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

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

"ִ-י לא יֲַע1ֶה ה' ָ/ָבר, ִ-י ִאם ָ,ָלה ס+ד+ ֶאל ֲעָבָדיו 
ַה6ְִביִאים..." עמוס ג',ז'  *  "א''ר יוחנן מיום 
שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים 

  )בבא בתרא יב:(וניתנה לשוטים" 
  

* יהודים  כביכול יש מגפה - קודמיםמסרים 
שתדעו אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני * 

* רק יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה! -שניו
תחזיקו מעמד עוד קצת * בקרוב נקבל את בית 

הכניסה שלנו לנצח נצחים *  -המקדש השלישי 
והעיקר, לא לפחד כלל * רוב העולם יהיה מתחת 

אל תפסידו את מגיעים לסוף *  –למים * זהו זה 
* ברגע זה לעלות הנצח * כאשר כל הבנקים יפלו 

אנחנו האהובים הכי גדולים של *  לארץ ישראל
 הקב"ה * העולם לא יחזור להיות כמו שהיה *

העולם הזה גוסס * זה יהיה כמו לצאת מבית 
 היום הגדול והנורא מתקרב * הסוהר, בדיוק *

 נותולחיות לנצח * הם מתכוונים להפוך א
  אני שליח ה' *, אותי ה' בחר לעבדים *

  
  ניתן לקבל חינם חוברות קודמות. לזיכוי הרבים

  
ישראל, -א"י:ארץאפשר -א"א:אי  :מילים-קיצורי

ישראל -כך מ"י:מדינת-כ"כ:כל  הארץ-כדו"ה:כדור
 ישראל-זרה עמ"י:עם-ע"ז:עבודה  עולם-מ"ע:מלחמת

  .חדש-עולמי-סע"ח:סדר  רב-ע"ר:ערב
  

  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
 להתעלם ואין הנפש חשבון לצורך שלהם המוסר

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

  ".שבשמים לאבינו ישראל עם לבבות
 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

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

  077-263-8885   0799-177-555 בטלה: שמיעל* 
  )19K(  646-585-3064  ב"בארה המסרים שמיעת *

  
  -תקציר המסרים עד כה 

 "בשבילי. העולם עבור עמ"יהקב"ה ברא את    
להכין ולרומם את עם  העולם" (סנהדרין לז.) נברא

ישראל לחיי נצח ולהיות חלק של הקב"ה 
 )ג"ע ג"ח זוהר" הם חד וישראל ה"קב, אורייתא("

וזו תכלית הבריאה. אין מילים לתאר את הטוב 
כדי  'בחירה חופשיתיש 'עמ"י לרק והשפע שיהיה. 
 ַה7ְָרָכה ְלָפנֶי6, נַָת5ִי וְַה3ָוֶת ַהַֽח.ִים"שיוכל לעלות. 

ְחיֶה ְלַמַען 7ַַֽח.ִים 9ָבַֽחְר5ָ  וְַה8ְָלָלה, " :וְזְַרֶע6ֽ ַא5ָה 5ִֽ
הבחירה בין דרך רק לנו ניתנה  (דברים ל יט).

לחיי נצח ובין דרך השקר למוות  , התורההאמת
רוב עמ"י בוחר בכיוון השקר ולכן קב"ה  נצחי.

 ִתינֲַחלָ  ְ;ֵאִרית ֵאת "וְנַָטְ;5ִיע"י הגוים. ו מעניש
 7ְֵעינַי ָהַרע ֶאת ָע?9 ֲאֶ;ר אֹיְֵביֶהם...יַַען 7ְיַד 9נְַת5ִים

 ֲאב@ָתם יְָצא9 ֲאֶ;ר ַה.@ם ִמן אִֹתי ַמְכִעִסים וַ.ְִהי9
   " (מלכים ב כא יד),:ַהֶ>ה ַה;+ם וְַעד ִמ3ְִצַריִם

ולעיתים גם הרשעים עוברים את הקו האדום ואז    
השליח שלו  הקב"ה מנקה את העולם מהרשעים

השפעותיו מתוארות בתנ"ך  "כוכב השביט".
  (מבול, יציאת מצרים, סדום ועמורה וכו').

על השביט, על הרס  יםדעומאז פרעה הרשעים י   
והחורבן שהוא גורם לכן כדי לשרוד הם בנו לעצמם 

 ֻצִרים 7ְִמָער@ת "9ָבא9קרקעיות. -בונקרים וערים תת
 7ְק9מ@ Dְא@נ@ Cַַחד ה' 9ֵמֲהַדר ִמCְנֵי ָעָפר 9ִבְמִחB@ת

  ." (ישעיה ב יט):ָהFֶרץ ַלֲערֹץ
את כדי לבנות כבדים מיסים טילו הרשעים ה   

של גדול השביט הוא הסוד הכי . קלטיםהמ
כאשר ואין בבונקרים מקום לכולם... כי הרשעים 

-רעידות עצומים:השביט יתקרב יהיו אסונות טבע 
געש, בולענים, אסטרואידים נופלים -אדמה, הרי

(המשך בעמ' אחרון)..    וכו'

  טעון גניזה   אוטיסטים -מבחורים-מסרים   בס"ד 

  

    מלךמלךמלךמלך
    המשיחהמשיחהמשיחהמשיח

        פהפהפהפה    כברכברכברכבר
  
  

  

  (שמות ז יט) ִמְצַריִם" ֶאֶרץ ְ&ָכל ָדם "וְָהיָה
בעשרות מקומות ברחבי העולם נצבעו נהרות ואגמים 

  .כל התמונות צולמו בשנים האחרונותבצבע דם.  

    

    

  
  

  
  

 ִמן וֵָא< ָ,ְפִרית ֲעמָֹרה וְַעל ְסדֹם ַעל ִהְמִטיר "וַה'
  )כד יט בראשית:"  (ַהָ?ָמיִם

  יורק.-מטר בניו 90של פגיעת אסטרואיד בגודל הדמיה 
   פצצות אטום. 200-שווה ל

 וְַעל ָהֽ*ָדם ַעל ִמְצָריִם ֶאֶרץ ְ&ָכל ָבָרד וִיִהי"
  (שמות ט כב) "ַהָ/ֶדה ֵעֶ.ב ָ-ל וְַעל ַהְ&ֵהָמה

  

  
  

  
  

  
  

  
  גשם של ברד כיסה את רחובות העיר

  
  שואההייתה  לא היו עושים תשובה אם

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

 שזה וכמה קשה מאד, מפחיד מאד מאד מאד
 המקומות בכל בטלויזיה גם כנראה ברדיו, קשה

 הם, כן. כלום קורה שלא כאילו מדברים האלה
 אומרים לא, הכל לא אבל, החדשות את אומרים

 האמת את אומרים לא, החדשות של העומק את
 כל מה לעומק מסבירים לא, הרשעים של בתכניות

 דיבורים הרבה יש, מוזיקה הרבה יש. אומר דבר
  .יותר רציניים נהיים ולפעמים, שטותיים

 מאד מאד מצב יתחיל תורה שמחת אחרי ,אבא   
 כל ואת מ"יע כל את אותנו שיתפוס מצב, קשה

 פה, שקט היה עכשיו עד. בהלם העולם של העמים
 אבל, השקר את תפסו היהודים וגם הגוים גם ושם
 אדם בן ושם פה אולי. מגיע זה איפה עד תפסו לא

 עכשיו. אותו לשמוע רצה לא אחד אף אבל, יחיד
 וזה סיבה ויש, העולם בכל שמתחיל פחד יש כבר

 לא גם זה ,אבא אבל, לפחד צריכים. אמיתי
 הם' וכו ממלחמה שמפחדים האנשים רוב. מספיק

 לצבא הולכים, נשק יותר שיש זה י"ע מתכוננים
 הכל, זה את עשו כבר אבא אבל ,'וכו אנשים יותר
 של האדמה בתוך העמוקים הבונקרים אפילו, מוכן

 הםעם ציוד ואוכל לכמה שנים,  זה הרשעים
  .זמן המון שמה להיות יצטרכו שהם מבינים

 עבור כל ענקי בונקר יש. הדבר אותו זה בא"י אפילו   
 הזמן שיוכלו לשרוד שם את חושבים והם הרשעים

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

 יכול איך? יודעים כולם הם בכנסת שיושבים אלה כל
 זה? אומר זה מה, אבא? יודעים לא שהם להיות
 לא הם, תורה שמחת אחרי הקרוב, כי בעתיד אומר

 הם, הרבה מדי לא לפחות, תורה בשמחת לנו יפריעו
 יהודי וכל, לשמוח לגמרי לא אבל לשמוח ליהודים יתנו

      )המשך בעמ' אחרון(.לנו שמחכה מה ברור יודע אמיתי



  
  יצאו ממצרים לא 80%

  6/6/2022 דניאל,  ז' סיון  ה'תשמ"ב    
 חושש ואני ממצרים יצאו לא אחוז ששמונים נכון   

 מאד השלמה. זה לגאולה יגיעו לא מזה שיותר
 שרוב עצוב וזה קשה זה שקורה, מה לראות קשה

 גם מבינים. לא פשוט מבינים, לא בעולם האנשים
  להבין. רוצים לא מבינים, לא הגוים

 עם שטויות, עם גם היהודים וגם הגוים עסוקים   
 כל עם משחקים, מיני כל עם חשובים, לא דברים

 סרטים ואפילו סרטים ביותר, שטחיים דברים מיני
 המועד בחול בחגים שמראים כביכול כשרים

 אדם הבן של השכל את לקחת לילדים, זה
 או בראש תורה אין אם לנצח, לישון אותו ולהשכיב

 להיות עם הקב"ה. אפילו קשה מאד מאד זה בלב
 שלומדים האבות אפילו בחיידר שלומדים ילדים

 אפשר ושם פעם. פה שהיה מה לא זה בכולל,
  מאד. מעט מאד, מעט זה אבל ח"ת שיש להגיד

 מקרים בהרבה הצליחו בארץ פה הציונים   
 אפילו הזה, העולם של לשקר החרדים את למשוך

 כל -חרדים. החילונים  כמו לבושים עדיין שהם
 כזה, כיף כזה, כיף לכיף, מסביב בנוי שלהם היום

הרבה  שמקבלים מקצועות איזה אפילו עומק, אין
 בשביל גאון להיות צריכים לא זה, בשביל כסף

 אבל טכניים דברים חשבון, לדעת צריכים הייטק,
  עמוקים. לא בהחלט עמוקים, לא
 יודעים החרדים של כולל היום ילד כל כמעט   

 לטכנולוגיה ששייך דבר כל עם הטלפון עם לעבוד
 חכמים שאנשים לא זה זה, את לעשות איך יודעים

 דואג מאד אני זה ובגלל הזה לדור שייך פשוט זה
 שרק ככה יתקיים אמר לאברהם שהחסד שמה

 עוד ויש הגברים רק זה אולי ישרדו יהודים 7000
  . יודע לא אני אבל וילדים נשים

 ממצרים יצאו 20%, רק ממצרים יצאו לא 80%   
האלה  המעטים את חייק' . ה20%מאד  מעט וזה
 להבין יכולים לא מאד. אנחנו לרבים יהפכו והם

 אנחנו אחד דבר ברור אבל להיות הולך מה בדיוק
 הסוף, זה אבל הסוף של ההתחלה זו אולי בסוף!
 כמו אותו, מכירים שאנחנו כמו של העולם הסוף
 הולך זה הזה העולם את הכירו דורות שדורי
 רק ולא לגמרי אחר משהו יהיה העולם .רלהיגמ

 יהיה לא שלב באיזה, לגמרי אחרת נהיה אנחנו זה,
ה, "הקב עם ורק אך נהיה ואנחנו הרע יותר יצר לנו
 פעם אחרי פעם שאמרנו כמו דבר של בסופו גם

 לנצח ה"הקב של חלק דבר של בסופו נהיה אנחנו
 שזה כמו יודע, אבל לא אני ויישאר נצחים. כמה

  עצוב. מאד עצוב, מאד זה עכשיו נראה
 והופכים האמת כל את לוקחים פשוט הרשעים   

 ה"הקב כי היהודים את שונאים הם לשקר, זה את
התורה?"  את לקבל רוצה "מי העמים כל את שאל
 מוכנים אנחנו ונשמע", "נעשה אמרו היהודים ורק

 הם על מה? רוצים הם מה אז התורה, את לקבל
 אז כי? היהודים נגד הולכים הם למה? מתלוננים

 חשוב הכי הדבר את לקבל וסירבו םטיפשי היו הם
  .משה תורת את התורה, – הבריאה בכל

 ועכשיו ברצון בשמחה זה את קיבל ישראל עם   
 כל לא אבל ונעלה, ונעלה ונעלה נמשיך אנחנו

 לרצות להתכונן, צריכים אנחנו צריכים היהודים, כי
 טובה נעשה מתוך מחשבה שאנחנו לא זה, את

 בגלל טובים יותר להיות מנסים שאנחנו או ה"לקב
 רוצים שאנחנו מפחדים ממה שיהיה ולא לא

 מאהבה, להיות צריך זה לא, הזה. מהעולם להעלם
 חלק להיות להשתוקק צריך אדם בן מרצון.
 כל עם ירצה שיהודי חשוב הכי הדבר וזה ה"מהקב

 ה"הקב עם להיות שלו המהות כל עם שלו, הכוחות
  זה לפי ילכו שלו החיים שכל ותורתו,

 ולא שקר "זה יגידו יהודים כמה כבר יודע ואני    
 תורה? ללמוד אפשר זמן כמה להיות, יכול

 הם אז הבנה, להם אין עומק, להם אין כי משעמם"
 את מעלה זה כמה מתוק, זה כמה יודעים לא

 יכול הוא מזה, מקבל האדם כח כמה האדם,
 דברים גם שכליים, דברים דברים, גם לעשות

 עד לדברים קטנים הכי מהדברים ובכלל שמימיים,
 ברור. ומי שלומד, הכל למי ברור הכל גדולים הכי

 פנים בשום לזה להגיע יכול לא תורה לומד שלא
   ואופן.

 אמנם שנים, למד המתמטיקאי איינשטיין   
 תפס הוא טוב, אבל תלמיד היה לא הוא בהתחלה

 שלו בתחום ביותר המפורסם ונהיה ןהעניי את
כבר  היה כשהוא שנים מאד הרבה אחרי סוף וסוף
 הגיע הוא לעולם, בורא שיש לאמת הגיע הוא זקן
 או הגמרא את קרא לא הוא מתמטיקה, דרך לזה
 הוא הקדושים, הספרים אחד את או החומש את

  המתמטיקה. דרך לזה הגיע
 לא הזה העולם יכול, הכל והוא קיים ה"הקב   

 מעמד, תחזיק כן "יא אבל זמן הרבה מעמד יחזיק
 מעט עוד שיתחילו איומות מלחמות יהיו אבל

 דברים נראה אנחנו התחיל, כבר זה ולמעשה
 כמו הגדולות בערים לאנשים מציע ואני מדהימים

 בכפר בתים למצוא להשתדל ולונדון פריז יורק-ניו
   ענקית. סכנה כי בערים האלה תהיה

  
 היה מסטולין פרלוב ישראל רבי -הפרנקפורטער 

 אמר אהרן הבית .קרלין בשושלת השישי ר"האדמו
 יורדת אינה כזאת ונשמה, י"רש נשמת שהוא עליו

 ברוך הרב. שנה מאות לחמש אחת אלא הזה לעולם
 לחסידי איגרת פרסם", מטורוב הרב, "מנדלבוים

 ניצוץ מקנן ישראל רבי של בנשמתו כי כתב ובה קרלין
 הבר בטקס הנשיאות כתב את קיבל. דוד בן משיח של

 הינוקא' בשם נודע הצעיר גילו בגלל. שלו מצווה
  '.מסטולין

  :ו"תצ סימן רס' עמ ",אהרן ישע פרי" - ספרו מתוך
 היא) הראשונה העולם מלחמת( הזו המלחמה"

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

אמנם  ,הסכנה אותה תהיה לא ישראל בארץ אבל   
 להרס להשוות יהיה א"א אבל שקט לגמרי יהיה לא

 ב"וארה אנגליה באירופה במיוחד ל"בחו שיהיה
  . אחרים מקומות והרבה

 וFֶָרץ ָ;ַמיִם וְָרֲע;9 ק@ל@ י5ִֵן 9ִמיר9ָ;ַלִם יְִ;Fג ִמJִ.@ן וַה'"
ֲאנִי ה'  Kִי וִיַדְע5ֶם: יְִ?ָרֵאל ִלְבנֵי 9ָמע@ז ְלַע3@ ַמֲחֶסה וַה'

 קֶֹד; יְר9ָ;ַלִם וְָהיְָתה ָקְדִ;י ַהר 7ְִצ.@ן ;ֵֹכן ֱאLֵקיֶכם
ָ : ע@ד ָבN יַַעְברL 9א וְָזִרים  ֶהָהִרים יOְִפ9 ַהה9א ַב.@ם הוְָהי
 ָמיִם יְֵלכ9 יְה9ָדה ֲאִפיֵקי וְָכל ָחָלב 5ֵַלְכנָה וְַהDְָבע@ת ָעִסיס
 ִמְצַריִם: ַהOִPִים נַַחל ֶאת וְִהְ;ָקה יֵֵצא ִמ7ֵית ה' 9ַמְעיָן

 ֵמֲחַמס 5ְִהיֶה ְ<ָמָמה ְלִמְדַ ר וֱֶאד+ם ִתְהיֶה ִלְ<ָמָמה
 ְלע@ָלם וִיה9ָדה: Q7ְְרָצם נִָקיא ָדם ָ;ְפכ9 ֲאֶ;ר יְה9ָדה 7ְנֵי

 וַה' נ8ִֵיִתי Lא Rָָמם וְנ8ִֵיִתי: וָד@ר ְלד@ר וִיר9ָ;ַלִם 5ֵֵ;ב
  (יואל ד) ":7ְִצ.@ן ;ֵֹכן

 שלנו הזה העולםהיא הביאה את  כיאדום תיהרס    
 ,דושהק יפשו, לא חמתא חיפשולא  הם, עצוב לסוף

 את להם מכוון השטןו השטן אתומצאו  חיפשו הם
 ,מיד לא אבל, וייעלמ והם לשקר שייך השטן ,החיים
  .מאד מאד יסבלו הם קודם

 נמצאים המקדש בית של שהכלים מאד ידוע   
 התפילות את שומעים שאם ןהוותיק של במרתף
שמו  השז ש"ימ' לוציפר' זה שניה מילה כל אז שלהם

  .בעצמו השטן של
 לכל ששייכים האלה האנשים של גדול שחלק ידוע   

 ,מזבחעל ה אדם בני גם מקריבים הם האלה הכתות
  .בלהות סרט איזה כמו נשמע זה ,להיות יכול זה איך
 מה להאמין קשהבלהות,  סרט זה העולם כל היום   

 .מאמין אדם הבן אם זה עם להשלים קשה ,פה קורה
 המאמינים יגמר שזה וברגע נגמר כמעט זה אבל

אפשר -יא מזה גדול יותר פרס ,הפרס את יקבלו
 ה"לקב שנאמן מי ,אבא .נצחים נצח ,זה על לחלום
  .נצחים נצח לו מובטח

 30-40 לפני, משתנה העולם שכל רואים אנחנו    
, בעולם היום שקורה למה מאמינים היינו לאשנה 
 שנים הרבה לפני ראה ח"הח אפילו, הסימן זה אבל
  . 3ומ"ע 2, מ"ע1מ"ע מלחמת - להיות שעומד מה
מ"י, אבל לע מחכה מה ידעו תמיד שלנואונים הג   

 את שרוצים כמוך ואנשים אתה ,לפחד לא ,אבא
 את להציל עוזרים השקר את רוצים ולא האמת
 אין אם ,לנצח להגיע לרצות צריכיםרק  אנחנו. העולם

 העולם את םמעדיפילה שא ,יהיה לא זה אז חשק לנו
 מי אבללהם נצח,  יהיה לא אז הצעצועים כל עם הזה

 אז ,האמת של האמת עם להיות ,הנצח את שרוצה
 נעים יהיה וזה שמיימי יהיה וזה נצחים לנצח יגיעוא ה

 לא ,שלנו בדור כמו תסכולים לנו יהיה ולא ועמוק וטוב
 נמשיך אנחנו ,כאחד ה"הקב עם נהיה ,עצב לנו יהיה

 לא ,מותל ךצטרנ ולא ונמשיך ונמשיך להתפתח
 ,עכשיו עוברים שאנחנו הסבל כללעבור את  ךצטרנ

 מלבדו עוד אין. ה"הקב שזה האמת עם נהיה אנחנו
  .מלבדו עוד אין מלבדו עוד אין
 כאילו מחלות ולא יהיו לא  חולים בתי יהיו לא   

 סיבה שום תהיה יהיו ולא לא הרשעים. מחלות
 לא לבלבול, לשקר סיבה שום תהיה לא למחלות,

  האמת. של חלק נהיה מלחמות, שום יהיו
 הנביא דניאל תהשאת שאמר הקודם המסר לאחרש. 

 כמה להוסיף לנכון ראיתי , בתשובה להחזיר באתו
במחשבה, בדיבור,  הצניעותהקדושה ו בנושא מילים

  ?לעשות מה ס'תכלבמעשה, 
 הגשמיות, מאד מאד הגשמיות עם הוא הזה הדורת. 
 הכי החטאהוא  הראשון החטא .מוחלט שקר היא

 לאדם אמר ה"הקב ?זימה זה למה !זימה וזה גרוע
 ה"הקב זה עם ויחד הדעת מעץ לאכול אסורש וחוה
 במבחן נכשלו הם ,מבחן להם לעשות הנחש את שלח

 להיות בכלל זה מה תפסו ופתאוםמעץ הדעת  אכלוו
 כולנו כי? בושה וז למה, ובושה איזו ,בגדים בלי

  .שלנו עיותהב כל והתחיל ואז. בושה זו למה מבינים
 הרבה, זה עם נמוכים הכי אנחנו שלנו דורב ועכשיו   

 פאהש חתמו רבנים שנים לפני, לפחכה הל מהצניעות
, קצרות פאות לעשות התחילו ואזאסורה  ארוכה

של  שיערזרה ב-עבודה של הסקנדל כל בא כ"אח
 לא זה אבל, הפאות את הורידו הנשיםרוב והפאות 

 ממש, הזה לדבר דבוקים הם כי ?למהו מעמד החזיק
 טקס של משיער בא זה אם להם אכפת לאו דבוקים

 סתם לא אבל ,לפאות חזרו הנשיםורוב  בודהיסטי
 דולר אלפיים עולה אחת שכל פאותיש  עכשיו ,פאות

 ואין דולר אלפים עשרתשיש פאות שעולות  שמעתיו
 עם באות שנשים חתונות יש ,זה רק לא. ולזה סוף

 קצרות מאד חצאיותעם  לחגורה מתחת עד פאות
   .רחוב לאשת מתאים מאד 'וכו איפור עם צרות ומאד

 קרה מה? ישראל לעם קרה מהאפשר פשוט לבכות, 
  ?ישראל לעם

"הראש מכוון לחיצוניות ולא  –ש. אפשר להוסיף 
פריצות ולא לפנימיות, לגוף ולא לנשמה, ליופי ו

לפריצות ולא לקדושה, לצניעות, לשקר ולא לאמת, 
  לחיי הרגע ולא לחיי הנצח".  דניאל: מתאים מאד.

 את רואים הילדים יותר, הצעיר הדור, עוד כלום וזה 
 את רוצים של הסביבה והרוב הסגנון את רואים זה,
  .ולבכות לשבת רק, השני אחרי אחד ,זה
 יהיו שהבגדים שמשתדלים יהודים אמנם יש   

 מכנסים עם כאלה שהם יש אבל ורחבים ארוכים
 צרות שלפעמים נראים כמו גרביונים, חליפות צמודים

וזה פוגם בלימוד  קט'הז את שאי אפשר לסגור מידי
צניעות עם להיות צריכים הבחורים, הגברים גםשלו. 

 שזה רוצים הם עם לבוש ארוך ורחב, אבל לא,
 ,םמודרניי הבגדים הכי את המודה. רוצים לפי יהיה
 גם - רוצה הגדול שהעולם מה כל האופנה, לפי הכי

  ה."ב כולם לא רוצים, החרדים
 מכל החיצוניות, מכל להתנתק מאד קשה זה   

 להיות בכלל קשה מאד להם יהיה זה הגשמיות, גם
 החושים עצמם, בתוך כי מצוות שומרי יהודים
 לאט ולאט שאסור מה את רוצים כבר שלהם
  רצוי. נהיה האסור לאט לאט מותר, נהיה האסור

 החתונה, לפני הזמן כל שנפגשים וכלות חתנים   
 אז םמודרניי הם יותר אם אבל כך עושים כולם לא

 סוזה עלול לגרום לכלה להיכנ יום, כל נפגשים
  אסון! זה אסון, וזה החתונה לפני להריון

 שלנו הילדים את לקחת צריכים אנחנו לכן אז   
  צניעות! מעצמנו לדרוש עצמנו את כל וקודם
  זימה הוא ה"הקב על שנוא הכי החטא

"L9 ?@נֵא ז3ִָה ה9אקֵ ֱאBסנהדרין קו.)" (יֶהם ֶ;ל ֵא  
 שלא קורה משהו אסון, אם זה אז קורה משהו ואם
 לא ואז היא רחוב, לאשת יותר שמתאים הדין לפי

 ברגע כי הנכון לכיוון וללכת עצמה לעצור את תוכל
 אין נשבר, אין, אדם הבן אז כזאת עבירה שיש

 רוצים האלה לדברים עתיד, מתרגלים אין עתיד
  אסון! אסון אסון וזה החילונים כמו להיות

 הם מי יודעים לא שאנחנו הממזרים על בוכה אני   
 עד שמקיימים את המצוות  םמודרניי וישנם חרדים

  מסוימת. נקודה
 עם והגברים מגונדרות הנשים הן חיצונית   

 מספיק, ועם כל אותם שמכסה שלא חליפות
 כי ביותר קשות לעבירות מגיעים הזאת הגשמיות

 אמיתיים, יהודים להיות הרצון את כבר להם אין
 מביא וזה הכסף והחופשות הכיף, את רוצים הם

 ספק בלי קיים וזה קשות הכי העבירות לכל אותם
  הרב. ובגדול לצערי

 יותר דיברתי אולי להגיד, עוד מה יודע לא אני   
 לבכות. פעם פשוט זה מה שקורה וזה אבל מדי,

 צדיקים, היו הגדול הרוב צדיקים, כולם היו היהודים
 ה, אבל דור"הקב את והרגישו ה"לקב קרובים היו

 לא נפלו, ביניהם החרדים ואפילו נפל דור אחרי
 בדור הצדיקים, נשארו עוד דור ה, בכל"ב כולם
  ה"הם קיימים ב אבל מאד, מעטים הם שלנו

 ה,"ב כולם לא ישראל, שעם עצוב מאד זה אבא   
 שנגד לעבירות משתוקקים הרבה כ"כ אבל

 הגוים, את רואים החילונים, את רואים התורה, 
 את רוב יגמור פשוט זה אבא כמותם, להיות רוצים

 תשובה, כמעט עושים לא הם אם בעולם היהודים
תשובה, אבל יש חטאים  לעשות אפשר חטא כל על

  ומיתה מכפרים. םתשובה, ייסורישרק 
 להציל עושה שאתה מה על כל לך מודה אני אבא   

 זה לומר, מה אין מאד קשה המצב ישראל, עם את
 ה"בעז אבא אבל קשה, יותר עוד יהיה וזה ברור

  .נצחים לנצח ונגיע תשרוד שלנו המשפחה
  

  פעם של במצרים עדיין שלהם הלב
  להשתנות רוצים לא והם

  29/6/2022ב    "תשפ סיוון' גולדן,  ל בן
, הרבנים, האהוב שלה העם כי, בוכה השכינה   

 ילדות , נשים, בישיבות הבחורים, בכולל אברכים
 אחדים יש, ה"הקב עם לא שלהם הלב - וילדים
 רוצים, לשקר דבוקים הגדול הרוב אבל, שאיתו

 של, גשמיות של חיים, שהיה למה יחזרו שהחיים
 התורה שנגד הכל של, שטחיות של, כיף של, שקר

 עם עצמו השטן את להלביש מנסים, הקדושה
, ספרדי או ליטאי או חסידי כביכול של ולבוש ציצית
 וזה),  גברים של( ופאות זקן, חליפה עם לבוש
  .תחפושת בשבילם זה, שקר

 נאמנים שבאמת יהודים מעט והאמת היא שיש   
 כדור על שיורדת דמעה וכל בוכה ה"הקב .ה"להקב
 הזה העולם את ברא הוא כי, גדולה סכנה זו הארץ

 את להאשים א"א קשה שהכל וכמה עמ"י בשביל
 מאדם, האדם של ההיסטוריה בכל כי, ה"הקב

 העונשים לכל גרם בעצמו האדם, היום ועד הראשון
 בריאת מאז עוברים האדם בני שאנחנו, הצרות וכל

, עצמנו עם נלחמים אנחנו, הראשון מאדם. העולם
 להבין הרבה צריך שלא, מושך כ"כ השקר כי

, מהתורה אסורה הנאה לאיזו להגיע כדי ולהתאמץ
 הזה שהדור למה להגיע כדי, קשה לעבוד צורך אין

 ה"להקב הנאמנים הכאילו ואפילו, כייף קורא
 יותר נהיה יום שכל, הזה העולם של לכיוון נסחפים

 לבורא ולא לשטן שייך ויותר ויותר שטחי ויותר
  .עולם

 רק מייד יכלו ואשתו שהוא, הראשון מאדם   
 היו רק אם, החיים וכל הלילה וכל היום כל ליהנות
 הם אבל, מהם ביקשה שהשכינה מה לפי הולכים

 רצו להם והם מספיק היה לא מזה, זה יותר רצו
 ה"שהקב הרגישו הם, טוב מהכל יותר, מזה יותר

 ומאז, מהחטא טוב. יותר דבר איזה מהם מסתיר
 ענקית טעות איזו בסוף תפסו וחוה שאדם הראשון

 רק יש, עליה שום אין, ירידה יש ומאז עשו, הם
 צדיקים שלח השנים במשך ה"שהקב אפילו, ירידה

 והם הנכון לכיוון ישראל עם את למשוך ענקיים
 ודור דור בכל גם כי, יחסית קצת רק אבל, הצליחו

 שהיה דור שהיה אפילו, אחר לכיוון משכו הרוב
 לכיוון משכו רב הערב, הרשעים, ה"הקב עם יותר
  .אחר

 הניסים את ראו במצרים ישראל מעם 80%   
 הרוויחו, מהמכות הטוב את קיבלו, שלהם בעיניים

 ממכירת הצמאים הרשעים מהמצרים כסף המון
 מהם לקחת יכלו ויהלומים כסף, דם במכת המים
 רצו לא הם, מספיק היה לא זה אבל, שרצו כמה

  .מצרים את לעזוב



 עבדים היו הם נכון, שלי האהוב מ"ימע 80%   
 הם עצמם הכניסו, נורא וסבלו שנים הרבה במצרים

 כמו לעבדות כי היה להם רצון חזק להיות עצמם את
  .אותם שהוריד מה וזה המצרים ושווים אליהם

 אי. הדורות מכל נמוך יותר הזה הדור, ישראל עם   
 היהודים, למה שייך באמת מי לדעת אפשר

 הם, הרשעים עם חוגג רב והערב מעטים האמיתיים
  .רב ערב הם אבל, חרדים אפילו יהודים כביכול

 גם, ירד העולם וכל מאוד מאוד ירדו הגויים אפילו   
 ירד הכל - מגדלים שאנו מזון גם, הפרחים גם, חיות
  .העולם כל את מסכנת מ"יע של הירידה .עמ"י בגלל

 שנשאר העולם הבא יהיה בנוי על מי, ישראל עם   
הלב. ובדור הזה רוב האנשים  כל נאמן לקב"ה עם

נאמנים אך ורק לעגל הזהב, לכסף, לטיולים לגשמיות 
וכו'. במקום להאמין ולבטוח בקב"ה מאמינים בשקר 

רצחו  והם להם האמנתם כ"כ כגון הרופאים שאתם
  בדם קר מיליוני אנשים בכל העולם.

 רוצחת היא כי צריכים אנחנו לא גיהאת הטכנולו   
 ועם שבזה השקר בשביל בה משתמשים, אותנו

 אנשים של מיליונים להרוג יכולים הם הזו הטכנולוגיה
 שום להם אין, מצפון שום להם אין שהרשעים ומאחר

 בעצמם הם זה שעם חושבים הם, האמת עם קשר
  .ו"ח, ה"הקב יהיו
 רואה אני, במראה עצמכם על הסתכלו, מ"יע   

 להם יש אבל, היום כל ולומדים שיושבים אברכים
 הכל לעשות משתדלים הם, בראש גשמיות מדי יותר
 הנשים על כשמסתכלים אבל, התורה לפי לחיות כדי

 את רואים, שלהם הבנות על כשמסתכלים, שלהם
  מאוד. אסור שלהן וזה הגוף

 אפילו, שלהם לגשמיות ולחיצוניות הרצון את רואים   
 אבל, בלבול יש. ילדים להרבה ואבות אימהות שהם
יבינו, יעשו  ואולי איתם לדבר אפשר אולי, אופן בכל

לא צנועות זה הדבר  תשובה ויצילו את עצמן, כי נשים
 י@נָה 9ְבַר7ֵנ9 הכי גרוע כי זה מושך עיניים של כולם.

 ְצנ9ָעה ֶ;5ְֵהא ָהִאPָה 9ְצִריָכה) "התשובה אגרת(
 ִמCְנֵי, ִמ7ְַעָלN ח9ץ Fָדם 7ְנֵי N7ָ יְִסKְ5ַלS;ֶ 9א וְנְִזֶהֶרת

 וְִהיא, ַלDֵיִהTָם י@ְרִדין 7ְיֶָדיהָ  א@ 7ְָפנֶיהָ  ֶ;ַה3ְִסKְ5ִַלים
 א@ָתם ֶ;ֶהֱחִטיFה ִמCְנֵי, ֵמֶהם ֶאָחד Kָל 7ְעֹנֶ; ֲענ9ָ;ה

הרבה יהודים  ".N7ָ וְנְִכְ;ל9 7ְַעְצָמN ְצנִיע9ת נֲָהָגה וLְא
עלו מכל מיני מקומות בעולם כדי ללמוד תורה בא"י, 
אבל הדבר הכי חשוב שזה הקדושה והצניעות לא 
מעניין אותם אפילו שעלו ממצרים (אמריקה) והם 
 חיים פה אבל הלב שלהם נשאר בגשמיות ובחיצוניות

  .םשל מצרי
 היהדות של המושגיםבל א שם גדלו, שם נולדוהם    

 אידיאליסטים הם אחד מצדאצלם.  מבולבליםמאד 
, ידועים וכוללים בישיבות ילמדו שהבנים לארץ באים
 בפנים אבל, ה"להקב הקירבה של השיאשזה  כאילו

 לילדים שמעבירים לגשמיות הרצון את להם יש עוד
  .שלהם

 את מקריבים שבאמת ישראל בארץ פה קבוצה שי   
, ה"הקב עם ורק אך להיות כדי ילדיהם ואת עצמם

 את שמחפשים מאוד הרבה יש הזאת מהקבוצה אבל
 ילדים הרבה להם שיש אפילו החופש את, הנופש

 רצון את ועושים שצריך כמו יותר או פחות ולבושים
 קהילות ויש לגשמיות שנמשכים כאלה ביניהם יש', ה

  .הזה העולם של שלטון שתחת שלמות
 עלינו ייפול .זמן הרבה אין כי, אתכם מזהיר אני   

 הייתה אסון איום ונורא. הקורונה פתאומי באופן
 של הרפואה בשקר שהאמינו אלה וכל גמור שקר
"חיסון"  כביכול לקבל כדי בבהלה לשם רצו, היום

 דבר של ובסופו הבעיות כל את להם שיפתור
  .מזה קבורתם את מצאו הרבה

. מאוד שמשתנה בעולם אנחנו, ישראל עם עכשיו   
 של ההיגיון עם ולא שמיימי יהיה הכל ויותר יותר

 הזה אנחנו העולם של השקר שזה הזה העולם
 האמת ורק שאך שברור לעולם לאט לאט עוברים
 יכול שלא מי, האמת עם יהיה שלא מי .תשלוט
 תהיה לא - גוי או יהודי זה אם משנה לא וזה להבין

 בהר שהיו הנשמות וכל היהודים וכל .קיום זכות לו
 ויגיעו מהשקר ייצאו" ונשמע נעשה" ואמרו סיני

  .יהיה להם קשה זה אם אפילו לאמת
 והפעם ראשם מעל הסיני הר שוב את ירים ה'   

 אותם יביא לגמרי וזה באמת תשובה יעשו הם
 לנצח אותנו יביא דבר של שבסופו, הבא לעולם
 גדול חלק כי, היהודים כל יישארו לא אבל ,נצחים

 נעשה" אמרו לא והם רב לערב שייך י"עמ של
  .פעם אף אמיתיים יהודים היו לא הם", ונשמע

 אחד כל, חייב וכל יהודי. לגמרי משתנה העולם   
 הגשמיות כל את ייקח ה' .לאמת לחזור בנפרד

 השקר וזה בגדול הזהב העגל שזה, המיותרת
ונחיה את החיים שלנו בעולם של קדושה,  הגדול

בעולם של , אמת של מצוות, בעולםבעולם של 
  .ה ותורתו"הקב

 ולא למות שמעדיפים אנשים שיש גם יודע ואני   
 יכולים לא שהם, גשמיות בלי שהם למצב להגיע

 הם כאלה ואנשים הכייף בשביל דברים לעשות לא
 זה. ה"הקב ונגד רשעים גויים פשוט או רב ערב או
, זקן, פאות עם הולכים אלה גברים אם משנה לא

 שלהם הלב, משנה לא, ליטאי או חסידי לבוש
  .להשתנות רוצים לא והם פעם של במצרים עדיין

 את כותב כשאני בוכה אני למה שיבין מי, עמ"י   
 את וזורק שקורא מי. נצחים לנצח להגיע זה יכול

 הסוף יהיה וזה נשמה לו ואין אבן של לב לו יש, זה
 הרפואה של השקר וכל הטכנולוגיה כל עם שלו
 אם משנה ולא הזהב עגל של הגשמיות כל ושל

 משנה ולא צדיק אמיתי יהודי כמו נראה הבעל
 לב להם שאין כאלה יש, צדיקה נראית שהאישה

 יכולים לא הם, אסורים לדברים רצון להם יש, יהודי
  .תשובה לעשות

 4ְב3ל ְ&כֹל ו0ַָנַח ִמְצַריִם ֶאֶרץ ָ-ל ַעל ָה1ְֽרֶ&ה ו0ַַַעל"
  (שמות י יד) "ְמאֹד ָ-ֵבד ִמְצָריִם

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 שלהם הטעות את בשנייהיבינו ש מסכנים יש   

 כמו נראים לא שהם אפילו, תשובה יעשו ובשנייה
 שלהם לבושהמ יתביישו והם להיראות צריך שיהודי
 והם שלהם העבירות מכל יתביישו הם, פתאום
 ולא מחילה ה"מהקב ויבקשו סוף בלי לבכות יתחילו

 בשנייה כי, 'ה קידוש על למות אפילו איכפת להם יהיה
 את לו תראה הזה האדם של האמיתית הנשמה
 נעשה ואמר סיני בהר היה שהוא ומאחר האמת
 שלו החיים של טעויות את לעומק יבין ופתאום ונשמע
עם  ויבכה יבכהו יבכה והוא מלאה בתשובה ויחזור

.אותה או אותו יציל וזה דמעות של גדולות שלוליות

 שהיה כמו העולם, מבינים לא עוד אתם, מ"יע   
 כל, נשמה עם, לב עם יהודי מכל מבקש אני .נגמר
 תלכו, להבין לנסות שמוכן, לשמוע שמוכן יהודי

הדלת, תתבודדו,  את תסגרו לחדר, תיכנסו הביתה,
תשכחו לרגע מכל העולם הזה, תפתחו את הלב, את 

ותתחילו לדבר עם הקב"ה כמו ילד שמדבר עם הנשמה 
אבא שלו, ואם תעשו את זה עם כל הלב אז תשמעו מה 
אבא אומר לכם, אתם תרגישו את זה בנשמה ולא לפחד 
אם מתחילים לרדת דמעות כי זה מראה שהנשמה בוכה 
משמחה כי היא מתחברת שוב לבורא עולם כמו שהייתה 

היא חזרה לפני שירדה לעולם הזה. היא מרגישה ש
  לבית האמיתי, הנצחי שלה.

 שלנו דורה. בודדים להיות אוהב לא שלנו דורה   
 אמיתי יהודי כל אבל, החברה עם תמיד להיות וצהר

 שיכול היחיד הדבר וזה ה"הקב עם ישיר קשר צריך
 ובלי ה"להקב קשורה יהודית נשמה כי, אותו להציל
  .קיום זכות ליהודי אין הזה הקשר

 רק .ופחות ופחות פחות להיות הולכת עכשיו הגשמיות   
 ומעבר מעל מגשמיות ישמחו בינתיים, ישמחו הרשעים
 ממוות ימותו הם דבר של בסופו אבל, לדמיין שאפשר

 חוץ, מאוד קשה פגוע יהיה הזה העולם וכל ביותר קשה
 בכלל יהודית מדינה לא כבר זו י"מ, י"מ לא מא"י,

. לגויים שייכת הייתה עמ"י מא"י של האחרון ומהגירוש
 אומות אותה רצו שלא, למדבר הפכה עצמה ישראל
  .אותה הקטין ה' כי, קטנה הייתה וגם העולם

 ושתדעו. ייעלמו רב הערב וכל יחזרו מ"יע עכשיוו   
 שולטים, ליהודים כבר שייכת לא היום של "ישמ ברור

 כל לחסל שרוצים ארצות מיני מכל גויים מיני כל פה
 רוצים לא, פעם של מ"יע של רמז כל, היהדות של רמז

 לחסל רוצים, בחיים אמיתי אחד יהודי לא להשאיר
  .יהיה לא זה אבל. העולם כל על ולהשתלט כולם את
 אבינו אברהם של אחיו כמו להתנהג אפשר ואי   

 יצא והוא לו קרה לא דבר שוםו הכבשן לתוך שנכנס
 למלך תתכופף שלו אח את שאלו. ושלם בריא משם

 אז יכל אחיו אם חשבון עשה והוא לכבשן או תיכנס
. באמת האמין לא כי? למה. ונשרף נכנס, יוכל הוא גם

 יהודי מי לראות מבחן יהיה ליהודים, גם יהיה זה ככה
 לחיות מוכן ה ומי לא עם הקב"ה. מי"הקב עם באמת

 תורה לימוד של חיים, טובים ומעשים מצוות תורה חיי
, אחד יהיו ותורה שיהודי כזו בצורה, עמוקה בצורה

 ה"הקב. ה"הקב זה שלו ואבא שלו חייםה זה שתורה
 כאלה ונשמות שלו והכל ואימו אביו הוא אותו שברא

  .מזה טוב יותר שאין נצחים לנצח יגיעו
 שלפני לערב סוף סוף הגענו, ישראל עם זהו   

 מבחנים ועוד גדולות מלחמות יהיו .השלמה הגאולה
 יציל האמיתי היהודי הלב אבל, לעבור שנצטרך

ה'  כי, לאמת תחזרו היהודים מכל מבקש אני  .אותנו
 פירור להשאיר מבלי לגמרי שקרה עולםיהרוס את 

 ילך חלק כל, אותו ויפרק השטן את ייקח הוא, ממנו
 את לעשות אותו ושלח בו בחר 'ה כי, לטוב רק

 יישאר שהוא להיות יכול לא וזה הזאת העבודה
 של חלק ויהיה לטוב יהפוך הרע כי, כזאת בצורה
 יהיו ולא כאלה מושגים יהיו לא, רע יהיה לא, הטוב

 אבינו עם להיות רצון רק היהי, עבירות לעשות רצונות
 חושב לא יכול להגיד עכשיו, אני לא אני יותר .ה"הקב

  מספיק לעכשיו. וזה להבין שתוכלו
 לעשות יצטרך בנפרד אחד לכ .אתכם מזהיר אני   

 יעשו הם גם קטנים הכי הילדים אפילו תשובה
 יודע אני כי, זה על בוכה ואני אתכם הזהרתי .תשובה

 הרגע הגיע שכבר יאמינו שלא יהודים הרבה שיש
 ממשלות ראשי על, הרופאים על לסמוך ויעדיפו הזה

 אתכם ברא הוא, אתכם אוהב 'ה, ישראל עם '.וכו
  נצחים לנצח אתכם יביא והוא

  
  דמעות עם זה את כותב אני

  7/7/2022    ב"תשפ תמוזח גולדן,   בן
 טוב היה, הזה בעולם סכנות הרבה שיש אפילו   

 באומן להתפלל יוכל ישראל עם השנה בראש אם
 אבל .מברסלב נחמן רבי הגדול הצדיק של בקבר

הם  כי, בינתיים נותנים לא הרשעים האוקראינים
 מיני כל על אחריות לקחת יכולים לא שהם אומרים
 להקריב מוכנים ובכל מלחמה שיש שאפילו יהודים

  .אומן של לאזור להגיע כדי עצמם את
 עוברים אנחנו שעכשיו, ידע ישראל שעם רוצה אני

  .שמיימי לעולם הגיוני הכביכול מעולם הזו בתקופה
 אין ותורתו ה"הקב עם שהם האמיתיים יהודיםל   
 להקריב מוכנים והם איתם ה"הקב כי, לפחד מהמ

 סכנה למקום וללכת י"עמ בשביל עצמם את
 במקום, י"עמ את, אותנו שיציל ה"לקב להתפלל

 כי,  נחמן רבי רק ולא שם קבורים יהודים שאלפי
 יהודים אלפי ורצחו יהודים שונאים האוקראינים
 בלי, 2ע"מ כולל, רחוקה כך כל הלא בהיסטוריה

 אבות אימהות ילדים רצחו רגשות ובלי בעיות
 הם כי, קר בדם אותם רצחו והם זקנות זקנים
  .ליהודים שנאה עם נולדים

 רשות ישראל לעם יתנו דבר של בסופו אם   
. גדול נס יהיה זה, באומן השנה בראש להתפלל

 יהיה ה"הקב, לשם להגיע הזכות את לו שתהיה ומי
 כל עם, מהותו כל עם בבכי מתפלל הוא ואם. איתו
 יכולים אלה רק', בה וביטחונו אמונתו כל עם, ליבו

  .השנה בראש להתפלל לאומן ללכת להעז
 לסוף מהר די מתקרבים אנחנו - ישראל עם תבינו

 רגילים שאנחנו היגיון. אותו שהכרנו כפי העולם של
  .בעתיד יהיה לא, אליו

 י"מ, עצמה את לגלות תתחיל ישראל-ארץ   
 והרס גדולות מלחמות יהיו העולם ובכל תיעלם

 יהודים לא והם ליהודים שנחשבים הרשעים .עצום
, הממשלה כולל י"ממ הרבה על שהשתלטו והגויים
 שהם שלהם הגדול לבונקר יכנסו או מפחד יברחו

 יהודיםה .רע מכל עליהם ישמור שזה בטוחים
.ה"הקב עם ויהיו י"בא יישארו אמיתיים



 המוצא לארצות בחזרה יברחו "ימ של אחר וחלק
 לא הרשעים .ישרוד האמיתי ישראל עם .שלהם
 או ממשלות ראשי, יהודים כביכול הם אם משנה
  .ייעלמו הם, חשוב כביכול אחר מישהו

 של לסוף מתקרבים אנחנו, רץ הזמן - ישראל עם   
  .אותו מכירים שאנחנו כמו העולם
  .שקר מלא הזה העולם
  .זימה מלא הזה העולם
  .חוצפה מלא הזה העולם
  .שנאה מלא הזה העולם
 של קר בדם ורצח הגוף של רצח מלא הזה העולם

  .הנשמות
, חשובות נשמות להם שיש היהודים על בוכה אני

 נתן' שה מה את מכרו הרבה אבל, נצחיות נשמות
  .לשטן להם

 במצב העולם, תתכוננו, מ"יע כל את מזהיר אני   
, יחרב העולם שליש שני הנבואות לפי, מאוד קשה
 אזור רק יש, קשה פגוע יהיה אחד, לגמרי אחד
  "י.א אלא י"מ לא, י"א וזה שלם שיישאר אחד

 השקר כי, מזה יישארו כמה יודע לא אני   
 לרוב קלות-בקלי נכנסו הרוחנית והטינופת

 וגם לגויים גם, העולם ובכל בארץ פה האוכלוסייה
  .עליהם ישמור' שה, נדע שלא, מהיהודים חלק

 רוב של העברות כל את תסבול לא ישראל ארץ   
 ימחק' ה, הגויים של לא ובוודאי פה שהם היהודים

 הנאמנים היהודים ורק אך וישארו לגמרי אותם
 במצב הם גם "לבחו והיהודים .ולתורתו ה"להקב
 ה"הקב עם לא מאוד הגדול הרוב כי, ביותר קשה

 לראות, ונשמה נשמה כל על משפט יהיה שם וגם
  .נצחים לנצח ראוי מי
 דמעות עם זה את כותב אני .ישראל עם, האמת זו

 שהייתה אמיתית יהודית נשמה כל על מתפלל ואני
 העולם כי לנו לסלוח ה"מהקב מבקש ואני סיני בהר
 "ככ הגשמיות של העולם, מבלבל "ככ השקר של

 אנחנו, קורה מה משנה שלא ברור אבל, מושך
 ולעזוב ולתורתו ה"להקב לגמרי לחזור חייבים
  .השקר את לגמרי

 ברא ה"הקב, מ"יע שאתם, לשכוח לא ישראל עם   
 ובאיזה נצחים לנצח איתו להיות, נצחיים אותנו
 לרצות צריכים אנחנו. ממנו חלק להיות שלב שהוא
 ואם ותורתו ה"הקב שזה האמת עם ורק אך להיות

  .קיום זכות לנו אין אז לא
 כל על, עלינו שירחם ה"מהקב לבקש יכול רק אני   

 כמה בנו תלוי שהרבה לשכוח לא אבל, ישראל עם
  .האמת עם שאנחנו

  :לשכוח ולא
 מלבדו עוד ואין אחד' ה אלוקינו' ה ישראל שמע

 ביותר הקרוב בעתיד צריכים ואנחנו, פה ושהמשיח
 השליח עם איתו ולהיות לגמרי השקר את לעזוב

' ה בעזרת דבר של בסופו אותנו יביא וזה' ה של
 כל, היהודים שכל לשכוח ולא. נצחים לנצח

 ה"כשהקב סיני בהר שהיו, היהודים של הנשמות
 ביחד אמרו שלהם הראש מעל ההר את הרים

 עצמנו על שקיבלנו הבטחה וזו" ונשמע נעשה"
  .נצחים לנצח

  
  האחרון הדור אנחנו

  10/7/2022    ב"תשפ תמוז' יא בן גולדן, 
 לשמוע רוצים לא אתם, להגיד יכול אני מה עמ"י   

 החיים את להמשיך רוצים מ"יע ורוב, האמת את
, נדע שלא, ה"מהקב ריקים חיים, מתוכן הריקים

 ואפילו טובים ומעשים מצוות מתורה ריקים חיים
 מיני לכל לטוס מעדיפים חרדים כביכול שהם אלה

 שבסופו, הגדול השקר על הזמן את לבזבז מקומות
 את וגם מאמינים הלא היהודים את יביא דבר של

  .פסוק לסוף מאמינים הכביכול היהודים
 את רוצים לרוב שלנו עולם של יהודים מעט לא   

 את, הבידור את, הטכנולוגיה את, הזה העולם
 למסיבות או לחתונות לטוס, האינסופיות הקניות
 נהנים כי, בעולם מקומות מיני לכל לחגים, אחרות

 להם נותן שזה, אחר למקום להגיע מהטיסה
  .סופית אין הונאה שלהם חיים על הרגשה

 לא זה צדקה ונותן לחרדי שנחשב יהודי אפילו   
 חכמים תלמידי כביכול אפילו, עברותאין לו ש אומר

 אסורות עברות עם שהתעסקו שלנו בדור נמצאו
 שזה להאמין שקשה שפלות הכי עבירות, בהחלט

  .להיות יכול
 עם להתמודד צריכות כללי שבאופן ישיבות יש   

, חרדים נראים שלהם בחיצוניות  שהם בחורים
 התשוקות את מחפשים הם שלהם בפנימיות אבל
 הכביכול להרבה חשוב הכי והדבר הזה העולם של

 היהודית מהדת גם ליהנות כדי, כסף זה המאמינים
 שקיימת המיותרת הגשמיות הזהב מעגל וגם

  .היום העולם בכל כמעט
 שבכלל החילונים בין רק לא קשות בעיות יש   

 של ביותר הנמוכה מהדרגה לרדת התחילו
  .החרדים על משפיע גם וזה וגויים החילונים

 בארץ פה .מקום בכל מאוד קשה היהדות מצב   
מגדלים , היום כל שלומדים אברכים יש ישראל

, צנועות לא שלהם נשיםאבל ה ילדיםהרבה 
 שלו הלימוד שווה מה אז, צנוע לא שלהן לבושה

 הראש את מכסים עם אפילו, צנוע לא הלבוש עם
? גלוי מהשיער שחלק מטפחת או פאה איזה עם
 הילדים ומה חכם תלמיד לאשת מתאים לא זה

  ?מזה לומדים שלהם

  
  )מתורגם(  בעבר חושף CIAסוכן        

  
)CIA - הפועלתארה"ב  של ןמודיעיו ריגול סוכנות 

  ).מידע וניתוח עיבוד, לאיסוף
 סערה באמריקה הייתה 50-ה שנות מסוף החל

 כל. בחלל, בחוץ שם הזה הדבר על מדעית
 שלא בתקופה היה וזה אותו צפו האסטרונומים

  .זה על לדבר פחדו
-פלנט על פופולרי-מדע במגזין פורסם 1961-ב   

 לכת כוכב של תמונה הייתה הכריכה על, אקס
  .קליפורניה לחופי המתקרב ענק וגל ענק אדום

 התרגשתי. מ"ק 3 בגובה יהיה שהגל כתוב היה 
 קראו הם, בבית לכולם התמונה את והראתי מאד
  ...שנה 50 עוד יהיה שזה שכתוב ואמרו העיתון את

  .המגזין את שומר אני היום עד 
, מעלינו נמצא אקס-ופלנט... עברו שנה 50 ובכן   

 למסלולו שוגר( האבל החלל בטלסקופ אותו ראיתי
 פני מעל מ"ק 600 בגובה במסלול חג, 1990-ב

 ומשדר בשניה מ"ק 7 של במהירות הארץ-כדור
 מיליארד 2.5 – בנייתו עלות. מהחלל תמונות

 ומאחוריו, אדום אש כדור כמו נראה הכוכב). דולר
 הקטנים החלקיקים מכל העשוי אדום ארוך שובל

, אבק כמו נראה הוא שנה 20 לפני. אותו המקיפים
 הוא, התקרב הוא כאשר עכשיו, בהיר אדום ענן

 הוא, לרחוב מעבר כאילו הטלסקופ דרך נראה
 לראות יכול אתה, קטנה שמש מערכת כמו נראה

. שלנו לכיוון ישר בא והוא אותו הסובבים הכוכבים
  .בנו יפגע לא הזה שהדבר מקווה אני
 נתחיל, לנו יקרה באמת וזה, בקרוב ממש   

. אותנו להכות יתחילו דברים מיני כל, לחטוף
 אבק ממש, אסטרואידים טריליוני סביבו מרחפים

 800-כ של של בקוטר חלקם. חלקיקים של
 אי... אלינו ויבוא השמש את יקיף הכוכב. קילומטר

, הזה הדבר של בזנב יש פסולת כמה לדעת אפשר
 זנב לו יש...  שלו הזנב בתוך יעבור הארץ וכדור
 אבק עם מאוד צפוף שזה מתכוון ואני זבל עמוס

 יכה זה, דרכו יעבור ארץ כדור וכאשר וסלעים
 הכל יכה זה, PADDY(( זעם בהתפרצות כמו אותנו

 להיות צריכים אנו. הקרקע של השטח פני על
 האדמה בתוך מטר 10 לפחות של בעומק במקלט

 בגלל, בטון מטר 5 לפחות של הגנה כיסוי עם
 בית של גג כל דרך ויעברו ישברו האלה שהסלעים

  ...תלו על עומד שעדיין
 הציר את יסובב הוא יעבור הזה הכוכב כאשר   

 למזרח ממערב לא). (pole shift( הארץ כדור של
 שזה לי אמרו CIA-ב החברה). לדרום מצפון אלא

-כ הוא הזה הכוכב של הקוטר. דקות 28 ימשך
) הארץ מכדור 6 פי גדול( מ"ק 75,000

. מעלות מליון 10-בכ מוערכת שלו והטמפרטורה
 תחמוצת חלקיקי של אבק הכיוונים לכל יורה הוא

  ).red-iron-oxide-particles( אדום ברזל
 כל יגיע זה. ליד יעבור אבל, בנו יפגע לא הכוכב   
 יודעים אפילו שאנחנו לפני עלינו יהיה וזה מהר כך

, מדהימה שלו המגנטית המשיכה. מגיע שזה
 כל יהיו הזה הכוכב של האלקטרומגנטיים השדות

 הצפוני הקוטב את ויסובב ימשוך שהוא חזקים כך
  ...ב שלנו לבפלנטה יבעט הוא, מעלות בתשעים

 עם לאדמה מתחת יתחבאו לא האדם-בני אם   
 והם המוח את להם יטגן זה – הראש על קסדות
, גמורים אידיוטים יהיו הם, ידעו שהם מה כל ישכחו
 החושים את יאבדו הם עובר הזה שהדבר אחרי

  .להם בא זה מאיפה ידעו ולא  שלהם
 מטר 200 של בגובה הלם גלי שיהיו לי נאמר   

 כ"כ זה של וההשפעה, הארץ כדור את יקיפו אשר
 יהיו – מוצקה קרקע שאין ובמקומות קשה

 יכול לא שאתה אדמה רעידות יהיו. בולענים
, ש"קמ 500 של במהירות רוחות יהיו, לדמיין

  .עומד דבר ישאר לא – ינשבו הם אשר ובמקומות
 הם אם, שנים הרבה עליו יודעים המדענים   

 איך, אור שנות של במרחק כוכבים לראות יכולים
, שלנו האחורית בחצר כוכב לראות יכולים לא

 ללא אותו לראות תוכל מעט עוד? השמש במערכת
 בסוד זאת שומרים שהם הוא העניין. מקצועי ציוד

  העולם של הסוף יהיה זה. מהציבור פניקה למנוע
  מקור:   .אותו מכירים שאנחנו כפי   

       pinterest.com/pin/659355201664487179  
  
 בית לנו אין. מאוד קשה במצב ישראל עם אנחנו   

 נחזור לא ואם האחרון הדור אנחנו .המקדש
 בתי שני של הסוף שהיה כמו יהיה סופינו בתשובה
  .מאוד קשה יהיה. שנחרבו המקדש

 עם את יזיז מה, לכם להגיד מה כבר יודע לא אני
 אם, רוב את מאיתנו לקח' ה? הנכון לכיוון ישראל

  .גדולים הכי הצדיקים כל את לא
  .צדקנו משיח את לנו שלח הוא' ה ברוך אבל
  ?יהיה מה, פעולה לשתף ירצה לא מ"יע אם אבל

 להחזיר כדי השמיים מן ענק כח יצטרך משיח   
 לבד יצטרך הוא, בתשובה ישראל עם כל את

, הדור גדולי נשארו לא כמעט כי, זה את לעשות
  .ישראל עם כל את להציל לו לעזור מישהו

 קשים דברים לשמוע רוצים לא שאתם יודע אני   
 להשתנות יתחיל לא ישראל עם אם אבל, ועצובים
 והמהירה האיומה הירידה את וימשיך לטובה
 משיח אפילו אם יודע לא אני אז, ושלום חס לתהום

 מאוד מעט שיהיו אומר וזה אתכם להציל יכול
 מעטים, הזה בעולם שישארו אמיתיים יהודים
 דבר של בסופו השלישי המקדש לבית שיגיעו מאוד

  ה."הקב של חלק להיות שיוכלו
  (המשך בדף אחרון)

  

  המפתח זה" ונשמע נעשה" 
  11/7/2022    ב"תשפ תמוז' יבדניאל,  

 שישהארך  לא זה העולם את ברא כאשר ה'   
 הכל. אחר היה הזמן. היום שלנוזמן ה לפי ימים

 את ובכלל הירח השמש את ברא' ה .הצטמצם
 היו .עכשיו מכירים שאנו הזמןלפי  לא, והכל החלל
 מיני וכל חיים מיני וכל צמחים מיני כל, ענקיים עצים

 הגיע הוא דבר של ובסופו והכל כוכבים, דברים
 מהאדם הוציא 'הו, גבוה מאוד היה האדם, לאדם

, דברים לעשות יכולת הייתה וחוה לאדם .חוה את
  .להיות שיכול נשמע לא זה שהיום

 ורק אך אכלו הם, חיות אכלו לא וחוה ואדם   
 את אחד אכלו לא גם החיות לוכ' וכו וצמחים פירות
 מה אכלו כולם, השני את אחד טרפו ולא השני
 דשא עוד, פרי עוד צץ תכף שאכלו וברגע שגדל

 נקיים מים עם ענקיים אגמים היו .מה משנה ולא
 .פירות רק אלא, דגים אז אכלו לא אבל, דגים ועם
 אורך איזה יודעים לא אנחנו .ימים שישה נמשך זה
 יֲַעבֹר Kִי ֶאְתמ@ל Kְי@ם 7ְֵעינֶי6 ָ;נִים ֶאֶלף Kִי" .היה יום

 לאגם  אנחנו )ד-צ תהילים. (ַבBָיְָלה וְַאְ;מ9ָרה
 או העצים רוחב או גובהה היה מה למדוד יכולים
 שיש ממה ענק היה הכל, אכלו ומה היו חיות איזה
  .האדם בני כולל היום

 לכל סבל ממש שגרם הנורא החטא אחרי   
 אבל, גדולים נשארו האדם בני, היום עד האנושות

 מה. הבסיס זה. קטנים ויותר יותר נהיו הדורות עם
, בגוף גדולים היו שהם היה זה המבול בדור שהיה

' שה עד, זימה מלא היה, ה"הקב נגד הלכו אבל
 הגדולים אוכלוסיית ורוב המבול את הביא

  .חדש עולם התחיל ואז טבעו, מתו והגבוהים
 קוראים שהם כמו אילומינטי או ח"סע ונכון   

 על עובדים הם שנים הרבה כבר, לעצמם
 מלפני ידעו שהם דברים על שמבוססת הטכנולוגיה

 לשרוד שיוכלו כדי אותה פיתחו והם שנים הרבה
  .לאדמה מתחת זמן הרבה

 יתחיל הנצח. לנצח הזה העולם את בראלא  'ה   
 אני. נצחים לנצח וימשיך השלישי המקדש בית עם
 לשכוח ולא. בעתיד יהיה זה איך לתאר יכול לא

  .יכול כל הוא ה"שהקב
 סודות גילו שהם ושחושבים הטמבלים והרשעים   

 מכל זעיר מאוד מאוד חלק רק זה שבגדול, העולם
 לעצמם בנו הם. רושם שעושה מה, שמרשים מה

 סודות שזה מבינים שהם מה עם ענקיים בונקרים
 שקיימת יודע לא אחד שאף טכנולוגיה, גילו שהם
 כשכוכב החיים את להם יציל שזה בטוחים והם

 מוגנים בעיות בלי לאדמה מתחת והם יגיע השביט
 לשבת יוכלו והם מהשביט שתבוא הסכנה מכל

 טעימה שתייה לשתות, סרטים ולראות בבטחה
 אפילו להם ויש דאגות בלי מהחיים וליהנות

 לאדמה מתחת ויטמינים מלא אוכל לגדל אפשרות
  .הבונקרים בתוך

 ולכל סוג מכל בונקרים לאדמה מתחת להם יש   
, אליטה לאנשי בונקר, לצבא בונקר, שצריכים דבר

 בשביל וגם אליטה לאנשי שמתחת לאנשים בונקר
 מתחת ביניהם קשר להם ויש לעבוד עבדים

 .הזו הטכנולוגיה מה יודע לא שאני, לאדמה
 והם המדינות ברוב, העולם בכל מיםקייוהבונקרים 

 הטכנולוגיה את שנבין כדי למשל .ביניהם קשורים
 מרחק למשל כמו בה משתמשים שהם המתקדמת

 שנוסעת כזו רכבת להם יש יורק לניו אנג׳לס מלוס
כמה  לוקח זה רגיל כשבמטוס שעה חצי בערך
 לב לא להם אין טיפשים הרשעים הם אבל. שעות

 וכל. ה"הקב יכול בהכל וביטחון אמונה לא ובוודאי
 ואנו אותם תציל ולא להם תעזור לא הטכנולוגיה

 שלא לאדם שאין להבין צריכים הפשוטים אנשים
 שום לו אין - לגמרי ה"בהקב מאמין ולא תורה לומד
 הם, בשבילם לאהוא  גיהנוםה וגם לשרוד סיכוי

  .יעלמו פשוט
 רק נתן ה"הקב הגדול הסוד את, עמ"י תדאגו אל   
 מעל ההר את הרים ה"הקבש אחרי. סיני בהר מ"ילע

 המילים של המפתח וזה" ונשמע נעשה" אמרו ראשם
 גם זהו היהודי של מהותה כל עם שאומרים האלה

  .האמת את שמבינים גויים להציל יכול
רוב האנשים מאמינים ו המפתח זה" ונשמע נעשה"   

 תלמיד יהודי רקו העיניים עם רואים הםרק במה ש
 את להסביר יכולשקרוב לאמת  גבוהה ברמה חכם
 אפילו, ובדור הזה ואיך למה פרטים לפרטי הכל

 וצריכים את הכל. מבין אל גבוה הכיהתלמיד חכם 
, הראשונים ולאבות עקיבא רבי, רבינו למשה לגשת

, אבל לשאלות כמו התשובות כל אתלקבל  רוצים אם
 בכלל זה מה, חלל בכלל זה מה, חיים בכלל זה מה

  אז בעולמנו רק המשיח יודע.וכו'  שונים מימדים
 להשתדל רק כדאי, ישראל עם לכם אגידרק  אני   

  .הקרוב בעתיד לנו שמחכות המלחמות את לשרוד
 בלי אמיתיים תהיו, ה"הקב עם תמימים תהיו   

 צריך שיהודי כמו ותתפללו תורה תלמדו, שקר
 להניח וגברים' וכו פעמים שלוש יום כל להתפלל

 ישהאל יש ,לאישה אסור זה תפילין להניח, תפילין
 להתפלל גם צריכה היא, לעשות 'ה עבודת מספיק

 שהכי 'ה עבודת גם לה ויש בחגים גם יום כל
, שבת נרות הדלקת כמו, ובנות לנשים מתאימה

 חשוב והכי' וכו האוכל בישול בזמן הברכות כמו
 והיא האמיתי היהודי הבית את בונה שהאישה

 'לה וקרובה צנועה בהתנהגות הילדים את מחנכת
 העיקרי אדם הבן היא, הטובות המידות עם

 הזאת היא, אלה דברים הילדים את שמלמד
 עם לגמרי שמכוסה השיער עם פאה בלי שצנועה

 בדוגמתה היא'. וכו ארוכים ,צמודים לא בגדים
 והגבר. יהודי להיות זה מה הבית כל את מלמדת

 ומבחוץ מבפנים בונה הוא שלו התורה הלימוד עם
.נצחים לנצח שיעמוד יהודי בית



  *מלך המשיח כבר פה 
  ובעתיד הקרוב נעבור לעולם חדש

  .17/7/2022ב   "תמוז תשפ בנימין,  יח
  
אנחנו מתקרבים במהירות הבזק  ,עם ישראל   

הזמן מ .לסוף של העולם כמו שאנו מכירים אותו
אחרי החטא הראשון,   של אדם הראשון ועד היום

העולם ותושבי העולם, הטבע ובני האדם יורדים 
  .בירידה חדה לתהום

אחרון ואם אנחנו לא נשתנה, אם האנחנו בדור    
אנחנו לא נבין את האמת, אם אנחנו לא נרצה 

ה מביא אותנו למצב כל "להבין את הסיבה שהקב
אז נעמוד בפני סכנה של מוות  כך קשה ומסוכן,

אם אנחנו לא מבינים, למה הגענו  ?למהונצחי. 
 למצב הזה, אז אנחנו אבודים ולא סתם אבודים,

  .אלא אבודים לנצח נצחים, חס ושלום
 
אפשר  ., בירושלים עיר הקודש"יאני גר בא   

באוטובוס לכותל המערבי להתפלל להגיע בנסיעה 
וגם לקבר דוד המלך להתפלל ולהרגיש את 

נסיעה ב הקדושה. אפשר גם להגיע באוטובוס
קצרה לקבר שמואל הנביא וגם להגיע לקבר של 
רחל אמנו וגם לא רחוק אפשר להגיע לקברות של 

והאבות,  האימהותאדם הראשון ואשתו וכל 
ל המערבי למקומות הכי קדושים מכל העולם. הכות

זה מקום הבית המקדש הראשון והשני, מה יותר 
קדוש מזה? ויש את כל המקומות הקדושים 

קל לבוא  "כובירושלים במיוחד הם קדושים זה כ
ולהתפלל ולהרגיש את השכינה, את האבות, את 

ה להציל אותנו ", לבכות ולבקש מהקבהאימהות
מהסכנות המפחידות ביותר מכל הדורות, להציל 

מוות אכזרי ומפחיד ולהבין למה? למה אותנו מ
נמוכה שמגיעה לנו סכנה  "כואיך הגענו לדרגה כ

 ?כזו
כמה וכמה פעמים דיברנו איתכם אני  ,עם ישראל   

ודניאל ומנחם ועוד אוטיסטים אחרים, כמה פעמים 
 30דיברנו והסברנו לכם בשנים האחרונות, לפחות 

י לעזוב את ", שאנחנו בדמעות מבקשים מעמהשנ
השקר, לעזוב את הרשעות, לעזוב את הדברים 

ה לגמרי. אבל "האסורים לפי התורה ולחזור להקב
רק כשקורה משהו, אז כולם מפחדים לצערנו 

 .ה"ומחפשים את הקב
 ,כשהייתה קורונה הכי הכי מפחידה כביכול   

אנשים לא ידעו מה לעשות עם עצמם, הם התפללו 
ובכו ועשו תשובה. אומנם הם האמינו לשקר של 
הרשעים שיש להם חיסון ושחייבים לקבל אותו, 

 וזה היה שקר גמור, וזה עדיין שקר
הרשעים רוצים לגמור כמה שאפשר יותר אנשים    

בעולם הזה. ואם סופרים באמת כמה אנשים מתו 
סיבוב הרביעי והחמישי וגם הי בזמן האחרון אחר

השישי, אנחנו רואים הרבה יותר מקרי 
במיוחד מהתקפי לב גם אצל אנשים   מוות,

הרבה רופאים, סוף סוף בכל ארצות  .צעירים
העולם אזרו אומץ להגיד לא להתחסן וגם למה לא 

 .להתחסן ומה כן לעשות כדי להבריא בקלות
רדים יש אבל לצערי הרב אפילו בין הכביכול הח   

יהודים שמעדיפים להאמין בשקר. וכשהקורונה 
כביכול, אנשים השתגעו  תפשטותההייתה בשיא ה

, הרגישו קלסטרופוביהאחרי זמן מה, הרגישו 
מחנק, אלה בארץ היו צריכים לשים מסכות 

אין קולנוע, ', אנשים בחתונות וכו 'מסהגבלות על ו
אין יותר מידי אנשים ביחד, אין הצגות. פשוט 

  שעמם ואת זה לא יכלו לסבול כולם.מ
  
הממשלות ראו שכדאי להרפות קצת, כי אם לא,    

אז יהיה פיצוץ ואולי מרד, אז פתחו את הטיסות 
ל "והעניינים נרגעו. אנשים התחילו שוב לטוס לחו

בשביל פסח, בשביל חגים אחרים וכל התשובה 
שעשו נעלמה. קיבלו שוב את הטעם של עגל 

בלי סוף, של המסעדות, של  הזהב, של הטיולים
רחוקים ההסרטים, של החיים החופשיים 

ה, ואפילו הכאילו חרדים התרחקו עוד יותר "מהקב
  ממקודם.

ה עם כל מה "ויש יהודים שהתקרבו מאוד להקב   
נו בינו שזה סימן ברור שאהשקורה בעולם, הם 

ברגעים האחרונים של העולם כמו שאנחנו מכירים 
, עולם נעבור לעולם חדש ובעתיד הקרובאותו. 

של אמת ואם אנחנו נשארים עם השקר שזה עגל 
הזהב וכל הלכלוך הרוחני שבא מעגל הזהב, אז 

  אנחנו נפסיד את הנצח לגמרי.
אם אנחנו נשתדל לחזור בתשובה להתקרב    

צדיק, הצדיק שיש לו -לאמת, להיות עם הצדיק, ה
קשר עם כל הצדיקים שהיו אי פעם בעולם הזה 

הראשונים. הוא כבר פה.  והאימהותהאבות  כולל
אבל איפה אנחנו? איפה  ,מלך המשיח כבר פה

, י הואעם ישראל? רוב היהודים לא רוצים לדעת מ
יהיה כבר  "אכי יצטרכו להבין שזה המשיח וא

לשחק עם הצעצועים כמו האייפונים וכל מיני 
משחקים אסורים שמרחיקים את האדם מהאמת 

עם טיפשות ולא רק  יםסוקכל הזמן ע םבגלל שה
טיפשות, אלא עם דברים אסורים וגם הילדים 

  .נכנסו לזה
הרבה ישיבות הן לא מה שהיו פעם, יש בעיות,    

כל העולם איפה שיש ביש בעיות קשות בקדושה 
בכל  ,יהודים וגם איפה שיש יהודים חרדים

שיש בעיה כזאת, אבל לא כמו  הייתהההיסטוריה 
וחוה גילו שהם ערומים עכשיו. מרגע שאדם 

והתביישו, יש ירידה בנושא הזה עד היום והתוצאה 
זה ירידה חדה במיוחד בדורנו עם החטא שהכי 

  ב"ה.שנוא על הק

 אָֹתם ו5ְִַבַלע 6ִיהָ  ֶאת ָה*ֶרץ "ו5ְִַפ5ַח
  )(במדבר טז ָהֽ*ָדם" ָ-ל וְֵאת ָ&5ֵֽיֶהם וְֶאת

  אלפי בולענים נפערו בשנה האחרונה!

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

אם אתם רוצים לבזבז את  .אין הרבה זמן -י "עמ   
אז תצטערו  ", כיף"שהדור הזה קורה  מההזמן על 

ה רוצה להחזיר את כל היהודים "מאוד, כי הקב
ה, אבל צריכים "בתשובה ולהחזיר אותם אל הקב

י. אבל רוב היהודים בעולם "שיתוף פעולה מעמ
החטא מאשר את המצווה וזה שלנו מעדיפים את 

י "גורם לי לדמעות, רק לחשוב על איך אנחנו עמ
ברורים שהם שקר, הנאות  "ככשנופלים על דברים 

להשוות אותם לקשר של יהודי  "אשטחיות. א
אמיתי עם בורא עולם, אין הנאה יותר מזה, אין 
הנאה יותר טובה, יותר נעימה מלחיות בעולם הזה 

טה מזה, חס ושלום, חייב לפי תורת משה, ומי שסו
מיד לעשות תשובה עם כל הלב שלו ועם כל 

יסלח לו, אבל זו צריכה להיות  'המהות שלו וה
  .ה הוא אמת"אמת, כי הקב

 ?כמה אפשר לדבר איתכם? להסביר לכם   
 ?כמה אפשר לנסות להראות לכם את האמת

אם יש לכם נשמה יהודית אמיתית, אתם חייבים 
ה "תחזרו להקב .תבלהבין את מה שאני כו

ולתורתו לגמרי. תפסיקו לשחק במשחקים של 
 .הגויים שרוצים לחסל אותנו

העולם עומד לפני שינוי עצום גם פיזית וגם    
בעתיד הקרוב לא יסבול יותר  'בטבע וגם רוחנית. ה

את החטא. כל יהודי אמיתי יוכל לחזור בתשובה 
ממש, אבל אם הוא מזלזל בזה, לא תהיה לו עוד 

שרות והוא ייעלם עם כל הגויים הרשעים, שבכל אפ
ההיסטוריה עשו רע לעם ישראל וניסו להפריד בין 

 .עם ישראל ותורתו
יהודים אמיתיים מבינים בתוך הנשמה את מה    

יעשו תשובה אמיתית  '. בעזרת השאני כותב
 .ויצליחו להגיע לנצח נצחים

ושוב, אני מזהיר אתכם, עם ישראל, אין הרבה    
וזה בכל אופן לוקח זמן ליצור קשר אמיתי שוב  זמן

 יםשמבוסס  עם בורא עולם ותורתו, לחזור לחיים
על תורת משה ועשרת הדיברות, לחזור לחיים 
שלא יהיו כמו שהיום, כי הם יהיו שמימיים ולא יהיו 
חטאים וכל יהודי יהיה לו קשר מיוחד של עצמו עם 

הנאה תהיה מעל ומעבר למה שאפשר . הה"הקב
לתאר במצב שלנו היום ונזכה גם להתפלל בבית 

ונזכה גם לתיקון הסופי שהיה  ,המקדש השלישי
  .של אדם וחווה והנחש

  
  -אנחנו עכשיו כמו לפני המבול 

  "לרדת התחיל "הגשם
  21/7/2022    ב"תשפ תמוז' כב,  בנימין

 יותר מתקרבים אנחנו, עובר הזמן ישראל עם   
 מכם שהרבה יודע אני, השלמה לגאולה ויותר

 ואין זה את אומרים כבר אתם זמן כמה" אומרים
 הזה ההיגיון בחוסר משתמשים ואתם "גאולה

 מה לי אין .מהתורה רחוקיםה חייםלחיות  להמשיך
 ולא יודעים לא פשוט הם כי, חילונים עם לדבר
 עולם בורא הוא ה"שהקב האמת את לדעת רוצים

  .מזה יותר והרבה
 עצמם את יראו האמיתיים היהודים בעתיד   

 האמת את יראו העולם בכל האדם בני כל. באמת
 מאמין הוא ובמה באמת הוא מה אחד כל של

  .לגמרי ישתנה העולם כל ואז, באמת
 הזה העולם שכל מבינים לא היום האנשים רוב   

. מסויימת מטרה לו ויש אותו ה' ברא, נצחי לא הוא
 היהודים לפחות או ,נבין אנחנו הקרוב בעתיד

 נברא הזה שהעולם, ברור יבינו האמיתיים
 את עשו וחוה כשהאדם אבל, נצחי להיות בהתחלה

, ה"הקב רצון נגד הדעת מעץ אכלוו הראשון החטא
 ואז, נצחי להיות יכל לא כבר הזה העולם אז

 כך אחרת בצורה ההיסטוריה את כיוון ה"הקב
 ולכל יהודי לכל קשה מבחן יהיה ודור דור שבכל

  האם הם הולכים בדרך ה'. אדם בני
או גוים, לא היו יהודים היו רק אנשים,  בהתחלה   

נולד אברהם אבינו והוא הבין שהקב"ה ברא  כ"אח
 שיצר ומאחר היהודים כל את ברא ה'את העולם, 

 על גדולה לו השפעה ויש בעולם חזק פה נכנס הרע
מחוק את ל החליט ה"הקב אז, העולם אוכלוסיית רוב
 להם היובגלל ש רצה שה' כמו בכיוון היו לאאלה ש כל

 המבול את הביא ה' ואז, ביותר קשות עבירות
הוא , ה"להקב נאמן מאוד היה נוח, נוח של בתקופתו

 על ועבד רצה ה"שהקב כמו בדיוק התיבה את בנה
 יבינו אנשים כדי שאולי שנה 120משך  לאט לאט זה

 אנשים ובאמת שאלות וישאלו פה קורה שמשהו
 להם הזיז לא זה אבל, נוח את שאלות הרבה שאלו
את  לתיבה להכניס התחיל וכשנוח. האמינו לא והם

להם  לגרום מספיק כדי  לא עניין אותם אבל זה החיות
  .להשתנות

 נכנסו כבר החיות כל, גשם לרדת וכשהתחיל   
 הזמן כל ירד הגשם כי, ועלו עלו והמים לתיבה

 לטבוע התחילו שכבר ראו ואנשים להפסיק מבלי
כבר  היה זה אבל, טעות עשו שהם ותפסו במים

 הרמטית והיו סגורה מאוחר מידי והתיבה הייתה
.והחיות משפחתו, נוח בה רק



 שיטפונות יהיו .היום של מצבנו את לי מזכיר וזה   
 עוד יהיו יש,היום  וכבר רחוק הלא בעתיד ענקיים

 וזה מידי קר, מידי חם כמו קיצוניות טבע תופעות
 העולם בכל שריפות יש כבר, למעשה כבר התחיל
 ומטאורים אסטרואידים. בא זה ממה לדעת וקשה

 וגורמים הארץ כדור על נופלים כבר שונים בגדלים
 יש. מזה נהרגים אדם בני וגם נזק להרבה

  .העולם בכל שיטפונות
 הצפוני ובקוטב קרח אין כמעט הדרומי ובקוטב   

 לא היום זה הצפון. הבזק במהירות נמס הקרח
 תעופה שדות היו ולכן הדרום לא זה והדרום הצפון
. והמראה נחיתה מסלולי לשנות צריכים שהיו

. בעולם מקומות מיני בכל יום כל מתים דגים מיליוני
 של סוגים מיני כל ועוד הוריקנים סערות ישנן

 מה את להעלים שיכולים טורנדואים יש, סערות
  .קורה ויותר יותר וזה האדמה פני שמעל

 וגם האוויר במזג גם, קטסטרופה בעולם המצב   
 היו. שינויים לא פעם שאף בטבע שינויים בעולם יש

 חורף קיץ תמיד לא זה ביותר, קיץ מסוכנים אלה
  .חורף תמיד לא זה
 בעולם שמתרחשים עכשיו משונים דברים יש   
 עם להמשיך רוצים זה ולמרות זאת אנשיםה

 לטוס כמו הנאה להם שנותנים הטיפשיים הדברים
 אלה אם להם משנה ולא בעולם מקומות מיני לכל

 מסכנים שאנשים מצב גם יש. מסוכנים מקומות
 מיני וכל הרים על טיפוס ידי על שלהם החיים את
 רוצים הם. וכדומה מים סקי של ספורט סוגי

 יש ה"להקב אבל, יכול כל הוא אדם שבן להראות
 שחושבים אדם בני וכל עבורנו אחרות תוכניות לו

 טק ההיי עם במיוחד העולם על שולטים שהם
באפריקה  בג׳ונגל להיות אדם לבן לתת שיכול

 מדבר שהוא בזמן יורק בניו משפחתו את ולראות
  .קטנות דוגמאות ואלה רק איתם

 להם יש, ביותר וחזקות הן גדולות המדינות רוב   
  ערים להרוס שיכול, גרעיני לא נשק וגם גרעיני נשק

  .כלום מהן ישאר שלא גדולות
 קרוב מאוד הוא, לקראתנו בא כוכב השביט וגם   

 וגם בעולם מקומות מיני בכל אותו ורואים עכשיו
 נזק להרבה הוא יגרום שלב ובאיזה אותו מצלמים

 מאסטרואידים יבוא הנזק שעיקר, הארץ בכדור
 השביט אחרי מגנטי בכוח שנסחפים ומטאורים
ויש כבר  .הארץ כדור לכיוון מהר מאוד שמתקרב

 הכוכב של ומטאורים מהאסטרואידים נזק מעט לא
 של ארוכה לרצועה כינוי( האש טבעת באזור הזה

 שזה), השקט האוקיינוס את המקיפה אזורים
 שנמצאים של ארה"ב איפה המערבי החוף

 מקנדה חלק, אורגון, וושינגטון מדינת, קליפורניה
, יפן גם, האש טבעת באזור שהם המדינות וכל

  .ועוד אוסטרליה
, הזה מהכוכב רב נזק נגרם למשל בקליפורניה   

 נשרפו בתים, נהרגו שאנשים ענקיות שריפות כמו
 טבע האסונות זה רק חלק קטן מכל זה כל ועם '.וכו

 וזה האחרונות השנים באלפי היו לא פעם שאף
 מקומות בהרבה הדגים את והורג העצים את הורס

 האוויר מזג בגלל לחיות יכולות לא דבורים, בעולם
 וזה לחופים מתים נפלטים דגים מיליוני, הקשה

 גדולים בניינים .בסכנה העולם וכל. ומחמיר הולך
  .באדמה שנפערים בבולענים נבלעים פתאום

 משחק משחקים אתם, זמן אין ישראל עם אז   
 בתשובה יחזור שלו שהעם מחכה ה"הקב. מסוכן

 רחוק יותר נהיה הכל בתשובה לחזור ובמקום
, גויים מלא ישראל עם .ותורתו ה"מהקב מהאמת

 זוגות גם ויש. שצריך כמו גיור עושים הרבה לא כי
 זה את יודעים לא והם יהודי לא ודאי מהם שאחד

 יהודים לא הם אפילו ואם האמא גויה אז הילדים
 מיהו הדרישות וגם ירדה היהדות שכל בגלל זה וכל

  .לא ומי יהודי
 נהפכו החרדים היהודים של הספר בתי רוב   

 החילונים של ספר לבתי מאוד דומים להיות
 הבנים של החינוך .הבנות של יעקב הבתי ובמיוחד

הקדושה  של בעניין במיוחד מאוד ירד גם
 שטחי מקומות בהרבה התורה והצניעות. הלימוד

 החינוך של הבנים הזהב על-בגלל עגל השפעה ויש
 הצניעות חוסר זה כואב שהכי מה ובאמת .והבנות

 לחוסר גורם שזה, הבנות של וגם הבנים של גם
  .חרדיות הכביכול במשפחות אפילו טהרה

אנחנו עכשיו כמו לפני המבול, ישראל,  עם   
 ביותר קשה במצב אנחנו, "לרדת התחיל "הגשם

. זה להבין  לקלוט את מוכנים אנשים מאוד ומעט
 מיני מדינות של זרים מכלאנחנו תחת שלטון  ולכן

 עם את לחסל ורוצים ה"הקב נגד שהם בעולם
  .נדע שלא, ישראל

 כדי להפוך את החרדים מ"י את הרשעים בנו   
 צורות מיני בכל אותם ומפתים מושכים .לחילונים
  .הרבה די ולצערי פעמים הרבה ומצליחים

 ה"להקב 100%-ב נחזור לא אנחנו אם ישראל עם
 לא אז, בנו הכניסו שהרשעים השטחיות כל בלי

 והוא צדקנו משיח את לקבל יהודים הרבה ישארו
 שאם ויבינו הישנים כל שיתעוררו ומחכה פה כבר
 שצריך כמו האמת את ויקבלו מהר יתעוררו לא הם

 מאוד מעט אז, רוחנית אותם להרים למשיח ויעזרו
 בעתיד המשיח פני את יקבלו כנראה יהודים
  .הקרוב

 ויציל עלינו שירחם ה"מהקב ומבקש בוכה אני   
 אנחנו ואם ,הסוף שזה להבין שכל לנו ויתן אותנו

ומגיעים  שצריך כמו ולמצוות לתורה חוזרים לא
 רק להאמת, שזה אמונה וביטחון בקב"ה ורצון

  .נצחים לנצח מהקב"ה חלק להיות וזה אחד לדבר
  
  לשחק משחקים עם הקב"הי אפשר א

  23/7/2022    ' תמוז תשפ"בדבן גולדן, כ
שוב מוצאי שבת ושוב אני מרגיש פחד. אני    

מרגיש שעמ"י בסכנה גדולה ולא רק עמ"י גם כל 
העולם בסכנה גדולה, אבל עיקר הדאגה שלי זה 

עמ"י קיבל גם את התורה ואמר "נעשה  על עמ"י.
ונשמע", ונהיינו עם שקשור ישירות להקב"ה. וכל 

דולים ובנוסף אבותינו עד אז היו צדיקים כל כך ג
הם היו  –משה רבינו ואהרון הכהן ואחותם מרים 

ענקיים גם כן ודרכם קיבלנו את התורה בהר סיני 
בעצמו ברא אותנו  'עם ישראל, שה –ונהיינו עם 

כדי להיות דוגמא טובה לכל העמים, אפילו שתמיד 
תמיד היהודים היו  –היינו מעט יחסית במספר 

ת הקב"ה ועד היום מעל הגויים, כי ליהודים היה א
  יש ולנצח יהיה את הקב"ה.

אבל אחרי הרבה סבל, עמ"י ירד מאוד נמוך. היו    
לנו בכל הזמנים צדיקים ענקיים. אבל המשיכה 

של הגויים ודרך החיים של הגויים משכו לכיוון 
הרבה יהודים וגרמו למחיצה בין עמ"י להקב"ה, לא 

 100%כולם, כי תמיד היו צדיקים וצדקניות שהיו 
היהדות  השואה,עם הקב"ה ותורתו. אבל מאז 

מיליון יהודים נהרגו במלחמה  6השתנתה. יותר מ
ואלה ששרדו חלקם חזרו לדת היהודית כמו  והז

שצריך וחלק המשיכו את החיים כמו שהיו להם 
המלחמה, בלי תורה ומצוות, והרבה נעלמו  לפני

  בתוך העולם הגויי.
יש לנו אפשרות עכשיו לגור בא"י, אבל רוב    

היהודים שייכים למ"י, ומ"י מלאת גויים שנשלחו 
, ויהודים עלינו להשתלטכדי לפה במיוחד 

שמשתפים איתם פעולה, נשלחו מארצות כמו 
רוסיה ואפילו ארה"ב, כדי למשוך את היהודים 
בארץ לעזוב את הדת היהודית ולהיות בלי דת, בלי 

  ים, בלי שמירת ברית וכו'.הקב"ה, בלי חג
יש עדיין יהודים שמתנגדים לכל זה, למשיכה    

לשקר, ויש יהודים יחסית מעטים כבר שרוצים אך 
ורק להיות עם הקב"ה ועם השליחים שלו, רוצים 

ת פרו ורבו לגדל משפחות גדולות, רוצים לעשו
שכתוב  את הארץ כמוכמה שאפשר, כדי למלא 

הארץ וזה סכנה בתורה פרו ורבו ומלאו את 
לרשעים, כי הם לא רוצים הרבה יהודים מאמינים, 

הם שולטים ו בשום מקום בעולםשיהיו בארץ או 
  .כבר בא"י

אבל זה לא יעזור להם, אפילו ח"ו עם מעט    
בכל אופן  ,יהודים שמסרבים לעזוב את היהדות

הקב"ה יבנה את העתיד על היהודים האמיתיים 
  שיישארו במיוחד בא"י.

יגדיל את א"י, שתהיה בגודל שהייתה בבית  'ה   
יגיע מן  3-המקדש הראשון ובית המקדש ה

השמיים. עמ"י יבנה את הבסיס והשאר יגיע מן 
  השמיים וינחת על הבסיס שיהודים בנו.

כל העמים שמנסים להרוס  לא יהרוס את עמ"י. 'ה   
ואם יישארו רק מעטים יהודים,  את עמ"י, לא יצליחו.

את העתיד של עמ"י על המעטים שהם  הקב"ה יבנה
הרבה  ,והוא יתן ליהודים הרבה ילדים 100%-איתו ב

מאוד ילדים והם יהיו העתיד של עמ"י וחלק של 
וזה לא סוף פסוק, כי אחרי  הקב"ה בסופו של דבר.

יבנה, הוא יהיה לנצח נצחים וגם  3-שבית המקדש ה
  עמ"י יהיה לנצח נצחים.

הרבה לא  "כי שכאבל כשאני מסתכל על עמ"  
מבינים בכלל מי זה הקב"ה ומה הוא רוצה מאיתנו 
ומוכנים לעזוב את א"י בחגים לחגוג פסח בהודו, 

וכו'. העולם פשוט עכשיו  נייהוהאראש השנה על 
  אין לו כיוון, הוא מבולבל וגם עמ"י מבולבל.

בתי ספר כביכול חרדים וכביכול לא לוקחים כסף    
הם כן מקבלים כסף מהרשעים מהמדינה, אבל 

מהמדינה והכניסו לימוד לא מתאים לחרדים. בבתי 
פעמים  3ספר של הבנות בכל הכיתות לפחות יש 

בשנה הצגות שהם חייבים לעשות עם ריקודים, עם 
תחפושות, עם תפאורה והכל עם מחשב שמחליף 

 –את הרקעים, כמו אצל הגויים ממש, תיאטרון 
סמינר אז תרבות יוון. ואם הבנות הגדולות ב

התיאטרון שהן עושות עולה הרבה יותר כסף והם 
הרבה יותר הולכים לכיוון התיאטרון היווני העתיק. 

ילדות הבכל אופן זה לא חינוך אם אנו רוצים ש
  שלנו יהיו עם הקב"ה.

והמצב של הבנים לא יותר טוב, אומנם הם לא    
בהצגות, אבל הם בטיולים במקום זה ורוב 

לוקחים כסף מהמדינה ובגלל החדרים והישיבות 
  מדינה מכתיבה להם.הזה יש הרבה דברים ש

החינוך הבסיסי על שמירת הברית הוא לא כמו    
צניעות  שצריך ולכן יש בעיות לא מעטות בישיבות.

זה דבר היום שלא מקובל, גם בין הבנות וגם בין 
, שעדיין עוד נשארו ישיבות, 'הבנים. רק ברוך ה

לות להחזיר את עמ"י אומנם מעטות, שמשתד
  לאמת, זה לא פשוט וזה לא קל.

אבל אם אנחנו לא יכולים להחזיר את רוב עמ"י    
להקב"ה ותורתו כמו שצריך, אז אוי לעמ"י, מה 

שלפחות ואני יודע שהקב"ה ידאג  יהיה איתנו?
  חלק של עמ"י יינצל וזה יהיה העתיד של כולנו.

, לשחק משחקים עם הקב"ה אפשר-יאתבינו,    
או שהיהודי עם הקב"ה, או ח"ו הוא לא רוצה להיות 
עם הקב"ה. א"א שני הדברים ביחד. מי שרוצה את 
העולם הזה עם כל הגשמיות, עם הרצון לא לשמור 
 מצוות או רק לשמור חלק מהמצוות, זה לא ילך.

  יהודי חייב להיות שלם עד הסוף.
חייבים להתחתן כמו שכתוב  יהודייהיהודי או    

ולהביא ילדים לעולם ולחנך אותם להיות בתורה 
נאמנים לגמרי להקב"ה ותורתו, ורק זה יביא אותנו 

א"א לשחק משחקים  בסופו של דבר לנצח נצחים.
נולדו עם רצון עז להיות  ויהודייהיהודי  עם הקב"ה.

עם הקב"ה ותורתו, ולבסס את כל חייהם על זה 
  ולהביא נשמות טהורות לעולם הזה.

א"א לא להיות צנועים  הגויים.א"א לחקות את 
וצנועות ולא להתפלל ולא ללמוד תורה כמו שצריך 

  וגם לקבל נצח.
 עמ"י בסכנה גדולה עכשיו יחד עם כל העולם.   

ח"ו, אני מבקש  רוישאיאפילו אם מעט יהודים 
עתיד של כל ה מהקב"ה להציל הרבה יותר יהודים.

יהודי אמיתי בסופו של דבר זה להיות חלק של 
ב"ה. א"א להיות חלק של הקב"ה אם היהודי או הק

  מעדיפים להיות כמו הגויים. היהודייה
  משיח כבר פה.

  המלחמות יתחילו, הן כבר התחילו. 
  אין הרבה זמן.

  תחליטו אתם, כל אחד בנפרד, מה שאתם רוצים.
  העולם ייחרב. 2/3
  אחד לגמרי, 1/3
  אחד יהיה פגוע מאוד קשה. 1/3
בו, יהיה רק עם קצת  נמצאת "יאהשליש ש 1/3
אותה (הקטין) , שהוא קיפל "יאת א ייקח 'וה נזק.

 "יאחרי שנחרבו בתי המקדש, ויפתח וימתח את א
עם ישראל יגדל  .'והיא תהיה גדולה בעזרת ה

מאוד ולנצח נצחים, וירצה רק להיות עם הקב"ה 
  ותורתו.

  
  ישראל לא התעורר-מיליון יהודים נרצחו ועם 6

  24-7-2022תמוז תשפ"ב  בן גולדן, כה' 
מה שיש לי להגיד, זה מאוד חשוב, שלום,    

מה שהולך להיות, אבל קראת צריכים להתכונן  ל
מבחינה גשמית (מים, כמה אפשר להתכונן לזה 

אני לא יודע, אבל רוחנית שימורים, גפרורים וכו') 
  בצורה אמיתית. 'צריכים פשוט להתקרב לה

לנו קבוצה של ש י כל העולם עכשיו משתנה.   
הם . רשעים שהצליחו להשתלט על כל העולם

עלינו בגלל  להשתלטרשות קיבלו מהקב"ה את ה
העברות שלנו של עמ"י וגם של הגויים אבל בעיקר 

  אשר נותנות את הכוח לרשעים.של עמ"י 
אנחנו עמ"י לרוב, לא כולם, אבל הרוב הגדול    

 זה הבסיס של הבעיה.ו עזבו את הקב"ה שלא נדע
הרוב הגדול של היהודים כיום לא שומרי מצוות, 

 6-יותר מבו  2"אפילו אחרי האסון באירופה במע
נשים, גברים,  .מיליון יהודים נרצחו בדם קר

תינוקות, ילדים, זקנים, נרצחו בדם קר, בלי רגש. 
לא התעורר. נכון כמה ואפילו אחרי כל זה, עמ"י 

ר את צדיקים כן התעוררו, הבינו והשתדלו בלהחזי
היהודים בתשובה והרוב מאלה שניסו להחזיר את 

  עמ"י בתשובה כבר לא בחיים.
גדולים שלנו היום אין את הכוח להילחם נגד לו   
 יצר הרע והרשעים שהם הנציגים של יצר הרעה
  הם שולטים על העולם.ו

וכל השנים מאז בריאת העולם, הרשעים נשארו    
הודים רשעים, הגויים נשארו גויים, שונאי י

ומקנאים ביהודים כי הקב"ה לקח אותנו דווקא 
בתור ילדיו ונתן לנו את התורה, הוא נתן לנו את 

המצב הוא אבל  דרך החיים שיצילו אותנו מכל רע
שעמ"י לרוב מבולבלים, לא מאמינים, לא שומרי 

הרבה נשואים לגויים והרבה מבולבלים  ,מצוות
כבר  הרוחניות ואםעל פני ומעדיפים את גשמיות 

כן מחפשים את הרוחניות, הרבה מהם נכנסים 
  לכתות ונעלמים שמה, שלא נדע.

לא יהיו הרבה יהודים שיישארו, כי בדור הזה לא    
רק הורגים את הגוף, אלא הורגים את הנשמות 
וא"א להתמודד עם זה, רק היהודי עצמו חייב 
לקחת אומץ ולחזור להקב"ה ולתורתו, לחיק 

איזו מצווה כן לקיים ואיזו  וא"א להחליט משפחתו.
  מצווה לא לקיים, צריכים לקיים את כל המצוות.

הקב"ה לא  ,אנחנו עמ"י חשובים מאוד לקב"ה   
חלק להגיע לשלמות ולהיות  על עמ"י תר עלינו,ויו

חייב להיות כי אנחנו עמ"י חלק של וזה  של הקב"ה
חייבים  חלק מהקב"ה אז אנחנוכדי להיות הקב"ה ו

  להיות טהורים לגמרי!



 7,000כשחסד לאברהם כתב שהוא חושש שרק    
כי כמו  7,000יהודים יישארו בסוף, והלוואי שיהיו 

שאנחנו עכשיו מתעסקים עם כסף ודברים שטחיים 
וטיפשיים וחושבים שזה מספיק, שאנו מספיק 
עושים מה שצריך לעשות, אפילו שאנחנו לרוב 

ל הזהב וכל הגשמיות מתפללים ורוצים את עג
שמרחיקים אותנו לגמרי מהאמת שזה הקב"ה 
ותורתו ולא שום דבר אחר, אנחנו עמ"י חייבים 

  לחזור לאמת!
השקר קיים אצל כל הסוגים של היהודים ולא רק    

בין החילונים, אלא גם כביכול החרדים 
ים וכל שאר סוגי היהודים. והחולי הזה טוהמזרחיס

  חיסון לזה. מדבק בצורה איומה ואין
חוץ מלתת את כל החיים שלנו לעשות את המצוות 
וללמוד תורה ולגדל את הילדים, שעיקר החיים 
שלהם ושלנו זה אך רק לעשות טוב להקב"ה, 
שהקב"ה יהיה חלק מהבית שלנו, החלק החשוב 

  ביותר ולא שום דבר אחר.
 אין משהו אחר ,שייך לקב"ההכל, כל היקום הזה 
כזה לקחת חופש מהמצוות  בעולם הזה. אין דבר

  וגם אין כזה דבר לקחת חופש מלימוד התורה.
והילדים זה הבסיס  אהאב ,המשפחה, האמא   

של להיות יהודי וכל הדברים האחרים שבני האדם 
ממציאים בשביל לקבל איזו הנאה אסורה, הנאה 

להיות חופשי כביכול, כדי שניות רק שנשארת 
דם רוצה, זה להיות עבד לאיזה מצב עקום שבן א

  ימחק את זה מעולמנו. זה ברור? 'הכל אסור וה
אנחנו, עמ"י, צריכים להתכונן. מעכשיו העולם    

יהיה אחר לגמרי, הוא יהיה מסוכן מאוד, אבל מי 
שיהיה עם הקב"ה, מי שמאמין שהקב"ה הוא כל 
יכול, מי שלומד את תורת משה עם כל הפירושים 

את העולם שצדיקים כתבו כל השנים האלה מברי
או אולי מאברהם אבינו, זה מה שייתן לנו גם את 
ההנאה וגם את הנצח. אין לנו משהו אחר. ואם ח"ו 
יהודי חושב שזה משעמם, שחיים כאלה 

רוצים שכמו החילונים לחיות ים או שרוצה ממשעמ
 שהם רוצים ואיך שהם רוציםעשות מה חופש ל

 .מה הם כן יעשו ומה הם לא יעשומתי שהם רוצים, 
אם לא עושים תשובה אמיתית, הם ייעלמו 

  מהמציאות בכלל.
אני מזהיר אתכם, אני מזהיר אתכם כי  –עמ"י    

אני אוהב אתכם ואני בוכה עליכם ומי שבוכה 
עליכם הכי הרבה... זה הקב"ה! כי אתם הילדים 
שלו! והוא נתן לנו הרבה אפשרויות מבריאת 

  לבד.העולם ועד היום להיות עם הקב"ה ותורתו ב
נמוכים, עד שאנחנו הרוב לא עם  "כעכשיו אנחנו כ

הקב"ה כמו שצריך, ואני חושש מאוד לעתידם של 
  רוב עמ"י.

ימחק בסופו של דבר, אבל עד  'ה הרשעיםאת    
שימחק אותם, נעבור כולנו הרבה סבל, ואלה 
שמאמינים באמת בהקב"ה ובתורתו יעברו את זה 
הרבה יותר בקלות ובסופו של דבר יגיעו לבית 

  ולנצח נצחים. 3-המקדש ה
אם אין לכם קשר מספיק עם הקב"ה כדי  –עמ"י    

לרחם עליו, על הקב"ה, שהוא היום במצב, כמו 
שבדור הזה הילדים עוזבים את ההורים בלי בעיות 
ובלי מצפון ואני לא מדבר על מצב שילד מתחתן 

ומביאים נחת להורים  'ובונה בית כשר וחרדי עם ה
לא... אני מדבר על האנוכיות, שמעל  –עם ילדיהם 

ומעבר בדור הזה, שבכלל לא חושבים על ההורים 
לא ואין להם הכרת הטוב בכלל להורים שלהם, ו

רק זה, אין להם פשוט רגש אנושי להורים שלהם 
שגידלו אותם ועכשיו הם עוזבים אותם, אבל 
עוזבים לגמרי, אולי לפעמים מצלצלים להגיד שלום 
או בשביל לבקש כסף, לפעמים באים לביקור עם 

ילדים שלהם, אבל לא מלמדים את ילדיהם לכבד ה
את סבא וסבתא, כי הם בעצמם לא מכבדים! וזה 

  ב שלנו עם הקב"ה!המצ
, הוא בחר בנו, הוא יצר ם של הקב"הילדיהאנו    

הרבה יהודים שעושים יש אותנו ואנחנו, לא כולם אבל 
עם היהדות מה שהם רוצים, אם בכלל הם עם 

בכל אופן עמ"י התרחק מאוד מהקב"ה. יש  היהדות.
כאילו עם הקב"ה כמו הרפורמים, כאלה שהם 

מחללי שבת וזה מוציא הקונסרבטיבים וכו', אבל הם 
וזה לא משנה בכלל מה שהם  אותם מכלל ישראל

  החליטו שזו יהדות, כי זה לא יהדות.
, אנחנו עובדים אבינו מחכה לתשובתנו –עמ"י    

אבל עד שנגיע לתשובה השלמה,  וייסוריםצרות 
יראה לנו  'ביחד עם הצרות או תוך כדי הצרות, ה

  הליך הזה.כבר עושה את הת 'הו איך לחזור אליו
צריכים להבין וללכת איתו עם כל רק אנחנו עמ"י    

המצוות, עם התפילות והעיקר זה ללכת עם 
השליח שלו, מלך המשיח, שהוא כבר פה, ליצור 
איתו קשר וללמוד איתו, מה זה באמת להיות יהודי 

  ולא לשכוח שאין עוד מלבדו.
לא קיים כח יותר גדול, יותר חזק מהקב"ה, ויחד 

  הוא כמו אמא ואבא ביחד.עם זה 
  

  תהילים פג טו)(  ָהִרים" 5ְַלֵהט "3ְכֶלָהָבה
  געש בשנה האחרונה!-התפרצויות של הרי 80

  הר געש קראקטאו, אינדונסיה

  הר געש קילואה, הוואי

  לבה רותחת נשפכת לאוקינוס בהוואי

  הר געש קלבוקו, צילה

 עשרות ק"מבורגה, איסלנד. אזור וולקני לאורך -ברדה

  הר הגעש אתנה, איטליה
  

  הוא אוהב אותנו גם כמו אמא וגם כמו אבא.

  הוא מגדל אותנו גם כמו אמא וגם כמו אבא.
 הוא שומר על כל היהודים ושומר על כל אחד ואחד.

הוא אוהב כל יהודי  הוא אוהב אותנו את כל אחד.
אמיתי, וכשיהודי עוזב אותו, הוא בוכה על יהודי 

  כזה.
כדאי  בכלל לא יהיה קל!  לא יהיה קל!  תתכוננו!   

להכין אוכל ודברים כאלה, כדי שלא נמות מרעב 
ושיהיה לנו מה לשתות נקי, כי על המים מהברז אי 
אפשר יהיה לסמוך, אבל אם אנחנו נאמנים 
להקב"ה ולתורתו, הוא יעשה לנו ניסי ניסים 

  ונשרוד!
י יודע כמה זמן זה ייקח? אני לא יודע עוד. אנ   

שבעתיד הלא רחוק, שלמעשה זה כבר התחיל, 
  הכסף לא יהיה שווה כלום.

רשעים, הלסמוך על שום מילה של  "אוא   
ששולטים פה ובעולם, ומה שהם יגידו לעשות 

הם רוצים  צריך לעשות בדיוק הפוך! –לכולם 
 כמותהרק  שתישארלדלל את אוכלוסיית העולם, 

  צריכים.את מה שהם של האנשים כדי לעשות 
עמ"י אם ומתי כשנגיע למצב הזה ולמעשה    

אנחנו כבר במצב הזה, כשאתם שומעים פתאום 
שיש מחלה חדשה וחיסון לזה, אז תברחו מזה ולא 
לקחת את זה. הם כבר הרגו אלפי אלפי אנשים, 

ובכל העולם הרבה יותר, נרצחו רק בארץ הרבה 
המתים עלה בהרבה והרבה מהמתים מתו מספר 

לב, אם לא הרוב. יש הרבה לידות מהתקפי 
(שם שהרשעים המציאו כדי להרדים  שקטות

גרמו לעובר  שהחיסוניםאותנו, שלא נתעורר להבין 
ובעיות בהריונות. הרבה מהם, יותר מחצי,  למות.)

  לקחו את הכביכול חיסונים.
מבוסס על יהיה אל תחשבו שהעתיד אבל    

יציל את הצדיקים  'ה ההיגיון העקום של בן אדם.
אך ורק אם  שאיתו ועם השליח שלו, משיח בן דוד

אתם יהודים אמיתיים שהיו בהר סיני ואמרו "נעשה 
ונשמע", יהודים כאלה יחזרו מיד להקב"ה, בלי 
שאלות טיפשיות ויבינו מיד מה שקורה, ואז נגיע 
לעומק של מחשבות כל כך יפות וקרובות להקב"ה, 

א היו לנו עד עכשיו, ויותר יהיה לנו ידע והבנה, של
מזה, אנחנו נאהב את הקב"ה ואת תורתו ונרגיש 
באמת ממש אהבה גם להקב"ה וגם לתורתו וזו 
אהבה שאני לא יכול לתאר, זה כל כך מתוק ומרגיע 
  וכל כך מושך, שאין לי מילים בשביל לתאר את זה.

צריכים לחזור בתשובה מלאה  –אם רוצים לשרוד 
  מכל הלב.

  
  יותר מחצי שנה ייקחלא 

  31-7-2022בנימין,  ג' אב  תשפ"ב    
יותר מחצי  ייקחשלא בעתיד הקרוב שזה אומר    

קשה ביותר. שנה, תהיה מלחמה עולמית 
המלחמה הזאת תביא להרבה מוות, להרבה הרס 

הרשעים  .בעולם כפי שאנחנו מכירים אותו
 .שעושים את המלחמה הזאת רובם ימותו

הוא יגרום עוד להרבה  השביט שמתקרב, גם   
הרשעים חושבים  .כבר עושה עכשיוהוא נזק כפי ש

להיות שם שהם ישרדו כי בנו בונקרים והם מוכנים 
 .הרבה זמן

עצום עם הרס  "עתחולל מיופה על כדור הארץ    
ה "הקב כולל מיליוני מתים גם גוים וגם יהודים.

לא כל מי שקורא  .ישמור על עם ישראל האמיתי
ושנדע  .יהודי, הוא יהודי ותהיה לו הגנהלעצמו 

תביא להרס עצום בכל מקום בעולם חוץ  3ע"שמ
  רק מעט הרס.יהיה בה הקדושה לנצח ו "ימא
שנשאר אמיתי לגמרי  מ"יהמלחמות, אז ע אחרי   

אמריקה תהיה הרוסה, חלק גדול  ."ייחזרו לא
ממנה יהיה מתחת למים וכן שאר הארצות ורק 

ל בדרך "לם ישרדו, ויהודי חומעט מאוכלוסיית העו
 .ניסית יגיעו לארץ ישראל

כשתתחיל המלחמה הראשונה כל הכביכול    
, אפילו "יפשוט יברחו ויעזבו את מ "יהיהודים במ

, כי יהיו אסונות "לשיש להם בונקרים, וימותו בחו
טבע ענקיים, אחד אחרי שני, דבר ראשון המלחמה 

 .שבכל העולם ודבר שני השביט שיגיע
  .ותורתו ישרוד 'מי שבסוף באמת יאמין בה

החשוב עכשיו זה לעשות תשובה על חטא    
האדם הראשון. תשובה אמיתית והתשובה היא 
להאמין במאה אחוז בלי שום שאלות באמונה 

 .ה ובכל מה שהוא דורש מאיתנו"בקב
ל יראו את ההרס העצום, ערים "כשיהודים בחו   

יעשו הם  -דון, פריז כמו ניו יורק, לונ ייעלמושלמות 
היהודים  ."יחפשו כל דרך לחזור לאיתשובה ו

י היהודים "ובא .הנשארים יהיו רק שומרי מצוות
בית  היסוד של בנות אתלהנשארים יתחילו 

משיח ה .והשאר ירד מן השמיים השלישי המקדש
שוב יהיה  .יתגלה וכולם יקבלו אותו כמלך המשיח

.מלך בישראל



  מתקרבים לסוף
  1-8-2022גולדן, ד' אב תשפ"ב    בן 
אנחנו מתקרבים לסוף העולם כמו שהכרנו אותו.    

בשנים אחרונות הכל השתנה בעולם, גם הטבע 
וגם בני האדם. הגשמיות, כל הטכנולוגיות תפסו 

תפוסה בזה שכאילו  "כשכ ההאוכלוסייאת רוב 
שום דבר אחר לא קיים. והתוצאה של הדברים 

ל של אנשים מרוויחים המון האלה זה גם שחלק גדו
כסף מזה ואחרים מצאו לעצמם תעסוקה מעניינת 
אבל טיפשית לבזבז את השעות, את הרגעים 

 שמתבזבזים על שקר וטיפשות.
רוב האנשים, כולל היהודים, שכחו שיש בורא    

 עולם, שאומנם חלק עדיין מתפללים, ואפילו הם,
יחד עם זה  תפוסים לרוב בשקר של עגל הזהב.

עולם כפי שהכרנו אותו משתנה יותר ויותר מיום ה
ליום וכמו שזה מתקדם זה נראה שבאופן טבעי לא 
יהיה כבר שפע של אוכל וגם לא של שתיה נקיה 
וכל מיני דברים שבאופן טבעי פשוט התרגלנו 

  אליהם שהם קיימים.
הרשעים שחושבים  כל כדור הארץ משתנה.   

ל שהם שולטים כמעט לגמרי על העולם וע
אוכלוסיית העולם, מתחילים להבין שגם הם 
בסכנה גדולה עם כל הטכנולוגיה שלהם. הם בנו 
בונקרים ענקיים, קודם כל לאליטה של העולם עם 
כל מיני דברים גשמיים שיוכלו להנות מהם עד 

  שיוכלו לצאת מהבונקר הלוקסוס.
ברור שהרשעים יודעים שהשביט מתקרב 

משפיע על עולמנו במהירות לעולם שלנו והוא כבר 
וגורם להרבה אסונות טבע שגורמים לבעיות קשות 

זו מיני מערכת סלולרית עם  –(השביט  לאנושות.
שמש קטנה ושבעה כוכבי לכת מסביב השמש הזו, 

שמתפצל לשניים  "מקמיליוני עם שובל באורך של 
  .של מטאורים ואסטרואידים)

חוץ מהרשעים שבנו להם איפה להסתתר עד    
עובר, שאר אוכלוסיית העולם מרגישים יותר שזה 

ויותר דיכאון, כי כבר הרשעים התחילו לקצץ להם 
את כל הגשמיות המיותרת, שהם יצרו כדי להסיח 

  העולם מהכוכב המתקרב. את דעת
לנו יש את בורא העולם, את האמת עם הידיעה    

  שהוא כל יכול. הגויים מאמינים לדברים שקריים.
איתם שלא נדע נופלים חזק ואני היהודים שהולכים 

לא בטוח שהם מסוגלים לקום ולהשתייך שוב 
אני משתדל מאוד למשוך אותם, אבל  לעמ"י.

השקר של הדור האחרון מאוד חזק. הערב רב 
ייעלם גם ויש לי גם פחד שהיהודים האמיתיים 
מבולבלים עם השקר וכל הזמן אני משתדל 

  להביאם בחזרה לאמת.
, רק תקראו את כל המשיח מי הואאין ספק    

התיאורים על המשיח, כולל כל הדברים הלא יפים 
שאנשים יגידו עליו לפני שהוא מתגלה לגמרי. כל 
מה שכתוב כבר קיים בקשר למי הוא המשיח, 
וכשהוא יתגלה לגמרי, אז תהיה מלחמה אמיתית 
גדולה ביותר, מלחמה רוחנית נגד האמת, שזה 

  הקב"ה.
לכל אלה שאומרים עליו כל אני מוכרח להודות    

מיני שקרים, שאני לא רוצה לעבור עליהם וגם על 
משה רבינו אמרו אותם הדברים, דברים דומים וגם 
כתוב שזה מה שיגידו על משיח והם אומרים גם 
שהוא מודה בזה, ואם מישהו שומע מה שהוא 
אומר באמת בסוף כל משפט, הוא אומר, שהם 

הוא גם אומר אבל צודקים על מה שאומרים עליו ו
אני לא עשיתי כלום, לא עשיתי את הדבר הזה. 
הוא עושה את זה במיוחד כדי לעזור לכל היהודים 
עם עברות דומות לעשות תשובה, כי הוא לוקח על 
עצמו את כל העברות של עמ"י, וזה לא שהוא 
עושה את העברות האלה, חס ושלום, אלא הוא 

הם יוכלו לוקח את האשמה שנגדם על עצמו, כדי ש
לעשות תשובה. ואלה שמדברים נגדו, זה מתוך 
קנאה וזה הכל שקרים וזה בדיוק התיאור על 

  המשיח בכל המקורות.
וא התלמיד החכם הכי גדול בדור הזה, משיח הה   

אין מישהו שמשתווה לו בכלל ואין היום רב שאוהב 
את כל עמ"י כמו שהוא אוהב. הוא אוהב גם את 

רדים, הוא אוהב גם את האשכנזים, גם את הספ
המסכנים וגם את הכביכול החשובים וגם את בעלי 
תשובה. הוא סובל גופנית עבור כל עמ"י ואי אפשר 
להרוג אותו. ולצערי הרב, הרבה פעמים כבר ניסו 
להרוג אותו. בדור שלנו. אין תלמיד חכם יותר קרוב 

של היהדות תחומים כמוהו ועם יותר ידע בכל ה 'לה
  ומעבר לזה.

עמ"י בסכנה ענקית. הסכנה הכי גדולה שלנו היא    
  ירדנו בצורה נוראית לשפל המדרגה. בתוכנו.

אני רק מבקש מכל יהודי אמיתי באמת, לעשות 
שיעורי בית ולהגיע לאמת, כי אנחנו עם ישראל 
נפלנו מאוד חזק ורק השליח של הקב"ה יכול להיות 

 ואני מרחם על כל היהודים, השליח להרים אותנו.
שלא מבינים את זה אפילו, שכתוב על זה ברור 

  בכל מיני מקורות.
אין הרבה זמן לתקן את הטעויות שלנו. העולם    

ועם השליח שלו,  'בסכנה ענקית. מי שיהיה עם ה

החיים היומיומיים שלנו בסכנה  יהיה איתו. 'אז ה
מאוד גדולה ואך ורק המאמינים בהקב"ה ותורתו 

  גיע לנצח נצחים.יש להם אפשרות לשרוד ולה
תסתכלו כבר רואים  עם ישראל! –תתעוררו    

באופק שהרשעים באים לכיוון שלנו, כדי למחוק 
אותנו בכלל מהמציאות, אבל אם אנחנו נהיה עם 
הקב"ה לגמרי, אז הקב"ה יהיה איתנו והוא ישלח 
את משיח צדקינו להילחם לבד נגד הרשעים ועם 

מרי התפילות של עמ"י האמיתי שמאמין לג
בהקב"ה, זה ייתן למשיח צדקינו את הכח לחסל 

  את כל הרשעים אי"ה.
הקב"ה אוהב אותנו יותר מכל עם בעוה"ז  –עמ"י    

והוא יביא אותנו לנצח נצחים עם אנחנו נהיה 
  באמת איתו ועם תורתו.

כל הצעצועים של  אין הרבה זמן. תתכוננו.   
האנושות יתפוררו. יהיו שיטפונות ענקיים בכל 

קום בעולם, רעידות אדמה עוצמתיים שאף פעם מ
לא ראינו ולא הרגשנו, יהיו בולענים שיוכלו לבלוע 
ערים, ובנוסף לכל זה הרשעים רוצים להרוג 

  ולהשמיד את עם ישראל.
יהיה עם כל יהודי אמיתי, שבליבו של יהודי  'ה   

זה יש את אהבת השם ואהבת הצדיקים היהודים 
הקב"ה שהוא הכל יכול הגדולים בעמ"י ושמאמין ב

ובתורתו. ואז היהודים האמיתיים בסופו של דבר 
יגיעו בע"ה לנצח נצחים, גם הגברים, גם הנשים 

  וגם הילדים ונהיה חלק של הקב"ה.
עכשיו  אין הרבה זמן להתכונן, תתחילו מיד!   

אגיד לכם, שבאמת רציתי שנוכל להציל כל יהודי 
לעמ"י. עכשיו כל ילד וכל ילדה ששייכים  ויהודייה

אני לא יודע, אם יש לנו את הזמן או את הכח להציל 
אפילו שעמ"י יודע, שהסכנה עכשיו  את כולם.

גדולה מאוד, ולא רק עמ"י יודע את זה, גם הגויים 
יודעים את זה. וקיוויתי שתהיה יותר אפשרות 

  להחזיר את כל עמ"י בתשובה.
היהודים, צריך נס גדול וענקי כדי לשכנע את כל    

לפחות עוד פעם אחת ירצו  שהגיע זמן לגאולתם.
שוב לטוס לאמריקה לדיסנילנד וכו' או לאירופה 
לעשות קניות. זה נשמע מצחיק וטיפשי, אבל זו 
הרמה השכלית הנמוכה של הדור שלנו. אפילו 
יהודים שיש להם שכל יותר מכל האומות, הם 

זה ללכת עם  הנטייהאמת לשקר. המבולבלים בין 
  שקר גמור.היא הגשמיות 

  
  * רוב העולם יהיה מתחת למים
  זה יהיה יום ה' הגדול והנורא

  9/8/2022דניאל,  יב אב ה'תשפ"ב    
רק אבא, אני לא יודע מה יהיה, אני מדבר עכשיו 

היתר מבולבלים לגמרי . "יהיהודים החרדים באאל 
 הרבה עבירות הכי שנואות על הקב"ה.אצלם ויש 

, זה ופאותזה שיהודי בחו"ל הולך עם כיפה וזקן 
לא אומר כלום, עד שלא בודקים אותו מבחוץ עד 

לא  –הלב שלו עד הראש שלו עד הנשמה שלו 
  יודעים איפה הוא אוחז.

פה בארץ אברכים שיושבים ולומדים וברוך ה' יש    
כל היום, ויש להם נשים שיולדות כל הזמן תינוקות 

אבא את ורואים  ליםדגם והם ילדים טובי ,חמודים
יושב ולומד ואמא שעושה מה שהיא עושה בתור 

צריכים הגשמיות שכולם את יש גם אמנם  אמא.
ם ברור לפעמים רואיכמו אוכל, לגור וכו', אבל 

, לדוגמא הולכים שרוצים את זה יותר מהתורה
לאכול פיצה או המבורגר במסעדה כשרה למהדרין 

ות מעורבות זה לא אבל זה שיושבים צפוף בקבוצ
פארק, יש שם -מתאים לחרדים. או הולכים ללונה

אלפי אנשים בלי צניעות ואטרקציות שלא 
  מתאימות לנו.

יש בעיה כספית להרבה יהודים כי עכשיו    
לא שייך  , הואשלטון זר הואהשלטון פה בארץ 

לקב"ה וכל החכי"ם או איך שקוראים להם ששייכים 
הם יכולים להיות בתוך איך דים, אני לא יודע לחר

כדי עודדו לזה  הכנסת. אני יודע שהרבנים שלהם
זה נהפך  שיהיה לנו יותר אפשרות לחיות, אבל

שהמוסדות מקבלים בגלל למשהו לא טוב, לא טוב. 
מוריד לנו את היהדות, הם זה כסף מהממשלה 

דורשים הרבה דברים שאסור לנו לעשות, והם 
, המנהלות עושים את זה. המנהלים בבית יעקב

למשל יש להם  עושות מה שהן לא צריכות לעשות.
אייפונים, בסדר זה לא מחובר לדברים שלא 

להשתמש  ותצריכ ןמציאות שהיש טובים, אבל 
ומביא למצבים  הספר, וזה מעורר רצון יתבזה בב

  לא טובים.
יש בתי ספר שמלמדים ביידיש עם לשון הקודש,    

של  םאבל הם דורשים מהם להשתמש בספרי
יש מדריכות או מדריכים  וזה אסור לנו. חילונים

אנגלית או ללמד  הספר שנכנסים לבתיחילונים 
  משהו אחר, משהו שלא שייך לבית ספר חרדי.

יש סמינרים שכל הזמן עושים הצגות, אבל לא    
הצגות עם תפאורות עם לבוש  אלאסתם הצגות 

דברים רצון של  לא מתאים, זה נותן להם איזה
ואם המורות שמלמדות את כמו החילונים.  שטחיים

הדרמה לא מאד חרדיות, זה נהפך למשהו מסוכן, 

משהו שהם אוהבים לעשות. יש סמינר אחד 
שעשה סרטון מזה, זה סרטון של בנות בגיל שש 

זה אסור! מוכרים את  –עשרה! צילמו אותן רוקדות 
ות, שפחולמהסרט הזה, מוכרים את זה לבנות 

 הסרט הזה? רואה אתשר לדעת מי איך אפאבל 
אבא איפה אנחנו? זה נשמע נורמלי? זה חרדי? 

  דוברי יידיש אבא, משהו מסריח פה.אלה 
 באמריקה זה הרבה יותר גרוע, באמריקה    
שולט עגל הזהב ו את השליטה ושוט איבדפ

ה ארץ של יתכל הזמן אמריקה הי ,טוב באמריקה.
הם נכנסו  עגל הזהב. וכשהיהודים באו מאירופה,

לאזורים ביחד, הכל היה יהודים. אבל למדו 
הרוב העצום ו של המדינהמוסדות הציבוריים ב

  !ירדו מהדרך. הרוב העצום
הרב וסרמן לא נתן , בגרמניה לפני השואה אבא   

לילדים שלו להגיע לארה"ב כי הוא ידע שזה יהרוג 
 הוא ,אותם רוחנית, הוא לא סתם עשה את זה

אותם אם הם אותם, הוא ידע שבטח יהרגו  אהב
יחד אתם. אבל הוא לא ימות והוא יישארו באירופה 

למה? הם היו צדיקים לאמריקה.  צאתל נתן להם
עדיף למות על קידוש ה' מאשר לחיות כי גדולים, 

הוא בעצמו נהרג, הוא ידע  !!! כמו גוי עם חילול ה'
את הבן שלו עם רק שלח הוא שזה הולך להיות. 

אשתו לאמריקה, למה? כי לא היו להם ילדים. הוא 
אמר להם שהם צריכים להחזיר אנשים בתשובה, 

. בתשובה לפי אנשיםזה התפקיד והם החזירו א
 בסוף החיים שלהם באו לירושלים ושניהם נפטרו

  כמעט באותו זמן.
קידוש ה', איך עושים קידוש צריכים לחפש את    

אומר שהדבר ה'? מה זה אומר בכלל? קידוש ה' 
הכי חשוב ליהודי זו התורה, וכל מה ששייך לתורה, 

ולהיות אחד עם המצוות זה הלימוד, התפילות, 
הקב"ה. והדבר הראשון שאנחנו צריכים ללמד את 

אין עוד מלבדו. העולם המלוכלך זה שהילדים שלנו 
לא שייך לנו. אי אפשר ללכת לעבוד עם הזה 

חרדים. כי מחשבים, אפילו שזה שייך לחברה של 
  .לא יהיה טובזה בסוף 

רואים את זה באמריקה, רואים מקומות של    
עבודה עם משרד גדול, רואים בחורים אברכים עם 
פאות דוברי יידיש, עם כיפות שחורות עם ציצית 
וכו' ורואים נשים עם כיסוי ראש אפילו, לא פאות, 

 ,עם בגדים יפים, והם מביאים קפה אחד לשני
קומות וזה במ ם אחד עם השנייושבים ומדברי

עבודה של יהודים חרדים! יש בעיות בתחום הזה 
מאד גדולות בארה"ב, ואני מדבר על ארה"ב, זה 

הבן אדם מקום שפשוט במהירות הוריד את 
 להיות נגד ה', שלא נדע. –מלהיות קרוב לה' 

ואפילו אם יש להם את הלבוש החיצוני שמתאים 
, זה לא אומר שבפנים אין לו עם זקן ופאות לחרדי

רצונות לא מתאימים ואפילו שיש לו עבירות גדולות 
בכל התחומים, אם זה בגניבה או ניאוף או כל דבר 

כרית ולבוש צמוד ואשתו עם פאה נובין זה לזה. 
זה לא נקרא להיות יהודי חרדי, זה רק  -ר צקו

  'כאילו'. ,'כאילו'
זמן ה בלאמריקמאירופה היו משפחות שהגיעו    

, והם ניסו מאד מאד להחזיק את הילדים 1מע"
שלהם ביהדות, אבל זה היה קשה מאד. אלה 

או לאירופה ללמוד  "ישעזבו את ארה"ב והלכו לא
 בישיבות שמה, הם חזרו לארה"ב וניסו לבנות

הישיבות של , משהו אחר כמו הישיבה בלייקווד
שהרב'ה הקים את הדברים אחרי באבוב וכו' אבל 

זה כבר לא זה, זה כבר אז  הלך לעולמו הטובים
  ברוך ה'.לא זה, זה לא מה שה' רוצה. לא כולם 

  ?"זה לא זהש. מה הכוונה "
אין את אותה היכולת  רב'השל הדור הבא ל   

הרוחנית להחזיק את הקהילה שלהם בלי עזרה. אם 
עזרה מהממשלה, בלי זה באמריקה או מקום דומה 

שלה של רשעים מהמממשלה של גוים, או בארץ מ
שלא רוצים בכלל את היהדות פה. הם רוצים לגמור 

כל היהודים ובמיוחד ולפני את את כל היהודים פה, 
גם באמריקה . כל דבר מדובר בעיקר על החרדים

הגוים והרפורמים רוצים לפרק את היהדות, לא רוצים 
את התורה, לא מאמינים בתורה, הם רוצים 

יש שם התבוללות מאד  כמו הגוים. שהיהודים יהיו
גדולה ויש הרבה גוים שהם יהודים בגלל שהאמא 
יהודייה ויש הרבה שחושבים שהם יהודים אבל הם 

  בעצם גוים בגלל שהאמא גויה.
אבא, העולם ממש בסך הכל הולך נגד הקב"ה, רואים    

אשר  3ע"מ פה לא בעתיד הרחוק שתהיהסכנה ענקית 
ה בוצע ע"י התחילה עם נפילת מגדלי התאומים שז

האמריקאים עצמם כדי שתהיה להם סיבה לצאת 
למלחמה עם עירק וגם להכניס חוקים ומצבים כדי לעקוב 

  ולהשתלט על האוכלוסייה, גם בארץ זה כך.
כל העולם מתכונן למלחמה, כל העולם מפתח נשק    

(אבא:  וזה פחד רק לחשוב על זה, זה לא פשוט אבא.
 ם מנהלת החירוםלאחרונה החל פרסום בארה"ב מטע

יורק איך להתגונן מפצצת אטום: להיכנס מהר -של ניו
למבנה הקרוב, להיות במרכז הבניין ככל האפשר ואם 

 -יש מרתף לרדת לשם. מי שהיה בחוץ בזמן הפיצוץ 
להחליף בגדים חיצוניים, לעקוב אחר החדשות..).
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משך כל ההיסטוריה הרשעים ידעו על קיומו של כוכב    

טבע שהוא גורם, לכן בנו ערי מקלט -השביט והאסונות
 פירמידותלהסתתר  מפניו. מאות מקלטים, בונקרים, 

קרקעות נבנו בעולם ואין כאן מקום לפרט את -תת-וערים
כולם. חלק ממקומות אלה נפתחו לציבור ונכתבו הרבה 
ספרים בנושא, להיסטוריונים ולמדענים אין הסבר מה 

  מטרתם (אנו יודעים שבגלל הכוכב). הייתה
  :פירמידות

הגדולה  הפירמידהא. 
בגיזה במצרים, 

מ',  140גובהה 
בנים א מיליון 2מכילה 

טון.  מלון 6ושוקלת 
לא נועדה לקבורת 

התגלו פרעה. כל המומיות 
בעיר המלכים הרחוקה 

 לפרידהמשם. הכניסה 
 2נסתרת, התגלו בה 

אולמות ובתחתית 
-התגלה באר הפירמידה

מים, ביניהם ישנן תעלות 
  בגודל מטר על מטר ואפשר לנוע רק בזחילה!  '   

  
  

  :בסין פירמידה

  בסודן: פרידות

ת אשר שקעו מתחת למים, לא מלמדים יבשוהיו פעם 
 פירמידותאת זה בספרי ההיסטוריה, בכל אופן כמה 

  התגלו בקרקעית הים:

  
  בהר: ארמונות

בלב המדבר, בעיר פטרה בירדן נחצבו לאורך צלע 
טונות של סלעים  מיליוניההר ארמונות פאר, 

נחצבו בעבודה ידנית מתוך ההר, להיסטוריונים אין 
  מטר! 50הסבר...היכל האוצר בגובה 

  
מערות ענק. מדענים  24באזור לונגיו בסין התגלו 

איש לעבוד יום ולילה משך  1000חישבו כי דרושים 
  שנים כדי לבנות מערה אחת! 6

  
-בצרפת, מתחת לבירה פריז נבנתה רשת תת

  ק"מ! 280קרקעית של מנהרות ואולמות על פני 

ית שנבנתה קרקע-בתורכיה התגלתה עיר תת
מ'  85שנים, מגיעה לעומר של  1000כלפני 

  איש ומחסני מזון: 20,000ויכולה להכיל 

  ק"מ מהחוף. 50אירן, עיר מקלט באי קיש, מרחק 

  
  פולין, עיר המקלט ויליצקה:

  
לס, עיר שלמה נבנתה בתוך -ספרד, סטניל דה

  קרקעיות-ההר במקום שהיו פעם מערות תת

      



מחכים? אנחנו  יהודיםלמה האיזה עולם זה?    
יודעים בתור יהודים שהמקום שלנו זה בארץ 
ישראל, לא מדינת ישראל, בארץ ישראל. היהודים 

מקומות להתפלל ב חזורוחזור הלוך ונוסעים הלוך 
קדושים אבל זה לא עוזר להם, כי הם נשארים עם 

הם לא זה הגשמיות. זהו, אצלם הגשמיות. העיקר 
נו שהם צריכים להשתנות יביאם הם לא  וצליחי

  ולזרוק את עודף הגשמיות.
כי הסאטמר רב'ה  בארה"ביש כאלה שנשארים    

. אני בטוח שהסאטמר רב'ה "יאמר שאסור לגור בא
היום היה בורח מהקהילה שלו, הקהילה זה לא מה 
שהיה בשום פנים ואופן כשהרב'ה היה בחיים, 

אף על פי לא יותר טוב מפה בארץ. כי ובאמריקה 
לא מי יודע בארץ המצב של היהודים החרדים ש

ה' ישמור, ה' ישמור מה  –אמריקה במה, אבל 
אני פשוט לא יכול להוציא מהפה חלק  ם,שהולך ש

מהעבירות שלהם. יש פה גם, כי טסים הלוך חזור 
הלוך חזור, מה, הם לא מביאים את זה הביתה ? 
ודאי שמביאים את זה הביתה, כל החוסר צניעות, 

לכלוך הרוחני, וזה הקר של עגל הזהב, כל כל הש
, זה לא אומר דיקכמו צלא משנה אם היהודי נראה 

אבא, אתה לא יודע כמה  שהוא באמת צדיק.
ממזרים יש, אתה לא יודע, זה משהו מחריד. הבן 

 לא יודע עם מי הוא מתחתן, זה פשוט מביאאדם 
  למצבים רוחניים קשים.

ם, וגם הם יש ב"ה אברכים שיושבים ולומדי   
אם ובמיוחד על זה כי צריך כסף  להילחםצריכים 

  .יש הרבה ילדים
מנסים לעשות זה להוריד את  רשעיםהשמה ו   

עוד חרדים יש הילודה של החרדים. אבל ב"ה 
שמצפצפים, שיותר חשוב להם להביא ילדים 
לעולם שהם יחזיקו את התורה וכל מה שכתוב בה, 

  זה קשה מאד אבא. להילחםאבל 
הקב"ה רואה את כל זה, את כל הלכלוך הרוחני     

שמסתובב בכל העולם. הוא רואה את כל העבירות 
כולם צריכים להתאסף ולבכות שלנו. עכשיו אבא, 

, אבל לא להתפלל ולבכות ולעשות תשובה
רוצים, פה ושם יש כזה דבר, פה ושם יש קבוצות 

ברים שרוצים ללמוד ורוצים להיות של אנשים של ג
אבל זה  ,אין להם הרבה כסףפילו שה', א רק עם

לא אכפת להם, יש שמה הרבה ילדים, ויש להם 
שגם מתפללת וגם רוצה את החיים האלה,  אישה

אלה הגיבורים והגיבורות!  –שגם מאמינה בקב"ה 
, אם הם יהודים השאר הם ישרדו, הם ישרדו אבא.

 יש להם סיכוי לחזור בתשובה והשאר -אמיתיים 
אם לא יתגיירו לפי  -שהם לא יהודים אמיתיים 

תקוה. ה' באיזה שלב פשוט להם אין התורה 
  ימחוק אותם.

עם ישראל צריך לחיות, אבל מי שלא מאמין    
   בתשובה.בקב"ה, שלא מוכן אפילו לנסות לחזור 

לא כל היהודים הם יהודים בכלל, בגלל כל 
יש כאלה וההתבוללות ובכל העולם  המלחמות

ים את זה ויש גוים שהם דעולא יו לא יהודים שהם
באמת יהודים ולא יודעים את זה אבל אם הם 

 להתגייר הםמאד מאד, אז ה' יעזור לנים מאמי
, זה המצבולמי שיש ספק שיעשה גיור לפי התורה. 

  רק לבכות ולהתפלל על עם ישראל.
 הייתהלהיות מלחמה כמו שלא כת עכשיו הולו   

חו מהארץ, אפילו שיש פה אי פעם, והרשעים יבר
מהארץ, הם יפחדו להיות פה.  הם יברחו ,בונקר

יהודים שנשארים וקושרים קשר עם הקב"ה, הו
ה' יקבל  –אפילו אם הם לא קשרו אף פעם מקודם 

  אותם בחזרה.
לתאר, גם  שא"אכל העולם ישתנה, יהיה הרס    
קטנה המחממת כבר -שהוא שמש השביטכוכב מ

שלו טרואידים והמטאורים מהאסהארץ, -את כדור
 אני לא יודע איך לתאר את זהשכבר נופלים פה, 

ליונים ימ, מכות מצריםמשהו כמו גם יהיה לנו ו
  . יעלמויליונים של בני אדם ימ

יום  15, יהיו מכת חושךפה תהיה כשהכוכב יעבור 
 ב"ע' ז דף שמות פרשת, הקדוש בזוהרשל חושך. 

' עמ, ה חלק", מדבש מתוק" של במהדורה( והלאה
 בין. בארוכה המשיח התגלות סדר מתואר) ד"ס

 יושבי כל לעיני מפחיד כוכב גילוי נזכר הדברים
 הזה הכוכב, המשיח גילוי שלפני בתקופה תבל
 יתחבאו הרשעים, הרשעים נגד השמים מן ילחם

 יתגלה ואז, ינצלו ולא ובנקיקים צורים במערות
 האומות מכל יתקבצו מכן לאחר אך. המשיח
 ישראל מבני פריצים עם יחד, המשיח נגד להילחם

 תהיה, העולם כל לעיני גבורתו את' ה את יראה ואז
יום ה' יהיה , זה יום עשר חמשה כבידה אפילה

  ...הגדול והנורא
מכל מיני יהודים יתחילו להביא  אחרי המלחמותו   

משיח הוא יהיה ה בינתייםארצות לארץ ישראל, 
. יעשו תשובה "יבאשיישארו מלך וכל היהודים 

היהודים  יתחילו להכין את בית המקדש השלישי,
יבנו את הבסיס ואת השאר הקב"ה ישלח עשוי 
  כבר מן השמים, ויתיישב על הבסיס שהיהודים בנו.

מה שאני  אחרי זה אני לא יכול להגידמה שיקרה    
ה' רוב העולם יהיה מתחת למים,  -כן יכול לומר 
. ה' הקטין אותה פעם תהישהיה למיגדיל את א"י 

אנחנו כדי שעמים אחרים לא ירצו להתיישב פה. 
 עם תורתו ועם המשיח ,עם הקב"ה לגמרי יההנ
וזה יהיה  באיזה שלב אנחנו נהיה חלק של הקב"הו

אני לא יודע מה עוד להגיד, אבל אני יודע  אין סוף...
 אין סוף זה האין סוף אתה מבין? ,שזה האין סוף

זה לא נגמר אין שום סכנה  ,לי סוףב מציאות
  שמישהו ירד מהדרך. 

כולם יהיו עם ה', יהיו חלק , בריאיםיהיו כולם    
מה', אני לא יודע להסביר את זה כי גם אני לא יודע 

שזה יהיה, נבין. אבל כאיך בדיוק זה יהיה. ואז 

עכשיו א"א להבין, רק צריכים ללכת עם הקב"ה לא 
משנה מה, לא לפחד מהמוות כי מי שהוא עם 
הקב"ה הולך לגן עדן, מחכה שם עד שמביאים 

לא רוצה אני  –אותו בחזרה. מי שלא עם הקב"ה 
  לזה. להיכנס

  
  ה' מדבר אתנו אבל לא רוצים לשמוע

  18/8/2022דניאל,  כ"א אב ה'תשפ"ב    
העולם ,  רואים את זה ברוררבה זמן, אין עוד ה   

פעם. העולם הולך יחזור להיות כמו שהיה לא 
קיבלנו  .לכולם, מסוכן מסוכןכיוון אחר, כיוון מאד ל

בירושלים  שהייתהאזהרה עם התאונה הזאת 
רחוב מלא יהודים חרדים, חנויות ' שמגר, ברח

מלאות חרדים, תחנות אוטובוס מלאים ילדים 
הוא בא מבני  ,והאוטובוס שבאחרדים,  ומבוגרים

משהו שלא מתקבל על הדעת ? ברק ומה קרה
בכלל, הנהג ראה שתא המטען לא נסגר, והוא ירד 

כל אבל  הוא רץ לעשות את זה, זה לסגור את
התחיל לזוז לבד. ואבא, האוטובוס קודם  האוטובוס

אלה שהיו כיוון של התחנה עם הצידה, לא לנסע כל 
ופתאום נה שמאלה, , הוא פאוטובוסלוחיכו 

 הסתובב בצורה חדה ימינההנהג לי האוטובוס ב
  .לתוך התחנה המלאה האנשים וילדים

שלה  בהריון עם שתי ילדות קטנותצדיקה  אישה   
מתחת לגלגלים, איזה מסכן האבא, עם כמה מתו 

ואם הם ראו את זה הם עוד יותר  ילדים שנשארו
ם. ונפגעה גם אישה צעירה שהתחתנה לפני מסכני

חצי שנה והיו צריכים לכרות לה את הרגליים. וכל 
אלה שהיו שם וראו את התאונה, הם לא ישכחו את 

והנהג עצמו יהודי, נוהג זה כל החיים שלהם. 
  שנים, איך הוא יחיה עם עצמו? הרבה

למה ה' עשה את זה? למה ה' עשה את זה?    
דיקים אבל הם הקורבנות של אמנם הנפגעים היו צ

  הדור שהוא מלא עבירות קשות.
אסונות עוד למחרת היו  וזה לא הכל אבא,   

גם  גדולים של יהודים בכבישים וכמה נהרגו בזה.
יום לפני זה איזה אוטובוס לא רחוק משם ברחוב 

יהודי והרג בלי כוונה  ירמיהו איבד את השליטה
  כצדיק.שהלך, יהודי חרדי, יהודי צדיק ידוע 

אבל "מדבר אתנו אבל לא רוצים לשמוע,  'ה ,אבא   
אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג 
העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית. הרי זו דרך 
אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים. ותוסיף 

והלכתם עמי "הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה 
. כלומר כשאביא "מכם בחמת קריבקרי והלכתי גם אני ע

עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהיא קרי אוסיף 
זמנים,  ם, ספר"לרמב תורה (משנה" לכם חמת אותו קרי

  .ג) א הלכה תעניות פרק הלכות
רוצים חופש, החרדים שולחים ילדים לאמריקה    

הם לא מפחדים? הם לא תופסים איך  !לקייטנות
סוף של אנחנו מתקרבים ל? 3מע" שאנחנו על סף

 יםפחדמלא איך אותו.  העולם כמו שאנחנו מכירים
ילדים יהיו תקועים באמריקה ולא יוכלו לחזור הש

לטוס מתי  לארץ? זה יהיה המצב אבא, לא יוכלו
בצורה מהירה  השרוצים, כי כל העולם משתנ

זו תהיה סכנה מאד  ,אחד לא יוכל לטוס ביותר, אף
זה כבר ובעתיד הקרוב אבא, יהיה גדולה. וזה 

  .התחיל
סין, או רוסיה נגד אמריקה נגד  זה לאשנבין,    

, האליטהמתוכנן ומאורגן ע"י זה הכל , אוקראינה
. העולםהאוכלוסייה של , האילומינטי נגד ע"חהס

הם כבר שולטים בכל העולם ולדעתם כדי לשרת 
על העולם  קל לשלוטיותר אותם וכדי שיהיה להם 

אוכלוסייה של חצי להם שתהיה מספיק אז 
מיליארד  9מיליארד עבדים בלבד, ומאחר ויש 

אנשים הם פועלים בכל מיני דרכים כולל חיסונים 
  מהאוכלוסייה של העולם. 90%כדי להרוג 

" החיסון" יצרנית פייזר ל"מנכ אוכלוסין: דילול
 הכלכלי הפורום של לקהל סגור בכנס לקורונה
 עם יחד 2019 בשנת, יפה חלום לנו היה: "העולמי
 מטרות כמה לעצמו הצבנו שלנו הרפואי הצוות
 בעולם האנשים' מס את להפחית הייתה מהן ואחת

 מתגשם הזה החלום שהיום חושב ואני %50ב
  ).כפיים מוחא הקהל".  (במציאות

  t.me/MailHaadom/34875  229/6/202מקור: 
הם חושבים כי מה שהם לא יספיקו להרוג יבוא    

מאמינים שהם הכוכב ויגמור את העבודה. הם 
לבונקרים מתחת לאדמה עם כל  להיכנסיוכלו 

 לסגור את הדלת וכל אלה, שלהם הצבאות
, ואחרי ימותו –שנשארים למעלה, הרוב לפחות 

שהכוכב יעבור הם יצאו מהבונקרים שלהם וישלטו 
על העולם, אבל אנחנו היהודים צריכים  בלי בעיות

לדעת כי לקב"ה יש תוכניות אחרות והבונקרים יהיו 
  .רוב הרשעים הקבר של

 כ הרבה אנשים עכשיו נפטרים מהתקפות לבכ"   
לוחות יש של חרדים  באזוריםרגיל. יותר מה הרבה

הודעות, מלא עכשיו יש . עם הודעות על הנפטרים
אף פעם לא היו  וד.ושמים עמורידים אחרי שבוע 

וזה מהזריקות שקיבלו,  !כ הרבה, אף פעם לא"כ
דם וזהו, נאזה לוקח זמן עד שזה ממית את הב

קראתי . (אבא: להמשיך עם זה רוציםהרשעים ו
קטנים ומתוך לחסן ילדים התחילו היום בעיתון ש

  !) 350אלף באו רק  800
העלונים ה. ואבא שתדע שהרבה זה בגלל "ב

אני דואג לילדים כבר יודעים.  שמחלקים. אנשים
הורים שלהם לשלנו הקטנים והמתוקים, אבל אם 

כ "כשקר מוכנים לשמוע  אכפת, אם ההורים לא
ברור, אז מה יש לנו להגיד? המון ילדים נפטרו בכל 

  העולם.
בזמן האחרון  אנחנו כבר במלחמה גדולה ,אבא   

ממשלות בעולם היותר גדול. כל הרבה זה נהיה 

ספק בזה. וכל כמה זמן  למלחמה, אין מתכוננות
זורקים אחד על צועקים (מאיימים) אחד על השני, 

השני איזו פצצה או משהו כזה, וזה הולך להיות 
  .ועוד יותר עוד יותר

כאשר  3ע"מלהתחיל את הרשעים מתכננים    
אז זה יהיה שיא השביט,  כוכבאת יתחילו לראות 

 פניעל ומטאורים של נפילת האסטרואידים 
 רשעיםהאדמה פה בכדור הארץ, וזה יחסוך ל

עם התכנון שלהם לדלל את  עבודההרבה 
זה יהרוס לבד את רוב האוכלוסייה של העולם. 

מטאור אחד אם מכירים אותו.  העולם כמו שאנחנו
אוי ואבוי, אבל לא  ,גדול נופל על עיר, אוי ואבוי

יש להם פצצות שיכולים  צריכים לדאוג לרשעים, כי
ופריז וכל הערים  ,לונדון ,יד את כל ניו יורקלהור

  הגדולות.
בסופו של דבר משיח יתגלה, הוא כבר  ,אבא   

סימן שאלה,  יש עוד אנשים שיש להם .מתגלה
זה  ,אבל אבא, עוד מעט לא יהיה סימן שאלהאבל 

והשליח  ה"עם הקבשיהיה קשה מאד ורק אלה 
וא להציל אותנו. המשיח ה יםמשיח צדקנו יכול ,שלו

ברא אותו.  ה"ה, הקב"ה, הוא שייך לקב"כפוף לקב
יש לו דם של מלכי ישראל, מהמלכים הכי הכי 

. 'ה גדולים. והוא יהיה זה שיציל אותנו בעזרת
ישלח אותו לבד לגמור את  'ה ,בסופו של דבר

 הרשעים. אבל אבא זה התחיל אבא, זה התחיל,
שמתחילים , סליחה שאני אומר, וכל הטמבלים

אני  'וכו 'חופשים עכשיו כי זה יותר זול וכולעשות 
  לא מבין אותם.

אם הם לא יכולים ש יש כאלה שאומרים ברור   
לחיות, הם  לעשות חופש אז אין להם בשביל מה

החופשים,  חיים בשביל הגשמיות, הם חיים בשביל
  ,ותהם חיים בשביל התענוגות האסור

  .זה החיים שלהם! וזה לא חיים אבא, זה לא חיים!
 אני רק מבקש מעם ישראל, תשמרו על הילדים   

הם מתקלקלים מאד מאד מהר, תשמרו  ,שלכם
 השפעות יש בתי יעקבבחדרים ובעליהם. אפילו 

לא טובות שמה. ואפילו איפה שהחרדיות לומדות 
 עם כל התפאורות, זה ,התחילו גם עם כל ההצגות

  .נהיה הדבר הכי חשוב בבית הספר
 2ע"כ מעטים עכשיו. מ"חנו כואיפה אנחנו? אנ    

למעשה אבל ליון יהודים, ימ 6לקחה מאתנו יותר מ
, לא היה להם את כל השמות של כולםהיו יותר כי 

. יותר ויותראותנו  תמדללהתבוללות שהרבה ויש 
תוך מ להיות,כים צריינו ה שהימיש פחות יהודים מ

הם הרבה מאד מיליון יהודים שיש היום בעולם  15
בכלל, ואם האבא שלהם יהודי ואמא לא יהודים 

לא יהודי,  הוא –איזה גיור רפורמי  שלהם עשתה
הוא לא יהודי. האבא שלו יהודי ש כמו נפתלי בנט

יש עוד כמה, אריאל  ,רק הוא ואמא שלו לא, ולא
, יהודייה הייתהלא היה יהודי. אמא שלו לא  –שרון 

שלה, והוא היה ראש  הגיורהכביכול לא קבלו את 
 את כל היהודיםגרש . ומה הוא עשה? הוא ממשלה

הרס להם את הבתים, בשביל מה? ומגוש קטיף 
  .לרשעיםרק עזר  זה עזר משהו? כן, זה

לחיזבאללה יש אלפי טילים ואין להם בעיה    
לשלוח את זה אלינו ואם לא נעשה תשובה ומהר 

  .גשם של טיליםירד עלינו 

  ה אב תשפ"א   14/7/2021פורסם:  
 ו"יהודים לא נחזור בתשובה חהאם אנחנו  ,אבא   

כתוב שיהיה כזה אסון שאי אפשר לתאר, וכמו 
שליש  שליש של העולם יחרב לגמרי, –בנבואות 

 רק ,קשה מאד, ושליש לא יהיה פגוע קשהיפגע 
יגדיל  'שם, אבל לא לגמרי. ואז ה קצתוקצת פה 

פעם, והיהודים  הייתהלגודל שהיא  "יאת א
כאילו, יחזרו ויבנו את בית ה האמיתיים, לא

ה' יביא המקדש השלישי, ואז נגיע לנצח נצחים. 
  לנצח נצחים. נאמנים לוהיהודים ה כלאת 

ברא את אדם וחוה, והוא נתן להם את  'האשר כ   
גן עדן. הם היו צריכים להגיע לשבת, לא לעשות 

ה בקש "שום חטא, לא לעשות כלום נגד מה שהקב
לפני שעתיים ו קשה להם,זה היה מדי  אבל , מהם
, ומאז יש לחטוא שכנע אותםובא הנחש  שבת

ולפעמים יש איזה דור שעולה באיזה . התדרדרות
עוד פעם  ישכ "מקום, עולה ממש בתור יהודים, אח

  התדרדרות.
ופה ושם איזה צדיק כותב ספר שממש שמיימי, 

מי שרוצה ללמוד, מלמד אותו עוד יותר כל ומלמד 
. וככה 'וכו 'רוצה שנדע וכו 'שה דברים חשובים עוד

 זה מתגלגל עוד פעם יותר למטה יותר למטה, עד
שהגענו לדור הזה. ואנחנו עוד מילימטר מלהיות 

  בתחתית לגמרי.
שעמ"י ירד כמו במצרים שהפכו את עגל ידע  'ה   

הזהב לאליל שלהם, לכן נכנסים למצבים קשים 
ביותר כמו במדבר כדי לעצור הירידה הרוחנית 

חדה ולהחזיר אותנו לאמת שהיא הקב"ה ה
יותר  צריך להיות יותר חזק,התורה לימוד ותורתו. 



נגד  להילחםשכל יהודי צריך  ה. אבל"הקב בכיוון
אנחנו המלחמה האמיתית! זו  היצר הרע שלו,

 ,נגד היצר הרע שלנו, ולנצח אותו להילחם צריכים
ירים אותנו ויביא אותנו בחזרה  '. ואז הלנצח אותו

 םשזה יהיה הבית המקדש השלישי, ומש לגן עדן
  נגיע לגן עדן שוב.

אני  ?אומר ה, מה זה"הפעם נהיה חלק של הקב   
, אבל אני רק יכול להגיד בינתייםלא יכול להסביר 

י?9-ִאם-Kִֽי"כל הזמן יותר ויותר מחה ששתהיה  ֤?ִ 
יל9֙  ד-ֲעֵדי וְִג֙ ר ַע֔ י ֲאֶ;֖ א ֲאִנ֣ י Kִי֩  ב@ֵר֑ א ִהנְנִ֨ -ֶאת ב@ֵר֧

ִם ה יְר9ָ;ַל֛ Dִ Nיָל֖ רגיש נ " (ישעיה סה יח).:ָמֽ?@? וְַע3ָ֥
האמת!  –ה "הקבהיא ה ולאמת, ש"קירבה לקב

  האמת! אנחנו נהיה חלק של האמת.
נצטרך לשאול מהי האמת, לא נצטרך  לא   

. אבל ר הרעלא יהיה יצנגד היצר הרע, כי  להילחם
יכול להגיד, ואני חושב שזה מספיק  יותר אני לא

שכל יהודי אמיתי יכול להבין, יכול לעשות תשובה, 
ליהודים אחרים לעשות תשובה לפני  ויכול לעזור

כי המצב בעולם מעמיד את , שיהיה מאוחר מדי
, ואחרי זה אולי עוד מלחמה. 3ע"מ כולם על סף

 צריכים להיות אך, להינצלאבל אם אנחנו רוצים 
  .והמשיח שלו ה"ורק עם הקב

, מי להבין זהו אין עוד משהו. מי שלא רוצה   
שלום, אין לי יותר מה  –שהוא יותר חכם  שחושב

המשיח הוא פה, הוא יושב זה שלהגיד. חוץ מ
ומתפלל עלינו, והתפילות שלו  ובוכה עלינו

זה הולך ו והדמעות שלו הם מאד יקרות בשמים
יש לנו את כל אלה בנוסף כבוד, וה לכיסא ישר

ועושים תשובה, הדמעות של את המצב שמבינים 
כל ליסלח  ', המ"יע הסנגור של והמשיח יהי

  היהודים שעושים תשובה אמיתית. אין עוד מלבדו.
  

  המפתח לנצח
  22/8/2022דניאל,  כה אב תשפ"ב   

בגלל שהם בהלם, כ"כ  בשקטרוב האנשים    
הגדול  האחרון מתו, הרוברבה יהודים בזמן ה

נפטרו פתאום חלו ו, מהתקפות לב או משהו דומה
, גם אם קבלו את החיסון זה בא מהחיסונים לרובו

לפני שנה.   ולא הייתי מופתע אם לא הכניסו את 
  הרעל הזה לכל מיני חיסונים כמו פוליו, שפעת וכו'.

קיבל מאופקים ש 8פרסום על ילד בן ראיתי (אבא: 
  נפטר).ו חיסון לשפעת

, אחרי החיסון הוא נהיה לאלטערזה גם קרה    
ילדים אחרי החיסון זו עובדה שהרבה . ואוטיסט

  של פוליו נהפכים לאוטיסטים.
אני לא יכול לתאר במדויק כמה שהעולם אבא,     

רע, מלא שנאה, מלא רצון להרוג, הוא שלנו היום 
הפוך את כל כדור  עם הרצון ,פשוט לרצוח אנשים

למקום שהרשעים שולטים לגמרי. ומי שיודע הארץ 
מאמינים, ואיך הם  מי הם הרשעים, ובמה הם

רוצחים אנשים כבר בדם קר, פשוט זה כאילו 
  ם.ונישאנחנו בגה

כל הבעיות שלנו היום  לזה סוף, יעשה 'אבא, ה   
 ,התרחקושה, ולא רק "התרחקו מהקבזה בגלל ש

העבירות מתעסקים עם יהודים כביכול חרדים ש יש
ה, אפילו בתוך "על הקב ותהכי הכי שנוא

שלהם. בנוסף לזה יש כאלה שלא  המשפחות
ין יישרים, לוקחים כסף שלא שלהם, ויש כאלה שענ

צניעות אין לו מקום אצלם, ואני לא רוצה לתאר ה
בכלל איך נראות הנשים והבנות שלהם, ואני גם 

גם יש להם  –לכם שהבנים שלהם בישיבות  אגיד
אלו אצל הישיבות היום זה רק לבכות.  .בעיות

, גדולהמהמדינה הבעיה עוד יותר  שמקבלים כסף
 –יותר אידיאליסטים  והםאלה שלא מקבלים אצל 

  בעיות. פחותשם אז יש 
חוסר שהגורם לזה הוא  סובל ממחלות מ"יכל ע   

 עבירות אחרותלכל מיני שגורם לזימה ו צניעות
מצבים  ודש.עם הק -מ"י מתאימים בכלל לע לאש

ה "אדם הראשון שנגד רצון הקבהשהתחילו עם 
 הואז הוא פתאום תפס מה ז אכל מעץ הדעת,

א לא ידע מה זה קודם, לא היו לו רגשות וזימה, ה
אמר לעשות וזהו,  'טובות, הוא עשה מה שה לא

 לא היה צריך לחשוב על זה. אבל כשהוא אכל מעץ
פתאום הדעת, פתאום הוא ידע שהוא ערום, הוא 

 התחיל להרגיש דברים אסורים, הוא היה יכול גם
כולל רצח, שקודם הוא  –לעשות כל מיני עבירות 

לא היה מעלה על דעתו. כמו עם קין והבל. אנחנו 
ירדו של יהודים הדור הכי נמוך, אפילו שדורי דורות 

 ושני בתי המקדש נחרבו, בכל אופן הדור שלנו הוא
צה. אמנם יש בודדים רו 'הכי נמוך, הכי לא כמו שה

 ן את הדת היהודית כמו שצריך,ישכן מחזיקים עדי
ה שלח כבר משיח, אבל הוא עוד "גם הקב 'ברוך ה

  לא התגלה לגמרי, ולכן הכל בלגן.
הייתה שמגר לא  'ברח שהייתה התאונה הזאת   

. איך קרה כזה דבר? זה לא הגיוני הרגילתאונה 
 הלהתדרדר שמאל בכלל. כשהאוטובוס התחיל

ופתאום הוא עשה סיבוב חד לכיוון אמצע הכביש 
זה לא , בתוך האוטובוס לא היה אף אחדו ימינה

היו  רבנותוקהאבל כל נורמלי, אין לזה היגיון. 
  צדיקים.

  בונקרים באמריקה
  

  :מפה של רשת הבונקרים באמריקה

  
  

  קרקעית, יכולה לחצוב-מכונת קידוח תת
  כמה ק"מ כל יום.

  

  מסלול בין הבונקרים.צילום של 
  

  כניסה לאחד הבונקרים
  

  מחסנים המכילים ציוד ומזון לשנים
  

  כות...יחולים ובר-בבונקרים יש מסעדות, מלונות, בתי

 וכשצדיק מת על קידוש ה' וזה היה על קידוש ה'
בגלל שהתרחקנו  שמח שאנשים יבינו שה' לאכדי 

 אנשים כאלה יכולים להעלותמהתורה הקדושה. 
את כל הדור. אבל לצערי הרב כבר שכחו מזה. לא 

  .לשכוח את זה משבועיים לקח יותר
רוצים כיף! יש  וסבלנו, עכשי, ועכשיו קיץ, צמנו   

שהמשפחות שולחות אותם לאמריקה  כאלה ילדים
חרדיות, ויש כאלה שבאים לארץ  לקייטנות
, העיקר לעשות צאתהעיקר ל חרדיות, לקייטנות

לעשות זה  יל האנשים האלהמשהו, העיקר בשב
הילדים שלהם שהם צריכים  כיף! ומלמדים את
זו מילה רעה, אין כזה דבר  'כיף'כיף. בכלל המילה 

פירוש משה שמסביר את ה בתורה בדת היהודית,
  .'כיף'של המילה 

אנחנו במצב מאד קשה, ולא מקשיבים.  ,אבא   
הרבה מאד  ושל צדיק ענק, הי ההלוויה הייתה היום
לבוא ולהגיד כדי  ם שבאו ועמדו בשמש וסבלואנשי

כהן. צדיק ענק, צדיק ענק מאד השלום לרב שלום 
חרדים אשכנזים.  וגם ספרדים באו ודאי, וגם מלא

אפילו ענק. אבל אותם האנשים  ,כי הוא היה גדול
גדול, מסוגלים לטוס  של צדיק כזה להלוויהשרצים 
כסף, כ הרבה ", אפילו אם אין להם כבשוויץ לנופש

הזהב! הם חייבים את מה  הם חייבים את עגל
שהיצר הרע דוחף אותם אפילו שהם נכנסים 

למדינות אחרות  לטוס! לטוס – גדולים לחובות
למיניהם בכל  יםוללכת לראות את כל הדיסנילנד
  .העולם העולם, וכל מקומות הבידור בכל

למה לעשות פסח  –ואפילו לפעמים מחליטים    
 ויץ! אפשרורידה! אפשר בשבארץ? אפשר בפלו

: לחגוג בכל מיני מקומות אחרים. אני שואל אתכם
במיוחד נוסעים הם יציאת מצרים בפלורידה? את 

, או למצרים 'פלורידה'למצרים שקוראים לזה 
למיניהם  'המצריימים'או כל  'ויץוש'שקוראים לזה 

  "י.בכל העולם. המקום שלנו זה א
 ותר, כלותקשיבו טוב, בעתיד הקרוב בי   

 ,באוקרינההמלחמות עד היום בעולם עכשיו, כמו 
 כמו בכל מיני מקומות קטנים יותר כמו הכמעט

והסינים מאד רוצים  'פיצוץ שהיה עם סין וכו
  זה לא הגיוני, מה כל זה? – טאיוואןלהשתלט על 

  עכשיו אנחנו רואים שהסינים עם הרוסים ביחד.
סוד, וישראל, משהו שכבר אמרנו, זה לא    

שולטים פה במדינת ישראל. פוטין כבר  הרוסים
להיות  היו צריכיםבעליות מרוסיה הוא רשע גדול, 

התיישבו והם גוים הרבה גם  ויהודים אבל הכניס
יהודים. אז בשביל מה יש  מלאה בלא"י מ ,בארץ

? למה אנחנו פה? אנחנו פה כי זו הארץ "ילנו את מ
באו, אפילו חלוצים שהנתן לנו!  'שלנו! זה מה שה

מדינת התחילו לבנות את היו דתיים  לאחלקם ש
 אין, היום אין כאלההיום כבר אבל ישראל, 

הכביכול , חוץ מאמיתיים אידיאליסטים
ומרי שהמזרחיסטים, אבל בכל אופן יש ביניהם 

קשה לשמור  מצוות, הם בעצמם אומרים שבצבא
ש בנות י הרבה מקומותבעל הכשרות. ולא רק זה, 

  זה אסון. והקשר הזהד יחובנים 
לקלקל אותנו בכוונה, אבל ברוך  הרשעים מנסים   
שומר עלינו. הדור הזה מאד לא מבין, אבל  ', ה'ה

ין יודעים מה יעדשמאמינים אמיתיים  בכל אופן יש
כן ומה לא. והילדים שלהם עוד שומרים על טהרת 

כמו שצריך. אבל יש מלא שלא שומרים  המשפחה
מכוונים לא ריכות ומדריכים שכמו שצריך. ויש מד

כמו שצריך, והם מבולבלים מזה. זה  אותם בכלל 
לעשות  אפילו לא יודעים שהם צריכיםהם רע מאד. 

. ממש לבכות ולבכות מסוימיםתשובה על דברים 
  ולבכות.

את עם  ייקחה "עם ישראל איפה אתם? הקב    
 –ישראל שוב, כשנהיה ממש בתחתית תחתית 

אותנו. לא כל בן אדם  ירים 'והאנחנו כבר שמה, ו
שכן  מיבאמת יהודי. אבל  –שהוא נחשב ליהודי 

ו אותאותו, ינקה  ירים 'ה –יהוד ונפל עד התחתית 
  יביא אותו לגאולה השלימה.ו

 - הזה נברא בשבילנו עם ישראל, כל העולם   
 -כדור הארץ וכו' וכו'  ,כל הכוכבים, הירח ,השמש

אנחנו על כל דבר , ועם ישראל הכל נברא בשביל
 אז לא מגיע לנו –כי אם לא  להודות לה',צריכים 

. בכל דור ודור ה' שלח המתנה השמיימית הזו
בדרך אבל  צדיקים שעזרו לנו לא ליפול יותר מדי,

 צדיקיםהיו יחד עם זה העובדה ש ,לא שמענוכלל 
אופן לא  זה עזר לנו בכל -נסתרים בכל דור ודור 

  להעלם.
בעתיד הלא רחוק מצב שלא היה אנחנו נראה    

ענקיים כמו  שיטפונות אף פעם מאז הבריאה. יהיו
 שראו פי על אף"וכמו בדור אנוש  שהמבול עם נח

 שליש והציף אוקיינוס שעלה, אנוש דור של באבדן
" מהם ללמוד המבול דור נכנע לא, העולם

  .)י"רש' ד' ו בראשית(
, השביטלא יודע מה זה עוד בדרך, ומי ש השביט   

אז זה משהו שמיימי שהיה גם בבריאת העולם, 
אבא,    .וכו' יציאת מצריםבסדום, בבמבול,  היה גם

שקר גמור! אולי יש הם ההיסטוריה  כל ספרי
חלקים שזה נכון, אבל החלקים הגדולים הם שקר 



המלחמות האחרונות, ובטח מלחמות  גמור! גם על
כ, אבל מלחמת העולם הראשונה "אחרות ג

זה הכל  –שעומדת להיות  , והשלישיתוהשנייה
שקר! הכל מתוכנן מראש, עם תוצאות איומות. 

הקרוב, אבל הפעם אני  זה יהיה בעתיד ,ועוד פעם
הולך לעשות, דבר אחד אני  'לא יודע מה בדיוק ה

ה לגמרי, "עם הקב כל יהודי שהוא –כן יודע 
משתדל לעשות כל המצוות, משתדל ללמוד לגדל 

מתי  האישהעם  ם כמו שצריך, להיותאת הילדי
ואיך שכתוב, ולא מתי שמתחשק. שהוא תמיד עם 

כאלה ינצלו. זה לא יהיה  ה ותורתו, יהודים"הקב
כמו בשואה שרצחו את הטובים וגם את הלא כל 

 2ע"יהודי אירופה לפני מ כך טובים. העובדה שרוב
היו מחללי שבת, אבל גם רצחו את הצדיקים, היו 

כ הרבה כמו הלא צדיקים, "אמנם לא כצדיקים.  גם
  אבל עובדה שכולם הלכו ביחד.

ישאיר את  'הפעם ה הפעם זה לא יחזור,    
ה. וזה מספיק "הצדיקים, את אלה שמאמינים בקב

ברגע האחרון יקבלו על  שהם ברגע האחרון יאמינו,
עצמם לא לעשות עבירות, לגדל את הילדים לתורה 

בית של קודש ולא ולהקים  מצוות ומעשים טובים,
של זימה, אז אלה שחוזרים בתשובה או שחזרו 

  ינצלו. –כבר בתשובה 
ינצלו.  –יעשו תשובה ברגע האחרון אם אפילו    

 –ומה שיראו ומה שיעברו בזמן הזה של הגאולה 
. עכשיו 'ירצו מאד להיות עם ה הם לא ישכחו, הם

אנחנו רוב היהודים, אני בטוח שרוב היהודים עוד 
ה, אפילו כביכול "הזהב ולא לקב פים לעגלמתכופ

  אותם ולא שום דבר אחר. שמענייןחרדים, זה מה 
כ "כ קשה, כ"דבר העולם יהיה במצב כ בסופו של   

זה כבר וכ אחר ממה שהיה עד עכשיו, "מסוכן, כ
אני רוצה להאמין שכל היהודים יחזרו . וקורה

 מי שכן חוזר בתשובה, ברור שהנשמהובתשובה. 
  .'נעשה ונשמע'בסיני והוא אמר  הייתהשלו 

הרבה זמן, צריכים להתכונן!  ייקחלא זה אבא,    
להתכונן רוחנית! זה הדבר היחיד שיציל  צריכים

אין עוד מלבדו! אין  -אותנו. ולא לשכוח אף פעם 
אין עוד מלבדו! לא לשכוח את זה אף  עוד מלבדו!

 'אף פעם! ותעשו תשובה מהרגע הזה, אז ה !פעם
ונקבל משיח צדקנו בעתיד הלא רחוק, והכל  זוריע

יסתדר כמו שכתוב ונגיע לבית המקדש השלישי. 
שנצא זה כו 'אומר שנכנס לשם ונתפלל וכו וכשאני

עולם  –זה אמת, זה מה שיהיה  –יהיה עולם אחר 
ֲחָדָ;ה..."  וFֶָרץ ֲחָדִ;ים ָ;ַמיִם ב@ֵרא ִהנְנִי "Kִֽי אחר.

וזה גם נכון שהיהודים האלה . (ישעיה סה יז)
  .מגיעים למצב כזה גם יגיעו לנצח נצחיםה
ה באמת "היהודים שעם הקב באיזה שלב כל   

ה. אין עוד מלבדו, אין "יהפכו גם לחלק של הקב
, אם אם לא מגיעים לזה , רק זה העתיד.אחר עתיד

אין מה לעשות. לא מגיעים  לא מבינים את זה, אז
 , איך נרגיש,םיה שלכלום. קשה לתאר מה שיה

  אבל תאמינו לי זה כדאי מאד, כדאי מאד מאד. זהו.
לפני שמגיעים  -וסיף יש אולי עוד דבר שאני א   

אני לא יכול  ה,"בן אדם יהיה חלק של הקבה ,לסוף
להסביר מה זה בדיוק כי זה לא הזמן. אבל אבא, 

מימד שהוא ב את העולם שלנורק אנחנו מבינים 
המימד מחוץ הרבה מימדים עוד מסוים, אבל יש 

, יש הרבה מימדים שהקב"ה ברא, חייםשאנחנו 
 לזה כל כך, רק שתדעו שמה להיכנסלא צריך 

דברים, ההחיצוניות של זה  בעינייםשאנחנו רואים 
 לא רואים את הפנימיות, את המהות של דברים.

כמו בשבילם זה פשוט  נפטריםצדיקים כשהם ה
  מחדר אחד לחדר השני, זהו. ללכת

אנחנו רק בהתחלה של מצבים שיכולים עכשיו    
טובים שאנחנו לא יכולים  כ"להביא לנו לדברים כ

  להבין עכשיו.
 -בלי מס ,רק לחשוב על עולם בלי מחלות(אבא: 
בלי מלחמות רק זה כבר  , בלי קנסות,הכנסה

  ).טוב עושה לי
אבל אנחנו ך. כזה יהיה עוד מעט  נכון מאד אבא.

והתשובה,  ים לזה, זכאים לזה,צריכים להיות מוכנ
האמונה והביטחון בה' הם המפתח לזה, המפתח 

  לנצח.
  לא קיים דבר יותר טוב מזה

  29/8/2022דניאל,  ב אלול  תשפ"ב     
עם ישראל, אנחנו מגיעים לסוף, והסוף זה לא    

הסוף, זו ההתחלה של עולם אחר לגמרי שאני לא 
יכול להסביר את זה עכשיו, אבל יש כמה דברים 

אתם צריכים לדעת: צריכים להיות מאה, ש
מאתיים, אלף, אלפיים אחוז עם הקב"ה, אפילו 
יותר, בלי שאלות, בלי חשבונות, ה' הוא הכל יכול, 

המקדש -ספק. ובסוף כאשר נראה שוב את ביתאין 
השלישי, אנחנו נבין שהמוח שלנו כמו שהוא היום 
לא יכול להבין את הכל, אבל אם נלך עם הקב"ה 
אנחנו נגיע לנצח נצחים ונהיה חלק ממנו. הרבה 
לא מבינים מה זה להיות חלק ממנו, לא מבינים 
מה זה "נצח נצחים", אני לא יכול להסביר לכם את 

עכשיו כי לא תתפסו את זה, אני רק יכול להגיד  זה
לכם שאין משהו יותר טוב, אין משהו יותר אמיתי 

  מזה.

יש דברים שאנחנו לא מבינים, ובזמן האחרון כל    
כדור הארץ משתנה לרעה, הטבע עובד נגדנו 
בגדול ויהיו בעיות עוד יותק גדולות בעתיד הקרוב 

כנים ואתם תראו דברים פשוט מדהימים ומסו
ביותר, רק מי שעם הקב"ה יכול לשרוד, אך ורק מי 
שעם הקב"ה יכול לשרוד, שמעתם? תשמעו עוד 

  רק מי שעם הקב"ה ותורתו יכול לשרוד! -פעם 
אני רק יכול להגיד שאין משהו יותר טוב מזה,    

לא קיים בשום מקום, בשום מימד בשום כלום, לא 
  קיים דבר יותר טוב מזה.

לא יהיו לנו בעיות עם אוכל, לא יהיו לא יהיו חולים, 
לנו בעיות עם כסף, לא יהיו בעיות, לא יהיו לנו 
דאגות כמו שיש לנו עכשיו, זה ייעלם, ויהיה לנו 
שקט, שמחה קרבה למשהו כ"כ גדול וטוב שלא 
נפסיק להרגיש את הטוב, את הנצח, רק לשמוח. 
יותר אני לא יכול להגיד, זה יהיה רק לשמוח, רק 

  לשמוח.
  

  השביט במקורות            
  

 שראו פי על אף: "בראשית ו ד רש"י דור אנוש
 שליש והציף אוקיינוס שעלה, אנוש דור של באבדן
  ".מהם ללמוד המבול דור נכנע לא, העולם

 ַצְלָמוֶת ַל7ֶֹקר וְהֵֹפd 9ְכִסיל ִכיָמה עמוס ה ח: "עֵֹ?ה
 Cְנֵי ַעל וַ.ְִ;Cְֵכם ַה.ָם ְלֵמי ַה8@ֵרא ֶהְחִ;יd ַליְָלה וְי@ם

 אנוש דור על פירשו י: רבותינו""  רש:ְ;מ@ ה' ָהFֶרץ
  :אוקינוס מי את עליהם שהציף
 ה''הקב שינה מעשיהם ששינו ומתוך" להמבו
 והביא כוכבים שני ונטל..בראשית מעשה עליהם

  .:)יא השנה ראש, בבלי(לעולם"  מבול
  :מלכים בחמישה אברהם מלחמת
 בשביל שעשו כמו לילה כוכבי בשבילו שנלחמו

  י)."רש .ו"צ סנהדרין (בבלי :ברק
 ֲעמָרה וְַעל ְסד@ם ַעל ִהְמִטיר' וה" ועמורה סדום
  .)כד יט בראשית:"  (ַהָ?ָמיִם ִמן וֵָא; Dְָפִרית

 כוכב...פניכם נגד רעה כי ראו" מצרים יציאת
  .)י"רש י י שמות" (פרעה אמר, רעה ששמו יש אחד

 ִהְ;ִליd וַה' מלחמת יהושע במלכי האמורי
 וַ.ָֻמת9 ֲעזֵָקה ַעד ַהָ?ַמיִם ִמן ְ,דֹל+ת ֲאָבִנים ֲעֵליֶהם
 7ְנֵי ָהְרג9 ֵמֲאֶ;ר ַה7ָָרד Q7ְְבנֵי ֵמת9 ֲאֶ;ר ַר7ִים

  (יהושע י יא) :7ֶָחֶרב יְִ?ָרֵאל
 נְִלָחמ9 ָ;ַמיִם ִמן" מלחמת ברק בסיסרא

  כ). ה שופטים:"  ִסיְסָרא ִעם ..ִמ3ְִסB@ָתם -+ָכִביםה
ֵמֵאת  ָהא@ת 6Bְ "וְֶזה הנס שנעשה למלך חזקיה

 ִהנְנִי: 7ֵRִר ֲאֶ;ר ַהeֶה ַהRָָבר ֶאת יֲַעֶ?ה ה' ֲאֶ;ר ה'
 Fָחז ְבַמֲעל@ת יְָרָדה ֲאֶ;ר ַה3ֲַעל@ת ֵצל ֶאת ֵמִ;יב

 ֶעֶ?ר ַהPֶֶמ; ו5ַָָ;ב ַמֲעל@ת ֶעֶ?ר ֲאחַֹרTִית Pֶ7ֶַמ;
. ח)-(ישעיה לח ז: יָָרָדה ֲאֶ;ר 3ַ7ֲַעל@ת ַמֲעל@ת
' י היום ונתקצר לירד מיהרה. ירדה אשררש"י: 
 אותו מספידין יהו שלא כדי אחז שמת ביום שעות

 חזקיהו שנתרפא ביום לאחוריהם עכשיו ועלו
-היום התקצר ב[איך  :שעות' י היום על ניתוספוו

שעות? כאשר  10-שעות ולמחרת התארך ב 10
הארץ בכיוון -השביט מתקרב הוא מושך את כדור

הארץ מסתובב יותר מהר וזה -הסיבוב שלו, כדור
שעות, ואחרי שהשביט עובר  10-קיצר את היום ב

הארץ מצד -ומתחיל להתרחק הוא מושך את כדור
  הירותהאט את מזה שני בניגוד לכיוון הסיבוב שלו ו

    10-הארץ והאריך את היום ב-סיבוב של כדור  
  .שעות].     
  

  נצחים לנצח אותנו יביא וזה
  28/8/2022    ב"תשפ אלול' א,  גולדן בן
 כותב שנים 30 בסביבות כבר אני ,ישראל עם   

 דואג מאוד ה"הקב כי, ה"מהקב ,מהשמים מסרים
 יחזרו ויהודיה יהודי שכל רוצה מאוד, שלו לעם

 שמבין אחד לכל ברור וזה זמן אין כי, מיד בתשובה
 שלנו הארץ בכדור שקורה ממה קצת אפילו

 על עצום איום יש. קשה בבעיה העולם שאוכלוסיית
 ורוצים משתנים לא אנשים זה כל ועם,  העולם כל

, בכלל מתפלליםהם  ואם, פעם שהיה למה לחזור
 ושהי, פעם שהיה למה לחזורמה'  מבקשים אז

 שבקלות, גדולים בתים, מאוד טובות משכורות
גדולות שאפשר  הלוואות עם לקנות היה אפשר

  .מהבנקים קלותהיה לקבל ב
 כסף במעט יחסית לארץ מארץ לטוס אפשר   

 בהרבה כשר אוכל לקבל ואפילו מלונות בבתי וללון
 גדולות אוניות על חופש לעשות. מקומות מאוד

 עם, נוחות מיטות עם יפים חדרים בהן שיש ענקיות
 כנסת בית להתפלל מקוםיש שם  אפילו, מסעדות

 שחיה בריכות גם כאלה באוניות יש. כנסיה רק ולא
 לבלות שירצה ומי. הלוקסוס כל'. וכו כושר וחדרי
 פסח סדר לעשות יכול הוא אוניה באותה בפסח

  .ים בלב למהדרין כשר
 הזה העולם של הלוקסוס כל מעט עוד אבל   

 מטוסים, מסוכנים מאוד יהיו האוקיינוסים כי, יעלם
 הטבע כל. נדע שלא, ישמור 'ה מהשמיים יפלו

, אירופה כמו במקומות. התחיל כבר וזה ישתנה
 ומפחידה פשוטה לא בצורת יש ב"ארה, אנגליה

 יש, קשה האויר מזג משינויי סובל גם העולם וכל

 עצום לנזק גורמים שממש הוריקנים, טורנדוסופות 
 .אדם בני של מוות למקרי וגם' וכו לבתים בהרס גם

 התחיל שכבר אוכל חוסר יהיהובעתיד הלא רחוק 
 .מעטים לא באזורים מים עם בעיה גם ותהיה

הם , קשות הפתעות לעשות ימשיכו והבולענים
 '.וכו אוטובוסים, אדם בני, בתים, מכוניות יםבולע

 החדש העולם את נכיר לא מעט עוד בקיצור
  .והמסוכן

 האלה האסונות לכל לגרום שליח שולח ה"הקב   
 שמו שכך, השביטכוכב  הזה לשליח וקוראים

 'שה פעם וכל. מדויק תיאור עם הקדוש בזוהר
 אותו ששלח כמו, הזה לעולם אותו שולח הוא רוצה
. פעמים מספר ועוד מצריים ביציאת, המבול בדור
 את השמיים מן לנו ישלח ה"הקב מזה וחוץ

 שמר 'שה, ברד במכת במצריים שהיו האבנים
  .שלנו בתקופה בהם להשתמש כדי אותם

 עם הכוח את להם שיש חושבים הרשעים   
 השנ 70-ב פיתחו שהםהנשק  וכלי הפצצות

 שהם האדמה בתוך בונקרים להם ויש, האחרונות
. אותם יציל לא זה אבל, אותם יציל שזה חושבים

, כלום מהרשעים יישאר ולא יכול כל הוא ה"הקב
  .זכר שום

  :היא הגדולה השאלה אבל   
  ?בחיים יישארו מאיתנו כמה
  ?'ה עובדי באמת מאיתנו כמה
 עם הקרוב האמיתי הקשר את רוצים מאיתנו כמה
  ?ותורתו ה"הקב
 עגל את עדיין מעדיפים ישראל מעם מאיתנו כמה

  ?תורתו ה"הקב של מהקדושה יותר הזהב
 והחזק הגדול הקשר את מרגישים מאיתנו כמה

  ?שבשמיים אבינו לבין בינינו
  ?'ה קידוש על למות מוכנים מאיתנו כמה
 ותורתו ה"הקב את הכניסו באמת מאיתנו כמה
 של מהקדושה רק הילדים את ומחנכים בתינו בתוך
  ?הקודש ספרי
 לא שקיימת הזימה את שונאים באמת מכם כמה

  ?היהודים אצל, ויי אוי, גם אלא, הגויים אצל רק
, וזכרו שמו יימח בשמחה כ"כ חוגג עצמו השטן   
 הקדושה במלחמה מנצח שהוא בטוח הוא כי

 רוב אם אפילו. להיות לזה ייתן לא ה' אבל, הזאת
 יחסית המעט אופן בכל, "וח תשובה יעשו לא מ"יע

 יבנה 'ה ואיתם ישרדו - ותורתו ה"הקב עם יהיו שכן
 והם ה"הקב של חלק יהיו הםו, הבא העולם את
 את ויקבלו  3ה המקדש בית של הבסיס את יבנו

 וקירבה בהבנה ,ובאהבה בשמחה צדקנו משיח
 ישראל ועם .בלבד ה"הקב היא והאמת לאמת

 לנצח ה"הקב של חלק יהיו מסוים בשלב, ושארייש
 ולהפיל אותם להוריד יוכל לא אחד ואף נצחים
  .השקר לתוך שוב אותם

 עם, אנחנו שאם, אתכם להזהיר נשלחתי ואני   
 כל וכמעט שלו החיים דרך את נשנה לא, ישראל

 ולזרוק שלו חיים דרך את לשנות חייב מאיתנו אחד
 לשבור עלינו אותו שזורקים ולפני ,הזהב עגל את

 לעשות בלי כי, לפח ולזרוק קטנות לחתיכות אותו
 לגשמיות שלנו הרצון את להוציא, דבר כזה

 לא, שלנו החושים על עובדת שבעיקר, המיותרת
 של הבא העולם את לקבל אפשרות שום לנו תהיה
 ואהבה קירבה עם עולם, שמיימי עולםשזה , משיח

 הנשמות את יביא וזה ה"להקב ורק אך ונאמנות
 שיקומו המתים את כולל נצחים לנצח היהודיות

  .ישראל לעם ויצטרפו מהקברים
 כל ולברך עכשיו להגיד יכול שאני מה כל זה   

 התחומים בכל מלאה תשובה שיעשו ויהודיה יהודי
 ה"בהקב, 'בה ובטחון אמונה עצמם על ושיקבלו

 לנצח אותנו יביא וזה אחר דבר בשום ולא בלבד
  .מלבדו עוד אין  .נצחים

  
כוונה מעלים את החרדים על הכוונת * ב

לגרום הדירות והשכירות כדי האוכל,  מחירי
לעוני רב בכל העולם כדי שאנשים ובעיקר 

  פימה!השמדה ההיהודים ילכו למחנות 
  8/9/2022דניאל, י"ב אלול תשפ"ב   

 מבין אני. טוב יותר הרבה מבין אני עכשיו, אבא   
 שלבשליטה  ישראל מדינת כאילו זה. הכיוון את

 יש. כבר היהודים של לא בכלל זה, היהודים
 הכל זה' וכו סין רוסיה כמו ממדינות פה שליטה

  .חדש עולם לסדר שייך
 שומרי יהודים, פה טובים יהודים יש עוד, נכון   

 בכל אבל, כ"כ מבינים שלא החילונים אפילו. מצוות
 להיות וגאים, יהודים להיות ורוצים יהודים הם אופן

 שהכניסו קבוצה, אבא מזה חוץ יש אבל. יהודים
 חיילים כ"ג פה הכניסו. שלהם הרעל עם יחד לפה
 ועכשיו. לאדמה מתחת מחנות גם להם ובנו, זרים

 לא ואז. דיברנו שפעם כמו פימה מחנות הרבה יש
  .תפסתי אני עכשיו, זה את עשולמה  להבין יכולתי

 מיני כל שהעלו. . .  כל גילינו האחרונים בימים   
 החוק לפי ך כללבדר. דירה השכר היתר בין דברים

 מעלים אם. שנה כל ₪ באלפי להעלות א"א ד"שכ
, חוק אין פתאום פה, שמותר מצוין 10% עד

, אבא. שרוצים כמה זה את להעלות אפשר פתאום



 מוות מכת זו במיוחד החרדים שבשביל מבין אתה
 מי להרוויח אפשרות ללא גדולות משפחות. ו"ח

 שאר. קר בדם רצח פשוט זה אז, מה יודע
 רואים ובקושי עובדים ואבא אמא אז, האוכלוסייה

 להם מפריע לא, להם שיש ילדים שלש או שתים
  .כ"כ

 אפשר איך, בהלם עכשיו החרדים אופן בכל   
? דירה שכר על יותר 20% בממוצע לשלם

, יותר 20%, בזה לעמוד יוכלו לא החרדים היהודים
 מה. מותר זה פה אבל! אסור זה –? מותר זה

 לא זה. אסור לא בכלל, אסור לא' עמך'ה שנגד
 כל נגד זה אבל, החרדים היהודים נגד רק יהיה
 לעמוד מספיק גדולהו טובה משכורת לו שאין אחד
 ויש, פחות הרבה שמרוויחים לאנשים. בזה

  .מות מכת זו – גדולות משפחות
 יהיה וזה, בארץ פה פימה מחנות מלא יש   

 אתכם ניקח אז, דירה לך אין אם. שלהם הפתרון
. בעיות לכם יהיו לא, אוכל תקבלו. קעמפס לפימה

 פה זה את עושים, אבא !רצח של מקום וזה. . 
 לא אם, העולם בכל זה את לעשות יתחילו, עכשיו

 מחנות מאות מאות יש ב"בארה. התחילו כבר
 המקומות של העלייה בגלל יהיה זה שאם, פימה

, טבע אסון איזה בגלל יהיה זה או, בכסף מגורים
. שלהם הסוף יהיה וזה, זה לתוך משפחות יכניסו

  .הרשעים של הרשעות של ההתחלה רק זו
 לעצור יכולים אנחנו רק ,ישראל עם, אומר ואני   

. צדקנו משיח את להביא יכולים אנחנו רק, זה את
 הרשעות את לעצורלו  לעזור ריךצ אבל פה הוא
 שמנסה בעצמו השטן של הרשעות, הגוים של

 גויםומ מיהודים לגמרי הזה העולם את לנקות
  .היהודים זה בעיקר אבל, רוצים לא שהם

 ויש, ה"הקב של מהכח מפחדים הם זה כל ועם   
  .לפחד ממה להם

 בכל ענקית מלחמה לפנינו עומדת ,ישראל עם   
. בכלל פשוטה תהיה לא הזאת המלחמה. העולם

 נדע ואנחנו. ינצחו לא הרשעים דבר של בסופו אבל
. מאד קרובה הגאולההיא מתפרצת אז ש שברגע

 לא אבל, הזה הנושא על להגיד יכול שאני הכל זה
 אך אבל, דבר כל על פתרונות תמצאו אתם. לפחד

  .ה"הקב עם אתם אם ורק
 החרדי העולם בתוך מלחמות יש האחרון בזמן   

 אם. השני נגד אחד הולכים קבוצות מיני כל, ביותר
 כי, קרבנות תהיו אתם גם זה את ממשיכים אתם
 הגיע. ליהודי יהודי בין המחלוקת את שונא ה"הקב
 לא, הקדושה התורה לפי ילכו שכולם הזמן

 הכסף על להשתלט סיבות מיני כל להמציא
 לקלקל כדי ליהודים נותנת הרשעה שהמדינה

  .אותם
 שנים שיםושל עשריםמשך הש ברור לא זה אם   

, הדור גדולי את הביתה לוקח ה"הקב האחרונות
 יסבלו שהם רוצה לא הוא, עדן לגן אותם לוקח
 עוד נסבול ובעתיד, כבר סובלים שאנחנו ממה
  .היהודים חייבים שאנחנו נבין לא אנחנו אם, יותר

 וביחד, השני את אחד לכבד חייבים, היהודים כל   
 אם? נגד לחםילה זה מה. הרשעים נגד להילחם

 עם נהיה אנחנו, בתורה שכתוב מה נעשה אנחנו
 זה אז, השני עם אחד נריב ולא אחוז מאה ה"הקב
 לעשות שינסו מה משנה לא. הניצחון יהיה

, אותם ויהרוג זה את יעצור ה"הקב, הרשעים
  .התורה נגד שזה מהעבירות יפלו שיהודים במקום

 כבר, כבר תראו אתם, זמן הרבה אין ישראל עם   
 שקורה מה סתם לא זה. התחילה המלחמה
 הכור גם. ביותר מסוכן להיות יכול זה, באוקרינה

, מסוכן ומאד גדול מאד הוא, באוקרינה הגרעיני
 שם שדווקא שם סכנה ויש, באירופה גדול הכי הוא
  .זה על להשתלט רוצים כי, חזק הכי נלחמים הם
היא כבר , 3ע"מ באמצע אנחנו ,ישראל עם   

 וזה, בפנים יהיו המדינות כל מעט עוד. ההתחיל
 שלהם לבונקרים להיכנס לרשעים לתתכדי  הכל

 אנשיםשיותר  כמה להרוג רוצים הם. בלי הפרעות
 במיוחד להשתלט רוצים הם. היהודיםאת  ובמיוחד

 פנים בשום לא זה אבל, לה מ"י שקוראים "יא על
 הרבה שהרגה מדינה זו, היהודים של מדינה ואופן

 שהביאו מהאוניות שירדו אלה כמו. קר בדם יהודים
 נתנו לא פה שהיו הבריטים. בסודיות לארץ יהודים
 אחת וקבוצה,  באו הם אזלא"י  להיכנסלהם 

 האחרת הקבוצה את להרוג רצתה(ההגנה) 
 מדי יותר יהיו אולי האחרת הקבוצה כי, (אצ"ל)
 השיר מי, זה אחרי .ישראל בארץ מאמינים חרדים

   "י.מ של ממשלות ראשי נהיו טלנהלאאניית  על
 פתחו כשהם היהודים אתלארץ  שלחה כשרוסיה

 מאד יהודים באו אלה עם יחד, השערים את
 כל, בכלל. רוסיה של ולממשלות לקומוניזם נאמנים

 מהם וחלק, בגוים מלאה מלאה, בגוים מלאה "ימ
  .אותנו לחסל בשביל התכנית זו. יהודים כאילו הם
 חוזרים לא אתם אם ישראל עם את מזהיר ואני   

 רציני שחלק החרדים כולל וזה, מהר אבל ה"לקב
 מבינים לא, זה מה יודעים לא בכלל החרדים של

  .ה"לקב קרוב להיות זה מה אפילו
  

    

    

    

    

  
  
  

  אבני אריה ר"ד - הלידה המלצות
  .יולדת את. טוב מזל
 מתאים במקום או בבית ללדת מעוניינת את אם

 או/ו ודולות הבעל בסיוע זאת עשי), חולים בית לא(
  .ההיריון בתקופת אותך ללוות שישמחו, רופאים

 למכונית נכנסים, נדיר וזה, כלשהי בעיה תיווצר אם
 אוהבים הרופאים .ח"לב ונוסעים לאמבולנס או

 פוגעים המקרים שברוב, קיסרי וניתוח אפידורל
  .בך וגם, בעובר

 אחרי שעה חצי רק הטבור חבל את לחתוך יש   
 נמצא העובר של מדמו קטן לא חלק.  הלידה
 ייסגר העורק. לתינוק לחזור אמור והוא בשליה

 חותכים היונקים כל. בערך דקות 20 תוך לבד
 חוזר שהדם אחרי רק הטבור חבל את בשיניהם

  .זריקה לכל סרבי... לחיסון בקשר  .לתינוק
בישראל טעו  יולדות נשים מיליון חצי כמעט

 .פגום המאוד החיסון את לתינוקות לתת ואפשרו
        ❗❗❗❗ פגומים החיסונים כל
 אותו תתני אל. שלך רק הוא שנולד התינוק   

 בעקבות כי. לרופא או לאחות אחת לשנייה
 יומך עד להצטער עלולה את קצר לזמן הפרידה
, אתך לא יהיה כשהילוד, לנוח תתפתי אל .האחרון
 גם, להם להזיק עלולים שם, התינוקות באולם

  קלה. לידה. הנקה במניעת
 אילן ר"ד של למאבקם תודות הוא כאן הכתוב.  ב.נ

  .בית לידת ולוחמי מחלוצי, שיפטן אבנר ר"וד הלוי
  )t.me/qwer45t/15168: מקור(
 לב לשים ויש, הלידה חדרי את מכיר אבני ר"ד

 על להיות צריכים ח"בב יולדים אם, לדבריו
.הזה הרעל את לתינוק יכניסו שלא, המשמר

 כמו להסתובב שלהם לנשים נותנים אם במיוחד
 בכל. זה עם בעיות הרבה הרבה ויש, דוגמניות

 לא, כאלה בעיות גם יש יהודים שיש איפה העולם
 יבינו ישראל עם שכל מקווה אני. הגוים אצל רק

 כדי השני נגד אחד להילחם ינסו ולא, עכשיו אותי
  .הרשעים של מהממשלה כסף יותר אחד כל לקבל

 כבר, מלחמה יש כבר, זמן הרבה אין, ישראל עם   
 אין, ביותר קשה במצב אירופה. מתים אנשים

 רוצה לא רוסיה. מים מספיק אין, גשם אין, גשם
  .בעיה באותה אנגליה. מיםגז ו להם לתת

. איומים טבע אסונות יום אחרי יום יש ב"ארהב   
 אני. רשעים של – ב"ארה של עכשיו והממשלה

, לחזור לאן אין. אתכם מזהיר אני, אתכם מזהיר
 לחזור צריכים לא, טוב יותר שטרמפ אומר לא זה

 אין מלבדו עוד אין, ה"לקב לחזור צריכים, לטרמפ
  .מלבדו עוד אין מלבדו עוד
  
  )ישעיה סג ד(   "3ְ>נַת 4ְא3ַלי ָ&*ה"

  21/9/2022דניאל,   כח אלול תשע"ב    
, נוראי במצב אנחנו ,תקשיבו תקשיבו ישראל עם   

 שמדינת זה, גרוע הכי המצב את שעושה מהו
 מדינה זו! לא לא לא, יהודית מדינה לא היא ישראל

 הז אבל גוים מיליון 2-כאן כ שיש אומרים! גוים של
וגוים  רוסים מלא יש. מזה יותר הרבה יששקר, 

 יצאו שהם גוים ויש, ארצות מיני מכללארץ  שהביאו
 פשוט, נישואין בלי וגםהתבוללות  של מחיבור
  .הפנים על המצב

 כל זה מה! גמור שקר, שקר מלאה הזו הכנסתו   
 עד מהתחלה הצגה זו? בחירות חדשים כמה

 כמו זה את מציגים. שקר הכל וזה, הסוף
  .לא בכלל, דמוקרטיה לא בכלל הז אבל,דמוקרטיה

 חלוצים שבאו הראשונים היהודים והכביכול   
 היהודים שכל מדינה פה להקים ישראל לארץ
 שקר היה זה – יהודים כמו ולחיות לבא יכולים
 שהיהודים בכלל רצו לא הם, רצו לא הם. גמור

 ה"הקב עם שיהיו אמיתיים יהודים ויהיו פה יישארו
 וזה. "ימ זו, "יא לא וז. שצריך כמו תורתו ועם

 של תרבותה חוסראו בעצם  התרבות על מבוסס
 הח"כים וכל. ליהדות קשר שום לזה אין ,הגוים

 לא שזה ידע א"החזו אפילו, ידעו בכנסתהחרדים 
 שהיהודיםבאותו זמן  ברירה הייתה לא אבל, טוב

 עקום התפתח זה אבל, לכנסת יכנסו החרדים
 בין כשנכנסים זה ככה כי אבא. עקום התפתח
  . מזה חלק להיות לא מאד קשה זה, רשעים

 להתפרק הולכת "יומ, "ימ זו ,"יא לא וז אבא אז   
 שולטים הרוסים הגוים. זה את עושים והרשעים

 יהיהבסוף ש כתוב. פה שולט פוטין, בעיקר פה
 לנו יש, נכון .שיש מה וזה, מהמן גרוע יותר רשע

, הצבא בתוך טובים לא דברים הרבהיש  אבל ה"לצ
כלום  יודעים לא אנחנו ובכלל. דברים מאד הרבה

  .באמתפה  שקורה מהמ
 לא, "ילא שייכים לא המדינה את יםשמנהל אלה   

 הם למה אותם מבין לא אני. היהודית לדת שייכים
  .שלהם המקום זה שישראל חושבים

 ממש, בשבילנו טובות לא כניותותרשעים ל יש   
 מה לעשות להם יתן לא ה"הקב אבל, טובות לא

 זה, אותנו להציל שיכול היחיד הדבר. רוצים שהם
 רוחזנ חרדים הלא וגם החרדיםם, כול אנחנו אם

  .לגמרי ה"לקבור חזנ, בתשובה
: חסידים, מצוות שומרי של סוגים מיני כל לנו יש   

ביניהם יש יחסית מעט  אבלוכו'  ספרדיםליטאים, 
  .מאד עצוב זהומאד שהם באמת עם הקב"ה 

. משתגע העולם כל, ספק אין, בסוף כמעט אנחנו   
 נכון וזה. בשחור העתיד את רואים כולנו אנחנו
 אבל, וציםרש וכמה שרוצים לאן לטוס אפשר
 יחזור שהעולם חושבים אתם אםש היא האמת

 לכן !גמור שקר! שקר זה, נכון לא זה, שהיה למה
 לעשות בכל העולם ויהודיה יהודי לכל מציע אני

  .ה"לקב לחזור, תשובה
 מתחת ותשנכנס שלמות קהילות יש הרב לצערי   

 להם יש, בכנסת נציגים להם יש, הרשעים של לשלטון
 שעזבו היהודים או הרפורמים כמו ,הגוים כמו לחיות רצון
וזה . ילך לא וזה, הגוים כמו להיות רוצים הם, הדת את

 מוכניםש החרדים בין מנהיגים נםישממש אסון כי 
 הכל וזה אסור ללימוד שלהם הספר בתי את לפתוח
וזה גורם לעברות  תקציב יותר להם שיהיה בשביל

קדושה קשות ולצערי בהרבה ישיבות יש קלקולים של 
הבחורים וגם חלק מהצוות ועוד יותר גרוע שראשי 

 ה"הקב, להמשיך יכול לא זה, ישראל עם אוי. גם ישיבות
  !לזה סוף יהיה, יתן לא
 כאלה יהיו מעט עוד כי, לאמת עכשיו לחזור כדאי   

 כבר שאנחנו, קשים מצבים כאלה ,מלחמות
 ,אירופה בכל, בארץ רק לא, זה את מרגישים
 ארצות מיני ובכל, בסין ב"בארה ,בקנדה ,באנגליה

 יהודיםה אנחנו, ופה. באופק מאד קשה מצב רואים
  .גדולה מאד בסכנה

 רוצים הם, לנו מחכים שרק פימה מחנות את יש   
 כמו ברכבות אותנו לשים, מהר אותנו לתפוס מאד

 מותמקומיני בכל יש פימה  מחנותכאלה . הנאצים
הם נבנו , וגם בארץ ב"ארה, אירופה בכל כולל



, שטויות זהו טבענות אסוים של מקרעבור  "כאילו"
 ומכניסים ב"ארה בכל שניםכבר  אותם מחזיקים

 עושים הם מה יודע מי? למה, לעבוד שם אנשים
 אמנם. האסונות בגלל לא בוודאי זה?  שמה

 טבע באסונות שהיו לאנשים כסףנת נות הפימה
מיועדות למטרה  המחנות אבל', וכו שיטפונות כמו

, ממש הנאציםהמחנות של  כמו הםאחרת לגמרי, 
  !קטלניים יותר הרבהו' משוכללים' יותר הרבה רק
 חלמנו שלא דברים נראה סוכות חג אחרי, אבא   

 אופן בכל כי. כולם את יפחיד וזה, להיות יםשיכול
 אז, בסוד זה כל את להחזיק הצליחו לא הרשעים

הריכוז כמו  מחנותפימה,  כל על ידע לאנשים יש
הרשעים ש הדברים כלשהיה בגרמניה ועל 

התושבים התמימים בכל העולם  אבל, מתכננים
  .זה על לחשוב לא מעדיפים

בכל העולם יש אסונות טבע, בצורת קשה בכל    
אירופה, שרפות גדולות ומסוכנות בפלורידה, 

כל הערים לחופי האוקינוס בבעיה טקסס וכו', 
גדולה הצפות בגלל עליית פני המים בגלל 

  שהקטבים נמסים בגלל שכוכב השביט מתקרב.
 בהתחלה אולי ,שינוי נראה אנחנובקרוב מאד    
מספיק  ראינו כבר אבל, גדול מאד שינוי לא

 ואנשים שנתנו הזריקות כל, מהתכנונים שלהם
 כל עם הקורונה של "חיסונים" מהכביכול מתו

 הרבה! מספיק זה? מספיק לא זה, הזה השקר
שיש  זריקותהממהשקר,  מתו העולם בכל אנשים

ים שמעידים רופאהרבה  ישו תרופה לאו רעלהן ב
 מכריחים שהרופאים שהתלוננו אחיותעל זה, יש 

 וטיפולים זריקות קורונה חולי לכביכול לתת אותם
 ממש הם יורק בניו. למוותמים רוגו מיםמתאי שלא
  .חולים בבתי יהודים הרבה רצחו

 שזה לפני העיניים את עכשיו תפתחו ישראל עם   
 אי, 3ע"למ מתכונן העולם כל. מדי מאוחר יהיה

 תגיע 3ע"מ, ברור זה, נכון לא שזה להגיד אפשר
 מאמינים שבאמת היהודים ורק, עצום הרס ויהיה
. ישרדו הם אמיתיים כיהודים חיים ובאמת ה"בקב

 שהם האמת לפי וחיים האמת את שמבינים והגוים
 ה"הקב שנגד מי אבל. ישרדו הם גם, מבינים
 כל עם, מזה זכר כל לחסל ומנסה ותורתו

 בשביל תכננו שהם מה כל ועם שלהם הבונקרים
 לרשעים יעזור לא זה – שלהם החיים את להציל
  !ייעלמו הם! ייעלמו הם, האלה

 בית, בזמן פעם של "ילא, "ילא תהפך "יומ   
 מיליונים עם ,ענקית הייתהא"י  הראשון המקדש
(בספר "על חומותיך" עמ' כ , אנשים של מלונים

 יש. מיליון בתי אב!) 191בירושלים היו כתוב כי 
 אלפי, ויפה גדול היה זהכמה ש מדהים מאד תיאור
' ה .'וכו קרבנות להקריב באים היו יהודים אלפי
 עם שבאמת למי רק אבל, הזה הדבר את לנו יחזיר
 צריכים ,הזמן הגיע, להתכונן צריכים. ה"הקב

 מה זה כי, הכוחות כל עם להתפלל האלה בחגים
 לכם אומר ואני. השלימה לגאולה אותנו שיביא
 לקבל להתכונן צריכים רק ואנחנו פה משיחש ברור
  .סוף סוף אותו

  )חלק ב(
 השנה ראש. השנה ראש לנו יש הבא שבועב   

 מדבר אני, אנשים מאד הרבה. השנה מיוחד מאד
 של סוף, הסוף שזה מרגישים, בעיקר היהודים על

 וההתחלה, העצום הגדול השקר של סוף, הבלבול
 ,להתפלל צריכים מ"יוע. השלימה הגאולה של

 כל עם להפסיק צריכים, תשובה לעשות צריכים
 כל, השטחיים הדברים כל עם ,המשחקים
 החוסר כל, צניעות החוסר כל, המיותרת הגשמיות

  '.ה אהבת
 הכסף ועם מהמדינה כסף שלוקחים היהודים כל   

. כביכול החרדים היהודים את קונה המדינה הזה
 גדולים יהודים היו. זמן הרבה אין ישראל עם

 לפני בדיוק שלנו שבזמן שאמרו גדולים צדיקים
 מה וזה, מהדרך ירדו יהודים הרבה, הגאולה
 שהם יודעים שלא יהודים הרבה יש. שקורה
 יהודים שהם שחושבים יהודים הרבה יש, יהודים

 לפי זה את למדוד אפשר ואי, יהודים לא הם אבל
 ולא שמאמינים יהודים מיני כל יש, הזקן או לבושה

 שנראים חרדים ויש, חרדים יהודים כמו נראים
 קהילות ראשי אפילו יש. חרדים לא הם אבל חרדים

 משתפים, הנכון לכיוון היהודים את וניםומכ אלש
  .מבולבל והעולם, הרשעים עם פעולה

 מתפלל באמת, ה"הקב עם שבאמת מי אבל   
טוב  יצא, שלו הרוחניות החולשות את לתקן ומנסה

  .קרבנות קריביו השלישי המקדש לבית יגיע, מזה
. ממנו חלק להיות אותנו ייקח' ה דבר של ובסופו   
 הגאולה של השנה, שנה מתחילה הבא שבועב

 אבל, זמן קצת ייקח, זה זהב ספק ואין ,השלימה
, בא דוד בן שביעית מוצאי. בגאולה שאנחנו נדע

  ...זה את ונרגיש זה את נראהאנחנו 
 הילדים אנחנו, ה"לקב שייכים אנחנו ישראל עם   

 אם כי, אליו לחזור חייבים אנחנו, שלו האהובים
לנו ולילדים שלנו  יהיה לא, ו"ח נהיה לא אנחנו ,לא

 מדינה לבנות יכולים לא הגוים ,ו"ח עתיד
 חלק להיות יםיכול לאהם , התורה על תמבוססה

 להקריב יםיכול לאהם , ה"הקב של העתיד של
 ,יכולים אנחנו רק ,השלישי המקדש בבית קרבנות

 וזה עולם הבורא של חלק להיות יכולים אנחנו רק
  .נצחים לנצח ,יום יום ,רגע רגע שמחה לנו יביא

 הנשים את, שלכם הילדים את תצילותתעוררו,    
 והאבות האימהות את, שלכם הבעלים את, שלכם
 תחזרו, שצריך כמו ה"לקב תחזרו. שלכם

  .שלנו לתורה תחזרו, בתשובה
 אבל, הזה בדור רמה על חכמים תלמידי מעט יש   
 והוא פה הוא, כבר קיים שהוא משיח תלנו א יש

 צריכיםאנחנו . מלמד והוא, בלימוד לכולם מעל
, ללמוד אשר כ"כלנו  אין אם אפילו אבל, ללמוד

 ולשמור ללמוד עצמנו את מכריחיםאנחנו  אבל
 מעלה מעלה לעלות יכולים אנחנו אז' וכו מצוות
 בבית שלנו המקום את לנו שיש יםבטוח להיות

 עם להיות רק, לפחד ממה ואין, השלישי המקדש
  . הכל של הסוד זה' ה
 אתקוראים ש ויהודיה יהודי כלמ מבקש אניו   

, אחרים ליהודים חלקלהעתיק ול הזה המסר
 ,נצחים לנצח אחרים יהודים להציל תוכלו וככה

  .בעולם מקום בכלו ל"חוארץ, בב גם
 אניו חתימה טובהו אני מאחל לכם שנה טובה   

  .חשוב הכי שזה שלמה גאולה םלכל מאחל
  
  ,ינצלבאמת  ה"בקב שמאמין מי

  הזריקה את לקח הוא אם אפילו
  29/9/2022    ג"תשפ תשרי' ד ,גולדן בן
 צדיקיםהש למצב קרובים מאוד אנחנו ,מ"יע   
 שיהיה שאמרו צדיקים ועוד חיים החפץ, גדוליםה

 אנחנו וגם 3ע"מ על דיברו, עכשיו זהו, בעתיד
  .רבות שנים זה על מדברים כבר אוטיסטים

 הזה בעולם מלחמות והרבה סימנים הרבה היו   
 פעם וכל ה"בבאר התאומים בנייני שנפלו מאז

 בכל עירק, באפגניסטן כמו מלחמה כשהתחילה
 אבל  3ע"מ זו !זהו או, הרגשה לכולם הייתה אופן

 אותנו מביא שזה נראה לא זה לפחות. היה לא זה
 דברים והרבה מלחמות הרבה היו ומאז, לסוף

 את תפס ממש גשמי שגשוג.  קרו ביותר משונים
היא  שהאמת להרגיש התחילו ואנשים .העולם כל

 יש אומנם. נדע שלא ב"ההק את ושכחו הזהב עגל
,  דקדוק עם מצוות ושומרי מאוד שמאמינים יהודים

 אחרי היום אפילו מאוד חזק הוא הזהב עגל אבל
 עם כביכול ורצח שקר של וחצי שנתיים שעברנו
  .קורונה של המגיפה

 לעולם לחזור ורוצים מתגעגעים אופן בכל אנחנו   
 והפרנקים שטרלינג והלירה והאירו הדולרים של
, ההנאות את, הזה העולם את קונים זה שעם' וכו

  . אליו מתגעגעים אנחנו כך שכל הגמור השקר
 לא עוד! האלה החיים עם גמרנו, ישראל עם אבל   

 העולם של לסוף מגיעים אנחנו אבל, לגמרי
 שזה, הכסף כוח ושל הכסף של השקר על המבוסס

 את כביכול אפילו ובלבל העולם כל את טשטש
 שלנו החרדים מהיהודים הרבה וגם שלו צדיקים

 הזהב לעגל להתפלל התחילו וגם לגמרי התבלבלו
 הזהב עגל של בסיס על שלהם החיים את ולבנות

 מה לכל משתוקקים החרדים ילדינו אפילו, עצמו
 לקנות יכול אחר כסף איזה משנה לא או שהדולר

, חליפות רוצים בנים אפילו, יפים בגדים איזה בו
 אומר זה מה לגמרי ושכחו יפים כובעים, עניבות
  .אמיתי יהודי להיות

 ירדו שלא, שלי הדמעות נגד להילחם צריך ואני   
.  חזק פתוח מברז כמו ישפכו שלא, הרגליים עד לי

? הגדולים הצדיקים איפה? ישראל עם םאת איפה
 רואה בעצמך אתה ,ה"הקב? דוד בן משיח ואיפה

 עגל בגלל והכל ומתבלבל מתפרק שלך עםה איך
 סבלנות להם הייתה שלא מ"ילע נתן שאהרון הזהב
 רצו והם התורה עם יחזור רבינו שמשה עד לחכות

 ואהרון, הזהב עגל את, שלהם הזרה העבודה את
 להשתיק כדי להם עשה אז, לעשות מה ידע לא

  .הבעיה אותה זו היום ועד, אותם
 כוחותיו, כלום זה הזהב עגל ?הזהב עגל זה מה   
 הגיע רבינו שמשה ברגע . קיים לא זה - דמיוני זה -

 זה הזהב עגל כי ,השתנה הכל הברית לוחות עם
 היא והתורה .מהשטן בא זה, סתם זה, כלום

  .אחרת אמת ואין אמת היא, נצחית
 תפללמש האחרון הדור זה, שלנו בדור עכשיו   

 אפילו יהודים לנו יש בינתיים וגם, הזהב לעגל
 סביב מסתובבים שלהם החיים שכל כביכול חרדים
 פשוט זה גויםאת ה. הזהב עגל של הגדול השקר
, אסור שזה רואים אפילו גויים והרבה לגמרי הורס
  .גמור שקר שזה

 ברור .ישראל עם על זה שלי הדאגה אבל   
 גויים כמו שמתנהגים, תורה להם שאין שהחילונים

 לא ואפילו הזה מהעולם נהנים פשוט, מבינים לא
  .הידיעה-הא עם האמת את מחפשים

 להכניס נותנים רבנים שאפילו רואים וכשאנו   
 עגל של ביותר הגדול השקר את שלהם ספר לבתי
   את יהרוס זהו 3ע"במ כבר שאנחנו ברור אז, הזהב

 יפלו שלמות ערים. אותו מכירים שאנו העולם רוב
 ומוכנים ובתורתו ה"בהקב שמאמינים יהודים רקו

 לא הם אם ואפילו .ישרדו, זה בשביל למות אפילו
 לא זה השם קידוש על שמיים לשם ונהרגים חיים

 בין יהיו והם להם יהיה הבא עולם כי, מוות נקרא
, השקר נגד המלחמות את ששורדים היהודים כל

 חס, ישראל עם את לחסל שרוצה השטן נגד
  .ושלום חס, ותורתו, ושלום

 לבד יבין מ"יוע בשלוםילך  הכלרוצה ש"כ כה'    
, אבינו מאברהם הדורות בכל שלח 'ה .את האמת

 אחת אמת רק שיש מ"ילע להוכיח גדולים צדיקים
 כדי, לעלות כדי, לשרוד וכדי .ותורתו ב"ההק וזה

 הכוחות כל עם חייבים אנחנו נצחים לנצח להגיע
 שזה, הזהב עגל זה של השקר נגד להילחם שלנו

  .תורתנו שנגד דבר כל
 הם וכביכול, העולם בכל רשעים בדורינו אפילו יש  

. מזבח על אדם בני שמקריבים, חשובים אנשים
 עבודה עובדי שבהיסטוריה כמו אדם בני מקריבים

  .שלהם הילדים את למוותמקריבים  היו זרה
 יעזור לא, תתעוררו, זמן הרבה אין ישראל עם   
 זה, המיותרת הגשמיות כל נול עזורי לא, הכסף נול

  ! נואות שיציל מה לא
 ואלה .אותנו להציל יכולים ותורתו ה"הקב רק

 חכמים תלמידי אלה - דוגמה להיות שצריכים
 את יש שם גם אבל, בישיבות שלומדים והבחורים
  .ומקלקלת שנכנסה הגשמית הרוחנית הטינופת

 השקר כל את שנזרוק הזמן הגיע ישראל עם   
 לא, פיזית עצמנו את מסכנים אנחנו אם ואפילו

 לקלקל להם לתת ולא אותנו לקלקל לרשעים לתת
 היום שעד כמו העולם של הסוף .שלנו הילדים את

 העולם את תכירו לא מעט עוד .באופק הוא הכרנו
 תצילו ישראל עם ממכם מבקש אני .פעם שהיה

 שהם, שלכם הילדים את ותצילו עצמכם את
  .ישראל עם של העתיד

 על עצום הרס יביא והוא מאוד קרוב הוא השביט   
 וזה 3ע"למ שיתפתחו מלחמות יהיו .הארץ כדור
 רוסיה עם לאט יחסית התחיל זה, התחיל כבר

 יותר מהיר בקצב יתפתח וזה ואוקראינה
 הרס יהיה העולם רובבש עד ימשיך וזה ובאכזריות

 מטאורים הארץ כדור על מוריד כבר השביט .עצום
 ערים שיהרסו, ענקיים שחלקם ואסטרואידים

שהרשעים מתכננים  3למע" בנוסף וזה שלמות
  .העולם אוכלוסיית רוב אתלהרוג 

 רוב כברו, שלהם בונקריםל כנסוי רשעיםהו   
 בתוך עמוק בונקרים מדינה בכל שיש יודע העולם

 המטאורים נפילת כשתתחיל .האדמה
 הבונקרים בתוך יהיו הרשעים, ואסטרואידים

' וכו שחייה בריכות, סרטים עם שלהם הלוקסוס
 כביכול ביניהם חשובים הכי אנשים בשביל שנבנו

 מה כל שם להם ויש צבא לאנשי רק בונקרים ויש
 העולם בכל קיים וזה' וכו מיםאוכל,  צריכים שהם

 להם חשובים הכי אנשים בשביל מפותח שנחשב
 ישנה ב"ובארה '.וכו בטכנולוגיה מלומדים והכי

 והיא מהר מאוד שנוסעת רכבת לאדמה מתחת
תוך  יורק לניו אנג׳לס מלוס כמו מרחק לעבור יכולה

 והם מסודר שהכל בטוחים והרשעים .שעה חצי
 שיש כאילו זריקות אנשים להרבה נתנו כבר

 הזריקה את שקיבל ומי גמור שקר שזה, מגיפה
  .בחיים עדיין הוא אם, גדולה בסכנה הוא אמיתית

  
 הוא אם אפילו, ינצלבאמת  ה"בקב שמאמין מי   

 או הוא אם. נס יהיה זה אבל, הזריקה את לקח
 את שקיבלו אחרי שלהם העיניים את פתחו היא

 עכשיו מדברים והם השניה או הראשונה הזריקה
 מלבדו עוד שאין ומבינים הפוך ומבינים הפוך

 שלא ה"הקב נגד רשעים של מלחמה שזו ושהבינו
 ולא לנצח יכולים לא. הרשעים תורתו ונגד נדע

 יכול כל הוא ה"הקב .להם יש נשק כמה משנה
 אם. ה"הקב של חלק יהיה דבר של בסופו מ"יוע

 ימות לא הוא, ושלום חס יהודי של גופו את הורגים
 ואז מוות לו יהיה לא ה"הקב עם הוא שהוא זמן כל
 בורא עם נצחים לנצח יחיו מ"יע של נשמות גם

  . ה"הקב, עולם
 דלתגהיא ו, התחילה כבר המלחמה ישראל עם   

 לא פעם שאף כמו מלחמה שתהיה עד ויותר יותר
, ייחרב עולם שליש ששני בנבואות כתוב .הייתה
 קשה פגוע יהיה שליש, כלום ממנו יישאר לא שליש
 שלמה תישאר "יוא,  הרוס לגמרי לא אבל, מאוד

 שולטים שהגויים היום הנקראת מ"י של י"א לא וזו
כל  את לים ויזרוק אותם יסלק 'ה, נדע שלא בה

 פה להשתלט יכולים שהם שחושבים הרשעים
. יהיה לא זה, ושלום חס ה"הקב על ולהשתלט "יבא

 כמה! כלום שהם כמה תופסים לא הרשעים היום
 שום להם ואין! סוף בלי, סופי אין הוא ה"הקב

  אותו לנצח אפשרות
 חורבן אחרי כי, "יא את שוב יפתח ה"הקב ואז   

 יפתח הוא ועכשיו "יא את קיפל השם האחרון הבית
 ומשיח פעם תהישהיכמו  הענק לגודלה אותה
 יעשה מ"יע, ה"הקב של כשליחו ישלוט צדקנו

 עדיין יצטרך המשיח דבר של ובסופו מלאה תשובה
 הבונקרים שבתוך הרשעים כל נגד להילחם

.שלהם



 הרשעים כשכל .להילחם ךיצטר לא ישראל עם   
 להם שיש מה וכל הנשק כל עם מהבונקרים יצאו

 אלגביש אבני את ייקח השם אז, מ"יבע להילחם
 וזה במצרים ברד במכת קרח וחצי אש חצי שהיו
  .מפחד ימותו חלקם, רשעים מאוד הרבה יהרוג

 .חושךגם  יהיה. מכות עוד גם יביא ה"הקב   
 וראשיהם ורגליהם ידיהם, הרשעים של איבריהם

  . ישראל לארץ יכנסו לא והם יפלו
 ימשיך, הארץ כדור ליד שניה פעם יעבור השביט   

 פה כבר שהוא צדקנו משיח את יקבל מ"יוע ויעלם
 כולם, לא וחלק כן חלק ולא, כולם אותו ויקבלו
 אמיתי יהודי עצמו בתוך מי נדע ואז. אותו יקבלו

 המקדש בית של יסודות יבנו יהודיםהו .לא ומי
  .הבסיס על וינחת שלם, השמיים מן שירד השלישי

 לתאר יכול לא שאני שמחה ישמחו יהודיםה   
 דמעות עם, ביותר העמוקה שמחה עם .אפילו
 ועמוק רוחני "ככ זה. זה את לתאר שקשה וחיוך
 המקדש לבית וכשייכנסו אמיתי יהודי כל בתוך

ירדו  נשים אצל וגם גברים אצל גם קורבנות ויקריבו
, משמחה יפלו דמעות הרבה, דמעות הרבה

 שעכשיו, שמחה כזו תהיה יהודי כל בתוך ומבפנים
 כי, כזה דבר יודעים לא אנחנו כי, לתאר ניתן לא
 של התחלה רק תהיה וזו כזה דבר עברנו לא

  .נצחים לנצח עלייה, שלנו העלייה
 לבקש יכול רק אני, יותר להסביר יכול לא אני   

 מכל, אמא וכל אבא מכל, ויהודיה יהודי מכל
 וליבם שכלם בכל פגעה שהגשמיות הצעירים

 בתורה ובאמונה ה"לקב שלהם וברגש ובהבנתם
 אפילו הנשמות ולכל סיני בהר למשה נתן 'שה

 אותם ברא ה"הקב אבל, הגוף בתוך היו לא שעדיין
 ליבם כל עם סוף סוף יבינו, סיני בהר היו גם והם

 ואין יכול כל הוא ה"הקב! מלבדו עוד שאין ומהותם
 התגלה כבר הוא .פה כבר משיח ...מלבדו עוד

  .לגמרי שיתגלה מחכים ואנחנו יהודים להרבה
  

 האמיתית הראשונה השבת את ואז נוכל לחגוג
  .החטא שלפני וחוה אדם מאז לגמרי

  30/9/2022     ג"תשפ תשרי' ה,  גולדן בן
, מבינים לא אתם !זמן אין, זמן אין ישראל עם   

 ירד שהעולם, מרגישים לא אתם, רואים לא אתם
 זה אבל, התהום לתחתית הגיע לא עוד, לתהום
 על אדבר לא אני .לתחתית עד מסנטימטר פחות

 ואין התהום לתחתית מתחת כבר שרובם, הגויים
 ישראל עם, ישראל עם אבל .בשבילם תקווה שום

  ?ישראל עם איפה? אתם איפה ?אתם איפה
 מעט עם "ככ, שפל "ככ, נמוך "ככ הזה הדור   

 ישיר לנו שניתנה, הקדושה התורה, תורה
  .בה מזלזלים אנחנוו סיני בהר ה"מהקב

 כמו להיות רוצים הגדול רובכם אתם ישראל עם   
 שונא 'שה לנו האסורים הדברים את רוצים, הגויים
 למשוך יודעים הרשעים היהודים והכביכול והגויים
 לכיוון שלנו הרע היצר את למשוך יודעים, אותנו
  .עצמו השטן

 חרדים דתיים כביכול אפילו יהודים הרבה "ככ   
 ואחרי אסורות להנאות משתוקקים ואפילו רוצים
 את שוכחים הם, שאסור מה של הטעם את שיש

 עם על דמעות עם שבוכה, הקדושה התורה
  .תורתו עם יחד אליו עצמו את הכניס "ככ ה"שהקב

 הולך ה' של האהוב השעשועים ילד ישראל עם   
 קשות עבירות על שחיים, הגויים העמים של לכיוון
 האמונה סביב שלהם החיים את ובונים ביותר

 ומגעילים איומים מעשים עושים הם, זרה בעבודה
 את לתאר מילים לי אין, 'ה ברוך, מילים לי ואין

 ילדים הקרבת כמו גרועות "כשכ שלהם העברות
? האימהות איפה! שלהם הילדים את, המזבח על

. אדם בני הם אבל, יהודים לא הם? האבות איפה
 נעלמיםכמאה אלף ילדים מכל העולם  שנה כל

  .אותם מוצאים ולא מבתיהם
 יהודים הלא של לכיוון הולכים היהודים גם והיום   

 הנצרות ובתוך הנצרות לפי הולכים הגדול שחלקם
 עקומים והם זרה עבודה עובדים שעדיין קבוצה יש

 וזכרם שמם יימח והקתולים .בשטן מאמיניםו מאוד
 של ולא השטן של השם את אומרים שלהם במיסה

  .עצמו השטן של אלא, איש אותו
 שרוצים יהודים הרבה יש, ישראל עם   

, החרדים בין אפילו הגויים כמו להיות ומשתוקקים
 הגויים כמו להיות משתוקקים, החרדים כביכול
 אנחנו שמוסתרת הקדושה כל עם "יבא פה ואפילו
 חוסר של מצבים רואים אנחנו ,פריצות רואים

 אנחנו ,שפלים הכי לגויים ורק אך שמתאים צניעות
 עם שעובדים חרדים יהודים אנשים רואים

  ,ה"הקב נגד הזאת הארורה הממשלה
 חוקים מכניסים יהודים שכביכול איך רואים אנחנו
, אסורים שלגמרי, שאסורים הקודש בארץ

 העברות וכל פריצות, גניבה כמו לדברים שמביאים
 מתבייש אני כי, עכשיו אותם אגיד שלא, קשות הכי

  .שלי הפה דרך יתגלגל שזה
 הוא המצב", הפנים על" הוא המצב, ישראל עם   
 הכדור על להרגיש כבר שאפשר וידוע גרוע "ככ

  .רגלינו תחת הגיהנום אש את הארץ

  
  מיליארד נפגעים 2מליון מתים, 20    
  (קטעים מכתבה) 

 מתים אנשים של עצום מספר רואים אנו   
 זו. הזו המוות מזריקת העולם ברחבי

 מחוסנים אנשים אלפי מאות, שואה ממש
. רשמי ממשלתי מדיווח שבוע מדי מתים
 יש. זמן הרבה כבר אנשים להזהיר ניסינו
 לינקולן לפי במוות 163% של עלייה

 הגדולות הביטוח' מחב אחת, נשיונל
  .חיים לביטוח בעולם

 אלא וירוס הייתה לא האמיתית המגיפה הבין שלא ומי   
. שבוע מדי אנשים אלפי מאות כעת שהורגים החיסונים

 איתם הנושאים מהלכים מתים הם במלואם המחוסנים
 עם הבריאות מערכות את המציפים פגועה חיסונית מערכת

 הם, כמובן, בחדשות זה על תשמעו לא. וגוססים חולים
 שהחיסון היא האמת אך חיים מציל שהחיסון שנאמין רוצים
  .עינינו מול בעולם האנשים' מס את מדלל

 שהמערכת גבוה כה באנגליה לאמבולנסים הפניות' מס   
 בחולים מוצפים הופכים גם החולים בתי, קורסת שם

  .החיסון לאחר מבעיות הסובלים
 133 פי גבוה הלב שריר לדלקת הסיכוי CDC-ה נתוני לפי   

 מחוסנים 1004 על מגרמניה מחקר. מלא המחוסנים בקרב
 זה. דם קרישי היווצרות של תהליך יש מהם 94%-ל כי מצא

 מהילדים 29%-ל כי מצא בטייוואן מחקר. מטורף פשוט
  .הלב עם כלשהי בעיה יש שחוסנו

 לאמבולנס הקריאות כי הסטטיסטיקות לפי רואים אנו   
. באופק נראה לא והסוף חודש אחרי חודש לעלות ממשיך

 וכעת ובריאים צעירים אנשים עבור היו הללו הקריאות רוב
 אנשים מיליוני מאות הזריקות בגלל. פגום לב עם חולים הם
 להתמודד מסוגלות אינן הבריאות ומערכות זמן פצצות הם
 את מחלישה הלב שריר דלקת דבר של ובסופו .כולן עם

 או לשבץ שמוביל מה, בלב קרישים להיווצר יכולים, הלב
 לב מוות כוללים המצב של אחרים סיבוכים. לב התקף

 מאחר הלב שריר של קלה גרסה אין מצטט ואני. פתאומי
, נעשה שהנזק ברגע, לכן. להתחדש מסוגל אינו הלב ושריר

  .לאחור השעון החזרת אין
 אנשים מיליון 20 כה עד הסטטיסטיים הנתונים לפי      

 עובדות והמשלות העולם ברחבי נפגעו מיליארד 2-ו נפטרו
  .הנתונים את להסתיר כדי נוספות שעות

 לפני מיליון 1.7-מ גם עלה השנתי התמותה שיעור   
 מצילים לא החיסונים כי מראה וזה מיליון 2.9-ל החיסונים

 ומתים חולים אנשים יותר הרבה שכן הנכון הוא ההיפך, חיים
  .ההזרקה בעידן

 דנו ישראלים חוקרים מראה שדלף סרטון: כותרת עוד הנה   
 שמואל' ופרופ. מהציבור שהוסתרו חיסון של לוואי בתופעות

 השמדה מבצע הם שהחיסונים טען מהחיסון שנפגע שפירא
  .אנשים שיותר כמה להרוג שנועד מתוכנן

 וירוסים אין, הוירוס על הזה המשחק את לשחק נפסיק בואו   
 סוף סוף אנשים עכשיו. קטלניות זריקות יש קטלניים

 כל למה. בעריסה מוות תסמונת על שאלות לשאול מתחילים
 שהחיסונים אמרו הם? ומתים באקראי נפלו האלה הילדים

 יודעים אנחנו ובכן, אחרונות שנים במאה האנושות את הצילו
 היו הזה החולי וכל בעריסה מוות, האוטיזם. שקר שזה

 בעיות עם להתמודד יצטרכו המחוסנים. חיסונים של תוצאות
 קורבנות שהם הילדים כלפי צער לי ויש חייהם סוף עד
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  ב. אין סרטן לחלוטין אצל הלא מחוסנים.
  
 ובאמבולנס. לב התקף היה לאבא ,אמבולנס הזעיק ניר

 הארץ במרכז הגדולים החולים בתי לכל לפןיט  הפראמדיק
 עד שקרס לב בחוי מלאים היו וכולם לב בהתקפי שמטפלים

 עם חולים מלא. נוראי כך כל מצב היה לא מעולם .מקום אפס
 בסוף. וחייג חייג והפארמדיק עמד האמבולנס. לב אירועי
 בקש הפראמדיק .פריפרי, קטן חולים בבית אחד מקום נמצא

 המחלקות, אמר, הקורונה חיסוני מאז. ומבנו מהאב סליחה
, הבריאות למשרד תודה .צעירים מהמוני מתמוטטות הללו

 שאותו נגיף, הקורונה לאסון שדאגו הכנסת וחברי לממשלה
  .המדינה אזרחי על נכפו וחיסוניה, ראה לא איש

9/8/2022   t.me/qwer45t/16888  
  

  השידור. מאת בועז כהןרשות קול ישראל, קיץ קטלני ב
את כולם  כולם נפטרו בשבועות האחרונים בזה אחר זה.

ד"ר יצחק נוי ז"ל * זאב פדן ז"ל איש  היכרתי ואלה השמות:
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* יוסי נשר ז"ל מהמחלקה בערבית * מיכאל (מישקה) גלבוע 

* חנה נחמד ז"ל * רפי אפלויג  47ז"ל * אורלי אבני ז"ל בת 
  ז"ל איש הסאונד. יהי זכרם ברוך.

t.me/MailHaadom/41380  

sports.walla.co.il/item/3532442   27/9/2022  

 יהודים, האמיתיים היהודים של החדש הדור   
 מרגישים אנחנו יום יום .מאוד קטן - מצוות שומרי

 בשמיים והאבות האימהות של הדמעות את
 של לשיטפונות וגורמות הארץ כדור על שיורדות

  .הכבוד לכיסא מתחת בשמיים עצב
 אמיתיים ליהודים ורק אך מדבר אני  !זמן אין עמ"י   

, מהגויים יותר עמוקה הבנה עם, אמיתי יהודי לב עם
 פה קצת לא ,הסוף עד בתשובה לחזור הזמן הגיע
 ,טרף לאכול ללכת כך ואחר להתפלל קצת לא ,ושם

 להגיד עצמכם על שמקבלים כמו זמני משהו לא
 לזה זה ובין השינה לפני ובלילה בבוקר שמע קריאת
  !יעבוד לא כבר זה! לא .שמתחשק עבירות לעשות

 הם אם ספק איתם שאין, אמיתיים יהודים רק   
 בתשובה לחזור צריכים הם, יהודים לא או יהודים
 ובלי יכול הכל שהוא, ה"בקב ולהכיר' ת עד' מא לגמרי

 המחשבות כל את להוציא חייבים ספקות שום
, לבכות וצריכים, ומהרצון מהגוף האסורים והרצונות

 עבירה כל על ולהצטער לבכות, ולהצטער לבכות
 שביניהם הגברים למקווה ללכת זה ואחרי ועבירה

 ולהיות הזה העולם של מהטינופת עוד להוריד כדי
 של לגמרי עבד להיות כדי הכל את להקריב מוכן
, התורה דרך שרק חזק ולהרגיש תורתו ושל ה"הקב

 להמשיך אפשר ה"בהקב והביטחון האמונה, המצוות
  .נצחים לנצח ולהגיע ולהתקיים

 אבל, שלנו כמו מסכן "ככ הדור בשביל קל לא זה   
 ועם ברצינות משתדלים שאנחנו יראה ה"כשהקב

, ולתורתו אליו לחזור שלנו המהות כל ועם הלב כל
 לנצח ולהגיע דרך קפיצת לעשות לנו יעזור הוא אז

  . ה"הקב של כחלק
 מכל יותר אתכם אוהב ה"הקב - ישראל עם   

 את ולהרגיש לראות מאוד קשה לו היה, העמים
 מאהבתו אבל, וחוה אדם של הראשון החטא

 הוא, ברא שהוא האדם בני כלפי לו שיש, הגדולה
 אחרי דור, יות לבני האדםהזדמנו עוד לתת החליט

אשר , יעקב, יצחק, ברהםה' שלח לעולם את א דור
רבינו  היו הבסיס של עמ"י ואחרי זה שלח לנו משה

  להראות ליהודים שהם העם הנבחר של הקב"ה 
 י"ע שנשלחו גדולים צדיקים היו דור בכל ,כן   

 היה איפה אבל, בתשובה יהודים להחזיר ה"הקב
 בכל קשה במצב היה י"עמ -ך כ אגיד ואני ?י"עמ
 צדיקים שלח 'וה, הראשון החטא מאז ודור דור

 אם שאפילו, לעם דוגמא לתת ודור דור בכל ענקיים
 איזו, ניצוץ איזה נשאר תמיד, מהדרך ירד העם רוב

  .הבאים לדורות דוגמאות או דוגמה
, דוגמה גם לנו יש. האחרון בדור אנחנו עכשיוו   

 'ה אחריו נלך ואם אחריו ללכת צריכים שאנחנו
 הפעם אבל, עדן לגן שוב לחזור מאוד לנו יעזור
 אמיתיתה הראשונה השבת את לחגוג שם נהיה

 כמו בדיוק .החטא שלפני וחוה אדם מאז לגמרי
  .רחוק הלא בעתיד יהיה וזה .רצה ה"שהקב

 מאז, שנים אלפי, עברו שנים מאוד הרבה "ככ   
 לפי השבת את נשמור שאנחנו מאוד רצה ה"שהקב
 מאוד אנחנו .הידיעה הא עם האמת שזו, שלו האמת

  . מוכנים לא עוד אנחנו אבל, יחסית לזה קרובים
 ואנחנו בינינו צדקנו משיח את שם כבר ה"הקב   

 כל קודם אותנו יביא והוא אחריו ללכת רק צריכים
 המקדש לבית, הקודש עיר ולירושלים "ילא בחזרה

 של חלק ונהיה נצחים לנצח נגיע ומשם השלישי
 עם על להתפלל משתדל, פה כבר משיח .ה"הקב

 הגדולות שהמלחמות לפני תשובה שיעשו ישראל
 התחילו כבר שהמלחמות רואה אחד כל. מתחילות

 ממדינות איומים גם ויש בעולם מקומות מיני בכל
 קטלני נשק להן שיש, השנייה נגד אחת, שונות
 כי, תשובה לעשות מיד י"עמ מכל אבקש אז. ביותר

  ?מתי אז, עכשיו לא אם
  

 הזריקות את שקבלו אלה את מברך אני
  בחיים שיישארו

  2-10-2022,  ז תשרי   תשפ"ג     דניאל
 אנשיםעל ה אבא הלב לי כואב, יהיה מה אבא יאו   
 רואים אבל, לשמוע רצו לא פשוט ,לשמוע רצו לאש

הקורונה וכל הזריקות  של השקר כלש, אבא ברור
 נותנים שהם הבינו שלא מסכנים אנשים, החיסוניםו

ת סיב תהיה ווז, הזריקה את לקבל שלהם היד את
  .שלהם המוות

, מהקורונה לא, מזה מתו כבר אנשים מיליוני כמה   
 הם, האלה הזריקות מפחיד זה אבא. מהזריקות מתו

 הגיעו עכשיו. בשלבים אבל, ידימ עובדיםלא תמיד 
 מתים שפתאום צעירים ואנשים, איומים שלביםל

 מת שצעיר שנים בכמה פעם יש מילא. לב מהתקפות
 בכל זהו הרבה זה עכשיו אבל, פתאומית לב מבעיית
 ,הזריקות את שקבלו אלה את מברך רק אני .העולם

 עד בחיים שיישארו אותם מברך אני, בחיים עוד והם
  .חזק להתפלל להם מציע אני אבל. נצחים נצח

 תתפללו, היהודים שלי והאחיות לאחים מדבר אני   
 עצמנו על זה את הבאנו אנחנו, תשובה ותעשו חזק

 רק לא וזה. שצריך כמו התורה את נושמר שלא בגלל
 אפילו שוי חרדים יש. החרדים גם זה, חילונים
 להכניס שלהם הספר בתי את לתת שמוכנים חסידים
. המדינה של הכסף את לקבל כדי אסורים דברים
 הצדיקים, שמבינים היהודים אנחנו ,חייבים אנחנו

 צריכים אנשים שעוסקים בחינוךה, להבין צריכים
 ההתדרדרות את לעצור צריכים שאנחנו, להבין

 יישארו לא, לא אם כי! מהר אבל – שלנו הרוחנית
  .צדקנו משיח לקבל יהודים הרבה

 את השהביא הטיפשות על הזמן כל בוכה אני   
 גם אבל, העולם אוכלוסיית של הטיפשות, הזה המצב

 אמיצים יהודים יש, ה"ב היהודים כל לא. היהודים
 לא אבל, הםחייוסיכנו את , זה נגד שנלחמו

 אותם להרוג ויכלו אמת שדברו בגלל לאא, מהקורונה
.אמת שדברו בגלל



 ,להבין מתחילים סוף סוף אנשים עכשיו ,'ה ברוך   
 זה הזמן כל ואמרנו שכתבנו שמה להבין מתחילים

 כבר היא, כן, 3ע"למ נכנסים אנחנו עכשיו .אמת
 לא זה אבל, בגדול זה את התחילו הרוסים התחיל
 הארצות במיוחד העולם לרוב יגיע זה, שם ייעצר

  .ביותר קשה משהו יהיה וזה, ידועות הכי
 לא וזה תשובה לעשות מהיהודים מבקש אני   

 שלכם הנשים, וזקן פאות לכם יש אם משנה
 של ספר בבתי לומדים והילדים צנוע הולכות
 ישש מהזה  משנהמה ש. משנה לא זה, חרדים

 עם שלכם בקשר, השכל בתוך, הלב בתוך לכם
  .התרופה זו, חשוב הכי הדבר זהו ה"הקב

 הביא הוא, ממנו חלק להיות אותנו ברא ה"הקב   
 מוכן הוא, שלו ילדיםא לאב כמו איתו לקרבה אותנו

 שאנחנו רואה הוא אם אבל. בשבילנו הכללעשות 
 .נצחים לנצח להגיע כדי הנכונה מהדרך יורדים
 שנגיע עדשלב  רק הוא לנצח לא הוא שלנו העולם
 הדרך את ולתקן לשנות הזדמנותעוד  לנו יש, לנצח
 כהשצרי כמו היידישקייט ליהדות לחזורו שלנו

 ולהגיע, לנצח הראשון החטא את לתקן כדי להיות
  .השלישי המקדש בבית נצחים לנצח ה"הקב עם
 הגשמיות כל את מורידים לא אנחנוואם     

 רוצה' ה. עצמנו את להציל סיכוי אין אז המיותרת
 להציל לרצות צריכים גם אנחנו אבל, אותנו להציל

 לכל מוגזמת אהבה לנו יש אבל. עצמנו את
 המיותרים הבגדים לכל ,הטיולים לכל ,הגשמיות

 הכי הדברים וכל הממתקים לכל ,צנועים הלא
 כל עם לא זה אבל מתפללים אנחנו, כן. שטחיים

הגיע ל סיכוי לנו אין הלב כל עם שזה עד. הלב
 השטן את ,הרע היצר את ננצח אז, וה"לקב ,נצחל

 עם ,עולם בורא עם נצחים לנצח ונגיע בעצמו
  .מלבדו עוד אין ,מלבדו עוד אין ,יכול הכל ה"הקב

  
  שואההייתה  לא היו עושים תשובה אם

  (המשך מדף ראשון).
 יוכלו ותורתו ה"בקב לגמרי שמאמינים אלה ורק   

 ולכל לנו שיהיה רחוק הלא העתיד את לשרוד
 העולם מלחמת תחילת החג אחרי, אבא. העולם

 כבראשר  בשלבים יהיה זה, מיד לא, השלישית
 של אויב הוא שפוטין חושבים אתם ואם ,התחילו
 או נפט להם למכור רוצה לא הוא כי, אירופה
 בצורת שיש בגלל להם שאין אחרים דברים
 קשה במצב אירופה בכל אנשים מיליוני, רצינית

 במקומות איטליה כמו מקומות אבל ,בצורת בגלל
  .נזק עושה זה וגם מבול להם יש, ןויו כאלה

אבל פוטין הוא באותו צד של הרשעים כמו נשיא    
אוקרינה, כמו ביידן כל ראשי הממשלות של 
המדינות הגדולות והם כולם יחד פועלים יחד איך 

  להשמיד אותנו. 
(מהחדשות לפני  סוף בלי הוריקנים יש ב"בארה   

 העוצמתיות מהסופות אחת, איאן הוריקןכשבוע: 
 יותר, בפלורידה פגע, ה"באר בתולדות ביותר
) חשמל ללא נותרו ועסקים בתים מיליון משני

 ואסטרואידים המטאוריםנגרמות בגלל ש ושריפות
 מאד קרוב נמצא השביט כי מהשמים שנופלים

  .הארץ לכדור
  

 דבר כזה שיש בעיתונותאשר פרסמו כ 1965-ב   
 חשבו, לזה קוראים שהם כמו ניבירו או ,השביט

 הואקרוב,  והוא שטויות לא זה אבל, שטויות שזה
 במזג השינויים כל וובגלל אלינו הגיע ממש כמעט
 לא זה, העולם בכל מהבולענים הפחדים כל, האויר
 היה שפעם מה 8בעוצמה  אדמה רעידות. סתם
  .רגילכבר  זה היוםו מובן בלתי

 נמס הצפוני שהקוטב זה מה מבין אתה אבא    
 אחר בצד עומד מישהו ואם, ביותר מהירה בצורה

, לבורסה מגיע כשזה בסוף מנהטן האי על ומסתכל
 מאד מגיעים והמים המים על ףצ אישה רואים
 של בסכנה(הרכבת התחתית)  והסאבווי. קרוב

 מנהטן שלקצה ה מעט עוד, מנהטן. ענקי שטפון
! מנהטן? זה מה מבינים. מתחת למים לגמרי יעלם

  !בהלם להיות צריך שמבין מיו
 ומלחמת קוריאה מלחמת, 2מע" "ע.מ לנו תהיה, אבא   

. 3יהיה ממע"ש להרס מגיעים לא ביחד וייטנאם
 את אמר הואו דבר כזה שיהיה ידע "חהח כמו והצדיקים

 ידע והוא, עלה שהיטלר לפני בדיוק נפטר הוא ,ברור זה
  .מדויק זה את תיאר והוא 3ומע" 2, מע"1מע" שתהיה

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

 בכל ,תורה, בהברית בלוחות ביקש ה"שהקב כמו חיים
 לומד יהודי ואם, כתבו הדורות בכל שהצדיקים הספרים

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

 הדור וגדולי, ענקית בסכנה היו 2ע"מלפני  היהודים כל   
 היו אירופהב היהודים רוב כי בסכנה שהם להם ואמר

 איזו עשו לא, שמעו לא אבל! אסון יביא וזה שבת מחללי
היו  אם כי, תשובה תעשול כולם את לאסוף תנועה

, ייתה שואהה ולא היטלר לא היה לא עושים תשובה
 ברחו נכון שזה שהבינו ואלה. לשמוע רצו לא אבל

 לא האנשים רוב אבל .לאמריקה או לארץ מאירופה
 התחילו שתפסו ברגעו הגזים לתאינכנסו ש עד הבינו

 היהודיםעל  שצחקו האנשים אותם. ישראל שמע לצעוק
 את גם לקח ה"הקב. שלהם הלבוש עם החרדים
 עשו לא הצדיקים כי, צדיקים הלא את וגם הצדיקים

  .ישראל עם את להציל כדי מספיק
 מספיק ויש, דומה מאד במצב אנחנו עכשיו   

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

 לומדי יהודים של דור בתוך כ"כ שאנחנו רואה אני
 יותר הרבה שלנו שהעתיד רואה לא אני' וכו תורה
.2ובמע" 1ע"במ שהיו מאלה שמח

 בעתיד כי זמן קצת עוד לנו יש ישראל עם   
, פעם אףו כז היתהי שלא מלחמה היהת הקרוב

 הכי הדבריהיה  זה הרשעים של הטכנולוגיה כל עם
 האנושות של בהיסטוריה פעם אי שהיה מפחיד
  .היום ועד וחוה מאדם

 כל את עבר זה כי זה את לעצור אפשר אבל   
 עוד להציל יכולים ישראל עם אנחנו אבל, הגבולות

 אם שלנו ההורים את שלנו הילדים את, עצמנו את
  .ותורתו ה"לקב באמת נחזור אנחנו

 לא אם כי ,תתכוננו, תהיה בקרוב המלחמה   
 פעם אי שהיה קשה הכי מצב נעבור אנחנו נתכונן

  . המשך אין זהו, ייעלמו שפשוט כאלה ישו
 היו הם, להיות הולך שזה שידעו יהודיםהיו פעם    

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

יעקב, -ובבתי ישיבותחדרים, בב ללמוד הילדים
  .שאלה סימני יש ביניהם גם אבל, משתדלים

, לאמת לחזור חייב מכם ואחד אחד כל מ"י,ע   
 ולבכות ולבכות ולבכות שלו הבגד את לקרוע חייב

 יהיהאם  לנו יעזור לא זה. שלנו העבירות כל על
. יעזור לא זה, הרשעים נגד רובה או אקדח לנו

 שהרגו חיסונים עם אתכם לבלבל הצליחו, הנה
  .הזה הגדול בשקר שהאמינו בעולםחרדים  אלפי

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

 שאף הטבע אסונות אתיש . בסכנה הכל, בסכנה
, הוריקנים ם,צונאמי. דבר כזה היה לא פעם

  .סוף בלי אסונות טבע
 יש. בנו תלוי זה אבל לשרוד יכולים אנחנו ,מ"יע   

 יהודים 7000 שרק אמר שהוא גדול צדיק
 ואת הילדים את גם שנוסיף נגיד בואו, שיישארו

 יש המחקרים לפי. מאד מעטזה  גם אבל, הנשים
 יש זה ובתוך, פיצי זה, בעולם יהודים מיליון 15

 שהם חושבים הם אולי, יהודים לא שבכלל מלא
 לא הם הדין לפי, יהודים לא הם אבל יהודים
  .פחות הרבהיש  אז. יהודים

 לא שלהם הילדיםו גויות עם שהתחתנו מלא יש   
 הגרים רוב אבל, מילא גיור עושים יוה אם ,יהודים

. יהודים לא גם הםו נכונה בצורה התגיירו לא היום
 הייתה לא סבתא שאיזו דורות לפני לפעמיםו

 מהסבתא שבאואלה  כל את קלקל וזה יהודיה
  .קשה מאד מצב זה? מבינים אתם .הזאת

 עכשיו צריכים אתם, מכם מבקש אני ישראל עם 
 יש ואם. לאמת לחזור שלכם החיים את לשנות
 צריך הוא, יהודי לא הוא אוליש חושד שהוא מישהו
 כמו אבל, שיתגייר אזצריך  ואם, זה את לבדוק
 את רק אבל הגר את אוהב' ה, הדינים לפי שצריך

  .הכל את לעשות מוכן והוא אמיתי שהוא הגר
 מת אדם כשבן לכם להזכיר רוצה שאני דבר עוד   

 של אחר סוג הוא המוות, פסוק סוף לא הוא המוות
 הבן של ההתקדמות לפי, לכל אחד יש מקום חיים
 היהודים כל, הצדיקים כל .האמת לכיוון עצמו אדם

 אבל תשובה עשו שלא היהודים וכל תשובה שעשו
 הרשעים אבל ,בחיים עוד הם טובים דברים עשו

  .חיים להם אין הגוים של גדול וחלק
 אויר נושמים עודחיים, ש שאנחנו ,מ"יע אנחנו   

 אתת לקחצריכים  לאמת שקר בין להבדיל יודעיםו
 הכל פה כבר משיח. בתשובה ולחזור בידיים עצמנו

, חתונה כמו זה. מוכנים לאעוד  אנחנו רק, מוכן
 זה החתן, לחתונהזה  את ויםומש פעמים הרבה
 אבל, ישראל עם שזה שלו לכלה שמחכה ה"הקב

 ארצות אחרות, עם חיים עם עסוקה שלו הכלה
 לעם לחופה מתחת יחכה' ה עכשיו אבל. אחרים

 כלה איזו יודעים לא אבל, יגיע העם והפעם שלו
 אוי, עוד מוכנה לא הכלה אם לנו ואוי, תהיה באמת

  .בכח אותה לשכנע יצטרך' ה אם לנו
 נעשה אם אפילו תהיה שלישית עולם מלחמת   

 כל את גם יציל' ה, אחד דבר ברור אבל, תשובה
 ורוצים האמת את שמבינים האמיתיים היהודים

 בית את החריב ה"שהקב אחרי. האמת את
 כולם את הכין הוא אז, והשני הראשון המקדש

 יהיה מה אחד לאף ברור היה שלא אפילו, לעתיד
 מיני לכל אותם והביא אותם הציל הוא. העתיד
 ששני מבינים לא היהודים עכשיו. בעולם ארצות

 הם, נעלמו שהם לא זה, קיימים עוד המקדש בתי
, קיימים הם אבל אותם רואים לא אנחנו, קיימים

 שירד השלישי המקדש בית עם ביחד יהיה וזה
 הומקו אני, יותר להסביר יכול לא אני. מהשמים

 לא גם שאני נצח שרוצה שמי, הסוף עד שתבינו
 יכול כן אני אחד דבר עוד. נצח זה מה להסביר יכול

 יבינו ואשתו הראשון שאדם מתי זה שנצח להגיד
 מחילה ויבקשו ה"לקב ויבואו, עשו הם חטא איזה

 הראשון השבת את לחגוג נוכל כולנו ואז גדולה
 ביותר תהאמיתי נההראשו השבת, חגגנו שלא
  .ה"הקב של חלק נהיה ואז חגגנו שלא

  
  )1מעמ'  (המשך -תקציר המסרים עד כה 

 ֵא; ַע93ד יְִתָרֶאה "Fז, כל העולם יראה את השביט 
 ַע3ֵי וְָכל, י@ם Qְר7ִָעים ְלַמOָה ִמְלַמְעָלה ע@ֵמד ֶאָחד

אז  )ב"ע ז הזוהר, שמות( "...א@ת@ ר@ִאים ָהFֶרץ
להיכנס אנשים ירצו גם  ומיליוניפחד ותהיה פניקה 

לכן הרשעים החלו  לבונקרים כדי להציל את עצמם.
בכל מיני  האוכלוסייהמזמן בתוכנית לדלל את 

בשמים,  כימיקליםריסוס רעל,  חיסוני -דרכים כגון 
 דברים באוכל ובמים.אנטנות קטלניות וכל מיני 

בנוסף הם מתכננים מלחמת עולם קטלנית אשר 
  .ימותו אנשיםמיליארדי ו כבר החלה

הארץ -כל פעם השביט היה עובר ליד כדור   
אחרת ולכן ההשפעות היו שונות,  ובזוויתבמרחק 

הפעם וזו הפעם האחרונה, הוא יעבור קרוב, יהיו 
רוב טבע עצומים, יבשות ישקעו, אנגליה, -אסונות

אמריקה, אירופה ואוסטרליה יהיו מתחת למים... 
הרשעים לא יודעים שה' מתכנן שהבונקרים האלה 

  יהיו הקבר שלהם...
 Pָ7ַַמיִם מ@ְפִתים וְנַָת5ִי"אנחנו מתקרבים לסוף    

 ְלחֶֹ;d יֵָהֵפd ַהPֶֶמ;: ָעָ;ן וְִתיֲמר@ת וֵָא; Rָם 9ָבFֶרץ
 Kֹל וְָהיָה: וְַהT@ָרא ַהDָד@ל י@ם ה' 7@א ִלְפנֵי ְלָדם וְַה.ֵָרחַ 
 9ִביר9ָ;ַלִם ִצ.@ן 7ְַהר Kִי י3ִֵָלט ה' 7ְֵ;ם יְִקָרא ֲאֶ;ר

מי שגר בחו"ל מיד לעלות  :" (יואל ג ג)ְפֵליָטה 5ְִהיֶה
  ארצה והכי חשוב זה לחזור בתשובה.

ה'  9ָמה בO@ ַמה Fָדם ְל6 "ִהDִידהנביא כותב    
 ֶחֶסד וBְֲהַבת ִמְ;Cָט ֲע?@ת ִאם Kִי ִמR 63ְ@ֵר;

אז עד הגאולה  ,(מיכה ו ח) :י6קֶ ֱאL ִעם ֶלֶכת וְַהְצֵנעַ 
ישתדל כל אחד להרבות חסד עם יהודים אחרים, 
והחסד הכי גדול שאדם יכול לעשות זה צניעות! 

 יפה לך אין ה"הקב אמר("ובעיקר הלבוש ככתוב 
, )א"ל תשא כי, תנחומא מדרש" הצניעות מן

 חשובה הכי המצווה חשובה לגברים והיא הצניעות
 ונזהרת שתהא צנועה האשה וצריכה”של נשים 

 מפני חוץ מבעלה אדם בני בה יסתכלו שלא מאוד
 והיא יורדים לגיהנם בידיה או בפניה שהמסתכלים

 מפני שהחטיאה מהם ואחד אחד כל על ענושה
 (רבינו “בה ונכשלו בעצמה צניעות נהגה ולא אותם

ת'כלס בגדים ארוכים  התשובה נ"ח). באגרת יונה
זה  לכיסוי הראש וכו'.צנועה ורחבים, מטפחת 

  הכל.
  (המשך)  - האחרון הדור אנחנו

 מאוד קשה המצב, תתעוררו תתעוררו מ"יע   
 עם ונמשיך לא ואם תשובה לעשות צריכים ואנחנו

 אף אז, הזהב עגל עם שבא השקר וכל הזהב עגל
 הרצון כי, מדובר מה על בכלל יבין לא אחד

 ממשיח חוץ הדור את קילקל כך כל כבר לגשמיות
 לא ושהם האמת שעם היהודים, שאיתו והיהודים

  .ה"הקב עם כל קודם אלא איתו רק
, שלו האמת בשיא היה הראשון המקדש כשבית  

, עמ"י של החוכמה עם להתחרות יכל לא אחד אף
 הילדים אפילו, מ"יע שלה חוכמה עומק עם

 הזמן במשך אבל. ותורתו ה"הקב עם היו הקטנים
 בשבי נלקחו או שנהרגו או היהודים ורוב ירד הכל

 מתו שרובם קשה כ"כ הייתה לשם שהדרך לבבל
 השני המקדש ובבית .לבבל שהגיעו לפני בדרך

 של בסופו נרצחו גם הרוב, שנשארו המעטים י"בא
 לא כבר כי, האמת את לשמוע רצו לא כי, דבר

  .ה"בהקב האמינו
 שלנו בעולם אפילו .עלה שוב מ"יע' ה ברוך אבל   

 מצוות שמרו מאוד היהודים 2ע"מ לפני באירופה
 עם היו הם, וסבלו בגיטאות סגורים היו שהם אפילו

 אירופה יהודי הגטאות את פתחו שהגויים וברגע' ה
 שהביאה, שלהם הרוחנית ירידה את התחילו

 למוות, הגזים לתאי, וזכרו שמו ימח להיטלר אותם
 הבתים חורבן של מתקופה פחות לא ביותר אכזרי

 התקלקלו שהיהודים בגלל הכל וזה, והשני הראשון
  .שלהם והחיים הגויים אחרי ורצו
 שוב .פעם עוד מצב באותו אנחנו היום, ישראל עם

 שאנחנו אפילו .הזה העולם את מחפשים אנחנו
 עם זקנים כיפות עם יהודים מקום בכל רואים
 ואם .מאוד קשה המצב ישראל עם כ"בסה פיאות

 יהודים מאוד מעט, הקרוב בעתיד נשתנה לא
  .צדקנו משיח את יקבלו

 העולם עם גמרנו .זמן אין .פה משיח, ישראל עם   
 על לגמרי כמעט מבוסס עכשיו שהוא כמו הזה

 שממש הטכנולוגיות כל עם ומשחק ובידור גשמיות
 בן של ושכלו מוחו לתוך הלכלוך כל את מביאים

 שזה מהאמת אותו ומרחיק זה עם שמתעסק אדם
  .ותורתו ה"הקב

 תורידו !לאמת תתקרבו !תתעוררו ישראל עם   
 אך שזה לאמת תחזרו !שלכם מלב השקר כל את
 לומדים מכם שחלק אפילו !ותורתו ה"הקב ורק

 בדורנו בכלל אומר לא זה ובכוללים בישיבות
  .ה"הקב עם באמת שאתם

 מלא, לשני אחד שנאה מלא החרדי העולם   
 שיטחי שלכם תורה לימוד ורוב  אסורים דברים
 לקח' שה, שלנו הדור גדולי רוב את איבדנו .ביותר
 צדקנו ממשיח חוץ, עדן לגן חזרה הביתה אותם

. יהודיות נשמות להציל הלילה וכל היום כל שנלחם
 לו לעזור רוצים או שיכולים יהודים עוד אין כמעט
  .השלמה הגאולה את להביא

 שלא גדולה כ"כ רוחנית בירידה החילוני העולם   
 בעיקר מדינה זו י"מ, תקווהלהם עוד  שיש נראה

 גמור שקר היא והכנסת פה ששולטים גויים של
 .העולם בכל כמו שקר לאותו נהפך בארץ פה והכל
 שהוא כמו, לזה סוף יעשה' ה. לזה סוף יהיה אבל
 עם כי, והשני הראשון המקדש בתי את הרס

 ה"הקב שזה מהאמת התרחק פשוט ישראל
  .אותם להשאיר היה אפשר שאי כזו בצורה ותורתו

 כדי שלהם החיים את שהקריבו אמיתיים יהודים   
 בדור יגיעו וגם אז הגיעו הם ה"הקב עם להיות
  .נצחים לנצח שלנו

 לפחד לא - האמיתי הישראל העם, ישראל עם   
 כל את תעזבו - חילונים יהודים .ה"הקב עם להיות

 ה"לקב ותחזרו הגמור השקר שזה הגשמיות
 את יודע העולם וכל 3ע"מ סף על אנחנו, ותורתו

 י"מ אבל, תיחרב לא י"א. עצום הרס יהיה. זה
 יברחו י"מ על שולטים שעכשיו הגויים וכל תיפול
 היהודים דבר של בסופו .לישראל מחוץ וימותו

 לעם ששייכים האמיתיים היהודים, ינצלו האמיתיים
 ולתורתו ה"להקב ורק אך ששייך האמיתי ישראל

 להיות רוצים ורק אך אלא, דבר שום רוצים שלא
 מכל יותר ורוצים ה"הקב שהיא האמת של חלק
 רק, השלישי המקדש בבית להתפלל אחר דבר

 חלק יהיו דבר של ובסופו רוחנית ויעלו ישרדו כאלה
.ה"הקב של


