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עם ישראל חי ,עם ישראל חי ,חי בלי די .אבל
עכשיו כשאנחנו משתחררים קצת מהמחלה
הזאת שהפריעה לכולנו וגרמה למוות של הרבה
יהודים ,בעיקר חרדים ,כשנעבור את השלב הזה
יהיו עוד שלבים ,עוד שלבים שנצטרך לעבור אבל
לא לשכוח עם ישראל לא לעזוב את הקב"ה זה
עיקר העיקרים מי שעם הקב"ה יעבור את זה.
אפילו אם ח"ו הוא יצטרך להסתלק מהעולם הזה
הוא יהיה שמור בעולם הבא ויחזור שלם בתחיית
המתים.
לא לדאוג ,דבר אחד צריכים לדאוג וזה שנהיה
לגמרי מאה אחוז עם הקב"ה .ושלא נשכח שרק
הוא יכול להציל אותנו ,לא תרופות לא כלום ,רק
תפילות ,וכך להראות להקב"ה שאנחנו איתו
במאה אחוז ,וזה לא פשוט וזה לא קל .נעבור
דברים מאוד קשים ,אפילו יותר ממה שהיה עד
עכשיו .הדבר הגרוע ביותר שנעבור זה יהיה
הפחד ,ההרגשה שאין לנו כח ואפשרות להתגבר
על כל בעיה ובעיה שה' ישלח לנו בעולם הזה.
אבל אם אנחנו עם הקב"ה ,הקב"ה איתנו.
וכשהמשיח יתגלה אז נצטרך את הכח הכי
גדול ,ונצטרך להצמד אליו לא משנה מה ,כי
הנוכחות שלנו איתו יתן לו את הכח גם בשמים
לנצח את כל הרשעים בעולם.
הקב"ה רוצה לראות שעם ישראל סוף סוף
הולך רק עם האמת ,האמת היא הקב"ה רק הוא
אמת והנציג שלו משיח גם הוא אמת .עם ישראל,
כל היהודים בחו"ל חייבים עכשיו להגיע לארץ
ישראל .המקום הכי בטוח בעולם זה ארץ ישראל
ולא שום מקום אחר ,רק ארץ ישראל .חוץ מזה
אלה שלא יכולים בגלל כל מיני בעיות ועניינים
להגיע עכשיו הם צריכים להצמיד את עצמם לה'
ולפתח קשר חזק מאוד עם הקב"ה ,בתפילות,
בחסד ,וכל הזמן לנסות להגיע לארץ ישראל ,לא
למדינת ישראל ,אלא לארץ ישראל מדינת ישראל
תיעלם וארץ ישראל זה לנצח.
עם ישראל ,אנחנו צריכים לעשות את כל
המאמצים להגיע לארץ ישראל אפילו שאין כסף
אפילו שלא יודעים איפה יחיו ומה יאכלו אבל
להגיע באמונה שלמה .חייבים להגיע לארץ
ישראל כמה שיותר מהר .תמיד אמרתי לכם
שיגיע יום שאי אפשר יהיה להגיע לארץ ישראל,
כל היהודים האמריקאים שקנו דירות פה בארץ
וחושבים שברגע שנדע מי זה משיח וכבר נראה
אותו אז אנחנו פשוט נקפוץ לשדה התעופה,
נעלה על מטוס ונטוס לארץ ישראל ,אבל כמה
שאמרנו לכם הרבה פעמים וכמו שה' הראה לנו
ברור עם כל הענין של הקורונה שבדקה אחת
אפשר לקרקע את המטוסים שלא יוכלו להמריא,
את כל המטוסים בעולם ,ואין דרך אחרת להגיע
לארץ ישראל.
ואלה שבשום פנים ואופן לא יכולים להגיע אז
ה' בניסים יביא אותם .אבל לא משנה מה קורה
ולא משנה איפה היהודי נמצא הוא חייב להיות
עם ה' ,ה' ברא את היהודי כדי שיהיו לו חיים
לנצח .וכדי להשיג את זה אנחנו חייבים להיות
בלי פחד מהגויים או ממה שעומד להיות .ולהיות
רק עם הקב"ה בלבד ולהאמין עם כל הכוחות
שלנו שהוא יציל אותנו ,לא יעזור לנו שום דבר,
לא רופאים ,לא ויטמינים ,לא צבא ,לא כלום רק
להיות אחד עם הקב"ה.
עם ישראל לא לפחד ,אם אנחנו עם הקב"ה,
הקב"ה איתנו .זה היסוד .הגוי לעומת זאת ,הרוב
העצום של הגויים לא יכולים לעשות את זה אבל
היהודי כן יכול .אנחנו נעבור מצבים קשים ביותר,
קשים ביותר אבל בסופו של דבר נשרוד ,כעם
נשרוד .אבל לגבי היחידים ,כל אחד ואחד צריך
לקחת על עצמו דבקות טוטאלית בהקב"ה
ובשליח שלו ,במשיח צדקנו .הוא כבר נמצא פה
הוא עוד לא התגלה אבל הוא נמצא פה .עם
ישראל לא לשכוח את המילים שלי כי זה אמת,
אמת ,אמת.

שאלות ותשובות
ש .כיום אחרי שהקורונה אולי כמעט מאחרנו
התברר שהיו הרבה שקרים של התקשורת
והמדינות שיקרו במספר המתים ,שיקרו בזה
שאמרו על הרבה שמתו מסיבות אחרות ואמרו
שמתו מקורונה והרבה שהגיעו לבתי חולים
"גרמו להם למות" או שפשוט רצחו אותם ע"י
שמנעו מהם אוכל ועוד? האם התוכנית של
הרשעים נחשפה והתקלקלה?
ת .התוכנית של הרשעים לא התקלקלה כי אפילו
שעכשיו יודעים שרצחו הרבה אנשים בבתי
חולים ,ועל הרבה אנשים שמתו מסיבות אחרות
אמרו שזה מקורונה וגם הוסיפו מספרים .אפילו
ועם כל זה עדיין אנשים לא רוצים להאמין .גם יש
באמריקה את ה( - FEMA CAMPSמחנות עבודה
שהוקמו לאחרונה בארצות הברית הדומים
למחנות הריכוז של הנאצים ימ"ש( שיכולים
להרוג אלפי אנשים כ"א בכל יום .בשביל מה בנו
את זה? שאלה טובה אבל לא רוצים לדעת .יש
הרבה גויים באמריקה שיש להם רובים ,נשק והם
מוכנים להלחם נגד הצבא האמריקאי אם ילך
נגדם ,ואגיד עוד דבר יש באמריקה חיילים זרים
כמו רוסים שהם משרתים יחד עם האמריקאים,
עם ארצות הברית ובשביל מה? כי אם יהיה צורך
לעשות מלחמה עם האוכלוסיה האמריקאית אז
חייל אמריקאי יהיה לו קושי לעשות את זה אבל
כשמביאים חיילים מצבאות אחרים אז לא יהיה
להם קשה לעשות את זה ויש עדויות מכל מיני
אנשים בארצות הברית שראו את החיילים
האלה .יש חיילים מעוד מדינות אבל בעיקר
רוסים.
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)משלי ג כה ,ישעיה ח י ,ישעיה מו ד(
ש .זה מוכיח שהם עובדים ביחד והכל הצגה.
ת .זה משותף .ותהיה מלחמה ענקית ומפחידה
ביותר .עם ישראל ,אני מבקש בכל מחיר להגיע
לארץ ישראל ,נכון שזה קשה ונכון שגם ארץ
ישראל מתחת לשלטון של רשעים אבל בסופו של
דבר המקום הכי בטוח זה יהיה בארץ ישראל ,ה'
ישמור על כל יהודי ויהודיה אמיתיים .וגם ישמור
על גוים טובים .לא לפחד ,להגיע ,להגיע בהמונים
לארץ ישראל .אבל חייבים להאמין בהקב"ה
ובאמת ולא כמו אח של אברהם אבינו שרק אחרי
שראה שאברהם אבינו נכנס לכבשן האש ויצא
אמר שגם הוא מוכן לעשות את זה .אתם צריכים
להיות מאמינים לגמרי מההתחלה ,אם לא ,זה
לא יעבוד .צריכים להיות מאמינים לגמרי
בהקב"ה ובשליח שלו כשיתגלה עם כל הכוחות
ולא לא משנה מה קורה תמיד להאמין שזה
לטובה ,הכל עשוי לטובה.
ש .ברור שהקורונה נעשה על ידי אנשים והיה
תרוץ כדי להשתלט .התאמצו לנפח ולהפחיד
בארץ כאילו זה מגפה כדי להצדיק הסגר ושאר
הוראות משרד הבריאות כדי שנלמד להיות
ממושמעים.
ת .המחלה באה מצד הרשעים להשתלט על
כולם וגם לגרום לבעיה כספית רצינית כי אין
כסף .הרשעים האלה כבר גמרו כמעט את כל
הכסף בעולם ואין להם כסף להמשיך עם הבנקים
וכו' .אולי עוד קצת זמן .והם רוצים שליטה על
כולם .אז עכשיו רוצים לגמור עם המזומן .רוצים

שלכל אחד יהיה חשבון בנק עם מה שרשום שם
וכ"א יקבל מה שיקבל .ואם הוא לא יתנהג כמו
שהם רוצים אז הוא יהיה במצב של עוני כי לא
יהיה לו מה לאכול ,ולא יקח הרבה זמן עד שהוא
ימות
אבל
 ///וזה התכנון של הרשעים
זה יהיה השליטה הגדולה על כולם ח"ו ,כך הם
מתכננים .אבל לא לפחד .שוב אני אומר הקב"ה
יציל את כל היהודים ואין מה לפחד אבל צריכים
להיות איתו וה' יודע בדיוק מי באמת איתו ומי לא
באמת איתו.
עם ישראל ,סוף סוף הגיע הזמן לגאולה ואתם
צריכים לקבל את זה .הימים לא יחזרו ויהיו כמו
פעם .לא נחזור לחיים שהיו כמו פעם ,זה נגמר!
הקורונה היא חלק מהתוכניות של הרשעים
אבל היא לא מסוכנת כמו שהם אומרים .רק אם
פה ושם עוזרים להם להרוג אנשים .זו שפעת
שיכולה להיות קשה אבל יש להם משהו נגד זה
שלא יפגע באנשים שלהם .זה לא כל כך קשה
למצוא משהו אלטרנטיבי שמבריא את הבן אדם
ויש כל מיני דברים שעובדים נגד הקורונה
ולמעשה זה לא יותר מסוכן מכל שפעת .הרוב
הגדול שהיו חולים הבריאו .אלה שפחדו ללכת
לבית חולים אפילו שהיו קצת יותר חולים כי
שמעו שרוצחים שם אנשים ומוסיפים לכ"א
שנפטר עוד כמה נפטרים שהם המציאו וזה עשה
אנשים מבולבלים כי לא יודעים את האמת.
מראים להם בתקשורת הלוויות אבל לא יודעים
באמת כמה נפטרו .ולא יודעים באמת כמה
נפטרו מהמחלה הזאת .עכשיו כששאלו חברה
קדישא על מספר האנשים שמתו הם אמרו שזה
לא עלה אלא ירד ,זה בכל אופן בארץ .וזה מראה
קודם כל שאפילו שהוסיפו מספרים בארץ מספר
הנפטרים היה נמוך מאוד .הם לוקחים אנשים
שיש להם בעיות לב וכל מיני בעיות בריאות
ואומרים שמתו מקורונה .וא"א להוכיח את זה הם
פשוט משקרים .אי-אפשר היה להשגיח על
החולים אפילו לא נתנו לגשת אליהם .הם רוצים
להדגיש שזו מגפה איומה .ואז הם יכולים
להשתלט ,להכניס את כולם לפאניקה וכו'.
אבל יש רק ענין אחד :היהודים הם לא כל כך
טיפשים .ה' נתן להם שכל ,רוב היהודים שחלו
באזור ניו יורק לא הלכו לרופאים או לבתי חולים
כי הם ידעו שרוצחים שם אנשים .וברוב המקרים
אף אחד לא ידע שהם חלו רק המשפחה הקרובה
וזה בשקט והבריאו מהר יותר או מהר פחות,
חלק לקחו פתרון אלטרנטיבי ועברו את זה.
אבל עם ישראל לא לשכוח הם רוצים שאנחנו
נעזוב את האידישקייט )את היהדות( שלנו .הם
רוצים שנאמין ברופאים ,בראשי ממשלות,
במשטרה בצבא וכו' וזה הכל שקר .אנחנו הגענו
לשלב שממש לפני הגאולה .המשיח כבר נמצא
ועוד מעט הוא יתגלה ואנחנו צריכים להבין
שהחוקים של החיים הם שונים עכשיו .ויותר
ויותר הנהגה שמיימית וההגיון הולך ונעלם ולכן
האמונה והבטחון חייבים להתחזק .אין עוד
מלבדו אין עוד כתובת ללכת אליה ולקבל עזרה
אמיתית רק אצל הכל יכול שזה הקב"ה .אם
אנחנו לא שוכחים את זה וחיים אך ורק עם
הקב"ה אז הוא איתנו כל הזמן ואין מה לפחד.
זה לא יהיה קל כי לפחות במאה שנים
האחרונות עולם הרפואה כביכול שולט .ואפילו
שאנשים מתים מכל מיני מחלות אחרות זה לא
פגע במעמד של עולם הרפואה .והאמת היא
שבדברים מסוימים הרפואה נכשלה טוטאלית
ואפילו יותר מזה .הם משקרים והולכים נגד
דברים פשוטים שיכולים להבריא בן אדם כי זה
לוקח מהם את הכסף שיכלו להרוויח מהחולה .כי
אם יש טיפולים ותרופות שלהם אז מרוויחים
יותר .לכן זה נהיה מסוכן ללכת לרופא ומסוכן
ללכת לבית חולים .לפעמים אין ברירה אז
מתפללים לה' שידאג שזה ילך בקלות ובהצלחה.
ומי שלא מאמין בה' הוא בסכנה מאוד גדולה.
ועכשיו במיוחד ,אנחנו צריכים לא לשכוח תפילה
צדקה ,אהבת ה' ,אהבת עם ישראל ,לימוד תורה

וזה מה שיציל אותנו .הקשר החזק שלנו עם
בורא עולם זה מה שיציל אותנו ויביא אותנו לנצח.
ש .בכל הזמן של הקורונה הרוב דברו על שמירה
מהדבקות וכמעט שלא דברו על החובה לפשפש
במעשינו ולעשות תשובה.
ת .נכון הרבנים שותקים ,לא כולם כי יש רבנים
שמדברים על תשובה.
ש .מה אתה אומר על ל"ג בעומר ועל רבי שמעון
השנה?
ת .ברוך ה' ,ברוך ה' בל"ג בעומר הדליקו מדורות
ורקדו והרבה יהודים הגיעו בכל אופן למירון
להראות להם ברור שהם לא מפחידים אותנו
ואנחנו עם ה' והיינו צריכים להגיע למירון .אלה
הגיבורים שהגיעו לשם וביניהם היו גם נשים עשו
לנו טובה ענקית .הם הגיעו לשם והקריבו את
עצמם ובאו אפילו עם ילדים קטנים .כי הם
מאמינים בהקב"ה ובצדיק שלו ולא רצו להשאיר
את רבי שמעון באותו זמן של ההילולא שלו לבד
והביאו את התינוקות שלהם ,את הילדים הקטנים
לעשות "חלקה" כדי להראות לרשעים שהם לא
נצחו אותנו .הם לא נצחו אותנו.
להראות להם שעם ישראל חי והם לא יכולים
לעשות שום דבר נגד זה .ועם ישראל יהיה תמיד
עם הקב"ה והקב"ה יהיה תמיד ִעם ַעם ישראל.
אנחנו קשורים כאחד .והגויים והיהודים
שמתנהגים כמו הגויים לא יכולים לעשות לנו
כלום ואם אנחנו מתים אז נחזור בתחיית המתים
ונחזור לנצח.
לא לפחד ,בן אדם שמפחד ובגלל הפחד הוא
מפסיק לעשות רצון ה' הוא לא עם הקב"ה .הוא
לא יכיר בכלל מי זה משיח כשיתגלה ולכן לא
תהיה לו זכות לחיות .והרשעים לא יהיה להם
מוות כמו של הצדיקים ,שמאמינים בה' עם כל
הכח שלהם ומוכנים להקריב עצמם למען האמת.
הצדיקים שנפטרו יחזרו בתחיית המתים ,אבל
הרשעים ימותו ויעלמו לנצח.
לא יהיה צורך בהם שיחיו כל אלה שלא מאמינים
בהכל יכול.

לקראת הגאולה.
בנימין ,כ"ד אייר תש"פ )(18/5/2020
אוי עם ישראל ,אוי עם ישראל ,אוי עם ישראל.
בדיוק אתמול דברתי אתכם והיום אני חייב שוב
לדבר אתכם לחזק אתכם .כי שמתי לב שבאים
אלינו עוד פחדים ועוד מצבים קשים ביותר ועוד
תכנונים של הרשעים הגדולים שהם פה בעולם
בכל דור ודור מאז אדם וחוה עד היום .והם
מנסים להפוך אותנו לבעלי עברות נגד הקב"ה
שלא נדע .ומנסים להפחיד אותנו כדי שנעזוב את
היהדות שלנו ח"ו .שלא נתפלל ח"ו ,שלא נעשה
בריתות ,שלא נעשה את כל הדינים והחוקים
שכתובים בתורה שלנו .שלא נתחתן ח"ו ,שלא
נתפלל להקב"ה ,שנתבלבל מי ברא את העולם,
ואת כל מה שקיים .שנשכח שכסף זה לא כלום.
שנחשוב שבלי זה ובלי מה שהממשלה נותנת לנו
אין לנו תקווה לחיות .כי איך נקנה אוכל ,איך
נשלם חובות וכו'?
עם ישראל לא משנה איזה אסון נופל עלינו ,שה'
ישמור ,לא לשכוח שרק הקב"ה הוא הכל יכול.
ובני אדם גם אם הם ראשי מדינות ,משטרה,
חיילים ,עשירים ,לא משנה מי ,הם רק בני אדם.
ואם הקב"ה רוצה אז בפחות משניה הוא יכול
למחוק אותם מהמציאות .לא לשכוח כי הקב"ה
יכול גם לרפאות את כל החולים ,לא משנה ממה
הם סובלים ,לא משנה אם הרפואה אומרת שאין
בינתיים תרופה בשביל המחלה שלהם ,הקב"ה
יכול בלי שום בעיה .הוא ורק הוא הכל יכול .לא
לשכוח את זה כל הזמן .לדבר ,להגיד לעצמכם,
אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו .רק הוא יכול
להציל אותנו.
אז עכשיו ה' נתן לבני אדם שקוראים להם עכשיו
"רופאים" כביכול את האפשרות לרפאות אנשים
אחרים .אבל הגענו לשלב שאי-אפשר לסמוך לא
על הרופאים ולא על הרפואה .נשאר רק לסמוך

על הקב"ה .זה תהליך שכל העולם עובר .וכמה
ומה שאנחנו מגיעים יותר ויותר קרוב לגאולה
השלימה ,היכולת או הרצון בכלל של הרופאים
לרפאות יורד ויורד .יותר ויותר אנחנו מודעים
לעובדה שתפילה להקב"ה ,פשוט לבקש ממנו
להבריא אותנו ,זה עובד יותר טוב מכל
החיסונים שבעולם.

מה לדאוג .העתיד שלכם מובטח .עם ישראל,
הגענו למקום שחיכינו לו כל השנים .אני מבקש
מכם :אלה שגרים בחוץ לארץ ,להגיע לארץ
ישראל מה שיותר מהר .אפילו אם זה מאוד
קשה .אם בשום פנים ואופן ה' לא נותן לכם
רשות להגיע אז תחיו חיים של תורה ,של טהרה,
של אהבת ה' .ויותר מכל זה חיים של אהבת
ישראל .לא לעזוב לרגע את ה' ,ולקשור קשר יום
יומי עם ה' .לפחות שלוש פעמים ביום .עם
הקב"ה ועם הצדיקים שלו שאנחנו לומדים את
הספרים שלהם ולא לפחד.

ובכלל אנחנו צריכים להבין שהגענו לשלב אחר
בהיסטוריה .ועכשיו אנחנו חייבים אך ורק לבטוח
בה' .ה' הוא לא רחוק מאיתנו הוא מאוד קרוב.
הוא דואג לנו .הוא יתן לנו כל מה שאנחנו
צריכים .אנחנו בדיוק כמו היהודים שהיו עבדים אם יש מגיפה ח"ו ,אם יש מלחמה ח"ו .לא לפחד
במצרים ,שיצאו ממצרים אחרי  10מכות שהרסו כי ה' יציל כל נשמה של יהודי אמיתי .לא לפחד,
את מצרים והרגו הרבה מאוד מצרים.
לא לפחד ,לא לפחד .יש רק דבר אחד שמזה
צריכים לפחד וזה אם ח"ו יורדים מהדרך
ואנחנו עכשיו ,עכשיו ,עוד מעט ,נעבור ונלך האמיתית שלו .עם ישראל ,ה' שלח אותנו לגלות,
לחופש לא נהיה תלויים ,לא ברופאים ,לא לפני כמעט אלפיים שנה .עכשיו עם ישראל הגיע
במורים חילונים ,לא בראש ממשלה ,לא בצבא ,הזמן לחזור לארץ ישראל ולהתכונן לגאולה
לא במשטרה ,לא במס הכנסה ,לא בכלום ,רק השלימה.
בהקב"ה .הוא יכוון אותנו ,והוא יציל אותנו .אנחנו
רק צריכים לא לפחד מהרשעים ותמיד להיות אך ש .איך לא נפחד ,אנחנו בשר ודם?
ורק עם הקב"ה .להיות אך ורק עם תורת משה .ת .אנחנו יכולים לפחד אבל אסור לנו לתת לפחד
זה מה שיציל אותנו.
שלו למנוע מאיתנו לעשות את רצון ה' .יהודי יש
לו עבודת ה' לעשות .אנחנו לא יכולים לתת לפחד
אנחנו עומדים לעבוד דברים הרבה יותר קשים שיש לנו להתגבר עלינו ולמנוע מאיתנו לעשות
מהקורונה ,אבל אסור לפחד .פשוט אסור לפחד .את רצון ה' ,זה כל הנסיון שלנו,
אפשר לפחד ,אפשר אפילו לרעוד מפחד ,אבל
אנחנו עם ישראל ,צריך לדעת שכמו שה'
שלח את משה ואהרון להוציא אותנו ממצרים ,לא לתת לפחד להכתיב לנו מה לעשות.
הפעם הוא בעצמו יוציא אותנו .ממצרים ,ומה זה ש .הרי יכולים להתמרד נגד השלטון אם ירצו
מצרים היום? זה רוב העולם אפילו מדינת ישראל להכניס לאנשים צ'יפ ,שבב בתוך חיסון?
שהגשמיות שולטת כאן .ומהגשמיות העקומה ת .נכון ,ה' נותן לנו בשלבים את הכל .כמו שביבי
הזאת נולדו מפלצות בצורת בני אדם ,שחושבים אמר שצריך להזריק לתוך אנשים "צ'יפ" ,מכשיר
שהם יכולים ח"ו להלחם נגד הקב"ה ח"ו .נגד קטן מאוד אלקטרוני ,ואז הם יכולים לעקוב
תורתו ח"ו .והם חושבים שגם הם יכולים לנצח .אחרינו ולדעת מה קורה בגוף שלנו ,ואפילו להרוג
ועם צורת החיים העקומה שלהם לשלוט על כל אותנו .קורה דבר כזה שיש מרד נגד ממשלה או
העולם .וח"ו לשנות את חוקי החיים שהקב"ה נתן ממשלות של העולם .אבל זה עוד לא אידישקייט.
לעם ישראל בהר סיני .הם חושבים שהם יכולים זה עוד לא מה שה' רוצה מאיתנו .הוא רוצה שעם
לקחת את התורה ולהפוך אותה ,לשנות אותה ישראל יהיה אך ורק איתו ,כי אין מקום למישהוא
שלא מאמין בהכל יכול.
למה שהם רוצים ,למה שהם רוצים ח"ו.
וזה לא ילך ,ה' יהרוס אותם עד הסוף ,ויהרוס הגענו לשלב שכולם צריכים להיות עם הקב"ה.
את רוב העולם ,את רוב כדור הארץ .ומדינות אז נכון יכול להיות מהומות נגד ממשלות כי כבר
גשמיות ביותר הוא יהרוס אותם לגמרי .אבל ארץ אומרים ברדיו ,לא ברדיו הרגיל כמובן ,אבל בכל
ישראל ולא מדינת ישראל תשאר שלימה .ולא רק מיני תוכניות של קוים מעניינים ,שאומרים בדיוק
זה ,ה' יגדיל את ארץ ישראל .לא שיגדיל אותה מה שהם עושים .הם עושים עוול גדול לכל
ע"י שנקח שטח מהירדנים ,לא ,אלא הוא ימשוך העולם .כמו שהייתה פרסומת מאוד גדולה
את ארץ ישראל ,ימשוך אותה עד שהיא תגדל ,בארה"ב עובדה שרצחו חולים שהגיעו לבתי
עד שהוא יפרוס אותה ,עד שתהיה בגודל כפול חולים כאילו שיש להם קורונה ופשוט רצחו
או אפילו יותר מכפול מהגודל שלה עכשיו .עם אותם .ועל כל מת מקורונה ,בתי-החולים מקבלים
ישראל ,זה לא יהיה קל ,לא יהיה קל אבל לא כסף מהממשלה.
לפחד.
זה עדיין לא מביא אותנו לגאולה השלימה.
לא לשכוח אפילו אם משהו יצטרך לתת את
החיים שלו ,הוא לא יסבול הוא ילך לגן עדן ויחזור אלא שבתקופה הזאת ה' מגלה לכולם מי באמת
לבית המקדש השלישי .הוא לא יסבול ,הוא לא נאמנים לה' ולשליח שלו ומי לא נאמן .ואז הלא
נאמנים יעלמו ,פשוט יעלמו .וישארו אולי לא כ"כ
יסבול.
הרבה אבל קבוצה חזקה ביותר שמאמינים בה'
עם ישראל תהיו לגמרי עם הקב"ה .תפסיקו ית' ובשליח שלו.
לריב אחד עם השני .תתחילו לאהוב אחד את בכל העולם יש שלטון אחד של שקר גמור .כאלה
השני .ותחזיקו חזק באמונה ובטחון בבורא שרוצים להשתלט על כל העולם ולהפוך את
העולם – הקב"ה .הכל יכול .תחזיקו בו חזק ולא העולם לסדום ועמורה ח"ו.
לעזוב .לא להלחם נגדו ח"ו רק להיות איתו עם ש .כשיראו פה בארץ שהשלטון הוא שקר יהיה
כל הלב .כי שקרנים שמתנהגים כאילו הם עם להם קל יותר לחזור בתשובה?
ת .אמרתי ,צריכים למשוך מי שאפשר אלינו,
הקב"ה לא ישרדו לנצח ח"ו.
אלינו זה אל הקב"ה ,להיות יהודים אמיתיים.
עם ישראל ,הקב"ה ברא אותנו לחיות לפי ובסופו של דבר הקב"ה יוציא את הכביכול יהודים
התורה .הוא לימד אותנו דור אחרי דור אחרי דור ,שהם לא אמיתיים ,מהיהודים האמיתיים והוא לא
אחרי דור ,של גילגולים ,של גילגולים ,של יציל את הלא אמיתיים.
גילגולים איך להלחם נגד הסטרא אחרא .איך ש .הכלכלה נפגעה באחרונה?
להלחם בעד היהדות ,בעד האידישקייט שלנו .ת .אני יודע שצריך להיות נפילה כלכלית מאוד
הוא לימד אותנו להיות נאמנים לו .ועכשיו גם קשה ובזה הם רוצים להפוך אותנו לעבדים ,ע"י
להיות נאמנים לשליח הגדול שלו ,למשיח צדקנו שנקבל משהו במקום כסף ,כמו כרטיס אשראי
כי עוד מעט משיח יתגלה .תהיו מוכנים ,כי ה' ולא נראה את השטרות יותר .ואנחנו נהיה כמו
יודע מי אמיתי ומי לא אמיתי .מי מאמין באמת עבדים שלהם כי אם לא נעשה מה שהם רוצים
ומי משחק כאילו שהוא מאמין .מי רוצה לחיות הם פשוט יסגרו לנו את החשבון ואדם ימות
ברעב או משהו דומה ח"ו.
חיים של תורה ומצוות ומי משחק כאילו שרוצה.
ש .ומי שיש לו עכשיו הרבה כסף מה יעשה?
אלה שכאילו יהודים הם בבעיה גדולה .אלה שעם ת .מי שיש לו הרבה כסף והוא לא מהקבוצה
כל הלב רוצים לחיות כמו יהודי אמיתי אין להם שלהם של הרשעים לא לשכוח שהם יכולים

לעשות עם זה מה שהם רוצים ויהיה שלב שכסף
לא יעזור לאף אחד .נצטרך להיות רק עם הקב"ה
כי תהיה מלחמה ,מלחמת עולם לא סתם
מלחמה.
ש .מה יהיה ההבדל בין עני ועשיר בעתיד?
ת .ברגע זה יש אפשרות לעשיר לעשות חסד עם
עניים לעזור להם לצרכי שבת ,ביגוד ,לחגים,
חסד אפשרות לתת למי שהם רוצים ,יש אפשרות
להשקיע.
בעתיד לא תהיה אפשרות ליותר ממה שהם
יקציבו .ימחקו את המילה חסד ,וזה לא יהיה
להרבה זמן כי תבוא מלחמת עולם שלישית .אבל
ארץ ישראל לא תפגע.
יכול להיות פצצות פה ושם שיפלו אבל היא לא
תיהרס.
ש .מדברים על רעב בחוץ לארץ ובארץ יהיה רק
מחסור באוכל?
ת .כן כי בארץ בכל אופן יהיה אחרת .ה' רוצה
מאוד מאוד לשחרר את היהודים המאמינים
מהדבקות לשקר של הגשמיות של ארה"ב ושל
כל הארצות ,כי ארה"ב השפיעה על כל הארצות
עם הגשמיות המיותר שלה .לכן היהודים
האמיתיים ,שבלב יודעים איפה שצריך להיות,
צריכים להסתלק מארה"ב ולהגיע לארץ .לא
לשכוח ,שני שליש של העולם יחרב .שליש אחד
לגמרי ,שליש אחד יהיה פגוע מאוד וארץ ישראל
תשאר שלימה ופורחת.
אחרי זה יהיה גם את הכוכב בערך שבועיים או
משהוא כזה זמן של חושך ואחרי זה גוג ומגוג.
ואני מקווה שעד פסח הקרוב נרגיש באמת עם
כל הלב את יציאת מצרים.

דניאל ,י"ט אייר תש"פ13/5/2020 ,

כל מי שמפיץ מסרים אלה יכול
להציל יהודים אחרים וכל המציל
נפש אחת כאילו הציל עולם
ומלואו.
ואני מברך את כל המפיצים -
שתזכו לקבל משיח צדקנו
ברחמים ובשמחה ולהקריב
קורבנות בבית המקדש השלישי
בעתיד הקרוב בעזרת ה'.
הערות :כל המציל נפש אחת כאילו הציל
עולם ומלואו! עוררו את קרוביכם בחו"ל
לעלות ארצה בהקדם * לזיכוי הרבים ניתן
לקבל חינם עלונים אלה ואחרים לחיזוק
הקדושה והצניעות ואת הדיסק "מגלות
לגאולה" * ניתן להוריד את המסרים מאתר
 DANi18.COMאו חיפוש בגוגל "דני* "18
ניתן לצלם ולהעתיק לזיכוי הרבים * פרטים
בטל * 0527-111-333 .ניתן לשמוע מסרים
בטל* 0799-177-555 * 077-263-8885 :

ניתן לשמוע את מסרים בטלפון באמריקה:
 * 1-646-585-3064הדיסק "מגלות
לגאולה" עשוי בצורה כשרה ומציג את
המציאות הקשה של אסונות טבע בעולם
ודברים נוספים הקשורים לגאולה ,ניתן
לראות ביוטוב ע"י חיפוש " -מגלות לגאולה
 7) "180חלקים( * דרושים מתנדבים להפיץ
את העלונים * ברכה מיוחדת לחיים ארוכים,
פרנסה בשפע ושמחת חיים לכל היהודים
הטובים העוזרים להפיץ את האמת.
פרטים בטלפון0527-111-333 :

