
  מגלות לגאולה
  0527-111-333טל:     חלוקת עלונים לזיכוי הרבים

  
 ימי דוד: "בכל מצודת "ִלְנִביִאים ִמְ�ֵניֶכם "וָ�ִקים
 והשריתי לנביאים מבניכם הקמתי הדורות
  (עמוס ב יא)   עליהם". שכינתי

"ִ י לא יֲַעֶ"ה ה' ָ!ָבר, ִ י ִאם ָ�ָלה ס�ד� ֶאל ֲעָבָדיו 
ַהְ&ִביִאים..." עמוס ג',ז'  *  "א''ר יוחנן מיום 
שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים 

  )בבא בתרא יב:(וניתנה לשוטים" 
  

ישראל, -א"י:ארץאפשר -א"א:אי  :מילים-קיצורי
ישראל -מ"י:מדינתכך -כ"כ:כל  הארץ-כדו"ה:כדור
 ישראל-זרה עמ"י:עם-ע"ז:עבודה  עולם-מ"ע:מלחמת

  .חדש-עולמי-סע"ח:סדר  רב-ע"ר:ערב
  

  :הערות

  0527-111-333. עלונים חינם לקבל ניתן הרבים לזיכוי
   DANi18.COM מהאתר המסרים את להוריד * ניתן

  077-263-8885   0799-177-555 בטלה: שמיעל* 
  )20K(  646-585-3064  ב"בארה המסרים שמיעת *

  
  אין דבר יותר טוב בכל היקום ומעבר לו

  3/10/2022בן גולדן,  ח' תשרי תשפ"ג     
עם ישראל אני בטוח שהרבה מכם כבר רואים מה    

שאנחנו האוטיסטים צועקים כבר שנים עם דמעות, 
לא מאוד בגדול, אבל מספיק  ייןשזה כבר קורה, עד

המצב  בגדול, שיש כבר מספיק קורבנות, שלא נדע.
  בעולם של כל כדור הארץ ממש מפחיד.

שנים הזהרנו את  30התחלנו לכתוב לפני כמעט    
במשך השנים אמרנו  כולם שיכול להיות כזה דבר.

שלב שלב מה עלול להיות. כבר אז אפשר היה לראות, 
הרוב הגדול של בני האדם לא שזה יכול להיות, אבל 

  כי העולם עדיין לא היה מוכן להאמין. רצו לדעת מכך
כי העולם היה מלא שמחה, השמחה הייתה הכסף,    

העגל הזהב, כסף לכל מה שאפשר לקנות ולעשות בו. 
כספי אז. ואפילו החרדים התבלבלו  שגשגהעולם 

 מאוד, שהם היו בטוחים שהם בגן עדן בעולם הזה.
למשל, בנו ישיבות גדולות, קיבלו גם כסף בארה"ב 

מהממשלה אמריקאית שלא התערבה להם עם הצד 
הדתי. משפחות מרובות ילדים קיבלו הרבה תמיכה 
כספית והחלו לגדל את ילדיהם לתורה, למצוות 

  ובכלל הצד הגשמי עלה ועלה ועלה. ולמעשים טובים.
רוב הגדול של עם ישראל אפילו אלה המאמינים ה   

לגור בה כי אמרו  "י"ה לא רצו להגיע לא"י או למבהקב
שזה "טרייף מדינה", והם צדקו, כי מי שניהל את 
המדינה היו רשעים גדולים ונגד הקב"ה שניסו לפרק 
את המבנה של החיים הקדושים של יהודים, שאז היו 
לרוב יהודים החרדים, וגם היו רבנים גדולים כמו 

-רשעים ומהבןחזון איש וכו' שבכל זאת מנעו מהה
אבל  .ותגוריונים למיניהם לקלקל את הקהילות הקדוש

הזמן עבר והצדיקים הגדולים ביותר הסתלקו מהעולם 
הזה וזה השאיר אותנו יתומים, אומנם יש עוד רבנים 

  גדולים, אבל הם לא כמו הדור הקודם.
ואז פה בארץ ובכל העולם עגל הזהב התחיל לשלוט    

  ל קרובים להקב"ה ולתורתו.אפילו על היהודים הכביכו
ברור שבארה"ב הירידה אצל הכביכול החרדים הייתה 
עמוקה וקשה וההתבוללות בארה"ב עברה את כל 

ובכל אופן הישיבות גדלו והיו מלאות  הגבולות.
ובחורים שיושבים ולומדים ומתחתנים עם בנות 
  חרדיות והביאו ילדים רבים וגם הם גדלו בצל התורה.

ת הזאת נכנס השקר, נכנס עגל הזהב ובתוך כל היהדו
ומשך חזק את יהודי ארה"ב, לא את כולם, אבל את 
הרוב, לכיוון השקר, והם למדו לערבב את עגל הזהב 
בכל מה ששייך לחיים שלהם היומיומיים בלי להרגיש 

ולכן הקב"ה רצה לעצור את זה, כי  שזו עבודה זרה.
היהדות אם הוא לא יעצור את זה עכשיו זה יחסל את 

בארה"ב ולא רק בארה"ב, כי מארה"ב זה הגיע לכל 
  העולם איפה שיש יהודים.

 'אבל ה היהדות בעולם ירדה כמעט עד לתהום. רוב   
אוהב את ילד השעשועים שלו ובשום פנים ואופן לא 

הוא נתן שוב אנטישמיות גדולה  רוצה לאבד אותו.
משך ההיסטוריה, שכמעט חיסלו את עמ"י, כולל אשר 
 גרמנים הארורים הנאצים שבצורה מאוד מאורגנתה

 רצחו בדם קר מיליוני יהודים ויש בדור שלנו רשעים
דולים רובם לרוב גויים, אבל פה ושם יש איזה רשע ג

שהוא גם כביכול יהודי והם תיכננו לגמור את העבודה 
שהנאצים התחילו ומה העבודה הזו? זה לחסל את 

דים על הכוונת, לגמרי ולא רק היהו תעמ"י טוטאלי
  אלא רוב אוכלוסיית העולם על הכוונת.

הרשעים תיכננו לחסל את רוב אוכלוסיית העולם,    
שלא יפריעו להם לשלוט על הכל ועל כל העולם. 
ופתאום נוספה לתוכניות שלהם עובדה, שלא ידעו 
עליה קודם וזה השביט, שידוע במקורות היהודיים 

הקודש היהודיים  הקדושים או כפי שידוע מחוץ לספרי
בשם הניבירו או פלנט איקס, שמגיע ישר לעולם שלנו, 
לכדור הארץ שלנו. ואז הרשעים התחילו לבנות 
בונקרים כדי להראות להקב"ה שדווקא הוא לא יכול 

  לחסל אותם ושהם יותר חכמים ממנו, חס ושלום.
  

  טעון גניזה   אוטיסטים -מבחורים-מסרים   בס"ד 
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  ד) סג ישעיה(
  

  
כעת בימינו ברור שהשביט כבר קרוב מאוד לכדור    

הארץ והסכנות עצומות. כבר מרגישים את השינויים 
הגיאוגרפיים שיש לנו תושבי כדור הארץ. אסונות טבע 

אלפי קורבנות כמעט כל וענקיים מפחידים עם מאות 
געש  יום, אם זה מרעידות אדמה עוצמתיות או הרי

שמתפרצים, יש צונאמים שלא חלמנו על הרס שהם 
יכולים לעשות, פתאום בכל העולם יש בולענים 
שחלקם ענקיים כמו שיש בסיביר וכל יום נפערים 
בולענים יותר ויותר. כמעט כל יום בכל מיני מקומות 
בעולם שהאדמה פתאום נפתחת ובולעת בניין שלם 

פנימה. רק בים או מכוניות, אוטובוסים וכו' שנבלעים 
מלח יש מאות בולענים שפתאום נפערו ובכל מקום יש 

האדמה יכולה לפעור פיה  ,פחד, אפילו באמצע העיר
  ולבלוע את האדם פנימה.

וזה רק מראה לנו שהקב"ה שלח לנו את השביט    
כדי להפחיד את הלא מאמינים ולהראות למאמינים 

הרשעים לא שולטים ולא משנה איזה ושהוא איתנו 
פצצות, שלא נדע, יש להם ולא משנה כמה עמוק 

יכול  'באדמה הבונקרים המפוארים שלהם נמצאים, ה
להגיע אליהם גם לשם ולגמור אותם ולא משנה כמה 

יגיע לכל  'עמוק הבונקר שלהם וכמה משוכלל הוא, ה
רשע ולכל רשעית ויגמור אותם ולא משנה איפה הם 

ויהיו לנו גם רוב העולם יהיה מתחת למים  נמצאים.
  אבל היהודים האמיתיים, ינצלו.  ימי חושך

היהודים האמיתיים יגיעו בסוף לבית המקדש רק    
השלישי, רק היהודים הנאמנים להקב"ה ולתורתו. ולא 
יהיה להם ממה לפחד. הפחד הכי גדול זה כשיהודי 

כל זמן שאנחנו איתו עם  עוזב את הקב"ה חס ושלום.
  הקב"ה הוא יהיה איתנו.

לא לשכוח שיש רק כל יכול אחד ולא משנה כמה    
עליהם ייבנה בית המקדש  ,יהודים נשארים נאמנים

השלישי ובעתיד הם יהיו אלה שיהיו בסופו של דבר 
  חלק מהקב"ה לנצח נצחים.

שליש של  באמת,  זו האמת שתהיה, ,עם ישראל   
 יישארכדור הארץ לפי הנבואות יהיה הרוס לגמרי, לא 

 שליש יהיה פגוע קשה מאוד ם, לא כלום.כלום בחיי
  ושליש איפה שא"י נמצאת לא יהיה פגוע בכלל. 

האמת זו התורה,   -אבל עמ"י, ואני גם מדבר לגויים    
הקב"ה הוא השולט על הכל, על כל מימד שאנו רואים 

הוא שולט על זה, אין עוד מלבדו ואין יותר  -ולא רואים 
מה שקיים. מי מחוכמת תורתו והוא שולט על כל 

שנולדו כיהודים וגרים  ויהודייהשיהיה איתו, יהודי 
אמיתיים, אלה הכי קרובים לנצח. מי שלא יהודי ולא 

מאמין שהאמת  עם אך  במיוחד רוצה להיות יהודי
  היהודים ותורתם, אז יהיה להם גם מקום.

 אבל עם ישראל יש לנו עוד דרך לעבור עד אז.   
אבל אם  ואת תורתנו.הרשעים רוצים לחסל אותנו 

נהיה נאמנים להקב"ה ואם באמת נאמין שרק הקב"ה 
הוא כל יכול ואין עוד מלבדו ואם אנחנו נתנהג כיהודים 
ונלך לפי תורת משה כמו שצריך, הגויים לא יכולים 

  רע.כל לעשות לנו 
עוד מעט נראה ברור שהרשעים שבטוחים שהם    

אבל אין  .השולטים והכי הם רוצים לשלוט על היהודים
לנו ממה לפחד, אם אנחנו באמת יהודים, כי הקב"ה 
בעצמו יגמור אותם,אבל עלינו להיות נאמנים להקב"ה 

  אין אמת כמו הקב"ה אין אמת כמו תורתו. ולתורתו.
אנחנו רק צריכים  הקב"ה יחסל את כל הרשעים.   

להיות יהודים אמיתיים, ללמוד, להתפלל ולעשות מה 
להיות נקיים, כי אנחנו היהודים שהתורה אומרת לנו, 

שומרים את המצוות ומזה אנחנו מקבלים גוף נקי 
מחטא ואבא שמבין אותנו תמיד ומכוון אותנו תמיד 
לכיוון הנכון. ומאחר שאנחנו יודעים כשהאדם הראשון 

אז הוא טעה בגדול כשאשתו ו היה בגן עדן עם אשתו
שהקב"ה אמר לא לאכול מעץ  למרותשכנעה אותו 

, הנחש שכנע אותה והיא שכנעה את בעלה הדעת
שגם להם מגיע לדעת דברים ושלא יהיו סודות שהם 

לא יודעים.

ובכלל למה הקב"ה אמר להם בפירוש לא לאכול    
מעץ הדעת ועכשיו אחרי אלפי שנות סבל גדול מה 
שנשאר מעמ"י הצדיקים וצדקניות הכי גדולים 
שמבינים עד הסוף שטעותם הכי גדולה שהם רצו 

הרשה להיות שווה בשווה עם הקב"ה וכשהוא לא 
 להם לאכול מעץ הדעת, אז הוא רצה לחסוך להם את

 שהם עברו, כדי להגיע לאמת בסופו של דבר כל הסבל
היינו צריכים לעבור את כל הסבל והקושי של העולם 

אמר והיינו  'יכולנו פשוט לעשות את מה שה, הזה
נכנסים לגן עדן ישר והוא היה עושה מאיתנו חלק 

שאין ממנו. אני לא יכול להסביר מה זה, אבל להגיד 
להיות חלק וזה  דבר יותר טוב בכל היקום ומעבר לו

  מהקב"ה. 
תתכוננו, זה לא יהיה קל, רק תהיו עם הקב"ה  מ"יע   

אחורנית ושלא יהיו  לשנייהותורתו ולא להסתכל אפילו 
למה שהיה ואז תגיעו לנצח  לשנייהלכם געגועים 

חשובה וגדולה, שאני לא  כ"כהיא והאמת ש נצחים.
שתבינו או לצייר לכם לכם יודע בעצמי איך להסביר 

יור שיוכל קצת להסביר שתבינו מה זה אומר, איזה צ
שכל נשמה ונשמה יהודית שנהיית חלק של האמת 
עם הא הידיעה שזה הקב"ה ואיזו זכות זו להיות חלק 

  מזה. עד כאן אני יכול להסביר.
שוב אני מבקש מכל יהודי אמיתי תשתדלו לעזור לעוד 

לא לפחד  יהודים כמה שאפשר לחזור בתשובה.
המאמינים של  , אתם לחסל אותנומהרשעים שרוצי

הקב"ה. לא לפחד מהם. תפחדו אך ורק מהשקר שזה 
  הפוך מהנאמנות להקב"ה ותורתו.

שרק חייבים לחזור לאמת, האמת  אין זמן! -עמ"י    
  ביא אותנו לנצח נצחים.היא ת

  ייתה שואהלא ה -אם היו עושים תשובה    

  7/10/2022דניאל,  יב תשרי תשפ"ג    
אני לא יודע אפילו איך להתחיל, המצב מאד  ,אבא   

מפחיד, מאד קשה. וכמה שזה קשה, ברדיו כנראה גם 
בכל המקומות האלה מדברים כאילו שלא ובטלויזיה 

קורה כלום. כן, הם אומרים את החדשות, אבל לא 
הכל, לא אומרים את העומק של החדשות, לא אומרים 

כניות של הרשעים, לא מסבירים ואת האמת בת
לעומק מה כל דבר אומר. יש הרבה מוזיקה, הרבה 

  ת, ולפעמים נהיים רציניים יותר.יושטו
אחרי שמחת תורה יתחיל מצב מאד קשה,  ,אבא   

את כל עם ישראל ואת כל העמים  ,מצב שיתפוס אותנו
של העולם בהלם. עד עכשיו היה שקט, פה ושם גם 
הגוים וגם היהודים תפסו את השקר, אבל לא תפסו 
עד איפה זה מגיע. אולי פה ושם בן אדם יחיד, אבל 
אף אחד לא רצה לשמוע אותו. עכשיו כבר יש פחד 
שמתחיל בכל העולם, ויש סיבה וזה אמיתי. צריכים 

אבל אבא זה גם לא מספיק. רוב האנשים לפחד, 
שמפחדים ממלחמה וכו' מתכוננים ע"י זה שיש יותר 
נשק, הולכים לצבא יותר אנשים וכו' אבל אבא כבר 
עשו את זה, הכל מוכן, אפילו הבונקרים העמוקים 

הם מבינים נים ומוככבר בתוך האדמה של הרשעים 
  שהם יצטרכו להיות שמה המון זמן.

כל לזה אותו הדבר. יש בונקר ענקי  י"ואפילו בא   
הרשעים כדי שהם חושבים לפחות שישרדו את הזמן 

כניסה אפילו הקשה ביותר, אבל זה לא יעזור. יש 
מהכנסת. אבא, אז מה זה אומר? מה עם לבונקר ישר 

כל אלה שיושבים בכנסת הם כולם יודעים? איך יכול 
ר להיות שהם לא יודעים? אבא, מה זה אומר? זה אומ

שאנחנו בעתיד הקרוב אחרי שמחת תורה, הם לא 
יפריעו לנו בשמחת תורה, לפחות לא מדי הרבה, הם 
יתנו ליהודים לשמוח אבל לא לגמרי לשמוח, וכל יהודי 

  אמיתי יודע ברור מה שמחכה לנו.
רק אלה שמאמינים לגמרי בקב"ה ותורתו יוכלו    

 לשרוד את העתיד הלא רחוק שיהיה לנו ולכל העולם.
השלישית, לא מיד, זה  ל"עתחיל מתאבא, אחרי החג 

כבר התחילו את השלבים. ואם והם יהיה בשלבים 
אתם חושבים שפוטין הוא אויב של אירופה, כי הוא 
לא רוצה למכור להם נפט או לא רוצה למכור להם 
דברים אחרים שאין להם בגלל שיש בצורת, בצורת 

 מיליוניםהרבה אנשים במצב קשה בגלל זה, ורצינית 
מקומות כמו ובבכל אירופה יש בצורת  ,של אנשים
  יש להם מבול וגם זה עושה נזק. ןויו איטליה

בארה"ב יש בלי סוף של הוריקנים ושריפות שזה    
בא מהשמים מהמטאורים והאסטרואידים שנופלים 

קרוב מאד לכדור  ,מהשמים, כי השביט נמצא קרוב
כשגילו את זה בעיתונות שיש כזה  1965-הארץ. ב

דבר השביט או ניבירו כמו שהם קוראים לזה, חשבו 
שבסופו של דבר זה כאילו שטויות, אבל זה לא 

הוא כמעט ממש הגיע אלינו. ובגלל  ,שטויות, והוא כאן
זה כל השינויים במזג האויר, כל הפחדים מהבולענים 

 8בעוצמה א סתם. רעידות אדמה בכל העולם, זה ל
  אבל היום זה רגיל.רגיל, מה שפעם היה בלתי 

הקוטב הצפוני נמס בצורה מהירה ביותר, ואם    
האי מנהטן בקצה מישהו עומד בצד אחר ומסתכל 
על המים  ףכאילו צ ואכשזה מגיע לבורסה, רואים שה

(רכבת תחתית) והסאבווי  ,והמים מגיעים מאד קרוב
יעלם  מנהטןהקצה של שטפון ענק.  מאד בסכנה של

מבינים מה זה? מנהטן!!! מי שמבין צריך  םאתלגמרי. 
להיות בהלם!



מלחמת העולם ת עולם, אבא, תהיה לנו מלחמ   
, מלחמת קוריאה ומלחמת וייטנאם ביחד לא השנייה

מגיעים להרס שעומד להיות ממלחמת העולם 
השלישית. והצדיקים כמו החפץ חיים ידע שיהיה כזה 
דבר, הוא אמר את זה ברור. הוא נפטר בדיוק לפני 
שהיטלר עלה, והוא ידע הרבה לפני שתהיה מלחמת 

וגם מלחמת  השנייההעולם הראשונה מלחמת העולם 
  .ם השלישית והוא תיאר את זה מדויקהעול

עם ישראל, הסכנה היא ענקית! ואני רק מדבר עם    
היהודים, כי כל העולם עומד על היהודים. אם היהודים 

בכל  ,מתנהגים כמו שהקב"ה ביקש בלוחות הברית
בכל הדורות, כתבו בכל הספרים שהצדיקים  ,התורה

ויש לו  ואם יהודי לומד אז הוא מבין, אם הוא לא לומד
  חיים של גוי אז הוא בסכנה ענקית.

היו בסכנה  השנייהמלחמת העולם לפני כל היהודים    
 !אתם לא מבינים"להם אמרו ענקית, וגדולי הדור 

תסתכלו מה  העינייםתפתחו את  אתם לא מבינים!
שקורה, אנחנו בסכנה! רוב היהודים בכל הארצות של 

אבל לא  "שבת, וזה יביא אסון!!! םאירופה מחללי
לעשות שמעו, לא עשו איזו תנועה לאסוף את כולם 

לא היה היטלר ולא  -אם היו עושים תשובה ותשובה, 
  ייתה שואה.ה
, אסיפה גדולה של כל הרבניםלפני השואה הייתה    

ענקלה יושן בית נשרף וימשל "ה סיפרהרב כהנמן 
, שני אמר אחד אמר נביא מים "מה לעשות?, בבית

נתן עצה אחרת, עד שאחד אמר נקרא תהילים, שלישי 
יענק'ל תתעורר! תצעק אתה בסכנה! צעק תלך ות"

" אבל לא רצו לשמוע, לא עשו שום תתעורר תתעורר!
  .וזה היה הסוף של יענקל'הדבר, חזרו לבתים שלהם  

ואלה שהבינו שזה נכון, חלק פשוט ברחו מאירופה    
אבל רוב האנשים לא הבינו , ובאו לארץ או לאמריקה

ברגע ולמה זה קרה, עד שהגיעו לתאי הגזים, 
שהכניסו אותם פנימה ותפסו התחילו לצעוק שמע 

מהיהודים  אותם האנשים שצחקו אלהישראל. 
 הנאמנות שלהם לקב"ה.ו החרדים עם הלבוש שלהם

הקב"ה לקח גם את הצדיקים וגם את הלא צדיקים, כי 
   כדי להציל את עם ישראל.הצדיקים לא עשו מספיק 

אנשים יכלו לברוח  השנייהבמלחמת העולם    
מגרמניה, מאירופה, מכל מיני מקומות, אבל אנחנו 
בא"י ואין לנו לאן לברוח, כל העולם יהיה נגד היהודים, 

אבל בסה"כ פה ושם לא,  שיהיה ברור, אולי כמה גוים
היה לא י -אנחנו צריכים להבין . יהיו נגד היהודיםכולם 

מקום הזה  -לנו לאן לברוח. אלה שגרים בא"י 
וכדי שאנחנו נוכל לשרוד את  ,שחייבים להישאר פה

צריכים פשוט לחזור לגמרי לקב"ה  -מה שעומד להיות 
ותורתו, עם כל מה שיהודי צריך לעשות, עם כל 
התפילות, כל הלבוש וכל הלימוד של הגברים, 

הילדים  וגם לגדל את ותפילות עם בכי עבור עמ"י,
  וות ומעשים טובים.צלתורה מ

ו ההגנה הכי טובה והכי זה מה שיש לנו לעשות וז   
, רק זה מה שיציל דבר אחרלכל חזקה ולא להאמין 

, כל הלברק זה שאנחנו על  ,ולא שום דבר אחר אותנו
  נחזור לקב"ה לגמרי! עם כל המהות שלנו

מאד, אבל  ים, רק מעטבאירופה הם לא עשו את זה   
כמו שאנחנו יודעים בתאי הגזים כמעט כל היהודים 

  .חזרו בתשובה לגמרי
לגמרי,  אם אנחנו נחזור בתשובה -פה בא"י עכשיו    

, אם גם החרדים וגם החילונים וגם המזרחיסטים
, לא מ"י, מ"י ה' יציל אותנו וגם את א"ינחזור בתשובה 

ם את אבל אנחנו לא רואילא קיימת, רק א"י קיימת, 
. לאורך ולרוחב א"י תגדל, לא רואים את כל א"י וכלה

 מיליוניפה, גרו יהודים  של מיליוניםעל  מיליונים
וכל וה' יגדיל את א"י שוב  יהודים גרו בירושלים

עו לפה בניסי ניסים ואז נקבל ייגמכל העולם היהודים 
ה' יעלה אותנו אחרי זה את בית המקדש השלישי וגם 
ד שנגיע לנצח נצחים כחלק מעלה ע מעלה המעל

מי שלא עם הקב"ה ו ה מה שעומד להיותז מהקב"ה.
  ר לגמרי.שקזה יהיה הסוף של ה -לשרוד  כללא יו

ואני מבקש מכל יהודי אמיתי שמקבל את הדפים    
לנו להציל  ותעזר, בבקשה לחלק את זה לעמ"יהאלה, 

  כל יהודי אמיתי.
 ויש 2"מעכמו לפני  עכשיו אנחנו במצב מאד דומה   

מספיק הוכחות שצדיקים גדולים ידעו מראש שכזה 
מדורי דורות ידעו. עכשיו עם ישראל דבר הולך להיות, 

אני רואה שאנחנו כ"כ בתוך דור של יהודים לומדי 
אבל הרוב הגדול של אלה שלומדים תורה וכו' 

בישיבות ובכוללים כל היום בד"כ לא ברמה של אלה 
יה וגם הרדיפה אחרי שהיו באירופה לפני מל"ע שנ

שנכנסה ללומדי התורה בכל הגשמיות המיותרת 
  מקום מורידה מאד את העומק של הלימוד.

אני לא רואה שהעתיד שלנו הרבה יותר שמח מאלה 
 שהיו במלחמת העולם הראשונה, השניה, וגם

  השלישית שעומדת להיות.
יש לנו עוד קצת זמן כי בעתיד הקרוב  ,עם ישראל   
ה כזה דבר אף פעם, עם כל יתמלחמה שלא הי היהת

הדבר הכי מפחיד  יהיהזה  הטכנולוגיה של הרשעים
שהיה אי פעם בהיסטוריה מאדם וחוה ועד היום. אבל 

את זה כי זה  נוע, אי אפשר למאפשר לעצור את זה
עבר את כל הגבולות, אבל אנחנו עם ישראל יכולים 

ההורים להציל עוד את עצמנו, את הילדים שלנו את 

  שלנו אם אנחנו נחזור באמת לקב"ה ותורתו.
כי אם לא נתכונן אנחנו נעבור  ,תתכוננו קרובה, המלחמה   

, מין סוג של בהיסטוריה מצב הכי קשה שהיה אי פעם
  המשך.להם אין  ,, זהוייעלמוכאלה שפשוט ויהיו ם וניגה
שידעו שזה הולך להיות, שבכל אופן הם  היו צדיקים   

יעשו תשובה, אבל זה לא נראה  מ"ישע היו בטוחים
ככה עכשיו. יש חרדים שכן שומרים וכן מגדלים את 

 ,בבתי ספר של חרדים לבנותו הילדים ללמוד בישיבות
  משתדלים, אבל גם ביניהם יש סימני שאלה.

כל אחד ואחד מכם חייב לחזור לאמת,  ,עם ישראל   
חייב לקרוע את הבגד שלו ולבכות ולבכות ולבכות על 

יהיה לנו אקדח אם ו כל העבירות שלנו. זה לא יעזור לנ
או רובה נגד הרשעים, זה לא יעזור. הנה, הצליחו 

אנשים ואלפי  מיליונילבלבל אתכם עם חיסונים שהרגו 
  .הזה הם בשקר הגדוללשהאמינו  חרדים

אז עכשיו אנחנו בסכנה הרבה יותר גדולה. ולא רק    
אנחנו בסכנה, הדגים במים בסכנה, החיות 

כל כדור הארץ בשמסתובבות בסכנה, הכל בסכנה. כי 
אסונות הטבע שאף פעם לא היו, כמה שבן כבר רואים 

אדם יכול לזכור את ההיסטוריה מאדם הראשון לא 
  וף.הוריקנים בלי סוהיה כזה דבר. צונאמי 

אנחנו יכולים לשרוד אבל זה תלוי בנו.  ,עם ישראל   
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. בואו נגיד שנוסיף גם את הילדים שיישארויהודים 
ואת הנשים, אולי הוא פשוט לא אמר את זה, אבל זה 

מעט מאד. ואפילו אם אנחנו נסתכל על עם ישראל,  גם
 ?יהודים בעולם, מה זה מליון 15לפי המחקרים יש 

פיצי, ובתוך זה יש מלא שבכלל לא יהודים, אולי הם 
חושבים שהם יהודים אבל לפי הדין הם לא יהודים. 

הרבה פחות. יש מלא שהתחתנו עם גויות, אז יש אז 
אם הם עושים גיור מילא, ו הילדים שלהם לא יהודים

גם אבל רוב הגרים היום לא התגיירו בצורה נכונה, אז 
לפני דורות שהם  התחיל וזה לפעמים לא יהודים. הם

יהודיה  הייתהלא שסבתא  האיזבגלל  לא היו יהודים
באו מהסבתא אלה ש וזה קלקל את כולם, את כל

  אתם מבינים? זה מצב מאד קשה. ,הזאת
עם ישראל אני מבקש מכם, אתם צריכים עכשיו     

לשנות את החיים שלכם לחזור לאמת. ואם יש מישהו 
אולי הוא לא יהודי, הוא צריך לבדוק את זה, ששחושד 

ואם ההשפעה של היהדות בכל אופן יש לו הרגשה 
את זה, אז שיתגייר, אבל כמו  רוצהטובה שהוא 

את הגר  שצריך לפי הדינים, ה' אוהב את הגר אבל רק
  שהוא אמיתי והוא מוכן לעשות את הכל.

עוד דבר שאני רוצה להזכיר לכם כשבן אדם מת    
המוות הוא לא סוף פסוק, המוות הוא עוד סוג של 
חיים, זה לא נראה לנו שאנחנו נושמים אויר וכו' וכו' 

זה שמיימי,  ,והולכים לרופא אם יש לנו כאב ראש, לא
  אבל זה סוג אחר של חיים.

 ,חלק גדול של הגוים אין להם חייםלרשעים ולאבל    
אנחנו עם ישראל שאנחנו עוד . ואין להם פשוט חיים

יודעים יכולים להבדיל בין שקר לאמת ונושמים אויר 
  את עצמנו בידיים ולחזור בתשובה.  תלקחצריכים 

עם ישראל לא , הכל מוכן, רק אנחנו ,משיח כבר פה   
משילים הרבה פעמים ממוכנים עוד. זה כמו חתונה, 

לחתונה, החתן זה הקב"ה שמחכה לכלה את הגאולה 
עסוקה עדיין עם ישראל, אבל הכלה שלו  היאשלו ש

  משכת לחיים שלא לפי התורה.נו
שלו והפעם  כלהאבל עכשיו ה' יחכה מתחת לחופה ל  

כי העם כבר רוצה את הגאולה השלימה וזה  העם יגיע
  יביא אותה מתחת לחופה כדי להשלים את הגאולה.

שה אפילו אם נע !תהיהשלישית עולם מלחמת    
ה' יציל את כל היהודים  - תשובה, אבל ברור דבר אחד

  האמיתיים שמבינים את האמת ורוצים את האמת.
אחרי שהקב"ה החריב את בית המקדש הראשון    

והשני, אז הוא הכין את כולם לעתיד, אפילו שלא היה 
ברור לאף אחד מה יהיה העתיד. הוא הציל אותם 
והביא אותם לכל מיני ארצות בעולם. עכשיו היהודים 
לא מבינים ששני בתי המקדש עוד קיימים, זה לא 

לא רואים אותם אבל  שהם נעלמו, הם קיימים, אנחנו
ת המקדש השלישי ביחד עם בי יהיוהם הם קיימים, ו

  שירד מהשמים.
שתבינו עד  מקווהאני לא יכול להסביר יותר, אני    

הסוף, שמי שרוצה נצח שאני גם לא יכול להסביר מה 
זה נצח. עוד דבר אחד אני כן יכול להגיד שנצח זה 
מתי שאדם הראשון ואשתו יבינו איזה חטא הם עשו, 
וכל ויבואו לקב"ה ויבקשו מחילה גדולה ואז כולנו נ

שלא חגגנו, השבת  נהלחגוג את השבת הראשו
האמיתי ביותר שלא חגגנו ואז נהיה חלק  נההראשו

  של הקב"ה.
  כל העולם יהיה בפאניקה             

  12-10-2022דניאל,  יז תשרי תשפ"ג    
אבא, אני מנסה בכל הכוחות שלי להיות שמח,    

סוכות זה שמחה, בסוכות אנחנו זוכרים איך שהקב"ה 
שמר עלינו במדבר, כשישבנו בסוכה שלא יכולה בדיוק 
לשמור עלינו נגד כל מיני דברים של הטבע וכו', אבל 

  ה' שמר עלינו, וזה שמחה ענקית.
כל  בסוכות הזה אנחנו צריכים לשמוח את ודווקא   

השמחה שרק יכולה להיות, אבל שמחה קדושה ולא 
סתם טמטום, לא סתם טלויזיות, סרטים וכל מיני 
דברים שפלים. אנחנו צריכים להרגיש בפנים את 

לנו במדבר בתוך הסוכה, ולא  שהייתההשמחה 
כי אבא, ברגע שיגמר חג הסוכות , לשכוח את זה

העולם עצמו לא יהיה בשמחה, זה יהיה עולם קשה 
יותר, עולם מסוכן ביותר. ולצערי הרב, רוב היהודים ב

לא רוצים להאמין בזה. אמנם בזמן האחרון יש לנו 
הרבה סיבות לראות ברור שאחרי סוכות יהיו מצבים 
קשים ביותר בכל העולם, כולל ארה"ב, כולל אירופה, 
כולל אנגליה, כולל רוסיה, כולל סין, כולל אוסטרליה, 

רומי, בכל מקום גם אפריקה, כולל הקוטב הצפוני והד
כולם, כל העולם, דרום אמריקה הכל, אם שכחתי 
מקום כמו הוואי או משהו כזה, קנדה מה שאתם 

  , בפחד.כל העולם יהיה בפאניקהרוצים, 
לא  ,"הזה כבר התחיל, יש כבר אנשים תושבי כדו   

כבר רק יהודים שכבר יודעים ומרגישים חזק שאנחנו 
לא רוצים לדעת. מי הרוב  במצב קשה ביותר, אבל

מכונים שקרא בשנה האחרונה מה שאנחנו ה
כתבנו, זה צריך להפחיד מאד  נימיןאוטיסטים, אני וב

כבר. ואנשים רואים את זה כבר אז הם מתחילים 
  לפחד בכל העולם.

אבל עם ישראל, בכל אופן אנחנו לא משתנים    
מה לברצינות מתייחסים מספיק מהר. יש אנשים ש

 את זה ברצינות יםקחואבל יש אנשים שלא לקורה, 
  זה רציני ביותר.וזה רע מאד כי 

ולא משנה מי יהיה ראש ממשלה פה או באמריקה    
אירופה, זה לא משנה, הם כולם אותם הרשעים באו 

בכל העולם. ואם מישהו לא רשע, פשוט לא נותנים לו 
לעלות לתפקיד כזה. זה כבר שנים על שנים 
שמתכננים את הזמן הזה ופשוט בא לי לבכות כל 
הזמן. כי אני מסתכל על הנוער החרדי ואני מפחד. יש 
תמימים וצדיקים וצדקניות, יש אנשים שבאמת 

  שלהם לעשות את רצון ה'. הכוחותשתדלים עם כל מ
יש הרבה שבאו מארה"ב ומקומות של שפע, לפחות    

היה שפע עכשיו יש הרבה פחות שפע, אבל הגיעו 
לארץ בתור אידיאליסטים מתוך אמונה בקב"ה, 
ושומרים על הילדים שלהם ושולחים אותם לבתי חינוך 
דו ולחדרים שהם ממש עם הקב"ה, אבל גם הם איב

משהו גדול. שאפילו באירופה לפני מלחמת העולם 
השניה עוד נשארו, לא הרבה, אבל נשארו יהודים 
אמיתיים עד הסוף, שהיו מוכנים לתת את החיים 

  שלהם ולא להתקלקל בארה"ב.
אבל עכשיו אפילו שבאים לארץ יהודים חרדים עם    

פה אבל אידיאליזם עם רצון להיות יהודים אמיתיים, 
מקום מקולקל, והמעטים שעוד נשארים  זהבארץ 

  שומרי מצוות כמו שצריך הם יחסית מעטים.
השקר נכנס כבר להרבה מוסדות שלנו, גם לחדרים    

של הילדים הצעירים, גם לישיבות הקטנות והגדולות, 
ואין לנו את המנהיגים של פעם, אין לנו את הרצון כמו 
פעם. נכנס בנו, לא בכולם אבל להרבה מאד את 

  החיים הקלים וכו'. ,כסףההרדיפה אחרי עגל הזהב, 
אני יודע שאנחנו מדברים על זה פעם אחרי פעם,    

אחרת, כדי  מזוויתוכל פעם אני מנסה להראות את זה 
  .אחרת מזוויתאחת אולי יבין  מזוויתשמי שלא הבין 

בזמן האחרון המצב הקשה ביותר  מתגלההמצב שו   
השניה, זה מפחיד  בעולם מאז לפני מלחמת העולם

, יש איום גרעיני מרוסיה, מאירן ומצפון זה מפחיד מאד
. ולא רק מדינת ישראל בסכנה, גם ארה"ב קוריאה

גם אירופה בסכנה, כל העולם ובסכנה, גם רוסיה 
 ,בסכנה, כל העולם בסכנה. יש סכנות מארץ נגד ארץ

המיני  ,השביט, מהחלל גםמדינה נגד מדינה, ויש 
מליונים של מטאורים ואסטרואידים  שמש עם זנב של

שכבר אנחנו רואים אותם בשמים, אנחנו רואים חלק 
מהם נופלים מהשמים על כדור הארץ וגורמים 
לשריפות וכל מיני אסונות טבע, אבל זה עוד לא הגיע 

  ממש, ושזה יגיע זה יהיה עוד יותר קשה.
הוא בא ישר מהקב"ה. ואני  ,והדבר הזה הוא שמימי   

כם שהוא היה פה גם במבול וגם ביציאת אזכיר ל
  מצרים, ובעוד הרבה אירועים שהיו פה.

עם ישראל תתעוררו!! אני מבקש מכם, יהיה קשה.    
אותם לשמים. הוא  ייקחיש אנשים צדיקים שה' עוד 

עוד יותר,  ייקחלקח המון בשנים האחרונות, אבל הוא 
כי הוא לא רוצה שיעברו את מה שאנחנו נצטרך 
לעבור. הוא רוצה להכניס אותם לגן עדן כשהם שלמים 

  ולא יתקלקלו ולא יסבלו ממה שאנחנו נסבול.
כל העולם בעתיד הקרוב, לפחות הרוב הגדול    

העצום של העולם שלנו יהיה במלחמה, ויהיה המון 
נו את הגבול, הרס המון הרס, וחבל. אבל כבר עבר

ואני מבקש מכל היהודים האמיתיים להתפלל עם כל 
עם כל המהות שלכם, ושהילדים התמימים  ,הלב

  יתפללו גם, כי הם יפחדו גם בגדול, יהיה ממה לפחד.
פחד גדול. הרשעים פה יהיה , אבל תיהרסלא  "יא   

ימותו בחו"ל. ההרס יהיה ו יברחו מהארץש ויהיו הרבה
הרשעים שחושבים שהם יכולים עצום בכל העולם. ו

להסתתר בתוך הבונקרים המשוכללים ביותר, זה לא 
את ישרדו יעזור לכם. בסופו של דבר אפילו אם 

 וכל העולם, בכל אופן כשיצאב והסכנותות הבעי
מותו על פני האדמה י, אז פשוט הםמהבונקרים של

  ולא בתוך הבונקרים, אבל הרוב ימותו בתוך הבונקר.
אי אפשר להסתתר מהקב"ה, אי אפשר  עם ישראל,   

כל הזימה חייבת להעלם. לנו, לעשות מה שמתחשק 
, ימותו, לא ייעלמווכל אלה שהם חלק של הזימה 



משנה אם הם יהודים או לא יהודים. אם יהודי מכר 
את הנשמה שלו לשטן ולא מצטער ולא חוזר 

  בתשובה, אין לו עתיד.
ם, להסביר אני מבקש מכם לאסוף את הילדים שלכ   

להם שאנחנו יהודים. תלמדו אותם, ואם אתם לא 
יודעים איך אז תלכו לרב, איזה רב לא משנה, רב 
אמיתי לא רב רפורמי או קונסרבטיבי, רב חרדי רב 

ממנו ללמד אתכם מה זה באמת  ואמיתי. תבקש
זו, להיות יהודי, ותבכו עם הרבה דמעות. כי השנה ה

ה וששון, המצב החגים של שמח ,אחרי החגים האלה
  הכי קשה שהיה אי פעם בכל העולם.יהיה 

לא לשכוח, אין עוד מלבדו! משיח צדקנו כבר פה,    
, הוא מנסה להחזיר את מ"ימתפלל על עוהוא בוכה 

אבל לא מבינים, לא מבינים למה  ,בתשובה מ"יע
בבית המדרש שלו יושבים גם אשכנזים וגם ספרדים, 
איך זה יכול להיות? צריכים להפריד ביניהם. 
האשכנזים חושבים שהספרדים לא שווים, והספרדים 
חושבים שהאשכנזים לא שווים, אבל הוא אומר שכל 
יהודי לא משנה מאיפה הוא בא הוא אהוב של הקב"ה, 

ו רק עם אחד, והעם הזה כולו שייך לקב"ה, לא ויש לנ
  מ"י.ע –רק עם אחד  שיהיה הבדל, לא יהיה שינוי, י

ביחד צריכים להתפלל, צריכים להיות עם  מ"יוע   
. ואז אלה םהקב"ה לפי התורה עם כל מה שכתוב ש

שהבינו מה שאמרתי, הם מסוגלים לעלות מעלה 
  ישרדו. מעלה ולהיות באמת יהודים אמיתיים, רק אלה

אני מזהיר אתכם עוד פעם, הקב"ה אוהב כל יהודי    
וכל יהודיה, אבל אנחנו חייבים להיות איתו ועם תורתו, 
ויש תורה אחת ועם אחד, אבל אנחנו צריכים להיות 

  איתו לגמרי עד הסוף.
אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואע"פ    

פה, הרבה לא מרגישים אותו, אבל כבר שהוא 
דלו להתפלל חזק ולבקש מהקב"ה לגלות אותו תשת

 ,חלק שכבר רואים אותו, אלא לכולםללכולם, לא רק 
  לכל עם ישראל.

  התחילהחמת העולם השלישית מל     

 20/10/2022    ג"תשרי תשפ כהבן גולדן,  
עכשיו זה לא סוד, , 3ע"התחילה המלחמה, מ   

אנשים מקבלים ויודעים את זה ברור, שהמלחמה 
עכשיו בדיוק  - הגדולה שהחפץ חיים אמר שתהיה

על כל העולם  העדיין לא משפיע היאכבר התחילה, 
וכל יום יש מדינה שמצטרפת לצד אחד או השני 

כבר יש קורבנות רבים ואין ו במלחמה שכבר התחילה
זו עדיין  .מה לעשות כדי לעצור את המלחמה

ההתחלה, אבל בעתיד הלא רחוק יהיה הרס ורצח 
ערים גדולות יפלו , פעם העולם הזה לא עברשאף 

ואוכלוסיית העולם תהיה בהלם אפילו שקיבלו כבר לא 
י במיוחד "שהולך להיות כזה דבר ועמ ותפעם אזהר

היה צריך לדעת שעומד לפנינו כזה דבר. לפני שנים 
  .תיאר זאת, אבל אנחנו לא רוצים לדעת "חרבות הח
 שמלך שנה יצחק רבי אמר - לו, רבתי פסיקתא
 זה מתגרים העולם האומות מלכי כל בו נגלה המשיח
[סעודיה]  ערבי במלך מתגרה[איראן]  פרס מלך, בזה
 מהם עצה ליטול[אמריקה]  לאדום ערבי מלך והולך
 כולו העולם כל את ומחריב[איראן]  פרס מלך וחוזר
 על ונופלים ומתבהלים מתרעשים העולם אומות וכל

 וישראל יולדה כצירי צירים אותם ויאחוז פניהם
 אל בני להם ואומר נבוא ולהיכן נלך להיכן אומרים
, בשבילכם אלא עשיתי לא שעשיתי מה כל, תתייראו
 זמן הגיע, תיראו אל מתייראים אתם מה מפני

  .גאולתכם

  ח חשון תשפ"ג    www.debka.co.ilמקור:    
העולם נהפך למקום שטחי בלי רוחניות כמו שצריך    

של הדור הזה זה עגל הזהב, הכסף, העושר והאליל 
זה מה שבני אדם רוצים, הם גם רוצים להוריד את כל 

ם היהודים, כמו הגויים של היום, רוצים וג .ההגבלות
את הגשמיות ורוצים להיות כמו הגויים, שאפילו לגויים 

הגויים אבל  של פעם היו איזה ערכים, איזו דרך חיים
להם ולא משנה אם  עכשיו לרוב עושים מה שמתחשק

 .זה אפילו לא לפי דתם
והיהודים, הרבה מאוד יהודים, בונים את חייהם גם    

עם הרגשה שהכל מותר, חוץ מלהרוג, הכל מותר, הם 
עושים עברות הכי קשות לפי התורה בלי מצפון, בלי 
שאלות. הם מלכלכים את נשמותיהם עם כל הדברים 

הכביכול החרדים יש האסורים לפי התורה ואפילו בין 
כאלה שעושים חיים נגד התורה בסתר, וזה קיים, 
ממש זה קיים בהרבה מקומות, בהרבה קהילות יש 

 .הרבה בעיות עם דברים האלה
הדינים הם ברורים והעונש הוא גדול וקשה וזה לא    

מונע מהרבה יהודים לעשות מה שמתחשק להם, גם 
שמשתדלים  יש עוד יהודים 'ברוך ה .נשים וגם גברים

מאוד לשמור מצוות כמו שצריך וללמוד תורה, לגדל 

אבל אלה , את ילדיהם בטהרה רוחנית וגופנית
שסוטים מהדרך אפילו שיש להם פאות ארוכים וזקנים 

מי  - הם גורמים להרבה בעיות בלדעת' וציצית וכו
מי יהודי , מי יהודי אמיתי ומי לא, יהודי טהור ומי לא

 .אבעייתי בהרכבו ומי ל
י והרבה יהודים התחתנו עם "הטומאה חדרה לעמ   

אנחנו חייבים , וזה עושה בלבול עוד יותר גדול גויים
לדעת שעכשיו ברגע זה צריכים להתחיל ברצינות 
לעשות תשובה, כי הסוף של עולמנו כפי שאנחנו 

רק יהודים אמיתיים ו מכירים אותו כמעט מגיע לסוף
יש אפשרות . ישרדובלי פגע רציני נגד דיני התורה, 

גם לחזור בתשובה לפני ההרס הגדול ואם כן רוצים 
 .לחזור בתשובה, אז כדאי מייד להתחיל, כי אין זמן

כל המצב של העולם כמו שהוא עכשיו ישתנה    
לעולם של קושי בכל התחומים, באוכל, במים נקיים 
ובכל מה שבעצם הבית צריך שאפשר לחיות בו 

י, צריכים עכשיו ברגע "עמ זמןאין ', שעדיין עומד וכו
ה ולבקש ממנו בדמעות ובלב "זה להתפלל להקב

שבור לסלוח לנו על כל העבירות שלנו אם הן 
  .ישמור 'במחשבות או אם הן גם במעשים, ה

אנחנו רואים את המלחמה באוקראינה ואנחנו גם    
 .רואים את ההכנות למלחמות בכל מיני ארצות אחרות

טיפשיים או לראות טלוויזיות  אין זמן לשחק משחקים
מיד צריכים לעשות , , חס ושלוםהאיפוןאו לשחק עם 

תשובה על כל העברות ולהתחיל לחיות חיים נקיים, 
צריכים  .חיים של תורה, מצוות, מעשים טובים וצניעות

צריכים ללמד  .לגמור את כל הגסות בליבוש של נשים
  שה.את יופי התורה, תורת מ את הילדים

ה והגיע "רוב היהודים בעולם לא עם הקב - י"עמ   
הזמן לדעת ולהבין שגם בין הכביכול החרדים יש 
כאלה שלא שומרים מצוות כמו שצריך ואין מה לעשות 
חוץ מלעשות תשובה מכל הלב ומכל המהות של בן 
האדם, כי אם לא חס ושלום אז יחסית מעט מאוד 

 .יהודים ישרדו
על היהודים, כי  הסיטרא אחרא עובד חזק ובעיקר   

ה בחר אותנו "ה. הקב"הם שייכים ישיר להקב
שבסוף הזמן נהיה חלק ממנו, אבל מי כדי היהודים 

שיש לו רצון לטומאה ולא מוכן להשתנות ולהיות יהודי 
אמיתי כמו שכתוב בתורה בגמרא ובספרים הקדושים 
  ם.לא יוכלו להגיע לנצח עם היהודים האחרים הצדיקי

י "את עמ בלבלהשטן  ,טרא אחראלצערי הרב הסי   
י מוכנים "בצורה קשה ביותר ורק מעטים יחסית מעמ

להשתנות ולהגיע לרמה גבוהה של אמונה וביטחון 
ובהבנה עמוקה שהוא קיבל דרך לימוד התורה  'בה

  ד.תמי 'ורצון עז לעשות את רצון ה
מוכן למלחמה הכי גדולה שהייתה אי פעם הכל    

שה ממלחמת העולם וזאת תהיה מלחמה יותר ק
לקח את היהודים  'ה 2-ע ה"השניה והשוני זה שבמלה

לא משנה אם הם היו צדיקים או לא שהרוב היו באמת 
האחרון בתאי הגזים רוב  מחללי שבת, אבל ברגע

י ברגעים האחרונים של חייהם חזרו "הגדול של עמ
וזה החזיר אותם " שמע ישראל"בתשובה וצעקו 

אמרו ששמעו את  בתשובה. השומרים הנאצים
היהודים שהיו בתוך תאי הגזים צועקים שמע ישראל 
ואמרו שזה נשמע כמו בית הכנסת ולא כמו רצח בדם 

  ...אנו על סף המלחמה שנקראת האחרונה .קר
להכין את עצמם לעשות  םיהודיהאני מציע לכל    

לא משנה ותשובה מלאה וגם לעזור לילדים שלהם 
  .מה שיציל אותם גם לעשות תשובה וזה םמה גיל

  אני אומר לכם את זה עם דמעות בעיניים

  25/10/2022ר"ח חשון     -בן גולדן, ל' תשרי תשפ"ג 
יש לי הרבה מה  שמח שאתם פה. "כאני כ 'ברוך ה   

אני יודע, שהרבה אנשים כבר  לומר לכם ולעם ישראל.
תפסו, שכל מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו כבר קורה 

אבל יחד עם זה יש מצב עוד יותר וזה מפחיד, באמת, 
קודם כל פה בארץ הרוסים שולטים חוץ מזה,  מפחיד.

יהיה לנו זמן,  היהודים שהם רשעים, גם שולטים.
שנצטרך להצביע בעתיד הקרוב ואין אפילו מועמד 
אחד, שאפשר להגיד, שהוא באמת איתנו, עם עמ"י, 

  עם עמ"י העם האהוב של הקב"ה.
זה לא נראה כמו לרוב , אבל "יאנחנו גרים פה בא   
עדיין יש יהודים, שמבינים את מה שאני  'ברוך ה"י. א

לאט לאט מתחילים להבין חלק,  הרבה. לאכותב, אבל 
  אבל חלק קטן.

השקר הגדול משתלט על כל העולם ואין לנו מה    
לעשות, אין לנו צבא, אין לנו משטרה, אין לנו מנהיגים 

ה על עמ"י, ויש להם השפע שבאמת עם הקב"ה
 'השפעה לטובה, לא, אין, אין בכלל. יש רבנים ברוך ה

אבל כל רב הוא רק עם הקהילה שלו ואין אחדות בין 
  רק לבכות ולבכות.אפשר זה על והקהילות. 

תתכוננו, תהיה מלחמה, מלחמת עולם מאוד אז    
אמיתי ה מ"יואנחנו ע גדולה והיא כבר התחילה.

נשק, כי הוא לא יעזור צריכים להתכונן, אבל לא עם 
לנו, ואפשר לאגור כל מיני דברים כמו אוכל וכו' וזה 

  רעבים. יעזור לפעמים כשאתם
שהרשעים לכיוון לשנות את החיים שלנו אסור לנו    

חס ושלום, אנחנו צריכים להילחם נגד זה עם  רוצים
כל הכוחות ולא לפחד למות, כי הקב"ה בעצמו לקח 

קים האמיתיים והחזיר את כל הצדיקים שלו, הצדי
 "כ,אותם הביתה לפני שהמלחמות הקשות כ

יתחילו וזה לא רק מלחמות שיהיו, יהיו  "כהמפחידות כ
  גם אסונות טבע כמו שלא היו עד היום הזה.

עם ישראל, מי שעם הקב"ה באמת, אבל באמת,    
אין לו מה לפחד, אבל לצערי הרב הרבה יהודים, אבל 

ם עזבו את הדת, אפילו הרבה לא סתם, הרבה יהודי
אבל  שהם נראים במראה החיצוני שלהם כחרדים

בתוך הלב שלהם ובתוך הגוף שלהם, הם לא חרדים 
בכלל, ומעדיפים את הכסף ואת הדברים האסורים 
מאשר להיות יהודי שלם לפי התורה הקדושה. הם 
מתלבשים כמו חרדים, מתנהגים כאילו שהם חרדים, 

, יש להם מלא עבירות אבל בפנימיות הם לא חרדים
  האסורות ביותר, והם שולטים על הרבה מהקהילות.

יש רבנים צדיקים מאוד, אבל יש אנשים בתוך    
קהילות מסוימות ששכחו מה זה להיות יהודי באמת, 
אפילו מוכנים להרביץ אחד לשני בלי שום בעיה, 
משהו שזה אסור בהחלט לפי הדין ואני לא אתן עכשיו 

ת שהרבה כביכול חרדים עוברים רשימה של עבירו
 'עליהם, אבל יש, יש ואפשר פשוט לשבת ולבכות לה

ולהרגיש שאולי גם אנחנו אשמים בזה, כי לא אומרים 
  כלום שותקים, שותקים.

יש יהודים חרדים שהולכים לצבא, מה זה הצבא    
מי ששולט  מי שולט על הצבא הישראלי? הישראלי?

ד יהודים בכלל, הם לא יהודים אמיתיים, לא תמי
לפעמים הם גויים, כבר היה גוי שהיה ראש ממשלה, 
שהיה גם קצין גדול מאוד. ולא רק הם, גם ראש 
הממשלה שהיה לא מזמן היה גוי, והיה ראש ממשלה 
שהיה יהודי אבל היה גם ג'זוויט ומלכת אנגליה עשתה 
ממנו אביר, שכל זה נגד דת היהודי לגמרי. לא אכנס 

האלה הם  ,ת שמם של המרגליםלזה ולא אזכיר א
  כבר מקבלים את עונשם מהקב"ה.

החילונים , הרבה שקרו הרבה הצגותפה בארץ    
שולטים. חלק באמת לא יהודים, ואפילו אלה והגויים 

  שבכל אופן שנולדו יהודים, הם עוד רחוקים מהקב"ה.
למרות הכל אני מזהיר את כולכם, המקום הכי בטוח    

ואם בן אדם ששומר מצוות ורוצה עם כל הלב  "יאהוא 
כדי לקבל את משיח צדקנו, אז א"י תשמור  "יאלהיות ב
ל אם הוא בין אלה ולא יהיה לו מה לפחד, אב עליו

יהודים או אפילו יהודים רחוקים  "כשהם למעשה לא כ
  מהקב"ה, הם יסבלו, הם יסבלו.

הרבה יהודים חושבים באמת שהם מתנהגים כמו    
, אבל זה לא נכון, הם צוחקים מהצניעות, רוצים שצריך

שנשותיהם יהיו יפות עם פאות ארוכות וכו', וזה רק 
  מביא לעבירות הכי קשות.

עוד  ,המזומן, השטרות ובכלל כל העניין של הכסף   
כלום. זה כבר בדרך, וזה כבר  יםשוו ולא יהי םהמעט 

ואפשר   קיים, והנפילה הכי גדולה תהיה פתאומית
הרבה  כ"כיהיה לשרוף את כל השטרות, אומנם אין 

שטרות בידיים, אבל למי שיש כסף תקנו מה שאתם 
צריכים, כי אם לא עכשיו עוד מעט לא יהיה גם מה 

  לא יהיה שווה כלום, אבל כלום.המזומן לקנות, והכסף 
הם שולטים על הכל, לפחות הם חושבים שהם    

ום עם אסונות טבע העולם יהיה בבלגן עצ שולטים.
. גובה המים באוקיינוסים עולה היוםיותר גדולים מ

ועולה, הקרחונים בקוטב הצפוני נמסים ממש 
וממלאים את כל האוקינוסים וזה אסון וזה מביא 
אסונות קשים ובכלל כל מזג האוויר לא כמו שצריך 

  הרבה זמן.עוד להיות, וזו רק ההתחלה וזה לא ייקח 
 להתפלל עם כל ,מכם להתפלל אני מבקש ,יהודים   

הלב. תשמרו על הילדים שלכם, אל תביאו אותם לכל 
מיני מקומות אסורים, לא ללונה פארקים ולא לשום 

כי אין לכם  דבר כזה. אתם חושבים שהעולם משעמם
תורה באמת, כי התורה לא משעממת וללכת עמוק 
לתוך התורה, תורת משה זה הדבר המעניין ביותר 

אתם לא חכמים אז אתם אפילו לא מנסים שקיים, רק 
  להבין, אבל אוי לנו אוי לנו אוי לנו!

היום מתנהגים כמו מבוגרים הרבה ילדים חרדים    
סמינרים של במקולקלים. וחייבים לעשות משהו. ו

מה , הבנותבתי הספר של בהחרדים של הבנות וגם 
הרוב מקבלים כסף מלמדים? מה הם  ,יש להם שמה

בדיוק מה שאומרים  מלמדיםהם מהממשלה ואז 
 יש הצגות עם ריקודים, עם תחפושות להם, בדיוק.

מלמדים את  איפה התורה? אבל איפה התורה?
  הבנות גם לעבוד במשרדים, לעבוד עם מחשבים וכו'.

אתם רוצים שהנשים יהיו  איפה התורה עם ישראל?
  של ילדים צדיקים וילדות צדקניות? אימהות

  זו לא הדרך!
שילמדו, אבל שילמדו להתפלל וכל פעם שיש להם    

לפתור להם את הבעיה,  להקב"ההתפלל איזו בעיה ל
 שהן ידעו איך להתנהג, איך לא להתנהג כמו גויות,
בלי בושות. הילדים שלנו היום בסכנה הכי גדולה 

  אי פעם ולא רוצים לדעת מזה. שהייתה
א יש אנשים שהם ל יש גירושים על שמאל ועל ימין.   

נשותיהם עם איפור אפילו  מתנהגים כמו יהודים בכלל,
אם יש להן מטפחת, ומטפחת לא בדיוק מכסה את 

איכפת  אהשיער והאיפור כמו של איזו אישה גויה של
  של הגברים. שרק רוצה למשוך את העינייםלה 
בישיבות יש בעיות  איפה אנחנו, איפה אנחנו?   

לא עם כולם נוראיות, נוראיות עם הבחורים, ברור ש
שלא רוצים להיות  נורמלייםיש עוד אנשים  'ברוך ה

  גוים, אבל זה רק מעט יחסית.



עם ישראל, יש הרבה תשובה לעשות, תתעוררו    
לפני שזה יהיה מאוחר מידיי, זה יהיה עוד מעט 

ולא  אז תתאוששו! תקומו! תעשו משהו! מאוחר מידי.
יהודים משנה, לא משנה אם אתם רוצים באמת להיות 

כמו שצריך, זה לא משנה אם עשיתם הרבה עבירות, 
אפשר בהחלט לחזור בתשובה עם כל הלב ועם הרבה 

להחזיר אתכם בתשובה  דמעות לבקש מהקב"ה
לכם, תתפללו עליהם שהם לא ותלמדו את הילדים ש

אז ואם הם כן מחפשים את זה , דברים אסוריםיחפשו 
בה או ישית הלהנהל, להוריםזה חשוב לחשוף את 

לשלוח הם לאסור אז ואם ההורים יודעים חיידר וכו' 
וצריכים  ת הילד למוסד בלי להתייעץ עם רב גדול.א

לשלוח גם את הבנות לסמינרים ובתי ספר שלא 
לוקחים פרוטה מהממשלה, כי הכל מקולקל, בית 

  יעקב מקולקל מקולקל מקולקל!
אני יודע, שאם אנחנו לא נתעורר מהר האוכלוסייה    
מאוד, חס ושלום,  תצטמצםל היהודים האמיתיים ש

את עצמנו אבל לפחות יש לנו עוד קצת זמן לשנות 
ולהיות עם הקב"ה ולא ללכת אחרי הכביכול רבנים 

כדי להביא אותנו לתהום,  שמקבלים כסף מהמדינה
שמעודדים אותנו להיות קשורים עם המדינה, זה 
להביא אותנו לתהום, להביא אותנו לשום מקום 
כשמעודדים אותנו לעשות הצגות שממש טיפשיות 
ובלי עומק ובלי שכל וכולם עושים אותו דבר כל 

אני מזהיר אתכם שאין משהו  זה אותו דבר. יםהריקוד
אנחנו הדור האחרון וכתוב עלינו  בזה חוץ מגהינום.

  .שבסופו של דבר נהיה דור הכי גבוה, אבל לא כולם
ם בארץ ישראל גם אז אני בוכה ומבקש מכל יהודי ג   

באמריקה, אמריקה שהביאה את כל האסון של 
הגשמיות לעולם כדי בכוונה, בכוונה לגמור אותנו, 
בכוונה לגמור אותנו, כי זה הכל שקר. הם הביאו את 
הסרטים שלהם, את הבידורים שלהם, את הבגדים 
שלהם, גם לאירופה וגם לארץ ולכל מקום, גם 

קא בין החרדים, כי באמריקה, גם בין החרדים, ודוו
הגוים יודעים שהקב"ה שונא זימה ויעניש אותנו, את 

  עם ישראל בצורה קשה ביותר.
אוי לנו איך שנשים חרדיות, לא כולן, אבל הרוב    

אוי לנו! אוי  הגדול נראות בניו יורק, בקליפורניה וכו'.
והגברים לא יותר טובים עם  וזה גם בא"י! לנו!

שלא  ז'קטיםות עם המכנסיים הצמודות, צמוד
 אוי לנו, אוי לנו, אוי נסגרים, אי אפשר לסגור אותם.

תעשו תשובה. זה מה שיש  מה יהיה, מה יהיה? נו!ל
ואם בתי ספר והישיבות לא יודעים  לעשות, אך ורק.

לעשות את זה, אז תעשו את זה לבד בבית. ולא לתת 
בשביל לשמור על  לאף אחד לקלקל את הילדים שלנו.

  .אנחנו גם צריכים לעשות תשובההילדים, 
  אין עוד מלבדו!

יש תורה ויש מצוות, יש את המסורת הקדושה של    
נתן לנו כדי שבסופו של דבר נגיע בע"ה  'עמ"י שה

אז  ,בעולם שחשוב יותר מזה דבראין  לנצח נצחים.
בבקשה אני אומר לכם את כל זה עם דמעות בעיניים 

יש  'וברוך ה נשלחתי לפה להעיר את עמ"י. . אנישלי
לנו כבר את משיח צדקנו בינינו והוא פה והוא גם בוכה 
עליכם ומשתדל לעבוד למען כל עמ"י ולהרים אתכם 
מעלה מעלה ברוחניות עד שנהיה חלק מהקב"ה 
בע"ה. וכמה שהמשיח צדקינו סובל סובל וסובל נורא 

  .דשוהתיאור הזה של משיח  גם כתוב בספרי הקו
אז בבקשה הכל מוכן כבר כדי שהוא יתגלה, רק עוד    

קצת צריך לחכות עד שיגיע רגע הגילוי. אבל הכל כבר 
רק  ',מוכן, הכל מוכן. משיח נמצא בינינו ברוך ה

צריכים להרים את המסך ואז נראה את האמת, אבל 
אנחנו גם צריכים להבין במשיח ומי שיבין יינצל ויגיע 

יוציא  'ואז הכל יהיה אחרת. הלבית המקדש השלישי 
את כל אלה שגורמים לעמ"י לרדת. והצדיקים 
שהראש שלהם יהיה המשיח והוא יביא את עמ"י 

  זה יהיה.אבל לאמת, זה יהיה קשה 
  ש. מי שולט בארץ?

הרוסים הם רשעים זאת אומרת המנהיגים שלהם    
הוא לא בא  ,רשעים אבל הפוטין הזה הוא שולט פה

הוא שלח הרבה רוסים גוים  ,לטלפה אבל הוא שו
, קבוצה מרוסיה העלייה, כאשר התחילה לישראל

, אחרי זה התחילו בד"כ יהודיםראשונה ושניה היו 
הגוים הרוסים גרים פה והם קהילה לא  לעלות רוסים.

הם נשואים יש להם ילדים והם  ,הם עובדים ,קטנה
  .הולכים לצבא, חלק הולכים לבתי הספר

לדעת שבכל העולם יש מחנות ריכוז הם לא רוצים    
יש עוד קבוצות של אנשים ? אמנם ובשביל מי

בעיקר בל א רוצים להתפטר מהם רשעיםשה
, הם כי הם מפחדים מהקב"ה, יהודיםהלהתפטר מ

חושבים שהקב"ה מקבל את כוחו מעמ"י ואם הם 
אבל הם גומרים עם עמ"י הם מנצחים את הקב"ה, 

  .ךלא מבינים שזה הפו, הם טיפשים
עוד מעט מגיע הקב"ה ברא את הכל כולל השביט ש   

כבר מוריד עלינו את  והוא לאזור שלנו לכדור הארץ
ם ועוד מעט יהיה שמחה אורירואידים ומטהאסט

וששון ואני אומר את זה בצחוק כי זה יעשה המון המון 
ארץ ישראל תהיה  ,ייעלמוברגע שהרשעים . ונזק

יו לגור פה זה המקום הכי בטוח ואם אתם באים עכש
לא יהיה קל כי אין מספיק בתים והכל עולה כסף אבל 

ושה את זה ומי שכבר עשה את זה הוא במצב מי שע

הרבה יותר טוב מכל אלה שגרים בארה"ב או 
  באנגליה או באירופה. 

  ?לאוקראיניםש. המלחמה עם רוסיה זה עונש 
היו שונאים  םזה באמת עונש. השם מה שקורה ת. 
אלפי אלפי יהודים בכל הרגו  , הםיהודיםל

ויקבלו עוד עונש הם מקבלים עכשיו ההיסטוריה. 
 ?כמה יהודים רצחו הרוסים ,הרוסים לא יותר טוביםו

של  לאזוריםשהיו נכנסים באוקראינה היו קוזקים 
היהודים ופשוט הורגים אותם נשים ילדים וגברים בלי 

בלי שום מצפון  ,סיבה עם החרבות שלהם בלי בעיה
בסוף לפעמים זה לוקח יותר זמן אבל  .והקב"ה מעניש
גם  ,גם הגרמנים יקבלו ,גם הרוסים יקבלו ,הוא מעניש

גם האנגלים יקבלו וגם האמריקאים  ,כל אירופה יקבלו
  יקבלו וגם כל אלה שעשו רע לעם ישראל.

  ש. מה בעניין הבחירות?
  , הכל שקר.זה הכל סתם הכל הצגותת. 

יש פימה קעמפס , ים בסכנה בכל העולםהיהוד
אלה בשביל מה זה? , אפילו פה בארץ(מחנות ריכוז) 

כל מה שהם עם בגרמניה ובאירופה  וכמו שהימחנות 
  .צריכים בשביל להרוג אנשים שנכנסים לשם

 ,ת. ברוב העולם יש מחנות, יש להם כל מיני שמות
 לאוכלוסייהאמרו , בארה"ב הם נקראים מחנות פימה

חנות מיועדים למצב של אסונות טבע או מלחמות, שהמ
. אבל מי שמסתכל טוב שאין להם בתיםלעזור לאנשים 

על המחנות רואה שהם מוקפים בגדרות תיל כדי שלא 
גזים וגיליוטינות. יש מחנה -יברחו, יש במחנות תאי

קומות  3משוכלל מאד, הרכבת נכנסת פנימה, בכל קרון 
האנשים כבר ברכבת עם מאות אנשים, הורגים את 

ומביאים אותם למחנות כדי להפטר מהגופות. זה נשמע 
כמו סרט בלהות מהוליווד אבל זה אמת, אמת, אמת. 
ובכל העולם כולל ישראל יש מחנות כאלה כמו שהיו 

  בשואה רק יותר משוכללים.
   אנשים למחנות? ייקחוש. איך 

ת. כאשר יהיה אסון טבע או מלחמה או מגיפה שהם 
אז יגידו לאנשים שכדי לשמור עליהם שיעלו  ימציאו

  כך.-על הרכבת ואוי ואווי אחר
  ?עוד מגיפה ש. הם מתכננים

שיש עוד , יש פרסום ברדיו הם כבר עושים את זהת. 
הכל שקר . זה שני סוגי ווריאנטים והילדים הם בסכנה

  .רק לא לחסן שום ילדו גמור
  ש. גם תינוקות שנולדו?

כדי שבסופו  יותררצוח כמה שהם רוצחים ורוצים ל. ת
של דבר לא יהיה להם כ"כ הרבה לרצוח לפני שהם 
נכנסים לבונקרים שלהם. בסופו של דבר ב"ה זה סימן 
שמשיח כבר פה וזה יעודד הרבה יהודים לחזור 

זה , בתשובה וכבר זה החזיר הרבה יהודים בתשובה
 תפה עושה לנו תקוה שהנשמה היהודימשיח כבר שה

תחיל לפעול חזק ואז ברגע תויהודיה  אצל כל יהודי
  .שהם מאמינים יתחילו לחזור בתשובה כמו שצריך

ולעזוב את בתי הספר של הציונים שזה ממש    
אז ה' יכנס לתוך המלחמה ומבוסס על שקר של הגוים 

הם יעזבו מהר את הארץ וימותו בארצות  .ויעיף אותם
לב אנחנו רק צריכים עם כל ה .אחרות ה' ישמור עלינו

  .להיות איתו בלי שנאה ליהודים אחרים
נלמד מה זה באמת ו בידייםאת עצמנו  ניקחאם אנחנו 
מה חשוב וכו' וכו' אז יש לנו  ,איך לחיות ,להיות יהודי

 , הקב"התקוה גדולה כי הקב"ה רוצה להציל אותנו
 ,רוצה להרים אותנו אפילו שאנחנו הדור הכי נמוך

וכתוב שבסופו של דבר הדור שלנו הדור הכי נמוך 
 זה יכול להיות עם אחדות אחדויהיה הדור הכי גבוה 

  עם השני וביחד עם הקב"ה.
  

  שנה ההגאולה צריכה לבוא         

  26/10/2022דניאל,  א חשון תשפ"ג   
דיבר אמת אמת אמת! הוא  גולדן,-אבא, אתמול בן   

דיבר עם כל הלב שלו, הוא היה מאד מרוגש והוא אמר 
את האמת. הוא דיבר ברור ברור, אבל עם הרבה כאב 
בתוך הדיבור שלו, כי בן הגיע לעולם הזה אך ורק 
בשביל עם ישראל, והוא רוצה עם כל המהות שלו 

הוא יודע ברור שאין ובתשובה.  מ"ילהחזיר את כל ע
ת אפילו עוד דקה עם הגאולה, כי אם מחכים זמן לחכו

הוא מבין  אז הרבה יותר יהודים ילכו לאיבוד.
 ,מהקב"ה שאי אפשר לחכות לא דקה ,מהשמים

  עכשיו. יםחייב
והיא  הבר התחילכ 3ע"בעתיד הקרוב, למעשה מ   
 לגאולהביא אותנו למצבים לא קלים, עד שנגיע ת

ין כמה השלימה. כשנגיע לגאולה השלימה אנחנו נב
זה היה חשוב לעבור כל מה שנעבור כדי להגיע לזה, 

  הקב"ה ותורתו. היאכדי להגיע לאמת ש
אני יודע שיש אנשים שיגידו על מה שבן כתב שזה    

כאלה מאפשר למדי קשה, זה לא יכול להיות שהקב"ה 
ובכלל כל העולם. וזה  מ"ידברים קשים להגיע לכל ע

בעיקר אנחנו, כי  מ"י,ברור שאנחנו אשמים, אנחנו ע
ילד השעשועים של , אנחנו העם הנבחר של הקב"ה

הקב"ה, ואם אנחנו היינו בסדר אז כל העולם היה 
לא בסדר, אז  מ"ינהנה מזה. אבל מאחר שרוב של ע

  יציל אותנו.הקב"ה 
ואלה שלא נכנסים לקבוצה של אלה שיגיעו לגאולה    

השלימה, הם יצטרכו לשלם בשביל כל העם. אי 
הרצון להיות נגד התורה, נגד ללמוד את  ,הההבנ

כל אלה לא ישרדו, ולכן  -התורה, לחיות לפי התורה 
  אני לא יודע כמה ישרדו, וזה דבר קשה לומר.

אומר זה  ,אבל מי שישרוד, זה לא אומר מי שימות   
הם אנשים ממש קרובים לאמת שזה  מי שישרוד לנצח

לחיות אי אפשר  ,הקב"ה ותורתו ואין חיים אחרים
עולם שעומד להיות אחרי הגאולה בשקר, כי ב

אמת, אז מי שיש לו שקר לא יוכל יהיה רק השלימה 
לחיות להיות חלק של האמת, האמת לגמרי אמת לא 

  יכול לחיות בזה.
זה  אני מנסה להגיד את זה שתבינו, כל מה שבן אמר   

  .ולענייןהוא אומר את זה ישר וחשוב 
. זה לא עכשיו בשנה הזאתהגאולה צריכה לבוא    

אבל כל הסימנים זה שעכשיו  ,יהיה קל, זה כבר קשה
בשנה הזאת תהיה המלחמה הגדולה וההרסנית. יהיו 

את המפה הגיאוגרפית של לגמרי אסונות טבע שישנו 
העולם והכל ישתנה. ורק אלה שהם עם הקב"ה מאה 
אחוז, לא חמישים וחמש אחוז, מאה וחצי אחוז יכולים 

  ת זה.לשרוד א
הקב"ה מים, אבל שלמואדם וחוה הקב"ה ברא את    

לא רצה שהם יהיו כמו רובוטים עושים מה שהקב"ה 
אומר בלי שהם ירצו בעצמם להיות מושלמים, אז הוא 
בחן אותם. הוא לקח את השטן שזה הנחש ונתן לו 

לא היו עוד אדם וחוה ניצח.  נחשאת העבודה הזאת וה
מוכנים לקבל בלי לחשוב בלי סימני שאלה את 
השלטון של הקב"ה עליהם. ומאז אנחנו סובלים, ומאז 
אנחנו יורדים. והיו תמיד צדיקים שעזרו לנו לראות את 

קבוצה של תלמידי חכמים של  הייתההאמת, תמיד 
  .משפחות שלמות שהיו עם הקב"ה

זה קוראים לאמנם תורת משה, נמצאת בהאמת    
התורה של הקב"ה. ואם אנחנו לא  ותורת משה אבל ז

ם! יותר גרוע ונימקבלים את זה, אז זה הכל גה
מבין  רק עמ"ילקבל את זה כי  ךצרי מ"ים! ועונימהגה

מה שכתוב בתורה בעומק. אף עם אחר לא יכול להגיע 
לעומק הזה, הם יכולים להסתכל ולהבין שפה יש 

רק יהודי יכול  אמת, אבל להבין את האמת עד הסוף
  להבין אתה מבין אבא?

אנחנו חייבים חייבים להיות עם הקב"ה ועם המשיח    
  הרבה מאד ניסים. והוא עשה הרבה תיקונים  שלו.

ראים את מה שבן כתב זה עם ישראל כשאתם קו   
תפתחו את הלבבות שלכם ותבינו שהוא הכל אמת. 

 שהכל כמהכותב בהתרגשות מאד גדולה, כי הוא יודע 
 אותו שלח ה"והקב. ישראל עם על מפחד והוא, נכון

 האמת את יודע הוא, מאד גדולה נשמה גם בו והכניס
 בהתרגשות כתב הוא ולכן ה"לקב ישיר קשור הוא

 והוא. ישראל עם את להציל רוצה הוא גם כי, ובדמעות
  .אמר שהוא מה להגידכדי  נשלח שהוא יודע

 שנבין כדי לו לעזור איתו יחד להיות נשלחתי גם אני   
, לפחד לא. שקר זה ומה אמת זו מה ישראל עם כל
 מאד יודע השקר. מהשקר לפחד רק יש, לפחד לא

 שיודע מי. בקלות לדעת אפשר אבל, אמת כמו להיות
 מה כל .באמת שקר זה מה יודע, באמת אמת זה מה

 הגדולים הצדיקים של הספרים וכל בתורה שכתוב
  .לזה שמתנגד מה זה והשקר, אמת הכל זה ביותר

 מי בעצמכם רואים אתם ויותר יותר ישראל עם   
, קר בדם רצח כולל, הגדולה הרשעות ומה הרשעים
חלק גדול מעולם . כאלה דברים מיני וכל בחיסונים
 גםוזה , אנשים מאד הרבה של למוות םגורהרפואה 
  .הרשעים של הכיסים את גדולבכסף  ממלא

 היו הם, שגילו ב"בארה האנשים לרוב הלם היה   
 האנשים רוב את הרצח לא שהקורונה לגלות ראשונים
 כסף קיבלו כי, שימותו שדאגו שמה העובדיםאלא  שמתו
 ₪ אלף 220מקבלים כ בארץ(הערה:  .גופה כל בשביל
   .)קורונה מת כל על
 שלנו אמונהה חוסר זה שלנו האויב, ישראל עם   

 משהו ולא אותנו שיהרוג מה וזה, ותורתו ה"בקב
, נדע שלא יהודים םשחלק נגדנו שהם הרשעים. אחר
 נגד שהולך ומי. יהודים לא הם, יהודים כביכול או

 יבינו הם בסוף ,אמיתיים יהודים שבאמת אלה, משיח
, שלהם הטעות על יצטערו הם. לא ומי משיח זה מי
 השקרנים כל עם יעלם הואנגדו  חזק שעומד מי אבל
 כי, בסוף יבין אמיתי יהודי כל, להבין מוכנים שלא
 בושות בלי להגיד יכול ח"ת וכל, יהודי לב יש ליהודי
 ומכל הזה מהעולם ילכו אחריםה אבל, טעה שהוא

  .ותורתו ה"לקב הנאמנים רק ויישארו וייעלמו העולמות
, הצדיקים של הגדול הרוב את מאתנו לקח' ה   

 שיוציא הצדיק ועם צדיקים עם גם נשארנו ואנחנו
, לחירות מעבדות אותנו יוציא, ה"בעז עכשיו אותנו

 ישראל מדינתל ולא האמיתית ישראל לארץ ממצרים
  .הסוף ועד מהתחלה שקר שהיא כולה

"י הרשעים מ עלשלט  וזכרו ש"ימ גוריון שבן מהרגע   
 הביאו הם'. בה והבטחון האמונה את לחסל כדי עבדו
 ולא מהיהודים הרבה עם שהתערבבו גוים הרבה לפה

  .לא מי ממש יהודי מי יודעים
 לומר גולדין לבן שיש מה וותשמע, בחירות לנו ויהי   
! אמת של אחד אדם שם אין! שקר הכל, הבחירות על
 שעובדים והדתיים חרדים הכביכול על מרחם רק אני

 מדבר ואני, האמת את יודעים אתם ואם. הזה במוסד
 בית כמו תיפול הכנסת כי מהר מזה תברחו אז, םאליכ
 את והרג הפלשתים על הגיבור שמשון י"ע שנפל דגון
      .הכנסת של הסוףיהיה  זה ,כולם


