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עם ישראל אני בטוח שהרבה מכם כבר רואים    
מה שאנחנו האוטיסטים צועקים כבר שנים עם 

לא מאוד בגדול,  ייןכבר קורה, עד דמעות, שזה
אבל מספיק בגדול, יש כבר מספיק קורבנות, שלא 

  ממש מפחיד. "ההמצב בעולם של כל כדו נדע.
שנים הזהרנו את  30התחלנו לכתוב לפני כמעט    

במשך השנים אמרנו  כולם שיכול להיות כזה דבר.
שלב שלב מה עלול להיות. כבר אז אפשר היה 

להיות, אבל הרוב הגדול של בני לראות, שזה יכול 
כי העולם עדיין לא היה  האדם לא רצו לדעת מכך

  מוכן להאמין.
כי העולם היה מלא שמחה, השמחה הייתה    

הכסף, העגל הזהב, כסף לכל מה שאפשר לקנות 
כספי אז. ואפילו החרדים  שגשגולעשות בו. העולם 

התבלבלו מאוד, שהם היו בטוחים שהם בגן עדן 
בארה"ב למשל, בנו ישיבות גדולות,  זה.בעולם ה

קיבלו גם כסף מהממשלה אמריקאית שלא 
התערבה להם עם הצד הדתי. משפחות מרובות 
ילדים קיבלו הרבה תמיכה כספית והחלו לגדל את 

ובכלל  ילדיהם לתורה, למצוות ולמעשים טובים.
  הצד הגשמי עלה ועלה ועלה.

רוב הגדול של עם ישראל אפילו אלה ה   
 "יאמינים בהקב"ה לא רצו להגיע לא"י או למהמ

לגור בה כי אמרו שזה "טרייף מדינה", והם צדקו, 
כי מי שניהל את המדינה היו רשעים גדולים ונגד 
הקב"ה שניסו לפרק את המבנה של החיים 
הקדושים של יהודים, שאז היו לרוב יהודים 

חזון איש וכו' ההחרדים, וגם היו רבנים גדולים כמו 
גוריונים -זאת מנעו מהרשעים ומהבןשבכל 

אבל  .ותלמיניהם לקלקל את הקהילות הקדוש
הזמן עבר והצדיקים הגדולים ביותר הסתלקו 
מהעולם הזה וזה השאיר אותנו יתומים, אומנם יש 
  עוד רבנים גדולים, אבל הם לא כמו הדור הקודם.

ואז פה בארץ ובכל העולם עגל הזהב התחיל    
ודים הכביכול קרובים לשלוט אפילו על היה

ברור שבארה"ב הירידה אצל . להקב"ה ולתורתו
הכביכול החרדים הייתה עמוקה וקשה 
 וההתבוללות בארה"ב עברה את כל הגבולות.

ובכל אופן הישיבות גדלו והיו מלאות ובחורים 
שיושבים ולומדים ומתחתנים עם בנות חרדיות 

  והביאו ילדים רבים וגם הם גדלו בצל התורה.
ובתוך כל היהדות הזאת נכנס השקר, נכנס עגל    

הזהב ומשך חזק את יהודי ארה"ב, לא את כולם, 
אבל את הרוב, לכיוון השקר, והם למדו לערבב את 
עגל הזהב בכל מה ששייך לחיים שלהם היומיומיים 

ולכן הקב"ה רצה  בלי להרגיש שזו עבודה זרה.
לעצור את זה, כי אם הוא לא יעצור את זה עכשיו 
זה יחסל את היהדות בארה"ב ולא רק בארה"ב, כי 

  מארה"ב זה הגיע לכל העולם איפה שיש יהודים.
אבל  היהדות בעולם ירדה כמעט עד לתהום. רוב   
אוהב את ילד השעשועים שלו ובשום פנים ואופן  'ה

הוא נתן שוב אנטישמיות  לא רוצה לאבד אותו.
משך ההיסטוריה, שכמעט חיסלו את אשר גדולה 

מ"י, כולל הגרמנים הארורים הנאצים שבצורה ע
רצחו בדם קר מיליוני יהודים ויש  מאוד מאורגנת

דולים רובם לרוב גויים, אבל ג בדור שלנו רשעים
פה ושם יש איזה רשע שהוא גם כביכול יהודי והם 
תיכננו לגמור את העבודה שהנאצים התחילו ומה 

לגמרי  תהעבודה הזו? זה לחסל את עמ"י טוטאלי
ולא רק היהודים על הכוונת, אלא רוב אוכלוסיית 

  העולם על הכוונת.
הרשעים תיכננו לחסל את רוב אוכלוסיית    

העולם, שלא יפריעו להם לשלוט על הכל ועל כל 
העולם. ופתאום נוספה לתוכניות שלהם עובדה, 
שלא ידעו עליה קודם וזה השביט, שידוע במקורות 

מחוץ לספרי  היהודיים הקדושים או כפי שידוע
הקודש היהודיים בשם הניבירו או פלנט איקס, 

שמגיע ישר לעולם שלנו, לכדור הארץ שלנו. ואז 
הרשעים התחילו לבנות בונקרים כדי להראות 
להקב"ה שדווקא הוא לא יכול לחסל אותם ושהם 

  יותר חכמים ממנו, חס ושלום.
כעת בימינו ברור שהשביט כבר קרוב מאוד    

סכנות עצומות. כבר מרגישים את לכדור הארץ וה
השינויים הגיאוגרפיים שיש לנו תושבי כדור הארץ. 

אלפי ואסונות טבע ענקיים מפחידים עם מאות 
קורבנות כמעט כל יום, אם זה מרעידות אדמה 
עוצמתיות או הרי געש שמתפרצים, יש צונאמים 
שלא חלמנו על הרס שהם יכולים לעשות, פתאום 

ם שחלקם ענקיים כמו שיש בכל העולם יש בולעני
בסיביר וכל יום נפערים בולענים יותר ויותר. כמעט 
כל יום בכל מיני מקומות בעולם שהאדמה פתאום 
נפתחת ובולעת בניין שלם או מכוניות, אוטובוסים 
וכו' שנבלעים פנימה. רק בים מלח יש מאות 
בולענים שפתאום נפערו ובכל מקום יש פחד, 

מה יכולה לפעור פיה האד ,אפילו באמצע העיר
  ולבלוע את האדם פנימה.

וזה רק מראה לנו שהקב"ה שלח לנו את השביט    
כדי להפחיד את הלא מאמינים ולהראות למאמינים 
שהוא איתנו והרשעים לא שולטים ולא משנה איזה 
פצצות, שלא נדע, יש להם ולא משנה כמה עמוק 
 'באדמה הבונקרים המפוארים שלהם נמצאים, ה

להגיע אליהם גם לשם ולגמור אותם ולא יכול 
משנה כמה עמוק הבונקר שלהם וכמה משוכלל 

יגיע לכל רשע ולכל רשעית ויגמור אותם  'הוא, ה
רוב העולם יהיה  ולא משנה איפה הם נמצאים.

אבל היהודים   מתחת למים ויהיו לנו גם ימי חושך
  האמיתיים, ינצלו.

ת המקדש היהודים האמיתיים יגיעו בסוף לבירק    
השלישי, רק היהודים הנאמנים להקב"ה ולתורתו. 
ולא יהיה להם ממה לפחד. הפחד הכי גדול זה 

כל זמן  כשיהודי עוזב את הקב"ה חס ושלום.
  שאנחנו איתו עם הקב"ה הוא יהיה איתנו.

לא לשכוח שיש רק כל יכול אחד ולא משנה כמה    
עליהם ייבנה בית  ,יהודים נשארים נאמנים

שלישי ובעתיד הם יהיו אלה שיהיו בסופו המקדש ה
  של דבר חלק מהקב"ה לנצח נצחים.

שליש של  באמת,  זו האמת שתהיה, ,עם ישראל   
כדור הארץ לפי הנבואות יהיה הרוס לגמרי, לא 

שליש יהיה פגוע  כלום בחיים, לא כלום. יישאר
ושליש איפה שא"י נמצאת לא יהיה  קשה מאוד
  פגוע בכלל. 

  
האמת זו  -אבל עמ"י, ואני גם מדבר לגויים    

התורה,  הקב"ה הוא השולט על הכל, על כל מימד 
הוא שולט על זה, אין עוד  -שאנו רואים ולא רואים 

מלבדו ואין יותר מחוכמת תורתו והוא שולט על כל 
שנולדו  ויהודייהמה שקיים. מי שיהיה איתו, יהודי 

בים לנצח. כיהודים וגרים אמיתיים, אלה הכי קרו
אך  מי שלא יהודי ולא במיוחד רוצה להיות יהודי

מאמין שהאמת  עם היהודים ותורתם, אז יהיה 
  להם גם מקום.

 עם ישראל יש לנו עוד דרך לעבור עד אז.   
אבל אם  הרשעים רוצים לחסל אותנו ואת תורתנו.

נהיה נאמנים להקב"ה ואם באמת נאמין שרק 
לבדו ואם אנחנו הקב"ה הוא כל יכול ואין עוד מ

נתנהג כיהודים ונלך לפי תורת משה כמו שצריך, 
  רע.כל הגויים לא יכולים לעשות לנו 

עוד מעט נראה ברור שהרשעים שבטוחים שהם    
אבל  השולטים והכי הם רוצים לשלוט על היהודים.

אין לנו ממה לפחד, אם אנחנו באמת יהודים, כי 
יות אבל עלינו לה הקב"ה בעצמו יגמור אותם,

אין אמת כמו הקב"ה אין  נאמנים להקב"ה ולתורתו.
  אמת כמו תורתו.

אנחנו רק צריכים  הקב"ה יחסל את כל הרשעים.   
להיות יהודים אמיתיים, ללמוד, להתפלל ולעשות 
מה שהתורה אומרת לנו, להיות נקיים, כי אנחנו 
היהודים שומרים את המצוות ומזה אנחנו מקבלים 

מבין אותנו תמיד ומכוון גוף נקי מחטא ואבא ש
אותנו תמיד לכיוון הנכון. ומאחר שאנחנו יודעים 

אז הוא ו כשהאדם הראשון היה בגן עדן עם אשתו
 למרותטעה בגדול כשאשתו שכנעה אותו 

שהקב"ה אמר לא לאכול מעץ הדעת, הנחש שכנע 
אותה והיא שכנעה את בעלה שגם להם מגיע 

  ודעים.לדעת דברים ושלא יהיו סודות שהם לא י
ובכלל למה הקב"ה אמר להם בפירוש לא לאכול    

מעץ הדעת ועכשיו אחרי אלפי שנות סבל גדול מה 
שנשאר מעמ"י הצדיקים וצדקניות הכי גדולים 
שמבינים עד הסוף שטעותם הכי גדולה שהם רצו 

הרשה להיות שווה בשווה עם הקב"ה וכשהוא לא 
להם לאכול מעץ הדעת, אז הוא רצה לחסוך להם 
את כל הסבל שהם עברו, כדי להגיע לאמת בסופו 

היינו צריכים לעבור את כל הסבל והקושי  של דבר
 'יכולנו פשוט לעשות את מה שה, של העולם הזה

אמר והיינו נכנסים לגן עדן ישר והוא היה עושה 
מאיתנו חלק ממנו. אני לא יכול להסביר מה זה, 

שאין דבר יותר טוב בכל היקום אבל להגיד 
וזה להיות חלק מהקב"ה. בר לוומע



תתכוננו, זה לא יהיה קל, רק תהיו עם  מ"יע   
 לשנייההקב"ה ותורתו ולא להסתכל אפילו 

למה  לשנייהאחורנית ושלא יהיו לכם געגועים 
כ"כ היא והאמת ש שהיה ואז תגיעו לנצח נצחים.

חשובה וגדולה, שאני לא יודע בעצמי איך להסביר 
לכם איזה ציור שיוכל קצת שתבינו או לצייר לכם 

להסביר שתבינו מה זה אומר, שכל נשמה ונשמה 
יהודית שנהיית חלק של האמת עם הא הידיעה 
שזה הקב"ה ואיזו זכות זו להיות חלק מזה. עד כאן 

  אני יכול להסביר.
שוב אני מבקש מכל יהודי אמיתי תשתדלו לעזור 

לא לפחד  לעוד יהודים כמה שאפשר לחזור בתשובה.
המאמינים של  , אתשעים שרוצים לחסל אותנומהר

הקב"ה. לא לפחד מהם. תפחדו אך ורק מהשקר שזה 
  הפוך מהנאמנות להקב"ה ותורתו.

שרק חייבים לחזור לאמת, האמת  אין זמן! -עמ"י    
  ביא אותנו לנצח נצחים.היא ת

  
  גוסס הזהב עגל

  
  .2008   ט"תשס  דניאל

 מאמינים ועדיין, מבולבלים אנשים הרבה זה ברגע   
 יכולים )'וכו פיננסיים גופים, ממשלות( אדם שבני

 כל אבל. העולמית הכלכלית המערכת נפילת למנוע
 שווה יהיה לא הכסף מעט ועוד יעזרו לא המאמצים

  (ראה הנספח "כסף דיגיטלי"). כלום
 גשמיות חיי - אדום של התרבות'' הזהב עגל''   

 למות ועומד אנושות נפצע הזה העולם תענוגי ורדיפת
 לגמרי יפלו הבנקים, שנים כמה לפני שאמרנו וכמו

  .טישיו מנייר יותר שווה יהיה לא וכסף
 בא לא וזה, שלנו העבודה מן באה לא הפרנסה
 רק. אחר מקור משום בא לא וזה, לאומי מביטוח
 ביציאת עשה שהוא כמואוכל  לנו יתן' ה. ה''מהקב
  .מצרים

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

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

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

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

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

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

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

 והאלילים, ההוא ביום לבדו' ה ונשגב. ''ה"בקב מלא
 את מכין עכשיו ה"הקב). ב ישעיה'' (יחלוף כליל

 השקר כל את מוריד הוא ולכן, המשיח לימות העולם
  .מהר יותר הולך התהליך עכשיו. שלב אחרי שלב

 יתרחש הגשמיות וביטול הזהב עגל מיתת אם אבל   
 יכולים להינצל הראויים אלה אפילו, מהר מדי יותר

' ה. רוצה' שה מה לא וזה, שישברו זעזוע כזה לקבל
 במיוחד, ינצלו לא ההמונים. אותנו להציל רוצה

 יהלום זה אחד כל, היהודים אבל, יאבדו הרוב, הגויים
 בת או, בשבילו יחיד בן זה אחד כל, ה"הקב של

 זה כי? ליפול צריכה הכלכלית המערכת ולמה .יחידה
, כסף שרוצים העולם בכל אנשים כמה שבנו ענק שקר
 לתוך העולם את סחבו והם. וכבוד השפעה, כוח

 החיים את בנו בעולם האנשים רוב והיום. הזה השקר
, היום של'' הזהב עגל'' .הזה לשקר מסביב שלהם

. במדבר עשו שהיהודים הזהב עגל אותו ממש הוא
  .הזאת העבירה של הסופי התיקון וזה
 נכון. שלי למילים טוב הקשיבו, יקרים יהודים   

 שלא כדי שלב אחרי שלב אותנו מביא' שה שאמרתי
. האחרונים בשלבים כבר אנחנו אבל. הלם נקבל

  .בפתאומיות כאילו עלינו יבוא זה, לסוף נגיע וכאשר
 מיני בכל אותנו הזהיר כבר' ה כי''? כאילו'' ולמה   

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

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

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

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

. הזה בעולם ובטחון אמונה ושום ה''בקב מלא ובטחון
 .המצות כל כלל והוא השלם הביטחון הוא הכל עיקר

  ).יט כב משלי, א''הגר(
 מאד מלחמה גם לפנינו שעומדת להדגיש רוצה אני   

. העולם כל על שתשפיע] ומגוג גוג מלחמת[ גדולה
 ואם. בהיסטוריה כמוה הייתה לא שעוד מלחמה

 את לעשות מסרבים טיפשות או עצלות מרוב אנחנו
 בשנייה], ל''כנ לאמת ולבוא השקר את לעזוב' [ה רצון

 בלי במצב ו''ח עצמנו את למצוא יכולים אנחנו אחת
 בתוך עצמנו את למצוא אפשר או. ירחם' שה, תקוה

.שלנו היא הבחירה. השלמה הגאולה

  יפלו הבנקים כל כאשר
   2009   ע"תש, חוקת פרשת, מנחם עם תקשור

 שהסוף לכם ולהגיד, הזהב עגל על לדבר רוצה אני
 יישאר ולא ייפול שהכל לכם ולהגיד, קרוב מאד זה של
 שזה להגיד יכול שמישהו מטבע שום ולא, כסף לא

 הכל זה כי, ייעלם הבנקים עולם של הבניה כל. כסף
 לקחת יכול היה אדם בן פעם. גמור שקר על בנוי

 אבל, למוכר ששווה דבר כל או כסף, זהב של מטבע
 כרטיסי, שטרות רק, כסף כמעט רואים לא היום

, מחשב בתוך בבנק רשום ההון כל. קים'וצ אשראי
 אוטו, ענק בית רק לו יש, מיליונר באמת מישהו ואם

 מספרים ואיזה אשראי כרטיסי פלוס' וכו מפואר
  .שלו הבנק בחשבון הכתובים ארוכים

 יפסיקו המחשבים, ייעלם זה כל, בקרוב אחד ויום   
, געלט, כסף שנקראים שטרות יישארו לא, לעבוד

 בעצמו האדם, זה רק ולא. MONEY), באידיש כסף(
 אבל בנזין שצריך אוטו לו יש כי, גדול'' שוק'' יעבור

, חשמל שצריך בית לו ויש, יעבוד לא אשראי הכרטיס
�ָמה, מיליונר הוא איפה אז .לפעול יפסיק זה גם אבלֶ?  

, שייפול רוצה' ה כי נופל בעולם הפיננסי העולם כל   
 מסתכלים איך תלוי, הטובים או הרעים האנשים אבל

 לשליטה, לכסף תאווה הרבה עם אנשים אלה, זה על
 קיים זה כי, חלומי באמת, חלומי מצב בנו והם, ולכבוד

 אחד שקר זה הבנקאית השיטה כל. בחלומות רק
, הזה השקר בתוך עמוק כך כל חיים והם, ענק, גדול

  .אמת הוא הזה שהשקר חושבים כבר שהם עד
 ארצות כולל, הארצות בכל נמצאים והשקרנים   

 אם, יורו זה אם, מטבע יצרו אלה וכל, השלישי העולם
 שתקראו איך משנה לא, שטרלינג זה אם, דולר זה

 יש אם. כסף שרוצים רגע כל שמדפיסים ניירות, לזה
 למשל, מהלקוחות הרבה מידי יותר שגנבו בעיה

 את ומכסים, כסף עוד מדפיסים, בעיה אין, בביטוח
 אלה וגם, הזה בעסק גם הממשלות ראשי וכל, החסר

, רוצים שאתם ואיפה ובכנסת ובקונגרס, בפרלמנטים
  .הענק השקר של חלק כולם

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

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

 יכנס האדם כאשר אבל, מת פשוט אדם?  נופלת
 אין, חשמל אין, בנקים אין, כסף אין שבה למציאות
 שהוא מציאות. מכולת אין, חולים קופת אין, רופאים

 ומה. להלם יכנס הוא - החיים את לו שנותנת חושב
 כי, להתאבד בקלות יכול כזה אדם? כזה אדם יעשה

, לעזרה ללכת למי, לחיות איך, לעשות מה ידע לא
 פעמים שאמרנו כמו אבל. ה"הקב על יחשוב לא הוא

 ה"לקב להתקרב באמת שמשתדלים היהודים רבות
   .נצח וחיי המשיח לימות ויזכו ה"בעז ינצלו

  
  אני אומר לכם את זה עם דמעות בעיניים

  
  25/10/2022ר"ח חשון     -בן גולדן, ל' תשרי תשפ"ג 

יש לי הרבה מה  שמח שאתם פה. "כאני כ 'ברוך ה   
אני יודע, שהרבה אנשים  לומר לכם ולעם ישראל.

כבר תפסו, שכל מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו כבר 
קורה וזה מפחיד, באמת, אבל יחד עם זה יש מצב 

קודם כל פה בארץ הרוסים שולטים  עוד יותר מפחיד.
יהיה  חוץ מזה, היהודים שהם רשעים, גם שולטים.

ואין אפילו לנו זמן, שנצטרך להצביע בעתיד הקרוב 
מועמד אחד, שאפשר להגיד, שהוא באמת איתנו, עם 

  עמ"י, עם עמ"י העם האהוב של הקב"ה.
זה לא נראה כמו לרוב , אבל "יאנחנו גרים פה בא   
עדיין יש יהודים, שמבינים את מה שאני  'ברוך ה"י. א

לאט לאט מתחילים להבין  הרבה. לאכותב, אבל 
  חלק, אבל חלק קטן.

ל משתלט על כל העולם ואין לנו מה השקר הגדו   
לעשות, אין לנו צבא, אין לנו משטרה, אין לנו מנהיגים 

ויש להם השפעה על עמ"י,  שבאמת עם הקב"ה
השפעה לטובה, לא, אין, אין בכלל. יש רבנים ברוך 

אבל כל רב הוא רק עם הקהילה שלו ואין אחדות  'ה
  רק לבכות ולבכות.אפשר זה על ובין הקהילות. 

תתכוננו, תהיה מלחמה, מלחמת עולם מאוד אז    
אמיתי ה מ"יואנחנו ע גדולה והיא כבר התחילה.

צריכים להתכונן, אבל לא עם נשק, כי הוא לא יעזור 
לנו, ואפשר לאגור כל מיני דברים כמו אוכל וכו' וזה 

  רעבים. יעזור לפעמים כשאתם
שהרשעים לכיוון לשנות את החיים שלנו אסור לנו    

חס ושלום, אנחנו צריכים להילחם נגד זה עם  םרוצי
כל הכוחות ולא לפחד למות, כי הקב"ה בעצמו לקח 
את כל הצדיקים שלו, הצדיקים האמיתיים והחזיר 

 "כ,אותם הביתה לפני שהמלחמות הקשות כ
יתחילו וזה לא רק מלחמות שיהיו,  "כהמפחידות כ

  יהיו גם אסונות טבע כמו שלא היו עד היום הזה.
עם ישראל, מי שעם הקב"ה באמת, אבל באמת,    

אין לו מה לפחד, אבל לצערי הרב הרבה יהודים, אבל 
הרבה לא סתם, הרבה יהודים עזבו את הדת, אפילו 

אבל  שהם נראים במראה החיצוני שלהם כחרדים
בתוך הלב שלהם ובתוך הגוף שלהם, הם לא חרדים 
בכלל, ומעדיפים את הכסף ואת הדברים האסורים 

אשר להיות יהודי שלם לפי התורה הקדושה. הם מ

מתלבשים כמו חרדים, מתנהגים כאילו שהם חרדים, 
אבל בפנימיות הם לא חרדים, יש להם מלא עבירות 
  האסורות ביותר, והם שולטים על הרבה מהקהילות.

יש רבנים צדיקים מאוד, אבל יש אנשים בתוך    
אמת, קהילות מסוימות ששכחו מה זה להיות יהודי ב

אפילו מוכנים להרביץ אחד לשני בלי שום בעיה, 
משהו שזה אסור בהחלט לפי הדין ואני לא אתן עכשיו 
רשימה של עבירות שהרבה כביכול חרדים עוברים 
 'עליהם, אבל יש, יש ואפשר פשוט לשבת ולבכות לה

ולהרגיש שאולי גם אנחנו אשמים בזה, כי לא אומרים 
  כלום שותקים, שותקים.

יהודים חרדים שהולכים לצבא, מה זה הצבא יש    
מי ששולט  מי שולט על הצבא הישראלי? הישראלי?

הם לא יהודים אמיתיים, לא תמיד יהודים בכלל, 
לפעמים הם גויים, כבר היה גוי שהיה ראש ממשלה, 
שהיה גם קצין גדול מאוד. ולא רק הם, גם ראש 
הממשלה שהיה לא מזמן היה גוי, והיה ראש ממשלה 

היה יהודי אבל היה גם ג'זוויט ומלכת אנגליה ש
עשתה ממנו אביר, שכל זה נגד דת היהודי לגמרי. 
 ,לא אכנס לזה ולא אזכיר את שמם של המרגלים

  האלה הם כבר מקבלים את עונשם מהקב"ה.
, החילונים הרבה שקרו הרבה הצגותפה בארץ    

שולטים. חלק באמת לא יהודים, ואפילו אלה והגויים 
  אופן שנולדו יהודים, הם עוד רחוקים מהקב"ה. שבכל

למרות אני מזהיר את כולכם, המקום הכי בטוח    
ואם בן אדם ששומר מצוות ורוצה עם כל  "יאהכל הוא 

כדי לקבל את משיח צדקנו, אז א"י  "יהלב להיות בא
ל אם הוא בין ולא יהיה לו מה לפחד, אב תשמור עליו

ו אפילו יהודים יהודים א "כאלה שהם למעשה לא כ
  רחוקים מהקב"ה, הם יסבלו, הם יסבלו.

הרבה יהודים חושבים באמת שהם מתנהגים כמו    
שצריך, אבל זה לא נכון, הם צוחקים מהצניעות, 
רוצים שנשותיהם יהיו יפות עם פאות ארוכות וכו', וזה 

  רק מביא לעבירות הכי קשות.
וד ע המזומן, השטרות, ובכלל כל העניין של הכסף   

והנפילה הכי  .זה כבר בדרךו כלום יםשוו ומעט לא יהי
ואפשר יהיה לשרוף את כל   גדולה תהיה פתאומית

הרבה שטרות בידיים, אבל  כ"כהשטרות, אומנם אין 
למי שיש כסף תקנו מה שאתם צריכים, כי אם לא 
עכשיו עוד מעט לא יהיה גם מה לקנות, והכסף 

  ם.לא יהיה שווה כלום, אבל כלוהמזומן 
הם שולטים על הכל, לפחות הם חושבים שהם    

העולם יהיה בבלגן עצום עם אסונות טבע  שולטים.
. גובה המים באוקיינוסים עולה היוםיותר גדולים מ

ועולה, הקרחונים בקוטב הצפוני נמסים ממש 
וזה אסון וזה מביא  האוקיאנוסיםוממלאים את כל 

שצריך אסונות קשים ובכלל כל מזג האוויר לא כמו 
  הרבה זמן.עוד להיות, וזו רק ההתחלה וזה לא ייקח 

 להתפלל עם כל ,אני מבקש מכם להתפלל ,יהודים   
הלב. תשמרו על הילדים שלכם, אל תביאו אותם לכל 
מיני מקומות אסורים, לא ללונה פארקים ולא לשום 

כי אין לכם  דבר כזה. אתם חושבים שהעולם משעמם
משעממת וללכת עמוק תורה באמת, כי התורה לא 

לתוך התורה, תורת משה זה הדבר המעניין ביותר 
שקיים, רק אתם לא חכמים אז אתם אפילו לא מנסים 

  להבין, אבל אוי לנו אוי לנו אוי לנו!
היום מתנהגים כמו מבוגרים הרבה ילדים חרדים    

סמינרים של במקולקלים. וחייבים לעשות משהו. ו
מה , הבנותספר של בתי הבהחרדים של הבנות וגם 

הרוב מקבלים כסף מלמדים? מה הם  ,יש להם שמה
בדיוק מה שאומרים מלמדים מהממשלה ואז הם 

 יש הצגות עם ריקודים, עם תחפושות להם, בדיוק.
מלמדים את  איפה התורה? אבל איפה התורה?

  הבנות גם לעבוד במשרדים, לעבוד עם מחשבים וכו'.
שהנשים יהיו  אתם רוצים איפה התורה עם ישראל?

  של ילדים צדיקים וילדות צדקניות? אימהות
  זו לא הדרך!

שילמדו, אבל שילמדו להתפלל וכל פעם שיש להם    
לפתור להם את הבעיה,  להקב"ההתפלל איזו בעיה ל

שהן ידעו איך להתנהג, איך לא להתנהג כמו גויות, 
בלי בושות. הילדים שלנו היום בסכנה הכי גדולה 

  ולא רוצים לדעת מזה. אי פעם שהייתה
יש אנשים שלא  יש גירושים על שמאל ועל ימין.   

נשותיהם עם איפור  מתנהגים כמו יהודים בכלל,
מטפחת לא בדיוק האפילו אם יש להן מטפחת, ו

מכסה את השיער והאיפור כמו של איזו אישה גויה 
  של הגברים. למשוך עינייםרק רוצה ואיכפת לה  אשל
בישיבות יש בעיות  איפה אנחנו?איפה אנחנו,    

נוראיות, נוראיות עם הבחורים, ברור שלא עם כולם 
שלא רוצים להיות  נורמלייםיש עוד אנשים  'ברוך ה

  גוים, אבל זה רק מעט יחסית.
עם ישראל, יש הרבה תשובה לעשות, תתעוררו    

לפני שזה יהיה מאוחר מידיי, זה יהיה עוד מעט 
ולא  תקומו! תעשו משהו! אז תתאוששו! מאוחר מידי.

משנה, לא משנה אם אתם רוצים באמת להיות 
יהודים כמו שצריך, זה לא משנה אם עשיתם הרבה 
עבירות, אפשר בהחלט לחזור בתשובה עם כל הלב 

להחזיר אתכם  ועם הרבה דמעות לבקש מהקב"ה
לכם, תתפללו עליהם ותלמדו את הילדים שבתשובה 

אם הם כן מחפשים ו, דברים אסוריםשהם לא יחפשו 



ת להנהל, להוריםזה חשוב לחשוף את אז את זה 
אסור אז ואם ההורים יודעים ישיבה או חיידר וכו' ה
ת הילד למוסד בלי להתייעץ עם רב לשלוח אהם ל

וצריכים לשלוח גם את הבנות לסמינרים ובתי  גדול.
ספר שלא לוקחים פרוטה מהממשלה, כי הכל 

  לקל מקולקל!מקולקל, בית יעקב מקולקל מקו
אני יודע, שאם אנחנו לא נתעורר מהר האוכלוסייה    

מאוד, חס ושלום,  תצטמצםשל היהודים האמיתיים 
את עצמנו אבל לפחות יש לנו עוד קצת זמן לשנות 

ולהיות עם הקב"ה ולא ללכת אחרי הכביכול רבנים 
כדי להביא אותנו לתהום,  שמקבלים כסף מהמדינה
קשורים עם המדינה, זה שמעודדים אותנו להיות 

להביא אותנו לתהום, להביא אותנו לשום מקום 
כשמעודדים אותנו לעשות הצגות שממש טיפשיות 
ובלי עומק ובלי שכל וכולם עושים אותו דבר כל 

אני מזהיר אתכם שאין משהו  זה אותו דבר. יםהריקוד
אנחנו הדור האחרון וכתוב עלינו  בזה חוץ מגהינום.

  .יה דור הכי גבוה, אבל לא כולםשבסופו של דבר נה
אז אני בוכה ומבקש מכל יהודי גם בארץ ישראל גם    

באמריקה, אמריקה שהביאה את כל האסון של 
הגשמיות לעולם כדי בכוונה, בכוונה לגמור אותנו, 
בכוונה לגמור אותנו, כי זה הכל שקר. הם הביאו את 
הסרטים שלהם, את הבידורים שלהם, את הבגדים 

גם לאירופה וגם לארץ ולכל מקום, גם שלהם, 
באמריקה, גם בין החרדים, ודווקא בין החרדים, כי 
הגוים יודעים שהקב"ה שונא זימה ויעניש אותנו, את 

  עם ישראל בצורה קשה ביותר.
אוי לנו איך שנשים חרדיות, לא כולן, אבל הרוב    

אוי לנו! אוי  הגדול נראות בניו יורק, בקליפורניה וכו'.
והגברים לא יותר טובים עם  וזה גם בא"י! !לנו

שלא  ז'קטיםהמכנסיים הצמודות, צמודות עם 
 אוי לנו, אוי לנו, אוי נסגרים, אי אפשר לסגור אותם.

תעשו תשובה. זה מה שיש  מה יהיה, מה יהיה? נו!ל
ואם בתי ספר והישיבות לא יודעים  לעשות, אך ורק.

ולא לתת  לעשות את זה, אז תעשו את זה לבד בבית.
בשביל לשמור על  לאף אחד לקלקל את הילדים שלנו.

  .הילדים, אנחנו גם צריכים לעשות תשובה
  אין עוד מלבדו!

יש תורה ויש מצוות, יש את המסורת הקדושה של    
נתן לנו כדי שבסופו של דבר נגיע בע"ה  'עמ"י שה

אז  ,בעולם שחשוב יותר מזה דבראין  לנצח נצחים.
לכם את כל זה עם דמעות בעיניים בבקשה אני אומר 

יש  'וברוך ה נשלחתי לפה להעיר את עמ"י. . אנישלי
לנו כבר את משיח צדקנו בינינו והוא פה והוא גם 
בוכה עליכם ומשתדל לעבוד למען כל עמ"י ולהרים 
אתכם מעלה מעלה ברוחניות עד שנהיה חלק 

וסובל משיח צדקינו סובל מהקב"ה בע"ה. וכמה ש
  .כתוב בספרי הקודשוהתיאור הזה של משיח נורא 

אז בבקשה הכל מוכן כבר כדי שהוא יתגלה, רק    
עוד קצת צריך לחכות עד שיגיע רגע הגילוי. אבל הכל 

רק  ',כבר מוכן, הכל מוכן. משיח נמצא בינינו ברוך ה
צריכים להרים את המסך ואז נראה את האמת, אבל 
אנחנו גם צריכים להבין במשיח ומי שיבין יינצל ויגיע 

יוציא  'לבית המקדש השלישי ואז הכל יהיה אחרת. ה
את כל אלה שגורמים לעמ"י לרדת. והצדיקים 
שהראש שלהם יהיה המשיח והוא יביא את עמ"י 

  זה יהיה.אבל לאמת, זה יהיה קשה 
  מי שולט בארץ?ש. 
הרוסים הם רשעים זאת אומרת המנהיגים שלהם    

הוא לא בא  ,רשעים אבל הפוטין הזה הוא שולט פה
הוא שלח הרבה רוסים גוים  ,לפה אבל הוא שולט

, כאשר התחילה העלייה מרוסיה, קבוצה לישראל
, אחרי זה התחילו בד"כ יהודיםראשונה ושניה היו 

רים פה והם קהילה לא הגוים הרוסים ג לעלות רוסים.
הם נשואים יש להם ילדים והם  ,הם עובדים ,קטנה

  .הולכים לצבא, חלק הולכים לבתי הספר
הם לא רוצים לדעת שבכל העולם יש מחנות ריכוז    

יש עוד קבוצות של אנשים ? אמנם ובשביל מי
בעיקר בל א רוצים להתפטר מהם רשעיםשה

הם  ,כי הם מפחדים מהקב"ה, יהודיםהלהתפטר מ
חושבים שהקב"ה מקבל את כוחו מעמ"י ואם הם 

אבל הם גומרים עם עמ"י הם מנצחים את הקב"ה, 
  .לא מבינים שזה הפוךטיפשים, הם 

עוד מעט מגיע הקב"ה ברא את הכל כולל השביט ש   
כבר מוריד עלינו את  והוא לאזור שלנו לכדור הארץ

ם ועוד מעט יהיה שמחה אורירואידים ומטהאסט
ני אומר את זה בצחוק כי זה יעשה המון המון וששון וא

ארץ ישראל תהיה  ייעלמו,ברגע שהרשעים . ונזק
המקום הכי בטוח ואם אתם באים עכשיו לגור פה זה 
לא יהיה קל כי אין מספיק בתים והכל עולה כסף אבל 

ושה את זה ומי שכבר עשה את זה הוא במצב מי שע
הרבה יותר טוב מכל אלה שגרים בארה"ב או 

  באנגליה או באירופה. 
  ש. המלחמה עם רוסיה זה עונש לאוקראינים?

היו שונאים  םזה באמת עונש. השם מה שקורה ת. 
אלפי אלפי יהודים בכל , הם הרגו יהודיםל

ויקבלו עוד עונש הם מקבלים עכשיו ההיסטוריה. 
 ?כמה יהודים רצחו הרוסים ,הרוסים לא יותר טוביםו

של  לאזוריםשהיו נכנסים באוקראינה היו קוזקים 
היהודים ופשוט הורגים אותם נשים ילדים וגברים בלי 

בלי שום מצפון  ,סיבה עם החרבות שלהם בלי בעיה
לפעמים זה לוקח יותר זמן אבל  .והקב"ה מעניש

גם הגרמנים  ,גם הרוסים יקבלו ,הוא מענישבסוף 
גם האנגלים יקבלו וגם  ,גם כל אירופה יקבלו ,יקבלו

  מ"י.ים יקבלו וגם כל אלה שעשו רע לעהאמריקא
  ש. מה בעניין הבחירות?

  , הכל שקר.זה הכל סתם הכל הצגותת. 
יש פימה קעמפס , היהודים בסכנה בכל העולם

אלה בשביל מה זה? , אפילו פה בארץ(מחנות ריכוז) 
כל מה שהם עם בגרמניה ובאירופה  וכמו שהימחנות 

  .ם לשםצריכים בשביל להרוג אנשים שנכנסי
ת. ברוב העולם יש מחנות, יש להם כל מיני שמות, 
בארה"ב הם נקראים מחנות פימה, אמרו לאוכלוסייה 
שהמחנות מיועדים למצב של אסונות טבע או 

. אבל מי שאין להם בתיםמלחמות, לעזור לאנשים 
שמסתכל טוב על המחנות רואה שהם מוקפים 

גזים -תאיבגדרות תיל כדי שלא יברחו, יש במחנות 
וגיליוטינות. יש מחנה משוכלל מאד, הרכבת נכנסת 

קומות עם מאות אנשים, הורגים  3פנימה, בכל קרון 
את האנשים כבר ברכבת ומביאים אותם למחנות כדי 
להפטר מהגופות. זה נשמע כמו סרט בלהות 
מהוליווד אבל זה אמת, אמת, אמת. ובכל העולם 

בשואה רק  כולל ישראל יש מחנות כאלה כמו שהיו
  יותר משוכללים.

  ש. איך ייקחו אנשים למחנות? 
ת. כאשר יהיה אסון טבע או מלחמה או מגיפה שהם 
ימציאו אז יגידו לאנשים שכדי לשמור עליהם שיעלו 

  כך.-על הרכבת ואוי ואווי אחר
  ?עוד מגיפה ש. הם מתכננים

שיש עוד , יש פרסום ברדיו הם כבר עושים את זהת. 
הכל שקר . זה נטים והילדים הם בסכנהשני סוגי ווריא

  .רק לא לחסן שום ילדו גמור
  ש. גם תינוקות שנולדו?

כדי שבסופו  יותרהם רוצחים ורוצים לרצוח כמה ש. ת
של דבר לא יהיה להם כ"כ הרבה לרצוח לפני שהם 
נכנסים לבונקרים שלהם. בסופו של דבר ב"ה זה 

זור סימן שמשיח כבר פה וזה יעודד הרבה יהודים לח
זה , בתשובה וכבר זה החזיר הרבה יהודים בתשובה

 תפה עושה לנו תקוה שהנשמה היהודימשיח כבר שה
תחיל לפעול חזק ואז ברגע תאצל כל יהודי ויהודיה 

  .שהם מאמינים יתחילו לחזור בתשובה כמו שצריך
    

  ראיון עם ד"ר פול תומאס            

פתחתי מרפאת ילדים, תוך מספר  2008-ב   
מטופלים. הייתי רופא  15,000-שנים היו לי כ

רגיל שמאמין בחיסונים. כשהתחלתי לראות 
אצל המטופלים שלי כל מיני מחלות כרוניות, 
דלקות, אנמיה, אוטיזם וכו' היה ברור לי שהם 

  קבלו את רוב החיסונים.
  מטופלים שלא קבלו חיסון כלל 500-היו לי כ   
 -שינו מחקר השוואה רציני של נתוני אמתוע

התחלואה שלהם מול ילדים מחוסנים באותו 
  גיל. כל הילדים היו בטיפולנו מרגע הלידה.

מחלות לב, סוכרת,  -לתוצאות  תאמינו לא   
  רק אצל המחוסנים! -אסטמה, אוטיזם וסרטן 

                  t.me/StopTheLie/2078 
  
: בבי"ס לימדו אותנו 'מדג קארי ר"ד :טטנוס על

  שהטטנוס מאד מסוכן והתחלתי להתעניין בו.
 את שאלתי, בטטנוס חולה אדם בן ראיתי לא מעולם

. טטנוס חולה על שמע לא אחד אף, השכנים, ההורים
 לא אחד אף שם גם הפרופסורים את שאלתי' קולגב

 לא אחד אףשלמדתי  לרפואה ספר יתבב. כך על שמע
 ה"ס שםביה של המחקר למרכז הלכתי.  כך על שמע
, מדבקות למחלות ביותר הגדולים המומחים עם עבדו

 מעולם מצאו שלאואמרו  עבורי מיוחדחיפוש  ערכו הם
 אי התקיים טטנוסשה שום היה לאשל טטנוס.  מקרה

? חיסון נותנים מדוע אזשאלתי אותם למה  אז.  פעם
, זה את לחקור צריכה לא שאני. לשתוק לי נאמר

  .השאלות את שוב אשאל לא ושלעולם
t.me/HasifotTeguvot/130866  

  
ממש  הםלעזוב את בתי הספר של הציונים ש   

אז ה' יכנס לתוך המלחמה ומבוסס על שקר של הגוים 
הם יעזבו מהר את הארץ וימותו בארצות  .ויעיף אותם

אנחנו רק צריכים עם כל הלב . אחרות ה' ישמור עלינו
  .נאה ליהודים אחריםלהיות איתו בלי ש

נלמד מה זה ו בידייםאת עצמנו  ניקחאם אנחנו    
מה חשוב וכו' וכו' אז  ,איך לחיות ,באמת להיות יהודי

, יש לנו תקוה גדולה כי הקב"ה רוצה להציל אותנו
רוצה להרים אותנו אפילו שאנחנו הדור הכי  הקב"ה

וכתוב שבסופו של דבר הדור שלנו הדור הכי  ,נמוך
זה יכול להיות עם אחדות ונמוך יהיה הדור הכי גבוה 

  עם השני וביחד עם הקב"ה. אחד

  
  שנה ההגאולה צריכה לבוא         

  26/10/2022דניאל,  א חשון תשפ"ג   
דיבר אמת אמת אמת!  גולדן,-אבא, אתמול בן   

הוא דיבר עם כל הלב שלו, הוא היה מאד מרוגש 
והוא אמר את האמת. הוא דיבר ברור ברור, אבל 
עם הרבה כאב בתוך הדיבור שלו, כי בן הגיע 
לעולם הזה אך ורק בשביל עם ישראל, והוא רוצה 

בתשובה.  מ"יעם כל המהות שלו להחזיר את כל ע
ת אפילו עוד דקה הוא יודע ברור שאין זמן לחכוו

עם הגאולה, כי אם מחכים אז הרבה יותר יהודים 
מהקב"ה שאי  ,הוא מבין מהשמים ילכו לאיבוד.

  עכשיו. יםחייב ,לא דקהאפילו אפשר לחכות 
 הבר התחילכ 3ע"למעשה מו בעתיד הקרוב   

ביא אותנו למצבים לא קלים, עד שנגיע והיא ת
חנו השלימה. כשנגיע לגאולה השלימה אנ לגאולה

כל מה שנעבור את נבין כמה זה היה חשוב לעבור 
הקב"ה  היאכדי להגיע לזה, כדי להגיע לאמת ש

  ותורתו.
אני יודע שיש אנשים שיגידו על מה שבן כתב    

שזה מדי קשה, זה לא יכול להיות שהקב"ה 
 מ"יכאלה דברים קשים להגיע לכל עמאפשר ל

כל העולם. וזה ברור שאנחנו אשמים, לובכלל 
בעיקר אנחנו, כי אנחנו העם הנבחר  מ"י,חנו עאנ

ילד השעשועים של הקב"ה, ואם , של הקב"ה
אנחנו היינו בסדר אז כל העולם היה נהנה מזה. 

יהיה לנו קשה אז  לא בסדר, מ"יאבל מאחר שרוב ע
למרות שכל  נו.שלח ליקב"ה לעמוד בניסיונות ש

ם ירד מאד, בכל אופן הי יציל את היהודים ולהע
  יים.האמית

ואלה שלא נכנסים לקבוצה של אלה שיגיעו    
לגאולה השלימה, הם יצטרכו לשלם בשביל כל 

הרצון להיות נגד התורה, נגד  ,העם. אי ההבנה
כל  -לחיות לפי התורה נכד ללמוד את התורה, 

אלה לא ישרדו, ולכן אני לא יודע כמה ישרדו, וזה 
  קשה לומר.שדבר 

אנשים ממש הם ו לנצח שישרדאלה אבל    
אין מבינים קרובים לאמת שזה הקב"ה ותורתו ו

עולם בשקר, כי באי אפשר לחיות  ,חיים אחרים
יהיה רק שעומד להיות אחרי הגאולה השלימה 

אמת, אז מי שיש לו שקר לא יוכל לחיות להיות 
לא יכול והוא חלק של האמת, האמת לגמרי אמת 

  לחיות בזה.
כל מה  כי ינושתבכדי אני מנסה להגיד את זה    

  .ולענייןהוא אומר את זה ישר וזה חשוב  שבן אמר
. זה הגאולה צריכה לבוא עכשיו בשנה הזאת   

אבל כל הסימנים זה  ,לא יהיה קל, זה כבר קשה
שעכשיו בשנה הזאת תהיה המלחמה הגדולה 

את לגמרי וההרסנית. יהיו אסונות טבע שישנו 
רק המפה הגיאוגרפית של העולם והכל ישתנה. ו

אלה שהם עם הקב"ה מאה אחוז, לא חמישים 
  וחמש אחוז, מאה וחצי אחוז יכולים לשרוד את זה.

שלמים, אבל מוהקב"ה ברא את אדם וחוה    
לא רצה שהם יהיו כמו רובוטים עושים מה הקב"ה 

שהקב"ה אומר בלי שהם ירצו בעצמם להיות 
מושלמים, אז הוא בחן אותם. הוא לקח את השטן 

 נחשתן לו את העבודה הזאת והשזה הנחש ונ
מוכנים לקבל בלי  ייןניצח. אדם וחוה לא היו עד

את השלטון של הקב"ה  ,בלי סימני שאלה ,לחשוב
עליהם. ומאז אנחנו סובלים, ומאז אנחנו יורדים. 
והיו תמיד צדיקים שעזרו לנו לראות את האמת, 

קבוצה של תלמידי חכמים של  הייתהתמיד 
  .הקב"ה משפחות שלמות שהיו עם

קוראים לזה אמנם תורת משה, נמצאת בהאמת    
התורה של הקב"ה. ואם אנחנו  ותורת משה אבל ז

ם! יותר גרוע ונילא מקבלים את זה, אז זה הכל גה
 רק עמ"ילקבל את זה כי  ךצרי מ"ים! ועונימהגה

מבין מה שכתוב בתורה בעומק. אף עם אחר לא 
     יכול להגיע לעומק הזה, הם יכולים להסתכל ולהבין
 ,שפה יש אמת, אבל להבין את האמת עד הסוף

  רק יהודי יכול להבין אתה מבין אבא?
 אנחנו חייבים להיות עם הקב"ה ועם המשיח שלו.  

  הרבה מאד ניסים. והוא עשה הרבה תיקונים 
כתב זה  אל כשאתם קוראים את מה שבןעם ישר   

 הכל אמת. תפתחו את הלבבות שלכם ותבינו שהוא
 כמהכותב בהתרגשות מאד גדולה, כי הוא יודע 

 שלח ה"והקב. ישראל עם על מפחד והוא, נכון שהכל
(בן רמז באחד  ,מאד גדולה נשמה גם בו והכניס אותו

התקשורים הקודמים שהוא גלגול של אליהו הנביא. 
"ִה%ֵה $נִֹכי "ֵֹלַח ָלֶכם ֵאת  בגימטריה = אליהו).בן 

(מלאכי   ֵאִל(ָה ַה%ִָביא ִלְפנֵי �&א י&ם ה' ַהָ)ד&ל וְַה%&ָרא:"
 ה"לקב ישיר קשור הוא האמת את יודע הוא ג כג).

 רוצה הוא גם כי, ובדמעות בהתרגשות כתב הוא ולכן
 להגידכדי  נשלח שהוא יודע והוא. מ"יע את להציל

  .אמר שהוא מה
 שנבין כדי לו לעזור איתו יחד להיות נשלחתי גם אני   
, לפחד לא. שקר זה ומה אמת זו מה ישראל עם כל
 מאד יודע השקר. מהשקר לפחד רק יש, לפחד לא

 שיודע מי. בקלות לדעת אפשר אבל, אמת כמו להיות
 מה כל .באמת שקר זה מה יודע, באמת אמת זה מה



 הגדולים הצדיקים של הספרים כלבו בתורה שכתוב
  .לזה שמתנגד מה זה והשקר, אמת הכל זה ביותר

 מי בעצמכם רואים אתם ויותר יותר ישראל עם   
, קר בדם רצח כולל, הגדולה הרשעות ומה הרשעים
חלק גדול מעולם . כאלה דברים מיני וכל בחיסונים
 גםוזה , אנשים מאד הרבה של למוות םגורהרפואה 

  .הרשעים של הכיסים את גדולבכסף  ממלא
, את האמת שגילו ב"בארה האנשים לרוב הלם היה   

 רוב את הרצח לא שהקורונה לגלות ראשוניםה היו הם
 "דאגו"ש הםבביה"ח.  העובדיםאלא  שמתו האנשים
 בארץ(הערה:  .גופה כל בשביל כסף קיבלו כי, שימותו

   .)קורונה מת כל על ₪ אלף 220מקבלים כ
 שלנו אמונהה חוסר זה שלנו האויב, ישראל עם   

 אחר משהו ולא אותנו שיהרוג מה וזה, ותורתו ה"בקב
  .אם לא נחזור בתשובה -

 או, נדע שלא יהודיםמהם  חלקו שנגדנו הרשעים   
, משיח נגד שהולך ומי. יהודים לא הם, יהודים כביכול

 זה מי יבינו הם בסוף ,אמיתיים יהודים שבאמת אלה
 מי אבל, שלהם הטעות על יצטערו הם. לא ומי משיח

 שלא השקרנים כל עם יעלם הואנגדו  חזק שעומד
 ליהודי כי, בסוף יבין אמיתי יהודי כל, להבין מוכנים

 שהוא בושות בלי להגיד יכול ח"ת וכל, יהודי לב יש
 העולמות ומכל הזה מהעולם ילכו אחריםה אבל, טעה

  .ותורתו ה"לקב הנאמנים רק ויישארו וייעלמו
, הצדיקים של הגדול הרוב את מאתנו לקח' ה   

 שיוציא הצדיק ועם צדיקים עם גם נשארנו ואנחנו
, לחירות מעבדות אותנו יוציא, ה"בעז עכשיו אותנו

 ישראל מדינתל ולא האמיתית ישראל לארץ ממצרים
  .הסוף ועד מהתחלה שקר שהיא כולה

"י הרשעים מ עלשלט  וזכרו ש"ימ גוריון שבן מהרגע   
 הביאו הם'. בה והבטחון האמונה את לחסל כדי עבדו
 מהיהודים הרבה עם שהתערבבו גוים הרבה לפה

  .לא מי ממש יהודי מי יודעים לאהיום ו
 לומר גולדין לבן שיש מה וותשמע, בחירות לנו והי   
! אמת של אחד אדם שם אין! שקר הכל, הבחירות על
 שעובדים והדתיים חרדים הכביכול על מרחם רק אני

 מדבר ואני, האמת את יודעים אתם ואם. הזה במוסד
 כמו תיפול הכנסת כי מהר מזה תברחו אז, םאליכ
 והרג הפלשתים על הגיבור שמשון י"ע שנפל דגון בית
  .הכנסת של הסוףיהיה  זה ,כולם את
  

  ,כל החיים שלנו הם ניסיון
  לבחון את הנאמנות שלנו לקב"ה

  27/11/2022דניאל,  ג כסלו ה'תשפ"ג    
 יהודים רואה אני. אבא הלב לי כואב, עצובאני    

 זה מה שכחו כברהם , עצמם את מקלקלים פשוט
 לסמוך מעדיפים. ה"הקב שיש שכחו הם, יהודי להיות

 הם, שטויות, על עבודה על, דין עורכי על, רופאים על
  !כלום אין ?כלום אין ה"הקב שבלי מבינים לא
, שלנו בחיים חשוב הכי הדבר לאקב"ה הוא ה אם   

 נכשלנו אז, זה את מבינים לא אנחנו אם, ותורתו הוא
  !כזה לאדם הותקו אין! הסוף עד
רץ א לא היא ישראל מדינת "י,בא חיים אנחנו, אבא   

 פה האנשים רוב. תגויי היא, גויית אלאיהודית 
 מלא לפה הביאו הציונים אבל, יהודים הם בינתיים

 מלא יש. נוצרים שהם רוסים מלא כולל, פה לגור גוים
 כ"כ רע עושים לא הם אבל, קודם היו שהם פה ערבים

. על היהדות שלנו משפיעים לא הםכמו הנוצרים  כי
 ,פה לגור' וכו מרוסיה מאירופהבאו ש הגוים אבל

 עם ישראל ארץ את למלא כדי נהובכו אותם שלחו
  .פה להשתלט קל יותר להם יהיה ואז, גוים

 שלו הקבוצה וכל גוריון בן אנשיש עצוב כ"כ ,אבא   
 לא" - החלוצים היהודים של לראש להכניס הצליחו

 ,צריך לא, ו"ח יהודי להיות בשביל ה"הקב את צריך
 כל ,מזה יותר צריך לא, שלנו הארץ וזו יהודים אנחנו

 לבית ללכת, שלנו מהדור לא זה האחרים הדברים
 זה, לא – הקדש ספרי ללמוד, במשהו להאמין, כנסת

! חיילים להיות! לחםילה צריכים אנחנו. בשבילנו לא
 להיות אבל, אחרת שפה עם אבל הגוים כמו להיות

  ."הגוים כמו
, הזהב עגל אחרי רצים כביכול החרדים גם היום   

 אחרי רדיפה איזה יש ,אבא. הגוים כמו להיות ורוצים
 קהילות יש. מבפנים אותנו תרוצח שפשוט הזהב עגל

 תורה לומדיםעדיין , אמנם הם מפוארות היו פעםש
 דברים עושים זה עם יחד אבל, מצוות ועושים
 את שמעודדים מהרשעים כסף לוקחים. אסורים

 להיות, לשלטון הרצון את שמעודדים, שלהם העבירות
 ששייך מה כל של, הכסף של חלק, הזה העולם של חלק

' שה הדברים וכל! שליטה! כסף! כסף! כסף. לעושר
  . גמור לשקר ששייכים הדברים כל, שונא

 אבל, ה' יעצור את זה מתי בדיוק יודע לא אני, אבא   
 האדמה! רועד, אבא רועד, העולם בכל רועד כבר הכל

. רגיל ים כמו מתנהג לאהוא , רועד הים, רועדת
קוטב ב במיוחד, נמס והדרומי הצפוני בקוטב הקרח

 מיו ביותר מהירה בצורה מסקרח נה, דרומיה
 זמן הרבה ייקח לא, אבא, ועולים עולים האוקיינוסים

 איים הרבה. למים מתחת תהיה ב"ארה שרובעד 
  .שמה גריםאשר  אנשים אלפי מאותעם  איים, ייעלמו

 העולם מלחמת תתחיל, מזה גרוע יותר ,אבא אבל   
 כבר זה ,מעט עוד רק לא זה, מעט עוד השלישית

 זה, אנשים רוצחים אבל. בגדול לאעוד  אבל התחיל
 שזו להגידכדי  מספיק גדול לאעוד  זה אבל, כן

  .עולם מלחמת
 היהודים איפה, האנשים את מבין לא אני ,אבא    

ישארו י לא, עכשיו זה את רואה שאני כמו? אבא
 נשארו יהודים בכלל כמה כי? למה. יהודים הרבה
 מששה יותר בערך? השנייה העולם מלחמת אחרי
  ונשארו יחסית מעט יהודים. נהרגו מיליון

 מצוות שומרים לא היהודים רוב? עכשיו יהיה מהו   
 והם, יהודים לא בכלל הם היהודיםמ חלק, בכלל

 את יודעים שכן ביניהם ויש. זה את יודעים לא בעצמם
 לא שלהם ואמא יהודי היה שלהם שאבא יודעים, זה

. גוים הם הילדים אז, הדין לפי התחתנו ולא, יהודיה
  .העולם בכל כאלהמקרים  מלא יש
 שרוצים היהודים? ישראל מדינת על השתלט ומי   

 היו לארץ היהודים את ששלח ימ. וגוים גוים להיות
 להתפטר, היהודית מהדת להתנתק גם שרצו אלה

  שנשארו. מהיהודים
כל הדברים הקשים לנו שאנחנו עוברים מאז    

האדם הראשון הם בעצם ניסיון לבחון את הנאמנות 
  ותורתו. שלנו לקב"ה

היהודים שעומדים במבחן ודבקים בקב"ה יקבלו    
את הנצח והעולם הבא. והיהודים שלא עם הקב"ה 
ולא עומדים במבחן, לא מעניין אותם לעבור את 

מפסידים את הנצח  - זהלא מאמינים בהם המבחן כי 
  והעולם הבא.

אחרי החטא הראשון היו מעט צדיקים, כבר אז    
וגם היום הרשעים  ע על רוב העולםיהשפשטן ה

 משהו םכל אגיד אנימאמינים שהשטן שולט, אבל 
, להם יעזור לא זה ,אבא שתדע, סוד לא בכלל שהוא
 יחזרו מהם חלק, יהודים הרבה קלקלו הם אם אפילו

, ותורתו ה"הקב עם חזקים שיישארו ואלה, בתשובה
 או אותם להפחיד יתנו ולא מעמד יחזיקו כ"ג הם

 הם, צורה שהיא באיזו מהם להתפטר או אותם להרוג
  .ה"הקב עם יהיו הם כי יתנו לא
 לחיות ימשיך הוא, חי ישראל עם כי, יתן לא ה"הקב   

 ה"לקב להתפלל ימשיך הוא, תורה ללמוד וימשיך
 משפחה בכל. התורה לפי בדיוק, התורה לפי ולחיות

 ויחיו, בנות וגם בנים גם ילדים מלא, ילדים מלא יהיו
  .ה"הקב רצון לפי ,הקדושים הספרים לפי ,התורה לפי
אם  ואפילו. להם ניתן לא, רשעיםל ניתן לא אנחנו   

 להגיע כדי מוות זה, לנצח מוות לא זה ,אותנו יהרגו
 כי, נמצאים חשובים הכי הכי שהיהודים איפה ע"לג
 שהם מה לעשות ולא שלנו החיים את לתת נפחד לא

  .ה"הקב נגד משהו לעשות רוצים לאאנחנו . רוצים
 לא כי ע"לג שהגיעו אלה כל דבר של בסופו אבל   

 יחזרו אלה כל, אותם לקלקל ,אותם לסובב לגוים נתנו
 ביחד נרקוד כולנוויחד  השלישי המקדש לבית

 אני, עולםת מלחמכת לפרוץ הול ,אבא .משמחה
, הזמן כל זה את אומר בן וגם, הזמן כל זה את אומר
  .ברור זה את יודעים האמיתיים האנשים ורוב

 מה בדיוקזה ו, 3ע"מקראת ל הולכים אנחנו   
 זה, מזמן התחיל כבר זהו ,בדיוק בדיוק אמר ח"שהח

אשר היו  התאומיםמגדלי נפילת  עם ממש התחיל
 גם םתוא שבנו והרשעים, הזה העולם של הסמל
 להראות, אדמהל עדאותם  הוריד הם, אותם הפילו

, מלחמה אחרי מלחמהיש ומאז  .הזה בעולם הבוס מי
 קבוצה לאט לאט מתגלה כי ישו. משתנה העולם כל

, ומעבר מעל עשיריםקבוצה של ת, ששולט נסתרת
  .לרשעים ראש שנהיה האפיפיור זה ,הקתולים והם

 להסביר שאפשר ,להבין שאפשר מלחמה לא זו   
 זה מה, רע זה ומה טוב זה מה מבין שלא למישהו

, יכול הכל הוא ה"הקברק ו. ה"הקב זה ומה השטן
 את לבחון כדי הנחש שזה השטן את ברא קב"הה

  .הנאמנים באמת מי ולראות, כולם
 היהודים כל עם נגיע אנחנו, תדאג אל אבא   

 הבית את שוב לבנות נוכל שאנחנו לרגע האמיתיים
 הנשק כל עם כולם הרשעים וכל, השלישי המקדש

 ורק. ייעלמו הם, בחיים יהיו לא כבר שלהם המשוכלל
, אותם לקלקל לרשעים נתנו לא כי שארויש היהודים

 לסובבלרשעים  נתנו שלא אלה וגם. ישרדו הם רק
 הם גם', ה קדוש על למות מוכנים היוואפילו  ,אותם
, השלישי המקדש בביתתפללו וי יהיו הם גם, יחזרו
 אבל. משמחה נבכה ,נבכה וגם, ונשמח נרקוד וכולנו

 אבל, להגיע מרחק עוד לנו יש, פסוק סוף לא זה
 ,עכשיו שיש מה כי קשה כ"כ יהיה לא זהבהמשך 
  .ומעבר מעל היא הזה בעולם שיש הרשעות

 כ"כ קבלו לא אבל יהודים שהם שיודעים היהודיםו   
 תקועים הם, מבולבלים הם, יכול כהכל ה"הקב את
 גם נכנס זה שכל, הזה העולם של הגשמיות כל עם

 הלא האופנה, הקניות, הזהב עגל. עמוק לחרדים
 גם הרב לצערי וגם, אישהשל  לצניעות מתאימה

 מיםמתאי לאש כאלה צרים מכנסים יש היום, לגבר
  .שרוצים קדושה לגברים

 עם שאנחנו נחליט אנחנו אם, ישראל עם אבל   
אפילו , רעדבר  שוםלנו  לעשות יוכלו לא הם ,ה"הקב

 את לקחת עכשיו צריכים אנחנו אבל. קטן הכי דבר לא
, יהודי להיות זה מה חזק אותם וללמד שלנו הילדים

ואז נצטרך לעבור  ,3ע"מלרגע שתפרוץ  מוכנים שיהיו
מבחנים קשים של אמונה וביטחון בקב"ה ובעזרת ה' 

 וקרובים ושלמים בריאים מזה לצאתו בזה לעמוד נוכל
  .ה"הקב היאש אמתל

, להגיד אפשר עוד מה, להגיד עוד לי יש מה ,אבא   
 הבניינים שכל רואים כבר העולם בכל ,נראה אנחנו
 עם הטיסות וכל המפוארות החנויות כל היפים

 לעולם ורק אך ששייך מה וכל לארץ מארץ המטוסים
 - מהאינטרנט שיצא מה כולל האינטרנט כולל, השקר

  .יעלם, אבא יעלם הכל
 לארץ בחזרה יבואו, ישמחו האמיתיים והיהודים   

 תהיההיא ו, ישראל ארץ את יפתח ה"הקבו, ישראל
 ,הראשון המקדש ביתבזמן  כמו, שפעם כמוענקית 

 עוד וזה, בהמוניהם להגיע יתחילומחו"ל  יהודים ואז
 למציאות אותנו שיביא סוף זה אבל, אבא הסוף לא

 עם תהיו רק. מדבר לא אני זה על אבל, לגמרי אחרת
 "הטאטע" הוא, אותנו ברא הוא, אותו תאהבו, ה"הקב
 יקבל שאיתו ומי, איתו להיות, שלנו האבא הוא שלנו
, מזו גדולה יותר הנאה שאין ה"הקב עם יחד נצח, נצח

 שאפשר גדול הכי הפרס זה, לעולם פסקת לאהיא ו
 ולא איתו להיות רק ,אבא תפחד אל אבא זהו. לקבל
  .!הסוד זה .לפחד

  שאלות ותשובות
 ,בפתאומיות נפטרה שלו שאמאחבר סיפר לי ש. 
 .הרצפה על מצאו אותה ערבבו אתה דברו קרובב

חבר אחר סיפר לי שאחיו קיבל התקפת לב והבת שלו 
, לחבר אחר כרתו את פעמיים נאלצה להפסיק הריון

 שטיפת כזו עושיםשתי הרגליים וכולם היו מחוסנים. 
ואפילו לילדים ראיתי בחוברת חבורת  לאנשים מוח

) "שלום עליכם חמודים שלי, ברוך ה' 67תריג (מס 
 בכמויות מתים.  צעירים וילדים אחרי שהתחסנתי..."

  .מילה אף ובתקשורת
 , בסכנה שאנחנו הבנה בלי ,רגש בלי נהיו אנשיםת. 
 להרוגבמטרה  ממשעושים זה  רשעיםשה מה כל

אסור לקחת אף חיסון נגד שפעת ולא  .אותנו ולגמור
נגד פוליו ולא שום חיסון כי הם מכניסים את הרעל 

צריכה שיולדת לכל החיסונים גם לתינוקות. האמא 
לקחת אותו מייד לאחר הלידה ולא לתת להם אותו 

וכדאי לבדוק  אפילו לרגע.בלי שמירה של המשפחה 
אז חולים מסכים לזה ואם לא -הלידה אם הביתלפני 

חולים אחר. בזמן האחרון בגלל הסיבה -ללכת לבית
  הזו הרבה נשים יולדות עם תומכת בבית.

  
  אין הרבה זמן

  
 6/12/2022ג    "כסלו תשפ בן גולדן, יב

רוב עם  .אני כבר לא יודע מה להגיד ,עם ישראל   
לא מבינים את המסרים שאנחנו  ישראל בכלל

מעבירים לשם שמיים כדי לעזור לעם ישראל לעבור 
תהיה שלפנינו שהיא את התקופה בשקט ובקלות 

, אבל הקשה ביותר מכל ההיסטוריה של האנושות
 .הרוב לא רוצים לשמוע

בני האדם לא מתנהגים כמו  .העולם שלנו מתפרק   
חיים של בני אדם, הם רוצים חיים של שקר, רוצים 

 ןלא מאמי ם כבראין חוקים, רובכבר גויים ל .כייף
 .איש, יימח שמו וזכרוהאפילו באותו 

והיהודים, אוי היהודים, לרוב לא מאמינים    
ישמור ואלה המאמינים כביכול, לא  'ה, ה"בהקב

 .תמיד מתנהגים כמו יהודים אמיתיים
כל העולם תחת שלטון של עגל הזהב וזה חדר    

יש צדיקים יהודים וגם  "יבמ ."יבית גם במכמעט לכל 
עדיין מעט ביחס הם אבל יש צדיקים יהודיים  "לבחו

 .לאוכלוסיית העולם
ברור שאנחנו בתקופה קשה ביותר וזה יהיה עוד    

וזה  אי פעם בכל ההיסטוריהשהיה יותר קשה ממה 
כח אחד שיכול לנצח את כל רק עד שנבין שיש  ימשך

 יישארו חס ושלוםאז, עדיין  גםה. ואם "הרע וזה הקב
ולא חיים לפי תורת משה,  קב"היהודים לא מאמינים ב

חסד לאברהם אמר האז אנחנו יכולים להאמין למה ש
 .יהודים יישארו 7,000שבסוף רק 

, הכל יהיה הרבה יותר עם ישראל נגמרה המסיבה   
והעולם כמו שאנחנו  .קשה, רציני, כואב, מבולבל

טוסים שלוקחים מאות ואפילו מכירים אותו, עם מ
הנות, להעביר יל לשנייהאלפי אנשים מארץ אחת 

 ' יגמר בקרוב.זמן, מסעדות, משחקי כדורגל וכו
זמן הזה ובתוך הבתוך בזבוז חיים  יהודיםרבה ה

האלה, בתוך השקר הזה ולא  הטיפשייםהעניינים 
  .מבינים שזה סוף העולם כמו שהכרנו אותו

שני יהיה  1/3של כדור הארץ לגמרי,  1/3יהרוס  'ה   
לא יהיה כמעט בו נמצאת א"י שליש הפגוע קשה ו

, כי אחרי החורבן האחרון הוא "יאת א רחיבי 'ה .פגוע
לגור כדי שהגויים לא ירצו  "יאגודלה של את הקטין 

ארץ הזאת, הארץ הכי קדושה בעולם, שבה שוב ב
 .יעמוד בית המקדש בפעם השלישית

רוב העולם ייחרב, כבר רואים את אסונות הטבע    
סופות הרבים והקשים ביותר, לא יודעים למה יש 

, הוריקנים ורעידות אדמה שלא היו בגודל, טורנדו
בעתיד  .מאז עשר המכות שהיו במצריםוקטל עוצמה 

הקרוב ביותר יהיה גם חוסר מזון, כי כל מזג האוויר 
צרת שהייתה אפשרות לגדל תו, במקום משתנה

כבר  חקלאית מכל הסוגים ולשלוח לכל מיני ארצות
.קשה וזה יהיה הרבה יותר קשה בעתידהמצב עכשיו 



, אבל זה לא מ"ימדינה של עה, "ימ ווהכי עצוב ז   
ושולטים פה כאילו  מ"ילעכת לא שייכי היא נכון 

הם מתנהגים כמו גויים ויהודים אבל הם לא יהודים 
י, יש "צדיקים גדולים פה באנכון שיש לנו  .גמורים

מעטים מהם שעוד חיים, ויש הרבה מאוד מהצדיקים 
באדמתה , לא "יה של אתהכי גדולים שקבורים באדמ

יש צבא פה, ואני יושב ובוכה על הצבא הזה,  ."ימשל 
הם מסכנים, כי הרבה מהם בכלל לא יהודים, וכל 
ההבנה של האמת שמלמדים אותם בצבא הישראלי 

 שקר, גויי הזה, זה הכל
לחטוא, ובמיוחד לא  עמ"י היא לא להמטרה ש   

הראשון של אדם וחוה, כי הזימה זה לחטוא בחטא 
ה ובצבא הגנה לישראל "הדבר הכי שנוא על הקב

הזימה חוגגת בהסכמה מלאה של הדרג הגבוה 
כדי בחורים ובחורות  אשר מעודד כביכול של הצבא

ה "קבלעשות את העבירה הכי שנואה על השיוכלו 
אז גם לזה נותנים פתרון  והתפקשש  ואם קרה

  .והמבין יבין, וזה חטא ענק שגובה קורבנות רבים
גויים שמכניסים אותם לפה ב המלא מ"יחוץ מזה    

בכוונה כי לא רוצים את החרדים ורוצים להפוך את 
וזה החל כבר למדינה גויית ככל המדינות מדינה ה

  .המדינהמאז הקמת 
לא יתן לזה  ב"הזה יגמר. הק ,אבל עם ישראל   

ך. לא רק היהודים לא מתנהגים כמו שצריך ילהמש
מצוות בני  7לפי התורה, גם הגויים לא מתנהגים לפי 

 .נח כמו שצריך
כדור הארץ יהיה לגמרי  1/3לכן לפי הנבואות    

יהיה מאוד פגוע,  1/3, מנוכלום מ יישארהרוס, לא 
התקיים בו אפשרות קצת לגור או בקושי ל עםאבל 

בלי פגע, לפחות כמעט יהיה  א"ינמצאת בו שליש הו
ב "ארה  לא פגע גדול כמו מדינות אחרות, כמו

 .שהרבה ממנה יהיה מתחת למים וזו רק דוגמה אחת
אפשר יהיה להתקיים אבל רק לאלה שהם עם  "יבא

 .ה ועם תורתו ולא יהיה מקום למישהו אחר"הקב
להיות חלק ממנו. אוהב אותנו. הוא ברא אותנו  'ה   

חיות, ו: הוא ברא את כדור הארץ וכל מה שיש ב
יוכל להגיע  מ"ישענברא כדי צמחים, מים, דגים, הכל 

 .ה"לשלמות ובסופו של דבר להיות חלק של הקב
כי יהיו מלחמות גדולות  הרבה זמן,לא נשאר עוד    

 .מאוד עם הרבה מאוד הרס
יש בונקרים ענקיים עמוק בתוך  "ילרשעים גם במ

האדמה והם חושבים שהם יכולים לשרוד את 
הגדולה והמפחידה ביותר הקרובה שהיא המלחמה 

מי שינצל זה אך ורק ו .שהייתה אי פעם בהיסטוריה
ה ובתורתו ורוצים לבנות "היהודים שמאמינים בקב

שוב את בית המקדש השלישי ולהיות חלק בסופו 
 .ועצמ ב"השל דבר של הק

אני לא יכול להסביר לכם את הכל עכשיו, אבל    
ה "ישנה סכנה גדולה לכל יהודי שלא מאמין בקב

ובתורתו, חס ושלום, ולכל יהודי שמשתוקק לחיות 
הדמוקרטיה לא מלמדת  .חיים חופשיים כמו הגויים

את  תרק מקלקל היאהאמת, את את בן האדם להבין 
אנשים השל סוגים בני האדם עם כל השקרים מכל ה

שרוצים לעשות מה שמתחשק להם ומתי שמתחשק 
 3 "כבעתיד הלא רחוק כ .ה"להם וזה שנוא על הקב

יימחקו מעל נדון ופריז יחרבו ויורק, לו-ניוערים יפלו, 
 .יהיה הרס גדול, פני המפה

לא אוהב  ה' .עם ישראל, תתכוננו, לא יהיה פשוט   
ים היהוד לאיים, אבל לא משאירים לו ברירה אחרת,

יש רק דרך אחת להציל את עצמנו ואת  לא מבינים כי
על ידי חזרה  היאהילדים שלנו ואת המשפחות שלנו ו

ה הוא האמת ורק תורתו אמת ואין "לאמת. רק הקב
 .שיכול להשוות את עצמו לעם ישראל האמיתיאף עם 

עם ישראל, אני לא יכול להפסיק לבכות ולבקש,    
היהודים האחרים בבקשה תצילו את עצמכם ואת כל 

 .ה ותורתו"הקב היאותחזרו לאמת ש
  .אין הרבה זמן

  
  ואז יעופו טילים גרעיניים מכל הכיוונים

  בנימין, א' אייר התשע"ח
אני רוצה לומר שהמלחמה הגדולה שאנחנו יודעים    

עליה עפ"י הנבואות היא מאד מאד קרובה. אני מאמין 
אדם יכול להרגיש את זה, כל הסימנים -שכל בן
  ברורים.

רוסיה נגד אמריקה, אנגליה וצרפת וכולם נגד    
סוריה של אסד. והאירנים נגד ישראל וישראל נגד כי 

פון קוריאה, וצפון קוריאה מי שנגדה, והיפנים נגד צ
נגד כל העולם המערבי, והסינים עם הרוסים, אבל 
בגדול נגד ארצות הברית. אני יכול להמשיך ולהמשיך 
מי נגד מי, ומי רוצה מלחמה עם מי, אבל אין לי כח 
לזה. זה ברור שאנחנו במלחמה, אולי עוד לא 
המלחמה בשיאה, אבל אנחנו במלחמה, וזה יהיה 

ותר גדול עד שאיזה גנרל ילחץ על יותר גדול וי
  הכפתור האדום ויעיף טיל עם ראש חץ גרעיני וזהו.

מעט מאד זמן, לא מאמין שיותר  ייקחאחרי זה, זה    
מכמה שעות הכי הרבה, ואז יעופו טילים גרעיניים 

-מכל הכיוונים, וזה ישנה את פני העולם אבל ארץ
קשה ישראל לא תיפגע. הכל יהיה שונה לגמרי. יהיה 

אפשר יהיה -להשיג אוכל ברוב העולם. אם רעבים אי
  ללכת לקנות פלאפל או פיצה, כי הכל יהיה סגור.

כל הבנקים יפלו ולכסף לא יהיה כל ערך. היהודים    
לא יוכלו ללכת לאיזה מסעדה כשרה של בד"ץ, כי לא 
יהיה אוכל. וכולם יהיו בפאניקה, כולם יהיו מבולבלים 

וברגע שזה יהיה בשיא השיאים ולא ידעו מה לעשות, 
העולם יהיה  –הכוכב ניבירו יגיע. וכאשר ניבירו יגיע  –

  בכזה הלם שאנשים לא ידעו מה לעשות עם עצמם.
רק אלה שהתכוננו בצורה הנכונה בגלל שמאמינים    

רק אלה לא יפחדו. זה יהיה קצת מפחיד  –בקב"ה 
גם להם, אבל לא יפחדו ממש. הם ישמחו כי נמאס, 

  אס מהעולם השקר.נמ
ואנחנו נרצה לראות שכל הנבואות מתגשמות, כי  

אפשר לסבול את הסבל של השקר של -כבר אי
העולם הזה. ולא רק שקר, יש גם אלימות, אלימות 

כמה  –מילולית ואלימות פיזית. הנה מדינת ישראל 
שהשלטון משתמש בכח ובתקיפות נגד היהודים 

 –ימות פיזית החלשים. גם אלימות מילולית וגם אל
  זה מאד ברור.

אדם אחד נרצח ע"י הרשעים, ואף אחד -יותר מבן   
לא הועמד למשפט. הם רוצחים את הדת, את הדת 
היהודית. הם מנסים למשוך אותנו בכל הכח למטה, 
לעולם החילוני, החולני המעוות שלהם. הם רוצים 
למשוך אליהם את היהודים שרוצים את עגל הזהב 

שכים אותם עם כמה מילים יפות והעולם הזה, מו
מהמסורת, עם כמה מנהגים. הרשעים עושים שטיפת 

ספר ועד לתקשורת -מח, החל מהחינוך בגן, בתי
 –החרדים מוצגים כאזרחים סוג ב'  –ההמונית 
שלא עובדים, לא מתגייסים,  ופרימיטיבייםפרזיטים 

מתנהגים בזלזול כלפי הנשים שלהם וכו' וכו'. אבל זה 
שקר. הם רוצים לחסל את כל החרדים, הם שקר, זה 

רוצים לחסל את האמת ואת כל מה שהקב"ה דורש 
   מאתנו הם רוצים להוריד.

וזה לא יעזור להם כי ה', הקב"ה הוא הכל יכול. הוא    
, אבל נסבול. נכון, זה יהיה ייעלמולא יתן להם והם 

מפחיד מאד, יהיו לנו ימי חושך, גלי צונמי ענקיים, 
ִכיָמה .ְכִסיל וְהֵֹפ- ַל�ֶֹקר ַצְלָמוֶת וְי&ם ַליְָלה "עֵֹ+ה 

ֶהְחִ"י- ַה1&ֵרא ְלֵמי ַה(ָם וַ(ְִ"0ְֵכם ַעל 0ְנֵי ָה$ֶרץ ה' 
ְ"מ&: (עמוס ה',ח') * "בשעה שהקב''ה בקש להביא 
מבול לעולם נטל שני כוכבים מכימה והביא מבול 

, גשם של לעולם" גמרא, ברכות, נ"ט. רעידות אדמה
על כדור הארץ, לא יהיה  ייפולאבנים ומטאורים 

חשמל, לא יהיו מים בברזים. בסופו של דבר זה וגרום 
להרס של העולם כמו שאנחנו מכירים אותו, ורק ה' 
יציל אותנו בניסי ניסים מהשפעותיו של הכוכב 
המתקרב. "וְנַָת4ִי מ&ְפִתים ַ�3ַָמיִם .ָב$ֶרץ 2ָם וֵָא" 

ְלחֶֹ"- וְַה(ֵָרַח ְלָדם ִלְפנֵי  ייהפ-יֲמר&ת ָעָ"ן: ַה3ֶֶמ" וְתִ 
�&א י&ם ה' ַהָ)ד&ל וְַה%&ָרא: יואל ג'. * (ספר הזוהר, 
שמות פרק ב' "כדין יתחשך כל עלמא חמש עשרה 
יומין, וסגיאין מעמא דישראל יהון מתין בההוא 
 חשוכא, ועל דא כתיב (ישעיה ס ב) כי הנה החשך

  יכסה ארץ וערפל לאומים:)
והיהודים האמיתיים שקשורים חזק לקב"ה יעברו    

את זה בלי פחד. ה' יביא להם אור גם בימי החושך 
כי הם יהודים אמיתיים שרוצים להיות עבדי ה' לגמרי, 

כך כי הם -כך ולא יפחדו כל-לכן הם לא יסבלו כל
יודעים במאה אחוז שה' יציל אותם. הם גם יודעים 

  ה' רוצה מאיתנו ומשתדלים לעשות את רצונו.מה 
לראות  –ואלה שרצים אחרי עגל הזהב יסבלו נורא    

הכל מתפרק, ממש  –את כל השקר שהם בנו 
מתפרק, הם לא יוכלו לסבול את זה ולא ידעו מה 
לעשות עם עצמם, כי מי הם ומה הם בלי עגל הזהב, 
בלי השטן שמכוון אותם לכיוון הלא נכון. תארו 

צמכם איך הם ירגישו כאשר ידעו את האמת ויבינו לע
שהשטן הוא שליח של ה' והוא עושה את רצון ה'. 
והוא פיתה אותם לעשות עבירות שבתוך הלב שלהם 

  הם רצו לעשות.
ישראל לשרוד, ומתוך כשבעה -הקב"ה יעזור לעם   

ישראל -רק עם יישאר –מיליארד אנשים בעולם הזה 
שרוצים לשרת אותנו  הקטן עם כמה גויים צדיקים

  והרשעים שרוצים לחסל אותנו.
ואחרי שהעולם יקבל קצת האיזון, יתחיל גוג ומגוג    
כל הרשעים מכל העולם שנשארו בחיים אחרי  -

הכוכב, יבואו לארץ ישראל כי הם רוצים לשלוט על כל 
העולם מירושלים. ולהפתעתם הם ימצאו כאן יהודים 

ה'. אבל אין מה טובים שומרי מצוות ומאמינים ב
לפחד, ה' ישמור עלינו, הקב"ה לא יתן ליהודים 
להילחם במלחמה הזו. הקב"ה ישלח את המשיח 
להילחם נגד כל הרשעים, כל הרשעים ימותו ואז 

  תהיה שמחה גדולה מאד.
יש כאלה ששואלים מה נעשה עם עולם הרוס, ואני    

אומר שכל העולם הזה הוא עולם זמני. ה' בנה את 
רך ההתפתחות של היהודים, וכאשר יושלם זה לצו

שלב זה, העולם בצורה שלו כיום יעלם כי אין בו צורך 
אבל אנחנו לא נעלם, אנחנו עם הנצח, נקריב  –יותר 

קורבנות ונגיע למימד הרבה יותר גבוה, אנחנו נשכח 
את עולם השקר הזה, נשמח ונרקוד ונשיר ונרוץ 

  לעשות את רצון ה' כל הזמן, כל הזמן.
לא נצטרך לדאוג לפרנסה, ה' יסדר לנו את    

הפרנסה כמו שהוא עשה ליהודים שיצאו ממצרים 
והלכו במדבר ארבעים שנה, הם לא היו צריכים ללכת 
לעבוד בכל מיני עבודות. לא יהיה מצב שלא יהיה לנו 

לא  –אוכל לשבת ושנצטרך להתכופף לבוסים שלנו 
כל מה שאנחנו לא לא, לא יהיה לנו כזה דבר, יהיה לנו 

צריכים ובשפע. ואפילו משרתים יהיו לנו, לא נצטרך 
לחפש איזה גוי'ה לנקות לנו את הבית. הגויים ירוצו 
אלינו, יבקשו, יתחננו לפנינו שאנחנו נקבל אותם 
לעבודה, והעבודה עצמה תהיה התשלום שלהם. 

נבין שכל ששת אלפי שנה  –וכאשר נגיע לנצח 
ק פסיק קטן לעומת שהתגלגלנו בעולם הזה הם ר

  הנצח...
יעלם ונהיה במימד אחר,  –העולם כמו שהוא היום    

ובית המקדש יהיה נצחי. שני בתי המקדש נהרסו 
בגלל העבירות שלנו, ובית המקדש השלישי יעמוד 
לנצח כי אנחנו, עם ישראל נעשה תשובה ואז גם 

  אנחנו נחיה לנצח.
, היא תעלם –ישראל -והמדינה שקוראים לה מדינת   

תעלם עם כל הרשעות של העולם הזה. המדינה 
הוקמה ע"י רשעים ששנאו גם את הדת היהודית וגם 
ה' ישמור את הקב"ה ח"ו. הם חשבו עם הטיפשות 
שלהם שאפשר להילחם נגד הקב"ה, זה שטויות, לא 
קיים כזה דבר ולא יהיה אף פעם, אבל הם עקשנים 

ממשלה,  ולא אכפת להם.  הם יודעים איך להיות ראש
ישראל, איך לבנות צבא -איך להיות הנשיא של מדינת

שכביכול ישמור עלינו, אבל כל זה שקר, הכל שקר. 
הם במיוחד רוצים לחסל את החרדים וה' לא יתן, ה' 

  לא יתן.
לא כל החרדים הם באמת יהודים אמיתיים, יש    

רב, גם רוב החילונים -הרבה הרבה חרדים שהם ערב
ין החילונים יש גם יהודים שפשוט רב, אבל ב-הם ערב

טעו וה' ימשוך אותם בחזרה אליו. רק היהודים 
  .יישארוהאמיתיים והגרים האמיתיים 

מה עוד יש לומר, מי שלומד יודע כי מה שאמרתי    
מנת שכולם -אומנם זה בצורה פשוטה ביותר על –

  שזה אמת. –יבינו את זה 
 –יו וכל מי שחושב שהעולם הזה כמו שהוא עכש   

ימשיך, מי שחושב שיש לעולם הזה זכות להמשיך 
אז הוא לא מבין, הוא רק רוצה להמשיך  –כמו שהוא 

עם המסיבות של הרשעים. ולכן, מי שרוצה לחזור 
לקב"ה, אני מציע לו לעשות את זה עכשיו, להתחיל 
ברגע זה, להתחיל כדי שלא יצטרך לסבול.    ומי 

ול לחזור רב שחושב שעכשיו הוא יכ-שהוא ערב
בתשובה 'כביכול', אבל לא עם כל הלב והמהות שלו 

זה לא יעזור. ה' יודע הכל, ה' יודע את ליבו  –
  אדם הזה לא ישרוד.-אדם, והבן-ומחשבותיו של כל בן

 –אז לכן, היהודים והגויים שמבינים את האמת    
עכשיו זה הזמן, והזמן הולך להיגמר. ארצות כמו 

בר לא יהיו, אנחנו כאן כ –שאנחנו מכירים אותם 
ישראל נהיה בלי ממשלה שתגיד לנו מה -בארץ

לעשות, ממשלה שרוצה להעניש אותנו רק בגלל 
שאנחנו רוצים להתקרב לה'. מענישים אותנו כי אנחנו 
יודעים את האמת. הם שונאים את התורה וכל הארץ 

כל הארצות וכל  –מלאה זימה. העולם נהיה עקום 
ה צריך להיגמר ובעתיד העולם מלאים בזימה, ז

 –הקרוב יהיה סוף לדבר. עם ישראל הטהור והקדוש 
  חי עד בלי די. ,אנחנו נגיע לנצח נצחים, עם ישראל חי

  
  יציאת מצריםבהיה שכמו 

  11/12/2022דניאל,  י"ז כסלו  ה'תשפ"ג    
, שהגאולה כבר התחילהאני מרגיש מאד חזק    
זו לא ו בעתיד הקרובשלבים וד כמה בל יהיו עא

במצב של כבר הגאולה השלמה, אבל העולם הוא 
גם בהתנהגות של בני , קטסטרופה, גם בטבע

לא אותו דבר  התנהגות של החיותואפילו ה האדם
  כמו פעם, משהו אחר לגמרי, משהו מפחיד.

מיני מקומות,  הטבע, הגשם, הסערות בכל   
רעידות האדמה וכו' זה לא היה, לא בכמויות 

יודעים ברור שהרשעים שולטים,  כאלה. אנחנו גם
ב גם בכל אירופה, גם באנגליה, גם "גם בארה

 !כולל מדינת ישראל -ברוסיה, גם בסין, בכל מקום 
  אבא, אתה מבין מה זה אומר ?

לא בבחירות, לפי מה שכתוב בעיתונים ניצחנו א. 
  .והכל יהיה טוב יורידו מיסים יהיה גיוס

נגלה וצים שהם שקרנים, הם שקרנים, הם לא רד. 
להם. אבא שמת לב כמה בונים פה? את השקר ש

בשביל  ?אין לאנשים כסף, בשביל מה הם בונים
הבניה פשוט היקף ירושלים בכניסה למה? פה 

בעיות עכשיו מדהים, מי הולך לגור שמה? יש לנו 
  בכסף, מי יקנה? מי יכול לקנות?

להביא את האנשים שלהם  כניותויש להם ת   
לא  ,להשתלט על מדינת ישראל הם רוציםפה. ל

לא מבינים מה זו ארץ בכלל הם , ארץ ישראלעל 
, בגלל שזה דווקאהם רוצים לשלוט פה ו ישראל

זה שייך לפה וכל התורה  ,מרכז של כל היהדותה
הכי פה לארץ ישראל, והם יודעים שהקב"ה שומר 

נגד  להילחםוהם בטוחים שהם יכולים ח"ו , הרבה
הקב"ה בזה שהם הופכים את כל היהודים פה 

הרבה מאד גוים  "ילגוים, והם מביאים לתוך א
להתיישב פה. שמת לב אבא שפתאום אוכלוסיית 

לפני היו כמה , ?מיליון 9למדינת ישראל עלה מעל 
? הם מכניסים גוים לפה כבר מיליון 7כמה שנים? 

הרבה שנים. והם רוצים לעשות פה את המרכז של 



דר העולמי שלהם. אבל זה לא יעזור להם כי ס
יכול לגמור אותם, אבל הוא מושך  בשנייההקב"ה 

  אותם, והוא עושה מבחן בזה גם ליהודים.
להוכיח  כיםצריאנחנו עכשיו  ,עם ישראל   

ק איתו אנחנו רמאמינים בו, שאנחנו לקב"ה ש
ואנחנו  אחר, רק עם הקב"ה.דבר ולא עם שום 

לימוד תורה, כדי המוק לתוך ע להיכנסצריכים גם 
להבין מה זה הקב"ה, מי זה הקב"ה, כמה שהוא 

  הכל יכול, כמה שאנחנו כלום בלי הקב"ה.
גרמניה ב, היהודים אנטישמיותיש אירופה בכל    

הגדולים שלהם ללמוד את הילדים צריכים לשלוח 
   בביה"ס.האנטישמיות מחוץ לגרמניה בגלל 

 גם עוד חיים, ויש , הנאציםהלא נגמרהאנטישמיות 
את הקתולים הרשעים שהם עדיין רוצים לגמור את 
היהודים. לא כל בן אדם שהוא קתולי מאמין בזה, 

  אבל יש קבוצה שהם ממש רוצים לחסל אותנו.
בוכה על כל  ,אני בוכהוה' לא יתן  ,אבל אבא   

היהודים בחו"ל שהם הולכים לסבול בצורה איומה 
פימה "ריכוז  יש מחנותובעתיד הלא רחוק, 

והם אומרים שזה למקרים  רק בשביל זה "קעמפס
אסונות טבע, הרשעים לא . יהיו אסונות טבעשל 

אותם והם הקב"ה עושה אותם, יכולים לעשות 
ענקיים בונקרים הם בנו בגלל זה זה ו אתיודעים 

שהוא הם יודעים על כוכב השביט מתחת לאדמה, 
מרחוק הוא מתקרב אלינו וכבר המיני שמש בעצם 

  וגורם לכל אסונות הטבע שיש. "המחמם את כדו
ועוד מעט אבא האנטישמיות תעלה בצורה    

איומה בכל העולם, וזה יהיה קשה מאד אבא. ואני 
יהודים יעמדו בזה, הם הבוכה אני לא יודע איך 

צריכים לחזור לקב"ה, והדרך היחידה זה לחזור 
ביכול לקב"ה לגמרי לגמרי לגמרי. וגם אלה שהם כ

חרדים אבל הם לא חרדים, ובמיוחד בארה"ב, אבל 
גם פה כבר בארץ ובכל העולם יש קבוצה גדולה 

תוך החרדים, שהם לא יודעים בכלל מה זו ב
ניהם ניאוף ה' ישמור, ויש גם יצניעות. יש גם ב

ביניהם כל מיני דברים. ויש גם ביניהם צדיקים 
  .צדקניות באמתגם באמת ויש 

ל וגם בחו"ל הממשלות רוצים גם בארץ ישרא   
, בתי לתוך התלמודי תורה לתוך החדרים להיכנס
וכו' ולהעביר את הכל לכיוון השקר, הם כבר  הספר

עושים את זה, הם כבר שולטים על ישיבות 
מסוימות ועל חדרי לימודים, ממש שולטים על זה. 

ובתמורה דורשים  נותנים תקציביםהם למה? כי 
של איך הרבנים  ים לנו.שלא מתאימ לימודי ליבה

. ? הם יודעים שזה מסוכןלזה מסכימיםהקהילות 
האידיש שפת רוצים לבטל את לימוד גם הרשעים 

  דברים אסורים.זה ורוצים שילמדו במקום 
 וכל הטיולים בכל בתי היעקב, נוסעים לכל מיני   

 לנסוע ,מקומות בארץ בלי שום סיבה, רק לנסוע
. זה לא מה שהיהודי צריך, היהודי צריך לראות
לתוך האמת, וזה יתן לו את הכח את  להיכנס

 כל ההצגות וכל הבידור , השמחה. כי כל הטיולים
זה רק מרחיק אותנו מהאמת, אנחנו לא עם  -

אנחנו עם שצריך לימוד שמביא , שצריך בידור
הכי שמעלה  ,הכי נעים ,אותנו לדבר הכי טעים

לקב"ה. אין שום דבר אחר ו ומקרב אותנ אותנו
 ,רק הקירבה שלנו עם ישראל, בעולםיותר חשוב 

העם הכי קרוב לקב"ה, זה להתקרב ולהתקרב 
  לבורא העולם. אין משהו אחר, שום דבר.

לראות את  שנהאפשר ללכת לטיול יפה פעם ב   
הנוף להסביר מה פה מה היה שם ולעשות פיקניק, 

ליהנות וליהנות  אבל זה עבר כל גבול עכשיו, זה רק
וליהנות וזה מקלקל את היהדות שלנו, זה מקלקל 
את היידישקייט שלנו, זה מקלקל את הקשר שלנו 

  עם הכל יכול שזה אך ורק הקב"ה.
בעתיד הלא רחוק יהיה משהו ענק כמו  ,אבא   

יציאת מצרים, מכות שכבר התחילו בהיה ש
במטאורים ואסטרואידים שכבר נופלים על כדור 

עוד יותר, ולא יעזור שום ועוד יותר  יהיוהארץ, אבל 
בונקר. ובנוסף לזה תהיה מלחמה שעוד לא חלמנו 

, 3ע"על זה, אפילו אלה שיודעים שהולכת להיות מ
, כבר התחילה "עמ ברור.והחפץ חיים אמר את זה 

לכל העולם. אבל עוד מעט  הא הגיעא עוד להיאבל 
יש . זה יהיה בכל העולם, ויהיה הרס מעל ומעבר

להם נשק שיחסל ערים ענקיות. אני אומר לכם את 
  זה כי זו האמת.

על הסגידה לאוכל, עוד הרבה מה להגיד לי יש    
כדי לכל מיני מקומות, פשוט לבזבז זמן לטיסות 
  ?שטויותליהנות ממה? מליהנות. 

לא  -בתשובה עם ישראל אם אתם לא חוזרים    
. זה הזמן עכשיו, ה' רוצה את כל עם תישארו

ישראל בחזרה. הרבה מהכביכול יהודים הם בכלל 
אם נראה בעתיד מי כן ומי לא. ואנחנו לא יהודים, 

רוצה להיות יהודי הבן אדם מרגיש שהוא יהודי ו
 והוא מוכן לחיות לפי התורה ולהתפלל וללמוד וכו'

ולהקים בית בטהרה, אז הוא ינצל מהרע. אבל אם 
הוא בחר  .לא, אין לי מה להגיד, אין לי מה לתאר

  את הכיוון שלו, הוא יסבול את הכיוון שהוא בחר.
תתעוררו אנחנו מגיעים מאד קרוב  ,עם ישראל    

זה הכל כתוב וזה הכל קורה  ,לסוף, תתעוררו

לדעת שאין עוד  ,מדויק. אין עוד מלבדו, זה הבסיס
חוץ מהקב"ה. הוא הכל יכול אין שום אדם שיכול 

אפילו בסנטימטר. הוא ברא אותנו, להתקרב אליו 
ברא את כדור הארץ, ברא את כל הכוכבים וכו' 

  .מעבר לזהמעל ווהרבה 
שיותר הוא רוצה להציל כמה ו הוא הבוסהקב"ה    

אם בזה,  מעונייניםיהודים שאפשר. ואם אתם לא 
נופש ספינת ן אתכם לעשות פסח ביענייותר מ

זה אסור. אם אתם  -אפילו שזה לגמרי 'כשר' 
נהנים מדברים כאלה ולא רוצים לקבל את מה 

אני מתפלל רחם עליכם, שאני אומר, אז אני מ
גורם לזה שלא ה תהיולבד  אבל אתם ,עליכם

. תמשיכו לחיות לא בעולם הזה ולא בעולם הבא
  תבחרו.

יעות וזה הדבר שרוצח הכי יש הרבה חוסר צנ   
מיוחד, כי היהודי באת היהודי  ,הרבה את האדם
ללכת לפי התורה ולא לפי , קדושו נולד להיות טהור

אין עוד מלבדו, הכל רק  -הרצונות שלו. לא לשכוח 
, נגד הקב"ה, הוא הכל יכול. ואם אתם הולכים נגדו

  אתם אבודים. ,תורתו, אז אין לכם תקוה
, אבל אני מרגיש קצת יותר טובעכשיו  ,זהו אבא   

לא יודע מה  ,נוראהמצב הוא  ,נוראהמצב הוא 
שיודע את המצב ומרגיש קשר  עוד. כל יהודי להגיד

להתפלל עם דמעות ולבקש  ךריעם הקב"ה צ
 כל היהודים האמיתייםשיחזיר את מהקב"ה 

  בתשובה. אין עוד מלבדו.
  שאלות ותשובות

מטוסים ש. יש הרבה עדויות של אנשים בארץ על 
 , מיני רעלים מרססים את השמים בכלה

בתקשורת יש פרסומים על עליה בתחלואה, האם 
  ?באווירמרעילים אותנו גם 

עם ישראל  ,כמו שעושים בכל מיני מדינות. אבאד. 
לו לא חוזר בתשובה אין  יהודיצריך להבין שאם 

וזרים בתשובה, וה לאלה שלא חואין תק ,הותקו
אלה שנשארים בצד של השטן לא יוכלו לעשות 

שלו לחזור  הכוחותיהודי שמשתדל עם כל  .תשובה
נשמה  ולהיות עם הקב"ה ותורתו, ז ,בתשובה

שלא  , מישתקבל נצח נצחים. מי שלא מבין
כמה שזה מה זה, משתוקק להגיע לנצח, לא מבין 

 טוב, כמה שאנחנו לא יכולים לדעת עד הסוף כמה
  בכלל. 'טוב'שזה טוב, כי אנחנו לא מבינים מה זה 

זה לא לטוס לאמריקה בשביל לקנות  'טוב'   
זה רע.  -דברים גשמים ולעשות כיף, זה לא טוב 

כל הדברים האלה השטחיים, דברים שגם נגד 
הקב"ה ותורתו, זה רע! זה רעל! זה רעל רוחני! 

ת הדברים הגשמיים המיותרים הקב"ה יחסל א
  .ביותר

ההנאה האמיתית שנותנת את ההרגשה הכי    
, מהמצוות, לימוד תורהבאה מ טובה לבני האדם

  עם הכל יכול.מהקשר  מהתפילות
לבושים כמו חסידים או ליטאים או האנשים יש    

מתפללים כל יום, מגדלים את הילדים , ספרדים
לתורה ומצוות ומעשים טובים ושולחים אותם 

מה אבל הכי גדולים,  לחדרים ונראים כמו הצדיקים
בשטח לא אומר כלום, האמת זה  שרואים בעיניים

בפנים, בתוך הנשמה, יש מה ש כמותמיד לא היא 
  וזה העיקר.

 ההיגיוןעכשיו העולם הולך להשתנות לגמרי, כל    
של הפרופסורים באוניברסיטאות ושל כל הסופרים 

שימוש בשפה מאד עם בכל מיני שפות שכותבים 
 ,יעלם. כל הסרטיםזה כל  - מתוכן היפה, אבל ריק

לא בשום פנים ואופן הם כי , למוייעהבידורים 
  .מטרת החיים והבריאה

יתחילו  ,יהודים בעיקר, היותר ויותר אנשים   
סים צריכים יסים. אבל כדי לראות את הנילראות נ

יהודי שלא יכול  להיות עם בורא העולם, הקב"ה.
יכול להבין אותם, ליהנות מהדברים הרוחניים, לא 
לא יכול  -ק מזה לא רוצה להבין אותם, עושה צחו

, הוא אחרי שרוב העולם הזה יחרבגאולה. להגיע ל
  כל להשלים עם זה.וכל להבין, לא יולא י

הם כסף, אוכל, מסעדות,  ומי שכל החיים של   
אייפונים, סרטים וכדורגל, מה יעשה בעולם בלי כל 

  האלה? יותהשטו
אמת, חיים של מחיים של  את הגבולמי שעובר    

ברים שטחיים ד, טיפשותשל  לחייםתורה ומצוות 
ר ועבלא יכול ללנו,  והנאות הגופניות האסורות

חדש, עולם שמיימי, עולם רוחני, עולם הלעולם 
"ִ�י ִהנְנִי ב�ֵרא ָ�ַמיִם  שמההתחלה הקב"ה רצה.

  )ישעיהו סה יז( ֲחָדִ�ים וָ�ֶרץ ֲחָדָ�ה:"
עם , עכשיוכים צרי, אנחנו אם אנחנו רוצים נצח   

שלנו להגיע לרמה של היהודים  הכוחותכל 
האמיתיים הראשונים שקבלו את תורת משה. 
אנחנו צריכים עוד פעם לעשות את הקבלה 

. אבל "נעשה ונשמע", שהיהודים אמרו שהייתה
יהיה  כי אם נחזור זה אחורלהפעם אסור לנו לחזור 

אנחנו רוצים  ,לא רוצים סוףאנחנו שלנו.  סוףה
בשביל זה אנחנו צריכים לשנות את הרצונות ו !נצח

  זהו.  ,אבל לגמרי לכיוון הקב"ה הכל יכול, לגמרי
 מטהרי אוירש. לאחרונה יש עדויות על התקנה של 

חוששים שיש בתי הספר ונגד מחלות בכיתות של 

  דעתך?בזה הרעלה. מה 
לבדוק את זה כל דבר בחידוש טכנולוגי צריך ת. 

הם והם רשעים  ,מההתחלה ועד הסוף ,לגמרי
 .ובמיוחד יהודים אנשיםשיותר רוצים להרוג כמה 

הם גם רוצים לעשות מלחמה והם גם רוצים להרוג 
  כל דבר זה סימן שאלה.. בכל מיני צורות

פתאום יש להם כל מיני מחלות שצריכים    
זה לא בא  ,חיסונים חדשים חוץ מהחיסונים שיש

זה הכל  ,זה לא יכול להיות אמיתי ,שבוןבח
-בתיואם הם אומרים בזה הכל שקר  ,שטויות

לרוב זו  ,וכו'היא נפטר מהמחלה הההוא שהחולים 
  לא האמת.

לצערי הרב גילו שבשיא הקורונה פשוט רצחו 
  .אנשים בדם קר בבתי החולים

  מה יעשה אדם שהתחסן כדי לנקות את עצמו?ש. 
ויודעים מה ת. יש אנשים ידועים שמתעסקים בזה 

זה כדאי לדעת כי מה שיציל אותנו אבל  .כן ומה לא
להיות ממש יום , אך ורק אמונה ובטחון בקב"ה

גם התנהגות יום , ללמוד וללמוד ,ולילה עם תורתו
יומית של יהודי וגם התנהגות במצבים קשים של 

 ,הקשר עם האמתלחזק את וקודם כל  .היהודי
ואין עוד  אין שום דבר אחר ,הקב"ההיא האמת ש

את המסר מהר להוציא יותר כדאי כמה ש מלבדו.
  .כל כמה דקות משתנהכי העולם 

  
ש. יש הרבה עדויות על אנשים צעירים ובריאים 

האם שמתים בפתאומיות, לא קמים בבוקר, 
  להוסיף?

והם יודעים  אנשים לא כ"כ מאמינים לזה כברת. 
  .אפשר גם לשקרשבצילומים 

  עם שמות וזמנים.אמיתיים לנתונים אני מתכוון ש. 
בסופו של לדעת כי אבל צריכים , יכול להיותת. 

דבר אין אמונה בכלום בעולם הזה חוץ מהקב"ה 
  ותורתו זה הסוף וזו ההתחלה. זה הנצח.

הרצאות של מדענים הטוענים כי ראיתי כמה ש. 
, יסוניםמגיפות בגלל הח, היו מגיפות בעצם אין

ספנים בים בגלל שאכלו רק שימורים  מגפתהייתה 
'השפעת הספרדית'  מגפת הייתהללא ירקות, 

 על האמתהסעיף "ראה ( "חיסון"שנגרמה בגלל 
הדבר  מגפתויש תיעוד על . ")הספרדית השפעת

השחור בימי הביניים בה מתו עשרות מיליונים. 
עדויות מאז חושפות כי עבר כוכב בשמים, היו 

 יםמלא והיוהמים רעידות אדמה, מטאורים, האויר 
  באפר עקב התפרצויות של הרי געש.

) המראה: כוכב לכת 1378ציור מאותה תקופה (שנת 
אקס), גשם של מטאורים, -עם שובל ארוך (פלנט

  אדמה).-נופלים בצד שמאל (רעידות מגדלים
לסיכום, טענתם היא כי מקור החולי הוא מרעלים או 

  מערכת חיסון חלשה.
ה' שקורה,  לא משנה מהת. אנחנו צריכים להבין, 

-או פלנטאם יש משהו כמו הניבירו , ומאחרי זה
  זה בא מהקב"ה ישיר ישיר, ללמד אותנו אקס, 

  ג׳קוהלס. ג. ד"ר .הספרדית השפעת על האמת
 הספרדית השפעת על לנו שסיפרו מה כל   

 הייתה לא והיא  שפעת הייתה לא זו! שקר הוא
 חיסון מזריקת כתוצאה נגרם המוות, מדבקת
וניתנה למיליוני  רוקפלר מכון שפיתח ניסיונית

מיליון חיילים חלו. כאשר  2חיילים אמריקנים. 
החיילים חזרו מאירופה שיקרו לעם שהחיילים 

כל מיני מחלות וע"י השקר הזה חיסנו גם  הביאו
באמריקה ובנוסף החיסון ניתן  האוכלוסייהאת 

אדם מחוסנים -מיליון בני 50בכל רחבי אירופה. 
 מהשפעת כמתים הוצגו והמתיםמתו. 

    )t.me/c/1166143558/1302(  . הספרדית



  ה בוכה על כל נשמה יהודית"הקב
  23-12-2022    ג"כסלו תשפכט' ,  בן גולדן

, כולנו לדאוגלא  לפני שאני מתחיל אני רוצה לומר   
עוברים עכשיו ניקיון, ניקיון יסודי וזה חלק של התיקון 

 .הכללי של כל עם ישראל
אנחנו עומדים לפני תקופה קשה ביותר, יש אנשים    

כמוכם שמאוד קשה להם וזה נראה שכל החיים 
הזאת שכבר מתפרקים, אבל זה לא נכון, התקופה 

ל יבדוהיא ת להיות עוד יותר קשהכת התחילה והול
ה באמת לאלה "בין היהודים שהם נאמנים להקב

 .שלא, חס ושלום
ובדיוק אנחנו יכולים להבין את זה בחנוכה, כי    

המכבים עברו מבחן מאוד מאוד גדול וקשה, הם היו 
מוכנים להקריב את הכל כולל את החיים שלהם, חיי 

וחיי הילדים שלהם כדי להראות לעולם הנשים שלהם 
ה, ומוכנים "שהם עם התורה ונאמנים לגמרי לקב

משפחות שלהם הלהקריב את הכל בעולם הזה, כולל 
שהכניסו אותם לסכנה מאוד גדולה, בכך שברחו יחד 

נשים שלהם והילדים שלהם ונלחמו בלי פחד העם 
ובאומץ ענק נגד היוונים, הם נלחמו, כי הם היו לגמרי 

יכול -הוא כל 'ה והתורה שלו והאמינו שה"עם הקב
 'ובאיזה שהוא שלב אפילו שהיו צריכים למות, ה

 .אוהב"כ הראה להם את האהבה לעם שלו שהוא כ
כל העולם מלא זימה, כולל , זמןאותו אנחנו עכשיו ב   

כל העולם נהיה יותר ויותר עקום  .במדינת ישראל
לקח  'דולים, הובלתי נסבל, אפילו את הצדיקים הכי ג

 'אותם, אבל הוא גם שלח לנו את משיחו, שברוך ה
הוא נמצא בינינו וברור מי המשיח, כי הוא סובל הכי 
הרבה מכולם, הוא סובל לשם שמיים, אין מישהו 
שסובל יותר ממנו, כי הוא לוקח על עצמו הרבה מאוד 
מסבלו של עם ישראל, ועם ישראל מבולבל, הוא רוצה 

 .ת הרוחניות, אבל זה לא ילךגם גשמיות וגם א
זה כבר התחיל, אנחנו ובעצם בעתיד הקרוב,    

כל העולם ישתנה והוא כבר השתנה  .נרגיש את זה
הרבה, אבל אוכלוסיית העולם לא רוצה להכיר בזה 

לאומית, -ורוצה להמשיך את המסיבה הגדולה הבין
מסיבה של עקומים וטיפשים, מסיבה של טיסות בלי 

מקומות בעולם כדי לבלות ולרוב הבילוי סוף לכל מיני 
נגד התורה וזה שיהודים משתתפים בזה הוא הזה 

כל הדברים האסורים העקומים  .זה עצוב ביותר
שהשטן בעצמו מעודד, קיימים כבר בין היהודים 
בוודאי הלא דתיים וגם לצערי הרב כבר נכנס בעולם 

 .הכביכול החרדי
וצדקניות, אבל הם עדיין יש לנו קבוצה של צדיקים    

וכל יום בחדשות אפשר לשמוע,  .יחסית מעטים
בתוכנית  ים ברדיו שכביכול יהודי או יהודיה שמדבר

ומסבירים איך שהם משתלבים בהצלחה בעולם של 
השקר, של הזימה ואיך שהם גם מגדלים ילדים ככה 

 .והם עוד נחשבים ליהודים מאמינים ושומרי מצוות
ת של אזורים של כביכול אפשר רק ללכת ברחובו   

של חרדים ולראות איך מאוחר בלילה בנות ובנים 
ף. בעולם ובבים בלי סיבה רק ללכת ולחפש כימסת

החרדי בארץ ישראל עד היום, לא היה כזה דבר, 
והיום יש בגדול שהבחורים והבחורות מסתובבים 
כשהרבה מהם ממשפחות שנחשבות חרדיות ממש, 

הצעירים את , אבל הב"שהן עם לרוב לגמרי עם הק
ואפילו אם  ב"ההאלה זה לא מעניין והם לא עם הק

הם לבושים כחרדים, הם לא חרדים והם רחוקים 
 .ה ומתורת משה"מהקב

וזה הכל בגלל הגשמיות המיותרת. הכיף שהרבה    
רוצים בזה ומסכנים את עצמם ואפילו  "כמאוד כ

עולם הבא שלהם כדי לספק את המוכנים לאבד את 
ת שלהם האסורים לפי התורה. וכמו שהמצב הרצונו

עכשיו, הרוב הגדול של היהודים לא מבינים מה זו 
יהדות וחלק לא קטן מהם חיים חיים כפולים, 

 .שבחיצוניות נראים שומרי מצוות, אבל זו לא האמת
ה בוכה על כל נשמה יהודית, גם על הזכר "והקב   

ר להחזי. רחוקים מהאמת "כוגם על הנקבה, כי הם כ
 בה'אותם למקום הטוב ולרוחניות ולאמונה וביטחון 

לא יעזוב  ה"קבהזה נראה כמעט בלתי אפשרי, אבל 
 .את העם שלו

הערב רב שהיום הם נראים כמו יהודים והם עושים    
מושכת את  "כלנו הרבה בעיות עם הגשמיות שכ

עם הזימה שמושכת הרבה מאוד ואפילו יותר  ,כולם
והשטן עם כל כוחות שלו רוצה להפוך  .מהגשמיות

את עם ישראל שצריך להיות עם הקודש, להיות חס 
ליהודים,  ותעם שטובע בעברות שלא מתאימושלום 

בו הילדים לומדים   וזה גם מקלקל את הדור הבא
  .שהכל כאילו מותרמההורים 

בסופו היהודים האמיתיים יציל את כל  ה"אבל הקב   
לא  ותורתו ב"הנאמנים לק רוישאישיהודים ל של דבר.

יהיה קל כי הם יראו בעיניים שלהם איך מתדרדרים 
 הקרובים, הילדים, החברים והחברות שלהם

ומקבלים את העונש, כי למעשה חלק מהם לא 
יהודים, אפילו שדורות דורות המשפחות שלהם כן היו 
יהודים, כן היו נחשבים יהודים, אבל זה בגלל שבמשך 

מאברהם אבינו ועד היום היה כל השנים הרבות 
בלבול בהרבה מקומות שהשפיע על מי יהודי אמיתי 

 .ומי לא, גם לפי הייחוס שלהם
הקרוב יראה  דבעתי ומי שמעוניין לקבל את האמת   

רואים שהטבע מתחיל איך שכל העולם מתפרק. 
זה לא איזה אסון טבע , לתקוף חזק את כדור הארץ

שמתחילים ם, ענקיי אסונות טבעאלא  פה או שם
 .יותר ויותר כתופעה יומיומית בכל העולםלהיות 

גם מלחמה קטלנית ביותר, הרסנית ביותר,  תהיה   
מלחמה שיכולה על כל העולם, ושמאיימת עלינו 

לחסל בדקות ערים עם מיליונים של בני אדם, ואלה 
ערים של בניינים גבוהים אלא  לא ערים פרימיטיביות

 ים את כל העולם כלכליתועסקים של כספים שמחזיק
יורק, לונדון ופריז, ראה הנבואה של -(ניו

ברור נראה ו ויפלאלה  , כל)בעלון קודם פורטרקהפרנ
 .בכל מה שקורה 'את יד ה

 אני מבקש .אני מתפלל עם הרבה דמעות כל הזמן   
הקריב את עצמו בלי  "כלרחם על עם שכ ב"המהק

פחד, כמו המכבים שנלחמו כדי להציל את עם ישראל 
ותורתו, ובסופו של דבר להביא אותם לבית המקדש 

, ב"ההשלישי ולעולם הבא ואז הם יהיו חלק של הק
והם יודעים שהעולם הזה מאדם הראשון ועד היום 

ה "נוצר אך ורק להביא את הנאמנים האמיתיים להקב
ים. אנחנו לא יודעים בינתיים כמה ולתורתו לנצח נצח

אנחנו גם לא יכולים  ישרדו את המבחן הגדול הזה.
מה זה אומר להיות בסוף חלק של  להבין לגמרי

לא  ה"לקב נאמנים יישארושיהודי או יהודיה ו .ה"הקב
הם ישכחו בכלל את העולם  יצטערו ובסופו של דבר

 .שמיימיעולם הזה והוא יהפוך גם ל
כמו  הוא גדול עכשיוהשתדעו, הסבל  אני רק רוצה   

עד שהילד נולד האמא סובלת, אפילו מאוד, עד ו לידה
שהיא מקבלת ילד מושלם בידיים שלה והיא רואה 
שכל הסבל היה שווה. כך גם אנחנו נראה את זה כמו 

אבל הם לא ראו את השלימות מכבים ראו את זה, הש
 .'יראה את זה בשלמות בעזרת הוהדור שלנו 

מכין אותנו ובוחן אותנו כדי  'צריכים להבין שה   
 .שנהיה מוכנים בנשמה וגם בגוף להגיע לנצח נצחים

אני מברך את כל עם ישראל, כל עם ישראל, שיצליח 
להבין מה האמת ומה השקר, ושנצליח להרגיש 

את הגדלות ואת הנצחיות של  בתוכנובפנים עמוק 
וא תורת משה ושנכיר ברור מי משיח האמיתי ושה

 .ה"יביא אותנו בסופו של דבר לאמת, שזה הקב
תתפללו עם ישראל, עם כל הלב ועם כל המהות    

שלנו, שיהיה לנו כוח ואמונה ורצון לברוח מהעולם 
   .הזה המלוכלך ולהגיע לנצח נצחים

  
  לא לפחד מכלום

  26/12/2022ג    ",   ב טבת תשפדניאל
שום דבר ו אנשים שואלים כל הזמן למה לא זז כלום   

הם משוגעים או אני משוגע?  ,לא קורה. תגיד אבא
אני לא מבין מה שהם שואלים, גם לא מבין מה 
שקורה, כל אחד יש לו דמיון, תלוי איזה סרט הוא 

  ראה.
כ"כ הרבה דברים קרו וקורים כל יום, אני לא מבין    

    אבא איך הם לא מבינים?
מאד  חיסונים לשפעת וחיסון ועכשיו הם דוחפים   

אוי ואווי למי , לאף טיפותרק כמה  לילדים,קטלני 
  את החיסונים האלה שייקח

בארה"ב עכשיו הרגה הרבה  שהייתההסערה     
הרבה בתים במצב קשה מאד, וחוץ מזה יש , אנשים
והרבה מאד אנשים מאושפזים בגלל נפגעים הרבה 

סערה זו היא עוד סימן לכוכב המתקרב  אשר . זה
  אסונות טבע.גורם להרבה 

מה שהיה בארה"ב עכשיו אף פעם לא היה. יחסית    
הרבה אנשים נהרגו, ועוד לא אמרו כמה נפצעו וכמה 
אבדו את הבתים שלהם, ואין להם עכשיו איפה לגור. 

צריכים לתקן את החשמל את מקום לגור אלה שיש 
 50גם מינוס היה המים את הצינורות, ואין כסף לזה. 

ל, ומתים מדברים כאלה. יש חשמולא היה מעלות 
מספיק אסונות גם של הטבע וגם לא של טבע, גם 

האסון וגם דברים שקורים בזמן שקט כמו  מלחמות
מירון. אנחנו בוכים מזה, אבל למה זה קרה? שקרה ב

זו השאלה הגדולה. ברור שהרשעים היו מאחרי זה, 
  יש יותר ויותר הוכחות לזה.

מוריד השוטר  ההעלה סרטון שמרא ומישה בא:א
  לפני האסון.יום האסון מכוונת למקום המצלמה 

שם בעבודה, בדיוק אז אף  שוטרולא היה אף אחד ד. 
  .פתאום לכולם הייתה הפסקה, אחד לא היה שמה

יש איזה עיתונאי שאמר שהפעילו שמה גלים של א. 
  וזה הרג אותם במכה.  5ג'י 
 כן כן מאד יכול להיות. העולם משתנה במהירותד. 

קלי קלות שמקבלים את ההבזק, משתנה, זה מפחיד. 
ות האכזריים שיש עכשיו בכמויות גדולות, ומהמקרי 

רק מראה לנו כמה שהעולם רוצה לישון ולא רוצה 
לדעת. אנשים בזמן האחרון פשוט נופלים, פתאום 
נופלים ומתים. לוקחים אותם לבית חולים, אמרו שיש 

הכל מהזריקות.  זהלהם בעיות לב וכו' וכולם מתים. 
זה לא קורה מיד, זה מחכה עד שמגיע למקום חלש 

  בגוף, אז עושה את העבודה הקטלנית שלו.
  סוף לזה. הקב"ה לא מוכן שימשיכו.  יהיה לאב   

ראים וניבירו כמו שק ,השביט העולם מתמוטט,אבא 
לזה בארה"ב ממש קרוב, אבל כבר מפיל עלינו 

יש כל מיני תופעות מזה, תופעות מפחידות.  ,פחדים
מאד. זה כזה מפחיד  יםהאוקיינוס באמת עולפני 

של ו הדרומי חלקבלהסתכל מרחוק על האי מנהטן, 
הכי גדולים נמצאים שמה.  עסקיםהאי איפה שכל ה

צף על פני  הואמוויליאמסבורג זה נראה כאילו ש
 המים, צף זאת אומרת זה לא בגובה מעל פני המים,

מה עם הרכבת  ,שאלה .זה ממש נמוך מעל פני המים
 ?מה הולך אתם שמה ?תחתית? מה עם הרכבות

בפנים, עוד מעט זה יהיה עוד יותר  שיטפונותכבר היו 
מזה. יש להם אפשרות לגמור את האנשים בתוך 

  רק עם רעל. הרכבת התחתית בלי פצצות.
עם ישראל אני יודע שאתם לא רוצים לשמוע את    

אתם לא מפחדים?  עם מחנות פימה?בל מה זה, א
אתם לא תופסים מה הם רוצים לעשות? אתם לא 
מבינים שהם רוצים להתפטר מכל היהודים? הם 
המשך של היטלר! היטלר לא מת במלחמת העולם 

, הוא מת בארגנטינה הרבה שנים אחרי כן. השנייה
הקתולים הבריחו אותו, הוא היה מהכנסיה הקתולית, 

  אותו לדרום אמריקה.הם הבריחו 
עם ישראל, תבינו, אנחנו כמעט בסוף, תתחילו    

אין זמן, תתחילו לעשות חשבון  ,לעשות חשבון נפש
הדבר היחיד  .כל העולם בשקר ,נפש. כל העולם הפוך

שלא בשקר זה כל הספרים של הצדיקים הגדולים 
תורה זה הכי הכי אמין. כי בכל המכל הדורות, וספר 

לא הדפיסו אותו ורק סופרים  האלהאלפי השנים 
שאנחנו מכבדים מאד העתיקו מדור לדור וזו התורה 

  .ם, שומרים על מה שכתוב שיהמאד ושומרים על
הקב"ה ברא בתחילה בגוף אחד את הזכר והנקבה.    

כדי להגיע ליצירה המושלמת הקב"ה הפריד ביניהם, 
ן ָה�ָדם ְלִאָ*ה "וַ)ִֶבן ה' ֱא%ִקים ֶאת ַהֵ$ָלע ֲאֶ�ר ָלַקח מִ 

  (בראשית ב כב)   "וַיְִבֶאָה ֶאל ָה�ָדם:
שנוכל כדי  מראשתוכננו כל הדורות כל העולם ו   

  !בדיוק כל הזיווגים היו מתוכננים .להגיע לשלמות
כל הנשמות העתידות לבוא בעולם, כולן הן זיווגים "

זיווגים לפניו. שכל אחת מחולקת לזכר ונקבה. 
(הזוהר  :", הקב"ה מזווג זיווגיםוכשבאים לעוה"ז

"ארבעים יום קודם *  לך חלק ב ס' שמו)-הקדוש, לך
 יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני"

פוגע זה והתבוללות אבל כאשר יש זימה  ,(בבלי ב.)
במטרת הבריאה ולכן הזימה כ"כ שנואה על בזיווגים ו
השואה האיומה נגרמה רק בגלל שעם  הקב"ה.

  בעברות אלה.ישראל פרץ את גדר הקדושה 
  (קהלת י ח). "-פֵֹרץ /ֵָדר יְִ*ֶכ.- נָָח�:"

על מנת שנוכל לעלות ולהגיע לשלמות הקב"ה נתן    
"ַהַח)ִים וְַה1ָוֶת . לנו את יכולת הבחירה בין הטוב לרע

וְַה5ְָלָלה -ָבַחְר4ָ 2ַַח)ִים ְלַמַען נַָת4ִי ְלָפנֶי3 ַה2ְָרָכה 
את הקב"ה ברא  (דברים ל יט). 4ְִחיֶה ַא4ָה וְזְַרֶע3:"

נאמנים דם וחוה הנחש שהוא השטן לבדוק אם א
חוה ואדם לקב"ה. התפקיד של השטן היה למשוך את 

הוא הצליח מאד לצערי הרב ומאז , לאכול מעץ הדעת
משך בגלגולים החלה הבעיה של הזימה והחלו ה

  הדורות כדי לתקן חטא זה. 
אמר רבי "משך כל ההיסטוריה הדור הולך ויורד    

זירא אמר רבא בר זימונא: אם ראשונים בני מלאכים 
אנו  -אנו בני אנשים, ואם ראשונים בני אנשים  -

. והדור הזה הוא הכי נמוך, :)שבת קי"ב..." (כחמורים
צדיקים לכוון את בכל דור ודור הקב"'ה שלח שליחים 

אבל ברוב המקרים הדור לא רצה לקבל את  הדור.
 נהיהובסופו של דבר אנחנו נעשה תשובה,    מרותם.

  הדור הכי גבוה ונזכה לגאולה. נהיהטהורים, 
עוד מעט אנחנו נגיע לשלב הבא. יהיו מלחמות    

אבל לא  ,מהעולם הזה ייעלמוקשות ביותר, הרבה 
תי ששומר מצות אפילו לפחד עם ישראל. יהודי אמי

הוא חי  ,הוא מת, הוא לא מפסיק להיות בחייםאם 
הוא זה לא שהוא  יבצורה אחרת, הוא חי, הוא יודע מ

זר לעצמו, לא. כשהוא הולך לעולם הבא הוא לא 
מישהו אחר, הוא פשוט הבן אדם האמיתי של עצמו, 

  אפשרות לעשות תשובה.עוד וזה נותן לו 
 ולם הבא לעשות תשובהיש אפשרות גם בעאמנם    

כדאי מאד לחזור ו תיקון קשהאבל צריך לעבור 
  בתשובה בעולם הזה.

רוצה הקב"ה לא רוצה לאבד את עם ישראל, הוא    
יש כמה  .שיבינו את הטעות שלהם של כל השנים

אסורים לגמרי אשר בהרבה מקרים מושכים דברים 
, אז דבר ראשון את היהודים לכיוון השקר הגדול

חייבים לשמור על הצניעות והקדושה שזה היה 
הוא היהודים נמשכים לעולם הגויי שהחטא הראשון. 

לא . םוניגההשקר שמוביל להשקר הגדול ביותר, 
 תמיד אנשים עושים מה שהם צריכים לעשות כי הם

רוצים כסף. לפעמים הם משקרים ומוכרים דברים 
ים משהו שלא שזה לא שלהם או משהו דומה, עוש

נותנים צדקה ואפילו  אפילו אם הםלפי התורה. ו
, הצדקה שהם נותנים לא שווה כלום כי זה הרבה

  לגנוב, גניבה מיהודי אפילו מגוי אסור
  יש כל מיני עבירות שיהודים של הדור שלנו עושים    

סוף אבל יהיה , זה גרוע מאדו בלי לחשוב, בלי בעיות
. אמנם בעתיד הקרובלזה, ודאי שיהיה סוף לזה 

בסוף האלף השישי אבל כבר  תהיההגאולה השלמה 
עכשיו ה' מכין אותנו לזה. ה' שלח לנו את משיח 
צדקנו שיכוון אותנו להגיע לרמה רוחנית גבוהה. 
המשיח הוא שליח כמו משה רבינו וזה יביא אותנו 

  לנצח נצחים שאין לי מילים להסביר את זה עכשיו.



לא לשכוח וה' וה' יהיה אתכם.  תהיו עם, לא לפחד   
הוא תמיד יכול לחזור עבירות יהודי עשה אפילו אם 
הוא לא יכול לחזור בתשובה ואח"כ לעשות  בתשובה.

מה שהוא רוצה עוד פעם ועוד פעם, הוא צריך באמת 
. הוא חייב לחזור יםשחקמלחזור בתשובה ואין זמן ל

 בתשובה. אם הוא חוזר בתשובה הקב"ה ישמח מאד
תמיד  לא לו להבין את כל הסודות שעם ישראל תןייו

  הבינו ולא תמיד רצו להבין.
הקב"ה אוהב במיוחד את עם ישראל, כי עם     

ישראל זה העם הכי חכם בעולם והכי מבין מה זה 
לזרוק את כל השקרים להיות יהודי. ואנחנו צריכים 

חייבים פשוט חייבים לחזור , לחזור בתשובה שלנו
חייבים לחזור בתשובה ולא משנה כמה שזה קשה 

  חייבים לחזור בתשובה. ?בתשובה. אתם מבינים
אבא, ירדנו כ"כ חזק שרק  אוי מה אני אגיד לך   

אותנו  להוציאקשים שה' ישלח לנו יכולים  ניסיונות
פה, הוא פשוט מחכה כבר משיח הברור שמזה ו

  להתגלות.
ט עם ישראל, עוד מעט יהיה מצב קשה עוד מע   

ירדו, אבל גם אם מאד, וכל הרשעים הם יעלו ואח"כ 
למי יש כסף? אפילו כל כי זה לא יעזור לנו. ירדו הם 

ה כלום. ואחרי זה יהיו מלחמות והכסף לא יהיה שו
בכל העולם, אחרי זה יהיו קטלניות מאד עם הרס 

  שיראו לנו מי הוא המשיח סימנים
הרבה יותר רגועים  נהיהואז הכל יהיה יותר ברור, 

  וקרובים לקב"ה שהוא האמת.
  יש שאלות ?  .מכלום ,לא לפחד מכלום

אמרת אפשר להבין שהגאולה תהיה עוד ש. ממה ש
  השנה! תהיהה, ואני חושב שהיא שנתיים מא

הגאולה הסופית. אבל לפני זה עם  תהיהת. אז 
פני זה עם להרבה ישראל יהיה חלק של הקב"ה, 

זה  ,ישראל ירגישו מה זה להיות חלק של הקב"ה
אז ה' ילחם את המלחמות שלנו, . משהו מדהיםיהיה 

  ולא יתן לרשעים להפיל אותנו, אתה מבין אבא?
אנחנו לא נבנה את בית המקדש השלישי, אנחנו    

ישר  ירד מהשמיםבית המקדש נבנה רק את הבסיס ו
  בית המקדש.ולכולנו יהיה איפה לשבת ב לבסיס

לא הקב"ה שהם יודעים , הרבה נביאי שקרהיום ש וי   
תן להם והוא נ שבינתייםאבל הם יודעים גם שלח אותם, 

לעשות מה שהם רוצים, אז הם לא מפחדים כ"כ, אבל 
  הם יקבלו מה זה פחד, וה' כבר יגמור אותם.

ת. עדיף שאדם ו, ודאי לא מהמולא לפחד מכלום   
לעשות מצוות ולאסוף , בחיים כמה שאפשר יישאר

עבודה שלנו עכשיו להפסיק לפחד ממה ו ה, זיותזכו
זה האיש שמופיע מן (דמות דמיונית) -שקוראים בוגי

  בלילה או בחושך כדי להפחיד אנשים.
שאמר שיש מגיפה וכולם צריכים מי ש. התכוונת ל

  לרוץ לקבל את החיסון?
אותנו כל הזמן שום בן אדם לא צריך להפחיד ד. 
 לאעם הקב"ה. אני מבקש מכל עם ישראל  נחנושא

שלא הם אלה ממה לפחד להם , היחידים שיש לפחד
עם תורת משה, מי שלא עם הקב"ה ותורתו. חייבים 
להיות עם הקב"ה וזה המגן היחיד שיש, אין שום מגן 

של הקב"ה כלפי  מצוותאת כל הקיים ל חייביםאחר. 
  ברים האסורים מהתורה.ולברוח מכל הד עם ישראל

אנחנו צריכים להשתדל מאד לעשות את כל מה    
שכתוב בתורה, כל מה שכתוב בגמרא וכו' וגם הנשים 

שולטת על הבית, אשר  האישהודאי גם הנשים בטח 
הכל  ,והבית חייב להיות עם כל ההידורים של התורה

  ושלום בית.הצלחה גדולה לה  תהיה ואז
את בית  לנויוריד  הואה' ירים אותנו מעלה,    

יכניס . ה'  ל הבסיס שאנחנו נבנההשלישי עהמקדש 
כ"כ  יההנואז  את כולם לבית המקדש השלישי

נבכה ונבכה משמחה. א"א יהיה כמעט , בשמחה
פשוט לתת לגוף  נצטרךלהתפלל באותו הרגע, 

להוציא את הדמעות על כל השנים שלא היה לנו את 
לנו את זה צריכים בית המקדש, על כל דקה שלא היה 

  לבכות.
עכשיו צריכים לעשות  ,צריכים לעשות תשובה   

הילדים שלנו, צריכים  הםהעיקר שלנו ותשובה. 
 .תנו עם אמונה ובטחון בקב"הילדאוג להם שיהיו א

נלמד אותם מאמינים בקב"ה ושיהיו אתנו שאנחנו 
אם  , כי אנחנו איתו.לא לפחדלהאמין, נלמד אותם 

  רק טוב. ,לא יכול להיות רע אצלנואנחנו עם הקב"ה 
לא כל מיתה אבל אנשים חושבים שלמות זה רע,    

היא עונש. בשנים האחרונות ה' לקח את הצדיקים 
שלו כדי שלא יצטרכו לסבול את מה שעומד להיות. 

  ומתפללים על הדור הזה.לומדים  "עהם יושבים בג
בדיוק מה שאשה צריכה בספרים הקדושים  כתוב   

לעשות ומה שגבר צריך לעשות. אבל ביניהם זאת 
אומרת בעולם הזה הגבר הוא זה ששולט על זה, לכן 

לא חייבת להתחתן, היא רוצה כי היא רוצה  האישה
תינוקות היא אוהבת תינוקות, היא רוצה שיהיה לה 

הרבה מאד לתינוק או תינוקת או שניהם, ובגלל זה 
ות גדולות מאד, כי הם מבינים מהחרדים יש משפח

 עםואת הכח ואת האושר של להיות עם הקב"ה 
 ילדיםאת המשפחה גדולה ומלמדים רוצים התורה. 

מה החובות שלנו. ו מי זה הקב"הללכת בכיוון הנכון, 
ישראל הוא מרגיש את וכל ילד שלומד להגיד שמע 

  .לא שוכח את זהו זה בתוך עצמו

צריכים להיות עם הקב"ה ואם יש משפחה רק    
עושה שינוי זה דבר גדול היא לא כזו, אך עכשיו ש

מאד, שינוי לטובה, תופסים את האמת ופועלים 
  .השינויעושים את וועושים את זה, מאמינים בקב"ה 

 .מכל ההיסטוריה נמוךהכי היום הוא הדור הדור    
רוב האנשים בעולם היום רוצים לעשות רק כיף, 

לעשות כיף ולא הרבה חרדים התקלקלו מזה. רוצים ו
 היאמילת המפתח עכשיו בדור הזה  .שום דבר אחר

כיף כיף ועוד כיף, ואם לא כיף בדיוק אז כסף. הכל 
  הכל עקום עכשיו. ,משונה עכשיו

תשמח  ,צריכים להיות שמח ,אבא לא להיות עצוב   
ח חזק. כי הסוף אולי ועל כל מה שיש לך תשמח בכ

שנה אבל יש שלב שזה ילך מהר  200בעוד היה יזה 
נתיים זה נסחב אבל עוד מעט זה ילך מהר ימאד. ב

הימים הולכים מהר, זה בוקר  דווקאמאד. בדור שלנו 
עבר כל פתאום ופתאום זה צהרים ופתאום זה ערב ו

נלמד גם  עליות וירידות ואחרי זה והיום, אבל יהי
 ,את זהחלק של הקב"ה. אסור לנו לשכוח להיות 

זה להיות עם ה'  ,חייבים כל הזמן לא לשכוח את זה
  להיות עם ה'.  -הכי חשוב 

  
  אנחנו הדור האחרון

  28-12-2023בנימין,  ד טבת תשפ"ג   
עם ישראל תפתחו את העיניים שלכם, את הלב    

שלכם. תרגישו את האיום מסביב, לא רק בארץ, בכל 
יו. העולם, בכל אזורי כדור הארץ ועל כל יושב

הרשעים חושבים שהם הצליחו להשתלט לגמרי על 
כל העולם. בסך הכל הם לא הצליחו לגמרי, אבל כן 
הצליחו להרוג כמה מיליוני אנשים בכל העולם, וכן 
הצליחו להרעיל את המחשבות והרצונות של רוב 
העולם. הם שולטים כמעט על הכל, על האוכל, על 

מה ששייך התחבורה מכל הסוגים, על האינטרנט וכל 
לזה. והכי גרוע זה שהם שולטים על הכאילו רפואה. 

 מיליוניוזה הדבר הכי קשה, כי הם הצליחו לרצוח 
אנשים עם השקר שלהם בקורונה, וזה היה רצח בדם 
קר. הרבה אנשים גילו את השקר שפתאום צעירים 
וילדים נופלים מהתקפי לב וכדומה, ואחרי כל זה יש 

כנע את האנשים לקבל להם לרשעים את החוצפה לש
  את הזריקות, או את הכביכול התרופות שלהם.

שמעתי מרופא גדול שדיבר והוציא מהלב שלו את    
ההרגשה הקשה, כשגילה שמטפלים בחולי קורונה 
בכוונה לא בדרך הנכונה כדי שימותו. ובעיניו ראה 
אנשים שמתו. ההנשמה המלאכותית שלא מתאימה 
לחולים. הוא דיבר על כך בצער שאם אנשים 
מתנגדים לבדיקות הקורונה שמיותרות לגמרי, אז לא 

  מקבלים אותם לבתי חולים.

שנה, אנחנו חיים בתקופה  45...אני רופא מזה 
חשוכה בה חברות התרופות השתלטו על כל 

החולים, האוניברסיטאות, ארגוני -בתי
הבריאות. למי שמבין "החיסול" של פייזר זו 
הונאת המאה ופשע נגד האנושות. היום זה 
כבר ידוע ומדווח בכל העולם ורק בארץ 

ממשיכה לדקלם את הסיסמאות של התקשורת 
  משרד הבריאות. הכל שקר וכזב.

הרבה חכמים נפלו בפח ומי שאינו רופא או    
פשע הקשור למערכת לא יכול להבין את גודל 

שנעשה פה בשם הרפואה. מיליוני אנשים 
מתים ברחבי העולם, אשתי מטפלת בהמון 
נפגעים כבר שנתיים, הטיפול הפשוט והטוב 

של כוכבי אניס פעמיים ביום.  ביותר הוא תה
אגב, כל החיסונים החדשים בקופ"ח כגון  

  שפעת וכו' הם חיסוני אר.אנ.אי בלבד.
  t.me/AAchannel111/12681מקור:  

תבינו, אנחנו מתחת לשלטון הרבה יותר גרוע    
משלטון הנאצים, ימח שמם. ובכלל מלחמת העולם 

שיו. השנייה הייתה הכנה לתוכניות של הרשעים עכ
קם בשביל הואפילו האו"ם הגיע לעולם והוא 

שליטה המרכז בהתוכניות האלה. זה הולך להם והם 
  על כל העולם.

אבל זה לא יעזור להם, כי כמה שהם בטוחים שיש    
הטכנולוגיה להילחם נגד הקב"ה ו להם את כל היכולת

חס ושלום זה לא ילך להם כי הם בסך הכל בני אדם. 
שבני אדם, יוכלו לנצח את הכל יכול אין שום מציאות 

ברא אותו.  ב"ההקב"ה. הם מאמינים בשטן, והק
מרשה לו לעשות,  ב"ההשטן יכול לעשות רק מה שהק

רוצים לשלוט עד שלא חושבים  "כומאחר שהם כ
  בהגיון, הם הרשעים הכי גדולים שהיו אי פעם.

בעתיד הקרוב, אני לא יכול להגיד מתי, תהיה    
כבר יכולים לראות סימנים ברורים  מלחמה. אנחנו

שהעולם מתכונן למלחמת העולם השלישית. החפץ 
חיים אמר את זה לפני שנפטר. הוא אמר שתהיה 

כבר התחילה.  3מע"וגם שלישית, ולמעשה  2ע"מ
רוסיה התחילה בגדול, ועכשיו כל המדינות מתכוננות 

עברנו הרבה מלחמות, אבל יחסית  2מאז מע"לזה. 
ת אך זה הכין את הרקע למצב. היום היו קטנו ןה

עם נפילת  הייתההסימן של התחלת התקופה הזאת 
מגדלי התאומים שהרשעים עשו בכדי לתת שוק 

לעולם, וכל העולם עומד להשתנות.

ובאמת, מאז עברנו הרבה מצבים קשים, גם    
מלחמות מיותרות אבל קשות, שינויים במזג האוויר 

, אסטרואידים ותקיואסונות טבע, רעידות אדמה ענ
  שנופלים באופן קבוע על כדור הארץ.

עם ישראל אנחנו מתקרבים למלחמה הקשה    
אי פעם בעולם. אנחנו צריכים להבין  שהייתהביותר 

עושה לנו את זה, וזה צריך  'מה זה אומר, ולמה ה
  להיות ברור לכל יהודי.

אך לצערי הרב זה לא ברור לכולם. אנחנו עם    
להתכונן, עם ישראל מלאים בעבירות  ישראל צריכים

קשות. הרוב הגדול של היהודים אינו שומר מצוות, 
רוצה להחזיר את כל  ב"הוהרבה נשואים לגויים. הק

בהר סיני,  שהייתההיהודים לאמת. כל נשמה 
וביניהם גם של אלה שלא נולדו עדיין, ואמרו "נעשה 
ונשמע" יינצלו, אבל צריכות לחזור בתשובה. צריך 

ברא את העולם בשביל כל ב"ה קכי התחיל להבין לה
אחד מהיהודים, בשביל שיגיעו בסוף לנצח נצחים 
ולהיות חלק ממנו. אם אדם וחוה לא היו חוטאים 
ברגעים האחרונים, אז כבר היינו מגיעים לנצח 
נצחים, אבל מאז אנחנו מתגלגלים ויורדים למטה. ה' 

את הדור. שולח בכל דור ודור צדיקים וצדיקות לכוון 
  אבל הדורות ירדו וממשיכים לרדת.

אנחנו עכשיו הדור האחרון, וזה הדור שצריך להגיע    
למקום הכי גבוה, אבל בינתיים אנחנו הכי נמוכים. 
הרוב הגדול בדורנו הם לא כמו שצריך, יש ביניהם 
הרבה גויים, אך בכל אופן יש תקווה שאם נחזור 

  נוכל להגיע לנצח נצחים.ב"ה קל
מקום הבטוח ביותר זה בארץ ישראל ולא במדינת ה   

ישראל. ארץ ישראל הוא המקום הקדוש ביותר. 
ההבדל בין ארץ ישראל למדינת ישראל הוא שמדינת 

 היאליהודים בכלל, ו כתלא שייו תא גויייישראל ה
יפתח בגדול את ארץ ישראל אל הגודל  ב"היעלם. הק

 שהיה פעם בזמן בית המקדש לפני הגלות, לפני
קיפל והקטין את ארץ  'הגירוש האחרון. ואחרי זה ה

, והוא פהישראל, בכדי שהגויים לא ירצו להתיישב 
  יגדיל אותה שוב.

עם ישראל יקבל את המשיח, שכבר נמצא פה    
יחזור ויברח מהארץ, הוא ויחזרו בתשובה. ומי שלא 

, תהיה מלחמה ענקית ומאוד קשה, ואחרי ימות בחו"ל
זה יהיו ניסים גדולים שיחזירו את עם ישראל בחזרה 

המשיח, שישב על  –לתורתו ולשליחו ב"ה, קהאל 
  כיסא מלכותו.

לא לשכוח שיש עוד סימן מאוד גדול, שזה השביט    
כוכבי לכת, שזה סימן טוב לעם ישראל,  7שמסביבו 

להשמיד את שכבר בדור המבול הופיע ועזר 
 'זה סימן שהוהרשעים, וכן הופיע ביציאת מצרים, 

איתנו, עם עם ישראל. וזה יעזור ליהודים האמיתיים 
  .ייעלמולחזור בתשובה וכל הרשעים 

וכמו שכבר אמרתי כמה פעמים אנחנו נבנה את    
יוריד את בית ב"ה קוההבסיס של בית המקדש, 

  .בנהנהמקדש השלישי, שיתייצב על הבסיס שאנחנו 
עם ישראל לא לפחד, תחזיקו מעמד עם אמונה    

, רק לא לשכוח שאין עוד מלבדו. הוא ברא 'ובטחון בה
  את הכל, גם את כל כדור הארץ ולא לפחד מהמוות.

החזיר הביתה ולקח אליו הרבה צדיקים.  ב"ההק   
כדי שלא יעברו את  עדן-בגןובאמת יותר טוב להם 

זרו להיות איתנו הסבל שיהיה פה בארץ, וגם הם יח
  לנצח נצחים.

עם ישראל תזרקו את כל הצעצועים האסורים    
בדרך החיים שלכם,  יםשמבלבלים את המוח ופוגע

  אתכם מהאמת. יםמרחיקם ה
אוהב את העם שלו וכל הסבל שאנחנו  ב"ההק   

עוברים זה לטובתנו. אם נהיה עם הקב"ה ותורתו, אין 
ו עתיד, תהיו לנו מה לפחד. אם נמשיך לשקר אין לנ

חזקים ולא לשכוח עוד פעם ועוד פעם לחזור על זה, 
  אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו.

  
  שנה זו נראה ברור את התחלת הגאולהב

  2-1-2023, ט טבת תשפ"ג    דניאל
אבא אבא אבא מה אני אגיד לך, המצב מחמיר, לא    

מדקה לדקה. כל העולם נהפך לשקר  –מיום ליום 
אבא, ידענו כל השנים האלה מאז אחד גדול. 

להיות זמנים  כיםתך שהולישהתחלתי לתקשר א
קשים מאד מאד, אבל זה כבר היה לפני הרבה שנים. 
ובאמת הרבה דברים קשים קרו, מאד קשים. אבל 

  מה שעומד להיות זה יהיה שיא השיאים.
כל העולם מבולבל, הרשעים מרגישים שהם    

נתיים הקב"ה יים, בזה נכון הם שולטו שולטים באמת
הם רוצחים  ,שולטיםרק נותן להם לשלוט, והם לא 

בדם קר דרך הרפואה. זה כאילו 'רפואה', אבל זה 
רעל רעל! כ"כ הרבה אנשים בכל העולם אחרי שהם 
קבלו את הזריקות נגד הקורונה, לא מיד אחרי, די 
הרבה זמן אחרי, פשוט מתים פתאום, פתאום חולים 

אנשים  ודווקאעולם כולל בארץ. ופתאום מתים, בכל ה
, ממש צעיריםאלא צעירים יחסית, ולא רק יחסית 

  ! הכל שקט.ולא מדברים על זהחזקים ובריאים, 
יש דברים שקורים שאי אפשר להסתיר אותם, כמו    

 "כמזג האויר הקטלני שהיה בארה"ב עכשיו, שכ
תו מזה. כי יש ומיהרבה מתו מזה, ומי יודע עוד כמה 

, ובלי חשמל הרבה מאד זמן י חשמלאנשים בל



, במיוחד במקומות המוותלהרבה זמן זה מביא את 
  קרים מאד שאין אפשרות אחרת לחמם.

אבא, זה לא הסוף, רואים ברור אבא, שכל    
. לא מדברים על 3ע"המדינות מכינות את עצמן למ

הדברים האלה, רק קצת פה קצת שם, זורקים משהו 
 רשעיםיש ל פעם, בחדשות, אבל זה קיים. עוד

הרבה מאד אני מניח שכבר ענקיים ובונקרים 
יש . שםוכו' כבר נשק, ציוד שלהם עם  מהחיילים

בין ותקשורת  כבישיםבונקרים רק בשביל הצבא. יש 
בונקר לבונקר, ואפשר בארה"ב להגיע מבונקר 

בונקרים  לבונקר מתחת לאדמה. ובכל העולם יש
 ו ותיארנואמרנהאלה כבר כל הדברים את . כאלה

שמתקרבים לזמן , ועכשיו ממש מרגישים כמה פעמים
  כניות הסופיות של הרשעים.והתשל 

וכל  אבא, אני מאד מפחד, אני יודע שה' יציל אותנו   
יהודי ויהודיה אמיתיים, אבל בכל אופן כמו שזה נראה 

קבלים עכשיו היום רוב היהודים לא מבינים, הם מ
מקום חזק עכשיו, החוסר  תכי האינפלציה תופסשוק 

מתחיל ללחוץ על וכו'  יכולת לשלם שכ"ד או הלוואות
לבזבז לא מספיק חזק למנוע מהם זה בל , אהאנשים

הפרוטות האחרונות שלהם על שטויות, כמו את 
טיסות לכל העולם בשביל כיף. ובכלל, אפילו אצל 

  .זה שמכוון להם את החייםהוא  "הכיף"חרדים רבים 
יהיו שינויים ענקיים!  ,השנה הזאתאבל אבא,    

 3משמעות של מע"ענקיים! וגם יש לנו טעם קטן מה 
רוסיה ואוקראינה, אנחנו כבר מרגישים לחמת עם מ

וזה לא יגמר במהירות, לא שם גמר יאת זה. זה לא 
  פך, יותר ויותר מדינות יכנסו לזה.יה, לבעתיד הקרוב

ארץ  אבא, תסתכלו טוב על ארץ ישראל, סליחה לא   
נת ישראל, עכשיו ביבי תפס את השלטון ישראל מדי

עם האנשים שלו כולל כביכול 'חרדים', ויהיו לנו 
יהיה חלק לא מדינת ישראל להפתעות גדולות מאד. 

  בקרוב. שתהיה 3קטן במע"
יש אנשים  נגד התורה, נלחמת בגלוימדינת ישראל    
כביכול יהודים, אבל הם שייכים לעולם הם כנסת שב

 מדינת ישראל השקר ופועלים נגד הדת היהודית.
אי אפשר להאמין, זה לא שייך ש זימהבמלאה 

לישראל, זה שייך לשטן מה שהם עושים פה. הם 
אמרו בפירוש מה הם הופכים את המקום הזה לשטן. 

שאנחנו אומרים כל הזמן שהביאו אלפי אלפי גוים 
ץ, ועכשיו הממשלה הזאת ארלמרוסיה ומאוקראינה 

לגייר אותם. אבא זה אלפי אלפי אנשים מעל ה רוצ
  לחמישים אלף, אנחנו רוצים לגייר אותם ?

הם בכלל רוצים להיות יהודים ? הם בכלל האם    
 רשעיםיודעים מה זה להיות יהודי ? אבא, ה

מקלקלים את כל הכביכול מדינת ישראל. זה הכל 
הקדושה בקושי רואים, בקושי את הולך לתהום. 

  זה.מרגישים את 
אבא, צעירות וצעירים מסתובבים כל לילה, בנות    

מכביכול משפחות חרדיות מסתובבות בלבוש לא 
אבא איפה ממש נורא. צנוע, ממש הפוך מצנוע. 

בתי הספר הכי טובים כל הזמן עסוקים עם האנחנו? 
הצגות. אני מדבר על הבנות הגדולות יותר. כל הזמן 

ם את הסרט הצגות הצגות, עושים סרט מזה ומוכרי
שכולם יכולים להסתכל גם הגברים, איך הבחורות 

להתחתן, איך הם רוקדות מהן כבר יכולות שחלק 
  ושרות, ובכלל לא לבושות בצניעות.

תנו? אני רק רוצה להגיד שיהיה ימה יהיה א ,אבא   
ברור לכולם, המלחמה קרובה. מחר זה עשרה 

יל בטבת, אני מציע לכל יהודי ויהודיה אמיתיים ומג
לבכות  ,להתפלל ,לבנים, לצום 13לבנות ומגיל  12

ולבקש מהקב"ה לסלוח לנו. לבקש מהקב"ה להרחיק 
אותנו מהשקר ולהביא אותנו לאמת. כי אם לא, 

יהיה מר מאד שלא נדע. תנצלו את  הםהעתיד של
העובדה שמחר עשרה בטבת, אפשר לתקן את הכל 

  טן.עבדים של השלולהפוך שוב ליהודים אמיתיים ולא 
אז שאני מגזים, ואם אתם חושבים שאני קיצוני,    

  חכו ותראו מה שהולך להיות, ה' ישמור.
אני מזהיר אתכם, אני לא יודע אם אתם רוצים    

האמין, אבל הכל כתוב. מה שאני א ללהאמין או ל
רה"ב אומר זה ידוע, זה לא משהו שלא יודעים. בא

פה יש . לפחות ובמקומות כאלה זה עוד יותר גרוע
קבוצה של יהודים חרדים ממש שמנסים להציל 

אירופה, בארה"ב ובמשהו. הרוב בחו"ל במיוחד 
היהודים אבדו גם את החיצוניות שלהם וגם הרבה מ

  את הפנימיות שלהם.
הרבה יהודים ירדו בקדושה, גם בלבוש וגם    

הנשים לא צנועות. אני יודע שאתם לא רוב ברצונות. 
בל תראו ותזהרו תזהרו!!! אם רוצים לשמוע את זה, א

אתם באמת צמים מחר, אז תעשו את זה מכל הלב, 
ותבקשו בבכי שה' יציל גם את הילדות שלכם וגם את 

 .ואת כולם והאימהותהילדים שלכם, וגם את האבות 
נהפך למקום מלוכלך רוחנית, מתאים יותר העולם ל כ

  לשטן מאשר לקב"ה. 
כל אלה שהיו ת אאבל הקב"ה לא יתן לזה להיות.    

בהר סיני הוא יציל, אבל זה יהיה קשה מאד. החפץ 
חיים אמר שבערך עכשיו תתחיל מלחמת העולם 

זה כבר התחיל. וזה לא  ,השלישית, וזה מה שקורה
, זה השטן שהוא נגד מדינה נגד השטןנגד רוסיה או 

שהוא מכניס את השקר ונותן לאנשים  הקב"ה

הם כסף ויש להם להרגיש כאילו שהם שמחים כי יש ל
אפשרות לטוס וכל מיני דברים וללכת לכל מיני 

  .הופעות וכו'
אבל הגשמיות הזאת, הסוף של הגשמיות זה יהיה    

בדיוק כמו שהיה בהר סיני, הגשמיות תעלם והתורה 
! ואני לא יודע באמת כמה תישארתורת משה,  –

שארו נאמנים לקב"ה. אבל הם ייהודים בעולם הזה י
 יעלמוי של אנשים המיליארדיםוהמיליונים ישרדו, וכל 

הם לא יהודים אם ש יחד עם אלה שהם כביכול יהודים
  הם לא דבוקים לקב''ה ותורתו.

אתם לא רוצים לשמוע את זה, אני יודע, אבל זו    
עובדה. ואם אתם לא רוצים לדעת את האמת, אז מה 

ני מתפלל עליכם, אני מתפלל אני יכול לעשות? א
עליכם עם דמעות. אני לא רוצה שעם ישראל יעלם 

אם אתם לא רוצים לחזור ככה בצורה איומה. 
עם ישראל, שייכים לאז כנראה שאתם לא בתשובה 

שלא רוצים לחזור בתשובה, כנראה כנראה שאלה 
עם ישראל. וזה לא משנה אם יש שייכים ללא  שהם
היא שיש לה פאה אישה ) וגברלארוכות ( ופאותזקן 

  רוחנית. בעיהב
 ומי שלא עם הקב"ה, אני לא יודע איזו נשמה יש ל   

  אבל זו לא נשמה יהודית טהורה.
עם ישראל תתעוררו! תתעוררו! חבל על הילדים    

למוות נצחי. התורה מביאה רק שלכם! הכיף מביא 
תזכרו. אני לחיים נצחיים. תבחרו מה שאתם רוצים, 

מאמין שיש כאלה שבשום פנים ואופן לא רוצים את 
הכיף פו של דבר סובהתורה, רוצים את הכיף, אבל 

אי אפשר ש ייסוריםוזה יהיה עם  כאבייעלם! זה י
לתאר, שבן אדם פתאום תופס שהוא איבד את הכל 

  הכל, עבר הווה ועתיד. –
ומי שחוזר בתשובה, מי שמחזיק את התורה וכל    

שייך לתורת משה, שכל הזמן מתפלל ומבקש מה ש
יגיע ולא בור ועם הארץ, הוא  מהקב"ה, שלומד תורה

לי ואין יותר טוב ולנצח נצחים, שאין משהו יותר יפה 
  כ"כ טוב.עד כמה שזה לתאר את זה,  יםמיל
מי שעם הקב"ה יגיע לנצח נצחים, ובאיזה שלב גם    

יותר. יהיה חלק של הקב"ה, וזה כבר בעתיד הרחוק 
אבל עם ישראל תתעוררו! אין הרבה זמן, תתעוררו! 

משיח פה, תתעוררו! זה עוד מעט, זה לא אין זמן! 
יותר, אבל בתוך השנה הזאת  ייקחשנה זה  ייקח

אנחנו נראה את ההתחלה של הגאולה ברור ברור, 
   תהיו חלק מזה. ,תהיו חלק מזה

  
  ה' איתנו אם אנחנו איתו

 11/1/2023    ג"טבת תשפ יחן,  בן גולד
עם ישראל תסתכלו מסביב, תסתכלו בתוך הלב    

לא הוא ו שהעולם כבר לא מה שהיהשלכם, תראו 
לת יהגיע הזמן של תח .יהיה אף פעם כבר כמו שהיה

השינוי הכי גדול בכל העולם, שינוי מפחיד, שינוי 
מאיתנו את כל הצעצועים  שייקחמבלבל ושינוי 

כל החיים את ונות והיקרים ואת הטיולים לארצות ש
 .הגשמיים המיותרים

יהודים שבאמת  .כבר כמעט אין יהודים אמיתיים   
יש אנשים  .ה, כמעט כבר לא נשארו"מאמינים בקב

 .שנחשבים ליהודים, אבל בתוכם הם חיים את השקר
רק היום שמענו שהיה ן, העולם עכשיו מאוד מסוכ   

כמעט גשם חזק מאוד בקליפורניה, שם בקליפורניה 
הגשם היה כל  .אין גשמים חזקים כמו שהיה עכשיו

כך חזק שגרם לבולענים ענקיים שהפילו בתים, 
שם  .כבישים וכל מיני דברים שהתמוטטו בגלל זה

בקליפורניה לא רגילים לתופעה כזו וזה גם בולען 
ועוד  ו'.גדול שנופלים לתוכו אנשים מכוניות בניינים וכ

, יש שים חסרי בית)(אנ דבר שיש שם, זה הומלסים
אלפים של הומלסים ואין להם איפה להיות, איפה 
שהם היו ישנים קודם תחת השמיים זה כבר מלא מים 

כשהייתה קורונה ההומלסים ישנו  .מהשיטפונות
במקומות יקרים בלוס אנג׳לס, במקומות סגורים 
שפתחו להם בזמן הקורונה ועכשיו זה הכל חשוף ואין 

 .איפה להסתתר
ובעתיד הקרוב יהיה  .ם משתנה מרגע לרגעהעול   

עוד יותר קשה ומסוכן, גם מהטבע וגם מהמלחמות 
וזה לא רק באוקראינה עם רוסיה, זה יתפשט יותר 

  "י.את מגם ויותר עד שיגיע לכל העולם וזה יכלול 
ויש עוד תופעה מדאיגה מאוד, שבכל הארצות כמו    

ישראל  ארצות הברית, כל אירופה, אנגליה, קנדה וגם
ויש עוד מקומות שפותחים את השערים שלהם לכולם 

בארצות הברית למשל,  .להיכנס, לא משנה מאיפה
נותנים לכל מי שרוצה להיכנס אליה כמו ממקסיקו או 
מסין ולא משנה מאיזה מקום, יכולים להיכנס ואפילו 

 .עוזרים להם בכסף, אם אין להם
ש ב, שסינים קונים ממ"ויש עוד תופעה בארה   

בכמויות עצומות בתים ומשלמים עם שקיות מלאות 
בדולרים במזומן. תחשבו, אם סיני קונה בית בבורו 

אלף דולר ויותר, הוא מביא  300פארק שעולה בערך 
אלף דולר במזומן, לא משנה  600או  400או  300

מה המחיר הם משלמים במזומן, בדולרים, ואז 
ניו יורק אנשים עוזבים למקומות אחרים מחוץ לעיר 

 .כי זה נהיה מסוכן לגור שם
וחוץ מזה יש בקליפורניה אזורים שלמים של סינים    

שגרים שם, שבאו מסין לא מזמן, והרבה מהם זה רק 

וגם ידוע שיש חיילים רוסיים בתוך  .גברים ולא נשים
  .הצבא האמריקאי

 האוכלוסייהבארץ רוצים לדלל את ידוע כי גם    
היהודית ומביאים יותר ויותר גויים כמו מאוקראינה, 

אלף גויים, ועכשיו  50אחרונה הכניסו לארץ הבפעם 
יביאו לפה עוד אלפי סינים, כביכול לבנות את הנמל 

זה כביכול ייקח כמה שנים. ברור לנו כיהודים ו בחיפה
ישראל לא רוצים את -ששולטים פה בארץכי אלה 

  .ה בכלל ולא את תורתו"הקב
אפילו חברי הכנסת היהודיים הבאמת החרדים    

פה ושם נותנים איזה  .מפחדים לפתוח את הפה
לחרדים כדי שלא יילחמו נגדם ושיהיו  "בקשיש"

היא להשתלט פה בארץ שלהם בשקט, אבל המטרה 
ישראל וזה לא משנה מי האנשים שבכנסת או שהם 

שהגויים הופכים את מדינת ישראל בכלל לא מבינים 
רוצים לגמור את הדת  רשעיםנה של גויים, הלמדי

ולגמור את היהודים האמיתיים, אז הם לא  תיהודיה
שמו, אנחנו מקווים שלא, אבל אולי  יימחכמו היטלר 

הם רוצים להכניס את היהודים למחנות ריכוז וכן, 
לאט בלי לעשות הרבה רעש, יהיו להם -לאטשבנו 

  את זה,  לעשותשהם ימציאו כדי הרבה סיבות כביכול 
וכו'.  מגיפה דמיונית, , מלחמהאסון טבעכמו איזה 

אבל עכשיו הם בינתיים רוצים שכולם יהיו פשוט 
 .בשקט בנושא הזה

הרבה זמן עד שיתחילו להוריד את כל  ייקחולא    
לחרדים ויעבדו דרך הילדים שנתנו המתנות כביכול 

ודרך שיטות כנראה יותר קשות לגמור עם היהודים 
 .להם בעיותשעושים 

לא נשארו בארץ כל כך הרבה יהודים היא שהאמת    
ה ותורתו וגם בכל העולם אין "שהם באמת עם הקב

הרבה יהודים יחסית שהם באמת יהודים ורוצים 
 .לחיות חיים אמיתיים של יהודי

עם ישראל, הרשעים לא יצליחו להפריד את עם    
היהודים האמיתיים יילחמו נגד ב"ה, ישראל מהק

קר והיהודים הלא אמיתיים ילכו לצד של הגויים הש
 .רק בארץ, אלא בכל העולםיהיה הרשעים וזה לא 

הגיע הזמן עם ישראל, להרגיש מה זה באמת    
 .ב"הלהיות יהודי אמיתי אך ורק עם הק י,להיות יהוד

דל ודל וגודל וגווהשקר הזה ג כל העולם מלא שקר
  .השטןוהשקר הזה זה  .שך הרבה מאוד יהודיםוומ
עם ישראל תתכוננו, זה מגיע, רואים את זה, זה לא    

אולי, זה באמת, זה קיים, הרשעים הצליחו לשכנע 
ולל את היהודים, לקחת את אדם כ-בנימיליוני 

הזריקות הכביכול נגד קורונה וזה הכל שקר ועד היום 
אנחנו רואים שאנשים מתים מזה, מהזריקה, 

תר גדולות ועוד יותר מהחיסון ויש להם תוכניות עוד יו
יש יהודים שיודעים  .קטלניות בשבילנו ובשביל ילדינו

את זה ומנסים להזהיר יהודים אחרים ויש כאלה 
ן. שרוצים להאמין ויש כאלה שלא רוצים להאמי

(בשואה היהודים שמעו שהגרמנים רוצחים אך לא 
רצו להאמין שזה נכון. הם לא האמינו שקיים כזה רוע 

  היום).וכך זה גם 

 לגבי אחרים ולהזהיר לאכול ולא לגוע לא: אזהרה
מוצרים של חב' .... הבעלים קרובים לסע"ח אשר 

 שהרבה העולם. כיון אוכלוסיית את לדלל מנסים
-אחר. סגרו מפעל גדול ל תרגיל מצאו הזריקו לא
. של יונים״ והכל סיפורים ״לכלוך חודשים בגלל 3

 העובדים של החדש והדור העובדים כל את פיטרו
 תהליכים הכניסו הנראה השתנה. ככל מה יודע לא
ממתק,  רק זה חושבו שאוכל מי כלו חומרים או

החומרים  את מכניס למעשה, מעדן או בורקס
 במערכת ופוגעת אי אן די ה אשר משנים את

  .תודה והזהירו שתפו החיסון בגוף.  אנא
  T.me/MailHaadom/47321 -מקור 

  
לא  ,ה לא יצטרך חיסונים"ם הקבעעם ישראל, מי ש   

  .ישמור עליו 'יצטרך כלום, ה
אנחנו הגענו כבר לשלב הבא של הגאולה, זה לא    

יהיה קל, זה יהיה קשה, זה יהיה קשה למי שלא 
יש ביניהם שאבל הרשעים הגויים ואפילו  .מאמין

כביכול יהודים, הם מכרו את עצמם לשטן והמקום הכי 
שייכת  "י, כי א"יזה אחשוב להם להשתלט עליו, 

ה והם יודעים שהם צריכים לכבוש את המקום "לקב
הזה לפני שיוכלו להירגע, כי הם יודעים שהסוד הגדול 

 .והסוד של נצח נצחים קיים בארץ ישראל "יקיים בא
אבל הם לא מבינים שהם לא יכולים להילחם נגד    

יכול ואין אפשרות בכלל לבן -כלהורק הוא  ב"ההק
ולנצח  ב"הקעצמו ברא אותו ללכת נגד ה 'אדם, שה

ה ברא את עם ישראל להיות "הקב .אותו חס ושלום
נצחי וזה מה שיהיה, אבל מי שלא מגיע לרמה הזו 

, רק היהודים האמיתיים, מ"יסימן שהוא לא שייך לע
שהנשמות שלהם היו בהר סיני, יכולים לשרוד 

 .ולהגיע לנצח נצחיםובמבחנים האלה  בניסיונות
הודים שרוצים להיות גויים, שרוצים לחיות חיים י   

של גויים, שרוצים להיות עם עגל הזהב של הגויים, 
יהיו גויים שישרדו, אבל הם יהיו  .לא יכולים לשרוד

ה והם "מהגויים שיודעים את האמת והם יאמינו בקב
ישרתו את היהודים האמיתיים וירגישו שזה כבוד 

 .ה"גדול, כי הם יהיו מאמינים בקב



ה "עם ישראל, תתכוננו, תתכוננו, תתפללו להקב   
 ייקח 'ה .שיציל אותנו. תפסיקו עם השנאה אחד לשני

מאיתנו את רוב הגשמיות, אל תצטערו על כך, לא 
 .זה יעלה אותכםההיפך, בזה שאין גשמיות,  ודיפסת
 ֲהֵבן" .ה"שעשועים של הקבהאנחנו עם ישראל, ילד   

  (ירמיהו חא יט). "ַ�ֲעֻ�ִעים יֶֶלד ִאם ֶאְפַריִם ִלי י5ִַיר
אנחנו מתקנים החטא הראשון של אדם וחוה מאז    

 .החטא הכי גדול הואשזה מדור לדור את החטא ה
אחרון לפני הגאולה ואנחנו הועכשיו אנחנו בדור 

צריכים לעבוד קשה להוציא מאיתנו את החטא הזה, 
החטא הראשון של אדם וחוה, כי החטא הזה גרם לנו 

 .כל החטאים האחריםלחטוא ב
בסוף רק היהודים האמיתיים ישרדו ולא יהיה יצר    

הרע וכל עם ישראל ירצה להיות רק טהור ובשלב הזה 
יהיה ה, אבל זה לא "אנחנו נהיה גם חלק מהקב

עוד הרבה שנים להגיע לרמה כזאת  ייקחעכשיו, זה 
 .ב"הקואין לנו יכולת להבין איך זה להיות חלק של 

חנו צריכים עכשיו רק לדאוג לעצמנו ולילדים אנ   
צון לגמרי, בלי פחד, בלי ר 'שלנו להיות בדרך ה

, על יישארו יהודיםלדברים אסורים ולא משנה כמה 
  .ה יבנה את העתיד"אלה הקב

הדמעות שלי נופלות  .אני לא יודע איך לבקש יותר   
אני מתפלל על עם  .בכמויות, שאף פעם לא הרגשתי

הזמן ומשיח צדקנו שהוא כבר פה גם בוכה ישראל כל 
עם הרבה דמעות על כל איש ואישה, ילד וילדה 

 .יהודים כדי שיבינו מה זה להיות יהודי באמת
משיח כבר פה, אבל אנחנו עוד לא מוכנים  'ברוך ה   

אני מקווה ו 'לקבל אותו, וכשנהיה מוכנים בעזרת ה
 .ישתנושזה יהיה בעתיד הקרוב, אז כל החיים שלנו 

עד אז תשבו תלמדו  ,אני רק מבקש מכל עם ישראל   
אי אפשר בלי ללמוד להגיע לנצח כי תורה, תלמדו 

אבות שלומדים ומבינים מה זה אומר ללמוד  .נצחים
תכניסו את זה שלכם, תורה שבו ותלמדו עם הבנים 

ורוב הנשים שהן חרדיות הן יודעות  ,לבנים קודם כל
  .ה זה להיות יהודיהגם ללמד את הבנות שלהן מ

ה אוהב "הקב .איתנו אם אנחנו איתו 'הולא לפחד,    
צריך להיות מעל כולם, הוא  מ"יאת עם ישראל, אבל ע

צריך לא לרצות את הגשמיות המיותרת, רק מה 
 .שצריכים בשביל לחיות כיהודי אמיתי לפי התורה

כבר  היאהשנה הזו תהיה שנה קשה,  ,עם ישראל   
כשיו להיות יהודים אמיתיים ואז תתכוננו ע .קשה

ת ותוכלו להציל את תעברו את זה הרבה יותר בקלו
 .וגם את הילדים שלכם עצמכם בעזרת ה'

, "י, אלא א"יהמקום הכי בטוח, זו ארץ ישראל, לא מ   
י מלאה גויים, אפילו הכביכול יהודים ששולטים פה "מ

  'הם כמו גויים, אין להם את ה
  תפתחו את העיניים

  22-1-2023,  כ"ט טבת  תשפ"ג    דניאל
. 3ע"לממאד רציתי להגיד שאנחנו קרובים  ,כן אבא   

פשוט. כמעט כל המדינות בעולם יהיה אבא, זה לא 
לא אפילו אני  יפלוש פצצותעל ה .מתכוננים ה' ישמור

 .אמרחיים -חפץבדיוק כמו שהיהיה זה , ורוצה לחשוב
גיע, הוא ידע בדיוק. יא תהש 2ע"הוא גם ידע לפני מ

  .מפחידיהיה זה  ,פשוטיהיה אבא, זה לא 
אותי כ"כ הפצצות המפחידות באמת  ותלא מפחיד   

עם כל מיני סוגים של דרכים להרוג בני אדם 
 יתרשעות ענקכזו , אבל רק המחשבה שיש םבהמוני

  .זה משגע אותי - בעולם הזה
 מצרים היו רשעים, אבלהמצרים, כשהיינו עבדים ב   

הרשעות שיש היום, זה מעל ומעבר מעל ומעבר. 
, והרבה יהודים אין הרבה זמןאנחנו צריכים להבין ש

הטוב בין כ"כ לגאולה. הם התבלבלו  הם לא בדרך
רע שהם פשוט הגיעו למצב שהרצון לגשמיות כ"כ ל

  גדול וחשוב, שהם מוכנים אפילו להתאבד בשביל זה.
ה להגיד ? הכל אבא, אני לא יודע מה איך להגיד, מ   

השתנה כבר, איפה ההבנה? איך זה שאנחנו לא 
את זה תופסים באיזו סכנה אנחנו כל יום, לא אומרים 

ים וקומדברים על זה ב, ו בעיתוניםא ברדיו רגיל
הם יודעים את האמת, את החדשות שהם  .הפרטיים

  הכל נכון. ,גילו, וזה הכל נכון
כבר זה  –פעם אמרנו שהולך לקרות וכל מה ש   

כבר פשר כבר להתחיל לדמיין קורה! כבר קורה! א
מלא עשן ופצצות מכל מיני סוגים של האת האויר 

שהרשעים יצרו בשביל להרוס את העם האהוב  נשק,
  של העולם. האוכלוסייהשל הקב"ה, ובכלל את רוב 

אנחנו רואים  אנשים לא רוצים לדעת,אבא,    
לים ם שלנו איך שאנשים פשוט מתים, נופיבעיני

מתים פתאום, במיוחד צעירים וחזקים. ובקושי 
מדברים על זה, כי זה ודאי מהחיסונים. ודאי 

  מהחיסונים.
החיסונים זה פחד, זה פחד החיסונים. אין מה    

שקט בלומר. הם רוצחים אבא, הם רוצחים! וזה 
שקט, ויש להם עוד את החוצפה להגיד שצריך לתת ב

אוי  –אומר לכם לכל הילדים את החיסונים אז אני 
ואבוי! לא לתת לאף אחד את החיסונים של הרשעים. 
אני יודע שיש הרבה שמאמינים כל כך ברופאים, כל 
כך בעולם של התרופות, אבל אי אפשר, הם שקרנים 

  .הם שקרנים! מה אכפת להם להרוג אנשים בדם קר
צריכים  חושבים שהם אתם שואלים למה? כי הם   

של העולם. יש להם את  ההאוכלוסייאת לדלל מאד 

הבונקרים מתחת לאדמה, מאד עמוק בתוך האדמה, 
ועם כל הלוקסוס שרק צריכים. הם חולמים שיכנסו 

הכל  -לשמה, ושיצאו אני לא יודע כמה זמן אחרי זה 
בן אדם אחד חוץ מאלה  יישאריהיה שקט, לא 

שבבונקרים. ככה הם חושבים. אבל זה לא יהיה, זה 
אותם. יש כאלה שיצאו מהבונקר  לא יהיה. ה' יגמור

אבל הם יהיו בהלם, כי יראו שאחרי שהשביט ילך 
, והיהודים חיים חיים בא"י משיח מתגלה, המהאזור

אמיתיים של יהודים אמיתיים מאמינים בקב"ה 
מי שהם רצו להרוג הכי  שדווקאיראו . הם ותורתו

הרבה עוד חזרו בתשובה, ובנו שוב קהילה לתפארת. 
  ל להרוג אותם, רק הידיעה הזו.זה לבד יכו

על זה, כבר דברנו מספיק כדי יותר אדבר אני לא    
אני רק רוצה שתבינו להבין את המצב האמיתי. 

רשעים יש פה בונקרים לעם הקב"ה. שצריכים להיות 
וכל אלה, וכל ההפגנות  בשביל הכנסת ,בשביל עצמם

האלה זה הכל שקר!!! כל ההפגנות יהיו נגד ביבי, וכל 
  זה הכל שקר, הם כולם ביחד! –הביבים שהם נגדם 

בכל העולם זו השיטה שלהם, לשבת בשני הצדדים    
ולעשות כאילו מלחמה בתוך האוכלוסיות של כל 
המדינות. ארה"ב עכשיו הלכו נגד טראמפ, ועכשיו 

ן. זה קיצוניות לכל הכיוונים. מצאו איזה הם נגד בייד
. הם כולם באותו זה הכל הצגותניירות אצלו בבית, 

צד הם כולם רשעים, רק מה, הם מביאים את כל 
המדינה למלחמה פנימית עד שתהיה מלחמת אחים 

  בכל העולם.
פה בארץ  ,אבא, אי אפשר לסמוך על אף אחד   

ת זה. , רק אלה שמאמינים בקב"ה ישרדו אבוודאי
עלם. הוא ברא את כל יהקב"ה לא יתן לעם שלו לה

החטא הראשון ובכל דור מאז העולם בשביל זה, 
הביא כמה צדיקים מאד גדולים, לנסות קב"ה ה

ולהחזיק את הדור וללמד שנה אחרי שנה, עד 
  שהגענו למטה למטה למטה.

תלמידי  לנולקח את כל גדולי הדור, יש  הקב"ה   
. עכשיו הוא לקח לנו ולי הדוראבל את כל גד ,חכמים
הקב"ה  היאאמת שצריכים להגיע ל כל היהודיםאנחנו 

  ותורתו, ואם לא, אז יש את העונש.
עם הקב"ה  נשרודכולם נשרוד, אנחנו  מ"יאנחנו ע   

אם אנחנו עם ה', ה' משיח. הותורתו והשליח שלו 
   .ה' יגמור את כל הרשעים כולם יהיה איתנו לנצח.

, אבל עם היהודים יישארואני לא יודע כמה יהודים    
האלה הקב"ה יתחיל לבנות שוב את בית המקדש, 
 ויביא אותנו לנצח נצחים. אני לא יכול לתאר את כל
השלבים, אבל באיזה שלב כל אלה שהיו נאמנים יהיו 

  .זו האמתו חלק של הקב"ה, ואין משהו יותר טוב מזה
עות וכל הדברים השקר זה כל המלחמות וכל הרש   

זה לא  ,כל הזימהוחוסר עדינות השקר זה האלה, 
לצערי הרב הרבה יהודים נמשכים ו זה יצר הרע ,טוב

  לזה ולא רק חילונים.
אני מתפלל כל יום שהמילים שלנו, אני ובן ועוד    

כמה שמדברים פה, שיגיעו ללב של כל יהודי אמיתי. 
ואם הוא רחוק מהאמת, שיבוא לחפש את האמת 
ושיהיה חלק של האמת, ואז יהיו הרבה יהודים 
שינצלו. אבל אם לא, אז ה' יבנה את העתיד על 

ין אותם ילא מענהיהודים שכן מבינים וכן רוצים, ו
הגשמיות והשקר והזימה וכל הדברים האסורים. 
אנחנו עם ישראל רוצים אך ורק בסופו של דבר להיות 

  חלק של הבורא עולם. 
אבל אבא הפצצות שישתמשו  תהיה מלחמת עולם,   

בהם ה' ישמור, אני לא רוצה אפילו לחשוב על זה. 
הם יכולים לגמור בכמה שניות ערים ענקיות, ומה 

(ערים ביפן שנחרבו ע"י שהיה בהירושימה ונגסאקי 
כלום לעומת זה פצצות אטום שהטילו האמריקאים) 

זה. גם לא היו ערים עד כדי כך גדולות, אבל היו ערים, 
עכשיו יש להם כזו רשעות. זה גם לא מובן לי אבל 

ת כזה רשע. אני רואה את זה אני יודע איך אפשר להיו
שזה קיים, אבל איך אפשר? איך אפשר? איך אפשר 

בריאים עירים, לרוב צעירים צלהזריק לאנשים רעל? 
ספורטאים ופתאום נופלים ומתים על , וחזקים

  אנשים לא תופסים ? איךהמקום. 

צהוב במחוסנים חלקי.  :כחול לא מחוסנים. ירוקצבע ב
  הבוסטר. בחיסוןמחוסנים 

אני מזהיר את כולם בשלב מסוים בעתיד הקרוב    
, אם אתם באמריקה אז יהיה מאד מסוכן לטוס

. הנפילות של המטוסים כבר תחזרו מיד לארץ
התחילו, אחד פה ואחד שם, לא תופסים וזה גם עם 

סים קטנים יחסית כי אחד, זאת אומרת מטוטייס 
אם אחד הולך אז ו יש שני טייסיםגדולים מטוסים ב

השני. אבל אתם צריכים להבין הטייס יש לפחות את 
  תינוקות מתים מזה!וזה רצח בדם קר! גם ילדים 

הרבה מדברים על זה עכשיו אבל לא רוצים    
להאמין, רוצים להאמין בשקר. זה הרבה יותר נוח 

אני לא רוצה אפילו לחשוב  ,אבא  להם להאמין בשקר.
יש שעל כל הנשק הבומבסטי הקטלני ביותר 

מה הם רוצים מבני האדם ? אבא, יותר טוב רשעים. ל
לא לדבר על זה, יותר טוב לומר להם תתרחקו 
מהאנשים שהם עובדי מדינה, מי שלא צריך ללכת 

כל מה שהם עושים לשלא ילך. תשימו לב  – "חלב
ים לא ידעו, אבל כבר שמה, הם משתדלים שאנש

  .הגיונית בלי סיבה םהרבה מתו ש
שנים, כתב לפני הרבה נ כל מה שקורהעם ישראל,    

    .ידעו מה יהיה הסוףצדיקים מהזמן של אדם וחוה ה
תראו מה  ,תפתחו את הראש ,יםיתפתחו את העינ

אתם רוצים נצח? אני מדבר עכשיו אך ורק  !קורה
 מיד תגיעו לארץ, –אתם רוצים נצח אם ליהודים, 

מנם הארץ מסוכנת, אבל הסיכוי לשרוד פה הרבה א
יותר גדול מהסיכוי לשרוד בחו"ל, אבל בתנאי שאתם 

  .רתוויהודים אמיתיים המאמינים לגמרי בקב"ה ות
כי מי ששולט פה עכשיו ומי ששלט קודם הם באותו    

הצד. כל ההצגה הזאת של ההפגנות שמאה אלף 
ת. הם לא נגד ביבי, ביבי אנשים באו זה הכל הצגו

. היה נשיא ראש ממשלה שהוא היה מהםהוא אחד 
), אתה יודע את זה אבא? אילומינטי(זואיט ג'

  מהקתולים! אבא,
הם שולטים פה עכשיו, הם חושבים שהם שולטים,    

כך וכל המלחמה בין זה לזה הכל מתוכנן מראש. וזה 
הורסים את המדינה הם בכל הארצות. הם בכל ארץ 

צדדים שנלחמים מתוך המדינה בעצמה, ואז  2"י ע
שהם חלשים אין בעיה לתפוס אותם ולטפל בהם כ

  ?ולשלוט עליהם. אתה מבין
ראיתי לפני כמה ימים סרטון על הטביעה של ש. 

הטיטניק שזה היה מכוון בגלל שהם רצו להשתלט על 
בנק של אמריקה אז דאגו שיהיו כל ראשי הבנקים 

טניק ובכוונה הם הטביעו שמתנגדים להם על הטי
לכיוון הקרחונים  האונייהרב החובל כיוון את אותה. 

, זהרות על כךאבשיא המהירות למרות שקיבל מספר 
אחרי הפגיעה בקרחון ירו זיקוקים לבנים במקום 

נבנתה  האונייה, זיקוקים אדומים המעידים על מצוקה
ועוד מס' הוכחות שהכל היה  ע"י בנק השייך לסע"ח

  )t.me/moolae/483(מקור:  מתוכנן.
, הורידו כולםלהצלה לא היו מספיק סירות וגם ד. 

 קודם את הנשים והילדים כדי שרוב האנשים ימותו,
זה היה רצח בדם קר. זה אותם האנשים של  ,אבא

היום. האילומינטי זה כבר מאז קונסטנטין באיטליה 
  שהוא התחיל את הכנסיה הקתולית.

כל סיפור  נים המוכיחים כי וסרטמס' ש. ראיתי 
הבמאי של סרטון לפני הנחיתה על הירח היה שקר, 

מותו הודה שהכל היה מבויים, בצילום הנחיתה לא 
לא רואים כוכבים ברקע השמים, הדגל של אמריקה 

  של הירח, משיכה והיה צריך לרדת בגלל כוח ה זז
השתקפות זרקורי הצילום בקסדה של אין צל לדגל, 

האסטרונאוט, קו האופק של אדמת הירח נראה קמור 
 2,000כמו כדור הארץ ולא כמו של הירח שקוטרו רק 

אגב, על  ק"מ והיה צריך להיות הרבה יותר קמור.
מעלות ולפי סוכנות  100הירח יש טמפ' של מעל 
  שעות... 20-החלל הם שהו שם יותר מ

  כל מה שכתבת זה נכון.ד. 
בספרי הלימוד מציינים . ישראית ןמעניידבר ש. עוד 

 כוהפהם נשפעם היו דינוזאורים ובמשך אלפי שנים 
לא יהיה כדי שאנשים יחשבו שזה לדלק. אז ספרו את 

מספיק דלק והעלו את המחיר שלו, אך האמת היא 
  שהדלק נוצר כל הזמן בבטן האדמה ללא הפסקה...   

כל העולם מלא שקר  ד. נכון, אין כל מחסור בבנזין...
אפשר להאמין לכלום, רק לתורה הקדושה -ואי

  ולספרי הצדיקים. 
כתבה המסבירה למה הם רוצים להרוג את ראיתי ש. 

בים הם יודעים שהכוכב מתקרב והם חושרוב העולם, 
אז הם בנו את  שאף אחד לא ישרוד על פני כדו"ה

אז הם  להיכנסהבונקרים והם מפחדים שכולם ירצו 
  א יפריעו להם.רוב האנשים שלרוצים להרוג את 

גם ככה הם רוצים להרוג את רוב העולם כי הם ד. 
הם לא צריכים את כל האנשים האלה. ורוצים לשלוט 

הם הגיעו למסקנה שבשביל לשלוט די להם בחצי 
עם איך הם עושים את זה בשקט ? . ואנשים מיליארד

הקורונה. ככה הם רוצחים בדם קר בלי בעיות. אבל 
אנשים כבר יודעים, אז מה הם עושים הם לא קוראים 
לזה נגד הקורונה, זה חיסון רגיל שגרתי, זה לא חיסון 

  רגיל. הם גם התרגלו לקבל זריקות מה לעשות. 
לא הייתי נותן אפילו לילד זריקה אחת חיסון. א"א 

  רים. לסמוך עליהם הם רשעים הם משק
  ?אפילו לא לתינוקותש. 
  וקא לא לתינוקות.ודת. 



  יש אנשים שכבר מבינים
  24-1-2023    ג"טבת תשפ טז, בן גולדן

תסתכלו  .עם ישראל תפקחו את העיניים שלכם   
 !העולם מתפרק .אני מדבר לכל עם ישראל .מסביב

העולם כמו שהכרנו אותו לפני שנה  !העולם מתפרק
ועכשיו בימים  .קיים כברשנים, לא  10או לפני 

האחרונים, בשבועות האחרונים, הכל נהיה יותר 
 .ברור, יותר מפחיד

לאט וכבר לא כל כך לאט, -הרשעים לאט   
המלחמות התחילו בגדול,  .משתלטים על כל העולם

אבל זה הכל שקר, זה הצגות שמשחקים בהן כמעט 
כל מי שיש לו סטטוס, עמדה של ראש ממשלה, 

 .צות, בכל העולםכמעט בכל האר
 אתם חושבים שהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה   

שרוצחים אחד את השני, אבל זה נכון היא אמיתית? 
 ותבאויהמדינות שהן כביכול  על שולטששקר, כי מי 

כדי שולט על שניהם והמלחמה באה , לשנייהאחת 
ועומדים  .לבלבל ולהחליש את אוכלוסיית העולם

  .3ע"ויקראו לזה מלעשות כך גם בכל הארצות 
ואחרי  2ע"חפץ חיים לפני שנפטר סיפר שתהיה מה   

ולמעשה המלחמה הזאת  3ע"שנה תהיה מ 70בערך 
זו לא באמת מלחמה בין הארצות, שאחת נגד 

, זו מלחמה של הרשעים עובדי עבודה זרה, השנייה
ששולטים ברוב הגדול של המדינות בעולם, שרוצים 

זה קורה בכל מקום להשתלט לגמרי על כל העולם ו
יש אנשים שכבר רואים את זה "י. בעולם, כולל מ

ומבינים את זה, אבל יש גם אנשים שלא רוצים לדעת 
 .מזה או את זה

השביט  .לעשות סדר " כדי השביט"לח את וש 'ה   
ה בלבד, משהו "זה משהו שמיימי ששייך להקב

שמו, פחד מזה, כי הוא  יימחרוחני, שאפילו היטלר 
 .השביט מאוד קרוב אלינו עכשיו .ידע מה זה אומר

אחרים הטבע הוכל רעידות האדמה, כל אסונות 
שהעולם שלנו סובל מהם עכשיו יום יום, רגע רגע, 
אפילו שאנחנו עוד לא תופסים כמה שזה גדול, כמה 
שזה נפוץ ההרס של השביט ולא תופסים ולא 

השביט  .ה"ך ורק להקבמתקשרים שהשביט שייך א
היה פה בבריאת העולם, הוא היה פה במבול, הוא 

ועכשיו הוא איתנו וזה  ' היה פה ביציאת מצרים וכו
  .אמיתי ממש אמיתי

ה נתן לשביט לגרום לרעידת אדמה "עכשיו הקב   
העיקר הרעידה הייתה בטורקיה , בסוריהו בטורקיה

דעים אלפי אלפי האנשים ואנחנו עוד לא יו ורגשם נה
כמה, מה שכן יודעים שעוצמת רעידת אדמה זו 

יחד  , בסולם ריכטר 8הייתה ענקית, כמעט בדרגה 
עם זה הרבה הרבה נהרגו בסוריה והרגישו את 
רעידת האדמה חזק בתל אביב והסביבה, בנתניה וכל 

 .מיני מקומות עוד וזו רק ההתחלה
בטבת  10בטבת, שאחרי  10אמרתי לכם לפני    

 10ותר ברור ויותר קשה וזה בדיוק מאז הכל יהיה י
בטבת העולם שוב השתנה לגמרי, מזג אוויר מאוד 
קשה ומשונה בכל מיני ארצות, במיוחד ארצות הברית 
סובלת מזה מאוד, כל ארץ בעולם סובלת ממזג אוויר 

זה מבלבל את כהפכפך וכזה שאף פעם לא היה 
זה גם עושה רע לגוף האדם וכל זה משפיע , הטבע

המזון, על החיות, על הדגים, על ציפורים, בני על 
  .האדם מבולבלים מזה וחיות עוד יותר

אי אפשר לסמוך  .העולם פשוט כבר לא מה שהיה   
וברור שהעולם . על שום דבר ועל אף אחד כמעט

אבל לי  .ועוד לא ברור מי נגד מי 3"הולך לקראת מע
ה בוודאי יודע, שאלה הרשעים ששולטים "ברור והקב

אוכלוסיית  נגדכמעט בכל המדינות, הם במלחמה 
בכל מקום בעולם, כבר כמעט  3ע"תדעו, שמו .העולם
י, כי "י והרשעים רוצים לשלוט דווקא פה במ"כולל מ

הרשעים יודעים שהאויב הגדול שלהם בהא הידיעה 
והרשעים מאמינים, שאם הם ישלטו על  .ה"הקב הוא

י הם יוכלו לנצח את הכל, את כל העולם. הם "מ
ה לוקח את הכוח שלו מהיהודים, "מאמינים שהקב

  .אבל זה הפוך
וכל יהודי הוא בסכנה, כי הם הרשעים רוצים    

י "להשתלט על כל העולם ובמיוחד הם רוצים את מ
י, כי הם בטוחים שאם הם ישתלטו פה ויהרגו "או א

ה כוח והם "היה להקבאת כל היהודים חס ושלום, לא י
  .יוכלו להשתלט על כל העולם

. "יכבר לא שייכת ליהודים, אני מדבר על מ "ימ   
היא של הגויים משתי המפלגות,  "יהשליטה פה במ

בכל הארצות עושים  .שהם כביכול אחד כנגד השני
את אותו הדבר, לוקחים שתי קבוצות שכביכול הן 

צים לחסל אבל בעיקר הרשעים רו .אחת נגד השנייה
את היהודים, ויש בין הרשעים האלה לא מעט יהודים 
וכנראה שהם באמת לא יהודים והם ערב רב ולא יכול 

 .להיות שנשמה שלהם הייתה בהר סיני
אבל עם ישראל, לנו יש אפשרות לנצח אותם בגדול    

אם עם ישראל  .והם יודעים את זה והם מפחדים מזה
, נהעוד יותר קט התייהנ 2ע"הקטן, שבאמת אחרי מ

אחרי שהיטלר חיסל והרג בדם קר מיליונים של 
יהודים, והיה בטוח שהוא הצליח להחליש את עם 

הוא לא מת, הוא ברח ועזרו לו אז ישראל מאוד. ו
קודם כל הכנסיה הקתולית ללכת ממקום למקום עד 

 .שהגיע לדרום אמריקה

קיבלה רשות להיות מדינה  2ע"י אחרי מ"ומ   
י "מה? כי אם כל היהודים יתרכזו במעצמאית. ל

אפשר יהיה לקלקל אותם עם הגשמיות ולהפוך אותם 
הרשעים  .בסופו של דבר להיות בדיוק כמו הגויים

שונאים את החרדים, כי הם מפחדים מהכוח שיש 
ה, הם במלחמה בכל העולם נגד "להם מהקב

הרשעים  .אוכלוסיית העולם, אבל בעיקר נגד היהודים
לא תהיה קיימת חס  תדת היהודיהגע שבטוחים, שבר

ושלום, אז הם יוכלו להשתלט על הכל וזה יגרום 
 ,שלו ה לאבד חס ושלום את הכוחות האדירים"להקב

 יכול-ה הוא כל"טיפשים, כי הקבהם אבל הרשעים 
 .ואין עוד מלבדו

וכל הרשעים האלה שחושבים שהבונקרים שלהם    
אף אחד לא  יצילו אותם מהשביט, אז הם טיפשים, כי

ואם  ה ולהצליח חס ושלום"יכול ללכת נגד הקב
ה ירצה, הוא יכול לגמור את כל הכדור הארץ "הקב

ה ברא את העולם ואת אדם "אבל הקב   ,בשנייה
ה יהיה לו "וחווה כדי שתהיה אמת בעולם, כדי שהקב

להיות נאמן לו ולתורתו, עם שיכול להמשיך להיות 
חלק ממנו לנצח נצחים. אבל היצירה שלו, של אדם 

את המבחן, ומאז ועד היום אנחנו עם עברה וחוה לא 
ה שאמרנו נעשה ונשמע "ישראל, הילדים של הקב
בחר להמשיך את הבריאה  'בהר סיני, אנחנו העם שה

ה עם נאמנות "לפי התורה עם אמונה שלמה בקב
ב להשתדל ה ולתורתו וכל יהודי חיי"נצחית להקב

נתן  'בכל כוחותיו לחיות אך ורק לפי תורת משה שה
ה ותורתו "היהודים שעם הקב .לנו בהר סיני לנצח

  .ייעלמווהרשעים  'יגיעו לנצח נצחים בעזרת ה
צריכים אנחנו למה באמת קשה להבין שזה נכון    

, את כל לעבור את כל ההיסטוריה הקשה הזו
ן עד ראשואדם האז מהאסונות והבעיות למיניהם 

ה רוצה יהודי שיהיה "שהקב :היא התשובהו היום
וצה יהודי שיכול להבין את היופי הוא ר .נאמן עד הסוף

ה רוצה להביא לו, בלי "דבר הכל כך טוב שהקבב
  .שבסופו של דבר האדם יקלקל את זה חס ושלום

היחידים אנחנו ה, "אנחנו ילד השעשועים של הקב   
ה, ובסופו של דבר "שיכולים להיות לגמרי עם הקב

אפילו שאנחנו  .'ה, בעזרת ה"נהיה חלק של הקב
מעטים לעומת אוכלוסיית העולם, רק אנחנו וכמה 

 .גויים שיבינו פתאום את האמת ישרדו
כבר התחילה, הרשעים שולטים  3מע"עם ישראל,    

אחד נגד השני גורמים למלחמות ברוב הארצות והם 
, הם עושים את כדי לחסל את רוב אוכלוסיית העולם

כביכול תרופות שהם רעל ועושים את הדרך גם זה 
למשל, דוגמה:  .זה דרך מלחמות שלא צריכות להיות

מלחמה בין רוסיה לאוקראינה שזה הכל שקר, אבל 
 האוכלוסייהזה מחסל את האנשים ומדלל את 

 3"בהרבה, ולכן אנחנו נראה בעתיד הלא רחוק מע
 .לם, שלא נדעשתחסל הרבה מאוד מאוכלוסיית העו

בכל מדינה, כולל מדינת  .זה מה שיש לי להגיד לכם   
 .ישראל, יהיו קודם מלחמות פנימיות אחד נגד השני

במדינות חזקות תהיה מלחמת אחים קשה וגם יהיה 
שימוש בנשק קטלני ביותר שיכול לגמור ערים שלמות 

ותופסים שהכל  יש אנשים שכבר מבינים  .ובמהירות
מתוכנן מראש לגרום למלחמת אחים וגם במדינת 

 .ישראל כבר יש מלחמה כזו
ה "אבל עם ישראל, הרשעים לא ינצלו, כי הקב   

רוצה את עם ישראל, את ילד השעשועים שלו, את 
הילד הכי אהוב שלו, כי רק מי שעמד בהר סיני ואמר 
נעשה ונשמע יכול להיות חלק של האמת שזה 

 !חי בלי די !עם ישראל חי  .תורתוה ו"הקב

ה מראה לנו ליהודים בארץ ישראל "ועוד הקב   
ליהודים, אם הם עוזבים  שעלול להיותובעולם, מה 

  .ה ואת תורתו"את הקב
  

  זה מה שה' אוהב
  9-2-2023    דניאל,  יח שבט ה'תשפ"ג

אסון היה יזה אתה לא רואה מה שקורה? א ,אבא   
טורקיה, כל העולם משוגע אבל זה לא רק , בטורקיה

 כבר. זה היה אסון מעל ומעבר, אלפי אלפי אנשים
ילדים והורים סבתות  איך זה יכול להיות?נהרגו, 

סבים. אמנם הרוב הגדול לא יהודים, אבל היו ביניהם 
  .גם יהודים חרדים

איך זה יכול להיות ? רואים שה' כועס עלינו.    
בלה מהרבה טורקיה לא רחוקה מישראל וגם סוריה ס

אנשים שמתו בצורה קשה ביותר. אבא, זה ברור 
אמר שהבעיות יתחילו אחרי (בנימין גולדן) שמה שבן 

  עשרה בטבת, אנחנו רואים את זה.
, 3ע"לפני מכמו כל העולם יש את ההרגשה ב   

. גם האמריקאים 2ע"כמו שהיה לפני ממצב הוא ה
מתכוננים למלחמה, גם האירופאים כל המדינות 

. רוסיה בטח וכל המלחמה 3ע"באירופה מתכוננים למ
רק ההתחלה של מלחמה  היא ינהאהזו באוקר

שבסופו של דבר תתפשט על כל העולם. אין ספק 
  זה ילך ויגדל.התחילה ו 3מע"ש
אבל זו אזהרה  "ענכון, מה שהיה בטורקיה זה לא מ   

שהולך להיות אסון  הקב"ה מזהיר אותנושל הקב"ה, 
אסונות עוד יותר  ואסון ענק, אבל יהי היהענקי. זה 

אם עם ישראל לא יעשה תשובה. קשה להאמין שעם 
כי רוב רעידת אדמה בתורכיה ישראל יעשו תשובה מ

עם כל הגשמיות שלו, כולל  כ"כ עם ישראל מבולבל
הכביכול חרדים, הם כ"כ מעורבים בעולם מחלק 

המודרני עם כל הצעצועים שלו, שהם לא יכולים 
להיות מוכנים לעשות את כל הדינים  להתפנות

  והתפילות וכו' שיהודי צריך לעשות.
ה שאני טועה אבל רוב היהודים בעולם לא ואני מקו   

לא עולם של הגוים ב האוכלוסייהרוב גם מבינים. 
מה שהולך. ואלה שמבינים  רק מעטים מביניםמבין. 

לא רוצים לדעת או ללכת נגד, כי עוד יש להם את 
  .אולי זה יסתדרש הם חושביםולהם הגשמיות ש

ם. הם בשני הצדדים הרשעי אז אין מי שהולך נגד   
באמריקה, כל הטראמפים האלה עם טראמפ זה 

גם  כאילו שהוא מהצד של הטובים, אבל לא!נראה 
שני הצדדים, שולטים בהוא עובד עם הרשעים. הם 

  אותו דבר. הםגם הדמוקרטים וגם הרפובליקנים 
הם הצליחו לשקר ולעשות  ,הם שולטיםבכל מקום    

מגיפה, הם  הייתהשלא למרות מגיפה יש כאילו 
הצליחו לרצוח בדם קר בלי בושות אנשים בבתי 
חולים. היה ידוע בין היהודים אחרי הסיבוב הראשון 
של הרצח, שלא כדאי ליהודי ללכת לבית חולים. כי 

  .אם אין לו קורונה יהרגו אותו ויגידו שהיה לו קורונה
. העולם מלא אלימות ,אבא, העולם מלא שקר   
שייכים לסדר  האילומינטי, הנקראים גם רשעיםה

הם קשורים . מה שהם רוצים זההעולם החדש ו
לכנסיה הקתולית. והם הכי עשירים בעולם, הם 
מוכנים לכל המלחמה הזאת, יש להם את הבונקרים 
מתחת לאדמה גם ברוב הארצות בעולם, והם באמת 

שזה יציל אותם. אבל אבא, מה שיציל אותנו  חושבים
זה הקשר עם הקב"ה. ולא שום דבר אחר. אין משהו 
אחר שיציל אותנו. אפשר לנסות להיות עם הרשעים 
אבל באיזה מקום הם יהרגו גם את אלה שעושים 
עבודה בשבילם. הם רק רוצים את הרשעים 
האמיתיים שאין להם לב, ושהם ממש נולדו להיות אך 

  שמו וזכרו. יימחם השטן עצמו. ורק ע
כי הקב"ה בסופו של דבר שום דבר לא יעזור להם,    

להבדיל בין הצדיקים כדי הנחש הוא  ברא את השטן
עשה עבודה 'מעולה' ואנחנו הנחש לבין הרשעים. 

צד של נדע עוד מעט מי שייך למה. מי ששייך ל
 ,מהמציאות םיעלוהוא  שקר, שזה השטן והרשעיםה

והצדיקים שעם הקב"ה שרוצים להיות  יהיהלא הוא 
זה לא אומר שמי שקורא לעצמו  .יישארועם הקב"ה 

לא אומר שהוא יהודי. רק מי עוד יהודי ינצל, כי זה 
עם כל  ,שמאמין באמת בקב"ה באמת עם כל הלב

רק אלה  -המהות שלו הוא מאמין בקב"ה ותורתו 
  יוכלו להמשיך את החיים.

אמא שלא תפחד, ה' תגיד ל ,אבא לא לפחד   
אתכם. מה שאתה עושה בשביל האנשים האחרים 

אנשים זה יציל להצדקה וכל זה שאתה נותן ודואג 
את כל המשפחה, אתה שומע אבא? לא לדאוג ולא 
לפחד ה' אתכם ועם כל היהודים האמיתיים. ויהודי 
אמיתי זה לא רק מי שבא ממשפחה של צדיקים, 

. יכול להיות כי מי יודע מי הצדיקים האמיתיים
משפחה של צדיקים אמיתיים אבל לא כולם, 
לעומת זאת יכול להיות בעל תשובה שעושה הרבה 
הרבה חסד, ויהודי כזה שאוהב יהודים אחרים 

אוהב. שומרי הכי זה ה' את  -ורוצה לעזור להם 
מצוות מתפללים לה' אוהבים את ה' ודואגים גם 

ה ליהודים אחרים. אוהבים את עם ישראל. זה מ
  שה' אוהב. זו האהבה של ה'.

צריכים להתפלל על היהודים  ולא לפחד אבא. אנ   
האחרים שאין להם מושג מה זה להיות יהודי 

וישיבות  "סאפילו אם הילדים הולכים לב ,באמת
  של חרדים זה לא אומר שהם יהודים אמיתיים.

מי שיש לו לב יהודי לרחם על יהודי אחר, מי    
רוחני וגם  ניקיוןשהוא יהודי אמיתי יש לו איזה 

גשמי והוא מבדיל בין קדש לחול בין אור לחושך 
ובין ישראל לעמים, הוא מבדיל בין האמת והשקר 

הוא מרגיש את  ,הוא יודע שהקב"ה הוא הכל יכול
 הוא יכול להיות אדם פשוט אבל .הקב"ה מבפנים

זה לא פשוט מה שהוא מרגיש. יש ת"ח בדור שלנו 
את הבסיס של  ,שים את זהיכביכול ת"ח שלא מרג

להיות יהודי. להרגיש את הסבל של אדם השני 
אפילו  ,כסףיעלה ולהשתדל לעזור לו אפילו אם זה י

זמן ומעדיפים לעשות משהו אחר  ייקחאם זה 
נה את ומי שמרחם על יהודי אחר ק. באותו הזמן

  לם הבא שלו.העו
אבא, לא יהיה קל אבל לא לפחד. לא יהיה קל    

אבל לא לפחד. אתה מבין אבא ? אין לי יותר מה 
מבקש מכל עם ישראל לקחת רק אני  .להגיד

מה שאמרתי כי תראו בעתיד הקרוב את ברצינות 
הרבה הרבה דברים שלא חלמתם שיכולים להיות 

יו! בדור שלנו. דברים קשים. תתחילו להתפלל עכש
עכשיו! ולא לשכוח אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. 

  אין עוד מלבדו.
  

 �ִבינ- ַמְלֵ�נ-
 .ָח.ֵנ- וֲַענֵנ- ִ�י ֵאין 2ָנ- ַמֲע8ִים

  ֲע8ֵה ִע1ָנ- ְצָדָקה וֶָחֶסד וְהוִ�יֵענ-



  מדינת ישראל היא לא ארץ ישראל
 13-2-2023    ג"שבט תשפ כב,  בן גולדן

חושב שכל עם ישראל אמיתי בתוך מדינת אני    
יש סכנה  .ישראל יודע, כמה שעם ישראל בסכנה

סכנה רוחנית יותר מפחידה  .רוחנית ויש סכנה גשמית
סכנה גופנית תהיה בכל העולם  .מהסכנה הגופנית

מהמלחמות, שיהיו בכל העולם או לפחות ברוב הגדול 
והמלחמות יהיו קטלניות ביותר עם נשק  .של העולם

כל כך אכזרי שיכול למחוק ערים שלמות בקלי קלות 
זכר מהעיר הענקית הזאת,  יישארעד לאפס, שלא 

וגם מאות אלפי אנשים יהרגו, ושום מקלט לא יעזור, 
שום זכר מבני  יישארהכל יעלם, כולל הבניינים, ולא 

זהות אדם, הכל יעלם, לא תהיה אפשרות לדעת או ל
 .רק אפר יישאר, את זהות האדם. שיישארממה 

אנחנו עם ישראל על הכוונת של הרשעים, שעזרו    
מאוד בהקמתה של מדינת ישראל, כדי לאסוף את 
היהודים מכל העולם להתיישב בה ולהפוך את ארץ 
ישראל למדינת ישראל, שזה בעצמו שקר ואולי 

 .השקר הכי הגדול ביותר
י לא שייכת באמת ליהודים "מ .י"לא אהיא י "מ   

י שייכת בינתיים לרשעים שבנו אותה "מ .אמיתיים
אלפי גויים מדינה בה  .י"י למ"בשביל להפוך את א

גרים ומתחתנים עם יהודים, שבחורות גויות מושכות 
את הבחורים היהודיים, ובחורים גויים מושכים את 
הבנות יהודיות. ויותר ויותר המדינה נהיית גויית 

 .ת לגוייםושייכ
יש מעט יהודים שהם ממש  של מ"יממשלה ב   

באמת שומרים מצוות, הם מעטים לעומת אלה 
 שצריכים גם ככה להיות יהודים, שלא שומרים מצוות 
וגם הגויים יש שמה ערבים וכל מיני. היה ראש 
ממשלה גוי ולא רצה להתגייר עם אמא גויה ואבא 

יהודים וכך לאט לאט משתדלים לשנות את ה .יהודי
האמיתיים ולהביא אותם להיות גויים ויש להם כל מיני 

טק שהם רוצים למשוך את היהודים -דרכים כמו היי
להכניס לתוך בתיהם את האינטרנט וכל מיני דברים 

 .בזה נמצאיםאסורים ש
הם מעודדים שלא יהיו הרבה ילדים במשפחה    

ועושים את זה בכך שלוקחים מיהודים חרדים עזרה 
שפעם היו נותנים ביד רחבה על כל ילד וילדה כספית 

כל זה  .מהילד השלישי עד לא משנה איזה מספר
מתוכנן כדי להפריד בין היהודי השומר מצוות וקרוב 

 .לישראלי עם כובע טמבל ומכנסיים קצרות 'מאוד לה
בכל  .עכשיו אנחנו, עם ישראל, במצב קשה ביותר   

ש הרבה העולם יש פחות יהודים שומרי מצוות וי
מתבוללים כי מתחתנים עם גויים וקשה מאוד לראות 
את זה, שאם כבר יש יהודים שמאמינים קצת אז הם 
הולכים לכביכול בתי תפילה שהם רפורמים ושם זה 

 .הכל שקר וזה לא שום דבר ששייך ליהודים
לא  היאעכשיו, תבינו, עם ישראל, מדינת ישראל    

מדינת  .גמרישני דברים שונים ל אלהארץ ישראל, 
ה, "גויים ויהודים שלא מאמינים בקבבישראל מלאת 

הם מאמינים בעולם פתוח שכל אחד יהודי או גוי יכול 
נתן  'לעשות את כל העבירות, את כל הלאווים שה

הזהיר את יהודים  'לגויים ואת כל הלאווים שה
להישמר מהם, ועכשיו הכל מותר כאילו, חס ושלום, 

 .אנחנו גרים במקום שלא של יהודים
יהודים לא שולטים פה  .י כבר לא שייכת ליהודים"מ   

ורוב  'י, כי אין להם לרוב אמונה וביטחון בה"במ
אבל אלה שכן  .היהודים לא שומרי מצוות בכלל

במקום אחר. איפה  שומרים, שהם מעטים יחסית, הם
זה  -שהם הולכים ברגליהם בשכונות של החרדים 

ה וחיים חיים "רק אלה שבאמת עם הקב ."יעדיין א
ה ולומדים תורה ומביאים לעולם הרבה "לפי רצון הקב

ילדים יהודיים אמיתיים לפי מה שכתוב בתורה, 
בעתיד הלא רחוק    ."יהחלקים האלה נשארו א

ם ינסו להשתלט על כל י ובכל העול"הרשעים גם במ
אבל מי  ,תהיה מלחמה מאוד גדולה ומפחידה .העולם

כל יהודי   .שיהודי אמיתי הוא לא ירגיש את ההרס
ה ישרדו את זה ואפילו "ויהודיה אמיתיים שהם עם הקב

  .אם הם נפטרו הם ילכו לגן עדן ויחכו לתחיית המתים
 ייעלמואלפי אלפי גויים י, שתנה לגמריהעולם    

רוב העולם יהיה מתחת . והעולם יראה אחרת לגמרי
אחרי . אותה רחיבי 'ישראל תגדל כי ה-למים וארץ

בהרבה ועכשיו  "יקטין את אה 'חורבן הבית השני ה
הוא יהיה  ,משיח יתגלה עוד מעטה. ימתח אותהוא 

להוציא את עם ישראל  חשלי ב"ההשליח שהק
של היום ולהביא אותם בחזרה האמיתי ממצרים 

ובעצם כל העולם היום הוא  .לארץ ישראל ארץ הקודש
  .מתחת למים ובעולם יהיורוב המדינות כמו מצרים. 

, לא אכנס לפרטי הפרטים עכשיו  בסופו של דבר   
הגויים ייעלמו מהמציאות, חוץ מהגויים שמאמינים 

ה, הם לא יהיו יהודים, הם יישארו גויים, אבל "בקב
שישרדו, שינצלו, הם וכל היהודים  .ה"מאמינים בקב

ה בלי להיות מושפעים "יהיו לנצח נצחים עם הקב
מהגויים, הם יבינו שאין עוד מלבדו ושלהיות עם 

  מזה.שאין הרגשה יותר טובה דבר זה  -ה "הקב
ונצעק כולנו שוב, אבל הפעם גם האבות, גם    

  :, הילדים והילדותהאימהות
  עעעעממממששששננננוווו        ההההששששעעעעננננ* * * *     וווודדדדבבבבללללממממ    דדדדוווועעעע    ןןןןייייאאאא

  
  ביב שופכין של שקרים

  

  
נאומו של הסנטור ג'רארד רניק בפרלמנט באוסטרליה 

  (ז כסלו תשפ"ג)   1-12-2022בתאריך 
מיליון של  10מיליון חוסנו יש לנו מעל  20-למרות ש   

חולי קורונה. הפסקתם לספור כי זה מביך מידי. הרי 
  אמרתם שהחיסון "יעיל ובטוח", "החיסון מגן עליכם"!

מתים למרות שהיינו  8,000ועכשיו יש לנו עודף של    
  חודשים!  מס' המתים היה צריך לקטון לא?. 3בסגר 

נפגעים מהחיסון ואתם ממשיכים עם  140,000יש לנו    
חובת החיסונים! למה? בגלל שאתם מקבלים כסף 

  מיצרני החיסון?
לפי המחקרים אין שום הוכחה שהחיסון יעיל ויצאתם    

ום "יעיל ובטוח". אין לכם מושג על מה אתם עם הפרס
מדברים וזה בושה לכם! ומה המחקרים מגלה? 
שבמקום להרוג את הוירוס, דבר שחיסון נורמלי אמור 
לעשות, החיסון הזה נכנס לתוך התאים בגוף ומתחיל 
לייצר עוד וירוס! אמרתם שאין מה לדאוג, אבל אפילו לא 

חיסון קראתם את המחקרים! יצאתם בהצהרה שה
  מפסיק את ההדבקה וזה שקר! אין אף הוכחה לזה!

יום אנשים שהחיים שלהם נהרסו -מתקשרים אלי יום   
בגלל החיסון, חיסון שהממשלה אמרה שהוא יעיל 
ובטוח, אין לכם שום רחמים, אנשים אבדו את העבודה 
שלהם ולא יכולים לקבל עזרה רפואית. האנשים האלה 

מינו לממשלה! ועוד יש לנו אינם מתנגדי חיסונים הם הא
את החובה המגוחכת הזו להתחסן, זה מגוחך וחייב 

  שופכין של שקרים!-המקום הזה הוא ביב להיפסק!
  )HasifotTeguvot-t.me-134715(מקור:   

  
 לפי שולדמן דוד של מדוקדק נתונים ניתוח *ישראל:

במקרים  50%יש עליה של  -על בעיות בלב  מכבי קופ״ח
 החיסונים בשנת הלב בקרום או הלב בשריר דלקתשל 

 כרבעיש  שבמכבי בהנחה. חיסונים לאה לשנה לעומת
 מתקרב 2021 בשנת הגידול שאומדן הרי מהאוכלוסיה

  )t.me/AAchannel111/12568( !עודפים מקרים 1000-ל

  
  

  )21/6/2021( , קטעים משידור ישיר.13ערוץ 
"אנחנו עדים עכשיו למחלה המתפרצת לאחר החיסון.    

של פייזר. מצטרפת לתוכנית ד"ר דורית בליקשטיין, 
  ד"ר, מה העלה המחקר שלכם?

ד"ר בליקשטיין: זו מחלה נדירה שנוצרים בגוף קרישי 
דם באיברים שונים: במוח, בלב, ריאות, כליות וכו'. זו 

היום  מהחולים נפטרים ממנה, 90%-מחלה קטלנית ו
בעזרת טיפולים חדשים רוב החולים מחלימים, לפעמים 
נשארים סיבוכים. אך חייבים להיות מודעים למחלה כדי 

  לקבל מהר את הטיפול.
  שאלה: מתי צריכה להידלק מנורה אדומה?

ד"ר: כאשר מתחילים להתפתח תופעות כמו שטפי דם, 
כאבי ראש, סחרחורות, כאבים בחזה, כאבי בטן, איבוד 

  תוך כדי דיבור לפנות מייד לקבל טיפול רפואי. מילים
  שאלה: איך אתם יודעים שיש קשר בין החיסון למחלה?

  ד"ר: בדקנו ומצאנו שכל החולים קבלו את החיסון.
  
שאל נציג נ מהסנאט דיוןחי מ בשידור - אוסטרליה*

 ילדים של מותם ים אתמסתירמשרד הבריאות מדוע 
  השידור הופסק מיד!החיסון.  לאחר לב מדום שסבלו

t.me/hisunim/1680  
  

  לחיסונים: והמומחה בוש, וירולוג-ונדן-גרט ר"ד*

 שלכם, הילדים את תחסנו אל, בפניכם מתחנן "אני   
החיסון מדכא את מערכת החיסון הטבעית וזה מצב 

יש  בלתי הפיך. אין ספק בכך ואני מאד רציני, אני נשבע.
שנה בתחום החיסונים. אל תאמינו  30לי ניסיון של 

לפרסומים כי החיסון בטוח, המצב מאד מסוכן. אנא קחו 
לתשומת ליבכם, אני מתחנן בפניכם. בהרבה מקרים 

  t.me/Nistarot/3565החיסון הוא גזר דין מוות לילד.  
שע' במיון באיכילוב. המזכירה  5הייתי היום  עדות:*

מאות ילדים שנפגעו מהחיסון  מספרת לי "מגיעים
וההורים מתחרטים על הרגע. היא רואה יום יום מה 

. הרופאים לתקשורתשהחיסון גורם, אסור להאמין 
שותקים רק בגלל הפרנסה. הורים שמחסנים את 

  . ה' שלח לי כזה חיזוקהייתי בהלםילדיהם זה פשע. 
לחסן את הילדים. לא        

 אין עוד מלבדו
 19/2/2023מוצ"ש      ג"שבט תשפ כח,  בן ודניאל

  .יחדנו לא דיברהרבה זמן  !שלום לכולם :דניאל
כמה המצב קשה ועם ישראל  ים עדיודעאנחנו    

הרשעים  .שמתחילים לפחד 'מתחיל לפחד. ברוך ה
רצחו כמה אלפי יהודים בדם קר עם השקר כבר 

העצום של הקורונה עם הכביכול החיסונים הקטלניים 
וכל אלה שמתו הם הקשיבו והאמינו  .של הקורונה

לשקר, אפילו שהיה ידוע וברור שבבתי חולים הרעילו 
טיפלו בהם הפוך ממה שהיו צריכים לטפל , אותם
  .רצחו אותם בדם קרו בהם

כבר הרבה אנשים יודעים את זה ולא  'ברוך ה   
חיסון כביכול אפילו שזה  אףסומכים עכשיו על 

העולם  .יו שלא נדעכמו נגד טטנוס או פולמות בש
אלימות, מלא אנשים מבולבלים, ו פשוט מלא רצח

שהם בהלם עכשיו, כי העולם שהיה לפני הקורונה, 
  .היה משהו אחר לגמרי והם לא יודעים איך להסתדר

בעולם עכשיו יש בלבול עצום, על מהי האמת ומה    
לא  ' הוא השקר. כל הצעצועים כמו האייפונים וכו

, מה שספרו גם באינטרנט משקריםעוזרים לנו כבר ו
שקר מההתחלה ועד היה מגדלי התאומים  תעל נפיל

הסוף ולא אכפת להם להרוג אלפי אנשים ועד היום 
אנשים מאמינים שבאמת היו שני המטוסים, שנכנסו 

שלמעשה זה היה בלתי אפשרי ושני  ,לשני הבניינים
הבניינים התמוטטו כמו שמורידים בניינים ישנים כדי 

לו ישר ולא יפלו הצידה. ובנוסף לזה קרה עוד שיפ
 אזורמשהו ולא מדברים על זה, היה עוד בניין באותו 

 .בלי סיבה נפלקרוב מאוד לבנייני התאומים שפתאום 
מתוכנן ובכוונה, כדי להכניס את היה אני יודע שהכל 

 הנאט"וכל ארצות האירופה, . 3ע"מכיוון כל העולם ל
ב כבר מזמן "הם מתכוננים גם למלחמה וגם ארה

מתכוננת למלחמה, וגם ארצות ערב, וסין, ויפן, 
 .וקוריאה ואין סוף לרשימה

המלחמה האחרונה תתחיל לא בעתיד  !עם ישראל   
אדם ל ,לא עם נשק ,הרחוק, ואנחנו צריכים להתכונן

יעזור זו כן הפשוט הנשק לא יעזור כלום, מה ש
  .תורתוה ול"הקרבה להקב

יש מעט יחסית יהודים אמיתיים, שהם יהודים    
תבוללו, ההרבה יהודים  2ע"חרי מ. אבאמת יהודים

 "יב הרבה יהודים הלכו לכיוון הגויים. גם במ"בארה
הרבה יהודים שבאו מארצות שונות  ,אותו הדבר

שפע עם יותר הגשמיות ל העדיפו לחיות את החיים ש
 .גשמי ממה שחלמו שיכול להיות

ועכשיו עם ישראל, אנחנו בודדים, היהודים    
האמיתיים לא רבים ואנחנו צריכים להילחם חזק כדי 

ה, אבל זה בכל אופן "להישאר עם האמת של הקב
כדאי מאוד אפילו שזה נראה בלתי אפשרי. שאז עם 
ישראל אמיתי שהנשמות שלהם היו בהר סיני ואמרו 

של  נעשה ונשמע כולל נשמות שנראות חיצונית כמו
גויים יש ביניהם כאלה שכן היו בהר סיני ואמרו נעשה 

 .הם יחזרו להיות יהודים אמיתיים ובשנייהונשמע 
הגויים  .!אבל עם ישראל רק היהודים אמיתיים ישרדו

ה שרק הוא "שמקבלים על עצמם את האמונה בקב
הכל יכול הם ישרדו כגויים ולא כיהודים, הם ישרתו 

היהודים האמיתיים, ויגיעו את היהודים, אבל רק את 
 .ה"לנצח נצחים עם הקב 'בעזרת ה

אוהב אותכם. תראו לו ברור שאתם  'עם ישראל ה   
כי רוב העולם יחרב ורק אלה שעם האמת, שזה  .איתו
ה ותורתו יכולים לשרוד ולהמשיך הלאה לנצח "הקב

נצחים. זה לא פשוט לחזור בתשובה אחרי כל 
שבן אדם יגיד טוב הקלקולים. זה לא יכול להיות 

עכשיו אעשה את כל המצוות, בנוסף הוא צריך 
להוכיח גם את עצמו שהוא רציני. זה לא קל ולא פשוט 

 .בהרבה מקרים
מחכה לחזרה שלכם בתשובה וזה כדאי  ', המ"יע   

מאוד, כי אין עתיד אחר חוץ מלהיעלם לגמרי 
  .מהמציאות

יש רק אני רק רוצה להזכיר לכל היהודים, שבנימין:    
אחד שהוא שולט על הכל, כי הוא ברא את הכל, את 
כל השמיים ואת כל הכוכבים ואת כל כוכבי הלכת וכל 
מה שקיים בכלל, אפילו אם בן אדם ברא משהו, 

ה עשה את זה, הוא ברא את האדם שיכול "הקב
לעשות משהו ונתן לו הצלחה, וכל כישרון ונטייה שיש 

האדם עושה ה ברא. ומה שבן "לבן אדם הכל הקב
עם זה, אם לטוב ואם לרע שהטוב זה להיות עם 

ה ועם תורתו לגמרי, והרע זה לא להיות עם "הקב
השכר הוא לחיות  .ה ותורתו לגמרי, חס ושלום"הקב

 .זה להעלם לנצח נצחיםלנצח נצחים והעונש 
יהודי אמיתי לא נעלם כשהוא מת, הוא פשוט הולך    

מר מצוות כמו לעולם הבא ואם הוא יהודי טוב, שו
שצריך, אז הוא פשוט מחכה בגן עדן עד הגאולה, ואז 
תהיה תחיית המתים ואז נהיה לנצח נצחים עם 

 .ה ועם תורתו"הקב
אני בוכה על כל היהודים, זכר או נקבה, שעזבו את    

האמת, את הדת היהודית או שהפכו לרפורמיסטים 
שמחליטים בעצמם מה מותר ומה אסור, חס ושלום, 

ם באמת נולדו יהודים ועושים את זה ומחליטים ואם ה
מה באמת מצווה ומה לא, מה אפשר לעשות ומה לא 
בלי ידע בכלל ללא רבנים גדולים וכל איש ואישה 
יכולים להחליט מה שמתחשק להם, חס ושלום, אני 



 .לא מקנא לעתיד שלהם
אנחנו לפני מלחמה ענקית, שאף פעם  !עם ישראל   

דור הארץ ולא בשום מקום לא הייתה בכלל לא בכ
אני מבקש ממכם,  .תעשו תשובה .אין זמן .אחר

ה ותורתו, "קבב ,והמאמינים באמת .תעשו תשובה
יהיה להם עתיד מאוד שמיימי, מאוד קרוב להשם 

 ......אבל מי שלא ,ולתורתו ולנצח
 ,אני מבקש ממכם, מבקש ממכם !עם ישראל   

לשכוח  ולא .תפסיקו עם אלילי השקר ותחזרו לאמת
  אין עוד מלבדו  :כל הזמן

  אין עוד מלבדו                        
 אין עוד מלבדו                                   

שהנשמה , ולחזור בתשובה לגמרי לא לשכוח את זה
ועם תורתו וגם עם  ב"השלכם תתחבר לגמרי עם הק

 .המשיח השליח שלו
  
  פה כבר משיחה

  25-2-2023    ג"שבט תשפ כד,  בן גולדן
אני יודע שרוב העולם, רוב האנשים  !אוי עם ישראל   

שחיים בעולם הזה כבר מרגישים, שמשהו מאוד לא 
זה לא רק מזג האוויר המשונה והרבה פעמים  .בסדר
זה לא רק רעידת אדמה עוצמתית שהרגה  .קטלני

, אבות, זקנים, זקנות, אימהותאלפי אלפי אלפי 
שוודאי  3ע"לא רק האיום של מזה  .ילדים, תינוקות

זה  .נשק קטלני ביותר נגד אוכלוסיית העולם יהתה
אוקיינוסים שעולים על ארצות שונות פני הלא רק 

וחלקים ענקיים מהאדמה נעלמים מתחת למים, או 
כמו באוסטרליה שיכולה להיות סערה עם שלג ורוחות 
איומות ואחרי הצהריים שמש שמעלה את 

 .נסבלתהטמפרטורה לבלתי 
חיות פתאום מתות. למשל, באוסטרליה הייתה    

קבוצת קנגורו ענקית שמתה ופתאום בלי סיבה 
הכל בעולם שלנו עכשיו משונה, לא  .שאפשר להבין

ולא רק זה, ישנו  .רגיל וזה משפיע מאוד על גוף האדם
 .הרבה עסקים נפל נפלו, לא מרוויחים כמו פעם .פחד

ג האוויר גם גורמים הרבה נזק מכל השינויים של מז
יש משהו משונה  .מכה לצד הגשמי, לערך הכסף

עכשיו באטמוספרה בכל מקום בעולם. אסונות טבע, 
מאות  יםחוץ ממה שאמרתי עכשיו, פשוט הורג

הים  שפתיש שריפות בקליפורניה לכל אורך  .אנשים
שגורמות לשריפות איומות בערים שבין מקסיקו עד 

זה רק קצת ממה  .לסן פרנסיסקו ומעבר לזה זה
 .שקורה בעולם, שזה משונה ומפחיד

כדור הארץ משתנה, וזה בא מהשביט שידוע גם    
שהוא מתקרב אלינו יותר ויותר יש  כלבשם ניבירו, וכ

 .שינויים קטלניים באטמוספירה של כדור הארץ
השביט שאנחנו היהודים יודעים עליו מספר הזוהר    

ח אותו של 'ההקדוש שכתוב שהגיע לכדור הארץ ש
ם בקריעת ים סוף ועוד לפני המבול והיה גם במצרי

ועכשיו יש  .מספר פעמים במקומות שונים עד היום
אפילו אפשרות לראות את השביט והוא סוחב איתו 
שבעה כוכבי לכת מסביבו עם שובל ארוך מפוצל 
לשניים של מטאורים ואסטרואידים באורך של 

רים קילומטרים רבים מאוד. עכשיו המטאו
והאסטרואידים כבר נופלים על כדור הארץ וגורמים 

 .לנזק רב כולל שריפות גדולות
שולח לכדור  'משהו שמיימי שה הוא -השביט    

שמו  יימחהארץ בזמנים של קושי והמלחמות, אפילו 
כשעמד על המרפסת  2 -ע ה"היטלר בדיוק לפני מלה

יחד עם עוד רשעים של הנאצים, ראה בשמיים את 
, 2ע"ואז הוא אמר שזה הזמן להתחיל מהשביט 

השביט היה בצבע אדום וכך היטלר הבין שזה הסימן 
 .והזמן להתחיל את המלחמה

תסתכלו מסביב הכל השתנה מאוד,  !עם ישראל   
הכל כאילו לא רגיל, זה לא אותו עולם שהיה לנו לפני 

 .העולם עצמו השתנה .הכל השתנה .שנים לא רבות
במדינות כמו  .מאוד מאייםהטבע השתנה ונהיה 

ב, כל מדינות של אירופה, קנדה, אנגליה, "ארה
 .רוסיה, כל מדינות העולם מתכוננים למלחמה

ופתאום גם בעולם שכל כך כביכול מתקדם, אי    
היו מגפות לא אמיתיות  .אפשר לסמוך על הרפואה

שבתי חולים בעצמם עודדו לעשות חיסון ומי שלא 
ך לקבל עונש, כמו לא לבוא עשה את החיסון היה צרי

לעבודה, לא להיכנס לכל מיני מקומות ללא מסכה, 
אנשים פחדו אחד מהשני, ובכל אופן עם כל זריקות 
החיסונים כמות עצומה של אנשים שקיבלו את 

  .התחילו למות הכביכול חיסונים
אנחנו יכולים להבין מכל זה שהגאולה  !עם ישראל   

 .משיח כבר פה .תר קרובבאופק וכל יום נהיה יותר ויו
אבל עם ישראל לא מוכן לזה,  .עוד מעט הוא יתגלה

יש יהודים שמוכנים, אבל הרוב  .פשוט לא מוכן לזה
הגדול לא מוכן, כי הם עסוקים עם הגשמיות, 
הגשמיות שולטת עליהם, אין משהו אחר בראש 
שלהם חוץ מהגשמיות, אם הם חרדים שומרים 

עשות, אבל בהרבה מצוות, אז עושים מה שצריך ל
מקרים מה שמושך אותם זו הגשמיות עם כל 
הצעצועים למבוגרים, וכל הטיסות לכל מיני ארצות 

אפילו החרדים ביותר לא תמיד מספיק קרובים '. וכו
ה לבכות על "לאמת וזה הכי כואב, הכי גורם להקב

העם הכל כך אהוב עליו. אבל כתוב שזה הדור הכי 

 .אדם הראשון עד היוםנמוך רוחנית מכל הזמנים מ
אבל גם כתוב שבסופו של  .זה קורה עכשיוו וזה נכון   

דבר הדור הזה יהיה הכי גבוה, אז כנראה שהרבה 
יהודים יעשו תשובה והתשובה זו הדרך היחידה 

אני בוכה כל הזמן. יש לי דמעות בעיניים, כי  .לשרוד
 .אני לא יכול להאמין, שרוב היהודים לא יגיעו לגאולה

, שבאיזה שלב משהו יקרה, שכל 'י רק מתפלל להואנ
היהודים שהם עכשיו בעולם הזה יתעוררו ויחזרו 

 ! ר  ק  ש  -בתשובה מלאה, יבינו שרוב העולם 
-ורק הקשר שלנו דרך תורת משה, זו הדרך אל ה   

אנחנו קרובים לסוף לעולם כמו  .ה"אמת, שזה הקב
שהעולם הזה הגיע הזמן להבין  .שאנחנו מכירים אותו

ואנחנו חייבים  והקדוש ברוך הוא נצחי הוא ארעי, זמני
נתן לנו בהר סיני וכל  'לחיות לפי תורת משה שה

  .ישרדו " נעשה ונשמע"הנשמות שהיו בהר סיני צעקו 
אבל עם  .רב לא ישרוד, הם נשארו מצרים-הערב   

 'ה, הילד שה"ישראל, שזה ילד השעשוע של הקב
הוא יציל  -כל הגויים עד היום אוהב מכל הילדים של 

 .אותם, הוא יציל אותנו, הוא יביא אותנו לנצח נצחים
 !תתכוננו .זה המבחן שלנו עכשיוועכשיו 

בעתיד הלא רחוק תהיה מלחמה גדולה מאוד    
אנחנו רואים בעיניים שלנו את  .וקטלנית מאוד

ההתחלה של כל זה, מרגישים את המלחמה באוויר 
דולה וקטלנית בין רוסיה וכבר ישנה מלחמה ג

 .ואוקראינה שבקלי קלות תתפשט לכל העולם
תצילו את  .תצילו את הילדים שלכם !עם ישראל   

 !ה לגמרי"תחזרו להקב .עצמכם המבוגרים
תעשה הרס  3ע"אני שוב אגיד, המלחמה הבאה, מ   

תרחמו על  .שעוד לא ראינו הרס כזה בעולם הזה
ה "להקב עצמכם ועל המשפחות שלכם ותחזרו

 .ולתורתו, אין סיכוי לשרוד בלי זה
אנחנו רק צריכים  .כמו שאמרתי משיח כבר פה   

ואם יש  .ה ולהיות יהודים אמיתיים"לחזור להקב
מישהו בין היהודים שחושב שלא צריך להיות נאמן 

ה, אפילו אחרי כל מה שאני אומר, הוא כנראה "להקב
  .לא יהודי שלא נדע

  26/2/2023    12פורסם בערוץ חדשות 

  
  השביט יגיע כמו שהיה בדור המבול ובמצריםואז 

  17-2-2022     טז אדר א תשפב ,אהרל'ה
תודה רבה שחשבתם עלי. אמא רק חשבה עלי כל הזמן. 
מאז שהיא נפטרה אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, 
אין לי מי שאוהב אותי חוץ ממנה. כשהייתי בישיבה 

עוד אוטיסטים הרגשתי שאני לא לבד, כבר הרבה עם 
  זמן אני רוצה לכתוב.

איפה שאני נמצא עכשיו זה לא מקום טוב, לא    
נותנים לי להיות חרדי והלב כואב לי מאד מאד, אתה 
יודע כמה שהסתובבתי כל היום מבית כנסת אחד 
לשני וסדרתי את הציצית כל היום, רציתי להיות 

י במיוחד, היא עשתה הכל מסודר. דאגתי לאמא של
רק שיהיה לי טוב, גם אבא שלי שיחי' אבל אמא כל 

חלק ממני. אני לא חושב שיהיו לי עוד חיים  הייתהכך 
ארוכים (אמרתי לו שהמשיח כבר כאן) והוא אמר 
שהרב יעשה את זה מהר כי זה קשה לכולם. אני יודע 
שחלק ממני כבר לא פה, אין לי מה לעשות פה, לא 

לי ללכת מבית הכנסת לבית הכנסת ולדבר נותנים 
  עם יהודים חמודים שכבדו אותי ורצו אותי. 

כל העולם הולך לכוון של הרס, הרס, הרס, אני    
רוצה לקבל את פני משיח צדקנו ורוצה לכתוב בגאולה 
כמו פעם. אני יודע איפה למצוא את המשיח אבל 
ישנם פושטקים שיצחקו ממני. שתדעו שהולך להיות 

הו גרוע בעולם, אלף פעמים יותר ממלחמת מש
  .השנייההעולם 

מאז החיסונים שהרגו אלפי אנשים הרשעים    
מרגישים שהם שולטים על כל העולם ולמעשה הם 
צודקים, אך לא יכולים לשלוט על הקב"ה. הם 
חושבים שהכח שלהם הוא מהשטן, ולכן הוא החזק 
י ביותר. אך זה הכל שקר. השטן לא יכול לזוז בל

הקב"ה. ואם הקב"ה לא היה שולח את הנחש ונותן 
לו רשות לדבר עם אדם וחוה ולנסות לשכנע אותם 

  לאכול מהעץ, זה לא היה קורה.
ואז התוכנית של ה' השתנתה ליותר קשה כי זה    

לקח כמעט ששת אלפים שנה ובשנים שנשארו אנחנו 
ישראל שהוא חלק של הקב"ה ילד -במיוחד עםו

בר הרבה שלבים, לפעמים היו יותר השעשועים שלו ע
עם האמת ולפעמים פחות. ה' נתן לנו את התורה 
הקדושה שנחיה לפיה. יהודי שאמר נעשה ונשמע 

יכול תמיד לחזור בתשובה. לפעמים יש יהודים שלא 
יכולים להתגבר על היצר הרע שלהם ועושים עבירות 
קשות עדין יכולים לעשות תשובה אמיתית עם כל 

  . הקושי שבזה
מגיעים לסוף של העולם כמו שאנחנו אבל אנחנו    

. כבר רואים שינוי עצום בטבע ובאופי של בני מכירים
האדם, וגם של השמים שמלאים במטאורים 
ואסטרואידים שנופלים על כדור הארץ. וניסי ניסים 
שלא קורה יותר ממה שקורה. מה שאני מרגיש 
 מהשמים שעוד מעט נהיה במצב בטחוני קשה, גם

בארץ וגם בעולם. הרשעים ירצו לחסל כמה שיותר 
בני אדם, הם ישבו בבונקרים שלהם המפוארים 

בחיים במקומות העמוקים  יישארוובטוחים שהם 
  .באדמה. ה' ישלח על הגוים את כל מכות מצרים

ואז השביט יגיע כמו שהיה בדור המבול    
מטאורים  מיליוניעם הזנב הארוך שלו עם ובמצרים, 

גם על מדינת ישראל, ולא על ארץ ישראל. ה'  שיפלו
לא יהרוס את ארץ ישראל. אך המצב יהיה יותר ויותר 
גרוע כי גם יהודים יסבלו. וכבר הרי געש שמתפרצים 
ופולטים אש ולבה מתוך ההר והורגים הרבה אנשים. 

  הר.ווזה קורה בכל העולם כמו שכתוב בז
ים רוב על עצלנופלים בכל העולם, מטאורים ה   

גורמים ויערות, במיוחד בקליפורניה, בסן פרנסיסקו ו
שריפות ענקיות. גם בסיביר יער ענקי נשרף ואי ל

עם מטוסי כיבוי כי השטח  אפשר היה לכבות את האש
  היה עצום.

אוי עם ישראל, כל כך קל לעצור את הבלגן הזה אם    
כולנו נעשה תשובה שגרמה למצב הזה ללכת נגד 
התורה שלנו, שלא נדע, שהביא אותנו לחבק את עגל 

זה גרם לנו לעזוב את הקב"ה. אבל שהזהב והכי גרוע 
הסוף כבר פה, ואני מציע לכל עם ישראל לקחת 

ד אף שיעור מאמא שלי ע"ה, אף פעם לא דברה נג
אשה צנועה  הייתהאחד, לא דברה רכילות אף פעם. 
הלכה להתפלל היא תמיד ואהבה מאד את הקב"ה, 

טה כשהרגישה ייום יום כשהיתה בריאה. ואפילו במ
כל כך רע, היא התפללה. היתה מוכנה לעשות הכל 
בשבילי, היא אהבה אותי מאד, אפילו כשלפעמים 

  צעקתי.
זאת אני יושב שבעה אני לפי הדין שוטה, אבל בכל    

כי יש לי נשמה, הנשמה יושבת שבעה. אם יכולתי 
תה, אין לי עוון כי אני יהייתי עולה מיד לשמים א

לא עם שכל. הלוואי  שוטה, אז מה שאני עושה זה
שה' יקח אותי לידה. אני יודע שהיא כבר בגן עדן בלי 
משפט. הייתי רוצה לשרת אותה כמו שהיא שרתה 

  , מאמי.אותי. מאמי, מאמי
  

  לא יקח הרבה זמן

  15-1-2023,  כב טבת תשפ"ג     אהרלה
תודה רבה שאתם נותנים לי לדבר. האנשים פה    

יותר גרועים מגוים. אף אחד לא רוצה אותי מאז 
שאמא הלכה, אף אחד לא רוצה אותי. אין להם כח, 
כל אחד עם הבעיות שלו, אני לא יכול ללכת לשום 

אותי, אבל הוא זקן וזה מקום. לפעמים אבא לוקח 
קשה לו, וגם אני כבר זקן. העולם בעוד כמה חדשים 
יהיה לגמרי אחר, יהיה מאד מפחיד אבל מי שעם ה' 
אין לו מה לדאוג. אבל צריך להיות באמת עם ה'. ה' 

תנו, הוא רוצה להציל כל יהודי ויהודיה, הוא אוהב יא
אותנו. אין שום כח שקיים חוץ מהקב"ה. אנחנו כבני 
אדם לא מבינים כלום, רק התלמידי חכמים האמיתיים 

יהיה מאד מפחיד ואני מפחד אבל אין מה לדאוג מבינים. 
אם היהודי הוא באמת עם ה'. יהיו פצצות ענקיות וכו' 
וכבר יש אסונות טבע שלא היו כאלה בעבר, וזה בגלל 
שאנחנו לא בסדר. ואפילו לא מרגישים בזה. אוי מאמי 

  ת אותי לבד? אין לי מה לעשות. רמאמי, למה השא
שני המפלגות ששולטות פה כולם רשעים. החרדים    

לא נלחמים כי הכח נגדם מדי חזק, ואני וכל העם 
האמיתי סובלים. אבל יהיה גם סוף לזה. הרשעים יעלמו, 
ה' ישלח לנו את בית המקדש השלישי, ומי שישאר מעם 

בה ישראל יעלה להתפלל ולרקוד ויבכה משמחה. הר
דמעות יפלו על הרצפה וכל דמעה תהפך לאבן יקרה. 
אני יודע מי המשיח. רק קשה לי במוסד הזה. אני עובד 
על עצמי כי אני יודע שלא יקח הרבה זמן. יש מלחמות 
ויהיו עוד יותר עד שהשביט יצא ואנחנו נגיע לבית 
המקדש השלישי ונשיר ונרקוד הלואי ואמא תחזור. 

על  תן לי חזוק ואמר לי תודההמשיח בעצמו בא אלי ונ
  כל התקשורים שעשיתי בעבר. 

  
  ושוב נצעק כמו בהר סיני 'נעשה ונשמע'. 

  16/2/2023דניאל,  כה שבט ה'תשפ"ג    
עוד פעם זה אני  עם ישראל עם ישראל עם ישראל,   

דניאל, מבקש מכם לחזור בתשובה, פשוט לחזור 
בתשובה. אתם רואים ברור כבר שכל העולם 

בל, כל העולם השתנה לגמרי, גם הטבע וגם בני מבול
האדם השתנו לגמרי. הממשלות בכל העולם נהפכו 

. משהו מאד לא בסדר, לא ותלא אמיתי ןלמפלצות, ה
בכל מדינה. רק תסתכלו  ,בכל העולם ,משנה איפה

במדינת ישראל, אתם מרגישים שזה נורמלי? רק 
זמן קצר התחילו הפגנות  אחרי ממש ,ביבי עלה
זה היה  ,מאה אלף אנשים או יותרעם שכביכול 

כל קם זה לא יכול להיות שבאופן פתאומי  ,מתוכנן



למה לא הצביעו אם הם מתנגדים  .האידיאליזם הזה
? למה לכנסת בעד הצד השני? למה הם לא נכנסו

הקואליציה  - שני הצדדיםהצביעו בעד ביבי? כי 
הן כאילו מנוגדות, אך בפועל הן ואופוזיציה שלכאורה 

-פועלות יחד בתאום בתאום מלא וזה מה שרוב עם
נגד עם ? הן פועלות נגד מיישראל עוד לא מבין. ו

  .נגד האמת, ובעיקר נגד הקב"ה, ישראל
אבא, לא היה מצב כזה בכל ההיסטוריה של    

העולם, אולי פה ושם היה איזה רשע שהשתלט על 
על כל היא השתלטות הו חלק של העולם, אבל עכשי

העולם, כולל מדינת ישראל. זה מבלבל את כולם 
והבלבול הזה זה הנשק הכי גדול שלהם, כי בן אדם 

  מבולבל מוכן לשמוע כל סיפור שמספרים לו.
 רשעיםועכשיו מדינת ישראל בסכנה גדולה, כי ה   

לא עושים הרשעים מכוונים אותנו למלחמת אחים. 
גם בארה"ב ובהרבה ארצות  ,את זה רק בארץ

גם ו אוסטרליה, באנגליה, ברוסיה ,אחרות באירופה
  לא יודעים את השם שלהם.אפילו ארצות שאנחנו 

שלטון של הרשעים, לא לגמרי הרוב העולם תחת    
אותנו למצבים  אויביהם עתיד הקרוב באבל כמעט. 

"י אלא בכל העולם. אבל מ "ימאד קשים, לא רק בא
ון של הרשעים, כי שני הצדדים כבר מתחת לשלט

תחת השלטון של הנציגים כביכול שלנו הם  ,כנסתב
הרשעים. זה לא משנה אם הם ביבי או הצד השני, 

  צורה אחרת.ב נגדנוזה אותו הדבר. כל אחד פועל 
אני לא אומר שכל אלה ששייכים יודעים מה שהולך,    

יודעים איך שמכוונים אותם, לא, יש תמימים, רק 
מכוונים אותם לפי הרצון שלהם להגיד  םרשעיה

דברים מסוימים, להתנהג בצורה מסוימת אבל זה 
י, "פה במ. את העםולהחליש לפלג הכל תכנון 

תחת השליטה זה וכל  אירופה וכו' ,אנגליה ה"ב,באר
  של השטן.

עכשיו מה אפשר לעשות במצב כזה ? מה    
לעשות כדי לצאת ה יכולה העולם המסכנ אוכלוסיית

יודעים את התשובה לזה,  מ"יאנחנו ע מהמצב הזה?
 –אבל אנחנו צריכים להאמין בזה, ומהי התשובה 

  להיות עם הקב"ה ועם תורתו.
הכל תלוי בעם ישראל, זה לא תלוי ברשעים    
מנסים להשתלט על כל העולם, זה לא תלוי בגוים, ה

רק על היהודים, רק בעם ישראל זה תלוי. אם עם 
"ה לפי התורה, וחי לפי התורה, אז ישראל חוזר לקב

כל העולם ישתנה. אבל אם לא ח"ו, אז כולנו במצב 
  קשה מאד.

יהודים. רוב לגוים מה להפסיד אבל גם יש ל   
 –היהודים הולכים עם השקר עכשיו. ומהו השקר 

 יםבאהם הגשמיות, הצעצועים של העולם הזה, ש
  חס ושלום. במקום הקב"ה

לם בלי סוף, אולי מפרסמים סקנדלים בעועכשיו יש    
 גללאת זה יותר, אולי מנסים לתפוס יותר אנשים ב

עם בסופו של דבר  תגלהמיני סיבות אבל זה מ כל
רצח, עם גניבה, כל מיני סוגים של גניבות, עם חוסר 

  הגופניות שלהם. תאוותיכולת להשתלט על ה
איזה  וגוים הילמה יהיה עם העולם שלנו?  פעם    

נים אותם מה מותר ומה אסור, גם חוקים שמכוו
כמרים שלהם אין שליטה על הרוב, ואנחנו יודעים ל

שהרבה מהשקר הזה בא מהכנסיה הקתולית, 
  שהחלק שמאמין בשטן השתלט על הכל. 

אומר ברור לכולם שאסור לעשות עצמו  האפיפיור   
לאלה שהולכים נגד הטבע,  נגד רצונו של בעיות 
אסור ו צחוק עליהםאסור ל, אסור לדבר נגדם. הקב"ה

איזה עולם . ללעשות להם רע, כי גם הם בני אדם
עודד מה שה' שונא, הוא מעודד מה עולם שמהגענו? 

  בכל העולם!וזה שה' שונא בפומבי! 
לשרוד, אנחנו  חייבים אנחנועם ישראל עם ישראל,    

חייבים להיות עם הקב"ה. אל תרדו מהגובה הרוחני 
עם השקר של העולם הזה  שה' נתן לכם, אל תלכו

עכשיו, אל תתנו שום חיסון לאף אחד מהילדים 
לא לעצמכם. כי זה שקר. אי אפשר  ובוודאישלכם, 

לסמוך על אף אחד שלא שייך לקב"ה, לא לרופאים, 
לא לצבא, לא לממשלה, לא לכלום רק לקב"ה ותורתו. 

זה אנחנו לא ברק לגדולי הדור האמיתיים, וגם 
  בטוחים בכל מקום.

הכי  הצדיקים אתמאיתנו העולם מבולבל, ה' לקח     
גדולים שלנו, אבל הוא השאיר אותנו עם המשיח. 
המשיח קיים והוא בינינו והוא יתגלה, אבל מסביב חוץ 

  מזה כמעט הכל שקר.
איך נדע את האמת? קודם כל אם נעשה כל מה    

זה יתן לנו את האפשרות להכיר אז  שה' דורש מאתנו
הבור ועם הארץ לא א הקב"ה ותורתו. שהי את האמת

ידע מה אמת ומה לא אבל מי שקצת אפילו עם 
הקב"ה יבחין מי השקרן ומי מדבר אמת. משיח כבר 
פה, הוא יתגלה עוד מעט אבל אנחנו צריכים לדעת 

שקר כי משיח לא יבוא עם האמת לאיך להבחין בין 
שלט עליו שהוא משיח, אנחנו נצטרך להכיר את הבן 

אני ואוי לנו עם נטעה, ו בין שהוא משיחאדם, לה
במצב קשה מאד. וגם  מ"יעכי גם  ה שאנשים יבינוומק

עם ישראל צריך לעשות תשובה גדולה מאד, כי הסוף 
אנחנו בדור של קרוב. יותר קרוב מכל דורי הדורות. 

אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה. אני חוזר, ו הגאולה
לא מאמינים בקב"ה  עדייןגם אלה ש ,כל היהודים

שלא נדע צריכים לחפש את הקב"ה, ללמוד תורה כדי 
  שיהיה אפשר להבין שנראה אותו שזה הוא.

להתפלל ולגדל את , כל היהודים צריכים ללמוד   
כדי להאמין הילדים לתורה מצוות ומעשים טובים, 

י כי בלי הלימוד א בקב"ה צריכים ללמוד את תורתו. 
שיודע במאת האחוז שהוא להבין, כל יהודי  אפשר

את לגדל יהודי, שילך לבית הכנסת כל יום להתפלל, 
 להפסיק אתהילדים שלו עם התורה, לפי התורה. ו

לכל המכשירים האסורים וכל הסרטים  השיגעון
לחזור המלוכלכים, וכל הבזבוזים של זמן על שטויות ו

  אחוז לקב"ה ותורתו.ה במא
ה, אנחנו ילד השעשועים של הקב"עם ישראל,    

תעזור לנו לעלות ולהגיע  !םריבונו של עולבמצב גרוע, 
, כדי להציל אותנו כדי שתוכל ךתורתאליך ולקרוב 

ריבונו של עולם, אבא שבשמים, ותרצה להציל אותנו, 
רוב היהודים האמיתיים רוצים את ש אתה יודע

הקירבה אליך, אני מבקש מהקב"ה תקרב אותנו 
רחם עלינו ופתח את כל הדלתות שיביאו אותנו אליך, 
הכבוד, לראות בעצמנו את האמת עם  לכיסאישר 

ושוב כמו בהר סיני שלנו עם הלב שלנו,  העיניים
  נצעק 'נעשה ונשמע'. 

  
  יש לי את היכולת לדבר ישירות עם הקב"ה

  16/2/2023כה שבט ה'תשפ"ג    דניאל,  
  .דניאל בתקשור עם הוריו

אהובים שלי, היחידים שאני מרגיש האמא ואבא    
האחים שלי  וגםשאוהבים אותי באמת בכל העולם, 

א, ואני רוצה להודות בא ואמאין כמו א ,והאחיות שלי
לכם, אני רוצה גם להגיד לכם שנשלחתי אליכם 

ה' רצה להציל ו במיוחד, כי אתם נשמות חשובות
אתכם מהשקר של העולם הזה, אמנם אני הגעתי 

שחזרתם בתשובה, אבל בכל זאת אפילו אליכם אחרי 
שבן אדם חוזר בתשובה זה עוד לא לגמרי, לוקח זמן. 
גם מי שנולד חרדי הרבה פעמים יורד, ואח"כ עולה 

  הוא מגיע לגובה מאד גדול. שוב. וכשהוא עולה שוב
עכשיו אני רוצה להסביר לכם גם אמא ואבא, אני    

שעומד היא יותר רגישה למה ו אישהיודע שאמא היא 
להיות, אבל לא לפחד, אין מה לפחד. אתם צדיקים 
איך שגידלתם אותי איך שפעלתם תמיד. יש לכם מלא 
ילדים ב"ה, ובכל אופן תמיד דאגתם לי במיוחד. זה 

יש לי את היכולת לדבר שדבר גדול. לא ידעתם אז 
אבל זה לא היה משנה לכם, ישירות עם הקב"ה, 

העולם ש ודיע לכםאני מאהבתם אותי גם ככה. עכשיו 
הזה כמו שאנחנו מכירים אותו משתנה במהירות 

יותר מהר. נגיע למצבים  ויהיהשינויים הבזק. ועכשיו 
  מאד מאד קשים, לא רק אתם, כל העולם.

כבר במצב קשה מאד, אבל הם לא האנשים בעולם    
מבינים עד הסוף. למשל ארה"ב, ארה"ב במצב מאד 

את ארה"ב עם  יםלאמקשה, בלבול אחד גדול. מ
שהכל נעשה בתאום עם ממשלת  ובוודאיסינים, 
בתים  קוניםוהם כ"כ הרבה סינים  יםכנסנ ארה"ב.

בכסף  יםמלאתיקים יקרים בארה"ב עם מזומן, עם 
באזור שרובו עם מזומן. זה לא סוד, בבורו פארק 

שמחים למכור להם את יהודים חרדים, היהודים 
כאלה שאין  לא כולם, אבל יששלהם, אמנם הבתים 

להם שום מצפון למכור להם שהם יעשו רע לשכנים 
  היהודים.

 ?כל כך הרבה כסףיש להם , מאיפה רגע תחשבו   
במזומן אלף דולר  400-לקנות בית באפשר האם 

אלפי אלפי לא דבר רגיל. זה תדע? הממשלה לא ו
שרק  אזוריש אפילו בארה"ב,  בתיםקנו עכשיו סינים 

שהוא לא יודע אמר הוא ו םאחד נשאר שאמריקאי 
מה הם עושים פה, הם לא מדברים איתו, אבל משהו 

והם משונה, הם מאד מאד שקטים לא עושים בעיות 
למה? שאלה גדולה. בבורו פארק יש  ם.רק גברים ש

  רחובות שלמים רק עם סינים.
לעזור להשתלט על אוכלוסיית כדי הם נשלחו    

 הגבולותה את פתח הממשלהועכשיו  ארה"ב.
יכול  מקסיקניל בדרום, טקסס קליפורניה וכו' וכ

לאוטובוס לאיזה חינם נותנים להם כרטיס להיכנס. 
, נותנים להם עיר שהם רוצים בשביל כל המשפחה

אוכל שח"ו לא יהיו בלי אוכל וכולם קצת כסף לקנות 
מלא ממקסיקו, עוד ולא רק  מתיישבים בארה"ב.

לארה"ב שפעם לא בקלי קלות אנשים נכנסים עכשיו 
  כנס.יהיו מרשים להם לה

העולם בלתי נסבל, בכל מקום האנטישמיות עולה    
סכנה למלחמת אחים. גם ועולה ועולה. ובארה"ב יש 

כושים וכו' אנשים שלא מאמינים בשום  אלה כל מיני
שמאמינים שיש הגויים של ארה"ב  והאוכלוסייהדבר  

רים הקב"ה. אלה שמגדלים הרבה ילדים שהם שומ
משהו, פרוטסטנטים כל מיני סוגים של הנוצרים, 

מכל הנוצרים נגד כל אלה שהגיעו כל אלה שהגיעו 
ארצות בעולם, ובדרך כלל האמריקאים האלה מיני 

היו בצבא ויודעים להשתמש בנשק, הם הכי נאמנים 
לארה"ב והם יהיו נגד כל אלה שהגיעו, הגיעו  מכל 

, כי אלה שונאים את אלה ודווקאמיני מקומות 
האמריקאים שלא רוצים אותם שמה. איך אפשר 

  להסביר את זה.
בדיוק מתי תתחיל  אמרכבר התחילה, הח"ח  3ע"מ   
ולמעשה , התחילכבר זה  , ובדיוק בול3מע"וגם  2ע"מ

בן גוריון ימ"ש ר שאזה הגיע כ "ילמ ,זה כבר הגיע
ה חלק מאד ייתוזכרו הקים את המדינה. המדינה ה

ו לחסל את הדת צשלהם כי הם ר כניותותבחשוב 
פה  יישארוכמה יהודים אם היהודית. לא אכפת להם 

  .ושם, לא כמו הנאצים שרצו לגמור את כולם
אלה  ,מאמיניםיהודים הההם לא רוצים את    

כי  -הם לא רוצים אותנו, למה  ,הלומדים תורה וכו'
אנחנו יודעים את האמת, ולא רק שאנחנו יודעים את 

הכי קרובים לקב"ה, והם יודעים האמת אנחנו 
 בינתייםשהסכנה גדולה אם הקב"ה ילך נגדם. 

רגע שהוא יגמור הנותן להם לחגוג, אבל יגיע  הקב"ה
  את כל הרשעים. ,את כולם

, רק תהיו עם הקב"ה. זה גם לא לפחדאבא ואמא,    
תהיו עם הקב"ה ועם המסר שלי לכל עם ישראל, 

וי לגוי, צריכים , לא משנה מה. אם מישהו נשתורתו
לעזוב. לא צריכים גט כי זה לא נישואין לפי הדין. גוי 

  ישרוד.גם שמאמין בקב"ה  אמיתי
יהיו מעט גוים שישרדו כי יש מעט שמוכנים לקבל    

את האמת. ואני דואג מאד שמעט יהודים ישרדו. כבר 
יהודים ישרדו, אבל זה  7000יש צדיק שאמר שרק 

אני מקוה שהוא  רק אם לא מקבלים את האמת,
טועה. אני מקוה שכל עם ישראל ישרוד, אבל כדי 
לשרוד אנחנו צריכים להראות לקב"ה שאנחנו איתו 

  אנחנו אך ורק איתו ותורתו. ,עד הסוף בלי ספק
זה לא פשוט. אני יודע אבא, אני יודע אמא, אני יודע    

אחים ואחיות  ייש לשאבל ב"ה לפחות אני גם יודע 
כים כשיגיע הרגע יש כאלה שיהיו טובים, אבל צרי

בפחד, אז להרגיע אותם לומר להם אל תדאגו ה' 
  .אוהב אתכם, אתם משתדלים אתם חוזרים בתשובה

בן אדם צריך כל הזמן לחזור בתשובה כל פעם    
לעמוד  שמציץ משהו שבן אדם  מרגיש שהוא לא יכול

  תשובה. בזה, בכל אופן אפשר לעשות
הם פה ו" נעשה ונשמע"וכל היהודים שאמרו    

  ".נעשה ונשמעשוב "עכשיו, הם צריכים להגיד 
ב"ה ה' שלח אותי לעשות עבודה קשה, אבל יש לי    

הכי  ,גם הורים הכי טובים, הכי טובים שיכול להיות
מבינים אותי, הכי נותנים לי להיות מה שה' רצה 
שנהיה. ואני רק אומר לקב"ה תודה רבה, ולהורים 

תם רואים כמה שהילדים אוהבים שלי תודה רבה. א
אתכם, ואני אוהב אתכם גם. אני מודה לקב"ה כל יום 

ההורים  לשלש פעמים ביום, תודה ששלחת אותי א
האלה לעזור לי למלא את התפקיד שלי ולעזור לעם 
ישראל לחזור בתשובה. לא לפחד, רק לא לפחד. יש 

  לכם שאלות ? 
  ?מה אכפת לי שהסינים קונים חצי אמריקהש. 
אני רק רוצה להסביר לאנשים מה קורה, שיבינו כי ת. 

הרוב לא מאמינים בשום דבר, הם  ,הם לא מבינים
אבל לא עם השכל לא עם האמונה  העינייםרואים עם 

אבל אולי מישהו שלא תופס מה קורה  והבטחון בה'. 
יקרא את זה וזה יעזור לו לתפוס שהכל שקר. המסר 

ורתו ורק הקב"ה ותשכל העולם הזה הוא שקר וא ה
  וזה יכול להיות הכותרת של המסר. אמת

  בסוף האלף השישי או השנה? גיע בית המקדש יש. 
  אין לי רשות להגיד אבל זה לא יהיה הרבה זמן. ת. 

 איך שלא יהיה הנשמה של היהודי לא נעלמת, כל
בתוך גן עדן עכשיו האנשים שהיו עם הקב"ה יושבים 

, יהודי ות ליהודי אמיתיאין מוא בחזרה. וומחכים לב
שמאמין באמת בקב"ה ומשתדל אפילו אם הוא עושה 

לא משנה, אם הוא עושה תשובה  ,טעות פה ושם
באמת בלי קונצים, אז ה' מחזיר אותו . הם כולם 

יש אלפי אלפי נשמות של אנשים שמחכים  ,מחכים
אבל  מת, אין כזה דבר. יהודילחזור. אין כזה דבר ש

לגוים. יש אנשים פה תייחס א מי ל, אנזה רק היהודים
זה, אבל לגוים את  שהם גוים והם עצמם לא יודעים

  יש משהו אחר. אנחנו לנצח נצחים.
בדרך אגב, בסוף האלף הזה הכל ישתנה, ואנחנו    

לא יכול להיות ואלה שנאמנים נהיה חלק של הקב"ה 
מזה וזה לנצח נצחים. מה אפשר טוב דבר יותר 

  לבקש יותר? 
  האחרון לפני הגאולה השלמההמבחן 
 17/2/2023    ג"שבט תשפ כו,  בן גולדן

יש לנו ", על הפנים"ים ומראהמצב איך  !עם ישראל   
לא בגודל, אבל חזקה, יש ראש  ,כביכול מדינה גדולה

ממשלה חזק, ממשלה חכמה חכמה וטובה כביכול, 
יש לנו גם הארץ מלאה מודרניזציה, כל הטכנולוגיה 

עם שבזמן האחרון תפסה פופולאריות גם בין אנשים 
ב "י מנסה מאוד להיות ארה"מו .פחות ידע בזה

  .הקטנה בכל התחומים
ודש אבל מה שהיה פעם נחשב להיות ארץ הק   

עבור היהודים נהפך גם לארץ השקר כמו כל העמים 
האחרים, כמו כל המדינות הגויות האחרות. קודם כל 

י מלאה גויים, רק מאוקראינה הביאו אלפי נשים, "מ
ילדים, גברים זקנים לגור פה. ולפני זה הביאו מלא 
רוסים כאילו שהם יהודים, אבל הם בכלל לא יהודים. 

 .ממש ארץ של יהודיםלא נחשבת  "יובגלל זה מ
יש לנו ראש  ,עכשיו יש לנו בעיה הרבה יותר קשה   

ממשלה והממשלה שנחשבת לממשלה מאוד מאוד 
י תהיה "בעד שמהם בעד היהודים והמתנגדים שלהם 

כמו כל הארצות של עולם, בלי שבת, בלי חגים, בלי 
  .הרגשה שזו מדינה של יהודים



יא ת האבל האמיש לנו בממשלה שני קבוצות    
נלחמים ה נראה כאילו ששניהם ז !ניהם שקרניםשש

אחד לשני, אך הכל שם זה הצגות ושני הצדדים 
מרגלים  נלחמים נגד הקב"ה. בשני הצדדים יש

בשליחותו של השטן והם רוצים להביא לשנאת חינם 
  את האמון והביטחון בקב"ה. ולהוריד בין יהודי ליהודי

שכאילו כל ההפגנות עשויות בכוונה לעשות מצב    
 .באמת לא בסדר, שביבי וחבריו הם לא בסדרהמצב 

י וככה להשתלט לגמרי "הם רוצים לעשות אנרכיה במ
  .בצורה יותר של דיקטטורה

מדינות באירופה כולל אנגליה, הממשלות בכל    
ב, כולל סין ועוד ועוד מדינות "רוסיה, כולל גם ארה

ם ביחד כדי להשתלט על כל העולם כולו כולם עובדי
מצב שיעשו מלחמות ענקיות אחד גיע ללגמרי, כדי לה

נגד השני, כדי גם לדלל עוד יותר את אוכלוסיית 
העולם וגם שיהיה להם זמן להיכנס לבונקרים עד 
שהשביט עובר את כדור הארץ וחוזר שוב לחלל, 
וכשהם יצאו מהבונקרים שלהם יש להם תכנונים 

את המלחמה נגד עם מה שנשאר  להמשיך
 .מאוכלוסיית העולם הזה

אבל לנו היהודים  .אלה התוכניות הכלליות שלהם   
ה, הוא ברא את  "שאין לרשעים וזה הקב יש נשק

הרשעים  .הכל, והוא שולט על הכל, גם על הרשעים
. "ווזכרו, הוא זה ששולט חשמו  יימחבטוחים שהשטן 

השטן, כדי כביכול ה ברא את "הם לא יודעים שהקב
היא האמיתית מטרתו אבל "ו. ה ח"להילחם נגד הקב

, הוא יצר הרע לגמרי והוא כפוף לרצון ה'את למחוק 
 .לא יכול לעשות אחרת

ה נותן כל מיני ניסיונות לעם ישראל ובכלל "הקב   
לכל העולם, זה התחיל כבר בגן עדן ועכשיו אנחנו 

הניסיון הזה, להוציא את הטוב מהרע,  קרובים לסוף
ה יציל במלחמות שיהיו בעתיד את כל היהודים "והקב

וזה " נעשה ונשמע"אמרו והאמיתיים שהיו בהר סיני 
לא התקרבו מאחור, עמדו  "רעה. "רעהלא כולל את 

הרים את ההר על  . ה'להר ולא אמרו נעשה ונשמע
נעשה "  הראש של היהודים וכל היהודים צעקו

וכל אחד  .והערב רב לא היו תחת ההר", שמעונ
, "נעשה ונשמע"מהיהודים שהיו מתחת להר וצעקו 

אלה היהודים האמיתיים בכל הדורות ונשארו יהודים 
אמיתיים בכל הדורות. יכול להיות שבאיזה דור יצאו 
מהדת, אבל הם חזרו תמיד בצורה הכי הכי טובה 

 .ה"בשיכול להיות. עד היום הם קרובים מאוד להק
עיקר העיקרים זה שרוב היהודים האמיתיים עכשיו 

  .עוברים את המבחן האחרון לפני הגאולה השלמה
היא כבר אנחנו מאוד קרובים לגאולה ולמעשה    

מאוד קשה , המצב אבל עכשיו זו ההתחלה התחילה.
יהיה עוד יותר קשה בעתיד, אבל מי שעם  הואו

ולא  "וה ח"ה באמת ישרוד ומי שעוזב את הקב"הקב
 .חוזר כמו שצריך, אז הוא לא יהודי ולא ישרוד

שוב רעידת יש עכשיו ברגע שאני מדבר איתכם    
 .אדמה בטורקיה שמרגישים אותה גם בארץ

והיהודים האמיתיים  גאולהתחילת האנחנו ב   
חייבים לשכוח מכל העולם הגשמי, כי רוב העולם 

יות שום ערך, הערך היחיד זה לה והזה ייחרב, אין ל
ורתו, לחגוג את החגים כולם, לחגוג אותם תו 'עם ה

לגמרי ולא ותורתו ה "לפי התורה ולהיות עם הקב
להתקרב לרשעים ולא ללכת לרופאים שלהם, כי זה 
מסוכן, יש רופאים שיודעים את האמת איך לרפא את 
בן אדם, אבל לא אלה שעובדים בבתי חולים ולא 

בנושא בקופות חולים, כי מלמדים אותם שקר 
רופאים עצמם הם לא תמיד בעלי מצפון ההרפואה, 

 .וזה יותר סכנה הרבה פעמים ליפול בידיים שלהם
מה שאנחנו היהודים צריכים ללמוד זה שאנחנו    

ה ועל תורתו "עכשיו צריכים לסמוך אך ורק על הקב
ועל הספרים הקדושים של הצדיקים ענקיים וגם 

 .להתרפא מכל מיני בעיות דרך התורה
לקח  'את רוב הצדיקים ה, צדיקים עכשיויש מעט    

אותם לגן עדן, אבל יש עדיין צדיקים פה ועלינו להכיר 
 .ה כבר שלח את המשיח"הקב .אותם ולדבק בהם

אבל הם לא  הרשעים רוצים להרוג אותו .הוא פה
 100או  50רו בו ייכולים להרוג אותו, אפילו אם י

חזק, הם לא יוכלו כדורים מקרוב ויזריקו לו רעל הכי 
אותו ורק הוא יכול להוביל אותנו  חשל 'ה .להרוג אותו

 .לבית המקדש השלישי 'בעזרת ה
אולי אתם לא מאמינים לדברים שלי  !עם ישראל   

, 3ע"אנחנו כבר במ ,אבל באמת שוב אני אומר ,עכשיו
ואנחנו חייבים לחזור בתשובה ולדאוג  .אין ספק

ה "ולהיות עם הקב בתשובה,יחזרו  שהמשפחות שלנו
 .שליח שלו מלך המשיחהועם 

תשמרו על  !אני מזהיר אותכם, את כל היהודים   
תחזרו בתשובה, אלה שלא עם  !הילדים שלכם

ועם תורתו,  'תלמדו את הילדים להיות עם ה !ה"הקב
גם את הבנות, תדאגו לצניעות שלהן וגם הבנים 

א בגדים שלהם להצריכים להיות בצניעות, כי אפילו 
גם ללמד אותם להתפלל . צריכים צנועים בדור הזה

כי אנחנו ה מכל הלב ועם כל המהות שלנו, "להקב
ה לגמרי יותר מכל בני האדם "שייכים להקב

רוצה שאנחנו נהיה בעתיד חלק ממנו ואז ה'  .םבעול
נגיע באמת לנצח נצחים ואין דבר יותר טוב בכלל 

 .מהדבר הזה

ידע  מ"ישכל ע ,ישראלאני רוצה לברך את כל עם    
ויבין מה זו האמת ומה זה השקר ויבינו כולם שאנחנו 
בדרך לנצח נצחים, אבל זה רק אם נהיה לגמרי עם 

 .ה ועם תורתו ועם השליח שלו מלך המשיח"הקב
  

  כוכב השביט מאוד קרוב
  24-2-2023       ג"תשפ,  ג אדר  בן גולדן

 .כל העולם פשוט מתפרק ,אני רוצה שתבינו   
התחילה, מדינה נגד מדינה גם כבר המלחמה 

במלחמות קטלניות שהתחילו כבר וגם באיומים על 
כל כדור הארץ במקומות כמו קוריאה הצפונית ורוסיה 

ם סין מאוד מתכוננת למלחמה. רק ג '. איראן וכו
אנחנו לא יודעים באיזה צד היא תהיה, כנראה עם 

 .כל אירופה מתכוננת למלחמה העולמית .רוסים
  .וארצות הברית בגדול מתכוננת

באמת אין כאן מצב מאוד משונה, למעשה האבל    
מדינה נגד מדינה, אלא זו קבוצה גדולה של רשעים 

ה אלא בשטן עצמו ימח "מאמינים, בקבלא גמורים, ש
כדי מתכננים מלחמות בכל העולם  םוה .שמו וזכרו

 ו לגמרי.כדי לשלוט עליהעולם כולו החליש את כל ל
המצב הכי קשה והכי מסוכן, כי רוב האנשים לא וזה 

 וכל המדינות בכל העולם, .יודעים, מי נגדם ומי בעדם
או לפחות רוב העולם, מוכנים עם נשק הכי קטלני, 
הכי מפחיד, והמצב הוא מאוד מאוד קשה, מאוד 

 .מאוד קשה
אני לא  .אין לנו הרבה זמן לחשוב לתכנן !מ"יע   

המצב הוא   .מ"ידבר לעאני מלעמים אחרים,  מדבר
שהרשעים רוצים להמשיך את ההרס ואת הרצח של 
עם ישראל, שזה אחד הדברים הכי חשובים לרשעים, 

והם  .שהשתלטו על כל כדור הארץ. וזה לא פשוט
הרשעים בטוחים שבקלי קלות הם יגמרו את כל עם 

קודם כל יש כבר התבוללות מאוד  .ישראל, חס ושלום
אפשרות לחסל את עם ישראל  גדולה ויחד עם זה יש

 .ממש ממש בקלות במחנות הפימה שלהם
נראים  אין הרבה יהודים בעולם הזה שמרגישים   

מתפללים כמו יהודים, שלומדים תורה ומאמינים אך ו
ה "י את הקב"אבל יש לנו לעמ .ה ובתורתו"ורק בקב

י צריכים לזרוק את כל "ואנחנו עמ .שרק הוא כל יכול
עולם שמבוסס על כסף, שזה שקר השטויות של כל ה

 .שמביא לעולם את השקר
לברוח מהיופי והרגשת לא לנסות  !עם ישראל   

ביטחון באמונה והשלמות הרוחנית שיש בקשר, ב
וזה  שזה הנשק הכי חזק שיש בכלל קב"ה ותורתוב

 .רק אצל עם ישראל, זה קיים רק אצל עם ישראל
מאף לא לפחד  ,לא לפחד מהגויים !עם ישראל   

ה "תהיו רק עם הקב !אחד, לא מהפצצות, לא מכלום
ולא יהיה שום פחד ולא שום סכנה, לא לילדים ולא 
לעם ישראל. הפחד היחיד שיכול להיות אצל היהודים 

 .זה הרצון להתבולל בין הגויים חס ושלום
בעולם הזה אחרי  יישארוולא משנה כמה יהודים    

ד שלנו, של ה יבנה את העתי"קבו' הכל המלחמות וכ
י ובכלל של כל העולם על היהודים האמיתיים, "עמ

ובתורתו ושלא  'שיהיה להם כוח ואמונה ובטחון בה
 .הסכימו בשום פנים ואופן להתבולל בין הגויים

 אנחנו הילד השעשועים של אבא שלנו !מ"יע   
לא לעזוב את הדת הוא נשק שלנו הקב"ה. ה

ולא לעזוב  וה ואת תורת"לא לעזוב את הקב ,היהודית
כבר שלח אותו, שהוא כבר  'את משיח בן דוד, שה

נמצא פה, שהוא יתן לנו את הדרך לנצח, זה יהיה 
, שאין לי מילים יתיאמ "כיפה וכ "ככ, טוב "כדבר כ

 .מעל ומעבר להבנה שלנו "כלתאר את זה, זה כ
יש מעט זמן להכין  !, זה כבר התחילמ"יתתכוננו ע   

ה ולשליח "קרובים מאוד להקבשנהיה  ,את עצמנו
שכבר נמצא פה והוא סובל מאוד  משיחהשלו, 
הוא לקח על עצמו סבל שקשה להאמין  ,בגללנו

כ"כ הרבה סבל שאדם אחד יכול לקחת על עצמו 
ולהישאר בחיים ולא רק להישאר בחיים אלה להיות 

, אם אתם מ"יוע .תלמיד חכם הכי גדול שקיים היום
 .זה יעזור לכם מאוד מאוד ,יכולים ליצור איתו קשר

המלחמה התחילה כבר ובגדול ועם הרבה רצח בין    
רוסיה לאוקראינה, וזו רק ההתחלה, זה יהיה עוד 

אין  ,לא לפחדאבל  .יותר גרוע, זה עוד יותר קטלני
אבל אנחנו צריכים להיות עם  ,איתנו 'ה ,מה לפחדמ
ה, שבלי "כדאי לקשור קשר עם השליח של הקב .'ה

הוא מלך המשיח ויש לו את כל הסימנים והוא ספק 
מטייל בעולם הבא, והוא יושב בבית דין של מעלה ויש 
עדות מהרבה מאוד אנשים שהוא הציל אותם והחזיר 

 .ה ולשליח שלו"אותם לעולם הזה והם נאמנים להקב
ומי שיכול להגיע  ,העולם ממש בסכנה גדולה   

כי כל  באמת לאמת, אין לו מה לפחד מהעולם הזה,
מהותו היא לא גשמית, היא רוחנית, ומי שהוא כזה, 
שום מלחמה לא תוכל לגמור אותו, לפרק אותו, ויהודי 

 .ה"כזה בסופו של דבר יהיה חלק של הקב
תזרקו את כל הצעצועים שלכם  !עם ישראל   

 .י"כל הבידורים שלכם שלא שייכים לעמ ,המיותרים
 אימהותוה ,האבות עם הבנים שלהם ,תשבו תלמדו

 .ה"שהילדים יכירו את הקב ,עם הבנות שלהן
 ,אין חיים אמיתיים בלי התורה ,ואני אגיד לכם ברור   

וכל מה שיש  ותורתו ה"אין חיים אמיתיים בלי הקב
כ"כ שמקולקלים  ואולי יש אנשים !זו האמת -בזה 

שהם לא יכולים להבין מה שאני מנסה  ,מכל הגשמיות
ם הירחם עלי 'הלבכות שתפלל וד וכדאי להם להלהגי
  .ם נשמה יהודית אמיתיתהל וייתן

עכשיו ברגע זה צריכים להכין  !אין זמן !עם ישראל   
את הילדים שלנו ואת עצמנו, הולכת להיות מלחמה 

תתבוננו עם הנשמה שלכם שהייתה  .3ע"איומה, מ
היא חזקה ואי אפשר לפרק אותה ואי  ,בהר סיני

אטומיות גרעיניות אפשר להרוג אותה לא עם פצצות 
 .ולא בשום דרך, אי אפשר לפרק את זה, וזו האמת

וכבר המון מטאורים  כוכב השביט מאוד קרוב   
ואסטרואידים נופלים על כדור הארץ ועושים הרבה 

ויש גם  .נזק, יש מזה שריפות והרס בכל מיני מקומות
פעם מאוד חם ופתאום , במזג אווירקיצוניים  יםשינוי

 .סערות וצונאמים ומה שאתם לא רוציםמאוד קר, ויש 
 מכת ברדיש הרס גם לבניינים מהמטאורים ויש גם 

    .שוב כמו שהיה במצרים

אבל זה  ,אני לא רוצה להפחיד אתכם ,עם ישראל   
ה "הזמן שאנחנו חייבים להדביק את עצמנו להקב

ולתורתו, כדי לשרוד את זה ואת מה שהולך להיות, 
 .לנצח נצחיםולהגיע בסופו של דבר 

לשמור מאוד על השליח  ,ה"אני רוצה לבקש מהקב   
שלא יהיה לו שום כאב, שום פצע,  מלך המשיח ,שלו

שום נזק, שום סבל, שיהיה בריא עם כל הכוחות שלו, 
ישמור עליו, שהוא יהיה לנו  'שום נזק גופני, שה

דוגמא, שנלמד ממנו תורה אמיתית עמוקה, שיכוון 
 .מנים הקשים שעומדים לפנינואותנו שנעבור את הז

המשיח שיצליח  לברך אתקב"ה ואני מבקש מה   
ויחד איתו כולנו נגיע ה י בתשוב"להחזיר את כל עמ
ה ולהקריב "להתפלל להקב, 3-לבית המקדש ה

ובסופו של דבר  לשמוח אפילו עם דמעות ,קורבנות
ובתוך הלבבות שלנו  ,ה"גם נשיר ונרקוד ונודה להקב

שהציל אותנו, כדי שנוכל  'ה של הנרגיש את האהב
   .בסופו של דבר להיות חלק ממנו

  
  סוף סוף אנחנו מגיעים לגאולה השלימה.

 26/2/2023    ג"אדר תשפ הן,  לדבן גו
מה שיש בעולם הזה, זה שונה ממה שיש בעולם    

 ,מי שגדל בעולם הזה קשה לו להבין את השוניו הבא
 אדם בעולם הזה בנוי באופן גופני -הבן ,כי זה אחרת

  מהעולם הבא. השונבאופן ורגשי 
אין  -גשמיות  בלי יצר הרעהעולם הבא הוא עולם    

מחלות, אין מלחמות, אין מחשבים ואין אייפונים, אין 
  כולם בריאים. -חולים -מכוניות ואין בתי

אדם מגיע לעולם הבא הוא עומד למשפט -וכשבן   
עדן -הזה, אם זכאי הולך מייד לגן-לפי מעשיו בעולם

ואם לא מקבל את העונש והתיקון בהתאם למעשיו 
  עדן.-ואחרי זה עובר למקומו המתאים בגן

ף של העולם הזה אנחנו מגיעים ממש לסו ,תקשיבו   
י רוצה ואנ .מפחיד בכל העולםמאוד והסוף יהיה מאוד 

ה עושה את "הקב. כם שערים שלמות ייעלמוללהזכיר 
ו והיהודים בני האדם בעולם יפחדשכל כדי  ,זה כך

המאמינים ישמחו כי ירגישו שבאמת סוף סוף אנחנו 
  מגיעים לגאולה השלימה.

הגויים של חלק גדול ו היהודים לא יכולים להביןרוב    
במשהו, , אפילו אם הם מאמינים ןאפילו קצת לא מבי

ה "הקבשהיא  הם לא יכולים להבין את האמת
ותורתו. מעט מאוד גויים יכולים להבין קצת, מה זה 

ה. רק "דים עם הקבלהיות יהודי ואיזה קשר יש ליהו
יהודי אמיתי יכול בשלב מסוים, להבין מה זה אומר, 

 ה."חלק של הקבהוא שכל יהודי 
ה "הקבולכן  גיע לשלמותשנ כדיה ברא אותנו "הקב   

תמיד יהיה איתנו, לא משנה מה יהיה. וכל יהודי שלא 
יכול להבין מה זה  ה ובסופו של דבר לא"עם הקב

נצח נצחים, כי לו יהיה  ולא ה"בכלל להיות עם הקב
נעשה "אמר , בהר סינישעמד זה לא יכול להיות 

  .ה"הקבעם את הקשר הנצחי  ןולא מבי ע" ונשמ
 3ע"דולים למאנחנו באמת מתקרבים בצעדים ג   

בעתיד הקרוב . בחלק של העולם הכבר התחילהיא ו
זה יעבור ממדינה למדינה עד שרוב העולם יהיה 
באמצע המלחמה הכי קטלנית שהייתה בהיסטוריית 

 יישאר, זה יהיה כל כך גדול וחזק והרסני שלא "הכדו
דם, עולם כמו שהכרנו אותו. יהיה הרבה הרס, הרבה 

אמנם גם פה יהיה הרס  "י.הרבה מוות, אבל לא בא
לא יהיה אפילו קרוב להרס שיהיה בשאר אבל זה 

ומהפחד שיהיה בא"י הרשעים יברחו לחו"ל , "הכדו
יהודים כל הו אבל עם ישראל ישרוד ושם ימותו.



רוב  .ולתורתו ב"היחזרו לק "יבא ישארוישהאמיתיים 
 ."יהגויים והיהודים שהם כאילו יהודים יברחו מא

מלך הוא ש ה"השליח של הקב לנו יהיה אתו   
הוא  .מה לעשותילמד אותנו  מלך המשיח .המשיח

 בשביל זהקב"ה, יקשור את הקשר בין עם ישראל ל
הוא נשלח לעולם הזה, כדי לקשור את היהודים 
בדורות האחרונים, שירגישו את הקשר האמיתי עם 

י, "מלך המשיח ילמד אותנו, את כל עמ .בורא עולם
 ,ומה זה באמת הכוח שלו ב"המי זה באמת הק

 שולט על כל העולם ומעבר לו עד לנצח נצחיםהקב"ה 
 .כדור הארץו לא רק על העולםו

וכל היהודים האמיתיים כולל הילדים, כולל נשים    
וגברים, קבוצות קבוצות, ילמדו תורה, כל אחד לפי 

אפילו אלה שהם  ,המשיח יהיה הפתח שלנוו .יכולתו
יודעים את הגודל והעומק של עוד לא   תלמידי חכמים

 ,קשה להסביר את זה במילים, ה"להיות עם הקב
כי  ,אבל אחרי המלחמות האלה אנחנו נבין יותר

וזה  ,את כל הגשמיות המיותרת ויחסלהמלחמות 
ראש נקי  ,ישאיר אותנו עם ראש נקי מהגשמיות

לחיות את נרצה  ,נרצה ללמוד מה זו האמתמשקר ו
יותר מוכנים להבין מה זה ואז נתחיל להיות  ,האמת

, ולמה כל כך טוב להיות איתו, להיות חלק ב"ההק
איך  וזה יתן את הרצון ללמוד וללמוד וללמוד ,ממנו

 גובה, לרוחבלעומק ללשיא השיאים בהבנה להגיע 
שתוקק להיות אדם י-ב"ה. הבןלהיות עם הק' איך וכו

   ווהוא גם יבין שז  יותר ויותר קרוב לעולם של האמת
  ולנצח נצחים.ב"ה ה הדרך לקו ז ורק
היהודים יבינו גם, שאין משהו יותר טוב ונעים, יותר    

ללמוד תורה, ובשמיים מאשר שמיימי, ויותר כדאי 
יותר קל להבין את ברורה, התורה הרבה יותר 

היא הקב"ה. העומק, כי אנחנו נהיה חלק מהאמת ש
 ?האם זה ברור בינתיים

צדיקים לאפילו  ,אדםקשה להסביר את זה לבני    
ביותר בדורנו, אפילו שהם עמוקים ולומדים תורה, 
ומדובר על גדולי הדור, אפילו שהם מבינים, אבל לא 

 .ה הכל יכול"עד כדי כך, שהוא הקב
אבל ברגע שמרגישים ברור שאנחנו חלק ממש של    

ה, אז תהיה מציאות אחרת, מציאות כל כך "הקב
ם רצון להיות יותר וע 'טובה, בלי סבל, רק אהבת ה

ויותר איתו עד אין סוף. העתיד זה להיות לנצח נצחים 
ה ולהבין כל יום, כל רגע, עוד חידושים ועוד "עם הקב

 .חידושים וזה בלי סוף
אבל אין הנאה יותר  ,יותר אני לא יכול להסביר   

 ,וכל הטכנולוגיה של העולם הזה עכשיו .גדולה מזה
 !בלבול וחולי םזה מביא לבן האד ,זה הכל שקר

תהיה מלחמה  ,יהיה קשה ,לא לפחד !עם ישראל   
 ,ובסופו של דבר יישארו אך ורק המאמינים ,אמיתית

ה ומרגישים שהדרך "המאמינים שאוהבים את הקב
לעשות את לימוד היא  תורההמוד יהאמיתית לל

התורה כדבר הכי חשוב בחיים ורק זה יביא אותנו 
ואני  ?זה נצח נצחים מה ,ואתם שואלים .לנצח נצחים

 !אגיד לכם, שאתם עוד לא יכולים להבין
 עוד ואין יכול כל הוא ה"שהקב ,רק לא לשכוח   

רק יהודי או יהודיה אמיתיים יכולים להגיע  !מלבדו
אדם וחוה יכלו בשבת להגיע כבר לזה  .לנצח נצחים

בלי כל הסבל שאנחנו עוברים בגלות, אבל הם מיד 
היינו דקות לפני  .ה ביקש"קבנפלו והלכו נגד מה שה

לפני השבת הראשונה והם לא עמדו  !נצח נצחים
שינה את הכיוון של המבחן לדרך  ב"האז הק .בזה

יותר ארוכה והרבה יותר מסובכת והוא נתן לנו בכל 
דור צדיקים ענקיים לכוון אותנו, איך ללמוד את 
התורה, איך להבין אותה, איך להגיע לעומק של 

 .הבנת התורה
אז תשאלו אותי למה בכל הדורות האלה ועם כל    

הצדיקים הגדולים, שבאו ללמד אותנו, למה נכשלנו 
למה ירדנו כל כך למטה עם כל הגשמיות  ?כל כך

 ?שהפכה לאלילים שלנו, שלא נדע
 .כי האדם צריך לרדת למטה לגמרי, כדי להעלות   

כל דור ללמד, ב ה שלח את הצדיקים הגדולים"והקב
את היהודים, מה זה לעלות ולהיות באמת במיוחד 
ועם תורתו ומה יכול להביא אותנו לנצח  ב"העם הק
  .אנחנו כמעט ממש בסוף ,אז ירדנו עד הסוף .נצחים

להסתכל על עם ישראל היום, זה רק לבכות בלי    
יש מעט יהודים שמוכנים לקבל לגמרי את  .סוף

אבל בסופו של דבר לא ברור גם לי, כמה  .האמת
רדו, כי יש כאלה שלא יהיו מוכנים לחזור לאמת של יש

 .התורה ומעדיפים למות עם השקר של העולם הזה
אבל בסופו של דבר היהודים האמיתיים, שהיו בהר    

הם יבינו, הנשמות האלה " נעשה ונשמע"סיני ואמרו 
 .יבינו, ויחזרו בתשובה

אפילו היהודים הכביכול  .זה הדור הכי נמוך עכשיו   
יש הרבה מהם  ,י המצוות לרוב הם לא רמהשומר

שבכלל האלה  היהודיםו .שמבולבלים ובעלי עברות
נהיים יותר ויותר בכמות וגם יש הרבה  לא מאמינים

בין הלא מאמינים חושבים שהם באיזושהי צורה 
יהודים ומורידים את היהודים האמיתיים מהקשר 

  .ה"שלהם עם הקב
כמו שאנחנו התחלה של סוף העולם העכשיו זו    

אבל רק  מכירים אותו והשקר עכשיו בולט ביותר
יתפלל המסכן  הרוב. יהודים מעטים מבינים את זה

לא  הואשהיה פעם אבל יחזור להיות כמו שהעולם 
היהודים האמיתיים בלבד ישרדו ויגיעו לבית  .יחזור

 .ולנצח נצחים 3-המקדש ה
בורא ב"ה  רק תהיו עם הק .לא לפחד !עם ישראל

יכולת הואנחנו נולדנו עם  .הוא הכל יכול ,עולםה
ולהמשיך לעלות ולעלות עד  ב"הלהיות חלק של הק

  .אין עוד מלבדו .אינסוף
הסביר לכם מה קורה ל לעולם הזה כאןלבאתי    

   .הזה ולמה העולם הזה כמו שהוא. זהו בעולם
  

  "יפלו הבנקים כל כאשר"          
  2009   ע"תש, חוקת פרשת, מנחם  
  חוברת זו.המסר המלא בתחילת   
  ).?דמיוני(  דיגיטלי""כסף  מצגתהמטעים ק

אז ממשלת אנגליה תכריז: "עקב המצב    
הבנקים/המלחמה... אנו מעבירים את כל -הכלכלי/נפילת

. למערכת מרכזית אחתוהכסף המערכת הכלכלית 
קניות כל ההקניות יהיו רק ע"י אפליקציה באייפון. 

  ."דרכהרק יאושרו ויעברו 
חודשים: עקב בעיות השמנה ובריאות, לטובת  3אחרי  *

 הציבור תיהיה הגבלה על רכישת מזונות מתוקים ובשר
בלית חודשים: עקב ההתחממות הגלו 3אחרי *  כל חודש

ליטר בנזין לשבוע.  15הממשלה מכריזה על הגבלה של 
, לטובת הציבור ושמירת עקב מגיפה קטלנית שפרצה* 

ק"מ   5כישות עד למרחק מרחק תיהיה הגבלה על ר
על האנשים שלא חוסנו תיהיה הגבלה על * מהבית. 

מוצרי אלכוהול, כרטיסי נסיעה ומסעדות. זמני הקניות 
יוגבלו לשעתיים ביום. כדי להבטיח את כספי ההטבות 

הם יהיו בתוקף לחודשיים בלבד.  ,המשולמים לציבור
ויתור על המזומנים הוא ויתור על החירות. זו לא כסף 

  חדש, זו מערכת בקרה ושליטה...
  מספר ימים לאחר המצגת הנ"ל מופיעה כתבה בעתון

עם הכותרת "בנק ישראל השלים חרדי במוסף הכלכלי 
, אגב באותו ניסוי של מערכות תשלום במטבע דיגיטלי"

 20עמוד בכתבה אחרת "בסרי לנקה הממשלה הקציבה 
  .(טז אדר תשפ"ג)ליטר דלק לאדם לשבוע"  

ואלי -ראשון "בנק סיליקוןהימים בעמוד  3לאחר    
טק -האמריקאי קרס" פאניקה בתעשיית ההיי

הישראלית. (אחד מהבנקים הגדולים בארה"ב, לבנק 
  סניף בארץ בהרצליה).

  14-3-2023עיתון גלובס  כותרת ב
  
  גן עדןדרך לה

 27/2/2023     ג"אדר תשפ ובן גולדן,  
רק לא , עוד קצת, עוד מעט, תשמחו ואחיותייאחיי    

אתם  ,להמשיך, לא משנה מה קורהו להרים ידיים
 .ה ובתורתו"תמשיכו להחזיק חזק בקב

לא , ה ומתורתו"לא קיימת אמת יותר גדולה מהקב   
בשום מקום בעולם ולא בשום מקום בחלל, לא משנה 

לכן מי  ,אין עוד מלבדו ותורתו .איפה או כמה רחוק
שבאמת מבין את זה, יכול להיות יותר רגוע בתקופה 
הזאת מאשר האנשים אחרים שלרוב דבוקים לשקר 
ולדברים שמביאים איזו הנאה גופנית, אבל לא לפי 

  .התורה וזה הורס אותם לגמרי ואת העתיד שלהם
עוד נשארו  ברוך ה' .יש יהודים שלא מבינים את זה   

יש יהודים שלא מבינים אבל כמה כאלה שכן מבינים, 
את ההבדל בין גשמיות לרוחניות, הם לא מבינים ולא 
רוצים להבין, הם רק יודעים את מה שהם יכולים 
לגעת בידיים, מה שאפשר להריח באף, מה שרואים 

 .וזה הכל שקר' בעיניים, מה ששומעים באוזניים וכו
עלות מעל זה ולהרגיש בפנים מהי התאדם יכול ל   

הוא לא צריך את החושים בשביל זה, , אהאמת ומה ל
הוא פשוט מבפנים, מהראש איפה שהכיפה מונחת 
עד אצבעות של כף הרגל, הוא מרגיש מהי אמת, הוא 
מרגיש מה זה שקר והשקר דוחה אותו, אבל האמת 

 ?הבנתם .נותנת לו חיים
אנחנו בעולם מאוד גשמי זה בשביל אדם בינתיים    

תופס את העומק של הכל ולכן  אפילו יהודי רגיל לא ,רגיל
הוא נמשך לשקר ולחיצוניות ולא מבין מה זה פנימיות, 

באמת הוא  .מה זו האמת, לא מבין מה זה העולם הזה
באמת אין לו תחושה, הרגשה,  .לא מבין למה אנחנו פה

הוא יכול להבין שזה  .ה ברא את העולם"הבנה למה הקב
ם עם ה ברא עצי"בשביל האדם, כי הוא רואה שהקב

 יש פרות שמהן אפשר לקבל חלב .פירות שאפשר לאכול
וכל עץ וכל דבר שיש בעולם, יש לו סיבה, יש לו משהו 
שיכול לתרום לבן אדם, כדי לעשות את החיים שלו יותר 

ה ובלי תורתו, "אבל האמת היא, שבלי הקב ,טובים
נכון, יש לנו היום דברים יותר מעניינים  .אין כלום

אנשים חכמים כביכול , יש לנו גם מעצים ופירות
יותר שלנו חיים את השהמציאו כל מיני דברים לעשות 

ואנשים חושבים בטעות גדולה שזה נוחים לבני אדם, 
מה שהיה כי  אבל הם לא מבינים עדן.-יותר טוב מגן

אז היה הרבה יותר טוב ממה שיש לנו היום. כל 
ה ואי אפשר "הטעמים שבגן עדן באים ישיר מהקב

זה היה וזה לא רק טעם  אפילו להבין איזה טעם טוב
כל חלקי  .בפה, אלא הם הרגישו את הטעם בכל הגוף

כל מה  .העץ היו אכילים וטעימים ולא רק בפרי שלו
שהיה מותר לאכול, הייתה ממנו הרגשה שמיימית, 

בגן  .הרגשה של משהו שנותן כוח גם רוחני וגם גופני
זו הייתה  .ה כזה דברעדן לא היו מחלות, בכלל לא הי

חיות היו לגם  .מתיקות שהרגישו גם בגוף וגם בנשמה
חיים שמימיים ואף אחד לא אכל אותם והם לא אכלו 

הציפורים שרו שירים  .הכל היה רגוע .את אף אחד
רגשה בגן עדן הייתה, שזה הוה .ישר מהשמיים

 .אינסופי והכל נצח נצחים
כניסת  ממש לפני ה בחן את היצירה שלו"והקב   

הנחש הצליח ו השבת, עוד לא הייתה השבת
וא אומר לה . הלשכנע את חוה לאכול מעץ הדעת

למה אתם לא יכולים לאכול מעץ הדעת? תאכלו, "
והיא אכלה ושכנעה את בעלה לאכול ?" למה לא

הירידה ה ומאז השתנה כל העולם לגמרי והתחיל
אנחנו ממש במקום הכי והיום החדה עד היום, 

 .שיכול להיותנמוך 
עוד יש צדיקים בינינו, אבל מאוד  'ברוך ה   

ורוב בני האדם בדור הזה מתעסקים עם  ,מעטים
. גם הגויים וגם היהודים ,דברים אסורים לגמרי

 ,יהודים יש הרבה יותר לאווים ממה שיש לגוייםל
  .אז אנחנו במצב עוד יותר גרוע

כולם ם, בעתיד הקרוב תהיה מלחמה בכל העול   
רוב העולם יחרב, אבל  .שפעו מזה וכולם יסבלו מזהיו

אלה שהיו בהר סיני  ,היהודים האמיתיים יישארו
וילחמו נגד השקר, וזה  יישארו" נעשה ונשמע"ואמרו 

לא יהיה קל, זה יהיה מאוד קשה ובסופו של דבר מי 
ה ועם תורתו ומוכן להילחם "שיהיה באמת עם הקב

זה הרבה יותר  .בשביל זה, הוא יגיע לנצח נצחים
יחד עם זה, אם בן אבל מסובך ממה שתיארתי, 

הרבה יותר לו ה, אז זה יהיה "האדם יחד עם הקב
 !קל. תתחילו עכשיו, עם ישראל, לחזור לאמת

אם מישהו הולך עם כיפה, טלית, זקן ופאות, גם    
 .ה ובתורתו"זה לא אומר שהוא מאמין באמת בקב

כמה ממש באבל יהודי נראה לא ויכול להיות אחד, ש
  .להתהפך ולהיות ממש צדיקהוא יכול דקות 

פורים,  :החגים הבאים .אין לנו הרבה זמןמ"י, ע   
ג בעומר, שבועות, תשעה באב עד ראש "פסח, ל

אם נחגוג  ,יכולים להחזיר את כולנו בתשובה השנה
 את החגים כמו שצריך מכל הלב עם הרבה דמעות

חייב להרגיש  אלה דברים שיהודיכי  ,ונהיה בשמחה
כדי להבין מה זה העולם הזה, ומה זה העולם הבא, 

ה בשבילנו, שהוא "ויותר מהכל כדי להבין מה זה הקב
הגוף שלנו,  כל יכול ועלינו להרגיש אותו בתוך הראש

יהודי צריך . בתוך כל חלקי גופינו ונשמתנו ,שלנו
ה ולתורתו ואין מציאות יותר "להיות נאמן להקב

 .בה ויותר נקיה ויותר שמיימית מזהנעימה ויותר טו
ה מחכה לעמו, לילדיו המתוקים "הקב !עם ישראל   

יהיו מבחנים  ש"בחודשים האלה עד רה .והטהורים
 ,ניסיונותואחרי זה יהיו לנו עוד  גדולים בשביל כולנו

, כמו שצריך 'עם אהבת ה ש"אנחנו מגיעים לרהואם 
עם רצון להיות , עם רצון ללמוד תורה כמו שצריך

אז כל מה  ,ה"הקב היאמאוד עם האמת ש בקרבה
כי באמת נהיה  ,שנעבור אחרי זה יהיה הרבה יותר קל

   .אין יותר מה להגיד היוםו. ה ועם תורת"עם הקב
תפנימו, תכניסו לתוך  .תחשבו על מה שדיברתי   

ז "הלב שלכם ולשכל שלכם ותשתדלו לצאת מהעוה
שמביא אותנו לרוחניות ותכנסו לשלב  ומכל הגשמיות

ה "הקב היאומעלה אותנו יותר ויותר קרוב לאמת ש
 .וכל יהודי אמיתי יכול לעשות תשובה מלאה .ותורתו

   - לא לשכוח ,אני רק מבקש מכם
   אין עוד מלבדוש

  מלבדו אין עוד             
  מלבדו אין עוד                        
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