
 ֲעָבָדיו ֶאל סֹודֹו ָּגָלה ִאם ִּכי, ָּדָבר' ה ַיֲעֶׂשה לא ִּכי"
 שחרב מיום יוחנן ר''א'  *  "ז',ג עמוס..." ַהְּנִביִאים

 וניתנה הנביאים מן נבואה ניטלה המקדש בית
 לרגלי תצפה אל:  *  "יב בתרא בבא" לשוטים

 שיתגלה ל"ר. בעולם אות שיתגלה עד משיח
  )א"ע ז"פ ז"תקו, מווילנא הגאון" (חדש כוכב

  
  תוכן הענינים

 נגיע*  לסוף מגיעים – זה זהו*  קורונההקדמה * 
 אל*  בוכה ה"הקבמדוע *  משמחה לנצח ונבכה

 כל כאשר*  סגוס הזהב עגל*  הנצח את תפסידו
*  םלמי מתחת יהיה העולם רוב*  יפלו הבנקים

 האהובים אנחנו*  לישרא לארץ לעלות זה ברגע
  ...ה"הקב של גדולים הכי
  

אחרי פתאום הכל מתחיל להיות ברור,  :הקדמה
אנחנו כבר  ברוריםכ"כ לא של מסרים  שנה 20

אם  .השלמה את התמונהמתחילים לראות 
שנה  20או  10 ,5פני לממסרים ישנים  ותקרא

הם נכתבו היום  אילוכחשוב לאפשר היה בקלות 
כי אלה באמת מסרים משמים.  נוואז תבי בבוקר

, מסרים ישנים במחסןנשארו  –כל המעוניין ל(
  הנה כמה דוגמאות: פרטים בסוף העלון).

 אייר, נימיןמבשנים  5מלפני מסר  :על הכלכלה
 של כלכלית נפילה להיות עומדת" – ה"תשע

 הבנקים, כמותה היתה שלא נפילה, הבנקים
היה קשה להבין את זה, היום אז , "יפלו פשוט

-בתיאין טיסות, , כמעט כל העולם בהסגר ובידוד
בארץ מלון, מסעדות, קניונים ועסקים סגורים ו

 .מובטלים ליוןיליון מובטלים וצפי של מיחצי מ
  .ת הבנקיםנפילכבר לא קשה לראות את 

 את תארזוהמסר " ישראל:-לארץלעלות 
  - ד"תשע חשון א"כ", בנימין, !חבילותיכם

 ,החבילות את תארזו !שלי היקרים אמריקה-יהודי
 את תסגרו אל !טפשים תהיו אל !משם ותצאו

  !יודעים אינכם כאילו' תשחקו' אל !שלכם העינים
 לעשות עדיין יכולים אתם עוד כל משם תצאו
  .ישראל ארץ זה - אליו ללכת היחיד המקום !זאת

 ותראו עיניםאת ה תפתחו !אליכם מתחנן אני   
, אמריקה יהודי, מבינים אינכם האם !קורה מה

 לא אתם האם, שלי יקרים נשמות-אידישע
 קולטים אינכם האם?! לעזוב הזמן שזה מבינים
 כל פני על) FEMA camps( מחנות שישנם

 כך תיל-בגדר מוקפות הללו והמחנות! ה"באר
  !החוצה לצאת יכולים אינם שאנשים
 חשון ,בנימין", ישראל לארץ ועלו קומוהמסר "

 את להציל צריכים אתם. בסוף אנחנו: ו"תשע
 אתם. כבר שמה לשבת יכולים לא אתם, עצמכם

 את לשים מוכנים כבר הם ב"בארה כי מבינים לא
 מבינים לא אתם. שלכם הצוואר מסביב החבל

 הכל. שתדעו מבלי עליכם סוגרים הם. זה את
 סיבות להם יהיו –(*)משהו איזה יהיה ורק. מוכן

 שם יהיו לא אמנם. המחנות לתוך אתכם להכניס
 נותן זה אם – גוים גם שמה יכניסו, יהודים רק

 הסוף: אתכם מזהיר אני. טובה יותר הרגשה לכם
   קורונה?מגיפת  –(*) משהו  .קרוב מאד

Jews of America, I beg you to realize that 
you are soon going to be in great danger. 
Start packing your bags and be ready as 

soon as you can, Daniel. 6th Apr. 2009  
 עדיין ישראלים אלף 100-כ"מתוך החדשות: 

 הנחייה הוציאו החוץ ובמשרד ל"בחו נמצאים
 לפני הביתה מהר שיותר כמה לחזור שיש

  ...סופי באופן נסגרים שהשמים
  
  23/2/2020כח שבט התש"פ,  ,דניאל ה.קורונ 

  אבא, קבלתי מסר משמים.
עכשיו באה המחלה הזו (קורונה) ומשגעת את 
כולם. פתאום כולם עם מסכות ואסור להם לצאת 

הופסקו טיסות  –מהבית (בסין) ו.. ו.. ו.. (בעולם 
אירועים גדולים מבוטלים,  ,מסוימותלארצות 

  ירידות חדות בבורסות וכו'), מה זה בכלל ?
השלטונות של סין הם יחד עם האמריקאים,    

והכל  חדש-עולמי-הרוסים, האירופאים וכל הסדר
הכוכב מתקרב מהר מאד והם צריכים  מתוכנן.

ל כ לארגן ולהכין את הכל לקראת היום בו יצטרכו
  ם.להיכנס לבונקרים שלההרשעים 

כבר לפני הרבה  הרשעים: וזה התכנון של   
שנים הסינים קבלו "תפקיד" לגדול ולייצר דברים 

כדי  עולמי. יכלכלמרכז זולים ולהיות מרכז ייצור ו
שכאשר יגיע הזמן היא תתחיל את המגיפה אשר 

 המטבע קרן: (קטע מהחדשות תתפרץ לכל העולם.
 -ל אחראית היתה סין 2019-ב כי העריכה הבינלאומית

. בצמיחה ענק היא סין .העולמית מהצמיחה %50
- ה בשנות שהיתה ממה 50 פי גדולה שלה הכלכלה

 מהמזגנים %80 מייצרת סין האוזן את לסבר רק. 80
 בזבזו הסינים התיירים - התיירות מבחינת. בעולם

  ).2018-ב דולר מיליארד 277בעולם 
  
  

          טעון גניזה   מסרים מבחורים אוטיסטים      בס"ד
    קורונהקורונהקורונהקורונה

  
  :מטרותויש להם מספר 

ירדה וכמעט כולם בכל העולם הכלכלה . 1
גנבו את הכסף לבנות  רשעיםבחובות בגלל שה

אז הם צריכים משהו  ,את הבונקרים שלהם
שאפשר להפיל עליו את האשמה לנפילה 
הכלכלית. ואת זה הם משיגים ע"י התפרצות 

מרכז הכלכלה העולמי. בגלל  –המגיפה בסין 
אז כבר  –שהמחלה מתפשטת מסין לכל העולם 

לא טסים לסין, לא טסים לכל מיני ארצות, וזה לא 
מלון, מסעדות וכו', -זה גם בתי –רק טיסות 

אנשים כבר מפחדים לצאת מהבית וזה הורס את 
  הכלכלה בכל העולם.

. לגרום לפניקה בכל העולם, שהאנשים יהיו 2
עסוקים עם זה, כל היום מפחדים, האם המחלה 

  הבנת? לשם?הגיע לפה? האם המחלה הגיע 
. (בסין) למה להרוג את כל האנשים האלה?  כי 3

כשיגיע הכוכב יש קבוצה גדולה של אנשים שהם 
זקנים, אנשים מוגבלים וחולים, והם  –לא צריכים 

ר מהם. מאחר וגודל האוכלוסיה טצריכים להיפ
אז צריכים  –הוא קרוב למיליארד וחצי בני אדם 

ם לדלל את האוכלוסיה. אגב, הרבה אנשי
לא מתו בגלל הנגיף אלא בגלל  –שנפטרו בסין 

  ר מהם.טשרצו להיפ

. הרשעים צריכים הרבה דברים שיסיחו את 4
הדעת כי קורים  דברים מאד מוזרים ואנשים 

  מתחילים לחשוב...
הרשעים בנו בונקרים עם טכנולוגיה  - םהבונקרי

משוכללת ודברים שאנחנו לא יכולים לחלום מאד 
על זה. בארה"ב יש הפסקות חשמל כל הזמן 

בגלל שאין  –בגלל מערכת החשמל המיושנת 
כדי  כסףכי השתמשו בלחדש אותה להם כסף 

לבנות את הבונקרים. כבר מעל לשנתיים עובדים 
טכנאים ואנשי תחזוקה בתוך הבונקרים והם 

הרשעים צריכים מוכנים להפעלה ובעתיד הקרוב 
אנשים בכל  מיליונילהיכנס וזה לוקח זמן כי ישנם 

  שצריכים להיכנס. העולם
בין היום  אנחנו צריכים להתכונן.: לוחות זמנים

שה ביותר. אנחנו יהיה מצב ק תשפ"א לחנוכה
כבר מתחילים להיכנס לזה, בעיות כלכליות מאד 
 קשות, זה יתחיל לאט לאט, ובעצם זה כבר
- התחיל, הרבה אנשים לא יכולים לשלם את

ההלוואות אשר חולקו ביד רחבה ובכל העולם זה 
  אותו דבר.

שיכריזו על יהיו כמה בני אדם בעתיד הקרוב    
כאילו שהם המשיח, ביניהם יהיה המשיח עצמם 

אבל יהיו כמה וזה יהיה מבלבל, כולם האמיתי 
  ...בחו"ל יהיו בארץ וגם לגויים יהיה איזה נציג

ועד שהמגיפה קשות יהיו עוד הרבה בעיות    
יהיו יותר ויותר אסונות טבע  בעזרת ה' תיגמר
הם  –ולים להשתיק מה שהם יכ .ענקיים

. היתה שריפה ענקית שםמשתיקים, כמו בסיביר 
יהיו גם  אמרו כמה מילים ובזה נגמר העניין.

תאונות דרכים,  –אסונות אחרים שלא נדע 
מטוסים וכל מיני תאונות ותאונות תאונות רכבות  

ליהודים  זה מסר מהשמיים –ואסונות משונים 
עוד  ויהיו ולגויים כי צריכים לעשות תשובה.

מטאורים שיפלו על כדור הארץ ועוד בולענים 

  והם ינסו להשתיק את זה ככל הניתן.  שיפתחו
היה נפילה טוטלית של כלכלת אחרי פסח ת   

  העולם ומכינים אותנו לזה.
 לראש השנה, יום כיפור וסוכותאחר כך נגיע    

ועד אז העולם יהיה במצב מאד קשה  תשפ"א
  ונרגיש חזק מאד את הבעיה הכלכלית.

תתחיל  עד אזאחרי כן יהיו זמנים קשים ו   
. היא תתחיל כנראה בארץ וזה ת העולםמלחמ

עד שזה יהיה רציני ויהיה יגרר לכל מיני מקומות 
פיצוץ שירעיד ויכניס לפניקה את כל העולם 

  ומקומות גדולים וידועים יפלו.
  
, נרות תשפ"א חנוכהאחרי זה תהיה רגיעה ב   
 יהיוכי עד אז  –חנוכה יתנו ליהודים כח ה

מאבקים גדולים ולא יאמינו בכלל בשלטון, 
החרדים יחזרו יותר ויותר לקב"ה כמו שצריך. 
בחנוכה יהיה אי של שקט בכל הבלגן ואחרי 

  חנוכה יגיע הכוכב וזה לא יהיה פשוט.
וכל מי שלא עשה תשובה עד אז, יראה מה    

העולם יהיה . קורה ומיד ירוץ לעשות תשובה
של המכות סימנים במצב קשה מאד, כבר יש לנו 

כמה נהרות נהפכו לדם בכל  -שהיו במצרים 
העולם, יורדים כדורי ברד בגודל של כדור טניס, 
מטאורים נופלים מהשמיים בכל מיני מקומות 

 עוד ויהיו ענקיות. וגורמים לשריפותבעולם 
 בולענים ועוד הארץ כדור על שיפלו מטאורים
 ככל זה את להשתיק ינסו רשעיםוה  שיפתחו

הארבה עוד מעט יגיע לארץ. הוא בא  .הניתן
רץ מאפריקה, יהיה במצרים, כנראה בסיני ובא

  וזה יהיה מאד קשה.ישראל, 
ואנחנו ממש בפתח של הגאולה אבא, נראה לי    

 כי הגילוי של המשיח האמיתי יהיה בתשפ"א,
בשנה הבאה אחרי הכוכב. אחרי שהכוכב יעבור 

ו מכירים העולם יהיה שונה לגמרי ממה שאנחנ
היום, רוב העולם יהיה מתחת למים אך לא ארץ 

  ישראל.
 יעשה הרבה הרס (גלי צונאמי בגובההכוכב  

אדום, אלפי  –מאות מטרים באמריקה ובאירופה 
, יבשות דור הארץמטאורים ענקיים יפלו על כ

  ישקעו, חושך יכסה את עולם וכו' וכו').
 –ה' שהולך בדרך היהודים יהיו בטוחים, מי    

זה יהיה מפחיד מאד מאד , פחדאין לו מה ל
ובמיוחד במכת החושך אשר תגיע כאשר הכוכב 

 ְוָנַתִּתי"יעבור בינינו  לבין השמש ויהיה חושך 
: ָעָׁשן ְוִתיֲמרֹות ָוֵאׁש ָּדם ּוָבCֶרץ ַּבָּׁשַמִים מֹוְפִתים
' ה יֹום ּבֹוא ִלְפֵני ְלָדם ְוַהָּיֵרחַ  ְלחֶׁשךְ  ֵיָהֵפךְ  ַהֶּׁשֶמׁש
  .)ג יואל:"  (ְוַהּנֹוָרא ַהָּגדֹול

 יתהפכו ישראל מפריצי וכמה) (זוהר שמות קד
 מלחמה לעשות עימהם ויבואו, הגויים אל לחזור

 חמישה העולם כל יחשך אז. המשיח מלך על
. הזה בחושך ימותו ישראל מעם ורבים. יום עשר

  . ארץ יכסה החושך הנה, כתוב ל כךוע
  
אחרי זה גילוי המשיח ואחרי זה גוג ומגוג. אבל    

אין לנו מה לדאוג עם גוג ומגוג כי נהיה שמורים 
  ממה שקורה בחוץ. בתוך הבתים שלנוומוגנים 

, ה' יתן למשיח צדקנו ה' ישמור עלינו שלא נדאג
  את הכוח לנצח אותם.

אבל כל הדברים  זה מה שיהיה בקיצור נמרץ.   
 כסף, אוכל, חנויות :שאנחנו רגילים אליהם

לא יהיו. אנחנו נצטרך פשוט לבטוח  –חשמל ו
זה יחזיק אותנו,  -אם יש לנו אוכל בבית  בקב"ה.

, אחרי זה נצטרך תשפ"אנגיד עד חנוכה  אב
ניסים ויתן לנו כל לנו פשוט בטחון בה' והוא יעשה 

זה  –מצרים ביציאת מה שאנחנו צריכים, כמו 
ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו "ִּכיֵמי ֵצאְתָך  הבסיס.

  ִנְפָלאֹות:" מיכה ז טו
כמו במדבר  יהיה לנו מה לשתות ומה לאכול   

שהיה לנו הכל, שום חיה לא הפריעה לנו. בני 
ישראל יכלו לשבת וללמוד תורה כל היום 
והתרגלו לזה שאין להם דאגות, יכלו לשבת 
וללמוד תורה כל היום בלי בעיות. היה להם אוכל 
מוכן, לא היו צריכים לבשל, לא לרחוץ כלים, לא 

ר יש –בבוקר היו אוספים אוכל והכל מוכן  כלום.
נשארו  –מן השמים. לא היו צריכים להתרחץ 

נקיים כל הזמן, הבגדים אף פעם לא התיישנו ולא 
אדם.  אף אחד לא היה -נקרעו והם גדלו עם הבן

חולה, כולם היו בריאים, ולא היו צריכים 
  לשירותים...

כמה שהייתי רוצה לחיות בעולם כזה, זה לא    
ת, לא ? בלי מחלות, בלי בעיות, בלי חובומצוין

צריכים ללכת לקנות. באמריקה וגם פה יש 
כזו לעשות קניות סתם כי חייבים כל יום  "מודה"

להוציא את הכסף על משהו, זה נהפך לסוג של 
  וזה לא יהיה. –מחלה כזו 

יהיה לנו כל מה  –זה יהיה כמו שהיינו במדבר    
דרך  –לנו התורה  תהיהשאנחנו צריכים ובעיקר 

אח"כ  .ציווה לנו. וזה יהיההחיים האמיתית שה' 
אנחנו ב"ה עוד  בית המקדש וכו' וכו', כנס לינ

נדבר על זה כי עכשיו זה עוד לא הזמן. ואחרי 



    "ִהֵּנה"ִהֵּנה"ִהֵּנה"ִהֵּנה הכוכב יבוא אליהו ונדע מי באמת המשיח.
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העולם, וזה בעצם כבר התחיל. למדינה הזו אין 
כדאי עכשיו כי מזומן  –כסף ומה שצריך לקנות 

  לא יהיה שווה כלום...
  
  ף.לסו מגיעים – זה זהו 

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

 משתמשים הרשעים? אבא מבין אתה, מתהפך
 שהם מה לעשות מנת על כביכול" מגיפה"ב

 הכלכלה את להפיל רוצים הם ראשון דבר. רוצים
 כדי. יורד כבר וזה? מבין אתה! הסוף עד, לגמרי
 להם שניתן, מילה נגיד שלא, עבדים יהיו שכולם
  ?אבא מבין אתה, רוצים שהם מה לעשות

 זה מי – אותי שואלים כולם"? הם" זה ומי   
 כולם. המדינות בכל השלטון זה הם –"? הם"

 ברור כך-כל זה, ואבא. אחת לקבוצה שייכים
 הגבול את עברו הם אבל, מגיפה יש אולי, כבר
 בעיניים זה את לראות יכול אחד כל כמעט. אבא
 יודעים בעולם היהודים שרוב חושב אני .שלו

, מתי יודעים לא רק, משיח של זמן זה שעכשיו
, עלינו שמשתלטים רואים, נופל שהכל רואים
 מה מבינים ולא הגיוניים לא שהם דברים רואים

 נפריע שלא עלינו להשתלט צריכים הרשעים .זה
 להיכנס צריכים והם מתקרב הכוכב, להם

 הם, להם יפריעו שאנשים בלי שלהם לבונקרים
  .להם נפריע שלא בעולם בלגן לכזה לגרום רוצים

 דבר ושום יתגלה משיח, להם יעזור לא, אבא   
 שלהם הבונקרים בתוך יהיו הם. להם יעזור לא
. שם ימותו והם לחיות יוכלו ולא, לצאת יוכלו ולא
  .ודאי גדול חלק אבל כולם לא
 שנאמנים אלה כל את יציל' ה, עלינו ישמור' וה   
 שאף, אבא לפחד לא. אבא אותנו יציל הוא. לו

 ה"הקב עם שהוא אמיתי יהודי כל. יפחד לא אחד
 להיות יכול. ינצל הוא עולם בבורא ומאמין

? ינצלו שמאמינים אלה רק האם" – אותי שישאלו
 ."אותנו ברא הוא הרי? רחמים ה"לקב אין האם
, רחמים ה"לקב שיש ודאי, ושלום חס: "אשיב ואני

הקב"ה יגאג כי כל נשמה יהודית אם רוצה או לא 
את האמת ותדע שאין עוד מלבדו ודרך תראה  –

 אבלודי אמיתי ינצל. ה' היא הדרך היחידה וכל יה
 אנחנו כי להמשיך יוכל לא – ה"לקב נאמן שלא מי

 כך-כל לעולם, הבריאה של הבא לשלב עוברים
 ולא ה"לקב שדבוק מי ורק – שונה כך-כל, גדול
 דבר שום בעד שלו מהנאמנות לרדת מוכן

 בשביל שלו החיים את להקריב ומוכן שבעולם
 הבא לעולם להיכנס יכול כזה אדם רק - ה"הקב
), הנאה מלשון( וליהנות פחד בלי משיח של

 אז – לא אם כי, ולהשתלב זה של חלק להיות
 להיות יוכל לא הוא יהיה שלא איך. מיד יעלם הוא
  ."זה של חלק

 הנאמנות את עכשיו להוכיח צריכים ואנחנו   
 הנאמנות את להוכיח? אבא מבין אתה, שלנו
 אני. לנצח להגיע יכולים אנחנו אז ורק ה"לקב

 לצעוק לנו תן, להתאסף לנו תן – ה"מהקב מבקש
, לנו תן. אותנו לשמוע יוכלו שכולם" ישראל שמע"

 שאנחנו כמה עד לך להראות, השם, בבקשה
 אותך אוהבים אנחנוש כמה, שלך והבנות הבנים
, יכול הכל שאתה מאמינים שאנחנו כמה, כאבא

 עוד אין. יכול הכל ואתה הכל את בראת שאתה
  .מלבדו

 אלה כל. להוסיף דבר עוד לי יש, אבא   
 להשתלט עכשיו רוצים, העולם על ששולטים

 מצב( צבאי משטר באמריקה שנקרא כפי עלינו
 מוסדות בידי נתון המדינה על השלטון בו חרום

 חוקים לאחרונה הועברו ב"בארה. השלטון
 מותר, מעצר צו מבלי אנשים לעצור שמאפשרים

, מכוניות - התחבורה כלי כל על להשתלט לצבא
, התקשורת על להשתלט', וכו מטוסים, רכבות
 תחת נהיה שאנחנו רוצים הם'). וכו עוצר להטיל

 שוטרים יצטרכו אופן ובכל הרשעים של השלטון
 .רוצים שהם מה נעשה שאנחנו לדאוג וחיילים
 ברוסיה שהיה כמו מתרגל אדם-שהבן וברגע

 והוא החיים את לו מכוונים שהיו הקומוניסטית
  !.זה עם להסכים חייבהיה 

 אז מפחדים כולם אז מגיפה שיש לו אומרים   
 שהשלטונות מה לעשות חייבים וודאי ודאי

 אנשים להרבה. לטובתנולכאורה  זה כי אומרים
  .לשאול מפחד אחד כל אבל זה על שאלות יש
 לא או לטובתנו כאילו זה אם משנה לא   

 אחד שלטון רק יש כי שמבינים ליהודים, לטובתנו
 ללכת ויותר יותר לנו עוזר וזה ה"הקב של והוא
  .התורה של לכיוון וזה שנלך רוצה' שה לכיוון

 להרבה עכשיו וכבר גשמיות הרבה תהיה לא   
, גשמיות בכלל אין להרבה, גשמיות אין יהודים

' וכו האוכל, דירה השכר את לשלם איך דאגות רק
 ולא, ה"בקב לביטחון אותנו יביא זה אבל'. וכו

-באף ולא במורים ולא ברופאים ולא, בשלטונות
. אותנו להציל יכול הוא רק. ה"בקב רק – אחד
 להיות, איתו להיות חייבים אנחנו להינצל כדי אבל

 פשוטו - מלבדו עוד אין. בלבד לו נאמנים
  .כמשמעו

 אנשים ויהיו בלבד איתו להיות חייבים אנחנו   
, צבא, רופאים צריכים אנחנו אבל, כן – שיגידו

 אנחנו, כלום צריכים לא אנחנו'. וכו' וכו משטרה
 ללכת כמו יהיה זה ועכשיו ה"הקב את רק צריכים
  .במדבר

 לנו היה ממצרים אותנו הוציא ה"הקב כאשר   
 אי אבל, מהמצרים שלקחנו ויהלומים זהב הרבה
 לקנות היה אפשר ואי זה את לאכול היה אפשר

 אותנו לקח' ה. לקנות איפה היה לא כי – זה עם
 שהיה הבצק. לאכול מה לנו היה ולא למדבר
 הגענו. יום 30-ל הספיק – אחת לארוחה מספיק
 נאכל ומה האחרונה הארוחה את אכלנו, למדבר
 התחלנו אז? ארוחה איזה? הבאה בפעם

 רבינו משה נגד, ושלום חס ה"הקב נגד להתלונן
  את גם לנו והביא נס לנו עשה' ה ואז, ושלום-חס

 לא. המן את וגם מרים באר את גם, השלו
 40 במדבר חיינו וכך אחת ארוחה אפילו הפסדנו

 מן היה, לכלום לדאוג צריכים היינו ולא שנה
 לנו היה. לשירותים לדאוג צריכים היינו לא ואפילו

 לשבת יכולנו דאגות ובלי צריכים שאנחנו מה כל
  .רצה' שה כמו ולחיות בשקט וללמוד

 – יהיה וזה למדבר שוב נכנסים אנחנו עכשיו   
 מלחמות יהיו כי, מפחיד מאד – מפחיד זה מה

 היהודים לא אבל מתים אנשים הרבה ויהיו
 לא אני. ישרדו האמיתיים היהודים. האמיתיים

 גמרו כי לעולמם שילכו יהודים יהיו שלא אומר
 וימשיכו עדן-לגן ילכו הם אבל, שלהם התיקון את
 ימתינו והם חיים יש המוות אחרי כי, החיים עם
 היהודים. המתים ולתחיית השלמה לגאולה עד

 או הזה בעולם פה לחכות נצטרך אם ביו, ישרדו
 כי. נחיה אנחנו – משנה לא – הבא בעולם

  .ממעל ה-אלו חלק – נצחית היא שלנו הנשמה
 הרשעים אם 100%-ב בדיוק יודע לא אני, אבא   

 של העניין כל עם עכשיו תרגיל לנו עושים
 הם – לך להגיד יכול אני אחד דבר אבל קורונהה

 של האוכלוסיה נגד קשות בשיטות ישתמשו
 מאד קשה נפילה ותהיה מלחמות יהיו. העולם

  .בנבואות כמו מתקיים והכל הכלכלה של
, הקודמות המלחמות כמו יהיו לא המלחמות   

 – ויאטנם מלחמת או השניה העולם מלחמת כמו
' בה בטחון עם שחי מי. גרוע יותר הרבה יהיה זה
 יוכל שמפחד מי גם, קלות בקלי ישרוד הוא –

  .טוב לו יעשה לא הפחד אבל – לשרוד
 עוד אין כי ברור ידע הוא אם – פחד לו שיש ומי   

, לטובה עושה הוא – עושה' שה מה וכל מלבדו
 יותר לו יהיה אז זה את מבינים לא אנחנו אם גם
 אוי – נגד הולך או נגד ומדבר מאמין שלא ומי. קל
  .לו אוי, לו אוי, לו
 ה"מהקב, מהאמת כ"כ התרחקנו אנחנו   

, שלהם במחשבות – הגויים של לכיוון ונמשכנו
 אחרי ברדיפה, שלהם בטומאה, שלהם בלבוש

 והלכלוך הבוץ וכל, שלהם והתענוגות התאוות
 לנקות עכשיו צריך ה"הקב אז – בנו נדבק שלהם
 בתשובה חוזרים אנחנו אם. הטינופת מכל אותנו

 יהיה זה אז לא ואם, ברחמים תגיע הגאולה אז –
  .קשה יותר הרבה

 מתחילת עוברים שאנחנו מה – ברור שיהיה   
 ברורה הכנה הכל זה – השנה מראש, זו שנה

 משיח, מאד בקרוב יהיה וזה השלמה לגאולה
, קורבנות נקריב המקדש לבית נלך ואנחנו יתגלה
 המרה הגלות מכל נשכח, נרקוד, נשיר, נשמח

  מעלה מעלה מעלה ה"הקב עם ונמשיך הזו
, שהיה למה יחזור שהעולם יחשוב לא אחד ושאף

 ורק אך הולכים עכשיו ואנחנו ניגמר שהיה מה
  .השלמה לגאולה

  
  ה.משמח נבכהו לנצח נגיע 

  9/3/2020 יג אדר תש"פ ,  ירושלים, דניאל
 של האהוב העם, ישראל עם, ישראל עם   

 העולם שכל רואים כבר ודאי נחנוא, ה"הקב
 העולם בכל המדינות את שמנהיגים אלה, מטורף

 הם, גמור שקר של בכיוון והולכים מטורפים הם
 הנראים הגיון או סיבה כל ללא דברים עושים

 בעיות, טבע אסונות ישנם מזה וחוץ. לעין
 רצח, בית שלום בעיות, בית בכל כמעט כלכליות
 מתות חיות'. וכו' וכו ומעבר מעל ואלימות

 החופים על בהמוניהם מתים דגים, בהמוניהם
 גם אנחנו. היו לא פעם שאף אסונות מיני כל', וכו

 כמו כמעט עלינו שולט הגדול שהאח יותר רואים
  ).נספחים ראה, 1984 הספר. (בספר שכתוב

 כמה ועוד גולדן בן, דניאל אני, ישראל עם   
 כותבים האחרונות בשנים אוטיסטים בחורים
  .מתגשם וזה קשים דברים הרבה

, ישראל עם - מתחנן, רוצה, מבקש אני עכשיו   
 הוא, שתכשלו רוצה לא ה"הקב, בתשובה תחזרו

 נשמה עם יהודי כל, בתשובה שתחזרו רוצה
 הוא, אותנו אוהב' ה. בתשובה לחזור חייב יהודית
 לנו לעשות רוצה לא הוא, היהודים כל את אוהב

 חייבים אנחנו אבל, טובתנו את רק רוצה הוא רע
 התשוקות כל את לעזוב, באהבה אליו לחזור
 הולכים אנחנו אם. התורה לפי לא שהם שלנו

 לנו נותן זה, חיים לנו נותן זה - התורה בדרך
 הבא העולם את לנו יתן זה, האמת אל קרבה

 צריכים שאנחנו מה וזה – השלמה הגאולה ואת
  .עכשיו

 של הגשמיות התענוגות שכל חושבים אתם אם   
 זה כי לכם אגיד אני אז, תענוג הם הזה העולם

 פי שהם הרוחניות ההנאות לעומת וכאפס כאין
 ויותר טובות ויותר נעימות יותר וכמה וכמה כמה

 של התענוגות מכל היהודית הנשמה את מספקות
  .הזה העולם

 עם יחד, עצמכם על תרחמו, ישראל עם   
 עם – אמיתי יהודי בית תבנו שלכם המשפחות

 הדינים כל שמירת עם, כהלכה שבת שמירת
 שמירת( הגברים של הדינים ,מאיתנו הנדרשים

 של הדינים'), וכו צניעות העינים שמירת, הברית
 של הדיניםו'), וכו צניעות, טהרה(  הנשים

 כל, יעלם הזה הבלבול כל אז, שלנו המשפחות
  ,יעלם זה – היום רואים שאנחנו הטרוף

, יעלם זה – אותנו להכשיל שמנסים הרשעים כל
 נבכה ואנחנו מתוק יהיה הכל, ברור יהיה הכל

  .לנצח ונגיע קורבנות נקריב, נרקוד, משמחה
 על רחמו, מבקש אני, מתחנן אני, ישראל עם   

 הוא, מלבדו עוד אין כי ה"לקב תתקרבו, עצמכם
 ה"הקב. שלכם העתיד את תהרסו אל, יכול הכל

. כולנו את ברא הוא, אותנו ברא הוא, אותנו אוהב
 החיים של חלק תהיו – חי ישראל עם, ישראל עם

  .הנצחיים
  
  ה.בוכ ה"הקבמדוע  

  )20/3/2020(  פ"התש אדר כד,  ירושלים, דניאל
 אני? אגיד אני מה, אבא אוי, אבא אוי, אבא אוי   

 אנחנו. בהלם אני גם, לומר מה יודע לא כבר
 אבל, השלמה לגאולה ומחכים ומחכים מחכים
 לאופק מסתכלים! םאיור לא? היא איפה

  ...לא עוד... אבל, משהו רואים אולי ומרגישים
 איזה? קורונה זה מה! קורונה בא ופתאום   

 החשבונות לפי, פתאום? שפעת איזה? מחלה
 אנשים אלפי, אנשים הרבה הממשלות של

 ארץ בכל שמתים כמה ויש קשה במצב, חולים
. דברים מיני כל ועושים מבולבלים אנחנו. וארץ

 נראה לא זה שמדברים מה כי אותנו מבלבל זה
 בכל השלטונות – שברור מה אך, במציאות

 כדי ישראל מדינת כולל בזה משתמשים העולם
 של שלטון תחת להיות לעבדים כולנו את להפוך

 שהם מה בדיוק נעשה לא ואם דיקטטורה
 להיות שצריכים אלה( אנחנו שכאילו - לנו אומרים
 להיות אחרים לאנשים לגרום עלולים) בבידוד
: הערה( כבדים בעונשים נשלם אז – ולמות חולים

 על שומר שלא למי שקל 5,000 של קנס יש
 אם אבל, מילא אז בכסף מסתכם זה אם). בידוד

 – קשה יותר עונש יהיה זה אם או הכסף את אין
  .מזה לצאת יוכל אדם-הבן אם יודע לא אני אז
 – הזו המגיפה שכל יודעים כבר אנשים והרבה   
 של מההצגה פחות לא – גדולה אחת הצגה זו

 עלינו לשלוט רוצים הם. התאומיםמגדלי  נפילת
 המדינות בכל אלא ישראל-בארץ רק ולא, לגמרי

, תאילנד, ויאטנם, סין, רוסיה, ב"ארה, באירופה
 המדינות של המנהיגים כל '.וכו ערב ארצות
 כי ברור שיודעת הזו לקבוצה שייכים האלה

  . בדרך השביט
 הבונקרים וכל הארץ לכדור מאד קרוב והוא   

 ואנשי מומחים עם מזמן מוכנים כבר שלהם
 שיש המערכות כל את המפעילים אחזקה

, בידור, מחשבים, מיזוג, מים, חשמל – בבונקרים
 משהו צריכים והם '.וכו) חקלאות( אוכל גידול
 שצוין כפי( זה עם עסוק יהיה העולם שכל גדול

 להכניס יוכלו שהם מנת על – הקודמים במסרים
 שלהם האנשים מיליוני את הפרעה ללא

 תהיה מעט שעוד גם מרגיש אני). לבונקרים
 לנו ויהיו כלל פשוטה לא מלחמה, בעולם מלחמה

 ביותר קשה בצורה פרנסה חוסר כולל בעיות עוד
 מאד שהוא שביטה כוכב גם ויהיה, העולם בכל

 הרבה הארץ כדור על" מטיל" כבר והוא קרוב
 להרבה שגורמים ואסטרואידים מטאורים מאד

  .ענקיות שריפות
, לדיכאון ישראל עם את להכניס רוצה לא אני   

 ואמונה ביטחון לו שיש מי כל כי אמרתי וכבר
 מעם מבקש אני .בקלות זה את יעבור ה"בקב

 הוא הזה הדור, יהודיות נשמות אתם – ישראל
 יש, יהודי כל לא. הדורות מכל חלש הכי הדור

 ויש' בה וביטחון באמונה חזקים יותר יהודים
 .מאמינים לא שבכלל כאלה ויש שפחות כאלה
 נמוך דור זה – הבחינות מכל הכל בסך, אבל

 על .ליהודים רק עכשיו מתייחס ואני ביותר



 הרבה עוד נראה שלנו בדור כי אציין רק החילונים
 הם אמנם. באמת בתשובה החוזרים חילונים
' וה יהודיות נשמות רבה מהםלה יש אך חילונים

  .בתשובה יחזרו שהם ידאג
 שהם חושבים שהם חרדים הרבה של הבעיה   

 עבירות עם אנשים מעט לא ביננו יש אך, צדיקים
 חוסר, בגניבה, בטהרה, בקדושה מאד גדולות
 הכל למרות אך – דברים הרבה ועוד צניעות
 וכדי, אמיתית תשובה לעשות יכולים אנחנו

, להתפלל צריכים – אמיתית תשובה לעשות
 את שקלקלנו הנשמה כל עם ולהצטער לבכות
 נהנינו, הבוץ לתוך עצמנו את שהכנסנו, עצמנו

  .מזה לצאת כך-כל רוצים ולא מזה
 בין המחלוקת והיא קשה בעיה עוד לנו יש   

 נגד אחד לאלימות גורם וזה לחרדים חרדים
 הילדים, אנחנו – בגללנו בוכה ה"והקב השני

 ואפילו השני עם אחד רבים – שלו האהובים
 כבוד בשביל? מה ובשביל, לשני אחד מרביצים
  .כסף ובשביל

 צנועות לא בנשים מלאות שלנו הקהילות   
, צמודות חליפות עם צנועים לא גברים ואפילו
 כך-כל מכנסיים עם הלכו הגברים דור באיזה

  !גרביונים כמו נראה שזה צמודים
 הם צדיק יהודי של הפנים, נעלמה העדינות   

 והרבה ועניו עדין, רגיש הוא – אחר מעולם כאילו
 אנשים של הם ברחוב רואה שאני פרצופים

 ואת שלהם התשוקות את ורוצים בעצמם הגאים
 אנשים, הזהב עגל של העולם – הזה העולם
 של הרגישות ואת העדינות את לגמרי שאבדו
  .אמיתי חכם תלמיד

 כך-כל הקשה המצב את להפוך שרוצה מי   
 הרבה עם ולבכות לשבת פשוט חייב לטובה
-עם כל ועל עליו לרחם ה"מהקב ולבקש דמעות
 ואפילו יהודי כל .בתשובה יחזרו שכולם ישראל

 להצטער לחשוב, בתשובה לחזור צריך חרדי
 וזו – בתשובה ולחזור וחטא חטא כל על ולבכות
  .אמיתית תשובה תהיה

 מאד דברים נעבור עוד אנחנו שאמרתי וכמו   
 לא הם, רע לנו לעשות רוצים השלטונות, קשים

 – לכן אז, אותנו צריכים לא ממש, אותנו צריכים
 ה"לקב לחזור חייב לחיות להמשיך שרוצה מי

 לעזור יוכל לא אחד אף – בתשובה חוזר לא ואם
 להרגיש יתחיל באמת בתשובה שחוזר ומי, לו

 את נותן וזה הבא העולם של התענוגות כל את
  .בכלל שקיימת וטובה חזקה הכי הכי ההרגשה

 על בתשובה לחזור מבקש אני, ישראל-עם אז   
 ברחמים תבוא שהגאולה כדי ודבר דבר כל

 העולם כל – המשיח את לנו יגלה' ה וכאשר
 אור פתאום יקבל שחור כך-כל לנו נראה שהיה
  .לנצח ונגיע ונעלה ונעלה נעלה ואנחנו קדוש

  
  הנצח. את תפסידו אל 

  )20/3/2020(  פ"התש אדר כד, בנימין
 כי? ולמה מאד שמח אני, שמח אני' ה ברוך   

 הקשה הזה העולם של הסוף את כבר רואה אני
 זה מה מבינים שלא אדם-בני בגלל עקוםהו "ככ

 אנחנו. מאיתנו רוצה' ה מה, מצוות זה מה, תורה
, יכול הכל הוא - הוא ורק ה"שהקב לדעת חייבים

 שנים מאות משך שנה אחרי ששנה אדם ובני
 – קטנות תוצובמק חוץ, נדע שלא נגדו הולכים

 התורה נגד הולכים יהודים והרבה הגויים רוב
 וחוה אדם את ברא' ה. נסבל בלתי וזה – שלו

 היה בהתחלה וכבר צדיקים היו הם, יצירתו שהם
 פה מסתובב עוד שהוא הנחש עם הראשון החטא

. ויורדים ויורדים יורדים אנחנו היום ועד ביננו חזק
  .מספיק לא זה אבל גדולים צדיקים היום יש, נכון
 ביותר מפחיד מצב היום רואים אנחנו ופתאום   
 יכול, הרשעים של שלטון תחת נהיה העולם כל –

 חושבים אתם כי לי מאמינים לא שאתם להיות
 עוד אך, כולם של החיים את להציל מנסים שהם
 השקר את לגלות יתחילו האנשים רוב מעט

 מה ידעו ולא יתבלבלו הם, זה את שיגלו וברגע
 ומהגויים היהודים מכל מבקש אני אז. לעשות

 הרצפה על לשבת – אומר אני מה שמבינים
 ולבקש קריעה לעשות, ולבכות ולבכות ולבכות
 אם אפילו, העברות מכל אותנו לנקות ה"מהקב
 אופן בכל, היום כל ולומדים חכמים תלמידי אנחנו
 אותנו שמביא הזהב עגל י"ע נמשכים כולם כמעט

 – יותר קשים ובמקרים מתאימים לא לדברים
  .ממש קשות לעברות

 הרצפה על לשבת צריכים אנחנו, שוב אז   
' מה ולבקש ולבכות ולבכות ולבכות קריעה לקרוע
 את, הלב את לנו ינקו שהדמעות, אותנו שיציל

 משיח לקבל באמת מוכנים להיות ושנוכל הנשמה
 שאנחנו, שבור שלנו שהלב יראה' ה ואם. צדקנו

 הטעויות על, שלנו העברות כל על מצטערים
 יהפך הזה הבכי וכל לנו יסלח הוא אז – שלנו

 מהם ישאר ולא יעלמו הרשעים כל, לחיוכים
  .כלום

, שלו העם עם ה"הקב של בחתונה נהיה ואנחנו   

 ונשמח ונרקוד נשיר, לחופה מתחת וכלה חתן
 את תפסידו אל, ישראל עם. הנצח של חלק ונהיה
 שדניאל וכמו צדקנו משיח של לעולם תלכו, הנצח
  .ונעלה ונעלה נעלה – אמר

  ותשובות שאלות
  ?תיגמר הקורונה מתי. ש
 – דברים מיני כל שקרו כמו, קיים לא הקורונה. ת

 כל כי זה את לעשות יכולים הם. ענק שקר זה גם
 עוד אבל. השקר עם פעולה משתפות המדינות

 גם הנקרא השביט וכוכב מלחמה לנו מחכה
 אנחנו. מוכנים להיות צריכים אנחנו אז, ניבירו
 את לעבור חשבנו לא פעם שאף דברים נעבור

 – והעיקר אותנו יציל' ה, זה את נעבור אבל, זה
 ולעשות ה"הקב עם 100% להיות, לפחד לא

  .הלב כל עם תשובה
  ?קורונהל חיסון יש יהודים של בגנים האם. ש
  .קורונה אין. ת
  
  דניאל, תשרי תשס"ט  ס.גוס הזהב עגל 

 ועדיין, מבולבלים אנשים הרבה זה ברגע   
 פיננסיים גופים, ממשלות[ אדם שבני מאמינים

 הכלכלית המערכת נפילת למנוע יכולים'] וכו
 מעט ועוד יעזרו לא המאמצים כל אבל. העולמית

'' הזהב עגל. ''כלום שווה יהיה לא הכסף
 תענוגי ורדיפת גשמיות חיי - אדום של התרבות[
 וכמו למות ועומד אנושות נפצע'',] הזה עולם''

 לגמרי יפלו הבנקים, שנים כמה לפני שאמרנו
  .טישיו מנייר יותר שווה יהיה לא וכסף

 בא לא וזה, שלנו העבודה מן באה לא הפרנסה
 רק. אחר מקור משום בא לא וזה, לאומי מביטוח
 תהילים'' (בשר לכל לחם נותן'' הוא[ ה''מהקב

 ביציאת עשה שהוא כמו לנו יתן' ה, ואוכל)]. קלו
  .מצרים

, שימורים[ בבית אוכל להכין יכול אדם בן עכשיו   
 ואז. יגמר זה גם לאט לאט אבל'], וכו שתיה
 לגמרי לבטוח או: אחת ברירה רק תהיה לכולנו

 כי, מאד גרוע יהיה הסוף, לא ואם. לא או ה''בקב
 וזה ה''בעז ינצלו הסוף עד בו שבוטחים אלו רק

  .במדבר העגל חטא של התיקון סוף סוף
 הטבע את לבטל[ זה את לעשות רוצה לא' ה   

, הכנות בלי אחת בבת'] ית השגחתו את שמסתיר
 כשמגיעים. ו''ח, מהלם ימותו האנשים רוב כי

 של האחרון לפירור או, מים של האחרונה לטיפה
  .ביותר קשה ניסיון זה -' וכו ילדים ויש, אוכל

 שינוי לעשות יכול לא אדם אחד שברגע יודע' ה
 לאט לאט אבל. ה"בקב לגמרי ולבטוח גדול כך כל

 לכן. הבא לעולם, המשיח לימות אותנו מכניס הוא
 שנגיע עד, לאט לאט הגשמיות את מבטל' ה

 ביום לבדו' ה ונשגב''. ה"בקב מלא לביטחון
  ).ב ישעיה'' (יחלוף כליל והאלילים, ההוא
, המשיח לימות העולם את מכין עכשיו ה"הקב
. שלב אחרי שלב השקר כל את מוריד הוא ולכן

  .מהר יותר הולך התהליך עכשיו
 הגשמיות וביטול הזהב עגל מיתת אם אבל   

 הראויים אלה אפילו, מהר מדי יותר יתרחש
 לא וזה, שישברו זעזוע כזה לקבל יכולים להינצל

 ההמונים. אותנו להציל רוצה' ה. רוצה' שה מה
 אבל, יאבדו הרוב, הגויים במיוחד, ינצלו לא

 אחד כל, ה"הקב של יהלום זה אחד כל, היהודים
  .יחידה בת או, בשבילו יחיד בן זה

 זה כי? ליפול צריכה הכלכלית המערכת ולמה
 שרוצים העולם בכל אנשים כמה שבנו ענק שקר
 העולם את סחבו והם. וכבוד השפעה, כוח, כסף
 בנו בעולם האנשים רוב והיום. הזה השקר לתוך

  .הזה לשקר מסביב שלהם החיים את
 הזהב עגל אותו ממש הוא, היום של'' הזהב עגל''

 של הסופי התיקון וזה. במדבר עשו שהיהודים
  .הזאת העבירה

 נכון. שלי למילים טוב הקשיבו, יקרים יהודים
 כדי שלב אחרי שלב אותנו מביא' שה שאמרתי

 בשלבים כבר אנחנו אבל. הלם נקבל שלא
 עלינו יבוא זה, לסוף נגיע וכאשר. האחרונים

  .בפתאומיות כאילו
 בכל אותנו הזהיר כבר' ה כי''? כאילו'' ולמה   

 ולחזור אליו לחזור, שנה אחרי שנה, צורות מיני
 רוצים עדיין היהודים רוב אבל. ולהינצל לתורתו

 או לדעת רוצים ולא, השקר את לחיות להמשיך
  .ה''הקב של האזהרות את להכיר

 קרוב מאד הסוף: עכשיו אתכם מזהיר אני ולכן   
 חוץ אותנו יציל לא דבר שום. יעזור לא דבר ושום

 לחזור אומר לא וזה. ותורתו ה''לקב מלחזור
 של לדרגה להגיע אומר זה''. החרדי הזהב עגל''ל

 ובטחון אמונה ושום ה''בקב מלא ובטחון אמונה
 השלם הביטחון הוא הכל עיקר['' הזה בעולם

  )].יט כב משלי, א''הגר'' (המצות כל כלל והוא
 מלחמה גם לפנינו שעומדת להדגיש רוצה אני   

 כל על שתשפיע] ומגוג גוג מלחמת[ גדולה מאד
 ההכמו היתה לא שעוד מלחמה. העולם

 טיפשות או עצלות מרוב אנחנו ואם. בהיסטוריה
 השקר את לעזוב' [ה רצון את לעשות מסרבים

 יכולים אנחנו אחת בשניה], ל''כנ לאמת ולבוא
' שה, תקוה בלי במצב ו''ח עצמנו את למצוא
 הגאולה בתוך עצמנו את למצוא אפשר או. ירחם

  .שלנו היא הבחירה. השלמה
  
  .יפלו הבנקים כל כאשר 

  ע"תש, חוקת פרשת, מנחם
 לכם ולהגיד, הזהב עגל על לדבר רוצה אני   

 שהכל לכם ולהגיד, קרוב מאד זה של שהסוף
 שמישהו מטבע שום ולא, כסף לא יישאר ולא יפול
 עולם של הבניה כל. כסף שזה להגיד יכול

. גמור שקר על בנוי הכל זה כי, ייעלם הבנקים
, זהב של מטבע לקחת יכול היה אדם בן פעם
 לא היום אבל, למוכר ששווה דבר כל או כסף

 אשראי כרטיסי, שטרות רק, כסף כמעט רואים
 ואם, מחשב בתוך בבנק רשום ההון כל. קים'וצ

 אוטו, ענק בית רק לו יש, מיליונר באמת מישהו
 מספרים ואיזה אשראי כרטיסי פלוס' וכו מפואר
  .שלו הבנק בחשבון הכתובים ארוכים

 המחשבים, ייעלם זה כל, בקרוב אחד ויום   
, כסף שנקראים שטרות ישארו ולא, לעבוד יפסיקו
, זה רק ולא. MONEY), באידיש כסף, (געלט

 אוטו לו יש כי, גדול'' שוק'' יעבור בעצמו האדם
 ויש, יעבוד לא אשראי הכרטיס אבל בנזין שצריך

  .לפעול יפסיק זה גם אבל, חשמל שצריך בית לו
  ? ֶּבָמה, מיליונר הוא איפה אז
 רוצה' ה כי נופל בעולם הפיננסי העולם כל   

 תלוי, הטובים או הרעים האנשים אבל, שייפול
 הרבה עם אנשים אלה, זה על מסתכלים איך

 מצב בנו והם, ולכבוד לשליטה, לכסף תאווה
 רק קיים זה כי, חלומי באמת אבל, חלומי

 אחד שקר זה הבנקאית השיטה כל. בחלומות
 השקר בתוך עמוק כך כל חיים והם, ענק, גדול
 הוא הזה שהשקר חושבים כבר שהם עד, הזה
  .אמת

 ארצות כולל, הארצות בכל נמצאים והשקרנים   
 זה אם, מטבע יצרו אלה וכל, השלישי העולם

 משנה לא, שטרלינג זה אם, דולר זה אם, יורו
 רגע כל שמדפיסים ניירות, לזה שתקראו איך

 מידי יותר שגנבו בעיה יש אם. כסף שרוצים
, בעיה אין, בביטוח למשל, מהלקוחות הרבה

 ראשי וכל, החסר את ומכסים, כסף עוד מדפיסים
, בפרלמנטים אלה וגם, הזה בעסק גם הממשלות
 כולם, רוצים שאתם ואיפה ובכנסת ובקונגרס

  .הענק השקר של חלק
  ? סובל ומי

. הזה המועדון של חלק לא שהוא, הפשוט האדם
 לא וזה. טואלט לנייר שווה יהיה הכסף וכל

 שיגיע ההלם יפלו הבנקים כל וכאשר, מצחיק
 אם יהיה מה כי, אטום מפצצת גדול יותר יהיה

 כאשר אבל, מת פשוט אדם?  נופלת אטום פצצת
, בנקים אין, כסף אין שבה למציאות יכנס האדם

 אין, חולים קופת אין, רופאים אין, חשמל אין
 את לו שנותנת חושב שהוא מציאות .לתומכ

?  כזה אדם יעשה ומה. להלם יכנס הוא - החיים
 מה ידע לא כי, להתאבד בקלות יכול כזה אדם

 לא הוא, לעזרה ללכת למי, לחיות איך, לעשות
 פעמים שאמרנו כמו אבל. ה"הקב על יחשוב
 להתקרב באמת שמשתדלים היהודים רבות
  .נצח וחיי המשיח לימות ויזכו ה"בעז ינצלו ה"לקב

  
  ם.למי מתחת יהיה העולם ובר 

  )30/1/2020(  פ"התש שבט' ד, ירושלים, דניאל
 הם ואירופה אמריקה, טוב תקשיבו ישראל עם   

 הם.  פעם של ומצרים רומא, יוון כמו, אדום
 עבודה של הטרוף כל את העולם לכל מביאים

 המוגזמת השאיפה היום שזה הזהב ועגל זרה
 ליופי השאיפה, הגשמיות לכיוון עברומ מעל

 אדום. גבול בלי ותשוקות תאוות ומילוי חיצוני
 אירופה רוב גם, תיעלם ב"ארה רוב ,תיעלם
 ואפריקה אסיה של גדולים חלקים, תיעלם
 העולם בכל המדינות רוב – ישראל-עם. ייעלמו
 חושבים לא אתם. למים מתחת יהיו, ייעלמו
  ?ישראל-לארץ לעלות הזמן שהגיע

' ה לגלות יצאמ"י ע כאשר. יגדל "יא של ושטחה   
 את ועשה ישראל-ארץ של שטחה את צמצם

 לגור יוכלו אנשים מעט שרק מדבר כמו המקום
. שממה למדבר הפך זה פורח מקום ובמקום, פה
 להרבה מקום ויהיה ישתנה הכל הגאולה עם

 את לנו יהיה, ובשלום בשמחה פה לגור יהודים
  .קורבנות שוב להקריב ונוכל המקדש בית

 את לארוז ל"בחו יהודי כל לפני מתחנן אני, לכן   
 שאנחנו אפילו. זמן אין כי מיד ולבוא החפצים

 אבל, ל"בחו גם, אמיתי יהודי כל יציל' ה כי יודעים
 סבל לעבור כך-אחר תצטרכו לא עכשיו תגיעו אם

 עוד עכשיו. ישראל-לארץ להגיע כדי גדול כ"כ
 אני, אנא אז, ולהגיע מטוס על לעלות אפשר
 הגיע, הזמן הגיע, הזמן הגיע, הלב כל עם מבקש

 להפיץ העולם בכל יהודי מכל מבקש אני .הזמן
 ותגיעו מה משנה לא, תצאו, תקומו" – המסר את



  ".ישראל-לארץ
 לעלות אותו תשכנעו, לב לשים רוצה שלא ומי   

 של הגדול הרוב כי – ודמעות בכי עם ארצה
  .למים מתחת יהיה העולם

  
  ל.ישרא לארץ לעלות זה ברגע 

  )מהמסר חלק(  פ"תש, שבט ד, בנימין
, העולם בכל, יהודי מכל לבקש רוצה מאד אני   

 אם משנה לא. י"לא לעלות זה ברגע אפשר אם
 או אפשרי זה כספית שמבחינה חושבים אתם

 לצאת, ולזוז האומץ את לתפוש פשוט, לא
 מתקרב העולם שכל ברור רואים אנחנו. מהגלות

 אבל, השלישית העולם למלחמת צעד אחר צעד
 עם" שמש-מיני"ה את עוד לנו יש. הכל לא עוד זה

 שעוד השביט או ניבירו שנקרא לכת כוכבי שבעה
 וחוץ. נזק מאד הרבה ולעשות פה לעבור צריך
 כדור על נופלים שמטאורים רואים אנחנו מזה

, נזק הרבה ולעוד ענקיות לשרפות וגורמים הארץ
 הבטוח והמקום'. וכו ומגוג לגוג מחכים גם אנחנו
 זה יהודים אתם אם גשמי וגם רוחני גם ביותר

 שלא אלה. פשוט לא שזה יודע אני. י"בא פה
 ואתם, פה באמת והרצון הלב אבל להגיע יכולים
 לכם שתהא ברגע י"לא לבוא מוכנים פשוט באמת

 אז, באוהל לגור צריך יהיה אם אפילו, אפשרות
 את לכם יש אם אבל. ספק אין, אתכם יציל' ה

 אוי, לארץ מגיעים לא ואתם להגיע האפשרות
 להציל לכם וכדאי ביותר קשה הוא המצב. לכם
 רק לא. ולהגיע החפצים את לארוז, עצמכם את
 את אומר קנייבסקי הרב ואם, זה את אומר אני
  ...ביותר רציני זה אז זה
  
  .הקב"ה. של גדולים הכי האהובים אנחנו 

  18/3/2020תש"פ, הדניאל, ירושלים, כב אדר 
ישראל וכל העולם -עם ישראל, אנחנו כל עם   

עכשיו במצב מאד קשה, זו מלחמה אמיתית נגד 
שקוראים לו קורונה, אך האמת היא  וירוס

שאנחנו לא נלחמים נגד קורונה, אולי יש איזה 
רק הצגות ושקרים של וירוס ואולי לא, אולי זה 

  הרשעים אשר רוצים להשתלט על העולם.
אבל הקב"ה מנהל את העולם, הוא ברא את    

העולם, הוא ברא את האדם הראשון ואת כל 
הארץ, הוא -האנשים מאז, הוא ברא את כדור

ברא את הנחש שהוא הסמל של השטן שהוא 
 הסמל של רשעות של מי שהולך נגד הקב"ה.

הכל הכל בעולם הזה, ברא את הכל  ההקב"
הוא ברא אותם  –בעולם הבא ובכל העולמות 

ואם יש מגיפה אמיתית או לא  .והוא הכל יכול
, בכל אופן אפילו אם הרשעים חושבים אמיתית

שהם התחילו את זה עבור מטרות מאד לא 
    הקב"ה נתן להם רשות לעשות את זה. – טובות

כך ובחר -ישראל כל-ולמה הקב"ה שאוהב את עם
שלו, הבנים והבנות האהובים  אותנו להיות הבנים

  שלו, למה הוא הביא לנו כזה דבר?
ישראל, אנחנו צריכים להבין כי המגיפה -עם   

גאולה לקראת האת התהליך בעצם  התחילה הזו
שאנחנו חייבים  השלמה וזה חשוב מאד לדעת

של המגיפה הזו,  את האחריות עצמנו עלבל לק
  אנחנו גרמנו למגיפה הזו!אנחנו הסיבה לזה, 

כי לרוב אנחנו לא  –ולמה אנחנו הסיבה לזה?    
עדיין רצים , אנחנו התבלבלנו לגמריעם הקב"ה, 

אחרי עגל הזהב ואפילו לנו החרדים יש בעיות: 
מחלוקות, גם גם בצניעות, גם בקדושה, גם ב

כל דבר גשמי שנותן  רצים אחריבזה שאנחנו 
נהפכנו לאנשים שאבדנו את  הרגשה טובה.

הענקית שה' נתן לנו העומק והחכמה 
המאפשרים לנו לעלות לעולמות גדולים וחשובים 

הגשמיות הזו מביאה י כל הרדיפה אחרו בלימוד,
  יחד עם הגויים. –אותנו לתחתית 

, אנחנו חייבים לעשות תשובה וזה ישראל-עם   
המסר. נכון, גם הגויים סובלים מהמגיפה הזו 

אבל זה בגללנו, כי אנחנו,  –כל העולם סובלים וב
הופכים את הדברים  –העם הנבחר של הקב"ה 

ורוצים להיות כמו האנגלים, האמריקאים, הרוסים 
ואפילו הגרמנים. רוצים לטוס פה, לטוס לשם, 

  לעשות כיף.
אנחנו האהובים הכי גדולים של ששכחנו    

, אנחנו ילד שעשועים של הקב"ה והוא הקב"ה
מאיתנו להיות ברמות גבוהות הרבה יותר דורש 

מכל העמים והוא גם נתן לנו את האפשרות 
תראו  .להיות יותר גדולים מכל הבחינות הטובות

את הספריות, את המדפים הרבים עם כל מיני 
ספרי חכמה עתיקים ולא עתיקים המבוססים על 

הוא  התורה שלנו. ומי שבקי ופותח את התורה
יש סיפור שלם, סיפורים כי לכל אות ואות יודע 

  .שאנחנו עוד לא יודעים עד איפה זה מגיע
תלמידי הרבה א לשכוח שיש לנו חייבים ל   

ישראל מעלה -מכל הדורות שהעלו את עםחכמים 
על בסיס גילו  שבדרך הבנה ולימוד  מעלה

שהיא מעל ומעבר. אין עם, אין  התורה אמת
פרופסור באף אוניברסיטה שהצליח להגיע 

-של עםוהקדושים לעומק של הצדיקים הגדולים 
לעומת עמים  קטן ישראל. אפילו שאנחנו עם

  אחרים אנחנו העם הנבחר של הקב"ה.
דורות לפני מלחמת העולם השניה כמה אבל    

ו שכחו מזה ורצו להיות כמו הגויים ואפילו חשב
-ישראל הוא עם של פרימיטיביים חס-שאנחנו עם

 ואחרי השואה, אפילו .ושלום והם התרבותיים
מתו בתאי הגזים אנחנו עדיין יהודים  שמיליוני

עומדים באותו מקום והרבה מאיתנו חושבים 
אצל  יםשהתרבות והדברים הגדולים בעולם נמצא

וזה בלגן שקיים עד היום הזה הגויים ולא אצלנו. 
גם  –לא רק ענקית  –הודים. וזו טעות אצל הי

  מסוכנת מאד.
הולכים לאוניברסיטאות לקבל יהודים  הרבה   

זה אנטי חינוך, זו לא  –אבל זה לא חינוך  –חינוך 
האמת, כל הפילוסופיות, כל הפסיכולוגיות, כל 
מה שמלמדים בבתי הספר זה מעוות, זה לא 

ר קיים וזה לא נכון, אבל מה כן נכון? אמנם אפש
 אבל הם חוכמהלמצוא בדברים של הגויים איזה 

  אף פעם לא הגיעו לעומק שהיהודים הגיעו.
 עכשיו אנחנו נכנסים לשלב חדש, המגפה הזו   

הביאה אותנו לפחדים גדולים בכל העולם, גם 
  ליהודים וגם לגויים,

ועכשיו אני רוצה להסביר לכם למה יש לנו את    
שבגלל שהדור  המגיפה הזו, אנחנו צריכים לדעת

  -הזה 
  לא שומר על הקדושה כמו שצריך,
  לא שומר על הצניעות כמו שצריך,
  לא שומר על הדינים   כמו שצריך,
  לא שומר על המסורת כמו שצריך.

יהודים חרדים שהעינים שלהם לא מעט  יש
פוזלות ונמשכות לכיוון של הגויים, למוזיקה, 

דור אנחנו  לספרים לכל הטומאה שיש שם.
בעייתי מאד, דור שיכול להגיע למעלה למעלה 

לתחתית למעלה קרוב לכסא הכבוד או ליפול עד 
  של הגהינום חס ושלום.

ועכשיו אנחנו צריכים לבחור בין האמת ובין    
ד נורא בשנים ירישראל -השקר, אני יודע שעם

בכיוון הזה אם העולם היה ממשיך האחרונות, 
ייתה תקווה אז לא העד למגיפה  שהיהכמו 

  ישראל.-דולה לעםג
עכשיו אני רוצה להסביר שכל מה שקורה    

עכשיו זו ההתחלה של השלב האחרון לפני 
נמצא פה, רק  הגאולה השלמה, משיח כבר
עדיין לא מוכנים, צריכים לגלות אותו אבל אנחנו 

עוד לא התגלה כי אנחנו צריכים להוכיח המשיח 
, בגלל כל את עצמנו. כל המחלה הזו באה בגללנו

ההתעסקות שלנו עם עגל הזהב, כל הירידה 
  שלנו עם הקדושה וכל מה שסביב זה.

יותר כסף ויותר כסף, ל וכל הרצון שלנו זה רק   
, יותר לקנות ויותר לקנות, קניות, קניות, קניות

שה' רוצה מה וזה לא  גשמיות, גשמיות, גשמיות
, וה' רוצה לתת לנו נצחמאיתנו. אנחנו יהודים 

 כאשר אנחנו שקועים ל איך אנחנו נגיע לנצחאב
נחנו חייבים להשתנות וזה א .כך בגשמיות-כל

  הזו.גיפה המסר של המ
ומאחר ואנחנו עם קשה עורף וקשה לנו    

השטויות של כל הצעצועים וולעזוב את  להשתנות
אז  ,אוהבים אותם כך-לשאנחנו כהעולם הגשמי 

מסעדות  –ומוריד את כל הגשמיות  –ה' עוזר לנו 
את כל החתונות  ים, מפסיקנסגרים ובתי מלון

חופשות באירופה, המפוארות, אין טיסות, אין 
זמן לחשוב לנו הרבה כמעט כולם בבידוד ויש 

  ולחזור בתשובה...
המגיפה הזו היא לא מגיפה טבעית, ה' שלח    

 אותה במיוחד כדי להחזיר אותנו בתשובה.
את זה דרך הגויים לא מבינים את זה, ה' שולח 

הגויים, דרך הרשעים אשר רוצים להשתלט על 
העולם וחושבים שיכנסו לבונקרים שלהם ויהיו 

  אבל הם טועים. מוגנים מפני השביט שיגיע,
רוצים לעבור את זה  נחנוישראל, אם א-עם   

לחזור  –יש תרופה אחת בלבד  –בשלום 
הזבל  לזרוק את ונעל עצמנקבל אם  !בתשובה
קבל על עצמו דיני ל, העולם הזהשל הרוחני 

לשלב הבא   אז אנחנו נגיע צניעות וקדושה
מלחמה  תהיהוזו כנראה  של הגאולהבתהליך 

גדולה ומפחידה ומי שלא מאמין ומי שלא עושה 
  , פשוט לא ישרוד.תשובה לא ישרוד

חייבים לעשות תשובה עם כל הלב ולא סתם    
נחנו להגיד "אני עושה תשובה, אני בסדר", לא. א

צריכים לעבוד על עצמנו מבפנים ולשנות את 
לפתוח את הלב לקב"ה , שלנו יםהעקומהרצונות 

  ואחרי השלב הזה להבין שאין עוד מלבדו.
אמרנו את זה הרבה פעמים ואני אגיד את זה    

כשיצאנו ממצרים היה לנו מעט אוכל  –עוד פעם 
ואז בכינו ובכינו למשה  יום 30-הספיק לוזה 

ן לנו ואין לנו ואז ה' נתן לנו את המן, רבינו: אי
שנה היה מה  40 ךבאר מרים ואת השלו, מש

לאכול ומה לשתות וזה נספג בגוף לגמרי אז לא 
לדאוג  היינו צריכים שירותים, לא היינו צריכים

הבגדים נשארו נקיים ולא היה צריך לרחוץ  לקיום.
אדם, אלה היו חיים -אותם והם גדלו יחד עם הבן

  ן מלא בקב"ה.עם בטחו
אם לא יהיה אוכל  –גם עכשיו נצטרך להבין    

ה' יאכיל אותנו, אם לא יהיה לנו  –ולא יהיה כסף 
הוא יתן לנו, הוא יכסה אותנו, לא נהיה  –בית 

  חשופים לכל העולם.
אנחנו צריכים לבטוח בה', לא משנה מה, לא    
-, לבטוח בה' ב99%-ב לא ,75%-ב, לא 50%-ב

יהיו בדרך כל החיים ש ,מלבדו , אין עוד100%
  ובסופו של דבר נגיע בזכות זה לנצח.התורה 

אדם רגיל של -נצח לבןזה אפשר לתאר מה -אי   
בשר ודם, יש מקובלים שיכולים להבין את זה ויש 
אנשים עם הרבה יותר שכל ועומק מהאדם 
הרגיל, אבל גם הם לא יכולים עוד בדיוק להרגיש 

אחד אני כן יכול  מה זה אומר נצח, אבל דבר
יותר  שזה יהיה תענוג הכי מהנה, –לומר לכם 
זה יביא פעם בעולם הזה. -הרגשנו אימהתענוג ש

הפסיד  לא כדאי לכםכולו טוב. לעולם ש את כולנו
  .את זה

אלה שעשו  -ועוד דבר שאני רוצה לומר לכם    
גדולות מאד, עברות שרק מיתה יכולה עברות 

לא משנה  לתקן. לתקן אותן, רק הקב"ה יכול
ה' יודע עד  .להינצל ויוכלגם הם  –איזה עבירה 

אי אפשר  –ובדור הזה  – כמה הדור הזה נמוך
 –להאשים אותו לגמרי, ואם ממקום כזה נמוך 

 –ולעלות למעלה  לעשות תשובה הוא מצליח
ולבקש  וצריכים כוחות נפש אדירים בשביל זה.

ואז ה' יציל אותו  –מחילה ולהצטער עם כל הלב 
לא . ויביא אותו גם לנצח, וזה דבר גדול מאד

  ישראל.-לשכוח מה שאמרתי עם
וברגע האחרון, אם אתם חושבים שאתם    

תחזרו בתשובה אם לא  –ושלום -אבודים חס
עשיתם את זה עד עכשיו והמקום שלכם יהיה 
מובטח בעולם הבא ותכנסו לבית המקדש, 

ין דאגה, אבל צריכים אז א תקריבו קורבנות וכו'.
לעשות תשובה עם כל הלב, עם כל המהות, 

  צריכים להצטער לגמרי.
אין  –כל המחלה הזו היא רוחנית ומי שעם ה'    

ושלום -לו מה לדאוג, אך מי שהולך נגד ה' חס
  יש לו מה לדאוג. –עושה תשובה  ולא
 –אם אתם רוצים לשרוד  -תזכרו טוב  עכשיו   

 , רקרק תשובה –זאת אומרת לשרוד לנצח 
להוציא את השקר מהלב,  לזרוק את כל השקר,

להוציא את השקר מהמחשבה, להוציא את 
 אפשר לשקר, ה' יודע את-ואי השקר מהבית.

ֹות אַוה' ְצבָ "הלב ואת הנשמה, את הכל, 
 ירמיהו יא כ" ׁשֹוֵפט ֶצֶדק ּבֵֹחן ְּכָליֹות ָוֵלב

-אז אנא עם יקוםה ואת כל הוא ברא אותנו
טרו מכל הדברים שלא צריך, תתקנו ישראל, תפ

את הבתים, תשתדלו לחיות כמו שכתוב בתורה 
-תורת משה, התורה הקדושה שה' נתן לנו בהר

סיני, ה' נתן את התורה רק ליהודים ולא לעם 
אחר, אז אנחנו היהודים חייבים להיות מושלמים! 

  חי בלי די. –ישראל חי -עם
  

 י"ע 1948 בשנת נכתב 1984 הספר: נספחים
 תחת המתנהל עולם מתאר הספר. אורוול' ורג'ג

" הגדול האח" הביטוי. קיצוני טוטליטרי שלטון
 למצב המתייחס לשון מטבעל הפך בספר המופיע

 מטעם מתמיד לפיקוח נתונים האזרחים בו
', המחשבות משטרת' את מתאר הסופר. השלטון
 מהאזרחים למנוע שמטרתה חשאית משטרה
 את הסותרים רעיונות דעתם על להעלות המדינה
 בדוחק חיים העם המוני בעוד. המשטר מטרות

 ספרי. ועושר כוח צוברים השלטון אנשי ובמחסור
 ואין השלטון צרכי לפי" מעודכנים" ההיסטוריה

 כפי לפעול מצווה הוא. חשיבה חופש לאדם
 בכל נמצאות מצלמות, רוצה" הגדול האח"ש

  ...תמיד פקוחה הגדול האח של ועינו מקום
 עולם הציל כאילו אחת נפש המציל כל :הערות
 ארצה לעלות ל"בחו קרוביכם את עוררו! ומלואו

 עלונים חינם לקבל ניתן הרבים לזיכוי*  בהקדם
 ואת והצניעות הקדושה לחיזוק ואחרים אלה

 את להוריד ניתן" * לגאולה מגלות" הדיסק
 בגוגל חיפוש או COM.18DANI באתר המסרים

*  הרבים לזיכוי ולהעתיק לצלם ניתן" * 18דני"
 לשמוע ניתן*  0527-111-333. בטל פרטים
 0799-177-555 * 077-263-8885: בטל מסרים

 1-646-585-3064 באמריקה המסרים שמיעת* 
 כשרה בצורה עשוי" לגאולה מגלות" הדיסק* 

 טבע אסונות של הקשה המציאות את ומציג
 ניתן, לגאולה הקשורים נוספים ודברים בעולם
" 180 לגאולה מגלות" - חיפוש י"ע ביוטוב לראות

 את להפיץ מתנדבים דרושים) * חלקים 7(
-בתי, קיבוצים, במושבים כנסת-בבתי העלונים

 לחיים מיוחדת ברכה' * וכו מלון-בתי, חולים
 לכל חיים ושמחת בשפע פרנסה, ארוכים

*  האמת את להפיץ העוזרים הטובים היהודים
 0527-111-333: בטלפון פרטים


