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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 

יופי ונעימות והגיון, אבל   - תפקיד. יש במה שהוא ברא    - כל דבר שהוא ברא  ל
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 

להקב"ה   מאוד  וקרוב  מבין  שמיימי,  עמוק,  יפה,  אדם    -מושלם,  לבני 
היו   הם  אומנם  היום.  עד  האנושות  של  הגדולה  הירידה  את  שהתחילו 

אבל אנחנו בדור   מאתנו,  גדולה  יותר  צריך ה במדרגה  שהוא  שידוע  אחרון 
להיות הכי נמוך ובסופו של דבר בכל אופן אנחנו צריכים להגיע לגובה יותר 

וח שאנחנו מאדם  ומהזווית  לסוף  הגענו  לא  עוד  אבל  החטא.  שלפני  וה 
מסתכלים על העולם אז כדי להגיע לשלמות כל כך גבוהה זה נראה ח"ו, בלתי  
שקיימים,  העולמות  כל  ועל  הזה  העולם  על  שולט  הקב"ה  אבל  אפשרי. 
יודע מי אנחנו  העולמות שאנחנו רואים ועולמות שאנחנו לא רואים. והוא 

 יכולים להיות צדיקים וצדקניות וקרובים אל הקב"ה. וכמה שאנחנו 

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  

מהקב  ממש אותם  כולנו  וכמעט  עברות,  בעלי  כולנו  וכיום  ותורתו.  "ה 
אפילו שאנחנו יהודים שומרי   . מבולבלים ולא מבינים את המצב בו אנו חיים

 לא תמיד מבינים ורוצים להבין מה זו עבירה ומה זו מצווה.  ,מצוות 

השנים  במאה  אכזריים.  וגם  מבולבלים  עכשיו  הזה  בעולם  שלנו  החיים 
כדור הארץ עברה המון מלחמות. מליוני בני אדם    האחרונות האנושות על 

עוד  הייתה  ומאז  מכך,  שכח  שנשאר  ומי  האלה.  במלחמות  נרצחו  נהרגו, 
השניה   הראשונה, מלחמת העולם  ועוד מלחמה, מלחמת העולם  מלחמה 

שאחריהן. ועם הזמן העולם הזה נהפך   –וכל המלחמות הגדולות והקטנות  
אצל   וודאי  אנושי.  רגש  בלי  ואפילו  למקום  החרדים  אצל  הגויים  היהודים 

של הגוי. היהודים היו פעם כל   כמובןמשהו הלך לאיבוד בעומק של היהודי ו
כך קרובים להקב"ה עד שהם עלו רוחנית גבוה מאוד והשאירו לנו הסברים  

לגדול, להתחזק רוחנית. אבל כל המלחמות,   שעזר לעם ישראלעל התורה  
ים, שלא נדע, שעברנו בתור כל הרדיפות, הפוגרומים, התאי הגזים של הנאצ 

שרוב  לעם  אותנו  והפך  רוחנית  אותנו  להוריד  בהמשך  גרם  רק  יהודים 
האנשים מחפשים את הגשמיות. יש קבוצות של חרדים שעדיין משתדלים  

לא קל בדורנו, שנולדנו בדור זה לחיות כמו פעם להיות קרובים להשם, אבל 
היהוד את  ומושך  שולט  הזהב  שעגל  מיותרת,  גשמיות  לכיוון  של  גם  ים 

ועכשיו   והטמטום.  המצב השטחיות  את  תפסו  שהם   הרשעים  והחליטו 
זה   ממנו  חוששים  שהם  היחיד  והעם  העולם.  כל  על  להשתלט  יכולים 
עם   שיש  בפנים  עמוק  יודעים  הם  כי  מהיהודים,  חוששים  הם  היהודים. 

שזה הקב"ה, בכל אופן הם עם הקב"ה והם   -שאפילו שהוא רחוק מהאמת  
הכל יכול ולא הם. זה כמו במגדל בבל שרצו להגיע הוא  ק הקב"ה  יודעים שר

הדור הזה הוא דור של רשעים שהם עד השמיים ולהילחם נגד הקב"ה. גם  
. ומתכוננים להילחם נגד הקב"ה, ח"ו.  רוצים להשתלט על הכל, על כל העולם

אפילו בדור כזה כמו שלנו עכשיו, שהרשעים חושבים שהם יכולים לעלות  
להגי ברור  למעלה,  יראו  הם  אחד  יום  הקב"ה.  נגד  ולהילחם  לשמיים  ע 

שהקב"ה יהרוג אותם, את הילדים שלהם, את הנשים שלהם ויהרוס את כל 
והוא ישאיר אך ורק את היהודים האמיתיים, את התורה ואת    .מה שהם בנו

וכל הספרים הקדושים שכתבו בס"ד ביראת ד' הצדיקים של כל הדורות. כל 
שבים שיש להם את הכח להילחם נגד הקב"ה, ח"ו,  הרשעים העקומים שחו 

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,  

בהמות וחיות  של  שלא נדע, ואפילו להקריב קורבנות בשבילו, ולא קורבנות 
כבר עושים את הם ילדים, מבוגרים. וזה דבר ש  ני אדם,באלא בני אדם כן כן  

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 הוא  

ילמדו בצורה קשה ביותר, שהעולם  ברא את העולם ואת כל העולמות. הם  
  את עם הזה וכל העולמות שייכים אך ורק להקב"ה. והקב"ה אוהב במיוחד  

יבל את תורת משה ואמר "נעשה ונשמע". הם אמרו  עם ישראל ק   כי  ישראל
 'הק לעם ישראל  בפירוש שהם רוצים להיות אך ורק עם הקב"ה ותורתו. ר

ם הוא נתן את הנשמה נתן את הצדיקים הכי גדולים שהיו אי פעם. רק ליהודי
כמו  היהודים  את  לחסל  יכולים  שהם  שחושבים  האנשים  וכל  הנצחית. 

 . טועים בגדול – היטלר 

נכון, הדור הזה הוא דור של יהודים מאוד נמוכים רוחנית. הם התבלבלו עם 
את  ישכח  לא  פעם  אף  היהודי  אבל  הזה.  הדור  של  המיותרת  הגשמיות 

רחוק   הוא  אם  ואפילו  יח  – הקב"ה  והשם הוא  שזה הקב"ה.  אל האמת  זור 
את  ויציל  הארץ  כדור  על  האנשים  רוב  ויהרוג  הארץ  כדור  רוב  את  יהרוס 

שמאמינים בו ורוצים לעבוד את השם דרך  היהודים, את היהודים האמיתיים 
 .תורתו

יש   הגויים  בין  גם  מצד שני  ומלוכלך.   עקום  נהיה  אדם  בני  של  הזה  הדור 
והגויים האלה ישרדו. אבל עיקר העיקרים  אנשים שיכולים להבין את האמת  

והיהודים האלה שבדורנו   ישראל,  שלא   – זה עם  והילדים  הנשים  הגברים, 
ישמחו שמחה אמיתית כשיראו שהשם הורס את    – התכופפו לעגל הזהב  

העולם, שני שליש מהעולם יהרס, שליש אחד לגמרי, שליש אחד יהיה פגוע 
 שלא יפגע.  תישאר שלמה. היא תהיה בחלק  רץ ישראלקשה וא

חרי מלחמות גדולות, עם אלה שישארו אחרי המגפה עם ישראל א   כשנגיע
ישאר אחרי כל המלחמות אחד נגד השני בעולם של   . כביכול של הקורונה

אחרי כל זה מלך המשיח   . הגויים וכל המלחמות שמבוססות על שקר גמור
הוא שליח השם והוא יאהב כל יהודי ויהודי.    המשיח   יגיע להרגיע את כולנו. 

וכמו במדבר סיני  שהיינו כאיש אחד בלב  .  יהודי חייב לאהוב כל יהודי אחר  כי
אחד השם ירחם על העם שלו והוא יתן להם כל מה שהם צריכים, אבל זה 

יהיה   שרק ע"י  לא  יהיה משהו שמיימי  זה  חנויות.  מיני  וכל  סופרמרקטים 
ג  נשים,  גם  בעולם.  בן אדם  אותו מעבר לכל  יעלה  וזה  יכול להבין  ם  יהודי 

גברים, גם זקנים וגם ילדים. בסופו של דבר כמו שאמרנו הרבה פעמים, נגיע 
 להקריב קורבנות בבית המקדש. 

השטן, השם יעזור  –היהודים שתכננו להמשיך עם חיי השקר עם עגל הזהב  
מעלה   לעלות  עליו  האהוב  לעם  יעזור  השם  לגמרי.  בתשובה  לחזור  להם 

 מעלה ולהגיע לבית המקדש השלישי.

התעוררו! המלחמה באופק! אפילו יותר קרוב מאופק! תתכוננו    – שראל  עם י
כולם מהגלות לחירות,   את  בתפילות להקב"ה, להוציא  בגשמיות, רק  ולא 

 . רץ ישראל, לא מדינת ישראל, רק א רץ ישראלשזה בא

ואז כשנראה ונבין את הטעות שלנו בחיים נבכה ונבכה. ונבכה וכשניכנס לבית 
זורחת והקב"ה איתנו, המקדש להקריב קורבנות וכשנצא הח וצה והשמש 

שכל כך רדפו האחרים  נהיה מאוד שמחים. אבל נבכה בכל אופן על היהודים  
זכו   ולא  העגל הזהב בשביל הקב"ה,  את  יכלו לעזוב  שלא  עגל הזהב  אחרי 

 כמונו להגיע לבית המקדש השלישי.

וזה להיות לגמרי עם השם    – יש רק חיסון אחד נגד הקורונה    – עם ישראל  
 ותורתו. 
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הזה   לרגע  שנגיע  שנים  לפני  ידעתי  נשבר.  ליבי  להגיד.  מה  יודע  לא  אני 
כמה וכמה    .לפני ביאת המשיח  , בהיסטוריה, שנגיע לעולם של תוהו ובוהו 

היה בבלגן גדול. רצחו אחד את השני, היו  כבר  פעמים בהיסטוריה העולם  
כל מיני אסונות וכו'. וזה המצב שיש היום וכל המדינות בעולם סובלים מזה  

ובוהו.   תוהו  העולם  שעם  וכל  זה  עכשיו,  בעיקר  ובוהו  התוהו  של  והסיבה 
. אומנם יש יהודים חרדים שמשתדלים ישראל עזב את הקב"ה, שלא נדע

ר על כל המצוות, אבל היהודים שמנסים באמת לחיות חיים של אמת לשמו 
לפי התורה, הם מעטים מאוד כבר. וחוץ מהגויים שהם הכי הרבה שקועים 

 בעולם הזה יש מעט מאוד יהודים ששומרים מצוות באמת.לגמרי 

לא  למעשה  היהודים  רוב  וגם  הגויים  ובוהו.  תוהו  ממש  העולם  אבל 
מחפשים   רק  הם  בכלום,  אותם   .הנאותמאמינים  מעניין  לא  הרוב  אפילו 

ילדים להביא  החיים.    .להתחתן,  כל  השבוע,  כל  היום,  כל  מסיבות  רוצים 
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 

וק, להנות מהצד הגשמי של העולם במה להאמין, הם רק רוצים הנאות, לצח
הזה וזה המצב גם אצל היהודים פה, הלא דתיים בארץ ישראל. וגם יש את 
וכן רוצים ומשתדלים להיות קרובים להקב"ה, אבל  היהודים שכן מבינים 
הם מעטים. העולם התרגל לעולם של טיסות לכל מיני ארצות, לטוס לכל 

, כל השבוע, כל החודש וכל השנה  מיני ערים בעולם. בקיצור להנות כל היום
זה   זה אסור לנו,  ד',  ד'. בגלל שזה לא רצון  זה לא רצון  בלי הפסקה. אבל 

 שטחי, זה טיפשי וזה שקר, זה ממש שקר. 

 מה יהיה עם ישראל? מה יהיה? 

הרשעים רוצים להשתלט עלינו. ברוך ד', בינתיים זה לא הולך להם קל. פה 
היהודים ורואים בצורה מאוד ברורה שהגויים בארץ ישראל התעוררו קצת 

 לפחות הרבה מהגויים רוצים להתפטר מאתנו היהודים.

 אוי, אוי, יויי. 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 
כל ראל? האם זה כדאי להרוס את  עם יש  – ובוכה ובוכה.... מה יהיה איתנו  

 תפוס את עגל הזהב?רדוף ולבשביל ל הנצח שלכם

לשמי לזעוק  צריכים  ואנו  להמשיך  צריכים  אנו  ברירה,  אין  ואנו  אבל  ם. 
יעזור שום דבר, צריכים לעשות בבעיה קשה.   ולא  חייבים לעשות תשובה 

ולבכות דמעות  עם  העברות  תשובה  כל  על  ולהצטער  ולבכות  ולבכות,   ,
 שעשינו. 

היהוד אחרות  כל  בארצות  בגלות  לארץ   –ים  תבואו  עצמכם!  את  תזיזו 
ישראל! פה במדינת ישראל יש לנו ממשלה קשה מאוד שהיא גם חלק של  
של   הרצון  את  ממשיכים  והם  היהודים  כל  את  לחסל  שרוצים  הרשעים 

 הנאצים לחסל את הדת היהודית, חס ושלום. וממשלה זו לא תיתן

האם לא שמתם לב שמדינת ישראל בקלות ליהודים לעלות לארץ ישראל. 
יהודים עושה בעיות קשות לכל יהודי לעלות ארצה, לא נותנת לישראלים ול

הם ה  ישראלי.  דרכון  להם  שאין  ליהודים  או  לחזור  שרוצים  אמריקאים 
שנה   לוקח  וזה  בעיות  עושים  לקבל    –ממש  מזה  יותר  לא  אם  וחצי  שנה 

בתור עולה  אישור מהישראלים כדי שיהיה אפשר להיכנס למדינת ישראל  
עם  דבר  של  בסופו  כי  לרשעים,  יעזור  לא  זה  אבל  חוזר.  תושב  או  חדש 

 ישראל ינצח גם באופן פרטי אם הם עם עצמם יעשו תשובה. 

. תהיה לנו בעתיד הקרוב מלחמה שתתחיל כל העולם על סף פיצוץבכל אופן  
 פה באזור ותתרחב עד שזו תהיה מלחמה עולמית.

הכסף. המטבעות והשטרות של כל ארץ המדינות של העולם יפסיקו את  
ואנו נשאר עם  יהיה לזה ערך בכלל.  ולא  יעלמו  וכל מטבע  וארץ, המזומן 

חשבון בנק עם נקודות שזה משהו כמו כרטיס אשראי שנוכל לקנות אוכל,  
נקודות, עבור  -בגדים, אבל זה יהיה מצומצם מאוד ולא יהיה לנו מספיק כסף

 ים הכי מינימאליים הכי פשוטים. מה שבן אדם צריך. אפילו לא לדבר 

אתם לא מבינים שהעולם הולך להשתנות לגמרי. העולם כבר השתנה כל כך 
"המאפיה",  ע"י  מתוכנן  הכל  וזה  אותו.  להכיר  שקשה  עד  אחרון  בזמן 

 העולמית שהשתלטה על רוב העולם. "המאפיה"

ישראל   צריכים    –עם  אתם  אבל  ה',  בעזרת  עצמנו  את  להציל  יכולים  אנו 
ל זה לעזוב את עגל הזהב שלכם את הרדיפה אחרי גשמיות וזה, אני בשבי
מאוד קשה לכם, אבל תתבוננו כבר אין עגל הזהב. הם סגרו אותנו    -יודע  

ואנו לא יכולים להרשות לעצמנו אפילו לחייך. יש לנו כל מיני צעצועים כמו  
 אייפונים שרק מביאים אותנו לסוף של העולם כמו שהכרנו אותו. 

הולך להיות הרס איום ונורא. הגיע הזמן לחזור בתשובה, לחזור    –אל  עם ישר
לחזור   אפשר  ואי  קשה  זה  למה  תירוצים  מיני  כל  לתת  ולא  להקב"ה. 
להקב"ה, למה לא לעשות תשובה. אני מרגיש שזה כל כך ברור שמיותר 
 לדבר על זה. אני מרגיש רע מאוד מזה שאתם לא מבינים דבר כל כך פשוט. 

שיש שמח  לפי   אני  אמיתיים  יהודים  כמו  עדיין  שחיים  יהודים  אופן  בכל 
ו  מאוד.  מעטים  יש  אבל  שומרים בזכות  התורה,  שעדיין  האלה  המעטים 

הגאולה   את  מרחוק  ונראה  ישתנה.  והכל  פתאום  יתעוררו  כראוי,  מצוות 
השלמה ואת משיח בן דוד בעצמו. ואנו נבכה ונבכה ונבכה. ולמה נבכה? כי 

ז יהיה טוב גם בשביל גם עם ישראל וגם בשביל  סוף סוף הגענו אל האמת וא
 כל העולם. 

אתם עכשיו ישנים, אתם דואגים לגשמיות שלכם במקום   – אבל עם ישראל  
לרוחניות שלכם. שכחתם הרבה דברים שאתם צריכים לדעת כמו צניעות, 

 כמו טהרת המשפחה, כמו כשרות והרבה מאוד דברים חוץ מזה.

ישראל   תשוב  –עם  לעשות  נגד   -ה  תתחילו  לנו  שיש  היחיד  הנשק  זה 
החינוך העקום. ולא לשכוח שהקב"ה    הרשעים והחיים העקומים שיש היום.

הוא ברא את העולם ומנהל את העולם ולא אנחנו. אבל אנחנו עם מעשים 
שלנו   הרצון  עם  ד',  אהבת  עם  זה  שטובים,  העיקר  יהיה  מה  משנה    – לא 

קבל את ירושלים האמיתית לעשות את רצון ד'. עם יהודים כאלה, אנחנו נ
 וכל יהודי שחוזר בתשובה באמת ינצל. 

 -תתחילו כבר לעשות תשובה  
 פשוט אין זמן!!! –כי אין זמן 

 ד' יעזור לנו. 

ד' לא רוצה לאבד את אלה שסטו מהדרך, אבל אין ברירה, העולם לא יכול  
 להמשיך כמו שהוא עכשיו, הוא חייב להיהרס.

 , הוא באמת יהרס, חוץ מארץ ישראל.העולם כמו שאנו מכירים אותו 

 הכניסה שלנו לעולם מושלם תהיה דרך מבית המקדש השלישי. 
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ות  צניע ק, ב ו ר לחיז ומ קבלת ח וכן ל ם  ם כתובי קבלת מסרי  ל

ן,  ם  וכ ה חינ ול ות לגא ק מגל 333-7111-052הדיס  

 

 המחלה שלנו היא לא קורונה אלא העברות שלנו
 

 

ש  לדעת  עליכם  ישראל  ניסו  עם  הרשעים 
המגפה  את  כבר  לעשות  היום  לנו  לפני    שיש 

שנים מחלות  . כמה  מיני  כל  פרה  כמו    , עם 
חזירים   שפעת   , עופות שפעת   , משוגעת

, א    ולא הלך להם.  – ה וכו'  ול  ּבשפעת מקסיקו

עדיף   על  אבל  אדבר  לא  מין  בני שאני 
הקורונה   כי  ה,  אחד  זה  הקורונ דבר  רק 

כי   ה,  השלמ הגאולה  עד  לעבור  שנצטרך 
לומר  רוצה  רק  אני  אחרות.  צרות  עוד  יבואו 

  , עכשיואת הקורונה בני אדם לא יצרו  – לכם 
קודם כבר  היה  ל    .זה  ,  אב את  הם  עכשיו עשו 

ה זההם  ,  ז את  כדי  ל  ,הפכו  קטלני  משהו 
 להשתלט על העולם. 

  מאמיניםכואב לי הלב שכל כך הרבה יהודים  
אותםשהחי ל  שיצי מה  זה  שיש    ,סון  אפילו 

נגד   הוכחות  הרבה  כך  שכביכול  כל  החיסון 
 יכול להציל אותם. לפי דעתם 

שאנו  דבר  וזה  אותם  להציל  יכול  הקב"ה  רק 
 לא לשכוח.לזכור ו צריכים 

הוכחות   הרבה  כך  כל  ויש יש  החיסונים  נגד 
המדע  בעולם   חשובים  אנשים  אפילו 

מסוכנות  הו שהזריקות  שאומרים  רפואה 
בעיות   מיני  לכל  לגרום  גופניות  ויכולות 

 ואפילו להרוג. 

  , אנשים כל כך בפאניקהכואב לי לראות איך  
כך   כדי  לשמוע  עד  רוצים  הסכנות  שלא  על 

אותם.  שיציל  מה  לא  ושזה  בחיסונים  שיש 

לי   כואב  ממש  החרדים,  היהודים  במיוחד 
 הלב. 

 זה המבחן שלנו. אבל 

השלמה  הגאולה  סף  על  שאנו  ואנו   להאמין 
הקב"ה   על  ורק  אך  עכשיו  לסמוך  צריכים 

 נו.אות שהוא יציל 

חולה   אדם  בן  הזה אם  גיף  אופן    ,בנ בכל 
רגילות   תרופות  לקחת  בבית  להיות  אפשר 

עובד    , אלטרנטיביות שזה  שהוכיחו 
חשוב  ,ולהתפלל  כי  ה זה  ל  .  ו תחשבואב ל    א

כי    .ולההם סכנה גד  – שהזריקות יצילו אתכם  
א יצרו  ולא  ו  ותם רשעים  לטובתנו  לא  זה 

האלה האנשים  ידועים  הם  העולם.    , לטובת 
  , גדולים הכי  הצדיקים  לא  שהם  רק  לא  ש

לא   מא מהר  החיסון  את  יצרו  כנראה  ודי  י הם 
מראשש זה  את  היו    .תכננו  והחיסונים 

  החיסוניםש  ותלבוא ויש ידיעמראש  מוכנים  
לכאן   אז  למניינם.    2017בשנת  כבר  הגיעו 

בכלל.  שברור   עליהם  לסמוך  מה  והכל  אין 
 נן מראש. תוכ

ל תשכחו   הקב"ה. מלבד   ,אין עוד מלבדו   – א

ל תסמכו  על הרשעים שיבריאו אותנו. א

זה העברות   –זו לא קורונה    –המחלה שלנו  כי  
 והתרופה זה לא חיסונים אלא תשובה.  שלנו.



 
 

 

אלכל העולם תלוי בתשובה של עם ישר

ן  ראשו ם   . היום יו

ן  זמ השבוע  והיה  בסוף  קשה  מאוד  רק    .מאוד  ב בבני  אלימות  הייתה 
צורה בלתי נסבלת.   ב

שאנחנו ר  רו של    ב ן  תהליך  שלמה,הגאולה  הבזמ זה  יך   .אבל  והתהל
שע צב  למ להגיע  ראלהוא  יש ים   ם  עוש לא  אנו  אבל   . תשובה יעשה 

ת. רו שובה בשביל כל הדו ר הזה. אנו עושים ת רק בשביל הדו  תשובה 

ע  ע  אנחנו    . העמים ל  כ לעומת  ן  קט כך  כל  רבות ם  ם  פעמי שעלה  ם 
חשק  ן  שאי נמוך  כך  כל  פל  נ וגם  ר  תא ל לו  פי א שקשה  רוחני  לגובה 

את זה.  ר  תא  ל

ו   הגענ כשיו  ראלע  –ע יש פ   –  ם  שא נמוכה  כי  ה רגה  גיע לד לה ר  ש
ן  בי ולה ובה  תש שות  לע חייבים  לות.  לע חייבים  אנו  שיו  כ מע  . רוד ולש

ר?  ר? ולמה אנו לא בסד פה אנו לא בסד  אי

ראלע את הכל.  – ם יש ן  ריך לתק צ ר ש  אנו הדו

ע שאנו  רואה  לא  אני  ראלבינתיים  יש כלל    ם  ב טוב  פיק  מס   -מבינים 
ר  ?למה אנו לא בסד

כ  כ" ש בגלל  זה  שבוודאי  לחילוניים  צביע  לה כולים  י אנו  חרדים  ר  בתו
אנו  אבל  גויים,  כמו  ם  ומתנהגי צוות  מ רים  שומ לא  חילוניים  רבה  ה
רים  לחד ילדינו  את  חים  ל שו ביום,  ם  פעמי וש  של לים  פל מת חרדים  ה
בתי כנסת בכל  פללים ב ן, אנו בונים סוכה בסוכות, מת רי רים למהד כש

שות   לע ם  משתדלי חגים,  צוות  ת  אה המ כי    –כל  ה ר  הדו אנו  למה  אז 
 נמוך? 

חם פיזית נגד   ר בארץ גם נל ונאים את    (החילוניים)מי שג רשעים שש ה
רבה לא ס ה לטו דלים  ל משת חו" דים ב ראלירץ הדת. היהו פלל  ש להת

ושים ת במקומות הקד ו ם והבנ חים את הבני ל צדקה, שו ם כסף ל , נותני
שיבות ב רים וי מוד בסמינ ם לל תחתני פני שמ רץ הקודש שלנו ל אז   –א

ר?אנחנו למה   לא בסד

חרדים אז אנו  פרים רק את ה פר ואם סו חסית במס ן י ט ם ק ו ע ן שאנ כו נ
ר  טעוד יות ר? –ים מע  אז מה לא בסד

ר    כלאנו עושים   פש זמה שא כשיו במיוחד   א למה אנו סובלים כל כך ע
א ראלירץ ב  ? ש

ו  התשובה היא: שלנו.  בקהילות  ר  בסד לא  רים  דב רבה  ה יש גשיש  ם 
חשובים רים  אז  שאנחנו  דב ר,  בסד ן   לא  כ ה  ל תקוו בלי  ר  שא נ ם  , העול

חרדים, שאנו  עשה  כי אנו ה פר  למ ס ן  מ ולם  קט ם בע פרשל היהודי ס  , מ
ן   קט חסמאוד  ם  ל  בי עול ה וואוכלוסיית  פיל קטנה    כעם  א וצה  קב אנו 

ם   יהודי של  חסית  םי ז  –  בעול ת  א באמ בתשובה  ר  חזו נ לא  אנחנו   ,אם 
ט ם  פשו בכלל לעול ה  ן תקוו שיך אי כלל שימ ה ב ן תקוו ה שקיים, אי הז

 להיות. 

ווה  התשובה לכל זה:   ה  ההתק צב הזה הםיחיד בכל  ההי  לכל המ ם ש ודי
ם כמו  צה, מגדלים את ילדיה השם רו צוות כמו ש רים את המ ומ פן ש או

ם והעול אותם  יציל  והשם  רוצה  ם  עתיד  שהש ה על   של  בנוי  יהיה 
טים ש רוי המע רי.  שא  באמת  נאמנים להקב"ה לגמ

לעכשיוע נכון  ישראל  ע  ם  כל  את  להציל  ישראלאפשר  אנו   ,ם  אבל 
של  ר  השק כל  מחיינו  ציא  ו ולה צמנו  ע את  לשנות  רך  צט נ זה  בשביל 

ם הזה לם ה  .העול אז מלחמת העו כול מ ובים כבי חיים הט בגלל ה  2  - ש
רה  רחק מהתו ריך ללמדנו שמי שמת רגדיה ענקית שהיה צ זו הייתה ט

   –הקב"ה מ

במיוחד    . מאוד מזה  של  סובל  ר  ו את  היד ם  לה ן  נת שם  שה ם  ודי
של  ות  הגל של  טוריה  ההיס כל  דים.  ח מיו כי  ה ם,  גדולי כי  ה הצדיקים 

פה   רו לים מאות שנים    –היהודים באי חו עם הצדיקים הגדו היהודים פר
חו   פת ש רגע  ב אבל  ם,  לה ן  נת דים את  שהקב"ה  ו ליה ו  ונתנ ות  הגטא

ולל בב  ההסתו עם  ר  דגו היהו ויים,  עדג ר  דרד להת התחילו  נת   ים  שבש
1 9 3 ' הציללמניינם    9 בת וד חללי ש פה היו מ רו ם באי ודי ת  רוב היה ם או

להם   כיר  להז הנאצים  את  ביא  שה קשה  בזה  צורה  מה  ב ר  הם ביות
מ"י   ע על  מאוד  חם  רי ד'  אבל  אמיתי.  ודי  יה להיות  כדי  לשלם  כים  רי צ

ראל"   יש מע  ש " עם  וות  למ שהלך  יהודי  הלוכל  פתיים  הש ר   ךעל  ש י
זה   חסד  איזה  מבינים  לא  ח  בט אתם  כשיו  ע ן.  עד ן  לעמ"י  הלג יה 

ציל  ה שם  שה כאילו  ראה  נ לא  זה  אבל  ם,  אות הציל   ' ד פה?  רו באי ש
ן  שמאמי מי  רק  איך   ,אותם,  ן  מי להא קשה  אותם.  הציל  שם  שה ן  מבי

צ ב למות  וילדים  נשים  רים  גב לעמ"י?  היה חסד  רית וזה  אכז כך  כל  רה 
משיך  וגם   שה צומי  ב חי  ד  עו ש מי  ן    רהלחיות  לשלטו חת  מת רית  אכז

צים.   של נא

היא מאדם   :והתשובה  היהודים.  בשביל  הזה  ם  העול את  רא  ב שהשם 
לות  והג שני  וה ן  ראשו ה המקדש  בתי  רים,  צ מ את  צי י אבות,  ה ד  ע חוה  ו

ראל   יש מדינת  את  כוללת  הות   –ש גבו רמות  ל עלו  ם  ה סבלו.  היהודים 
חניות רו נמו  ענקיות  כי  ה רמה  ב אנו  כשיו  וע  . נמוך מאוד  ו  פל ועוד ונ כה 

ו.  ם נגדנ ם העול  פע

שיו  כ ובל ע לם ס כל העו וף   –ו אנחנו. וזה הס רק  לם  – לא  ו הסוף של הע
בים  בשל ש  ממ אנחנו  הזה.  ם  היו עד  חוה  ו ם  מאד אותו  כרנו  שה כמו 

ל זה תלוי בנו   מה. אב גאולה השל רונים עד ה ח זכה,   -א זכה או לא נ אם נ
 ח"ו. 

אם   חמה,  מל תהיה  גם  זו  אבל  פה.  ר  כב ח  אותנמשי נדחה קבל  או  ו 
כול  וי חשבונות  מיני  כל  לנו  יש  לים.  מבולב אנו  כי  ם.  ושלו חס  אותו, 
שאנו  חסידות  בדיוק  לא  הוא  כי  ושלום.  חס  אותו,  נקבל  שלא  להיות 
אנו  מה,  משנה  לא  או  ו  פילת ת ן  סגנו או  שלו  לבוש  שיהיה,  צים  רו

ם שנדחה אותו.  ו חס ושל ל להיות  כו  מבולבלים וי

עמ"י   ותינו  –אבל  פיל ת כל  כל   עם  עם  שלנו,  כנסת  ה בתי  כל  ועם 
לם הזה  ובים של הטובים בעו כי אנו הט רגשות שלנו  ן –ה כו א נ  !זה ל

ים בינינו  יש  כי   יהוד שיש  כמה  ו ר  ביות רת  כוע מ צורה  ב חינם  את  שנ
מה  תאי מ לא  פעמים  רבה  ה חייהם  רך  ד צדקה,  ל כסף  רבה  ה ם  שנותני

חרדי.  ל

פ  ס נו  ל יש  ליטאים,  לנו  יש  ת,  צו קבו קבוצות  חסידויות,  לנו  ים יש  רד
כנזים   טוב  –ואש כי  ה שהוא  חושב  אחד  שהיא כל  בת  חוש קבוצה  כל   .

כי טובה.   ה

 תשפ"א ' שבטיא –בן גולדן 



 
 

עמ"י   פיל   –אבל  ה ל כול  י זה  רק  ש בינינו  חינם  את  שנ רבה  ה כך  כל  ש  י
כשיו. רוע ע כי ג אבל זה ה ר הזה סובלים מזה,  רק אנו בדו  אותנו. לא 

ראי פה שהייתה שם מחלוקת נו רו יירה באי פרים על ע ן יהודים   תמס בי
הייתה חרדי השני.  נגד  אחד  כו  שהל יהודים,  הייתה  יירה  הע כל  ם. 

ראה.   ונו איומה  לאושוויץומחלוקת  אותם  חת  לק באו  צים  הנא ש  ביום 
צב של היום. חוץ   – כבות. וזה המ ר רך ל ן רבו אחד עם השני בד הם עדיי

זהב  חרדים, יש גם את עגל ה ן חרדים ל ראה בי לו שנ פי ות וא מהמחלוק
אותם,   שך  ר  לשמו וס בגלל ח ם  רועי ג ר  יות רבה  ה רים  ולדב צניעות 

הזה   ם  בעול חשוב  כי  ה ר  שהדב כחנו  ש צניעות.  ר  הקב"ה   –החוס זה 
רתו.   ותו

טובים   כי  ה הם  כאילו  ו צדקה  שנותנים  פילו  א אנשים  רבה  אבל ה
רך   הד מ ירדו  עשה  למ שהם  רואים  בתיהם  לתוך  מה  פני סתכלים  כשמ

צ א רים  פו סי יש  כו'.  ו הזהב  עגל  רים,  צ מ ן  ו כיו ל כים  לא והול חרדים  ה ל 
כאלה בקדושה.  ברות  ם בע  מעטי

לם   –עמ"י   העו על  סתכלו  ה המיוחד.  שלו  העם  להיות  אותנו  רא  ב ד' 
כשיו  קורה  –ע ראו מה ש כך   –ת שכל  חשובות  רצות הגדולות ה א כל ה

את צ ל אוהבים  יהודים  סתם  וגם  חרדים  רבה  א  ה ראלמ יש לטוס רץ   ,
רק-לניו הלא    .יו המקומות  לכל  סנילנד,  לדי ם  נוסעי היו  פילו  צויים.  א ר

את   פוס  לת בשביל  רץ  מהא ן  ונדו לל טסים  שהיו  פה  תקו הייתה 
כו' בסוף העונה   כירות של בגדים ו רבה יש וזה מוגזם  –המ רוף. ה , זה טי

ב, אבל   רי צדיקים אז זה טו ם לקב אשנוסעי תמיד טסים בגלל זה, יש   ל
"ל  חו ל ם  טסי ם  יהודי ל  ש גדולות  קבוצות  וס.  לט ם  שאוהבי ט   פשו

ליד פלל  להת פה  רו ם  לאי שמיי שם  ל תמיד  ולא  קים  צדי רי  וט    ,קב פש
ן.  כמוב כולם  א  סיבה לטוס. ל . יש   אוהבים לטוס

כל ילדה    –עמ"י   לד ו הודיה, כל י ודי וי ב    –כל יה ו חש בת ול כים לש רי  -צ
ד גיל  חי ע ן אדם  רי הב החיים, ה צים מ רו מה אנו  7מי אנו ו מה   0 פלוס, 

רי זה?  ח  קורה א

אבל   מי,  פתאו פן  באו עלינו  פל  נ כאילו  ש צב  מ כשיו  ע לנו  ח  של והשם 
רבה   נים את זה ה ם מתכנ רשעי נים, זה רק  זה לא פתאומי, כי ה מאוד ש

איך   שים,  עו הם  ה  מ לב  ו  שמנ לא  ו  אנ כי  פתאומי,  פן  באו כאילו 
פילו   א ו,  אותנ דים  מלמ ו אותנו  בבים  את  את  מסו ום  לטע חרדים,  ה

הזה גל  הע של  ם  הנעי אבל  רף  הט ם  נד שב,  הטע לדיסניל אותנו  שך  מו
טוס  ל ר,  כש בה הכל  לטוס,  רויות  פש א מיני  וכל  רים  ח א מות  למקו או 
צאים  יו אז  רב  ע חת  רו א ן  כי לה חשק  ן  שאי כ או  באוניה  פליג  לה או 

 למסעדה כשרה.  

זה? עם  ר  בסד לא  מה  שייך   השאלה:  לא  זה  ליהדות,  שייך  לא  זה  כי 
 לתורה. 

יתי   אמ ודי  יה של  חשוב  כי  ה ם  שלו  –המקו בית  ה של   זה  ו שתו  א של 
המקדש  בית  ה זה  כי  רבה,  ה כך  כל  בית  ה את  לעזוב  כים  רי צ ולא  ילדיו 

 . הודיה כל יהודי וי פרטי של   ה

ר  ארוך ומסוד ר  ראה כמו שיע אי נ וד פאות שוודאי ו ות עם  נשים לבוש
אבל   ארוך  רוול  ש ם  ע הולכות  שאולי  ר,  אסו וזה  ם  עיניי צבועות  ו פה  י

חת מת או  בדיוק  הטוב  צב  במ צאיות  ח פק,  ר אבל למ ארוכות  לי 
זה את  ראות  ל ות  ח פקו ש רים  גב עיניי  ושכות  מ ורנו   ,צמודות  שבד

רים לא כל כך חזקים בזה גב ם  ,ה רת עיניי ן שמי וד   .שאי ר מא כלל הדו וב
לא  אם  ושלום,  חס  נשתנה  לא  אם  מאוד.  רוע  ג וזה  בקדושה  נמוך 

ו   צמנ ל ע ר ונתחיל לעבוד ע פה אנו לא בסד פוס אי נת צמנו ו נבדוק את ע
א מאוד קרובה.אז לא נגיע  י גאולה וה  חס ושלום ל

ר   יות פות,  י ר  יות מילים  וע  לשמ צים  רו אתם  ש יודע  את  אני  מבינות 
את זה. רואים  אתם  כמו ש כם,  צב של  המ

אמת היא   כול להגיד את האמת וה ן אשאני רק י נבי ר ו נה מה ם לא נשת
ר, בסד לא  ן  מה  כוו ל כים  רי צ ם  ולי הגד גם  בזה,  ים  אשמ אנו  רק  ולא 

ם  , קוד חדות.אותנו לזה חדות בעמ" כל לא כים א רי  י. צ

 יש עם ישראל - אין אשכנזים וספרדים

 יש עם ישראל –אין חסידים וליטאים 

בזה   ן  להאמי כול  י שלא  זה  מי  את  לקבל  יכול  לקבל ולא  כול  י לא  הוא 
צדקנו  ח  אחד ובתוכו יהיה הכל, הכל. מי  –את משי כי הוא יהיה יהודי 

ח פרדי,  כנזי, ס כונות: אש כל הת ח הוא יכלול  ריך להיות משי צ סידי, ש
ם   –ליטאי   שמיי פי  כל כולם.  את  יכלול  הוא  כולם,  של  ציג  נ יהיה  הוא 

להקב"ה שלנו  ר  הצינו להקב"ה  ,הוא  ציגנו  נ דוד.   ,הוא  ן  ב ח  משי   הוא 
פו   בסו נגדו  ם  ח להיל כשניסו  ו עמ"י  כל  של  מלך  היה  הוא  המלך  דוד 

א המלך. כי הו ח,  צ א ני ר הו  של דב

מתגלה   ח  כל    –כשמשי של  רב  ה הוא  ֶבה,  הֶר ראלהוא  יש רך עם  צט נ  .
לשני,   אחד  שנאה  בלי  רי  לגמ חדות  חת  בלי  א א השניקבוצה  , הנגד 

פים פו כ להיות  רך  צט נ ח  כולנו  שי מ רבנים,   ל בס,  ר ה ר,  הדו גדולי  כולל 
ח   כ ח  ייק זה  זה?  את  נעשה  איך  זה?  את  נעשה  איך   .' כו ו רים  אדמו"

ן א ח רוחני מאוד חזק להבי ות את זה. ת זה, לקבל את זה  רוחני, כ  ולעש

 זה המבחן הכי גדול. 

ש חרדים  ו  פיל א יהודים  כועיש  יל הם  הכל  י  ,ם  היו הם  לא  כי  עלמו, 
א קבל  ל שנאה  תמוכנים  של  רגשה  הה בגלל  ח.  שי המ ה, מלך  קנא  ,

להשם,   רך  הד את  עים  יוד הם  צודקים,  ה הם  ם,  מחליטי שהם  רגשה  ה
וה ראש  ה את  ו  ויוריד תשובה  שיעשו  אלה  צמם  י  ,גאווהאבל  לע תנו 

כמה   משנה  לא  ואלו  ן  צו ר וב אהבה  ב צדקנו  ח  משי את  הם לקבל 
חש משי ם מלך ה רו ע אגו   ,ישא ו את ה ח ויוריד שי יקבלו אותו כמלך המ

"ה  להקב ר  לגמ ם  פי פו כ ויהיו  פח  ל שלהם  אגו  ה את  רקו  ויז שלהם 
לו  ח ש לה  –והשלי ע וב ונ לו ט כו ם ש א, לעול ם הב עול ן ל רעי ם יהיו הג ה

צא  נגיע    –ונעלה   נ כש ו ש  המקד בית  ר  ל כב שאנחנו  כמה  רגיש  נ משם 
 חלק של הקב"ה. 

להגיד כול  י לא  אני  ר  ם  ,יות בעול ורה  שק ה  מ טוב  תכלו  הס ר    .אבל  ת יו
את   ראו  סתכל טוב בעולם ות כם לה אני לא יכול להגיד חוץ מלבקש מ

לא  ואם  שהיה  למה  ר  חזו י לא  ולם  שהע ו  ותדע ם  שקיי ובוהו  התוהו 
כשיו  ע ובה מלאה  ם תש מי  – עושי כאלה.  ם  הודי ן עתיד בשביל י אז אי

רי שם לגמ אגו, שעם ה רישות ,בלי  . – בלי ד  ד' יהיה איתו ויציל אותו

רבה ה כך  כל  רי  ח ום  א הי עד  ן  ראשו ה מאדם  באו,  שנים  מות  הנש  ת ש
הזה ם  היו עד  ושוב  שוב  בא  ה לם  לעו וחוזרות  הזה  ם  כשיו   ,לעול ע אז 

כולים חים, זה לא קל אנו י צ ח נ צ ד, אבל אנו   ,לקבל נ שה מאו זה יהיה ק
א יש  ח  כו לש ולא  צמנו  ע על  לעבוד  כים  רי אנו -צ אחד.  ח  ומשי אחד  ל 

עם מי שהוא שול ריכים להיות עם הקב"ה ו ו. צ  ח לנו להציל אותנ

בכות...  חיל ל ן הת ן גולד וף  -בנימי  ס



דשנבין שכל העולם גשר צר מאוכדי  הקורונה, 
 

 . תקשיבו טוב  – עם ישראל עם ישראל ם ישראל ע

העולם השתגע. העולם לא היה ולא יהיה מה שפעם. העולם נהפך למקום מפחיד, אכזרי.  
 נהפך למקום בלתי נסבל. העולם 

  , טיסות  ,בידוראבל למה עמ"י? למה העולם ככה? אתם חשבתם על זה למה העולם מלא  
אוכל, חטיפים, שוקולדים והכל עם הכשר? העולם היום וכל היום אפשר   של   כל מיני סוגים

למה    .השקל וכו' שולטים,  היורו   ,הסטרלינג  ,לעשות כייף אפילו עם הכשר. עולם שהדולרים
 זה נהפך לחלום בלהות? 

יהודים שומרי מצוות בע"ה ברוך ד' אנו לומדים תורה, אנו משתדל יהודים  אנו  ים להיות 
אחד   לעזור  צדקה,  לתת  מצוות,  לעשות  הילדים  את  מגדלים  החגים,  את  חוגגים  טובים, 

 לשני. איך זה שהעולם נהפך גם בשבילנו לכזה מקום מפחיד ומאיים? 

יהודים אמיתיים    היינו  אם אנו באמת   התשובה ברורה:  זה לא היה  משתדלים לחיות כמו 
רוב  קורה,   כי  ברורה,  אנו  התשובה  הגשמיות.  עם  הזהב  העגל  עם  להיות  משתוקק  עמ"י 

אבל אי אפשר.   חושבים שאנו יכולים להכשיר את העגל הזהב לעשות אותו כשר למהדרין. 
 טרף! ואי אפשר להכשיר אותו!  –כי העגל הזהב  

זה    –עמ"י   ברור שהאמת  ומהו השקר.  האמת  מהי  ולחפש  לחשוב  כל צריכים  אנו קודם 
אמין בזה, אלא לחיות כך. אבל  הנו באמת יהודים אז צריכים לא רק ל הקב"ה ותורתו. ואם א

לא צריך    .כל יהודי, הסתפקות במועטאהבת  ,  צניעות,  אנו נפלנו נמוך בדברים כמו קדושה
צות ושמלות וכו'. אם אנו עדיין לא אוהבים ללמוד תורה ומשעמם לנו ח"ו  ל כל כך הרבה חו

  – ם ללכת למסעדות לאכול אפילו עם הכשר טוב  וכל הדברים השליליים ואם אנו גם מוכני
באמת להרגיש    ,לא נותן לנו באמת להאמין בהקב"ה   וזה  אז חסר לנו משהו גדול, חסר לנו

 ה כל יכול. שהקב"

אנו מסתירים את רצוננו סתם לטוס נגיד  למדנו מהחילוניים לרצות טיסות לחו"ל. אומנם  
ווה של איזה נכד או חתונה של איזה  בזה שאנו טסים כביכול בשביל בר מצ   ,למקום חדש

מישהו או סיבה קדושה כזאת, אבל למעשה באמת אנו רוצים פשוט לטוס במטוס ולהגיע 
 רסל סטודיוס או כל מקום טרף אחר. למקום אחר כמו דיסנילנד או יוניב

אבל זה לא מה שהקב"ה רוצה. הוא רוצה את עמ"י קרוב אליו, הוא רוצה את עמ"י שומר  
המצוות. הוא רוצה שנאהב   –שזה העיקר של חיי היהודי האמיתי   ,המצוות יקרבע ,המצוות

ש רוצה  הוא  לשני.  אחד  ונעזור  השני  את  שסובלאם  אחד  אחד  יהודי  ש  ישנרג  ,נראה 
בעל עם הקב"ה ואשה עם  קדושים, שיש  שנקים בתים    , התחייבות לעזור לו. הקב"ה רוצה

 הם תמימים וקדושים. שמגדלים את הילדים בנים בנות טהורים ש   הקב"ה

בתור יהודים מהשולחן הערוך לשבת ולהדר את זה כמה שאפשר  אנו צריכים לקבל הנאה  
שכתוב בתורה. להשתדל   כמו  אם אין. צריכים לעשות את הכל   ,בלי להוציא יותר מדי כסף

ולא לפחד אם החיים לוקחים אותנו למצבים    .להיות קרוב לד' ולאהוב את ד', לאהוב את ד'
ו. עכשיו הגענו לשלב שכל אחד יצטרך להילחם  נשנצטרך להילחם על היהדות שלאחרים  

להראות להקב"ה    ,את עצמושכל אחד יצטרך להוכיח  עכשיו הגענו לשלב    .ועל היהדות של
אם הוא יהודי אמיתי שרוצה קירבה לקב"ה ותורתו ולעשות את כל    .יהודי הואסוג  איזה  

 מי. נמשך לעולם הגשהמצוות שהשם דורש או הוא באמת לבוש כחרדי, אבל בליבו הוא 

  ,הרשעים ל ד' שלח את הקורונה כמבחן לכולם. אם אנו מפחדים ושומעים את השקרים ש
הציונים  ישראל  ,של  מדינת  את  בנו  ר  ,שהם  היהודיכי  הדת  את  למחוק  את    ת צו  ולהפוך 

 לא קשורים להקב"ה, שהשם ישמור. שהיהודים למין יהודים  

  .קיבלו מחמאותו החיסון כביכול של הקורונה וכולם הלכו    של  המדינה הזמינה הרבה מנות
לקבל   צריכים  כביכול.  הבעיות  כל  את  יפתור  וזה  חיסונים  של  מנות  מאוד  הרבה  הזמינו 

 כל הבעיות נעלמות כביכול. חיסון ופעמיים את ה 

ואלו שעשו    .אני מתפלל עליכם יום ולילה עם דמעות אני מקווה שזה יציל אתכם   –אבל עמ"י  
יצרושאת החיסונים   ואני רק מקווה שתפילותיי   . חיסון המוות  –   חיסון הרכיבו    ,הרשעים 

 לעשות  והזדרזו אלו שרצו  . של הרבה יהודים טובים יעזרו לכם  תפילות ועוד

אנשים  לצערי הרב יש מקרים רבים, אבל שקטים בלי פרסומת ש ,םות יסון שיציל א את הח
וזה שקר.    מתו לא הרבה זמן אחרי שקיבלו את החיסון והרשעים אמרו שזה לא מהחיסון.

 מדבק.    הואשבועות הראשונים ב  –החיסון הוא מדבק   ובנוסף

החיסון והדביקו את  פתאום יש הרבה יותר אנשים חולים, כנראה שזה מאלה שקיבלו את  
 אלה שבסביבתם. 

 

הקורונה הרבה    –קשה עכשיו יותר? כי מי שנדבק מהזריקה    יש עוד שאלה: למה הקורונה
 יותר חזקה וגורמת הרבה יותר נזק. 

תעסקים עם זה  יש מספיק אנשים, רופאים שמ   .אתם לא צריכים לשמוע את ההסבר שלי
ואנשים אחרים שמומחים לנושא גם בארץ וגם בחו"ל שמוכנים להסביר בצורה יסודית את  

חודשים עד שהבן    9מי שמקבל את הזריקה השניה יכול לקחת עוד    ,כל מה שסיפרתי עכשיו
  לתיאור יותר מזה אבל כל אחד יכול לחפש בעצמו. . לא אכנס  אדם פתאום נופל או מתמוטט

 .  ן ואלה שיש להם אינטרנט יכולים לראות ולשמועיש קווי טלפו 

אז לא    ,אבל זה הכל סכנה כדי להעיר אותנו, שאם אנו לא נחזור בתשובה, אני מדבר לחרדים
יהדות יהיה אידישקייט  , תהיה  או שני    .לא  קורונה  לפני  שהיה  שימשיך כמו  דור  עוד  אם 

ה ככה חיצונית, אבל גם זה יהיה  . אולי קצת יראלא תהיה יהדות  .לא יהיה אידישקייט  ,דורות
  , היהדות נהפכה למשהו אחר  ,רק כאילו. הדור שלנו לפני הקורונה. כבר התחיל להתפרק

יותר דומה לחילונים והמצוות פחות  לגויים. לא    ,הרבה  נהיה פחות עמוק  זה, הלימוד  רק 
 רה. . הרבנים גדולי הדור של פעם כמעט ונעלמו לגמרי, ד' לקח אותם אליו בחזותחשוב

 כל העולם כולו באמת גשר צר מאוד. באה הקורונה להזכיר לנו ששיו ועכ

. אבל מי שבאמת  אמיתי לא לשכוח מה זה להיות יהודי. זה קשה להיות יהודי -   ואנו חייבים
כותבת או מלמדת. מי שמשתוקק להיות  הוא רק יכול לחיות כמו שהתורה    ,אוהב את ד'

, משתוקק ללמוד תורה באמת עמוק, לחפש כדי לקשור יותר קשר  עולם  בורא בקשר עם  
  ,מי שבאמת רוצה בית יהודי אמיתי בלי קשר בכלל עם העולם הגויי או חילוני  ,עם הקב"ה

ילדיו  מרגיש שהוא אבינו ומלמד את זה ל  ,מי שרוצה באמת להרגיש את הקב"ה עמוק בפנים
מתיקות ואהבה    שה אשת חיל שגם מלמדת את אותם הדברים לילדים והכל עם לאשיש לו  

 נרגיש בתקופה הבאה. שמקבלים מתורת משה. רק אלו יכולים אולי לעבור את הסבל ש

הקורונה תישאר בינתיים בעולם. העיקר זה להתפלל עם כל הלב ולהשתדל לעשות מצוות  
ש ולדעת  שצריך.  ובה כמו  פה  בקורונה ממשלה  משתמשת  העולם  בשביל    כתרוץ  כל 

 ב, אנגליה אירופה וכו'.להשתלט על האוכלוסיה בכל העולם כולל ישראל, ארה"

המלחמה או אולי בזמן המלחמה הכסף יאבד את כל הערך שלו.  תהיה מלחמה גדולה. לפני  
לך  תגדל ו תאבל  ,תחיל לא בגדולתתהיה קשה ביותר ו ויהיה חוק נגד כסף מזומן. המלחמה  

מארתו תיפגעתפשט  ישראל  ארץ  העולם.  בכל  נזק  הרבה  ויהיה  לארץ  קשה    ,ץ  לא  אבל 
ניו זה  זה לא אומר שמקומות  -כמקומות אחרים. הערים שהכי בסכנה  לונדון, פריז.  יורק, 

 ל הכי בסכנה.אחרים לא בסכנה, אבל הנ" 

ם, למעשה  אחרי זה יגיע השביט ואז כל הרשעים וכל הארצות בעולם יכנסו לבונקרים שלה
הם יכנסו כבר קודם בזמן המלחמות. הבונקרים עמוקים באדמה בכל הארצות כולל ארה"ב,  

 . כל ארצות אירופה, רוסיה, סין, ישראל )אחת הכניסות מהכנסת( וכו'

עם שני   .כוכבי לכת  7לא יודע כמה זמן אחרי המלחמה יבוא השביט, שזה מיני שמש עם  
מענקיים ועד    . ל אסטרואידים ומטאורים בגדלים שוניםזנבות של אורך אולי כמיליון ק"מ ש

כל האוקיינוסים שיגרום לנזק    הגובה של  וזה יעלה את  . שכבר נופלים על כדור הארץ  , קטנים
יהיו הרבה שינויים, השינויים האלה כבר קורים, כמו הקרח בקטבים   עצום לכדור הארץ. 

,  הגדול של העולם יהיה מתחת למים נמס במהירות מאוד גבוהה. החלק  שהצפוני והדרומי  
וע  גפ  –  1/3לגמרי,    –  1/3עולם יהרס,  השל    2/3  -ש  כתוב בנבואות   אבל לא ארץ ישראל.

 וחלק זה לא יפגע.  ארץ ישראלבמצב יותר טוב וזה איפה שויהיה בלי נזק קשה   1/3 -קשה ו 

הפחדים,   מרוב  ונשכח  מהקורונה  נשכח  המס מ אנו  האוכהדברים  לכדור  שקורים  רץ  נים 
 . שנעבורדברים מסוכנים   מעוד ובכלל

הוא    –   ם ישראל בלי ספק עם השם, אוהב את השם, אוהב את ע ,אבל מי שעם השם באמת
 היא תשרוד. ישרוד או 

 . שאפילו קשה לא לפחד ,לא לפחד. אני אומר את זה 

וכולנו  השלישי  אבל כל מציאות של העולם הזה תשתנה ונגיע לירושלים ויבנה בית המקדש  
 .נעבור לבית המקדש להתפלל ולבכות ולהודות שהגענו סוף סוף לבית המקדש 

 ונעלה ונעלה ונעלה רוחני. 

 . תהיה תחיית המתים ונמשיך לעלות ולהתקרב להקב"ה

 ואז לא יהיה שום פחד יותר. זהו. 

 תשפ"א שבטיב'  –בן גולדן 



 י"ג שבט תשפ"א –בן גולדן 

 אסור לוותר על היהדות אפילו לא בסנטימטר
 

 העם הנבחר של הקב"ה.  -עם ישראל 

 השעשועים שלו.העם שהקב"ה ברא אותו להיות הילד 

 העם שהקב"ה ברא אותו להיות הנאמנים שלו, האהובים שלו. 

 העם שהקב"ה ברא אותו בסופו של דבר להיות חלק ממנו.

לכם?   קורה  מה  ישראל!  ממש האם  עם  שאנחנו  מבינים  לא  אתם 
 מתקרבים לגאולה השלמה בצעדי ענק? 

! נגמר?   –אתם לא מבינים, שהעולם הגשמי שהיה לכם עד עכשיו  האם  
 נגמר!

 נגמר לגמרי!!! וזה לא יחזור!!!   ,אתם מבינים 

ישראל   למהדרין  תבינו    –עם  כשרים  וגלידה  פיצה  של  לא    -העולם, 
 יחזור!!! 

ובר מצוות מפוארות וחתונות מפוארות    –העולם של טיולים ונסיעות 
 לא יחזור!!! 

 גם לא יהיה קיים!!! -המינוס בבנק 

 גם יעלם!!!  –והכסף שיש בבנק 

 . ם ישראלבילים את חופש הפעולה שלנו עכבר מג

הוה כביכול ם  חרדי,  יהודי  נגד  חרדי  יהודי  של  למצב  לגרום  גם  צליחו 
עולם פשוט  החרדי. וודאי שהחילוניים שאין להם אמונה שחושבים ש

מהקופים.   באו  אדם  שבני  גם  מאמינים  ואולי  מעצמו  רק ונהיה  הם 
של לילדים  באוניברסיטה  תואר  שיהיה  לכך  איך דואגים  שידעו  הם, 

בארצות  לשנתיים  לטיולים  שיסעו  הצבא  את  וכשיסיימו  לשחות. 
שבאמת  כאלה  ויש  מסוכנים.  וגם  זרה  עבודה  עובדי  שהם  ובמקומות 
נדע. הם רק דואגים שהבעל והאשה  חוזרים משם בארון מתים, שלא 
יעבדו ואם במקרה שרוצים להתחתן, שזה בהרבה מקרים לא קורה כי 

בל להיות  אחדמעדיפים  לאף  מחוייבות  רוצים   .י  כלל  שבדרך  נכון  אז 
אבל   ואשה,  גבר  של  תהיה  לא  אשהחתונה  ומצפים    –ם  מבקשים  אז 

כמה שנפלנו, כמה    –אוי עם ישראל    .שיקבלו אותם איך שהם והמבין יבין
סוף סוף חזרנו    ,שאנו מבולבלים. עם ישראל אחרי גלות ארוכה מאוד

ישראל לארץ   .לארץ  בחזרה  ספרדים  יהודים  של  הראשונות  העליות 
ישראל  ,ישראל לארץ  שחזרו  אלה  בעלי    הם   של  אידיאליסטים  היו 

הם    אהבת תורתו.והבת הקב"ה,  א  ,עקרונות, בעלי אהבת ארץ ישראל
אפילו שלא היה להם כסף, רק רצו להיות בירושלים לארץ ישראל חזרו 

עיר הקודש, שהם היו בטוחים שמבחינה   או בצפת, בעיקר בירושלים 
וזה היה נכון.   – יותר מבכל מקום אחר בעולם  ברוחניות  רוחנית הם יגדלו  

בחזרה ו שהגיעו  הראשונים,  שהיהודים  אחרי  שנים  מאות  כמה 
הק עיר  נגד  לירושלים  שהיו  ציונים  אשכנזים  של  עליה  התחילה  ודש, 

יהודים מאמינים,   יותר קטנה של  גם התחילה עליה  הדת. ביחד איתם 
תנועת  את  שהתחיל  מאירופה  לרב  ששייכים  שומרים,  פחות  אבל 
המזרחיסטים. אבל בסופו של דבר הם היו אלה, שבנו מחדש לא את 

החילוני הרוב  ישראל.  מדינת  את  אלא  ישראל,  את   ארץ  לבנות  רצה 
אלפי גם  מדינת ישראל בלי דת. אבל זה לא הלך להם, כי הקב"ה הביא  

כזה אלפי יהודים שומרי מצוות גם מאירופה לישראל. מצבנו היום הוא  
מצוות   השומרי  אבל  מצוות,  משומרי  חילוניים  יותר  הרבה  זה  שיש 

מתחתנים, לא    ממשיכים להוליד ילדים מאמינים. והחילוניים לא תמיד
 2מיד רוצים ילדים. וכשכבר מתחתנים אז המשפחות שלהם זה בערך  ת

 20  -ל  6ילדים וכלב או חתול או שניהם. והממוצע של החרדים זה בין  
 ילדים. ברור שהולך להיות מאבק בין הקבוצות. 

חילוניים,   נגד  חילוניים  גם  שיש  והיא  בעיה,  עוד  ישראל  לעם  יש  אבל 
הקהילו ובתוך  מזרחיסטים  נגד  דבר חרדים  וזה  השני,  נגד  אחד  גם  ת 

 דתיים שומרי מצוות. השמפרק את כולם, גם את החילוניים וגם את 

ל  שהמקום שלנו הוא רק ארץ ישראלכולנו  שיהיה ברור    –עם ישראל  
ומי שמאמין יודע, שאי אפשר   .שייכת לעם ישראל לנצח נצחים אשר  

טון לקחת את השלו  .להיות אתאיסט ח"ו, ולא להאמין בהקב"ה ותורתו 
ובנו   ,על ארץ ישראל! ואלה שהקימו את המדינה לא שאלו את אף אחד

מדינה עם כסף שיש עליו דם של יהודים. לא אכנס לכל הפרטי הפרטים,  
כמו שבן גוריון סירב להציל אלפי    .שהם עצמם מדברים   אבל זה ידוע מה

כשהרשע אייכמן ימח שמו  .  2  -אלפי יהודים לפני סוף מלחמת העולם ה
רצה למכור את כל יהודי הונגריה בדולר אחד עבור כל ראש, ואז וזכרו  

ממוות  מצילים  היו  זה  ובסכום  דולר,  אלף  למאה  מתחת  היה  המחיר 
האלף יהודים וזה היה בסוף המלחמה והיה לבן גוריון בשביל   הלחיים מא

לא  הוא    ,המדינה הרבה מיליונים בבנק. אבל הוא אמר שהוא לא רוצה
המאמינים כאזרחים   , הדתיים  ,המלוכלכים  , וקנים רצה את היהודים המז

גנ הרגשה קשה וקרה שהייתה בעניין של  ואותה  בת י במדינת ישראל. 
יולדות ו בבתי  בהם  שטיפלו  ורופאים  אחיות  ע"י  תימן  ילדי  חטיפת 

עד   ממשיכה  הזו  והשליטה  הזה  המצב  מתו.  האלה  שהילדים  בטענה 
בין   שהתפתחה  השנאה  וגם  לספרדים היום.  הרבה   .האשכנזים  והיו 

מקרים, שלא אדבר עליהם עכשיו, של שנאה איומה של אשכנזים נגד  
 ספרדים.

מאז קום המדינה.   השנאה חוגגת פה במדינת ישראל, שנאה שהייתה 
יש   עכשיו יש זן חדש של שנאה וזו שנאה בין חרדים לחרדים.ובנוסף לזה  

להישא אבל  לחילוניים,  להתחנף  שרוצים  ולהיות חרדים  חרדים  ר 
בנפרד, ויש חרדים שלא מוכנים בשום פנים ואופן אפילו להכיר במדינת 

 רץ ישראל.ישראל והם גרים בא

אנחנו   – סליחה שאני עובר על כל ההיסטוריה הזו, אבל צריכים להבין  
בסוף. כל מה שכתוב בספרים הקדושים, כל התיאור של הסבל שנעבור, 

ולה השלמה. זה כבר התחיל וזה הכל לפני ואחרי שמשיח יתגלה עד הגא
כתוב בספרים ואי אפשר לברוח מזה. וד' נתן לרשעים להצליח להפחיד 

מגפה  שנאותנו.   שיש  ויותר כביכול  חשוב  יותר  ונהייתה  מסין  שבאה 
שיש עכשיו כביכול חיסון. ושאנו חייבים: לא ללמוד   ושנחשובקטלנית  

ד, ושחנויות תורה, בכלל לא ללכת לבתי ספר, להישאר בבית. לא לעבו
אחד   מרחק  ולשמור  מסכה,  לעטות  חייבים  לטוס.  לא  סגורות,  יהיו 

אנשים במקום אחד שזה   5רק    ומותר  במנין  מהשני, לא ללכת להתפלל
לדחות שגם שם יש  צריך חתונות . גם "ושל תפילות ח אומר שאין מניין

צורך במניין. ויש משטרה אכזרית ביותר שמשליטה כביכול סדר בצורה 
לא   וזה  ביותר  העולם.  אלימה  בכל  ישראל, אלא  במדינת  ברור רק  וזה 

 שיש תאום בין כל המדינות ושהכל מתוכנן ומתואם בין המדינות. 

יותר ויותר גרוע.  כביכול הרופאים שלהם מדווחים כל יום כמה שהמצב
לא   כנראה  שזה  להם  אומרים  החיסון  את  שקיבלו  אלה  אפילו  ובכלל 

וגם נוצרו כל כמה חודשים    או מספיק ואולי יצטרכו לחסן כל שנה ושנה.  
זנים נוספים ומוטציות חדשות כביכול שעושים את המצב הרבה יותר 

וסף לכל הבלגן הזה בהתחלה נ ב .מסוכן ולכן יש והרבה יותר מקרי מוות
היה ידוע שהרבה אנשים מתו בבתי חולים גם בארץ וגם בחו"ל מהזנחה 

 מכוונת ולא מהמחלה. ולא מחוסר כח אדם.
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ותב קשות תתבוננו  לבעיות  גורם  שזה  אותנו,  סוגרים  ויותר  שיותר  ינו 
כלכליות במיוחד למשפחות מרובות ילדים. וזה מוריד בגדול את הטעם 

ם משתדלים גם רשעישל החיים להרבה אנשים. אתם רואים ברור שה
לגמור את היופי של היהדות, של התורה, של המצוות. לכן ממציאים  

עם השני בחגים ולהתפלל בצורה   חוקים שאסור למשפחות להיות אחד
 . וכו' נורמאלית

 שיהיה ברור לכולם שהקב"ה הוא כל יכול!!! 

רופאים וכו' שהמגפה הזאת עשויה    וגם   ,יודעים   ואפילו שהרבה אנשים 
נותן להם  שחייבים לדעת שזה הקב"ה  אתם    ,על ידי  בני אדם, רשעים

 רשות ויכולת להצליח בזה. ולמה?

 מחלה רוחנית וזה מחליש אותנו מאוד.כי לנו עם ישראל, יש לנו 

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 עִלינו לזמן 
רה בהר סיני, כשהשם הרים את ההר כגיגית מעל  קצר כשקיבלנו את התו

 כולם וכולם אמרו "נעשה ונשמע" וזו הייתה הבטחה מצד עם ישראל,
את מעמד הר סיני ובכל דור ודור כחנו  ברוב ההיסטוריה שלנו אנו ש   ומאז

צריך לחדש שוב ולהגיד שנעשה ונשמע עם כל הלב, עם כל המהות, עם 
בצניעו זה  לפי  ולחיות  הנשמה.  כל. כל  קודם  ד'  באהבת  בפשטות,  ת, 

 שתהיה לנו  בבית של תורה, מצוות, מעשים טובים וחסד. ואנו חייבים 
בלי המצוות   ,אהבת ישראל שזה לא פחות מאהבת ד'. אבל עם ישראל

כמו שצריך זה לא עובד, בלי לרצות להיות נאמנים לגמרי להקב"ה לא  
 בחיים. -נצא מהמצב הזה של היום 

שהס  ,המגפה זה כנראה  את  שהכניסו  הסינים  לא  זה  אבל  יצרו,  ינים 
הכניס להם בראש זה. הקב"ה  לא  לראשם לעשות את  זה   והדבר הזה 

לעצור יכול  שחיסון  האלה ,  הפוך  .משהו  הרשעים  אדם  שבני  מה 
את ו  ,מייצרים בשביל רפואה זה רק בשביל לסגור את אוכלוסיית העולם 

 עבדים שלהם.  מי שהם לא מצליחים להרוג ואלה שנשארים שיהיו

מאהבת  זה  חיסון  לקבל  שממליצים  והרופאות  שהרופאים  שחושב  מי 
זה מסוכן ביותר. והיהודים   האנושות ומדאגה לבני אדם זה  ש ק ר  ענק !!!

בהם   עכשיו    –שמאמינים  מאתנו  אחד  כל  כי  במיוחד,  בסכנה   – הם 
במבחן! אם הם עם הרשעים ומוכנים למכור את הנשמה שלהם לשטן 

אז צריך לבכות   –אם הם מאמינים לגויים, לעמלקים ולערב רב  או לא.  
 עליהם בהרבה דמעות ולנסות להחזירם לאמת. 

כבר   מקשיבים  ולא  יקשיבו  לא  יהודים  הרבה  לא    –אבל  לאנשים  לא 
שהם יודעים ברור לכאלה    . לרופאים שמבינים ושמדברים נגד החיסונים 

יכול להביא דברים קשים ביותר  עם הידע שלהם ברפואה שזה ממש 
 גופני ואפילו למוות. 

הקב"ה הביא את המגפה דרך הרשעים. הרשעים שולטים    –עם ישראל 
העולם.  עכשיו בכל  מלחמת   ,למעשה  כביכול  מאז  מלחמה  כל  כמעט 

ע"י  עשויות  היו  הראשונה  העולם  מלחמת  מאז  ואפילו  השניה  העולם 
אותם הרשעים, הם אנשים עשירים ביותר ורשעים עם שגעון וטרוף ועם 

 רצון לשלוט על כל העולם.

ישראל   והיא    –עם  אחת  רק דרך  יש  לשרוד,  רוצים  אתם  לחזור   – אם 
. לא להאמין לכל מיני רופאים שלא מאמינים בהשם. רק אלו להקב"ה

  שלנו  האמת, שכל הקורונה הזו נוצרה מהעברות הגדולותשיודעים את  
 מאז אדם הראשון. שאספנו מדור לדור

החדשות  את  בתקשורת  ברדיו,  טלפון,  בקווי  שומעים  היהודים 
ת ומאנשים כמו פרופסורים רופאים וכו' שמבינים, שיודעים את האמ

על המצב. אבל זה לא מספיק בשביל לנתק או להתנתק מהעולם הזה 
אפילו אלה שיודעים את האמת וגם אנו צריכים    .מהשקר ולבוא לאמת

 לנתק ולהתנתק מהשקר לגמרי. 

אם אתם רוצים לחיות אתם צריכים לעשות אך ורק מה    –עם ישראל  
מאתנו   ודורש  אומר  והתרופות שהקב"ה  לחוקים  לב  לשים  ולא 

 שעים ממציאים כדי להפוך אותנו לעבדים.שהר

  " בוסים "רק מי שמאמין בד' באמת הוא יכול להיות בן אדם חופשי, בלי  
רשעים על הראש. רק מי שהוא יודע שאין עוד מלבדו ושהקב"ה הוא 
כל יכול ואין מגפה או מלחמה או שום דבר בעולם הזה שהשם לא עשה.  

זה לטובתנו.    –ד' עושה כל מה שקורה בעולם ואפילו שזה נראה קשה  
 כל זמן שאנו נהיה עם השם הוא יהיה אתנו. 

צ  –  כל היהודים בחו"ל ריכים להגיע לארץ. עדיף בסופו של דבר אתם 
מי  אבל  עכשיו,  לפה  להגיע  קשה  זה  אבל  מהר,  שיותר  כמה  להגיע 

לארץ   להגיע  ומהותו  ליבו  בכל  חזק   –שרוצה  מתפלל  הוא  אם  יכול, 
 מספיק ומשתדל עם כל כוחו.

ישראל   עם  הם    –אבל  ואם  ד'  עובדי  היו  הם  אם  אבל  קורבנות.  יהיו 
ואם הייתה להם רחמנות   .רתו השתדלו תמיד להיות נאמנים להקב"ה ותו

 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 

 ת המתים. יהיה לאלה שיגיעו לגן עדן וימתינו שם לתחיי

המפתח או הנוסחה זה כל כך פשוט וגם לא כל כך פשוט.    –עם ישראל  
להציל את עצמנו זה לא להיכנס לבהלה ולא להאמין אפילו במילה אחת  

 אם הם צוות רפואי או פרופסורים וכו'. בין רשעים, השל 

בסוהעיקר   אפילו  לוותר  היהדות  נטימטרלא  על  על  אחד  תורתנו,  על   ,
אהבת ד', על החגים, על אהבת ישראל, לא להפסיק לעשות המצוות, על  

 מצוות. 

 –לא לשכוח, שללכת עם הגויים ועם היהודים שהולכים יחד עם הגויים  
 לא יכול להביא לגאולה זה יביא רק למוות נצחי!זה 

שנה   120כולנו יודעים שאנו מגיעים לעולם הזה לזמן קצר, אפילו אם זה  
ש  – באיזה  נגמר  וזה  קצר  קיים  זה  הזה  העולם  והולך   5781לב.  שנים 

כבר  הכל  ישתנה,  והכל  פה.  כבר  המשיח  רחוק.  הלא  בעתיד  להיגמר 
הקב"ה שהוא כל יכול ותורתו, ורק הקב"ה   –השתנה, חוץ מדבר אחד  

לבהלה. אם אנחנו מאמינים באמת אז אנו יכול להצילנו. ואסור להיכנס  
גם   אז אנו איתו לגמרי    יודעים שהקב"ה הוא חי וקיים לנצח נצחים. ואם 

 צח נצחים. ניהיה לנו 

 



 תשפ"א ט"ו שבט –חנה בת שבע 
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 צריך שנתאחד כעם אחד נגד הרשעות שבעולם הזה 
 

 

 תקשור ראשון בחיי

 חנה בת שבע בחורה פגועת מח 

אני כל כך רוצה לדבר, כי יש לי כל כך הרבה מה להגיד, מאז שאני ילדה 
להגיד, מה להביא לעולם. אבל עכשיו אני יודעת אני יודעת שיש לי מה  

ואני מאוד שמחה לעשות את זה. מאז שהייתי ילדה רציתי להגיד המון 
היו לי כל מיני חוויות וכל מיני רגשות, דעות  .איך  דברים, אבל לא ידעתי

לא   והרבה פעמים  וזה עשה אותי עצובה,  בני אדם, על התנהגותם  על 
שעברו כל כך הרבה שנים ויש אפשרות   הייתי שמחה מזה, אבל עכשיו

על   להגיד  דברים  הרבה  לי  יש  התקשור,  דרך  חופשית  בצורה  לדבר 
 ובעיקר אל החרדים: העולם כמו שהוא.

מהעברות   חלק  עברות.  הרבה  לנו  יש  החרדים  של  שלנו  אנו  כמו  הם 
הגויים, כמו של החילוניים. וודאי אנו עושים את זה בהסתר, שהקהילה 

נו אפילו לא יודעים שזה עברות וזה לא תדע. אבל יש לנו גם עברות שא
אנו   –הכי קשה. ובגלל עברות כמו של הגויים והחילוניים שאנו עושים  

סובלים הרבה. וגם זה מקלקל את ילדינו, אפילו שהם לבושים כמו ילדים  
זה רק לבכות, כי זה   –חרדים וגם אנחנו נשים וגברים לבושים כחרדים  

 אסור.

מה זו פריצות ומה זו לא פריצות. יש ברוך    ואנו לא יודעים או לא מבינים 
ד' קבוצה חזקה שכן מנסים לשנות את הצניעות של היהודים החרדים,  
ד'   גברים שמשתדלים ברוך  ויש  צנועות.  יותר  שהנשים תהיינה הרבה 

ורוב הבעיות של הקהילות החרדיות לשמור על העיניים כשהם ברחוב.  
ואפילו שיש כאלה   ו פעם.זה שהרבה מאוד אנשים לא רוצים להיות כמ

עדיין יש ירידה גדולה בצניעות. יש הרבה משפחות מרובות   ,שכן רוצים 
מאותה אשה, אבל את העיקר הם לא    21או    20אפילו    18ילדים אפילו  

תמיד תופסים והם לא מרגישים איפה הם סוטים מהדרך של הקב"ה 
 ולכן אנו סובלים מאוד. 

נגד יש דבר אחד שממש שובר לי את   וזה השנאה של האשכנזים  הלב 
והפוך. בעיקר  מה    הספרדים  לא  וזה  לעדה  עדה  בין  שנאה  יש  ובכלל 

זה שובר לי את הלב זה שאנו כל כך מעטים ויש לנו שנאה שהקב"ה רוצה.  
סיבה. בלי  לשני  שלא מתנהג   אחד  יהודי  איזה  ושם  פה  יש  אם  אפילו 

בב עזרה  שצריך  ילד  או  מאתנו  אחרת  מתפלל  או  והוא בסדר  יה"ס 
 אשכנזי או ספרדי, מה זה משנה הרי הוא יהודי. 

ויש ספרדים שמאז שהגיעו עם העליות הראשונות של הספרדים שחזרו 
המסכנים.   היו  והאשכנזים  האליטה  היו  האלו  הספרדים  לירושלים, 
הספרדים לא רצו להתחתן איתם, כי האשכנזים היו פשוטים והספרדים  

ם והם לא רצו בשום פנים ואופן להתחתן  היו תלמידי חכמים מאוד גדולי
כשאשכנזים   השתנה,  זה  שלב  באיזה  מלומדים.  הלא  האשכנזים  עם 
גדולות  ישיבות  התחילו להגיע מאירופה וממקומות אחרים שהיו שם 

לגור   גם  שרצו  ישראלוטובות,  השני בארץ  בכיוון  בעיות  התחילו  אז   ,
פרדים. ומאחר שהאשכנזים הרגישו שהם על הגובה והתחילו לזלזל בס

שהציונים בן גוריון וכל כנופייתו היו שליחים להקים את מדינת ישראל, 
מלמעלה על העולים    אז לא רק שהם הסתכלו עם האף  היו אשכנזים  והם  

מתימן, ממרוקו וכו' כעל פרימיטיביים ולא כעל האחים שלהם אז לא  
רק זה אלא במקום לעזור להם ללמוד תורה ולהגיע לרמה גבוהה ביותר, 

הם הורידו אותם.    -אותם ולהגיד להם "ברוכים הבאים"  במקום לחבק  
את  להם  גנב  ומי  האשכנזים.  הציונים  במיוחד?  אותם  הוריד  ומי 

לתימנים ולמרוקאים? שוב זו אותה אליטה כביכול של    התינוקות בעיקר
גוריון וכל כנופייתו האשכנזים החילוניים  בלי מצפון הכי מינימאלי    . בן 

הת את  לקחו  פשוט  קר  ואמרו  ובדם  רחמנות  בלי  מהאימהות  ינוקות 
 שהם מתו, אבל הם לא מתו.  

שממשיכים בחוסר מצפון ולב שאין להם    וזה מזכיר לי מה שקורה היום.
עם  היום  שעושים  מה  את  ולעשות  כאלה.  להיות  בעיה  שום  כבר 

הקורונה   של  המסוכנים  שום ואומרים  ומשקרים  החיסונים  בזה  שאין 
והם    שילדי תימן מתו...  –תו שקר  שזה שקר גמור כמו או  –חשש או בעיה  

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. 

 נמצא כיום במצב של אחד נגד השני.ם ישראל ושוב ע

שהם אלו שרוצים לגמור   ,עם הרשעים יש כאלה בין החרדים שהולכים
אותנו עם הקורונה והחיסונים. יש צד שני שיש בו לא רק את החילונים  
עם  שאפשר  יהודי  כל  להרוג  שרוצים  שיודעים  חרדים  גם  יש  אלא 

 ושותקים.  המגפה הזאת.

 השם ישמור אותנו ויבריא אותנו! 

מי עם    -ברור שהשם שלח את הקורונה דרך רשעים כדי לעשות בירור  
השקר, עם  ומי  הגויים    האמת  שבין  השקרנים  עם  ומי  הקב"ה  עם  מי 

 והיהודים שירדו מהדרך. 

עכשיו יש גם בין האשכנזים וגם בין הספרדים שמרגישים איום לא רק 
 .ם ישראלעל האשכנזים או הספרדים, אלא על כל ע

השם יהיה   –יתאחד וברגע שזה יקרה    שעם ישראל וסוף סוף הקב"ה רוצה  
כי הוא רוצה עם אחד עם הקב"ה ולא כל מיני קבוצות ששונאות   ו,איתנ

 אחד את השני, אי אפשר להיות נאמן להקב"ה בצורה כזאת. 

ישראל  ע את   –ם  שאוהבת  יהודיה  בתור  כיהודיה,  אבל  כלום,  לא  אני 
נגד    שנתאחד כעם אחד נגד הרשעות שבעולם הזה.הקב"ה מאוד ורוצה  

עובדי עבודה זרה שמכוונים את רוב אוכלוסיה של העולם. שאין להם  
שכל, שחסר להם שכל, עד  כדי כך שהם יכולים לסובב אותם ולגרום  
הרבה  הרג  וכבר  ביותר  מסוכן  שהוא  חיסון  עם  עצמם  את  לחסן  להם 

פרי מחשבה של אנשים עקומים שרוצים להשתלט  אנשים. וכל זה הוא  
שים, אותו סוג של אנשים שהם מאותן המשפחות . אותם אנעל העולם

ועכשיו הם רוצים לגמור את מה שהיטלר   לשלטון  שהכניסו את היטלר
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:

גם יחד אחד עם השני וו נתאחד, קודם כל עם הקב"ה  בוא   –   ם ישראל"ע
וזה מה שהשם רוצה יותר מכל דבר, שנהיה עם אחד בלב אחד ושרק 

 אין עוד מלבדו!  –רק את רצון השם  –רוצים לעשות 

 



.צריכים להגיד לרשעים עד כאן 
 

ה  התחל ה  . ,איפ וף ואין ס ה  חל הת ן  . אי וף הס ה   איפ

ן הבחי ל רגיל  ם  אד ן  לב ה  ש וק ולבל  מב ם  ול הע ר    , כל  מדב ומי  ם  קרני הש מי  ן  הבי ל
ם  וצי ר ם  ול הע וכל  ות  הארצ כל  של  ות  ממשל ראשי  כלל  ב ה  מ ן  הבי ל ה  קש  . אמת

הם ם של י ושב הת  .מ

ודי ה י יל  ושי  ובשב ק יש  ן  ם    ,מאמי ודי ה הי וב  ר םל י    ,המאמיני וש ק ה  יש  וצ ר ד'  ה  מ
ו  ה?  מאתנ ן הז ג הבל ה  . איך נצא מ ן הז ג הבל ה היא ש וב ו    –התש ו. אנ בילנ ש ן ב ה מבח ז

ה   ול הליך של גא ו. בת ו מי אנחנ וך עצמנ הרגיש בת ודד ל התב ם ל יבי ו חי ה ואנחנ שלמ
ה ה  הקב" ם  ע באמת  ו  אנחנ ם  אזא ן  כ ם  א ו    ?  אנ ם  א ון  ב וחש ן  די ות  לעש ם  ריכי צ ו  אנ

ה? הקב" ם  ו ע כאיל רק  ו  ה א הקב" ם   ע

הכ לבית  ם  הולכי ם  ודי ה י ה  ום,  נ הרב בי ם  מי פע וש  של ום  י כל  התפלל  ל סת 
ו ה   ם כמ כ  ר  מתלבשי כשר(  ןיד  א    עלי הודי  ות  )י גדל ן מ ה ותי ם ד' ונש ם באמת ע , אנשי

ה  ור הת לפי  ם  הילדי ם  .את  קרי מ ה  הרב ב הו  מש חסר  בל  ות    ,א והתחר ות  הגשמי כי 
ות ונ חת ו  כמ ם  דברי מיני  כל  על  ה  ה   ,בחבר כאל ם  ודברי ם  גדי מש    ,ב  גורם למצבמ

גשמי זה הרבה יותר חשוב להרבה אנשים מהקשר   שהלבוש והיכולת לעשות רושם
 קשר אמיתי.שלנו עם הקב"ה 

ט לא ט  לא ו  מאתנ וקח  ל ה  הקב" ו  כשי ות  ,ע הגשמי את  לאט  כך  כל  לא  ו  ה    .אפיל ז
הק ש ן  מאמי ש ומי  ה  ז את  ה  וש שע ה  ום ו הקב" פתא ש ה  רגיל ה  גפ מ באמת  ו  ז ה  ונ ר

הטבע מ ה  וצר ה.    –  נ כ כ לא  ה  ז על כל    השתלטיש רשעים בעולם הזה שרוצים לאז 
טר  ו   ם,עולה התפ ם ל וצי ומר םה  בר ול ה של הע וסי וכל ם  ,א ות וג א הר ן ל ן כ וחד    .כ במי

קי  היא  ש ה  ונ ור הק את  ו  ר יצ הם   . ם הודי הי את  וג  הר ל ם  וצי ביר םע מת  ן    , כבר  ול מזמ
ה אבל הם   ו לז ו  הוסיפ ה טלנימש ה ק ות את ז ותר  כדי לעש כל   .י ה יגיע ל ו שז ג הם דא

של   ות  ט שי וט  פש ה  ז ה,  מז ם  שמתי ול  כ כבי ם  אנשי וני  בהמ ה  הפאניק וכל  ם  ול הע
ם חב   .הרשעי ו  כמ ה  ו ז פרס ות  ה    םר גש הר ם  ותני שנ ם  סרטי ו  ם א ע אמת  של 

ו לא אמת  ם, אבל ז .   –שחקני  שקר

ם   הי שמד ה  ה  מ מי  ז של  ון  י דמ פרי  הכל  ה  שז ט  סר ו  כמ ות  לבנ ם  ולי כ י הם  ש ה  כמ
את   כתב  םש חקני ש ה  ז השאר  ו ט  והם    .התסרי ה  הימ מד ה  וה גב ה  רמ על  ה  ז אבל 

ה  ם  השחקני את  חת  לק ם  הם כחייבי ש ם  ול הע וסיית  וכל א את  לשכנע  כדי  ם  ובי ט י 
ם ם  ,צדיקי ול כ ם ל ואגי הם ד ו  ,ש ו   , שיחי ות ם    .שלא ימ ול ת הע וסיי וכל ה שא אבל כנרא

ם גרי מפ ה   ,קצת  ל ם  וצי ר לא  מאבקצת  לא  הם  ש וני  דמי כך  כל  ה  ז וט  פש ו  א ן  ם ימי ני
כ ות  לעש רזשאפשר  דב ם   .זה אמיתי   ,זה לא דמיוני אבל    .ה  ולטי ש ה  האל ם  הרשעי

ן ובאמת הם   המ וע מ ותר גר ון י ט של ה ב הי ם נ שי וד ה ח וב שתשע ה כת ם, ז ול כל הע ב
ם ועי ותר גר ה הנאצית  ,י שך של הגרמני ם והם המ כזריי ותר א .  י הם משכנע  ימ"ש ם יו

ם ול הע וב  ר כיה ש  ,את  אמיתי,  באמת  ה  וז תי  אמי ה  ז ה  ונ ור ם  ק שמתי ם  שי אנ ש    , י
ם ומרי א הם  ש ות  וי בכמ לא  הגיד  .אבל  ל ה  מ הם  ל יש  דבר  כל  ם   ועל  וצי תיר ץ  ולתר

כ וב  למשל  ט לא  וד  מא ו  הרגיש הם  ה  ונ ור הק גד  נ ם  וני החיס את  ו  בל שקי ם  שאנשי
ה  מז ות  ו מ מקרי  ט  מע לא  ו  ם    ,והי ה ו  אז  ואמר ו  ה  שיקר ושז ון  ס החי מ ה  הי לא  ה  שז

ושז ן  וכ . לא מס קר  ה ש

ם   כ ה לא לשכנע את ם האל רי ר על כל הדב וב וןאני ע יס חת את הח   א לא  ,עמ"י לא לק
וך   לת כנס  הי ם ל האנשי וכל  שקר  הכל  ה  שז ו  שיבינ ם  אמיתיי ם  הודי י של  המח 

םש ולי א  ,ח הם  ש ה  מ לא  ה  ז ן  ופ א כל  ב ה,  ו אבל  שז ם  י ממר כ  כ" ה  גפ ה  מ ז כי  וכנת  ס
  . םלא ול הע וסיית  וכל א וב  ר חסל  ל טר  התפ ל ה  ז ם  מטרת וחד    , כי  םאת  במי הודי  .הי

אי לשתף  ו  לנ ור  שאס ה  ב הסי ו  וז ם  הודי הי את  ם  ונאי ש וחד  במי ם  הם  ע ה  ול פע ם  ת
וט על   ם לשל וצי . הם ר וני וא לא הגי ה ות ש ו לעש ם לנ רי ומ ה שא ם כל מ ם וע וני החיס

 כל 

 

כל   על  ם,  ול בע ם  םה אד וכל  על    ,ערי ות  המדינ םה כל  ול הע של  ה  וסי וכל הם   .א
ו  וכל ם שי וחי ט והם ב ות  ור ה ד הרב כבר  ה  ם על ז ובדי ם ע הצליחהפע וב   .ל  הם ערב

 

 

הנא מ ו  אפיל ם  כזריי א ותר  י הם  ו ם  וניז ומ וק ם  נאציז של  של  ון  ט של ל חת  שמת ם  צי
ו כר וז ו  שמ יימח  טלר  וב  הם    ,הי ור  לר הד ם ה מ ול הע מת  מלח אחרי  ו  ולד שנ ול  מב

ה. ה   שני

ות צניע וסר  ח כל  ולל  כ ות  גשמי ב ובע  ט ש ור  ד ו  ורנ ה   ,ד  . ו' וכ ה  וש קד וסר  ם ח   רשעי
וט לשל ם  ולי כ י הם  ש ם  וחי ט ם  ו   ,ב וחי ט ב הם  ש ה  כמ ות  הרא ל ו  יתחיל ט  מע וד  ע

הם של ם  ויבי א וג  הר ל ם  ולי כ ו   ,שי מ םשלא  ול הע על  ט  השתל ל הם  ל לתת  ם  ה    .כני ז
ם אית ה  ול פע תף  מש ם  ול הע וב  שר איך  ם  הי מד הם  ממש  ש ה  כמ ם  ודעי שי ו  אפיל  ,

. ם ומי  עק

ה  רטי וק הם דמ ם ש ם גאי ול הע ות  בל    ,כל ארצ ט הם א ט לא ולא כל כך לא ט  ט לא לא
ה  וקרטי דמ ן  אי ט  וכמע ה  ור ט ט לדיק ם  הפכי ם  נ ול במצב  בע וט  פש ראל  יש מדינת   .

ה  ופ טר טס ל .ק ו לבלב הצליח ם  גרי הרשעי ם ש הודי הי ם את  ם  םג וג שראל  י במדינת 
םאת   ויי שראל  הג י מדינת  ב ם  גרי ם  .ש פחדי ם  מלאי ם  ול כל   ,וכ מ וד  א מ ם  מפחדי

ות נ שלא  ום  י ום  י ות  םהחדש ה   ני ו ו ות  .תק נ םשרק  גבר    ני הת ל ר  אפש שאי  ה  גש הר
ה   הקב" ב באמת  ם  מאמיני ו  אנ ם  א אבל  ו.  ותינ פח מש ושל  ו  חיינ על  ה  הסכנ ד'    –על 

ר ו של דב ופ ו בס ה איתנ הי ות  , י וא הנב 2לפי  י 3/ ם  ול הע שחרבשל  חד  , שלי ישאר  א
ם  ץ ישראל  של .ואר שאר כת לחלק שי  שיי

ישראל ם  לגמרי   –   ע ה  תנ הש ם  ול הע ו  שיב .   תק וב ר וע  בק ולנ ק ה  הי י ה    ,לא  הי י לא 
ט טרנ ו   ,אינ וי חנ ו  הי י ות לא  ואר מפ ם  ,ת  וני ני וך    , ק שבת ות  מסעד ני  מי כל  ו  הי י לא 

ו' וכ ם  וני ום    .הקני ובאמת  הי ה  היית ם  שפע ות  הגשמי כל  את  ן  ואי ם  וני קני ן  אי כבר 
ם תיעל ו  לנ ה  היית ש ות  הגשמי וב  צרי  .ר ממ ו  שיצאנ ו  בצק  כמ קצת  ק  ר ו  לנ ה  הי י ם 

את   נקבל  ום  י וכל  ם  רי ממצ ו  שיצא ם  הודי לי ו  וכלה כמ וב  א ש נלמד  ו  אנ ן   –  ואז    שאי
ו   מלבד וד  ממשע ם  רי ממצ וב  ש ו  ותנ א וציא  מ הוא  השקר  .וש כל  ם  ע ם    , ממצרי

ות וק ותש ות  וכי ואנ ר  שק שמלא  ם  ם  ו   , מצרי הודי הי של  ו  שלנ ות  הד י גד  שנ ה  מ כל 
 . ם  החרדי

חד  הגיד? רק דבר א ול ל כ וד י ה אני ע ה  –מ ה ש ה מ ות רשעילא משנ ם לעש וצי   – ם ר
חד לפ .  לא  הם ס"מ    מ ו  אפיל וז  לז ולא  שצריך  ו  כמ התפלל  ל המשיך  ו ל ונ ריב של    מ

ם ול ה   ,הע וא  –   . הקב" ה רק  ו  יצילנ ו  ,  הוא  אית ות  הי ל ם  ריכי .    – צ ד פח ל ברא  לא  ד' 
ע ו  ותנ ראלא יש ה    ם  וסי וכל לא יחסית  ן  ט ק ם  ע ו  אנ  . ותר בי הוב  הא ו  של ם  הע ות  הי ל

ם ול םאבל   ,של ע ויי ם  הג ו מקנאי ו.בנ ותנ בחר א ה  הקב" כך ש ל   כ

ם ישראל פחד, לא  ע ם ל ול,  שראליע גד ו ל כ ו לא  צריכים להגיד עד כאן,תמשי אנחנ
ותר י ם  כ את ה  ול פע ם  ו    ,משתפי ח" ו  א ה  הקב" עם  ם  אד ן  ב ם  א ט  החלי ל ו  כמ ה  ז כי 

 . ן ט הש ם   ע

ם כ ל ומר  ל ה  וצ ר ק  ר ה   ,ואני  ב" הק ב ם  וחרי ב ו  אנ ם  ו   , שא ות א ם  מליכי מ ו  אנ כי    .אז 
ם ודעי י ו  ב  ,אנחנ ו  אנ ם  וא  . הכל את  ברא  וא  ה וש ול  כ י הכל  וא  ה חדש פ ם    ,לי  נשארי

ו ו  ם  אך ורק אית םלא ע ן אד ום ב ואז    ,ש ה לראש וב ם ר ווני כ ם מ ו א ו    ,אפיל לנ ור  ש אס
כל  הם  ה,  ות את ז ם לעש ולי כ ום י הי ם  ה אנשי ב הר הגיב. אבל לא  חד רק לא ל ו לפ לנ

ות  הגשמי את  ם  והבי א ה   ,כך  ז את  ו  שיאבד ם  פחדי מ כך  האמיתית   , כל  ה  הבעי ו  וז
ו  וןשלנ כ הלא נ וון  ם לכי ולכי ה ו  . שאנ וון כ ום לחיי ל ק מ וות נצחי ב ו למ ותנ ם שיביא א

ם  ה ש נצחיי ו אל כ ה. שיז הקב" ם  ק ע ור אך  ם   הולכי

ישראל   חד  – עמ"י  לפ ו   ,לא  ותנ א והב  א הוא  ו  איתנ ד'  חד,  פ ל לא  ו   , רק  עמ ו  וא    , אנ ה
ע ם  תמיד  ניסי ניסי  ו  לנ ה  ו ש וות  כשאנחנ המ מ פחד  ל לא  ו.  מ  ,אית וף כי  ס לא  ה  ז וות 

כלל ב וק  צת  ו ז  ,פס ק ה  הפסק וות  ,רק  מצ ם  י ומר ש ו  אנ ם  א דבר  של  ו  ופ בס   , אבל 
וות מצ ור  לשמ ם  ז.  משתדלי ה  א הי נ ו  שאנ ה  הבא    ,איפ ם  ול בע ם  ה איג ה    פ הי נ ו  שאנ

ה   ה איפ שנ ה לא מ הקב" וב ל ה.   – קר ה שלמ ול גא ו ל ותנ הוא יביא א ו ו ור עלינ  הוא ישמ

וב    –"  אין עוד מלבדו" ברח ם  הולכי כש ם  ג ן  הזמ ל  כ ה  ז את  הגיד  ה    –ל ז את  הגיד  ל
" מלבדובלחש  עוד  המילאין  א"  ומר  א הודי  הי ש ה  האל ם  םי וב    ות וש וב  ה    –ש ז

 . ם תח לנצח נצחי  המפ
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 הגויים צוחקים על הטפשות של היהודים
 
 

ברוך ד' הרבה יהודים כבר תופסים מה שקורה היום 
במיוחד   הניסיונות  וכל  החיסונים  ישראלעם    בארץ 

אמיתיים  ים עושש ליהודים  זה    .צמרמורת  מזכיר  כי 
ואיך הוא השתמש   ימ"ש  מאוד מאוד את הרשע מנגלה

ישראל בכל    בהם   לעשות  בעם   .מחלותמיני  ניסיונות 
גם ילדים   ,גם מבוגרים ,השתמש ביהודים מסכניםהוא 

 בשביל המחקר הכביכול הרפואי העקום  וגם תינוקות
להרבה   ,שבסופו של דבר גרם למוות איום ונורא  ,שלו

היו כאלה ששרדו את הניסיונות האלה   .מאוד יהודים 
זצ"ל אבל  )האדמו"ר מקאליב(  כולל הקאליבר רבה   ,

והפנים  הראש  על  שיער  ובלי  ילדים  בלי  נשאר  ,  הוא 
 היה בכל אופן יהודי שמח.  אבל הוא

היום  שבו  זה  ,אבל  זה   מצב  את  שעושים  יהודים 
ומביאים יהודים שנותנים חיסונים ליהודים    .ליהודים

לגויים  התוצאות  את  א  ,את  המייצרות  חברות  ל 
האחראים על החיסונים כביכול נגד קורונה. והיהודים  

לעקרות הזריקות   מקרים  בהרבה  גורם  שזה  יודעים 
 וגם למוות! 

ידוע,   לנו פה באשוזה    , רשעים גדולים  רץ ישראליש 
יהודים  הרבע ש  .כביכול  פרסומת   הם  והרבה  שקר 

שבסה"כ   .על מחלת קורונה  הפחדותמלאה איומים ו
, קווארצטין,   Dויטמין    ,Cצריכים רק תרופות כויטמין  

במקום    אבץ להבריא.  מפחידים  בשביל  הם  זה 
למות.   יכולים  החיסונים  שבלי  שקר  וזומאיימים  ה 

עם החיסון יש הרבה יותר סיכוי למות, שלא  ממש כי  
כדא החיסון  את  מקבל  במשפחה  מישהו  ואם   ינדע. 

חודשים  כמה  מהם  להדביק    להתרחק  יכולים  הם  כי 
 אחרים. 

איך אתם כל  ,מדינת ישראלב אתם גרים  – ם ישראלע
טי רוצים הר   ? פשים כך  לא  האנגלים  של  הגדול  וב 

החיסון את  לא  הגרמנים  האצל    .לקבל  הגדול  רוב 
החיסון את  לקבל  גם  .  רוצים  לא    ,כןהצרפתים  הרוב 

רוב הגדול לא  הרוצים לקבל את החיסון, בארה"ב גם  
שאר המדינות אני לא יודע. ב   .רוצה לקבל את החיסון
שצ  היהודים  איך  לולהיות    ריכים אבל  שיש  הכי    עם 

? לעצמם לסכן את חייהם.   איך הם נותנים שכל    הרבה

שקר  הזאתהמגפה   הטוב ב  ,שהיא  ובמקרה   .מקרה 
למי גם  הרע החיסון מסוכן ביותר למי שמקבל אותו ו

 שקרוב אליו פיזית. 

מהישראלים  צוחקים  הגויים  גם    ,כל  חרדים מהשזה 
שמהוגם   מחמאותמחילונים  הם    קבלים  ומתחסנים. 

את   מופתעים  לתת  מצליחה  ישראל  מדינת  איך  על 
אירופה או  החיסונים לכל כך הרבה אנשים. לא כמו ב

צוחקים על היהודים שאין וכולם  אמריקה או אנגליה.  
 להם שכל. 

התקפה   ,כל הקורונה נוצרה כהתקפה על מדינת ישראל
ובמירמה שתביא לדילול אוכלוסיית מדינת   בהערמה 

ו מדינת   הרשעיםישראל  כביכול  על  להשתלט  רוצים 
 היהודים.

הארגון הוא  חדש  הסדר עולמי  התבינו,    –  ם ישראלע
לשלטוןש היטלר  את  רוצים  הם  ועכשיו    .הכניס 

רוצים הרשעים  לעשות פתרון סופי לבעיית היהודים.  
לנקות את העולם מעם ישראל. והממשלה כביכול של 
פעולה  בשיתוף  להם  עוזרת  ישראל  מדינת 

והאנשים רדומים ולא מבינים לגמרי את    מקסימאלי.
 המצב חוץ ממעטים. 

שלמה האם אתם רוצים להגיע לגאולה    –  עם ישראל
וכלומר    ,בגאולה שלמהכבר  ואנחנו   אנו בזמן שלפני 

אני מבקש מכם   .קדש השלישימהולכים לכיוון בית ה
התחומים  בכל  עכשיו  תשובה  בלימוד    .לעשות  גם 

גם בצניעות וגם בקדושה וגם   ,תורה גם בחינוך הילדים 
באהבת ישראל שזה הכי חשוב שנאהב אחד את השני  

א ולא נרכל ושנהיה עם אחד ואז משיח יכול נקנ  אול
 להתגלות.



 הכח של הרשעים בא מזה שמאמינים בשקרים שלהם
 

לע שרא י עמ"י    –  ם  ם,  העיניי את  תחו  פ חו   –ת פת ת ם,  העיניי את  תחו  פ ת
ם  תר. –את האוזניי ו  אנו במצב קשה בי

נגמר. ה לא יהיה יותר. זה  ה כבר  פני שנ ל נו אותו  ם כמו שהכר ל  עו

ל   ל הקורונה  עניהכ דר   –ן ש ם ס ם לה וראי ם. ק שעי ם ר ד "י בני א זה עשוי ע
ל   ע ט  ל להשת ם  שרוצי ם  שעי ר ל  ש לה  גדו ד  מאו קבוצה  זו  חדש,  למי  עו

ם  ע פ אי  שחיו  ם  לי דו ג הכי  ם  שעי הר ל  מכ מורכבת  זו  וצה  קב ם.  ל העו
ם   ה אז  ו ם  ד פקי ת את  לגמור  הזה  ם  ל לעו חזרו  צח ועכשיו  לנ לגמרי  למו  יע

ם.  צחי  נ

ל עמ"י  ?מה יהיה אתנו, מה י –אב שאר מאתנו  י

לו    נכון, כאי א  ל אמיתי  משהו  זה  ונה  ל  הקור ם    לגמריאב שה כמו  לא 
ם  פרסמי לבהלהו,  מ אותנו  ם  סי מכני ם  שעי הר ם  ומנ לזה   , עצומה  א ן  שאי

מציאות לזה  ן  אי לל,  בכ לא    .שורש  מ לאומי  בינ ן  טרו תיא איזה  כמו  זה 
צג ה ם  שעושי  ' וכו ם  לי חו בתי  ם  אחי אחיות  ם  פסורי פרו ם  פאי קית רו ענ ה 

לש כדי  גמור  ל שקר  ע ססת  שמבו ם  ל העו ל  ל  בכ ע ם  לי יכו ם  שה כמה  ט  לו
ם  ד ע ה, יח ם הז ל ל העו לוסיה ש ב האוכ ל רו ט ע לו ם הזה, כדי לש ל רוב העו

ם שק ם ע אגי דו ם  ם.זה ה ם תמימי ג הרבה אנשי ו להר ם  ם ג כוחם הגדול  רי
בש להאמין  היהודים  כולל  אנשים  רוב  של  מרצון  שלהםקבא  שזה   .ר 

שיכ מסתורית  לה  מח איזו  ם  ע ה  בסכנ ם  לי חו שיהיו  ל  דו הג ד  פח לה ה ו
טלנית ם ק לה אמר   .להיות ג תח ם    וובה לי ם מקב ם יותר מבוגרי שרק אנשי

ד לשני אח ם את זה מ "כ אמרו    .ומעבירי אח ל את ו ם לקב לי ם יכו לדי ם י שג
יני  מ ל  כ ם  וג בזה  דבק  לה ם  לי יכו כך  ל  כ לא  ם  וג ד  מאו ם  צעירי ם  לדי י זה, 

ל   כביכו ן  חיסו ם  לה יש  ועכשיו  ם.  ד  אנשי בני הנג ן  ליו ממי יותר  לה,  מח
יותר  נהיה  ם  לאי פ לא  פ ל  אב ן הראשון,  החיסו את  לו  קיב כבר  בארץ  ם  ד א

שה יותר.  ק ם  לי ם וחו לי ם חו  גרוע, יותר אנשי

ל   ן הוא האב ל את החיסו דיעו שמי שמקב ם הו עצמ ם ב ם שכחו שה שעי ר
וזה  ן.  החיסו לת  קב אחרי  ם  שבועיי פחות  ל ם  אחרי ם  אנשי להדביק  ל  יכו

ות   והמציא  . עכשיו ה  שקור למה  ם  מתאי ד  נדבהיא  מאו ם  ם  קשא חי רי א
ן   ד  החיסו ם אמרו    .19זה נהיה יותר גרוע מקובי ד דבר מעניין, ה ל יש עו אב

ם  ה ן  החיסו את  ם  לי שמקב לה  שא ברור  ם    ברדיו  אחרי ם  שך מדביקי במ
עכשיו  ם  ואומרי שאמרו  מה  את  ששכחו  ם  פלאי לא  פ ל  אב ם,  שבועיי

ן מעניין כי   ם כ גיעה לארץ וזה ג ליה שה אנג טציה מ שזה יותר גרוע כי זו מו
ם   ד קו ו  אמר ם  עצמ ב ם  טוציה ה ו שהמ ן  הר  לכ מ יותר  דבק  מ ליה  אנג  , שמ

טלני ל לא יותר ק ם   .אב ם מבולבלי פא אחד אומר דבר אחד, רופא    ,אז ה רו
לישי  שני אומר דב פא ש חר ורו חר  משהוא  ר א ם.   –א ל ן ש לג ור יש ב  בקיצ

אחד דבר  בחו  ,ברור  ם  וג בארץ  ם  ג שא  לנו ם  רבי ם  ם  "שמומחי אומרי ל 
לה  ד וזו לה מאו דו דה ג ל להיות מעב שרא חרו את י ם ב ל ל ארצות בעו שמכ

ונה  הקור ם  ע לשחק  ל  בשבי ד  לא  ,מאו ומה  ן  כ מה  ם לר  . לראות  א אות 
ם   עובדי ם  להחיסוני םאו  עובדי מה    .א  וכ מזה  ם  לי חו מה  כ ה  משנ לא  ו

יהודי ל  ע ם  ניסויי ל  הכ זה  מזה.  ם  תמימי מתי ם  ם  החיי ל  ע ם  חדי פו ש ם 
ם. ם ע שלה ם. ניסויי ם אות ם שמרמי לא מביני ם ש  ל יהודי

גדולה  עכשיוו יותר  בעיה  אישרו  : יש  ם  רבני וכמה  כמה  מה,  חת   כ לק
ם, ל  החיסוני ?  ואני שוא ל סמך מה  ע

ם  ארגוני מיני  ל  כ ל  ש השקר  סמך  ל  ם    ,ע שידועי ם  פאי ן כבר  רו מ ז ה  הרב
ם. ליה ע לסמוך  פשר  א שאי  פות   ? כבר  ו מתר ם  ויחי מרו ם  שה מה  כי 

באמת   פועלות  לו  וכאי ם חדשות  סכו ל    ,עובדה  ענק,  זה  ש ל  דו הג הרוב 
ם  החיסוני את  חת  לק ם  רוצי לא  ם  ל    . הגרמני ש ל  דו הג הרוב  דה  עוב

ם ה את החיסוני חת  ם לק לא רוצי ם  ם בארה"ב  הו,  צרפתי עצו ה  רוב 

 

פ היה נשיא טראמ בה   .ג"כ לא לקח  כש טוח שהר ן נשיא אני ב ד אז שביי ומ
ירצו,  לא  וב  שהר ם  ג טוח  ב אני  ל  אב ת,  הזריקו את  חת  לק יסכימו  ם  זרחי א

ל זה,  ם ע א סומכי ל ם  ם שזה שקר. כי ה דעי בה שיו  כי יש הר

ל עמ"י  כרנו אותו  –אב ם כמו שה ל גמר!  –תבינו, העו  נ

שעועכשיו   לר ם  ייש  ע לגמור  תוכנית  ם  ל העו ל  בכ סף  ם  ןהכ מ  . המזו
ל  וכ שי נקודות  ל  ש ם  סכו ם  ע בנק  ן  חשבו לו  יהיה  ד  אח ל  כ זה  ם  ובמקו

קניות  ל  בשבי את    .להשתמש  ל  יגבי ה  ז ל  ל  אב ש ד  וח במי לוסיה  האוכ
ד מאו המערבי  ם  ל תהיה  .העו ם  טלנית.   וג ק ד  ומאו לה  דו ג ד  מאו לחמה   מ

לישית. ם הש ל לחמת העו  מ

ד דב ש עו ר על זה עכשיו.י אדב לא  ם שיהיו ש  רי

ם  ד קו רוצה    אז  ם אני  בעול דבר  ל  כ ל  ל ובכ פה  המג ל  שכ לעמ"י  להזכיר 
ם   י טוס מ ם  ע לחמה  מ ו  כמ זה,  את  ם  עושי ם  ד א בני  ם  א לו  אפי שקורה 

  ' ם    זה בא מהקב"ה.  –פצצות וכו לב לרשעי ל    לא תהיהבאיזה ש טה ע לי ש
ם   ה ה,  שקור ומה  פסיק ם    י י ד יהו ד  נג ם  שלה לימות  הא מהתוצאות  ד  פח ל

ם  י י ם וזה מן השמ ל לוסיית העו  - או אוכ

ד יוח ם במ ללנו היהודי  ,וזה בג

ד יוח ם במ ללנו היהודי ל  ,וזה בג ל לבעיקר בג שרא  . אלה שבארץ י

למה  ל ו ל ד בג לה במיוח ? א ל  שבארץ ישרא

מנו  מקו וזה  ם  יהודי שאנו  הרגשנו  כי  ל  שרא לי שבאנו  ל  ל בג ן    .דווקא  לכ
ם האמת. ת ע ללכ דרש מאיתנו יותר   נ

ם   לוניי חי כמו  להתנהג  לו  תחי ה ם  החרדי לו  אפי חרונות  א ם  בשני ל  אב
עפ"י שב ם א ם חיצוניות ה חרדי ל  ם ש ם ומנהגי חרדי ל  ם לבוש ש ד ע  .עו

ל   ן  –אב הזהב  ,התיאבו ל  עג אחרי  סף  ,התשוקה  פנה  ,כ ל   , או לכ טיסות 
ן דיבור, חוסר צניעות קשה ביותר פיק, סגנו ם בלי סיבות טובות מס ל  העו

ות טוב ד סיבות  ש עו ס לזה ,וי א אכנ ל ורא. פ - ש ט הורידו אותנו נ  שו

ני,  הש את  ד  אח ם  שונאי אנחנו  ל  אב ורה,  ת ם  לומדי במניין,  ם  לי ל פ מת
ם,   די חסי ד  נג ם  חסידי לו  אפי ם,  טאי לי ו ם  חסידי ם,  פרדי וס ם  אשכנזי

ל שנא ם ש ד סוגי ש עו ם וי טאי לי ד  ם נג טאי  .הלי

שראועכשיו ע ם לא עושה את זה  ל תבינו ם י פה בלי שהש ן מג ן   ,אי סו והחי
ל  גפההש חזור בתשובה. וזה הדבר הקשה ביותר –  מ והרבה  .זה שעמ"י י

 וחושבים שמחוסנים.  וזהו, זה מהר לעניין יותר קל ללכת ולקבל זריקה

ן. לא נכו ל זה  !!  –אנו, עמ"י  אב תר! !! ורציני ביו ל! דו ן ג  במבח

ד   ם לשרו וצי ם ר ם את ית   –וא ל עכשיו לעשות תשובה אמית תחי דאי לה כ
שיו ן מה שאמרתי עכ פש רב שמבי לח יס   .ו ם להכנ לא רוצי ם ש כי יש רבני

פאניקה  ל ם  ל היהודי ...  –את כ ם. עסקי ל טוב  לא   כי זה 

הלא    –עמ"י   ד  בעתי וישתנה  השתנה  לו  כו לם  העו משהו.  ם  לכ אסביר 
ל יהיו   ם שיאסונות  רחוק וכבר יש אסונות טבע, אב ד יותר ענקיי פיעו עו ש

ל תחי ה כבר  שזה  לחמות,  מ ו  יהי ם.  ל העו ל  כ ל  ל  ע ד ג י וזה  טן  בק חסית  י  ,
לא  ם  פע אף  ד, יהיה נשק ש עזומאו ם.  ה ד היו  להשתמש בו ע

לא    –עמ"י   בסכנה  זה  גדולות  ם  ערי אמיתי.  זה  שחק,  ל מ אב חד,  במיו
ם   ' וג רחוקהבעיקר המערב, ארה"ב וכו זרח ה ם   ,מ ם   ,סיני ודי ם    ,ה י טנ פקיס

ם   ל העו ל  לגוכ ש דור  כ כמו  לת  לג תג מ מה  לח מ היה  ת זו   . ל  בסכנה תחי ת  ,
דל. דל ויג דל ויג טן ויג  בק
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גיע   י זה  אחרי  לב  ש שזב  כוכבאיזה  ט,  ל השבי ש מערכת  ם   ו  ע שמש  מיני 
ל   ש וזנב  לכת  כוכבי  ם  שבעה  אידי טרו ואס ם  טאורי לפי מ א ל  ש שבאורך 

שכבר   ל  ק"מ,  ש ןחלק  הזמ כל  הארץ  דור  כ ל  ע ם  לי פ ונו לו  פ נ ם  טאורי  . המ
ד בעיית ם  י  וכשזה מאו פרסמי דערק אז מ ו ם י ם כשאנשי ה עשה נזק,   כי  ,י ז

מות   מקו ב לו  פ שנ לה  כא יו  וה ם  סי נו אוקיי ך  בתו ם  לי פ נו ם  חלק ש
סיביר ו  כמ כך  ל  כ לא  ם  לסי רב   . מאוכ לנזק  ו  וגרמ ם  פעמי כמה  ם  ש לו  פ נ

כ ו  טר פ נ ם  אנשי ד  1500  -והרבה  עו ש  באמת, וי כמה  ם  דעי מיי לא  ל  אב  ,
ל   ע רק  דיעו  הרברוגה  1500הו שיש  כנראה  ל  אב ם,  ד   הי עו היו  כי  יותר, 

פ ם נ ט.  .ילות ש טרנ ם באינ תפי ם ומש למי ם ומצ ואי ם ר ם אנשי ל ל העו  ובכ

דוש. הק בזוהר  נקרא  זה  כך  כי  ט,  שבי זו  למערכת  ם  קוראי ט    אנו  בי והש
גיע ה    בעבר  הזה ה טורי היס ך ה דור הארץ במש ד כ ם לי פר פעמי מו    –מס כ

ו'.  ם וכ ל, יציאת מצרי  במבו

ם   לע שרא ל    –  י ל בכ ט  כמע ליה  ע ם  מדברי לא  ש סכנה  ד  עו שמי ו  –יש  זה 
לה  האוק מע וזה  ם  נמסי דרומי  וה פוני  צ ה ם  טבי הק כי  ם,  לי עו ם  את יינוסי

ל   למש ם.  למי חת  מת יהיו  מדינות  ד  מאו שהרבה  ד  ע ד  מאו ם  האוקיינוסי
ם  למי חת  מת יהיה  ארה"ב  ל  ש ל  דו ג חלק  ש זה  את  ם  דעי ו י ם    . האמריקאי

את  לצ ם  זמנ גיע  כשה האמריקאי  ם  הי ל  חי מאנשי  עדות  יש  לו  אפי ו
לגור    ,לפנסיה עברו  ם  ם ה הרי ל  ע ם  גבוהי פשר  ,במקומות  שא גבוה   . הכי 

ם   בתי ם  ע ם  כפרי בנו  ם  מה ם  והרבה  גבוהי ד  מאו ם  הרי על  לגור  ל  בשבי
אג לאנשיו.    .ס" בארה"ב ק  ר  ז  ֺכמו "או דו ם האמריקאי ש ל הי ם  וזה החי כי ה

ם את הסכנה שתהיה.  דעי  יו

דור  כ ם  ע גש  יתנ לא  ט  השבי ל  אב שך,  חו ם  כשבועיי יהיה  גיע  י ט  כשהשבי
ן כ ם  טאורי המ ל  אב ליד,  יעבור  הוא  האר  הארץ,  דור  כ על  לו  פ וזה  י ץ 

לנזק ענק. ם  לגרו  מספיק כדי 

וש ם זה יר ל ח בעו טו ם הכי ב ו ל לא בסכנה. המק שרא ל ארץ י ם. אב  לי

את   יעבור  ט  אותנוהשבי יעבור  הוא  ם.  פעמיי הארץ  דור  בה   , כ הר עשה  י
דרך חזרה י שוב ף את השמש שלנו ושוב יעבור אקינזק וב דור הארץ ו ת כ

 יהיה איזה נזק. 

עמ"י   ל  דע  –אב בשבילנו  ות וזה  זה  את  לח  שו ם  מו    ,שהש כ ות  מכ ו  ויהי
אחוז  לו מאה  ן  ה ונאמ ן בהקב" ל מי שמאמי ם, אב ד. –במצרי  הוא ישרו

ט   סר ל  ש ט  תסרי לא  זה    –וזה  ל  ע ם  דעי יו ם  שעי והר תי.  אמי פני כבר  זה  ל
םלמני  1965שנת   בארה"ב  .  ינ העיתונות  ל  בכ ם  ס פור מ היה  פה וזה  ו ואיר

ם   ל נע זה  ם  תאו פ ו פאניקה  ל נכנסו  ם  ם    .מהתקשורתואנשי שעי הר אז  ו
ה דמ הא וך  בת עמוק  ם  עצמ ל ם  נקרי בו ולבנות  ם  עצמ ל דאוג  ל לו  תחי   .ה

ם  ענקיי ם  ונקרי ב ם  היו ד    ,ויש  ם    ,לוקסוסמאו חשובי ה ל  בשבי ד  במיוח
ל. בקיצור יש  ם אוכ ל ש ד ם לג לי ם יכו ם ה ליה וכו'. וג לכת אנג ביותר כמו מ

מי ל  לכ ם  בונקרי הרבה  ד  עו יש  ל  ל ובכ ם  אחרי ם  בונקרי לצבא  ם  ני  ג
ם   אנשי ל  ש רכבת  קבוצות  ם  ג יש  בארה"ב  וכו'.  צבא  ם  כמו  הבונקרי ן  בי

ו מהר  ד  מאו עת  להעביר שנוס במכוניות  לנסוע  פשר  שא ם  כבישי ם  ג
ם   ו למק ם  ממקו ם  קר דברי לבונ בונקר  ן  בי ם  שמחברי ם  בישי כ ם  לה ויש 

  , ו שאנו ל כמ חשמ ם  א צריכי ל ם  ם וה ם  יש לה ם עובדי אחר, ה ח אנרגיה  כ
ם זה בסביבות   ן    40ע ל מוכ ט  שנה. הכ ד שהשבי ם ע ם מחכי ם עכשיו וה לה

גיע.  י

ל עמ"י   שה   –אב לח את זה. מי שעו ' שו דאוג, כי ד ן לו מה ל ' אי ם ד מי שע
דאוג.  –תשובה אמיתית  ל ל מה  ל לו בכ ן   אי

עמ"י   בה   –עכשיו  תשו ה  שעוש מי  אמיתית.  שובה  ת תשובה.  עשו  ת
ם  אין לו מה לדאוג  –אמיתית   ם לא צריך את החיסוני ם ככה שהרי  , הוא ג ג

זה החי ה ם  תחו ב ם  פסורי פרו ו ם  פאי רו ד  מאו הרבה  עת  ד לפי  ם  סוני
ם  ם שהחיסוני .  -אומרי  זו סכנה

ם   לא כאילו.  –לחזור בתשובה אמיתית    –השורה התחתונה זה    –עמ"י   ש ה
ל  כ הוא  ן להקב"ה ש להאמי חזור בתשובה אמיתית,  ל לו.  ם זה כאי ע א ד יו

ל חלק    ,יכו להיות  דבר  ל  ש פו  בסו תנו  טר שמ ל.  הכ את  ברא  מנו  שהוא  מ
ל עמ"י   חר  –וזה רק בשבי ם א ן ע חר. אי ם א ן ע ם    ,אי צח נצחי ל נ ל לקב שיכו

ל הקב"ה.  חלק ש  ולהיות 
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 השקר חוגג ורוב האנשים לא מבחינים בו
 
 

אני רוצה להגיד לעם ישראל בארץ ישראל ולעם ישראל בכל 
 הגלות, שהצרות רק מתחילות. 

 . לא יחזור למה שהיההעולם 

בעולמנו,    כבר  משיחו שקייםאבל מי שיהיה עם הקב"ה ועם  
 לא יצטרך לדאוג. 

זה   מה  להבחין  אנשים  לרוב  אפשר  אי  חוגג.  פשוט  השקר 
שעוד מעט  מה שאנחנו עוברים ומה שקר. זה משהו שמיימי, 

העולם    .יקרה על  שתשתלט  הרשעות  תיעלם,   –כל  פשוט 
 .הרבה זמן הרבה זמן, אבל עוד לאעוד לא אבל  , מיד לא דייןע

תהיה מאוד מכוערת. אבל זה גם   –המלחמה שעומדת להיות  
 כדי להחזיר את עם ישראל בתשובה.   -ספיק יעוד לא 

וכל זה יקח זמן, כל מה שהולך להיות, פשוט יקח זמן, אבל לא 
כזה    היהי  –  .קשה לבלועשכל כך  הרבה זמן, רק זה יהיה משהו  

שים.  כזה נזק לכדור הארץ ואז זה יבלבל הרבה אנהיה  דבר, י 
הוא הוציא אותנו כמו ש  , מהגלות הזאת  אבל השם יוציא אותנו

 ם. ממצרי

, אני חושב שאני לא רוצה לדבר על הרס, עוד  אנו גם נעבור
נוראי הרס  יהיה  אוכלוסיית  אבל  רוב  בירושלים.  לא  אבל   ,

והיהודים שבחו"ל יסבלו מאוד,   ודאי  ,הגויים  .העולם תיהרג 
אני לא יודע    –כנפי נשרים    יגיעו לארץ עלוהם  אבל לא כולם,  

זה באמת נשרים או אולי זה תיאור  זה אומר, אם  בדיוק מה 
 . או לענני כבוד למטוס

אבל   . ימי חושךחמשה עשר  לנו    וכל התקופה הזאת יהיובסוף  
כדור הארץ לא יראה כמו פעם. חלק גדול יהיה מתחת לפני 

מקומות   הרבה  כולל  המים.  המים,  לפני  מתחת  יהיו  בעולם 
מאוד   ,ים גדולים של ארה"ב. יהיה מאוד קשה. יהיה מאודנתח

 קשה.

 אבל משם מבית המקדש נעלה לעולם שכולו טוב.

  –מי שעם הקב"ה    . מה לדאוג  עם ישראלאין ל  –ם ישראל  ע
עכשיו אבל בהמשך שלא עם הקב"ה  הקב"ה יהיה איתו, מי  

בתשובה   יהיה  גם  יחזור  רק  לדאוג  מה  לו  יהיה  קשה לו  לא 
 . ומפחיד

וזה יהיה מפחיד מאוד, יתכן ולא   יעלמובהתחלה ערים גדולות  
 , אבל מאוד מתקבל על הדעת. 100%יהיה לנו חשמל, לא יודע  

אבל בסוף נשמח מאוד, תהיה שמחה רבה, מאוד גדולה. זהו. 
 ד' יעזור לנו.

יודע   בסופו של שלפעמים אני רוצה לבכות על זה, אבל אני 
נשמה יהודית אחת או אף    ולא יוותר עללא יפסיד    ד'  -  דבר

  ישרוד.   –יהודי אחד. מי שהיה בהר סיני ואמר נעשה ונשמע  
 למעשה מי שהיה בהר סיני יצליח גם הפעם לשרוד בע"ה. 

ואנו נעלה ונעלה ונעלה אחרי זה. אני לא יודע איך לתאר את  
עכשיו.  זה שקיים  נורא  כך  הכל  מהעולם  נשכח  כך    ,ואנו  כל 

רצח בדם   כך מלא  כל  כל כך מלא קנאה,  רשעות,  קר, מלא 
זה יעלם ואנו נהיה עם    –זה יעלם כמו שזה הגיע    –משהו נורא  

 הקב"ה. 

 זהו זה. השם יעזור לנו. 

 זהו זה. השם יעזור לנו. 

 צריכים להתפלל. 

 . חייבים להתפלל להשם

 חייבים להתפלל להשם. 

 אז אוי ואבוי  -כי אם לא 

 , כםאת  כדי להפחיד את זה  לכם ואני לא אומר

 . כדי שתעשו תשובהאת זה אני אומר לכם 

 השם יעזור לנו וזהו. 
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 דקנוכולם צריכים לעבוד חזק כדי להביא את משיח צ
 
 

עם ישראל אתם חייבים לדעת שאת הקורונה ה' שלח. הרשעים בטוחים  
הזה  הרעיון  את  להם  נתן  שה'  מבינים  לא  הם  אבל  זה  את  פיתחו  שהם 

יגיעו לשיא הרשעות בראש. ה' הוא זה שנתן להם הצלחות, אבל כשהם  
ויל אז הכל יתהפך  נגד כל היהודים  שלהם  נגדם אלא גם  ולא רק  נגדם.  ך 

אני לא    .כי לא יכול להיות שהם יהודים אמיתיים   .שמשתפים איתם פעולה
הלא  החרדים  על  גם  מדבר  אני  מאמינים.  הלא  החילונים  על  רק  מדבר 

 מאמינים שעוזרים להם. 

ל אחד בשמים ובארץ -מלבדו יש רק אשוב, צריך שנדע ונאמין שאין עוד  
ואנחנו רוצים להיות חלק ממנו. אבל בשביל זה צריך להיות   ,ובכל מקום 

ב בין 100%-איתו  ושגם  שלהם.  הכוחות  כל  עם  מהרשעים,  לפחד  לא   .
בחיסון.  ונאמין  שנפחד  שרוצים  כאלה  יש  חרדים  הכביכול  בין  החרדים, 

פשוט שיגעון. זה כביכול חיסון שלדעת מדענים ומומחים בכל העולם זה  
 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. 

הצדיק   נפטר  שיינרהשבוע  הראו צ"לז  הרב  ובכיתי.  שלו  תמונה  ראיתי   .
לקח את החיסון. בן אדם כ"כ מבוגר בשביל מה נותנים לו את החיסון שהוא  

א"א להגיד   .וזמן קצר אחרי זה הוא מת. בשביל מה לתת ליהודי כזה חיסון
וזה   מקודם  חולה  היה  שהוא  להגיד  רוצים  הם  אחר.  ממשהו  מת  שהוא 

בריא קודם לכן, אז למה לתת לו את   שקר. רואים שהוא היה  ,שקר  ,שקר
 שקר. ,שקר, החיסון? הוא לא היה חולה. ומה שהם אומרים זה שקר

אני    ? עם ישראל, ה' נתן לעם ישראל שכל מעל ומעבר, איפה השכל שלכם 
שקראו לה בתיה. בתיה היום כבר  שנים  לפני מעל עשרזוכר שהיתה ילדה 

י לא בחיים היא היתה עם שיתוק מוחין. היא אמרה ברור שיגיע זמן שא
לסמוך    אפשר שאי יהיה  זה  אמרה  שהיא  הראשון  והדבר  אחד.  אף  על 

שא"א יהיה לסמוך על    הא אמרידבר שני האפשר יהיה לסמוך על הרפואה  
חברי כנסת וכו', דבר רביעי   ,המשטרה והדבר השלישי על ראשי ממשלות

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 

שלא יהיה אפשר לסמוך לא על רופאים ולא על    הראשון שהיא אמרה זה
כבר לפני כמה    רפואה וזה מה שקורה עכשיו. ואני רק מזכיר לכם שבעבר

על   שנים  להשתלט  מנסה  אחרא  שהסטרא  פעמים  וכמה  כמה  אמרנו 
משרד הבריאות ועכשיו אנחנו כבר מבינים למה. וזה מעניין מאוד שלפי  

תם.  החוקים של האו"ם מותר לאפשר לאנשים למות ע"י שמרעיבים או
ם לשים את האוכל רחוק מהחולים בצורה כזאת שהם  "מותר לפי חוקי האו

לא לאכול ולא לשתות עד   ,לא יכולים   חולים לא יכולים להגיע אליו וכך ה
וזה רק אחד מהחוקים שלהם   .ם "שימותו וזה מותר לפי החוקים של האו

חוקי סדום ויש עוד. הם טוענים שהחולים תופסים מקום ואין מקום בשביל 
ה דבר שעושים אותו באופן קבוע בכל אירופה, בארצות הברית וגם וז  כולם 

דור כ"כ שפל בלי רגש   .באנגליה בודאי במקומות של עניים, פשוט אין לב
הם    ,לבני אדם ויש גם יהודים בלי רגש לבני אדם וכנראה שהם לא יהודים 

 ערב רב.

 ואל תתפלאו אם תשמעו על מקרים כאלה גם בארץ כואב לי הלב, כואב לי
 הלב.

הרשעים  וכיום  יותר.  עוד  הלב  לי  כואב  אז  החיסון  את  לקחת  וכשרוצים 
פעם אפשר עוד היה    שולטים כבר על כל המדינה על כל מדינה ישראל.

בתקשורת היום כבר לא. עם ישראל תדעו שהמצב  "במדיה"למצוא אמת 
רוצה   שה'  תבינו  מתי  אתכם  שואל  ואני  גרוע.  יותר  הרבה  להיות  הולך 

 בלי נשמה.  ,ו ולא נמשיך לחיות ולהיות בלי לבשנחזור אלי

הארגון   בזכות  הזוהר הקדוש הרבה  ללמוד את  התעוררות  עכשיו  יש  ש. 
פעמים עד פסח    1000הקדוש בחגווי הסלע שיצא במבצע לסיים את הזוהר  

הזוהר   על  הסולם  פירוש  בעל  דברי  עפ"י  ברחמים  לגאולה  שנזכה  כדי 
 הקדוש על הפסוק האלף לך שלמה

ת. מי אני בכלל שאדבר על הזוהר הקדוש על רבי שמעון בר יוחאי אני לא 
שע"י  ההבטחה  את  יודעים  וכולם  קדוש  כך  כל  דבר  על  לדבר  מתאים 
גדולה   מצוה  וזו  ברחמים.  תהיה  הגאולה  אז  הקדוש  הזוהר  את  שילמדו 
לעורר את העם שילמדו את הזוהר הקדוש, ועוד יותר אם יתאחדו ביחד  

ויע אנשים  הזהכמה  הספר  כל  על  סיום  ידעו   . שו  ושכולם  לכם  ותדעו 
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  
הבן  הזריקה  מאז  חודשים  שתשעה  סכנה  יש  אז  אומרים  שמומחים  מה 

 הגמר בבית או ברחוב פשוט ליפול. אדם יכול ליפול ברחוב, פשוט ל

שמארגני  במה  שותפים  ויהיו  הזה.  בזמן  זוהר  שילמדו  חשוב  מאד  ולכן 
הארץ  בכל  הארץ.  בכל  יהיה  שזה  וצריך  הסלע  בחגווי  בארגון  הצדיקים 

כולם צריכים לעבוד חזק כדי להביא את כי מעכשיו   .צריכים לעשות את זה
כי א"א   ,כך  כי א"א להמשיךשיתגלה, שיתגלה לנו וברחמים    משיח צדקנו,

להמשיך כך. ותמיד תזכרו שאין עוד מלבדו, ולא לשכוח את זה שיש רק 
והוא לא יתן לנו למות הוא לא יתן לנו -א ל אחד בשמים והוא הכל יכול 

 לעזוב אותו.

אנחנו רוצים לשרוד ולהגיע לבית המקדש השלישי. אנחנו רוצים להמשיך 
וכל מי שלקח את הזריקה צריך לעשות ולהיות לנצח כחלק של הקב"ה.  

גם על הרבנים, מרחם עליהם על אלה שעודדו תשובה מהר  אני מרחם   .
צו לקחת זריקות אני לא מבין איך אפשר לסמוך עליהם וואמרו לכולם שיר

 בכלל, על משרד הבריאות. תתבוננו, תסתכלו, תבינו:

שיש לו בעיות בריאות ומחלות אחרות לא יקח את    פעם הם אומרים שמי
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,  

 ואי אפשר לסמוך עליהם לגמרי.  זה לחסל.

פורסם   זמן  באינטרנט  שיגיע  מראש  שידעו  אנשים  והיו  שנים  כמה  לפני 
שתהיה מגפה ואנשים יפלו ברחובות. בינתיים לא נפלו ברחבות אבל הרבה  
מאלה שמתו עכשיו באחרונה זה אחרי שקיבלו זריקות וחיסונים אם לא 
כולם. ולא רק זה אלא אח"כ אומרים להם שאסור לעשות לויה. תדעו לכם 

רוב  רוצים לחסל אותנו, שיהי זה,  אני שיודע את  לא רק  זה  לכם.  ה ברור 
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. 



 
 

 תשפ"א שבט כה' –בן גולדן 

 למה?קת, והחברה החרדית מתפר

 
אני יושב על הרצפה ליד מיטתי ובוכה. עכשיו מוצאי שבת ואני לא ם ישראל  ע

  מה שקורה פה בא"י, אבל גם בכל העולם. יכול להפסיק לבכות. אני רואה בדיוק  
אנחנו מתקרבים בצעדים ענקיים לגאולה השלמה. אומנם זה זמן עוד, אבל זה  

לבכות להפסיק  יכול  לא  אבל  מזה,  לשמוח  רוצה  אני  קרוב.  דמעותיי  מאוד   .
והרשעים   העולם.  בכל  ענקית  והסכנה  מתגבר  שהשקר  רואה  אני  כי  זורמות, 
חוגגים וצוחקים עלינו הטיפשים שמוכנים לעשות הכל כדי להתחסן עם הרעל  
בגלל  לא  התנגדתי,  ולא  החיסון.  את  קיבלתי  גם  אני  לגופנו.  להכניס  שרוצים 

לא יכול לסרב, אבל עם    שרציתי, אלא בגלל כיבוד אב ואם, הם מפחדים, אז אני
ישראל לא להתאבד, לא לקחת כביכול חיסון שכל כך ברור שזה רק נשק נגד 

כל העולם תחת שלטון   ,אוכלוסיה של העולם ובעיקר נגד היהודים. העולם היום 
על   אדם  בני  שמקריבים  זרה  לעבודה  ורק  אך  שמאמינים  ענקיים  רשעים  של 

ם רוצים להשתלט על העולם וזה לא  רו. הכמזבח ומתפללים לשטן, יימח שמו וז 
 . לפחות לפני כמה מאות שנים פחות או יותר בגדול אלא  , עכשיוהתחיל 

שאם אנו לא נפתח את העיניים לראות את האמת    ,הגענו לשלב בעולם   –עמ"י  
 חס ושלום. ,  אז אנחנו אבודים 

ב הירוד הזה. אנחנו ברגע זה ירדנו  צ שוב אחזור על כל בעיותינו שהביאו אותנו למ
של טומאה. למעשה בסופו   50  -ה, לשער הנון  –לשלב הכי נמוך שיכולנו לרדת  

שעמ"י   כמו  הרב  לצערי  אבל  גבוה,  הכי  הדור  להיות  צריכים  אנחנו  דבר  של 
 שהשם מצפה מאתנו.  נגיע לגובה שכנראה שמעטים מאתנו  ,מתנהג

 אחזור על כמה נקודות שחשובות: 
 מתפרקת  –היהודית החרדית החברה  

החרדים   על  לסמוך  חייבים  עמ"י,  את  להציל  החילונים  על  לסמוך  אפשר  אי 
את עמ"י   א  –להציל  לנו פאות  יש  שבת,  שומרי  איפה אנחנו עמ"י  וכות  ר אבל 

תורה וכו',    יוזקנים, מתלבשים כמו חסידים או ליטאים, ילדים הולכים לתלמוד
אבל בכל    מספיק, אבל רואים שאנחנו חרדים,לא    ,נשותינו פחות או יותר צנועות

העולם החרדים ירדו רוחני מאוד, לא רק החילוניים ירדו. אנו לבושים כחרדים  
שומרי שבת כחרדים, אבל זה לא זה. זה לא כמו שהשם רוצה, כמו שהשם מצפה  

אנחנו   ולילה. מאתנו.  יום  בגשמיות  נשים   עסוקים  עסוקים,  הבגדים   אנחנו  עם 
 עם כסף וכו'. הגשמיות זה המרכז. שלהן וגברים 
צדקה, אבל  זה גם חלק גדול של הירידה שלנו. אומנם יש הרבה    – השנאת חינם  

 זה לא תמיד עם כל הלב. 
של החילוניים, מעט מאוד מוכנים   נמשכים לסגנון  הרבה מאוד חרדים  ובכלל 

 ולהילחם נגד הרשעים פה בארץ ישראל ובכלל.  להקריב את עצמם לשם שמיים 
הוציא    –  אני לא יודע איך זה הכל בדיוק ייגמר, אבל ברור שכל העניין של הקורונה

קורונה   של  העניין  כל  א"י.  בתוך  עמ"י  של  השליליים  הדברים  כל  השם    – את 
הקב"ה הוא  אבל  זה,  את  עשו  ממש  הסינים  אולי  זה.    , עשה.  את  שלח  הוא 

שבכל    , מצליחים לבלבל את היהודים במיוחד  , ם שהם גאוניםהרשעים חושבי
באמת  העולם הם הכי מוכנים לקחת מיד את החיסון כביכול נגד הקורונה, אבל  

 זה יותר קטלני מהקורונה האמיתית. 
אני לא יודע כמה שאני אוכל להחזיק מעמד אחרי הזריקה השניה, אני מבקש  

 ת משיח צדקנו.ועל הוריי שנזכה לקבל א ימהשם שירחם עלי
העיניים  – אבל עמ"י   את  אנשים    ,תפתחו  לא  ש יש  אתם  מתים מהחיסון,  כבר 

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.  
 

זה כל כך טיפשי    – תיאורי הקורונה שלהם והחיסון  וכל  דינת ישראל  במיוחד במ
 לזה אמת בכלל. שבן אדם הכי מפגר בלי שכל יכול להבין שאין 

לעמ"השתלטו    רשעים שקר  מעבירים  ודרכם  ואינטרנט  ורדיו  הטלוויזיה  י  על 
ולעולם. הם לא צריכים פצצות או רובים להרוג אותנו או להילחם נגדנו, אנחנו  

אומרים    , כעם רצים לקופות חולים פשוט להתאבד בעצמם  שהם  ושלום.  חס 
אבל   שנה,  אחרי  אפילו  מהחיסונים,  קשות  שליליות  תגובות  לקבל  שאפשר 

 כבר מתו מזה או חולים קשים מזה.  -  הרבה אנשים
 

 
כשיגיע משיח, כשיתגלה, יהיו בעיות גדולות עם עמ"י, כי יתנגדו לו בגדול. כמו  

ים מסוימים להגיד בפירוש שצריכים לקחת את החיסונים כדי  שהיו מוכנים רבנ
כולם גדולי  ,לחיות ואחרים אמרו שלא לקחת בשום פנים ואופן כי זה הכל שקר

 מה קורה? איזה בלבול זה?  –הדור תלמידי חכמים גדולים 
  שיש הרבה שנאת חינם בין כל מיני קהילות אחד נגד השני. עכשיו הכל –עובדה 

א החוצה.  את  יוצא  לדלל  שקר  רק  שזה  רואים  הם  כי  החיסונים,  שנגד  לה 
ל שמפריעים  מהיהודים  להתפטר  וגם  העולם  דורות,    רשעיםאוכלוסיית  דורי 

אלפי שנים. ההתנגדות לחיסונים מאוד מבוססת על דעות של מדענים ורופאים  
ורק   מחסן  שהחיסון לא  כך ברור  כל  שאומרים שזה  האלה  בנושאים  מומחים 

ת החיסונית וגורם לה להתמוטט באיזה שלב, אצל כל אחד הגוף  עובד נגד מערכ
מגיב אחרת, אבל בסופו של דבר כבר יש אנשים שמתו מזה ומתים מזה, אומנם  

 האמת, אבל האמת יוצאת לאור בכל אופן. את  לא מדווחים לנו 
לצערי הרב הרפואה של היום נהפכה גם למצב שאי אפשר לסמוך עליה והרבה  

נגד שהלכו  המחלה  אנשים  כמו  מחלות  עם  במיוחד  הרגילה  הרפואה  נגד  ם 
פשוטים   פתרונות  שמצאו  אנשים  הרגו  פשוט  מסוימים  שבמקרים  הידועה 
וטבעיים שעובדים הרבה יותר טוב נגד המחלה, הרבה יותר ופחות עושים נזק  

 ביזנס גדול. – לגוף, פשוט עובד יותר טוב. המחלות של היום, שלא נדע 
עמ"י   השקר  לא    –אבל  שכל  עכשיו  לשכוח,  התחיל  עכשיו   ––לא  אנחנו    ,רק 

מגיעים לסוף ואנו צריכים להתנגד לשקר. יש הרבה רבנים גדולים משני הצדדים  
. והאמת היא שהרפואה המודרנית גורמת הרבה  ואנו צריכים לבחור מה האמת

יותר סבל מאשר ריפוי וכל עניין של הקורונה מצד אלה שרוצים להשתלט על  
זה רק להרוג הרבה מאוכלוסיה של העולם, שיהיה להם קל להשתלט    –  העולם 

היהודים שהם רוצים לחסל כל זכר של אמונה וביטחון שלנו בהקב"ה,  על  ובעיקר  
לא   השםאבל הם לא יינצחו.    –ממש מפחידות בכלל  תכניותשלא נדע. יש להם 

נחזור    רוצה לחסל את כל העולם שלו וגם לא את המאמינים שלו, אבל אם לא
שלכם הילדים  על  תרחמו  שישרדו.  יהודים  הרבה  יהיו  לא  עמ"י,    ! בתשובה, 

תרחמו על הנכדים שלכם! אנחנו מגיעים לסוף הגלות והשם לא ייתן בשום פנים  
 ואופן לרשעים לנצח. 

 ואם היהודים רצים 
 שזה השקר  –לצד של הגשמיות 

 זה שקר  –לצד של רפואה, גם הרפואה היום 
 שהם שקר  –לצד של בתי הספר  

 כולו אמת ולא לכיוון התורה שזו האמת, לכיוון הקב"ה שהוא ברא את הכל והוא  
אין להם בשביל מה להיות בעולם הזה. ואלה שילכו לצד  –אז המתנגדים לאמת 

 שם ייעלמו לגמרי.   –של השטן עצמו 
שישרוד ולא משנה כמה שנשארים, עליהם    ,עמ"י  השם רוצה את עם שלו, את

שקר, שכל אחד  הוא יבנה את העולם הבא, עולם שכולו טוב, שכולו אמת, שאין 
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  

 ותנו מהדת. להוריד א 
שונים, כל אחד    מצב של כל כך הרבה קבוצות של יהודים עם רבנים ורבס יש לנו  

עם דעות, כל אחד עם כיוונים, אבל כשיגיע המשיח תהיה אך ורק אמת אחת.  
 ישרוד. זה המבחן האחרון!  – ורק מי שיקבל את זה 
יהודים יזכו לקבל את משיח צדקנו. זה מעט    7,000שרק    -  כתוב בחסד לאברהם

 מאוד, אבל אם אין ברירה, השם יבנה עולם אחר איתם. 
 לחזור למה שהיה. אנחנו לא נוכל 

 אנחנו הולכים עכשיו לקראת הגאולה.
יהיו לנו עוד מבחנים לא קלים, אבל מי שמחזיק חזק באמת ולא חולם שיחזור  

הוא ישרוד. ומי שישרוד יגיע לרמה רוחנית כל    –ב לעולם מלא שקר וגשמיות  וש
א  כך גבוהה שאני אפילו לא יכול לתאר את זה, אבל בע"ה אנחנו נשמח, כי כבר ל

אין לו בשביל   –רק אמת והקב"ה הוא אמת, מי שלא איתו    –יהיה שום רע בעולם  
מה לחיות, אין לו בשביל מה להתקיים. זה ייקח קצת זמן, אבל ברוך השם משיח  

אותו    יקבלאני מתפלל להשם שכל עם ישראל בלי בעיות  כבר פה וכשהוא יתגלה  
 שלא נצטרך לסבול עוד יותר עד הגאולה השלמה. 



 תשפ"א כ"ט שבט / ראש חודש אדר –בן גולדן 

 שמעו ותחי נפשכם:
 077-263-888 - , בארץ מאוטיסטים נוספים לשמיעת מסרים 

 1-646-5853064 –בארה"ב 
כתובים וכן לקבלת חומר לחיזוק, בצניעות לקבלת מסרים    

333-7111-052וכן, הדיסק מגלות לגאולה חינם    

 ה' נותן לנו מתנה בזה שלוקח מאיתנו את הגשמיות 
 
 

 עם ישראל:

 מלא דמעות.   –הכותל המערבי 

 בכל קברי הצדיקים אפשר לשמוע בכי.  
השלמה   הגאולה  שלפני  התקופה  של  הגדול  התחיל הסבל 

 כבר. 
 

עם   רשמי  התחיל  זה  אבל  הקורונה,  עם  רק  התחיל  לא  זה 
הקורונה. וכל כך הרבה מצבים קשים עוד מחכים לנו, אבל יחד  
עם זה נראה ניסים עצומים, שיחזקו את היהודים האמיתיים,  

 שממש מחכים לגאולה השלמה.
 

 לא פשוטה היא תקופתנו. 
 

ם, למעשה לא יש מגפה, כביכול מגפה, יש הרבה אנשים מתי
המספרים הם לא מדויקים בכלל, זה הרבה   כי כל כך 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  

מציאות כזאת. אבל בכל אופן העולם את זה, וברוך השם אין  
מבולבל וכולם עוד מתגעגעים לעגל הזהב שלהם, לגשמיות  
יהיה   זה בודאי לא  וכו'.  המיותרת ולכל הטיסות לכל העולם 
נתחיל לחוש שמשהו משונה קורה.  הקרוב  כי בעתיד  יותר, 

זה שאנחנו נתחיל להרגיש יותר ויותר שמיימי, וועוד דבר יהיה  
ויותר עוד   יותר  לחיות  מסוגל  יהיה  גופנו  ואז  השם.  עם  יחד 

לאכול אוכל שמיימי כמו במדבר. בכלל היהודי    ,פעם כמו פעם
 ירגיש מאוד ברור את הגאולה אם הוא באמת עם השם. 

תזרקו את האלילים שלכם את עגל הזהב שלכם    –עם ישראל 
את כל גשמיותכם המיותרת כדי להגיע לאמת. לא לפחד מזה  

שמיות המיותרת וע"י כך תהיו יותר רוחניים. זו שתחיו בלי הג
מתנה שהשם 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. 
 

ישראל אין לנו ממה לדאוג, כי מי שעם השם  אבל אנחנו עם  
מן לאכול ויין לעשות קידוש בשבת ומים    ,הוא יקבל עוד פעם
 לשתות ביום חול.

 
 

 
כי היום של הגאולה   –רק להתכונן    –עם ישראל    –לא לפחד  

 השלמה בקרוב מאוד. 
 

 עם ישראל עד אז המצב יחמיר.

יותר או  פחות  הסגר  את  פותחים   להרגיע  כדי  גם  הרשעים 
כבר   הם  למעשה  להגיד,  יתחילו  גם  הצגות.  הכל  וזה  אותנו 

כמו איזה ד"ר מהדסה שכבר התחיל להגיד    –התחילו להגיד  
כמה שהחיסונים טובים, אבל מצד שני אסור לעשות סגר כזה  

כדי לבלבל אותנו. כדי להוריד    , קשה. והדיבור הזה נאמר כך
ים  לנו קצת מהפחד, גם מהפחד של החיסון. הם רוצים שאנש 

לא  זה  אבל  מהם.  פחד  הרבה  יש  מהם.  פחד  פחות  ירגישו 
כילהםיעזור   בינתיים    ,  שלהם.  השקר  את  יחשוף  ה'  בסוף 

 ,הרשעים יש להם תוכניות קשות בשבילנו, כולל מחנות ריכוז
 אם נתנגד למה שהם רוצים שנעשה.

הוא לא בסכנה ואין לו מה    –אבל מי שנאמן להקב"ה ותורתו  
 לדאוג. 

בלי ספק, כל   –בתהליך של גאולה שלמה    אנחנו ברוך השם 
 העולם כבר מושפע מזה. 

 

   –ואני מבקש מעם ישראל 

 עזבו את השקר 

 ותאמינו   ותדבקו בהקב"ה

 אין עוד מלבדו ש

 והוא כל יכול. 

 זה הכל. 

 



 תשפ"א ג' אדר –בן גולדן 

 תבינו, זה הכל שקר ואם זה שקר אז זה רצח
 
 

אני כבר לא יודע כל כך מה להגיד. זו עובדה כבר   – עם ישראל 
שיהודים טובים נופלים ומתים אחרי החיסון, לפעמים אחרי  

רשימה ארוכה של מקרים  הראשון ולפעמים אחרי השני. יש  
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.  
אחרי   מיד  קורה  וזה  כאלה  מתים  של  ארוכה  רשימה  יש 

אומי, אחרי התקפת  החיסון, אולי קצת אחרי, אבל באופן פת
וכו' ואח"כ גם   גוף  לב או שבץ מוחי ושיתוק בגפיים או חצי 

 מתים. 

למגפה  חולים  בתי  את  שמכינים  חדשה  הודעה  יש  ועכשיו 
ענקית של ילדים עם קורונה, הקורונה ששייכת לאנגליה. וזה  
נשמע כל כך רציני עד שאפשר כבר להיות חולה רק מפחד.  

הסיבוב הבא, כי למעשה דווקא ירדה  והם אומרים שזה יהיה  
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. 

אתם מבינים שזה הכל שקר    – עם ישראל    – אני רק רוצה לדעת  
 אז זה רצח בדם קר.  - גמור  גמור ואם זה שקר

עולמית   "מאפיה"  איזו  שיש  ישראל  בארץ  פה  רק  לא  זה 
שמשתלטת, זה דבר שקיים בכל ארה"ב כבר. יש "מאפיה" גם  

 באנגליה ובאירופה ובכל ארץ ומדינה בעולם הזה. 

הסיכויים   מה  ישראל?  בארץ  לשרוד  שלנו  הסיכויים  מה  אז 
אוכ נגד  הרשעים  שפתחו  במלחמה  לעמוד  לוסיית  שלנו 

במיוחד   יותר  ועוד  היהודים  נגד  ובמיוחד  נגד    -העולם 
יודעים    ,המאמינים הרשעים  כי  החרדים.  היהודים  נגד 

שלמעשה היהודים הם שייכים לבורא עולם ובורא עולם הוא 
בשטן   מאמינים  הרשעים  יכול.  הם    -הכל  וזכרו.  שמו  ימח 

יותר   חזק  שכוחם  בטוחים  והם  ממש  זרה  לעבודה  שייכים 
אפילו  וישראל. העם הקטן הפיצי הזה, שרוב היהודים במעם  

לא שומרי מצוות. לכן הם בטוחים שהשם בגלל זה לא יציל 
את עם ישראל. הם בטוחים שאם השם נתן להם להרוג שישה 
העולם  במלחמת  יהודים  יותר  הרבה  לא  אם  לפחות  מיליון 
הזה שיש  בזמן  בודאי  אז  הרוב לא שמרו מצוות,  כי  השניה, 

פחות כביכול יהודים שומרי מצוות. אז וודאי הוא שוב   אפילו
יתן לרשעים לגמור אותנו ח"ו. זה מה שהם חושבים היום אבל 
שהלכו  הדור  על  ריחם  אז  גם  הקב"ה  כי  בגדול,  טועים  הם 
הציל  הוא  עליהם,  ריחם  הוא  באירופה,  השמדה  למחנות 
המוות  לפני  האחרון  ברגע  הבינו  הם  תפסו,  הם  כי  אותם. 

סו לתאי הגזים, שהם לא היו בסדר. הם הבינו שהם לא כשנכנ
 שמרו מצוות ועשו תשובה. הם עזבו את העולם עם תשובה 

 

אותם ללוות  הצדיקים  את  גם  לקח  שלא   ,והשם  אלה  את 
כדי להראות וללמד אותם מה לעשות רגע    ,שמרו את המצוות

המוות השומרי    ,לפני  עצמם.  את  להציל  כדי  לעשות  מה 
מה    -מע ישראל" ואז כל האחרים רובם תפסו  מצוות צעקו "ש

השם רוצה מהם ולמה זה קורה להם ועשו תשובה והגיעו לגן 
הגאולה  עד  האחרון  הדור  אנו  אחר.  דור  זה  דורנו  אבל  עדן. 
השלמה ואנחנו היהודים שבדור הזה לרוב במצב רוחני ירוד  
שהגויים   הטינוף  כל  עם  מתעסקים  לרוב  החילוניים  ביותר. 

עם הטינוף הרוחני והגשמי. הרבה חילונים    –ם זה  מתעסקים ע
השם ישמור. אבל בזמן אחרון   –לא מכירים בכלל את הקב"ה  

בעלי  יש  ביותר,  מהרחוקים  שהם  הזאת  מהקבוצה  דווקא 
 תשובה שמגיעים לרמות רוחניות גבוהות ביותר ביהדות. 

יש גם הרבה יהודים שנולדו חרדים שגם    –  ם ישראל  אבל ע
מבולבלים. חזקים    הם  מאוד  מבתים  כאלה  גם  יש  ביניהם 

ביהדות שירדו מהדרך. יש חרדים שלא שומרים על הקדושה 
בינינו  ויש  הקדושה.  על  שומרים  שלא  יהודים  כביכול  ויש 
נשים חרדיות שלא שומרות על הצניעות כמו שצריך. והדור 

גרוע ויותר  פלאפונים  שמחזיקים  הרבה  ביניהם  יש   ,הצעיר, 
הר ויש  חרדים עם המחשבים שיכולים לראות  אייפונים.  בה 

שבאמת   חרדים  יש  בעולם.  שיש  ונטינופת  הלכלוך  כל  את 
וזה לא  נעים להם מהחברה  חילוניים, אבל לא  להיות  רוצים 

גרעין חזק   יש בכל  מעט אנשים. חוץ מזה בעם היהודי אופן 
מאוד ביהדותם שלא מוכנים בשום פנים ואופן לתת לרשעים  

, את המצוות, את האמונה ובעיקר  לקחת מאתנו את התורה
ביטחון בהקב"ה. המעטים האלה נלחמים נגד  האת האמונה ו

השקר של הקורונה ולא רק של הקורונה, אלא נגד כל השקר  
ומנסים   עליו  השתלטו  שהרשעים  עולם  הזה.  העולם  של 
לא  הרשעים  בינתיים  המאמינים.  היהודים  כל  את  לגמור 

לו הנאצים בהתחלה לא מעיזים לעשות את זה בבת אחת, אפי
ישראל  עם  בשביל  הכינו  הם  אבל  אחת,  בבת  זה  את  עשו 

מחנות מוות. גם עכשיו בארה"ב הם קיימים,   –מחנות ריכוז  
מאות מחנות השמדה בכל ארה"ב. באירופה גם יש, ברוסיה  
גם יש, באוסטרליה גם יש, ויש גם מחנות כאלה פה בארץ. הם  

מיתיים, כי הם מפחדים  רוצים קודם כל לחסל את היהודים הא
באירופה,  כמו  עברות  יעשו  שיהודים  רוצים  הם  מהקב"ה, 
שהרוב הגדול של היהודים לפני השואה היו מחללי שבת. וזה 
הקדושות   בישיבותיה  ידועה  הייתה  אירופה  כי  מדהים, 

למניינם   1939צדיקים ענקיים שהיו גרים שם. אבל בשנת  בו
למצוא כלה, כי בנות לא לבחור ישיבה באירופה היה קושי רב 

רצו מישהו שילמד תורה כל היום. היום מי שלומד תורה כל 
היום גם  אבל בכל אופן יש לנו      .היום נחשב לבחור הכי טוב

על  חזק  שנלחמים  צדיקים  ילדים  מאוד  הרבה  עם  זוגות 



תורת   בשביל  עצמם  את  להקריב  ומוכנים  שלהם  היהדות 
מקב לא  הם  האלה  המאמינים  והקב"ה.  אחת,  משה  וצה 

הרוב.  לא  הם  אבל  החרדיות,  הקהילות  בכל  אותם  מוצאים 
הרוב טובעים בגשמיות, וזה רע מאוד. עגל הזהב השתלט על 

לכן   אז  מאוד.  עצוב  וזה  האחרים  היום ברוב  שיש  מצב 
הרשעים בטוחים שהם יכולים לנצח אותנו, אפילו שאף אחד  

  את כל עם ישראל, אפילו שאנו עם  בעבר  לא הצליח לחסל
חושבים   הם  אחרים.  עמים  לעומת  במספר  קטן  עם  פצפון, 

 שהפעם הם יצליחו. 

אבל אתם  גם הפעם  הם לא יצליחו    – לא לפחד    – עם ישראל  
 תעשו תשובה עכשיו. 

לעולם  הגיעה  היא  אותה  עשו  שהרשעים  אפילו  הקורונה 
אנחנו  כי  בתשובה,  אותנו  להחזיר  כדי  מהקב"ה  מהשמיים 

הג  בסוף  ומגיעיעכשיו  עם  לגולים  כל  השלמה.  לגאולה  ים 
ונשמע   נעשה  ואמר  סיני  בהר  שעמד  אבל   –ישראל  ינצל. 

כן, אם הם יחזרו   –לא ינצלו, והיהודים האמיתיים    –הערב רב  
היום   שיש  הגשמיות  שכל  להבין  חייבים  אתם  בתשובה. 
קלקלה אותנו, בדור הזה האחרון לפני משיח, והורידה אותנו 

 י להיעלם לגמרי. למקום הכי נמוך שאפשר להגיע בל

אנו חייבים עכשיו לעלות גבוה רוחני ולא לתת    – ועם ישראל  
 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  

אנחנו יודעים ברור שבבתי    קטלני עד אז וזה הכל רצח ושקר.
קורונה.  שזו  ואמרו  יהודים  הרבה  רצחו  יורק  בניו  חולים  
מהיהודים   להתפטר  לאט  לאט  מתכוננים  בארה"ב  ועכשיו 

 שלהם ומעוד עמים שהם לא צריכים. 

 מה שאני כותב זו אמת וזה יהיה. 

הקב"ה יציל את היהודים האמיתיים וגם יציל   –ועם ישראל  
 ודעים את האמת ומקבלים את האמת.את הגויים המעטים שי

 תעשו חשבון נפש, אין הרבה זמן. –עם ישראל 

בעתיד הלא רחוק תהיה נפילה כספית קשה מאוד לכולם, חוץ 
המזומנים   כל  את  יפסיקו  בעתיד  הגדולים.  לרשעים  מאשר 

ויעשו   העולם  שהרשעים    "נקודות "בכל  מה  לפי  שנקבל 
 מחליטים מה מגיע לנו. 

מלחמ תהיה  גם  ותגדל  ואז  בקטן  שתתחיל  מאוד  גדולה  ה 
 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, 

מליוני עם זנב מפוצל של אסטרואידים ומטאורים באורך של  
שליש   2/3ק"מ שיהפכו את העולם שלנו למקום הרוס ומוכה.  

יחרב   לגמרי,    1/3  –עולם  קשה,    1/3אחד  פגוע     1/3יהיה 
ישראל פגוע.    והחלק של העולם שארץ  יהיה  לא  בו  נמצאת 

ו ובגלל ההמטאורים  אסטרואידים כבר פוגעים בכדור הארץ 
העולם  כל  הארץ,  כדור  ליד  שיעבור  שמאוד מגנטי,  השביט 

רץ. על כדור הא ב  כמהכוישתנה לגמרי. כבר יש איזו השפעה  
הקטבים נמסים במהירות שקשה להאמין שזה קורה והחופים  
להיות   יכול  פלורידה  כולל  ארה"ב  של  המערבי  וגם  המזרחי 

מתחת למים לגמרי. החוף של טקסאס גם יעלם   בעתיד    שיהיו
וגם חלקים גדולים של דרום אמריקה ואפריקה, יהיו מתחת  

כבר    למים וגם עוד מקומות כמו אנגליה. הקוטב הצפוני נמס
ישאר   מה  יודע  לא  אני  גבוהה.  במהירות  עולים  והמים 
קורה?  כבר  שזה  תופסים  לא  אתם  לזה  בנוסף  מאנגליה. 

'  השהשביט שכתוב עליו בזוהר הקדוש היה פה גם במבול ו
 שלח את השביט גם ביציאת מצריים, ובקרוב יגיע שוב. 

בשנת   בערך  האמריקאית  פרסמו   1964בעיתונות  למניינם 
ניבירו, שזה השביט לפי בגדול שיש מ ה שהם קוראים כוכב 

הזוהר הקדוש עם תיאור מדויק, שגילו אותו פתאום, שהוא 
אז   נכנסו  בארה"ב  אנשים  מעט  לא  הארץ.  כדור  לכיוון  בא 

זה פשוט נעלם   -לפאניקה ואחרי זמן לא רב, אחרי מעט זמן  
נכון   זה  שאם  תפסו  העולם  בכל  כי הרשעים  אז  מהכותרות. 

שכדור   קשהכנראה  פגוע  שיהיה  או  יהרס  הם    . הארץ  אז 
בונקרים   לבנות  התחילו  ואז  לשרוד  דרך  לחפש  החליטו 
ענקיים רק בשביל עצמם ולמי שנחוץ להם. וזה בכל ארה"ב  
את   לשרוד  כדי  מודרניים  הכי  השכלולים  ועם  העולם  ובכל 
לפי  הארץ  כדור  עם  יתנגש  שלא  הכוכב,  עם  המפגש 

ליו וזה  מה שיהיה עוד החישובים שלהם אלא יעבור קרוב א
מעט. הרשעים לא צריכים כל כך הרבה אנשים בעולם שיעשו 

בעיות המשוכללים    בזה  להם  לבונקרים  להיכנס  שינסו 
אוכלוסיית  הו שאנו  לדאוג  צריכים  הם  להם.  שיש  ענקיים 

נפריע להם.   כדי שלא  בעיות  בכל מיני  נהיה עסוקים  העולם 
מה פעמים באזור אבל השביט הוא שמיימי, הוא היה כמה וכ

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 

אומ הם  וכו'.  והתעשיה  מהמכוניות  זה  אוויר  שבגלל  רים 
היא   האמיתית  הסיבה  הסיבה,  לא  זו  אבל  נמסים,  הקטבים 
של  ואסטרואידים  מטאורים  של  זנב  גם  לו  שיש  שהשביט 
הארץ   כדור  את  מחמם  הוא  מגנטי.  מאוד  הוא  ק"מ  מיליוני 

גדול לכדור הארץ  ,וכשיעבור קרוב לכדור הארץ  . יהיה הרס 
ימי    15גם,  והוא יעבור אותנו פעמיים ויש אומרים שיהיה לנו  

 חושך ואחרי זה השביט יסתלק מהאזור שלנו. 

וישאר עם ישראל האמיתי וארץ ישראל תהיה שלמה ותהיה  
הקב"ה כי  ארץ    ,גדולה  את  וצמצם  כיווץ  לגלות  כשיצאנו 

ירצו  וגם הפך אותה למדבר כדי שעמים אחרים לא  ישראל 
עד   ישראל  ארץ  את  ימתח  ה'  עכשיו  אבל  בה,  להתיישב 

 מו פעם. שתהיה גדולה כ
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ישראל   וזה    -עם  אמת  זו  שקר,  סיפור  לא  זה  בדיחה,  לא  זו 
 קורה כבר. 

עולים,   האוקיינוסים  נמסים,  והדרומי  הצפוני  והיו הקטבים 
וגם   בסיביר  גם  ענקיות  שרפות  כולל  איומים,  טבע  אסונות 
על  שנופלים  ואסטרואידים  המטאורים  בגלל  בקליפורניה 

זה על  מדברים  לא  אבל  הארץ,  זה    לא  .כדור  על  מספרים 
בכוונה, כי לא רוצים שתדעו. ויש הרבה רעידות אדמה כל יום, 
אבל רק אם מה שקורה זה דבר כל כך גדול ואי אפשר להסתיר  

אז נותנים כותרת לזמן קצר וזה    -את זה ויודעים כולם על זה  
אלפי יש  שמגיעים    ,אלפי  ,אלפי  ,נעלם.  דגים  של  מיליונים 

ערמות   סיבה,  בלי  לחופים  מתים  מתים  דגים  על  דגים  של 
 לאורך של קילומטרים. 

מתו.   אנשים  אלפי  ענקיים,  צונמים  היו  האחרונות  בשנים 
פתאום גל ענק שטף את כל וונציה    -בוונציה    -אפילו באירופה  

 בלי הסבר. 

הסכנה  מאוד.  גדולה  בסכנה  העולם  בכל  ישראל  עם  אנחנו 
הרשעים שבטוחים שהם משתלטים על העולם   -המיידית זה  

 זה השביט שמתקרב אלינו. –ולו. הסכנה השניה כ

, להאמין הנשק היחיד שיש לנו עם ישראל זה לחזור בתשובה
שלנו   הכוחות  רק    -בכל  ולא  עולם  בורא  הוא  הקב"ה  שרק 

כל  את  הכל  את  ברא  הוא  שלנו.  הארץ  כדור  של  הבורא 
הגלקסיות ומעבר. והרשעים לא יכולים לעשות לנו כלום, אם  
אנחנו באמת עם הקב"ה. אם אנחנו לא עם הקב"ה חס ושלום, 

רוב העולם אם אנו לא איתו חס ושלום, אז אין לנו זכות קיום. 
 יחרב ורק ארץ ישראל תישאר שלמה. 

ישראל   בדיחה    –עם  לא  כל מה    – זו  הקרוב  בעתיד  יהיה  זה 
עכשיו   שרוב   –שאמרתי  יודע  ואני  קיים  כבר  זה  יהיה.  זה 

האנשים לא רוצים לדעת מזה, אבל עוד מעט יהיה סימן מן 
 השמיים שיוכיח את זה. 

מא בונקרים  להם  שיש  אפילו  ישרדו,  לא  עמוק הרשעים  וד 
 בתוך האדמה. 

יהיו   הכוכב.  עם  לקרות  שצריך  מה  כל  אחרי  המשך  ויש 
מהרשעים שישרדו ויבואו נגד עם ישראל בארץ ישראל וזה  

 גוג ומגוג. 

הרשעים   כל  נגד  ילחם  והוא  פה  נמצא  כבר  צדקנו  ומשיח 
 והקב"ה יהיה איתו. 

אמרתי וזה נכון שמשיח כבר פה וכשעם ישראל יהיה מספיק  
בהשם, השם יגלה את משיח. כשכל עם ישראל יבין מאמין  

 שבאמת הוא משיח צדקנו. 

אין לי יותר מה לספר לכם, רק שעדיין זה לא סוף הבריאה, זו 
רק התחלת התפקיד עם ישראל, שהקב"ה ברא אותנו בשביל 
זה. עכשיו אנו בבלגן גדול. אנחנו חייבים להשתדל עם כל הכח  

מהרשעי לפחד  לא  הקב"ה,  עם  ללמוד להיות  להמשיך  ם, 

מצוות   לעשות  להמשיך  להפריד תורה,  לרשעים  לתת  ולא 
את   מרגיז  שהכי  הדבר  וזה  הקב"ה,  עולם  בורא  לבין  בינינו 

כי אנחנו הילד השעשועים של בורא עולם ומעבר    .הרשעים
ולא   .לזה דבר.  להיות חלק ממנו בסופו של  אותנו  ברא  הוא 

יש אם  ושלום  חס  ואפילו  איתנו  השם  כי  נשמה של   לפחד, 
המתים.   בתחיית  תחזור  היא  עדן  לגן  ללכת  שתצטרך  יהודי 

השנים האחרונות לקח הרבה מצדיקיו לגן עדן   20  -הקב"ה ב
צריכים   יצטרכו לעבור מה שאנו  כדי שלא  יסבלו,  כדי שלא 
מהדורות   בהרבה  נמוך  דור  דורנו  עליהם.  ריחם  הוא  לעבור, 

גבוהה הכי  ברמה  נהיה  בסוף  באמת  אבל  מכל    הקודמים, 
 הדורות, ברמה יותר גבוהה מאדם וחוה שלפני החטא. 

 אם אנו לא נעזוב אותו.  -אבינו מלכנו לא יעזוב אותנו 

הקורונה זו רק ההתחלה של הצרות. לא ליפול,    –עם ישראל  
 לא להתייאש לא להרים ידיים, תהיו תמיד עם הקב"ה ותורתו.

 לא לפחד מהרשעים. אין עוד מלבדו. לא לשכוח את זה. 

 



 תשפ"א ז' אדר –בן גולדן 

 אסור להכנע לשקר ששולט היום בעולם 
 
 

משיח עכשיו במלחמה, במלחמת עולם, כולם בסכנה, 
 במיוחד היהודים. וכל העולם 

זה בעיקר לבחון   ,כל המצב הזה  ,כל המלחמה הזאת
את היהודים, כמה מהם באמת עם הקב"ה? כמה מהם  

 מאמינים בהקב"ה בכלל? 

כי היום יש חילוניים שמאמינים בהקב"ה, ויש חרדים  
ולא   מצוות  עושים  כחרדים,  שמתלבשים  כביכול, 

 מאמינים. 

 ועכשיו עמלק בעצמו עושה לנו מבחן.

עמלקים  בארץ  פה  אי פעם,    .יש  שהיו  העמלקים  כל 
ויש ביניהם מומחים גדולים    .ספו והם צבא שלם התא

שאפשר  דרך  בכל  במלחמה  עכשיו  והם  לרפואה 
במלחמה   הם  ועכשיו  אנשים.  עם   -להרוג  רק  לא 

יהודים, אלא בכל העולם. בעיקר הם רוצים לגמור את 
כל    ושל  כל היהודים עד הסוף. הם המשך של היטלר

כרו. ימח שמו וז  -ההיטלרים, שהיו לפני אדולף היטלר  
מדינה  לכל  העמלקים.  עם  מלחמה  לנן  יש  עכשיו 
בעולם כולל מדינת ישראל יש את העמלקים שלהם.  

מתאספים  והם   גם   הם  האו"ם.  שנקרא  הדגל  תחת 
רוצים דרך הקורונה להרוג את רוב אוכלוסיית העולם 

 עבדים.  –ולעשות מהשאר 

מה שכואב לי הכי הרבה זה שפה בארץ ישראל שיש 
אבל    ,לא מיליונים ולא מיליארדים   אומנם   חרדים פה  

בהשם  וביטחון  אמונה  עם  חזקים  כביכול  חרדים  יש 
את   גם  כולם,  את  ומבלבל  עמלק  בא  כביכול  והנה 
וגם את החילוניים שהם איך  היהודים כביכול חזקים 

וזה לא    .חלשים באמונה וביטחון בהשם   -שלא יהיה  
זה בכל מדינה ומדינה ועכשיו   א, אלרץ ישראלרק בא

 בעולם פחד של קורונה שהרשעים יצרו.  יש

 יש מבחן עכשיו, יש מבחן עכשיו. וזה לא סתם מבחן. 

 . זו מלחמה –זה מבחן של חיים או מוות אלא 

זה שקר, וזה נולד במוח של   –כל העניין של הקורונה  
איך להרוג את  רעיון  בני אדם רשעים, שהם המציאו  

 וזה דרך פחד. מכניסים לאנשים  –אוכלוסיית העולם 

 

כח  בכלל  לה  שאין  ממחלה  פחד  למות,  גדול  פחד 
להרוג אף אחד, כמעט אף אחד, מחלה שרוב האנשים  
מקבלים אותה בקלי קלות. והרשעים המציאו כביכול 
חיסון שנותנים בשלבים שבמיוחד מסוכן למבוגרים,  

גופניות אבל גם לאחרים, שסובל ים מכל מיני בעיות 
יגמר   לא  זה  ועוד,  עוד  החיסון  את  לתת    –וימשיכו 

  – זה רעל    –הקורונה. והחיסון זה בכלל לא נגד הקורונה  
בשלבים  עובד  בינתיים וזה  מאוד   .  הצלחה  להם  יש 

גדולה במיוחד אצל קבוצות שונות של חרדים, בפרט  
 שגם רבנים גדולים מסכימים לזה. בזה 

אנו   יהודים   גם   יש שאם  ומבינים  נגד  שהם  חרדים 
שאנחנו לגמרי עם    במצב  זה חייב להיות  ,רוצים לחיות

בכלל. פה   אליהם  לב  לא צריכים לשים  ואנו  הקב"ה, 
הם רוצים במיוחד לשלוט ולהרוג את   –בארץ ישראל  

זה   ם ישראלכל היהודים, את כולם, כי הם יודעים שע 
הם   העם האהוב ביותר של הקב"ה. והם חושבים שאם 

אז להקב"ה, שהוא כל יכול,   -יהרגו את כל היהודים  
ונגדה  הרשעים  נגד  ללכת  רצון  או  כח  יהיה  לא 

ע אבל  ישראלהעמלקים.  שלא    –   ם  מי  לפחד,  לא 
מפחד ומי שפחד וקיבל את הרעל שלהם חייב לעשות 
שמאמין   מי  אבל  אתכם.  יציל  והשם  עכשיו  תשובה 

מסכות   ושמים  שלהם  לבריא   -בשקרים  רע  ות שזה 
 זה נורא. –האדם במיוחד ילדים 

 

הכבשים   שאנו  כאילו  אלינו  להתנהג  רוצים  הרשעים 
אנחנו היום במצב שהם מביאים אותנו .  והם רועי הצאן 

לשחיטה ואנו הולכים בלי בעיות אפילו שאנו יודעים  
שזו הדרך לשחיטה. אומרים לנו שזו הדרך לגאולתנו 

אנ  – למה  אז  זה.  את  יודעים  ואנו  לא,  הולכים  וזה  ו 
איתם? לאן הם מובילים אותנו? אנחנו הולכים איתם 
כי אנו חלשים ורוצים להאמין שהם יצילו אותנו. וזה 
שקר כי רק הקב"ה יציל אותנו. ומי שלוקח את החיסון 

יש   .בזה שהוא בוטח בהם ולא בה'  ,הולך נגד הקב"ה  –
שקר   שהכל  הוכחות,  על  הוכחות  על  הוכחות 

ה כבר  שלהם  מעל  ושהזריקות  אנשים    1000רגו 
 זה הולך בשלבים.  -ושהזריקות שלהם 
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אותנו,  להרוג  רוצים  הם  כי  להם,  להאמין  לא  צריך 
. וזה לא  עם ישראללשחוט אותנו, להתפטר מאתנו, מ

כל  עם  ללכת  שנמשיך  ואופן  פנים  בשום  יעזור 
 לשחיטה.  "הכבשים "

להצילנו   שיכול  היחיד  להקב"ה   –הדבר  לחזור  זה 
הם ולא לעשות מה שהם אומרים  לגמרי. לא לפחד מ

לעשות  צריכים  לא  אנו  לשחיטה.  יביאנו  זה  כי  לנו, 
שהם   מה  למוות.  אותנו  להביא  שיכולים  דברים 

ְלַמֵוות זו הדרך  לנו  אנחנו   ,מציעים  הדרך אל השקר. 
חשובים   יהודים  מעט  שלא  הדרכה  של  במצב  היום 
אפילו רבנים שמכוונים אותנו לבית השחיטה, מאחר 

כנראה הישועה   שהם  שבידם  בעמלקים,  מאמינים 
 . ם ישראלשלהם ושל ע

בגויים   מאמין  מי  שלנו.  המבחן  זה  הרשעים  אבל 
שרוצים להרוג אותנו? או בציונים שהם גם דוע לנו  שי

תלמידי  על  הזמן.  כל  בוכה  אני  לכן  הרשעים,  עם 
מחלה  מהכביכול  מפחד  רעדו  כך  שכל  חכמים 

ע את  לגמור  כדי  במיוחד  אותה  יצרו  ם שהרשעים 
כל  ישראל להתנגד    ואת  היו  שיכולים  העמים  שאר 

להם. והם רוצים להשאיר כמות לא כל כך גדולה של 
 עבדים שיוכלו לשלוט עליהם. 

רק הקב"ה יכול לשלוט עלינו עם התורה  – ם ישראלע
 והמצוות ומעשים טובים וכו' באהבה.

ובעתיד הקב"ה ירים אותנו מהבוץ עד לבית המקדש 
ק הקב"ה יכול השלישי. אבל אנו צריכים להאמין שר

  –לעשות את זה ולא שקרנים ורוצחים, שהם עמלקים  
 זה המבחן!

מיני    איך שמכל  שאומר,  רופא  בכל  מאמינים  אנחנו 
טוב. זה  שחיסונים  מיני    ? סיבות  בכל  מאמינים  וגם 

שהמציאו ומתים   ,ִמְסַפרים  חיים  השקר    .של  ובכל 
הרגה כל כך   שלהם כבר  הקורונה, שהזריקה  –הגדול  

אנשים. מאמינ  הרבה  אנחנו  שיציל   שזה  ים האם  מה 
 ?אותנו

השקרנים   עם  ללכת  לא  אופן  בכל  צריכים  אנו 
וזה שקר  שמוכיחים שוב ושוב שהם עושים לא טוב 

לא להרוג בפעם   .וזה ממש רצח זה  שלהם  התוכנית 
זה   את  עושים  הם  ימותו,  האנשים  שכל  אחת, 

זה בשביל להחליש אותנו   –בשלבים. וכל הסגר הזה  
אנו צריכים לשבת ולעשות תנו מהקב"ה.  ולהרחיק או

תשובה, להתבודד כל אחד בנפרד, ולעשות תשובה עם 
נגד  הלמלחמ  ולהכין את עצמנו בעבודה קשה כל הלב 

היצר הרע שלנו, כי רק זה יציל אותנו מהקורונה ומכל 
 סכנה שקיימת היום או שתהיה בעתיד. 

ישראל העם    –  עם  את  במיוחד,  אותנו  ברא  הקב"ה 
העם   הזה,  ואמר הקטן  סיני  בהר  התורה  את  שקיבל 

עכשיו  עלינו  בוכה  הוא  הקב"ה  ונשמע.  נעשה 
ודמעותיו יפלו על כל יהודי אמיתי וזה יתן לכל יהודי 

 כח רוחני עצום. 

לא לפחד ולא להיכנע לשקר ששולט על רוב העולם 
 עכשיו. 

 אין עוד מלבדו.  – לא לשכוח  – ם ישראלע

הקב"ה של  ביותר  האהוב  העם  צריכים   אנחנו.  ואנו 
 . להוציא את העמלק מאתנו ורק ללכת בדרך התורה

כמובן שאנחנו צריכים להתפלל במניין שלוש פעמים 
ביום. וחוץ מזה לעשות את כל מה שהתורה אומרת 

הוא יהרוג   –בלי פחד, ואז השם לא יתן לעמלקים לנצח  
 את כולם.

 ובכלל כל העולם כולו במבחן!

ואלה  גויים.  גם  וביניהם  אנשים  מאוד  מעט  ישארו 
וע יכול.  הכל  שהוא  הקב"ה  את  יקבלו  ם  שישארו 

ימשיך להיות הילד השעשועים של מלך מלכי ישראל  
 לנצח. זהו.  –המלכים הקב"ה 



 תשפ"א ט' אדר –בן גולדן 

 האויב שלנו = רדיפת הגשמיות ולא הקורונה 
 
 

אני לא יודע איפה להתחיל, אבל אתחיל לדבר    –  ם ישראלע 
 ואני מבקש מהקב"ה שכל מה שאגיד יהיה ממש אמת. 

, ם ישראלעכשיו אנו כמעט הגענו לפורים, החג הכי אהוב על ע
ע שחושבים  הילדים  על  רק  ילכו  ם לא  תחפושת  גם    . איזו 

יותר   תהיה  הזאת  שבשנה  ומעניין  מפורים  נהנים  המבוגרים 
  נמצאים  פחות או יותר  ם ישראלמשמעות לפורים, כי אנו ע

 באותו מצב דומה כמו היהודים שהיו אז בעיר שושן. 

ע ישראל אנחנו  הארץ    ם  כדור  בכל  אלא  בישראל,  רק    –לא 
 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, 
וכל דרך אפשרית שאנשים מקבלים חדשות שיש  אינטרנט 

האמת היא שכבר שנים, שנים ודורות ולפני שהם בכלל והיום.  
העו כל  על  להשתלט  תכננו  הם  אותו  נולדו,  ולהפוך  לם 

של  הבסיס  הארץ.  כדור  כל  על  השולטים  להיות  לשלהם, 
ימח שמו וזכרו וכל אלה שמאמינים    –זה השטן    –הדבר הזה  

ענק  ארגון  של  חלק  הם  האלו  הרשעים  העשירים  וכל  בו 
ֶאֶרץ   בכל  כולם  על  לשלוט  באמת  הארץ.   -שרוצה  בכדור 

הנוצרים  מאז  קיים  זה  שנים,  מאות  קיים  הזה    הארגון 
הרשעים עשו ערבוב של עבודה זרה כדי שנאמין והראשונים.  

בשטן והם היו מאחורי כל הפוגרומים באירופה, גירוש ספרד, 
מאז   לשלטון.  היטלר  את  שהכניסו  והם  וכו',  הצלב  מסעי 
מלחמת העולם השניה הם עובדים חזק על השליטה על כל 
  העולם דרך האו"ם. ועכשיו הם מרוצים מאוד, כי הם שולטים 

על  גם  ממשלות  ראשי  על  ארצות,  הרבה  על  באמת 
הממשלות ברוב אירופה, ארה"ב, קנדה והרבה ארצות אחרות  

דרך האו"ם. ולגויים בזמן אחרון יש הרבה כח והמדינות של  –
 שהם תחת שלטון של הרשע.מזה  העולם ממש מבולבלים  

יגדל, כי יש את   כולנו חיים במתח עצום. המתח הזה  עכשיו 
ה של הקורונה ואנשים בכל העולם כולל יהודים  הכאילו מגפ

רוצות   עכשיו  המדינות  וכל  קורונה.  ממחלת  כביכול  מתים 
להוציא תקנות מה מותר לאוכלוסיה לעשות כדי לא להידבק 

 ודאי שאסור להם לעשות כדי לא להידבק. בומה 

 זו לא הבעיה. – ם ישראלאבל ע

 אנחנו.  –הבעיה היא 

מבחינה   טוב  במצב  לא  אותנו אנחנו  להציל  כדי  רוחנית 
מהשקר הגדול ומהרצח הענקי של המגפה הכביכול הקטלנית  
 הזאת. והבעיה הגדולה היא שאנו לא יודעים באמת מה גורם  

 

המגפה  בגלל  זה  שכאילו  שמפרסמים  המוות,  מקרי  לכל 
הזאת. אנחנו רואים שאנשים מתים באמת. והקב"ה עושה את  

את   סוף  סוף  שנפתח  כדי  עומדים  זה,  אנו  איפה  ונבין  עינינו 
ע  שאנו  הוא  המצב  ישראלבאמת.  לעגל    ם  מתפללים  עדיין 

והדרומי   הצפוני  המזרחי,  המערבי,  העולם  כל  הכל   –הזהב. 
תחת שלטון של כסף, של עגל הזהב, של גשמיות ורוב חיינו 

 מסתובבים מסביב זה. 

ישראלע הזה,   –  ם  הזהב  העגל  לכל  קץ  עכשיו  יעשה  השם 
תנו גם לגשמיות המיותרת וגם לבעיות בקדושה. שמושך או

שלנולשזו   בדור  גדולות  הכי  הבעיות  אחת  במיוחד    ,מעשה 
יפגע   לא  שזה  מאוד  שמשתדלים  החרדים,  היהודים  בשביל 

 זה כן פגע.   -אבל עמ"י  בהם, הבעיה בקדושה. 

ם  העגל הזהב וכל הגשמיות שהולכת עם זה פשוט הוריד את ע
 ו הקרוב מאוד עצוב.מאוד מאוד. עתידנ ישראל

אני יודע שאתם רוצים שאגיד משהו שמח יותר, אבל אני רק  
השמחה   את  וירגיש  באמת  בתשובה  יחזור  שעמ"י  מתפלל 
הענקית של הגאולה השלמה, והיא תגיע כשנזכה לקבל את  
משיח צדקנו ברחמים ושמחה בשירים וריקודים!!! אבל אני  

חושש אני  הזה,  לעולם  שיקרה  מה  כל  עם  מאוד    דואג 
שנצטרך   קשה  במיוחד  משהו  יהיה  העולם  בכל  שמעכשיו 

זה בהצלחה   נעבור את  אם  ולא רק    –לעבור.  לנו עתיד  יהיה 
חס ושלום, אז הקב"ה לא יכול לחכות לנו,    –עבר, אבל אם לא  

 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 

סימנים    –זה   רואים  כבר  ואנו  שלנו.  הדור  של  הבלבול  זה 
הרשעים   אז  החיסונים  את  ניקח  לא  שאם  ברורים  גדולים 
יכולים לתת לנו עונשים נוראיים, כי הם רשעים גדולים והם  

ל את  רוצים לשלוט לגמרי פה על כדור הארץ. אבל הקב"ה יצי
ממש  רוצים  הרשעים  כי  לרשעים,  שמתנגדים  היהודים  כל 
שהם   חושבים  הם  נדע.  שלא  היהודים,  של  הדת  את  לגמור 
יכולים חס ושלום לנצח את הקב"ה, חס ושלום. אבל זה לא 
ילך, זה לא ילך להם, הם לא יצליחו. הם עשו ממדינת ישראל 
שיש  בדרכים  בחינם,  ניסיונות  לעשות  כדי  ענקית,  מעבדה 

ע  את  לחסל  כדי  בפסיכולוגיה  ברפואה,  ישראללהם  יש ם   .
ריכוז,  מחנות  ישראל  כולל  העולם  ובכל  בארה"ב  כבר  להם 
חיילים   בישראל  פה  להם  ויש  השמדה  מחנות  אומרת  זאת 
יהודים.   להרוג  ירצו  לא  הישראלי  והצבא  במקרה  זרים 

בא במיוחד  עלינו  לשלוט  רוצים  ישראלהרשעים  כי הם  רץ   ,
גדולה   נותן להם בכל במלחמה  עם הקב"ה בינתיים. הקב"ה 

ובא"י בינתיים    .העולם להצליח, אבל לא עד כדי כך כמו שרצו
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יש להם הצלחה גדולה, הם גייסו גם לא רק ראשי ערים, ראש 
יהודים חשובים לעזור   גם  הם גייסו  -ממשלה וכו', לצערי הרב  

היהודים   את  לשכנע  דברים  ה להם  לעשות  בעיקר,  חרדים 
וכל   , מאודמסוכנים   נגד מחלה שהיא דמיונית.  את הזריקות 

החברות של הכביכול חיסונים שמוציאים את השקר הזה לא 
רק נגד הקורונה. כי יש כל מיני מחלות אחרות שפשוט יכלו 
שלא  רשעים  שיש  להבין  חייבים  אבל  בקלות  אותן  לרפא 
אכפת להם מהבריאות שלנו. הם סאדיסטים ואוהבים לראות  

גם אנשים שלהם    שיהודי סובל. היהודי סובל, אלא  רק  ולא 
בא  פה  החרדי  העולם  את  שכנעו  הם  ישראלסובלים.  , רץ 

לפחות הרבה מהם, לעשות את החיסונים שמאוד מסוכנים  
 והעברה הכי גדולה שלנו זה להשתחוות לעשיו. 

מי הם הצדיקים? אנחנו מבולבלים, ולא   –ויש בלבול עכשיו  
לא יודעים. והמצב היום הוא   יודעים מי פה דובר אמת? אנחנו

שבמקום ללכת עם הקב"ה ותורתו, אנחנו משתחווים לעשיו 
 ולעמלקים.

 אוי לנו! 

אחרי פורים העולם יתחיל להיות מאוד קשה.   ם ישראל אבל ע
שאנו  כאילו  דמעות,  עם  להתפלל  צריכים  אנחנו  בפורים 
של  במשתה  והשתתפנו  הבירה  בשושן  היינו  בעצמנו 

גם את היהודים. ויהיה לנו זמן להתפלל אחשוורוש, שהזמין  
עשה בשושן הבירה ם ישראל באמת עם כל כוחותינו כמו שע

אחרי  – כי  זה?  את  לעשות  ולמה  פורים  של  ימים  בשלושה 
פורים יהיה מצב כל כך קשה בעולם, יהיה הרס בכל העולם  
את   עכשיו  לנו  נתן  השם  שחלמנו.  ממה  גדול  יותר  הרבה 

שעומד   ההרס  לפני  שמרדכי  הפורים  כמו  להתפלל  להיות. 
ואסתר התפללו עם כל הילדים, עם התמימים, כדי להציל את  

 .ם ישראלע

יהיה   וזה  העולם  בכל  הרס  כבר  יהיה  ומגוג  לגוג  שנגיע  לפני 
יהיה   גדול ממה שהיה במלחמת העולם השניה.  יותר  הרבה 

קורה שזה  להאמין  יהיה  קשה  שפשוט  נתפלל .  מצב  ואם 
להבין   נתחיל  אם  ממשממש,  להבין  צריך ממש,  להתפלל   . 

להקב"ה עם דמעות כשאנו יושבים על הרצפה וקורעים את  
שבאמת   יראו  שבשמיים  עד  ובוכים  ובוכים  ובוכים  הבגדים 

איש בל יעדר. ואם נתפלל עם כל כוחנו, עם    –עשינו תשובה  
ל אחד. ושהוא ברא את כל העולם -אמונה שלמה שיש רק ק

אחר. ונבקש ממנו לא למחוק והעולם שלו ולא של אף אחד    –
. ונראה לו שאנו נאמנים לו ואז המשיח  ם ישראלאת ע   –אותנו  

הוא   –יתגלה. המשיח הוא נמצא פה כבר, הוא פה בעולם הזה 
זו תהיה ההתחלה של   –ברגע שנגלה את זה    – סובל בשבילנו  

הגאולה השלמה. זה לא יהיה קל, אבל ברוך השם זה יביא את  
אחד לא יוכל עמ"י לתשובה אמיתית, לתשובה עמוקה. ואף  

כי הוא    רוגלה כי הוא האת משיח צדקנו,  אהוב של הקב"ה, 
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  
 האסורים.  נקי מכל עברותיו ומכל רצונותיו

 תתכוננו, זה לא יקח הרבה זמן.   –עמ"י 

 זה לא יקח הרבה זמן. 

 זה לא יקח הרבה זמן. –אחרי שאנו נעשה תשובה 

בסדר   היינו  לא  תשובה.    – ואנחנו  לעשות  בלי  עברות  עברנו 
הזהב, את הגשמיות, שהביאה לנו הרבה רצינו בעיקר את עגל  

זה   – בעיות וצרות, אבל ברגע שנשב ונעשה תשובה עם בכי  
כל  של  מהבושות  ונבכה  ונבכה  ונבכה  אותנו  ינקה  מאוד 

 עברותינו. 

אבל משיח צדקנו יחזק אותנו, יתפלל איתנו והבכי והתפילות  
יגיעו לכיסא הכבוד וננצח ונהיה חלק של הקב"ה לנצח נצחים  

 עוד מלבדו.  אין –
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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. ופורים הזה יש 
לו משמעות הרבה יותר גדולה מהחגים שעברנו בשנים האחרונות. אנחנו בחג  

ימח שמו וזכרו.  הזה נרגיש יותר בקרבתנו עם מרדכי, אסתר, אחשוורוש והמן 
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. 

כל כך לא רגיש למציאות, שיש גם פה בארץ    אבל המצב הוא כל כך קשה ועמ"י
אם אנו עם ישראל לא  ורה  ה ק מוגם בעולם, עד שאני בפחד גדול, כשאני חושב  

הגויים מנסים לעשות לנו? אז איך נשרוד?   , מבינים מה קורה לנו? מה הערב רב
ואיך נדע איך  איך נדע מה לעשות? איך נדע שאנו צריכים לעשות תשובה? 

מפח מאוד  זה  תשובה?  קשות  עושים  מלחמות  להיות  שהולכות  רק  לא  יד. 
  כוכב   ביותר עם הרבה מתים בעולם, הרבה קורבנות בכל העולם ויש עוד את

 אסונות טבע ענקיים שיהיו בכל העולם. עוד שביט, שצריך להגיע וה

אבל עם ישראל לא רוצה לדעת, עם ישראל רוצה שנחזור למה שהיה, לעולם  
אדם. אפילו החרדים בעולם   דמיוני המבוסס על התשוקות, על רצונות של בני

עד לא מזמן היו כל כך עמוק בתוך הגשמיות, שזה פחד לחשוב שאם אנחנו  ש
ברא   שהשם  ָעם  אנחנו  עמ"י?  עם  יהיה  מה  יהיה,  מה  אז  תשובה  נעשה  לא 
כי אנחנו   יציל אותנו  וזה מספיק כדי להגיד שהשם  במיוחד להיות הָעם שלו 

וא החגים  כל  את  עושים  אנחנו  כי  יהודים  מתפללים,  להיות  משתדלים  נחנו 
טובים, בעלי חסד וצדקה. אבל יחד עם זה בתוך החלק של העם, שצריך להיות  

יש זימה, יש ממש עברות קשות, לא כולם בוודאי,    –הכי הכי קרובים להשם  
אבל יש. ויש השפעה גדולה בארץ ישראל של הציונים על בתי ספר בית יעקב,  

רות, ִמבנים, למנהלות וכו' הם מחזיקים את  כי הם נותנים את הכסף בשביל המו
נהפכו למשהו    -המקום. ובגלל זה בית יעקב ובתי ספר ששייכים לבית יעקב  

אחר לגמרי ממה שהיה צריך להיות. והישיבות של הבנים בכל הגילאים, הרוב  
בשביל קיום הישיבות מהממשלה ולכן יש    שראלירץ  לוקחים הרבה כסף בא

בות. בחו"ל יש משהו דומה. רק זה לא יהודים  בעיה גדולה רוחנית ברוב הישי
אלא   מקולקלים שנותנים כסף להרבה ישיבות בשביל להחזיק הרבה ישיבות 

. וזה גם מקלקל את הקדושה מכל מיני דרישות של הממשלות בארצות  גויים
שונות כמו למשל שהם צריכים ללמד כל מיני נושאים שזה לא מתאים בשביל 

 ישיבה של בחורים צדיקים.

הדור שלנו מבולבל לגמרי. יש הרבה מאוד יהודים מבולבלים, יש  ובכלל כל  
שכולה   חברה  הם  כי  מבולבלים  חרדים  גם  יש  אבל  חילוניים,  מאוד  הרבה 

 מבולבלת. 

למעשה במדינת ישראל אנו רואים כמה, כמה שיש לנו    ,ועכשיו בארץ ישראל
בעיה ענקית של רבנים שמעודדים את עם ישראל פה בארץ ישראל להתחסן  

חומר שהוא מסוכן ביותר. אבל זו לא הבעיה הכי גדולה שהחיסונים יכולים    עם
הבעיה הכי גדולה זה שהרבנים של הישיבות   .להרוג אנשים וכבר הרגו אנשים

הממשלה   עם  פעולה  לשתף  היהודים  את  מעודדים  ישיבות  ראשי  וגם 
יכול    .החילונית שזה  הוכחות  הרבה  יש  שבוודאי  משהו  מעודדים  שבכוונה 

ום למקרה הכי גרוע, למוות של בני אדם וזה כבר קיים בגדול. אבל זו לא  לגר
למה הם    –יבה, למה ראשי הישיבות, הרבנים  סההבעיה הכי גדולה. הבעיה זה 

עושים את זה? למה הם מתכופפים לציונים? הדרישות של הציונים שמסכנות  
חשובי כך  כל  שאנשים  היא  החמורה  הבעיה  הגיוניות,  לא  בכלל  ם  חיים 

בהם אני   ,משתמשים  ברצח.  פעולה  לשתף  אחרים  יהודים  על  בהשפעתם 
פשוט לא יכול להפסיק לבכות, כי אני יודע שעומדים לפנינו, עם ישראל, זמנים  
יכולים לסמוך על חלק ממנהיגינו?   מאוד קשים. איך נעמוד בזה אם אנו לא 
החרדי  בעולם  חשובים  אחרים  ואנשים  וכו'  ישיבות  ראשי  רבנים,  למה 
מעודדים אותנו להקשיב לשקרים של הרשעים בלי לבדוק טוב, בלי להתעניין 
ולדעת את עומק הענין? אולי כביכול זה ברוח הקודש שהרבנים עונים, אבל 

האלה  הרבנים  על  גדולה  השפעה  שיש  שלהם,    ברור  הסביבה  על  הם  או  כי 

כסף   הרבה  פעולה  מקבלים  ישתפו  לא  ואם  עליהם,    -מהמדינה  איום  יש 
. אני לא יודע בדיוק, אבל זה ההסבר והתשובה היחידה  שיפסיקו להם את הכסף

 שיכול להיות למה משתפים פעולה עם אויב, עם עמלקים, עם הערב רב? 

לא יקח הרבה זמן, כי יבוא משהו במקום וקוראים    – עוד מעט נשכח מהקורונה  
מלחמת העולם השלישית. אחרי המלחמה הזאת, שתהיה המלחמה הכי   – לזה  

ההיסטוריה של כדור הארץ, אחרי זה יבוא כוכב השביט.  קשה, שהייתה בכל  
המטאורים   כבר,  עכשיו  קורה  וזה  העולם  בכל  יעשה  זה  שגם  ההרס  כל  עם 
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  

 וזה יהיה.   מתקרב מאוד

ישראל   עם  את  שואל  יודעים    – אני  לא  באמת  אנו  אם  לשרוד,  אפשר  איך 
שרוב היהודים החרדים בכלל לא בכיוון  כ   ,לעשות תשובה. איך נחזיק מעמד 

לאכול   וללכת  פיצה  להזמין  שוב  ויוכלו  יגמר  שהסגר  מחכים  רק  הם  הזה, 
ים אליה במסעדה כשרה למהדרין. יש להם את כל הגשמיות שהם מתגעגע

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  

ל אז  כי  אלינו,  יגיע  ביותר  הקשה  שהמצב  לפני  לעשות  עכשיו  זמן  יהיה  א 
 תשובה, להבין מה שאנו צריכים לעשות. 

אחד לא יהיה פגוע ושם נמצאת ארץ ישראל ולא מדינת    1/3עולם יחרב,    2/3
ישראל. ארץ ישראל והעיר הבירה של כל העולם יהיה בירושלים עיר הקודש  
ושם יבנו את בית המקדש השלישי. אבל עם ישראל אם אנו לא נעשה תשובה  

דבר ליהודים חילוניים אם לא יעשו תשובה, מה יהיה? מה יהיה? כמה  ואני גם מ
גברים    7,000  -יהודים ישארו? עם ישראל יש סיכוי גדול שלא ישארו יותר מ 

חוץ מנשים וילדים שיקבלו פני משיח. אבל כמו שכתב בספר חסד לאברהם  
 אם נעשה תשובה אמיתית, אז אנו יכולים להציל הרבה יותר יהודים. 

עם הקב"ה ומי לא? אני יושב ובוכה. מבקש והמבחן שלנו עכשיו הוא מי באמת  
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  
רב   ערב  או  עמלקים  או  הם  היהודים  שרוב  בגלל  זה  שישרדו?  יהודים  מעט 

לא ישרדו. ויש גם יהודים שיצטרכו לעשות תיקון ולמות  שנדבקו לעמ"י, והם  
 על קידוש השם ויחזרו בתחיית המתים. 

אין זמן. חייבים לחזור אל האמת. הקב"ה הוא האמת ואני לא יכול    –עם ישראל  
לתאר אפילו, אין לי דמיון כל כך מפותח, איזה יופי יהיה לנו בעולם הבא של 

. אבל התענוג  3  - קורבנות בבית המקדש המשיח ואיזו הרגשה זו תהיה להקריב  
של  נפרד  בלתי  חלק  בסוף  יהיה  ישראל  שעם  זה  בעתיד  שיקרה  גדול  הכי 

 הקב"ה. 

 אין עוד מלבדו. 
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 מתי נבין שרוצים להרוג אותנו?
 

העם שאמר "נעשה ונשמע", העם שהקב"ה אוהב יותר מכל עם    –עם ישראל  
 חלק ממנו.  - אחר שהוא ברא, העם שהקב"ה רוצה שיהיה בסופו של דבר 

 איפה אתה?מה קרה לך?  –עם ישראל 

כאילו   –קשה לי להאמין שכל כך הרבה יהודים חרדים הלכו לצד של השטן  
שהשטן הוא בצד של הקב"ה, ח"ו. איך זה יכול להיות? שכל כך החרדים רצו  

חיסונים,  והזדרזו   זה    בזמן לקבל  כי  זה,  את  לקחת  מפחדים  העולם  שבכל 
רשעים, רשעים שעושים את זה. רשעים שהביאו את המגפה הזו לעולם כדי 

ל הרבה אנשים, הרבה אנשים בכל העולם, לדלל את אוכלוסיית העולם  לחס
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,  
הם   שלהם.  בידיים  וכו'  טלוויזיה  אינטרנט,  כמו  התקשורת  "המדיה"  רוב 
אירופה   כולל  ארצות  מיני  בכל  אבל  ישראל,  וגם בארץ  העולם  שולטים בכל 

ם לא מעוניינים בחיסון שלהם, כי הם  רוב ה וארה"ב ובכל מיני ארצות בעולם ה 
יודעים, במיוחד האירופאים יודעים, שבהחלט לא כדאי לקחת את החיסונים.  

כל   הם תופסים שכל העניינים של הקורונה והחיסונים זה בשביל להשתלט על
הכביכול מגפה כולו דרך  כזו  .העולם  באמת מגפה  שאין  ,  מסוכנת  כי האמת 

שמתו  מאלה  הרבה  למעשה  ובכלל  אנשים.  הרבה  כך  כל  להרוג    שאמורה 
שמאמינים    קורונהה הרשעים  זה  אותם  שהרג  מה  אותם.  שהרג  מה  לא  זה 

בשטן שרוצים להשתלט על כל העולם, לדלל מאוד את אוכלוסיית העולם והם  
ילו להתחיל מגפה שלמעשה לא קיימת ופשוט להרוג  בטוחים שהם יכולים כא

אנשים בכל מיני צורות. ידוע שבהרבה בתי חולים פשוט רצחו אנשים בדם קר  
ואמרו שזה קורונה. יש רופאים ידועים מפורסמים שמספרים שהקורונה זה  

זה כמו שפעת, אבל פחות קשה והרבה    – יש כזה דבר קורונה    ,שקר גמור. נכון
תדעו שלפי החוק הבינלאומי .  פשוט רצחו אותם  ,מתו מזה אנשים שכביכול  

או אם הם    65אפשר לתת לפציינטים מסוימים פשוט למות אם הם מעל גיל  
מותר פשוט לא לתת להם אוכל או שתיה ואז פשוט    –במצב לא כל כך טוב  

לא של עם ישראל.  הרשע ויו  ֺמחכים עד שהם מתים. זו פשוט אכזריות של עש 
רבה ערב רב ועמלקים שרוצים להשתלט על כולנו. והם  אבל יש לנו פה בארץ ה 

שה חיסונים  כביכול  אישר    FDA  - הביאו  אומרים  ו   – לא  שהרשעים  אפילו 
חיסון  . שהוא כן אישר. חיסונים שרק המשרד הבריאות בישראל אישר את זה 

אנשים שלקחו    400שהוא כל כך מסוכן ועד התאריך הזה שלנו היום לפחות  
. ז"א מתו או באותו יום או יומיים אחרי קבלת החיסון  מתו מייד  –את החיסון  

קורבנות   על  רק  ומדובר  השני.  החיסון  את  כשקיבלו  שמתו  ויש  הראשון 
אומרים   שהשלטונות  אפילו  מזה.  מתו  חילוניים  כמה  יודע  לא  ואני  חרדיים. 

 וזה לא נכון, הם משקרים.  -שהם נדבקו לפני שקיבלו את החיסון  

ראל רוצה להיות בריא ולא להיות יותר בסגר בגלל עכשיו המצב הוא שעם יש 
הקורונה. הם רוצים את זה כל כך עד שמוכנים להתאבד בשביל זה. הם מוכנים  
שמשרד   מה  לפי  הרשעים,  שאומרים  מה  לפי  כי  לגמרי,  חייהם  את  לשנות 
הבריאות אומר שהגיע זמן שכולם צריכים להתחסן, אבל אפילו אם מחוסנים  

וזה לא הם לא מחוסנים!    - בשנה  זריקות לפחות פעמיים  יצטרכו לקבל  הם 
 הם יהיו מחוסנים.  – ברור שגם אם יעשו את זה 

הזריקות האלה מסוכנות מאוד ואפילו אם הבן אדם לא מת    –דבר אחד כן ברור  
יד, בסופו של דבר אם הוא לא יקבל כל שנה לפחות שתי מנות חיסון הוא  מ

הממשלה שתמשיך לתת הוראות מה      עלול לא לחיות יותר ויהפוך לעבד של
הקורונה לא תמות לעולם, היא תהפוך    –אסור ומה מותר. כי אם לא אז אוי ואווי  

שמכתיב   The big brother אותנו לעבדים שהשלטון יהיה "האח הגדול" 
להמשיך  חרדים  ליהודים  יתנו  לא  שהם  וברור  לחיות.  ואיך  לעשות  מה  לנו 

וזה מה שהם  להתפלל להקב"ה ולקיים את כל ה וכו' שלנו.  מצוות והמנהגים 
לחסל את החרדים בכל העולם. את מדינת ישראל הם רוצים    – רוצים לעשות  

 להפוך למקום גויי ולהתפטר מהמאמינים, השם ישמור. 

 

שזה כמו המחנות שהנאצים  (FEMA CAMPSבארה"ב יש מחנות ריכוז )
כל ארה"ב ויש אפילו ימ"ש עשו, אבל הרבה יותר משוכלל וגדול. הם קיימים ב

פה בארץ. ובארץ הם כבר בנו חלק וכבר יגמרו בקרוב את החלק השני. שתבינו  
 באיזה מצב אנחנו נמצאים. 

המחנות האלה הם בכל העולם, גם באירופה, בדרום אפריקה,    –ועם ישראל  
 באוסטרליה, רוסיה וכו', מה שמוכיח שהכל מתואם ומתוכנן מראש. 

  לכם את זה כדי שתתעלפו מפחד. אלא כדי שתבינואני לא מספר    –עם ישראל  
תשובה תעשו  לא  לא  ו  שאם  ו שאם  של תתאחדו  ההשתלטות  נגד  תלחמו 

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  

בחיים ישארו  אם  אפילו  והמצוות,  המנהגים  כל  עם  לא    . ולחיות  הם  תבינו 
  – 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. 

ישראל   וזה    –עם  אחת  תקווה  לנו  מה    – יש  לעשות  לא  וזה  וזעקה  תפילה, 
צים שנעשה וזה לא לעזוב את הקב"ה ח"ו ותורתו. אם אנו נהיה  שהרשעים רו

חזקים ולא נתכופף לרשעים, כמו שרוב ראשי ישיבות נתנו הוראות לחסן את  
תלויה   מאוד  הישיבות  של  ההנהלה  כי  והידועות,  הגדולות  הישיבות  בחורי 
בכספי הממשלה, שמקבלים הרבה מאוד כסף ובשביל זה מוכנים להקריב את  

ל עמ"י עם חיסונים שיכולים לגרום במקרה הטוב למוות מהיר או  העתיד ש
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 עם ישראל, אבל עם ישראל חייב להיות  
 ישרדו. הרשעים כולם יעלמו.  –ואלה שעם הקב"ה עם הקב"ה  

אבל לא כל כך רחוק נשכח מהקורונה,    ,אני מאמין שבעתיד הלא כל כך קרוב 
. זה יהיה מאוד קשה, אבל  3  - מלחמת העולם ה  – כי תהיה בעיה גדולה אחרת  

זה  .  זה יהיה מאוד קשה שם  בארץ ישראל לא יהיה כל כך קשה, לא כמו בחו"ל.  
 ספר יותר עכשיו, נשאיר את זה לפעם אחרת. לא הסוף, אבל לא אעדיין 

לא לתת לרשעים לקחת מאתנו את הקשר עם    –אני רק מבקש מעם ישראל  
את    הקב"ה, שלנו,  הישיבות  ואת  הכנסת  בתי  את  לנו  לסגור  להם  לתת  לא 

 לא תהיה לנו תורה ח"ו. בלי תורה אין ליהודי עתיד. -החדרים שלנו, כי בלי זה 

ישראל   עם  לשכוח  ניפול    מה  –לא  שלא  רוצה  הוא  מאתנו?  רוצה  שהקב"ה 
ותורתו   להקב"ה  נאמנים  תמיד  שנשאר  אלא  מפחד,  הרשעים  של  בידיהם 

 בלבד. 

זה המבחן האחרון שלנו לפני הגאולה, לא להפסיד את זה, כי אם   –עם ישראל  
זה הפסד לנצח נצחים. ואם נצליח להילחם נגד את המבחן הזה  מפסידים ח"ו,  

 הקב"ה לנצח נצחים. כל הרשעות, אז אנו נהיה חלק של  

 עם ישראל חי!!! 



 

  מה יהיה עם הילדים המתוקים והחמודים שלנו

' אדר תשפ"אכד  -בן גולדן   

לכתוב לע צה  י רו עם שאנ ל פ ל כ ישרא צמי  ם  לע אני חושב 
כדי   – גיד?  לה ל  יכו אני  עוד  מה  לכתוב?  ל  יכו אני  עוד  מה 

צב קשה ע  יזה מ ל שתבינו בא לם.    ם ישרא ל העו למעשה בכ
חיד  מפ כך  ל  כ לם  מסוכן  ,העו כך  ל  לכ    ,כ קרוב  כך  ל   .ֺסאוכ

ים אג דו רק  ים  האנש לם   ,ורוב  העו ל  בכ לא  א בארץ  רק  לא 
ב ים  עוש ש סגר  עם  הקורונה  מגפת  לל  תהבג מדינו  . רבה 

ים   אג לנו  דו יהיה  תיד  אם  ע ל ב ת בכ לשב ל  נוכ אם  ו צה  י פ ל 
עדה   אפשר  עם  במס אם  או  ים  יפס וצ' ים  יהיה המבורגר

או  טחי  ש דבר  יזה  א משנה  לא  או  סרט  לראות  ללכת 
ייט  . אחר  פש

ל ע ישרא ע  –  ם  ל במיוחד  ישרא בא  ם  ים  ל ירץ  שגר  ,שרא
עלמת להם ים לגשמיות שנ אג וגם הפחד ממחלה   .שרק דו

עם   יחד  ים  הסינ ל  ש מעבדה  פרי  היא  כדהש קאים   יאמרי
כ לה  לבה לם  העו את  שלהביא  יו  זו  ל  יה לקב ים  כל  מוכנ

מומח  חיסון אם  לו  י אפ יכול  שזה כב ים  אומר לים  גדו ים 
מאוד,   אופן  מסוכן  ל  יו  בכ יה יסון  הם  הח את  ל  לקב ים  מוכנ

עיות  לי ב ה.וב  בשמח

ל ע ישרא א   –  ם  את  הפכנו  אנחנו  מאתנו.  ים  חק צו לם  רץ כו
ל  את  או    ישרא דיוק  נו  ליתר  ואנח למעבדה  ל  ישרא מדינת 

ת יסיונו נ שהרבה   .שפני  עת  לד ים  צ רו לא  לל  בכ ואנחנו 
מ  תו  מ ו לו  נפ ים  חרד ים  ת היהוד יקו ים  .  זר שנותנ יקה  הזר וש

ים   לונ י לח ו ים  הקורונה   –לחרד ל  שכ ים  מבינ לא  ו ה.  נ שו זה 
פשוט    –הזו   להתפ  –זה  ים  צ שרו צה  הקבו ל.  מהם חיסו טר 

ים  – ים החרד יהוד לים את   .זה ה אי ששוא ים בווד יהוד ל ה וכ
שלהם ים  או ו  .הרבנ תחסן  לה כן  ים  אומר הם  מ שהרבה 

יש  ו רע".  לכם  יגרום  לא  " שזה  ים  מתחסנ אם  ים  שאומר
לא  ואופן  ים  פנ בשום  ים  שאומר ים  רבנ השם  ברוך 

ים  ולהתחסן.   פא רו כמה יש  בדיוק  ים  יר שמסב ים  ידוע
לא   וזה  מסוכן  החיסון  מסוכןש תם  יסול    ,ס ח ממש  זה 

י. ל המונ ים ש ירוס ים או ו ידק י לו ששמו ח י ה, גם ג לא רק ז   ו
בתוך   ידס  י מאוד. הא מסוכן  ל  י י קט קו לעשות  חיסון 

כשבדקו  חיסון,  ה את  לו  יב שק ים  שאנש לו  י ג ליה  טר באוס
יידס.  לת א למח ים  הם היו חיוב תם   או

יך אפשר   ין א רה אני לא מב יך לחב י חיסון שש ל ה מוך ע לס
יל ג ל ב יטס ש ת בחברהשהוא י ל הרבה מניו ע שאמר  הז .ב

ת   י י לוס אוכ ליש  ש משני  תפטר  לה ים  יכ צר ש בפירוש 
עולם.   ה

ע ל  ל ים אב זה עוד בדרך. – שרא  הכי גרוע 

לנו,  ש ים  תוק המ ים  לד י ה את  לחסן  ים  צ רו הם  יו  עכש כי 
הם י י ח ל  כ ש לים  לחו או  תם  או י  ,להפוך  לא  לוש להיות   וכ

ממש ים  לום  ,ארוכ וש הםחס  ו ים   .  חיסונ עוד  ו עוד  צטרכו  י
עוד  עם ו טרכו עוד פ צ ים י יים וגם המבוגר יקם בח כדי להחז

כי   ם,  י חיסונ ה את  ל  לקב עם  זהפ ה ת   החיסון  א ליש  מח
זהה מ מת  לא  אדם  הבן  אם  ו ית  החיסונ ערכת  י   ,מ חר א אז 

ת   י ערכת חיסונ ם, מ בן אד לוי ב יה לו, ת כמה שבועות לא יה
לת,  ע צריך ושפו ת אז כמו ש י מוו לו עד כד י אפ הוא בסכנה 

לום וש ע  .חס  יהיה  יםם  ומה  לד י והחמודים    ה תוקים  המ
 ?? לנו?  ש

מבין לא  פשוט  קשורה   ,אני  כך  ל  שכ שהחברה  איך 
יה המד ל  לכ ו ינטרנט  י  ,לא מב הלא  ת  ,נ ע ומ ש לא   ,לא 

ת תח ומוכנ  פו ים  י עינ הצד   האת  את  וע  לשמ לי  ב תאבד  לה
יפור.   הס ל  ש תהשני  החרדים    א ים  צים    –היהוד רו הם 

ל   אב ם.  ג ים  לונ י הח את  ם,  ת או לט הם  לחסל  ת להש ים  צ רו
ל   ל  ע ישרא ים  מדינת  צ של  ורו ית  ענק צה  קבו להם  יה  תה ש

ים לקבל    ,עבד צטרכו  י ים  י בח להישאר  ים  צ רו הם  שאם 
ת  א יה  י יח שזה  חיסון  ל  הכביכו את  ים  י הח כל  ושוב  שוב 

ערכת החיסון עוד חודש עוד חו ים ואם לא יעשו מה דמ י ש
את   להם  יתנו  לא  אז  הם  מ ים  יסון  השדורש ח ל  כביכו

אדם ת הבן  יה שוב א י הם פשוט ימותו  שמח  . ו

ים  ה לה  אנש רק  ל א הם  א  יםש ע נפש   ,רש לי  חו ים  אנש הם 
טן.  ים מאמינים בש  עקומ

ין   מב לא  שאני  מה  ל  ל זה  אב ישרא עם  ש להיות  ל  יכו יך   ,א
משה   תורת  ל  ש עם  פשוט  – ה כך  כל  דבר  מבין  לא   ,לא 

השני   הצד  את  לו  י אפ לשמוע  ים  צ אך רו משכנע  שמאוד 
לחזור   ים  צ רו הם  ש ל  ל בג יו רה,  לשגורק  שה כמו  ים  י לח

קלהם   תודם  מ בגשמיו ים  ע מוריד    ,שטוב גם שזה  תם  או
ל דבר  תם וגם מכ יהדו ת. שמ לאמ יך  י  ש

עו   תד אחד  דבר  ל  אב ם,  לכ לומר  מה  יודע  לא  ל  שאני  כ
לם  לעו חזרו  יום  ה ועד  הנחש  מאז  עם  פ אי  יו  שה ים  ע הרש

ש  ים  בטוח הם  לם,  העו ל  ע לט  ת להש צים  רו והם  ם  עהזה 
ל השטן ליחו  י  ,עזרה ש צ זכרו, הם י ם.    –מח שמו ו לו חס וש

השם   ם.  לה עזור  י לא  זה  ל  יאב ל  לא  אב ם.  לה אנחנו  תן 
לא  אנחנו  לום  ש חס  אם  ו תשובה  לעשות  יכים  צר ים  י ת בינ

ו יך  צר ש כמו  תשובה  לא  נעשה  הגשמיות אם  מ תק  נתנ
ת  תר לב    ,המיו ב צוןוגם  ר ב תנו   –  ,גם  מא הרבה  לא  אז 

המצב  י את  לנו  שגורמים  עים  הרש ל  כ שהשם השרדו.  זה 
ת לעשו תם  או לח  י   ,ש תהם  ציאו מהמ הזה    ,עלמו  לם  מהעו



 

למות   העו ל  תם   – ומכ או ימחק  השם  תר.  יו יו  יה לא  הם 
גם   תיד  ע יה  ב יה ולונה לא  מסעדות  של  לם  עו יותר  לנו 

ורק  אך  לם  בעו יה  נה אנו  וכו',  וכו'  יה  שח יכות  בר ים,  ארק פ
י ת י אמ לם  בעו יה  נה ותורתו  הקב"ה  ל  זהש ו יחיד   ,  ה הדבר 

ת  באמ ים  י כמו    .שק יהיה  בר  ,מדברבוזה  במד יינו  . שה
תן לנו מן   תשהשם נ ים לשתו אר מר ש   ,לאכול וב לבו בגד ל

ים י נק נשארו  הם  לכבסם  ים  יכ צר יינו  ה לא  ש אתנו  ל   , שגד
לל  תפ לה ו ה  תור למוד  ל לנו  יכו היום  ל  דם   .כ א ל  וכ להשם 

זה  ש לה  כא ים  י עמם  ח מש שזה  להיות   הואחושב  ל  יכו לא 
ם,   י תא ת, זה לא י ל אמ לם ש לם  -האבל זה  לו  בעו יה  עו ה י ש

ש הכי  מה  אמיתי  ליהודי  תן  נו ירבה זה  הק אה,  הנ הרבה 
יהודי אמיתי  זה מ  .להשם ל זהה ש י תיד    .חי בשב ע   נחנו אוב

ין סוף.  ם א לו אמת והוא ג הקב"ה שכו לק מ יה ח  נה

טחי   הש לם  העו מ ורק  אך  שנהנה  ם,   –מי  מקו לו  יה  יה לא 
לו טוב.  כו לם ש קום בעו לו מ יה  יה  לא 

ל  לה    –  עם ישרא תג תם עוד   –משיח כבר פה. הוא לא ה כי א
יה   יה זה  עט  מ עוד  ל  אב ם.  י מוכנ ותדע  –לא  לה  תג י ו הוא 

ת א ל  י צ י ל ע  שהוא  ישרא את ם  חזיר  לה תו  או לח  ש השם   .
ל ע ל כ חזיר את כל    ם ישרא ל לה בתשובה והוא כבר משתד

ים יהוד ה.    ה תשוב ל    ישאם  וב ש לק  ל ח ישרא ל  ש  עם  כ לא 
ים לחזור בתשובה ו  צ שה   ידברוהם  אם  כך רו נגדו בצורה ק

ת עיו ב לו  ים  עוש צים    ,ו רו לא  עצמם  ב הם  כי  ורק  אך  זה 
תשובה לללחזור ב ים את  ש   . זה בג צ עקומים  ההם רו ים ה חי

יו להם אה לא   .שה לם וכנר יע לם ת ית העו י לוס ל רוב אוכ אב
את   לחיות  לים  שמסוג הרבה  ישארו  ים  י י ים הח הקדוש

זה   לנו.  ין  הכ וב,  שהשם  ט לו  שכו לם  עו ת,  אמ ל  ש לם  עו
ין   שא לם  שבו  עו ל  ש לם  עו ת,  ת מוו א צה  רו לא  ש מי  ה.  מח

הואזה   ם   ו ל יו לטוס כ ל כשר במסעדות ו ל כביכו יף אוכ מעד
ים  למ חו פשוט  או  וכו'  ירופה  וא לארה"ב  ישי  וחמ שני 

ים מיוחדים יט ית יפה עם רה יזה ב להלקנות א ים   . א אוהב ש
ש וגשמיות  כסף  כסףפשוט  י  ת    ע" לקנו וד יכול  ע ו עוד 

ת.ג י    שמיו למיד ת לו  י אפ צח,  נ את  יפספס  הוא  כזה  מישהו 
ים לומד ו ים  יושב ש ים  הזה    חכמ בדור  ים  לומד הרבה   –ו

הם  ח. מ צ את הנ ים  צ ת רו  לא באמ

לימוד יותר מכל    –משיח צדקנו   הוא אדם עניו, אדם גאון ב
צה  רו הוא  עכשיו.  הזה  לם  עו ב פה  ים  צא שנמ ים  הרבנ

י עמ" ל  כ את  חזיר  הרבה   לה חזיר  ה כבר  הוא  ה.  תשוב ב
יהודי   ל  כ לעשות  ל  י בשב חי  הוא  ה.  תשוב ב ים  יה  יהוד יה ש

י טוב?    יהוד זה  מה  כטוב.  יזה  את ש לאהוב  ל  י תח מ הודי 
ליבו ומהותו ל  עם כ תורה ו .הקב"ה  ת ה ם א אוהב ג כל  את  ו

אהבה הזאת גורמת לו לרצות לעשות את הקודש והספרי  
ת צוו ל המ ת  .כ צה אמ צה שקר, הוא לא   ,והוא רו הוא לא רו

יול   ט צה  רו לא  הוא  ת.  אמ צה  רו הוא  הזהב.  ל  עג צה  רו
ו לנד  י ל  לדיסנ ים  א הדומ ת  המקומו ל  טחיים כ וש הוא לזה   .

ים, גשמי יים  ח צה  רו צה  לא  רו את   הוא  תורה,  ה את 
לא חה,  משמ לרקוד  צה  רו הוא  ם,  החגי את  ת,  צוו  את  המ

י   ית אמ יקוד  ר לא  א ם,  י י לונ י ח או  יים  הגו ל  ש הגס  יקוד  הר
אוהב, והוא  הקב"ה  ל  קוד  ש הוא   לר קדושה,  ל  הכ זה  כי 

רוצה   הוא  איתו.  רוקד  שהוא  כך  ל  כ הקב"ה  את  אוהב 
שגם   ית  ת י אמ ל  י ח ואשת  ים  טהור ים  לד יא  י חיים  ה צה  רו

עט אי יים וכמ ת י יך שזה אומר אמ צר ים היום כמו ש ן נישוא
ישה את   א מחבר  וזה  הקב"ה  עם  ל  ע והב הקב"ה  עם 

ישה ין  הא ל. אם א ע ם.  –זה את והב לו  אז אין כ

ל ע ישרא בתוך    –  ם  ם,  התחפשו  לכ ש ות  את תלבב חפשו 
ית  הנשמה ית האמ ית  יהוד כם  ה מהשקר   שב תפטרו  ה

כם ת א ל  ת   ,שאוכ א גם  לכם  ל  לק מק וזה  תכם  א שהורג 
עיניים  ל   ,ה השכ ים  .את  מבינ לא  תם  א היוםהמאת    וכן   צב 

לט   ת להש ים  צ רו ים  ע הרש לם  העו ל  ל  שבכ כדור ע ל  כ
ל  י איר רק כמה בשב להש יה ו ס לו ל את רוב אוכ הארץ, לחס

ל   הם צריכים. אב לחמה מה ש תהיה גם מ ים ש ע הם לא יוד
לא רחוק יד ה ת ע ת שמש עם  גם ו ב ערכ י מ השביט שזו מינ

ש ת,  לכ כוכבי  עה  ויגרמו  שב הארץ  כדור  ליד  ינו,  ליד עברו  י
ו   לנ לח  ש שהשם  ימי,  י שמ משהו  זה  יט  השב ם.  עצו להרס 

יה   היסטור ים ב זה גכמה פעמ ל, ו ו רם להרבה הרס כמו במב
ע ל  אב וכו'.  ים  י צר מ את  י צ י ב ל ים  כמו  וא   שרא רץ ישרוד 

ל  תשובה    ישרא ים  עוש לא  אם  ל  אב ע  –תשרוד.  ל  כ ם  לא 
ל  ל    ישרא א לם    – ישרוד. ומדינת ישר ע י ים  הנא  ישארוות מנ

לתורתו ו לנצח   .להקב"ה  יע  להג באמת  ים  צ שרו לה  א וגם 
ממנו   לק  ח יה  שיה כדי  אדם  ה את  ברא  הקב"ה  ים.  צח נ

בנשמות  אה  טומ ל  ש ערה  הש כחוט  לו  אפי יה  יה ש ואסור 
עולם.כדי  בורא  ל  לק ש יהיו ח  ש

ל  ישרא י  –  עם  לה.  לא  תג י שמשיח  עד  זמן  הרבה  קח 
י יהוד ה לב  ה את  לפתח  תחילו  ת ת.  תנו להש לו  י תח  ת

לכם שש ל  השכ את  ים  ,  הספר את  למוד  ל יל  בשב נוצר 
ים  לכם  .הקדוש יה  יה ש ים  ייב ח תם  את   א לחיות  רצון 

ין  ם. א י צח לנצח נ לפי תורת משה  יך לחיות  להמש האמת ו
תוק יק   ,יותר חיובי  ,אדם יותר מ יותר אוהב את   ,יותר מעמ

י.  ית הודי אמ י לת מ  הזו

ל חי  ישרא לבדו –עם  לי די ואין עוד מ  !חי ב


