נאוף.
מודרני :אותיות מידרון או נימרוד.
המקרים של ניאוף ודברים דומים שאסורים
הרבה יותר נהפכו לדברים יומיומיים רגילים גם
אצל החרדים .עד כדי כך שהפוסקים פוסקים שאם
האשה הייתה עם גבר אחר – היא לא אסורה
לבעלה אם הבעל לא מאמין.
העולם החרדי קיבל את הפאות הנוכריות כדבר
מובן מאליו – כמשהו קדוש .ואפילו שלפני שנים
הרבנים קבעו שאסור לכל הדעות פאה ארוכה,
היום מצפצפים על זה ממש .כבר דברנו על זה
הרבה פעמים שפאה אסורה ,במיוחד הפאות של
היום.
"והמודה" ,האופנה של הבגדים שמראה את רוב
הרגל של האשה ,השרוול עד המרפק .ויש נשים
שנחשבות לצנועות אבל בעצם הן בכלל לא צנועות.
אומנם החצאית ארוכה והשרוול ארוך אבל החולצה
צמודה ,הצוואר פתוח והכפתור העליון לא מכופתר.
הפנים צבועות ,הפאות משיער אמיתי ,הפאה
ארוכה והיא בטוחה שהיא צנועה .והרבה פעמים
הפאה בלונדינית וזה מושך עין ,והאשה וגם הבעל
בטוחים וחושבים שזו שיא הצניעות.

תופעות לוואי:
"פרסמתי אתמול את התמונה הזו ורבים נבהלו
זו העין של אחי ,בן  ,66שלשה ימים לאחר
חיסון הקורונה .שטף דם שצץ לו בעין .זה
מעולם לא קרה לו לפני וגם לא לאף אחד
מהמשפחה .דיווחנו לקופ"ח מכבי".
)מקור :קו החשיפות (8/1/2021
אבל יותר מזה ,נוצרה אצל החרדים איזו שטחיות
שלא מתאימה בכלל לעם שקבל את התורה ,וזה
עובר כבר לילדים ולילדות .ולפי השאיפות ולפי
השיחות וההבנה הרוחנית שלהם כבר לא ניכר
שהם ילדים שגדלים בבית של תורה מצוות ומעשים
טובים .והם לא יוכלו להבין מה זה הקב"ה ואיך הוא
מכוון את החיים שלהם .מה זו תפילה ובכלל כל מה
ששייך ללימוד ,תפילה ,חסד וכו' .המצב הוא קשה
ביותר .ברוך ה' ,יש עוד צדיקים וצדקניות וילדיהם,
שאפילו שהעולם נהפך לג'ונגל רוחני – הם סגרו
את עצמם הרמטי נגד ההשפעות של העולם
שהשתגע.
אני יודע שהרבה מכם לא ירצו לשמוע ,את מה
שאני אומר עכשיו אבל בשנת  1939מצב היהודים
באירופה היה מאוד דומה למה שיש לנו .גם היום
וגם אז היה מצב שרוב היהודים באירופה צחקו
מהחרדים ,מהיהודים ששמרו מצוות עד הסוף ,עשו
מהם בדיחות .באותו זמן רוב היהודים באירופה לא
שמרו שבת וה' הציל אותם בזה שהם למדו בצורה
קשה מאוד .הם למדו שהיהודי שבורח מהקב"ה,
אמנם ה' יציל אותו אם הוא יהודי אמיתי ,אבל
השאלה היא איך? האם זה מה שאתם רוצים?
השם הביא אז את עם ישראל לסבל כל כך גדול,
שזה קשה בשביל הדור שלנו אפילו להבין איך הם
עברו את זה בכלל? אבל ה' היה צריך להכריח
אותם לעשות תשובה כדי להציל את נשמתם
היהודית שהייתה בהר סיני .ולכן רוב היהודים ,גם
אלה שחיללו שבת ואלה שלא ,הלכו למוות עם
"שמע ישראל" על שפתיהם .ובזכות זה הם הלכו
ישר לגן עדן בלי לסבול.
עם ישראל תדעו שיש תוכנית של רשעים והיא
כל כך רעה .כל כך ,עד שקשה להאמין ,שיהודי או
גוי יכול להילחם נגד האנושות בצורה כל כך רעה.
וזה לא רק נגד היהודים – זה נגד כל העולם .אבל
הרשעים רוצים במיוחד לגמור את היהודים ,כי הם
יודעים ,שעם ישראל שייך ישירות להקב"ה .והם גם
יודעים שהקב"ה הוא הכל יכול והם חושבים שאם
הם יגמרו את היהודים ,אז ח"ו ,הקב"ה לא יהיה לו
כבר כח ח"ו ,אבל זה לא יעזור להם.

היום אנו גם נלחמים חזק נגד היצר הרע ,נגד
השטן .הרשעים היום הם אותם הרשעים שהופיעו
בכל דור ודור עד שה' יגמור אותם סופית .בינתיים
עם ישראל – אנו במצב קשה.
חלק גדול של עמ"י רוצים להאמין בשקרים של
הרופאים ,ושל עסקנים משוחדים וכו' .שואלים למה
לא לקחת את החיסון? יש הרבה סיבות למה לא,
אבל לא רוצים לדעת .סיבה מספר אחד :שלקח
להם להמציא את החיסון רק  7-8חודשים וזה קשה
מאוד להאמין שאין בזה בעיות .כי בחיסון רגיל
אפילו שלקח להם שנים עד שפיתחו את החיסון גם
אז יש בהם בעיות .ולא ילד אחד ,ולא עשרה ,ולא
מאה ולא אלף ,אלא הרבה יותר נהיו אוטיסטים
מחיסונים .וא"כ בודאי שחיסון שפיתחו אותו כ"כ
מהר בלי לנסות אותו מקודם על בעלי חיים וכו' כמו
שמקובל בחיסונים קודמים יהיו בו הרבה בעיות ולא
צריך להיות חכם גדול בשביל להבין את הדבר הזה.

יש אנשים שמכירים את הנושא הרבה יותר טוב
ממני והם מפחדים על החיים של רוב היהודים
שכבר קיבלו את החיסון .יש כאלה שבאמת הלכו
לעולמם אחרי החיסון הזה ,אבל ברור שהחיסון
הזה מסוכן ביותר .ותדעו שהחלק השני של
החיסון שיתנו אותו בהמשך הוא עוד יותר מסוכן
מהראשון.
אבל עמ"י ,אני יודע שאתם רוצים לחזור לחיים
שהיו לכם לפני פסח שלפני שנה .ואתם רוצים
להאמין שנוכל לחזור לחיים שהיו פעם .שאפשר
היה בקלי קלות לעלות למטוס ולטוס לכל מקום
בעולם בלי פחד ,עם כסף בכיס .אני יודע שאתם
רוצים לחזור לדרך חיים כמו האמריקאים ,שהם
חייבים לא משנה מה ,לקנות משהו .קניות ועוד
קניות תבינו שהמצב הוא שעגל הזהב לפני
הקורונה השתלט על כולם .וברור לי שיש בינינו
עסקנים חרדיים שעובדים עם השקר ועם הרשעים
ומביאים את השקר לרבנים שלהם ומרוויחים טוב
על זה.
עם ישראל ,אנחנו העם הכי אהוב של הקב"ה,
אנחנו לא נחזור למה שהיה .כל הלוקסוס
והמותרות יעלמו ואנו נשאר עם הגוף והנשמה
בעז"ה ועם הקב"ה .ואז אם ירצה ה' ,נתחיל באמת
להתפלל .נבין יותר טוב למה כל הגשמיות באה
מהשטן ,שזה בא להרחיקנו מריבונו של עולם .ומי
שמבין את זה ,ומרגיש את זה ורוצה לעשות
תשובה – הוא או היא – ישרדו.
עם ישראל – הגיע הזמן להתקרב ממש
להקב"ה ,להחזיק בו ולא לעזוב אותו ,כי זו הדרך
היחידה להגיע לנצח נצחים .אמרתי ואני אומר שוב
ושוב :העולם לא יחזור למה שהיה .בקרוב הכסף
לא יהיה שווה כלום  -לא הדולרים ,לא סטרלינג ,לא
פראנק ,לא יורו ,לא שקלים וגם לא ביטקווין .הכל
פשוט לא יהיה .הבנקים יפסיקו לעבוד ותהיה
מלחמת עולם השלישית וזה יהיה קשה מאוד .אבל
בא"י לא כל כך נרגיש את זה בצורה קשה.
אבל עם ישראל – עוד פעם ,אני אומר – זה לא
יחזור למה שהיה .אנחנו חייבים לקשור קשר עם
הקב"ה ולא לעזוב אותו .אם נעשה את זה ,אז אולי
נזכה שהוא יציל אותנו לנצח נצחים .זה תלוי בכל
יהודי ויהודי בנפרד .זה לוקח הרבה עבודה
להתקרב באמת להקב"ה ,במיוחד אם ביססנו את
החיים שלנו עד עכשיו עם רצון לאסוף יותר ויותר
גשמיות .מי שרוצה לשרוד לנצח – חייב להוריד
מהחיים שלו את רוב הגשמיות המיותרת וללכת רק
לכיוון הקדושה ,רק להיות עם הקב"ה שהוא הכל
יכול .מי שיעשה את זה – יהיו לו חיים נצחיים .והוא
יזכה לכל היופי הרוחני שיש בתורת משה ובכל
הספרים הקדושים.
עם ישראל – ה' ברא את עם ישראל להיות חלק
ממנו .ואם מישהו ברמה רוחנית נמוכה לא יכול
להבין את זה ולא יכול לחיות את זה .כל יהודי
ויהודיה שהוא עכשיו ברמה נמוכה ורוצה הוא יוכל
לעלות מאוד גבוה,
עם ישראל – תורידו את כל הדברים השטחיים
שלכם ותחזרו להקב"ה ואז נעלה מעלה מעלה.
ברגע שניכנס לבית המקדש השלישי ,כל העולם
יהיה ויראה אחרת .מי שרואה את החיים עם
הנשמה בעיניים רוחניות ישמח מאוד .כי אין יותר
מתוק מהעולם כשעובדים את ה' ומאמינים בו .זה
עולם שכולו טוב .שכולו טוב .אבל מי שיש לו איזו
גסות של העולם הזה – לא יוכל להמשיך כך – הוא
ימות.

* דניאל :ומה היא האמת? האמת היא
שכל הקורונה הזו עשויה ע"י הרשעים
שפיתחו ופיזרו את זה בכל העולם.
* אוי ואבוי למי שייקח את החיסון
לקורונה ,וכדאי לדעת שהבדיקות לא
לטובתינו.
עם ישראל – אני מקווה שתשתמשו בשכל
שלכם ,ולא תקחו את החיסון הראשון או השני .ואם
כבר קיבלתם את הראשון ואתם לא רוצים לקבל
את השני ,אני מברך אתכם שלא תקבלו את
החיסון השני ותחיו ותוכלו להגיע לנצח נצחים בלי
פחד .השם אתכם – אין מה לפחד.
ותזכרו ותלמדו מהדורות הקודמים ,מהדור של
השואה כשיהודי לא ידע להבדיל את עצמו מהגוי
אז הגוי כבר דאג לזה ,להזכיר לנו שאנחנו שונים
ושאנחנו צריכים להיות נבדלים מהגויים.
ענווים ענווים הגיע זמן גאולתכם – התעוררו.
הרבה יותר מגן עדן
דניאל ,כ"א טבת ה'תשפ"א 5/1/2020
אבא אבא ,אתה יודע אבא ,שכל מה שקורה זה
בגלל שלרשעים יש חלום הרבה מאד זמן כבר
להשתלט על כל העולם .וזה תמיד בכל ההיסטוריה
היה החלום של הרשעים הכי גדולים הכי מנוולים,
שחשבו שהם יכולים להיות במקום הקב"ה ח"ו.
מהאדם הראשון שחשב שיכולים ללכת נגד מה
שהקב"ה אומר ,אפילו שהנחש שכנע אותם .אז
הרשע הזה הנחש רצה גם להשתלט על כל העולם,
אבל קודם כל על אדם וחוה.
ומאז יש בעולם האסון הזה .מגדל בבל,
האוכלוסיה של העולם אז חשבו שהם יוכלו להלחם
נגד הקב"ה ,לבנות מגדל עד לשמים ,ועם חץ
וקשת להרוג ח"ו ח"ו את הקב"ה .אוי ואבוי להם,
איזה טפשים .וגם היום הם אותם הטפשים! אותם
הרשעים שחושבים שעם הטכנולוגיה הם יכולים
לבנות מגדל בבל ,ולהפיל ח"ו את הקב"ה שהוא
הכל יכול .הם עוד לא למדו ,דור אחרי דור אחרי
דור הם מנסים וזה לא הולך.
הגענו אבא לסוף ,וזה נראה שהם מנצחים ח"ו,
אבל הם לא מנצחים ,כמו במגדל בבל שה' עשה
דבר הכי פשוט ,פתאום כולם דברו שפה אחרת,
אף אחד לא יכול להבין את השני ,התעצבנו אחד
על השני וכל השיתוף פעולה שלהם שעבד כ"כ טוב
ביחד הלך לאיבוד והכל נעלם ,לא יכלו להמשיך.
גם עכשיו אבא ,כמה שזה נראה מפחיד ,זה
באמת מפחיד ,אבל הבעיה העיקרית אבא היא עם
ישראל .כי עם ישראל ,הרוב של עם ישראל או
שהם חילונים לגמרי ומתחתנים עם גויות בלי גיור,
או שפשוט לא מענין אותם הדת היהודית ,הם
מעדיפים את השקר ,את העולם הטכנולוגי ,כל
הסרטים שאפשר לראות בכל מיני סוגים של
מכשירים .הם אוהבים את הטכנולוגיה הנותנת
ליצר הרע להשתולל והם נהנים מזה.
כל העולם נהפך לסדום ועמורה! אבל גם סדום
ועמורה לא יכול ללכת נגד הקב"ה ,ה' פשוט הרים
אותו למעלה והפך אותו וזה היה הסוף שלהם.
ברוך ה' אבא ,כמה שלרשעים של היום יש את
הטכנולוגיה וכו' הם טפשים גדולים ,הם לא מבינים,
הם לא מבינים כמו כל האבות שלהם שאי אפשר
להלחם נגד הקב"ה.
אתה יודע אבא ,הם רוצים ברוב חוצפתם ובלי
בושה להפוך את ירושלים עיר הקודש לעיר הבירה
העולמית שלהם .אבא ,הם לא נורמלים ,הם פשוט
לא שפויים .הם לא למדו את ההיסטוריה ,הם לא
יודעים כנראה ,או שהם יודעים את ההיסטוריה לפי
השקרים שבספרי ההיסטוריה ,זה יכול להיות.
אבל אבא ,מדאיג אותי יותר היהודים המסכנים
שמאמינים להם ,שמאמינים להם שיש להם את
הרפואה ,החיסונים ואת הגאולה של כל האנושות
בידים שלהם ח"ו .הגאולה של כל האנשות
מבחינתם זה לדלל את כל האוכלוסייה של העולם
לפחות בשני שליש ,ואת שאר האוכלוסיה של
העולם חוץ מהאליטה להפוך לעבדים .לעבדים עם
צ'יפ ביד ,שיכולים לראות איפה הם כל הזמן ,ואם
הם רוצים להרוג אותם פשוט ללחוץ על כפתור ,כי
הם גם קבלו איזה זריקה עם איזה צ'יפ שיכול
לגמור להם את החיים .העולם נהפך לסרט בלהות
שרוצים פשוט לקום ולצאת מהסרט כי זה מפחיד,
אבל אין לאן ללכת כי גם השקר נכנס לראש של
היהודים החרדים.

בודאי וודאי שזה קורה עכשיו בדיוק כמו שכתוב.
ואבא המצב מאד מסוכן לכולנו,
היהודים באמריקה הם במצב קשה מאד ,הם עוד
לא תופסים את זה לגמרי .אני בכל אופן הייתי
אומר למי שיכול לצאת  -כמה שיותר מהר.
להתפלל חזק חזק שה' יציל אותנו ולעשות תשובה.
כולנו חייבים לעשות תשובה כי זה הדבר היחיד
שיציל אותנו.
אנחנו יודעים שבארה"ב הגוים הלבנים
המאמינים הפרוטסטנטים ,אלה שהולכים לכנסיה,
משפחות נורמליות ,כבר שנים הם מתכוננים לזה,
יש להם את הבונקרים שלהם עם נשק ואפילו
הילדים שלהם יודעים להשתמש בנשק וזה יביא
עוד יותר הרס ואלימות .הם מעדיפים למות ולא
להיות חלק של הפושעים הגדולים העקומים וזה
נראה שזה הסוף של ארה"ב .תהיה שם מלחמת
אחים .ארה"ב גמורה .היהודים בטח לא יודעים איך
להשתמש בנשק וכל השאר יודעים להשתמש
בנשק.
ש .להמליץ ליהודים שילמדו להשתמש בנשק ?
ת .לא ,שיתחילו לברוח אפילו אם זה לאירופה
בינתיים ,להשתדל מאד לברוח .מי שיש לו דרכון
ישראלי להגיע לארץ אפילו שיכניסו אותו לבידוד.
אני לא יודע מה יהיה ,אבל גם פה תהיה מלחמת
אחים .כן ,אבל זו לא תהיה מלחמת אחים אלא
מלחמה נגד השקר .ודאי.
ש .החילונים יתחילו להתמרד ?
ת .ודאי ,הם לא עד כדי כך מטומטמים .יש הרבה
שלא רוצים אצל החילונים לקבל את הזריקות ,אני
חושב יותר מהחרדים .באמריקה הם מתכוננים
כבר לקחת את אלה שלא מקבלים את החיסון
וכאילו שהם סכנה לחברה ולשים אותם במחנות
פימה .יהודים ,גוים ,שחורים לבנים הכל .המחנות
הם לא רק ליהודים ,אבל יהודים הם בראש
הרשימה .זה כמו בגרמניה הם לקחו את הצוענים
וכל מיני אנשים חוץ מהיהודים .נהרגו במחנות גם
פולנים אבל בסופו של דבר בגדול זה היה נגד
היהודים .כל ישראלי עם דרכון ישראלי צריך להגיע
לארץ ולעזור להילחם פה נגד הרשעים.
ש .מה עם מיליוני היהודים שאין להם דרכון?
ת .שיגיעו לקונסוליה ולעשות בלגן .או לנסות
לחפש מקום שיקבלו אותם ומשמה להגיע לארץ.
אני בעצמי לא יודע אבל צריך לעשות משהו .דבר
ראשון זה להתפלל ,לעשות תשובה דבר שני,
ולחפש דרך לצאת משם .זו בעיה שלהם כי שנים
הם לא רצו לשמוע.
אמריקה זה הסמל של המקום הכי גדול והכי
חזק .הנאצים לא הצליחו לנצח במלחמת העולם
השניה ,וכאן הניצחון שלהם ,הם שהצליחו
להשתלט על כל ארה"ב .כל ארה"ב תחת השלטון
של הסדר עולם חדש .גם בארץ תחת השלטון
שלהם .אבא עכשיו אנחנו צריכים לעודד לאנשים
את הלב ולא לקחת את הזריקה לא הראשונה
ולא השניה.

מה יהיה אבא? איך הם כל-כך טפשים? העולם
לא יחזור למה שהיה! לא יחזור! כי אנחנו כבר
בהתחלה של הגאולה השלימה ,השלבים
האחרונים לפני הגאולה השלימה .ואין לשתף
פעולה עם הרשעים ,כי הם רוצים לחסל לא רק
העם היהודי ,הרבה יותר מהעם היהודי ,אני אפילו
לא יכול להגיד את זה ,כי זה לא יכול להיות .ה' לא
יתן ,ה' יעיף אותם ,יהרוג אותם ,אבל לפני שהם
הולכים הם יראו עד כמה שהם נכשלו .זה יהיה
העונש הכי גדול ,ואז הם יעלמו ולא יפריעו לנו
יותר .עם ישראל הקב"ה אתנו! אין כח יותר גדול
ממנו! לא קיים! אין כח שיכול להגן עלינו יותר ממנו,
וה' גם לא מראה כל-כך את הגדולה שלו ,הגדולה
שלו היא בלי סוף ,זה האין סוף.
עכשיו אנחנו על כדור הארץ זה כוכב קטנצ'יק,
אנחנו לא חייבים להשאר פה ולא צריכים חללית
להעלות אותנו .יש מימדים ,הרבה מימדים ,אחד
ליד השני שאנחנו לא רואים בכלל ,ה' רק יזיז אותנו
ממימד אחד לשני וזה כאילו שהגענו לאיזה כוכב
שלא יכולים לראות עם הטלסקופ הכי גדול .הוא
הכל יכול! עם ישראל תהיו איתו ולא עם הרשעים.
זו לא מגיפה רגילה ,זו מגיפה מתוכננת והמספר
של המתים הוא שקר .יש להם צוות ענקי
שמקבלים כסף ,חלק מהם קבלו הבטחות כנראה
שהם יוכלו להכנס לבונקרים שלהם ולהנצל מכוכב
השביט שצריך להגיע לפה בעתיד הלא רחוק.
עם ישראל הם לא יכולים להרוג אותנו ,אפילו אם
מתים ח"ו שלא נצטרך .אבל אם ח"ו נמות אנחנו
נחזור ,נגיע לעולם הבא .אם הרגו אותנו ואנחנו
מתים על קדוש ה' באיזה שלב אנחנו נחזור .ה'
כבר לקח בעשרים שנה האחרונות המון צדיקים,
המון גדולי הדור ,צדיקים ממש אליו ,כי לא רצה
שיסבלו מה שאנחנו סובלים.
עם ישראל אנחנו עם קטן וחלש עכשיו ,אין סיבה
להיות חלש כי יש לנו את הקב"ה ,שלא קיים בכל
המציאות משהו יותר חזק מזה .ה' אוהב אותנו
במיוחד וישמור עלינו באמת ,אבל אנחנו צריכים
לשתף פעולה .אי-אפשר לחיות כמו גוי ולבקש
עזרה ,אי-אפשר לפחד מהגוים ולפחד מהמחלה
שהם המציאו וגם לקבל הגנה של הקב"ה .אנחנו
צריכים להיות לצידו ואם אנחנו לצידו אז יהיה לנו
כל טוב ,יהיה לנו נצח נצחים שזו ההנאה שאני לא
יודע להגיד מה זה בדיוק ,אני עוד לא הרגשתי את
זה בדיוק אבל זה מעבר לגן עדן ,זה משהו הרבה
יותר אפילו מגן עדן.
עם ישראל תתעוררו! הרבה אנשים כבר מתו
מהזריקות האלו! הם רוצים עם זה להכניס אתכם
לעבדות ,פעם זה יהיה קורונה ,אח"כ יהיה עוד
משהו ,אח"כ עוד משהו עד שידללו את כל
האוכלוסיה של העולם ,זה לא יהיה .זה לא יהיה,
ה' נותן להם את כל האפשרויות כדי שלא יהיה
להם טענות בסוף ברגע לפני שנעלמים.
עוד מעט הם יעלמו לא נראה אותם יותר .בכל
ההיסטוריה הם אותם הרשעים חוזרים כל הזמן
בצורה אחרת ,בהרכב קצת אחר ,אבל הם אותם
רשימה חלקית של גדולי ישראל הקוראים לא
רשעים ,ועושים תמיד את אותה הטעות .אבל
עכשיו זה יגמר! מלחמת גוג ומגוג תהיה המלחמה להתחסן! * -הרב דב הכהן קוק )הצדיק מטבריה(
האחרונה אחרונה ,תתכוננו עם ישראל ,זה לא יקח *הרב ציון בוארון *הרב הישיש דוד חיים שטרן
*האדמו"ר מאמשינוב *הג"ר אליהו דוב וואכטפויגל
עוד הרבה זמן.

)ר"י )ראש ישיבת( זכרון משה סט .פאולסבורג( *הג"ר
מלכיאל קוטלער ר"י לייקווד *הג"ר שמואל קאמינצקי
להציל את יהודי אמריקה
)ר"י פילדלפיה( *ר' שמואל מאיר כ"ץ )דומ"ץ לייקווד(
דניאל ,כג טבת ה' תשפ"א 7/1/2021
*הרב הגאון שמואל אליעזר שטרן )מבית ההוראה
ש .איך יהודי אמריקה יכולים להציל את עצמם?
ת .אבא ,קודם כל כדאי לדעת שהם גמרו את לענייני רפואה ב"ב( *הרב נתן קופשיץ *הרב יוסף
החופש שלנו וזה יתפשט לכל העולם .אני מאד בנימין וואזנר )ראש ישיבת חכמי לובלין,ב"ב *
*הרב משה מרדכי קארפ )מודיעין עילית(.
מצטער להגיד אבל אני לא יודע אם יתנו להם בכלל
להיכנס לא"י .בחודשים האחרונים נותנים להיכנס
רק למי שיש לו דרכון ישראלי .אמנם הם הביאו הערות :לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים.
כמה בני מנשה שהם לא  100%יהודים ומאפריקה *ניתן להוריד את המסרים מהאתר DANi18.COM
אתיופים שהם יהודים אבל לא בטוח .עושים הרבה * שמיעת מסרים בטל 0799-177-555
קשיים ליהודים מארה"ב ואירופה לבוא .עושים את * שמיעת המסרים בארה"ב 646-585-3064
זה בשקט ,אבל ככה עושים.
ברכה מיוחדת לחיים ארוכים ,פרנסה בשפע ושמחת חיים
מי היה מאמין שזה קורה וזה סימן שזהו זה ,לכל היהודים הטובים העוזרים להפיץ את האמת.
).(2V7K
אנחנו נכנסים עכשיו ממש לתוך הגאולה השלימה ,לפרטים.0527-111-333:
אמנם לא הגענו לסוף שזה הגאולה השלימה אבל

נספחים

)( 7

* באוסטרליה החיסונים הופסקו כי גילו את נגיף
האיידס בחיסון! ) 165 VIRUSTVהרב אמנון יצחק(

נפטר מס'  .4מקור N12

זה ברור שימותו
ראיון בטמבליזיה עם ד"ר שרון אלרעי-פרייס ,ראש
שירותי בריאות הציבור ,מנהלת את מטה שירותי
בריאות הציבור ואת לשכות הבריאות המחוזיות.
מראיין :שני גברים נפטרו בזמן קצר לאחר קבלת
החיסון ,האם יש איזו מסקנה?
אז קודם כל אנחנו מחסנים אוכלוסיה בסיכון ואנשים
מעל גיל  60זה אנשים קשישים ומבוגרים עם
מחלות רקע וזה ברור שתהיה תמותה!!!

מלחמה במתנגדי החיסון
חדשות ערוץ  10 :12חולים במצב קשה יואב אבן ,ערוץ N12
משרד הבריאות הקים 'חמ"ל )חדר מלחמה( פייק
מאושפזים בבית-חולים הדסה לאחר החיסון.
ניוז' שכל יעודו יהיה להלחם בפייק ניוז שמפיצים
מתנגדי החיסונים ועלול לפגוע במבצע ההיסטורי
הזה .קודם כל הם יגיבו ברשתות החברתיות ויגידו
מה האמת ,כמו כן הם ימחקו מהרשת תכנים שהם
פייק ניוז...

חשבון פשוט

מתחילת המגיפה ) (20/3/2020עד לתחילת
החיסונים ) (20/12/2020נפטרו  3100משך  275יום,
ממוצע  11נפטרים ליום .מתחילת החיסון עד היום
) (20/1/2021נפטרו  1074משך  30יום ,ממוצע 36
נפטרים ביום .הממוצע הוכפל פי  !! 3האם החיסון
גרם לזה? מה דעתך?

חדשות מהאתר healthimpactnews.com

healthimpactnews.com/2021/24-dead-and-137infected-at-ny-nursing-home-after-experimental/covid-injections

אני רוצה שכולם ידעו שהחיסון הזה
הוא הדבר הנורא ביותר
שלום ,אני אחות בבית החולים טנסי בארה"ב ושמי
קולי לומיטשל .אני רוצה לספר לכולם על חיסון
הקורונה .קיבלתי לאחרונה את חיסון הקורונה .מיד
אחרי הזריקה הרגשתי טוב ,אבל אחרי שלשה ימים
הלכתי לרופא כי היו לי בעיות עם הפנים שלי .כל הצד
השמאלי של הפנים שלי משותק ,יש לי עכשיו את
השיתוק של בל .אני רוצה שכולם ידעו שהחיסון הזה
הוא הדבר הנורא ביותר .ואני לא הייתי נותנת אותו
לאף אחד ,גם לא לאויבים הגרועים ביותר שלי .לא
אכפת להם מאתנו .אנא אל תקחו את החיסון!

קיבלה חיסון וסובלת משיתוק בריאיון:

*  24מתים 137 ,חולי קורונה לאחר קבלת החיסון איוה דובינסקי :יומיים אחרי החיסון קבלתי
שיתוק בפנים בצד ימין ,קשה לי לאכול ,קשה
בבית אבות בניו-יורק בשם -
 The Commons on St. Anthony nursing homeלי לשתות ,אני לא יכולה לעצום את עין ימין,
in Auburn, New York
הצד הזה משותק ,קשה לי לדבר) ...ערוץ (13
עד לקבלת החיסונים לא היו נפטרים בבית ב 14/1-פורסם כי  13אנשים קבלו שיתוק בפנים.
האבות .תוך פחות משבועיים מתחילת החיסון
החלו למות...

מותו של ציון דיין
בתדהמה את נתניה.

)(51

מדום לב הכה

)פורסם במקומון נתניה (19/1/2021

מותו של ציון לפני עשרה ימים הכה בתדהמה
את משפחתו וחבריו .זה היה מוות בלתי צפוי.
ציון ,מוכר כמי ששיחק כשוער במכבי נתניה היה
איש בריא וחסון.
"בריא וחסון אבל מחלת הקורונה הדאיגה אותו
מאד" מספרת רעייתו" ,כאשר ציון שמע שאפשר
להתחסן ללא תור הוא שמח' .אני מת לעשות
חיסון' הוא אמר ,אמרתי לו שיש לי הרגשה לא
טובה."...

ערוץ  ,13בשידור חי - 6/1/2021
סמדר ברק" :דקה אחרי החיסון הרגשתי שאני
מתעלפת .סבלתי מקוצר נשימה ,הפנים שלי
בערו ,הרגשתי גהינום .אני מאושפזת  5ימים
בבית-חולים מאיר .כל בוקר אני עוברת התקף
אלרגיה ,אני נתמכת ונסעדת ,לא יכולה לעשות
דברים לבד."...
האם החיסון לקורונה בטוח? סרטון מטריד מארה"ב
מראה שיש סיבה לדאגה .האחות טיפני-פונטס-דובר בת
 30מבי"ח )-CHIממוריאל( בארה"ב .אמרה לאחר
שחוסנה" :אני מרגישה סחרורת" ,ואז פשוט נפלה על
הרצפה .שודר בשידור-חי במהדורת חדשות NEWS9
של  .ABCנפטרה מאוחר יותר * ..עוד  4עובדי ב"ח
בשיקגו התמוטטו מייד לאחר החיסון .שודר בפוקס ניוז.
פיקוח נפש! הרב קוק מטבריה בשבת הזו ביקש
להעביר לכולם למי ששומע ,ולמי שרוצה לשמוע :לא
להתחסן כי זו הולכת להיות השואה הבאה .ל"ע) .הוא
בכוונה הודיע בשבת ,על מנת שלא יקליטו אותו(.

K7V2

והנה הא דרפא ירפא ,הינו למי שנחלה עליו
להתרפא על ידי רפואה ורופאים ,אבל בריא ויש חשש
רחוק שיחלה ,אין עליו דין רפואה.
ובכתובות )ל'( :הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים וכו'.
אבל ליקח סמי רפואה על מנת שלא יחלה ,לא אמרו
חכמים .אין להיכנס לספק סכנה ,על מנת לצאת

מספק סכנה אחרת.

רוצים לצמצם את העולם ב...90%-
קטעים מתוך" :הם רוצים לשלוט בכם ביולוגית"
מדוע אלפי רופאים ומדענים בעולם מושתקים?
מדוע לא מאפשרים למומחי רפואה להשמיע את
קולם בנושא החיסון והטיפולים היעילים לריפוי
הקורונה? אנחנו נמצאים בתקופה של צנזורה
חסרת תקדים ,חופש הביטוי נעלם לגמרי מהעולם.
אלפי סרטים דוקומנטריים ,ראיונות ותוכניות של
רופאים ומדענים נמחקו ללא כל סיבה ,מה קורה
כאן? למה יש דחיפה חזקה כ"כ לחיסון ,קורה כאן
משהו...
ריינג'ר הבריאות מייק אדאמס מהאתר נטיורל
ניוס הוא מדען שחוקר את העניין כבר שנים רבות.
הוא הכין סרטון לפני שנים ובו הוא טען :הם יגרמו
למגפה של וירוס קורונה ,ואז הם יציגו חיסון שיהרוג
מיליונים של אנשים ,כי הם רוצים לצמצם את
אוכלוסיית העולם.
והאופן שבו זה יעבוד יהיה בערך כך :קודם כל
תהיה התפרצות מתוכננת ,שחרור של נשק ביולוגי
מהונדס .אנחנו ראינו פיילוט הרצה של זה עם
התפרצות החצבת בדיסניוורלד לפני כמה שנים,
שהשתמשו בזה כדי לדחוף את חוק הסנאט
 SB277שהורה על חיסוני חובה בקליפורניה .אבל
עכשיו זה ייעשה ברמה עולמית ,נשק ביולוגי )וירוס(
יהיה מופץ ,יהיו קריאות לממשלה למימון מאסיבי
של תעשיית החיסונים כדי שיימצא חיסון ובאופן
ניסי הם יצליחו לפתח חיסון במהירות שיא.
כולם יידרשו לקבל את החיסון ,אלא שבמקום
חיסון המטרה של הזריקה תהיה להרוג את רוב
האנושות.
יועברו חוקים בדרישה שכולם יתחסנו ,אנשים
שלא יתחסנו לא יורשו ליסוע בתחבורה ציבורית ,לא
ירשו לך לטוס ,חשבון הבנק ידחה וכו'.
בתוך החיסון הזה יהיו נגיפיים המתוכנתים כך
שיפעלו כמה חודשים לאחר החיסון ,ברגע שזה
יעבוד תתחילו לראות אנשים מתים ברחובות בכל
העולם .כשזה יתחיל התקשורת תדחוף לסבב שני
של חיסונים והחיסון הזה יגרום להרג בתוך
שבועות ,לא חודשים ,אולי אפילו בתוך ימים.
החיסונים יהפכו לנשק נגד האנושות .תזכרו,
הגלובליסטים רוצים לצמצם את אוכלוסיית העולם
ב...90%-

 4סיכונים עיקריים בחיסון הקורונה.

 .1מדובר בחיסון מבוסס גנים מרנ"א ,יהיו תופעות
לוואי חמורות .הנסיינים היו אנשים צעירים ובריאים,
ומחציתם סבלו מחום ,צמרמורות ,כאבי שרירים,
גפיים כואבות ,כאבי ראש והם הרגישו חולים .עכשיו
אם הולכים לתת את זה לקשישים עם מחלות רקע
ואני לא רוצה לדמיין מה יקרה להם.
מראיין – הניסוי לא כלל נבדקים עם תנאים דומים
לאלו שיקבלו את החיסון עכשיו ?
לאף אחד מהנסיינים לא היו מחלות רקע. .2לחיסון יש כמה מרכיבים העלולים לגרום
לתגובות אלרגיות חמורות מאד.
 .3החיסון עצמו יכול לגרום לתגובת יתר שלילית,
במקרה של זיהומים אמיתיים שיהיו לאחר מכן .זה
גורם לתגובה חיסונית מוגברת ונפיצה .בניסויים
שנעשו על בעלי חיים התברר שהיתה תגובה
מוגברת של מערכת החיסון למחלה ,בעלי החיים
שחוסנו כמעט מתו .זו סכנה עצומה .ברגע
שמזריקים לך את החיסון ,תוך דקות החיסון
מתפשט בכל הגוף ,נכנס לתאים ומתחיל לייצור של
חלבון הוירוס ,התאים שלך הופכים למפעל.
 .4מחלה אוטואימונית ,והתוצאה היא למעשה
הפרעה תסחיפית העלולה לגרום למוות ועקרות
נשים .אלה דברים תיאורטיים שכבר כתובים שחור
על גבי לבן .בעלון האריזה כתוב שלאשה בהריון
אסור להתחסן ,מכיון שלא ניתן לשלול פגיעה
מהחיסון .ואם אשה צעירה מחליטה להתחסן ,עליה
להמנע מלהכנס להריון למשך חדשיים וזה מעולם
לא נבדק בניסויים...

מיכאל שנדליץ' הפרלמנט האוסטרי.
אבצע כעת בשידור חי פה בפרלמנט בדיקת קורונה,
גבירותי ורבותי כדי שתראו עד כמה חסרות ערך
הבדיקות הללו .הבאתי עמי לשם כך ערכת בדיקה
ישירות מהמעבדה שבאמצעותו מבוצעות הבדיקות
ההמוניות הללו.
גבירותי ורבותי' ,החולה' היאו כוס קולה רגילה .הנה
אני לוקח דגימה מהקולה ומניח אותה על ערכת
הבדיקה שבה משתמשים לבדיקות.
גבירותי ורבותי זוהי בדיקה מטומטמת שאתם
מממנים אותה בכספי המיסים שלנו .עד כמה חסרת
ערך הבדיקה הזו נראה מיד ,משום שהתוצאות כבר
מגיעות ...הנה בינתיים כבר הגיעה התוצאה של בזבוז
כספי המיסים שביצעתם .אדוני הנשיא יכול להיות שיש
לנו בעיה כי יש לנו חולה מאומת בתוך הפרלמנט ,כוס
הקולה הזו הגיבה חיובית לבדיקה...
גבירותי ורבותי ,על דברים כאלה זרקתם  6מיליון
אירו כספי מיסים דרך החלון החוצה ,במקום לממן
הגנה וסיעוד לבתי האבות ,במקום להשקיע כסף בבתי
החולים שלנו,
גבירותי ורבותי חברי הממשל ,הרסתם לחלוטין את
האמון בכם ,הראיתם לנו שאינכם מסוגלים להנהיג את
המדינה שלנו ,אלא רק להעמיד אותה עם הפנים
לקיר .הבדיקה הזו לבדה מספיקה כדי להוכיח עד כמה
מגוחכים הצעדים והפוליטיקה שלכם ,שמשלם המסים
צריך לממן מכיסו .ואם יש לכם כבוד גבירותי ורבותי
הייתם מתפטרים ברגע זה...

 5מחקרים שהתקשורת לא תדווח עליהם
 .1לפי מחקר חדש על בדיקות פי סי אר לאבחון
קוביד שפורסם באוניברסיטת אוקספורד מצא כי
 80%מהתוצאות החיוביות הם לא חולים באמת.
 .2סקירה חדשה של  80מחקרים שכללו אלפי
נבדקים מצא "לא נמצא וירוס קוביד חי אחרי היום
ה 9-של המחלה" ,וזה כמובן סותר את חובת
הבידוד של  14ימים ,שגוזרים עלינו הפוליטיקאים
ונציגים של מערכת הבריאות.
 .3מחקר חדש שפורסם בכתב העת למחלות
זיהומיות קליניות מדווח -

ל 2%-מתורמי הדם בחוף המערבי היו נוגדנים
לקוביד בדצמבר  ! 2019כלומר – עוד לפני שסין
הזהירה את העולם מפני הוירוס! הוירוס כבר
התפשט כאן מבלי ידיעתנו ,בלי הצפות של בתי
החולים ,בלי תמותה עודפת ואפילו לא הרגשנו!
 .4מחקר של ד"ר פרדריק ג'ול מצוות המחקר
באוניברסיטת אוסלו מצאו שאין שינוי משמעותי
בתמותה בין שבדיה לנורבגיה .כזכור נורבגיה נקטה
בסגר קשוח ושבדיה נמנעה מסגרים.
 .5מחקר חדש מצא ירידה של  84%באישפוזים של
מטופלים שקיבלו הידרוקסיכלורוקווין ,אבץ
ואזיתרומיצין .טיפול שנציגים רשמיים של בריאות
הצבור והתקשורת מסרבת לדווח לכם על זה!

* המגיפה הזאת היא לא מגיפה אמיתית .החיסון
לא הוכח כבטוח או יעיל ,מכיון שהוא לא נבדק
מספיק זמן .בנוסף לכך לא נעשתה הגדרה ברורה
למחלה חדשה שכנגדה הוא אמור להבדק ,לא בודד
וירוס שהודגם כגורם למחלה ,ולכן אין לחיסון
מטרה .ומאחר שלא התרחשה תמותה עודפת
בהקשר לקורונה ,אז פשוט אין שום צורך בחיסון...
* החיסון לא בטוח ואין מגיפה עולמית .במשך
כמעט  20שנה תעשיית הפארמה ניסתה לפתח
חיסון לוירוסים מסוג קורונה ומעולם לא הצליחו,
בניסויים על חיות היו תופעות לוואי חמורות,
ומחלות אוטואימוניות שהתרחשו כשהחיות נחשפו
לוירוס הטבעי .בגלל התירוץ של מגיפה עולמית,
יצרני החיסון קיבלו אישור לדלג על מבדקי
הבטיחות בחיות ,זה אומר שאנחנו בני האדם נהיה
שפני הנסיון ,ואנו עלולים לסבול מתופעות לוואי
חמורות כאשר נחשף לוירוסים חדשים.
* החיסון לקוביד לא הוכח כבטוח ויעיל זאת
טכנולוגיה חדשה שנוסתה רק על כמה אלפים
בודדים תוך כמה חדשים .בבקשה תבדקו בעצמכם,
זאת לא מגיפה אמיתית ,התמותה בנורווגיה לא
גבוהה יותר מכל שנה בממוצע.
* החיסונים לקוביד לא הוכחו כבטוחים או יעילים.
זה חסר אחריות ולא נחוץ ליישם את החיסונים
הניסויים האלה ,תוך שימוש בטכנולוגיה חדשה
לגמרי של מרנ"א על מליוני אנשים ,בזמן שיש רק
מעט נתונים על הבטיחות ,והם מוגבלים וקצרי זמן.
אין שום הוכחות שהם ימנעו העברה של הוירוס,
ואין שום מידע על בטיחות לטווח הארוך ,תופעות
לוואי מאוחרות ,התפתחות מחלות אוטואימוניות,
פגיעה בפוריות וסרטן.
* רופאים לא מורשים להטיל ספק בקורונה בציבור,
ומידע שמכיל את האמת על המחלה כביכול
והחיסון ,נמחק .זו מגיפה שמעולם לא היתה וחיסון
שמעולם לא היה נחוץ .כל מזימת הקורונה היא
ההונאה הגדולה ביותר בהיסטוריה.
* וירוס הקורונה הוא לא קשה ואנחנו מטפלים בו
בהצלחה עם ויטמינים ותרופות מאד בטוחות .ולכן
כל הסגרים והאמצעים הקיצוניים כמו ריחוק חברתי
ומסיכות אינם נחוצים .וגם חיסון לא נחוץ .מעולם
לא אושר חיסון רנ"א ,לא נעשו מספיק ניסויים
ובמבדקי הבטיחות היו תופעות לוואי חמורות ומוות
שנגרמו לחיות בניסויים האלה ב 20שנה האחרונות.
* בדיקות הקורונה אינן מדוייקות ,הן גורמות לכל
כך הרבה תוצאות חיוביות שגויות ,וככה מפחידים
אותנו להתחסן .אני לא בוטח בחיסון הזה.
* החיסון לא הוכח כבטוח .אין שום משבר רפואי,
זאת פייק מגיפה .הקורונה לא מזיקה במונחים של
תמותה והדבקה יותר משפעת עונתית ,ואני מתנגד
לאמצעים הקיצוניים שנעשו ע"י הממשלות .אין שום
מצב חירום .הכל תוכנן כדי להפחיד אותנו כדי לקבל
את החיסון .החיסון הזה עלול לשנות את הגנים
שלכם ,וזה נזק בלתי הפיך ולא ניתן לתיקון לכל
הדורות הבאים .זה ניסוי על האנושות .אני לעולם
לא אשתמש בו .אז בבקשה תבדקו זאת היטב..
* החיסון לא הוכח כבטוח וזה לא מתקבל על הדעת
שאין כל אחריות מהחברות שמייצרים אותו .אם
החברות לא לוקחות אחריות .יותר ויותר אנו רואים
שזאת באמת לא מגיפה .האמצעים נגד גורמים
הרבה יותר נזק מהוירוס עצמו .בכל העולם אנו
רואים שמספרי החולים מוצגים באופן שקרי כדי
לדחוף את האוכלוסיה להתחסנות.

* אני רק רוצה להזכיר לאנשים שהבריאות לא
מגיעה מזריקה של רעלים לתוך הגוף שלנו...
* החיסונים לקוביד לא הוכחו כבטוחים .אין כאן
מגיפה אמיתית .החיסון מכין רכיבים אשר ישנו את
הגנים שלכם ויעוררו תגובות מסוכנות .על כן
מדענים דורשים שכל החיסונים יופסקו מיידית.
המגיפה האמיתית היא של פחד והיסטריה...

* אין מגיפת קורונה עולמית .בדיקות פי סי אר
שמעולם לא יכולות לאבחן שום מחלה .זאת לא
הדרך שבה אנחנו אמורים לאבחן .בתי חולים
ורופאים מקבלים בונוסים כספיים כדי שיתנו אבחנה
של קורונה .אני לא אסכים לקבל את החיסון ולא
אמליץ לאף אחד לקחת את החיסון .בחיסון הזה
משתמשים בהנדסה גנטית וזה יכול לגרום לנו
לדברים נוראים .זאת קריאת האזהרה שלי לעולם.
* האם אני מאמינה שיש מגיפה? לחלוטין לא .האם
אני מאמינה שצריכים את החיסון החדש והמסוכן
הזה? ממש לא .אף אחד לא צריך אותו .האם אני
מאמינה שחברי הממשלה שלנו צריכים להעצר
באשמה אפשרית של רצח עם? בהחלט!
* החיסון לא הוכח כבטוח .אתמקד רק ב 2-בעיות.
א .הפעלת יתר של מערכת החיסון ,במקום להגן
מפני מחלה ,החיסון יכול להחמיר את המחלה
כשהאדם המחוסן נדבק בוירוס שוב.
ב .בבריטניה פורסם' :צריכים בדחיפות תוכנות בינה
מלאכותית כדי לעבד את כמות הנתונים הגבוהה
הצפויה של תופעות הלוואי ונפגעי חיסוני הקורונה' *
בוריס דראגין ,אקופונטריסט מבלגיה.
המגיפה הזו היא לא מגיפה אמיתית .זאת פגיעה
בזכויות האדם שלנו ,בחופש שלנו .צריכים להיות
ממש משוגעים להסכים לקבל חיסון ניסויי שלא
נבדק ,שמיוצר אצל יצרנים קרימינליים שזירזו את
מבדקי הבטיחות ,ועושים מכך רווח עצום .אתם
באמת חושבים שיש חברת ביטוח בכל העולם
שתעז לתת ביטוח לכזה חיסון? תנו קודם למנהיגים
לקחת את הרעל הזה.
* אני מתנגד בתוקף להתחסן .כל חיסון חדש חייב
לעבור סדרה של מבדקים קליניים משך  5שנים
לפחות .שנית ,למה שאסכן את הגוף שלי לחיסון לא
ידוע בגלל וירוס הדומה לשפעת?
* במאה האחרונה חיסונים התבססו על מדענים
מושחתים ותעמולה ,והדחקה שיטתית של האמת.
עם החיסון הזה אנו מגיעים לנקודת שפל .האם
תאמינו להם על חשבון סיכון הבריאות שלכם?
* דעו שליצרני החיסון אין שום אחריות ואי אפשר
לתבוע אותם .אין שום טיפול אם החיסון פגע בכם.
החיסון מחדיר את חלקי הוירוס לדי אן אי שלכם
באופן בלתי הפיך ,ומשנה אותם!

* האיחוד האירופי נתן ליצרני החיסונים אישור
חופשי לייצור ללא מגבלות בטיחות ,ללא חובת
דו"ח הערכת הסיכונים הנדרשת בתקנות
להנדסה גנטית .ההחלטה נעשתה בעשרה ימים,
ללא דוחות מדעיים ,ללא שימועים בוועדות
הבריאות ,ללא דיונים וללא הערכות שקדמו
להחלטות האלה.
* אין מגיפה ,החיסונים לא בטוחים ולתת
חיסונים לא בדוקים לכל האנושות ולהשתמש
בהם כשפני נסיון זה טירוף מוחלט ואנחנו
חייבים לעצור את זה עכשיו .וזה טירוף לתת את
זה לילדים .אף אחד לא מת מתחת לגיל 18
בארץ שלי עד עכשיו.
*  3דברים :החיסון הזה יכול לעקר נשים ובנות *
החיסון יכול לגרום לסיבוך של סערת ציטוקינים,
שזה מצב מאד מסוכן לאנשים * החיסון יכול
לשנות את הקוד הגנטי שלכם לתמיד...

מגלות לגאולה
חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

מסרים קודמים
כביכול יש מגפה * יהודים אמיתיים צריכים
לאהוב אחד את השני * שתדעו שניו-יורק לונדון
ופריז בסכנה גדולה! * רק תחזיקו מעמד עוד
קצת * בקרוב נקבל את בית המקדש השלישי -
הכניסה שלנו לנצח נצחים * והעיקר ,לא לפחד
כלל * רוב העולם יהיה מתחת למים * זהו זה –
מגיעים לסוף * אל תפסידו את הנצח * כאשר כל
הבנקים יפלו * ברגע זה לעלות לארץ ישראל *
אנחנו האהובים הכי גדולים של הקב"ה * העולם
לא יחזור להיות כמו שהיה *העולם הזה גוסס *
ולהתכונן לסוף של העולם הזה * זה יהיה כמו
לצאת מבית הסוהר ,בדיוק * היום הגדול והנורא
מתקרב * אוי ואבוי למי שייקח את החיסון
לקורונה * משקרים לנו בגדול * סוגרים ופותחים,
סוגרים ופותחים עד שיסגרו אותנו ולא יפתחו * הם
מתכוונים להפוך את כולנו לעבדים * ה' בחר אותי
ואני שליח של ה' *
ניתן לקבל חינם לזיכוי הרבים חוברות קודמות.

מטרת החיסון היא לדלל את האוכלוסיה
של העולם ובמיוחד את היהודים
דניאל ,כ"א שבט ה'תשפ"א 3/2/2021
איזה מצב אבא ,איזה מצב .אבא ,רק לבכות.
המצב ההוא כ"כ קשה ,אבל זה לא סוף ,יהיה
עוד יותר קשה .אבא ,העולם מבולבל ,אנשים לא
מאמינים למה שקורה ,זה פשוט לא להאמין.
הבלגן עם הקורונה ,פשוט מרגישים שזה
שקרים ,אבל בכל אופן אנשים נפטרים ,אנשים
טובים אנשים גדולים .אז מה קורה אבא?
ברור גם אבא שהבעיה של הקורונה או נגיד
קוביד  19זה הכל בגלל עברות של עם ישראל!
עברות של עם ישראל! אתה מבין אבא? אנחנו
לא בסדר!
אנחנו עם קטן ,ובתוך העם שלנו אבא יש
רשעים ,יש אנשים שנולדו יהודים אבל אין להם
את הנשמה היהודית כמו שצריך ,הם ערב רב
והם מקלקלים לנו את הכל.
ויש יהודים טובים אמיתיים שמתבלבלים מזה.
אבא ,ברור שיצרו את הקורונה בסין ,אבל
בשיתוף פעולה עם רוב הארצות בעולם .רוב
ראשי הממשלות באירופה ,אנגליה ,ארה"ב וגם
דרום אפריקה וכו' שייכים לרשעים .ואם אתם
חושבים שרק ביידן הולך יחד עם הרשעים ,לא
לא לא ,גם טראמפ .הם לקחו את כולם לשתף
פעולה פה ,כדי לבלבל את העם.
והמצב הוא כ"כ מבולבל ,שאפילו שאנחנו
רואים שפשוט רצחו אנשים בבתי חולים ,לא רק
בארץ ,גם בניו יורק גם בכל מיני מקומות בעולם,
אז זה רק לשבת ולבכות .כאשר שמעתי כי לאו"ם
יש אישור שאת הזקנים אפשר פשוט להשאיר
אותם למות .אם הם לא מתקדמים )מתרפאים(
ואין להם משפחה ואין מה לעשות אתם ,וזה
עולה הרבה כסף להבריא אותם ,אז מי שהוא
מעל גיל  65אפשר פשוט ,לא להרוג אותו אלא
לא לתת לו לאכול ,לא לתת לו לשתות ,לשים את
האוכל במקום שקשה לו להשיג את זה .זה מותר
לפי מה שהאו"ם כותב.

בס"ד

מסרים מבחורים אוטיסטים

טעון גניזה

משיח כבר פה
הם רוצים לעשות מאתנו עבדים .פתאום
פותחים סוגרים ,פותחים סוגרים ,פותחים
סוגרים ,אבל בסופו של דבר זה שטויות ,הם
רוצים פשוט להפוך אותנו לעבדים .הם לוקחים
את כל הרצון שלנו לחיות ,כי בן אדם שאין לו מה
לעשות ואין לו כסף וכו' והוא במצב קשה נפשי
מזה אין לו חשק לחיות.
והילדים שלא הולכים ללמוד ,אין להם סדר
משגעים את ההורים .בשביל החילונים אולי זה
לא כ"כ בעיה ,אבל בשביל חרדים עם משפחות
גדולות ,זה מוריד את הרמה של הילדים .אבל
מה אכפת להם? הם רוצים גם לגמור את
החרדים ,להוציא אותם בכלל מעם ישראל.

בחו"ל כמעט אף אחד
לא רוצה להתחסן,
מחכים לראות מה יקרה
לנו היהודים הטיפשים
שמוכנים להקריב
את החיים שלהם על
השקר
ומי הם הרשעים? הם לא עם ישראל ,הם ערב
רב ,הם לא מבינים שה' יעצור אותם .הם רוצים
לגמור את עם ישראל ,הם רוצים שהגויים
ישתלטו פה וגם על כל העולם ,הם גם רוצים
לדלל את האוכלוסיה של העולם ,כי לא צריך כ"כ
הרבה אנשים בשביל לשלוט פה.

כמו בשואה
כשהיהודים הלכו בלי התנגדות

למוות במחנות-הריכוז
גם היום היהודים
הולכים שוב לשחיטה
כצאן לטבח

מטרת החיסון היא לדלל את האוכלוסיה של
העולם ובמיוחד את היהודים .ואני יודע
שלוקחים כל מיני מומחים לשכנע שצריכים לקחת
את החיסון .אז פעם אומרים זה ופעם אומרים
זה ,ופעם אחת אומרים שלא צריך לתת לנשים
בהריון ,ואח"כ מחליטים שכן אפשר ,ואפילו
בחודשים הראשונים .הם סותרים את עצמם כל
הזמן .אבל בסופו של דבר ,לאט לאט אנשים
אבא איזה עולם זה? זה עולם מפחיד מאד .מתחילים לפחד מהם ולא להאמין להם.
חשבנו שאנחנו על רמה כ"כ גבוהה ,שקר! שקר!
שקר! אבל אבא ,אנחנו עם ישראל ,היהודים הם
טובים ,אבל הרבה מבולבלים לגמרי .שומרי
מצוות שיש להם בלבול ,שהראש ממשלה
שאנחנו יודעים שהוא רשע ,ואנשים מסביבו
שאנחנו יודעים שגם הם רשעים ,אומרים לנו יש
חיסון וחייבים ,חייבים לעשות את זה! מה אתם
הולכים נגד הרופאים?
מי זה הרופאים בכלל? מי זה הרופאים אבא? עם ישראל ,מי שלא סומך על הקב"ה ,מי שלא
הם בעצמם לא יודעים ,הם לא מבינים ,הם לא מבין שכדי לעבור מגיפה  -צריכים לעשות
תשובה בגלל שאנחנו לא בסדר וזה ברור
יודעים שהחיסון בעצמו רעל! עשוי בכוונה!
לא רק זה ,יש מדענים שיודעים את האמת ,שאנחנו לא בסדר ,אפילו החרדים ביותר ,הרבה
שרק עם ההיגיון שלהם הם יכלו לראות מה מאתנו רק רוצים את עגל הזהב את הגשמיות.
יש לנו הרבה ויכוחים אחד עם השני ,מחלוקות
הרשעים רוצים לעשות .הם רוצים להשתלט ,הם
גוזרים עלינו כל מיני דברים כמו סגר ושאי אפשר איומות עם שנאה אחד לשני ,זה לא בסדר.
ללכת פה ואי אפשר ללכת שם ,זה שטויות .הם והמנהיגים שלנו גם צריכים לעשות תשובה ,אבל
לא סתם...
בעצמם לא מזריקים את החיסון.

ה' הכל יכול
והוא יציל כל יהודי
שעושה תשובה באמת

למה הממשלה תרצה להרוג אותי?
השבוע היית שיחה בנושא הסדר-עולם-חדש,
דילול אוכלוסין והבעיות של החיסונים .במהלך
השיחה עלתה השאלה" :למה שהממשלה תרצה
להרוג אותי?"
שאלה טובה ,הרי המדינה מרויחה מכל אחד
הרבה מיסים ,למה לדלל את האוכלוסיה?
התשובה המלאה נמצאת בעלון פלנט-אקס אשר
הודפס לפני כ 5-שנים ,תשובה בקיצור מופיעה
בהמשך...
וכל המנהיגים שסוחבים את היהודים לעשות
את החיסונים ,מה אני אגיד? החיסונים שיש
עכשיו הם מסוכנים ביותר ,ואם אתם חושבים
שיש מגיפה גדולה יותר עכשיו בגלל המוטציה –
זה לא מהמוטציה זה מהחיסונים .החיסון הוא
יותר מסוכן וקטלני מהקורונה ,זה יותר מסוכן

וכל אחד שמקבל את החיסון הוא
מדביק! הוא מדביק! וזה אסון! זה
אסון! זה הולך מאחד לשני ,לא פשוט.

אחד הצדיקים הגדולים שלנו בן  98אני חושב,
יש תמונה שהוא יושב כמו ילד טוב ומקבל את
החיסון ,ולמחרת מת ,למחרת מת! ברור שהוא
מת מהחיסון .בשביל מה? אני לא מבין למה
נותנים לבן אדם בגיל הזה בכלל חיסון? כדי
שאחרים גם יקחו את זה? כמה אחרים רוצים
לקחת את זה אחרי? ואל תדאגו ,יהיה להם תרוץ
למה זה בסדר ,למה הוא לא מת מהחיסון.
איזה אכזריות לתת לו את זה .ה' עשה את זה,
זה ברור ,אבל מי ששיתף פעולה לסחוב אדם
בגיל הזה לקחת חיסון כזה שאנשים כבר מתו
מזה ,ואלו שמתו מזה הרשעים אמרו שהם מתו
מהקוביד  ,19הם לא רוצים להגיד שזה
מהזריקה .מומחים גדולים אומרים שאחרי זמן
מה אנשים יכולים ליפול ולמות רק מזה.
עם ישראל ,צריכים לסמוך על הקב"ה .אם
לקחתם את החיסון ואתם רוצים לשרוד –
תתחילו להתפלל ,תתחילו להתפלל חזק,
תתחילו להאמין בקב"ה ,תתחילו לחזור
בתשובה .ואם לא לקחתם את החיסון – גם.
כולנו צריכים לעשות תשובה לא משנה מי ,כולם,
זה כל העניין.
תשימו לב ,הם רוצים לעשות מאתנו עבדים,
עבדים! אתם שומעים? עבדים! והם ערב-רב ,הם
כביכול יהודים והם בינינו והמטרה שלהם היא
להרוג להפטר מהמאמינים בקב"ה .הם לא רוצים
שיהיו הרבה יהודים פה בא"י וגם בכל העולם.
יש פה מחנות ריכוז שהם בנו ,בשביל מי? לא
בשביל הערבים ,בשביל היהודים החרדים .זה
לא סתם ,יש בכל הארץ ,יש בכל ארה"ב
בסביבות  800מחנות פימה עם תאי גזים.
בשביל מה הם צריכים את זה בכלל? זה בשביל
היהודים .לא רק בשביל היהודים ,אבל הם רוצים
להתפטר בעיקר מהיהודים.
אלה שהכניסו את היטלר הם כבר לא בחיים,
אבל יש להם המשך והם רוצים לגמור מה
שהיטלר לא עשה ,ימח שמם וזכרם .וזה לא
יהיה .ה' יהרוס את רוב העולם ,אבל ישארו
היהודים ,מי שנאמן לקב"ה ישאר .אתם
שומעים?
ה' יהרוס את רוב העולם ,את רוב כדור הארץ,
ולא את היהודים .מי שנאמן לו ישאר ויכול להיות
שזה יהיה כמו שכתוב שהחסד לאברהם אמר
שרק  7000יהודים ישארו.
עם ישראל זו עובדה לפי הנבואות ,ה' לא יעזוב
את העם שלו ,אבל אנחנו צריכים להיות איתו
ונאמנים לו ,נאמנים לתורה שלו .ואי-אפשר ללכת
יהודי נגד יהודי ,לא ספרדי נגד אשכנזי ולא
אשכנזי נגד ספרדי וכו' זה לא בא בחשבון .אנחנו
צריכים להיות עם אחד .יש לנו ה' אחד לא שניים
רק אחד ,יש לנו משיח אחד והוא כבר כאן קיים.
אבל אנחנו צריכים להיות עם אחד ,אם אנחנו
לא עם אחד אין בכלל מה לדבר .תשכחו מכל
הגשמיות בכלל ,אני לא אצטרך להגיד את זה כי
עוד מעט כי באופן טבעי לבד זה יעלם לכם.
נצטרך לסמוך על הקב"ה ,גם בשביל האוכל גם
בשביל השתייה גם בשביל הניקיון ,שיהיה לנו
מים בברז ומה שצריכים להיות נקיים וכו' הכל
נצטרך כמו במדבר לסמוך על הקב"ה.

וברגע שנגיע לרמה כזאת אז תגיע הגאולה.
ונעבור עוד מלחמה בסוף חוץ מכל ההרס שיהיה
בכדור הארץ .עוד דבר אחד נעבור וזה גוג ומגוג,
ולא נצטרך להילחם ,ה' ישלח את המשיח
להילחם וזה הסוף.
הקב"ה רוצה שעם ישראל יהיו כ"כ נאמנים לו
ולתורתו ,שהם יהפכו לחלק ממנו וזו המטרה .אין
מטרה אחרת ומי שלא מבין לא יוכל לשרוד .מי
שלא אוהב את הקב"ה באמת עם כל הכוחות
שלו ,עם כל הלב שלו ,עם כל המהות שלו ,לא
יוכל לשרוד.
עם ישראל לא לשכוח ,יש לנו ה' אחד ואין עוד
מלבדו! ולא לחשוב שאנחנו חוזרים לכל הקניות
הטיפשיות והפיצות והקולה וכל הדברים
השטותיים ,אנחנו לא נחזור לזה ,זה הסוף .זה
יבוא עכשיו בעוד שלבים ,אנחנו באמצע שלב של
הקורונה ,ועכשיו אנחנו עוברים עוד מעט עוד
שלב של מלחמה ,והנפילה של הכספים .יהיה
מצב כספי וגשמי קשה מאד ,ומלחמה עולמית
שתתחיל בקטן עד שזה יגיע לגדול עם הרס רב.
ואחרי זה יהיו עוד שלבים.
עם ישראל ,הגוים והערב-רב פה בארץ
ובעולם ,הדבר הראשון שהם רוצים לעשות זה
לגמור את היהודים .בגלל זה מדינת ישראל
נהפכה למעבדה ,מעבדה של הקורונה ,להרוג
בתור שפני נסיון כמה יהודים שאפשר.
בכל הארצות האחרות כמעט אף אחד לא
רוצה להתחסן ,מחכים לראות מה יקרה לנו
היהודים הטיפשים שמוכנים להקריב את
החיים שלהם על השקר .עם ישראל ,אתם
רוצים להציל את עצמכם? אך ורק להתפלל,
להתפלל ,לחזור בתשובה ,ולחיות חיים נאמנים
לקב"ה ולתורתו .אין משהו אחר ,לא קיים משהו
אחר בשביל יהודי .עם ישראל חי ,חי בלי די .אבל
רק אלה שנאמנים לקב"ה ולתורתו.

מתי תבינו שכל הקורונה מבוססת על
שקר? בנימין ,ב' כסלו ה'תשפ"א 18/11/2020
אני מאוד מרגיש את הבלגן העצום שיש
בעולם .רוב הזמן אני מסתובב עם דמעות בעיני,
כי עדיין עמ"י רחוק כ"כ מהאמת .נשלחתי לעולם
הזה ,לעזור להביא את האמת לעולם הזה ,אבל
עמ"י כ"כ עקשנים ,כ"כ דבוקים לעגל הזהב אל
הגשמיות ,שכל זה עבודה זרה .אפילו אם היהודי
נחשב לחרדי ,הרבה פעמים בתוך ליבו ,בתוך
השכל שלו הוא תפוס ע"י עבודה זרה ,ע"י
הגשמיות ,אבל בעתיד הלא רחוק יבואו מצבים
כ"כ קשים ,שאם אנו ,עמ"י לא נכין את עצמנו
עכשיו ,לא נוכל לעבור את זה כמו שה' רוצה,
ומה שה' רוצה זה שלא נעזוב את התורה
הקדושה והמצוות ונשאר נאמנים לו בכל מצב.
אני רוצה להסביר לכם ,שכל העולם ,שאנו
מכירים השתנה לגמרי .לפני פסח שעבר
הרשעים התחילו להפחיד את העולם עם וירוס
הקורונה ,זה היה 'שוק' לרוב האנשים בעולם וגם
בארץ .אבל מאז ועד עכשיו עברו  3/4שנה ואנו
באותו פחד ,אבל בהתחלה זה הביא אותנו יותר
קרוב לקב"ה .עכשיו ,הרשעים כאילו נותנים לנו
איזו הרגשה שיש ישועה דרך חיסונים ,אבל זה
שקר .נותנים גם יותר חופש לאכול במסעדות
מסוימות ,לקנות בסופרמרקטים אוכל בלי
הגבלה ,לפעמים פותחים כל מיני אפשרויות
לטוס לכל מיני מקומות שונים בעולם ,הם כל
הזמן מחליפים את החוקים כמה ומתי נהיה
סגורים בבית ,כל כמה שבועות יש בלגן חדש,
הרבה אנשים לא עובדים בגלל שסגרו הרבה
מוסדות ועסקים וכו' ,וזו מכה קשה מאוד לרוב
אוכלוסיות העולם.
וכל המדינות עושות את אותו הדבר ,וזה הכל
שקר ,הכל מבוסס על שקר .הרשעים עובדי
עבודה זרה ,שגורמים לבהלה בין-לאומית ,הם
שמחים מאוד ,מרגישים שהם במקום הקב"ה,
ח"ו .אבל יגיע יום שה' יעצור אותם ויראה להם מי
שולט באמת וכל העמים בעולם יצטערו כשיקבלו
את העונשים על כל הרשעות שעשו לעם ישראל
במשך כל ההיסטוריה ,אבל גם היהודים יצטרכו
לעשות דין וחשבון על כל הזמנים שהם הלכו,
שלא נדע ,נגד האמת ,נגד הקב"ה.
עם ישראל ,אני מקווה ששמתם לב שהגענו
לגאולה השלמה .זה לא הסוף ,זו רק ההתחלה
של מה שעומד להיות ומה שעומד להיות זה

קשה לתיאור .אולי לא אתאר מה שיהיה ,רק
אגיד ,שכל יהודי חייב לעבוד על אהבת ה' ובטחון
בהקב"ה ,ולא לשכוח שהוא הכל יכול .ולהשתדל
לעשות שלום לגמרי עם כל יהודי ויהודי שפגעתם
בו בלשון הרע או גזלתם ממנו כסף בלי שהוא
ידע .אם יש לכם עברות בקדושה ואם יש איזו
עברה לפי התורה – חייבים לתקן .כדאי
להתבודד ולעבור על כל החיים לעשות חשבון
הנפש בצורה כנה ולתקן את כל מה שחטאנו
בתשובה אמיתית.
כשבן אדם מגיע להרגשה ,שהוא שפל ,שהוא
לא שווה ,הוא חייב להשתנות .שידבר עם הקב"ה
מקירות ליבו ויבקש מחילה ,ואולי אי אפשר יהיה
לבקש מחילה מכל אדם שפגע בו ,אבל אם
התשובה אמיתית ,ואם גם נוריד דמעות על זה,
אז אפשר לבקש מהקב"ה לסלוח לנו ,ושייתן
בדעתו של הנפגע לסלוח לנו.
עם ישראל ,כל מה שקורה ,כל הקורונה
והדברים הקשים ,והמצבים הקשים שעומדים
לפנינו – זה תיקון של כל עברות שלנו .ואם נקבל
את הכל בשמחה ,בהבנה .אם נהפוך את הלב
הקשה שלנו ללב יהודי אמיתי אז נינצל .הקורונה
באה כדי שנתקן את העברות שלנו ,וכל מה
שנסבול בעתיד גם זה כדי שנעשה תשובה.
עם ישראל ,יש עוד דבר שאני חייב לדבר
אתכם ,עם היהודים שכל הזמן נוסעים לחוץ
לארץ בשביל חתונות ,בר מצוות ,בשביל עסקים
וכו' .פחות או יותר הפסיקו עם זה בגלל הקורונה,
אבל איך שלא יהיה ,זה יפסיק לגמרי והגיע הזמן
שעם ישראל יגיע לארץ.
אני רוצה להסביר לכם שארץ ישראל ,אני לא
מדבר על מדינת ישראל ,אלא על ארץ ישראל,
ארץ ישראל היא לא כמו כל המדינות בעולם ,זה
מקום קדוש ,וכל יהודי צריך להבין ,שאין כזה
דבר לא לחיות בארץ ישראל .במשך כל הגלות
היהודים התרגלו להיות בחוץ לארץ ואפילו נהנו
מזה ועד היום הרוב לא רוצים לבוא לגור בארץ,
כי יותר קשה בארץ.
ומאז החורבן ,מאז שבית המקדש השני נחרב
יש תירוץ טוב ,סיבה טובה כביכול שאין מה
לעשות פה בארץ ,זה מסוכן וכו' .ומאז שהציונים
השתלטו ,אז בכלל הרבה מרגישים שאסור
להיות פה ,כי הציונים הם יותר גרועים מהגויים.
אבל עם ישראל ,עכשיו הגיע זמן לחזור .כל
השנים כשיהודים היו מנותקים מארץ ישראל ,זה
לקח מהם חלק מאוד חשוב של השלמות שלהם.
אפילו אם היהודי בחוץ לארץ היה תלמיד חכם,
בכל אופן הוא לא הרגיש קשר מאוד חזק עם ארץ
ישראל – אז הוא איבד חלק גדול של מהותו.
הרבה צדיקים בכל אופן החליטו להתיישב
בארץ ישראל במשך כל הגלות ,אפילו שלא היה
קל ,בגלל שהם ידעו ,שיהודי לא יכול להיות שלם
בלי להיות בארץ ישראל .היום יש קהילות בחוץ
לארץ שבטוחים ,שזה לא נכון ,אבל זה כן נכון
ועכשיו הגיע זמן שכולם צריכים להגיע.
אנו יודעים שהקב"ה יגדיל שוב את השטח של
ארץ ישראל ,כדי שעוד הרבה יהודים יוכלו
להתיישב פה ,זה יהיה נס גלוי .אבל עם ישראל,
עכשיו זה הזמן .זה לא קל ,זה מאוד קשה ,אבל
אפילו אם אין כסף ולא יודעים איך לשרוד פה
בארץ ,חייבים להגיע לפה ,ועדיף להגיע
לירושלים וזה עוד יותר קשה וכדאי להגיע כמה
שיותר מהר .יהודי שרוצה להיות שלם ,לא יכול
להיות בלי ארץ ישראל .לכן כל היהודים הגדולים
האמיתיים שקבורים בכל מיני מקומות בעולם ,גם
יגיעו לארץ ,כי אפילו שהם קבורים בבתי קברות
של יהודים חרדים והכל לפי התורה בכל אופן,
קרה לא פעם אחת שהגויים הרסו קברים וסילקו
את העצמות לפח ה' ירחם.
עם ישראל ,אני מתפלל עליכם .אני יודע
שמשיח כבר פה ולכן אין הרבה זמן והצרות
הגדולות יתחילו עוד מעט .המשיח הוא פה בארץ
ישראל ,הוא סובל מאוד ,הוא סובל פיזית גופנית
וגם רוחנית בשביל כל הע ֵברות שלנו ,הוא בוכה
בלי סוף על עם ישראל ,שנעבור את מה שיהיה
בעתיד הקרוב בקלות ועכשיו הוא לוקח על עצמו
אישית סבל פיזי ורוחני בשבילנו שיהיה לנו יותר
קל לעשות תשובה ולהגיע לאמת.
אני רוצה לבקש ,מכל ליבי ומכל מהותי ,מכל
יהודי אמיתי ,תקראו מה שכתבתי ותעשו תשובה
והשתדלו להגיע לארץ ,כי יהודי אמיתי יכול

להיות שלם רק בארץ ישראל .ובית המקדש
השלישי שיבנה בקרוב יהיה טהור לגמרי אפילו
יותר מבית המקדש הראשון ובוודאי מבית
המקדש השני .אבל יהודי שלא מאמין בזה ולא
משתוקק להגיע לבית המקדש השלישי
לירושלים ,לא יהיה לו נצח .הקב"ה יביא לארץ
ולירושלים כל יהודי שבאמת עם כל ליבו ומהותו
רוצה להיות בין אלה שזוכים לראות את בית
המקדש השלישי כדי שיוכל גם להתפלל שם
ולהקריב קורבנות וכו' ,אלה יגיעו לנצח נצחים .מי
שלא מעניין אותו כל כך להגיע לפה ,לא"י
ולעשות תשובה הוא יפסיד את הנצח ,ח"ו.
הקב"ה ברא את העולם ואת כדור הארץ כדי
להכין את העם היהודי להיות חלק ממנו לנצח
נצחים .אחרי זה אני רק יכול להגיד ,שזה הדבר
הכי חשוב למי שרוצה להיות חלק של משהו כל
כך כדול וכל כך קדוש ,שגם אני לא יודע להסביר
במילים .אני רק יכול לומר ,שכל מה שקורה
בעולם היום זה שקר ושטויות וכן שיהיו מלחמות,
ושעוד הרבה אנשים ימותו ,אבל אם היהודי
עושה תשובה ואפילו אם יסתלק מהעולם הזה,
הוא יחזור ויקום לתחיה בתחיית המתים.
עם ישראל ,אני מבקש עם דמעות ,הצילו את
עצמכם ואת המשפחות שלכם ואל תפחדו משום
דבר ,משום איום ,רק תהיו עם הקב"ה ועם
משיחו ועם התורה .וכשה' ירים את הר-סיני מעל
ראשיכם – תגידו שוב" :נעשה ונשמע".
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מתקרבים במהירות לסוף הגלות
בנימין ,כ"ב כסלו ה'תשפ"א 8/12/2020
עם ישראל – זה אני שוב בנימין גולדן בחור
אוטיסט שעם כל הלב שלי ,עם כל המהות שלי
אני רוצה שעם ישראל ינצח ,ינצח במלחמה נגד
היצר הרע נגד השטן.
אנחנו עכשיו נכנסים לחלק יותר מתקדם של
התוכנית של הרשעים שרוצים להשתלט על כל
העולם .הם עושים צחוק מאתנו עם הקורונה.
מתנהגים אלינו ולכל העולם כאילו שאנחנו
מפגרים ,לא מבינים ,סתומים.
אומנם אני באמת אוטיסט ,אבל אני מאוד
אינטליגנטי ,אני מאוד קרוב לה' ,אני מכיר טוב
את עם ישראל ואני יודע שלעם ישראל יש כח
אדיר ,כח שמיימי ויש לנו את הכח הזה ,כי אנחנו
האהובים של הקב"ה והקב"ה נתן לנו על הר סיני
כשאמרנו "נעשה ונשמע" חיים נצחיים .רק העם
שלנו נבחר לעלות ולעלות ולעלות רוחני ולהגיע
למצב שקוראים לזה נצח נצחים ,אבל עד שנגיע
לשם ,למצב הזה נצטרך להוכיח את עצמינו כלפי
שמים .נצטרך להראות ברור לקב"ה שאנחנו
באמת איתו ועם תורתו לגמרי .וכדי לעשות את
זה ,אנחנו ,עם ישראל ,נצטרך לעשות בדק בית,
לעשות חשבון איפה אנחנו עומדים ברגע זה
בקשר שלנו עם האמת שזה הקב"ה.
הרשעים מתכננים כבר הרבה שנים איך
להשתלט על היהודים .ומאחר שהם עובדים עם
השטן הם יודעים ברור שהקב"ה ברא גם את
השטן .אבל הם בטוחים שהשטן עצמו יכול ,חס
ושלום ,לגרום לקב"ה לא לרצות את העם שלו.
זה ברור שהרוב הגדול של עם ישראל עכשיו
לא עם הקב"ה ורק קבוצה לא גדולה יחסית – כן
עם הקב"ה ,אבל בעתיד השטן יעלם .הקב"ה
בעצמו יגמור אותו ,הוא כבר לא יהיה השטן ,הוא
יהיה משהו אחר .בסך הכל הוא שירת את
הקב"ה בנאמנות ,כי תמיד כשהוא שלט על עם
ישראל הוא עשה את רצון ה' .הוא היה שליח של
ה' לבחון אותם ,הוא ניסה להוריד את הדורות
האחרונים של היהודים ולהפריד ביניהם לבין
הקב"ה .היהודים היו צריכים לדחות אותו ולהגיד
לו "לא" ולא לתת לשטן למשוך אותם לעברות.
זה המבחן לעם ישראל .אבל הוא לא הצליח עם
כל היהודים ,ברוך השם ,ובגלל זה אני יודע
שבשלב מסוים עם ישראל האמיתי יחזור
לגמרי לקב"ה וילחם נגד הגוים שרוצים למחוק
את האמת מהעולם והאמת היא הקב"ה ותורתו.
עם ישראל ,עם ישראל – אני מדבר אליכם עם
דמעות בעיניים ויושב עם שק על גוף ועם אפר על
המצח .אני מתפלל עליכם שתחזרו בתשובה ,כי

רק זה יכול להציל אתכם מהרשעים שחולמים
ומשתדלים לאורך כל ההיסטוריה למחוק את עם
ישראל מהעבר הווה ועתיד .הם יודעים שהקב"ה
ברא את היהודים להיות העם האישי שלו ,העם
הנבחר שלו ,וזה מה שמרגיז את כולם .למה
דווקא היהודים .אבל אנחנו הכי קרובים לקב"ה.
אנחנו אהובים ע"י הקב"ה ואף אחד לא יוכל
לגמור אותנו ,רק הקב"ה ,ח"ו.
הרשעים פה במדינת ישראל ובכל העולם הם
אותם הרשעים .שיש להם כמה שמות כמו
האילומינטי ,הסדר העולמי החדש ,אבירי מלטה
וכו' .אבל אין לנו מה לפחד עם ישראל ,כי ה'
איתנו .וכל זמן שאנחנו עם ה' ,הם לא יכולים
לעשות לנו כלום.
עמ"י  -זו האפשרות האחרונה שלנו להוכיח
את עצמינו ונאמנותנו לה' .אל תדאגו ואל תפחדו,
כי מי שיהיה חזק נגד הרשעות ינצח ויחיה.
עם ישראל – לא לשכוח נכון לעכשיו לפי
התוכנית של הרשעים יהיה סגר כל ערב בימי
החנוכה .מיום חמישי בלילה יתחילו ימי חושך,
זאת אומרת ,שבחושך נצטרך להישאר בבתינו,
בסך הכל זה טוב ,כי אז האבא האמא והילדים
יש להם איפה להיות ,לא צריכים להיות
בסופרמרקט או ברחוב ,הם יהיו ביחד עם אבא
ואמא ואחים ואחיות .וכך יעלו היהודים מאוד חזק
ויתחילו להתאחד קבוצות קבוצות של יהודים
אמיתיים ,שבסופו של דבר יגיעו לגאולה השלמה,
בלי בעיות.
עם ישראל אנחנו מתקרבים במהירות לסוף
הגלות ולהתחלה של הגאולה השלמה  -זה יהיה
קשה ,לא יהיה קל .לפנינו  -ירידה של ערך הכסף
כמעט לאפס .בעתיד יהיה חוסר אוכל בכל העולם
בגלל האסונות טבע הגדולים שכבר פוגעים
בכדור הארץ .ויהיה שינוי ענק במראה החיצוני
ובמצב הפנימי של כדור הארץ בגלל המיני שמש
עם שבעה כוכבי לכת סביבו והוא מאוד מגנטי.
ובגלל זה הוא סוחב איתו שני זנבות של
אסטרואידים ומטאורים וזה שעושה משיכה
מגנטית וחימום לכדור הארץ וגורם לקטבים
הצפוני והדרומי להינמס ,וזה ממלא את כל
האוקיינוסים ,ויש מציאות שבעתיד הקרוב החוף
המערבי והמזרחי של ארה"ב כולל פלורידה
כמעט לא ישאר מהם כלום בגלל המים שעולים.
עם ישראל אני לא רוצה להפחיד אתכם אבל
יהודים שבאמת רוצים כבר את הגאולה ונמאס
להם מהשקר הענק שהשתלט על העולם .והם
נאמנים לה' ומחכים לגאולה אפילו שכיום זה
מסוכן מאוד .הם מאמינים שעם האמונה ובטחון
בהשם שלהם ושמירת מצוותיהם ובעיקר אהבת
ד' שלהם הם יחד עם משפחותיהם ישרדו.
יהודים אתם חייבים לדעת שהנשק הגדול
שלנו נגד הרשעים שרוצים להפריד בינינו
לקב"ה ,זה האמונה ובטחון ואהבתנו לקב"ה –
זה יציל אותנו ואת המשפחות שלנו.
עמ"י ,תעזבו את השקר של העולם הזה ,את
המשחקים 'והכיפיים' שמקלקלים אותנו אפילו
שיחד עם זה אנחנו שומרים מצוות .יהודי אמיתי
נגעל מכייף כזה .הוא רוצה משהו אמיתי ,נקי,
משהו לפי התורה הקדושה ולא את כל השקר
של העולם הזה .השקר שבדורנו הגיע לשיא
הטמטום ואפילו האוכל שלנו מסוכן לנו ,והשתייה
שלנו מסוכנת לנו – אבל היום זה נקרא כייף.
עמ"י אנחנו חייבים לחזור לאמת ,וזה שהעולם,
או יותר נכון החיים האמיתיים הם אך ורק
הקירבה הרוחנית והגשמית לה' .וכל השטויות
שיש עכשיו בעולמנו חייבים להימחק ,כי זה עושה
מחלה רוחנית שלא רק הורגת את הגוף אלא גם
מוחקת את הנשמה אם לא דוחים את זה.
עם ישראל הרשעים ישחקו איתנו משחקים
מסוכנים ומפחידים בעתיד הקרוב ,אבל אסור לנו
לפחד מהם .צריך רק להחזיק חזק בקב"ה
ובתורתו .אנחנו חייבים לרצות עם כל מהותנו
להיות אך ורק עם הקב"ה ,נאמנים אליו עד
הסוף .היהודים של הדור הזה נפלו הכי נמוך.
מאז חטא אדם הראשון לא היה עד עכשיו דור
יותר נמוך ,יותר שטחי ,יותר מבולבל מדורינו.
הדור שלנו לרוב רוצה את השקר ,את ההנאות
של העולם הזה .אפילו שהם כאילו שומרי מצוות.
אבל היהודים שיתעוררו לאמת ויבינו  -שאין עוד
מלבדו  -הם ינצלו והשאר  -יעלמו .אין מקום
לשקר בעולם הבא שם יש רק אמת.

עם ישראל לא לפחד .נכון שזה מאוד לא פשוט
לעבור את העתיד הקשה שיהיה לנו לפני
הגאולה השלמה ,אבל מי שמבין מה שכתבתי
ידע שהוא יהודי אמיתי .יהודי שרוצה יותר מכל
דבר להגיע לבית המקדש השלישי ,להקריב
קורבנות .והוא ירצה לעזוב את השקר ולחיות
קרוב לקב"ה שהוא לגמרי אמת .הוא ינצל.
אני יושב ובוכה על כל עם ישראל שהרוב כרגע
לא מבינים מה מצבם האמיתי .אני יודע שכל מה
שאני רוצה בשביל עם ישראל ובשביל עצמי זה
להיות לנצח ,צמוד לבורא עולם וזה יהיה התענוג
הכי גדול שלא יגמר אף פעם .עם ישראל בעתיד
הקרוב – יהיה לנו מבחן אחרי מבחן ,כדי לראות
מי עם האמת ומי עם השקר .עכשיו אנחנו צריכים
שתהיה לנו החלטה ברורה איפה אנחנו רוצים
להיות .אני מתפלל על כל עם ישראל ,שעם כל
הלב שכל יהודי עם כל הלב יבחר להיות עם
השם עם בורא עולם לנצח נצחים.

רשעים השתלטו על העולם
בנימין ,ט"ז טבת ה'תשפ"א 30/12/2020
מה יש לי להגיד עוד ,אני חשבתי שהגענו לסוף
פסוק .הייתי בטוח שאין כבר מה לומר ,שכבר
נגמר העולם ,ח"ו .אבל כנראה שבכל אופן ,ד'
רוצה להציל עוד אנשים מהעונש שמגיע לנו ממה
שיהיה בעתיד הקרוב שעומד לשנות את רוב
כדור הארץ.
אני מסתכל מסביב והכל נראה שקט .אני
מסתכל מסביב ואני לא מזהה איפה אני .האם זה
באמת ארץ ישראל איפה שאני גר? האם באמת
אני חי ,או שאני בחלום ,או אולי זו הצגה או איזה
סרט ,או איזה משהו שלא באמת קיים וזה רק
בדמיון שלי? אני בטוח לפעמים שכל מה שאני
עובר עכשיו זה לא אמיתי ,זה אכזרי .איך זה יכול
להיות שכל העולם כולו נלחם אחד עם השני.
העולם הרוס כבר עם כל הסגר ,עם כל האנשים
שכ"כ בפחד .והם עוד נלחמים פה בארץ לקבל
את החיסון .ואני יודע שמי שלוקח את החיסון -
זה כמו להתאבד.
מחסנים את הבחורים והבחורות בצבא ,ואת
התינוקות שלא מזמן נולדו ,הם מוכנים להזריק
לכולם ולא משנה מה הגיל ומה המצב
הבריאותי ולא משנה אם יש לבן אדם נוגדנים.
כמה שאני משפשף את העיניים שלי ,וכמה שאני
מנסה לנקות את המשקפיים שלי ,הכל בסופו של
דבר מטושטש ולא ברור ,איך זה יכול להיות
שבתקופה כ"כ קצרה כל העולם התהפך?

עם החיסון השני
יש סכנה מאוד גדולה.
לאדם שלוקח אותו
יש סיכוי גדול מאוד
שלא יוכל לחיות עוד הרבה זמן
בעולם הזה.
אני יודע שיש לי עבודה לעשות בירושלים .אבל
קשה לי לדעת מה עוד אפשר להגיד כדי לשכנע
אתכם ,שהמצב הרוחני והגשמי הוא קשה ביותר,
עם ישראל  -הגיע הזמן להבין שיש מצב מסוכן
ביותר בכל העולם כולל בארץ ישראל .לא תהיה
שום אפשרות לחזור אחורנית .ברגע שאתם
תופסים כמה קשה המצב אתם אמורים להבין
שחייבים ,פשוט חייבים לחזור בתשובה .אפילו
שאתם מרגישים שאתם רחוקים ,אפילו שאתם
עם הגשמיות .זהו זה ,אין מה לעשות .אני בוכה
על כל המילים שדיברנו .אני ועם ישראל רואים
ברור מה יכול להיות בעתיד וזה מפחיד מאוד בלי
ספק ,אבל יהודי חייב להיות אמיץ ,חייב להיות
מוכן כל רגע למות על קידוש השם ,אם צריך.
אנחנו מתקרבים לסוף ,שזה יהיה למעשה
התחלה .הקורונה למעשה מאחורינו  -לא גמרי,
אבל  90%מאחורינו .אבל יבואו מצבים הרבה
יותר קשים .אני רוצה רק לומר כמה מילים
חשובות ,אחרי זה תחשבו על זה ותעשו מה
שאתם חושבים ,אבל זו האמת .מה שעומד
להיות בעתיד הקרוב זה מלחמות קשות ביותר

יחד עם רדיפות גם נגד יהודים וגם נגד הגויים.
ובסופו של דבר לרשעים יש תכניות נגדנו .בעיקר
נגד היהודים אבל גם נגד אוכלוסיית העולם.
הגענו למצב שכביכול יש חיסון נגד הקורונה,
אבל האמת היא שהקורונה זה לא הבעיה,
החיסון עצמו הוא הבעיה ויכול להרוג בן אדם.
גם מי שמקבל כביכול את החיסון הראשון .יש
בזה סיכון אבל עם החיסון השני יש סכנה מאוד
גדולה ,לאדם שלוקח אותו יש סיכוי גדול מאוד
שלא יוכל לחיות עוד הרבה זמן בעולם הזה.
מי שלא רואה את הסכנה שבחיסונים או שהוא
עיוור לגמרי או שהוא פשוט לא רוצה לדעת ,אבל
יש אנשים ,יש יהודים ,שאפילו שלקחו שתי מנות
מהרעל שיש בחיסונים הם יכולים עוד לעשות
תשובה ולחיות.
מה שהרשעים לא מבינים זה שהם לא שולטים
בעולם הזה ,רק הקב"ה שולט בעולם הזה.
הבעיה הגדולה היא שאנו הדור הזה שכחנו
לגמרי ,שאנו לא קובעים מה טוב ומה שלא טוב,
מה מציל ומה ממית .הבן אדם לא מחליט.
הקב"ה מחליט .הסכנה עכשיו בעולם הזה
נהייתה הרבה יותר ממשית והרבה יותר קרובה.
ובעתיד הקרוב כל העולם שהתרגלנו אליו
העולם הגשמי ,שחשבנו שזה יהיה לתמיד ,אבל
זה לא לתמיד ,זה יגמר .רק יהודים שמבינים
שאין עוד מלבדו ומנסים לחיות עם אמונה
ובטחון בבורא עולם – רק אלה ישרדו.
יש רשעים גדולים ומאפיונרים שהצליחו
להשתלט על כל העולם והם מתכוננים לחסל
חלק רציני של אוכלוסיית כדור הארץ .הם
שולטים כבר ברוב המקומות בעולם וגם בארץ
ישראל .יש בכל העולם חיילים זרים שנכנסו כבר
בכל המדינות כדי לסייע להשתלט .כמו שיש
חיילים רוסים וסינים בארה"ב .ובכל העולם יש
מצב של ערבוב של צבאות שונים שנמצאים לאו
דווקא בארצותיהם .וגם פה בארץ יש חיילים
זרים ,כי הרשעים רוצים להשתלט על כל מדינת
ישראל .ולכן הביאו חיילים זרים שיעזרו להם והם
מחכים ,מחכים ומחכים שיקראו להם .ואל
תשכחו שחייל יהודי ,קשה לו להרוג יהודי אחר.
אז הם הביאו לפה חיילים זרים שאין להם שום
בעיה להרוג יהודים .אנו בסכנה גדולה מאוד.
אנשים כבר נרצחו על קידוש השם .אנו צריכים
להבין שזה לא רק בארץ .זה בכל העולם כבר
ובארה"ב במיוחד המצב הזה חוגג.
'המאפיה' העולמית שרוצה להשתלט על כל
כדור הארץ .אולי אתם חושבים שזה לא נכון,
אבל זו עובדה והם רוצים לחסל את רוב
האוכלוסיה של כדור הארץ.
אני מבין שקשה לכם לעכל כזה מצב ,אבל
הסתכלו מה קורה – מייצרים נגיף שקוראים לו
קורונה ,מפזרים אותו בכל העולם עם הרבה
מספרים של מתים שלא מתאימים למציאות
וכאילו שיש מתים הרבה ,אבל זה לא מתאים
למציאות .אני לא אכנס לזה עמוק רק שימו לב
שבכל ארץ בכל העולם משתמשים באותן
שיטות להחליש את האוכלוסיה של כל מקום.
לדוגמא :יש סגר וזה הורס בכל העולם את
הבסיס הכלכלי של המדינה .ואתם חייבים להבין
שזה בכוונה .ויש עוד דברים שהם נעשים בכוונה
כדי להחליש את הארצות השונות בכל העולם.
זה מדהים איך שהם הצליחו להשתלט על
הטלוויזיה ,על האינטרנט ,על כל סוגי המדיה והם
שולטים בגדול גם על החדשות .הם מסובבים את
החדשות כדי להתאים אותם לעצמם ולמטרתם.
לא אכנס יותר עמוק לשליטה שיש להם בעולם
הזה .אני רק אגיד לאוכלוסייה של מדינת ישראל:
תדעו שכל העולם בסכנה גדולה ,כולל ארץ
ישראל .והאויב שלנו הוא מבפנים הוא בתוכנו
והם רוצים להשתלט פה לגמרי.
שיהיה לכם ברור – כל הקורונה הזו זה נשק ,זה
אמצעי כדי להרוג ולחסל יהודים ,כמה שאפשר
וכמה שיכולים ואת השאר להפוך לעבדים .וזה
מה שמשתדלים לעשות בכל מדינה בעולם.
הרבה כבר מבינים את זה אבל הרוב עדיין
רדומים והולכים כצאן לטבח.
עם ישראל – אנו בסכנה גדולה .כל אנשי
הסדר העולמי החדש הזה – הם אותם הנאצים
שניסו לחסל אותנו במלחמת העולם השניה.
אנו עכשיו במצב שבעתיד הקרוב הרשעים
ידחקו וירדו מאוד חזק על היהודים ,השם ישמור.

אם אנו רוצים להציל את עצמנו ואת המשפחות
שלנו ,אנו חייבים לחזור להקב"ה ,כי אנו
היהודים בעצמינו הבאנו את המצב הזה
לעולם .אנו גרמנו למצב הזה כי התרחקנו
מהקב"ה שהוא האמת ושהוא הכל יכול!
בעתיד הקרוב תתחילו להרגיש חזק את מה
שאמרתי כי זה נכון .לא יהיה לאן לברוח .אין שום
מקום שירצו שם את היהודים .וזה לא רק
היהודים שיסבלו .אבל הרשעים רוצים לחסל
במיוחד ,השם ישמור ,את העם היהודי .כי הם
מקנאים בנו שדווקא אותנו הקב"ה לקח להיות
העם הנבחר שלו .אבל רוב היהודים התרחקו
מהאמת .אפילו מה שנקרא החרדים ,במקום
הקב"ה הם שמו את העגל הזהב ,שלא נדע.
צריכים לעזוב את "מצרים" וזה לא כל כך קל
כאשר אוהבים את מצרים .אנחנו אוהבים את
מצרים ,את כל מה שיש מהעולם הזה המושך
אותנו כל כך חזק לחיים בלי תורה ,חס ושלום.
אלה שעדיין לא מאמינים בה' ,או אלה שקצת
מאמינים כמו הקונסרבטיביים ,הם בסכנה ,כי
האמונה והביטחון שלהם בהשם עדיין לא ברמה
כדי להצילם ממה שעומד להיות.
אנו מחכים למשיח .משיח פה .אין מה לדאוג,
אבל אנו לא הגענו עדיין לאמונה ובטחון עד הסוף
כדי להצילנו .הביטחון שלנו בהשם הוא לא
מספיק והסכנה מאוד מאוד גדולה.
עם ישראל אנו חייבים לזרוק את כל הצעצועים
שלנו ,את כל הגשמיות המיותרת שלנו ולחזור
לאמת .אתם תגידו לי :אוי לא רוצים לשמוע את
זה כבר ,אבל זו האמת ורוב האנשים לא רוצים
לדעת את האמת.
אגלה לכם מה לעשות כדי להינצל וזה די
פשוט .דבר ראשון ,לא לחשוב שהעולם יחזור
להיות שקט ,עם טיסות לכל העולם ,עם הצגות
אידישאית או הצגות בעברית או באנגלית .דבר
נוסף ,זה לא בא בחשבון יותר לחשוב שאמא של
ילדים ואשה עם בעל חרדי או לא חרדי יכולה
להתלבש כמו פרוצה.
אי אפשר יהיה להמשיך עם הטירוף של הכסף
שפוגע בכל עם-ישראל וגם בגויים .צריכים כמה
שיותר מהר להבין שנגמרה המסיבה .ועכשיו
הכל תלוי בתפילות עם כל הלב שלנו להקב"ה,
ואין לאן לברוח מזה .זהו זה .יש יהודים אמיתיים
שקשה להם לבלוע את זה ,שעדיין רוצים את מה
שהיה פעם אבל זה נגמר.
הגיע זמן עם ישראל – לעשות תשובה,
להתכונן לעתיד הקשה שנצטרך לעבור ,והדבר
היחיד שיכול להצילנו  -זה לחזור בתשובה,
לחזור בתשובה ,לחזור בתשובה .להיות עם
השם כל הזמן בלי הפסקה .להתפלל ,לקיים את
כל המצוות עם כל הלב ולבכות על כך שברחנו
מהאמת .אנו עם ישראל יכולים לשנות את המצב
בכל העולם ע"י זה שנחזור בתשובה באמת .אנו
ִמ ְסכנים ,כי חלק של הרבנים שלנו מבולבלים וגם
איבדנו את הדרך .אבל אם אנו באמת חוזרים
בתשובה ומתפללים חזק שהשם יביא לנו את
משיח צדקנו שיכוון אותנו ויעזור לנו לחזור
להקב"ה לגמרי – אז אנו נינצל.
יש לרשעים תכניות איומות ,נגד היהודים
במיוחד ,אבל גם נגד האוכלוסיה של כל העולם.
אני מבקש מעם ישראל – תפתחו את העיניים,
תראו את האמת ותדעו :תהיה מלחמה ענקית,
וגם אסונות טבע ענקיים ,שיגרמו להרס בעולם.
שני שליש מהעולם יחרב .שליש יחרב לגמרי
ולא ישאר ממנו כלום ,שליש יהיה פגוע פחות
קשה ושליש לא יהיה פגוע ובו השטח של ארץ
ישראל ולא מדינת ישראל ,כי מדינת ישראל היא
לא מדינה יהודית ,זה לא שייך ליהודים בכלל .רק
ארץ ישראל .והיהודים שחיים לפי תורת משה
יודעים שרק הקב"ה הוא הכל יכול.
אני מבין שהרבה לא רוצים לשמוע ולהאמין,
אבל אלה שמאמינים כדאי להם לקשור קשר חזק
עם בורא עולם ,עם הקב"ה שהוא ורק הוא הכל
יכול .אני מזהיר אתכם – אל תאמינו לרפואה
ולחיסונים שלהם .תאמינו אך ורק להקב"ה .יש
בלבול נוראי עכשיו ,ורק מי שעם הקב"ה יקבל
בהירות ויבין מה השקר ומה האמת ,אבל בשביל
זה צריך להיות  100%עם הקב"ה.
הגענו לפתח של הגאולה השלמה .עוד מעט
נדע מי משיח .עוד מעט נראה ברור מה האמת

ומה השקר .אבל רק עיניים שלומדות תורה .רק
עיניים של יהודים והמתקרבים לה' באמת יוכלו
להבין מה השקר ומה האמת ,השאר אבודים.
כל מה שאמרתי עכשיו זה עם דמעות בעיניים
ועם כאב לב ,אבל ברוך השם ,סוף סוף הגענו אל
הזמן הסמוך לגאולה השלמה .סוף סוף הגאולה
השלמה כבר באופק .זה לא יקח הרבה זמן עד
שתדעו שמה שאני אומר זו אמת.
החסד לאברהם כותב שרק שבעת אלפים
יהודים ישארו לקבל משיח .אני מתפלל ומבקש
בבכי רב מהקב"ה שהכמות של היהודים שישרדו
תהיה הרבה יותר מ.7,000 -
עם ישראל חי חי בלי די.

חזרתי לעולם הזה בהתנדבות
בנימין ,כ' טבת ה'תשפ"א 4/1/2021
אני יושב וחושב מה השם רוצה מאתנו? לפני
שנתיים כל העולם היה מקום אחר לגמרי.
הכלכלה ברוב העולם עלתה וירדה ,אבל אפשר
היה לעבוד ולהרוויח ,אפילו להרוויח לפעמים
בגדול .כל החיים היו נראים אחרת .אנשים טסו
לניו יורק ,לונדון ,פריז ,ישראל וכו' לבר מצוות,
חתונות .מצאו כל מיני תירוצים לטוס ,לשנות
אוירה ,להגיע לכותל להתפלל .נכון בכל העולם
היה מתח ,כי המצב הרוחני היה מאוד ירוד
והגויים היו מבולבלים .גם בגלל השינוי ביחס,
בשיווי משקל בין הלבנים באירופה לבין הערבים
שהגיעו .היו כל מיני בעיות גם בפוליטיקה ,כל
מיני בלבולים ,אבל בכל אופן זה לא הפריע לאף
אחד עד כדי כך שהתלוננו ממש .כל העולם היה
כמו ,איך להגיד ,עקום .מבחוץ מלמעלה העולם
היה נראה מאוד יפה ,מאוד מושך ,אבל
כשהתבוננו טיפה פנימה למטה ,העולם היה
נראה מלוכלך ונגד מה שיהודי אמיתי צריך
לראות ולהרגיש.
כיום העולם נהפך למקום מאוד מסוכן ,במיוחד
עבור השומרי מצוות ,היהודים .כיום הניאוף חוגג,
גם בין הגויים שזה יותר טבעי עבורם וגם אצל
החילונים ,אבל גם בין החרדים ,לצערי הרב .יש
הרבה מקרים שאני לא רוצה לתאר ,שפעם מצאו
כאלה דברים אך ורק אצל גויים או רק בין
חילוניים ,אבל לא אצל החרדים .והיום ירדנו כל
כך עד שאפילו הקימו כביכול בתי כנסת של זוגות
של שני אבות או שתי אימהות עם ילדים .והם
עוד חושבים שזה גם נחשב אידישקייט וגם זה
חלק של הדת היהודית – שלא נדע.
וכל בית חרדי ,באמת חרדי בעבר היה עסוק
עם הילדים ,עם המשפחות הגדולות ,ברוך ד' ,כן
ירבו .אבל כיום יש עיסוק יתר בביגוד לבנות שלא
תמיד הבגדים צנועים כמו שצריך .יש תסרוקות
מוגזמות בשביל החתונות כגון אלה שהיו
שושבינות .יש צילומים שגברים עושים של נשים
שרוקדות ,שזה אסור בכלל ,כי רוב הצילומים
והסרטות האלה מגיעים אח"כ גם לגברים
לראות .האימהות שלנו חלקן עם הפאות
הארוכות ,עם חצאיות שבקושי עד הברך .האיפור
בולט במיוחד ובכלל כל אלה שירדו מהדרך זה
ניכר בלבוש ,בהתנהגות חיצונית לא צנועה,
איבדו משהו מאוד חשוב באידישקייט שלהם.
אפילו בבתים חסידיים ,במיוחד במקומות כמו
ארה"ב ,ניאוף נהיה בדיחה .איך יהודי יכול
לעשות מזה בדיחה? אני יודע שלא מדברים על
זה הרבה ,אבל זו המציאות ,זה לא דברים שלא
קורים ,זה דברים שקיימים ולא מעט ,עד כדי כך
שעושים מזה בדיחות .אוי לנו!
ה' הביא לנו את הקורונה ,הוא הביא לנו .לא
משנה אם הסינים יצרו את זה ,אולי האמריקאים
יצרו את זה ,אבל אנחנו עם ישראל הבאנו את זה
לעולם עם העברות שלנו .והגויים של היום פשוט
ממשיכים את המסורת שלהם ,של ניאוף ושל
העבודה זרה שלהם מהעבר ההיסטורי שלהם.
אבל לנו לעמ"י עם קדוש זה אסור .אין בכלל
סיבה לרצות לחקות את הגויים .ה' שונא זימה,
אבל הפכנו את זה לבדיחה .יש יהודים שהם בכל
אופן מחזיקים בית של קדושה אבל הרבה פעמים
לא לומדים כמו שצריך .גם הם מתחילים לחשוב
על כסף ,יש להם משפחות גדולות וצריכים
בשביל זה כסף .אבל הם רוצים יותר מזה .הם
רוצים לטוס ,לא משנה לאן .כמעט בכל ארץ יש
בתי מלון לחרדים עם הכשר מעולה ,בריכות
שחיה בנפרד של גברים ונשים וכו' .רוצים ליהנות

כמו הגויים ובשביל זה צריך כסף GELT
)באידיש(  .MONEYזה מוריד מאד את היהדות,
את העומק הרוחני של היהודי ומונע ממנו את
המדרגה שיכול להגיע אליה ,זה עוצר אותו.
לכן עם ישראל ,ה' שלח את המגפה הזאת .אנו
פחות או יותר נהפכנו לעם כמעט כמו כל העמים
וזה עושה הרבה דמעות בשמיים .שכחנו מה זה
באמת להיות יהודי ,כי אנחנו רוצים מאוד את
הגשמיות .ברוך השם לא כל היהודים ,אבל
מאחר שאנו עם קטן ,לכן אם אפילו יהודי אחד,
מתחיל למשוך יהודים אחרים לחיים והנאות
בניגוד לתורה ,אז לא לוקח הרבה זמן עד
שהרצון לכל הדברים האסורים מתחיל להשתלט
על שומרי מצוות נוספים.
ההתעסקות עם עגל הזהב מושכת מאוד חזק.
וזה הביא אותנו ואת כל עולם למצב שלנו היום.
והמצב הוא שאנחנו עכשיו בידיים של רשעים
גמורים שהשתלטו על כל העולם ,והדבר הראשון
שהם רוצים לעשות זה לחסל את עם ישראל .הם
רצחו בבתי חולים ,במקומות כמו בעיר ניו יורק,
הרבה יהודים .הם שיקרו ואמרו כאילו שמתו
בגלל שהיה להם את הקורונה .כיום רוב היהודים
בניו יורק מאוד מפחדים ללכת לבית חולים אפילו
בלי שסובלים מקורנה כי יודעים שזה מאוד
מסוכן .ורוב היהודים שמתו בבה"ח בניו יורק לא
היו חולים בקורונה כשהגיעו לשם ,אבל לפי הבית
חולים הם מתו מקורונה ולפי האמת הם נרצחו.
עמ"י אנחנו שוכחים תמיד שאי אפשר להמשיך
וללכת נגד התורה .צריכים להיזהר אפילו
בבדיחות לא מתאימות ,שהם לא לפי הקדושה.
גם אסור ללכת לסרטים או להחזיק איפון ששם
אפשר להגיע לדברים הכי מטונפים .ובכלל אפילו
אם לא מסתכלים על הטינופת – האדם מפסיק
לחשוב עמוק .כי כל מה שיש באינטרנט זה
שטחי ,זה מעודד ומביא למחשבה שטחית.
העולם היום סובל בגלל העברות שלהם ,של
הגויים בוודאי ,אבל בגלל העברות של היהודים
הם סובלים עוד יותר .כי היהודי משפיע על
העולם הרבה יותר מגוי גם בטוב שהוא עושה
וגם ברע שהוא עושה.
הגענו לפתח של הגאולה .הצרות רק מתחילות
עכשיו בגדול ומי שיישאר נאמן להקב"ה ומשיחו
יכול להציל את עצמו .אבל מי שיתבלבל מי
שימשיך בדרך של הגויים לא תהיה לו גאולה.
עם ישראל – אני מפחד בשבילכם ובשביל
עצמי .גם אני יהודי ,חזרתי לעולם הזה
בהתנדבות ,כי ידעתי איזה בלגן הולך להיות
ורציתי לעזור לעם ישראל ,אבל אני רק בחור
אוטיסט שה' נתן לי את היכולת להגיד לכם את
האמת וממה עליכם להיזהר .אומנם לא בקול ,לא
בדיבור אבל בעזרה מסוג אחר שזה ע"י תמיכה.
שמחזיקים לי את היד ואני יכול להצביע על
אותיות ולהרכיב מילים וגם לתת מוסר .אבל אני
לא אוהב לתת מוסר ,אני פשוט אוהב את עם
ישראל .אני לא יכול לסבול את הרעיון ,את
האפשרות שיש בעם ישראל יהודים שעלולים
להפסיד את העולם הבא שלהם ,ח"ו.
מעכשיו אנחנו מתחילים את התהליכים הקשים
ביותר ,שיביאו אותנו לגאולה השלמה .זו לא בדיחה
וזה לא קל ,אבל מי שרוצה להגיע לנצח נצחים,
חייב לשנות את דרכו .והוא חייב להגיע כמה
שיותר קרוב להקב"ה ,לכיסא הכבוד עם הדמעות
שלו .עם החרטה שלו על כל בזבוז החיים שלו .על
זה שהוא התעסק עם דברים ,עם צרכים ,עם
מעשים ומחשבות וכו' שהם נגד התורה .וגם צריכים
להצטער מאוד אם נכשלנו בחינוך ילדינו והיינו
דוגמא לא טובה בשביל הדור הבא .עם ישראל אין
לנו הרבה זמן להשתנות ,אבל חייבים להשתנות.
קודם כל ברצון ואח"כ במעשים עד כמה שנוכל.
אנחנו נעבור מצבים מאוד קשים ,הרבה יותר
ממה שאתם חולמים .אבל היהודים שמרגישים
שהם באמת עם ה' ובאמת רוצים לעשות את רצונו.
היהודים שבלב יש להם אהבת השם ובטחון
בהשם .יהודים אלה יגיעו לרמה רוחנית הכי גבוהה,
שהייתה בכל ההיסטוריה מאדם הראשון ועד היום.
כי העולם הזה כל כך עקום ,כל כך מגעיל וכל כך
מלא עבודה זרה ושנאת חינם וגאווה ועגל הזהב
וכו' .שרק מי שכביכול מושיט יד עם כל מהותו
לקב"ה ומבקש ממנו שירים אותו מהבור המטונף
ושיעלה אותו .רק הוא יכול להגיע לנצח נצחים.

הקב"ה רוצה מאוד את התשובה שלנו
בנימין ,כ"ז כסלו ה'תשפ"א 10/1/2021
שלום ,אוי ,יש הרבה על מה לדבר ,המצב
מאוד מאוד קשה .מה שהכי מדאיג אותי ,זה לא
הרשעים שנלחמים נגד עם ישראל ,אלא הציונים.
אלה שהקימו את מדינת ישראל והיו אלימים
ביותר נגד כל יהודי ,שדיבר את האמת .מדאיג
אותי שהם רצחו אנשים ,והרבה דם של חפים
מפשע זרם באשמתם כולל דם של ילדים .והם
אפילו רצחו מהאנשים שלהם כביכול ,שלא היו
מספיק נאמנים להם .הרבה מההיסטוריה של
מדינת ישראל מבוסס על שקר והרבה לפני
מלחמת השחרור ועוד לפני שנהייתה מדינה -
מדינה רשמי – הכל שקר!
היום אדבר על התשובה .זה הדבר הכי חשוב
עכשיו ,כי אני מאד רוצה שכל היהודים האמיתיים
יחזרו בתשובה .כל יום מתקרבים יותר ויותר
לגאולה השלמה ותמיד הקב"ה שולח מצב קשה,
לפני המצב הטוב שאנו משתוקקים להגיע אליו,
במקרה זה מדובר עכשיו על הגאולה השלימה.
עם ישראל אנו צריכים להיות אלה שמביאים
את הגאולה השלמה ,שעוזרים לקב"ה להביאה
אלינו .כי אם אנו לא מתפללים על זה עם דמעות,
עם געגועים על בית המקדש השלישי ,אז לא
יהיה מספיק כח להגיע לארץ ישראל ולירושלים.
לגאולה ולבית המקדש.
השם צריך את תפילותינו האמיתיות כדי
להביא את כולם לירושלים ולבנות את ירושלים.
יש המון יהודים ולא יהודים שלא מאמינים
בהקב"ה ואנו צריכים כמה שיותר יהודים שידרשו
מהקב"ה את הגאולה השלמה .ולא לחכות
ולעמוד ולא לחכות בצד עד שיהיה לכם כסף או
סתם בגלל שיש לכם דאגות אחרות שיותר
חשובות ,ח"ו.
לא לשכוח שהקב"ה מאוד ,מאוד ,מאוד ,רוצה
את התשובה שלנו .אני רוצה שתבינו ברור -
שאנו עם ישראל האהובים של הקב"ה ,והוא
מאוד מאוד רוצה להצילנו .המצב היום הוא שאנו
צריכים זכויות ,והזכות הכי גדולה עכשיו זה
פשוט לחזור בתשובה .אני מבין שביניכם ,בין
עמ"י יש כמה צדיקים ,אבל הצדיקים האלה זה
לא מספיק להביא את הגאולה .אני רוצה שכל עם
ישראל יחזור בתשובה ,למה רק מעטים יחזרו
בתשובה? אני רוצה שכל החרדים וכל החילונים
יחזרו בתשובה .אם חלק מהם בחוץ לארץ אז
שיחזרו לפה לארץ ישראל וכמובן לחזור
בתשובה .לעשות תשובה זה לא פשוט .צריכים
לחשוב מה זה שיחזרו בתשובה? לחזור
בתשובה זה  -להאמין ולבטוח לגמרי בקב"ה,
לדעת ברור שהקב"ה  -הוא הכל יכול .והוא רוצה
שאנו נהיה איתו ואנו מצד השני צריכים להשקיע
את חיינו בללמוד ולעשות את כל המצוות
שאפשר .יש דינים רק בשביל נשים ויש דינים רק
בשביל גברים ויש דינים בשביל שניהם .צריכים
ללמוד את כל הדינים ולדעת מה לעשות .אבל זה
לא מספיק שאנחנו בסדר ,צריכים גם ללמד את
כל העקרונות גם ליהודים אחרים ,לעזור לכולם
לעשות תשובה .יש עת רצון עכשיו למי שבאמת
רוצה לעשות תשובה .והקב"ה מאד רוצה לראות
את כל היהודים והיהודיות שלו מתפללים
ומתפללות באופן קבוע עם דמעות בעיניים.
הקב"ה רוצה להרגיש שעם ישראל שלו ,כולו.
ההורים והילדים כולם רוצים אותו ואוהבים אותו.
הקב"ה רוצה שאנו נבין גם ,שאין עוד מלבדו ולא
משנה מה  -אנו עם ה' לגמרי ,בלי ספק.
ה' רוצה מאוד לעזור לכל היהודים להבין ,שא"י
זה המקום היחיד שכדאי להיות בו .כל המדינות
אחרות יקבלו מכות קשות ביותר .גם מהשמיים
ישר מהקב"ה וגם מכל מיני אסונות טבע ,שיהרסו
את כדור הארץ כמו שאנו מכירים אותו .יש גם
רצון של ד' שיתפללו כל היום בבכי וירגישו
שהיהודים עם אחד ושהם ערבים זה לזה .ויבקשו
מהקב"ה שיציל כל יהודי ויהודייה שקיימים
בעולם הזה .ושהשם לא יעשה לנו מה שהוא
עשה ליהודי אירופה במלחמת העולם השניה.
ועוד דבר שהשם רוצה וזה ,להרגיש את
אהבתכם אליו ואת שיתוף הפעולה שלכם כדי
שיעשה רצונו וזה גם מאוד מאוד חשוב לו.
הגאולה השלמה כמעט פה ,אנחנו צריכים
להתפלל חזק מכל הלב להוכיח לה' שאנו רוצים
גאולה שלמה עכשיו .כי אם הגאולה לא תבוא

עכשיו ,בעתיד הקרוב אז ה' ירחם מה יכול
להיות .כי יש רשעים גדולים בעולם שרוצים
לחסל את עם ישראל ולהשתלט לגמרי על השטח
שעכשיו נקרא מדינת ישראל.
עם ישראל  -אין זמן ,אתם צריכים לפעול חזק.
נכון שמאוד קשה לפעול ,אבל אני יודע שככה
צריך להיות בינתיים .אבל אי אפשר יהיה
להמשיך כמו שזה עכשיו  -לא פה ולא שם .כי
צריך להיות ברור לגמרי מי עם האמת ומי עם
השקר .אנו חייבים לעמוד על האמת ,להילחם על
האמת בלי פחד וזה מה שיציל אותנו.
נכון ,הגאולה השלמה בפתח .אני מבקש מעם
ישראל להראות להקב"ה בבכי וזעקה שאתם
רוצים אותו .ולבקש מהקב"ה לא לחכות יותר
ולהביא אותנו לגאולה השלמה .ושיעזור לנו עם
ישראל שלא נתבלבל אפילו לרגע אחד .ולהגיד לו
ושברצוננו להגיע סוף סוף לבית המקדש השלישי
ולראות את הכוהנים ואת כל היהודים שיש להם
תפקידים עובדים בבית המקדש .ואת כל היהודים
שמתפללים ושמחים שסוף סוף יש לנו לפחות
חלק בבית המקדש .אבל אני יודע שהסיטרא
אחרא מכיר טוב טוב את היהודים והוא יודע
שכרגע אנחנו רדומים ומבולבלים ושכנראה זה
יקח עוד זמן עד שעם ישראל יחליט להילחם.
אני מבקש מכל היהודים האמיתיים מירושלים
ומארץ ישראל בכלל ומחו"ל "לשלוח מכתבים"
לקב"ה .להגיד לו כמה ,כמה שחשוב לנו שהוא
איתנו עם ישראל .להתחנן לפניו להביא לנו עכשיו
ברגע זה את הגאולה השלמה .ושיעזור לנו שאנו
עמ"י ננצח את הרשעות של כל הרשעים שנגדנו,
המאמינים .ושגם הם יבינו ויראו את כל האמת.
ותעזור לנו ד' שכל היהודים שלנו וכל קרובינו
יחזרו בתשובה ,וגם הילדים .ושנוכל להגיע לבית
המקדש בשמחה ולא בעצב .וכל בתינו יהיו
מלאים ילדים שמחים ,אימהות צדיקות וילדים
גדולים וקרובים לד'.
ירושלים זה המקום לבוא אליו ולהיות חלק של
הגאולה השלמה .ולא לשכוח ,אני רוצה שתבינו,
שירושלים זו לא סתם עיר .ירושלים זה מושג ,זה
משהו אחר ,זה משהו שמימי ונצחי .זה המרכז
של כל העולם .ירושלים זה לנצח נצחים ובעתיד
רוב הערים יעלמו ,אבל ירושלים זה לנצח נצחים.
עם ישראל צריך את הבתי כנסת וכו' .עם ישראל,
אפילו אלה שגרים בירושלים צריכים לעבוד את
ה' להתפלל .לגור בירושלים בלי לעבוד את ה'
ורק לבוא לעשות שם קניות זה לא מספיק.
צריכים לבוא להתפלל .העיקר זה התפילה .אני
יודע שזה קשה ,במיוחד בחורף אבל חייבים
להתאמץ ,וכדאי מאוד להגיע לכותל המערבי
להתפלל על הגאולה.

העולם מוכן ל'סוף'
לפי מה שהס.א .מתכנן.
אבל ברור
שלקב"ה יש תכנונים אחרים.
כשתיגמר הגלות הנוראית הארוכה הזו ויבנה
בית המקדש השלישי ,איפה שהיו פה בירושלים
פעם בתי המקדש הראשון והשני .בית המקדש
השלישי יראה הרבה יותר משוכלל ויפה משני
בתי המקדש הקודמים.
אני מבקש מכולם לבוא ולהתפלל שם .וכל אלה
ששומעים את המסר הזה ולא יכולים להגיע
לכותל להתפלל על הגאולה ,שהשם ישלח אותה
עכשיו ברגע זה .צריכים לדעת שבעתיד הקרוב
בית המקדש יהיה בנוי והוא יהיה מלא יהודים.
ויותר מזה ,כל ירושלים העתיקה תהיה מלאה עם
אנשים יהודים .הרוב יבכו משמחה על כל דבר
שאנו נוכל להגיד ברכה .ונבקש מקב"ה שלא נדע
צער יותר .ואז נרקוד ונתחיל את תהליך התשובה
שלנו ,היותר פנימית.
אנחנו מאוד רוצים שיהודים ימלאו כל ירושלים
כשיבנה בית המקדש .ושלא יהיה מקום אפילו
קטן שלא יהיה שייך אך ורק להקב"ה ולעמ"י.
וכל ירושלים אפילו שיש בה כיום כל מיני סוגים
של יהודים ולא יהודים שגרים בה ויש גם כאלה
ששונאים אותנו .בכל אופן בסופו של דבר כל
אלה שנגד עם ישראל גם הגויים וגם הכביכול

יהודים ,יברחו מארץ ישראל ויישארו בחו"ל ,וכל
אלה שבאמת שייכים לארץ ישראל וירושלים יהיו
פה .יש יהודיים אמיתיים שחושבים שהם ימותו
כי הם לא כ"כ צדיקים אבל הם לא ימותו ,ה'
יעזור להם והם יגדלו מאוד באמונה ובטחון
בהקב"ה .אל תדאגו ,אל תדאגו בכלל.
ואלה שעוד בדרך לפה לירושלים ,אני מברך
אתכם שיהיה לכם ישוב טוב מאוד .ושכל יהודי
ויהודייה יבינו שלהיות בירושלים זו זכות .ואני
אלך לכל הצדיקים שיתפללו על כל אלה שיגיעו
לא"י שיישארו פה וימשיכו לעלות ולעלות לנצח
נצחים .כל זמן שהם יהודים אמיתיים ששייכים
לעמ"י ,הם יהיו פה ולא יזיזו אותם .אבל אלה
שלא שייכים ,אלה ששונאים את עמ"י – השם
יחסל אותם כי הם לא יהודים .ואם הם יהודים
אמיתיים שלא מקבלים את האמת אז השם יטפל
בהם .מי שלא נאמן – השם יטפל בו וגם ויהפוך
אותו לנאמן ואם לא ירצה להיות נאמן בשום פנים
ואופן אז הוא יעלם.
ועוד דבר – המשיח כבר פה וברור שאין לנו
הרבה זמן לחכות עד הגאולה .הגאולה כבר פה
– רק אנחנו לא מרגישים את זה ,יש כבר את כל
חלקי הפאזל של הגאולה ,זה יקח עוד קצת זמן.
עוד מעט יהיה בלגן גדול פה בארץ ובמיוחד בחוץ
לארץ .אבל לא לפחד ,השם אתכם ,לא לפחד.
עמ"י שבחו"ל הגיע הזמן לארוז את החפצים
איפה שאתם בכל העולם ולהגיע במהירות הבזק
לפה לארץ ישראל .לא משנה אם יש לכם איפה
להיות או לא ,השם כבר ידאג לזה .אבל היהודים
האמיתיים שיודעים שהם יהודים אמיתיים חייבים
לצאת מחו"ל מהארצות שלהם ולהגיע לא"י.
ולא לפחד ,ה' איתנו כל זמן שאנו עם ה'.
וכשאנו עם ה' ועם תורתו – יש לנו חיוב גם
ללמוד את תורתו תורת משה .תבואו ,כי אין
הרבה זמן ,כי הרשעים כבר חושבים שהם בעלי
הבית פה .ובעזרת ה' בירושלים של העתיד לא
יהיו רשעים ולא תהיה שום עבודה זרה – תהיה
רק הקדושה של הקב"ה ותורתו!
מסרים מניסן תשע"ג הנוגעים לימינו:
אני רוצה לומר לכם ,שהמצב מאד מאד קשה
בעולם .רוחנית – זה ברור .מאד מאד קשה
רוחנית .וגם מבחינה גשמית – אנחנו רואים
ירידה קשה מאד בכל העולם .הרשעים שרוצים
להשתלט על העולם מגיעים לתכנון – הסופי
שתכננו לנו הרבה מאד שנים .ואנחנו כמו כבשים
הולכים אחריהם .גם הגויים וגם היהודים .וכמו
שהיהודים הלכו למוות במחנות-הריכוז – ככה
כל העולם פשוט צועד "עם הראש למטה",
הולכים לשחיטה כצאן לטבח ,שלא נדעַ '] .כּצֹאן
ִל ְשׁאוֹל ַשׁתּוּ' .תהלים מ"ט[.
ועכשיו העולם מוכן ל'סוף' לפי מה שהס.א.
מתכנן .אבל ברור שלקב"ה יש תכנונים
ערּומים',איוב ה[ .ומי
ִ
ׁשבֹות
אחריםֵ '] .מ ֵפר ַמ ְח ְ
שרוצה להינצל חייב להתאושש וללכת אחרי
הקב"ה ,ללכת לפי תורתו לכיוון הגאולה
השלימה.
ואני מזהיר את היהודים :לא ללכת אחרי
השקר! ]ירמיהו ט' ,ע"ש .ב"ק נב .[.במחנות
הריכוז אמרו להם שהולכים לעשות מקלחות.
היהודים שלא רצו להאמין שהולכים למוות ,לא
האמינו ,והלכו מתוך אשליה שילכו למקלחות,
אבל היהודים שידעו הכינו את עצמם לרגע הזה,
לרגע של התשובה ,לרגע של קבלת עול מלכות
שמים ,ללכת ישר לגן עדן ]תהילים ל"ו .איוב ל"ג
ל'[ .וזה לא מספיק שמישהו מת על קידוש השם,
הוא צריך גם לקבל על עצמו עול מלכות שמים
באיזושהי צורה .יהודים חייבים להיות מוכנים
תמיד להגיד "שמע ישראל" או "אין עוד
מלבדו" או להגיד וידוי ברגע שהוא מרגיש סכנה,
ואם רשעים רוצים להרוג יהודי ח"ו ,והוא מקבל
על עצמו מיד עול מלכות שמים ,אז הוא הולך
ישר לגן עדן .חייבים! עכשיו ברגע זה! לעשות
מאמץ גדול ,ולהיכנס לתוך השכל שלנו ,ולהוציא את
כל מה שטמא ,כל מה שלא קשור לקב"ה .צריכים
לעשות את זה עם פינצטה ,ואז יגיע משיח צדקנו
ונעבור לחיים כל כך נקיים ,כל כך טהורים ,כל כך
נעימים ,שאני לא יכול לתאר את זה במילים איך
שזה יהיה .עם ישראל ,עכשיו זה הזמן ,כי תוך זמן
קצר ביותר  3/4מהעולם יתהפך ,ורוב האנשים
בעולם הזה יעלמו לנצח.

ולכן נצטרך להיות חזקים ,כי התקופה הבאה
תהיה מאד מאד קשה ,ובמיוחד לאלו שלא
משחקים את המשחק כמו שהם רוצים .זה יהיה
גם מסוכן .אבל אסור לנו לעזוב את התורה שלנו
אפילו לדקה .זהו הזמן לבטוח בה' ,ולא ליפול
לתוך הידיים שלהם .יהיה עלינו לסגור את עצמנו
בתוך הגטאות שלנו ולא להסכים.
ונצטרך ללמוד לשם שמים ,כתיקון על כל
השנים של הגשמיות ,שהרבה למדו לא לש"ש או
שבקושי למדו ,רק 'כאילו למדו' .יש לנו תיקון
גדול עכשיו וזהו התיקון האחרון.
הם רוצים להפוך את א"י לדוגמא ,לסמל של
מרכז עולמי של כל מיני עמים ,עם דת אחת
ש"מתכננים" עכשיו ]סדנא דארעא חד הוא,[...
ובשביל זה הם רוצים וצריכים להשתלט על כל
המקומות הקדושים שלנו ,כולל מאמע רחל ,כולל
רשב"י ,ציון שמואל הנביא ומי יודע מה עוד ,כדי
להחליש את הקשר של עם ישראל עם הקב"ה.
ש .איך נחזור בתשובה ,אם אפילו פרק תהילים
אנחנו לא יכולים להגיד כמו שצריך?
ת .בשביל לחזור בתשובה – לא צריך אפילו
להגיד פרק אחד של תהילים .צריכים לדבר עם
ה' ,ולהתקרב אליו .צריכים לראות כל יום את
הניסים שהוא עושה לנו .צריכים להיות מודעים
לנוכחות של ה' תמיד .וזה אנחנו כן יכולים
לעשות בודאי שאפשר לעשות את זה .ואנחנו
צריכים להיות שלו .להיות אתו .זה הכל .פעם
הדיבור והקשר עם ה' היה הרבה יותר חזק.
עכשיו מרגישים שזה לא כל כך .כי גם מבחינה
פיזית הבן – אדם לא מרגיש טוב .הוא מרגיש
עייף .הוא מרגיש בלי חשק ובלי רצון .וגם המצב
קשה .וגם כלכלית זה קשה .ובכל מיני צורות זה
קשה אבל מי שמחזיק חזק בחבל – אז אפילו
שה' מנענע אותו חזק מאד – הוא ינצל .שיהיו
בשורות טובות.
עומדים לפנינו זמנים קשים ,כל כך קשים שאי
אפשר לתאר ,יותר קשים מעבדות מצרים ,ודאי
במימד גדול הרבה יותר .ולא לפחד ,כל יהודי
אמיתי אשר מרגיש קרבה לה' – אין לו מה
לפחד ,אבל הוא חייב לעשות תשובה ,או לפחות
להיות בהרהורי תשובה.
היהודים חייבים לצאת מהטמטום ,טמטום
הלב ,טמטום השכל .אנחנו צריכים להיות מוכנים
להקריב את עגל הזהב קורבן על המזבח ,ואז
נהיה באמת בני חורין ,נהיה מוכנים לצאת
ממצרים ,וזה ישלים לגמרי את יציאת מצרים
הראשונה ,סוף סוף.
הקב"ה אוהב אותנו ,אין לכם מושג כמה .תהיו
איתו ,תחיו על קידוש ה' ,תתרחקו מכל עגל
הזהב הזה ,מכל המסעדות ,הצעצועים
והבידורים שהם כביכול 'כשרים' ,וכל סוגי
הגלידות והשוקולדים והפיצות והקוקה קולה –
שזה בא רק מהיצר הרע להרוס אותנו .יהודי
אוכל לפי רצון ה' בקדושה ,הוא אוכל לשמח את
הקב"ה ,הוא אוכל להזין את הגוף כדי שיוכל
לעבוד את ה' ,עם נטילת ידיים וברכות לפני
ואחרי .ואם יהודי אוכל בשביל התאווה ,אז זה
כמו כל התאוות ,וזה מוריד אותו לרמה של
בהמה.
עם ישראל ,תחזרו ,ה' מחכה לכם! הוא האבא,
הוא האמא ,הוא הסבא ,והוא הסבתא ,הוא הכל
יכול ,הוא ברא אותנו ,הוא שומר עלינו ,כל מה
שקיים זה שלו .עם ישראל הגיע הזמן לחזור
באמת לקב"ה ,ואני לא מדבר דווקא לאלה
שאינם שומרי מצוות ,אני מדבר דווקא לאלה
שהם שומרי מצוות.

אני יודע שהמילים שלי קשות אבל זו האמת
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עם ישראל – מה קורה אתך? איפה אתה עם
ישראל? מה קרה לך? מה קרה אתך? אתם לא
מבינים? עם ישראל – אתם לא מבינים? שכל
הקורונה הזאת – זה עשוי ,כן זו מחלה ,אבל לא
קשה כמו שהם אומרים .ממציאים כל מיני
עובדות שלא קיימות .נכון שיש אנשים שסובלים
יותר מהשאר אבל יש כאלה שבקושי מרגישים
את המחלה ויש כאלה שאפילו לא יודעים שהם
חולים.
קורונה זו רק שפעת רגילה ואנשים שחולים
יותר – חלקם זה בגלל שהם בעצמם לא בריאים

מהתחלה וזה עושה הרבה בעיות גדולות בגופם.
ויש גם מציאות שבתוך בתי חולים במחלקות
קורונה פשוט לא טיפלו בחולים עד כדי כך שלא
נתנו להם דברים פשוטים כמו לשתות מים
ולאכול ואפילו שמיכה להתכסות .יש כל מיני
סוגים של שפעת שכל שנה מופיעה בצורה
אחרת .ויש אנשים שסובלים יותר או פחות מזה
אבל זה תלוי במצב הגופני.
עכשיו שכל הנושא של הטיפול התפרסם
כרשלני ,אכזרי ,עם הזנחה עצומה בכוונה או לא,
שגרם למקרי מוות .אז יש בתי חולים מסוימים
שהתחילו להיזהר בטיפול בחולי קורונה ונתנו
מענה יותר נורמלי לפי ציפיות המטופלים .אבל
כל העניין של הקורונה זה אך ורק כדי להשתלט,
בארה"ב וגם במדינת ישראל ובכל העולם.
והרשעים החליטו לעשות את מדינת ישראל
מרכז לניסיונות ,לראות אם החיסונים פועלים כמו
שהרשעים רוצים ,לאו דווקא בשביל לחסן את
האדם נגד הנגיף ,אלא לראות איך החיסון
משפיע על בני האדם וגם נגד הנגיף .אבל יחד
עם זה מאחר שהחיסון הוכן במהירות הבזק,
צריכים לעקוב אם בכלל אחרי שנה או יותר
המחוסן עדיין בחיים ,או שהוא חולה עם משהו
אחר .יש סכנה גדולה מאוד בחיסונים האלה.
וודאי אתם לא יכולים להאמין לבחור אוטיסט,
אבל יש הרבה אנשים ,פרופסורים ,רופאים וכו'
שיכולים להעיד כמה שהחיסונים האלה מסוכנים
מאוד ואת עמ"י זה לא מעניין ,לא מעניין אותו.
ידוע שרדיו ישראלי לא תמיד דובר אמת וגם
העיתונות ,אבל יש מספיק מומחים גם
בינלאומיים שיכולים להסביר בדיוק למה הפכו
את עם ישראל ומדינת ישראל לשפני ניסיונות
בשביל כל העולם.
עם ישראל – הקורונה זו רק התחלה של
הצרות שנופלות על כל העולם .שיהיה ברור לכם,
עכשיו וגם בעתיד שהעולם לא יחזור למה שהיה.
אנחנו בתהליך של גאולה שלמה סוף סוף ,וזה
יהיה קשה מאוד לאלה שלא מאמינים – .זה
יראה להם כאסון ענק ,ולמאמינים – זה יהיה עם
כל הקושי – שמחה ,כי סוף סוף האמת  -שזה
הקב"ה – תתגלה בגדול .מי שלא מאמין ,שלא
נדע ,הוא נכה רוחני .אם הוא יהודי ,הנכות הזו
יכולה לגמור אותו לגמרי ,לנצח ,השם ישמור.
אבל אם הוא תופס את עצמו ומחפש את האמת
והנשמה היהודית שלו תבכה להקב"ה ותבקש
עזרה – זה מה שיציל אותו .כל יהודי אמיתי
אפילו שהוא לא מאמין ,השם ידאג לכך שהוא
ינצל וכן יאמין ויבין שבזבז את חייו על שקר והוא
יחזור לאמת .והיהודים שהם כביכול יהודים שלא
מצליחים לחזור אל האמת זה בגלל שאין להם
נשמה יהודית או שהם ערב רב ,או שהם גויים
שחושבים שהם יהודים .יש בכל העולם יהודים
מבולבלים ,יהודים שאם הם שומרי מצוות אבל
הם עם עגל הזהב ,זה כמו ללמוד תורה ולהחזיק
עבודה זרה יחד עם זה ,ח"ו.
יש בינינו יהודים שחושבים שהם יהודים ,אבל
הם לא יהודים .כי איזו סבתא או אמא שלהם -
לא התגיירה כמו שצריך .אבל אם הם בתוך
עצמם עם רצון באמת להיות יהודים ומתגיירים
כמו שצריך – השם יציל אותם.
שיהיה ברור לכולם  -הקב"ה הביא את עם
ישראל לעולם הזה להיות העם שלו ,העם
המיוחד .הוא ברא את כל העולם ,את האדם
וחוה ואת הנחש כדי להביא את עם ישראל לרמה
רוחנית גבוהה מאוד ,כדי להכין את העם היהודי
להיות חלק ממנו.
אנחנו עברנו הרבה צרות וקשיים מאז המבול
ועד היום הזה ,לפעמים היה לנו יותר קל בגלל
שהיינו צדיקים .לפעמים עברנו מכות קשות ,כי
ירדנו ברוחניות שלנו ובקשר שלנו עם הקב"ה.
מאז האדם הראשון התגלגלנו מדור לדור עם
תיקונים רבים לנשמות שלנו עד שהגענו להיום.
עכשיו בשנת  5781לבריאת העולם אנחנו הכי
נמוך רוחנית ממה שהיינו אי פעם.
עם ישראל – כמו שהשם הוציא אותנו ממצריים
ובהר סיני הראה לנו את הקדושה האמיתית
והכריח אותנו להגיד "נעשה ונשמע" .וההבטחה
הזו היא שהחזיקה אותנו עד היום הזה אפילו
שירדנו כל כך באמונה וביטחון שלנו בהקב"ה.
אבל עכשיו אנחנו נכנסים למצבים מאוד קשים,
שהשם יעשה מבחן גדול לכל יהודי ויהודייה.

ונצטרך להוכיח שוב לד' שאנחנו איתו ועם תורתו
ועם משיחו לגמרי .ונצטרך שוב להגיד "נעשה
ונשמע" ולהרגיש את זה עם כל מהותנו ליבנו
ונשמתנו וזה מה שיצילנו .זה לא יהיה קל בכלל,
ואלה שחושבים בכל זאת שהעולם הזה יחזור
למה שהיה לפני פורים שלפני שנה אמרתי ואני
שוב אומר זה לא יהיה!
יהיו מלחמות גדולות עם הרס גדול .ויהיו גם
שיטפונות ורעידות אדמה ועוד אסונות טבע
ענקיים .ואז גם יהיה עוד דבר וזה השביט –
המיני מערכת שמש עם שבעה כוכבי לכת
מסביב ,עם זנב של מטאורים ואסטרואידים שגם
יפלו על כדור הארץ.
שיהיה ברור ,המצב כיום הוא שהעולם הזה
התדרדר כל כך נמוך ,כל כך נמוך ,עד שהשם לא
יכול לתת לזה להמשיך .כי הרשעים השתלטו על
כמעט כל דבר ,וזה בכל הארצות על כדור הארץ.
והם כל כך עם השטן ועם העבודה זרה שזה חייב
להיות הסוף של העולם הזה כמו שאנחנו מכירים
אותו היום .יהיה "בירור" מי לחיים ומי למוות,
אבל לא מוות כמו שאנו חושבים על זה .זה יהיה
מוות מוחלט ,ז"א לא לגן עדן או לגיהינום – זה
פשוט יהיה סוף – אין יותר חיים – זו תהיה
מחיקה ,שלא נדע ,השם ישמור.
שיהיה ברור יתכן שה' יקח מהעולם גם צדיקים
וגם אנשים בינוניים רגילים שמשתדלים לעשות
רצון ה' לפני זה לעולם הבא אבל הם יחזרו עם
תחיית המתים.
עם ישראל – אתם צריכים להחליט מה אתם
רוצים .יש הרבה בעיות חמורות ,וודאי בין
החילונים ,שמחליטים שהכל מותר חוץ מלהרוג
בני אדם בדם קר בלי סיבה ,ח" .ולא מבינים שיש
דינים ויש דיין והשם ברא את עם ישראל כדי
לעשות בדיוק מה שכתוב בתורה .ולא להחליט
לבד מה מותר ומה אסור לפי הדמוקרטיה .זה לא
יכול להיות והשם לא יסבול את זה יותר.
אני יודע שהמילים שלי הן קשות ,אבל זו
האמת .יהודי שחי לפי תשוקותיו ולא לפי התורה
ולא רוצה בשום פנים ואופן להשתנות – לא תהיה
לו זכות לחיות או להתקיים בכלל.
עם ישראל – השם רוצה את נאמנותכם ,הוא
אוהב כל יהודי ויהודי והוא רוצה את האהבה
הזאת גם מכם ושתהיו נאמנים לו ולתורתו .אבל
לא בצורה שטחית ,אלא עמוק בתוך מהותכם וזה
הקשר בין עם ישראל לבוראו שברא אותו.
עם ישראל – השם רוצה אתכם ,רוצה שתהיו
חלק ממנו ,רוצה שביחד נחיה לנצח נצחים ,אבל
בשביל זה אתם חייבים לעבור את המבחנים
האחרונים עכשיו .אם אתם גם ככה נאמנים
ואוהבים אותו ומוכנים להקריב בשביל להיות
יהודי אמיתי ,זה לא יהיה קשה כ"כ .גם לא יהיה
ממה לפחד ,אבל אם יש לכם סימני שאלה ,ח"ו,
בבורא עולם ובתורתו אז כנראה שבסופו של דבר
אתם לא יהודים אמיתיים .ה' יבחן כל אחד ואחת.
אני רק יכול לומר ליהודים האמיתיים – לא
לפחד ,לבטוח בד' וכך נעבור את זה בשלום .אני
מזהיר שוב לא להאמין לרופאים או למשטרה או
לצבא או לראש ממשלה ,לא משנה למי ,רק
להקב"ה ותורתו.
העולם הזה יחרב ,אבל לא א"י .נאמני השם
ישרדו .אבל הלא נאמנים יעלמו .בעתיד הלא
רחוק העולם כמו שאנו מכירים אותו יעלם חוץ
מארץ ישראל 2/3 .של העולם יחרב 1/3 :יחרב
לגמרי ולא ישאר ממנו כלום - 1/3 .יהיה פגוע
קשה ו 1/3 -לא יהיה פגוע קשה בכלל וזה שייך
לארץ ישראל הקדושה.
החלק של עם ישראל שיוכיח את נאמנותו
להשם – ישרוד .אבל לצערי הרב אני לא חושב
שיהיו שורדים רבים ,כי היום אפשר להגיד שרוב
האחים והאחיות שלנו היהודים הם לא באמת
מחכים עם כל הלב ,עם כל הנשמה לגאולה
השלמה .מה שהם רוצים באמת  -זה לחזור
לגשמיות העצומה שתפסה את החיים שלהם
לפני הקורונה .הם חיו חיים כביכול של חרדים
אבל עם המון השפעה של הגויים והם רוצים
להמשיך את החיים האלה איפה שהם נעצרו,
איפה שהקורונה התחילה.
עם ישראל  -אנחנו יכולים לשנות את המצב
הגרוע הרוחני הזה בדקה אחת ,אנחנו רק
צריכים לעשות תשובה אמיתית ולשמוע את
הנשמות היהודיות שלנו שעמדו בהר סיני ואמרו

עם כל הלב "נעשה ונשמע" .זה כל כך פשוט,
אבל זה גם כל כך קשה ,כי הרבה מאתנו
התקלקלו עד הנשמה ואנחנו רק יכולים להתפלל
על כל עם ישראל כולל על עצמנו ,שיהיה לנו
הרצון והזכות שוב לצעוק "נעשה ונשמע".
תשבו ,תלמדו וד' יתן לכם את הכח לעבור את
השנה הזאת ומעבר לזה עד הגאולה השלמה.
אנחנו צריכים להפנים ביטחון מוחלט בהקב"ה.
אנחנו צריכים לא לפחד .אם אין לנו אוכל מספיק
או מי שתיה או לא משנה מה ,אם נתפלל חזק –
נקבל את כל מה שאנחנו צריכים .ה' כביכול יקח
אותנו שוב למדבר וייתן לנו גם מן וגם באר מרים.
הוא יתן לנו כל מה שאנחנו צריכים בשביל לחיות
בלי שום בעיה .הוא יציל אותנו כמו שהציל אותנו
כשעברנו את ים סוף וכמו שקיבלנו את באר
מרים ואת המן .הוא יביא אותנו לבית המקדש
השלישי ומשם נגיע לירושלים האמתית הרוחנית.
ירושלים עיר הקודש היא הפתח ,הכניסה לעולם
שכולו טוב ,לנצח נצחים.
ירושלים עיר הקודש – זו עיר שכל הגויים רצו
בעבר לכבוש .וחלק הצליחו ,אבל לא להרבה זמן
עד שהגיעה הגלות המרה והארוכה.
עוד מעט נעבור שלב אחרי שלב עד הגאולה
ובסופו של דבר נגיע לבית המקדש .אחרי כל
המלחמות וכל הסבל לא תהיה שארית גדולה של
עם ישראל .אבל נהיה נאמנים כולנו אלה ששרדו,
לקל אחד .וכולם יבכו בדמעות רבות ונכנס לבית
המקדש ,גם עם שמחה וגם עם דמעות .ואז
נתפלל וגם נודה לד' שסוף סוף הגענו לגאולה
השלמה .כשנצא מבית המקדש ,נצא לעולם
שכולו טוב שכולו לפי תורת משה ,לעולם שכל
הזמן תהיה לנו קירבה להקב"ה ונצא מבית
המקדש לעיר הקודש ירושלים ונשמח כל כך ,כי
לא יהיה שום סמל של שקר של הגויים ,וודאי לא
שום גוי חוץ מאלה שמאמינים להקב"ה.
כל השמים וכל הארץ וכל הבניינים יהיו
קדושים ,הכל יהיה קודש ,לא יהיה אדם עם
מחשבה שלא קדושה ,ברוך ד' ,נהיה לגמרי
צדיקים וצדיקות ונרצה אך ורק את הקדושה
ונרצה אך ורק בקשר הישיר עם הקב"ה.
אני לא יודע איך להסביר את ההרגשה של מין
שלמות ,אפילו אם השארנו בכדור הארץ את
האנשים שהיו קרובים אלינו ,אבל זה לא ישנה
לנו ,כי הגענו לקדושה ולנצח .נרגיש כל כך
בשמחה ,אפילו שיהיו לנו גם דמעות בעיניים,
נרגיש כל כך קרוב לאמת ,שזה מרגיע ,הרגשה
של רוגע .נהיה גם עייפים מכל מה שעברנו בכל
הדורות .אבל אנו נהיה שמחים ונשכח לגמרי את
מה שעברנו בעולם הגשמי ונרגיש קל ושמח,
הדמעות יעלמו ונצעק" :שמע ישראל ד' אלוקינו ד'
אחד" .זהו.

יש רק חיסון אחד נגד הקורונה
בנימין ,ו' שבט ה'תשפ"א 19/1/2021
שנים על שנים אני מתפלל בדמעות שכבר נגיע
לימות המשיח .אני ראיתי יום אחרי יום ,חודש
אחרי חודש ,שנה אחרי שנה איך העולם כולו
מתדרדר ונהפך למקום כל כך גס ומכוער .בלי
רגש ,בלי אמונה בהקב"ה ,שברא את הכל .ובכל
מה שהשם ברא יש בזה עומק וסיבה להיות
וסיבה לחיות ,יש לכל דבר שהוא ברא  -תפקיד.
יש במה שה' ברא  -יופי ונעימות והגיון ,אבל
בני אדם הפכו את הכל למשהו מסכן ומלוכלך.
כמו הנחש שהפך את אדם וחוה מזוג שנבראו
בלי שום יצר הרע .ופתאום הנחש הרשע הכניס
להם את יצר הרע וזה שינה את כל ההיסטוריה,
מהרגע הזה בני אדם נהפכו ממשהו מושלם,
יפה ,עמוק ,שמיימי ,מבין וקרוב מאוד להקב"ה -
לבני אדם שהתחילו את הירידה הגדולה של
האנושות עד היום .אומנם הם היו במדרגה יותר
גדולה מאתנו ,אבל אנחנו בדור האחרון שידוע
שהוא צריך להיות הכי נמוך ובסופו של דבר בכל
אופן אנחנו צריכים להגיע לגובה יותר מאדם וחוה
שלפני החטא .אבל עוד לא הגענו לסוף ומהזווית
שאנחנו מסתכלים על העולם אז כדי להגיע
לשלמות כל כך גבוהה זה נראה ח"ו ,בלתי
אפשרי .אבל הקב"ה שולט על העולם הזה ועל
כל העולמות שקיימים ,העולמות שאנחנו רואים
ועולמות שאנחנו לא רואים .והוא יודע מי אנחנו
וכמה שאנחנו יכולים להיות צדיקים וצדקניות
וקרובים אל הקב"ה.

העולם היום מפחיד מאוד ,הוא מבולבל ,נראה
שאין לו דרך ,אלא רק בלבול .לפני לא הרבה זמן
העולם לא היה נראה ככה .לרוב האנשים ,היה
איזה סדר ,איזו דרך חיים ,אבל מה הרוב לא
הרגישו שדרך החיים הגשמיים רק הרחיקה
אותם מהקב"ה ותורתו .וכיום כולנו בעלי עברות,
וכמעט כולנו ממש מבולבלים ולא מבינים את
המצב בו אנו חיים .אפילו שאנחנו יהודים שומרי
מצוות ,לא תמיד מבינים ורוצים להבין מה זו
עבירה ומה זו מצווה.
החיים שלנו בעולם הזה עכשיו מבולבלים וגם
אכזריים .במאה השנים האחרונות האנושות על
כדור הארץ עבר המון מלחמות .מיליוני בני אדם
נהרגו ,נרצחו במלחמות האלה .ומי שנשאר שכח
מכך ,ומאז הייתה עוד מלחמה ועוד מלחמה,
מלחמת העולם הראשונה ,מלחמת העולם
השניה וכל המלחמות הגדולות והקטנות
שאחריהן.
עם הזמן העולם הזה נהפך למקום בלי רגש
אנושי .וודאי אצל הגויים ואפילו אצל היהודים
החרדים משהו הלך לאיבוד בעומק של היהודי
וכמובן של הגוי .היהודים היו פעם כל כך קרובים
להקב"ה עד שהם עלו רוחנית גבוה מאוד
והשאירו לנו הסברים על התורה שעזר לעם
ישראל לגדול ,להתחזק רוחנית .אבל כל
המלחמות ,כל הרדיפות ,הפוגרומים ,התאי
הגזים של הנאצים ,שלא נדע ,שעברנו בתור
יהודים רק גרם בהמשך להוריד אותנו רוחנית
והפך אותנו לעם שרוב האנשים מחפשים את
הגשמיות .יש קבוצות של חרדים שעדיין
משתדלים לחיות כמו פעם להיות קרובים להשם,
אבל זה לא קל בדורנו ,שנולדנו בדור של גשמיות
מיותרת ,שעגל הזהב שולט ומושך את היהודים
גם לכיוון השטחיות והטמטום.

כאשר כוכב השביט יעבור
שני שליש מהעולם ייהרס
וארץ ישראל תישאר שלמה
ועכשיו הרשעים תפסו את המצב והחליטו
שהם יכולים להשתלט על כל העולם .והעם
היחיד שהם חוששים ממנו זה היהודים .הם
חוששים מהיהודים ,כי הם יודעים עמוק בפנים
שיש עם שאפילו שהוא רחוק מהאמת  -שזה
הקב"ה ,בכל אופן הם עם הקב"ה והם יודעים
שרק הקב"ה הוא הכל יכול ולא הם .זה כמו
במגדל בבל שרצו להגיע עד השמיים ולהילחם
נגד הקב"ה.
גם הדור הזה הוא דור של רשעים שהם רוצים
להשתלט על הכל ,על כל העולם .ומתכוננים
להילחם נגד הקב"ה ,ח"ו .אפילו בדור כזה כמו
שלנו עכשיו ,שהרשעים חושבים שהם יכולים
לעלות למעלה ,להגיע לשמיים ולהילחם נגד
הקב"ה .יום אחד הם יראו ברור שהקב"ה יהרוג
אותם ,את הילדים שלהם ,את הנשים שלהם
ויהרוס את כל מה שהם בנו .והוא ישאיר אך ורק
את היהודים האמיתיים ,את התורה ואת וכל
הספרים הקדושים שכתבו בס"ד ביראת ד'
הצדיקים של כל הדורות.
כל הרשעים העקומים שחושבים שיש להם את
הכח להילחם נגד הקב"ה ,ח"ו ,ונגד העם שלו
הרשעים האלה שמאמינים שיכולים לקחת את
השטן ימח שמו וזכרו .ולהפוך אותו לכל יכול ח"ו
במקום הקב"ה ח"ו ,להשתחוות לו ,שלא נדע,
ואפילו להקריב קורבנות בשבילו ,ולא קורבנות
של בהמות וחיות אלא בני אדם ,כן כן בני אדם,
ילדים ,מבוגרים .וזה דבר שהם כבר עושים את
זה שנים ,שהם מקריבים קורבנות בני אדם.
האנשים האלה בטוחים שהם שולטים עכשיו
בעולם הזה ,אבל השם יחסל אותם .הם חושבים
שהשטן עצמו הוא כל יכול ח"ו ,אבל הם ילמדו
בצורה קשה ביותר שרק הקב"ה ברא את העולם
ואת כל העולמות .הם ילמדו בצורה קשה ביותר,
שהעולם הזה וכל העולמות שייכים אך ורק
להקב"ה .והקב"ה אוהב במיוחד את עם ישראל
כי עם ישראל קיבל את תורת משה ואמר "נעשה
ונשמע" .הם אמרו בפירוש שהם רוצים להיות אך
ורק עם הקב"ה ותורתו .רק לעם ישראל ה' נתן
את הצדיקים הכי גדולים שהיו אי פעם .רק

ליהודים הוא נתן את הנשמה הנצחית .וכל
האנשים שחושבים שהם יכולים לחסל את
היהודים כמו היטלר – טועים בגדול.
נכון ,הדור הזה הוא דור של יהודים מאוד
נמוכים רוחנית .הם התבלבלו עם הגשמיות
המיותרת של הדור הזה .אבל היהודי אף פעם
לא ישכח את הקב"ה ואפילו אם הוא רחוק – הוא
יחזור אל האמת שזה הקב"ה .וה' יהרוס את רוב
כדור הארץ ויהרוג את רוב האנשים על כדור
הארץ ויציל את היהודים ,את היהודים האמיתיים
שמאמינים בו ורוצים לעבוד אותו דרך תורתו.
הדור הזה של בני אדם נהיה עקום ומלוכלך.
מצד שני גם בין הגויים יש אנשים שיכולים להבין
את האמת והגויים האלה ישרדו .אבל עיקר
העיקרים זה עמ"י ,והיהודים האלה שבדורנו –
הגברים ,הנשים והילדים שלא התכופפו לעגל
הזהב – ישמחו שמחה אמיתית כשיראו שהשם
הורס את העולם ,כאשר כוכב השביט יעבור שני
שליש מהעולם ייהרס ,שליש אחד לגמרי,
שליש אחד יהיה פגוע קשה וארץ ישראל
תישאר שלמה .היא תהיה בחלק שלא יפגע.
אחרי מלחמות גדולות ,אחרי המגפה כביכול
של הקורונה ,אחרי כל המלחמות אחד נגד השני
בעולם של הגויים וכל המלחמות שמבוססות על
שקר גמור – יגיע מלך המשיח להרגיע את כולנו.
המשיח הוא שליח השם והוא יאהב כל יהודי
ויהודי .כי יהודי חייב לאהוב כל יהודי אחר .וכמו
במדבר סיני שהיינו כאיש אחד בלב אחד השם
ירחם על העם שלו וייתן לנו כל מה שאנחנו
צריכים וזה לא יהיה ע"י סופרמרקטים וכל מיני
חנויות .זה יהיה משהו שמיימי שרק יהודי יכול
להבין וזה יעלה אותנו מעבר לכל בן אדם בעולם.
גם נשים ,גם גברים ,גם זקנים וגם ילדים .בסופו
של דבר כמו שאמרנו הרבה פעמים ,נגיע
להקריב קורבנות בבית המקדש .היהודים
שתכננו להמשיך עם חיי השקר עם עגל הזהב –
השטן ,ה' יעזור להם לחזור בתשובה לגמרי .ה'
יעזור לעם האהוב עליו לעלות מעלה מעלה
ולהגיע לבית המקדש השלישי.
עם ישראל – התעוררו! המלחמה באופק!
אפילו יותר קרוב מאופק! תתכוננו ולא בגשמיות,
רק בתפילות להקב"ה ,להוציא את כולם מהגלות
לחירות בא"י ,לא במדינת ישראל ,רק בא"י .ואז
כשנראה ונבין את הטעות שלנו בחיים נבכה
ונבכה .ונבכה וכשניכנס לבית המקדש להקריב
קורבנות וכשנצא החוצה והשמש זורחת והקב"ה
איתנו ,נהיה מאוד שמחים .אבל נבכה בכל אופן
על היהודים האחרים שכל כך רדפו אחרי עגל
הזהב שלא יכלו לעזוב את העגל הזהב בשביל
הקב"ה ,ולא זכו כמונו להגיע לבית המקדש
השלישי .עם ישראל – יש רק חיסון אחד נגד
הקורונה – וזה להיות לגמרי עם השם ותורתו.

רוצים לגמור אותנו
דניאל ,י"ד טבת ה'תשפ"א 27/1/2021
אבא אבא אבא ,אני רוצה רק לבכות ,אני מרגיש
ייאוש .אם היה לי שק ואפר הייתי שם על עצמי
ובוכה ובוכה ובוכה ,ומבקש מהקב"ה לא לכעוס על
עם ישראל .הדור הזה גדל בעולם של שקר גמור,
ורק חלק של החרדים מבינים מה זה שקר מה זה
אמת ,מרגישים את הקב"ה ויודעים מה שכתוב
בתורתו ,והם יודעים להבדיל בין שקר לאמת .אלה
רואים את האמת ולא מתבלבלים ,אבל כל השאר
מתבלבלים ,אפילו רבנים שכן צריכים לדעת אמת
מתבלבלים או מפחדים ,לא יודעים איך לשפוט ,כן
לקחת את הזריקה או לא לקחת את הזריקה,
אבל אלה עם אומץ ,אלה הצדיקים שרואים את
הדברים בצורה ברורה ולא בטשטוש ,שאומרים
לעם ישראל תפתחו את העיניים ,כל מה שהם
מפרסמים זה שקר .כשבודקים את מספר האנשים
שמתו עד לחיסון מגלים שזה בערך אותו מספר של
מתים שנה קודמת ,אז בעצם אין לנו מגיפה) .בארץ
ההפרש של מס' הנפטרים בין השנה הקודמת
 2019לשנת  2020הוא  ,0.02%בארה"ב ההפרש
תמותה הוא .(! 0.003% -
השקר הגדול הוא שמהתחלה הם משקרים
במספרים של אלה שמתו מהקורונה ,וזה לא רק
בארץ אלא בכל העולם .ובשוויץ – אישה אחת
בהריון נפטרה אחרי החיסון אז מיד הפסיקו לתת
חיסון לנשים בהריון ,ופה בארץ אני שמעתי שאיש
מדע סיפר לחבר שלו שביום אחד היו לו  4מקרים

של נשים בהריון שהתמוטטו אחרי החיסון והיה
צריך לעשות להם החייאה ,אך כולן נפטרו!
בהתחלה הם שקרו והגדילו בצורה מוגזמת בכל
העולם את מספרי המתים כדי להכניס לכולם פחד
לרוץ לקבל את החיסון .ועכשיו אחרי החיסון כאשר
כ"כ הרבה אנשים מתים מהחיסון הם משקרים
ואומרים שהם מתו בגלל שנדבקו בזן יותר קטלני...
עכשיו אבא זה הכל שקר ,אבל לא רואים שזה
שקר? יותר ויותר אנשים רואים שזה שקר .אבל מה
עושים עם השקר הזה? הם רוצים לתפוס אותנו או
להרוג אותנו או להפוך אותנו לשפני ניסיונות ,או
סתם לעשות מאתנו עבדים .עכשיו אבא יש מחנות
פימה בכל ארה"ב .הם בינתיים עומדים ריקים ,אולי
התחילו להכניס אנשים אני לא יודע ,אבל הם בנויים
בשביל להיות מחנות ריכוז כמו הנאצים עם תאי
גזים ,עם מגדלי שמירה .ואבא ,בשביל מי? זה בכל
ארה"ב ,בשביל מי הם? עכשיו בארץ יש  13מחנות
פימה המתוכננים לבנות בארץ ויש שכבר בנויים,
בשביל מי זה? עמ"י תפתחו את העיניים שלכם ! כל
העניין של הקורונה זה היה מתוכנן לפני הרבה
שנים ,עכשיו הם הצליחו לעשות את זה.
ואנחנו כמו אנשים שלא מבינים ,כמו ילדים
קטנים ,אנחנו רצים לקבל את הזריקות בגלל הפחד
מהמחלה שהם הכניסו לנו עם השקרים שלהם וזה
הכל כדי לשלוט עלינו ובכל העולם.
הרבה אנשים מתו בבתי-חולים כי הזניחו אותם
וטפלו בהם לא נכון .ויש כאלה גם בארה"ב שאחיות
אמרו שהרופאים נתנו להם הוראות לעשות דברים
שהאחיות ידעו שזה הולך להרוג את הבנאדם,
הפוך ממה שצריך לעשות.
ויש את המעשה עם הבנאדם המסכן שהכניס
לכיס שלו פתק ובו הוא כתב שאם הוא ימות בבית
החולים ,שידעו שזה לא מקורונה ,זה מרעב ,שלא
נתנו לו לאכול והוא לא יכול היה לקום מהמיטה,
והוא היה יהודי.
עם ישראל ,תבינו לא רק שהם עושים את כל זה
בכל העולם וזה מתוכנן ,יש להם צוות של אנשים
שיודעים לדבר ,יודעים לקשקש ולסובב דברים .אבל
ב"ה יש גם מדענים ורופאים שהולכים נגדם ,לאו
דווקא יהודים שהולכים עכשיו נגדם באומץ רב כי
הם יודעים שהכל זה שטויות ,יש תרופות פשוטות
וזולות לריפוי מהקורונה ויש הרבה אנשים שהבריאו
אפילו שהיו במצב קשה אבל פחדו ללכת לבתי
חולים .יש פחד עצום ללכת לב"ח ויש צדק בזה .וזה
נעשה בהרבה בתי חולים .בכל העולם רצחו מלא
אנשים .אבל אבא אנשים לא תופסים ,לא רוצים
לתפוס ,ומי שתופס ומדבר יותר מדי סוגרים לו את
הפה ,וזה מסוכן ,זה מסוכן .יותר מסוכן מהקורונה
זה לדבר נגד הקורונה.
במיוחד שעכשיו ההתלהבות של היהודים פה
בארץ לרוץ לקבל את החיסון ירדה מאד בגלל
העובדות שאנשים אמיצים הוציאו ,אז יש להם פחד,
ב"ה יש להם פחד ,אבל יש מספיק שהסכימו לקבל
כבר שתי זריקות .וברדיו ובטלויזיה הקריינים
אומרים שגם הם קיבלו את החיסון השני וזה לא
כלום ,והם מרגישים טוב וכו' אבל לא פשוט ,זה לא
בדיוק נכון ואפילו ראינו כמה דוגמאות שכמה אנשים
מפורסמים קבלו זריקות "כאילו" ...אבא ,זה מבחן
לאנושות אבל בעיקר לעם ישראל .הקב"ה רוצה
להציל כמה שיותר יהודים אמיתיים אם אפשר.
במאתיים השנים האחרונות הרבה מאד יהודים
התקלקלו ,ויש כל מיני יהודים שהתחתנו עם גויות
ונעלמו מן העולם היהודי .ויש יהודים במיוחד בדור
הזה שירדו מן הדרך .אבל הדור שהיה במלחמת
העולם השניה זה הדוגמא בשבילנו שאפשר להבין.
היו לפחות  7מליון יהודים באירופה לפני המלחמה,
אנחנו יודעים שלפחות ששה מליון הלכו לעולם הבא
במחנות הריכוז ,במוות איום ונורא קשה מאד.
אנחנו גם יודעים שהנאצים העידו שרוב היהודים
המבוגרים והקטנים שנכנסו לתאי הגזים צעקו שמע
ישראל .אנחנו גם יודעים שכל אלה שצעקו שמע
ישראל הלכו ישר לגן-עדן ,לא בגלל שלא היו להם
עברות ,היו להם הרבה עברות אבל הם תפסו ברגע
האחרון שהם לא היו בסדר והצטערו ,הצטערו מאד
שהתרחקו כ"כ מהקב"ה.
והצדיקים ביניהם שלא עשו עברות אבל גם לא
דברו מספיק נגד מה שקורה ,כל ההתבוללות כל
החילול שבת שרוב היהודים לפני מלחמת העולם
השניה חיללו שבת בגלל שהם לא נלחמו מספיק,
אז גם הם עברו את הדבר הזה .אבל גם הם הלכו
לעולמם עם "שמע ישראל" על השפתיים וזה היה

מספיק להביא אותם לגן-עדן.
אנחנו במבחן עכשיו .עמ"י במבחן האם אנחנו עם
ה' או אנחנו לא עם ה' ,האם אנחנו עושים מה
שהקב"ה רוצה או אנחנו עושים מה שהנאצים
רוצים .הנאצים כאילו באים אלינו בתור מישהו
שרוצה להציל אותנו ,אבל הוא מציל אותנו על
חשבון היהדות שלנו .אסור ללמוד בישיבות ! אסור
להיות עם אמא ואבא הזקנים ! אסור כל מיני דברים,
ללכת לבית הכנסת וכו' ורק כמה אנשים ,כמה
רבנים מוכנים לדבר נגד.
אבל עם ישראל לא לשכוח ,כאשר הנאצים או
היוונים או הרומאים או הפלישתים או המצרים לא
משנה הלכו נגדנו נגד הקב"ה ,ותמיד רק המעטים
שרדו ,רק אלה שעם הקב"ה שרדו .עכשיו אנחנו
במבחן ,לא רק אנחנו ,בעיקר אנחנו .תשימו לב הם
עובדים בעיקר נגד היהודים .עם כזה קטן שמפריע
להם ,זה מפריע להם והם רוצים לגמור אותנו אבל
זה לא ילך ,זה לא ילך.
אני לא יודע אבא אם הנבואה של החסד לאברהם
שרק  7000יהודים ישרדו אם זה יהיה הסוף של זה
או הרבה יותר יהודים ישרדו ,אני לא יודע ,זה תלוי
בנו ,זה תלוי בכל יהודי ויהודי איך אנחנו מוכנים
לעשות להקריב את עצמנו למען הקב"ה ,למען
האמונה השלימה שאין עוד מלבדו ,איך שלא יהיה
אפילו אם רוצים להרוג אותנו אנחנו נגיע לגן עדן,
והם לא יוכלו לעשות לנו כלום ,מקסימום הם יכולים
להרוג אותנו .זה מפחיד ,אבל כל אדם מת בסופו
של דבר.
עם ישראל אנחנו במלחמה ,מלחמה עולמית ,ואין
ארץ בעולם שלא מעורבת בזה כולל ארה"ב .הרבה
יהודים ממש נהרגו בתוך הבתי חולים בניו יורק כי
לא נתנו להם טיפול נכון .בתי-החולים קיבלו הרבה
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אלף דולר על כל חולה שמת מקורונה ,ו 39-אלף
דולר אם היה מונשם[ .לא נתנו לאנשים לבוא
ולראות את החולים כדי שח"ו לא ידבקו ,אבל זה גם
נתן להם יד חופשית לעשות מה שהם רוצים .לא
היתה סיבה שלא לתת לקרובים של החולים לבוא,
הרשעים לא רוצים שיראו מה שהולך .הם רצו
ורוצים לחסל את היהודים .והיהודים שלא רואים את
זה כבר ,אני מרחם עליהם.
מי שלא רוצה להאמין יכול להיות שלא יהיה לו -
לא את העולם הזה ולא את העולם הבא .האם זה
שווה את זה? האם אתם לא מרגישים את הקב"ה?
גם עם ישראל רוצה את האמת אבל הוא מבולבל,
ָחד ,יש לנו רבנים שגם מפחדים וזה הכי גרוע
ֶמפ ֵ
וזה הכי מפחיד ,כי אם הם מבולבלים ,אז מה
איתנו? איפה אנחנו? החיים הגשמיים הרסו את
הנשמה היהודית ,את היכולת של הנשמה היהודית
להבחין בין שקר לאמת .נכון הילדים הולכים לחיידר
והרב'ה יש לו טיש ,או הרב מזמין את כולם ללמוד
איתו ,אבל חסר הרצון לראות רק את האמת.
החיים שלנו נהיו קלים ,כסף היה זורם אפילו
בשביל העניים היה הרבה אוכל מספיק לזרוק אפילו
הרבה מהאוכל ,וזה נחשב לעניים ,הקהילה דאגה
להם זה חסד ,אבל חסד אחד לא עשו ,לא יכלו
להבדיל בין הרע של הגשמיות המיותרת שעובר כל
גבול לאמת של התורה .ואפילו יש תלמידי חכמים
מבולבלים מזה .יש קהילות שלמות שהחליטו שהם
חלק של עמ"י בארץ .אנחנו לא יכולים להיות חלק
של הציוניזם.
הציוניזם נתנו ל 80אלף יהודים הונגרים למות
בתאי גזים בזמן שהם יכלו להציל אותם ולשלם
דולר על כל יהודי ,והיה להם את הכסף הזה ,לבן
גוריון היה המפתח לכסף הזה ולא הצילו אף אחד
מהאנשים .הוא אמר לא אתן אפילו פרוטה בשביל
היהודים שומרי המצוות האלה.
הוא השתמש בשפה יותר קשה מאשר אני .עד
כדי כך יהודי אומר על יהודי? ילדים אימהות סבתות
סבים איפה הלב? על זה היה מבוסס הציוניזם.
הציוניזם גם היו אחרי הילדים התימנים והמרוקאים
שגנבו אותם .איזה לב יהודי זה? איך אנחנו יכולים
להיות חלק ממדינה שאין לה לב יהודי? כן ,על
החיילים שנהרגים שלא נדע במלחמות ,מכבדים
אותם מאד ,אבל אנחנו ראינו כבר עכשיו שיש גופות
של חיילים שעוד לא החזירו ,ולא עשו שום דבר
באמת להחזיר אותם ,כי הם מתים אז הם לא שווים
כבר ח"ו .אבל הם שווים ועוד איך וצריך להביא
אותם לקבורה יהודית.
אנחנו עם שהתבלבלנו מה האמת ומה השקר.
השקר זה עולם הגשמי שעבר כל גבול שיש פה

בארץ ישראל ובכל העולם .ההבדל בין החילוני
לחרדי הוא עצום אפילו ששניהם יהודים ,במיוחד מי
שבדור השני או השלישי בארץ ישראל.
הדרך של יהודי אמיתי שגר פה בארץ ישראל ולא
במדינת ישראל .משתדל לחיות כמו בארץ ישראל
ולא במדינת ישראל .יותר ויותר אפילו חילונים
מבינים את זה אבל הבעיה היא שהרבה חרדים
כבר לא מבינים את זה ,הם כל כך תפוסים עם
הגשמיות שהם לא יכולים להסתכל לראות מעבר
לאף שלהם.
עמ"י אנחנו במבחן קשה ,ויהיו לנו חודשים קשים
מעכשיו ,עוד חודשים קשים .יהיה לרשעים כל מיני
סיפורים עכשיו למה החיסון לא עובד ככה ולמה
החיסון לא עובד ככה ,למה פתאום יש נגיף חדש
פה ושם ,שם ופה ,זה הכל מתוכנן כדי לשלוט עלינו.
תהיה מלחמה גדולה מאד ,זה יתחיל בקטן וזה
יגדל .עם ישראל הסוף של העולם הזה כמו שאנחנו
מכירים אותו הוא מאד קרוב .עוד מעט העולם הזה
ייעלם ואנחנו נעבור לעולם אחר ,לשלב הבא של
הבריאה .מי שרוצה בעיקר את העולם הזה הוא לא
יגיע לעולם הבא ,לפחות לא למקום הטוב שבו ,מי
שמבין שהחיים איך שלא יהיה נגמרים באיזה
מקום ,באיזה שלב ורוצה להמשיך לחיות ולעלות
רוחנית עם הבריאה ,אז הוא יהיה נאמן מאד לקב"ה
ולתורתו ולא יפחד מרשעים ששולטים על כל הנשק
הכי משוכלל ולא יפחד מהם ,אפילו שהם אכזריים
ביותר ,אי אפשר לתאר את האכזריות שלהם .מי
שהיה במלחמות ראה את זה .ומי שמכיר את מה
שהם עושים ,איך הם משתלטים ,הם עקומים
ומשתלטים על אנשים וגורמים להם גם להיות
עקומים ,אכזריות מעל ומעבר ,וזה ההנאה שלהם
ולא ההנאה של עמ"י.
ההנאה של עמ"י זה לעשות את המצוות להתקרב
לה' להיות נאמנים לו ולתורתו להשתדל כל הזמן
לעזור ליהודים אחרים בכל דרך שאפשר .ליהודי
אמיתי יש אהבה טבעית ליהודי אחר ,רוצה לעזור לו
רואה שהוא סובל אז גם הבן אדם האחר סובל
ומחפש דרך לעזור לו ,זה יהודי אמיתי .הוא עדין
נפש ואוהב ללמוד תורה ,והוא אוהב לבנות בית
יהודי ,שבבית יהודי זה ידוע שיש שלשה שותפים
שמקימים את הבית היהודי .זה הבעל האשה
והקב"ה .יהודי אמיתי עושה מה שה' רוצה ממנו.
ואפשר להגיד הרבנים אמרו כן כן תעשו את
הזריקות וכו' אבל משהו התקלקל פה ,כי הפוסקים
לא תמיד יודעים מה לפסוק וזו בעיה גדולה ,בעיה
גדולה מאד ,ועל זה אני בוכה יותר מכל דבר .גם
במלחמת העולם השניה הרבה פוסקים פשוט לא
ידעו מה לפסוק ואנחנו באותו מצב .כל הרשעות
היא הרבה יותר משוכללת בדור שלנו ,שזה עושה
את זה הרבה יותר אכזרי .אבל אם נהיה עם ה' הוא
יהיה אתנו ,ואם נהיה עם ה' במבחנים האחרונים
האלה ועוד לא גמרנו את המבחנים ,יש עוד דרך די
ארוכה .בכל אופן אם נעבור את המבחנים האלה
שה' שולח לנו אז אנחנו נגיע לנצח נצחים נהיה חלק
של הקב"ה ואין לי יותר מה להגיד.

למה הממשלה תרצה להרוג אותי?
כאשר הקב"ה ברא את העולם ,ראה מראש
את הצלחתם ועלייתם של הרשעים לכן ברא את
כוכב השביט אשר עובר ליד כדור-הארץ כל 400
שנים לערך .הכוכב גורם לאסונות טבע עצומים
)מבול ,צונמי ,הרי-געש ,רעידות אדמה ,גשם של
מטאורים וכו'( ומנקה את העולם מכל הרשעות.
משך כל הדורות הרשעים ידעו על הכוכב ובנו
מקלטים ,ערים תת-קרקעיות ,פירמידות וכו' כדי
להסתתר .גם היום יש בונקרים ענקיים בכל
העולם ,הכוכב מתקרב והם כבר מתכוננים...
הבעיה והפחד שלהם היא כי ברגע שכל העולם
יראה את הכוכב המתקרב – הם יפריעו להם וירצו
גם להיכנס לבונקרים ...אז כדי למנוע זאת הם
מתכננים לדלל את העולם ע"י חיסונים .ואיך גורמים
לאנשים לקבל את החיסון? עושים שטיפת מח
בתיקשורת כאילו שיש מגיפה קטלנית והאנשים
ירוצו לקבל את החיסון...
הערות:
לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים.
* ניתן להוריד את המסרים מהאתר DANi18.COM

* שמיעת מסרים בטל 0799-177-555
* שמיעת המסרים בארה"ב 646-585-3064
ברכה מיוחדת לחיים ארוכים ,פרנסה בשפע ושמחת
חיים לכל היהודים הטובים העוזרים להפיץ את האמת.
)(K9V1
לפרטים.0527-111-333 :

בס"ד

מגלות לגאולה

מסרים מבחורים אוטיסטים

חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

ׂשה ה' ָּד ָברּ ,כִי ִאם ָּגלָה סֹודֹו ֶאל
"ּכִי לא יַ ֲע ֶ
יאים "...עמוס ג',ז' * "א''ר יוחנן
ְב ִ
ֲב ָדיו ַהּנ ִ
עָ
מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן
הנביאים וניתנה לשוטים" בבא בתרא יב:
מסרים קודמים  -כביכול יש מגפה * יהודים
אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני * שתדעו
שניו-יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה! * רק
תחזיקו מעמד עוד קצת * בקרוב נקבל את בית
המקדש השלישי  -הכניסה שלנו לנצח נצחים *
והעיקר ,לא לפחד כלל * רוב העולם יהיה מתחת
למים * זהו זה – מגיעים לסוף * אל תפסידו את
הנצח * כאשר כל הבנקים יפלו * ברגע זה לעלות
לארץ ישראל * אנחנו האהובים הכי גדולים של
הקב"ה * העולם לא יחזור להיות כמו שהיה
*העולם הזה גוסס * ולהתכונן לסוף של העולם
הזה * זה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר ,בדיוק *
היום הגדול והנורא מתקרב * לחיות לנצח * אוי
ואבוי למי שייקח את החיסון לקורונה * משקרים לנו
בגדול * סוגרים ופותחים ,סוגרים ופותחים עד
שיסגרו אותנו ולא יפתחו * הם מתכוונים להפוך את
כולנו לעבדים * ה' בחר אותי ואני שליח של ה' *
ניתן לקבל חינם לזיכוי הרבים חוברות קודמות.

אנחנו כמו אדם וחוה ,והנחש אומר לנו רק
תאכל את פרי העץ ,רק תעשה את החיסון...
דניאל ,ט"ז אדר התשפ"א

.28/2/2021

טעון גניזה הגויים צוחקים על היהודים שאין להם שכל
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אַ ל
ִּת ְ ׁשלַ ח
ָ
י ְָדך אֶ ל
הַ ּנַעַ ר

גם מי שקיבל את  2הזריקות,
אם יעשה תשובה אמיתית,
ה' יציל אותו
*
ליהודים בחו"ל
תעלו עכשיו ארצה
אני לא יודע
אם תהיה לכם
הזדמנות נוספת!

ש ַמיִ ם וַ ּי ֹאמֶ ר
"וַ ִּי ְק ָרא ֵאלָיו ַמלְ ַא ְך ה' ִמן הַ ּ ׁ ָ
ַא ְב ָרהָ ם ַא ְב ָרהָ ם וַ ּיֹאמֶ ר ִה ּנֵנִ י :וַ ּיֹאמֶ ר ַאל
לו ְמאו ָּמה
ִּת ְׁשלַח יָ ְד ָך אֶ ל הַ ּנ ַַער ְו ַאל ּ ַת ַע ׂש ֹ
ִּכי ַע ּ ָתה יָ ַד ְע ִּתי ִּכי יְ ֵרא אֱ ל ֹ ִקים ַא ּ ָתה ְול ֹא
היו כאלה ששרדו את הניסיונות האלה כולל
הקאליבר רבה זצ"ל )האדמו"ר מקאליב( ,אבל
ש ְכ ּ ָת ֶאת ִּבנְ ָך ֶאת יְ ִח ְיד ָך ִמ ּ ֶמ ִ ּני":
חָ ׂ ַ

ש .הייתה טרגדיה ,אשה צעירה בהריון נפטרה
בבית-חולים מקורונה והשאירה  4יתומים .בעלה
קיבל את החיסון ,חלה בקורונה והדביק את
)בראשית כב ,יב(
אשתו .יתכן שהיא נפטרה בגלל החיסון שלו?
ת .זה מאד יוכל להיות כי מכניסים לחיסון את
ַער"
"אַל ִתּ ְשׁ ַלח ָי ְֽד ָך ֶאל ַהנּ ַ
הוירוס החי לא את המת כי רוצים שידביק.
ש .אומרים שבחיסון יש רק את הספייק של דניאל ,א' בניסן התשפ"א 14/3/2021
הנגיף ,לא את כולו.
אבא כולנו יודעים שהחיסון הזה ,הוא כביכול
"חיסון" והוא מסוכן .יש אנשים שבאמת נופלים
מיד תוך כמה דקות או יום יומיים ,וזה ברור .יש
להם כל מיני סיפורים שזה לא זה ,היה להם
קורונה לפני שקבלו את הזריקות וכו' ,אבל כבר
מרגישים ויודעים שזה שקר וזה ברור שהם קבלו
את החיסון של קורונה.
אבא ,זה לא מספיק להם להרוג את הסבתות
והסבים ואולי את האימהות והאבות ,עכשיו הם
רוצים גם את הילדים! הם רוצים להרוג את
הילדים! והם כבר עשו את זה כבר ,עשו את זה
במקומות כמו הודו כמו אפריקה ,כל מיני מקומות
בהם האוכלוסיה לא יודעת להילחם נגד ,והם
בכלל לא מבינים תמיד מה אמת ומה לא אמת
ת .אני לא יודע אבא ,הם פשוט משקרים כ"כ ומה שיש בחיסון.
הרבה א"א לדעת מה שכן מה שלא ,אבל זה
שאפשר להדבק מאנשים שקבלו את החיסון זה
ודאי ,ודאי ,ככה הם אומרים .אבל הם לא אומרים
לאנשים שמקבלים את זה שאפשר להידבק
מהבן זוג או מהבת זוג .זה הכל שקר אני לא יודע
מה להגיד לך.
ועכשיו הם הודיעו רשמית שהם רוצים לתת
את החיסון לכל הילדים .אבא ,זהו! כשמגיעים
לילדים אנחנו צריכים להגיד עד כאן! אי אפשר
לתת את הילדים העדינים האהובים שלנו
לרשעים ,להקריב אותם לעבודה זרה שלהם,
בשביל השיגעונות שלהם.
עד איפה עם ישראל אתם מוכנים להאמין
לשקר? עד איפה?
אוי לנו ,אוי לנו ,אם בעתיד הקרוב אתם לא
תופסים ,שאפילו אלה שקבלו את החיסונים ועוד
מסתובבים ולא מרגישים כלום ,שהם יכולים
ליפול באופן פתאומי כל יום ואפילו אחרי שנה
ליפול ולמות.
תרחמו על הילדים שלכם! זה הכל שקר! וזה
לא רק אני האוטיסט אומר את זה ,יש רופאים
אבא ,מה אפשר להגיד? אבל השורה גדולים פרופסורים שמתנגדים להם ,אבל מאחר
התחתונה היא כזו – מאחורי הקורונה יש קבוצה שהרשעים שולטים על המדיה ,לא יכולים לשמוע
של משוגעים רשעים שרוצים להשתלט על אותם בקלות ,אפשר לשמוע אותם אבל לא
העולם ,והאנשים האלה כבר לפני כל זה הכינו בקלות .רשעים מסבירים וההסבר שלהם שטויות
ולא מתאים למציאות .זה שקר! זה שקר! וזה
את הקרקע לזה) .המשך בעמוד הבא ,טור (3
רצח בדם קר! )המשך בעמוד הבא(

אנחנו כמו
אדם וחוה
והנחש אומר לנו
רק תאכל את פרי העץ
רק תעשה את החיסון...

ברוך ה' הרבה יהודים כבר תופסים מה שקורה
היום עם החיסונים וכל הניסיונות לדחוף ,לאלץ
ולדחוף לכולם את החיסון במיוחד בא"י עושים
צמרמורת ליהודים אמיתיים כי זה מזכיר מאוד
מאוד את הרשע מנגלה ימ"ש ואיך הוא השתמש
בעם ישראל לעשות בהם ניסיונות בכל מיני
מחלות .הוא השתמש ביהודים מסכנים ,גם
מבוגרים ,גם ילדים וגם תינוקות בשביל המחקר
הכביכול הרפואי העקום שלו ,שבסופו של דבר
גרם למוות איום ונורא ,להרבה מאוד יהודים.

הוא נשאר בלי ילדים ובלי שיער על הראש
והפנים ,אבל הוא היה בכל אופן יהודי שמח.
אבל היום ,זה מצב שבו יהודים שעושים את
זה ליהודים .יהודים שנותנים חיסונים ליהודים
ומביאים את התוצאות לגויים אל חברות
המייצרות את החיסונים כביכול נגד קורונה.
והיהודים האחראים על הזריקות יודעים שזה
גורם בהרבה מקרים לעקרות וגם למוות!

וזה ידוע ,שיש לנו פה בארץ ישראל רשעים
גדולים ,כביכול יהודים .שעם הרבה שקר והרבה
פרסומת מלאה איומים והפחדות על מחלת
קורונה .שבסה"כ צריכים רק תרופות כוויטמין ,C
ויטמין  ,Dקווארצטין ואבץ בשביל להבריא.
במקום זה הם מפחידים ומאיימים שבלי
החיסונים יכולים למות .וזה שקר ממש כי עם
החיסון יש הרבה יותר סיכוי למות ,שלא נדע.
ואם מישהו במשפחה מקבל את החיסון כדאי
להתרחק מהם כמה חודשים כי הם יכולים
להדביק אחרים) .המשך המסר בעמוד (3

ַער"(
ׁשלַח יָ ְד ָך ֶאל ַהּנ ַ
)המשך המסר "1ל ִּת ְ
הרשעים מסבירים וההסבר שלהם שטויות ולא
מתאים למציאות .זה שקר! זה שקר! וזה רצח
בדם קר!
עם ישראל תתעוררו! אתם בעולם אחר .יכול
להיות שנתנו לחלק מהאנשים את הזריקה בלי
הרעל כדי שזה לא יראה שכולם נופלים ,שלא
יחשבו שעשו את זה בכוונה ,אבל הם כן עושים
בכוונה.
עכשיו הם רוצים לגמור את הילדים שלנו ח"ו.
עד איפה אתם מוכנים להקריב בשביל כביכול
להציל את עצמכם?
יש הקב"ה ,בלי הקב"ה אין כלום! הקב"ה יגמור
את הרשעים ,אבל אם עם-ישראל יתעורר ויעבור
לקב"ה ואנחנו נהיה איתו ואנחנו לא ניתן להם
לעשות את מה שהם רוצים לעשות כמו הנאצים,
אנחנו לא נסכים ללכת כמו כבשים לשחיטה,
אנחנו נגיד עד כאן!
הילדים הם הדברים הכי חשובים לנו והכי
חשובים לעתיד של עם ישראל .עד כאן ולא יותר!
אנחנו עם הקב"ה כי הוא הכל ,הוא הכל יכול
ואין עוד מלבדו ,הוא יכול לגמור את הרשעים
בשנייה ,בפחות משניה.
הגיע הזמן עם ישראל לבחור ,באיזה צד אתם,
ולא משנה אם רב אומר לעשות את זה או לא.
רואים את האמת ,רואים את האמת! ועל כל רב
שאומר לעשות את זה יש רב שאומר לא לעשות
את זה .אנחנו עם האמת והאמת זה עם הקב"ה
וזה אמת ואפשר לבדוק את זה .עם ישראל ,עם
ישראל ,תתעוררו תעוררו!
שאלות ותשובות
ש .אגב ,ברור היום לפי הנתונים שכל אלה עד
לפני החיסון כל אלה שמתו מהקורונה היו בגיל
ממוצע של שמונים פלוס עם מחלות רקע
והקורונה בקושי משפיעה על ילדים ,אז איך בכלל
ההורים לא מפחדים לתת זריקה לילדים? בשביל
מה צריך לתת להם זריקה ?
ת .מבלבלים אותם עם השקרים כמו הנחש,
ובמיוחד את החילונים .ואנחנו יודעים אבא
שאיימו על הרבה ראשי ישיבות וכו' שאם לא
יחסנו כל ילד ובחור בישיבה ,אז איימו עליהם.
אני לא יודע במה איימו עליהם ,אבל אני ידע
שאיימו עליהם.
הם פועלים כמו מאפיה ענקית )ארגון פשע(,
הם כבר הכינו את זה משך הרבה שנים .ובקשר
לאף די אי ,כולם ,אבל כולם יודעים שמזמן אי
אפשר לסמוך עליהם .כבר מזמן הם נותנים
אישור על תרופות שגורמות להרבה אנשים
למות .הידעת? במסגרת התוכנית הלאומית
בארה"ב לפיצוי נפגעי החיסונים שולמו  32מיליון
דולר בחודש האחרון לנפגעי החיסונים! סה"כ
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הילדים ,אני אזכיר לכם כי באירופה לפני השואה
כשהיהודים שאלו את הרבנים מה לעשות אז
הרבה רבנים אמרו "לא נורא ,ה' ירחם עלינו וכו',
היו גדולי הדור שהודו שהם לא יודעים מה
לענות ,הם הודו שה' לא גילה להם מה לעשות.
כאן בארץ מאיימים על ישיבות שלא יקבלו כסף
מהמדינה אם לא יחסנו את הבחורים .הישיבות
שלא מקבלים כסף מהמדינה לא דורשים
מהבחורים לעשות חיסון וזו ההוכחה שהם עם ה'
באמת! וזה המבחן שלנו עכשיו ,והכי כואב כי רוב
הישיבות מקבלות כסף מהמדינה והממשלה
החילונית שולטת על הישיבות.
אנחנו יודעים שהעתיד שלנו זה הילדים ,כך זה
כל הדורות ואם ה' לא שולח שליח מהשמים
להגיד לכם לחסן את הילדים לטובתם – אין מה
לחסן ואין שליח כזה.
מי שלוקח את הילד שלו לחיסון זה כאילו
שהוא מקריב אותו על המזבח של עבודה זרה!
כן .כל האנשים האלה שתכננו את זה ועומדים
מאחורי זה הם עובדי ע"ז והם מאמינים בשטן.
ביל גייטס מספיק שהוא מעורב בזה!
לא תופסים כי כשאברהם הלך לעקוד את יצחק
הוא קיבל את המסר ישר מהקב"ה לא מרב'ה לא
ממישהו אחר לא מרופא ולא מאף אחד ,ישר
מהקב"ה ופה רוצים להקריב ח"ו את הילדים על
המזבח של ביל גייתס ,שזה ברור שזה ע"ז,
מזבח של הע"ז ,איך אפשר? איפה השכל?
וזה נכון ,נכון אבא ,אוטיסט לא צריך להגיד
לעם ישראל את זה ,הרבנים צריכים להגיד את
זה .אולי הם קיבלו אינפורמציה לא נכונה לא
משנה ,הרבנים צריכים להגיד את זה ולא
אוטיסט .אבל אין ברירה ה' ראה שהרוב
מאמינים לרשעים אז תדעו שזה המבחן שלנו,
הניסיון האם ללכת עם הנחש או לא.
רק העובדה שאלה שהקימו את חברות
החיסונים והאפ.די.אי שידוע כארגון מושחת לא
אישר את החיסון – זה מלמד שיש פה סכנה
גדולה ובנוסף לזה ,האנשים המעורבים בחברות
שמייצרים את החיסון ידועים כאנשים שרצחו
הרבה מאד אפריקאים בכל מיני ניסיונות עם
התרופות.
והם לא הודיעו לאנשים שיש בזה סכנה רק
חפשו את התמימים שלא ישאלו שאלות וקיבלו
את החיסונים בתמימות .וכשהחלו למות זה לא
עניין אותם בכלל.
עוד דבר ,במדינת ישראל יש מאות סוגים של
מיסים ,היטלים וקנסות ,על כל דבר לוקחים
הרבה כסף בלי רחמנות ,הביטוח לאומי גובה
כסף מידי חודש גם מאנשים בלי עבודה ,ואם
חלילה אתה לא משלם ,הכל קשור עם הבנקים
ומעקלים לך את הכסף מהחשבון .גם על שקיות
ניילון ובקבוקים גובים כסף ,ועכשיו פתאום
מחלקים חיסונים שעולים מיליארדים בחינם ,ועוד
נותנים מתנות – בב"ב חילקו טשולנט וקולה,

לפי ה) CDC-מרכז בקרת מחלות( הסיכוי למות
מקורונה בגילים  0-19הוא  0.00003אחוז,
במילים אחרות ,בארץ ילד אחד עלול למות.
אם היינו כמו אברהם אבינו שה' אמר לו
ישירות להקריב את הבן שלו ,הוא ידע שהקב"ה
אמר לו וה' הוא הכל יכול ,הוא ידע שהוא מדבר
עם ה' ולא עם איזה רופא מאיזה בית חולים .הוא
דבר עם ה' ,הוא היה מוכן לעשות את זה והוא
הוכיח את זה לקב"ה שלשם שמים והוא מוכן
לעשות את זה .אבל עם ישראל להקריב את
הילדים שלכם ,זה לא לשם שמים.
זה לא ה' שאומר לכם לעשות את זה ,אלה
הרשעים שאומרים לכם לעשות את זה! זה לא
הקב"ה.
ואפילו שתגידו טוב אני אלך אשאל את
הרופאים ואת הרבנים שלנו האם לחסן את

ָמים"
שחד יְ ַעּוֵר ֵעינֵי ֲחכ ִ
שחד ּכִי ַה ַ
"וְלא ִת ַּקח ַ
בהרצליה נותנים הנחות בתשלומי ארנונה,
בחולון הופעות חינם ,ביפו מקבלים חומוס חינם
וכו' וכו' ,והמדינה משלמת מאות מיליונים על
פרסומים ברדיו ,בעיתונים ,ברחובות וכו' – זה לא
נראה לכם חשוד?

בית מלון באילת יארח חינם...

אם יש כמה רופאים שמדברים נגד החיסון מיד
מפטרים אותם וכל מי שמדבר אמת נגד החיסון
אומרים זה פייק ניוז והם קונספירטורים ,ואני
אזכיר שהיו גם רבני אמת לפני השואה שפסקו
על היהודים לברוח מאירופה ,אך הרוב לא רצו
האלה?
לרבנים
קראו
ואיך
להאמין.
"קונספירטורים"...
אוי ואבוי לעמ"י אם אנחנו מקריבים גם את
הילדים שלנו לשטן ,בלי סיבה לשטן ,לא יודע אם
זה יעזור אבל יש כאלה מבולבלים ואנחנו צריכים
אמונה ובטחון ונשמה יהודית להבין את זה.
אני יודע שהמילים שלי קשות ,אבל כל יהודי
שיש לו באמת נשמה יהודית יכול להבין ברור מה
שאני אומר ולזכור שבכל ההיסטוריה שלנו זה
אותו סיפור .אבל כל רשע משתמש בשיטות קצת
שונות אבל הבסיס של השיטות זה אותו דבר
התוצאה זה רצח לעם ישראל ,אבל אלה
שנשארים בונים יחד עם ה' את העתיד.
עכשיו אנחנו בסוף הגלות לפי כל המקורות,
אם אנחנו לא מוכיחים את עצמנו עכשיו לקב"ה
אז לא יהיה הרבה אפשרויות אחרי זה.
)המשך המסר(

אנחנו כמו אדם וחוה ,והנחש אומר לנו רק
תאכל את פרי העץ ,רק תעשה את החיסון...
יש איתם משתפי פעולה :רופאים וכל מיני
אנשים בכל מיני מקצועות ,כל מיני אנשים
חשובים כולל יהודים חרדים חשובים .הם בחרו
בבתי חולים ,גם בארץ גם באמריקה גם בכל מיני
מקומות .הם יש להם ממש קבוצה של אנשים
שלא ילכו נגדם ,אפילו שהם לא רוצים להיות
אתם ,הם לא ילכו נגדם.
והם שולטים ,הם שולטים על הכל ,רק על דבר
אחד הם לא שולטים והם אף פעם לא ישלטו –
על הקב"ה! והקב"ה עכשיו נותן להם לעשות את
רצונם ,והוא מחכה לראות כמה יהודים שכאילו
מאמינים בו ,באמת מאמינים בו ולא בשקר
הברור של הרשעים.
כמו שחוה בגלל הנחש והמילים היפות שלו
להגיד לה שהקב"ה ח"ו לא רוצה שיאכלו את זה
כי אז הם ידעו מה שהוא יודע וזה שטויות ,היא
האמינה לו שכנעה את הבעל שלה לאכול מהעץ
עץ הדעת ומה קרה? הם אבדו את גן-עדן ומאז
אנחנו סובלים.
הם יכלו באמת להגיע לעולם הבא לנצח
נצחים ,אבל פספסו כי האמינו לנחש .עכשיו זה
אותו הדבר ,יש נחש ,נחש שרוצה לגמור את
העולם להרוג רוב האוכלוסיה של העולם ,והם
אומרים לנו  -תאכל את פרי העץ ,רק תעשה את
החיסון ,רק תאמין לנו ,נעשה סגר והכל יהיה
בסדר .ואחרי זמן קצר פתאום הסגר לא בסדר,
ואח"כ החיסונים גם לא כ"כ בסדר וצריכים עוד
חיסון ,ואחרי זה עוד חיסון כי הכל לא בסדר.
זאת אומרת שמשקרים לנו כמו הנחש.
ויהודים ,אני מדבר אתכם ,להגיד לכם שאם אתם
רוצים לשרוד  -אל תאמינו להם הם משקרים כמו
הנחש ,הם רוצים להתפטר מכל היהודים
האמיתיים ,מכל מי שמאמין בקב"ה.
והחילונים שאולי יקראו את מה שאני כותב,
שתדעו שגם אתם על הכוונת ,כי אתם יהודים
בכל אופן .יש להם מספיק רשעים ,הם לא צריכים
את היהודים החילונים ,יש מספיק גוים בעולם
בשביל מה שהם צריכים .הם כ"כ רוצים להתפטר
מכל היהודים.
הם לא הצליחו באירופה ,אבל הם הצליחו
להרוג הרבה מאד יהודים.
עם ישראל ,הרשעים הם הנחש ,אנחנו אדם
וחוה ,אם אנחנו נאמין להם נפסיד את הנצח ,ומי
שמתנגד לשקר יש עוד סיכוי להגיע לנצח .אני
מבקש מכם לעשות מחקר בעצמכם ,ותראו זה
ברור לראות את זה ,פשוט משקרים לנו בגדול.
ויש אתם אנשים שאני לא יודע למה ,או שהם
יודעים עליהם איזה סוד או שאני לא יודע למה
אבל הם הולכים אתם .אולי מפחדים שלא יקבלו
תקציבים לישיבות או לבתי הכנסת וזה הכי עצוב
מכל הדברים.
אני מבקש מעם ישראל ,תורידו מכם את כל
הגשמיות המיותרת ,תהיו עם הקב''ה ,תתפללו
באמת תעשו את המצות כמו שצריך ,לא לרוץ
אחרי עגל הזהב ,כי מי שרץ אחרי עגל הזהב
בסופו של דבר ימות בלי כלום.

אני הייתי בגן עדן ובאתי לפה אך ורק
לעזור לעם ישראל

עם ישראל אנחנו בגאולה ,זה קשה עכשיו,
מאד קשה ,יהיו עוד הרבה קרבנות ,אבל אפשר
לעצור את זה ,לעצור את ההפסד של בני האדם,
של יהודים אמיתיים שיוכלו להגיע לנצח אבל
בחרו במקום זה לרוץ אחרי עגל הזהב והשקר
של הנחש.
עם ישראל תפתחו את העיניים תפתחו את
הלב ,תחפשו את הנשמות שלכם תתבודדו קצת
תדברו עם הקב"ה תעשה קשר ,ברגע שיש קשר
אמיתי עם הקב"ה כבר לא יהיה קורונה ולא יהיה
כלום רע ,רק טוב! אתם שומעים? רק טוב!
)המשך המסר(
הגויים צוחקים על היהודים שאין להם שכל
עם ישראל – אתם גרים במדינת ישראל ,איך
אתם כל כך טיפשים? הרוב הגדול של האנגלים
לא רוצים לקבל את החיסון .אצל הגרמנים הרוב
הגדול לא רוצים לקבל את החיסון .הצרפתים גם
כן הרוב לא רוצים לקבל את החיסון ,בארה"ב גם
הרוב הגדול לא רוצה לקבל את החיסון .בשאר
המדינות אני לא יודע .אבל איך היהודים שצריכים
להיות עם שיש לו הכי הרבה שכל איך הם
נותנים לעצמם לסכן את חייהם .המגפה הזאת
שהיא שקר ,במקרה הטוב .ובמקרה הרע החיסון
מסוכן ביותר למי שמקבל אותו וגם למי שקרוב
אליו פיזית.

ועכשיו הם רוצים
לעשות פתרון סופי
לבעיית היהודים
כל הגויים צוחקים מהישראלים ,שזה גם
מהחרדים וגם מהחילונים שמקבלים מחמאות
ומתחסנים .הם מופתעים על איך מדינת ישראל
מצליחה לתת את החיסונים לכ"כ הרבה אנשים.
לא כמו באירופה או אמריקה או אנגליה .וכולם
צוחקים על היהודים שאין להם שכל.
כל הקורונה נוצרה כהתקפה על מדינת ישראל,
התקפה בהערמה ובמרמה שתביא לדילול
אוכלוסיית מדינת ישראל והרשעים רוצים
להשתלט על כביכול מדינת היהודים.

עם ישראל – תבינו ,הסדר עולמי החדש הוא
הארגון שהכניס את היטלר לשלטון .ועכשיו הם
רוצים לעשות פתרון סופי לבעיית היהודים.
הרשעים רוצים לנקות את העולם מעם ישראל.
והממשלה כביכול של מדינת ישראל עוזרת להם
בשיתוף פעולה מקסימאלי .והאנשים רדומים ולא
מבינים לגמרי את המצב חוץ ממעטים.
עם ישראל – אם אתם רוצים להגיע לגאולה
השלמה ואנחנו בגאולה שלמה ,בזמן שלפני ואנו
הולכים לכיוון בית המקדש השלישי .אני מבקש
מכם לעשות תשובה עכשיו בכל התחומים .גם
בלימוד תורה גם בחינוך הילדים ,גם בצניעות וגם
בקדושה וגם באהבת ישראל שזה הכי חשוב
שנאהב אחד את השני ולא נקנא ולא נרכל
ושנהיה עם אחד ואז משיח יוכל להתגלות.

פורסם בחו"ל:
השואה חוזרת ,אנא אל תתעלם ,הרם קולך
למען יהודי ארץ-ישראל.

בנימין ,ח' חשוון תשפ"א 26/10/2020

פורסם באתר  Richieallenב03.03.2021-
כלי התקשורת בבריטניה מדווחים הבוקר
) (03.03.2021כי כ 200,000-צוותי רפואה,
סירבו לקבל את הזריקה .אף כתב בתקשורת
העז לשאול את השאלה" :מה הם יודעים?".
אחות שעובדת בב"ח סלפורד רויאל ענתה
מיד" :שפעת החזירים") .הייתה ב.(2009-
לפני עשור מנהל משרד הבריאות אמר לצוות
הרפואי לקחת את החיסון כדי לשמור על עצמם
ועל מטופליהם .הוא הכריז שהחיסון בטוח ויעיל.
החיסון בוטל עקב מחלות קשות שהוא גרם
והממשלה נאלצה לשלם מאות מיליונים של
לירות )שטרלינג( לנפגעים.
בשנה האחרונה אותו מנהל ממשרד הבריאות
הופיע בערוצי המדיה מס' פעמים בשבוע ודחף
לקחת את החיסונים נגד הקורונה .אף אחד לא
העז לשאול על הפגיעות שקרו עקב החיסונים
נגד שפעת החזירים) .ראה עמ' הבא – .(2009
צוותי שירות הבריאות הלאומי יודעים הכל על
הנזק שנגרם על ידי החיסון כנגד שפעת
החזירים .הם שמעו את סיפורי האימה
המתהווים מבתי אבות בנורבגיה ,גיברלטר וכאן
בבריטניה על גלים של מקרי מוות זמן קצר לאחר
החיסון...
התקשורת הבריטית לא תשאל את השאלה,
"מה הם יודעים?" ,לציבור יש את הזכות לדעת
מדוע  200,000עובדי בריאות לא יגעו בחיסון
הזה שלוחצים עליהם לקבל אותו.

שלום ,עם ישראל מה עוד אני יכול להגיד לכם?
אני חשבתי היום ,על מה אני כבר אדבר? שנים
אני מדבר אל עם ישראל 26 .שנים אני משתדל
להביא לכם את האמת שתוכלו להתכונן למה
שעומד להיות .עכשיו כבר אנחנו בתוך המצב
הקשה ,בפנים ,בפנים .אנחנו מבולבלים ולא
יודעים מה לעשות.
מצד אחד עושים לנו קשיים בגלל הכביכול
המגיפה אבל לא מבינים שאני אומר "כביכול" זה
אומר ,שנכון אנשים חולים אפילו מאוד ואנשים
אפילו מתים מזה אבל בכל אופן זה עשוי ע"י בני
אדם .שלקחו נגיף שקראו לזה קורונה שלא היה
מסוכן במיוחד לאף אחד ,והוסיפו לזה משהו
שיכול באמת להביא בן אדם הרבה סבל ובמקרה
הרע למוות שלא נדע.
אבל זו גם לא הבעיה .הבעיה היא שאנחנו עם
ישראל ,אנו מבולבלים ,אם היינו באמת קרובים
להקב"ה לא היינו צריכים לדאוג בכלל ,הקורונה
לא היתה משפיע עלינו בכלל ,כלום ,אפס ,אבל
מכל השנים שלנו בגלות ואפילו בשנים שלנו
שהיינו עם ארץ משלנו ,עם בית המקדש הראשון
והשני ,אפילו אז התבלבלנו וירדנו והפסדנו את
הבית המקדש הראשון ואח"כ את בית המקדש
השני.
קשה להאשים אותנו כ"כ כי היה קשה אבל היו
לנו שנים רבות שאנחנו כן היינו כמו שה' רצה ,וכן
עשינו מה שהוא דרש ,וכן הראינו את האהבה
שלנו ואת האמונה המוחלטת לקב"ה ,אבל עכשיו
אנחנו בסוף ,וכבר שנים רבות שהעגל הזהב
שולט עלינו ,וזו בעיה קשה .הגשמיות תפסה
אותנו אחרי מלחמת העולם השניה וגם לפני.
וזה מאוד קשה ,מאוד קשה לנו כי הגשמיות
עלתה לגבהים שאף אחד לא חלם שיכול להיות.
ולאט לאט עם ישראל נכנס לשקר הגדול ,זה לא
התחיל רק אחרי מלחמת העולם השניה ,זה
התחיל לפחות לפני  200שנים ,זה התחיל כבר
ברגע שהקימו את ארה"ב באופן רשמי ב.1766 -
אחרי זה היה נפוליון ומלחמותיו ואחרי זה
התחיל הזמן שכולם רצו את החופש שלהם,
הנשים רצו חופש גם להצביע בבחירות וכולם רצו
חופש .ואנו עכשיו עם מבולבל מכל הדברים
האלו ,ומכל העולם הזה שמושך אותנו.

 .ועכשיו הם רוצים
לעשות פתרון סופי
לבעיית היהודים
לקחנו את עגל הזהב ושמנו לו ציצית ,פאות
וכיפה ואמרנו זהו .זה גם יהדות ,זה גם
יידישקייט .אבל זה לא יידישקייט וזה לא יהדות,
זה שקר! ורוב היהודים כבר לא מבדילים ,יש לנו
את היהודים הרפורמים שה' ישמור ,שלפחות
חצי מהם כנראה כבר לא יהודים .ויש את
היהודים הקונסרבטיבים שהם לא פה ולא שם.
ויש את היהודים האורתודוקסיים שמשתדלים
אבל גם הם טובעים בדרך כלל בגשמיות .ואפילו
אם אין להם גשמיות הם חולמים שיהיה להם את
הגשמיות .ויש אחרי זה את החרדים ,החסידים,
הליטאים שאפילו אלה שיושבים ולומדים חייבים
להתמודד עם החיה הזאת שקוראים לה "עגל
הזהב".
החרדים בארץ ובעולם נרדפים
טוב עם ישראל ,המסיבה נגמרה ואנחנו כבר
מרגישים מאוד ברור שהעולם של הגויים והעולם
של
והעולם
הרפורמים
היהודים
של
הקונסרבטיבים שגם הם נגדנו ,ואנחנו נחשבים
פה בארץ ישראל כחרדים והם מאשימים אותנו
פה שבגללנו הנגיף הולך מאחד לשני וממלא את
הארץ עם המחלה .במיוחד מאשימים אותנו,
ולמה אותנו? כי יש לנו הרבה ילדים ,דירות
קטנות ,בקיצור אנחנו פרימיטיביים.

בעיר ניו-יורק סוגרים אך ורק את היהודים
החרדים באזורים כמו וויליאמסבורג ,בורו-פארק,
חלקים של קווינס ששייכים לחרדים וכו' .למה
דווקא את היהודים סוגרים? אותם וגם את הבתי-
ספר וגם את החנויות שלהם? כי הם יהודים ,הם
יהודים מאמינים והם לא רצויים ,אז מאשימים
אותם ,שזה שמתפללים בבית כנסת יותר מדי
אנשים זה מביא את המחלה וזה שטויות.
אבל זה לא נגמר כאן ,בזה לא נגמרו הצרות
שלנו עם הקורונה .כי אחרי זה יהיה משבר כספי
ענק בכל העולם וזה יהרוג את עגל הזהב ,הוא
כבר גוסס ,כי המצב כ"כ קשה .ואחרי זה יהיו
מלחמות בכל העולם וזה כבר לבד יכול לגמור
הרבה מאוכלוסיית העולם .כי לרשעים יש נשק
שאני לא יודע אפילו איך לתאר את זה ,זה כ"כ
מסוכן שזה יכול פשוט להרוג אלפי אלפי או מאות
אלפי אנשים בבת אחת.
ויש עוד תופעה וזה מפחיד אותי עוד יותר ,כי
רואים שהרשעים היום הם המשך של הנאצים,
תראו את המחנות פימה ,שנבנו כבתי סוהר עם
תאי גזים והכל מאוד משוכלל ,מסודר יפה ,נראה
כמו אולי בית מלון ,אבל עם גדר תיל ועם עמדות
לשמירה כמו בבית סוהר .ואפילו יש להם דרכים
לשכנע שכל אלה שהם חולים ושם יטפלו בהם
ואולי יגידו שלוקחים את אלה שלא חוסנו לשמור
עליהם במחנות פימה .ודרך אגב יש מחנות פימה
כמעט בכל העולם כולל רוסיה כולל אנגליה ,כולל
אירופה וכו' ,ואפילו יש במדינת ישראל ,אבל זה
לא מספיק להפחיד אותנו כדי שנחזור בתשובה.
הטבע משתגע
אחרי כל זה יגיע כוכב השביט שאותו ה' שלח,
את הכוכב הזה ובעתיד נראה בדיוק מה יקרה
באמת .אבל ברור דבר אחד זה לא יהיה פשוט.
השביט כבר משפיע קשה מאוד על כדור הארץ,
רעידות אדמה בלי סוף כל יום ,חלקם ענקיות.
בכל מיני מקומות בעולם יש מזג אויר משונה
ביותר .האוקיינוס אטלנטי עולה מאוד על גדותיו
והקטבים הצפוני והדרומי נמסים במהירות
מפחידה .גם יש הרי געש שמתפרצים אחד אחרי
השני וגם פתאום יש שריפות משונות ענקיות בכל
העולם כולל בקליפורניה וסיביר וכו' שמזהמים
את האוויר בכל העולם .זה מה שיש ,וזה מה
שמפחיד .אבל הדבר הגדול ביותר שמפחיד זה
שעם ישראל מתגעגע לעגל הזהב במקום להרים
את עצמו ולחזור לאמת ולהיות יהודים אמיתיים.
יהודים שמאמינים ,שיש להם בטחון ואמונה
בקב"ה לגמרי .שרק רוצים שהילדים שלהם יהיו
הערליכע יידן ,יהודים אמיתיים כמו שה' רוצה.
שכחנו שלהיות צנוע גם הגבר וגם האשה,
להיות עדין ועם קדושה וזה מה שה' רוצה
מאיתנו .יהודים אמיתיים לא רוצים את הפאות
ואת השמלות שנותנות ליהודיות מראה חיצוני
של גויות ,שמושך עין של גברים למחשבות לא
טובות ,זה לא מה שה' רוצה .גברים שיש להם
פאות ארוכות וזקנים ארוכים ואפילו מתלבשים
עם מעילים ארוכים ,אבל מסתכלים על נשים לא
צנועות ,זה לא מה שה' רוצה.
ה' רוצה יהודים צנועים וקדושים "קדושים
תהיו" ואת זה שכחנו .ב"ה פה ושם מתחילים
להשתנות ,אבל עוד לא תפסנו ש"קדושים תהיו"
זה הבסיס של הכל .מי שהולך נגד זה ,הולך נגד
הקב"ה ,הולך נגד האמת ,שזה הקב"ה ,הוא
הולך נגד התורה הקדושה .קשה לו להיות יהודי
אמיתי .בחוץ כשמסתכלים עליו הוא לבוש כחרדי
אבל לא מתנהג כחרדי .אז מתבלבלים .גם הוא
בעצמו מתבלבל ,כשהוא מסתכל במראה והוא
רואה במראה יהודי חרדי עם זקן עם פאות עם
שטריימל עם כובע שחור עם מעיל ארוך ,אבל
הוא לא מבין מי הוא ,כי בפנים הוא לא כמו
מבחוץ ,כי מזמן כבר יש לו מחשבות לא טובות,
הוא נהנה שאשתו נראית כמו פרוצה והוא שכח
מה זה להיות יהודי אמיתי .הוא שכח בכלל שיש
מושג "הלכות צניעות ,קדושה וכו'".
עם ישראל כסף לא יהיה ,כסף כבר אין לו ערך
בכלל .בכל הארצות גנבו את הכסף בשביל
לבנות לעצמם בונקרים ענקיים בשביל אנשי
האליטה .שרובם עובדי עבודה זרה ,הם מאמינים
בשטן ,הם מאמינים שהשטן הוא בורא העולם,
חס ושלום .אבל השם יעניש אותם בגדול והם
יעלמו ,אבל מה יהיה איתנו ,עם ישראל?

בשנת – 2009
קטעים מהסרטון "כל מה שקורה דומה למה
שקרה ב 2009-בזמן שפעת החזירים".
מקורSHMA.LIVE :
בשנת  2009המציאו וירוס בשם "שפעת החזירים",
הם שיקרו על גודל התחלואה ,המציאו חיסון שפגע
באנשים ואחרי שנה הסתבר שהכל שקר! המרכז
לבקרת מחלות )סי-די-סי( אמר כי הנגיף התפשט ל-
 64מדינות ,יותר מאלף מתים ואלפי מאושפזים ,רוב
האנשים בעולם ידבקו בשנה הקרובה ,אנחנו צופים
למעלה ממאה אלף מקרים ביום עד סוף השנה...

בכל העולם התפשטה השמועה על המגפה,
נשיא ארה"ב אובמה הכריז על מצב חרום לאומי
והנה יש נשק חדש נגד הנגיף – תרופת ניסוי,
אמנם התרופה לא עברה את כל השלבים
והניסויים הנדרשים ,אך האף-די-אי הוציא אישור
חירום כדי לאפשר מתן התרופה לחולים.
שנה לאחר מכן החלו לחקור ,הועלו האשמות
על מניפולציה )מילון :שימוש מתוחכם
בתחבולות ,בתמרונים ובתכסיסים כמו הפעלת
השפעה סמויה על אנשים אחרים ,משחק
ברגשותיהם ,גניבת דעת( לגבי התחלואה.
נמצא כי מה שהיה אמור להיות מגפה קטלנית
היה לא יותר מאשר הצטננות קלה ,שיקרו את כל
העולם והחיסון עצמו גרם למחלות קשות.
רופאים אמרו שהם לא מאמינים שהחיסון בטוח
והם לא מתכננים לקבל את החיסון הזה ואומרים
כך גם למשפחה ולחברים.
ממשלות אוהבות מגפות כי זה כמו מלחמה,
זה הסיכוי שלהם לכפות עלינו את רצונם ,הם
אוהבים להפחיד את כולנו כדי שנעשה מה שהם
אומרים לנו...
קטעים מהסרטון" :בעבר ניסו לעשות אותו דבר
עם שפעת החזירים" .מבוסס על הסרטון ביוטוב
עם תרגום) :מתאריך (23/9/2009
URGENT! GET THIS OUT NOW! RFID BRACELET
ONCE YOU HAVE HAD THE VACCINATION

בשנת  2009מדינת אוקלהומה העבירה חוק
המחייב את כל התושבים להתחסן ויש להם כמה
תוכניות להבטיח זאת .אנשים לא יוכלו ליסוע
ממקום למקום או לטוס ללא החיסון .כאשר זה
יקרה ,הצבא יעזור בניהול משבר מגפת שפעת-
החזירים .ברחבי המדינה יוקמו מחסומים וכל מי
שיגיע ולא הוכיח שחוסן יצטרך לבחור :או לקבל
את החיסון או להילקח למחנה בידוד...
חיסון ילדים בת"ת אור זורח רחוב מלצר  26ב"ב.
hasifot.com/v/458 16/11/2020
תגובת הת"ת :אלה
חיסוני טטנוס רגילים
כמו בכל שנה .ההורים
קיבלו הודעה הביתה
קודם
ימים
כמה
והחזירו אישור חתום,
מי שלא מאשר – הילד
לא מתחסן,
מקור :קו החשיפות.
17/3/2021
t.me/hasifot/2023?comment=27555
מחסנים ממש עכשיו ילדים בכיתות א'
ברשל"צ! לוקחים את הילדים בכח ...ההורים לא
נוכחים...איך קורה פשע כזה?
הבת שלי התקשרה בבהלה גם אני נבהלתי
וביקשתי שתצלם..לקחו ילדים בכח ...היא שאלה
עכשיו את המורים והם אמרו שזה חיסון
סטנדרטי .יש סככה סגורה שא"א לא יכול להיכנס
רק האחות והילד .היא הציצה פנימה וראתה את
האחות מושיבה ילדה צורחת על הברכיים שלה
תופסת לה את הבטן ומחדירה לה את הזריקה.
ככה עושים חיסונים לילדים בכיתה א'?

"החסד לאברהם" אמר שיישארו בסוף אחרי
הכל רק  7,000יהודים .אני מבקש מהקב"ה
שיעזור לעם ישראל לעשות תשובה ממש בלי
סבל ושלא יהיה מצב שרק  7,000יהודים
אמיתיים ישארו לקבל משיח ,ושיהיו הרבה הרבה
יותר .אנו יכולים לעצור את הירידה החדה שלנו,
אנחנו יכולים ב"ה להציל את עצמנו בזה שנחזור
לאמת .תבינו הקב"ה אמת ותורתו אמת ,ואנו
חייבים לקחת את עצמנו בידיים ולחזור בתשובה
באמת .בעתיד לא תהיה לנו כמעט שום גשמיות
בכלל להישען על זה ,נצטרך להיות אך ורק עם
אמונה ובטחון בה' .גם לא יהיה אוכל מספיק
ובוודאי לא את המאכלים שבסופו של דבר
הורגים כל כך הרבה אנשים כי הם לא מתאימים
לגוף שהשם ברא לנו.
לא יהיה כסף לקנות מה שאנו רוצים ,לא יהיה
כלום כמעט .יהיה מצב כמו שהיינו במדבר .אבל
אם נעז הפעם ללכת נגד הקב"ה או להתלונן
יותר מדי ,לא ישאר לנו איך לעשות תשובה .אבל
אם אנחנו עכשיו ברגע זה ניקח את עצמנו בידיים
ונתחיל ללמוד גם נשים גם ילדים מה זה יהודי
באמת ונתחיל לחיות עם כל הלב שלנו כיהודים
באמת ,אז נעצור את הסבל שעומד להיות ואת
המוות של כל כך הרבה יהודים שייעלמו אם
אנחנו לא נעשה תשובה כמו שצריך.
לכל יהודי ויהודיה יש לב יהודי ,לכל יהודי
ויהודיה יש קשר עם הקב"ה ,אבל אם היהודי
בעצמו חותך חס ושלום את הקשר הזה ומעדיף
את עגל הזהב אז הוא אבוד וכנראה שהוא לא
היה יהודי אלא ערב רב.
עם ישראל ,הקב"ה אוהב אותנו יותר מכל עם
בעולם .הוא ברא את כולם .כדור הארץ זה מקום
ארעי זה לא מקום שיהיה לנצח ,הבית המקדש
השלישי יהיה לנצח נצחים ,איפה זה יהיה בדיוק
בסוף ,אני לא יודע ,ועם כל היהודים האמיתיים
נלך ביחד לבית המקדש ונקריב קורבנות ,אבל
כשנצא משם ,נצא לעולם אחר לגמרי ,לעולם
שמיימי ,לעולם יפה ,לעולם עדין ,לעולם מלא
אהבה ,לעולם מלא קדושה וזה יהיה משהו שאין
לי מילים לתאר את ההנאה שתהיה לכל יהודי
אמיתי .זה ימלא אותנו עם אהבת ה' יותר מכל
אהבה ,תהיה לנו אהבת ה' .וכל האהבות
השטחיות שמשכו אותנו לכל מיני עברות גסות
וטיפשיות ייעלמו ,ייעלמו לגמרי .הכל יהיה יפה,
אבל יופי שאני לא יודע לתאר.
עוד מעט נראה ,נדע מה זה ,אבל צריכים
להכין את עצמנו לזה ,צריכים להכין את עצמנו
שנוכל לחיות בכלל בעולם כזה טוב .כי כמו
שאנחנו עכשיו ,יש לנו איזו גסות ,איזו טיפשות,
איזו חוסר עדינות ,איזו חוסר אהבה אמתית
לקב"ה שמפריעים מאוד ,ובגלל זה הקורונה
משתוללת ,משתוללת בגללנו .נכון הם צדקו ,זה
בגללנו ,כי אנחנו לא מתנהגים כמו שיהודי צריך
להתנהג ,אנחנו חייבים להשתנות ,אבל מהר ,כי
ממש אין זמן!
אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל
)יבמות סג - (.יש לדייק ,חז"ל למדונו
שהפורענות באה לעולם בשביל ישראל דווקא
ולא בשביל יעקב כלומר הפורענות באה בגלל
שומרי התורה שהם בחינת ישראל על שאינם
שומרים את התורה כראוי יותר מאשר בגלל
פשוטי העם שהם בחינת יעקב ,כלומר עיקר
התוכחה והתביעה על הפורענות בימינו היא
מהחרדים לדבר ה' יותר מאשר מהרחוקים
משמירת התורה ,וק"ל.
מעדיף להיות אוטיסט מאשר יהודי הרחוק מה'
אני יהודי אוטיסט .כשאני ברחוב או בין אנשים,
צוחקים עלי ,אבל אני מעדיף להיות ככה מלהיות
כמו שאתם ,כי אני טהור ולי יש קשר כל הזמן
ישיר עם הקב"ה .אני לא צריך את עגל הזהב כדי
לשמוח ,כדי להיות שמח .אני הייתי בגן עדן
ובאתי לפה אך ורק לעזור לעם ישראל .פחדתי,
כי פחדתי שהלכלוך של הבני אדם יפריע לי
מאוד ,אבל ב"ה אין לי שום רצון לכיוון הזה ,רק
לקשור קשר עם הקב"ה.
ועם ישראל ,זו צריכה להיות מטרתנו לעלות
ולעלות ולעלות עד שנגיע ממש לאמת ,שהיא
הקב"ה ותורתו ועם רצון עז אפשר להוריד את כל
הדברים שנדבקו בנו כשהיינו בין הגויים .את כל
הלכלוך שנדבק בנו מהגויים ולהיות באמת
יהודים אמיתיים ולעבור כולם לגור בארץ ישראל

לא במדינת ישראל ,בלי צה"ל ,בלי הכנסת ,בלי
הגשמיות המיותרת ,רק עם הקב"ה שהוא יתן לנו
כל מה שאנחנו צריכים .לא צריכים סופרמרקטים
ענקיים ,לא צריכים כסף ,לא צריכים כלום! רק
את הקב"ה ורק להאמין ויותר מלהאמין – לבטוח
בו .שני הדברים האלה "אמונה ובטחון" הולכים
ביחד .מי שאין לו אמונה ובטחון כנראה שהוא לא
עובד על זה מספיק או שהוא לא יהודי אמיתי.
תתכוננו כי כשמשיח יתגלה הכל ישתנה
אין זמן עם ישראל ,אין זמן ,משיח כבר פה,
הוא עוד לא התגלה ,אבל הוא כבר פה ,ברגע
שיתגלה הכל ישתנה ,הכל הכל ישתנה וזה עומד
להיות בעתיד הקרוב ומי שלא מוכן לא ישרוד.
אני רוצה להסביר לכם ,יש לנו פה כבר את
משיח צדקנו ,הוא עדיין לא יכול לגלות את עצמו,
אבל הוא פה וזה סימן גדול שאנחנו צריכים
למהר ולעשות תשובה ,כולם .יש יהודים שיכולים
לתפוס את האמת בשניה ,יש יהודים שחושבים
שתפסו את האמת בשניה ,יש יהודים שחושבים
שתפסו את האמת ,אבל עגל הזהב והשקרים
מבלבלים אותם .יכול להיות שהוא לא יצא מזה,
אולי ברגע אחרון ויתפוס את האמת...
אבל לא לשכוח שכולנו מתגלגלים פה בעולם
הזה לא פעם אחת ,כל פעם באנו לתקן משהוא
אחר וכל פעם אנחנו עוברים את החיים וכל פעם
יש משפט עלינו בשמים וכל פעם יש לנו פחות או
יותר נקודות של חיוב או שלילה ,אבל בסופו של
דבר הנשמה היהודית תנצל ,אפילו אם האדם לא
רוצה ,השם יכריח אותו .בסך הכל אלה שלא
יחזרו בתשובה הם לא שייכים לעם ישראל.
אנו בסוף ,בסוף ,אחרי זה אחרי מה שיהיה
עכשיו ,יהיה עולם אחר ,עולם אחר לגמרי .מי
שלא עם ה' הוא לא יכול לשרוד בעולם שכולו
טוב .שהחרדים לא יחשבו שרק הם ינצלו ,כי
הרבה לא מבינים באמת שהם לא חיים כמו
שצריך ואפילו לא משתדלים להשתנות ,כי הם
נהנים מהגשמיות ויכול להיות יהודי שרחוק
מהיהדות שפתאום הוא יתפוס עמוק עמוק בפנים
בנשמתו שלמעשה בכל חייו הלך בדרך השקר
ובשניה יכול להפוך ליהודי קרוב מאוד לה' .להיות
יהודי עם אמונה ובטחון ,יהודי שלומד תורה
ועושה מצוות וכו' .זה יכול ללכת במהירות ומצד
שני זה יכול לא ללכת בכלל בכיוון הנכון ,אבל זה
המבחן שלנו ,הגיע הזמן ,הגיע הזמן ,צריכים
להתכונן עם כל הלב ועם כל הנשמה להתכונן
למה שחיכינו אלפיים שנה ויותר .והמשיח פה
וזה לא יקח הרבה זמן עד שהוא יתגלה.

והשמחה תהיה מעל ומעבר
שהדמיון עכשיו יכול להרגיש

ממה

בנימין ,י"ז כסלו תשפ"א 3/12/2020
עוד מעט חנוכה .קשה להאמין שאנו במצב כ"כ
קשה  ,בכל העולם יש בלבול ,אלימות ,שנאה,
בעיות בכסף ,בעיות קשות .סגר המגביל אנשים
בצורה קשה ביותר .ילדים לא הולכים לביה"ס,
לפעמים הם כן הולכים ,לפעמים לא .ההורים לא
יכולים ללכת לעבודה ,כי אין עבודה .פה בארץ
ישראל ובכל העולם יותר ויותר אנשים חסר להם
עבודה .זאת אומרת שאין משכורת ואין כסף
לקנות אוכל ,לשלם שכר דירה וכו'.
יש מקומות ויש אנשים שמרוויחים על המצב
הרבה ,כסף כגון אלה שעובדים בכל סוגי
הרפואה ותרופות .אין כבר בידור ,אין הצגות,
המצב הוא כמעט קטסטרופה בכל העולם ,אנשים
עצבניים הרוב כבר לא מוכנים לבודד את עצמם,
הרבה אנשים לא מוכנים לעטות מסכות שיש
בזה גם סימן שאלה כמה שזה בריא.
ובכלל בכל העולם אפילו תפילה  3פעמים ביום
לגברים זו בעיה .בגלל שסוגרים את בתי כנסת
ורוצים רק  10אנשים במרחק  2מטר להתפלל.
בקיצור ,מצד אחד יש בזה טוב כי לוקחים
מאתנו את הגשמיות שהרבה אנשים חיים על זה
וטוב שכבר לא יכולים לחיות על זה ,כי זו אחיזת
עיניים ,זה שקר .כל הבידור השטחי רק מקלקל
את הנשמה היהודית .מצד שני הצד של הקדושה
הרשעים משתדלים להרוס לנו את זה ,עד שאי
אפשר לשלוח את ילדים לתלמוד תורה או לבית
ספר של הבנות וגם לא ללכת עם האבא להתפלל
בבית כנסת .משתדלים להפריד בין הסבים
והסבתות והנכדים שלהם .ויותר מהכל יש בעיה
כספית יותר ויותר קשה וזה מה שהכי מדאיג את
רוב האנשים ,הרבה מאד אנשים חייבים כסף רב

האם החיסון בטוח

?

מנכ"ל משרד הבריאות ,פרופסור רוני גמזו
בשידור בטלויזיה :החיסונים עברו בדיקות
בטיחות מחמירות וקבלו את אישור הFDA-
פתאום ,אחרי  3חודשים -

רה"מ ביבי בראיון בטמבליזיה :ישראל אלופת
העולם בחיסונים ,אבל  2החיסונים שקבלנו לא
יחזיקו מעמד לעד וצריך יהיה לחדש את
הנוגדנים בגוף כל פעם מחדש .על פי הצפי צריך
יהיה לחדש את החיסונים כל חצי שנה.
המשימה הראשונה שלי היא להביא  36מיליון
חיסונים נגד הקורונה בשנה הקרובה .ולמה ?36
כי אנחנו  9מ' .פעמיים לחיסון סה"כ  18מ' ואחרי
חצי שנה עוד  18מ' סה"כ  36מ'.
)עד כאן דבריו של רה"מ(.
למה כל חצי שנה?
קיימת תופעה הידועה בשם  ,(1) ADEהתופעה
ידועה ומתועדת ע"י עשרות מדענים בעולם.
מהי התופעה? לאחר החיסון כמות הנוגדנים
גדלה ותוקפת את הנגיף ,אך לאחר תקופה,
כמות הנוגדנים יורדת ואז יש התפשטות של
דלקות בגוף ומוות .כל הניסויים שנעשו על בעלי-
החיים :עכברים ,חתולים וקופים גרמו למותם
לאחר  5-7חודשים.
מאחר והחיסונים לא הצליחו לא ניתן אישור
לחיסון אך ניתן אישור חירום בלבד ).(2
אמנם פיזר כותבת שתופעת ה ADE-לא נצפתה
ב 3-חודשי הניסוי אך כאמור התופעה בניסויים
החלה לאחר  5-7חודשים.
יחד עם זה ה FDA-מודיע שחברת פייזר
דיווחה על תופעת  ADEכסיכון אפשרי ומהותי.
) (1ר"ת Antibodies Dependent Enhancement

בעברית :התגברות תלוית נוגדן,מחלת התגברות
חיסונית' ,מחלת התגברות כתוצאה מחיסון'.
) (2אישור החרום של ה FDA
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WHAT IS THE PFIZER-BIONTECH COVID19 VACCINE? The Pfizer-BioNTech COVID19 Vaccine is an unapproved vaccine that
may prevent COVID-19. There is no FDAapproved vaccine to prevent COVID-19.
The FDA has authorized the emergency use
of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine to
prevent COVID-19 in individuals 16 years of
age and older.

תרגום :מהו החיסון של פיזר? החיסון לא מאושר
ויכול למנוע קורונה ,אין אישור של הFDA -
למניעת קורונה .ה FDA-נתן אישור חירום
לשימוש בחיסון לבני ) .16+עד כאן התרגום(.
לפי ה FDA-האישור הרגיל לחיסון יינתן רק
בשנת ) 2023עוד שנתיים( .אישור החירום
מאפשר לדלג על בדיקות וניסויים חשובים
המקובלים בפיתוח חיסון רגיל.

לבנקים ,לא יודעים איך להחזיר .וברור שבהרבה
בתים אין כסף לאוכל וזה נהיה יותר ויותר קשה.
בהתחלת המצב הזה היו צדיקים שדאגו לאוכל
וכסף בשביל אלה שאין להם ,זה עזר מאד .אבל
עכשיו זה גם נעלם ,בגלל המצב הקשה .ולכן
לאט לאט זה גם נעלם.
עוד מעט יגיע חנוכה ואנשים יהודים הם יכריחו
את עצמם לשמוח בחנוכה לשם שמיים ,כי המצב
קשה ,אבל בפנים הרבה רועדים מפחד לא רק
בארץ ישראל ,אבל גם בארץ ישראל .אמרתי
פעם שבחנוכה תהיה איזו רגיעה .אני לא יודע
אם הרגיעה תהיה בכל חנוכה או חלק של חנוכה,
אבל אני כן יודע שאחרי חנוכה יתחילו הצרות הכי
גדולות ,צרות שלא חלמנו שיכולות להיות וזה
יהיה בכל העולם ,בארץ ישראל גם יהיה ,אבל לא
כל כך קשה כמו בכל מיני מקומות בכדור הארץ.
עם ישראל מגיע הרגע שחיכינו לו כל
ההיסטוריה .כל זמן שאנו בגלות אנחנו מחכים
לגאולה השלימה .כדי להגיע לגאולה השלמה
נצטרך לעבור מבחנים קשים מאוד כדי להוכיח
לקב"ה שאנו באמת רוצים את הגאולה .יהודי
אמיתי אומר הרבה פעמים "שנזכה לקבל את
משיח צדקנו" וזה כשהוא פוגש ברחוב מישהו
שהוא מכיר או כשהוא נפרד מיהודי שהוא מכיר.
זה משהו שעל השפתיים של יהודי אמיתי .אבל
עכשיו נצטרך להוכיח לקב"ה ,שלא משנה מה
שקורה עכשיו ,ולא משנה איזה מבחן הוא עושה
לנו ,אנחנו נקבל את זה בשמחה ,כי אנו יודעים
שזה עכשיו התחלה של גאולה שלמה.
אבל עם ישראל  -אני רוצה שיהיה לכם ברור:
החיים שלנו לא יחזרו להיות כמו שהיו לפני
שהקורונה הגיע לעולם הזה .כל השקר הולך
להיעלם .יהיו מלחמות קשות וענקיות עם הרבה
הרס .יהיו אסונות טבע שמהמבול לא היה כזה
דבר .כבר מיליוני דגים מתים והמים הביאו אותם
לחופים ושם הם גורמים לזיהום איום ונורא.
ערימות של דגים מתים ,לפעמים זה נפרס לאורך
של ק"מ .הרי געש כבר מתפרצים מכל הכיוונים.
והקטבים הצפוני והדרומי נמסים במהירות גדולה
מאד .ובהמשך יגיע גם הכוכב זה שהגויים
קוראים ניבירו ובזוהר קוראים לזה שביט עם זנב
של מיליוני אסטרואידים ומטאורים שנמשכים
אחרי הכוכב שהוא בעצם מערכת של מיני שמש
ושבעה כוכבי לכת סביבו.
הזוהר הקדוש )שמות ע"ב( "...אָז יִ ְת ָר ֶאה ַעמּוּד ֵאשׁ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ,וְ ָכל ַע ֵמּי
עוֹמד ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָטּה ְ
ֶא ָחד ֵ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ֶשׁ ַעמּוּד
אַחר ְ
רוֹאים אוֹתוַֹ ...
ִ
אָרץ
ָה ֶ
ַלּה
עוֹלם וְ יִ ְתגּ ֶ
ַי ֲעמֹד ֵמ ֶא ֶרץ ַל ָשּׁ ַמיִ ם ְל ֵעינֵי ָכּל ָה ָ
לוֹהט ְבּ ָכל
כּוֹכב ֶא ָחד ֵ
יח ,יָקוּם ִמ ַצּד ִמ ְז ָרח ָ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
סּוֹב ִבים אוֹתוֹ
כוֹכ ִבים ֲא ֵח ִרים ֶשׁ ְ
ְשׁ ְב ָעה ָ
ַה ְגוָנִ ים ,ו ִ
רוֹאים".
עוֹלם ִ
כּוֹכב ...וְ ָכל ְבּנֵי ָה ָ
ַה ָ
וכבר מטאורים ואסטרואידים מהמערכת
נופלים על כדור הארץ .עוד מעט הם יפלו יותר
ויותר .הולכות להיות מלחמות גדולות עם נשק
מפחיד ביותר ,שיכולות להרוס ערים ענקיות בקלי
קלות והרשעים חושבים שהם יהיו בתוך
הבונקרים שלהם עמוק עמוק מתחת האדמה,
אבל יהיו גם להם הפתעות קשות מן השמים.
א"י לא תסבול כ"כ קשה כמו ארצות אחרות ,כי
ה' לא יהרוס את ארץ ישראל הקדושה ,העיר
הבטוחה ביותר בכל העולם זו ירושלים .אבל
הרשעים לא יהיו בטוחים אפילו בירושלים.
אני מבקש מעם ישראל שעוד נמצאים בארצות
שונות בגלות להשתדל להגיע לארץ .נכון
שהממשלה פה היא ממשלה של גוים ,ממשלה
שרצחה יהודים בדם קר ,ממשלה שגנבו
תינוקות שחלקם לפחות נשלחו לחו"ל לבצע
בהם ניסיונות.

לאלה שהקימו את המדינה לא היתה בעיה
להרוג יהודים .וגם אלה שלא הרגו אותם גופנית
השתדלו חזק להורגם רוחנית .הם ניסו עם כל
כוחם להפריד בינם לבין הקב"ה ,ה' ישמור ,אבל
הם לא הצליחו מספיק ,רק קצת .והם כועסים
מאוד על זה .בשנים האחרונות יש הרבה בעלי
תשובה אבל יחד עם זה הקהילות של החרדים
נהיו עם הרבה יותר גשמיות ,עם עגל הזהב וזה
ממש עשה הפרדה בינם לבין האמת שהיא
הקב"ה.
אבל ברוך ה' הרשעים הציונים הלכו נגד
הקב"ה בגדול ונגד הדת היהודית בגדול .במיוחד
עכשיו עם הקורונה וזה מרגיז את הלב היהודי
האמיתי .ופתאום יהודים חרדים רבים מוכנים
לצאת לרחוב להילחם נגד החוקים הבלתי
נסבלים של הרשעים ,שרק רוצים להפריד בינינו,
חס ושלום לבין בורא עולם הקב"ה.
עמ"י  -אם אתם רוצים לשרוד ,אתם חייבים
לסמוך לגמרי על הקב"ה .צריכים גם ללמד את
ילדינו שרק הקב"ה יוכל להצילנו .ושכל העולם
ומעבר לזה כל היקום וגם מעבר לזה ,עד אין סוף
שייך לקב"ה .אם נהיה עם ה' נגיע לנצח נצחים
שאנו לא יודעים מה זה בדיוק ,אבל יודעים שזה
משהו כ"כ טוב שאין מספיק מילים לתאר את זה.
עם ישראל  -נצטרך בעתיד הקרוב לעבור
מבחן קשה ,נצטרך להוכיח לה' שאנו נאמנים לו
ולמשיחו .אי אפשר לשקר ,אי אפשר יהיה לחכות
בצד כמו אחיו של אברהם אבינו ולראות אם
היהודי יכול לעבור את המבחן .ואז להחליט איפה
אני ,רק מי שבאמת עם ה' יעבור את זה בקלות.
ואז יבוא הסוף של זה והתחלה של הטוב ,כמו
לידה שהכאבים קשים בצירי לידה ,אבל כשיוצא
תינוק חמוד טוב ומתוק זה שווה את כל הסבל.
עם ישראל  -תשתדלו להגיע לארץ ישראל,
הרבה מארצות הברית ומקנדה יהיה מתחת
למים ,גם הרבה ארצות כמו אנגליה וחלק של
אירופה ובכלל בכל העולם הקב"ה יפגע עם
מטאורים ,עם הרי געש וכו' .רק תדעו שה' לא
רוצה להרוס את עם ישראל ,אבל אין ברירה כי
ירדנו כ"כ נמוך וזו הדרך היחידה לעלות אותנו.
בסוף תהיה שמחה גדולה .אנו נגיע לביהמ"ק
ה 3-והשמחה תהיה מעל ומעבר ממה שהדמיון
עכשיו יכול להרגיש .תהיו עם ה' ועם משיחו,
כשיתחילו הצרות היותר גדולות אנו נצטרך לשים
את עצמינו לגמרי כביכול בידיים של הקב"ה ואז
נפסיק לפחד .כמו שתינוק שנולד עובר לידה,
טראומה ,מכל תהליך הלידה ,אבל בסופו של
דבר מגיע לידיה של אימו ואז הוא מרגיש את
החום ,האהבה ואת הקרבה שלה ואז הוא נרגע.
כך גם אנחנו נרגיש שנולדנו מחדש .נרגיש
שהקב"ה מחבק כל יהודי ויהודיה ילד וילדה ואז
נמשיך לנצח נצחים.
עם ישראל לא לפחד .להיות עם ה' .תדעו
שנעבור מצבים כמו במצרים כשעברו את
המכות .ואפילו שלא קרה להם כלום חוץ מאשר
במכות חושך שאז  80%של עמ"י מתו כי לא רצו
לצאת ממצרים .אבל גם היהודים שכן רצו לצאת
ממצרים ולהיות עם הקב"ה גם הם פחדו ,כי בכל
מכה פשוט היה מפחיד ,אפילו שלא נפגעו ,בכל
אופן זה הפחיד .למשל כשהייתה מכת ברד,
יהודי שעמד ליד גוי מצרי ,ראה את מותו של
המצרי לידו שלא נדע ,וכו'.
עם ישראל עוד מעט גם אנו לא נוכל להעביר
מסרים לכולם .בחו"ל יהיה כמעט בלתי אפשרי
ואפילו בארץ יהיה קשה להעביר מסרים .אני
מבקש מכם  -תתעוררו ותבואו לארץ בהמוניכם
ותדעו שיהודי אמיתי שהוא  100%עם הקב"ה
ונאמן לו הוא ישרוד ויגיע לביהמ"ק ה 3-ולנצח
נצחים ואין משהו שקיים יותר טוב מזה .אבל
תצטרכו להיפרד מכל הגשמיות המיותרת ,מכל
הרצונות האסורים ,תשתדלו ללמוד תורה
להתפלל לה' ,להתבודד לדבר עם הקב"ה ולבקש
ממנו מחילה על כל עברות שלכם כל אחד בנפרד
ולחנך את הילדים גם להיות נאמנים לבורא עולם
ואז לא יהיה ממה לפחד .כל העולם הזה נוצר ע"י
הקב"ה אך ורק כדי להביא את עם ישראל לאמת
הנצחית ,אפילו כדור הארץ לא נוצר לנצח.
לא לפחד ,כי אם אנחנו סומכים על הקב"ה ב-
 100%ועושים את רצונו הוא יביא אותנו לטוב
מעל ומעבר דל מה שהדמיון שלנו יכול לדמיין.
עם ישראל חי – חי בלי די.

למה אני חושש מחיסונים?
בראש ובראשונה זה ענין של אמון .יש בי חוסר
אמון כלפי המערכת ,כלפי השלטון שלנו,
והאינטרסים שמפעילים אותה .ראש הממשלה
שלנו הוא שקרן פתולוגי ,הוא אפילו עומד על זה
למשפט על מרמה והפרת אמונים.
אותו ראש ממשלה שקרן עם שאיפות
טוטליטריות חובר לחברת תרופות ענק ,שיש
באמתחתה כבר וכמה תביעות ענק בעבר שלה.
והם חותמים יחד על הסכם שחלק גדול ממנו
מושחר ולא מונגש לציבור ולא שקוף לציבור ,כמו
דיוני קבינט הקורונה שחסויים ל 30שנה! למה
הם חסויים? מה יש להם להסתיר? מי האויב פה
שצריך להסתיר ממנו את המידע הזה?

בהסכם נמכר לחברת התרופות המידע הרפואי
של כל תושבי ישראל שהחליטו להשתתף בניסוי,
אה סליחה במחקר ,ללא הסכמתם .אם היו
מארגנים איזשהו טופס הסכמה שבו מחתימים
כל מתחסן ומתחסן ,שבו הוא הוא מסכים לוותר
על החיסיון הרפואי שלו ,הוא מסכים להשתתף
בניסוי הזה לטובת האנושות כולה – הייתי אומר
ניחא .אבל זה לא מה שקורה.
מה שקורה שמפמפמים לנו ודוחפים לנו
ומכריחים אותנו ,אפילו מאיימים עלינו שאם לא
נתחסן לא נקבל שירותים ,נאבד את העבודה,
ישללו מאתנו את החופש שמוגן בחוקי היסוד
של המדינה .חופש שנלקח מאתנו כבר שנה.
ההנהגה הזאת מצטיינת בשיסוי ופילוג של
קבוצות בחברה הישראלית זו כנגד זו ,ועכשיו
מחלקים אותנו גם למתחסנים ולא מתחסנים.
'מתנגדי חיסונים' רואים אותנו כהזויים,
כטיפשים ,אגואיסטים' ,מפיצי מחלות' ,נשמע
מוכר? במקום לעזור לנו לחזק את המערכת
החיסונית שלנו ,מחלישים אותה ע"י זה שסוגרים
אותנו בבתים ,מונעים מאתנו אור שמש וחמצן.
אנחנו זקוקים לוירוסים ולחיידקים האחד של
השני כדי לחזק את המערכת החיסונית שלנו .זה
כאילו רוצים לגרום לנו להיות חולים ,ואתם
יודעים מה? אנחנו באמת נהיים יותר חולים.
התחלואה עולה ,כל סגר שכבר הוכח כלא יעיל
והתחלואה ממשיכה לעלות.
והשיא הגיע בינואר הנורא .מרגע שהתחיל מבצע
החיסונים התחלואה קפצה! מספר החולים הקשים
קפץ ,התמותה זינקה.
החיסון לא עבר מחקר כראוי ,ההשפעות שלו בעתיד
לא ידועות .לפתח חיסון אורך שנים רבות וכאן תוך
כמה חודשים כבר אושר לשימוש? .החיסון הזה דילג
על שלבים וקיבל אישור חירום בלבד למרות לא מעט
חששות של אנשי רפואה ומדענים לגבי יעילותו
ותכולתו ,חששות שנוגעים בחומרים מסרטנים,
חומרים שעלולים לפגוע בפריון ,שעלולים אולי לגרום
לדום לב כמו שאנחנו שומעים שקורה מדי פעם.

בקופ"ח מבטיחים לי שאחרי החיסון נחזור
לחיים .אבל לאיזה חיים אני חוזר? מבטיחים לי
שלא אדבק בקורונה? שאוכל להסתובב חפשי?
שאוכל להוריד את המסיכה? שלא אדביק
אחרים? שלא אצטרך עוד כזה חיסון בחיים?
לא ,ההפך! עוד חצי שנה אני אצטרך עוד
חיסון ,ועוד מנה ,ועוד חיסון ,ועוד וריאנט ,ועוד
מוטציה .הופכים אותי לנרקומן של חיסונים .וגם
אף אחד לא לוקח על זה אחריות אם יהיו בעיות.
וכל המבצע הזה הוא בגלל מחלה ש95%-
מרגישים סימפטומים קלים ,ומתים ממנה פחות
מאחוז מהנדבקים.
עם כל הצער על כל נפטר ,עדיין אם מסתכלים
על המספרים אין תמותה עודפת .מספר המתים
בשנה האחרונה כמו הממוצע של שנים קודמות,
אז אם אין מגיפה למה להתחסן?

יש רק חיסון אחד נגד הקורונה
בנימין ,ו' שבט תשפ"א
שנים על שנים אני מתפלל בדמעות שכבר נגיע
לימות המשיח .אני ראיתי יום אחרי יום ,חודש
אחרי חודש ,שנה אחרי שנה איך העולם כולו
מתדרדר ונהפך למקום כל כך גס ומכוער .בלי
רגש ,בלי אמונה בהקב"ה ,שברא את הכל .ובכל
מה שה' ברא יש בזה עומק וסיבה להיות וסיבה
לחיות ,יש לכל דבר שהוא ברא  -תפקיד.
יש במה שה' ברא  -יופי ונעימות והגיון ,אבל
בני אדם הפכו את הכל למשהו מסכן ומלוכלך.
כמו הנחש שהפך את אדם וחוה מזוג שנבראו
בלי שום יצר הרע .ופתאום הנחש הרשע הכניס
להם את יצר הרע וזה שינה את כל ההיסטוריה,
מהרגע הזה בני אדם נהפכו ממשהו מושלם,
יפה ,עמוק ,שמיימי ,מבין וקרוב מאוד להקב"ה -
לבני אדם שהתחילו את הירידה הגדולה של
האנושות עד היום .אומנם הם היו במדרגה יותר
גדולה מאתנו ,אבל אנחנו בדור האחרון שידוע
שהוא צריך להיות הכי נמוך ובסופו של דבר בכל
אופן אנחנו צריכים להגיע לגובה יותר מאדם וחוה
שלפני החטא .אבל עוד לא הגענו לסוף ומהזווית
שאנחנו מסתכלים על העולם אז כדי להגיע
לשלמות כל כך גבוהה זה נראה ח"ו ,בלתי
אפשרי .אבל הקב"ה שולט על העולם הזה ועל
כל העולמות שקיימים ,העולמות שאנחנו רואים
ועולמות שאנחנו לא רואים .והוא יודע מי אנחנו
וכמה שאנחנו יכולים להיות צדיקים וצדקניות
וקרובים אל הקב"ה.
העולם היום מפחיד מאוד ,הוא מבולבל ,נראה
שאין לו דרך ,אלא רק בלבול .לפני לא הרבה זמן
העולם לא היה נראה כך .לרוב האנשים ,היה
איזה סדר ,איזו דרך חיים ,אבל מה הרוב לא
הרגישו שדרך החיים הגשמיים רק הרחיקה
אותם מהקב"ה ותורתו .וכיום כולנו בעלי עברות,
וכמעט כולנו ממש מבולבלים ולא מבינים את
המצב בו אנו חיים .אפילו שאנחנו יהודים שומרי
מצוות ,לא תמיד מבינים ורוצים להבין מה זו
עבירה ומה זו מצווה.
החיים שלנו בעולם הזה עכשיו מבולבלים וגם
אכזריים .במאה השנים האחרונות האנושות על
כדור הארץ עברה המון מלחמות .מיליוני בני אדם
נהרגו ,נרצחו במלחמות האלה .ומי שנשאר שכח
מכך ,ומאז הייתה עוד מלחמה ועוד מלחמה,
מלחמת העולם הראשונה ,מלחמת העולם
השניה וכל המלחמות הגדולות והקטנות –
שאחריהן .ועם הזמן העולם הזה נהפך למקום
בלי רגש אנושי .וודאי אצל הגויים ואפילו אצל
היהודים החרדים משהו הלך לאיבוד בעומק של
היהודי וכמובן של הגוי .היהודים היו פעם כל כך
קרובים להקב"ה עד שהם עלו רוחנית גבוה מאוד
והשאירו לנו הסברים על התורה שעזר לעם
ישראל לגדול ,להתחזק רוחנית.
אבל כל המלחמות ,כל הרדיפות ,הפוגרומים,
התאי הגזים של הנאצים ,שלא נדע ,שעברנו
בתור יהודים רק גרם בהמשך להוריד אותנו
רוחנית והפך אותנו לעם שרוב האנשים מחפשים
את הגשמיות .יש קבוצות של חרדים שעדיין
משתדלים לחיות כמו פעם להיות קרובים לה',
אבל זה לא קל בדורנו ,שנולדנו בדור של גשמיות
מיותרת ,שעגל הזהב שולט ומושך את היהודים
גם לכיוון השטחיות והטמטום .ועכשיו הרשעים
תפסו את המצב והחליטו שהם יכולים להשתלט
על כל העולם.
והעם היחיד שהם חוששים ממנו זה היהודים.
הם חוששים מהיהודים ,כי הם יודעים עמוק
בפנים שיש עם שאפילו שהוא רחוק מהאמת -
שזה הקב"ה ,בכל אופן הם עם הקב"ה והם
יודעים שרק הקב"ה הוא הכל יכול ולא הם.
זה כמו במגדל בבל שרצו להגיע עד השמיים
ולהילחם נגד הקב"ה .גם הדור הזה הוא דור של
רשעים שהם רוצים להשתלט על הכל ,על כל
העולם .ומתכוננים להילחם נגד הקב"ה ,ח"ו.
אפילו בדור כזה כמו שלנו עכשיו ,שהרשעים
חושבים שהם יכולים לעלות למעלה ,להגיע
לשמיים ולהילחם נגד הקב"ה .יום אחד הם יראו
ברור שהקב"ה יהרוג אותם ,את הילדים שלהם,
את הנשים שלהם ויהרוס את כל מה שהם בנו.
והוא ישאיר אך ורק את היהודים האמיתיים,
את התורה ואת וכל הספרים הקדושים שכתבו
בס"ד ביראת ה' הצדיקים של כל הדורות.

כל הרשעים העקומים שחושבים שיש להם את
הכח להילחם נגד הקב"ה ,ח"ו ,ונגד העם שלו
הרשעים האלה שמאמינים שיכולים לקחת את
השטן ימח שמו וזכרו .ולהפוך אותו לכל יכול ח"ו
במקום הקב"ה ח"ו ,להשתחוות לו ,שלא נדע,
ואפילו להקריב קורבנות בשבילו ,ולא קורבנות
של בהמות וחיות אלא בני אדם ,כן כן בני אדם,
ילדים ,מבוגרים .וזה דבר שהם כבר עושים את
זה שנים ,שהם מקריבים קורבנות בני אדם.
האנשים האלה בטוחים שהם שולטים עכשיו
בעולם הזה ,אבל ה' יחסל אותם .הם חושבים
שהשטן עצמו הוא כל יכול ח"ו ,אבל הם ילמדו
בצורה קשה ביותר שרק ה' הוא ברא את העולם
ואת כל העולמות .הם ילמדו בצורה קשה ביותר,
שהעולם הזה וכל העולמות שייכים אך ורק לה'.
והקב"ה אוהב במיוחד את עם ישראל כי עם
ישראל קיבל את תורת משה ואמר "נעשה
ונשמע" .הם אמרו בפירוש שהם רוצים להיות אך
ורק עם הקב"ה ותורתו .רק לעם ישראל ה' נתן
את הצדיקים הכי גדולים שהיו אי פעם .רק
ליהודים הוא נתן את הנשמה הנצחית .וכל
האנשים שחושבים שהם יכולים לחסל את
היהודים כמו היטלר – טועים בגדול.
נכון ,הדור הזה הוא דור של יהודים מאוד
נמוכים רוחנית .הם התבלבלו עם הגשמיות
המיותרת של הדור הזה .אבל היהודי אף פעם
לא ישכח את הקב"ה ואפילו אם הוא רחוק – הוא
יחזור אל האמת שזה הקב"ה .וה' יהרוס את רוב
כדור הארץ ויהרוג רוב האנשים על כדור הארץ
ויציל את היהודים ,את היהודים האמיתיים
שמאמינים בו ורוצים לעבוד את ה' דרך תורתו.
הדור הזה של בני אדם נהיה עקום ומלוכלך.
מצד שני גם בין הגויים יש אנשים שיכולים להבין
את האמת והגויים האלה ישרדו .אבל עיקר
העיקרים זה עמ"י ,והיהודים האלה שבדורנו –
הגברים ,הנשים והילדים שלא התכופפו לעגל
הזהב – ישמחו שמחה אמיתית כשיראו שה'
הורס את העולם ,שני שליש מהעולם ייהרס,
שליש אחד לגמרי ,שליש אחד יהיה פגוע קשה
וא"י תישאר שלמה .היא תהיה בחלק שלא יפגע.
כשנגיע עמ"י אחרי מלחמות גדולות ,עם אלה
שיישארו אחרי המגפה כביכול של הקורונה.
אחרי כל המלחמות אחד נגד השני בעולם של
הגויים וכל המלחמות שמבוססות על שקר גמור.
אחרי כל זה מלך המשיח יגיע להרגיע את כולנו.
המשיח הוא שליח ה' והוא יאהב כל יהודי
ויהודי .כי יהודי חייב לאהוב כל יהודי אחר .וכמו
במדבר סיני שהיינו כאיש אחד בלב אחד .ה'
ירחם על העם שלו והוא יתן לנו כל מה שאנחנו
צריכים ,אבל זה לא יהיה ע"י סופרמרקטים וכל
מיני חנויות .זה יהיה משהו שמיימי שרק יהודי
יכול להבין .וזה יעלה אותו מעבר לכל בן אדם
בעולם .גם נשים ,גם גברים ,גם זקנים וגם
ילדים .בסופו של דבר כמו שאמרנו הרבה
פעמים ,נגיע להקריב קורבנות בבית המקדש.
היהודים שתכננו להמשיך עם חיי השקר עם
עגל הזהב – השטן ,ה' יעזור להם לחזור
בתשובה לגמרי .ה' יעזור לעם האהוב עליו
לעלות מעלה מעלה ולהגיע לבית המקדש ה.3-
עמ"י ,התעוררו! המלחמה באופק! אפילו יותר
קרוב מאופק! תתכוננו ולא בגשמיות ,רק
בתפילות להקב"ה ,להוציא את כולם מהגלות
לחירות ,שזה בא"י ,לא מדינת ישראל ,רק א"י.
ואז כשנראה ונבין את הטעות שלנו בחיים נבכה
ונבכה .ונבכה וכשניכנס לבית המקדש להקריב
קורבנות .וכשנצא החוצה ותזרח השמש והקב"ה
איתנו ,נהיה מאוד שמחים .אבל נבכה בכל אופן
על היהודים האחרים שכל כך רדפו אחרי עגל
הזהב שלא יכלו לעזוב את העגל הזהב בשביל
הקב"ה ,ולא זכו כמונו להגיע לבית המקדש
השלישי .עם ישראל – יש רק חיסון אחד נגד
הקורונה – וזה להיות לגמרי עם ה' ותורתו.

שום דבר לא יעזור לכם להפטר מהצרות,
רק תשובה עם דמעות
בנימין ,ח' שבט ה'תשפ"א 21/1/2021
אני לא יודע מה להגיד .ליבי נשבר .ידעתי לפני
שנים שנגיע לרגע הזה בהיסטוריה ,שנגיע לעולם
של תוהו ובוהו ,לפני ביאת המשיח .כמה וכמה
פעמים בהיסטוריה העולם כבר היה בבלגן גדול.
רצחו אחד את השני ,היו כל מיני אסונות וכו' .וזה

המצב שיש היום וכל המדינות בעולם סובלים
מזה וכל העולם תוהו ובוהו .והסיבה של התוהו
ובוהו בעיקר עכשיו היא שעם ישראל עזב את
הקב"ה ,שלא נדע .אומנם יש יהודים חרדים
שמשתדלים לשמור על כל המצוות ,אבל היהודים
שמנסים באמת לחיות חיים של אמת לפי
התורה ,הם מעטים מאוד כבר .וחוץ מהגויים
שהם הכי הרבה שקועים לגמרי בעולם הזה יש
מעט מאוד יהודים ששומרים מצוות באמת.
העולם ממש תוהו ובוהו .הגויים וגם רוב
היהודים למעשה לא מאמינים בכלום ,הם רק
מחפשים הנאות .הרוב לא מעוניינים להתחתן,
להביא ילדים .רוצים מסיבות כל היום ,כל
השבוע ,כל החיים .בארצות המערב שזה
אירופה ,ארה"ב ,קנדה וכו' הם חיים לפחות עד
היום הזה עם רמה מאוד גבוהה חיצונית גשמית,
אבל הם לא שמחים ,אין להם במה להאמין ,הם
רק רוצים הנאות ,לצחוק ,ליהנות מהצד הגשמי
של העולם הזה וזה המצב גם אצל היהודים פה,
הלא דתיים בארץ ישראל.
ויש גם את היהודים שכן מבינים וכן רוצים
ומשתדלים להיות קרובים לקב"ה ,אבל הם
מעטים .העולם התרגל לעולם של טיסות לכל
מיני ארצות ,לטוס לכל מיני ערים בעולם .בקיצור
ליהנות כל היום ,כל השבוע ,כל החודש וכל
השנה בלי הפסקה .אבל זה לא רצון ה' .בגלל
שזה לא רצון ה' ,זה אסור לנו ,זה שטחי ,זה
טיפשי וזה שקר ,זה ממש שקר.
מה יהיה עם ישראל? מה יהיה? הרשעים
רוצים להשתלט עלינו .ברוך ה' ,בינתיים זה לא
הולך להם קל .פה בא"י התעוררו קצת היהודים
ורואים בצורה מאוד ברורה שהגויים לפחות
הרבה מהגויים רוצים להתפטר מאתנו היהודים.
אוי ,אוי ,ויי .וזה נראה שאולי יצליח ,חס ושלום,
אבל זה לא יעזור להם .אני יושב על הרצפה עם
שק ואפר על הראש עם תפילין ואני בוכה ובוכה
ובוכה ובוכה ....מה יהיה איתנו – עם ישראל?
האם זה כדאי להרוס את כל הנצח שלכם בשביל
לרדוף ולתפוס את עגל הזהב?
אבל אין ברירה ,אנו צריכים להמשיך ואנו
צריכים לזעוק לשמים .ואנו בבעיה קשה .חייבים
לעשות תשובה ולא יעזור שום דבר ,צריכים
לעשות תשובה עם דמעות ולבכות ,ולבכות,
ולבכות ולהצטער על כל העברות שעשינו.
כל היהודים בגלות בארצות אחרות – תזיזו את
עצמכם! תבואו לארץ ישראל! פה במדינת ישראל
יש לנו ממשלה קשה מאוד שהיא גם חלק של
הרשעים שרוצים לחסל את כל היהודים והם
ממשיכים את הרצון של הנאצים לחסל את הדת
היהודית ,ח"ו .וממשלה זו לא תיתן בקלות
ליהודים לעלות לא"י האם לא שמתם לב שמדינת
ישראל עושה בעיות קשות לכל יהודי שרוצה
לעלות ארצה ,לא נותנת לישראלים וליהודים
האמריקאים שרוצים לחזור או ליהודים שאין להם
דרכון ישראלי .הם ממש עושים בעיות וזה לוקח
שנה ,שנה וחצי אם לא יותר מזה לקבל אישור
מהישראלים כדי שיהיה אפשר להיכנס למדינת
ישראל בתור עולה חדש או תושב חוזר .אבל זה
לא יעזור לרשעים ,כי בסופו של דבר כל יהודי
שרוצה מאד מאד להגיע לא"י ולהתיישב פה
לנצח – ה' יביא אותו לפה בניסי ניסים ואין לו מה
לדאוג ,אבל רק אם הוא באמת רוצה בכל ליבו.
בכל אופן כל העולם על סף פיצוץ .תהיה לנו
בעתיד הקרוב מלחמה שתתחיל פה באזור
ותתרחב עד שזו תהיה מלחמה עולמית.
המדינות של העולם יפסיקו את השימוש
בכסף .המטבעות והשטרות של כל ארץ וארץ,
המזומן וכל המטבעות יעלמו ולא יהיה לזה ערך
בכלל .ואנו נשאר עם חשבון בנק עם נקודות שזה
משהו כמו כרטיס אשראי שנוכל לקנות אוכל,
בגדים ,אבל זה יהיה מצומצם מאוד ולא יהיה לנו
מספיק כסף-נקודות ,עבור מה שבן אדם צריך.
אפילו לא לדברים הכי מינימאליים הכי פשוטים.
אתם לא מבינים שהעולם הולך להשתנות
לגמרי .העולם כבר השתנה כל כך בזמן אחרון
עד שקשה להכיר אותו .וזה הכל מתוכנן ע"י
"המאפיה"" ,המאפיה" העולמית שהשתלטה על
רוב העולם.
עם ישראל ,אנו יכולים להציל את עצמנו
בעזרת ה' ,אבל אתם צריכים בשביל זה לעזוב
את עגל הזהב שלכם ,את הרדיפה אחרי גשמיות

ואני יודע שזה מאוד קשה לכם ,אבל תתבוננו -
כבר אין עגל הזהב .הם סגרו אותנו ואנו לא
יכולים להרשות לעצמנו אפילו לחייך .יש לנו כל
מיני צעצועים כמו אייפונים שרק מביאים אותנו
לסוף של העולם כמו שהכרנו אותו.
עמ"י – הולך להיות הרס איום ונורא .הגיע
הזמן לחזור בתשובה ,לחזור להקב"ה .ולא לתת
כל מיני תירוצים למה זה קשה ואי אפשר לחזור
להקב"ה ,למה לא לעשות תשובה .אני מרגיש
שזה כ"כ ברור שמיותר לדבר על זה .אני מרגיש
רע מאוד מזה שאתם לא מבינים דבר כ"כ פשוט.
אני שמח שיש בכל אופן יהודים שחיים עדיין
כמו יהודים אמיתיים לפי התורה ,אבל יש מעטים
מאוד .ובזכות המעטים האלה שעדיין שומרים
מצוות כראוי ,יתעוררו פתאום והכל ישתנה ,נראה
מרחוק את הגאולה השלמה ואת משיח בן דוד
בעצמו .ואנו נבכה ונבכה ונבכה .ולמה נבכה? כי
סוף סוף הגענו אל האמת ואז יהיה טוב גם
בשביל גם עם ישראל וגם בשביל כל העולם.
אבל עם ישראל – אתם ישנים עכשיו ,אתם
דואגים לגשמיות שלכם במקום לרוחניות שלכם.
שכחתם הרבה דברים שאתם צריכים לדעת כמו
צניעות ,כמו טהרת המשפחה ,כמו כשרות
והרבה מאוד דברים חוץ מזה.
עם ישראל ,תתחילו לעשות תשובה ,זה הנשק
היחיד שיש לנו נגד הרשעים והחיים העקומים
שיש היום ולא לשכוח שהקב"ה ברא את העולם
ומנהל את העולם ולא אנחנו.
אבל אנחנו עם מעשים טובים ,עם אהבת ה',
עם הרצון שלנו שלא משנה מה יהיה העיקר זה –
לעשות את רצון ד' .עם יהודים כאלה ,אנחנו
נקבל את ירושלים האמיתית וכל יהודי שחוזר
בתשובה באמת ינצל.
תתחילו כבר לעשות תשובה  -כי אין זמן –
פשוט אין זמן!!! ה' יעזור לנו .ה' לא רוצה לאבד
את אלה שסטו מהדרך ,אבל אין ברירה ,העולם
לא יכול להמשיך כך ,הוא חייב להיהרס .העולם
כמו שאנו מכירים אותו ,הוא באמת ייהרס ,חוץ
מארץ ישראל והכניסה שלנו לעולם מושלם תהיה
דרך בית המקדש השלישי.

המחלה היא העברות שלנו ולא הקורונה
בן גולדן  -יא' שבט תשפ''א 24/1/2021
עם ישראל עליכם לדעת שהרשעים ניסו
לעשות את המגפה שיש לנו היום כבר לפני כמה
שנים .עם כל מיני מחלות כמו פרה משוגעת,
שפעת עופות ,שפעת חזירים שפעת מקסיקו,
ּEבולֶה וכו' – ולא הלך להם.
אבל עדיף שאני בנימין לא אדבר על הקורונה,
כי הקורונה זה רק דבר אחד שנצטרך לעבור עד
הגאולה השלמה ,כי יבואו עוד צרות אחרות .אני
רק רוצה לומר לכם – את הקורונה בני אדם לא
יצרו ,זה היה כבר קודם אבל עכשיו ,הם עשו את
זה ,הם השתמשו בזה כדי להשתלט על העולם.
כואב לי הלב שכל כך הרבה יהודים האמינו
שהחיסון זה מה שיציל אותם אפילו שיש כל כך
הרבה הוכחות נגד החיסון שכביכול לפי דעתם
יכול להציל אותם .רק הקב"ה יכול להציל אותם
וזה דבר שאנו צריכים לזכור ולא לשכוח.
יש כל כך הרבה הוכחות נגד החיסונים ויש
אפילו אנשים חשובים בעולם המדע והרפואה
שאומרים שהזריקות מסוכנות ויכולות לגרום לכל
מיני בעיות גופניות ואפילו להרוג.
כואב לי לראות איך אנשים כל כך בפאניקה עד
כדי כך שלא רוצים לשמוע על הסכנות שיש
בחיסונים ושזה לא מה שיציל אותם .במיוחד
היהודים החרדים ,ממש כואב לי הלב.
אבל זה המבחן שלנו .להאמין שאנו על סף
הגאולה השלמה ואנו צריכים לסמוך עכשיו אך
ורק על הקב"ה שהוא יציל אותנו.
אם בן אדם חולה בנגיף הזה בכל אופן אפשר
להיות בבית לקחת תרופות רגילות אלטרנטיביות
שהוכיחו שזה עובד ולהתפלל ,וזה הכי חשוב.
אל תחשבו שהזריקות יצילו אתכם – הם סכנה
גדולה .כי רשעים יצרו אותם וזה לא לטובתנו ולא
לטובת העולם .הם ידועים האנשים האלה שלא
רק שהם לא הצדיקים הכי גדולים ,אלא הם יצרו
את החיסון מהר מדי וכנראה שתכננו את זה
מראש .והחיסונים היו מוכנים מראש לבוא ויש
ידיעות שהחיסונים הגיעו לכאן כבר בשנת .2017
אז ברור שאין מה לסמוך עליהם בכלל.

אל תשכחו – אין עוד מלבדו ,מלבד הקב"ה .אל
תסמכו על הרשעים שיבריאו אותנו .כי המחלה
שלנו – זו לא קורונה – אלא העברות שלנו.
והתרופה היא לא חיסונים אלא תשובה וכל
העולם תלוי בתשובה של עם ישראל !

אסור לוותר על היהדות אפילו בסנטימטר
בן גולדן – י"ג שבט תשפ"א 26/1/2021
עם ישראל  -העם הנבחר של הקב"ה .העם
שהקב"ה ברא אותו להיות הילד השעשועים שלו.
העם שהקב"ה ברא אותו להיות הנאמנים שלו,
האהובים שלו .העם שהקב"ה ברא אותו בסופו
של דבר להיות חלק ממנו.
עם ישראל! מה קורה לכם? האם אתם לא
מבינים שאנחנו ממש מתקרבים לגאולה השלמה
בצעדי ענק? האם אתם לא מבינים ,שהעולם
הגשמי שהיה לכם עד עכשיו – נגמר?! נגמר!
אתם מבינים ,נגמר לגמרי!!! וזה לא יחזור!!!
עם ישראל – תבינו העולם ,של פיצה וגלידה
כשרים למהדרין  -לא יחזור!!! העולם של טיולים
ונסיעות ובר מצוות מפוארות וחתונות מפוארות –
לא יחזור!!! המינוס בבנק  -גם לא יהיה קיים!!!
והכסף שיש בבנק – גם יעלם!!! כבר מגבילים
את חופש הפעולה שלנו עם ישראל.
והם הצליחו גם לגרום למצב של יהודי חרדי
נגד יהודי חרדי ,כביכול חרדי .וודאי שהחילוניים
שאין להם אמונה שחושבים שהעולם פשוט נהיה
מעצמו ואולי מאמינים גם שבני אדם באו
מהקופים .הם רק דואגים לכך שיהיה תואר
באוניברסיטה לילדים שלהם ,שידעו איך לשחות.
וכשיסיימו את הצבא שיסעו לטיולים לשנתיים
בארצות ובמקומות שהם עובדי עבודה זרה וגם
מסוכנים .ויש כאלה שבאמת חוזרים משם בארון
מתים ,שלא נדע.
הם רק דואגים שהבעל והאשה יעבדו ואם
במקרה שרוצים להתחתן ,שזה בהרבה מקרים
לא קורה כי מעדיפים להיות בלי התחייבות לאף
אחד אז נכון שבדרך כלל רוצים שהחתונה תהיה
של גבר ואשה ,אבל אם לא – אז מבקשים
ומצפים שיקבלו אותם איך שהם והמבין יבין .אוי
עם ישראל – כמה שנפלנו ,כמה שאנו מבולבלים.
עמ"י אחרי גלות ארוכה מאוד סוף סוף חזרנו
לא"י .העליות הראשונות של יהודים ספרדים
בחזרה לארץ ישראל ,של אלה שחזרו לארץ
ישראל הם היו אידיאליסטים בעלי עקרונות ,בעלי
אהבת ארץ ישראל ,אהבת הקב"ה ,ואהבת
תורתו .הם חזרו לארץ ישראל אפילו שלא היה
להם כסף ,רק רצו להיות בירושלים או בצפת,
בעיקר בירושלים עיר הקודש ,שהם היו בטוחים
שמבחינה רוחנית הם יגדלו ברוחניות יותר מבכל
מקום אחר בעולם – וזה היה נכון.
וכמה מאות שנים אחרי שהיהודים הראשונים,
שהגיעו בחזרה לירושלים עיר הקודש ,התחילה
עליה של אשכנזים ציונים שהיו נגד הדת .ביחד
איתם גם התחילה עליה יותר קטנה של יהודים
מאמינים ,אבל פחות שומרים ,ששייכים לרב
מאירופה שהתחיל את תנועת המזרחיסטים.
אבל בסופו של דבר הם היו אלה ,שבנו מחדש
לא את ארץ ישראל ,אלא את מדינת ישראל.
הרוב החילוני רצה לבנות את מדינת ישראל
בלי דת .אבל זה לא הלך להם ,כי הקב"ה הביא
אלפי אלפי יהודים שומרי מצוות גם מאירופה
לישראל .מצבנו היום הוא כזה שיש זה הרבה
יותר חילוניים משומרי מצוות ,אבל השומרי
מצוות ממשיכים להוליד ילדים מאמינים.
והחילוניים לא תמיד מתחתנים ,לא תמיד רוצים
ילדים .וכשכבר מתחתנים אז המשפחות שלהם
זה בערך  2ילדים וכלב או חתול או שניהם.
והממוצע של החרדים זה בין  6ל 20 -ילדים.
ברור שהולך להיות מאבק בין הקבוצות.
אבל יש לעם ישראל עוד בעיה ,והיא שיש גם
חילוניים נגד חילוניים ,חרדים נגד מזרחיסטים
ובתוך הקהילות גם אחד נגד השני ,וזה דבר
שמפרק את כולם ,גם את החילוניים וגם את
הדתיים שומרי מצוות.
עם ישראל – שיהיה ברור לכולנו שהמקום
שלנו הוא רק ארץ ישראל אשר שייכת לעם
ישראל לנצח נצחים .ומי שמאמין יודע ,שאי
אפשר להיות אתאיסט ח"ו ולא להאמין בהקב"ה
ותורתו ולקחת את השלטון על ארץ ישראל!
ואלה שהקימו את המדינה לא שאלו את אף

אחד ,ובנו מדינה עם כסף שיש עליו דם של
יהודים .לא אכנס לכל הפרטי הפרטים ,אבל זה
ידוע מה שהם עצמם מדברים .כמו שבן גוריון
סירב להציל אלפי אלפי יהודים לפני סוף מלחמת
העולם ה .2-כשהרשע אייכמן ימח שמו וזכרו
רצה למכור את כל יהודי הונגריה בדולר אחד
עבור כל ראש ,ואז המחיר היה מתחת למאה
אלף דולר ,ובסכום זה היו מצילים ממוות לחיים
מאה האלף יהודים וזה היה בסוף המלחמה והיה
לבן גוריון בשביל המדינה הרבה מיליונים בבנק.
אבל הוא אמר שהוא לא רצה את היהודים
המזוקנים המלוכלכים הדתיים המאמינים
כאזרחים במדינת ישראל.
ואותה הרגשה קשה וקרה שהייתה עניין של
גנבת וחטיפת ילדי תימן ע"י אחיות ורופאים
שטיפלו בהם בבתי יולדות בטענה שהילדים
האלה מתו .המצב הזה והשליטה הזו ממשיכה
עד היום .וגם השנאה האיומה שהתפתחה בין
האשכנזים לספרדים .והיו הרבה מקרים ולא
אדבר על זה עכשיו.
השנאה חוגגת פה במדינת ישראל ,שנאה
שהייתה מאז קום המדינה .ובנוסף לזה עכשיו יש
זן חדש של שנאה וזו שנאה בין חרדים לחרדים.
יש חרדים שרוצים להתחנף לחילוניים ,אבל
להישאר חרדים ולהיות בנפרד ,ויש חרדים שלא
מוכנים בשום פנים ואופן אפילו להכיר במדינת
ישראל והם גרים בארץ ישראל.
סליחה שאני עובר על כל ההיסטוריה הזו ,אבל
צריכים להבין – אנחנו בסוף .כל מה שכתוב
בספרים הקדושים ,כל התיאור של הסבל
שנעבור ,לפני ואחרי שמשיח יתגלה עד הגאולה
השלמה ,זה כבר התחיל וזה הכל כתוב בספרים
ואי אפשר לברוח מזה.
וה' נותן לרשעים להצליח להפחיד אותנו
שנחשוב שיש מגפה שבאה מסין ונהייתה יותר
ויותר קטלנית ושנחשוב שיש עכשיו כביכול חיסון.
ושאנו חייבים :לא ללמוד תורה ,בכלל לא ללכת
לבתי ספר ,להישאר בבית .לא לעבוד ,ושחנויות
יהיו סגורות ,לא לטוס .חייבים לעטות מסכה,
לשמור מרחק ,לא ללכת להתפלל במניין רק 5
אנשים במקום אחד שזה אומר שאין מניין,
חתונות לדחות שגם שם יש צורך במניין .ויש
משטרה אכזרית ביותר שמשליטה כביכול סדר
בצורה אלימה ביותר וזה לא רק במדינת ישראל,
אלא בכל העולם .וזה ברור שיש תאום בין כל
המדינות ושהכל מתוכנן ומתואם בין המדינות.
הרופאים שלהם מדווחים כל יום כמה שהמצב
יותר ויותר גרוע .ובכלל אפילו אלה שקיבלו את
החיסון אומרים להם שזה כנראה לא מספיק
ואולי יצטרכו לחסן כל שנה ושנה ,או כל כמה
חודשים וגם נוצרו זנים נוספים ומוטציות חדשות
כביכול שעושים את המצב הרבה יותר מסוכן ולכן
יש והרבה יותר מקרי מוות בנוסף לכל הבלגן
הזה .בהתחלה היה ידוע שהרבה אנשים מתו
בבתי חולים גם בארץ וגם בחו"ל מהזנחה מכוונת
ולא מהמחלה .ולא מחוסר כח אדם.
תתבוננו ותבינו שיותר ויותר סוגרים אותנו,
שזה גורם לבעיות קשות כלכליות במיוחד
למשפחות מרובות ילדים .וזה מוריד בגדול את
הטעם של החיים להרבה אנשים .אתם רואים
ברור שהרשעים משתדלים גם לגמור את היופי
של היהדות ,של התורה ,של המצוות .לכן
ממציאים חוקים שאסור למשפחות להיות אחד
עם השני בחגים ולהתפלל בצורה נורמאלית וכו'.
שיהיה ברור לכולם שהקב"ה הוא כל יכול!!!
ואפילו שהרבה אנשים יודעים ,רופאים וכו'
שהמגפה הזאת עשויה על ידי בני אדם ,רשעים,
חייבים לדעת שהקב"ה נתן להם רשות ויכולת
להצליח בזה .ולמה?
כי לנו עם ישראל ,יש לנו מחלה רוחנית וזה
מחליש אותנו מאוד .החילוניים ברור ,שסובלים
מזה קשה ,אבל גם החרדים סובלים מזה .כי
אנחנו הלכנו יותר ויותר לכיוון עגל הזהב ,לכיוון
הגשמיות ,לכיוון השקר הגמור.
מאדם וחוה ומאז אבותינו ואימותינו אנחנו
מתדרדרים .נכון עלִינו לזמן קצר כשקיבלנו את
התורה בהר סיני ,כאשר ה' הרים את ההר
כגיגית מעל כולם ואמרנו אמרו "נעשה ונשמע" וזו
הייתה הבטחה מצד עם ישראל.
אבל ברוב ההיסטוריה שלנו אנו שכחנו את
מעמד הר סיני ובכל דור ודור צריך לחדש שוב

ולהגיד שנעשה ונשמע עם כל הלב ,עם כל
המהות ,עם כל הנשמה .ולחיות לפי זה בצניעות,
בפשטות ,באהבת ה' קודם כל .בבית של תורה,
מצוות ,מעשים טובים וחסד .ואנו חייבים אהבת
ישראל שזה לא פחות מאהבת ה' .אבל עם
ישראל ,בלי המצוות כמו שצריך זה לא עובד ,בלי
לרצות להיות נאמנים לגמרי להקב"ה לא נצא
מהמצב הזה של היום  -בחיים.
המגפה כנראה שהסינים יצרו ,אבל זה לא
הסינים שהכניסו את זה לראשם לעשות את זה.
הקב"ה הכניס להם בראש וזה לא משהו שחיסון
יכול לעצור .הפוך ,מה שבני אדם הרשעים האלה
מייצרים בשביל רפואה זה רק בשביל לדלל את
אוכלוסיית העולם ,ואת מי שהם לא מצליחים
להרוג ונשארים שיהיו עבדים שלהם.
מי שחושב שהרופאים והרופאות שממליצים
לקבל חיסון זה מאהבת האנושות ומדאגה לבני
אדם זה שקר ענק !!! זה מסוכן ביותר.
והיהודים שמאמינים להם הם בסכנה במיוחד,
כי כל אחד מאתנו עכשיו – במבחן! אם הם עם
הרשעים ומוכנים למכור את הנשמה שלהם לשטן
או לא .אם הם מאמינים לגויים ,לעמלקים ולערב
רב – אז צריך לבכות עליהם בהרבה דמעות
ולנסות להחזירם לאמת.
אבל הרבה יהודים לא יקשיבו ולא מקשיבים
כבר ,לא לאנשים ולא לרופאים שמבינים את
האמת ושמדברים נגד החיסונים ,לכאלה שהם
יודעים ברור עם הידע שלהם ברפואה שזה ממש
יכול להביא דברים קשים ביותר ואפילו למוות.
עם ישראל – הקב"ה הביא את המגפה דרך
הרשעים .הרשעים שולטים עכשיו כביכול בכל
העולם .למעשה כמעט כל מלחמה מאז מלחמת
העולם השניה ואפילו מאז מלחמת העולם
הראשונה היו עשויות ע"י אותם הרשעים ,הם
אנשים עשירים ביותר ורשעים עם שגעון וטרוף
ועם רצון לשלוט על כל העולם.
עם ישראל – אם אתם רוצים לשרוד ,יש רק
דרך אחת והיא – לחזור להקב"ה .לא להאמין
לכל מיני רופאים שלא מאמינים בה' .רק אלו
שיודעים את האמת ,שכל הקורונה הזו נוצרה
מהעברות הגדולות שלנו שאספנו מדור לדור מאז
אדם הראשון.
יש יהודים ששומעים בקווי טלפון ,ברדיו,
בתקשורת את החדשות מאנשים כמו פרופסורים
רופאים וכו' שמבינים ויודעים את האמת על
המצב .אבל זה לא מספיק בשביל לנתק או
להתנתק מהעולם הזה מהשקר ולבוא לאמת.
אפילו אלה שיודעים את האמת וגם אנו צריכים
לנתק ולהתנתק מהשקר לגמרי.
עם ישראל – אם אתם רוצים לחיות אתם
צריכים לעשות אך ורק מה שהקב"ה אומר ודורש
מאתנו ולא לשים לב לחוקים והתרופות
שהרשעים ממציאים כדי להפוך אותנו לעבדים.
רק מי שמאמין בה' באמת יכול להיות בן אדם
חופשי ,בלי "בוסים" רשעים על הראש .רק מי
שהוא יודע שאין עוד מלבדו ושהקב"ה הוא כל
יכול ואין מגפה או מלחמה או שום דבר בעולם
הזה שה' לא עשה .ה' עושה את כל מה שקורה
בעולם ואפילו שזה נראה קשה – זה לטובתנו .כל
זמן שאנו נהיה עם ה' הוא יהיה אתנו.
כל היהודים בחו"ל – בסופו של דבר אתם
צריכים להגיע לארץ .עדיף להגיע כמה שיותר
מהר ,אבל זה קשה להגיע לפה עכשיו ,אבל מי
שרוצה בכל ליבו ומהותו להגיע לארץ – יכול ,אם
הוא מתפלל חזק מספיק ומשתדל עם כל כוחו.
עמ"י ,יהיו קורבנות ,אם הם היו עובדי ה'
והשתדלו תמיד להיות נאמנים להקב"ה ותורתו
והייתה להם רחמנות ואהבה ליהודים אחרים אז
הם ילכו לגן עדן וימתינו שם עד תחיית המתים.
אני יודע שאתם רוצים לשמוע משהו יותר קל,
איך לעשות שהכל יהיה פשוט יותר קל .אבל זה
לא יהיה פשוט וזה לא יהיה קל .אולי הכי קל זה
יהיה לאלה שיגיעו לג"ע וימתינו לתחיית המתים.
עם ישראל – זה כל כך פשוט וגם לא כל כך
פשוט .המפתח או הנוסחה להציל את עצמנו זה
לא להיכנס לבהלה ולא להאמין אפילו במילה
אחת של רשעים ,בין אם הם צוות רפואי או
פרופסורים וכו'.
והעיקר לא לוותר אפילו בסנטימטר אחד על
היהדות ,על תורתנו ,על המצוות ,על אהבת ה',
על החגים ,על אהבת ישראל ,לא להפסיק

לעשות מצוות.
לא לשכוח ,שללכת עם הגויים ועם היהודים
שהולכים יחד עם הגויים – זה לא יכול להביא
לגאולה זה יביא רק למוות נצחי!
כולנו יודעים שאנו מגיעים לעולם הזה לזמן
קצר ,אפילו אם זה  120שנה – זה קצר וזה נגמר
באיזה שלב .העולם הזה קיים  5781שנים והולך
להיגמר בעתיד הלא רחוק .המשיח כבר פה.
והכל ישתנה ,הכל כבר השתנה ,חוץ מדבר אחד
– הקב"ה שהוא כל יכול ותורתו ,ורק הקב"ה יכול
להצילנו .ואסור להיכנס לבהלה .אם אנחנו
מאמינים באמת אז אנו יודעים שהקב"ה הוא חי
וקיים לנצח נצחים .ואם אנו איתו לגמרי – יהיה
לנו נצח נצחים.

יש דבר אחד שממש שובר לי את הלב
תקשור ראשון בחיי חנה בת שבע ,בחורה פגועת
מח .ט"ו בשבט ,התשפ"א 28/1/2021
אני כל כך רוצה לדבר ,כי יש לי כל כך הרבה
מה להגיד ,מאז שאני ילדה אני יודעת שיש לי מה
להגיד ,מה להביא לעולם .אבל עכשיו אני יודעת
ואני מאוד שמחה לעשות את זה .מאז שהייתי
ילדה רציתי להגיד המון דברים ,אבל לא ידעתי
איך .היו לי כל מיני חוויות וכל מיני רגשות ,דעות
על בני אדם ,על התנהגותם וזה עשה אותי
עצובה ,והרבה פעמים לא הייתי שמחה מזה,
אבל עכשיו שעברו כל כך הרבה שנים ויש
אפשרות לדבר בצורה חופשית דרך התקשור ,יש
לי הרבה דברים להגיד על העולם כמו שהוא.
אנו החרדים יש לנו הרבה עברות .חלק
מהעברות שלנו הם כמו של הגויים ,כמו של
החילוניים .וודאי אנו עושים את זה בהסתר,
שהקהילה לא תדע .אבל יש לנו גם עברות שאנו
אפילו לא יודעים שזה עברות וזה הכי קשה.
ובגלל עברות כמו של הגויים והחילוניים שאנו
עושים – אנו סובלים הרבה .וגם זה מקלקל את
ילדינו ,אפילו שהם לבושים כמו ילדים חרדים וגם
אנחנו נשים וגברים לבושים כחרדים – זה רק
לבכות ,כי זה אסור.
ואנו לא יודעים או לא מבינים מה זו פריצות
ומה זו לא פריצות .יש ברוך ה' קבוצה חזקה שכן
מנסים לשנות את הצניעות של היהודים החרדים,
שהנשים תהיינה הרבה יותר צנועות .ויש גברים
שמשתדלים ברוך ה' לשמור על העיניים כשהם
ברחוב .ורוב הבעיות של הקהילות החרדיות זה
שהרבה מאוד אנשים לא רוצים להיות כמו פעם.
ואפילו שיש כאלה שכן רוצים ,עדיין יש ירידה
גדולה בצניעות .יש הרבה משפחות מרובות
ילדים אפילו  18אפילו  20או  21מאותה אשה,
אבל את העיקר הם לא תמיד תופסים והם לא
מרגישים איפה הם סוטים מהדרך של הקב"ה
ולכן אנו סובלים מאוד.
יש דבר אחד שממש שובר לי את הלב וזה
השנאה של האשכנזים נגד הספרדים בעיקר
והפוך .ובכלל יש שנאה בין עדה לעדה וזה לא
מה שהקב"ה רוצה .זה שובר לי את הלב זה
שאנו כל כך מעטים ויש לנו שנאה אחד לשני בלי
סיבה .אפילו אם יש פה ושם איזה יהודי שלא
מתנהג בסדר או מתפלל אחרת מאתנו או ילד
שצריך עזרה בביה"ס והוא אשכנזי או ספרדי ,מה
זה משנה הרי הוא יהודי.
ויש ספרדים שמאז שהגיעו עם העליות
הראשונות של הספרדים שחזרו לירושלים,
הספרדים האלו היו האליטה והאשכנזים היו
המסכנים .הספרדים לא רצו להתחתן איתם ,כי
האשכנזים היו פשוטים והספרדים היו תלמידי
חכמים מאוד גדולים והם לא רצו בשום פנים
ואופן להתחתן עם האשכנזים הלא מלומדים.
באיזה שלב זה השתנה ,כשאשכנזים התחילו
להגיע מאירופה וממקומות אחרים שהיו שם
ישיבות גדולות וטובות ,שרצו גם לגור בארץ
ישראל ,אז התחילו בעיות בכיוון השני
שהאשכנזים הרגישו שהם על הגובה והתחילו
לזלזל בספרדים.
ומאחר שהציונים בן גוריון וכל כנופייתו היו
שליחים להקים את מדינת ישראל ,אז לא רק
שהם הסתכלו עם האף מלמעלה על העולים
מתימן ,ממרוקו וכו' כעל פרימיטיביים ולא כעל
האחים שלהם אז לא רק זה אלא במקום לעזור
להם ללמוד תורה ולהגיע לרמה גבוהה ביותר,

במקום לחבק אותם ולהגיד להם "ברוכים
הבאים"  -הם הורידו אותם .ומי הוריד אותם
במיוחד? הציונים האשכנזים .ומי גנב להם את
התינוקות בעיקר לתימנים ולמרוקאים? שוב זו
אותה אליטה כביכול של בן גוריון וכל כנופייתו
האשכנזים החילוניים .בלי מצפון הכי מינימאלי
ובדם קר פשוט לקחו את התינוקות מהאימהות
בלי רחמנות ואמרו שהם מתו ,אבל הם לא מתו.
וזה מזכיר לי מה שקורה היום .שממשיכים
בחוסר מצפון ולב שאין להם כבר שום בעיה
להיות כאלה .ולעשות את מה שעושים היום עם
החיסונים המסוכנים של הקורונה ומשקרים שאין
בזה שום חשש או בעיה – שזה שקר גמור כמו
אותו שקר – שילדי תימן מתו ...והם אלה אותם
רשעים שעושים את מה שעושים היום בלי לב.
וכמו שאז יכלו להגיע לרשעות כזו ועדיין אף
אחד מרשעים אלה לא קיבל עונש .תבינו שזה
יכול לקרות שוב וזה קורה .ושוב עם ישראל נמצא
כיום במצב של אחד נגד השני.
יש כאלה בין החרדים שהולכים עם הרשעים
שהם אלו שרוצים לגמור אותנו עם הקורונה
והחיסונים .יש צד שני שיש בו לא רק את
החילונים אלא יש גם חרדים שיודעים שרוצים
להרוג כל יהודי שאפשר עם המגפה הזאת.
ושותקים .ה' ישמור אותנו ויבריא אותנו!
ברור שה' שלח את הקורונה דרך רשעים כדי
לעשות בירור  -מי עם האמת ומי עם השקר,
מי עם הקב"ה ומי עם השקרנים שבין הגויים
והיהודים שירדו מהדרך.
עכשיו יש גם בין האשכנזים וגם בין הספרדים
שמרגישים איום לא רק על האשכנזים או
הספרדים ,אלא על כל עם ישראל.
וסוף סוף הקב"ה רוצה שעם ישראל יתאחד
וברגע שזה יקרה – ה' יהיה איתנו ,כי הוא רוצה
עם אחד עם הקב"ה ולא כל מיני קבוצות
ששונאות אחד את השני ,אי אפשר להיות נאמן
להקב"ה בצורה כזאת.
עם ישראל – אני לא כלום ,אבל כיהודיה ,בתור
יהודיה שאוהבת את הקב"ה מאוד ורוצה
שנתאחד כעם אחד נגד הרשעות שבעולם הזה.
נגד עובדי עבודה זרה שמכוונים את רוב
אוכלוסייה של העולם שאין להם שכל ,שחסר
להם שכל ,עד כדי כך שהם יכולים לסובב אותם
ולגרום להם לחסן את עצמם עם חיסון שהוא
מסוכן ביותר וכבר הרג הרבה אנשים .וכל זה
הוא פרי מחשבה של אנשים עקומים שרוצים
להשתלט על העולם .אותם אנשים ,אותו סוג של
אנשים שהם מאותן המשפחות שהכניסו את
היטלר לשלטון ועכשיו הם רוצים לגמור את מה
שהיטלר לא הצליח לעשות .וזה להשתלט על כל
העולם וחס ושלום ,לגמור את כל היהודים וכל
זכר של יהדות.
אם יכולתי לעמוד לפני קהל ולצעוק :הייתי
עומדת וצועקת" :עם ישראל – בואו נתאחד,
קודם כל עם הקב"ה וגם יחד אחד עם השני וזה
מה שה' רוצה יותר מכל דבר ,שנהיה עם אחד
בלב אחד ושרק רוצים לעשות – רק את רצון ה' –
אין עוד מלבדו!

כשהמשיח יתגלה
בן גולדן  -יא' שבט תשפ''א
היום יום ראשון .והיה זמן מאוד מאוד קשה
בסוף השבוע .הייתה אלימות בבני ברק בצורה
בלתי נסבלת .ברור שאנחנו בזמן של הגאולה
השלמה ,אבל זה תהליך .והתהליך הוא להגיע
למצב שעם ישראל יעשה תשובה .אבל אנו לא
עושים תשובה רק בשביל הדור הזה ,אנו עושים
תשובה בשביל כל הדורות .אנחנו ָעם כל כך
קטן לעומת כל העמיםָ .עם שעלה פעמים רבות
לגובה רוחני שקשה אפילו לתאר וגם נפל כל כך
נמוך שאין חשק לתאר את זה.
עכשיו הגענו – עם ישראל – לדרגה הכי נמוכה
שאפשר להגיע ולשרוד .מעכשיו אנו חייבים
לעלות .חייבים לעשות תשובה ולהבין איפה אנו
לא בסדר? ולמה אנו לא בסדר?
עמ"י ,אנו הדור שצריך לתקן את הכל .בינתיים
אני לא רואה שאנו עמ"י מבינים מספיק טוב
בכלל למה אנו לא בסדר? בתור חרדים אנו
יכולים להצביע על החילונים שלא שומרים מצוות
ומתנהגים כמו גויים .אבל אנו החרדים מתפללים
שלוש פעמים ביום ,שולחים את ילדינו לחדרים

כשרים למהדרין ,בונים סוכה בסוכות ,מתפללים
בבתי כנסת בכל החגים ,משתדלים לעשות את
כל המצוות ,אז למה אנו הדור הכי נמוך? הרי מי
שגר בארץ גם נלחם פיזית נגד הרשעים
ששונאים את הדת .היהודים בחו"ל משתדלים
לטוס הרבה לא"י להתפלל במקומות הקדושים,
נותנים כסף לצדקה ,שולחים את הבנים והבנות
שלנו לפני שמתחתנים ללמוד בסמינרים וישיבות
בארץ הקודש ,אז למה אנחנו לא בסדר?
נכון שאנו עם קטן יחסית במספר ואם סופרים
רק את החרדים אז אנו עוד יותר מעטים – אז
מה לא בסדר? אנו עושים כל מה שאפשר אז
למה אנו סובלים כל כך עכשיו במיוחד בא"י?
התשובה היא :שיש הרבה דברים לא בסדר
בקהילות שלנו .וגם יש דברים חשובים שאנחנו
לא בסדר ,אז לכן העולם נשאר בלי תקווה ,כי אנו
החרדים ,שאנו למעשה מספר קטן של היהודים
בעולם ,מספר מאוד קטן ביחס לאוכלוסיית
העולם ואפילו כעם אנו קבוצה קטנה יחסית של
יהודים בעולם – אז אם אנחנו לא נחזור בתשובה
באמת פשוט אין תקווה בכלל לעולם הזה שקיים,
אין תקווה בכלל שימשיך להיות.
התשובה לכל זה :התקווה היחידה לכל המצב
הקשה בעולם הם היהודים שבכל אופן שומרים
את המצוות כמו שה' רוצה ,מגדלים את ילדיהם
כמו שה' רוצה וה' יציל אותם והעולם של העתיד
יהיה בנוי על המעטים שישארו באמת נאמנים
להקב"ה לגמרי.
עם ישראל נכון לעכשיו אפשר להציל את כל
עם ישראל ,אבל אנו בשביל זה נצטרך לשנות
את עצמנו ולהוציא מחיינו כל השקר של העולם
הזה .שבגלל החיים הטובים כביכול מאז מלחמת
העולם ה 2-זו הייתה טרגדיה ענקית שהיתה
צריך ללמדנו שמי שמתרחק מהתורה מהקב"ה
– סובל מזה מאוד .במיוחד יהודים שה' נתן להם
את הצדיקים הכי גדולים ,הכי מיוחדים.
כל ההיסטוריה של הגלות באירופה ,מאות
שנים היהודים פרחו עם הצדיקים הגדולים
שהקב"ה נתן להם ,אבל ברגע שפתחו את
הגטאות ונתנו ליהודים להסתובב ולגור עם
הגויים ,היהודים התחילו להתדרדר עד שבשנת
 1939רוב היהודים באירופה היו מחללי שבת וה'
הציל אותם בזה שהביא את הנאצים להזכיר
להם בצורה קשה ביותר מה הם צריכים לשלם
כדי להיות יהודי אמיתי .אבל ה' ריחם מאוד על
עמ"י וכל יהודי שהלך למוות עם "שמע ישראל"
על השפתיים הלך ישר לגן עדן.
עכשיו אתם בטח לא מבינים איזה חסד זה היה
לעמ"י שבאירופה? ד' הציל אותם ,אבל זה לא
נראה כאילו שה' הציל אותם ,רק מי שמאמין
מבין שה' הציל אותם .קשה להאמין איך זה היה
חסד לעמ"י? גברים נשים וילדים נלקחו למות
בצורה כל כך אכזרית וגם לחיות מי שעוד חי
בצורה אכזרית מתחת לשלטון של נאצים.
והתשובה היא :שהשם ברא את העולם הזה
בשביל היהודים .מאדם וחוה עד האבות ,יציאת
מצרים ,בתי המקדש הראשון והשני והגלות
שכוללת את מדינת ישראל – היהודים סבלו .הם
עלו לרמות גבוהות ענקיות רוחניות ונפלו מאוד
נמוך .ועכשיו אנו ברמה הכי נמוכה ועוד פעם
העולם נגדנו.
וכל העולם סובל עכשיו – לא רק אנחנו .וזה
הסוף – הסוף של העולם כמו שהכרנו אותו
מאדם וחוה עד היום הזה .אנחנו ממש בשלבים
אחרונים עד הגאולה השלמה .אבל זה תלוי בנו -
אם נזכה או לא נזכה ,ח"ו.
משיח כבר פה .אבל זו גם תהיה מלחמה אם
נקבל אותו או נדחה אותו ,חס ושלום .כי אנו
מבולבלים .יש לנו כל מיני חשבונות ויכול להיות
שלא נקבל אותו ,חס ושלום .כי הוא לא בדיוק
מהחסידות שאנו רוצים שיהיה ,הלבוש שלו או
סגנון תפילתו או לא משנה מה ,לא כמו שלנו .אנו
מבולבלים ויכול להיות חס ושלום שנדחה אותו.
אבל עמ"י – עם כל תפילותינו ועם כל בתי
הכנסת שלנו ,עם כל הרגשות שלנו כי אנו
הטובים של הטובים בעולם הזה – זה לא נכון!
יש בינינו שנאת חינם בצורה מכוערת ביותר ויש
יהודים שנותנים הרבה כסף לצדקה אבל דרך
חייהם הרבה פעמים לא מתאימה לחרדי .יש לנו
חסידויות ,קבוצות קבוצות ,יש לנו ליטאים ,יש לנו
ספרדים ואשכנזים – כל אחד חושב שהוא הכי

טוב .כל קבוצה חושבת שהיא הכי טובה.
אבל עמ"י – יש כל כך הרבה שנאת חינם בינינו
שרק זה יכול להפיל אותנו .לא רק אנו בדור הזה
סובלים מזה ,אבל זה הכי גרוע עכשיו.
מספרים על עיירה באירופה שהייתה שם
מחלוקת נוראית בין יהודים חרדים .כל העיירה
הייתה של יהודים שהלכו אחד נגד השני .הייתה
מחלוקת איומה ונוראה .ביום שהנאצים באו
לקחת אותם לאושוויץ – הם עדיין רבו אחד עם
השני בדרך לרכבות .וזה המצב של היום .וחוץ
מהמחלוקות ואפילו בין חרדים לחרדים ,יש גם
את עגל הזהב שמושך אותם ,לחוסר צניעות
ולדברים הרבה יותר גרועים בגלל החוסר
צניעות .שכחנו שהדבר הכי חשוב בעולם הזה –
זה הקב"ה ותורתו.
הרבה אנשים אפילו שנותנים צדקה וכאילו הם
הכי טובים וכשמסתכלים פנימה לתוך בתיהם
רואים שהם למעשה ירדו מהדרך והולכים לכיוון
מצרים ,עגל הזהב וכו' .יש סיפורים אצל החרדים
לא מעטים בעברות כאלה בקדושה.
עמ"י – ה' ברא אותנו להיות העם שלו המיוחד.
הסתכלו על העולם עכשיו – תראו מה שקורה –
כל הארצות הגדולות החשובות שכל כך הרבה
חרדים וגם סתם יהודים גרים שם .יש הרבה
שאוהבים לצאת מא"י ,לטוס לניו-יורק אפילו היו
נוסעים לדיסנילנד ,לכל המקומות הלא רצויים.
הייתה תקופה שהיו טסים ללונדון מהארץ בשביל
לתפוס את המכירות של בגדים וכו' בסוף העונה
– וזה מוגזם ,זה טירוף .יש הרבה שנוסעים
לקברי צדיקים וזה טוב ,אבל לא תמיד טסים
בגלל זה ,יש פשוט שאוהבים לטוס .קבוצות
גדולות של יהודים טסים לחו"ל לאירופה להתפלל
ליד קברי צדיקים ולא תמיד לשם שמים ,פשוט
אוהבים לטוס .יש סיבה לטוס .לא כולם כמובן.
עמ"י – כל יהודי ויהודיה ,כל ילד וכל ילדה –
צריכים לשבת ולחשוב  -מי אנו ומה אנו רוצים
מהחיים ,הרי הבן אדם חי עד גיל  70פלוס ,מה
קורה אחרי זה?
וה' שלח לנו עכשיו מצב שכאילו נפל עלינו
באופן פתאומי ,אבל זה לא פתאומי ,כי הרשעים
מתכננים את זה הרבה מאוד שנים ,זה רק כאילו
באופן פתאומי כי לא שמנו לב מה הם עושים,
איך הם מסובבים אותנו ומלמדים אותנו ,אפילו
החרדים ,לטעום את הטעם הטרף אבל הטעים
של עגל הזהב ,שמושך אותנו לדיסנילנד או
למקומות אחרים וכל מיני אפשרויות לטוס ,הכל
בהכשר ,לטוס או להפליג באוניה או כשאין חשק
להכין ארוחת ערב אז יוצאים למסעדה כשרה.
השאלה :מה לא בסדר עם זה? כי זה לא שייך
ליהדות ,זה לא שייך לתורה.
המקום הכי חשוב של יהודי אמיתי – זה
הבית שלו של אשתו ושל ילדיו ולא צריכים
לעזוב את הבית כל כך הרבה ,כי זה הבית
המקדש הפרטי של כל יהודי ויהודיה.
הרבה נשים לבושות עם פאות שוודאי וודאי
נראה כמו שיער טבעי ארוך ומסודר יפה וצבועות
עיניים וזה אסור ,אולי הן הולכות עם שרוול ארוך
אבל בדיוק מתחת למרפק ,חצאיות במצב הטוב
אולי ארוכות אבל צמודות מושכות עיניי גברים
שפקוחות לראות את זה ,וזה ידוע שבדורנו
הגברים לא כ"כ חזקים בשמירת העיניים ובכלל
הדור מאוד נמוך בקדושה וזה גרוע מאוד .אם לא
נשתנה ח"ו ,אם לא נבדוק את עצמנו ונתפוס
איפה אנו לא בסדר ונתחיל לעבוד על עצמנו אז
לא נגיע ח"ו לגאולה והיא מאוד קרובה.
אני יודע שאתם רוצים לשמוע מילים יותר
יפות ,יותר מבינות את המצב שלכם ,כמו שאתם
רואים את זה .אבל אני רק יכול להגיד רק את
האמת והאמת היא שאם לא נשתנה מהר ונבין
מה לא בסדר ,ולא רק אנו אשמים בזה ,גם
הגדולים צריכים לכוון אותנו לזה ,קודם כל
לאחדות .צריכים אחדות בעמ"י.
אין אשכנזים וספרדים  -יש עם ישראל.
אין חסידים וליטאים  -יש עם ישראל.
מי שלא יכול להאמין בזה הוא לא יכול לקבל
את משיח צדקנו – כי המשיח יהיה יהודי אחד
ובתוכו יהיה הכל ,הכל .מי שצריך להיות משיח
הוא יכלול כל התכונות :אשכנזי ,ספרדי ,חסידי,
ליטאי – הוא יהיה נציג של כולם ,הוא יכלול את
כולם .כלפי שמיים הוא הצינור שלנו להקב"ה,
הוא נציגנו להקב"ה ,הוא משיח בן דוד .דוד

המלך הוא היה מלך של כל עמ"י וכשניסו
להילחם נגדו בסופו של דבר הוא ניצח ,כי הוא
המלך .כשהמשיח יתגלה – הוא יהיה ה ֶר ֶבה ,הוא
יהיה הרב של כל עמ"י .נצטרך אחדות לגמרי בלי
שנאה אחד לשני ,קבוצה אחת נגד השניה ,כולנו
נצטרך להיות כפופים למשיח כולל גדולי הדור,
הרבס ,רבנים ,אדמו"רים וכו' .איך נעשה את זה?
זה יקח כח רוחני ,כח רוחני מאוד חזק להבין את
זה ,לקבל את זה ולעשות את זה.
זה המבחן הכי גדול .יש יהודים אפילו חרדים
שעם הכל הם ילכו ,הם ייעלמו ,כי לא היו מוכנים
לקבל את מלך המשיח .בגלל ההרגשה של
שנאה ,קנאה ,הרגשה שהם מחליטים ,הם
הצודקים ,הם יודעים את הדרך לה' ,אבל אלה
שיעשו תשובה ויורידו את הראש והגאווה ,ייתנו
לעצמם לקבל את משיח צדקנו באהבה וברצון
ואלו לא משנה כמה שיישארו עם מלך המשיח,
יקבלו אותו כמלך המשיח ויורידו את האגו שלהם
ויזרקו את האגו שלהם לפח ויהיו כפופים לגמרי
להקב"ה והשליח שלו – הם יהיו הגרעין לעולם
הבא ,לעולם שכולו טוב ונעלה ונעלה – נגיע
לבית המקדש וכשנצא משם נרגיש כמה שאנחנו
כבר חלק של הקב"ה.
יותר אני לא יכול להגיד ,רק הסתכלו טוב מה
שקורה בעולם ותראו את התוהו ובוהו שקיים
ותדעו שהעולם לא יחזור למה שהיה ואם לא
נעשה תשובה מלאה עכשיו – אז אין עתיד
בשביל יהודים כאלה .מי שעם ה' לגמרי ,בלי אגו,
בלי דרישות – ה' יהיה איתו ויציל אותו.
אחרי כל כך הרבה שנים מאדם הראשון עד
היום שהנשמות באות לעולם הזה וחוזרות לעולם
הבא שוב ושוב עד היום הזה ,אז עכשיו אנו
יכולים לקבל נצח נצחים ,זה לא קל ,זה יהיה
קשה מאוד ,אבל אנו צריכים לעבוד על עצמנו ולא
לשכוח יש א-ל אחד ומשיח אחד .אנו צריכים
להיות עם הקב"ה ועם מי שהוא שולח לנו להציל
אותנו .בנימין גולדן התחיל לבכות – ...סוף.

יהיו לנו חמשה עשר ימי חושך

בן גולדן כ"ב שבט תשפ''א 4/2/2021
אני רוצה להגיד לעם ישראל בארץ ישראל
ולעם ישראל בכל הגלות ,שהצרות רק מתחילות,
העולם לא יחזור למה שהיה .אבל מי שיהיה עם
הקב"ה ועם משיחו שקיים כבר בעולמנו ,לא
יצטרך לדאוג.
השקר פשוט חוגג .רוב אנשים לא יכולים
להבדיל בין האמת ובין השקר .זה משהו שמיימי,
מה שאנחנו עוברים ומה שעוד מעט יקרה .כל
הרשעות שתשתלט על העולם – פשוט תיעלם,
עדיין לא מיד ,אבל לא עוד הרבה זמן ,אבל עוד
לא הרבה זמן.
המלחמה שעומדת להיות תהיה מאוד
מכוערת .אבל זה גם עוד לא יספיק  -כדי להחזיר
את עם ישראל בתשובה .וכל זה יקח זמן ,כל מה
שהולך להיות ,פשוט יקח זמן ,אבל לא הרבה
זמן ,זה יהיה משהו שכל כך קשה להאמין שיהיה
כזה נזק עצום לכדור הארץ וזה יבלבל הרבה
אנשים .אבל ה' יוציא אותנו מהגלות הזאת ,כמו
שהוא הוציא אותנו ממצרים.
אני חושב שאני לא רוצה לדבר על הרס אבל
יהיה הרס נוראי אך לא בירושלים .רוב אוכלוסיית
העולם תיהרג .הגויים ודאי והיהודים שבחו"ל
יסבלו מאוד ,אבל לא כולם ,והם יגיעו לארץ על
כנפי נשרים – אני לא יודע בדיוק מה זה אומר,
אם זה באמת נשרים או אולי זה תיאור למטוס או
לענני כבוד.
ובסוף כל התקופה הזאת יהיו לנו חמשה עשר
ימי חושך .ספר הזוהר ,שמות פרק ב' ק"ד "כדין
יתחשך כל עלמא חמש עשרה יומין ,וסגיאין מעמא
דישראל יהון מתין בההוא חשוכא ,ועל דא כתיב
)ישעיה ס ב( כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל
לאומים ":וכדור הארץ לא יראה כמו פעם .חלק
גדול יהיה מתחת לפני המים .הרבה מקומות
בעולם יהיו מתחת לפני המים ,כולל נתחים
גדולים של ארה"ב .יהיה מאוד קשה .יהיה מאוד,
מאוד קשה.
אבל משם מבית המקדש נעלה לעולם שכולו
טוב .עם ישראל – אין לעם ישראל מה לדאוג .מי
שעם הקב"ה – הקב"ה יהיה איתו ,מי שלא עם
הקב"ה עכשיו אבל בהמשך יחזור בתשובה גם
לא יהיה לו מה לדאוג רק יהיה לו קשה ומפחיד.
בהתחלה ערים גדולות יעלמו וזה יהיה מפחיד

מאוד ,יתכן ולא יהיה לנו חשמל ,לא יודע ,100%
אבל מאוד מתקבל על הדעת .אבל בסוף נשמח
מאוד ,תהיה שמחה רבה ,מאוד גדולה .זהו .ד'
יעזור לנו.
לפעמים אני רוצה לבכות על זה ,אבל אני יודע
שבסופו של דבר  -ה' לא יפסיד ולא יוותר על אף
נשמה יהודית אחת או יהודי אחד .מי שהיה בהר
סיני ואמר נעשה ונשמע – ישרוד .למעשה מי
שהיה בהר סיני יצליח גם הפעם לשרוד בע"ה.
ואנו נעלה ונעלה ונעלה אחרי זה .אני לא יודע
איך לתאר את זה .ואנו נשכח מהעולם הכל כך
נורא שקיים עכשיו ,כל כך מלא רשעות ,כל כך
מלא קנאה ,כל כך מלא רצח בדם קר ,משהו
נורא – זה יעלם כמו שזה הגיע – זה יעלם ואנו
נהיה עם הקב"ה.
זהו זה .השם יעזור לנו ,זהו זה .ה' יעזור לנו.
צריכים להתפלל .חייבים להתפלל לה' כי אם לא
 אז אוי ואבוי ואני לא אומר לכם את זה כדילהפחיד אתכם ,אני אומר לכם את זה כדי
שתעשו תשובה .השם יעזור לנו וזהו.

החיסונים האלה הם רק שלב במלחמה
נגד היהדות ,להשלים מה שהיטלר לא
הצליח לעשות.
דניאל ,כ"ה שבט ,תשפ"א 7/2/2020
ש .ראיתי פרסום היום שבאיזה בסיס בצבא
היתה התפרצות של קורונה  110חיילים ,וזה
אחרי שהם קבלו בבסיס שם את הזריקה
הראשונה .מה אתה אומר?
ת .שזה הרבה יותר מזה .זה לא יכול להיות שרק
 110קבלו ,כל אחד שמקבל את הזריקה יכול
להיות שיקבל משהו ,איזה סימנים .יש כאלה ש
יקבלו את זה יותר מאוחר ,הבעיה אבא שזה
כמעט בלתי אפשרי לצאת מזה נקי לגמרי.
רק מה ,הם לא נותנים לכולם את הזריקה,
לחלק הם נותנים כאילו )פלוצבו( ,כי הם לא
יכולים שיהיה מצב כשכולם יפלו פתאום ,כולם
יפלו ברחוב זה לא יתכן .יש כבר הרבה שהם
חולים בבית חולים מקורונה או משהו דומה
לקורונה מהחיסונים .הם לא מדברים ,הם
אומרים שיש קורונה אומרים שזה הרבה מהם
אלה שלקחו את החיסון ,ואלה עם הבעיה הכי
גדולה זה אלה שקבלו החיסון.
אז מה אני אגיד אבא ,אני מתפלל עליהם יום
ולילה .עם ישראל פשוט אני לא יודע איך סומכים
על אנשים שהם רוצים להרוס את מדינת ישראל,
הם רוצים להשתלט בלי רחמנות.
הם לא תופסים לא תופסים אבא ,פשוט לא
תופסים .אין מה לעשות ,אפשר רק להתפלל
שאנחנו נשתדל להיות כמו שה' רוצה ,לא לוותר
על היהדות בגלל הרשעים שהם נלחמים נגד עם
ישראל עם הקורונה ונגד האמונה שלנו בקב"ה.
אנחנו צריכים להיות חזקים מאד ,לא לתת
לרשעים להרחיק אותנו מהאמת .האמת היא שה'
הכל יכול ,ואם אנחנו רוצים להפסיק את
המגיפה הזאת כדאי לנו מאד לעשות תשובה.
יש לנו בעיה קשה ,אני חושב אבא כל הזמן
איך משיח יגיע ויארגן את כל הקבוצות עם כל
הרבנים למיניהם? איך חסידים וליטאים ,יש
ספרדים ויש ספרדים שהם ליטאים וספרדים
שהם חסידים ,ואיך כל אחד עם הרגש שלו ,כל
אחד יגיד ככה או ככה ,איך אנחנו נגיע מתחת
למלך המשיח? איך? זה פשוט יהיה נס גדול ,זה
לא יאומן המצב של עם ישראל .ודאי זה יהיה נס.
ועכשיו יש בעיה ,איך עמ"י הולך עם הרשעים?
אפילו אם לא היינו יודעים כל כך אם זה טוב או
לא טוב החיסון ,אבל איך אנחנו הולכים עם
אנשים שהם ידועים בתור רוצחים ,שידועים בתור
אנשים שמנסים כל מיני חיסונים ותרופות על
מסכנים באפריקה ,ולא אכפת להם אם נהיים
עקרים או מתים ,זה לא אכפת ,הם עשו את
הניסיונות שלהם על בני אדם ורצחו אותם.
איך אנחנו יכולים? יש אנשים חשובים רופאים
ידועים ,אנשים ממש על רמה בעניין של רפואה
רמה גבוהה שמתנגדים לזה ,שמתנגדים אפילו
שמכניסים את עצמם לסכנה .כי כל אלה
שמדברים על החיסון של הקורונה לפעמים
מדברים שטויות ,שאפילו ילד בכיתה א' יכול
להבין שזה שטויות.
יש קריינים ברדיו ובטמבלויזיה שאומרים
דברים שזה לא יכול להיות ,אין להם בושה .גם

אני לא מבין ,העולם השתגע .ברור לי במיוחד פה
פורסם בקו החשיפות -
במדינת ישראל וגם בארה"ב שזה בסך הכל
השתלטות .אם ניתן לרשעים להשתלט על מדינת פרטים מתוך מסמך מודלף של המועצה לביטחון
ישראל ,אוי ואבוי מה שיהיה פה .זה לא ענין של לאומי .להלן סיכום הישיבה מתאריך 24/2/2021
קורונה ,קורונה זה רק משהו שהמציאו בשביל
להשתלט על כולנו בשביל למחוק את הדת במידה והחשש הגדול מכל יתרחש ובקרב
היהודית ה' ישמור ,בשביל להרוג כמה יהודים מחוסני פייזר יתפתחו תופעות לוואי חמורות יש
שרק אפשר .וזה נשמע הרבה יותר מתאים למה לפעול כדלקמן:
שקורה עכשיו .רוב האנשים כבר תופסים כמה .1יש לאסוף מידע על מקרים ראשוניים של
שטויות מדברים ,כמה בלגן בלי הסבר יש .פשוט תופעת  , adeהמלווים בדלקת ראות חריפה ,זה
לבכות להתפלל שה' יציל אותנו ,ושסוף סוף צפוי להתרחש בחדש יולי .2021
נקבל את מלך המשיח שיהיה סוף לגלות הזאת.2 .במידה ויהיו מקרים רבים של תופעות לוואי
מדינת ישראל היא הדוגמא של גלות ,מה זה חמורות יש להמליץ לממשלה להעלים את המידע
גלות? ה' שלח אותנו מארץ ישראל מבית מהציבור על מנת שלא יווצר משבר אמון
המקדש מכל הדברים הכי חשובים שלנו .בממשלה ובעקבותיו כאוס חברתי והתדרדרות
התחלנו להסתובב בכל העולם ,אבל זה לא גמר המדינה לאנרכיה.
אותנו ,כל השנים האלה שהסתובבנו מארץ .3הממשלה תצא בהצהרה שיש מוטציה קטלנית
לארץ .חלק מהיהודים בארצות ערב ,חלק חדשה של קורונה שגורמת למקרים רבים של
באירופה וחלק בארה"ב וכו' וכו' באופן טבעי היינו דלקות ראות ותטיל את האשמה על הבלתי
מחוסנים כמקור המוטציה וההדבקה בוירוס.
צריכים להעלם ,אבל לא נעלמנו.
עכשיו הם מצאו דרך להשתלט עלינו ולהפוך .4על מנת שלא יהיה ניתן להשוות בין המחוסנים
אותנו או לגוים או למתים ה' ישמור .אבא זה לא שמפתחים תופעות לוואי חמורות ובין הבלתי
פשוט אבל זה מה שקורה ,אבל אנחנו עם ישראל מחוסנים שנראים בריאים יותר ובכך להפריך את
טענת הממשלה ,להאשמת הבלתי מחוסנים יש
והקב"ה לא ימחק אותנו.
אבל מי שלא מאמין לא יוכל להמשיך .באיזה "להעלים" את קבוצת הביקורת שהיא למעשה
שלב מי שלא רוצה להאמין לא יהיה ,כי הקב"ה הבלתי מחוסנים.
הוא הכל יכול .לא כל הראשי ממשלות ולא כל .5הממשלה תחוקק במהירות חוק שהבלתי
ראשי הצבאות ולא אף אחד ,יש רק הקב"ה מחוסנים יוכנסו לבידוד במכלאות שכבר הוכנו
שהוא שולט על כדור הארץ ועל כל המציאות ,על מבעוד מועד .לכלואים יזריקו חיסון פייזר ויוחזקו
בכלא עד שיפתחו תופעות לוואי.
מה שאנחנו רואים ומה שאנחנו לא רואים.
הם לא יצליחו .עם ישראל ישאר בארץ ישראל .6 ,מקרי מוות רבים מקרב המחוסנים בקצב של
הרשעים יעלמו ,ומי שלא רוצה להיות עם ה' לא  100ליום צפויים בחודש ספטמבר השנה ,הקצב
תהיה לו זכות קיום .אם יהודי נפטר זה לא אומר יעלה בשיעור של  100לחודש ובסוף שנת 2021
שאין לו זכות קיום ,אם הוא לא היה בסדר אולי ,צפויים למות  18000מחוסנים ,בעיקר מקרב
אבל כל יהודי אמיתי גם אם הוא נפטר הוא לא הקשישים ובעלי מחלות רקע.
נעלם ,הוא יחזור בתחיית המתים .אבל מי  .7במידה והמחוסנים לא יקבלו מנה נוספת של
שנלחם נגד הקב"ה ,לא יהיה לו עבר ,עתיד או חיסון כל חצי שנה למבוגר וכל שנה לצעיר הם
ימותו תוך שנה .כמו כן יש אפשרות שתתרחש
שום דבר ויעלם ,וזה העונש הכי גדול.
עם ישראל תחזרו לשפיות לאיזון שכלי ,תופעה של נרקומניזציה של חיסונים ואז יידרש
החיסונים האלה הם רק שלב במלחמה נגד לתת מנה נוספת של חיסון כל שלשה חדשים
היהדות ,להשלים מה שהיטלר לא הצליח למבוגר וכל חצי שנה לצעיר.
.8בשנת  2022צפוי המשך מקרי מוות של
לעשות.
אנחנו כמו הדור בזמן היטלר ,הגענו לשיא של המחוסנים כאוס ומשבר אמון של האזרחים
בממשלה ,עוני ופשע ברחובות .
גשמיות ,לשיא של התבוללות.
הרשעים כמו בן גוריון שהקימו את המדינה .9 ,במידה ומתנגדי החיסון יגלו התנגדות למעצר
הקימו את זה אך ורק כדי לעשות מדינה חילונית ,ויקימו מליציות יש להפעיל את כוחות האו"ם
ובסופו של דבר מדינה גויית .זו היתה המטרה פימה שכבר נמצאים בארץ באישור הממשלה
ולא כל כך הלך להם .יש להם בעיה עם החרדים נגד מתנגדי החיסון.
אבל עכשיו הם עושים עבודה שוב להפריד בין .10במידה ויצטרפו למליציות מתנגדי החיסון
חרדי לחרדי ,וזה הולך .אבל זה לא ילך ,בעתיד עריקים מצה"ל והמשטרה ,זה הזמן להבריח את
רה"מ שרים ורבנים ראשיים על משפחותיהם
ה' יעצור אותם.
אבל ,האמת היא שה' רוצה רק שנחזור לחו"ל פן יבולע להם .כל זאת לפני שהמליציות
יתפסו את השלטון.
בתשובה ,שנחזור אליו ,הוא לא רוצה להפסיד
אף נשמה יהודית .עם ישראל תבינו מה שקורה,
ואפילו אנחנו החרדים מלאים כ"כ סרטים
ופיצה וכל הזבל של העולם ,ששכחתם מי יהיה אבא? מה יהיה אתנו? מה עם הילדים
אתם .אפילו שיש לכם זקנים ארוכים ופאות שלנו? מה עם העתיד שלנו? יש דבר אחד שנותן
ארוכות וציצית ,שכחתם מי אתם.
לי קצת כח זה שזה ברור שאנחנו בימות המשיח,
עם ישראל תלחמו ,תתפללו ,אם לא ,אז אולי זה ברור שאנחנו בתהליך של הגאולה השלימה.
וזה נראה לי אבא ,שזה לא יקח הרבה זמן .אני
אתם לא באמת יהודים ,ה' ישמור.
אנחנו צריכים עזרה גדולה משמים לצאת ממה יודע ברור שיהיה מאד קשה אחרי פסח יהיה
שקורה עכשיו ,וזה בכל העולם וזה ישפיע על כל מאד קשה .אוי אבא כמה היהודים עיוורים עכשיו,
היהודים בכל העולם .יש פימה קעמפס שזה ב"ה לא כולם ,אבל זה מפחיד אותי בכל העולם
מחנות ריכוז כולל תאי גזים .יש בערך  800היהודים רצים לקבל חיסונים שברור יכולים
מחנות בכל אמריקה .בשביל מי הם? בשביל מי להרוג אותם ואלה שזה לא הורג אותם עכשיו,
הם אתם חושבים? אתם חושבים שזה לא יכול זה יכול להרוג אותם בעתיד ,אבל את ההוכחות
להיות באמריקה? ועוד איך זה יכול להיות לא רוצים לשמוע.
אוי אבא ,אני רק יכול להתחנן ולבקש מעם
באמריקה .ה' ישמור עלינו ,נחזור בתשובה כי אם
לא ,אז מה שהחסד לאברהם ניבא שרק  7000ישראל ללמוד קצת היסטוריה של עם ישראל,
יהודים ישרדו .ה' ישמור עלינו שנוכל לחזור ותראו כמה העמים ניסו לחסל אותנו לגמרי ,עם
בתשובה ולקבל משיח צדקנו בשמחה ובאמונה כ"כ קטן ,לא היינו עם קטן אבל אחרי שעזבנו את
שלמה ,שרק הקב"ה הוא הכל יכול ואין עוד א"י כאשר התחילה הגלות אנחנו נהיינו יחסית
לעמים האחרים עם קטן ומסכן ,כי ה' פיזר אותנו
מלבדו.
בכל העולם ,אז לא היה לנו כח כי היינו מעטים
זה לא יקח הרבה זמן
בכל ארץ איפה שהיינו.
דניאל ה אדר התשפ"א 17/2/2021
בכל אופן יש עוד יהודים שומרי מצוות ,יש עוד
אני לא יודע מה קורה בעולם הזה אבל רוב בני
האדם ,יהודים ,אנשים טובים ,הם עיוורים או יהודים חרדים שמוכנים להילחם על היהדות
חרשים או ח"ו עיוורים וחרשים ,הם לא תופסים שלהם ,אבל שוב הם מעטים .אפילו אם לוקחים
את המספרים אך ורק של היהודים שנשארו
מה שקורה!
אני לא מבין מה קורה .הם מאמינים בשקר בעולם הזה אז זה מעט מאד.
שהוא כ"כ ברור שאני רק רוצה לבכות ,כי מה ואבא ,אני לא יודע מה יהיה ,ברור דבר אחד,

היהודים ישארו ,הם יחיו ,רוב הגוים ימותו ,רוב
העולם יחרב ,שליש לגמרי שליש פצוע קשה אבל
ישארו יהודים מאמינים אוהבי ה' ,יהודים שרוצים
להיות עם האמת ,עם ה' ,כי הוא האמת ויהיה לנו
גם את משיח צדקנו שהוא כבר פה ,אבל אף
אחד ,כמעט אף אחד ,לא מוכן לקבל אותו.
אנחנו עם ישראל ,אני לא יודע מה להגיד אבא,
אנחנו עם ישראל התקלקלנו עם כל הגשמיות של
הדורות האחרונים .אחרי מלחמת העולם השניה
כל הגשמיות המיותרת שמשכה אותנו ולא היה
לנו את אהרן שישבור לנו את עגל הזהב ,לא היה
לנו משה רבינו להביא לנו את התורה ,אנחנו
היינו צריכים להגיע לזה בעצמנו ,רוב העם לא
היה מוכן לקבל את האמת.
אני מקווה שמשהו ישתנה והיהודים החרדים
שהולכים יחד עם הרשעים כאילו שכל מה שהם
עושים זה אמת ונכון לעשות אפילו לפי התורה,
כל אלה המבולבלים ויש ביניהם גם רבנים וזה
הכי כואב.
אני יודע שיהיה הרס איום ונורא ,רוב ההרס
יהיה מבוסס על שני דברים :על מלחמת העולם
השלישית שתתחיל לאט לאט עם מדינות קטנות
יחסית שיפציצו אחד את השני ,יריבו אחד עם
השני וזה יגדל למלחמת עולם.
והדבר השני שיהרוס הרבה מאד מהעולם זה
השביט ,המיני שמש עם שבע כוכבי לכת
שמסתובבים מסביבו עם זנב ארוך ארוך של
מטאורים ואסטרואידים כי השביט מאד מגנטי.
וככל שהכוכב מתקרב יותר ויותר לכדור הארץ זה
גורם ליותר ויותר אסונות טבע ולשינויי מזג
האוויר קיצוניים וכו' וכו' וכבר דיברנו על זה,
ושגם דברנו שזה היה הרבה פעמים שהכוכב
עבר ליד כדור-הארץ .ה' שלח אותו וכתוב על זה
בזהר ,וזה אמת אמת ,זה משהו שמימי שהקב"ה
שולח עכשיו כי זה סוף העולם כמו שאנחנו
מכירים אותו.
לא ישארו הרבה ואם לא עושים תשובה ישארו
מעט מאד .גם ככה יש מעט מאד יהודים
שמבינים ורואים את האמת וגם יש עוד מעט גוים
שיבינו את האמת ויקבלו אותה .אין ספק ואנחנו
צריכים להיות חזקים ולהיות לגמרי עם ה' ואם
לא יהיה לנו אוכל אנחנו צריכים להאמין שה' יתן
לנו אוכל כמו שיצאנו ממצרים ,אז לקחנו רק קצת
בצק וזה החזיק אותנו בריאים ושלמים שלושים
יום ,ואחרי זה קבלנו מן וקבלנו באר מרים.
היו הרבה אנשים אז במדבר שלא כ"כ אהבו
את המן ,רצו אוכל רגיל ,ועבור אלה שהיו עם ה'
זה היה האוכל הכי טוב שרק יכול להיות ,וכל
אלה שהתלוננו כי זה לא מספיק טעים או לא מזין
או לא יודע מה שהמציאו ,כל אלה לא יכלו
לשרוד ,רק אלה שמקבלים ושמחים לאכול מן
שזה אוכל שמימי שבא ישר מהקב"ה ,שלא רק
אוכל שמזין את הגוף שלנו ,זה מזין את הנשמה
שלנו את השכל שלנו את הלב שלנו וזה מביא
לנצח נצחים.
עם ישראל ,אלה לא סתם דיבורים ,אתם
יודעים את זה ,מי שיש לו קצת ידע יודע את זה,
אולי אתם לא רוצים עכשיו את הגאולה ח"ו כי
אתם מעדיפים ללכת לאכול פיצה וללכת
לתיאטרון או ללכת לטוס לאמריקה לחתונות ובר
מצוות ,אבל מה זה אמריקה? אמריקה עוד מעט
תהיה מדינה עם מעט גשמיות ,הגשמיות הולכת
ונעלמת ,הוליווד הגדולה כמעט בפשיטת רגל ,מי
צריך את הוליווד שמפיצה חיים של שקר גמור
וכל מיני דברים אסורים ,מי צריך את זה? רק
הרשעים צריכים את זה ,לא אנחנו ,לא עמ"י.
עם ישראל ,אני מתחנן ,תעשו התבודדות ,תשבו
בבית ,תסגרו את הדלת של אחד החדרים
שלכם ,לא צריך ללכת ליער בשביל זה ,תחשבו
איפה אתם? מה אנחנו? מי אנחנו? אנחנו שייכים
ישירות לקב"ה ,מכל העמים הוא בחר בנו.
עם ישראל ,אתם בעצמכם הורגים את עצמכם,
אתם עם ההתנהגות שלכם מוחקים את עצמכם
מהעולם הבא ,עולם שכולו טוב ,עולם חדש,
הקב"ה הוא הכל יכול ,הוא ברא את כדור הארץ,
הוא ברא הרבה הרבה גלקסיות אחרות ואנחנו
לא יודעים עד איפה הוא מגיע ,אבל אנחנו יודעים
שהוא אין סוף .אין סוף וזה המקום שיהודי אמיתי
צריך להיות עם האין סוף ,עם הכל יכול ,כי הוא
ברא אותנו בשביל זה ,וזה המקום שאנחנו

צריכים להיות ,ולא לשכוח ולא לשכוח! שהוא
הכל יכול ואין עוד מלבדו .ואם אתם לא רוצים
לקבל את זה ח"ו ח"ו ח"ו אז לא תהיו.
ש .עושים פה בארץ כזו שטיפת מוח ברדיו,
בעיתונים ,ברחובות ואפילו בטלפון קבלתי שיחה
בזו הלשון" :כאן ד"ר * ראש חמ"ל )=חדר
מלחמה!( של קופ"ח * ,אנחנו לפני תקופת
בחירות ,לפניך בחירה :להתחסן או להתאבד"...
ת .זה התחיל להיות אבא ,כל מיני אנשים כמו
הרב אשרוב שהתחיל לדבר נגד עם הוכחות ,גם
הרב אמנון יצחק ,התחילו לעשות רשימות של
אנשים עם כתובות שמתו אחרי הזריקות ,אז הם
ירדו על כולם עם כל מיני מומחים שבטח הם
שחקנים .אבל איזה שטיפת מוח זה משהו נורא
וזה פשוט אנשים מתבלבלים וזהו אין מה
לעשות.
ש .קראתי בחדשות "ינואר הקטלני" ,רבע
ממספר נפטרי הקורונה משך המגיפה של כמעט
שנה נפטרו בחודש אחד בדיוק אחרי שהתחילו
את החיסונים.

ת .נכון חוץ מזה היתה אחות שהיא נתנו לה
זריקות לתת לאנשים בלי להגיד לה בשביל מה,
היא לא רצתה לתת את זה כי ידעה שזה הורג
אותם ,היא שאלה רב מה לעשות והוא אמר לה
מיד לעזוב את הבית-חולים.

תכניסו את זה לראש עכשיו
בן גולדן – י"ב אדר תשפ"א
אנחנו מאוד קרובים לפורים .חג כל כך יפה ,כל
כך מלא תוכן ,כל כך מתאר את עם ישראל ,עם
הסכנות שיש לעם ישראל כמעט בכל דור ודור.
לפורים הזה יש משמעות הרבה יותר גדולה
מהחגים שעברנו בשנים האחרונות .אנחנו בחג
הזה נרגיש יותר בקרבתנו את מרדכי ,אסתר,
אחשוורוש והמן ימח שמו וזכרו .אנו נרגיש
בסכנה שיש לא רק לעם ישראל ,אלא לכל העולם
כולו .יכול מאוד להיות שהרבה יהודים לא ירגישו
את הדמיון בין פורים עכשיו ופורים שהיה אז.
אבל המצב הוא כל כך קשה ועמ"י כל כך לא
רגיש למציאות ,שיש גם פה בארץ וגם בעולם,
עד שאני בפחד גדול ,כשאני חושב מה קורה
אם אנו עם ישראל לא מבינים מה קורה לנו?
מה הערב רב ,הגויים מנסים לעשות לנו? אז
איך נשרוד? איך נדע מה לעשות? איך נדע שאנו
צריכים לעשות תשובה? ואיך נדע איך עושים
תשובה? זה מאוד מפחיד .לא רק שהולכות
להיות מלחמות קשות ביותר עם הרבה מתים
בעולם ,הרבה קורבנות בכל העולם ויש עוד את
כוכב השביט ,שצריך להגיע ועוד אסונות טבע
ענקיים שיהיו בכל העולם.
אבל עמ"י לא רוצה לדעת ,עמ"י רוצה שנחזור
למה שהיה ,לעולם דמיוני המבוסס על התשוקות,
על רצונות של בני אדם .אפילו החרדים בעולם
שעד לא מזמן היו כל כך עמוק בתוך הגשמיות,
שזה פחד לחשוב שאם אנחנו לא נעשה תשובה
אז מה יהיה ,מה יהיה עם עמ"י? אנחנו ָעם שה'
ברא במיוחד להיות ה ָעם שלו וזה מספיק כדי
להגיד שה' יציל אותנו כי אנחנו מתפללים ,כי
אנחנו עושים את כל החגים ואנחנו משתדלים
להיות יהודים טובים ,בעלי חסד וצדקה.
אבל יחד עם זה בתוך החלק של העם ,שצריך
להיות הכי הכי קרובים לה' – יש זימה ,יש ממש
עברות קשות ,לא כולם בוודאי ,אבל יש .ויש
השפעה גדולה בארץ ישראל של הציונים על בתי
ספר בית יעקב ,כי הם נותנים את הכסף בשביל
המורות ,המבנים ,למנהלות וכו' הם מחזיקים את
המקום .ובגלל זה בית יעקב ובתי ספר ששייכים
לבית יעקב  -נהפכו למשהו אחר לגמרי ממה
שהיה צריך להיות.
והישיבות של הבנים בכל הגילאים ,הרוב
לוקחים הרבה כסף בארץ ישראל בשביל קיום
הישיבות מהממשלה ולכן יש בעיה גדולה רוחנית
ברוב הישיבות .בחו"ל יש משהו דומה .זה לא רק

יהודים מקולקלים שנותנים כסף להרבה ישיבות
בשביל להחזיק הרבה ישיבות אלא גויים .וזה
מקלקל את הקדושה מכל מיני דרישות של
הממשלות בארצות שונות כמו למשל שהם
צריכים ללמד כל מיני נושאים שלא מתאימים
לישיבה של בחורים צדיקים.
ובכלל כל הדור שלנו מבולבל לגמרי .יש הרבה
מאוד יהודים מבולבלים ,יש הרבה מאוד
חילוניים ,אבל יש גם חרדים מבולבלים כי הם
חברה שכולה מבולבלת .ועכשיו בא"י ,למעשה
במ"י אנו רואים כמה ,כמה שיש לנו בעיה ענקית
של רבנים שמעודדים את עמ"י פה בא"י
להתחסן עם חומר שהוא מסוכן ביותר .אבל זו
לא הבעיה הכי גדולה שהחיסונים יכולים להרוג
אנשים וכבר הרגו אנשים .הבעיה הכי גדולה זה
שהרבנים של הישיבות וגם ראשי ישיבות
מעודדים את היהודים לשתף פעולה עם
הממשלה החילונית .שבכוונה מעודדים משהו
שבוודאי יש הרבה הוכחות שזה יכול לגרום
למקרה הכי גרוע ,למוות של בני אדם וזה כבר
קיים בגדול.
אבל זו לא הבעיה הכי גדולה .הבעיה היא
הסיבה ,למה ראשי הישיבות ,הרבנים – למה הם
עושים את זה? למה הם מתכופפים לציונים?
הדרישות של הציונים שמסכנות חיים בכלל לא
הגיוניות ,הבעיה החמורה היא שאנשים כ"כ
חשובים משתמשים בהם ,בהשפעתם על יהודים
אחרים לשתף פעולה ברצח.
אני פשוט לא יכול להפסיק לבכות ,כי אני יודע
שעומדים לפנינו ,עמ"י ,זמנים מאוד קשים .איך
נעמוד בזה אם אנו לא יכולים לסמוך על חלק
ממנהיגינו? למה רבנים ,ראשי ישיבות וכו'
ואנשים אחרים חשובים בעולם החרדי מעודדים
אותנו להקשיב לשקרים של הרשעים בלי לבדוק
טוב ,בלי להתעניין ולדעת את עומק העניין?
אולי כביכול זה ברוח הקודש שהרבנים עונים,
אבל ברור שיש השפעה גדולה על הרבנים האלה
או על הסביבה שלהם ,כי הם מקבלים הרבה
כסף מהמדינה ואם לא ישתפו פעולה  -יש איום
עליהם ,שיפסיקו להם את הכסף .אני לא יודע
בדיוק ,אבל זה ההסבר והתשובה היחידה שיכול
להיות למה משתפים פעולה עם אויב ,עם
עמלקים ,עם הערב רב!
עוד מעט נשכח מהקורונה – לא יקח הרבה
זמן ,כי יבוא משהו במקום וקוראים לזה –
מלחמת העולם השלישית .אחרי המלחמה
הזאת ,שתהיה המלחמה הכי קשה שהייתה בכל
ההיסטוריה של כדור הארץ ,אחרי זה יבוא כוכב
השביט .עם כל ההרס שגם זה יעשה בכל העולם
וזה קורה עכשיו כבר ,המטאורים נופלים כל הזמן
על כדור הארץ ,אבל העיתונות לא מפרסמת את
זה .יש אסונות טבע ענקיים כל הזמן ,לא
מפרסמים את זה ,אבל השביט הוא בדרך לפה,
הוא מתקרב מאוד וזה יהיה.
אני שואל את עם ישראל – איך אפשר לשרוד,
אם אנו באמת לא יודעים לעשות תשובה .איך
נחזיק מעמד ,כשרוב היהודים החרדים בכלל לא
בכיוון הזה ,הם רק מחכים שהסגר יגמר ויוכלו
שוב להזמין פיצה וללכת לאכול במסעדה כשרה
למהדרין .יש להם את כל הגשמיות שהם
מתגעגעים אליה נורא ,נכון לא כולם ,אבל הרבה.
הם רוצים לטוס שוב ,לעשות חופשים ,רוצים בר
מצוות מפוארות ,הם רוצים גם חתונות מפוארות
גדולות מרשימות.
אבל העולם הזה שהיה לא יהיה עוד פעם,
גמרנו! אנו בסוף! תכניסו את זה לראש עכשיו
לפני שהמצב הקשה ביותר יגיע אלינו ,כי אז לא
יהיה זמן לעשות תשובה ,להבין מה שאנו צריכים
לעשות 2/3 .מהעולם יחרב 1/3 ,אחד לא יהיה
פגוע ושם נמצאת א"י ולא מ"י .ארץ ישראל והעיר
הבירה של כל העולם תהיה ירושלים עיר הקודש
ושם יבנו את בית המקדש השלישי.
אבל עם ישראל אם אנו לא נעשה תשובה ואני
גם מדבר ליהודים חילוניים אם לא יעשו תשובה,
מה יהיה? מה יהיה? כמה יהודים ישארו? עם
ישראל יש סיכוי גדול שלא ישארו יותר מ-
 7,000גברים כמו שכתב בספר חסד לאברהם
חוץ מנשים וילדים שיקבלו פני משיח .אבל אם
נעשה תשובה אמיתית ,אז אנו יכולים להציל
הרבה יותר יהודים .והמבחן שלנו עכשיו הוא מי
באמת עם הקב"ה ומי לא?

אני יושב ובוכה .מבקש מהקב"ה שירחם
עלינו ,שלא יהיה מצב שכל כך הרבה יהודים ילכו
מהעולם ,כי זה ברור שהקב"ה יציל כל יהודי
אמיתי .אז איך זה יכול להיות שיהיו כל כך מעט
יהודים שישרדו? זה בגלל שרוב היהודים הם או
עמלקים או ערב רב שנדבקו לעמ"י ,והם לא
ישרדו .ויש גם יהודים שיצטרכו לעשות תיקון
ולמות על קידוש השם ויחזרו בתחיית המתים.
עם ישראל – אין זמן .חייבים לחזור אל האמת.
הקב"ה הוא האמת ואני לא יכול לתאר אפילו ,אין
לי דמיון כל כך מפותח ,איזה יופי יהיה לנו בעולם
הבא של משיח ואיזו הרגשה זו תהיה להקריב
קורבנות בבית המקדש ה ,3-אבל התענוג הכי
גדול שיקרה בעתיד זה שעם ישראל יהיה בסוף
חלק בלתי נפרד של הקב"ה.

מתי נבין שרוצים להרוג אותנו?
בן גולדן – כ"א אדר תשפ"א
עם ישראל – העם שאמר "נעשה ונשמע ",העם
שהקב"ה אוהב יותר מכל עם אחר שהוא ברא,
העם שהקב"ה רוצה שיהיה בסופו של דבר -
חלק ממנו .עם ישראל – מה קרה לך? איפה
אתה? קשה לי להאמין שכל כך הרבה יהודים
חרדים הלכו לצד של השטן – כאילו שהשטן הוא
בצד של הקב"ה ,ח"ו .איך זה יכול להיות? שכל
כך החרדים רצו והזדרזו לקבל חיסונים ,בזמן
שבכל העולם מפחדים לקחת את זה ,כי זה
רשעים ,רשעים שעושים את זה.
רשעים הביאו את המגפה הזו לעולם כדי
לחסל הרבה אנשים ,הרבה אנשים בכל העולם,
לדלל את אוכלוסיית העולם והם אומרים את זה
ברור .אבל עם ישראל לא רוצה להבין .הרשעים
האלה הם המשך של הנאצים ימ"ש ,יש להם
שליטה פה בארץ וגם בעולם .רוב העיתונות ,רוב
"המדיה" התקשורת כמו אינטרנט ,טלוויזיה וכו'
בידיים שלהם .הם שולטים בכל העולם וגם בא"י.
בכל מיני ארצות כולל אירופה וארה"ב ובכל
מיני ארצות בעולם הרוב לא מעוניינים בחיסון
שלהם ,כי הם יודעים ,במיוחד האירופאים
יודעים ,שבהחלט לא כדאי לקחת את החיסונים.
הם תופסים שכל העניינים של הקורונה
והחיסונים זה בשביל להשתלט על כל העולם
כולו דרך הכביכול מגפה.
כי האמת שאין באמת מגפה כזו מסוכנת,
שאמורה להרוג כל כך הרבה אנשים .ובכלל
למעשה הרבה מאלה שמתו הקורונה זה לא מה
שהרג אותם .מה שהרג אותם זה הרשעים
שמאמינים בשטן שרוצים להשתלט על כל
העולם ,לדלל מאוד את אוכלוסיית העולם והם
בטוחים שהם יכולים כאילו להתחיל מגפה
שלמעשה לא קיימת ופשוט להרוג אנשים בכל
מיני צורות .ידוע שבהרבה בתי חולים פשוט רצחו
אנשים בדם קר ואמרו שזה קורונה.
יש רופאים ידועים מפורסמים שמספרים
שהקורונה זה שקר גמור .נכון ,יש כזה דבר
קורונה – זה כמו שפעת ,אבל פחות קשה והרבה
אנשים שכביכול מתו מזה ,פשוט רצחו אותם.
תדעו שלפי החוק הבינלאומי אפשר לתת
לפציינטים מסוימים פשוט למות אם הם מעל גיל
 65או אם הם במצב לא כ"כ טוב – מותר פשוט
לא לתת להם אוכל או שתיה ואז פשוט  מחכים
עד שהם מתים .זו פשוט אכזריות של עשיו
הרשע ולא של עם ישראל.
יש לנו פה בארץ הרבה ערב רב ועמלקים
שרוצים להשתלט על כולנו .והם הביאו כביכול
חיסונים שה FDA-לא אישר – ואפילו שהרשעים
אומרים שהוא כן אישר .חיסונים שרק המשרד
הבריאות בישראל אישר את זה .חיסון שהוא כל
כך מסוכן ועד התאריך הזה שלנו היום לפחות
 400אנשים שלקחו את החיסון – מתו מיד .ז"א
מתו או באותו יום או יומיים אחרי קבלת החיסון
הראשון ויש שמתו כשקיבלו את החיסון השני.
ומדובר רק על קורבנות חרדיים .ואני לא יודע
כמה חילוניים מתו מזה .אפילו שהשלטונות
אומרים שהם נדבקו לפני שקיבלו את החיסון -
וזה לא נכון ,הם משקרים.
עכשיו המצב הוא שעם ישראל רוצה להיות
בריא ולא להיות יותר בסגר בגלל הקורונה .הם
רוצים את זה כ"כ עד שמוכנים להתאבד בשביל
זה .הם מוכנים לשנות את חייהם לגמרי ,כי לפי

מה שאומרים הרשעים ,לפי מה שמשרד
הבריאות אומר שהגיע זמן שכולם צריכים
להתחסן ,אבל אפילו אם מחוסנים  -הם לא
מחוסנים! הם יצטרכו לקבל זריקות לפחות
פעמיים בשנה וזה לא ברור שגם אם יעשו את זה
– הם יהיו מחוסנים!
דבר אחד כן ברור – הזריקות האלה מסוכנות
מאוד ואפילו אם הבן אדם לא מת מיד ,בסופו של
דבר אם הוא לא יקבל כל שנה לפחות שתי מנות
חיסון הוא עלול לא לחיות יותר ויהפוך לעבד של
הממשלה שתמשיך לתת הוראות מה אסור ומה
מותר .כי אם לא אז אוי ואווי – הקורונה לא תמות
לעולם ,היא תהפוך אותנו לעבדים שהשלטון
יהיה "האח הגדול" שמכתיב לנו מה לעשות ואיך
לחיות .וברור שהם לא יתנו ליהודים חרדים
להמשיך להתפלל להקב"ה ולקיים את כל
המצוות והמנהגים וכו' שלנו .וזה מה שהם רוצים
לעשות – לחסל את החרדים בכל העולם.
את מדינת ישראל הם רוצים להפוך למקום גויי
ולהתפטר מהמאמינים ,השם ישמור .בארה"ב יש
מחנות ריכוז ) (FEMA CAMPSשזה כמו
המחנות שהנאצים ימ"ש עשו ,אבל הרבה יותר
משוכללים וגדולים .הם קיימים בכל ארה"ב ויש
אפילו פה בארץ .ובארץ הם כבר בנו חלק וכבר
יגמרו בקרוב את החלק השני .שתבינו באיזה
מצב אנחנו נמצאים .ועם ישראל – המחנות
האלה הם בכל העולם ,גם באירופה ,בדרום
אפריקה ,באוסטרליה ,רוסיה וכו ',מה שמוכיח
שהכל מתואם ומתוכנן מראש .עם ישראל – אני
לא מספר לכם את זה כדי שתתעלפו מפחד .אלא
כדי שתבינו שאם לא תעשו תשובה ושאם לא
תתאחדו ותלחמו נגד ההשתלטות של הרשעים,
לא רק שנאבד ח"ו את היהדות שלנו ,אלא אנו גם
יכולים ח"ו לאבד את עתידנו ,את הנצח שלנו ח"ו.
הרשעים לא יתנו ליהודים להיות מאמינים
ולחיות עם כל המנהגים והמצוות ,אפילו אם
ישארו בחיים .תבינו הם לא אנשים מאוזנים ,הם
רשעים .כל הרשעים שחיו בכל ההיסטוריה של
עמ"י – חזרו בדור הזה ,הם הרגו בשנה
האחרונה כל מיני אנשים ,לא רק יהודים ,אבל
היהודים הם הראשונים שהם רוצים להרוג .עם
ישראל – יש לנו תקווה אחת וזה – תפילה,
וזעקה וזה לא לעשות מה שהרשעים רוצים
שנעשה וזה לא לעזוב את הקב"ה ח"ו ותורתו.
אם אנו נהיה חזקים ולא נתכופף לרשעים ,כמו
שרוב ראשי ישיבות נתנו הוראות לחסן את בחורי
הישיבות הגדולות והידועות ,כי ההנהלה של
הישיבות מאוד תלויה בכספי הממשלה,
שמקבלים הרבה מאוד כסף ובשביל זה מוכנים
להקריב את העתיד של עמ"י עם חיסונים
שיכולים לגרום במקרה הטוב למוות מהיר או
יותר גרוע חיים שהם יהיו עבדים לרשעים
ויצטרכו בנוסף לזה להמשיך לקבל חיסונים
נוספים בלי סיבה עד שבסופו של דבר יגרום
למוות מוקדם.
הקב"ה לא יתן לרשעים לקלקל את עמ"י ,אבל
עמ"י חייב להיות עם הקב"ה ואלה שעם הקב"ה
– ישרדו .הרשעים כולם יעלמו .אני מאמין
שבעתיד הלא כל כך קרוב ,אבל לא כל כך רחוק
נשכח מהקורונה ,כי תהיה בעיה גדולה אחרת –
מלחמת עולם  3וזה יהיה מאוד קשה ,אבל בארץ
ישראל לא יהיה כל כך קשה ,לא כמו בחו"ל .שם
זה יהיה מאוד קשה.
זה עדיין לא הסוף ,אבל לא אספר יותר עכשיו,
נשאיר את זה לפעם אחרת .אני רק מבקש מעם
ישראל – לא לתת לרשעים לקחת מאתנו את
הקשר עם הקב"ה ,לא לתת להם לסגור לנו את
בתי הכנסת ואת הישיבות שלנו ,את החדרים
שלנו ,כי בלי זה  -לא תהיה לנו תורה ח"ו .בלי
תורה אין ליהודי עתיד .לא לשכוח עם ישראל –
מה שהקב"ה רוצה מאתנו? הוא רוצה שלא ניפול
בידיהם של הרשעים מפחד ,אלא שנשאר תמיד
נאמנים להקב"ה ותורתו בלבד.
עם ישראל – זה המבחן האחרון שלנו לפני
הגאולה ,לא להפסיד את זה ,כי אם מפסידים ח"ו
את המבחן הזה זה הפסד לנצח נצחים .ואם
נצליח להילחם נגד כל הרשעות ,אז אנו נהיה
חלק של הקב"ה לנצח נצחים .עם ישראל חי !!!

ראיון של אלכס ג'ונס עם ד"ר שרי טנפני
פורסם  .5/3/2021מעל מיליון וחצי צפיות.
ד"ר שר טנפני היא רופאה מומחית ואולי הרופאה
הבקיאה ,המוכרת והמבוקשת ביותר בנושא
תופעות לוואי של חיסונים.
ישבתי מאות שעות ללמוד בספרות הרפואית על
סוג הזריקה החדשה הזו .אי אפשר אפילו לקרוא
לזה חיסון מפני שהחיסון צריך למנוע מחלה וזה לא
ימנע ,זה אמור לעצור את ההדבקה ,והם כבר אמרו
שזה לא .החיסון לא יוריד את התמותה כי הוא כבר
נמוך ,וכמו שכבר דווח על זה הרבה פעמים -
מספרי התמותה מקורונה לגמרי מפוברקים.
אז זה לא חיסון ,הם קוראים לזה כך כדי להשיג
מיליארדי דולרים של מימון .דבר שני כדי להשיג את
ההגנה בגין תביעות של נפגעי חיסון .דבר שלישי,
יש לנו דורות שעברו אינדוקטרינציה )שטיפת מוח(
לחשוב שחיסונים הם בטוחים והם לא ,שנבדקו
בחומרה והם לא ,שישמרו עליך מלחלות והם לא.
הם חושבים שהחיסונים נחוצים והם לא ,שהם לא
גורמים לשום נזק וזה שקר גמור.
וכך כאשר רוב האנשים שומעים על החיסון
לקורונה והם חושבים שזה כמו עוד זריקת שפעת
וזה לא .אנשים חושבים שאחרי שיקבלו את
הזריקה הזו הם יוכלו לחזור לחיות חיים נורמליים
והם לא ,עדיין צריכים ללבוש מסכה ,לשמור על
ריחוק חברתי וכו'.
הזריקה הזו לא תגן עליהם .אני מצאתי 10
תהליכים אפשריים של פגיעה בבני-אדם ואיך זה
קורה ,וודאי שיש עוד...
מחלה אוטואימונית  -כשאתה מקבל הרנ"א הזה זה
ישנה את המערכת החיסונית לצמיתות ובאופן בלתי
הפיך .הרנ"א יוצר את חלבון הספייק )השפיץ( אצלך
כדי שהגוף יפתח נוגדנים כנגדו .בתיאוריה זה אומר
שבפעם הבאה שתבוא במגע עם וירוס קורונה
הנוגדן הזה אמור להגן עליך .אך הנוגדן עצמו הולך
לתקוף את הגוף שלך ולגרום להרס ולמחלה
אוטואימונית )מחלה שהגוף תוקף את עצמו בגלל
שחלבון הספייק נמצא בהרבה מקומות בגוף(.
אלכס :זה נשמע כמו סיוט ,למה עושים את זה?
למה שהם ינסו משהו כזה מטורף ועכשיו זה הורג
אנשים ופוגע בהם ,כולם יודעים שאנשים מתים
והופכים לחולים מזה .ממשלות גדולות כמו שוייץ,
דרום אפריקה והודו אומרות לא לחיסון ,באוסטרליה
היו צריכים לעצור את החיסון שלהם כי הם מצאו
) HIVאיידס( אצל המחוסנים ,למה שהם ינסו משהו
כזה מסוכן ומטורף כשהם יודעים שזה יגרום
לבעיות האלה ?
ד"ר) :ברקע פרסום על רופאה שעברה הפלה אחרי
החיסון( יש יותר ויותר רופאים שקוראים את
הספרות הרפואית והם מבינים את הבעיות .זאת
אומרת זהו כלי הרג מהונדס היטב היטב .זה לא
חיסון! אנו קוראים לזה "טכנולוגיית הנדסה גנטית".
בתאוריה זה נשמע טוב ,לוירוס הקורונה יש
ספייק )שפיץ ,מפתח( שדרכו הוא נכנס לתוך התא
ומתחיל להשתכפל ,והנוגדן שנוצר ע"י החיסון מיועד
לחסום את הספייק הזה ,אך הבעיה היא שהנוגדן
לא פוגע בכל הוירוס אלא רק בספייק שלו ,הנוגדן
לא מתנהג כמו שנוגדן מתנהג בד"כ והוא גם יכול
להתחבר לרקמות בריאות ,הוא יכול להתחבר
לסוגים אחרים של קולטנים שיכולים לגרום להלם
אנפילקטי וכו'.
בנוסף ,אין לנו מושג כמה זמן הרנ"א ימשיך
להיות משוכפל בתוך הגוף ,וכל אחד מהשלבים
גורם לך להיות רגיש לתחלואה עבור כל האוכלוסיה
למשך זמן לא ידוע אולי לכל שארית חייך ,כך
שהמחוסנים יהיו רגישים למחלות אוטואימוניות,

שוק ,אלרגיות ומוות מדבר שאמור להגן עליך!
אלכס :זהו ניסוי המוני לא חוקי ,הם דילגו על
הניסויים בבעלי חיים .איך זה יכול להיות?
ד"ר :מאחר ואין לנו מספיק זמן במסגרת התוכנית
להיכנס לכל  10הדברים ,אבל יש מידע בכמה
מהאתרים שלנו ) ,(DRTENPENNY.COMואני רוצה
להיכנס רק לדברים שאני חושבת שאני יכולה
להסביר די מהר...
אחת הבעיות היא התגובה הראשונה לחיסון.
מאחר והרנ"א בזריקה לא יציב אז חייבים לעטוף
אותו בכימיקל הנקרא 'פוליאתילן גליקול' .הספרות
הרפואית מלמדת כי ל 70%מהאנשים יש רגישות
או אלרגיה לזה ,וזה עלול לגרום לתגובות
אנפילקטיות שוק ומוות.
אנשים אומרים קבלתי את החיסון ולא קרה לי
כלום ,אך כאשר הם יחשפו שוב לנגיף הקורונה
אמיתי הנוגדן יכול לעשות אחד משני דברים:
להיצמד לווירוס ,להכניס אותו לתוך התא לשחרר
אותו ואז הווירוס מתחיל להשתכפל וזה עלול לגרום
לזיהום גרוע ביותר וזה מתועד.
הדבר השני נקרא  ADEוזה קרה בכל הניסויים
מאז  .2005מעולם לא הצליחו לפתח חיסון שעבר
את מחקרי הבטיחות ,כל הבע"ח שנבדקו :חולדות,
ארנבים ,חמוסים ,אוגרים וקופים  -כולם חלו
אנושות או מתו וה FDA-לא אפשר להם להתקדם
מעבר לניסוים על הבע"ח .אז הם פשוט דלגו על
שלב זה והמשיכו ישירות לניסויים על בני האדם.
אלכס :זה כמו רצח המוני ,זה ג'נוסייד בגלוי!
ד"ר :זהו כלי להנדסה גנטית מתוכנן היטב ,זו
השתלטות גנטית .אחד הדברים הנוספים שחלבון
הספייק עלול לעשות זה שהוא והנוגדן יכולים
לחצות את 'מחסום הדם מוח' ולפגוע ב 2-חלבונים
במח ,אחד יכול להוביל לניוון שרירים והשני
לשיטיון ,אלצהיימר ,כן דמנציה.
לגבי סערה ציטוקינית ,כך זה קורה:
במערכת החיסון של הגוף ישנם  2סוגי
מקרופאג'ים .כאשר יש זיהום ,מקרופאג' סוג 1
מתחיל לשחרר ציטוקינים ונלחם בזיהום ,לאחר
הזיהום המקרופאג'ים סוג  2נכנסים והם כמו
הכבאים ששמים מים על כל הציטוקינים החמים
האלו ,פשוט מרגיעים את כל התהליך הדלקתי הזה
ומנקים את הפסולת והבלאגן.
הבעיה היא שהנוגדן שנוצר מהחי0ון פוגע
במקרופאג'ים מסוג  2והורג אותם ,כך שהכבאי
לעולם לא מגיע והסערה הציטוקינית רק ממשיכה
עוד ועוד והשרפה יכולה להתגבר .אין מתג כיבוי
וכך מתרחשת הסערה הציטוקינית.
אלכס :פגשתי לא מזמן בחור ,מהנדס גנטי בכיר
בעל חב' ביוטק מובילה שמייצרת נוגדנים לסרטן
והוא אמר לי "זו הונאה גמורה ,זה יהרוג אתכם ,אל
תקחו את זה ,פאוצ'י משוגע ,גייטס משוגע ,הם
הורסים את עצמם ,אני לא מבין מה הם עושים."...
ד"ר :ובכן ,התוצאה הסופית היא שכל שלשת
הזריקות האלו )פיזר ,מודרנה וג'ונסון אנד ג'ונסון(
מכניסות אנטיגנים של חלבון ספייק לתוך המערכת
שלך והגוף מייצר את הנוגדנים האלו שהולכים
להיות מאד הרסניים .היה מחקר שפורסם ע"י
אימונולוג מפורסם אשר בדק אם לנוגדן הזה יש
תגובה צולבת עם רקמות אחרות בגוף ,הם בדקו
 55סוגי רקמות שונות ומצאו שהנוגדן יוצר תגובה
צולבת עם כנראה  28מהם ,כלומר יש  28איברים
שונים בגוף שיכולים להיות מותקפים ע"י הנוגדן
הזה! יכולים להיות שילובים שונים של סימפטומים,
תלוי לאיפה הנוגדן הזה נקשר בגוף .זהו כלי הרג
מהונדס היטב וזה מושלם בשביל טיוח כי יהיו יש
הרבה דרכים שונות שבהם אנשים ימותו.
אלכס :התמונה הגדולה היא שביל גייתס אומר 'אני
רוצה לדלל אתכם' והוא עומד מאחורי זה וזה הורג
אנשים ,זה פשוט רצח המוני גלוי שקורה.
ד"ר :זה בערך מה שקורה ,אנו רואים דיווחים על
אלפי נפטרים ועשרות אלפי דיווחים על תופעות
לוואי ,תכפיל ב 10-או  .100אנו יודעים מה קורה
באירופה ,אנחנו מכירים את התביעות שמוגשות
כדי לנסות לעצור את זה.
אלכס :אמרת שמקרי המוות המוקדמים הם דבר
אחד ואת צופה הרבה מוות מאסיבי מאוחר יותר,
מה טווח הזמן של זה מהמחקרים שלך ?
ד"ר :אני חושבת שאנחנו נראה פגיעות מאסיביות
והרבה יותר מקרי מוות ,שיתחילו אפשהו בין  4ל-
 18חדשים מעכשיו...

מה עם הילדים החמודים שלנו
בן גולדן  -כד' אדר תשפ"א
כל פעם שאני רוצה לכתוב לעמ"י אני חושב
לעצמי – מה עוד אני יכול לכתוב? מה עוד אני
יכול להגיד? כדי שתבינו באיזה מצב קשה עם
ישראל בכל העולם .למעשה העולם כ"כ מפחיד,
כ"כ מסוכן ,כ"כ קרוב לכאוס .ורוב האנשים רק
דואגים ,לא רק בארץ אלא בכל העולם בגלל
מגפת הקורונה עם סגר שעושים בהרבה מדינות.
דואגים אם יהיה לנו בעתיד בכלל פיצה ואם נוכל
לשבת במסעדה עם המבורגרים וצ'יפסים או אם
אפשר יהיה ללכת לראות סרט או לא משנה איזה
דבר שטחי או טיפשי אחר.
עם ישראל – במיוחד עם ישראל שגרים בארץ
ישראל ,שרק דואגים לגשמיות שנעלמת להם.
וגם הפחד ממחלה שהיא פרי מעבדה של הסינים
יחד עם האמריקאים כדי להביא את העולם
לבהלה כזו שיהיו מוכנים לקבל כל חיסון כביכול
אפילו אם מומחים גדולים אומרים שזה מסוכן
מאוד ,בכל אופן הם יהיו מוכנים לקבל את החיסון
בלי בעיות ובשמחה.
עם ישראל – כולם צוחקים מאתנו .אנחנו
הפכנו את ארץ ישראל או ליתר דיוק את מדינת
ישראל למעבדה ואנחנו שפני ניסיונות.

ואנחנו בכלל לא רוצים לדעת שהרבה יהודים
חרדים נפלו ומתו מהזריקות .ושהזריקה שנותנים
לחרדים ולחילונים – זה שונה .ולא מבינים שכל
הקורונה הזו – זה פשוט – חיסול .הקבוצה
שרוצים להתפטר מהם – זה היהודים החרדים.
וכל היהודים בוודאי ששואלים את הרבנים
שלהם .ושהרבה מהם אומרים כן להתחסן או
שאומרים אם מתחסנים שזה "לא יגרום לכם
רע" .ויש ברוך השם רבנים שאומרים בשום פנים
ואופן לא להתחסן .ויש רופאים ידועים שמסבירים
בדיוק כמה שהחיסון מסוכן וזה לא סתם מסוכן,
זה ממש חיסול המוני .ולא רק זה ,גם גילו ששמו
חיידקים או וירוסים של איידס בתוך החיסון
לעשות קוקטייל מסוכן מאוד .באוסטרליה גילו
שאנשים שקיבלו את החיסון ,כשבדקו אותם הם
היו חיובים למחלת איידס.
אני לא מבין איך אפשר לסמוך על החיסון
ששייך לחברה של ביל גייתס שהוא בעל הרבה
מניות בחברה .זה שאמר בפירוש שצריכים לדלל
את אוכלוסיית העולם .אבל עם ישראל – הכי
גרוע זה עוד בדרך .כי עכשיו הם רוצים לחסן את
הילדים המתוקים שלנו ,להפוך אותם או לחולים
שכל חייהם ,שלא יוכלו להיות ארוכים ממש ,חס
ושלום .והם יצטרכו עוד ועוד חיסונים כדי
להחזיקם בחיים וגם המבוגרים יצטרכו עוד פעם
ועוד פעם לקבל את החיסונים ,כי החיסון הזה
מחליש את המערכת החיסונית ואם הבן אדם לא
מת מזה ,אז אחרי כמה שבועות לא יהיה לו,
תלוי בבן אדם ,מערכת חיסונית שפועלת ,כמו
שצריך ואז הוא בסכנה אפילו עד כדי מוות חס
ושלום.
ומה יהיה עם הילדים המתוקים והחמודים
שלנו??? אני פשוט לא מבין ,איך שהחברה שכל
כך קשורה לאינטרנט ולכל המדיה ,לא מבינה ,לא
שומעת ,לא פותחת את עיניים ומוכנה להתאבד
בלי לשמוע את הצד השני של הסיפור .את
היהודים החרדים – הם רוצים לחסל אותם ,את
החילונים גם .אבל הם רוצים להשתלט על מדינת
ישראל ורוצים שתהיה להם קבוצה ענקית של
עבדים ,שאם הם רוצים להישאר בחיים יצטרכו
לקבל שוב ושוב כל החיים את הכביכול חיסון
שזה יחייה את מערכת החיסון עוד חודש עוד
חודשיים ואם לא יעשו מה שדורשים מהם אז לא
יתנו להם את הכביכול חיסון שמחייה שוב את
הבן אדם והם פשוט ימותו.
האנשים אלה לא רק שהם רשעים ,הם אנשים
חולי נפש עקומים מאמינים בשטן .אבל מה שאני
לא מבין זה איך יכול להיות שעם ישראל ,העם

של תורת משה – לא מבין דבר כל כך פשוט ,לא
רוצים לשמוע אפילו את הצד השני שמאוד
משכנע אך ורק בגלל שהם רוצים לחזור לשגרה,
לחיים כמו שהיו להם מקודם שטובעים בגשמיות,
שזה מוריד אותם גם מיהדותם וגם מכל דבר
ששייך לאמת.
אני לא יודע מה לומר לכם ,אבל דבר אחד
תדעו שכל הרשעים שהיו אי פעם מאז הנחש ועד
היום חזרו לעולם הזה והם רוצים להשתלט על
העולם ,הם בטוחים שעם עזרה של השטן ,ימח
שמו וזכרו ,הם יצליחו – חס ושלום .אבל זה לא
יעזור להם ,ה' לא יתן להם.
אבל אנחנו בינתיים צריכים לעשות תשובה ואם
חס שלום אנחנו לא נעשה תשובה כמו שצריך
ואם לא נתנתק מהגשמיות המיותרת ,גם בלב
וגם ברצון ,אז לא הרבה מאתנו ישרדו .כל
הרשעים שגורמים לנו את המצב הזה שה' שלח
אותם לעשות ,הם יעלמו מהמציאות ,מהעולם
הזה ומכל העולמות – הם לא יהיו יותר .ה' ימחק
אותם בעתיד גם לא יהיה לנו יותר עולם של
מסעדות ולונה פארקים ,בריכות שחיה וכו' וכו',
אנו נהיה בעולם אך ורק של הקב"ה ותורתו נהיה
בעולם אמיתי ,וזה הדבר היחיד שקיים באמת.
וזה יהיה כמו במדבר ,שהיינו במדבר .ה' נתן
לנו מן לאכול ובאר מרים לשתות ,בגד ללבוש
שגדל אתנו שלא היינו צריכים לכבסם הם נשארו
נקיים ,כל היום יכולנו ללמוד תורה ולהתפלל לה'
וכל אדם שחושב שחיים כאלה זה משעמם הוא
לא יוכל להיות בעולם של אמת ,זה לא יתאים לו.
אבל זה העולם שיהיה ,זה העולם שנותן
ליהודי האמיתי הכי הרבה הנאה ,הקרבה לה'.
יהודי אמיתי חי בשביל זה .ובעתיד אנחנו נהיה
חלק מהקב"ה שכולו אמת והוא גם אין סוף .מי
שנהנה אך ורק מהעולם השטחי – לא יהיה לו
מקום בעולם שכולו טוב.
עם ישראל – משיח כבר פה .הוא לא התגלה –
כי אתם עוד לא מוכנים .אבל עוד מעט זה יהיה –
הוא יתגלה ותדעו שהוא יציל את עם ישראל.
השם שלח אותו להחזיר את כל עם ישראל
בתשובה והוא כבר משתדל להחזיר את כל
היהודים בתשובה .ואם יש חלק של עם ישראל
שלא כל כך רוצים לחזור בתשובה ואם הם ידברו
נגדו בצורה קשה ועושים לו בעיות ,זה אך ורק כי
הם בעצמם לא רוצים לחזור בתשובה .זה בגלל
שהם רוצים את החיים העקומים שהיו להם.
אבל רוב אוכלוסיית העולם תיעלם וכנראה לא
יישארו הרבה שמסוגלים לחיות את החיים
הקדושים שה' הכין לנו .זה עולם של אמת ,עולם
שכולו טוב ,עולם שאין בו מוות ,עולם של שמחה.
מי שלא רוצה את זה והוא מעדיף אוכל כביכול
כשר במסעדות ולטוס כל יום שני וחמישי
לארה"ב ואירופה וכו' או פשוט חולמים לקנות
איזה בית יפה עם רהיטים מיוחדים .אלה
שאוהבים פשוט כסף וגשמיות שע"י כסף יכול
לקנות עוד ועוד גשמיות .מישהו כזה הוא יפספס
את נצח ,אפילו תלמידי חכמים שיושבים ולומדים
בדור הזה – הרבה מהם לא באמת רוצים את
הנצח.
משיח צדקנו – הוא אדם עניו ,אדם גאון
בלימוד יותר מכל הרבנים שנמצאים פה בעולם
הזה עכשיו .הוא רוצה להחזיר את כל עמ"י
בתשובה .הוא כבר החזיר הרבה יהודים
בתשובה .הוא חי בשביל לעשות כל יהודי שיהיה
יהודי טוב .מה זה טוב? זה כשיהודי מתחיל
לאהוב את הקב"ה עם כל ליבו ומהותו .ואוהב גם
את התורה ואת כל ספרי הקודש והאהבה הזאת
גורמת לו לרצות לעשות את כל המצוות.
והוא רוצה אמת ,הוא לא רוצה שקר ,הוא לא
רוצה עגל הזהב .הוא רוצה אמת .הוא לא רוצה
טיול לדיסנילנד ואל כל המקומות הדומים לזה
ושטחיים .הוא לא רוצה חיים גשמיים ,הוא רוצה
את התורה ,את המצוות ,את החגים ,הוא רוצה
לרקוד משמחה ,לא את הריקוד הגס של הגויים
או חילוניים ,אלא ריקוד אמיתי של הקב"ה והוא
אוהב ,לרקוד כי זה הכל קדושה ,הוא אוהב את
הקב"ה כל כך שהוא רוקד איתו.
הוא רוצה ילדים טהורים ואשת חיל אמיתית
שגם היא רוצה חיים אמיתיים וכמעט אין נישואים
היום כמו שצריך שזה אומר אישה עם הקב"ה
והבעל עם הקב"ה וזה מחבר את האישה והבעל.
אם אין את זה – אז אין כלום.

עם ישראל – תחפשו בתוך הלבבות שלכם,
תחפשו את הנשמה היהודית האמיתית שבכם
התפטרו מהשקר שאוכל אתכם ,שהורג אתכם
וזה מקלקל לכם גם את העיניים ,את השכל .ולכן
אתם לא מבינים את המצב היום שבכל העולם
הרשעים רוצים להשתלט על כל כדור הארץ,
לחסל את רוב האוכלוסיה ולהשאיר רק כמה
בשביל מה שהם צריכים .אבל הם לא יודעים
שתהיה גם מלחמה בעתיד הלא רחוק וגם
השביט שזו מיני מערכת שמש עם שבעה כוכבי
לכת ,שיעברו לידינו ,ליד כדור הארץ ויגרמו
להרס עצום.
השביט זה משהו שמיימי ,שה' שלח לנו כמה
פעמים בהיסטוריה וזה גרם להרבה הרס כמו
במבול ,כמו ביציאת מצריים וכו' .אבל עם ישראל
ישרוד וא"י תשרוד .אבל אם לא עושים תשובה –
לא כל עם ישראל ישרוד .ומדינת ישראל –
תיעלם ויישארו הנאמנים להקב"ה ולתורתו .וגם
אלה שרוצים באמת להגיע לנצח נצחים.
הקב"ה ברא את האדם כדי שיהיה חלק ממנו
ואסור שיהיה אפילו כחוט השערה של טומאה
בנשמות כדי שיהיו חלק של בורא עולם .עמ"י –
לא יקח הרבה זמן עד שמשיח יתגלה .תתחילו
להשתנות .תתחילו לפתח את הלב היהודי
שלכם ,את השכל שנוצר בשביל ללמוד את
הספרים הקדושים .אתם חייבים שיהיה לכם רצון
לחיות את האמת ולהמשיך לחיות לפי תורת
משה לנצח נצחים .אין אדם יותר מתוק ,יותר
חיובי ,יותר מעמיק ,יותר אוהב את הזולת מיהודי
אמיתי .עם ישראל חי – חי בלי די ואין עוד מלבדו!

רצים לקבל את הזריקה בשביל טשולנט

דניאל ,כ"ה אדר התשפ"א 9/3/2021
אבא אבא אמא אמא מה יהיה? גם אני לא
יודע ,קצת אני כן יודע אבל למעשה אם רק
מסתכלים על המצב הבלתי נסבל במיוחד בארץ.
אמנם הקב"ה יציל את כל היהודים האמיתיים
שרוצים לחזור בתשובה באמת ולהיות בסופו של
דבר חלק ממנו אי"ה ,אבל עד שנגיע לזה...
כל הזמן הצדיקים ידעו שהציונים שבאו
מארצות אירופה בעיקר ורצו להקים פה מדינה,
הם ידעו שזה לא יהיה טוב .הם ידעו שאפילו
שהם הגיעו לפה כדי להקים ישובים בתים וכו'
בא"י ,הם לא רצו א"ע ,הם רצו את המדינה.
מהי המדינה? גם אז היהודים לא שלטו על
המדינה ,זרים שלטו על המדינה וזה לא סתם ,כי
הם רצו גם להשתלט על עמ"י ,וגם להפוך אותה
למדינה חילונית ,וממדינה חילונית למדינה גויית.
וזה מה שקורה היום ,ממש מה שקורה.
יש כל מיני דברים שקרו במשך ה 72-שנים
מאז שזה נהפך ע"י האו"ם למדינה ,הכל היה
בכוונה ,גם האו"ם מתחת לשלטון של הסדר
עולמי חדש ,זה תמיד היה מתחת לשלטון .וזה
כ"כ כואב הלב אבא ואמא ,כמה שהיהודים סבלו
מתחת לשלטון של הציונים ,כמה שהם שנאו את
היהודים החרדים ,ה' ישמור ויציל אותנו.
עברו כבר כמה דורות ויש תושבים בארץ שהם
חילונים והם לא מבינים את ההבדל בין יהודי
שומר מצוות וליהודי שלא שומר מצוות .אמנם
במשך השנים ב"ה הנשמות של היהודים
האמיתיים שהיו חילונים חזרו בחזרה לקב"ה ,ויש
כאלה שחזרו וחזרו בחזרה להיות חילונים ,אבל
מה שכ"כ עצוב עכשיו ,זה שגם החרדים ,לא
כולם ב"ה אבל הרבה אבדו את הכיוון ,הם אבדו
את הדרך ,הם עובדים אך ורק עם עגל הזהב.
ומה זה עגל הזהב? ברגע שהם לוקחים כסף
מהממשלה הישראלית הם אבודים .כי היה ברור
שבאיזה שלב הם יכנסו וירצו לשלוט על המוחות
של היהודים החרדים.
רק מי שנלחם נגד זה ,נגד לקבל את הכספים
האלה ,רק אלה יכולים לעמוד ולהגיד לממשלה
של הלא מאמינים עד כאן ולא יותר! ואחרים
צריכים להתכופף ,ואם לא ,אז לא מקבלים כסף
ואז ישיבה גדולה יכולה ליפול ,אז הם בטוחים
שעושים מצוה יותר גדולה והולכים איתם,
מאמינים לשקרים שלהם כדי להציל את הישיבה.
אבל איזה ישיבה הם מצילים? ישיבה שמשהו
לא כשר ,משהו טרף נכנס לתוך היהדות שלהם.
זה הבעיה עכשיו ,מאד מאד קשה.
אנחנו יהודים ,לבושים כמו יהודים ,שומרי
שבת וכו' אבל הרבה מאד מאתנו בלב אנחנו עם
הגשמיות .אנחנו משתמשים בצדקות שלנו

כביכול כדי להרגיע את המצפון שלנו .צריכים את
אוסטרליה ,פרסום הבי.בי.סי 11/12/2021
הכסף בשביל הישיבות ,אבל ממי אנחנו מקבלים
את הכסף? מהשטן? איזה ישיבה אפשר לבנות החיסון הופסק עקב גילוי נגיף האיידס במחוסנים.
עם זה? איזה בית יעקב אפשר לבנות עם זה?
ורואים את זה! רואים את התוצאות! הבחורים
של היום הם הרבה יותר שטחיים ,בלי עומק מאד
עסוקים עם כסף .יש עוד את הצדיקים ,הרוב
אמנם הם באים ממסגרות שלא לוקחים כסף
מהמדינה .אבא זה יגיע לפיצוץ ,ויתפוצץ לגמרי.
את הקורונה ה' שלח! כן הם יצרו את זה בסין
כביכול וכו' אבל הוא נתן להם את הרעיון לעשות
את זה ,אפשרות לעשות את זה ,כדי שהיהודים
בעצמם ילמדו שאין מה לעשות כנגד זה.
כי קודם כל אומרים שצריכים לעשות את
החיסון ,ומי שיש לו את החיסון הוא יהיה בריא
ואפשר לפתוח וכו' ,אח"כ הם אומרים רגע ,אבל
בכל אופן זה לא בטוח ,אז צריכים עוד חיסון,
אחרי כמה שבועות עוד חיסון ,ואז הכל יהיה
בסדר .אבל רגע אחד ,זה לא יהיה בסדר עוד כי
אנשים אחרים יכולים להדבק מאלה שקבלו את
החיסון ,אבל יש עוד בעיה יש מוטציות שבאים
מאמריקה ,מאנגליה ,מברזיל וכו' אם ככה אז
בכלל נצטרך פעמיים כל שנה להזריק לכם.
זה נשמע נורמלי? זה לא אמת ,הם עושים לנו
משהו רע ,הם רוצים להתפטר מהיהודים ,רוצים
להוריד אותנו עד לאפס ועושים צחוק מאתנו,
היהודים החרדים רצים בשביל לקבל את
הזריקות בשביל טשולנט ,ואנשים רבים יהודים
חרדים קבלו את הזריקה ומתו מיד.
יש כמה מאות שזה קרה להם מיד ,ועוד כמה
מאות אחרי יום יומיים נפלו .הם רוצים להתפטר
מאתנו! גם בבתי אבות שמתחת למדינה ,אלה
במצב הכי גרוע .נתנו להם את הזריקה בשביל
מה? בן אדם שהוא חולה צריך את הזריקה
הזאת? במקום אחד הרבה מאד נפלו מתו.
עמ"י ,יש הרבה סיפורים ,הרבה מהם אמת ומספיק
שחצי מהם הם אמת כדי להפסיק את השקר הזה .מ"י
בנויה על שקר! הציונים שבנו אותה שנאו! ,שנאו את
הקב"ה! לא עלינו .ושנאו את העם שלו! זה לא פשוט,
הם שנאו את הקב"ה! איך אפשר ?
השאלה קשה והתשובה עוד יותר קשה ,הם באו
במטרה לחסל את הקשר של היהודי עם הקב"ה
ולהביא אותם עד לשטן ,להפוך אותם לחילונים ולבטל
את הקשר שלנו עם הקב"ה ח"ו.
הגוים הופכים את העולם למשהו עקום בלי אמונה
בכלום חוץ מבשטן .יש כמה גוים שלא מאמינים באיזה
א-ל והם נכנעים לשטן שזה כל האלקטרוניקה וכל
הדברים המודרניים ולא חושבים בכלל מה האמת פה?
הציונים הביאו כל מיני אנשים למ"י שלא היו צריכים
להיות פה ,ואז חטפו את הילדים של התימנים
והמרוקאים שהתחילו לדבר על זה עכשיו ,אבל לא
סיפרו אפילו חלק קטן של איזה טרגדיה זה היה ואיזה
מעשה בלי לב! בלי לב יהודי! בלי רחמנות! לקחת
ממשפחות את הילדים שלהם את התינוקות שלהם?
אבא אנחנו מגיעים לסוף ,אין ספק! אם אנחנו עמ"י
רוצים לשרוד זה ללכת אך ורק עם ה' ותורתו .ומי
שאומר ללכת עם הציונים שהשקר שלהם כבר ברור
למי שרוצה לראות ,אז בסופו של דבר הוא אבוד .ומי
שילך עם האמת שזה הקב"ה ,הוא האמת  -יקבל נצח
נצחים ,הוא יהיה חלק של הקב"ה בסופו של דבר ,הוא
יגיע לבית המקדש השלישי ,יקריב קרבנות ויעלה
למעלה .הקב"ה עומד להרוס לפחות שני שליש של
העולם אבל לא את ארץ ישראל .מדינת ישראל תיעלם,
ארץ ישראל תגדל ותגיע לגודל שהיא היתה פעם ,היא
היתה פעם הרבה יותר גדולה ותהיה שוב ארץ של
חלב ודבש .ואבא זו הדרך היחידה ללכת  -רק עם
הקב"ה אין עוד מלבדו.
ראינו
ש.
סרטון
בשם:
'פימה,
מתקן
כליאה
למתנגדי
חיסונים
בז׳בוטינסקי
 122ר"ג'.
רואים מקום
עם סורגים על כל החלונות סביב המתקן והצלם שואל:
"למה יש בית-מעצר במרכז הארץ והוא לא היחיד?"

ת .אני לא יודע מה זה בדיוק ,אני יודע שזה
בתכנון ,והתכנון זה להכריח את החיסון ,אבל אם
לא רוצים לתת חיסון ,אז כביכול לשמור על
"הבריאות" של כולם שמים אנשים במין סוג של
בית סוהר .כך זה גם באמריקה יש מחנות פימה
בכל ארה"ב וזו עובדה ,זה רשום באינטרנט של
הממשלה האמריקאית .אפילו עם בדיוק איפה
הם נמצאים .הם משוכללים ביותר ,בטח פה הם
לא כ"כ משוכללים אבל זה חלק של התוכנית,
ולפני שהולכים לשאול רב אם לעשות חיסון כדאי
להם לראות מה באמת קורה ,לפני שאומרים
שזה סתם שטויות שיש מחנות כאלה כדאי לכולם
לעשות בדיקה עמוקה.

קנדה ,פורסם ע"י טרייסי וויגינס 6/3/2021
דברתי הרגע עם חברת הביטוח שלי ,הייתי
סקרן ,באם אקבל את החיסון ויהיו סיבוכים או
חלילה ...האם פוליסת הביטוח שלי עדיין בתוקף,
טוב נחשו מה? הם אמרו כי לא ישלמו את
הפוליסה שלי בגלל שהחיסון הוא ניסיוני!
תתעוררי קנדה! ! ! נא להפיץ!
ש .יש היום בערך  5מליון מחוסנים ו 2.5מיליון
ילדים ,כך נשארו בערך  1.5מיליון לא מחוסנים,
איפה יכניסו את כולם?
ת .יכניסו כמה שאפשר כדי להפחיד את כולם .יש
להם תכניות ,גם להם יש מספיק מחנות פימה,
אני לא יודע אם זה בשביל כולם כי תלוי כמה
מתנגדים יש להם .באמריקה יהיו להם הרבה
מתנגדים ,בגלל זה הם מתכוננים למלחמת אחים
שם וכנראה שגם פה תהיה מלחמת אחים ,כי
באיזשהו שלב האנשים פה יתפסו שהכל שקר.

יש להם כל מיני תכנונים ,אבל גם לקב"ה יש
תכנון משלו .הקב"ה לא יחסל ח"ו את עמו
האהוב ,הוא לא יעשה את זה כי הוא ברא אותנו
להיות חלק ממנו.
אנחנו ירדנו ירדנו ירדנו מאז אדם הראשון עד
היום ,וה' יודע את הכל ,ה' ברא את הכל ואנחנו
צריכים רק להיות איתו ,רק להיות איתו.
לקחת את החיסון זה לבטוח ברשעים הכי
גדולים שהיו אי פעם .אני לא חושב שאפשר
להגיד אפשר לסמוך על החיסונים ועל כל מה
שהם עושים ,כי הם כאלה רשעים  -כל הציונים,
כל אלה שהקימו את המדינה ,החילונים שהקימו
את המדינה ,הם נגד הקב"ה והם אלה שמביאים
את החיסונים .איך זה יוכל להיות שאנחנו
סומכים עליהם .זה להאמין לשטן ממש.
ש .שמעתי שאיימו ברצח על רב גדול אם לא
יאשר את החיסונים ,זה נכון ?
ת .אני לא יודע אם זה נכון או לא אבל זה יתכן.
הם משתמשים בכל מיני שיטות של המאפיה.
הם משתמשים באיומים של להפסיק תקציבים
ולהרוס ישיבות שלימות.
ש .אז מה ראש ישיבה יכול לעשות ? להחזיק
מוסד זה עולה הרבה כסף ,אז מה הוא יסגור
את הישיבה ?
ת .אתה יודע אבא שבאנגליה לפני מאות שנה
היה טבח ביהודים בעיר יורק.
הטבח ביהודי יורק היה אירוע מוות על קידוש
השם שהתרחש בז' בניסן ד'תתק"ן ) 16במרץ
 (1190בעיר יורק שבאנגליה ,כשהמון צר על
חלק מיהודי העיר ודרש שימירו את דתם.
בתגובה ,העדיפו היהודים למות על קידוש השם
מלהתנצר) .אינציקלופדיה(.
אני לא אומר שיהודי צריך להתאבד ,אבל
אנחנו צריכים להאמין שאי-אפשר לתת לרשעים
לשלוט על הישיבות שלנו ,כי זה התאבדות
רוחנית וזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות .ואם
אנחנו מראים לקב"ה שבחרנו לסכן את הרוחניות
של עם ישראל ,אז לא יהיה לנו טוב .בסופו של
דבר הם רוצים לחסל אותנו גם ככה ,ה' ישמור.
לא מבינים נגד מה אנחנו עומדים אי-אפשר
לפתור את הבעיה ע"י הליכה עם הרשעים ,יש
רגע שאנחנו צריכים להגיד עד כאן! הם הורסים
את הבחורים הצעירים ,אם אין ישיבות זה הורס
אותם ,אם יש ישיבות שהם שולטים על זה גם זה
הורס אותם .מדענים גדולים בתחום הרפואה
הוכיחו שהחיסונים מסוכנים מאד פיזית .אם
אנחנו נכנעים להם הם ישלטו לגמרי .נהיה באותו
מצב איך שלא יהיה,
כלומר ,אם נכנעים להם ועושים את החיסון זה
יפגע קשה בבחורים ,ואם לא נכנעים להם אז לא
מקבלים תקציבים מהמדינה וצריכים לסגור את
הישיבה וזה גם יפגע בבחורים ,אבל ההבדל הוא
שבמקרה הראשון החיסון יפגע בבחורים וראש
הישיבה יצטרך לתת את הדין בשמים ומצד שני
אם יסגור את הישיבה לפחות הם יודעים שאסור
להיכנע לרשעים וב"ה זה יחזק להם את האמונה
והביטחון בקב"ה במיוחד אם הרבנים ינסו לארגן
ישיבות לשם שמים בלי בניינים מפוארים וכו'.
באיזה שלב היהודי האמיתי שיש בכל יהודי
המאמין האמיתי ,יעלה והוא יבין אם אנחנו לא
מתנגדים הם יבואו ויעשו הכל בכח ,אם אנחנו
מתנגדים ומראים לקב"ה שאנחנו רוצים להיות
איתו ולא לתת להם לעשות מה שהם רוצים ,אז
מקסימום הם יכולים לעשות לנו מה שגם ככה היו
עושים לנו .רק מה ,אם אנחנו נכנעים להם אולי
נשאר בחיים עוד כמה זמן ,אבל באיזה שלב הם
רוצים לחסל את כל היהודים ,אז מה זה משנה?
זה משנה שאנחנו נראה לקב"ה שאנחנו איתו,
ואז הוא יציל אותנו.
אנחנו צריכים להראות לו שאנחנו לא עם
הרשעים ,מההתחלה לא היינו צריכים לקחת
כסף מהם ,אבל זה חוסר בטחון זה מה שלא
רוצים להגיד ,וזה החוסר בטחון שמההתחלה
לקחו מהם כסף .אבל א"א בלי כסף ,נכון אבל ה'
הוא הכל יכול .עכשיו שרוצים לעשות את
הזריקות ,אנשים בפחד ,הם מרגישים שממש
יהרסו אותם אם הם לא יעשו את החיסונים ,והם
מאיימים על היהודים עם זה שלא יתנו להם את
הכספים .ואני אומר שיותר מדי זמן לקחו את
הכספים והם נכנעו לכל מיני דרישות של
הרשעים ,וזה הוריד מהיהדות שלנו.

עכשיו אנחנו צריכים להגיד עד כאן .גם ככה
הם רוצים להרוס אותנו כי זה התכנון שלהם .אז
אם אנחנו מאמינים באמת שה' הוא הכל יכול
אין לנו סיבה להיכנע להם בכלל ,כי אם אין לנו
את העולם הזה לפחות יהיה לנו את העולם
הבא .זה לא שכל אחד צריך להתאבד בלי סיבה,
אבל יש סיבה גדולה ,אנחנו בסוף של העולם כמו
שאנחנו מכירים את זה והם רוצים לחסל אותנו
עם כל הכוחות שלהם ,זה אחד הדברים הכי
חזקים שהם רוצים לעשות ,ובזה כמעט כל הגוים
הם ביחד שונאים את היהודים .זה ההמשך של
היטלר ,זה ההמשך של כל הרשעים שהיו אי
פעם נגד עם ישראל.
ש .אז מה יעשה ראש ישיבה?
ת .אני לא פוסק שלו ,אני רק אומר את המצב
ושאנחנו רואים את התוצאה ,זה מסכן אותנו.
ראש ישיבה צריך להחליט אם הוא רוצה לעשות
את רצון ה' או להיכנע לרשעים .זה לא ענין של
זריקה ,זה ענין של לבטוח בהם שהם ישלטו
עלינו .הזריקה הזאת זה לא פעם אחת וזהו
ולקחת חיסון כל שנה ,זה ענין של לשלוט עלינו.
אנחנו לא בודקים מה יש בתוך הזריקה בפנים
החומר זה לא נגד הקורונה ,לא צריך את זה
בשביל הקורונה ,מטרת הזריקה היא לשלוט
עלינו ולהפוך אותנו לזומביס ,למישהו שאין לו
שכל ופשוט הוא עושה את כל מה שהם אומרים.
ואנחנו נהפוך לעבדים כמו במצרים .היתה לנו
ברירה אך נכנענו לפרעה ,ובגלל שנכנענו אז
היינו צריכים להאמין למה שהוא רוצה ונהפכנו
לעבדים בדיוק כמו היום.
קודם כל היינו צריכים להבין שאנחנו לא בסדר,
ובוודאי הדור הזה לא בסדר בהרבה דברים,
היידישקייט נהפך למשהו אחר ,ובגלל זה אנחנו
לא יכולים להיות בטוחים במה שהרשעים נותנים
לנו ,חוץ מזה זה כ"כ שקוף שאפילו תינוק יכול
לראות שמשהו לא בסדר פה ,לא צריך להיות
גאון גדול .אבל הם הכניסו את כולם לפאניקה,
אפילו שהרבה זה רצח פשוט רצחו אנשים.
ש .ראיתי מצגת שביל גייתס מציג צילום מיוחד
של מוח של אדם רגיל מול מוח של אדם דתי,
לאדם המאמין יש בלוטה במוח שאין לאדם רגיל,
ויש להם חומר שיכול להפסיק את הפעולה של
הבלוטה הזו ולהפוך את הבנאדם לאדם רגיל...

ת .אני שואל אותך אבא אם יש כזה דבר ,אם זה
נכון ,אז אפשר לסמוך על גוי שהוא כ"כ שונא
יהודים? שהוא מוציא שקר כזה גדול שהוא מוכן
להבריא את היהודים? אפילו היהודים מאמינים
בשקר הזה.
ש .שמעתי שיש איזה רבנים שאומרים שה' שלח
את הקורונה וגם את החיסון שהוא "האור בקצה
המנהרה" ע"מ להציל אותנו מהקורונה...
ת .ה' שלח את הכל לטובתנו ,תלוי מה אנחנו
עושים עם זה אבא ,אם אנחנו נכנעים לרשעים
זה עושה חילול ה' ח"ו אז העונש שלנו יהיה ישר
מהקב"ה וזה לא כדאי.
כל המדינה הזאת נבנתה ע"י רשעים שונאי
הקב"ה ,איך אפשר לבטוח בהם? הם תמיד היו
האויבים של הקב"ה אז איך אפשר לסמוך
עליהם?
ש .ראש ישיבה צריך לשלם לצוות ,חשמל ,מים,
מה יעשה? עדיף שיסגור את הישיבה?
ת .היהודים בסיפור של חנוכה ,מה הם עשו? הם
הלכו נגד ,הם נלחמו .וגזרו עליהם גזירה מרה
ועכורה ,שלא תכנס כלה בלילה הראשון מחופתה
אלא אצל ההגמון) ...אוצר המדרשים ,מדרשים
על חנוכה ,מדרש מעשה חנוכה(.
אחות של המכבים ביום חתונתה אומרת
לאחיה "אתם יושבים פה ועושים מסיבה כי אני
צריכה להתחתן ,אבל קודם אתם שולחים אותי
לשליט היווני וזה היידישקייט שלכם?"

מיאמי ,ארה"ב:
מסר מיהודי  ,פורסם 2/3/2021
שלום לכולם ,יום שלישי שמח ,אני לא יודע אם
להגיע שמח ,כי אני חייב להגיד לכם שאני שבור,
שבור ,שבור .המצב שקורה אצלכם בארץ שובר
אותי לגמרי ,לחשוב שמכריחים אתכם לעשות
דברים שאתם לא רוצים ,לחשוב שמפעילים
עליכם סנקציות .אתם באמת סומכים על
הממשלה שלכם?
אני גר במיאמי ,ואצלנו – יש לנו חיים רגילים,
אני לא יודע מה אתם שומעים בחדשות אבל פה
במיאמי יש לנו חיים רגילים ,חיים רגילים לגמרי,
אף אחד לא מכריח אותך לעשות שום דבר ,אין
מסיכות ,אין שמירת מרחק ,אין בכלל מגבלות.
אני חזרתי עכשיו מחדר כושר ,אני לא מחוסן ,אף
אחד לא מכריח אותנו להתחסן ,בכלל לא
מחסנים אותנו ,אף אחד לא מכריח אותנו לכלום,
יש לנו חיים רגילים לגמרי כבר מיוני ,החיים שלנו
רגילים כבר  9חודשים ואני רואה מה שאתם
עוברים בארץ ,אני ממש בוכה ,בוכה .המשפחה
שלי ,הקרובים שלי שהולכים להתחסן כי
מכריחים אותם .תקשיבו לי ,זה לא שפוי ,זה לא
נורמלי ,החיים פה במיאמי הם חיים רגילים ,אני
לא ממציא לכם כלום...
אז מה עושים? להגיד לשליט לא? אז מה
יקרה? מה עושים – מה שה' רוצה .ה' רוצה
שנבטח בו זה המבחן ,זה המבחן הכי גדול ,הכי
גדול .יש מספיק קרבנות כבר מהזריקות וממה
שהם עשו לנו ,הם הרסו לנו גם את הישיבות.
איך? הם הכניסו רעיונות זרים לכל בתי יעקב .כל
מיני דברים שלומדים שלא שייך ליידישקייט,
ואפילו על הגנים עם הילדים הקטנים הם
שולטים ,משנים את תוכניות הלימוד עם לימודי
הליבה .אם אנחנו הולכים יחד אתם זה להתאבד.
כל אחד שרוצה ,יפתח ישיבה בלי כסף ויבקש
מה' שישלח אוכל וכל מה שצריכים .בכל
ההיסטוריה שלנו יש סיפורים כאלה ,לא נכנעו ,ה'
שמר עלינו ואפילו שלא היה לנו סיכוי לנצח בדרך
הטבע ,היינו מעטים מול רבים ,חלשים מול
חזקים אבל ה' עשה לנו ניסים ונצחנו.
ברגע שהליבה נכנסה היהדות התחילה לרדת
אולי לא בכמויות של תלמידים אבל ודאי באיכות
של יהודים ,האמת של היהודי של התורה ירדה.
א"א לקחת כסף משונאי ישראל ,שונאי ה' ח"ו,
בלי ירידה ביהדות.
ש .שמעתי על סיפור של אשה שחכתה  20שנה
עד שנכנסה להריון ואח"כ היא קבלה חיסון וזה
גרם לה להפלה.
ת .יש הרבה סיפורים ,יש הרבה מאד אנשים
שמתו מיד אחרי שקבלו את החיסון ,אבל זה
בסוד לא מפרסמים את זה .יש רשימה של
חרדים שנפטרו ,תמיד אומרים שהם מתו
מהקורונה למרות שמתו אחרי החיסון.
ש .נזכרתי בטרגדיה שהיתה לפני שבוע על איזו
צעירה ז"ל שעשרה ימים לפני החתונה התנגשה
בקיר זכוכית בבית נפצעה ונפטרה .בחדשות
אמרו שהיתה תאונה בגלל זכוכית שעשתה לה
חתך עמוק .אבל קראתי בקו החשיפות שהיא
קבלה את החיסון יום לפני ,קמה בבוקר
מטושטשת ,אבדה שיווי משקל ונפלה על הדלת
זכוכית ,כך שבעצם החיסון הרג אותה.
ת .נכון .אבל זה מלחמה ,אנחנו במלחמה רוחנית
ואנחנו צריכים להוכיח לקב"ה שאנחנו איתו.
ש .ביבי אמר בטמבליזיה כי מאחר ורמת
הנוגדנים יורדת עם הזמן אז צריך לקבל את
החיסון כל חצי שנה ,לפי חישוביו  9מיליון
תושבים פעמיים בשנה מסתכם ב 18-מיליון
וצריך להיערך לשנתיים אז מתוכנן להזמין 36
מיליון חיסונים .גם היה פרסום כי אנגליה הזמינה
 400מיליון חיסונים ,מוזר לא ?
ת .הכי משונה מכל זה שאנשים לא מבינים שזו
לא מגיפה שהרי הרשעים עשו את זה בכוונה כדי
להשתלט על כל העולם והם יכולים לעצור את
המגיפה המזויפת מתי שהם רוצים .אמנם יש
חולים אבל זה לא מגיפה .ורואים שמס' המתים
השנה הוא כמו לפני המגיפה.
ש .לפי נתונים רשמיים אין הבדל בין מס' המתים
השנה לשנה קודמת בארץ ,באמריקה ובאנגליה.
ובארץ אף מתו בשנת  2020פחות הממוצע של

ה 20-שנה אחרונות! לפי הנתונים אין מגיפה
ואנשים לא תופסים את זה.
ת .הם כ"כ נכנסו לפאניקה שהשכל לא עובד .זה
המבחן של הדור הזה של אמונה ובטחון בה'.
ש .יש איזה רופא שאומר שבכלל זה לא חיסון
אלא נשק ביולוגי שבא לשנות לנו את הדי.אן.אי.
ת .נכון ,אנשים כ"כ רשעים וכ"כ עקומים.
ש .יש עכשיו גם פרסום של חברות גדולות אסם
בזק סופרסל וכו' שאם עובד לא מתחסן אז הוא
לא יכול להיכנס למשרדים שלהם.
ת .אין מה לעשות אבא אנחנו במלחמה
ובמלחמה אנשים נהרגים .אני מאמין ,אני יודע
שדוחפים את עמ"י יותר מדי ,באיזה שלב הוא
מתפוצץ והוא הולך נגד הרשעים .זה בכל
ההיסטוריה היה ככה וה' תמיד הציל אותנו באיזו
צורה ,לא כולם ,אבל כשאנחנו חושבים על הציל
או לא הציל אנחנו חושבים על חיים או מות וזה
לא החשבון ,כי המוות של היהודי זה לא שהוא
נעלם ,הוא עוד יחזור .הוא ילך לג"ע או תיקון
אחר ויחזור לעולם הזה .היהודי לא נעלם הנשמה
שלו זה לנצח ,אבל הוא צריך לפתח את זה ,הוא
צריך בעולם הזה להוכיח את עצמו.
אף אחד לא רוצה למות ,כולם רוצים להישאר
בחיים אפילו הגדולים ,אבל יש מעטים שהלכו
לעולם הבא עם כל הגוף שלהם נכנסו אבל יש
כאלה ,ובסופו של דבר לפי מה שכתוב אנחנו
בסוף נהיה הדור הכי גבוה הכי גבוה.
זה פחד לדבר מה שאנחנו מדברים.
ש .למה פחד ?
ת .כי הם רשעים ,הם רצחו לא בן אדם אחד,
ואנחנו פה נגד מאפיה עולמית.
אבא :אנחנו עם ה' וצריכים ללכת עם האמת.
דניאל :כל יהודי ויהודיה יצטרכו לבחור בעצמם
איפה שהם רוצים להיות וכמה שהם מאמינים
בקב"ה זה המלחמה האמיתית.
ש .כמה זמן צריך לשמור בידוד ממי שמתחסן ?
ת .הם אומרים שבועיים .בהתחלה הם אמרו 50
יום שהאישה והבעל לא יכולים להיות ביחד ,אבל
זה מה שהם אומרים ואני לא מאמין לאף מילה
שלהם .כל אחד יחליט ,אני לא יודע מה לעשות
לא יודע בדיוק כמה זמן יש ודאי וודאי סכנה
כזאת .הם בעצמם אומרים את זה.
ש .יש סיפור הטראגי עם אשה מגבעת זאב
שבעלה קיבל את החיסון אח"כ נדבק בקורונה.
הוא עצמו אמר שהוא הדביק אותה ,היא הייתה
בהריון לקחו אותה לבי"ח ושם נפטרה.
ת .המחוסנים הולכים בעולם ומדביקים אנשים
אחרים וזה מה שהם רצו .בכל אופן יש להם את
הסוד איך לרפא את המחלה והאמת היא
שרופאים אחרים מצאו את התרופה נגד אך הם
פועלים להסתיר את זה .ואחרי הכל הרבה
אנשים כבר לא מאמינים להם בכלל והיום רוב
האנשים מפחדים ללכת לבה"ח כי הם יודעים
שזה מסוכן מאד כי הרשעים שולטים בהרבה
בה"ח ויכולים להפוך בעיה קטנה של קורונה
לבעיה שתגרום למוות.
ש .בפרסום של פייזר כתוב שחודשיים אחרי
החיסון היא צריכה להימנע מלהיכנס להריון.
ת .חמישים יום אמרו .זה קצת פחות.
ש .אחד אגב ,איזה מדען כתב מי שהולך לחיסון,
גבר ,אז כדאי שישמור את הזרע שלו בבנק הזרע
מי יודע מה החיסון יעשה לו ...מתחילים להיות
פרסומים שבחיסון יש גם את האיידס.
ת .כן.
ש .יש להם ס"ד חבל על הזמן.
ת .אני יודע שהרבה רצו לעשות חיסון אבל אני
לא מאמין שהמספרים שהם אומרים זה נכון.
עכשיו עוד דבר ,הם פשוט ממלאים את המים
בכל מיני חיידקים.
ש .שמעתי הקלטה מיהודי באיטליה כי בבדיקות
שעשו במי השתייה בעיר שמתו בה הרבה זקנים
התגלו חיידקים של קורונה בתוך המים.
ת.כדאי להרתיח את המים מהברז לפני ששותים.
הערות:
לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים.
* ניתן להוריד את המסרים מהאתר DANi18.COM

* שמיעת מסרים בטל 0799-177-555
* שמיעת המסרים בארה"ב 646-585-3064
ברכה מיוחדת לחיים ארוכים ,פרנסה בשפע ושמחת
חיים לכל היהודים הטובים העוזרים להפיץ את האמת.
)(KA
לפרטים.0527-111-333 :

מגלות לגאולה

בס"ד

מסרים מבחורים אוטיסטים

טעון גניזה

חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

ׂשה ה' ָּד ָברּ ,כִי ִאם ָּגלָה סֹודֹו ֶאל
"ּכִי לא יַ ֲע ֶ
יאים "...עמוס ג',ז' * "א''ר יוחנן
ְב ִ
ֲב ָדיו ַהּנ ִ
עָ
מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן
הנביאים וניתנה לשוטים" בבא בתרא יב:
מסרים קודמים  -כביכול יש מגפה * יהודים
אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני * שתדעו
שניו-יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה! * רק
תחזיקו מעמד עוד קצת * בקרוב נקבל את בית
המקדש השלישי  -הכניסה שלנו לנצח נצחים *
והעיקר ,לא לפחד כלל * רוב העולם יהיה מתחת
למים * זהו זה – מגיעים לסוף * אל תפסידו את
הנצח * כאשר כל הבנקים יפלו * ברגע זה
לעלות לארץ ישראל * אנחנו האהובים הכי
גדולים של הקב"ה * העולם לא יחזור להיות כמו
שהיה *העולם הזה גוסס * ולהתכונן לסוף של
העולם הזה * זה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר,
בדיוק * היום הגדול והנורא מתקרב * לחיות לנצח
* אוי ואבוי למי שייקח את החיסון לקורונה *
משקרים לנו בגדול * סוגרים ופותחים ,סוגרים
ופותחים עד שיסגרו אותנו ולא יפתחו * הם
מתכוונים להפוך את כולנו לעבדים * ה' בחר אותי
ואני שליח של ה' *
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עֲבָ דֶ ָ
יך הַ שּׁ ָ פ ּו ְך
)תהלים עט י(

ניתן לקבל חינם לזיכוי הרבים חוברות קודמות ,כמו
כן ניתן לקבל הסכמות של גדולי עולם.
+

האסון במירון  -אשמים אנחנו
דניאל ,י"ח באייר ה'תשפ"א ,ל"ג בעומר 30/4/2021
אבא אבא אבא ,אני הרגשתי שעומד להיות אסון
ענק .אסון שדווקא עם ישראל הכביכול שומרי מצוות
יסבלו הכי הרבה מזה ,כי אנחנו החוטאים הכי גדולים!
למה אנחנו החוטאים הכי גדולים? כי לאט לאט אנחנו
שומרי המצוות המחזיקים בתורת משה לא מוכנים
לעזוב את השקר .אנחנו לאט לאט נעלמים בתור
יהודים אמיתיים,
הבעיה הגדולה היא חוסר קדושה ,המצב של
הצניעות בעם ישראל ירד בצורה איומה ,מקרים של
עבירות כמו ניאוף בכל מקום ובגלל שהפוסקים
לעיתים קרובות פוסקים בצורה קלה דבר המעודד את
המשך העבירה ,עבירה שה' לא יכול לסבול.
"אלוקיהם של אלה שונא זימה הוא" )ירושלמי
סנהדרין פרק י' ,הלכה ב'(:

"...כולם שואלים על מה עשה ה' ככה לנו ומה יש
לתקן לעצור את מידת הדין הנוראה והשיב:
להתחזק בתורה ונשים שיתחזקו בצניעות"...
)ניתן לקבל חינם עלונים לחיזוק הצניעות והקדושה
בקול הצניעות ,טל.(0527-120-948 :
העבירות בין החרדים עברו כל גבול .נכון שיש לנו
צדיקים בינינו ,אבל כאשר שרבנים פוסקים שצריכים
לסגור בתי כנסת בגלל הקורונה ,שזה דבר שבדרך-
כלל לא מסוכן .דורשים מאיתנו לשנות את מנהגי
התפילות שלנו ,שומעים רק צד אחד של השקר ולא
רוצים לשמוע את הצד השני של האמת לפני
שפוסקים שאי אפשר לפתוח בתי כנסיות ,לפתוח
ישיבות ,להשאיר זקנים בבית בלי סדר פסח עם
המשפחה .וזה הכל נעשה ע"י הרשעים כדי לשלוט על
היהודים החרדים ולהפריד בין היהודים לקב"ה.

ליהודים בחו"ל
תעלו עכשיו ארצה
אני לא יודע
אם תהיה לכם
הזדמנות נוספת!

ולשקר יש גב של תלמידי חכמים .אבא ,אתה לא
מבין? אתה בטח מבין .אבל היהודים לא רוצים להבין,
הם רוצים את הגשמיות ,יש את הזריקות שהם כ"כ
מסוכנות והם לוקחים את זה ,למה? לא בשביל
לשמור בדיוק על הבריאות שלהם ,כי אם היו בודקים
את זה באמת היו רואים שזה סכנה ממש ,ואפילו
אחרי שעובר זמן הסכנה גדלה ,אפילו אם הם עוד
בחיים הסכנה גדלה ,ואי אפשר להגיד שלא ,כי זו
עובדה ויש מקרי מות רבים שלא רוצים שנדע.
אני בוכה על כל יהודי שנעלם מהעולם הזה בגלל
השקר ,אבל ה' עומד לשים קץ להתדרדרות.
וכל היהודים שהם אמיתיים הרואים את האמת ואת
השקר והולכים בדרך האמת ,הם יעלו .ולצערי הרב
השאר יעלמו יחד עם הגוים הרשעים ,שהם רוב הגוים
בעולם ,הם שונאים את היהודים ואין להם שום זכות
להמשיך לחיות .והגויים שמאמינים בקב"ה  -ישרדו.
אבל אבא ,אסונות הטבע כבר התחילו ,בכל העולם
יש אסונות טבע מעל ומעבר משהו לא להאמין ,לא
מפרסמים את זה כמו שצריך ,וזה יהיה יותר גרוע
ויותר גרוע .ויש לנו מלחמה שתבוא ,מלחמה שהיא
כבר התחילה אבל בקטן ,וזה יגדל וזה יגדל עד שיהיה
הרס שעכשיו אולי קשה לנו להאמין ולעכל כמה הרס
יהיה בכל מקום.
אבא ,אנשים לא תופסים! לא תופסים! כיום להרבה
חרדים יש רצונות של חילונים שלא למדו תורה ,הם
מסכנים כי הם אסירים לתשוקות שלהם ,התשוקות
שלהם שולטים עליהם וזה לא יכול להיות ,זה הסוף.
אנחנו מגיעים לסוף וזה לא יקח הרבה זמן אבא עד
שזה יתגשם ,כל הנבואות של הסוף יתגשמו.

ואני מבקש מעם ישראל אל תהיו טיפשיים ,אל תהיו
בעלי תאוות שאין לזה סוף ,שאי-אפשר להגיע לשום
סיפוק דרך התאוות האלה ,רק דרך הקב"ה ותורתו .כי
אהבת ה' ולהיות קרוב דרך המצוות ודרך לימוד
התורה להיות קרוב לקב"ה זו ההנאה הכי גדולה
שקיימת בעולם.
אני פשוט בוכה על כל הקרבנות ,האבות שהביאו
בתום לב את הילדים שלהם בני השלוש להכניס אותם
לתורה ומצוות ,הביאו אותם לעשות חלאקה ,להסתפר
לקבל את הפאות להראות כמו יהודי ,הם נרצחו על
קידוש ה' וצריכים לבכות עליהם .אבל תדעו שהם כבר
בגן עדן כי הם עשו את זה לשם שמים בלבד.
אבל תדעו שזה לא מספיק לעשות חלאקה לילדים,
צריכים להקריב בשביל זה ,צריכים להיות יהודי שומר
מצוות עם כל הלב ,צריכים להוציא כל שמץ של רצון
אסור ,תשוקות אסורות .אבל הדור שלנו פשוט
מבולבל ,ברוך ה' לא כולם.
יש שאומרים שהשוטרים עצמם גרמו לזה לאסון
הזה ,אבל אני אומר לכם ברור שאפילו אם טכנית הם
גרמו לזה ,תדעו אפילו אם קבלו הוראות מאנשים
יותר חשובים בממשלת השמד ,בכל אופן אנחנו
אשמים.
הקב"ה קודם כל אומר לנו ,הוא מראה לנו עם
ישראל ,כי הכל בנוי עלינו ,וכמו שזה היום יהיו מעטים
מאד ,וודאי מהגוים ,אבל גם מהיהודים שישרדו ,כי
אנחנו עוד לא מוכנים לזרוק את עגל הזהב עם כל
הגשמיות וכל התשוקות שהעולם הזה שופך עלינו כדי
שנטעם מזה ונהיה בסוף עבדים לשקר ,עבדים לשטן
ימ"ש וזכרו.
עם ישראל מה שהיה ,ואנחנו עוד ברגע זה לא
יודעים עד כמה האסון ענק ואם אנחנו לא משתנים אוי
לנו .ה' קודם כל נותן לנו את המסר ,כי אנחנו עמ"י
עתידים להיות הבסיס של העולם הבא ,העולם של
משיח ,ואחרי זה אנחנו נחיה בצורה שקשה לי לתאר
איזה גן עדן זה יהיה ,כשאנחנו נהיה חלק של הקב"ה.
אבל כדי להגיע לזה אנחנו צריכים לעשות בדק בית,
לנקות מכל פינה של המהות שלנו את כל הלכלוך
הרוחני שהצטבר משך אלפי שנים מאז שאנחנו
בעולם הזה .ואם נעשה את זה ה' יסלח לנו ,כי חזרנו
באמת בתשובה ,אבל אם לא ,אז אני לא רוצה לחשוב
על מה שעומד להיות ,מי שלא יעשה תשובה לא יוכל
להגיע למציאות של העולם הבא הוא פשוט יעלם
מהמציאות לגמרי ח"ו.
אז עם ישראל ,יש לנו סימנים מכל הכיוונים שזה
נכון .ואנחנו עם ישראל ,צריכים לא לשכוח שאם אנחנו
עולים ,לוקחים את עצמנו בידיים כביכול עולים
באמונה ובביטחון בקב"ה ,לשמור מצוות ,ולא להיות
בפריצות לא למשוך את העיניים של הגברים ,הנשים
שלא ימשכו את העיניים של הגברים ,ושהגברים לא
יסתכלו עליהם בכלל .ובכלל שגם הגברים וגם הנשים
צנועים ,ולא לראות בחורי ישיבות חשובות מסתובבים
עם מכנסים צמודים וז'קט שבקושי נסגר – זה פריצות,
גם הגבר צריך צניעות .אבל היום לא יודעים מה זה
צניעות ומה זה פריצות ,הכל מישמש אחד ,זה חייב
להפסיק עכשיו.
העתיד שלנו ,אם עם ישראל לא יעלה ,יהיה קשה
מאד .אם עם ישראל יעלה והגוים לא ,אז עם ישראל
ינצל לרוב ,חוץ מאלה שלא רוצים להבין את האמת,
ומהגוים מי שצדיק ומאמין בה' ישרוד.
אבל זה עבודה קשה והרבה עבודה ,זו עבודה
מרובה ואין לנו הרבה זמן עכשיו ,אנחנו קרובים לסוף.
או שהיהודי מהרגע הזה ,היהודי והיהודיה מחליטים
להתהפך ולהיות לגמרי עם הקב"ה ,אז הם יכולים
עדין להשיג נצח נצחים ,אם לא אז לא והסוף יהיה מר
בשביל כל אלה.

העולם כמו שאנחנו מכירים אותו ישתנה לגמרי,
הרוב יהיה מתחת למים חוץ מארץ ישראל .ה' ברא
את עם ישראל להיות חלק ממנו ,לכן אנחנו חייבים
באמת לעלות ולעלות ,כי אם לא אין סיבה לקיום שלנו.
ולא לשכוח שכדור הארץ הוא רק חלק מאד פיצי של
הבריאה ,לא לשכוח .אבל המקום הפיצי הזה יאחד כל
מה שקיים לעולם שאני לא יודע אפילו לתאר את זה.
אני רק יכול להגיד שכדאי ברגע זה להתחיל לעשות
תשובה עוד בזמן שאנחנו זוכרים ומושפעים מהאסון
במירון כדי שהצדיקים לא נרצחו על קידוש ה' לשווא.
עם ישראל אין זמן ,עוד מעט הדברים הקשים יבואו
אחד אחרי השני ,אין זמן ,תתכוננו ,תתקרבו לקב"ה
ולתורתו .ואפילו אם אתם חרדים תבדקו טוב טוב
מבפנים ומבחוץ ,תראו עד כמה שאתם דומים יותר
לגוים מאשר ליהודים.
שאלה :על מה כדאי לשים את הדגש בצניעות?
תשובה :האסון במירון היה בגלל חוסר קדושה,
והבסיס של קדושה הוא צניעות .הבגד צריך להיות
ארוך ורחב ולכסות את כל הגוף ,צריך גם כיסוי ראש
צנוע שמכסה את הצוואר מסביב .אמנם קשה למצוא
חנויות לבגדי צניעות אך אפשר לתקן או לשאול אישה
צנועה איפה היא קונה.
ולא רק שהנשים לא צנועות ,הבעיה שהם תפוסים
חזק עם עגל הזהב שזה לא רק הלבוש הלא מתאים
לאף יהודי ,אלא זה כל התשוקה שזה מביא ,גם
תשוקה לאוכל ,תשוקה לחופשים בכל מיני מקומות לא
מתאימים .תשוקה לראות סרטים ,תשוקות בלי סוף
והכי גרוע מכל זה זה החוסר קדושה ,וזה ה' לא יכול
לסבול.
+

שום דבר לא יעזור לכם להפטר מהצרות,
רק תשובה עם דמעות
בנימין ,ח' שבט ה'תשפ"א 21/1/2021
אני לא יודע מה להגיד .ליבי נשבר .ידעתי לפני
שנים שנגיע לרגע הזה בהיסטוריה ,שנגיע לעולם של
תוהו ובוהו ,לפני ביאת המשיח .כמה וכמה פעמים
בהיסטוריה העולם כבר היה בבלגן גדול .רצחו אחד
את השני ,היו כל מיני אסונות וכו' .וזה המצב שיש
היום וכל המדינות בעולם סובלים מזה וכל העולם
תוהו ובוהו .והסיבה של התוהו ובוהו בעיקר עכשיו
היא שעם ישראל עזב את הקב"ה ,שלא נדע .אומנם
יש יהודים חרדים שמשתדלים לשמור על כל המצוות,
אבל היהודים שמנסים באמת לחיות חיים של אמת
לפי התורה ,הם מעטים מאוד כבר .וחוץ מהגויים
שהם הכי הרבה שקועים לגמרי בעולם הזה יש מעט
מאוד יהודים ששומרים מצוות באמת.
העולם ממש תוהו ובוהו .הגויים וגם רוב היהודים
למעשה לא מאמינים בכלום ,הם רק מחפשים הנאות.
אפילו הרוב לא מעניין אותם להתחתן ,להביא ילדים.
רוצים מסיבות כל היום ,כל השבוע ,כל החיים.
בארצות המערב שזה אירופה ,ארה"ב ,קנדה וכו' הם
חיים לפחות עד היום הזה עם רמה מאוד גבוהה
חיצונית גשמית ,אבל הם לא שמחים ,אין להם במה
להאמין ,הם רק רוצים הנאות ,לצחוק ,ליהנות מהצד
הגשמי של העולם הזה וזה המצב גם אצל היהודים
פה ,הלא דתיים בארץ ישראל.
ויש גם את היהודים שכן מבינים וכן רוצים
ומשתדלים להיות קרובים לקב"ה ,אבל הם מעטים.
העולם התרגל לעולם של טיסות לכל מיני ארצות,
לטוס לכל מיני ערים בעולם .בקיצור ליהנות כל היום,
כל השבוע ,כל החודש וכל השנה בלי הפסקה .אבל
זה לא רצון ה' .בגלל שזה לא רצון ה' ,זה אסור לנו,
זה שטחי ,זה טיפשי וזה שקר ,זה ממש שקר.
מה יהיה עם ישראל? מה יהיה? הרשעים רוצים
להשתלט עלינו .ברוך ה' ,בינתיים זה לא הולך להם
קל .פה בא"י התעוררו קצת היהודים ורואים בצורה
מאוד ברורה שהגויים לפחות הרבה מהגויים רוצים
להתפטר מאתנו היהודים.
אוי ,אוי ,ויי .וזה נראה שאולי יצליח ,חס ושלום ,אבל
זה לא יעזור להם .אני יושב על הרצפה עם שק ואפר
על הראש עם תפילין ואני בוכה ובוכה ובוכה ובוכה....
מה יהיה איתנו – עם ישראל? האם זה כדאי להרוס
את כל הנצח שלכם בשביל לרדוף ולתפוס את עגל
הזהב?
אבל אין ברירה ,אנו צריכים להמשיך ואנו צריכים
לזעוק לשמים .ואנו בבעיה קשה .חייבים לעשות
תשובה ולא יעזור שום דבר ,צריכים לעשות תשובה
עם דמעות ולבכות ,ולבכות ,ולבכות ולהצטער על כל
העברות שעשינו.

כל היהודים בגלות בארצות אחרות – תזיזו את
עצמכם! תבואו לארץ ישראל! פה במדינת ישראל יש
לנו ממשלה קשה מאוד שהיא גם חלק של הרשעים
שרוצים לחסל את כל היהודים והם ממשיכים את
הרצון של הנאצים לחסל את הדת היהודית ,ח"ו.
וממשלה זו לא תיתן בקלות ליהודים לעלות לא"י האם
לא שמתם לב שמדינת ישראל עושה בעיות קשות לכל
יהודי שרוצה לעלות ארצה ,לא נותנת לישראלים
וליהודים האמריקאים שרוצים לחזור או ליהודים שאין
להם דרכון ישראלי .הם ממש עושים בעיות וזה לוקח
שנה ,שנה וחצי אם לא יותר מזה לקבל אישור
מהישראלים כדי שיהיה אפשר להיכנס למדינת ישראל
בתור עולה חדש או תושב חוזר .אבל זה לא יעזור
לרשעים ,כי בסופו של דבר כל יהודי שרוצה מאד מאד
להגיע לא"י ולהתיישב פה לנצח – ה' יביא אותו לפה
בניסי ניסים ואין לו מה לדאוג ,אבל רק אם הוא באמת
רוצה בכל ליבו.
בכל אופן כל העולם על סף פיצוץ .תהיה לנו בעתיד
הקרוב מלחמה שתתחיל פה באזור ותתרחב עד שזו
תהיה מלחמה עולמית .המדינות של העולם יפסיקו
את השימוש בכסף .המטבעות והשטרות של כל ארץ
וארץ ,המזומן וכל המטבעות יעלמו ולא יהיה לזה ערך
בכלל .ואנו נשאר עם חשבון בנק עם נקודות שזה
משהו כמו כרטיס אשראי שנוכל לקנות אוכל ,בגדים,
אבל זה יהיה מצומצם מאוד ולא יהיה לנו מספיק
כסף-נקודות ,עבור מה שבן אדם צריך .אפילו לא
לדברים הכי מינימאליים הכי פשוטים.
אתם לא מבינים שהעולם הולך להשתנות לגמרי.
העולם כבר השתנה כל כך בזמן אחרון עד שקשה
להכיר אותו .וזה הכל מתוכנן ע"י "המאפיה",
"המאפיה" העולמית שהשתלטה על רוב העולם.
עם ישראל ,אנו יכולים להציל את עצמנו בעזרת ה',
אבל אתם צריכים בשביל זה לעזוב את עגל הזהב
שלכם ,את הרדיפה אחרי גשמיות ואני יודע שזה
מאוד קשה לכם ,אבל תתבוננו  -כבר אין עגל הזהב.
הם סגרו אותנו ואנו לא יכולים להרשות לעצמנו אפילו
לחייך .יש לנו כל מיני צעצועים כמו אייפונים שרק
מביאים אותנו לסוף של העולם כמו שהכרנו אותו.
עם ישראל – הולך להיות הרס איום ונורא .הגיע
הזמן לחזור בתשובה ,לחזור להקב"ה .ולא לתת כל
מיני תירוצים למה זה קשה ואי אפשר לחזור להקב"ה,
למה לא לעשות תשובה .אני מרגיש שזה כ"כ ברור
שמיותר לדבר על זה .אני מרגיש רע מאוד מזה
שאתם לא מבינים דבר כ"כ פשוט.
אני שמח שיש בכל אופן יהודים שחיים עדיין כמו
יהודים אמיתיים לפי התורה ,אבל יש מעטים מאוד.
ובזכות המעטים האלה שעדיין שומרים מצוות כראוי,
יתעוררו פתאום והכל ישתנה ,נראה מרחוק את
הגאולה השלמה ואת משיח בן דוד בעצמו .ואנו נבכה
ונבכה ונבכה .ולמה נבכה? כי סוף סוף הגענו אל
האמת ואז יהיה טוב גם בשביל גם עם ישראל וגם
בשביל כל העולם.
אבל עמ"י – אתם ישנים עכשיו ,אתם דואגים
לגשמיות שלכם במקום לרוחניות שלכם .שכחתם
הרבה דברים שאתם צריכים לדעת כמו צניעות ,כמו
טהרת המשפחה ,כמו כשרות והרבה מאוד דברים
חוץ מזה.
עם ישראל ,תתחילו לעשות תשובה ,זה הנשק
היחיד שיש לנו נגד הרשעים והחיים העקומים שיש
היום ולא לשכוח שהקב"ה ברא את העולם ומנהל את
העולם ולא אנחנו .אבל אנחנו עם מעשים טובים ,עם
אהבת ה' ,עם הרצון שלנו שלא משנה מה יהיה
העיקר זה לעשות את רצון ד' .עם יהודים כאלה,
אנחנו נקבל את ירושלים האמיתית וכל יהודי שחוזר
בתשובה באמת ינצל.
תתחילו כבר לעשות תשובה  -כי אין זמן – פשוט
אין זמן!!! ה' יעזור לנו .ה' לא רוצה לאבד את אלה
שסטו מהדרך ,אבל אין ברירה ,העולם לא יכול
להמשיך כך ,הוא
להיהרס.
חייב
העולם כמו שאנו
מכירים אותו ,הוא
באמת ייהרס ,חוץ
מא"י והכניסה שלנו
מושלם
לעולם
תהיה דרך בית
המקדש השלישי.

אני רוצה שתבינו לעומק מה מצבנו האמיתי
בן-גולדן ,מוצ"ש ח' אדר תשפ"א 20/2/2021
עם ישראל ,יש לי מסר ,מסר מאוד מאוד חשוב .אני
רוצה שתבינו :מה מצבינו האמיתי עכשיו? אני רוצה
שתבינו לעומק :מה זה יהודי בכלל? מה זו גאולה
שלמה שאנו כ"כ מחכים לה?
הגאולה שעוד מעט תהיה ,וכשאני אומר עוד מעט –
זה באמת ,זה לא יקח כ"כ הרבה זמן .כי אנו כבר
בתהליך שמתקדם ואנחנו בסוף הגלות המרה הזאת.
אנו ניסינו להסביר לכם את הסכנות הגדולות
בלהאמין ברשעים ששולטים בינתיים ברוב העולם,
ברוב כדור הארץ .יש להם לרשעים חוכמה לעשות רע
ויש להם הצלחה די גדולה לשלוט על כל המדינות
בעולם .זה לא מהיום ,זה לא לפי  20שנה ולא לפני
 100שנה .זו תוכנית של מאות שנים שקבוצה זו
משתדלת לשלוט על כל העולם .בכל דור הייתה להם
התקדמות עד שהגיעו ליום הזה ,שהם גם שולטים על
טכנולוגיה מתקדמת כדי להשתלט על כולם .ולהרוג
הרבה מאוד אנשים בעולם הזה ואת השאר להפוך
לעבדים ,אבל במיוחד כמו בכל הדורות הם רוצים
לחסל את הדת היהודית ,את הקשר של עם ישראל
עם בורא העולם – ח"ו.
וכל השנים מאז שבית המקדש נחרב סופית,
והכוונה לבית המקדש השני .הגלות גרמה לזה
שהגויים יכלו הרבה פעמים להרוג יהודים בצורות
אכזריות ביותר .עם פוגרומים ברוסיה או באנגליה
שהרגו את כל היהודים שלא רצו להתנצר .אם זו
הייתה הגשמיות העצומה באמריקה שמשכה יהודים
ל"עולם הזה" ,הם עזבו את תורתם והתחתנו עם
הגויים והתבוללו .אם זה היה היטלר ימח שמו וזכרו
שרצח לפחות  6מיליון יהודים אם לא יותר .ועד היום
הגויים רוצים לגמור אותנו ואת זה עשו אותם אנשים.
אומנם דור אחר שלהם אבל הם אותם אנשים.
הם רוצים לחסל בעיקר את היהודים ואת שאר
הגויים להפוך לעבדים .והם עושים את העבודה הכי
חזקה בתוך מדינת ישראל .זה חשוב להם מאוד
להשתלט על ארץ ישראל ,על מדינת ישראל ,כי הם
בטוחים שהקב"ה לא ילחם נגדם ברגע שאין עם
ישראל .ח"ו הם מאמינים שהכוח של הקב"ה בא
מהיהודים ,הם רק לא מבינים שזה הפוך ,שהכוח של
היהודים בא מהקב"ה .והגויים הרשעים לא מבינים,
שאין להם שום סיכוי לנצח את הבורא עולם ,כי הוא
הכל יכול ,הבורא עולם .הקב"ה גם יצר אותם ,את
הרשעים וגם את הנחש ,שהוא היצר הרע ,הוא השטן.
והרשעים היום כ"כ שיכורים מהצלחתם כביכול ,אבל
הי יחסל אותם וזה לא יקח לו יותר מדקה ,אולי חצי
דקה לגמור אותם ,אבל עכשיו ה' משתמש ברשעים
כדי לגרום לעם ישראל לעשות תשובה.
ברגע זה נראה ,שאין כ"כ סיכוי ח"ו ,שעם ישראל
יחזור בתשובה כי רק מעט יהודים מבינים בכלל מה
שקורה .ובכלל ,רוב העולם מבולבל ,והיהודים עוד
יותר .היהודים פה במדינת ישראל רצו לקבל חיסונים,
שזה סם המוות עם הוכחות לכך מכל הכיוונים .וגם
היו רבנים שאמרו כן לעשות חיסונים מכל מיני סיבות.
אבל עם ישראל – הי שלח את המצב הזה כדי לבחון
אותנו כדי לראות מי באמת עם האמת ומי עם השטן
שהוא עגל הזהב.
מדינת ישראל השייכת לרשעים ניצחה כבר חלק
גדול של היהודים המאמינים .אומנם לא הרגו אותם –
אבל כן הורידו אותם מהאמונה והביטחון בה' .והם
עשו את זה עם עגל הזהב .הם התחילו לתת כספים
לישיבות ,התחילו לתת ליהודים יותר אפשרויות
גשמיות וזה הרחיק את היהודים מהקב"ה .בצניעות
שירדה מאוד ,של נשים צדקניות כביכול .גם נהייתה
יותר ויותר התעסקות עם קניות מיותרות ופחות
בלימוד אמיתי.
ומהרגע שעשו כמה מפלגות חרדיות בכנסת ,אז
הכל ירד עוד יותר ,כי מאז הכסף תפס מקום כ"כ חזק,
עד שהרבה מהעסקנים שכחו מהקב"ה .אז התחילו
להיות בעיות בקהילות .בעיות שאף פעם לא היו
ובמיוחד בארץ ישראל ,ומדובר על חרדים .עכשיו יש
הרבה מאוד בעיות .בעיות גם בקדושה ובמין סוג חדש
של יהדות" ,יידישקייט" ,שלא כ"כ מתאים לתורה .יש
איזו גשמיות ,שפשוט קלקלה את הקהילה ,שפעם
הייתה כ"כ עם הקב"ה.
בכל העולם הגשמיות קלקלה את היהודים ,עוד
יותר מארץ ישראל .הרוב של הנזק זה בא מארה"ב,
וזו היא המחלה המדבקת האמיתית ולא הקורונה.
החיסון היחיד – זה לחזור בתשובה.
+

עמ"י – תחשבו טוב – המצב קשה מאוד .וכאשר
המצב קשה מאוד כמו עכשיו ,היהודי צריך לעשות
רגע חושבים .הוא צריך להבין איפה הוא טועה? הוא
חייב לעשות תשובה .הקב"ה עכשיו מביא הרבה
צרות ,הרבה בעיות ,הרבה פחד לעולם .הוא רוצה
שעמ"י ישרוד .הוא רוצה להרוג את הרשעים והשטן
שהוא כביכול המשיח שלהם הוא רק יביא את
הרשעים לסוף פסוק ,לסוף שלהם.
עמ"י ,אם אתם רוצים לשרוד – כדאי שתתעוררו
מהר! דיברתי הרבה נגד החיסונים ,כי אני יודע שהם
מסוכנים ביותר .הרבה אנשים מתו מיד אחרי החיסון,
אבל עמ"י לא רוצה להבין .הרבה מתו מיד כשקיבלו
חיסונים אז אמרו טוב ,זה לא הרבה אנשים ,והרוב לא
מתו ומרגישים טוב.
לא רוצים להבין שזה השטן .השטן מבלבל אותנו.
וזה קשה שראשי ישיבות חרדיות עם מאות בחורים
אומרים ,שכל הבחורים צריכים להתחסן ואם לא ,שלא
יבואו לישיבה כי לא יקבלו אותם .וזה בגלל שהם
מקבלים כסף כל השנים מהמדינה הרשעית ,שרק
רוצה לשלוט עליהם ולחסל אותם בסופו של דבר.
וזה המשך של הנאצים ימ"ש ,שרוצים גם היום
לחסל את כל היהודים .הנאצים לא הצליחו בפעם
הראשונה ,אפילו שרוב היהודים באירופה היו מאוד
חלשים ביהדותם ,בכל אופן הרוב הלכו למוות עם
"שמע ישראל" על שפתיהם ,כי הם ידעו שזה מה
שיציל אותם .אומנם לא בעולם הזה ,אבל בעולם הבא
יהיה להם נצח.
והגויים ממשיכים עם התאווה לגמור את היהודים
והם עכשיו בשיא השיאים של ההשתדלות .קודם הם
רצחו את היהודים בבתי חולים בהרבה ארצות כולל
במדינת ישראל .ועכשיו גילו אותם באיזה שלב שהם
רוצחים בבתי חולים ובמקום זה הם מקווים שאף על
פי שהרצח בבתי חולים הפסיק ,הם מנסים בדרך
אחרת .כי יש חוק בינלאומי שאם הרופאים חושבים
שאין הרבה סיכוי לבן אדם שישרוד והוא מעל גיל 65
אז אפשר להרוג אותו .אבל לא להרוג אותו בלגעת בו,
אלא רק לא להאכילו ולא לתת לו מים לשתות .אתם
יכולים אולי להבין באיזה עולם אנו נמצאים כבר? ככה
רוצחים היום אנשים.
היה מקרה בארה"ב לפני כמה שנים שאישה
שהייתה ללא הכרה ובעלה רצה שתמות בטענה שזו
אכזריות להשאירה ככה .הוא כבר היה שוב נשוי עם
ילדים .הוא הלך מבית משפט לבית משפט ובסופו של
דבר בית משפט אחד הסכים איתו .הוריה אמרו שהם
יטפלו בה ושהם לוקחים אחריות עליה ,אבל בעלה לא
הסכים ולא היה מה לעשות וכל ארה"ב יכלו לראות
יום ולילה את האישה המסכנה איך היא סבלה ,כי לא
נתנו לה לאכול והיא גססה מול המצלמות ,וזה היה
מקרה שכל ארה"ב יכלה לראות .אומנם היו אנשים,
לא הרבה ,שזה כאב להם וכתבו מכתבים של מחאה.
ראו ברור איך היא סובלת אפילו שהייתה ללא הכרה.
וזה המצב בעולם עכשיו ,האכזריות משתוללת
ואנשים רוצים להמשיך את חייהם בלי להסתכל על
מה שקורה .השנאה ,האכזריות והאלימות – חוגגים.
כל הקורונה הזו היא סתם שקר ,אבל אנשים רוצים
להאמין שהחיסון יתן לאנשים לעבור את זה בשלום
ולחזור לחיים שהיו פעם .ומי שקיבל באמת את
החיסון אם הוא לא מת מיד ,אז יש לו סיכוי מאוד גדול
ח"ו למות אפילו אם הוא יקבל פעמיים בשנה את
חיסון .והם ממציאים כל מיני שמות לחיסונים כדי
שהאוכלוסיה תאמין שיש אולי סוג אחד יותר טוב
מהשני .אבל זה שקר.
תקשיבו עם ישראל ,תקשיבו טוב ,הקב"ה בוחן
אותנו ,מי יכול לשרוד ומי לא יכול לשרוד ,כדי לשרוד,
אנו צריכים לעשות תשובה לגמרי .בעתיד הקרוב יהיו
כל מיני אסונות ,יהיו דברים מאוד קשים ,כמו חוסר
באוכל ,כמו מצב של כסף שיעלם לנו .תהיה מלחמה
שתתחיל בקטן ותגיע למימדים ,שיהיה קשה להאמין
את עוצמת המלחמות שעומדות להיות .יש גם את
כוכב השביט שכבר מתקרב לכדור הארץ שלנו .יש
אסונות טבע ענקיים מזה ,שדואגים לא לפרסם את
זה ,אבל זה קיים ועוד מעט כולם יבינו את זה בגדול.
אני מדבר עם עם-ישראל עכשיו .כל יהודי ,אם הוא
מרגיש ,שהוא יהודי ,בין אם הוא שומר מצוות או לא
שומר מצוות ח"ו – תחזרו בתשובה .גם הכביכול
חרדים וגם החילונים וזה הדבר יחיד שיציל אותנו.
ה' נותן לרשעים להראות את כל האכזריות שלהם,
כדי להעיר אותנו ,שאם אנו לא נחזור לקב"ה – לא
תהיה שום סיבה שנמשיך להיות ,שנמשיך לחיות.

ועדת החקירה האזרחית
תופעות
של
חשיפה
הלוואי הקשורות לחיסון
הקורונה ,מעולם לא היה
חיסון שפגע בכל כך
הרבה אנשים
אפריל ) .2021 :קטעים
מתוך מסמך של 25
עמודים(.
ועדת החקירה האזרחית הוא גוף של רופאים ועו"ד
המתנדבים למען הכלל .בין חברי הוועדה:
ד"ר פינקי פיינשטיין ,מייסד .ד"ר גלית צפלר נאור,
רופאה .אירית ינקוביץ עורכת דין ,רותם בראון עורכת
דין ,ד"ר יפה שיר רז ,פרופ' אתי אינהורן ,לימור
פרירא ,אלה נווה אפידמיולוגית.
בעוד הממשלה מתפארת כי ישראל היא מודל
עולמי לחיסון היא פועלת לשיתוק כל מערכת בקרה
הנדרשת כדי לזהות ולהתריע על תופעות לוואי עקב
החיסונים ונראה כי קיימת הסתרה כמעט מוחלטת
בנושא .בפועל ישנם אלפי מקרים של תופעות לוואי
קשות מהחיסון .קיים פער דמיוני בין המציאות בשטח
למידע המפורסם ע"י משרד הבריאות .הטעיה
מסוכנת זו עלולה להנחיל פגיעה בבני אדם לדורות
נוספים.
מערכת הבריאות כשלה במשימתה בשמירה על
בריאות העם לכן הקמנו וועדת חקירה עצמאית של
ממצאי
אזרחים מודאגים על מנת להגיע לאמת.
החקירה שלנו מעלה תמונה מדאיגה בהיקף הבעיות
גם בקרב צעירים והרבה מקרים הסתיימו במוות.
כל המידע המפורסם כאן נבדק ואומת ע"י צוות
הוועדה .יש לציין כי ישנם ככל הנראה אלפים רבים
של מקרים שאינם מדווחים.
להלן עיקרי הממצאים שלנו:
 .1התקבלו אצלנו  288דיווחי מוות ,לפי משרד
הבריאות היו רק  45מקרי מוות .בקרב גילאי 20-29
העלייה דרמטית של  .!32%למעשה ,ינואר-פברואר
 2021הינם הקטלניים ביותר בעשור האחרון ,לפי
נתוני הלמ"ס נפטרו  1,407איש יותר מתקופה
מקבילה שנה קודמת.
 .2עד למועד פרסום הדו"ח הצטברו בוועדת החקירה
האזרחית  2066דיווחים והם ממשיכים להגיע.
הדיווחים מעידים על פגיעה כמעט בכל מערכת בגוף
האדם ומבליטים את הפער הדמיוני בין דיווחי
התקשורת הרשמיים לנעשה בשטח ,מצב שנראה
כאילו ישנם בארץ "שני עולמות" שונים.
 .3נמצא שיעור גבוה יחסית של פגיעות הקשורות
בלב כאשר רבע מתוכם אירעו בקרב צעירים.
 .4נמצא שיעור גבוה של דימומים אצל נשים ,פגיעות
נוירולוגיות ,ופגיעות במערכת השלד והעור) .מספר
גדול של דיווחים קשור לקרישיות יתר ,אוטם שריר
הלב ,שבץ מוח ,הפלות מוקדמות ,הפרעת זרימת דם
לגפיים ,תסחיפי ריאה וכו'(...
)הערה :אחד המדענים ציין כי כשהגוף נלחם נגד נגיף
הקורונה ,הוא נלחם נגד כל גופו של הנגיף ,ואילו
החיסון היום נלחם רק נגד "השפיץ" של הנגיף ומאחר
והצורה של חלבון "השפיץ" דומה במבנה שלו
לעשרות חלבונים שונים בגוף האדם )בין היתר לאחד
החלבונים בשליה( עלולות להיות בעיות שונות
במקומות שונים בגוף האדם(.

כמו שהקב"ה הוציאנו ממצרים ונתן לנו את המן ואת
באר מרים ואת כל מה שהיינו צריכים במדבר בלי
לדאוג ,בלי כסף ,הכל בא מאמונה וביטחון של עם
ישראל בהקב"ה .וגם עכשיו רק זה יציל אותנו .אפילו
היהודים שלקחו את החיסונים – ה' יציל אותם ,אבל
אך ורק אם הם עושים תשובה .מי שעם ה' – ה' יהיה
איתו .אבל זה צריך להיות אמיתי .היהודים חייבים
לעלות ולעלות .זה מהמבחן האחרון לעם ישראל לפני
הגאולה השלמה.
ה' אוהב את העם שלו – את עם ישראל – יותר
מכל דבר .ומי שיעבור את המבחן – ירוויח – לא כסף,
לא טיסות לכל מיני ארצות בעולם ולא חופשות בכל
מיני מקומות מפוארים ,הוא ירוויח את הנצח ,הוא
ירוויח קשר עם הקב"ה ,זה יביא אותו יחד עם הקב"ה
כחלק של הקב"ה לנצח נצחים.
עם ישראל – מי שעם ה' ,שום דבר לא יכול להרוג
אותו ,שום אדם לא יכול להרוג אותו .החיסון הכי חזק
בעולם נגד הרשעים ,החיסון של היהודים בכל הדורות
נגד כל הרשעים היה תמיד להיות לגמרי עם הקב"ה,
עם תורתו ,עם תפילותיו ,עם דרך החיים ,שכל יהודי
צריך לחיות ויותר מכל דבר זה הביטחון והאמונה
בהקב"ה ותורתו.
עמ"י ,החתן מחכה מתחת לחופה .החתן הוא
הקב"ה .הכלה עוד לא הגיעה .החתן מחכה לה כל
השנים ,הוא רוצה אותה ,אבל היא נמשכה לדברים
אחרים .ברגע שהכלה תהיה מתחת לחופה ,והכלה
היא עמ"י – אז הם יהיו אחד לנצח נצחים .עם ישראל,
זה העתיד שלכם ,זה עתידנו – כולל אותי .והחתונה
חייבת להיות בעתיד הקרוב ,וזו הגאולה השלמה.
אני לא יודע כמה יהודים ישרדו ,אבל מי שכן ישרוד
זה יהיה לנצח נצחים .ומי שכן יטעם את המתיקות של
הקשר הכל כ"כ עמוק עם הבורא עולם הוא יבין סוף
סוף למה עברנו כ"כ הרבה דורות עם מלחמות כ"כ
גדולות כדי להגיע לנצח נצחים.

אם נבין ,שמוות זה לא סוף החיים – והנפטרים
ממשיכים לחיות בצורה אחרת ועוד יש להם אפשרות
לעשות תשובה .ולאלה שבגן עדן אחרי התיקונים,
יהיה גם נצח נצחים עם הקב"ה .אבל נצטרך לעבור
את השלב שקורה לנו עכשיו וזה השלב הקשה ביותר,
כי אנחנו ,הרוב של היהודים ,היינו בטוחים שהזריקה
של הכביכול חיסון שהמדינה של רשעים נותנת –
תציל אותנו .איך יהודי בכלל יכול לחשוב את זה? אבל
מי שתופס ,שעשה שטות וחוזר בתשובה ,אבל
באמת ,והוא עם כל ליבו ומהותו הולך להקב"ה ,אז
הוא וכל הדור הזה שהיום הוא הדור הנמוך יותר –
ייהפך לדור הגבוה ביותר.
עמ"י – בשביל מה אתם חיים ,עמ"י? בשביל מה יש
לכם את א"י? בשביל מה החיים שלכם בכלל? הסיבה
היא אחת והתשובה היא :אך ורק להיות יותר ויותר
עם הקב"ה .אפילו שהעולם הזה הוא מחיצה קשה בין
עם ישראל לבורא עולם ,אבל אנו צריכים לשבור את
המחיצה ואיך? עם לימוד תורה ,עם קדושה ,עם כל
מה שכתוב בתורה .אם אנו נאמנים לגמרי להקב"ה,
סומכים עליו לגמרי ,אז אנו ניהפך לדור הכי גבוה .ואז
נקריב קורבנות בבית המקדש ונרגיש כ"כ שלמים וכל
כך טובים וכל כך רגועים יותר מכך דבר ,כ"כ קשורים
לאהבה גדולה – לבורא עולם ,לא נסבול יותר ,אנו
נהיה אחד איתו וזו החתונה שחייבת להיות.
כמה יהיו בחתונה הזאת? אני לא יודע .אבל אנו
נגיע ,נגיע בעזרת ה' ,מהעולם הזה נגיע אל החתונה.
וגם מהעולם הבא יגיעו נשמות בחזרה בתחיית
המתים ונהיה כולנו חלק של בורא עולם .שזה משהו
שראש של בן אדם לא יכול לגמרי להבין .אלה
ה' ברא את העולם הזה כדי להביא את עם ישראל שבעולם הבא יבינו יותר מאלה שבעולם הזה ,כי הם
למציאות שהקב"ה קיים .כדי שיהיה עם שירצה בלי הגוף ,וכולנו נעלה ונעלה ונעלה לנצח נצחים.
לעשות את כל המצוות שבתורה ובסופו של דבר הוא
+המחלה שלנו היא לא קורונה אלא העברות שלנו
יגיע להיות חלק של בורא עולם.
ה' הביא את השטן ,את הנחש כדי שנילחם נגדו ,בן גולדן ,יא' שבט תשפ''א 24/1/2021

כדי שהיהודי ילחם נגדו .כדי שנוכיח לקב"ה שאנו
איתו ,שהיהודים עם הקב"ה .שכולם יראו את
אצילותם ,את גדלותם ,יראו שהם העם של מלך
המלכים ,הקב"ה.
אף אחד מהגויים לא יכול לחסל את עם ישראל ,רק
הקב"ה יכול .אבל ה' רוצה אותנו איתו .הוא רוצה
להיות בלב של כל יהודי אמיתי .אומנם בנשמה גם
היהודי מתגעגע לקשר הזה ,אבל הוא מתבלבל.
עם ישראל –עכשיו זה המבחן שלנו ,המבחן הגדול.
– תחזרו ליהדות כמו שצריך להיות ,בלי הגשמיות,
בלי הגשמיות המיותרת ,עם ביטחון מלא בה'.

עם ישראל עם ישראל – תקשיבו טוב .העולם
השתגע .העולם לא יהיה כמו שהיה פעם .העולם
נהפך למקום מפחיד ,אכזרי .העולם נהפך למקום
בלתי נסבל .אבל למה עמ"י? למה העולם ככה? אתם
חשבתם על זה למה העולם מלא בידור ,טיסות ,כל
מיני סוגים של אוכל ,חטיפים ,שוקולדים והכל עם
הכשר? העולם היום וכל היום אפשר לעשות כייף
אפילו עם הכשר .עולם שהדולרים ,השטרלינג ,היורו,
השקל וכו' שולטים .למה זה נהפך לחלום בלהות?

אנו יהודים שומרי מצוות בע"ה ברוך ד' אנו לומדים
תורה ,אנו משתדלים להיות יהודים טובים ,חוגגים את
החגים ,מגדלים את הילדים לעשות מצוות ,לתת
צדקה ,לעזור אחד לשני .איך זה שהעולם נהפך גם
בשבילנו לכזה מקום מפחיד ומאיים? התשובה
ברורה :אם אנו באמת היינו משתדלים לחיות כמו
יהודים אמיתיים זה לא היה קורה! כי רוב עמ"י
משתוקק להיות עם העגל הזהב עם הגשמיות .אנו
חושבים שאנו יכולים להכשיר את העגל הזהב לעשות
אותו כשר למהדרין .אבל אי אפשר .כי העגל הזהב –
טרף! ואי אפשר להכשיר אותו!
עמ"י – אנו קודם כל צריכים לחשוב ולחפש מהי
האמת ומהו השקר .ברור שהאמת זה הקב"ה ותורתו.
ואם אנו באמת יהודים אז צריכים לא רק להאמין בזה,
אלא לחיות כך .אבל אנו נפלנו נמוך בדברים כמו
קדושה ,צניעות ,אהבת כל יהודי ,הסתפקות במועט.
לא צריך כ"כ הרבה חולצות ושמלות וכו'.
אם אנו עדיין לא אוהבים ללמוד תורה ומשעמם לנו
ח"ו וכל הדברים השליליים ואם אנו גם מוכנים ללכת
למסעדות לאכול אפילו עם הכשר טוב – אז חסר לנו
משהו גדול ,חסר לנו וזה לא נותן לנו באמת להאמין
בהקב"ה ,באמת להרגיש שהקב"ה כל יכול.
למדנו מהחילוניים לרצות טיסות לחו"ל .אומנם אנו
מסתירים את רצוננו סתם לטוס נגיד למקום חדש,
בזה שאנו טסים כביכול בשביל בר מצווה של איזה
נכד או חתונה של איזה מישהו או סיבה קדושה כזאת,
אבל למעשה באמת אנו רוצים פשוט לטוס במטוס
ולהגיע למקום אחר כמו דיסנילנד או יוניברסל סטודיוס
או כל מקום טרף אחר .אבל זה לא מה שהקב"ה
רוצה .הוא רוצה את עמ"י קרוב אליו ,הוא רוצה את
עמ"י שומר המצוות ,בעיקר המצוות ,שזה העיקר של
חיי היהודי האמיתי – המצוות.
הוא רוצה שנאהב אחד את השני ונעזור אחד לשני.
הוא רוצה שאם נראה יהודי אחד שסובל ,שנרגיש
התחייבות לעזור לו .הקב"ה רוצה ,שנקים בתים
קדושים ,שיש בעל עם הקב"ה ואשה עם הקב"ה
שמגדלים את הילדים בנים בנות טהורים שהם
תמימים וקדושים .אנו צריכים לקבל הנאה בתור
יהודים מהשולחן הערוך לשבת ולהדר את זה כמה
שאפשר בלי להוציא יותר מדי כסף ,אם אין.
צריכים לעשות את הכל כמו שכתוב בתורה.
להשתדל להיות קרוב לד' ולאהוב את ד' ,ולא לפחד
אם החיים לוקחים אותנו למצבים אחרים שנצטרך
להילחם על היהדות שלנו.
עכשיו הגענו לשלב שכל אחד יצטרך להילחם על
היהדות שלו .כל אחד יצטרך להוכיח את עצמו,
להראות להקב"ה איזה סוג יהודי הוא .אם הוא יהודי
אמיתי שרוצה קירבה לקב"ה ותורתו ולעשות את כל
המצוות שה' דורש או אם הוא לבוש כחרדי אבל בליבו
הוא נמשך לעולם הגשמי.
ה' שלח את הקורונה כמבחן לכולם .אם אנו
מפחדים ושומעים את השקרים של הרשעים ,של
הציונים ,שהם בנו את מדינת ישראל ,כי רצו למחוק
את הדת היהודית ולהפוך את היהודים למין יהודים
שלא קשורים להקב"ה ,ה' ישמור.
המדינה הזמינה הרבה מנות של החיסון כביכול של
הקורונה וכולם הלכו וקיבלו מחמאות .הזמינו הרבה
מאוד מנות של חיסונים וזה יפתור את כל הבעיות
כביכול .צריכים לקבל פעמיים את החיסון וכל הבעיות
נעלמות כביכול.
אבל עמ"י – אני מתפלל עליכם יום ולילה עם דמעות
אני מקווה שזה יציל אתכם .ואלו שעשו את החיסונים
שהרשעים יצרו ,הרכיבו חיסון – חיסון המוות .ואני רק
מקווה שתפילותיי ועוד תפילות של הרבה יהודים
טובים יעזרו לכם .אלו שרצו והזדרזו לעשות את
החיסון שיציל אותם ,לצערי הרב יש מקרים רבים,
אבל שקטים בלי פרסומת שאנשים מתו לא הרבה זמן
אחרי שקיבלו את החיסון והרשעים אמרו שזה לא
מהחיסון .וזה שקר.
ובנוסף החיסון הוא מדבק ,בשבועות הראשונים הוא
מדבק .פתאום יש הרבה יותר אנשים חולים ,כנראה
שזה מאלה שקיבלו את החיסון והדביקו את אלה
שבסביבתם .יש עוד שאלה :למה הקורונה קשה
עכשיו יותר? כי מי שנדבק מהזריקה ,הקורונה הרבה
יותר חזקה וגורמת הרבה יותר נזק.
אתם לא צריכים לשמוע את ההסבר שלי .יש מספיק
אנשים ,רופאים שמתעסקים עם זה ואנשים אחרים
שמומחים לנושא גם בארץ וגם בחו"ל שמוכנים
להסביר בצורה יסודית את כל מה שסיפרתי עכשיו ,מי
שמקבל את הזריקה השניה יכול לקחת עוד  9חודשים
עד שהבן אדם פתאום נופל או מתמוטט.

לא אכנס לתיאור יותר מזה אבל כל אחד יכול לחפש
בעצמו .יש קווי טלפון ואלה שיש להם אינטרנט יכולים
לראות ולשמוע .אבל זה הכל סכנה כדי להעיר אותנו,
שאם אנו לא נחזור בתשובה ,אני מדבר לחרדים ,אז
לא תהיה יהדות ,לא יהיה אידישקייט .אם עוד דור
שימשיך כמו שהיה לפני קורונה או שני דורות ,לא
יהיה אידישקייט .לא תהיה יהדות .אולי קצת יראה
ככה חיצונית ,אבל גם זה יהיה רק כאילו .הדור שלנו
לפני הקורונה .כבר התחיל להתפרק ,היהדות נהפכה
למשהו אחר ,הרבה יותר דומה לחילונים ,לגויים.
לא רק זה ,הלימוד נהיה פחות עמוק והמצוות פחות
חשובות .הרבנים גדולי הדור של פעם כמעט ונעלמו
לגמרי ,ד' לקח אותם אליו בחזרה .ועכשיו באה
הקורונה להזכיר לנו שכל העולם כולו באמת גשר צר
מאוד .ואנו חייבים  -לא לשכוח מה זה להיות יהודי.
זה קשה להיות יהודי אמיתי .אבל מי שבאמת אוהב
את ד' ,הוא רק יכול לחיות כמו שהתורה כותבת או
מלמדת .מי שמשתוקק להיות בקשר עם בורא עולם,
משתוקק ללמוד תורה באמת עמוק ,לחפש כדי לקשור
יותר קשר עם הקב"ה ,מי שבאמת רוצה בית יהודי
אמיתי בלי קשר בכלל עם העולם הגויי או חילוני ,מי
שרוצה באמת להרגיש את הקב"ה עמוק בפנים,
מרגיש שהוא אבינו ומלמד את זה לילדיו שיש לו
לאשה אשת חיל שגם מלמדת את אותם הדברים
לילדים והכל עם מתיקות ואהבה שמקבלים מתורת
משה .רק אלו יכולים אולי לעבור את הסבל שנרגיש
בתקופה הבאה.
הקורונה תישאר בינתיים בעולם .העיקר זה
להתפלל עם כל הלב ולהשתדל לעשות מצוות כמו
שצריך .ולדעת שהממשלה פה ובכל העולם
משתמשת בקורונה כתירוץ בשביל להשתלט על
האוכלוסיה בכל העולם כולל ישראל ,ארה"ב ,אנגליה
אירופה וכו'.
תהיה מלחמה גדולה .לפני המלחמה או אולי בזמן
המלחמה הכסף יאבד את כל הערך שלו .ויהיה חוק
נגד כסף מזומן .המלחמה תהיה קשה ביותר ותתחיל
לא בגדול ,אבל תגדל ותלך ותתפשט מארץ לארץ
ויהיה הרבה נזק בכל העולם .ארץ ישראל תיפגע ,אבל
לא קשה כמקומות אחרים .הערים הכי מסוכנות הם
ניו-יורק ,לונדון ,פריז .זה לא אומר שמקומות אחרים
לא בסכנה ,אבל הם בסכנה הכי גדולה.
אחרי זה יגיע השביט ואז כל הרשעים בכל הארצות
בעולם יכנסו לבונקרים שלהם ,למעשה הם יכנסו כבר
קודם בזמן המלחמות .הבונקרים עמוקים באדמה בכל
הארצות כולל ארה"ב ,כל ארצות אירופה ,רוסיה ,סין,
ישראל )אחת הכניסות מהכנסת( וכו' .לא יודע כמה
זמן אחרי המלחמה יבוא השביט ,שזה מיני שמש עם
 7כוכבי לכת .עם שני זנבות של אורך אולי כמיליון
ק"מ של אסטרואידים ומטאורים בגדלים שונים.
מענקיים ועד קטנים ,שכבר נופלים על כדור הארץ.
וזה יעלה את הגובה של כל האוקיינוסים שיגרום לנזק
עצום לכדור הארץ .יהיו הרבה שינויים ,השינויים
האלה כבר קורים ,כמו הקרח בקטבים הצפוני
והדרומי שנמס במהירות מאוד גבוהה .חלק גדול של
העולם יהיה מתחת למים ,אבל לא ארץ ישראל.
כתוב בנבואות ש 2/3-של העולם ייהרס1/3 ,
לגמרי 1/3 ,פגוע קשה ו 1/3-יהיה בלי נזק קשה
ובמצב יותר טוב וזה איפה שארץ ישראל וחלק זה לא
ׁשַניִם ָּבּה יִָּכרְתּו
ְאם ה' ִּפי ְ
ְהיָה ְבכָל ָה8רֶץ נ ֻ
יפגע" .ו ָ
ָתר ָּבּה ":זכריה י"ג ח.
ִׁשית יִּו ֶ
ּׁשל ִ
ְה ְ
יְִגוָעּו ו ַ
אנו נשכח מהקורונה ונשכח מרוב הפחדים,
מהדברים המסוכנים שקורים לכדור הארץ ובכלל
מעוד דברים מסוכנים שנעבור .אבל מי שעם ה'
באמת ,בלי ספק עם ה' ,אוהב את ה' ,אוהב את עם
ישראל – הוא ישרוד או היא תשרוד .לא לפחד .אני
אומר את זה ,שאפילו קשה לא לפחד .אבל כל
מציאות של העולם הזה תשתנה ונגיע לירושלים ויבנה
בית המקדש השלישי וכולנו נעבור לבית המקדש
להתפלל ולבכות ולהודות שהגענו סוף סוף לבית
המקדש .ונעלה ונעלה ונעלה רוחנית .תהיה תחיית
המתים ונמשיך לעלות ולהתקרב להקב"ה .ואז לא
יהיה שום פחד יותר .זהו.

+אסור לוותר על היהדות אפילו לא בסנטימטר
בן גולדן ,י"ג שבט תשפ"א 26/1/2021
עם ישראל  -העם הנבחר של הקב"ה .העם
שהקב"ה ברא אותו להיות הילד השעשועים שלו.
העם שהקב"ה ברא אותו להיות הנאמנים שלו,
האהובים שלו .העם שהקב"ה ברא אותו בסופו של
דבר להיות חלק ממנו .עם ישראל! מה קורה לכם?
האם אתם לא מבינים שאנחנו ממש מתקרבים
לגאולה השלמה בצעדי ענק?
האם אתם לא מבינים ,שהעולם הגשמי שהיה לכם
עד עכשיו נגמר?! נגמר! אתם מבינים ,נגמר לגמרי!!!
וזה לא יחזור!!! עם ישראל – תבינו העולם ,של פיצה
וגלידה כשרים למהדרין  -לא יחזור!!! העולם של
טיולים ונסיעות ובר מצוות מפוארות וחתונות מפוארות
– לא יחזור!!! המינוס בבנק  -גם לא יהיה קיים!!!
והכסף שיש בבנק – גם יעלם!!!

כבר מגבילים את חופש הפעולה שלנו עם ישראל.
והם הצליחו גם לגרום למצב של יהודי חרדי נגד יהודי
חרדי ,כביכול חרדי .וודאי שהחילוניים שאין להם
אמונה שחושבים שהעולם פשוט נהיה מעצמו ואולי
מאמינים גם שבני אדם באו מהקופים .והם רק דואגים
לכך שיהיה תואר באוניברסיטה לילדים שלהם ,שידעו
איך לשחות .וכשיסיימו את הצבא שיסעו לטיולים
לשנתיים לארצות ומקומות מסוכנים שהם גם עובדי
עבודה זרה ,ויש כאלה שבאמת חוזרים משם בארון
מתים ,שלא נדע.
הם רק דואגים שהבעל והאשה יעבדו ואם במקרה
רוצים להתחתן ,שזה בהרבה מקרים לא קורה כי
מעדיפים להיות בלי מחויבות לאף אחד .אז נכון
שבדרך כלל רוצים שהחתונה תהיה של גבר ואשה,
אבל אם לא – אז מבקשים ומצפים שיקבלו אותם איך
שהם והמבין יבין.
אוי עם ישראל – כמה שנפלנו ,כמה שאנו
מבולבלים .עם ישראל אחרי גלות ארוכה מאוד ,סוף
סוף חזרנו לארץ ישראל .העליות הראשונות של
יהודים ספרדים בחזרה לארץ ישראל ,של אלה שחזרו
לארץ ישראל הם היו אידיאליסטים בעלי עקרונות,
בעלי אהבת ארץ ישראל ,אהבת הקב"ה ,ואהבת
תורתו .הם חזרו לארץ ישראל אפילו שלא היה להם
כסף ,רק רצו להיות בירושלים או בצפת ,בעיקר
בירושלים עיר הקודש ,שהם היו בטוחים שמבחינה
רוחנית הם יגדלו ברוחניות יותר מבכל מקום אחר
בעולם – וזה היה נכון.
וכמה מאות שנים אחרי שהיהודים הראשונים,
שהגיעו בחזרה לירושלים עיר הקודש ,התחילה עליה
של אשכנזים ציונים שהיו נגד הדת .ביחד איתם גם
התחילה עליה יותר קטנה של יהודים מאמינים ,אבל
פחות שומרים ,ששייכים לרוב מאירופה שהתחילה
את תנועת המזרחיסטים.
אבל בסופו של דבר הם היו אלה ,שבנו מחדש לא
את ארץ ישראל ,אלא את מדינת ישראל .הרוב
החילוני רצה לבנות את מדינת ישראל בלי דת .אבל
זה לא הלך להם ,כי הקב"ה הביא גם אלפי אלפי
יהודים שומרי מצוות גם מאירופה לישראל.
מצבנו היום הוא כזה שיש זה הרבה יותר חילוניים
משומרי מצוות ,אבל השומרי מצוות ממשיכים להוליד
ילדים מאמינים .והחילוניים לא תמיד מתחתנים ,לא
תמיד רוצים ילדים .וכשכבר מתחתנים אז המשפחות
שלהם זה בערך  2ילדים וכלב או חתול או שניהם.
והממוצע של החרדים זה בין  6ל 20-ילדים .ברור
שהולך להיות מאבק בין הקבוצות.
אבל יש לעמ"י עוד בעיה ,והיא שיש גם חילוניים נגד
חילוניים ,חרדים נגד מזרחיסטים ובתוך הקהילות גם
אחד נגד השני ,וזה דבר שמפרק את כולם ,גם את
החילוניים וגם את הדתיים שומרי מצוות.
עמ"י ,שיהיה ברור לכולנו שהמקום שלנו הוא רק
בא"י אשר שייכת לעמ"י לנצח נצחים.

ומי שמאמין יודע ,שאי אפשר להיות אתאיסט ח"ו,
לא להאמין בהקב"ה ותורתו ולקחת את השלטון על
ארץ ישראל! ואלה שהקימו את המדינה לא שאלו את
אף אחד ,ובנו מדינה עם כסף שיש עליו דם של
יהודים .לא אכנס לכל הפרטי הפרטים ,אבל זה ידוע
מה שהם עצמם מדברים.
כמו שבן גוריון סירב להציל אלפי אלפי יהודים לפני
סוף מלחמת העולם ה .2-כאשר אייכמן הרשע ימח
שמו וזכרו רצה למכור את כל יהודי הונגריה בדולר
אחד עבור כל ראש ,ואז המחיר היה מתחת למאה
אלף דולר ,ובסכום זה היו מצילים ממוות לחיים מאה
האלף יהודים וזה היה בסוף המלחמה והיה לבן גוריון
בשביל המדינה הרבה מיליונים בבנק .אבל הוא אמר
שהוא לא רוצה ,הוא לא רצה את היהודים המזוקנים,
המלוכלכים ,הדתיים ,המאמינים כאזרחים במדינת
ישראל.
ואותה הרגשה קשה וקרה שהייתה בעניין של
גניבת וחטיפת ילדי תימן ע"י אחיות ורופאים שטיפלו
בהם בבתי יולדות בטענה שהילדים האלה מתו.
המצב הזה והשליטה הזו ממשיכה עד היום .וגם
השנאה שהתפתחה בין האשכנזים לספרדים .והיו
הרבה מקרים ,שלא אדבר עליהם עכשיו ,של שנאה
איומה של אשכנזים נגד ספרדים .השנאה חוגגת פה
במדינת ישראל ,שנאה שהייתה מאז קום המדינה.
ובנוסף לזה עכשיו יש זן חדש של שנאה וזו שנאה
בין חרדים לחרדים .יש חרדים שרוצים להתחנף
לחילוניים ,אבל להישאר חרדים ולהיות בנפרד ,ויש
חרדים שלא מוכנים בשום פנים ואופן אפילו להכיר
במדינת ישראל והם גרים בארץ ישראל.
סליחה שאני עובר על כל ההיסטוריה הזו ,אבל
צריכים להבין – אנחנו בסוף .כל מה שכתוב בספרים
הקדושים ,כל התיאור של הסבל שנעבור ,לפני ואחרי
שמשיח יתגלה עד הגאולה השלמה .זה כבר התחיל
וזה הכל כתוב בספרים ואי אפשר לברוח מזה.
ה' נתן לרשעים להצליח להפחיד אותנו .שנחשוב
שיש מגפה כביכול שבאה מסין ונהייתה יותר ויותר
קטלנית ושנחשוב שיש עכשיו כביכול חיסון .ושאנו
חייבים :לא ללמוד תורה ,בכלל לא ללכת לבתי ספר,
להישאר בבית .לא לעבוד ,ושחנויות יהיו סגורות ,לא
לטוס .חייבים לעטות מסכה ,ולשמור מרחק אחד
מהשני ,לא ללכת להתפלל במניין ומותר רק  5אנשים
במקום אחד שזה אומר שאין מניין של תפילות ח"ו.
גם חתונות צריך לדחות שגם שם יש צורך במניין.
ויש משטרה אכזרית ביותר שמשליטה כביכול סדר
בצורה אלימה ביותר וזה לא רק במדינת ישראל ,אלא
בכל העולם .וזה ברור שיש תאום בין כל המדינות
ושהכל מתוכנן ומתואם בין המדינות .הרופאים שלהם
מדווחים כל יום כמה שהמצב כביכול יותר ויותר גרוע.
ובכלל אפילו אלה שקיבלו את החיסון אומרים להם
שזה כנראה לא מספיק ואולי יצטרכו לחסן כל שנה
ושנה .או כל כמה חודשים וגם נוצרו זנים נוספים
ומוטציות חדשות כביכול שעושים את המצב הרבה
יותר מסוכן ולכן יש והרבה יותר מקרי מוות .בנוסף
לכל הבלגן הזה בהתחלה היה ידוע שהרבה אנשים
מתו בבתי חולים גם בארץ וגם בחו"ל מהזנחה מכוונת
ולא מהמחלה .ולא מחוסר כח אדם.
תתבוננו ותבינו שיותר ויותר סוגרים אותנו ,שזה
גורם לבעיות קשות כלכליות במיוחד למשפחות
מרובות ילדים .וזה מוריד בגדול את הטעם של החיים
להרבה אנשים.
אתם רואים ברור שהרשעים משתדלים גם לגמור
את היופי של היהדות ,של התורה ,של המצוות .לכן
ממציאים חוקים שאסור למשפחות להיות אחד עם
השני בחגים ולהתפלל בצורה נורמאלית וכו'.
שיהיה ברור לכולם שהקב"ה הוא כל יכול!!! ואפילו
שהרבה אנשים יודעים ,וגם רופאים וכו' שהמגפה
הזאת עשויה על ידי בני אדם רשעים ,אתם חייבים
לדעת שזה הקב"ה שנותן להם רשות ויכולת להצליח
בזה .ולמה? כי לנו עם ישראל ,יש לנו מחלה רוחנית
וזה מחליש אותנו מאוד .החילוניים ברור ,שסובלים
מזה קשה ,אבל גם החרדים סובלים מזה .כי אנחנו
הלכנו יותר ויותר לכיוון עגל הזהב ,לכיוון הגשמיות,
לכיוון השקר הגמור.
מאדם וחוה ומאז אבותינו ואימותינו אנחנו
מתדרדרים .נכון עלִינו לזמן קצר כשקיבלנו את התורה
בהר סיני ,כשהשם הרים את ההר כגיגית מעל כולם
וכולם אמרו "נעשה ונשמע" וזו הייתה הבטחה מצד
עם ישראל ,ומאז ברוב ההיסטוריה שלנו אנו שכחנו
את מעמד הר סיני ובכל דור ודור צריך לחדש שוב
ולהגיד שנעשה ונשמע עם כל הלב ,עם כל המהות,

עם כל הנשמה .ולחיות לפי זה בצניעות ,בפשטות,
באהבת ד' קודם כל .בבית של תורה ,מצוות ,מעשים
טובים וחסד .ואנו חייבים שתהיה לנו אהבת ישראל
שזה לא פחות מאהבת ה'.
עמ"י ,בלי המצוות כמו שצריך זה לא עובד ,בלי לרצות
להיות נאמנים לגמרי לקב"ה לא נוכל להגיע לנצח.
המגפה ,כנראה שהסינים יצרו ,אבל זה לא הסינים
שהכניסו את זה לראשם לעשות את זה .הקב"ה
הכניס להם לראש ואת הדבר הזה החיסון לא יכול
לעצור .הפוך ,מה שבני אדם הרשעים האלה מייצרים
בשביל רפואה זה רק בשביל לסגור את אוכלוסיית
העולם ,ואת מי שהם לא מצליחים להרוג ואלה
שנשארים בחיים יהיו עבדים שלהם.
מי שחושב שהרופאים והרופאות שממליצים לקבל
חיסון זה מאהבת האנושות ומדאגה לבני אדם זה
שקר ענק !!! זה מסוכן ביותר.
והיהודים שמאמינים בהם – הם בסכנה במיוחד ,כי
כל אחד מאיתנו עכשיו – במבחן! אם הם עם הרשעים
ומוכנים למכור את הנשמה שלהם לשטן או לא .אם
הם מאמינים לגויים ,לעמלקים ולערב רב – אז צריך
לבכות עליהם בהרבה דמעות ולנסות להחזירם
לאמת .אבל הרבה יהודים לא יקשיבו ולא מקשיבים
כבר – לא לאנשים ולא לרופאים שמבינים ושמדברים
נגד החיסונים .לכאלה שהם יודעים ברור עם הידע
שלהם ברפואה שזה ממש יכול להביא דברים קשים
ביותר גופני ואפילו למוות.
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עמ"י ,הקב"ה הביא את המגפה דרך הרשעים.
הרשעים שולטים עכשיו כביכול בכל העולם .למעשה,
כמעט כל מלחמה מאז מלחמת העולם השניה ואפילו
מאז מלחמת העולם הראשונה היו עשויות ע"י אותם
הרשעים ,הם אנשים עשירים ביותר ורשעים עם שגעון
וטרוף ועם רצון לשלוט על כל העולם.
עם ישראל ,אם אתם רוצים לשרוד ,יש רק דרך
אחת והיא – לחזור להקב"ה .לא להאמין לכל מיני
רופאים שלא מאמינים בה' .רק אלו שיודעים את
האמת ,שכל הקורונה הזו נוצרה מהעברות הגדולות
שלנו שאספנו מדור לדור מאז אדם הראשון.
היהודים שומעים בקווי טלפון ,ברדיו ,בתקשורת את
החדשות ומאנשים כמו פרופסורים רופאים וכו'
שמבינים ,שיודעים את האמת על המצב .אבל זה לא
מספיק בשביל לנתק או להתנתק מהעולם הזה
מהשקר ולהגיע לאמת .גם אלה שיודעים את האמת
וגם אנו צריכים לנתק ולהתנתק מהשקר לגמרי.
עם ישראל – אם אתם רוצים לחיות אתם צריכים
לעשות אך ורק מה שהקב"ה אומר ודורש מאתנו ולא
לשים לב לחוקים והתרופות שהרשעים ממציאים כדי
להפוך אותנו לעבדים.
רק מי שמאמין בה' באמת יכול להיות בן אדם
חופשי בלי "בוסים" רשעים על הראש .רק מי שהוא
יודע שאין עוד מלבדו ושהקב"ה הוא כל יכול ואין
מגפה או מלחמה או שום דבר בעולם הזה שה' לא
עשה .ה' עושה כל מה שקורה בעולם ואפילו שזה
נראה קשה – זה לטובתנו .כל זמן שאנו נהיה עם ה'
הוא יהיה אתנו.
כל היהודים בחו"ל – בסופו של דבר אתם צריכים
להגיע לארץ .עדיף להגיע כמה שיותר מהר ,אמנם זה
קשה להגיע לפה עכשיו ,אבל מי שרוצה בכל ליבו
ומהותו להגיע לארץ – יכול ,אם הוא מתפלל חזק
מספיק ומשתדל עם כל כוחו.
עמ"י ,יהיו קורבנות .אבל אם הם היו עובדי ה' ואם
הם השתדלו תמיד להיות נאמנים להקב"ה ותורתו
ואם הייתה להם רחמנות ואהבה ליהודים אחרים ,הם
ילכו לגן עדן וימתינו שם עד תחיית המתים.
אני יודע שאתם רוצים לשמוע משהו יותר קל ,איך
לעשות שהכל יהיה פשוט יותר קל .אבל זה לא יהיה
פשוט וזה לא יהיה קל .אולי הכי קל זה יהיה לאלה
שיגיעו לגן עדן וימתינו שם לתחיית המתים.

עם ישראל ,זה כל כך פשוט וגם לא כל כך פשוט.
המפתח או הנוסחה להציל את עצמנו זה לא להיכנס
לבהלה ולא להאמין אפילו למילה אחת של הרשעים,
בין אם הם צוות רפואי או פרופסורים וכו' .והעיקר לא
לוותר אפילו בסנטימטר אחד על היהדות ,על תורתנו,
על המצוות ,על אהבת ה' ,על החגים ,על אהבת
ישראל ,לא להפסיק לעשות מצוות.
לא לשכוח שללכת עם הגויים ועם היהודים
שהולכים יחד עם הגויים – זה לא יכול להביא לגאולה
זה יביא רק למוות נצחי! כולנו יודעים שאנו מגיעים
לעולם הזה לזמן קצר ,אפילו אם זה 120שנה – זה
קצר וזה נגמר באיזה שלב.
העולם הזה קיים  5781שנים והולך להיגמר
בעתיד הלא רחוק .המשיח כבר פה .והכל ישתנה,
הכל כבר השתנה ,חוץ מדבר אחד – הקב"ה שהוא כל
יכול ותורתו ,ורק הקב"ה יכול להצילנו .ואסור להיכנס
לבהלה .אם אנחנו מאמינים באמת אז אנו יודעים
שהקב"ה הוא חי וקיים לנצח נצחים .ואם אנו איתו
לגמרי אז גם יהיה לנו נצח נצחים.
+

צריכים להגיד לרשעים עד כאן
בן גולדן ,ט"ז שבט תשפ"א 29/1/2021
איפה התחלה ,איפה הסוף .אין התחלה ואין סוף.
כל העולם מבולבל וקשה לבן אדם רגיל להבחין ,להבין
מי השקרנים ומי מדבר אמת .קשה להבין מה בכלל
ראשי ממשלות של כל הארצות וכל העולם רוצים
מהתושבים שלהם.
לרוב היהודים המאמינים יש קושי להבין מה ה'
רוצה מאתנו .איך נצא מהבלגן הזה? התשובה היא
שהבלגן הזה – זה מבחן בשבילנו .אנו בתהליך של
גאולה שלמה ואנחנו חייבים להתבודד להרגיש בתוך
עצמנו מי אנחנו .האם אנחנו באמת עם הקב"ה? אם
כן אז אנו צריכים לעשות דין וחשבון אם אנו עם
הקב"ה או רק כאילו עם הקב"ה? הרבה יהודים
הולכים לבית הכנסת להתפלל כל יום שלוש פעמים
ביום ,מתלבשים כמו הרליכעאידן )יהודי כשר( ,אנשים
באמת עם ה' ונשותיהן מגדלות את הילדים לפי
התורה .אבל חסר משהו בהרבה מקרים ,כי הגשמיות
והתחרות בחברה על כל מיני דברים כמו חתונות,
בגדים ודברים כאלה ,ממש גורם למצב שהלבוש
והיכולת לעשות רושם גשמי זה הרבה יותר חשוב
להרבה אנשים מהקשר שלנו עם הקב"ה.
עכשיו הקב"ה לוקח מאתנו לאט לאט ,אפילו לא כל
כך לאט את הגשמיות .זה הקב"ה שעושה את כל זה
ומי שמאמין שהקורונה זו באמת מגפה רגילה
שפתאום נוצרה מהטבע – אז זה לא ככה.
יש רשעים בעולם הזה שרוצים להשתלט על כל
העולם ורוצים להתפטר מרוב האוכלוסיה של העולם,
כן כן להרוג אותם .במיוחד רוצים להרוג את היהודים.
הם יצרו את הקורונה שהיא קיימת בעולם כבר ,מזמן
אבל הם הוסיפו לזה משהו כדי לעשות את זה קטלני
יותר .הם דאגו שזה יגיע לכל העולם וכל הפאניקה
בהמוני אנשים כביכול שמתים מזה ,זה פשוט שיטות
של הרשעים .זה כמו חברות פרסום או סרטים
שנותנים הרגשה של אמת עם שחקנים ,אבל זו לא
אמת – זה שקר .וזה מדהים עד כמה שהם יכולים
לבנות עלילה כמו סרט שזה הכל פרי דמיון של מי
שכתב את התסריט והשאר זה שחקנים .וזה על רמה
גבוהה מדהימה והם חייבים לקחת את השחקנים הכי
טובים כדי לשכנע את אוכלוסיית העולם שהם צדיקים,
שהם דואגים לכולם ,שיחיו ,שלא ימותו.
אבל כנראה שאוכלוסיית העולם קצת מפגרים,
קצת לא רוצים להבין או פשוט זה כל כך דמיוני שהם
לא מאמינים שאפשר לעשות כזה דבר .אבל זה לא
דמיוני ,זה אמיתי .הרשעים האלה שולטים בכל
העולם ,זה כתוב שתשעה חודשים נהיה בשלטון יותר
גרוע מהמן ובאמת הם יותר גרועים ,יותר אכזריים
והם המשך של גרמניה הנאצית ימ"ש .והם משכנעים
את רוב העולם שהקורונה היא אמיתית כי יש אנשים
שמתים ,אבל לא בכמויות שהם אומרים.
ועל כל דבר יש להם מה להגיד ולתרץ תירוצים
למשל כשאנשים שקיבלו את החיסונים נגד הקורונה
הם הרגישו מאוד לא טוב והיו לא מעט מקרי מוות
מזה ,אז הם שיקרו ואמרו שזה לא היה מהחיסון ושזה
לא מסוכן ושזה שקר.
אני עובר על כל הדברים האלה לא כדי לשכנע
אתכם עמ"י לא לקחת את החיסון ,אלא להיכנס לתוך
המח של יהודים אמיתיים שיבינו שזה הכל שקר וכל
האנשים שחולים ,אבל בכל אופן זה לא מה שהם
אומרים שזה מגפה כ"כ מסוכנת כי זה לא.

מטרתם היא לחסל את רוב אוכלוסיית העולם,
במיוחד את היהודים .הם במיוחד שונאים את היהודים
וזו הסיבה שאסור לנו לשתף איתם פעולה עם
החיסונים ועם כל מה שאומרים לנו לעשות שהוא לא
הגיוני.
הם רוצים לשלוט על כל אדם בעולם ,על כל הערים,
על כל המדינות וכל האוכלוסיה של העולם .הם
עובדים על זה כבר הרבה דורות והם בטוחים שיוכלו
הפעם להצליח .הם ערבוב של נאציזם וקומוניזם והם
יותר אכזריים אפילו מהנאצים שמתחת לשלטון של
היטלר יימח שמו וזכרו ,הם לרוב מהדור המבול
שנולדו אחרי מלחמת העולם השניה.
דורנו דור שטובע בגשמיות ,חוסר צניעות ,חוסר
קדושה וכו' .הרשעים בטוחים שהם יכולים לשלוט,
ועוד מעט יתחילו להראות כמה שהם בטוחים שיכולים
להרוג אויבים שלהם ,שלא מוכנים לתת להם
להשתלט על העולם .זה ממש מדהים איך שרוב
העולם משתף פעולה איתם ,אפילו שיודעים כמה
שהם עקומים .כל ארצות העולם גאים שהם
דמוקרטיה ,אבל לאט לאט ובעצם לא כ"כ לאט לאט
הם נהפכים לדיקטטורה וכמעט אין דמוקרטיה בעולם.
מדינת ישראל פשוט במצב קטסטרופה .הרשעים
הצליחו לבלבל גם את היהודים שגרים במדינת ישראל
וגם את הגויים שגרים במדינת ישראל .וכולם מלאים
פחדים ,מפחדים מאוד מכל החדשות יום יום שלא
נותנים תקווה .שרק נותנים הרגשה שאי אפשר
להתגבר על הסכנה על חיינו ושל משפחותינו .אבל
אם אנו מאמינים באמת בהקב"ה – ה' יהיה איתנו.
בסופו של דבר ,לפי הנבואות  2/3של העולם יחרב,
שליש אחד ישאר שלם וארץ ישראל שייכת לחלק
שיישאר.
עם ישראל תקשיבו ,העולם ישתנה לגמרי בקרוב.
לא יהיה קולנוע ,לא יהיה אינטרנט ,לא יהיו חנויות
מפוארות ,קניונים ,לא יהיו כל מיני מסעדות שבתוך
הקניונים וכו' .לא תהיה כל הגשמיות שפעם הייתה
ובאמת רוב הגשמיות שהייתה לנו תיעלם .כמו שיצאנו
ממצרים יהיה לנו רק קצת בצק כמו ליהודים שיצאו
ממצרים וכל יום נקבל את האוכל ואז אנו נלמד שוב –
שאין עוד מלבדו והוא יוציא אותנו שוב ממצרים ממש.
ממצרים עם כל השקר ,מצרים שמלא שקר ואנוכיות
ותשוקות ,וכל מה שנגד יהדות שלנו של היהודים
החרדים.
מה אני עוד יכול להגיד? רק דבר אחד – לא משנה
מה שהרשעים רוצים לעשות – לא לפחד מהם.
להמשיך להתפלל כמו שצריך ולא לזוז אפילו ס"מ
מריבונו של העולם הקב"ה ,הוא יצילנו ,רק הוא,
צריכים להיות איתו – לא לפחד .ה' ברא אותנו עם
ישראל להיות העם שלו האהוב ביותר .אנו עם קטן
יחסית לאוכלוסייה של עולם ,אבל הגויים כ"כ מקנאים
בנו בגלל שהקב"ה בחר אותנו.

.הכח של הרשעים בא מזה שמאמינים לשקרים שלהם
בנימין ,י"ח שבט ה'תשפ"א 31/01/2021
עם ישראל – תפתחו את העיניים ,תפתחו את
האוזניים – אנו במצב קשה ביותר .העולם כמו
שהכרנו אותו לפני שנה כבר לא יהיה יותר .זה נגמר.
כל העניין של הקורונה – זה עשוי ע"י בני אדם
רשעים .קוראים להם סדר עולמי חדש ,זו קבוצה
מאוד גדולה של רשעים שרוצים להשתלט על העולם.
קבוצה זו מורכבת מכל הרשעים הכי גדולים שחיו אי
פעם ועכשיו חזרו לעולם הזה לגמור את תפקידם ואז
הם יעלמו לגמרי לנצח נצחים.
אבל עמ"י – מה יהיה אתנו ,מה יישאר מאתנו?
נכון ,הקורונה זה משהו אמיתי לא כאילו ,אבל לגמרי
בכלל לא מסוכן כמו שהם מפרסמים ,ואומנם הרשעים
מכניסים אותנו לבהלה עצומה ,שאין לזה שורש בכלל,
אין לזה מציאות .זה כמו איזה תיאטרון בינלאומי מלא
רופאים פרופסורים אחיות אחים בתי חולים וכו'
שעושים הצגה ענקית בכל העולם שמבוססת על שקר
גמור כדי לשלוט על רוב העולם הזה .יחד עם זה הם
דואגים עם שקרים גם להרוג הרבה אנשים תמימים.

הרשעים שכחו שהם בעצמם הודיעו שמי שמקבל
את החיסון הוא יכול להדביק אנשים אחרים לפחות
שבועיים אחרי קבלת החיסון .וזה מאוד מתאים למה
שקורה עכשיו .והמציאות היא שאם נדבקים אחרי
החיסון זה נהיה יותר גרוע מקוביד 19-וגם אמרו את
זה ברדיו ברור )שאלה שמקבלים את החיסון הם
מדביקים אחרים במשך שבועיים( ,אבל פלא פלאים
ששכחו את מה שאמרו ואומרים עכשיו שזה יותר גרוע
כי זו מוטציה מאנגליה שהגיעה לארץ וזה גם כן מעניין
כי הם בעצמם אמרו קודם לכן שהמוטציה שמאנגליה
מדבק יותר מהר ,אבל לא יותר קטלני.
אז הם מבולבלים ,רופא אחד אומר דבר אחד ,רופא
שני אומר דבר אחר ורופא שלישי משהוא אחר –
בקיצור יש בלגן שלם .ברור דבר אחד ,שמומחים
רבים לנושא גם בארץ וגם בחו"ל אומרים שמכל
ארצות בעולם בחרו את ישראל להיות מעבדה גדולה
מאוד וזולה מאוד בשביל לשחק עם הקורונה ,לראות
מה כן ומה לא .לראות אם החיסונים עובדים או לא
עובדים .ולא משנה כמה חולים מזה וכמה מתים מזה.
זה הכל ניסויים על יהודים תמימים שפוחדים על
החיים שלהם ,ניסויים על יהודים שלא מבינים
שמרמים אותם.
ועכשיו יש בעיה יותר גדולה :כמה ,כמה וכמה
רבנים אישרו לקחת החיסונים ,ואני שואל על סמך
מה? על סמך השקר של כל מיני ארגונים ,רופאים
שידועים כבר הרבה זמן כבר שאי אפשר לסמוך
עליהם? כי מה שהרשעים מרוויחים מתרופות חדשות
וכאילו פועלות באמת זה סכום ענק ,עובדה ,הרוב
הגדול של הגרמנים לא רוצים לקחת את החיסונים.
עובדה הרוב הגדול של הצרפתים לא רוצים לקחת את
החיסונים ,והרוב העצום בארה"ב כשטרמפ היה נשיא
ג"כ לא לקח.

כוחם הגדול בא מרצון של רוב אנשים כולל היהודים
להאמין בשקר שלהם .שזה הפחד הגדול שיהיו חולים
בסכנה עם איזו מחלה מסתורית שיכולה להיות גם
קטלנית .ובהתחלה אמרו שרק אנשים יותר מבוגרים
מקבלים ומעבירים את זה מאחד לשני .ואח"כ אמרו
שגם ילדים יכולים לקבל את זה ,ועכשיו יש להם חיסון
כביכול נגד המחלה ,יותר ממיליון בני אדם בארץ כבר
קיבלו את החיסון הראשון )נכון לתאריך המסר( ,אבל
פלא פלאים נהיה יותר גרוע ,יותר אנשים חולים
וחולים קשה יותר.

מקבץ פרסומים ותגובות אנשים בנושא החיסון:
* משרד הבריאות באנגליה :ל 600-אנשים נגרמו
בעיות בראיה וחמישה נותרו עיוורים19/2/2021 .
* מנהל מערך הלב בביה"ח וולפסון" :אנחנו עדים
עכשיו לגל עכור של התקפי לב".
* - 3/2/2021 :THE DEFENDER
לפי נתוני משרד הבריאות הישראלי החיסון הורג
זקנים פי  40מאשר הקורונה הייתה הורגת.
* משרד הבריאות החליט לבדוק תופעות לוואי של
דלקת בקרום הלב בקרב מתחסנים עקב דיווחים על
אירועי דלקות בקרום ובשריר הלב בקרב מתחסנים.
*  – 21/4/21 YNETעלייה של  40%בפניות למיון.
מנהלי המחלקות לרפואה דחופה ברחבי הארץ
עם ישראל לא לפחד ,עם ישראל תמשיכו לגדול ,מדווחים על עומסים כבדים ומגמת עלייה דרמטית
צריכים להגיד עד כאן ,אנחנו לא משתפים פעולה במספר הפונים.
אתכם יותר ,כי זה כמו להחליט אם בן אדם עם * מחקר של כללית ואוני' ת"א מגלה כי למחוסנים יש סיכוי
הקב"ה או ח"ו עם השטן .ואני רק רוצה לומר לכם ,פי  8להיפגע מהווריאנט של הקורונה .קו החשיפות.
שאם אנו בוחרים בהקב"ה ,אז אנו ממליכים אותו .כי *זהר ברק אור ,מנהלת קליניקה לטיפולי אימונותרפיה
אנחנו יודעים ,שהוא הכל יכול ושהוא ברא את הכל .בקדימה :אני רואה המון תופעות לוואי אחרי החיסון:
ורטיגו שאינו נפסק ,כאבים בגפיים ,שיתוק ,שבץ,
ואם אנו בלי פחד ,נשארים אך ורק איתו ולא עם שום עליה של סוכר בדם וזו רשימה חלקית בלבד...
בן אדם ,אז אפילו אם מכוונים רובה לראשו ,שלנו * בקרנו קרוב בביה"ח .שכב בחור בן  +40במצב צמח
אסור לנו לפחד רק לא להגיב.
לאחר החיסון .קיבל אירוע לבבי ולא זוהה בזמן.
אבל לא הרבה אנשים היום יכולים לעשות את זה ,עובדת במחלקה הזהירה אותנו מבלי שאיש יראה:
הם כל כך אוהבים את הגשמיות ,כל כך מפחדים תתרחקו מהחיסון כמו מאש...
שיאבדו את זה ,וזו הבעיה האמתית שלנו שאנו *דניאל גולדברג :הייתי בבדיקה של השרירים.
הולכים לכיוון הלא נכון .לכוון שיביא אותנו למוות נצחי הפקידה אמרה שמגיעים אליהם כמויות מטורפות של
במקום לחיים נצחיים שיזכו רק אלה שהולכים עם אנשים עם תופעות של שיתוק לאחר החיסון.
* ליטל מיסקין :אני מתנדבת בבית אבות .באו ממד"א
הקב"ה.
וחיסנו את כולם .יומיים לאחר החיסון חצי מהמחלקה
איתנו
'
ד
,
לפחד
לא
רק
,
לפחד
לא
–
ישראל
עמ"י
הסיעודית פונתה לביה"ח ,חלקם מתים וחלקם עם
הוא אוהב אותנו ,אנו עמו ,הוא תמיד עשה לנו ניסי תופעות לוואי קשות .החיסון הזה זה ממש רצח עם.
ניסים כשאנחנו איתו .לא לפחד מהמוות ,כי מוות זה * חיה כהן :למזלי ,כיוון שחליתי בקורונה אין לי צורך
לא סוף פסוק בכלל ,זו רק הפסקה קצת ,אבל בסופו להתחסן אך בעלי התחסן ,היה  3שבועות מונשם
של דבר אם אנו שומרים מצוות ,משתדלים לשמור במצב אנוש .היום הוא בבית מוגבל פיזית וזקוק
מצוות .אז איפה שאנו נהיה ,גם בעולם הבא איפה לטיפולים  24/7על ידי .שנינו תשושים...
שאנו נהיה קרוב להקב"ה לא משנה איפה – הוא * הבן שחלי התחסן .חודש לאחר החיסון השני לפתע
ישמור עלינו והוא יביא אותנו לגאולה שלמה" .אין עוד הפסיק לראות בעין אחת .בבדיקות מצאו לו דימום
מלבדו" – להגיד את זה כל הזמן גם כשהולכים ברחוב בעין ומקווים שנצליח להציל לו את העין.
* לימור פרירא :נער בן  16עם קרישי דם בידיים .עבר
– להגיד את זה בלחש "אין עוד מלבדו" המילים ניתוח ומאושפז במצב קשה כבר מעל לחודש.
האלה שהיהודי אומר אותם שוב ושוב – זה המפתח * נער בן  15לקה בהתקף לב אחרי שקיבל את
לנצח נצחים.
ניסוי פייזר )הועדה האזרחית( 1/5/2021

ומאז שביידן נשיא אני בטוח שהרבה אזרחים
יסכימו לקחת את הזריקות ,אבל אני בטוח גם שהרוב
לא ירצו ,כי הם לא סומכים על זה ,כי יש הרבה
שיודעים שזה שקר.
עמ"י תבינו ,העולם כמו שהכרנו אותו – נגמר!
ועכשיו יש לרשעים בכל העולם תוכנית לגמור עם
הכסף המזומן .ובמקום זה כל אחד יהיה לו חשבון
בנק עם סכום של נקודות שיוכל להשתמש בשביל
קניות .אבל זה יגביל מאד את האוכלוסיה במיוחד של
העולם המערבי .וגם תהיה מלחמה מאוד גדולה
ומאוד קטלנית .מלחמת העולם השלישית .יש עוד
דברים שיהיו שלא אדבר על זה עכשיו .אז קודם אני
רוצה להזכיר לעמ"י שכל המגפה ובכלל כל דבר
בעולם שקורה אפילו אם בני אדם עושים את זה ,כמו
מלחמה עם מטוסים פצצות וכו' – זה בא מהקב"ה.
באיזה שלב לרשעים לא תהיה שליטה על מה
שקורה ,הם יפסיקו לפחד מהתוצאות האלימות שלהם
נגד יהודים או אוכלוסיית העולם וזה מן השמיים  -וזה
בגללנו היהודים במיוחד ,בעיקר בגלל אלה שבא"י.
ולמה במיוחד בגלל אלה שבא"י? דווקא בגלל שבאנו
לישראל כי הרגשנו שאנו יהודים וזה מקומנו .לכן
נדרש מאיתנו יותר ללכת עם האמת .אבל בשנים
אחרונות אפילו החרדים התחילו להתנהג כמו חילוניים
אעפ"י שבחיצוניות הם עוד עם לבוש של חרדים
ומנהגים של חרדים .אבל – התיאבון ,התשוקה אחרי
עגל הזהב ,כסף ,אופנה ,טיסות לכל העולם בלי סיבות
טובות מספיק ,סגנון דיבור ,חוסר צניעות קשה ביותר
ויש עוד סיבות טובות ,שלא אכנס לזה  -פשוט הורידו
אותנו נורא .מתפללים במניין ,לומדים תורה ,אבל
אנחנו שונאים אחד את השני ,אשכנזים וספרדים,
חסידים וליטאים ,אפילו חסידים נגד חסידים ,ליטאים
נגד ליטאים ויש עוד סוגים של שנאה.

ועכשיו עם ישראל תבינו אין מגפה בלי שה' לא
עושה את זה ,והחיסון נגד המגפה – זה שעמ"י יחזור
בתשובה .וזה הדבר הקשה ביותר .והרבה יותר קל
ללכת ולקבל זריקה וזהו ,זה מהר לעניין וחושבים
שמחוסנים .אבל זה לא נכון .אנו ,עמ"י – במבחן גדול
ורציני ביותר!!! ואם אתם רוצים לשרוד – כדאי
להתחיל עכשיו לעשות תשובה אמיתית ולחפש רב
שמבין מה שאמרתי עכשיו .כי יש רבנים שלא רוצים
להכניס את כל היהודים לפאניקה – כי זה לא טוב
לעסקים ....עמ"י – אסביר לכם משהו .העולם כולו
השתנה וישתנה בעתיד הלא רחוק וכבר יש אסונות
טבע ,אבל יהיו אסונות עוד יותר ענקיים שישפיעו על
כל העולם .יהיו מלחמות ,שזה כבר התחיל ,יחסית
בקטן וזה יגדל מאוד ,יהיה נשק שאף פעם לא העזו
להשתמש בו עד היום.
עמ"י ,זה לא משחק ,זה אמיתי .ערים גדולות
בסכנה במיוחד ,אבל בעיקר המערב ,ארה"ב וכו' וגם
המזרח הרחוק ,סינים ,הודים ,פקיסטנים וכל העולם
בסכנה .זו תהיה מלחמה מתגלגלת כמו כדור שלג,
תתחיל בקטן ויגדל ויגדל ויגדל.
באיזה שלב אחרי זה יגיע כוכב השביט ,שזו מערכת
של מיני שמש עם שבעה כוכבי לכת וזנב של מטאורים
ואסטרואידים שבאורך של אלפי ק"מ ,שכבר חלק של
המטאורים נפלו ונופלים על כדור הארץ כל הזמן .ורק
כשזה אסון גדול מפרסמים כי האנשים יודעים כי זה
עשה נזק .חלקם נופלים בתוך אוקיינוסים והיו כאלה
שנפלו במקומות לא כ"כ מאוכלסים כמו סיביר .נפלו
שם כמה פעמים וגרמו לנזק רב והרבה אנשים נפטרו
כ 1500-ויש עוד ,אבל לא מיידעים כמה באמת,
הודיעו רק על  1500הרוגים ,אבל כנראה שיש הרבה
יותר ,כי היו עוד נפילות שם.
ובכל העולם אנשים רואים ומצלמים ומשתפים
באינטרנט .אנו קוראים למערכת זו שביט ,כי כך זה
נקרא בזוהר הקדוש .והשביט הזה הגיע בעבר מספר
פעמים ליד כדור הארץ במשך ההיסטוריה – כמו
במבול ,יציאת מצרים וכו'.
עם ישראל – יש עוד סכנה שלא מדברים עליה
כמעט בכלל – מי האוקיינוסים עולים ,כי הקטבים
הצפוני והדרומי נמסים וזה מעלה את האוקיינוסים
מאוד עד שהרבה מאוד מדינות יהיו מתחת למים.
למשל האמריקאים יודעים את זה שחלק גדול של
ארה"ב יהיה מתחת למים .ואפילו יש עדות מאנשי חיל
הים האמריקאי כשהגיע זמנם לצאת לפנסיה ,הם
עברו לגור במקומות גבוהים על הרים ,הכי גבוה
שאפשר .והרבה מהם בנו כפרים עם בתים בשביל
לגור על הרים מאוד גבוהים  כמו "אוזרקס" בארה"ב.
וזה החיל הים האמריקאי שדואג לאנשיו .כי הם
יודעים את הסכנה שתהיה.
כשהשביט יגיע יהיה כשבועיים חושך ,אבל השביט
לא יתנגש עם כדור הארץ ,הוא יעבור ליד ,אבל
המטאורים כן יפלו על כדור הארץ וזה יגרום לנזק
ענק .אבל א"י לא בסכנה והמקום הכי בטוח בעולם
הוא בירושלים .השביט יעבור ליד כדור הארץ פעמיים.
הוא יעבור אותנו ,יעשה הרבה נזק ובדרך חזרה יקיף
את השמש שלנו ושוב יעבור את כדור הארץ ושוב
יהיה איזה נזק .אבל עמ"י – תדעו שה' שולח את זה
וזה בשבילנו ,ויהיו מכות כמו במצרים ,אבל מי
שמאמין בהקב"ה ונאמן לו מאה אחוז – הוא ישרוד.
וזה לא תסריט של סרט – זה אמיתי .הרשעים
יודעים על זה כבר יותר מ 50-שנה ,זה היה מפורסם
בכל העיתונות בארה"ב ואירופה ואנשים נכנסו
לפאניקה ופתאום זה נעלם מהתקשורת .ואז הרשעים
התחילו לדאוג לעצמם ולבנות בונקרים לעצמם עמוק
בתוך האדמה .ויש היום בונקרים ענקיים ,מאוד
לוקסוס ,במיוחד בשביל החשובים ביותר כמו מלכת
אנגליה וכו' .וגם הם יכולים לגדל שם אוכל .בקיצור יש
גם לצבא בונקרים אחרים ובכלל יש עוד הרבה
בונקרים לכל מיני קבוצות של אנשים כמו צבא וכו'.
בארה"ב יש גם רכבת בין הבונקרים שנוסעת מאוד
מהר וגם כבישים שאפשר לנסוע במכוניות להעביר
דברים ממקום למקום ויש להם כבישים שמחברים בין
בונקר לבונקר והם לא צריכים חשמל כמו שאנו ,יש
להם כח אנרגיה אחר ,הם עובדים עם זה בסביבות
 40שנה .הכל מוכן להם עכשיו והם מחכים עד
שהשביט יגיע.
אבל עמ"י – מי שעם ה' אין לו מה לדאוג ,כי ד'
שולח את זה .מי שעושה תשובה אמיתית – אין לו
בכלל מה לדאוג .עכשיו עמ"י – תעשו תשובה .תשובה
אמיתית .מי שעושה תשובה אמיתית – אין לו מה
לדאוג ,הוא גם לא צריך את החיסונים שהרי גם ככה
החיסונים לפי דעת הרבה מאוד רופאים ופרופסורים
בתחום הזה אומרים שהחיסונים הם סכנה.

עמ"י – השורה התחתונה היא – לחזור בתשובה
אמיתית – לא כאילו .ה' יודע אם זה כאילו .לחזור
בתשובה אמיתית ,להאמין להקב"ה שהוא כל יכול,
שהוא ברא את הכל .שמטרתנו בסופו של דבר להיות
חלק ממנו וזה רק בשביל עמ"י – אין עם אחר .אין עם
אחר שיכול לקבל נצח נצחים ולהיות חלק של הקב"ה.

מתוך הסרטון "חוקרת חיסונים בתעשיית התרופות
זועקת זעקת אמת כנגד ניסויים בבני אדם ובילדים".
ארה"ב .13/4/2021
"אני עובדת בתעשיית התרופות  25שנה במחקר
ופיתוח של חיסונים .ואני כאן לפניכם היום כדי לומר
לכם שזה לא בסדר לערוך ניסויים על ילדים ,מתי
בכלל חשבתם שאימהות יסכימו בכלל לזה? אני כאן
היום לומר לכם שעושים ניסויים על ילדים ,על ילדים!
עדיף שתהיה משקולת קשורה לצוואר שלכם
ותזרקו לקרקעית הים מאשר לגרום סבל לילד קטן
אחד! ילדים לא חולים מקורונה! באיזה עולם אתם
חושבים שאתם נמצאים? ילדים לא חולים מקורונה!
 226ילדים מתו השנה ואף אחד לא מת מקורונה!
ואתם הולכים לחסן את הילדים? בשביל מה? איך
אתם מעיזים? איך אתם מעיזים? תסתכלו לי בעיניים
ותגידו לי שזה לא רצח עם!

תינוק בן שנתיים נפטר בווירג'יניה  6ימים לאחר
קבלת החיסון הניסיוני של פייזר19/4/2021 .

+השקר חוגג ורוב האנשים לא מבחינים בו
בן גולדן ,כ"ב שבט תשפ''א 4/2/201
אני רוצה להגיד לעם ישראל בא"י ולעם ישראל בכל
הגלות ,שהצרות רק מתחילות .העולם לא יחזור למה
שהיה .אבל מי שיהיה עם הקב"ה ועם משיחו שקיים
כבר בעולמנו ,לא יצטרך לדאוג.
השקר פשוט חוגג ורוב האנשים לא מבדילים בין
האמת ובין השקר.
כל הרשעות שמשתלטת על העולם – פשוט תיעלם,
עדיין לא מיד ,אבל לא עוד הרבה זמן .המלחמה
שעומדת להיות – תהיה מאוד אכזרית.
לצערי עד כמה שהסבל יהיה קשה עדיין זה לא
יספיק כדי להחזיר את כל עם ישראל בתשובה .וכל זה
יקח זמן ,כל מה שהולך להיות ,פשוט יקח זמן ,אבל
לא הרבה זמן ,רק זה יהיה משהו שכל כך קשה לבלוע
– יהיה כזה דבר ,יהיה כזה נזק לכדור הארץ ואז זה
יבלבל הרבה אנשים .אבל ה' יוציא אותנו מהגלות
הזאת ,כמו שהוא הוציא אותנו ממצרים.
אנו גם נעבור עוד ,אני לא רוצה לדבר על הרס ,אבל
יהיה הרס נוראי ,אבל לא בירושלים .רוב אוכלוסיית
העולם תיהרג .הגויים ודאי והיהודים שבחו"ל יסבלו
מאוד ,אבל לא כולם ,והם יגיעו לארץ על כנפי נשרים
– אני לא יודע בדיוק מה זה אומר ,אם זה באמת
נשרים או אולי זה תיאור למטוס או לענני כבוד .ובסוף
כל התקופה הזאת יהיו לנו חמשה עשר ימי חושך.
כדור הארץ לא יראה כמו פעם .חלק גדול יהיה
מתחת לפני המים .הרבה מקומות בעולם יהיו מתחת
לפני המים ,כולל נתחים גדולים של ארה"ב .יהיה
מאוד קשה .יהיה מאוד מאוד קשה אבל בסופו של
דבר אנחנו עמ"י נגיע לבית המקדש נקריב קורבנות
ונעלה ונעלה ונעלה עד שנהיה חלק של הקב"ה.
עם ישראל – אין לעם ישראל מה לדאוג .מי שעם
הקב"ה – הקב"ה יהיה איתו ,מי שלא עם הקב"ה
עכשיו אבל בהמשך יחזור בתשובה גם לא יהיה לו מה
לדאוג רק יהיה לו קשה ומפחיד.
בהתחלה ערים גדולות יעלמו וזה יהיה מפחיד
מאוד ,יתכן ולא יהיה לנו חשמל ,לא יודע  100%אבל
מאוד מתקבל על הדעת.
אבל בסוף נשמח מאוד ,תהיה שמחה רבה ,מאוד
גדולה .זהו .ה' יעזור לנו.
לפעמים אני רוצה לבכות על זה ,אבל אני יודע
שבסופו של דבר  -ה' לא יפסיד ולא יוותר על אף
נשמה יהודית אחת או יהודי אחד .מי שהיה בהר סיני
ואמר נעשה ונשמע – ישרוד .למעשה מי שהיה בהר
סיני יצליח גם הפעם לשרוד בע"ה .ואנו נעלה ונעלה
ונעלה אחרי זה .אני לא יודע איך לתאר את זה .ואנו
נשכח מהעולם הכל כך נורא שקיים עכשיו ,כל כך מלא
רשעות ,כל כך מלא קנאה ,כל כך מלא רצח בדם קר,
משהו נורא – זה יעלם כמו שזה הגיע – זה יעלם ואנו
נהיה עם הקב"ה .זהו זה .השם יעזור לנו .זהו זה.
השם יעזור לנו .צריכים להתפלל .חייבים להתפלל
לה' .כי אם לא  -אז אוי ואבוי ואני לא אומר לכם את
זה כדי להפחיד אתכם ,אני אומר לכם את זה כדי
שתעשו תשובה.
+

בית ספר שקד ,קרית חיים 26/4/2021

ה' יעזור לנו
בן גולדן ,כ"ב שבט תשפ''א 4/2/2021
כולם צריכים לעבוד חזק כדי להביא את משיח צדקנו,
עמ"י ,אתם חייבים לדעת שאת הקורונה ה' שלח.
הרשעים בטוחים שהם פיתחו את זה אבל הם לא
מבינים שה' נתן להם את הרעיון הזה בראש .ה' הוא
זה שנתן להם הצלחות ,אבל כשהם יגיעו לשיא
הרשעות שלהם אז הכל יתהפך וילך נגדם .ולא רק
נגדם אלא גם נגד כל היהודים שמשתפים איתם
פעולה .כי לא יכול להיות שהם יהודים אמיתיים .אני
לא מדבר רק על החילונים הלא מאמינים .אני מדבר
גם על החרדים הלא מאמינים שעוזרים להם.
שוב ,צריך שנדע ונאמין שאין עוד מלבדו יש רק א-ל
אחד בשמים ובארץ ובכל מקום ,ואנחנו רוצים להיות
חלק ממנו .אבל בשביל זה צריך להיות איתו ב100%-
ולא לפחד מהרשעים ,עם כל הכוחות שלהם .ותדעו
שגם בין החרדים ,בין הכביכול חרדים ,יש כאלה
שרוצים שנפחד ונאמין בחיסון .חיסון שלדעת מדענים
ומומחים בכל העולם זה פשוט שיגעון .זה כביכול
חיסונים אבל הם מסוכנים וקטלניים .ומי יודע מה
הממשלה הזאת או זו שתיכנס מתכננים בשבילנו,
איזה חוקים של דיקטטורה הם רוצים לעשות.

מחנות ריכוז בארץ כבר יש להם וה' לא יתן להם
לפגוע במי שנאמן לו מי שיהיה עם ה' ,ה' יעזור לו.
השבוע נפטר הצדיק הרב שיינר זצ"ל .ראיתי תמונה
שלו ובכיתי .הראו שהוא לקח את החיסון .בן אדם כ"כ
מבוגר בשביל מה נותנים לו את החיסון וזמן קצר
אחרי זה הוא מת .בשביל מה לתת ליהודי כזה חיסון.
א"א להגיד שהוא מת ממשהו אחר .הם רוצים להגיד
שהוא היה חולה מקודם וזה שקר ,שקר ,שקר .רואים
שהוא היה בריא קודם לכן ,אז למה לתת לו את
החיסון? הוא לא היה חולה .ומה שהם אומרים זה
שקר ,שקר ,שקר.
עם ישראל ,ה' נתן לעם ישראל שכל מעל ומעבר,
איפה השכל שלכם? אני זוכר שהיתה ילדה לפני מעל
עשר שנים שקראו לה בתיה .בתיה היום כבר לא
בחיים היא היתה עם שיתוק מוחין .היא אמרה ברור
שיגיע זמן שאי אפשר יהיה לסמוך על אף אחד.
והדבר הראשון שהיא אמרה זה שאי אפשר יהיה
לסמוך על הרפואה דבר שני היא אמרה שא"א יהיה
לסמוך על המשטרה והדבר השלישי על ראשי
ממשלות ,חברי כנסת וכו' ,דבר רביעי א"א יהיה
לסמוך על הצבא .וכל הזמן היא חזרה על הדברים
האלה שא"א יהיה לסמוך על חינוך של בתי הספר ולא
על שום דבר רק על הקב"ה.
הדבר הראשון שהיא אמרה זה שלא יהיה אפשר
לסמוך לא על רופאים ולא על רפואה וזה מה שקורה
עכשיו .ואני רק מזכיר לכם שבעבר כבר לפני כמה
שנים אמרנו כמה וכמה פעמים שהסיטרא אחרא
מנסה להשתלט על משרד הבריאות ועכשיו אנחנו
כבר מבינים למה .וזה מעניין מאוד שלפי החוקים של
האו"ם מותר לאפשר לאנשים למות ע"י שמרעיבים
אותם .מותר לפי חוקי האו"ם לשים את האוכל רחוק
מהחולים בצורה כזאת שהם לא יכולים להגיע אליו
וכך החולים לא יכולים ,לא לאכול ולא לשתות עד
שימותו וזה מותר לפי החוקים של האו"ם .וזה רק
אחד מהחוקים שלהם חוקי סדום ויש עוד .הם טוענים
שהחולים תופסים מקום ואין מקום בשביל כולם וזה
דבר שעושים אותו באופן קבוע בכל אירופה ,בארצות
הברית וגם באנגליה בודאי במקומות של עניים,
פשוט אין לב .דור כ"כ שפל בלי רגש לבני אדם ויש
גם יהודים בלי רגש לבני אדם וכנראה שהם לא
יהודים ,הם ערב רב .ואל תתפלאו אם תשמעו על
מקרים כאלה גם בארץ כואב לי הלב ,כואב לי הלב.
וכשרוצים לקחת את החיסון אז כואב לי הלב עוד
יותר .וכיום הרשעים שולטים כבר על כל המדינה על
כל מדינה ישראל .פעם אפשר עוד היה למצוא אמת
"במדיה" בתקשורת היום כבר לא.
עם ישראל תדעו שהמצב הולך להיות הרבה יותר
גרוע .ואני שואל אתכם מתי תבינו שה' רוצה שנחזור
אליו ולא נמשיך לחיות ולהיות בלי לב ,בלי נשמה.
שאלות ותשובות
ש .יש עכשיו התעוררות ללמוד את הזוהר הקדוש
הרבה בזכות הארגון הקדוש בחגווי הסלע שיצא
במבצע לסיים את הזוהר  1000פעמים עד פסח כדי
שנזכה לגאולה ברחמים עפ"י דברי בעל פירוש הסולם
על הזוהר הקדוש על הפסוק האלף לך שלמה.
ת .מי אני בכלל שאדבר על הזוהר הקדוש על רבי
שמעון בר יוחאי אני לא מתאים לדבר על דבר כל כך
קדוש וכולם יודעים את ההבטחה שע"י שילמדו את
הזוהר הקדוש אז הגאולה תהיה ברחמים .וזו מצוה
גדולה לעורר את העם שילמדו את הזוהר הקדוש,
ועוד יותר אם יתאחדו ביחד כמה אנשים ויעשו סיום
על כל הספר הזה .ותדעו לכם ושכולם ידעו שהלימוד
של הזוהר הקדוש זה יבריא את כל האנשים עם
הקורונה או את אלה שקיבלו את הזריקות ,וינטרל
את הרעל שיש בהם שלא ימותו.
כי לפי מה שמומחים אומרים אז יש סכנה שתשעה
חודשים אחרי הזריקה הבן אדם יכול ליפול ברחוב,
פשוט להיגמר בבית או ברחוב פשוט ליפול .ולכן מאד
חשוב שילמדו זוהר בזמן הזה .ויהיו שותפים במה
שמארגני הצדיקים בארגון בחגווי הסלע וצריך שזה
יהיה בכל הארץ .בכל הארץ צריכים לעשות את זה .כי
מעכשיו כולם צריכים לעבוד חזק כדי להביא את משיח
צדקנו ,שיתגלה ,שיתגלה לנו וברחמים כי א"א
להמשיך כך .ותמיד תזכרו שאין עוד מלבדו ,ולא
לשכוח את זה שיש רק א-ל אחד בשמים והוא הכל
יכול והוא לא יתן לנו למות הוא לא יתן לנו לעזוב אותו.
אנחנו רוצים לשרוד ולהגיע לבית המקדש השלישי.
אנחנו רוצים להמשיך ולהיות לנצח כחלק של הקב"ה.
וכל מי שלקח את הזריקה צריך לעשות תשובה מהר.
אני מרחם גם על הרבנים ,מרחם עליהם על אלה

שעודדו ואמרו לכולם שירוצו לקחת זריקות אני לא
מבין איך אפשר לסמוך עליהם בכלל ,על משרד
הבריאות .תתבוננו ,תסתכלו ,תבינו :פעם הם אומרים
שמי שיש לו בעיות בריאות ומחלות אחרות לא יקח
את החיסון ואחרי זה הם אומרים שכן יקח .פעם
אומרים שנשים בהריון לא יתחסנו ואח"כ אומרים שכן.
פעם הם אומרים שתינוקות וילדים קטנים לא יתחסנו
ואח"כ משנים דעתם ואומרים שכן להתחסן .וזה לא
נקרא לחסן ,זה לחסל.

נתפסו בקלקלתם:
ראש שרותי בריאות הציבור ד"ר שרון אלרע-פרייס:
"עד כמה החיסול יעיל ובטוח".
ראש הממשלה" :אנחנו רוצחים לעזור לכם"...
אפילו בטלויזיה ערוץ "כאן  – "11ראה תמונה.
ואי אפשר לסמוך עליהם לגמרי .באינטרנט פורסם
לפני כמה שנים והיו אנשים שידעו מראש שיגיע זמן
שתהיה מגפה ואנשים יפלו ברחובות .בינתיים לא
נפלו ברחובות אבל הרבה מאלה שמתו עכשיו
לאחרונה אחרי שקיבלו זריקות וחיסונים ואח"כ
אומרים להם שאסור לעשות הלוויה כמנהג אבותינו.
תדעו לכם רוצים לחסל אותנו ,שיהיה ברור לכם .זה
לא רק אני שיודע את זה ,רוב העולם יודע את זה
הצרפתים ,ההולנדים ,האנגלים בטח לא רוצים לקחת
את החיסונים .אז הרשעים המציאו תירוץ כאילו אין
להם מספיק חיסונים באנגליה לכן הם לא נותנים וזה
שקר ,כי האנגלים לא טיפשים ,אך לצערי רק היהודים
טיפשים.

מתוך הסרטוןNo_one_wants_this_horse_shit :
טכנאי תקשורת מצלם מגובה רב את אתר-החיסונים
תחתיו ומספר :בואו נדבר קצת אמת כי התקשורת
מספרת לכם רק שקר כמו " 90%מהאמריקאים אינם
יכולים לקבל את הזריקה כי אין מספיק ."...אני נמצא
כאן בעיר ענקית מעל מתחם החיסונים ריק ,עד עכשיו
הגיעו רק  2מכוניות לקבל את הזבל הזה...
+

החברה החרדית מתפרקת ,ולמה?
בן גולדן ,כד' שבט תשפ"א 6/2/2021
עם ישראל ,אני יושב על הרצפה ליד מיטתי ובוכה.
עכשיו מוצאי שבת ואני לא יכול להפסיק לבכות .אני
רואה בדיוק מה שקורה פה בא"י ,אבל גם בכל
העולם .אנחנו מתקרבים בצעדים ענקיים לגאולה
השלמה .אומנם יש עוד זמן ,אבל זה מאוד קרוב.
אני רוצה לשמוח מזה ,אבל לא יכול להפסיק לבכות.
דמעותיי זורמות ,כי אני רואה שהשקר מתגבר
והסכנה ענקית בכל העולם .והרשעים חוגגים וצוחקים
עלינו הטיפשים שמוכנים לעשות הכל כדי להתחסן עם
הרעל שרוצים להכניס לגופנו .אני גם קיבלתי את
החיסון .ולא התנגדתי ,לא בגלל שרציתי ,אלא בגלל
כיבוד אב ואם ,הם מפחדים ,אז אני לא יכול לסרב,
אבל עמ"י לא להתאבד ,לא לקחת כביכול חיסון שכ"כ
ברור שזה רק נשק נגד אוכלוסיה של העולם ובעיקר
נגד היהודים.

כל העולם היום תחת השלטון של רשעים ענקיים
שמאמינים אך ורק לעבודה זרה שמקריבים בני אדם
על מזבח ומתפללים לשטן ,יימח שמו וזכרו .הם רוצים
להשתלט על העולם וזה לא התחיל עכשיו ,אלא בגדול
לפחות לפני כמה מאות שנים פחות או יותר.
עמ"י ,הגענו לשלב בעולם ,שאם אנו לא נפתח את
העיניים לראות את האמת אז אנחנו אבודים ,חס
ושלום .שוב אחזור על כל בעיותינו שהביאו אותנו
למצב הירוד הזה .אנחנו ברגע זה ירדנו לשלב הכי
נמוך שיכולנו לרדת – לשער הנון ,ה 50-של טומאה.
למעשה בסופו של דבר אנחנו צריכים להיות הדור הכי
גבוה ,אבל לצערי הרב כמו שעמ"י מתנהג ,כנראה
שמעטים מאתנו שנגיע לגובה שה' מצפה מאתנו.
אחזור על כמה נקודות שחשובות :החברה היהודית
החרדית – מתפרקת אי אפשר לסמוך על החילונים
להציל את עמ"י ,חייבים לסמוך על החרדים להציל את
עמ"י – אבל איפה אנחנו עמ"י שומרי שבת ,יש לנו
פאות ארוכות וזקנים ,מתלבשים כמו חסידים או
ליטאים ,ילדים הולכים לתלמודי תורה וכו' ,נשותינו
פחות או יותר צנועות אבל לא מספיק ,ובכל אופן
רואים שאנחנו חרדים ,אבל בכל העולם החרדים ירדו
רוחני מאוד ,לא רק החילוניים ירדו .אנו לבושים
כחרדים שומרי שבת כחרדים ,אבל זה לא זה .זה לא
כמו שה' רוצה ,כמו שה' מצפה מאתנו.
אנחנו עסוקים בגשמיות יום ולילה .אנחנו עסוקים,
נשים עם הבגדים שלהן וגברים עם כסף וכו' אבל
הגשמיות היא המרכז.
השנאת חינם היא גם חלק גדול של הירידה שלנו.
אומנם יש הרבה צדקה ,אבל זה לא תמיד עם כל
הלב .ובכלל הרבה מאוד חרדים נמשכים לסגנון של
החילוניים ,מעט מאוד מוכנים להקריב את עצמם לשם
שמיים ולהילחם נגד הרשעים פה בא"י ובכלל.
אני לא יודע איך זה הכל בדיוק ייגמר ,אבל ברור
שכל העניין של הקורונה – הוציא את כל הדברים
השליליים של עמ"י בתוך א"י .כל העניין של קורונה –
ה' עשה .אולי הסינים ממש עשו את זה ,אבל הקב"ה
שלח את זה.
הרשעים חושבים שהם גאונים ,מצליחים לבלבל את
היהודים במיוחד ,שבכל העולם הם הכי מוכנים לקחת
מיד את החיסון כביכול נגד הקורונה ,אבל באמת זה
יותר קטלני מהקורונה האמיתית .אני לא יודע כמה
שאני אוכל להחזיק מעמד אחרי הזריקה השניה ,אני
מבקש מה' שירחם עליי ועל הוריי שנזכה לקבל את
משיח צדקנו.
עמ"י ,תפתחו את העיניים ,יש אנשים שכבר מתים
מהחיסון ,אתם לא מבינים שזה בכוונה תחילה
במיוחד נגד היהודים ,בעיקר נגד היהודים .הם בקלי
קלות רוצים להשתלט על מדינת ישראל ,הם כמעט
שולטים .התוכנית לדלל את כל אוכלוסיית העולם
בשיא העבודה .במיוחד במדינת ישראל וכל תיאורי
הקורונה שלהם והחיסון – זה כ"כ טיפשי שבן אדם
הכי מפגר בלי שכל יכול להבין שאין בזה אמת בכלל.
הרשעים השתלטו על הטלוויזיה ,הרדיו והאינטרנט
ודרכם מעבירים שקר לעמ"י ולעולם.
הם לא צריכים פצצות או רובים להרוג אותנו או
להילחם נגדנו כי אנחנו כעם רצים לקופות חולים
פשוט להתאבד ,ח"ו.
הם בעצמם אומרים שאפשר לקבל תגובות שליליות
קשות מהחיסונים ,אפילו אחרי שנה ,אבל הרבה
אנשים  -כבר מתו מזה או חולים קשים מזה.
כשיגיע המשיח ,כשיתגלה יהיו בעיות גדולות עם
עמ"י ,כי יתנגדו לו בגדול .כמו שהיו רבנים מסוימים
מוכנים להגיד בפירוש שצריכים לקחת את החיסונים
כדי לחיות ואחרים אמרו שלא לקחת בשום פנים ואופן
כי זה הכל שקר ,כולם גדולי הדור תלמידי חכמים
גדולים – מה קורה? איזה בלבול זה?
עובדה ,שיש הרבה שנאת חינם בין כל מיני קהילות
אחד נגד השני .עכשיו הכל יוצא החוצה .אלה שנגד
החיסונים ,כי הם רואים שזה רק שקר לדלל את
אוכלוסיית העולם וגם להתפטר מהיהודים שמפריעים
לרשעים דורי דורות ,אלפי שנים.
ההתנגדות לחיסונים מאוד מבוססת על דעות של
מדענים ורופאים מומחים בנושאים האלה שאומרים
שזה כ"כ ברור שהחיסון לא מחסן ורק עובד נגד
מערכת החיסונית וגורם לה להתמוטט באיזה שלב,
אצל כל אחד הגוף מגיב אחרת ,אבל בסופו של דבר
כבר יש אנשים שמתו מזה ומתים מזה ,אומנם לא
מדווחים לנו את האמת ,אבל האמת יוצאת לאור בכל
אופן.

לצערי הרב הרפואה של היום נהפכה גם למצב שאי
אפשר לסמוך עליה והרבה אנשים שהלכו נגדם נגד
הרפואה הרגילה במיוחד עם מחלות כמו המחלה
הידועה שבמקרים מסוימים פשוט הרגו אנשים שמצאו
פתרונות פשוטים וטבעיים שעובדים הרבה יותר טוב
נגד המחלה ועושים פחות נזק לגוף ,פשוט עובד יותר
טוב .המחלות של היום ,שלא נדע הם ביזנס גדול.
אבל עמ"י – לא לשכוח ,שכל השקר לא התחיל עכשיו,
אנחנו מגיעים לסוף ואנו צריכים להתנגד לשקר.
יש הרבה רבנים גדולים משני הצדדים ואנו צריכים
לבחור מה האמת .והאמת היא שהרפואה המודרנית
גורמת הרבה יותר סבל מאשר ריפוי וכל עניין של
הקורונה מצד אלה שרוצים להשתלט על העולם – זה
רק להרוג הרבה מאוכלוסיה של העולם ,שיהיה להם
קל להשתלט ובעיקר על היהודים שהם רוצים לחסל
כל זכר של אמונה וביטחון שלנו בהקב"ה ,שלא נדע.
יש להם תכניות ממש מפחידות – אבל הם לא
ינצחו .ה' לא רוצה לחסל את כל העולם שלו וגם לא
את המאמינים שלו ,אבל אם לא נחזור בתשובה,
עמ"י ,לא יהיו הרבה יהודים שישרדו .תרחמו על
הילדים שלכם! תרחמו על הנכדים שלכם! אנחנו
מגיעים לסוף הגלות וה' לא ייתן בשום פנים ואופן
לרשעים לנצח.
ואם היהודים רצים לכיוון של השקר שזה כולל את
רוב הרפואה ,הרופאים ,בתי-החולים וחלק מהתרופות
שזה שקר גמור .וגם רוב בתי הספר וגם בתי הספר
החרדים אשר מקבלים כסף מהמדינה ולא מחנכים
לכיוון התורה והאמת.

צילום מספר לימוד לילדים
לא מלמדים לכיוון הקב"ה שהוא ברא את הכל והוא
כולו אמת אז המתנגדים לאמת – אין להם בשביל מה
להיות בעולם הזה.
אלה שילכו לצד של השטן עצמו –ייעלמו לגמרי .ה'
רוצה את עם שלו ,את עמ"י ,שישרוד ולא משנה כמה
שיישארו ,עליהם הוא יבנה את העולם הבא ,עולם
שכולו טוב ,שכולו אמת ,שאין שקר ,שכל אחד אוהב
את השני ולא מדבר עליו לשון הרע ,שהקדושה זו דרך
החיים ,שלא תהיה אף פעם בעיה של חינוך ופחד
שהגויים יכולים להרוג אותנו ,לעשות לנו רע או להוריד
אותנו מהדת.
יש לנו מצב של כל כך הרבה קבוצות של יהודים עם
רבנים ורבס שונים ,כל אחד עם דעות ,כל אחד עם
כיוונים ,אבל כשיגיע המשיח תהיה אך ורק אמת אחת.
ורק מי שיקבל את זה – ישרוד .זה המבחן האחרון!
כתוב בחסד לאברהם  -שרק  7,000יהודים יזכו
לקבל את משיח צדקנו .זה מעט מאוד ,אבל אם אין
ברירה ,השם יבנה עולם אחר איתם .אנחנו לא נוכל
לחזור למה שהיה.
אנחנו הולכים עכשיו לקראת הגאולה .יהיו לנו עוד
מבחנים לא קלים ,אבל מי שמחזיק חזק באמת ולא
חולם שיחזור שוב לעולם מלא שקר וגשמיות – הוא
ישרוד .ומי שישרוד יגיע לרמה רוחנית כל כך גבוהה
שאני אפילו לא יכול לתאר את זה ,אבל בע"ה אנחנו
נשמח ,כי כבר לא יהיה שום רע בעולם – רק אמת
והקב"ה הוא אמת ,מי שלא איתו – אין לו בשביל מה
לחיות ,אין לו בשביל מה להתקיים .זה ייקח קצת זמן,
אבל ברוך השם משיח כבר פה וכשהוא יתגלה אני
מתפלל לה' שכל עם ישראל בלי בעיות יקבל אותו
שלא נצטרך לסבול עוד יותר עד הגאולה.
+

אני יודע שהמילים שלי קשות אבל זו האמת

)חלק שני(.
בן גולדן ,כ"ט שבט תשפ"א 11/2/2021
ה' נותן לנו מתנה בזה שלוקח מאיתנו את הגשמיות
עם ישראל :הכותל המערבי מלא דמעות .בכל קברי
הצדיקים אפשר לשמוע בכי .הסבל הגדול של
התקופה שלפני הגאולה השלמה התחיל כבר .זה לא

התחיל רק עם הקורונה ,אבל זה התחיל רשמי עם
הקורונה .וכל כך הרבה מצבים קשים עוד מחכים לנו,
אבל יחד עם זה נראה ניסים עצומים ,שיחזקו את
היהודים האמיתיים ,שממש מחכים לגאולה השלמה.
תקופתנו לא פשוטה ,יש מגפה ,כביכול מגפה ,יש
הרבה אנשים מתים ,למעשה לא כל כך הרבה ,כי
המספרים הם לא מדויקים בכלל ,זה הרבה פחות,
אבל גם מספר המתים האמיתי זה מספיק כדי
להפחיד את כל העם עד טירוף .והרשעים שעושים
את זה הם ממש מתכננים להשתלט על כל העולם
כולו .והם חושבים בטיפשותם ,שהם מסוגלים לעשות
את זה ,וברוך השם אין מציאות כזאת .אבל בכל אופן
העולם מבולבל וכולם עוד מתגעגעים לעגל הזהב
שלהם ,לגשמיות המיותרת ולכל הטיסות לכל העולם
וכו' וזה בודאי לא יהיה יותר ,כי בעתיד הקרוב נתחיל
לחוש שמשהו משונה קורה.
ועוד דבר יהיה וזה שאנחנו נתחיל להרגיש יותר
ויותר שמימי ,יותר ויותר יחד עם ה' ואז גופנו יהיה
מסוגל לחיות עוד פעם כמו פעם ,לאכול אוכל שמימי
כמו במדבר .בכלל היהודי ירגיש מאוד ברור את
הגאולה אם הוא באמת עם ה'.
עם ישראל – תזרקו את האלילים שלכם את עגל
הזהב שלכם את כל גשמיותכם המיותרת כדי להגיע
לאמת .לא לפחד מזה שתחיו בלי הגשמיות המיותרת
וע"י כך תהיו יותר רוחניים .זו מתנה שה' נותן לנו אם
אנו באמת נאמנים לו .חייבים להיות לגמרי נאמנים
להקב"ה ותורתו.
בעתיד יהיו עוד מלחמות קשות בין כל מיני ארצות.
תהיה עוד נפילה קשה של ערך הכסף ,ונגיע למצב
שהכסף לא יהיה שווה כלום .אבל אנחנו עם ישראל
אין לנו ממה לדאוג ,כי מי שעם ה' הוא יקבל עוד פעם,
מן לאכול ויין לעשות קידוש בשבת ומים לשתות ביום
חול .לא לפחד – עם ישראל – רק להתכונן – כי היום
של הגאולה השלמה בקרוב מאוד .עם ישראל עד אז
המצב יחמיר .הרשעים פותחים את הסגר פחות או
יותר גם כדי להרגיע אותנו וזה הכל הצגות .גם יתחילו
להגיד ,למעשה הם כבר התחילו להגיד – כמו איזה
ד"ר מהדסה שכבר התחיל להגיד כמה שהחיסונים
טובים ,אבל מצד שני אסור לעשות סגר כזה קשה.
והדיבור הזה נאמר כך ,כדי לבלבל אותנו .כדי להוריד
לנו קצת מהפחד ,גם מהפחד של החיסון.
הם רוצים שאנשים ירגישו פחות פחד מהם .יש
הרבה פחד מהם .אבל זה לא יעזור להם ,כי בסוף ה'
יחשוף את השקר שלהם .בינתיים יש לרשעים
תוכניות קשות בשבילנו ,כולל מחנות ריכוז ,אם נתנגד
למה שהם רוצים שנעשה .אבל מי שנאמן להקב"ה
ותורתו – הוא לא בסכנה ואין לו מה לדאוג .אנחנו
ברוך ה' בתהליך של גאולה שלמה – בלי ספק ,כל
העולם כבר מושפע מזה .ואני מבקש מעם ישראל –
עזבו את השקר ותדבקו בהקב"ה ,תאמינו שאין עוד
מלבדו והוא כל יכול .זה הכל.
+

זה רצח בדם קר
בן גולדן ,ג' אדר תשפ"א 15/2/2021
עם ישראל ,אני כבר לא יודע כל כך מה להגיד .זו
עובדה כבר שיהודים טובים נופלים ומתים אחרי
החיסון ,לפעמים אחרי הראשון ולפעמים אחרי השני.
יש רשימה ארוכה של מקרים של אנשים חרדים נשים
וגברים שפשוט אחרי החיסון נופלים ומתים .יש כאלה
שמספיקים להגיע לבית חולים ושם מתים ויש כאלה
שלא מספיקים ומתים לפני שמגיעים לבית חולים .יש
רשימה ארוכה של מתים כאלה וזה קורה מיד אחרי
החיסון ,אולי קצת אחרי ,אבל באופן פתאומי ,אחרי
התקפת לב או שבץ מוחי ושיתוק בגפיים או חצי גוף
וכו' ואח"כ גם מתים.
ועכשיו יש הודעה חדשה שמכינים את בתי חולים
למגפה ענקית של ילדים עם קורונה ,הקורונה ששייכת
לאנגליה .וזה נשמע כל כך רציני עד שאפשר כבר
להיות חולה רק מפחד .והם אומרים שזה יהיה
הסיבוב הבא ,כי למעשה דווקא ירדה כמות החולים
והמתים מהקורונה כביכול ,אבל מאחר שהנגיף של
אנגליה כל כך מדבק במהירות והילדים והתינוקות
בעיקר לא מקבלים חיסונים נגד זה ,אז זו סכנה גדולה
כביכול .אני רק רוצה לדעת – עם ישראל – אתם
מבינים שזה הכל שקר גמור ואם זה שקר גמור  -אז
זה רצח בדם קר.
זה לא רק פה בא"י שיש איזו "מאפיה" עולמית
שמשתלטת ,זה דבר שקיים בכל ארה"ב כבר .יש
"מאפיה" גם באנגליה ובאירופה ובכל ארץ ומדינה
בעולם הזה .אז מה הסיכויים שלנו לשרוד בא"י?

מה הסיכויים שלנו לעמוד במלחמה שפתחו
הרשעים נגד אוכלוסיית העולם ובמיוחד נגד היהודים
ועוד יותר במיוחד  -נגד המאמינים ,נגד היהודים
החרדים .כי הרשעים יודעים שלמעשה היהודים הם
שייכים לבורא עולם ובורא עולם הוא הכל יכול.
הרשעים מאמינים בשטן  -ימח שמו וזכרו .הם
שייכים לעבודה זרה ממש והם בטוחים שכוחם חזק
יותר מעמ"י .העם הקטן הפיצי הזה ,שרוב היהודים בו
אפילו לא שומרי מצוות .לכן הם בטוחים שה' בגלל זה
לא יציל את עמ"י .הם בטוחים שאם ה' נתן להם
להרוג שישה מיליון לפחות אם לא הרבה יותר יהודים
במלחמת העולם השניה ,כי הרוב לא שמרו מצוות ,אז
בודאי בזמן הזה שיש אפילו פחות כביכול יהודים
שומרי מצוות .אז וודאי הוא שוב יתן לרשעים לגמור
אותנו ח"ו .זה מה שהם חושבים היום אבל הם טועים
בגדול ,כי הקב"ה גם אז ריחם על הדור שהלכו
למחנות השמדה באירופה ,הוא ריחם עליהם ,הוא
הציל אותם .כי הם תפסו ,הם הבינו ברגע האחרון
לפני המוות כשנכנסו לתאי הגזים ,שהם לא היו
בסדר .הם הבינו שהם לא שמרו מצוות ועשו תשובה.
הם עזבו את העולם עם תשובה וה' לקח גם את
הצדיקים ללוות אותם ,את אלה שלא שמרו את
המצוות ,כדי להראות וללמד אותם מה לעשות רגע
לפני המוות ,מה לעשות כדי להציל את עצמם.
השומרי מצוות צעקו "שמע ישראל" ואז כל האחרים
רובם תפסו  -מה ה' רוצה מהם ולמה זה קורה להם
ועשו תשובה והגיעו לגן עדן.
אבל דורנו זה דור אחר .אנו הדור האחרון עד
הגאולה השלמה ואנחנו היהודים שבדור הזה לרוב
במצב רוחני ירוד ביותר .החילוניים לרוב מתעסקים
עם כל הטינופת שהגויים מתעסקים עם זה – עם
הטינוף הרוחני והגשמי .הרבה חילונים לא מכירים
בכלל את הקב"ה – ה' ישמור .אבל בזמן האחרון
דווקא מהקבוצה הזאת שהם מהרחוקים ביותר ,יש
בעלי תשובה שמגיעים לרמות רוחניות גבוהות ביותר
ביהדות.
אבל עמ"י ,יש גם הרבה יהודים שנולדו חרדים שגם
הם מבולבלים .ביניהם יש גם כאלה מבתים מאוד
חזקים ביהדות שירדו מהדרך .יש חרדים שלא
שומרים על הקדושה ויש כביכול יהודים שלא שומרים
על הקדושה .ויש בינינו נשים חרדיות שלא שומרות
על הצניעות כמו שצריך .והדור הצעיר ,יש ביניהם
הרבה שמחזיקים פלאפונים ויותר גרוע ,אייפונים .ויש
הרבה חרדים עם המחשבים שיכולים לראות את כל
הלכלוך והטינופת שיש בעולם.
יש חרדים שבאמת רוצים להיות חילוניים ,אבל לא
נעים להם מהחברה וזה לא מעט אנשים .חוץ מזה
בעם היהודי יש בכל אופן גרעין חזק מאוד ביהדותם
שלא מוכנים בשום פנים ואופן לתת לרשעים לקחת
מאתנו את התורה ,את המצוות ,את האמונה ובעיקר
את האמונה והביטחון בהקב"ה .המעטים האלה
נלחמים נגד השקר של הקורונה ולא רק של הקורונה,
אלא נגד כל השקר של העולם הזה .עולם שהרשעים
השתלטו עליו ומנסים לגמור את כל היהודים
המאמינים.
בינתיים הרשעים לא מעיזים לעשות את זה בבת
אחת ,אפילו הנאצים בהתחלה לא עשו את זה בבת
אחת ,אבל הם הכינו בשביל עם ישראל מחנות ריכוז
– מחנות מוות .גם עכשיו בארה"ב הם קיימים ,מאות
מחנות השמדה בכל ארה"ב .באירופה גם יש ,ברוסיה
גם יש ,באוסטרליה גם יש ,ויש גם מחנות כאלה פה
בארץ .הם רוצים קודם כל לחסל את היהודים
האמיתיים ,כי הם מפחדים מהקב"ה ,הם רוצים
שיהודים יעשו עברות כמו באירופה ,שהרוב הגדול של
היהודים לפני השואה היו מחללי שבת .וזה מדהים ,כי
אירופה הייתה ידועה בישיבותיה הקדושות ובצדיקים
ענקיים שהיו גרים שם .אבל בשנת  1939למניינם
לבחור ישיבה באירופה היה קושי רב למצוא כלה ,כי
בנות לא רצו מישהו שילמד תורה כל היום .היום מי
שלומד תורה כל היום נחשב לבחור הכי טוב .אבל
בכל אופן יש לנו גם היום זוגות עם הרבה מאוד ילדים
צדיקים שנלחמים חזק על היהדות שלהם ומוכנים
להקריב את עצמם בשביל תורת משה והקב"ה.
המאמינים האלה הם לא מקבוצה אחת ,מוצאים
אותם בכל הקהילות החרדיות ,אבל הם לא הרוב.
הרוב טובעים בגשמיות ,וזה רע מאוד .עגל הזהב
השתלט על רוב האחרים וזה עצוב מאוד .אז לכן
במצב שיש היום הרשעים בטוחים שהם יכולים לנצח
אותנו ,אפילו שאף אחד לא הצליח לחסל בעבר את כל
עם ישראל ,אפילו שאנו עם פצפון ,עם קטן במספר
לעומת עמים אחרים .הם חושבים שהפעם הם יצליחו.

עם ישראל לא לפחד ,הם לא יצליחו גם הפעם אבל
אתם תעשו תשובה עכשיו .הקורונה אפילו שהרשעים
עשו אותה היא הגיעה לעולם מהשמיים מהקב"ה כדי
להחזיר אותנו בתשובה ,כי אנחנו עכשיו בסוף
הגלגולים ומגיעים לגאולה השלמה.
כל עם ישראל שעמד בהר סיני ואמר נעשה ונשמע
– ינצל .אבל הערב רב לא ינצלו ,והיהודים האמיתיים
– כן ,אם הם יחזרו בתשובה .אתם חייבים להבין שכל
הגשמיות שיש היום קלקלה אותנו ,בדור הזה האחרון
לפני משיח ,והורידה אותנו למקום הכי נמוך שאפשר
להגיע בלי להיעלם לגמרי.
עם ישראל ,אנו חייבים עכשיו לעלות גבוה רוחני ולא
לתת לרשעים לחסל אותנו רוחני ואז הקב"ה יציל כל
יהודי אמיתי .עם ישראל אני שוב מסביר הקורונה
קיימת באיזושהי צורה ,אבל עובדי עבודה זרה הפכו
אותה למשהו קטלני שלא היה קטלני עד אז וזה הכל
רצח ושקר .אנחנו יודעים ברור שבבתי חולים בניו יורק
רצחו הרבה יהודים ואמרו שזו קורונה .ועכשיו
בארה"ב מתכוננים לאט לאט להתפטר מהיהודים
שלהם ומעוד עמים שהם לא צריכים.
מה שאני כותב זו אמת וזה יהיה .ועם ישראל –
הקב"ה יציל את היהודים האמיתיים וגם יציל את
הגויים המעטים שיודעים את האמת ומקבלים את
האמת .עמ"י – תעשו חשבון נפש ,אין הרבה זמן.
בעתיד הלא רחוק תהיה נפילה כספית קשה מאוד
לכולם ,חוץ מאשר לרשעים הגדולים .בעתיד יפסיקו
את כל המזומנים בכל העולם ויעשו "נקודות" שנקבל
לפי מה שהרשעים מחליטים מה מגיע לנו .ואז גם
תהיה מלחמה גדולה מאוד שתתחיל בקטן ותגדל
ותגדל למלחמה עולמית .ואז לא כל כך הרבה זמן
אחרי זה אחרי ההרס הגדול ,יגיע כוכב השביט .שזו
מיני מערכת שמש עם שבעה כוכבי לכת מסביב ,עם
זנב מפוצל של אסטרואידים ומטאורים באורך של
מיליוני ק"מ שיהפכו את העולם שלנו למקום הרוס
ומוכה 2/3 .שליש עולם יחרב –  1/3אחד לגמרי,
1/3יהיה פגוע קשה 1/3 ,והחלק של העולם שא"י
נמצאת בו לא יפגע .המטאורים והאסטרואידים כבר
פוגעים בכדור הארץ ובגלל השביט שמאוד מגנטי,
כאשר יעבור ליד כדור הארץ ,כל העולם ישתנה
לגמרי .כבר עכשיו יש איזו השפעה מהכוכב על כדור
הארץ .הקטבים נמסים במהירות שקשה להאמין שזה
קורה והחופים המזרחי וגם המערבי של ארה"ב כולל
פלורידה יכול להיות שיהיו בעתיד מתחת למים לגמרי.
החוף של טקסס גם יעלם וגם חלקים גדולים של דרום
אמריקה ואפריקה ,יהיו מתחת למים וגם עוד מקומות
כמו אנגליה .הקוטב הצפוני נמס כבר והמים עולים
במהירות גבוהה .אני לא יודע מה ישאר מאנגליה.
אתם לא תופסים שזה כבר קורה? השביט שכתוב
עליו בזוהר הקדוש היה פה גם במבול וה' שלח את
השביט גם ביציאת מצרים ,ובקרוב יגיע שוב.
בעיתונות האמריקאית לפני בערך  50שנה פרסמו
בגדול שיש מה שהם קוראים כוכב ניבירו ,שזה
השביט לפי הזוהר הקדוש עם תיאור מדויק ,שגילו
אותו פתאום ,שהוא בא לכיוון כדור הארץ .לא מעט
אנשים בארה"ב נכנסו אז לפאניקה ואחרי זמן לא רב,
אחרי מעט זמן  -זה פשוט נעלם מהכותרות .כי
הרשעים בכל העולם תפסו שאם זה נכון אז כנראה
שכדור הארץ ייהרס או שיהיה פגוע קשה .אז הם
החליטו לחפש דרך לשרוד ואז התחילו לבנות
בונקרים ענקיים רק בשביל עצמם ולמי שנחוץ להם.
וזה בכל ארה"ב ובכל העולם ועם השכלולים הכי
מודרניים כדי לשרוד את המפגש עם הכוכב ,שלא
יתנגש עם כדור הארץ לפי החישובים שלהם אלא
יעבור קרוב אליו וזה מה שיהיה עוד מעט.
הרשעים לא צריכים כל כך הרבה אנשים בעולם
שיעשו להם בעיות כאשר ינסו להיכנס לבונקרים
המשוכללים והענקיים שיש להם .הם צריכים לדאוג
שאנו אוכלוסיית העולם נהיה עסוקים בכל מיני בעיות
כדי שלא נפריע להם.
השביט הוא שמיימי ,הוא היה כמה וכמה פעמים
באזור של כדור הארץ כמו בזמן המבול ,כמו בזמן
יציאת מצרים וכו' .ולמעשה כבר יש השפעות של
השביט על כדור הארץ בגדול ,כמו ההתחממות של
כדור הארץ והמומחים מדברים על זה ואומרים שיש
כביכול התחממות של כדור הארץ בגלל זיהום אוויר
מהמכוניות ,התעשיה וכו' .הם אומרים שבגלל זה
הקטבים נמסים ,אבל זו לא הסיבה ,הסיבה האמתית
היא שהשביט שיש לו גם זנב של מטאורים
ואסטרואידים של מיליוני ק"מ הוא מאוד מגנטי .הוא
מחמם את כדור הארץ וכשיעבור קרוב לכדור הארץ,

יהיה הרס גדול לכדור הארץ .והוא יעבור אותנו
פעמיים ויש אומרים שיהיה לנו גם  15ימי חושך ואחרי
זה השביט יסתלק מהאזור שלנו .ויישאר עם ישראל
האמיתי וארץ ישראל תהיה שלמה ותהיה גדולה כי
הקב"ה ,כשיצאנו לגלות כיווץ וצמצם את ארץ ישראל
וגם הפך אותה למדבר כדי שעמים אחרים לא ירצו
להתיישב בה ,אבל עכשיו ה' ימתח את ארץ ישראל
עד שתהיה גדולה כמו פעם.
עם ישראל  -זו לא בדיחה ,זה לא סיפור שקר ,זו
אמת וזה קורה כבר .הקטבים הצפוני והדרומי נמסים,
האוקיינוסים עולים ,והיו אסונות טבע איומים ,כולל
שרפות ענקיות גם בסיביר וגם בקליפורניה בגלל
המטאורים ואסטרואידים שנופלים על כדור הארץ,
אבל לא מדברים על זה .לא מספרים על זה בכוונה ,כי
לא רוצים שתדעו .ויש הרבה רעידות אדמה כל יום,
אבל רק אם מה שקורה זה דבר כל כך גדול ואי אפשר
להסתיר את זה ויודעים כולם על זה  -אז נותנים
כותרת לזמן קצר וזה נעלם.
יש מיליוני של דגים שמגיעים מתים לחופים בלי
סיבה ,ערמות של דגים על דגים מתים לאורך של
קילומטרים .בשנים האחרונות היו צונמים ענקיים,
אלפי אנשים מתו .אפילו באירופה  -בוונציה  -פתאום
גל ענק שטף את כל וונציה בלי הסבר .אנחנו עם
ישראל בכל העולם בסכנה גדולה מאוד.
הסכנה המיידית היא הרשעים שבטוחים שהם
משתלטים על העולם כולו .הסכנה השניה – זה
השביט שמתקרב אלינו .הנשק היחיד שיש לנו עם
ישראל זה לחזור בתשובה ,להאמין בכל הכוחות שלנו
 שרק הקב"ה הוא בורא עולם ולא רק הבורא שלכדור הארץ שלנו .הוא ברא את הכל ,את כל
הגלקסיות ומעבר .והרשעים לא יכולים לעשות לנו
כלום ,אם אנחנו באמת עם הקב"ה.
אם אנחנו לא עם הקב"ה חס ושלום ,אם אנו לא
איתו חס ושלום ,אז אין לנו זכות קיום .רוב העולם
יחרב ורק ארץ ישראל תישאר שלמה .עם ישראל – זו
לא בדיחה – זה יהיה בעתיד הקרוב כל מה שאמרתי
עכשיו – זה יהיה.
זה כבר קיים ואני יודע שרוב האנשים לא רוצים
לדעת מזה ,אבל עוד מעט יהיה סימן מן השמיים
שיוכיח את זה .הרשעים לא ישרדו ,אפילו שיש להם
בונקרים מאוד עמוק בתוך האדמה.
ויש המשך אחרי כל מה שצריך לקרות עם הכוכב.
יהיו מהרשעים שישרדו ויבואו נגד עמ"י בא"י וזה גוג
ומגוג .ומשיח צדקנו כבר נמצא פה והוא ילחם נגד כל
הרשעים והקב"ה יהיה איתו .אמרתי וזה נכון שמשיח
כבר פה וכשעמ"י יהיה מספיק מאמין בה' ,ה' יגלה את
המשיח למי שזוכה לזה .הקב"ה בוחן את כולם כל
הזמן עד שהוא מקבל אותם להיות חלק ממנו.
אין לי יותר מה לספר לכם ,רק שעדיין זה לא סוף
הבריאה ,זו רק התחלת התפקיד עמ"י ,שהקב"ה ברא
אותנו בשביל זה .עכשיו אנו בבלגן גדול .אנחנו חייבים
להשתדל עם כל הכח להיות עם הקב"ה ,לא לפחד
מהרשעים ,להמשיך ללמוד תורה ,להמשיך לעשות
מצוות ולא לתת לרשעים להפריד בינינו לבין בורא
עולם הקב"ה ,וזה הדבר שהכי מרגיז את הרשעים .כי
אנחנו הילד השעשועים של בורא עולם ומעבר לזה.
הוא ברא אותנו להיות חלק ממנו בסופו של דבר.
ולא לפחד ,כי ה' איתנו ואפילו ח"ו אם יש נשמה של
יהודי שתצטרך ללכת לגן עדן היא תחזור בתחיית
המתים .הקב"ה ב 20-השנים האחרונות לקח הרבה
מצדיקיו לגן עדן כדי שלא יסבלו ,כדי שלא יצטרכו
לעבור מה שאנו צריכים לעבור ,הוא ריחם עליהם.
דורנו דור נמוך בהרבה מהדורות הקודמים ,אבל
באמת בסוף נהיה ברמה הכי גבוהה מכל הדורות,
ברמה יותר גבוהה מאדם וחוה שלפני החטא .אבינו
מלכנו לא יעזוב אותנו  -אם אנו לא נעזוב אותו.
עמ"י ,הקורונה זו רק ההתחלה של הצרות .לא
ליפול ,לא להתייאש לא להרים ידיים ,תהיו תמיד עם
הקב"ה ותורתו .לא לפחד מהרשעים .אין עוד מלבדו.
לא לשכוח את זה.
+אסור להיכנע לשקר ששולט היום בעולם
בן גולדן ,ז' אדר תשפ"א 19/2/2021
משיח עכשיו במלחמה ,במלחמת עולם ,כולם
בסכנה ,כל העולם ובמיוחד היהודים .כל המלחמה
הזאת ,כל המצב הזה ,זה בעיקר לבחון את היהודים,
כמה מהם באמת עם הקב"ה? כמה מהם מאמינים
בהקב"ה בכלל? כי היום יש חילוניים שמאמינים
בהקב"ה ,ויש חרדים כביכול ,שמתלבשים כחרדים,
עושים מצוות ולא מאמינים .ועכשיו עמלק בעצמו
עושה לנו מבחן .יש פה בארץ עמלקים .כל העמלקים

שהיו אי פעם ,התאספו והם צבא שלם .ויש ביניהם
מומחים גדולים לרפואה והם עכשיו במלחמה בכל
דרך שאפשר להרוג אנשים.
ועכשיו הם במלחמה  -לא רק עם יהודים ,אלא בכל
העולם .בעיקר הם רוצים לגמור את כל היהודים עד
הסוף .הם המשך של היטלר ושל כל ההיטלרים ,שהיו
לפני אדולף היטלר  -ימח שמו וזכרו .עכשיו יש לנו
מלחמה עם העמלקים.
בכל מדינה בעולם כולל מ"י יש את העמלקים
שלהם .הם מתאספים גם תחת הדגל שנקרא האו"ם.
והם רוצים דרך הקורונה להרוג את רוב אוכלוסיית
העולם ולעשות מהשאר – עבדים .מה שכואב לי הכי
הרבה זה שפה בארץ ישראל שיש פה חרדים אומנם
לא מיליונים ולא מיליארדים ,אבל יש חרדים כביכול
חזקים עם אמונה וביטחון בה' והנה כביכול בא עמלק
ומבלבל את כולם ,גם את היהודים כביכול חזקים וגם
את החילוניים שהם איך שלא יהיה  -חלשים באמונה
וביטחון בה'.
וזה לא רק בא"י ,אלא זה בכל מדינה ומדינה ועכשיו
יש בעולם פחד של קורונה שהרשעים יצרו .יש מבחן
עכשיו ,יש מבחן עכשיו .וזה לא סתם מבחן .אלא זה
מבחן של חיים או מוות – זו מלחמה .כל העניין של
הקורונה – זה שקר ,וזה נולד במוח של בני אדם
רשעים ,שהם המציאו רעיון איך להרוג את אוכלוסיית
העולם – דרך הפחד .מכניסים לאנשים פחד גדול
למות ,פחד ממחלה שאין לה בכלל כח להרוג אף
אחד ,כמעט אף אחד ,מחלה שרוב האנשים מקבלים
אותה בקלי קלות .והרשעים המציאו כביכול חיסון
שנותנים בשלבים שבמיוחד מסוכן למבוגרים ,אבל גם
לאחרים ,שסובלים מכל מיני בעיות גופניות וימשיכו
לתת את החיסון עוד ועוד ,זה לא יגמר – הקורונה.
והחיסון זה בכלל לא נגד הקורונה – זה רעל – וזה
עובד בשלבים .בינתיים יש להם הצלחה מאוד גדולה
במיוחד אצל קבוצות שונות של חרדים ,בפרט בזה
שגם רבנים גדולים מסכימים לזה.
יש גם יהודים חרדים שהם נגד ומבינים שאם אנו
רוצים לחיות ,זה חייב להיות במצב שאנחנו לגמרי עם
הקב"ה ,ואנו לא צריכים לשים לב אליהם בכלל .פה
בא"י – הם רוצים במיוחד לשלוט ולהרוג את כל
היהודים ,את כולם ,כי הם יודעים שעמ"י זה העם
האהוב ביותר של הקב"ה .והם חושבים שאם הם
יהרגו את כל היהודים ,אז לקב"ה ,שהוא כל יכול ,לא
יהיה כח או רצון ללכת נגד הרשעים ונגדה העמלקים.
אבל עמ"י – לא לפחד ,מי שלא מפחד ומי שפחד
וקיבל את הרעל שלהם חייב לעשות תשובה עכשיו וה'
יציל אתכם .אבל מי שמאמין בשקרים שלהם ושמים
מסכות  -שזה רע לבריאות האדם במיוחד ילדים – זה
נורא .הרשעים רוצים להתנהג אלינו כאילו שאנו
הכבשים והם רועי הצאן.
אנחנו היום במצב שהם מביאים אותנו לשחיטה ואנו
הולכים בלי בעיות אפילו שאנו יודעים שזו הדרך
לשחיטה .אומרים לנו שזו הדרך לגאולתנו – וזה לא,
ואנו יודעים את זה .אז למה אנו הולכים איתם? לאן
הם מובילים אותנו? אנחנו הולכים איתם כי אנו
חלשים ורוצים להאמין שהם יצילו אותנו .וזה שקר כי
רק הקב"ה יציל אותנו.
מי שלוקח את החיסון ,הולך נגד הקב"ה ,בזה שהוא
בוטח בהם ולא בה' .יש הוכחות על הוכחות ,שהכל
שקר ושהזריקות שלהם כבר הרגו מעל  1000אנשים
ושהזריקות שלהם – משפיעות בהדרגה.

לפי נתוני מערכת הדיווחים של תופעות לוואי מתו
בארה"ב לאחר חיסון הקורונה כ 4,000-ובממוצע  30מתים
ליום .מחקר שנעה מעלה כי רק  1%מהאירועים מדווח
למערכת ,כך שהמספר האמיתי וודאי גבוה בהרבה .מה
שקורה עכשיו זה לא נורמלי ,חיסון לא אמור להרוג אנשים.
מהחיסון מנאויו שניתן בכל העולם רק אדם אחד מת בכל
ארה"ב לאחר  5שנים ,רק מת אחד! לפי הנתונים מתו
מחיסון הקורונה בחודשים האחרונים יותר אנשים מאשר
מכל יתר החיסונים האחרים גם יחד משך  20שנה!
)(t.me/AAchannel111/1785

אסור להאמין להם ,כי הם רוצים להרוג אותנו,
לשחוט אותנו ,להתפטר מאתנו ,מעמ"י .וזה לא יעזור
בשום פנים ואופן אם נמשיך ללכת עם כל "הכבשים"
לשחיטה .הדבר היחיד שיכול להצילנו – זה לחזור
להקב"ה לגמרי .לא לפחד מהם ולא לעשות מה שהם
אומרים לנו ,כי זה יביאנו לשחיטה .אנו לא צריכים
לעשות דברים שיכולים להביא אותנו למוות .מה שהם
ְמוֵות ,הדרך אל השקר.
מציעים לנו זו הדרך ל ַ
אנחנו היום במצב של נסיון ומבחן ולא מעט יהודים
חשובים אפילו רבנים מכוונים אותנו לכיוון השקר,
לכיוון התהום ,מאחר שהם כנראה מאמינים
בעמלקים ,שבידם הישועה שלהם ושל עמ"י.
וזה המבחן שלנו .מי מאמין בגויים הרשעים שידוע
לנו שרוצים להרוג אותנו? או בציונים שהם גם עם
הרשעים ,לכן אני בוכה כל הזמן על תלמידי חכמים
שכל כך רעדו מפחד מהכביכול מחלה שהרשעים יצרו
אותה במיוחד כדי לגמור את עמ"י ואת כל שאר
העמים שיכולים היו להתנגד להם .והם רוצים להשאיר
כמות לא כ"כ גדולה של עבדים שיוכלו לשלוט עליהם.
עם ישראל ,רק הקב"ה יכול לשלוט עלינו עם התורה
והמצוות ומעשים טובים וכו' באהבה .ובעתיד הקב"ה
ירים אותנו מהבוץ עד לבית המקדש השלישי .אבל
אנו צריכים להאמין שרק הקב"ה יכול לעשות את זה
ולא שקרנים ורוצחים ,שהם עמלקים – זה המבחן!
איך אנחנו מאמינים בכל רופא שאומר ,שמכל מיני
סיבות שחיסונים זה טוב? וגם מאמינים בכל מיני
ִמ ְס ַפרים שהמציאו ,של חיים ומתים .ובכל השקר
הגדול – הקורונה ,שהזריקה שלהם כבר הרגה כל כך
הרבה אנשים .האם אנחנו מאמינים שזה מה שיציל
אותנו? אנו צריכים בכל אופן לא ללכת עם השקרנים
שמוכיחים שוב ושוב שהם עושים לא טוב וזה שקר
וזה ממש רצח.
התוכנית שלהם זה לא להרוג בפעם אחת ,שכל
האנשים ימותו ,הם עושים את זה בשלבים .וכל הסגר
הזה – זה בשביל להחליש אותנו ולהרחיק אותנו
מהקב"ה .אנו צריכים לשבת ולעשות תשובה,
להתבודד כל אחד בנפרד ,ולעשות תשובה עם כל
הלב ולהכין את עצמנו בעבודה קשה למלחמה נגד
היצר הרע שלנו ,כי רק זה יציל אותנו מהקורונה ומכל
סכנה שקיימת היום או שתהיה בעתיד.
עמ"י ,הקב"ה ברא אותנו במיוחד ,את העם הקטן
הזה ,העם שקיבל את התורה בהר סיני ואמר נעשה
ונשמע .הקב"ה בוכה עלינו עכשיו ודמעותיו יפלו על כל
יהודי אמיתי וזה יתן לכל יהודי כח רוחני עצום .לא
לפחד ולא להיכנע לשקר ששולט על רוב העולם
עכשיו.
עמ"י ,לא לשכוח – אין עוד מלבדו .ואנו העם האהוב
ביותר של הקב"ה .אנחנו צריכים להוציא את העמלק
מאתנו וללכת רק בדרך התורה .כמובן שאנחנו צריכים
להתפלל במניין שלוש פעמים ביום .וחוץ מזה לעשות
את כל מה שהתורה אומרת בלי פחד ,ואז ה' לא יתן
לעמלקים לנצח – הוא יהרוג את כולם .ובכלל כל
העולם כולו במבחן! ישארו מעט מאוד אנשים וביניהם
גם גויים .ואלה שישארו יקבלו את הקב"ה שהוא הכל
יכול .ועמ"י ימשיך להיות הילד השעשועים של מלך
מלכי המלכים הקב"ה – לנצח .זהו.

ראיון עם ד"ר ריינר פואלמיך ,עו"ד הנחשב
כאחד העו"ד המפורסמים בעולם9/5/2021 .
המגיפה היא פשע ויש לנו את כל ההוכחות .אני
עו"ד כבר  26שנה ,אחרי שיחות עם מומחים מכל
תחומי המדע – רופאים ,וירולוגים ,אפידמיולוגים,
פיזיקאים ,כלכלנים ועו"ד וכולם מוכנים להעיד בבית
המשפט – אין כל ספק כי מבוצע כבר מעל לשנה
הפשע הכי חמור בתולדות האנושות.
ארגון הבריאות העולמי שינה את ההגדרות של
"מגיפה" כדי להגדיר את המצב כמגיפה ולאשר את
"החיסון" .אין כאן עניין של וירוס או הבריאות שלנו,
אלא דילול אוכלוסייה ,לקחת מאיתנו את הזכויות
שלנו ,לשלוט עלינו ולהפוך אותנו לעבדים .יש הוכחות
כי כ 3,000-אנשים המנסים לשלוט על העולם .הם
משחדים ומאיימים על אנשים בביה"ח ,רופאים
ופוליטיקאים.
ב 30-שנה האחרונות הם גנבו את כספי המיסים
בכל העולם .הם תכננו את זה לשנת  2030אך
הקדימו את זה והם עושים הרבה טעויות .ב2019-
הם החלו עם הקורונה כאמצעי הסחה לתוכנית
שלהם .כפי שאנו יודעים החיסון אינו חיסון והוא מסוכן
מאד .יש לו הרבה תופעות לוואי של קרישי-דם
ודימומים והרבה אנשים מתו ממנו .יש כרגע מאבק
כדי להפוך את החיסון לחובה באירופה ובארה"ב
וכרגע ללא הצלחה.
הם השתמשו בכוונה בשיטת בדיקה לא מדויקת כדי
לנפח את מס' המאומתים ,לקדם את החיסונים
ולעשות את הסגרים.
נצטרך בית-משפט בינלאומי כדי לקדם את העניין כי
בתי-המשפט הרגילים לא יוכלו להתמודד עם זה.
הסיבה שאירופה נמצאת במרכז שדה הקרב הזה היא
כי אירופה נמצאת בפשיטת רגל טוטאלית כי הם גנבו
את כל כספי הפנסיה וכאשר אנשים יגלו כי נעלמה
להם הפנסיה תהיה בעיה גדולה באמת וזו אחת
הסיבות מדוע הם מנסים לשלוט על אירופה לפני
שאנשים יבינו מה קורה.
המטרה שלנו היא להפיץ את הנתונים ואת האמת
ככל שניתן .לא כדאי לבזבז זמן על אנשים שרוצים
לקבל את החיסון ,אמנם זו טרגדיה אך לא נוכל להציל
את כולם .הרבה אנשים יאבדו את הפרנסה והפנסיה
שלהם ,חלקם יאבדו את חייהם.
הם משקיעים הרבה כסף בפרסום לשכנע אנשים
בשקר הזה.

+

האויב שלנו = רדיפת הגשמיות ולא הקורונה
בן גולדן ,ח' אדר תשפ"א 20/02/2021
עם ישראל ,אני לא יודע איפה להתחיל ,אבל אתחיל
לדבר ואני מבקש מהקב"ה שכל מה שאגיד יהיה ממש
אמת .עכשיו אנו כמעט הגענו לפורים ,החג הכי אהוב
על עמ"י ,לא רק על הילדים שחושבים עם איזו
תחפושת ילכו .גם המבוגרים נהנים מפורים ומעניין
שבשנה הזאת תהיה יותר משמעות לפורים ,כי אנו
עם ישראל פחות או יותר נמצאים באותו מצב דומה
כמו היהודים שהיו אז בעיר שושן.
אנחנו עמ"י לא רק בישראל ,אלא בכל כדור הארץ –
בסכנה גדולה ובמיוחד היהודים בסכנה .נכון שגם
הגויים ,אבל בעיקר היהודים בסכנה .קבוצה של
רשעים חשובים מאוד בעולם הזה ,עשירים מאוד
בכסף עם השפעה על כמעט כל העיתונות ,תחנות
טלוויזיה ,אינטרנט וכל דרך אפשרית שאנשים
מקבלים חדשות שיש היום .והאמת היא שכבר מלפני
מאות שנים החל התכנון שלהם להשתלט על כל
העולם ולהפוך אותו לשלהם ,להיות השולטים על כל
כדור הארץ.
הבסיס של הדבר הזה – זה השטן – ימח שמו וזכרו
וכל אלה שמאמינים בו וכל העשירים הרשעים האלו
הם חלק של ארגון ענק שרוצה באמת לשלוט על כולם

אני רואה אור בקצה המנהרה ,אני רואה עולם יותר
טוב כי להרבה דברים שהתרגלנו יש השפעה
הרסנית ,יש יותר מידי אי-צדק וזה חייב להשתנות...
 Top lawyer Dr. Reiner Fuellmich‘Covid Pandemic' is the worst crime ever
committed against humanity, We have
collected undeniable evidence that this is a
! planned criminal operation
)(stopworldcontrol.com/fuellmich

בכל ֶארֶץ  -בכדור הארץ .הארגון הזה קיים מאות
שנים ,זה קיים מאז הנוצרים הראשונים .והרשעים
עשו ערבוב של עבודה זרה כדי שנאמין בשטן והם היו
מאחורי כל הפוגרומים באירופה ,גירוש ספרד ,מסעי
הצלב וכו' ,הם העלו את היטלר לשלטון .מאז מלחמת
העולם השניה הם עובדים חזק על השליטה על כל
העולם דרך האו"ם .ועכשיו הם מרוצים מאוד ,כי הם
שולטים באמת על הרבה ארצות ,על ראשי ממשלות
גם על הממשלות ברוב אירופה ,ארה"ב ,קנדה והרבה
ארצות אחרות – דרך האו"ם.
ולגויים בזמן אחרון יש הרבה כח והמדינות של
העולם ממש מבולבלים מזה שהם תחת שלטון של
הרשע .עכשיו כולנו חיים במתח עצום .המתח הזה
יגדל ,כי יש כאילו "מגפה" של הקורונה ואנשים בכל
העולם כולל יהודים מתים כביכול ממחלת קורונה .וכל
המדינות עכשיו רוצות להוציא תקנות מה מותר
לאוכלוסיה לעשות כדי לא להידבק ומה בודאי שאסור
להם לעשות כדי לא להידבק.
אבל עמ"י ,זו לא הבעיה .הבעיה היא – אנחנו.
אנחנו לא במצב טוב מבחינה רוחנית כדי להציל אותנו
מהשקר הגדול ומהרצח הענקי של המגפה הכביכול
הקטלנית הזאת .והבעיה הגדולה היא שאנו לא יודעים
באמת מה גורם לכל מקרי המוות ,שמפרסמים
שכאילו זה בגלל המגפה הזאת אנחנו רואים שאנשים
מתים באמת .והקב"ה עושה את זה ,כדי שנפתח סוף
סוף את עינינו ונבין איפה אנו עומדים באמת.
המצב הוא שאנו עם ישראל עדיין מתפללים לעגל
הזהב .כל העולם המערבי ,המזרחי ,הצפוני והדרומי
– הכל תחת שלטון של כסף ,של עגל הזהב ,של
גשמיות ורוב חיינו מסתובבים מסביב זה.
עם ישראל ,ה' יעשה עכשיו קץ לכל העגל הזהב
הזה ,שמושך אותנו גם לגשמיות המיותרת וגם
לבעיות בקדושה שזו למעשה אחת הבעיות הכי
גדולות בדור שלנו ,במיוחד ליהודים החרדים,
שמשתדלים מאוד לא להיפגע מזה .אבל למרות הכל
יש פגיעה בחלק מעם-ישראל.
עגל הזהב וכל הגשמיות שהולכת עם זה פשוט
הוריד את עם ישראל מאוד מאוד .עתידנו הקרוב מאוד
עצוב .אני יודע שאתם רוצים שאגיד משהו שמח יותר,
אבל אני רק מתפלל שעמ"י יחזור בתשובה באמת
וירגיש את השמחה הענקית של הגאולה השלמה,
והיא תגיע כשנזכה לקבל את משיח צדקנו ברחמים
ושמחה בשירים וריקודים!!!
אבל אני דואג עם כל מה שקורה לעולם הזה ,אני
חושש מאוד שמעכשיו בכל העולם יהיה משהו קשה
במיוחד שנצטרך לעבור .אם נעבור את זה בהצלחה –
יהיה לנו עתיד ולא רק עבר ,אבל אם לא – חס ושלום,
אז הקב"ה לא יכול לחכות לנו ,הוא צריך להמשיך
להתקדם .ואז מה יהיה איתנו? אני כל כך עצוב,
כשאני חושב על כך שכמה מגדולי הדור נתנו ליהודים
טובים לקחת חיסונים ,שהם מסוכנים מאוד ,אבל זהו
זה – זה הבלבול של הדור שלנו.
ואנו כבר רואים סימנים גדולים ברורים שאם לא ניקח
את החיסונים אז הרשעים יכולים לתת לנו עונשים
נוראיים ,כי הם רשעים גדולים והם רוצים לשלוט
לגמרי פה על כדור הארץ .אבל הקב"ה יציל את כל
היהודים שמתנגדים לרשעים ,כי הרשעים רוצים ממש
לגמור את הדת של היהודים ,שלא נדע .הם חושבים
שהם יכולים חס ושלום לנצח את הקב"ה ,חס ושלום.
אבל זה לא ילך ,זה לא ילך להם ,הם לא יצליחו.
הם עשו ממדינת ישראל מעבדה ענקית ,כדי לעשות
ניסיונות בחינם ,בדרכים שיש להם ברפואה
ובפסיכולוגיה כדי לחסל את עמ"י .יש להם כבר
בארה"ב ובכל העולם כולל ישראל מחנות ריכוז ,זאת
אומרת מחנות השמדה ויש להם פה בישראל חיילים
זרים במקרה והצבא הישראלי לא ירצו להרוג יהודים.
הרשעים רוצים לשלוט עלינו במיוחד בא"י ,כי הם
במלחמה גדולה עם הקב"ה בינתיים .הקב"ה נותן
להם בכל העולם להצליח ,אבל לא עד כדי כך כמו
שרצו.
ובא"י בינתיים יש להם הצלחה גדולה ,הם גייסו
ראשי ערים ,ראשי ממשלה ולצערי הרב  -הם גייסו גם
יהודים חשובים לעזור להם לשכנע את היהודים
החרדים בעיקר ,לעשות דברים מסוכנים מאוד ,את
הזריקות נגד מחלה שהיא דמיונית .וכל החברות של
הכביכול חיסונים שמוציאים את השקר הזה לא רק
נגד הקורונה .כי יש כל מיני מחלות אחרות שפשוט
יכלו לרפא אותן בקלות אבל חייבים להבין שיש
רשעים שלא אכפת להם מהבריאות שלנו.

הם סאדיסטים ואוהבים לראות שיהודי סובל .ולא
רק היהודי סובל ,אלא גם אנשים שלהם סובלים .הם
שכנעו את העולם החרדי פה בארץ ישראל ,לפחות
הרבה מהם ,לעשות את החיסונים שמאוד מסוכנים
והעברה הכי גדולה שלנו זה להשתחוות לעשיו.
ויש בלבול עכשיו ,מי הם הצדיקים? אנחנו
מבולבלים ,ולא יודעים מי פה דובר אמת? אנחנו לא
יודעים .והמצב היום הוא שבמקום ללכת עם הקב"ה
ותורתו ,אנחנו משתחווים לעשיו ולעמלקים .אוי לנו!
אבל עמ"י ,אחרי פורים העולם יתחיל להיות מאוד
קשה .בפורים אנחנו צריכים להתפלל עם דמעות,
כאילו שאנו בעצמנו היינו בשושן הבירה והשתתפנו
במשתה של אחשוורוש ,שהזמין גם את היהודים.
ויהיה לנו זמן להתפלל באמת עם כל כוחותינו כמו
שעם ישראל עשה בשושן הבירה ,בשלושה ימים של
פורים ולמה לעשות את זה?
כי אחרי פורים יהיה מצב כל כך קשה בעולם ,יהיה
הרס בכל העולם הרבה יותר גדול ממה שחלמנו .ה'
נתן לנו עכשיו את הפורים לפני ההרס שעומד להיות.
להתפלל כמו שמרדכי ואסתר התפללו עם כל הילדים,
עם התמימים ,כדי להציל את עמ"י .לפני שנגיע לגוג
ומגוג יהיה כבר הרס בכל העולם וזה יהיה הרבה יותר
גדול ממה שהיה במלחמת העולם השניה .יהיה מצב
שפשוט קשה יהיה להאמין שזה קורה.
ואם נתפלל ממש ,אם נתחיל להבין ממש ,להבין
ממש .צריך להתפלל להקב"ה עם דמעות כשאנו
יושבים על הרצפה וקורעים את הבגדים ובוכים ובוכים
ובוכים עד שבשמיים יראו שבאמת עשינו תשובה –
איש בל יעדר .ואם נתפלל עם כל כוחנו ,עם אמונה
שלמה שיש רק ק-ל אחד .ושהוא ברא את כל העולם
– והעולם שלו ולא של אף אחד אחר .ונבקש ממנו לא
למחוק אותנו – את עם ישראל .ונראה לו שאנו
נאמנים לו ואז המשיח יתגלה.
המשיח הוא נמצא פה כבר ,הוא פה בעולם הזה –
הוא סובל בשבילנו – ברגע שנגלה את זה – זו תהיה
ההתחלה של הגאולה השלמה .זה לא יהיה קל ,אבל
ברוך ה' זה יביא את עמ"י לתשובה אמיתית ,לתשובה
עמוקה .ואף אחד לא יוכל להרוג את משיח צדקנו ,כי
הוא האהוב של הקב"ה ,כי הוא חלק של הקב"ה ואז
כל יהודי אמיתי יבין את זה ,וברגע שיבין את זה עמוק
עמוק ,הוא פשוט ישב על הרצפה ועוד פעם יקרע
קריעה ,הוא יבכה ויבכה ויבכה על כל עברותיו עד
שהוא יהיה נקי מכל עברותיו ומכל רצונותיו האסורים.
עמ"י – תתכוננו ,זה לא יקח הרבה זמן .זה לא יקח
הרבה זמן .אחרי שאנו נעשה תשובה – זה לא יקח
הרבה זמן .ואנחנו לא היינו בסדר – עברנו עברות בלי
לעשות תשובה .רצינו בעיקר את עגל הזהב ,את
הגשמיות ,שהביאה לנו הרבה בעיות וצרות ,אבל
ברגע שנשב ונעשה תשובה עם בכי – זה מאוד ינקה
אותנו ונבכה ונבכה ונבכה מהבושות של כל עברותינו.
אבל משיח צדקנו יחזק אותנו ,יתפלל איתנו והבכי
והתפילות יגיעו לכיסא הכבוד וננצח ונהיה חלק של
הקב"ה לנצח נצחים.
+

יש דבר אחד לעשות וזה לבכות ולבכות לה'
בן גולדן ,כ"ד ניסן תשפ"א 6/4/2021
עם ישראל ,עם ישראל ,עם ישראל תתעורר !!!
האם אתם לא שמים לב?
האם את הטעות הענקית שלכם אתם לא מרגישים?
האם אתם לא מבינים שהרשעים רוצים לגמור את עם
ישראל? והם מנסים בכל דור לעשות את זה והם
מצליחים להרוג יהודים .אבל מפרעה ,ממצרים ועד
היטלר ימ"ש ועד היום – אף אחד לא הצליח למחוק
את עמ"י ותורתו וגם עכשיו הם לא יצליחו.
אבל עכשיו פשוט כואב לי הלב ,כשאני רואה כמה
יהודים מאמינים בשקר וכמה יהודים כביכול חשובים
מעודדים וממליצים שכל יהודי מגיל  12יקבל את
החיסון .ועם ישראל כ"כ שמח ומאמינים לרשעים
ורצים בהמוניהם לקבל את החיסון שהוא סם המוות.
יש כאלה שמקבלים את החיסון ומיד מתים ויש אחרים
שלוקח יותר זמן ויש כאלה שצריכים פעמיים לקבל את
החיסון עד שזה הורג אותם .ואחרי זה מי שנשאר
בחיים יצטרך לקבל פעמיים בשנה חיסון לנצח.
איך יהודי חשוב יכול להמליץ על כזה דבר? איך יכול
להיות שראש ישיבה של  400-800בחורים יגיד שאי
אפשר ללמוד בישיבה בלי החיסון?
עם ישראל נמצא כ"כ עמוק בתוך הגשמיות עד
שמוכנים להיכנס לעבדות .ובמקרה הטוב כל חצי שנה
יקבלו כל חייהם את החיסון וזה וודאי גם יקצר להם
את החיים .ולמה יהודים רוצים להאמין בזה שהחיסון

יציל אותם? כי הם רוצים לחזור לחיים שלפני
הקורונה .חיים מלאים ,גשמיות מיותרת לגמרי –
טיסות בכל העולם ,חוסר צניעות ,חוסר קדושה וכו'.
אבל זה לא יהיה!
הקב"ה יהרוס  2/3מהעולם כמו שכתוב בזוהר
הקדוש על השביט ,שהוא בגודל  10%מגודלה של
השמש שלנו .וזה כבר מוחשי ,אבל גם שמיימי
שהקב"ה שלח כמה פעמים את הכוכב לכדור הארץ
כדי להציל את עם ישראל.
ואתם ,לפחות רוב היהודים בארץ ,שרצתם בבהלה
לקבל את החיסונים שלמעשה הרגו הרבה מאוד
יהודים .אתם יהודים שעמדתם בהר סיני ואמרתם
"נעשה ונשמע" .אנחנו היהודים – העם האהוב ביותר
על הקב"ה בעולם ,יותר מכל העמים שהקב"ה ברא,
הוא הכי אוהב את עם ישראל .אבל עם ישראל זו
עובדה ,שאתם מתרחקים מהאמת וזה מאוד לא טוב
לנו לעמ"י ,בדיוק לפני הגאולה השלמה!
אני רוצה להסביר לכם ,שזה לא יגמר בשבוע הבא,
זה יקח זמן עד שיגמר .ותתחיל בהלה בקשר כביכול
למחלת קורונה ,אבל זה לא זה .הרשעים יתחילו שוב
להגיד ,שצריך שוב או לשים את המסכות או משהו
דומה לזה ויתחילו בעיות של  -מי יצביע בעד ביבי או
מישהו אחר והפגנות על כל מיני נושאים ובכלל יהיה
בלגן גם בא"י וגם בחו״ל .בהמשך יתחילו להרגיש
שיש בעיה של מזון בחנויות שמוכרים אוכל .וגם תהיה
תכנית חדשה בעניין הכסף ,שלא אכנס לזה עכשיו,
שזה יהפוך את החיים למשהו אחר לגמרי .וגם יתחילו
מלחמות בין מדינות שונות ,וזה יהיה מאוד אלים וזה
יגדל ויגדל ,וזה כולל את ארה״ב.
ירצו להעביר בחוק ,שכולם יהיו חייבים להתחסן ,לא
יודע אם זה יעבור או לא ,וזה גם בארץ .אבל אם זה
עובר – אוי לנו ,אוי ואבוי לנו ,ומי שלא מחוסן ,יצטרך
להתחסן אפילו בכח .מה עושים?
יש רק דבר אחד לעשות וזה לבכות ולבכות לה',
שיוציא אותנו מהגלות המרה הזאת .ושיעלה אותנו
וייתן לנו את הכוח לנצח את הרשעים.
ועכשיו זה הזמן בדיוק לפני גילוי המשיח וזה מאוד
זמן קשה ,אבל ברגע שהוא יתגלה כל העולם ישתנה.
אבל עם ישראל במקום לרוץ לקופת חולים כדי לקבל
את החיסונים ,במקום לתת לרשעים את היכולת
לחסל אתכם פיזית .במקום לפחד מהם עדיף להתפלל
להשם ולחזור בתשובה .ולבקש שהוא הקב״ה ירצה
להציל את עם ישראל מהידיים של הרשעים.
+

יש רק דרך אחת לצאת מהשיגעון הזה ,להתפלל
ולזעוק אל ה'.
בן גולדן ,כט' ניסן תשפ"א 11/4/2021
עם ישראל תתבוננו במצב היום .בכל מקום ,בכל
העולם יש בלגן ויש פחד .העולם לא יציב ,אנשים
מבולבלים .עד נפילת התאומים לפני בערך  20שנה
הכל היה פחות או יותר על מי מנוחות בשביל רוב
האנשים ורוב מדינות העולם .מאז הקורונה כל העולם
התבלבל לגמרי .הבלבולים הגדולים התחילו עם
הנפילה של בנייני התאומים ,אח"כ זה עבר למלחמות
בארצות ערב שקראו למלחמות האלה האביב הערבי,
שפחות או יותר זה קורה עדיין במקומות כמו תימן,
סוריה וכו' .מיליוני ערבים ברחו מבתיהם מארצות ערב
והגיעו לאירופה וזה גם גרם לבלגן עצום .וכל הדברים
האלה ועוד – היו עשויים ומתכוננים ע"י הרשעים
ששולטים בכל העולם כולל במדינת ישראל.
ולכן אנחנו וודאי הגענו למצב שבו אנחנו חייבים
להיות חזקים בביטחון ואמונה ,עם כל הבהלה של כל
ארצות בעולם ,מכך שאיזה נגיף סיני מסוכן ביותר
כביכול שקוראים לו "קורונה" מתקיף את כל העולם.
אבל זה הכל שקר .רוב האנשים בעולם נכנעו לכל
מיני חוקים חדשים שהרשעים המציאו כמו מסכות וכל
מיני עסקים שנסגרו כדי שהכביכול ההדבקה לא
תתפשט בכל העולם וגם לא היו טיסות ועוד כל מיני
דברים .הכל זה נועד כדי להפחיד את אוכלוסיית
העולם.
אבל הכאב הגדול ביותר זה לא איך שהמחלה
הזאת הדביקה את האנשים ,אלא הבעיה היא שהרוב
הגדול של ההיסטריה – זה פשוט שקר! אבל הרשעים
התקדמו והיום יש חיסונים שהם יותר מסוכנים
לאוכלוסייה מהקורונה הטהורה המקורית .רוב
האנשים שמתו או כאילו מתו – היו רק מספרים,
שהמציאו ממשלות מכל העולם .אבל האמת היא –
שכשבדקו כמה באמת בסך הכל מתו באותו חודש –
המספרים היו רגילים ביותר כמעט בלי תוספות של
תמותה עודפת.

בבדיקה של פטירות לכל מיליון נפש מסתבר ששנת
 2020היא עד כה הכי פחות קטלנית בעשרים השנה
האחרונות .בחצי הראשון של השנה נפטרו בישראל
 2,573תושבים לכל מיליון נפש באוכלוסייה ,המספר
הקטן ביותר של נפטרים למיליון מאז שנת !2000
)(jerusaleminstitute.org.il/blog/excess_mortality

נוסף לכל זה מתברר ברור שיש מחנות מאוד דומים
למחנות שהנאצים הקימו ,אבל הרבה יותר משוכללים
וזה כנראה בשביל אוכלוסיית העולם ,שלא רוצה
לשתף פעולה עם השקר ועם השואה שכבר קיימת
בעולם .ומזה שהמחנות האלה נבנו עוד לפני ששמענו
על הקורונה תבינו שזה היה מתוכנן מראש והכל חלק
של תוכנית של הרשעים .ואנחנו סוגרים עיניים ולא
רוצים להבין.
עמ"י תבינו שאנו לא יכולים להציל את עצמינו ע"י
החיסון ,כי החיסון כבר הרג הרבה מאוד יהודים וגם
גויים ,והיהודים רק בארץ כבר הגיעו לאלפים שהלכו
לעולמם בגלל החיסון  -הי"ד.
עם ישראל ,העולם מאוד מסוכן ,אבל הקב"ה עם
עמ"י .זה הזמן של בדיוק לפני הגאולה ,מתי שהקב"ה
בודק כל יהודי ויהודיה בכל העולם לראות אם יש
אפשרות להציל אותם ולהביא אותם לנצח נצחים .כ"כ
הרבה יהודים עדיין לא רוצים להיפרד מעגל הזהב.
הם לא רוצים להבין שה' עומד לשחוט את עגל הזהב.
עם ישראל ,אנחנו הולכים לכיוון של הגאולה
השלמה ועדיין רוב היהודים בעולם הזה מבולבלים
ולא באמת מאמינים בה' ועם כל הגשמיות שהייתה
בעולם הזה לפני הקורונה וזה מה שרוב האוכלוסיה
רוצה כולל היהודים .הם רוצים שהמצב יחזור ושהם
יהיו שוב עם העגל הזהב בעולם הזה שרחוק מאוד
מיהדות ומהקב"ה .זה זמן מאוד מסוכן ,לא בגלל
מלחמות שיהיו ולא מהקורונה שקיימת והחיסונים
שהם רעל ,אלא בגלל שהרוב של עמ"י רצים אל
השקר במקום אל האמת.
ואני רוצה להזכיר לכם עמ"י שכבר מאז המבול וגם
לפני כן כאשר עמ"י עוד לא היו עמ"י .כבר אז
אוכלוסיית העולם פשוט לא רצו להבין שהם לא יכולים
לעשות מה שהם רוצים .אי אפשר ללכת נגד התורה
שאומנם עוד לא ניתנה אז ,אבל היו חוקים בסיסיים
בהתנהגות ,שלא רצו לקיים אותם ומה קרה? נשאר
רק נח ,אשתו ,שלושת בניו עם נשותיהם ,חיות ועוג
מלך הבשן.
אחרי שמשה רבינו לקח אותנו דרך המדבר וקיבלנו
את התורה ,עדיין אנחנו רצינו את עגל הזהב וזו
ההיסטוריה שלנו .אומנם בכל ההיסטוריה היו אז וגם
היום יש צדיקים גדולים תלמידי חכמים וגם נשים שגם
עזרו מאוד להביא יהודים לאמת .אבל תמיד היו בינינו
יהודים חלשים שדרשו בכל הדורות לעשות משהו כמו
עגל הזהב והדור שלנו הוא הדור הכי נמוך ,אבל
בעז"ה בסוף נהיה הדור הכי גבוה.
אבל כדי להיות באמת חלק של הדור הגבוה ביותר
בהיסטוריה ,אנחנו צריכים להיות לגמרי נאמנים
להקב"ה ותורתו .הדור הזה עדיין חלש מאוד .הדור
שלנו אפילו החרדים ,מחפשים את עגל הזהב יותר
מאשר את התורה ,כמו למשל ראשי הישיבות שאמרו,
שבחור ישיבה שלא התחסן לא יכול ללמוד בישיבה
אפילו אם הוא עילוי בלימוד.
אבל עמ"י – למה לא נותנים לבחור יהודי חרדי
ללמוד בישיבה אפילו אם הוא עילוי? והתשובה היא –
בגלל שמקבלים כסף מהמדינה .ואם הם מפסיקים את
הכסף – אז אין ישיבה .אבל אני בוכה על זה מאוד ,כי
בהיסטוריה של עמ"י כל כך הרבה יהודים למדו תורה
בתוך מערות כדי להמשיך את הלימוד האמיתי
והטהור .אבל במדינת ישראל איפה שהרשעים
שולטים בכביכול דמוקרטיה אי אפשר ללמוד אם אין
חיסון .אפילו בישיבות ידועות וכביכול חזקות מאוד.
וזה עצוב מאוד ,כי התורה שלהם – לא תורה! הם
נכנעו בגלל כסף .וזה הכי מביא אותי לדמעות.
הרשעים שולטים היום על הרבה מוסדות חינוך של
חרדים .הרשעים שולטים בהם בגלל הכסף שמכניסים
לשם – "בעל המאה הוא בעל הדעה".
המצב מאוד קשה ,כי יותר ויותר מוסדות משתדלים
לקבל כסף מהמדינה העקומה הכאילו דמוקרטית
ואנחנו בא"י יורדים ויורדים .אני מאוד מפחד שה'
יעשה שנלמד בדרך הקשה ,עונש על התרחקות של
עם ישראל מהאמת ,והכל כאילו בשביל להציל את
כולם מהנגיף הקורונה – אבל זה הכל שקר.

עם ישראל ,לא כדאי לכם ללכת עם הרשעים ,שלא ישארו
פה בעולם הזה עוד הרבה זמן .הקב"ה יכול לגמור את הכל
בבת אחת .הוא יכול להפוך את כדור הארץ בלי בעיות
ובאמת כנראה שעם ישראל פשוט לא רוצה להאמין ,ולא
רוצה להבין שקודם כל צריכים לעשות מה שהתורה אומרת.
יגידו לכם שהחיסונים הם נגד המחלה האיומה ,נגד
הקורונה וחייבים לקחת אותם – ואני אומר לכם שזה לא
נכון – .מה שהכי מסוכן זו לא הקורונה שיש הרבה הוכחות
לזה ,הסכנה הכי גדולה זה – החיסונים ,שכבר הרגו בשקט
בלי פרסומת הרבה יהודים תמימים.
עם ישראל – איפה אתם ?!? מה קרה לכם ?!?
אני יודע שרובכם רוצים יותר מכל דבר את החיים הגשמיים,
את עגל הזהב ,אבל זה לא משמח את הקב"ה .הקב"ה
רוצה את הנשמות שלכם איתו ולא עם השקרנים ,ולא עם
הרופאים כביכול והכביכול מומחים שמנסים להעביר את
השקר שכולם מגיל  12צריכים לקבל את החיסון ,לא משנה
מי ,ואם הם סובלים מבעיות גופניות אחרות ,ואפילו אם הם
בהריון ,אם הם רגישים לכל מיני דברים – לא בודקים ולא
מעניין אותם את משרד הבריאות .וכל אח או אחות שנותנים
חיסון צריכים ליידע ולתת בכתב לכל פציינט לקרוא את כל
הבעיות ותופעות לוואי שיכולים להיגרם מהחיסון ,אבל לא
עושים את זה.
עמ"י ,תפסיק להאמין בשקר .תאמין באמת שכל העניין
של הקורונה זה להשתלט בעיקר על מדינת ישראל ולהביא
את היהודים למחנות ריכוז או לקבר!
עם ישראל – יש רק דרך אחת לצאת מהשיגעון הזה וזה
להתפלל לה' .להתפלל ,להתפלל ולהתפלל ולזעוק גם
גברים גם נשים וגם ילדים .אך ורק הקב"ה יכול להציל אותנו
את עמ"י אלה שבגלות או בא"י .הרשעים רוצים לחסל את
עמ"י ויחד עם עמ"י את הדת היהודית שמפריעה להם מאוד
מאוד .מתי תבינו את זה?
עם ישראל – תישארו נאמנים להקב"ה .לא לתת לרשעים
לנצח אתכם ,תהיו רק עם ה' לא משנה מה קורה .הגאולה
באופק ,אבל יש לנו עוד הרבה בעיות ומבחנים לעבור .תהיו
עם ה' – זו הדרך היחידה שיכולה להביא אותנו ,את עם
ישראל לבית המקדש השלישי כדי להקריב קורבנות,
להודות להקב"ה שהוא הציל אותנו ממוות נצחי והביא אותנו
לנצח נצחים.

מחנה קיץ חרדי לבני נוער בארה"ב ,הודיע כי לא
יתקבלו השנה תלמידים שהתחסנו כנגד נגיף
הקורונה .מדובר במחנה הקיץ 'קעמפ היכון' ,שעל פי
פרסומים בריכוזים חרדיים צפוי להתקיים הקיץ
במתחם בהרי מדינת ניו יורק.
לפי הנהלת הקעמפ ,אין כניסה למחוסנים" :בשל
האופי הניסיוני של חיסוני הקורונה והדיווחים
המתעוררים על תחלואת קורונה קשה בקרב אנשים
החיים בסביבתם הקרובה של אנשים "מחוסנים",
איננו יכולים להמליץ על טיפול זה לא לצוות שלנו ולא
לחניכים שלנו .אנו מצטערים שלא נוכל לקבל חניכים
או מדריכים שכבר קיבלו זריקות אלו".

+

אין לי מספיק דמעות בשביל כל עם ישראל
בן גולדן ,ז' אייר תשפ"א 19/4/2021
אני יושב על מיטתי ובוכה ובוכה ובוכה .אני יכול לשמוע
את הנשימות של אבא ואמא שלי מהחדר השני ואז אני
בוכה עוד יותר ,יש לנו בארה”ב אח שלי ואחות שלי ,נשואים
עם ילדים וגם עם נכדים ,אבל הם לא מוכנים להקשיב למה
שיש לי להגיד .אני כ"כ דואג להם ,כי ארה"ב זה מקום הכי
מסוכן ,אבל לא רוצים להבין .ואני יודע שזה כואב להורים
שלי מאוד ,אבל ברוך ה' לפחות אנחנו בא"י ועוד יותר אנחנו
בירושלים עיר הקודש.
אני לא רוצה לדבר על הקורונה או בכלל על מה שמסביב
לזה .כי זה רק אחד מהשקרים הענקיים של הרשעים
ששולטים פה במדינת ישראל .ולמעשה בכל ארץ שולטים
אנשים דומים .אני חושב הרבה על עוד מה שיש לי לומר
לכם ,אבל כשאני מסתכל מסביב  -אני רואה שלא מעניין את
רוב היהודים מה שקורה במדינת ישראל .וגם לא מעניין את
רוב אוכלוסיית העולם מה קורה גם אצלם.
יש אסונות טבע ענקיים בכל העולם ,יש ירידה קשה של
ערך הכספים בעולם .מיליונים של יהודים בארץ ישראל
והרבה יותר בחו"ל הסכימו להתחסן אפילו שזה ברור שהיו
כבר אלפי מקרי מוות מהחיסון הזה כביכול נגד קורונה ,וזה
לא משנה של איזו חברה .היו כאלה שמתו מיד ,היו שמתו
אחרי כמה ימים או אחרי החיסון השני .ואנשים ימשיכו
למות ,אבל איך שלא יהיה לא נתנו לכולם את אותו החיסון,
כי זה היה נראה משונה שפתאום מיליונים של אנשים ימותו.
והרבה אנשים קיבלו משהו שלא יכול להזיק להם וחשבו
שזה חיסון ,בד"כ לא צריך בכלל חיסון נגד קורונה ,זה סתם
שטויות.
אבל הקורונה זה לא סוף הפסוק .יש לרשעים תוכניות
קשות מאוד ואכזריות בשבילנו שיהיה קשה להאמין שאפשר
לעשות כזה דבר .הרוב הגדול של המנהיגים בדור הזה כולל
האו"ם והוותיקן ,ובנוסף להם אלפי מרגלים מכל הכיוונים,
הם רוצים להילחם נגד הקב"ה ח"ו! ולפני זה הם רוצים
לחסל את עמ"י.
מאז שגרמניה הפסידה במלחמת העולם ה 2-והיטלר
הצליח לברוח לדרום אמריקה בעזרת הכנסיות הקתוליות.
כבר אז זה התחיל ההמשך של התכנון שלהם קודם כל
לחסל את כל היהודים בעולם ,כי הרשעים יודעים שהקב"ה
אוהב את עמו ישראל הרבה יותר מכל עם אחר .והם יודעים
שאם הם רוצים לשלוט על העולם הזה ,אז הם חייבים
להרוג כל יהודי.

"אני חייב לנקוט צעד זה במטרה להגן עם האנשים
אצלי במרפאה .אני לא מוכן לקחת סיכון שמחוסן יסכן
את הפוריות של העובדות אצלי .אני לא יודע איך זה
קורה ,אך כאשר אני שומע מאות נשים מדווחות על
פגיעה בפוריות שלהן אחרי שהיו עם אדם מחוסן ,אין
לי ספק .לפי הסבר הגיוני ששמעתי – כאשר אדם
מקבל את החיסון הגוף שלו הופך להיות מפעל לייצור
חלבוני ספייק וכאשר הוא נושם הוא מפיץ אותם
סביבו .יתכן שאני מפסיד לקוחות ,אך אם אתם לא
מחוסנים – אתם יכולים להיות רגועים ,אצלנו לא יהיה
לכם החשש שתהיו עקרים בגלל שאיזה מחוסן נשם
עליך."...

ביה"ס פרטי במיאמי לא יעסיק מורים אשר קבלו את
החיסון לקורונה בגלל שיתכן כי החיסון הניסיוני אינו
בטוח27/4/2021 .

אני חושב שגם היהודים שהרשעים משתמשים בהם
כאילו הם ממש חלק של הרשעים .הם לא מבינים שיחסלו
בסוף גם אותם .כי הרשעים לא רוצים להשאיר אף יהודי
בחיים .היהודים שחושבים שהם הצליחו להוריד מעצמם את
הסטיגמה את התדמית של יהודי בד"כ אירופאי .הם לא
מבינים כמה ששונאים אותם ,אפילו שהם גם חלק של
התוכנית ההשתלטות על העולם ,זה מאוד מפחיד העובדה
הזאת .אבל אנחנו יודעים ברור שיש מחנות ריכוז שבנו בכל
העולם ,שדומים לאלה של הנאצים ממלחמת העולם
השנייה .אבל המחנות של ימינו הם הרבה יותר משוכללים,
הם בנויים לחסל אלפי אנשים כולל היהודים.
אני יושב על מיטתי ובוכה ואין לי שליטה על ההרגשה
הקשה שיש לי ועל הפחד הגדול שיש לי באמת ממה שאמר
"החסד לאברהם" שרק  7000גברים יהודים יקבלו פניו של
משיח צדקנו .נשים וילדים יהיו יותר אבל אני יודע שהקב" ה
תמיד מרחם על עמו ואני יודע גם שהרשעים כ"כ אכזריים
וכ"כ בטוחים שעמ"י ,שבני ישראל ירימו ידיים ויכנסו למחנות
בשקט וזה מפחיד אותי מאוד.
אני לא מפחד על עצמי ,אני מפחד על כל יהודי ויהודי ,על
כל יהודיה ויהודיה ,על כל ילד וילדה .אני רק מבקש
מהקב"ה "תסלח לנו העולם הזה מאוד קשה במיוחד ב-
 100השנים האחרונות .תרחם עלינו ,כי אנחנו מבולבלים
ואנחנו עייפים ולא תמיד אנחנו מבינים מה טוב ומה רע,
מה מותר ומה אסור ,אפילו החרדים שבינינו ,תרחם עלינו
 הקב"ה ,שלא נצטרך לעבור את האכזריות של הגוייםהרשעים".
אני לא יודע מה עוד להגיד לכם עמ"י .חוץ מזה שאם
אתם רוצים נצח נצחים .מייד צריכים להשתדל עם כל
הכוחות להתפלל כל יום מהלב ולהיות צנועים ורגישים
לכאבם של יהודים אחרים .לאהוב כל יהודי כאילו היה אבא
שלך ,אחיך ,סבא שלך .ותרגישו קירבה מאוד חזקה לה'
ולשליח שלו שיתגלה בקרוב משיח בן דוד .צריכים להיות
נאמנים להם עד הסוף .לא לתת לרשעים לסובב אותנו
ולקחת מאיתנו את הדברים הכי בעלי ערך עבורנו גם רוחני
וגם גשמי.
כמו האמונה והביטחון בהקב"ה ,כמו תורת משה ,כמו
לימוד תורה ,כמו להקים בית המבוסס על צניעות ועל תורת
משה .ושה' תמיד יהיה מוזמן לבית שלנו .ואנחנו חייבים
לברוח מכל הגשמיות המיותרת ולבטוח בהקב"ה ,כי
הרשעים ייקחו לנו את הכספים ,את המכוניות שלנו ואולי
אפילו את הבתים שלנו.

הרשעים רוצים להרוג כבר כמה שיותר יהודים שאפשר.
לא כולם קיבלו את החיסון שאמור להרוג אותם .עברו חלק
זה רק כאילו היה חיסון ,אבל אלה שקיבלו את החיסון שיכול
להרוג אני פשוט בוכה עליהם כל יום ,כל רגע וקשה לי
להפסיק לבכות .אני מבקש מעמ"י לא להתחסן ומי שכבר
עשה את זה  -אני מברך אתכם שתצאו מזה בריאים
ושלמים בניסי ניסים ושלא יהיו חולים מזה.
עמ"י ,אין לי מספיק דמעות בשביל כל עמ"י ,אבל בכל
אופן אני בוכה כל יום על אחי ואחיותיי .עם ישראל ואני
מבקש מהקב"ה שיסלח לנו וימחל לנו וימחק את העברות
שלנו וירים אותנו מהבוץ וינקה אותנו ,עד שאנחנו נהיה
זוהרים כיהלומים מלוטשים .ואז ה' יביא אותנו ,את כולנו,
את אלה שעשו תשובה לעלות לבית המקדש ה 3-ונראה את
הכהן הגדול ואת הכוהנים הצדיקים עושים את העבודה
שלהם בבית המקדש .והפעם נבכה עם הרבה דמעות אבל
עם חיוכים וגם כי נדע בטוח – שהגענו לגאולה השלמה.
מה עוד אני יכול להגיד לכם עם ישראל? העיניים שלי כבר
בוערות ואדומות מהבכי .אני מבקש מכם לחזור בתשובה,
תזרקו את כל הרצון שלכם להיות כמו הגויים ורק תרצו
להיות עבדי ועובדי ה' .אנחנו נעבור מעכשיו תקופה מאוד
מאוד קשה של נפילות מאוד קשות בערך הכסף .מחירים
מאוד גבוהים של האוכל ,לא יתנו לנו להשתמש במזומן ועוד
הרבה דברים מגבילים .אבל אנחנו עמ"י חייבים להוכיח
לבורא עולם שאנחנו באמת איתו ואז הכל יעבור הרבה יותר
בקלות .אבל אם רק מעטים מקבלים את החשיבות של
המסר שלי שהוא מן השמים אז תיעלמו ח"ו במכת חושך
שיגיע לכדור הארץ יחד עם השביט .ונצטרך להבין ולעשות
בדיקה עמוקה בתוך הלבבות שלנו .ליצור קשר הדוק עם
בורא עולם .אין הרבה זמן .תהיה מציאות גם של כוכב
השביט )ניבירו( שזו בעצם מיני מערכת של שמש ושבעת

כוכבי לכת שמסתובבים סביבו .שיבואו מאוד קרוב לכדור
הארץ ויגרמו נזק ענק לכדור הארץ.
יש עוד שלבים שלא אעבור עליהם עכשיו .אני רק יכול
לבקש מעמ"י לעשות תשובה ולעשות תשובה ועוד פעם –
לעשות תשובה .ואין יותר מה להגיד חוץ מלאחל הצלחה
לכלה ולחתן שזה עמ"י והקב"ה .משיח כבר פה בעולם הזה
שלנו .הוא רק צריך להתגלות ואנחנו עמ"י צריכים להיות
ברמה רוחנית גבוהה כדי להכיר בזה שהוא משיח .אני
מתפלל על כל עמ"י שנגיע לרמה הזאת מהר מאוד ,כדי
להציל את העם הכל כך אהוב על הריבונו של העולם.
+ככה הרשעים מתכוננים לכבוש א"י ,ולא עם פצצות
חיים ,ז' אייר תשפ"א 19/4/2021
אני כל כך שמח שמישהו רוצה לדבר איתי.
אגיד לכם – תתכוננו! אתם חושבים ,שאפשר להמשיך את
החיים כרגיל ,לדאוג על הכסף ועל כל השטויות שקורים בכל
העולם ושלא צריך לקחת כ"כ קרוב ללב את כל השינויים
שהעולם עובר ולהמשיך את החיים כרגיל ולדאוג למה
שאתם חייבים לדאוג ולהיות שמחים עם מה שאתם רגילים
להיות שמחים ,אבל בעתיד הקרוב הכל יתהפך וכל זה
באמת יהיה בעתיד הקרוב .אני לא יודע בדיוק איך לתאר
לכם את מה שעומד להיות – זה יזעזע את כל העולם.
הרשעים הכניסו לעולם שקר ענק וזה הקורונה .והם כ"כ
שיכורים מההצלחות שלהם מכל הכיוונים ובטוחים שהם
יכולים ממש לסדר את כל העולם ,לשקר את כל העולם
ושיאמינו וילכו למוות עם הרגשה שזו תרופה שתציל אותם.
זה לא כמו הנאצים עם המחנות שלהם ועם תאי הגזים.
הפעם זה הרבה יותר משוכלל ,גם הגישה של הרשעים איך
שמשווקים את זה לקהל הטיפש ששייך לעולם שהתרגל
לכל הנוחיות של חברה גשמית לקיצוניות.
חברה בהם ילדים גדלים עם רעיונות עקומים בכל
מיני נושאים .זה גם קורה לא מעט אלא הרבה אצל
הכאילו החרדים שמאוד מושפעים מהעולם הגויי .כל
העולם נראה להם כמו סרט קולנוע עם מושגים של
שקר מוחלט על החיים כמו שמייצרים בהוליווד.
החיים ,על פי הסרטים מהוליווד – שווים אפס .הכל
שקר .יש יהודים ואפילו כמה גויים שרואים את השקר
ברור ,אבל הרוב הגדול מבולבלים לגמרי ומפחדים
מהאמת ויש להם סיבה לפחד מהאמת ,כי היום הרוב
לא יכולים לנתק את השקר מהאמת ומעדיפים את
הגשמיות שזה השקר ,כי הם יותר מדי קשורים
לשקר ,שזה מתבטא בכל הגשמיות המיותרת .שקר
שלוקח את הנשמה השמיימית והופך אותה למשהו
כבד וגשמי .ברגע שזה קורה לנשמה השמיימית – אין
תקווה לנשמה להמשיך לחיות לא בעולם הזה ולא
בעולם הבא.
אני יודע שהרוב לא רוצים לשמוע את זה ,אבל אין
ברירה .אני חייב להגיד את האמת .אני אומר את זה
כדי אולי להציל כמה נשמות שעוד קשורות למקור
שלהם שזה הקב"ה .שאפילו גם הם בסכנה .מה
שעומד להיות זה לא פשוט ,ואם אתאר את זה אני
חושב שרוב העולם פשוט יתעלפו מפחד או אולי
הליצנים שביניהם יחשבו שזו בדיחה גדולה ולא ירצו
להאמין בכלל ,אבל זו האמת .האם אנסה לתאר את
זה? בסדר-אנסה:
הרשעים ימצאו כל דרך לשכנע במיוחד את עמ"י,
אבל לא רק את עמ"י ,אלא את כל אוכלוסיית העולם -
להמשיך לקחת את התרופות .ולא רק של הקורונה
אלא של כל סוגי התרופות ,שלמעשה הם כביכול עבור
כל מיני סוגי בעיות ומחלות .אבל באמת התרופות
האלה כמעט ,כולם במיוחד התרופות החדשות – הם
רעל ,שבסופו של דבר יהרגו את החולים ,את הכביכול
החולים .בדרך כלל החולים לא יהיו כל כך חולים .הם
ידאגו שהם בסופו של דבר דרך התרופות ,שהם סם
המוות ,יצליחו להרוג מאות אלפי אנשים ,אם לא יותר.
למעשה שנים שהם עושים את זה ,אבל לא כמו
עכשיו ,שהם שולטים על עולם הרפואה והשקר שולט.
בדורנו אחד הדברים המסוכנים ביותר זה ללכת
לרופא .נכון עדיין יש רופאים שעוד מאמינים בהקב"ה
וגם משתדלים להציל בני אדם ,אבל בדורנו יש כאלה
שתפסו כמה שזה מסוכן בשבילם ולא הולכים לבתי
חולים ויש כאלה שמנסים לא לשים לב לכל הרצח
בדם קר שיש מסביבם בבתי חולים בכל העולם.

הרשעים נהנים כל פעם כשהם רואים שמספרי המתים
עולים ועולים והם מרוצים מזה מאוד .וככה הם מתכוננים
לכבוש את א"י – לא עם מטוסים ,לא עם פצצות ,אבל
מבפנים עם השקר הגדול שקוראים לזה "קורונה ".וזה לא
הסוף – זו רק ההתחלה .הם רוצים מאוד מאוד להכניע את
היהודים ,כי הם יודעים שהקב"ה – הוא הכל יכול ,והם
מאמינים שהקב"ה מקבל את כוחו מהיהודים שהם לומדי
תורה ,שהם שומרי מצוות וכו' ,הם לא מבינים שזה הפוך
שהיהודים הם המקבלים את כוחם הרוחני וגם הגשמי ישיר
מהקב"ה .ואי ההבנה הזאת של הרשעים תהרוג אותם ,את
כולם .חוץ מזה שהם כל כך רוצים לשלוט פה בא"י ,הם
רוצים לבנות פה מן בית מקדש במקום בית מקדש ה3-
שלנו ח"ו ,בשביל העבודה זרה שלהם – וזה לא יהיה! ה'
יחסל את כל הרשעים וכנראה שגם יהודים רבים לא ישארו.
אבל מי שיישאר יקבל נצח נצחים בעזרת ה' .אבל לפני
שזה יקרה – יהיה רעב בכל העולם .בודאי לא לרשעים,
שיש להם כבר הרבה אוכל בבונקרים ,אבל זה יהיה מאוד
קשה .חוץ מזה אחת הסיבות לרעב יהיה השינוי במזג אויר,
שכבר התחיל בכל העולם .זה לא רק שינוי קל ,אלא שינוי
קיצוני ביותר ,שלא הרגשנו את זה פה בארץ עדיין.
חוץ מזה תהיה מלחמה .אני לא יודע איך לתאר או אם
בכלל לנסות לתאר את המלחמה הזאת .זו לא כמו מלחמת
ששת הימים וזה לא כמו מלחמת השחרור וגם לא כמו צוק
איתן ,זה גם לא כמו מלחמת העולם ה 2-זו תהיה מלחמה
שבה ערים שלמות יעלמו – ה' ישמור ,אבל לא בישראל.
השוק הזעזוע שיהיה בעקבות המלחמה הזאת זה לבד
יגרום לעולם ,לגויים וליהודים ,שלא מאמינים באמת ,למות
רק מפחד ,משוק ,מהלם ואז יגיע השביט.
והרשעים שיישארו – יהיו מושפעים קשה מאוד מזה ,בכל
העולם יהיה הרס מזה .עד אז רוב הרשעים ,לא כולם ,יהיו
בבונקרים שלהם .אבל בהרבה מקרים זה לא יעזור להם .כי
הכוכב השביט עם שבעה כוכבי לכת מסביבו יעשו כזה בלגן
בעולם הזה ,עם המטאורים ואסטרואידים שיפלו כמו גשם
על אזורים גדולים של כדור הארץ .והמטאורים גם יגיעו עד
הבונקרים של הרבה רשעים ויהרגו את כולם.
וזה יביא לנו משהו כמו שבועיים של חושך .ובזמן הזה עם
ישראל – כל אלה שיישארו בחיים – יעשו תשובה גדולה.
ואחרי זה יבוא שוב אור השמש שלנו .והגויים הרשעים
שיישארו עוד בחיים בבונקרים שלהם – יצאו החוצה ויעלו
לירושלים ויעמדו על הגבול ויהיו בהלם ,כי הם היו בטוחים
שלא ישארו יהודים בחיים .אבל הם יראו יהודים שכולם
שומרי מצוות וכולם מתפללים להקב"ה והם בריאים
ושלמים .הרשעים יהיו בהלם ואז גם יגלו שמשיח שם והוא
יתגלה לפני כל העולם שעוד נשאר בחיים .וה' יתן לו כוח
אדיר – למשיח צדקנו.
חיילים רבים של הרשעים יתחילו למות בלי להרים נשק
נגד היהודים ויתחילו ליפול בלי להיכנס לארץ ישראל ,אלא
על הגבול ליד ירושלים וגם הידיים יפלו להם ,עד שיהיו
ערמות ערמות של מתים.
השאר אין לי מה להגיד ,מה יהיה ההמשך רק עד כאן אני
יכול להסביר לכם .אז אני מציע לכולכם להיות עם ה' ועם
משיחו כשערים הגדולות יפלו לגמרי עם מיליונים של
תושבים שלהם כולל יהודים .אלה יהיו ערים שהכי
מאוכלסות עם יהודים וזה בגלל הירידה הגדולה של
היהודים בחו"ל ,שהפכו את הגשמיות לעבודה זרה שלהם,
לאליל שלהם ,אפילו שהם נחשבים עובדי ה'.
יהודים שרוצים להציל את עצמם – עכשיו שיקומו וירוצו
לא"י! ובזה תצילו את המשפחות שלכם .תעזבו את
הגשמיות המיותרת והמסוכנת ורוצו לא"י וזה יציל אתכם!
אני יודע שהרבה אנשים לא יאמינו למה שכתבתי ,אבל הם
יתחילו להאמין עוד מעט .כי עוד מעט כל החוף המזרחי של
ארה"ב כולל רוב פלורידה יהיה מתחת לפני המים וגם החוף
המערבי של ארה"ב כולל חלק של לוס אנג'לס יהיה מתחת
לפני המים ובכלל רוב העולם לא יהיה כמו שהכרנו אותו.
אני רק רוצה להגיד לכל יהודי אמיתי – ה' הוא החתן
מחכה מתחת לחופה בשביל הכלה שלו ,שהיא – עם
ישראל .הכלה שעד עכשיו היא הייתה עסוקה עם השקר
והשאירה אותו מתחת לחופה לבד .אבל עוד מעט היא
תגלה את האמת ,ששום דבר לא חשוב אפילו החיים ,בודאי
לא הכסף .והדבר הכי חשוב – זו האמת! והאמת היא אך
ורק הקב"ה ותורתו!!!

הסוף יהיה לפי הסדר הבא
אסתר ,מוצש"ק בשלח ,י"ב שבט תשע"ח
אני רוצה לומר לכם ברור-ברור ,הכוכב שידוע בשמו
ה'ניבירו' או השביט או כל השמות הידועים בזוהר וכו' ,עוד
מעט הוא יגיע אלינו בעתיד הקרוב ביותר .האם אתם
חושבים שכל השינויים במזג האויר זה בגלל זיהום האויר?
זה הכל צחוק ,ממש בדיחה רעה של רשעים שיודעים ברור
שזה בא כתוצאה מזה שכדור-הארץ מתחמם מבפנים ,לא
מבחוץ ,אלא מבפנים ,כי הניבירו ,או השביט וכו' – עם כוכבי

הלכת שלו מתקרב מאד ,והמערכת הזו מחממת את פנים
כדור הארץ ,וזה גורם לשינויים מאד גדולים .חוץ מהכוח
המגנטי שיש לזה שסוחב עם זה כל מיני חתיכות ,לפעמים
ענקיות ,של פסולת-חלל ,ואלה מיליוני אבנים גדולים
וקטנים ,שגם זה מסכן את כדור-הארץ.
אז כל השקרנים שבין אנשי הסדר-העולם-החדש,
האילומינטי וכו' ,שמשתדלים לשקר לעולם – סוף החיים
שלהם יגיע .הם חושבים שהם יכולים להסתתר בתוך
הבונקרים עם הלוקסוס שלהם ,באמת?! ..ה' יגיע גם לשם.
וחלקם ילכו מהעולם בצורה קשה ביותר מתחת לפני המים,
מתחת לפני האדמה ,וחלק מהם יֵצאו עם כל המטוסים
שלהם וכל הצבאות שלהם ,והם אלה שיגיעו לארץ ישראל
בשביל מלחמת גוג ומגוג.
ותהיה מלחמה ,מלחמה גדולה בכל העולם ,והמלחמה
הזאת זו מלחמת-העולם .וזה יהרוג יותר ממיליון אנשים,
הרבה יותר ממיליון אנשים .וזאת תהיה ההתחלה של כל
ההשתלשלות של הימים שלפני הגאולה השלמה ,לפני גוג
ומגוג .ואנחנו נהיה חלק מזה .אנחנו פה ,בארץ ישראל,
אפילו שיחסית זה יהיה לנו הרבה יותר קל ,אבל נהיה חלק
מזה .והרשעים פה – או שייעלמו או שהם יהיו קרבנות .אבל
אנחנו נראה ניסים מאד גדולים ,ממש גדולים .ואנחנו,
היהודים האמיתיים ,נרגיש קירבה חזקה לה' .בכל שלב
מרגע תחילתה של מלחמת העולם השלישית ,שזה בעצם
קורה עכשיו ,אנחנו נרגיש את הקרבה של ה' ,את ניסי-
הניסים שה' יעשה בשבילנו.
היהודים שאינם יהודים באמת – יעלמו .ואלה שהם ערב
רב ,עמלקים ,כל מיני כאלה שלא התגיירו כמו שצריך ,לא
היה להם רצון כמו שצריך באמת לגיור ,או כאלו שלא ידעו
שהסבתות שלהם לא היו יהודים ,הם ייעלמו .והגוים
הרשעים גם כן יעלמו .זה יהיה עוד מעט .זה יתחיל בגדול
ממש עוד מעט ,ואני מזהירה את כולם להתכונן .אתם לא
רוצים לשמוע כאלה דברים? אבל כל בן-אדם עם קצת שכל
בראש יכול להבין שככה זה .רק להסתכל ולראות את
הדברים המשונים-המשוגעים שקורים בעולם ,את אסונות-
הטבע המשונים הענקיים שאף פעם לא היה כאלו דברים.
זה כמו כמות של חמש מאות שנה של אסונות טבע
שמתרחשת במשך תקופה של שנה וחצי .זה משהו מדהים,
אבל זה סימן שהסוף מגיע.
ואני מרגישה שהסוף יהיה לפי הסדר הבא :קודם תהיה
מלחמת העולם ,בכדי שהרשעים יוכלו לברוח בשקט
לבונקרים שלהם ,ואחרי זה הכוכב ,שיהפוך את העולם
למשהו שלא נכיר ,אבל ארץ-ישראל תישאר בשלמות .ואחרי
זה יגיע גוג ומגוג .בודאי ובודאי באיזשהו מקום באמצע יהיה
גילוי המשיח .זהו.
ואני מבקשת מכל עמ"י לעזוב את עולם השקר הזה.
לסגור את עצמנו בתוך התורה שלנו .רק לראות שהחיים
שלנו יסתובבו אך ורק מסביב התורה ,עם כל המנהגים ועם
כל הדינים ועם כל מה שיש לנו בשביל להיות יהודים
אמיתיים .לעזוב את העולם הזה ,כמו שרואים את זה .בודאי
ובודאי שמד"י זה לא מקום יהודי ,א"י – זה מקום יהודי.
אנחנו גרים בא"י ,במקרה או שלא במקרה אנחנו חיים
אמנם בשטח שהרשעים החליטו שזה שלהם ,שזה שייך
למשהו שקוראים לזה' :מדינת ישראל' .אבל זו אחיזת
עיניים .וזה יחלוף כמו שזה הגיע .זה נוצר על ידי רשעים,
וזה יחלוף יחד עם הרשעים .הם יעלמו בכלל .ואי אפשר
להתיידד איתם ,אי אפשר שהם יפקחו על החינוך שלנו ,לא
של הבנים ולא של הבנות .ואי אפשר לשלוח את הבנים ולא
את הבנות לצבא .זה פסול!! וכל אחד חייב לסרב לזה.
אין כזה דבר להילחם עם רובים נגד האויב .רק הקב"ה
יכול לעצור את האויב האמיתי של היהודים .ומיהו האויב
האמיתי של היהודים? הגוים הרשעים והיהודים שאינם
יהודים אמיתיים ,וכל אלה שרוצים לחסל למעשה את
הקב"ה ח"ו .וזה בלתי אפשרי ,הוא הכל-יכול ,הוא ברא
אותנו ואותם ואת כל מה שקיים ,ואין בכלל מה לומר .אנחנו
נעמוד חזק נגד השינויים של הרשעים בחינוך שלנו ,בדרך
החיים שלנו .הם הופכים את המדינה הזאת למדינה 'בערך
יהודית' ,או סגנון 'כמו יהודי' ,אבל זה לא יהודי ,ואי אפשר
להמשיך לשתף איתם פעולה.
אני שוב אומרת :אנחנו צריכים לסגור את עצמנו בכעין
גיטאות ,ופשוט לא לתת להם לשתף אותנו בחיים השקריים
שלהם .ולמעשה מי שהקים את המדינה רצה לחסל אותנו,
את כל החרדים ,הוא רצה למחוק את הדת של היהודים ,וגם
את הרבנים של הדת היהודית ,וזה לא יהיה .ה' ימחוק
אותם ,ה' ימחוק אותם!
הערות :לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים.
* ניתן להוריד את המסרים מהאתר DANi18.COM
* שמיעת מסרים בטל 0799-177-555
* שמיעת המסרים בארה"ב 646-585-3064
ברכה מיוחדת לכל היהודים הטובים העוזרים להפיץ
)(KB
את האמת .לפרטים.0527-111-333 :
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מגלות לגאולה

בס"ד

מסרים מבחורים אוטיסטים

טעון גניזה

חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

ׂשה ה' ָּד ָברּ ,כִי ִאם ָּגלָה סֹודֹו ֶאל
"ּכִי לא יַ ֲע ֶ
יאים "...עמוס ג',ז' * "א''ר יוחנן
ְב ִ
ֲב ָדיו ַהּנ ִ
עָ
מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן
הנביאים וניתנה לשוטים" בבא בתרא יב:
מסרים קודמים  -כביכול יש מגפה * יהודים
אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני * שתדעו
שניו-יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה! * רק תחזיקו
מעמד עוד קצת * בקרוב נקבל את בית המקדש
השלישי  -הכניסה שלנו לנצח נצחים * והעיקר ,לא
לפחד כלל * רוב העולם יהיה מתחת למים * זהו
זה – מגיעים לסוף * אל תפסידו את הנצח * כאשר
כל הבנקים יפלו * ברגע זה לעלות לארץ ישראל *
אנחנו האהובים הכי גדולים של הקב"ה * העולם
לא יחזור להיות כמו שהיה *העולם הזה גוסס *
ולהתכונן לסוף של העולם הזה * זה יהיה כמו
לצאת מבית הסוהר ,בדיוק * היום הגדול והנורא
מתקרב * לחיות לנצח * אוי ואבוי למי שייקח את
החיסון לקורונה * משקרים לנו בגדול * סוגרים
ופותחים ,סוגרים ופותחים עד שיסגרו אותנו ולא
יפתחו * הם מתכוונים להפוך את כולנו לעבדים *
ה' בחר אותי ואני שליח של ה' *
ניתן לקבל חינם לזיכוי הרבים חוברות קודמות.
הסכמות:

רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל -
"רואה בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה את
הישנים השוכחים את האמת בהבלי הזמן,
ושוגים כל שנתם בהבל וריק ,ואף לחזק את בני
התורה של זמנינו .באשר דבריהם הם מוסר
חוצב להבות אש ומעורר מאד את כל המעיינים
בהם .על כן ,טוב להפיץ ולפרסם דברים אלו...
חשוב מאד להתבונן בדברי המוסר שלהם לצורך
חשבון הנפש ואין להתעלם מהם .הקב"ה שולח
לנו הארה ממרום ...לא זכינו לגילוי תופעה זו
אלא לצורך מטרה אחת ,לקרב את לבבות עם
ישראל לאבינו שבשמים".
הרב סענדר ערלנגר זצ"ל '' -תקצר היריעה
לבאר אמיתת הדבר ולהשתומם ממה שמוסרים
לנו מן השמים''.
הרב נתן ואכטפוגל זצ''ל ) -מנהל רוחני ביה''מ
גבוה לייקווד( ''ריחם הבורא ית' על עמו ושלח
לנו ברוב רחמיו אמצעי המסוגל לעורר אנשים
מתרדמתם העמוקה ,באמצעות תקשורת חדשה
עם בני אדם הפגועים במוחם''.
קיצורי מילים :א"י:ארץ-ישראל ,כדו"ה:כדור-הארץ.
כ"כ:כל-כך .מ"י:מדינת ישראל ,מ"ע:מלחמת עולם.
ע"ז:עבודה זרה .עמ"י:עם-ישראל ,סע"ח:סדר-עולמי-
חדש ,ע"ר:ערב-רב.

אפילו אם יהודי נאמן לקב"ה קיבל
את החיסונים ,אם יעשה תשובה
אמיתית  -ה' יציל אותו
*
ליהודים בחו"ל,
תעלו עכשיו ארצה ,אני לא יודע
אם תהיה לכם הזדמנות נוספת!
*
כל יהודי שיש לו חברים או משפחה
בחו"ל ,כדאי לשכנע אותם לעלות
ארצה לקראת הגאולה
אברך מאנגליה שלח מכתב לשר התורה
הגר"ח קנייבסקי ובו השאלה "האם לקחת את
החיסון?" תשובת הרב":עיין פלא יועץ ערך
זהירות" " -והירא את דבר ה' ,ראוי לו
ולהתרחק הרחק מאוד מחשש או מספק איסור
בדבר שיש בו מחלוקת ,ולמה הדבר דומה?
 99רופאים אומרים שאינו מזיק ,ואחד אומר
שיש בו סכנה .מי פתי שלא יחוש לסברתו?!
הא ודאי פשיטא ,שכל בר דעת יאמר :מה לי
ולצרה הזאת ,להכנס בספק סכנה!? שב ואל
תעשה עדיף".

" ִּכי הִ נְ נִ י בוֹ ֵרא
ָׁשמַ יִ ם חֲדָ ִ ׁשים
וָ אָ ֶרץ חֲדָ ָׁשה"
)ישעיה סה יז(

אנחנו עכשיו במלחמה נגד הסיטרא אחרא
בן גולדן ,י"ד באייר ה'תשפ"א 26/4/2021

הימים ,הלילות – עוברים במהירות .קשה
להאמין כמה שנים עברו מאז שהעולם קיבל את
"השוק" הגדול של נפילת בנייני התאומים .זה
זעזע את כל העולם ,זה זעזע ,המראה של שני
הבניינים האלה שהיו סמל של הטכנולוגיה של
ארה"ב – .שכולם ראו את ארה"ב כארץ הכי
חזקה והכי מתקדמת טכנולוגית ובכל שאר
התחומים .ופתאום הם נופלים כאילו שהיו
עשויים ממגדל מקלפים .אבל יותר מזה ,המראה
שאנשים שעמדו שם ,שעמדו בחלונות בקומות
העליונות ולא ידעו מה לעשות ביודעם שימותו
גם כך וגם כך .אם יקפצו מקומות עליונות וודאי
שימותו ,עוד אפילו לפני שיגיעו לקרקע .ואם הם
יחזרו פנימה לתוך הבניינים – ישרפו באש.
בסביבות  3,000אנשים נהרגו שם ,אם לא יותר.
וכביכול שני מטוסים ,שניהם בואינג  707באו
פתאום ,עשו סיבוב חד כל אחד בנפרד .וכל אחד
נכנס אחד אחרי השני כל אחד מהם לתוך בניין
אחר .היה מעניין כ"כ שהמטוס הראשון נכנס
לחלק העליון של אחד הבניינים .וזה היה נראה
כמו שהוא נכנס אל תוך עוגת קצפת .גם המטוס
השני שבא דקות אחרי הראשון ונראה שנכנס לא
לבניין עם מסגרת של עמודים מברזל ,אלא
שנכנס גם כן כמו למשהו רך וגמיש ונכנס עד
הסוף כמעט כל המטוס .ואחר כך מטוס אחד
נוסף טס לפנטגון וכביכול נכנס פנימה והתרסק
בצד אחד של הבניין .מטוס רביעי היה צריך
להיות בדרך לבית הלבן ,אבל כביכול הנוסעים
התגברו על הטרוריסטים במטוס ,וכמו לפי
סיפורי אלף לילה ולילה ,התא של הטייס היה
נעול והיה שם בפנים גם טרוריסט והמטוס
התרסק ,אבל לפני שהתרסק כביכול הנוסעים
צלצלו לקרוביהם להגיד שלום .ממש סיפור
מהוליווד .הבעיה היא שכ"כ הרבה אנשים בכל
מיני גילאים כל מיני דתות ,אנשים שיש להם
משפחות ופתאום מעל  3,000אנשים נהרגו
ומותם היה רצח בדם קר.
שני בנייני התאומים שהיו סמל הגאווה של
החיים הגשמיים של ארה"ב .אבל לא רק שני
הבניינים האלה נפלו .היה עוד בניין באותו מקום
ממש קרוב לתאומים שפתאום התפוצץ ,אבל לא
מדברים על זה ,כי כנראה לא רוצים שנדע
למה ...פשוט עברו על זה כאילו שזה לא קרה.
אבל בכל אופן מה שקרה באותו היום במנהטן
בעיר ניו-יורק – זו הייתה ההתחלה של הסוף של
העולם כפי שהכרנו אותו .ומאז יש אין סוף של
מלחמות ,אסונות טבע ,שינוי במזג האוויר מאוד
בולט .ומגפות של מחלות שונות ,חלקן יותר
קטלניות וחלקן פחות.
אבל אנחנו צריכים להבין ,שכל מה שקרה עוד
הרבה מלפני הנאצים – הכל היה מתוכנן ע"י
קבוצות של בני אדם לא הכי מאוזנים .שמטרתם
הייתה להשתלט על כל העולם ,ולהפוך את
אוכלוסיית העולם לעבדים של האליטה .של
הקבוצה בעלת הכסף והכוח ששולטת על כולם
בכל מקום .ובשביל זה הם יצרו טכנולוגיה מאוד
מתקדמת.
ובזמן אחרון הם יצרו גם את המגפה שאנו
מכירים בשם "קורונה" .וזה ברור שלהכין מגפה
כזאת גם טכנית עם כל מה שמסביב זה לא
פשוט ,אבל ה' נתן להם בינתיים הצלחה .אבל
ההצלחה שלהם לא תחזיק הרבה זמן ,כי יש
בכל אופן יהודים ,אמנם לא רבים ,אבל יש
יהודים שמהתפילות שלהם ומהחזרה בתשובה
שלהם תבוא הגאולה .וכל הרשעים ,לא משנה
כמה מיליונים הם – יעלמו לגמרי ממציאות
העולם הזה והם לא יגיעו לעולם הבא.
עם ישראל – תבינו – מאדם הראשון ועד
הגאולה השלמה – יש מלחמה ענקית בין הטוב

והרע .מלחמה שה' עשה כדי להגיע בסופה
ליצירה מושלמת של בני אדם יהודים ,שיהיו
לגמרי לשם שמיים איתו ,עם הקב"ה ותורתו
ואנחנו נכנסים עכשיו לחלק האחרון של הבריאה.
אחרי זה נתקדם יחד עם הקב"ה בלי מלחמות
ובלי סבל ,כי נהיה חלק ממנו ,מהקב"ה.
רק אדם שנולד יהודי או התגייר כדת וכדין יכול
להגיע לרמה כזאת .יש גויים שמאמינים בקב"ה
והם לא חייבים לשמור תרי"ג מצוות ,ה' יציל גם
אותם ,כי הם מאמינים בו ולא בשום דבר אחר.
אבל אנו עכשיו במלחמה ענקית ,לאו דווקא
נגד הרוסים או נגד האמריקאים או לא משנה
נגד מי – .אנחנו עכשיו במלחמה נגד הסיטרא
אחרא – שזה הנחש ששכנע את אדם וחוה נגד
רצון ה' לאכול מעץ הדעת .ומאז ועד היום אותו
הנחש היצר הרע עובד עלינו ללכת נגד ח"ו
הקב"ה ותורתו .וכל מה שעברנו בהיסטוריה עד
היום – זה היה כדי להביא את היהודים לרמה
הגבוהה שתיתן לנו את היכולת להגיע לנצח
נצחים יחד עם הקב"ה.
היום יש רק מעט יהודים שיכולים באמת
להיות מועמדים לנצח נצחים ,כי כל אוכלוסיית
העולם הלא יהודים והם הרוב הגדול ,רובם
מאמינים באותו האיש .והכי רשעים שביניהם
מאמינים בשטן ולא באותו האיש שהוא נולד
יהודי ועזב את הדת .הרשעים הכי גדולים לא
מאמינים באותו האיש אלא מאמינים בשטן עצמו
– לא עלינו .והשטן חזר למרכז הבמה של
התיאטרון .ורוב האנשים בעולם בטוחים ,שכל
ההצגה הזאת שהשטן שולט עליה – היא
אמיתית ,אבל זה הכל שקר.

ראה כתבה בהמשך על שיטות שונות לחיזוק
מערכת החיסון וניקוי הגוף מרעלים.
ה' ברא את העולם הזה ואת כדו"ה להיות
הבית של העולם הזה .כדי ללמד את הנשמות
האמיתיות שהם נבראו במיוחד כדי להיות הכי
קרוב להקב"ה ולעמוד במבחנים קשים כדי
להגיע לאמת .ומי שמגיע לאמת – הוא יקבל
נצח נצחים ,שזו היכולת להיות אחד עם הקב"ה.
וזה מצב כ"כ גבוה וטוב ,כ"כ מהנה ,כ"כ אמיתי,
שרק מי שמגיע לרמה הזאת יכול להבין .מילים
לא יכולות לתאר את זה בצורה מדויקת .לכן ה'
ברא את כדו"ה ,לאו דווקא לנצח .והוא שם בגן
עדן את אדם וחוה כדי שהשטן הנחש ימשוך
אותם לעשות חטא .ומאז כל בני האדם שחיים
בעולם הזה נמצאים במבחן! אבל העם הכי אהוב
של הקב"ה – הוא עמ"י .והם היחידים שבאמת
יכולים להגיע לנצח נצחים .וכל הגויים שמאמינים
בהקב"ה יכולים גם להגיע לדרגה גבוהה ,אבל
לא כמו היהודים.
עכשיו ,עם ישראל – אנחנו נכנסנו לשלבים
אחרונים שלפני הגאולה .ה' בוחן אותנו
במבחנים מאוד קשים .חשבנו שמחנות
ההשמדה של הנאצים היו קשים לנו ,אבל זה לא
כמו המחנות של היום שאנו עומדים להכיר ח"ו
בעתיד הקרוב .אנחנו חייבים להיות אמיצים ולא
לפחד מהאמת ,שהיא ה' ,להיות איתו לנצח
נצחים .אבל רוב מי שנקרא עמ"י לא יכולים
להגיע לרמה הזאת ,כי למעשה הם או ע"ר או
לא יהודים ,או שעשו כאילו גיור אבל את המעמד
של להיות יהודי – אין להם .אפילו שחלקם לא
יודעים את זה ,אבל כל בן אדם מקבל את
האפשרות להגיע למעמד הזה והרוב העצום
לא יכולים להבין ולא יכולים לחוש את הגדלות
והעמקות של מה זה להיות בסופו של דבר חלק
של הקב"ה ולהמשיך כל הזמן לעלות לנצח
נצחים .גם אני לא יכול להסביר את זה מאוד
מדויק ,כי רוב בני האדם בין יהודים או לא יהודים
לא יכולים להבין את זה .אבל מי שיש לו או לה
נשמה יהודית אמיתית יחוש את זה ויעשה את
הכל כדי להגיע לזה .כי כל המהות שלהם
תמשוך אותו או אותה להיות אחד עם הקב"ה
לנצח נצחים.

בואו נחזור לעולם שלנו לכמה דקות של
הסבר .כמו שאמרנו בעבר הרשעים שחושבים
שהם שולטים על רוב העולם רוצים בעיקר
להשתלט על א"י .הם רוצים לגמור את היהודים
לגמרי .והרצון הזה נולד לא מעכשיו אלא מלפני
אברהם אבינו .כל אדם שידע את האמת כמו נח,
כמו שם וכו' – היה בסכנת חיים ,בגלל שהם ידעו
את האמת .ואז נולדו עוד יהודים קרובים
להקב"ה ,שהוא האמת .אבותינו אברהם יצחק
ויעקב וכל הענקיים שבאו אחריהם – דוד המלך
ואחריו שלמה המלך ,שבנה את בית המקדש
הראשון ועד הגירוש שאחרי החורבן הראשון
לבבל – .הרבה יהודים היו ברמה רוחנית גבוהה.
אבל במשך הגלות הראשונה ואח"כ הגלות
השניה ,שעדיין אנו בתוכה .הכל ירד מבחינה
רוחנית משנה לשנה עד שהגענו לדור שיכול
ללמוד הרבה תורה אבל ללא נשמה.
לרוב האנשים שקוראים לעצמם יהודים וגם
באוכלוסיית העולם הגויי יש בלבול ענק וירידה
לתוך תהום של הצורך הגופני העצום לתאוות.
וזה נהיה חלק מובן ומקובל בעולם הזה והרבה
יהודים נדבקו לדעותיהם של הגויים ולצורת
חייהם ועל היהודים האלה העגל הזהב שולט.
לפי המצב בעולם הזה עכשיו שכ"כ הרבה
אנשים גויים ויהודים מאמינים ְּבשקר כ"כ ברור
שהרשעים מפיצים והם מוכנים אפילו לסכן את
חייהם וחיי ילדיהם כדי ליהנות מדברים גשמיים,
טיסות לנופש בחו"ל .להמשיך לאכול במסעדות,
ללכת לטיולים ולתיאטרונים ולחגוג ימי הולדת
עם קייטרינג וכו'.
והגישה אל כל התאוות של העולם הזה –
שהכרטיס הירוק מאפשר להם .כי הם הסכימו
לסכן את עצמם בגדול ,לקחת כביכול חיסון
שכביכול שומר על החיים שלהם .אבל למעשה זו
התאבדות ויש את כל ההוכחות שזו התאבדות.
אבל אוכלוסייתנו לא רוצה לדעת את זה ,כי הם
כ"כ שיכורים מהגשמיות עד כדי כך שהם
מרגישים שהם לא יכולים לחיות בלי זה .ולכן ה'
"מבדיל בין קודש לחול ,בין אור לחושך ובין
ישראל לעמים ,בין יום השביעי וששת ימי
המעשה" וזה מה שקורה עכשיו – עמ"י .ומי
שרוצה להיות עם ה' חייב לחיות חיים טהורים
לפי תורת משה ולדבוק בהקב"ה ותורתו.
ובעתיד בכל העולם יהיה חוסר באוכל ותהיה
ירידה קשה בערך הכסף .ויהיו אסונות טבע
ענקיים ,שכבר התחילו .וכל הטיסות למקומות
נופש יהיו מסוכנים ביותר ויפסקו .המצב יהיה
כ"כ קשה וגם יהיו מלחמות ענקיות גם ּבַהרס
שיביאו לעולם .ערים גדולות מאוד יפלו ,יהיו
שיטפונות שיביאו את העולם הזה למצב של
קטסטרופה.
אבל עמ"י – מי שלא מפחד ,כי הוא או היא
רוצים להיות אך ורק עם הקב"ה ומבינים שזו
התחלה של הגאולה השלמה ,הם יבינו גם שאין
עוד מלבדו אפילו שהמצב כ"כ קשה .מי שעם
הקב"ה – לא ייהרג ולא ימות מרעב ולא מפצצות
וכו' .הקב"ה ישמור עליו ויגלה את מלך המשיח
שהוא כבר פה .ואלה שבאמת עם ה' יבינו
שהשליח של ה' הוא באמת משיח .ורוב העולם
יחרב – שליש לגמרי ,שליש יהיה פגוע קשה
ושליש שבו נמצאת א"י )ולא מדינת ישראל(
ישרוד בלי פגע רציני.
עם ישראל – הבחירה היא שלכם .כל הכאילו
יהודים יעלמו יחד עם הגויים הרשעים .הגויים
שמאמינים בהקב"ה – ינצלו.
עם ישראל – הפחד שאנו צריכים להרגיש זה
לא מהמלחמות ולא מהקורונה ולא מלגווע
ברעב ,הפחד האמיתי זה אם ח"ו היהודי
מתרחק מבורא עולם ,מתרחק מהאמת של
התורה שקיבלנו בהר סיני ,כי אם יהודי מתרחק
הוא מאבד את הנצח ,ח"ו.
ואז בנימין שר :כל העולם כולו גשם צר מאוד,
גשר צר מאוד ,גשר צר מאוד .כל העולם כולו
גשם צר מאוד ,גשר צר מאוד ,גשר צר מאוד.
והעיקר והעיקר לא לפחד לא לפחד כלל
והעיקר והעיקר לא לפחד לא לפחד כלל.
שכחנו שיש לנו אבא שהוא הכל יכול
בן גולדן ,ט"ז אייר ה'תשפ"א 28/04/2021
ביום חמישי ,בלילה ליל שישי זה יהיה ל"ג
בעומר .כמה אני מתגעגע להיות בהדלקת
המדורה שלנו אצל רבי שמעון ורבי אלעזר .אני
לא יכול להאמין שהרשעים כבר שנה שניה
מונעים מיהודים להגיע לשם .ועוד יותר גרוע
שזה מסודר כך שאם לא יפעלו לפי הוראות
שלהם יהיו תקועים שעות על גבי שעות בתוך
האוטובוסים וזו רשעות.
אני רוצה להזכיר לכולם מה שדיברנו ,מה
שאמרנו לפני לא הרבה זמן .שכל העניין של

הקורונה וכל הסיבה שזה התחיל במדינת ישראל
זה בגלל הרצון של הרשעים ,שהם המשך של
הנאצים .שכבר השתלטו דרך הקורונה על
אירופה ,אנגליה ,ארה"ב ,מקסיקו ,על רוב דרום
אמריקה ,דרום אפריקה ,סין ,אוסטרליה ועוד.
הנאצים יודעים שאי אפשר להשתלט על העולם
בלי להתפטר מהיהודים.
הרבה עמים ניסו להרוס ולהשתלט על א"י
במשך ההיסטוריה ,ה' נתן לנו את הבית המקדש
הראשון שהיה מאוד שמיימי ,מאוד קדוש ורוחני
ועמד  400שנה ונחרב בגלל שעמ"י ירד באמונה
ובטחון שלהם בה' .ואחרי תקופת מה שוב עמ"י
השתלט על א"י ונבנה בית המקדש השני שהיה
פחות בקדושה ,אבל גם עמד מעל  400שנה.
ומאז שגם הוא נחרב ועמ"י נע ונד מארץ לארץ.
מתיישב בכל מיני ארצות ושוב באיזה שלב בד"כ
היה צריך לברוח .כי בגלל איזו סיבה שמיימית
בארצות רבות אוכלוסייתם הייתה נהפכת לשונאי
ישראל .והמצב הזה קיים מאז אברהם אבינו
שנחשב ליהודי הראשון ועד היום.
עמ"י – תבינו שכל מה שקורה בכדו"ה ,כל
מלחמה ,כל מצב קשה שקורה – תמיד עמ"י
מעורב בזה .לא תמיד רואים את הקשר ,אבל זה
שייך לכך שעמ"י מתחיל שוב לרוץ אחרי עגל
הזהב והגשמיות .הוא שוכח שהוא יהודי שיש לו
תורה ומצוות והוא חייב לחיות חיים לפי התורה.
וברגע שהוא שוכח את זה ח"ו ,הוא מתחיל
להתדרדר רוחנית עד שמאבד את הקשר שלו
עם הקב"ה ,שלא נדע .בדרך כלל ברגע זה
מתחילות הבעיות ,השנאה של הגויים כלפינו.
היום בעולמנו יש קבוצת רשעים ,קבוצה
ענקית ,קבוצה שהשתלטה על רוב המדינות
בעולם כולל ארה"ב ,רוסיה ,סין וארץ ישראל.
באחד המסרים הסברנו ,שקבוצה זו קיימת כמה
מאות שנים .והמקור הוא הכנסיה הקתולית
ברומא ובן גוריון היה חלק מזה .ורוב המנהיגים
הציונים החילונים היו חלק מזה.
בממשלתו של בן גוריון ,כמו שהסברנו פעם,
כשהרוצח אייכמן ימח שמו וזכרו ,היה מוכן לקבל
דולר על כל יהודי הונגרי לפני סוף מ"ע 2ולשחרר
אותם ממחנות ההשמדה .המנהיגים בארץ
סירבו לתת את הכסף .אותה ממשלת מפ"י שבן
גוריון שלט עליהם ,סירבו להוציא מהבנק כסף,
אפילו שהיה להם בבנק הרבה יותר מזה .הם לא
רצו בארץ יהודים שומרי מצוות ,אפילו שהם גם
רומניה
מהונגריה,
כמותם
אשכנזים
וצ'כוסלובקיה .בן גוריון וחבריו סירבו – ונתנו
לגברים ,נשים וילדים למות בתאי הגזים .אז
תבינו שמ"י נולדה וקמה על דם יהודי שנשפך
ושנאה כלפי יהודים מאמינים ושנאה וחוסר
אמונה בקב"ה ,שלא נדע.
אתם חייבים לדעת שאפילו שעברו שנים מאז
ועדיין החילונים ששולטים פה .עדיין הם עם
שנאה עמוקה ליהודים החרדים .אפילו עד היום
שנתניהו הוא ראש ממשלה ושומרי המצוות
מקבלים קצת יותר כבוד ,בכל אופן הממשלה
ורוב הח"כים נגד החרדים .אבל זו לא הבעיה
הכי גדולה שלנו .הבעיה הכי גדולה שלנו היא
שרוב החרדים מבולבלים.
שנים על גבי שנים בא"י הכלכלה משגשגת.
ואחרי מלחמת ששת הימים הרבה יהודים באו
לגור בא"י ,הם הביאו איתם כסף והתיישבו ובנו
ישובים חדשים ומ"י עלתה בעיני הרבה מאוד
יהודים וגם גויים בחו"ל .ולא שמנו לב שהרשעים
שהשתלטו על רוב הממשלות שבעולם –
התחילו שוב את האנטישמיות .וזה בגלל שאותם
אנשים שרצו להרוג אותנו אומנם בדור הקודם.
אבל אותו סוג אנשים התחילו שוב להשתלט על
כל העולם .הם יודעים שאם הם רוצים באמת
להשתלט על כל העולם ,הם צריכים קודם כל
להתפטר מהיהודים וזו מטרתם היום .כמו
שאמרתי – הם שולטים כמעט בכל מדינה.
ושיהיה ברור  -הם המציאו את הקורונה .ודרך
הקורונה הם רוצים להשתלט על מ"י ובטוחים
שברגע שהם משתלטים על מ"י הכל יסתדר
להם ,בעיקר הם רוצים להתפטר מהחרדים.
כל שנה קבוצות של אנשים מהארץ נוסעים
לגרמניה ,לפולין וכו' והם הולכים למחנות הריכוז
להגיד קדיש ,לשמוע סיפורים על גיבורים של
אותו הזמן ובוכים ובוכים על כל הנשמות
שהסתלקו מהעולם בצורה קשה ביותר.
והדור הבא של הרשעים כבר השתלטו שוב
על העולם .ויש גם היום מחנות ריכוז שהם בנו.
אלה הם גם מחנות השמדה וזה בהרבה מאוד
מדינות ,ברוב המדינות .הכי מפורסמים ביניהם
אלה הם מחנות פימה )(FEMA CAMPS
שבתוך ארה"ב ,באירופה ,באנגליה ,בדרום
אמריקה ,באוסטרליה ,ברוסיה ,בסין .ומוצאים
אותם בכל העולם ,ברוב העולם .ו"פלא פלאים"

פחד פחדים ,הם גם קיימים במ"י .אבל לא
צריכים להיות מופתעים ,כי במ"י משנת 1948
עד היום בד"כ שולטים ממשיכי הנאצים ,יהודים
וגם לא יהודים.
מ"י מלאה תושבים שהם כאילו יהודים ,אבל
הם לא יהודים .ויש יהודים שהם נולדו יהודים,
אבל הם קשורים לקתולים שכבר לפני מאות
שנים הקימו ארגונים שמטרתם העיקרית היא
לחסל את כל היהודים ואז להשתלט על מ"י.
כמעט כל ראש ממשלה היה מעורב בזה בכל
העולם וגם במ"י .והרבה פוליטיקאים גם בארץ
גם היו מעורבים בזה עד היום .והמטרה של
הרשעים זה להשתלט על העולם והם פחות או
יותר כבר עשו את זה .אבל זה הכל בגלל עמ"י.
הקנאה והשנאה שיש לרוב הגויים בעולם הזה
ליהודים מתבטאת באלימות .והם מוכנים למות
כדי להרוג את היהודים .והם רוצים להשתלט על
מ"י מבפנים ובינתיים הם מצליחים.
בגלל שהחרדים שהיו פעם מאוד חזקים
באהבה ואמונה ובטחון בהקב"ה – זה הפריע
להם .כי זה מה ששמר על היהודים ומנע
מהגויים לפגוע ביהודים .אבל בדורות האחרונים
היהודים ירדו בכל העולם והגשמיות תפסה
אותם .וכל התאוות של הגויים גם תפסו אותם,
כי זה היה חלק עיקרי בכל החיים של הגויים בכל
העולם .ואחרי מלחמת ששת הימים זה גם
התחיל לשלוט במ"י .היום המצב הוא עצוב
מאוד ,רוב החרדים מבולבלים .הם מאמינים
במה ששומעים בחדשות והם לא מבינים ולא
יודעים שהרוב זה שקר ולא אמת .האמת היא
לגמרי אחרת .ולכן משיח עובד מאוד קשה לעצור
את השואה הבאה שהרשעים מתכננים וכבר
למעשה התחילו .חשוב להם מאוד להרוג
ולהתפטר קודם כל מהיהודים בא"י ,כי זו הייתה
התוכנית מהתחלת המדינה .ויחד עם הרבה
ארצות הרשעים המציאו את הקורונה שדרך
הקורונה רוצים לשכנע דווקא את החרדים לקבל
את החיסונים שכבר נפטרו מהם הרבה הי"ד.
הציונים והאו"ם הקימו את מ"י כדי לפתור
סופית את בעיית היהודים המאמינים .היהודים
האמיתיים אשר קשורים חזק להקב"ה כי ידעו
שצריך למחוק את היהודים מהעולם הזה ,כדי
שהם יוכלו לשלוט .ולכן הם רצו בגלל זה
להשתלט על כל העולם ובעיקר על א"י ,כי ידעו
שמשיח יגיע לשם .ואם הוא מגיע לשם ,לא"י הם
לא יוכלו לפגוע בו וגם לא בעם ישראל שהם
המאמינים האמיתיים בריבונו של עולם.
אחת הבעיות הקשות היא שאנחנו עם ישראל,
אנחנו לא מוכנים למה שעומד להיות .ואנחנו לא
מוכנים ,כי אנחנו שכחנו שהקב"ה הוא הכל יכול
ולא ממשלת ישראל ולא הצבא ולא הרופאים –
רק הקב"ה שולט בכל העולם .אנחנו עם ישראל
– חייבים לעשות תשובה ,חייבים להסתכל
במראה ולהחליף את הבגדים שלנו שהם לא
צנועים .את הפאה שזה הכיסוי ראש שלא
מתאים לבת ישראל .וגם הבנים לבושים ה'
ישמור עם מכנסיים שנראים כמו גרביונים.
ז'קטים כל כך קטנים שאי אפשר לכפתר אותם.
את הדבר הכי פשוט  -הצניעות – שוכחים גם
גברים וגם נשים .גם את זה שאסור לאכול
ברחוב שכחו את זה ,האוכל בחוץ משול לכלב
ופסול לעדות.
שכחנו שיש לנו אבא שהוא הכל יכול ובלי
אבא אין כלום ,אין חיים ,אין עתיד .מי ששומע
לרשעים ולא להקב"ה ולא משנה מי זה או
איזה מעמד יש לו – אוי לו...
אני משתדל מאוד לכתוב את האמת כדי
שיהודים יתעוררו ,כי עמ"י מאוד בסכנה והדרך
היחידה לעבור את זה בשלום – זה להיות עם ה'
ותורתו ,דבקים בה' ותורתו ולא מעניין שום דבר
אחר ,שום שקר .ושלא נשכח אף פעם –
אין עוד מלבדו
אין עוד מלבדו
אין עוד מלבדו...
אנחנו עם ישראל – הכלה של הקב"ה
בן גולדן ,יח' אייר תשפ"א 29/4/2021
אני פחדתי ,שה' יתן לנו טרגדיה פה בא"י כדי
לנסות להעיר אותנו שנבין שאנחנו לא בסדר,
שאנחנו התרחקנו מהאמת .אנחנו עדיין לא
רוצים להבין שאנחנו יותר ויותר נמשכים אחרי
סגנון חיים של חילונים אפילו שאנחנו נחשבים
לחרדים .אני מאוד שבור ממה שקרה אצל רבי
שמעון בר יוחאי .קשה לי להאמין שעד כדי כך ד'
נותן לנו אזהרה אצל רבי שמעון ובנו רבי אלעזר.
רבי שמעון היה צדיק יסוד עולם וכשאנחנו
היהודים המאמינים באים לקברו זה אך ורק כדי
לעשות תשובה ולבקש דברים כמו רפואה
שלמה.

באים לעשות "חלאקה" לבנים המתוקים
הקטנים שהם הגיעו לגיל  3ומסתפרים ומקבלים
פאות ארוכות וגם ציצית .אני לא יודע ,אבל אני
מקווה ,שאין בין הקורבנות ילדים קטנים וגם
ילדים גדולים יותר.
אבל דבר אחד ברור – ה' מזהיר אותנו –
שאנחנו לא בסדר .היהדות שלנו לא בסדר,
אנחנו לא מדייקים ,אנחנו הולכים אחרי העגל
הזהב .כסף זה מאוד חשוב ,חשוב מדי גם אצל
החילונים ,אבל עכשיו גם אצל חרדים .כל
החנויות שמוכרות בגדים לא צנועים גם לגברים
וגם לנשים ,מוכרים גם כביכול ליהודים חרדים.
אופנת פריז כבר נכנסה לעולם החרדי וזה גורם
לטרגדיות קשות.
עמ"י ,אנחנו מתעסקים יום יום עם שטויות
ושוכחים שיש לנו את הקב"ה ,הוא לא יסלח למי
שעוזב אותו והולך לדתות אחרות כמו הנוצרים.
אני בֹוכֵה מאוד ,כי הקב"ה בוכה וזה גורם לו
הרבה צער ,הרבה צער.
אני לא יודע כבר מה להגיד .עמ"י תזכרו שה'
בחר בנו להיות ילד השעשועים שלו ,הילד שהכי
קרוב אליו .ובסוף הגענו למצב שהמציאות
אחרת .ועמ"י שוב תופס את הזנב של השטן
שקוראים לו עגל הזהב ורץ יחד איתו לתהום.
תקשיבו עמ"י ,הדרך היחידה להציל את
עצמכם – זה לחזור לתורה שה' נתן על הר סיני.
כשהוא הרים את ההר מעל הראש של כל
היהודים ,אבל לא מעל ראשם של הע"ר .הם
עמדו רחוק ,הקב"ה רצה לדעת מי עם הקב"ה.
ולמעשה כל היהודים אמרו "נעשה ונשמע" והם
היו עם הקב"ה.
עם ישראל – אנחנו מתקרבים בצעדים ענקיים
לגאולה השלמה – אסור לפספס את זה עכשיו!
צריכים להבין שהקב"ה לא רוצה להכאיב לנו.
הוא אוהב אותנו כ"כ והוא סידר את העולם
בצורה כזאת שאנחנו יכולים ללמוד מהתורה
ומספרי לימוד אחרים ,מכל הספרים שיש עבורנו
היהודים עלינו להרגיש שהם שייכים לריבונו של
עולם ולקחת מזה דרך בעבודת ה' אבל לצערי
הרב יש מלא ע"ר שהם נכנסו לעולם של השומרי
מצוות ויש מבוכה ובלבול .ויש חילונים שנולדו
למשפחות של יהודים שומרי תורה ומצוות,
אפילו בנים של רבנים שירדו מהדרך של התורה.
ובדורנו היהודים חלשים גם בגוף ובעיקר
ברוחניות שזה הקשר עם הקב"ה.
האסון שהיה במירון בליל לג' בעומר תשפ"א –
ה' עשה את זה ולא המשטרה ולא הראש
ממשלה וכו' .הקב"ה בעצמו עשה את זה וזה
הדבר הכי כואב ,כי אנחנו עם ישראל – הכלה
של הקב"ה – עושה מה שהיא רוצה וזה נגד
התורה ,נגד החתן  -נגד הקב"ה ,שלא נדע.
אני מבקש מכל עמ"י לחפור פנימה בתוך
הנשמות שלכם ,להתחיל ללמוד גמרא ותורה
בצורה רצינית ,להפסיק עם הגשמיות המיותרת,
שנהפכה לחלק מכוער בחיי המשפחות החרדיות
וזה גרם שגם במשפחות חרדיות אנחנו מוצאים
עברות שרק גוים מעיזים לעשות.
עמ"י לא לפחד ,תהיו עם הקב"ה ולא עם
השטן .השטן ימח שמו וזכרו אשר מנסה
להילחם בדור הזה כ"כ חזק נגד עמ"י ,אבל לא
לדאוג ,הוא לא ינצח .תתקרבו להקב"ה ותפסיקו
עם כל הצעצועים האלקטרוניים שלכם המסוכנים
לנשמה היהודית .תפסיקו לקנות בגדים של
אופנה של גויים גם של הגברים וגם של הנשים
– כי הם לא צנועים לא לגברים ולא לנשים.
ועמ"י ,אני רק יכול להגיד לכם עוד דבר ,אנחנו
כמעט בגאולה השלמה .מי שלא  100%עם ה',
היהודים שלא  100%עם ה' – לא ישרדו .אני לא
יודע כמה פעמים אני צריך להסביר לכם את זה.
כמה אסונות שלא נדע אנחנו צריכים לעבור כדי
להבין שכל פעם שיש אסון כמו במירון זה מסר.
והמסר הוא שאם לא נהיה עם ה' ב 100% -ה'
לא יהיה איתנו ,ח"ו .עמ"י ,מאחר שהעולם כולו
הולך לשואה אחרי שואה ,כדאי שנהיה כולנו עם
הקב"ה ולא עם השטן ימח שמו וזכרו.
עם ישראל תפתחו את העיניים
בן גולדן ,י"ח אייר ה'תשפ"א 30/4/2021
בזמן בית המקדש השני לקראת הסוף של בית
המקדש וחורבנו והיציאה של יהודים רבים
לגלות .בזמן שהרומאים שלטו בא"י – היה אסון
שתועד מהזמנים ההם .אסון שהיה הכי גדול
מסוגו שהיה אי פעם שבו כ 10,000-יהודים
נהרגו בתוך בית המקדש ,ממנוסה מהירה מתוך
בהלה שגרמה למפולת בה נמחצו בני אדם.
בספרי ההיסטוריה זה רשום כמקרה מהכי
גדולים וקטלניים בהיסטוריה של האנושות.
עם ישראל ,עם ישראל ,עם ישראל תפתחו
את העיניים .תבכו עם דמעות רבות ,עם לב

שבור ,כי אנחנו חטאנו .אנחנו ,עם ישראל חטאנו
ואנחנו עדיין חוטאים .אנחנו כמו שקוראים לנו
האוטיסטים ,הפגועי מוח כותבים אזהרות לעם
ישראל קרוב ל 30 -שנה ועמ"י לא רוצה לשמוע.
האסון שהיה בלג' בעומר השנה מראה לנו ברור
שזה מסר מהשמיים והמסר הוא שאנחנו עמ"י
אשמים לגמרי!
עם ישראל – העולם נברא בשבילנו ,אנחנו
קיבלנו על עצמינו את התורה .ואמרנו ברור
להקב"ה שאנחנו רוצים את התורה שלו ולחיות
לפי התורה תמיד ,בלי שאלות ועם כל הלב ,אבל
נכשלנו .ועכשיו אנחנו בדור הכי נמוך שהיה אי
פעם .והיהודים לרוב מבולבלים ,כולל הרבה
מהמנהיגים של היהודים .והעם קרוע .אלה
שהולכים בעיקר אחרי הגשמיות ושכחו לגמרי
את הקב"ה ,שכחו שיש בורא לעולם .וביחד
איתם יש את הכביכול דתיים חרדים שעושים
מצוות ,אבל הלב שלהם נמשך אל העולם הזה
עם כל הטינופת האנושית שיש בו .יש מעט
יהודים שנשארו נאמנים לגמרי להקב"ה ,מעטים
שלא מושפעים בכלל מעגל הזהב שהכשיל את
חלק מעם ישראל כבר במדבר.
על האסון שקרה עכשיו במירון אנשים שהיו
שם אומרים ששוטרים ושוטרות אשמים בזה
ושאולי זה היה בכוונה .ידוע שהמשטרה פועלת
נגד החרדים בצורה אכזרית ביותר ,כבר מאז
הקמת המדינה ולפני .אבל אפילו אם הם באמת
שמו שם בכוונה שוטרות איפה שהגברים היו
צריכים להיות או לצאת וכדי שהגברים לא יגעו
ויכשלו בהם וזה גרם לאסון הזה .גם אם זה נכון
או לא נכון ,זה לא משנה כי באמת הם לא
אשמים .אנחנו עם ישראל ,אשמים בזה .כי
שכחנו שאנחנו העם הנבחר ע"י הקב"ה.
אנחנו העם שצריך להתפלל כל יום ,לשמור
טהרת המשפחה ,לגדל את ילדינו לתורה מצוות
ומעשים טובים .לשמור שבת כהלכתה ,לא לדבר
לשון הרע ,להיות תמיד בצניעות ולאהוב כל
יהודי לא משנה מה ולהיות לגמרי עם הקב"ה.
ואם יש לנו צרות צריך לפנות ישר לקב"ה .ואלה
שמאמינים באמת שהקב"ה כל יכול הם יודעים
שאין דרך אחרת בעולם אלא רק דרך ה' .וכל
מציאות העולם שקיימת היום ,כל הבריאה ,אין
בעולם שום דבר חוץ מלהיות נאמנים להקב"ה
לגמרי .ולהיות מוכנים לקבל שוב את התורה,
תורת משה כל יום מחדש .ויהודי שלא עושה את
זה וזה לא מעניין אותו בכלל – לא ישרוד בעתיד
הקרוב .כי הקב"ה מביא את העולם כמו
שאנחנו מכירים אותו לסוף ,ובעתיד הלא רחוק
תהיה מציאות לגמרי אחרת.

אם עמ"י לא ישתנה ,ולא יזרוק את עגל הזהב,
אז יהיו מעט מאוד יהודים שישרדו .כל אלה
שמאמינים בתרופות ובחיסונים של הרשעים
ומוכנים בשביל זה לסגור ישיבות ,לסגור בתי
כנסת וכו' .פשוט הם צריכים לדפוק על הלב
שלהם ועם דמעות לבקש מהקב"ה סליחה
ולהתחיל דף חדש בחייהם וזה לא דבר קל
לעשות .זה יהיה מאוד קשה עבור החוזרים
בתשובה .כי בעל תשובה צריך לתת את כל
החיים שלו כיהודי שחוזר בתשובה ,לתת הכל
להקב"ה ולתורתו .וזה יהיה קשה גם לא למעט
כביכול חרדים .בעתיד הקרוב העולם יחרב1/3 ,
לגמרי 1/3 ,פגוע קשה 1/3 ,לא פגוע ובו א"י.
עם ישראל – יש שאומרים שהשוטרים
והשוטרות שעובדים בשביל המדינה הארורה
הזאת הם כביכול אשמים במה שקרה .אבל זה
לא נכון כי גם הם קורבנות .כי האמת היא
שהקב"ה עשה את זה ,ולמה? כי עמ"י לא
שומע .הם רצים לעשות חיסונים כדי לטוס לחו"ל
ולאכול במסעדות ולקנות בגדים לא צנועים

ובכלל להמשיך את החיים כמו שהיו פעם והעגל
הזהב שזה הכסף והגשמיות שולט.
מה שקרה במירון היה כדי להעיר אותנו .כי
הקב"ה הזהיר אותנו אלפי שנים ואמר לנו גם
דרך התורה גם דרך נביאים ודרך צדיקים ובכל
מיני דרכים שאם אנחנו לא נהיה נאמנים לו אז
בסופו של דבר ,יהיה סוף לעולם כמו שאנחנו
מכירים אותו.
היהודים האלה שלגמרי עם הקב"ה ותורתו
ישרדו .ואנחנו רואים ברור כבר שהסוף קרוב,
אפילו מאוד .יתכן שזה יקח חודשים ,אולי שנה,
אולי שנה וחצי ,אבל תהיה התדרדרות קשה
ומפחידה .גם במלחמות וגם בעניין הקורונה
שעוד לא גמרנו איתה .גם אסונות טבע ענקיים
עם תוצאות מפחידות מאד שישנו את פני כדו"ה.
עם ישראל – תתאוששו ,תתעוררו ותבינו
שרוב העולם הזה הוא אחיזת עיניים ,הדבר
היחיד שהוא אמיתי – זה הקב"ה ותורתו.
הגיע הזמן שכל יהודי ויהודייה סוף סוף ייקחו
את הדיבורים שלנו ברצינות .ולא משנה אם
אתם נחשבים חרדים או חילונים או באמצע,
כולם צריכים לעשות תשובה מלאה ומיד! אין
זמן! אין זמן יותר! האסונות יבואו אחד אחרי
שני.
כבר עברנו בשנים האחרונות אסונות .מה שקרה
עכשיו זו הייתה אזהרה ,אבל עוד מעט יהיו
אסונות גדולים ,יותר מפחידים ויותר קטלניים.
אנשים אומרים לי שצריכים לאהוב יהודי לא
משנה מה ,או מי הוא .נכון ,אפשר לאהוב אותו
אבל כל זמן שהוא לא פוגע ביהודי אחר .יש
פגיעה פיזית ויש פגיעה רוחנית ,הפגיעה
הרוחנית היא יותר גרועה ,למשל אישה הלבושה
בפריצות ומטיילת ברחוב מכשילה את הרבים.
קול לֹא לָ ְק ָחה מ ּו ָסר ּ ַבד' לֹא
"לֹא ׁ ָש ְמ ָעה ְּב ֹ
יה לֹא ָק ֵר ָבה) ":צפניה ג–ב(
ָב ָט ָחה ֶאל אֱ ל ֶֹק ָ
כמה קורבנות עוד נצטרך לקבור
בן גולדן ,כ' אייר תשפ"א 2/5/21
)המסר נמסר בבכי ממש(
אוי ,אוי ,אוי.
הקב"ה ,מתי הגלות המרה הזו תיפסק?!
במקום לעלות אנחנו ,עם ישראל רק יורדים!
כמה קורבנות עוד נצטרך לקבור עד שמשיח
יתגלה?!
אבא שבשמים – תרחם על הילדים שלך ,כי
אנחנו חטאנו! כל יהודי אמיתי רוצה באמת
להיות רק עם אבינו שבשמים ,אפילו אם הוא
רחוק בבוקר – בערב הוא יכול להיות בעל
תשובה אמיתי!
הקב"ה ,רוב העם פשוט לא מבין ,הם נמשכים
לשקר ,כי הדור הזה ,אפילו שנראים החרדים
ביותר חיצונית ,אין להם את הכח או את ההבנה
להבין ש"אין עוד מלבדו" .ושכל המשיכה לשקר
ולטומאה של הגויים ,זה בגלל שהם לא מבינים
ולא רוצים להבין .אבל הקב"ה תרחם עלינו!
תרחם עלינו! אנחנו נחזור!
אני יודע שעם ישראל יחזור אליך ,עם ישראל
יחזור בתשובה .כי בכל אופן מהותנו ,ליבנו
ונשמתנו שייכים אך ורק להקב"ה ולתורתו!
ה' ,תעזור לנו להתעורר ולהתאושש לעשות מהר
תשובה בעתיד הקרוב!
הקב"ה אתה יודע כמה שאנחנו חלשים ,כמה
שהעולם מושך חזק לכיוון העברות ,שלא
מתאימות לעם קדוש!
הקב"ה ,אתה יודע שבתוך ליבנו ,בתוך נשמתנו,
אנחנו איתך – לא משנה מה!
רק תרחם עלינו!
תרים אותנו כאילו אנחנו תינוקות שהתלכלכנו.
ותרחץ אותנו ,כי אנחנו מלוכלכים מהבוץ,
מהלכלוך של העברות שלנו!
אבל היהודים האמיתיים לא מושפעים פנימית
מהלכלוך ,זה רק חיצוני ואפשר להציל אותנו!
אבא שבשמים ,רק תשפוך עלינו את המים של
באר מרים ונחזור ונהיה כמו שאבינו שבשמים
רוצה שנהיה .טהורים ,אוהבים אחד את השני,
עושים כל מה שתורת משה מצווה אותנו!
אבא שבשמים תרחם על הילדים שלך ,שלא
נצטרך עוד אסונות כמו זה שהיה עכשיו במירון!
תרחם עלינו – שכל הקורבנות האלה יהיו בגן
עדן .ותרים את אלה שעוד בעולם הזה ותכוון
אותנו אך ורק להיות נאמנים לאבא שלנו
שבשמיים וגם בארץ! .אבא שברא אותנו שנמצא
בכל מקום!! ותרים אותנו שנוכל להמשיך לשמור
מצוות ,להמשיך לחיות את האמת ולהגיע לנצח
נצחים! כל נשמה יהודית יש לה תשוקה רוחנית
להיות אחד עם הקב"ה!
אבינו שבשמים – תעלה אותנו אל דרגה כזאת!
שנהיה אחד ותעזור לנו כי אנחנו חלשים! אחרי
כל השנים בגלות נחלשנו!

אבא שבשמים אתה יכול להרים אותנו ,לחבק
אותנו ולעזור לנו להיות עבדים להקב"ה
ולתורתו ,שזה החיים האמיתיים שמביאים את
השמחה האמיתית!
בבקשה הקב"ה – תציל את העם שלך!
אנחנו רוצים להיות אך ורק איתך! אין בזה ספק!
אין בזה שום ספק!
)פה בנימין נעצר ,פורץ שוב בבכי מר וממשיך(
עם ישראל תדעו יהיה זמן מאוד קשה עכשיו.
מי שעם הקב"ה באמת – יעבור את זה הרבה
יותר בקלות .זה הדור הכי נמוך רוחנית וה' ירים
אותנו .הוא ירים אותנו גבוה ,יותר גבוה רוחנית
מכל הדורות הקודמים .אבל אנחנו צריכים ִלרְצות
לחיות בגובה כזה של רוחניות .אני יודע כמה
שזה קשה להתפטר מכל העברות שאספנו,
ולרצות את הרוחניות במקום את הגשמיות
הכבדה שמושכת אותנו למטה.
אני גם יודע ,שהמילים שכתבתי עכשיו לא
ימשכו את רוב היהודים .אבל יהיה אחוז מסוים
של היהודים האמיתיים שזה ישפיע חיובי
עליהם .אני יודע שיהיו יהודים שיעשו צעדים
ברורים לעשות תשובה .לא משנה אם זה יהודי
שלא שומר מצוות בינתיים ,או יהודי עם
שטריימל ,פאות וזקן – שניהם יכולים להיות
במצב שהם שווה בשווה בתשובה שלהם.
תדעו שעומדים להיות בעתיד הלא רחוק
אסונות ענקיים ,מלחמות קשות ביותר ,אסונות
טבע ,שקשה להאמין שיכולים להיות בעולם
שלנו .אוקיינוסים יעלו עוד ועוד וחלק גדול של
העולם יהיה מתחת למים ,אבל לא א"י .וא"י
תתחיל להקיא את הרשעים .ה' ינקה את א"י
מכל הלכלוך האנושי או הלא אנושי.
עם ישראל תתכוננו! גם השביט בדרך אלינו
ונעבור גם ימי חושך .עם ישראל – אם לא
תתחילו מהרגע הזה לשנות את הדרך ולהבין
שהדרך שהייתם בה היא לא הדרך הנכונה
ושפספסתם את הדרך האמיתית! אז מה יהיה
הסוף שלכם?
יהודים תחפשו את הדרך האמיתית באמת,
דרך התורה וה' ידאג לנו שנגיע לאמת ולנצח!

ברור שהעולם מתמוטט

בן גולדן ,כ"ב אייר ה'תשפ''א 4/5/2021
אני כל כך שמח לראות אתכם שוב ,אני מעדיף
לעבוד כשאתם פה ,לכתוב לקהל הרבה יותר
גדול וזה מעלה את המסר .מה אתם רוצים
לדעת? אענה לשאלות שלכם ואגיד לכם קודם
מה שיש לי להגיד.
טוב נתחיל במצב של היום .אנו יודעים ברור
שהעולם מתמוטט .רוב האנשים לא יודעים את
זה .הרוב רוצים לחזור לעולם שהיה .אני לא
מבין אותם בכלל ,כי מאוד ברור ,שאין לאן לחזור
וזה נראה מתאים לאנשים שאין להם תורה ,גם
שאין לאן להגיע .אומנם יש כאלה שמאמינים
לכל השקרים של הטיפשים והרשעים ,שהעולם
עכשיו עם כל הטכנולוגיה ממש יהיה כמו איזה
"גן עדן" של שוטים.
אבל אנחנו כולנו שיושבים פה יהודים
אמיתיים ,ואתם רוצים לדעת את האמת .האמת
היא שאנחנו על סף בלגן בכל העולם ,שאולי אם
רציתי לתת לכם איזה מושג זה אולי כמו התוהו
ובוהו שהיה לפני שכל העולם נברא .והמצב
בעתיד הוא ,שלא רק שלא יהיה כסף ששווה
משהו ,אלא גם לא יהיה מה לקנות ,במיוחד
אוכל .יהיה מזג אויר לגמרי לא צפוי ,משונה
ביותר ,קשה ביותר עם הרי געש שמתפרצים
בכל העולם ,שכבר יש .ושריפות ענקיות ,שכבר
התחילו בכל מיני מקומות בעולם .יהיו בולענים,
אבל לא כמו עכשיו ,אפילו עכשיו יש בולענים
ענקיים ,אבל בעתיד הם יהיו באמת ענקיים,
משהו שקשה לתאר ,זה יבלע אזורים שלמים.
חוץ מזה תהיה מלחמה ,מלחמה אכזרית ביותר,
כי המלחמה תהיה עם נשק שיכול לחסל ערים
בגודל של ניו-יורק ,לונדון ,פריז וערים אחרות.
וזה עוד לפני שהשביט יופיע.
השביט יבוא ישיר מהקב"ה והוא יביא איתו
את הברד ,שזה המטאורים ואסטרואידים ,שכבר
נופלים על כדו"ה .וכשהמטאורים יתחילו ליפול
בגדול ,לא כמו עכשיו ,אלא בגדול מאוד ,אז נדע
שאחרי זה תהיה מכת חושך.
לא אספר יותר מזה עכשיו ,זה מספיק מפחיד.
אבל לא לפחד ,מי שעם ה' – ה' יהיה איתו ,אבל
יהיו גם צדיקים שיסתלקו מהעולם הזה ,שה'
פשוט יקח אותם כדי שלא יסבלו.
יש כמה דברים שחשוב לי להגיד :קודם כל
הקב"ה רוצה שנוכיח לו ,שאנחנו איתו לגמרי ואין
לנו בזה שום סימן שאלה ,ואנחנו איתו לגמרי.
אפילו אם הקב"ה יביא אותנו לפחדים עצומים
ואפילו אם נסבול רעב ,כאבים ,פצעים ולא משנה

מה – אנחנו צריכים להיות חזקים ולבקש אך ורק
מהקב"ה להציל אותנו .העיקר זה לא לפחד ,לא
לפחד ולא לשכוח ש"אין עוד מלבדו" .אפילו אם
יהיה חוסר באוכל ונהיה מאוד רעבים ,לא לפחד,
הקב"ה יתן לנו ,אוכל כמו שנתן לנו במדבר סיני.
– לא תהיה חסרה לנו קלוריה אחת ,ויטמין אחד
לא יהיה חסר לנו ,הכל יהיה לנו .אולי לא יהיה
לזה טעם כמו שאנו בד"כ רוצים ,אבל אולי כן .כי
עתה הקב"ה מרחם על העם שלו.
אני לא מפחד ממה שיהיה .אני רק מפחד
מדבר אחד – מהחטא .אני מפחד שעמ"י,
לפחות הרוב הגדול ,ילך לגמרי עם השקר ,ח"ו.
וככה זה נראה עכשיו .הקב"ה יכול לשנות את כל
זה ,אבל אני באמת לא יודע אם הוא ישנה את
זה .אני חושב שכבר הפסק-דין כבר קיים ,כי
אפילו האסון ,שהיה במירון לא הפחיד מספיק
אנשים .לא פתח את ההיגיון שלהם להבין ,שכל
אלה בממשלת ישראל רשעים ,שלא מאמינים
בהקב"ה .ואפילו אלה שכביכול כן מאמינים,
לרוב מה שמעניין אותם זה כסף וכבוד ,לכן
אנחנו במצב קשה ביותר ואנחנו חייבים ממש
לשבת ולבדוק את עצמנו מבפנים ומבחוץ,
לעשות תשובה .אין הרבה זמן ,אנחנו בסוף
הזמן ,ואנחנו חייבים להיות גיבורים ולא לפחד
אף פעם .אנחנו חייבים לא לפחד .רק אלו שלא
מפחדים לא ימותו.
אני רוצה לומר לכם שוב ,ש"אין עוד מלבדו",
כי אנחנו חייבים להיות בסופו של דבר חלק של
הקב"ה ,כל יהודי הוא חלק של הקב"ה .אבל לא
לפחד ,כי "אין עוד מלבדו" .אני רוצה להגיד עוד
פעם ,שאנחנו בסוף ואין זמן .ואני רוצה לומר
שוב ושוב – לא לפחד ולא משנה מה קורה –
להיות עם האמת ומה האמת? "אין עוד מלבדו".
העולם שיהיה שלנו בעתיד יהיה כל כך טוב,
בלי כל הבעיות שיש היום ,בלי השטחיות של
היום ובלי השקר של היום .לא יהיו מחלות .כולם
ידעו ישירות מהקב"ה את כל התורה כולה ,הכל
יהיה שמיימי ,אבל עד אז – אלה שהולכים עם
הרשעים ,עם אלה שמאמינים שהם הכל יכול
ח"ו ,עם הטינופת הרוחנית שיש בכל העולם  -אז
הם אבודים .אבל אם אנחנו עם ה' ועושים
תשובה על כל פרט ופרט ממוחנו ,מליבנו ,מכל
גופינו ,מרצונותינו ,אז יש לנו בסיס שיכול לקלוט
את הדברים היותר שמימיים.
עמ"י נולד עם היכולת להגיע לרמה הגבוהה
הזאת ,עמים אחרים אין להם את היכולת ,אבל
יש להם ,לפחות לחלק מהם ,את היכולת באמת
להגיע לפחות להבנה שכזה דבר קיים ,הרבה
יותר עמוק מזה הם לא יכולים להגיע ,אבל זה
מספיק בשבילם כדי לשרוד.

אם יהודי נאמן לקב"ה
קיבל את החיסונים,
אם יעשה תשובה אמיתית
ה' יציל אותו
שאלות ותשובות

ש :מדוע ה' בחר שכל האזהרה הזאת ,האסון
הזה יהיה דווקא אצל רבי שמעון?
ת:כי אין כמו רבי שמעון .הוא היה הצדיק הענק
בעולם ,הוא לא פחד מכלום ,הוא היה לגמרי עם
הקב"ה והוא נלחם כל הזמן עבור עמ"י .ובגלל
שהוא נבחר שכל שנה מאות אלפי אנשים
מגיעים לציון שלו ,זה היה צריך להיות המקום.
כי זה מפריע מאוד לציונים ,לכן זה היה צריך
להיות בדיוק שם ,שכל העולם רואה מה קורה,
מי רשעים ומי צדיקים.
ש :מה העולם אמור להבין ממה שקרה שם?
ת :מי נפטר שם ,מי נהרג? אבות עם ילדים
קטנים שהם רצו להגיע לחלקה ,להביא את
התינוקות שלהם ,וילדים בני שלוש לגזור את
השיער ,לעשות פאות שעושה אותם ממש
יהודים ,לשים כיפה על הראש ,להפוך את הילד
ליהודי אמיתי .והאבות שעשו את זה ,עשו את
זה לשם שמיים .והיו גם יותר גדולים ,אחים
שנהרגו ,וזה רק גברים .למה גברים? כי יש
בעיה מאוד גדולה בכלל בעולם של חוסר
קדושה .הקדושה בירידה עצומה ופה יש
טהורים .הרוב הגדול שנבחרו להיהרג היו
צדיקים ממש בוודאי הילדים הקטנים .ומי היו
אלה שדחפו אותם וגרמו לזה? המשטרה ,שהם
הסמל של הרשעים ,ממש רשעים .ובכלל עכשיו
תהיה להם אפשרות להגיד :נו..בשנה הבאה
יהיה אסור לעשות את זה..ניתן רק לכמה
עשרות יהודים להיכנס וזהו ,זה מספיק .וזה
השלב הבא.

ש :יש עדיין מבוכה בציבור מה ה' רוצה מהם?
אם אפשר לחדד את הדברים.
ת :ה' רוצה שיחזרו בתשובה .זה הכל שקר,
חיים של שקר ,הכל שקר .יש מספיק שכתבנו
והסברנו בפרטי פרטים .הכל שקר ולא רוצים
לדעת .ומי שלא רוצה לדעת פשוט בשלב מסוים
לא יהיה יותר .הקב"ה לא ייתן למשטרה
להמשיך לעשות מה שהיא עושה ,הקב"ה לא
ייתן לצבא הגנה לישראל להמשיך להביא יהודים
שומרי מצוות לצבא רק כדי לקלקל אותם.
הקב"ה לא יתן לכל אלה שהם בתוך הממשלה
לדעת מה זו יהדות ,כי לא מגיע להם ,כי הם
רשעים ,אפילו החרדים ששם הם רשעים ,הם
הולכים עם הרשעים ,אז הם רשעים.
איך בן אדם שהוא כל כך חשוב ,שהוא לא
בכנסת ,אמר לעשות את החיסונים? איך הוא
יכול לעשות את זה? הרי הוא בעצמו יודע שזה
לא טוב ,אז כנראה שבאיזה שלב הוא נהיה עם
הרשעים ,כי אף אחד שיודע באמת מה זה
רפואה לא יכול להגיד כזה דבר.
זה הזמן שה' מוריד אחד אחד ,את כל
הרשעים בעמ"י ונישאר מעט מאוד .ועל המעט
מאוד האלה ה' יבנה את כל העתיד ,יחד עם
אלה שיחזרו בתחיית המתים .ועוד דבר בכל
קהילה היום יש בעיות ,אפילו בקהילות הכי
חרדיות ,ואלה שעושים בעיות פשוט לא יזכו ,יש
הרבה ע"ר בינינו ,הרבה מאוד.
וכשמשיח יתגלה – כל זה יתגלה ,זה יהיה
כאילו שאיזה אור ינחת על הטובים ואלה שלא
עושים מה שצריכים – יהיה בחושך .קשה
להראות ,לתאר בדיוק מה שיהיה ,אבל רוב
העולם ישתנה לגמרי כמו שאנו אומרים וזה
כתוב בנבואות 1/3 :העולם יחרב לגמרי1/3 ,
העולם יהיה פגוע קשה 1/3 ,העולם לא יפגע
כמעט .וזה המקום בו נמצאת ארץ ישראל ,לא
מדינת ישראל .וה' ימתח את ארץ ישראל והיא
תגדל מאוד מאוד ותהיה בגודל שהיה פעם.
ש :תן לנו בבקשה תשובה יותר ברורה לעמ"י,
שתהיה כמו כפית בפה שיבין במה הוא צריך
להשתנות? יש פה כזה אסון נורא שה' תובע
מהעולם החרדי שינוי ,באופן כללי תן קצת יותר
פרטים.
ת :בוא נתחיל ,אומר לך את האמת ,בכל השנים
שאני כותב ,שזה יותר מ 20 -שנה אז אני וכל
אחרים נתנו פרטי פרטים ,אבל זה לא עזר ,רק
ליחידים זה עזר ,אבל בוא נתחיל :יש זימה בין
היהודים החרדים .יש יהודים שממש כמו גויים
מתנהגים בזה .זה קשה להאמין שיש דבר כזה,
אבל יש ,וזה גם נשים וגם גברים .ועל זה צריך
רק לבכות יומם ולילה שיש כזה דבר וזה קיים,
וזה קיים לא בקטן ,זה קיים בגדול .כל הנושא
הזה ממש מפחיד ,זה כל כך פגע בנו ,זה לא כמו
הגויים ,ברוך ה' ,אבל בנו זה פגע מאוד מאוד.
ואם זה לא מספיק יש כאלה שהם עובדים עם
המדינה ואם זה לא בארץ ,אז בחו"ל משתפים
פעולה עם הגויים נגד היהודים ,וזה גרוע מאוד
מאוד ,הם מלשינים וכו' .ומאחר שהרבה יהודים
לא בדיוק הולכים לפי החוק ,שזה גם אסור ,אז
זה עושה גם חילול ה' ...אתם רוצים עוד או שזה
מספיק לכם?
ש :בעניין הפירוד והמחלוקות בין סוגי הקהילות
היהודיות ,הרי לכאורה המסר ברור אם אתם לא
תחיו ביחד ח"ו .אז ח"ו תמותו ביחד.
ת :אני יודע שזה הכל רק שייך לכסף ,כי
הקהילות שהגיעו מכל העולם באופן טבעי יש
להם בעיה להשתלב אחד עם השני ,כי כולם עם
ִמנהגים שונים ,צבע עור אחר וכו' ,יש כאלה
שנראים פחות מלומדים ,פחות עם לבוש כמו
בארצות המערב וכו' וזה גורם לאחד להרגיש
שהוא יותר מהשני ולא להתחתן איתם וכו' .הרב
עובדיה עשה משהו ענק שהרים את כבוד
הספרדים ,בנה ישיבות וברוך ה' כבר אין בנות
ספרדיות שרוצות להתחתן רק עם אשכנזי ,כי
ברוך ה' יש עכשיו גם ספרדים שלומדים תורה.
אבל מעבר לזה יש קבוצות קבוצות של יהודים
עם רב'ס ,אדמורים ,רבנים והרבה פעמים אחד
נגד השני על כל מיני נושאים ,רוב הנושאים
שייכים לכסף ,מי יקבל את הכסף ,יש כאלה
שלא רוצים כסף מהמדינה בכלל ובונים בתי ספר
וישיבות וכו' בלי שום פרוטה מהמדינה וזה טוב,
כי יש כאלה שמקבלים הרבה כסף מהמדינה וזה
גם בתי יעקב וגם ישיבות ידועות ,ולכן הכריחו
את כל התלמידים להתחסן עם הרעל של החיסון
של קורונה כביכול .כי הם תחת לשלטון של
הממשלה שהם רשעים וזו בעיה קשה .אז כל
מה שאמרתי עכשיו זה עושה הפרדה בין יהודי
ליהודי ,אבל אין מה לעשות ,חבלי משיח ימשיכו
עד הסוף עד שכל אחד יצטרך לקבל את האמת
ואם הוא לא יקבל אז לא יזכה לנצח נצחים

עוד מעט כל העולם ירעד
בן גולדן ,כ"ד אייר תשפ"א 6/5/2021
אוי עם ישראל ,עם ישראל ,מה יש עוד להגיד?
דיברתי איתכם כל כך הרבה פעמים ואתם לא
מתבוננים ולא שומעים ולא שמים לב לדברים.
מה יהיה? מה יהיה?
עם ישראל – אתם באים לכותל המערבי,
אלפי ,אלפי יהודים כל יום ,אם המזג אויר טוב
באים לכותל המערבי מקום שהשכינה נמצאת בו
מאז הגלות האחרונה ואתם בוכים ומתפללים
ומבקשים .ואח"כ ,הרבה מאוד מכם חוזרים
הביתה וממשיכים את החיים הלא רצויים עם
דגש על השטחיות והשקר .אפילו אם אתם
שומרי מצוות כביכול.
נשים מגיעות לכותל ,לבושות לרוב בהחלט לא
צנוע ובוכות ובוכות ובוכות ,שה' יעזור להם בכל
מיני בעיות .זה דור מבולבל ,כי איך אפשר
להופיע לפני המקום הקדוש ביותר בעולם ,מקום
שבית המקדש השלישי יבנה בו ושני בתי
המקדש הראשון והשני גם עמדו באותו מקום.
איך אפשר להופיע בבגדים כל כך בזויים ולבקש
מהקב"ה לפעמים בקשות שנגד התורה? אתם
באים עם המצלמות ועם הלבוש הלא מתאים בלי
פחד בלי יראה .אבל יותר גרוע זה אלה
שנחשבים לחרדים שבאים גם כן לא תמיד
לבושים כמו שצריך ,עם בלבול גדול ,עם סימן
שאלה גדול .שגם הרבה מכם לא לבושים כמו
שצריך וגם מבקשים דברים לא לעניין.
יש וודאי יהודים אמיתיים שבאים עם בגדים
צנועים ובוכים על עמ"י .כי מרגישים עמוק
שאנחנו במצב קשה מאוד ,כל באי העולם כולל
החרדים בסכנה גדולה .ובצד של הגברים יש
לבושים כמו חסידים עם פאות ארוכות וזקנים
ויש שלבושים בג'ינסים צמודים עם בלורית עם
חולצות לא מכופתרות עד הסוף עם שרוול
מקופל .ויש ליטאים עם ז'קטים קצרים וחולצות
לבנות .יש כל מיני יהודים ,גברים שהם לא
צנועים וגם לא תלמידי חכמים ובקושי לומדים
תורה .ולרוב מה שהם רוצים – זה להתפלל על
גשמיות – וזה אסון .כי יש מהחסידים
שמתפללים רק על הגשמיות והרבה מאוד גם
מהליטאים ובכלל עמ"י גם מתפללים בעיקר על
הגשמיות.

קטעים מנאומו של ר"מ מלזיה לשעבר
בכנס בינלאומי אשר נערך לפני  6שנים

כאשר מנהיגים מדברים על סע"ח אנו מדמיינים
עולם טוב יותר אבל מדובר על ממשלה עולמית
אחת ללא עמים ,ללא מדינות וללא גבולות.
קבוצה קטנה של אנשים "האליטה" ישלטו על
העולם ,הם יכפו את רצונם בעולם ומי שלא
ייכנע ייענש .אנו רואים כיום תהליכים בכיוון ואנו
חסרי אונים .אנו רואים שלווה ,אך זו שלווה של
בית-קברות בגלל שהכוונה שלהם היא לצמצם
את האוכלוסייה מ 7-מיליארד למיליארד אחד.
ולצורך זה יהיה צורך להרוג אותם ,להרעיב
אותם למוות או למנוע מהם ללדת.

ועם כל זה הנשמה היהודית נמשכת למקום
הקודש .יהודים באים לכותל המערבי ומרגישים
בכל אופן הרגשה רוחנית חזקה לא משנה מי
הוא או היא .לא משנה כמה שהוא שטחי
במחשבה והבנה .אבל כשהם מגיעים לאבני
הכותל שכל כך הרבה שנים סופגים את הדמעות
של עמ"י – אז גם הם מתחילים לבכות ולרוב הם
אפילו לא יודעים למה הם בוכים.
תדעו עמ"י – בעוד לא הרבה זמן – כל העולם
ירעד .באמת דברים ענקיים יקרו .כל העולם כמו
שאנו מכירים אותו ישתנה לגמרי .מי שלא קושר
קשר חזק ואמיתי עם הקב"ה בתפילה
והתבודדות וכל המצוות שאפשר לעשות ,אדם
כזה במצבים שיהיו בעתיד לא יוכל להבין מה
עליו לעשות ,הוא לא ידע מה הוא צריך לעשות.
מי שלא רוצה להבין שהקב"ה שמדבר עם כל
אחד ,עם כל יהודי בנפרד ,ומזהיר אותו שהוא
חייב לחזור לריבונו של עולם ולא משנה מה.
אדם כזה לא ידע מה עליו לעשות.
עם ישראל – כמה כבר אפשר להתחנן?
אני רק מבקש – תשתדלו עם כל כוחותיכם
לזרוק את השקר שאתם חיים בו ולחזור לתורה,
לתורת משה ,עם כל הכוחות הפנימיים
והחיצוניים .כי אם לא ,אז ה' יקח את הנאמנים
לו באמת ,והוא ינסה גם לשכנע את הלא נאמנים
לו להיות כן נאמנים .אבל אם זה לא יעבוד עם
הלא נאמנים ,ולמרות הכל הם לא יבינו את
האמת .אז הם יעלמו מהמציאות והעולם ישכח
שהם היו אי פעם.
אוי עם ישראל – תתעוררו תתעוררו! משיח
כבר פה! ורק יהודים שהם קרובים לאמת שזה
הקב"ה – יכירו במשיח.
עמ"י ,לא כדאי לרוץ אחרי אלילים לא
אמיתיים ,כי תיעלמו יחד איתם .יש א-ל אחד ויש
משיח אחד .לא לשכוח את זה ו"אין עוד מלבדו"
עפ"י" נתוני ה ,CDC-ממצאים ראשונים חושפים
– שזה הקב"ה.
כי שיעור ההפלות הוא  82%כאשר בד"כ
משיח צדקנו הוא כבר פה בינינו!!! תתכוננו!!!
זה יהיה מאוד קשה מה שמחכה לנו ,אבל אם השיעור הוא .10%
)מקור(t.me/StopTheLie/1897 :
אנו עוברים את כל מה שמחכה עם אמונה
ונאמנות לה' אז נזכה להכיר ולקבל את משיח
צדקנו ונזכה גם לנצח נצחים.

מי שעם ה' – ה' יהיה איתו
בן גולדן ,כ"ח אייר תשפ"א 10/5/2021
אוי ,אמי ואבי נבהלו ,אבל אני אומר תודה ה'.
אני כבר רוצה שתהיה הגאולה השלמה ,אולי
מישהו יתעורר עכשיו ,אולי עמ"י יתחיל להבין
שהקב"ה רוצה להציל אותנו .ואל תצחקו על מה
שאני אומר לכם ,בזה שאני אומר כאילו שזה
בסדר ,שזה טוב ששולחים טילים לתוך מ"י .אבל
מה שלא מבינים רוב היהודים שהרבה יותר
מסוכן מהטילים זה שאנו עמ"י גם החילונים וגם
הדתיים וגם החרדים כל אחד ברמה שלו
שבסה"כ לא שומרים את התורה כמו שצריך.
אני הזהרתי אתכם כל הזמן ,הזהרתי אתכם,
אבל לא רוצים לשמוע .היה אסון לפני שבוע
במירון ,צדיקים נהרגו בצורה איומה ,זו טרגדיה
גדולה ,כי כל אחד מהם שמר מצוות כמו שצריך,
וה' לקח אותם ישר לגן עדן .עבר שבוע או יותר
ומה קורה? מישהו למד מזה משהו? אמרו שזה
בגלל שאנו לא מכבדים אחד את השני ,שאנו לא
עוזרים אחד לשני ,שמדברים לשון הרע אחד על
השני ,זה נכון אבל זה לא הכל.
הם שכחו את החלק הכי קשה ,שזה חלק גדול
מהבעיה שלנו וזו הרדיפה אחרי הגשמיות .זה
גורם גם ללשון הרע ,שנאת חינם ,לתחרות
גשמית בין משפחה למשפחה ,בין יהודי ליהודי,
בין יהודיה ליהודייה .אפילו בכיתות א' וב' יש
שנאה שמבוססת על הקנאה ,שאולי ילדה אחת
יש לה שמלה יותר יפה או אולי יש למשפחה
שלה יותר כסף ,ונוסעים יותר לטיולים וכו'.
אבל אנחנו לא רוצים לחשוב על זה ,לא רוצים
לשחרר את עגל הזהב ,לא רוצים להאמין
שאנחנו לא עובדים לשם שמיים ולא חיים לשם
שמיים .והחילונים אין להם בכלל אמונה וביטחון.
לא כל החילונים הם יהודים באמת ,אבל אלה
שהם יהודים באמת צריכים להתחיל לשמור
מצוות ,להיות עם הקב"ה ,כי אם לא – לא יהיה
להם עתיד.
המצב היום זה לא משחק ילדים ומה שקורה
היום זו רק התחלה של מלחמה עולמית,
שתגרום בעיקר בחו"ל להרבה סבל ,הרבה
מוות .יהיה בעתיד חוסר מזון עולמי ,גם מים
נקיים יהיה קשה להשיג וגם חשמל יהיה מעט.
הרבה שנים אנחנו פגועי המוח מזהירים
אתכם ,ואתם לא רוצים להאמין וגם עכשיו לא
תאמינו ,כי ברגע שההפצצות יפסקו ונשמע את
הילדים ברחוב משחקים ושמחים ואז ישכחו את
האזהרה של ה' אז זה יגבה משהו הרבה יותר,
אסון יותר גדול ,קורבן יותר גדול עד שהיהודים
העקשנים יפחדו ויחפשו דרך להציל את עצמם.
אם היהודי או היהודייה יעשו תשובה באמת
עם כל הלב .אם הם יבינו באמת שהם טעו
בגדול – ה' יסלח להם .אבל אם הם יצטערו על
העברות שלהם כדי שתהיה להם תקווה שאולי
אפשר יהיה לחזור לשגרה לעולם כמו של פעם
שהם יוכלו להיות כמו חילונים וליהנות מכל
הטינופת של העולם ,שלא מאמין בבורא עולם,
הקב"ה ,ה' ישמור .ואם יהודים שומרי מצוות
יחשבו שעוד אפשר יהיה להמשיך עם העולם
הגשמי ,עולם שגורם לעברה הכי גדולה ,שזה
חוסר קדושה ,שזה גילוי עריות וכל העברות
שמסביב לזה – אז הם טועים מאוד .ה' לא יקבל
את תשובתם והם יעלמו לגמרי ,ה' ישמור.
כדי להיות יהודים אמיתיים ,צריכים לאהוב את
כל היהודים האמיתיים .אבל אנחנו עמ"י לרוב
קשורים לגשמיות ,שזה עגל הזהב וכל מה
ששייך נגד הקדושה .אהבת הממון והרצון
ליהנות מהחיים כמו הגויים  -זה מביא לעברות
הכי קשות ,שמורידות את היהודי לגמרי
מהקדושה .וגם קשה לו לאהוב יהודים אחרים.
עמ"י ,מה עוד אני יכול להגיד לכם ,אני בוכה
ומבקש מהקב"ה להביא את כל עמ"י ,את כל
היהודים האמיתיים שעמדו בהר סיני בחזרה
לאמת ,האמת שהיא הקב"ה ותורתו .מי שימשיך
עם העברות בלי להשתדל עם כל כוחותיו או
כוחותיה לחזור בתשובה  -לא יהיה לו מקום
בעולם הבא וגם לא בעולם הזה .לא לשכוח
ש"אין עוד מלבדו" ושהקב"ה הוא הריבונו של
עולם והוא יכול להציל אותנו או למחוק אותנו
מהמציאות של העולם הזה.
כל אחד עכשיו יצטרך לבחור מה הוא רוצה
בשביל העתיד שלו .אני מבקש שה' יעזור לכל
עמ"י ,שנעשה כולנו תשובה מלאה .ושנזכה
לקבל את משיח צדקנו בעתיד הקרוב בלי
מחלוקות ובלי שנאה ,רק אהבה לכל יהודי
ובעיקר לאהוב את בורא העולם הקב"ה .ולאהוב
ולהרגיש בתוך הנשמות שלנו באמת ש"אין עוד
מלבדו" ותורתו.

עם ישראל ,אם האשה הולכת עם פאה ,בכלל
זה לא משנה אם זה קצר או ארוך ,זה אסור .כי
הגברים יסתכלו עליה .ורוב הנשים שהולכות
ככה גם החצאיות שלהן מידי צמודות ,ואפילו אם
הם ארוכות הרבה מאד מהן צמודות .החולצה או
הסוודר שהם הולכים עם זה פשוט רואים יותר
מדי מהגוף .הרבה פעמים הן עם איפור שזה עוד
יותר גרוע ,נעליים המשמיעות רעש כשהולכים
וזה מושך עוד עיניים ,והבחורים והאברכים
שמסתכלים על נשים כביכול צדקניות ,זה מעורר
בהם מחשבות לא טובות ,אוי לו ואוי לה!
יש עוד בעיות קשות בתחומים האלה ,אני לא
אכנס לזה ,יש בעיות בישיבות ובכלל יש בעיות
עם עבירות אסורות בהחלט ,עם עונש חמור
ביותר למי שעושה אותם ,ב"ה לא כל עם ישראל
עושה כאלו דברים ,אבל כמעט כל עם ישראל
היום עובד אך ורק עם השקר ,שזו הגשמיות,
בגדים ועוד בגדים ועוד בגדים ,חוגים בשביל
הילדים בלי סוף ,רעיונות זרים שנכנסים לבתי
ספר ,והממשלה מעודדת את זה ואנחנו מורידים
את הראש ומקבלים את זה .דברים שפעם היו
אומרים לא! עד כאן! לא מוכנים אבל היום זה
נכנס כי אנחנו רוצים את הכסף של הרשעים
ולמען זה אנחנו מוכנים להכניס דברים אסורים
לבתי הספר שלנו .אנחנו חושבים שאפשר
להחזיק ביד אחת את התורה וביד השניה
לתפוס את הזנב של עגל הזהב .אבל אי אפשר
להיות עם הקב"ה וגם עם השטן ימ"ש וזכרו.
העולם שלנו נהיה ממש סדום ועמורה ,ה'
מזהיר אותנו ,רבי שמעון בר יוחאי כעס ,וזה נכון
המשטרה לא שמרה וכו' וכו' אבל בשמים כעסו,
וזה גרם לאסון הזה .אלה שנפטרו במירון היו
צדיקים שמתו על קידוש ה' והגיעו ישר לגן-עדן.
קודם הקב"ה בוכה על עם ישראל ,אח"כ הוא
יעניש הרבה יותר קשה את הגוים שאפילו את
שבעת מצוות בני נח לא מקיימים .הגוים שלא
מאמינים בקב"ה ורוצים גם להתפטר בצורה
אלימה ביותר מהיהודים.
עם ישראל אני מזהיר אתכם ,המצב יהיה
הרבה יותר גרוע ה' ישמור ,אל תחשבו שאתם
יכולים להמשיך לעשות דברים נגד התורה בלי
עונש .אנחנו צריכים לדעת ברור שהעולם לא
הפקר .יש דין ויש דיין .הגוים יקבלו את העונש
שלהם על כל מה שעשו נגד עם ישראל במשך
כל ההיסטוריה ,אבל גם היהודים יקבלו את
העונש ,איך שהם התדרדרו כל כך מהר עד שה'
היה מוכרח להעיר אותנו .ה' מדבר אל כל עם
ישראל באזהרה גדולה.
אבל עוד לא גמרנו ,תהיה לנו עוד מלחמה
יותר גדולה ממה שיש לנו עכשיו בעזה ,זה לא
נגמר .אולי עוד מעט זה יגמר ,אבל זה לא יגמר
למעשה בכלל ,כי אנחנו נראה עוד מלחמות
בעולם הזה ,מלחמות קשות מאד .יכול להיות
שבהתחלה לא נרגיש את זה כל-כך ,אבל בסופו
של דבר כולם ירגישו את זה .כולם יפחדו .זה
יהיה בעתיד הלא רחוק.
חוץ מזה ,אנחנו מחכים וכבר דברנו על זה
כמה פעמים לאסונות טבע שכבר קיימים .וזה
שהטלויזיה או הרדיו לא מספרים שזה עומד
להיות ,זה לא הוכחה שזה לא יהיה .כי אנחנו
לבד יכולים לראות את השינוי המוזר של מזג
האוויר ,ואת העובדה שהקוטב הצפוני נמס
במהירות הבזק .הרבה אנשים רואים הרי געש
מתפרצים בכל העולם .באינטרנט מחקו את זה
בהרבה מקומות ,זה כבר התחיל.
עמ"י ,אפילו ברגע האחרון אנחנו יכולים
לעשות תשובה .אני מברך את כל עמ"י שתעשו
תשובה מלאה .רק תתחילו וזה יציל את רוב
היהודים בעולם ,אל תפחדו ,יש לפחד אם אתם
לא עושים תשובה ,אם אתם לא משנים את
עצמכם .אז אני רק יכול להגיד אם לא נעשה
תשובה אוי לנו אוי לנו אוי לנו.
יש עוד דבר עם ישראל שקוראים לזה שנאת
חינם ,בשמים בוכים בגלל שנאת חינם שיש בעם
ישראל וזו אחת העברות הקשות ביותר.
אנחנו יהודים ,אחרי חורבן בית המקדש כל
שבט גלה למקום אחר ,יש תימנים ,יש מרוקאים,
יש אתיופים ולכל אחד יש גוון אחר וכל אחד יש
לו את המסורת שלו ,אז למה אנחנו שונאים אחד
את השני ,למה? למה? בגלל שמישהו יש לו
צבע עור אחר? יהודי השומר מצוות עם עור קצת
יותר כהה ,מה זה משנה? יש לו נשמה יהודית,
הוא עמד בהר סיני! איך זה יכול להיות כל
השנאה הזאת? השנאה הזאת שנואה בשמים
וזה אסור!
צריכים לכבד כל יהודי ויהודייה ,אסור לזלזל בו
לא משנה איך הוא נראה ,הוא נוצר ע"י הקב"ה
בעצמו .צריכים להיות בלב עם כל יהודי
ויהודייה .לא משנה איזו עדה הוא או איזו שפה

הוא מדבר ,מדבר יידיש או לדינו ,לא משנה .זו
אחת מהעבירות הקשות ביותר.
מחכה לנו מלחמה עולמית שיכול להיות שזה
יתחיל עם מלחמות קטנות בכל מיני מקומות
בעולם וזה יגדל למלחמות ענקיות ויהיה הרס
שאי אפשר לתאר איזה הרס זה יהיה.
בסופו של דבר הקב"ה יקח את העם האהוב
עליו ,אבל באמת את מי ששייך לעם ישראל ,לא
מי שהוא כאילו יהודי ,ה' יקח אותם ויעביר אותם
לעולם הבא של משיח .ולא לפחד מזה ,לשאוף
לזה .תורידו מכם את כל העבירות ,את כל
הגשמיות וכל החוסר קדושה ותלמדו את הילדים
שלכם מה נכון ולא נכון ,מה יביא אותנו לגן עדן
אל העולם הבא של משיח ומה יהרוס אותנו ח"ו,
זה הכל תלוי בנו\.
בעתיד הקרוב נעבור לשלב אחר של הבריאה
בן גולדן ,ב' סיוון ה'תשפ"א 13/5/2021
אנחנו עכשיו עמ"י בא"י בסכנה גדולה .ואם
אנחנו בסכנה פה בא"י – אז כל עמ"י בכל העולם
גם בסכנה גדולה .כי אותם הרשעים ששולטים
פה במ"י ,אותם רשעים בעצמם הקימו את מ"י
והם גם שולטים בכל העולם .הם לא יהודים,
רובם העצום בארגון הזה שקוראים לו אילומינטי
או סע"ח .הם בעיקר גויים ,עם כמה יהודים
רשעים ,אבל לא משנה בדיוק מי ומה הם.
העיקר זה שהם כולם שייכים למה שנקרא סע"ח
והם רוצים להשתלט על העולם ,אבל במ"י יש
להם את הרצון הכי גדול לשלוט.
אבל עמ"י – תדעו ,שמה שקורה עכשיו פה
בא"י  -זה מסר לעמ"י בעיקר בארץ ,אבל גם
בכל העולם .והמסר הוא שאם עמ"י ח"ו לא
מתעורר באמת וחוזר לא  90%אלא 100%
להקב"ה ותורתו עם כל ליבו ומהותו – אז מה
שקורה עכשיו בארץ הכל יתפתח בעולם נגד
האנושות עם הרס שקשה לי מאוד לתאר.
העולם כמו שאנו מכירים אותו כבר רועד ,כבר
לא מתנהג כמו שכתוב בספרים.

אַתּם ַה ְדּ ֵב ִקים
וְ ֶ
ַבּה' ֱאל ֵֹקי ֶכם
ֻלּ ֶכם ַהיּוֹם
ַחיִּים כּ ְ
בנוסף לסכנת המלחמה האוקיינוסים עולים,
הקרחונים בקטבים הצפוני והדרומי נמסים .יש
הוריקנים ענקיים ,רעידות אדמה חזקות לעיתים
קרובות .יש מטאורים ואסטרואידים שנופלים
אחד אחרי השני על כדו"ה בלי הפסק .יש
שינויים במזג אוויר מדהימים ומפחידים ,בארץ
לא כל כך ,אבל בכל העולם כן .הרי געש
מתפרצים אחד אחרי השני .ומעניין מאוד שעם
כל היכולת של העולם הכביכול המודרני
והמתקדם בטכנולוגיה – משום מה לא מעבירים
את החדשות החשובות שיכולים להראות לנו בני
אדם כמה מסוכן היום לחיות בכדו"ה בעולם
הזה .כמה סכנות יש יום יום ואלפי אנשים מתים
מזה .אבל רוב הזמן זה בארצות יותר
פרימיטיביות בינתיים .וכמה שהאסונות גדולים,
המידע הזה לא מגיע לרוב אוכלוסיית העולם
שגרים בכביכול ארצות המתקדמות ,כי לא
מפרסמים את זה בכוונה.
אבל עמ"י אנחנו יודעים את האמת והאמת
היא ,שה' הוא הכל יכול .הוא ברא את העולם
הזה כדי להכין את הבן אדם היהודי להתכונן
לעולם הבא ,אל העולם שיבוא אחרי העולם
הזה .איפה שאנחנו עכשיו זה רק הכנה לעולם
הבא .ואם אנחנו רוצים להגיע באמת לעולם
הבא ,אנחנו חייבים כל היהודים לחזור בתשובה
באמת .ואני לא מדבר רק ליהודים חילונים ,אני
מדבר גם ובעיקר קודם כל ליהודים הכביכול
החרדים .אנחנו החרדים צריכים להיות הדוגמא
לעולם וגם קודם כל לעמ"י .שרוב עמ"י לא שומרי
מצוות ואלפי אלפי יהודים הולכים לאיבוד דרך
נישואי תערובת עם הגויים ,שזה לבד יכול לחסל
את עמ"י ח"ו.
ה' נתן לנו הרבה הזדמנויות לחזור בתשובה,
ממש לכל היהודים .במשך ההיסטוריה של העולם
הזה ,היו כל מיני מצבים עליות וירידות של עמ"י.
ותמיד ה' ריחם עלינו והשאיר קבוצה יחסית קטנה
של צדיקים גדולים שקשרו קשר אמיתי עם הקב"ה.
ודרך התורה שה' נתן לנו בהר סיני והרים עלינו הר
כגיגית ואנחנו אמרנו "נעשה ונשמע" .קיבלנו על
עצמינו שבועה ,שהייתה צריכה לשמור עלינו כל
הדורות .וה' בוחן אותנו היהודים שעמדו במעמד
הזה בהר סיני .הנשמות האלה מתגלגלות מאז
בכל הדורות והגיעו לדור שלנו .כל הנשמות שחיות
היום בעולם הזה היו בהר סיני.

היהודים שעמדו בהר סיני הם אלה שיצאו
ממצרים ,אבל רק  20%יצאו ממצרים ,כי השאר
לא עמדו בתנאים שצריכים כדי לקבל את התורה.
עכשיו אנחנו עמ"י אחרי כמה אלפי שנים ,אנחנו
הנשמות האלה שהיו בהר סיני ומתגלגלים בכל
הדורות ואנחנו מתקרבים בעתיד הקרוב ביותר
לסוף העולם הזה כמו שהוא .ואנחנו בעתיד הקרוב
נעבור לשלב אחר של הבריאה .מהיום ועד השינוי
הזה הגדול שיהיה בקרוב ,זה הזמן שאנחנו נעבור
את המבחן הכי קשה .ואנחנו צריכים להכין את
עצמנו לזה אם אנחנו רוצים באמת נצח נצחים.
אנחנו עכשיו בתקופה שהיא הקשה ביותר שהייתה
בכל ההיסטוריה של העולם ובסוף התקופה הזאת
הכל ישתנה.

המציאות שידענו מאז שהעולם נברא ועד היום
תשתנה לגמרי .אוכלוסיית העולם תתדלדל
מאוד מאוד ומי שיישאר הכי הרבה יהיו היהודים
הנאמנים לגמרי להקב"ה ותורתו .היהודים שעם
כל מהותם מקבלים את התורה הקדושה לגמרי
בלי שאלות ,בלי להתווכח יזכו להיות הבסיס של
העולם שבא אחרי העולם הזה .תהיה גם תחיית
המתים שתוסיף עוד נשמות טהורות ועל זה
ייבנה העולם הבא אחרי העולם שלנו .וזה יביא
את היהודים האמיתיים שבכל דור ודור שיקבלו
שוב לנצח את התורה הקדושה .וישתדלו עם כל
הכוחות שלהם לחיות לפי זה בלי שאלות.
עמ"י ,מה שקורה פה ,מה שנקרא מ"י,
שהוקמה רק ע"י רשעים שהם היו ע"ר .ועד היום
הם שולטים לגמרי פה ,אבל זה ישתנה .יהיו
מלחמות גדולות והרשעים יודעים ,שהשביט,
המיני מערכת שמש עם שבעה כוכבי לכת
שמסתובבים מסביב השמש .עם זנב מפוצל
לשניים של מטאורים ואסטרואידים באורך
כמיליון ק"מ מתקרבת אל אזור כדו"ה במהירות.
המערכת הזו ידועה ליהודים ,בזוהר הקדוש
כתוב על זה שזה היה גם במבול "ומתוך ששינו
מעשיהן שינה הקב''ה עליהם מעשה בראשית
והעלה מזל כימה ביום ונטל שני כוכבים מכימה
והביא מבול לעולם" )בבלי ראש השנה י"א( וגם
ביציאת מצריים "רואה אני באיצטגנינות שלי
אותו כוכב עולה לקראתכם במדבר ,והוא סימן
דם והריגה" )שמות י' י' ,רש"י( ועוד.
זה דבר שמיימי לגמרי ,שה' שולח את זה כל
כמה זמן להביא בלגן לעולם הזה .הגויים
הרשעים יודעים את זה ועוקבים אחרי זה .ובנו
בונקרים ענקיים בכל העולם כולל ארה"ב ,כל
אירופה ,רוסיה וכו' .וגם יש כזה בונקר ענקי
בירושלים שאחת הכניסות היא מול הכנסת,
וודאי זה סוד שמסתירים אותו מרוב האנשים.
אבל זה גם קיבל פרסומת שהשתיקו מהר מאוד.
עכשיו עמ"י ,תבינו שהקב"ה רוצה להציל את
כל עמ"י ,אבל אנחנו חטאנו במדבר נגד האמת.
ומשה רבינו ע"ה כשירד מהר סיני עם הלוחות
בידיו ,הוא לא יכל להאמין למה שהוא ראה.
שעמ"י בהשפעה של הע"ר ביקשו פסל ,עבודה
זרה ,במקום הקב"ה .בחרו להאמין ולחשוב
שהפסל הוא כל יכול ח"ו וזה גם מה שקורה
היום .הלוחות הברית הקדושים ביותר נשברו
וקיבלנו במקום זה את התורה של היום .שלא
הייתה כל כך שמיימית כמו המקור הראשון .ואז
עמ"י נלחמו אחד עם השני כדי להוציא ולהרוג
את כל אלה שלא מבינים ולא מאמינים .ומאז
אותם אנשים מנסים לפעול כאילו שהם יהודים
אמיתיים .ופועלים נגד הקב"ה כולל כל אלה
שאומרים שהם יהודים רפורמים וקונסרבטיבים.
ועם כל אלה שירדו לגמרי מהיהדות וגם בין
החרדים יש את הלא הנאמנים להקב"ה.
מה שקרה וקורה היום והלילה  -זו התחלה
באמת של זמנים מאוד קשים .ולא לפחד ,מי
שעם ה' – ה' יהיה איתו או איתה .לא לפחד.
מעכשיו יהיו עליות וירידות עד שנגיע לסוף .אני
לא יודע בדיוק בינתיים כמה שזה יביא באופן
ישיר למלחמת-עולם .אבל ברור דבר אחד שזה
יביא לשליטה של הצבא בעמ"י בא"י במ"י ,וגם
יהיו חיילים זרים שיבואו כביכול לעזור לנו ,שזה
לא טוב בשביל עמ"י ,כי הסדר העולם החדש או
כמו שקוראים להם אילומינטי כבר שולט פה.
אם אנחנו עמ"י רוצים באמת לקבל את משיח
צדקנו אנחנו צריכים שיהיו לנו זכויות בשמיים
כדי שנוכל באמת להכיר את המשיח ,כי אם לא
נכיר את המשיח – סימן שנשמתנו לא נשמה של
יהודי אמיתי או נשמה שעדיין לא נטהרה מספיק.
כי לא יתכן שנשמה יהודית שהייתה בהר סיני.
נשמה או שהיא גם מנשמות עמ"י שהיו שם או
נשמות שנולדו אח"כ שגם היו שם בהר סיני .לא
יתכן שלא יכירו את המשיח האמיתי .ויהיו כל
מיני אנשים שיגידו שהם המשיח ,אבל יש רק
משיח אחד .וכל יהודי אמיתי יכיר בו.

אלוורה המלכה

להלן לקט כתבות בנושא ריפוי מקורונה.

מאת :אלה נווה ,ביולוגית ואפידמיולוגית סביבתית.
אלוורה היא המלכה הבלתי מעורערת לטיפול
בנפגעים .היא עזרה לכל נפגע שפנה אליי .היא עזרה
במצבים של  -אי יכולת להזיז רגליים )שיתוק( ,הקאות
ובחילות קשות ,כאבי ראש ,חרדות ,אלרגיות וכו'.
בשילוב עם כורכום ותה צמחים נגד דלקות ,הרי לכם
דרך להיחלץ מהצרה האיומה .בזמן שרופאים שלחו
מטופלים לשבועות וחודשים של חיפוש אחר טיפול,
זה הצמח שהוציא רבים ממצבם הקשה.

ריפוי קורונה

הכי טוב זה לחזק את הגוף מלכתחילה ,כך
שהחולי ל"ע יבוא בצורה קלה ,ואם כבר אדם
חולה ,ישנו טיפול המומלץ ע"י ד"ר זלנקו .יש
להתחיל את הטיפול מיד עם סימני המחלה
)חום ,שיעול ,כאבי ראש וכו'( .ניתן להשיג בכל
בית-טבע) .למניעה מומלץ שבוע כל-יום ואח"כ
פעם בשבוע(.
 .1אבץ  50מ"ג פעם ביום למשך שבוע.
 .2קוורציטין  500מ"ג פעמיים ביום לשבוע.
 .3ויטמין סי  1000מ"ג פעם ביום לשבוע.
 .4ויטמין די  5,000 (D3) 3יח' ביום לשבוע.
* חובה :מנוחה ,שתיה חמה.
אם אין אפשרות להשיג את החומרים הנ"ל אזי:
 .1כורכום )כפית שטוחה( מכיל גם ויט' סי ואבץ
יחד עם .קמצוץ פלפל שחור ,מכיל גם אבץ.
 .2תה+לימון מכיל גם קוורצטין וויטמין סי.
 .3הגוף מייצר ויטמין די ע"י שהיה בשמש.

לסגור את העולם בגלל וירוס מראה חוסר
בהבנה כיצד הוירוסים עובדים .מערכת החיסון
מתמודדת עם כל וירוס .אך לאנשים עם מערכת
חלשה קשה להתמודד .ניתן לחזקה ע"י ויטמין
סי וזה כתוב בכל ספרי הלימוד .הכל תלוי במינון
שתיקחו.
אם אתה בא לקנות בית עם  $30זה לא
מספיק וכך זה עם ויטמין סי ,כמות קטנה תמנע
תחלואה וכמות גדולה יכולה לרפא מחלה כך
גידלתי את ילדי והם מעולם לא קבלו
אנטיביוטיקה .למה? בגלל שזה מה שעושה את
העבודה.
היה ניסוי ע"י ד"ר אנקואנג מנהל בב"ח רוגין
בסין אשר טיפל בעירוי של ויטמין סי משך 7
ימים ,כולם החלימו וללא כל תופעות לוואי! אז
לוקחים ויטמין סי והמערכת החיסונית שלנו
מתחזקת ומפסיקים להקשיב להפחדות
ולפאניקה של התקשורת .אני מספר לכם את זה
כי אכפת לי מהמשפחה שלכם .תודה רבה .

* עם התחלת המגפה ,בבית אבות סיעודי
בשוויץ נתנו לכל הקשישים באופן קבוע ויטמין
די ,למרות שחלקם היו עם מחלות רקע קשות –
אושפז!
לא
ואף-אחד
החלימו
כולם
)(bhol.co.il/news/1143057
מחקר חדש מגלה כי רמה נמוכה של ויטמין D
מגדילה את הסיכוי לחלות קשה בקורונה
במחקר של אוניברסיטת בר-אילן והמרכז
הרפואי לגליל נמצא קשר בין רמה נמוכה של
ויטמין  Dותחלואה קשה של קורונה .על פי
המחקר ,הסיכוי לחלות במצב של חוסר בויטמין
הוא פי .14
אם אין הקלה תוך יום-יומיים מומלץ על טיפול
רפואי ע"י "חסדי עמרם" .בית רפואה במגזר
החרדי עם יחס אישי ,רופאים מנוסים ,מכונות
הנשמה להשאלה.
 100%החלמה .טל.0733-678-781 :

ניקוי הגוף מרעלים

קטע מראיון עם ד"ר ג'ודי מיקוביץ )יהודיה( ,מדענית
בעלת שם-עולמי אשר כתבה בין היתר את הספר
"מגיפה של שחיתות" .היא ישבה בכלא  5שנים בגלל
דעותיה נגד הממסד.

סורמין " -התרופה לחיסון מולקולת "MRNA
ראיון עם ד"ר ג'ודי מיקוביץ.
יש תרופת נגד ,האנשים האלה לא היו מזריקים
אותה אם לא היו יודעים את הריפוי שלה –
"סוראמין" ) ,(SURAMINזו תרופת הנגד
החשובה ביותר ,זו תרופה חיונית הקיימת כבר
 100שנים .היא גם תרופה למחלת השינה
האפריקאית .אתה יכול להזריק כמות קטנה
ולרפא אוטיזם!
איך מכינים "סוראמין" ממחטי אורן בבית?
 .1קטוף מלוא החופן מחטי-אורן ,עדיף מעצים
צעירים )העלים צבע ירוק בהיר(.
 .2רחוץ אותם וקצץ )ל 2-3חלקים( על מנת
לשחרר את החומר הפעיל ושים בכוס זכוכית.
 .3הרתח מים ,חכה  10דקות ושפוך לכוס.
 .4כסה את הכוס והמתן  10דקות.
 .5הוצא את העלים ושתה את התה.
מומלץ לשתות  2-3פעמים ביום.
משך הטיפול – מספר ימים.
יתרונות נוספים לתה מחטי אורן -
* לתה אורן יש טעם וריח נעימים ,הוא עשיר
בויטמין סי פי  5מאשר בלימון ,יכול להביא
הקלה במצבי חולי כמו מחלות לב ,ורידים
בולטים ,בעיות עור ועייפות .תה אורן מכיל גם
ויטמין אי בכמות גדולה ,משפר את הראיה,
חידוש השיער והעור .הוא משפר את ייצור תאי
דם אדומים בגוף ,ניתן להשתמש בו גם להקלה
על שיעול וכאבי חזה ,עוזר גם לכאבי גרון ,יכול
למנוע דיכאון ולעזור במקרים של השמנת יתר,
אלרגיות ולחץ-דם גבוה .מחטי האורן מכילים גם
אנטי-אוקסידנטים המפחיתים את הרדיקלים
החופשיים המזיקים לבני-אדם וגורמים למחלות.
יש ראיות מחקריות כי תה-האורן מאט תהליכי
הזדקנות .לסורמין יש השפעה מונעת נגד
קרישי-דם ונגד שינויים גנטיים בגוף.
קטעים מסרטון הדרכה של הרב אורי סופר
יש תרופות עם הצלחה גדולה שרפאו אלפי חולים
עפ"י הנחיות של גדולי הרופאים .הרגשתם חולים?
טפלו מיד ולא לחכות אפילו יום!
למניעה* :אומגה * 3ויטמין די לפי משקל גוף )טיפה
וחצי לכל 10ק"ג משקל( *אבץ25 ,מ"ג בבוקר ובערב
*נחושת ,כדאי לקחת מולטי-ויטמין לחיזוק הגוף.
אם מרגישים חולי :אז מיד:
*ויטמין די 50 ,טיפות בבוקר עם שומן רווי כמו שמן
קוקוס ,מרק-עוף לספיגה בגוף *ויטמין סי ליפוזמלי.
אם יש חום – כל שעה  1גרם .אם אין חום אז  8גרם
משך היום *אבץ 50מ"ג  3פעמים ביום יחד עם
קוורציטין 500מ"ג *מגנזיום לספיגת הויטמינים בגוף.
כמו כן מומלצים צמחי מרפא* :ארטימיסיה
)לענה,שיבא( .מכינים תה ,שואפים את האדים ואח"כ
שותים 4 .פעמים ביום* .לבונה )אם יש שיעול וליחה(
לועסים  10גרגרים ואח"כ אוכלים* .זנגוויל ,כל שעה
כוס מים עם ניץ זנגוויל.
*תרגילי נשימה ,מס' נשימות עמוקות ליד חלון פתוח,
*מי שמקיא – לשתות הרבה מים למנוע התייבשות.
*לכאבי ראש,גב,רגליים 4 :כמוסות כורכומין ביום.
במצבים קשים :מומלץ על עירוי של ויטמין סי
בכמות גדולה .אם לאחר שבוע אין שיפור אז חייבים
אנטיביוטיקה .אאוגמנטין ואם אין שיפור לאחר 3-4
ימים עוברים לטבניק .אם לא עוזר – שניהם יחד .אם
לא עוזר להוסיף אסטרואידים באינהלציה.
)מקור(t.me/AAchannel111/6828 :

והנה המתכון מציל הנפשות:
לוקחים עלה אלוורה ,חותכים לחלקים באורך 4-5
ס"מ כ"א ,לוקחים חלק אחד )היתר למקרר להכנות
הבאות( ,מקלפים החוצה את הקליפה הירוקה
ומכניסים רק את התוכן הפנימי לכוס עם פירות.
כדאי להוסיף חצי כפית תבלין כורכום ,טוחנים
ושותים פעם-פעמיים ביום.
כדאי גם תה צמחים לאורך כל היום  -זוטה לבנה,
תה ירוק ,שיבא.
הערות :טיפול זה מיועד לכמה ימים בלבד.
על נשים בהריון יש להיוועץ עם רופא או הרבליסט.
)ניתן להשיג ג'ל אלוורה בבתי-טבע ,יש גם משק
בארץ המוכר ג'ל אורגני טהור לשתייה .פרטים
בטל(053-923-7379 :
תה לב-ארי מחקר מצא כי מונע את הקישור של
חלבוני הספייק להיקשר לתא.

Dandelion leaf extract blocks spike proteins from
binding to the ACE2 cell surface receptor
גלוטתיון ) (Glutathioneמנקה רעלים בגוף האדם.
נמצא ב-אספרגוס ,אבוקדו ,תרד ,במיה ,ברוקולי,
ֵמלֹון ,עגבניה ,גזר ,פרי-הדר ,קישואּ ,תּות וחלב
עיזים לא מפוסטר .רק ירקות חיים לא מבושלים.
עשב חיטה עשיר בסגולות רפואיות ,מנקה את הכבד
והמעיים ,מעשיר את הדם בחמצן ,מסלק מתכות
כבדות מהגוף) .את העשב חותכים ל 3-חלקים,
טוחנים בבלנדר ,מסננים ושותים .אפשר להוסיף
תפוח אדום לשיפור הטעם .ביום הראשון שותים רבע
כוס ,למחרת חצי וביום השלישי כוס מלאה .את
הסיבים שנותרו אפשר למרוח על פצעים לריפוי(.

מזונות המחזקים את מערכת החיסון:
+חומצה שיקימית – תה כוכב אניס.
+לקטין – שום ,בצל ,בננה ,בוטנים.
+אבץ :זרעי דלעת ,שעועית שחורה ,סלק ,קשיו
+קוורציטין – בצל ,תפוחים ,פלפלים ,ענבים ,תה
 – EGCG+תה ירוק
+ויטמין סי ,פירות הדר ,שורש סלק ,פפאיה,
פלפלים ,בטטה ,ברוקולי ,תרד ,חרדל.
+ויטמין די – דגים ,חלמונים ,גבינה.
+תה – נענע ,אניס ,שומר ,שיבה ,רוזמרין.
+לבונה  -ללעוס  10גרגרים  2-3ביום ואח"כ
לבלוע.
הערות :כדי להיות כל יום להיות  5-10דקות בשמש.
יתרון התה הוא גם באדים הנשאפים בזמן שתיית
התה אשר מדללים את הליחה בגרון ועוזרים לגוף
להיפטר ממנה .כורכום+פלפל-שחור יש לקחת יחד
)בכוס מים או תה וכו'(.
הגוף מנסה להיפטר מהרעלים גם דרך העור ,אז
מקלחת עם מים חמים יזרזו את הריפוי) .אם אין
אפשרות אזי גם ניקוי העור ע"י מגבת עם מים חמים
מס' פעמים ביום(.
נגד ליחה ושיעול ,להימנע מחשיפה לחומרים המגרים
את דרכי הנשימה )חומרי-ניקוי ,קוסמטיקה ,משחת-
שיניים( .אינהלציה עם מכשיר אדים .ניתן גם להרתיח
סיר עם מים ולשאוף לאט את האדים ,אם אפשר
להוסיף כמה טיפות שמן-אקליפטוס.

מה באמת גורם לך לחלות

ד"ר אמנדה וולמר בראיון עם דוויד פרקר ודון
לסטר מחברי ספר בשם זה.
כתיבת הספר ארכה
 10שנים של מחקר.
לכתיבת
הגורם
הספר החל לאחר
ש 6-קרובי משפחה
שחלו במחלה וקבלו
טיפול רפואי נפטרו
משפחה
וקרובת
שלא קיבלה את הטיפול המקובל – נרפאה .משהו כאן לא
נראה בסדר ,אז התחלנו לחקור .רצינו לדעת למה באמת
אנו חולים.
המחלה הראשונה שבדקתנו הייתה איידס .האמנו כמו
כולם כי יש חיידק/וירוס שגורם למחלה אך לא מצאנו אף
מחקר מדעי המוכיח כי הוירוס בודד ,נחקר והוכח כגורם
למחלה וזה נראה מאד תמוה .דברנו עם חוקרים ,רופאים
ואנשים החולים במחלה .מצאנו שחומר מסויים גרם להם
לחלות ,הרופאים נתנו להם תרופה אשר הרגה את כולם.
אז חשבנו ,אם הם טועים פה אז במה הם עוד טועים?
וכך צללנו למחקר ,שמנו לב גם לפרטים קטנים ,לא היינו
חייבים לאף אחד ושאלנו את כל השאלות שרצינו ומצאנו
הרבה דברים לא נכונים לגבי מה שמספרים לנו.
נפגשנו עם רופאים והם לא יכלו להוכיח לנו שאנו טועים,
אז חזרנו להתחלה ,לפני כ 150-שנים כדי לדעת איך זה
התחיל .ובכן הכל התחיל עם "תאוריית החיידקים" של
לואי פסטר שהתברר שהיה רמאי ועד היום העולם סובל
מכך .המדענים אז הבינו שיש בעיה עם הטענות שלו ,אך
הוא קיבל חסות של השלטון בצרפת אשר התעלמו
מהאמת ועשו כרצונם .כך החלה תעשיית התרופות
המבוססת על כך שישנם חיידקים או וירוסים התוקפים את
הגוף וצריך להרוג אותם .כיום זו תעשיית ענק המגלגלת
מיליארדים והכל מבוסס על סברה שגויה .ככל שהעמקנו
לחקור לא מצאנו הוכחות מדעיות המוכיחות כי חיידקים או
וירוסים גורמים למחלות.
כאשר ראו במיקרוסקופ מקבץ של חיידקים סביב
רקמות פגועות של אדם חולה הניחו שהחיידקים גרמו
למותם של הרקמות במקום להבין שהם בעצם חלק
ממערך הניקוי שעל-ידו הגוף נפטר מהרקמות המתות.
כמו ביערות בהם חיידקים מפרקים עצים מתים לרמת
החלקיקים הבסיסית שלהם כדי שיוכלו להיות שימושיים
שוב ,כך בגוף האדם יש טריליון חיידקים שעושים עבודה
מדהימה ובלעדיהם לא היו לנו חיים.
הרבה מדענים הגיעו למסקנה שאין שום בסיס מדעי
שחיידקים גורמים למחלה .הרבה אנשים ברחבי העולם
כתבו לרשויות הבריאות שלהם ובקשו ראיות מדעיות
שהוירוס הוא הגורם למחלה ,במיוחד לגבי הקורונה
והרשויות ענו שאין ברשותם את המידע ובכל מקרה
ממשיכים לסגור את העולם.
אמנם הספר פורסם לפני הקורונה אך הוא תקף גם
היום – אין שום הוכחה שוירוסים גורמים למחלות.
היינו מאד מדויקים כי אנחנו הולכים נגד כל הממסד
הרפואי .עד היום אף אחד לא שלל את מה שכתבנו .יש
הרבה גורמים לחולי אך אף אחד מהם לא קשור
לחיידקים .בזמן השפעת הספרדית הממסד הרפואי
באמריקה ניסה לבדוק הדבקה בשיטות שונות ,לקחו
מחולי שפעת דם ,נוזלת ורוק והחדירו אותם לגרון ולאף
של אנשים בריאים )בכתבה אחרת מצוין שהיו אלה
אסירים שהתנדבו לניסוי תמורת חנינה( ,ניסו זאת הרבה
פעמים ולא הצליחו וזה לא הפתיע אותנו כי אי-אפשר
להדביק במחלה עם חיידקים או וירוסים אך אפשר
להרעיל אנשים עם חומרים שונים .התחלתי לחקור
מחלות של בעלי-חיים ,ומצאנו את גם פה אותן סברות
מוטעות .בכל מקרה יש סיבה למחלות ומסתבר לרוב שזה
תזונה לקויה או הרעלה.
היה מקרה מפורסם באנגליה עם מחלת הפרה-
המשוגעת ,אז במקום מחלה מדבקת כמו שפרסמו מצאנו
כי משרד הבריאות באנגליה קבע כי כדי להגן על עדרי
הבקר הן יישטפו בחומר אורגנו-פוספטי במינון הגבוה פי4-
מהמקובל וכפי שידוע החומר הינו רעיל למערכת העצבים,
הוא חדר לגופן והן אבדו שליטה על הגפיים שלהם ונראה
כאילו השתגעו .היה סבל גדול לחיות והרבה רפתנים אבדו
את פרנסתם .הייתה זו טרגדיה גדולה והממשלה מעולם
לא הודתה בטעות שלה) .מתוך האנציקלופדיה:
משערים כי כחצי מיליון פרות נגועות הגיעו לשוק.
אלה שצרכו מוצרי בשר חלו במחלת קרויצפלד-
יעקב .היות שהמחלה דוגרת שנים לפני שהיא
פורצת ,גם לאחר מיגור המגפה ,מתגלים מדי פעם
חולים במחלה(.
ושוב שום דבר הקשור לחיידקים ,הכל קשור
להרעלה .מצאנו את זה גם עם מחלה בארנבים.
)מיקסומטוזיס( אז המשכנו לבדוק את ההשערה
שלנו גם לגבי מחלות אחרות ובכל מקרה שבדקנו
מצאנו גורמים אחרים למחלה .חפשנו הוכחות
ברורות ולא מצאנו הוכחות שחיידקים גורמים
למחלות ,להיפך ,הם חיוניים! במערכת העיכול הם
מפרקים את המזון למרכיביו כדי שנוכל לעכל אותו.

היו הרבה מקרים בהם הממסד הרפואי טשטש
את העניין כאשר הוא נתפס במשהו ,הם מוליכים
שולל את האנשים ומקווים שאף-אחד לא ישים לב.
הם משתמשים בחיידקים כדי למכור את התרופות
שלהם .הם אמרו" :טוב ,אם נפחיד אותם עם
חיידקים ווירוסים נוכל למכור להם תרופות" וזה
רעיון ריווחי מאד .הם לא באים עם כוונה לעזור
לאנושות להירפא מכל מיני מחלות .הם תמיד
חושבים על חיידקים ווירוסים ולא חושבים על
רעלים ,הם לא רוצים לומר" :הרעלנו אתכם עם
הזבל שלנו".
חקרנו הרבה מחלות ,לדוגמא מחלת הצפדינה שפרצה
אצל מלחים ונגרמה בגלל חוסר פירות וירקות בתזונה
שלהם ,הייתה מחלת פלגרה ומצאו שהיא נבעה בגלל
חוסר בויטמין בי 3וישנם הרבה דוגמאות לכך.
הייתה בהיסטוריה מגפת "המוות השחור" ,למדנו בבי"ס
שנגרמה בגלל פרעושים .קראנו מחקר של פרופ' מייקל
ביילי מאירלנד ומסתבר שמשהו מוזר קרה לאטמוספרה
של כדו"ה ,האוויר היה רעיל ,היו הרבה התפרצויות של
הרי-געש ורעידות-אדמה בכל העולם ,הוא מצא עדויות של
אנשים שחיו אז ואמרו שהאוויר היה מאד סמיך ,אגמים
ונהרות שהפכו לרעילים והיו עדויות על כוכב שעבר קרוב
מאד לכדו"ה ,אז שוב אנשים לא מתו בגלל חיידקים אלא
בגלל שהאוויר והמים היו מורעלים.
גם כיום יש לנו גורם סביבתי – מרעילים אנשים עם כלור
פלואוריד וכל מיני חומרים שמכניסים למים ,לאוכל ומעניין
שאנשים לא מדברים על כל הרעלים שאנשים נחשפים
אליהם כמו חומרי הקוסמטיקה ,גזים רעילים בבית
הנפלטים מסוגי פלסטיק שונים ,קרינה אלקטרו-מגנטית,
יש כ"כ רעלנים סביבנו שיכולים לפגוע בגוף.
אנשים צריכים לדעת מה הם מכניסים לגוף ,או שמים
על הגוף או אוכלים ,אם זה בחקלאות ע"י ריסוס או
בתהליך הייצור במפעלים .אנחנו לא באים להפחיד אנשים
אלא שידעו מהם הרעלים האלה כדי שידעו להימנע מהם.
אמנם הגוף יודע לנקות את עצמו מרעלים אבל אסור
להעמיס על הגוף יתר על המידה אחרת הוא יתקשה
להישאר בריא.
אמריקה ,בריטניה וקנדה השקיעו סכומים
אדירים במערכת הבריאות והיינו מצפים לראות
שם את רמת הבריאות הכי טובה בעולם ,אך אצל
רוב האנשים המצב הבריאותי רק מחמיר ומחמיר
ואנשים צריכים לשאול למה זה קורה ואני מקווה
שהם יבינו שמערכת הבריאות נותנת להם טיפול
שגוי ,לכן על הכריכה האחורית של הספר הבאנו
ציטוט של וולטר" :רופאים נותנים תרופות שהם
מבינים מעט מאד לריפוי מחלות שהם יודעים
עליהם עוד פחות לבני אדם שעליהם הם לא יודעים
דבר"...

שאלה לקהל :אם היית רופא דולפינים והיו אומרים
לך שיש בקוטב הרבה דולפינים חולים ,ויש לך
אפשרות לבדיקה אחת ,מה היית בודק.1 :גנטיקה
של דולפין חולה.2 .האם יש וירוס? .3האם יש בעיה
במים? הקהל עונה  .3ואכן זה מה שקורה ,כאשר
יש הרעלה הגוף מנסה לנקות את עצמו ע"י הפרשה
של חומר שאנו קוראים לו וירוס! יש לי דוגמא
קטנה ,בילדותי ,מאחורי הבית היה אגם מלא
צפרדעים ועם הזמן כולם נעלמו! כמה מכם חושבים
שהייתה להם מחלה? כמה חושבים שהיה וירוס?
כמה חושבים ששמו חומר הדברה במים? ואכן זה
מה שקרה! מחלות הן תוצאה של הרעלה!
אחרי שנפרשו לווייני בחלל אשר שדרו גלי רדיו
החלה שפעת הונג-קונג .אנשים חשבו שזו מגפת
שפעת .מש' הבריאות בבוסטון החליט לבדוק את
ההדבקה ,לקחו נוזלת מחולים והזריקו אותה
לאנשים בריאים ואף-אחד לא חלה! ניסו זאת מס'
פעמים ולא הצליחו! זה לא ייתכן שמגיפה תגיע לכל
העולם באותו זמן ע"י הדבקה מאחד לשני.
בשנה האחרונה יש קפיצה ענקית בקרינה
אלקטרו-מגנטית ע"י עשרות אלפי לוויינים סביב
כדו"ה הפולטים קרינה כמו המכשיר שנמצא אצלכם
בכיס ואתם משתמשים בו כל הזמן .אני מצטער
להגיד לכם אבל זה לא הולך יחד עם הבריאות! <--
בא אלי לקוח ,היה בסדר ,אך שבר את היד
והתקינו לו פלטת מתכת בזרוע ,אחרי  3חודשים
לא יכול לקום מהמיטה ...אז מזריקים לאנשים
חיסונים עם מתכות כמו אלומיניום וכו' ואנשים
נהפכים לאנטנה שקולטת קרינה אלקטרו-
מגנטית...

תארו לעצמכם שאנשי
פינוי האשפה פתחו
בשביתה והאשפה
מצטברת ,אז באים
עכברים,
חתולים,
זבובים וכו' ואוכלים
את האשפה הרקובה.
ברור לנו שהאשפה משכה אותם ולא ההיפך! אז יש לנו
"צוות ניקיון" המנקים את העולם וכך ה' נתן גם לנו צוותים
לנקות את הגוף שלנו ,ונחשו מה הם? החיידקים
והווירוסים! הם לא גורמים למחלות ,הם מגיעים לנקות את
הלכלוך! כאשר אנו מזיקים לגוף שלנו ע"י צורת החיים
שלנו – אוכל תעשייתי ,חוסר שינה ,הרבה סוכר ,מתח,
כעס וכו' אנו גורמים לעצמנו לחלות! וכאשר הם מנקים את
הרעלים ושופכים אותם לזרם הדם זה גורם לנו לכאבי
בטן ,כאבי ראש ואנו מרגישים חולים .אז הולכים לרופא
ומקבלים אנטיביוטיקה או תרופה אחרת ואלה מפסיקים
את תהליך הניקוי ומביאים לך מחלה נוספת! התרופות
מטפלות בסימפטומים ולא במחלה עצמה .תזכרו,
האשפה מושכת את צוות הניקיון ולא ההיפך!
אני החלמתי מסרטן שלב  .4אנשים לא מרגישים חולים
אך הגוף חולה מאד .הרופאים מנסים לכרות את הגידול,
לשרוף אותו עם הקרנה או להרעיל אותו עם כימותרפיה
ובדרך כלל הורגים את החולה לפני שהורגים את המחלה.
כרופאה מנתחת ידעתי ששום רופא לא מרפא אף מחלה
מכיוון שהם רושמים תרופות הגורמות למחלות נוספות.
מה שעשיתי הוא שינוי באורח החיים – אוכל נכון ,שינה
כראוי ,בלי מתח וכעס ,שתיית מים ,קצת שמש וכו'.
תשמרו על הגוף שלכם ולא תקבלו אף מחלה...
האמת על השפעת הספרדית .ד״ר גארי ג׳קוהלס
כל מה שסיפרו לנו על השפעת הספרדית הוא שקר! זו
לא הייתה שפעת והיא לא הייתה מדבקת ,המוות נגרם
כתוצאה מזריקת חיסון שפיתח מכון רוקפלר .מסמכים
רשמיים של מכון המחקר הלאומי שערך נתיחות לאחר
המוות חושפים כי מה שהוצג לנו כ"שפעת הספרדית" היה
למעשה תופעת לוואי מחרידה שנגרמה מהחיסון .הזריקה
הניסיונית של רוקפלר ניתנה לחיילי ארה״ב ב1918-
וגרמה למותם של מעל ל 50-מיליון בני אדם .מעולם לא
הוכיחו את קיומו של הוירוס משום שהרוצח היה ה״חיסון״!
החיילים המוזרקים נשלחו לאירופה ,וכשהם חזרו חולים
בגלל הזריקה ,שיקרו שהם הביאו איתם ״מחלה
מאירופה״ ,בעזרת השקר הזה והפחדות מ״מגיפה״
הזריקו מעתה לא רק לחיילים ,אלא לכל האוכלוסייה.
הזריקות גרמו לעוד ועוד מוות והמתים הוצגו כמתים
מהשפעת הספרדית(t.me/c/1166143558/1302) .
רוברט פ.קנדי הבן :תוכנית הדיקטטורה של ביל גייתס
 ,2000הודו ,חיסוני-פוליו גרמו לחצי מיליון ילדים משותקים.
בשנת  ,2017ארגון הבריאות העולמי הודה כי התפרצות
הפוליו בעולם נגרמה ע"י החיסונים.
 ,2014הודו ,חיסוני  HPVניסיוניים 20 ,אלף נערות סבלו
מתופעות לוואי קשות ,כולל הפרעות אוטואימוניות ופוריות.
 ,2010אפריקה ,חיסון ניסיוני למלריה ל 5000-תינוקות,
 150מתו וכ 1000-נגרמו תופעות לוואי חמורות.
 - 2010גייתס התחייב לתרום למשרד הבריאות העולמי
 10מיליארד דולר כדי להבטיח לצמצם את האוכלוסייה ע"י
חיסונים חדשים .בשנת  2014האגודה של הרופאים
בקניה האשימה את הארגון בעיקור של מיליוני נשים קניות
ע"י חיסון הטטנוס .האשמות דומות הגיעו מטנזניה,
ניקרגואה ,מקסיקו והפיליפינים .מעבדות עצמאיות מצאו
את החומר המעקר בכל חיסון שנבדק .
 - 2017מחקר גילה כי חיסון ה DTP-הורג יותר אנשים
מאשר המחלה שהיא מתיימרת למנוע) .רשימה חלקית(
*תומכי בריאות הציבור בעולם האשימו את גייתס שקבע
את כי משאבי ארגון הבריאות העולמי יופנו לכיוון "בריאות
טובה באה רק במזרק" במקום לנתב את התקציבים
לפרויקטים שהוכיחו כי הם מרסנים מחלות; מים נקיים,
היגיינה ,תזונה ופיתוח כלכלי.

חשש לקרישי-דם בזמן טיסה אצל מחוסנים
מחוסנים?  -אולי לא תוכלו לטוס יותר .אזרחים מפוחדים מיהרו
לנדב את עצמם לשמש שפני ניסוי רק כדי לצאת לחופשה ,אבל ממש
ברגעים אלה חברות התעופה מייעצות ללקוחות המחוסנים שיש סיכוי
גבוה שהחיסון לקורונה יגרום להם לקרישי דם .במשך שנים אנשים
עם סיכון לקרישי דם היו רשאים לטוס רק בפיקוח צמוד .מומלץ
שאנשים אלה יימנעו מטיסה אלא אם כן מדובר על מצב מסכן חיים.
מעל גובה טיסה מסוים קיימים סיכונים מוגברים לסיבוכים ,שבץ
מוחי ,פקקת או התקף לב .כעת קיים מידע כי כל מי שקיבל את
הזריקה ייתכן ויסבול מבעיות בקרישה ודימום כאחת התגובות
העיקריות.
חברות התעופה דנות כעת באחריותן ומה לעשות עם המחוסנים
מכיוון שאסור להן להטיסם היות ומדובר בסיכון בריאותי .הדיונים רק
החלו ,אך נראה כי כל מי שמחוסן לא יורשה לטוס .אולם הלא מחוסנים
יוכלו לעלות על הסיפון בשלום .חברות התעופה ממורמרות ממצב
עניינים זה .שוק טיסות עסקים ופנאי מצטמצם משמעותית עם עובדה
זו .וההפסד עצום.
מורן עדן ברגמן .31/5/2021 .לכתבה המקורית -

אלפי טיסות בוטלו עקב מחסור בכוח-אדם עקב
מחלתם או פטירתם של טייסים מחוסנים.

מקור:
thecoloradoherald.com/2021/thousands-of-flights-cancelled-as/vaccinated-pilots-fall-ill-or-die

hinzuu.com/2021/05/29/haben-sie-eine-impfung-keine-fluege-mehr

חב' בריטיש איירוייז

טייסים
ארבעה
לצערנו
מהקהילה שלנו הלכו לעולמם
לאחרונה .תנחומינו למשפחה
ולחברים.

קטעים מתוכניתו של סו פיטרס ,שידור חי מאולפני

(16/7/2021) Cortez Wealth Management Studios
בתחילת השבוע דיווחנו על הדרישה מטייסי יונייטד איירליינס .לקבל
חיסון או להישאר בבית ללא שכר .תארו לעצמכם מצב בו לטייס יש קריש
דם בזמן טיסה עם מאות נוסעים ומטוס בשווי רבע מיליון דולר בגובה 10
ק"מ .ויש תיעוד רפואי על מקרה כזה!
דיווחנו על ארבעה מקרי מוות של טייסי בריטיש איירווייס אשר מתו תוך
שבוע ,כולם קבלו את הזריקה שהוכח כיום שהיא מכילה חומר רעיל
הנקרא תחמוצת גרפן .יספרו לך שקרים אך זו עובדה.
סקרנו גם על כמה טייסי דלתא שדווח על מותם ועל טייס מחוסר הכרה
שהורחק מתא הטייס של מטוס מטען לפני ההמראה בקנדה .על פי
הדיווחים כל הטייסים חוסנו .עדכון מזעזע נוסף שקבלנו על חברת
התעופה ג'ט בלו .טייס שעובד בחברה הודיע לנו כי חמישה טייסי ג'ט בלו
הלכו לעולמם השנה והחברה מסתירה את זה .יש לציין כי הטייסים הם
בין העובדים הבריאים ביותר בעולם .בריאותם נבדקת כל חצי שנה,
והנתון כי  5טייסים מהחברה מתו תוך תקופה של  3חודשים השנה הוא
חשוד ביותר .חב' התעופה הזו הקימה אתרי הזרקה בכל המערכות
שלהם והם אמרו לטייסים כי לאחר החיסון יהיה חלון זמן של  48שעות בו
לא יוכלו לטוס .אז הנהלת החברה ידעה שיש סכנה לטייסים שלהם...
רוב הטייסים אוהבים את המקצוע שלהם ,הם בוטחים וסומכים על
המערכת ,אבל כרגע ברור שהם נמחקו ) .(wiped outהמערכת )החברה(
שהם בטחו בה – פגעה בהם.
גם  4טייסים מחב' בריטיש איירוויס נפטרו בשבוע אחד וישנם דיווחים
רבים על חב' דלתא איירליינס והם מסתירים את זה .ועכשיו 5 ,מקרי מוות
של טייסים מחב' התעופה ג'ט-בלו ).(JetBlue Airlines
הטייסים האלה נמצאים בסכנה רצינית .ועכשיו יש אזהרה למי שחוסן –
שלא כדאי לו לטוס בגלל סיכון מוגבר מקרישי-דם .אני מקווה שכל
הטייסים יתאחדו ויעצרו את זה ,אולי יעשו שביתה כדי לעצור את זה.
וחמור מכל הוא מצבם של מיליוני נוסעים מחוסנים העלולים להיפגע.
כמה טייסים קיבלו את הזריקה ,לא מרגישים טוב ,יש להם רגעים של
סחרחורת ,עייפות באמצע הטיסה והם לא רוצים להודות בזה ,אולי לא
מקשרים את זה לזריקה ,אבל בסופו של דבר אם כולם לא יתאחדו ויבינו את
זה ,אף אחד לא יתפרנס בענף הזה ,והרבה אנשים ייפגעו .הנושא היה צריך
להיות בכל מקום בחדשות ,בכל דוכן עיתונים ,אך מסתירים את זה ,למה? זו
היתה צריכה להיות כותרת ענקית בכל מקום  -טייסים מתים ,זהירות אל
תטוס ,אזהרה בכל מקום ,החיים שלך בסכנה .אבל לא רק שמתעלמים מזה,
אלא הם מסתירים את זה .מי הם האנשים האלה ,מי אלה שמובילים סיפורי
שקר ,מי מוביל אותם? מי מממן אותם? מה עומד מאחורי זה?...

-----------------------------------ארה"ב :יצאה הודעה ממשרד
ההגנה כי כלם צריכים להתחסן
או לעמוד לפני משפט צבאי.
כתוצאה מכך פרשו  16טייסי
בי 52ו 12-טייסי אפ .22-אלה
הטייסים הכי מאומנים בעולם
וכל המטוסים שכל אחד שווה
מיליוני  $מקורקעים עכשיו .וזה
רק משני בסיסים!

הבדיקות הן ביטול תורה ,ילד שחלה לא ילך

להיבדק הגרמ"ש קליין ,מגדולי תלמידיו של
מרן הגר"ש ואזנר זצ"ל מגדולי הפוסקים
בימינו פרסם מאמר הלכתי לגבי החיים
בעידן הנגיף .מתוך דבריו:
*אם יש ילד בחיידר שנתגלה כחולה אז מכניסים
את כל הכיתה לבידוד  14יום ומתבטלים כל הכיתה
מלימוד תורה .בנוסף ,אם הילד צריך להיות בבידוד
בבית ,לעיתים גם ההורים צריכים להישאר איתו,
לא יכולים לצאת לעבודה ויש הפסד גדול גם
למשפחה וגם למעביד.
מחקר :מדענים שניתחו גופות של נפטרי קורונה
יש כאן דבר לא הגיוני – אם דורשים שהמסכה תכסה מצאו שהנגיף חודר למוח דרך האף .הממצאים
עשויים להסביר את הפגיעות הנוירולוגיות מהן
את הפה משום שהנגיף נמצא ברוק אז למה הבדיקה סובלים כ 80%-מאלה שנבדקו בעקבות מחלתם.
צריכה להיות דרך האף עם מטוש ארוך שדוחפים )מקור (ynet.co.il/health/article/BJ21YbUjw -
אותו עמוק כמעט עד למח? ועוד מסובבים אותו
ומשאירים שם כל-מיני חומרים! כך כאשר אתה אלכסנדרה הנריון קוד ,גנטיקאית ומנהלת
מחקר במכון הלאומי בצרפת בראיון
עושה בדיקה – הם בעצם כבר "מחסנים" אותך!
הבדיקה מסוכנת ועלולה לסדוק את המשטח המגן
)מקור(knowheretoknow.com :
על המוח ולגרום למוות ,כפי שכבר קרה .ישנן
שערוריות רבות בנוגע לבדיקה אך אני רוצה
להתמקד בסכנת החיים של הבדיקה דרך האף.
בדיקות המטוש מכילות ננו-חלקיקים מסוכנים.
מטרת דחיפת המטוש היא לקחת מהגוף תאים ,אך
פרופ' אנטוניאטה מגתי ,חבר בנציבות האירופית למעשה אפשר לקחת גם מהגרון ואין בתוצאה
לבטיחות במזונות ננו-טכנולוגיים.
שמתקבלת שום הבדל .אך ההבדל בין בדיקה דרך
בדקנו את המטושים במיקרוסקופ .ונמצאו כמויות האף לבדיקה דרך הגרון הוא בין מוות לחיים .כי
כאשר דוחפים מטוש לכיוון המוח ,למעשה מלטשים
גדולות של חומרים קשים ,ננו-חלקיקים של כסף ,משטח הנקרא ׳קריבריפורם׳ ,זהו מקום רגיש
אלומיניום ,טיטניום ,סיבי זכוכית שבורים ,סיליקון ,מאוד ,שלא רגיל למגע ,וכל נגיעה בו עלולה לגרום
זירקוניום ,גופרית ,נתרן וכו' .חומרים אלה עלולים לחור או לדלקת .מקורt.me/c/1166143558/1676 :
לקרוע את הקרום הרירי ויתכן גם כי חלק מהסיבים
ישברו וישארו בגוף .רופאים מוצאים לעיתים ד"ר הודקינסון ,מומחה לפתולוגיה
ב 95%-מהבדיקות התוצאות ״חיוביות״ באנשים
קרובות אצל אנשים שנבדקו ממברנות פגועות אשר שהם למעשה בריאים לחלוטין! אין דבר כזה
אינן יכולות להגן על עצמן מפני נגיפים ,חיידקים בריאים שהם חולים ,הם בריאים .נקודה.
הדבר השני המפחיד הוא ההשתקה הטוטלית של
המטושים עשויים מסיבים חזקים
ופטריות.
המגרדים את רירית האף ועלולים לגרום לפגיעה האמת .הייתם אמורים לקבל מידע מהתקשורת,
רדיו ,עיתונים וכו' על מנת לגבש לעצמכם דעה
וטראומה של הרקמות כמו גרנולומות או פיברוזיס .עצמאית ,אך משקרים לכם כל יום! המדיה מסתירה
)מקור(t.me/AAchannel111/3230 :
מכם את האמת ,ואני כולל בקבוצת השקרנים גם
את הרופאים .ואותה שתיקה משמשת כלי בידי
הממשלה כדי לכפות תקנות מגוחכות כמו מסכות
וריחוק שאין הוכחה ליעילותן בספרות הרפואית!״.
)מקור(t.me/AAchannel111/4465 :

עדויות של נדבקים -

משרד הבריאות אפשר לילדים לחזור לבתי הספר,
בתנאי שהם יעשו בדיקה .למרות שלא רציתי,
הילדים רצו ללכת ולפגוש את החברים שלהם .אז
בדקנו אותם .כשביתי בת ה 5-חזרה הביתה התחיל
לה דימום מהאף והעין במשך חצי שעה .הצלחתי
לעצור את הדימום ,אבל אז התחיל שוב .אתם
רוצים להגיד לי שהאחיות האלה עושות את זה
לילדים נוספים וכמה פעמים ביום?
ממשרד הבריאות אמרו לי ״שזה נורמלי״ וכדאי
לעקוב אחרי זה .הם אמרו שאולי הם פגעו בעצבים
של הילדה .איך זה נורמלי? מדוע אתם מגמדים את
העובדה שעשיתם את זה לילדה שלי?
אל תעבירו ילד חף מפשע את החרא הזה .זה
שובר את הלב .25/9/2021 .מקור -
faceb00k.com/kayliny/posts/10208848014154247

אוסטרליה ,ילד לאחר בדיקה

* אני יכול לומר בוודאות גמורה שביום בו נבדקתי
החלו אצלי תסמיני הקורונה ,איבוד חוש טעם וריח
ואיבוד תיאבון .למחרת אובחנתי כחיובי.
* הבודק הכניס את המטוש לנחיר השמאלי והתחיל
לשרוף לי המקום .הפסקתי אותו ומאז יש לי כאבים
תמידיים בצד השמאלי של הפנים באזור האף
והלחי .כמו תחושה של סינוסיטיס .הייתי אצל
מומחה אף אוזן גרון שנתן טיפול תרופתי .היום
עברו כבר  3שבועות ואין שום שיפור לא בכאב ולא
בהקלה בכאבים.
* מבצע בדיקה פעמיים בשבוע ,קבלתי פריחה
מכך-רגל עד הצוואר ,מטופל בכדורים ולא עוזר.
* אתמול עשיתי בדיקה פעם ראשונה ,אחרי כמה
דקות הרגשתי נימול באזור הדגימה שעבר גם
לגרון ,אחרי כשעה התחלתי להרגיש רע,
סחרחורת ,בחילות ,חולשה ,לחצים בחזה וכמעט
הגעתי למיון .אחרי כמה שעות התחיל קצת להירגע
אך הנימול והבחילות עדיין קיימות .רוצים שאעשה
בדיקה כל  72שעות ולא יודעת מה לעשות...
* קרוב משפחה עשה בדיקה לפני טיסה ,למחרת
התחילה אצלו מחלה סוערת והוא נפטר...
* חבר טוב שלי ,בריא כמו שור .המעסיק שלו כפה
עליו להיבדק ויצא חיובי .ישב בבית וכשגילה שיש
לו  ,86%הזמין אמבולנס .הפרמדיק אומר לו אתה
בריא אוכל ושותה ואפילו חום אין לך ,שב בבית.
אבל הוא שטוף מח ומפוחד מהתקשורת התפנה
למיון ,אחרי יומיים העבירו אותו לטיפול נמרץ
וחיברו אותו לאקמו .ז"ל ,השאיר אלמנה ו 5יתומים.

קטעים מראיון עם ד"ר זלנקו27-8-2021 .
קרישי-דם נוצרים ע"י טיפול לא טוב לקורונה .כאשר
הזיהום יוצא מכלל שליטה ומערכת החיסון מגיבה.
במחלת הקורונה יש  2שלבים :שלב ראשון של
הזיהום ושלב שני כאשר מערכת החיסון מתפרצת וזה
עלול לגרום לנזק מסוכן בתוך הריאות ,כך שהמפתח
הוא להיפטר מהזיהום לפני הסיבוכים.
לחולה בשלב הראשון יש לתת טיפול נגד זיהום
ולחולה בשלב השני – טיפול כמו בראשון  +תרופות
אנטי-דלקתיות כמו סטרואידים ותרופות נגד קרישה
כמו אספירין ו) NAK-קטע קצר שמתאים לרופאים(
והייתי מציע דברים חזקים כמו אליקוויס ולוונוקס
) (ELIQUIS LOVENOXהדורשים מרשם רופא.
למחוסנים :החיסון גורם לקרישי-דם מרגע ההזרקה
משך  3חודשים ,גוף המחוסן הופך למפעל לייצור
טריליוני ספייקים הנכנסים לזרם הדם והאדם בסכנה
לקרישי דם .כך שיש לקחת מדללי דם באופן מיידי.
למבוגר הייתי ממליץ על סטרואידים כמו פרדניזון או
דקסמתזון ותרופות קוליצין ופלבוקסין.
כדאי שיהיה לכם בבית ויטמין סי ,ויטמין די ,אבץ
וקוורציטין שזו נגזרת של תפוחים) .מהרשת :חומץ
תפוחים מכיל חומצה מאלית המגן מפני וירוסים,
חיידקים ופטריות() ,הערה אישית :כמעט כל בוקר אני
שותה חצי כוס מים עם כפית חומץ תפוחים( .כדאי גם
שיהיה לכם אספירין ו) NAK-נאק ,נון בקמץ(.
מי שנמצע בסיכון בינוני-גבוה )זקנים ,מחלות רקע,
עודף משקל( להתחיל לקחת כל יום את טיפול
המניעה )מפורט לעיל( וזה צריך להיות כל בוקר ,זה
יפחית משמעותית את הסיכון לחלות בקורונה ואת
חומרת המחלה ואם אדם חולה – להשליש את
הכמויות.
תופעת ה ,ADE-החיסון גורם לייצור נוגדנים שהם
פצצות-זמן בגוף ,אך הם לא חייבים להתפוצץ .אם אנו
יודעים מה מפעיל אותם נוכל להימנע מכך .מתג
ההפעלה שלהם הוא זיהום ויראלי שדומה לנוגדן ואז
מתרחשת תגובה קטלנית של מערכת החיסון ,אז
המפתח הוא לא לחלות שוב בקורונה.
לילד בן  10אין סיכון ואם יחלה הוא יעבור את זה
בקלות ,אך אם הוא קיבל את החיסון הוא כמו זקן בן
 99בבית-אבות עם סיכון למות מקורונה והוא צריך
לקחת טיפול מונע זה.
במציאות – מי שקיבל את החיסון יש לו יותר סיכוי
לחלות מקורונה.

אז קחו את הטיפול המונע כך שאם הוירוס יגיע
אליכם מערכת החיסון תגרש אותו ולא תפעיל את
הפצצות.
שאלה :כמה זמן לקחת את הטיפול המונע למחוסנים?
תשובה :אנו לא יודעים כמה זמן הנוגדנים יחזיקו ,כפי
הנראה הנוגדנים של החיסון דועכים עם הזמן הייתי
אומר לקחת את הטיפול מס' שנים ואז יתכן ויהיו לנו
גישות טובות יותר .בכל אופן כך לפחות המחוסן יחיה.
בכל אופן כדאי מרגע החיסון למשך  3חודשים לקחת
מדללי דם – אספירין ונאק ) (NACכדי למנוע את
קרישי הדם המסוכנים האלה.

הקב"ה בוכה על עם ישראל
דניאל ,ז' סיון ה'תשפ"א 18/5/2021
אני לא יכולתי להאמין שזה היה בערב חג
בלילה בכניסה לחג ,חג השבועות מתן תורה.
איך זה יכול להיות שהיה אסון כ"כ גדול דווקא
לעמ"י ,שומרי מצוות ,בבית כנסת ,איפה שיש
ספר תורה ויש שם הרבה ספרי תורה ,איך זה
יכול להיות אבא? איך זה יכול להיות?
הבעיה היא אבא ,ואני יודע למה זה קרה.
יכולנו למנוע את זה ,אבל עם ישראל פשוט לא
רוצה לדעת .הזהרתי את כולם ,גם בנימין הזהיר
את כולם שאי אפשר להמשיך באותו דרך
שאנחנו הולכים כל כך הרבה שנים .דיברנו על
יהודי אירופה שבסוף שנות השלושים,1939 ,
בדיוק לפני שהמלחמה באירופה התחילה עם
הנאצים נגד כביכול הארצות הדמוקרטיות
ששמה כביכול זה אמת.
היהודים באירופה היו בטוחים שהם בכיוון
הנכון ,התחילו ללמוד באוניברסיטאות ,הורידו
את הזקנים שלהם ,התלבשו כמו גוים ,התנהגו
כמו גוים וירדו וירדו עד כדי כך שתשעים אחוז
מהיהודים באירופה היו מחללי שבת ,איך זה
יכול להיות?
אבל אבא ,למה אנחנו סובלים היום ,למה
אנחנו השומרי מצוות ,למה דווקא ה' בוחר בנו?
במירון ה' ישמור ,ועכשיו מה שהיה בערב חג
שבועות ,ערב מתן תורה.
בגלל שאנחנו החרדים מזלזלים בתורה ובמצוות
שה' נתן לנו בהר סיני .יש שני דברים שהורסים
את עם ישראל ,זה החוסר קדושה ,והרצון
לגשמיות – לעגל הזהב.
אנחנו עושים את עגל הזהב לאליל שלנו ,שלא
נדע .אנחנו בדור שאפילו כביכול אצל החרדים
הקדושה חלשה מאד ,וגם זה בגלל העגל הזהב.
הוא מושך אותנו להיות כמו הגוים ,מושך אותנו
לרצות כסף ,להיות חזקים כי יש לנו כסף לטוס
לכל העולם עם הכסף .נכון ,במטוס אנחנו
אוכלים כשר ,אבל זה בלי לב .זה להיות יהודי
בלי לב .כן ,אנחנו נותנים צדקה אם יש לנו ,אבל
זה במקום לחיות באמת מאה אחוז להשתדל
לפחות לחיות מאה אחוז כמו האערליכער ייד
)יהודי כשר( ,ולא כמו איזה גוי.
יש לנו תאוות כמו הגוים ,אוי לנו מה שהולך
בקהילות מסוימות .ואנחנו גם רוצים להיות עם
כל הגשמיות עם כל העמדה ,עם כבוד וכו'.
עם ישראל ,ה' רוצה להציל אותנו אבל אנחנו
לא נותנים לו ,ואז יש טרגדיות כמו שהיו בקרלין
ערב שבועות ,ערב מתן תורה .כמו שאני יודע עד
היום היו שני בחורים שנהרגו ו 12-במצב קשה,
והרבה אחרים גם עם עצמות שבורות .כואב
הלב ,כואב הלב אבא ,אנשים לא מבינים .אבל
אני רוצה להזהיר את עם ישראל ,ה' לא יכול
לתת לנו להמשיך ככה ,אנחנו לא יכולים לרצות
את הגשמיות שמביאה אותנו לכל מיני עבירות
אסורות בהחלט ,שקשה מאד אפילו לעשות
תשובה עליהם .ה' לא יכול לתת לנו להתעסק
יום ולילה עם השקר ,עם כל מיני דברים שטחיים
שלא שייכים ליהודי וודאי לא ליהודיה.
הבית היהודי צריך להיות בנוי על שלש ,הבעל
עם הקב"ה והאשה עם הקב"ה ואז מוסיפים גם
את הילדים ומלמדים אותם להיות תמיד עם
הקב"ה ועם תורתו .אבל אם אנחנו לא מרגישים
את הקב"ה ,איך אפשר להזמין אותו להיות
אצלנו בבית?
הרבה פעמים אמרתי שלפי החסד לאברהם
רק  7,000גברים ישארו לקבל את משיח צדקנו.
אני מקווה מאוד שיהיו הרבה יותר מזה ,אבל
העגל הזהב שהפיל את היהודים דרך הע"ר
במדבר ,מפיל אותנו גם במ"י וגם בכל העולם
איפה שיש יהודים.
הגויים שונאים אותנו .זה דבר ידוע בד"כ יש
להם קנאה ,כי הם יודעים שיהודים אמיתיים
שבאמת מנסים לחיות לפי התורה ויש להם קשר
ישיר עם הקב"ה בורא עולם הכל יכול ואין עוד
מלבדו וזו קנאה מאוד גדולה .והקנאה הזאת
מביאה אותם לרצח ,לרצון להרוג יהודים .אבל
יותר גרוע מהם – זה הע"ר ,כמו אלה שקוראים
לעצמם – ציונים ,שאין להם דת בכלל ,שהם
מאמינים לרוב בשטן והם מושפעים בעיקר
מהגויים שהאמינו כל הדורות בע"ז ובשטן עצמו
ימח שמו וזכרו ,והם הציונים שהקימו את מ"י.
עמ"י – עברנו שואה באירופה לא לפני הרבה
זמן .ולפני מע" 2רוב היהודים באירופה ,שזה
יותר מששה מיליון ,היו מחללי שבת ואפילו צחקו
על שומרי שבת ,על החרדים ,על הקרובים
לקב"ה .היו יחסית מעט מאוד יהודים שממש
שמרו שבת ושמרו את התורה כמו שצריך.

אבל אם לא הייתה מ"ע 2ואם לא היו מחנות
ריכוז ,שרוב הענק של עמ"י נרצחו שם .אז גם
אם השישה מיליון היו ממשיכים לחיות עוד 10
שנים או פחות ,אסון יותר גדול היה קורה .כי
מיליונים של יהודים היו הולכים לאיבוד לגמרי
רוחנית וזה יכל להיות אסון הרבה יותר גדול
ממה שהיה ליהודים במ"ע.2
זה לא סתם שהרב אלחנן ווסרמן הי"ד שידע
את הסכנה הגדולה באירופה .סירב לעזוב את
אירופה ולעבור לארה"ב ,ונשאר עם ילדיו שהם
היו תלמידי חכמים גדולים עם משפחות ברוכות
ילדים .כי הוא ידע שזה יהיה רצח רוחני והעדיף
שכולם ימותו על קידוש ה' .כי הוא ידע שכך הם
יזכו לנצח נצחים .הוא ידע שארה"ב ואירופה וכל
הארצות הכביכול הכי תרבותיות ,הכי מתקדמות
יביאו ליהודים רצח רוחני .שזה מוות שאי אפשר
לקום בתחיית המתים מזה .רק בן אחד ואשתו
שלא היו להם ילדים אחרי הרבה שנים .הוא
שלח אותו לאמריקה עם אשתו כדי להחזיר את
היהודים באמריקה בתשובה והצליחו מאוד והם
בוודאי הגיעו לגן עדן ויקומו בתחיית המתים.
עמ"י – הרוב הגדול של היהודים היום הם
חילונים .יש ביניהם חילונים שמאמינים בקב"ה,
אבל לא מקיימים את הרוב הגדול של המצוות.
יש יהודים שרשמית הם קוראים לעצמם
רפורמים או קונסרבטיביים ,אבל הם חיים בשקר
ומחללים שבת וחגים .וזה יותר שנוא בשמיים
מאשר חילונים לגמרי .כי רוב החילונים לא
מבינים כלום והם מסכנים ,אבל אלה שבוחרים
להעז לשנות את התורה על דעת עצמם ,הם
מכרו את הנשמה שלהם לשטן .יש תמימים
ביניהם שלא יודעים את המשמעות הקשה של
להיות רפורמי או קונסרבטיבי  -אלה עוד יכולים
לעשות תשובה ,ויש את היהודים הדתיים
ששומרים מצוות באמת ,אבל יש להם בלבולים
בדברים כמו צניעות וקדושה.
ויש את החרדים ,שהם הכי גורמים לי לבכות.
כי הם באמת מקבלים את התורה בשבועות,
אבל במשך השנה הם בכל אופן רודפים אחרי
עגל הזהב עם כל הגשמיות .הגשמיות מבלבלת
אותם וזה גורם להם לעשות הרבה עברות קשות
ואני לא אכנס לזה עכשיו .כי מי שנחשב לחרדי
ועובר על עברות ,שלא נחשבות כל כך קשות וגם
עברות שקשות ביותר .הם יודעים שהם לא
בסדר ,ואף אחד לא מפריע להם.
עמ"י ,מתקרבת מאוד במהירות המלחמה
הגדולה ביותר שהייתה אי פעם .זה התחיל פה
בקטן בא"י ,זו לא מלחמה בין הטוב והרע – זו
מלחמה נגד הקב"ה שלא נדע .הרשעים שרוצים
להיות במקום הקב"ה ח"ו – רובם גויים .אבל יש
גם ביניהם שנולדו יהודים ,והם רוצים להשתלט
על כל העולם והם גם רוצים לחסל את היהודים.
כי הם יודעים שהיהודים האמיתיים חזקים וזה
האיום הכי גדול עליהם .כי הם יודעים שהקב"ה
מאוד חזק ,אבל הם לא יודעים שהוא הכל יכול,
הם מאמינים בשטן ימח שמו וזכרו.
הם טיפשים והם בטוחים שאם הם יוכלו
לקלקל את רוב היהודים ,אז זה יחליש את כוחו
ח"ו של הקב"ה .אבל זה שקר והשטן בעצמו ,ה'
ברא אותו והוא נשלט ע"י הקב"ה וכל המצב שיש
לנו היום זה כדי להציל את הנשמות הראשונות
שהיו בהר סיני ,להציל אותם לאו דווקא פיזית
אלא רוחנית .כי הם שוב יצטרכו להגיד נעשה
ונשמע אבל בלי שהקב"ה ירים את ההר כגיגית
מעל ראשם ,אלא צריך שיקבלו את התורה
מרצונם הגדול וזה יביא לסופם של הרשעים.
כוכב השביט יגיע עם כל מה שיקרה כשהוא
יעבור ליד כדו"ה זה יגרום להרס עצום1/3 .
העולם ייחרב לגמרי 1/3 ,העולם יהיה פגוע קשה
ושליש העולם לא ייפגע וזה השליש שא"י בתוכו.
היהודים שישרדו יבנו את הבית המקדש ה3-
ביחד עם אלה שיקומו בתחיית המתים ובסופו
של דבר יגיעו לנצח נצחים .גם גויים שמאמינים
יקבלו בשמחה מעמד של משרתי היהודים.
מה שנאמר עכשיו זה רק בקיצור מאוד .אני
מציע לכל יהודי ויהודיה לעשות חשבון נפש –
כשעדיין יש עוד זמן – לא הרבה ,אבל יש עוד
זמן לחזור בתשובה .אבל באמת וזה לא משנה
אם אתה אברך שלומד כל היום והאשה עובדת
כדי לפרנס את המשפחה שיכולה לשרוד עם
בעל שלומד תורה ,וזה לא משנה אם אתם באים
ממשפחות חשובות של רבנים ,וזה לא משנה
אם אתם חושבים שאתם באמת שומרי מצוות.
כל יהודי ויהודיה חייבים לעשות חשבון נפש נוקב
ואמיתי איך הם שומרים על היהדות שלהם.
משיח כבר נמצא פה בארץ אבל עמ"י לא מוכן
עדיין לקבל אותו .ומעט מאוד יהודים הם באמת
צדיקים .והרוב העצום הוא של חרדים וחרדים
מודרניים שלא שומרים מצוות ברוח נכונה.

שצריכים להרגיש בכל הלב את הקירבה
להקב"ה ותורתו ובשמירת המצוות .הם גם לא
תמיד מדייקים בקיום המצוות וגם לא תמיד
מאמינים.
רוב החרדים עסוקים עם עגל הזהב ,עם
הגשמיות בצורה מוגזמת מאוד .ועוד מעט כל
הגשמיות המיותרת תיעלם לגמרי .וזה יהיה
המבחן הכי קשה לדור שלנו .וכמו שבמצריים
 80%מהיהודים לא יצאו ממצריים גם הפעם
הרבה מאוד כביכול יהודים לא ישרדו .עמ"י –
הקב"ה מאוד רוצה להציל את כל היהודים
האמיתיים .אבל גם אתם צריכים לעזור ולרצות
להיות מוכנים לשבור לגמרי את עגל הזהב.
במחנות ההשמדה של הנאצים כמעט דור
שלם הציל את עצמו ברגע אחרון לפני צאת
נשמתם .בזה שהם פתאום הבינו שבאמת הם
אשמים במר גורלם והצילו את עצמם רוחנית ,לא
פיזית ,בזה שצעקו ועם כל הלב עם כל הנשמה:
"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".
הכל מוכן לגאולה ,רק אנחנו לא מוכנים
בן גולדן ,י"ט סיון ה'תשפ"א 30/5/2021
זה מכתב לכל עמ"י ,לכל יהודי אמיתי עם
נשמה יהודית ,יהודים ששומרי מצוות וגם יהודים
ח"ו שלא שומרים מצוות עדיין .יהודים אמיתיים
עם נשמה יהודית ,עם נשמה שהייתה בהר סיני
וקיבלו את תורת משה ואמרו "נעשה ונשמע" ,כל
הנשמות שעמדו בהר סיני ,כל הנשמות
היהודיות ,כל היהודים שבאו ישר מהשבטים ,כל
אלה שהייתה להם את הזכות לצאת ממצריים,
ה 20%-של היהודים שהייתה להם הזכות לצאת
ממצרים ,כל אלה יבינו בסופו של דבר מה אני
רוצה להגיד להם ,מה אני רוצה להסביר ואני
מקווה שכל הנשמות הטהורות האלה יחזרו
באמת בתשובה לפני שיהיה מאוחר מדי.
מאז שקיבלנו את התורה ,את עשרת הדיברות
בהר סיני ,עמ"י קיבל את התואר של העם של
הקב"ה ,העם שרצה את התורה ,העם שרצה
להיות הילדים האהובים במיוחד של הקב"ה.
עמ"י על הר סיני רצה להיות העם המיוחס
הקרוב ביותר לאמת והאמת היא – הקב"ה.
עם ישראל רצו לקבל על עצמם לחיות חיים
נאמנים לגמרי להקב"ה ולתורתו וזה העלה את
עמ"י לגובה רוחני יותר מכל העמים האחרים .זה
היה צריך להביא את היהודי לרצות בדיוק את
ההיפך מרצונם של הגויים .היהודים רצו טהרה
ומצוות ,רצו לעלות ולעלות רוחנית .היהודים
רוצים עד היום את כל הדברים האלה ויותר מזה
רוצים לגדל בכל דור ודור את ילדיהם לתורה
מצוות ומעשים טובים .ובכל דור ודור קורה
שיהודים אפילו מוכנים להקריב את עצמם פיזית,
מוכנים למות על קידוש ה' שלא נצטרך .היהודים
האמיתיים הם צנועים בטבעם גם גברים וגם
נשים ,בטבעם הם עדינים ,הם שומרים טהרת
המשפחה ומגדלים ושמחים עם הרבה ילדים
כמה שאפשר ,רוצים שייוולדו יותר ויותר ילדים,
כי זו שמחתם ,ילדים בנים ובנות שימשיכו את
לימוד התורה ,את דרך החיים ,את הקדושה
שכל יהודי באמת רוצה.
אבל היו דורות של יהודים שסטו מהדרך
בהשפעת הגויים שמשכו אותם לכיוונים אסורים.
ועמ"י תמיד שילם את המחיר המר הקשה על כך
שהוא סטה מהדרך.
בדורנו שהוא דור מאוד קשה .אחרי החורבן,
אחרי הרצח ההמוני של הנאצים במע" .2רוב
היהודים באירופה לא שמרו מצוות .כשהיטלר
עלה – זה היה המצב ,היהודים רצו להיות כמו
הגויים .היה ברור שה' לא יתן לזה להיות ,ואיך
ה' הציל את רוב יהודי אירופה? ה' הציל אותם
ע"י הנאצים ,כשהנאצים ימ"ש הכניסו אותם
למשרפות ונכנסו נשים גברים וילדים ,וכולם
כמעט כולם צעקו "שמע ישראל" הם הבינו ברגע
אחרון ,שזה בגלל שהם התרחקו כ"כ מהקב"ה
ותורתו .ואז כל נשמה ,שעשתה תשובה ,עלתה
לשמיים ולגן עדן ,כי באותו רגע שידעו ותפסו את
הטעות הענקית שלהם שהתרחקו מה' הם אמרו
"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" – עם כל
מהותם ועם כל כוחותיהם .ונכנסו ישר לגן עדן.
הדור שלנו – דור יותר עצוב מדורו של היטלר
ימח שמו וזכרו .כי יש לנו חרדים שבאמת
מחפשים את האמת ,אבל הם מעטים מאוד ,יש
גם את החרדים ,שמחפשים אמת עם קישוט של
שקר .ויש יהודים שבדרך כלל פחות או יותר
לבושים בלי צניעות ,אבל חושבים בגלל שהם
שומרי שבת ,שהם בסדר ,שהם באמת חרדים.
ויש את היהודים הרפורמים והקונסרבטיבים
שעושים פחות או יותר מה שמתחשק להם עם
היהדות .ובסוף יש לנו את החילונים ,ושבין
החילונים שהם הרוב הגדול של עמ"י היום ,יש

כאלה שהם כבר בכלל לא יהודים מכל מיני
נישואים עם גויים .ויש כאלה שהם מבולבלים ויש
כאלה שפשוט אוהבים את החיים האסורים עם
התשוקות שאסורות והתאוות הבלתי נשלטות.
ואני בן גולדן בוכה על כולם .נשארו בעולם
שלנו מעט יהודים אמיתיים שבאמת משתדלים
לעשות את רצון ה'.
יש עוד בעיה קשה בין הכביכול המאמינים וזו
"המחלוקת" וקנאה .וזה הכל הסיטרא-אחרא
שפשוט מפילה קהילה אחר קהילה מהמחלוקות,
שלרוב זה סתם שקר ,סתם רצון להשתלט על
קהילות שונות .ובכל קנאה שזה אחד הדברים
האסורים ביותר  -זו קנאה רעה .וקנאה זו רעה
נגד יהודים שומרי מצוות – רוצחת את העם.
בכל ההיסטוריה הגויים נהנו לרצוח אותנו,
אבל הם לא אשמים ,אנחנו היהודים אשמים!
ברגע שאנחנו עוזבים את הקב"ה ,הקב"ה נותן
לעמים את הרצון למחוק אותנו מהעולם ח"ו .וזה
בכל ההיסטוריה מאז בריאת העולם ,מאז
שהנחש הכשיל את אדם וחוה ,עד היום.
עמ"י – אין הרבה זמן .כל יהודי אמיתי .אם
הוא שומר מצוות וגם אלה שלא שומרי מצוות,
יכולים לראות שהעולם עכשיו עומד על סף פירוק
טוטאלי .לעולם כבר יש סימנים של אסונות טבע
ענקיים ,שמאיימים על כל תושבי העולם עד כדי
כך ,שיהיה וכבר כנראה התחיל חוסר מזון
בעולם וזה קורה מכל מיני סוגים של אסונות
טבע שיש בעולם עכשיו .האוקיינוסים עולים על
גדותיהם ,כי הקרח בקטבים הצפוני והדרומי
נמס וזו לבד יכול לגרום לשואה.
ואנחנו עמ"י מבולבלים .יש לנו שומרי מצוות
בדרגות שונות ,יש כאלה שלומדים תורה,
שמשתדלים לקיים מצוות ,שולחים את הילדים
ללמוד למוסדות חרדיים ,אבל הרבה מאוד
מוסדות מקבלים כסף מהמדינה ולכן הם בסכנה
גדולה .וגם בחו"ל מקבלים כסף מהגויים ,שזו גם
סכנה גדולה .וילדים שלנו מבולבלים וגם ההורים
עם כל הגשמיות ,שזה כאילו מותר ,אבל זה
אסור .וזה כמו שוב לייצר את עגל הזהב .אפילו
שאנחנו מתפללים לקב"ה ,הרבה מאיתנו
מתפללים לעגל הזהב ,משתוקקים לגשמיות,
לאכול פיצה ולשתות קולה וללכת למסעדות
כשרות .לאט לאט מפסיקים כמעט לבשל וזה
שובר את התא המשפחתי ,את הבית היהודי,
ואלה דברים שצריכים להיות חלק מהבית
היהודי.
הבית היהודי צריך להיות הגן עדן של כל
משפחה יהודית בעולם הזה .היהודי לא צריך
יותר מדי להתרחק מהבית שלו ,חוץ מללכת
לבית הכנסת ולמקווה או לסופרמרקט לקנות
אוכל או ללכת לעבודה אם יש לו עבודה .אבל זה
משעמם ליהודים של היום .הם רוצים לטוס .הם
יוצאים מא"י נגד הדין .הרבה מהם נגד הדין
יוצאים מהארץ ,כי אסור לטוס לכל מיני מקומות
בחו"ל ולעזוב את הארץ בלי סיבה רוחנית ,חוץ
ממצבים של קושי בפרנסה ,שידוכים ודברים
חשובים כמו מישהו מהמשפחה שמאוד חולה
וכו' .אבל אנשים טסים לנופש בחו"ל לעשות
שופינג ,קניות וכל שמחה שרק אפשר לגרד –
מוכנים לטוס.
עמ"י – אנחנו בסכנה גדולה מאוד! הייתה לנו
אזהרה עם הקורונה ,הייתה לנו אזהרה עם
מירון ויש לנו אזהרות כל יום עם מלחמה עם
עזה ,עם ערבים שמתקיפים אותנו .בארץ ובכל
העולם כולל ארה"ב המצב הכלכלי לא טוב.
והאלימות בכל מקום מעל ומעבר .זו לא אותה
ארה"ב כמו לפני  20שנה ,לפני שבנייני
התאומים נפלו .זה משהו אחר לגמרי ,זה משהו
מאיים על כל מי שגר שם.
עמ"י ,תקשיבו טוב! כדו"ה בעתיד הלא רחוק
יראה אחרת לגמרי ,רוב העולם יהיה מתחת
למים וזה כבר קורה ,אבל לא א"י .יש אסונות
טבע ענקיים ,לא מדברים בחדשות על זה בכלל
ואם כן אז ידיעה חד פעמית ושוכחים את זה.
הרשעים הגדולים ,שלצערי הרב יש ביניהם גם
יהודים ,רוצים להשתלט על כל העולם .הם כבר
משתלטים על ארה"ב ,על אירופה ,על אנגליה
וכו' וכן גם על מ"י .ואם עמ"י האמיתי רוצה
לשרוד – הוא חייב עם כל הלב ועם כל המהות
לחזור בתשובה .יהיו מלחמות ענקיות עם רצח
והרס שאף פעם לא היו בהיסטוריית העולם ,חוץ
מהמבול אולי .וזה יהיה מאוד מפחיד .ורק אלה,
שרוצים את האמת ורוצים לחיות את האמת –
ישרדו .מעט מאוד גויים ישרדו וכל הרשעים
ייעלמו לגמרי .אבל לפני שייעלמו הם יראו ויבינו,
שרק הקב"ה הוא הכל יכול.
ואל תחשבו ,שכדו"ה זה המקום היחיד,
שהקב"ה שולט בו .ושזה המקום היחיד ,שהוא
ברא .ואל תחשבו ,שפה בכדו"ה – זו המציאות

בניו אהוביו ולא משנה מאיזו עדה הוא ומה צבע
עורו .שיהיה ברור ,שכל העניין של מחלוקת בין
אדמו"רים הרב'ס והרבנים שגרמו להרבה מאוד
יהודים לרדת מיהדותם ואותם רבנים גם גרמו
למחלוקות ענקיות בין יהודי ליהודי ,שעד היום
זה קיים וזה גם גורם לריחוק ענק מהקב"ה ולא
רק שמדברים לשון הרע אחד נגד השני ובכך
לשפוך את דמו ולגרום לו צער גדול מאוד
ובושות ,ולא רק זה ,אלא שמוכנים גם פיזית
לפגוע ,להרוג או לרצוח יהודי אחר בלי מצפון –
וזה חייב להיפסק.
בכל ההיסטוריה של היהודים בגלל קנאה
ושנאה היה גם רצח של יהודי שרוצח יהודי אחר,
שזה אסור בכלל והרוצח בטוח שעשה טוב ,כי
היו רבנים שעודדו את זה ,כמו הרב נתן
מברסלב שהחליטו שהוא ראש כת ושלחו גויים
להרוג אותו והגוי עשה טעות והרג נתן אחר עם
אשתו ועוד אנשים שהיו איתם ,כי שנאו את
ברסלב ורבנים הסכימו לזה ומצב כזה היה כבר
בהיסטוריית עמ"י לא פעם.
מחלוקת – זו הסכנה הכי גדולה לקיום שלנו
בעולם הזה ,יותר מכל סכנה אחרת .כי כשיהודי
אחד מקנא ,שונא ,רוצח או שולח מישהו אחר
לרצוח יהודי אחר ובכך מחליט שהוא הקב"ה
ושהוא יכול להרוג יהודי אחר ולהוציא עליו שם
רע ולגרום לו גם צער בשמיים ע"י כך שלא יכול
לגמור את תיקונו בעולם הזה וגם גורם צער
למשפחתו בעולם הזה .וזה קרה לא מעט
בהיסטוריה של עמ"י .וכתוב ברור בעשרת
הדיברות "לא תרצח" .ויש סוג של קנאה ,שלא
רוצחים את הקורבן פיזית ,אבל רוצחים אותו
נפשית ,גורמים לו בושות ומכניסים אותו לדיכאון
ומוחקים את שמו הטוב וזה גם סוג של רצח –
וה' שונא את זה.
עמ"י – יגיע זמן בעתיד הקרוב שהכל יהיה
יותר ברור ,שזה סוף העולם כמו שאנו מכירים
אותו ואנחנו כבר בהתחלה של הגאולה השלמה
והמשיח כבר פה והוא סובל בשבילנו מאוד .הוא
לוקח את כל העברות והמחלות של עמ"י וכו' על
עצמו! רק שיהיה לנו יותר קל לחזור בתשובה.

היחידה שקיימת .זה וודאי לא נכון וה' הוא כל
יכול והוא אין סוף והוא שולט על כל
המימדים,אלה שאנחנו רואים ,ואלה שלא רואים.
ומכל זה הוא בחר בעמ"י להיות בסופו של
דבר חלק ממנו לנצח נצחים ,אבל מדובר רק על
היהודים ,שבאמת רוצים את הנצח ,שבאמת
רוצים את הטהרה ,שבאמת רוצים את התורה,
לחיות לפי התורה ,שבאמת אוהבים אהבה
נצחית את הקב"ה ותורתו.
עמ"י – משיח כבר פה .הוא סובל מאוד
בשבילנו .יש הרבה מאוד יהודים שיודעים שהוא
פה ,כולל צדיקים גדולים שיודעים שהוא פה,
ועכשיו הוא ממש סובל בגופו ונשמתו ,כי הוא
לוקח את כל העברות של עמ"י על עצמו ,אבל
הוא לא מתלונן ,כי הוא נשלח מן השמיים
לעבודת הקודש הזו והוא אוהב את כל היהודים
ומנסה להחזיר את כולם בתשובה .עוד מעט
נראה באמת ניסי ניסים ועמ"י האמיתי ישרוד
ושליש העולם ,שא"י שוכן בו לא יפגע קשה ,אבל
שליש אחד של העולם ייחרב לגמרי ושליש יהיה
פגוע קשה .ועמ"י האמיתי ישרוד .ואפילו יגיעו
מחו"ל לארץ יהודים אמיתיים והם ישרדו.
מזמן השכינה עזבה את חו"ל ונמצאת אך ורק
בא"י .כל המקומות הקדושים חשובים להתפלל
בהם ,אבל המקום הקדוש ביותר זה הכותל
המערבי ,כי בכותל המערבי השכינה נמצאת כל
הזמן ואוספת את כל הדמעות שעמ"י שופך שם
עם כל הצרות ומבקש מהקב"ה להציל אותו מכל
מיני בעיות .והשכינה בוכה יחד איתם .כל מיני
יהודים מגיעים לשם ,חלק גדול ברור שלא שומרי
מצוות ,אבל שכנראה הם יהודים בכל אופן ,כי
הם נמשכים כ"כ למקום הכי קדוש בכל העולם.
השכינה מקבלת את כולם ,את כל הדמעות וגם
השכינה בוכה יחד איתם והקשר הזה לפחות
ליהודים האמיתיים עוזר להם לעשות תשובה.
עמ"י ,הכל מוכן לגאולה .יהיה מאוד קשה,
אבל אלה שבא"י ,אלה שהולכים להתפלל בכותל
המערבי להם יהיה יותר קל .וחוץ מזה גם מי
שהולך לצדיקים שהיו בעולם הזה כמו קבר רחל
וכו' כל זה יעזור לנו עכשיו לעשות תשובה
באמת .אם אנו יהודים חסידים ,ליטאים ,ספרדים
או אשכנזים ,לא משנה ,אנו כולנו יהודים וה' העולם הזה ,העולם הבא
אוהב כל יהודי ,לא משנה באיזו ארץ הייתה דניאל ,כ"ו סיון ה'תשפ"א 6/6/2021
גלותו ,הוא הקב"ה של כל היהודים ,של כל מה
אבא ,אני לא יודע מה עוד להגיד ,אבל אני
שקיים ובכל המימדים שאנו רואים או לא רואים.
מתפלל לקב"ה שישים את המלים בפה שלי .אני
אנו עמ"י יכולים להגיע לנצח נצחים להיות מאד מודאג ,אנשים ממשיכים עם השטויות של
חלק של הקב"ה ,אבל אנו עמ"י צריכים לבחור העולם הזה ,לא מבינים שעוד מעט ,אבל ממש
עכשיו ,להחליט עכשיו ,מה אנו רוצים .ולהתחיל עוד מעט ,אנחנו נגיע לעולם של מלחמה בין
מיד להתפלל לה' שיצילנו ,שייתן לנו את ההבנה ,העולם הגשמי עם כל הלאווין שהיהודים וודאי
את היכולת להבין ,שאנו חייבים לעשות תשובה .הגוים עוברים עליהם ובין העולם היהודי
כולם ,לא רק היהודים שנראים כמעט כמו האמיתי ,עולם שהקב"ה שולט בו לגמרי ,אבל
גויים ,מתנהגים כמעט כמו גויים ,לא רק היהודים לא בהסתר כמו עכשיו ,אלא נראה את זה
שחיים כמו גויים שלא נדע ,אלא גם יהודים עם בעיניים שלנו .ומי שלא רוצה לראות את זה ,ולא
פאות וזקן ,מעיל ארוך וגארטל וכובע שחור עם רוצה לקבל את זה ,אין לו סיבה להמשיך לחיות.
אבא ,זה לא נכנס לראש של היהודים ,כמעט
כיפה מתחת ,ויש להם אישה שמתלבשת כמו
דוגמנית ח"ו והבעלים לא אומרים לנשים שלהם אין היום יהודים תמימים .יש פה ושם ,אבל רק
שאם היא לא רוצה להיות צנועה – הם לא יכולים בחלק קטן של הישיבות ובבתי יעקב מגדלים את
להיות איתה .אז למעשה כל עמ"י נשים ,גברים הילדים היהודים החרדים לדעת איך לבנות בית
וילדים צריכים לטהר את עצמם ,כי ה' שונא יהודי אמיתי ,שזה מה שיציל את העולם .ואני
פריצות וזימה .וכל אחד קודם כל צריך לעשות מאד מפחד ,אני לא יודע מה לעשות שיבינו.
אבא ,מה יהיה? המצב קשה ,הוא לא קשה
תשובה על זה ולשבת ולחפש בתוך עצמו ועצמה
איפה ובאיזו צורה ,באיזה מחשבות הם עזבו את הוא הרבה יותר מקשה! בעתיד הקרוב העולם
ישתנה לגמרי ,וזה יהיה מסוכן ביותר.
הקב"ה בלי להרגיש אפילו.
משיח פה וזה סימן גדול ,שאנו מגיעים לסוף המלחמות ,השנאה בין קבוצות של אנשים כבר
של העולם כפי שהכרנו אותו .הקב"ה שלח את התחילה מזמן בארה"ב ,באנגליה ,באירופה,
המשיח אליכם להילחם את המלחמות נגד ברוסיה ובהרבה מקומות אחרים .כל העולם
הרשעים ,המשיח למעשה כבר נלחם נגדם וגם המתקדם כביכול ,לא מתקדם בכלל ,זה רק
להחזיר את רוב היהודים בתשובה .אבל אנחנו מתקדם לתהום וכל הגשמיות ועגל הזהב תוביל
צריכים לרצות לעזוב את העולם העקום שיש את האוכלוסיה של המדינות האלה לאפס ,שלא
עכשיו ולחזור לגמרי בתשובה ,שנוכל להיות יהיה כלום ,לא ישאר מהם כלום.
בהתחלה יהיו מלחמות קטנות יותר אשר כבר
טהורים כדי להיכנס להתפלל ולהקריב את
התחילו ,אח"כ גדולות יותר .השנאה ליהודים
הקורבנות בבית המקדש השלישי.
החסד לאברהם כותב שרק  7,000יהודים צצה שוב אפילו בארה"ב שהיא הארץ הכי
ישרדו בכל העולם .כנראה ,שהוא מדבר על דמוקרטית כביכול .ארץ שלכאורה יש לכל אדם
גברים ,אבל אם אנחנו נעשה תשובה באמת אולי את הזכות לחיות שבלום ובשלווה .באירופה
שרצחו יותר מ 6-מליון יהודים בדם קר בלי רגש,
בכל אופן יהיו הרבה יותר מ 7000 -שישרדו.
עמ"י ,צריכים להתפלל על המשיח ,כי כבר כמו רובוטים רצחו אותם .והיום כבר בארה"ב
ניסו להרוג אותו כמה פעמים ולא הצליחו ברוך מרביצים ליהודים ,הבוקר אפילו רצחו בחור
ה' .המשיח הוא יהודי ענק ותלמיד חכם הגדול בבולטימור ומי יודע כמה עוד יהודים יפלו בידיים
ביותר של הדור הזה ובוודאי של כל הדורות .של הגוים .וזה עוד כלום ,הם לא מספרים מה
הוא זך וטהור וקדוש כתינוק אחרי ברית ,הוא לא שקורה באנגליה ,באירופה ,השנאה ליהודים שם
דואג לעצמו ,כי הוא לגמרי עם ה' ,הוא רק דואג מאד גבוהה ואין לנו שמירה כי אנחנו לא חרדים
להציל את עמ"י .הוא אוהב כל יהודי ולא משנה אמיתיים ,אנחנו לא עם הקב"ה לגמרי ,רק
כמה שיהודי לכלך את עצמו ,משיח ישתדל יחידים מאיתנו הגיעו למצב הזה.
אני רק מבקש מה' לעזור לכל היהודים להגיע
להחזיר אותו בתשובה ולטהר אותו ,כי גם מי
ש ִל ְכלֵך את עצמו עם כל מיני עברות יכול לטהר לאיפה שצריך להיות כדי לשרוד ,כדי להבין שאין
את עצמו ולא משנה לו מאיזו מוצא היהודי ,יהודי עוד מלבדו ואין חיים ליהודי אלא רק לפי התורה.
הוא יהודי בעיניו וכולם שווים ובשביל ה' כולם ואם לא אז אין לו חיים ,אין לו חיים.
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ויישארו רק אלה שרוצים באמת עם כל הלב
להיות עם הקב"ה ,לחיות לפי התורה בלבד.
זאת אומרת התורה וכל ספרי הקודש.
עמ"י ,אין הרבה זמן! תורידו את כל הבגדים
הלא צנועים ,גם הגברים וגם הנשים .נשים -
תלבשו בגדים צנועים ממש ,לכסות את השיער
לגמרי אבל לא עם פאה ולא עם איזה כיסוי
מושך עין אלא משהו עדין .ובכלל היהודים לא
צריכים להסתובב ברחוב גם לא הגברים ,צריכים
להסתתר עד שהזעם עובר" .לֵ ְך ַע ִּמי ּבֹא
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וזה אחד הדברים הקשים לכולם לשבת בבית.
אבל מי שמאמין בקב"ה יבין אותי ויהיה איתי
במה שאני אומר .אתם רוצים להציל את
הילדים? אז ללמד אותם לימודי קודש וגם
דברים בשביל לחיות ולהתפרנס כי בתורה יש
דרך ודינים שיהודי צריך לקיים בכל מצב .החל
מהרגע שיהודי קם בבוקר ואומר "מודה אני" עד
שהוא הולך לישון ואומר קריאת שמע על
המיטה ,כל מה שהוא עושה משך היום צריך
להיות לפי התורה .הלימוד ,המצוות ,משא ומתן,
הדיבור ,הלבוש ,הכל הכל ,כל מה שהוא עושה
משך היום חייב להיות לפי התורה וכדי שיוכל
לחיות כך צריכים ללמוד ,ואני מתכוון גם לגברים
וגם לנשים.
כמה יהודים חרדים באמת מאמינים בקב"ה?
קודם כל אין יחסית כ"כ הרבה יהודים חרדים
אמיתיים ,גם בין אלה שחושבים שהם יהודים
אמיתיים חרדים יש עבירות גדולות .כי חלק מהם
לא יהודים אמיתיים באמת כי הם ממזרים .הם
יהודים אמיתיים אבל בקטגוריה לא הכי נעימה.
ויש כאלה שבינינו שהם לא יהודים בכלל ,כי ה'
יודע את כל האמת על כל נשמה.
והעולם ייהפך ממקום גשמי למקום רוחני " ִ ּכי
בו ֵרא ׁ ָש ַמיִ ם חֲ ָד ׁ ִשים וָ ָא ֶרץ חֲ ָד ׁ ָשה"
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)ישעיה סה יז( ורק אלה שמשתוקקים להיות
לעולם שכולו רוחני ,כולו תורה ,רק אלה ישרדו.
כמו שאמרתי כבר הרבה פעמים .עם ישראל
נוצר כדי להיות עם ה' ,כדי לקבל את התורה,
כדי להשתדל לעשות את כל המצוות ,זה מה
שיהודי צריך לעשות ,להתחתן ,להביא ילדים
לעולם ,ללמד אותם תורה מצוות מעשים טובים.
בנים לומדים מה שהם צריכים ללמוד ,בנות
לומדות מה שהן צריכות ללמוד ,עולם בלי לכלוך
רוחני ,עולם עם קדושה וטהרה.
אופנת הלבוש היום בכלל לא מתאימה לאשה
חרדית ,באמת גם לא לבנות שלה .ואפילו יש
גברים שהמכנסים שלהם נהיו קטנים וצמודים
ולפעמים נראים כמו גרביונים והז'קטים נהיה
קצרים וצרים .מה קורה? השטריימלים נהיו
ענקיים וזה נראה כמו כתר ענקי .זה בושה! מה
קרה לנו? האבות שלנו לא הלכו כך .היינו עם
פשוט פשוט! הפשטות והצניעות שלנו היתה
מעל ומעבר מכל עם אחר.
יש יהודים חרדים שלומדים תורה ויודעים מה
מותר ומה אסור ומשתדלים לחיות לפי זה ויש
יהודים כביכול חרדים שלא לומדים כ"כ ברצינות
כי בכל אופן העולם החילוני הגוי מושך אותם
יותר מהגמרא.
מאיפה הכח שלנו? מהלימוד שלנו ,מלימוד
התורה שלנו .יש בתוך התורה את הכל ואנחנו
צריכים ללמוד ולחיות לפי התורה .כל מה שיש
ללמוד בכל נושא יש בתורה שלנו .אבל אנחנו
רוצים ללכת לגוים ,והגוים למדו מאיתנו .ומה
שלא למדו מאיתנו זה שקר.
עמ"י אתם מבולבלים ,אתם משתוקקים לחיות
כמו הגוים ,להתלבש כמו הגוים ,לבלות כמו
הגוים וכו' .אבל ה' לא יתן! הוא לא יתן! מי
שנלחם נגד הקב"ה ,יסבול מאד ויעלם לנצח.
ואלה שעם הקב"ה ותורתו יחיו לנצח .עם ישראל
זה לא בדיחה זה אמיתי ,יהיו מצבים מאד קשים
בעתיד הלא רחוק ,ומי שלא עם הקב"ה לא יוכל
לעבור את זה .אני מבקש מכם ,מעם ישראל
האמיתי לחזור בתשובה ,להתקרב לאמת ולא
לעזוב ,להיות עם האמת כי זה הפתח לעולם
הבא ולחיים נצחיים ולהיות חלק של הקב"ה
לנצח נצחים .כזה דבר גדול ,אם מישהו מזלזל
בזה ולא רוצה את זה ,אז ה' ימחק אותו וייתן לו

את רצונו ,ימחק אותו לנצח נצחים.
אין עוד מלבדו ,לא לשכוח אין עוד מלבדו! הוא
הכל ,הוא הכל ואם אנחנו רוצים לחיות לנצח,
להיות חלק של הכל יכול ,צריכים מיד להשתנות
כי אין זמן .הסוף מתקרב במהירות הבזק ,אין
עוד מלבדו .אין עוד מלבדו .אין עוד מלבדו.
שאלות ותשובות
ש .יהודי שהוא שומר שבת ,כשרות ,טהרה וכו',
אם חלילה הוא ממזר ,מה הוא אשם בזה?
ת .ממזר לא מוחק אותו מעם ישראל ,הוא יכול
להיות צדיק ולהיות ממזר .ה' יסדר את כל העניין
של הממזרות אחרי הגאולה .ממזר לא אשם
במה שהוא ,אנשים אחרים אשמים בזה ,אבל יש
לו איזה פגם בזה .אבל ה' יסדר את זה ,זה ידוע
הוא ימחק את כל הבעיות של הממזרים.
ומה שבטוח אנחנו עוברים עכשיו שלב שלב
מעולם גשמי לעולם רוחני שמיימי בו האמת
שולטת ,בעולם שאנחנו חיים עכשיו יש גם הגיון,
אך האמת של התורה לא שולטת.
אנחנו מתחילים את המעבר ומי ששקוע יותר
מידי בעולם הזה ,במושגים של העולם הזה,
בהתנהגות ובלבוש של העולם הלא צנוע הזה -
יהיה לו יותר קשה .אני יודע אבא שיהיה עכשיו
מבחן מאד מאד גדול לכולם ,איפה אנחנו
אוחזים ,עם ההיגיון או עם התורה .ההיגיון שבני
אדם אומרים שזה הגיון ,רוב הזמן זה שקר,
הגיון אמיתי יש רק בתורה.
למה הרשעים נותנים את הזריקות – כדי
להפוך את כולם לעבדים .הם הכינו מחנות
הריכוז בכל העולם למי שמפריע להם והמטרה
של מחנות הריכוז היא להרוג אותם.
יהיה שלב של המלחמות שהם מתכננים ואחרי
זה יגיע כוכב השביט ,הכוכב יגרום לאסונות טבע
שיהרגו את רוב אוכלוסיית העולם מכל מיני
צורות) .יהיו התפרצויות של הרי-געש ורעידות
אדמה בכל העולם ,יהי חושך משך  15יום ,יהיה
רעב ,צונמי בגובה של מאות מטרים יכנס לעומק
של מאות קילומטרים לאורך חופי האוקיינוס,
כדו"ה יעבור דרך הזנב של השביט ומיליוני
מטאורים יפגעו בכדו"ה וכו'(.
אנחנו חייבים להבין שאי-אפשר לחיות לפי
ההיגיון ,אלא אך ורק לחיות עם התורה לפי מה
שכתוב בתורה כי אם לא ,לא נוכל להגיע לנצח.
המציאות של החיים שלנו בדור הזה שהוא
הדור הכי נמוך התבלבלה לגמרי .זה לא כמו
שאברהם אבינו היה ,זה לא .היום מישהו יכנס
לתנור ויצא מזה בחיים? לא שייך .רק משיח יכול
לעשות את זה.
עכשיו אנחנו חיים בעולם השקר שהוא זמני
ודמיוני כאילו שאנחנו בסרט קולנוע ,ובגלל
שאנחנו מבולבלים וחושבים שעולם השקר הזה
הוא אמת אז לכן הקב"ה חייב להחריב את רוב
העולם .זו עובדה וזה יהיה.
אבא :אני נזכר במשל ששמעתי פעם משל -
אנשים הולכים לסרט ,מכבים את האורות
והסרט מתחיל ,אנשים שקועים בתוך העולם
הדמיוני של הסרט כאילו זה אמיתי ואחרי
שהסרט נגמר מדליקים את האורות והם חוזרים
לחיים האמיתיים באולם ...והנמשל הוא שכל
החיים שלנו בעולם הזמני הזה הם רק שלב כדי
להכין אותנו לעולם האמת ,עולם הנצח ,ומהשלב
הזה אנחנו לוקחים איתנו רק את המצוות
שעשינו ,לא את הכסף ,הבית ולא את הרכוש –
רק את המצוות והמעשים הטובים שעשינו...
דניאל :מי שלא הכין את עצמו ,מי שלא חזר
בתשובה יהיה באותו מקום שהיה מקודם עם כל
השטויות .כל המציאות אפשר לשבת לבכות
ולצחוק מכל ההצגות אבל זה שקר זה לא אמיתי
וזה יעלם והבנאדם ישאר לבד בלי כלום .כי מי
שהוא בלי הקב"ה ותורתו אין לו כלום והוא לא
שווה כלום .הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו,
אין לו תפקיד ,אין לו בשביל מה.
ה 80%-שלא יצאו ממצרים לא רצו לצאת,
פשוט סירבו לצאת ,הם בחרו בשקר ,הם בחרו
להיות עם השקר ולא עם האמת ,לא עם הקב"ה,
נגד הקב"ה ,בחרו להישאר במצרים ,בתוך העם
המצרי שלא מאמין בקב"ה ,ששונא את עמ"י.
יהיה איזה שלב שלא יוכלו לחזור בתשובה .בן
אדם צריך עכשיו להתחיל ,וזה חיים ומוות ,זה
ְמת
ְׁשנֵי Bד ַ
חיים נצחיים או מות נצחי" ,וְ ַר ִּבים ִמּי ֵ
ַחרָפֹות ְל ִדרְאֹון
ְאּלֶה ל ֲ
ְחּיֵי עֹולָם ו ֵ
ָקיצּו ֵאּלֶה ל ַ
ָעפָר י ִ
עֹולָם ":דניאל י"ב ב'( .בן אדם צריך לבחור מה
הוא רוצה .זה מאד חשוב ,בן אדם צריך להבין
את זה ,אבל צריך להבין שעכשיו אנחנו עוברים
ממציאות של שקר למציאות של אמת ,זה רוחני
אנחנו לא מבינים כבר מה זה רוחני ,אנחנו כל הזמן רוצה לבכות
צריכים לרצות אך ורק את האמת ורק הקב"ה דניאל ,כ"ד תמוז ה'תשפ"א 4/7/2021
אבא אבא זה היה מדהים אותי שיש עוד מה להגיד.
הוא האמת אין עוד מלבדו.
חשבתי שאמרתי כבר את כל מה שאפשר להגיד אבל

ש .למה הכוונה "הגיון של בני-אדם"?
ת .כאשר נגיע לסוף העולם הזה כמו שאנחנו
מכירים אותו נעבור למציאות חדשה שלא ידענו
שהיא קיימת.
יש מציאות של העולם-הזה ויש מציאות של
עוד עולמות שאנחנו לא מכירים כי אנחנו
מרגישים את העולם רק דרך החושים שלנו,
החושים שלנו מוגבלים ולכן אנחנו לא רואים את
התמונה השלימה של הבריאה .ה' ברא את
העולם כך ונתן לנו את האפשרות לבחור בין
הטוב ובין הרע כדי לתת לבני-האדם אפשרות
לבחור בטוב ,לחזור בתשובה ולהציל את עצמינו.
וכדי להאמין באמת בקב"ה צריכים להתפלל אליו
בבכי ודמעות אמיתיות שבאות מלב שבור ומי
שלא מאמין בקב"ה לא יוכל לעבור את
המחיצה שמונעת ממנו לעלות מעל לעולם
הזה .וכל יהודי שלומד תורה חייב ללמוד תורה
על-מנת לקשור קשר עם הקב"ה.
"הגיון" – העולם מלא אנשים שחיים לפני
ההיגיון .למשל אדם חושב שהוא ילך וילמד
באוניברסיטה אז יוכל לקבל עבודה טובה ויהיה
מסודר לכל החיים אבל יכול לקרות לו משהו
בדרך והוא לא יוכל לעבוד ,יכול להיות שהוא
יהיה צריך להיות בבית-חולים או כל מיני סיבות
שלא תהיה לו עבודה .ההיגיון בא כדי שהאדם
יוכל להסתדר בעולם הזה .יש מצבים שאדם
מאד חולה ,כל הרופאים הגדולים באים להציל
אותו ולא מצליחים ואז נותנים פדיון נפש או
נודרים נדר ומקבלים על עצמם קבלות להתחזק
במצוות ,צניעות וכו' כדי שיהיה לו רפואה שלמה
ותוך כמה ימים הוא מבריא ,זה מעל לטבע ומעל
ההיגיון ,אבל זה יכול להצליח אם האדם באמת
מאמין בזה ,ואם בכל אופן נגזר על האדם ללכת
לעולמו – התשובה עושה את כל התהליך עם
הרבה היותר רחמים ולא לשכוח שכולנו נשלחנו
לעולם הזה כדי להשלים את התיקון שלנו ולחזור
לעולם האמת.
לפי ההיגיון של העולם הזה החיסונים מצילים
את העולם מכל מיני מגפות ,אבל האמת היא
שהחיסונים הם אלה שהביאו את המגיפות .לפי
ההיגיון הממשלה עוזרת לנו וטובה לנו ,אבל
האמת היא שהם הגנבים הכי גדולים עם כל
המיסים שהם עושקים אותנו והם מתייחסים
אלינו כמו לעבדים.
הבבא-סאלי זצ"ל לקח בקבוק יין ,עטף אותו
ומזג ממנו ,אחרי-כן כשהבקבוק היה ריק הוא
המשיך למזוג ממנו יין .לפי ההיגיון היין היה
צריך להיגמר אבל הוא ידע את הסודות של
הבריאה שאנחנו לא יודעים ואיך להפעיל אותם.
ידוע שהוא היה עושה קפיצת הדרך והנהג שלו
התרגל לעובדה שיוצאים מביתו שבנתיבות
ומגיעים מיד למחוז חפצם .יש הרבה דברים
שאנחנו לא רואים ולא יודעים אבל זה פה איתנו,
אין לנו מושג מה זאת הבריאה לעומק וחוץ
מכמה תלמידי חכמים מכל הדורות שידעו כי הם
למדו לעומק את התורה אשר יש בה את כל
השאלות ואת כל התשובות .הרבה צדיקים
גדולים ידעו את הסודות איך לעבור את
המחיצות שסוגרים אותנו בעולם הזה ולהגיע
לממדים שרוב האנשים בעולם לא יודעים שהם
קיימים .יש ממדים קדושים ויש ממדים שהם לא
קדושים והרשעים שמנסים להשתלט על העולם
שייכים לשטן ,הם יודעים את הסודות של
הנסתר בצד הלא טוב והם עוסקים בזה מאז
האדם הראשון ,הנחש ועד היום.
שיהיה ברור ,הרשעות הזו לא יכולה לנצח את
הקב"ה ,מי ששייכים לזה חושבים שהם יכולים
אבל הם לא יכולים וה' ישמיד את כל אלה לפני
הגאולה ,בגוג ומגוג יהיה הסוף שלהם לגמרי.
בגאולה אנחנו נגיע לכל הממדים האלה כי ה'
יעשה לנו קפיצת דרך ,ה' יסיר מהיהודים
האמיתיים את המגבלות הגשמיות ונגיע לאמת
וכל יהודי שיש לו רצון חזק להינצל ולא רק
להינצל אלא להינצל לנצח חייב להתחיל לעשות
תשובה והדרך הכי טובה לעשות תשובה היא
להתבודד כל יום ולקשור קשר עם הקב"ה
ולבקש ממנו ,במילים שלנו שה' יעלה אותנו,
שיסלח לנו על כל העבירות שעשינו לאנשים
אחרים ומה שעשינו נגד הקב"ה ולבכות על זה
עם הרבה דמעות .יש אנשים שקשה להם לבכות
אז לפחות להרגיש עם כל הלב ,עם כל הנשמה
בושה וחרטה כלפי עצמינו וכלפי הקב"ה.
ולא לפחד כי העתיד יהיה מאד מפחיד ,ואם
נהיה עם הקב"ה – הוא יהיה איתנו.

זה לא נגמר וזה ממשיך ,כל השקר ממשיך וממשיך.
ואנשים יהודים פשוט ממשיכים לרדוף אחרי עגל
הזהב ,לא מסתכלים שמאלה לא מסתכלים ימינה,
ישר עם עגל הזהב עד התהום ה' ישמור.
אבא בטח אתה רואה ,אתה לא רואה שאנשים
מוכנים למכור את הנשמות שלהם בשביל הגשמיות,
רצים לעשות חיסונים שבפנים הם יודעים שזה ממש
עבודת השטן ימ"ש וזכרו ,לשכנע אדם לקבל רעל
שיעבוד נגד הגוף שלו ,כי הם רוצים להאמין שאפשר
להמשיך את החיים הריקים הגשמיים שהם אוהבים
כ"כ .הם אוהבים את זה יותר מהחיים שלהם! הם
רוצים את זה יותר מהחיים שלהם! פשוט מדהים!
ואני לא מדבר על חילונים או על גוים ,את זה אני
יכול להבין ,אבל יהודים חרדים ,יהודים עם רב'ס ,עם
רבנים ,מה קרה לכם? איך זה יכול להיות שרב'ס
ורבנים ומומחים כביכול או עסקנים שעובדים דווקא
בעניין של הבריאות ,איך זה יכול להיות שהם
מסכימים ואומרים 'כן כן תעשו את החיסונים!' איך זה
יכול להיות? שנותנים לעשות את זה מגיל  12ומעלה?
שאנחנו רואים ברור את התכנית של הרשעים ,שאחרי
 12ומעלה יהיה  10ומעלה ו 8ומעלה ו 6וכו' עד
התינוק בבטן של האמא.
איך אפשר לא לפחד מהם? איך אפשר לא לברוח
לכיוון אחר כאשר הם באים אצלנו עם דרישות כאלה?
אבא אני כל הזמן רוצה לבכות ,כל העולם שלנו
מתמוטט גם פיזית וגם רוחנית ,ואני חושש שהחסד
לאברהם צדק שרק שבעת אלפים יהודים ישארו,
ופשוט כואב לי הלב ואני רוצה לבכות.
דרכם של הנאצים נמשכת ,הנאצים היו חלק של
סע"ח והם עדין חלק של זה .איך העולם שעבר את
הנאצים יכולים להאמין לשקרים של הסע"ח,
האילומינטי ,איך אפשר? שיהיה ברור לכולם ,זו
השתלטות! השתלטות על כל העולם! פה במ"י הם
כבר כמעט השתלטו עלינו לגמרי .אותם אנשים הקימו
את המדינה בדיוק בשביל מה שקורה היום ,בשביל
להפוך את היהודים לחילונים ,למאמינים בעגל הזהב.
איך אפשר להאמין בשקר ,ואפילו שקר שחרדים
אומרים ,איך אפשר?
אני יודע שאם עמ"י רוצה מאד ,אפילו אם יהיו מעט
אבל חזקים ,אפשר להתגבר על הרשעים כמו
המכבים שהתגברו על האויבים שלהם .ואנחנו יכולים
לנצח כי מספיק שעמ"י רוצה ,אפילו שיש עשרה
גברים שמוכנים להילחם ,אני בטוח שהקב"ה יעזור
לנו .הוא הכל יכול הוא ילחם יחד איתנו נגדם ,הוא
יחסל אותם לגמרי .אבל אין לנו מעטים אפילו! מאד
מפחיד ,מאד מאד מפחיד,
כל הרוב הגדול של הרפואה המודרנית זה שקר
גמור ,מרוויחים על הסבל של בני האדם .מחלת
הסרטן שלא נדע שמפחידה את כולם ,הרשעים האלה
יודעים מה התרופה שבאמת מבריאה בני אדם מזה
בקלי קלות ,הם יודעים את זה שנים ,אבל הם
מעדיפים "להבריא" אותנו דרך טיפולים איומים,
קשים ,והכל כדי להרוויח בגדול .הם סדיסטים ,הם
נהנים גם לראות שסובלים .אז במקום לתת לנו את
הסוד שבו הם מרפאים את עצמם ,הם נותנים לבני
אדם אחרים לסבול את כל הטיפולים וכל הניתוחים
וכל הדברים האלה שלא מבריאים אותם בדרך כלל
הופכים את החיים לגהינום .זה ידוע מאד ,היו
אנשים שמצאו תשובות מאד קלות למחלה הזאת,
וסגרו להם את כל הקליניקות ,לא נתנו להם להמשיך,
זה במקרה הטוב ,במקרה הרע הרגו אותם .אתם
רצים לרופאים ,יש רופאים שהם באמת תמימים לא
יודעים שכל החיסונים זה שקר ,אבל אלה ששולטים
על הרפואה ועל הרופאים הם בכוונה מכוונים אותם
לרצח בדם קר או לסבל עצום לחולה או בשביל הכסף
או בשביל הסדיזם שלהם.
אבא זה ממש ממש כמו שכתוב שיהיה לפני
שמשיח יתגלה ,ואנחנו ממש במצב כ"כ קשה ,וקשה
להאמין שאפשר עוד שיהיה לנו עוד איזה תקוה שנצא
מזה ,אבל אבא ,אפילו שכמעט אין אדם אחד שיכול
לסמוך על אדם אחר ,בכל אופן אנחנו נשרוד וכל אלה
שנגדנו יעלמו ,כל מי שנגד הקב"ה ותורתו יעלם.
זה נראה עכשיו כאילו שאין הרבה תקוה ,יש באמת
הרגשה כזו כל פעם שנותנים לנו קצת לנשום אויר
שוב יש איזה פחד שהם ממציאים עוד מוטציה וכו'
אבל השביט בדרך והוא כבר קרוב ,בכל העולם יש
אסונות טבע ענקיים .אפילו הבניין שנפל בפלורידה,
הם בעצמם כבר אמרו שזה כנראה בגלל שהאוקיינוס
עלה ומיאמי-ביץ' שוכנת על שפת האוקיינוס האטלנטי
וזה עושה את האדמה שם מאד רכה ,שלא מתאימה
לבניית רבי-קומות והמים עכשיו מגיעים מאד קרוב
לבניינים) .אורח :מנהל האחזקה שם העיד כי בחניה
התת-קרקעית היו מים בגובה חצי מטר ,הביאו
משאבות ולא הצליחו לנקז את המים(.
זה מה שקורה וזה קורה בכל מקום ,כל החוף ,זאת
אומרת שכל החוף המזרחי של ארה"ב בסכנה גדולה.
יש אסונות שהם לא מספרים על זה .מה שקרה
במיאמי-ביץ' היה קשה להסתיר ,אומרים שהבניין נפל

בגלל בעיות בבניה אבל זה לא קרה בגלל הבניה ,פני
הים באוקיינוס האטלנטי עולה במהירות הבזק ,כי
הקוטב הצפוני והדרומי נמסים וזה הכל מכוכב השביט
המכונה גם ניבירו )פלנט-אקס ,מיני-שמש( ואנחנו
יודעים על השביט הרבה מאד שנים .הוא היה פה גם
במבול וגם ביציאת מצרים וגם הרבה פעמים.
וזה יבוא בעתיד הקרוב ,וכל הסימנים כבר פה .יש
כל מיני אסונות טבע שאף פעם לא היו כאלה דברים,
לא מספרים על זה ,לא נותנים לדעת את החדשות
האלה) .אורח :היה בקנדה חום של  50מעלות בצל(
נכון ,בקליפורניה ,זה נורא .ובכל החלק הזה של
טבעת האש ,בכל האזור הזה מרגישים את זה מאד
חזק ,אבל לא מספרים עד שקורה איזה אסון גדול שאי
אפשר להעלים.
עם ישראל ,אני מבקש לחזור לקב"ה אין הרבה זמן,
משיח כבר פה ,הוא רק מחכה להתגלות .אתם לא
נותנים לו את האפשרות .אבל באיזה שלב הוא יתגלה
גם ככה ,ואז זה יהיה מדי מאוחר בשביל רוב האנשים
לשרוד .עמ"י תעשו קשר עם הבורא עולם ,תתפללו,
תבקשו שיציל אותנו ,תחזרו בתשובה אפילו כשאתם
חרדים ועושים כמעט הכל מה שה' אומר ,אבל בפנים
אתם מאמינים לשקרנים שאומרים שאנחנו בסכנת
חיים ויש להם את התרופה להמשיך לחיות .וזה לא
מספיק שמומחים ענקיים מדברים נגד החיסונים ,אתם
רצים ,רצים לעשות את זה ,ובגללכם יש גם רבנים
שמסכימים וזה כואב הכי הרבה.
עמ"י ,תתעוררו ,כל מה שהרשעים אומרים זה
שקר ,הם רשעים רשעים רשעים! אני לא יודע מה עוד
להגיד לכם ,אתם לבד הייתם צריכים להבין את זה.
אני רק יכול לבקש ,תשבו על הרצפה עם אפר על
הראש ושק על הגוף ותבכו ותבכו ותבכו .ואם קבלתם
את החיסון תבקשו מהקב"ה שלא יקרה לכם כלום,
שתהיו בריאים ,שהילדים שלכם יהיו בריאים,
שהאישה או הבעל ושההורים שלכם ,שכולם ,כל עמ"י
יהיו בריאים .שהרשעים יפלו יסתלקו מהעולם הזה
וגם מהעולם הבא ,ותהיו נאמנים לאמת ,לאמת!
וברגע שיהיו מספיק אנשים שיעשו את זה ,המשיח
יתגלה .הוא יתגלה! ואם אין מספיק אנשים אפילו
בשביל להביא אותו יותר בקלות ,אז הוא יתגלה גם
ככה .הוא יעזור לכם להילחם ברשעים ונגד היהודים
המבולבלים שהולכים לצד השני ,לצד של השטן.
עם ישראל ,תתעוררו! אתם רוצים לחיות? זה לא עם
חיסון ,זה עם אמונה ובטחון בה' ,ועם אהבת ה' ,ועם
רצון לא ללכת לשום כיוון אחר רק לקב"ה .ולהפסיק
להתעסק עם כל השקר של עגל הזהב ,ולא לשכוח
שאם אתם רוצים להגיע לנצח נצחים ,אם אתם רוצים
להגיע לבית המקדש השלישי ,הדרך היחידה היא
ביטחון ואהבת ה' בלי כל הדברים שלא נחוצים ,אנחנו
לא צריכים את כל הגשמיות ,אנחנו לא צריכים אותם.
אנחנו מקלקלים את הילדים שלנו עם שמחות ובר-
מצוות מפוארים ,נסיעות לסופי שבוע עם חדרים
בצימרים עם בריכות שחיה ,כל המשפחה שוחים
ביחד וזה לא מתאים ליהודים חרדים ,היו הרבה
אסונות של הילדים הקטנים בבריכות האלה.
כדי שיהודי יעלה רוחנית הוא צריך להיות בשמחה,
יש זמנים שצריכים לבכות ויש זמנים שצריכים לשמוח,
ניתן להביא את השמחה ע"י דרך ריקוד או דרך שירה
כדי לעשות את הלב שלו שמח שיכול להתפלל יותר
בקלות ,יותר קרוב לקב"ה .וגם נשים רוקדות וגם
שרות אבל לא לפני גברים ,וזה מעלה להן את הלב,
את הרצון לחיות ולהיות אימהות לילדים ולהיות
בצניעות ולהיות עם הקב"ה .לא צריכים קולנוע ,לא
צריך שום דבר גויי.
בכלל היום אין קולנוע ,עכשיו יש איפון ,האיפון הזה
זה רוצח! זה רוצח וזה שייך לסט"א ולא לקב"ה.
עמ"י אין הרבה זמן בעתיד הקרוב אנחנו נראה
שינויים עוד יותר גדולים בכל העולם ,שינויים
מפחידים ,ואחרי זה יהיה תוהו ובהו.
רק אלה שיהיו יחד עם הקב"ה מאה אחוז ,מליון
אחוז ויותר יוכלו לשרוד את האסונות הענקיים
שעומדים להיות ,זה לא סתם ,בכל הנבואות יש
רמזים על זה.
ַּׁש ַמיִם ַח ְרּבִי ִהּנֵה עַל ֱאדֹום ֵּתרֵד וְעַל עַם
ְתה ב ָ
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ַׁשנָה ֵמ ֵחלֶב
ְמ ְׁשּפָטֶ :חרֶב לַיהוָה ָמלְNה דָם ֻהּד ְ
ְמי ל ִ
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ִמּדַם ָּכרִים וְעַּתּודִים ֵמ ֵחלֶב ִּכלְיֹות ֵאילִים ּכִי ֶזבַח לַיהוָה
ְטבַח ּגָדֹול ְּב ֶארֶץ אֱדֹום) ":ישעיה לד ה-ו(
ְּב ָב ְצרָה ו ֶ
אני מבקש ,עמ"י לא לפחד ,להתנגד לרשעים ולא
לפחד! המקום הכי בטוח זה יהיה בא"י ,ובא"י המקום
הכי בטוח זה בירושלים .ואל תשכחו שמשיח כבר פה,
הוא רק מחכה להראות את עצמו ,שתגלו אותו,
שתעזרו לו .כי ככל שיהיו יותר יהודים איתו יש יותר
כח .אבל אפילו אם לא יהיו  7000גברים שיזכו לעולם
הבא של הקב"ה ,שינצלו ה' יבנה את העולם הבא על
מעט יהודים ועוד פחות גוים שמאמינים באמת.
עמ"י ,זה לא משחק זה אמיתי .רוצים לשרוד?
רוצים להגיע לבית המקדש השלישי? רוצים להגיע
לנצח נצחים כחלק של הקב"ה? אז זרקו את כל
הדברים המיותרים ,ותתפללו הרבה ,תיקחו הרבה

זמן ביום להתפלל .ומי שלא יודע לקרוא צריך לדבר
עם הקב"ה ,להשתדל לעשות את המצות כמו שכתוב.
חייבת להיות צניעות ,קדושה ,קדושה – אנחנו עם
קדוש ,בלי הקדושה אנחנו לא חלק של העם ,נקודה.
בפירוש לא ,אף פעם.
אין עוד מלבדו
אין עוד מלבדו

אין עוד מלבדו...
עם ישראל – היום הגדול והנורא מגיע

בן גולדן ,טז' אב ה'תשפ''א 25/7/2021
עם ישראל האהובים של הקב"ה תפקחו את
עיניכם ,תראו את המציאות המרה של העולם
הזה .העולם הזה נהפך לגהינום .הרשעים
שולטים כמעט בכל מקום .והיהודים האמיתיים
שמאמינים בהקב"ה ,אבל באמת מאמינים
בהקב"ה ,נהיים פחות ופחות במספרים בשנים
האחרונות .נהיה יותר ברור שהשטן ימח שמו
וזכרו כביכול שולט ברוב העולם והשקר
משתולל .ורוב העולם מאמין בשקר ,כי זה יותר
נח להם ואין להם את האומץ או הרצון להילחם
נגד השטן והעגל הזהב שלו.
אני יודע שיש כאלה שיגידו" :או ,שוב אתה
מדבר בצורה שלילית? אבל תראו איזה עולם
יפה יש לנו" ויגידו" :כמה שהרפואה מתקדמת,
ושהמדינות כ"כ דואגות לנו ,משלמים הון כסף
בשביל לחסן אותנו בחינם נגד מחלה כ"כ
מסוכנת שקוראים לה קורונה .ואיך העולם
מתקדם ונהדר ,שאפשר לטוס לכל מקום וליהנות
בכל מקום רחוק מאיתנו .אפשר לטוס לשווייץ
לעשות סקי ולארה"ב ליהנות מכל מיני מקומות
כמו דיסנילנד ,סי-וורלד וכו' .ואפשר לנסוע
לג'ונגלים של דרום אמריקה ,אפשר לעשות כל
מיני הרפתקאות כדי ליהנות מהחיים".
אבל זה הכל שקר .אבל זה הכל שקר.
ואדם עכשיו במאה ה 21-למד ליהנות מהשקר
ולא מהאמת .הוא למד לפתח את התשוקות שלו
ולא את האמת .את השקר שיותר נעים לו ,כי זה
נותן לו אפשרות לפתח את כל היצרים הרעים
שלו וגם ליהנות מהם עם אישור מהשטן עצמו.
וכל הרשעות שמסתובבת בעולם הזה היום זה
ממש שקר גמור .אבל זה מושך יותר ויותר
אנשים כולל יהודים לשקר שלהם ,לעגל הזהב
ולכל הדברים שהם נגד תורת משה ,נגד
הקב"ה .ויש אפילו יהודים חרדים כביכול שהם
הולכים לכיוונים האלה ,אומנם הם עוד לבושים
בלבוש חסידי או ליטאי .הנשים עם פאות ולא
בדיוק צנועות כמו שצריך וגם צורת חייהם מאוד
גשמית .אפילו שאין להם מספיק כסף ואולי אין
להם כסף וזו המטרה שלהם כסף ,גשמיות.
אבל כשהקב"ה ברא את העולם הזה ,הוא לא
התכוון שיהודים או אפילו גויים יחיו לפי היצרים
שלהם .הוא לא ברא את הבן אדם להיות פשוט
החיה הכי אינטליגנטית ,שיכולה לפתח את כל
היצרים לפי השטן.
ה' הרס פעם אחת בדורו של נח את כל
העולם ,שהיה בלתי נסבל כבר ,כי בני האדם חיו
אך ורק בשביל ההנאות הגשמיות האסורות
שלהם .ה' הרג את כולם ,את כל הדור הזה חוץ
מנח ,אשתו ,בניו ומשפחותיהם .אבל אפילו נח
איך שיצא מהתיבה ,הבן שלו עבר עברה קשה
עם אבא שלו ,כי הוא הביא איתו לתיבה את
היצר הלא טוב .ושוב העולם פרח ,השטן המשיך
את רשעותו ומאז כל הדורות סובלים מהרצון
ללכת בדרך השטן.
אבל היהודים קיבלו את התורה בהר סיני
והבטיחו נעשה ונשמע .ועל בסיס זה ,על בסיס
הנשמות האלה ה' עכשיו ,בדור שלנו יבנה את
הדור הבא ,עולם בלי לכלוך רוחני או גשמי.
היהודים האמיתיים ישרדו ויהיו גם גויים
שישרדו ,כי הם גם יהיו נקיים ,אבל לא ברמה
של היהודים .והיהודים שיישארו יהיו בסופו של
דבר חלק של הקב"ה לנצח נצחים.
ועכשיו בימים אלה ,בזמן הזה ,כולנו במבחן.
מהילד הקטן ביותר ועד הזקנים הכי מבוגרים,
כולנו במבחן .בעתיד הקרוב יתגלה מלך המשיח
לכל העולם .ומי שילך איתו ינצל לנצח ומי שלא –
אין לו עתיד.
אני יודע שיהיו כאלה שיגידו" :אוי ,מדברים כל
כך קשה איתנו ,ה' הוא רחמן ,הוא יבין אותנו,
הוא יציל אותנו" איך שאנחנו .נכון ה' הוא רחמן,
הוא עצום הקב"ה ,אבל רק אם אנחנו מדברים
אמת ולא ממשיכים לדבר ולחיות את השקר.
המבחן הבא יהיה בעתיד הקרוב .היהודים
שיעשו תשובה אמיתית ,שידבקו בשליח של
הקב"ה מלך המשיח אחרי שיתגלה הם ישרדו.
מי שילך נגד – לא ישרוד .כל הנשמות שהיו בהר
סיני ואמרו נעשה ונשמע ישרדו .הע"ר נשאר ע"ר
והם לא ישרדו.

עם ישראל בקרוב תראו שיהיו רשעים הכי
גרועים שהכרתם .הכי שונאים את הקב"ה
ותורתו ,הם חיים עכשיו ובכל הדורות הם היו.
הם ניסו בעבר ומנסים גם עכשיו להפריד בין
היהודים לתורת משה ,להפריד בין היהודי לבורא
עולם ,ה' ישמור ויציל אותנו.
עם ישראל ,מגיעה המלחמה האחרונה,
המלחמה העצומה .ומי שלא יכול לעמוד בזה חס
ושלום ,מי שלא מבדיל בין קודש לחול בין אור
לחושך בין ישראל לעמים – הוא אבוד וזה לא
משנה אם זה יהודי פשוט או אפילו כביכול
תלמיד חכם – האמת תתגלה .יהיו מלחמות
ענקיות עם נשק שלא חלמתם שיש ,יהיו אסונות
טבע שכבר קיימים ובגדול ,אבל זה יהיה עוד
יותר קשה ועוד יותר קטלני.
והרשעים בתוך הפאניקה שלהם ובתוך
השנאה שלהם לאמת בכל אופן יש להם פחד
מהקב"ה ,כי בפנים בתוך עצמם הם יודעים
שהקב"ה הוא הכל יכול ,ועם כל זה הם יהרגו
אנשים פשוט בשביל להרוג להשביע ולהרגיע
את תשוקתם לרצח.
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תתכוננו ,תטהרו את עצמיכם .שבו ותתפללו,
תבכו ותבכו וכל דמעה תהיה הסנגור בעבורכם.
וכל דפיקת לב שזה מרצון אמיתי לחזור
בתשובה יביא אתכם יותר ויותר לגאולה
השלמה .תרחמו גם על ילדיכם ותנו להם את
החינוך האמיתי .וזה אומר  -לשבת ולהסביר
להם מי הוא באמת הקב"ה ,כמה שהוא ענק שאי
אפשר להסביר את כל מה שהוא .והוא אוהב
אותנו ,הוא ברא במיוחד את עמ"י .ועמ"י הסכים
מיד לקבל את הקב"ה ותורתו לנצח .ומי
שמשתדל חזק חזק לעשות את רצון ה' עם רצון
עז ,אז הוא יצליח .ואז הוא יזכה לנצח נצחים וזה
השלב הבא .ואני לא יודע בעצמי לתאר את
הטוב של להיות חלק של הכל יכול לנצח נצחים.
עמ"י ,אין זמן ,אנחנו בסוף ,בעתיד הקרוב
המשיח יתגלה ממש .הוא כבר ידוע בין יהודים
מסוימים.
עמ"י – תתעוררו ,לא להירדם ,לא לסמוך על
השקר הגדול ,לא להאמין ברשעים ,שהצליחו
לשחק עם הפחדים שלכם ,של כל אוכלוסיית
העולם ,להפחידם כל כך עד שאיבדו את ההיגיון
שלהם והסכימו בכל העולם לרופאים השקרנים
לתת להם חיסון ,וזה לא היה באמת חיסון ,אלא
זריקות המוות ,שאנשים עדיין נופלים כתוצאה
מהזריקות האלה או שכאילו נופלים פתאום
מהתקפת לב או משהו אחר ,והאמת היא שזה
מהחיסון .פתאום הגוף לא עובד ומתים מיד .יהיו
עוד הרבה שיפלו ככה ,גם צעירים וגם מבוגרים
באופן פתאומי בדרך כלל .וזו הייתה המטרה של
השקר הגדול שכולם רצו להאמין בו .ואנשים רצו
להאמין בזריקות אפילו שהיו הוכחות מעל
ומעבר ועדיין יש הוכחות לשקר הגדול שלהם,
ועכשיו האנשים משלמים את המחיר המר.
אני רק יכול להתחנן לכל יהודי אמיתי להאמין
אך ורק בהקב"ה ותורתו וכשמשיח בן דוד יתגלה
ללכת איתו ,כי הוא יהיה באמת האמת! וזה יהיה
ברור ליהודי אמיתי שזו האמת .כי יהודי אמיתי
אמר בהר סיני "נעשה ונשמע" ולא לשכוח "אין
עוד מלבדו – הקדוש ברוך הוא".
מי לה' אלי
דניאל ,כ"ו מנחם-אב ה'תשפ"א 4/8/2021
אנחנו בסוף ,מצב העולם לא יכול להמשיך כך ,הכל
מבולבל ,בני אדם מבולבלים ,מאז שנותנים את
"החיסונים" כביכול ,הם הרסו בני האדם ,את המוח
שלהם ,את הגוף שלהם ,את היכולת שלהם לחשוב
בצורה ברורה ובהגיון וזה נגרם בגלל מחלה אחרת,
המחלה של עגל הזהב ,של הגשמיות.
אנחנו ,כל העולם גוים ויהודים ,רק רודפים אחרי
הגשמיות ,ההנאות הגופניות ,ההנאות השטותיות,
ההנאה שהורגת אותנו ,שהורגת אותנו רוחנית ועכשיו
הם הורגים אותנו עם זה גופנית .אבל קודם זה עשה
אותנו חולים מכל הג'אנק שאנחנו אוכלים ,רק בגלל
שהטעם מושך אותנו ,בלי שכל ,בלי רצון ,בלי הגיון,
אנחנו שיכורים ,שיכורים על הגשמיות.
העולם כמו שהוא לא יכול להמשיך .כביכול הרשעים
כבר שולטים .אני אומר כביכול ,כי יש רק אחד ששולט
וזה הקב"ה .הוא פשוט נותן לרשעים להרגיש "כאילו"
הם שולטים ,בכל אופן יש כמה קולות של מתנגדים
לרשעים ,אולי לא כ"כ חזק כי אנחנו מעטים ,אבל גם
בין הגוים ,גם בין החרדים וגם בין החילונים היהודים -
שומעים קולות התנגדות עם סימן שאלה גדול על כל
העולם הזה שהולך לאיבוד .כאילו הם שולטים על
הכל ,אבל הם שולטים כאילו.
יש לרשעים שליטה על בתי החולים ,על הרפואה.
על הרופאים ,על האחיות ,על הכנסת ,על בתי
המשפט ,על המשטרה ,על הרבה מהרבנים וכו' ,כמו

ברוסיה.
אנשים מפחדים למות אז הרפואה שולטת ,אבל רוב
הרפואה המודרנית היא שקר גמור! שקר גמור!
הורגים אותנו עם התרופות בעצמם,
עד שהגיע הקורונה שהם המציאו .זה היה ,אבל זה
לא היה מסוכן ,איזו הצטננות לא משמעותית ולא
מסוכנת ,והם משתמשים בזה וכביכול מביאים איזו
כביכול חיסון נגד .אבל מעניין ,פתאום מגלים
שהתרופה בכלל זה כלום ,אבל בכל אופן רוצים
שניקח חיסונים – חיסון שלישי ,שזה אולי אולי אולי
יעשה משהו.
עם ישראל ,עם ישראל ,אנחנו משוגעים עד כדי כך
שאנחנו מוכנים להתכופף לשקר כזה גדול וברור?
אתם לא מבינים שזה שקר? מרוויחים הון כסף עלינו
וגם משתלטים עלינו באותו זמן.
הם רוצים לעשות סגר בחגים אבל לא בטוח
שיצליחו .הם רוצים לעצור אותנו את החרדים ,הם
רוצים שלא נתפלל ,הם רוצים שנתרחק מהקב"ה ח"ו,
כי הם יודעים משהו שהרבה אפילו כביכול חרדים לא
יודעים ,שיש להקב"ה כח עצום שהוא למעשה הכל
יכול ולא הם .אבל אנחנו נהפכנו לעדר של כבשים בלי
שכל ורוצים לחיות את השקר שלא נצטרך ח"ו לעזוב
את החיים הגשמיים עם הכשר! עם הכשר! עם הכשר!
אנחנו לא יודעים אפילו בדור שלנו ,דווקא בדור
שלנו ,למי לשמוע .יש לנו רבנים שאומרים לנו לעשות
את החיסונים ,אבל החיסונים הורגים הרבה אנשים,
ואם לא הורגים אותם לגמרי עושים אותם חולים
במצב קשה ,ואם הם שורדים את זה יש סיכוי שהם
יהיו נכים לשאר החיים שלהם.
מה קרה לכם עמ"י? איפה אתם? איפה השכל
שלכם? איפה האמונה והביטחון בקב"ה? אתם לא
רואים שהכל הולך לקראת הסוף? ה-הסוף עם ה'
הידיעה! הסוף! אתם לא מבינים? אז אולי אתם לא
יהודים ,אולי אתם ע"ר ח"ו רק חושבים שאתם יהודים.
אני אומר לכם המצב איך אומרים 'על הפנים' .סליחה
שאני משתמש בסלנג ,אבל אולי תבינו את זה יותר
טוב .למה? למה? רבנים נותנים אישור ,איפה
הביטחון שלהם? לא רואים שאנשים ממשיכים למות?
לא רואים שזה לא עובד? כביכול זה נגיף אחר שעובד
עכשיו ועוד כמה חודשים עוד פעם תקבלו חיסון עד
שלא ישאר יהודי אחד פה בארץ ישראל.
אתם לא רואים שהרשעים רוצים לשלוט על כולנו?
הם רוצים לנצח את בורא העולם ח"ו .אבל זה לא
יעזור להם ,לא יעזור להם ,כי הקב"ה הוא הכל יכול
והם קבוצה של סדיסטים רשעים שאין להם מושג מה
זה רפואה ,הם יודעים רק להרוג ,ובזה הם מומחים,
מומחים גדולים .בדור הזה שלנו כל הרשעים שחיו אי
פעם חזרו ,וביחד הם חושבים שהם יכולים סוף סוף
להשתלט על כל העולם וזה לא יהיה .ה' נותן להם
להמשיך ולהמשיך כדי לחשוף קודם-כל מי הם
הרשעים ,חוץ מזה לחשוף מי הם היהודים האמיתיים,
חוץ מזה להראות לעם-ישראל האמיתי שהגאולה כבר
בפתח ,אפשר לראות את זה ברור באופק ומשיח כבר
פה! אין ספק ,משיח כבר פה! רק מה? הוא לא יכול
להתגלות עוד .אבל עוד מעט ,עוד מעט שהרצח והמכות
בטבע שה' נותן לכל כדו"ה יגיעו למצב כ"כ קריטי עם כ"כ
הרבה קרבנות עד שכל היהודים כבר יהיו מוכנים לשבת
על הרצפה ,לשים שק על הגוף ואפר על הראש ולבכות
ולבכות ולבכות ,ולעשות תשובה על כל העבירות של
הדור הזה .ואז ,ואז אנחנו נוכל לקבל משיח .כי אפילו אם
מעט יהודים יקבלו אותו בהתחלה ,זה יתחיל לרוץ מאחד
לשני מהר מאד ,עד שרוב עמ"י שהם היהודים האמיתיים
יקבלו אותו .כי לא תהיה ברירה כי זה יהיה כ"כ ברור.
רק מה שכואב לי זה הקרבנות ,הקרבנות ,אבל אם
הקרבנות באמת יהודים ,הם יגיעו לעולם הבא וה' יתקן
אותם ,אם הם לא יהודים אז הם לא יוכלו להגיע לעולם
הבא .יהודים אמיתיים וחלק מהרבנים האמיתיים של
אמת ,של קרבה אמיתית לקב"ה ,צדיקים גדולים בלי
חטאים ,כל אלה הרבה מהם ה' לקח כבר בשנים
האחרונות ,כ"כ הרבה גדולי הדור הלכו לעולמם .זה היה
נראה כמו מגיפה ,אבל ה' עשה להם חסד שלא יכלו
להיות בחיים בזמן הזה ,בזמן המבולבל הזה ,כי אם כן,
אז הקב"ה היה צריך לדחות את הגאולה ,אבל א"א
לדחות את זה כבר ,לכן הצדיקים האלה הלכו לג"ע
להמתין עד שתהיה באמת הגאולה השלמה.
ועכשיו עם ישראל ,אני יודע שזה קשה לשמוע ובשביל
מה לשמוע בכלל לאיזה אוטיסט ,אבל אני לא סתם
אוטיסט ,נשלחתי במיוחד ,גם בן הוא לא סתם אוטיסט
גם הוא נשלח ,אבל בינתיים באנו להגיד לכם מה
שאמרתי עכשיו .ותעשו דין וחשבון כי אין זמן! אין זמן!
עכשיו הם רוצים לקחת את הילדים שלכם ,רוצים להפוך
אותם לעבדים של המדינה .כן כן ,של המדינה! זאת
אומרת שהם נקראים גם קומוניסטים ,ועם הקומוניזם
הזה הם רוצים להשתלט על כל העולם ,אבל בעיקר על
היהודים .כי הם יודעים שהאמת היא עם היהודים ,הם
יודעים שהאמת זה הקב"ה ושאין להם שום אפשרות
להילחם כנגדו .אבל הם לא רוצים להאמין ,הם בטוחים
שאם הם יחסלו את כל היהודים ,לקב"ה לא יהיה כח ח"ו.
הם מאמינים ,הם רוצים להאמין שהכח של הקב"ה זה

עם ישראל .ההיפך הוא הנכון ,הכח של עמ"י זה הקב"ה.
הרשעים רוצים לחסל את רוב האוכלוסיה של העולם
ובעיקר את היהודים ,את הדת שלנו ואת האמונה
בקב"ה ,רוצים לקחת מאיתנו את זה ,הם לא יכולים
לסבול את זה ,כי אין להם שום קשר עם הכל יכול,
הקב"ה .הם רוצים לחסל את רוב האוכלוסיה של העולם,
לא רק את היהודים אבל בעיקר את היהודים.
יש להם הרבה תכנונים ,אבל הקב"ה כבר הכין להם
מכה קטלנית מאד  -השביט ,מיני-שמש עם שבעה
כוכבי לכת הסובבים אותו ואחריו זנב של מיליונים
מטאורים ואסטרואידים ,וזה קרוב מאד לכדו"ה .והם
יודעים את זה .הטמבלים האלה ,הרשעים בנו בונקרים,
כולל הממשלה של מדינת ישראל בנו בונקרים ,כולם
יודעים שיש פה בונקר ענקי בשביל האליטה של
הרשעים ,לא בשביל אף אחד אחר רק בשבילםּ " .ו ָבא ּו
רות צֻ ִרים ּו ִב ְמ ִחלּ ֹות ָע ָפר ִמ ּ ְפנֵ י ּ ַפ ַחד ה' ּו ֵמהֲ ַדר
ִּב ְמ ָע ֹ
מו לַ עֲ רֹץ ָה ָא ֶרץ) ":ישעיה ב י"ט( והם
או ֹנו ְּבק ּו ֹ
ְ ּג ֹ
בטוחים כי כאשר השביט שהגויים קוראים לו ניבירו יגיע
עוד יותר קרוב יהיו אסונות טבע שאי-אפשר לתאר,
אסונות שכבר התחילו והם יודעים את זה.
יש שני דברים שהם לא יודעים ,הם לא יודעים מתי
הוא יגיע בדיוק ואיזה גודל של קטסטרופה הוא יגרום
להם אפילו שהם מסתתרים בתוך הבונקרים שלהם.
וזה בגלל שזה דבר שמיימי ,רק ה' שולט על זה ,הוא
יכול לעצור את זה ולתת לזה להמשיך שוב .את
המהירות רק הקב"ה מחליט .אז הם מבולבלים ,לא
יודעים בדיוק ,אבל הם יודעים שזה כבר פה קרוב ,עם כל
האסונות טבע ,שהם אומרים שזה בגלל זיהום האוויר
של המכוניות ,המפעלים וכו' אבל זה לא בגלל זה ,זה
בגלל השביט שהוא מחמם את הכל ,לכן הקוטב הצפוני
והדרומי נמסים במהירות כ"כ גדולה פני הים עולים
ועולים באוקיינוס וזה מגיע כבר לתוך כל החופים ,כל
החופים.

ודרך אגב זו הסיבה שהבניינים של המגורים
במיאמי-ביץ' נפלו .בכל העולם בתים נופלים ,בכל
העולם יש בולענים שנפתחים פתאום .יש כאלה שהם
קטנים ויש כאלה שהם ענקיים ,ולא יודעים מתי זה
יקרה ואיפה זה יקרה .יש מלא ליד ים המלח ,ויש
בכלל מלא בולענים בכל העולם.

בולענים בים המלח
בסיביר יש בולען ענקי .בכל העולם שלנו עכשיו יש
מזג אויר משונה ומסוכן ,יש שיטפונות ענקיים כמו
בגרמניה ומאות אנשים נעלמו ,שאף פעם לא היה
בהיסטוריה כזה דבר ,ובכל מיני ארצות באירופה כמו
בלגיה ,הולנד ,צ'כוסלובקיה ועוד .לי נראה שאנגליה
לא יקח הרבה זמן והם יהיו מתחת לפני המים והם
יתחילו לברוח .כשאתם רואים שהמלכה תטוס לדנוור
קולורדו שזה הכניסה לבונקר הכי גדול הכי מפואר
בשביל כל המי ומי החשובים ,כשנראה שהיא טסה
לשם תדעו שאנחנו בבעיה גדולה בכל העולם.
אבל יהודים אמיתיים שעושים תשובה ,שתופסים
איזו טעות עשינו ,אל תדאגו זה לא ישפיע עליכם אם
אתם עושים תשובה אמיתית ,אם אתם זורקים את כל
השקר מהבתים שלכם ,מהלב שלכם ,מהרצון שלכם
ותחזרו לגמרי לא תשעים אחוז מאה אחוז מאה ועשר
אחוז לקב"ה ,אין לכם מה לפחד .וזה כולל לאהוב כל
יהודי אמיתי ,ושלא יהיו אשכנזים וספרדים ששונאים
אחד את השני בגלל צבע העור או בגלל סתם
מחשבות טיפשיות .עמ"י הוא עם אחד ,לא משנה מה
צבע העור ,מאיזה ארץ הם באו ,זה עם אחד.
ואם באמת עם ישראל יעשו תשובה ,כאשר השביט
יעבור פעמיים ליד כדו"ה )פעם עם כניסתו למערכת
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שהיה במצרים מכת החושך גם הפעם היהודים
האמיתיים יראו ברור את הכל.
עם ישראל אני מתחנן ,מתחנן תעשו תשובה!!!
תעשו תשובה!!! זו הדרך היחידה להגיע לנצח
נצחים ,ואם לא ח"ו אז כנראה שאתם לא יהודים,
כנראה שאתם תלכו עם כל הגוים ,תעלמו יחד עם כל
הגוים .אבל לא כל הגוים יעלמו ,כי יש גם גוים שיראו
את האמת .אבל אנחנו עם ישראל נשלוט ,לא על
העמים ,אנחנו נכיר בזה שהקב"ה הוא הכל יכול ,כי
אנחנו שולטים על היצר הרע שלנו ,רק על היצר הרע
צריך לשלוט .ואחרי כמה זמן נחסל אותו.
עם ישראל עם ישראל תתעוררו!! משיח כבר פה!!
הוא רוצה להתגלות!! אל תהיו טיפשים ,אל תהיו
עקשנים ,תחזרו מיד לאמת! והאמת היחידה היא
הקב"ה .עם ישראל עם ישראל ,עם ישראל חי בלי די.
העולם כמו שאנחנו מכירים אותו ישתנה
לגמרי ,הרוב יהיה מתחת למים חוץ מארץ
ישראל .ה' ברא את עם ישראל להיות חלק ממנו,
לכן אנחנו חייבים באמת לעלות ולעלות ,כי אם
לא אין סיבה לקיום שלנו .ולא לשכוח שכדו"ה
הוא רק חלק מאד פיצי של הבריאה ,לא לשכוח.
אבל המקום הפיצי הזה יאחד כל מה שקיים
בעולם שאני לא יודע אפילו לתאר את זה.
אני רק יכול להגיד שכדאי ברגע זה להתחיל
לעשות תשובה עוד בזמן שאנחנו זוכרים
ומושפעים מהאסון במירון כדי שלא יהיה מצב
שהצדיקים נרצחו על קידוש ה' לשווא.
עמ"י אין זמן ,עוד מעט הדברים הקשים יבואו
אחד אחרי השני ,אין זמן ,תתכוננו ,תתקרבו
לקב"ה ולתורתו .ואפילו אם אתם חרדים תבדקו
טוב טוב מבפנים ומבחוץ ,תראו עד כמה שאתם
דומים יותר לגוים מאשר ליהודים.
רואים כבר ברור שזה הסוף .גם רואים שמשיח הוא
פה הוא בדיוק בדיוק מה שכתוב בישעיה )נ"ג(
שהתיאור שלו זה בדיוק מדויק שיגיע זמן שזה בעתיד
הקרוב כי העולם הולך להתהפך הולך למצבים מאד
מאד קשים ואז היהודים יפסיקו לעשות חשבון עקום
ויתחילו להבין ש 2ועוד  2זה  .4אם הם רוצים לשרוד
הם צריכים לזרוק את כל השטויות שבראש שלהם
ולהגיע לאמת .אם הם רוצים לראות את הילדים
שלהם בחיים הם מוכרחים להגיע לאמת.
כל הגשמיות ,כל הכסף ילך ונישאר בלי עגל הזהב,
לא משנה כמה מים ואוכל אספנו ,זה טוב רק
להתחלה ,רק בשביל להרגיע אותנו עכשיו ,אבל את
האמת ,כאשר נקבל אותה  -לא נצטרך לא אוכל ולא
מים ולא כלום כי ה' יתן לנו שוב את באר מרים ואת
המן וזהו ,לא נצטרך כלום ,אפילו את השלו אנחנו לא
נצטרך .אתה מבין אבא? כשמשיח יגיע הוא יצעק "מי
לה' אלי" וזהו ,וכל אחד צריך להיות מוכן ולרוץ.
שאלות ותשובות
שאלה :מה דעתך על חיסון ילדים?
תשובה :איך אמא ואבא יהודים יכולים לתת רעל
לילדים שלהם? במקרה הטוב זה יהפוך אותם
לעבדים של הממשלה ובמקרה הגרוע זה יהרוג אותם
ולא יפרסמו את זה כמו שלא פרסמו על התינוקות
שנולדו בלידה שקטה של האימהות שקבלו את
החיסון.
שאלה :על מה כדאי לשים את הדגש בצניעות?
תשובה :האסון במירון היה בגלל חוסר קדושה,
והבסיס של קדושה הוא צניעות .הבגד צריך
להיות ארוך ורחב ולכסות את כל הגוף ,צריך גם
כיסוי ראש צנוע שמכסה את הצוואר מסביב.
אמנם קשה למצוא חנויות לבגדי צניעות אך
אפשר לתקן או לשאול אישה צנועה איפה היא
קונה .ולא רק שנשים לא צנועות ,הבעיה שהם
תפוסים חזק עם עגל הזהב שזה לא רק הלבוש
הלא מתאים לאף יהודי ,אלא זה כל התשוקה
שזה מביא ,גם תשוקה לאוכל ,תשוקה לחופשים
בכל מיני מקומות לא מתאימים .תשוקה לראות
סרטים ,תשוקות בלי סוף והכי גרוע מכל זה ,זה
החוסר קדושה ,ואת זה ה' לא יכול לסבול.
ש :מדען אחד אמר כי  60-70אחוז מהמחוסנים ימותו
תוך שנה שנתיים .להתייחס לזה? < כן ,אבל תזכיר
לכולם שיש תרופה לזה ,וזה לחזור בתשובה לגמרי.
מה אתם רוצים?
לחזור בתשובה או להיכנס לפניקה?
הבחירה היא שלכם!

אבא אבא כואב לי הלב ,כואב לי הלב אבא ,שמעתי
שאנשים התלוננו על המסר האחרון של בן גולדן,
שאמר דברים כביכול מפחידים מידי .הוא אמר להם
דברים שגורמים להם לבעיה נפשית ,לפחד עצום לפי
דעתם .ואני בטוח שהרבה יהודים מרגישים אותו דבר
וזה מדהים אותי.
מה קרה לעם ישראל?
איפה אתם? איפה הראש שלכם? איפה הלב שלכם?
אתם לא מבינים? אתם לא מבינים ,שהעולם הזה
משתנה ונהיה מקום מסוכן ביותר .האם אתם לא
זוכרים שבבתי המקדש הראשון והשני לפני שנחרבו
שניהם ,הנביאים הזהירו את עמ"י שנים על גבי שנים,
שהם צריכים לעשות תשובה! ואיזה אסון מחכה להם
אם לא יעשו תשובה! ובמקום לחזור בתשובה הם
התלוננו ולא רצו לשמוע ושמעו לנביאי השקר וכשהגיע
הרגע ....הכל הלך ...הבית המקדש נהרס ...מיליוני
יהודים נרצחו ,גם גברים ,גם נשים ,גם ילדים ,גם
תינוקות ,והדם זרם כמו מים בשני בתי המקדש....
אז מה אתם רוצים עמ"י? אתם רוצים ,שנגיד לכם,
שכן תעשו חיסונים? נו אז מה יש? ,אז תמותו מהם,
אבל לפחות תוכלו לטוס בינתיים עד המוות ,לכל מיני
ארצות ,בלי סיבה ,רק בשביל הכיף?
מה עוד אתם רוצים שנגיד לכם?
שאתם יכולים גם להיות כמו שהמדינה רוצה ,שתוכלו
להמשיך את השקר ואתם מוכנים לתרום את חייכם
וגם את חיי ילדיכם ,ח"ו? ואני מדבר לחרדים ,אתם
מוכנים להקריב את חייכם ואת חיי ילדיכם בשביל
פנקס ירוק?
אתם באמת מפחדים מהקורונה? שבסה"כ לפי
דעות רופאים מומחים בכל העולם הקורונה לא מחלה
מסוכנת ,עם הרבה פחות אנשים שמתים ממנה ,יש
אנשים שחולים בחולי אחר שאולי מתו מזה .זה ברור
שהרבה שמתו כביכול עם קורונה ,לא מתו מקורונה.
וידוע שבהרבה מקרים סתם נותנים כמות של מתים
במספרים הרבה מעל ומעבר וזה שקר גמור .לא סתם
יהודים במקומות כמו בורו-פארק וויליאמסבורג בעיר
ניו-יורק לא מוכנים ללכת לבית חולים ,כי יודעים
שרצחו שם את האנשים או סתם אמרו שמתו
מקורונה .וזה לא היה רק בניו-יורק ,זה קורה בארץ
ובכל מיני ארצות בעולם.
אנשים אמרו שהם מאוד מפחדים ממה שבן כתב,
שהמחשבה על מה שיכול להיות ומה שעומד להיות
פשוט מכניס אותם לפחד ,טירוף ושאסור להפחיד
ככה ,אז יש לי שאלה" :אם רואים מישהו הולך באיזה
דרך ורואים שהוא לא מודע לכך שבעוד כמה צעדים
יש תהום ושהוא עלול ליפול לשם ולמות ,אז לא נצעק
בכל הכוחות ולא נזהיר אותו שיתכונן ויזהר ,רק להיות
בשקט ולראות איך הוא נופל?
עמ"י – ה' אוהב אותנו .ה' נתן לנו את התורה
הקדושה ,כי אנחנו אמרנו בהר סיני "נעשה ונשמע",
אבל אנחנו הבנים והבנות של הקב"ה ,לא ממלאים
את ההבטחה שלנו ובגלל זה שאנו מחקים את הגויים,
שזו הסכנה הכי גדולה שלנו ואני מדבר לחרדים ,שהם
טובעים בכל הגשמיות מהפיצות ועד הבגדים הלא
צנועים ,כולל כל הנסיעות לכל מיני מקומות ,הטיולים
בג'יפים וחוסר צניעות של החרדים המודרניים של
היום וכו' וזה מושך את כולם ,את כל החרדים ,חוץ
מכמות קטנה של נאמנים חזקים של הקב"ה ותורתו.
עם ישראל! אנחנו בבעיה קשה ואגיד את זה ברור,
אנחנו ירדנו בצורה איומה! היהודים החרדים חייבים
להיות אלה שהם דוגמא ,אבל לרוב הם לא דוגמא!
הכנסנו לחיינו כל מיני סוגים של סרטים ,כביכול
כשרים ,כל מיני סוגי מוסיקה כביכול כשרה ,האופנה
הלא צנועה נהייתה חלק של מראה של החרדים,
מפאות ארוכות ,ממש ארוכות ולא צנועות עם איפור
ולק על הציפורניים .יש שיגידו לי" ,אבל זה לא כולם,
זה רק המודרניים" .אבל האמת היא שזה נכנס כמו
רעל לכל הבתים הכביכול חרדים ,כי גם החרדים יותר
ויותר נמשכים לזה .וכל הטיסות וכל הכספים שעוברים
וכל הפיצות ,וכל האוכל הלא בריא ,אין לנו אפילו על
מה לברך ,כי הרבה מהאוכל הזה זה ממש רעל לגוף,
אז איך אפשר להגיד על זה ברכה?
יש הרבה בעיות ,הרבה בעיות ,בקהילות שלנו ואנו
מקבלים הדרכה מרבנים שלנו ,אבל ברוב המקרים לא
מקבלים את ההדרכה כמו שצריך .נכון ,אנו דור עני
מאוד רוחנית ,אנחנו לא חזקים ,זה מאוד עצוב ואני
מציע לכל יהודי ,זכר ונקבה ,להתחיל לעשות תשובה
חזקה עם כל הלב ,להתבודד עם הקב"ה ולבכות

ולבכות ולבקש מחילה על כל עברה ,שעשינו ועושים
וכנראה בעתיד גם נעשה.
כמעט כל חרדים בחול המועד ,שעושים מפגשים
גדולים בשביל ילדים ואימהות ,שרואים סרטים כביכול
כשרים .למה? בשביל מה? בשביל לרצות עוד לראות
סרטים ,כי משעמם? ואז יש גם מחשב עם סינון,
ואפשר לקנות הרבה סרטים כביכול חרדיים וזה
מעורר תיאבון לדברים אסורים ,כי רוצים אח"כ לראות
יותר ויותר סרטים ולא רוצים אותו דבר ,אותו סוג
כביכול כשר .וכל הטכנולוגיה שמביאה לבידור – זה
גורם לבזבוז זמן ,אבל בזבוז זמן זה כביכול "כיף".
אבל לא כתוב בשום מקום בתורה ,שאנו צריכים לחנך
את ילדינו לכיף ,בדיוק הפוך!
עם ישראל! אני מזהיר אתכם ואני מאמין שאני חייב
להזהיר אתכם ,אנחנו חייבים להבין איפה הסכנה
הרוחנית ולתקן את זה ,כי זה הדבר יחיד שיציל
אותנו! ואני גם אגיד לכם שאנחנו בסכנה ובמקום
להיכנס לפאניקה מזה – תשתנו! תחזרו להקב"ה!
אני אומר לכם את האמת .כבר יש אסונות טבע
ענקיים ,שכבר הזהרנו אתכם שיהיו .וכוכב השביט,
המיני שמש עם שבעה כוכבי לכת סביבו ועם זנב
מאוד ארוך של מטאורים ואסטרואידים אשר כבר
נופלים  300%יותר מפעם ,זה אומר שהכוכב מתקרב
אלינו מאוד ולא שומעים על זה בחדשות הרגילות
ובעיתונות הרגילה ,כי הם לא רוצים שנדע.
עם ישראל! יש סכנה מאוד גדולה לכל אוכלוסיית
העולם! ואני יודע שאתם לא רוצים לפחד ,אבל בלי
פחד לא תעשו תשובה ,כי אתם תקועים ,לא כולם,
אבל הרוב תקועים .נהיינו עבדים לעגל הזהב ,זה
הדבר הכי חשוב שלנו היום וזה עגל הזהב ,לא לכולם,
אבל לרוב הגדול – כן.
עם ישראל! תחזרו להקב"ה! כי רק עם הקב"ה
אנחנו יכולים לשרוד! ואלה היהודים שלקחו כבר את
החיסונים ,מי שמצטער על זה ומבין שזה לא אמיתי,
שזה שקר ושזה עשוי בשביל להשתלט עלינו ,כדי
שבעוד חצי שנה נצטרך עוד חיסון ,ויותר ויותר יהודים
ח"ו ימותו מזה .וכל זה בשביל להשתלט עלינו ,על
עמ"י במיוחד.
ומי שמצטער שעשה את החיסון ומבין שזה הכל
שקר ומה שאמרתי עכשיו זו אמת ותופס שהוא לא
בכיוון הנכון ועזב את הקב"ה ח"ו ,אפילו שהוא לומד
תורה ורק כל הגשמיות מסביב עוררה בו את הרצון
להמשיך לרדוף אחרי העגל הזהב – אז הוא יינצל!
אני מברך כל יהודי אמיתי שעשה עכשיו את החיסון
בשוגג ,שלא הבין כמה זה מסוכן וכמה שזה שקר ,אני
מברך את אותו יהודי ואותה יהודיה שהחיסון הזה לא
יעשה להם שום רע!
עם ישראל! תהיה מלחמה עולמית כזו שכמוה אף
פעם לא הייתה .וכתוב בנבואות ,ששני שליש עולם
ייחרב ,חלק לגמרי לגמרי ,כלום לא יהיה ושום דבר לא
יישאר ,שליש יהיה פגוע קשה ושליש איפה שעם
ישראל לא ייפגע.
ה' יגדיל את ארץ ישראל .בסופו של דבר כל
הנאמנים להקב"ה יקבלו את משיח צדקנו ושיהיה
ברור שהמשיח כבר פה ואנחנו צריכים למהר לעשות
תשובה ולא לחכות כמו יהודי גרמניה ,שלא ניסו
לברוח אחרי "ליל הבדולח" כי קיוו שיהיה יותר טוב
והם יוכלו להמשיך עם חייהם הגשמיים בזמן שרוב
היהודים באירופה היו מחללי שבת ולא הייתה להם
זכות כבר להמשיך לחיות ,להמשיך להתקיים והרוב
עשו תשובה רק כשהכניסו אותם לתאי הגזים ושם רק
ברגע האחרון הבינו מה רוצים לעשות להם וכולם:
אימהות ,אבות וילדים צעקו "שמע ישראל ה' אלוקינו
ה' אחד" ואז ה' הציל את הנשמות שלהם והם עלו
ישר לגן-עדן.
עמ"י – משיח פה! אין זמן!
רוצים לחסל אותנו במיוחד יותר מעמים אחרים! לנו
יש את האמת והם לא יכולים לסבול את זה! אנחנו
חייבים לחזור בתשובה להבדיל בין השקר לאמת ואז
משיח יוכל לחשוף את עצמו .ואם אנו עושים תשובה
באמת נראה אותו ונדע שהוא משיח צדקנו בלי ספק.
אבל אם חס ושלום אנו לא עושים את התשובה
שצריכים לעשות לא נוכל לראות את האמת ח"ו.
עם ישראל! אני רוצה להגיד דברים טובים אבל
המצב קשה מאד מאד ואם אתאר את המציאות
אחרת ,זו לא תהיה האמת .אם אתם רוצים שקר ,אז
אתם לא יכולים לחיות בעולם של אמת!
ה' אמת! ותורתו אמת! ועם ישראל אמת!

לקראת הגאולה

דניאל – יט' אלול תשפ"א 27/8/2021
אבא אבא ,עוד שבוע יהיה ערב ראש השנה תשפ"ב.
מי יכול להאמין שבשנת תשפ"ב יהיה כזה בלגן
ורשעות ,שמאיימים על כל העולם .כל העולם בסכנה
וכל הרשעים ,שחיו אי פעם בעולם הזה ,חזרו לעולם
הזה בדור הזה .הרשעים כביכול שולטים ,אבל בסופו
של דבר ה' יחסל את כל אלה שהם נגד הקב"ה
ותורתו ועמ"י ימשיך ובסופו של דבר אחרי כל השלבים
שנצטרך לעבור ,נגיע לנצח נצחים בע"ה.
אני מזהיר אתכם ,כל עמ"י ,שמראש השנה כל
העולם ישתנה ,נתחיל לראות את זה כמעט מיד ,אבל
בכל אופן זה ייקח זמן עד שכולם יבינו ,שהרשעות
למעשה מנסה להשתלט על כל העולם .הם כבר
התחילו את התוכניות העקומות והמעוותות שלהם,
אבל בגדול זה יתחיל אחרי ראש השנה .קשה להאמין
שיכולה להיות רשעות כזו גדולה ,כזו מתוכננת פרט
פרט בלי מצפון ,בלי להצטער או לפחד מבורא עולם.
אחרי שלא הצליחו במ"ע ,2זאת אומרת שלא הצליחו
לנצח ,אבל הצליחו להרוג בצורה אכזרית ביותר יותר
מ 6-מיליון יהודים והמספר הזה קרוב ל 7מיליון,
גברים נשים וטף וזה לא כולל שאר מיליונים של בני
אדם מעמים אחרים ,והרשעים הנאצים גם נהנו מזה.
אבל הנאצים היו לא רק בגרמניה ,אלא הם היו בכל
העולם ,אולי לא קראו לעצמם נאצים ,אבל כמעט כל
גויי אירופה ובעוד הרבה ארצות אחרות ,שמחו
שמחסלים ,ה' ישמור ,את היהודים ,את עמ"י.
קשה להבין ,למה כ"כ שונאים אותנו? יש כאלה
שאומרים כי אנחנו חכמים ובגלל חוכמתנו מקנאים
בנו ,זה וודאי נכון ,אבל זו לא כל הסיבה ,יכול להיות
גם שאנחנו מצליחים בעזרת ה' ,בעסקים ,יש לא מעט
יהודים שהצליחו להרוויח הרבה כסף כמו האנשיל
רוטשילד ובניו ,שהצליחו מעל ומעבר עד היום להרוויח
הרבה מאוד כסף וגם ברור שגויים קינאו בהם מאוד.
אבל כל הסיבות האלה הם לא הבסיס לשנאת הגויים
בכל העולם לעמ"י .הסיבה העיקרית שהקב"ה נתן לנו
לעמ"י את עשרת הדיברות בהר סיני והרים את ההר
מעל ראשינו ואנחנו אמרנו "נעשה ונשמע" ומהרגע
הזה כמה שאנו יחסית עם קטן ,הגויים ידעו שאנחנו
העם הנבחר של הקב"ה ,הילד הכי אהוב של בורא
העולם וזה מעורר קנאה נוראית ,שמביאה לרצון
לחסל אותנו .ובכל הדורות מנסים להתפטר מאיתנו.
בסופו של דבר ה' לא נותן .כמה שאנחנו לא תמיד
שומרים את המצוות ונהיים מושפעים מהגויים
וממנהגיהם ולפעמים אנחנו משתדלים להיות כמו
הגויים לגמרי ובכל זאת הקב"ה לא עוזב אותנו ,אפילו
שאנחנו מנסים לפעמים לעזוב אותו והוא מציל אותנו
מהיצר הרע שלנו ,דור אחרי דור עד היום ומשתדל
ללמד אותנו דרך תלמידי חכמים ,רבנים גדולים,
צדיקים ענקיים ,שאין עוד מלבדו ותורתו.
אנחנו כמעט בסוף הגלות ואנחנו חייבים להתכונן
לגאולה .ב 20-שנה האחרונות הרבה צדיקים גדולים
עזבו את העולם הזה ,ה' החזיר אותם כדי לשמור
עליהם בגן עדן ,שהם לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו
בדור הזה נצטרך לעבור .ועכשיו אנחנו כמעט בלי
רועה צאן ,אנחנו מבולבלים ובגלל זה אפילו חרדים
התרחקו מהקב"ה והעדיפו למלא את החיים שלהם
עם גשמיות ,עם חוסר צניעות ועם חוסר קדושה.
והרשעים עובדים קשה לחסל אותנו ,חס ושלום ,בא"י
וגם בחו"ל ,ויש להם טכנולוגיה שיכולה תיאורטית
לגמור את עמ"י ח"ו ,אבל עמ"י ,אנחנו חייבים לא לתת
לרשעים לגמור את העם הקדוש שעמד בהר סיני
וקיבל את התורה ,העם שאפילו שהגלות הייתה מרה
ומסוכנת ובאיזה מקום תמיד היו יהודים אפילו ,שזה
היה להם מסוכן ,הם התפללו וחיו חיים אך ורק לפי
התורה הקדושה והם עשו את זה בלי פחד ,בלי לדאוג
מה יהיה איתם ומה הגויים יעשו להם ,הם לא פחדו.
המעטים האלה תמיד ידעו ,שהעולם הזה זה גשר
לעולם הבא ,לעולם הנצחי ,וידעו וגם בדור הזה
יודעים ,שאין עוד מלבדו והוא יציל אותנו ,אפילו
שהדור הזה מלא רשעים מכל הדורות ,ובמספר,
בכמות ,הם הרבה יותר מאיתנו ,אבל זה לא יעזור
להם ,כי כל יהודי אמיתי יינצל מהרשעות של כל
הרשעים מכל הדורות ,שהם פה עכשיו בעולם הזה.
צריכים להבין ,שאנחנו צריכים להיות עם הקב"ה
לגמרי בלי פחד ואפילו אם ח"ו יהרגו אותנו ,ה' יציל
אותנו ,כי נגיע לגן עדן ונחזור בתחיית המתים בע"ה.
יהודי חייב להתבודד עם הקב"ה ,לדבר איתו יום
יום ,כדי לא לפחד ,כדי להאמין שה' הוא כל יכול וכל
מה שהוא עושה לנו זה לטובתנו ושהעולם הזה הוא

חלק קטן של המציאות וגם לא לשכוח ,שאם אנחנו עם
ה' לגמרי  -יהיה לנו נצח נצחים.
לרשעים ששולטים עכשיו בכל ארץ בכל העולם יש
תוכניות אכזריות נגד רוב אוכלוסיית העולם וזה גם
מכוון בעיקר נגד היהודים ,וכוונתם גם להרוג מלא
גויים בצורות מפחידות .הרשעים האלה הם חולי נפש,
אוהבים לרצוח ויש להם כל מיני שיטות שהם המציאו
כדי להרוג את רוב אוכלוסיית העולם והם כבר
מצליחים מאוד עם הקורונה ,אבל ה' בסוף יחסל אותם
לגמרי ,לא יהיה זכר מהם ,אבל זה לא יהיה פשוט ולא
יהיה קל ,אסור לנו לפחד כי ה' איתנו כל זמן שאנחנו
איתו!
יהודים בכל העולם צריכים בכח ובלי פחד להגיע
לא"י ,לא למ"י ,אלא לא"י ,כי אלה ששולטים פה
בכנסת ובבתי משפט וכו' הם נגד האמת ,הם שונאים
יהודים ,כנראה שהם ע"ר .אבל כדאי בכל אופן
ליהודים להגיע בהמוניהם לכאן אפילו שזה יהיה קשה
מכל הבחינות .בסופו של דבר א"י תהיה המקום הכי
בטוח מכל מקום בעולם ,אבל רק ליהודים אמיתיים.
ה' ישלח את המשיח ,שהוא כבר פה בעולם הזה
והוא יחסל לבד יחד עם הקב"ה את כל הרשעים .יהיו
גם ימי חושך ואבנים יפלו על כדו"ה מהשביט ,שהוא
מיני מערכת של שמש עם  7כוכבי לכת שמסתובבים
סביבו ,שהמערכת זו מתקרבת וסוחבת איתה שני
זנבות ארוכים ארוכים עם מטאורים ואסטרואידים,
שכבר נופלים יום יום על כדו"ה .וכמו במצריים
המעטים ששייכים לעמ"י ישרדו והחלק של עמ"י שלא
שייך באמת לעמ"י או להקב"ה  -יעלם.
אני רק רוצה לומר ,שמשיח הוא פה ,הוא ינסה
עכשיו להציל את עמ"י ,שהוא כבר מנסה ,אבל יש לנו
בעתיד הקרוב כל מיני מצבים קשים שנצטרך לעבור
ואלה שעם הקב"ה יוכלו לעבור את זה ולשרוד .משיח
צדקנו לא יעזוב אותנו וכתוב שיהיה רשע שישלוט
עלינו  9חודשים ואחרי זה הקב"ה ישלח את המשיח
להרוג את הגויים שבאים לגבול של א"י מכל האזורים
שבעולם אבל הם לא יכנסו לא"י והם ימותו על הגבול,
שפתאום איברים שלהם ,ידיים ,רגליים הראש יפלו.
עם ישראל! ואני מדבר לעמ"י האמיתי ,אלה
שבאמת עם הקב"ה! משיח פה עכשיו לנסות להציל
אותנו מהגויים וכל הדברים שהם נגד התורה שאנחנו
למדנו מהגויים ונהנים מזה! ועמ"י חייב לעשות
תשובה ,כי מי שלא עושה תשובה מכל הלב – ייעלם
מהמציאות! אנחנו עמ"י ואפילו אם יישארו מעטים
מאיתנו ,כי חלק מאיתנו לא עשינו תשובה ,בכל זאת
ה' יבנה את עתיד הבריאה על המעטים יחסית של
היהודים שיישארו נאמנים להקב"ה עד הסוף.

אבינו מלכנו חטאנו לפניך
אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה

בן גולדן ,ג' תשרי תשפ"ב 9/9/2021
קודם כל מועדים לשמחה.
ה' יעזור לנו להתגבר על כל הדברים הקשים שעומדים
לפנינו .מעכשיו ובעוד הרבה חודשים כל העולם בבלגן ,ולא
רק העולם בבלגן ,אלא גם אנשים בבלגן ,הם מבולבלים ,הם
רוצים עולם מלא גשמיות וזו לא רק קבוצה אחת ,וזה גם
אפילו החרדים כביכול שמאוד קרובים להקב"ה ,הם ממש
רוצים את הגשמיות שהתרגלו אליה ,הם רוצים את הבידור
שהתרגלו אליו ,הם רוצים את החופש כביכול לטוס לכל מיני
מקומות שונים ומשונים ,מתי שמתחשק להם ,ובגלל כל
הגשמיות המיותרת בבידור וגם באוכל וגם בכל מה שאתם
רוצים הקב"ה יביא עלינו מצב כל כך קשה ,שאני לא רוצה
להיכנס לזה עכשיו ולתאר את זה.
הרשעים הצליחו להשתלט כמעט על כל העולם ,קודם כל
דרך האינטרנט שדרכו יש להם פרטים של רוב האנשים
בעולם .הם יכולים להפסיק את החשמל ואת המים ואפשר
לדעת בדיוק איפה כל אחד כל רגע ורגע ,אפילו לחרדים יש
את האייפונים.
הרשעים עושים דילול אוכלוסין עם החיסונים ,ועושים את
זה לאט לאט ,פה ושם פתאום מתים אנשים וזו שרשרת
שממשיכה ואחרי עוד כמה זמן ,עוד מתים וזה הכל
מהחיסונים ומהבדיקות .כל האנשים וגם החרדים רצו
להתחסן גם מפחד מהמחלה או בעיקר שלא יוכלו לבלות כמו
שרגילים בלי כרטיס ירוק המאפשר להם חופש לבלות ולטוס
וכו' .רוב האוכלוסיה כולל החרדים לא רק בארץ ,כולל כל
העולם נהיו עקומים ,כל מיני יהודים ,כולל דתיים ,חרדים,
חילוניים ,וגם גויים ,כי כל היום מראים ומתארים בחדשות כל
מיני מעשים איומים ,אכזריים ואני אפילו לא יודע איך
להמשיך לתאר – מגעילים ...העולם נהיה עקום לגמרי
רוחנית וגשמית.
בני אדם כבר לא יודעים לחפש את הפנימיות של כל

התשובות האמיתיות ,והדור שלנו רק רוצה לצאת ולצאת,
להסתובב ,לקנות ,לשתות ,לאכול  -הכל בחוץ ,לא בתוך
הבית שלהם ולא בתוך הבית כנסת שלהם .רוצים ליהנות.
עוד מעט אף אחד לא יוכל לצאת מהבית! והרחוב כבר מאוד
מסוכן ביותר ,גם לבחורות ,גם לבחורים ,גם לילדים ולילדות.
וזה קורה בכל מקום ,בכל יום בא"י ,בכל העולם וגם
חוטפים ילדים ועושים מעשים עליהם ואחר כך מקריבים
אותם על המזבח וכך מאות אלפים נעלמים כל שנה ,כי
הרשעים שולטים כביכול ,שבינתיים ה' נותן להם לשלוט.
וגם בין היהודים החרדים שלרוב משתדלים לחיות לפי
התורה יש בכל אופן מקרים .יש בודדים שהם עקומים בנושא
הזה ומסוכנים לאוכלוסייה חרדית .וזה לא משנה אם זה
ברחוב בבני ברק או במאה שערים ,בהר נוף ,בעיר העתיקה
או בכל מקום בחו"ל – הסכנה של פריצות החרדית מאיימת
בגדול על המשפחה החרדית .ברור שהפריצות הגויית הרבה
יותר גרועה ,הרבה יותר ומורידה את כל אוכלוסיית העולם,
כי כל מיני סוגי נישואים וכל מיני דברים ממש נגד התורה,
בגדול זה נהפך למצב שאפילו נוצרים השומרים על תא
משפחתי תקין כמעט לא קיים ומאחר שכל כך קל באינטרנט
להגיע למצב רוחני מלוכלך ומגעיל ,כי הרבה בעולם הזה
מאמינים בשטן עצמו ,הם אפילו מגיעים להקרבה על המזבח
של קורבנות שלהם .אפילו ברחובות החרדים ואולי דווקא
ברחובות החרדים שיש בהם הרבה ילדים מסתובבים לעשות
קניות למשפחות שלהם או לעזור בקניות כלליות וזה מושך
כל חולי נפש שיש הרבה מהם בדור שלנו ,לחפש איפה
לעשות את האסור גם לפי החוק ובעיקר לפי התורה כי
העולם הוא עקום כל כך.
לצערי הרב אין לי ילדים ואני לא יכול להתחתן גם ,כי אני
אוטיסט ,ולא יכול להביא ילדים לעולם ואם הייתי נורמלי והיו
לי ילדים הייתי מפחד כל רגע לילדים שלי כי הסכנות הן
רבות לא רק הסכנות שדיברנו עליהם עכשיו ,יש סכנה של
קורונה אבל לא הסכנה של המחלה ,אלא הסכנה של
הרשעים שזה לא מספיק שרוצים לדלל את אוכלוסיית העולם
עם החיסונים שלהם ,הם רוצים גם לחסל את ילדים שלנו עם
החיסונים חס ושלום.
מה שאמרתי זה נכון ,ומי שיש לו ילדים חייב לדאוג
במיוחד ,כי העולם הוא לא מקום טוב.
ה' רק מחכה ,שיהודים יבינו את זה ואולי יתחילו לעשות
תשובה .גם בחורים כמונו בסכנה ,למשל עם תסמונת דאון
אוטיסטים וכו' ובהרבה מדינות הורגים אותם ברגע שנולדים,
ולא רק בחורים נורמליים בסכנה ,ילדים וודאי שהם בסכנה,
אנו חיים בעולם מלוכלך ומסוכן .כאשר היה דור המבול ,הם
היו מלוכלכים ,מושחתים וה' הרס את כל העולם בגלל זה,
הוא הזהיר אותם הרבה שנים לפני המבול והם לא רצו
להאמין .שיהיה לכם לכולם ברור ,שהעולם הזה לא ימשיך
ככה ,ה' יעשה סוף לזה ,יעשה סוף לכביכול הנישואים
העקומים ,יעשה סוף לרצח של ילדים אחרי שניצלו אותם
לדברים אסורים ,עקומים והקריבו ומקריבים אותם על
המזבח ,שלא נדע.
אנו כמו דור המבול ,לא יותר טובים מהם ,אולי אנחנו יותר
טיפשים ,הם לפחות היו יותר חכמים ,אבל הדור שלנו שקוע
כ"כ בעגל הזהב ,בגשמיות ,ואנחנו מאד שטחיים ולא
מעמיקים כמעט בכלום .ובעתיד הקרוב ה' ישים קץ לזה
וכדאי להתפלל באמת ,ועם כל הלב שלכם ועם כל המהות
שלכם ,כי זו לא בדיחה.
ולא כדאי להיות לבד אף פעם ,מעכשיו הסכנה תהיה
הרבה יותר גדולה .אתם תראו .עכשיו ערבים מסתובבים פה
ומרגישים על הגובה ,כי הציונים הרשעים עובדים עם סדר
העולם החדש ,שהם עובדים עם הערבים ולא נגדם ,עובדים
איתם .הם הרגו המון ישראלים עכשיו עם החיסונים ,הערבים
כמעט אף אחד מהם לא הולכים להתחסן ,אחריהם החרדים
פחות מהחילונים .אבל לא מעט חרדים התחסנו ,כל אלה
שלא יכולים להיות בלי הגשמיות.
עכשיו גם צריכים לפחד מהבדיקות .אני לא מבין את
ההורים שמחסנים את ילדיהם ,זה רצח בדם קר וכמו שד"ר
זלנקו אמר שלתת לילדים את החיסון זה כמו להקריב
אותם על מזבח של השטן ,של עבודה זרה.
וזה העולם שאנו חיים בו! עולם אכזרי מהתחלה ועד
הסוף! ואני מציע לכל ההורים של ילדים מתוקים וטובים,
ילדים שצריכים להיות העתיד שלנו ,לשמור אותם בבית עד
שהזעם עובר ,כי הרחוב הוא כבר מסוכן וזה יהיה עוד יותר
מסוכן במיוחד לחרדים פה בארץ ,כי רוצים לחסל אותנו קודם
כל ,כי אנחנו עם ה' והם לא יכולים לסבול את זה ,כי הם
יודעים בפנים בתוך עצמם ,שלא משנה כמה ,שהם חזקים
כביכול עם נשק ,עם  ,G5לא משנה מה יש להם ,הם בתוך
עצמם מפחדים מהקב"ה והם מאמינים שהקב"ה מקבל את
כוחו מעמ"י והאמת היא זו שזה עמ"י שמקבל את הכוח
מהקב"ה ,ויגיע רגע שהרשעים יעברו את כל הגבולות וה'
יחסל אותם לגמרי.
עם ישראל בכל העולם תתחילו להתפלל!

עם ישראל בכל העולם תתחילו לחזור בתשובה!
כי זה הנשק היחיד שיש לנו נגד הרשעים העקומים!
אנחנו צריכים להראות להקב"ה שאנחנו איתו ,רק איתו ואז
הוא יחסל את כל השקר ואת כל הרשעים ואת כל אויבים של
עם ישראל.
מכל המיליארדים שרוצים להרוג ,אנשים כמו ביל גייטס,
שרוצה להרוג ולדלל את אוכלוסיית העולם והכי הם רוצים
להתפטר מהיהודים ,כי הם מפחדים ממש מהקב"ה ויש להם
סיבה לפחד.
עם ישראל בכל העולם ,אם אתם רוצים לשרוד תתחילו
מיד לעשות תשובה ,כי אין זמן!
ומעכשיו ,אחרי החג ,אחרי ראש השנה יתחילו לאט לאט
כל מיני חוקים נגד היהודים ובכלל נגד העולם ,אבל בעיקר
נגד היהודים .בגלל זה הם הקימו את מדינת ישראל בשביל
למשוך את היהודים לפה בהמוניהם ואז לגמור את כולם
ביחד או את הרוב ביחד ,במיוחד את החרדים .כל המרכזים
שיש שם הרבה יהודים ,כמו ניו יורק ,כמו לונדון ,כמו שיקאגו,
כמו בולטימור ,כמו פאריס וכו'  -כל המקומות האלה בסכנה
במיוחד וכל העולם בסכנה!
ובנוסף לכל הקב"ה שלח את השביט ,שזו מיני שמש עם
שבעה כוכבי לכת שמסתובבים סביב השמש ויש גם זנב של
מיליוני מטאורים ואסטרואידים ,שמאיימים על כל העולם
וכבר נופלים בכמויות גדולות על כדו"ה ,חלק נופלים לתוך
האוקיינוסים ,חלק נפלו כבר בקליפורניה וגרמו שם לשרפות
ענקיות וגם בסיביר שכבר נגרמו מכך שרפות ענקיות ביערות
שם שמביא עשן שמזהם את כל העולם .מאות אלפי דגים
מתים מגיעים לכל חופי העולם בלי סיבה שאפשר להבין או
מסתירים את הסיבה ויש אסונות טבע בלי סוף וזה משהו
שלא היה אף פעם מאז המבול.
אז אני מציע לעם ישראל בכל העולם – אם אתם רוצים
לשרוד ,אתם צריכים להיות יותר רציניים ולהתאים את
עצמכם למצב ,כי ה' עושה את זה בשבילנו ,לעזור לנו לחזור
בתשובה ,אפילו עם אנחנו חרדים כביכול ,יש בלבול גדול בין
החרדים ,מה זו מצווה ומה זו לא מצווה והגיע זמן שעם
ישראל כולו יעשה תשובה כי אין דרך אחרת לשרוד.
אין ספק שתהיה שואה וזה לא רק ליהודים .היהודים הכי
מפריעים לרשעים ,כי הם עם הקב"ה או לפחות הם צריכים
להיות עם הקב"ה ,אם הם באמת עם הקב"ה זו שאלה
אחרת ,ואם היהודים עם הקב"ה ותורתו באמת אז הרשעים
לא יוכלו לנצח אותם ולא יוכלו לעשות להם שום רע ,בע"ה.
אני מבקש מאחים ואחיות שלי ,בבקשה לחזור בתשובה,
לשמור על הילדים שלכם ולא לעשות חיסונים ,כי זה לרצוח
אותם .יותר ויותר מתים מחיסונים או חולים מהם מכל מיני
בעיות גופניות משונות ,יש הרבה מקרים של מוות פתאומי
וזה קורה בעיקר לאנשים צעירים וגם לא לצעירים .ואני שואל
אתכם ,איך אפשר לסמוך על החיסון שהחברה שהמציאה
אותו בשליטתו של ביל גייטס שמדבר בגלוי ,שצריכים להרוג
רוב אוכלוסיית העולם – ויש לו את החוצפה להגיד את זה
בפומבי וזה גם קיים באינטרנט.
העולם ממש מקום בלתי נסבל כבר אבל ה' יציל אותנו ,את
היהודים ,אולי לא את כל היהודים ,כי לא כל היהודים רוצים
להיות עם הקב"ה ,ה' ישמור ,ואם אלה שלא עם הקב"ה אז
כנראה שהם לא יהודים .וכל הנשמות היהודיות שהיו בהר
סיני ואמרו "נעשה ונשמע" יינצלו.
אני מבקש מכולם ,מכל עם ישראל ,שתדעו שהרשעים
רוצים לגמור את העם הקדוש ,שה' אוהב אותו במיוחד,
שהוא בבת עינו .אנו עם ישראל שייכים להקב"ה ,אנחנו חלק
מהקב"ה .לא כל אחד שקורא לעצמו יהודי ,הוא יהודי ,אבל
כל גר צדק ,שהוא באמת גר צדק ,הוא כן יהודי ונשמתו
הייתה בהר סיני.
עם ישראל! אני יודע שמה שאני אומר זה מפחיד מאוד,
אבל זו אמת ואני מציע לכם מהר ועם כל הלב לעשות
תשובה ,אפילו שאולי אתם חושבים שאתם צדיקים ,כדאי
בכל אופן לחפש בתוך נשמתכם איפה הקב"ה בתוך החיים
שלכם?
מה עוד אני יכול להגיד? חוץ מזה שהקב"ה אוהב כל יהודי
אמיתי וסובל ממה שקורה יותר מאיתנו ,הילדים שלו...
אין עוד מה להגיד חוץ מ :אבינו מלכנו ,חוננו ועננו ,כי אין בנו
מעשים ,עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו!

יש לנו את הסוד ,את המפתח לנצח נצחים

בן גולדן ,ט' תשרי תשפ"ב 15/9/2021
ערב יום הכיפורים תשפ"ב
היום בלילה יהיה חג .חג חשוב ביותר .זה חג חשוב .נכון
שזה צום ,צום רציני מאוד ,אבל יחד עם זה ,זה חג ,שנותן
לנו תקווה לעתיד ,זה חג ,שאפשר ללמוד הרבה ממנו .זה
שאנו צריכים לצום זה לא משהו לא טוב או קשה לצום כמו
בתשעה באב ,שהיה תהליך של חורבן שני הבתים ,שהיו
בתי המקדש וזה עצוב ,אבל היום זה לא עצוב .היום אנחנו
לא צמים בגלל חורבן הבית ,זה לא עצוב ,זה צום של

תשובה ,זה יום שאנחנו רוצים לעלות מעל הצורך הגופני
שלנו לאכול ולשתות .הרבה גברים לובשים מעילים לבנים
ונשים מטפחות לבנות ושאלים לבנים – שזה סימן של
טהרה ,זה משהו שמיימי ,זה לא עצוב ,זה נותן לנו תקווה,
זה מעלה אותנו ואנחנו מרגישים את הקירבה עם הקב"ה
הכל יכול .זו לא שמחה כמו שיש בפורים ,זו שמחה שעם
ישראל יכול להיות חלק של הקב"ה בעתיד וזה זמן שאנו
מרגישים קירבה מאוד גדולה להכל יכול – הקב"ה! ואנחנו לא
צריכים אוכל ,שהוא רק מפריע לנו להרגיש את הצד הרוחני
המחזק והקירבה הרוחנית לבורא עולם .אם אנחנו בוכים,
בוכים כשאנחנו מתפללים זה צריך להיות בכי של שמחה,
שמרגישים את הקירבה להשם ,כל היום אפשר לשבת בבית
הכנסת ,חוץ מנשים עם ילדים קטנים ,אבל הגברים יכולים
לשבת בבית הכנסת ולהרגיש את קירבת היהודי עם בוראו
ואם הוא בוכה זה מההרגשה המיוחדת של קירבה לאמת.
זה חג אמיתי שלוקח את היהודי למעלה ,שמעלה אותו ,נותן
לו רצון להתקרב יותר ויותר לאמת שזה הקדוש ברוך הוא.
בעולמנו היום זה עוד יותר חשוב ,כי העולם שאנו קוראים
"המציאות" ,כבר מבלבל אותנו בצורה איומה .קשה להכיר
את העולם עכשיו לעולם הזה ,שהיה לפני שנה או יותר
משנה ,וזה שלב שאנחנו חייבים לעבור ,זה שלב שכל יהודי
אמיתי יבין ,יפתח את העיניים שלו ,יפתח את המוח שלו ,את
הבנה שלו ,ויראה ברור ,שהעלום הזה שקר שקר שקר .הוא
יבין ,אם הוא באמת נאמן להקב"ה ,הוא יבין ,שבעולמנו יש
מעט אמת! איך זה נהיה שיש מעט אמת? כי הרשעים
שמאמינים בשטן ובטוחים שהשטן הוא הכל יכול ,עם
האישור של הקב"ה ,שולטים על כל העולם כולו ולהם יש את
הצבאות של כל המדינות השונות ,את הנשק הכי משוכלל
שאפשר להשתמש בו נגד אוכלוסיית העולם ,הם בטוחים
שהשטן עצמו חס ושלום שולט על הכל והם רוצים להביא את
עמ"י כקורבן ,כמתנה לשטן עצמו ,כי רק עם ישראל מפריע
להם ,כי אנחנו שייכים אך ורק להקב"ה וזה מפריע להם
ומפחיד אותם ,אבל עכשיו הם לא מפחדים מיהודים ,כי
הצליחו בגדול לבלבל את העולם כולו ,כולל את רוב היהודים,
הם הביאו כאילו מגפה ,אבל זו לא מגפה בכלל ,זה משהו
פשוט ,אבל הם שולטים על בתי חולים בכל העולם ,על
רופאים ,על האחיות ,על כל העולם הרפואי .ובכל אופן יש
אנשים שמתנגדים ואומרים שזה שקר ואומרים שזו לא
מחלה קשה בכלל והמספרים הגבוהים שהם מציגים
כקורבנות של הקורונה – זה שקר גמור וגם כל מיני שקרים
על מי שחולה וכמה מתים כל יום מזה – שקרים שקרים
שקרים .ומאחר שהרשעים שולטים על המדיה ,אז האנשים
בטוחים שזו אמת ,אבל זה שקר!
הם שולטים בכח!
לרוב המדינות בעולם זה לא נשמע הגיוני בכלל ,אבל זו
עובדה והם שולטים על רוב מדינות העולם והם מפחדים
מהשביט ,שצריך להביא הרס ענק לרוב העולם .השביט זה
מיני מערכת של שמש עם שבעה כוכבי לכת שמסתובבים
סביב השמש עם זנב ארוך-ארוך עם מיליוני מטאורים
ואסטרואידים וכבר דיברנו על זה הרבה וזה לא סתם ,זה
שייך ישיר להקב"ה .ה' ברא את הכל כולל השביט וזה משהו
שמיימי ועל זה כתוב ברור בקבלה בזוהר ,אז אין ספק שזה
אמיתי ,כי כבר האבנים הענקיים האלה פוגעים בכדו"ה וזה
ברור שהמטאורים ואסטרואידים עושים נזק רב בכל מקום
שבו הם פוגעים .האנשים מצלמים אותם ,כמעט לכולם יש
אייפון עם מצלמה ורואים את הכוכב השביט בשמיים ,יש
אלפי אלפי תמונות מזה ,אבל לא נותנים לזה להופיע
באינטרנט ובשום מקום אחר .אבל הם לא הכל יכול ,ברוך
השם ,אז הם לא יכולים לעצור את הכל ,לא יכולים לשנות
את מה שקורה ,לכן בכל אופן לאנשים בכל העולם כבר יש
להם תמונות מהשביט וזה מאוד מפחיד .יש פחד שזה
יתנגש עם כדו"ה ,אבל זה לא יתנגש ,זה יעבור מאוד קרוב
לכדו"ה ,אבל מה שכן האסטרואידים והמטאורים יעשו נזק
רב ,שחלק מהם מאוד גדולים וכבר הם עשו המון נזק
בקליפורניה ,בסיביר ברוסיה .ופלא פלאים שיש גם שינויים
מדהימים ,למשל הקטבים הצפוני והדרומי כבר לא באותו
מקום ,הם זזו ואי אפשר לדעת בדיוק איפה הצפון והדרום.
המצפן לא עובד כמו פעם וזה לא משנה עם זה מצפן קטן
שאפשר להחזיק ביד או יותר משוכלל .הצפון זה כבר לא
צפון והדרום כבר לא דרום ,זה זז וכל תזוזה כזאת מסוכנת
מאוד לכדו"ה ותושבי כדו"ה בסכנה גדולה.
עמ"י ,תפתחו את העיניים ,תרגישו שאין לנו מה לעשות
כמו שזה עכשיו ויהיה סוף לזה .יהודים אמיתיים יישרדו,
אבל רק אם הם מאמינים .אם בסופו של דבר ,אדם שהוא
כביכול יהודי ולא מאמין זה סימן שהוא לא יהודי .יהודי אמיתי
אפשר להכיר לפי הלב שלו ,לפי החוכמה שלו ,אבל יותר
מכל האינטליגנציה ,היכולת להבין בין טוב ולרע ,היכולת
להתקרב להקב"ה – אין לאף עם אחר את התכונות האלה.
עמ"י – הגיע זמן! תתכוננו! תתכוננו לזמנים קשים ביותר.
אבל הקב"ה יציל אותנו אין ספק .יהודים אמיתיים שיישארו

בסופו של דבר עם אמונה וביטחון ושנשארו עם אהבת ה',
זה יוכיח שהם יהודים אמיתיים וה' יציל אותם מהרשעות
שהשתלטה על העולם כולו.
תתכוננו – עם ישראל! הסוף של העולם כמו שאנו מכירים
אותו ,באופק! אפשר כבר לראות את זה .אנו עמ"י נשרוד ,כי
יש לנו את הסוד ,את המפתח לנצח נצחים .אם איבדנו אותו
אז זה יפעל בעדנו .הרשעים יחשבו שאפשר לגנוב לנו את
זה ,אבל אי אפשר ,ה' ברא את המפתח לכל יהודי ויהודי ורק
הם יכולים להשתמש בסוד הזה במפתח הזה ולא אדם אחר.
הציונים כמו בן גוריון יימח שמו וזכרו וכל אלה שבנו את
מדינת ישראל כדי שזה יהיה הפתרון הסופי לעמ"י – רוצים
להתפטר מעמ"י לנצח .אבל הם לא הצליחו ולא יצליחו ,ה'
איתנו ואפילו שהאפיקורסים כביכול חזרו לא"י כדי לבנות מה
שהם קוראים לזה מדינה יהודית ודמוקרטית – זו לא מדינה
יהודית ולא דמוקרטית.
ה' יוציא את כל אלה ,כל הלא אמיתיים ,כל הרשעים ,הם
יברחו מפה ,חלק גדול מהם יברחו מפה לארצות אחרות
וימותו שם בארצות אחרות ואחרים פשוט ייעלמו.
עמ"י ,את הסוף של הרשעות כבר רואים באופק .אבל
אנחנו עמ"י אמיתי חייבים עכשיו ברגע זה לא לחכות
ולהפסיק להאמין לשקרים של הרשעים ולהאמין אך ורק
בהקב"ה וגם זה מבולבל ,כי לצערי הרב יש רבנים שגם
מבולבלים ועובדים עם הרשעים נגד היהדות האמיתית ,אבל
ה' ייקח אותם ,הוא לא ייתן להם לעשות דבר אחד רע
ליהודים .הגיע זמן – עם ישראל – תשמחו ,תשמחו ,אל
תעשו פרצופים לא יפים כאילו שזה לא יכול להיות.
לא לשכוח שרק הקב"ה הוא הכל יכול ,אבל הכל יכול ולכן
אין מה לפחד! אפשר אבל באמת לפחד מהיצר הרע שלנו ,כי
יותר קל כביכול ללכת עם השטן יימח שמו וזכרו ,מאשר
לתפוס אומץ ולחיות בלי פחד לפי דרך ה' ואם כל יהודי יחיה
ככה ,אז מייד תהיה גאולה שלמה .בינתיים אנחנו מחכים.
והיום הכיפור הזה דווקא יכול להעלות אותנו יותר גבוה
מאדם הראשון ,זאת אומרת ,שמהתחתית אנו יכולים להגיע
לגובה של נצח נצחים .אבל עם ישראל! לא לבזבז זמן! ה'
רוצה להביא את הגאולה ,והוא לא סתם רוצה ,הוא רוצה
מאוד וזה הכל תלוי בנו!
ָׁשבְנּו ּגַם ָּבכִינּו ְּבָז ְכרֵנּו ֶאת צִּיֹון:
ַהרֹות ָּב ֶבל ָׁשם י ַ
עַל נ ֲ
)תהילים קלז-א( אם נשתמש בדמעות האלו כדי לראות ברור
את האמת ,אז הקב"ה יכול לתת לנו בעתיד הקרוב מאוד את
נצח נצחים!
עמ"י – אין זמן ...אין זמן ...אין זמן...
משיח כבר פה ורק מחכים שהוא יתגלה!

סוכות תשפ"ב

בן גולדן – יא' אלול תשפ"ב 17/9/2021
אנחנו עומדים לפני חג סוכות .יום כיפור עבר ובגלל שהיו
הרבה אנשים חולים ,הרבה בעיות של כסף וכל מיני בעיות
אחרות ביום ראש השנה ויום כיפור האנשים יהודים היו יותר
רציניים יותר שבורים.
חג הסוכות יהיה יותר מלחיץ ,כי אני מרגיש ,שיהיו יותר
בעיות ביטחוניות גם במדינת ישראל וגם בעולם .ליבי נשבר
עוד ועוד כשאני רואה לא רק שכל העולם מתפרק ,האנשים
מבולבלים רצים לקבל כביכול חיסונים ,שיודעים שזה יכול
להרוג אותם ,אבל לא רוצים להאמין ,זה יכול לגרום להפלות
רבות וזה באמת גורם לזה .ועכשיו רוצים שילדים ותינוקות
שרק נולדו שיקבלו חיסונים ואימהות מקבלות חיסונים שהן
בהריון והרבה תינוקות נולדים מתים ,מה שנקרא לידה
שקטה .לא רוצים לשמוע ,אפילו במיוחד השפני ניסיונות,
שמקבלים את כל החיסונים ,כי הם בבהלה ,שימותו .הם
מעדיפים להאמין ,שהם יהיו יותר בטוחים אם הרופאים יגידו
להם להתחסן ,אבל יש גם לא מעט רופאים ופרופסורים
שאומרים בדיוק הפוך והוכיחו גם שבסיבוב הראשון נתנו
הרבה במיוחד להרבה יהודים למות בתוך בתי החולים
מהרעב או מטיפול לא נכון בכוונה ,אבל מאחר שהרשעים
שולטים על רוב התקשורת בעולם ,רוצים להאמין לשקר.
עם ישראל! אני בוכה בדמעות רבות כשאני רואה איך
שהחרדים רצים להתאבד עם הזריקות ,החיסונים וקשה לי
להאמין ,שעד כדי כך ,הם כל כך טיפשים ,כל כך מפחדים
מהמוות ובכל זאת רצים ומבקשים ומתכננים לקבל טיפול
מסוכן ביותר ,שכבר המית הרבה ישראלים ,עליהם השלום,
ומאות אלפים בכל מיני ארצות כמו ארה"ב ,קנדה ,אנגליה,
סקנדינביה ,בלגיה ,רוסיה וכו' .זה כואב לראות ,איך רבנים
עוזרים עם השקר שהחיסונים אין בהם סכנה ,הרדיו משקר,
טלוויזיה משקרת ,עיתונות משקרת .כי הרשעים הם לא
קבוצה קטנה ,הם קבוצה בינלאומית ששולטת על כל העולם
ויש לא מעט ,אפילו יש הרבה מאוד אנשים בכל העולם,
שמתנגדים לחיסונים ויש להם הוכחות ברורות ואמינות למה
אסור לקחת את החיסונים .ויהודים פה בא"י רוצים יותר
להאמין לרשעים ושהרשעים משתמשים במדינת ישראל
למכור את המוות ,כאילו שזו הישועה!

אני לא יכול להאשים לגמרי את היהודים החרדים
שמאמינים לזה ,כי יש רבנים ,שאמרו שזה בסדר וזה מצוין
ושאין לפחד וכל זה מבוסס על עסקנים ,שמרוויחים לא מעט
על זה .זה מספיק שיש הרבה רבנים גדולים מאוד ,שהם נגד
החיסונים שכביכול נגד הקורונה והם ראו ברור הוכחות כמה
שהחיסונים מסוכנים ,כמה שעושים את זה בשביל להשתלט
על העולם.
בן גוריון וכנופייתו של פושעים ,רצו לבנות את מדינת
ישראל בשביל לעשות סוף לחרדים ,ליהודים מאמינים ,נס
גדול שזה עוד לא הצליח להם ,עד הקורונה ועם הקורונה
באה פתאום אמונה גדולה ברפואה הרגילה והרופא נהיה כל
יכול ,חס ושלום ,ולא תופסים ולא רוצים לתפוס ,שזה נחשב
לחלק של הפתרון הסופי ליהודים .לא רק זה ,יהיו גם
מלחמות וערים גדולות יפלו וייעלמו ובנוסף לזה יש פימה
קמפס בכל העולם ,מחנות ריכוז כמו בגרמניה וכבר יש בכל
העולם ובישראל ,וזה בשביל אנשים שמתנגדים לרשעים,
בעיקר היהודים שלא רוצים חיסונים ,אז הם רוצים לחסל
אותם שם.
מה שאני אומר לכם עכשיו – זה ידוע כבר הרבה שנים,
אבל הרבה אנשים היו מבולבלים ולא ידעו מה לעשות נגד
זה .והדרך היחידה לנצח אותם זו דרך הקב"ה!
הציונים בעצמם רצחו לא מעט יהודים ,ויכלו להציל אלפי
אלפי יהודים ,כמו יהודי הונגריה ,אם בן גוריון הרשע היה
מוכן לתת רק דולר עבור כל יהודי ...אבל הקבוצה הזו של
ציונים פה בארץ בסוף מלחמת העולם השניה אמרו בפירוש,
שלא רצו את היהודים האירופאים המלוכלכים.
אז איזו בדיוק מדינה רצו להקים פה? בסוף לא הייתה
להם ברירה ,כי באו הרבה חרדים וגם אחרי מלחמת ששת
הימים באו הרבה יהודים מכל העולם והם הביאו איתם את
הגשמיות הגדולה ,שהפכה את מ"י לאחד המקומות עם הכי
הרבה גשמיות והרצון לגשמיות בעולם .היהודים בכל העולם
נהיו מאוד גשמיים והרבה מהחצרות של הרב'ס גם נהיו
גשמיים ובקיצור העגל הזהב שלט ושולט בכל מקום.
נכון ,יש לנו הרבה חסד בין החרדים ,הרבה יותר
מהחילונים והרבה יותר מהגויים ,אבל בגלל הגשמיות הזאת
היהדות ירדה מאוד ויש בעיה קשה בחינוך יהודים אמיתיים
ברוב העדות השונות של החרדים ובוודאי וודאי החילונים
ששכחו כמעט לגמרי מה זו היהדות ומה זה הקב"ה.
ועכשיו אני חושב על כל היהודים החרדים ,שנכנעים
לרופאים ,כי אם לא אז מפחדים דבר ראשון ממוות שזה
שקר ודבר שני הם מפחדים על המשכורת שלהם ,שלא יוכלו
לעבוד וגם מפחדים שבכלל לא יהיה להם כסף אם אין להם
את הכרטיס הירוק ,אפילו מחסנים את התינוקות ולא מעט
מהתינוקות האלה נולדו בלידה שקטה ,זאת אומרת שמתו
לפני שנולדו .המספר של אנשים שמתו מהזריקות ,חלקם
מיד וחלקם אחרי תקופה ,מוצג בצורה שקרית והרבה מאלה
שמתו קיבלו שני חיסונים והרבה שמתו קיבלו שלושה
חיסונים.
הרשעים שולטים על הממשלה ועל הרפואה ולכן אי אפשר
לסמוך לא על שמאל ולא על ימין ולא על מה שבאמצע.
מטרת הרשעים זה לחסל את היהודים בעיקר בא"י ,כי יש
להם במקומות אחרים דרך איך להתפטר מהם ,חס ושלום,
דרך נישואים מעורבים ,דרך חינוך שנגד דרך התורה ,ומה
שנשאר בוויליאמסבורג ,בבורו פארק וכו' וערים אחרות – יש
להם מחנות פימה כמו מחנות ריכוז של גרמניה רק יותר
משוכללים והם קיימים בכל העולם כולל ישראל.
עם ישראל! אני לא יכול להפסיק לבכות ,אני לא יודע מה
להגיד לכם כבר ,זה נראה על פני השטח שאין תקווה .יש
מעט יהודים יחסית שמתנגדים למה שהרשעים עושים ,אבל
לנו יש את הקב"ה ולהם יש את השטן ,והקב"ה ברא את
השטן ויכול לחסל אותו מתי שירצה .והמצב כמו שהוא נראה
עכשיו ,קשה מאוד ,ומה שעושה אותו הכי קשה זה ,שיהודים
נכנעים לשקר .בכל העולם יודעים כבר שכל מה שקורה
עכשיו זו מלחמה נגד האוכלוסיה של כל העולם וצריכים
להבין שהקורבן ,שרוצים לגמור אותו קודם ,זה היהודים
המאמינים בהקב"ה ,כי הם יודעים שזו הסכנה הכי גדולה
נגדם ,והיהודים החרדים ,יהודים שומרי מצוות ,הם מאוד
מעטים בעולמנו ,לעומת כל אוכלוסיית העולם ,אנו טיפה,
ונשק היחיד שיש לנו נגדם זה להיות עם הקב"ה ,להתפלל
חזק שה' יעזור לנו לשרוד ,כי כל המדינות בעולם כמעט כולם
עובדים ביחד לחסל את רוב אוכלוסיית העולם ולשלוט על
השאר .הם שייכים לשטן ולא לשום דבר אחר והם המשך של
מגדל בבל וכו'.
עם ישראל! הדרך היחידה לנצח – זה להיות עם ה' לגמרי
ולא להיכנע להם ולא להפסיק לעבוד את ה' כמו שצריך ולא
להפסיק ללמד את הילדים תורה כמו שצריך ולא לעזוב את
האמת ,שזה הקב"ה ,ואז זה לא ישנה כמה מיליארדים של
רשעים קיימים ולא משנה איזה נשק יש להם.
עמ"י האמיתי ,שבאמת קשורים להקב"ה ותורתו ולא רוצים
את השקר ,אלא רק את האמת ,שזה הקב"ה – הם יישרדו.

זה מפחיד ומי שיש לו קצת שכל ,יכול לראות ,שזו האמת
וצריך אומץ וצריך קשר חזק עם הקב"ה ,כי רוב המדינות
בעולם עובדים ביחד על זה ,הממשלות שהם שולטים על
הצבא ,על המשטרה וכל השלטונות והם רוצים בכלל להרוג
את רוב אוכלוסיית העולם ולא רק את היהודים ,אבל בעיקר
את היהודים!
אני יודע שהרבה יהודים יגידו תפסיק להפחיד אותנו .ואני
רוצה לשאול אתכם" :אתם רוצים שוב ללכת לתאי הגזים? או
משהו יותר משוכלל לגמור אותנו? אתם רוצים להיות עדר
של כבשים ,שהולך למוות בלי לחשוב ובלי לעשות
חשבונות?"
ה' רוצה להרים אותנו ,רוצה שנראה לו ,כמה שאנו אוהבים
אותו ,כמה שאנו מאמינים לו ולתורתו ,הוא רוצה ,שאנו
נבדיל בין אמת לשקר ,שכ"כ ברור ,שכל תינוק יכול להבין מה
שהרשעים עושים.
עם ישראל! ה' איתנו ,מי שעם ה' ישרוד .שאר אוכלוסיית
העולם תיחרב .קשה להאמין ,קשה מאוד להאמין ,שהגענו
לנקודה כזאת ,שמאז חורבן הבית השני ,הגויים מנסים לחסל
אותנו בכל מיני צורות .הם הצליחו חלקית ,יימח שמם וזכרם,
אבל אף פעם לא לגמרי ,ה' יציל את כל היהודים האמיתיים,
שהם בטוחים עם ה' ואלה יהיו חלק של העולם הבא של
משיח .הגויים הרשעים ימותו כולם ,חוץ מכמה גויים שהם
מבינים שהקב"ה הוא הכי יכול ,הוא הכל והם יסכימו לשרת
את היהודים ,כי הם גם יאמינו לגמרי.
עם ישראל! אין הרבה זמן! משיח פה ולא ייקח לו הרבה
זמן בעתיד הקרוב להתגלות ,ועד אז אנו צריכים להוכיח,
שהקב"ה ,שלא משנה מה יהיה אנחנו איתו עד הסוף.
אני לא יודע מה עוד להגיד לכם?
חוץ מלבקש ממכם לחפש בתוך ליבכם ,נשמתכם את
האמונה והביטחון בהקב"ה ולדעת ,שבאמת הוא הכל יכול.
בסופו של דבר הוא ירים את הנאמנים והנאמנות שלו מעל
כולם .הגויים הרשעים עובדי עבודה זרה ייעלמו לגמרי בלי
זכר ועם ישראל אמיתי ימשיך לנצח נצחים.

כל המגפה הזו היא שקר

בן גולדן ,יג' תשרי תשפ"ב 19/9/2021
ה' הוא כל יכול ואין עוד מלבדו ומי שלא מאמין בזה עם כל
הלב ,עם כל המהות שלו ,לא יוכל לשרוד את הצרות ,את
המלחמות ,את אסונות טבע ,את ההרס שייגרם לעולמנו,
שקוראים לו כדו"ה 2/3 .ייחרב מהעולם 1/3 .ייחרב לגמרי
לא יישאר ממנו כלום ,לא בני אדם ,לא חיות ,לא עצים ולא
שום דבר בטבע ,הכל יהיה מת 1/3 .יהיה פגוע קשה מאוד
ושליש לא יהיה פגוע וזה השליש האחרון ,זה יהיה בשביל
עם ישראל האמיתי ,שמאמינים בהקב"ה עם מהותם ושאין
להם ספקות ,שהקב"ה הוא כל יכול ואין עוד מלבדו .הם
היהודים ,שהיו מוכנים ללכת נגד עובדי עבודה זרה אפילו
שזה סיכן את החיים כדי להמשיך להיות הנאמנים והנאמנות
להקב"ה בלבד .והיהודים האלה יגיעו לבית המקדש השלישי
ולנצח נצחים.
עם ישראל! אין הרבה זמן! תפסיקו לרדוף אחרי עגל
הזהב ,זה רק גורם למוות נצחי ח"ו .תפסיקו לקבל כאמת את
השקר של הרשעים ,שרוצים לחסל את העם היהודי .הם רק
רוצים לגמור את האמונה והביטחון של הנאמנים של הקב"ה,
רוצים לגמור אותנו אפילו אם זה יגרום להם למות ,הם רוצים
דווקא לגמור אותנו ,כי הם שונאים את האהבה ,שיש
להקב"ה בשביל עמ"י הילד השעשועים שלו .יש להם קנאה
תהומית נגד היהודים ,כי היהודים קיבלו את תורת משה
בשמחה ורצון גדול מתוך אהבה עמוקה להקב"ה .רוב הגויים
לא יכולים לסבול את זה ,כי הם לא מסוגלים לאהבה כזאת
לתת ולקבל עם כל הלב עם כל המהות של בן אדם ,הם לא
מסוגלים גם לעזוב את העברות ,שבתורה זה אסור לגמרי,
הם לא מוכנים לעזוב את האיסורים ,שיש לכל אדם במיוחד
ליהודים ,הם לא רוצים לקבל על עצמם להתאפק ולא להיות
חיות בלי שכל עם תשוקות ,שאפילו אין לחיות .הם לא
מוכנים לכל הלאווין ועשין שיש בתורה ,אבל הם בכל אופן
רוצים את התשומי של הקב"ה וזה לא יכול להיות ,אם לא
מקבלים לפחות את שבע מצוות בני נח ואפילו זה ,יותר מדי
בשביל רוב הגויים להבטיח להקב"ה שישמרו.
את כל השנאה והקנאה הם מעבירים לרצון להרוג כמה
שאפשר את היהודים ,זו מטרתם פה בא"י ובכל העולם .בא"י
יש לנו ע"ר ,שכביכול מנהיגים את העם פה והחרדים
היהודים האמיתיים כביכול מתבלבלים בדיוק כמו במצריים,
ש 80% -של עמ"י לא היו מוכנים לצאת ממצריים וזו היה
שיברון גדול מאוד ,כי  80%מעמ"י נעלמו ורק  20%יצאו
ממצריים וע"ר שהצטרף אליהם בסופו של דבר ,הם לא יכלו
לעמוד בדרישות של הקב"ה ולכן לא אמרו "נעשה ונשמע"
כשהקב"ה הרים את כל ההר מעל ראש כל היהודים ,שכן
אמרו "נעשה ונשמע" והע"ר לא היו מתחת להר ולכן לא
אמרו נעשה ונשמע וגם הם היו אלה שדרשו את עגל הזהב
הכי חזק ונלחמו נגד היהודים האמיתיים לפני שמשה רבינו

ירד מההר עם לוחות הברית .ועד היום ,אפילו שהם כאילו
יהודים ,הם עושים ליהודים אמיתיים הרבה בעיות .ומאז ועד
היום הם עושים בעיות קשות לעמ"י אמיתי .ופה בא"י אנו
היהודים האמיתיים סובלים מאוד מהע"ר ,כי הם כביכול
יהודים ,הם התגלגלו מדור לדור ,עד שהגיעו לדור הזה והם
אלו שמשתדלים לחסל את היהודים האמיתיים והם גם
גורמים למוות של יהודים שאין להם מספיק אמונה וביטחון
בהשם .דור שלנו יורד ויורד ברוחניות ובאמונה וביטחון בה'
וקשה להם להבין עד הסוף ,שצריכים לא לשכוח ,שאין עוד
מלבדו ושהוא הכל יכול ואם יש שאלה על חיים או מוות,
אסור להאמין ללא מאמינים ,אפילו אם קוראים להם
"רופאים" והעגל הזהב של הדור הזה ,זה אמונה וביטחון
ברפואה ,בבתי חולים ,ברופאים וכו' וזה שקר ,כי יש רופא
אחד בלבד – הקב"ה והוא כל יכול ואין עוד מלבדו ,הוא כל
יכול ואין עוד מלבדו!
ומשיח צדקנו פה בעולם הזה עכשיו והכניסו אותו הרבה
פעמים לבתי חולים ,עם הרבה בעיות גופניות וכל מיני
מחלות וניסו לא פעם אחת ,אלא הרבה פעמים ,להרוג אותו
ובנס ה' הציל אותו כל פעם ופעם ,אפילו שהיה ברור ,שעשו
בכוונה לחסלו וזה לא עזר להם ,כי אין עוד מלבדו ,הקב"ה
הוא ורק הוא הכל יכול.
וכל המגפה הזו היא שקר .הסכנה היא לא מהקורונה
המסכנה ,הסכנה היא מה שהם עושים עם הקורונה ,איך הם
בכוונה עושים כאילו מגפה ,קודם כל כדי לחסל את היהודים
הטיפשים ,שרצים לקבל את החיסונים ,שיעשו אותם עוד
יותר חולים או שבכלל יהרגו אותם.
הרשעים ברגע זה בטוחים ,שהם שולטים על כל העולם
ובטוחים שיכולים להכריח קודם כל את היהודים בארץ וחוץ
מזה בכל העולם שאוכלוסיית העולם תקבל את כל השקרים
שלהם לסכן את חייהם עם כל השקר של הקורונה והם
נלחמים נגד הקב"ה ,שהוא כל יכול ,והם בטוחים שהם
יכולים לנצח ,אבל הם לא יכולים לנצח ,כי היהודים עם בורא
העולם שזה הקב"ה והוא זה שברא את הכל ,את כל
המימדים שקיימים ,שאנו לא רואים עם העיניים שלנו של בן
אדם ,וכל הנצח שאנו עוד לא יכולים להבין מה זה.
ורשעים מהכעס שלהם נגד הקב"ה ,יתחילו מלחמות בכל
העולם .וכשהשביט יתקרב עוד יותר לכדו"ה) ,שזו המיני
מערכת של שמש עם שבעה כוכבי לכת מסביבה ,עם שובל
של מטאורים ואסטרואידים וכתוב על השביט בזוהר הקדוש(,
אז כדו"ה יסבול מאוד ממטאורים ואסטרואידים ענקיים,
שכבר נופלים ומחסלים שטחים עצומים של יערות וטבע וזה
יהיה יותר ויותר גרוע .הרשעים יכנסו לבונקרים שלהם,
שחלקם כבר שם ויהיו בטוחים שהם יצאו בחיים מכל זה ולא
יאמינו שעמ"י יוכל לשרוד את זה .יש להם בונקרים ענקיים
בכל העולם ,גם עבור צבאות שלהם עם נשק משוכלל ,יש
להם מספיק אוכל לכמה שנים ויש להם גם אפשרות לגדל
אוכל שם והם בטוחים שיעברו את ביקור השביט בשלום,
אבל זה לא יהיה ,בסופו של דבר הרוב מהרשעים כמעט בכל
המדינות ימותו בתוך בטן האדמה.
השביט והמטאורים והאסטרואידים יגרמו וכבר גורמים
לרעידות אדמה ,לשריפות ענקיות בכל כדו"ה וכל זה גורם גם
לאסונות טבע ענקיים ,שכבר ישנם והשביט יעבור מאוד קרוב
לכדו"ה פעמיים ,פעם מצד אחד .יעקוף את השמש שלנו
ושוב יעבור מצד השני של כדו"ה .הקטבים הצפוני והדרומי
יתחלפו ביניהם .וחוץ מזה יהיה הרס עצום בכדו"ה ,אבל לא
בא"י .וא"י תגדל ,ה' יגדיל אותה כמו ,שהייתה פעם בגודלה.
ורוב העולם חוץ מא"י ייחרב.
היהודים שבאותו זמן גרים בא"י יהיו עובדי ה' .ה' ישמור
עליהם .והרשעים יברחו מא"י וישאירו את היהודים הכי
מאמינים בהקב"ה ואחרי זה מי שנשאר מהרשעים יבואו עם
צבאותיהם לא"י והם יהיו בטוחים שכל היהודים מתו .וכל
היהודים ייכנסו לבתיהם והקב"ה ישלח את המשיח לבדו
להילחם נגד צבאות של הרשעים שהגיעו לגבול א"י ,כולם
ימותו בלי להילחם ,כי פתאום כל איברים שלהם יתחילו
להתפרק ולנשור .ואחרי זה הכל יהיה שונה לגמרי ,ממה
שיש עכשיו .אני לא אמשיך לתאר את העתיד עכשיו ,אבל
אני רק רוצה לומר ,מי שרוצה לשרוד ולהגיע לנצח נצחים עם
הקב"ה – חייב כבר לעשות חשבון נפש ולחזור בתשובה,
אבל לגמרי לסמוך אך ורק על הקב"ה ולהיות איתו לא משנה
מה יהיה ,אפילו אם זה נראה שיהודי בסכנת מוות ,לא ללכת
לכיוון של הגויים ,של השטן ,כי זה יביא למוות נצחי חס
ושלום .ואם מתים על קידוש ה' מגיעים לחיים נצחיים.
אני אברך אתכם שלא נצטרך למות על קידוש ה' ,אבל
שיהיה לנו אמונה וביטחון שהקב"ה הוא הכל יכול ואין עוד
מלבדו .ורק עם הקב"ה אפשר להגיע לחיים אין סופיים –
לנצח נצחים!
ועוד אני רוצה לומר לכם שעתיד עמ"י זה להגיע לנצח ,כי
הקב"ה צריך את עמ"י כדי להשלים את הנצח ,אני לא יכול
להסביר את זה עכשיו ,אבל יום אחד כל היהודים האמיתיים
יבינו עד הסוף מה סוד הבריאה ויבינו כמה שזה היה חשוב

להאמין בהקב"ה שהוא ורק הוא הכל יכול ורק הוא יכול
להביא אותנו את היהודים לנצח נצחים ולא לשכוח שאין עוד
מלבדו הקב"ה הוא הכל יכול ואין עוד מלבדו.
עם ישראל אמיתי פתאום יתעורר וירגיש שאין עוד מלבדו
דניאל ,כ' תשרי תשפ"ב 26/9/2021
אבא – תקשיב טוב!
צריכים להתכונן ,חגים כמעט נגמרים ,עוד מעט שמחת
תורה ,ואנחנו בשמחת תורה חייבים לשמוח ,אבל בשמחת
תורה זה ,אנחנו חייבים גם להתפלל בדמעות ,כי אחרי החג
העולם ,כמו שאנו מכירים אותו או כמו שפעם הכרנו אותו,
ישתנה עוד פעם ויהיה הרבה יותר מפחיד ,שונה ומשונה.
לרשעים יש תוכניות ,שקשה להאמין שרשעות כל כך
מפחידה כבר שולטת על כדו"ה ונצטרך להשתמש בשכל
שלנו ובנשמות שלנו ואהבת ה' שלנו כדי לשרוד בעולם
שנהפך כבר למקום עוין לרוב אוכלוסיית העולם ובמיוחד
ליהודים.
עם ישראל! אחים שלי! אחיות שלי! אנו עם פצפון יחסית
לעומת כל העמים בעולם ,בארץ ישראל ,שזה ביתנו האמיתי,
יחסית הוא קטן ,אומנם כשהיה בית המקדש ,ארץ ישראל
הייתה הרבה יותר גדולה והרבה מיליונים של יהודים גרו בה,
אבל הקב"ה הקטין את א"י ,כדי שאחרי שבית המקדש
נשרף ,שהעמים האחרים לא ירצו כ"כ את השטח שפעם היה
א"י שהייתה מאוד פורחת עם עצים צמחיה ונוף היה עם
הרבה מים וירק ונהפך למדבר שממה ,לא גדול כמו פעם וה'
עשה זאת בכוונה ,כדי שעמים אחרים לא ירצו להשתלט על
מקום הקודש.
עמ"י! הרשעים שולטים בכל העולם ,כולל מ"י ,ומטרתם זה
להפוך את כל א"י למקום גויי ולחסל את כל המתנגדים לזה
ולהפוך את א"י למקום גויי לגמרי ,הם שונאים את היהודים
שמאמינים בהקב"ה ותורתו ומי ששולט פה עכשיו הם כביכול
יהודים ,אבל הם באמת הם ע"ר והם שולטים בכל העולם ,יש
להם מחנות ריכוז בכל העולם ,בדיוק כמו לנאצים ,כי הם
שייכים לנאצים ,הם המשך לנאצים.
עמ"י! כמה שאנו קטנים ,יש לנו כח אדיר ,יש לנו יותר כח
מכל העמים ביחד ,השטן שולט עליהם והם בטוחים שלשטן
יש את הכח לחסל את עמ"י חס ושלום ,והם חושבים שהשטן
הוא הכל יכול חס ושלום וזה שקר גמור והם טיפשים ,כי זה
ברור וזה כתוב וזה ידוע שיש רק בורא עולם אחד ,יש רק כל
יכול אחד ,יש רק אלוקים אחד והוא הקב"ה והוא בעצמו ברא
את השטן הנחש ,כי האדם הראשון ואשתו הם היו צריכים
להוכיח את נאמנותם להקב"ה ונכשלו ,ובגלל זה אנחנו
סובלים ,דור אחרי דור ,ודור אחרי דור אנחנו יורדים ביכולתנו
להבין את האמת ,אפילו שאנו שומרי מצוות ,הכל יורד.
ועכשיו אנחנו כמעט בתחתית ,אין כמעט איפה לרדת כבר,
אם אנחנו לא עולים אז הכל נהרס ונעלם ,גם הטוב וגם הרע
חס ושלום .אבל ה' לא ייתן לזה להיות ,הוא יציל אותנו ,הוא
יעזור לנו לקום על הרגליים ולהרגיש שוב מי אנחנו ,העם
הנבחר של הקב"ה ,אנחנו שוב נרגיש את האהבה הגדולה
שיש לקב"ה לנו ,ואנחנו ,היהודים האמיתיים נאהב את
הקב"ה ,כי פתאום נתעורר ונרגיש שאין עוד מלבדו ,נרגיש
שאנחנו העם הנבחר וצריכים להיות לגמרי עם הקב"ה.
וכל אלה עם נשמות יהודיות אמיתיות ,נגיד שוב "נעשה
ונשמע" ונבכה עם הרבה דמעות ,כי לפני הרבה זמן
התרחקנו מהקב"ה הכל יכול ,כי העדפנו את השקר של העגל
הזהב ושל העולם הזה.
הגיע זמן! עם ישראל! לחזור לגמרי להכל יכול האין סוף,
שלא נעלם מהמציאות ושנמשיך לחיות לנצח נצחים כחלק
של הכל יכול .אנחנו רוצים להגיע לבית המקדש השלישי
ולהקריב קורבנות ולהראות להקב"ה ,שאנו יודעים בלי ספק,
שהוא הכל יכול ושאין עוד מלבדו!
ואחרי זה הכל ישתנה ,הרשעות תיעלם 2/3 ,העולם
ייחרב ,אבל לא א"י ,א"י תגדל ,בית המקדש יירד מהשמיים
וכשניכנס פנימה – החיים כמו שאנו מכירים – ייעלמו ונרגיש
אהבה גדולה להקב"ה ,שאני לא יודע אפילו איך לתאר את
זה ,נרגיש אהבה כ"כ גדולה וגם לכל עמ"י ,אבל מעכשיו ועד
אז ,יהיה מבחן מאוד גדול ואסור לנו להתייאש ,אנחנו חייבים
להראות להקב"ה ,שאנחנו איתו לגמרי ושאנחנו מוכנים בכל
מחיר להתנגד לרשעים ,לעובדי עבודה זרה ,למאמינים
בשטן .ולאלה שמאמינים בשטן אני רק רוצה להזכיר לכם,
שהקב"ה כל יכול ברא את השטן ובשניה יכול למחוק אותו
מהמציאות.
עם ישראל! הגיע זמן להפסיק עם כל הגשמיות המיותרת,
איך שלא יהיה ,הגשמיות לא תעזור לנו ,כי בעתיד הקרוב
הכספים יפלו ,הכסף לא יהיה שווה כלום ויקומו וכבר קמו
רשעים יותר חזקים מהנאצים יימח שמם וזכרם והם כבר
משתלטים על העולם ,ה' ימחק אותם ,כאילו שהם לא היו אף
פעם ואנחנו עמ"י חייבים להוכיח להקב"ה שוב שנעשה
ונשמע וברגע שהוא ישמע את זה ,הכל יתהפך לטובה.
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קשה .א"י תגדל ותפרח ויהיה לנו גם בית המקדש השלישי,
שירד מהשמיים וזה כל מה שאני יכול לספר על זה .חוץ
מהרגע הזה ,שאנו עמ"י באמת שעושים תשובה הכל יתהפך
לטובה וכל הרשעים ייעלמו לנצח!
עם ישראל! תסתכלו מסביב ותבינו ,שירדנו כ"כ נמוך עם
כל המכשירים של הרשעים ,כל האוכל שרק בשביל ליהנות
מאיזה טעם ,שזה למעשה איזה רעל .עם כל חוסר הצניעות
שמביא הפוך מהקדושה ,אפילו בין כביכול חרדים ,כל העולם
עומד על הצדקות של תורת משה ,האמת של תורת משה
שקיבלנו בהר סיני .אנחנו עם נבחר ,אנחנו לא יכולים לרדת
למקום הנמוך ביותר רוחנית ,כי אם נעשה את זה חס ושלום,
העם הקטן הזה ,העמ"י האמיתי לא הכאילו ,אלא האמיתי,
ייחרב העולם אם לא נעשה תשובה.
אם עמ"י באמת אוהב את הקב"ה ואת תורתו ,באמת
אוהבים את ילדיכם וצאצאיכם ,אז ברגע זה תחזרו בתשובה
ותצטרכו לעבור עם כל העולם זמנים קשים מאוד ,כי ה' יבחן
אותנו ,אם אנחנו אמיתיים באמת ובאמת רוצים לחזור
בתשובה ובאמת מאמינים בו ומוכנים לעשות את הכל כדי
להיות איתו לנצח נצחים .כל הגשמיות תיפול בעתיד הקרוב,
הבנקים ,כל העסקים ,לא יהיו טיסות מארץ לארץ ,האוכל
יהיה מועט ,הכסף לא יהיה שווה כלום ויהיו אסונות טבע
ענקיים ,שכבר ישנם ,מי שרוצה לשרוד צריך להבין ,שאנחנו
עוברים מהעולם המבוסס על היגיון של בני אדם לעולם של
אמונה וביטחון בה' ,שזה יהיה שלם ,ללא שום ספקות ואנחנו
נצטרך להאמין שה' ייתן לנו אוכל כמו מן וייתן לנו באר מרים
וסוכה לחיות בה שאפילו שזו סוכה ולא משהו בנוי קבוע וזה
יהיה מספיק לשמור עלינו מכל השינויים שאנו נעבור עד
שנגיע לנצח נצחים .שוב נעבור את המדבר ,אבל לא עם
ספקות.
אנחנו נעבור את זה עם אמונה וביטחון ,שה' הוא כל יכול
והוא מביא אותנו בסופו של דבר לגאולה שלמה ואין לנו מה
לפחד ,כל זמן שאנו עם ה' .אני לא יכול לתת הסבר יותר
מדויק ,אבל כדי להינצל חייבים לסמוך על הקב"ה ,אפילו אם
אין כ"כ הרבה אוכל ,אם אין חשמל ואין מים שזורמים
מהברז ,רק לא לפחד ,תהיו עם הקב"ה והוא יצילכם ,אם
אתם באמת נאמנים .הרשעים ייעלמו לגמרי ולנצח נצחים ומי
שנאמן להקב"ה לגמרי ,הוא יחיה לנצח נצחים.
עם ישראל! תהיו עם ה' ולא משנה מה קורה וכמה שזה
מפחיד ,מי שעם הקב"ה – הקב"ה יהיה איתו .ולא לשכוח
שהקב"ה הכל יכול היחיד ,שקיים ,רק הוא יכול להוציא אותנו
לנצח נצחים מההרס שעומד להיות בעולם הזה בעתיד
הקרוב .וכל עם ישראל יצטרך להיות כמו נחשון בן עמינדב,
שקפץ לתוך הים לפני שהים נפתח ,כמו שה' הבטיח שיפתח.
נחשון לא פחד והאמין שהים יפתח כמו שהקב"ה ציווה ,הוא
כמעט טבע ,הוא רצה להראות ,שזו אמת ושאין מה לפחד.
עד שבסופו של דבר הים נפתח בניסי ניסים ועם ישראל עבר
עם שירה ותופים לצד השני של הים .כל אחד מאיתנו חייב
להיות כמו נחשון בן עמינדב.
זה יהיה קשה מאוד ,אבל מי שמאמין  -אסור לפחד ,אסור
לפחד! יהיה לכם כל מה שתצטרכו וכמו אז ביציאת מצריים,
שהים נפתח ,גם כביכול הים שלנו ייפתח ויביא אותנו לנצח
נצחים!

אל תהיו פיל שמובל על ידי העכבר

בן גולדן ,כג' תשרי תשפ"ב 29/9/2021
)לזכות להאמין בכח של עצמינו ולנצח כל המכשולים(

התקופה של החגים נגמרה ,נכנסנו לשנת שמיטה ומאוד
ברור מכל מה שקורה שאנחנו גם מאוד מתקרבים לגאולה
השלמה .משיח כבר בעולם הזה מחכה לסימן כדי להתגלות
לעולם .יש אנשים שיודעים מי הוא ויש ביניהם רשעים שניסו
בכל מיני דרכים להרוג אותו ,אבל אי אפשר להרוג אותו אם
הקב"ה לא נותן .הגיע זמן שהמשיח ייקח את השלטון ויסלק
בע"ה את כל הרשעות שקיימת בעולם הזה בשנים אחרונות.
בן אדם שוכח מהר כמה שכל הדורות סבלו .הסבל במיוחד
של עמ"י רק משנת  1930עד היום .פשוט לא להאמין ,שעם
קטן כזה יכול לעבור את תקופת הנאצים ולאבד יותר משישה
מיליון יהודים ואחרי זה כמה אלפי יהודים שנהרגו בארץ
ישראל במלחמות שונות ובנוסף כל היהודים עכשיו בא"י
שמתים ,שרוצחים אותם בדם קר בכוונה עם הכביכול
קורונה ,אין עם בעולם שסבל כל כך ,כמו עמ"י ,מכל
ההיסטוריה של העולם ,תמיד היהודי הוא הקורבן.
בכל אופן אנחנו שורדים .איך זה שאנחנו שורדים? פשוט
מאוד ,הקב"ה רוצה שעמ"י יעשה תשובה לגמרי ויעלה את
עצמו ויעצור את הירידה הרוחנית ,ושסוף סוף עמ"י יהיו
קדושים כמו שהיו במדבר סיני .כל העמים גם סובלים
ממלחמות וכו' ,אבל הגויים אוהבים מלחמות ,אמנם לא
כולם ,אבל רוב הגויים מאז אברהם אבינו רוצים לחסל את
היהודים לגמרי ,במיוחד באירופה ,אבל למעשה בכל מדינה
בעולם ,כולל מ"י ,כי השולטים ב מ"י הם יהודים אולי ,אבל

הם שייכים לעולם הגויי ורוצים לקחת את א"י ולהפוך אותה
למ"י ,בלי אמונה בהקב"ה ,למדינה כמו כל המדינות וזה לא
יכול להמשיך כך ,כי הקב"ה שהוא הכל יכול ,הוא יחסל את
כל העמים כולם שהולכים נגד היהודים האמיתיים בכל
העולם ואין אדם ,ואין עם שיכול להילחם נגד הקב"ה ,כי הוא
חזק יותר מכל הפצצות הגרעיניות שיורים ,הוא הכי חזק בכל
העולם ובכל העולמות ,אין עוד מלבדו .אף צבא בעולם לא
יכול להילחם נגדו ולנצח אותו ,אפילו אם יתחברו כמה
מדינות חזקות עם כל הנשק הכי קטלני שיש להם ,לא יכולים
לנצח את הכל יכול הקב"ה.
עם ישראל! יש לכם את הסוד לשרוד נגד הקורונה ונגד
הפצצות הגרעיניות למיניהן ונגד כל הנשק המסוכן ביותר
לבני אדם ,שלא יכול לנצח את הקב"ה .ומאחר שהקב"ה מגן
על צדיקים שלו ,היהודים האמיתיים וגם הגויים המאמינים בו
ונאמנים לו ,אי אפשר לחסל את עמ"י ,הפוך! הקב"ה כבר
מזהיר את כל העולם ,שיהיה להם רע מאוד בעתיד הקרוב,
אם הם יתחילו שוב עם היהודים ,שכבר התחילו ,אבל לא רק
עם היהודים התחילו ,הם כבר דרך הקורונה ודרך המלחמות
כמו וייטנאם ,קוריאה ,עירק וגם התאומים שאמריקאים
הורידו בכוונה שתהיה סיבה למלחמות .התחילו מלחמות נגד
האנושות ובמיוחד נגד היהודים .הציונים הם תמיד היו חלק
גדול של התוכנית לגמור את הדת היהודית ולהפוך את
היהודים לגויים ומי שלא רוצה להיות גוי – יהרגו אותו.
והגויים הרשעים שמאמינים בשטן ,הם שולטים עכשיו על
כל העולם ,אבל הקב"ה יעצור את זה ,הוא כבר מבלבל
אותם ,כי הם לא הכל יכול .את השטן עצמו ה' ברא אותו ,אז
אין לגויים שליטה על השטן והשטן מביא אותם לסוף המר
שמחכה להם .את השטן ה' שלח במיוחד לבלבל את
הרשעים ולעשות לכל אוכלוסיית העולם מבחן ,ואם אתם לא
מאמינים בזה ,מספיק לשמוע את התפילות של הקתולים
המתפללים ללוציפר שזה אחד השמות של השטן.
עם ישראל! אם אתם תהיו עם הקב"ה באמת ,לא יהיה
לכם מה לפחד ,לא מהקורונה ולא ממלחמות ולא מכלום ,כי
ה' ברא את העולם בשביל היהודי ,שבעתיד יהיה חלק של
הנצח נצחים ,אבל היה חייב שתהיה לו נאמנות לגמרי
להקב"ה ולא ירצה בכלל להיות חלק של העולם הגויי ,שאין
בו כמעט צניעות ,אין בו אמונה בא-ל אחד ,אין בו אפילו את
הדינים המעטים שגוי חייב בהם ,הם לא רוצים לחיות לפי זה
וכל אפשרות או הזדמנות שיש להם להרוג יהודים או סתם
לעשות ליהודי רע ,הם קופצים על זה בשמחה.
יהודים! אני מבקש מכם – תחזרו בתשובה!
לפני שהיהודים מתו בתאי גזים ,כשנכנסו לתאי גזים ,הם
כבר ידעו ,כבר הבינו ,שה' מעניש אותם ,אבל כל יהודי גם
יודע באופן טבעי ,הוא יודע את זה שה' אוהב אותו ,שה'
רוצה שהוא יחזור בתשובה ,אבל אנחנו עם עקשן וצריך
להשתמש בשיטות קשות להוציא אותנו מעקשנותנו
השלילית ,לכן כל יהודי שנכנס לתאי הגזים ,אם היה יהודי
אמיתי מיד צעק "שמע ישראל" עם כל הלב ומיד הלך לגן
עדן ,היהודים האלה ,נשמותיהם מחכות בגן עדן ,כדי לחזור
בתחיית המתים ומי שעוד צריך תיקון הוא איתנו היום וצריך
להשלים את זה.
והיהודים של היום הכי נמוכים מבחינה רוחנית ,שהיינו אי
פעם ,אנחנו בקלות נמשכים ,אפילו שומרי מצוות ,לשקר של
גויים ,לעגל הזהב של הגויים ,אנחנו נמשכים לכל התאוות
של העולם הזה ,החילונים בוודאי בגדול נמשכים לשקר
והחרדים אפילו לומדי תורה נמשכים חזק לעגל הזהב,
שבסופו של דבר זה גורם למשיכה לעברות אחרות וזה יכול
להרחיק מאוד את עם ישראל מהקב"ה.
בשנה הזאת ,שתהיה שנת שמיטה והמשיח מחכה
להתגלות ,אנחנו נראה ניסי ניסים .מי שלא מוכן להכיר
בניסים ,מי שלא רוצה להכיר בהקב"ה ח"ו ,מי שלא רוצה
לעזוב את עגל הזהב ולהגיע לאמת והוא עקשן עד הסוף,
כנראה שהוא לא יהודי והוא ייעלם עם הגויים הרשעים,
שנהנים מלראות איך ש הדם היהודי נשפך.
לא יהיו הרבה מאוכלוסיית העולם שישרדו את מה שהולך
להיות ,ובין היהודים יחסית גם ,לא יהיו כ"כ הרבה שישרדו,
כי חלק מהכביכול היהודים הם ע"ר ,שלא יעשו תשובה וחלק
הם ממש גויים שרק חושבים שהם יהודים ומעדיפים להיות
כמו הגויים והם למעשה גויים .יישרדו הנאמנים ממש
להקב"ה ותורתו ,ויהודי שהוא רחוק מזה – יכול לעשות
תשובה ,אבל רק אם הוא ירצה מאוד להיות איש אמת
ולחיות לפי האמת ,שזה עם הקב"ה ותורתו.
ה' יחריב  1/3עולם לגמרי 1/3 ,עולם יהיה פגוע קשה ו1/3 -
העולם שא"י בו ,לא ייפגע קשה .א"י תהיה שוב גדולה
בשטחה כמו שהייתה לפני חורבן הבית השני והראשון.
וכל אלה שישרדו ,יהיו לגמרי עם ה' .כל עמ"י יקבל משיח
ואנחנו נבכה על כל אלה שלא שרדו ונהיה שמחים עם
שמחה מאוד גדולה ,מאוד עמוקה ,שסוף סוף הצלחנו אחרי
כל הגלגולים להגיע ליום הזה.

אחרי זה נלך לבית המקדש ה 3-ולא נצטרך לפחד יותר
משום אדם ,כי נהיה לגמרי עם הקב"ה ויהיו גם גויים
שישרדו ,כי הם אנשי אמת ויודעים ,שהקב"ה הוא הכל יכול.
רוב אוכלוסיית העולם תיעלם כי הם לא צדיקים ולא יכולים
להיות בעולם שכולו טוב ,שכולו עם הקב"ה וכל האנושות
תקבל את הקב"ה ,שהוא כל יכול ואין עוד מלבדו.
לא לשכוח! זה לא מספיק להיות יהודי! צריכים להיות יהודי
עם ה' ועם תורתו! יש אנשים שלומדים תורה ,אבל הם לא
ממש עם ה' ולא עם תורתו .הם הרבה יותר עם עגל הזהב
ועם כל הלכלוך הרוחני שמושך אותם.
עם ישראל! תתכוננו! ולא יהיה לנו קל! נצטרך להילחם נגד
הפחדים שלנו ,נגד היצר הרע שלנו ,כדי לעבור את השנה
הזאת בשלום! תעשו תשובה ,כולם גם הצדיקים צריכים
לעשות דין וחשבון!
ולא לפחד! כי מי שעם ה' ,לא צריך לפחד! רק מי שעם
השקר ,הוא בסכנה הכי גדולה!
כל העולם כולו גשר צר מאוד!
והעיקר לא לפחד כלל!
כי מי שעם ה' – ה' יהיה איתו!
נ.ב – רוב אוכלוסיית העולם תיחרב ואני אומר לשמח את ביל
גייטס יימח שמו וזכרו שסוף סוף חלומו יתגשם והוא יהיה
אחד מהם.
הערות :לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים.
*ניתן למצוא את המסרים בDANi18.COM -
* שמיעת מסרים בטל 0799-177-555
* שמיעת המסרים בארה"ב 646-585-3064
ברכה מיוחדת לכל היהודים הטובים העוזרים
להפיץ את האמת .לפרטים.0527-111-333 :
)(KCV9

מגלות לגאולה
חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

"כִּ י לא יַﬠֲ ֶשׂה ה' ָדּבָ ר ,כִּ י ִאם ָגּלָ ה סוֹדוֹ אֶ ל ﬠֲ בָ ָדיו
יאים "...עמוס ג',ז' * "א''ר יוחנן מיום
הַ נְּ ִב ִ
שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים" בבא בתרא יב:
לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם חוברות קודמות.

בס"ד

מסרים-מבחורים-אוטיסטים

טעון גניזה

ִמי לַ ה' אֵ לָ י
לקום ולברוח

קיצורי מילים :א"י:ארץ-ישראל ,כדו"ה:כדור-הארץ כ"כ:כל-
כך מ"י:מדינת-ישראל מ"ע:מלחמת-עולם .ע"ז:עבודה-זרה דניאל ,כ"ו מרחשון ה'תשפ"ב 1/11/2021
אבא ,כל הילדים שלנו פה בארץ-ישראל בסכנה
עמ"י:עם-ישראל ע"ר:ערב-רב סע"ח:סדר-עולמי-חדש,

)פורסם טז טבת תשע"ב (20/12/2021
קיבלתי טלפון מבן אדם שמקורב למנהל ת"ת במרכז,
הוא עמד ליד המנהל ,מגיע טלפון ממשרד הבריאות:
"אנחנו רוצים לקבוע אתכם יום לשלוח צוותים
מיוחדים שיבואו לשכנע את הילדים להתחסן".
המנהל אומר להם שצריכים אישור של ההורים .אז
אומרים לו" :לא ,לא צריך שום אישור הורים ,אנחנו
מסבירים לילד ,וילד שישתכנע אנחנו במקום נחסן
אותו .ולכן ביום כך וכך בשבוע הבא ,אנחנו באים
אליך ,תתכונן" .הוא אומר להם שהוא לא מרשה כזה
דבר בשום פנים ואופן .ואז אמרו לו" :תקשיב טוב,
אם אתה מתנגד לזה אז אתה נקרא 'מתנגד חיסונים',
ואם אתה מערב בזה אנשים אחרים או מפרסם את
זה דמך בראשך" .לא אמרו לו דמו בראשו ,אבל אמרו
מה שאמרו .העניין לא פשוט והמנהל נמצא בין
הפטיש לסדן ,לא יודע מה לעשות.
קיבלתי היום עוד טלפון ואמרו לי שממחר יתחילו
להגיע לת"ת ובתי ספר לשכנע ילדים לחיסון ולא צריך
את האישור של ההורים .ילד שיקבל את ההסבר של
אח ההסברה ,יתחסן .אני חושב שצריך להרעיש על
זה שמים ,צריך להרעיש את העולם על כזה דבר.
כל הורה והורה צריך לדבר עם הילדים שלו
ולהסביר לו שלא להתחסן! ולא משנה מה אומרים .זו
לא בדיחה ,זה לא צחוק זה משהו מאד רציני.
)מקור (t.me/AAchannel111/9380
מוקד טלפוני של מקומות )בתי-ספר( בהן מתוכנן
לחסן את הילדים 073-351-6640 -
היום לפני  10שנים! טבת תש"ע
הגר"ח והגראי"ל הכריעו נגד החיסון לשפעת.
פרסום ראשון :אל מול דברי משרד הבריאות
הקובע כי רוב המתים מ´שפעת מקסיקו´ היו בחיים
אילו התחסנו ,הורו בימים האחרונים גדולי ישראל
לשואלים בנושא ,שלא להתחסן" .הנזק רב מן
התועלת ,שב ואל תעשה עדיף" ,ענו מרן הגר"ח
קנייבסקי והגראי"ל שטיינמן לפונים" .הנזק רב מן
התועלת .שב ואל תעשה עדיף" ,כך ,במילים אלו,
הורו בימים האחרונים מרן הגר"ח קנייבסקי
שליט"א ומרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,לשואלים
אותם האם לקחת את החיסון המופץ בציבור בימים
אלו כנגד 'שפעת מקסיקו' .הסוגיה הזו מסתבר,
בוערת ביותר" .האם להתחסן או לא" ,זו השאלה
אותה שואלים את עצמם רבים בציבור ,כאשר מחד
יוצא משרד הבריאות בקמפיין נרחב המעודד את
האוכלוסיה להתחסן ,ומאידך נשמעים הדיווחים
בתקשורת ,על מקרים רבים בהם אירעו תקלות
בריאותיות חמורות כתוצאה מהחיסון עד כדי מוות.
)ככר השבת(

והנה הא דרפא ירפא ,הינו למי שנחלה עליו
להתרפא על ידי רפואה ורופאים ,אבל בריא ויש
חשש רחוק שיחלה ,אין עליו דין רפואה.
ובכתובות )ל'( :הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים
וכו' .אבל ליקח סמי רפואה על מנת שלא יחלה,
לא אמרו חכמים .אין להיכנס לספק סכנה ,על

מנת לצאת מספק סכנה אחרת.

גדולה ,הרשעים בפאניקה והם רוצים לגמור לחסן
את כל הילדים כמה שיותר מהר לפני שהאנשים
יתעוררו ויתנגדו להם כי יותר ויותר אנשים יודעים
שזו סכנת מוות לילדים שלא נדע .וכל הורה צריך
ללמד את הילדים שלו ,גם בנים וגם בנות שאם
באים לבית-ספר או לתלמוד תורה כדי לחסן אותם
אז לקום ולברוח מביה"ס ,לקחת את הילדים
הקטנים שלא מבינים ולברוח איתם הביתה.
בשום פנים ואופן לא לקחת את החיסון נגד
מחלה שהיא פחות מסוכנת משפעת ויש הוכחות
לזה .אף ילד לא מת מזה .וכל מנהל או מנהלת
שנותנים להם להיכנס לביה"ס שלהם בלי לעצור
אותם או להודיע להורים קודם אז אוי ואבוי מה
שיהיה להם ,זה כמו לתת לרוצחים להיכנס
לביה"ס בכוונה לרצוח ילדים תמימים.
אני מבולבל אבא ,אנחנו במ"י ויש תוכנית כל-כך
אכזרית לחסן את כל הילדים והמבוגרים ,ולא
משנה איזה חיסון הם נותנים ,זה סכנת מוות.
מה קרה? מאז הקמת המדינה הייתה תוכנית
כזו ,כי אלה שהקימו את המדינה ,אפילו אם היו
יהודים ,הם היו ערב-רב והיה שיתוף פעולה בין
הנאצים ובין אלה שהקימו את המדינה ,ועכשיו הם
מגיעים לשלב שהם רוצים לגמור את "העבודה" כי
אין זמן והשביט מאד קרוב והם צריכים להיכנס
לבונקרים שלהם ,אז הם בלחץ ,בפאניקה ובכך
הם חושפים את עצמם.
ה' לא יעזוב אותנו ,אך הבעיה שלנו היא שאנחנו,
עם-ישראל ,בהרבה מקרים עזבנו את ה' שלא נדע.
פשוט קשה להאמין שיכול להיות כזה דבר ,כאילו
שאנחנו תקועים באיזה חלום בלהות ולא יכולים
לצאת .בוודאי שאין כאן דמוקרטיה ,מדינת-ישראל
נהפכה לדיקטטורה ורוב החדשות ברדיו
ובעיתונים זה שקר גמור .אני רוצה לבכות ולבכות
ולבכות ,מטרת החיסון היא כמו נשק – להרוג,
והחיסון מכיל חומר קטלני ביותר.
עדכון מאופקים .כ"ב חשון תשפ"ב 28/10/2021
לתלמוד תורה של הבן הגיעה היום אחות ואמרה
שהגיעה לחסן .המלמד אמר לה על מס' ילדים
שאין אישור מההורים לחסן הגיבה שאין דבר כזה
וכולם מתחסנים ,המלמד השאיר הודעה לכל
ההורים .הגעתי לשם ובשיא חוצפתה שאלה מה
זה לא מתחסן ?
לקחתי הצהרה חדשה והצהרתי שאם היא או כל
גורם אחר נוגע בבן שלי ללא רשותי דמו בראשו ...די
צרחתי עליה והבהרתי לה שהיא נוהגת בפושעות
ובבריונות שנאלצתי לצאת מהעבודה בבהלה לפני
שהיא תזיק לבן שלי ללא רשותי .דעו לכם שזה לא
אם לחסן או לא יש פה בריונות מטעם מדינת ישראל
על ילדינו כאילו הם רכושם !! זה קרה באופקים!!!
מי לה' אלי
דניאל ,כ"ט כסלו ,ה'תשפ"ב 3/12/2021
אבא אבא אבא ,אני בכיתי אתמול כל היום,
ידעתי שהרשעים בלחץ .ברור שהשביט מתקרב
מאד ובמהירות ,כל העולם ממש תחת ההתקפה
של אסונות טבע מהשביט ומתוך כדו"ה .אנחנו
קוראים לזה 'אסונות טבע' אבל זה אסון – אסונות
שה' שולח לנו כדי להעיר אותנו ,כדי שנבין כי
העולם שאנחנו מכירים אותו  -נגמר .וכל יום זה
יותר גרוע ,וכל רגע השביט מתקרב ומתקרב
ומתקרב עם כל האסטרואידים והמטאורים
שנופלים כל הזמן על כדו"ה.
אבא ,זה סימן ,זה סימן שעמ"י לא בסדר .אנחנו
נותנים לרשעים לכוון לנו את החיים ח"ו ,להכניס
בנו פחד מזבובים ,מדברים שלא קיימים .אבא ,הם
רוצים לרצוח את רוב האוכלוסייה של העולם ,לא
רק את היהודים אבל בעיקר את היהודים .וזה לא
סתם שאנחנו אומרים ומגלים שהם ההמשך של
הנאצים ,זה ברור עכשיו ,זה ברור ואין ממשלה
בעולם שלא מעורבת בזה.
הרוב העצום של המדינות בעולם בנו כבר
בונקרים עמוקים באדמה ,חלק מהם לצבא וחלק
בשביל "האליטה" של העולם שיהיה להם את
הלוקסוס ,בריכות שחיה ,מסעדות ,טירוף! הם
חושבים שהם יכולים לברוח מהקב"ה ,שטויות.
אבל עמ"י' המלחמה שלנו היא עם עצמנו ,עם
הס"א שקלקל את אדם וחוה וגרם לנו לדעת מה
זה תשוקה ,מה זה רצון לחיות נגד התורה.

כשאמרנו נעשה ונשמע בהר סיני ,היהודים קבלו
את החיסון הכי טוב שיכול להיות בעולם וזה
התורה הקדושה .במשך השנים לצערי הרב ירדנו
וירדנו וירדנו ,זה נס שעוד נשארו יהודים מאמינים
ושומרים מצוות .אבל גם אנחנו שומרי המצוות,
עכשיו נחלשנו .אנחנו המעטים כמו המכבים ,רק
אנחנו יכולים לגמור את הרשעים שרוצים לחסל
את רוב האוכלוסייה של העולם ולהשתלט לגמרי.
הרשעים חושבים בטיפשותם שהם יכולים עם
הטכנולוגיה שלהם להשתלט על כולנו ,ובעיקר הם
רוצים להתפטר מהיהודים ,כי הם יודעים שיהודים
הם נצחיים והם רוצים בעצמם להיות נצחיים .הם
חושבים שגלל שהם עם השטן ,השטן יותר חזק
ח"ו מהקב"ה ח"ו .הם חושבים שהקב"ה לוקח את
הכח שלו מהיהודים ,אבל זה הפוך ,אנחנו כולנו
מקבלים את הכח שלנו מהקב"ה.
אם אנחנו עמ"י לא נלחמים עכשיו נגד הרשעים,
הם רוצים לא רק להרוג אותנו ,הם רוצים להרחיק
אותנו קודם כל מהאמת ,והם גם רוצים לקחת
מאתנו את הדור הבא – את הילדים ,או להרוג
אותם ,או להפוך אותם לחלק של השקר שלהם.
עם ישראל אנחנו בגוג ומגוג ,זה גוג ומגוג! זה
הרשעים נגד התמימים ,נגד המאמינים בקב"ה,
נגד הנקיים רוחנית וגופנית .כל עמ"י צריך עכשיו
לעשות תשובה ,אבל מיד! כי אנחנו צריכים להיות
נקיים ,כי אנחנו נלחמים נגד הס"א עצמו ,עם כל
הצבאות שלו עם כל הפצצות שלו עם כל
הטכנולוגיה שלו ורק יהודים נקיים רוחנית וגם
גשמית יכולים להילחם נגד זה .וצריכים להתחיל
עכשיו ברגע זה ,כי הם כבר תכננו אסון בשבילנו,
אסון קודם כל דרך החיסונים ,אבל זה לא כל הנשק
שלהם ,יש להם נשק הרבה יותר גדול והרבה יותר
מפחיד .אני מזהיר אתכם ,לא להעז לתת לילדים
שלכם להסתובב לבד .יש להם תכנונים שאי
אפשר להאמין שיש כזה חולי נפשי שהשתלט על
כל העולם .עמ"י עכשיו ברגע זה לעשות תשובה,
למשוך את הילדים שלכם להישאר בבית ,לא לתת
להם ללכת לשום בית ספר ,כי הם לא יהיו בריאים
כשיחזרו הביתה .ולפני ששולחים לחדר או לבית-
ספר לבדוק טוב טוב שהמנהל והמלמד ישמרו
על הילדים ,אל תסמכו עליהם בעיניים עצומות,
כי לא כולם יעמדו בניסיון של איומים או כסף,
וצריך שידעו שאתם ההורים לא רוצים את
החיסון בשום פנים ואופן.

טרגדיה בנתיבות:

יוסף נעים ז"ל בן  6לא התעורר משנתו.

כשאמרנו נעשה ונשמע בהר סיני ,היהודים קבלו
את החיסון הכי טוב שיכול להיות בעולם וזה
התורה הקדושה .במשך השנים לצערי הרב ירדנו
וירדנו וירדנו ,זה נס שעוד נשארו יהודים מאמינים
ושומרים מצוות .אבל גם אנחנו שומרי המצוות,
עכשיו נחלשנו.
אנחנו המעטים כמו המכבים ,רק אנחנו יכולים
לגמור את הרשעים שרוצים לחסל את רוב
האוכלוסייה של העולם ולהשתלט לגמרי.
הרשעים חושבים בטיפשותם שהם יכולים עם
הטכנולוגיה הדמיונית שלהם להשתלט על כולנו,
ובעיקר הם רוצים להתפטר מהיהודים ,כי הם
יודעים שיהודים הם נצחיים והם רוצים בעצמם
להיות נצחיים .הם חושבים שגלל שהם עם השטן,
השטן יותר חזק ח"ו מהקב"ה ח"ו .הם חושבים
שהקב"ה לוקח את הכח שלו מהיהודים ,אבל זה
הפוך ,אנחנו כולנו מקבלים את הכח שלנו
מהקב"ה.
אם אנחנו עמ"י לא נלחמים עכשיו נגד הרשעים,
הם רוצים לא רק להרוג אותנו ,הם רוצים להרחיק
אותנו קודם כל מהאמת ,והם גם רוצים לקחת
מאתנו את הדור הבא – את הילדים ,או להרוג
אותם ,או להפוך אותם לחלק של השקר שלהם.
עם ישראל אנחנו בגוג ומגוג ,זה גוג ומגוג! זה
הרשעים נגד התמימים ,נגד המאמינים בקב"ה,
נגד הנקיים רוחנית וגופנית .כל עמ"י צריך עכשיו
לעשות תשובה ,אבל מיד! כי אנחנו צריכים להיות
נקיים ,כי אנחנו נלחמים נגד הס"א עצמו ,עם כל
הצבאות שלו עם כל הפצצות שלו עם כל
הטכנולוגיה שלו ורק יהודים נקיים רוחנית וגם
גשמית יכולים להילחם נגד זה .וצריכים להתחיל
עכשיו ברגע זה ,כי הם כבר תכננו אסון בשבילנו,
אסון קודם כל דרך החיסונים ,אבל זה לא כל הנשק
שלהם ,יש להם נשק הרבה יותר גדול והרבה יותר
מפחיד .אני מזהיר אתכם ,לא להעז לתת לילדים
שלכם להסתובב לבד .יש להם תכנונים שאי
אפשר להאמין שיש כזה חולי נפשי שהשתלט על
כל העולם .עמ"י עכשיו ברגע זה לעשות תשובה,
למשוך את הילדים שלכם להישאר בבית ,לא לתת
להם ללכת לשום בית ספר ,כי הם לא יהיו בריאים
כשיחזרו הביתה .ולפני ששולחים לחדר או לבית-
ספר לבדוק טוב טוב שהמנהל והמלמד ישמרו
על הילדים ,אל תסמכו עליהם בעיניים עצומות,
כי לא כולם יעמדו בניסיון של איומים או כסף,
וצריך שידעו שאתם ההורים לא רוצים את
החיסון בשום פנים ואופן.
מי שלוקח את החיסונים האלה ,חלק מהם זה
רצח מיד ,חלק מהם זה רצח בעוד כמה זמן ,וחלק
יכול עוד להיות חודשים וזה יכול להיות אפילו אחרי
שנתיים וזו עובדה.
עמ"י ,איך אומרים ,עכשיו אתם צריכים להחליט.
המצב הוא קריטי .יותר מזה ,הם הולכים להכניס
חוקים דרקוניים וזה יהיה כמו סיפור בלהות ואנחנו
עמ"י חייבים להילחם נגד זה עם כל הכוחות שלנו.
כי ברגע שאנחנו נלחמים ,ה' יבוא יחד איתנו לתוך
המלחמה ,ואז לא תהיה לרשעים שום אפשרות
לנצח ,כי ה' הוא הכל יכול .אבל אם אנחנו נהיה
חלשים ואנחנו מפחדים מהם ,או אנחנו מאמינים
לשקרים שלהם ,אז זה הכי נורא ,אז גמרנו.
אני דניאל פונה לרבנים לעזור להילחם ,לעזור
להילחם .אני רק בחור אוטיסט ,אתם תלמידי
חכמים ,איפה אתם? יש כאלה צדיקים גדולים שלא
מפחדים ואומרים את האמת ,אבל איפה עמ"י?
איפה הצדיקים שלנו? אוי לנו אוי לנו.
עמ"י ,אתם יודעים ,אם אתם באמת עמ"י אתם
יודעים שאני מדבר אמת .זה כתוב )להוסיף מה
שכתוב בגמרא שהנבואה בזמן שלנו נתנה
לשוטים( א''ר יוחנן מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים" בבא
ֲשׂה ה' ָדּבָ ר ,כִּ י ִאם גָּלָ ה סוֹדוֹ
בתרא יב" * :כִּ י לא ַיﬠ ֶ
יאים "...עמוס ג',ז' וזו אמת.
אֶ ל ﬠֲבָ ָדיו הַ נּ ְִב ִ
אנחנו צריכים להיות המכבים של הדור שלנו ולא
לתת להם לחסל אותנו בדם קר .ובמקום הקב"ה
לתת לשטן לנצח .הקב"ה ברא בעצמו את השטן
וזה לא יתכן שינצח .אני מבקש ,עמ"י תקומו,
מעטים נגד ההמונים ,וגם יש גוים שרואים את זה
כבר ולא מוכנים לתת להם להרוג את הילדים
שלהם וגם את עצמם.
הם רוצים להשתלט ,הם רוצים להשתלט ,וזה
יהיה הסוף אם הם ישתלטו .אין עוד מלבדו ,ה' לא
יתן .אז אם אפילו עשרה גיבורים יקומו ויגידו עד
כאן! אז אנחנו ננצח! אבל כדי להמשיך לחיות ,כל
יהודי צריך להיות עם אלה שנלחמים בלי פחד נגד
השטן ונגד השקר אלא בעד התורה הקדושה ,בעד
הקב"ה ,בעד השליח שלו משיח צדקנו שגם קיים
עכשיו ,ובמלחמה הזאת הוא יצטרך לחשוף את
עצמו מי הוא ,כי ה' שלח אותו בשביל זה.
עם ישראל חי ,חי בלי די ,עם ישראל יהיה לנצח
נצחים ,אפילו אם יש מעטים הם יישארו ,והשאר
ייעלמו .אין להם שום אפשרות להמשיך .אבל

אנחנו רוצים לשרוד ,להיות עם הקב"ה ,אז גם
אנחנו צריכים להיות גיבורים להילחם בעד האמת,
והאמת היא הקב"ה.
ש .יש עדויות כי משך שנים מרססים את השמים,
מכניסים לאוכל ,למים ,למטושים ,למסכות וכו' כל
מיני רעלים ובמיוחד גרפן אוקסיד ,כמו כן הם
מתקינים בכל העולם וגם בארץ אנטנות גי 5ולפני
שיתחילו לראות הכוכב ,כשהם ירוצו למקלטים
קרינה
יפעילו
הם
שלהם
ולבונקרים
אלקטרומגנטית אשר "תגמור" את רוב האנושות.
קראתי מאמרים כי תה העשוי ממחטים של עצי
אורן ושום עוזרים לנקות את הגוף מהרעל הזה,
לפרסם את זה?
ת .כן ,צריכים להגיד את זה.

ד"ר ולדימיר זלנקו ,רופא משפחה 20 ,שנה טיפל
במרפאה שלו בקרית-יואל שבצפון מדינת ניו-יורק,
בקהילת סאטמר .טיפל באלפי חולי קורונה
בהצלחה .פרוטוקול הטיפול שלו הן למניעה והן
לריפוי מקורונה מפורסם בכל העולם.
טיפל בהצלחה במנהיגי-מדינות כמו הנשיא
טראמפ ,נשיא ברזיל בולסונרו ,ראש-העיר לשעבר
של ניו-יורק ,מר ליצמן ,שר-הבריאות לשעבר של
מדינת ישראל ,טיפלתי גם ברב חיים קנייבסקי
שליט"א .נבחר כמועמד לפרס נובל למדליית
החירות.
להלן קטע מדבריו :קבלתי איומי רצח ,אני מסכן
את חיי ,את הקריירה שלי ,את המשפחה שלי ,את
הכל רק כדי לשבת ולומר לכם את הדברים הבאים:
ד"ר לוק מונטנייה אשר זכה בפרס נובל על גילוי
האיידס אמר שזו הסכנה הגדולה ביותר לאנושות,
והסכנה הגדולה ביותר לרצח-עם בהיסטוריה
האנושית .אם נלך בעצתם של חלק מ"מנהיגי
העולם" כמו שביל גייתס אמר כי  7מיליארד אנשים
צריכים להתחסן ,אז כמות המתים תהיה מעל 2
מיליארד אנשים .אז תתעוררו!
זהו הפשע הגרוע ביותר בתולדות האנושות .יש
כ"כ הרבה עדויות המוכיחות שזה רצח בכוונה
תחילה ,רצח עם .ל FDA-הייתה מצגת חודשיים
לפני שהחיסון החל ,בעמ'  16של המצגת מכילה
רשימה של תופעות הלוואי מהחיסון .אם נסתכל
במערכת הדיווחים של תוצאות הלוואי מהחיסון
נראה התאמה של  100%בין מה שקרה לציבור
האמריקאי למצגת .זה היה מתוכנן מראש וזה
האישום שאני מאשים ברצח בכוונה תחילה ורצח
של לפחות  700,000אמריקאים.
אנחנו צריכים להתרחק מאלילי השקר ולהתקרב
אל ה' היחיד האמיתי וזה הפתרון לעריצות הזו.
הם יעשו כל מה שהם יכולים כדי לשמור על
השליטה והם עושים זאת ע"י שטיפת מח של
החדרת חרדה ופחד ממושכים ממגיפה יחד עם
בידוד עד שאנשים מפחדים ונמשכים לאלילי
השקר ,לחיסון השקר כדי התמודד עם הפחד .אין
להיכנע לפחד ואני מפציר בכם – אל תקריבו את
הילדים שלכם ,תשמרו עליהם .הממשלה היא אויב
הציבור ,היא האויב של ילדכם,
תשמרו על ילדכם...

אנחנו נחיה לנצח נצחים.

דניאל ,טז טבת ,ה'תשפ"ב 20/12/2021
אבא אבא ,התעוררתי בבקר עם הרגשה מאד לא
טובה ,אפילו בכיתי ולמה אני בוכה אני שואל את
עצמי נכון המזג אויר לא כ"כ טוב ויש הרבה בעיות
בכל העולם אבל למה התעוררתי עם הרגשה כ"כ
לא טובה בלב ,בקיבה ,בראש .ובכיתי ובכיתי
ובכיתי ,ואז הבנתי ,אני הבנתי שכל העולם
משתנה לגמרי ,כל העולם בזמן קצר נהפך למקום
מכוער ,למקום מאיים ,מאיים מאד ולא רק על סוג
אחד של בני האדם אלא על כל האנושות ,הכל,
והצדיקים שעוד מחזיקים מעמד הם כ"כ מעטים

שפשוט כמעט לא רואים אותם ,וזה הכי מפחיד.
ההתדרדרות התחילה לפני יותר מ 300שנה.
וזה התגלגל והתגלגל כל הזמן ,העולם הזה
הדרדר עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד עד שהגענו
למצב של בלבול שא"א לתקן כבר ,ככה זה נראה
ויש רק קבוצה קטנה שמבינה שהעולם כולו חולה,
לא עם קורונה ,חולה רוחני נפשי .לא יודעים מה
האמת של הבריאה ,של העולם הזה ,של כדו"ה,
של הציפורים ,של ההיפופוטם ,של האריה ,בשביל
מה זה קיים? ההיסטוריה ,רוב הספרים על
ההיסטוריה הם שקר! רוב הספרים של 300
השנים האחרונות הם שקר ,ממש שקר! וגם לפני
זה ,אבל הספר שנשאר שלם זה התורה ,זה היחיד
שאפשר להגיד שהוא שלם  ,100%למה? כי מאז
שקבלנו אותו בהר סיני כותבים אותו ,מעתיקים
אותו ,עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם וא"א לשנות
אפילו דבר קטן .מאז שקבלנו אותו עשו העתקים
וכל הזמן בודקים לפי ההעתקים הראשונים ,אז
התורה היא אמת! ואין שאלה.
אבא ,אנחנו באים לסוף ,ממש לסוף ,הנפילה
הקשה כבר התחילה בגדול ,הבלבול פשוט לא
יאומן ,אבל זה קורה ,זה קורה ברור ,המצב היום
הוא שרוב היהודים המאמינים בה' מבולבלים .לא
חצי ,הרוב .וזה כואב מאד .גם בין הגוים הרוב
מבולבלים .הקורונה היא שקר גדול שכמה חולי
נפש וביניהם יש גם יהודים למדו איך להשתלט על
כל העולם ,איך לבלבל את כל הטיפשים וכל
הכביכול חכמים ,ואפילו הרבה רבנים ידועים
וחשובים .לסחוב את העולם לתהום ,כל החיסונים
האלה  -לא צריכים להיות חכמים גדולים להבין
שכל המגיפה הזאת היא שקר.
מה שדורשים מאתנו להתחסן זה ללכת נגד
התורה! על סמך כמה רבנים גדולים שלא מבינים
מה זה הקורונה ,שלא קבלו את כל האינפורמציה
כדי להבין .חלק גדול של הרבנים האמיתיים הם
נגד בפירוש ויש להם סיבות מאד הגיוניות ,אז איך
אפשר להסכים לזה?
אבא אנחנו בסוף! אין ספק! ה' שולח את
השביט ,השביט הוא לא סתם מיני שמש עם 7
כוכבי לכת הסובבים אותו עם זנב ארוך של מיליוני
מטאורים ואסטרואידים שהוא סוחב איתו ,זה לא
איזה פלא מהטבע ,ה' ברא אותו במיוחד ,כתוב
בזוהר ,בגמרא ובתורה על השביט .השביט נשלח
כמה פעמים בהיסטוריה כדי לעזור לעמ"י ,כדי
לעזור לעולם לחזור לשיווי המשקל אחרי שהיה
בסכנה גדולה של הרס טוטאלי.
אבא ,תקשיב ,אסור לשלוח ילדים לבית ספר ,זו
סכנה ובמיוחד לחרדים ,כי הרשעים השתלטו על
מ"י והמטרה שלהם היא לחסל את החרדים כי הם
רוצים לשלוט על א"י יחד עם כל אלה שמאמינים
בשטן בעצמו לא עלינו .הם ודאי ההמשך של
הנאצים .ואם לומדים היסטוריה יותר עמוק
ומחפשים את האמת מגלים כי הרצון של הרשעים
לשלוט על כל העולם הוא לא חדש ,הרצון הזה
להשתלט על התחיל לפני כ 300שנה ,וזה התחיל
עם הכנסיה הקתולית וזה התגלגל בכל מיני צורות
כולל מ"ע ,1השנייה ,ועכשיו תהיה השלישית.
וביניהם היו כל מיני מלחמות .רק אחרי מ"ע 2עד
היום היו מלחמת קוריאה ,וייטנאם ,המפרץ וכל
הזמן מלחמות קטנות וגדולות.
המטרה שלהם היא לרצוח אנשים כדי לצמצם
את האוכלוסייה של העולם ולשלוט .לא צריך את
כל האנשים האלה ,קשה לשלוט עליהם .הם רוצים
לשלוט את כל העולם והם מאמינים בשטן .וכל
המלחמות האלה פשוט מביאות חולשה לעולם.
אותם הרשעים שהקימו את מ"י הם אותם
הרשעים שרוצים להשתלט על העולם והם יודעים
שאם הם לא שולטים על מ"י הם הפסידו את
המלחמה ולמה? כי זו ארץ הקודש ,הם יודעים
שיש לקב"ה כח עצום אבל הם ברוב החוצפה
שלהם בטוחים שהם יכולים לעלות על הכח של
הקב"ה ח"ו ולקחת את השלטון ממנו ח"ו וזו
המטרה שלהם וזה בכל העולם ,כל בן אדם מאוזן
יכול להבין שזה שטויות אבל הם עובדים לשטן ואין
להם הגיון אחר ,זה הגיון שזה לא הגיוני .הקב"ה
ברא את השטן כדי שלבני-האדם תהיה אפשרות
לבחור בין האמת ,הקב"ה ובין השקר ,השטן.
השקר עובד על החושים שלהם ועל ההנאות
שלהם ועל כל הדברים האסורים .זו המלחמה
היום ,זו מלחמה רוחנית ובגלל זה הם רוצים
לשלוט על מ"י והם מאמינים שאם הם ישלטו פה
ויגמרו את המאמינים האמיתיים אז הם הצליחו
להשתלט על כל העולם וזה שקר גמור ,כי ס"ה
השטן נשלח כדי להפיל אותם ,ואחרי שיפלו לא
יהיה שטן ,לא יהיה לו מה לעשות .ה' ברא אותו
למטרה מסוימת ולא יצטרך אותו יותר בצורה
הזאת .ואיך זה יהיה? פשוט מ"י הוקמה בשביל
להכניס את השקר לתוך הלב של העולם ,וזה לא
הולך להם כמו שרצו וזה לא ילך להם כי השקר לא
יכול להתגבר על האמת ואף אחד ,אף אחד לא יכול

ללכת נגד הקב"ה ,הקב"ה הוא הכל יכול הוא יגמור
אותם אבל הוא לא יגמור אותם עד שיגלו בדיוק מי
הם ומה הם ,ואחרי זה אחרי ששליש העולם יחרב
ושליש העולם יהיה פצוע קשה מאד ויישאר רק
האזור של א"י אז כולם יראו את האמת.
מי שהולך עם הניסיון הזה ,הניסיון הכי גדול
בעולם שלנו היום ,וזה החיסונים שהם שקר גמור
וכל ילד יכול להבין שזה שקר כי ההיגיון
שמשתמשים בהסברים שנותנים הם בלי שום
בסיס ,אבל מאחר שאנשים כביכול חשובים
אומרים את זה רופאים ,ראשי ממשלות וכו' הם
מאמינים להם ומאחר שמפחידים אותם למרות
שאפשר לראות שכל המספרים שנותנים זה שקר
לא יכול להיות אמת ,הם בכל זאת מאמינים לשקר
ורצים לקחת חיסונים שבמקרה הכי גרוע הם מתים
מיד ,ובמקרה קצת יותר טוב מתים קצת אחרי ,ויש
כאלה שעד היום לא קבלו תגובה כי חלק קבלו
זריקה רק עם מים ,ויש כאלה שזה ישפיע עליהם
רק אחרי יותר זמן.
וזה כל זמן בלי הגיון ,עוד חיסון ,לא לא מספיק
צריך עוד חיסון ,עוד חיסון עד שהבן אדם סוף סוף
הולך לעולמו .משאירים כמה אנשים בחיים פה
ושם כי יצטרכו אנשים בכל אופן .זה כ"כ לא הגיוני,
איך זה יכול להיות שגם הרבנים מאמינים לזה.
ב"ה יש רבנים שלא מאמינים לזה שמוכיחים שגם
לפי התורה אסור להאמין לזה.
ויש עוד בעיה – כסף .רוב המוסדות בכל העולם
מקבלים כסף מהממשלה וגם פה במ"י רוב
הישיבות מקבלים כסף גדול מהמדינה.
והכסף גורם להרבה חרדים לשתף פעולה עם
הרשעים כדי לשכנע את כולם שצריכים לעשות
חיסון וזה רצח בדם קר ולא אכפת לאף אחד ועוד
מעודדים את זה.

עמ"י ,אנחנו רואים ברור מי הרשעים ,אנחנו
רואים ברור שבגלל העבירות שלנו הבאנו את כל
הדבר הזה על עצמנו .כי אם עמ"י היה נשאר נקי
והיו נשארים צדיקים גמורים זה לא היה קורה ,ה'
היה מעלה אותנו בלי כל הסבל הזה ,אבל זה לא
הלך ככה .אנחנו ירדנו וירדנו הקב"ה שלח לנו
צדיקים ענקיים לעזור לנו להבין את האמת אבל רק
מעטים נשארו עם האמת ,עם התורה עם הקב"ה
ותורתו וכו'.
עכשיו הגענו לסוף ,יש מלחמה עכשיו בין
הרשעים ובין המסכנים שלא יכולים להילחם נגדם
בגלל שנתפסו לגשמיות ,לגשמיות של העגל
הזהב .שוב בקשו את עגל הזהב כי הקב"ה הוא
לא מעניין אותם ,הם רוצים שיהיה אישור
להסתובב בבגדים לא צנועים ,גם הגברים ,להיות
עם כל מיני עבירות אפילו שהם כאילו חרדים ,ואני
מתכוון ליהודים ,על הגוים אין לי בכלל מה לדבר
הם איבדו בכלל את הצפון שלהם.

אבא ,העבירה שה' שונא הכי הרבה זה זימה,
זה חוסר צניעות ,והיום גם הגוים וגם הרבה
מהיהודים סובלים מזה .וכל האוכלוסייה של
העולם שומעים ורואים באינטרנט ,שומעים ברדיו,
רואים ברחוב  -ממש זימה ,האופנה ,אפילו של
הגברים עם מכנסיים צמודים שאפילו לא יודעים
איך הם נכנסים שמה ,והנשים ה' ישמור איזה
חוסר צניעות .והכי כואב שרואים יהודים שכביכול
הם שומרי מצוות לבושים ככה ,בחורי ישיבה עם
מכנסים כ"כ צרים שא"א לדעת איך הם נכנסים
בכלל לזה ,יש להם ז'קט שא"א לסגור .בשביל מה
יש להם מכנסים? בשביל מה יש להם ז'קט? למה
יהודי צריך להתלבש ככה ולמה זה רק ראשי
ישיבות הולכים עם מעיל ארוך ,למה לא כולם?

אנחנו עם קדוש ,צריכים להיות נקיים מזימה,
וזה לא רק הבנות כמו שאמרתי זה גם הגברים.
והבנות בכלל אני לא מתכונן לתאר במילים מה
שילך לכל העולם שגם ילדים יקראו את זה ,וגם
צעירים יקראו את זה .אנחנו פשוט אבדנו את
השכל שלנו ,נהפכנו לגוים.
ויש דברים שגם לגוים זה אסור וודאי ליהודים
וזה החוסר צניעות המביאה לזימה והזימה
מלכלכת את כל העולם ,היא מקלקלת כל אדם
שמתעסק עם זה .ויום ולילה מדברים על דברים
כאלה גם ברדיו גם באינטרנט בכל מקום ,בסרטים,
הכל מלא זימה וזה מה שיהרוס את כל העולם או
חלק גדול של העולם וכל מי שמתעסק בזה ,כי זה
מאד קשה לעשות תשובה על זה ,ברגע שבן אדם
נופל ,לקום מזה זה כמעט בלתי אפשרי.
הקב"ה לא יתן לזה להמשיך ,העתיד של עמ"י
זה להיות חלק של הקב"ה באיזה שלב ונצטרך
לעבור הרבה ניקיון כדי להגיע לזה וכפי שרואים
עכשיו מהמיליארדים שחיים לא יישארו הרבה,
ואני רוצה להגיד לאלה שחושבים שהם יכולים
להיות עקומים ,שיכולים ללכת עם הנחש נגד
התורה אז תדעו הסוף שלכם מאד קרוב ויישארו
אך ורק מי שמאה אחוז עם הקב"ה ותורתו .יישארו
גם גוים שמאמינים בתורה ובכל מה שהקב"ה
אומר והם יצטרפו לאלה שלא ימותו מוות שאין
בזה לא ג"ע ולא גהינום ולא כלום ,החיים שלהם
יגמרו לגמרי ,הם ייעלמו לא יהיו יותר כי העולם
פשוט השתגע.
החטא הראשון הביא את אדם וחוה לידי בושה,
לפני זה הם לא ידעו שהם ערומים ,לפני זה הם לא
ידעו שזה משהו לא טוב ,הם היו תמימים ,הם היו
טובים ,הם היו מה שה' רצה ,אבל לא יכלו לעמוד
במשיכה של השטן הנחש ,שלתת להם ידע כמו
הקב"ה ,להבין דברים יותר ,כדי שיהיו יותר גדולים
ויותר חשובים ,אבל ברגע שהם אכלו מעץ הדעת
הם פתאום תפסו שהם ערומים והם התביישו.
היום לא מתביישים ,אין בושה בכלל ,וזה אסון,
זה מה שיהרוס את הכל .הגוים עושים את זה בלי
בעיות ,יש להם נישואין של גבר עם גבר ,אישה עם
אישה ,בלי שום בעיה ,הם עקומים לגמרי וה' לא
יתן את זה להמשיך.
וזה החטא הראשון וזה יהיה החטא האחרון
שיהיה קיים וה' יהרוס את כל זה ויישארו רק
הצדיקים ,רק כאלה שמאמינים באמת ,רק אלה
שהם מתביישים אפילו לחשוב על זה ,מקבלים
בחילה מזה.
עם ישראל ,השנה הזאת  -תשפ"ב ,זו השנה הכי
חשובה בהיסטוריה ,משיח כבר פה ,אנחנו עוד לא
מוכנים לקבל אותו ,אבל יגיע רגע שהמעטים יקבלו
אותו ,והרוב לא יבינו כלום מזה ,והרוב אם לא יעשו
תשובה ייעלמו יחד עם הגוים שאפילו המעט שה'
נתן להם לשמור גם לא יכולים לשמור ,ויישארו רק
הצדיקים ועם אוכלוסיית העולם שלחמה נגד
השקר וזה יהיה הסוף.

ויהיה הרס ויהיה מוות ,ודם ישפך אבל מי שעם
ה' יגיע לנצח נצחים .רוב האנשים רואים שמשהו
מאד לא בסדר ,רואים את השקר ברור ,אבל הרוב
של הרוב שמבינים את זה  -לא ישרדו כי בכל אופן
הם מוכנים אפילו להתאבד בשביל השקר.
אלה שרוצים לחיות לשם שמים ,הם יחיו והחיים
שלהם ישתנו ,הם יהיו הרבה יותר טובים ,הרבה
יותר מתוקים ,הרבה יותר קרוב לקב"ה .אבא,
השנה הזאת תהיה מאד מאד קשה וצריכים לעמוד
בזה וצריכים להיות עם הקב"ה כל הזמן ,להוציא
מהבתים את כל הטרף ,את כל הסגנון ,כל הפאות
וכל הבגדים הלא צנועים .למה אישה הולכת עם
בגד לא צנוע? רק למשוך ,רק למשוך תשומי ,זה
אסור לגמרי .למה גבר הולך ככה? בשביל מה?
עם ישראל צריכים לחזור ממש ללימוד כמו
שצריך עם כל הלב ,עם כל המהות שלנו ,אנחנו
צריכים להתפלל עם דמעות ,לבקש מהקב"ה
לסלוח לנו על כל העבירות שלנו בשביל כל
ההתעסקות שלנו עם עגל הזהב ,כי אם לא ,אנחנו
לא נהיה ,וזה לא יהיה פשוט ,זה יהיה יותר גרוע
מהגהינום ,כי מי שמגיע לגהינום ,יוצא משם לגן
עדן בסופו של דבר ,אבל אם בן-אדם לא הולך עם
הקב"ה – לא יהיה ,פשוט לא יהיה .והמעבר הזה
ממשהו לכלום יהיה עם הרבה כאבים וסבל רב.
אתם לא רוצים לשמוע את זה ,אני יודע ,יש צדיקים
ביניכם שכן רוצים ,אבל אתם מעטים יחסית.
אני מבקש מכם עם כל הלב ,עם כל המהות שלי
 תחזרו בתשובה ,אפילו אם בטוחים שאתםצדיקים כבר ,תחזרו בתשובה .אפילו הצדיקים הכי
גדולים ,כל רגע חזרו בתשובה ,לא היה רגע אחד
בחיים שלהם שלא חזרו בתשובה ,אז מי אנחנו
לעומתם ,תחזרו בתשובה .ואף פעם לא לשכוח
שאין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו,
לא לשכוח שאנחנו כלום לעומת הקב"ה ,הוא ברא
אותנו ורוצה שנהיה הילדים שלו ,הוא ברא אותנו
רק לטוב ,רק לנקי ,רק למתוק ,הוא ברא אותנו
שגם אנחנו נחיה לנצח נצחים.

מה זה נצח נצחים? זה לא משנה עכשיו לדעת
את זה ,זה גם נגד הרצון של הקב"ה ,אנחנו קודם
כל צריכים לעבור את השלב הזה ואז נדע הרבה
סודות אבל אנחנו צריכים להיות אמיתיים ,אנחנו
צריכים להיות עם ה' מאה אחוז ,ותמיד תמיד
להגיד לעצמנו  -אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו,
אנחנו כלום ורק הוא ,רק הוא – הוא הכל ואין עוד
מלבדו.

הערות :לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים אלה
ואחרים לחיזוק הקדושה והצניעות ואת הדיסק
"מגלות לגאולה" * ניתן להוריד את המסרים
מהאתר  DANi18.COMאו חיפוש בגוגל "דני"18
* ניתן לצלם ולהעתיק את המסרים לזיכוי הרבים *
שמיעת מסרים בטלפונים* 077-263-8885 :
 * 0799-177-555שמיעת המסרים בארה"ב
 * 646-585-3064פרטים בטל0527-111-333 :

האדמו״ר מסאסוב :כמה רוצחים אומרים לכם עכשיו
לקחת את הזריקה .איך נדע שהיא טובה? כשיגמרו
הנפגעים? אני קורא לאנשים שישמרו על חייהם.
שמרו על חייכם ואל תעשו זאת ,כי יכולים לצאת מזה
דברים מאוד מרים .היום לחיים של בני האדם אין כל
ערך .פתאום עכשיו זריקה שיצאה מרוצחים גרמנים
ורוצחים אמריקנים היא שתציל את העולם? יותר טוב
שנתפלל לקב"ה שיצילנו.
)(t.me/AAchannel111/7890

ילדים בכיתה א חוסנו בניגוד ברצון הוריהם בבית-ספר
יסודי אזורי בבית יצחק.
הורים שלא שלחו את הפנקסים קבלו שיחות טלפון
מאחות משרד הבריאות שהתעקשה כי קבלה את
אישורם בשיחה .לאחר החיסונים התברר כי לא כל
ההורים נתנו אישור ובכל זאת הילדים חוסנו .הסיפור
הזה מזעזע וצריך להדיר שינה מכל הורה .אין פה שום
טעות .רק טרוף .הכלל חייב להיות  -אם לא ברור ב-
 100%שההורים מסכימים לחסן ,אז לא מחסנים.
נקודה! האחריות היא של בי"ס ובעיקר של אחיות נטלי.
)אגב ,חב' נטלי נמכרה לסין!(
|אחיות נטלי לא טעו .הן עשו מעשה מכוון .והם
מתכוונים להתנפל בכל הכח על בתי הספר .הם
מאותתים את הכוונה הזו כבר מזמן .לצערי ביה"ס כבר
לא מקום בטוח לילדים שלנו .כשהיה אצלנו חיסון
מחומשת לא שלחתי את הבן באותו היום .אבל אני כבר
לא סומכת שבכלל יעדכנו אותנו כשמגיעים לחסן.

לשתף הורים!

עדות של בחורה שעבדה
בזימון תורים בקופת-חולים.

רציתי לספר עדות מהזווית שלי כמוקדנית במוקד
זימון תורים ובקביעת תור לחיסונים.
ככול שהתחילו לתת את החיסונים כך עלתה כמות
הבקשות לתור דחוף בכל תחום :רופאי נשים ,אף
אוזן גרון ,עור ,נשים ,קרדיולוגיה ,ממוגרפיה ,סיטי
לבית החזה ,מיפוי ,בלוטות התריס ,ועוד .אנשים
שהרופאים שלחו אותם לבדיקות עקב תופעות
לוואי של החיסון,
אנשים היו מספרים לי את הסיפור שלהם בעצב
ואפילו בבכי ,הייתי שומעת בקול שלהם שהם
שבורים .היה לי מאוד קשה לשמע את המצב
שלהם ,אך הם מצידם היו חייבים לספר למישהו.
מכמות של שיחה אחת בשבוע לקביעת תור דחוף
עברתי לעשרות שיחות בשבוע.
כאשר החלו החיסונים לנשים בהריון כמות
הדרישה לתור דחוף עלתה לרופא נשים או למיון,
עד  15שיחות ביום!
נשים היו בוכות לי בטלפון" :לפני החיסון הרגשתי
את התינוק ,מאז הפסקתי להרגיש אותו"" .יש לי
דימומים חזקים ודופק מהיר ,לא מרגישה את
העובר"" .הקאתי כל היום ,זה לא נורמלי ,הבטן
כואבת לי ,והעובר לא זז יותר" .היה לי מאוד מאוד
קשה לשמוע.
ככל שגיל החיסון ירד לצעירים כך עלתה כמות
הבקשות לתורים דחופים ,עד  20ביום ,וכמות
תופעות הלוואי עלתה אף היא .מוקצב לי רק 2
דקות וחצי לענות ולקבוע תור .זה כבר היה בלתי
נסבל והיה מאוד קשה לשמע על תופעות הלוואי
השונות מכל הכיוונים .זכור לי גבר אחד שבכה
וסיפר שהתנפחה לו בלוטת הלימפה בגרון עם
כאבים ,הרופא אמר לו שזה נפוץ בקרב מחוסנים.
לפעמים הייתי בשוק מהעדויות שהיו שם ,והיה לי
מאוד קשה לחזור כל יום לשמע עוד ועוד ועוד
אנשים נשים מבוגרים וצעירים שהמערכת ככה
מתנערת מתופעות הלוואי שהלכו וגדלו.
בחודש יוני  2021כבר לא יכולתי והתפטרתי.
)מקור(t.me/AAchannel111/8150 :

מזעזע :הדו"ח האירופאי על נפגעי
החיסון מגלה כי כ 15-אלף בני-אדם
מתו ומיליון וחצי נפגעו.
היום בא אלינו מנהל העבודה ואמר שאנחנו צריכים
לקבל את הזריקה או שאנחנו מפוטרים.
אתם יודעים מה עשינו?
אמרנו לו שהוא יעשה את
העבודה שלנו ,לקחנו את
הדברים שלנו והלכנו
לכיוון השער .ואתם
יודעים מה? לפני שהגענו
לשער הוא בא ואמר לנו –
לא חשוב ,אתם לא
את
לקבל
חייבים
הזריקה.
בדיוק כך! אם תעמדו יחד
לא יוכלו לקחת את הכבוד
והחופש שלכם .אל תהיו
מנהל
כמו
פחדנים
העבודה הזה ,תעמדו נגד
העריצות הזו .בכל רחבי
אמריקה אנשים עומדים
הזו,
העריצות
נגד
נעמדים להגן על הזכויות
והחופש שלהם כמו
שאנחנו עשינו ואתם יכולים לעשות אותו דבר...
ובארץ" :אני עובד במפעל  ...ובאו ואמרו לי להתחסן או
שאני מפוטר .שמעתי על כל הבעיות של זה אז אמרתי
"אוקי ,אבל אני רוצה שתחתמו אצל עורך הדין שלי
שאתם אחראים לכל בעיה שתהיה לי ויש לכם ביטוח
לזה .עד היום לא חזרו אלי"...
)אגב ,אין שום ביטוח לבעיות של חיסון ניסיוני(.

זריקה ששווה  17,000,000דולר !
כוכב ברוקלין-נטס קיירי אירווינג ביטל חוזה של 17
מיליון דולר בגלל שלא הסכים להתחסן!

עדות :שמי מירב אלפסי .הבת הייתה צריכה לעשות
בדיקת ״קורונה״ בקופת חולים מאוחדת ,יומיים אחרי
שהיא עשתה את הבדיקה ,נהיה לה שיעול נבחני
וכאב גרון והיום נהיה לה שיתוק בחצי פנים.
ההשערה שלי היא שהם נותנים לאנשים רעל
מהחומר של החיסון בתוך בדיקות הקורונה .הבדיקה
שלה יצאה שלילית אגב.
(t.me/zrikotzxx/2480) 18/10/2021
עדות של אחות :רוצה לספר לכם בקשר לחיסוני
השפעת והיעילות שלהם  -הייתי אחות במיון  40שנה,
כל שנה פיצוץ של חולים מבוגרים כולם מחוסנים
לשפעת! רוב הצוות לא מתחסן )אני אף פעם לא
התחסנתי( .ערב אחד בדצמבר מגיע שר הבריאות
לביקור פתע ושואל אותי )הייתי אחראית משמרת(
מדוע אתם הצוותים לא מתחסנים?
אני עונה לו :תראה לבד מיון מפוצץ באוכלוסייה
בוגרת ומחוסנת ותבין ש 5-מיליון חיסונים שהבאת
לא עוזרים ,הכול עבודה בעיניים! ומשך שנים המיון
מפוצץ באנשים חולים שחוסנו .והינה עכשיו
קורונה=שפעת .ישנה מחלה ,רק שהחיסונים פשוט
חרטה!!! גם אז היו חולים קשים ומתים אבל זה לא
עניין אף אחד(t.me/qwer45t/5298) .

מגלות לגאולה
חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

ׂשה ה' ָּד ָברּ ,כִי ִאם ָּגלָה סֹודֹו ֶאל
"ּכִי לא יַ ֲע ֶ
יאים "...עמוס ג',ז' * "א''ר יוחנן
ְב ִ
ֲב ָדיו ַהּנ ִ
עָ
מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן
הנביאים וניתנה לשוטים" )בבא בתרא יב(:
מסרים קודמים  -כביכול יש מגפה * יהודים
אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני * שתדעו
שניו-יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה! * רק
תחזיקו מעמד עוד קצת * בקרוב נקבל את בית
המקדש השלישי  -הכניסה שלנו לנצח נצחים *
והעיקר ,לא לפחד כלל * רוב העולם יהיה מתחת
למים * זהו זה – מגיעים לסוף * אל תפסידו את
הנצח * כאשר כל הבנקים יפלו * ברגע זה לעלות
לארץ ישראל * אנחנו האהובים הכי גדולים של
הקב"ה * העולם לא יחזור להיות כמו שהיה
*העולם הזה גוסס * ולהתכונן לסוף של העולם
הזה * זה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר ,בדיוק *
היום הגדול והנורא מתקרב * לחיות לנצח * אוי
ואבוי למי שייקח את החיסון לקורונה * משקרים
לנו בגדול * סוגרים ופותחים ,סוגרים ופותחים עד
שיסגרו אותנו ולא יפתחו * הם מתכוונים להפוך
את כולנו לעבדים * ה' בחר אותי ,אני שליח ה' *
לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם חוברות קודמות.

קיצורי מילים :א"י:ארץ-ישראל ,כדו"ה:כדור-הארץ כ"כ:כל-
כך מ"י:מדינת-ישראל מ"ע:מלחמת-עולם .ע"ז:עבודה-זרה
עמ"י:עם-ישראל ע"ר:ערב-רב סע"ח:סדר-עולמי-חדש,

ה' מלא אהבה
בתיה ,תשס"ט ,ירושלים
ה' מלא אהבה ,כל יצירה שלו מלאה אהבה ,כל
דבר בבריאה נוצר באהבה .האדם הראשון נוצר
בשלמות כי הוא היה תוצרת של אהבה.
ה' בחוכמתו הגדולה יצר את האדם בבחירה
חופשית ,שאף זו הייתה פעולה של אהבה .יצירה זו
עשתה את האדם שותף בבריאה ,האדם היה צריך
לקבל ברצון את העובדה שה' הוא היוצר והשולט על
כל מה שקיים ולא האדם עצמו.
ה' בגדלות ענוותנותו קבל את האדם כשותף
בתוכנית האלוקית ,הוא רוצה שהאדם ישיג שלימות
בכוחות עצמו ,אבל האדם רומה על ידי הנחש ,זה
היצר הרע ,שלימד את האדם לחשוב שהוא יכול
למרוד ברצון ה' ולהמליך את עצמו .מהרגע הזה
איבד האדם את היכולת הטבעית להכיר ולהרגיש
את האהבה האלוקית.
כל דור מאז היה צריך לחפש ולגלות בבריאה וגם
בתוך עצמו את האהבה האלוקית .ככל שאנחנו
מכירים יותר את האהבה האלוקית אזי אנחנו
קרובים יותר לשלמות .החסד הוא הדרך לשלמות.
ככל שאנחנו נחקה יותר את חסדו של ה' שהוא
עושה עמנו נשיג רמה רוחנית גבוהה יותר .אם
נעמול קשות בתורה וחסד נוכל להשיג את השלמות.
החיפוש הזה לגלות את האהבה האלקית בצורת
חסד לשם שמים היא התשובה.
כשהאדם מחליט לקבל על עצמו את המאבק
לחקות את מידות בוראו אזי הוא קבל את מלכותו.
אנחנו נבחרי ה' מוכרחים לקבל על עצמנו חיפוש זה
בחזרה לשלמות כך שאנחנו בקרוב נהיה עטופים
באהבת ה'.
ברם ,אני מוכרחה להוסיף כאן אזהרה בקשר למה
שכתבתי לעיל  -הזמן מסתיים .אם לא נחפש
שלימות בעצמנו אזי ה' ישלים אותנו דרך חוכמתו
הגדולה .וכשהוא יעשה זאת לא תהיה זו דרך קלה,
כל מה שאני יכולה לומר הוא :שזה יהיה הרבה יותר
טוב אם אנחנו אישית ניקח יוזמה ונעשה תשובה.
דניאל ,כ"ח אדר א' ה'תשפ"ב 30/1/2022
בתיה הייתה צדיקה גדולה ,אין הרבה בני-אדם
שנולדו עם נשמה שהייתה לה ,כ"כ גדולה וכ"כ צעירה
בגיל כשהיא נפטרה .אבל ,ברוך ה' היא השאירה לנו
הרבה מחשבות חשובות שאנחנו צריכים לקחת ללב.
ואני רוצה להוסיף עוד דבר ,וזה הדבר הכי חשוב ולא
לשכוח – זה החטא הראשון .הוא הביא אותנו להרגשה
של בושה כי לפני שאכלו מעץ הדעת לא הרגישו בושה,
לא הרגישו משהו לא בסדר כי הכל היה בסדר.
אם היו מחכים עוד קצת עד שבת אז הכל היה נשאר
בתמימות .אבל הנחש שכנע אותם לאכול מעץ הדעת
וזה קלקל אותנו לנצח .מדובר כאן על הצניעות ,החטא
הראשון קשור לחוסר צניעות ומאז זו הבעיה הכי גדולה
של כולנו – היצר הרי הכי גדול והכי קשה לנצח אותו.

בס"ד

מסרים-מבחורים-אוטיסטים

ה' לא יעזוב אותנו ,אך הבעיה שלנו היא
טעון גניזה
שאנחנו ,עם-ישראל ,בהרבה מקרים עזבנו את ה'
שלא נדע .פשוט קשה להאמין שיכול להיות כזה
דבר ,כאילו שאנחנו תקועים באיזה חלום בלהות
ולא יכולים לצאת .בוודאי שאין כאן דמוקרטיה,
מדינת-ישראל נהפכה לדיקטטורה ורוב החדשות
ברדיו ובעיתונים זה שקר גמור .אני רוצה לבכות
ולבכות ולבכות ,מטרת החיסון היא כמו נשק –
להרוג ,והחיסון מכיל חומר קטלני ביותר.
עדכון מאופקים .כ"ב חשון תשפ"ב 28/10/2021

" ִה ּנֵה ָאנ ִֹכי
ׁשֹלֵ ַח לָ ֶכם ֵאת
ֵאלִ ּיָה ַה ָ ּנ ִביא
לִ ְפנֵי ּב ֹוא ֹיום ה'
דול וְ ַהנ ֹּו ָרא"
ַה ָּג ֹ

לתלמוד תורה של הבן הגיעה היום אחות ואמרה
שהגיעה לחסן .המלמד אמר לה על מס' ילדים שאין
אישור מההורים לחסן הגיבה שאין דבר כזה וכולם
מתחסנים ,המלמד השאיר הודעה לכל ההורים .הגעתי
לשם ובשיא חוצפתה שאלה מה זה לא מתחסן ?
לקחתי הצהרה חדשה והצהרתי שאם היא או כל
גורם אחר נוגע בבן שלי ללא רשותי דמו בראשו ...די
צרחתי עליה והבהרתי לה שהיא נוהגת בפושעות
ובריונות שנאלצתי לצאת מהעבודה בבהלה לפני שהיא
תזיק לבן שלי ללא רשותי .דעו לכם שזה לא אם לחסן
או לא יש פה בריונות מטעם מדינת ישראל על ילדינו
כאילו הם רכושם !! זה קרה באופקים!!!

עדות :בת דודי בחדר לידה כרגע היא סיפרה לי
שהמיילדת אמרה לה :תקשיבי לי טוב! את
)מלאכי ג כג(
בחורה חכמה !..שלא תעיזי להתחסן!! גם את
התינוק אל תעזבי לרגע תבקשי רק ביות מלא!
ואנחנו צריכים להילחם ,כי אם לא  -אנחנו נפסיד את ואל תסכימי שאף אחד יגע בו בלי נוכחותך! הם
הנצח ח"ו .זה החטא היחיד שיכול לחסל לגמרי את עושים לתינוקות חיסון ..זה חיסון חדש שיצא
הקורונה כמו קורונה רק לתינוקות!! תיזהרי!!!
הנצח שלנו.
אנחנו ,ובמיוחד הנשים שלא תמיד מבינות את
המלחמות של הגברים נגד היצר הרע בנושא הזה .הן ברור שהעולם מתמוטט
חייבות להיות בצניעות גם בלבוש וגם בהתנהגות ,הן בן גולדן ,כ"ב אייר ה'תשפ''א 4/5/2021
טוב ,נתחיל במצב היום .אנו יודעים ברור
צריכות ללכת לפי כל הדינים שיש בתורה על זה
ולהשתדל גם לחנך את הבנות לצניעות ,והאבות שהעולם מתמוטט .רוב האנשים לא יודעים את
זה ורוצים לחזור לעולם שהיה ואני לא מבין אותם
צריכים לחנך את הבנים בנושא הזה.
הדור שלנו פרוץ במיוחד בנושא הזה ויש אפילו בין בכלל ,כי מאוד ברור ,שאין לאן לחזור וזה נראה
החרדים בעיות קשות בזה ,וחייבים עכשיו לתקן את מתאים לאנשים שאין להם תורה ,גם שאין לאן
הכל כי בעתיד הקרוב כבר לא תהיה אפשרות .מי שלא להגיע .אומנם יש כאלה שמאמינים לכל השקרים
מתקן עכשיו יגיע לגאולה השלמה בלי זכויות וזה יהיה של הטיפשים והרשעים ,שהעולם עכשיו עם כל
הטכנולוגיה יהיה כמו איזה "גן עדן" של שוטים.
אסון להרבה אנשים.
אבל אנחנו כולנו שיושבים פה יהודים אמיתיים,
אז עם ישראל – זה החטא הכי גרוע ,תעשו תשובה
כל זמן שאפשר לעשות תשובה כי עוד מעט אי-אפשר ואתם רוצים לדעת את האמת .האמת היא
יהיה לעשות תשובה .אני מבקש גם מהנשים וגם שאנחנו על סף בלגן בכל העולם ,שאולי אם
מהגברים ,יהודים אמיתיים ,תעשו תשובה על זה ,רציתי לתת לכם איזה מושג זה אולי כמו התוהו
תעשו תשובה על הכל ,אבל במיוחד על החטא הזה וה' ובוהו שהיה לפני שכל העולם נברא .והמצב
יעזור לכם אם אתם באמת רוצים להיות חלק של ה' בעתיד הוא ,שלא רק שלא יהיה כסף ששווה
משהו ,אלא גם לא יהיה מה לקנות ,במיוחד אוכל.
ולהגיע לנצח נצחים.
אל תשכחו – אין עוד מלבדו והוא הכל יכול וזה יהיה מזג אויר לגמרי לא צפוי ,משונה ביותר,
קשה ביותר עם הרי געש שמתפרצים בכל
החטא הכי שנוא על הקב"ה.
"אמר לו הקב"ה  -אין לך יפה מן הצניעות" העולם ,שכבר יש .ושריפות ענקיות ,שכבר
התחילו בכל מיני מקומות בעולם .יהיו בולענים,
)מדרש תנחומא ,כי תשא ל"א(
אבל לא כמו עכשיו ,אפילו עכשיו יש בולענים
"הקב"ה שונא זימה" )בבלי סנהדרין ק"ו(.
ענקיים ,אבל בעתיד הם יהיו באמת ענקיים,
ְ ַרּבֵנּו יֹונָה )אגרת התשובה(ּ" :ו ְצרִיכָה ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ְּת ֵהא משהו שקשה לתאר ,זה יבלע אזורים שלמים.
ִס ַּתּכְלּו ּבָּה ְּבנֵי 4דָם חּוץ ִמ ַּב ְע ָלּה ,חוץ מזה תהיה מלחמה ,מלחמה אכזרית ביותר,
ְהרֶת ֶׁשלא י ְ
צְנּועָה וְִנז ֶ
ְהיא כי המלחמה תהיה עם נשק שיכול לחסל ערים
ֵיהּנָם ,ו ִ
ֶיה יֹו ְרדִין ַלּג ִ
ֶיה אֹו ְּביָד ָ
ִמ ְּפנֵי ֶׁש ַה ִּמ ְס ַּת ְּכלִים ְּב ָפנ ָ
ֶחד ֵמ ֶהםִ ,מ ְּפנֵי ֶׁש ֶה ֱח ִטי4ה בגודל של ניו-יורק ,לונדון ,פריז וערים אחרות.
ֶחד וְא ָ
ֲנּוׁשה ְּבעֹונֶׁש ּכָל א ָ
ע ָ
וזה עוד לפני שהשביט יופיע.
ְׁשלּו ּבָּה".
ְמּה וְִנכ ְ
ָהגָה ְצנִיעּות ְּב ַעצ ָ
אֹותם וְלא נ ֲ
ָ
השביט יבוא ישיר מהקב"ה והוא יביא איתו
גשם של מטאורים ואסטרואידים ,שכבר נופלים
לקום ולברוח
על כדו"ה .וכשהמטאורים יתחילו ליפול בגדול ,לא
דניאל ,כ"ו מרחשון ה'תשפ"ב 1/11/2021
אבא ,כל הילדים שלנו פה בארץ-ישראל בסכנה כמו עכשיו ,אלא בגדול מאוד ,אז נדע שאחרי זה
גדולה ,הרשעים בפאניקה והם רוצים לגמור לחסן תהיה מכת חושך.
לא אספר יותר מזה עכשיו ,זה מספיק מפחיד.
את כל הילדים כמה שיותר מהר לפני שהאנשים
יתעוררו ויתנגדו להם כי יותר ויותר אנשים יודעים אבל לא לפחד ,מי שעם ה' – ה' יהיה איתו ,אבל
שזו סכנת מוות לילדים שלא נדע .וכל הורה צריך יהיו גם צדיקים שיסתלקו מהעולם הזה ,שה'
ללמד את הילדים שלו ,גם בנים וגם בנות שאם פשוט יקח אותם כדי שלא יסבלו.
יש כמה דברים שחשוב לי להגיד :קודם כל
באים לבית-ספר או לתלמוד תורה כדי לחסן
אותם אז לקום ולברוח מביה"ס ,לקחת את הקב"ה רוצה שנוכיח לו שאנחנו איתו לגמרי ואין
הילדים הקטנים שלא מבינים ולברוח איתם לנו בזה שום סימן שאלה ,ואנחנו איתו לגמרי.
אפילו אם הקב"ה יביא אותנו לפחד עצום ואפילו
הביתה.
בשום פנים ואופן לא לקחת את החיסון נגד אם נסבול רעב ,כאבים ,פצעים ולא משנה מה,
מחלה שהיא פחות מסוכנת משפעת ויש הוכחות אנחנו צריכים להיות חזקים ולבקש אך ורק
לזה .אף ילד לא מת מזה .וכל מנהל או מנהלת מהקב"ה להציל אותנו .העיקר זה לא לפחד ולא
שנותנים להם להיכנס לביה"ס שלהם בלי לעצור לשכוח ש"אין עוד מלבדו" .אפילו אם יהיה חוסר
אותם או להודיע להורים קודם אז אוי ואבוי מה באוכל ונהיה מאוד רעבים ,לא לפחד ,הקב"ה יתן
שיהיה להם ,זה כמו לתת לרוצחים להיכנס לנו ,אוכל כמו שנתן לנו במדבר סיני .לא תהיה
חסרה לנו קלוריה אחת ,ויטמין אחד לא יהיה
לביה"ס בכוונה לרצוח ילדים תמימים.
אני מבולבל אבא ,אנחנו במ"י ויש תוכנית כל -חסר לנו ,הכל יהיה לנו .אולי לא יהיה לזה טעם
כך אכזרית לחסן את כל הילדים והמבוגרים ,ולא כמו שאנו בד"כ רוצים ,אבל אולי כן .כי עתה
הקב"ה מרחם על עמו.
משנה איזה חיסון הם נותנים ,זה סכנת מוות.
אני לא מפחד ממה שיהיה .אני רק מפחד
מה קרה? מאז הקמת המדינה הייתה תוכנית
כזו ,כי אלה שהקימו את המדינה ,אפילו אם היו מדבר אחד – מהחטא .אני מפחד שעמ"י ,לפחות
יהודים ,הם היו ערב-רב והיה שיתוף פעולה בין הרוב הגדול ,ילך לגמרי עם השקר ,ח"ו .וככה זה
הנאצים ובין אלה שהקימו את המדינה ,ועכשיו נראה עכשיו .הקב"ה יכול לשנות את כל זה ,אבל
הם מגיעים לשלב שהם רוצים לגמור את אני באמת לא יודע אם הוא ישנה את זה .אני
"העבודה" כי אין זמן והשביט מאד קרוב והם חושב שפסק-הדין כבר קיים ,כי אפילו האסון
צריכים להיכנס לבונקרים שלהם ,אז הם בלחץ ,שהיה במירון לא הפחיד מספיק אנשים ,לא פתח
את ההיגיון שלהם להבין ,שכל אלה בממשלת
בפאניקה ובכך הם חושפים את עצמם.
ישראל רשעים ,שלא מאמינים בהקב"ה.

ואפילו אלה שכביכול כן מאמינים ,לרוב מה
שמעניין אותם זה כסף וכבוד ,לכן אנחנו במצב
קשה ביותר ואנחנו חייבים ממש לשבת ולבדוק
את עצמנו מבפנים ומבחוץ ,לעשות תשובה.
אין הרבה זמן ,אנחנו בסוף הזמן ,ואנחנו
חייבים להיות גיבורים ולא לפחד אף פעם .אנחנו
חייבים לא לפחד .רק אלו שלא מפחדים כי הם
בוטחים בקב"ה הם יחיו .אני רוצה לומר לכם
שוב ,ש"אין עוד מלבדו" ,כי אנחנו חייבים להיות
בסופו של דבר חלק של הקב"ה ,כל יהודי הוא
חלק של הקב"ה .אבל לא לפחד ,כי "אין עוד
מלבדו" .אני רוצה להגיד עוד פעם ,שאנחנו בסוף
ואין זמן .ואני רוצה לומר שוב ושוב – לא לפחד
ולא משנה מה קורה – להיות עם האמת ומה
האמת? "אין עוד מלבדו".
העולם שיהיה שלנו בעתיד יהיה כל כך טוב,
בלי כל הבעיות שיש היום ,בלי השטחיות של
היום ובלי השקר של היום .לא יהיו מחלות .כולם
ידעו ישירות מהקב"ה את כל התורה כולה ,הכל
יהיה שמיימי ,אבל עד אז – אלה שהולכים עם
הרשעים ,עם אלה שמאמינים שהם הכל יכול ח"ו,
עם הטינופת הרוחנית שיש בכל העולם  -אז הם
אבודים .אבל אם אנחנו עם ה' ועושים תשובה על
כל פרט ופרט ממוחנו ,מליבנו ,מכל גופינו,
מרצונותינו ,אז יש לנו בסיס שיכול לקלוט את
הדברים היותר שמימיים.
עמ"י נולד עם היכולת להגיע לרמה הגבוהה
הזאת ,עמים אחרים אין להם את היכולת ,אבל
יש להם ,לפחות לחלק מהם ,את היכולת באמת
להגיע לפחות להבנה שכזה דבר קיים ,הרבה
יותר עמוק מזה הם לא יכולים להגיע ,אבל זה
מספיק בשבילם כדי לשרוד.
ש :תן לנו תשובה ברורה במה צריך להשתנות?
ת :בוא נתחיל ,אומר לך את האמת ,בכל השנים
שאני כותב ,שזה יותר מ 20 -שנה אז אני וכל
אחרים נתנו פרטי פרטים ,אבל זה לא עזר ,רק
ליחידים זה עזר ,אבל בוא נתחיל :יש זימה בין
היהודים החרדים .יש יהודים שממש כמו גויים
מתנהגים בזה .זה קשה להאמין שיש דבר כזה,
אבל יש ,וזה גם נשים וגם גברים .ועל זה צריך
רק לבכות יומם ולילה שיש כזה דבר וזה קיים,
וזה קיים לא בקטן ,זה קיים בגדול .כל הנושא
הזה ממש מפחיד ,זה פגע בנו כ"כ ,זה לא כמו
הגויים ,ברוך ה' ,אבל בנו זה פגע מאוד מאוד.
ואם זה לא מספיק יש כאלה שהם עובדים עם
המדינה ואם זה לא בארץ ,אז בחו"ל משתפים
פעולה עם הגויים נגד היהודים ,וזה גרוע מאוד
מאוד ,הם מלשינים וכו' .ומאחר שהרבה יהודים
לא בדיוק הולכים לפי החוק ,שזה גם אסור ,אז
זה עושה גם חילול ה' ...אתם רוצים עוד או שזה
מספיק לכם?
ש :בעניין הפירוד והמחלוקות בין סוגי הקהילות
היהודיות ,הרי לכאורה המסר ברור אם אתם לא
תחיו ביחד ח"ו .אז ח"ו תמותו ביחד.
ת :אני יודע שזה הכל רק שייך לכסף ,כי
הקהילות שהגיעו מכל העולם באופן טבעי יש
להם בעיה להשתלב אחד עם השני ,כי כולם עם
ִמנהגים שונים ,צבע עור אחר וכו' ,יש כאלה
שנראים פחות מלומדים ,פחות עם לבוש כמו
בארצות המערב וכו' וזה גורם לאחד להרגיש
שהוא יותר מהשני ולא להתחתן איתם וכו' .הרב
עובדיה עשה משהו ענק שהרים את כבוד
הספרדים ,בנה ישיבות וברוך ה' כבר אין בנות
ספרדיות שרוצות להתחתן רק עם אשכנזי ,כי
ברוך ה' יש עכשיו גם ספרדים שלומדים תורה.
ומעבר לזה יש קבוצות קבוצות של יהודים עם
רב'ס ,אדמורים ,רבנים והרבה פעמים אחד נגד
השני על כל מיני נושאים ,רוב הנושאים שייכים
לכסף ,מי יקבל את הכסף ,יש כאלה שלא רוצים
כסף מהמדינה בכלל ובונים בתי ספר וישיבות וכו'
בלי שום פרוטה מהמדינה וזה טוב ,כי יש כאלה
שמקבלים הרבה כסף מהמדינה וזה גם בתי
יעקב וגם ישיבות ידועות ,ולכן הכריחו את כל
התלמידים להתחסן עם הרעל של החיסון של
קורונה כביכול .כי הם תחת לשלטון של הממשלה
שהם רשעים וזו בעיה קשה .וכל זה עושה
הפרדה בין יהודי ליהודי ,אבל אין מה לעשות,
חבלי משיח ימשיכו עד הסוף עד שכל אחד יצטרך
לקבל את האמת ואם הוא לא יקבל אז לא יזכה
לנצח נצחים.

העולם הזה ,העולם הבא

דניאל ,כ"ו סיון ה'תשפ"א 6/6/2021
אבא ,אני לא יודע מה עוד להגיד ,אבל אני
מתפלל לקב"ה שישים את המלים בפה שלי .אני
מאד מודאג ,אנשים ממשיכים עם השטויות של
העולם הזה ,לא מבינים שעוד מעט ,אבל ממש
עוד מעט ,אנחנו נגיע לעולם של מלחמה בין
העולם הגשמי עם כל הלאווין שהיהודים וודאי
הגוים עוברים עליהם ובין העולם היהודי האמיתי,

עולם שהקב"ה שולט בו לגמרי ,אבל לא בהסתר
כמו עכשיו ,אלא נראה את זה בעיניים שלנו .ומי
שלא רוצה לראות את זה ,ולא רוצה לקבל את
זה ,אין לו סיבה להמשיך לחיות.
אבא ,זה לא נכנס לראש של היהודים ,כמעט אין היום
יהודים תמימים .יש פה ושם ,אבל רק בחלק קטן של
הישיבות ובבתי יעקב מגדלים את הילדים היהודים
החרדים לדעת איך לבנות בית יהודי אמיתי ,שזה מה
שיציל את העולם .ואני מאד מפחד ,אני לא יודע מה
לעשות שיבינו.
אבא ,מה יהיה? המצב קשה ,הוא לא קשה הוא
הרבה יותר מקשה! בעתיד הקרוב העולם ישתנה
לגמרי ,וזה יהיה מסוכן ביותר .המלחמות ,השנאה בין
קבוצות של אנשים כבר התחילה מזמן בארה"ב,
באנגליה ,באירופה ,ברוסיה ובהרבה מקומות אחרים.
כל העולם המתקדם כביכול ,לא מתקדם בכלל ,זה רק
מתקדם לתהום וכל הגשמיות ועגל הזהב תוביל את
האוכלוסיה של המדינות האלה לאפס ,שלא יהיה כלום,
לא ישאר מהם כלום.
בהתחלה יהיו מלחמות קטנות יותר אשר כבר
התחילו ,אח"כ גדולות יותר .השנאה ליהודים צצה שוב
אפילו בארה"ב שהיא הארץ הכי דמוקרטית כביכול.
ארץ שלכאורה יש לכל אדם את הזכות לחיות בשלום
ובשלווה .באירופה שרצחו יותר מ 6-מליון יהודים בדם
קר בלי רגש ,כמו רובוטים רצחו אותם .והיום כבר
בארה"ב מרביצים ליהודים ,הבוקר אפילו רצחו בחור
בבולטימור ומי יודע כמה עוד יהודים יפלו בידיים של
הגוים .וזה עוד כלום ,הם לא מספרים מה שקורה
באנגליה ,באירופה ,השנאה ליהודים שם מאד גבוהה
ואין לנו שמירה כי אנחנו לא חרדים אמיתיים ,אנחנו לא
עם הקב"ה לגמרי ,רק יחידים מאיתנו הגיעו למצב
הזה.
אני רק מבקש מה' לעזור לכל היהודים להגיע לאיפה
שצריך להיות כדי לשרוד ,כדי להבין שאין עוד מלבדו
ואין חיים ליהודי אלא רק לפי התורה .ואם לא אז אין לו
חיים ,אין לו חיים.
העולם הולך להשתנות ,לגמרי להשתנות .רוב
העולם הזה יהיה מתחת למים ככה כתוב .רוב העולם
ייהרס אבל א"י  -לא מד"י ,א"י תישאר ותגדל .את
רוֹתי ִמ ֶכּם ַהמּ ְֹר ִדים
וּב ִ
הרשעים שבינינו ה' יוציא " ָ
אַד ַמת
אוֹתם וְ ֶאל ְ
אוֹציא ָ
יהם ִ
גוּר ֶ
פּוֹשׁ ִעים ִבּי ֵמ ֶא ֶרץ ְמ ֵ
וְ ַה ְ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י ה') ":יחזקאל כ לח(
ִי ְשׂ ָר ֵאל לֹא יָבוֹא וִ ַ
ויישארו רק אלה שרוצים באמת עם כל הלב להיות עם
הקב"ה ,לחיות לפי התורה בלבד .זאת אומרת התורה
וכל ספרי הקודש.
עמ"י ,אין הרבה זמן! תורידו את כל הבגדים הלא
צנועים ,גם הגברים וגם הנשים .נשים  -תלבשו בגדים
צנועים ממש ,לכסות את השיער לגמרי אבל לא עם
פאה ולא עם איזה כיסוי מושך עין אלא משהו עדין.
ובכלל היהודים לא צריכים להסתובב ברחוב גם לא
הגברים ,צריכים להסתתר עד שהזעם עובר.
וּסגֹר ְדּ ָל ְת ָך ַבּ ֲע ֶד ָך ֲח ִבי ִכ ְמ ַעט ֶרגַע ַעד
"ל ְך ַע ִמּי בֹּא ַב ֲח ָד ֶרי ָך ְ
ֵ
ָעםִ :כּי ִהנֵּה ה' י ֵֹצא ִמ ְמּקוֹמוֹ ִל ְפקֹד ֲעוֹן יֹ ֵשׁב
ַע ָבר ז ַ
)יעבור( י ֲ
יה) ":ישעיה כו כ'(
אָרץ ֶאת ָדּ ֶמ ָ
אָרץ ָע ָליו וְ גִ ְלּ ָתה ָה ֶ
ָה ֶ
וזה אחד הדברים הקשים לכולם לשבת בבית .אבל
מי שמאמין בקב"ה יבין אותי ויהיה איתי במה שאני
אומר .אתם רוצים להציל את הילדים? אז ללמד אותם
לימודי קודש וגם דברים בשביל לחיות ולהתפרנס כי
בתורה יש דרך ודינים שיהודי צריך לקיים בכל מצב.
החל מהרגע שיהודי קם בבוקר ואומר "מודה אני" עד
שהוא הולך לישון ואומר קריאת שמע על המיטה ,כל
מה שהוא עושה משך היום צריך להיות לפי התורה.
הלימוד ,המצוות ,משא ומתן ,הדיבור ,הלבוש ,הכל
הכל ,כל מה שהוא עושה משך היום חייב להיות
לפי התורה וכדי שיוכל לחיות כך צריכים ללמוד,
ואני מתכוון גם לגברים וגם לנשים.
כמה יהודים חרדים באמת מאמינים בקב"ה?
קודם כל אין יחסית כ"כ הרבה יהודים חרדים
אמיתיים ,גם בין אלה שחושבים שהם יהודים
אמיתיים חרדים יש עבירות גדולות .כי חלק מהם
לא יהודים אמיתיים באמת כי הם ממזרים .הם
יהודים אמיתיים אבל בקטגוריה לא הכי נעימה.
ויש כאלה שבינינו שהם לא יהודים בכלל ,כי ה'
יודע את כל האמת על כל נשמה.
והעולם ייהפך ממקום גשמי למקום רוחני "ּכִי
ָׁשה" )ישעיה
ׁשים וֶָ 6רץ ֲחד ָ
ׁש ַמיִם ֲח ָד ִ
ִהְננִי בֹורֵא ָ
סה יז( ורק אלה שמשתוקקים להיות לעולם
שכולו רוחני ,כולו תורה ,רק אלה ישרדו.
כמו שאמרתי כבר הרבה פעמים .עם ישראל
נוצר כדי להיות עם ה' ,כדי לקבל את התורה ,כדי
להשתדל לעשות את כל המצוות ,זה מה שיהודי
צריך לעשות ,להתחתן ,להביא ילדים לעולם,
ללמד אותם תורה מצוות מעשים טובים .בנים
לומדים מה שהם צריכים ללמוד ,בנות לומדות
מה שהן צריכות ללמוד ,עולם בלי לכלוך רוחני,
עולם עם קדושה וטהרה.
אופנת הלבוש היום בכלל לא מתאימה לאשה
חרדית ,באמת גם לא לבנות שלה .ואפילו יש
גברים שהמכנסים שלהם נהיו קטנים וצמודים
ולפעמים נראים כמו גרביונים והז'קטים נהיה

קצרים וצרים .מה קורה? השטריימלים נהיו ענקיים וזה
נראה כמו כתר ענקי .זה בושה! מה קרה לנו? האבות
שלנו לא הלכו כך .היינו עם פשוט פשוט! הפשטות
והצניעות שלנו היתה מעל ומעבר מכל עם אחר .יש
יהודים חרדים שלומדים תורה ויודעים מה מותר ומה
אסור ומשתדלים לחיות לפי זה ויש יהודים כביכול
חרדים שלא לומדים כ"כ ברצינות כי בכל אופן העולם
החילוני הגוי מושך אותם יותר מהגמרא.
מאיפה הכח שלנו? מהלימוד שלנו ,מלימוד התורה
שלנו .יש בתוך התורה את הכל ואנחנו צריכים ללמוד
ולחיות לפי התורה .כל מה שיש ללמוד בכל נושא יש
בתורה שלנו .אבל אנחנו רוצים ללכת לגוים ,והגוים
למדו מאיתנו .ומה שלא למדו מאיתנו זה שקר.
עמ"י אתם מבולבלים ,אתם משתוקקים לחיות כמו הגוים,
להתלבש כמו הגוים ,לבלות כמו הגוים וכו' .אבל ה' לא יתן!
הוא לא יתן! מי שנלחם נגד הקב"ה ,יסבול מאד ויעלם לנצח.
ואלה שעם הקב"ה ותורתו יחיו לנצח .עם ישראל זה לא
בדיחה זה אמיתי ,יהיו מצבים מאד קשים בעתיד הלא רחוק,
ומי שלא עם הקב"ה לא יוכל לעבור את זה .אני מבקש מכם,
מעם ישראל האמיתי לחזור בתשובה ,להתקרב לאמת ולא
לעזוב ,להיות עם האמת כי זה הפתח לעולם הבא ולחיים
נצחיים ולהיות חלק של הקב"ה לנצח נצחים .כזה דבר גדול,
אם מישהו מזלזל בזה ולא רוצה את זה ,אז ה' ימחק אותו
וייתן לו את רצונו ,ימחק אותו לנצח נצחים.
אין עוד מלבדו ,לא לשכוח אין עוד מלבדו! הוא הכל ,הוא
הכל ואם אנחנו רוצים לחיות לנצח ,להיות חלק של הכל יכול,
צריכים מיד להשתנות כי אין זמן .הסוף מתקרב במהירות
הבזק ,אין עוד מלבדו .אין עוד מלבדו .אין עוד מלבדו.

ניקוי הגוף מרעלים :לניקוי מהחיסון )עפ"י ד"ר ג'ודי
מיקוביץ( קוטפים חופן עלי מחטי-אורן )מעץ עם
איצטרובלים( ,שוטפים ,קוצצים לכמה חלקים לכוס
זכוכית .שופכים מים רתוחים ,מכסים את הכוס ומחכים
 10דקות .מומלץ  2-3ביום למשך כמה ימים.
תה לב-ארי :מונע את הקישור של חלבוני הספייק
מהחיסון להיקשר לתא .קיווי :המלצה לסובלים מפגיעות
החיסון .בדקנו את זה עם ידיד שסבל מרעידות בידיים וזה
עובד מצויין! והרי ההמלצה :לאכול קיוי במשך שבועיים
ימים כל יום בלי לפספס בשעת השקיעה .הרעידות בידיים
הפסיקו וכן פגיעות נוספות כתוצאה מהחיסון וזה בדוק!!!
קודם בדקנו ולאחר ה"ניסוי" אני מביאה זאת בפניכם.
בהצלחה(t.me/WakingUpToDifferentReality/12459) .
הידרוכסקלורקוין :ישנן הרבה עדויות על תרופה מצוינת
זו לטיפול בקורונה ,מאחר ולא ניתן להשיגה מצאנו מתכון
להכנתה בבית :קח  2לימונים ו 2-אשכוליות ,קלף את
הקליפות .לבשל על אש נמוכה את הקליפות עם מים
בגובה  10ס"מ במשך שעתיים .לא להרים את המכסה עד
שהסיר מתקרר .לקחת כל שעתיים כפית עד שמשתפר
המצב .ניתן להוסיף דבש.רפואה שלמה.
צינון/נזלת :לחתוך בצל לכמה פרוסות ולשים על צלחת
בחדר שינה ליד הראש .עד הבוקר הצינון עובר.
גלוטתיון ) (Glutathioneמנקה רעלים בגוף האדם .נמצא
ב-אספרגוס ,אבוקדו ,תרד ,במיה ,ברוקוליֵ ,מלֹון ,עגבניה,
גזר ,פרי-הדר ,קישואּ ,תּות .רק ירקות חיים לא מבושלים.
מזונות המחזקים את מערכת החיסון:
שום ,כורכום+קמצוץ פלפל שחור ,בצל ,בננה ,בוטנים,
כרובית) .לקטין( ,אבץ :זרעי דלעת ,שעועית שחורה ,סלק,
קשיו) .קוורציטין( תפוחים ,פלפלים ,ענבים,
)ויטמין סי( פירות הדר ,שורש סלק ,פפאיה ,פלפלים,
בטטה ,ברוקולי ,תרד ,חרדל) .ויטמין די( דגים ,חלמונים,
גבינה .תה :נענע ,אניס ,שומר ,שיבה ,רוזמרין ,ירוק,
ג'ינג'ר ,כוכב אניס .עשב חיטה עשיר בסגולות רפואיות,
מנקה את הכבד והמעיים ,מעשיר את הדם בחמצן ,מסלק
מתכות כבדות מהגוף) .את העשב חותכים ל 3-חלקים,
טוחנים בבלנדר ,מסננים ושותים .אפשר להוסיף תפוח
אדום לשיפור הטעם .ביום הראשון שותים רבע כוס,
למחרת חצי וביום השלישי כוס מלאה .את הסיבים
שנותרו אפשר למרוח על פצעים לריפוי(.
אמבטיות לניקוי הגוף :להוסיף למים  1כוס של סודה
לשתיה או  1כוס מלח אנגלי )מגנזיום סולפט(

אלוורה מאת :אלה נווה ,ביולוגית ואפידמיולוגית.
הצמח עזר לכל נפגע שפנה אליי .גם במצבים קשים.
בשילוב עם כורכום ותה צמחים נגד דלקות .לוקחים
עלה אלוורה ,חותכים לחלקים באורך  4-5ס"מ כ"א,
לוקחים חלק אחד )היתר למקרר להכנות הבאות(,
מקלפים החוצה את הקליפה הירוקה ומכניסים רק את
התוכן הפנימי לכוס עם פירות .כדאי להוסיף חצי כפית
תבלין כורכום ,טוחנים ושותים פעם-פעמיים ביום .כדאי
גם תה צמחים לאורך כל היום  -זוטה לבנה ,תה ירוק,
שיבא .הטיפול זה מיועד לכמה ימים בלבד.
על נשים בהריון יש להיוועץ עם רופא או הרבליסט.

שאלות ותשובות
ש .יהודי שומר שבת ,כשרות ,טהרה וכו' ,אם חלילה
הוא ממזר ,מה הוא אשם בזה?
ת .ממזר לא מוחק אותו מעם ישראל ,הוא יכול
להיות צדיק ולהיות ממזר .ה' יסדר את כל העניין
של הממזרות אחרי הגאולה .ממזר לא אשם במה
שהוא ,אנשים אחרים אשמים בזה ,אבל יש לו איזה
פגם בזה .אבל ה' יסדר את זה ,זה ידוע הוא ימחק
את כל הבעיות של הממזרים.
ומה שבטוח אנחנו עוברים עכשיו שלב שלב
מעולם גשמי לעולם רוחני שמיימי בו האמת שולטת,
בעולם שאנחנו חיים עכשיו יש גם הגיון ,אך האמת
של התורה לא שולטת.
אנחנו מתחילים את המעבר ומי ששקוע יותר מידי
בעולם הזה ,במושגים של העולם הזה ,בהתנהגות
ובלבוש של העולם הלא צנוע הזה  -יהיה לו יותר
קשה .אני יודע אבא שיהיה עכשיו מבחן מאד מאד
גדול לכולם ,איפה אנחנו אוחזים ,עם ההיגיון או עם
התורה .ההיגיון שבני אדם אומרים שזה הגיון ,רוב
הזמן זה שקר ,הגיון אמיתי יש רק בתורה.
למה הרשעים נותנים את הזריקות – כדי להפוך
את כולם לעבדים .הם הכינו מחנות הריכוז בכל
העולם למי שמפריע להם והמטרה של מחנות
הריכוז היא להרוג אותם.
יהיה שלב של המלחמות שהם מתכננים ואחרי זה
יגיע כוכב השביט ,הכוכב יגרום לאסונות טבע
שיהרגו את רוב אוכלוסיית העולם בכל מיני צורות.
)יהיו התפרצויות של הרי-געש ורעידות אדמה בכל
העולם ,חושך  15יום ,רעב ,צונמי בגובה מאות
מטרים בחופי האוקיינוס ,כדו"ה יעבור דרך הזנב של
השביט ומיליוני מטאורים יפלו על כדו"ה וכו'(.
אנחנו חייבים להבין שאי-אפשר לחיות לפי
ההיגיון ,אלא אך ורק לחיות עם התורה לפי מה
שכתוב בתורה כי אם לא ,לא נוכל להגיע לנצח.
המציאות של החיים שלנו בדור הזה שהוא הדור
הכי נמוך התבלבלה לגמרי .זה לא כמו שאברהם
אבינו היה ,זה לא .היום מישהו יכנס לתנור ויצא
מזה בחיים? לא שייך .רק משיח יכול לעשות את
זה.
עכשיו אנחנו חיים בעולם השקר שהוא זמני
ודמיוני כאילו שאנחנו בסרט קולנוע ,ובגלל שאנחנו
מבולבלים וחושבים שעולם השקר הזה הוא אמת
אז לכן הקב"ה חייב להחריב את רוב העולם .זו
עובדה וזה יהיה .ומי שלא הכין את עצמו ,מי שלא
חזר בתשובה יהיה באותו מקום שהיה מקודם עם
כל השטויות .כל החיים אפשר לשבת לבכות ולצחוק
מכל ההצגות אבל זה שקר זה לא אמיתי וזה יעלם
והבנאדם ישאר לבד בלי כלום .כי מי שהוא בלי
הקב"ה ותורתו אין לו כלום והוא לא שווה כלום .הוא
לא ידע מה לעשות עם עצמו ,אין לו תפקיד ,אין לו
בשביל מה.
ה 80%-שלא יצאו ממצרים לא רצו לצאת ,פשוט
סירבו לצאת ,הם בחרו בשקר ,הם בחרו להיות עם
השקר ולא עם האמת ,לא עם הקב"ה ,נגד הקב"ה,
בחרו להישאר במצרים ,בתוך העם המצרי שלא
מאמין בקב"ה ,ששונא את עמ"י.
יהיה איזה שלב שלא יוכלו לחזור בתשובה .בן
אדם צריך עכשיו להתחיל ,וזה חיים ומוות ,זה חיים
נצחיים או מות נצחי.
ְחּיֵי עֹולָם
ָקיצּו ֵאּלֶה ל ַ
ְמת עָפָר י ִ
ְׁשנֵי Aד ַ
ַּבים ִמּי ֵ
"וְר ִ
ַחרָפֹות ְל ִדרְאֹון עֹולָם) ":דניאל י"ב ב'(.
ְאּלֶה ל ֲ
וֵ
הבן אדם צריך לבחור מה הוא רוצה .זה מאד
חשוב ,בן אדם צריך להבין את זה ,אבל צריך להבין
שעכשיו אנחנו עוברים ממציאות של שקר למציאות
של אמת ,זה רוחני אנחנו לא מבינים כבר מה זה
רוחני ,אנחנו צריכים לרצות אך ורק את האמת ורק
הקב"ה הוא האמת אין עוד מלבדו.
ש .למה הכוונה "הגיון של בני-אדם"?
ת .כאשר נגיע לסוף העולם הזה כמו שאנחנו
מכירים אותו נעבור למציאות חדשה שלא ידענו
שהיא קיימת.
יש מציאות של העולם-הזה ויש מציאות של עוד
עולמות שאנחנו לא מכירים כי אנחנו מרגישים את
העולם רק דרך החושים שלנו ,החושים שלנו
מוגבלים ולכן אנחנו לא רואים את התמונה השלימה
של הבריאה .ה' ברא את העולם כך ונתן לנו את
האפשרות לבחור בין הטוב ובין הרע כדי לתת לבני-
האדם אפשרות לבחור בטוב ,לחזור בתשובה
ולהציל את עצמינו .וכדי להאמין באמת בקב"ה
צריכים להתפלל אליו בבכי ודמעות אמיתיות שבאות
מלב שבור ומי שלא מאמין בקב"ה לא יוכל לעבור
את המחיצה שמונעת ממנו לעלות מעל לעולם
הזה .וכל יהודי שלומד תורה חייב ללמוד תורה על-
מנת לקשור קשר עם הקב"ה.
"הגיון" – העולם מלא אנשים שחיים לפני ההיגיון.
למשל אדם חושב שהוא ילך וילמד באוניברסיטה אז
יוכל לקבל עבודה טובה ויהיה מסודר לכל החיים
אבל יכול לקרות לו משהו בדרך והוא לא יוכל
לעבוד ,יכול להיות שהוא יהיה צריך להיות בבית-
חולים או כל מיני סיבות שלא תהיה לו עבודה.

ההיגיון בא כדי שהאדם יוכל להסתדר בעולם הזה.
יש מצבים שאדם מאד חולה ,כל הרופאים הגדולים
באים להציל אותו ולא מצליחים ואז נותנים פדיון
נפש או נודרים נדר ומקבלים על עצמם קבלות
להתחזק במצוות ,צניעות וכו' כדי שיהיה לו רפואה
שלמה ותוך כמה ימים הוא מבריא ,זה מעל לטבע
ומעל ההיגיון ,אבל זה יכול להצליח אם האדם
באמת מאמין בזה ,ואם בכל אופן נגזר על האדם
ללכת לעולמו – התשובה עושה את כל התהליך עם
הרבה יותר רחמים ולא לשכוח שכולנו נשלחנו
לעולם הזה כדי להשלים את התיקון שלנו ולחזור
לעולם האמת.
לפי ההיגיון של העולם הזה החיסונים מצילים את
העולם מכל מיני מגפות ,אבל האמת היא
שהחיסונים הם אלה שהביאו את המגיפות .לפי
ההיגיון הממשלה עוזרת לנו וטובה לנו ,אבל האמת
היא שהם הגנבים הכי גדולים עם כל המיסים שהם
עושקים אותנו והם מתייחסים אלינו כמו לעבדים.
הבבא-סאלי זצ"ל לקח בקבוק יין ,עטף אותו ומזג
ממנו ,אחרי-כן כשהבקבוק היה ריק הוא המשיך
למזוג ממנו יין .לפי ההיגיון היין היה צריך להיגמר
אבל הוא ידע את הסודות של הבריאה שאנחנו לא
יודעים איך להפעיל אותם .ידוע שהוא היה עושה
קפיצת הדרך והנהג שלו התרגל לעובדה שיוצאים
מביתו שבנתיבות ומגיעים מיד למחוז חפצם .יש
הרבה דברים שאנחנו לא רואים ולא יודעים אבל זה
פה איתנו ,אין לנו מושג מה זאת הבריאה לעומק
וחוץ מכמה תלמידי חכמים מכל הדורות שידעו כי
הם למדו לעומק את התורה אשר יש בה את כל
השאלות ואת כל התשובות .הרבה צדיקים גדולים
ידעו את הסודות איך לעבור את המחיצות שסוגרים
אותנו בעולם הזה ולהגיע למימדים שרוב האנשים
בעולם לא יודעים שהם קיימים .יש ממדים קדושים
ויש ממדים שהם לא קדושים והרשעים שמנסים
להשתלט על העולם שייכים לשטן ,הם יודעים את
הסודות של הנסתר בצד הלא טוב והם עוסקים בזה
מאז האדם הראשון ,הנחש ועד היום .שיהיה ברור,
הרשעות הזו לא יכולה לנצח את הקב"ה ,אלה
ששייכים לזה חושבים שהם יכולים אבל הם לא
יכולים וה' ישמיד את כל אלה לפני הגאולה ,בגוג
ומגוג יהיה הסוף שלהם לגמרי.
בגאולה אנחנו נגיע לכל המימדים האלה כי ה'
יעשה לנו קפיצת דרך ,ה' יסיר מהיהודים האמיתיים
את המגבלות הגשמיות ונגיע לאמת וכל יהודי שיש
לו רצון חזק להינצל ולא רק להינצל אלא להינצל
לנצח חייב להתחיל לעשות תשובה והדרך הכי
טובה לעשות תשובה היא להתבודד כל יום ולקשור
קשר עם הקב"ה ולבקש ממנו ,במילים שלנו שה'
יעלה אותנו ,שיסלח לנו על כל העבירות שעשינו
לאנשים אחרים ומה שעשינו נגד הקב"ה ולבכות על
זה עם הרבה דמעות .יש אנשים שקשה להם לבכות
אז לפחות להרגיש עם כל הלב ,עם כל הנשמה
בושה וחרטה כלפי עצמינו וכלפי הקב"ה.
ולא לפחד כי העתיד יהיה מאד מפחיד ,ואם נהיה
עם הקב"ה – הוא יהיה איתנו
היום בא אלינו מנהל העבודה ואמר שאנחנו
צריכים לקבל את הזריקה או שאנחנו מפוטרים.
אתם יודעים מה עשינו?
אמרנו לו שהוא יעשה את העבודה שלנו ,לקחנו את
הדברים שלנו והלכנו לכיוון השער .ואתם יודעים
מה? לפני שהגענו לשער הוא בא ואמר לנו – לא
חשוב ,אתם לא חייבים לקבל את הזריקה.
בדיוק כך! אם תעמדו יחד לא יוכלו לקחת את הכבוד
והחופש שלכם .אל תיהיו פחדנים כמו מנהל
העבודה הזה ,תעמדו נגד העריצות הזו .בכל רחבי
אמריקה אנשים עומדים נגד העריצות הזו ,נעמדים
להגן על הזכויות והחופש שלהם כמו שאנחנו עשינו
ואתם יכולים לעשות אותו דבר...
ובארץ" :אני עובד במפעל  ...ובאו ואמרו לי להתחסן
או שאני מפוטר .שמעתי על כל הבעיות של זה אז
אמרתי "אוקי ,אבל אני רוצה שתחתמו אצל עורך
הדין שלי שאתם אחראים לכל בעיה שתהיה לי ויש
לכם ביטוח לזה .עד היום לא חזרו אלי"...
)אגב ,אין שום ביטוח לבעיות של חיסון נסיוני(.

אני מבקש מכולם ,מכל עמ"י ,שתדעו שהרשעים
רוצים לגמור את העם הקדוש ,שה' אוהב אותו
במיוחד ,שהוא בבת עינו .אנו עמ"י שייכים
להקב"ה ,אנחנו חלק מהקב"ה .לא כל אחד
שקורא לעצמו יהודי ,הוא יהודי ,אבל כל גר צדק,
שהוא באמת גר צדק ,הוא כן יהודי ונשמתו
הייתה בהר סיני.
עמ"י! אני יודע שמה שאני אומר זה מפחיד
מאוד ,אבל זו אמת ואני מציע לכם מהר ועם כל
הלב לעשות תשובה ,אפילו שאולי אתם חושבים
שאתם צדיקים ,כדאי בכל אופן לחפש בתוך
נשמתכם איפה הקב"ה בתוך החיים שלכם?
מה עוד אני יכול להגיד? חוץ מזה שהקב"ה

אוהב כל יהודי אמיתי וסובל ממה שקורה יותר
מאיתנו ,הילדים שלו ...אין עוד מה להגיד חוץ מ:
אבינו מלכנו ,חוננו ועננו ,כי אין בנו מעשים ,עשה
עמנו צדקה וחסד והושיענו!
הדרך היחידה לנצח את הרשעים זה דרך הקב"ה
בן גולדן ,י"א תשרי תשפ"ב 17/9/2021
אני מרגיש ,שיהיו יותר בעיות ביטחוניות גם
במ"י וגם בעולם .ליבי נשבר עוד ועוד כשאני
רואה לא רק שכל העולם מתפרק .והאנשים
מבולבלים ,רצים לקבל כביכול חיסונים ,שיודעים
שזה יכול להרוג אותם ,אבל לא רוצים להאמין.
זה יכול לגרום להפלות רבות וזה באמת גורם
לזה .ועכשיו רוצים שילדים ותינוקות שרק נולדו
שיקבלו חיסונים ואימהות מקבלות חיסונים כשהן
בהריון והרבה תינוקות נולדים מתים ,מה שנקרא
לידה שקטה .לא רוצים לשמוע ,אפילו במיוחד
השפני ניסיונות ,שמקבלים את כל החיסונים ,כי
הם בבהלה ,שימותו .הם מעדיפים להאמין ,שהם
יהיו יותר בטוחים אם הרופאים יגידו להם
להתחסן .אבל יש גם לא מעט רופאים
ופרופסורים שאומרים בדיוק הפוך והוכיחו גם
שבסיבוב הראשון של הקורונה נתנו הרבה
במיוחד להרבה יהודים למות בתוך בתי החולים
מהרעב או מטיפול לא נכון בכוונה .אבל מאחר
שהרשעים שולטים על רוב התקשורת בעולם ,אז
האנשים רוצים להאמין לשקר.
עמ"י! אני בוכה בדמעות רבות כשאני רואה איך
שהחרדים רצים להתאבד עם הזריקות ,כביכול
החיסונים .וקשה לי להאמין ,שעד כדי כך ,הם כ"כ
טיפשים ,כ"כ מפחדים מהמוות ובכל זאת רצים
ומבקשים ומתכננים לקבל טיפול מסוכן ביותר,
שכבר המית הרבה ישראלים ,עליהם השלום,
ומאות אלפים בכל מיני מקומות כמו ארה"ב,
קנדה ,אנגליה ,אירופה רוסיה וכו' .זה כואב
לראות ,איך רבנים עוזרים עם השקר שהחיסונים
אין בהם סכנה .הרדיו משקר ,הטלוויזיה משקרת,
העיתונות משקרת .כי הרשעים הם לא קבוצה
קטנה ,הם קבוצה בינלאומית ששולטת על כל
העולם .ואעפ"י שיש לא מעט ,ואפילו יש הרבה
מאוד אנשים בכל העולם ,שמתנגדים לחיסונים
ויש להם הוכחות ברורות ואמינות למה אסור
לקחת את החיסונים .התקשורת בידיים של
הרשעים ויהודים פה בא"י רוצים יותר להאמין
לרשעים ושהרשעים משתמשים במ"י למכור את
המוות ,כאילו שזו הישועה!
אני לא יכול להאשים לגמרי את היהודים
החרדים שמאמינים לזה ,כי יש רבנים ,שאמרו
שזה בסדר וזה מצוין ושאין מה לפחד .וכל זה
מבוסס על עסקנים ,שמרוויחים לא מעט על זה.
זה מספיק שיש הרבה רבנים גדולים מאוד ,שהם
נגד החיסונים שכביכול הם נגד הקורונה.
והרבנים האלה ראו ברור הוכחות כמה
שהחיסונים מסוכנים ,כמה שעושים את זה
בשביל להשתלט על העולם.
בן גוריון וכנופייתו חבורה של פושעים ,רצו
לבנות את מ"י בשביל לעשות סוף לחרדים ,סוף
ליהודים המאמינים .נס גדול שזה עוד לא הצליח
להם .עד הקורונה ועם הקורונה באה פתאום
אמונה גדולה ברפואה הרגילה והרופא נהיה כל
יכול ,חס ושלום .ולא תופסים ולא רוצים לתפוס,
שזה נחשב לחלק של הפתרון הסופי ליהודים .לא
רק זה ,יהיו גם מלחמות בהן ערים גדולות יפלו
וייעלמו .ובנוסף לזה יש פימה קמפס בכל העולם,
אלה הם מחנות ריכוז כמו בגרמניה הנאצית.
וכבר יש כאלה בכל העולם ובישראל ,ג"כ .וזה
בשביל אנשים שמתנגדים לרשעים ,בעיקר
היהודים שלא רוצים חיסונים ,אז הם יחסלו אותם
שם .כך הם מתכננים .מה שאני אומר לכם עכשיו
ידוע כבר הרבה שנים ,אבל הרבה אנשים היו
מבולבלים ולא ידעו מה לעשות נגד זה .והדרך
היחידה לנצח אותם זו דרך הקב"ה!
הציונים בעצמם רצחו לא מעט יהודים ,ויכלו
להציל אלפי אלפי יהודים ,כמו יהודי הונגריה .אם
בן גוריון הרשע היה מוכן לתת רק דולר עבור כל
יהודי מהכסף שהיה לו .אבל הקבוצה הזו של
הציונים פה בארץ בסוף מלחמת העולם השניה
אמרו בפירוש ,שלא רצו את היהודים האירופאים
המלוכלכים והעדיפו שימותו.
אז איזו בדיוק מדינה רצו להקים פה? בסוף לא
הייתה להם ברירה ,כי באו הרבה חרדים וגם
אחרי מלחמת ששת הימים באו הרבה יהודים
מכל העולם והם הביאו איתם את הגשמיות
הגדולה ,שהפכה את מדינת ישראל לאחד
המקומות עם הכי הרבה גשמיות והרצון לגשמיות
בעולם .היהודים בכל העולם נהיו מאוד גשמיים
והרבה מהחצרות של הרב'ס האדמו"רים גם נהיו
גשמיים ובקיצור העגל הזהב שלט ושולט בכל
מקום .נכון ,יש לנו הרבה חסד בין החרדים,
הרבה יותר מהחילונים והרבה יותר מהגויים.
אבל בגלל הגשמיות הזאת היהדות ירדה מאוד.

ויש גם בעיה קשה בחינוך יהודים אמיתיים ברוב
העדות השונות של החרדים ובוודאי וודאי
החילונים ששכחו כמעט לגמרי מה זו היהדות
ומה זה הקב"ה.
ועכשיו אני חושב על כל היהודים החרדים,
שנכנעים לרופאים ,כי אם לא יכנעו להם אז הם
מפחדים דבר ראשון ממוות שזה שקר .ודבר שני
הם מפחדים על המשכורת שלהם ,שלא יוכלו
לעבוד וגם מפחדים שבכלל לא יהיה להם כסף
אם אין להם את הכרטיס הירוק .אפילו מחסנים
את התינוקות ולא מעט מהתינוקות האלה נולדו
בלידה "שקטה" ,זאת אומרת שמתו לפני שנולדו.
המספר של אנשים שמתו מהזריקות ,חלקם מיד
אחרי הזריקה וחלקם אחרי תקופה .מוצג בצורה
שקרית והרבה מאלה שמתו הם קיבלו שני
חיסונים והרבה שמתו קיבלו שלושה חיסונים.
ד
הרשעים שולטים על הממשלה ועל הרפואה
ולכן אי אפשר לסמוך לא על השמאל ולא על
הימין ולא על מה שבאמצע .מטרת הרשעים זה
לחסל את היהודים בעיקר בארץ ישראל .כי יש
להם במקומות אחרים דרך איך להתפטר מהם,
חס ושלום .דרך נישואים מעורבים ,דרך חינוך
שנגד דרך התורה .וכנגד מה שנשאר מהיהודים
בוויליאמסבורג ,בבורו פארק וכו' ובערים אחרות
– יש להם מחנות פימה שהם כמו מחנות ריכוז
של גרמניה הנאצית רק יותר משוכללים והם
קיימים בכל העולם כולל בישראל.
להלן קטע מדבריו :קבלתי איומי רצח ,אני מסכן
עמ"י! אני לא יכול להפסיק לבכות ,אני לא יודע מה את חיי ,את הקריירה שלי ,את המשפחה שלי,
להגיד לכם כבר .זה נראה על פני השטח שאין תקווה .את הכל רק כדי לשבת ולומר לכם את הדברים
יש מעט יהודים יחסית שמתנגדים למה שהרשעים הבאים:
עושים ,אבל לנו יש את הקב"ה ולהם יש את השטן .ד"ר לוק מונטנייה אשר זכה בפרס נובל על גילוי
והקב"ה ברא את השטן ויכול לחסל אותו מתי שירצה .האיידס אמר שזו הסכנה הגדולה ביותר
והמצב כמו שהוא נראה עכשיו ,קשה מאוד .ומה לאנושות ,והסכנה הגדולה ביותר לרצח-עם
שעושה אותו הכי קשה זה ,שיהודים נכנעים לשקר .בהיסטוריה האנושית .אם נלך בעצתם של חלק
בכל העולם יודעים כבר שכל מה שקורה עכשיו זו מ"מנהיגי העולם" כמו שביל גייתס אמר כי 7
מלחמה נגד האוכלוסיה של כל העולם .וצריכים להבין מיליארד אנשים צריכים להתחסן ,אז יהיו מעל 2
שהקורבן ,שרוצים לגמור אותו קודם ,זה היהודים מיליארד מתים! .אז תתעוררו!
המאמינים בהקב"ה .כי הרשעים יודעים שזו הסכנה
זהו הפשע הגרוע ביותר בתולדות האנושות .יש
הכי גדולה נגדם .והיהודים החרדים ,יהודים שומרי כ"כ הרבה עדיויות המוכיחות שזה רצח בכוונה
מצוות ,הם מאוד מעטים בעולמנו .לעומת כל אוכלוסיית תחילה ,רצח עם .ל FDA-הייתה מצגת חודשיים
העולם ,אנו טיפה .והנשק היחיד שיש לנו נגדם זה לפני שהחיסון החל ,בעמ'  16של המצגת מכילה
להיות עם הקב"ה .ולהתפלל חזק שה' יעזור לנו רשימה של תופעות הלוואי מהחיסון .אם נסתכל
לשרוד .כי כל המדינות בעולם ,כמעט כולם עובדים במערכת הדיווחים של תוצאות הלוואי מהחיסון
ביחד לחסל את רוב אוכלוסיית העולם ולשלוט על נראה התאמה של  100%בין מה שקרה לציבור
השאר .הם שייכים לשטן ולא לשום דבר אחר והם האמריקאי למצגת .זה היה מתוכנן מראש וזה
המשך של מגדל בבל וכו'.
האישום שאני מאשים ברצח בכוונה תחילה ורצח
עם ישראל! הדרך היחידה לנצח – זה להיות של לפחות  700,000אמריקאים.
עם ה' לגמרי .ולא להיכנע לרשעים ולא להפסיק
אנחנו צריכים להתרחק מאלילי השקר
לעבוד את ה' כמו שצריך ולא להפסיק ללמד את ולהתקרב אל ה' היחיד האמיתי וזה הפתרון
הילדים תורה כמו שצריך .ולא לעזוב את האמת ,לעריצות הזו.
שזה הקב"ה ,ואז זה לא ישנה כמה מיליארדים הם יעשו כל מה שהם יכולים כדי לשמור על
של רשעים קיימים ולא משנה איזה נשק יש להם .השליטה והם עושים זאת ע"י שטיפת מח של
עמ"י האמיתי ,שבאמת קשורים להקב"ה ותורתו החדרת חרדה ופחד ממושכים ממגיפה יחד עם
ולא רוצים את השקר ,אלא רק את האמת ,שזה בידוד עד שאנשים מפחדים ונמשכים לאלילי
הקב"ה – הם ישרדו.
השקר ,לחיסון השקר כדי התמודד עם הפחד .אין
זה מפחיד ומי שיש לו קצת שכל ,יכול לראות ,שזו להיכנע לפחד ואני מפציר בכם – אל תקריבו את
האמת .וצריך אומץ וצריך קשר חזק עם הקב"ה ,כי רוב הילדים שלכם ,תשמרו עליהם .הממשלה היא
המדינות בעולם עובדים ביחד על זה ,הממשלות שהם אויב הציבור ,היא האויב של ילדכם,
שולטים על הצבא ,על המשטרה וכל השלטונות והם תשמרו על ילדכם...
רוצים בכלל להרוג את רוב אוכלוסיית העולם ולא רק
את היהודים ,אבל בעיקר את היהודים!
אני יודע שהרבה יהודים יגידו תפסיק להפחיד אותנו.
ואני רוצה לשאול אתכם :אתם רוצים שוב ללכת לתאי
הגזים? או משהו יותר משוכלל שהרשעים בנו כדי
לגמור אותנו? אתם רוצים להיות עדר של כבשים,
שהולך למוות בלי לחשוב ובלי לעשות חשבונות? ה'
רוצה להרים אותנו ,רוצה שנראה לו ,כמה שאנו
אוהבים אותו ,כמה שאנו מאמינים לו ולתורתו .הוא
רוצה ,שאנו נבדיל בין אמת לשקר ,שקר כ"כ ברור,
שכל תינוק יכול להבין מה שהרשעים עושים.
עמ"י! ה' איתנו ,מי שעם ה' ישרוד .שאר אוכלוסיית
העולם תיחרב .קשה מאוד להאמין ,שהגענו לנקודה
כזאת .שמאז חורבן הבית השני ,הגויים מנסים לחסל
אותנו בכל מיני צורות .הם הצליחו חלקית ,יימח שמם
וזכרם ,אבל אף פעם לא לגמרי .גם הפעם ה' יציל את
כל היהודים האמיתיים ,שהם לגמרי עם ה' ואלה יהיו
חלק של העולם הבא של משיח .הגויים הרשעים ימותו
כולם ,חוץ מכמה גויים שהם מבינים שהקב"ה הוא הכי
יכול ,הוא הכל .והם יסכימו לשרת את היהודים ,כי הם
גם יאמינו לגמרי.
עם ישראל! אין הרבה זמן! משיח פה ולא יקח לו
הרבה זמן ובעתיד הקרוב הוא צריך להתגלות ,ועד אז
אנו צריכים להוכיח ,להקב"ה ,שלא משנה מה יהיה
אנחנו איתו עד הסוף.
אני לא יודע מה עוד להגיד לכם חוץ מלבקש ממכם
לחפש בתוך ליבכם ,ובתוך נשמתכם את האמונה
והביטחון בקב"ה .ולדעת ,שבאמת הוא הכל יכול.
בסופו של דבר הוא ירים את הנאמנים והנאמנות שלו
מעל כולם .הגויים הרשעים עובדי ע"ז יעלמו לגמרי בלי
זכר ועם ישראל האמיתי ימשיך לנצח נצחים.

כולנו נצטרך להיות כמו נחשון שקפץ לים
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דניאל ,כ' תשרי תשפ"ב
אבא – תקשיב טוב!
צריכים להתכונן ,החגים כמעט נגמרים ,עוד מעט
שמחת תורה ,ואנחנו בשמחת תורה חייבים לשמוח,
אבל בשמחת תורה הזה ,אנחנו חייבים גם להתפלל
בדמעות ,כי אחרי החג העולם ,כמו שאנו מכירים
אותו או כמו שפעם הכרנו אותו ,ישתנה עוד פעם
ויהיה הרבה יותר מפחיד ושונה ומשונה.
לרשעים יש תוכניות ,שקשה להאמין שרשעות כל
כך מפחידה כבר שולטת על כדור הארץ .ונצטרך
להשתמש בשכל שלנו ,ובנשמות שלנו ובאהבת ה'
שלנו ,כדי לשרוד בעולם שנהפך כבר למקום עוין
לרוב אוכלוסיית העולם ובמיוחד ליהודים.
עמ"י! אחים שלי! אחיות שלי ! אנו עַם קטן ִפצְפון
יחסית לעומת כל העמים בעולם .כשהיה בית
המקדש ,א"י הייתה הרבה יותר גדולה והרבה
מיליונים של יהודים גרו בה .אבל הקב"ה הקטין את
א"י כדי שאחרי שבית המקדש נשרף ,שהעמים
האחרים לא ירצו כ"כ את השטח שפעם היה א"י
שהייתה קודם לכן מאוד פורחת ,עם עצים צמחיה
ונוף .והיתה עם הרבה מים וירק .וזה נהפך לשממה,
למדבר ,לא גדול כמו שפעם .ואת זה ה' עשה
בכוונה ,כדי שעמים אחרים לא ירצו להשתלט על
מקום הקודש.
עמ"י ! תבינו :הרשעים שולטים בכל העולם ,כולל
במ"י ומטרתם היא להפוך את א"י למקום גויי ולחסל
את כל המתנגדים לזה ,ולהפוך את א"י למקום גויי
לגמרי .הרשעים שונאים את היהודים שמאמינים
בהקב"ה ותורתו .ומי ששולט פה עכשיו הם כביכול

יהודים אבל הם ע"ר .ובאמת הם שולטים בכל
העולם .יש להם מחנות ריכוז בכל העולם ,בדיוק
כמו שהיה לנאצים ,ימ"ש כי הם שייכים לנאצים ,הם
המשך לנאצים.
עם ישראל ! תדעו כמה שאנו קטנים ,יש לנו כח
אדיר .יש לנו יותר כח מכל העמים ביחד .השטן
שולט עליהם והם בטוחים שלשטן יש את הכח
לחסל את עמ"י חס ושלום .והם חושבים שהשטן
הוא הכל יכול חס ושלום וזה שקר גמור והם
טיפשים ,כי זה ברור וזה כתוב וזה ידוע שיש רק
בורא עולם אחד .יש רק כל יכול אחד ,יש רק אלוקים
אחד והוא הקב"ה .והוא בעצמו ברא את השטן,
הנחש .כי האדם הראשון ואשתו היו צריכים להוכיח
את נאמנותם להקב"ה ונכשלו .ובגלל זה אנחנו
סובלים ,דור אחרי דור ,אחרי דור .ודור אחרי דור
אנחנו יורדים ביכולתנו להבין את האמת .ואפילו
שאנו שומרי מצוות ,הכל יורד.
ועכשיו אנחנו כמעט בתחתית ,אין כמעט איפה
לרדת כבר .ואם אנחנו לא עולים אז הכל נהרס
ונעלם ,גם הטוב וגם הרע חס ושלום .אבל ה' לא יתן
לזה להיות ,הוא יציל אותנו .הוא יעזור לנו לקום על
הרגליים ולהרגיש ולהבין שוב מי אנחנו ,העם
הנבחר של הקב"ה .אנחנו שוב נרגיש את האהבה
הגדולה שיש להקב"ה אלינו .והיהודים האמיתיים
יתנו להקב"ה גם את אהבתם כלפיו .כי פתאום הם
יתעוררו וירגישו שאין עוד מלבדו .ירגישו שהם העם
הנבחר וצריכים להיות לגמרי צמוד וגם חלק של
הקב"ה .וכל אלה שירגישו ויבינו את זה הם נשמות
יהודיות אמיתיות ,שיגידו שוב "נעשה ונשמע" ויבכו
עם הרבה דמעות .כי לפני הרבה זמן אנחנו
התרחקנו מהקב"ה הכל יכול ,כי העדפנו את השקר
של עגל הזהב ושל העולם הזה.
הגיע זמן! עמ"י! לחזור לגמרי להכל יכול האין
סוף .כדי שלא נעלם מהמציאות ושנמשיך לחיות
לנצח נצחים כחלק של הכל יכול .אנחנו רוצים להגיע
לבית המקדש השלישי ולהקריב קורבנות ולהראות
להקב"ה ,שאנו יודעים בלי ספק ,שהוא הכל יכול
ושאין עוד מלבדו!
ואחרי זה הכל ישתנה ,הרשעות תיעלם2/3 ,
העולם יחרב ,אבל לא ארץ ישראל .ארץ ישראל
תגדל ,בית המקדש ירד מהשמיים וכשניכנס פנימה
אל תוך בית המקדש אז החיים כמו שאנו מכירים –
יעלמו ונרגיש אהבה גדולה להקב"ה ,שאני לא יודע
אפילו איך לתאר את זה .נרגיש אהבה כל כך גדולה
אל הקב"ה וגם לכל עמ"י .אבל מעכשיו ועד אז ,יהיה
מבחן מאוד גדול ואסור לנו להתייאש .אנחנו חייבים
להראות להקב"ה ,שאנחנו איתו לגמרי ושאנחנו
מוכנים בכל מחיר להתנגד לרשעים ,לעובדי עבודה
זרה ולמאמינים בשטן.
ולאלה שמאמינים בשטן אני רק רוצה להזכיר
לכם ,שהקב"ה הוא כל יכול והוא ברא את השטן
ובשניה יכול למחוק אותו מהמציאות.
עם ישראל! הגיע הזמן להפסיק עם כל הגשמיות
המיותרת .ואיך שלא יהיה ,הגשמיות לא תעזור
לכם ,כי בעתיד הקרוב הכספים יפלו ,והכסף לא
יהיה שווה כלום .ויקומו וכבר קמו רשעים יותר
חזקים מהנאצים ימח שמם וזכרם .והם כבר
משתלטים על העולם ,וה' ימחק אותם ,כאילו שהם
לא היו אף פעם .ואנחנו עמ"י חייבים להוכיח
להקב"ה שאנחנו מוכנים להגיד שוב נעשה ונשמע
עם כל הנשמה וברגע שהוא ישמע את זה ,הכל
יתהפך לטובה.
עמ"י תתכוננו  2/3עולם יחרב 1/3 .לגמרי ,לא
יישאר ממנו כלום 1/3 .יהיה פגוע קשה .וא"י שהיא
בשליש שלא יפגע כמעט תגדל ותפרח .ויהיה לנו גם
את בית המקדש השלישי ,שירד מהשמיים וזה כל
מה שאני יכול לספר על זה .נכון להרגע הזה .ושאנו
עם ישראל שבאמת שעושים תשובה עבורנו הכל
יתהפך לטובה וכל הרשעים יעלמו לנצח!
עם ישראל ! תסתכלו מסביב ותבינו ,שירדנו
רוחנית כ"כ נמוך עם כל המכשירים שהמציאו
הרשעים .עם כל האוכל שמיוצר רק בשביל להנות
מאיזה טעם ,שזה למעשה איזה רעל .ירדנו עם כל
חוסר הצניעות שמביא ההיפך מהקדושה ,אפילו בין
הכביכול חרדים.
כל העולם עומד על הצדקות של תורת משה ,על
האמת של תורת משה שקיבלנו בהר סיני .אנחנו עם
נבחר ,אנחנו לא יכולים לרדת למקום הנמוך ביותר
רוחנית .כי אם נעשה את זה ונמשיך לרדת חס
ושלום .אנחנו העם הקטן הזה ,העמ"י האמיתי לא
הכאילו ,אלא האמיתי ,אז יחרב העולם אם לא
נעשה תשובה.
אם עמ"י באמת אוהב את הקב"ה ואת תורתו .אם
אתם באמת אוהבים את ילדיכם וצאצאיכם ,אז
ברגע זה תחזרו בתשובה .תצטרכו לעבור יחד עם
כל העולם זמנים קשים מאוד ,כי ה' יבחן אותנו ,אם
אנחנו אמיתיים באמת ובאמת רוצים לחזור
בתשובה ובאמת מאמינים בו ומוכנים לעשות את
הכל כדי להיות איתו לנצח נצחים.

כל הגשמיות תיפול בעתיד הקרוב ,הבנקים ,כל
העסקים .לא יהיו טיסות מארץ לארץ ,האוכל יהיה
מעט ,הכסף לא יהיה שווה כלום .ויהיו אסונות טבע
ענקיים ,שכבר ישנם .מי שרוצה לשרוד צריך להבין,
שאנחנו עוברים מהעולם המבוסס על היגיון של בני
אדם לעולם של אמונה וביטחון בה' .וזה יהיה ברור,
ללא שום ספקות .ואנחנו נצטרך להאמין שה' יתן לנו
אוכל כמו שנתן לנו במדבר את המן .וייתן לנו מים
כמו שנתן לנו את באר מרים .ויתן לנו סוכה לחיות
בה ואפילו שזו רק סוכה ולא משהו בנוי קבוע זה
יהיה מספיק לשמור עלינו מכל השינויים שאנו נעבור
עד שנגיע לנצח נצחים .שוב נעבור את המדבר ,אבל
לא עם ספקות.
אנחנו נעבור את זה עם אמונה וביטחון ,שה' הוא
כל יכול והוא יביא אותנו בסופו של דבר לגאולה
השלמה ואין לנו מה לפחד ,כל זמן שאנו עם ה' .אני
לא יכול לתת הסבר יותר מדויק ,אבל כדי להינצל
חייבים לסמוך על הקב"ה .ואפילו אם אין כ"כ הרבה
אוכל ,אם אין חשמל ואין מים שזורמים מהברז .רק
לא לפחד ,תהיו עם הקב"ה והוא יצילכם ,אם אתם
באמת נאמנים .הרשעים יעלמו לגמרי ולנצח נצחים
ומי שנאמן להקב"ה לגמרי ,הוא יחיה לנצח נצחים.
עם ישראל! תהיו עם ה' ולא משנה מה קורה
וכמה שזה מפחיד .מי שעם הקב"ה – הקב"ה יהיה
איתו .ולא לשכוח שהקב"ה הוא הכל יכול היחיד,
שקיים .רק הוא יכול להוציא אותנו ולהביא אותנו
לנצח נצחים מההרס שעומד להיות בעולם הזה
בעתיד הקרוב .וכל עם ישראל יצטרך להיות כמו
נחשון בן עמינדב ,שקפץ לתוך הים עד לפני שהים
נפתח ,כמו שה' הבטיח שיפתח .נחשון לא פחד
והאמין שהים יפתח כמו שהקב"ה ציווה .הוא כמעט
טבע ,אבל הוא רצה להראות ,שזו אמת ושאין מה
לפחד .עד שבסופו של דבר הים נפתח בניסי ניסי
ועמ"י עבר עם שירה ותופים לצד השני של הים .כל
אחד מאיתנו חייב להיות כמו נחשון בן עמינדב.
זה יהיה קשה מאוד ,אבל מי שמאמין  -אסור
לפחד ,אסור לפחד ! יהיה לכם כל מה שתצטרכו
וכמו אז ביציאת מצריים ,שהים נפתח ,גם כביכול
הים שלנו ייפתח ויביא אותנו לנצח נצחים!
הרשעים נלחמים נגד ה' ונגד הבנים שלו
29/9/2021
בן גולדן ,כג' תשרי תשפ"ב
עמ"י אנחנו חייבים לזכות להאמין בכח של עצמינו
ולנצח ולעבור את כל המכשולים .התקופה של
החגים נגמרה .נכנסנו לשנת שמיטה .ומאוד ברור
מכל מה שקורה שאנחנו גם מאוד מתקרבים
לגאולה השלמה.
משיח כבר בעולם הזה והוא מחכה לסימן כדי
להתגלות .יש אנשים שיודעים מי הוא ויש ביניהם
רשעים שניסו בכל מיני דרכים להרוג אותו ,אבל א"א
להרוג אותו אם הקב"ה לא נותן .הגיע זמן שמשיח
ייקח את השלטון ויסלק בע"ה את כל הרשעות
שקיימת בעולם הזה בפרט בשנים אחרונות.
בני-אדם שוכחים מהר את הסבל של הדורות
הקודמים .ובמיוחד את הסבל מהשואה ועד היום.
פשוט לא להאמין ,שעם קטן כזה יכול לעבור את
תקופת הנאצים ולאבד יותר משישה מיליון יהודים
ואחרי זה עוד כמה אלפי יהודים שנהרגו בא"י
במלחמות שונות .ובנוסף לכך כל היהודים שעכשיו
בא"י שמתים ,שרוצחים אותם בדם קר בכוונה עם
הכביכול קורונה .אין עם בעולם שסבל כ"כ ,כמו
עמ"י .בכל ההיסטוריה של העולם ,תמיד היהודי הוא
הקורבן .ובכל אופן אנחנו שורדים.
איך זה שאנחנו שורדים? פשוט מאוד ,הקב"ה
רוצה שעמ"י יעשה תשובה לגמרי ויעלה את עצמו
ויעצור את הירידה הרוחנית .ושסוף סוף עמ"י יהיו
קדושים כמו שהיו במדבר סיני .כל העמים גם
סובלים ממלחמות וכו' ,אבל הגויים אוהבים מלחמות
לא כולם .אבל רוב הגויים מאז אברהם אבינו רוצים
לחסל את היהודים לגמרי ,במיוחד באירופה .אבל
למעשה זה בכל מדינה בעולם ,כולל במ"י .כי
השולטים במ"י הם יהודים אולי ,אבל הם שייכים
לעולם הגויי ורוצים לקחת את א"י ולהפוך אותה
למ"י ,בלי אמונה בהקב"ה .להפוך אותה למדינה
כמו כל המדינות וזה לא יכול להמשיך כך.
כי הקב"ה שהוא הכל יכול ,הוא יחסל את כל
העמים שהולכים נגד היהודים האמיתיים בכל
העולם .ואין אדם ,ואין עם שיכול להילחם נגד
הקב"ה .כי הוא חזק יותר מכל הפצצות הגרעיניות,
הוא הכי חזק בכל העולם ובכל העולמות ,ואין עוד
מלבדו .אף צבא בעולם לא יכול להילחם נגדו ולנצח
אותו ,אפילו אם יתחברו כל המדינות החזקות עם כל
הנשק הכי קטלני שיש להם ,הם לא יכולים לגמור
את הכל יכול הקב"ה.
עמ"י ! יש לכם את הסוד לשרוד נגד הקורונה ונגד
הפצצות הגרעיניות למיניהן ונגד כל הנשק המסוכן
ביותר לבני אדם .נשק שלא יכול לנצח את הקב"ה.
ומאחר שהקב"ה מגן על הצדיקים שלו ,על היהודים
האמיתיים .וגם על הגויים המאמינים בו ונאמנים לו.
ואי אפשר לחסל את עמ"י ,הפוך! הקב"ה כבר

מזהיר את כל העולם ,שיהיה להם רע מאוד בעתיד
הקרוב ,אם הם יתחילו שוב עם היהודים.
והרשעים כבר התחילו ולא רק עם היהודים הם
התחילו .הם כבר דרך הקורונה ודרך המלחמות
שהיו ובעבר כמו וייטנאם ,קוריאה ,עירק וגם בנייני
התאומים שאמריקאים הורידו בכוונה כדי שתהיה
להם סיבה למלחמות .והם התחילו מלחמות נגד
האנושות ובמיוחד נגד היהודים .הציונים הם תמיד
היו חלק גדול של התוכנית לגמור את הדת היהודית
ולהפוך את היהודים לגויים .ומי שלא רוצה להיות גוי
אז לפי התוכנית יהרגו אותו.
והגויים הרשעים שמאמינים בשטן ,הם שולטים
עכשיו על כל העולם .אבל הקב"ה יעצור את זה,
הוא כבר מבלבל אותם ,כי הם לא הכל יכול .את
השטן עצמו ה' ברא אותו ,אז אין להם ,לגויים
שליטה על השטן והשטן בעצמו מביא אותם לסוף
המר שמחכה להם .השטן – ה' שלח אותו במיוחד
לבלבל את הרשעים ולעשות לכל אוכלוסיית העולם
מבחן .ואם אתם לא מאמינים בזה ,מספיק לכם
לשמוע את התפילות של הקטולים המתפללים
ללוציפר שזה אחד השמות של השטן.
עמ"י! אם אתם תהיו עם הקב"ה באמת ,לא יהיה
לכם מה לפחד .לא מהקורונה ולא ממלחמות ולא
מכלום ,כי ה' ברא את העולם בשביל היהודי
שבעתיד יהיה חלק של הנצח נצחים .אבל היהודי
חייב שתהיה לו נאמנות לגמרי להקב"ה ולא ירצה
בכלל להיות חלק של העולם הגויי .זה עולם שאין בו
כמעט צניעות ,אין בו אמונה בא-ל אחד ,אין בו
אפילו את הדינים המעטים שגוי חייב בהם .הם לא
רוצים לחיות לפי זה .וכל אפשרות או הזדמנות שיש
להם להרוג יהודים או סתם לעשות ליהודי רע ,הם
קופצים על זה בשמחה.

האדמו״ר מסאסוב :כמה רוצחים אומרים לכם עכשיו
לקחת את הזריקה .איך נדע שהיא טובה? כשיגמרו
הנפגעים? אני קורא לאנשים שישמרו על חייהם .שמרו
על חייכם ואל תעשו זאת ,כי יכולים לצאת מזה דברים
מאוד מרים .היום לחיים של בני האדם אין כל ערך.
פתאום עכשיו זריקה שיצאה מרוצחים גרמנים ורוצחים
אמריקנים היא שתציל את העולם? יותר טוב שנתפלל
לקב"ה שיצילנו(t.me/AAchannel111/7890) .
יהודים! אני מבקש מכם – תחזרו בתשובה! לפני
שהיהודים נכנסו לתאי גזים ,הם כבר ידעו ,כבר
הבינו ,שה' מעניש אותם .אבל כל יהודי גם יודע
באופן טבעי ,הוא יודע את זה שה' אוהב אותו ,שה'
רוצה שהוא יחזור בתשובה .אבל אנחנו עם עקשן
וצריך להשתמש בשיטות קשות להוציא אותנו
מעקשנותנו השלילית .לכן כל יהודי שנכנס לתאי
הגזים ,אם הוא היה יהודי אמיתי הוא מיד צעק
"שמע ישראל" עם כל הלב ומיד הלך לגן עדן,
ונשמתו מחכה בגן עדן כדי לחזור בתחיית המתים.
ומי שעוד היה צריך תיקון הוא חזר והוא איתנו
היום וצריך להשלים את התיקון שלו .והיהודים של
היום הם הכי נמוכים מבחינה רוחנית מכל היהודים
שהיינו אי פעם .אנחנו בקלות נמשכים ,אפילו שומרי
המצוות ,לשקר של גויים ,לעגל הזהב של הגויים.
אנחנו נמשכים לכל התאוות של העולם הזה.
החילונים בוודאי בגדול נמשכים לשקר .והחרדים
אפילו לומדי תורה נמשכים חזק לעגל הזהב,
שבסופו של דבר זה גורם למשיכה לעברות אחרות
וזה יכול להרחיק מאוד את עם ישראל מהקב"ה.
בשנה הזאת ,שתהיה שנת שמיטה והמשיח
מחכה להתגלות ,אנחנו נראה ניסי ניסים .מי שלא
מוכן להכיר בניסים ,מי שלא רוצה להכיר בקב"ה
ח"ו ,מי שלא רוצה לעזוב את עגל הזהב ולהגיע
לאמת והוא עקשן עד הסוף ,כנראה שהוא לא יהודי
והוא ייעלם עם הגויים הרשעים ,שנהנים לראות איך
שהדם היהודי נשפך.
לא יהיו הרבה מאוכלוסיית העולם שישרדו את
מה שהולך להיות .ובין היהודים יחסית גם ,לא יהיו
כ"כ הרבה שישרדו .כי חלק מכביכול היהודים הם
ע"ר שלא יעשו תשובה .וחלק הם ממש גויים שרק
חושבים והם יהודים ומעדיפים להיות כמו הגויים
והם למעשה גויים .ישרדו הנאמנים ממש להקב"ה
ותורתו ,ויהודי שהוא רחוק מזה – יכול לעשות
תשובה ,אבל רק אם הוא ירצה מאוד להיות איש

אמת ולחיות לפי האמת ,שזה עם הקב"ה ותורתו.
ה' יחריב  1/3עולם לגמרי 1/3 ,עולם יהיה פגוע
קשה ו 1/3 -העולם שא"י בו ,לא ייפגע קשה .א"י
תהיה שוב גדולה בשטחה כמו שהייתה לפני חורבן
הבית השני והראשון .וכל אלה שישרדו ,יהיו לגמרי
עם ה' .כל עם ישראל יקבל משיח ואנחנו נבכה על
כל אלה שלא שרדו ונהיה שמחים עם שמחה מאוד
גדולה ,מאוד עמוקה ,שסוף סוף הצלחנו אחרי כל
הגלגולים להגיע ליום הזה.
אחרי זה נלך לבית המקדש ה 3-ולא נצטרך
לפחד יותר משום אדם ,כי נהיה לגמרי עם הקב"ה.
ויהיו גם גויים שישרדו ,כי הם אנשי אמת ויודעים
שהקב"ה הוא הכל יכול .רוב אוכלוסיית העולם
תיעלם כי הם לא צדיקים ולא יכולים להיות בעולם
שכולו טוב ,שכולו עם הקב"ה .וכל האנושות תקבל
את הקב"ה ,שהוא כל יכול ואין עוד מלבדו.
לא לשכוח! זה לא מספיק להיות יהודי! צריכים
להיות יהודי עם ה' ועם תורתו! יש אנשים שלומדים
תורה ,אבל הם לא ממש עם ה' ולא עם תורתו .הם
הרבה יותר עם עגל הזהב ועם כל הלכלוך הרוחני
שמושך אותם.
עמ"י! תתכוננו! ולא יהיה לנו קל! נצטרך להילחם
נגד הפחדים שלנו ,נגד היצר הרע שלנו ,כדי לעבור
את השנה הזאת בשלום! תעשו תשובה ,כולם ,גם
הצדיקים צריכים לעשות דין וחשבון! ולא לפחד ! כי
מי שעם ה' ,לא צריך לפחד! רק מי שעם השקר,
הוא בסכנה הכי גדולה! כל העולם כולו גשר צר
מאוד ! והעיקר לא לפחד כלל ! כי מי שעם ה' – ה'
יהיה איתו ! ואני מוסיף עוד דבר :רוב אוכלוסיית
העולם ימותו ואני אומר לשמח את ביל גייטס יימח
שמו וזכרו שסוף סוף חלומו יתגשם והוא יהיה אחד
מהם ,מאלה שימותו.
אמריקה תיהרס כמעט לגמרי
3/10/2021
בן גולדן – כז' תשרי תשפ"ב
אני מבין את הצער שלכם .כשהקב"ה שולח נשמות
לעולם הזה ,לעבור כל מיני תהליכים – חלק נעימות,
חלק לא נעימות ,חלק מאוד נעימות וחלק מאוד לא
נעימות ,ואנחנו צריכים להבין את כל החיים האלה
כהכנה לעולם הבא ,שבא אחרי העולם הזה ,וזה
עולם אחר לגמרי מהעולם שאנחנו מכירים .זה עולם
שכולו טוב ,זה עולם שהנשמה יכולה להבין הרבה
דברים שלא היו ברורים לה בעולם שלנו העכשווי
שהוא עולם של שכר ועונש ,אבל ברגע שעוברים
את העונש מקבלים את השכר ,ואז אנו יודעים כבר
יותר טוב ,מה זו אמת ומה זה שקר ,מה זה רצון ה'
מה זה רצון של השטן עצמו.
כל היהודים שפחות או יותר השתדלו להחזיק
מעמד להשתדל לעשות את רצון ה' וכשמגיעים
לעולם הבא ועוברים את המשפט ,שעובר על כל חיי
היהודי וכל העברות שלו וכל מצוות שלו ומחליטים
אם מגיע לו עונש או ללכת ישר לגן עדן ואם כן ,אז
איפה מתאים לו להיות בגן עדן ,ובכל זאת ,אפילו
אם הוא קודם-כל הולך לגהינום בשביל איזה
עברות ,בסופו של דבר ,הוא יגיע לגן עדן ,אם הוא
יהודי ואם לא היו לא עברות כ"כ קשות.

העולם הזה הוא לא סוף פסוק ,הוא מעבר לעולם
הבא וכל מיני עולמות ,עד שמגיעים לנצח נצחים .אנו
מגיעים לסוף של העולם הזה ,שקשה להכיר אותו כבר,
כי הוא השתנה כ"כ וישתנה עוד הרבה יותר .לא לפחד!
יהודים תשתדלו להגיע לארץ כי זה המקום הכי טוב
להיות .אם אתם גרים באירופה ,אמריקה ,קנדה,
אוסטרליה ,ארצות מפותחות יותר ,ואתם חושבים,
שעדיף להישאר בארצות האלה ,כי רמת הגשמיות
יותר גבוהה בהם והסכנה של המלחמה עולמית תהיה
פחות עוינת – אז זה שטויות! המקום הכי בטוח בעולם
בשביל היהודי זה בא"י ,לא במ"י ואין ספק בזה.
השכינה עזבה את כל הארצות בעולם כבר לפני קצת
יותר משנה וקיימת אך ורק בא"י ,לא במ"י.
כל הממשלה ,כל הצבא ,כל היהודים שהם כביכול
יהודים ולא מאמינים בהקב"ה ותורתו או שהם יעשו
תשובה או שהם ייעלמו .מה שברור שהם ,הכאילו
יהודים ,הם לא יהודים באמת ואף פעם לא היו .אבל
היהודים האמיתיים שהפסיקו לקיים מצוות ,יש להם
זמן לחזור בתשובה ,לא הרבה זמן ,אבל יש להם זמן
ואם לא יחזרו בתשובה – גורלם לא יהיה טוב .אין
ליהודים חרדים רובים ,פצצות ,מטוסי קרב וכו' ,אבל יש
לנו את הקב"ה ואין כח יותר גדול ממנו והוא יחסל את
כל האויבים שבאים נגד היהודים האמיתיים ,בלי
פצצות גרעיניות.
עמ"י! הגענו למצב קשה ביותר ,בכל העולם
האנטישמיות חוגגת ויש כל מיני אסונות טבע ענקיים,
שגורמים ויגרמו להרס עצום ,שיהיו בעתיד הקרוב
בעיות קשות כמו חוסר פירות ירקות ואוכל בכלל וגם
של מים נקיים ,והקב"ה יחריב  2/3העולם ,חלק יהיה
הרוס לגמרי ,חלק יהיה הרוס ,אבל פחות מחלק
הראשון ובא"י תהיה שמחה גדולה ויהיה כל מה
שיהודים אמיתיים צריכים לאכול לשתות ולעשות כל
מה שהם צריכים ,וזה בירושלים עיר הקודש .אני
מבקש מכל יהודי ויהודיה שיכולים להגיע לא"י
שישתדלו להגיע עכשיו!

אמריקה תיהרס כמעט לגמרי ,ואולי זה נשמע
בלתי אפשרי ,אבל זה לא בלתי אפשרי וזה מה
שיהיה .כוכב השביט עם שובל של מטאורים
ואסטרואידים של סלעים ענקיים ,שכבר עכשיו
נופלים בתוך אטמוספירת כדו"ה וגורמים לאסונות
טבע ענקיים וזה יהיה עוד יותר גרוע ,אבל ירושלים
והסביבה לא יפגעו או בקושי יפגעו.
עמ"י! אם אתם רוצים לשרוד את הסיוטים הקשים
– תחזרו בתשובה! ואלה שבחו"ל ברגע זה ארזו את
הדברים שלכם ותעלו לארץ מיד! כי זה המקום
הטבעי הבטוח ואמיתי ליהודי ורוב העולם ייחרב!
עמ"י! המקום היחיד שיש ליהודי להיות בו זה ב
עמ"י ,לא מ"י ,אלא בא"י .תבואו עכשיו ברגע זה!
ואם אתם לא יכולים לבוא ,אני אתפלל על כל
היהודים ,שבכל זאת יגיעו לנחלה ולנצח נצחים.
ותדעו שאין הרבה זמן! אין הרבה זמן! עד חנוכה
כל העולם ישתנה.
אני מתפלל על כל עמ"י .אני רוצה שכל יהודי
ויהודיה שיגיעו לנצח נצחים .עד חנוכה יהיו שינויים
מאוד גדולים וקשים בעולם הזה .שוב ,יהודים! לא
לפחד! רק להיות עם ה' ותורתו! זה הדבר הכי
חשוב להיות עם ה' ותורתו!

השינויים כבר מתחילים ומה קצב של השינוי
אני לא יודע ,אני רק יודע שזה לא איטי ,זה יהיה
מהיר יחסית .הקב"ה רוצה ,שנחזור בתשובה
וכולם צריכים לחזור בתשובה ,כל היהודים
צריכים לחזור בתשובה והגויים צריכים לקבל את
הקב"ה כהכל יכול ,הם לא צריכים להיות יהודים,
אבל הם צריכים להבין ולהתרחק לגמרי מכל
הדתות כמו נצרות ,איסלם וכל עבודה זרה
אחרת ,ואם לא – אז לא ישרדו .אי אפשר לשחק
כאילו ,לא הגויים ולא היהודים ,כי הקב"ה יודע,
מי באמת ומי בשקר ,הוא הכל יכול! הוא שולט על
כל מה שקיים בעולמנו בכדור הארץ ובכל החלל
וכל המימדים ,שאנחנו לא יכולים לראות בעיניים
שלנו עכשיו ובעתיד אנו נכיר גם את זה.
עם ישראל! אנחנו הילד השעשועים של
הקב"ה ,הוא אוהב אותנו במיוחד ,עברנו אלפי
שנים של גלגולים ,של תיקונים וכו' .עכשיו אנחנו
צריכים להוכיח את עצמנו ,שאנו באמת שייכים
אך ורק להקב"ה ,כי רק הוא כל יכול והוא שולט
על כל האין סוף ,שזה משהו שאף פעם לא נגמר.
אפילו אם אתם לא מבינים כ"כ מה שאני אומר
– זו האמת! אם אתם רוצים להציל את הנשמות
שלכם כדי להגיע לנצח נצחים ,לאין סוף ,שזה
הקב"ה ,אז צריכים להתחיל מיד לארוז את
החבילות ולהגיע לא"י! ולהשתדל להבין מה זה
באמת להיות יהודי אמיתי! בכל הדורות מאז
אברהם אבינו הרבה מאוד יהודים נהרגו על
קידוש ה' ,והרבה יהודים לא היו ראויים להיות
יהודים ,ואנחנו היהודים שקיימים היום בעולם
הזה ,חייבים לתקן את הריחוק של הנשמות
היהודיות מבורא עולם ,זה לא קל ,אבל אפשר
לעשות את זה.
אני מברך את כל היהודים האמיתיים שיגיעו לא"י
בעתיד הקרוב וששום רע לא יפריע להם לעשות
תשובה מלאה ושידעו ברור ,שאין עוד מלבדו!
שהקב"ה – הוא כל יכול! ולהתפלל בראש מורכן ועם
דמעות ולבקש ,שה' יעזור לנו אפילו שלא מגיע לנו,
ובכל זאת שיעזור לנו מתוך אהבה ,שנגיע בסופו של
דבר לנצח נצחים.
אלו שלא יכולים להגיע לא"י בגלל כל מיני סיבות
אמיתיות) ,כמו במצב של סכנת מטאורים ,רעידות
אדמה וכו' שבעקבות כך לא יהיו טיסות במצב כזה
וזה מתקרב וכבר יש בעיות של אסונות טבע
שמפריעים בהמראות ונחיתות המטוסים( ,ה' יציל
גם אתכם אם אתם באמת רוצים את הגאולה
השלמה ומאמינים שהקב"ה רק הוא הכל יכול.

אין ספק ,רואים כבר את הגאולה
דניאל ,כ"ט תשרי ה'תשפ"ב 5/10/2021
אבא ,יש מצב כ"כ מפחיד ,כ"כ קשה לעכל ,כ"כ
אכזרי שקשה לי להאמין שאפילו במ"י יכול להיות
כזה דבר .אבל זו עובדה אבא ,זו עובדה! אני יודע
שבב"ח באמריקה כשהתחילה הקורונה ,הצוות
קיבל הוראות לא להאכיל את אלה עם הקורונה,
שימותו מרעב ,כדי שיהיו יותר מתים כדי להכניס
פחד במיוחד אצל היהודים .בויליאמסבורג ,בבורו
פארק ובכל מיני מקומות בניו יורק עד כדי כך שרוב
האנשים מהאזורים האלה לא רצו ללכת לב"ח
כשהיה להם את הקורונה ,ועוד לא ידעו לטפל בזה.
וגם פה זה היה ,הם רצחו אנשים ושיקרו במס'
האנשים שמתו .אבל עכשיו זה ממש מעל ומעבר,
הם לוחצים על כל היהודים בא"י במ"י לקחת את
החיסון השלישי .אבא ,החיסון השלישי אבא זה
רצח! זה רצח בדם קר! הם יודעים שאחוז גדול
ממי שלוקח את זה  -מת ,בדרך כלל למחרת אולי
לפני זה ,וזה לא משנה איזה גיל ,גם לצעירים גם
למבוגרים זה לא משנה אבא.
אכזריות בלי סיבה ,לפחות לא סיבה נורמלית .מה

שקורה בא"י במ"י זה פשוט לא להאמין שהרשעות
יכול להגיע לרמה כ"כ גבוהה ,כ"כ בלי שום נשמה,
בלי שום רגש .אלה יהודים? קשה להאמין.
ועכשיו אני שומע כי מי שעובד בב"ח ולא מקבל
את כל הזריקות לא יוכל לעבוד .אבל אתה יודע מה
שאני חושב אבא ,נראה לי שדווקא להם הם לא יתנו
את הזריקה המסוכנת ולמה? כי לא ישאר להם
צוות ,אז זה לא יתכן .אבל איך שלא יהיה ,יש
הוכחות ברורות שעשרות אנשים בעיקר חרדים
שלקחו את השלישי ,למחרת לא קמו .מתו .פשוט
מתו מדום לב .לפני כמה ימים היתה תאונה בצפון
של נהג אוטובוס ,הוא פגע במונית ומשפחה שלמה
חוץ מהאבא נהרגה והיו עוד פצועים קשה .ורצו
להגיד שהוא היה מבוגר בן  76ושהיו לו הרבה
עברות תנועה וזה שטויות ,הוא קבל את הזריקה
כמה ימים לפני התאונה וקיבל דום לב באמצע
הנסיעה.
ויש שמות של אנשים ,אנשים כ"כ כאובים עד
שהם בכלל לא מפחדים להגיד ,והם יודעים את זה,
אבא אתה מבין? כל הזמן אנחנו אומרים לכולם
שבנו את מ"י בשביל לגמור את העבודה ,לגמור את
הדת היהודית שהתחיל היטלר .לא היטלר התחיל
את זה ,עוד לפני כן היו רשעים שניסו לעשות את
זה ,אבל עכשיו הם מנסים לגמור את זה בצורה
אחרת .קודם כל הם מרוויחים הון כסף על החיסונים
האלה ,וחוץ מהכסף הם מחסלים את עמ"י .אלפי
אלפי יהודים לוקחים את החיסונים האלה גם
הראשון והשני מסוכנים ,אבל השלישי הוא משהו
מחריד .והם באופן שיטתי ,לא צריכים מחנות ריכוז,
לא צריכים תאי גזים ,פשוט נותנים זריקה וזהו,
גומרים את היהודים.
ואני לא מבין אבא ,יש כבר רבנים שאמרו כן
לקחת את הזריקות ועכשיו כבר אומרים הפוך ,כי
רואים את הרצח ההמוני שיש .איך אפשר אבא?
איך אפשר לגרום לכ"כ הרבה יהודים למות? יש
אלמנות ,יתומים .אבא מה זה? בשביל זה בנו את
המדינה?
רואים שכל המדינה הזאת מבוססת על חוקים
ושכל של הגוים אנטישמיים ביותר .אבא זה לא יכול
להמשיך ,יש הוכחות בלי ספק עם שמות של אנשים
שעושים עכשיו .למעשה הקורונה היא לא קשה
לריפוי ,מי שלוקח את התרופות הנכונות זה לא
קשה לרפא ,זה כמו כל שפעת) ,אורח :ויטמינים סי,
די ,אבץ וקוורציטין( .כן ולשתות ,צריכים לשתות
הרבה כי זה מייבש וזה יכול להיות מאד לא טוב.
במיוחד אם אנשים חולים עם משהו אחר .אבל
הרוב העצום מבריאים מזה .יש אנשים שמקבלים
את זה ואפילו לא מרגישים ,ודרך אגב אבא יש
אנשים שמקבלים את זה פעמיים ,וכנראה שמה
שיש עכשיו שמסתובב זה לא מה שהסתובב
בהתחלה.
הכל שקר ,רואים שראש הממשלה גם הבנט הזה
וגם ביבי  -רוצחים! הכנסת חלק רציני שיודעים את
זה – רוצחים! אני מפחד שישתמשו בחיילים
היהודים נגד החרדים .אני כבר ראיתי את זה ,איך
שהם עושים את זה ,מה שהם עושים בהפגנות
שמרביצים ,מה שעושים עם הבואש הזה )משאית
לפיזור הפגנות המתיזה נוזל בעל ריח רע הנדבק
לאנשים( .הם כאילו יהודים ,אבל לא יכול שהם
יהודים ,הם ע"ר בלי ספק.
אבל יהיה סוף לזה ,וכדי שהסוף יהיה קל יותר
בשביל היהודים האמיתיים ,אז היהודים האמיתיים
צריכים לשנות את עצמם .מה הטירוף הזה שרבנים
אמרו להם לרוץ לקבל את הזריקות האלה? למה?
כסף! כסף! הם שולטים על בתי יעקב ,הם שולטים
על הישיבות ,הם שולטים על הכל חוץ מכמה בתי
ספר של בנות וישיבות של בנים וחדרים של בנים
שלא לוקחים כסף מהם ,אבל מי שמקבל כסף מהם
במצב רוחני לא טוב ,כי זה לרצוח אותם ,זה לרצוח
אותם את הילדים.
אוי אבא ,קשה להאמין שהציונים שהם באמת
יותר שייכים לנאצים ,יותר שייכים לגוים ,שהם
יכולים לעשות כזה דבר .כשראיתי איך מגרשים את
המתיישבים מהבתים שלהם בעזה אני בכיתי
בשבילם .אני לא יכולתי להאמין שאפשר לעשות
כזה דבר .אני ראיתי את זה לא מתי שזה קרה ,כי
הייתי ילד קטן ,אבל יותר מאוחר הראו את זה .אני
לא האמנתי שיכול להיות כזה דבר ,לעשות כזה
דבר ליהודים להוציא אותם בשביל מה? למה שלא
ישבו בעזה? זה יותר טוב שהם יושבים בעזה
בשבילנו .ותראה איזה בעיות יש לנו בעזה.
אבל הבנתי ,היה לנו ראש ממשלה שלא היה
יהודי ,הוא היה גוי בלי כל רגש ליהודים ,לא היה לו
רגש היו לו שני אקדחים עם ידיות של שנהב ,הוא
היה שוויצר ,הוא קיבל את העונש שלו.
וכל אלה שהולכים נגד הקב"ה ונגד העם שלו גם
יקבלו עונש ,וגם עמ"י יקבל עונש כי בשנים
האחרונות נהיינו כ"כ גשמיים עד ששכחנו בכלל מה
זה צניעות .רדפנו אחרי עגל הזהב ,כסף ,טיסות,
לנסוע ,כל אחד צריך מכונית .הכסף ,הגשמיות

פשוט בלבלו את היהודים החרדיים ,לא כולם אבל
הרבה מהם.
אנחנו עכשיו נצטרך להקריב את עצמנו לשם
שמים ,ה' יראה שאנחנו באמת איתו ואז הוא יציל
אותנו .אבל חייבים להראות לו ,חייבים להתפלל,
חייבים לחנך את הילדים כמו שצריך ,תורה ,מצוות
ומעשים טובים והעיקר זה הקדושה ,הקדושה היום
במצב קשה מאד ואנחנו צריכים להחזיר את זה
למשפחות שלנו .אסור לעשות את העבירות האלה,
אני בטוח שהרוב בסדר אבל הרבה לא בסדר.
וכולם צריכים תשובה ,אין זמן! זה כמעט הסוף!
צריכים להחזיר את הקדושה לבית ,לעזוב את
הקניונים ,ההזמנות של עוד אוכל ועוד פיצות ועוד
שטויות ועוד גלידות...
אנחנו צריכים להיות יהודים! צריכים אמא אבא ילדים
בבית ,אוכלים בבית אוכל טוב ,בריא ,נותן הרגשה
טובה ,חום ואהבה בין ההורים ,וגם ההורים לילדים.
ההורים צריכים להיות דוגמא לדור הבא ,אם ההורים
לא דוגמא לדור הבא לא יהיה דור הבא ח"ו.

אני מזהיר אתכם עמ"י ,בעתיד הקרוב לא נצטרך
לדאוג רק לקורונה ,יהיו בעיות עוד יותר גדולות ,עוד
מעט יגיע הכוכב שקוראים לו השביט בזוהר ,הוא
מיני-שמש עם  7כוכבי לכת הסובבים אותו עם 2
זנבות ארוכים עם מיליארדי אסטרואידים ומטאורים
בכל הגדלים והם כבר התחילו ליפול על כדו"ה והם
גורמים להמון המון נזק – שריפות ,רעידות אדמה,
בגלל שהוא מחמם את כדור-הארץ יש התפרצויות
של הרי-געש ,נפערים בולענים ,בנינים נופלים וכו'.
האסונות עכשיו זה עוד כלום ,לעומת אסונות הטבע
שיהיו כאשר השביט יהיה עוד יותר קרוב.
יהיו מלחמות וכל מה שבא עם זה .לא יהיו טיסות,
רק מי שלוקח את האומץ לטוס ,כי המטאורים
והאסטרואידים כבר פוגעים בכדור הארץ מאד מאד,
וזה יהיה עוד יותר גרוע .א"א יהיה לטוס מניו יורק
לארץ בלי לסכן מאד את עצמכם ומי שרוצה להגיע
לא"י ,אני מציע לכם עכשיו להגיע עכשיו! לא לחכות!
לארגן את הכל ולהגיע .ותגיעו ותתיישבו רק
במקומות של חרדים ,אני מדבר עכשיו לחרדים,
תגיעו לא"י כולם ,חרדים ,דתיים לאומים ,לא משנה,
תגיעו לפה! ,כי לרשעים יש תכניות רעות בשביל כל
המדינות בעולם ,אבל פה הם רוצים לעשות את
המרכז שלהם ,הם רוצים במיוחד לשלוט בא"י ,כי
הם מאמינים בשטן ,והשטן לא מצליח להתגבר על
עמ"י ,אז הם רוצים דווקא את א"י לשלוט עליה.
הם כבר שולטים פה במ"י ,רוב הכנסת רשעים,
ממש רשעים! ערב רב! יש כמה אידיאליסטים ,הרוב
ע"ר לא משנה באיזה צד הם ,ולא משנה אם הם
חרדים או לא חרדים .אני מזהיר אתכם ,אני
הזהרתי אתכם הרבה פעמים וזה יתגשם.
אנחנו בכלל במצב של פחד ,כל האוכלוסיה של
העולם רועדים מפחד ,כי העולם השתנה כ"כ ,וכל
הדמוקרטיה הלכה ונעלמה .כולם מרגישים שזה
השתלטות של סע"ח ,ואפילו שלא הצליחו ממש
לעשות את כל מה שהם רוצים לעשות כדי לשלוט
באמת בכל העולם ,בכל אופן הם עשו דברים שלפני
 20שנה לא היינו מאמינים שאפשר לעשות .מאז
התאומים שנפלו וקבלנו שוק שזה יכול להיות ששני
מטוסים נכנסו לתוך שני הבניינים של התאומים ,איך
זה יכול להיות? אבל ,חברים טובים שלי ,זה לא
מטוסים נכנסו לבניין הזה ,זה סתם סיפור.
האמריקאים הפילו את זה בכוונה כדי להתחיל
מלחמות ,להתחיל את המלחמה נגד כל העולם,
ולכבוש את כל העולם תחת השלטון של קבוצה של
חולי נפש שמאמינים בשטן ,שזה כולל את הוותיקן
וכל מיני פרוטסטנטים ,וכל מיני כתות אחרות
שהתאגדו יחד להשתלט על כולם.
הקב"ה לא יתן ,הוא נותן להם רק להרגיש על
הגובה קצת זמן ,ואז הוא יוריד אותם כמו שהוא
הוריד את כל הצבא של פרעה ,שכולם טבעו בים,
כל הצבא הגדול ,הצבא הכי חזק בכל העולם אז ,לא
נשאר אחד מהם ,חוץ מפרעה שלפי גירסא אחת
עשה תשובה מלאה והלך להיות מלך בנינוה.
והיהודים עברו את ים-סוף ברגל ,עם כל מיני
פירות שהיה אפשר לאכול בדרך בתוך הים! ולא
קרה להם כלום ,וזה מה שיהיה עכשיו .היהודים
האמיתיים יצאו מהמצב הגרוע הזה ,יהיה עונש לכל
העולם ועמ"י יצא מזה בלי פגע ,רק הרשעים ילכו
לעולמם .זה לא אומר שהנפטרים עכשיו הם
רשעים ,לא ח"ו .אנחנו נדע מי הרשעים .כל הציונים,
כל אלה שנגד הדת ,נגד הקב"ה  -כולם רשעים,
כולם רשעים! אתם מבינים?
אני רוצה לומר שוב ,תחזרו בתשובה אפילו אם
אתם חושבים שאתם חרדים מצוינים ועושים את כל
מה שה' רוצה ,בכל אופן תתבודדו! תעשו תשובה!
משיח כבר פה! אבל הוא צריך לקבל הוראות
מהשמיים ,לקבל אות מאליהו הנביא שהוא למעשה
באמת המשיח ,ומתי שה' אומר לו הוא יתגלה .זה
גם יהיה קשה כי רוב האנשים לא יקבלו אותו ,אבל
בסופו של דבר יהיה ברור .ומי שלא יקבל אותו
יצטער מאד בסופו של דבר כי לא יהיה לו עתיד.

חוץ מזה יש לרשעים גם את הפצצות החדישות
ביותר שיותר קטלניות מהפצצות הגרעיניות .זה
חומר אחר שמשתמשים והוא גורם למוות קשה
מאד .אנחנו ממש על סף מלחמת העולם השלישית,
וזו תהיה מלחמה של כל הרשעים נגד כל העולם.
הם לא ינצחו בשום פנים ואופן לא ,עמ"י יחיה.
ואז הקב"ה יציל את כולנו
דניאל כ' מרחשון ה'תשפ"ב 26/10/2021
אבא מה אני עוד יכול להגיד רק דבר אחד ,את
מ"י הקימו רשעים .הם היו שונאי ישראל אפילו שהם
נולדו יהודים ,הם שנאו את הדת היהודית! הם היו
ע"ר שרצו לחסל את הדת היהודית ,שלא נדע .הם
הקימו את המדינה אחרי מלחמת העולם השניה
שהיתה בסוף השואה .שהגרמנים ימ"ש היטלר
ימ"ש חיסל בצורה אכזרית ביותר זקנים ולא זקנים,
ילדים ,תינוקות ,הרגו אותם או בתאי גזים או בכל
מיני שיטות אחרות ובצורה אכזרית ביותר.
אבל ה' הציל את הנשמות של דור השואה למרות
שרוב הדור היו מחללי שבת ושכחו שהם יהודים.
בסופו של דבר כשהכניסו אותם לתאי הגזים או ירו
בהם ,אחרי שהם היו צריכים לחפור את הקבר
שלהם ,הם אמרו שמע ישראל ,כי הם פתאום תפסו
מה קורה ולמה ,והצטערו ,בשניות האלה הצטערו
מאד ואמרו שמע ישראל .זאת אומרת שהם עשו
תשובה ,ואז הם הלכו ישר לג"ע.
אבל הדור שלנו עקום ,בלי שכל ,נותנים לרשעים
לשקר להם על החיסונים בלי שכל! מי שרק חושב
על זה קצת ,עושה קצת חקירה מה זה ,יודע שזה
סם המוות .כמה ילדים נהרגו? כמה צעירים נהרגו
מהזריקות האלה? לא מהקורונה.
הבדיקות שעשו בבעולם הראו שיש הרבה
קורונה ,אבל פחות מאחוז מתים ,פחות מהשפעת
הרגילה ואנחנו רצים לקבל את הזריקה השלישית
הרביעית החמישית או השישית עד שיהרגו את
כולם .עכשיו ברור על אנשים שמתו כמעט מיד
לאחר שקבלו את החיסון ה ,3הכביכול חיסון ,וזה
גם ילדים גם תינוקות.
זה הרס זה שואה יותר גרועה משל הנאצים,
למה? כי הם לא מבינים ,היהודים לא מבינים
שרוצחים אותם כי הם יהודים ,כי המדינה הזאת
לא רוצה אותם ,לא רוצה יהודים אמיתיים .זו הסיבה
שעושים את זה בארץ .אבל בכל העולם הם עושים
את זה ,אבל זה יותר גרוע בא"י ,כי משתמשים בא"י
כדוגמא ,כשפן ניסיונות .וזה ההבדל ,כי הם נהנים
להרוג אנשים .פה הם נהנים להפטר מהחרדים ,זה
מה שהם רוצים .אמנם הם גם הורגים יהודים
חילונים ,אבל זה לא משנה להם ,הם פשוט רוצים
להשתלט על המדינה .למעשה הם רוצים להשתלט
על כל העולם ,אבל בעיקר על המדינה.
והם בטוחים שאם הם ישתלטו על מ"י הם יוכלו
לחסל כמה יהודים שהם רוצים ,והם ישתלטו על כל
העולם .כי הם בטוחים שהקב"ה לא יכול להתקיים
בלי היהודים ,אבל זה הפוך ,בגלל הקב"ה היהודים
יכולים להתקיים .הוא הכל יכול ,לא אנחנו.
הרשעים ממש באמת חושבים שהם יכולים
להשתלט פה לחסל אותנו ,ובגלל זה לקחו דווקא
את מ"י כדוגמא לכל הארצות .היהודים הטיפשים
בינינו האמינו להם שהם נותנים לנו את הזכות
להיות הראשונים לקבל את הזריקות כי אנחנו כ"כ
חכמים.
אבל אבא ,הכל שקר ! הכל שקר ! הצליחו אפילו
למשוך את הרבנים ,שזה רק מראה לנו איזה דור
נמוך יש לנו ,אבל זה לא יכול להמשיך ,וזה לא יעזור
להם ,ה' לא יתן להם .אפילו אם יהיו עשר יהודים
אמיתיים שיישארו ,הם לא יוכלו לחסל את א"י .הם
רק יכולים לחסל את מ"י ,שזה הם כולם בוגדים!
כולם ע"ר! אמנם יש חילונים שפשוט לא יודעים,
אבל הם כן יודעים והם יעשו תשובה.
כל היהודים האמיתיים שפה יעשו תשובה ,אפילו
אם בינתיים הם חיים כמו חילונים ,אבל זה לא יהיה
קל אבא ,בכל העולם כבר כל המחירים עולים ,כולם
עולים ועולים ועולים .וגם פה אותו הדבר עולה.
הבתים עולים במחיר ,הכל עולה ,אוכל עולה ,יש
מקומות זולים יותר אבל בכל אופן זה עולה.
הבנקים ,מה קרה לבנקים? צריכים להזמין תור,
א"א להיכנס או הכל זה מכונות .משהו משונה מאד
קורה פה ,הם רוצים להשתלט על כולם גם על
חשבונות הבנק .יהיה רגע אבא שא"א יהיה להוציא
כסף בכלל לפי התכנית שלהם .על כל דבר שקונים
יש מישהו שבודק את הכל עד שירצו לתת לכולם
את אותו הכסף )אותה משכורת( או את הנקודות או
הזכויות ,והם ישתלטו על הכל כולל האוכל ,שיהיה
מאד מסוכן לאכול אותו ,כי מי יודע מה שיש בזה.
עכשיו הם מנסים לחסל פה את הכשרות .זה לא
יעזור להם ,אבל בינתיים זה מפחיד מאד מפחיד
מאד ! לא נוכל לדעת מה אנחנו אוכלים ,מאד מאד
מדאיג .הם עושים את הכל למשוך את הבחורים
לצבא אפילו רק לשלשה שבועות להתגייס לצבא
ואפילו יתנו להם כסף בשביל זה,

סיפורים קצרים

זריקה ששווה  17,000,000דולר !
כוכב ברוקלין-נטס קיירי אירווינג ביטל חוזה
של  17מיליון דולר בגלל שלא הסכים להתחסן!

תחנת שידור של חדשות ABC
הפיצה בארה"ב פרסום ובו בקשה מהמאזינים
שישתפו את התחנה בסיפורים אודות יקיריהם
שמתו בהיותם בלתי-מחוסנים .צוות התחנה
התכוון לעשות כתבה בנושא ,אך מה שקרה
בעקבות פנייתם לציבור היה בלתי צפוי לחלוטין.
במהלך  5ימים הם קבלו מעל  200,000תגובות ,אך
לא אודות קרובים בלתי-מחוסנים .אלא להפך :כל
התגובות היו אודות אנשים מוזרקים קרובי משפחה,
אהובים ויקירים אשר מתו או שנפגעו לאחר הזריקה
בנכות חמורה לכל חייהם .אותן עדויות ,חושפות גל
תמותה מזעזע בקרב האוכלוסייה וחושפות תמונה
מחרידה של הסבל הנורא שזריקות אלה גורמות
למוזרקים.

)(t.me/WakingUpToDifferentReality/6439

סיפורו של קנס :פטריק קינג מקנדה נקנס ב
 $1200בגלל ששהה בהתקהלות שהיו בה מעל
 10אנשים .הוא פנה לבית המשפט וביקש לראות
הוכחה לקיומו של וירוס הקורונה .בכתב ההגנה
טען שהוא מבקש לראות הוכחה מדעית לקיומה
של מחלת הקורונה :וירוס קורונה מבודד
במעבדה ,והוכחה שהוא אכן קיים ומדבק.
"ביקשתי שיוכיחו לי שכל חוקי הכפייה שלהם
נשענים על הוכחה מדעית״ אומר קינג ״ביקשתי
לראות את הוירוס ,ולא דרך בדיקות הפי סי אר
שאינן הוכחה לקיומו שכן אינן מבודדות וירוס״.
בתגובה קצין הבריאות הראשי אמר שאינו יכול
לספק את ההוכחות שמבקש מר קינג .הדבר
נרשם בפרוטוקול המשפט .בהמשך בוטלו כל
חוקי הכפייה של הקורנה באלברטה שבקנדה.
שתפו והפיצו ,שכולם ידעו :אין שום הוכחה
מדעית לקיומו של וירוס קורונה מדבק .הכל
שקרים והונאה שנועדה לרמוס את החירות מבני
אדם מבלי שהם ימרדו(t.me/Povheb/3145) .
* באותו עניין :שי דנון פנה למשרד-הבריאות עם
בקשת מידע במסגרת חוק-חופש-המידע
להוכחת קיום הוירוס .לאחר חודש קיבל תשובה
שידרש עוד חודש להשלמת הבקשה .הוא מחכה
חודשים...
ל3-
מעל
כבר
)(t.me/MailHaadom/24101
עדות :שמי...הבת הייתה צריכה לעשות בדיקת
״קורונה״ בקופ"ח ,יומיים אחרי שהיא עשתה את
הבדיקה ,נהיה לה שיעול נבחני וכאב גרון והיום
נהיה לה שיתוק בחצי פנים .ההשערה שלי היא
שהם נותנים לאנשים רעל מהחומר של החיסון
בתוך בדיקות הקורונה .הבדיקה שלה יצאה
שלילית אגב18/10/2021 .
)(t.me/zrikotzxx/2480
עדות של אחות :בקשר לחיסוני השפעת
והיעילות שלהם  -הייתי אחות במיון  40שנה ,כל
שנה פיצוץ של חולים מבוגרים כולם מחוסנים
לשפעת! רוב הצוות לא מתחסן )אני אף פעם לא
התחסנתי( .ערב אחד בדצמבר מגיע שר
הבריאות לביקור פתע ושואל אותי )הייתי
אחראית משמרת( מדוע אתם הצוותים לא
מתחסנים?
אני עונה לו :תראה לבד מיון מפוצץ באוכלוסייה
בוגרת ומחוסנת ותבין ש 5-מיליון חיסונים
שהבאת לא עוזרים ,הכול עבודה בעיניים! ומשך
שנים המיון מפוצץ באנשים חולים ומחוסנים.
והינה עכשיו קורונה=שפעת .ישנה מחלה ,רק
שהחיסונים פשוט חרטה!!! גם אז היו חולים
קשים ומתים אבל זה לא עניין אף אחד.
)(t.me/qwer45t/5298
מה גרם לי להתעורר :רוב האנשים התעוררו עם
תחילת הקורונה אבל לי יש סיפור אחר .לפני כ20-
שנה בביקור אצל רופאת משפחה ,נכנסה באמצע
סוכנת תרופות שמהרה מאוד .שתיהן התחילו לדבר
ברוסית ולא ידעו שגם אני דוברת רוסית .הסוכנת
הוציאה תרופה ואמרה לה" :אל תתני את זה כי זו
ממש תרופה טובה ,תשאירי את זה לחברים
ולמשפחה .לעומת זאת התרופה הזו לא ממש הוכיחה
את עצמה ,אז תתני את זה כמה שיותר .אנחנו רוצים
להעיף את זה מהשוק".
ישבתי מזועזעת ולא זזתי .כאשר יצאה הסוכנת ,פניתי
לרופאה ברוסית ושאלתי אותה אם זה אמיתי מה
שראיתי .הרופאה נבהלה ,הבינה מה קרה ולרגע היא
התעשתה ואמרה" :גבירתי הצעירה ,תקשיבי ,מה
שהיה נשאר בינינו .תעשיית התרופות שולטת בעולם
ומי שלא מיישר קו לא יוכל להישאר במערכת .אני
צריכה לפרנס  2ילדים".
לפני שיצאתי מזועזעת אמרתי לה שאני מתביישת
שהיא משתפת פעולה עם פשע כזה כי זה לא עושה
אותה יותר טובה מאשר הרובוטים שאמרו אחרי
תקופת הנאציזם שהם רק מילאו את תפקידם.
)(t.me/c/1166143558/1054
מתוך הפרסומים ברשת:
* למה המחוסנים צריכים הגנה מהלא מחוסנים ע"י
כפיית הלא מחוסנים להשתמש בהגנה שלא הגנה על
המחוסנים מלכתחילה?
* זה מאד מעניין איך הם הצליחו לשכנע את הלא
מחוסנים שהחיסון יעיל ומציל ,ואת המחוסנים
שהחיסון לא יעיל וצריך לקבל עוד אחד...
* אתם יכולים לחסן את כל העולם ולא יכולים
להאכיל רק את הרעבים?

כריסטיאנה אנדרסון חברת הפרלמנט האירופאי:

״לאורך כל ההיסטוריה לשלטון לא היה אכפת באמת
לצרכי העם .מה גורם לנו לחשוב שעכשיו זה שונה?
לעולם אל תאמינו לשום דבר שממשלה אומרת לכם
מבלי להטיל בו ספק .תשאלו שאלות .תמיד תחפשו
מניעים נסתרים ותשאלו :״מי מרוויח מזה?״
כל פעם כשהשלטון דוחף כ"כ חזק רעיון ומשתמש
בסחיטה ובקומבינות ,אתם יכולים להיות בטוחים
שהטובה שלכם היא לא מה שיש בליבם .אני לא אזריק
בגלל שההממשלה אומרת ובטח שלא אם היא
מבטיחה לי חופש בתמורה לזריקה .שיהיה ברור  -אף
אחד לא מעניק לי חופש ,משום שאני אדם חופשי.
תזרקו אותי לכלא ,זרקו את המפתח לים  -אך לעולם
לא תוכלו לכפות עלי להזריק אם אני כאדם חופשי
בוחרת שלאt.me/joinchat/ISkhSzIx9ppjMGRk.

חבר הפרלמנט ריק ניקולס באונטריו ,קנדה :באזור ווטרלו
יש בממוצע  6לידות שקטות בשנה ,ורק במחצית שנה זו
היו  86לידות שקטות ,פי  30מהממוצע! וכל הלידות
השקטות היו של נשים מחוסנות! ואת המידע בנוגע לזה
קבלתי מעובדי משרדי הבריאות שהיו עדים לטרגדיה הזו
ממקור ראשון ובחרו לדווח על כך כדי להגן על הציבור.
--------------------------------------------------------------------

ל.אלימלך :אין את מי להאשים ,אף אחד לא לוקח
אחריות ,מוצאת את עצמי דואגת לילד שלי ,מאשימה
את עצמי שחיסנתי אותו ,שבועיים בתל-השומר ,טיפול
נמרץ דלקת שריר הלב ,אחר כך אמרו דלקת מפרקים,
סטרואידים ,זריקות ביולוגיות ועד עכשיו אף אחד לא
יודע איך זה הגיע .מיואשת ,דואגת ואין מענה חוץ
מבדיקות ובדיקות.

אבל אח"כ הם יוכלו לגייס אותם מתי שהם רוצים
באיזה זמן שהם רוצים כי אם יש מלחמה אז למה
לא? יהיה לבחור הזה מה לאכול? יהיה לו שבת?
יהיה לו חג? יהיה להם כשרות? ודאי שלא .הם יגידו
שלא יצטרכו לגייס אותם ,אבל בודאי שיגייסו בגדול
כאשר תהיה מלחמה ,ותהיה מלחמה בלי ספק,
מלחמה קשה שתתחיל בארץ ותתפשט לכל העולם.
לא מלחמה נגדנו נגד היהודים החרדים ,תהיה
מלחמה נגד כל עמ"י ,כל מ"י תהיה מתחת האש,
אבל הם לא יצליחו .זו תהיה מלחמת עולם וערים
ענקיות יפלו ,יש להם פצצות יותר קטלניות מפצצות
אטום ,משהו יותר משוכלל שיכול לחסל את העיר
ניו-יורק ,פריז ,לונדון בשנייה .גם ערים אחרות ,רק
נתתי דוגמא.
יש מחנות ריכוז בכל העולם ,גם בארה"ב יש
הרבה בארה"ב .הם מוכנים עם צוות מלא ואין אף
אחד שמה ,אולי זה בשביל עכשיו ,אולי זה בשביל
להרוג יהודים? מי יודע .יש גם בארץ מחנות ריכוז,
גם ברמת גן ,גם ליד חיפה ,יש בדרום ,יש בצפון
בכל מיני מקומות .בשביל מי זה? יש בכל העולם
פימה קעמפס ,באנגליה ,באירופה ,באוסטרליה,
איפה שאתם רק רוצים .זה אולי בשביל היהודים
שלהם ,בשביל מי זה?

אבא ,הוותיקן זה המקור של הסע"ח ,אבל לפני
זה קונסטנטין המלך של רומא רצה לעשות דת אחת
לכולם ,כל אחד היה לו את הע"ז שלו וזה הפריע
לעשות מדינה אחת באחדות .הוא בחר בנוצרים
החדשים ,זה עוד לא היה כ"כ ידוע ,הנוצרים
היהודים שהאמינו באותו האיש .ואז הם עשו דת.
בגלל זה בתוך הדת הקתולית יש הרבה מנהגים של
עבודה זרה .זה התגלגל התגלגל כל הדורות ,עד
שהם המציאו את הסע"ח  -האילומינטי .ואחרי
מלחמת העולם הראשונה רצו כבר להשתלט על
העולם עם הליגלס ניישן ,אז זה לא הלך.
אז אחרי מלחמת העולם השניה הם הקימו את
האו"ם ופלא פלאים גם רוסיה וגם אמריקה הסכימו
לתת חלק של א"י ליהודים לעשות מדינה .זה לא
היה סתם ,זה היה אך ורק במטרה לחסל את
היהודים ולהשתלט על א"י ,כדי שיוכלו לשלוט על כל
העולם .הם לא הפסיקו עם הרצון שלהם לחסל את
כל היהודים בעולם ,כי הם יודעים שבסופו של דבר
ה' הבטיח שהיהודים ישלטו ולא הם ,לא השטן.
הקב"ה ברא גם את השטן ובשנייה הוא יכול
לגמור אותו .עמ"י אם אתם רוצים לשרוד ,אלה
שיכולים להגיע לא"י – להגיע ,בארה"ב זה יהיה
הרבה יותר גרוע או באירופה או באנגליה או
באוסטרליה.
אבא ,אנשים צריכים להגיע לפה למרות שזה יהיה
קשה ,ה' ישמור עליכם .אם לא מגיעים זה גם יהיה
קשה ,מאד קשה .רוב העולם הולך להיחרב כמו
שאנחנו אומרים כל הזמן ,שלפי הנבואות שליש
העולם יחרב לגמרי ,שליש העולם יהיה פגוע קשה,
ושליש העולם לא יהיה פגוע וזה א"י .אבל שיהיה
ברור  -אם יהודי בא לפה אך ורק בגלל לשרוד והוא
לא באמת מאמין בקב"ה ,אז כנראה שהוא ע"ר והוא
לא ישרוד.
יגיע יום שכל הע"ר שנשארו יברחו מפה וימותו
בארצות אחרות .רוב העולם יחרב ,כי השביט כבר
קרוב מאד .השביט מביא איתו אסטרואידים
ומטאורים והם כבר נופלים על כדו"ה ועושים הרבה
נזק .לא שומעים בחדשות על זה בדרך כלל ,לא
בטלויזיה ולא ברשת ולא בשום מקום .אבל אנשים
רואים את זה ויש להם איפון והם מצלמים את זה.
וחוץ מזה יש נזק רב ענקי וזה עוד לא כלום לעומת
מה שעומד להיות .וזה כבר הרג אלפי אלפי דגים,
גם דגים גדולים כמו לוויתנים ,וזה עושה הרבה מאד
שריפות בכל העולם כמו בסיביר ברוסיה ,ובארה"ב
בכל מיני מקומות כמו בקליפורניה.
אם אנחנו לא נחזור בתשובה ,אם יהודי שכביכול
יהודי לא יעשה תשובה אמיתית – סימן שהוא לא
יהודי והוא לא ישרוד .כל היהודים האמיתיים יעשו
תשובה .אבא ,כדאי עכשיו לעשות תשובה ,כדאי
עכשיו להתפלל לה' בדמעות ,לשים טלית וציצית
שיראה כמו יהודי ,ישים כיפה ,יגדל זקן ופאות
ויתחיל לבכות ולבכות ולבכות על כל העבירות שלנו,
ולהצטער ולחזור בתשובה .וכל אלה שלא נשואים,
כל החילונים שלא רוצים להתחתן – להתחתן,
להתחתן! ולהראות לקב"ה שאתה איתו ותורתו.

ותביאו ילדים לעולם בצורה אמיתית ,בצורה קדושה
ולא ממזרים.
עם ישראל תעברו לכוון הנכון האמיתי ,כי בלי
האמת א"א להמשיך .החיים של רוב החילונים כ"כ
בלי בסיס ,כ"כ בלי רוחניות ,בלי אמונה בשום דבר,
כלום אפס ,רק כסף .כסף וכיף .מה זה כסף וכיף?
איזה הנאה מקבלים מזה? יותר מכמה שניות ,כמה
דקות ,כמה שעות וזהו ,ואחרי כמה זמן זה משעמם.
כשבנאדם נהיה יותר מבוגר אז הוא לא יכול ליהנות
מחצי מהדברים האלה וכל ההנאה היא רגעית,
שטחית ,בלי שכל ,בלי לב ,בלי כלום.
ליהודי אמיתי יש קודם כל את הקב"ה ,שהקב"ה
איתו כל הזמן .כשמתחתנים ,הקב"ה גם עם הכלה
וגם עם החתן ובונים את הבית ,שלשה בונים את
הבית היהודי .ויש ילדים מתוקים ויש סיבה לחיות.
להביא ילדים לעולם שיושבים ליד הטלויזיה כל היום
או מול האינטרנט כל היום? מה הם יודעים? קצת
מתמטיקה ,קצת אנגלית? יהודי שיש לו ילדים והוא
לומד והילדים לומדים מה שצריך ,יש להם שכל יש
להם עומק ,הם יודעים דברים שלחילונים אין להם
מושג בזה ,וזו האמת ! זו האמת.
עם ישראל ! משהו נורא קרה לנו ,מאז אדם וחוה
עד היום ירדנו בצורה איומה ועכשיו אנחנו בתחתית.
והעולם ימשיך רק עם אלה שמאמינים באמת
בקב"ה.
רק עמ"י יכול לעלות ,אין עם אחר שיכול לעלות
עכשיו ,רק עמ"י .וכשנעלה ,אפילו אם יהיו מעט
יהודים ,והחסד לאברהם אומר שיהיו רק 7000
יהודים שיישארו ,אבל זה לא חייב להיות ,אני יודע
שיהיו הרבה יותר מזה ,אבל יחסית לגוים לא הרבה.
אבל זה לא משנה ,הכל יהיה בנוי על היהודי,
והיהודים שהם עכשיו כ"כ נמוך הם יעלו ויעלו ויעלו,
רק אלה שמאד רוצים .ואלה הם היהודים
האמיתיים ,ואלה שלא – ילכו .והיהודי האמיתי יעלה
ויעלה ויעלה .הוא יהיה הרבה יותר גבוה ממה שהיו
אדם וחוה לפני החטא ,עד כדי כך .ועל המעטים
האלה יבנה העולם החדש ,בית המקדש .הכל יהיה
ברור והקב"ה יביא אותנו לנצח נצחים.
עם ישראל תפסיקו עם השופינג )הקניות(
המיותר ,תפסיקו עם הבידורים ,תפסיקו להוציא
כסף שלא צריכים להוציא על שטויות .במקום זה אם
יש כ"כ הרבה כסף ,לתת ליהודים שאין להם מה
לאכול .אלה בחו"ל תגיעו מיד ,מיד אין זמן .השכינה
כבר לא נמצאת בחו"ל מזמן ,היא הגיעה בחזרה,
היא נמצאת רק בא"י ,בא"י ולא במ"י .השכינה
נמצאת בכותל המערבי.
עם ישראל שחיים באמריקה ,באנגליה ,בבלגיה,
בכל אירופה לא משנה איפה ,החיים הגשמיים
קלקלו מאד את הדת היהודית בכל הארצות ,נשארו
רק מעט חרדים שעוד מחזיקים את הדת היהודית
כמו שצריך.
תחזרו בתשובה! תחזירו את האשה ואת הילדים
ואת כולם את ההורים ,ותגיעו לארץ ישראל .עכשיו!
עכשיו! ברגע זה! כמה שאפשר תשאירו את
הבתים תשאירו את הכל ,הגיע הזמן לחזור .אני
מזהיר אתכם הגיע זמן לעזוב .מי שיחזור לא"י יהיה
לו יותר קל ,כמה שזה יהיה קשה יהיה לו יותר קל
מאלה שנשארו בחו"ל .היהודים האמיתיים שבחו"ל
– ה' יציל אתכם.
אלה שבאים לארץ ,מי שעולה לארץ ,תמיד ה'
בוחן אותם בגלל הקדושה בארץ הבנאדם צריך
להוכיח את עצמו .אבל בגלל שזה יהיה כ"כ קשה
להגיע לפה עכשיו בגלל הכביכול הקורונה שלא
קיימת אז בשביל להגיע לפה לא לקבל את
החיסונים ,זה סם המוות! ואפילו אם בנאדם לא מת
מיד ,יש לו סיכוי מאד גדול לא לחיות את כל השנים
שלו .תשתדלו להגיע לפה באיזו שהיא צורה עם כל
הילדים שלכם ועם כל הדברים החשובים ולחזור
בתשובה .לחזור בתשובה! גם חרדים צריכים לחזור
בתשובה ,ולא לתת לרשעים פה בארץ להכריח
אתכם להפסיק לקיים את המצוות ,ה' ישמור .לא
לתת .לא לתת .זה לא יהיה ,ה' יהיה אתנו ,לא לתת
כי זה באמת קטלני לכולנו ,הרבה יותר מהקורונה
ומהחיסונים.
אז עמ"י ,הגיע הזמן ,ואין זמן! בעתיד הקרוב מאד
יתחילו הצרות הגדולות שהם תכננו בשביל כולנו.
אל תשכחו עם ישראל שאתם עמ"י ,שאתם העם של
הקב"ה ,אנחנו הילד שעשועים שלו ,שהוא אוהב
אותנו .הוא יציל אותנו! הוא יציל אותנו לנצח
נצחים! אבל אנחנו צריכים גם לחזור בתשובה,
ולהבין שכל המדע וכל הלימודים באוניברסיטאות
לא שווה כלום! יש לך בי אי ,אם אי ,דוקטורט ,לא
שווה כלום .בורא עולם ,הוא לא רק ברא את העולם,
הוא ברא את הכל ,גם באזור שלנו וגם בחלל שאין
לנו ידע על זה .הוא ברא את הכל ,הוא הכל יכול,
א"א להילחם נגדו .והוא רוצה את העם שלו ,העם
שהוא ברא כדי להיות איתו כחלק ממנו לנצח נצחים.
חבל להפסיד את זה עמ"י ,לא רק חבל ,זה טירוף
להפסיד את זה ,זה שגעון.

ואבא ,אני רואה ,אני מרגיש ,אני יודע שמשיח
כבר פה ואנחנו לא מוכנים! וזה איום ונורא .כל יום
שאנחנו לא מוכנים  -יותר מתים יותר סובלים מעניין
שאנחנו האשמים ,אף אחד לא אשם בזה ,רק
אנחנו ,אנחנו צריכים להיות מוכנים לקבל את משיח.
הוא סובל בשבילנו ,הוא חולה בשבילנו ,יושב בבית
סוהר בשבילנו ,אבל הוא מתפלל עלינו ,הוא בוכה
עלינו ,הוא מבקש מהקב"ה לחכות לנו ולא לתת לנו
עונש .עמ"י תעזרו לו הוא עושה את זה בשבילכם,
הוא סובל בשבילכם ,הוא פה ,תקבלו אותו ,תהיו
יהודים אמיתיים ואז הקב"ה יציל את כולנו.
עם ישראל ,עם ישראל ,לא להתאבד עם
הגשמיות שלכם ,עם הפאות שלכם של הנשים ,עם
החוסר צניעות ,עם החוסר אמונה ובטחון בה' ,עם
כל השעשועים של טיפשים ,תחזרו בתשובה ! אם
אתם תחזרו בתשובה מיד משיח יתגלה ,ואז הוא
יקח על עצמו את כל הסבל וכל המלחמות ,אבל
אנחנו לא עוזרים לו ,לא רוצים ,רוצים את הכיף,
תוציאו את המילה הזאת מהלקסיקון ותחזרו
בתשובה ,זה הנשק הכי גדול ,יותר מהפצצות
האטומיות זה הנשק הכי גדול שיש לנו.
עם ישראל! אין עוד מלבדו! לא לשכוח את זה -
אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו.
עד האין סוף
דניאל ,ה כסלו תשפ"ב 9/11/2021
אבא אבא מתי זה יגמר? זה רצח ,רצח בדם קר!
ילדים קטנים ,נשים ,גברים ,צעירים .מתי זה יגמר?
למה שותקים? למה זה לא כותרת על כל
העיתונות? למה זה לא בטלויזיה? למה? למה
השקר? למה מכסים את זה? הם רוצחים! הם
רוצחים אבא ,הם רוצים לרצוח כמה שיותר יהודים.
נכון ,הם רוצחים גם אנשים אחרים ,אבל בעיקר הם
רוצחים יהודים ,גם צעירים ,גם הזקנים וגם באמצע
הגיל ,הם רוצים לחסל אותנו .באמריקה המדינות
הכי מאוכלסות שסובלות ממתים רבים מכביכול
הקורונה ,אבל עכשיו זה ברור שזה מהחיסון
השלישי ,וגם מתחילים לראות אנשים שמתים
מהראשון והשני ,יותר ברור .זה בגלל שקליפורניה
וניו יורק יש הכי הרבה יהודים באמריקה .רוצחים גם
במקומות אחרים ,אבל הכי הרבה זה בשתי
המדינות האלה.
אבא ,עם ישראל מבולבל ,עם ישראל מבולבל
מאד אפילו .יש יהודים רבים שהם לא יהודים ,שהם
התחתנו עוד פעם עוד פעם עוד פעם עם גוים
וחושבים שהם יהודים והם לא יהודים .יש אפילו
חרדים שחושבים שהם יהודים ,והם לא יהודים.
יום אחד בא איזה בחור ישיבה לסטייפלר לבקש
ממנו ברכה שיתחתן ,הסטייפלר אמר לו שילך
הביתה ושיביא לו את ראש הישיבה שלו ,מיד .ראש
הישיבה בא ,אמר לו מה הבעיה? אמר לו הוא לא
יהודי .ראש הישיבה היה בהלם ,הוא הלך לבחור
והבחור היה בהלם .הוא היה בטוח שהוא יהודי,
אבל כשבדקו גילו איזו סבתא שלא התגיירה .הוא
לא היה יהודי .אז ראש הישיבה אמר לו אתה יכול
פשוט לטבול ולהגיד שאתה רוצה להיות יהודי וכו'.
הוא אומר רגע ,אני צריך לחשוב על זה ,אולי לא
כדאי ,ובאמת הוא עזב.
היה אחד שנתן הרצאה למאות גברים תלמידי
חכמים יושבים בישיבות לומדים ,הוא אמר תגידו לי,
אם אני אגיד לכם עכשיו שאתם גוים ,לא יהודים ולא
חייבים בכל המצוות ,כמה מכם היו מתגיירים? לקח
להם זמן להרים את היד ,לרוב זה לקח זמן.

אבא ,עכשיו אנחנו משלמים על כל העבירות
של כל ההיסטוריה שלנו ,זה הסוף ,אתה מבין
אבא? זה הסוף! כל העבירות של כל ההיסטוריה.
אבל הדור הזה הדור הכי נמוך ,הכי נמוך אבא,
אבל אני לא יודע כמה שישארו .את האמת אבא,
כמו שזה נראה ,גם היהודים החרדים או נראים
חרדים ,או מתנהגים פחות או יותר כמו חרדים –
הם לא מאמינים כמו שצריך.
אבא ,כל הענין של החיסונים האלה ,זה ברור ,ברור
רצח ,זה ברור רצח .אבל יש מעט רבנים שיגידו
משהו ,הם אומרים ואפילו מעודדים ללכת לעשות
את החיסונים ,איך זה לא יכול להיות אבא .אבל
אבא ,איך הם יכולים לעודד את זה? זה ברור שזה
רצח! לקחו רב בן  98שעוד חי בסדר ,לקחו אותו
לעשות חיסון ולמחרת הוא מת ,היתה הלויה שלו.
למה? בשביל מה? בשביל לחסל את עם ישראל!
איך יהודי יכול להסכים לזה? אני שואל אותך
אבא ,איפה הרבנים? יש רבנים שהם נגד וכותבים
נגד ,אבל יש רבנים רבים ששותקים ,שותקים .איך
זה יכול להיות? איפה הרבנים שלנו? זה דור מסכן
אבא .אני רק רוצה לבכות כל הזמן ,יש עדויות של
אנשים ,בוכים ושבורים שהילדים שלהם מתו,
והאבות והאמהות שלכם מתו וכו' וכו' הכל נהיה
אחרי החיסון .יש כאלה מיד אחרי החיסון ,יש כאלה
שכמה ימים אחרי החיסון .אבא ,זה ילדים קטנים,
זה ילדים לפני שנולדו ,זה משהו מחריד.

הקב"ה הוא לא רק הקב"ה של כדור הארץ ,הוא
כמה ממש או חולים מאד מזה או עם מחלות
משונות ביותר ,או שמתים מזה .זה מתחיל מגיל  5ברא את כדו"ה בשביל עם ישראל ,בשביל שיהיה לו
עם שיהיה נאמן לו עד הסוף .אבל לא יהיה סוף ,עד
אבא ,להרוג תינוקות ,ילדים חמודים.
הם אומרים בעצמם שאולי החיסון לא עובד האין סוף ,שהם יהיו אתו עד האין סוף.
אבל יש בינינו מרגלים ,ערב רב ,כל מיני עמלק
וצריכים עוד חיסונים .מה אנחנו משוגעים? ,אין לנו
שכל? הם הפנטו אותנו? מה זה? מה זה? איך זה שהם לא חלק שלנו לגמרי ,אלה עושים לנו את
הבעיות מבפנים ,מתוך עם ישראל ואסור לנו
יכול להיות?
הבעיה אבא היא הגשמיות המיותרת ,זה הרצון ללכת אתם ,אסור לנו לתת להם לעשות את זה.
להיות עם עגל הזהב .עם העולם הזה .אנחנו חרדים שוב ,אני בוכה על הרבנים שבזה שהם לא
שרוצים להיות כמו חילונים ,אוהבים לטוס ממקום אומרים מילה תינוקות מתים וילדים קטנים מתים
למקום ,נכון זה בשביל בר מצוה ,בשביל חג ,לא וילדים ,מבוגרים וסבים וסבתות מתים ,לפעמים
משנה ,זה הרצון להיות כמו חילונים .ומה קרה לנו? מיד אחרי שמקבלים את החיסון לפעמים אחרי
מה קרה לרבנים שלנו? אני לא רוצה להכנס לזה ,כמה ימים ,אבל אחרי השלישי מגיע מאד מהר.
אבל זה עצוב מאד .ואם הרבנים שלנו נותנים לנו ויש שמקבלים כל מיני מחלות ,בעיקר יש
בדם קר להיהרג ,לתת לרשעים להרוג אותנו ואת התקפות לב לאנשים צעירים ביותר בלי בעיות
הילדים שלנו ואת האמהות והאבות שלנו ח"ו ,אז לב .ומסתירים את זה ואף אחד לא יודע מזה ,אף
מה אני אגיד? מה יש לי להגיד? אני רק רוצה להגיד אחד לא מתעניין בזה ,חוץ מכמה אנשים שיודעים
משהו ברור ,הקב"ה בוחן אותנו עכשיו ,וזה המבחן את האמת ומפחדים להגיד.
ריבונו של עולם ,תעזור לנו ,אנחנו דור נמוך
האחרון לפני שיתחילו הצרות הענקיות שלפני
ביותר ,תעזור לנו לעלות ולעלות ולעלות ,ולהבין
הגאולה.
עם ישראל ,צריכים דחוף להתקרב לקב"ה .זה שאין עוד מלבדו ,אין יותר מענין מהתורה והמצוות.
שאתם הולכים לבית הכנסת ומתפללים כל יום ,זה זה רק משעמם לאנשים עם הנטיות של הגוים ,של
לא אומר שאתם קרובים .מי יודע מה אתם חושבים הרצון ליהנות גם פיזית וגם רגשית מכל הלכלוך
באמצע התפילות .אם המצב כ"כ קשה ,זה בגללנו ,שעשו .אבל עם ישראל אציל ,הוא לא בנוי בשביל
זה .לכן כנראה שהרוב הכביכול יהודים שרצים אחרי
זה בגלל היהודים שלא עושים את רצון ה'.
החילונים הם חילונים ,הם יקבלו את העונש ההנאות של העולם הזה הם לא יהודים ,הם ערב
שלהם אם לא יחזרו בתשובה ,כי הם יודעים מה זו רב .כי ליהודי אמיתי יש לו נשמה ,נשמה שבסופו
יהדות .אלה שרחוקים בכל אופן אני מקוה שיתחילו של דבר תתחבר לגמרי עם הקב"ה .רק היהודים
להתקרב .עכשיו אני דואג הכי הרבה לחרדים ,כי יש האמיתיים כולל גרי צדק אמיתיים יכולים.
חרדים שבאמת באמת עם ה' ,אבל יש הרבה שהם אז עם ישראל אני מבקש מכם ,משיח כבר פה,
שקועים כל כך עמוק בתוך הגשמיות שזה משהו אתם לא תכירו אותו אם לא תבינו מי אתם ומה
איום ונורא .בדרך כלל לא רואים את זה על הגברים אתם .איך אפשר להבין מי זה המשיח? איך אפשר
כי הם עם מעיל ארוך ,זקן ארוך ,פאות וכו' רואים זה ללכת עם מישהו שכולו שמיימי? איך? לא תכירו
בדרך כלל יותר בנשים ,איך שהן לבושות .כמה אותו .ואז יהיה הסוף של כולם ,של כל אלה שלא
יהלומים יש להן על האצבעות ,אם הן משתמשות מכינים את עצמם למפגש הזה.
אל תשכחו אין זמן ! המלחמות יתחילו עכשיו
באיפור שזה אסור ,אם הן עם בגדים צמודים וצרים,
זה אסור גם כן .וזה שהבעלים נותנים להם בעתיד הקרוב .הכלכלה שאנחנו מדברים כל הזמן
להתלבש ככה ,נותנים להן לרצות את כל הגשמיות ,שהולכת לרדת כבר יורדת בכל העולם וזה יתגלגל
עוד יותר.
סימן שגם הגברים אוהבים את זה.
הרשעים כבר צריכים להסביר למה יש כ"כ הרבה
וכל המשולחים האלה שטסים כל הזמן לחו"ל
כביכול בשביל לאסוף כספים ,הם מתקלקלים שם ,אסונות טבע בכל העולם ,אסונות טבע לא סתם
גם אצל החרדים ,כי הם חרדים כביכול והם רואים ממש קשים ביותר ,הם צריכים להסביר את זה .אז
כמה שהעם היהודי באמריקה התקלקל אפילו שעוד אומרים זה בגלל העשן של המכוניות כל הדברים
נראים כמו יהודים אמיתיים ,והביאו את החולי הזה האלה .אבל זה שטויות ,זה לא בגלל זה ,זה בגלל
השביט שמתקרב מאד ,ויש אסטרואידים ומטרואים
גם לכל אירופה וגם לאנגליה.
וכמה זמן עבר מאז השואה ,מאז הרצח ההמוני שנופלים על כדור הארץ .ויש אנשים שצילמו את זה,
של יהודי אירופה ,שרובם היו אז מחללי שבת ,הרוב כי כל אחד יש לו את האייפון עם מצלמה ,ורואים את
ממשפחות הכי טובות .עם ישראל ,מה אני עוד יכול זה .בקליפורניה יש הרבה מאד בכל האיזור הזה,
להגיד? אתם יודעים את הנבואות ,אתם יודעים מה ויש בסיביר גם המון והיו שריפות ענקיות שמה ,ועוד
שעלול להיות מזה ,מה קורה לכם? אתם שכחתם? הרבה דברים שלא מראים לנו .הם יודעים שזה
מגיע ,אז הם רוצים לעשות בלגן בעולם הזה כדי
כבר שכחתם מה שלמדתם?
החילונים שונאים אותנו ,למה? כי גם הם יודעים שהם יוכלו להיכנס לתוך הבונקרים שלהם בלי
בפנים שלהיות כמו גוים זה לא דרך .אבל לא רוצים הפרעות מכל אלה שישארו בחוץ.
יהיו גם מלחמות משהו איום ונורא ,דברים קשים
לדעת ,לא רוצים לעזוב את החיים המבוססים על כל
החושים שלהם ,כל ההנאות של כל החושים שלהם .ביותר ,מלחמות שלא היו אף פעם עם נשק שלא
שהם יכולים לטוס מתי שמתחשק ,לעשות מה היה אף פעם .אני מזהיר אתכם ,אני מבקש מכם
שמתחשק מתי שרוצים .אבל זה לא יכול להיות ,זה עם ישראל ,תחזרו לאמת ,תחזרו לאמת!!
לא ימשיך ,ה' נותן לרשעים לעשות מה שהם רוצים,
אבל זה יגמר .וזה חייב להגמר עוד מעט ,כי אם לא ,להגיע לבית המקדש השלישי
התכנונים שלהם הם כ"כ מפחידים ,כ"כ קשה בן גולדן ,טז חשוון תשפ"ב 21-10-2021
להאמין שזה יכול להיות ,זה כאילו שאנחנו חיים מדינת ישראל עם דגל כחול לבן ,שני פסים ומגן
בתוך סרט בלהות .ודרך אגב ,הם שולטים בתוך דוד כחול על רקע לבן – לא שייכת ליהודים.
הוליווד ,אז יש כזה דבר הם מתכננים את זה ,הם מדינת ישראל קמה אך ורק לגמור את מה
מוכנים לזה אפילו .ה' יהרוס את כל הרשעים ,כל שהיטלר התחיל .לפני קום המדינה היו קבוצות
שונות שנלחמו נגד האנגלים כדי לקבל עצמאות
אלה שלא מוכנים לראות ולחיות לפי האמת.
)אבא :כמו בזמן המבול( כן ,דומה לזמן המבול ,אבל במדינה של יהודים כביכול ,הרוב הגדול של
קצת אחרת .אני אחזור על מה שאנחנו אומרים הקבוצות שהיו כביכול יהודים היו בלי אמונה
תמיד ,שלפי הנבואות שליש אחד של העולם יחרב בהקב"ה .והם היו גם נגד קבוצות של הדתיים ,כי
לגמרי ,לא ישאר מזה כלום .שליש של העולם יהיה הם לא רצו שהחרדים יפריעו להם וירצו להפוך
פגוע כ"כ קשה ,שרק מעט אנשים ישארו שם .את המדינה שתקום עבור מאמינים בהקב"ה
והחלק של ארץ ישראל – לא מדינת ישראל ,ארץ ותורתו .אלה שהקימו את המדינה חלקם נולדו
באירופה והרבה באו ממשפחות ששומרות
ישראל ,אם יפגע אז לא ירגישו את זה ,מעט מאד.
כאשר בית המקדש השני נחרב ה' קיפל )הקטין( מצוות ,אבל הם היו ע"ר.
וכל התכנונים האלה יצאו מהסע"ח שיותר מכל
את א"י ,שלא תיהיה גדולה כדי שכל מיני אנשים
זרים לא ירצו לחיות שמה ,גם עשה את מזג אויר דבר הם רוצים לחסל את עמ"י האמיתי .ברוך ה'
קצת קשה ,חם מדי וכו' אז גרו מעט אנשים פה הם טיפשים ,ה' יכול למחוק אותם ואת המדינה
כאשר המדינה הוקמה .עוד מעט הקב"ה ירחיב את שלהם בשניה ,אבל אנחנו עמ"י צריכים לרצות
ארץ ישראל שתהיה מאד גדולה .היו מליונים להיות אך ורק עם הקב"ה .לצערי הרב ,רוב עמ"י
מליונים של יהודים שגרו אז בארץ ישראל ,עכשיו שיושב פה במ"י לא רוצים להאמין בה' ובתורתו.
שוב עם ישראל יחזור .אבל עד אז אנחנו צריכים ולא רק זה ,הרשעים שהם כביכול היהודים פה
להוכיח לקב"ה שאנחנו איתו ,כי אם אנחנו לא בארץ ,הם שולטים על הכנסת ,הם האנטי דתי
איתו ...זה מבחן ,אם התשובה לא אמיתית זה יחסל וגם אנטי חרדי ה' ישמור .הם נגד הקב"ה שהוא
את כל אלה שלא מאמינים .אלה שמאמינים ה' יקבל ברא אותם וגם את כל מה שקיים בכלל.
ומקום המדינה בן גוריון וכנופייתו עשו כל דבר,
בלי עונשים .אבל יש בינינו בלי ספק יהודים שהם
לא יהודים לפי הדין ,כל זה יהיה ברור בסופו של כולל רצח ,כדי להפוך את המדינה לחילונית
לגמרי ולהתפטר מהחרדים המאמינים .אז היו לנו
דבר וה' יסדר את זה.
מי שלא רוצה להמשיך להיות יהודי באמת ,ה' גם צדיקים מאוד גדולים שגרו כאן כמו החזו"א,
יטפל בזה ואני לא יכול להגיד עכשיו .אבל מי שעם הסטייפלר ,הבאבא סאלי ,בנו וכל משפחתו ,הרב
הקב"ה ,הוא יגיע בסופו של דבר לבית המקדש וואזנר הזקן וכו' ואפילו הסאטמר רבה זצ"ל היה
השלישי ולנצח נצחים ,להיות חלק של הקב"ה .אז בחיים והם החזיקו עוד את העולם החרדי

שנמצא פה .והיום אין לנו את גדולי הדור שיש
להם כח רוחני כמו לאלה שהזכרתי אותם ועוד
כאלה שלא הזכרתי אותם והם החזיקו אותנו ויכלו
לאחד אותנו בזכויותיהם של גדולי הדור .היום אין
לנו כח רוחני שיחזיק אותנו חזק קרוב להקב"ה
ולתורתו וזה בדיוק המצב שצריך להיות לפני
שהמשיח מתגלה.
הציונים הרשעים הצליחו למשוך אלפי חרדים
וחרדיות לשקר שלהם המבוסס על הגשמיות ,על
עגל הזהב .ואפילו אם החרדים ,הכביכול חרדים,
נראים כמו חרדים ,זה לא אומר שהלב שלהם עם
הקב"ה ,בגלל זה הרשעים של הדור שלנו יכלו
לבלבל כ"כ הרבה יהודים חזקים כביכול בדת
היהודית ,בדרך החיים של יהודי .שהסכימו
להתאבד עם הזריקות נגד מחלה ,שבד"כ בכלל
לא מסוכנת .הם הצליחו לבלבל הרבה מאיתנו
דרך כל מיני קשרים שיש להם עם אנשים קרובים
לרבנים גם חרדים ולבלבל הרבה מאיתנו גם עם
עזרה של כל מיני מקורבים ששייכים גם לחרדים
שהצליחו לשכנע את הקהילה שלהם להתחסן,
פעם ראשונה ,וגם פעם שניה.
ראינו שאנשים מתים מהזריקות ,אבל לא
מהקורונה עצמה .וידוע שבארה"ב ובארצות
אחרות פשוט הזניחו בכוונה את החולים שכביכול
סובלים מהקורונה ולא נתנו להם לאכול ולשתות.
או פשוט רצחו אותם בטיפולים אחרים לא טובים.
אבל איך שלא יהיה זה נקרא רצח בדם קר.
הרבה מאוד אנשים ידעו את זה ,גם בכל
הקהילות בארה"ב פחדו ,פשוט פחדו ללכת לקבל
טיפול בבית חולים.
ועכשיו יש את הזריקה השלישית ,יש בלי ספק
אחוזים גדולים של צעירים ומבוגרים שלא שמעו
לרופאים אמיתיים ,שאמרו לא לקחת את החיסון,
אלא שמעו לאנשים כולל חרדים שכן אמרו לקחת
את החיסון .והמספר של מקרי מוות מזה ,חלקם
כמעט מיידי מאוד גבוה.
ואנשים כבר סוף סוף מודעים לזה שבתי חולים
מסוכנים ולא רוצים ללכת לשם ,במיוחד החרדים
לא רוצים וגם לא רוצים לקבל את החיסונים סוף
סוף אחרי הרבה מקרי רצח .היהודים החרדים
וגם היהודים אפילו שלא דתיים מתחילים להבין
שמנסים לרצוח אותם .ועכשיו מאחר שכ"כ הרבה
יהודים לא רוצים לקבל את החיסון ה ,3הרשעים
יצאו עם הסיפור ,שיש עכשיו נגיף חדש עוד יותר
קטלני ,וזה כבר כמו הסיפור של אדם שצעק
בצחוק "זאב זאב" וכשבאו לעזור לו וראו שאין
שום זאב ...וכשבאמת הגיע זאב כבר לא האמינו
לו ...הרשעים כבר צעקו זאב יותר מדי פעמים,
וכבר רוב העולם לא מאמין להם ומפחד מכל
החיסונים אחרי שמאות אלפים מהמקרים הלכו
לעולמם אחרי החיסונים או שנהיו מאוד חולים.
על הכוונת של הרשעים היא מ"י ,הסע"ח או
כמו שקוראים להם האילומינטי ,הם חפצים הכי
הרבה להשתלט על א"י ואת זה ה' לא ייתן להם.
הם כבר שולטים על מ"י ,אבל ה' יגמור אותם ,הם
ייעלמו לנצח נצחים.

כל הארצות בעולם בסכנה .והרשעים בטוחים שהם
יכולים לשרוד ולפני שהם נכנסים לבונקרים המפוארים
והענקיים שלהם עמוק באדמה שיש להם בכל
הארצות ,הם בטוחים שהם חייבים קודם לגמור את א"י
ולהרוג כמה שיותר יהודים.
אבל עמ"י – הקב"ה לא ייתן לרשעים לבצע את
הרצח ההמוני של עמ"י .הקב"ה ידאג לכל יהודי אמיתי
להגיע לבית המקדש השלישי .התכנית של סע"ח או
האילומנטי נגד רוב העולם ובעיקר נגד היהודים ,זה
פשוט כמו סרט הוליוודי על סוף העולם.
עמ"י ,אתם לא רואים שמשקרים לנו ולכל העולם?
איך בכוונה מתחילים מלחמות בכל מיני אזורים של
כדו"ה? אתם זוכרים את האביב הערבי? זה הכל תכנון
של רשעים גמורים ,שיש להם כביכול "נשמות" של
רשעים מאוד ידועים ,מאוד אכזריים ומאוד שונאים את
עמ"י והם חזרו לעולם הזה לגמור את רצח העם ,העם
היהודי מה שלא הצליחו לעשות בכל הדורות הקודמים.
עמ"י – העתיד שלנו לא פשוט ומאוד קשה .כל העולם
יהיה נגדנו .אבל אם אנחנו נדבק להקב"ה ,הרשעים
יפסידו בגדול ,הנשק היחיד באמת שיש לנו זה לא
צה"ל ,הנשק הגדול ביותר שלנו זה תורת משה ,וכמה
שיותר יהודים מתקרבים ליהדות וחוזרים בתשובה
באמת עם כל הלב ,מתפללים ולומדים תורה,
מתחתנים ומביאים ילדים לעולם שילמדו תורה ,יקיימו
מצוות ,מעשים טובים וכו' – זה הנשק שלנו נגד הסע"ח
או האילומינטי ,נגד הכנסיה הקתולית והפרוטסטנטית
שהם קשורים ונגד כל האנטישמיות שקיימת בעולם
הזה.

כל זמן שאנחנו עם הקב"ה ותורתו – הם לא
יכולים לנצח אותנו ,כי אם אנחנו נהיה עם
הקב"ה ,אז הקב"ה ומשיחו יילחמו את כל
המלחמות כמו שהיה מאז היהודי הראשון
מאברהם אבינו .עמ"י היה חייב להילחם ותמיד ה'
היה איתנו ,כי אנחנו היינו איתו.

אז עמ"י – בעתיד הקרוב יהיו לנו בעיות קשות
מאוד .השקרנים יתאמצו להכריח אותנו עוד ועוד,
במיוחד את היהודים בא"י ,לקחת את זריקות
המוות .מי שמסכים לקבל את זה ,הוא פשוט
צריך לעשות בדיקה אצל פסיכיאטר .כי כ"כ
הרבה מחוסנים מתו או פשוט רצחו אותם כאילו
שמתו מהקורונה ,שזה לא היה נכון .יש בכל
העולם הוכחות ,ובמחלקות של קורונה בבתי
חולים הרבה יהודים הלכו לעולמם בגלל הטיפול
ההפוך ממה שהיו צריכים לקבל ,אבל ברוך ה'
שיש אנשים שנלחמים נגד הרשעים אבל בשקט,
כי הרשעים שולטים על כל המדיה בעולם.
ואין ספק שתהיה לנו מלחמה קשה ביותר נגד
הרשעים ,שהם המשך של הנאצים .הממשלות
הראשונות פה בארץ שנאו את החרדים ורצו
מאוד לגייס אותם ולקלקל אותם והרבה התקלקלו
ככה .והדור הזה שהוא חלש כ"כ גם ביהדות שלו,
חייב להיות הדור שיילחם ושיגמור את האויבים
של אבינו שבשמיים.
עמ"י ,אנחנו ,הדור הזה ,צריכים להגיד "די ,עד
כאן מספיק! ,אנחנו יהודים ואנחנו לא נעזוב את
הדת שלנו לא משנה מה יהיה ואנחנו מוכנים
אפילו למות על קידוש ה'" ,חס ושלום ,ולא לתת
לרשעים להשתלט עלינו ועל תורת משה.
עמ"י ,אתם תצטרכו להתכונן ,אתם תצטרכו
לעמוד נגדם ,כי אם אתם חושבים שאתם יכולים
לשרוד על ידי זה שאתם משתפים פעולה עם
רשעים – תשכחו מזה! הם גם יהרגו אתכם כמו
שהרגו מיליוני יהודים אצל היטלר ובכל
ההיסטוריה של העולם הזה .הנשק הכי טוב – זה
להתפלל במניין כל יום שלוש פעמים ביום
ולהראות להקב"ה שאנחנו עמ"י הקטן והמסכן
בכל אופן קיבלנו על עצמנו "נעשה ונשמע" ודור
אחרי דור היינו מוכנים למות על קידוש ה' ולא
להיכנע לגויים.
עמ"י ,הזמן מתקרב ,הזמן של המבחן שכל
יהודי בכל העולם אישית יצטרך להוכיח לקב"ה
שהוא נאמן אך רק לקב"ה ,לבורא עולם בלבד!
עמ"י ,זו האפשרות האחרונה שלנו .יש מלחמות
קשות באופק עם נשק הרסני שדמיון לא יכול
לתאר והשכל לא יכול להאמין שיכול להיות כזה
דבר.
עמ"י ,אני מבקש מאוד מכם – להפסיק עם כל
הגשמיות המיותרת .תפסיקו לחלום להיות כמו
הגויים .תהיו אך ורק עם הקב"ה ותורתו ולא
לשכוח שאין עוד מלבדו והוא יכול בשניה לחסל
את כל האויבים שלנו ,אבל הוא מחכה לנו ,שגם
אנחנו עם הלימוד תורה שלנו ,עם החסד שלנו,
עם אהבת ה' שלנו ,עם אהבת עמ"י שלנו – נוכיח
לו שבאמת אנחנו ילד השעשועים שלו והוא אבינו
מלכנו אדירנו לנצח נצחים.
אין זמן! אין זמן! צריכים להוכיח להקב"ה
שעמ"י ישראל באמת איתו ולא עם העולם הגויי,
שעובר על כל האיסורים והלאווים הכתובים
בתורת משה .צריך להוכיח שאנחנו טהורים כמו
שעמ"י צריך להיות .ושיהודי אוהב יהודי ,שיש לו
רחמנות על כל יהודי והוא מחפש חסד לעשות
לעם שלו .אנחנו עם קטן ,אבל אנחנו גדולים בגלל
הקשר שלנו המיוחד עם בורא עולם .אנחנו
מעטים יחסית במספרים ,אבל גדולים כי אמרנו
"נעשה ונשמע" ,כי קיבלנו על עצמנו את תורת
משה .בסופו של דבר אנחנו נהיה לנצח העם
הנבחר ,כל העמים האחרים ייעלמו מהמציאות.
עם ישראל חי ,חי בלי די.
ואז נהיה חלק של הקב"ה לנצח נצחים
בן ,ה כסלו תשפ"ב 9/11/2021
שמעתי מה שדניאל כתב ,והוא כתב אמת אמת
אמת .מאז שאנחנו כותבים בכלל ,לפני כ 30-שנה
העולם השתנה באמת .ראו כבר אז שהעולם לא
היה כמו שהיה צריך להיות – הגשמיות שלטה,
גם אצל הגוים וגם אצל הכביכול היהודים .הכל
היה מבוסס על גשמיות .אבל לא לגמרי כי עדין
היו גדולי הדור ,היו גדולי הדור ממש ממש והם
עוד החזיקו את העולם תחת איזה שלטון ,איזה
סדר .ומי שהיה חרדי היה עם כל הלב שלו חרדי,
לא כולם אבל הרבה.
העולם היה שונה לגמרי לפני  30שנה והקב"ה
התחיל לקחת את הצדיקים ,אחד אחרי השני ,אני
לא יודע אם אתם זוכרים אבל לפעמים  4נפטרו
בשבוע אחד ,שתים ,שלש ,זה היה כמעט כל
חודש .הוא היה לוקח בחזרה את הצדיקים
הגדולים ביותר שלו ,ואחרי זה נשארנו עם עולם
מבולבל ,עם גדולי הדור שמבינים וחזקים
ואמיצים לשם שמים ,אבל לא כמו אז .אני ראיתי
בעצמי את הירידה של הכל ,היה יותר כסף
לכולם ,הישיבות התרבו ,ובתי הכנסת נהיו גם
בנוים יותר יפה ומושכים אנשים .אבל להגיד שכל
האנשים היו באמת עם הקב"ה? לא בדיוק.
לצערי הרב לפני עשרים שנה ,הניאוף בעולם

החרדי היה ממש לבכות .הרדיפה אחרי כסף,
אחרי טיסות וחופשות וכל מיני דברים בלי תוכן
בלי שכל ,היה משהו שלא כולם אבל הרבה
חיפשו .ובדיוק אז אנחנו אבדנו את כל הצדיקים
הכי גדולים שהיו לנו בדור הזה ובדור שעבר,
וממש אנחנו כמו יתומים.
יש רבנים גדולים אבל מעט מאד ,וזה פשוט
לבכות .אנחנו ידענו שהקימו את מדינת ישראל
שזה המשך של הנאצים ,בן גוריון עבד עם
הנאצים כדי להקים את המדינה .אפילו כשאייכמן
יימח-שמו הציע לו לקנות שמונים אלף מיהודי
הונגריה תמורת דולר לכל יהודי ,והיה לבן גוריון
את הכסף בבנק כפול כמה וכמה ,ולא היה אכפת
לו .ומי שהיה אז מועמד להיות נשיא המדינה אמר
שהם לא רוצים את כל היהודים ,מה יעשו איתם?
אמרו שלא צריך להוציא כסף על היהודים
המלוכלכים האלה.
האכזריות כלפי מי שמאמין בקב"ה הייתה
הבסיס להקמתה של מ"י .שנאה לקב"ה ,שנאה
למי שמאמין בקב"ה .אז מה הם הקימו את מ"י?
הם אמרו בגלל שהם יהודים ,אבל הם לא היו
יהודים בלב .הם יכלו לרצוח יהודים אחרים בלי
בעיות ,והם רצחו לא יהודי אחד .הם רצו לבנות
מ"י כדי להפוך את כל האזור פה לגויים להמשך
של הנאצים.
מה אני אגיד וזה הולך להם מצוין .התימנים
שהגיעו לארץ ,כ"כ קרובים לה' ,גנבו להם את
הילדים ,שיקרו אמרו שמתו .איזה צער! איזה
צער! אבל לא רק שגנבו אותם ,נתנו אותם לכל
מיני בתים שרצו אותם ,אבל השתמשו בהם גם
לדברים אחרים .ההורים התימנים היו שבורים
מזה ,בכלל כל ההתנהגות שלהם של הציונים
לתימנים ולמרוקאים היה בלתי נסבלת .אבל ה'
עשה את זה אז כנראה שככה זה היה צריך
להיות.
הציונים הרשעים עשו את העבירות האלה ועד
היום חלק של העבירות האלה לא פרסמו .פשוט
לא להאמין שיהודי יכול לקחת ילדים יהודים
ולעשות אתם מה שהם עשו אתם .לא יאומן .והם
אלה שבנו את המדינה.
עכשיו התדרדרנו מאד מאד ,אנחנו ממש כבר
בתחתית ,אולי יש ס"מ עד התחתית .והמצב
עכשיו זה פשוט קשה להאמין .כל הדברים
המותרים שכ"כ אסורים לפי התורה ,עכשיו
מותרים .ואנחנו החרדים יושבים במ"י ומשתדלים
לעשות מין מדינה בתוך מדינה ,אבל לא יתנו לנו,
הם רוצים לחסל אותנו .החיסון הזה גם בשביל
הישראלים הרגילים ,ואני לא מבין איך הרבנים
נתנו לקחת את החיסונים .יש רופאים גדולים,
אנשים בעלי השכלה עצומה וניסיון רב בכל
הנושאים האלה עם החיסונים ,והם מדברים ,לא
שותקים ,ולא ממליצים בכלל ,בכלל לא לקחת את
החיסונים .למה הריצה לקחת? אני לא מבין מה
שקרה ליהודים .אבל הרבה הרבה רבנים שתקו,
הם לא דברו וזה גם רעבעס וגם רבנים .יש כאלה
שכן מדברים נגד וכן מזהירים נגד ,אבל לא
שומעים אותם חזק כי לא נותנים להם .אבל בכל
אופן יש אמיצים שכן מדברים וכן מעלים את
העובדות ,אבל יש קבוצה שפשוט לא רוצים
לדעת .זה כאילו שהם מתאבדים ,הם לא
מפחדים ,אבל עם ישראל ,יהיה סוף לכל זה.
אני מבין שהקב"ה מחכה שהרשעות תגיע
לשיא ,ואז היהודים יתחילו להבין יותר טוב,
וברגע שזה יגיע לשיא ה' יחסל אותם .אני רק
מבקש מכל עם ישראל תעשו תשובה על כל דבר
שרק אפשר לחשוב שאולי עשיתם משהו לא
בסדר ,להפרד מהגשמיות המיותרת .ונראה לי
שה' יפריד אותנו אם אנחנו רוצים או לא ,כי
הכלכלה יורדת בצורה איומה ,ובעוד כמה חדשים
זה יהיה כמעט בלתי נסבל  -הבעיה עם הכלכלה.
רק מי שעם ה' יוכל לשרוד את זה .גם יהיה
מלחמות גדולות שאף פעם לא היו כאלה ,ויהיו
ערים ענקיות שיפלו .עם ישראל קודם כל תחזרו
לארץ ישראל ,לא למ"י ,לארץ ישראל .תחזרו
בתשובה ,זה החיסון ,החיסון היחיד .אנחנו
צריכים לעשות את זה מהר כי משיח רוצה
להתגלות ואנחנו מפריעים לו להתגלות .זה מה
שיש לי להגיד ואני בוכה כל הזמן על עם ישראל,
אני בוכה ובוכה ובוכה .אני מקוה שהדמעות שלי
ושל דניאל ושל אבא של דניאל ושל ההורים שלי
ושל כל עם ישראל יעזרו לנו לעשות תשובה ,ואז
נהיה חלק של הקב"ה לנצח נצחים.

מי לה' אלי

דניאל ,כ"ט כסלו ,ה'תשפ"ב 3/12/2021
אבא אבא אבא ,אני בכיתי אתמול כל היום,
ידעתי שהרשעים בלחץ .ברור שהשביט מתקרב
מאד ובמהירות ,כל העולם ממש תחת ההתקפה
של אסונות טבע מהשביט ומתוך כדו"ה .אנחנו
קוראים לזה 'אסונות טבע' אבל זה אסון – אסונות

שה' שולח לנו כדי להעיר אותנו ,כדי שנבין כי
העולם שאנחנו מכירים אותו  -נגמר .וכל יום זה
יותר גרוע ,וכל רגע השביט מתקרב ומתקרב
ומתקרב עם כל האסטרואידים והמטאורים
שנופלים כל הזמן על כדו"ה.
אבא ,זה סימן ,זה סימן שעמ"י לא בסדר.
אנחנו נותנים לרשעים לכוון לנו את החיים ח"ו,
להכניס בנו פחד מזבובים ,מדברים שלא קיימים.
אבא ,הם רוצים לרצוח את רוב האוכלוסיה של
העולם ,לא רק את היהודים אבל בעיקר את
היהודים .וזה לא סתם שאנחנו אומרים ומגלים
שהם ההמשך של הנאצים ,זה ברור עכשיו ,זה
ברור ואין ממשלה בעולם שלא מעורבת בזה.
הרוב העצום של המדינות בעולם בנו כבר
בונקרים עמוקים בתוך האדמה ,חלק מהם לצבא,
חלק מהם בשביל "האליטה" של העולם שיהיה
להם את הלוקסוס ,בריכות שחיה ,מסעדות,
טירוף! הם חושבים שהם יכולים לברוח מהקב"ה,
שטויות .אבל עמ"י' המלחמה שלנו היא עם
עצמנו ,עם הס"א שקלקל את אדם וחוה וגרם לנו
לדעת מה זה תשוקה ,מה זה רצון לחיות נגד
התורה ,לא עם התורה.
כשאמרנו נעשה ונשמע בהר סיני ,היהודים
קבלו את החיסון הכי טוב שיכול להיות בעולם וזה
התורה הקדושה .במשך השנים לצערי הרב ירדנו
וירדנו וירדנו ,זה נס שעוד נשארו יהודים מאמינים
ושומרים מצוות .אבל גם אנחנו שומרי המצוות,
עכשיו נחלשנו.
אנחנו המעטים כמו המכבים ,רק אנחנו יכולים
לגמור את הרשעים שרוצים לחסל את רוב
האוכלוסיה של העולם ולהשתלט לגמרי.
הרשעים חושבים בטיפשותם שהם יכולים עם
הטכנולוגיה הדמיונית שלהם להשתלט על כולנו,
ובעיקר הם רוצים להתפטר מהיהודים ,כי הם
יודעים שיהודים הם נצחיים והם רוצים בעצמם
להיות נצחיים .הם חושבים שגלל שהם עם
השטן ,השטן יותר חזק ח"ו מהקב"ה ח"ו .הם
חושבים שהקב"ה לוקח את הכח שלו מהיהודים,
אבל זה הפוך ,אנחנו כולנו מקבלים את הכח
שלנו מהקב"ה.
אם אנחנו עמ"י לא נלחמים עכשיו נגד
הרשעים ,הם רוצים לא רק להרוג אותנו ,הם
רוצים להרחיק אותנו קודם כל מהאמת ,והם גם
רוצים לקחת מאתנו את הדור הבא – את
הילדים ,או להרוג אותם ,או להפוך אותם לחלק
של השקר שלהם.
עם ישראל אנחנו בגוג ומגוג ,זה גוג ומגוג! זה
הרשעים נגד התמימים ,נגד המאמינים בקב"ה,
נגד הנקיים רוחנית וגופנית .כל עמ"י צריך עכשיו
לעשות תשובה ,אבל מיד! כי אנחנו צריכים להיות
נקיים ,כי אנחנו נלחמים נגד הס"א עצמו ,עם כל
הצבאות שלו עם כל הפצצות שלו עם כל
הטכנולוגיה שלו ורק יהודים נקיים רוחנית וגם
גשמית יכולים להילחם נגד זה .וצריכים להתחיל
עכשיו ברגע זה ,כי הם כבר תכננו אסון בשבילנו,
אסון קודם כל דרך החיסונים ,אבל זה לא כל
הנשק שלהם ,יש להם נשק הרבה יותר גדול
והרבה יותר מפחיד .אני מזהיר אתכם ,לא להעז
לתת לילדים שלכם להסתובב לבד .יש להם
תכנונים שאי אפשר להאמין שיש כזה חולי נפשי
שהשתלט על כל העולם .עמ"י עכשיו ברגע זה
לעשות תשובה ,למשוך את הילדים שלכם
להישאר בבית ,לא לתת להם ללכת לשום בית
ספר ,כי הם לא יהיו בריאים כשיחזרו הביתה.
ולפני ששולחים לחדר או לבית-ספר לבדוק טוב
טוב שהמנהל והמלמד ישמרו על הילדים ,אל
תסמכו עליהם בעיניים עצומות ,כי לא כולם
יעמדו בנסיון של איומים או כסף ,וצריך שידעו
שאתם ההורים לא רוצים את החיסון בשום
פנים ואופן.
מי שלוקח את החיסונים האלה ,חלק מהם זה
רצח מיד ,חלק מהם זה רצח בעוד כמה זמן,
וחלק יכול עוד להיות חודשים וזה יכול להיות
אפילו אחרי שנתיים וזו עובדה.
עמ"י ,איך אומרים ,עכשיו אתם צריכים
להחליט .המצב הוא קריטי .יותר מזה ,הם
הולכים להכניס חוקים דרקוניים וזה יהיה כמו
סיפור בלהות ואנחנו עמ"י חייבים להילחם נגד
זה עם כל הכוחות שלנו .כי ברגע שאנחנו
נלחמים ,ה' יבוא יחד איתנו לתוך המלחמה,
ואז לא תהיה לרשעים שום אפשרות לנצח ,כי
ה' הוא הכל יכול .אבל אם אנחנו נהיה חלשים
ואנחנו מפחדים מהם ,או אנחנו מאמינים
לשקרים שלהם ,אז זה הכי נורא ,אז גמרנו.
אני דניאל פונה לרבנים לעזור להילחם ,לעזור
להילחם .אני רק בחור אוטיסט ,אתם תלמידי
חכמים ,איפה אתם? יש כאלה צדיקים גדולים
שלא מפחדים ואומרים את האמת ,אבל איפה
עמ"י? איפה הצדיקים שלנו? אוי לנו אוי לנו.

עמ"י ,אתם יודעים ,אם אתם באמת עמ"י אתם
יודעים שאני מדבר אמת .זה כתוב )להוסיף מה
שכתוב בגמרא שהנבואה בזמן שלנו נתנה
לשוטים( א''ר יוחנן מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים" בבא
ׂשה ה' ָּדבָרּ ,כִי ִאם ָּגלָה
בתרא יבּ" * :כִי לא יַ ֲע ֶ
ִיאים "...עמוס ג',ז' וזו אמת.
סֹודֹו ֶאל ֲע ָבדָיו ַהְּנב ִ
אנחנו צריכים להיות המכבים של הדור שלנו
ולא לתת להם לחסל אותנו בדם קר .ובמקום
הקב"ה לתת לשטן לנצח .הקב"ה ברא בעצמו את
השטן וזה לא יתכן שינצח .אני מבקש ,עמ"י
תקומו ,מעטים נגד ההמונים ,וגם יש גוים שרואים
את זה כבר ולא מוכנים לתת להם להרוג את
הילדים שלהם וגם את עצמם.
הם רוצים להשתלט וזה יהיה הסוף אם הם
ישתלטו .אין עוד מלבדו ,ה' לא יתן .אז אם אפילו
עשרה גיבורים יקומו ויגידו עד כאן! אז אנחנו
ננצח! אבל כדי להמשיך לחיות ,כל יהודי צריך
להיות עם אלה שנלחמים בלי פחד נגד השטן
ונגד השקר אלא בעד התורה הקדושה ,בעד
הקב"ה ,בעד השליח שלו משיח צדקנו שגם קיים
עכשיו ,ובמלחמה הזאת הוא יצטרך לחשוף את
עצמו מי הוא ,כי ה' שלח אותו בשביל זה.
עם ישראל חי ,חי בלי די ,עם ישראל יהיה לנצח
נצחים ,אפילו אם יש מעטים הם ישארו ,והשאר
יעלמו .אין להם שום אפשרות להמשיך .אבל
אנחנו רוצים לשרוד ,להיות עם הקב"ה ,אז גם
אנחנו צריכים להיות גיבורים להילחם בעד
האמת ,והאמת היא הקב"ה.
ש .יש עדויות כי משך שנים מרססים את השמים,
מכניסים לאוכל ,למים ,למטושים ,למסכות וכו' כל
מיני רעלים ובמיוחד גרפן אוקסיד ,כמו כן הם
מתקינים בכל העולם וגם בארץ אנטנות גי 5ולפני
שיתחילו לראות הכוכב ,כשהם ירוצו למקלטים
קרינה
יפעילו
הם
שלהם
ולבונקרים
אלקטרומגנטית אשר "תגמור" את רוב האנושות.
קראתי מאמרים כי תה העשוי ממחטים של עצי
אורן ושום עוזרים לנקות את הגוף מהרעל הזה,
לפרסם את זה? ת .כן ,צריכים להגיד את זה.

העולם החדש יהיה שונה לגמרי

דניאל ,ד' טבת ה'תשפ"ב 8/12/2021
ש .דניאל ,מישהו כתב "עכשיו כשגופנו ספוג
מתכות מריסוסי המתכות שמ"י מבצעת כבר
כעשור ,כשתשמעו בחדשות על מלחמת עולם
שלישית ,תתחילו למגן עצמכם מקרינה אלקטרו
מגנטית מכיוון שכאשר הגל ישודר הרבה יפלו
לריצפה במכה אחת עקב ריאקציה עם המתכות
שבגוף ומי שחושב שאין לו מתכות שינסה
להצמיד מטבע של  5שח על המצח" .מה דעתך?
ת .אבא ,אל תדאג מזה ,יש לנו בעיות הרבה
יותר גדולות ,אני לא יודע איך זה עובד בדיוק ,או
שאולי הם רוצים להכניס את האוכלוסייה של
העולם בפאניקה ,אני לא חושש ממה שתיארת,
הבעיה שלנו היא שאנחנו צריכים להיות עם
הקב"ה ורוב עמ"י עוד מתעסק עם שטויות ,עם
הגשמיות עם השקר .נכון ,הולכים לבית כנסת,
נכון ,מתפללים ,נכון ,מדליקים נרות חנוכה וכו'
וכו' אבל בפנים רוצים את הגשמיות.
לצערי הרב הבעיה של חוסר הצניעות אצל
נשים ,גם חרדיות ,מאד גדול וזה מכניס את כולנו
לסכנה ,זה מכשיל את הגברים שהם גם ככה לא
כ"כ חזקים ,שגם ככה יש להם בעיות קשות בכיוון
הזה ומשפחות חלקות ממש שעם הקב"ה ותורתו
הם מעטות מאד ,ולכן יש בעיה קשה וזו הבעיה
הקטלנית ביותר ולא הטכנולוגיה .הטכנולוגיה
הורסת לנו ,אבל יש לנו את הקב"ה ,ואפילו שזה
מסוכן הוא יכול לעצור את זה.
אבל אם אנחנו לא עם הקב"ה אז אין לנו מגן
רוחני ,ושום דבר לא יעזור לנו ,כלום .הקב"ה יציל
את כל היהודים שעושים תשובה .כל היהודים
שעושים תשובה באמת ,לא בערך ,ולא בגלל
שחושבים שאולי בכך יצילו את עצמם אפילו שהם
לא מאמינים כ"כ ,זה לא יעזור להם.
אבא ,הגענו לסוף .השנה הזאת חייבת להיות
שנת גאולה ,אני לא יודע אם זה יהיה עד פסח או
עד ראש השנה ,אני לא יודע בדיוק ,אבל זהו זה,
כדו"ה כמו שאנחנו מכירים אותו ,הוא לא אותו
דבר .אנחנו במצב קשה מאד בגלל שהרוב הלכו
נגד הקב"ה ,אולי זה לא נראה בעיניהם של בני
אדם ,אבל מרגישים את זה בפנים מאד חזק.
אנחנו לא יודעים כמה יהודים יישארו בעולם הזה,
כי הם מבולבלים ,רוצים כ"כ את הגשמיות ושכחו
בכלל למה הגענו לעולם הזה בכלל.
הקב"ה יציל כל יהודי ויהודיה שבאמת עושים
תשובה ,ולא משנה מה העבירות שעשו ,העיקר
שעושים תשובה עם כל הלב ,עם כל המהות
שלהם ,עם כל הנשמה ולא חוזרים לעבירות ,הם
יהיו בעלי תשובה ,ואז הם יהיו ראויים להינצל
ולהגיע לגן-עדן.

משיח צדקנו ינהל את המלחמה האחרונה יחד
עם הקב"ה ,ואז כל היהודים האמיתיים שעמדו
בהר סיני ואמרו נעשה ונשמע ינצלו .וזה יהיה
הסוף של העולם כמו שאנחנו מכירים אותו.
העולם החדש יהיה שונה לגמרי ואנחנו נתרגל
למצב החדש כבר בעולם הזה.
אבא ,אנחנו צריכים לחזור בתשובה ,זה הכל!
שום דבר אחר לא יציל אותנו .לרשעים יש
תוכניות איומות! איומות עבורנו ,אבל ה' יעצור את
זה ,הוא לא ייתן .היהודים שלא יהודים למעשה,
לא מגיע להם להגיע לעולם הבא ,אין להם את
הכלים בכלל לדעת איך לחיות ,או ללמוד אפילו
איך לחיות חיים רוחניים בלבד ,הם ייעלמו כי הם
לא יהודים באמת.
אלה שבאמת עושים תשובה עם כל הלב ,עם
כל המהות שלהם ,יגיעו לנצח נצחים .אבל אבא,
אנחנו עומדים לעבור גהינום עד אז ,גהינום,
ואסור לפחד! אסור לפחד! חייבים להיות כל
הזמן עם הקב"ה ועם השליח שלו ,משיח צדקנו.
ואז אנחנו נוכל להגיע גם לנצח נצחים.
אבל אם אנחנו מזלזלים אפילו קצת ,או כמו
האח של אברהם אבינו שראה שהוא יצא מהאש
בחיים וחשב שגם הוא יכול לעשות את זה ,אבל
הוא נשרף! הוא נשרף כי הוא לא היה ראוי לזה.
יש יהודים צדיקים וצדקניות שחיים כל הזמן
חיים של קדושה .אבל הדורות האחרונים מלאים
זימה וזה בלתי אפשרי שזה ימשיך ,ה' יעצור את
זה ,ומי שחושב שאפשר להיות גם עם הזימה של
העולם הזה וגם לקבל את העולם הבא ,טועה
מאד .אין כזה דבר ,קדושה! זה הדבר הכי חשוב
– הקדושה .אל תשכחו  -ה' שונא זימה!
לכן אנחנו ,עמ"י ,אסור לנו לשכוח  -אם אנחנו
באמת רוצים לשרוד אנחנו צריכים לחזור
בתשובה עם כל הלב ,ללמד את הילדים שלנו מה
זה טהרה ,מה זה להיות יהודי באמת ,ואז ולא
משנה איזה נשק או צעצועים אלקטרונים יש
לרשעים ,הם לא יפריעו לנו בכלל כי אנחנו נהיה
עם ה' ,ושום דבר לא יכול להרוס אותנו או להרוג
אותנו כי אנחנו אך ורק עם בורא עולם.
אנחנו שייכים לקב"ה שהוא ברא את הכל ,לא
רק את כדו"ה ,הוא ברא את הכל ,את כל היקום
עד נצח נצחים ואם אנחנו רוצים להיות חלק מזה.
אנחנו צריכים לנקות את החיים שלנו ,את הדרך
שלנו ,להיות קדושים' .קדושים תהיו' זה מה שה'
מבקש מאתנו ,וזה מה שהוא רוצה' :קדושים
תהיו'.
וכל היהודים שהולכים לכיוון הזה עם כל הלב עם
כל הרצון ,ישרדו .כמה יישארו? אני לא יודע .אני
יודע שאנחנו כבר התחלנו את המלחמות
האחרונות .עוד זמן לא רחוק יתחילו שוב עם
מלחמות ,יתחיל שוב עם בלגן בכל העולם,
הרשעים כבר תכננו את זה ,וזה כבר התחיל
בקטן וזה יגדל .הכסף לא יהיה שווה פרוטה ,אז
אם אתם רוצים לקנות ,אז עכשיו ,אבל אם אתם
כולם פתאום קונים ,כל המחירים יעלו עד
השמים .הם כבר התחילו לעלות עד לשמים ,אבל
עוד מעט כסף לא יהיה שווה כלום ,שום דבר לא
יהיה שווה ,גם לא יהיה אוכל מספיק ,כי יהיו
אסונות טבע עוד יותר גדולים מאשר עכשיו.
ובתוך כל זה היהודים האמיתיים ישרדו.
עם ישראל ,התקווה היחידה שיש לנו היא
לזרוק את כל העבירות שלנו ,את כל החוסר
צניעות וחוסר הקדושה שלנו ולחזור לקב"ה
לגמרי .גם הכביכול חרדים ,גם חרדים באמת ,גם
כל מיני שומרי שבת ,כולם ,וגם חילונים .הגיע
הזמן ,יש לכם נשמה יהודית וצריכים לחיות לפי
הנשמה היהודית.
הקב"ה הוא ברא את העולם ,את כל המציאות,
את כל מה שקיים לא רק העולם הזה ,כל מה
שקיים .ואם אנחנו רוצים להיות חלק ,אנחנו
צריכים להיות עם הקב"ה ותורתו .זה התרופה ,זו
התרופה נגד המוות הנצחי.

זה כמעט הסוף ,באמת
בן גולדין ,ד' טבת ה'תשפ"ב 8/12/2021
אני לא יודע מה אפשר להוסיף על מה שדניאל
אמר ,אני רק יכול להגיד כך :יש רשעים ששולטים
על העולם שלנו כבר שנים ,כמה מאות שנים הם
שולטים .אמנם ה' נותן להם לשלוט ,ה' לא רוצה
אותם .יחד עם זה בכל השנים האלה ה' שלח לנו
צדיקים גדולים כדי להיות דוגמא לעמ"י.
לפני כמה מאות שנים עמ"י החל לרדת מהדרך
ועד מלחמת העולם השנייה הרוב הגדול ירדו,
בכל אופן תמיד נשאר גרעין של יהודים אמיתיים.
הגרעין הזה ינצל והוא קיים גם היום .אבל הוא
מאד קטן יחסית ,כי מסביבנו כל הזמן יש את
הגשמיות המיותרת ,הרצון לטוס ,לרוץ ,לנהוג,
להיות כביכול חפשי ,אבל אף אחד מאיתנו לא
חופשי.

ה' הביא אותנו לעולם הזה לחיות לפי התורה.
הוא נתן לנו את התורה כדי שתהיה לנו
האפשרות לעבור את כל הקשיים ולשרוד .ואנחנו
חייבים עם כל הכוחות שלנו לזרוק את כל
הצעצועים או הטלויזיות ,כל המכשירים האלה ,כל
האייפונים ,ולא ללכלך את עצמנו יותר ,לא לקחת
את הנשמה הטהורה שהקב"ה נתן לנו כדי לתקן
את החטא הראשון של אדם וחוה ,וללכלך אותה.
העיקר של היהודי זה הטהרה שלו ,אם אין לנו
טהרה אז אין לנו כלום! אין לנו סיבה לחיות! החטא
הראשון גרם לאדם וחוה לאבד את הקדושה שלהם
ומאז אנחנו מנסים לתקן את החוסר קדושה.

משך כל הדורות היהודים ידעו יותר מכל
העמים שהדבר הכי חשוב זה קדושה ואם אין
קדושה אז אין כלום .הקב"ה שונא זימה וכשיהודי
חי לפי התורה – אין זימה .אבל לצערי הרב
היהודים של הדור הזה ,לא כולם ,אבל הרבה
מתנהגים כמו גויים וזה אסון לכולנו .אנחנו
צריכים להיות בסופו של דבר חלק של הנצח
נצחים ומי שנמשך ללכלוך של העולם הזה,
ללכלוך של הדור הזה אז לא רק שלא יגיע לכלום,
יהיה לו גם עונש גדול.
רק אלה שהיו בהר סיני ואמרו 'נעשה ונשמע'
וקבלו נשמות מיוחדות ,רק אלה יכולים לעשות
תשובה ,רק אלה יעשו תשובה .וכשיעשו תשובה הם
יקבלו נצח נצחים.
זה כמעט הסוף ,באמת .בעתיד הקרוב הכסף
ייפול ,הרשעים השתדלו לשלוט על כולנו בכל
העולם .כשאני מדבר על 'כולנו' אני מדבר על כל
האנושות .והצליחו עד נקודה מסוימת .ויהרגו ,וכבר
הרגו הרבה עם כל השקר של החיסונים של
המחלה ,שהיא בכלל בקושי מחלה ,זה הכל שקר.
החלשים שמאמינים בזה ורצים לקבל את החיסונים
שלהם כדי להציל את עצמם ,אבל הם עושים הפוך
מלהציל את עצמם ,הם מתאבדים עם זה .אפילו אלו
שלא מתו ,חלק רציני ימותו כי יש להם כמה סוגים
של חיסונים ,כביכול "חיסונים" ,חלק בכלל לא רעל,
בכלל לא כלום ,אולי זה רק מים .יש עוד שני סוגים
של חיסונים שהם קטלניים ביותר .הם אומרים כי
שלושתם אותו דבר ,אבל זה לא .והבנאדם יכול
ליפול אחרי זמן-מה ,לפעמים אחרי חודש חודשיים,
או אחרי שנה או יותר אנחנו לא יודעים בדיוק ,אבל
זה גורם לקלקול קשה בגוף שלו .וגילו בגרמניה כי
הכניסו לחלק של האנשים גם צ'יפ שיכול לגמור את
הבנאדם בלחיצה אחת.
עמ"י ,תהיו חכמים ,תהיו עם ה' ,אל תאמינו לכל
הסיפורים לכל הפחד שבכלל אין בזה הגיון .בגלל
הפחד הזה ההגיון שלנו פשוט התבלבל .כ"כ הרבה
רופאים ,אחיות ואנשי דת ומדע אומרים שזה שקר
אבל לא מקבלים על זה פרסומת כמו אלה
שמדברים שקר מקבלים ,כי אין להם שליטה על
המדיה ורוב העולם הולך אחרי המדיה השקרנית.
אני בוכה חזק על כל היהודים שלא מבינים ,לא
שמים לב למה שאנחנו אומרים ,אני בוכה על כל
התלמידי חכמים שהתבלבלו ,אני בוכה על כל
הילדים שמתו מהחיסונים ,ושימותו מזה ח"ו .אני
בוכה על הטמטום של עמ"י.
עמ"י ,ילד השעשועים של הקב"ה ,איך נפלנו כ"כ
נמוך ונמשכנו לטומאה של הגויים .יש גם יהודים
חרדים שרק רוצים להיות כמו החילונים עם כל
ההנאות שלהם עם כל האוכל הטרף ,עם כל החיים
בלי קדושה ,בלי שום דבר ששייך לתורה שלנו,
לדרך של הקב"ה .הם לא רוצים קדושה הם רצים
אחרי כסף ותאוות ובכך הם רוצחים את הגוף
והנשמה שלהם.
עמ"י ,אני מתחנן ,בבקשה תחזרו עכשיו
בתשובה ,כי החודשים הבאים יכניסו אותנו
למלחמות איומות וקשות ,ויהיו מגיפות כביכול וזה
ימשיך .יהיו בעתיד הלא רחוק כ"כ ערים גדולות
שיפלו לגמרי ,ערים גדולות מאד .ובוודאי אתם כבר
מרגישים את התוצאות של השביט שהוא מתקרב
ומתקרב ומתקרב ,עם מיליוני אסטרואידים
ומטאורים שהוא סוחב אתו ,שכבר נופלים על כדו"ה
וגורמים לנזק עצום וזה מפחיד .הרי געש מתפרצים
בכל מקום עם אפר שמגיע לגובה  15ק"מ ,יש כל
מיני אסונות טבע ובצורות המקטינים את היבול
והכלכלה הולכת להתמוטט.
רק מי שעם הקב"ה ,אבל באמת עם הקב"ה ,בלי
סימני שאלה יוכל לשרוד .הרשעים תכננו את זה
הרבה מאד שנים ,לאט לאט הם קבלו את
הטכנולוגיה לבצע את כל מה שרוצים .הם אנשים
עקומים ,אנשים עקומים ,רשעים! הם יכולים
להפחיד אותנו עכשיו אבל יהיה שלב שה' יגמור
אותם לגמרי כי הוא הכל יכול ,הכל יכול ואף אחד לא
יכול להילחם נגדו ,לא משנה כמה פצצות וכמה נשק
יש להם ,זה לא יעזור להם ,ה' הוא הכל יכול והעם
שלו  -עם ישראל נצחי ואנחנו צריכים כל הזמן
לחשוב  -אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו אין עוד
מלבדו .משיח כבר פה ואנחנו עוד לא ראויים לקבל
אותו ,אבל לא ייקח הרבה זמן וכל העולם ישתנה.

מי שעם ה'  -ה' יהיה איתו.

בן ,כט טבת ה'תשנ"ב 2/1/2022
העולם כמו שאנחנו מכירים אותו יורד ויורד
ויורד .בעתיד הקרוב יהיו מלחמות גדולות,
מלחמות קטנות ,מלחמות שאי אפשר לתאר .לא
רק זה ,הרשעים רוצים לרצוח ,יש להם את הרצון
פשוט לחסל את כל היהודים בעיקר כי עם אחר
לא מעניין אותם כ"כ כמו היהודים ,כי הרשעים
שייכים לשטן ממש ולכנסיה הקתולית .כאשר
לפני כמה מאות שנים נולד מתחת לשלטון של
מלך איטליה ,רומא ,קונסטנטין .ומאז הם מנסים
לשלוט על העולם ולהרוג את כל היהודים.
הרשעים הם חולי נפש .ועכשיו הם לא שייכים
רק לכנסיה הקתולית ויש עוד הרבה קבוצות
שהתחברו איתם .אבל הבעיה הכי הגדולה היא
שהם לוקחים את הכח שלהם מהחולשות של
היהודים שלא שומרים מצוות .יהודים שברחו
מהדת שלהם ,שלא יודעים מה זה להתפלל ,שלא
יודעים מה זה לשמור טהרת המשפחה ,שלא
יודעים מה זה להיות בכלל יהודי .איזו זכות זו,
איזה דבר גדול וחשוב זה!
יש הרבה יהודים ,אפילו כביכול יהודים חרדים,
שמעדיפים להתגלגל בבוץ כי זה נעים ,ומעדיפים
להיות חלק של החברה הכי נמוכה שהיתה אי
פעם של הגוים ,עם כל ההנאות המגעילות
שלהם .הם בכלל לא חשבו לפני שעזבו את הדרך
שה' נתן לנו ,הם שונאים את ה' ,הם רק רוצים
את ההנאות ולעשות מה שה' הכי שונא ,וזה
להתגלגל בתוך הזימה בלי גבול.
ועכשיו כל העולם בעונש ,הרשעים שולטים
כמעט על הכל כולל על מ"י ,ועכשיו שנת
השמיטה הזאת גורמת לפחד גדול .הם הביאו כל
מיני דברים כדי להפחיד אותנו בלי סיבה ,גם
להרוג אותנו בשקט בבתי-חולים .כבר שנים ,עוד
לפני הקורונה ,הם הורגים אנשים עם המחלה
הידועה ,אנשים שלא היו צריכים למות .הם
יודעים מה לעשות נגד המחלה הידועה ,אבל הם
לא רוצים להציל אותם ,הם רוצים לרצוח! זה מה
שהם רוצים .וכמה שרוצחים יותר גם מרוויחים
יותר .הם עושים הרבה כסף על המסכנים
החולים ,אוי כמה שרצחו בדם קר ,וזה המצב של
הרפואה של היום.
ולא רק אני אומר את זה ,זה כבר ידוע .אז מי
שרוצה לחיות חיים ארוכים ,שיזהר לא ללכת
לבית חולים אפילו לא ללכת לרופא ,זה גם מסוכן.
למה ואיך הם הגיעו לזה? כי הם באים מהשטן
והם רוצים להשתלט על כל העולם .ויותר מהכל
הם רוצים להתפטר מכל היהודים ,כי היהודים
מפריעים להם .הרשעים יודעים כי אם היהודים
שומרי מצוות אז הקב"ה איתם ואם לא אז לא .אז
הם מנסים בכל הכוחות להוריד אותנו רוחנית,
להוריד אותנו .במ"י הם מצליחים הכי הרבה ,אבל
ברוך ה' עוד נשארו כמה וכמה יהודים שעוד
יושבים ולומדים תורה ,ועוד משתדלים שיהיה
בית של טהרה ,מצוות ומעשים טובים ,נזהרים
שלא להתגלגל בבוץ של הגוים .לא להתנהג כמו
אנשים שחיות מתנהגות יותר טוב מהם ,כי הם
עושים דברים שגם חיות לא עושות.
אבל זה מצב העולם .העולם הולך להתפרק
עכשיו ,וזה לא סתם .ברוך ה' משיח פה! משיח
פה! והוא יעזור לכל עמ"י לחזור לאמת ,ומי שלא
ירצה לחזור לאמת פשוט לא יהיה ,כי אי אפשר
להמשיך ולבנות את העתיד עם הלכלוך ,עם
המצב הקשה הרוחני והגשמי ,עם כל מיני שטויות
ודברים אסורים כמו בדור הזה.
אנחנו חייבים ,חייבים ,לבנות משפחות יהודיות
אמיתיות עם טהרה .צריכים ללמוד תורה כמו
שצריך ,כי אם לא לומדים אז לא יודעים מה
לעשות ובסוף הבעל ירד מהדרך והאשה ה'
ירחם .והילדים ,אוי אוי הילדים ,אני בוכה על
הילדים המסכנים של הרבה יהודים ,שלא
תופסים בכלל מה זה אומר טהרה .שלומדים
אפילו בבתי ספר של שומרי מצוות כביכול ,אבל
הם כל הזמן עם הגשמיות ,גשמיות וגשמיות ועוד
גשמיות ולא מבינים שאם רוצים לחיות באמת,
צריכים לחיות חיים בדיוק לפי התורה ולא לזוז
אפילו סנטימטר משם ,רק לפי התורה.
אוי אוי אוי ,מה אני אגיד ,אני בוכה כל היום וכל
הלילה והדמעות שלי אני מקווה שמגיעים ישר
לכיסא הכבוד ,כי אני מאד מפחד מהעתיד.
העתיד הוא מאד מפחיד ,ואנחנו כולנו ,אפילו אלה
שלא רוצים לדעת  -צריכים לדעת את הממצב
שלנו היום ואני לא מבינים איך הם לא מבינים ולא
יודעים שכולם בסכנה! ולא סתם סכנה ,סכנה
קשה מאד של מצב קשה מאד.
עם ישראל ,עם ישראל! תתעוררו ,תפתחו את
העיניים! אתם לא שומרים על הילדים שלכם,
אפילו שחלק מכם חרדים כביכול ,הבנות
מתלבשות כמו אשת רחוב ,עם איפור ,עם שיער
מפוזר ,עם פאות שהן נראות כמו רווקות.

עם שמלות צמודות ,עם כל מה שה' לא רוצה.
יש איסור לשים שחור על העיניים או לעשות
בכלל איפור .אי אפשר להבין ,מה הן רוצות? מה
הבנות רוצות? האם הן רוצות שיסתכלו עליהם?
כנראה שהן רוצות "צומי" וזה רק מעורר אצל
הבחורים רצונות לא טובים ,ועל כל בחור שהיא
עושה לו את זה בגלל שהיא לא מתלבשת כמו
שצריך ,זה יבוא נגדה בעולם הבא .אוי ,למה הן
לא מבינות? למה הבחורים ברמה כ"כ נמוכה?
ברור שראשי-הישיבות ,ודאי לא כולם ,אבל
הרבה לא כ"כ מקפידים על זה בגלל שהם רוצים
הרבה בחורים והם לא מלמדים אותם מה שאסור
ומה שמותר.
אוי לנו אוי לנו ,מה יהיה בסוף? והסוף כמעט
עכשיו! תתכוננו! תתכוננו! כי הכל נגמר עכשיו.
נכון שמשיח פה ולא יקח הרבה זמן עד שנדע את
זה ברור ,אבל אנחנו ,לפני שהוא מתגלה לגמרי,
צריכים ממש לעשות בדק בית ,ולשנות לגמרי את
הדרך שלנו.
זה דור כ"כ חלש שיש אפילו רבנים שאי אפשר
לסמוך עליהם .אבל ברוך ה' עוד יש רבנים שכן
אפשר לסמוך עליהם .השנאה בין יהודי ליהודי
כ"כ קשה כל כך נוראה ,שרק על זה הקב"ה יכול
להרוס את כל העולם ח"ו .הוא יהרוס חלק גדול
של העולם כי אין ברירה ,אבל ,אלה שחוזרים
לקב"ה באמת – הם ישרדו וה' יקח אותם כדי
לבנות את העולם הבא ,העולם הבא של משיח.
וזה לא יקח הרבה זמן.
שתדעו ,תהיה נפילה קשה ביותר של כסף
וכבר רואים את זה .אפילו שהחנויות עדיין מלאות
ואנשים קונים ,אבל עם כרטיסי אשראי ולא יהיה
להם עם מה לשלם את זה ,בעתיד הקרוב יהיה
חוסר באוכל ובהרבה דברים שאנחנו צריכים.
כמה שתקנו עכשיו לא יספיק לכם ,האוכל רק
יספיק לכם לחזור בתשובה .אם אתם חוזרים
בתשובה כמו שצריך ,יהיה לכם הכל מהשמיים.
לא תצטרכו לדאוג ,ישיר מהשמיים ,ולא לפחד.
מי שעם ה' ,ה' יהיה איתו .אין מה לומר ,אבל ,מי
שמזלזל בקדושה של הקב"ה ותורתו ,אין לו
מקום בעולם הבא שעוד מעט יתגלה.
אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו ,לא לשכוח! אין
עוד מלבדו .לא קיים משהו אחר .אנחנו קיימים כל
זמן שאנחנו עם הקב"ה ,אם אנחנו עוזבים אותו
ח"ו אין לנו זכות קיום ,אין עוד מלבדו ,תגידו את
זה יום ולילה אין עוד מלבדו.
ש .ראינו כמה סרטונים על חוקרים ומדענים
שעשו כל מיני בדיקות על הזריקה ומה שיש בה,
אחד החומרים הוא חומצת-גרפן חומר עם תכונות
חשמליות-מגנטיות המושפע במיוחד מגלים
קרינה בעלי תדר מסוים ,והם מתכננים שבכל
אדם יהיה הרבה מהחומר הזה בתוך הגוף ומתי
שהם ירצו הם ילחצו על הכפתור וכל הג'י  5יפגע
בבן אדם שיפגע קשה או ימות .האם זה אמיתי?
ת .זה אמיתי מאד ,ה' יתן להם להתחיל את זה
ודאי וכבר משתמשים בזה ,אבל אסור לנו
להתקרב אליהם בכלל ,ה' כבר יטפל בהם,
העבודה שלנו זה רק להתקרב לה' ,לא לעשות
שום חיסונים ולא להתקרב אליהם .ללכת רק
לרופאים פרטיים ולא לבתי-חולים .לא לפחד
מהם ,ה' הוא הרופא ,הוא הכל ,אם אנחנו
מרימים את עצמנו לגובה מעל השקר של החיים
אז לא יהיה מה לדאוג .יש לנו את הקב"ה והוא
יציל אותנו .מי שלא מאמין בזה לא יכול לשרוד.
ש .ראינו גם סרטון שבו אדם מחזיק אייפון ולפתע
נראה ניצוץ קטן יוצא מהמכשיר ,האדם החל
לרעוד ולפרכס ונפל על הרצפה .הם יכולים לגמור
אדם ע"י האיפון!
ת .וודאי ,לכן אין איפון יותר ,גמרנו .ולא לקחת
חיסונים לתוך הגוף וכל הדברים האלה .בגלל זה
הם רודפים אחרי כולם ואחרי הילדים כדי
להתחסן .אנחנו צריכים להיות אך ורק עם
הקב"ה ,לצפצף עליהם ,לא לפחד מהם ,ה' יגמור
אותם בשנייה! אבל קודם אנחנו צריכים להוכיח
את עצמנו ,חייבים להוכיח את עצמנו שאנחנו
לגמרי עם ה' .אין עוד מלבדו!

זה יהיה כמו יציאת מצרים

דניאל ,ז' שבט ה'תשפ"ב 9/1/2022
יש לי כזו סייעתא דשמיא שנולדתי במשפחה
בה יודעים מה זה אמת ומה זה שקר .אני לא
יודע איך הדור הזה יכול להמשיך להאמין בשקר.
יש אפילו רופאים מפורסמים בכל העולם
שמדברים נגד החיסונים שזה מסוכן מאד ,ואפילו
אם בן אדם לא מת בהתחלה או לא חולה מזה
מיד אחרי החיסון ,זה יכול לקחת אפילו שנתיים
עד שבן אדם מת מזה .ויש כאילו כל מיני סוגים
)ווריאנטים( של המחלה הזאת וזה הכל שקר,
הכל שקר .יש פחד להיכנס לב"ח ,אי אפשר
לסמוך היום לא על רופאים ,לא על אחיות ,לא על
אף אחד שעובד ברפואה .פה ושם יש איזה רופא

או רופאה אנושיים יותר אשר לא הולכים בדרך
של הב"ח וכו' ומוכנים לטפל באנשים שלא
הולכים לב"ח עם הסימנים של קורונה.
הרוב הגדול מבריאים מזה ,ואנחנו יודעים
שאלה המתים מזה למעשה הם לא הרבה וזה
בגלל שבתי החולים לא מטפלים בהם נכון.
תקראו לזה מה שאתם רוצים.
בן גולדין דיבר לפני עשרים שנה עם אחד
הידועים שעוזר שכביכול למי שרוצה כיוון לאן
ללכת בשביל כל מיני מחלות בעיות וכו' ,והוא ישב
איתו ואמר לו על מה שהולך להיות בעתיד .הוא
ירד על הרפואה בצורה איומה ,הוא אמר שהולך
להיות הפקר ,וכבר אז היה הפקר ,והוא אמר שאי
אפשר לסמוך על הרופאים ועל האחיות וכל מי
שמתעסק עם בני האדם והרבה מהתרופות
שנותנים זה רק בשביל כסף ,וזה לא עושה שום
דבר טוב כדי להירפא ,ויש דברים הרבה יותר
פשוטים ויותר יעילים.
הסגידה לעולם הרפואה והשקר השתלטו על
בני האדם ,הם מרוויחים המון כסף על כל
התרופות וכל מה שהם עושים בב"ח הולך לכיסים
של אלה שמטפלים .המחלה הידועה ,לא קורונה,
לא צריכה להרוג כ"כ הרבה אנשים ,הם פיתחו כל
מיני אפשרויות ,אבל האפשרויות האלה לא
עוזרים הרבה ,עד נקודה מסוימת .רוב האנשים
היו באמת יוצאים מזה בחיים ויש אנשים שגילו
כאלה דברים פשוטים לרפא את זה.
)ראיתי השבוע סרטון ישן ,הרופא מספר על
נפלאות מי-חמצן" :אנחנו משתמשים הרבה
במי-חמצן .מה זה עושה? זה הורג חיידקים,
ווירוסים וגידולים סרטניים! הם מאד זולים
ומאד יעילים .אנו נותנים לכל חולה בקבוק מי-
חמצן למרוח על הגוף כל יום פעם או פעמיים,
בגלל שכל מה שמורחים על הגוף נכנס מיד
לתוך הגוף וזה מנקה ,מרפא ומחזק את הגוף".
סיפור אישי :היתה לי סחרחורת ,אמרו לי
לשכב על הצד ,לשים  3טיפות באוזן לחכות 5
דקות וכך בצד השני וזה עזר! מי-חמצן (3%
מי חמצן עושה הרבה דברים טובים אבא ,אבל
לא רוצים שאנשים ידעו ,או שסגרו את המרפאות
המטפלות בשיטות טבעיות או שהרגו אותם .וזה
נהיה יותר ויותר גרוע משנה לשנה ,עד שהגענו
עכשיו לשיא של הרשעות והטמטום) .אגב ,באחד
המקומות ראיתי סרטון על סודה לשתייה ,לפי
ההסבר שם המחלה נגרמת בגלל חומציות של
הגוף ושתיה כל בוקר וערב של כוס מים עם כפית
סודה לשתייה ודבש או מולסה מורידה את
החומציות ואנשים העידו שנרפאו תוך שבועיים!(
כואב לי אבא ,כואב לי איך עמ"י יכול להיות כ"כ
טיפש .אני שמעתי עכשיו סיפור בטלפון של
הקווים החרדים ,שיש איזה חסידות ענקית שבכל
שבוע היה לפחות  15בריתות ,ופתאום לאט לאט
זה ירד ,עכשיו לא יותר מ .!5-למה?
כי גם גדולי הדור שלנו אומרים לעשות את
החיסון .הוכיחו כי זה משפיע על אשה בהריון
והרבה ילדים מתים לפני הלידה מזה ,או שיש
לידות קשות עם כל מיני בעלי מום .לא רוצים
לדעת ,לא רוצים לדעת .יש הוכחות מעל ומעבר
מכל הכיוונים ,לא רוצים לדעת.
אבא ,השלטון במ"י זה שלטון של רשעים ,לא
שלטון של יהודים ,זה שלטון של נאצים .בנו את
המדינה הזאת כדי לחסל את הדת היהודית ח"ו,
להיתפטר מכמה חרדים שאפשר.
כל החילונים שהם ממש עמוק בחילוניות
שלהם ,עד שהם כמעט גוים ,כל אלה מתנהגים
כמו גוים ועושים את הדברים הכי נגד התורה,
ובסופו של דבר הרשעים יודעים שהם ילכו אתם
במאה אחוז כי הם כבר כמו גוים .כבר חוץ מזה
שיש לנו הרבה גוים פה בארץ ,מרוסיה ,מאירופה
ומכל מיני מקומות .אבא ,זו לא מדינת היהודים,
לא באוכלוסיה ולא בשום דבר.
היהודים החרדים האמיתיים שנמצאים פה,
חיים בא"י לא במ"י ,ואלה ששולטים פה רוצים
להתפטר מאיתנו רוצים לגמור אותנו ואת הדת
שלנו וזו המטרה שלהם .ובגלל זה הרשעים
התלבשו חזק על מ"י כדי להתחיל עם החיסונים,
עם מחמאות גדולות ליהודים שמשתפים איתם
פעולה כ"כ טוב ,כ"כ בסדר ,כ"כ כמו שצריך ,אבל
באיזה שלב בכל אופן לא כל היהודים טמבלים,
הרוב מאד חכמים ,ואפילו שהרבנים של הרבה
אמרו כן להתחסן ,כן לחסן את הילדים ,באיזה
שלב יהיו הוכחות שזה מסוכן ביותר .והיהודים
החרדים תפסו את זה ,אבל לא כולם .וגם היו
הרבה רבנים שאמרו כן ,ואחרי שהם ראו מה
קורה הם שינו את הדעה שלהם מהר.
בינתיים כמה נפטרו וזה לא נגמר ,זה לא נגמר
בכלל ,אבל אל תשקרו לעצמכם ,המדינה הזאת
היא לא של יהודים ,היא כפופה לסע"ח ,אלו
הגוים שרוצים לחסל לא רק את היהודים אבל
בעיקר את היהודים ,ולהשתלט על כל העולם.

אבל יותר ויותר יהודים חרדים תופסים שמשהו
לא בסדר .הבעיה היא שלא תופסים שאנחנו
החרדים לא בסדר .אני לא מדבר על החילונים
שהציונים הראשונים בלבלו להם את הכיוון ,אני
לא מדבר על אלה שברחו מלהיות שומרי שבת
וכו' כי רצו חיים יותר קלים יותר מעניינים וכו' .אני
מדבר על היהודים השורשיים ממש ,היהודים
שמשתדלים לגדל את הילדים לתורה ,מצוות,
מעשים טובים וכו' .גם אנחנו הלכנו לאיבוד ,אפילו
שכלפי חוץ לא רואים את זה ,כלפי חוץ אנחנו
נראים פחות או יותר בסדר ,אבל הגשמיות של
העולם הזה ,הגשמיות של המדינה שבאה בעיקר
מארה"ב וכל החינוך שמה.
בארה"ב בעצמה כמה מליון יהודים חרדים
הלכו לאיבוד מבחינה דתית ,והיא שלחה את כל
הכביכול "תרבות" שלה לכל העולם אחרי מ"ע,2
פה בארץ ,בארה"ב ובכל העולם ,החרדים ירדו,
הם לא כ"כ צנועים כמו פעם ,הם מתעסקים
בדברים שאסורים כמו אייפונים ,טלויזיות
המוסתרות בתוך הבית ,דברים כאלה .ונוסף לזה
יש אווירה בבית חרדי שלא כמו פעם.
זה מאד עצוב וזה לא כולם ח"ו ,אבל הגשמיות
הרגה אותנו וזו המחלה הכי גדולה ,הגשמיות.
ובגלל הגשמיות אין לנו גם צניעות ,כי רוצים לטוס
וצריכים שמלות ,ושמלות הם לא כמו פעם,
ועושים אירועים כמו הגוים ,והפאות בכלל זה
משהו איום ונורא ,זה ממש לא צנוע ,לא צנוע.
אשה צריכה כיסוי ראש ולא פאה .הפאה הייתה
רק בשביל תקופה מאד קצרה ,עם שער של סוס
או חוטים ,היא לא באה לעולם כדי להישאר ,רק
כדי שלא תהיה סכנה ליהודיות שגזרו פעם
באירופה על היהודים ללכת בלי זקן ועל הנשים
ללכת ללא כיסוי ראש .הגזרה בטלה מזמן אך
נישאר המנהג של הפאות הנוכריות ומי שאומר
שהפאות זה בסדר הוא פשוט משקר לעצמו
ולכולם .וב"ה יש מעט נשים שהולכות חצאיות
ארוכות ורחבות ,אבל הרוב עדיין עם הקצר
והצמוד ויש איפור וכו' וכו' יש בלי סוף דוגמאות
לחוסר צניעות בעולם החרדי.
עמ"י ,ה' לא יתן לנו להמשיך ככה ,ברור לכם
שזה לא יכול להמשיך ככה .הישיבות מלאות
בבחורים ,אבל הצניעות שלהם ,לא כולם ח"ו אבל
הרבה מהם זה לא מה שהיה.
הכל מבולבל ,הכל מבולבל אבא .אני לא יודע
מה יהיה ,אני רק יודע שבעתיד הקרוב לא רק
יהיה רק העניין של הקורונה ,גם ינסו עוד לתפוס
אותנו להרוג אותנו בכל מיני שיטות כמו חיסונים,
בדיקות ,מסיכות שיכולים לגרום לכל מיני בעיות
מסוכנות ,אנשים לא תופסים שהמסכות מסוכנות,
מלחמות וכו' .ויהיו מלחמות שיגדלו ויגדלו עד
שיהיה פיצוץ כזה שקשה לחלום על כזה דבר.
בנוסף לכל זה ,בכל העולם לא יהיה מספיק
אוכל .השביט מאד קרוב ויש מטאורים
ואסטרואידים שנופלים כל הזמן על כדו"ה
וגורמים לאסונות טבע ,אבל לא מפרסמים את
זה .אבא זה יהיה כמו יציאת מצרים אבל יותר
גרוע ,יותר קשה ,זה יהיה בכל העולם .פני הים
יעלו בגלל שהקוטב הצפוני והדרומי נמסים
במהירות ,יש אסונות שא"א לתאר ,רעידות
אדמה ,הרי געש שמתפרצים לגובה  15ק"מ,
בקושי מפרסמים את זה .יש סופות טורנדו חזקות
בלי סוף ולא רוצים לדעת .יש אניות נופש עם
איזה אלפיים איש בלי פחד .איך הם לא
מפחדים? יכול להיות צונמי ,סערה פתאומית או
איזה מטאור שיעשה חור באנייה והיא תטבע.
אתם לא יודעים כמה מטוסים נפלו בגלל שפגע
בהם מטאור ואמרו שהטייס התבלבל או בעיה
אחרת .הטבע משתולל והוא בלתי צפוי עכשיו ולא
מפחדים.
)אורח :היה לפני כמה ימים פרסום על אניית
טיולים עם אלפיים אנשים שכולם מחוסנים וחלק
גדול קיבלו קורונה(.
הם מחוסנים? נגד מה? לא נגד הקורונה.
העולם עכשיו מסוכן ,זה מסוכן אפילו לצאת
מהבית ,כדי לטוס מארץ לארץ צריכים להיות
באמת אמיצים בלי ספק .ובכל ארץ וארץ עכשיו.
והמטרה של הרשעים זה להשתלט על העולם
ולהרוג כמה שאפשר מהאוכלוסיה של העולם .יש
להם הבונקרים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן,
והם בטוחים שהם יכנסו שמה ולא יקרה להם
כלום ,אני לא בטוח בזה ,ה' יטפל בהם והם ידעו
כי ה' ברא אותם ,ה' יודע כל דבר שיש להם
בראש ,הוא יודע כל מה שהם חושבים ,והוא
בשנייה יכול לחסל אותם .אבל הוא מחכה ,הוא
מחכה עד שהיהודים יעשו תשובה ,היהודים
האמיתיים יעשו תשובה.
אין כ"כ הרבה יהודים אמיתיים בעולם שבאמת
עם הקב"ה ואני מציע לאלה שנולדו באמת יהודים
אבל ברחו לחיות כמו חילונים או גוים ,לעשות
חשבון נפש ולחזור לאמת .האמת היא הקב"ה.

עמ"י ,זה הזמן להראות לקב"ה שאנחנו איתו,
ואם אנחנו איתו עם הקב"ה שהוא הכל יכול אז
הם לא יכולים לעשות לנו כלום .אנחנו חייבים
להראות לקב"ה שלא מאמינים לשקרים שלהם,
ואפילו אם יש איזה רב שיגיד לעשות מה שאנחנו
יודעים שאסור ,אז לא נעשה את זה ,נהיה אך
ורק עם הקב"ה ,ורק זה יוכיח לקב"ה שאנחנו
באמת איתו.
אנחנו לא מתנהגים כמו שצריך אפילו שאנחנו
עם שטריימל עם מעיל ארוך עם גארטל עם בנות
שהולכות לסמינר של חרדים ובנים שהולכים
לישיבות ,זה לא אומר כלום היום ,רק ההתנהגות
האמתית של האדם עם עצמו ,היהודי והיהודיה
עם עצמם ,החסד שלהם ,הלב כלפי יהודים
אחרים ,אהבת ה' שלהם ,זה מה שיציל אותנו ולא
שום דבר אחר.
יש גם פימה קעמפס באמריקה באירופה איפה
שאתם רוצים ,גם בארץ יש בוודאי וזה בשבילנו,
אתם תופסים? יש פימה קעמפס פה במ"י .אם
אתם לא רוצים לגמור את החיים שמה או במצב
יותר קשה ,אז אנחנו חייבים חייבים לשנות את
דרך החיים שלנו ולהגיע קרוב קרוב לקב"ה.
והדבר החשוב ביותר זה לחסל את הזימה.
הזימה שנכנסה גם בין החרדים ,צריכים לחסל
את זה ,וצריכים לאהוב כל יהודי ,להרגיש את
הכאב שלו ולנסות לעזור לו .וצריכים ללמד את
הילדים לאהוב כל יהודי ,לאהוב קודם כל את
הקב"ה ותורתו ,בלי זה אין לנו עתיד ,בלי זה אין
לנו סיבה ,זכות להיות חלק של עמ"י ,של
היהודים .היהודים שהם הילד שעשועים של
הקב"ה ,הילדים שלו שהוא אוהב יותר מכל דבר.
אבל כשהקב"ה רואה שיורדים מהגובה שלנו
מהקרבה שלנו לקב"ה ,שאנחנו יורדים מהתורה
וממה שכתוב שמה ולא מוכנים לחזור ח"ו ,רק
רוצים להיות כמו הגוים ,עם עגל הזהב ,אבל
ליהודים יש גבול עד כמה ה' מוכן לסבול .הוא
יציל כל יהודי ויהודיה אמיתיים שלגמרי עם
הקב"ה בכל דבר ודבר ועם כל מה שכתוב בתורה
ובכל הספרים של הצדיקים מאז.
אם אנחנו עם הקב"ה וכל התורה שנכתבה
לפני שה' ברא את העולם ,אם אנחנו עם מה
שהקב"ה לא משנה מה ,אז יש לנו עתיד כ"כ יפה
כ"כ נעים כ"כ קדוש שאני לא יכול להסביר את זה
אפילו .אבל אלו שלא עם ה' ח"ו ,אז אין להם
כלום ,כלום כלום כלום והם יעלמו יחד עם כל
הגוים שלא מאמינים באמת .אבא אני מאד מאד
רוצה לבכות כל הזמן ,אבל אני מחזיק את עצמי.
אני אוטיסט ,לא תמיד הייתי אוטיסט ,יש לי לב,
יש לי אהבת ה' ,יש לי אהבת ישראל ועדין אני
רוצה אבא שאתה ואמא ואחיות שלי ואחים שלי
והבעלים והכלות והילדים שלהם וכל עם ישראל
שנזכה לקבל משיח צדקנו ונזכה לנצח נצחים.

ותהיה גם מכת החושך

בן גולדן ,י' שבט ה'תשמ"ב 12/1/2022
אני בנימין ,בן ,רוצה להסביר איפה אנחנו
אוחזים עכשיו בהיסטוריה של עמ"י ,ולא רק של
עמ"י אלא של כל ארצות העולם ,ברור
שהרשעים ,שהם דרך אגב הגלגולים של כל
הרשעים שלא עשו תשובה משך כל הדורות ,הם
שולטים כביכול ,הם בטוחים שהם שולטים
לגמרי ,אמנם בשבועות האחרונים זה קשה להם
קצת ,אבל בכל אופן הם בטוחים שיש להם פתרון
לזה.
אחת המטרות שלהם זה להרוג רוב האוכלוסיה
של העולם כדי שכאשר הם יצאו מהבונקרים
)אחרי שהכוכב יעבור( לא יהיו להם הרבה בעיות
להשתלט על כל העולם .אמנם יש להם את
התכנית שלהם ,אבל לקב"ה יש את התכנית שלו.
יחד עם זה ,לצערי הרב עמ"י שה' ברא את כל
העולם משך כל הדורות בשביל עמ"י ,כדי שעמ"י
ישלט ,בכל אופן עמ"י לא קיבל את המסר ,יש
כאלה שכן ,אבל עמ"י זה עם מאד קטן יחסית.
מאז מ"ע 2ה' ישמור כמה יהודים נרצחו בדם קר,
אומרים  6מליון ,זה היה הרבה יותר ,פשוט לא
יכלו לספור את כולם.
בכל אופן אנחנו לא עם גדול ,גם ככה אנחנו עם
קטן מאד .הרבה מהיהודים שחושבים שהם
יהודים הם בכלל לא יהודים ,אחרי שכאילו חזרו
בתשובה ,הם בכלל לא היו יהודים מלכתחילה
בגלל איזה סבתא שהייתה גויה בהיסטוריה וזה
הלך מדור לדור ומדור לדור .אנחנו נדע את כל
האמת אחרי שהקב"ה יגמור את הסבל שאנחנו
עוברים עכשיו ונגיע לגאולה ,רק אז נדע .100%
ועכשיו אנחנו עם קטנצ'יק לעומת כל העמים
בעולם ,והם עדיין שונאים אותנו אפילו שאנחנו
קטנים .א"י היום היא הרבה יותר קטנה ממה
שהיתה פעם ,כי כאשר הקב"ה שלח את כולם
לגלות הוא הקטין את א"י ,הוא פשוט קיפל אותה
שלא תהיה כזה גדולה ,כדי שלא יהיו הרבה גוים

שירצו להתיישב פה .גם הוא לקח את מזג האוויר
הטוב שהיה והארץ הפכה למקום שומם בלי דשא
ובלי עצים ,רק קצת .א"י היתה מקום שקשה
לחיות בו וזה נשאר כך עד שהציונים הגיעו.
הציונים הקימו את מ"י ,לא את א"י .מ"י זה
משהו גויי .אני לא בטוח אם אין פה יותר גוים
מאשר יהודים ,כי באו הרבה מאד מרוסיה לא
מזמן .גם הרבה יהודים פה בארץ התחתנו עם
גויות ,יש פה ערבים ,נוצרים ,קתולים וכו'.
אנחנו עם קטנצ'יק עם שלא מבין כמה שאנחנו
צריכים להיות קדושים ,הרוב אבדו את הקדושה
שזה עיקר העיקרים .אפשר רק לשבת ולבכות
ולבכות .אפילו בין החרדים עכשיו יש בינינו גברים
ששכחו מה התפקיד שלהם בעולם הזה ,חושבים
שיכולים לחיות חיים פתוח חפשי בלי הקב"ה.
הגבר בנושא הזה הוא הכי חשוב ,כי הוא זה
שגורם לילד להיכנס לחיים ,להיוולד ולהמשיך את
המסורת ,הוא זה שצריך להחזיק בעיקר את
הקדושה ואם אין לו קדושה הכל אבוד! אתם
מבינים? אם לגברים אין קדושה הכל אבוד!!!
מאז האדם הראשון ועד היום זה אותו דבר ,לא
משנה מה משתנה בהיסטוריה ,זה נשאר אותו
הדבר .יש מעטים שהם טהורים ודאי שגם האשה
עושה את הצד שלה ,אם היא לא צנועה היא
מעוררת בו מחשבות לא טובות ,ואם הוא לא
מאד חזק ומאד קרוב לה' בדור הזה הם מאבדים
את הטהרה מהר מאד.
הרבה מאד יהודים הולכים לכיוון הטינופת ,כי
הם רוצים הנאות מידיות ,והנאות רוחניות לא
מעניין אותם ,אין להם רצון לשבת וללמוד .הרבה
יותר קל ללמוד באוניברסיטה לא צריכים הרבה
שכל בשביל זה ,אמנם החילונים חושבים שזה
שיא השיאים של לימוד ,אבל רוב מה שלומדים
באוניברסיטאות זה שקר גמור ,ודאי בלימודי
ההיסטוריה הרוב זה שקר .ובכמעט בכל נושא זה
להפיץ את השקר.
אני מבין למה דניאל בוכה הרבה ,הוא בוכה,
הוא דואג לכם הוא יודע מה שהולך להיות.
לדניאל יש שם של נביא מאד חשוב .שלקחו
אותם לחו"ל בכח אחרי שהרסו את בית המקדש
הראשון ,והוא היה מאד חשוב בזמן של
ההיסטוריה .גם דניאל היום הוא חשוב ביותר ,כי
הוא הקשר שה' שלח להיות בינו לבין כל עמ"י.
עמ"י במצב קשה ,רוב היהודים המאמינים הם
לא הרבה .ויש עוד בעיה ,שיש ירידה של חרדים
בהבנת התורה ,אין לנו את הצדיקים של פעם,
בגלל זה קרה מה שקרה עם הזריקות .ממש היה
מה שקוראים בלשון העם "פשלה גדולה" ,וזה
בעיה מאד קשה .כי הם המובילים שלנו ,יש בעיה
גדולה עם הרועי הצאן שלנו כביכול ואנחנו עוד
יותר מבולבלים ,וזו בעיה קשה מאד.
אנחנו עכשיו מגיעים לסוף ,זה יקח זמן לסוף,
וזה יהיה עם הרבה הרבה סבל כי ה' חייב להוריד
מאתנו כל הלכלוך שאספנו בכל השנים בגלות
ולפני הגלות ולא רוצים לשמוע את זה .אבל כמו
שזה נראה עכשיו לא ישארו הרבה ,ה' יבנה את
העולם הבא ,את העתיד על נאמנים ממש,
נאמנים ממש.
הדבר הכי גרוע כמו שאמרתי זה שמירת
הברית ,זה עושה את כל הבעיות .אבל יש גם את
חוה שהיא עוזרת לשטן ,לנחש ,לקלקל את עמ"י.
אז העיקר העיקרים זה צניעות .דיברנו כבר על
זה ,אבל א"א לדבר יותר מדי על זה ,כי זה
המפתח לנצח נצחים .אילו היינו נשארים
תמימים ושומעים לא את הנחש רק את הקב"ה
בדרישות שלו .אז הכל היה נראה אחרת לגמרי,
אבל בני האדם נולדו גם עם רצון לעלות לכיוונים
לא הכי טובים ,אז אדם וחוה שמעו את הנחש.
והנחש היה רשע ,עד היום הוא עושה לנו רע.
תדעו שהכל הולך ליפול ,זה יקח זמן אבל בסופו
של דבר זה הולך ליפול .וכאשר זה יפול  -כל אלה
שכל השנים עבדו על לימוד תורה ,על לגדל ילדים
לקיום תורה ומצוות ומעשים טובים ,כל אלה שהיו
צנועים וצנועות ,הם עלו לגובה מאד מאד חשוב,
אבל הם מעטים .יש כאלה שחשבו שהם עושים
נכון ,אבל לא עושים נכון ,ושמגלים להם שהם לא
בסדר ,אז הם רק מתחילים לריב .מה פתאום?
יש לנו בית קדוש והכל לפי התורה אבל זה לא
נכון .בפנים הם משהו אחר וזה עצוב מאד.
עדות :הייתי היום  5שע' במיון באיכילוב.
המזכירה מספרת לי "מגיעים מאות ילדים
שנפגעו מהחיסון וההורים מתחרטים על הרגע.
היא רואה יום יום מה שהחיסון גורם ,אסור
להאמין לתיקשורת .הרופאים לא יחזיקו מעמד
עוד הרבה זמן .הם שותקים רק בגלל הפרנסה.
הורים שמחסנים את ילדיהם זה פשע .הייתי
בהלם .ה' שלח לי כזה חיזוק לא לחסן את
הילדים".

עכשיו ,אני לא יודע באמת אם אפשר לתקן את
רוב האנשים ,אבל אם יחזרו בתשובה באמת ,עם
כל הלב ,עם כל המהות שלהם ,יצטערו על
העבירות ,ה' ימחול מיד .זה מה שה' רוצה
שנחזור בתשובה עם כל הכוחות שלנו ,עם כל
המהות שלנו ,נצטער .וברגע שמגיעים לזה  -ה'
איתנו לגמרי ,ואנחנו איתו לגמרי וזה כבר הפתח
לנצח נצחים.
אבל אם בן אדם חוזר בתשובה בערך  -זה לא
מספיק כדי להגיע לנצח ,כי נצח זה נצח וזה לא
נגמר ,ומי שהראש שלו ,הלב שלו ,הנשמה שלו
יכולים עוד לחשוב על עבירות ,זה לא יכול להיות.
הוא לא מסוגל להיות בין אלה שמגיעים לנצח
נצחים .זה ברור.
אני חושב שזה קשה לאנשים לבלוע ,זה קשה
להבנה ,אבל ברור דבר אחד  -השביט לא רחוק,
השביט בא ישר מהקב"ה ,ה' שלח אותו כבר
הרבה פעמים בהיסטוריה כדי להעניש את
העולם ,שיפתחו את העיניים ,שיפתחו את המוח,
את ההבנה ,להבין מה הקב"ה רוצה מהם .לא רק
היהודים גם הגוים ,אבל היהודים בעיקר ,הקב"ה
רוצה שהם יחזרו בתשובה.
ה' אוהב אותנו ,הוא במיוחד בחר בעמ"י והפך
אותם לעם קדוש ,ואנחנו עמ"י צריכים לעשות מה
שכתוב בתורה .לא רק לעשות את זה ,לחיות את
זה ,בגלל זה הוא נותן לכל היהודים האמיתיים
שהיו בהר סיני ואמרו נעשה ונשמע ולא גמרו את
התיקון שלהם לחזור בגלגול ,לחזור עוד פעם
ועוד פעם ועוד פעם ,עד שהנשמה תהיה שלמה
באמת .אבל זה לא אומר שכל אלה שיצאו
ממצרים יגיעו לשלימות ,יש כאלה שיתקנו רק
חלק מהנשמה ,אבל חלק זה לא מספיק .צריך
להיות לגמרי לגמרי וצריך את העולם הזה בשביל
לתקן את זה.
וכל אחד מגיע לפה עם החבילה שלו ועם מה
שהוא צריך לתקן ואו שהוא עושה או שהוא לא
עושה .ואם הוא לא עושה מספיק אז הוא מתגלגל
על זה עוד פעם .האר"י מדבר על היהודים ,עד
שזה מושלם.
ואם כך ,הדור הזה צריך להיות הכי מושלם,
אבל זה לא כך ,זה הדור הכי לא מושלם מכל
הדורות .אבל יחד עם זה יש נשמות שהצליחו לא
להתקלקל בדרך ,זאת אומרת שלא להתקלקל
כ"כ קשה ,והם כן יכולים לנקות את עצמם וכן
יכולים לחזור בתשובה באמת.
מרגע הזה צריכים להתחיל עוד יותר חזק ,עוד
יותר ועוד יותר עד שמגיעים לאיזה סוג של
שלימות ,ואז ,אחרי זה לא צריכים אוטיסטים
להגיד מה לעשות ,אחרי זה כבר הקב"ה יגיד לנו
ישיר עם משיח .עכשיו ,לכל אחד יש תיקון
לעשות .אנחנו מגיעים לסוף .אני ידעתי שהסוף
מגיע ,אבל ממש .אז קודם אני אתאר פחות או
יותר מה שהולך להיות,
המצב הוא כך ,הדבר הראשון שיפול זה
הגשמיות .הגשמיות היא המקור של כל הרע,
הרצון לשלוט ולהיות כמו הקב"ה ח"ו ,לשלוט על
האוכל ,לשלוט על הבתים ,על כל מה שבן אדם
צריך לחיות ,ואפשר להרוויח הרבה כסף גם על
זה .כסף זה המצאה של בני האדם ,של היצר
הרע שלו ,להיות עשיר .רוב האנשים רוצים להיות
עשירים ,כי הם מבינים שהם לא סובלים כ"כ
הרבה והם יכולים לקנות כל מיני דברים שהם
רוצים ,הם יכולים לטוס לכל העולם וכו'.
אז עכשיו הקב"ה מוריד לנו דבר דבר דבר את
הגשמיות .עוד מעט יהיה מצב שהשביט מתקרב,
האסטרואידים והמטאורים נופלים כבר חזק על
כדור הארץ ,ב"ה יש קצת פה בא"י אבל לא משהו
חשוב וגדול מהדבר הזה ב"ה ,בינתיים .אבל זה
לא אומר שזה לא יהיה.
הקב"ה לא יהרוס את א"י ,אבל הוא כן יהרוס
את מ"י .מ"י לא יכולה להמשיך בשום פנים ואופן,
ה' יהרוס אותה .בכל העולם כבר יש כבר נזק,
נזק שמתבטא גם במוות של הרבה אנשים ,אם
זה כמו איזה הר געש שמתפרץ והורג אנשים ,או
אם זה איזה שטפון ,או אם זה כל מיני אסונות
טבע וזה בגלל העבירות גם של הגוים וגם של
היהודים .ה' לוקח מהם את ההרגשה שהם
שולטים ,שהם יכולים לשלוט ,אם זה על כל
העולם או אם זה בתוך הבית שאחד רוצה לשלוט
על השני .זה לא משנה מה ,הגשמיות תיעלם.
לחיות זה יהיה רק עם תפילה .כסף לא יהיה
שווה כלום ,אפס .לרשעים יכולה להיות
הטכנולוגיה הכי מתקדמת ,זה לא יעזור להם וה'
ה' יגמור אותם בשנייה.
יהיה זמן שיהיה כמו מכת בכורות במצרים
שפתאום יתחילו למות ,ותהיה גם מכת החושך
)אחד המקורות ציין כי כאשר השביט יתקרב כל
הרי-הגעש יתפרצו ואפר יכסה את השמים(

בזוהר הקדוש ,פרשת שמות דף ז' ע"ב והלאה
מתואר סדר התגלות המשיח בארוכה .בין
הדברים נזכר גילוי כוכב מפחיד לעיני כל יושבי
תבל בתקופה שלפני גילוי המשיח ,הכוכב ילחם
מן השמים נגד הרשעים ,הרשעים יתחבאו
במערות צורים ובנקיקים ולא ינצלו ,ואז יתגלה
המשיח .לאחר מכן יתקבצו מכל האומות להילחם
נגד המשיח ,יחד עם פריצים מבני ישראל ואז
יראה את ה' את גבורתו לעיני כל העולם ,תהיה
אפילה כבידה חמשה עשר יום ורבים מישראל
ימותו באותם ימי אפילה ושוב יתגלה כוכב לוהט
בצבע ארגמן בעצם היום לעיני כל ,ואז יפלו
חומות ומגדלים עצומים ברומי העיר הגדולה ,ואז
משיח צדקנו יקבץ את הגלויות ומאותו זמן ואילך
יהיו ניסים גדולים כבימי יציאת מצרים.
ויהיו כל המכות כמעט .יפלו מהשמיים חתיכות
שהם יהיו גם קרח וגם אש כמו שהיה במכת ברד
ונסבול מזה מאד מאד ,ויהיה גם מכת חושך
שהשביט יביא להרבה ימים .זה יראה כמו נצח
וזה יהיה מאד קשה ,וזה גם יפסיק .מי שיצליח
לחיות עם כל זה  -עובר את המבחן .אני מדבר
על היהודים .אבל בסופו של דבר יהיו עוד
מבחנים שעליהם אני לא אדבר .מי שיעבור את
כל המכות שה' יוריד הוא ישרוד בעזרת ה'.
ה' יוריד מכות על כדו"ה ,רוב הגויים ייעלמו
והיהודים האמיתיים יישארו .יהיה סבל גדול ,יהיה
הסבל שלרוב האנשים לא יהיה להם כסף.
הבנקים כבר במצב קשה בכוונה ,הרשעים
בטוחים שהם ישלטו על כולם ,ככה .הם ימציאו
איזה כסף חדש והם ישלטו על זה ,מי שלא רוצה
חיסון אז לא יקבל כסף וימות מרעב ,ומי שעושה
חיסון אז יקבל מספיק בשביל לחיות.
הם רוצים לשנות את הכל ,הם יודעים שהשביט
קרוב והם בלחץ עכשיו ,הם בלחץ כי הם לא
הצליחו ממש להרוג מספיק אנשים כמו שרצו דרך
החיסונים כביכול .אנשים בכל אופן התחילו
לתפוס את האמת ,הרשעים חשבו שהאנשים
פשוט טמבלים ,יפחדו וירוצו לקחת את החיסון,
ואכן הרוב רצו לקחת.
 .אבל יש אנשים בכל העולם ,גוים ויהודים ג"כ,
שהם רופאים וכו' והם מוכנים לסכן את עצמם
להגיד את האמת שזה הכל שקר גמור .כן ,הם
הורגים אנשים אבל לא עם הקורונה ,הורגים
אותם בבתי חולים או שפשוט עם הזריקות.
הרבה מתים מיד אחרי והרבה אחרי זה לאט
לאט  -כל האוכלוסיה של העולם.
לפי מה שאני רואה שקורה עכשיו ולפי מה
שאני מרגיש ואני מתייחס ליהודים אמיתיים
ויהודים שחושבים שהם אמיתיים ,הם עדיין
נסחבים אחרי עגל הזהב ,לא כולם ברור ,אבל
מאחר שאנחנו ירדנו ,נהיינו פחות ופחות יהודים
אמיתיים מהנשמות היו בהר סיני ,אז היהדות
יורדת .אפילו אלה שחושבים שהם יהודים
אמיתיים ויש להם בית כשר וילדים חמודים
ומשפחות גדולות ,לא תמיד כל אחד במשפחה
הוא באמת עם הקב"ה ותורתו.
רוב התלמידי חכמים של הדור שלנו לא מגיעים
קרוב למה שהיה פעם .יחד עם זה יש לנו
מנהיגים ,רבנים ,תלמידי חכמים שהם תלמידי
חכמים עצומים והם מוכנים להקריב את עצמם
בשביל האמת .יש גם יהודים פשוטים שמוכנים
להקריב את עצמם בשביל האמת לשם שמים,
אבל הם מעט.
ושלחו לנו את המחלה הזאת שאולי הסינים
המציאו באיזה מעבדה ,אני לא יודע בדיוק אבל
ברור שזה הרוב הגדול שקר גמור והרשעים כ"כ
שמחו שכ"כ הרבה ,דווקא יהודים ,דווקא בא"י
האמינו לשקר שלהם וחשבו שזה אמת.
היהודים שומעים אותם וחושבים שבאמת יש
להם רצון להציל אותם מהמחלה המסוכנת ח"ו,
כביכול מסוכנת אבל לא מסוכנת והיהודים
הטיפשים שרצו לקבל את החיסון ,וודאי
שהרבנים שלהם לא הלכו לפי הדין.
וזה היה ידוע שבמקומות שיש הרבה יהודים
כמו בעיר ניו יורק ,יש הוכחות שרצחו או התברר
שלא נתנו להם לאכול בביה"ח שזה אכזרי ביותר
וחלק שפשוט נתנו להם איזה טיפול לא נכון כדי
לגמור אותם שלא נדע .היו אחיות שידעו את זה
אבל הן לא יכלו לעשות כלום ,הן היו במקרה
הטוב מאבדים את מקום העבודה אבל במקרה
הרע היו נהפכים לרוצחים בדם קר .אז העולם
כ"כ מלא רשעות וכפי שזה זה לא יימשך.
בינתיים זה נראה שניבירו או השביט לפי
הזוהר יבוא ויעשה עוד יותר הרס בכדו"ה
ומיליונים ,יותר ממיליונים ,הרבה יותר ילכו
מהעולם מהאסונות טבע הגדולים והרבים .אבל
יחד עם זה יהיו גוים שישרדו כי הם מאמינים
בקב"ה ,רק אלה שמאמינים בקב"ה ,הם לא
צריכים להיות יהודים ,אבל יש להם גם דברים
שהם צריכים לעשות,

אבל הם יכולים להינצל ,אבל לא יהיו הרבה
מהם וכל זה יתחיל כנראה בראש חודש אדר ב'
זה יתחיל ככה יותר ברור וזה ילך יותר ויותר
ויותר עד שנגיע לגאולה.
העסקים יתחילו לרדת גם באדר ב' זה כבר
התחיל אבל יותר גדול .הבנקים יש כבר בלגן
בתוך הבנקים שזה ממש טיפשות לחשוב שזה
לטובתנו באיזו שהיא צורה .זה הכל להכין אותם
להשתלט לגמרי .הכסף עד אדר ב' ירד עוד יותר,
לא רק השקל ,גם הדולר ,הכל בכל העולם המצב
יהיה יותר גרוע גם מאסונות טבע כי השביט
מתקרב ומתקרב ויותר ויותר ימצאו סיבות
שנצטרך להיות יותר ליד הבתים שלנו ולא
להסתובב יותר מדי.
אחד הדברים יהיה טיסות כי למעשה כבר יש
בזה סוג של סכנה ,במיוחד לטוס בקווים מסוימים
בגלל כל האסונות טבע שפתאום יש ,זה יחמיר
ולטוס יותר ויותר יהיה מסוכן ,ולכן זה יעצור
הרבה עסקים וזה מה שהם רוצים.
אני חושב ,אני לא יודע  ,100%שבסביבות
פורים העולם יהיה מאד שונה ,אבל להשתנות
ממש זה יהיה אחרי ליל הסדר .אחרי ליל הסדר
העולם יהיה הרבה יותר רציני ושונה .כל דבר
ששייך לכסף ,צריך לסדר את זה ,צריכים לקנות
או משהו ,כדאי לסדר ,יותר מזה אני לא יכול
להגיד ברגע זה.
יש מציאות שיכול לקחת קצת יותר זמן אני לא
חושב שייקח פחות זמן .אבל אני לא יודע בדיוק.
אני רק יודע שכל מה ששייך לעגל הזהב בעתיד
הקרוב יעלם ולא יהיה שווה כלום ואנשים יצטרכו
לבטוח אך ורק בקב"ה .ללכת במדבר ,לא מדבר
אמיתי ,אבל בעולם שאין חנויות ,אין בנקים אין כל
הדברים שאנחנו רגילים לזה ,זה יעלם.
ולנענע אותם עד שהמוח היהודי יתחיל לפעול
מנחם ,י' שבט ה'תשמ"ב 12/1/2022
עמ"י ,תתכוננו ,אני מבקש מכם תתכוננו .לא
יהיה כסף ,לא יהיה אוכל ,לא יהיה מים ,לא יהיה
חשמל ,לא יהיה מה עוד? כל מה שרוצים לא
יהיה .בטריות לא יעבדו בפלאפונים ,ובכלל
הפלאפון לא יעבוד ,אני חושב גם הטלפון לא
יעבוד ואם יעבוד אז הרשעים יקשיבו לכל מה
שמדברים.
הקב"ה בוחן אותנו עכשיו ,בוחן אותנו כמה
שאנחנו רוצים את הגאולה ,כן או ח"ו לא ,אוי למי
שעונה לא!
אבל יש עוד ישראלים שחושבים אולי יותר טוב
לגור באמריקה ,מה? יותר טוב לגור באמריקה?
נכון שהרשעים שולטים פה ,אבל שולטים לא
סתם ,שולטים! אבל גם באמריקה הם שולטים
וגם באירופה הם שולטים וגם באו"ם הם שולטים
וגם בסין הם שולטים וגם ביפן הם שולטים ואיפה
לא ,כל מקום כל מקום המקום היחיד שהם לא
שולטים זה בתוך הלב של היהודי האמיתי.
היהודי האמיתי יודע מה זה שקר ומה זה אמת.
והשקר זה דרך החיים שאנחנו חיים עכשיו ,אפילו
יהודים אמיתיים שרוצים לחיות כמו יהודים ,קשה
להם פה ,קשה להם בארץ הקודש ,כי ארץ
הקודש היא לא השכבה העליונה )החיצונית( פה,
ארץ הקודש זו השכבה התחתונה )הפנימית(,
השכבה העליונה זה הכל שקר שקר שקר .השקר
חוגג עכשיו ,שולט כמעט על כולם.
אז מי ישרוד? כמה יכולים לשרוד? כמה יהודים
יש לנו אמיתיים אני לא יודע ,אבל הם לא הרבה
יחסית אז מה אנחנו נעשה אם כ"כ מעט יהודים
אמיתיים נמצאים בעולם הזה? מה אנחנו יכולים
לעשות?
יש לנו הרבה מה לעשות ,אנחנו צריכים לצעוק
לשמים ,לקחת את היהודים שלא מבינים ולנענע
אותם עד שהמוח היהודי יתחיל לפעול שוב ויבין
את האמת והאמת היא אין עוד מלבדו ,פשוט
ולעניין!
אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו,
תפסתם? אני רק אגיד לכם ,שיהיו עוד יהודים
שיישארו בחלומות שלא שייכות לשום דבר רוחני
ולא לכלום ,רק מחשבות מתי נסע לאמריקה
בפעם הבאה או כמה זה עולה לעשות נופש על
אנייה ,או לא יודע מה ,אבל לא עם הקב"ה.
אז אנחנו המעטים חייבים לתפוס אומץ ולהכין
את עצמנו לגאולה השלמה .ה' לא יחכה עכשיו
עוד הרבה זמן ,זה לא יהיה שנים וזה גם לא
יהיה שנה ,אבל זה יהיה ואל תדאגו ותתכוננו כי
הזמן עכשיו עובר מהר מהרגיל ופתאום נהיה
בעוד מקום ,לא איפה שאנחנו עומדים ,בעוד
מקום בהבנה ,של מה זה הגלות ומה זה הגאולה
ואני רק מקווה שכל יהודי ויהודיה ,כל סבתא
וסבא ,כל ילד קטן או ילדה קטנה ,ידעו איך לדבר
עם הקב"ה שהוא יבין שבאמת אנחנו רוצים
לעשות תשובה ולהגיע לנצח נצחים עם כולם.

עמ"י חי ,עמ"י חי ,אנחנו מתקרבים לסוף .בסוף מי שרוצה לשרוד חייב להגיע לאמת

יהיו מכות ,כבר יש מכות מצרים ,אבל זה יקח לנו
קצת זמן עד שיהיה ברור לנו שזה מכות מצרים
וכשנבין את זה אנחנו נשתנה ,כל יהודי ירגיש
שהוא במצרים .במצרים רוחני שלא כדאי להיות
שם ,כדאי למצוא את הפתח של בית הסהר שלנו
ולחפש איך לצאת מפה לנצח נצחים ,לאמת
שהיא הקב"ה .זהו.

ה' בוכה על העם שלו

מוישלה ,י' שבט ה'תשמ"ב 12/1/2022
ה' בוכה על העם שלו ,לה' יש תקוה שאנחנו
נחזור בתשובה ,אבל באמת שנחזור בתשובה,
ושאנחנו נתחבר קודם כל עם הקב"ה ואח"כ עם
התורה שנוכל לשבת וללמוד ולא לפחד כי נדע
שהקב"ה אתנו .שנדע שיש לנו את הכל יכול ,הוא
שומר עלינו והוא ישלח לנו את הנציג שלו והוא
ילחם בשבילנו ,אנחנו לא נצטרך אפילו להילחם.
ה' יציל אותנו ,יציל אותנו מהמקומות ששונאים
אותנו ,הוא יציל אותנו מכל בית סוהר מכל צרה
שיכולה לטפס עלינו ,הוא פשוט יקח אותנו משם
בניסי ניסים .אוי ,אני מחכה לרגע הזה ,מחכה
לרגע הזה ,זה כ"כ טוב צריך להיות הרגע הזה.

לא רוצים להבין

דניאל ,י' שבט ה'תשמ"ב 12/1/2022
אני מחכה לגאולה ,כשתגיע הגאולה אני אוכל
כבר לגור בבית ,לא במקום הזה .אבל אבא זה
יקח עוד זמן ,לא עוד הרבה זמן אבל הרבה
דברים יקרו בזמן לא ארוך .אני רק מקווה שכולנו
נבדיל בין קודש לחול בין אור לחשך בין ישראל
לעמים בין השקר לאמת .הרבה מבולבלים ,לא
כולם ברוך ה' ,חלק יודעים מבינים מאד טוב את
המצב.
בן-אדם מתבלבל ,לא בגלל שהוא רואה משהו,
זה הרגש שלו בפנים מבולבל ,זה דור מבולבל
הם לא מבינים מה האמת ומה השקר ומה זה
משנה אם זה אמת או שקר ,הם לא מבינים למה
השקר הוא כ"כ רע כל זמן שזה לא עושה רע
למישהו שהוא לא שומע על זה שהוא לא יודע
שמדברים עליו וכו' אבל לא מבינים עדיין לא
מבינים ולא רוצים להבין פשוט לא רוצים להבין.
הם מסכנים גדולים ,יום אחד הם ידעו .בעז"ה כדי
שיוכלו לעשות תשובה .אני מתפלל שה' יתן להם
יותר מדקה לעשות תשובה.
ש .למה הכוונה "שקר" ?
ת .השקר נמצא כמעט בכל מקום -
 .1השקר של חוסר הצניעות שחושבים שפאה זה
צנוע וזה לא צנוע ומכשיל את הרבים.
)"אמר רב ששת שער באשה ערוה" ברכות כד(.
נשים חושבות שחצאית עד לברך זה צנוע וזה
שקר )"אמר רב חיסדא שוק באשה ערווה" שם(.
 .2שקר של הרצון לחיות עם הגשמיות המיותרת
שזה נגד התורה .3 .שקר שיש אנשים שחיים
ונראים כמו צדיקים אבל זה שקר גמור.
 .4בתחום הכסף ,יש הרבה הסוטים מהדרך
ועושים דברים שאינם אמת וכו' .5 .היו רבנים
ידועים שאמרו שחייבים לקחת את החיסון ,אבל
איך אפשר להגיד את זה כאשר יש הוכחות שזה
רצח בדם קר .6 .אנשים חושבים שהממשלה
ומשרד הבריאות דואגים להם וזה שקר גמור.
 .7הרדיו ,העיתונים ,הטלויזיה ,הרשת מתוככנים
כדי להביא שקר שקר שקר ,כדי לעשות את כולם
מבולבלים וחלשים וברוך ה' זה לא מצליח כמו
שהם רוצים כי האמת חזקה מהכל.

גליה ,י' שבט ה'תשמ"ב 12/1/2022
שלום שלום ,אני לא חשבתי שעוד אדבר .בכיתי
כל כך ששמעתי על אמא ז"ל ,אמא שלי הייתה
אשה מיוחדת .אני חולמת אותה ואני יודעת שהיא
במצב טוב מאד ב"ה.
מה עוד אני יכולה להגיד .אני רוצה להגיד
לעמ"י זה הסוף ,לא עוד הרבה זמן ,תתכוננו ,לא
רק עם אוכל וכל מיני דברים כאלה ,תתכוננו
רוחנית כי זה הכי חשוב .אתם חייבים חייבים
חייבים להתכונן .אני מרגישה שזה לא יקח עוד
הרבה זמן.
עמ"י צריך לדעת שחייבים לחזור בתשובה אם
אתם חושבים שאתם צדיקים  -זה לא נכון יש
ביניכם ממש רשעים .ויותר גרוע יש את הכותל
שבאות לשם כל מיני נשים לא צנועות וזה פשוט
גורם לי לבכות זו עבירה מאד מאד גדולה.
ובכלל חוסר הצניעות בארץ ובחו"ל עובר כל
גבול ,לא רק החילונים מתלבשים כך ,גם כביכול
החרדיות מתלבשות כך ועל זה אפשר לבכות
ולבכות ולבכות כי הן ממשיכות את החטא של
אדם וחוה ולא עושות תשובה .אוי וואי מה
שמחכה לנו בגלל זה.
ה' יתן רק ליהודים האמיתיים ,ליהודים שהוציאו
מהלב שלהם את כל הדברים הזרים שלא שייכים
לקב"ה ותורתו – רק אלה ישרדו.
תתכוננו עם-ישראל ,פשוט אין זמן ,מי שרוצה
לשרוד חייב להגיע לאמת .אם הוא יכול להגיע
לאמת אז הוא לא יהודי .זהו.

העבירה הכי גדולה בכל האנושות

בן גולדן ,יד שבט ה'תשפ"ב 16/1/2022
המצב הוא מאד קשה ,הולך להיות מפחיד מאד
הרשעים לא כ"כ מצליחים כמו שחשבו ,הם היו
בטוחים שאפשר לשגע את כל העולם ,להפחיד
אותם להכניס אותם לפימה קעמפס בלי בעיות
וכו' .בכל העולם וגם בארץ נבנו מחנות פימה,
אמרו שהם למקרי אסון אבל הם בעצם מחנות
ריכוז) .באחד הסרטונים ברשת מספרת רופאה
מארה"ב שפיטרו אותה מביה"ח בגלל שלא
הסכימה להתחסן ,המחליפים של המפוטרים הם
עובדי פימה והם לא מחויבים להתחסן.(...
בינתיים הפימה קעמפס קיבלו הרבה פרסומת,
לא במקומות הרגילים כי הרשעים צנזרו את זה,
אבל בכל מיני מקומות אחרים .הרוב מתחילים
להבין שכל הקורונה הזו היא שקר גמור ,לא רק
באמריקה ,בכל מקום.
היום אמרו ברדיו על אחד מביה"ח שהוא מלא
מלא אנשים עם הזן החדש ואחרי זה צלצלה
לאותה תחנת רדיו רופאה מאותו בית חולים
ואמרה שזה הכל שקר ואין אפילו מקרה אחד של
הנגיף וזה בכלל שקר גדול על הבית חולים.
א"א לשקר יותר .זה קורה בכל מיני מקומות
בעולם שאנשים לא מוכנים לשתוק ויש כל מיני
אסונות טבע שא"א לתאר והם לא מפרסמים את
הכל ,אבל מה שכן מפורסם נהיה יותר ויותר
ויותר גרוע .עוד מעט יהיה חוסר אוכל בכלל
והכסף לא יהיה שווה כלום .הרשעים ינסו
להשתלט על כל העולם ,גם בארץ .ותהיה
מלחמה קשה מאד ממש .הכסף לא יהיה שווה
זה כבר לא שווה כמעט ,כל המחירים עולים וזה
לא נורמלי אם אין לאנשים כסף אז למה המחירים
עולים ועולים.
עם כל זה ,הם לא שולטים על הכל כי היהודי
האמיתי לא יתן לרשעים לשלוט עליו ,הוא רק עם
הקב"ה .ואפילו שהכלכלה נופלת והמדינה כבר
לא דמוקרטית והסכנות מתגברות מכל הכיוונים
נסתלק מפה ונטוס לבית המקדש
ובמיוחד נגד היהודים האמיתיים ,היהודי האמיתי
שמואל ,י' שבט ה'תשמ"ב 12/1/2022
שלום .אני בזמן האחרון שמח ,שמח מאד אפילו ,לא יעזוב את הקב"ה כי הוא יודע את הסוד ש"אין
אני יודע שכל הרשעות הזאת הולכת להיעלם ,כן עוד מלבדו".
כן אני יודע .אני יודע שזה לא יכול להמשיך.
אחד ולא " ַא ּ ָתה ָה ְר ֵא ָת לָ ַד ַעת ִ ּכי ה' ה ּוא
ה' לא ברא את זה להישאר במקום
לזוז .לא לא .מי שלא עם האמת לא יוכל
ד ֹו) ":דברים ד לה(
לשרודָ ,האֱ לֹ ִקים ֵאין ֹ
עוד ִמלְ ַב ּ
חייבים לנסות לשכנע את אלה שמוכנים לשמוע
ערכו של הכסף יורד בכל העולם ,כל הכסף
ולנסות להראות להם ,שיבינו ,אולי יעשו תשובה.
אבל אתם יודעים מה אני חושב  -אין הרבה הישראלי יורד מאד ,הדולר יורד יותר מהר
תקווה ,משפחות שלמות לא בכיוון ,הם בכלל ומאחר והוא הכסף הבינלאומי אז הכל יורד.
עדיין בכיוון של כיף ,הילדים רוצים כיף ונותנים הרשעים גונבים הרבה מאד מהכסף הזה ולא
להם כיף ,אוי ואבוי לכיף .המילה כיף אסורה מעט מהמנהיגים ואנשי העסקים הגדולים פה
להיות במהות של היהודים האמיתיים ומי שאומר שייכים להם .המצב על הפנים וזה לא הולך
להיות יותר טוב ,בעתיד הקרוב הכלכלה בכל
את זה אני מרחם עליו.
בדור שלנו קשה להבדיל האמת לשקר .אנחנו העולם תרד מאד חזק .הם מתכננים את זה והם
מסתובבים בתוך כ"כ הרבה שקרים ואם אנחנו רוצים לעשות מרוב האוכלוסיה עבדים שאין להם
לא עם התורה ,עם האמת אז השקר בולע אותנו .ולא יהיה להם ואנחנו צריכים פשוט להיות עם
אדם צריך להסתכל טוב על כל דבר ודבר ועל כל הקב"ה .אפשר לקנות אוכל מהיום עד להודעה
חדשה אבל באיזה שלב זה יגמר ויש גם שכנים
פרט ופרט ולהחליט אם זה אמת או שקר.
בעזרת ה' עוד מעט הגאולה השלמה ואנחנו שיהיו רעבים אז לא יתנו להם?
אלה מצבים שקשה ואפילו כואב לחשוב על זה
נסתלק מפה ונטוס לבית המקדש .זו תהיה
הטיסה הבטוחה היחידה שלא תעשה בעיות אבל ה' יציל אותנו רק אם אנחנו נאמנים לו .זה
המבחן האחרון לפני הסוף .יהיו מכות תהיה מכת
ותתרסק .אוי אבא אבא אבא שבשמים.

חושך גם יהיה כל מיני דברים ,העיקר שאנחנו
נישאר עם הקב"ה ולא לפחד ,לא לפחד מהם,
להיות רק עם הקב"ה ואז הקב"ה יהפוך את הכל
על הראש של הרשעים ועמ"י ינצל .אבל צריכים
אמונה ובטחון בקב"ה זה העיקר לא בבני האדם
לא משנה מי ,רק עם הקב"ה ומי שבוטח בו ינצל
ודאי .זה לא יעזור להחזיק את הכסף בבנק,
בודאי שלא .יש באמריקה אנשים המתנגדים
לרשעים שאומרים ומזהירים  -יום אחד תתעוררו
ולא תוכלו להגיע לכסף בבנק .אזהרות כל הזמן,
פשוט יסגרו את כל הבנקים ,הכל ייסגר אף אחד
לא יוכל להיכנס .הם מתכננים בכוונה להפיל את
כל הבנקים וכל הכסף יאבד.
באמריקה היה מקום בשם פורט-נוקס שהחזיקו
את כל הזהב של אמריקה ,היו טונות של צבא
מסביב לשמירה ,היום אין שם כלום ,הם גנבו את
כל הזהב ובנו את הבונקרים שלהם
)בכל העולם הרשעים בנו לעצמם ערים תת-
קרקעיות ענקיות עם כל הלוקסוס ,מסעדות,
בריכות וכו' .הם נבנו כדי להסתתר מהשפעותיו
הקטלניות של כוכב השביט על כדו"ה אשר מגיע
לכאן כל  400שנה לערך .כל המהלך לדילול
אוכלוסיית העולם עם החיסונים הוא כדי
שמיליארדי אנשים לא יפריע להם להיכנס
לבונקרים כאשר כולם יראו את כוכב-השביט
וירגישו את השפעותיו .ראה הדיסק "מגלות
לגאולה" עם תמונות וסרטונים מדהימים על
עשרות ערים תת-קרקעיות שנבנו ברחבי העולם
במהלך ההיסטוריה(.
בכל אופן עכשיו חסר להם כסף והם מנסים
לסחוט מכל מקום אפשרי עוד כסף .וכאשר
הכוכב יתקרב הם יכנסו לבונקרים שלהם ויחשבו
שהם מוגנים ואין להם בעיה ,יש להם מתחת
האדמה גן-עדן עם כל מה שצריך .הם אפילו
מגדלים אוכל שם למטה .יש להם סרטים,
מסעדות ,בריכות ,בתי-חולים ,הכל .הם חושבים
שכל אלה שיישארו על פני כדו"ה ייעלמו.
לֹוהט ְּב ָכל ַה ְגוָנִים,
"יָקּום ִמּצַד ִמְזרָח ּכֹוכָב ֶא ָחד ֵ
ּסֹוב ִבים אֹותֹו ַהּכֹוכָב...
ׁש ְ
ְׁש ְבעָה כֹו ָכבִים ֲא ֵחרִים ֶ
וִ
רֹואים" .הזוהר הקדוש )שמות ע"ב(.
וְכָל ְּבנֵי ָהעֹולָם ִ
בין הרשעים אנחנו יודעים כמה שמות כמו
הכושי הזה שהיה נשיא ,טראמפ גם חלק מזה,
ביידן ,סארס ,רוקפלר ,קיסינג'ר ,ביל גייתס וגם
כל מיני ,אבל את הגדולים ששולטים באמת א"א
לא מכיר אותם כמו שצריך ,הם לא מפורסמים.
הם הרשעים הכי גדולים והם לא מוכרים לנו ,אבל
עוד מעט יהיה להם סוף .וכאשר הם יתגלו אז זה
יהיה הסוף שלהם.
יש להם תכנונים יותר גרועים מהנאצים ,לא
יודע איך בני-אדם וחלק מהם יהודים הגיעו לרמה
כ"כ נמוכה ,כ"כ שגעון שפשוט קשה להאמין .יש
להם בעיות באמריקה כי יש שם הרבה שמבינים
כי מה שקורה זה שקר גמור,
יש טונות של סינים שתפסו שטחים עצומים
בקליפורניה ובצבא האמריקאי מלא חיילים רוסים
שמדברים אנגלית בלי מבטא זר .לא להאמין למה
שקורה ,הם משתלטים ומשתלטים ,אבל ה' יתן
לזה להמשיך ולהתקדם עד נקודה מסוימת ,עד
שיגמר להם הזמן ואז הכל יתהפך לצד השני.
אבל עמ"י צריך לרדת מהשקר ,והשקר זה
הגשמיות ,השקר זה החוסר צניעות .החטא
הראשון זה החוסר צניעות וזה שהלכו נגד הקב"ה
ואכלו מעץ הדעת ופתאום הבינו שהם בלי בגדים,
לפני זה הם לא הבינו שיש בזה בעיה .פתאום
היה להם בושה .אמרתי לכם הדבר הכי שנוא על
הקב"ה זה זימה .זימה זה הפוך מקדושה.
הם לא ידעו שזו בעיה עושים ילדים וזה מה
שעושים ,הם לא הפכו את זה למין יצר הרע,
בכלל לא ,זה פשוט מצוה שצריכים לעשות .אבל
אחרי שאכלו זה נהפך למשהו אחר והיו להם
כאלה בושות שהיו צריכים למצוא בגדים להסתיר
את עצמם ומאז כל הדבר הזה הפך לעבירה הכי
גדולה של האנושות אבל עמ"י צריך להיות מעל
זה .ומאז לא כל הילדים נולדים בטהרה ,גם אצל
היהודים אפילו שומרי מצות ,לא תמיד בן אדם
יודע איך להתגבר על עצמו.
זו העבירה הכי גדולה מכל העבירות .האדם
היה צריך להיות מספיק חזק להגיד לאשתו
סליחה ה' לא נותן לנו לאכול וזהו .לתת איזה
אגרוף ליצר הרע ,לנחש ולסלק אותו .אבל ה'
שלח במיוחד את השטן ,את הנחש לנסות אותם,
לראות עד כמה הם חזקים ,אבל הם היו מדי
תמימים ,עדיין לא הבינו מה זה אומר ללכת נגד
הקב"ה ולאכול מעץ הדעת .פשוט לא תפסו.
ובגלל זה כל הצרות שלנו היום .מהעבירה
הזאת ,העבירה הכי גדולה בכל האנושות ,כל
דבר אחר זה פחות .זה הדבר הראשון .ויש לזה
השפעה על כל הדורות.
אנחנו עכשיו הדור הכי נמוך .יש הנלחמים
ומעיזים לדבר על זה .הלוואי ובישיבות היו

מדברים על זה כמו שצריך ,אבל לא יודעים לדבר
ולא רוצים לדבר .אבל זו הבעיה ,זו העבירה הכי
קשה והיא שייכת בעיקר לגבר ,אבל האשה גם
אשמה אם היא מושכת אותו עם התנהגות לא
בסדר ,עם הלבוש ,עם הסגנון דיבור ,עם האיפור
וכל שאר הדברים שמושכים עין .זהו.
להיות טהורים זה כל הסוד ,להיות טהורים זה
המפתח לנצח.
בן גולדן ,ט"ו בשבט ה'תשפ"ב 17/1/2022
אני כ"כ שמח לראות אתכם ,מאד מאד ,כבר
מההתחלה כשהגעתי לארץ התחלנו לעבוד ביחד
את העבודה שלנו ועלינו ועלינו ועלינו ,עבר
והרבה זמן ועכשיו אנחנו מגיעים לסוף .כמעט
בסוף התקופה שלפני הגאולה השלמה .למעשה
אנחנו כבר בפנים הגאולה ,אין בזה ספק.
וכשאנחנו רואים את כל הדברים המשונים
והקשים שקורים יום יום ,קשה להאמין שאנחנו
עם ישראל ירדנו כ"כ עמוק.
כשהגעתי לישיבה בא"י )ישיבה לבחורים
מיוחדים( ,התחלתי להרגיש יותר חזק את
הנשמה שלי ,ראיתי עוד דברים ועוד דברים.
למדתי מה זה להיות יהודי ,מה זה להיות עם
הקב"ה ,מי זה הקב"ה .אנחנו היינו לא הרבה
בחורים בישיבה ,הייתי ראשון ואח"כ דוד ואח"כ
עוד ועוד באו ,אז קיבלתי מן השמים את המסר
שיש לי תפקיד מיוחד ,שה' יכוון אותי בכל
הדרכים ואין לי מה לפחד .אבל בכל אופן
התחלתי להיזכר מה היה לי לפני שהגעתי לעולם
הזה ,מי הייתי .כשעשו תיקשורים עם הבחורים,
אני לא עניתי ודוד אמר שאני באתי לעזור לעם
ישראל לחזור בתשובה ולהכיר את משיח צדקנו,
ולהיות זה שעוזר לעם ישראל להכיר את משיח
צדקנו שהוא באמת משיח צדקנו בלי ספק ,אבל
עדיין הם לא ידעו מי אני .ואת האמת גם אני לא
ידעתי בדיוק ,עד הזמן האחרון.
שהתקרבתי ליום ההולדת עכשיו )התקשור
נעשה ביום-הולדת ה 50-של בן( .התחילו להגיד
שאני אדם חשוב ואני נדהמתי .אבל את האמת
כבר הרגשתי את זה ,כי אני יודע מי משיח ,גם
אחרים יודעים מי המשיח ,אבל אני מה שקוראים
שוטה ,ואני זה שצריך להגיד שהרב  ...הוא מלך
המשיח בלי ספק .ואני כ"כ התרגשתי שזה ממני,
אבל למעשה ידעתי ,יש לי זיכרונות שלפעמים
נכנסים לי לראש מהחיים הקודמים שלי ,ואז אני
מבין שיש לי נשמה גדולה מאד ,לא כמו המשיח
אבל גדולה מאד ,ושאני זה שיבשר את החדשות
האלה .אבל עוד לא .כי זה עוד לא הזמן) .מס'
ימים לפני התקשור נשאלה שאלה אם לפרסם
את שמו של המשיח ,אחר הרבנים הלך ושאל
את המשיח והוא ענה" :תחכו עד אחרי פסח"(.
ועכשיו העניין של הגאולה .על המצב בעולם
אני לא צריך להגיד ,איך אומרים 'על הפנים' ,וזה
הולך ומחמיר ומחמיר ,וזה באמת מפחיד .כי
אנחנו רואים ברור שהרשעים שולטים על כל
העולם .אמנם בזמן האחרון יש אנשים אמיצים
שנלחמים נגדם ,אבל זה לא יעזור להם ,כי עוד
מעט ישתיקו את כל אלה ,או שהם יכנסו
לבונקרים שלהם ולא משנה להם מה שיקרה
מחוץ לבונקר .כל העולם בסכנה עכשיו .אם
שמעתם על כל אסונות טבע בשבוע האחרון .היה
אסון שאיזה הר געש התפוצץ וזה הביא גלים .זה
היה הר געש בתוך האוקיינוס .הגלים הגיעו עד
לקליפורניה זה פגע בכל האורך של דרום
אמריקה והגיע כמעט עד כמעט ליפן ,זה משהו
מדהים .זה הגיע לכ"כ הרבה מקומות ולא יכלו
להסתיר את זה כי יותר מדי אנשים ראו את זה.
עכשיו יהיו יותר ויותר אסונות .ובעתיד הלא
רחוק תהיה ממש סכנה לטוס .הטיסות ובמיוחד
בקווים מסוימים הופסקו בגלל הקורונה ,אבל
באמת הם לא הופסקו בגלל הקורונה אלא בגלל
שהם יודעים שזה סכנה והם לא רוצים שאנשים
ידעו שזו יכולה להיות סכנה בכלל לטוס .יש
סכנות והטיסות ממש בסכנה ,עוד לא בגדול ,אבל
יש סכנה .השביט מאד מאד קרוב והוא כבר
משפיע מאד קשה על העולם ,והסכנות יתחזקו
ככל שהשביט מתקרב יותר ויותר .הסכנות הם
לא רק בארץ מסוימת או במקום מסוים .נפערים
בולענים .יש בולען בסיביר שמישהו זרק לתוכו
משהו ממתכת ,זה לקח עשרים דקות עד ששמעו
שזה הגיע לסוף ,זה לא פשוט .והשריפה שהיה
בסיביר לפני שנה או שנתיים ,זה ממש בא מזה
מהשביט ,וזה מאד מסוכן מאד.
עוד מעט יהיה חוסר אוכל ,גם מכל האסונות
טבע שאין שליטה עליהם ונוסף לזה הבנקים
הולכים ליפול ,אני כבר רואה פה בארץ איך
שהבנקים מתנהגים משונה.

קדושים תהיו  -מההתחלה ועד הסוף .זה
בינתיים יהיה לנו? אין בנק אז אין כסף ,אין
מספיק אוכל אז מה? אוי ואבוי .לטוס יהיה קשה דבר הכי חשוב בכל התורה מי שמבין את זה,
מבין את הכל.
או בלתי אפשרי ובכל אופן מאד מסוכן.
הדבר הכי חשוב בעולם זה עמ"י ,הקב"ה ברא אותנו
החיים לא יהיו כמו שהיו פעם .בין הבולענים
וכל המטאורים והאסטרואידים שנופלים מהשביט להיות העם שלו ,בשביל זה אנחנו צריכים להיות
אין לנו הרבה תקוה להמשיך את החיים בצורה טהורים .אדם וחוה היו טהורים ,ה' בחן אותם ,שלח
את הנחש והנחש שכנע את חוה ,שכנע את בעלה
רגילה .יש לי עוד הרבה מה להגיד...
יש קבוצה סודית של רשעים והם שולטים על לאכול מעץ הדעת .ואכלו .והתביישו ,פתאום תפסו
כל העולם לגמרי ,הם מכתיבים גם לנשיא ארה"ב שהם ערומים ,ואז הסתירו את עצמם .שמו עלים כל
ולכולם מה לעשות .אף אחד לא יודע מי הם חוץ מיני דברים לעשות איזה מין כיסוי .אבל מאז הבן אדם
מהם בעצמם .אבל הכנסיה הקתולית זה באמת התקלקל .היו צדיקים גדולים שלא התקלקלו ,והם היו
המרכז שלהם ,והאפיפיור ימ"ש וזכרו הוא האדם צדיקים אמיתיים ,והנשים שלהם היו צדקניות אמיתיות,
הכי מלוכלך בכל העולם .אין לו טיפה של רגש והילדים שלהם ,לרוב לא תמיד ,היו טהורים ואנחנו
אנושי ,הוא כמו הנחש הוא כמו השטן אבל יש גם צריכים לחזור לזה .אבל בשביל זה גם צריכים ללמוד,
את הנסתר ,הוא שולט על הכל והוא שייך ישיר לשבת וללמוד תורה.
עוד מעט לא יהיה אוכל ,אבל אל תדאגו ,לא לדאוג
לשטן .הם מאמינים בשטן בעצמו והם שולטים
מהוותיקן ,לא יודעים מי הם .הוותיקן אמור להיות אם לא יהיה אוכל ,ולא לדאוג אם לא יהיה שתיה ,ולא
מקום של אמונה בה' ,אבל הם מאמינים לדאוג מכלום .ה' רוצה שנלמד מה כן ומה לא ולהיות
ומתפללים לשטן .ואת כל הלכלוך שלהם הם קדושים .ברגע שאנחנו עושים את זה הכל יסתדר.
אנחנו צריכים להיות כמו אדם וחוה לפני
מכניסים לתוך האוכלוסיה של העולם ,ואז יש לנו
עקומים בכל מקום ובכל מקום בעולם מעודדים החטא ,אנחנו צריכים להיות טהורים .משפחה
שאימא ואבא והקב"ה ביחד בונים את המשפחה,
את בדיוק מה שהקב"ה שונא  -זימה.
והנחש הוא פה ,הוא בוותיקן ,וגם הגדולים של צריכים בלי קלקולים של הגוים בתוך הבית,
הסע"ח הם מהוותיקן ,ובנוסף לזה גם רוטשילד .צריכים להאמין עם כל הלב שאנחנו עם ישראל
הם באמת רוצים להפוך את כל העולם לגהינום ,העם של הקב"ה ,ואנחנו רוצים להיות כמו שהוא
לגהינום גדול מאד ושכולם יהפכו לבדיוק הפוך אהב אותנו ,שיהיה שמח אתנו ,ושאנחנו לא
ממה שהקב"ה רוצה .הוא רוצה קדושה והם נחטא ח"ו אפילו פעם אחת .להיות טהורים זה
כל הסוד ,להיות טהורים זה המפתח לנצח.
רוצים זימה ,אבל ה' לא יתן לזה להמשיך.
בעתיד הלא רחוק ,בוא נגיד עוד כמה שבועות,
יש עכשיו בעיות קשות מאד .ה' ברא את אדם
וחוה הם היו תמימים ,עיקר העיקרים זה פרו כל העולם ישתנה באמת כמו שהיה עם הקורונה,
ורבו ,אבל כמו שה' רוצה ,לא כמו שהרשעים הם ינסו להשתלט בכח על הרבה דברים ,הבנקים
רוצים ולכן המלחמה הכי גדולה היא רק על וכל הדברים האלה .מי שעם הקב"ה ממש אין לו
הנושא הזה ,חוץ מזה יש עוד הרבה דברים אבל מה לפחד .הם רשעים וה' לא יתן להם לקלקל את
העם היהודי האמיתי שלו.
הבסיס בכל העולם הוא זה.
אבל אם אנחנו נרד לגובה הנמוך של הרשעים,
כל העניין זה הקדושה ,הקב"ה ברא את היהודי
להיות קדוש ואם הוא יורד מזה הוא בבעיה קשה .אז אין תיקון לזה .מי שעם הקב"ה ,הקב"ה יהיה
קדושים תהיו ,אבל הגוים לא תופסים את זה ,הם איתו .וזו רק תהיה התחלה של זמן מאד מאד
כל הזמן לא הבינו מה זה להיות קדוש ,זה לא קשה .אחרי פסח הכל ישתנה ולטובה ,אבל רק
משך אותם .אבל עמ"י נמשך לקדושה מאד .מי שמבין מה שדיברתי עד עכשיו יכול להיות בין
ועכשיו יש לנו את הבעיה הכי גדולה שלקחו אלה שישרדו .כל הסוד זה להיות עם ה' ולגדל
אותנו ומשכו אותנו להיות בתוך גהינום יחד אתם ,את הילדים בטהרה ,ולהיות עם האשה בטהרה,
וכל מי שלא הולך לפי התורה יורד ויורד עד שה' להיות בטהרה זה הסוד ,זו הרמה הכי גבוהה.
ימחוק אותו בכלל .הם חושבים שהם שולטים ,הם ומי שעושה את זה ,גם אוהב את ה' ,רוצה ללמוד
רוצים לקלקל את היהודים במיוחד פה בארץ ,ורוצה להיות צדיק ,והנשים שרוצות טהרה אז הן
והם מצליחים לצערי הרב .אנחנו צריכים להתפלל רוצות גם כן את הצניעות ,כי איך אפשר צניעות
שכל היהודים יחזרו בתשובה באמת ,כי בלי בלי טהרה? חייבים טהרה וקדושה ,זה אותו
התשובה אין עתיד ,בלי שנהיה קדושים אין עתיד .הדבר א"א להיות טהור בלי קדושה.
והיום לצערי הרב אפילו במשפחות הכי חרדיות ש .להיות "קדוש" זה נשמע כ"כ גבוה ורחוק.
יש טומאה .בארה"ב הטומאה חוגגת גם בין ת .כל יהודי יכול להגיע .היהודי במיוחד .כי הוא
החרדים .אפשר רק לבכות ,יש מלא ממזרים בכל ילד השעשועים של הקב"ה ,נולד ככה עם ברית
הארצות ,אף אחד לא יודע מי הם .כן ,אפשר מילה ,אי אפשר בכלל להשוות לגוים אי אפשר.
לעשות בדיקה ,אבל יש כאלה שבכלל לא יודעים ש .נראה שלעם ישראל אין כח להתעורר מצד
ולא רוצים לדעת .ברגע שיהודי מגיע לרמה של עצמו ומחכים שה' יעיר אותנו.
ת .לא לא לא ,צריכים כל הזמן לדבר ולחזור על
אדם קדוש אז הוא כבר בדרך לגאולה השלמה,
אבל אנחנו במצב עכשיו מאד קשה ואם עמ"י זה .מי שהוא מטונף הוא לא יכול לשרוד ,נקודה.
לא מתעורר מהר אז מעטים יקבלו משיח צדקנו .נקודה .הוא לא ישרוד נקודה .זה פשוט ההתחלה
תמיד אני אומר וזה ברור שיכול להיות שרק והסוף של הכל .מי שרוצה להגיע לנצח נצחים
 7000יהודים ישארו ,אמנם זה בלי הילדים חייב להיות טהור ,טהור .ואם הוא לא יכול להיות
טהור אז אני מרחם עליו ,אז הוא לא בשביל
והאימהות ,אבל איך שלא יהיה זה מעט מאד.
צריכים להגיד את זה ברור ,זימה זה הכי שנוא על היהודים ,אולי הוא גוי.
רק עוד פעם אני רוצה להגיד ולהגיד ולהגיד,
הקב"ה ,זה לוקח מהיהודי את הניקיון הרוחני ,היופי
האנושי ,וזה נגד התורה! נגד נגד נגד התורה ונגד שכולם יבינו רק בן אדם יהודי טהור .אין יהודי לא
עשרת הדברות! נגד כל מה ששייך ליהדות! וזה טהור .אם הוא נולד לא במשפחה הנכונה ,אם
מגעיל מגעיל! אנחנו לא רוצים להיות מגעילים ,הוא לא טהור ,אם הוא עשה משהו לא טהור,
אנחנו רוצים להיות טהורים וכשאנחנו טהורים אז אבל הוא עושה תשובה ועובד על עצמו,
יהודי צריך להקים משפחה עם אשה טהורה,
אנחנו יכולים להגיע למשהו כ"כ יפה ,כ"כ מתוק
והילדים שלנו יהיו מתוקים וטובים וחכמים וירצו עם ילדים טהורים ובלי כל השטויות של הגוים .מי
שלא עושה את זה ,מי שלא חוזר בתשובה באמת
להיות יהודים אמיתיים.
כל יהודי אמיתי רוצה שתהיה לו אשה צנועה ולא הכל נגמר עבורו.
אני ,בן גולדן בוכה יום ולילה על עמ"י .יש בינינו
אחת שנראית כמו שחקנית קולנוע ,כמו סתם גויה.
למה היא צריכה את הפאה? יש היום כאלה צדיקים ,אבל רובו של עמ"י מבולבל ותקוע בתוך
מטפחות כ"כ יפות ,בשביל מה צריך את הפאות? העולם הגשמי ,אפילו שהולכים לבית-הכנסת
מה זה עושה? זה רק עושה רע .ואפילו אם אשה להתפלל ,אפילו ששולחים את הילדים למוסדות
עם פאה פשוטה וישנה אבל זה נותן הכשר לאחרות חרדים וכו' ,אבל בפנים יש איזה ריחוק מהאמת
וקרבה יתרה לגשמיות שהיא שקר גמור ,אז כדי
ללכת עם פאות ארוכות בלונדיניות.
יש איזו אשה והיא עמדה בכותל ואמרה תהלים לשרוד אנחנו צריכים לחזור לגמרי לקב"ה ותורתו
ובכתה ובכתה ,היא היתה לבושה כמו פרוצה עם בנאמנות ולהאמין בכל הכוחות שלנו שאין עוד
חצאית קצרה בקושי עד הברכיים ,פאה מאד מגונדרת ,מלבדו והוא יציל אותנו ויביא אותנו לבית המקדש
שרוול קצר ,נעלים עם עקב עד התקרה ,גם היה לה השלישי ומשם נגיע לנצח נצחים.
אני גם רוצה לברך את כל היהודים הטובים
איפור ,אוי אוי אוי איזה איפור והיא בכתה .אז מישהי
שאלה למה היא בוכה? אז מישהי שהכירה אותה שעוזרים לנו להביא את האמת ,הקדושה
והצניעות לכל עם-ישראל.
אמרה שהיא אוהבת את ה'.
עוס ִקים ְּב ָצ ְרכֵי צִּבּור ֶּב ֱאמּונָה .הקב"ה
ׁש ְ
אבל היא לא אוהבת את ה' ,היא רק רוצה את שתי "וְכָל ִמי ֶ
ָסיר ֵמ ֶהם ּכָל ַמ ֲחלָה וְיִ ְר ָּפא ְלכָל
ְׁשּלֵם ש ָכרָם וְי ִ
העולמות .היא בוכה לה' שלא יתן לה עונש ,כי היא י ַ
ָחה ְּבכָל
ְה ְצל ָ
ִׁשלַח ְּב ָר ָכה ו ַ
ִסלַח ְלכָל ֲעונָם .וְי ְ
ידעה שהיא לא בסדר ,אבל היא תקבל את העונש כי ּגּו ָפם וְי ְ
6מן":
אמר ֵ
יהם .וְנ ַ
ֵיהם ִעם ּכָל יִש ָר ֵאל ֲא ֵח ֶ
מגיע לה העונש ,כי היא מקלקלת דור שלם עם זה .וזה ַמ ֲעשה יְד ֶ

)פורסם בעיתונות לפני מס' ימים כי לאור המצב לא פשוט .הכל שייך לטהרה ,שנהיה קדושים ,ה' רוצה הערות :לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים.
עם ישראל קדושים ולא אחרת ,כי זה פשוט נגד כל * ניתן להוריד את המסרים מהאתר DANi18.COM
הבנקים יכולים לסגור עד  20%מהסניפים שלהם(.
הם רוצים לסגור את כל הבנקים ולהפוך את זה התורה מההתחלה ועד הסוף ,וא"א להגיד שזה לא * לשמיעה :בטל 077-263-8885 0799-177-555
* שמיעת המסרים בארה"ב (KE) 646-585-3064
למשהו אחר שהם ישלטו על זה .אז איזה חיים נכון.

מגלות לגאולה
חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

ָברּ ,כִי ִאם ָּגלָה סֹודֹו ֶאל
ֲׂשה ה' ּד ָ
"ּכִי לא יַע ֶ
יאים "...עמוס ג',ז' * "א''ר
ְב ִ
ֲב ָדיו ַהּנ ִ
עָ
יוחנן מיום שחרב בית המקדש ניטלה
נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים" )בבא
בתרא יב(:
מסרים קודמים  -כביכול יש מגפה * יהודים
אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני *
שתדעו שניו-יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה! *
רק תחזיקו מעמד עוד קצת * בקרוב נקבל את
בית המקדש השלישי  -הכניסה שלנו לנצח
נצחים * והעיקר ,לא לפחד כלל * רוב העולם
יהיה מתחת למים * זהו זה – מגיעים לסוף *
אל תפסידו את הנצח * כאשר כל הבנקים יפלו
* ברגע זה לעלות לארץ ישראל * אנחנו
האהובים הכי גדולים של הקב"ה * העולם לא
יחזור להיות כמו שהיה *העולם הזה גוסס *
ולהתכונן לסוף של העולם הזה * זה יהיה כמו
לצאת מבית הסוהר ,בדיוק * היום הגדול
והנורא מתקרב * לחיות לנצח * אוי ואבוי למי
שייקח את החיסון לקורונה * משקרים לנו
בגדול * הם מתכוונים להפוך אותנו לעבדים *
ה' בחר אותי ,אני שליח ה' *
לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם חוברות קודמות.
א"י:ארץ-ישראל,
א"א:אי-אפשר
קיצורי-מילים:
מ"י:מדינת-ישראל
כ"כ:כל-כך
כדו"ה:כדור-הארץ
מ"ע:מלחמת-עולם ע"ז:עבודה-זרה עמ"י:עם-ישראל
ע"ר:ערב-רב סע"ח:סדר-עולמי-חדש.

הפרנקפורטער

רבי ישראל פרלוב מסטולין )הפרנקפורטער( היה
האדמו"ר השישי בשושלת קרלין.
הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש"י ,ונשמה
כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש
מאות שנה .הרב ברוך מנדלבוים" ,הרב מטורוב",
פרסם איגרת לחסידי קרלין ובה כתב כי בנשמתו
של רבי ישראל מקנן ניצוץ של משיח בן דוד .קיבל
את כתב הנשיאות בטקס הבר מצווה שלו .בגלל גילו
הצעיר נודע בשם 'הינוקא מסטולין'.

בס"ד מסרים-מבחורים-אוטיסטים

טעון גניזה

מלחמת עולם
שלישית

ניו יורק
לונדון
פריז
יחרבו

מתוך ספרו " -פרי ישע אהרן",
מתורגם לעברית תחת הכותרת "ראה מה שיקרה
באספקלריה המאירה" עמ' רס סימן תצ"ו:
"המלחמה הזו )מלחמת העולם הראשונה( היא
כמשחק ילדים ,המלחמה האחרונה תהי' שתים או
שלושה דקות ,והעולם תהא נראה כמו יער חרוך,
האתם רואים את העיר פריז ,ניו-יורק ,לונדון – מי
שירצה לדור שם יצטרך להכין עבורו אהל )קבר( ,את
הדולר האמריקאי ידביקו על כתלי הבתים".
צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס )באידיש(

הסכמות
רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל
"רואה בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה את
הישנים השוכחים את האמת בהבלי הזמן ,ושוגים כל
שנתם בהבל וריק ,ואף לחזק את בני התורה של
זמנינו .באשר דבריהם הם מוסר חוצב להבות אש
ומעורר מאד את כל המעיינים בהם .על כן ,טוב להפיץ
ולפרסם דברים אלו ...חשוב מאד להתבונן בדברי
המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש ואין להתעלם מהם.
הקב"ה שולח לנו הארה ממרום ...לא זכינו לגילוי
תופעה זו אלא לצורך מטרה אחת ,לקרב את לבבות
עם ישראל לאבינו שבשמים".
הרב סענדר ערלנגר זצ"ל ''תקצר היריעה לבאר
אמיתת הדבר ולהשתומם ממה שמוסרים לנו מן
השמים''.
הרב נתן ואכטפוגל זצ''ל ) -מנהל רוחני ביה''מ גבוה
לייקווד( ''ריחם הבורא ית' על עמו ושלח לנו ברוב
רחמיו אמצעי המסוגל לעורר אנשים מתרדמתם
העמוקה ,באמצעות תקשורת חדשה עם בני אדם
הפגועים במוחם''.

אם אנחנו עכשיו ,ברגע זה ,ניקח את
עצמנו בידיים ונתחיל ללמוד גם נשים
גם ילדים מה זה יהודי באמת ונתחיל
לחיות עם כל הלב שלנו כיהודים
באמת ,אז נעצור את הסבל שעומד
להיות ואת המוות של כ"כ הרבה
יהודים שייעלמו אם אנחנו לא נעשה
תשובה כמו שצריך
*

תתכוננו עם ישראל
תקיעת השופר כבר התחילה
תתכוננו אם רוצים לחיות
אם רוצים לחיות לנצח
*

" ַאל ִּת ָירא ִמ ּ ַפ ַחד ּ ִפ ְתאֹם ּו ִמ ּ ׁש ַֹאת
ְר ׁ ָש ִעים ִ ּכי ָתבֹא :עֻ צ ּו ֵע ָצה וְ ֻת ָפר
ַ ּד ְּבר ּו ָד ָבר וְ לֹא יָק ּום ִ ּכי ִע ּ ָמנ ּו
יבה
ֵאל :וְ ַעד זִ ְקנָ ה אֲ נִ י ה ּוא וְ ַעד ֵש ָ
יתי וַ אֲ נִ י ֶא ּ ָשׂ א
אֲ נִ י ֶא ְס ּבֹל אֲ נִ י ָע ִשׂ ִ
וַ אֲ נִ י ֶא ְס ּבֹל וַ אֲ ַמ ּ ֵלט":
)משלי ג כה ,ישעיה ח י ,ישעיה מו ד(

המפתח לנצח נצחים

בן גולדן ,כ"ו טבת ה'תשפ"ב

30.12.21

אוי עם ישראל ,הלב שלי נשבר .מיום ליום
המצב נהיה יותר ויותר גרוע .יותר ויותר מפחיד.
קשה להאמין שהאנושות הגיעה לדרגה כ"כ
גבוהה בידע ,בטכנולוגיה ומצד שני כ"כ נמוכה,
כ"כ תת-רמה ,כ"כ סוטה מהאמת.
הקב"ה ברא את האדם ואת אשתו כדי לקיים
את המצווה של פרו ורבו .אבל מאז שאכלו מעץ
הדעת ,אז הפרו ורבו נעלם כמעט חוץ מבין
היהודים שומרי מצוות .ובמקום זה משתמשים
בדבר הזה אך ורק להנאה גופנית ומוכנים
להיהרג בשביל להרגיש את הדבר הזה.
יהודי יודע ,ששמירת הברית זה הדבר הכי
חשוב בשביל שומרי תורה ומצוות .להתחתן,
לבנות בית ,שלא רק שיש בו בעל אשה וילדים
אלא שבעיקר יש את הקב"ה כשותף בכל בית
קדוש .הגויים לא מבינים את המושג הזה ואפילו
אם הם הולכים לפי החוקים שלהם זה לא מגיע
אפילו לרמה הכי נמוכה של יהודי .יהודי אמיתי
הוא עם ה'  .24/7הוא יודע שה' רוצה שיהיו
הרבה יהודים ושכל הילדים ייוולדו לפי התורה.
שמהרגע הראשון כשהעובר נחשב לחי מתפללים
שהוא ייוולד לתורה ומעשים טובים ,שיהיה טהור.
מתפללים שגם ההורים כל חייהם יהיו קדושים
ועם לב יהודי לעשות את רצון ה' ובעיקר בזה,
ֶך א ָֹתם ֱאל ִֹקים
ְבר ְ
ברצון של ה' כמו שכתוב " ַוי ָ
וּמ ְלאוּ ֶאת ָהאָ ֶרץ" וזה
וּרבוּ ִ
ֹאמר ָל ֶהם ֱאל ִֹקים ְפּרוּ ְ
ַויּ ֶ
עיקר החיים.
יהודי צריך ללמוד תורה ברצינות כל החיים
שלו .יהודי חייב לאהוב כל יהודי ,לא לדבר לשון
הרע ,לחגוג את כל החגים לפי התורה ,לתת
צדקה וכו' .ליהודי יש רגישות לאמת ואהבה לה'
שהוא נולד עם זה .יהודי ויהודיה צריכים ללכת
לפי התורה לגמרי וצריכים שיהיה להם גם רב
מוסמך שיכול להגיד להם מה לעשות ,אם הם לא
מבינים מה לעשות וזה בכל מצב .ועיקר העיקרים
של כל משפחה יהודיה אמיתית שומרי מצוות  -זו
הטהרה של הבית והחינוך הנכון של הילדים.
אבל בדורנו ,הרשעים שחלקם נולדו כביכול
יהודים ,יודעים שאם ייקחו מהיהודים האמיתיים
את הקדושה שלהם  -הכל ייפול!
מלחמה עם עמלק ארבע מלחמות יש באופן כללי
עם עמלק בהיסטוריה (1 .מיד בצאת ישראל
ממצרים )ברפידים( הופיע עמלק בצורה גלויה.
 (2בסוף השהות של בני ישראל במדבר הופיע
עמלק בצורה מוסווית ככנעני (3 .בימי שאול
הופיע עמלק בצורה גלויה (4 .זו המלחמה
האחרונה שלפני הגאולה השלמה מופיע עמלק
בצורה מוסווית בלבוש אחר ,בתחפושת .אמר
המלקט :בתחפושות שונות כגון ,רופא,
פוליטיקאי ,עסקן חרדי ,משרד הבריאות העולמי
ועוד ועוד) .שערי המועדים חודש אדר עמ' רנז
אדמו"ר מנחם מענדל שניאורסון מלובביץ'(
והגויים מאמינים ,שאז הם יוכלו להילחם נגד
הקב"ה חס ושלום ולכבוש את א"י ולקלקל חס
ושלום את היהודי בשיטה ,שהרבה גויים ניסו,
שגרמו להם להיות מלוכלכים ,טמאים ואז גם
הילדים טמאים כי נולדו לא בטהרה חס ושלום.
ואיך עושים את זה? עגל הזהב והרדיפה אחרי
גשמיות הוא המפתח לקלקול "שמירת הברית"
בין היהודים .וזה התחיל עם אדם הראשון ואשתו
על ידי הנחש שהוא השטן בעצמו .בדור שלנו
עכשיו ,זה הדור הכי נמוך בנושא הזה.
כשתרדו לירידה התחתונה :אמרו ישראל לפני
הקב"ה :ריבונו של עולם אימתי אתה גואלנו?
אמר להם :כשתרדו לירידה התחתונה אותה
שעה אני גואל אתכם) .במדרש תהילים סי' מ"ה(
ובגלל שיש רדיו טלוויזיה אייפונים וכו' שכל
אחד בלחיצה על המקש יוכל להגיע לדברים
המגעילים ביותר שקיימים ,שרק דמיונות של חולי
נפש יכולים לדמיין .אין לרשעים האלה בעיות
להמציא ולהפיץ את הדבר שהכי שנוא על הקב"ה
והם מאוד דומים לדור המבול.
אז אני יודע שכ"כ הרבה משפחות יהודיות
נפלו .כ"כ הרבה זכר ונקבה נכנסו למעגל המגעיל
הזה ,העגל הזהב שהוא סמל של העברה,
שהשתלט על כל העולם הזה ,בעיקר לחסל את
היהודים ,כי הרשעים יודעים כמה שהקב"ה שונא
זימה ,ואני בוכה על זה הרבה ,כי עגל הזהב
הצליח להשתלט על הרבה מאוד ,אפילו אפשר
להגיד על רוב היהודים בעולם הזה לצערי הרב,
עד כדי כך ,שיש ספקות גדולות על יהדותם של
הרבה כביכול יהודים בגלל הזוגות ,שהאישה גויה
והאיש יהודי ובכלל החיבור הזה ,זה חיבור ,שלא
קיים ולא מתקיים בתורה הקדושה ,הפרי מזה -
לא יהודי ולא יעזור להשתדל בכח להגיד שתוצאה
של חיבור הזה  -יהודי.

ויש הרבה שחושבים שהם יהודים ,כי איזו סבתא
בעבר עשתה איזה מין גיור רפורמי או קונסרבטיבי
וזה הכל שקר ,אי אפשר לקחת את התורה הקדושה
ולדללה חס ושלום עם שקר.
ּומלְאּו ֶאת ָה3רֶץ" זה רק ליהודים והכל
"ּפְרּו ּורְבּו ִ
חייב להיות בטהרה ,והגבר שהוא יותר חלש באופי
בדרך כלל מהאישה ,צריך ללמוד תורה בנושא הזה
מאוד חזק עם כל הלב כדי לשרוד לנצח נצחים.
עמ"י ,הרשעים תמיד משתמשים בעברה הזאת
להחליש את עמ"י .אבל היהודים האמיתיים שעברו
על החטא הזה ,כדאי להם שיעשו תשובה בגדול.
ואלה שלא עושים את התשובה ,ה' ישמור ,כנראה
שלא היו יהודים אמיתיים מההתחלה .לכן עמ"י אני
בוכה ובוכה על זה ,כי זה המפתח לנצח נצחים
והרבה יהודים איבדו את המפתח ,אבל יש לנו עוד
קצת זמן לעשות תשובה .כדאי להתחיל מיד באמת,
כי אין עוד הרבה הזמן עד לגאולה.
אתם יודעים ,שהרשעים יודעים את הסוד של
הקדושה של עמ"י ולכן הם עושים סרטים מלאי
זימה .יש להם שירים מלאי זימה ,אופנה של גברים
ונשים מלאות זימה וכל הדברים היום מתבססים על
העברה של אדם וחוה ,שגילו אחרי שאכלו מהעץ
הדעת ,שהם ערומים ופתאום התביישו .והשטן ידע,
כי ברגע שאוכלים מהעץ שהקב"ה אמר להם לא
לאכול ממנו ,יכנס בתוכם בתוך הגוף שלהם רצון
כ"כ חזק לחטא הזה בלי הגנה של תמימות,
שמצילה כל יהודי אמיתי והופך את זה למשהו מאוד
פוגע בדורות הבאים.
עמ"י ,הרשעים מתקיפים אותנו מכל הכיוונים .הכל
שקר .הכל שקר חוץ מהקב"ה ותורתו וכל הצדיקים,
שחיו מאז אדם הראשון ועד היום ,שמשתדלים גם היום
עם הלימוד שלהם ואהבת ה' שלהם ותורתו להציל
כמה שאפשר נשמות .אבל כמעט נגמר הזמן .כל יהודי
צריך לקחת את עצמו או את עצמה בידיים ואם הם
ירדו מהדרך אז החובה שלהם שיחליטו לעלות שוב
לרמה הגבוהה ביותר רוחנית וגשמית ,ושליטה לגמרי
על יצרים והרצון לגשמיות.

עם ישראל – המסיבה עוד מעט תיגמר ,כל
הגשמיות המיותרת ,כל הדאגה לכסף ,אופנה
וטיסות וכו' ייעלמו ,כי "האח הגדול" שזה הרשעים,
שהרוב הגדול של העולם מבין ,שזה אומר ,שהם
הרשעים ,שרוצים להשתלט על כל העולם ,על כל
אוכלוסיית העולם ורוצים להרוג את רוב אוכלוסיית
העולם ,כדי שלא יהיה להם קשה לשלוט על כולם.
ויותר מכל דבר ,הם רוצים לשלוט על א"י ,ועל עמ"י
כי הם יודעים ,שעד שהם לא משתלטים על היהודים
האמיתיים ,הם לא יכולים לנצח.
עם ישראל כמה שאנחנו עם קטן מאוד במספרים
יחסית לעומת הגויים – הקב"ה איתנו ואנחנו רק
צריכים לעבוד את ה' בלי הפסקה דרך תורתו ,דרך
לימוד גמרא וכו' .ואנחנו היהודים צריכים ללמוד מכל
הספרים הקדושים ,מה זה באמת להיות יהודים ומה
ה' דורש מאיתנו .ליהודי אמיתי שיעשה את זה – זה
יגרום שמחה ,שמחה גדולה ,סיפוק רוחני גדול .כי
סוף סוף הוא ירגיש ,שהוא בדרך הנכונה ומרגע זה
הוא יעלה ויעלה ויעלה .ואם יש לו אשה ,אשת חיל
באמת ,אז היא תהיה העזרה הכי גדולה בשבילו
והיא תעלה את כל המשפחהּ " .כֹה ָא ַמר ה' זָ ַכ ְר ִּתי
לָ ְך ֶח ֶסד נְ ע ּו ַריִ ְך ַאהֲ ַבת ְ ּכל ּול ָֹתיִ ְך לֶ ְכ ּ ֵת ְך ַאחֲ ַרי
ּ ַב ִּמ ְד ָּבר ְּב ֶא ֶרץ לֹא זְ ר ּו ָעה) ":ירמיה ב-ב(
תתכוננו ,מה שמחכה לנו לא יהיה משחק
בן גולדן ,מוצ"ש ב אדר ב' ה'תשפ"ב 5/2/2022
"אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו
הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה
ועושה ויעשה לכל המעשים .אני מאמין באמונה
שלמה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל
זה אחכה לו בכל יום שיבוא".
אני רוצה שעמ"י יבין ברור כמה דברים :כל אחד
נולד ,כל יהודי ויהודיה נולדו לבצע תפקיד מסוים ,גם
הגויים נולדים בשביל לעשות תפקידים שונים וה'
יצר את כל העולם עבור התקופה שבין בריאת
העולם של כדו"ה שלנו ועד סוף העולם כמו שאנו
מכירים אותו היום .יש מצבים שונים ומשונים שעמ"י
חייב לעבור .כשהקב"ה ברא את העולם ,בכל העולם
היה גן עדן עם הנוף ,עם העצים והצמחייה ,עם
החיות ,עם הציפורים ,עם כל הברואים .והבריאה
הייתה כ"כ יפה וכ"כ מיוחדת וכ"כ נעימה .השמיים
היו תמיד כחולים ויפים והכל היה יפה ולא מאיים,
גם החיות לא היו מפחידות .אדם וחוה הרגישו
בבית ,הכל היה להם כל מה שהם היו צריכים ,בלי
פחדים .הם לא ידעו מה זה בושות ,הם ידעו שיש
בורא עולם ואבא שלהם הוא הכל יכול והם ילדיו
והם עושים מה שהוא אומר להם .לא היה כזה דבר
להתחיל לריב עם הקב"ה עם הרצונות שלהם והכל
היה על מי מנוחות וכולם היו שמחים.
אבל הקב"ה רצה לבחון את היצירה שלו ושלח
את השטן ,את הנחש למשוך אותם ,לנסות למשוך
אותם לעשות הפוך ממה שהוא ביקש מהם .והנחש
הצליח לשכנע את האשה ,שהצליחה לשכנע את

האיש שלה לאכול מעץ הדעת וברגע זה הכל
השתנה לגמרי! אם רק היו מחכים עוד כמה שעות
עד השבת הראשונה ,הם היו עוברים את המבחן
והגן עדן היה נצחי ואדם וחוה וכל ילדיהם בעתיד היו
נצחיים! אבל נכשלנו!
ואדם וחוה הסתתרו מהקב"ה מהבושה ,כי
פתאום הם תפסו שהם ערומים ופתאום יש להם
רצונות לא הכי כשרים ,לא הכי עדינים ,לא הכי
רצויים להקב"ה ,שברא אותם ואז חיפשו איך לכסות
את עצמם .כשה' קרא להם ,הם התביישו להראות
את עצמם .ואנחנו משלמים את מחיר החטא הזה
דורי דורות עד היום.
בכל אופן בהמשך נולדו אברהם אבינו היהודי
הראשון ,יצחק אבינו ,יעקב אבינו וכל גדולי הדור עד
היום .משה רבינו בע"ה הוציא את עמ"י ממצרים
ורק חמישית יצאו ממצריים ,כי השאר העדיפו להיות
מצריים .ומאז החטא הראשון במיוחד עמ"י נלחם
נגד היצר הרע ,נגד הנחש ,נגד השטן – שזה אותו
יצור .ומהחטא הראשון אנחנו רק יורדים ברוחניות
ולא עולים .בכל ההיסטוריה היו לנו צדיקים גדולים
מאוד ,אבל הם היו מעטים בכל דור יחסית.
ספריהם ,לימודיהם וקירבתם להקב"ה בכל דוד ודור
הצילו את הדורות עד היום הזה .ובכל אופן מאז כל
דור ירד עד היום הזה .דור שכולנו מסכנים,
מבולבלים ורוב היהודים לא בדרך ה' .הרבה מאוד
יהודים במשך השנים התחתנו עם הגויים וקשה
לדעת באמת ,באמת מי  100%יהודי?
עכשיו הגענו לימות המשיח .משיח פה! הוא
יתגלה בעתיד הלא הרחוק ! קצת הוא כבר התגלה,
אבל לגמרי הוא יתגלה בעוד לא הרבה זמן ,לא
הרבה זמן בע"ה .למשיח יש לו את הכח שה' נתן לו
להילחם נגד כל הרע שקיים בעולם הזה .הוא בן
אדם אחד ,שה' נתן לו כח רוחני לנצח את השטן
ואת כל אלה שהם חסידים של השטן .יש לו את
הכח להרים כל יהודי אמיתי מהלכלוך הרוחני,
שמשך אותו למטה ,המשיח יכול להרים אותו,
לנקות אותו ,לשטוף אותו ,להלביש אותו בבגדי
שבת! ואז תהיה לנו הגאולה השלמה!
אנחנו עכשיו על סף הגאולה השלמה ,שיהיה לכם
ברור! והקב"ה שלח את המשיח לעולם הזה לפני די
הרבה שנים .משיח גדל והתפתח ועכשיו הוא מוכן
בעתיד הקרוב להילחם בגלוי ,פתוח נגד כל רשעות
העולם! הוא לא צריך צבא עם רובים ,תותחים
ומטוסים .הוא רק צריך את הכוח הטהור ,שה' נתן
לו! ובכלל ה' איתו לגמרי! יש לו כח אדיר ! ואם ה' לא
רוצה שיגעו בו ,אז שום דבר לא יכול לפגוע בו! שום
דבר לא יכול לפגוע בו ! ובגלל שה' לא רוצה ששום
דבר יפגע בו ,אז שום דבר לא יפגע בו ,לא טילים,
לא רעלים ,לא התנקשויות ,לא פצצות אטומיות,
שום דבר לא יכול להרוג אותו ,הוא לא ימות ,הוא חי
בעולם הזה ,אבל יושב על כיסא מלכות בבית דין
של מעלה והוא בן דוד! ולא ייקח הרבה זמן עד
שהוא יתגלה לגמרי! ואין אדם בעולם הזה ואין נשק
בעולם הזה שיכול להפילו!
בעתיד הקרוב ,המלחמות יתחילו ,ובעתיד הקרוב
זה יהיה ברור לכולם מי הוא המשיח ולפחות יבינו
איזה כח יש לו!
עכשיו אנחנו עמ"י צריכים להתכונן! ואנחנו לא
מתכוננים! אנחנו עדיין עם השטויות שלנו ,עם
השקרים שלנו! ואנו לא מתקדמים! הרשעים הולכים
נגדנו ויש רשעים שהם כביכול יהודים והם לא בדיוק
יהודים והם עובדים במוסדות של חרדים ולפעמים
הם גם נחשבים מנהיגים שלנו ולמעשה הם קשורים
לרשעים ,כי הם ערב רב! אז אנחנו במצב מבולבל
מאוד .כל יהודי אמיתי צריך בעצמו לחשוב  -מה היא
האמת ולבקש מהקב"ה להראות לו אישית  -מה
היא האמת!
וברוך ה' עוד מעט ה' ייתן למשיח צדקנו להראות
את הכוחות שלו שה' נתן לו .ועד אז כל יהודי צריך
להתפלל חזק להקב"ה להחזירו בתשובה .אבל צריך
להתפלל עם כל הלב ועם כל המהות וצריכים לשמור
את כל הדינים והמצוות ,שכתובים בכל הספרים
הקדושים ביותר ובעיקר בתורה הקדושה שקיבלנו
בהר סיני .אנחנו צריכים להיהפך לגמרי ליהודים
אמיתיים בלי מחשבות על שום דבר גשמי .תבינו
שהמחשבות והדברים הגשמיים זה עץ הדעת ממש,
עוד פעם ,זה כמו אכילה מעץ הדעת ,ממש שוב
פעם .והרשעים מסתובבים עם "פירות" שנראים
טעימים כדי להחטיא אותנו ומהם? הם הכסף,
הזהב ,כל העולם הזה – רק לקחת "ביס" אחד –
ותהיה עבד לנצח נצחים לרשעות ולחטא הכי שנוא
על הקב"ה וזה "הזימה"!
היהודי צריך להיות נקי רוחנית וגם גופנית .הוא
צריך להיות טהור ,הוא צריך לרצות להיות אך ורק
עם הקב"ה ותורתו! והדבר הכי חשוב  -זו הטהרה,
זו הקדושה ,וזה דבר שאין לעם אחר .יש את זה רק
לעמ"י שנולד עם זה .ואפילו אם הם עוברים עברות
כמו אדם הראשון ,הם מתביישים ומתחרטים ורוצים
להיות טהורים ומשתדלים להיות טהורים .אבל
בדורנו זה ,הדור העקום ביותר בכל ההיסטוריה

הטהרה מאוד נדירה .וצריכים לשמור עליה ,כי היא
כמעט ולא קיימת ,רק אחדים ממש שומרים על זה
ועליהם העולם הבא של משיח ייבנה.
עכשיו אני רוצה גם לומר ,שנראה שמעטים
מהיהודים ישרדו ובוודאי שאני לא מדבר על הגויים
שעניין הטהרה זה בלתי אפשרי כמעט בשבילם.
הטהרה ,הקדושה  -זו המצווה הכי חשובה של עמ"י
ומכל העמים זה אנחנו עמ"י ,שקיבלנו את המצווה
הזו והמצווה הזו – זו הדרך לנצח נצחים ,שכל יהודי
ויהודיה אמיתיים רוצים את זה יותר מכל דבר
בעולם ,כי זה להיות עם הקב"ה לנצח נצחים.
ובעתיד הקרוב המלחמות בעולם יתחילו לאט
לאט ויגיעו להרס גדול מאוד .וחוץ מזה בעתיד
הקרוב מאוד ,כל עניין הכספים ישתנה לגמרי ,וזה
כבר התחיל להשתנות .ויהיה קשה מאוד לפרנס
משפחות גדולות וגם קטנות .הרשעים ינסו עוד יותר
חזק לפרק את המשפחות .ובכלל יהיו חוקים
חדשים ,שהכינו אותנו לזה בעיקר דרך הקורונה
ועוד שקרים כאלה שהם עשויים להפוך אותנו
לעבדים ,ח"ו! אבל מי שעם הקב"ה באמת יינצל
מהרע ,אבל תלוי אם הוא באמת רוצה נצח נצחים,
אם הוא באמת רוצה לחיות אך ורק בדרך התורה.
זה כבר לא יהיה משחק ילדים ,שכל אחד יהיה
כאילו שומר מצוות.
אם היהודי לא אמיתי בתשובה כמו אחיו של
אברהם אבינו כשראה שכשהכניסו את אברהם
אבינו לכבשן ולא קרה לו כלום ויצא בריא ושלם ובלי
שום פגע ,כי אברהם אבינו האמין בכל כוחו ובכל
מהותו בהקב"ה ולא היה מוכן לוותר והיה מוכן למות
ולא לעשות מה שרצו שיעשה נגד הקב"ה ח"ו.
וכשהוא יצא בריא ושלם שאלו את אחיו מה איתו
האם הוא רוצה לשרוד או למות והוא אמר שהוא לא
מפחד ,כי ראה שאחיו יצא בסדר כשלא נכנע למלך.
אז שמו גם אותו בכבשן והוא נשרף למוות.
תתכוננו לא יהיה שקר יותר! מי שעם ה' זה ברור
בשמיים! וה' יהיה איתו! ואפילו הוא יוכל להיכנס
לכבשן – ויצא חי ללא פגע .ועל יהודים כאלה ייבנה
בית המקדש השלישי .והיהודים האמיתיים ימשיכו
לנצח נצחים עם הקב"ה ,יחד עם הקב"ה כי הם יהיו
חלק ממנו.
אגיד לכם מה הולך להיות
בן גולדן ,ה אדר א' תשפ"ב 06.02.22
אנחנו עוד מעט בפורים .ואגיד לכם מה הולך
להיות .מעכשיו ועד פורים בכל העולם יהיה מצב של
ירידה חדה ,גם כלכלית .ובכלל יהיה עוד כביכול
נגיף קורונה ,שלא נדע ,עם שם אחר .בהמשך נגיע
למצב שלא יהיה הרבה אוכל ,כי המזג אויר יהרוס
הרבה יבול .לא יהיו מים נקיים ,ויהיה עוני .יתחיל
להיות עוני לא סתם ,גם פה וגם בכל העולם.
נוסף לזה עד פסח יהיו הרבה יותר מטאורים
ואסטרואידים שיפלו על כדו"ה ויעשו הרבה נזק בכל
העולם .ובהמשך יהיו הרבה שריפות ,רעידות
אדמה ,הרבה בולענים ,הרבה שיטפונות ,סערות,
רוחות ,שלגים מוגזמים גם במקומות שבדרך כלל
לא קר שם במיוחד .וזה ימשיך הרבה זמן ,ומקומות
שבד"כ שם חורף ,יכול להיות חם במיוחד .ואיפה
שקיץ – יהיה חורף ,אבל לא סתם אלא מאוד קשה.
יהיו הרי געש ענקיים שיתפרצו וטיסות יהיו כמעט
בלתי אפשריות ,אז כל אחד יהיה תקוע במקומו.
ופה ,כמו גם בהרבה ארצות תתחיל מלחמה ,כל
העולם ישתנה לרעה .יש לכל יהודי תפקיד כיהודי
מהשמיים ,ואף אחד לא יסתובב איפה שירצה ,כי
כולם יפחדו כי יהיה איום מאוד גדול על כל העולם.
תהיה מלחמה בכל העולם ויהיו אסונות מעל ומעבר,
אי אפשר יהיה לטוס וזה יהיה מסוכן ביותר ברוב
מקומות בעולם .אנחנו מתקרבים במהירות לסוף.
זה לא יהיה זבנג אחד גדול ,זה ייבנה מהקל אל
הכבד ,יותר קשה ויותר קשה.
תהיה הרבה עבודה גם למשיח צדקנו ,וכמו
שנאמר ,ה' ייתן למשיח את היכולת להשפיע על כל
העולם ועל כל יהודי בבת אחת ,והוא יהיה פה בא"י
וירגישו אותו בכל העולם ,יראו אותו בכל מקום .והוא
יעלה כל נשמה יהודית אמיתית מבחינה רוחנית
וכולם יעשו תשובה.
למעשה האמת היא שכבר התחילו גם המלחמות,
גם בעיות כספיות ,עליות מחירים ,פחות עבודה.
הרבה מתו מהחיסונים וממשיכים למות מתופעות
שונות ומשונות ,גם בבית וגם בתוך בתי חולים .יש
אסונות טבע כמעט כל יום מעל ומעבר לדמיון.
בכמה מדינות באמריקה היו מיליוני בתים ללא
חשמל למרות שזה המקום הכי מתקדם בעולם
מבחינה טכנולוגית.
זה עצוב מאוד ,אבל אנחנו חייבים לעבור את זה.
והיהודים האמיתיים חייבים לעמוד בזה עם תשובה
שלמה ,עם אהבת ה' מאוד גדולה ואמונה בלתי
פוסקת שעמ"י ימשיך לנצח ולהיות נאמן לגמרי
להקב"ה ותורתו .רק יהודי אמיתי יכול להגיע לזה,
אז עוד מעט נדע מי הם היהודים האמיתיים ומי לא.
שה' יעזור לנו וישמור על כל היהודים ונגיע כל עמ"י
לנצח נצחים.

לא לדאוג ,כל יהודי אמיתי יינצל ,לא לדאוג ,רק
להיות עם ה' ותורתו ,להתפלל עם כל הלב .הכל
יתפרק בכל העולם .בא"י אפילו אם יפלו בניינים
וכו' ,אבל מתחת להריסות – נגלה את א"י של פעם,
את ירושלים של זהב!
ה' ישמור עלינו פה בא"י ,לא במ"י .זה יהיה סוף
סוף שוב הבית של עמ"י לנצח נצחים ואנחנו צריכים
להיות קדושים ,אנו צריכים לאהוב כל יהודי ובראש
ובראשונה להיות עם הקב"ה ולהיות לגמרי איתו.
מהנקודה הזו אנחנו נהיה חלק של הקב"ה לנצח
נצחים .וזה מה שקורה למי שרוצה להיות עם ה'
בתקופה הזאת של גילוי המשיח .הבנתם? אנחנו
צריכים להיות לוחמים בלהיות עם ה' ולא לרוץ אחרי
רשעים שמסתירים את זהותם ומטרתם לחסל את
עמ"י בכל העולם והם שולטים עלינו במסווה של
דואגים לנו.
ניו יורק ,לונדון ופריז יהרסו לגמרי
בן גולדן ,כו' אדר א' ה'תשפ"ב 27.2.22 -
אנחנו עמ"י בכל העולם עומדים לפני מלחמת
העולם .נכון זה התחיל באוקראינה )וזה לא סתם ,כי
אוקראינה זו אחת המדינות האנטישמיות הכי גדולה
בכל ההיסטוריה ובמ"ע 2הם רצחו בדם קר אלפי
אלפי יהודים בלי רחמנות ,שחלקם הגדול קבור
באומן ,וזו הסיבה שרבי נחמן זצ"ל רצה להיקבר
שם( וזה ישפיע על כל העולם ,לא מיד אולי ,אבל
בסופו של דבר המלחמה תגדל ותתפשט לארצות
אחרות עד שתהיה מ"ע 3וזו תהיה המלחמה הכי
גדולה ,הכי קטלנית ,הכי מפחידה ,מכל המלחמות
עד עכשיו.
עמ"י – הגיע זמן ,שכולנו נחזור להקב"ה ותורתו.
זו לא סתם מלחמה שמתפתחת ,זו מ"ע 3והיא יותר
גדולה ויותר קטלנית ממ"ע 1ומ"ע 2ביחד .זו תהיה
המלחמה הגדולה ביותר מאי פעם .ייקח זמן עד
שזה יתפתח מהמלחמה באוקראינה למלחמה
עולמית בסוף .זו תהיה מלחמה בצורה לא גדולה
בהתחלה ,אבל קטלנית וכבר יש הרבה קורבנות
בשני הצדדים ,ותתפתח לאט לאט ,זה יהיה משהו
שקשה להאמין שזה קיים.
ויהיו עוד סכנות .ואויבי האנושות ,אלה שמאמינים
בשטן עצמו ומאמינים שהם השולטים בכל העולם
ועל כל העמים ,יהיו להם הפתעות מאוד גדולות והם
ילמדו לפני שה' יגמור אותם כי רק הקב"ה הוא הכל
יכול ורק הקב"ה יכול לנצח את הערב רב ,את
הגויים ,את הכביכול יהודים שמאמינים בשטן ולא
בהקב"ה ואת כל הגויים בארצות שונות על כדו"ה
שחלקם הגדול אנטישמיים .הם ישלמו את המחיר כי
הם לא יוכלו יותר להילחם נגד האמת ,שהיא
הקב"ה וכל זה יבוא בעתיד הלא רחוק .ערים
גדולות יפלו ולא יהיה מקום בטוח בשביל הרשעים.
העולם ישתנה לגמרי גם בחיצוניותו וגם בפנימיותו.
אני לא אתן לכם פרטי פרטים עדיין .ואני מדבר
עכשיו אך ורק עם חלק קטן של אוכלוסיית העולם
ואגיד לכם שה' ישלח מטאורים ואסטרואידים להפיל
את רוב העולם שאנחנו מכירים .זו תהיה תקופה
יותר קשה מאי פעם ורוב היהודים עדיין יגורו בחו"ל.
יהיה פיצוץ מאוד גדול .השמיים יהיו מכוסים בעננים
שחורים והסיבה לזה לא תהיה ברורה לנו .מה
שיהיה ברור ששלושה מקומות גדולים מאוד יהרסו
לגמרי והם פריז ,לונדון וניו-יורק .וזה לא הכל.
אוי לנו ...אוי לנו ...אנחנו בסוף! זאת אומרת
בעתיד הלא רחוק כדו"ה יהיה לגמרי שונה1/3 ,
יהיה לגמרי הרוס 1/3 ,יהיה הרוס קשה ו 1/3 -יהיה
א"י ,שה' כיווץ אותה ועשה אותה ללא צמחיה ובלי
כלום כדי שאומות העולם לא ירצו ליישב אותה.
היטלר ניסה להרוג את כל היהודים והצליח להרוג
לפחות  6מיליון ואנחנו עכשיו מעט יהודים אמיתיים
יחסית ,כי גם התבוללות בגויים הקטינה אותנו עוד
יותר ,אבל ברוך ה' יש עוד יהודים עם נשמות
יהודיות אמיתיות ויש גם יהודים שמתחילים להבין
שכל הגשמיות של העולם הזה היא שקר גמור ומי
שרוצה נצח ולהגיע לבית המקדש ה 3-חייב לשנות
את דרך החיים כדי להיות חלק של הנצח שהקב"ה
ייתן לנו כיהודים נאמנים לו.
הגויים חלקם ימותו בבונקרים שלהם ,וחלקם
מהפצצות של עצמם) .כפי שנכתב במסרים
הקודמים הרשעים גנבו כספים מכל העולם כדי
לבנות בונקרים וערים ענקיות תת-קרקעיות כדי
להסתתר מכוכב השביט המתקרב(.
ה' יהרוס לגמרי  1/3של העולם הזה ,עוד 1/3
יהיה פגוע קשה מהמלחמות ואסונות טבע שיהיו
בעתיד וגם מהשביט שזו מיני מערכת של שמש
ושבעה כוכבי לכת הסובבים סביבו וסוחבים
אחריהם שובל מפוצל לשניים של מטאורים
ואסטרואידים ,שכבר גורמים נזק רב לכדו"ה ו1/3-
של כדו"ה לא יפגע וזה השליש של א"י ,לא מ"י ,וזה
שליש שה' יפתח אותו שלב שלב ויפרח שוב ויגיע
לגודלו המקורי ועמ"י יבנה את בסיס של בית
המקדש ה 3-שירד מהשמיים ויתיישב על בסיס
שעמ"י בנה.

אנחנו לא נצטרך בתור יהודים להילחם במ"ע,3
הקב"ה דורש מאיתנו להיות רק יחד איתו ,להיות
נאמנים רק לו בלבד .הוא והמשיח צדקנו ילחמו את
כל המלחמות נגד הגויים הרשעים.
עמ"י בא"י ילכו לבית המקדש שירד מהשמיים
ויישב על הבסיס שהם בנו .יקריבו את הקורבנות
וירקדו וישמחו ,גם לנשים תהיה להן עזרת נשים
וכולם ירקדו וישמחו שסוף סוף הם שייכים אך ורק
להקב"ה ומשיחו בלי בלבולים ,ורק עם האמת ,ואז
הקב"ה כבר לא יצטרך את כדו"ה ,ועמ"י ייהפך
לחלק של הקב"ה לנצח נצחים ,לא יהיה רע ,רק
יהיה טוב ,לא יהיה יצר הרע ,ה' יחסל אותו ,ה' יפרק
אותו ,לא יהיו גויים ויהודים ,יהיו רק מאמינים בה',
אבל לפני שזה קורה ,תהיה מלחמה איומה וקשה,
מע" .3מי שעם ה' באמת ,אין לו מה לדאוג וכשעמ"י
יגיע לנצח נצחים ,הכל יהיה שונה לגמרי ולא יהיו
שאלות ,כולם יהיו נאמנים אך ורק לקב"ה ,היהודים
יהיו חלק ממש מהקב"ה ויהיו גם גויים נאמנים
להקב"ה ,אבל לא תהיה להם עמדה כמו ליהודים.
לפני הסוף השביט יעבור ליד כדו"ה פעם שניה,
שהוא עדיין קצת רחוק ,אבל עוד מעט הוא יביא לנו
חושך בכל העולם ויהיו ימי חושך מהכוכב הזה .ספר
הזוהר ,שמות פרק ב' "כדין יתחשך כל עלמא חמש
עשרה יומין ,וסגיאין מעמא דישראל יהון מתין
בההוא חשוכא ,ועל דא כתיב )ישעיה ס ב( כי הנה
החשך יכסה ארץ וערפל לאומים":
ויפלו על כדו"ה מטאורים ואסטרואידים ,שכבר
עושים נזק גדול בכל מיני מקומות וזה יביא הרבה
נזק על כל כדו"ה ויהיו מכות כמו במצריים.
וכשהשביט יעבור בין כדו"ה והשמש ,יהיה חושך
כמעט על כל כדו"ה חוץ מירושלים.
מי שעם ה' באמת ,אין לו מה לפחד .משיח כבר
פה ,הוא מחכה שהקב"ה ייתן סימן שיוכל להתגלות
וכל יהודי אמיתי צריך להתפלל על זה שמשיח בן
דוד יתגלה לכל העולם בעתיד הקרוב.
מה שהכתבתי עכשיו ,זה לא עם כל פרטי הפרטים.
לא לפחד ,רק תהיו עם הקב"ה ,עמ"י.
הקב"ה אוהב אותנו וכ"כ הרבה דורות הוא עובד
קשה כדי להפוך אותנו לעם שתהיה לו זכות כדי
לקבל את משיח בן דוד ולבנות את בית המקדש ה-
 .3שתהיה לנו את הזכות להקריב קורבנות ולשמוח
ולרקוד משמחה בבית המקדש שיעמוד לנצח
ושנשתוקק באמת להיות חלק של הקב"ה ,שהוא כל
יכול .אני לא יכול להגיד יותר עכשיו ,רק עוד דבר
אחד אני כן אגיד שוב ,שמשיח בן דוד פה ומחכה
להתגלות .הכל מוכן לשלב האחרון.
אפילו שהרשעים חושבים שהם שולטים כבר על
כדו"ה ,הם לא ינצחו.
הקב"ה הוא כל יכול ואין עוד מלבדו ,וכל היהודים
האמיתיים רק מחכים לתקיעת השופר הגדול שיביא
לנו את הבשורה שסוף סוף הגענו לגאולה השלמה.
בזוהר הקדוש ,פרשת שמות דף ז' ע"ב והלאה
)במהדורה של "מתוק מדבש" ,חלק ה ,עמ' ס"ד(
מתואר סדר התגלות המשיח בארוכה .נזכר גילוי
כוכב מפחיד לעיני כל יושבי תבל בתקופה שלפני
גילוי המשיח ,הכוכב הזה ילחם מן השמים נגד
הרשעים ,הרשעים יתחבאו במערות צורים ובנקיקים
ולא ינצלו ,ואז יתגלה המשיח .אך לאחר מכן יתקבצו
מכל האומות להילחם נגד המשיח ,יחד עם פריצים
מבני ישראל ואז יראה את ה' את גבורתו לעיני כל
העולם ,תהיה אפילה כבידה חמשה עשר יום ורבים
מישראל ימותו באותם ימי אפילה ושוב יתגלה כוכב
לוהט בצבע ארגמן בעצם היום לעיני כל ,ואז יפלו
חומות ומגדלים עצומים ברומי העיר הגדולה ,ואז
משיח צדקנו יקבץ את הגלויות ומאותו זמן ואילך
יהיו ניסים גדולים כבימי יציאת מצרים.
חזרה לגן עדן
דניאל ,כ"ז אדר א' ה'תשפ"ב 28-2-2022
איזה עולם איזה עולם אבא ,כל יום אני בוכה
בוכה בוכה .אבא ,אתה לא יודע ,אתה לא יודע אבא,
מה העתיד שלנו ,עד שנגיע לקבל משיח באמת,
אנחנו נעבור כאלה קשים וזה כבר התחיל .יש מלא
יהודים באוקריינה ,יש גם מלא אנטישמים
באוקריינה .הרוסים והאוקראינים הם אותו זבל,
אותו אנטי יהודי .כמה ,כמה יהודים הרוסים הרגו
בדם קר בהיסטוריה? אבל הקוזקים ,הם היו הכי
גרועים הכי רשעים והם באו מאוקריינה .אבל
הרוסים רצחו מספיק יהודים ,מספיק יהודים אבא.
הדבר היחיד שמנע עד עכשיו ,אחרי מלחמת
העולם השניה ,שהאירופאים הפסיקו להרוג יהודים
בדם קר ,זה היה רק בגלל שפתאום היו צריכים
להתנהג אחרת ,פתאום זה לא היה מותר פשוט
להרוג כל יהודי שראית .היו זמנים שהגוים היו יותר
שקטים ,פחדו להראות את הרצון שלהם לרצוח
במיוחד יהודים.
הם עם של רוצחים שנהנים לרצוח יהודים ,הם
עדיין מאמינים שלרצוח יהודי זה מצוה .ועכשיו
הרוסים הגיעו לאוקריינה והם יהרגו את היהודים.
גם יש הרבה יהודים שלא הצליחו לצאת מאוקריינה,

ה' יעזור לכולם שיצאו בריאים ושלמים ויגיעו לארץ,
לאיפה שהם צריכים להיות ,לא שמה .גם
האוקראינים וגם הרוסים ,שניהם רוצחים ,במיוחד
יהודים .במ"ע 2רצחו הרבה מאד יהודים וקברו
אותם בקבר אחים .הסתירו את זה עד שבנו איזה
מרכז קניות ,והיה גשם חזק ,אז כל הגופות עלו ,ראו
את כל אלה שנרצחו.
אבא ,הם רוצחים לא פחות מהרוסים ,והרוסים
רוצחים לא פחות מהגרמנים ,בכל אירופה נהנו
לרצוח יהודים ,שום דבר לא השתנה .רק מה? לא
נעים בחברה עכשיו להיות רוצח ,אבל זה גם
ישתנה .יש רוצחים שאנחנו לא יודעים שהם
רוצחים ,הם כאילו 'אנשי דת' ,לא מדבר על הדת
היהודית ,אבל יש שהם רוצחים בדם קר.
אני לא יודע מה להגיד ,עומדים לפנינו זמנים
קשים ביותר ,ורק מי שעם הקב"ה לגמרי ,לגמרי
לגמרי ,יוכל לעבור את זה .כל הגשמיות הולכת לפח
ואנחנו נשמח אם יהיה לנו משהו לאכול .לא פיצה
וכל הדברים שהורגים אותנו בגלל שזה רעל ואנחנו
נהנים מזה כ"כ .לא ,נשמח אם יהיה לנו אוכל פשוט
כדי שנוכל לשרוד .אבל אפילו אם יהיה לנו אוכל,
הדרך היחידה לשרוד היא רק אם אנחנו עם הקב"ה.
ואם אנחנו ח"ו לא עם הקב"ה שלא נדע ,אין לנו שום
סיכוי לשרוד.
תתעוררו עמ"י ,אנחנו גרים במ"י ,ובמ"י יש הרבה
גוים והם שונאים אותנו .יש יהודים שמתחתנים עם
הגוים בלי בעיות ,אם הן נשים אז התינוק שלה
יהודי ,אבל מי שלא יהודיה אז התינוק שלה גוי .ויש
רבנים שמוכנים לגייר אנשים כאלה שהם לא בדיוק
כאלה שבאמת רוצים להתגייר וזה לא גיור כלל כי
הם לא שומרי מצוות .הם רוצים להיות יהודים כדי
להתחתן עם בן אדם מסוים ,ואחרי זה הם לא
צריכים שבת ולא שום דבר ,הם לא יהודים .מי שלא
שומר את המצוות מההתחלה לא יהודי.
יש בלבול פה ,אפילו בכנסת יש בלבול ,יש יהודים
שהם בכנסת אבל הם נגד הקב"ה .אז מה זה? מ"י
נגד הקב"ה? כמו בן גוריון ,כמו משה דיין ,כמו רבין
וגם עוד כמה .והיה גם ראש ממשלה שהיה גוי ולא
רצה להתגייר ,זו מ"י?
עכשיו רוצים לקחת את החרדים למלחמה לצבא,
ייקחו אותם לצבא? אין להם אפילו כשרות טובה.
הם צריכים להיות עם בנות ובכלל המצב הרוחני
בצבא הוא מתחת לכל ביקורת .יש עבירות קשות
שמה ,גם בצניעות ובכל תחום .בחור יהודי אמיתי
לא יכול להיות בצבא ,כי זה מקום של טינופת
רוחנית .מי שהולך לצבא ,אם הוא לא עובר על לאו
של התורה זה פשוט נס גדול ,לא יכול להיות ,פשוט
לא יכול להיות .א"א לסמוך  -לא על הרבנים של
הצבא ,ובכלל על הצבא .המטרה של הצבא זה
להפוך את הבחור והבחורה היהודים לגוים ,לצפצף
על הדת היהודית .רוצים להפוך את מ"י למדינה בלי
ה' ,וזה לא ילך ,כי בלי ה' אין לנו זכות להיות בא"י.
עמ"י ,אם אנחנו עם ככל העמים עם כל העבירות
שלהם ,עם כל הרוצחים שיש ביניהם ,עם כל
הגנבים שיש ביניהם ,עם כל העבירות בקדושה שיש
להם ,אז מי אנחנו? עם מי אנחנו ,עם הקב"ה?
בודאי שלא.
בנו את מ"י להפוך אותנו למדינה של גוים ,לכן לא
היתה להם שום בעיה לקחת את המסכנים
התימנים ,לגנוב להם את הילדים ולמכור אותם,
ועשו עוד דברים לתינוקות המסכנים האלה ומי
שגילה את זה – נרצח!
עמ"י איפה אנחנו? למה אנחנו שותקים? מה
אנחנו חושבים? זה הסוף! האוקראינים ממש
ידועים בהנאה שלהם לרצוח ,במיוחד יהודים .זה
חלק של הדת שלהם ,שליהודים אין זכויות .הרוסים
גם ,הקומוניסטים במיוחד ,יכלו להרוג יהודים בלי
שום בעיה .ואפילו לא הקומוניסטים ,אלה שהיו
דבקים לכנסיה גם הקתולית וגם האורתודוכסית ,לא
היה להם שום בעיה לרצוח.
עמ"י ,משיח פה ,עוד מעט יהיה גילוי גדול ואנחנו
לא מוכנים ,אנחנו מבולבלים ,שכחנו מי אנחנו .יש
בונקר ענק פה בשביל כל אלה ששייכים לסדר עולם
חדש ,סידרו לעצמם מקום כי הם יודעים שהולך
להיות מצב מאד קשה מכוכב השביט המתקרב .יהיו
אסטרואידים ומטאורים שיפלו ,גם על א"י הם יפלו.
רוב האנשים בעולם כבר יודעים על הכוכב ועל
הבונקרים שבנו בכל בעולם.
אנחנו לא יכולים להילחם לבד נגד כל העולם
שרוצה לחסל אותנו ,שרוצים לקחת את א"י .לא
מספיק להם מ"י ,הם רוצים לחסל את היהודים פה
בכלל ,כי הם יודעים שהקב"ה הוא הכל יכול .אבל
הם טועים בדבר אחד ,הם חושבים שהקב"ה חזק כי
הוא לוקח את הכח מהיהודים ,אבל זה הפוך,
היהודים מקבלים את הכח מהקב"ה שנותן לנו
להיות חזקים ולהילחם נגד השקר .אבל אם אנחנו
לא רוצים להילחם נגד השקר ומוכנים לשלוח את
הילדים שלנו לקבל זריקות שאנחנו צריכים לדעת
שהם רוצים לרצוח אותנו .הם הצליחו מאד מאד.
הרבה אנשים פה בא"י שהאמינו בהם ,והם

השתמשו בא"י כדוגמא! ,דוגמא עד כמה שאפשר
לבלבל את המוח של בני האדם ,ולשכנע אותם
לקחת את הזריקות שיהרגו אותם עם זה ,או שיהיו
נכים כל החיים שלהם ,גם עקרים וכל מיני בעיות.
עמ"י תפתחו את העיניים ,יש רק דבר אחד שיציל
אותנו וזה שנגיד שוב – 'נעשה ונשמע'! 'נעשה
ונשמע'! והכוונה היא שאנחנו נעשה את כל
הדרישות שיש לקב"ה כלפינו ,כל מה שכתוב בתורה
ובספרים הקדושים יהיו הבסיס שלנו ולא מה
שאנשים לא מאמינים כותבים או אומרים אלא מה
שהצדיקים הגדולים כתבו ,מה זה יהודי ,איך יהודי
צריך לחיות ,מה הוא צריך לעשות .אסור לנו לשמוע
לנחש שהפיל אותנו בגן עדן ,והוא עכשיו מפיל
אותנו  -לא רק עם החיסון ,עם הכל ,עם הקדושה
שלנו הוא מפיל אותנו עדיין.
אנחנו צריכים לחזור לקב"ה לגמרי ,ומי שלא חוזר
אין לו את מה שצריך כדי להגיע לנצח נצחים ,אין לו
את הכח ,האמונה והביטחון בה' שנותנים לנו את
החיים שלנו ,את הזכות לחיות .אנחנו מוכנים
להקריב את החיים שלנו וללכת לרופאים מודרניים
שלא מבינים לא את הגוף ולא את הקב"ה .הם לא
מבינים שיש תרופה אחת שהיא אמונה 100%
בקב"ה ותורתו ,ולדעת שאם אנחנו נלמד את
התורה ואת כל הספרים שנכתבו ע"י הצדיקים הכי
גדולים ,ונלך לפי זה ,אנחנו נגיע לנצח נצחים.
אם לא ,אין סיכוי! אין סיכוי! עמ"י ,אני מבקש
מכם ,כואב לי הלב ,לאבא שלי כואב הלב ,ולאמא
שלי כואב הלב ,כי הם אוהבים את עמ"י .קודם כל
אוהבים את ה' וגם את עמ"י ,ויודעים מה זה שני
הדברים האלה .גם אמא שלי וגם אבא שלי בעלי
תשובה הרבה שנים ,אנחנו כולנו נולדנו בטהרה ,כל
האחים והאחיות שלי אנחנו טהורים .והטהרה הזאת
היא מה שתביא אותנו בחזרה לגן עדן.
ה' יציל אותנו ,אפילו אם קבלנו אלפיים זריקות
מנחם ,כ"ז אדר א' ה'תשפ"ב 28-2-2022
תודה רבה שאתם נותנים לי לדבר .חשבתי שאני
מתפוצץ כבר ,כ"כ הרבה זמן אני לא יכול להביע את
עצמי ,ונשלחתי לדבר .תקשיבו ,המצב הוא מאד
קשה ולא פשוט ,נכון משיח פה אבל איפה אנחנו?
אנחנו חיים בחלום דמיוני ,אנחנו עוד רוצים לרוץ
לעשות קניות וקניות וקניות ושטויות .עמ"י לא תופס.
יש כאלה שתופסים ,אבל הרוב לא תופס ,ממש לא
תופס .עמ"י אנחנו שייכים אך ורק לקב"ה ,ואם
מישהו מרגיש שלא ,אז כנראה שהוא לא יהודי .מי
שיודע שאנחנו אפס בלי התורה הקדושה ,שאנחנו
אפס בלי האמונה חזקה שלימה בקב"ה ,ולא בשום
דבר אחר ,רק בקב"ה.
גם נשים היום צריכות ללמוד כדי לדעת מה
לעשות ,אם אנחנו לא עם הקב"ה ותורתו – אין לנו
שום זכות לחיות .אי אפשר להיות יהודי בלי התורה,
אי אפשר .אי אפשר להיות יהודי ,בלי בסופו של
דבר להבין שהקב"ה הוא הכל יכול ,וכדי שאנחנו
נהיה איתו אנחנו צריכים את התורה הקדושה.
ולחזור להגיד עוד פעם "נעשה ונשמע"" ,נעשה
ונשמע" .מבינים?
אני יודע שהרבה יהודים הם לא יהודים ,ממש לא
יהודים ,אבל הם חושבים שהם יהודים .אבל אם
בודקים טוב ,רואים שהיתה איזה סבתא באיזה
מקום או משהו שלא היתה יהודיה .אבל אנחנו
היהודים האמיתיים עם נשמה יהודית אנחנו
מרגישים שיש לנו נשמה יהודית.
ומי שיורד מהדרך ורוצה לחיות כמו הגוים זה עוד
לא אומר שהוא גוי ,אבל אם עכשיו כשכל העולם
מתהפך אם הוא לא יעשה תשובה עד לרגע
האחרון ,כנראה שאין לו נשמה יהודית .יהודי אמיתי
לא יכול להתעלם מכל מה שקורה בעולם כמו
שכתוב בנביאים ולא לחזור בתשובה.
גם החרדים צריכים לחזור בתשובה וגם החילונים
צריכים לחזור בתשובה  -עם כל הלב ,עם כל
המהות שלנו .אנחנו צריכים להאמין בקב"ה אפילו
אם אין לנו מה לאכול ח"ו ,כסף לא יהיה שווה כלום,
הכל יעלה המון כסף ,והכסף לא יהיה שווה כלום .אז
מה נאכל? איך נשתה? איך נחיה? ה' לא יתן לנו
למות ,הוא יחיה אותנו ,הוא הכל יכול ,הוא ברא
אותנו והוא ימשיך להעלות אותנו – רק אם אנחנו
איתו ,רק אם אנחנו מוציאים מהראש שלנו את כל
השטויות של העולם הזה ,והולכים אך ורק איתו.
הוא יציל אותנו ,אפילו אם לקחנו אלפיים זריקות נגד
הקורונה אנחנו נחיה בכל זאת .ה' יוציא מאיתנו את
כל הרעל הזה ויבריא לנו את הגוף.
אני רק מבקש מכל עמ"י ,אני בוכה כל היום ,אני
יודע שאנחנו כמעט בסוף ,עוד מעט יתגלה משיח,
אבל אנחנו לא נכיר אותו אם אנחנו לא קרובים לה'.
אני מבקש מכל עמ"י עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם
להתפלל ,להניח תפילין ,לעשות כל מה שיהודי צריך
לעשות ,וגם נשים ,מה כל מה שה' ביקש .נשים גם
שיגידו תהלים ,שיהיה להם לבוש של צניעות.
הצניעות מתחילה עם האשה ,האשה גרמה לחטא
הראשון בהיסטוריה וה' נותן לנו אפשרות לתקן את

זה .אם אנחנו מתקנים את זה ,אז נגיע לנצח נצחים.
ואם לא ח"ו ,אם אנחנו מעדיפים את כל השקר ,כל
האיפור ,ה' ישמור ,כל הבגדים הלא צנועים ח"ו,
בגדים לא צנועים גם אצל גברים ה' ישמור ,אז אין
לנו תקוה .רק אם אנחנו חוזרים בתשובה לגמרי .אין
עוד מלבדו ,לא לשכוח ,זה המפתח לנצח.
אנחנו רוצים חיים נצחיים
מוישל'ה ,כ"ז אדר א' ה'תשפ"ב 28-2-2022
באמת תודה רבה שאתם נותנים לי לדבר .אני
מוישל'ה אני לא אוטיסט ,אבל נולדתי עם איזה בעיה
שעד היום זה עושה לי בעיות .כל מה שדניאל
ומנחם אמרו זו האמת .אנחנו צריכים לעזוב את
השקר של העולם הזה .אנחנו משקרים לעצמנו,
אפילו החרדים ,כביכול חרדים ,משקרים לעצמם.
הם ממציאים את החוקים שכביכול זה מתאים
לתורה הקדושה ,אבל בהרבה מקרים עמ"י פשוט
נופל עמוק לבור של עבירות קשות .הם נהנים יותר
מדי מהשקר אבל חייבים לגמור את השקר לגמרי,
חייבים לזרוק את הנחש שמנסה למשוך אותנו לכיוון
שרק יביא אותנו למוות נצחי.
אנחנו רוצים חיים נצחיים ,חיים של טהרה ,חיים
שנהיה כל הזמן עם הכל יכול ,עם הקב"ה ,שיהיה
לנו נצח נצחים עם גן עדן ,עם הרגשה כ"כ טובה,
כ"כ נעימה ,כ"כ נקיה ,זה צריך להיות העתיד שלנו.
אבל מי שמעדיף את השקר של העולם הזה ,אז
הוא ימות עם העולם הזה.
שאני אומר 'למות' ,הרי כולם מתים ,אבל המוות
ליהודי אמיתי זה לא לנצח ,הוא הולך לגן עדן או
שהוא צריך לעשות איזה תיקון ואח"כ יגיע לגן עדן,
אבל הוא לא נעלם ,הוא עוד גודל שמה ,הוא מתקן
שמה בעולם הבא ויקום בתחיית המתים .אבל מי
שמוכר את הנשמה שלו לשטן ,הוא אבוד .אתם
מבינים? ב"ה שיהיה לנו לכולם את הכח להילחם
נגד הנחש ,השטן ,ולהידבק אך ורק לקב"ה ותורתו.
הלכו ישר לגן עדן
בן גולדן ,כט אדר א' ה'תשפ"ב 2.3.22 -
עם ישראל – אני לא יודע מה עוד להגיד לכם ,חוץ
מלחזור על מה שאמרתי לכם עד עכשיו ,אולי
תתחילו להבין ,תתחילו לרצות לחזור לקב"ה .אולי
תצליחו להוציא מעצמכם את יצר הרע ותחפשו את
האמת שהיא הקב"ה.
הרבה מכם תגידו לי "אני לומד תורה ,יש לנו בית
כשר ,אשה כשרה ,בנים לומדים בתלמוד תורה,
בנות לומדות בבתי ספר חרדיים לבנות"...
אבל עם ישראל – דורנו שהוא כ"כ מסכן וכ"כ רחוק
מהאמת ,כולל היהודים החרדים ,מאוד קשה לתפוס
שהרוב גם של החרדים תפוסים עם העגל הזהב,
הגשמיות ,שזה מה שיכול להפיל את כולנו ח"ו.
אנחנו עכשיו עומדים לפני מלחמת עולם ,מלחמה
קטלנית מאד ,מלחמה שתלך מארץ לארץ ותפיל
הרבה מאוכלוסיית העולם.
הרשעים שולטים פחות או יותר על כל העולם
כבר ועכשיו יעשו את זה רשמית דרך מלחמות
קשות וקטלניות ,הם גם רוצים ובכוח לגבור ולשלוט
על כל העולם כולל א"י.
לא לשכוח שרוסיה ,שתמיד הייתה ידועה
באכזריותה במיוחד ליהודים ועכשיו כמעט
השתלטה לגמרי על אוקראינה והורגת גם אנשים
חפים משפע והיא ממשיכה לרצות להשתלט פיזית
עוד על הרבה מדינות ,כולל מדינות כמו סוריה וגם
מ"י .הרשעים הם לא רק ברוסיה .לרוסיה יש ידידות
וקשר חזק עם סין ויחד הם סכנה מאוד גדולה לכל
האנושות ,וזה לא הכל ,יש עוד סכנות באופק.
ארה"ב תיפול .ולמעשה היא כבר בשליטה של
הרשעים .יש חיילים רוסיים לא מעטים בצבא
אמריקאי ,יש סינים שהשתלטו על אזורים גדולים גם
בקליפורניה ,גם בעיר ניו-יורק ועוד מקומות ובכלל
כל עניין של פתיחת הגבולות בין מקסיקו לארה"ב
שנותנת זרמים עצומים של כניסה חופשית בלי שום
בעיה של משפחות מקסיקניות שהן חסרי כסף,
חינוך והשכלה ,סתם מסכנים ,להיכנס
חסרי
לארה"ב ומיד להפוך להטרדה על החברה
האמריקאית גם בכספים שהם צריכים לקבל ,כי הם
עניים מאוד וגם כי הם בלי חינוך ,בלי מקצוע ברוב
המקרים ונופלים בסוף כנטל על האמריקאים,
שעובדים ומשלמים מיסים.
כל העולם יהיה בקרוב במלחמה מלחמה נוראית
לא פחות ממה שקורה עכשיו באוקראינה שזה בלון
ניסוי ,שיביא הרס לכל העולם.
נוסף לכל הצרות יש לנו אויב מאוד עשיר ומאוד
מתוחכם והוא מורכב מנציגים כמעט מכל ארצות
העולם וקוראים לו סע"ח או האילומנטי וכו',
ששולטים על רוב העולם וגם על הכסף ,על
פוליטיקה ,על הצבאות של רוב העולם ,והם בסופו
של דבר הנציגים של השטן עצמו .השטן חזר
בדמות בן אדם ומנהל את כל הרע שקורה בעולם
הזה מאז אדם הראשון ואשתו.
אחרי שהסובייטים יגמרו וישלטו על אוקראינה,

הם יפנו את מבטם לכיוון מזרח התיכון ,כולל
ישראל ,והם כבר שולטים בסוריה .אני רק יכול
להגיד שוב ,שכל העולם בסכנה גדולה ולא ייקח
הרבה מאוד זמן עד שתהיה מ"ע ,3כ"כ קטלנית
ותביא כ"כ הרס רב ,שפשוט זה יהיה הלם לכל
תושבי כדו"ה שיישארו בחיים .לא אמשיך לתאר
עכשיו ,כי זה לא יעזור לאף אחד.
אני פונה עכשיו אך ורק ליהודים אמיתיים .רוב
היהודים חילוניים והם לא מאמינים בבורא עולם,
הקב"ה ,וזה מסוכן מאוד עבורם ,הם לא מבינים
שבשביל יהודי בלי אמונה וביטחון בהקב"ה אין
כלום ,שבסופו של דבר זה רק יביא אותו למוות
נצחי .אם לפני הגאולה הוא באמת עושה תשובה
ובאמת מאמין בכל ליבו ומהותו שהקב"ה רק הוא
הכל יכול ,אז גם הוא יכול להגיע לנצח נצחים .יהודי
שלא מוכן בשום פנים ואופן לקבל את האמת ,שזה
הקב"ה – ייעלם מהמציאות.
עם ישראל – אל תחכו למלחמות הבאות ,שיהיו
הרבה יותר מפחידות וקשות ממה שקורה עכשיו
באוקראינה והאויב יהיה יותר מפחיד מפוטין וכל
צבאו ,כי השטן עצמו יוביל את כולם ויהיה לו את
הכח ולאף-אחד לא יהיה כח ללכת נגדו ,חוץ ממשיח
צדקנו וכל היהודים שהם  100%עם הקב"ה והשליח
שלו ,משיח בן דוד .מי שעם ה' לגמרי בלי ספקות –
לא בסכנה כי הקב"ה איתו.
וכל היהודים שבחו"ל שחושבים שהם באמת עם
הקב"ה  -אני מזהיר אתכם ,שהרבה מכם בכלל לא
עם הקב"ה ,אפילו שאתם מתפללים  3פעמים ביום
וחוגגים את כל החגים ושומרים שבת וכו' ,כי יש עוד
עברות קשות שהרבה מכם עושים ,ויחד עם זה יש
עוד אליל ,שהרבה מכם מתפלליו אליו וזה "עגל
הזהב" ואם באמת אתם מאמינים שהבתים שלכם
יעופו יחד אתכם ועם כל רכושכם וגשמיותכם –
אתם טועים בגדול .השקר הזה נותן לכל הכביכול
חרדים הטובעים בגשמיות ,הרגשה שהם צדיקים
גדולים ואין להם מה לדאוג כי הם שומרי מצוות
ונותנים צדקה ,אבל באמת הם לא מאמינים
בהקב"ה ,שזה העיקר ,הם מאמינים בעגל הזהב
ובלי זה אין להם אמונה אמיתית .וודאי שיש יהודים
אמיתיים עשירים שנותנים צדקה ,שומרים מצוות
כמו שצריך והם גם מאוד נאמנים להקב"ה ,אבל
לצערי הרב יש הרבה שבלי הגשמיות הם לא
מכירים את הקב"ה והרבה מהם אין להם גם רצון
להיות עם הקב"ה וזה מסוכן מאוד.
הרבה מהצעירים לא מקבלים בחיידרים ובישיבות
את אהבת ה' האמיתית ,שאת זה הם צריכים קודם
כל ללמוד .אחד הדברים שלא מלמדים כמו שצריך,
גם את הבנים וגם את הבנות ,זה כל הדינים
ששייכים לקדושה ,קדושה של הגבר וקדושה של
האשה וזה גרוע מאוד וזה לבד יכול לחסל חס
ושלום את רוב הדור הזה!
וחוסר הקדושה הזה כמעט חיסל את הדור של
היטלר יימח שמו וזכרו ,דור שלא היה כ"כ קשה כמו
דורנו ,אבל מספיק התבולל .לפי הרבה דעות שישה
מיליון הלכו למוות ויש כאלה שמאמינים שהיו הרבה
יותר משישה מיליון .הדור ההוא של יהודים ,כללית
היה רחוק מאוד מהקב"ה ,אפילו שהיו ישיבות
גדולות וחשובות באירופה ,אפילו שהיו רבנים
צדיקים ענקיים באירופה ,בכל זאת רוב יהודי
אירופה היו מחללי שבת והצדיקים הלכו לתאי הגזים
יחד עם בעלי העברות ,אבל ברוב המקרים מי
שנכנס לתאי הגזים אפילו אם לא שמרו מצוות
בכלל ,הלכו ישר לגן עדן ,כי מיד תפסו את הטעות
שלהם הגדולה והקטלנית וצעקו עם כל הלב יחד עם
הצדיקים ,שגם היו באותו מקום" ,שמע ישראל ה'
אלוקינו ה' אחד" ואז הגיעו גם לגן עדן ,כי עשו
באמת תשובה אמיתית ביותר עם כל הלב ,עם כל
ההבנה ,עם כל הגוף.
עם ישראל – זו לא בדיחה! עומדים להיות מצבים
מאוד קשים ,מאוד מפחידים ומאוד קטלניים בעתיד
הלא רחוק .מי שעם ה' באמת – יינצל ומי שלא ,אבל
ממש לא – ייעלם מהמציאות.
העולם הזה של היום יותר קרוב לגהינום מאשר
לגן עדן .ארל'ה ,אדר א' תשפ"ב
אמא שלי נפטרה ,כ"כ אהבתי את אמא שלי .היא
כ"כ אהבה אותי ,היא היתה אשה שנתנה את כל
החיים שלה בשבילי באמת .ועכשיו אני סובל כ"כ.
אני במוסד שאני שונא ,אני יודע שזה תיקון בשבילי,
אז אני מקבל את זה .אבל בכל אופן ה' ריחם עלי
שעשיתי עבירות בגלגול הקודם ,ועכשיו אני מתקן
ואני אגיע לגן עדן .הסבל שלי מאד מאד חזק ,זה
מוסד שאין תורה ואין שמירת שבת .יש כביכול
כשרות ,אבל אני לא מאמין שזה כשר .נותנים לי
הרבה זריקות הרגעה .אני מתגעגע לישיבה שהיתה
לנו ,אני פשוט צריך לעבור את מה שיש לי לעבור.
מה שנאמר פה פשוט זה הכל אמת ,ואני יודע
שאם כל מה שאני עובר בגלל שאני נחשב לשוטה,
אני בכל אופן אגיע לגן עדן .ואני שמח ,אני שמח עם
הסבל שלי ,כי יותר חשוב מכל דבר לעשות תשובה.

ומי שעושה תשובה ,מרוויח נצח .הקב"ה הוא האבא
שלנו ,של כולנו ,של כל עמ"י .ואפילו אם אנחנו
יורדים מהדרך הטובה לדרך הלא כ"כ טובה ,לדרך
הרעה של הנחש ,אז בכל אופן הוא יקבל אותנו
בחזרה – אם עושים תשובה.
אנחנו חיים עכשיו בדור הכי נמוך ,ובסופו של דבר
זה יהיה הדור הכי גבוה .כי יש יהודים אמיתיים
שמשתוקקים להיות בעלי תשובה אמיתיים ,ויגיעו
לזה אפילו שאנחנו בעולם הזה של היום שהוא יותר
קרוב לגהינום מאשר לגן עדן .אבל אם אנחנו
נלחמים נגד היצר הרע נגיע לנצח נצחים .זה כל מה
שיש לי להגיד .תתפללו עלי .כל טוב.
זה יהיה יותר טוב מגן עדן.
האם רוסיה רוצה לכבוש את א"י ?
דניאל ,ו' אדר ב' ה'תשפ"ב 9/3/2022
טוב ,אנחנו רואים מה שקורה באוקריינה וזה מאד
עצוב ומאד מסוכן מצד אחד ,ומצד שני זה נותן לנו
תקווה כי כך כתוב בנבואות שזה יקרה וזו התחלת
הסוף של העולם שאנחנו מכירים .הרוסים לא
יסתפקו במה שיש להם עכשיו והם ימשיכו
בהשתלטות שלהם ,הם כבר בסוריה ,יש להם גם
רצון לכבוש את איראן ואת כל האזורים האלה
ובעיקר את מ"י וזה יגרום למלחמת עולם .הכל
מתוכנן ע"י הסע"ח וזה מאד מפחיד כי זו תהיה
מלחמת עולם עם הנשק הכי הכי מפחיד שיכול
להיות וזה יכול להשמיד ערים שלמות ענקיות.
בכל העולם נבנו בונקרים בשביל אנשי השלטון,
גם לצבא יש בסיסים עמוק מתחת לאדמה עם כל
הלוקסוס שיכול להיות .גם בישראל יש בונקרים
לוקסוס עצומים בגודלם.
הרשעים השולטים עכשיו מתרגשים עכשיו כי הם
מגיעים לסוף בניית הבונקרים שלהם אשר מיועדים
לדעתם להגן עליהם מהמלחמות וההשפעות
ההרסניות של כוכב השביט שהוא כבר מאד קרוב
אלינו .לשביט יש זנב באורך מיליוני ק"מ של
מטאורים ואסטרואידים שיכולים לעשות הרבה הרס
בכדו"ה ,אבל רוב האנשים בעולם עוד יושנים .מה
שקורה עכשיו עם הרוסים מעיר הרבה אנשים ישנים
אשר תופסים כי למעשה כמעט כל העולם בפאניקה.
יש כאלה שעוד זוכרים את הרגע שהאמריקאים
והרוסים כמעט ונכנסו למלחמת העולם בגלל
שהרוסים התקינו טילים גרעיניים בקובה ,בסוף
הרוסים הרימו ידיים וחזרו הביתה ,היה שקט כמה
שנים טובות אבל מאחורי העיניים של כולם בכל
השנים האלה הם עבדו ביחד כי הם גילו שיש כוכב
השביט המתקרב לכדו"ה ויש לו את היכולת להרוס
את כדו"ה ,אז הם בנו את הבונקרים שלהם ופיתחו
נשק שא"א לדמיין ,ממש חלום בלהות .בנוסף לזה
הם בנו את הבונקרים המשוכללים ביותר עמוק
באדמה והם בטוחים שאין להם ממה לפחד מהכוכב
ואחרי שהוא יעבור )ליד כדו"ה( הם יהיו מוגנים,
ייצאו מהבונקרים וישתלטו על כל העולם .אבל זה
לא יקרה .הכח הכי גדול שיש בכלל הוא הקב"ה.
הם נלחמים נגד הקב"ה ויש ביניהם אפילו יהודים
פושעים שלא מבינים את האמת ולא למדו תורה,
אבל גם הם יעלמו אם לא יעשו תשובה.
עכשיו אנחנו במצב שהסוף מתחיל להגיע ,לא
לאט לאט אלא במהירות .הסע"ח המכונה גם
האילומינאטי התחילו את המלחמה בין הרוסים
לאוקריינה והתכנון של הסע"ח הוא שארה"ב תוביל
גם את מדינות אירופה למלחמה נגד הרוסים וזה
חלק של ההצגה שהם מתכננים .זה יהיה כאילו
שאנחנו יושבים בסרט בהוליווד ובאמת הם השתלטו
גם על תעשיית הסרטים בקליפורניה ,הם שולטים
על זה ועשו סרטים על מה שהם עומדים לעשות ומי
שראה את זה ח"ו ,מבין עד כמה הם עקומים ,עד
כמה הם לא אנושיים ,רובם מאמינים בשטן וכל מה
שיוצא מהשטן זה הפוך בדיוק ממה שה' רוצה.
הם מאמינים גם שאם ישתלטו על א"י אז יהיה
להם הרבה יותר קל להשתלט על רוב העולם כי הם
מאמינים שהקב"ה מקבל את כוחו מהמצוות
והאמונה בתורה הקדושה של עמ"י .הם מאמינים
שאם הם ישלטו על מ"י אז הם ישתלטו גם על
הקב"ה ח"ו אבל זה לא כך ,הפוך ,אנחנו מקבלים
את הכח ישר מהקב"ה ,אנחנו חלשים אבל הוא
עושה אותנו חזקים ,הוא יכול להרים אותנו מעל
לכולם ,ה' יעשה לנו ניסי ניסים ונצא מזה בשלום אם
אנחנו נהיה איתו ,אם לא נפחד ונהיה איתו בלבד
לא תהיה לנו שום סכנה.
ה' תמיד דואג לעמ"י ,אנחנו רק צריכים להראות
לו את הנאמנות שלנו ,אנחנו לא צריכים לפחד
מהרשעים שהם עובדים את השטן שהוא הסמל של
הרשע ולא לשכוח שהקב"ה ברא את השטן במיוחד
כדי לבחון אותנו ובסוף ,אחרי הגאולה הוא יהפוך
אותו לחיובי.
אם אנחנו עם הקב"ה אין לנו מה לדאוג כי ה'
תמיד שומר עלינו ,או שאנחנו נהיה פה בעולם הזה
להילחם ביצר הרע ,או שה' יקח אותנו לעולם הבא,
הצדיקים לגן-עדן ורשעים לגהינום .אם אנחנו

נאמנים לה' אין לנו מה לפחד ,אנחנו לא נעלם כמו
הרשעים שייעלמו.
עם ישראל לא לפחד ,זמן הגאולה מגיע ולא
לפחד ,הם ינסו להשתלט על א"י והם יצליחו עד
נקודה מסוימת .יהיו זמנים קשים אבל לא לפחד ,זה
הכל יעלם יחד עם הרשעים ,אמנם יהיו מלחמות,
ערים שלמות יהרסו אבל היהודים שמאמינים יתחילו
לקשור קשר עוד יותר חזק עם
הקב"ה כי העולם שלנו הוריד מהרבה יהודים את
האמונה והביטחון בקב"ה .הרבה יהודים הפסיקו
לקיים מצוות ה' ירחם ,הרבה התחתנו עם גויות או
התחתנו עם גוים וזה קלקל אותנו ,כ"כ הרבה
יהודים הם בכלל לא יהודים ,עשו גיור לא לפי
הדינים אז הם לא יהודים והילדים שלהם הם גוים
למרות שהם חושבים שהם יהודים .יש פה בישראל
אנשים שנחשבים לחשובים והם בכלל לא יהודים,
הם רק חושבים שהם יהודים וזה קורה בכל העולם.
כל השלטונות עובדים יחד בשיתוף פעולה מלא
למרות שזה נראה כאילו הם נלחמים אחד נגד
השני .עמ"י ,אני אומר לכם  -מי שיכול להגיע לא"י
אפילו שיהיה קשה ,אם אתם חוזרים בתשובה
באמת ה' יעזור לכם.
ואני מתכוון גם לחרדים וגם לחילונים כי לרוב
אנחנו מקולקלים ,כי רוב העולם מקולקל וכל
הדברים הכי חשובים  -כמו צניעות כמו אהבת כל
המצוות ,לעשות את המצוות עם כל הלב שלנו.
שכחנו מה זה קדושה וזה פשוט לא יאומן ,יש בלבול
יש שקר בתוך כל מיני דברים.
היו רבנים שאמרו שהחיסונים הם בסדר .על סמך
מי? לא על סמך הקב"ה! על סמך יהודים שעובדים עם
הרופאים שהם חלק מהשקר הזה.
עם ישראל ,נכון שהמצב מפחיד אבל אנחנו צריכים
לשמוח כי סוף סוף אנחנו מגיעים לסוף ,עוד מעט
משיח יתגלה ,ברגע שהוא יתגלה יהיה יותר קל ,כי נדע
יותר טוב ,יותר בעומק מה לעשות ויהיה לנו מישהו
שיוביל אותנו ,שילמד אותנו תורה כמו שצריך.
כ"כ הרבה חדרים ,ישיבות ובתי יעקב בארץ
ובארה"ב מקבלות כסף מאנשים מקולקלים ומהשלטון,
אבל כדי לקבל את הכסף הם חייבים להתכופף לחוקי
המדינה ובהרבה מקומות החוקים הם נגד הקב"ה
ותורתו ,לדוגמא הם דורשים להכניס לימודי חול שממש
נגד הדת .וזה אסור וזה אסון כי רוב הבחורים
והבחורות אחרי הלימודים יוצאים עם מושגים שלא
מתאימים לתורת משה.
לפני מע" 2רוב היהודים באירופה היו מחללי שבת
כמו שדברנו הרבה פעמים ,היה להם שפע ,לא היו
להם דאגות ותנועת ההשכלה משכה אותם חזק
למטה ,לכיוון השקר ואם המצב היה נמשך כך – לא היו
נשארים יותר יהודים באירופה ,הקב"ה ברחמיו לקח
אותם אליו לפני שיתקלקלו .הרבה מהם בכל אופן
הגיעו לג"ע כי ברגע האחרון הבינו את הטעות שלהם
ותפסו את האמת ,וכשנכנסו לתאי הגזים צעקו "שמע
ישראל" והגיעו ישר לגן-עדן.

ה' אוהב אותנו כבבת עינו והוא רוצה שנמשיך
לחיות אבל לפי תורת משה בלבד ,כי רק זה הוא
המפתח לחיי נצח ומי שלא בכיוון מפסיד את הנצח
ח"ו .אנחנו צריכים עכשיו לעשות תשובה ואז ה'
יעזור לנו לעבור את הזמנים הקשים ביותר בכל
ההיסטוריה של האנושות שיהיו עכשיו בעתיד
הקרוב וזה כבר התחיל.
עכשיו במלחמה באוקריינה ,פשוט לא יאומן מה
שקורה ,אנחנו רואים אנשים נהרגים ,ילדים,
אימהות ,אבות ,בורחים בפאניקה ומחפשים מקלט
להסתתר מההפצצות .קשה לראות את זה ,קשה
לחשוב על זה .אבל יש דין וחשבון לכל דבר בעולמו
של הקב"ה
העם האוקראיני היה ידוע מאות שנים בשנאה
שלהם לעמ"י ,הם רצחו אלפי אלפי יהודים .הקימו
את אומן כי ר' נחמן החליט שהוא רוצה להיקבר שם
כי קבורים שם אלפי צדיקים שהלכו על קידוש ה'.
עכשיו אנחנו רואים איך שהם נלחמים אחד עם
השני שם ,אבל צריכים לדעת מה קרה ב "באבי
יאר") .מתוך אנציקלופדיה :באבי יאר הוא גיא
הנמצא צפונית-מערבית למרכז קייב בירת
אוקראינה ,שבו נרצחו בזמן קצר מעל ל100,000-
איש ,החל מ 29-בספטמבר .(1941
אלפי יהודים ,אימהות ,אבות ,ילדים ,תינוקות,
זקנים וזקנות שכולם נרצחו בדם קר ביום אחד ושמו
אותם בתעלה בבור ענק וכיסו את זה שאף אחד לא
ידע .אבל ה' בכל אופן רצה שכולם ידעו את זה ,אז
אחרי המלחמה ירד שם כזה גשם שכל האדמה
נפתחה וראו את הקרבנות .עמ"י ,ה' לא רוצה את
זה שוב ,ה' רוצה שתהיו איתו ,ה' רוצה שתבינו שאין
עוד מלבדו ,ה' רוצה שתבינו שהעולם הזה הוא
עראי ,העולם הזה הוא עולם זמני  ,הוא לא לנצח,
לא! העולם הזה הוא לא לנצח!
כשנגיע לגאולה השלימה אז נהיה חלק של
הקב"ה ,אני לא יכול להסביר את זה עכשיו כי אתם
לא תבינו ,אבל זה יהיה יותר טוב מגן עדן ,יותר טוב
מכל דבר שאפשר לדמיין את זה.

אבל כדי להגיע לזה אנחנו צריכים להיות יהודים
אמיתיים ולא כאילו ,ה' מחכה לנו ,ה' לא רוצה
להרוג אותנו או לגמור אותנו לנצח ,הוא רוצה
שנחיה לנצח יחד איתו.
מי שחי בלי תורה ,בלי מצוות בלי עשרת הדברות,
בלי כל הספרים הקדושים שיש ,בלי להאמין בכל זה
– אין לו עתיד.
עם ישראל ,המצב היום קשה ביותר ,תתחילו
לקחת את עצמכם בידיים .גם אם אתם עם זקן,
פאות ושטריימל ולא משנה מה ,זה לא אומר שאתם
יהודים אמיתיים ,אתם צריכים לעבוד על זה ,כי
הדור הוא ממש חלש ,החדרים של הילדים לרוב הם
חלשים ,הכל חלש ,אז אנחנו צריכים להתחזק,
לקחת את הילדים שלנו ולחזק אותם ,את הנשים
שלנו ,את הבעלים שלנו ,כולם ביחד צריכים
להתכונן כי זה יהיה בעתיד הקרוב.
עם ישראל תתכוננו ,תתכוננו כי אם לא אין לי מה
לומר ,אבל אם כן יהיה לכם נצח נצחים יחד עם
הקב"ה ואפילו שאני לא יודע להסביר לכם את זה
בדיוק אבל רק המילים האלה 'נצח נצחים עם
הקב"ה' צריכים להיכנס ללב ולנשמה של כל יהודי
ויהודיה ולתת הרגשה של עליה.
אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו.
ה' אוהב אותנו יותר ממה שהוא אוהב את עצמו
בן גולדן ,ו' אדר ב' ה'תשפ"ב 9/3/2022
שלום ,אני מאד שמח לדבר אתכם ,מה שדניאל
אמר זה מעל ומעבר וזה הכל אמת ואני רוצה עוד
להגיד שהמילים שלי מתייחסות בעיקר לחרדים.
הגיע הזמן להגיע לארץ אפילו שגם פה יהיה
קשה ,עדיף להיות פה .שני שליש העולם יחרב!
אנחנו אומרים את זה הרבה פעמים ואני חוזר על
זה  -שליש יחרב לגמרי לא יישאר כלום ,שליש יהיה
פצוע קשה ויהיה קשה לגור שם ,והשליש של א"י
יהיה יפה ויישאר שלם ויותר מזה ,ה' יגדיל את א"י,
דברנו על זה הרבה פעמים .ה' קיפל את שטחה
אחרי חורבן בית המקדש כדי שאנשים אחרים שלא
ירצו להתיישב פה ,הוא לקח את כל הצמחייה היפה
וכו' הכל נעלם ועכשיו הוא יחזיר את זה.
לא לפחד ,לא לפחד ,תהיה עוד מעט מלחמה
קשה מאד .אני מבקש מכולם לעזוב את הגשמיות
המיותרת ,כל אחד צריך לאכול ,צריך בית שלא יהיה
לו קר מידי או חם מידי וכו' וכו' ,אבל לא צריכים את
כל השמאטעס ואת כל הדברים הלא מתאימים
לחיים של יהודים חרדים.
ואני שוב אזכיר לכם  -יש הרבה חרדים שהם
כאילו חרדים ויש להם הרבה עבירות .מי שהוא
יהודי ויש לו עבירות ורוצה להגיע לנצח נצחים ,אני
מציע לו עכשיו להגיע כל יום לתפילות בבית הכנסת,
להתפלל ולבכות ולבכות ולבכות ולבקש מהקב"ה
מחילה .ולעשות איזה חסד שרק אפשר ,משהו
בנתינה ,אם אין כסף אז לעזור למישהו פיזית
במשהו ,אהבת עמ"י יותר חשובה לקב"ה יותר
מאהבת הקב"ה ,הוא רוצה שנאהב אחד את השני,
שנעזור אחד לשני ,בלי קנאה ובלי שנאה ,אנחנו
צריכים להוציא מהלב את כל הקנאה שלנו .הרצון
להיות יותר טוב מהשני זה שייך לגוים ולא ליהודים.
אנחנו צריכים לקחת את הילדים שלנו וללמד
אותם באמת מה זה להיות יהודי ,וללמד את הבנות
שלנו מה זה צניעות ,וגם הבנים צריכים ללמוד מה
זה צניעות ומה זה קדושה כי גם הם לא יודעים.
הרבנים בישיבות הרבה פעמים לא יודעים להסביר
להם ,אפילו גם לא רוצים בכלל להיכנס לזה ,אבל
אי-אפשר להתעלם מזה ,הקדושה היא הבסיס
למשפחה היהודית ,היא הבסיס לנצח של עמ"י.
זה היה החטא הראשון של אדם וחוה ובגלל זה
גורשנו מגן-עדן .בלי קדושה אין לנו כלום – גם אם
נלמד תורה כל היום ,ומי שלא יודע את זה ,מי שלא
חי את זה לא יוכל להגיע לנצח.
עם ישראל תחזרו לאמת ולא לפחד ממלחמות,
יכול להיות שלא יהיה אוכל אבל ליהודים שעם
הקב"ה יהיה מה לאכול כמו ליהודים שיצאו ממצרים
והלכו במדבר ,היה להם מים כמה שהם רצו ,היה
להם מן עם הטעם שהם רצו .ה' נתן להם הכל ,לא
היו צריכים לעבוד ,רק ללמוד .נשים אפילו לא היו
צריכות לעשות כביסה כי הבגדים לא התלכלכו .ה'
נתן לעמ"י הכל כדי שידעו ברור שהקב"ה הוא הכל
יכול והוא רוצה אך ורק לטובתנו ,אז אנחנו צריכים
לרצות להיות איתו ולאהוב אותו יותר ממה שאנחנו
אוהבים את עצמנו כי הוא הכל יכול והוא אוהב
אותנו יותר ממה שהוא אוהב את עצמו.
אז עמ"י בבקשה תתחילו להתארגן ,עוד מעט
הכסף לא יהיה שווה כלום ,רק מה שה' נותן לנו זה
מה שיהיה לנו ,אפשר לאסוף מים ,שימורים וכו'
אבל בסופו של דבר גם זה ייגמר .רק הקב"ה יתן לנו
להמשיך לחיות.
לא לפחד ,מקסימום בן אדם מת ,אבל ה' לא יתן
למי שבאמת איתו למות .אני לא רוצה להגיד
שמישהו נפטר עד שיתחילו הזמנים הקשים
זה לא אומר שהוא רשע ,בכלל לא ,זה רק אומר

שנגמר הזמן שלו .ויש גם רשעים בינינו אז אני לא
יכול להגיד מי הולך לגן-עדן ,או הולך לגהינום ואח"כ
לגן-עדן או מי שהולך לאבדון .ומי שימות על קידוש
ה' זה רק יוסיף לו בגן עדן הנאות רוחניות שאי
אפשר לתאר.
לא לפחד ,להיות עם ה' וזהו ,הוא יותר חזק מכל
הצבאות שבעולם גם יחד ואין יותר חזק ממנו בכלל
אז בואו לא נהיה פחדנים כי אנחנו עם הקב"ה
ומאמינים "אין עוד מלבדו" אז נגיע לנצח נצחים.
למה חזרתי בגלגול
נחום ,ו' אדר ב' ה'תשפ"ב 9/3/2022
אני כ"כ שמח לדבר ,יופי ,אני במקום של גוים פוי פוי
פוי ,אבל מה אני אעשה .אני בחור אוטיסט אבל
במצב קל ,לא כ"כ קשה כמו האחרים שהם במצב
יותר קשה ממני .היתה לי אמא כזו טובה והיא
נפטרה ועכשיו אני מרגיש כ"כ לבד ,אבל אני לא
לבד אני יודע שהקב"ה איתי וזה מרגיע אותי מאד
מאד .מה שמחזיק אותי שאני יודע שעוד מעט זה
יגמר .הקב"ה אוהב את כל עם ישראל.
אני הייתי פעם ,בגלגול הקודם הייתי תלמיד מאד
מאד חזק בישיבה שלי .זה היה דור שלימוד היה
לימוד ,לא סתם .למדנו באמת ,היה לי טוב ואהבו
אותי שמה כי הייתי אחד הטובים.
אבל הגיעה המלחמה האיומה ולקחו אותנו
למחנות ,ראיתי איך שגומרים את הילדים שלנו ,את
הסבים והסבתות שלנו ,את האבות והאימהות שלנו,
איך הם נכנסים לתאי הגזים ויוצאים שרוף ,הרגשתי
שאני לא יכול יותר ,למה ה' עשה לנו את זה?
בשביל מה? מה עשינו? לא עשינו כלום ,אני לא
הבנתי אז למה אמא ואבא שלי למה סבא וסבתא
שלי למה אחים ואחיות שלי היו צריכים לסבול כ"כ
הרבה .אני שרדתי את המלחמה אבל עם כעס בלב,
הגעתי לאמריקה והתחתני דווקא עם גויה כאילו
להעניש ח"ו את הקב"ה ונולדו לי גוים ילד וילדה .לא
מצאתי קשר אתם ,התחלתי להרגיש שאני לא שייך
אליהם ולא שייך לאשתי שלא היתה צנועה.
לפני השואה גם אמא וגם סבתא וגם הגברים היו
עם צניעות ,אבל באמריקה כמעט אין צניעות.
לפעמים הייתי הולך לאזורים של החרדים ונדהמתי
לראות כמה שיש חסידים אמריקאים שנהיו כמו
גוים ,ובכלל שהתחילו עם הפאות כאב לי מאד מאד.
אני מתבייש להגיד כי כעסתי על הקב"ה.
יום אחד עברתי ליד בית הכנסת שמעתי
שקוראים שמע ישראל ,החלונות היו פתוחים וצעקו
שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד ,התחלתי לבכות,
לא ידעתי מה לעשות אז נכנסתי לבית הכנסת,
מישהו נתן לי כיפה וטלית ואני צעקתי שמע ישראל,
בכיתי ובכיתי עד שהתעלפתי.
העירו אותי ,הושיבו אותי על כסא ,התאוששתי
והרב של בית הכנסת בא אלי ,היו הרבה כמוני
אחרי מע" 2והרבנים ניסו לעזור להם ,הוא עזר לי
לחזור בתשובה ולהבין שכולם שנהרגו בתאי הגזים
או בדרכים אחרות שהיה לנאצים להרוג אותנו ,וכל
אלה שברגע האחרון עשו תשובה הגיעו ישר לגן
עדן ,אבל היו כאלה כמוני שחיו עם כעס ,הרב
הסביר לי שאין מה לכעוס,
כמעט כל הדור היה מקולקל ,אמנם היו צדיקים
שמה יותר גדולים מאשר היום ,יותר חשובים
וגדולים וכו' אבל אז התחילה ההתדרדרות האיומה
של היהודים כבר באירופה וגם באמריקה זה בודאי
כי זה היתה ארץ הגשמיות.
הרב אמר לי שיהודי צריך להיות יהודי ויהודי חייב
להיות עם ה' כי הוא נולד עם נשמה כזאת ,אין
נשמות שיכולות להגיע למה שהנשמה של היהודים
מגיעים ,מה שיש לאנשים הלא יהודים זה לא
נשמות ,זה לא נצח ,זה משהו אחר אבל אנחנו עם
ישראל יכולים להגיע לנצח נצחים.
הרב עזר לי ,חזרתי ללימוד ,עזבתי את אשתי כי
היא לא רצתה להיות יהודיה ,נתתי לה כסף ואני
התחתני עם אשה צנועה אשת חיל אמיתית ועשיתי
תשובה .אבל בגלל מה שעשיתי בכל אופן כדי לחזור
בתשובה הייתי צריך לחזור בגלגול בתור בחור
מפגר שלא יכול לעשות עבירות ,זה לא במחשבות
שלי ולא שום דבר ,הייתי מסתובב כל הזמן במאה
שערים כי בכל בתי הכנסת הכירו אותי .יש לי הורים
אמא שלי כבר נפטרה ,ההורים שלי היו תמיד עם
ה' ,יש לי אחים שעם ה' ויש להם משפחות.
אני באתי אך ורק להגיד לעם ישראל תחזרו
לאמת ,תחזרו לאמת ,כי אין עתיד אחר ,כל השקר
יעלם עכשיו ,המלחמה תהיה מלחמה איומה ,אבל
כל השקר יעלם וה' יציל אותנו ,עם ישראל חי ,אף
פעם לא ימות מות תמידי ,רק נחיה ונעלה ונעלה
ונעלה עד שנהיה חלק של קודש הקודשים.

מאד מאד ,אבל ה' יודע וה' לא יתן לו ללכת לאיבוד,
יש איזה יתרון להיות אוטיסט או מפגר כי אנחנו
שוטים ובגלל שאנחנו שוטים אז אין דין נגדנו ולא
משנה מה שנעשה ,אנחנו לא נחשבים לבני אדם
כמו כל בני האדם .אז ה' שלח אותנו להגיד את כל
זה לעם ישראל ,כל הקבוצה הזאת עם עוד כמה
שכבר לא בחיים עזרו מאד לעם ישראל.
זה גם עזר להורים שלי .אבא שלי היה ת"ח גדול
אבל הוא כבר לא בחיים .אבא שלי תקשר אתי ,הוא
למד ישב ולמד ויש לי ממש זכויות שהיה לי כזה
אבא ת"ח גדול ,ויש לי ב"ה אמא שדואגת לי מאד,
יש לי מלא אחים ואחיות ,מלא ,הם כולם נשואים
ואני לא מקנא באחים והאחיות שלי שכולם נשואים
ויש להם ילדים כי ה' הציל אותי ואני יותר מרגיש את
הקב"ה ,כואב לי מאד על עם ישראל ,הוא כ"כ
מבולבל ,אבל כל העולם עכשיו מבולבל וזה כתוב
בנבואות שזה יהיה ככה.
"וַ ְּת ִהי ָהאֱ ֶמת נ ְֶע ֶּד ֶרת" )ישעיהו נט טו(.
יחד עם זה בסופו של דבר ,נהיה הכי גבוהים,
הדור הכי גבוה רוחנית ,רק צריכים לרצות .יהודים
שרוצים את הגאולה השלמה הם יעלו ,הם יראו
עכשיו ניסי ניסים ויבינו את זה ,יבינו שה' עושה לנו
את זה עם תכנון שאנחנו נעלה ונעלה ונעלה.
עם ישראל ,אני אוטיסט אבל ה' שומע לי כמו
שהוא שומע לכם ,אין לי שום רצון לעשות עבירות,
בכלל לא ,וגם אם היה לי זה לא היה נחשב אצלי
לעבירה כי אני שוטה .אני כ"כ קרוב לקב"ה שלא
הייתי רוצה להיות מבולבל כמו רוב היהודים בעולם.
אבא שלי בא אלי בלילה ולומד איתי ,זה נותן לו
סיפוק בגן עדן וזה נותן לי סיפוק פה ,וזה יותר יקר
לי מאשר ללכת לישיבה הכי גדולה.
אין מה לפחד מהמלחמה שהולכת להיות גם
אצלנו ה' ישמור עלינו ,כי ה' איתנו ,ה' איתנו ואנחנו
צריכים להיות איתו .ועוד מעט ,סוף סוף נגיע לבית
המקדש אז הכל יהיה אחרת ,לא כולם יגיעו ,אבל מי
שיגיע ,החיים יהיו מעל ומעבר לדמיון שלנו.
ומי שהוא צדיק או צדיקה ומגיע לגן עדן קודם אז
גם הוא ישמח כי אחרי זה יש נצח נצחים ,גם לאלה
שעוד בחיים וגם לאלה שבגן עדן נהיה ביחד חלק
של הכל יכול הקב"ה .אין עוד מלבדו ,ברוך ה'.
ש .אתה יכול ללמד אותנו מה שלמדת עם אבא?
אני אגיד לכם מה שלמדתי עם אבא .אבא שלי אהב
אותי מאד מכל הילדים ,היו לו הרבה ילדים אבל
הוא לימד אותי שבגלל שאני אוטיסט יש לי איזה
אפשרות להבין את זה הרבה יותר .יהודי לא צריך
לחשוב על עצמו ,הוא צריך לחשוב אך ורק על
יהודים אחרים ,איך לעזור ,איך לתת ,לתת זה יותר
חשוב מאשר לקבל ,לתת או לעזור ליהודים אחרים
זה מצווה מאד גדולה .ה' רוצה לתת לנו ,לתת לנו,
לתת לנו ,אבל אנחנו עמ"י לא תמיד מבינים איזה
דברים חשובים הוא נותן לנו כי אנחנו רוצים את
הגשמיות והגשמיות הזו מושכת אותנו יותר אבל זה
שקר ואנחנו צריכים לדעת שזה שקר.
אנחנו צריכים לדעת רק לתת ,מהידע שלנו,
מהגוף שלנו ,כל מה שאפשר לעזור לאנשים ,להביא
דברים ,לעזור לאיזה בן אדם זקן ,להרים את
המזוודה שלו ,לא משנה מה ,לעזור לתת ,מי שרק
מקבל הוא נכה ,הוא נכה רוחני .ולא לשכוח ,הכי
חשוב זה לעזור ולתת במשפחה :להורים ,אישה,
לבעל ,לילדים.
לא לפחד מהעתיד למרות שיהיה מפחיד .תאמינו
לי ,כמו שהיינו במדבר ,אנחנו במדבר עכשיו ,זה לא
מדבר חול של חוסר מים ,אוכל ,בתים וכו' אלא
מדבר של חוסר ידיעה והבנה  -מה היא האמת ומה
זה שקר ,גם בין היהודים לצערי הרב.
עם ישראל חי ,חי לפי התורה הקדושה וכל הזמן
נחזור על "נעשה ונשמע"" ,נעשה ונשמע"" ,נעשה
ונשמע" .בסדר?
מדינת ישראל לא תתקיים יותר
חיים וייל ,ו' אדר ב' ה'תשפ"ב 9/3/2022
דבר ראשון הגעתי לעולם הזה כי הייתי צריך
לעשות כמה תיקונים ,ברוך ה' נולדתי במשפחה
מאד מאד טובה ,אימא שלי ואבא שלי הם אנשים
טובים ,הם שומרי מצוות ממש ,גם האחים והאחיות
שלי הם מאד טובים ,אני עם אמא ואבא בבית ,כולם
התחתנו ורק אני נשארתי.
רוצים מאד להגיע לארץ אפילו שיהיה מסוכן פה .אני
כ"כ רוצה להיות בא"י .פה בארה"ב ,היהודים התרגלו
למקום הזה שהוא מגעיל לפעמים .ארה"ב לימדה את
היהודים דברים לא טובים כמו להיות שקוע כ"כ עמוק
בתוך הגשמיות ,גם בלבוש גם באוכל גם בהכל ,זה
ממש נורא .יש פה הרבה יהודים טובים אבל יש גם
הרבה יהודים שהם כאילו חרדים אבל לא חרדים.
להיות חרדי זה לחיות כדי לקיים את המצוות של
הקב"ה .ויש כאילו יהודים שעושים עבירות אפילו שהם
לבושים כמו יהודים חרדים.

החיים יהיו מעל ומעבר לדמיון שלנו
אבל יחד עם זה יש צדיקים פה ,צדיקים שכן
מנחם ,ו' אדר ב' ה'תשפ"ב 9/3/2022
שתדעו נחום הוא צדיק ,צדיק צדיק ,הוא נשאר מעלים אותנו ,אבל להיות חרדי פה בארה"ב זה
צדיק אף פעם לא היה לא צדיק והוא סובל נורא כי מאד קשה ,להיות יהודי חרדי אמיתי ושהילדים גם
הוא לא בישיבה ,הוא נמצא במקום חילוני וסובל יהיו זה מאד קשה .כמו בארץ וכמו כמעט בכל מקום

בעולם ,החדרים בהם הילדים הצעירים יותר לומדים
והישיבות וכל בתי היעקב וכו' הם לא מה שהיה
פעם וזה כואב הלב.
הרדיפה אחרי הגשמיות אצל הרבה מהיהודים
באמריקה מאד חזקה ואם ה' ידחה את הגאולה עוד
קצת ,אני לא יודע כמה יהודים אמיתיים ישארו.
דבר אחד חשוב אני רואה  -מתחילים לפחד
וכשמפחדים אז מנסים ,לפחות יהודי אמיתי מנסה
לחפש מה הוא עשה לא טוב ,על מה הוא צריך
לעשות תשובה ,אבל לא כולם ,יש הרבה שנותנים
לנשים שלהם ללכת בפריצות והם בעצמם מי יודע
מה הם עושים ,והם עם הכסף ,כסף ,כסף אבל זה
לא יעזור להם כי הכסף ,הדולר לא יהיה שווה כלום
עוד מעט ,אבל כלום! אז מה יעשו אז ?
אמריקה שקוראת לעצמה אמריקה היפה לא
תהיה יפה עוד מעט ,ולא רק ארה"ב ,גם עוד הרבה
מקומות בעולם הזה וזה כתוב בנבואות :שליש
מהעולם ייהרס לגמרי ,שליש יהיה פגוע קשה מאד
ושליש בו נמצאת א"י לא תיפגע.
אני רוצה להגיע לא"י ,אפילו שאני יודע שהרשעים
יכנסו לא"י וישלטו לאיזו תקופה אבל אני יודע גם
בסוף הם יסתלקו או שיהרגו והם לא יצליחו להפוך
את א"י למקום שלהם ,בשום פנים ואופן ,ה' לא יתן
וגם כל היהודים והגוים שלא מאמינים בקב"ה יברחו
כולם כי זה יראה שהסכנה גדולה בא"י ,היהודים
החזקים ישארו ורק בא"י אפשר להיות בלי פחד,
והרשע הזה שהוא היותר גרוע מהמן עד שהוא
לא ימות יהיה כאן איזה פחד ,אבל ברגע שהוא ימות
וכל האנשים שלו יברחו או ימותו ,אז אף אחד לא
יוכל לעשות לנו שום דבר בא"י ,מ"י לא תתקיים
יותר ,רק א"י תתקיים ולזה אני כ"כ מחכה ,אין לכם
מושג כמה שאני רוצה להגיע כבר אבל ה' יביא
אותנו ,אני יודע שה' יביא אותנו ,אני יודע שאין מה
לדאוג .אמא שלי מאד רוצה להגיע ,כל היום היא
מדברת על זה ,אז עוד מעט נגיע ,אני בטוח שה'
יביא אותנו ,בטוח .זה מה שיש לי להגיד.
אורח :אתה יכול ללמד אותנו איזה דבר תורה?
החטא הראשון רודף אותנו ,אמריקה הופכת את
החטא הראשון למשהו גדול ויפה ורצוי ,אין דין ואין
דיין בין הגוים ,עושים מה שבא להם ,אבל גם
היהודים נדבקו בזה לצערי הרב אוי ואבוי להם!
לצערי הרב לא רק הגוים משתוללים בדברים
האלה ,לא רק היהודים הרפורמים ,לא רק אלה
שלא מאמינים בכלום שמתעסקים בזה ,אלא גם
לצערי הרב חלק של החרדים שנחשבים לחרדים.
ברוך ה' בין החרדים אין הרבה יחסית ,אבל זה
מספיק להשפיע על שאר הקהילה שעלולה לחשוב
שהעברה לא כ"כ חמורה ,הם לא תופסים שהעבירה
שהקב"ה הכי שונא זה זימה .לא רוצים לדעת .יש
נשים עם פאות עד המרפק ובגדים קצרים מעל
הברכיים ,ואיפור וכל זה ,מה זה? זה יהודים? איך
הבעלים שותקים? זה רק אומר שהבעלים לא יותר
טובים .כואב לי הלב ,כואב לי כ"כ קשה לי להגיד.
אבל עמ"י ,אם אתם עושים תשובה ה' יקבל את
זה אפילו כזה דבר ששייך לגוי ולא ליהודי ,ה' יסלח,
במיוחד עכשיו בסוף ,הוא יסלח אם זה עם כל הלב,
אם זה עם כל המהות של האדם ,שהוא מצטער ולא
יעשה את זה יותר ,שידרוש מאשתו להתלבש
בצניעות .זה לא מביא לו זכויות בשמיים שהיא
נראית כמו אשת רחוב.
האשה צריכה להבין שזו העבירה הכי קשה ,זו
העבירה הראשונה ,כשאדם וחוה אכלו מעץ הדעת הם
התביישו וחיפשו איך לכסות את עצמם ,אבל הדור הזה
אפילו לא מתבייש! הם רוצים שכולם יראו אותם ,וזה
פסול לגמרי.
שמעתי אשה אחת אומרת לאשה שניה "אוו תראי
איך ההיא מתפללת עם דמעות" אז האשה השניה
שהיתה מאד צנועה אמרה "אבל היא לא צנועה ,בכלל
לא צנועה" אז הראשונה אמרה "אז מה ,אבל תראי
איך היא מתפללת" .תבינו  -אשה שבכוונה מתלבשת
ככה כדי למשוך את תשומת הלב של גברים ,לא יכולה
להיות צדיקה ,זה שהיא בוכה כשהיא אומרת תהלים -
זה לא עושה אותה צדיקה ,היא מכשילה גברים ,היא
מכשילה יהודים ואת זה לא רוצים לדעת ,אפילו
הבעלים לא רוצים לדעת.
זה עולם הפוך ,אם מתפללים בדמעות ועוד עושים
מה שאסור ואי-אפשר לא לדעת שזה אסור ,זה ברור
שזה אסור ,אז איך אפשר לרצות עולם הבא? אפשר
לרצות אבל זה לא יהיה!
אדם צריך לעשות תשובה אמיתית ולהשתנות,
ואנחנו עכשיו מדברים הרבה מאד על תשובה כי זה
הדבר הכי חשוב עכשיו ,הכי חשוב לעשות תשובה
מלאה ולא רק להגיד שה' יסלח לי בגלל זה או זה או
זה ,לא! צריך לעשות תשובה  -לשבת ולהתבודד ,תשב
תרשום לעצמך כל העבירות שלך מהתחלה עד היום
ותצטער עם דמעות רבות .אפילו אם יש שלולית
מדמעות לידך ,שה' יראה שבאמת הלב היהודי שלכם
נשבר בעצב על כל העבירות ,ואז הבן אדם יקום וירגיש
שהוא עם ה' באמת ,הוא או היא ,ואז אפשר לבקש
נצח נצחים מהקב"ה.

שתדעו שהמשיח כבר פה
בן גולדן ,ח אדר ב' ה'תשפ"ב 11.3.22 -
יהודים ,יהודים שגרים בחו"ל ,יהודים שגדלים בין
הגויים ,יהודים שחיים בתוך הגשמיות המיותרת,
בתוך חברה שעיקרה זו גשמיות ,יהודים מתחתנים
עם הגויים ונהיים כמו גויים ,יהודים ששכחו לקיים
מצוות ,יהודים ששכחו מה זה להיות יהודי אמיתי,
יהודים ששכחו את הקב"ה שלא נדע ,אבל הקב"ה
לא שכח אותם ואתם תקבלו בעתיד הקרוב שוק
יותר מדהים ויותר מפחיד מהשוק שקיבלתם ממה
שקורה באוקראינה.
עם ישראל  -אנחנו במלחמת עולם כבר .כל המדינות
כבר מוכנות כי הרשעים ששולטים על העולם עכשיו,
תכננו את זה לפני הרבה שנים ותכננו בדיוק איך זה
יקרה ,ולא רק זה ,הם הכינו לעצמם בכל הארצות ,כולל
ישראל ,כולל ארה"ב וכולל רוסיה וכולל כל אירופה וסין
וכו' בונקרים אקסקלוסיביים עם כל השכלולים
טכנולוגיים שיכולים להיות ,שלא יתנו לנו לעמך ליהנות
מזה .לא! זה רק בשבילם ,רק בשביל הרשעים
הגדולים ,ששולטים על העולם הזה שלנו ויש להם
ביטחון שהשטן ,שהם מאמינים בו ,יציל אותם וייתן
להם ח"ו ניצחון על עמ"י והקב"ה חס ושלום .הם
יושבים בבונקרים עם הטכנולוגיה העדכנית האחרונה
שקיימת רק בשבילם ,כי הם מאמינים שהשטן עצמו
יימח שמו וזכרו ,כיוון אותם לשקר ,שזה בשבילם
האמת ,והם לא יודעים מהי האמת ומהו השקר ,כי הם
מכרו את נשמה שלהם לשטן עצמו.
הקב"ה ברא את השטן והוא בחן את אדם הראשון
את אשתו בזה שהוא שלח את השטן ,שאז הוא היה
הנחש לשכנע את האשה שתשכנע את בעלה לאכול
מפרי עץ הדעת ,והם הצטערו מאוד ,כי הם פתאום
הבינו שיש מה שקוראים לזה תשוקות ,רצונות לעשות
דברים אסורים ואת זה הם לא ידעו קודם ,הכל היה
טהור וקדוש ,אבל נמשכו לרשעות ואז לא הייתה
ברירה להקב"ה אלא לייצור נשמות עם בחירה חופשית
שיבינו מה מותר ומה אסור ,להבין כי מה שאסור זה
מסוכן לבן-אדם ומה שמותר ורצוי מעלה את הבן-אדם
גם גופנית וגם רוחנית .מה שמותר לאדם ,זה מביא
אותו יותר קרוב להקב"ה ,שהוא ברא את הכל ,הכל.
הקב"ה הוא הכל ומי שמנסה ללכת נגדו ,חס ושלום,
בסופו של דבר נופל ונעלם.
האדם הראשון ואשתו חיפשו בגדים ,כי הם היו
ערומים ,הם התביישו .לפני שאכלו מעץ הדעת לא
הייתה סיבה להתבייש .וממה באה הבושה?
מהתשוקה ,שיכולה להביא את האדם לחטאים איומים
ונגד תורת משה .לפני שאכלו מעץ הדעת ,עשו את
הכל לפי הוראות של הקב"ה ,הכל היה עשוי כמו
שנדרש מהם מהקב"ה ,אבל כשהם אכלו מעץ הדעת,
אז נתנה להם בחירה על כל צעד וצעד שהם עשו
בחיים שלהם האם ללכת בכיוון הקדושה עפ"י רצונו של
הקב"ה או ח"ו ללכת לכיוון הטומאה ,התשוקה ורצון
לטעום את מה שאסור לטעום.
ברגע שאדם טעם את טעם החטא ,אז מהבוקר ועד
הלילה ומהלילה עד הבוקר 24 ,שעות הוא היה חייב
להילחם נגד מה שאסור ולקבל אך ורק את מה
שמותר .המלחמה הזאת פוגעת קשה בכל בני אדם
בעולם ,כי רוב האנשים חלשים ובוחרים בתשוקה ,את
הטעם היותר גס אבל מספק אותו ,הוא רודף אחרי
כסף כדי למלא את תשוקותיו ואז הוא נעלם ,כי אין
תשובה בשביל הרבה מעברות .ומי שבוחר לחיות לפי
התורה הקדושה שעמ"י בלבד קיבלו בהר סיני ישר
מהקב"ה ,הובטח לו נצח נצחים ,הובטח לו שבסופו של
דבר חלק מהקב"ה.
עם ישראל – אנחנו הגענו למ"ע שתוכננה כמו
שאמרתי מראש עם כל הארחי פרחי ,כל הרשעים של
הדור הזה וחלקם הם אפילו גלגולים של הרשעים
הגדולים שהיו פעם ,כמו המן.
אז אנחנו העם המובחר של הקב"ה נצטרך להילחם,
אבל איך נלחם? כי אנחנו עם קטן ,עם שלא לפני
הרבה זמן כ 70-80-שנה הנאצים יימח שמם וזכרם,
רצחו לפחות  6מיליון יהודים בדם קר .ולמה הרגו
אותם?
כי הם שונאים יהודים ,כי הם יודעים שהיהודים
נצחיים ושהדת היהודית זו האמת ויהודי אמיתי השומר
מצוות כמו שצריך יחיה לנצח נצחים ,אבל השטן
מבטיח להם משהו אחר .הוא מבטיח להם ,שגם הם
יהיו לנצח נצחים אם הם ילכו בדרך של הרשעים
הגדולים ויחיו חיים בלי רסן ,בלי להתייחס מה שמותר
ומה שאסור ,הכל מותר ,קודם כל זה מבוסס על זימה,
שלא נדע ,ורצח וכסף וזה מספיק להביא הרס לעולם
לגמרי .וזה מצבנו היום.
והקב"ה בכל הדורות ,מאז מתן התורה עד היום,
מנסה לעלות את עם ישראל ,וברוך ה' בכל ההיסטוריה
מאדם הראשון עד היום ,ה' שלח לעולם הזה יהודים
מיוחדים קרובים לאמת שלא מפחדים מהרשעים או
גויים ,שמנסים למשוך אותנו לחיים המטונפים שלהם.

כל יהודי אמיתי נולד עם אמונה שלמה בקב"ה.
יהודי אמיתי הוא לא קמצן ,הוא מוכן לתת כספים
רבים לעזור לאלה שאין להם .יש משפחות מרובות
ּומלְאּו ֶאת ָה3רֶץ" זה
ילדים מאוד ,כי "ּפְרּו ּורְבּו ִ

בסיס של כל יהודי ,ואין כזה דבר "לא להתחתן"
בשביל יהודי ,כל גבר רגיל נורמלי לא חולה חייב
להתחתן ויותר טוב כמה שיותר מוקדם .יש ישיבות
היום ,שלא נותנות לבחורים להתחתן לפני גיל 20-
 21וזה מעשה השטן .אם הבחור רוצה להתחתן
לפני כן ,צריכים לתת לו ואם הוא מתחתן כי הוא
מרגיש צורך להתחתן מוקדם יותר ממה שראש
הישיבה רוצה ,אז צריכים לחתן אותו וככה הוא
יישאר טהור בע"ה וככה יביא ילדים טהורים לעולם
וככה הוא ילמד יותר טוב ,יותר ברגיעה.
חתן וכלה מתחתנים ובונים בית של קדושה ,זה
בית שה' אוהב ,רוצה ומעודד וזה הבסיס לנצח של
עמ"י .ואלה שמזלזלים בזה ח"ו ונולדים ממזרים –
וזה אסון לעתיד של עמ"י.
ויש עוד בעיה קשה מאוד וזה האוכל ,האוכל
הכשר שמביא הרבה כסף לחנויות כביכול כשרות,
אבל יש הרבה בעיות והרבה שקר בדבר שנקרא
כשרות .כי בכל מקום שכסף מסתובב בגדול ,כדי
להרוויח את הכסף ,הבן אדם מאבד את הרגשות
ואת הרצון לאמת ,כמו במקומות שיש הרבה יהודים
חרדים ,שמוציאים הרבה כסף במסעדות וכו' .לא
מעט מהכשרים הם ממש לא בסדר.
עם ישראל – אני רק מדבר על מעט מצבים
הקשים ביותר של עמ"י ,אבל יש עוד הרבה ,כי
אנחנו חברה שבונה הכל על הגשמיות ומעט מאוד
על רוחניות וזה פוגע בנו מאוד וזה גם מביא
למחלות בכל מיני מצבים שמקצרים את אורך חיי
האדם ,כי כשאין תורה גם הצדיקים סובלים לא רק
הרשעים ,כי לא מדברים נגד  -מספיק ,לא מראים
את הדרך הנכונה  -מספיק.
עם ישראל  -גם המנהיגים שלנו מבולבלים ,לא
כולם ,אבל יש .ואנחנו עכשיו נכנסים למ"ע ,3רוסיה
וודאי תשתלט על אוקראינה ובוודאי פוטין שם עין
על מ"י ,הוא כבר שולט בסוריה וזו לא בעיה להגיע
גם לישראל .הוא נותן רשות לישראלים להפציץ את
סוריה מתי שרוצים ,אז ברור שהוא שולט שם
בסוריה .מסוריה לארץ זה דקה לעבור את הגבול.
הוא רוצה לשלוט פה בארץ ,אין ספק .הרשעים
בטוחים שאם הם יצליחו לשלוט על מ"י ,רוחנית הם
ירגישו ,שהם שולטים על עמ"י כולו וגם על הקב"ה.
הם מאמינים שהקב"ה לוקח את כוחות שלו
מהיהודים ולא הפוך ,וזה לא נכון ,זה הפוך ,היהודי
הוא שמקבל את כוחו אך ורק מהקב"ה.
נעבור מלחמה איומה .ערים גדולות ייעלמו ,הנשק
של היום מפחיד ביותר ,אבל מי שעם ה' באמת ולא
כאילו – ישרוד .הגיע זמן לעזוב את הגלות ולהגיע
לא"י .זה לא קל ,אבל זה יהיה יותר קל ממה שעומד
להיות במקומות כמו אירופה ,ארה"ב ועוד הרבה
ארצות ,שיש שם קהילות גדולות וידועות של יהודים.
עם ישראל – המקום הכי בטוח זה א"י ,לא מ"י
אלא א"י .אי אפשר לסמוך על צה"ל או על מ"י,
אפשר רק לסמוך על הקב"ה ,על תורתו ועל א"י ,כי
הציונים שבנו את מ"י לרוב היו אותם האנשים
שסירבו להציל יהודים ,לדוגמא :יהודי הונגריה
שאיכמן יימח שמו וזכרו ,שרצה למכור כל יהודי
בדולר אחד והגיבור השקרן בן גוריון סירב לשלם
והיו לו כספים בבנק הרבה יותר ממה שביקשו ,אבל
הוא סירב .זו לא ארץ של יהודים .וכשהתימנים
הגיעו לארץ ,יהודים טובים שומרי מצוות מאוד חזק,
מאמינים בהקב"ה מאוד חזק והלא מאמינים של
מ"י ,שעבדו בשביל הממשלה ,גנבו להם את
הילדים ,את התינוקות בעיקר ואמרו להורים שלהם
שהם מתו .הם מכרו אותם למשפחות שרצו ילדים,
שלא היו להם ילדים ועשו דברים יותר גרועים עם
שאר התינוקות שמכרו לארצות שונות ואני לא רוצה
לדבר על זה.
עם ישראל – הקב"ה סובל בגללנו ,אחרי פסח זה
הכל ילך יותר מהר .מי שיכול להגיע לא"י ,לא מ"י,
כדאי להגיע ,אם יש או אין כסף .עדיף להגיע לא"י
ולא להישאר בחו"ל וזה גם יראה לקב"ה שאתם
מאמינים שהוא באמת הכל יכול .האמונה הזאת
שהקב"ה הוא הכל יכול ,תציל הרבה מאמינים
יהודים וגם לא יהודים.
עם ישראל ,תעשו תשובה ,תתבודדו ,תבכו על כל
העברות ותבקשו מהקב"ה שיצילכם ,עם דמעות ועם
הרגשה של אדם שבור שיודע שהוא טעה בגדול
ומצטער על כל העברות שלו .צריכים לבקש
מהקב"ה שיסלח לנו ,כי אנחנו טעינו ואנחנו
מצטערים מאוד ורוצים לעשות תשובה ולבקש
מהקב"ה לסלוח ,לסלוח.
עמ"י ,המלחמות כבר התחילו ויגיעו לכל העולם.
השביט ,כוכב ניבירו ,פלנט  ,Xוהם יודעים שיש
כזה דבר והוא יגיע אלינו בעתיד הקרוב ויגרום
הרבה נזק לעולם הזה ,הכוכב שהוא בעצם מיני
מערכת של שמש עם  7כוכבי לכת מסביבה ,עם זנב
מפוצל של מיליוני מטאורים ואסטרואידים ,שיגיעו
בעתיד הקרוב מאוד אלינו ומי שחי בעולם שקוראים
לו כדו"ה ,והם כבר נופלים וגורמים לאסונות וטבע
ענקיים ,כמו בסיביר ,בקליפורניה וכו'.
עם ישראל ,הדבר הראשון שצריכים לעשות

בשביל לשרוד את כל זה – תשובה ותשובה
אמיתית ,ה' יודע מה שכל לב של כל יהודי באמת
רוצה ,אפילו יהודים שבוכים ומצטערים ואומרים
שרוצים להיות צדיקים ,הקב"ה יודע מי דובר אמת
ומי מדבר סתם מפחד של רגע .אנחנו נעבור גם
מצבים כמו המכות שהיו במצרים כולל מכת חושך,
כאשר השביט שידוע בעולם הזה בשם פלנט X-יגיע
בעתיד הקרוב ויגרום לחושך מוחלט לכמה שבועות,
ואח"כ יעשה סיבוב מסביב לשמש שלנו ויצא מצד
השני של כדו"ה ויחזור מאיפה שהוא בא ,וביקורו
יגרום לנזק עצום לכדו"ה.
אני לא אומר לכם את כל הדברים האלה כדי
להפחיד אתכם ,אני רוצה להפחיד אתכם שאולי תעשו
תשובה ,כי אם לא ,אז פשוט לא תהיו ,חבל.
ה' ברא את אדם וחוה ואמר להם פרו ורבו ומילאו
את הארץ ,אנחנו לא עשינו מה שהקב"ה ביקש ,אז לכן
זה יצא עקום ,כי רוב העולם מעדיף את החטא ולא את
המצווה ,הוא מעדיף את התשוקה ולא אהבת הקב"ה,
הקב"ה הוא אהבה ,בגלל זה הוא רוצה להציל אותנו.
אהבה זה לא אומר לתת לכל אחד מה שהוא רוצה,
כמו איזו כל עברה שגורמת לו הנאה כאילו שזה אפשרי
ח"ו ,ה' כתב את התורה שנדע מה טוב ומה לא ואלה
שלא סומכים על הקב"ה לצערי הרב מחליטים שאולי
הלא טוב זה יותר מעניין ,נותן סיפוק יותר מהטוב וזה
הדור שלנו ,שמאמין שמותר לעשות מה שרוצים ,בלי
להתחשב בתורה שקיבלנו בהר סיני ,שכל עמ"י אמרו
ביחד "נעשה ונשמע" ומי שממלא את ההבטחה הזו
של "נעשה ונשמע" הוא יגיע לנצח נצחים.

לא צריך לפחד לא מהרוסים ,לא מאמריקאים ולא
מאף אחד ומי שעושה תשובה אמיתית גם יינצל
ונגיע כולנו ,כל היהודים שחוזרים בתשובה יחד עם
אלה שלא חטאו בכלל ,נגיע לנצח נצחים ואני לא
יכול עכשיו לתאר מה זה נצח נצחים ,אבל אני רק
יכול להגיד שזה תענוג בלי זימה ,זה התענוג הכי
הגדול שיש בכלל ,כי זה נקי וזה מתוק וזה מספק
את כל הצרכים שלנו וזה קדוש.
עם ישראל – לא לפחד ,אין מה לפחד ,יש לפחד
רק מעברות שלנו ועל זה נעשה תשובה אמיתית עם
בכי ולא סתם בכי ,אלא בכי עם דמעות ,בכי ששוטף
את כל הרע ,את כל הרצונות הלא טובים ועקומים
שלנו ,את הזימה שלנו ,ואת כל הרצון לממון
ולגשמיות שלנו והדמעות האלה יוציאו את כל
הלכלוך והזיהום מאתנו ואז אנו נהיה באמת עם
האמת שהיא הקב"ה .ושתדעו שהמשיח כבר פה
ואין ספק שאנחנו בתהליך הגאולה .ולא לשכוח שאין
עוד מלבדו .רק הקב"ה הוא הכל יכול.
עמדנו רועדים מפחד
שמעון ,יא' אדר ב' ה'תשפ"ב 14.3.22 -
או ,תודה רבה ,תודה רבה ,סוף סוף מישהו חושב
עליי .תודה .אני כ"כ רוצה לכתוב ,כי אמרו לי
בשמיים שנשלחתי להיוולד בעולם הזה כמפגר,
שבכל אופן שאפילו שאהיה מפגר ,תהיה לי עבודה
חשובה והרבה שנים עברו וסוף סוף הגעתי לישיבה
של אוטיסטים וכל הזמן כתבנו דברים חשובים
ועמוקים וזה נתן לי כזו שמחה ,שסוף סוף אני
מישהו ,מישהו ששווה משהו ,אומנם היו אנשים
חשובים שראו את הגדלות שלי אבל הם היו מעטים,
אבל במשפחתי הרגשתי נח ,כי יש לי שני אחים
אוטיסטים ויש לי אחות עם תסמונת דאון ויש לנו אחות
מתוקה מתוקה שדואגת לנו והיא נשואה עם ילדים
משלה וכולם בריאים ושלמים ובעל טוב וכו' והיא
אוהבת אותנו ולא כועסת עלינו שאנו ככה ויש הורים
שגם אוהבים ואפילו היו רבנים ידועים שקצת אימצו
אותי ,לא שלקחו אותי לביתם ,אבל דיברו איתי ,קיבלו
אותי כאדם חשוב וניסו לדבר איתי על רמה טובה
ואפילו שלא יכולתי לענות להם כמו שהיו רוצים ,ובכל
זאת הם לא זלזלו בי ועכשיו אתם נותנים לי אפשרות
לדבר ואני אדבר.
עמ"י ,יש סכנה ע-צ-ו-מ-ה בכל העולם ובכל העולם
יש בלגן ענק וכל מיני דברים ,שלקחנו אותם כמובן
מאליו ובסופו של דבר יש סימן שאלה כמעט על הכל
שפעם היינו סומכים על הדברים האלה...
אוי ה' ה'! אנחנו דור מסכן ומבולבל ,יש רשעות
שחוגגת בכל מקום ,בכל מדינה ,בכל מקום בעולם ואי
אפשר כבר להבחין בין טוב לבין הרע ,בין אמת לשקר
וזה מאוד מבלבל ,אפילו לפעמים זה מבלבל את
החכמים הכי גדולים בעולם כביכול וזה מאוד מפחיד,
כי המצב הוא שכמעט אי אפשר לסמוך על אף אחד.
ויש רק דרך אחת שתמיד עוזרת ומצילה ומביאה את
היהודי לאמת ולא מביאה אותו לכישלון או לעצבות או
לבלבול וזו – התורה הקדושה ,תורת משה שלנו וזה
דבר נצחי ,כשיש לנו בראש בלבול כ"כ חזק אז נדבק
לתורה ,לתורת משה רבינו שהביא לנו בהר סיני ואנו
עם ישראל עמדנו רועדים מפחד וה' הרים את ההר
מעלינו ואנחנו אמרנו "נעשה ונשמע" כל אלה שאמרו
נעשה ונשמע ,כולל נשמות שהיו שם שעוד לא נולדו גם
הם אמרו נעשה ונשמע ,כל אלה היהודים האמיתיים,
כל אלה יגיעו לגאולה שלמה עם משיח צדקנו.
ועם ישראל האמיתי ,אני מדבר אליכם ,משיח כבר
פה וכמה שמנסים להרוג אותו ולעשות לו כל מיני

בעיות ,זה לא יעזור כי הוא מעל לכולם וכל היהודים
האמיתיים עם נשמות יהודיות אמיתיות ,המשיח ימשוך
אותם לצד הטוב ויביאם בסופו של דבר לבית המקדש
השלישי.
עם ישראל – אין הרבה זמן .צריכים עכשיו ברגע זה
להתחיל ברצינות לחזור להקב"ה ,אפילו אם אתם
חושבים שאתם צדיקים וצדקניות ובכל זאת אתם
מתפללים ולא צריך איזה מפגר להגיד לכם מה לעשות,
בכל אופן ,אני מבקש מכם עם דמעות – תצילו את
עצמכם ,את המשפחות שלכם בזה שאתם עושים
תשובה שלמה ,יש הרבה יהודים שנחשבים לחשובים
וכאלה שלא נחשבים לחשובים שעושים עברות בלי
בעיות ובלי מחשבה שצריכים לחזור בתשובה ,כי אנו
כ"כ עסוקים בעולם הזה וזה לא תירוץ ,אנחנו צריכים
כל יום לחשוב חזק על בורא עולם ולהודות לו שהוא
הביא אותנו לעולם הזה גם לסבול ,אבל גם ובעיקר
לעלות רוחנית עד שנגיע קרוב לכיסא הכבוד.
עמ"י ,עומד להיות המשך למה שקורה בין רוסיה
לאוקריינה ויתפשט לכל העולם גם לא"י.
אני מבקש מאחיי ואחיותיי בכל העולם ,אם אתם
שומרי מצוות או לא ח"ו ,תחזרו להקב"ה ,רק הוא דרך
תורת משה ומשיח יכולים לעזור לכם לעשות תשובה
מלאה ובסופו של דבר להגיע לנצח נצחים להגיע
לעולם שכולו טוב .זה כל מה שיש לי להגיד.
אני מברך את כל עם ישראל שנזכה כולנו לגאולה
שלמה ,שנוכל לקבל בשמחה את משיח צדקנו ושנגיע
לנצח נצחים עם הקב"ה שהוא הכל יכול .תודה שנתתם
לי לדבר ,תזכו למצוות.

אין עוד מלבדו

דניאל ,פורים ,יד אדר ב' ,ה'תשפ"ב 17/3/2022
אוי אבא ,מה יהיה מה יהיה ,לא פשוט ,אני לא יודע
איך או למה אבל העולם מתכונן למלחמה גדולה
שאפשר לראות באופק .המלחמה באוקריינה נראית
כאילו שהיא רחוקה מאיתנו אבל זו סכנה גדולה לכל
העולם ,הרשעים חשבו על כל דבר שרק יכול להיות,
הם מרגישים שהם שולטים בשקט בכל מקום
בעולם ,רק באוקריינה רואים את המצב הבלתי
נסבל של אנשים שכבר מתים בהמוניהם אפילו
הרוסים מתים נהרגים בהמונים ,יחד עם זה בכל
מקום אחר שקט ,מדברים שיעשו כל מיני דברים,
אבל לא רואים ,לא מרגישים שבאמת מתוכנן משהו
נוראי בכל העולם שלא היה עד היום.
כולם ממשיכים את החיים כאילו שלא היה כלום,
כאילו שאין שום סכנה ,אבל זה לא יכול להיות כי
רוסיה רוצה לבלוע את כל העולם ,יחד עם זה כל
הרשעים בכל העולם עובדים יחד כדי להשתלט
לגמרי על כדו"ה .הם יודעים שכוכב השביט ,הכוכב
שכתוב עליו בזוהר הקדוש בדרך אלינו ,הוא מאד
קרוב והוא יכול להרוס את רוב כדו"ה ,אבל הם
בטוחים שאין להם בעיה כי יש להם בונקרים
משוכללים מאד עם הטכנולוגיה החדשה ביותר
מתחת לאדמה והם בטוחים שהם יחיו וכל העולם
ימות) .לפי מספר עדויות יש לכוכב זנב ארוך עם
מיליוני מטאורים ,הזנב הוא ענן פלסמה בחום של
אלפי מעלות ,ואחרי שהכוכב יעבור כדו"ה יעבור
בתוך הזנב הלוהט ,וכל מי שנשאר על פני כדו"ה לא
ישרוד( .אבל זה לא יהיה כך ,ה' יעניש אותם ,עוד
מעט הם יקבלו את העונש שלהם בגדול ,אבל גם
אנחנו בכדו"ה נקבל את העונש שלנו כי העולם
נהפך למקום גרוע מאד .רוב האנשים רק רוצים
גשמיות ,אפילו רוב היהודים רוצים רק גשמיות .חיים
המבוססים על גשמיות הם לא חיים ,זה שקר ,זה
לא שייך לא לתורה הקדושה ולא לשום דבר.
קשה להאמין שיכול להיות כזה דבר ,אבל בכל
ההיסטוריה אנחנו יכולים למצוא את זה הרבה
פעמים ,כל פעם קצת אחרת אבל על אותו הבסיס
של הגשמיות ולא הרוחניות.
כמו בשושן בפרס ,כל היהודים באו לסעודה
הגדולה המפוארת של המלך ,היה אסור להם להיות
שם כי הכל היה מלא גשמיות ,פריצות וחילול שבת
וזה היה נגד התורה .ובכל אופן היהודים באו ונהנו
גם מהדברים האסורים ביותר ביהדות .זה כמעט
גמר אותנו ,אם לא היתה מלכת אסתר ומרדכי אשר
תפסו את עמ"י והרימו אותו כדי שלא יעלם לגמרי.
עכשיו אנחנו על סף סכנה כזו כי גם החרדים,
הדתיים והחילונים תקועים עם השקר ,וזה הדבר
הכי מסוכן ומאיים על העולם הזה .צריכים להתפלל
כל הזמן שנהיה חכמים שוב ,שנבין בלי לקבל מכות
כי כל העולם הזה הוא כאילו ,הוא לא קיים ,הוא
דמיוני ואם לא נעשה תשובה לא נגיע לנצח.
אבא ,צריך להתפלל חזק כי זה מאד מפחיד,
הפצצות לא מפחידות כמו הרצון המוגזם של יותר
מדי יהודים לרוץ אחרי עגל הזהב ,ובסופו של דבר
מי שהופך את החיים שלו למקום של שקר גמור -
יפסיק להתקיים בכלל .בגלל שכל העולם חיים
בשקר אז רוב העולם בסכנה יותר גדולה מכל מה
שהיה אי-פעם בהיסטוריה כי הדת היהודי שלנו היא
האמת לגמרי אבל גם עם ישראל לרוב לא מבין ,לא
מרגיש לא תופס מה זה אמת .אם היום נשכח מכל
מה שקורה באוקריינה אז כולם ירוצו בחזרה לעגל

הזהב ,אבל המלחמה לא תיפסק עכשיו ,הסכנה
תמשך ויגדל הסכנה הפיזית כי ה' עכשיו רוצה
להביא את האמת לגמרי והאמת היא שאין עוד
מלבדו .אין בכלל שום דבר שקיים בעולם שהוא יותר
מהנוכחות של הקב"ה ותורתו ומי שלא נאמן לקב"ה
ותורתו – אין לא עתיד ויחד עם זה ,לפני הסוף
יקבלו עונש קשה מאד ,כי ה' דרך התורה שלו ודרך
הספרים של הצדיקים הגדולים אשר כתבו ברור מה
שהולך להיות ,אם אנחנו לא רוצים להאמין בזה ,אם
אנחנו נאמר למה להפחיד את כולם ,אני אגיד לכם
למה  -כי אם לא יתחילו לפחד ויחזרו בתשובה הם
יעלמו לגמרי ולא יהיו יותר,
המעטים שישארו יקבלו נצח נצחים כי הם לא
עזבו את הקב"ה לרגע אחד ,אפילו אם כן אבל
תפסו את הטעות שלהם בסוף לפני ההרס הגדול,
אז אלה יגיעו לנצח ,השאר יעלמו.
אבא אנחנו מגיעים לסוף ,כל העולם יהיה
במלחמה בעתיד הקרוב ובסופו של דבר היהודים
בא"י יבינו את האמת ויצילו את עצמם ,לא כולם,
יחסית מעטים ,אבל זה יציל את העולם ומי שיישאר
לא יהיה הרוב ,אבל על אלה שיישארו יבנה העתיד
של עם ישראל.
לא לשכוח אבא ,לא לפחד ,מי שעם הקב"ה יחיה,
מי שלא  -לא ימשיך .יהודים שנפטרים לפני הגאולה
– זה לא אומר שהם רשעים ,הרבה מהם צדיקים
וה' שומר עליהם בגן-עדן שלא יסבלו ממה שעומד
להיות .הבן אדם לא מת ונעלם ,הבן אדם מת
לתמיד רק אם הוא ממש לא רוצה לקבל את האמת
שהיא הקב"ה ותורתו.
אין עוד מלבדו אבא ,הוא הכל ,הקב"ה הוא הכל,
הקב"ה שולט לגמרי על הכל ,על כדו"ה ועל כל
היקום ומי ששוכח את זה לא יכול להמשיך ,אין עוד
מלבדו ,לא לשכוח את זה ,אין עוד מלבדו.
ש .התחילו להפחיד ברדיו שמצאו בביוב נגיף פוליו
וצריכים להתחסן ונראה לי כי הכל שקר ,מה דעתך?
ת .הרשעים הם קצת בפאניקה כי רוב האוכלוסיה
בעולם כבר מבינים שכל העניין של הקורונה
והחיסונים זה שקר והחיסונים מאד מסוכנים ,הם
רואים ברור כמה אנשים מתים מזה ,כולל צעירים
וילדים .תזהרו מהשקר של הממשלות וארגוני
הבריאות בכל העולם ,לא כדאי לעשות אף חיסון
ולא משנה איך יקראו לזה .החיסון לפוליו ידוע
שכנראה גורם למקרי אוטיזם ,תזהרו.

הרב קנייבסקי זצ"ל סוף הגדולים של פעם

בן גודלן ,י"ז אדר ב' ה'תשפ"ב 20/3/2022
עם ישראל ,האחרון של גדולי הדור מהתקופה
האחרונה הסתלק מהעולם .הוא היה האחרון
מהרבנים הגדולים שהגיעו מאירופה ,חלק מהם
הגיעו לפני מלחמת העולם השניה ,וחלק מהם הגיעו
אחרי מלחמת העולם השניה ,אבל הם היו שייכים
לרבנים שהיו באירופה שהיו לפני מלחמת העולם
השניה .הוא סבל מאד בסוף החיים שלו ,כי הוא ידע
שעם ישראל עומד בפני אסון ענק,
אבל לא רק עם ישראל ,אלא כל העולם בסכנה
עצומה .מי שרואה מה שקורה באוקריינה ,מי שראה
את האכזריות של הרוסים ,יכול להבין קצת מה
שעומד לפנינו .וזה לא כ"כ ברור למה יש את
המלחמה הזו בכלל .למה כל כך הרבה צריכים
להיהרג בדם קר? לפחות תשובה אחת יש ,כי
הרוסים והאוקריינים הם מאותו 'מבנה' .הקוזקים
שרצחו כ"כ הרבה יהודים היו מאוקריינה.
האוקראינים רצחו בדם קר אלפי אלפי יהודים
במלחמת העולם השניה ,וקברו אותם בקבר אחים
כדי להסתיר את הרצח ,את הרשעות שלהם ,כדי
שלא ידעו מזה.
אבל ה' גילה אותם ,והוריד על המקום של קבר
האחים אחרי המלחמה גשם מטורף ,וזה הוריד את
הכיסוי וכולם יכלו לראות את כל האלפי אלפי יהודים
שנרצחו בדם קר .חוץ מזה ,האוקראינים רצחו
לפחות  30אלף יהודים שקבורים באומן .בנוסף לזה
יש עוד אלפים שרצחו אותם עוד לפני זה בדם קר.
קשה לי לרחם על עם כ"כ אכזרי.
ועכשיו ה' לקח את הרב קנייבסקי זצ"ל ,הוא
נפטר בט"ו אדר ביום ההולדת שלו ,ביום שישי
ובפורים ,וכל הדברים האלה גם מוכיחים שהוא היה
צדיק גדול .והמוות שלו עכשיו מראה לנו שהוא
האחרון מגדולי הדור של פעם .ועכשיו ,בעתיד
הקרוב ,יתחילו בגדול מלחמות בכל העולם ,אבל
בכל העולם .מלחמות שאף פעם לא היו .וזה יביא
להרס שאי אפשר להאמין ,וזה בגלל הטכנולוגיה
בזמן האחרון ,טכנולוגיה של רצח .שכל המדינות
שכביכול מפותחות יש להם את זה.
עם ישראל ,אין הרבה זמן ,הרב קנייבסקי זצ"ל
בעצמו היה אומר לכל היהודים בחו"ל להגיע לארץ
ישראל ,ואני מציע לכם להקשיב למה שהוא אמר .כי
בעתיד הקרוב מאד יהיו מלחמות כאלה קשות,
שא"א יהיה להגיע לארץ ישראל באופן רגיל ונורמלי.
ולא רק זה ,כי כבר אנחנו מרגישים שכל העולם
בסכנה ,ולא רק מאויבים ומלחמות ,אלא גם מכוכב

הניבירו שזה מיני מערכת שמש שקרובה מאד
לכדור הארץ ,ולכן יש כבר אבנים גדולות ענקיות
שמגיעות עד כדור הארץ וגורמות לנזק רב .רק לא
מפרסמים עד כמה נזק זה גורם .ולמה לא
מספרים?
כדי שלא יכנסו לפאניקה .כי הרשעים לא רוצים
שהאנשים ידעו עד כמה כדור הארץ בסכנה ,והם
עדין לא נכנסו לבונקרים שלהם ,שכבר מאוכלסים
עם הטכנולוגיה הכי גבוהה .וזה רק בשביל האליטה,
המעמד הגבוה כביכול ,וזה בשביל הצבאות שלהם.
יש להם בבונקרים את כל מה שהם צריכים ,אוכל,
ויש להם גם אפשרות לגדל ירקות וכו' וכו' יש להם
מספיק אוכל כדי להיות בבונקרים הרבה שנים ,והם
לא רוצים שיפריעו להם להיכנס לבונקרים.
והאבנים האלה האסטרואידים ,הם כבר ירדו על
כדור הארץ ,אבל הרשעים לא רוצים להגיד כדי שלא
נדע מזה .יש מקומות שלא היתה ברירה ,אז הם
אמרו בקיצור והעבירו נושא .ברוסיה היתה שריפה
כ"כ גדולה ,שהביאה זיהום לכל כדור הארץ ,ואמרו
את זה קצת ושתקו .בקליפורניה יש שם שריפות
מלמטה עד למעלה ,אבל שריפות כמו שהיו בזמן
האחרון ,משהו הרסני ביותר .ואנשים בכל העולם
עם אינטרנט ואיפון הם רואים וגם מצלמים את זה,
את האבנים )מטאורים( שנכנסים לאטמוספירה ,ואי
אפשר להגיד שזה לא קיים.
וכל השינוי במזג האוויר בכל כדור הארץ
)הרשעים המציאו לזה שם 'משבר האקלים' ובזה
הם מרדימים כדרכם את הצבור ומסיחים את דעתו
מהאמת( כל זה בא מהשביט .וזה כתוב בספר
הזהר.
עם ישראל הרב קנייבסקי זצ"ל הוא היה הסוף של
הגדולים של פעם ,אין כאלה עכשיו ,לא נשארו
כאלה .הוא הסתלק וזהו ,נגמר.
אבל מה שכן יש לנו זה משיח ,זה משיח וזו
התקווה עכשיו שמשיח יתגלה ,ואז תהיה לנו
התקווה שנוכל לשרוד ולהגיע כ"כ קרוב לקב"ה .ואז
שום אדם ,שום טיל ,שום פצצה אטומית ,לא תוכל
להרוג אותנו ,הקב"ה לא יתן .ה' שלח לנו את
המשיח להוביל אותנו ולשמור עלינו.
עם ישראל ,עד הגאולה אנחנו עומדים לפני
מלחמת עולם אכזרית וטיפשית ,משהו שהרשעים
הכי גדולים שהיו אי פעם עושים את זה .הם יותר
רשעים מהנאצים ימ"ש ,וגם שונאי ישראל יותר
מהנאצים .ויש להם נשק קטלני שא"א להאמין שהוא
קיים .ואין מקום שיהיה בטוח בעולם ,חוץ מארץ
ישראל .ולא מדינת ישראל ,ארץ ישראל.
ומי שלא מאמין ח"ו בקב"ה ,בין אם הם יהודים בין
אם הם גוים ,הם יעלמו מהעולם במוות קשה ביותר.
מי שחושב שהוא יהודי והוא לא מוכן לחזור
בתשובה בשום אופן ,הוא ג"כ לא ישרוד .יהודי
שהוא עכשיו חילוני ועושה תשובה אמיתית מכל
הלב ישרוד .וארץ ישראל תשרוד .שליש אחד של
העולם יחרב לגמרי ,שליש נוסף יפגע קשה ,ושליש
אחר של העולם ישאר ,ושם תהיה ארץ ישראל.
ה' אחרי חורבן בית המקדש השני האחרון הקטין
את ארץ ישראל ,כדי שלא תהיה כ"כ גדולה וכל מיני
עמים לא ירצו להתיישב בה .ועכשיו בחלק השלישי
של כדור הארץ ,שם נמצאת ארץ ישראל ,ה' יפתח
ויגדיל את ארץ ישראל .ולכן המקום הכי בטוח יהיה
ארץ ישראל .ה' לא יתן להרוס את ארץ ישראל פעם
נוספת ,בארץ ישראל בירושלים יבנה בית המקדש
השלישי ,וזה יהיה לנצח נצחים .וכל היהודים
האמיתיים יבואו לבית המקדש ,יתפללו ,יקריבו
קרבנות וכו' ,ואז כל העולם יהיה משהו אחר,
כל העולם יהיה עם הקב"ה ,ומי שלא יהיה עם
הקב"ה ח"ו אין לו זכות להיות קיים בכלל .במלחמה
האחרונה שתהיה בקרוב ערים ענקיות יהרסו בתוך
דקות ,לא בתוך שעות אלא בתוך דקות ! יהיה הרס
בכל העולם ,ויהיה הרס בכל העולם גם מהצבאות
השונים במלחמות עם הנשק שלהם וגם
מהמטאורים והאסטרואידים שיפלו על כדור הארץ.
יהיה תהו ובהו!!! יהיה תהו ובהו!!! וזה כל מה
שאני יכול לספר עכשיו .יש עוד ,אבל זה כל מה
שאני יכול להגיד .ולא לשכוח ,מי שבאמת עם
הקב"ה ולא כאילו ישרוד ,ובסופו של דבר יוכל
להקריב קרבנות בבית המקדש השלישי שיהיה
לנצח נצחים .עם ישראל מחכים לנו זמנים מאד
קשים ,וצריך פשוט להחזיק חזק חזק בקב"ה
ותורתו ,ואז נוכל להגיע לנצח נצחים .הרב קנייבסקי
זצ"ל היה צדיק ,והוא וכל הצדיקים בגן עדן
מתפללים מאד על עם ישראל כל הזמן ,ומבקשים
מהקב"ה לרחם עלינו .אבל גם אנחנו צריכים לרחם
על עצמנו ,ולהשתדל מאד להגיע אל האמת והאמת
היא הקב"ה ותורתו.
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נשארנו יתומים
דניאל ,יז אדר ב' ה'תשפ"ב 20/3/2022
הקב"ה לקח בפורים את צדיק הדור ,את הרב
שמריהו יוסף חיים קניבסקי זצ"ל .הוא היה ענק והוא
בכה על הדור הזה.
ה' לקח אותו ,הוא היה צדיק כ"כ גדול וה' לא רצה
שהוא ימשיך לסבול בעולם הזה .הוא הביא אותו ישר
להיכל הצדיקים הגדולים בגן-עדן שם הוא מתפלל על
עם-ישראל כדי להציל אותנו בלי שיפריעו לו ,והתפילות
שלו יעזרו מאד להציל את כל היהודים האמיתיים.
ברוך דיין אמת.

אני רועד מפחד
בן גולדן ,ז' שבט ה'תשפ"ב 9.1.22
אני לא יודע ,למה אני לא יכול להפסיק לבכות .יש
לי עצב גדול על הלב .אני לא יודע בדיוק למה .ובכל
אופן זה גורם לי צער גדול .אני מרגיש שבעתיד
הקרוב עמ"י בכל העולם יהיה במבחן גדול ,או יותר
נכון "עצום" .אני לא יודע בדיוק מה ,אבל אני כן
יודע ,שמעכשיו התחילה הספירה לאחור עד
התגלות משיח הצדיק שלנו ועד אז יהיו מבחנים
קשים מאוד ,במיוחד לעמ"י ולמעשה לכל העולם.
הרשעים ,הגויים ,ששונאים את היהודים ,ילכו ביחד
וברצון לחסל את עמ"י .ויש להם תוכניות מפחידות
ביותר ליישם את הרצונות שלהם לנקות את העולם
מכל זכר של עמ"י .יותר מזה ,הם רוצים לחסל את
כל מי שמתנגד להם ,ויש להם את האפשרות
לעשות את זה ,שלא נדע .והבעיה הגדולה זה,
שעמ"י לא מוכן לזה.
עמ"י כעם ,מאוד מחולק .בין מאמינים להקב"ה
ותורתו ,ללא מאמינים .ומעטים יחסית באמת
מאמינים בקב"ה ותורתו .ובין אלה שכן מאמינים ,יש
הרבה ,שמתפללים ונמשכים יותר לעגל הזהב
מאשר לקב"ה עצמו .הגשמיות מבלבלת אותם,
ואפילו ,שהם שומרים את המצוות כמה שהם יכולים
ולומדים תורה ,הם לא עם הקב"ה באמת .הם
הוכיחו את זה עם העניין של חיסוני הקורונה
בעובדה שהרבה מהם ,אנשים שחשובים בקהילות
החרדיות ,המליצו חזק להתחסן .אפילו שהיו
וקיימות הוכחות ברורות שזה הכל שקר והחיסונים
מסוכנים ביותר וגרמו להרבה מקרי מוות של יהודים
בכל הגילאים ולא רק יהודים ,אלא בכל העולם גם
גויים .ויש בנוסף גם פחד שחלק שקיבלו חיסונים,
ירגישו את התוצאה המרה אחרי חצי שנה או שנה
או שנתיים לאחר שקיבלו את החיסון.
ברוך ה' ,הרבה יהודים ולא רק חרדים ,תפסו שזה
הכל שקר .הרבה רופאים ואנשים חשובים אחרים,
גילו גם את השקר והם מוכנים בלי פחד להגיד את
זה .ואני מקווה שיהודים רבים יתחילו להתפלל לה'
שיציל אותם מעגל הזהב ,שהם כ"כ אוהבים ורוצים
אותו .שגרם להם ,שהיו מוכנים לסכן את חייהם ואת
חיי ילדיהם ,כדי לקבל אישור ללכת להצגות ,לטוס
לכל מיני מקומות ,להמשיך לקבל כרטיס ירוק,
שיוכלו להגיע לכל מיני מקומות בידור לא כשרים,
שהם לא יכולים כנראה לחיות בלי זה .וזה מוכיח
כמה עגל הזהב ,הגשמיות משפיע עליהם.
בעתיד הקרוב ,הרשעים של העולם ,האילומינטי
או סע"ח או איך שתקראו להם ,שהם בטוחים ,שהם
שולטים על העולם .הם יעשו עוד תוכנית ,שבעתיד
הקרוב ירצו להכניס לפעולה .וזה בשביל לחסל כמה
שאפשר יותר יהודים .יש להם גם גויים שהם רוצים
להתפטר מהם מכל מיני סיבות.
וכנגד יהודים שעדיין חיים כמו יהודים לשם שמיים
ואפילו אלה שלא לשם שמיים ,שלא נדע .יש להם
תוכנית לא פחות אכזרית מכל התכנונים והתוכניות
של היטלר עצמו יימח שמו וזכרו.
תתכוננו – עמ"י! זה יהיה מבחן גדול – מי עם ה'
באמת .וזה לא יהיה סוף המבחנים .יהיו מבחנים
עוד יותר גדולים ,גם ליהודים כיהודים ובכלל
לאוכלוסיית העולם של הגויים .יחד עם זה יהיו
אסונות טבע עצומים והשביט ,המיני שמש עם
שבעה כוכבי לכת שמסתובבים סביבו עם זנב של
מטאורים ואסטרואידים .שכל אחד בגודל קטן עד
ענק ,או יחסית קטן .בקרוב חלק גדול מהם יתחילו
לחדור לאטמוספרה של כדו"ה.
עד פורים העולם יהיה אחר לגמרי .ועד פסח מה
שיישאר ומי שיישאר מעמ"י האמיתי ,יקבל תקווה
גדולה ויתחיל במרץ ובתקווה להתפלל חזק ,שיגיע
ברור ובלי ספק משיח צדקנו.
אני מזהיר אתכם שוב ,כל יהודי וכל יהודיה ,תכינו
את עצמיכם להיות אך ורק עם הקב"ה .עוד מעט גם
השלטונות ,ששולטים על כל העולם ,בינתיים ,ינסו
לחנוק אותנו בזה ,שיורידו את ערך הכסף מאוד וזה
יגרום לחוסר של דברים בסיסיים כמו שכר דירה,
אוכל ,שתיה וכו'.
לא לפחד .מי שעם ה'  - 100%ה' יהיה איתו ועם
משפחתו  .100%אבל בלי תשובה אי אפשר
לשרוד .צריכה להיות תשובה עם כל הלב ,עם כל

המהות של היהודי וגם צריכים ללמד את הילדים
ואת הילדות ,שיהודי אמיתי חייב לעשות תשובה.
יהיו כאלה שלא ירצו להפחיד את הילדים .אבל גם
הילדים יצטרכו לעשות תשובה וזו הדרך היחידה
לשרוד.
כן עם ישראל – אני יודע – זה מפחיד .אתם לא
רוצים לשמוע את זה .אתם רוצים לחיות את השקר,
אבל ה' לא ייתן לשקר להמשיך לפעול ומי שמכין את
עצמו או את עצמה עם כל הלב לחיות עם האמת,
שזה הקב"ה – לא יצטער.
אני כותב את זה ובוכה ,כי עוד מעט יהיו טרגדיות
ענקיות מאסונות הטבע ,מהשביט שמתקרב מאוד
לכדו"ה ,שכבר מטאורים ואסטרואידים בכל מיני
גדלים נופלים על כדו"ה וגורמים לאסונות טבע
עצומים.
עמ"י תבינו ,רשעים שולטים על המדיה ,על
התקשורת ולכן לא מדווחים את כל האמת ועל כל
אסון טבע שקורה .ועל אלה שכן ,הם לא נותנים
תמונה אמיתית של גודל האסון ,כדי לא להפחיד .או
לפי האינטרסים שלהם.
תתכוננו עמ"י ,משיח כבר פה .הוא מחכה
להתגלות .אבל עמ"י לא מוכן עוד! וזה ייקח כנראה
יותר זמן .אבל לא לפחד .תהיו עם ה'  100%ועם
תורתו  100%וה' יהיה אתכם.
אבל אני בוכה ,כי אני יודע שהרבה יהודים עדיין
לא מוכנים ולא רוצים לשמוע מה שיש לי להגיד.
הרבה ממה שדיברתי עד עכשיו – התגשם .גם מה
שאמרתי עד עכשיו – יתגשם .ובעזרת ה' כל
היהודים האמיתיים ,שהיו בהר סיני ואמרו "נעשה
ונשמע" – יינצלו.
אבל אני רועד מפחד ,כי הכח של עגל הזהב גדול
מאוד ,והרשעים שיודעים את החולשה שיש לעמ"י
לעגל הזהב ,עם הגשמיות המיותרת – יכולים לגרום
לאסון ולהרבה קורבנות ,חס ושלום ,בין יהודים,
שלא חזקים באמונה וביטחון בה' מספיק ,כמו
הקורבנות הרבים של חיסוני השקר שרצחו אותם.
אני מבקש מעמ"י ,שאני מתפלל עליכם כל יום
שעות ,שיהיה לכם את הכח ואת האומץ להיות
יהודים אמיתיים בלי פחד וככה להציל את
המשפחות שלכם ולהציל את עצמכם מרצח אכזרי
ונצחי חס ושלום .רצח של הגוף והנשמה שלכם.
עמ"י מתי תבינו? ה' רוצה את הכלה שלו ,שברחה
ממנו ,שתחזור ,הוא מחכה לה מתחת לחופה.
עכשיו אנו בדור אחרון
בן גולדן ,כ"א שבט תשפ"ב 23/1/2022
עם ישראל ,מה אתם חושבים שקורה עכשיו? אי
אפשר להמשיך בעולם כ"כ לא יציב בעולם כ"כ רחוק
מהקב"ה .איך אפשר לחשוב בכלל שלנו לעמ"י מגיע
לנו נצח נצחים? אנחנו עמ"י מלאי זימה ,מלאי
שנאה ,מלאי כל מיני רצונות שלא מתאימים לעמ"י,
לילד השעשועים של הקב"ה .ולמה יש לנו את
החוצפה אפילו לחשוב שמגיע לנו נצח?
הרבה יהודים טועים וסוטים מהדרך הנכונה
לנצח .הגשמיות עדיין משתוללת פה ואנחנו עמ"י
חושבים על הגשמיות מהבוקר ועד הלילה ,ואיך
להשיג את זה .אבל עמ"י – הגשמיות המיותרת –
זה מה שיהרוג אותנו ,אם לא נתאושש ונתעורר
ונחזור להקב"ה ולתורתו .כי רוב היהודים כל היום
חושבים על הגשמיות .אפילו שהם יודעים בפנים,
שאנו בסכנה גדולה ,אבל לא רוצים לדעת.
ואני מזהיר את כל היהודים שומרי המצוות ,שאם
אתם לא מתחילים להשתנות באמת ,העתיד שלנו
מאוד בסימן שאלה .הקב"ה בוכה עלינו ,כי לרוב
אנחנו בכלל לא קרובים לאמת .כל השקר זה מה
שמעניין אותנו .לקום בבוקר ולדעת שיש לנו מכונית
שתיקח אותנו לאן שאנו רוצים – לעבודה ,ללימודים,
לקולנוע ,לבית הכנסת .אנחנו מבולבלים .אנחנו לא
יודעים לחנך את ילדינו לאהוב את ה' באמת ,וקודם
כל לאהוב את ה' באמת .מי שרוצה להיות ,לחיות,
חייב לפעול מיד ,כי אין הרבה זמן ולחזור לאמת
שזה הקב"ה אבל עם כל הלב ,לא כאילו ,אלא עם
כל הלב.
עמ"י – מה שמעניין היום את רוב היהודים גם
החרדים וגם הלא חרדים – זה הגשמיות מהבוקר
ועד הלילה ,והקב"ה זה לא מה שמעניין אותם.
אברך אתכם שבעתיד הקרוב תבינו ,מה זו אמת
ומה זה כאילו אמת ,מה זה שקר וכאילו אמת .ואני
מברך את כל עמ"י ,שבשעות האחרונות שנשארו
לנו עד הגאולה השלמה נלמד לרצות את הגאולה
עם כל מהותנו .כי אם לא ח"ו אז פשוט רוב עמ"י –
ייעלם .כמו שהיהודים במצריים שלא רצו לצאת
ממצריים – פשוט נעלמו ,גם עכשיו מי שלא רוצה
ח"ו להיות עם הקב"ה לגמרי ,אין לו בשביל מה
לחיות .אין עוד מלבדו .אין עוד מלבדו .אין עוד
מלבדו .ולא לשכוח  -בלי זה אין לנו כלום ועם זה
– יש לנו את הכל.
עמ"י עברנו פחות או יותר כל מיני מצבים קשם
מאוד בשנתיים אחרונות .הרבה יהודים מתו בבתי

חולים כביכול מהקורונה ,אבל האמת היא שרוב
מקרי המוות היו בכוונה ,כדי להשתלט קודם כל על
מ"י ,דרך הפחד והבהלה שהביאה את חלק גדול של
אוכלוסיית מ"י להאמין בשקרנים ,להאמין ברוצחים.
והרשעים עשו את כל זה בכוונה כדי להפחיד את
רוב אוכלוסיית מ"י ולשלוט על המדינה .אבל אפילו
שהיו הרבה קורבנות הם לא הצליחו להשתלט
לגמרי .יש אנשים שמסתובבים עם מסכות ועוד
רועדים מפחד ,אבל בסה"כ ראינו שהמלך הוא
ערום .אבל זה עוד לא נגמר .יש להם עוד תוכניות
עבורנו לצערי הרב .ומעבר לכל זה להקב"ה בעצמו
יש גם תוכניות בשביל להביא את עמו את עמ"י
לאמת דרך תשובה מלאה ,ומי שלא מעוניין בַאמת
לא יוכל לשרוד.
כיום המצב הוא כזה ,שבכל העולם הרשעים
שידועים כסע"ח פחות או יותר שולטים .אבל הקב"ה
לא ייתן לזה להמשיך ,הוא נותן לרשעים לגלות את
עצמם ואז הוא ימחק את כולם את כל הרשעים.
אפילו שפחות או יותר יש עכשיו רגיעה של בעיית
הקורונה ,אך יש עוד הרבה בעיות שנצטרך לעבור.
והעיקר זה שעמ"י חייב לעשות תשובה .אנחנו בדור
האחרון והעברות שלנו גדולות וקשות .רק מי
שיעשה תשובה ישרוד.
ואני מציע לכל עמ"י ,לאלה שכבר התחילו לעשות
תשובה ולאלה שלא התחילו עדיין לעשות תשובה,
לקרוא את מה שיש לי להגיד ולקחת את זה
ברצינות!
כאשר האדם הראשון ואשתו הגיעו לגן עדן ,הם
היו תמימים לגמרי ואם הם היו נשארים תמימים עד
שבת – הכל היה אחרת לגמרי .אבל ה' בחן אותם
עם הנחש ,ששכנע את האשה לאכול מעץ הדעת
ולתת גם לבעלה ,ושכנעה אותו שגם יאכל ומאז הם
הפסיקו את התמימות שהייתה להם והבינו שהם
ערומים וצריכים לכסות את עצמם.
אם הם היו נשארים תמימים – לא היינו צריכים
להתגלגל כל השנים האלה ,היינו נשארים תמימים
וטהורים ,אבל פספסנו בגדול! ומאז כולנו צריכים
לסבול את הנוכחות של הסיטרא אחרא ,שמשכנע
אותנו לעשות עברות נגד הקב"ה ותורתו .כל המצב
הזה הביא אותנו להר סיני וקיבלנו את התורה ,את
עשרת הדיברות וגם משה רבינו לימד אותנו מה אנו
צריכים לעשות וגם זה היה יותר מדי קשה בשביל
עמ"י .ובגלל שמשה איחר מעט להגיע עם לוחות
הברית ,אז הרשעים החליטו שצריכים את עגל
הזהב במקום את הקב"ה ח"ו .ואז זה הביא מלחמה
בתוך המחנה .וכשמשה רבינו הגיע ,הוא היה כ"כ
בהלם לראות את עגל הזהב ואנשים ,יהודים
כביכול ,מתפללים אליו .כשנפלו לוחות הברית מידיו
של משה הוא היה בשוק ,הוא לא יכל להאמין
למראה עיניו .בסוף הרגו את הרשעים ,ה' סלח
לאהרון ,כי הוא לא כיוון לרע ,בזה שנתן להם את
עגל הזהב .ואלה שהלכו נגד הקב"ה נהרגו ומי
שנשאר עשה תשובה.
משך כל ההיסטוריה מהאדם הראשון בגן-עדן עד
היום אנחנו עולים יורדים בקרבה לקב"ה .לפעמים
אנחנו מקריבים את חיינו לשם שמיים ולפעמים
אנחנו עוזבים את הדת היהודית ומחליטים שיותר
קל להיות כמו גויים – שלא נדע.
ועכשיו אנחנו בסוף .העולם כמו שאנו מכירים אותו
– עומד להשתנות לגמרי .הקב"ה לא מוכן יותר
לראות איך שיהודים ,שהוא ברא אותם –
מתקלקלים.
עומדות לפנינו מלחמות רבות ובסוף מלחמת
עולם ,שתשפיע על רוב אוכלוסיית העולם ,ועמ"י –
קשה לו להבין מה רוצים ממנו .כתבנו כבר הרבה
פעמים על כל מיני חטאים ,שאנחנו עושים ואפילו
חטאים קשים שלא מזיזים לרוב היהודים לחשוב
אולי אנחנו לא בסדר!
כולם מחכים לגאולה ,אבל לא רוצים לעשות
משהו כדי להביא את הגאולה.
החטא הראשון של אדם וחוה – זה החטא הכי
גדול .אם היינו נשארים תמימים עוד שעה או
שעתיים עד שבת בגן עדן – לא היינו צריכים לעבור
את כל העברות שבכל ההיסטוריה אנחנו עוברים.
יש כל מיני עברות והעברה הכי קשה זו העברה
הראשונה ,כשאדם ואשתו העזו נגד רצון ה' לאכול
מעץ הדעת וזה נתן להם תיאבון גדול לעשות את כל
העברות ,שהכי אסורות ליהודים.
"קדושים תהיו" – זה הבסיס של כל הטוב ,של
כל החיובי שאנו צריכים לעשות .ועכשיו אנו בדור
אחרון ועמ"י במצב קשה ביותר ,אפילו הכביכול
חרדים ,לרוב עוברים עברות קשות ואפילו לא כ"כ
תופסים מה הם עושים ,מה כ"כ לא בסדר ,כי הרבה
יהודים עושים את זה .העגל הזהב השתלט אפילו
על החרדים ביותר .שכחו את החטא הכי גרוע שהוא
– זימה .זימה זו עברה מאוד קשה שה' שונא
במיוחד והרבה יהודים ואפילו חרדים היום עוברים
על זה ,כאילו שזה כלום .חוסר צניעות של נשים וגם
של גברים ,גורם למצב בלתי נסבל .צניעות גם
בשביל גבר וגם בשביל אשה.

היום ה"מודה" ,האופנה שולטת .יש בנים בלי
זקנים עם מכנסיים צרים צרים ,ז'קטים שלא נסגרים
בכלל וזה ממש נס שהם יכולים לשבת בלי
שהתפרים יתפוצצו .והנשים פשוט הולכות עם
בגדים כ"כ צמודים וצרים ופאות שנראות ה' ישמור
כמו שיער אמיתי שזה באמת שיער אמיתי ,אבל
באמת לא צנוע וזה ברור שזה אסור ולא מותר .אין
לנו רבנים שיגידו "לא"" ,זה אסור" .וגם בכלל
האיפור הקבוע שיכול להחזיק שלוש שנים.
ובכלל יש פירוק של יהודים של פעם שהיו מוכנים
לשבת יום ולילה ללמוד וזה דבר שמילא את הבית
עם ילדים צדיקים ובנות שלמדו לתפור ולבשל וכו'
כדי גם לבנות בתים טובים ,תמימים.
אבל היום הכל מבוסס על שקר ויש בגלל זה
הרבה ילדים שנולדים לא בקדושה ,עד כדי כך שלא
תמיד יודעים מי האבא .וזה הדבר הכי שנוא על
הקב"ה .שציווה אותנו קדושים תהיו .יש לצערי הרב
היום ילדים לא כשרים ואף אחד לא יודע מזה ,רק
האשה עצמה וזה גרוע מאוד .זה לא כ"כ קורה
היום ,כי מיד הרופאים מוכנים לבצע הפלה מוקדם
שבעלים לא ידעו ,אבל זה רצח ,לא רק רצח ,זה
אסור לגמרי ,והיום זה לא במודעות של כל היהודים,
מה אסור ומה מותר.
רוב מדריכות הכלות ומדריכי החתנים לא מבינים
טוב מה ההדרכה האמיתית לחתן ולכלה ולכן הרבה
ילדים נולדים עם פגם רוחני שלא רואים את זה כלפי
חוץ .ובוודאי שזה משהו פנימי שנשאר שלילי .בסופו
של דבר נכון להיום יש הרבה מאוד יהודים שפשוט
לא נולדו בטהרה ,הרבה מהם כבר לא חושבים
שהם עושים עברות ,לא אכפת להם.
הדור שלנו רחוק מקדושה ובגלל זה רוב היהודים
רחוקים מהגאולה .בסופו של דבר אם עמ"י לא
יתחיל לעשות תשובה אמיתית ,אז מעט מאוד
מהכביכול היהודים ישרדו .ומי שישרוד יגיע לנצח
נצחים בעזרת ה'.
זו השואה שקיימת היום .וכל האוכל כביכול עם
הכשר יש גם עליו סימני שאלה .וכבר בדקו
במקומות כמו בניו יורק מה הולך שם ,אומנם עשו
את זה בסודי סודות ומצאו הרבה חנויות
שמתעסקות עם אוכל והרבה בתי חרושת שהם
כביכול "גלאט" ויש בהם בעיות כשרות גם עם בשרי
וגם עם חלבי ,כמעט בכל מקום מצאו שאנו אוכלים
גם טרפה.
עמ"י .איפה אהבת ה' שלנו? איפה התמימות שלנו?
כמעט ולא קיימת כבר.
יש בעיות בתוך משפחות ,של אבות שהם עקומים,
יש חיידרים שיש רב'ס שהם עקומים וסכנה לילדים.
יש בתי יעקב שלא מלמדים צניעות כמו שצריך ולא
דורשים צניעות גם כן .ואנחנו כעמ"י לא רוצים לדעת
מזה .בני ברק ומקומות כאלה דומים – פשוט
בסכנה ,כי החולי נפש יודעים שיש הרבה ילדים
מסתובבים בלי ליווי והם קורבנות קלים להשגה
בשביל כל מיני חולי נפש .אני יכול להמשיך ולתאר
את המצב הקשה ביותר ,אבל אני לא רוצה .אני
רוצה רק להגיד עוד שהישיבות שמכריחות את
הבחורים לא להתחתן עד אחרי גיל  21או לפעמים
יותר מאוחר – זה פשע נגד אנושות! "קדושים
תהיו" .עלינו לחתן אותם כשהם מרגישים שהם
צרכים להתחתן ,לא משנה מה הגיל ,משנה שזה
ייתן לו את השקט לשבת ללמוד בלי להילחם
ביצרים שלו ולהגיע לעברות קשות.
עמ"י ,כשהקב"ה ברא את אדם וחוה ,הוא רצה
שהם יהיו קדושים אבל לרוב האוכלוסיה הכביכול
חרדית ודתית אין קדושה וצניעות וזה עלול לגרום
לחטאים הרבה יותר גרועים וזה אסון בשמיים.
אנשים שואלים אז כמה יהודים ישרדו?
אני רק יכול להגיד ,שכמו שאני רואה את זה ,שלא
הרבה ישרדו ,כי את הדבר הכי חשוב שזה –
הקדושה – לא מוצאים בדור הזה ,זה רק כאילו.
בואו נגיד שיש כ 15-מיליון יהודים בעולם ,שמתוכם
לא כולם יהודים .לפני מ"ע 2היו הרבה יהודים
באירופה ,והרבה מהם ירדו מהדרך ,והרבה מהם
ירדו דווקא בכל הנקודות ששייכות לקדושה .הקב"ה
נתן להם את היטלר ,ללמדם מה קורה כשעמ"י
מצפצף על הקב"ה ותורתו שלא נדע.
גם הציונים שהגיעו לארץ לפני ואחרי מ"ע.2
המתיישבים חשבו שאפשר לעשות מה שהם רוצים
ושלא צריך להיות עם הקב"ה ח"ו ,ומה יצא מכל
זה? הכל מתפרק ,מ"י מלאה גויים ,אבל ממש גויים.
יש כאלה שכאילו התגיירו וזה ממש לא גיור כשר
ואם זה ימשיך הכל יתהפך והגויים ישלטו פה .הם
כבר שולטים בהרבה מקומות .אני לא מדבר דווקא
על ערבים שהיו פה כבר בא"י .אני מדבר על
אירופאים על הגויים שממלאים את מ"י .שכל
היהודים שהתחתנו איתם בחו"ל והביאו אותם למ"י.
ואז כביכול צדיקים )כמו הרב גורן( דאגו שכולם
יקבלו גיור וזה וודאי שלא גיור ,וכך בימינו במ"י לא
בא"י ,הכאילו "יהודים" חיים כמו גויים .במ"י,
באמריקה ובאירופה יש חרדים כביכול ובאמת
הרבה מהם לא חרדים ולא רק זה – הצניעות כמעט

לא קיימת לא בין הגברים ולא בין הנשים.
כיום יש איזה  15מיליון לפי הספירה של יהודים
בעולם הזה .ובעבר היטלר דילל מאוד את
אוכלוסיית היהודים בעולם .היום הנישואים בין
הגויים ליהודים עושים את אוכלוסיית היהודים
הרבה פחות .כי הרבה גברים התחתנו עם נשים
גויות בלי שום גיור ,בלי שום דבר ,אז לכן באמת כל
הזמן יש פחות ופחות יהודים.
מה אגיד לכם ,העולם במצב קשה ביותר.
היהודים שמתו בתאי הגזים בגרמניה ניצלו ,כי ברגע
האחרון לפי עדויות של הנאצים יימח שמם וזכרם.
כשיהודים נכנסו לתאי הגזים הם צעקו "שמע ישראל
ה' אלוקינו ה' אחד" וזה מה שהציל את הנשמה
שלהם .ועכשיו אנחנו רחוקים עוד יותר מהאמת.
אם אין קדושה ,אם אין אהבת ה' ,מה זה שווה?
אם אנו כביכול חרדים אבל הולכים נגד הקב"ה
ותורתו? וזה המצב .ירדנו מאוד נמוך .מי שרוצה
לשרוד ,חייב לעלות את עצמו או את עצמה ,חייב
לעשות תשובה .העולם החרדי היהודי – מלא שקר,
מלא עברות ,שלא נדע.
עוד מעט ,באמת ,תהיה גאולה שלמה .מי שרוצה
באמת לשרוד ,חייב עם כל כוחו ועם מלא דמעות
ובכי וצרחות לשמיים ,לעזוב את השקר ולהיות אך
ורק עם האמת שהיא הקב"ה ומשיחו .לא נשאר
הרבה זמן .מי שעם ה' באמת ישרוד .מי שרק כאילו
עם ה' – לא ישרוד .תחליטו מה אתם רוצים .ה' לא
יכריח אתכם ,ה' רוצה שעמ"י יהיה איתו  100%ולא
עם ספקות ולא עם רצון לחיות כמו גויים.
עמ"י – עומדות לפנינו מלחמות קשות וענקיות .מי
שעם הקב"ה לגמרי – ה' יהיה איתו לגמרי ,הוא יציל
אותו לגמרי וגם את משפחתו אם הם עם ה' .כל
הסוד של ההישרדות מבוסס על הטהרה והרצון
של היהודי ושל יהודיה להיות טהורים ,להיות
קדושים .לא לשכוח שהקב"ה בוכה על כל יהודי
שהולך לאיבוד .לא לשכוח שה' שונא זימה.
ולא לשכוח גם שהקב"ה ,יותר מהכל רוצה שכלתו
תחזור אליו אל מתחת לחופה .הכלה – זה עמ"י.
ולצערי הרב עמ"י בשנים האחרונות עזב את החתן
את הקב"ה והשאיר אותו מתחת לחופה לבד
והקב"ה בוכה על אי נאמנות של כלתו ומוכן לקבל
אותה בחזרה אם היא תעשה תשובה מלאה.

לרפואת אורית חיה בת יפית רחל
עכשיו זה המצב ,מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו
צריכים פשוט להביא את האמת לכולם וכל מי שיפיץ
את המסרים שלנו לכל מי שלא יודע את
יִשׂ ָר ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ
אַחרוֹןִ :עם ְ
ה ִנּ ָסּיוֹן וְ ַה ָבּרוּר ַהגָּדוֹל ַבּדּוֹר ָה ֲ
וּמ ַצ ִפּים ְל ִביאַת
ֻלּנוּ ַמ ֲא ִמ ִינים ְבּנֵי ַמ ֲא ִמ ִינים ְ
וְ ַה ִנּ ְפ ָלא! כּ ָ
וּמ ַב ְק ִשׁים ְבּ ָכל ֵעת ַמ ְלכוּת
יח ִצ ְד ֵקנוּ ְבּ ָכל יוֹם ֶשׁיָּבוֹא ְ
ָמ ִשׁ ַ
אָמנָם
וּב ְניַן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשְׁ .
ָשׁ ַמיִ םַ ,מ ְלכוּת ֵבּית ָדּוִ ד ִ
אוֹתנוּ ְל ָכ ְך ֶשׁ ִנּ ְצ ָט ֵר ְך ִל ְפנֵי ֵכן
ָ
יקים ָה ִכינוּ
יאים וְ ַצ ִדּ ִ
ְנ ִב ִ
וּמ ְב ָח ִנים ָק ִשׁים ְכּ ֵדי ְל ָה ִכין ו/אוֹ ְל ָב ֵרר
ַל ֲעמֹד בניסיונות ִ
ָביא זְ ַכ ְריָה ) ֶפּ ֶרק י"ג(:
ֶא ַמר ַבּנּ ִ
ִמי יִ זְ ֶכּה להיגאל .נ ֱ
ָהב"...
וּב ַח ְנ ִתּים ִכּ ְבחֹן ֶאת ַהזּ ָ
וּצ ַר ְפ ִתּים ִכּ ְצרֹף ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ְ
" ְ
וְ ָכ ַתב ָה ָר ָמ"ק ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ִס ְפרוֹ ' ֵא ִלּ ָמהּ' ,וְ ֵכן ָכּ ַתב ַתּ ְל ִמידוֹ
אַב ָר ָהם' ֵמ ֵעין
אַזּוּלאי זיע"א ְבּ ֵס ֶפר ' ֶח ֶסד ְל ְ
ַ
אַב ָר ָהם
ַר ִבּי ְ
ָלוּתנוּ זֶה ָקרוֹב ִלזְ ַמן ְגּ ֻא ָלּ ֵתנוּ,
ָהר י"זְ " :בּסוֹף גּ ֵ
א' נ ָ
ֵצר ָל ֶהםְ ...כּ ֵדי
יִשׂ ָר ֵאל ַתּ ְכ ִלית ַה ִחזּוּק וְ י ֶ
יִ ְת ַח ְזּקוּ ָצרוֹת ְל ְ
יאים,
מּוּכן ָלנוּ ע"י ַה ְנּ ִב ִ
ֻכּ ֶכם ֶאת ַה ְגּ ֻא ָלּה וְ ֶאל ַהטּוֹב ַה ָ
ְלז ְ
ילהוּ ַר ְעיוֹן ...וְ יִ ְהיוּ אָז ַה ִנּ ִסּים וְ ִגלּוּי
וְ טוֹב ַה ִשּׁעוּר לֹא יְ ִכ ֵ
ֻלּם ֲא ֶשׁר
ֹאמרוּ כּ ָ
ָפ ֶלא ,וְ י ְ
יִשׂ ָר ֵאל ְבּ ַה ְפ ֵלא ו ֶ
ַה ְשּׁ ִכינָה ֶאל ְ
מוֹרה
ֶ
יה ' ִהנֵּה ֱאל ֵֹקינוּ זֶה ִקוִּ ינוּ לוֹ'ַ ,מ ָמּשׁ
יִ זְ כּוּ ֵא ֶל ָ
זּוֹכים ָלזֶה
וּמי ַה ִ
ְבּ ֶא ְצ ַבּע ַעל ִגּלּוּי ַה ְשּׁ ִכינָה .וְ ָל ֵכן ִמי ִ
עוֹלם וְ ִלזְ כּוֹת ְל ָכל ַהטּוֹב
מוֹל ְך ָבּ ָ
] ִל ְחיוֹת וְ ִל ְראוֹת ֶאת ה' ֵ
אוֹתן
יח ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּׂיגוֹ[? ְבּ ָ
ַה ֻמּ ְב ָטח ִלימוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
יִשׂ ָר ֵאל ְכּ ִפי
ַכּ ְך ֶאת ְ
וּלז ֵ
ָמים יִ ְרבּוּ ָצרוֹת ,וְ ָכל זֶה ְל ָצ ֵרף ְ
ַהיּ ִ
יִצ ַט ֵער ְכּ ִפי חוֹבוֹ ] ְכּ ִפי
ָה ָראוּי וְ ַה ִדּין ,וְ ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ְ
גּוּליו
וּבין ְבּ ִג ְל ָ
טוֹביםֵ ,בּין ְבּ ִג ְלגּוּל זֶה ֵ
ִ
ַמ ֲע ָשׂיו ֲהלֹא
ֻק ֶדּ ֶקת ַעד ַה ָקּ ֶצה
ָחה ְפּ ָר ִטית ְמד ְ
קּוֹד ִמים ,וְ ַהכֹּל ְבּ ַה ְשׁגּ ָ
ַה ְ
וּמי
ֹאבדִ ,
ַק ֶשׁה ע ֶֹרף וְ לֹא יָשׁוּב י ַ
אַחרוֹן[ וְ ָכל ִמי ְשׁי ְ
ָה ֲ
שׁוּבה וְ ַק ָבּ ַלת ַה ָצּרוֹת ָע ָליו ְבּ ֵס ֶבר
ֶשׁיִּ ֵתּן ַצוָּארוֹ ְבּעוֹל ַה ְתּ ָ
סּוּרים,
יְב ֵעט ְבּיִ ִ
ָפּ ִנים יָפוֹת ,וְ יִ ֵתּן ֶאת ֶשׁ ְכּמוֹ ִל ְסבֹּל ] ְולֹא ַ
ידתוֹ
יִצ ָט ֵרף ] ִבּזְ כוּת ֲע ִמ ָ
ָעה[ ְ
וּב ַה ְכנ ָ
ֶא ָלּא יְ ַק ְבּ ֵלם ֶבּ ֱאמוּנָה ְ
ַבּ ִנּ ְסיוֹנוֹת[ וְ יִ זְ ֶכּה ְל ַק ֵבּל ַהטּוֹב ,עכ"ל.
מוּנים ֵמ ִביא ֶשׁ ַה ִנּ ְסיוֹנוֹת ַבּדּוֹר
שׁוֹמר ֱא ִ
ֵ
וּב ֵס ֶפר ַהק'
ְ
ֻשּׁה.
וּקד ָ
אַחרוֹן ִע ָקּ ָרם יִ ְהיֶה ִבּ ְשׁנֵי ִע ְני ִָניםֱ :אמוּנָה ְ
ָה ֲ
ֶח ַכּם
קּוּנ ְט ֵרס זֶה ,וְ ֵתן ְל ָח ָכם וְ י ְ
ֱאמוּנָהַ :כּ ִנּזְ ָכּר ְל ֵעיל ַבּ ְ
וּב ְכ ָלל זֶה ֶשׁלֹּא ִנ ְת ַפּ ֵעל
עוֹד ,וַיְ ַחזֵּק ַע ְצמוֹ ֶבּ ֱאמוּנָהִ ,
ֻשּׁהְ :דּ ַהיְנוּ ְצ ִניעוּת
ֵמ ָה ָר ָשׁע ֶשׁ ַה ָשּׁ ָעה ְמ ַשׂ ֶח ֶקת לוְֹ .קד ָ
ירת ֵעינַיִ םַ ,מ ֲח ָשׁ ָבהַ ,ה ְבּ ִרית ,וְ ָכל ַה ִמּ ְס ַתּ ֵעף,
ֲא ִמ ִתּיתְ ,שׁ ִמ ַ
ֶפשׁ ַעל ָכּ ְך.
יך יִ ְהיֶה ִל ְמסוֹר נ ֶ
וְ ָצ ִר ְ
אָמר:
אַחרוֹן ַ
ַה ָקּדוֹשׁ ַר ְשׁ ִבּ"י ִבּ ְראוֹתוֹ ֶאת ִנ ְסיוֹנוֹת ַהדּוֹר ָה ֲ
וּב ְראוֹתוֹ ֶאת ַמ ֲע ַלת ִמי
"אוֹי ְל ִמי ֶשׁיִּ ְחיֶה ְבּאוֹתוֹ ַהדּוֹר"ִ ,
אָמרֲ " :א ֵשׁ ָריו ֶשׁל ִמי ֶשׁיִּ ְחיֶה ְבּאוֹתוֹ
ַעמֹד ַבּ ִנּ ְסיוֹנוֹת ַ
ֶשׁיּ ֲ
אָדם
יתא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ק ֶֹה ֶלת ַר ָבּה ח' ב'( " ֲע ֵקבוֹ ֶשׁל ָ
דּוֹר" .וְ ִא ָ
ַלגַּל ַח ָמּה" ,וְ ַה ַכּ ָוּנָה ְבּזֶה ִהיא ֶשׁ ַהדּוֹר
ָה ִראשׁוֹן ַמ ְכ ֶהה גּ ְ
יִהיוּ בּוֹ ְנ ָשׁמוֹת ִמ ַצּד
יחאְ ,
אַחרוֹן ,דּוֹר ֲע ַק ְב ָתּא ִדּ ְמ ִשׁ ָ
ָה ֲ
ַע ְמדוּ ַבּ ִנּ ְסיוֹנוֹת ֶשׁ ֵהם
אָדם ָה ִראשׁוֹן ,וְ ֵא ֶלּה ֶשׁיּ ַ
ֲע ֵקבוֹ ֶשׁל ָ
עוֹלםֲ ,אזַי
יוֹתר ֶשׁ ָהיוּ ֵמאָז ְבּ ִריאַת ָה ָ
ַה ָקּ ִשׁים ְבּ ֵ
וּל ָע ִתיד ָלבֹא
ַעלוּ וְ יִ ְת ַעלּוּ ַמ ְע ָלה ַמ ְע ָלה ְ
יהם י ֲ
מוֹת ֶ
ִנ ְשׁ ֵ
אַשׁ ֵרי ִמי ֶשׁיִּ זְ ֶכּה
ַלגֵּל ַח ָמּה! ְ
יוֹתר ְמג ְ
ָאירוּ כ"כ ,עוֹד ֵ
יִ
ִל ְהיוֹת ִנ ְמנֶה ִע ָמּ ֶהם .וְ גַם אַתּ/ה יָכוֹל/ה!
ש .דברת מקודם על רשע...
ת .יהיה אדם רשע שישתלט על א"י ל 9-חדשים.
ש .כן זה כתוב ,חשבנו שזה כבר התחיל.
ת .יכול להיות שזה כבר התחיל ,לא יודע.
ש .זה יכול להיות פוטין ?
ת .זה יכול להיות כי פוטין תכנן את זה לפני הרבה
זמן .נחיה ונראה .אבל הוא ודאי רשע וכל היהודים
ברוסיה הייתי מציע להם להסתלק משם ולבוא לא"י
לא משנה כמה יהיה קשה.

מגלות לגאולה
חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

ָברּ ,כִי ִאם ָּגלָה סֹודֹו ֶאל
ֲׂשה ה' ּד ָ
"ּכִי לא יַע ֶ
יאים "...עמוס ג',ז' * "א''ר
ְב ִ
ֲב ָדיו ַהּנ ִ
עָ
יוחנן מיום שחרב בית המקדש ניטלה
נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים" )בבא
בתרא יב(:
מסרים קודמים  -כביכול יש מגפה * יהודים
אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני *
שתדעו שניו-יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה! *
רק תחזיקו מעמד עוד קצת * בקרוב נקבל את
בית המקדש השלישי  -הכניסה שלנו לנצח
נצחים * והעיקר ,לא לפחד כלל * רוב העולם
יהיה מתחת למים * זהו זה – מגיעים לסוף *
אל תפסידו את הנצח * כאשר כל הבנקים יפלו
* ברגע זה לעלות לארץ ישראל * אנחנו
האהובים הכי גדולים של הקב"ה * העולם לא
יחזור להיות כמו שהיה *העולם הזה גוסס *
ולהתכונן לסוף של העולם הזה * זה יהיה כמו
לצאת מבית הסוהר ,בדיוק * היום הגדול
והנורא מתקרב * לחיות לנצח * אוי ואבוי למי
שייקח את החיסון לקורונה * משקרים לנו
בגדול * הם מתכוונים להפוך אותנו לעבדים *
ה' בחר אותי ,אני שליח ה' *
לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם חוברות קודמות.
א"י:ארץ-ישראל,
א"א:אי-אפשר
קיצורי-מילים:
מ"י:מדינת-ישראל
כ"כ:כל-כך
כדו"ה:כדור-הארץ
מ"ע:מלחמת-עולם ע"ז:עבודה-זרה עמ"י:עם-ישראל
ע"ר:ערב-רב סע"ח:סדר-עולמי-חדש.

הסכמות
רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל
"רואה בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה את
הישנים השוכחים את האמת בהבלי הזמן ,ושוגים כל
שנתם בהבל וריק ,ואף לחזק את בני התורה של
זמנינו .באשר דבריהם הם מוסר חוצב להבות אש
ומעורר מאד את כל המעיינים בהם .על כן ,טוב להפיץ
ולפרסם דברים אלו ...חשוב מאד להתבונן בדברי
המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש ואין להתעלם מהם.
הקב"ה שולח לנו הארה ממרום ...לא זכינו לגילוי
תופעה זו אלא לצורך מטרה אחת ,לקרב את לבבות
עם ישראל לאבינו שבשמים".
הרב סענדר ערלנגר זצ"ל ''תקצר היריעה לבאר
אמיתת הדבר ולהשתומם ממה שמוסרים לנו מן
השמים''.
הרב נתן ואכטפוגל זצ''ל ) -מנהל רוחני ביה''מ גבוה
לייקווד( ''ריחם הבורא ית' על עמו ושלח לנו ברוב
רחמיו אמצעי המסוגל לעורר אנשים מתרדמתם
העמוקה ,באמצעות תקשורת חדשה עם בני אדם
הפגועים במוחם''.
הערות:
לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים0527-111-333 .
* ניתן להוריד את המסרים מהאתר DANi18.COM
* לשמיעה :בטל 077-263-8885 0799-177-555
* שמיעת המסרים בארה"ב (K16) 646-585-3064

בס"ד מסרים-מבחורים-אוטיסטים

טעון גניזה

מדינת ישראל
כבר מזמן
היא לא המדינה של
עם-ישראל
אני רועד מפחד

בן גולדן ,ז' שבט ה'תשפ"ב 9.1.22

אני לא יודע ,למה אני לא יכול להפסיק לבכות.
יש לי עצב גדול על הלב .אני לא יודע בדיוק למה.
ובכל אופן זה גורם לי צער גדול .אני מרגיש
שבעתיד הקרוב עמ"י בכל העולם יהיה במבחן
גדול ,או יותר נכון "עצום" .אני לא יודע בדיוק מה,
אבל אני כן יודע ,שמעכשיו התחילה הספירה
לאחור עד התגלות משיח הצדיק שלנו ועד אז
יהיו מבחנים קשים מאוד ,במיוחד לעמ"י ולמעשה
לכל העולם .הרשעים ,הגויים ,ששונאים את
היהודים ,ילכו ביחד וברצון לחסל את עמ"י .ויש
להם תוכניות מפחידות ביותר ליישם את הרצונות
שלהם לנקות את העולם מכל זכר של עמ"י .יותר
מזה ,הם רוצים לחסל את כל מי שמתנגד להם,
ויש להם את האפשרות לעשות את זה ,שלא
נדע .והבעיה הגדולה זה ,שעמ"י לא מוכן לזה.
עמ"י כעם ,מאוד מחולק .בין מאמינים להקב"ה
ותורתו ,ללא מאמינים .ומעטים יחסית באמת
מאמינים בקב"ה ותורתו .ובין אלה שכן מאמינים,
יש הרבה ,שמתפללים ונמשכים יותר לעגל הזהב
מאשר לקב"ה עצמו .הגשמיות מבלבלת אותם,
ואפילו ,שהם שומרים את המצוות כמה שהם
יכולים ולומדים תורה ,הם לא עם הקב"ה באמת.
הם הוכיחו את זה עם העניין של חיסוני הקורונה
בעובדה שהרבה מהם ,אנשים שחשובים
בקהילות החרדיות ,המליצו חזק להתחסן .אפילו
שהיו וקיימות הוכחות ברורות שזה הכל שקר
והחיסונים מסוכנים ביותר וגרמו להרבה מקרי
מוות של יהודים בכל הגילאים ולא רק יהודים,
אלא בכל העולם גם גויים .ויש בנוסף גם פחד
שחלק שקיבלו חיסונים ,ירגישו את התוצאה
המרה אחרי חצי שנה או שנה או שנתיים לאחר
שקיבלו את החיסון.
ברוך ה' ,הרבה יהודים ולא רק חרדים ,תפסו
שזה הכל שקר .הרבה רופאים ואנשים חשובים
אחרים ,גילו גם את השקר והם מוכנים בלי פחד
להגיד את זה .ואני מקווה שיהודים רבים יתחילו
להתפלל לה' שיציל אותם מעגל הזהב ,שהם כ"כ
אוהבים ורוצים אותו .שגרם להם ,שהיו מוכנים
לסכן את חייהם ואת חיי ילדיהם ,כדי לקבל
אישור ללכת להצגות ,לטוס לכל מיני מקומות,
להמשיך לקבל כרטיס ירוק ,שיוכלו להגיע לכל
מיני מקומות בידור לא כשרים ,שהם לא יכולים
כנראה לחיות בלי זה .וזה מוכיח כמה עגל הזהב,
הגשמיות משפיע עליהם.
בעתיד הקרוב ,הרשעים של העולם,
האילומינטי או סע"ח או איך שתקראו להם ,שהם
בטוחים ,שהם שולטים על העולם .הם יעשו עוד
תוכנית ,שבעתיד הקרוב ירצו להכניס לפעולה.
וזה בשביל לחסל כמה שאפשר יותר יהודים .יש
להם גם גויים שהם רוצים להתפטר מהם מכל
מיני סיבות.
וכנגד יהודים שעדיין חיים כמו יהודים לשם
שמיים ואפילו אלה שלא לשם שמיים ,שלא נדע.
יש להם תוכנית לא פחות אכזרית מכל התכנונים
והתוכניות של היטלר עצמו יימח שמו וזכרו.
תתכוננו – עמ"י! זה יהיה מבחן גדול – מי עם
ה' באמת .וזה לא יהיה סוף המבחנים .יהיו
מבחנים עוד יותר גדולים ,גם ליהודים כיהודים
ובכלל לאוכלוסיית העולם של הגויים .יחד עם זה
יהיו אסונות טבע עצומים והשביט ,המיני שמש
עם שבעה כוכבי לכת שמסתובבים סביבו עם זנב
של מטאורים ואסטרואידים .שכל אחד בגודל קטן
עד ענק ,או יחסית קטן .בקרוב חלק גדול מהם
יתחילו לחדור לאטמוספרה של כדו"ה.
אני מזהיר אתכם שוב ,כל יהודי וכל יהודיה,
תכינו את עצמיכם להיות אך ורק עם הקב"ה .עוד
מעט גם השלטונות ,ששולטים על כל העולם,
בינתיים ,ינסו לחנוק אותנו בזה ,שיורידו את ערך
הכסף מאוד וזה יגרום לחוסר של דברים בסיסיים
כמו שכר דירה ,אוכל ,שתיה וכו'.

לא לפחד .מי שעם ה'  - 100%ה' יהיה איתו
ועם משפחתו  .100%אבל בלי תשובה א"א
לשרוד .צריכה להיות תשובה עם כל הלב ,עם כל
המהות של היהודי וגם צריכים ללמד את הילדים
והילדות ,שיהודי אמיתי חייב לעשות תשובה .יהיו
כאלה שלא ירצו להפחיד את הילדים .אבל גם
הילדים יצטרכו לעשות תשובה וזו הדרך היחידה
לשרוד.
כן עם ישראל – אני יודע – זה מפחיד .אתם לא
רוצים לשמוע את זה .אתם רוצים לחיות את
השקר ,אבל ה' לא ייתן לשקר להמשיך לפעול ומי
שמכין את עצמו או את עצמה עם כל הלב לחיות
עם האמת ,שזה הקב"ה – לא יצטער .אני כותב
את זה ובוכה ,כי עוד מעט יהיו טרגדיות ענקיות
מאסונות הטבע ,מהשביט שמתקרב מאוד
לכדו"ה ,שכבר מטאורים ואסטרואידים בכל מיני
גדלים נופלים על כדו"ה וגורמים לאסונות טבע
עצומים.
עמ"י תבינו ,רשעים שולטים על המדיה ,על
התקשורת ולכן לא מדווחים את כל האמת ועל כל
אסון טבע שקורה .ועל אלה שכן ,הם לא נותנים
תמונה אמיתית של גודל האסון ,כדי לא להפחיד.
או לפי האינטרסים שלהם.
תתכוננו עמ"י ,משיח כבר פה .הוא מחכה
להתגלות .אבל עמ"י לא מוכן עוד! וזה ייקח
כנראה יותר זמן .אבל לא לפחד .תהיו עם ה'
 100%ועם תורתו  100%וה' יהיה אתכם.
אבל אני בוכה ,כי אני יודע שהרבה יהודים
עדיין לא מוכנים ולא רוצים לשמוע מה שיש לי
להגיד .הרבה ממה שדיברתי עד עכשיו –
התגשם .גם מה שאמרתי עד עכשיו – יתגשם.
ובעזרת ה' כל היהודים האמיתיים ,שהיו בהר
סיני ואמרו "נעשה ונשמע" – יינצלו.
אבל אני רועד מפחד ,כי הכח של עגל הזהב
גדול מאוד ,והרשעים שיודעים את החולשה שיש
לעמ"י לעגל הזהב ,עם הגשמיות המיותרת –
יכולים לגרום לאסון ולהרבה קורבנות ,חס ושלום,
בין יהודים ,שלא חזקים באמונה וביטחון בה'
מספיק ,כמו הקורבנות הרבים של חיסוני השקר
שרצחו אותם.
אני מבקש מעמ"י ,שאני מתפלל עליכם כל יום
שעות ,שיהיה לכם את הכח ואת האומץ להיות
יהודים אמיתיים בלי פחד וככה להציל את
המשפחות שלכם ולהציל את עצמכם מרצח
אכזרי ונצחי חס ושלום .רצח של הגוף והנשמה
שלכם .עמ"י מתי תבינו? ה' רוצה את הכלה
שלו ,שברחה ממנו ,שתחזור ,הוא מחכה לה
מתחת לחופה.

עכשיו אנו בדור אחרון

בן גולדן ,כ"א שבט תשפ"ב 23/1/2022

עם ישראל ,מה אתם חושבים שקורה עכשיו?
אי אפשר להמשיך בעולם כ"כ לא יציב בעולם כ"כ
רחוק מהקב"ה .איך אפשר לחשוב בכלל שלנו
לעמ"י מגיע לנו נצח נצחים? אנחנו עמ"י מלאי
זימה ,מלאי שנאה ,מלאי כל מיני רצונות שלא
מתאימים לעמ"י ,לילד השעשועים של הקב"ה.
ולמה יש לנו את החוצפה אפילו לחשוב שמגיע
לנו נצח?
הרבה יהודים טועים וסוטים מהדרך הנכונה
לנצח .הגשמיות עדיין משתוללת פה ואנחנו עמ"י
חושבים על הגשמיות מהבוקר ועד הלילה ,ואיך
להשיג את זה .אבל עמ"י – הגשמיות המיותרת –
זה מה שיהרוג אותנו ,אם לא נתאושש ונתעורר
ונחזור להקב"ה ולתורתו .כי רוב היהודים כל היום
חושבים על הגשמיות .אפילו שהם יודעים בפנים,
שאנו בסכנה גדולה ,אבל לא רוצים לדעת.
ואני מזהיר את כל היהודים שומרי המצוות,
שאם אתם לא מתחילים להשתנות באמת,
העתיד שלנו מאוד בסימן שאלה .הקב"ה בוכה
עלינו ,כי לרוב אנחנו בכלל לא קרובים לאמת .כל
השקר זה מה שמעניין אותנו .לקום בבוקר ולדעת
שיש לנו מכונית שתיקח אותנו לאן שאנו רוצים –
לעבודה ,ללימודים ,לקולנוע ,לבית הכנסת .אנחנו
מבולבלים .אנחנו לא יודעים לחנך את ילדינו
לאהוב את ה' באמת ,וקודם כל לאהוב את ה'
באמת .מי שרוצה להיות ,לחיות ,חייב לפעול מיד,
כי אין הרבה זמן ולחזור לאמת שזה הקב"ה אבל
עם כל הלב ,לא כאילו ,אלא עם כל הלב .עמ"י,
מה שמעניין היום את רוב היהודים גם החרדים
וגם הלא חרדים זה הגשמיות מהבוקר ועד
הלילה ,והקב"ה זה לא מה שמעניין אותם.
אברך אתכם שבעתיד הקרוב תבינו ,מה זו
אמת ומה זה כאילו אמת ,מה זה שקר וכאילו
אמת .ואני מברך את כל עמ"י ,שבשעות
האחרונות שנשארו לנו עד הגאולה השלמה נלמד
לרצות את הגאולה עם כל מהותנו .כי אם לא ח"ו
אז פשוט רוב עמ"י – ייעלם .כמו שהיהודים
במצריים שלא רצו לצאת ממצריים – פשוט
נעלמו ,גם עכשיו מי שלא רוצה ח"ו להיות עם

הקב"ה לגמרי ,אין לו בשביל מה לחיות .אין עוד
מלבדו .אין עוד מלבדו .אין עוד מלבדו .ולא
לשכוח  -בלי זה אין לנו כלום ועם זה – יש לנו
את הכל.
עמ"י עברנו פחות או יותר כל מיני מצבים קשם
מאוד בשנתיים אחרונות .הרבה יהודים מתו
בבתי חולים כביכול מהקורונה ,אבל האמת היא
שרוב מקרי המוות היו בכוונה ,כדי להשתלט
קודם כל על מ"י ,דרך הפחד והבהלה שהביאה
את חלק גדול של אוכלוסיית מ"י להאמין
בשקרנים ,להאמין ברוצחים .והרשעים עשו את
כל זה בכוונה כדי להפחיד את רוב אוכלוסיית מ"י
ולשלוט על המדינה .אבל אפילו שהיו הרבה
קורבנות הם לא הצליחו להשתלט לגמרי .יש
אנשים שמסתובבים עם מסכות ועוד רועדים
מפחד ,אבל בסה"כ ראינו שהמלך הוא ערום.
אבל זה עוד לא נגמר .יש להם עוד תוכניות
עבורנו לצערי הרב .ומעבר לכל זה להקב"ה
בעצמו יש גם תוכניות בשביל להביא את עמו את
עמ"י לאמת דרך תשובה מלאה ,ומי שלא מעוניין
ַבאמת לא יוכל לשרוד.
כיום המצב הוא כזה ,שבכל העולם הרשעים
שידועים כסע"ח פחות או יותר שולטים .אבל
הקב"ה לא ייתן לזה להמשיך ,הוא נותן לרשעים
לגלות את עצמם ואז הוא ימחק את כולם את כל
הרשעים .אפילו שפחות או יותר יש עכשיו רגיעה
של בעיית הקורונה ,אך יש עוד הרבה בעיות
שנצטרך לעבור .והעיקר זה שעמ"י חייב לעשות
תשובה .אנחנו בדור האחרון והעברות שלנו
גדולות וקשות .רק מי שיעשה תשובה ישרוד.
ואני מציע לכל עמ"י ,לאלה שכבר התחילו
לעשות תשובה ולאלה שלא התחילו עדיין לעשות
תשובה ,לקרוא את מה שיש לי להגיד ולקחת את
זה ברצינות!
כאשר האדם הראשון ואשתו הגיעו לגן עדן ,הם
היו תמימים לגמרי ואם הם היו נשארים תמימים
עד שבת – הכל היה אחרת לגמרי .אבל ה' בחן
אותם עם הנחש ,ששכנע את האשה לאכול מעץ
הדעת ולתת גם לבעלה ,ושכנעה אותו שגם יאכל
ומאז הם הפסיקו את התמימות שהייתה להם
והבינו שהם ערומים וצריכים לכסות את עצמם.
אם הם היו נשארים תמימים – לא היינו צריכים
להתגלגל כל השנים האלה ,היינו נשארים
תמימים וטהורים ,אבל פספסנו בגדול! ומאז כולנו
צריכים לסבול את הנוכחות של הסיטרא אחרא,
שמשכנע אותנו לעשות עברות נגד הקב"ה
ותורתו .כל המצב הזה הביא אותנו להר סיני
וקיבלנו את התורה ,את עשרת הדיברות וגם
משה רבינו לימד אותנו מה אנו צריכים לעשות
וגם זה היה יותר מדי קשה בשביל עמ"י .ובגלל
שמשה איחר מעט להגיע עם לוחות הברית ,אז
הרשעים החליטו שצריכים את עגל הזהב במקום
את הקב"ה ח"ו .ואז זה הביא מלחמה בתוך
המחנה .וכשמשה רבינו הגיע ,הוא היה כ"כ
בהלם לראות את עגל הזהב ואנשים ,יהודים
כביכול ,מתפללים אליו .כשנפלו לוחות הברית
מידיו של משה הוא היה בשוק ,הוא לא יכול היה
להאמין למראה עיניו .בסוף הרגו את הרשעים,
ה' סלח לאהרון ,כי הוא לא כיוון לרע ,בזה שנתן
להם את עגל הזהב .ואלה שהלכו נגד הקב"ה
נהרגו ומי שנשאר עשה תשובה.
משך כל ההיסטוריה מהאדם הראשון בגן-עדן
עד היום אנחנו עולים יורדים בקרבה לקב"ה.
לפעמים אנחנו מקריבים את חיינו לשם שמיים
ולפעמים אנחנו עוזבים את הדת היהודית
ומחליטים שיותר קל להיות כמו גויים – שלא נדע.
ועכשיו אנחנו בסוף .העולם כמו שאנו מכירים
אותו – עומד להשתנות לגמרי .הקב"ה לא מוכן
יותר לראות איך שיהודים שהוא ברא אותם -
מתקלקלים.
עומדות לפנינו מלחמות רבות ובסוף מ"ע,
שתשפיע על רוב אוכלוסיית העולם ,ועמ"י – קשה
לו להבין מה רוצים ממנו .כתבנו כבר הרבה
פעמים על כל מיני חטאים ,שאנחנו עושים ואפילו
חטאים קשים שלא מזיזים לרוב היהודים לחשוב
אולי אנחנו לא בסדר! כולם מחכים לגאולה ,אבל
לא רוצים לעשות משהו כדי להביא את הגאולה.
החטא הראשון של אדם וחוה – זה החטא הכי
גדול .אם היינו נשארים תמימים עוד שעה או
שעתיים עד שבת בגן עדן – לא היינו צריכים
לעבור את כל העברות שבכל ההיסטוריה אנחנו
עוברים .יש כל מיני עברות והעברה הכי קשה זו
העברה הראשונה ,כשאדם ואשתו העזו נגד רצון
ה' לאכול מעץ הדעת וזה נתן להם תיאבון גדול
לעשות את כל העברות ,שהכי אסורות ליהודים.
"קדושים תהיו" – זה הבסיס של כל הטוב ,של
כל החיובי שאנו צריכים לעשות .ועכשיו אנו בדור
אחרון ועמ"י במצב קשה ביותר ,אפילו הכביכול
חרדים ,לרוב עוברים עברות קשות ואפילו לא כ"כ
תופסים מה הם עושים ,מה כ"כ לא בסדר ,כי

הרבה יהודים עושים את זה .העגל הזהב
השתלט אפילו על החרדים ביותר .שכחו את
החטא הכי גרוע שהוא – זימה .זימה זו עברה
מאוד קשה שה' שונא במיוחד והרבה יהודים
ואפילו חרדים היום עוברים על זה ,כאילו שזה
כלום .חוסר צניעות של נשים וגם של גברים,
גורם למצב בלתי נסבל .צניעות גם בשביל גבר
וגם בשביל אשה.
היום ה"מודה" ,האופנה שולטת .יש בנים בלי
זקנים עם מכנסיים צרים צרים ,ז'קטים שלא
נסגרים בכלל וזה ממש נס שהם יכולים לשבת
בלי שהתפרים יתפוצצו .והנשים פשוט הולכות
עם בגדים כ"כ צמודים וצרים ופאות שנראות ה'
ישמור כמו שיער אמיתי שזה באמת שיער אמיתי,
אבל באמת לא צנוע וזה ברור שזה אסור ולא
מותר .אין לנו רבנים שיגידו "לא"" ,זה אסור" .וגם
בכלל האיפור הקבוע שיכול להחזיק שלוש שנים.
ובכלל יש פירוק של יהודים של פעם שהיו
מוכנים לשבת יום ולילה ללמוד וזה דבר שמילא
את הבית עם ילדים צדיקים ובנות שלמדו לתפור
ולבשל וכו' כדי גם לבנות בתים טובים ,תמימים.
אבל היום הכל מבוסס על שקר ויש בגלל זה
הרבה ילדים שנולדים לא בקדושה ,עד כדי כך
שלא תמיד יודעים מי האבא .וזה הדבר הכי שנוא
על הקב"ה .שציווה אותנו קדושים תהיו .יש
לצערי הרב היום ילדים לא כשרים ואף אחד לא
יודע מזה ,רק האשה עצמה וזה גרוע מאוד .זה
לא כ"כ קורה היום ,כי מיד הרופאים מוכנים לבצע
הפלה מוקדם שבעלים לא ידעו ,אבל זה רצח ,לא
רק רצח ,זה אסור לגמרי ,והיום זה לא במודעות
של כל היהודים ,מה אסור ומה מותר.
רוב מדריכות הכלות ומדריכי החתנים לא
מבינים טוב מה ההדרכה האמתית לחתן ולכלה
ולכן הרבה ילדים נולדים עם פגם רוחני שלא
רואים את זה כלפי חוץ .ובוודאי שזה משהו פנימי
שנשאר שלילי .בסופו של דבר נכון להיום יש
הרבה מאוד יהודים שפשוט לא נולדו בטהרה,
הרבה מהם כבר לא חושבים שהם עושים עברות,
לא אכפת להם.
הדור שלנו רחוק מקדושה ובגלל זה רוב
היהודים רחוקים מהגאולה .בסופו של דבר אם
עמ"י לא יתחיל לעשות תשובה אמיתית ,אז מעט
מאוד מהכביכול היהודים ישרדו .ומי שישרוד יגיע
לנצח נצחים בעזרת ה'.
זו השואה שקיימת היום .וכל האוכל כביכול
עם הכשר יש גם עליו סימני שאלה .וכבר בדקו
במקומות כמו בניו יורק מה הולך שם ,אומנם עשו
את זה בסודי סודות ומצאו הרבה חנויות
שמתעסקות עם אוכל והרבה בתי חרושת שהם
כביכול "גלאט" ויש בהם בעיות כשרות גם עם
בשרי וגם עם חלבי ,כמעט בכל מקום מצאו שאנו
אוכלים גם טרפה.
עמ"י .איפה אהבת ה' שלנו? איפה התמימות
שלנו? כמעט ולא קיימת כבר.
יש בעיות בתוך משפחות ,של אבות שהם
עקומים ,יש חיידרים שיש רב'ס שהם עקומים
וסכנה לילדים .יש בתי יעקב שלא מלמדים
צניעות כמו שצריך ולא דורשים צניעות גם כן.
ואנחנו כעמ"י לא רוצים לדעת מזה .בני ברק
ומקומות כאלה דומים – פשוט בסכנה ,כי החולי
נפש יודעים שיש הרבה ילדים מסתובבים בלי
ליווי והם קורבנות קלים להשגה בשביל כל מיני
חולי נפש .אני יכול להמשיך ולתאר את המצב
הקשה ביותר ,אבל אני לא רוצה .אני רוצה רק
להגיד עוד שהישיבות שמכריחות את הבחורים
לא להתחתן עד אחרי גיל  21או לפעמים יותר
מאוחר – זה פשע נגד אנושות! "קדושים תהיו".
עלינו לחתן אותם כשהם מרגישים שהם צרכים
להתחתן ,לא משנה מה הגיל ,משנה שזה ייתן לו
את השקט לשבת ללמוד בלי להילחם ביצרים
שלו ולהגיע לעברות קשות.
עמ"י ,כשהקב"ה ברא את אדם וחוה ,הוא רצה
שהם יהיו קדושים אבל לרוב האוכלוסיה הכביכול
חרדית ודתית אין קדושה וצניעות וזה עלול לגרום
לחטאים הרבה יותר גרועים וזה אסון בשמיים.
אנשים שואלים אז כמה יהודים ישרדו?
אני רק יכול להגיד ,שכמו שאני רואה את זה,
שלא הרבה ישרדו ,כי את הדבר הכי חשוב שזה
– הקדושה – לא מוצאים בדור הזה ,זה רק
כאילו .בואו נגיד שיש כ 15-מיליון יהודים בעולם,
שמתוכם לא כולם יהודים .לפני מ"ע 2היו הרבה
יהודים באירופה ,והרבה מהם ירדו מהדרך,
והרבה מהם ירדו דווקא בכל הנקודות ששייכות
לקדושה .הקב"ה נתן להם את היטלר ,ללמדם
מה קורה כשעמ"י מצפצף על הקב"ה ותורתו
שלא נדע.
גם הציונים שהגיעו לארץ לפני ואחרי מ"ע.2
המתיישבים חשבו שאפשר לעשות מה שהם
רוצים ושלא צריך להיות עם הקב"ה ח"ו ,ומה יצא
מכל זה? הכל מתפרק ,מ"י מלאה גויים ,אבל

ממש גויים .יש כאלה שכאילו התגיירו וזה ממש
לא גיור כשר ואם זה ימשיך הכל יתהפך והגויים
ישלטו פה .הם כבר שולטים בהרבה מקומות .אני
לא מדבר דווקא על ערבים שהיו פה כבר בא"י.
אני מדבר על אירופאים על הגויים שממלאים את
מ"י .שכל היהודים שהתחתנו איתם בחו"ל והביאו
אותם למ"י .ואז כביכול צדיקים )כמו הרב גורן(
דאגו שכולם יקבלו גיור וזה וודאי שלא גיור ,וכך
בימינו במ"י לא בא"י ,הכאילו "יהודים" חיים כמו
גויים .במ"י ,באמריקה ובאירופה יש חרדים
כביכול ובאמת הרבה מהם לא חרדים ולא רק זה
– הצניעות כמעט לא קיימת לא בין הגברים ולא
בין הנשים.
כיום יש איזה  15מיליון לפי הספירה של
יהודים בעולם הזה .ובעבר היטלר דילל מאוד את
אוכלוסיית היהודים בעולם .היום הנישואים בין
הגויים ליהודים עושים את אוכלוסיית היהודים
הרבה פחות .כי הרבה גברים התחתנו עם נשים
גויות בלי שום גיור ,בלי שום דבר ,אז לכן באמת
כל הזמן יש פחות ופחות יהודים.
מה אגיד לכם ,העולם במצב קשה ביותר.
היהודים שמתו בתאי הגזים בגרמניה ניצלו ,כי
ברגע האחרון לפי עדויות של הנאצים יימח שמם
וזכרם .כשיהודים נכנסו לתאי הגזים הם צעקו
"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" וזה מה שהציל
את הנשמה שלהם .ועכשיו אנחנו רחוקים עוד
יותר מהאמת.
אם אין קדושה ,אם אין אהבת ה' ,מה זה
שווה? אם אנו כביכול חרדים אבל הולכים נגד
הקב"ה ותורתו? וזה המצב .ירדנו מאוד נמוך .מי
שרוצה לשרוד ,חייב לעלות את עצמו או את
עצמה ,חייב לעשות תשובה .העולם החרדי
היהודי – מלא שקר ,מלא עברות ,שלא נדע.
עוד מעט ,באמת ,תהיה גאולה שלמה .מי
שרוצה באמת לשרוד ,חייב עם כל כוחו ועם מלא
דמעות ובכי וצרחות לשמיים ,לעזוב את השקר
ולהיות אך ורק עם האמת שהיא הקב"ה ומשיחו.
לא נשאר הרבה זמן .מי שעם ה' באמת ישרוד.
מי שרק כאילו עם ה' – לא ישרוד .תחליטו מה
אתם רוצים .ה' לא יכריח אתכם ,ה' רוצה שעמ"י
יהיה איתו  100%ולא עם ספקות ולא עם רצון
לחיות כמו גויים.
עמ"י – עומדות לפנינו מלחמות קשות וענקיות.
מי שעם הקב"ה לגמרי – ה' יהיה איתו לגמרי,
הוא יציל אותו לגמרי וגם את משפחתו אם הם
עם ה' .כל הסוד של ההישרדות מבוסס על
הטהרה והרצון של היהודי ושל יהודיה להיות
טהורים ,להיות קדושים .לא לשכוח שהקב"ה
בוכה על כל יהודי שהולך לאיבוד .לא לשכוח שה'
שונא זימה.
ולא לשכוח גם שהקב"ה ,יותר מהכל רוצה
שכלתו תחזור אליו אל מתחת לחופה .הכלה –
זה עמ"י .ולצערי הרב עמ"י בשנים האחרונות
עזב את החתן את הקב"ה והשאיר אותו מתחת
לחופה לבד והקב"ה בוכה על אי נאמנות של
כלתו ומוכן לקבל אותה בחזרה אם היא תעשה
תשובה מלאה.
נשארנו יתומים
דניאל ,יז אדר ב' ה'תשפ"ב 20/3/2022

הקב"ה לקח בפורים את צדיק הדור ,את הרב
שמריהו יוסף חיים קניבסקי זצ"ל .הוא היה ענק
והוא בכה על הדור הזה.
ה' לקח אותו ,הוא היה צדיק כ"כ גדול וה' לא
רצה שהוא ימשיך לסבול בעולם הזה .הוא הביא
אותו ישר להיכל הצדיקים הגדולים בגן-עדן שם
הוא מתפלל על עם-ישראל כדי להציל אותנו בלי
שיפריעו לו ,והתפילות שלו יעזרו מאד להציל את
כל היהודים האמיתיים.
ברוך דיין אמת.
ה' בוחן אותנו ,מי יכול להגיע לנצח נצחים ומי לא
בן גולדן ,כ"א אדר ב' ה'תשפ"ב24.3.22 ,
אני מרגיש עצוב ,קמתי הבוקר ,ואני יושב ליד
החלון .ברגע הזה יש גשם מבול ,ופתאום זה
מתחלף אחרי כמה זמן עם רוח סערה או פתאום
שמש ושוב עננים אפורים ולפעמים מבעד העננים
מציצים שמיים כחולים כחולים .אפילו הציפורים
מבולבלות ,לא יודעות מה קורה ,פעם ככה ,פעם
ככה .מרגישים איום ,איום גדול .את האיום הזה
בזמן אחרון אני מרגיש כל הזמן ,לאו דווקא בגלל
הגשם או הרוח החזקה וכו' ,אלא בגלל הרשעות
הנוראית שתשתלט על כל כדור הארץ ,על כל מדינה
ומדינה כולל מ"י.
דבר אחד ברור ,המלחמה האיומה באוקראינה זו
רק ההתחלה של המלחמה הבינלאומית שתסחוב
את המדינות למלחמה קטלנית עם קורבנות ,שאי
אפשר יהיה אפילו לספור כמה בכל העולם .היו

הרבה צדיקים ידועים ולא ידועים שדיברו שנים המלחמות שעומדות להיות היהודים שיישארו יגיעו יצטרכו לקבל סטירה כואבת כדי להתעורר

רבות על מצב כזה בעולם .היו תמיד בהיסטוריה
צדיקים גדולים שידעו שבסוף העולם כמו שאנו
מכירים אותו ,תהיה ירידה חזקה גדולה מאוד של
יהודים שלומדים באמת תורה לשם שמיים,
ישארו מעט יהודים בכלל שיאמינו בהקב"ה
ותורתו והעולם יהיה תוהו ובוהו .השטן ימח שמו
וזכרו וכל פמלייתו ישלטו על רוב אוכלוסיית העולם,
גם של גויים וגם של יהודים.
והיום כשאני מסתכל מבעד לחלוני אני רואה בתוך
המזג אויר המשונה המפחיד ולא הגיוני ואני מרגיש
מסר שאומר שבעתיד הקרוב כדור הארץ שלנו לא
יהיה כמו פעם שלפני רק מעט חודשים .הרשעים
שמאמינים בשטן השתלטו כבר על העולם והולכת
להיות מלחמה שתחריב את רוב העולם.
וזה לא הסוף ,כשהשביט יתקרב עוד קצת לעולם,
שכתוב עליו בזוהר הקדוש ,שזו שמש קטנה בגודל
של  10%מגודל השמש שלנו ,שמסביבה
מסתובבים  7כוכבי לכת ,ונמשכים אחריהם שני
שובלים )זנבות( של מטאורים ואסטרואידים בגדלים
שונים ,חלקם גדולים ,חלקם בינוניים וקטנים ,שכבר
מצליחים לגרום נזק רב בכל כדור הארץ ,וש1/3 -
העולם יחרב לגמרי 1/3 ,יהיה פגוע מאוד קשה וא"י
הפצפונת הקטנה תגדל לפחות פי  4או  5או אפילו
יותר – לא תיפגע.
עם ישראל – עד אז אנחנו נעבור סבל מאוד גדול
ורק המאמינים בהקב"ה ובוטחים בו ישרדו .זה לא
יהיה פשוט וזה כבר מאוד מפחיד .אלפי שנים עמ"י
עולה ויורד באמונתו ובטחונו בה' ובכל דור ודור יש
יהודים שמוכנים למות על קידוש ה' שלא נצטרך
ומצד שני יש יהודים שרוצים לזרוק את כל היהדות
ולאמץ לעצמם את דרך חייהם של הגויים הרשעים
ובכל תקופה בהיסטוריה ,יותר רצו להיות כמו גויים
ופחות רצו להישאר כיהודים מאמינים עד הסוף.
ואפשר להבין שבכל מדינה בעולם הגויים חיים
גשמית יותר טוב מהיהודים ,כי הם שולטים על
ארצות שלהם והם לא רוצים את היהודים ,אפילו
שהיהודים מביאים להם הרבה מההצלחה הכלכלית
שלהם .אפילו שהיהודים בגרמניה הביאו לגרמניה
רמה אינטלקטואלית וכלכלית שלא היו להם קודם,
אבל השנאה והקנאה כ"כ גדולה והם היו מוכנים כמו
היטלר להרוג בצורה איומה בלי רחמנות ובלי רגש
אלפי אלפי יהודים ,כתוב שהם רצחו  6מיליון ,אבל
אף אחד לא יודע בדיוק מה המספר המדויק ,זה רק
בערך  6מיליון ,אבל באמת זה היה הרבה יותר.
והיום כביכול יש לנו עולם עוד יותר תרבותי
וטכנולוגיה מדהימה ,שכרגיל היהודים במיוחד
כישרוניים בזה ,אבל השטן הוא שולט על הכל ויש
הרבה מאוד יהודים שמתעסקים בכל הטכנולוגיה
והטומאה שהיא מביאה ,כי עם הטכנולוגיה אפשר
לשלוט על כל העולם וזה מושך מאוד את היהודים
שכבר לא יודעים מה זה להיות יהודי.

ועכשיו אנו בעולם בלי לב ,בלי רצון לחפש את
הקב"ה ,שלא מבינים שכל ספרי קודש של עמ"י ,וכל
הצדיקים האמיתיים של עמ"י ,יותר גדולים מכל האלה,
שחושבים שהם יכולים עם הטכנולוגיה ועם השכל
שלהם ואפילו עם הרשעות של השטן שיש להם,
להשתלט על העולם .אבל זה לא יעזור לרשעים ,כי
הקב"ה ברא את העולם יחד עם האמת ויחד עם השקר
וכל השנים מאז חטא הראשון ,הקב"ה בוחן אותנו ,מי
יכול להגיע לנצח נצחים ומי לא ,ח"ו.

לנצח נצחים .מעט גויים יישארו והם יהיו אלה
שמקבלים את מלכות הקב"ה ,לא כדי להיות יהודים
אלא שהם יהיו מוכנים לקיים את  7מצוות בני נח.
עמ"י ,אני מזהיר אתכם ,העולם כבר במצב קשה.
הרשע פוטין התחיל מלחמה ,יהודים כבר נהרגו בה.
יחד עם זה המלחמה לא נגמרה היא רק התחילה.
רוסיה תחת שליטתו של פוטין ,הוא רוצה לשלוט על
כל העולם .מצד אחד יש את רוסיה וסין ומצד שני יש
את ארה"ב ואירופה ,ואז תהיה מ"ע ענקית וכל
הטכנולוגיה היפיפייה שיכולה לגרום לשיחות טלפון
עם יכולת לראות ולדבר אחד עם השני וכל מיני
טכנולוגיות אחרות שכביכול מעלות את בן האדם
ועושות אותו חכם יותר עם איכות חיים ,אבל זה
הכל המצאה של השטן.
המלחמות האלה יוכיחו את זה וגם יוכיחו שאלה
שכביכול מנהלים את העולם באמת – זה הכל שקר,
כאילו שהם דואגים לבריאותם של תושבי העולם
בכך שהם מייצרים חיסונים שרוצחים בני אדם
בכוונה כדי לדלל את כמות האוכלוסיה .וכל תושבי
העולם הזה רצים להתאבד עם הכביכול התרופות
שיתנו לנו כביכול חיים .והרשעים מרוויחים הון כסף
על התרופות הקטלניות והשקריות ועם הכסף הזה
הם בנו לעצמם בונקרים יוקרתיים מתחת לאדמה
וזה הכל שקר ורובם ימותו בתוך הבונקרים שלהם
וזה הכל שקר ואלה שיחיו ימח שמם וזכרם ,הם
יבואו לישראל להילחם נגד עמ"י ,וימצאו שעמ"י חי
ושהמשיח כבר שולט והגויים הרשעים האלה כולם
ימותו עוד לפני שיוכלו להיכנס לא"י.
רוב העולם ייחרב מאסונות טבע שה' ישלח כמו
במכות שהיו במצרים .א"י לא תחרב ואז ייבנה בית
המקדש ה 3-וברגע שזה יהיה ,כל הרשעות תיעלם
וכל היהודים שהאמינו ונלחמו על האמת יגיעו
לשמחה שרק הקירבה להקב"ה יכולה להביא.
עם ישראל – עומדת לפנינו תקופה קשה ביותר.
הרוסים ועוד רשעים חוץ מהרוסים ,יודעים שארץ
ישראל עם היהודים האמיתיים שמאמינים בקב"ה,
זה הדבר היחיד שיכול לקלקל להם את כל התוכניות
שלהם ולכן רוצים קודם כל להשתלט על א"י.
מאז מ"ע 2כשהרשעים הפסידו בגדול ולא הצליחו
בתכנונם הגדול להשתלט על כל העולם ,הם
מתכננים איך לגמור את מה שהתחילו בכל
המלחמות וזה לחסל את כל היהודים כולל נשים
ילדים זקנים וכולם ,וזה לא עבד ואפילו שנשארו
מעט יהודים יחסית אחרי מ"ע ,2בכל אופן הם
המשיכו בגלל הטכנולוגיה החדשה שגילו ופיתחו
תוכנית להגשים את חלומם ,להביא כמה שיותר
יהודים למקום אחד ,כדי לחסל אותם שם ולשלוט
על כל העולם.
אבל הם בסוף ילמדו שהקב"ה חזק מהם ויותר
חזק מכל הטכנולוגיה והפצצות האיומות שהם
פיתחו .והם בטוחים ח"ו ,שהם יכולים לנצח את
הקב"ה ח"ו ,מכוחם הטכנולוגי ועם היכולת שלהם
להרוג את כל היהודים בעולם ח"ו ,ויש להם בכל
העולם מחנות פימה בשביל יהודים שלא נהרגו בכל
מיני דרכים אחרות שרצו להרוג אותם כמו מלחמות

וכו' ,ויש בכל המדינות המערביות מחנות פימה ,גם
ברוסיה ,גם בסין וגם בכל מקום מחנות השמדה בשביל
להרוג את כל המתנגדים להם כולל היהודים .אם זה
נשמע לכם כמו סרט ,שלא יכול להתגשם ,אז אתם
טועים .מי שתיכנן את כל זה באמת ,הם תיארו את זה
והשטן בעצמו יודע ,שהוא לא יכול לנצח את בהפקת הרבה סרטים הוליוודיים שמגלים בדיוק מה
הקב"ה ,ששלח אותו לעשות את העבודה הזו ,שהם רוצים לעשות ,מה כוונתם בעתיד.

לבלבל את מי שלא מאמין באמת ,הקב"ה רצה
שאדם וחוה ידעו את האמת וה' בחן אותם עם
השטן ,אבל השטן הצליח לבלבל את האדם וחוה
והם גורשו מגן עדן והתחילו להתבייש כי פתאום
הרגישו שהם ערומים ,שלפני החטא הם לא הרגישו
שהם ערומים ,כי הם היו עם האמת והאמת היא
שכל מה שה' נתן להם היה טוב ,היה טוב מאוד,
אבל כשנכנס השטן והם הלכו נגד הקב"ה ,אז אי
אפשר היה להמשיך לחיות בגן עדן ,כי אז הבן אדם
קיבל מחשבות עקומות ורצונות עקומים והיה מוכרח
להיות מחוץ למקום הקדוש ביותר ,שזה גן עדן.
ומאז הקב"ה לקח את כל הנשמות שלנו ומגלגל
אותן מדור לדור ואנחנו פשוט יורדים ויורדים .לגויים
אין תורה שה' נתן לנו בהר סיני ורוב הגויים לא
בנויים להבין מה זה צדיק אמיתי והרוב לא יכולים
להבין את תורת משה.
הקב"ה מביא אותנו בעתיד הקרוב לסוף של
העולם הזה כפי שאנחנו מכירים אותו .הקב"ה נתן
לנו ספרי הדרכה דרך הצדיקים שנולדו בכל דור ודור
עד היום וכתוב גם בספרים הקדושים כי בדור
האחרון היהודים יגיעו לדרגה הכי נמוכה שהייתה
להם אי פעם בהיסטוריה .ובסופו של דבר בדור הזה
היהודים יעלו ויגיעו לרמה הכי גבוהה שהייתה בגן
עדן וזה יהיה עוד יותר גבוה ולמה? כי היהודים
נלחמו עם עצמם ועם הסביבה נגד השטן ובעד חיי
תורת משה ואפילו הרבה מאד היו מוכנים למות על
קידוש ה' וזו תהיה היצירה האמיתית וכשנגיע לסוף

דניאל ,כ"א אדר ב' ה'תשפ"ב 24.3.22
עוד מעט יהיו זמנים מאד קשים ,אנשים לא רוצים
לדעת מה יהיה ,הם לא רוצים להאמין שזה יהיה
וזהו ,הם רוצים לשמוע רק דברים טובים.
אבל כל השנים היהודים עושים דברים נגד התורה,
אז איך הם רוצים שיהיה רק טוב?
הרבה פעמים בהיסטוריה עמ"י לא קיבל דברי
התוכחה של הנביאים וגדולי הדור .לא עשו תשובה
והקב"ה היה צריך להעניש אותם על-מנת שיחזרו
לדרך התורה ,האמונה והביטחון בקב"ה.

ָד ְע ִתּי ֶאת ֶמ ְר ְי ָך וְ ֶאת ָע ְר ְפּ ָך ַה ָקּ ֶשׁה ֵהן
" ִכּי אָנ ִֹכי י ַ
ְבּעוֹ ֶדנִּ י ַחי ִע ָמּ ֶכם ַהיּוֹם ַמ ְמ ִרים ֱהי ֶ
ִתם ִעם ה' וְאַף ִכּי
יכם
מוֹתיַ :ה ְק ִהילוּ ֵא ַלי ֶאת ָכּל ִז ְקנֵי ִשׁ ְב ֵט ֶ
ִ
אַח ֵרי
ֲ
ֵיהם ֵאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּה
ַא ַד ְבּ ָרה ְבאָ ְזנ ֶ
ֵיכם ו ֲ
וְ שׁ ְֹטר ֶ
אַח ֵרי
ָד ְע ִתּי ֲ
ְאת ָהאָרֶץִ :כּי י ַ
ידה ָבּם ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִם ו ֶ
אָע ָ
וְ ִ
ֶך ֲא ֶשׁר
מוֹתי ִכּי ַה ְשׁ ֵחת ַתּ ְשׁ ִחתוּן וְ ַס ְר ֶתּם ִמן ַה ֶדּר ְ
ִ
אַח ִרית ַה ָיּ ִמים ִכּי
יתי ֶא ְתכֶם ְו ָק ָראת ֶא ְת ֶכם ָה ָר ָעה ְבּ ֲ
ִצ ִוּ ִ
ַת ֲעשׂוּ ֶאת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי ה' ְל ַה ְכ ִעיסוֹ ְבּ ַמ ֲע ֵשׂה ְידֵי ֶכם":
)דברים פרק לא כז(
וגם עכשיו אנחנו נמצאים באותו מצב ,אנחנו הדור
הכי נמוך מבחינת אמונה וביטחון בה' ,לא למדנו את
הלקח של הדורות הקודמים ,ואנחנו צריכים לדעת
שה' לא יוותר .ה' מזהיר אותנו בכל מיני דרכים
ואסונות ואנחנו לא שמים לב ,קוברים את המתים
וממשיכים הלאה.
הדור כ"כ שקוע בחוסר הצניעות ,אולי רק מעטים
יתייחסו לזה ,אבל האחרים יצטרכו לקבל סטירה
כואבת כדי להתעורר .אני לא מבין ,אם היו לומדים
תורה היו יודעים כמה שהקב"ה נתן לנו את הדרך
לשרוד בימים הקשים האלה ,אבל לא מעוניינים
וּמה ה' דּוֹרֵשׁ
אָדם ַמה טּוֹב ָ
לשמועִ " .הגִּ יד ְל ָך ָ

אַה ַבת ֶח ֶסד
ִמ ְמּ ָך ִכּי ִאם ֲעשׂוֹת ִמ ְשׁ ָפּט וְ ֲ
ֵע ֶלכֶת ִעם ֱאל ֶֹהיךָ) ":מיכה ו ח(
וְ ַה ְצנ ַ

מספיק רק ללכת ברחוב כדי לראות עברות
גדולות ,בינוניות ,קטנות שכולם עושים ,אבל יש גם
עברות שאנו לא רואים ,והעברות האלה הרבה יותר
גרועות ממה שגלויות לנו .והגויים בכלל יותר גרועים
מהחיות .לחיות יש איזה גבול וזה טבעי אצלם ,שכך
טבעם ,אין להם בחירה ,אבל בני אדם יכולים לבחור
לעשות טוב או כל מיני עברות אסורות והדור הזה
מרשה להם כי זו דמוקרטיה ,כל זמן שלא רוצחים
את האדם אז מותר הכל.
העולם שלנו פשוט לא יכול להמשיך כמו שהוא
והכל הולך לכיוון ההרס ,ה' הזהיר אותנו שנים רבות
ולא מקשיבים ויבוא יום בעתיד הקרוב וזה יהיה
ברור לכולם ,שהדור הזה שהוא הדור הכי שפל בכל
העברות האסורות שהפכו אותן למותר ,ואני מתכוון
לכך שהדור נמוך ,שפל מבחינה רוחנית וגדול
בעברות ולא סתם עברות ,אלא עברות ,שהן לא
אנושיות שמעוררת סלידה ורצון להקיא.
אבל אל דאגה ,ישאר עמ"י האמיתי .ישארו
היהודים האמיתיים שהם עם הקב"ה ,לא משנה מה
עובר עליהם ,ימשיכו להיות עם הקב"ה ותורתו ויגיעו
לנצח נצחים והאנשים שיש להם הרבה עברות ואין
להם מצפון יישלמו על זה קשה ,יחד עם זה יהיו
יהודים שיבינו שעשו משהו לא בסדר ויחזרו
בתשובה .אבל כמו שזה נראה ברגע זה ,רוב עמ"י
פשוט הם לא עמ"י ,הרבה מאוד הם למעשה לא
יהודים בכלל והרבה יהודים שהם כן יהודים לא
נמצאים בדרך הנכונה.
כולנו צריכים להתפלל חזק שעמ"י ייצא מהשבי
של השקר ויגיע לאמת ,שזה הקב"ה .ואלה
שמצליחים לעשות את רצון ה' יבכו על אלה
שבעקשנות הלכו נגד האמת שזה הקב"ה ואלה
שהצליחו להחזיק מעמד ולעשות תשובה כמו
שצריך ,לא ימשיכו את החיים כמו שהם היום ,אלא
הכל ישתנה ,הכל יהיה אחרת לגמרי ממש ממה
שיש עכשיו ולא לדאוג ולא לפחד כי בסופו של דבר
רק נשמח שה' הביא אותנו לאמת ,האמת שהיא
נצחית ולא נפלנו לבור )רוחני( שאין לו אמת אלא רק
שקר ומי שנפל לתוך הבור הזה ולא יצא משם עד
הרגע האחרון הוא יעלם לנצח יחד עם השטן יימח
שמו וזכרו .ומי שנפל לתוך הבור ופתאום מבין את
האמת ומבקש מהקב"ה בבכי להוציא אותו מזה –
ה' יציל אותו בניסי ניסים.

עכשיו אנו נמצאים בעתיד הזה ,אנו רואים את
התוכניות שלהם מתגשמות ואני מזהיר את יהודי כל
העולם – תחזרו להקב"ה ותורתו ותקיימו את
ההבטחה שהבטחתם בהר סיני "נעשה ונשמע" ,כי
רק זה יכול להציל אותנו .ואל תחשבו שיש שקר
במה שאני אומר ,זה הכל אמת ומחנות פימה הם
מחנות השמדה שקיימים בכל העולם ,הם נבנו לכל
מי שיתנגד לרשעים כולל היהודים ובתוך המחנות
האלה יש כל מיני דרכים טכנולוגיות שמתכוננים
להשתמש כדי לרצוח את כל המתנגדים להם .את
היהודים הם רוצים להרוג במיוחד ומתכוננים להרוג
את כולם גם מבוגרים וגם את הילדים מהרך הנולד
או אפילו שעדיין כעובר במעי אימו ועד זקן.
עמ"י – אם אתם לא רוצים להאמין לדברים שאני
אומר ואתם אומרים "למה להפחיד אותנו כ"כ ,ובסופו של דבר נגיע לנצח נצחים
הקב"ה לא מפחיד ככה והוא יציל את כולנו" ,אז אני בן גולדן ,כ"ב אדר ב' ה'תשפ"ב25.3.22 ,
בעתיד הקרוב ביותר הכל יהיה הרבה יותר ברור
רוצה שתבינו את האמת והאמת היא שהקב"ה רוצה
אך ורק לטובתנו ,אבל זה לא לטובתנו אם אתם ויותר מפחיד .זה כבר התחיל יהיו מלחמות ,אסונות
טבע ,שינויים קיצוניים במזג האוויר בכל העולם
הולכים נגד ה' ,נגד התורה ונגד צדיקיו ,ח"ו.
מי שיהיה באמת עם ה' ותורתו ומוכן אפילו למות על בצורה דרסטית ,וככל שכוכב השביט מתקרב
קידוש ה' ,אלה ידעו בסופו של דבר מה זה אומר להיות לכדו"ה נרגיש יותר ויותר את ההשפעות הקטלניות
חלק של הקב"ה ,לא יהיה להם פחד יותר לנצח נצחים ,שלו וכל זה ביחד יביא פחדים מאוד גדולים לתושבי
הם יהיו במצב שכולו טוב ולא יהיו להם שום דאגות ,רק העולם הזה .זה כבר מפחיד את אלה שגרים
להתפלל וליהנות מאור האין סוף ,שרק הקב"ה מקרין ,באזורים הסובלים מטורנדו ומבולי הגשם שיורדים
וגם נשמות מעולמות העליונים יהיו חלק מהקב"ה וכו' .הם מסוכנים ביותר עכשיו וכבר יש קורבנות לא
מעט וזה ממש התחיל להפחיד אנשים ממש בכל
ומהנאה מאור האין סוף.
העולם.

מטאורים ואסטרואידים כבר התחילו בגדול ליפול אין זמן לשחק משחקים
בכל מיני ארצות וגורמים לכל מיני מיתות ופצועים ,בן גולדן ,כ"ב אדר ב' ה'תשפ"ב25.3.22 ,
ואנשים לא יודעים מה לחשוב ,מאיפה זה בא ,למה
המצב הוא קשה וזו רק ההתחלה .העולם כולו
זה בא ,ויש כאלה שעוקבים בתקשורת על תופעות
כאלה ויודעים על השביט ,על מה שקורה ומאיפה מתכונן למלחמה ,הרשעים ששולטים על העולם,
זה בא וזה הולך להיות יותר גרוע ויותר קטלני ,במיוחד בארצות המפותחות יותר וגם ארצות
אנשים מתחילים להבין שהם בסכנה ומתחילים הפחות מפותחות שפשוט אוהבות להילחם ,אוהבות
לחפש מה מדווחים על זה ואפשר למצוא מידע ,אבל לשלוט על כולם ,נהנות גם לרצוח ומקבלות הנאה
מזה .והחולי הנפשי הכי גדול שלהם ,זה שהם
במכשיר הלא טוב ,האינטרנט.
ובעתיד הקרוב היהודים יתחילו להבין ,מי הקים רוצים גם לשלוט על כל בן אדם ובן אדם בכל
את מ"י ומה הייתה המטרה והסיבה האמיתית לכל העולם ,וגם על החיות ,וגם על הטבע ובסופו של
זה .מאוד קשה להבין וזה מאוד קשה לבוא פנים אל דבר הם רוצים להיות במקום הקב"ה עצמו ,ח"ו.
הרשעים האלה יודעים שכל העולם בסכנה מכוכב
פנים לאמת ,אבל רשעים שרצו להשמיד את עמ"י
הבינו שצריכים לאסוף את כל היהודים למקום אחד השביט ,הם יודעים על השביט כבר הרבה שנים,
כדי להרוג אותם וזה לא היה מספיק לאסוף רק את בוודאי מתחילת מלחמת העולם השניה ,כשמדען
יהודי אירופה ,אפילו שאספו אותם ביחד והרגו איטלקי גילה את השביט ,שידוע בשם ניבירו או
אותם במחנות השמדה ,זה לא היה מספיק כדי פלנט-אקס או השביט כמו שכתוב עליו בזוהר
הקדוש ,שזו שמש קטנה בגודל של  10%מגודל
לחסל את עמ"י.
אָסףֱ :אלֹ ִקים אַל ֳדּ ִמי השמש שלנו ,סובבים אותה  7כוכבי לכת ,ונמשכים
תהילים פרק פגִ " :שׁיר ִמזְ מוֹר ְל ָ
ֶה ָמיוּן אחריה שני שובלים ,זנבות של מטאורים
יך י ֱ
אוֹיְב ָ
ֶ
ָל ְך אַל ֶתּ ֱח ַרשׁ וְ אַל ִתּ ְשׁקֹט ֵאלִ :כּי ִהנֵּה
ָעצוּ ַעל ואסטרואידים בגדלים שונים ,חלקם גדולים ,חלקם
ַע ִרימוּ סוֹד וְ יִ ְתי ֲ
ָשׂאוּ רֹאשַׁ :על ַע ְמּ ָך י ֲ
יך נ ְ
וּמ ַשׂ ְנ ֶא ָ
ְ
יִשׂ ָר ֵאל בינוניים וקטנים ,שכבר מצליחים לגרום נזק רב בכל
ָכר ֵשׁם ְ
ידם ִמגּוֹי וְ לֹא יִ זּ ֵ
ַכ ִח ֵ
אָמרוּ ְלכוּ ְונ ְ
ֶיךְ :
ְצפוּנ ָ
אָה ֵלי ֱאדוֹם כדור הארץ ,וכאשר כוכב יעבור ליד כדו"ה 1/3
יך ְבּ ִרית יִ ְכרֹתוֳּ :
ַח ָדּו ָע ֶל ָ
נוֹעצוּ ֵלב י ְ
עוֹדִ :כּי ֲ
ַע ָמ ֵלק ְפּ ֶל ֶשׁת העולם יחרב לגמרי 1/3 ,יהיה פגוע מאוד קשה וא"י
אלים מוֹאָב וְ ַה ְג ִריםְ :גּ ָבל ְו ַעמּוֹן ו ֲ
יִשׁ ְמ ֵע ִ
וְ ְ
רוֹע ִל ְבנֵי לוֹט הפצפונת הקטנה לא תפגע ועוד תגדל לפחות פי 4
ִעם י ְֹשׁ ֵבי צוֹר :גַּם אַשּׁוּר ִנ ְלוָה ִע ָמּם ָהיוּ זְ ַ
ַחל ִקישׁוֹן :או  5או אפילו יותר.
ָבין ְבּנ ַ
יס ָרא ְכי ִ
ֶס ָלהֲ :ע ֵשׂה ָל ֶהם ְכּ ִמ ְדיָן ְכּ ִס ְ
והמדען האיטלקי הזה אמר שהשביט יגיע לאזור
יבמוֹ
יתמוֹ ְנ ִד ֵ
ִנ ְשׁ ְמדוּ ְב ֵעין דֹּאר ָהיוּ דּ ֶֹמן ָל ֲא ָד ָמהִ :שׁ ֵ
אָמרוּ כדור הארץ שלנו בערך אחרי  40שנה פחות או
יכמוֲֹ :א ֶשׁר ְ
וּכ ַצ ְל ֻמנָּע ָכּל ְנ ִס ֵ
ֶבח ְ
וּכז ַ
ְכּע ֵֹרב וְ ִכזְ ֵאב ְ
ַלגַּל ְכּ ַקשׁ יותר ,אבל אז כנראה שכולם היו עסוקים עם
יתמוֹ ַכגּ ְ
ֲשׁה ָלּנוּ ֵאת ְנאוֹת ֱאל ִֹהיםֱ :אל ַֹהי ִשׁ ֵ
ִניר ָ
וּכ ֶל ָה ָבה ְתּ ַל ֵהט ָה ִריםֵ :כּן מלחמת העולם השניה ,ואחרי מלחמת העולם
ָער ְ
רוּחְ :כּ ֵאשׁ ִתּ ְב ַער י ַ
ִל ְפנֵי ַ
ֵיהם ָקלוֹן השניה נזכרו שיש כזה דבר פלנט X-או השביט ואז
סוּפ ְת ָך ְת ַב ֲה ֵלםַ :מ ֵלּא ְפנ ֶ
וּב ָ
ִתּ ְר ְדּ ֵפם ְבּ ַס ֲע ֶר ָך ְ
ֹאבדוּ :כל האנשים החשובים בכל מיני ארצות התחברו ודנו
ַח ְפּרוּ וְ י ֵ
יִבּ ֲהלוּ ֲע ֵדי ַעד וְ י ְ
יב ְקשׁוּ ִשׁ ְמ ָך ה'ֵ :יבֹשׁוּ וְ ָ
וִ ַ
כיצד אפשר לשרוד את המפגש עם השביט ואז
אָרץ":
אַתּה ִשׁ ְמ ָך ה' ְל ַב ֶדּ ָך ֶע ְליוֹן ַעל ָכּל ָה ֶ
ֵדעוּ ִכּי ָ
וְ י ְ
הניצולים היהודים ואותם יהודים מבוגרים וילדים התחיל הפרסום בעיתונות ואנשים בכל העולם נכנסו
ששרדו וכל אלה שהיו בארצות לא הרגישו את לבהלה ופתאום כל העניין בנושא הזה הושתק
המלחמה על עצמם כמו בארה"ב .כשהמלחמה והגענו למצב שמתחת לפני השטח בכל העולם
נגמרה ,דבר ראשון שהתחילו לעשות זה להתחתן המערבי וגם בחלק של הארצות האחרות תכננו איך
ולהוליד ילדים ,להקים משפחות שוב במקום אלה לשרוד אם יהיה מפגש ממשי של פלנט X-עם כדור
שנהרגו להם בדם קר בארצות של הנאצים ששלטו הארץ או יש מצב שכל המערכת הזו רק תעבור ליד
שם במחנות הריכוז האכזריים בתאי הגזים וכו' שלא כדור הארץ ובכל זאת יגרם נזק ,כי לשביט יש שני
נדע .זו הייתה נקמתם של הניצולים ברשעים ,כמו זנבות של מטאורים ואסטרואידים ,שהם אבנים
הבאבוב רבה זצ"ל )האדמו"ר מבאבוב( שהגיע שלפעמים אי אפשר למדוד את גודלם ויש כאלה
לארה"ב רק עם אימו ואחד מילדיו ,לאחר שאשתו שהם קטנים יחסית ובכל זאת גם מסוכנים מספיק
והרבה מילדיו נרצחו .הוא בנה את חסידות באבוב כדי להרוס את רוב כדור הארץ.
אז התחילו לפעול ולחפש פתרון איך להציל את
וזו הייתה נקמתו בנאצים בכך שנולדו לו ילדים וכל
אחד מהם התחתן והביא עוד הרבה ילדים לעולם עצמם עם את כל אנשי הצוות של השירותים
וכך עשו עוד הרבה מהניצולים ,שהקימו מחדש והאחזקה עבורם וכל הצבאות שלהם ,אז לצורך
הבנייה של הבונקרים הענקיים שלהם הם גנבו
משפחות והייתה להם בכל זה סיעתא דשמיא.
גם הצאנזר רבה )האדמו"ר מצאנז זצ"ל( כשהגיע ישירות מהקופות של המדינות.
השלטונות בכל ארצות שיתפו פעולה בסתר כדי
לארץ אחרי השואה אחרי שכל ילדיו ואשתו נרצחו
ע"י הנאצים ,הוא התחתן והביא עוד ילדים לעולם ,להקים בונקרים ענקיים כולל בארץ שיהיו מיועדים
שהביאו לו עוד נכדים ,נינים וכו' והוא בנה בית לחשובים מאוד כמו ראשי מדינות ,אנשי צבא וכל
חולים יהודי חרדי )בי"ח לניאדו בנתניה( והקים מיני אנשים בעלי כל מיני תפקידים שנחוצים לחברה
קהילה נהדרת כמו האדמו"ר מבאבוב .שני אלה הם כדי להתקיים .הם גם למדו איך לגדל ירקות ללא
רק דוגמא ,אבל יש עוד ,שכל כך האמינו בהקב"ה ,שמש וללא האוויר שבחוץ וגילו גם דברים כמו משהו
שאפילו שהקב"ה לקח מהם את נשותיהם וילדיהם יותר טוב מחשמל בשביל להפעיל את כל המכשירים
האהובים ,שכולם מהם היו יהודים גדולים ,אפילו וכו' ובנוסף לכל זה גילו כל מיני אפשרויות יעילות
שעדיין היו ילדים הם הרגישו את אהבת ה' שלהם ,כדי לחיות מתחת לאדמה ואולי אפילו לאורך שנים.
לכל מדינה מפותחת וגם למדינות שלא כ"כ
את אהבת לימוד תורתם ולא משנה מה עבר
עליהם ,הם באו לארה"ב ,התחתנו והקימו קהילות מפותחות יש כזה בונקר לפחות אחד אם לא יותר.
וכבר שנים יש להם אנשים שמפעילים את
לתפארת וגם הולידו כל אחד עוד ילדים.
הילדים מהדור הזה הם שומרי מצוות ,אך לא כמו הבונקרים כדי שיהיו מוכנים למצב כשכדור הארץ
הדור הקודם ,על כך העידו הרבנים בעצמם שאין מה יהיה בסכנה .הם גם חישבו ומצאו כי למעשה כדור
להשוות בין ילדים שהיו להם באירופה לפני מלחמת הארץ לא יתנגש עם השביט אך המטאורים
העולם השניה לילדים שאחרי ,הילדים הקודמים היו ואסטרואידים יפלו בהמוניהם על כדו"ה וכדי לממן
הרבה יותר גבוהים ברמה גם שכלית וגם רוחנית ,את כל מה שהיו צריכים לעשות הם השתמשו
הדור הקודם בכלל היו ברמה שכלית ורוחנית וכו' יותר בשיטות סודיות ,בגנבה גדולה וברמאות ,מאחר
גבוהים מדורנו ,לרבנים האלה היה את האומץ ,הרצון שהם כולם ראשי מדינות ששולטים על המדינות וגם
והאמונה בה' להמשיך את החיים ,ועם כל כוחותיהם שולטים על הכסף של המדינות.
כל השנים היו מלחמות גדולות וקטנות כמו
ניסו לבנות מחדש את עמ"י.
עמ"י שהיה באירופה לפני מלחמת העולם השניה קוריאה ,וייטנאם וכו' שהשפיעו על העולם גם
היה ברמה מאוד גבוהה ביהדות ,למרות שהיו גם כלכלית ובזמן אחרון היה "האביב הערבי" שגם
אפיקורסים שניסו בכל כוחם לחסל את האמונה השפיע כלכלית וודאי על כל העולם וחוץ מזה היו
והביטחון בקב"ה .ועכשיו רוב הדור שיצא ממחנות מלחמות קטנות יותר בכל המקומות ,וזה היה
הרצח כבר לא בחיים ודורנו ירד כמעט למצב שאי בשביל להסיח את הדעת.
וגם פה במ"י יש בונקר משוכלל ,אבל בוודאי שלא
אפשר להעלות אותם ,אבל עוד יש לנו תקווה.
בעתיד הקרוב נראה גם צרות גדולות ושונות בכל בשביל כל האוכלוסיה .אז בשביל מי? המטרה של
העולם שיעלו אותנו בחזרה לגובה הרוחני שהיה היוזמים לבונקרים האלה זה שהאליטה יהיו והם
ליהודים שיצאו ממצריים .כיום אנחנו מאוד נמוכים ,ישלטו על העולם והדת שלהם זה שהם מאמינים
אבל נעלה וה' יוציא אותנו מעולם השקר לעולם בשטן ,ימח שמו וזכרו ,והם מאמינים גם שהם
האמת .זה לא יבוא בקלות ,בכלל לא ,אבל זה יהיה במלחמה עם הקב"ה ח"ו.
הרשעים מסתכלים על כוכב השביט כעל משהו
שווה את כל הסבל שנצטרך לעבור.
אני מתפלל שה' ייתן את הכח לנו ולילדים שלנו שה' שלח לגמור אותם ואת רשעותם ,ובזה הם
ולנכדים שלנו ולכל עמ"י ,את הכח לצאת מהשקר צודקים ,והם מאמינים שהבונקרים יצילו אותם
של העולם הזה לעולם שכולו אמת .ולא לשכוח אף מהשפעותיו הקטלניות של כוכב השביט ,הם לא
פעם שאין עוד מלבדו.
מבינים שאין כח שקיים שיכול להתנגד להקב"ה
הקב"ה הוא הכל יכול ,הוא ברא את עמ"י להיות ולהמשיך לחיות ,כי הקב"ה הוא ברא את הכל ,את
מעל לכל העמים רוחנית וקרוב למלך ,שהוא הבורא כולם ,גם את הרשעים ,וזה הדור האחרון לפני
עולם ,הקב"ה ,ובסופו של דבר יחד איתו נגיע לבית הגאולה והם לא יכולים לנצח את הקב"ה ,כי הוא
ולנצח
השלישי
המקדש
נצחים .ברא את הכל והוא גם ברא את השטן כדי לנסות

את האדם הראשון ואת אשתו ,אם הם באמת עם
הקב"ה .והשטן עצמו ,שהוא היה הנחש ,נשלח
לנסות אותם והם נכשלו ולא עמדו בניסיון ,ה'
ישמור ,ואז הנחש וכל הרשעות נולדו.
האדם הראשון ואשתו היו צדיקים בסך הכל ,הם
נכשלו בדבר הכי חשוב וזה לעשות את הרצון של
הקב"ה ואין פה בזה שאלה ,כי הוא אמר להם
בעצמו ,הוא ברא אותם בעצמו .הקב"ה ידע מה הכי
טוב בשבילם .היה דבר אחד שהוא ברא אצל האדם
וחוה ולא אצל שאר הברואים וזה יכולת הבחירה
ובזה הוא בדק אותם ובזה האדם הראשון ואשתו
נכשלו ,הקב"ה אמר לא לאכול מעץ הדעת והם ידעו
שה' הוא כל יכול ואם הוא אומר שאסור ,אז זה
אסור .והוא שלח את השטן ,את הנחש לנסות אותם
והם לא עמדו בניסיון ונכשלו ועכשיו אנחנו משלמים
את המחיר ,כל הדורות.
למה החטא הזה כ"כ גרוע ,כ"כ מסוכן לנו וגם
לקלקל אותנו? כי החטא הזה הכניס בתוכנו את
התשוקה ,את היצר הרע .לפני החטא ,עשו פעולות
בלי לחשוב ,שמשהו לא בסדר ,שיש איזו תשוקה,
שבן אדם רוצה מאוד ,זה היה טבעי לו ,זה היה
מותר לו אז ,וברגע שאכלו מעץ הדעת הבינו ,שיש
משהו בזה ,שהוא לא טהור ,לא בגלל שזה היה
אסור להביא ילדים לעולם ,אלא בגלל ,שבן אדם
התחיל לעשות את זה להנאתו ולא בשביל להביא
ילדים לעולם ואז זה נהפך למשהו אחר ,זה נהיה
משהו ,שלא מותר ,משהו עקום ,משהו מלוכלך .ואנו
רואים את זה אצל הדורות שלנו ,שהם טובעים
בעברות הכי גדולות כמו "חתונות" אסורות ,יש
קשרים בין בני-אדם שעושים את השנוא על הקב"ה,
כי זה משפיע על הכל ! יש גנבות ,יש כל מיני
חטאים ,אבל החטא הזה הפיל אותנו ,את כל
האנושות וגרם לנו שה' זרק אותנו מגן עדן וסגר את
השער ,שלא נוכל לחזור.
איזה ,איזה גן עדן אנחנו הפסדנו!!
רק על זה אפשר לבכות יום ולילה...
ובאמת החטא הזה משפיע מאד על האדם
לעשות חטאים בכל הנושאים ,כמו גנבות שונות של
כסף ,מחשבות לא טובות אחד נגד השני ,כל
החטאים שקיימים .ובכלל כל החטאים שקיימים
מתחילים מהחטא הזה ,החטא הראשון ,המצווה
הראשונה הייתה פרו ורבו ומלאו את הארץ.
אם לא היה החטא ,שעשה מפרו ורבו משהו עקום,
היינו עדיין בגן עדן ובמקום לחיות בגן-עדן אנחנו
כולנו ,גם הגויים ,גם היהודים ,כולנו שנמצאים על
כדור הארץ עם כל העברות שלנו ,יושבים ומחכים
לשביט שיכול להרוס את רוב כדור הארץ יחד עם
התושבים שלו ולרשעים יש את הבונקרים והם
חושבים שזה יציל אותם.
הקב"ה ריחם על האנושות ושלח את אברהם
אבינו להקים את מה שאנו קוראים לו הדת של
היהודים .ובהר סיני ה' נתן לנו את התורה הקדושה
לכוון אותנו אך ורק לחיות לשם שמיים ,להיות אך
ורק עם הקב"ה ותורתו בכל נושא ,כדי שנחזור לגן-
עדן ,אבל ליהודים היה קשה מאוד משך כל השנים
האלה לשמור את הדת היהודית והרבה נמשכו
לדרכים העקומות של הגויים.
עם ישראל הוא העם הנבחר והוא היה צריך
להיות הדוגמא לאומות העולם ,האומות לא אהבו
את זה וגם כעסו וקינאו על היהודים שהם יותר
צדיקים ויותר קרובים לקב"ה ובכלל שהם הבן הכי
אהוב על הקב"ה יותר מכל שאר העמים ,שהמשיכו
לעשות חטאים קשים מאוד נגד רצון ה'.
והיהודים במשך השנים גם ירדו ,אמנם לא כולם
ואף פעם לא היה מצב שכולם ירדו ,אבל היו זמנים
שהרוב ירד וירד עד שהגענו לדור הזה שלנו עכשיו,
שזה הדור הכי נמוך.
ואיפה העברה הכי גדולה שלנו? אמנם זה לא כ"כ
גרוע כמו אצל גוים ,אבל בכל אופן זה נגד התורה
לגמרי .העגל הזהב מביא את היהודים לחטא הכי
שנוא על הקב"ה וזה בעניין הקדושה .אנחנו העם
הקדוש ביותר ,שהיה חי לפי התורה ,אבל ירדנו
בצורה איומה .ברגע שיהודי עוזב את הקב"ה,
החטא הראשון שמושך אותו זה הטומאה .הוא זורק
את הקדושה שלו והולך לעמים הזרים ,לגויים ,ישר
לטומאה שלהם ,וזה גם הכי קשה להשתחרר
מהחטא הזה.
אני מזהיר את עמ"י – שכל הגשמיות מביאה
אותנו לחטאים הכי גרועים ואי אפשר יהיה לעלות
אם לא נבין שאנחנו העם הנבחר של הקב"ה .ואם
הקדושה שלנו בסכנה ,והיא באמת בסכנה ,אז כל
העולם בסכנה! כי הגויים עברו את הגבול כבר לפני
הרבה מזמן ,ואם אנחנו לא נחזור בתשובה כמו
שצריך ולא נעזוב את עגל הזהב ,ונכנס לתוך
הקהילה החרדית הדתית מאוד חזק ,אז זה נראה
שלא ישארו ח"ו הרבה יהודים אמיתיים בחיים.
הקב"ה מזהיר אותנו כל הזמן בכל מיני דרכים,
שאם אנחנו עמ"י ,לא נעזוב את החטאים ,בעיקר
את החטאים הקשים ביותר לגמרי ושלא נעשה מה
שאסור לפי התורה .ולא נפסיק להביא לעולם ילדים

לא כשרים ואם לא נפסיק להתלבש כמו הגויים שאפשר להביא ילדים לעולם הזה ,זו המצווה הכי

ֹאמר ָל ֶהם
שהלבוש אצלם זה רק למשוך מחשבות לא טובות גדולה שישַ " .וי ְָב ֶר ְך א ָֹתם ֱאלֹ ִקים ַויּ ֶ
וּמ ְלאוּ ֶאת ָהאָרֶץ" )בראשית כא(
וּרבוּ ִ
שמביאות למעשים לגמרי אסורים ,אז לא יישארו ֱאלֹ ִקים ְפּרוּ ְ

פה הרבה יהודים.

עמ"י – אין הרבה זמן ,הרבה יהודים חזרו לא"י ,כי
רצו להיות שוב יהודים כמו שצריך ,ואחרי אלפיים שנות
גלות יהודים התחילו לחזור לא"י לשם שמיים ,ביניהם
היו יהודים מאוד גדולים כמו האר"י ז"ל ,הם רצו באמת
לקשור קשר עם הקב"ה כמו שצריך ,אבל הרשעים לא
יכלו לסבול את זה והציונים האלה שרצו להיות יהודים
בא"י אבל לחיות בלי דת ובלי אמונה בקב"ה .וכשהם
התחילו להגיע לארץ לפני בערך  100שנה ,אז
התבלבל אצלנו העניין של "מה זה יהודי אמיתי" ומה
לא אמיתי ,עד שהגענו למצב כל כך גרוע ,כל כך
משונה ,שאי אפשר להכיר יותר את הארץ הקדושה
שלנו ,כי היא נהפכה ומעל פני השטח היא נראית כמו
כל ארץ גויית עם כל העברות הכי קשות שגויים עוברים
עליהן ,אבל בעתיד הקרוב ה' יעשה סוף לעניין הזה.
יהיו מלחמות גדולות וקטלניות מאוד בכל העולם,
ערים גדולות וידועות יעלמו .השביט יעבור ליד כדור
הארץ ויגרום להמשך המכות שהיו במצרים.
כמה בני אדם ישארו? אני לא יודע ,אבל כמו שעמ"י
מתנהג היום גם החילונים וגם חלק מכביכול החרדים,
אז לא יהיו הרבה יהודים שיישארו.
יש נשמות שמּורּות של הצדיקים בגן עדן ,אבל פה
בכדור בארץ אין הרבה יחסית .וברגע שהרב קנייבסקי
זצ"ל הלך מהעולם ,אז זה היה סוף הזמן ועכשיו
יתחילו הצרות הגדולות לכולנו .והיהודים צריכים
להוכיח את עצמם ,הם צריכים להתבודד כל אחד
בנפרד ולחפש בתוך עצמם את כל העברות שלהם וכל
הרצונות האסורות שלהם ולסלק אותם לנצח ולחזור
לתורה הקדושה לגמרי.
אין הרבה זמן והולך להיות אסון ענק פה בכדור
הארץ ,שזה כולל את המלחמה האחרונה שעומדת
להיות .הרשעים יעלמו ולא יהיו יותר.

והעולם החדש או המציאות החדשה תהיה רק עם
יהודים שבמאה אחוזים עם הקב"ה ועם תורת משה.
עמ"י – אין זמן לשחק משחקים ,לטוס להונולולו
לפסח או להתעסק עם שטויות כאלה.
אנחנו צריכים כמה שאפשר להגיע לא"י ולבכות ולעשות
תשובה על כל העברות שלנו ,שעד פסח נוכל באמת
לצאת ממצריים בלי שום חטא ושנהיה רק עם הקב"ה
ושסוף סוף נוכל לחזור לגן עדן ושה' יפתח לנו את השער
בחזרה לגן עדן וזה יתן לנו נצח נצחים.

מדינת ישראל עומדת להיעלם
דניאל ,כה אדר ב' ה'תשפ"ב

28-3-2022

אבא אתה לא מבין ,זה קשה לי להאמין בכלל
אבל מ"י פשוט לא קיימת כבר ,היא פשוט לא
קיימת ,היא הייתה צריכה להיות מדינה של עם
ישראל והיא בכלל לא מדינה של עם ישראל ואפילו
לא קרובה לזה.
אנחנו במצב קשה מאד ,רואים שבעתיד הקרוב
אנחנו נראה ונרגיש שאנחנו כבר נמצאים עמוק
בתוך התהליך של הגאולה השלמה.
זה לא יארך עוד עשר שנים ,עוד זמן קצר .אבא,
אבל זה יהיה מאד מפחיד ,אני יודע שהקב"ה לא
יעזוב אותנו אבל זה ממש מפחיד .בשקט ,בכזה
שקט נכנסו הרשעים וכבשו את מ"י .היהודים
חושבים שהם בשליטה פה ,אבל הם בכלל לא
בשליטה פה ,זה הכל שקר .תקשיב אבא ,לפני קום
המדינה ,בן גוריון הביא כל מיני יהודים שהם בעד
בדיוק מה שהקב"ה נגד ,אמנם הם כביכול יהודים
שנולדו כיהודים אבל הם ערב-רב.
לאט לאט משהו אחר קרה ,במיוחד אחרי מלחמת
ששת הימים .עד ששת הימים הרוב פה היו יהודים,
אמנם הרוב היו חילונים אבל הם לא הפריעו כ"כ
לחרדים להתפלל ולהקים משפחות .הפוך ,עזרו
להם .אם היו מעל מספר מסוים של ילדים ,אז ממש
קבלו על כל ילד ביטוח לאומי מאד טוב ,אפשר היה
לחיות ,אפשר היה לגדל אותם ,לחתן אותם וכו'.
במלחמת ששת הימים כשהגיעו החיילים לכותל
כולם בכו ,לא רק החרדים ,כולם ידעו את
המשמעות ,הרגישו את המשמעות שהכותל המקום
בו יהיה בית המקדש זה סימן של הגאולה ,ובכו ובכו
ובכו .אבל עכשיו אבא ,המדינה לא אותו הדבר ,יש
כאילו יהודים בכנסת כאן ששונאים חרדים ושונאים
את הקב"ה .הם אפילו לא קרובים להיות יהודים.
כשהיו מלחמות איך אנשים התפללו ,אבל עכשיו מי
מתפלל? מי מתפלל על המדינה או על ארץ ישראל?
מי מתפלל? רק החרדים.
כמה חרדים יש לעומת החילונים והגוים שגרים
פה ,כמה זה? אמנם הם עושים את הכל לעצור את
הילודה של החרדים ,כי הם יודעים שאין כמעט
ילודה בכלל אצל החילונים והגוים ,אבל החרדים
ממשיכים ברוך ה' ,אמנם הרבה מהם לא מבינם כמו
שצריך את הבעיה הרוחנית והגשמית שעומד
לפנינו ,אבל דבר אחד ברור שעמ"י עדיין מאמין
בקב"ה ועדיין מביאים ילדים לעולם הזה בלי פחד
עם אמונה ובטחון בקב"ה .ה' אמר להביא כמה

ואצל החילונים ,איך הבדיחה? 'שני ילדים וכלב',
במקרה הטוב.
אבא ,משהו יותר גרוע קרה פה ,זה לאט לאט ,לא
כ"כ לאט לאט ,אבל הארץ הפכה מארץ היהודים
לארץ הגוים ועכשיו הם רוצים להביא עוד איזה מאה
אלף אוקראינים גוים לבוא לפה ,הרוב נשים ,כי
הגברים שהגיעו מגיל  18עד גיל  60יכולים להתגייס
לצבא אז הם צריכים להישאר ,אז הרוב שיגיעו זה
נשים ,הם יולידו ילדים שאפילו אם האבא הוא יהודי
הילד לא יהיה יהודי.
זה הכל מתוכנן ,הכל מתוכנן ע"י הרשעים .אחרי
ששת הימים הרבה מיהודי ארה"ב עלו ארצה ,היו
בטוחים שזהו זה ,זה הסימן של הגאולה .מאז עברו
הרבה שנים ,אבל הם לא טעו ,כי באמת זה סימן
שהגענו לשלב חדש ,הרבה יותר קרוב לגאולה.
אבל מאז כל הכביכול "מדינה" התדרדרה ,אנחנו
לא יכולים להיות בטוחים מי הנציגים שלנו בכלל .יש
נציגים בכנסת שנראים לי לפחות כמרגלים בכלל,
שלא שייכים בכלל לעם ישראל .היה לנו ראש
ממשלה גוי ,וגם עכשיו יש לנו עכשיו ראש ממשלה
גוי .על שרון הרבה ידעו שהוא גוי ,אבל הילדים שלו
הם יהודים כי האשה הייתה יהודיה.
העלייה הגדולה מרוסיה הייתה מתוכננת ,הם
הביאו לפה הרבה גוים כדי לדלל את עמ"י .פוטין
שלט גם אז ,בהתחלה הם שלחו רק רוסים יהודים,
אח"כ היו גלים של עולים לארץ שרובם בכלל היו
גוים ,עד שהיום יש בארץ הרבה גוים שבאו מכל
הכיוונים ,בעלי משפחות עם ילדים שנולדו בארץ,
הם התחתנו בארץ אבל הם גוים ,הם לא רוצים
להיות יהודים ,הם גוים .וזה יותר ויותר .ועכשיו אם
יביאו עוד מאוקראינה ועוד מרוסיה ומכל מיני ארצות
כמו שהם רוצים ,הם מעודדים את זה ,אז איפה
המקום הקדוש שהקב"ה נתן לעם ישראל?
אנחנו כבר מלאים גוים פה ,כל קבוצה רוצה את
הארץ שלה ,והיהודים חייבים את ארץ ישראל ,כי
את ארץ ישראל ה' נתן לנו ולא לשום עם אחר,
לשום עם אחר ! .כל ארץ ישראל קדושה ,אנחנו לא
כ"כ רואים את הקדושה עכשיו כי היא מוסתרת ,זה
מוסתר ע"י החילונים שהם כמעט גוים והגוים שחיים
כמו שחיו בארצות שלהם ,ואנחנו אבא ,השכונות
שלנו ,של החרדים שמצטופפים ביחד שיהיה לנו גם
את בית הכנסת ואת כל האוכל שאנחנו צריכים
המיוחד וכו' אבל כשיוצאים מהשכונות של החרדים
אנחנו כבר לא בארץ ישראל יותר .אנחנו כמו בארץ
זרה ה' ישמור .כשאנחנו עולים על האוטובוס
ומגיעים לכותל ,אז אנחנו בוכים ובוכים ובוכים,
אנחנו מסתכלים על הכותל כמה הוא עלוב ומסכן,
כמה הוא עומד במקום שהיה פעם בית המקדש,
משהו כ"כ שמיימי ,כ"כ קרוב לקב"ה.
פעם ,בזמן שבית המקדש היה קיים זה היה
משהו מדהים ,לראות אותו בתפארתו בירושלים עם
כל הכוהנים וכל הדברים הכי חשובים לנו ,ועכשיו
מה נשאר לנו? רק לבוא לשם ולבכות ולבכות
ולבכות ולבכות ,וגם את זה רוצים לקחת מאתנו.
מביאים רפורמים ,נשים מחזיקות ספר תורה ,איך
משפילים ספר תורה? איך משפילים את הכותל?
בלי פחד.
אבל זה סימן שבעתיד הקרוב הכל ישתנה .אפילו
אם פוטין חושב שהוא יכול להשתלט באופן גלוי
ובעצם ,מתחת לפני השטח הוא השולט ,הוא
המושך בחוטים ,הוא כבר שולט על מ"י ,גם בכנסת
הוא שולט ,אבל יש את הקב"ה .ובאיזה שלב זה
יגמר ,ה' יעצור את זה .והשלב הזה לא ימשך הרבה
זמן,
כי הקב"ה לא יעזוב את העם שלו ,כמה שנפלנו
כמה שאנחנו מסכנים ,כמה שאנחנו התרחקנו ,הוא
יגלה את היהודים האמיתיים ,הוא ימשוך אותם
בחזרה ,הוא ינקה אותם מעבירות ,הוא ינשק אותם
ויחזיר אותם אליו .יש כאלה שימותו על קדוש ה' כי
רק כך הם יכולים לעשות תשובה מלאה על כל
העבירות שלהם ,וזה לא נקרא למות ,זה להמתין
בגן עדן עד הגאולה השלמה ,עד תחיית המתים.
וזה לא יהיה הסוף ,הקב"ה יהרוס את כל מה
ששייך לרשעים ,את כל המדינות .והרשעים
שחושבים באמת שהם יכולים לנצח כביכול את
הקב"ה .זו הטעות שהם עשו כל השנים ,כל השנים
כל הרשעים שניסו לחסל אותנו לגמרי לא הצליחו,
עם כל הטכנולוגיה ועם כל הרצון הם לא הצליחו.
רצחו על שמאל ועל ימין לפחות ששה מליון במ"ע,2
ואל תחשבו שאלה שמתו לא יחזרו ,הם יחזרו כי
הרוב הגדול כשנכנסו לתאי הגזים בכו וצעקו שמע
ישראל .ויש אחרים שנכנסו לתאי הגזים התחילו
לרקוד ולשיר לקב"ה ועם שמע ישראל גם הם הלכו.
הם קבלו את העונש בשמחה ,שסוף סוף הם יגיעו
לאמת ויורידו את השקר.
אין עם כמו עם ישראל ,ואין עם שיהיה כמו עמ"י,
זה לא סתם שה' בחר אותנו ,וזה לא סתם שכל

העמים מקנאים בנו .רק מה? הרבה מעמ"י מזלזלים
בתורה ולא מאמינם בקב"ה ה' ישמור .הם מזלזלים
במשפחות עם הרבה ילדים ,מזלזלים בלבוש מיוחד
עם זקן ופאות )גברים( ,עם לבוש צנוע וכו' .אמנם
הם צוחקים מאתנו ,אבל זה מה שה' אוהב – צניעות
גם של הנשים וגם של הגברים .ה' אוהב שהעם שלו
נשאר נאמן לו ולתורתו ,כי בתוך התורה יש את
התשובות לכל השאלות שקיימות .אין ספר יותר
חשוב מזה ,אין ספר שיכול להגיד לנו את כל מה
שאנחנו צריכים לדעת ,לא משנה באיזה נושא.
עם ישראל ,מדינת ישראל כבר מזמן לא
המדינה של עם-ישראל ,ארץ ישראל קיימת .בזמן
בית המקדש ירושלים הייתה ענקית עם אוכלוסייה
של מיליוני יהודים ,כל המדרכות בדרך לבית
המקדש היו מזהב .עכשיו זה נראה עלוב ,אבל יום
אחד ה' ירים את הכל ויחדש את הכל ,מצד אחד ירד
בית המקדש ,ומצד השני אנחנו נראה פתאום זהב,
שאנחנו הולכים על זהב על מדרכות של זהב .אנחנו
נראה את האמת ,אנחנו נרגיש את האמת בתוך
עצמנו מהרגלים ועד הראש ,אנחנו נרגיש שנולדנו
מחדש.
וכל הגוים הרשעים שניסו להרוג אותנו ולמחוק
את עם ישראל ,למחוק את העומק ,את הקשר עם
הכל יכול עם הקב"ה שהוא ברא את הכל ,ולא רק
את כדור הארץ ,את כל היקום ,הכל .והוא ירים
אותנו ,הוא ירים אותנו ואנחנו לא נהיה מסכנים עוד,
אנחנו נהיה שוב הילדים החשובים שלו .הוא יתן לנו
הרבה אהבה ואנחנו נתן לו הרבה אהבה ,אנחנו
נלמד ונרקוד ונשמח ונתפלל ונבכה משמחה.
כשזה יקרה ,זה יהיה אחרי ששני שליש של
העולם יחרב ,שליש לגמרי לגמרי ,עם כל הערים
המפוצצות עם עגל הזהב ,עם שקר ,זה הכל יעלם,
זה יהיה חלק שיהיה פגוע קשה מאד ,יהיה גם קשה
מאד לגור שמה.
וחלק של א"י יהיה כאילו שבנוי מחדש ,אבל זה
לא בנוי מחדש ,ה' לקח את כל היופי את המקדש,
הכל ,הוא הסתיר את זה ,והוא יחזיר את זה והוא
יחזיר את עמ"י לפה ,כל הנאמנים שלו יחזרו מכל
הארצות בעולם ,אלה שגרים פה ייהנו עוד יותר.
ואלה שבאים מרחוק יגיעו על כנפי נשרים ,אבל
כולם יגיעו .ואז נקריב קרבנות ונבכה משמחה,
נבכה כי אנחנו רוצים להודות לה' ,להודות לו שהוא
לא עזב אותנו ,אפילו שלא היה מגיע לנו שיסלח לנו.
אבל הוא סלח לנו והוא הביא אותנו לנצח נצחים.
א י ן ע ו ד מ ל ב ד ו.

נהיה חלק של הקב"ה
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אני מאד התרגשתי ,אפילו כמעט בכיתי ,מאד
מאד יפה ומאד מאד אמיתי .באמת אמת .אני ימלא
אולי רק גשר פה שאני אגיד .מה שדניאל אמר זה
מאה אחוז ,וצריכים לא לשכוח שכדי להגיע לנצח
אנחנו צריכים להילחם ,בעיקר עם עצמנו .אנחנו
צריכים להפסיק להתפלל לעגל הזהב ,להפסיק
לרצות את הגשמיות .אנחנו צריכים לחזור למה
שפעם היה ,להיות עם הקב"ה בלבד ועם תורתו,
ועם כל הלימוד של עמ"י ,של כל הספרים שנכתבו
ע"י הצדיקים ,צריכים לקרוא אותם ללמוד אותם.
אנו צריכים לחזור לעולם שאנחנו חיים אך ורק
בשביל לשמח את הקב"ה ,וזה יהיה הגשר .ברגע
שהיהודים האמיתיים שלא מזלזלים בצניעות ,ולא
מזלזלים במשפחות מרובות ילדים ,ולא מזלזלים
ברצון של בחורים לשבת וללמוד כל היום תורה
ולרקוד ולשיר לקב"ה ,שלא ירחמו כמו שהחילונים
מרחמים על הנשים "המסכנות" שצריכים להוליד
כ"כ הרבה ילדים ולעבוד כ"כ קשה .הם לא מבינים
שעל נשים כאלה עומד כל הטוב של עמ"י ,כי הן
אלה שמגדלים את הילדים לתורה ולמצוות
ולמעשים טובים .האשה בונה את הבית ,והבית זה
הכי חשוב.
לחילונים ולגוים רבים זה לא מה שחשוב להם ,רק
הדברים האנוכיים של עצמם ,אבל המשפחה
היהודית האמיתית שמחה מאד עם כל ילד או ילדה
שנולד ,כי זה עוד יהודי ויהודיה שעומדים לבנות
בתים ,שהם כמו בית מקדש קטן שחלק של הקב"ה
תמיד יהיה שמה ,וזה יהיה לנצח נצחים .מי שאין לו
את זה אין לו כלום ,אין לו בשביל מה לחיות ,פשוט
אין לו כלום.
דניאל תודה רבה ,אתה כתבת מעולה ויש לך
אבא ואמא מאד טובים ובגלל זה אפילו במצב שלך
וגם אצלי אותו הדבר יש לי אמא מצוינת אבא מצוין
גם ההורים שלי בעלי תשובה וגם ההורים שלך
בעלי תשובה עזבו את השקר ועכשיו יש להם את
האמת דרכנו .אתה דניאל ואני בן ,אז יש לנו בשביל
מה לשמוח ממש .עוד מעט ,עוד מעט ,דניאל ,אני,
אבא שלך ,אבא שלי ,אמא שלך ואמא שלי ,כולנו,
כל עם ישראל ,אחים ואחיות שלנו ,כולנו נגיע לנצח
נצחים ונהיה חלק של הקב"ה.

אם אנחנו  100%עם הקב"ה אין לנו מה לפחד
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מי שרוצה להגיע לנצח

פסח יהיה ממש כמו יציאת מצרים ,העולם בסכנה
עצומה ,לא רק מהפצצות ,גם מהשביט שמתקרב
מאוד וחוץ מזה הסכנה הכי גדולה זו הסכנה
הרוחנית .אצל הגויים יש מאמינים בקב"ה ,אבל
מעטים מאוד ,לרוב הגוים מאמינים בשטן או לא
מאמינים בכלום .היהודים לרוב מאמינים בעגל
הזהב וחושבים שזה מה יציל אותם.
אנחנו עמ"י המאמינים בקב"ה צריכים להראות
לקב"ה שאנו איתו הרבה יותר ,עלינו להתעורר כי
כולנו ,כל עמ"י בכל העולם בסכנה עצומה.
המשיח יודע את זה ומנסה לשנות את מצב ,הוא
לא מפחד על עצמו ,אין לו מה לפחד ,הוא תמיד עם
ה' ,אבל עמ"י ...הקב"ה בוכה עלינו והמשיח בוכה
עלינו כדי שה' ישפוט אותנו ברחמים ,ואנחנו עמ"י
צריכים עכשיו להראות להקב"ה שאנחנו איתו.
תהיה מלחמה עולמית בגלל החטאים שלנו ואנחנו
נרגיש זה אבל בעזרת ה' לא כמו ארצות אחרות.
הרגע הכי חשוב יהיה בליל הסדר ואנחנו במבחן
גדול של בטחון ואמונה בה' ,מבחן לא פשוט לכל
יהודי ויהודיה ,לילדים ,לתינוקות עד הזקנים .אנו
צריכים להוכיח לקב"ה שאנחנו איתו לא משנה מה
יהיה ,מה קורה ,יש בערך עוד שבועיים לליל הסדר,
יש לנו זמן להשתדל להתחזק ולחזק את עמ"י .יהיו
כל מיני דברים מפחידים וזה לא יעצור את האנשים
לטוס לחו"ל וכו' .אני רק מקווה שבימים האלה
הבאים לפני ליל הסדר שיהיה לעם ישראל לפחות
את השכל את ההבנה שעוד מעט העולם הוא לא
מקום לטיסות ממקום למקום ליהנות מנופים ,סקי
וכו'.
אנחנו עכשיו במבחן האחרון לפני הפיצוץ .אם
אנחנו  100%עם הקב"ה ולא משנה מה קורה ,ואם
אנחנו  100%עם הקב"ה אין לנו מה לפחד.
אנחנו עמ"י וגם הגויים הבאנו על עצמנו את
האסונות שעומדים להיות וזה לא רק הרוסים או
אמריקאים ולא משנה מי עוד ,אנחנו עמ"י עוד
רחוקים לרוב להיות באמת עם הקב"ה ,רוב עמ"י
מעדיף את עגל הזהב ,אבל אם רק  10יהודים
יישארו נאמנים לאמת שזה הקב"ה ,זה יכול
להשפיע על עוד הרבה יהודים ויכול להצילנו.
ליל הסדר זה הרגע החשוב ביותר .מעכשיו ועל
הסדר ,זה לא צחוק וזה לא שקר ,שכל העולם
מוכנים למלחמה ובמיוחד נגד היהודים והם גם
בעיקר ,שלא נדע ,נגד הקב"ה בעצמו ,שלא נדע,
אבל הם לא ינצחו אותו והוא לא ייתן לרשעים לנצח
את עמו ,אבל תלוי גם כמה יישארו ,כמה באמת
נאמנים להקב"ה .אני מציע לכל יהודי ויהודיה ,ילדים
וילדות ,בנים ובנות שיכולים להבין – להתחיל
להתפלל ,כי מ"י אשר נשלטת ע"י הרשעים הולכת
למלחמה נגד עם ישראל בארץ ישראל ,שזה
היהודים המאמינים וזה עיקר המלחמה עכשיו שהם
מתכוננים לעשות.
לכל היהודים שיושבים בחו"ל אני מציע לכם לבוא
לפה לארץ ,מי שלא יכול שיתפלל ויתפלל עם
דמעות .המצב רק יחמיר ,לא יהיה יותר טוב עד
הגאולה ממש .אנחנו פה בא"י עכשיו תחת שלטונם
של גויים ,הרשעים שולטים פה ,הם רוצים לגמור כל
אפשרות להיות יהודי אמיתי בא"י כי הם רוצים
לשלוט לגמרי על א"י.
רוסיה שולטת פה במ"י אבל לא בא"י .כל זמן שיש
יהודים מאמינים הם לא יכולים לשלוט ממש ואם
הקב"ה מרגיש שהעם שלו נאמן לו אז גם הוא יהיה
נאמן לנו ,אפילו כל יהודי בנפרד יכול להגיע לגאולה,
רק עם האמונה והביטחון שלו בהקב"ה .המטרה של
כל העולם של כל העמים היא לגמור את עם ישראל.
לא אגיד יותר מזה ,חוץ ממה שאמרתי עכשיו,
אבל כן אגיד שהפסח הזה הליל הסדר הזה מאוד
חשוב ויכול להיות גם מפחיד ,אבל מי שיושב ליד
שולחן של הסדר ברצינות ,הוא או היא או הם ,יצאו
ממצרים ,אבל זה צריך להיות סדר רציני עם כל
האמת.
המשיח כבר פה .משיח יכול להילחם נגד כל
העמים ,כי ה' נתן לו את הכח הזה ,אבל מה
שמעניין את המשיח זה להציל כל נשמה יהודית.
הוא לא צריך לגמור את הגויים שונאי ישראל בסופו
של דבר הם יגמרו את עצמם.
עמ"י – תתכוננו .זו לא בדיחה ,אפילו שאתם לא
רוצים לשמוע את זה ,זה יהיה ,עוד מעט כל העולם
יהיה במלחמה.

בוקר טוב .העולם מתקדם לסוף ,העולם כפי שאנו
מכירים אותו עומד על סף שינוי מאוד דרסטי.
בשנים אחרונות הרבה אנשים חכמים התחילו
לעקוב אחרי מה באמת קורה בעולמנו וגילו את
השביט ,הוא מתקרב מאד וכבר אפשר לראות את
הנזק הגדול שכבר נגרם לכדו"ה וכבר אפשר לתאר
איזה נזק ייעשה בהמשך .רוב מדינות העולם על סף
מ"ע ,3הם מתכוננים בגדול ויש נשק קטלני שקשה
להאמין שזה קיים ומכוון כבר נגד ערים ענקיות
בכדו"ה ויש להם את היכולת להפוך את הערים
הגדולות ביותר שקיימות לאפר ,כל הבניינים הגדולים

מה אני עוד יכול להגיד ,חוץ מ:
"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"
"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"
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והגבוהים כל הגשרים עם כל אוכלוסייה שבהם להפוך
אותם לאפר ,רק צריכים ללחוץ על כפתור אחד
והתוצאה תהיה משהו שקשה לתאר בלי להרגיש פחד
גדול מאוד ,פחד שאנחנו בדור שחשבנו שלא יכול
להיות כזה דבר .היו סרטים על דברים כאלה וחשבנו
שזה דמיוני ,אבל זה לא דמיוני.

בני אדם פשוט לא הבינו שיש בורא עולם והוא
הכל יכול והוא ברא את כל העולם ,את בני האדם,
את החיות ,את הציפורים ,את העצים ובכלל כל מה
שיש ,כל החי וכל הטבע ורק הוא יכול להרוס את
הכל ,כי הוא בעל הבית על הכל ,כולל על בני האדם.
הוא ברא את הנחש ,שכתוב עליו שהוא שכנע את
האשה הראשונה חוה ,לתת את פרי עץ הדעת
לבעלה אדם וכדי לדעת דברים שהקב"ה ציווה
שאסור לאכול ,החטא הזה הביא את כל העולם
למצב שאנו בו היום.
אני לא מדבר סתם .כל העולם בסכנה ענקית ,רק
הצדיקים האמיתיים ישרדו את המלחמות של בני
אדם אחד נגד השני עם הנשק המשוכלל וקטלני
ביותר שהדמיון לא יכול לעכל את ההרס שזה יכול
להביא וגם הקב"ה ברא את השביט להעניש את
תושבי העולם הזה שלא מאמינים שהקב"ה הוא
הכל יכול ושהם רוצים להיות במקומו ח"ו וזה לא
יכול להיות ,הקב"ה בלבד הוא הכל יכול והוא נצחי,
בני אדם הם לא נצחיים ,לא משנה מה הם גילו
שיעשה אותם בריאים יותר או יעזור לבני אדם לחיות
יותר זמן ,שום דבר לא יכול להגן עליהם נגד הכח של
הקב"ה ,כל הרשעים עם כל הבונקרים שלהם עם כל
החיסונים שלהם עם כל רשעותם ,כל ביטחון העצמי
שלהם לא יוכלו לנצח אף פעם את הקב"ה.

עכשיו אדבר לעמ"י .הולכת להיות מלחמה איומה,
הרבה יותר גרועה מאיומה ,קשה לתאר אותה ,אבל
א"י תישאר שלמה ,ארצות אחרות ענקיות ייעלמו
עם כל ערים שלהן עם כל הגשרים שלהן ובניינים
שלהן על כל תושביהן ,שליש העולם ייחרב לגמרי,
שליש העולם יהיה פגוע מאוד מאוד והשליש
שנשאר שא"י בתוכו יעברו את הגהינום הזה שנקרא
מ"ע 3בלי פגע רציני .השביט יעבור ליד כדו"ה ויביא
אבנים ,מטאורים ואסטרואידים בכמויות גדולות
מאוד שהם למעשה מה שה' הוריד על המצרים
במכת ברד וזה גם יגרום לחושך בכל העולם ובכלל
יותר אני לא יכול לתאר את זה .היהודים האמיתיים
באמת עם הקב"ה ולא כאילו – יישרדו בלי פגע .רוב
הגויים לא יישרדו .היהודים האמיתיים בהקב"ה
ובתורתו יישרדו ויחיו ויבנו בית המקדש השלישי.
משיח כבר פה .הוא לא יתגלה עוד .יש כמה וכמה
יהודים שחושבים שהם המשיח ,אבל יש רק משיח
אחד והמשיח הזה בלבד – ה' הכתיר אותו להיות
היחיד בכל העולם בין כל העמים להביא את הגאולה
השלמה ולעזור לעם ישראל ,העם הכי אהוב של
הקב"ה ,הילד השעשועים שהקב"ה ברא כדי להיות
בעתיד ההמשך של העולם הזה.
יהיה מאוד קשה המעבר מעולם כמו שהוא היום
לעולם הנצחי שיהיה בעתיד ,אבל אנו צריכים להתכונן
לכל ההרס ,לכל הקושי והמאמינים בהקב"ה באמת עם
כל הלב עם כל השכל עם על המהות של האדם ישרדו
ויגיעו גם לבית המקדש ה 3וגם לנצח נצחים ,ולא יכול
להיות דבר יותר טוב מזה בכלל.
עמ"י – תתכוננו ,זה לא יהיה קל ,אבל זה בסוף מצב
שנהיה חלק באמת של הקב"ה וזה יהיה כל כך טוב
כ"כ מיוחד בלי כל החשבונות העקומים של בני אדם
של היום ,זה יהיה טהור וברור לאהבה של הקב"ה לעם
שלו ,יהיה בלי ספק וזה יהיה לנצח נצחים .עמ"י ,מי
שרוצה להגיע לנצח חייב עכשיו להתבודד עם עצמו עם
הקב"ה ולבדוק כל אבר ואבר שלו או שלה ,כל מחשבה
טובה או לא טובה ,כל עומק ליבו שכלו והוציא את כל
החלקים המיותרים הלא טובים שהם נגד התורה
והמצוות וכו' ונגד רצון ה' וברגע שיהודי האמיתי ,מנקה
את הלכלוך הרוחני והגשמי שהוא אסף בעולם הזה,
הוא יהיה מוכן ומזומן לעולם הבא הנצחי והוא ימשיך
לנצח נצחים להיות חלק של הקב"ה עצמו.

יותר אני לא יודע לתאר ,רק שיהיה טוב לנצח
נצחים בלי צער בלי בכי ,רק שמחה עמוקה ונצחית.
אין הרבה זמן .צריכים להתכונן ,להיות מוכנים לכזה
שינוי דרסטי ,ומי שרוצה את הנצח חייב עכשיו ברגע
זה להתחיל להתכונן.

משיח פה .הוא רוצה להתגלות .כשיגיע זמן הוא
יתגלה ,וזה יהיה כאילו באופן פתאומי וצריכים
להיות מוכנים כדי שנוכל להיות חלק מזה.
עמ"י – ה' אוהב אותנו ,הוא רוצה לטובתנו בלבד.
תתכוננו ,ה' לא עושה משהו רע ח"ו ,הוא עושה רק
טוב ,ואנו צריכים גם לעשות תשובה מלאה שגם
הגוף וגם הנשמה יהיו נקיים ומוכנים להיות חלק
בלתי נפרד מבורא עולם .אין עוד מלבדו.
תתכוננו .אין עוד הרבה זמן .אין לנו הרבה זמן,
זה כל מה שיש לי להגיד .אנחנו צריכים להיות
מוכנים בפנים ובחוץ ,כי זה יהיה מאוד קשה במיוחד
לאנשים שאין להם בכלל הבנה ,כמו לדוגמא
המשפחה הזו שטסים לפלורידה לפסח ,הם אנשים
טובים ,הם בעלי חסד גדול ,אבל לא מבינים מה
עיקר ומה טפל .ה' יעזור להם אך ורק בגלל החסד
שהם עושים ,להבין את האמת בסוף ובע"ה זה יציל
אותם .אבל רוב אנשים עדיין לא מבינים ואני בוכה
על כל אחד ואחד מהם ,ואני מדבר על יהודים.
כל האנשים תקועים עם כל מיני רצונות ודברים
גשמיים ,שהם רוצים ואפילו אלה ,שרוצים להתקדם
רוחנית ,הרבה מהם תקועים ,כי החברה של הדור
האחרון מבולבלת ולא מבינה מהי האמת ומהו
השקר וזה מקשה על כולנו לעשות תשובה מלאה,
אבל ה' יעזור לנו ויצילנו מעצמנו ויביאנו להבנה מהי
האמת ומהו השקר וברגע שנבין ,אז תהיה הבחירה
שלנו לבחור באמת או בשקר.

ונבכה משמחה
בן גולדן ,ד' ניסן ה'תשפ"ב5.4.2022 ,
שלום לכולם.
אני רוצה לדבר עם כל עם ישראל.
אני בוכה כבר כמה שעות ,כי רוב היהודים לא
מבינים מה שקורה ,וברגע שיוכלו לשכוח ישכחו
מזה כמו אחרי שהרב קנייבסקי הסתלק מהעולם,
וכ"כ הרבה יהודים גם חילונים וגם דתיים ובעיקר
חרדים באו להיות בלוויה שלו בבני ברק בהמוניהם
ובכו ובכו ובכו וגם הטרגדיות של ערבים נגד
היהודים ,וכבר עמ"י שוכח .אולי אנחנו קצת
מפחדים ,אבל בסך הכל רוצים לשכוח את זה,
מנסים להמשיך את החיים הרגילים שלנו.
עמ"י – כל העולם כבר מתחיל לפחד סוף סוף.
אנחנו ,כמו שקוראים לנו פגועי מח ,אנחנו כבר
בוכים ומבקשים שעמ"י יחזור בתשובה ,אבל עמ"י
לרוב לא רוצים להרגיש פחד ,לא רוצים לחשוב על
מה שעומד להיות .כל אחד רוצה לבלות או לדאוג
לבעיות האישיות שסובל מהם ,רק לא לחשוב על
הזמן הכי מסוכן לכולם ,אבל תצטרכו לחשוב על זה,
כי זה כבר הגיע ,אולי לא מרגישים את זה בכל
העולם עדיין ,אבל מרגישים את זה ,לא מספיק כדי
לגרום להבנה שאנחנו חיים בדור אכזרי ,בדור
שהרשעים הקשים ביותר ,הגדולים ביותר,
המומחים ביותר שממציאים כל מיני רעיונות
שעושים רע לכל העולם ,לא רק לעשות רע לכל
העולם אלא גם להרוג בצורה אכזרית את רוב
אוכלוסיית העולם.
במשך היסטוריה ראינו כל מיני רשעים בכל מיני
תקופות מאדם הראשון עד היום ,ההבדל עכשיו הוא
שכל הרשעים חזרו כדי להרוס את כל העולם ולהרוג
את רוב אוכלוסיית העולם ובמקרה של היהודים
לחסל ח"ו את הדת היהודית ואם צריכים בשביל זה
להרוג את כל היהודים כמו שרצה היטלר יימח שמו
וזכרו או אם זה בשביל להרוג גם את רוב אוכלוסיית
העולם כמו רשעים של הדור הזה רוצים.
עמ"י ,אין לנו הרבה זמן ,באמת .אתם כבר
צריכים לראות את המצב הקשה הזה בעצמכם ,זה
כבר כ"כ ברור ,יש לנו דור של בני אדם מזוכיסטים
וגם סאדיסטים וזה הכל רע רע רע ,לעשות לכם,
לאחרים לחיות וכו' ,ולכל הבריאה.
הרשעים בטוחים שיוכלו לשרוד את אסונות
שעומדים לפנינו ,שלא הם בעצמם המציאו,
האסונות האלה יבואו ישר מהקב"ה וא"א יהיה
להאשים את הטבע בגלל זה ,שכביכול הטבע לא
מתנהג כמו שצריך ,אלא זה יהיה ברור שהמכות
האחרונות יהיו של אסטרואידים ומטאורים שיבואו
עם השביט וזה ברור שזה בא אך ורק ישיר
מהקב"ה.
השביט ,שכתוב עליו בזוהר הקדוש ,שזו שמש
קטנה בגודל של  10%מגודל השמש שלנו,
שמסביבה מסתובבים  7כוכבי לכת ,ונמשכים
אחריהם שני שובלים של מטאורים ואסטרואידים
בגדלים שונים ,חלקם גדולים ,חלקם בינוניים
וקטנים ,שכבר מצליחים לגרום נזק רב בכל כדור
הארץ ,שאז  1/3העולם ייחרב לגמרי 1/3 ,יהיה
פגוע מאוד קשה וא"י הפצפונת הקטנה תגדל
לפחות פי  4או  5או אפילו יותר – לא תיפגע.
ובנוסף לזה כמו שדיברנו לפני שהשביט יגיע עם
כל עוצמתו ,שיביא לעולם מכות יותר קשות ממכות
מצרים ,יש לרשעים ששולטים היום בעולם כל מיני
סוגי נשקים שהם קטלניים ביותר שהעולם לא ראה

כאלה סוגים אף פעם ,שזו טכנולוגיה של רצח
המונים שיפיל ויעלים לגמרי ערים ענקיות ידועות
ויישאר מהן רק אפר וריח מסוכן לאלפי קילומטרים.
יש לנו כמו שתמיד אנחנו מספרים ,בגלל שינויים
דרסטיים גם בטבע גם סכנות מטבע עצמו ,כי
העולם מלא שינויים גם במזג האוויר וגם בכך
שהכדור הארץ עומד בזווית אחרת ממה שעמד
קודם ,והקטבים הצפוני והדרומי לא במקומם,
שהקוטב הצפוני לא בדיוק בצפון והקוטב הדרומי לא
בדיוק בדרום .מזג האוויר בכל העולם השתנה
לגמרי .איפה שהיה קרח יש רק חום ואיפה שהיה
חום יש קרח .עוד מעט וזה כבר התחיל ,לא יהיה
מספיק אוכל בשביל כל בני האדם שהם עכשיו
בעולם הזה.
השביט וכל האסטרואידים והמטאורים הביאו
שינוי לגמרי במזג האוויר ,שגורם לחוסר איזון של
אוכל עבור בני אדם ,שתיה נקיה וכו' תלויים בזה
כבר מרגישים את זה ואפילו בגדול בכל העולם,
בערים הגדולות והעשירות והמפותחות רק עכשיו
מתחילים להרגיש את החוסר המזון שהיה פעם וכל
המחירים של מזון ומים עולים ואיפה שיש עוד
עסקים רגילים פחות או יותר ,אז לשם שולחים את
המזון הכי טוב ואחרים או שלא מקבלים או
שמקבלים מזון שלא ראוי לאכילה.
והכי מפחיד זה האסטרואידים והמטאורים שחלקם
כ"כ ענקיים שיכולים לחסל יער שלם כמו שזה קרה
בסיביר לפני כשנתיים .בקליפורניה סובלים מאוד
משריפות שיש עדויות של נוסעים בכבישי קליפורניה
המצלמים עם האייפונים שלהם אסטרואידים
ומטאורים איך שהם יורדים מהשמיים במיוחד
בלילות רואים את האש כשהם נכנסים לתוך
אטמוספירה של כדו"ה ורואים את מקום נחיתתם
ורואים גם את האש בעקבות כך שגורמת לשרפות
ענק וכבר נהרגו מכך אנשים ולא מפרסמים את זה
כמעט ,רק כשחייבים כשזה משך תשומת לב כל כך.
עם ישראל ,עם ישראל – הקב"ה ברא אתכם
להיות חלק ממנו ,תהיו גיבורים ,לא לפחד ,תחזרו
לאמת ,תפסיקו לרוץ אחרי עגל הזהב ,אין ישועה
בכלל עם העגל הזהב.
בן אדם שחי בדור הזה ואין לו אמונה וביטחון
מספיק בה' ח"ו ,שלא לומד תורה – אין לו עתיד.
ומי יזכה לנצח? מי שרוצה לעשות את רצון ה',
שרוצה לגדל את ילדיו לתורה למצוות ולמעשים
טובים שמאמינים בקב"ה בלי ספקות ורק רוצים
לעשות את רצונו של בורא העולם ,יהודי כזה רוצה
גם אשה שתהיה אשת חיל ,שהיא בעצמה רוצה מה
שבעלה רוצה ,שהוא גם עם הקב"ה בלי ספקות ובלי
שאלות מטופשות עם צניעות ,עם טהרה והיא גם
מגדלת את ילדיה יחד עם בעלה להיות יהודים
אמיתיים לפי התורה .ויהודים שיכולים גם למות על
קידוש ה' אם צריך ,כי יודעים שאין חיים אמיתיים
בלי בורא עולם ובלי תורתו ח"ו ,אין קיום בלי הקב"ה
ואין קיום בלי התורה הקדושה שלו.
עם ישראל ,העולם במצב קשה מאוד ,לא היה
מצב כזה אפילו לא בדור המבול .עמ"י ,אנחנו העם
שהקב"ה ברא בשביל להיות איתו בסופו של דבר
לנצח נצחים ולהיות חלק ממנו לנצח נצחים .רוב
היהודים אפילו שומרי מצוות ,לא מוכנים להאמין
שהגענו לסוף והקב"ה דורש מאיתנו שלא משנה
כמה קשה לנו ואפילו אם צריכים להקריב את חיינו
הוא יציל אותנו הוא אוהב אותנו.
כל הדורות מאדם הראשון ואשתו עד היום ,כל
הגלגולים הקשים שאנו היהודים עברנו מבריאת
העולם עד היום ,כמה שזה היה קשה עד היום ויהיה
יותר קשה עד שהגאולה תגיע ,כל זה מתוכנן שעמ"י
יעבור זמנים קשים וגם זמנים טובים מאוד בעולם
הזה ושכל יהודי ילמד תורה ,יעשה מצוות ,יגדל
ילדים ,יחתן בניו עם בנות צנועות כמו אמא שלהן
ומאמינות בהקב"ה מאוד ורוצות בעלים קרובים לה'.
וכשסוף סוף נגיע לגאולה שלמה שבעזרת ה' זה
יהיה עוד מעט ,אנחנו צריכים להיות מוכנים לא
ב 99%אלא ב 100%וצריכים להאמין עם כל
מהותנו שאין עוד מלבדו ולא משנה מה קורה לנו
בעולם הזה אנחנו בכל זאת נהיה עם הקב"ה
ותורתו לנצח נצחים ,לא רק שנהיה איתו אלא
שנהיה חלק ממנו וזה ההנאה הכי גדולה שקיימת.
עמ"י – תפסיקו להאמין בעבודה זרה ,תפסיקו
ללכלך את עצמכם עם דברים אסורים ,תפסיקו
לרצות בצורה חזקה ביותר את עולם השקר הזה
שרק עובד על החושים ולא על הנשמה ולא על הידע
של הלימוד הקדוש של התורה וכל הספרים שנכתבו
מאז שה' ברא אותנו ע"י צדיקים ענקיים.
כמה שנהיינו עם מאוד קטן יחסית מאז הגירוש
האחרון שלנו מא"י לגלות ,וכמעט בכל ארץ
שהתיישבנו בה בגלות נחשבנו לאנשים עם כבוד
ושכל ,אבל הגויים קנאו בשכל ובחוכמה שה' נתן
לנו ,הם קנאו בתורה של ילדינו ובנשים שלנו ,הם
קנאו בטהרה שהם לא מסוגלים להגיע לזה והכי
הרבה הם קנאו לשכל ולחוכמה שיש לכל יהודים
שלומד תורה ושומר מצוות.

עכשיו אנחנו בסוף הגלות ואין מה לעשות אלא רק
לעשות תשובה ,אבל תשובה עמוקה ואמיתית
ואנחנו גם יוצאים ממצרים ,זה יהיה כמו ביציאת
מצרים כשיצאנו מהשקר ,המצרים אז חיו ממש יום
יום עם סגנון חיים נגד התורה ,נגד מה שכל יהודי
חייב להאמין בזה.
ורק אולי ל 20%-מהיהודים היה את הרצון ואת
הכח להגיד  -זהו אני יהודי ,יש לי טהרה ,יש לי את
הקב"ה ,אני לא רוצה את כל הפסלים את האלילים
לא עלינו ,אני רוצה את הקב"ה .אבל רוב עמ"י כן
רצה את המצריים ולא היו ראויים לקבל את התורה
ואז  80%של היהודים מתו במכת חושך ולא יצאו
ממצרים ,רק קבוצה יחסית קטנה יצאה והגיעה
למדבר.
גם אנחנו נגיע למדבר וגם עמ"י כשיצא ממצרים
שהיו עבדים שם הם הגיעו למדבר והתלוננו .הם
יצאו לחופש ,הם כבר לא היו עבדים ,הם פחדו שלא
יהיה להם מה לאכול ומה לשתות ,אפילו שראו
בדרך נס ענק שלקחו קצת בצק שלא הספיקו לאפות
אותו ,וזה הספיק להם לשלושים יום לאכול ולשבוע
וכשהתחילו להתלונן שאין מה לאכול כשהגיעו
למדבר ולא ראו מקום מים לשתות ,ה' ריחם עליהם
ומיד הביא להם גם את השלו וגם את המן וגם את
באר מרים ומאז עד שהגיעו לא"י לא הייתה להם
בעיה בכלל באוכל ,בעיה בשתייה בכלל.
ואז קיבלנו את התורה ואמרנו נעשה ונשמע ,אבל
לא קיימנו את ההבטחה הרבה זמן אלא רק זמן
קצר ,התחלנו לדאוג ,כי משה רבינו לא חזר
מהשמיים מאיפה שהוריד את לוחות הברית ,לפי
חישוב הוא איחר בכמה שעות .קודם כל הם לא עשו
חישוב נכון והיו צריכים לחכות עוד כמה שעות
בסבלנות ,אבל כמה מהם הדליקו את הפחדים של
אחרים בכך שאולי משה לא יבוא .הרוב שהתחילו
את הבעיות היו ערב רב .כשמשה רבינו ירד סוף
סוף וראה מה שקורה הוא היה בהלם ,הוא לא איחר
בכלל ,זו הייתה טעות בחישוב של אלה שהיו חסרי
סבלנות וכשמשה גילה שאהרון אחיו עשה את פסל
עגל הזהב ,הוא היה בשוק עוד יותר גדול ואז אתם
יודעים שהייתה מלחמה בין המאמינים ללא
מאמינים ועד היום אנחנו עוברים את אותן
המלחמות .היהודים האמיתיים בסופו של דברי
נשארים נאמנים להקב"ה ואלה שלא יהודים
אמיתיים יורדים מהדרך ומשפיעים על כל העולם
להיות כמוהם.
עכשיו עמ"י – אנחנו נעבור פחדים מאוד גדולים,
כי הקב"ה התחיל כבר מלחמה שתגדל בהרבה נגד
הרשעים והשקרים שלהם .היהודים האמיתיים לא
יצטרכו להילחם את המלחמה האחרונה ,אבל
הקב"ה ידרוש מהם להילחם במלחמה הפנימית
שיש בעיקר לכל יהודים האמיתיים ,לבחור בין עגל
הזהב לבין תורת משה.
עגל הזהב זו כל הגשמיות ,כל הזהב ,האוכל ,היין
וכו' ,כל הדברים ששייכים לחושים של האדם ודרך
החיים של רוב הגויים ושל חלק מהיהודים וזה ברור
שהיהודים האלה לא יהודים בכלל ,כי הרבה
התערבבו עם הגוים ואפילו לא יודעים שהם גויים
ולכן מאוד ייתכן שמעט מאוד יהודים יישרדו וזה לא
משנה כמה יהודים ישארו ,עליהם ה' יבנה את
העולם הבא.
רוב הגויים ימותו ,כי הם כולם נגד הקב"ה ותורתו
ואלה שלא נגד – יחיו .מעט יהודים ישרדו כי הרוב
מעדיפים את השקר במקום את האמת .החסד
לאברהם עשה חשבון שבערך  7,000יהודים,
כנראה שמדובר על הגברים בלבד – יישארו .אבל
מי שנשאר ,הנשמות האלה שנשארים וגם הנשמות
שבגן עדן ,בעתיד הם יהיו חלק של הקב"ה וזו תהיה
הנאה הכי גדולה שקיימת בכלל להיות חלק של
הקב"ה.
עם ישראל ,אני מבקש מכם – חרדים ,לא חרדים
וגם חילונים  -תחזרו להקב"ה ולתורתו באמת.
הקב"ה לקח מאתנו עכשיו את התלמיד החכם
האחרון ברמה שאפשר להגיד עליו שהוא היה גדול
הדור – הרב קנייבסקי זצ"ל ועכשיו אין מה לפחד ,כי
יש לנו במקומו ובמקום כל הצדיקים הגדולים ביותר
ביחד במאתיים השנים האחרונות לפחות  -יש לנו
את משיח צדקנו שנשלח לעזור לנו לחזור בתשובה,
להתכונן לגאולה השלמה .ברוך ה' הוא נמצא כבר
בינינו והוא במקום כל הרבנים שהיו מאז משה רבנו,
הוא מעל ומעבר לכל הצדיקים בכל הדורות ,כי הוא
צריך להיות מאוד חזק והכי קרוב להקב"ה ,כי אנחנו
הדור הכי בשפל המדרגה ורק משיח צדקנו האמיתי
שהוא מורכב גם מנשמות משה רבינו ,רק הוא קיבל
את הכח והיכולת להרים את כל עמ"י שוב לעזור
לתקן אותם כי הם הדור הכי נמוך בהיסטוריה
ולהביא אותנו את כולנו ואת כל עם ישראל שוב
ממצרים להר סיני לקבל שוב את התורה ,לחדש את
ההבטחה שלנו של נעשה ונשמע וזה יציל אותנו
מכל הרשעים שרוצים לעשות לנו רע ,שרוצים
לשלוט על העולם הזה,

רוב הרשעים ימותו בבונקרים שהם חשבו שזה
יציל אותם .ה' ישלח את המשיח להילחם לבד נגד
כל הרשעים שיישארו ,הם ימותו לפני שידרכו על
אדמת הקודש של א"י.
והיהודים שיישארו יהיו בסופו של דבר חלק של
הקב"ה לנצח נצחים ויבנו את הבסיס לבית המקדש
השלישי שה' יוריד מהשמיים מוכן מהשמיים וינחת
על הבסיס שעמ"י הכין.
וכל היהודים יבכו כאילו שמשהו עצוב קורה ,אבל
הבכי הזה יהיה משמחה אמיתית וכאשר נכנס
פנימה לבית המקדש ונראו את הכוהנים עם
הקורבנות וכו' אז נבכה ונבכה ונבכה,
נבכה על העברות שעשינו,
נבכה על כל הסבל שהיה לנו בגלות הארוכה והמרה
נבכה בגלל שה' נתן לנו פעמיים בית המקדש
וחטאנו.
נבכה על כל אלה שלא זכו להיות אתנו,
ונבכה בסופו של דבר משמחה כי הגענו לבית
המקדש השלישי אשר בעתיד זה יביא אותנו לנצח
נצחים.
כשנגיע לזה ב"ה עוד מעט ,נדע ברור שה' רואה
את התשובה האמיתית שלנו ,של העם הכי אהוב
שלו אז נדע שב"ה אנחנו נהיה חלק ממנו לנצח
נצחים.
תתכוננו עם ישראל ,תתכוננו!!!
כל מה שכתבתי שעומד להיות – לא ייקח הרבה
זמן.
תתכוננו
תתכוננו
ה' יציל אותנו ,את כל היהודים האמיתיים בניסי
ניסים .וכל מה שעלינו לעשות זה לצעוק כל יום
פעמיים ביום שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד!
ונאמין שהקב"ה הכל יכול ונאהב אותו כי הוא
אבינו והוא אוהב אותנו לא פחות ,הוא רק רוצה
וטובתנו ונבכה ונבכה ונבכה על כל עברות שעשינו –
עמ"י בכל ההיסטוריה שלנו ,נצעק ונצעק שוב ושוב
ושוב "נעשה ונשמע" ונבכה על כל העברות ואחרי
זה נרקוד ונהיה שמחים שסוף סוף הגענו לאמת ולא
נרד מזה לעולם ,כי אין עוד מלבדו ,כי אין עוד
מלבדו ,שהוא כל יכול ושהוא הכל.

בס"ד

אני ה' רופאך
הרה"ג אברהם

כהן שליט"א

דיין ומו"צ העדה החרדית הספרדית

כנס אחרית הימים ביזדים ,ירושלים • חנוכה תשפ"ב
אני הייתי מהרבנים שאסרו להתחסן אחרי
שלמדנו את הנושא ביסודיות ובעיון גדול ,והיום
הרבה שואלים אותי ותמהים  -הלא הרבנים
גדולי הדור אמרו להתחסן!
זאת שאלה? מה קורה פה? ובמקום להאריך
בראיות ובמקרים ,הרי כל אחד מאתנו ,כל
אחד מעם ישראל היום פה בא"י יודע לפחות
על עשר מקרים שקרו ,שהוא מכיר אישית.
אני אישית מכיר שלושים לפחות ,של אנשים
שנפטרו פתאום מדום לב ,קבלו שיתוק ,חזרה
להם המחלה הנוראה אחרי שנרפאו ממנה ,וכן
על זה הדרך ואת הנתונים האלה לא מביאים כלל
לגדולי הדור .אם כן מה המקום לשאלה בכלל?
כשיש שאלה ,יש ספק – הולכים לרב .אבל
כשאין ספק – אין שאלה בכלל! זה דבר ראשון.
דבר שני ,אחרי שמנכ"ל פייזר היה פה בעצמו
בתחילת החיסונים ,והראיון איתו התפרסם בכל
העולם ,בו הוא אמר בפירוש שמדינת ישראל
היא המעבדה שלהם ,מעבדת נסיון .אז נעזוב
כרגע את הנושא של הרבנים ,צריך להיות
מטומטם אחרי ששומעים דבר כזה? מה צריך
יותר מזה? מנכ"ל פייזר בעצמו אומר שאנחנו
'שפני נסיון' שלו ,אז מה צריך יותר מזה? יש
מקום לשאלה?
מה קורה פה? למה אנשים הולכים כמו צאן
לטבח? למה אנשים טועים? הרבה מהציבור
אולי רוב הציבור החרדי הולכים כמו צאן
לטבח ,למה??? יש מקרים שאני מכיר ,אני
לא רוצה להגיד שמות ,אשה שקבלה שיתוק
אחרי החיסון השלישי פה בירושלים ,אשת רב,
בת של ראש ישיבה .קבלה את החיסון וקרה לה
מה שקרה .אם כן לכו ותפרסמו! תגידו! תזהירו!
מה הם אומרים כל הסובבים – 'לא ,זה לא קשור
לחיסון ,היה לה אירוע מוחי ,זה לא קשור לחיסון'.
הדיבורים האלו 'זה לא קשור לחיסון' חוזרים
על עצמם כמעט אצל כל מי שזה קורה .ריבונו
של עולם! מה פתאום אירוע מוחי לאשה בת 40
 ?50מה קרה? ואלו לא מקרים בודדים ,אלפים
כבר בלי גוזמא! .בואו נסתכל במסמך של חב'
פייזר המפרט  22תופעות לוואי של החיסונים.
למה להאמין לעסקנים ולרופאים המפוחדים
שאומרים שאין קשר לחיסון בזמן שהחברה
עצמה כותבת שיש קשר!
איך יכול להיות דבר כזה? מה זו סתימת
המוחין הזאת? מה זאת סתימת העיניים? למה
צריכים בכלל שאלות? למה צריכים ראיות? למה
צריך הרב סופר לשבת שעה שעתיים ,להראות
לכם את כל הראיות?
יש הלכה ברורה ,יש פלא יועץ שכותב שכל
דבר שלא הוכח שאין בו סיכון של אחד למיליון
– אסור לקחת אותו .מה פה צריך שאלות בכלל?
הם כ"כ בלבלו גם אותנו עד שאנחנו צריכים
ראיות ושאלות ולהתווכח .מה הבלבול פה?
רבותי אנחנו נמצאים בחנוכה ,תרבות יון הצליחה
לטשטש ולבלבל את עם ישראל ,עד היום הזה
בעוונותינו הרבים .את עיקר הצרות סבלו עם
ישראל לא מהיונים אלא מהמתייוונים .אחד מהם
רצה להקריב קרבן של 'דבר אחר' בר מינן ,בבית
המקדש .אחד מבני מתתיהו קם עליו והרג אותו.
אבל שימו לב לדברים ,אותו מתייוון היה יהודי,
איך הוא יכל להגיע לכאלה מדרגות לכזו שפלות?

הסיפור הזה חוזר אלינו היום ,ובגדול .הבעיה
שלנו אינה עם הגוים ,לא פייזר ,לא החילונים,
הבעיה שלנו אלו החרדים שמשתפים פעולה!
אמר לי את זה ר' משולם דוד סולובייציק ע"ה,
הייתי אצלו לפני שנה וחצי ,בקשו ממני לבוא כדי
לשכנע אותו שילך לאחד מגדולי האדמו"רים,
להסביר לו שלא כדאי לשנות את חוק הגיוס,
זה יותר גרוע וכו' .אז דברנו על כך והוא אמר לי
'דיברתי כבר ,וזה לא עזר' .אדם אחד שהיה איתי
ניסה ללחוץ אותו שאולי בכל זאת ,ור' משולם
דוד ע"ה פנה אלי ואמר לי 'הוא לא מבין ,אין עם
מי לדבר! אנחנו לא בגלות אצל החילונים ,אנחנו
בגלות אצל החרדים! אנחנו בגלות אצל הרבנים!
אנחנו בגלות אצל האדמו"רים!' אלו המילים
שהוא בעצמו אמר ,וחבל שלא הקלטתי אותו.
אלו המילים שהוא אמר – בדיוק ככה.
אז איך זה קורה? רבותי ,מה קרה לנו? איך
הגענו לכזו שואה נוראה? שתי תשובות בדבר
כדי ליישב את דעת הצבור .זה לא התחיל מהיום,
רבותי ,זה התחיל מהמתייוונים .בדור האחרון עוד
היו לנו שומרים חזקים ,היה את הרב שך זצ"ל,
היה את החזו"א ,את הרב מבריסק ועוד הרבה

גדולי הדור שעמדו כמו חומה בצורה .היה את
מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל שעמד כמו חומה
בצורה ,והוא לא נתן לבלבל ולשקר אותו.
יש איתי בחוברות פה מסמך מד"ר ראובן גל,
שהוא יו"ר הועדה לשינוי הציבור החרדי .והם לא
מהיום ,זו ועדה שהתקציב שלה עומד על  4או 5
מיליארד  ₪בשנה! הועדה הזאת היא נוראה! היא
הרסה את הצבור החרדי .מאיפה הירידה הרוחנית
שבטכנולוגיה ,בצבא ,בגיוס בנות לשירות לאומי,
באקדמיות ,מאיפה כל הקלקול הזה בא? זה בא
מאותה ועדה .המנהל שם כותב שחור ע"ג לבן,
לא עזר לנו לא חוקים ,לא כפיות ,לא שכנועים.
מה שעזר לנו היה רק כשישבנו עם ראשי
הקהל של הצבור החרדי' ,העסקונה החרדית' עם
הסכמים' .תן לי – ואתן לך' ,ובזה הצלחנו לבצע
אלפים של שינוים בכל מקום .ככה הוא כותב.
מה פירוש 'הסכמים' – כמה עסקנים בודדים
מכרו את עם ישראל!!! מכרו את יסודות הדת,
יראת השמים והחינוך הטהור והתפשרו על כל
דבר שבקדושה .הם ידעו טוב איך לעבוד ,הם
לקחו להם את העו"ד מספר אחד של המדינה
בזמנו ,הוא לא איתנו כבר .לקחו אותו כדי
להתייעץ אתו על כל דבר .הוא היה הולך ובא
איתם ,היו הרבה שהעידו .והם חישבו ותכננו איך
לעשות את זה בצורה הכי טובה .הם ידעו שבלי
גדולי ישראל ,לא ילך כלום אצל החרדים .לכן
הם דאגו ללבוש את הגלימה של גדולי ישראל.
הם החליטו את מי הם רוצים בדיוק ,ואתו הם
יסתדרו כבר ,ואת השאר שמו בצד ,כולל את
מו"ר הגרי"ש אלישיב זצ"ל והרבה גדולי דור .כל
מי שהם לא רצו – שמו בצד ולא התייחסו אליו,
ואת הגלימה של מי שרצו הם לבשו חזק ,הם
השתלטו על החצר שלהם בצורה מבהילה.

אני יודע מקרוב מה שקורה פה עם הרב שלום
כהן ,אני קרוב משפחה איתו משני כיוונים,
ואני יודע בדיוק מה קורה שם .אין אפשרות
לדבר איתו בחופשיות ומה שרוצים בשום אופן
שבעולם! אני אמרתי להם ריבונו של עולם! תנו
לנו לדבר איתו חצי שעה בשבוע ,אחרי זה הוא
נמצא אתכם כל הזמן ,דברו איתו מה שאתם
רוצים – לא נותנים לדבר איתו! כשאני נפגש
עמו בשמחה משפחתית ,לא נותנים לדבר מילה.
מישהו מבני המשפחה שניסה לדבר איתו ,שלחו
לו אנשי עולם תחתון כאזהרה שלא ידבר איתו.
מורי ורבותי אנחנו נמצאים בשואה נוראה!
השתלטו על החצרות האלה ,את הנשק החזק של
גדולי ישראל לבשו אותו ,ועם זה הם משתמשים
לכל מה שהם רוצים לאינטרסים שלהם .עם זה
הם מחקו את הרוחניות ,עם זה הם עושים שמד
בעם ישראל כבר  17שנה .אתם יודעים כמה
אלפים של חרדים כבר התגייסו לצבא? לפני 30
 40שנה אם מישהו אחד חרדי היה הולך לצבא,
'ותהום כל העיר' ...היום? כבר למעלה מעשרים
אלף חרדים הלכו לצבא! למעלה מעשרת אלפים
בשירות לאומי! למעלה מעשרת אלפים
באקדמיות! זו שואה!!! איך הם הצליחו? הם
ישבו עם עסקנים שמכרו את עם ישראל.
השתלטו על החצרות ואף אחד לא יכול
לדבר מילה חוץ מהם ,האם זו דעתם של
גדולי הדור? האם זו דעתם גדולי התורה?
זו דעת העסקנים! זה לא דעתם של גדולי
הדור! וזה השקר הנורא .מפרסמים לך שר' חיים
קנייבסקי אומר לעשות חיסון – זה השקר הגדול
ביותר! זה לא הוא! לא צריכים עכשיו להסביר
שהוא זקן וכו' זה לא הוא כי אנחנו יודעים .יש
לנו את הדרך לשאול אותו ישירות אם רוצים.
והוא אומר לנו ישירות – לא להתחסן! בפירוש
הוא אומר בדיוק ההפך מכל מה שהם אומרים .זה
לא ר' חיים האמיתי ,זה לא חכם שלום האמיתי,
אנחנו מכירים אותו טוב טוב .כשדברנו איתו
בארבע עיניים הוא אמר לנו בדיוק מה הוא
חושב .זה שקר ,זה לא הם ,זה עסקנים.
אין כאן מישהו שמדבר נגד הגדולים ,זה נגד
העסקנים .רק שהם לבשו את הגלימה של גדולי
ישראל ,ואם אתה מדבר נגדם אתה מדבר נגד
גדולי ישראל ...זהו השקר הגס והנורא מכל.
דבר נוסף מורי ורבותי .אני חושב עוד סיבה
איך השקר הזה כל כך חוגג .אנחנו כבר למעלה
מעשר שנים צועקים על כל הגזירות הנוראות
שבגינם הולכים ומדרדרים את הצבור החרדי.
טכנולוגיה ,גיוס בנות ,בנים וכו' ואנחנו צועקים
על כך ,ואילו העסקנים השתיקו והשתיקו ולא
נתנו למחות .למה? כי עשו הסכמים ,מכרו את
עם ישראל .לכן מכיוון שלא מחינו כמו שצריך
על השמד הרוחני ,כעת מגיע השמד הגשמי!
זה כבר עונש משמים ,ה' ירחם .לא נותנים לנו
לפתוח את העיניים! רק יחידים שהולכים עם
האמת ועם הקב"ה לא מתבלבלים.
ה' יערה עלינו רוח ממרום של קדושה וטהרה,
ונזכה לגאולה השלמה ,ותתברר כל האמת ותצא
לאור ,ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים
מכסים .אמן!

תשובתו של שר התורה הגאון חיים קנייבסקי שליט"א
בענין החיסון
שר התורה הגר"ח קנייבסקי נשאל "האם לקחת את החיסון?".
תשובת הרב" :עיין פלא יועץ ערך זהירות".

להלן קטע מהספר ליקוטי פלא יועץ ,ערך זהירות ,עמ' קטו" :והירא את דבר ה' כאשר
ראוי ,ליראה יראה גדולה ,עד אין חקר ואין תכלה .ראוי לו ולהתרחק הרחק מאוד ,אפילו
מחשש או מספק איסור .ובדבר שיש בו מחלוקת ,אפילו  99אומרים מותר ואחד אומר
אסור .למיחש בעי ,אם לא דאפסיקא הלכתא ,ונדחה קראו לה לסברת האוסר .ולמה
הדבר דומה? לדבר ש 99רופאים אומרים עליו שאינו מזיק ,ואחד אומר שיש בו סכנה
ופיקוח נפש אם יאכלנו .מי פתי שלא יחוש לסברתו?! הא ודאי פשיטא ,שכל בר דעת
יאמר :מה לי ולצרה הזאת ,להכנס בספק סכנה?! שב ואל תעשה עדיף".

Messages from Heaven
Daniel, Jerusalem, 13-Jul-2020
Aba Aba Aba, do you see what's
happening? Do You see what's
happening Aba? I can't believe it's
happening! It's really happening; we
are really approaching the Geula
Shleyma mamash very soon, very
soon Aba, but we'll have to go
through many, many days of fear
and hopelessness and suffering. But
Aba, Beezrat Hashem I hope that by
next year, Pesach-time, we'll be in a
much better situation.
The evil ones think they are
controlling the world. They've been
planning this for centuries to
control the whole world! I hope that
by Pesach-time next year everything
will be much better, much clearer
and we will merit seeing and
greeting Mashiach also.
However, now the situation is very
bad. The evil ones are trying to
control and conquer the whole
entire world. They are trying to put
every single country, every single
city under their rule of evil and
destruction. They have a plan. We
don't know exactly their whole plan
but it's evil, evil, evil.
There is not a country in this
world, at least no country that we
know of, that their leaders are not
part of this new world order, so to
speak.
This new world order that
pretends to care about the people of
the world and wants to make
everybody have equal rights.
Supposedly they want everybody to
be able to do their own thing, to be
free to live as they want.
And the way that they want
everyone to live is totally, totally
against our belief! It's against Our
Jewish heritage. It's totally against
our Torah! It's totally against
everything that we ever learned in
school. They want us to live our lives
based on our animalistic desires.
They want to feed us all kinds of
pleasures and make us drunk from
them. They want to make us
confused and pull us away from
Hakadosh Baruch Hu, from our
G-d. HaKB"H is the only ruler of
the world. He created the world and
He created everything around the
world and beyond the world,
everything in existence He created.
He is everything! There's nothing in
the world that's comparable to
HaKB"H. He is everything!

Come
to

Yisrael
now!

If you want to
survive!
And these fools are trying to turn
this world into their own private
property that they can control.
They're really fools and they really
are very stupid because they believe
that they can be instead of G-d
חס_ושלום.

How could they believe that they
have any kind of strength even close
to the strength of G-d?! They believe
in the devil himself ימח_שמו_וזכרו.
They believe that the devil has all
the strength. It might sound to some
people like a made-up movie script,
and really it is so incredible and so
ridiculous that it is impossible to
believe.

,ליהודים בחו"ל
כשהמגיפה תירגע
,תעלו מיד ארצה
לא תהיה לכם
!הזדמנות נוספת
But the whole world is going to
learn very soon that the only real
power, the only real power that
exists in this world is HaKB"H
Hakol-yachol ( )הכל_יכולthe Creator
of everything and nothing can
happen in the world against His
will.

So you ask, why do we have to go
through all this suffering? Because
the Jewish people are the center of
the world, the center of Hashem's
Creation. The Jewish people were
created for the future to be part of
eternity.
Hashem is eternal. He is endless.
He exists forever. Am-Yisrael, the
chosen people of Hashem will
continue on into eternity. The world
cannot be taken over by armies, led
by generals, led by people who
believe in the Satan, the devil. They
can't take over the world. They don’t
have the power, only Hashem has
the power but He's letting them do
what they want but soon they will
realize that they can't overcome the
strength and power of the HaKB"H.
HaKB"H is everything! The
reshaiim have to see that they're
fools. They have to realize their
stupidity in thinking that they can
overcome the One and Only, the
Creator of everything, HaKB"H!
Once they see that and realize that
and accept that, then they will leave
this world and never be seen again.
However, until that point Hashem is
letting them rule over all the money
in the world, all the finances of the
world, all the cities of the world, all
the armies of the world… almost
everything!
They think that their strength and
their magic, the magic that they've
learned from the devil himself, can
control the world with force, with
guns and bombs. They think they
can hide from Hashem in their
bunkers deep under the ground.
They think that they can finish off
Am Yisrael in their Fema Camps, in
the concentration camps, just like
they killed six million Jews in
Europe. No! This time it will not
work that way. They want to build a
so-called new world with a much
smaller population that will be their
slaves and they'll be the rulers of
everything. This will not happen!
They are sure that they can control
everything. They brought on this
Corona! However, most people that
died from it either had other
illnesses that were much worse or
they were just murdered.
The vast majority survived and
many didn't have any symptoms
and there were many cases where
they didn't feel sick at all.
The evil ones think that they can
play G-d! Yes, they are very foolish
and their foolishness is going to
destroy them.

Am-Yisrael, it's time to pick up
and leave the Galut (diaspora), the
Shechina ( )שכינהis no longer in
Chutz-laaretz; it is no longer
outside of the boundaries of EretzIsrael.
We are not talking about MedinatYisrael; we are talking about EretzYisrael. Eretz-Yisrael is Holy. It was
given to Am Yisrael forever by
HaKB"H Himself. Medinat-Yisrael
is not holy and will not survive! It
has always been ruled by the
Zionists that are part of the newworld-order, and they will be
destroyed.
Medinat-Yisrael is a creation of
the devil himself. It's not the Jewish
Homeland. Eretz-Yisrael is the
Jewish homeland, but MedinatYisrael will disappear leaving us
with only Eretz-Yisrael for eternity.
However, when a Jew comes to
live in Eretz-Yisrael, he's living with
the past. He's living with Mamma
Rachel who was buried not far from
Yerushalayim, he's living with the
Kotel-Hamaravi
()הכותל_המערבי
where you can go and daven and
feel the Shechina ( )שכינהthere, he's
living with all the Tzadikim that are
buried in the area of Yerushalayim
and all over the land of Israel.
Everywhere one goes, Tzadikim
are buried there. That's EretzYisrael. Hakneset is in MedinatYisrael and they are evil! The
Knesset is evil! And now they're
showing their evil ways. The police
is out of control. They enjoy hurting
Jews. If they are indeed Jews
themselves, I wonder how any Jew
could hit a 13 year old girl because
she's not wearing a mask. He can't
be a Jew! Any so-called Jew that can
beat up another Jew without mercy
is not a Jew.
Now the evil ones are trying to
take away our Yiddishkeit by force,
our belief in Hashem, and they are
using this corona to justify their
brutal actions.
We're living in a state of
dictatorship. It seems like it's a
democracy, but it's not. It's not a
democracy and all the democracies
of the world are not democracies
and anyway, what is democracy? It's
a lie from beginning to end. And the
only rule in the world is the
Omnipotent HaKB"H Hakol-yachol
()הכל_יכול. He is everything.
We have to remember that,
because we're going to go through a
very difficult time. They're going to

persecute us in the worst way.
They didn't build Fema camps to
make birthday parties. They built
them to kill people. If you have a
chance to look and see what's inside
them, you should do so. You will be
horrified. And they're all over the
United States and even in Israel.
They are in England, in Australia
and in Russia. They are everywhere.
These evil people think they can
destroy what Hashem has created,
and I'm saying to you - it won’t
happen.
I'm begging all of Am-Yisrael,
wherever you live in the world, the
time has come. You have to pack
your bags and come to EretzYisrael!
Soon HaKB"H is going to throw
out from Eretz-Yisrael all the people
that don't belong here. The only
ones that will be left are those that
are loyal to Hashem and His
Mashiach. Mashiach is already
here, but we are not ready to receive
Him. We have to work on becoming
more spiritual which means to
believe without a doubt that
Hashem is the Omnipotent הכל_יכול
and there is no one like him in all
existence.
We have to become closer to
Hashem in order to see the Truth
and want to live the Truth. And I
know it's going to be very difficult
for everybody to get up and leave
their countries and come here
voluntarily.
You're better off coming now to
Eretz-Yisrael rather than to wait
until after you will see and
experience so much death and
destruction. Therefore, you should
try to come here soon, even if you
have to live in a tent, be here,
because it'll be the safest place in
the world, even though right now it
might seem the opposite.
Show Hashem that this is where
you really want to be. Show Hashem
that you love Him, that you believe
in Him, that you know for sure that
He is everything!
Hashem is the only thing that
exists in the world - that gives the
world its power, it's strength, it's
form. He is the Creator of
everything and beyond. We have to
show Him our love.
We have to leave the Gallut, the
diaspora and come back home,
even if we have to live in a difficult
situation, still we have to come
home and show Him our loyalty and
how happy we are to return.

The countries of the world never
really adapted to us and we never
really adapted to their way of living.
Unfortunately,
many
Jewish
Neshamot become lost in the lies of
where they live, wanting to be like
the Goyim.
Come back to Eretz-Yisrael, not to
Medinat-Yisrael.

Am_Yisrael, this
moment of glory!

is

our

This is our moment in history, to
show Hashem that we are with Him
and only with Him, to show
Hashem that we're not afraid
because we know that only He can
save us and our families.
You have to come to Him with
your head bowed, not with
arrogance, only with love, and then
we'll be able to come to the BeitHamikdash and sacrifice Korbanot
and merit eternity.
That's our goal. That is the reason
for all the history that we went
through, from the creation of man
to the moment when Mashiach will
reveal Himself; the moment that
we'll be in the Beit-Hamikdash, the
third Beis-Hamikdash, performing
the sacrifices to Hashem. At that
moment, everything will become
clear. Everyone will be happy.
Everyone will feel and know the
Truth. And then we can go on for
eternity.
Am-Yisrael, the time is now. I beg
you; please do come and bring
your families. It won't be easy.
We're still under the rule of the evil
ones. But this is the time to come.
And don't be afraid, because if you
stay in your countries, it will be
worse and much more frightening in
the future.
I beg you to open up your Jewish
mind and your Jewish heart so you
can understand my words and come
to Eretz-Yisrael where you will find
eternity.
Notes: It’s a Mitzvah to copy and
give out these pages to your friends
and relatives * Volunteers are
needed to distribute leaflets in
religious Jews areas * To hear
Messages in America: 1-646-585-3064.
May every jew who reads this article
and agrees to distribute it to other
Jewish souls, have a long life,
Parnasa and be able to greet our
Mashiach * For apartment listings
in Haredi areas in Israel, realty free
please visit ysb.co.il * For details
call:(972) 527-111-333 * Dani18.com
* * מגלות לגאולה

Besiyata Dishmaya

Run for your life

Messages from autistic boys.

מגלות לגאולה
From Exile to Redemption
Tel: 0527-111-333

Mars 2010 * ניסן התש"פ

Introduction:
Suddenly, everything starts to become clear, after 20 years of
not so clear messages we start to see the complete picture. If
you read old messages from 5, 10 or 20 years ago you could
easily think that they were written today in the morning and
then you will realize that these are truly Heavenly messages.
Here are some examples:

:הקדמה
 שנה של מסרים לא כ"כ ברורים20  אחרי,פתאום הכל מתחיל להיות ברור
 אם תקראו מסרים.אנחנו כבר מתחילים לראות את התמונה השלמה
 שנה בקלות אפשר היה לחשוב כאילו הם20  או10 ,5 ישנים מלפני
 הנה כמה.נכתבו היום בבוקר ואז תבינו כי אלה באמת מסרים משמים
:דוגמאות

About the Economy: A 5-Year old Message from Benjamin:
"There will be in the future an economic downfall of banks, a
fall that was never like this. The banks will just fall and
shutdown". Back then it was hard to believe this could
happen. Today, almost the whole world is in quarantine and
isolation, no flights, no hotels, no restaurants, and no
shopping malls. Businesses are closed and half million people
are unemployed in Israel and it is expected in the future that
there will be one million unemployed. Thus, it's no longer hard
to see the fall of banks.

–  אייר תשע"ה, שנים מבנימין5  מסר מלפני:על הכלכלה
, נפילה שלא היתה כמותה,"עומדת להיות נפילה כלכלית של הבנקים
 היום כמעט כל העולם, אז היה קשה להבין את זה,"הבנקים פשוט יפלו
 קניונים ועסקים סגורים, מסעדות,מלון- בתי, אין טיסות,בהסגר ובידוד
 כבר לא קשה לראות.ובארץ חצי מיליון מובטלים וצפי של מיליון מובטלים
.את נפילת הבנקים

Regarding making Aliya to Eretz Israel: The message "Pack
your bags!", from Benjamin.

-  תשע"ד, בנימין,"! המסר "תארזו את חבילותיכם:ישראל-לעלות לארץ

My dear American Jews! Pack your bags and get out of there!
Don't be stupid! Don't close your eyes! Don't "play games" as
if you don’t understand! Get out of there so long as you can
still do it! The only place to go - is Israel.

 ותצאו משם! אל תהיו,אמריקה היקרים שלי! תארזו את החבילות-יהודי
!טיפשים! אל תסגרו את העיניים שלכם! אל 'תשחקו' כאילו אינכם יודעים
תצאו משם כל עוד אתם יכולים עדיין לעשות זאת! המקום היחיד ללכת
. זה ארץ ישראל- אליו

I beg you! Open your eyes and see what happens! Don't you
understand, American Jews, my dear Yiddish souls, don't you
realize it's time to leave?! Don't you realize there are camps
(FEMA camps) all over the USA! And these camps are
surrounded by barbed wire so people can't get away!

אני מתחנן אליכם! תפתחו את העיניים ותראו מה קורה! האם אינכם
 האם אתם לא מבינים,נשמות יקרים שלי- אידישע, יהודי אמריקה,מבינים
(FEMA camps) שזה הזמן לעזוב?! האם אינכם קולטים שישנם מחנות
תיל כך שאנשים אינם-על פני כל ארה"ב! והמחנות הללו מוקפות בגדר
!יכולים לצאת החוצה

From the message "Come and immigrate to Eretz Israel",
Benjamin, Cheshvan 5769: We are at the end. You have to
save yourself, you can't sit there anymore. You do not realize
that in the US they are already ready to put the rope around
your neck. You don't get it. They are shutting things down
without you knowing. Everything is ready in place. And if
something unusual will occur (*) - they'll have excuses to put
you into the camps. Although there will not only be Jews
there, there will be Gentiles there as well - if that makes you
feel any better. I warn you: the end is very near.
(*) Something - Corona epidemic?

: חשון תשע"ו, בנימין,"המסר "קומו ועלו לארץ ישראל
 אתם לא יכולים לשבת, אתם צריכים להציל את עצמכם.אנחנו בסוף
 אתם לא מבינים כי בארה"ב הם כבר מוכנים לשים את החבל.שמה כבר
 הם סוגרים עליכם מבלי. אתם לא מבינים את זה.מסביב הצוואר שלכם
 ורק יהיה איזה משהו)*(– יהיו להם סיבות להכניס. הכל מוכן.שתדעו
 יכניסו שמה גם גוים, אמנם לא יהיו שם רק יהודים.אתכם לתוך המחנות
 הסוף מאד: אני מזהיר אתכם.– אם זה נותן לכם הרגשה יותר טובה
.קרוב
?)*( משהו – מגיפת קורונה

From the news: "About 100,000 Israelis are still abroad and
the Foreign Ministry issued a warning to return home as soon
as possible before the sky will finally be closed... ”

 אלף ישראלים עדיין נמצאים בחו"ל ובמשרד החוץ100- "כ:מתוך החדשות
הוציאו הנחייה שיש לחזור כמה שיותר מהר הביתה לפני שהשמים
...נסגרים באופן סופי

Corona. Daniel, February 23, 2020
Dad, I received a message from Heaven.
Suddenly comes this disease (Corona) and is driving
everyone crazy. All of a sudden everyone is wearing masks
and they are not allowed to leave their homes and .. and ..,
what is this corona?
The Chinese authorities are working together with the
Americans, Russians, Europeans and all New World Order
and everything is planned. The planet (X) is approaching very
fast and they need to organize and prepare everything for the
day when all the wicked ones will run over to their bunkers.
And this is what the wicked ones are planning: Many years
ago, the Chinese were given a "role" to grow and produce
cheap things and become a global manufacturing and
economic hub. So that when the time comes China will start
the epidemic which will erupt all over the world. (Excerpt from
the News: The IMF estimates that China was responsible for
50% of global growth in 2019. China is huge in growth. Its
economy is 50 times larger than it was in the 1980s. China
made 80% of the world's air conditioners. In terms of tourism Chinese tourists wasted $ 277 billion worldwide in 2018)
And they have a number of goals:
1 All over the world the economy is down and almost
everyone is in debt because the “evil ones” stole the money to
build their bunkers. Thus, they need something that can be
blamed for the economic downfall. And this is achieved by the
outbreak of the epidemic in China - the global economy
center.
Because the disease is spreading from China to the whole
world – no one is flying to China… and it's not just flights - it's
also hotels, restaurants, etc., people are already scared to
leave home and it is destroying the world economy.
2 To cause panic all over the world, so that people will be
busy with it, afraid all day long. Will the disease arrive here?
Did the disease get there? Got it?
3 Regarding (China). Why kill all these people? Because
when the Planet (x) arrives there is a large group of people
they don't need – the elderly, people with disabilities and the
sick, and they need to get rid of them. Since the size of the
population is close to a billion and a half people - then the
population must be diluted. By the way, many people who
died in China - did not die because of the virus but because
they wanted to get rid of them.
4 The Evil Ones need many things to distract people because
very strange things are happening and people are starting to
think….
The bunkers - The wicked have built bunkers with very
sophisticated technology - things we can only dream about.
The U.S. has power outages all the time because of the
outdated power system - because they don't have the money
to replenish it because they used the money to build the
bunkers.
For over two years, technicians and maintenance personnel
have been working inside the bunkers and are ready to
operate the bunkers. In the near future the Evil Ones will enter
the bunkers. And it takes time because there are millions of
people around the world who need to get in.
Time Schedule: We need to be ready. From now until
Chanukah 2021 will be a very difficult time. We are already
starting to enter this. There will be very difficult financial
problems. It will start slowly, and in fact it has already started,
many people cannot pay their loans which were widely
distributed and all over the world it is the same.
In the near future, some people will declare themselves as if they
are the Mashiach, among them will be the true Mashiach but it will
confuse many people. All of them will be in Israel and the Gentiles
outside of Israel will also have someone claiming to be the one…

23/2/2020 , דניאל.קורונה
. קבלתי מסר משמים,אבא
 פתאום כולם עם.עכשיו באה המחלה הזו )קורונה( ומשגעת את כולם
.. ו.. ו..מסכות ואסור להם לצאת מהבית ו
 האירופאים וכל, הרוסים,השלטונות של סין הם יחד עם האמריקאים
 הכוכב מתקרב מהר מאד והם צריכים.חדש והכל מתוכנן-עולמי-הסדר
לארגן ולהכין את הכל לקראת היום בו יצטרכו כל הרשעים להיכנס
.לבונקרים שלהם

" כבר לפני הרבה שנים הסינים קבלו "תפקיד:וזה התכנון של הרשעים
 כדי.לגדול ולייצר דברים זולים ולהיות מרכז ייצור ומרכז כלכלי עולמי
.שכאשר יגיע הזמן היא תתחיל את המגיפה אשר תתפרץ לכל העולם
 סין היתה2019- קרן המטבע הבינלאומית העריכה כי ב:)קטע מהחדשות
 הכלכלה. סין היא ענק בצמיחה. מהצמיחה העולמית50% -אחראית ל
 רק לסבר את האוזן סין.80- ממה שהיתה בשנות ה50 שלה גדולה פי
 התיירים הסינים-  מבחינת התיירות. מהמזגנים בעולם80% מייצרת
.(2018- מיליארד דולר ב277 בזבזו בעולם

:ויש להם מספר מטרות
 בכל העולם הכלכלה ירדה וכמעט כולם בחובות בגלל שהרשעים גנבו.1
 אז הם צריכים משהו שאפשר,את הכסף לבנות את הבונקרים שלהם
 ואת זה הם משיגים ע"י.להפיל עליו את האשמה לנפילה הכלכלית
.התפרצות המגיפה בסין – מרכז הכלכלה העולמי

 לא,בגלל שהמחלה מתפשטת מסין לכל העולם – אז כבר לא טסים לסין
,' מסעדות וכו,מלון- וזה לא רק טיסות – זה גם בתי,טסים לכל מיני ארצות
.אנשים כבר מפחדים לצאת מהבית וזה הורס את הכלכלה בכל העולם
 כל היום, שהאנשים יהיו עסוקים עם זה, לגרום לפניקה בכל העולם.2
? האם המחלה הגיע לפה? האם המחלה הגיע לשם? הבנת,מפחדים
 )בסין( למה להרוג את כל האנשים האלה? כי כשיגיע הכוכב יש קבוצה.3
 והם, אנשים מוגבלים וחולים,גדולה של אנשים שהם לא צריכים – זקנים
 מאחר וגודל האוכלוסיה הוא קרוב למיליארד וחצי.צריכים להיפטר מהם
 הרבה אנשים שנפטרו, אגב.בני אדם – אז צריכים לדלל את האוכלוסיה
.בסין – לא מתו בגלל הנגיף אלא בגלל שרצו להיפטר מהם

 הרשעים צריכים הרבה דברים שיסיחו את הדעת כי קורים דברים מאד.4
...מוזרים ואנשים מתחילים לחשוב
 הרשעים בנו בונקרים עם טכנולוגיה מאד משוכללת ודברים- הבונקרים
 בארה"ב יש הפסקות חשמל כל הזמן.שאנחנו יכולים רק לחלום על זה
בגלל מערכת החשמל המיושנת – בגלל שאין להם כסף לחדש אותה כי
.השתמשו בכסף כדי לבנות את הבונקרים

כבר מעל לשנתיים עובדים טכנאים ואנשי תחזוקה בתוך הבונקרים והם
מוכנים להפעלה ובעתיד הקרוב הרשעים צריכים להיכנס וזה לוקח זמן כי
.ישנם מיליוני אנשים בכל העולם שצריכים להיכנס

 בין היום לחנוכה תשפ"א יהיה מצב. אנחנו צריכים להתכונן:לוחות זמנים
 בעיות כלכליות מאד, אנחנו כבר מתחילים להיכנס לזה.קשה ביותר
 הרבה אנשים לא, ובעצם זה כבר התחיל, זה יתחיל לאט לאט,קשות
ההלוואות אשר חולקו ביד רחבה ובכל העולם זה אותו-יכולים לשלם את
.דבר
,בעתיד הקרוב יהיו כמה בני אדם שיכריזו על עצמם כאילו שהם המשיח
 כולם יהיו,ביניהם יהיה המשיח האמיתי אבל יהיו כמה וזה יהיה מבלבל
...בארץ וגם לגויים יהיה איזה נציג בחו"ל

There will be many more serious problems and by the time
the virus will be over, there will be more and more huge
natural disasters. What they can silence - they silence! Just
like in Siberia there was a huge fire. They simply said a few
words and that's it. There will also be other calamities - road
accidents, train accidents, aircraft accidents and all sorts of
strange accidents and disasters. This is a message from
Heaven to Jews and Gentiles that need to do "Teshuva". And
there will be more meteors that will fall on the earth and more
sinkholes that will open and they will try to silence it as much
as possible.

יהיו עוד הרבה בעיות קשות ועד שהמגיפה תיגמר בעזרת ה' יהיו יותר
 כמו, מה שהם יכולים להשתיק – הם משתיקים.ויותר אסונות טבע ענקיים
 יהיו. אמרו כמה מילים ובזה נגמר העניין.בסיביר שם היתה שריפה ענקית
 תאונות רכבות ותאונות,גם אסונות אחרים שלא נדע – תאונות דרכים
מטוסים וכל מיני תאונות ואסונות משונים – זה מסר מהשמיים ליהודים
 ויהיו עוד מטאורים שיפלו על כדור הארץ.ולגויים כי צריכים לעשות תשובה
.ועוד בולענים שיפתחו והם ינסו להשתיק את זה ככל הניתן

After Passover there will be a total fall of the world economy
and they are preparing us for it. Then when we get to Rosh
Hashanah, Yom Kippur and Sukkot 2021, and until then the
world will be in a very difficult situation and we will feel very
strongly the economic problem.
After that there will be hard times and by then the world war
will begin. It will probably start in Israel and it will drag on to all
kinds of places until it gets serious and there will be an
explosion that will shake and cause panic the whole world and
big well-known places will tumble.

.אחרי פסח תהיה נפילה טוטלית של כלכלת העולם ומכינים אותנו לזה
 יום כיפור וסוכות תשפ"א ועד אז העולם,אחר כך נגיע לראש השנה
.יהיה במצב מאד קשה ונרגיש חזק מאד את הבעיה הכלכלית

 היא תתחיל.אחרי כן יהיו זמנים קשים ועד אז תתחיל מלחמת העולם
כנראה בארץ וזה יגרר לכל מיני מקומות עד שזה יהיה רציני ויהיה פיצוץ
.שירעיד ויכניס לפניקה את כל העולם ומקומות גדולים וידועים יפלו

After that there will be a bit of calmness in Chanukah 2021.
The Chanukah candles will give Jews power - because by
then there will be great struggles and most will not believe in
the government at all. The ultra-Orthodox will return more and
more to Hashem as they should. After Chanukah the Planet
(X) will arrive and it won't be easy.

 נרות החנוכה יתנו ליהודים כח,אחרי זה תהיה רגיעה בחנוכה תשפ"א
 החרדים יחזרו,– כי עד אז יהיו מאבקים גדולים ולא יאמינו בכלל בשלטון
 בחנוכה יהיה אי של שקט בכל הבלגן ואחרי.יותר ויותר לקב"ה כמו שצריך
.חנוכה יגיע הכוכב וזה לא יהיה פשוט

And anyone who has not made "Teshuva" by then will see
what will happen and will immediately make "Teshuva". The
world will be in a very bad situation. We already have signs of
the plagues that were in Egypt: some rivers become blood all
over the world, there are hail balls the size of a tennis ball
falling down, there are meteors falling from the sky in all kinds
of places in the world that cause huge fires, and more
sinkholes will open. The Evil Ones will try to silence this as
much as possible. The locust will soon arrive to Israel. It
comes from Africa, it will be in Egypt, probably in Sinai and
Israel, which will be very tough.

 יראה מה קורה ומיד ירוץ לעשות,וכל מי שלא עשה תשובה עד אז
 כבר יש לנו סימנים של המכות, העולם יהיה במצב קשה מאד.תשובה
 יורדים כדורי ברד, כמה נהרות נהפכו לדם בכל העולם- שהיו במצרים
 מטאורים נופלים מהשמיים בכל מיני מקומות בעולם,בגודל של כדור טניס
 ויהיו עוד מטאורים שיפלו על כדור הארץ ועוד.וגורמים לשריפות ענקיות
 הארבה עוד.בולענים שיפתחו והרשעים ינסו להשתיק את זה ככל הניתן
 כנראה בסיני ובארץ, יהיה במצרים, הוא בא מאפריקה.מעט יגיע לארץ
. וזה יהיה מאד קשה,ישראל

And we are at start of the redemption Father. It seems to me
that the Mashiach will be revealed in 2021 next year after
Planet (X). After the planet passes the world will be quite
different from what we know today, most of the world will be
underwater but not the Land of Israel.

 נראה לי כי הגילוי של המשיח,ואנחנו ממש בפתח של הגאולה אבא
 אחרי שהכוכב יעבור. בשנה הבאה אחרי הכוכב,האמיתי יהיה בתשפ"א
 רוב העולם יהיה,העולם יהיה שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים היום
.מתחת למים אך לא ארץ ישראל

Planet (X) will do a lot of destruction (tsunami waves will be
hundreds of meters high in the air in America and Europe –
"Edom", thousands of huge meteors will fall on Earth,
continents will sink, darkness will cover the world, etc., etc.).
Jews should know that one who walks in the path of
Hashem – will have nothing to fear. It will be very frightening
especially the plague of darkness which will come when the
Planet (X) passes between us and the sun will be dark.
After that Mashiach will be revealed and after that there will
be the Gog and Magog (war). But we have nothing to worry
about with Gog and Magog war because we will be protected
inside our homes from what's going on outside. Hashem will
guard us help us not to worry. Hashem will give Mashiach the
power to defeat them.
This is what will be in a nutshell. But all the things we are
used to: money, food, shops and electricity - there will be no
more. We'll just have to trust Hashem. If we have food at
home - it will hold us, let's just say until Chanukah 2021, after
that we will just have to trust Hashem and He will perform
miracles for us and give us everything we need, like the
Exodus - that is the basics.

הכוכב יעשה הרבה הרס )גלי צונאמי בגובה מאות מטרים באמריקה
 יבשות, אלפי מטאורים ענקיים יפלו על כדור הארץ,ובאירופה – אדום
.(' חושך יכסה את עולם וכו' וכו,ישקעו
 זה יהיה, מי שהולך בדרך ה' – אין לו מה לפחד,היהודים יהיו בטוחים
מפחיד מאד מאד ובמיוחד במכת החושך אשר תגיע כאשר הכוכב יעבור
ָאׁש
ֵ  ֶרץ ּדָם ו4ּׁש ַמיִם ּו ָב
ָ מֹופ ִתים ַּב
ְ ָת ִּתי
ַ בינינו לבין השמש ויהיה חושך "וְנ
ִפנֵי ּבֹוא יֹום ה' ַהּגָדֹול
ְ ֵח ְלדָם ל
ַ ְהּיָר
ַ ְחׁש ְך ו
ֶ ֵה ֵפ ְך ל
ָ ּׁש ֶמׁש י
ֶ  ַה:ימרֹות ָע ָׁשן
ֲ ְת
ִו
.(" )יואל ג:ְהּנֹורָא
ַו
 אבל אין לנו מה לדאוג עם גוג.אחרי זה גילוי המשיח ואחרי זה גוג ומגוג
.ומגוג כי נהיה שמורים ומוגנים בתוך הבתים שלנו ממה שקורה בחוץ
. ה' יתן למשיח צדקנו את הכוח לנצח אותם,ה' ישמור עלינו שלא נדאג
: אבל כל הדברים שאנחנו רגילים אליהם.זה מה שיהיה בקיצור נמרץ
. אנחנו נצטרך פשוט לבטוח בקב"ה. חנויות וחשמל – לא יהיו, אוכל,כסף
 אחרי, בא נגיד עד חנוכה תשפ"א, זה יחזיק אותנו- אם יש לנו אוכל בבית
זה נצטרך פשוט בטחון בה' והוא יעשה לנו ניסים וייתן לנו כל מה שאנחנו
ֵאת ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם
ְ ִימי צ
ֵ  "ּכ. כמו ביציאת מצרים – זה הבסיס,צריכים
" מיכה ז טו:ְאּנּו ִנ ְפלָאֹות
ֶ רF

We will have water to drink and food like we had in the
desert where we had everything. The animals did not bother
us. The Israelites were able to sit and study Torah all day
long. They got used to having no worries. They could sit and
study Torah all day without problems. They had ready food,
no cooking, no dishes, nothing. In the morning, they would
gather food and everything was ready - straight from the sky.
They didn't have to bathe - they stayed clean all the time, the
clothes never worn out or ripped and they grew with the
person wearing them. No one was sick, everyone was
healthy, and no toilet was needed.

 שום חיה,יהיה לנו מה לשתות ומה לאכול כמו במדבר שהיה לנו הכל
 בני ישראל יכלו לשבת וללמוד תורה כל היום והתרגלו.לא הפריעה לנו
 היה. יכלו לשבת וללמוד תורה כל היום בלי בעיות,לזה שאין להם דאגות
 בבוקר. לא כלום, לא לרחוץ כלים, לא היו צריכים לבשל,להם אוכל מוכן
–  לא היו צריכים להתרחץ.היו אוספים אוכל והכל מוכן – ישר מן השמים
 הבגדים אף פעם לא התיישנו ולא נקרעו והם גדלו,נשארו נקיים כל הזמן
 ולא היו צריכים, כולם היו בריאים, אף אחד לא היה חולה.אדם-עם הבן
...לשירותים

I want so much to live in such a world, wouldn’t it be great?
No illnesses, no problems, no debts, no need to go shopping.

 בלי, זה לא מצוין? בלי מחלות,כמה שהייתי רוצה לחיות בעולם כזה
" באמריקה וגם פה יש "מודה. לא צריכים ללכת לקנות, בלי חובות,בעיות
 זה,כזו לעשות קניות סתם כי חייבים כל יום להוציא את הכסף על משהו
.נהפך לסוג של מחלה כזו – וזה לא יהיה

It will be like we were in the "desert" - we will have
everything we need and most of all we will have the Torah the true way of life that "Hashem" has commanded us. And it
will be. And after that we will go into the "Beit-Hamikdash",
etc., etc. We will talk about this in the future because now is
not the time. And after the Planet X, Elijah will come and we
will know who is the real Mashiach.

זה יהיה כמו שהיינו במדבר – יהיה לנו כל מה שאנחנו צריכים ובעיקר
 אח"כ. וזה יהיה.תהיה לנו התורה – דרך החיים האמיתית שה' ציווה לנו
 אנחנו ב"ה עוד נדבר על זה כי עכשיו זה עוד,'ניכנס לבית המקדש וכו' וכו
נֹכִי4 "הּנֵה
ִ . ואחרי הכוכב יבוא אליהו ונדע מי באמת המשיח.לא הזמן
(" )מלאכי ג כג:ְהּנֹו ָרא
ַ ָביא ִל ְפנֵי ּבֹוא יֹום ה' ַהּגָדֹול ו
ִ ֵח ָלכֶם ֵאת ֵא ִלּיָה ַהּנ
ַ ׁשֹל

Soon Aba, there will be a strong economic fall all over the
world, which has actually started. This country has no money
and what to buy - it is worthwhile now as cash will not be
worth anything in the future...

 וזה בעצם כבר, תהיה נפילה כלכלית חזקה בכל העולם,עכשיו אבא
 למדינה הזו אין כסף ומה שצריך לקנות – כדאי עכשיו כי מזומן לא.התחיל
...יהיה שווה כלום

We will come forever and weep for joy.
Daniel, Jerusalem, March 9, 2020

.נגיע לנצח ונבכה משמחה
9/3/2020  יג אדר תש"פ, ירושלים,דניאל

People of Israel, the beloved people of God, we must
already see that the whole world is crazy. Those leaders of
the countries all over the world are going crazy and are going
in the direction of utter falsehood, they do things for no
apparent reason. And besides, there are natural disasters
economic problems in almost every home, Shalom Bayit
issues, murder and violence above and beyond, etc. There
are dead animals in masses, dead fish in masses on the
beaches, etc., all kinds of disasters that never existed before.
We also see more now that the big brother is controlling us as
was written in the book (*).

 אנחנו ודאי כבר רואים, העם האהוב של הקב"ה, עם ישראל,עם ישראל
 אלה שמנהיגים את המדינות בכל העולם הם,שכל העולם מטורף
 הם עושים דברים ללא כל סיבה או,מטורפים והולכים בכיוון של שקר גמור
 בעיות כלכליות כמעט, וחוץ מזה ישנם אסונות טבע.הגיון הנראים לעין
 חיות מתות.' רצח ואלימות מעל ומעבר וכו' וכו, בעיות שלום בית,בכל בית
 כל מיני אסונות שאף,' דגים מתים בהמוניהם על החופים וכו,בהמוניהם
 אנחנו גם רואים יותר שהאח הגדול שולט עלינו כמעט כמו.פעם לא היו
.( ראה נספח,1984  )הספר.שכתוב בספר

Am-Israel, I, Daniel, Ben Golden and a few other autistic
guys in recent years wrote about a lot of difficult things and we
see that they are all coming true.

 בן גולדן ועוד כמה בחורים אוטיסטים בשנים, אני דניאל,עם ישראל
.האחרונות כותבים הרבה דברים קשים וזה מתגשם

Now I ask, want, beg – Am-Israel, please repent, God does
not want you to lose, he wants you to repent, every Jew with a
Jewish soul must repent. God loves us, he loves all Jews, he
does not want to do bad things for us, God only wants good
for us, but we must return to him with love, to leave all our
passions that are do not go according to the Torah. If we
follow the Torah - it gives us life, it gives us closeness to the
truth, it will give us the "Olam-Haba" and Complete
redemption - and that's what we need now.

 הקב"ה, תחזרו בתשובה, עם ישראל-  מתחנן, רוצה,עכשיו אני מבקש
 כל יהודי עם נשמה, הוא רוצה שתחזרו בתשובה,לא רוצה שתכשלו
, הוא אוהב את כל היהודים, ה' אוהב אותנו.יהודית חייב לחזור בתשובה
 אבל אנחנו חייבים,הוא לא רוצה לעשות לנו רע הוא רוצה רק את טובתנו
. לעזוב את כל התשוקות שלנו שהם לא לפי התורה,לחזור אליו באהבה
 זה נותן לנו קרבה אל, זה נותן לנו חיים- אם אנחנו הולכים בדרך התורה
 זה יתן לנו את העולם הבא ואת הגאולה השלמה – וזה מה,האמת
.שאנחנו צריכים עכשיו

If you think that all the physical pleasures of this world are
considered pleasures, then I will tell you that it is nothing
compared to the spiritual pleasures that are more and more
pleasing and better and more satisfying to the Jewish soul
than all the pleasures of this world.

,אם אתם חושבים שכל התענוגות הגשמיות של העולם הזה הם תענוג
אז אני אגיד לכם כי זה כאין וכאפס לעומת ההנאות הרוחניות שהם פי
כמה וכמה וכמה יותר נעימות ויותר טובות ויותר מספקות את הנשמה
.היהודית מכל התענוגות של העולם הזה

Am-Israel, have mercy on yourselves, together with your
families, try to build a true Jewish home - with proper Sabbath
observance, with all the laws required of us, the laws of men
("Brit-Kadesh", keeping your eyes modesty, etc.), the laws of
women (purity, modesty, etc.), And the laws of our families, so
all that all of this confusion will be gone, all the rant/crazy we
see today - will be gone.

 יחד עם המשפחות שלכם תבנו בית, תרחמו על עצמכם,עם ישראל
 עם שמירת כל הדינים הנדרשים,יהודי אמיתי – עם שמירת שבת כהלכה
 שמירת העיניים צניעות, הדינים של הגברים )שמירת הברית,מאיתנו
 והדינים של המשפחות,(' צניעות וכו, הדינים של הנשים )טהרה,('וכו
 כל הטרוף שאנחנו רואים היום – זה, אז כל הבלבול הזה יעלם,שלנו
,יעלם

The Evil Ones – try to deceive us. But they will disappear and
then everything will be clear. Everything will be sweet and we
will weep for joy, dance, bring sacrifices and reach eternal life.

 הכל, הכל יהיה ברור,כל הרשעים שמנסים להכשיל אותנו – זה יעלם
. נקריב קורבנות ונגיע לנצח, נרקוד,יהיה מתוק ואנחנו נבכה משמחה

"Am-Israel", I beg, I beg, have mercy on yourself, come
closer to God because there is nothing else besides Him, He
is the omnipotent. Do not ruin your future. God loves us, He
created us, He created us all. The people of Israel are alive!
Live and be part of Eternal life.

 תתקרבו לקב"ה, רחמו על עצמכם, אני מבקש, אני מתחנן,עם ישראל
 הקב"ה. אל תהרסו את העתיד שלכם, הוא הכל יכול,כי אין עוד מלבדו
 עם ישראל, עם ישראל. הוא ברא את כולנו, הוא ברא אותנו,אוהב אותנו
.חי – תהיו חלק של החיים הנצחיים

(*) The book 1984 was written by George Orwell in 1948. The
book describes a world under extreme totalitarian rule. The
phrase "Big Brother" in the book became a language coin
referring to the state in which citizens are constantly
monitored by the government. The author describes the
“Police Thoughts”, a covert police aimed at preventing
civilians from coming up with ideas contradicting the goals of
the regime, while masses of people living in hardship and lack
of government accumulate power and wealth. History books
are "updated" according to government needs and no one has
freedom of thought. The big brother want, cameras are
everywhere and the big brother's eye is always open...
.

 הספר מתאר עולם. ע"י ג'ורג' אורוול1948  נכתב בשנת1984 )*( הספר
 הביטוי "האח הגדול" המופיע.המתנהל תחת שלטון טוטליטרי קיצוני
בספר הפך למטבע לשון המתייחס למצב בו האזרחים נתונים לפיקוח
 משטרה,' הסופר מתאר את 'משטרת המחשבות.מתמיד מטעם השלטון
חשאית שמטרתה למנוע מהאזרחים המדינה להעלות על דעתם רעיונות
 בעוד המוני העם חיים בדוחק ובמחסור.הסותרים את מטרות המשטר
 ספרי ההיסטוריה "מעודכנים" לפי צרכי.אנשי השלטון צוברים כוח ועושר
" הוא מצווה לפעול כפי ש"האח הגדול.השלטון ואין לאדם חופש חשיבה
... מצלמות נמצאות בכל מקום ועינו של האח הגדול פקוחה תמיד,רוצה

Why God is crying.
Daniel, Jerusalem, (20/3/2020)

.מדוע הקב"ה בוכה
(20/3/2020)  כד אדר התש"פ, ירושלים,דניאל

Oh Dad, oh Dad, oh Dad, what can I say? I don't know what
to say anymore. I'm in shock as well. We wait and wait and
wait for the final redemption, but where is it? We cannot see it!
Looking to the horizon and feeling maybe seeing something,
but...not yet..

, מה אני אגיד? אני כבר לא יודע מה לומר, אוי אבא, אוי אבא,אוי אבא
 אבל איפה, אנחנו מחכים ומחכים ומחכים לגאולה השלמה.גם אני בהלם
 עוד... אבל,היא? לא רואים! מסתכלים לאופק ומרגישים אולי רואים משהו
...לא

And suddenly the Coronavirus came! What is Corona? What
disease? What flu? Suddenly, according to the accounts of
the governments many people, thousands of people are sick,
in serious conditions and some die in every country. We are
confused and do all kinds of things. It confuses us that what is
being spoken out there doesn't sound like reality, but what is
clear - the authorities all over the world are using it including
the State of Israel to make us all slaves under dictatorship.
And if we do not do exactly what they tell us - as if we (the
ones who need to be in isolation) - other people will become ill
and die - meaning we will pay heavy penalties. (Note: there is
[in Israel] a fine of NIS 5,000 for those who do not stick to
quarantine). If it is money then never mind, but if there is no
money or if they will exact a more severe punishment - then I
do not know if the person will be able to get out of it.
And a lot of people already know that this whole epidemic it's one big show – like the show of Twin Towers. They want to
control us completely, and not only in Eretz Israel, but in all
countries in Europe, the US, Russia, China, Vietnam,
Thailand, Arab countries, etc. All the leaders of these
countries are part of this “group” and they all know very well
that Planet X is on the way.

?ופתאום בא קורונה! מה זה קורונה? איזה מחלה? איזה שפעת
, אלפי אנשים חולים, לפי החשבונות של הממשלות הרבה אנשים,פתאום
 אנחנו מבולבלים ועושים כל.במצב קשה ויש כמה שמתים בכל ארץ וארץ
 אך, זה מבלבל אותנו כי מה שמדברים זה לא נראה במציאות.מיני דברים
מה שברור – השלטונות בכל העולם משתמשים בזה כולל מדינת ישראל
כדי להפוך את כולנו לעבדים להיות תחת שלטון של דיקטטורה ואם לא
 שכאילו אנחנו )אלה שצריכים להיות- נעשה בדיוק מה שהם אומרים לנו
בבידוד( עלולים לגרום לאנשים אחרים להיות חולים ולמות – אז נשלם
 שקל למי שלא שומר על5,000  יש קנס של:בעונשים כבדים )הערה
 אבל אם אין את הכסף או אם זה, אם זה מסתכם בכסף אז מילא.(בידוד
.אדם יוכל לצאת מזה-יהיה עונש יותר קשה – אז אני לא יודע אם הבן

And that it is very close to Earth and all their bunkers have
long been prepared with experts and maintenance personnel
operating all the systems in the bunkers - electricity, water, air
conditioning, computers, entertainment, food growing
(agriculture), etc. And they need something big that the whole
world will be busy with (as mentioned in the previous
messages - so that they can uninterruptedly put their millions
of people into bunkers). I also feel that soon there will be a
war in the world. Not a simple war at all. And soon we will
have more problems including lack of livelihood in a most
severe way all over the world. And Planet X is very close and
is already "dropping" a lot of meteors and asteroids on the
planet causing many huge fires.
I do not want to put the people of Israel into a depression,
and I have already said that anyone who has confidence and
faith in God will pass it easily. I ask the people of Israel - you
are Jewish souls, this generation is the weakest generation of
all ages. Not all the Jews are like this. There are Jews with
feel strong faith and confidence in God and there are those
who are less faithful and not at all believers. But in all respects
- this is a very low generation of believers and I am only
referring to the Jews. Regarding the secular Jews I will say
that in our generation we see many more secular Jews
making Teshuva (repent). Many of them have Jewish souls
and "Hashem" will see to it that they will make
Teshuva/repent.

– והרבה אנשים כבר יודעים שכל המגיפה הזו – זו הצגה אחת גדולה
 הם רוצים לשלוט עלינו.לא פחות מההצגה של נפילת מגדלי התאומים
, רוסיה, ארה"ב,ישראל אלא בכל המדינות באירופה- ולא רק בארץ,לגמרי
 כל המנהיגים של המדינות האלה.' ארצות ערב וכו, תאילנד, ויאטנם,סין
.שייכים לקבוצה הזו שיודעת ברור כי השביט בדרך

והוא קרוב מאד לכדור הארץ וכל הבונקרים שלהם כבר מוכנים מזמן עם
– מומחים ואנשי אחזקה המפעילים את כל המערכות שיש בבונקרים
 והם.' גידול אוכל )חקלאות( וכו, בידור, מחשבים, מיזוג, מים,חשמל
צריכים משהו גדול שכל העולם יהיה עסוק עם זה )כפי שצוין במסרים
הקודמים – על מנת שהם יוכלו להכניס ללא הפרעה את מיליוני האנשים
, אני מרגיש גם שעוד מעט תהיה מלחמה בעולם.(שלהם לבונקרים
מלחמה לא פשוטה כלל ויהיו לנו עוד בעיות כולל חוסר פרנסה בצורה
 ויהיה גם כוכב השביט שהוא מאד קרוב והוא,קשה ביותר בכל העולם
כבר "מטיל" על כדור הארץ הרבה מאד מטאורים ואסטרואידים שגורמים
.להרבה שריפות ענקיות

 וכבר אמרתי כי כל מי שיש,אני לא רוצה להכניס את עם ישראל לדיכאון
–  אני מבקש מעם ישראל.לו ביטחון ואמונה בקב"ה יעבור את זה בקלות
 לא כל. הדור הזה הוא הדור הכי חלש מכל הדורות,אתם נשמות יהודיות
 יש יהודים יותר חזקים באמונה וביטחון בה' ויש כאלה שפחות ויש,יהודי
 בסך הכל מכל הבחינות – זה דור נמוך, אבל.כאלה שבכלל לא מאמינים
 על החילונים רק אציין כי בדור.ביותר ואני מתייחס עכשיו רק ליהודים
 אמנם הם.שלנו נראה עוד הרבה חילונים החוזרים בתשובה באמת
חילונים אך יש להרבה מהם נשמות יהודיות וה' ידאג שהם יחזרו
.בתשובה

The problem of a lot of the ultra-Orthodox who they think
they are righteous, however, we have quite a few people with
very big offenses such as in holiness, purity, theft, immodesty
and many other things - but despite everything we can still do
a real "Teshuva" and in order to do a real "Teshuva" - we
need to pray, cry and repent with all our soul the fact that we
ruined ourselves, and we put ourselves in the mud, as we
enjoyed it and didn't want to get out of it.

 אך יש ביננו לא,הבעיה של הרבה חרדים שהם חושבים שהם צדיקים
 חוסר, בגניבה, בטהרה,מעט אנשים עם עבירות גדולות מאד בקדושה
צניעות ועוד הרבה דברים – אך למרות הכל אנחנו יכולים לעשות תשובה
 לבכות, וכדי לעשות תשובה אמיתית – צריכים להתפלל,אמיתית
 שהכנסנו את עצמנו לתוך,ולהצטער עם כל הנשמה שקלקלנו את עצמנו
.כך לצאת מזה- נהנינו מזה ולא רוצים כל,הבוץ

We have another difficult problem and that is all the disputes
"Machloket" among the ultra-Orthodox. It causes violence
against one another and God is crying because of us – as we
are his beloved children - many fight with each other even
beating one another, and for what? For dignity and money.

יש לנו עוד בעיה קשה והיא המחלוקת בין חרדים לחרדים וזה גורם
 הילדים האהובים,לאלימות אחד נגד השני והקב"ה בוכה בגללנו – אנחנו
? ובשביל מה,שלו – רבים אחד עם השני ואפילו מרביצים אחד לשני
.בשביל כבוד ובשביל כסף

Our communities are full women lacking modesty and even
men lacking modesty with tight suits. No generation ever had
men wear such tight clothes that look like tights!

הקהילות שלנו מלאות בנשים לא צנועות ואפילו גברים לא צנועים עם
כך צמודים שזה- באיזה דור הגברים הלכו עם מכנסיים כל,חליפות צמודות
!נראה כמו גרביונים

The gentleness on the people’s faces is gone! The face
expressions of the righteous Jews seem as if they are like
from another world - it is sensitive, gentle and humble - many
faces I see on the street are of people who are proud of
themselves and want their passions and this world - the world
of the golden calf. These people have completely lost their
gentleness and sensitivity of a real Torah student.
Anyone who wants to make this difficult situation to become
better must sit and cry with a lot of tears and ask Hashem to
have mercy on Him and all the people of Israel. And they
should all repent. Every Jew and even the ultra-Orthodox
must repent, feel sorry and cry for every single sin they made
and repent - and that would be a real Teshuva.
As said before we will still go through very difficult things.
The authorities want to make it so bad for us. They do not
need us, really do not need us. Therefore whoever wants to
continue to live must return to Hashem and if he will not
repent - no one will be able to help him. And those who truly
repent will begin to feel all the pleasures of the afterlife and
that gives one the strongest and best feeling ever.
So "Am-Israel", I ask you to repent for every single thing in
order for salvation to come in sympathy. And when Hashem
will reveal to us the Mashiach - the whole world that seemed
so black to us will suddenly become a holy light and we will
elevate spiritually upward and achieve eternity.

 הפנים של יהודי צדיק הם כאילו מעולם אחר – הוא,העדינות נעלמה
 עדין ועניו והרבה פרצופים שאני רואה ברחוב הם של אנשים הגאים,רגיש
בעצמם ורוצים את התשוקות שלהם ואת העולם הזה – העולם של עגל
 אנשים שאבדו לגמרי את העדינות ואת הרגישות של תלמיד חכם,הזהב
.אמיתי
כך לטובה חייב פשוט לשבת-מי שרוצה להפוך את המצב הקשה כל
ישראל-ולבכות עם הרבה דמעות ולבקש מהקב"ה לרחם עליו ועל כל עם
, כל יהודי ואפילו חרדי צריך לחזור בתשובה.שכולם יחזרו בתשובה
לחשוב להצטער ולבכות על כל חטא וחטא ולחזור בתשובה – וזו תהיה
.תשובה אמיתית
 השלטונות רוצים,וכמו שאמרתי אנחנו עוד נעבור דברים מאד קשים
 אז לכן – מי, ממש לא צריכים אותנו, הם לא צריכים אותנו,לעשות לנו רע
שרוצה להמשיך לחיות חייב לחזור לקב"ה ואם לא חוזר בתשובה – אף
 ומי שחוזר בתשובה באמת יתחיל להרגיש את כל,אחד לא יוכל לעזור לו
התענוגות של העולם הבא וזה נותן את ההרגשה הכי הכי חזקה וטובה
.שקיימת בכלל
 אני מבקש לחזור בתשובה על כל דבר ודבר כדי,ישראל-אז עם
שהגאולה תבוא ברחמים וכאשר ה' יגלה לנו את המשיח – כל העולם
כך שחור יקבל פתאום אור קדוש ואנחנו נעלה ונעלה-שהיה נראה לנו כל
.ונעלה ונגיע לנצח

Don't lose eternity.

Binyamin, (March 20, 2020)

.אל תפסידו את הנצח
(20/3/2020)  כד אדר התש"פ,בנימין

"Baruch-Hashem" I am happy, I am very happy and
why? Because I already see the end of such a difficult
and crooked world because of people who do not
understand what Torah is, what Mitzvah a is, what
Hashem wants from us. We must know that Hashem
and only Hashem - He is the Almighty. Human beings
who year after a year, hundreds of years go against him,
except for small groups - most Gentiles and many Jews
go against his Torah - which is unbearable. Hashem
created Adam and Eve as His creation, they were
righteous and at the beginning it was the first sin with the
snake which is still stirring around us. And even today
(because of the snake) we descend lower and lower and
lower. True, there are few righteous people today, but
not enough.

 אני שמח מאד ולמה? כי אני רואה כבר את,ברוך ה' אני שמח
אדם שלא-הסוף של העולם הזה הקשה כ"כ והעקום בגלל בני
 אנחנו. מה ה' רוצה מאיתנו, מה זה מצוות,מבינים מה זה תורה
 ובני אדם ששנה, הוא הכל יכול- חייבים לדעת שהקב"ה ורק הוא
 חוץ מקבוצות,אחרי שנה משך מאות שנים הולכים נגדו שלא נדע
קטנות – רוב הגויים והרבה יהודים הולכים נגד התורה שלו – וזה
 הם היו צדיקים, ה' ברא את אדם וחוה שהם יצירתו.בלתי נסבל
וכבר בהתחלה היה החטא הראשון עם הנחש שהוא עוד מסתובב
 יש היום, נכון.פה חזק ביננו ועד היום אנחנו יורדים ויורדים ויורדים
.צדיקים גדולים אבל זה לא מספיק

And suddenly we see a very scary situation today - the
whole world is under the rule of the Evil Ones, you may
not believe me because you think they are trying to save
everyone's life, but soon most people will start to
discover their lies and once they find out, they will get
confused and not know what to do. So I ask all the Jews
and Gentiles who understand what I'm saying - to sit on
the floor and cry and cry and cry, to tear their clothes as
in mourning, and ask Hashem to clean us of all our sins
(aveyrot). Even if we are wise and learn Torah all day
long, as almost everyone is attracted by the golden calf
which brings us to do inappropriate things and in more
difficult cases - really difficult sins.

ופתאום אנחנו רואים היום מצב מפחיד ביותר – כל העולם נהיה
 יכול להיות שאתם לא מאמינים לי כי,תחת שלטון של הרשעים
 אך עוד מעט,אתם חושבים שהם מנסים להציל את החיים של כולם
 הם,רוב האנשים יתחילו לגלות את השקר וברגע שיגלו את זה
 אז אני מבקש מכל היהודים ומהגויים.יתבלבלו ולא ידעו מה לעשות
,שמבינים מה אני אומר – לשבת על הרצפה ולבכות ולבכות ולבכות
 אפילו,לעשות קריעה ולבקש מהקב"ה לנקות אותנו מכל העברות
 בכל אופן כמעט כולם,אם אנחנו תלמידי חכמים ולומדים כל היום
נמשכים ע"י עגל הזהב שמביא אותנו לדברים לא מתאימים
.ובמקרים קשים יותר – לעברות קשות ממש

Again, we need to sit on the floor to tear our shirt as in
mourning, and weep and weep and weep and ask for
Hashem to save us. The tears will cleanse our hearts,
our souls so that we can be truly be prepared to receive
our righteous Mashiach. And if Hashem will see that our
hearts are broken, that we are sorry for all our sins, for
our mistakes - then He will forgive us and all this crying
will turn into smiles, and all the Evil Ones will disappear
and nothing will be left of them.

 אנחנו צריכים לשבת על הרצפה לקרוע קריעה ולבכות,אז שוב
 שהדמעות ינקו לנו את,ולבכות ולבכות ולבקש מה' שיציל אותנו
. את הנשמה ושנוכל להיות מוכנים באמת לקבל משיח צדקנו,הלב
 שאנחנו מצטערים על כל העברות,ואם ה' יראה שהלב שלנו שבור
 על הטעויות שלנו – אז הוא יסלח לנו וכל הבכי הזה ייהפך,שלנו
. כל הרשעים יעלמו ולא ישאר מהם כלום,לחיוכים

And we will be at the Hashem’s wedding with His
people, a bridegroom and a bride under the canopy,
singing and dancing and we will rejoice and become part
of eternity.

 חתן וכלה מתחת,ואנחנו נהיה בחתונה של הקב"ה עם העם שלו
 אל, עם ישראל. נשיר ונרקוד ונשמח ונהיה חלק של הנצח,לחופה
 תלכו לעולם של משיח צדקנו וכמו שדניאל אמר,תפסידו את הנצח
.– נעלה ונעלה ונעלה

Questions and Answers
Q. When will the corona run out?
A. The corona does not exist, as all kinds of things have
happened - this too is a huge lie. They can do this
because all countries cooperate with this lie. But war is
still awaiting us and the Planet (X) also called Nibiru. So
we have to be ready. We will go through things we never
thought we would go through, but we will get over them.
Hashem will save us and the most important thing is not
to be afraid, to be 100% with Hashem and to do
Teshuva with all our heart.

שאלות ותשובות
? מתי הקורונה תיגמר.ש
. כמו שקרו כל מיני דברים – גם זה שקר ענק, הקורונה לא קיים.ת
הם יכולים לעשות את זה כי כל המדינות משתפות פעולה עם
, אבל עוד מחכה לנו מלחמה וכוכב השביט הנקרא גם ניבירו.השקר
 אנחנו נעבור דברים שאף פעם לא.אז אנחנו צריכים להיות מוכנים
–  ה' יציל אותנו והעיקר, אבל נעבור את זה,חשבנו לעבור את זה
. עם הקב"ה ולעשות תשובה עם כל הלב100%  להיות,לא לפחד

Q. Do Jews have a natural protection for Corona in their
genes?
A. There is no corona as you think.

? של יהודים יש חיסון לקורונה.אי.אן. האם בדי.ש
. אין קורונה כמו שחושבים.ת

The golden calf is dying. Daniel, Tishrei 5765 (2019)
At present moment, many people are confused, and still
believe that humans [governments, financial bodies, etc.] can
prevent the collapse of the global economic system. But all
efforts will not help as soon money will be worth nothing. "The
Golden Calf" [The culture of Edom - physical life and the
pursuit of pleasures in this world] was mortally wounded and
about to perish. And as we said a few years ago, the banks
will fall completely and money will not be worth more than
tissue paper.
The livelihood does not come from our work, and it does not
come from Social Security, and it does not come from any
other source. It only comes from Hashem. And Hashem will
give us food as He did in the Exodus.
Now a person can make food at home [can foods, drinks,
etc.], but slowly that too will be finished. And then we all have
only one choice: whether to trust Hashem completely or not.
And if not, the end will be very bad, because only those who
trust him to the end will be saved "Behezrat-Hashem" and this
will finally be the tikun/remedy for the sin of the Golden Calf in
the desert.
Hashem does not want to do this [abolish the nature that
conceals His providence] all at once without preparation,
because most people will die of shock "Chas-veshalom".
When you get to the last drop of water, or the last morsel of
food, and you have kids, etc. - it's a very difficult experience.
Hashem knows that in one moment a person cannot make
such a huge change in his life and fully put his trust in
Hashem. But slowly He is taking us to the Mashiach's days, to
the next world. Therefore, Hashem is slowly eliminating
materialism until we will have full confidence in Him. "And
Hashem will be exalted alone on that day, and the idols will
pass away" (Isaiah 2).
Hashem is now preparing the world for the Mashiach, so he
is getting rid of all the falsehood step by step. Now the
process is moving faster.
But if the golden calf destruction and the eradication of the
materialism happens too quickly, even those worthy of being
saved may be in such a shock that they will breakdown, which
is not what the Hashem wants. Hashem wants to save us. The
masses (most of the people) will not be saved (survive),
especially the Gentiles, the majority will be lost, but the Jews,
each one is a diamond for Hashem. Each one is like a single
son to him, and a single daughter.
And why should the economic system fall apart? Because it
is a huge lie that some people around the world have built
around money, power, influence and dignity. And they
dragged the world into this lie. And today most people in the
world have built their lives around this lie.
Today's "golden calf" is exactly the same golden calf the Jews
made in the desert. And this is the final correction (tikun) for
this offense.
Dear Jews, listen carefully to my words. It is true that I said
that Hashem is taking us step by step so that we will not get
too overwhelmed. But we are already in the final stages. And
when we reach the end, it will come upon us all of the
suddenly.
And why “all of the sudden"? Because Hashem has already
warned us in all kinds of ways, year after year, to return to
Him and return to His Torah in order to be saved. But most
Jews still want to live the lie, and do not want to know or
acknowledge Hashem's warnings.
And so I warn you now: the end is very near and nothing will
help. Nothing will save us except to return to Hashem and His
Torah. And that doesn't mean going back to the "ultraOrthodox golden calf." It means reaching a level of full faith
and confidence in Hashem and not to have faith and
confidence in the materialistic world.
I want to emphasize that there is also a very big war [Gog
and Magog war] ahead of us that will affect the entire world. A
war that has never been like this in all of history. And if we are
sluggishly or foolishly refusing to do the will of Hashem [to
leave all the lies and to face the truth], in one second we can
find ourselves, Heaven forbid, in a situation without hope. Or
we can find ourselves in the final redemption. The choice is
ours.

 תשרי תשס"ט, דניאל.עגל הזהב גוסס
, ועדיין מאמינים שבני אדם ]ממשלות,ברגע זה הרבה אנשים מבולבלים
.גופים פיננסיים וכו'[ יכולים למנוע נפילת המערכת הכלכלית העולמית
 ''עגל.אבל כל המאמצים לא יעזרו ועוד מעט הכסף לא יהיה שווה כלום
[,'' חיי גשמיות ורדיפת תענוגי ''עולם הזה- הזהב'' ]התרבות של אדום
 הבנקים יפלו,נפצע אנושות ועומד למות וכמו שאמרנו לפני כמה שנים
.לגמרי וכסף לא יהיה שווה יותר מנייר טישיו

 וזה לא בא, וזה לא בא מביטוח לאומי,הפרנסה לא באה מן העבודה שלנו
.[( רק מהקב''ה ]הוא ''נותן לחם לכל בשר'' )תהילים קלו.משום מקור אחר
. ה' יתן לנו כמו שהוא עשה ביציאת מצרים,ואוכל
 אבל לאט,[' שתיה וכו,עכשיו בן אדם יכול להכין אוכל בבית ]שימורים
 או לבטוח לגמרי: ואז לכולנו תהיה רק ברירה אחת.לאט גם זה יגמר
 כי רק אלו שבוטחים בו עד, הסוף יהיה גרוע מאד, ואם לא.בקב''ה או לא
.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
 כשמגיעים. ח''ו, כי רוב האנשים ימותו מהלם,בבת אחת בלי הכנות
 זה- ' ויש ילדים וכו, או לפירור האחרון של אוכל,לטיפה האחרונה של מים
.ניסיון קשה ביותר
ה' יודע שברגע אחד אדם לא יכול לעשות שינוי כל כך גדול ולבטוח לגמרי
 לכן. לעולם הבא, אבל לאט לאט הוא מכניס אותנו לימות המשיח.בקב"ה
 ''ונשגב. עד שנגיע לביטחון מלא בקב"ה,ה' מבטל את הגשמיות לאט לאט
.( והאלילים כליל יחלוף'' )ישעיה ב,ה' לבדו ביום ההוא

 ולכן הוא מוריד את כל,הקב"ה עכשיו מכין את העולם לימות המשיח
. עכשיו התהליך הולך יותר מהר.השקר שלב אחרי שלב
,אבל אם מיתת עגל הזהב וביטול הגשמיות יתרחש יותר מדי מהר
 וזה לא מה,אפילו אלה הראויים להינצל יכולים לקבל כזה זעזוע שישברו
 הרוב, במיוחד הגויים, ההמונים לא ינצלו. ה' רוצה להציל אותנו.שה' רוצה
 כל אחד זה בן יחיד, כל אחד זה יהלום של הקב"ה, אבל היהודים,יאבדו
. או בת יחידה,בשבילו

ולמה המערכת הכלכלית צריכה ליפול? כי זה שקר ענק שבנו כמה אנשים
 והם סחבו את העולם לתוך. השפעה וכבוד, כוח,בכל העולם שרוצים כסף
 והיום רוב האנשים בעולם בנו את החיים שלהם מסביב.השקר הזה
.לשקר הזה
. הוא ממש אותו עגל הזהב שהיהודים עשו במדבר,''עגל הזהב'' של היום
.וזה התיקון הסופי של העבירה הזאת
 נכון שאמרתי שה' מביא אותנו. הקשיבו טוב למילים שלי,יהודים יקרים
. אבל אנחנו כבר בשלבים האחרונים.שלב אחרי שלב כדי שלא נקבל הלם
. זה יבוא עלינו כאילו בפתאומיות,וכאשר נגיע לסוף
, שנה אחרי שנה,ולמה ''כאילו''? כי ה' כבר הזהיר אותנו בכל מיני צורות
 אבל רוב היהודים עדיין רוצים.לחזור אליו ולחזור לתורתו ולהינצל
 ולא רוצים לדעת או להכיר את האזהרות של,להמשיך לחיות את השקר
.הקב''ה
 שום. הסוף מאד קרוב ושום דבר לא יעזור:ולכן אני מזהיר אתכם עכשיו
 וזה לא אומר לחזור ל''עגל.דבר לא יציל אותנו חוץ מלחזור לקב''ה ותורתו
 זה אומר להגיע לדרגה של אמונה ובטחון מלא בקב''ה.''הזהב החרדי
ושום אמונה ובטחון בעולם הזה ]''עיקר הכל הוא הביטחון השלם והוא כלל
.[( משלי כב יט,כל המצות'' )הגר''א
אני רוצה להדגיש שעומדת לפנינו גם מלחמה מאד גדולה ]מלחמת גוג
. מלחמה שעוד לא היתה כמוה בהיסטוריה.ומגוג[ שתשפיע על כל העולם
ואם אנחנו מרוב עצלות או טיפשות מסרבים לעשות את רצון ה' ]לעזוב
 בשנייה אחת אנחנו יכולים למצוא את,[את השקר ולבוא לאמת כנ''ל
 או אפשר למצוא את עצמנו בתוך. ש' ירחם,עצמנו ח''ו במצב בלי תקוה
. הבחירה היא שלנו.הגאולה השלמה

When all banks fall.

Menachem, 5765 (2010)

.כאשר כל הבנקים יפלו
 תש"ע, פרשת חוקת,מנחם

I want to talk about the golden calf, and tell you that the end
of it is very near, and tell you that everything will fall and no
money will be left, and no currency that anyone can consider
as money. All the creation of the banking world will disappear,
because it's all built on a complete lie. Once upon a time, a
person could take a coin of gold, silver or anything worth
selling, but today you see almost no money, just bills, credit
cards and checks. All the capital is registered in a bank within
a computer, and if someone is really a millionaire, he just has
a huge house, a fancy car, etc. plus credit cards and some
long numbers written in his bank account.

, ולהגיד לכם שהסוף של זה מאד קרוב,אני רוצה לדבר על עגל הזהב
 ולא שום מטבע שמישהו יכול,ולהגיד לכם שהכל יפול ולא יישאר לא כסף
 כי זה הכל בנוי על, כל הבניה של עולם הבנקים ייעלם.להגיד שזה כסף
 כסף או כל דבר, פעם בן אדם היה יכול לקחת מטבע של זהב.שקר גמור
 כרטיסי, רק שטרות, אבל היום לא רואים כמעט כסף,ששווה למוכר
 ואם מישהו באמת, כל ההון רשום בבנק בתוך מחשב.אשראי וצ'קים
 אוטו מפואר וכו' פלוס כרטיסי אשראי ואיזה, יש לו רק בית ענק,מיליונר
.מספרים ארוכים הכתובים בחשבון הבנק שלו

And one day soon, all that will be gone. The computers will
stop working, and there will be no bills called “money”. And
not only that, the person himself will go through a big
"SHOCK" because he has a car that needs gasoline but the
credit card won't work, and he has a house that needs
electricity, but that too will stop working. So where is he a
millionaire, in what?

 ולא ישארו, המחשבים יפסיקו לעבוד, כל זה ייעלם,ויום אחד בקרוב
, ולא רק זה.MONEY ,( )כסף באידיש, געלט,שטרות שנקראים כסף
 כי יש לו אוטו שצריך בנזין אבל הכרטיס,האדם בעצמו יעבור ''שוק'' גדול
. אבל גם זה יפסיק לפעול, ויש לו בית שצריך חשמל,אשראי לא יעבוד
? ֶמה
ָ  ּב,אז איפה הוא מיליונר

All the financial world in the world is falling apart because
Hashem wants it to fall. However, the bad or the good people,
depending on how you look at it, are people with a lot of lust
for money, control and dignity, and they had built a delusional
situation, really dreamy, because it exists only in dreams. The
whole banking system is one big, huge lie, and they live so
deep within that lie that they actually think that the lie is true.

 אבל האנשים הרעים,כל העולם הפיננסי בעולם נופל כי ה' רוצה שייפול
 אלה אנשים עם הרבה תאווה, תלוי איך מסתכלים על זה,או הטובים
 כי זה, אבל באמת חלומי, והם בנו מצב חלומי, לשליטה ולכבוד,לכסף
 והם, ענק, כל השיטה הבנקאית זה שקר אחד גדול.קיים רק בחלומות
 עד שהם כבר חושבים שהשקר הזה,חיים כל כך עמוק בתוך השקר הזה
.הוא אמת

And the liars are in all the countries, including the Third
World countries, and all of them have created currency,
whether it's Euro, or dollars, or pounds, no matter what you
call it, papers that print any minute you want money. If there is
a problem that money has been stolen by too many
customers, for example in insurance, no problem, print more
money, and cover the shortfall. All the prime ministers in this
business as well as those in the parliaments, and in the
Congress and in the Knesset and wherever they are - are all
part of the huge lie!

 וכל אלה, כולל ארצות העולם השלישי,והשקרנים נמצאים בכל הארצות
 לא משנה איך, אם זה שטרלינג, אם זה דולר, אם זה יורו,יצרו מטבע
 אם יש בעיה שגנבו. ניירות שמדפיסים כל רגע שרוצים כסף,שתקראו לזה
, מדפיסים עוד כסף, אין בעיה, למשל בביטוח,יותר מידי הרבה מהלקוחות
 וגם אלה, וכל ראשי הממשלות גם בעסק הזה,ומכסים את החסר
 כולם חלק של השקר, ובקונגרס ובכנסת ואיפה שאתם רוצים,בפרלמנטים
.הענק

And who is suffering?
The common man is suffering because he is not part of this
entire club. And all the money will soon be equal to toilet
paper. Which is not funny. And when all the banks will fall
apart the shock that will be, will be bigger than the atomic
bomb. Meaning what happens when an atomic bomb falls?
One simply dies! But when one enters a reality where there is
no money, no banks, no electricity, no doctors, no health fund,
no grocery. The reality he thinks gives him life - he'll be in
shock. And what would such a person do? Such a person may
easily commit suicide, because he will not know what to do,
how to live, to whom to go to for help. It will not occur to him to
think about God.

? ומי סובל
 וכל הכסף יהיה שווה. שהוא לא חלק של המועדון הזה,האדם הפשוט
 וכאשר כל הבנקים יפלו ההלם שיגיע יהיה, וזה לא מצחיק.לנייר טואלט
 כי מה יהיה אם פצצת אטום נופלת ? אדם פשוט,יותר גדול מפצצת אטום
 אין, אין בנקים, אבל כאשר האדם יכנס למציאות שבה אין כסף,מת
 מציאות שהוא חושב. אין מכולת, אין קופת חולים, אין רופאים,חשמל
 ומה יעשה אדם כזה ? אדם כזה. הוא יכנס להלם- שנותנת לו את החיים
 למי ללכת, איך לחיות, כי לא ידע מה לעשות,יכול בקלות להתאבד
. הוא לא יחשוב על הקב"ה,לעזרה

But as we have said many times before, the Jews who are
really trying to get closer to God will be saved, "BehezratHashem", and will merit being in the Mashiach days and in the
eternal life.

אבל כמו שאמרנו פעמים רבות היהודים שמשתדלים באמת להתקרב
.לקב"ה ינצלו בעז"ה ויזכו לימות המשיח וחיי נצח

Most of the world will be underwater.
Daniel, Jerusalem, (30/1/2020)

.רוב העולם יהיה מתחת למים
(30/1/2020)  ד' שבט התש"פ, ירושלים,דניאל

AM-Israel Listen! America and Europe are "EDOM", like
Greece, Rome and Egypt of yesterday. They bring to the
world all the frenzy of idolatry and the golden calf that today is
the exaggerated aspiration above and beyond of materialism,
the desire for external beauty and the fulfillment of boundless
desires. "EDOM" will disappear. Most of the USA will
disappear. Most of Europe will disappear too. Large parts of
Asia and Africa will disappear. Am-Israel - Most countries in
the world will disappear, will be underwater! Don't you think it's
time to immigrate (make Aliya) to Israel?

 רומא, כמו יוון, אמריקה ואירופה הם אדום,עם ישראל תקשיבו טוב
 הם מביאים לכל העולם את כל הטרוף של עבודה זרה.ומצרים של פעם
,ועגל הזהב שזה היום השאיפה המוגזמת מעל ומעבר לכיוון הגשמיות
 רוב, אדום תיעלם.השאיפה ליופי חיצוני ומילוי תאוות ותשוקות בלי גבול
 חלקים גדולים של אסיה ואפריקה, גם רוב אירופה תיעלם,ארה"ב תיעלם
. יהיו מתחת למים,ישראל – רוב המדינות בכל העולם ייעלמו- עם.ייעלמו
?ישראל-אתם לא חושבים שהגיע הזמן לעלות לארץ

And the land of Israel will grow. When Am-Israel went into
exile, Hashem reduced the land of Israel and made the place
like a desert that only a few people could live here, and
instead of a flourishing place it became a wilderness desert.
However, with the coming redemption everything will change
and there will be room for many Jews to live here in joy and
peace, we will have the "Beit-Hamikdash" and we will make
sacrifices again.

 כאשר עמ"י יצא לגלות ה' צמצם את שטחה של.ושטחה של א"י יגדל
,ישראל ועשה את המקום כמו מדבר שרק מעט אנשים יוכלו לגור פה-ארץ
 עם הגאולה הכל ישתנה.ובמקום מקום פורח זה הפך למדבר שממה
 יהיה לנו את בית,ויהיה מקום להרבה יהודים לגור פה בשמחה ובשלום
.המקדש ונוכל להקריב שוב קורבנות

Therefore, I plead with every Jew abroad to pack their
belongings and come immediately because there is no time.
Even though we know that Hashem will save every real Jew,
also abroad, but if you come now you will not have to suffer
such great sufferings afterwards to get to Eretz Israel. Now
you can get on a plane and arrive in leisure. So please, I ask
with all my heart, it's time, it's time, it's time. I'm asking every
Jew in the world to spread the message: Get up and get out
no matter what. And come to "Eretz-Israel".

 אני מתחנן לפני כל יהודי בחו"ל לארוז את החפצים ולבוא מיד כי,לכן
 אבל, גם בחו"ל, אפילו שאנחנו יודעים כי ה' יציל כל יהודי אמיתי.אין זמן
כך לעבור סבל כ"כ גדול כדי להגיע-אם תגיעו עכשיו לא תצטרכו אחר
 אני, אז אנא, עכשיו עוד אפשר לעלות על מטוס ולהגיע.ישראל-לארץ
 אני מבקש מכל. הגיע הזמן, הגיע הזמן, הגיע הזמן,מבקש עם כל הלב
 לא משנה מה ותגיעו, תצאו,יהודי בכל העולם להפיץ את המסר – "תקומו
."ישראל-לארץ

And those who do not want to listen please try to convince
them to come to Israel with tears - because the vast majority

–  תשכנעו אותו לעלות ארצה עם בכי ודמעות,ומי שלא רוצה לשים לב
.כי הרוב הגדול של העולם יהיה מתחת למים

of the world will be underwater.

Right now to immigrate to Israel.
Benjamin, 5765 (2020)

.ברגע זה לעלות לארץ ישראל
( תש"פ )חלק מהמסר, ד שבט,בנימין

I would very much like to ask every Jew, all over the world, if
it is possible at this moment to make Aliya to Israel. No matter
if you think that financially it is not possible. Just get the
courage and move, get out of exile. We see clearly that the
whole world is approaching slowly by slowly in the direction of
a war. World War Three! But that's not it. We still have the
seven-star mini-sun called Nibiru or Planet X that still has to
pass by us and it will do a lot of damage. We are also waiting
for Gog and Magog war, etc. And the safest place, both
spiritual and materially is Israel.

 אם אפשר ברגע זה, בכל העולם,אני מאד רוצה לבקש מכל יהודי
 לא משנה אם אתם חושבים שמבחינה כספית זה אפשרי או.לעלות לא"י
 אנחנו רואים ברור. לצאת מהגלות, פשוט לתפוש את האומץ ולזוז,לא
 אבל זה,שכל העולם מתקרב צעד אחר צעד למלחמת העולם השלישית
שמש" עם שבעה כוכבי לכת שנקרא- יש לנו עוד את ה"מיני.עוד לא הכל
 וחוץ מזה.ניבירו או השביט שעוד צריך לעבור פה ולעשות הרבה מאד נזק
אנחנו רואים שמטאורים נופלים על כדור הארץ וגורמים לשרפות ענקיות
 והמקום הבטוח ביותר.' אנחנו גם מחכים לגוג ומגוג וכו,ולעוד הרבה נזק
.גם רוחני וגם גשמי

If you are Jewish, your home is here in Israel. I know it's not
simple. Those who cannot come at the moment but they crave
in their heart to be here, and are indeed ready to come to
Israel as soon as you have the opportunity - even if you have
to live in a tent - then Hashem will save you, no doubt. But if
you have the opportunity to come now and you are not coming
to Israel, I feel sorry for you.

 אלה. אני יודע שזה לא פשוט.אם אתם יהודים זה פה בא"י הבית שלכם
 ואתם באמת פשוט מוכנים,שלא יכולים להגיע אבל הלב והרצון באמת פה
, אפילו אם יהיה צריך לגור באוהל,לבוא לא"י ברגע שתהא לכם אפשרות
 אבל אם יש לכם את האפשרות להגיע ואתם. אין ספק,אז ה' יציל אתכם
. אוי לכם,לא מגיעים לארץ

The situation is extremely bad and you should save yourself,
pack your belongings and come.

 לארוז את החפצים,המצב הוא קשה ביותר וכדאי לכם להציל את עצמכם
.ולהגיע

Not only do I say it, if Rabbi Kanievsky says it, then it's very
serious...

 ואם הרב קנייבסקי אומר את זה אז זה רציני,לא רק אני אומר את זה
...ביותר

We are God's greatest favorite..

Daniel, Jerusalem, March 18, 2020
"Am-Israel", we are and all the people in the world are in a
very bad situation. This is a real war against a virus called
Corona, but the truth is that we are not fighting against
Corona, maybe there is some virus and maybe not. Maybe it's
just a cover full of lies by the wicked who want to take over the
world.
But Hashem runs the world. He created the world. He
created the first man and all people since. He created the
earth. He created the snake that is the symbol of the Satan
who is the symbol of the wickedness of those who go against
God. God created everything, everything, everything in this
world, and in the "Olam-aba" and in all the worlds. He created
them all. And whether there is a real or not a real epidemic.
Even if the wicked think they started it for very bad reasons –
Hashem gave them permission to do that. And why did
Hashem who loves the people of Israel so much and chose us
to be His beloved sons - why did He bring us such a thing?
"Am-Israel", we need to understand that this epidemic has
actually started the process towards the final redemption and
it is very important to know that we must accept the
responsibility of this epidemic, we are the reason for this, we
have caused this epidemic!

..אנחנו האהובים הכי גדולים של הקב"ה
18/3/2020 , כב אדר התש"פ, ירושלים,דניאל
 זו,ישראל וכל העולם עכשיו במצב מאד קשה- אנחנו כל עם,עם ישראל
 אך האמת היא שאנחנו לא,מלחמה אמיתית נגד וירוס שקוראים לו קורונה
 אולי זה רק הצגות, אולי יש איזה וירוס ואולי לא,נלחמים נגד קורונה
.ושקרים של הרשעים אשר רוצים להשתלט על העולם
 הוא ברא את, הוא ברא את העולם,אבל הקב"ה מנהל את העולם
 הוא ברא,הארץ- הוא ברא את כדור,האדם הראשון ואת כל האנשים מאז
את הנחש שהוא הסמל של השטן שהוא הסמל של רשעות של מי שהולך
 בעולם הבא ובכל, הקב"ה ברא את הכל הכל הכל בעולם הזה.נגד הקב"ה
 ואם יש מגיפה אמיתית או לא.העולמות – הוא ברא אותם והוא הכל יכול
 בכל אופן אפילו אם הרשעים חושבים שהם התחילו את זה עבור,אמיתית
 ולמה.מטרות מאד לא טובות – הקב"ה נתן להם רשות לעשות את זה
כך ובחר אותנו להיות הבנים האהובים-ישראל כל-הקב"ה שאוהב את עם
? למה הוא הביא לנו כזה דבר, הבנים והבנות שלו,שלו
 אנחנו צריכים להבין כי המגיפה הזו התחילה בעצם את,ישראל-עם
התהליך לקראת הגאולה השלמה וזה חשוב מאד לדעת שאנחנו חייבים
 אנחנו, אנחנו הסיבה לזה,לקבל על עצמנו את האחריות של המגיפה הזו
!גרמנו למגיפה הזו

And why are we the reason for this? Because most of the
time we are not with Hashem, we have been completely
confused, we are still running after the golden calf and even
the ultra-Orthodox have problems: modesty, holiness,
disagreements, that we run after every material thing that
gives us a good feeling. We turned into people who have lost
the immense wisdom that Hashem has given us that allows us
to ascend to important levels in learning Torah, but the pursuit
after materialism brings us down to the bottom of the pit along with the Gentiles.

 התבלבלנו,ולמה אנחנו הסיבה לזה? – כי לרוב אנחנו לא עם הקב"ה
: אנחנו עדיין רצים אחרי עגל הזהב ואפילו לנו החרדים יש בעיות,לגמרי
 גם בזה שאנחנו רצים אחרי כל, גם במחלוקות, גם בקדושה,גם בצניעות
 נהפכנו לאנשים שאבדנו את העומק.דבר גשמי שנותן הרגשה טובה
והחכמה הענקית שה' נתן לנו המאפשרים לנו לעלות לעולמות גדולים
 וכל הרדיפה אחרי הגשמיות הזו מביאה אותנו לתחתית,וחשובים בלימוד
.– יחד עם הגויים

People of Israel, we must do Teshuva and that is the
message. True, the Gentiles also suffer from this epidemic
and all over the world people suffer - but it is because of us.
Because we, the chosen people of Hashem - are turning
things around and want to be like the English, the Americans,
the Russians and even the Germans. We want to fly here, and
to fly there, and all the time we want to have fun.

 גם הגויים, נכון. אנחנו חייבים לעשות תשובה וזה המסר,ישראל-עם
, כי אנחנו,סובלים מהמגיפה הזו ובכל העולם סובלים – אבל זה בגללנו
העם הנבחר של הקב"ה – הופכים את הדברים ורוצים להיות כמו
 לטוס, רוצים לטוס פה. הרוסים ואפילו הגרמנים, האמריקאים,האנגלים
. לעשות כיף,לשם

We forgot that we are God’s chosen people. We are God’s
favorites and He requires us to be at a much higher level than
all other peoples. And he also gave us the opportunity to be
greater in all worthy respects. Look at the libraries, the many
shelves with all sorts of ancient books of wisdom based on our
Torah. And those who know and open the Torah know that
each letter has a complete story, stories we do not yet know
how far it can go.

 אנחנו ילד שעשועים,שכחנו שאנחנו האהובים הכי גדולים של הקב"ה
של הקב"ה והוא דורש מאיתנו להיות ברמות גבוהות הרבה יותר מכל
העמים והוא גם נתן לנו את האפשרות להיות יותר גדולים מכל הבחינות
 את המדפים הרבים עם כל מיני ספרי חכמה, תראו את הספריות.הטובות
 ומי שבקי ופותח את.עתיקים ולא עתיקים המבוססים על התורה שלנו
 סיפורים שאנחנו עוד לא,התורה הוא יודע כי לכל אות ואות יש סיפור שלם
.יודעים עד איפה זה מגיע

We must not forget that we have many holy Jewish scholars
of all generations who have raised the people of Israel up and
up who - through understanding and learning - have
discovered on the basis of the Torah a truth that is above and
beyond. There is no single person, or any professor at any
university who has succeeded in reaching the depths of the
great holy righteous Jewish people of Israel. Even though we
are a small nation compared to other nations, we are the
chosen people of Hashem.
But a few generations before World War II we forgot about it
and wanted to be like the Gentiles and even though others
thought that we were “primitive people” and that the gentiles
are more civilized. And after the Holocaust, even though
millions of Jews have died have in the gas chambers; we are
still standing in the same place thinking that the great culture
and many things in this world are found with the Gentiles and
not with us. And this is a mistake that exists to this day with
the Jews. And that is a mistake - not just a huge one - also a
very dangerous one.
A lot of Jews go to universities to get an education - but it's
not an education - it's an anti-education, it's not the truth, all
the philosophies, all the psychology, everything that is taught
in schools is distorted, it doesn't exist and it's not true, but
what is true? While some of the gentiles may find some
wisdom, they never reached the depths that the Jews
reached.

חייבים לא לשכוח שיש לנו הרבה תלמידי חכמים מכל הדורות שהעלו
ישראל מעלה מעלה שבדרך הבנה ולימוד גילו על בסיס התורה-את עם
 אין פרופסור באף אוניברסיטה שהצליח, אין עם.אמת שהיא מעל ומעבר
 אפילו.ישראל-להגיע לעומק של הצדיקים הגדולים והקדושים של עם
.שאנחנו עם קטן לעומת עמים אחרים אנחנו העם הנבחר של הקב"ה

אבל כמה דורות לפני מלחמת העולם השניה שכחו מזה ורצו להיות כמו
-ישראל הוא עם של פרימיטיביים חס-הגויים ואפילו חשבו שאנחנו עם
 אפילו שמיליוני יהודים מתו בתאי, ואחרי השואה.ושלום והם התרבותיים
הגזים אנחנו עדיין עומדים באותו מקום והרבה מאיתנו חושבים שהתרבות
 וזה בלגן שקיים.והדברים הגדולים בעולם נמצאים אצל הגויים ולא אצלנו
. וזו טעות – לא רק ענקית – גם מסוכנת מאד.עד היום הזה אצל היהודים

– הרבה יהודים הולכים לאוניברסיטאות לקבל חינוך – אבל זה לא חינוך
 כל מה, כל הפסיכולוגיות, כל הפילוסופיות, זו לא האמת,זה אנטי חינוך
 אבל מה כן, זה לא קיים וזה לא נכון,שמלמדים בבתי הספר זה מעוות
נכון? אמנם אפשר למצוא בדברים של הגויים איזה חוכמה אבל הם אף
.פעם לא הגיעו לעומק שהיהודים הגיעו

Now we are entering a new phase. This epidemic has
brought us great fears all over the world, both Jews and
Gentiles,

 המגפה הזו הביאה אותנו לפחדים,עכשיו אנחנו נכנסים לשלב חדש
, גם ליהודים וגם לגויים,גדולים בכל העולם

And now I want to explain to you why we have this
epidemic, we need to know that because this generation:
Does not keep the holiness properly,
Does not maintain modesty properly,
Does not keep the laws of the Torah properly,
Does not keep the Jewish tradition properly.

 אנחנו,ועכשיו אני רוצה להסביר לכם למה יש לנו את המגיפה הזו
- צריכים לדעת שבגלל שהדור הזה
,לא שומר על הקדושה כמו שצריך
,לא שומר על הצניעות כמו שצריך
,לא שומר על הדינים כמו שצריך
.לא שומר על המסורת כמו שצריך

There are quite a few ultra-Orthodox Jews whose eyes are
drawn to the ways of the Gentiles, to their music, to their
books, and to all their impurity. We are a very problematic
generation. We are a generation that can reach the top, up
close to HASHEM or fall to the bottom of hell.
And now we have to choose between truth or falsehood. I
know that the people of Israel have fallen down terribly in
recent years. If the world will continue in this direction as it has
up to the Corona plague that we just got, then there is no
great hope for the people of Israel.

יש לא מעט יהודים חרדים שהעיניים שלהם פוזלות ונמשכות לכיוון של
, אנחנו דור בעייתי מאד. לספרים לכל הטומאה שיש שם, למוזיקה,הגויים
דור שיכול להגיע למעלה למעלה למעלה קרוב לכיסא הכבוד או ליפול עד
.לתחתית של הגהינום חס ושלום
- אני יודע שעם,ועכשיו אנחנו צריכים לבחור בין האמת ובין השקר
 אם העולם היה ממשיך בכיוון הזה כמו,ישראל ירד נורא בשנים האחרונות
.ישראל-שהיה עד למגיפה אז לא הייתה תקווה גדולה לעם

Now I want to explain that what is happening now is the
beginning of the last phase before the final redemption.
Mashiach is already here, but he has not yet been revealed
because we have to prove ourselves. This entire disease
came because of us. Due to our obsession with the golden
calf, as well as due to our decline with keeping holiness and
everything around it.

עכשיו אני רוצה להסביר שכל מה שקורה עכשיו זו ההתחלה של השלב
 רק צריכים לגלות, משיח כבר נמצא פה,האחרון לפני הגאולה השלמה
 המשיח עוד לא התגלה כי אנחנו צריכים,אותו אבל אנחנו עדיין לא מוכנים
 בגלל כל ההתעסקות, כל המחלה הזו באה בגללנו.להוכיח את עצמנו
. כל הירידה שלנו עם הקדושה וכל מה שסביב זה,שלנו עם עגל הזהב

And our entire desire is just for more money and more
money. More to buy and more to buy, shopping, shopping,
shopping, materialism, materialism, materialism and that's not
what Hashem wants from us. We are Jews and Hashem
wants to give us eternity, but how will we get to eternity when
we are so immersed in the materialism. We must change and
that is the message of this epidemic.

, יותר לקנות ויותר לקנות,וכל הרצון שלנו זה רק ליותר כסף ויותר כסף
 גשמיות וזה לא מה שה' רוצה, גשמיות, גשמיות, קניות, קניות,קניות
 אבל איך אנחנו נגיע לנצח, אנחנו יהודים וה' רוצה לתת לנו נצח.מאיתנו
 אנחנו חייבים להשתנות וזה המסר.כך בגשמיות-כאשר אנחנו שקועים כל
.של המגיפה הזו

And since we stiff-necked and it is difficult for us to change
and leave all the toys and nonsense of the physical world that
we love so much, then Hashem is helping us - and breaks
apart all the materialism. Restaurants and hotels are closed.
All the fancy weddings have stopped. There are no flights, and
no vacations to Europe. Almost everyone is in isolation and
we have a lot of time to think and repent...

ומאחר ואנחנו עם קשה עורף וקשה לנו להשתנות ולעזוב את כל
 אז,כך אוהבים אותם-הצעצועים והשטויות של העולם הגשמי שאנחנו כל
,ה' עוזר לנו – ומוריד את כל הגשמיות – מסעדות ובתי מלון נסגרים
, אין חופשות באירופה, אין טיסות,מפסיקים את כל החתונות המפוארות
...כמעט כולם בבידוד ויש לנו הרבה זמן לחשוב ולחזור בתשובה

This epidemic is not a natural epidemic. Hashem sent it
specifically that we make Teshuva/repent. The Gentiles do not
understand this. Hashem is sending it via the Gentiles,
through the wicked ones who want to take over the world and
think that they will enter their bunkers and be protected from
Planet X, but they are wrong.

 ה' שלח אותה במיוחד כדי להחזיר,המגיפה הזו היא לא מגיפה טבעית
, ה' שולח את זה דרך הגויים, הגויים לא מבינים את זה.אותנו בתשובה
דרך הרשעים אשר רוצים להשתלט על העולם וחושבים שיכנסו לבונקרים
. אבל הם טועים,שלהם ויהיו מוגנים מפני השביט שיגיע

People of Israel! If we want to go through this safely - there
is only one cure - repent! If we accept it upon ourselves to
throw away the spiritual garbage of this world, accept the laws
of purity and holiness then we will get to the next stage in the
redemption. And it will probably be a frightening war and those
who do not believe and those who do not do Teshuva will
simply not survive.
You have to do Teshuva/repent with all your heart and not
just say "I'm doing Teshuva, I'm fine", no. We need to work on
ourselves from within and change our crooked desires, open
our hearts to Hashem and after this process to understand
that there is nothing else besides Him.
We have said it many times and I will say it again - when we
left Egypt we had little food and it was sufficient for 30 days.
And after that, we cried and cried to Moshe Rabbeinu: "We
have no food" and so Hashem gave us the Maan, the "Well of
Miriam" and quail meat. For 40 years we had food to eat and
water to drink and our body had absorbed everything we ate
and drank completely. We didn't have to worry about our
everyday survival. The clothes stayed clean and they didn't
need to be washed and they grew on us together with our
body. Those were days that we were fully confident in
Hashem.
Even now we have to understand - if there is no food and no
money - then Hashem will feed us. If we have no home - he
will give us one, he will shield us; we will not be exposed to
the world.

 אם אנחנו רוצים לעבור את זה בשלום – יש תרופה אחת,ישראל-עם
בלבד – לחזור בתשובה! אם נקבל על עצמנו לזרוק את הזבל הרוחני של
 לקבל על עצמו דיני צניעות וקדושה אז אנחנו נגיע לשלב,העולם הזה
הבא בתהליך של הגאולה וזו כנראה תהיה מלחמה גדולה ומפחידה ומי
. פשוט לא ישרוד,שלא מאמין ומי שלא עושה תשובה לא ישרוד
,חייבים לעשות תשובה עם כל הלב ולא סתם להגיד "אני עושה תשובה
 אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו מבפנים ולשנות את. לא,"אני בסדר
 לפתוח את הלב לקב"ה ואחרי השלב הזה להבין,הרצונות העקומים שלנו
.שאין עוד מלבדו
אמרנו את זה הרבה פעמים ואני אגיד את זה עוד פעם – כשיצאנו
 יום ואז בכינו ובכינו למשה30-ממצרים היה לנו מעט אוכל וזה הספיק ל
 משך, באר מרים ואת השלו, אין לנו ואין לנו ואז ה' נתן לנו את המן:רבינו
 שנה היה מה לאכול ומה לשתות וזה נספג בגוף לגמרי אז לא היינו40
 הבגדים נשארו נקיים ולא. לא היינו צריכים לדאוג לקיום,צריכים שירותים
 אלה היו חיים עם,אדם-היה צריך לרחוץ אותם והם גדלו יחד עם הבן
.בטחון מלא בקב"ה

גם עכשיו נצטרך להבין – אם לא יהיה אוכל ולא יהיה כסף – ה' יאכיל
 לא נהיה, הוא יכסה אותנו, אם לא יהיה לנו בית – הוא יתן לנו,אותנו
.חשופים לכל העולם

We have to trust Hashem no matter what, not 50%, not
75%, and not 99%. We must trust in God 100%. There is no
one else but Him. When our way of life will be via the Torah
path, we will then eventually reach eternity.

 לא,75%- לא ב,50%- לא ב, לא משנה מה,'אנחנו צריכים לבטוח בה
 שכל החיים יהיו בדרך, אין עוד מלבדו,100%- לבטוח בה' ב,99%-ב
.התורה ובסופו של דבר נגיע בזכות זה לנצח

It is impossible to describe what "eternity" is to a normal
person of flesh and blood, there are holy Jews who can
understand it and there are people with far more common
sense and depth than the ordinary person, but they too can no
longer exactly feel what it means "eternity", but one thing I can
tell you - it will be the most enjoyable pleasure, more than the
pleasure we have ever felt in this world. It will bring us all into
a world that is all good. Don’t miss your opportunity.

 יש מקובלים,אדם רגיל של בשר ודם-אפשר לתאר מה זה נצח לבן-אי
שיכולים להבין את זה ויש אנשים עם הרבה יותר שכל ועומק מהאדם
 אבל, אבל גם הם לא יכולים עוד בדיוק להרגיש מה זה אומר נצח,הרגיל
 יותר,דבר אחד אני כן יכול לומר לכם – שזה יהיה תענוג הכי מהנה
 זה יביא את כולנו לעולם שכולו.פעם בעולם הזה-מהתענוג שהרגשנו אי
. לא כדאי לכם הפסיד את זה.טוב

And another thing I want to tell you - those who have made
very great sins that only death can correct, only Hashem can
fix it. No matter what transgression a person made - they can
be saved too. Hashem knows how low this generation is. In
this generation a person cannot be blamed completely. If from
such a low place – a person manages to make Teshuva and
he elevates himself spiritually - one needs tremendous
strength for it, and to beg for forgiveness and to regret with all
his heart - then Hashem will save him and bring him to
eternity, which is a great thing. Do not forget what I said, "AmIsrael".

, אלה שעשו עברות גדולות מאד- ועוד דבר שאני רוצה לומר לכם
 לא משנה. רק הקב"ה יכול לתקן,עברות שרק מיתה יכולה לתקן אותן
–  ה' יודע עד כמה הדור הזה נמוך.איזה עבירה – גם הם יוכלו להינצל
 ואם ממקום כזה נמוך – הוא,ובדור הזה – אי אפשר להאשים אותו לגמרי
מצליח לעשות תשובה ולעלות למעלה – וצריכים כוחות נפש אדירים
 ולבקש מחילה ולהצטער עם כל הלב – ואז ה' יציל אותו ויביא.בשביל זה
.ישראל- לא לשכוח מה שאמרתי עם. וזה דבר גדול מאד,אותו גם לנצח

Even if you think you are lost, even at the last moment, please
repent if you have not done so until now and your place will be
guaranteed in the Hereafter (Olam Haba). And you will enter
the "Beit-Hamikdash", and bring sacrifices, etc. So do not
worry, do Teshuva with all your heart, and with all the essence
of your being. You must feel regret for your sins completely.

ושלום – תחזרו- אם אתם חושבים שאתם אבודים חס,וברגע האחרון
בתשובה אם לא עשיתם את זה עד עכשיו והמקום שלכם יהיה מובטח
, אז אין דאגה.' תקריבו קורבנות וכו,בעולם הבא ותכנסו לבית המקדש
 צריכים להצטער, עם כל המהות,אבל צריכים לעשות תשובה עם כל הלב
.לגמרי

This disease is spiritual. Whoever is with Hashem – then he
has nothing to worry about. But anyone who goes against
Hashem and does not do Teshuva - has a lot to worry about.

 אך מי,כל המחלה הזו היא רוחנית ומי שעם ה' – אין לו מה לדאוג
.ושלום ולא עושה תשובה – יש לו מה לדאוג-שהולך נגד ה' חס

Now remember this - if you want to survive forever - just do
Teshuva, just throw away all the lies. Get the lies out of your
heart, get the lies out of your mind, get the lies out of your
house. It is impossible to deceive Hashem, as Hashem knows
each person’s heart and the soul. He knows everything! As He
created us and the whole universe so please "Am-Israel", get
rid of all things that you don’t need. Make an attempt to live as
is written in the Torah, the Torah of Moshe, the Holy Torah
that God gave us on Mount Sinai. Hashem gave the Torah
only to the Jews and not to other nations. Therefore, we as
Jews must be perfect! "Am-Israel" will live forever!

–  אם אתם רוצים לשרוד – זאת אומרת לשרוד לנצח- עכשיו תזכרו טוב
 להוציא, להוציא את השקר מהלב, רק לזרוק את כל השקר,רק תשובה
' ה,אפשר לשקר- ואי. להוציא את השקר מהבית,את השקר מהמחשבה
ּבֹחן
ֵ
ֶדק
ֶ ׁשֹופט צ
ֵ
ְבאֹות
ָ  "וַה' צ, את הכל,יודע את הלב ואת הנשמה
-ְּכלָיֹות וָלֵב" ירמיהו יא כ הוא ברא אותנו ואת כל היקום אז אנא עם
 תשתדלו, תתקנו את הבתים, תפטרו מכל הדברים שלא צריך,ישראל
- התורה הקדושה שה' נתן לנו בהר,לחיות כמו שכתוב בתורה תורת משה
 אז אנחנו היהודים, ה' נתן את התורה רק ליהודים ולא לעם אחר,סיני
.ישראל חי – חי בלי די-חייבים להיות מושלמים! עם

Notes:
It is told that “one who saves one soul, it is as if he saved an
entire world!”

:הערות
!כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו

Please strongly advise your relatives abroad to immigrate
(make Aliya) to "Erez-Israel" as soon as possible.

.עוררו את קרוביכם בחו"ל לעלות ארצה בהקדם

Free newsletters on the topic of holiness and modesty and
free video disc called "From Exile to Redemption". The Movie
"Exile to Redemption" presents the harsh realities of disasters
Nature in the world and other things related to redemption can
be viewed on YouTube by search:
"180 ( "מגלות לגאולה7 parts). Contact us for details.

לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים אלה ואחרים לחיזוק הקדושה
"והצניעות ואת הדיסק "מגלות לגאולה
* הדיסק "מגלות לגאולה" עשוי בצורה כשרה ומציג את המציאות הקשה
 ניתן לראות,של אסונות טבע בעולם ודברים נוספים הקשורים לגאולה
( חלקים7) "180  "מגלות לגאולה- ביוטוב ע"י חיפוש

All the autistic messages can be downloaded
www.DANi18.COM or Search in Google "Dani18"

from

"18 או חיפוש בגוגל "דניDANi18.COM ניתן להוריד את המסרים באתר

It’s a Mitzvah to copy and give out these pages to your friends
and relatives.

ניתן לצלם ולהעתיק לזיכוי הרבים

To Listen to messages in Israel call: 077-263-8885,
0799-177-555
To Listen to messages in America call: 1-646-585-3064

0799-177-555 * 077-263-8885 :ניתן לשמוע מסרים בטל

1-646-585-3064 שמיעת המסרים באמריקה

VOLUNTEERS ARE NEEDED to distribute leaflets in
synagogues and in other places. Please contact us if you can
help us spread this information.

, קיבוצים, מושבים,כנסת-דרושים מתנדבים להפיץ את העלונים בבתי
.'חולים וכו-בתי

Special Prayer: Bracha to any Jew who reads this article and
distributes it to other fellow Jews in order to save souls. May
such a person have a long life, Parnasa (livelihood) and be
able to greet our Mashiach zidkeynu. Amen!

 פרנסה בשפע ושמחת חיים לכל היהודים,ברכה מיוחדת לחיים ארוכים
.הטובים העוזרים להפיץ את האמת

For further details please call us: 0527-111-333

0527-111-333 :פרטים בטלפון

