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

  
סֹודֹו ֶאל  "ִּכי לא ַיֲעֶׂשה ה' ָּדָבר, ִּכי ִאם ָּגָלה

 ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים..." עמוס ג',ז'  *  "א''ר
יוחנן מיום שחרב בית המקדש ניטלה 

בבא (נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים" 
  )בתרא יב:

  
* יהודים  כביכול יש מגפה - קודמיםמסרים 

 אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני *
* יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה! -שתדעו שניו

רק תחזיקו מעמד עוד קצת * בקרוב נקבל את 
הכניסה שלנו לנצח  -בית המקדש השלישי 

נצחים * והעיקר, לא לפחד כלל * רוב העולם 
מגיעים לסוף *  –יהיה מתחת למים * זהו זה 

אל תפסידו את הנצח * כאשר כל הבנקים יפלו 
אנחנו *  לארץ ישראל* ברגע זה לעלות 

האהובים הכי גדולים של הקב"ה * העולם לא 
יחזור להיות כמו שהיה *העולם הזה גוסס * 
ולהתכונן לסוף של העולם הזה * זה יהיה כמו 

היום הגדול  לצאת מבית הסוהר, בדיוק *
אוי ואבוי למי לחיות לנצח *  והנורא מתקרב *

* משקרים לנו שייקח את החיסון לקורונה 
 לעבדים * נותוול * הם מתכוונים להפוך אבגד

  אני שליח ה' *, ה' בחר אותי
  

  ניתן לקבל חינם חוברות קודמות. לזיכוי הרבים
  

ישראל, -א"י:ארץאפשר -א"א:אי: מילים-קיצורי
ישראל - כך מ"י:מדינת- הארץ כ"כ:כל- כדו"ה:כדור

 ישראל-זרה עמ"י:עם- ע"ז:עבודה עולם- מ"ע:מלחמת
  .חדש- עולמי- סע"ח:סדר רב- ע"ר:ערב

  
  הפרנקפורטער

 היה) הפרנקפורטער( מסטולין פרלוב ישראל רבי
  .קרלין בשושלת השישי ר"האדמו

 ונשמה, י"רש נשמת שהוא עליו אמר אהרן הבית   
 לחמש אחת אלא הזה לעולם יורדת אינה כזאת
", מטורוב הרב, "מנדלבוים ברוך הרב. שנה מאות
 בנשמתו כי כתב ובה קרלין לחסידי איגרת פרסם

 קיבל. דוד בן משיח של ניצוץ מקנן ישראל רבי של
 גילו בגלל. שלו מצווה הבר בטקס הנשיאות כתב את

  '.מסטולין הינוקא' בשם נודע הצעיר
  

  ,"אהרן ישע פרי" - ספרו מתוך
 שיקרה מה ראה" הכותרת תחת לעברית מתורגם

  :ו"תצ סימן רס' עמ "המאירה באספקלריה
 היא) הראשונה העולם מלחמת( הזו המלחמה"

 או שתים' תהי האחרונה המלחמה, ילדים כמשחק
, חרוך יער כמו נראה תהא והעולם, דקות שלושה
 מי – לונדון, רקוי-ניו, פריז העיר את רואים האתם
 את), קבר( אהל עבורו להכין יצטרך שם לדור שירצה
  ".הבתים כתלי על ידביקו האמריקאי הדולר

  
    עמ' רס  (באידיש) אהרן ישע פרי"צילום מהספר 

  
  הסכמות

  ל"זצ שטיינמן לייב יהודה אהרן רבי
 את בזה לעורר מרובים שמים רחמי בזה רואה"

 כל ושוגים, הזמן בהבלי האמת את השוכחים הישנים
 של התורה בני את לחזק ואף, וריק בהבל שנתם
 אש להבות חוצב מוסר הם דבריהם באשר.  זמנינו

 להפיץ טוב, כן על. בהם המעיינים כל את מאד ומעורר
 בדברי להתבונן מאד חשוב... אלו דברים ולפרסם
. מהם להתעלם ואין הנפש חשבון לצורך שלהם המוסר

 לגילוי זכינו לא... ממרום הארה לנו שולח ה"הקב
 לבבות את לקרב, אחת מטרה לצורך אלא זו תופעה

  ".שבשמים לאבינו ישראל עם
  

 לבאר היריעה תקצר'' ל"זצ ערלנגר סענדר הרב
 מן לנו שמוסרים ממה ולהשתומם הדבר אמיתת
  ''.השמים

 גבוה מ''ביה רוחני מנהל( - ל''זצ ואכטפוגל נתן הרב
 ברוב לנו ושלח עמו על' ית הבורא ריחם) ''לייקווד
 מתרדמתם אנשים לעורר המסוגל אמצעי רחמיו

 אדם בני עם חדשה תקשורת באמצעות, העמוקה
  ''.במוחם הפגועים

  

  טעון גניזה   אוטיסטים -מבחורים-מסרים   בס"ד 
        

  מלחמת עולם
  שלישית

 יורק ניו
 לונדון
 פריז
 יחרבו

  

ניקח את  ,ברגע זה ,אם אנחנו עכשיו
עצמנו בידיים ונתחיל ללמוד גם נשים 
גם ילדים מה זה יהודי באמת ונתחיל 
לחיות עם כל הלב שלנו כיהודים 
באמת, אז נעצור את הסבל שעומד 

הרבה  "כלהיות ואת המוות של כ
יהודים שייעלמו אם אנחנו לא נעשה 

  תשובה כמו שצריך

*  
  ישראל עם תתכוננו

  התחילה כבר השופר תקיעת
  לחיות רוצים אם תתכוננו

  לנצח לחיות רוצים אם
  
*  

יָרא    ַאלַאלַאלַאל" יָראּתִ יָראּתִ יָראּתִ ַחד    ּתִ ַחדִמּפַ ַחדִמּפַ ַחדִמּפַ ְתֹאם    ִמּפַ ְתֹאםּפִ ְתֹאםּפִ ְתֹאםּפִ ַֹאת    ּפִ ַֹאתּוִמׁשּ ַֹאתּוִמׁשּ ַֹאתּוִמׁשּ     ּוִמׁשּ
ִעים ִעיםְרׁשָ ִעיםְרׁשָ ִעיםְרׁשָ י    ְרׁשָ יּכִ יּכִ יּכִ     ְוֻתָפרְוֻתָפרְוֻתָפרְוֻתָפר    ֵעָצהֵעָצהֵעָצהֵעָצה    ֻעצוּ ֻעצוּ ֻעצוּ ֻעצוּ : : : : ָתֹבאָתֹבאָתֹבאָתֹבא    ּכִ

רוּ  ּבְ רוּ ּדַ ּבְ רוּ ּדַ ּבְ רוּ ּדַ ּבְ י    ָיקּוםָיקּוםָיקּוםָיקּום    ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא    ָדָברָדָברָדָברָדָבר    ּדַ יּכִ יּכִ יּכִ נוּ     ּכִ נוּ ִעּמָ נוּ ִעּמָ נוּ ִעּמָ     ִעּמָ
    ֵשיָבהֵשיָבהֵשיָבהֵשיָבה    ְוַעדְוַעדְוַעדְוַעד    הּואהּואהּואהּוא    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    ִזְקָנהִזְקָנהִזְקָנהִזְקָנה    ְוַעדְוַעדְוַעדְוַעד: : : : ֵאלֵאלֵאלֵאל
יִתי    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    ֶאְסּבֹלֶאְסּבֹלֶאְסּבֹלֶאְסּבֹל    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני יִתיָעׂשִ יִתיָעׂשִ יִתיָעׂשִ א    ַוֲאִניַוֲאִניַוֲאִניַוֲאִני    ָעׂשִ ָ אֶאׂשּ ָ אֶאׂשּ ָ אֶאׂשּ ָ     ֶאׂשּ
ט    ֶאְסּבֹלֶאְסּבֹלֶאְסּבֹלֶאְסּבֹל    ַוֲאִניַוֲאִניַוֲאִניַוֲאִני טַוֲאַמּלֵ טַוֲאַמּלֵ טַוֲאַמּלֵ   ":ַוֲאַמּלֵ

)ד מו ישעיה, י ח ישעיה, כה ג משלי(

  נצחים לנצח המפתח
  30.12.21      ב"תשפ'ה טבת ו"כ,  גולדן בן
  
 ליום מיום. נשבר שלי הלב ,ישראל עם אוי   

. מפחיד ויותר יותר. גרוע ויותר יותר נהיה המצב
 כ"כ לדרגה הגיעה שהאנושות להאמין קשה

, נמוכה כ"כ שני ומצד בטכנולוגיה, בידע גבוהה
  .מהאמת סוטה כ"כ, רמה-תת כ"כ

 לקיים כדי אשתו ואת האדם את ברא ה"הקב   
 מעץ שאכלו מאז אבל. ורבו פרו של המצווה את

 מבין חוץ כמעט נעלם ורבו הפרו אז, הדעת
 משתמשים זה ובמקום. מצוות שומרי היהודים

 ומוכנים גופנית להנאה ורק אך הזה בדבר
  .הזה הדבר את להרגיש בשביל להיהרג

 הכי הדבר זה הברית ששמירת, יודע יהודי   
, להתחתן. ומצוות תורה שומרי בשביל חשוב
 וילדים אשה בעל בו שיש רק שלא, בית לבנות

 בית בכל כשותף ה"הקב את יש שבעיקר אלא
 ואפילו הזה המושג את מבינים לא הגויים. קדוש

 מגיע לא זה שלהם החוקים לפי הולכים הם אם
 אמיתי יהודי. יהודי של נמוכה הכי לרמה אפילו

 שיהיו רוצה 'שה יודע הוא. 24/7 'ה עם הוא
. התורה לפי ייוולדו הילדים ושכל יהודים הרבה

 לליםמתפ לחי נחשב כשהעובר הראשון שמהרגע
. טהור שיהיה, טובים ומעשים לתורה ייוולד שהוא

 קדושים יהיוחייהם  כל ההורים שגם מתפללים
, בזה ובעיקר 'ה רצון את לעשות יהודי לב ועם

    ֱאלִֹקיםֱאלִֹקיםֱאלִֹקיםֱאלִֹקים    אָֹתםאָֹתםאָֹתםאָֹתם    ַוְיָבֶרךְ ַוְיָבֶרךְ ַוְיָבֶרךְ ַוְיָבֶרךְ " שכתוב כמו 'ה של ברצון
 וזה "ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ּוִמְלאּוּוִמְלאּוּוִמְלאּוּוִמְלאּו    ּוְרבּוּוְרבּוּוְרבּוּוְרבּו    ְּפרּוְּפרּוְּפרּוְּפרּו    ֱאלִֹקיםֱאלִֹקיםֱאלִֹקיםֱאלִֹקים    ָלֶהםָלֶהםָלֶהםָלֶהם    ַוּיֹאֶמרַוּיֹאֶמרַוּיֹאֶמרַוּיֹאֶמר
  .החיים עיקר

 החיים כל ברצינות תורה ללמוד צריך יהודי   
 לשון לדבר לא, יהודי כל לאהוב חייב יהודי. שלו
 לתת, התורה לפי החגים כל את לחגוג, הרע

 'הל ואהבה לאמת רגישות יש יהודיל'. וכו צדקה
 ללכת צריכים ויהודיה יהודי. זה עם נולד שהוא

 רב גם להם שיהיה וצריכים לגמרי התורה לפי
 לא הם אם, לעשות מה להם להגיד שיכול מוסמך
 העיקרים ועיקר. מצב בכל וזה לעשות מה מבינים

 זו - מצוות שומרי אמיתית יהודיה משפחה כל של
. הילדים של הנכון והחינוך הבית של הטהרה

 כביכול נולדו שחלקם הרשעים, בדורנו אבל
 האמיתיים מהיהודים ייקחו שאם יודעים, יהודים

  !ייפול הכל - שלהם הקדושה את
 כללי באופן יש מלחמות ארבע עמלק עם מלחמה

 ישראל בצאת מיד) 1. בהיסטוריה עמלק עם
  .גלויה בצורה עמלק הופיע) ברפידים( ממצרים

 הופיע במדבר ישראל בני של השהות בסוף) 2
 שאול בימי )3. כנעניכ מוסווית בצורה עמלק
 המלחמה זו )4. גלויה בצורה עמלק הופיע

 עמלק ופיעמ השלמה הגאולה שלפני האחרונה
 אמר. בתחפושת, אחר בלבוש מוסווית בצורה

, רופא, כגון שונות בתחפושות: המלקט
 העולמי הבריאות משרד, חרדי עסקן, פוליטיקאי

 רנז' עמ אדר חודש המועדים שערי. (ועוד ועוד
  ')מלובביץ שניאורסון מענדל מנחם ר"אדמו

 נגד להילחם יוכלו הם שאז, מאמינים והגויים   
 חס ולקלקל י"א את ולכבוש ושלום חס ה"הקב

, ניסו גויים שהרבה, בשיטה היהודי את ושלום
 גם ואז טמאים, מלוכלכים להיות להם שגרמו
. ושלום חס בטהרה לא נולדו כי טמאים הילדים

 אחרי והרדיפה הזהב עגל? זה את עושים ואיך
 "הברית שמירת" לקלקול המפתח הוא גשמיות

 ואשתו הראשון אדם עם  התחיל וזה. היהודים בין
 שלנו בדור. בעצמו השטן שהוא הנחש ידי על

  .הזה בנושא נמוך הכי הדור זה, עכשיו
 לפני ישראל אמרו: התחתונה לירידה כשתרדו

? גואלנו אתה אימתי עולם של ריבונו: ה"הקב
 אותה התחתונה לירידה כשתרדו: להם אמר
  )ה"מ' סי תהילים במדרש. (אתכם גואל אני שעה

 שכל' וכו אייפונים טלוויזיה רדיו שיש ובגלל   
 לדברים להגיע יוכל המקש על בלחיצה אחד

 חולי של דמיונות שרק, שקיימים ביותר המגעילים
 בעיות האלה לרשעים אין. לדמיין יכולים נפש

 ה"הקב על שנוא שהכי הדבר את ולהפיץ להמציא
  .המבול לדור דומים מאוד והם

 יהודיות משפחות הרבה כ"כש יודע אני אז   
 המגעיל למעגל נכנסו ונקבה זכר הרבה כ"כ. נפלו
, העברה של סמל שהוא הזהב העגל, הזה

 את לחסל בעיקר, הזה העולם כל על שהשתלט
 שונא ה"שהקב כמה יודעים הרשעים כי, היהודים

 הזהב עגל כי, הרבה זה על בוכה ואני, זימה
 אפשר אפילו, מאוד הרבה על להשתלט הצליח
, הרב לצערי הזה בעולם היהודים רוב על להגיד

 של יהדותם על גדולות ספקות שיש, כך כדי עד
 גויה שהאישה, הזוגות בגלל יהודים כביכול הרבה
 שלא, חיבור זה, הזה החיבור ובכלל יהודי והאיש

 - מזה הפרי, הקדושה בתורה מתקיים ולא קיים
 שתוצאה להגיד בכח להשתדל יעזור ולא יהודי לא
  .יהודי - הזה חיבור של



 סבתא איזו כי, יהודים שהם שחושבים הרבה ויש   
 קונסרבטיבי או רפורמי גיור מין איזה עשתה בעבר

 הקדושה התורה את לקחת אפשר אי, שקר הכל וזה
  .שקר עם ושלום חס ולדללה

 והכל ליהודים רק זה" ָה3ֶרץ ֶאת ּוִמְלאּו ּוְרבּו ְּפרּו"   
 באופי חלש יותר שהוא והגבר, בטהרה להיות חייב

 הזה בנושא תורה ללמוד צריך, מהאישה כלל בדרך
  .נצחים לנצח לשרוד כדי הלב כל עם חזק מאוד

 הזאת בעברה משתמשים תמיד הרשעיםמ"י, ע   
 שעברו האמיתיים היהודים אבל. י"עמ את להחליש

. בגדול תשובה שיעשו להם כדאי, הזה החטא על
 כנראה, ישמור 'ה, התשובה את עושים שלא ואלה
 אני י"עמ לכן. מההתחלה אמיתיים יהודים היו שלא
 נצחים לנצח המפתח זה כי, זה על ובוכה בוכה

 עוד לנו יש אבל, המפתח את איבדו יהודים והרבה
, באמת מיד להתחיל כדאי. תשובה לעשות זמן קצת

  .גאולהעד ל הזמןאין עוד הרבה  כי
 של הסוד את יודעים שהרשעים, יודעים אתם   

 מלאי סרטים עושים הם ולכן י"עמ של הקדושה
 גברים של אופנה, זימה מלאי שירים להם יש. זימה

 על מתבססים היום הדברים וכל זימה מלאות ונשים
 מהעץ שאכלו אחרי שגילו, וחוה אדם של העברה
, ידע והשטן. התביישו ופתאום ערומים שהם, הדעת

 לא להם אמר ה"שהקב מהעץ שאוכלים ברגע כי
 רצון שלהם הגוף בתוך בתוכם יכנס, ממנו לאכול

, תמימות של הגנה בלי הזה לחטא חזק כ"כ
 מאוד למשהו זה את והופך אמיתי יהודי כל שמצילה

  .הבאים בדורות פוגע
 הכל. הכיוונים מכל אותנו מתקיפים הרשעיםמ"י, ע   

, הצדיקים וכל ותורתו ה"מהקב חוץ שקר הכל. שקר
 היום גם שמשתדלים, היום ועד הראשון אדם מאז שחיו

 להציל ותורתו שלהם 'ה ואהבת שלהם הלימוד עם
 יהודי כל. הזמן נגמר כמעט אבל. נשמות שאפשר כמה
 הם ואם בידיים עצמה את או עצמו את לקחת צריך
 שוב לעלות שיחליטו שלהם החובה אז מהדרך ירדו

 לגמרי ושליטה, וגשמית רוחנית ביותר הגבוהה לרמה
  .לגשמיות והרצון יצרים על
 כל, תיגמר מעט עוד המסיבה – ישראל עם

 אופנה, לכסף הדאגה כל, המיותרת הגשמיות
, הרשעים שזה" הגדול האח" כי, ייעלמו' וכו וטיסות
 שהם, אומר שזה, מבין העולם של הגדול שהרוב

 כל על, העולם כל על להשתלט שרוצים, הרשעים
 אוכלוסיית רוב את להרוג ורוצים העולם אוכלוסיית

. כולם על לשלוט קשה להם יהיה שלא כדי, העולם
 י"עמ ועל, י"א על לשלוט רוצים הם, דבר מכל ויותר

 היהודים על משתלטים לא שהם שעד, יודעים הם כי
  .לנצח יכולים לא הם, האמיתיים

 במספרים מאוד קטן עם שאנחנו כמה ישראל עם   
 רק ואנחנו איתנו ה"הקב – הגויים לעומת יחסית
 דרך, תורתו דרך הפסקה בלי 'ה את לעבוד צריכים
 מכל ללמוד צריכים היהודים ואנחנו'. וכו גמרא לימוד

 ומה יהודים להיות באמת זה מה, הקדושים הספרים
 זה – זה את שיעשה אמיתי ליהודי. מאיתנו דורש 'ה

 כי. גדול רוחני סיפוק, גדולה שמחה, שמחה יגרום
 זה ומרגע הנכונה בדרך שהוא, ירגיש הוא סוף סוף
 חיל אשת, אשה לו יש ואם. ויעלה ויעלה יעלה הוא

 בשבילו גדולה הכי העזרה תהיה היא אז, באמת
י 'ה ָאַמר ּכֹה" .המשפחה כל את תעלה והיא  ָזַכְרּתִ
לּולָֹתִיךְ  ַאֲהַבת ְנעּוַרִיךְ  ֶחֶסד ָלךְ  ךְ  ּכְ  ַאֲחַרי ֶלְכּתֵ

ר ְדּבָ ּמִ ֶאֶרץ ּבַ    )ב-ב ירמיה( " :ְזרּוָעה לֹא ּבְ
  

  משחק יהיה לא לנו שמחכהמה  ,תתכוננו
  5/2/2022בן גולדן, מוצ"ש ב אדר ב' ה'תשפ"ב  

 שמו יתברך שהבורא שלמה באמונה מאמין אני"
 עשה לבדו והוא הברואים לכל ומנהיג בורא הוא

 באמונה מאמין אני .המעשים לכל ויעשה ועושה
 כל עם שיתמהמה פי על ואף המשיח בביאת שלמה

  ."שיבוא יום בכל לו אחכה זה
 אחד כל :דברים כמה ברור יבין י"עמש רוצה אני   

 גם, מסוים תפקיד לבצע נולדו ויהודיה יהודי כל, נולד
ה' ו שונים תפקידים לעשות בשביל נולדים הגויים

 בריאת שבין תקופהעבור ה העולם כליצר את 
 שאנו כמו העולם סוף ועד שלנו ה"כדו של העולם
 י"שעמ ומשונים שונים מצבים יש. היום אותו מכירים

 העולם בכל, העולם את ברא ה"כשהקב. לעבור חייב
 עם, הוהצמחיי העצים עם, הנוף עם עדן גן היה

 והבריאה. הברואים כל עם, הציפורים עם, החיות
 השמיים. נעימה כ"כו מיוחדת כ"כו יפה כ"כ הייתה

, מאיים ולא יפה היה והכל ויפים כחולים תמיד היו
 הרגישו וחוה אדם. מפחידות היו לא החיות גם

 בלי, צריכים היו שהם מה כל להם היה הכל, בבית
 שיש ידעו הם, בושות זה מה ידעו לא הם. פחדים

 ילדיו והם יכול הכל הוא שלהם ואבא עולם בורא
 דבר כזה היה לא. להם אומר שהוא מה עושים והם

 והכל שלהם הרצונות עם ה"הקב עם לריב להתחיל
  .שמחים היו וכולם מנוחות מי על היה

 ושלח שלו היצירה את לבחון רצה ה"הקב אבל   
 למשוך לנסות, אותם למשוך הנחש את, השטן את

 והנחש. מהם ביקש ואשה ממה הפוך לעשות אותם
 את לשכנע שהצליחה, האשה את לשכנע הצליח

 הכל זה וברגע הדעת מעץ לאכול שלה האיש
 שעות כמה עוד מחכים היו רק אם! לגמרי השתנה

 המבחן את עוברים היו הם, הראשונה השבת עד
 היו בעתיד ילדיהם וכל וחוה ואדם נצחי היה עדן והגן

  !נכשלנו אבל  !נצחיים
 כי, מהבושה ה"מהקב הסתתרו וחוה ואדם   

 להם יש ופתאום ערומים שהם תפסו הם פתאום
 הכי לא, עדינים הכי לא, כשרים הכי לא רצונות
 לכסות איך חיפשו ואז אותם שברא, ה"להקב רצויים

 להראות התביישו הם, להם קרא 'הכש. עצמם את
 הזה החטא מחיר את משלמים ואנחנו. עצמם את

  .היום עד דורות דורי
 היהודי אבינו אברהם נולדו בהמשך אופן בכל   

 עד הדור גדולי וכל אבינו יעקב, אבינו יצחק, הראשון
 ממצרים י"עמ את הוציא ה"בע רבינו משה. היום
 להיות העדיפו השאר כי, ממצריים יצאו חמישית ורק

 נלחם י"עמ במיוחד הראשון החטא ומאז. מצריים
 אותו שזה – השטן נגד, הנחש נגד, הרע היצר נגד
 ברוחניות יורדים רק אנחנו הראשון ומהחטא. יצור
 גדולים צדיקים לנו היו ההיסטוריה בכל. עולים ולא

. יחסית דור בכל מעטים היו הם אבל, מאוד
 ודור דוד בכל ה"להקב וקירבתם לימודיהם, ספריהם

 כל מאז אופן ובכל. הזה היום עד הדורות את הצילו
, מסכנים שכולנו דור. הזה היום עד ירד דור

 מאוד הרבה. 'ה בדרך לא היהודים ורוב מבולבלים
 וקשה הגויים עם התחתנו השנים במשך יהודים
  ?יהודי 100% מי באמת, באמת לדעת

 הוא! פה משיח. המשיח לימות הגענו עכשיו   
, התגלה כבר הוא קצת! הרחוק הלא בעתיד יתגלה

 לא, זמן הרבה לא בעוד יתגלה הוא לגמרי אבל
 לו נתן 'הש הכח את לו יש למשיח. ה"בע זמן הרבה

 בן הוא. הזה בעולם שקיים הרע כל נגד להילחם
 השטן את לנצח רוחני כח לו נתן 'הש, אחד אדם
 את לו יש. השטן של חסידים שהם אלה כל ואת
, הרוחני מהלכלוך אמיתי יהודי כל להרים הכח

, אותו להרים יכול המשיח, למטה אותו שמשך
 בבגדי אותו להלביש, אותו לשטוף, אותו לנקות
  !השלמה הגאולה לנו תהיה ואז! שבת

 לכם שיהיה, השלמה הגאולה סף על עכשיו אנחנו   
 די לפני הזה לעולם המשיח את שלח ה"והקב! ברור

 מוכן הוא ועכשיו והתפתח גדל משיח. שנים הרבה
 רשעות כל נגד פתוח, בגלוי להילחם הקרוב בעתיד
 תותחים, רובים עם צבא צריך לא הוא! העולם

 נתן 'הש, הטהור הכוח את צריך רק הוא. ומטוסים
 לא 'ה ואם! אדיר כח לו יש! לגמרי איתו 'ה ובכלל! לו

 שום! בו לפגוע יכול לא דבר שום אז, בו שיגעו רוצה
 ששום רוצה לא 'הש ובגלל! בו לפגוע יכול לא דבר
, טילים לא, בו יפגע לא דבר שום אז, בו יפגע דבר
, אטומיות פצצות לא, התנקשויות לא, רעלים לא

 חי הוא, ימות לא הוא, אותו להרוג יכול לא דבר שום
 דין בבית מלכות כיסא על יושב אבל, הזה בעולם

 עד זמן הרבה ייקח ולא! דוד בן והוא מעלה של
 נשק ואין הזה בעולם אדם ואין! לגמרי יתגלה שהוא

  !להפילו שיכול הזה בעולם
 הקרוב ובעתיד, יתחילו המלחמות, הקרוב בעתיד   
 יבינו ולפחות המשיח הוא מי לכולם ברור יהיה זה

  !לו יש כח איזה
 לא ואנחנו! להתכונן צריכים י"עמ אנחנו עכשיו   

 עם, שלנו השטויות עם עדיין אנחנו! מתכוננים
 הולכים הרשעים! מתקדמים לא ואנו! שלנו השקרים

 בדיוק לא והם יהודים כביכול שהם רשעים ויש נגדנו
 ולפעמים חרדים של במוסדות עובדים והם יהודים

 קשורים הם ולמעשה שלנו מנהיגים נחשבים גם הם
 מבולבל במצב אנחנו אז! רב ערב הם כי, לרשעים

 היא מה - לחשוב בעצמו צריך אמיתי יהודי כל. מאוד
 מה - אישית לו להראות ה"מהקב ולבקש האמת

  !האמת היא
 להראות צדקנו למשיח ייתן 'ה מעט עוד 'ה וברוך   

 צריך יהודי כל אז ועד. לו נתן 'הש שלו הכוחות את
 צריך אבל. בתשובה להחזירו ה"להקב חזק להתפלל
 לשמור וצריכים המהות כל ועם הלב כל עם להתפלל

 הספרים בכל שכתובים, והמצוות הדינים כל את
 שקיבלנו הקדושה בתורה ובעיקר ביותר הקדושים

 ליהודים לגמרי להיהפך צריכים אנחנו. סיני בהר
 תבינו. גשמי דבר שום על מחשבות בלי אמיתיים

, ממש הדעת עץ זה הגשמיים והדברים שהמחשבות
 שוב ממש, הדעת מעץ אכילה כמו זה, פעם עוד

 שנראים" פירות" עם מסתובבים והרשעים. פעם
, הכסף הם? ומהם אותנו להחטיא כדי טעימים

 – אחד" ביס" לקחת רק – הזה העולם כל, הזהב
 שנוא הכי ולחטא לרשעות נצחים לנצח עבד ותהיה

  "!הזימה" וזה ה"הקב על
 הוא. גופנית וגם רוחנית נקי להיות צריך היהודי   

 ורק אך להיות לרצות צריך הוא, טהור להיות צריך
, הטהרה זו - חשוב הכי והדבר! ותורתו ה"הקב עם
 רק זה את יש. אחר לעםאין ש דבר וזה, הקדושה זו
 עברות עוברים הם אם ואפילו. זה עם נולדש י"עמל

 ורוצים ומתחרטים מתביישים הם, הראשון אדם כמו
 אבל. טהורים להיות ומשתדלים טהורים להיות
 ההיסטוריה בכל ביותר העקום הדור, זה בדורנו

 היא כי, עליה לשמור וצריכים. נדירה מאוד הטהרה
 זה על שומרים ממש אחדים רק, קיימת ולא כמעט

  .ייבנה משיח של הבא העולם ועליהם
 שמעטים שנראה, לומר גם רוצה אני עכשיו   

 הגויים על מדבר לא שאני ובוודאי ישרדו מהיהודים
 .בשבילם כמעט אפשרי בלתי זה הטהרה שעניין

 י"עמ של חשובה הכי המצווה זו -  הקדושה, הטהרה
 המצווה את שקיבלנו, י"עמ אנחנו זה העמים ומכל
 יהודי שכל, נצחים לנצח הדרך זו – הזו הוהמצוו הזו

 דבר מכל יותר זה את רוצים אמיתיים ויהודיה
  .נצחים לנצח ה"הקב עם להיות זה כי, בעולם

 לאט יתחילו בעולם המלחמות הקרוב ובעתיד   
 בעתיד מזה וחוץ. מאוד גדול להרס ויגיעו לאט

 וזה, לגמרי ישתנה הכספים עניין כל, מאוד הקרוב
 לפרנס מאוד קשה ויהיה. להשתנות התחיל כבר

 יותר עוד ינסו הרשעים. קטנות וגם גדולות משפחות
 חוקים יהיו ובכלל. המשפחות את לפרק חזק

 הקורונה דרך בעיקר לזה אותנו שהכינו, חדשים
 אותנו להפוך עשויים שהם כאלה שקרים ועוד

 יינצל באמת ה"הקב שעם מי אבל! ו"ח, לעבדים
, נצחים נצח רוצה באמת הוא אם תלוי אבל, מהרע

. התורה בדרך ורק אך לחיות רוצה באמת הוא אם
 יהיה אחד שכל, ילדים משחק יהיה לא כבר זה

  .מצוות שומר כאילו
 של אחיו כמו בתשובה אמיתי לא היהודי אם   

 אברהם את שכשהכניסו כשראה אבינו אברהם
 ובלי ושלם בריא ויצא כלום לו קרה ולא לכבשן אבינו
 ובכל כוחו בכל האמין אבינו אברהם כי, פגע שום

 למות מוכן והיה לוותר מוכן היה ולא ה"בהקב מהותו
. ו"ח ה"הקב נגד שיעשה שרצו מה לעשות ולא

 איתו מה אחיו את שאלו ושלם בריא יצא וכשהוא
 לא שהוא אמר והוא למות או לשרוד רוצה הוא האם

. למלך נכנע כשלא בסדר יצא שאחיו ראה כי, מפחד
  .למוות נשרף והוא בכבשן אותו גם שמו אז
 ברור זה 'ה שעם מי! יותר שקר יהיה לא תתכוננו   

 להיכנס יוכל הוא ואפילו! איתו יהיה 'הו! בשמיים
 ייבנה כאלה יהודים ועל. פגע ללא חי ויצא – לכבשן

 ימשיכו האמיתיים והיהודים. השלישי המקדש בית
 יהיו הם כי ה"הקב עם יחד, ה"הקב עם נצחים לנצח
  .ממנו חלק

  אגיד לכם מה הולך להיות
  06.02.22ב     "תשפ' א אדר ה  ,גולדן בן
 הולך מה לכם ואגיד. בפורים מעט עוד אנחנו   

 של מצב יהיה העולם בכל פורים ועד מעכשיו .להיות
 כביכול עוד יהיה ובכלל כלכלית. גם חדה, ירידה
 נגיע בהמשך.  אחר שם עם, נדע שלא, קורונה נגיף

 יהרוס אויר המזג כי, אוכל הרבה יהיה שלא למצב
 יתחיל. עוני ויהיה, נקיים מים יהיו לא. יבול הרבה
  . העולם בכל וגם פה גם, סתם לא עוני להיות

 מטאורים יותר הרבה יהיו פסח עד לזה נוסף   
 בכל נזק הרבה ויעשו ה"כדו שיפלו על ואסטרואידים

 רעידות, שריפות הרבה יהיו ובהמשך. העולם
, סערות, שיטפונות הרבה, בולענים הרבה, אדמה
 כלל שבדרך במקומות גם מוגזמים שלגים, רוחות

 ומקומות, זמן הרבה ימשיך וזה. במיוחד שם קר לא
 ואיפה. במיוחד חם להיות יכול, חורף שם כ"שבד
. קשה מאוד אלא סתם לא אבל, חורף יהיה – שקיץ

 כמעט יהיו וטיסות שיתפרצו ענקיים געש הרי יהיו
  .במקומו תקוע יהיה אחד כל אז, אפשריות בלתי

 מלחמה, כל תתחיל ארצות בהרבה גם כמו ופה,   
 כיהודי תפקיד יהודי לכל יש. לרעה ישתנה העולם

 כי, שירצה איפה יסתובב לא אחד ואף, מהשמיים
 .העולם כל על גדול מאוד איום יהיה כי יפחדו כולם

, ומעבר מעל אסונות ויהיו העולם בכל מלחמה תהיה
 ברוב ביותר מסוכן יהיה וזה לטוס יהיה אפשר אי

.  לסוף במהירות מתקרבים אנחנו. בעולם מקומות
 אל מהקל ייבנה זה, גדול אחד זבנג יהיה לא זה

  .קשה ויותר קשה יותר, הכבד
 וכמו, צדקנו למשיח גם עבודה הרבה תהיה   

 כל על להשפיע היכולת את למשיח ייתן 'ה, שנאמר
 י"אב פה יהיה והוא, אחת בבת יהודי כל ועל העולם
 והוא. מקום בכל אותו יראו, העולם בכל אותו וירגישו

 רוחנית מבחינה אמיתית יהודית נשמה כל יעלה
  .תשובה יעשו וכולם

, המלחמות גם התחילו שכבר היא האמת למעשה   
. עבודה פחות, מחירים עליות, כספיות בעיות גם

 מתופעות למות וממשיכים מהחיסונים מתו הרבה
 יש. חולים בתי בתוך וגם בבית גם, ומשונות שונות

. לדמיון ומעבר מעל יום כל כמעט טבע אסונות
 ללאני בתים מיליובאמריקה היו  מדינות כמהב

 בעולם מתקדם הכי המקום שזהלמרות  חשמל
  .טכנולוגית מבחינה

. זה את לעבור חייבים אנחנו אבל, מאוד עצוב זה   
 תשובה עם בזה לעמוד חייבים האמיתיים והיהודים

 בלתי ואמונה גדולה מאוד 'ה אהבת עם, שלמה
 לגמרי נאמן ולהיות לנצח ימשיך י"עמש פוסקת
, לזה להגיע יכול אמיתי יהודי רק. ותורתו ה"להקב

. לא ומי האמיתיים היהודים הם מי נדע מעט עוד אז
 י"עמ כל ונגיע היהודים כל על וישמור לנו יעזור 'הש

  .נצחים לנצח



 רק, לדאוג לא, יינצל אמיתי יהודי כל, לדאוג לא   
 הכל. הלב כל עם להתפלל, ותורתו 'ה עם להיות

 בניינים יפלו אם אפילו י"אב. העולם בכל יתפרק
, פעם של י"א את נגלה – להריסות מתחת אבל', וכו
  !זהב של ירושלים את
 סוף יהיה זה. י"מב לא, י"אב פה עלינו ישמור 'ה   

 צריכים ואנחנו נצחים לנצח י"עמ של הבית שוב סוף
 ובראש יהודי כל לאהוב צריכים אנו, קדושים להיות

. איתו לגמרי ולהיות ה"הקב עם להיות ובראשונה
 לנצח ה"הקב של חלק נהיה אנחנו הזו מהנקודה

 'ה עם להיות שרוצה למי שקורה מה וזה. נצחים
 אנחנו ?הבנתם. המשיח גילוי של הזאת בתקופה

 אחרי לרוץ ולא 'ה עם בלהיות לוחמים להיות צריכים
 את לחסל ומטרתם זהותם את שמסתירים רשעים

 של במסווה עלינו שולטים והם העולם בכל י"עמ
  .לנו דואגים

  
  לגמריופריז יהרסו  יורק, לונדון ניו
  27.2.22 - ב"תשפ'ה'  א אדר' כו, גולדן בן

 מלחמת לפני עומדים העולם בכל י"עמ אנחנו
 כי, סתם לא וזה( באוקראינה התחיל זה נכון .העולם

 גדולה הכי האנטישמיות המדינות אחת זו אוקראינה
 אלפי קר בדם רצחו הם 2ובמ"ע ההיסטוריה בכל

 קבור הגדול שחלקם, רחמנות בלי יהודים אלפי
 להיקבר רצה ל"זצ נחמן שרבי הסיבה וזו, באומן

 אבל, אולי מיד לא, העולם כל על ישפיע וזה  )שם
 לארצות ותתפשט תגדל המלחמה דבר של בסופו

 הכי מלחמהה תהיה זוו 3מ"ע שתהיה עד אחרות
 המלחמות מכל, מפחידה הכי, קטלנית הכי, גדולה

  .עכשיו עד
. ותורתו ה"נחזור להקבשכולנו , זמן הגיע – י"עמ   
 יותר והיא 3מ"ע זו, שמתפתחת מלחמה סתם לא זו

 תהיה זו. ביחד 2ומ"ע 1ממ"ע קטלנית ויותר גדולה
 עד זמן ייקח. פעם מאי ביותר הגדולה המלחמה

 למלחמה באוקראינה מהמלחמה יתפתח שזה
 גדולה לא בצורה מלחמה תהיה זו .בסוף עולמית

 קורבנות הרבה יש וכבר קטלנית אבל, בהתחלה
 משהו יהיה זה, לאט לאט ותתפתח, הצדדים בשני

  .קיים שזה להאמין שקשה
 שמאמינים אלה, האנושות ואויבי .סכנות עוד ויהיו   

 העולם בכל השולטים שהם ומאמינים עצמו בשטן
 והם גדולות מאוד הפתעות להםיהיו , העמים כל ועל

 כלהוא ה ה"הקב רקכי  אותם יגמור 'שה לפני ילמדו
, את רב ערבה את לנצח יכול ה"הקב ורק יכול

 ולא בשטן אמיניםמש יהודים כביכול, את הגוייםה
ו"ה כד על שונות בארצות הגויים כלאת ו ה"בהקב

 כי המחיר את ישלמו. הם אנטישמיים הגדול שחלקם
 היאש, האמת נגד להילחם יותר יוכלו לא הם

 ערים .רחוק הלא בעתיד יבוא זה וכל ה"הקב
. הרשעים בשביל בטוח מקום יהיה ולא יפלו גדולות
  .בפנימיותו וגם בחיצוניותו גם לגמרי ישתנה העולם

 מדבר ואני. עדיין פרטים פרטי לכם אתן לא אני   
 העולם אוכלוסיית של קטן חלק עם ורק אך עכשיו
 להפילמטאורים ואסטרואידים  ישלח 'שה לכם ואגיד

 תקופה תהיה זו .מכירים שאנחנו העולם רוב את
 ."לבחו יגורו עדיין היהודים ורוב פעם מאי קשה יותר
 בעננים מכוסים יהיו השמיים. גדול מאוד פיצוץ יהיה

 מה. לנו ברורה תהיה לא לזה והסיבה שחורים
 יהרסו מאוד גדולים מקומות ששלושה ברור שיהיה
  הכל. לא וזה .יורק- וניו לונדון, פריז הםו לגמרי

 אומרת זאת !בסוף אנחנו ...לנו אוי... לנו אוי   
 1/3, שונה לגמרי יהיה ה"כדו רחוק הלא בעתיד

 יהיה 1/3 - ו קשה הרוס יהיה 1/3, הרוס לגמרי יהיה
 ובלי צמחיה ללא אותה ועשה אותה כיווץ 'שה, י"א

  .אותה ליישב ירצו לא העולם שאומות כדי כלום
 להרוג והצליח היהודים כל את להרוג ניסה היטלר   

 אמיתיים יהודים מעט עכשיו ואנחנו מיליון 6ות לפח
 עוד אותנו הקטינה בגויים התבוללות גם כי, יחסית

 נשמות עם יהודים עוד יש 'ה ברוך אבל, יותר
 להבין שמתחילים יהודים גם ויש אמיתיות יהודיות

 ומי גמור שקר היא הזה העולם של הגשמיות שכל
 לשנות חייב 3-ה המקדש לבית ולהגיע נצח שרוצה

 ה"שהקב הנצח של חלק להיות כדי החיים דרך את
   .לו נאמנים כיהודים לנו ייתן

 חלקםו, שלהם בבונקרים ימותו חלקם הגויים
(כפי שנכתב במסרים  .עצמם של מהפצצות

הקודמים הרשעים גנבו כספים מכל העולם כדי 
קרקעיות כדי -לבנות בונקרים וערים ענקיות תת

  להסתתר מכוכב השביט המתקרב).
 1/3 עוד, הזה העולם של 1/3 לגמרי יהרוס 'ה   

 שיהיו טבע ואסונות מהמלחמות קשה פגוע יהיה
 שמש של מערכת מיני שזו מהשביט וגם בעתיד
 וסוחבים הסובבים סביבו לכת כוכבי ושבעה

 מטאורים של לשניים מפוצל שובל אחריהם
 1/3- ו ה"כדול רב נזק גורמים שכבר, ואסטרואידים

 וזה, י"מ לא, י"א של השליש וזה יפגע לא ה"כדו של
 ויגיע שוב ויפרח שלב שלב אותו יפתח 'הש שליש
 בית של בסיס את יבנה י"ועמ המקורי לגודלו

 בסיס על ויתיישב מהשמיים שירד 3-ה המקדש
  .בנה י"שעמ

, 3"עבמ להילחם יהודים בתור נצטרך לא אנחנו   
 להיות, איתו יחד רק להיות מאיתנו דורש ה"הקב

 את ילחמו צדקנו והמשיח הוא. בלבד לו רק נאמנים
  .הרשעים הגויים נגד המלחמות כל
 מהשמיים שירד המקדש לבית ילכו י"אב י"עמ   

 הקורבנות את יקריבו. בנו שהם הבסיס על ויישב
 נשים עזרת להן תהיה לנשים גם, וישמחו וירקדו
 ורק אך שייכים הם סוף שסוף וישמחו ירקדו וכולם
 ואז, האמת עם ורק, בלבולים בלי ומשיחו ה"להקב
 ייהפך י"ועמ, ה"כדו את יצטרך לא כבר ה"הקב

 רק, רע יהיה לא, נצחים לנצח ה"הקב של לחלק
 יפרק 'ה, אותו יחסל 'ה, הרע יצר יהיה לא, טוב יהיה
, 'הב מאמינים רק יהיו, ויהודים גויים יהיו לא, אותו
, וקשה איומה מלחמה תהיה, קורה שזה לפני אבל

 י"וכשעמ לדאוג מה לו אין, באמת 'ה שעם מי .3ע"מ
 יהיו ולא לגמרי שונה יהיה הכל, נצחים לנצח יגיע

 היהודים, ה"לקב ורק אך נאמנים יהיו כולם, שאלות
 נאמנים גויים גם ויהיו ה"מהקב ממש חלק יהיו

  .ליהודים כמו עמדה להם תהיה לא אבל, ה"להקב
, שניה פעם ה"כדו ליד יעבור השביט הסוף לפני   

 לנו יביא הוא מעט עוד אבל, רחוק קצת עדיין שהוא
 ספר הזה. מהכוכב חושך ימי ויהיו העולם בכל חושך

 חמש עלמא כל יתחשך כדין' "ב פרק שמות, הזוהר
 מתין יהון דישראל מעמא וסגיאין, יומין עשרה
 הנה כי) ב ס ישעיה( כתיב דא ועל, חשוכא בההוא
  :"לאומים וערפל ארץ יכסה החשך

 שכבר, ואסטרואידים מטאורים ה"כדו על ופליו
 הרבה יביא וזה מקומות מיני בכל גדול נזק עושים

. במצריים כמו מכות ויהיו ה"כדו כל על נזק
 חושך יהיה, והשמש ה"כדו בין יעבור וכשהשביט

  .מירושלים חוץ ה"כדו כל על כמעט
 כבר משיח .לפחד מה לו אין, באמת 'ה שעם מי   

 להתגלות שיוכל סימן ייתן ה"שהקב מחכה הוא, פה
 בן שמשיח זה על להתפלל צריך אמיתי יהודי וכל
  .הקרוב בעתיד העולם לכל יתגלה דוד
 .הפרטים פרטי כל עם לא זה, עכשיו שהכתבתי מה
  .י"עמ, ה"הקב עם תהיו רק, לפחד לא
 עובד הוא דורות הרבה כ"כו אותנו אוהב ה"הקב   

 כדי זכות לו שתהיה לעם אותנו להפוך כדי קשה
- ה המקדש בית את ולבנות דוד בן משיח את לקבל

 ולשמוח קורבנות להקריב הזכות את לנו שתהיה. 3
 לנצח שיעמוד המקדש בבית משמחה ולרקוד

 כל שהוא, ה"הקב של חלק להיות באמת ושנשתוקק
 דבר עוד רק, עכשיו יותר להגיד יכול לא אני .יכול
 ומחכה פה דוד בן שמשיח, שוב אגיד כן אני אחד

   .האחרון לשלב מוכן הכל. להתגלות
 על כבר שולטים שהם חושבים שהרשעים אפילו

  .ינצחו לא הם, ה"כדו
 היהודים וכל, מלבדו עוד ואין יכול כל הוא ה"הקב   

 שיביא הגדול השופר לתקיעת מחכים רק האמיתיים
  .שלמהה לגאולה הגענו סוף שסוף הבשורה את לנו

 והלאה ב"ע' ז דף שמות פרשת, הקדוש בזוהר
) ד"ס' עמ, ה חלק", מדבש מתוק" של במהדורה(

 גילוי נזכר. בארוכה המשיח התגלות סדר מתואר
 שלפני בתקופה תבל יושבי כל לעיני מפחיד כוכב
 נגד השמים מן ילחם הזה הכוכב, המשיח גילוי

 ובנקיקים צורים במערות יתחבאו הרשעים, הרשעים
 יתקבצו מכן לאחר אך. המשיח יתגלה ואז, ינצלו ולא
 פריצים עם יחד, המשיח נגד להילחם האומות מכל
 כל לעיני גבורתו את' ה את יראה ואז ישראל מבני

 ורבים יום עשר חמשה כבידה אפילה תהיה, העולם
 כוכב יתגלה ושוב אפילה ימי באותם ימותו מישראל

 יפלו ואז, כל לעיני היום בעצם ארגמן בצבע לוהט
 ואז, הגדולה העיר ברומי עצומים ומגדלים חומות
 ואילך זמן ומאותו הגלויות את יקבץ צדקנו משיח

  .מצרים יציאת כבימי גדולים ניסים יהיו
  

  עדן לגן חזרה
  28-2-2022,   כ"ז אדר א'  ה'תשפ"ב     דניאל

 בוכהאני  יום כל, אבא עולם איזה עולם איזה   
 ,אבא יודע לא אתה, יודע לא אתה ,אבא. בוכה בוכה

 ,באמת משיח לקבל שנגיע עד, שלנו העתיד מה
 מלא יש. התחיל כבר זהו קשים כאלה נעבור אנחנו

 אנטישמים מלאגם  יש, באוקריינה יהודים
, זבל אותו הם והאוקראינים הרוסים .באוקריינה

 הרגו הרוסים יהודים כמה, כמה. יהודי אנטי אותו
 הכי היו הם, הקוזקים אבל? בהיסטוריהקר  בדם

 אבל. מאוקריינה באו והם רשעים הכי גרועים
  . אבא יהודים מספיק, יהודים מספיק רצחו הרוסים

 מלחמת אחרי, עכשיו עד שמנע היחיד הדבר   
 יהודים להרוג הפסיקו שהאירופאים, השניה העולם

 צריכים היו שפתאום בגלל רק היה זה, קר בדם
 פשוט מותר היה לא זה פתאום, אחרת להתנהג

 יותר היו שהגוים זמנים היו. שראית יהודי כל להרוג
 לרצוח שלהם הרצון את להראות פחדו, שקטים
  .יהודים במיוחד

 הם, יהודים לרצוח שנהנים רוצחים של עם הם   
 ועכשיו. מצוה זה יהודי שלרצוח מאמינים יןיעד

. היהודים את יהרגו והם לאוקריינה גיעוהרוסים ה
, מאוקריינה לצאת הצליחו שלא יהודים הרבה יש גם

, לארץ ויגיעו ושלמיםבריאים  שיצאו לכולם יעזור' ה
 םג .שמה לא, להיות צריכים שהם איפהל

 במיוחד, רוצחים שניהם ,הרוסים וגם האוקראינים
 וקברו יהודים מאד הרבה רצחו 2"עבמ. יהודים
 איזה שבנו עד זה את הסתירו. אחים בקבר אותם
 ראו, עלו הגופות כל אז, חזק גשם והיה, קניות מרכז

  .שנרצחו אלה כלת א
 והרוסים, מהרוסיםפחות לא  רוצחים הם ,אבא   

 נהנו אירופה בכל, מהגרמנים פחות לא רוצחים
 לא ?מה רק. השתנה לא דבר שום, יהודים לרצוח

 גם זה אבל, רוצח להיות עכשיו בחברה נעים
 שהם יודעים לא שאנחנו רוצחים יש .ישתנה
 דתה על מדבר לא', דת אנשי' כאילו הם, רוצחים
  . קר בדם רוצחים שהם יש אבל, תהיהודי

 זמנים לפנינו עומדים, להגיד מה יודע לא אני   
 לגמרי, לגמרי ה"הקב שעם מי ורק, ביותר קשים
 לפח כתהול הגשמיות כל. זה את לעבור יוכל, לגמרי
 פיצה לא. לאכול משהו לנו יהיה אם נשמח ואנחנו

 ואנחנו רעל שזה בגלל אותנו יםשהורג הדברים וכל
 פשוט אוכלנשמח אם יהיה לנו , לא. "ככ מזה נהנים
, אוכל נוהיה לי אם אפילו אבל. לשרוד שנוכלכדי 

. ה"הקב עם אנחנו אםהיא רק  שרודל היחידה הדרך
 שום לנו אין, נדע שלא ה"הקב עם לא ו"ח אנחנו ואם

  .לשרוד סיכוי
 הרבה יש י"מוב, י"מב גרים אנחנו, י"עמ תתעוררו   

 עם שמתחתנים יהודים יש. אותנו שונאים והם גוים
 שלה התינוק אז נשיםן ה אם, בעיות בלי הגוים
 ויש .גוי שלה התינוק אז יהודיה שלא מי אבל, יהודי

 בדיוק לא שהם אלהכ אנשים רילגי שמוכנים רבנים
 כי כלל גיור לא זהו להתגייר רוציםבאמת שכאלה 

כדי  יהודים להיות רוצים הם. מצוות שומרי לא הם
 לא הם זה ואחרי, מסוים אדם בן עם להתחתן

 שלא מי. יהודים לא הם, דבר שום ולא שבת צריכים
  .יהודי לא מההתחלה המצוות את שומר

 יהודים יש, בלבול יש בכנסת אפילו, פה בלבול יש   
 י"מ? זה מה אז. ה"הקב נגד הם אבל בכנסת שהם

 רבין כמו, דיין משה כמו, גוריון בן כמו ?ה"הקב נגד
 ולא גוי שהיה ממשלה ראש גם והיה. כמה עוד וגם

  ?י"מ וז, להתגייר רצה
, לצבא למלחמה החרדים את לקחת רוצים עכשיו   

. הטוב כשרות אפילו להם אין? לצבא אותם וייקח
הרוחני  המצבובכלל  בנות עם להיות צריכים הם

 קשות עבירות יש. ביקורת לכל מתחתהוא  בצבא
 אמיתי יהודי בחור. תחום ובכל בצניעות גם, שמה

 טינופת של מקום זה כי, בצבא להיות יכול לא
 לאו על עובר לא הוא אם, לצבא שהולך מי. רוחנית

 פשוט ,להיות יכול לא, גדול נס פשוט זה התורה של
 של הרבנים על לא - לסמוך א"א. להיות יכול לא

 זה הצבא של המטרה. הצבא על ובכלל, הצבא
 לצפצף, לגוים היהודים והבחורה הבחור את להפוך

 בלי למדינה י"מ את להפוך רוצים. היהודית הדת על
  .י"אב להיות זכות לנו אין' ה בלי כי, ילך לא וזה', ה
 העבירות כל עם העמים ככל עם אנחנו אם, י"עמ   

 כל עם, ביניהם שיש הרוצחים כל עם, שלהם
 שיש בקדושה העבירות כל עם, ביניהם שיש הגנבים

? ה"הקב עם, אנחנו מי עם? אנחנו מי אז, להם
  .שלא בודאי

 לא לכן, גוים של למדינה אותנו להפוך י"מ את בנו   
 המסכנים את לקחת בעיה שוםלהם  התהי

, אותם ולמכור הילדים את להם לגנוב, התימנים
 מיו האלה יםהמסכנ תינוקותל דבריםעוד  ועשו

  !נרצח – זה את שגילה
 מה? שותקים אנחנו למה? אנחנו איפה י"עמ   

 ממש האוקראינים !הסוף זה? חושבים אנחנו
 זה. יהודים במיוחד, לרצוח שלהם בהנאה ידועים

 הרוסים. זכויות אין יהודיםלש, שלהם הדת של חלק
 בלי יהודים להרוג יכלו, במיוחד הקומוניסטים, גם

 שהיו אלה, הקומוניסטים לא אפילוו .בעיה שום
 לא, האורתודוכסית וגם הקתולית גם לכנסיה דבקים

  .לרצוח בעיה שום להם היה
 ואנחנו גדול גילוי יהיה מעט עוד, פה משיח ,י"עמ   
 יש. אנחנו מי שכחנו, מבולבלים אנחנו, מוכנים לא

 עולם לסדר ששייכים אלה כל בשביל פה ענק בונקר
 שהולך יודעים הם כימקום  לעצמם סידרו, חדש

יהיו  .מכוכב השביט המתקרב קשהמאד  מצב להיות
. ויפל הם י"א על גם, שיפלו ומטאורים אידיםואסטר

על הכוכב ועל  יודעים כבר בעולם האנשים רוב
  .בעולםבכל שבנו הבונקרים 

 העולם כל נגד לבד לחםילה יכולים לא אנחנו   
 לא. י"א את לקחת שרוצים, אותנו לחסל שרוצה
 פה היהודים את לחסל רוצים הם, י"מ הםל מספיק

 אבל. יכול הכל הוא ה"שהקב יודעים הם כי, בכלל
 כי חזק ה"שהקב חושבים הם, אחד בדבר טועים הם
, הפוך זה אבל, מהיהודים הכח את לוקח הוא

 נול שנותן ה"מהקב הכח את מקבלים היהודים
 אנחנו אם אבל .השקר נגד לחםיולה חזקים להיות

 את לשלוח מוכניםו השקר נגד לחםילה רוצים לא
 לדעת צריכים שאנחנו זריקות לקבל שלנו הילדים

. מאד מאד הצליחו הם. נואות לרצוח רוצים שהם
 והם, בהם שהאמינו י"אב פה אנשים הרבה



 שאפשר כמהעד  דוגמא, !כדוגמא י"אב השתמשו
 אותם ולשכנע, האדם בני של המוח את לבלבל
 שיהיו או, זה עם אותם הרגויש הזריקות את לקחת

  .בעיות מיני וכל עקרים גם, שלהם החיים כל נכים
 שיציל אחד דבר רק יש, םהעיניי את תפתחו י"עמ   

 נעשה'! 'ונשמע נעשה' – שוב שנגיד וזה אותנו
 כל את נעשה אנחנווהכוונה היא ש '!ונשמע

 בתורה שכתוב מה כל, כלפינו ה"לקב שיש הדרישות
ולא מה  שלנו הבסיס ויהי הקדושים בספריםו

 מה אלא שאנשים לא מאמינים כותבים או אומרים
 יהודי איך, יהודי זה מה, כתבו הגדולים שהצדיקים

 לשמוע לנו אסור. לעשות צריך הוא מה, לחיות צריך
 מפיל עכשיו והוא, עדן גןב אותנו שהפיל נחשל

 הקדושה עם, הכל עם, החיסון עם רק לא - אותנו
  .ןיעדי אותנו מפיל הוא שלנו

 חוזר שלא ומי, לגמרי ה"לקב לחזור צריכים אנחנו   
 לו אין, נצחים לנצח גיעדי להכ שצריך מה את לו אין
 את לנונים שנות' בה ןוהביטחו האמונה, הכח את

 מוכנים אנחנו. לחיות הזכות את, שלנו החיים
 םמודרניי לרופאים וללכת שלנו החיים את להקריב

 לא הם. ה"הקב את ולא הגוף את לא מבינים שלא
 100% אמונההיא ש אחת תרופה שיש מבינים

 את נלמד אנחנו שאם ולדעת, ותורתו ה"בקב
 הכי הצדיקים י"ע שנכתבו הספרים כל ואת התורה
  .נצחים לנצח נגיע אנחנו, זה לפי ונלך, גדולים

 מבקש אני, י"עמ! סיכוי אין! סיכוי אין, לא אם   
 ולאמא, הלב כואב שלי לאבא, הלב לי כואב, מכם
 כל קודם. י"עמ את אוהבים הם כי, הלב כואב שלי

 שני זה מה ויודעים, י"עמ את וגם' ה את אוהבים
 בעלי שלי אבא וגם שלי אמא גם. האלה הדברים
 כל, בטהרה נולדנו כולנו אנחנו, שנים הרבה תשובה
 הזאת והטהרה. טהורים אנחנו שלי והאחיות האחים

   .עדן לגן בחזרה אותנו ביאתש מההיא 
  
  זריקות קבלנו אלפיים אם אפילו, אותנו יציל ה'

  28-2-2022    ,  כ"ז אדר א'  ה'תשפ"ב מנחם
 שאני חשבתי. לדבר לי נותנים שאתם רבה תודה   

 את להביע יכול לא אני זמן הרבה כ"כ, כבר מתפוצץ
 מאד הוא המצב, תקשיבו. לדבר ונשלחתי, עצמי
? אנחנו איפה אבל פה משיח נכון, פשוט ולא קשה
 לרוץ רוצים עוד אנחנודמיוני,  חיים בחלום אנחנו

. תופס לא י"עמ. ושטויות וקניות וקניות קניות לעשות
 לא ממש, תופס לא הרוב אבל, שתופסים כאלה יש

 ואם, ה"לקב ורק אך שייכים אנחנו י"עמ. תופס
 מי. יהודי לא שהוא כנראה אז, שלא מרגיש מישהו
 שאנחנו, הקדושה התורה בלי אפס שאנחנו שיודע

לא בשום ו, ה"בקב שלימה חזקה האמונה בלי אפס
  .ה"קבב רק ,אחרדבר 

 מה לדעת כדי ללמוד ותצריכ היום נשים גם   
 לנו אין – ותורתו ה"הקב עם לא אנחנו אם, לעשות

, התורה בלי יהודי להיות אפשר אי. לחיות זכות שום
 של בסופו בלי, יהודי להיות אפשר אי. אפשר אי

 שאנחנוכדי ו, יכול הכל הוא ה"שהקב להבין דבר
. הקדושה התורה את צריכיםאנחנו  איתו נהיה

 נעשה" ",ונשמע נעשה" פעם עוד להגיד ולחזור
  ?מבינים. "ונשמע

 לא ממש, יהודים לאהם  יהודים שהרבה יודע אני   
 אם אבל. יהודים שהם חושבים הם אבל, יהודים
 באיזה סבתא איזה שהיתה רואים, טוב בודקים

 אנחנו אבל. יהודיה היתה שלא משהו או מקום
 אנחנו יהודית נשמה עם האמיתיים היהודים

  .שיש לנו נשמה יהודיתמרגישים 
עוד  זה הגוים כמו יותחל ורוצה מהדרך שיורד ומי   

 העולם שכלכ עכשיו אם אבל, גוילא אומר שהוא 
עד לרגע  תשובה עשהי לאהוא אם  מתהפך
יהודי אמיתי  .יהודית נשמה לו שאין כנראה, האחרון

בעולם כמו מכל מה שקורה לא יכול להתעלם 
  .ולא לחזור בתשובהשכתוב בנביאים 

 החילונים וגם בתשובה לחזור צריכים החרדים גם   
 כל עם, הלב כל עם - בתשובה לחזור צריכים
 אפילו ה"בקב להאמיןאנחנו צריכים . שלנו המהות

, כלום והוש יהיה לא כסף, ו"ח לאכול מה לנו איןאם 
 אז. כלום והוש יהיה לא והכסף, כסף המון יעלה הכל
 לנו יתן לא' ה? נחיה איך? נשתה איך? נאכל מה

 ברא הוא, יכול הכל הוא, אותנו יחיה הוא, למות
 אנחנו אם רק – אותנו להעלות ימשיך והוא אותנו
 כל את שלנו מהראש יאיםוצמ ואנחנ אם רק, איתו

. איתו ורק אך כיםוהול, הזה העולם של השטויות
 נגד זריקות אלפיים לקחנו אם אפילו, אותנו יציל הוא

 את מאיתנו יוציא 'ה. זאת בכל נחיה אנחנו הקורונה
  . הגוף את לנו ויבריא הזה הרעל כל
 אני, היום כל בוכה אני, י"עמ מכל מבקש רק אני   

, משיח יתגלה מעט עוד, בסוף כמעט שאנחנו יודע
'. לה קרובים לא אנחנו אם אותו נכיר לא אנחנו אבל
 פעם ועוד פעם ועוד פעם עוד י"עמ מכל מבקש אני

 צריך שיהודי מה כל לעשות, תפילין להניח, להתפלל
 גם נשים. ביקש' שה מה כל מהנשים,  וגם, לעשות
. צניעות של לבוש להם שיהיה, תהלים שיגידו

חטא ל גרמה האשה, האשה עםה מתחיל צניעותה
 את לתקן אפשרותלנו  תןונ' ההראשון בהיסטוריה ו

. נצחים לנצח נגיע אז, זה את מתקנים אנחנו אם. זה
 כל, השקר כל את מעדיפים אנחנו אם, ו"ח לא ואם

, ו"ח צנועים הלא הבגדים כל, ישמור' ה, האיפור
 אין אז, ישמור' ה גברים אצל גם צנועים לא בגדים

 אין. לגמרי בתשובה חוזרים אנחנו אם רק. תקוה לנו
  . לנצח המפתח זה, לשכוח לא ,מלבדו עוד
  

  נצחיים חיים רוצים אנחנו
  28-2-2022,  כ"ז אדר א'  ה'תשפ"ב     ה'ישלומ
 אני. לדבר לי נותנים שאתם רבה תודה באמת   

 בעיה איזה עם נולדתי אבל, אוטיסט לא אני המוישל'
 שדניאל מה כל. בעיות לי עושה זה היום שעד

 את לעזוב צריכים אנחנו. האמת זו אמרו ומנחם
, לעצמנו משקרים אנחנו. השקר של העולם הזה

. לעצמם משקרים, חרדים כביכול, החרדים אפילו
 מתאים זה כביכולש החוקים את ממציאים הם

 פשוט י"עמ מקרים בהרבה אבל, הקדושה לתורה
 יותר נהנים הם. קשות עבירות של בורל עמוק נופל
, לגמרי השקר את לגמור חייביםאבל  מהשקר מדי

 וןולכי אותנו למשוך שמנסה הנחש את לזרוק חייבים
  .נצחי תולמו אותנו יביא שרק

 חיים, טהרה של חיים ,נצחיים חיים רוצים אנחנו   
 שיהיה, ה"הקב עם ,יכול הכל עם הזמן כל שנהיה

, טובה "ככ הרגשה עם, עדן גן עם נצחים נצח לנו
. שלנו העתיד להיות צריך זה, נקיה כ"כ, נעימה כ"כ

 אז, הזה העולם של השקר את שמעדיף מי אבל
  .הזה העולם עם ימות הוא

 ותוהמ אבל, מתיםהרי כולם ', למות' אומר שאני   
 או עדן לגן הולך הוא, לנצח לא זה אמיתי ליהודי
, עדן גןיגיע ל כ"ואח תיקון איזה לעשות צריך שהוא
 מתקן הוא, שמה דלוג עוד הוא, נעלם לא הוא אבל

 מי אבל ית המתים.בתחי ויקום הבא בעולם שמה
אתם  .אבוד הוא, לשטן שלו הנשמה את שמוכר
 לחםילה הכחאת  לכולם לנו שיהיה? ב"ה מבינים

  . ותורתו ה"לקב ורק אך ולהידבק, השטן ,הנחש נגד
  

  עדן ישר לגן הלכו
  2.3.22 - ב"תשפ'ה'  א אדר כט, גולדן בן

 חוץ, לכם להגיד עוד מה יודע לא אני – ישראל עם
 אולי, עכשיו עד לכם שאמרתי מה על מלחזור
 אולי. לקב"ה לחזור לרצות תתחילו, להבין תתחילו
 את ותחפשו הרע יצר את מעצמכם להוציא תצליחו
  שהיא הקב"ה. האמת

 בית לנו יש, תורה לומד אני" לי תגידו מכם הרבה   
, תורה בתלמוד לומדים בנים, כשרה אשה, כשר
  ..."לבנות חרדיים ספר בבתי לומדות בנות
 רחוק וכ"כ מסכן כ"כ שהוא דורנו – ישראל עם אבל

 לתפוס קשה מאוד, החרדים היהודים כולל, מהאמת
, הזהב העגל עם תפוסים החרדים של גם שהרוב

 .ח"ו כולנו את להפיל שיכול מה שזה, הגשמיות
 מלחמת עולם, מלחמה לפני עומדים עכשיו אנחנו

 ותפיל לארץ מארץ שתלך מלחמה, קטלנית מאד
  .העולם מאוכלוסיית הרבה

 העולם כל על יותר או פחות שולטים הרשעים   
 מלחמות דרך רשמית זה את יעשו ועכשיו כבר

 ולשלוט לגבור ובכוח רוצים גם הם, וקטלניות קשות
  .י"א כולל העולם כל על
 ידועה הייתה שתמיד, שרוסיה לשכוח לא   

 כמעט ועכשיו ליהודים במיוחד באכזריותה
 אנשים גם והורגת אוקראינה על לגמרי השתלטה

 פיזית להשתלט לרצות ממשיכה והיא משפע חפים
 וגם סוריה כמו מדינות כולל, מדינות הרבה על עוד
 ידידות יש לרוסיה. ברוסיה רק לא הם הרשעים. מ"י

 לכל גדולה מאוד סכנה הם ויחד סין עם חזק וקשר
  .באופק סכנות עוד יש, הכל לא וזה, האנושות

 של בשליטה כבר היא ולמעשה. תיפול ב"ארה   
 בצבא מעטים לא רוסיים חיילים יש. הרשעים
 גם גדולים אזורים על שהשתלטו סינים יש, אמריקאי

 ובכלל מקומות ועוד יורק-ניו בעיר גם, בקליפורניה
 ב"לארה מקסיקו בין הגבולות פתיחת של עניין כל

 שום בלי חופשית כניסה של עצומים זרמים שנותנת
, כסף חסרי שהן מקסיקניות משפחות של בעיה
 להיכנס, מסכנים סתם, והשכלה חינוך  חסרי
 החברה על להטרדה להפוך ומיד ב"לארה

 הם כי, לקבל צריכים שהם בכספים גם האמריקאית
 ברוב מקצוע בלי, חינוך בלי הם כי וגם מאוד עניים

, האמריקאים על כנטל בסוף ונופלים המקרים
  .מיסים ומשלמים שעובדים

 נוראית מלחמה במלחמהבקרוב  יהיה העולם כל   
 בלון שזה באוקראינה עכשיו שקורה ממה פחות לא

  . העולם לכל הרס שיביא, ניסוי
 ומאוד עשיר מאוד אויב לנו יש הצרות לכל נוסף   

 ארצות מכל כמעט מנציגים מורכב והוא מתוחכם
', וכו האילומנטי או ח"סע לו וקוראים העולם

 על, הכסף על וגם העולם רוב על ששולטים
 בסופו והם, העולם רוב של הצבאות על, פוליטיקה

 חזר השטן. עצמו השטן של הנציגים דבר של
 בעולם שקורה הרע כל את ומנהל אדם בן בדמות

  .ואשתו הראשון אדם מאז הזה
 ,אוקראינה על וישלטו יגמרו שהסובייטים אחרי   

 כולל, התיכון מזרח לכיוון מבטם את יפנו הם
 יכול רק אני .בסוריה שולטים כבר והם, ישראל
 ייקח ולא גדולה בסכנה העולם שכל, שוב להגיד
 קטלנית כ"כ, 3מ"ע שתהיה עד זמן מאוד הרבה
 לכל הלם יהיה זה שפשוט, רב הרס כ"כ ותביא
 לתאר אמשיך לא. בחיים שיישארו ה"כדו תושבי
  .אחד לאף יעזור לא זה כי, עכשיו

 רוב. אמיתיים ליהודים ורק אך עכשיו פונה אני   
, עולם בבורא מאמינים לא והם חילוניים היהודים

 מבינים לא הם, עבורם מאוד מסוכן וזה, ה"הקב
 אין ה"בהקב וביטחון אמונה בלי יהודי שבשביל

 למוות אותו יביא רק זה דבר של שבסופו, כלום
 תשובה עושה באמת הוא הגאולה לפני אם. נצחי

 הוא רק ה"שהקב ומהותו ליבו בכל מאמין ובאמת
 יהודי. נצחים לנצח להגיע יכול הוא גם אז, יכול הכל
 שזה, האמת את לקבל ואופן פנים בשום מוכן שלא
  .מהמציאות ייעלם – ה"הקב

 שיהיו, הבאות למלחמות תחכו אל – ישראל עם   
 עכשיו שקורה ממה וקשות מפחידות יותר הרבה

 וכל מפוטין מפחיד יותר יהיה והאויב באוקראינה
 את לו ויהיה כולם את יוביל עצמו השטן כי, צבאו
 ממשיח חוץ, נגדו ללכת כח יהיה לא אחד-ףולא הכח

 והשליח ה"הקב עם 100% שהם היהודים וכל צדקנו
 – ספקות בלי לגמרי ה' שעם מי. דוד בן משיח, שלו
  .איתו ה"הקב כי בסכנה לא
 עם באמת שהם שחושבים ל"שבחו היהודים וכל   

 לא בכלל מכם שהרבה, אתכם מזהיר אני - ה"הקב
 ביום פעמים 3 מתפללים שאתם אפילו, ה"הקב עם

 עוד יש כי', וכו שבת ושומרים החגים כל את וחוגגים
 יש זה עם ויחד עושים, מכם שהרבה קשות עברות

 עגל" וזה אליו מתפלליו מכם שהרבה, אליל עוד
 שלכם שהבתים מאמינים אתם באמת ואם" הזהב
 – וגשמיותכם רכושכם כל ועם אתכם יחד יעופו
 הכביכול לכל נותן הזה השקר. בגדול טועים אתם

 צדיקים שהם הרגשה, בגשמיות חרדים הטובעים
 מצוות שומרי הם כי לדאוג מה להם ואין גדולים
 מאמינים לא הם באמת אבל, צדקה ונותנים
 הזהב בעגל מאמינים הם, העיקר שזה, ה"בהקב

 יהודים שיש וודאי .אמיתית אמונה להם אין זה ובלי
 מצוות שומרים, צדקה אמיתיים עשירים שנותנים

 אבל, ה"להקב נאמנים מאוד גם והם שצריך כמו
 לא הם הגשמיות שבלי הרבה יש הרב לצערי

 רצון גם להם אין מהם והרבה ה"הקב את מכירים
  .מאוד מסוכן וזה ה"הקב עם להיות

 ובישיבות בחיידרים מקבלים לא מהצעירים הרבה   
 קודם צריכים הם זה שאת, האמיתית ה' אהבת את
, שצריך כמו מלמדים שלא הדברים אחד. ללמוד כל
 הדינים כל זה, הבנות את וגם הבנים את גם

 של וקדושה הגבר של קדושה, לקדושה ששייכים
 חס לחסל יכול לבד וזה מאוד גרוע וזה האשה
  ! הזה הדור רוב את ושלום

 של הדור את חיסל וחוסר הקדושה הזה כמעט   
 כמו קשה כ"כ היה שלא דור, וזכרו שמו יימח היטלר

 שישה דעות הרבה לפי. התבולל מספיק אבל, דורנו
 הרבה שהיו שמאמינים כאלה ויש למוות הלכו מיליון
 כללית, יהודים של ההוא הדור. מיליון משישה יותר
 ישיבות שהיו אפילו, ה"מהקב מאוד רחוק היה

 רבנים שהיו אפילו, באירופה וחשובות גדולות
 יהודי רוב זאת בכל, באירופה ענקיים צדיקים
 הגזים לתאי הלכו והצדיקים שבת מחללי היו אירופה

 מי המקרים ברוב אבל, העברות בעלי עם יחד
 מצוות שמרו לא אם אפילו הגזים לתאי שנכנס
 הטעות את תפסו מיד כי, עדן ישר לגן הלכו, בכלל

 עם יחד הלב כל עם וצעקו והקטלנית הגדולה שלהם
 ה' ישראל שמע, "מקום באותו היו שגם, הצדיקים

 עשו כי, עדן לגן גם הגיעו ואז" אחד ה' אלוקינו
 כל עם, הלב כל עם ביותר אמיתית תשובה באמת

  .הגוף כל עם, ההבנה
 מצבים להיות עומדים! בדיחה לא זו – ישראל עם

 בעתיד קטלניים ומאוד מפחידים מאוד, קשים מאוד
 אבל, שלא ומי יינצל – באמת ה' שעם מי .רחוק הלא
  .מהמציאות  ייעלם – לא ממש

  
 מאשר לגהינום קרוב יותר היום של הזה העולם

  ארל'ה,  אדר א'   תשפ"ב   .עדן לגן
 היא. שלי אמא את אהבתי כ"כ, נפטרה שלי אמא   
 כל את שנתנה אשה היתה היא, אותי אהבה כ"כ

. כ"כ סובל אני ועכשיו. באמת בשבילי שלה החיים
, בשבילי תיקון שזה יודע אני, שונא שאני במוסד אני
 עלי חםיר' ה אופן בכל אבל. זה את מקבל אני אז

 תקןמ אני ועכשיו, הקודם בגלגול עבירות שעשיתי
 זה, חזק מאד מאד שלי הסבל. עדן לגן גיעא אניו

 כביכול יש. שבת שמירת ואין תורה שאין מוסד
 לי נותנים. כשר שזה מאמין לא אני אבל, כשרות
 התשהי לישיבה מתגעגע אני. הרגעה זריקות הרבה

  .לעבור לי שיש מה את לעבור צריך פשוט אני, לנו
 יודע ואני, אמת הכל זה פשוט פה שנאמר מה   

, שוטהל נחשב שאני בגלל עובר שאני מה כל שאם
 עם שמח אני, שמח ואני. עדן לגן אגיע אופן בכל אני

 ה.תשוב לעשות דבר מכל חשוב יותר כי, שלי הסבל



 האבא הוא ה"הקב .נצח יחומרו, תשובה שעושה ומי
 אנחנו אם ואפילו. י"עמ כל של, כולנו של, שלנו

 דרךל, הטוב כ"כ הלא לדרך ההטוב דרךהמ יורדים
 אותנו יקבל הוא אופן בכל אז, הנחש של ההרע

  .תשובה עושים אם – בחזרה
 דבר של ובסופו, נמוך הכי בדור עכשיו חיים אנחנו   

 אמיתיים יהודים יש כי. גבוה הכי הדור יהיהזה 
 ויגיעו, אמיתיים תשובה בעלי להיות שמשתוקקים

 יותרשהוא  היום של הזה עולםב שאנחנו אפילו לזה
 אנחנו אם אבל. עדן לגן מאשר םונילגה קרוב

 מה כל זה. נצחים לנצח נגיע הרע היצר נגד נלחמים
  .טוב כל .עלי תתפללו .להגיד לי שיש

  
  .עדן מגן טוב יהיה יותר זה

  האם רוסיה רוצה לכבוש את א"י ?
  9/3/2022דניאל,  ו' אדר ב'  ה'תשפ"ב   

 מאד וזה באוקריינה שקורה מה רואים אנחנו טוב,
 לנו נותן זה שני ומצד, אחד מצד מסוכן מאדו עצוב
 תהתחל ווז יקרה שזה בנבואות כתובך כ כי הותקו

 לא הרוסים .מכירים שאנחנו העולם של הסוף
 ימשיכו הםו עכשיו להם שיש במה יסתפקו

 גם להם יש ,בסוריה כבר הם, בהשתלטות שלהם
 האלה האזורים כל ואת איראן את כבושל רצון

 הכל. למלחמת עולם יגרום וזה י"מ את ובעיקר
 תהיהו ז כי מפחיד מאד וזה ע"חהס י"ע מתוכנן
 שיכול מפחיד הכי הכי הנשק עםם עולת מלחמ
  .ענקיות שלמות עריםוזה יכול להשמיד  להיות

, אנשי השלטון בשביל בונקריםנבנו  העולם בכל   
 כל עם לאדמה מתחתעמוק  בסיסים ישגם לצבא 

 בונקריםיש  בישראל גם .להיות שיכול הלוקסוס
  . דלםובג עצומים לוקסוס

 הם כי עכשיו מתרגשיםהשולטים עכשיו  הרשעים   
 יםמיועדאשר  שלהםיית הבונקרים בנ לסוף מגיעים

 וההשפעותמהמלחמות  עליהםהגן ללדעתם 
 קרוב מאד כברשהוא  שביטההרסניות של כוכב ה

ק"מ של  מיליוני באורך זנב . לשביט ישאלינו
לעשות הרבה הרס  שיכולים ואסטרואידים מטאורים
 מה .שניםוי עודבעולם  האנשים רוב אבלבכדו"ה, 

 ישניםאנשים  הרבה מעיר הרוסים עםעכשיו  רהושק
  .בפאניקה העולם כל כמעט למעשהכי  תופסיםאשר 

 שהאמריקאים הרגעזוכרים את עוד יש כאלה ש   
בגלל  העולם למלחמת נכנסוכמעט ו והרוסים

 בסוף בקובה,גרעיניים שהרוסים התקינו טילים 
 כמה שקט היהוחזרו הביתה,  ידייםהרוסים הרימו 

 בכל כולם של העיניים מאחורי אבל טובות שנים
 כוכב שיש גילו הם כי ביחד עבדו הם האלה השנים
 להרוס היכולתהמתקרב לכדו"ה ויש לו את  השביט

 ופיתחו שלהם הבונקרים את בנוהם  אז, ה"כדו את
 לזה בנוסף, ממש חלום בלהות. "א לדמייןשא נשק
 עמוק ביותר המשוכללים הבונקרים את בנו הם

 מהכוכב פחדממה ל להם שאין בטוחים והם באדמה
, מוגנים יהיו הםאחרי שהוא יעבור (ליד כדו"ה) ו
 זה אבל. העולם כל על וישתלטוהבונקרים מ יצאוי

  .ה"הקבבכלל הוא  שיש גדול הכי הכח. יקרה לא
 יהודיםאפילו  ביניהםיש ו ה"הקב נגד לחמיםנ הם   

 ,תורה למדו לאו האמת את מבינים שלא פושעים
  .תשובה ועשי לא אם יעלמו הםגם  אבל

 לא ,להגיע מתחיל שהסוף במצב אנחנו עכשיו   
גם  ההמכונ סע"חה. מהירותאלא ב לאט לאט

 הרוסיםבין  המלחמה את התחילוהאילומינאטי 
תכנון של הסע"ח הוא שארה"ב תוביל והלאוקריינה 

 זהוגם את מדינות אירופה למלחמה נגד הרוסים 
 כאילוזה יהיה  .מתכננים שהם ההצגה של חלק

 השתלטו הם ובאמת בהוליווד בסרט יושבים שאנחנו
 שולטים הם ,בקליפורניה הסרטים תעשיית על גם
 ומי לעשות עומדים שהם מה על סרטים עשוו זה על

מבין עד כמה הם עקומים, עד  ,ו"ח זה את שראה
 מה וכל בשטן מאמינים אנושיים, רובם לא הםכמה 
  .רוצה' שה ממה בדיוק הפוך זה מהשטן שיוצא

 יהיהאז  "יא על ישתלטו שאם גם מאמינים הם   
 הם כי העולם רוב על להשתלט קל יותר הרבה להם

 מהמצוות כוחו את מקבל ה"שהקב מאמינים
 מאמינים הםמ"י. ע של הקדושה בתורה והאמונה

גם על  ישתלטומ"י אז הם  עלישלטו  הם שאם
 מקבלים אנחנו, הפוך, ךכ לא זה אבלח"ו הקב"ה 

 הוא אבל חלשים אנחנו ,ה"מהקב ישר הכח את
 מעל אותנו להרים יכול הוא, חזקים אותנו עושה
 אםבשלום  מזה ונצא ניסים ניסי לנו יעשה 'ה, לכולם
 בלבד איתו ונהיה נפחד לא אם, איתו נהיה אנחנו

  סכנה. שוםלנו  תהיה לא
 להראות צריכיםרק  אנחנומ"י, לע אגוד תמיד' ה    

 לפחד צריכיםלא  אנחנו שלנו, הנאמנות אתלו 
 של הסמל שהוא השטןהרשעים שהם עובדים את מ
ולא לשכוח שהקב"ה ברא את השטן במיוחד  רשעה

כדי לבחון אותנו ובסוף, אחרי הגאולה הוא יהפוך 
  אותו לחיובי.

ה'  כי לדאוג מה לנו אין ה"הקב עם אנחנו אם   
 הזה בעולם פה נהיה שאנחנו אושומר עלינו,  תמיד

, הבא לעולם אותנו יקחשה'  אוביצר הרע,  להילחם
אם אנחנו גהינום. עדן ורשעים ל-צדיקים לגןה

 כמו נעלם לא אנחנו ,לפחד מה לנואין  ה'נאמנים ל
  .שייעלמו הרשעים

 לאו הגאולה מגיע זמן ,לפחד לא ישראל עם   
 עד יצליחו והם "יא על להשתלט ינסו הם ,לפחד
 זה ,לפחד לא אבל קשים זמניםהיו י .מסוימת נקודה

, מלחמות יהיואמנם  ,הרשעים עם יחד יעלם הכל
 יתחילו שמאמינים היהודים אבלהרסו י שלמות ערים

   עם חזק יותר עוד קשר לקשור
 את יהודים מהרבה הוריד שלנו העולם כי ה"הקב

הרבה יהודים הפסיקו  .ה"בקב והביטחון האמונה
 או גויות עם התחתנו הרבהמצוות ה' ירחם,  לקיים

 הרבה כ"כ ,אותנו קלקל וזה גוים עם התחתנו
 לפי לא גיור ועש ,יהודים לא בכלל הם יהודים
 גוים הםשלהם  הילדיםו הם לא יהודים אז הדינים

 בישראל פה יש למרות שהם חושבים שהם יהודים.
 ,יהודים לא בכלל הםו חשוביםשנחשבים ל אנשים

  .העולם בכלקורה  וזה יהודים שהם חושבים רק הם
מלא  בשיתוף פעולהיחד כל השלטונות עובדים    

 נגד אחד ם נלחמיםה כאילונראה למרות שזה 
 "ילא להגיע שיכול מי -  לכם אומר אני ,מ"יע .השני
 בתשובה חוזרים אתם אם, קשה שיהיה אפילו

  באמת ה' יעזור לכם.
לרוב  כימתכוון גם לחרדים וגם לחילונים  ואני   

 וכל מקולקל העולם רוב כי ,מקולקלים אנחנו
 כל אהבת כמו צניעות כמו - חשובים הכי הדברים
 .שלנו הלב כל עםהמצוות  את לעשות ,המצוות
 בלבול יש ,יאומן לא פשוט זהו קדושה זה מה שכחנו

  .דברים מיני כל בתוך שקר יש
 סמך על .בסדר הם שהחיסונים שאמרו רבנים היו   

 עם שעובדים יהודים סמך על !ה"הקב סמך על לא ?מי
  .הזה מהשקר חלק שהם הרופאים

 צריכים אנחנו מפחיד אבלשהמצב  , נכוןישראל עם   
 מעט עוד ,לסוף מגיעים אנחנו סוף סוףכי  לשמוח
 נדע כי ,קל יותר יהיה תגלהי שהוא ברגע ,יתגלה משיח
 מישהו לנו ויהיה לעשות מה בעומק יותר ,טוב יותר

  .שצריך כמו תורה אותנו שילמד, אותנושיוביל 
ובתי יעקב בארץ  ישיבותחדרים,  הרבה "ככ   

, שלטוןמהו מקולקלים מאנשים כסף ותמקבלובארה"ב 
חייבים להתכופף לחוקי אבל כדי לקבל את הכסף הם 

המדינה ובהרבה מקומות החוקים הם נגד הקב"ה 
לדוגמא הם דורשים להכניס לימודי חול שממש  ותורתו,

 הבחוריםר וזה אסון כי רוב אסו וזהנגד הדת. 
 מושגים שלאעם  יוצאיםוהבחורות אחרי הלימודים 

  מתאימים לתורת משה.
 שבת מחללי היו באירופה היהודים רוב 2לפני מע"   

היה להם שפע, לא היו  ,פעמים הרבה שדברנו כמו
להם דאגות ותנועת ההשכלה משכה אותם חזק 

לא היו  –למטה, לכיוון השקר ואם המצב היה נמשך כך 
נשארים יותר יהודים באירופה, הקב"ה ברחמיו לקח 

 אופן בכל מהם הרבהאותם אליו לפני שיתקלקלו. 
ברגע האחרון הבינו את הטעות שלהם  כי ע"לג הגיעו

צעקו "שמע  הגזים לתאי שנכנסוכתפסו את האמת, וו
  עדן.-ישראל" והגיעו ישר לגן

רוצה שנמשיך  הואכבבת עינו ו ה' אוהב אותנו   
לחיות אבל לפי תורת משה בלבד, כי רק זה הוא 
המפתח לחיי נצח ומי שלא בכיוון מפסיד את הנצח 

' ה ואז תשובה לעשות עכשיו צריכים אנחנו ח"ו.
 בכל ביותר נים הקשיםהזמ את לעבור לנו יעזור

 בעתיד עכשיוהיו שי האנושות של ההיסטוריה
  .התחיל כבר זהו הקרוב

פשוט לא יאומן מה עכשיו במלחמה באוקריינה,    
 ,ילדים ,נהרגים אנשים רואים אנחנו, שקורה

ומחפשים מקלט בורחים בפאניקה  ,אבות ,אימהות
 קשה ,זהראות את ל קשהלהסתתר מההפצצות. 

בעולמו  דבר לכל דין וחשבון יש אבל .זה על לחשוב
  ה"של הקב

 בשנאה שנים מאות ידוע ההי האוקראיני העם   
 הקימו .יהודים אלפי אלפי רצחו מ"י, הםלע שלהם

שם  להיקבר רוצה שהוא החליט נחמן' ר כי אומן את
  .'ה קידוש על שהלכו צדיקיםכי קבורים שם אלפי 

 עם אחד נלחמים שהם איך רואים אנחנו עכשיו   
 באבידעת מה קרה ב "ל צריכים אבל ם,ש השני

 גיא הוא יאר : באביאנציקלופדיה(מתוך . "יאר
 בירת קייב למרכז מערבית-צפונית הנמצא

 100,000- בזמן קצר מעל ל נרצחו שבו, אוקראינה
  ).1941 בספטמבר 29- מ החל, איש

 ,תינוקות ,ילדים ,אבות ,אימהותאלפי יהודים,    
 ושמוביום אחד  קר בדם רצחונ שכולם זקנותו זקנים
 לא אחד שאף זה אתכיסו ו ענק בבור בתעלה אותם

 אז ,זה את ידעו שכולם רצה אופן בכל' ה אבל. ידע
 האדמה שכל גשם כזה המלחמה ירד שם אחרי

 את רוצה לא' ה ,מ"יע .הקרבנות את וראו נפתחה
 שאין שתבינו רוצה 'ה ,תויא שתהיו רוצה 'ה ,שובזה 
 הוא הזה שהעולם שתבינו רוצה 'ה ,מלבדו עוד

 ,לנצח לא הוא, העולם הזה הוא עולם זמני  ,עראי
  !לנצח לאהוא  הזה העולם !לא
 של חלק נהיה אז השלימה לגאולה שנגיעכ   

 אתם כי עכשיו זה את להסביר יכול לא אני ,ה"הקב
 טוב יותר ,עדן מגן טוב יותריהיה  זה אבל ,תבינו לא

  .זה את לדמיין שאפשר דבר מכל

 יהודים להיות צריכים אנחנו כדי להגיע לזה אבל   
 רוצה לא' ה ,לנו מחכה' ה ,כאילו לאו אמיתיים

 רוצה הוא ,לנצח אותנו לגמור או אותנו להרוג
  יחד איתו. לנצח שנחיה

 ,הדברות עשרת בלי מצוות בלי ,תורה בלימי שחי    
 זה בכל להאמין בלי, שיש הקדושים הספרים כל בלי

  אין לו עתיד. –
 תתחילו ,ביותר קשה יוםה המצב ,ישראל עם   

, זקן עםגם אם אתם   .בידיים עצמכם את לקחת
 שאתם אומר לא זה ,מה משנה ולא ושטריימל פאות

 כי ,זה על לעבוד צריכים אתם ,אמיתיים יהודים
 הם לרוב הילדים של החדרים ,חלש ממש הוא הדור

 ,להתחזק צריכים אנחנו אז ,חלש הכל ,חלשים
 הנשים את ,אותם לחזקו שלנו הילדים את לקחת
 צריכים ביחד כולם ,שלנו הבעלים את ,שלנו

  .הקרוב בעתידיהיה  זה כי להתכונן
 מה לי אין לא אם כי תתכוננו תתכוננו, ישראל עם   

 עם יחד נצחים נצח לכם יהיה כן אם אבל ,לומר
 זה את לכם להסביר יודע לא שאני ואפילו ה"הקב

 עם נצחים נצח' האלה המילים רקאבל  בדיוק
 יהודי כל של ולנשמה ללבכים להיכנס ריצ' ה"הקב

  .עליה של הרגשהולתת  ויהודיה
  .מלבדו עוד אין ,מלבדו עוד אין ,מלבדו עוד אין
  
  עצמו את אוהב שהוא ממה יותר אותנו אוהב ה'
  9/3/2022,  ו' אדר ב'  ה'תשפ"ב   גולדן בן

 שדניאל מה ,אתכם לדבר שמח מאד אני, שלום
 עוד רוצה ואני אמת הכל וזה ומעבר מעל זה אמר

  .לחרדים בעיקרהמילים שלי מתייחסות ש להגיד
 יהיהגם פה ש אפילו לארץ להגיע הזמן הגיע   

 !יחרב העולם שליש שני .פה להיות עדיף ,קשה
 על חוזר אניו פעמים הרבה זה את אומרים אנחנו

 יהיה שליש, כלום ישארי לא לגמרייחרב  שליש -  זה
 "יא של והשליש, םש לגור קשה יהיהו קשה פצוע
 א"י, את יגדיל' ה ,מזה יותרו שלם ויישאר יפה יהיה

 שטחה את קיפל 'ה .פעמים הרבה זה על דברנו
 שלא אחרים שאנשיםכדי  המקדש בית חורבן אחרי
 היפה הצמחייה כל את לקח הואהתיישב פה, ל ירצו
  .זה את יחזיר הוא עכשיוו נעלם הכל' וכו
 מלחמהעוד מעט  תהיה ,לפחד לא ,לפחד לא   

 הגשמיות את לעזוב מכולם מבקש אני. מאד קשה
 יהיה שלא בית צריך ,לאכול צריך אחד כל ,המיותרת

 את צריכים לא אבל ,'וכו' וכומידי  חםמידי או  קרלו 
 מתאימים הלא הדברים כל ואת השמאטעס כל

  .חרדים יהודים לחיים של
 שהם חרדים הרבה יש - לכם אזכיר שוב ואני   

 שהוא מי .עבירות הרבה להם ויש חרדים כאילו
אני נצחים,  לנצח להגיעה צוור עבירותלו  ויש יהודי

 ,הכנסת ביתתפילות בל יום כל להגיע עכשיומציע לו 
 ה"מהקב ולבקש ולבכות ולבכות ולבכותהתפלל ל

 משהו ,אפשר שרק חסד איזהלעשות ו. מחילה
 פיזית למישהו לעזוראז  כסף אין אם ,בנתינה
חשובה לקב"ה יותר אהבת עמ"י יותר  ,במשהו
 ,השני את אחד שנאהב רוצה הוא, ה"הקב מאהבת
 אנחנובלי קנאה ובלי שנאה,  ,לשני אחד שנעזור
 הרצון .שלנו הקנאה כל את מהלב להוציא צריכים
  .יהודיםל לאו ויםשייך לג זה מהשני טוב יותר להיות

 וללמד שלנו הילדים את לקחת צריכים אנחנו   
 הבנות אתללמד ו ,יהודי להיות זה מה באמת אותם
 מה ללמוד צריכים הבנים גם, וצניעות זה מה שלנו

 .יודעים לא הם גם כי מה זה קדושהו צניעות זה
 להסביר יודעים לא פעמים הרבה הרבנים בישיבות

 אבל ,לזה להיכנס בכלל רוצים לא גם אפילו ,להם
מזה, הקדושה היא הבסיס  להתעלםאפשר -אי

  .למשפחה היהודית, היא הבסיס לנצח של עמ"י
של אדם וחוה ובגלל זה  הראשון החטא היה זה   

גם אם  –בלי קדושה אין לנו כלום  .עדן- גורשנו מגן
ומי שלא יודע את זה, מי שלא  נלמד תורה כל היום,

  .חי את זה לא יוכל להגיע לנצח
 ,ממלחמות לפחד ולא לאמת תחזרו ישראל עם   

 שעם יהודיםל אבל אוכל יהיה שלא להיות יכול
שיצאו ממצרים  יהודיםל כמו לאכול מה יהיה ה"הקב

, היה רצו שהם כמה מים להם היה, מדברב הלכוו
 לא ,הכלה' נתן להם  ם רצו.שהעם הטעם  מןלהם 

 היו לא אפילו נשים .ללמוד רקלעבוד,  כיםצרי והי
' הכו. התלכל לא הבגדים כי כביסה לעשות ותצריכ
 הכל הוא ה"שהקב ברור שידעוהכל כדי  מ"ילע נתן
 צריכים אנחנו אז ,לטובתנו ורק אך רוצה והוא יכול

 שאנחנו ממה יותר אותו ולאהוב איתו להיות לרצות
 אוהב הואו יכול הכל הוא כי עצמנו את אוהבים

  .עצמו את אוהב שהוא ממה יותר אותנו
 מעט עוד ,להתארגן תתחילו בבקשה מ"יע אז   

 זה לנו נותן' שה מה רק ,כלום שווה יהיה לא הכסף
' וכו , שימוריםמים לאסוף אפשר ,לנו שיהיה מה

 לנו יתן ה"הקב רק גם זה ייגמר. דבר של בסופו אבל
  .לחיות להמשיך

 יתן לאה'  אבל ,מת אדם בן מקסימום ,לפחד לא   
 להגיד רוצה לא אנילמות.  איתו שבאמת מיל

  יתחילו הזמנים הקשיםש עד נפטר שמישהו
 אומר רק זה ,לא בכלל ,רשע שהוא אומר לא זה



 לא אני אז בינינו רשעים גם ויש .שלו הזמן שנגמר
עדן, או הולך לגהינום ואח"כ -מי הולך לגן להגיד יכול
 קידוש על ימותומי ש. עדן או מי שהולך לאבדון-לגן
 שאי רוחניות הנאות עדן בגן ול יוסיף רק זה' ה

  .לתאר אפשר
 מכל חזק יותר הוא ,וזהו' ה עם להיות ,לפחד לא   

 בכלל ממנו חזק יותר ואיןגם יחד שבעולם  הצבאות
 ה"הקב עם אנחנו כי פחדנים נהיה לא בואו אז

  .נצחים לנצח נגיע אז" מלבדו עוד איןמאמינים "ו
  

  למה חזרתי בגלגול
  9/3/2022ו' אדר ב'  ה'תשפ"ב     ,נחום

 פוי פוי גוים של במקום אני אני כ"כ שמח לדבר, יופי,
 אבל אוטיסטבחור  אני. אעשה אני מה אבל ,פוי

הם במצב ש אחריםה כמו קשה כ"כ לא ,קלבמצב 
 והיא טובה כזו אמא לי התהי. ממני קשה יותר

 לא אני אבל ,לבד כ"כ מרגיש אני ועכשיו נפטרה
 מאד אותי מרגיע וזה תייא ה"שהקב יודע אני לבד
. מה שמחזיק אותי שאני יודע שעוד מעט זה מאד

  .עם ישראל כל את אוהב יגמר.  הקב"ה
 מאד תלמידהייתי  קודםה בגלגול ,פעם הייתי אני   

 היה שלימוד דור היה זה. שלי בישיבה חזק מאד
 ואהבו טוב לי היה ,באמת למדנו .סתם לא ,לימוד
  .הטובים אחד הייתי כי שמה אותי

 אותנו ולקחו האיומה המלחמה הגיעה אבל   
 את ,שלנו הילדים את שגומרים איך ראיתי, למחנות
 ,שלנו והאימהות האבות את ,שלנו והסבתות הסבים

 הרגשתי, שרוף ויוצאים הגזים לתאי נכנסים הם איך
 ?זה את לנו עשה' ה למה ,יותר יכול לא שאני

 לא אני ,כלום עשינו לא? עשינו מה ?מה בשביל
 וסבתא סבא למה שלי ואבא אמא למה אז הבנתי

 "כסבול כל צריכים יוה שלי ואחיות אחים למה שלי
 ,בלב כעס עם אבל המלחמה את שרדתי אני הרבה.
 כאילו גויה עם דווקא התחתניו לאמריקה הגעתי

 לא .וילדה ילד גוים לי ונולדו ה"הקב את ו"ח להעניש
 שייך לא שאני להרגיש התחלתי ,אתם קשר מצאתי
   .צנועה היתהשלא  לאשתי שייך ולא אליהם

לפני השואה גם אמא וגם סבתא וגם הגברים היו    
 .צניעות אין כמעט באמריקה אבל עם צניעות,

 ונדהמתי החרדים של לאזורים הולך הייתי לפעמים
 כמו שנהיו אמריקאים חסידים שיש כמהלראות 

. מאד מאד לי כאב הפאות עם שהתחילו ובכלל ,גוים
  .ה"הקב על כעסתי כי להגיד מתבייש אני
 שמעתי הכנסת בית ליד עברתי אחד יום    

 וצעקו פתוחים היו החלונות ,ישראל שמע שקוראים
 ,לבכות התחלתי ,אחד' ה אלוהינו' ה ישראל שמע

לבית הכנסת,  נכנסתי אז לעשות מה ידעתי לא
 ,ישראל שמע צעקתי ואני טליתכיפה ו לי נתן מישהו
  .שהתעלפתי עד ובכיתי בכיתי

 התאוששתיא, כס, הושיבו אותי על אותי העירו   
 כמוני הרבה היו ,אלי בא הכנסת בית של והרב
 לי עזר הוא ,להם לעזור ניסו והרבנים 2ע"מ אחרי

 הגזים בתאי שנהרגו שכולם ולהבין בתשובה לחזור
 כלו ,אותנו להרוג לנאצים שהיה אחרות בדרכים או

 לגן ישר הגיעו תשובה עשו האחרון שברגע אלה
, הרב כעס עם שחיו כמוני כאלה היו אבל ,עדן

   ,לכעוס מה איןש לי הסביר
 צדיקים היו מנםא ,מקולקל היה הדור כל כמעט    

 חשובים יותר ,היום מאשר גדולים יותר שמה
 האיומה ההתדרדרותה התחיל אז אבל' וכו וגדולים

 בודאי זה באמריקה וגם באירופה כבר היהודים של
  .הגשמיות ארץ התהי זה כי
 חייב יהודיו יהודי להיות צריך שיהודי לי אמרהרב    

 אין ,כזאת נשמה עם נולד הוא כי' ה עם להיות
 היהודים של שהנשמה למה גיעיכולות להש נשמות
 לא זה יהודים לאה לאנשים שיש מה ,מגיעים
 עם אנחנו אבל אחר משהו זה ,נצח לא זה ,נשמות
  .נצחים לנצח להגיע יכולים ישראל

כי  אשתי את עזבתי ,ללימוד חזרתי ,לי עזר הרב   
 ואני כסף לה נתתייהודיה,  להיות רצתה לא היא

 ועשיתי אמיתית חיל אשת צנועה אשה עם התחתני
כדי לחזור  אופן בכל שעשיתי מהגלל ב אבל .תשובה

 בחור בתור בגלגול לחזור צריך הייתיבתשובה 
 במחשבות לא זה ,עבירות לעשות יכול לאש מפגר

 במאה הזמן כל מסתובב הייתי ,דבר שום ולא שלי
 הורים לי יש .אותי הכירו כנסתה בתי בכל כי שערים

 עם תמיד היולי ש הוריםה, הנפטר כבר שלי אמא
  ויש להם משפחות.' ה שעם אחים לי יש ,'ה
 תחזרו ישראל לעם להגיד ורק אך באתי אני   

 השקר כל ,אחר עתיד אין כי ,לאמת תחזרו ,לאמת
 אבל ,איומה מלחמה תהיה המלחמה ,עכשיו יעלם

 אף ,חי ישראל עם ,אותנו יציל' וה יעלם השקר כל
 ונעלה ונעלה נחיה רק ,תמידי מות ימות לא פעם

  .דשיםוהק דשוק של חלק שנהיה עד ונעלה
  

  החיים יהיו מעל ומעבר לדמיון שלנו
  9/3/2022ו' אדר ב'  ה'תשפ"ב   ,  מנחם

 נשאר הוא ,צדיק צדיק ,צדיק הוא נחום שתדעו   
 כי נורא סובל והוא צדיק לא היה לא פעם אף צדיק
 וסובל חילוני מקום, הוא נמצא בבישיבה לא הוא

 ,לאיבוד ללכת לו יתן לא' וה יודע' ה אבל ,מאד מאד
 אנחנו כי מפגר או אוטיסט להיות יתרון איזה יש

 לאו נגדנו דין אין אז שוטים שאנחנו ובגלל שוטים
 אדם לבני נחשבים לא אנחנו ,שנעשה מה משנה

 כל את להגיד אותנו שלח' ה אז .האדם בני כל כמו
 כמה עוד עם הזאת הקבוצה כל ,ישראל לעם זה

  .ישראל לעם מאד עזרו חייםב לא שכבר
 גדול ח"ת היה שלי אבאלהורים שלי.  עזר גם זה   

 הוא ,אתי תקשר שלי אבא .בחיים לא כבר הוא אבל
 כזה לי שהיה זכויות ממש לי ישו ולמד ישב למד
 ,מאד לי שדואגת אמא ה"ב לי ויש ,גדול ח"ת אבא

 נשואים כולם הם ,מלא ,ואחיות אחים מלא לי יש
 נשואים שכולם שלי והאחיות באחים מקנא לא אניו

 את מרגיש יותר ואני אותי הציל' ה כי ילדים להם ויש
 כ"כ , הואישראל עם על מאד לי כואב ,ה"הקב

 כתוב וזה מבולבל עכשיו העולם כל אבל ,מבולבל
  שזה יהיה ככה. בנבואות

ִהי" ֶרת ָהֱאֶמת ַוּתְ   .טו) נט " (ישעיהוֶנְעּדֶ
 ,גבוהים הכי נהיה ,דבר של בסופו זה עם יחד   
 יהודים. לרצות צריכים רק ת,רוחני גבוה הכי דורה

 יראו הם ,יעלו הם השלמה הגאולה את שרוצים
 לנו עושה' שה יבינו ,זה את ויבינו ניסים ניסי עכשיו

  .ונעלה ונעלה נעלה שאנחנו עם תכנון זה את
 כמו לי שומע' ה אבל אוטיסט אני ,ישראל עם   

 ,עבירות לעשות רצון שום לי אין ,לכם שומע שהוא
 אצלי נחשב היה לא זה לי היהאם  וגם ,לא בכלל

 שלא ה"לקב קרוב כ"כ אני .שוטה אני כי לעבירה
  .בעולם היהודים רוב כמו מבולבל להיות רוצה הייתי

 לו נותן זה, איתי ולומד בלילה אלי בא שלי אבא   
 יקר יותר וזה ,פה סיפוק לי נותן וזה עדן בגן סיפוק

  .גדולה הכי לישיבה ללכת מאשר לי
 גם להיות שהולכת מהמלחמה לפחד מה אין   

 אנחנוו תנויא' ה ,תנויא' ה כי ,עלינו ישמור' ה אצלנו
 לבית נגיע סוף סוףועוד מעט,  .איתו להיות צריכים

 מי אבל ,יגיעו כולם לא ,אחרת יהיה הכל אז המקדש
  החיים יהיו מעל ומעבר לדמיון שלנו. ,שיגיע

 אז קודם עדן לגן מגיעו צדיקה או צדיק שהוא ומי   
 לאלה גם ,נצחים נצח יש זה אחרי כי ישמחהוא  גם

 חלק ביחד נהיה עדן שבגן לאלה וגם בחיים שעוד
  .'ה ברוך ,מלבדו עוד אין. ה"הקב יכול הכל של
  אתה יכול ללמד אותנו מה שלמדת עם אבא? ש.
 אהב שלי אבא. אבא עם שלמדתי מה לכם אגיד אני

 אבל ילדים הרבה לו היו ,הילדים מכל מאד אותי
 איזה לי יש אוטיסט שאני שבגלל אותי לימד הוא

 צריך לא יהודי. יותר הרבה זה את להבין אפשרות
 על ורק אך לחשוב צריך , הואעצמו על לחשוב

 יותר זה לתת, לתת איך ,לעזור איךם אחרים, יהודי
או לעזור ליהודים אחרים  לתת ,לקבל מאשר חשוב

 ,לנו לתת ,לנו לתת רוצהה'  זה מצווה מאד גדולה.
 איזה מבינים תמיד לא מ"יע אנחנו אבל ,לנו לתת

 את רוצים אנחנו כי לנו נותן הוא חשובים דברים
 זה אבל יותר אותנוכת מושהזו  הגשמיותו הגשמיות

  שקר. שזה לדעת צריכים ואנחנו שקר
 ,שלנו מהידע ,לתת רק לדעת צריכים אנחנו   

 להביא ,לאנשים לעזור אפשרכל מה ש ,שלנו מהגוף
 את להרים ,זקן אדם בן לאיזה לעזור ,דברים

 שרק מי ,לתת לעזור ,מה משנה לא ,שלו המזוודה
. ולא לשכוח, הכי רוחני נכה הוא ,נכה הוא מקבל

חשוב זה לעזור ולתת במשפחה: להורים, אישה, 
   לבעל, לילדים.

 תאמינו .מפחיד יהיהלמרות ש מהעתיד לפחד לא   
 לא זה ,עכשיו במדבר אנחנו ,במדבר שהיינו כמולי, 

אלא  בתים וכו' , של חוסר מים, אוכל חול מדבר
 ומה אמתהיא ה מה - הבנהידיעה ו חוסר של מדבר

  .הרב לצערי היהודים בין גם ,שקר זה
 הזמן וכל הקדושה התורה לפי חי חי, ישראל עם

 נעשה" ",ונשמע נעשה" ",ונשמע נעשה" על נחזור
  בסדר? ."ונשמע

   יותר תתקיים מדינת ישראל לא
  9/3/2022,  ו' אדר ב'  ה'תשפ"ב   וייל חיים

 צריך הייתי כי הזה לעולם הגעתי ראשון דבר   
 משפחהברוך ה' נולדתי ב, תיקונים כמה לעשות

 אנשים הם שלי ואבא שלי אימא, טובה מאד מאד
 והאחיות האחים גם, ממש תומצו שומרי הם ,טובים

 כולם, בבית ואבא אמא עם אני ,טובים מאד הם שלי
  .נשארתי אני ורק התחתנו

 אני .פה מסוכן שיהיה אפילו לארץ להגיע מאד רוצים   
 התרגלוהיהודים  ,ב"ארהפה ב"י. בא להיות רוצה כ"כ

 את הלימד. ארה"ב לפעמים מגעילהזה שהוא  למקום
 עמוק "ככשקוע  להיות כמו טובים לא דברים היהודים

 זה ,כלהב גם באוכל גם בלבוש גם ,הגשמיות בתוך
גם  יש אבל טובים יהודים הרבהפה  יש. נורא ממש

 .חרדים לא אבל חרדים כאילו שהם יהודים הרבה
להיות חרדי זה לחיות כדי לקיים את המצוות של 

ויש כאילו יהודים שעושים עבירות אפילו שהם  הקב"ה.
  לבושים כמו יהודים חרדים.

 שכן צדיקים ,פה צדיקים יש זה עם יחד אבל   
 זה ב"בארה פה חרדי להיות אבל ,אותנו מעלים

 גם ושהילדים אמיתי חרדי יהודי להיות ,קשה מאד
 מקום בכל כמעט וכמו בארץ כמו .קשה מאדזה  יהיו

 לומדים יותר הצעירים הילדיםבהם  החדרים ,בעולם
היה ש מה לא הם' וכו היעקב בתי וכל והישיבות

  .הלב כואב וזה פעם
 מהיהודים הרבהאצל  הגשמיותהרדיפה אחרי    

 עודאת הגאולה  ידחה' ה ואםמאד חזקה  באמריקה
  .ישארו אמיתיים יהודים כמה יודע לא אני ,קצת

 לפחד מתחילים - רואה אני חשובאחד  דבר   
 מנסה אמיתי יהודי לפחות ,מנסים אז וכשמפחדים

 צריך הוא מה על ,טוב לא עשה הוא מה לחפש
 נותניםש הרבה יש ,כולם לא אבל ,תשובה לעשות
 יודע מי בעצמם והם ריצותבפ ללכת שלהם לנשים

 זהאבל  כסף ,כסף ,כסףוהם עם ה ,עושים הם מה
 כלום שווה יהיה לא הדולר ,הכסף כי להם יעזור לא
  ? אז יעשו מה אז !כלום אבל ,מעט עוד
 לאה אמריקה היפה לעצמ תשקורא אמריקה   

הרבה  עוד גם ,ב"ארה רק ולא ,מעט עוד יפה תהיה
 שליש :וזה כתוב בנבואות הזה בעולם מקומות
 מאד קשה ועגפ יהיה שלישלגמרי,  ייהרס מהעולם

  בו נמצאת א"י לא תיפגע. ושליש
 שהרשעים יודע שאני אפילו, "ילא הגיעה לרוצ אני   

 גם יודע אני אבל תקופה לאיזו וישלטו "ילא יכנסו
 להפוך יצליחו לא הםו שיהרגו או יסתלקו הם בסוף

 יתן לא' ה ,ואופן פנים בשום ,שלהם למקום א"י את
 יברחו ה"בקב מאמינים שלא הגויםהיהודים ו כל וגם

 היהודים ,"יבא גדולה שהסכנה יראה זה כי כולם
  ,פחד בלי להיות אפשר "יבא ורק ישארו החזקים

 שהוא עד מהמן גרוע היותר שהוא הזה והרשע   
 ימות שהוא ברגע אבל ,פחד איזהכאן יהיה  ימות לא
 לא אחד אף אז ,ימותו או יברחו שלו האנשים וכל
 תקייםת לא י"מ ,"יבא דבר שום לנו לעשות יוכל

לכם  אין ,מחכה "ככ אני זהלו , רק א"י תתקייםיותר
יביא ' ה אבל כבר להגיע רוצה אניכמה ש מושג

מה  שאין יודע אניאותנו, אני יודע שה' יביא אותנו, 
 היא היום כל ,להגיע רוצה מאד שלי אמא .לדאוג

' שה בטוח אני ,נגיע מעט עוד אז ,זה על מדברת
  .להגיד לי שיש מה זה . בטוח ,אותנו יביא

  ?תורה איזה דבר אותנו ללמדיכול  אתהאורח: 
מריקה הופכת את א ,אותנו רודף הראשון החטא  

 ואין דין אין, ורצוי ויפה גדול משהוהחטא הראשון ל
 גם אבל ,להם שבא מה עושים ,הגוים בין דיין

  אוי ואבוי להם! הרב לצערי בזה נדבקו היהודים
 בדברים םשתוללימ הגוים רק לא הרב לצערי   
לא רק אלה  ,הרפורמים היהודים רק לא ,אלהה
 גםאלא  ,בזה שמתעסקים בכלום מאמינים לאש

   .לחרדים שנחשבים החרדים של חלק הרב לצערי
בין החרדים אין הרבה יחסית, אבל זה רוך ה' ב

מספיק להשפיע על שאר הקהילה שעלולה לחשוב 
 שהעבירה תופסיםשהעברה לא כ"כ חמורה, הם לא 

 . ישלדעת רוצים לא .זימה זה שונא הכי ה"שהקב
 מעל קצרים ובגדים המרפק עד פאות עם נשים

 איך? םיהודי זה? זה מה ,זה וכל ואיפור ,הברכיים
 יותר לא שהבעלים אומר רק זה? שותקים הבעלים

  .להגיד לי קשה "ככ לי כואב ,הלב לי כואב. טובים
 את יקבל' ה תשובה עושים אתם אם מ"י,ע אבל   
 ,יסלח' ה ,ליהודי ולא לגוי ששייך דבר כזה אפילו זה

 ,הלב כל עם זה אם יסלח הוא ,בסוף עכשיו במיוחד
 ולא צטערמ שהוא ,האדם של המהות כל עם זה אם

 להתלבש מאשתו שידרוש ,יותר זה את יעשה
 שהיא יםיבשמ זכויות לו מביא לא זה .בצניעות

  .רחוב אשת כמו נראית
 זו ,קשה הכי עבירהה שזו להבין צריכה האשה   
ם  ה הדעת מעץ ואכל, כשאדם וחוה הראשונה עבירהה

 הזה הדור אבל ,םעצמ את לכסות איך ווחיפשו התבייש
 וזה ,אותם יראו שכולם רוצים הם !מתבייש לא אפילו
  .לגמרי פסול

 תראי אוו" שניה לאשה אומרת אחת אשה שמעתי   
 השניה האשה אז "דמעות עם מתפללת היאה איך

 בכלל, צנועה לא היא אבל" אמרה צנועה מאד שהיתה
 תראי אבל ,מה אז" אמרה ראשונהה אז "צנועה לא

 מתלבשת שבכוונה אשה - בינות. "מתפללת היא איך
 יכולה לא ,גברים של הלב תשומת את למשוך כדי ככה

 - תהלים אומרת שהיאכ בוכה שהיאזה  ,צדיקה להיות
 היא ,גברים מכשילה היא ,צדיקה אותה עושה לא זה

 אפילו ,לדעת רוצים לאואת זה  יהודים מכשילה
  .לדעת רוצים לא הבעלים

 עושים ועוד בדמעות מתפללים אם ,הפוך עולם זה   
 ברור זה ,אסור שזה לדעת לא אפשר-יוא שאסור מה

 אפשר ?הבא עולם לרצות אפשר איך אז ,אסור שזה
  !יהיה לא זה אבל לרצות

 ,ולהשתנות אמיתית תשובה לעשות צריך אדם   
 זה כי תשובה על מאד הרבה מדברים עכשיו ואנחנו
 תשובה לעשות חשוב הכי ,עכשיו חשוב הכי הדבר
 או זה או זה בגלל לי יסלח' שה להגיד רק לאו מלאה

 שבת ,ולהתבודד לשבת - תשובה לעשות צריך !לא ,זה
 היום עד מהתחלה ךשל העבירות כל לעצמך רשוםת
 שלולית יש אם אפילו .רבות דמעותעם  צטערתו

 שלכם היהודי הלב שבאמת יראה' שהמדמעות לידך, 
 וירגיש יקום אדם הבן ואז ,העבירות כל על בעצב נשבר
 לבקש אפשר ואז ,היא או הוא ,באמת' ה עם שהוא

  .ה"מהקב נצחים נצח



  פה כבר שהמשיח שתדעו
  11.3.22 -  ב"תשפ'ה'  ב אדר ח, גולדן בן

 בין יםשגדליהודים  ,ל"בחו שגריםיהודים יהודים, 
, המיותרת הגשמיות בתוך יםשחייהודים  ,הגויים
 מתחתנים, יהודים גשמיות זו השעיקר חברה בתוך

לקיים  וכחיהודים שש ,גויים כמו נהייםו הגויים עם
, אמיתי יהודי להיות זה מה וששכחיהודים , מצוות

יהודים ששכחו את הקב"ה שלא נדע, אבל הקב"ה 
 שוק הקרוב בעתיד תקבלולא שכח אותם ואתם 

 ממה שקיבלתם שוקהמ מפחיד ויותר מדהים יותר
  .באוקראינה שקורה

 המדינות כל .כבר עולם במלחמת אנחנו - ישראל עם   
, עכשיו העולם על ששולטים הרשעים כי מוכנותכבר 
 זה איך בדיוק ותכננו שנים הרבה לפני זה את תכננו
 כולל, הארצות בכל לעצמם הכינו הם, זה רק ולא, יקרה

 וסין אירופה כל וכולל רוסיה וכולל ב"ארה כולל, ישראל
 השכלולים כל עם אקסקלוסיביים בונקרים' וכו

 ליהנות ךלעמ לנו יתנו שלא, להיות שיכולים טכנולוגיים
 הרשעים בשביל רק, בשבילם רק זה! לא. מזה

 להם ויש שלנו הזה העולם על ששולטים, הגדולים
 וייתן אותם יציל, בו מאמינים שהם, שהשטן ביטחון

 הם. ושלום חס ה"והקב מ"יע על ניצחון ו"ח להם
 האחרונה העדכנית הטכנולוגיה עם בבונקרים יושבים

 עצמו שהשטן מאמינים הם כי, בשבילם רק שקיימת
 בשבילם שזה, לשקר אותם כיוון, וזכרו שמו יימח

 הם כי, השקר ומהו האמת מהי יודעים לא והם, האמת
  .עצמו לשטן שלהם נשמה את מכרו

 הראשון אדם את בחן והוא השטן את ברא ה"הקב   
 היה הוא שאז, השטן את שלח שהוא בזה אשתו את

 לאכול בעלה את שתשכנע האשה את לשכנע הנחש
 פתאום הם כי, מאוד הצטערו והם, הדעת עץ פרימ

 לעשות רצונות, תשוקות לזה שקוראים מה שיש הבינו
 היה הכל, קודם ידעו לא הם זה ואת אסורים דברים
 הייתה לא ואז לרשעות נמשכו אבל, וקדוש טהור

אלא לייצור נשמות עם בחירה חופשית  ה"להקב ברירה
 זה שאסור מהכי  להבין, אסור ומה מותר מה שיבינו
 אדם-הבן את מעלה ורצוי שמותר ומה אדם-בןל מסוכן

 מביא זה, לאדם שמותר מה. רוחנית וגם גופנית גם
. הכל, הכל את ברא שהוא, ה"להקב קרוב יותר אותו
, ושלום חס, נגדו ללכת שמנסה ומי הכל הוא ה"הקב

  . ונעלם  נופל דבר של בסופו
 היו הם כי, בגדים חיפשו ואשתו הראשון האדם   

 לא הדעת מעץ שאכלו לפני. התביישו הם, ערומים
? הבושה באה וממה. להתבייש סיבה הייתה

 איומים לחטאים האדם את להביא שיכולה, מהתשוקה
 את עשו, הדעת מעץ שאכלו לפני. משה תורת ונגד
 כמו עשוי היה הכל, ה"הקב של הוראות לפי הכל

, הדעת מעץ אכלו כשהם אבל, ה"מהקב מהם שנדרש
 עשו שהם וצעד צעד כל עלתנה להם בחירה נ אז

האם ללכת בכיוון הקדושה עפ"י רצונו של  שלהם בחיים
 ורצון תשוקהלכיוון הטומאה, ההקב"ה או ח"ו ללכת 

  .לטעום שאסור מה את לטעום
 ועד מהבוקר אז, החטא טעם את טעם שאדם ברגע   

 חייב היה הוא שעות 24, הבוקר עד ומהלילה הלילה
 מה את ורק אך ולקבל שאסור מה נגד להילחם
 אדם בני בכל קשה פוגעת הזאת המלחמה. שמותר
 את, בתשוקה ובוחרים חלשים האנשים רוב כי, בעולם
 אחרי רודף הוא, אותו מספק אבל גס היותר הטעם

 אין כי, נעלם הוא ואז תשוקותיו את למלא כדי כסף
 לפי לחיות שבוחר ומי. מעברות הרבה בשביל תשובה
 ישר סיני בהר קיבלו בלבד י"שעמ הקדושה התורה
 של שבסופו לו הובטח, נצחים נצח לו הובטח, ה"מהקב

  .ה"מהקב חלק דבר
 כמו שתוכננה "עלמ הגענו אנחנו – ישראל עם   

 של הרשעים כל, פרחי הארחי כל עם מראש שאמרתי
 הרשעים של גלגולים אפילו הם וחלקם הזה הדור

  . המן כמו, פעם שהיו הגדולים
, להילחם נצטרך ה"הקב של המובחר העם אנחנו אז   

 לפני שלא עם, קטן עם אנחנו כי ?נלחם איך אבל
, וזכרם שמם יימח הנאצים שנה 70-80-כ זמן הרבה
 הרגו ולמה. קר בדם יהודים מיליון 6 לפחות רצחו
  ?אותם

 שהיהודים יודעים הם כי, יהודים שונאים הם כי   
 שומרה אמיתי ויהודי האמת זו היהודית ושהדת נצחיים
 השטן אבל, נצחים לנצח יחיה שצריך כמו מצוות

 הם שגם, להם מבטיח הוא. אחר משהו להם מבטיח
 הרשעים של בדרך ילכו הם אם נצחים לנצח יהיו

 שמותר מה להתייחס בלי, רסן בלי חיים ויחיו הגדולים
, זימה על מבוסס זה כל קודם, מותר הכל, שאסור ומה
 לעולם הרס להביא מספיק וזה וכסף ורצח, נדע שלא

  .היום מצבנו וזה .לגמרי
, היום עד התורה מתן מאז, הדורות בכל ה"והקב   

 ההיסטוריה בכל 'ה וברוך, ישראל עם את לעלות מנסה
 יהודים הזה לעולם שלח 'ה, היום עד הראשון מאדם

 או מהרשעים מפחדים לאש לאמת קרובים מיוחדים
  .שלהם המטונפים לחיים אותנו למשוך שמנסים, גויים

. ה"בקב שלמה אמונה עם נולד אמיתי יהודי כל   
 כספים לתת מוכן הוא, קמצן לאהוא  אמיתי יהודי
 מרובות משפחות יש. להם שאין לאלה לעזור רבים
 זה" ָה3ֶרץ ֶאת ּוִמְלאּו ּוְרבּו ְּפרּו" כי, מאוד ילדים

 "להתחתן לא" דבר כזה ואין, יהודי כל של בסיס
 חייב חולה לא נורמלי רגיל גבר כל, יהודי בשביל

 ישיבות יש. מוקדם שיותר כמה טוב ויותר להתחתן
-20 גיל לפני להתחתן לבחורים נותנות שלא, היום

 להתחתן רוצה הבחור אם. השטן מעשה וזה 21
 הוא כי מתחתן הוא ואם לו לתת צריכים, כן לפני

 שראש ממה יותר מוקדם להתחתן צורך מרגיש
 הוא וככה אותו לחתן צריכים אז, רוצה הישיבה

 לעולם טהורים ילדים יביא וככה ה"בע טהור יישאר
  .ברגיעה יותר, טוב יותר ילמד הוא וככה

חתן וכלה מתחתנים ובונים בית של קדושה, זה    
בית שה' אוהב, רוצה ומעודד וזה הבסיס לנצח של 

 –עמ"י. ואלה שמזלזלים בזה ח"ו ונולדים ממזרים 
  וזה אסון לעתיד של עמ"י.

 האוכל, האוכל וזה מאוד קשה בעיה עוד ויש   
, כשרות כביכול לחנויות כסף הרבה שמביא הכשר

 שנקרא בדבר שקר והרבה בעיות הרבה יש אבל
 כדי ,בגדול מסתובב שכסף מקום בכל כי. כשרות

 הרגשות את מאבד אדם הבן, הכסף את להרוויח
 יהודים הרבה שיש במקומות כמו, לאמת הרצון ואת

 לאוכו'.  במסעדות כסף הרבה שמוציאים, חרדים
  .בסדר לא ממש הם מהכשרים מעט

 מצבים מעט על מדבר רק אני – ישראל עם   
 כי, הרבה עוד יש אבל, מ"יע של ביותר הקשים

 מאוד ומעט הגשמיות על הכל שבונה חברה אנחנו
 מביא גם וזה מאוד בנו פוגע וזה רוחניות על

 חיי אורך את שמקצרים מצבים מיני בכל למחלות
 רק לא סובלים הצדיקים גם תורה כשאין כי, האדם

 מראים לא, מספיק -  נגד מדברים לא כי, הרשעים
  .מספיק -  הנכונה הדרך את
 לא, מבולבלים שלנו המנהיגים גם - ישראל עם   

 רוסיה, 3"עלמ נכנסים עכשיו ואנחנו .יש אבל, כולם
 עין שם פוטין ובוודאי אוקראינה על תשתלט וודאי

 להגיע בעיה לא וזו בסוריה שולט כבר הוא, "ימ על
 את להפציץ לישראלים רשות נותן הוא. לישראל גם

 שם שולט שהוא ברור אז, שרוצים מתי סוריה
. הגבול את לעבור דקה זה לארץ מסוריה. בסוריה

 הרשעים. ספק אין, בארץ פה לשלוט רוצה הוא
 הם רוחנית, "ימ על לשלוט יצליחו הם שאם בטוחים
. ה"הקב על וגם כולו מ"יע על שולטים שהם, ירגישו

 שלו כוחות את לוקח ה"שהקב מאמינים הם
 היהודי, הפוך זה, נכון לא וזה, הפוך ולא מהיהודים

  .ה"מהקב ורק אך כוחו את שמקבל הוא
 הנשק, ייעלמו גדולות ערים. איומה מלחמה נעבור   

 ולא באמת 'ה שעם מי אבל, ביותר מפחיד היום של
 ולהגיע הגלות את לעזוב זמן הגיע .ישרוד – כאילו

 שעומד ממה קל יותר יהיה זה אבל, קל לא זה. "ילא
 הרבה ועוד ב"ארה, אירופה כמו במקומות להיות
  .יהודים של וידועות גדולות קהילות שם שיש, ארצות

 י"מ לא, י"א זה בטוח הכי המקום – ישראל עם   
, י"מ על או ה"לצ על לסמוך אפשר אי. י"א אלא

 כי, י"א ועל תורתו על, ה"הקב על לסמוך רק אפשר
 האנשים אותם היו לרוב י"מ את שבנו הציונים
 הונגריה יהודי: לדוגמא, יהודים להציל שסירבו
 יהודי כל למכור שרצה, וזכרו שמו יימח שאיכמן
 לשלם סירב גוריון בן השקרן והגיבור אחד בדולר

 אבל, שביקשו ממה יותר הרבה בבנק כספים לו והיו
 וכשהתימנים. יהודים של ארץ לא זו. סירב הוא

, חזק מאוד מצוות שומרי טובים יהודים, לארץ הגיעו
 של מאמינים והלא חזק מאוד ה"בהקב מאמינים

 את להם גנבו, הממשלה בשביל שעבדו, י"מ
 שלהם להורים ואמרו בעיקר התינוקות את, הילדים

, ילדים שרצו למשפחות אותם מכרו הם. מתו שהם
 עם גרועים יותר דברים ועשו ילדים להם היו שלא
 רוצה לא ואני שונות לארצות שמכרו התינוקות שאר
  .זה על לדבר

 זה פסח אחרי בגללנו, סובל ה"הקב – ישראל עם
, י"מ לא, י"אל להגיע שיכול מי. מהר יותר ילך הכל
 י"אל להגיע עדיף. כסף אין או יש אם, להגיע כדאי
 שאתם ה"לקב יראה גם וזה "לבחו להישאר ולא

 הזאת אמונה. היכול הכל באמת שהוא מאמינים
 מאמינים הרבה תציל, יכול הכל הוא ה"שהקב
  .יהודים לא וגם יהודים

 כל על תבכו, תתבודדו, תשובה תעשו, ישראל עם   
 ועם דמעות עם, שיצילכם ה"מהקב ותבקשו העברות
 בגדול טעה שהוא שיודע שבור אדם של הרגשה
 לבקש צריכים.  שלו העברות כל על ומצטער

 ואנחנו טעינו אנחנו כי, לנו שיסלח ה"מהקב
 ולבקש תשובה לעשות ורוצים מאוד מצטערים

  .לסלוח, לסלוח ה"מהקב
  .העולם לכל וויגיע התחילו כבר המלחמותמ"י, ע

 שיש יודעים והם, X פלנט, ניבירו כוכב, השביט   
 ויגרום הקרוב בעתיד אלינו יגיע והוא דבר כזה

 מיניהכוכב שהוא בעצם , הזה לעולם נזק הרבה
 זנב עם, מסביבה לכת כוכבי 7 עם שמש של מערכת
יגיעו ש, ואסטרואידים מטאורים מיליוני של מפוצל
 שקוראים בעולם שחי ומי אלינו מאוד הקרוב בעתיד

 וטבע לאסונות וגורמיםוהם כבר נופלים , "הכדו לו
  '.וכו בקליפורניה, בסיביר כמו, ענקיים

 לעשות שצריכים הראשון הדבר, ישראל עם   

 ותשובה תשובה – זה כל את לשרוד בשביל
 באמת יהודי כל של לב שכל מה יודע 'ה, אמיתית

 ואומרים ומצטערים שבוכים יהודים אפילו, רוצה
 אמת דובר מי יודע ה"הקב, צדיקים להיות שרוצים

 גם נעבור אנחנו. רגע של מפחד סתם מדבר ומי
, חושך מכת כולל במצרים שהיו המכות כמו מצבים
 יגיע X-פלנט בשם הזה בעולם שידוע השביטכאשר 
, שבועות לכמה מוחלט לחושך ויגרום הקרוב בעתיד

 מצד ויצא שלנו לשמש מסביב סיבוב יעשה כ"ואח
 וביקורו, בא שהוא מאיפה ויחזור "הכדו של השני
  "ה.לכדו עצום לנזק יגרום

 כדי האלה הדברים כל את לכם אומר לא אני   
 תעשו שאולי אתכם להפחיד רוצה אני, אתכם להפחיד
  .חבל, תהיו לא פשוט אז, לא אם כי, תשובה

 ומילאו ורבו פרו להם ואמר וחוה אדם את ברא 'ה   
 לכן אז, ביקש ה"שהקב מה עשינו לא אנחנו, הארץ את
 את ולא החטא את מעדיף העולם רוב כי, עקום יצא זה

, ה"הקב אהבת ולא התשוקה את מעדיף הוא, המצווה
  .אותנו להציל רוצה הוא זה בגלל, אהבה הוא ה"הקב

, רוצה שהוא מה אחד לכל לתת אומר לא זה אהבה   
 יאפשר שזה כאילו הנאה לו שגורמת עברה כל איזו כמו

 ואלה לא ומה טוב מה שנדע התורה את כתב 'ה, "וח
 שאולי מחליטים הרב לצערי ה"הקב על סומכים שלא
 וזה מהטוב יותר סיפוק נותן, מעניין יותר זה טוב הלא
 בלי, שרוצים מה לעשות שמותרמאמין ש, שלנו הדור

 אמרו מ"יע שכל, סיני בהר שקיבלנו בתורה להתחשב
 הזו ההבטחה את שממלא ומי" ונשמע נעשה" ביחד

  .נצחים לנצח יגיע הוא" ונשמע נעשה" של
 ולא מאמריקאים לא, מהרוסים לא לפחד צריך לא   

 יינצל גם אמיתית תשובה שעושה ומי אחד מאף
 עם יחד בתשובה שחוזרים היהודים כל, כולנו ונגיע
 לא ואני נצחים לנצח נגיע, בכלל חטאו שלא אלה
 רק אני אבל, נצחים נצח זה מה לתאר עכשיו יכול
 הכי התענוג זה, זימה בלי תענוג שזה להגיד יכול

 מספק וזה מתוק וזה נקי זה כי, בכלל שיש הגדול
  .קדוש וזה שלנו הצרכים כל את
 לפחד יש, לפחד מה אין, לפחד לא – ישראל עם   
 עם אמיתית תשובה נעשה זה ועל שלנו מעברות רק
 ששוטף בכי, דמעות עם בכי אלא, בכי סתם ולא בכי
 ועקומים טובים הלא הרצונות כל את, הרע כל את

 לממון הרצון כל ואת, שלנו הזימה את, שלנו
 כל את יוציאו האלה והדמעות שלנו ולגשמיות

 עם באמת נהיה אנו ואז מאתנו והזיהום הלכלוך
 פה כבר שהמשיח ושתדעו .ה"הקב שהיא האמת

 שאין לשכוח ולא. הגאולה בתהליך שאנחנו ספק ואין
  .יכול הכלהוא  ה"הקב רק .מלבדו עוד

  מפחד רועדים עמדנו
  14.3.22 - ב"תשפ'ה'  ב אדר' יא, שמעון

 חושב מישהו סוף סוף, רבה תודה, רבה תודה, או
 לי אמרו כי, לכתוב רוצה כ"כ אני. תודה. עליי

, כמפגר הזה בעולם להיוולד שנשלחתי בשמיים
 עבודה לי תהיה, מפגר שאהיה שאפילו אופן שבכל

 לישיבה הגעתי סוף וסוף עברו שנים והרבה חשובה
 חשובים דברים כתבנו הזמן וכל אוטיסטים של

 אני סוף שסוף, שמחה כזו לי נתן וזה ועמוקים
 אנשים היו אומנם, משהו ששווה מישהו, מישהו

, מעטים היו הם אבל שלי גדלותה את שראו חשובים
 אחים שני לי יש כי, נח הרגשתי במשפחתי אבל

 אחות נול ויש דאון תסמונת עם אחות לי ויש אוטיסטים
 ילדים עם נשואה והיא לנו שדואגת מתוקה מתוקה
 והיא' וכו טוב ובעל ושלמים בריאים וכולם משלה
 הורים ויש ככה שאנו עלינו כועסת ולא אותנו אוהבת

 אימצו שקצת ידועים רבנים היו ואפילו אוהבים שגם
 קיבלו ,איתי דיברו אבל, לביתם אותי שלקחו לא, אותי
 טובה רמה על איתי לדבר וניסו חשוב כאדם אותי

 ובכל, רוצים שהיו כמו להם לענות יכולתי שלא ואפילו
 אפשרות לי נותנים אתם ועכשיו בי זלזלו לא הם זאת

  .אדבר ואני לדבר
 העולם ובכל העולם בכל ה-מ-ו-צ-ע סכנה יש מ"י,ע   
 כמובן אותם שלקחנו, דברים מיני וכל ענק בלגן יש

 הכל על כמעט שאלה סימן יש דבר של ובסופו מאליו
  ...האלה הדברים על סומכים היינו שפעם

 רשעות יש ,ומבולבל מסכן דור אנחנו !'ה 'ה אוי   
 ואי בעולם מקום בכל, מדינה בכל, מקום בכל שחוגגת

 לשקר אמת בין, הרע לבין טוב בין להבחין כבר אפשר
 את מבלבל זה לפעמים אפילו, מבלבל מאוד וזה

, מפחיד מאוד וזה כביכול בעולם גדולים הכי החכמים
 .אחד אף על לסמוך אפשר אי שכמעט הוא המצב כי
 את ומביאה ומצילה עוזרת שתמיד אחת דרך רק ישו

 או לעצבות או לכישלון אותו מביאה ולא לאמת היהודי
 וזה שלנו משה תורת, הקדושה התורה – וזו לבלבול

 נדבק"כ חזק אז כ בלבול בראש לנו כשיש, נצחי דבר
 ואנו סיני בהר לנו שהביא רבינו משה לתורת, לתורה

 ההר את הרים 'וה מפחד רועדים עמדנו ישראל עם
 שאמרו אלה כל" ונשמע נעשה" אמרנו ואנחנו מעלינו
 גם נולדו לא שעוד שם שהיו נשמות כולל, ונשמע נעשה

, האמיתיים היהודים אלה כל, ונשמע נעשה אמרו הם
  .צדקנו משיח עם שלמה לגאולה יגיעו אלה כל
 כבר משיח, אליכם מדבר אני, האמיתי ישראל ועם   

 מיני כל לו ולעשות אותו להרוג שמנסים וכמה פה



 היהודים וכל לכולם מעל הוא כי יעזור לא זה, בעיות
 ימשוך המשיח, אמיתיות יהודיות נשמות עם האמיתיים

 המקדש לבית דבר של בסופו ויביאם הטוב לצד אותם
  .השלישי

 זה ברגע עכשיו צריכים. זמן הרבה אין – ישראל עם   
 אתם אם אפילו, ה"להקב לחזור ברצינות להתחיל
 אתם זאת ובכל וצדקניות צדיקים שאתם חושבים

, לעשות מה לכם להגיד מפגר איזה צריך ולא מתפללים
 את תצילו – דמעות עם מכם מבקש אני, אופן בכל

 עושים שאתם בזה שלכם המשפחות את, עצמכם
 לחשובים שנחשבים יהודים הרבה יש, שלמה תשובה
 בלי עברות שעושים לחשובים נחשבים שלא וכאלה
 אנו כי, בתשובה לחזור שצריכים מחשבה ובלי בעיות

 צריכים אנחנו, תירוץ לא וזה הזה בעולם עסוקים כ"כ
 שהוא לו ולהודות עולם בורא על חזק לחשוב יום כל

 ובעיקר גם אבל, לסבול גם הזה לעולם אותנו הביא
  .הכבוד לכיסא קרוב שנגיע עד רוחנית לעלות

רוסיה  בין שקורה למה המשך להיות עומדמ"י, ע   
  ."ילא גם העולם לכל ויתפשט יינהלאוקר

 אתם אם, העולם בכל ואחיותיי מאחיי מבקש אני   
 דרך הוא רק, ה"להקב תחזרו, "וח לא או מצוות שומרי
 תשובה לעשות לכם לעזור יכולים ומשיח משה תורת
 להגיע נצחים לנצח להגיע דבר של ובסופו מלאה
  .להגיד לי שיש מה כל זה. טוב שכולו לעולם

 לגאולה כולנו שנזכה ישראל עם כל את מברך אני   
 ושנגיע צדקנו משיח את בשמחה לקבל שנוכל, שלמה
 שנתתם תודה .יכול הכל שהוא ה"הקב עם נצחים לנצח

  .למצוות תזכו, לדבר לי
  מלבדו עוד אין

  17/3/2022דניאל, פורים, יד אדר ב', ה'תשפ"ב   
 יודע לא אני ,פשוט לא, יהיה מה יהיה מה ,אבא אוי
 גדולה למלחמה כונןתמ עולםה אבלאו למה  איך

נראית המלחמה באוקריינה  .באופק לראות שאפשר
גדולה לכל  סכנה וז אבלכאילו שהיא רחוקה מאיתנו 

 ,להיות יכול שרק דבר כל על חשבו הרשעים ,העולם
 מקום בכל בשקט שולטים שהם מרגישים הם

 הבלתי המצב את רואים באוקריינה רק ,בעולם
 אפילו בהמוניהם מתים שכבר אנשים של נסבל

 בכל זה עם יחד ,בהמונים נהרגים מתים הרוסים
 ,דברים מיני כל שיעשו מדברים ,שקט אחר מקום
 משהו מתוכנן שבאמת מרגישים לא ,רואים לא אבל

  שלא היה עד היום. בכל העולם נוראי
שלא היה כלום,  כאילו החיים אתכולם ממשיכים     

 כי להיות יכול לא זה אבל ,סכנה שום שאיןכאילו 
 כל זה עם יחד ,העולם כל את בלועל רוצה רוסיה

 להשתלט כדי יחד עובדים העולם בכל הרשעים
, הכוכב השביט שכוכב יודעים הם .ה"כדו על לגמרי

 מאד , הואאלינו בדרך הקדוש הרובז עליו שכתוב
 הם אבל ,ה"כדו רוב את להרוס יכולהוא ו קרוב

 בונקרים להםיש  כי בעיה להם שאין בטוחים
 ביותר החדשה הטכנולוגיה עם מאד משוכללים

 העולם וכל יחיו שהם בטוחים והם לאדמה מתחת
(לפי מספר עדויות יש לכוכב זנב ארוך עם  .ימות

מיליוני מטאורים, הזנב הוא ענן פלסמה בחום של 
כדו"ה יעבור  יעבורהכוכב אחרי שאלפי מעלות, ו

בתוך הזנב הלוהט, וכל מי שנשאר על פני כדו"ה לא 
 עוד ,אותם יעניש' הך, כ יהיה לא זהאבל  .ישרוד)

 גם, אבל בגדול שלהם העונש אתהם יקבלו  מעט
 העולם כי שלנו העונש את נקבל ה"כדוב אנחנו
 רוצים רק האנשים רוב. מאד גרוע למקום נהפך

 חיים. גשמיות רק רוצים היהודיםרוב  אפילו ,גשמיות
 זה ,שקר זהחיים,  לא הם גשמיות על יםהמבוסס

  .דבר לשום ולא הקדושה לתורה לא שייך לא
 בכל אבל ,דבר כזה להיות שיכול להאמין קשה   

 הרבהאת זה  למצוא יכולים אנחנו ההיסטוריה
 הבסיס אותו על אבל אחרת קצת, כל פעם פעמים

  .הרוחניות ולא הגשמיות של
 לסעודה באו היהודים כל ,בפרס בשושן כמו   

 להיות להם אסור היה ,המלך של המפוארת הגדולה
, פריצות וחילול שבת גשמיותמלא  היה הכל כים ש

 ונהנו באו היהודים אופן ובכל .התורה נגד היה וזה
 כמעט זה .ביהדות ביותר האסורים מהדברים גם

 אשר ומרדכי אסתר מלכת היתה לא, אם אותנו גמר
  .לגמרי יעלם שלא כדי אותו והרימו מ"יע את תפסו

 ,החרדים גם כי כזו סכנה סף על אנחנועכשיו    
 דברה וזה ,השקר עם תקועים והחילונים הדתיים

 להתפלל ריכיםצ .הזה העולם על ומאיים מסוכן הכי
 מכות לקבל בלי שנבין ,שוב חכמים שנהיה הזמן כל
הוא  ,קיים לא הוא ,כאילו הוא הזה העולם כלכי 

  .גיע לנצחלא נאם לא נעשה תשובה ו דמיוני
 ,מפחיד מאד זה כי חזק להתפלל צריך ,אבא    

 יותר שלהמוגזם  הרצון כמו מפחידות לא הפצצות
 דבר של ובסופו ,הזהב עגל אחרי לרוץ יהודים מדי
 -  גמור שקר של למקוםשלו  החיים את שהופך מי

בגלל שכל העולם חיים  בכלל. התקייםל יפסיק
יותר גדולה מכל מה  בסכנה העולם רוב בשקר אז
 היא שלנו היהודי הדת כי פעם בהיסטוריה-שהיה אי

 לאמבין,  לא לרוב ישראל עם גם אבל לגמרי האמת
 מכל נשכח היום אם. אמת זה מה תופס לא מרגיש

 לעגל בחזרה ירוצו כולם אז באוקריינה שקורה מה

 הסכנה, תיפסק עכשיו המלחמה לא אבל, הזהב
 רוצה עכשיו' ה כי הפיזית הסכנה ויגדל משךת

 עוד שאין היא והאמת לגמרי האמת את להביא
 יותר שהוא בעולם שקיים דבר שום בכלל אין. מלבדו

מי שלא נאמן לקב"ה ו ותורתו ה"הקב של מהנוכחות
 הסוף לפני ,זה עם יחדו עתיד לאאין  –ותורתו 

 ודרך שלו התורה דרך' ה כי ,מאד קשה עונש יקבלו
 מה ברור כתבואשר  הגדולים הצדיקים של הספרים
 אם ,בזה להאמין רוצים לא אנחנו אם ,להיות שהולך
 לכם אגיד אני ,כולם את להפחיד למה נאמר אנחנו
 הםיתחילו לפחד ויחזרו בתשובה  לא אם כי - למה

  ,יותר יהיו לאו לגמרי יעלמו
 לא הם כי נצחים נצח יקבלו שישארו המעטים   

 אבל כן אם אפילו ,אחד לרגע ה"הקב את עזבו
 ,הגדול ההרס לפני בסוףשלהם  הטעות את תפסו

  .יעלמו השאר ,לנצח יגיעו אלה אז
 יהיה העולם כל ,לסוף מגיעים אנחנו אבא   

 היהודים דבר של ובסופו הקרוב בעתיד במלחמה
 ,כולם לא ,עצמם את ויצילו האמת את יבינו "יבא

 רשיישא ומי העולם את יציל זה אבל ,מעטים יחסית
 העתיד יבנה ושיישאר אלה על אבל ,הרוב יהיה לא
  .ישראל עם של
 ,יחיה ה"הקב שעם מי ,לפחד לא ,אבא לשכוח לא   
 שנפטרים לפני הגאולהיהודים . ימשיך לא - שלא מי
זה לא אומר שהם רשעים, הרבה מהם צדיקים  –

עדן שלא יסבלו ממה שעומד - וה' שומר עליהם בגן
 מת אדם הבן ,ונעלם מת לא אדם הבן להיות.
 האמת את לקבל רוצה לא ממשהוא  אםרק  לתמיד

  .ותורתו ה"הקב היאש
 ,הכל הוא ה"הקב, הכל הוא, אבא מלבדו עוד אין   

 כל ועל ה"כדו על ,הכל על לגמרי שולט ה"הקב
 עוד אין ,להמשיך יכול לא זה את ששוכח ומי היקום
  .מלבדו עוד אין ,זה את לשכוח לא ,מלבדו

ש. התחילו להפחיד ברדיו שמצאו בביוב נגיף פוליו 
  וצריכים להתחסן ונראה לי כי הכל שקר, מה דעתך?

ת. הרשעים הם קצת בפאניקה כי רוב האוכלוסיה 
העניין של הקורונה בעולם כבר מבינים שכל 

והחיסונים זה שקר והחיסונים מאד מסוכנים, הם 
רואים ברור כמה אנשים מתים מזה, כולל צעירים 
וילדים. תזהרו מהשקר של הממשלות וארגוני 
הבריאות בכל העולם, לא כדאי לעשות אף חיסון 
ולא משנה איך יקראו לזה. החיסון לפוליו ידוע 

  הרו.שכנראה גורם למקרי אוטיזם, תז
  

  פעם של הגדולים סוף ל"זצ קנייבסקי הרב
  20/3/2022בן גודלן,  י"ז אדר ב'  ה'תשפ"ב   

 מהתקופה הדור גדולי של האחרון, ישראל עם   
 האחרון היה הוא. מהעולם הסתלק האחרונה
 מהם חלק, מאירופה שהגיעו הגדולים מהרבנים

 הגיעו מהם וחלק, השניה העולם מלחמת לפני הגיעו
 שייכים היו הם אבל, השניה העולם מלחמת אחרי

 העולם מלחמת לפני שהיו באירופה שהיו לרבנים
 ידע הוא כי, שלו החיים בסוף מאד סבל הוא. השניה

  ,ענק אסון בפני עומד ישראל שעם
 בסכנה העולם כל אלא, ישראל עם רק לא אבל   

 שראה מי, באוקריינה שקורה מה שרואה מי. עצומה
 מה קצת להבין יכול, הרוסים של האכזריות את

 את יש למה ברור כ"כ לא וזה. לפנינו שעומד
 צריכים הרבה כך כל למה. בכלל הזו המלחמה

 כי, יש אחת תשובה לפחות? קר בדם הרגילה
 הקוזקים'. מבנה' מאותו הם והאוקריינים הרוסים
. מאוקריינה היו יהודים הרבה כ"כ שרצחו

 יהודים אלפי אלפי קר בדם רצחו האוקראינים
 אחים בקבר אותם וקברו, השניה העולם במלחמת

 כדי, שלהם הרשעות את, הרצח את להסתיר כדי
  .מזה ידעו שלא

 קבר של המקום על והוריד, אותם גילה' ה אבל   
 את הוריד וזה, מטורף גשם המלחמה אחרי האחים
 יהודים אלפי האלפי כל את לראות יכלו וכולם הכיסוי

 רצחו האוקראינים, מזה חוץ. קר בדם שנרצחו
 לזה בנוסף. באומן שקבורים יהודים אלף 30 לפחות

. קר בדם זה לפני עוד אותם שרצחו אלפים עוד יש
  .אכזרי כ"כ עם על לרחם לי קשה

 הוא, ל"זצ קנייבסקי הרב את לקח' ה ועכשיו   
 שישי ביום, שלו ההולדת ביום אדר ו"בט נפטר

 היה שהוא מוכיחים גם האלה הדברים וכל, ובפורים
 שהוא לנו מראה עכשיו שלו והמוות. גדול צדיק

 בעתיד, ועכשיו. פעם של הדור מגדולי האחרון
 אבל, העולם בכל מלחמות בגדול יתחילו, הקרוב

 יביא וזה. היו לא פעם שאף מלחמות. העולם בכל
 הטכנולוגיה בגלל וזה, להאמין אפשר שאי להרס
 המדינות שכל. רצח של טכנולוגיה, האחרון בזמן

  .זה את להם יש מפותחות שכביכול
 ל"זצ קנייבסקי הרב, זמן הרבה אין, ישראל עם   

 לארץ להגיע ל"בחו היהודים לכל אומר היה בעצמו
 כי. אמר שהוא למה להקשיב לכם מציע ואני, ישראל
, קשות כאלה מלחמות יהיו מאד הקרוב בעתיד

  .ונורמלי רגיל באופן ישראל לארץ להגיע יהיה א"שא
 העולם שכל מרגישים אנחנו כבר כי, זה רק ולא   

 מכוכב גם אלא, ומלחמות מאויבים רק ולא, בסכנה

 מאד שקרובה שמש מערכת מיני שזה הניבירו
 ענקיות גדולות אבנים כבר יש ולכן, הארץ לכדור

 לא רק. רב לנזק וגורמות הארץ כדור עד שמגיעות
 לא ולמה. גורם זה נזק כמה עד פרסמיםמ

  ?מספרים
 רוצים לא הרשעים כי. לפאניקה יכנסו שלא כדי   

 והם, בסכנה הארץ כדור כמה עד ידעו שהאנשים
 מאוכלסים שכבר, שלהם לבונקרים נכנסו לא עדין
, האליטה בשביל רק וזה. גבוהה הכי הטכנולוגיה עם

. שלהם הצבאות בשביל וזה, כביכול הגבוה המעמד
, אוכל, צריכים שהם מה כל את בבונקרים להם יש
 להם יש' וכו' וכו ירקות לגדל אפשרות גם להם ויש

 והם, שנים הרבה בבונקרים להיות כדי אוכל מספיק
  .לבונקרים להיכנס להם שיפריעו רוצים לא
 על ירדו כבר הם, האסטרואידים האלה והאבנים   

 שלא כדי להגיד רוצים לא הרשעים אבל, הארץ כדור
 הם אז, ברירה היתה שלא מקומות יש. מזה נדע

 שריפה היתה ברוסיה. נושא והעבירו בקיצור אמרו
 ואמרו, הארץ כדור לכל זיהום שהביאה, גדולה כ"כ

 שריפות שם יש בקליפורניה. ושתקו קצת זה את
 בזמן שהיו כמו שריפות אבל, למעלה עד מלמטה
 העולם בכל ואנשים. ביותר הרסני משהו, האחרון

, זה את מצלמים וגם רואים הם ואיפון אינטרנט עם
 ואי, לאטמוספירה שנכנסים (מטאורים) האבנים את

  .קיים לא שזה להגיד אפשר
 הארץ כדור בכל האוויר במזג השינוי וכל   
 ובזה' האקלים משבר' שם לזה המציאו הרשעים(

 דעתו את ומסיחים הצבור את כדרכם מרדימים הם
 בספר כתוב וזה. מהשביט בא זה כל) מהאמת

  .הזהר
 של הסוף היה הוא ל"זצ קנייבסקי הרב ישראל עם   

 נשארו לא, עכשיו כאלה אין, פעם של הגדולים
  .נגמר, וזהו הסתלק הוא. כאלה

 וזו משיח זה, משיח זה לנו יש שכן מה אבל   
 לנו תהיה ואז, יתגלה שמשיח עכשיו התקווה
 ואז. ה"לקב קרוב כ"כ ולהגיע לשרוד שנוכל התקווה

 תוכל לא, אטומית פצצה שום, טיל שום, אדם שום
 את לנו שלח 'ה. יתן לא ה"הקב, אותנו להרוג

  .עלינו ולשמור אותנו להוביל המשיח
 לפני עומדים אנחנו הגאולה עד, ישראל עם   

 שהרשעים משהו, וטיפשית אכזרית עולם מלחמת
 יותר הם. זה את עושים פעם אי שהיו גדולים הכי

 יותר ישראל שונאי וגם, ש"ימ מהנאצים רשעים
 שהוא להאמין א"שא קטלני נשק להם ויש. מהנאצים

 מארץ חוץ, בעולם בטוח שיהיה מקום ואין. קיים
  .ישראל ארץ, ישראל מדינת ולא. ישראל

 בין יהודים הם אם בין, ה"בקב ו"ח מאמין שלא ומי   
. ביותר קשה במוות מהעולם יעלמו הם, גוים הם אם
 לחזור מוכן לא ואהו יהודי שהוא שחושב מי

 יהודי. ישרוד לא כ"ג הוא, אופן בשום בתשובה
 מכל אמיתית תשובה ועושה חילוני עכשיו שהוא
 של אחד שליש. תשרוד ישראל וארץ. ישרוד הלב

 ושליש, קשה יפגע נוסף שליש, לגמרי יחרב העולם
  .ישראל ארץ תהיה ושם, ישאר העולם של אחר

 הקטין האחרון השני המקדש בית חורבן אחרי' ה   
 מיני וכל גדולה כ"כ תהיה שלא כדי, ישראל ארץ את

 השלישי בחלק ועכשיו. בה להתיישב ירצו לא עמים
 יפתח' ה, ישראל ארץ נמצאת שם, הארץ כדור של

 יהיה בטוח הכי המקום ולכן. ישראל ארץ את ויגדיל
 פעם ישראל ארץ את להרוס יתן לא' ה. ישראל ארץ

 המקדש בית יבנה בירושלים ישראל בארץ, נוספת
 היהודים וכל. נצחים לנצח יהיה וזה, השלישי

 יקריבו, יתפללו, המקדש לבית יבואו האמיתיים
  ,אחר משהו יהיה העולם כל ואז', וכו קרבנות

 עם יהיה שלא ומי, ה"הקב עם יהיה העולם כל   
 במלחמה. בכלל קיים להיות זכות לו אין ו"ח ה"הקב

 בתוך יהרסו ענקיות ערים בקרוב שתהיה האחרונה
 הרס יהיה! דקות בתוך אלא שעות בתוך לא, דקות
 מהצבאות גם העולם בכל הרס ויהיה, העולם בכל

 וגם שלהם הנשק עם במלחמות השונים
  .הארץ כדור על שיפלו והאסטרואידים מהמטאורים

 מה כל וזה!!! ובהו תהו יהיה!!! ובהו תהו יהיה   
 מה כל זה אבל, עוד יש. עכשיו לספר יכול שאני
 עם שבאמת מי, לשכוח ולא. להגיד יכול שאני
 יוכל דבר של ובסופו, ישרוד כאילו ולא ה"הקב

 שיהיה השלישי המקדש בבית קרבנות להקריב
 מאד זמנים לנו מחכים ישראל עם. נצחים לנצח
 ה"בקב חזק חזק להחזיק פשוט וצריך, קשים

 קנייבסקי הרב. נצחים לנצח להגיע נוכל ואז, ותורתו
 עדן בגן הצדיקים וכל והוא, צדיק היה ל"זצ

 ומבקשים, הזמן כל ישראל עם על מאד מתפללים
 לרחם צריכים חנוגם אנ אבל. עלינו לרחם ה"מהקב

 והאמת האמת אל להגיע מאד ולהשתדל, עצמנו על
  .ותורתו ה"הקב היא
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  נשארנו יתומים

  20/3/2022דניאל,  יז אדר ב'  ה'תשפ"ב   
הקב"ה לקח בפורים את צדיק הדור, את הרב    

זצ"ל. הוא היה ענק והוא  קניבסקי חיים יוסף שמריהו
  בכה על הדור הזה.

ה' לקח אותו, הוא היה צדיק כ"כ גדול וה' לא רצה    
שר הוא הביא אותו י. שהוא ימשיך לסבול בעולם הזה

עדן שם הוא מתפלל על -להיכל הצדיקים הגדולים בגן
כדי להציל אותנו בלי שיפריעו לו, והתפילות  ישראל-עם

  שלו יעזרו מאד להציל את כל היהודים האמיתיים.
  ברוך דיין אמת.

  
  

  אני רועד מפחד
  9.1.22ב   "תשפ'ה שבט' ז ,גולדן בן
למה אני לא יכול להפסיק לבכות. יש  ,אני לא יודע   

ובכל  .לי עצב גדול על הלב. אני לא יודע בדיוק למה
אופן זה גורם לי צער גדול. אני מרגיש שבעתיד 

או יותר בכל העולם יהיה במבחן גדול,  עמ"יהקרוב 
אני כן אבל אני לא יודע בדיוק מה,  "עצום".נכון 
שמעכשיו התחילה הספירה לאחור עד  ,יודע

התגלות משיח הצדיק שלנו ועד אז יהיו מבחנים 
 ולמעשה לכל העולם. עמ"יקשים מאוד, במיוחד ל

ששונאים את היהודים, ילכו ביחד  ,הרשעים, הגויים
. ויש להם תוכניות מפחידות עמ"יוברצון לחסל את 

רצונות שלהם לנקות את העולם התר ליישם את ביו
, הם רוצים לחסל את . יותר מזהעמ"ימכל זכר של 

ויש להם את האפשרות  ,כל מי שמתנגד להם
 ,לעשות את זה, שלא נדע. והבעיה הגדולה זה

  לא מוכן לזה. עמ"יש
בין מאמינים להקב"ה  .מאוד מחולק ,כעם עמ"י   

ומעטים יחסית באמת  .ללא מאמינים ,ותורתו
שכן מאמינים, יש מאמינים בקב"ה ותורתו. ובין אלה 

יותר לעגל הזהב ונמשכים הרבה, שמתפללים 
 ,מאשר לקב"ה עצמו. הגשמיות מבלבלת אותם

המצוות כמה שהם יכולים  תשהם שומרים א ,ואפילו
הם  ולומדים תורה, הם לא עם הקב"ה באמת.

הקורונה  הוכיחו את זה עם העניין של חיסוני
אנשים שחשובים בקהילות  ,בעובדה שהרבה מהם

אפילו שהיו  ן.המליצו חזק להתחס ,החרדיות
וקיימות הוכחות ברורות שזה הכל שקר והחיסונים 
מסוכנים ביותר וגרמו להרבה מקרי מוות של יהודים 

גם אלא בכל העולם  ,בכל הגילאים ולא רק יהודים
 ו חיסונים,גם פחד שחלק שקיבלבנוסף ויש  .גויים

את התוצאה המרה אחרי חצי שנה או שנה ירגישו 
  או שנתיים לאחר שקיבלו את החיסון.

תפסו שזה  ,, הרבה יהודים ולא רק חרדיםה'ברוך    
הכל שקר. הרבה רופאים ואנשים חשובים אחרים, 
גילו גם את השקר והם מוכנים בלי פחד להגיד את 

 ה'להתפלל לואני מקווה שיהודים רבים יתחילו  .זה
אוהבים ורוצים  כ"כשהם  ,שיציל אותם מעגל הזהב

את שגרם להם, שהיו מוכנים לסכן את חייהם ו .אותו
כדי לקבל אישור ללכת להצגות, לטוס  ,חיי ילדיהם

 ,לכל מיני מקומות, להמשיך לקבל כרטיס ירוק
, יםבידור לא כשר מיני מקומות שיוכלו להגיע לכל

וזה מוכיח  ת בלי זה.שהם לא יכולים כנראה לחיו
  כמה עגל הזהב, הגשמיות משפיע עליהם.

האילומינטי  ,בעתיד הקרוב, הרשעים של העולם   
שהם  ,או איך שתקראו להם, שהם בטוחים ע"חאו ס

שבעתיד  ,יעשו עוד תוכנית . הםשולטים על העולם
כמה  בשביל לחסלוזה  .ירצו להכניס לפעולההקרוב 

גויים שהם רוצים גם הודים. יש להם ותר ישאפשר י
  כל מיני סיבות.מלהתפטר מהם 

יהודים שעדיין חיים כמו יהודים לשם שמיים כנגד ו   
יש להם  .שלא נדע ,ואפילו אלה שלא לשם שמיים

תוכניות התוכנית לא פחות אכזרית מכל התכנונים ו
  של היטלר עצמו יימח שמו וזכרו.

 ה'מי עם  –ן גדול ! זה יהיה מבחעמ"י –תתכוננו    
באמת. וזה לא יהיה סוף המבחנים. יהיו מבחנים 

גדולים, גם ליהודים כיהודים ובכלל יותר  דעו
לאוכלוסיית העולם של הגויים. יחד עם זה יהיו 

המיני שמש עם  ,אסונות טבע עצומים והשביט
שבעה כוכבי לכת שמסתובבים סביבו עם זנב של 

שכל אחד בגודל קטן עד  .מטאורים ואסטרואידים
יתחילו מהם חלק גדול  . בקרובאו יחסית קטן ,ענק

  .כדו"הלחדור לאטמוספרה של 
 ועד פסח מה עד פורים העולם יהיה אחר לגמרי.   

, יקבל תקווה האמיתי עמ"ימ רשיישאומי שיישאר 
להתפלל חזק, שיגיע גדולה ויתחיל במרץ ובתקווה 

  ברור ובלי ספק משיח צדקנו.
כל יהודי וכל יהודיה, תכינו  ,אני מזהיר אתכם שוב   

עוד מעט גם  .האת עצמיכם להיות אך ורק עם הקב"
ינסו  ,השלטונות, ששולטים על כל העולם, בינתיים

שיורידו את ערך הכסף מאוד וזה  ,לחנוק אותנו בזה
יגרום לחוסר של דברים בסיסיים כמו שכר דירה, 

   אוכל, שתיה וכו'.
יהיה איתו ועם  ה' - 100% 'י שעם המ לא לפחד.   

. אבל בלי תשובה אי אפשר 100%משפחתו 
לשרוד. צריכה להיות תשובה עם כל הלב, עם כל 

המהות של היהודי וגם צריכים ללמד את הילדים 
שיהודי אמיתי חייב לעשות תשובה.  ,ואת הילדות

יהיו כאלה שלא ירצו להפחיד את הילדים. אבל גם 
הדרך היחידה  והילדים יצטרכו לעשות תשובה וז

  לשרוד.
זה מפחיד. אתם לא  –אני יודע  –כן עם ישראל    

, . אתם רוצים לחיות את השקרזה רוצים לשמוע את
את  לא ייתן לשקר להמשיך לפעול ומי שמכין ה'אבל 

עצמו או את עצמה עם כל הלב לחיות עם האמת, 
  לא יצטער. –שזה הקב"ה 

אני כותב את זה ובוכה, כי עוד מעט יהיו טרגדיות    
ענקיות מאסונות הטבע, מהשביט שמתקרב מאוד 

בכל מיני  ואסטרואידיםשכבר מטאורים  ,כדו"הל
וגורמים לאסונות טבע  כדו"הגדלים נופלים על 

  עצומים.
על  ,רשעים שולטים על המדיהתבינו,  עמ"י    

על כל את כל האמת וולכן לא מדווחים התקשורת 
אסון טבע שקורה. ועל אלה שכן, הם לא נותנים 

או  לא להפחיד.כדי  ,תמונה אמיתית של גודל האסון
  לפי האינטרסים שלהם.

, משיח כבר פה. הוא מחכה עמ"יתתכוננו    
לא מוכן עוד! וזה ייקח כנראה  עמ"ילהתגלות. אבל 

ועם  100% ה'יותר זמן. אבל לא לפחד. תהיו עם 
  .אתכםיהיה  ה'ו 100%תורתו 

עדיין יהודים  האבל אני בוכה, כי אני יודע שהרב   
לא מוכנים ולא רוצים לשמוע מה שיש לי להגיד. 

התגשם. גם מה  –כשיו הרבה ממה שדיברתי עד ע
כל  ה'יתגשם. ובעזרת  –עכשיו עד שאמרתי 

שהיו בהר סיני ואמרו "נעשה  ,היהודים האמיתיים
  יינצלו. –ונשמע" 

גדול  אבל אני רועד מפחד, כי הכח של עגל הזהב   
 עמ"ילהרשעים שיודעים את החולשה שיש ו, מאוד

יכולים לגרום  –עגל הזהב, עם הגשמיות המיותרת ל
 ,ן יהודיםלאסון ולהרבה קורבנות, חס ושלום, בי

כמו  ,מספיק ה'שלא חזקים באמונה וביטחון ב
  אותם. ושרצח הקורבנות הרבים של חיסוני השקר

, שאני מתפלל עליכם כל יום עמ"יאני מבקש מ   
שעות, שיהיה לכם את הכח ואת האומץ להיות 
יהודים אמיתיים בלי פחד וככה להציל את 

כם מרצח אכזרי ת עצמהמשפחות שלכם ולהציל א
  רצח של הגוף והנשמה שלכם. חס ושלום. ונצחי
רוצה את הכלה שלו, שברחה  ה'מתי תבינו?  עמ"י

  הוא מחכה לה מתחת לחופה.ממנו, שתחזור, 
  
  

  עכשיו אנו בדור אחרון
 23/1/2022כ"א שבט תשפ"ב   בן גולדן,  

אי  עם ישראל, מה אתם חושבים שקורה עכשיו?   
אפשר להמשיך בעולם כ"כ לא יציב בעולם כ"כ רחוק 

איך אפשר לחשוב בכלל שלנו לעמ"י מגיע  מהקב"ה.
אנחנו עמ"י מלאי זימה, מלאי  לנו נצח נצחים?

שנאה, מלאי כל מיני רצונות שלא מתאימים לעמ"י, 
ולמה יש לנו את  לילד השעשועים של הקב"ה.

  החוצפה אפילו לחשוב שמגיע לנו נצח?
הרבה יהודים טועים וסוטים מהדרך הנכונה    

ות עדיין משתוללת פה ואנחנו עמ"י לנצח. הגשמי
חושבים על הגשמיות מהבוקר ועד הלילה, ואיך 

 –הגשמיות המיותרת  –אבל עמ"י  להשיג את זה.
זה מה שיהרוג אותנו, אם לא נתאושש ונתעורר 

כי רוב היהודים כל היום  ונחזור להקב"ה ולתורתו.
חושבים על הגשמיות. אפילו שהם יודעים בפנים, 

  גדולה, אבל לא רוצים לדעת.שאנו בסכנה 
ואני מזהיר את כל היהודים שומרי המצוות, שאם    

 אתם לא מתחילים להשתנות באמת, העתיד שלנו
מאוד בסימן שאלה. הקב"ה בוכה עלינו, כי לרוב 
אנחנו בכלל לא קרובים לאמת. כל השקר זה מה 
שמעניין אותנו. לקום בבוקר ולדעת שיש לנו מכונית 

לעבודה, ללימודים,  –אן שאנו רוצים שתיקח אותנו ל
לקולנוע, לבית הכנסת. אנחנו מבולבלים. אנחנו לא 

באמת, וקודם  'יודעים לחנך את ילדינו לאהוב את ה
באמת. מי שרוצה להיות, לחיות,  'כל לאהוב את ה

ולחזור לאמת  אין הרבה זמןחייב לפעול מיד, כי 
שזה הקב"ה אבל עם כל הלב, לא כאילו, אלא עם 

  כל הלב.
מה שמעניין היום את רוב היהודים גם  –עמ"י    

זה הגשמיות מהבוקר  –החרדים וגם הלא חרדים 
  ועד הלילה, והקב"ה זה לא מה שמעניין אותם.

אברך אתכם שבעתיד הקרוב תבינו, מה זו אמת 
ואני  ומה זה כאילו אמת, מה זה שקר וכאילו אמת.

רו מברך את כל עמ"י, שבשעות האחרונות שנשא
לנו עד הגאולה השלמה נלמד לרצות את הגאולה 

 –עם כל מהותנו. כי אם לא ח"ו אז פשוט רוב עמ"י 
ייעלם. כמו שהיהודים במצריים שלא רצו לצאת 

פשוט נעלמו, גם עכשיו מי שלא רוצה  –ממצריים 
ח"ו להיות עם הקב"ה לגמרי, אין לו בשביל מה 

עוד  אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אין לחיות.
בלי זה אין לנו כלום ועם זה  -ולא לשכוח  מלבדו.

  יש לנו את הכל. –
עמ"י עברנו פחות או יותר כל מיני מצבים קשם    

מאוד בשנתיים אחרונות. הרבה יהודים מתו בבתי 

חולים כביכול מהקורונה, אבל האמת היא שרוב 
מקרי המוות היו בכוונה, כדי להשתלט קודם כל על 

והבהלה שהביאה את חלק גדול של מ"י, דרך הפחד 
להאמין ברוצחים.  ,אוכלוסיית מ"י להאמין בשקרנים

והרשעים עשו את כל זה בכוונה כדי להפחיד את 
רוב אוכלוסיית מ"י ולשלוט על המדינה. אבל אפילו 
שהיו הרבה קורבנות הם לא הצליחו להשתלט 
לגמרי. יש אנשים שמסתובבים עם מסכות ועוד 

ל בסה"כ ראינו שהמלך הוא רועדים מפחד, אב
ערום. אבל זה עוד לא נגמר. יש להם עוד תוכניות 
עבורנו לצערי הרב. ומעבר לכל זה להקב"ה בעצמו 
יש גם תוכניות בשביל להביא את עמו את עמ"י 
לאמת דרך תשובה מלאה, ומי שלא מעוניין ַבאמת 

  לא יוכל לשרוד.
כיום המצב הוא כזה, שבכל העולם הרשעים    

פחות או יותר שולטים. אבל הקב"ה  ע"חעים כסשידו
לא ייתן לזה להמשיך, הוא נותן לרשעים לגלות את 
עצמם ואז הוא ימחק את כולם את כל הרשעים. 
אפילו שפחות או יותר יש עכשיו רגיעה של בעיית 
הקורונה, אך יש עוד הרבה בעיות שנצטרך לעבור. 

ור והעיקר זה שעמ"י חייב לעשות תשובה. אנחנו בד
האחרון והעברות שלנו גדולות וקשות. רק מי 

  שיעשה תשובה ישרוד.
ואני מציע לכל עמ"י, לאלה שכבר התחילו לעשות    

תשובה ולאלה שלא התחילו עדיין לעשות תשובה, 
לקרוא את מה שיש לי להגיד ולקחת את זה 

  ברצינות!
אדם הראשון ואשתו הגיעו לגן עדן, הם אשר הכ   

ואם הם היו נשארים תמימים עד  היו תמימים לגמרי
הכל היה אחרת לגמרי. אבל ה' בחן אותם  –שבת 

עם הנחש, ששכנע את האשה לאכול מעץ הדעת 
ולתת גם לבעלה, ושכנעה אותו שגם יאכל ומאז הם 
הפסיקו את התמימות שהייתה להם והבינו שהם 

  ערומים וצריכים לכסות את עצמם.
יינו צריכים לא ה –אם הם היו נשארים תמימים    

להתגלגל כל השנים האלה, היינו נשארים תמימים 
וטהורים, אבל פספסנו בגדול! ומאז כולנו צריכים 

אחרא, שמשכנע  אהסיטרלסבול את הנוכחות של 
אותנו לעשות עברות נגד הקב"ה ותורתו. כל המצב 
הזה הביא אותנו להר סיני וקיבלנו את התורה, את 

לימד אותנו מה אנו עשרת הדיברות וגם משה רבינו 
צריכים לעשות וגם זה היה יותר מדי קשה בשביל 
עמ"י. ובגלל שמשה איחר מעט להגיע עם לוחות 
הברית, אז הרשעים החליטו שצריכים את עגל 
הזהב במקום את הקב"ה ח"ו. ואז זה הביא מלחמה 
בתוך המחנה. וכשמשה רבינו הגיע, הוא היה כ"כ 

, יהודים בהלם לראות את עגל הזהב ואנשים
כביכול, מתפללים אליו. כשנפלו לוחות הברית מידיו 
של משה הוא היה בשוק, הוא לא יכל להאמין 

סלח  'למראה עיניו. בסוף הרגו את הרשעים, ה
לאהרון, כי הוא לא כיוון לרע, בזה שנתן להם את 
עגל הזהב. ואלה שהלכו נגד הקב"ה נהרגו ומי 

  שנשאר עשה תשובה.
עד עדן -מהאדם הראשון בגן יהההיסטורכל משך    

. לפעמים בקרבה לקב"ה היום אנחנו עולים יורדים
את חיינו לשם שמיים ולפעמים  יםקריבאנחנו מ

אנחנו עוזבים את הדת היהודית ומחליטים שיותר 
  שלא נדע. –קל להיות כמו גויים 

העולם כמו שאנו מכירים אותו  עכשיו אנחנו בסוף.ו
"ה לא מוכן יותר עומד להשתנות לגמרי. הקב –

 –לראות איך שיהודים, שהוא ברא אותם 
  מתקלקלים.

עומדות לפנינו מלחמות רבות ובסוף מלחמת    
 –שפיע על רוב אוכלוסיית העולם, ועמ"י תעולם, ש

קשה לו להבין מה רוצים ממנו. כתבנו כבר הרבה 
פעמים על כל מיני חטאים, שאנחנו עושים ואפילו 

לרוב היהודים לחשוב חטאים קשים שלא מזיזים 
  אולי אנחנו לא בסדר!

כולם מחכים לגאולה, אבל לא רוצים לעשות    
  משהו כדי להביא את הגאולה.

זה החטא הכי  –החטא הראשון של אדם וחוה    
גדול. אם היינו נשארים תמימים עוד שעה או 

לא היינו צריכים לעבור  –שעתיים עד שבת בגן עדן 
וריה אנחנו עוברים. את כל העברות שבכל ההיסט

יש כל מיני עברות והעברה הכי קשה זו העברה 
לאכול  'נגד רצון ה העזוהראשונה, כשאדם ואשתו 

מעץ הדעת וזה נתן להם תיאבון גדול לעשות את כל 
  העברות, שהכי אסורות ליהודים.

זה הבסיס של כל הטוב, של  – "קדושים תהיו"   
כל החיובי שאנו צריכים לעשות. ועכשיו אנו בדור 
אחרון ועמ"י במצב קשה ביותר, אפילו הכביכול 
חרדים, לרוב עוברים עברות קשות ואפילו לא כ"כ 
תופסים מה הם עושים, מה כ"כ לא בסדר, כי הרבה 
יהודים עושים את זה. העגל הזהב השתלט אפילו 

ותר. שכחו את החטא הכי גרוע שהוא על החרדים בי
זימה. זימה זו עברה מאוד קשה שה' שונא  –

היום עוברים ואפילו חרדים יהודים הרבה במיוחד ו
על זה, כאילו שזה כלום. חוסר צניעות של נשים וגם 
של גברים, גורם למצב בלתי נסבל. צניעות גם 

  בשביל גבר וגם בשביל אשה.



טת. יש בנים בלי , האופנה שול"הדמו"היום ה   
זקנים עם מכנסיים צרים צרים, ז'קטים שלא נסגרים 
בכלל וזה ממש נס שהם יכולים לשבת בלי 

עם שהתפרים יתפוצצו. והנשים פשוט הולכות 
בגדים כ"כ צמודים וצרים ופאות שנראות ה' ישמור 
כמו שיער אמיתי שזה באמת שיער אמיתי, אבל 

מותר. אין  באמת לא צנוע וזה ברור שזה אסור ולא
לנו רבנים שיגידו "לא", "זה אסור". וגם בכלל 

  האיפור הקבוע שיכול להחזיק שלוש שנים.
ובכלל יש פירוק של יהודים של פעם שהיו מוכנים    

לשבת יום ולילה ללמוד וזה דבר שמילא את הבית 
עם ילדים צדיקים ובנות שלמדו לתפור ולבשל וכו' 

  ם.כדי גם לבנות בתים טובים, תמימי
אבל היום הכל מבוסס על שקר ויש בגלל זה    

הרבה ילדים שנולדים לא בקדושה, עד כדי כך שלא 
תמיד יודעים מי האבא. וזה הדבר הכי שנוא על 

יש לצערי הרב  אותנו קדושים תהיו. השציווהקב"ה. 
אף אחד לא יודע מזה, רק היום ילדים לא כשרים ו

ורה האשה עצמה וזה גרוע מאוד. זה לא כ"כ ק
היום, כי מיד הרופאים מוכנים לבצע הפלה מוקדם 
שבעלים לא ידעו, אבל זה רצח, לא רק רצח, זה 
אסור לגמרי, והיום זה לא במודעות של כל היהודים, 

  מה אסור ומה מותר.
החתנים לא מבינים  ומדריכירוב מדריכות הכלות    

טוב מה ההדרכה האמיתית לחתן ולכלה ולכן הרבה 
עם פגם רוחני שלא רואים את זה כלפי  ילדים נולדים

שזה משהו פנימי שנשאר שלילי. בסופו  יובוודאחוץ. 
של דבר נכון להיום יש הרבה מאוד יהודים שפשוט 
לא נולדו בטהרה, הרבה מהם כבר לא חושבים 

  להם. אכפתשהם עושים עברות, לא 
הדור שלנו רחוק מקדושה ובגלל זה רוב היהודים    

בסופו של דבר אם עמ"י לא  רחוקים מהגאולה.
יתחיל לעשות תשובה אמיתית, אז מעט מאוד 
מהכביכול היהודים ישרדו. ומי שישרוד יגיע לנצח 

  .'נצחים בעזרת ה
וכל האוכל כביכול עם  זו השואה שקיימת היום.   

הכשר יש גם עליו סימני שאלה. וכבר בדקו 
במקומות כמו בניו יורק מה הולך שם, אומנם עשו 

בסודי סודות ומצאו הרבה חנויות  את זה
שמתעסקות עם אוכל והרבה בתי חרושת שהם 
כביכול "גלאט" ויש בהם בעיות כשרות גם עם בשרי 
וגם עם חלבי, כמעט בכל מקום מצאו שאנו אוכלים 

  .פהגם טר
 עמ"י. איפה אהבת ה' שלנו? איפה התמימות שלנו?

  כבר. תכמעט ולא קיימ
בות שהם עקומים, יש בעיות בתוך משפחות, של א

יש חיידרים שיש רב'ס שהם עקומים וסכנה לילדים. 
יש בתי יעקב שלא מלמדים צניעות כמו שצריך ולא 
דורשים צניעות גם כן. ואנחנו כעמ"י לא רוצים לדעת 

פשוט  –מזה. בני ברק ומקומות כאלה דומים 
בסכנה, כי החולי נפש יודעים שיש הרבה ילדים 

קורבנות קלים להשגה  מסתובבים בלי ליווי והם
בשביל כל מיני חולי נפש. אני יכול להמשיך ולתאר 
את המצב הקשה ביותר, אבל אני לא רוצה. אני 
רוצה רק להגיד עוד שהישיבות שמכריחות את 

או לפעמים  21הבחורים לא להתחתן עד אחרי גיל 
זה פשע נגד אנושות! "קדושים  –יותר מאוחר 

מרגישים שהם  תהיו". עלינו לחתן אותם כשהם
צרכים להתחתן, לא משנה מה הגיל, משנה שזה 
ייתן לו את השקט לשבת ללמוד בלי להילחם 

  ביצרים שלו ולהגיע לעברות קשות.
כשהקב"ה ברא את אדם וחוה, הוא רצה  ,עמ"י   

רוב האוכלוסיה הכביכול אבל ל שהם יהיו קדושים
וצניעות וזה עלול לגרום חרדית ודתית אין קדושה 

  וזה אסון בשמיים.ים הרבה יותר גרועים לחטא
  אנשים שואלים אז כמה יהודים ישרדו?

אני רק יכול להגיד, שכמו שאני רואה את זה, שלא 
 –הרבה ישרדו, כי את הדבר הכי חשוב שזה 

לא מוצאים בדור הזה, זה רק כאילו.  –הקדושה 
מיליון יהודים בעולם, שמתוכם  15- בואו נגיד שיש כ
היו הרבה יהודים  2"עם. לפני מלא כולם יהודי

באירופה, והרבה מהם ירדו מהדרך, והרבה מהם 
ירדו דווקא בכל הנקודות ששייכות לקדושה. הקב"ה 
נתן להם את היטלר, ללמדם מה קורה כשעמ"י 

  מצפצף על הקב"ה ותורתו שלא נדע.
. 2"עגם הציונים שהגיעו לארץ לפני ואחרי מ   

מה שהם רוצים המתיישבים חשבו שאפשר לעשות 
ושלא צריך להיות עם הקב"ה ח"ו, ומה יצא מכל 

מ"י מלאה גויים, אבל ממש גויים.  ,זה? הכל מתפרק
יש כאלה שכאילו התגיירו וזה ממש לא גיור כשר 
ואם זה ימשיך הכל יתהפך והגויים ישלטו פה. הם 
כבר שולטים בהרבה מקומות. אני לא מדבר דווקא 

. אני מדבר על על ערבים שהיו פה כבר בא"י
אירופאים על הגויים שממלאים את מ"י. שכל 
היהודים שהתחתנו איתם בחו"ל והביאו אותם למ"י. 

גורן) דאגו שכולם הרב ואז כביכול צדיקים (כמו 
לא יקבלו גיור וזה וודאי שלא גיור, וכך בימינו במ"י 

, חיים כמו גויים. במ"י" הודיםבא"י, הכאילו "י
חרדים כביכול ובאמת באמריקה ובאירופה יש 

הצניעות כמעט  –הרבה מהם לא חרדים ולא רק זה 

  לא קיימת לא בין הגברים ולא בין הנשים.
מיליון לפי הספירה של יהודים  15כיום יש איזה    

בעולם הזה. ובעבר היטלר דילל מאוד את 
היום הנישואים בין  אוכלוסיית היהודים בעולם.

יית היהודים הגויים ליהודים עושים את אוכלוס
הרבה פחות. כי הרבה גברים התחתנו עם נשים 
גויות בלי שום גיור, בלי שום דבר, אז לכן באמת כל 

  הזמן יש פחות ופחות יהודים.
מה אגיד לכם, העולם במצב קשה ביותר.    

היהודים שמתו בתאי הגזים בגרמניה ניצלו, כי ברגע 
האחרון לפי עדויות של הנאצים יימח שמם וזכרם. 
כשיהודים נכנסו לתאי הגזים הם צעקו "שמע ישראל 

אחד" וזה מה שהציל את הנשמה  'אלוקינו ה 'ה
  שלהם. ועכשיו אנחנו רחוקים עוד יותר מהאמת.

, מה זה שווה? 'אם אין קדושה, אם אין אהבת ה   
אם אנו כביכול חרדים אבל הולכים נגד הקב"ה 

ה ותורתו? וזה המצב. ירדנו מאוד נמוך. מי שרוצ
לשרוד, חייב לעלות את עצמו או את עצמה, חייב 

מלא שקר,  –לעשות תשובה. העולם החרדי היהודי 
  מלא עברות, שלא נדע.

תהיה גאולה שלמה. מי שרוצה  ,עוד מעט, באמת   
באמת לשרוד, חייב עם כל כוחו ועם מלא דמעות 
ובכי וצרחות לשמיים, לעזוב את השקר ולהיות אך 

קב"ה ומשיחו. לא נשאר ה היאורק עם האמת ש
באמת ישרוד. מי שרק כאילו  'הרבה זמן. מי שעם ה

לא  'לא ישרוד. תחליטו מה אתם רוצים. ה – 'עם ה
ולא  100%רוצה שעמ"י יהיה איתו  'יכריח אתכם, ה

  עם ספקות ולא עם רצון לחיות כמו גויים.
עומדות לפנינו מלחמות קשות וענקיות. מי  –עמ"י    

ה' יהיה איתו לגמרי, הוא יציל  –י שעם הקב"ה לגמר
כל  אותו לגמרי וגם את משפחתו אם הם עם ה'.

והרצון  הסוד של ההישרדות מבוסס על הטהרה
של היהודי ושל יהודיה להיות טהורים, להיות 
קדושים. לא לשכוח שהקב"ה בוכה על כל יהודי 

  שהולך לאיבוד. לא לשכוח שה' שונא זימה.
יותר מהכל רוצה שכלתו  ולא לשכוח גם שהקב"ה,   

זה עמ"י.  –תחזור אליו אל מתחת לחופה. הכלה 
ולצערי הרב עמ"י בשנים האחרונות עזב את החתן 
את הקב"ה והשאיר אותו מתחת לחופה לבד 
והקב"ה בוכה על אי נאמנות של כלתו ומוכן לקבל 

  אותה בחזרה אם היא תעשה תשובה מלאה.

  
  

  לרפואת אורית חיה בת יפית רחל
  
 אנחנו? לעשות יכולים אנחנו מה, המצב זה עכשיו   

שיפיץ מי לכולם וכל  האמת את להביא פשוט צריכים
  את המסרים שלנו לכל מי שלא יודע את

  
  
 ַהָּקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ָהַאֲחרֹון: ִעם ַּבּדֹור ַהָּגדֹול ְוַהָּברּור ִּנָּסיֹוןה

 ְלִביַאת ּוְמַצִּפים ַמֲאִמיִנים ְּבֵני ַמֲאִמיִנים ֻּכָּלנּו! ְוַהִּנְפָלא
 ַמְלכּות ֵעת ְּבָכל ּוְמַבְקִׁשים ֶׁשָּיבֹוא יֹום ְּבָכל ִצְדֵקנּו ָמִׁשיחַ 
 ָאְמָנם. ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ּוִבְנַין ָּדִוד ֵּבית ַמְלכּות, ָׁשַמִים

 ֵכן ִלְפֵני ֶׁשִּנְצָטֵרךְ  ְלָכךְ  אֹוָתנּו ָהִכינּו ְוַצִּדיִקים ְנִביִאים
 ְלָבֵרר אֹו/ו ְלָהִכין ְּכֵדי ָקִׁשים ּוִמְבָחִנים בניסיונות ַלֲעמֹד

): ג"י ֶּפֶרק( ְזַכְרָיה ַּבָּנִביא ֶנֱאַמר .להיגאל ִיְזֶּכה ִמי
..." ַהָּזָהב ֶאת ִּכְבחֹן ּוְבַחְנִּתים ַהֶּכֶסף ֶאת ִּכְצרֹף ּוְצַרְפִּתים"

 ַּתְלִמידֹו ָּכַתב ְוֵכן', ֵאִּלָמּה' ְּבִסְפרֹו ַהָּקדֹוׁש ק"ָהָרמָ  ְוָכַתב
 ֵמֵעין' ָהםְלַאְברָ  ֶחֶסד' ְּבֵסֶפר א"זיע  ַאּזּוַלאי ַאְבָרָהם ַרִּבי

, ְּגֻאָּלֵתנּו ִלְזַמן ָקרֹוב ֶזה ָּגלּוֵתנּו ְּבסֹוף: "ז"י ָנָהר' א
 ְּכֵדי... ָלֶהם ְוֵיֶצר ַהִחּזּוק ַּתְכִלית ְלִיְׂשָרֵאל ָצרֹות ִיְתַחְּזקּו
, ַהְּנִביִאים י"ע ָלנּו ַהּמּוָכן ַהּטֹוב ְוֶאל ַהְּגֻאָּלה ֶאת ְלֻזְּכֶכם

 ְוִגּלּוי ַהִּנִּסים ָאז ְוִיְהיּו... ַרְעיֹון ְיִכיֵלהּו לֹא ַהִּׁשעּור ְוטֹוב
 ֲאֶׁשר ֻּכָּלם ְויֹאְמרּו, ָוֶפֶלא ְּבַהְפֵלא ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהְּׁשִכיָנה

 מֹוֶרה ַמָּמׁש', לֹו ִקִּוינּו ֶזה ֱאלֵֹקינּו ִהֵּנה' ֵאֶליהָ  ִיְזּכּו
 ָלֶזה ַהּזֹוִכים ּוִמי ִמי ְוָלֵכן. ַהְּׁשִכיָנה ִּגּלּוי ַעל ְּבֶאְצַּבע

 ַהּטֹוב ְלָכל ְוִלְזּכֹות ָּבעֹוָלם מֹוֵלךְ ' ה ֶאת ְוִלְראֹות ִלְחיֹות[
 ְּבאֹוָתן]? ְלַהִּׂשיגֹו ֶאְפָׁשר ֶׁשִאי ַהָּמִׁשיחַ  ִלימֹות ַהֻּמְבָטח
 ְּכִפי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ּוְלַזֵּכךְ  ְלָצֵרף ֶזה ְוָכל, ָצרֹות ִיְרּבּו ַהָּיִמים
 ְּכִפי[ חֹובֹו ְּכִפי ִיְצַטֵער ְוֶאָחד ֶאָחד ְוָכל, ְוַהִּדין ָהָראּוי
 ְּבִגְלּגּוָליו ּוֵבין ֶזה ְּבִגְלּגּול ֵּבין, טֹוִבים ֲהלֹא ַמֲעָׂשיו

 ַהָּקֶצה ַעד ְמֻדְקֶּדֶקת ְּפָרִטית ְּבַהְׁשָּגָחה ְוַהּכֹל, ַהּקֹוְדִמים
 ּוִמי, יֹאַבד ׁשּוביָ  ְולֹא עֶֹרף ְׁשַיְקֶׁשה ִמי ְוָכל] ָהַאֲחרֹון

 ְּבֵסֶבר ָעָליו ַהָּצרֹות ְוַקָּבַלת ַהְּתׁשּוָבה ְּבעֹול ַצָּוארֹו ֶׁשִּיֵּתן
, ְּבִיּסּוִרים ְיַבֵעט ְולֹא[ ִלְסּבֹל ֶׁשְּכמֹו ֶאת ְוִיֵּתן, ָיפֹות ָּפִנים
 ֲעִמיָדתֹו ִּבְזכּות[ ִיְצָטֵרף] ּוְבַהְכָנָעה ֶּבֱאמּוָנה ְיַקְּבֵלם ֶאָּלא

  .ל"עכ, ַהּטֹוב ְלַקֵּבל ְוִיְזֶּכה] ַּבִּנְסיֹונֹות
  

 ַּבּדֹור ֶׁשַהִּנְסיֹונֹות ֵמִביא ֱאמּוִנים ׁשֹוֵמר' ַהק ּוְבֵסֶפר
. ּוְקֻדָּׁשה ֱאמּוָנה: ִעְנָיִנים ִּבְׁשֵני ִיְהֶיה ִעָּקָרם ָהַאֲחרֹון
 ְוֶיְחַּכם ְלָחָכם ְוֵתן, ֶזה ַּבּקּוְנְטֵרס ְלֵעיל ַּכִּנְזָּכר: ֱאמּוָנה

 ִנְתַּפֵעל ֶׁשּלֹא ֶזה ּוִבְכָלל, ֶּבֱאמּוָנה ַעְצמֹו ַוְיַחֵּזק, עֹוד
 ְצִניעּות ְּדַהְינּו: ְקֻדָּׁשה. לֹו ְמַׂשֶחֶקת ֶׁשַהָּׁשָעה ֵמָהָרָׁשע
, ַהִּמְסַּתֵעף ְוָכל, ַהְּבִרית, ַמֲחָׁשָבה, ֵעיַנִים ְׁשִמיַרת, ֲאִמִּתית

  .ָּכךְ  ַעל ֶנֶפׁש ִלְמסֹור ִיְהֶיה ְוָצִריךְ 
  

: ָאַמר ָהַאֲחרֹון ַהּדֹור ִנְסיֹונֹות ֶאת ִּבְראֹותֹו י"ַרְׁשּבִ  ַהָּקדֹוׁש
 ִמי ַמֲעַלת ֶאת ּוִבְראֹותֹו", ַהּדֹור ְּבאֹותֹו ֶׁשִּיְחֶיה ְלִמי אֹוי"

 ְּבאֹותֹו ֶׁשִּיְחֶיה ִמי ֶׁשל ֲאֵׁשָריו: "ָאַמר ַּבִּנְסיֹונֹות ֶׁשַּיֲעמֹד
 ָאָדם ֶׁשל ֲעֵקבֹו') "ב' ח ַרָּבה קֶֹהֶלת( ַּבִּמְדָרׁש ְוִאיָתא". ּדֹור

 ֶׁשַהּדֹור ִהיא ְּבֶזה ְוַהַּכָּוָנה", ַחָּמה ַּגְלַּגל ַמְכֶהה ָהִראׁשֹון
 ִמַּצד ְנָׁשמֹות ּבֹו ִיְהיּו, ִּדְמִׁשיָחא ֲעַקְבָּתא ּדֹור, ָהַאֲחרֹון

 ֶׁשֵהם ַּבִּנְסיֹונֹות ֶׁשַּיַעְמדּו ְוֵאֶּלה, ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶׁשל ֲעֵקבֹו
 ֲאַזי, ָהעֹוָלם ְּבִריַאת ֵמָאז ֶׁשָהיּו ְּביֹוֵתר ַהָּקִׁשים

 ָלבֹא ּוְלָעִתיד ַמְעָלה ַמְעָלה ְוִיְתַעּלּו ַיֲעלּו ִנְׁשמֹוֵתיֶהם
 ֶׁשִּיְזֶּכה ִמי ַאְׁשֵרי! ַחָּמה ְמַגְלֵּגל יֹוֵתר עֹוד, כ"כ ָיִאירּו

  !ה/ָיכֹול ה/ַאּת ְוַגם ִעָּמֶהם. ִנְמֶנה ִלְהיֹות
  
  

  ש. דברת מקודם על רשע...
  .חדשים 9- א"י ל על שישתלט רשע אדם ת. יהיה

  .התחיל כבר שזה חשבנו, כתוב זה ש. כן
  יודע. התחיל, לא כבר שזה להיות ת. יכול

  פוטין ? להיות יכול זהש. 
 הרבה לפני זה את תכנן פוטין להיות כי יכול ת. זה

 היהודים וכל רשע ודאי הוא אבל. ונראה נחיה. זמן
 לא"י ולבוא משם להסתלק להם מציע הייתי ברוסיה

  יהיה קשה. כמה משנה לא
 

  



  
  
  



 


