בס"ד

מגלות לגאולה

מסרים מבחורים אוטיסטים

חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

ׂשה ה' ָּד ָברּ ,כִי ִאם ָּגלָה סֹודֹו ֶאל
"ּכִי לא יַ ֲע ֶ
יאים "...עמוס ג',ז' * "א''ר יוחנן
ְב ִ
ֲב ָדיו ַהּנ ִ
עָ
מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן
הנביאים וניתנה לשוטים" בבא בתרא יב:
מסרים קודמים  -כביכול יש מגפה * יהודים
אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני * שתדעו
שניו-יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה! * רק
תחזיקו מעמד עוד קצת * בקרוב נקבל את בית
המקדש השלישי  -הכניסה שלנו לנצח נצחים *
והעיקר ,לא לפחד כלל * רוב העולם יהיה מתחת
למים * זהו זה – מגיעים לסוף * אל תפסידו את
הנצח * כאשר כל הבנקים יפלו * ברגע זה לעלות
לארץ ישראל * אנחנו האהובים הכי גדולים של
הקב"ה * העולם לא יחזור להיות כמו שהיה
*העולם הזה גוסס * ולהתכונן לסוף של העולם
הזה * זה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר ,בדיוק *
היום הגדול והנורא מתקרב * לחיות לנצח * אוי
ואבוי למי שייקח את החיסון לקורונה * משקרים לנו
בגדול * סוגרים ופותחים ,סוגרים ופותחים עד
שיסגרו אותנו ולא יפתחו * הם מתכוונים להפוך את
כולנו לעבדים * ה' בחר אותי ואני שליח של ה' *
ניתן לקבל חינם לזיכוי הרבים חוברות קודמות.

אנחנו כמו אדם וחוה ,והנחש אומר לנו רק
תאכל את פרי העץ ,רק תעשה את החיסון...
דניאל ,ט"ז אדר התשפ"א
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טעון גניזה הגויים צוחקים על היהודים שאין להם שכל
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אַ ל
ִּת ְ ׁשלַ ח
ָ
י ְָדך אֶ ל
הַ ּנַעַ ר

גם מי שקיבל את  2הזריקות,
אם יעשה תשובה אמיתית,
ה' יציל אותו
*
ליהודים בחו"ל
תעלו עכשיו ארצה
אני לא יודע
אם תהיה לכם
הזדמנות נוספת!

ש ַמיִ ם וַ ּי ֹאמֶ ר
"וַ ִּי ְק ָרא ֵאלָיו ַמלְ ַא ְך ה' ִמן הַ ּ ׁ ָ
ַא ְב ָרהָ ם ַא ְב ָרהָ ם וַ ּיֹאמֶ ר ִה ּנֵנִ י :וַ ּיֹאמֶ ר ַאל
לו ְמאו ָּמה
ִּת ְׁשלַח יָ ְד ָך אֶ ל הַ ּנ ַַער ְו ַאל ּ ַת ַע ׂש ֹ
ִּכי ַע ּ ָתה יָ ַד ְע ִּתי ִּכי יְ ֵרא אֱ ל ֹ ִקים ַא ּ ָתה ְול ֹא
היו כאלה ששרדו את הניסיונות האלה כולל
הקאליבר רבה זצ"ל )האדמו"ר מקאליב( ,אבל
ש ְכ ּ ָת ֶאת ִּבנְ ָך ֶאת יְ ִח ְיד ָך ִמ ּ ֶמ ִ ּני":
חָ ׂ ַ

ש .הייתה טרגדיה ,אשה צעירה בהריון נפטרה
בבית-חולים מקורונה והשאירה  4יתומים .בעלה
קיבל את החיסון ,חלה בקורונה והדביק את
)בראשית כב ,יב(
אשתו .יתכן שהיא נפטרה בגלל החיסון שלו?
ת .זה מאד יוכל להיות כי מכניסים לחיסון את
ַער"
"אַל ִתּ ְשׁ ַלח ָי ְֽד ָך ֶאל ַהנּ ַ
הוירוס החי לא את המת כי רוצים שידביק.
ש .אומרים שבחיסון יש רק את הספייק של דניאל ,א' בניסן התשפ"א 14/3/2021
הנגיף ,לא את כולו.
אבא כולנו יודעים שהחיסון הזה ,הוא כביכול
"חיסון" והוא מסוכן .יש אנשים שבאמת נופלים
מיד תוך כמה דקות או יום יומיים ,וזה ברור .יש
להם כל מיני סיפורים שזה לא זה ,היה להם
קורונה לפני שקבלו את הזריקות וכו' ,אבל כבר
מרגישים ויודעים שזה שקר וזה ברור שהם קבלו
את החיסון של קורונה.
אבא ,זה לא מספיק להם להרוג את הסבתות
והסבים ואולי את האימהות והאבות ,עכשיו הם
רוצים גם את הילדים! הם רוצים להרוג את
הילדים! והם כבר עשו את זה כבר ,עשו את זה
במקומות כמו הודו כמו אפריקה ,כל מיני מקומות
בהם האוכלוסיה לא יודעת להילחם נגד ,והם
בכלל לא מבינים תמיד מה אמת ומה לא אמת
ת .אני לא יודע אבא ,הם פשוט משקרים כ"כ ומה שיש בחיסון.
הרבה א"א לדעת מה שכן מה שלא ,אבל זה
שאפשר להדבק מאנשים שקבלו את החיסון זה
ודאי ,ודאי ,ככה הם אומרים .אבל הם לא אומרים
לאנשים שמקבלים את זה שאפשר להידבק
מהבן זוג או מהבת זוג .זה הכל שקר אני לא יודע
מה להגיד לך.
ועכשיו הם הודיעו רשמית שהם רוצים לתת
את החיסון לכל הילדים .אבא ,זהו! כשמגיעים
לילדים אנחנו צריכים להגיד עד כאן! אי אפשר
לתת את הילדים העדינים האהובים שלנו
לרשעים ,להקריב אותם לעבודה זרה שלהם,
בשביל השיגעונות שלהם.
עד איפה עם ישראל אתם מוכנים להאמין
לשקר? עד איפה?
אוי לנו ,אוי לנו ,אם בעתיד הקרוב אתם לא
תופסים ,שאפילו אלה שקבלו את החיסונים ועוד
מסתובבים ולא מרגישים כלום ,שהם יכולים
ליפול באופן פתאומי כל יום ואפילו אחרי שנה
ליפול ולמות.
תרחמו על הילדים שלכם! זה הכל שקר! וזה
לא רק אני האוטיסט אומר את זה ,יש רופאים
אבא ,מה אפשר להגיד? אבל השורה גדולים פרופסורים שמתנגדים להם ,אבל מאחר
התחתונה היא כזו – מאחורי הקורונה יש קבוצה שהרשעים שולטים על המדיה ,לא יכולים לשמוע
של משוגעים רשעים שרוצים להשתלט על אותם בקלות ,אפשר לשמוע אותם אבל לא
העולם ,והאנשים האלה כבר לפני כל זה הכינו בקלות .רשעים מסבירים וההסבר שלהם שטויות
ולא מתאים למציאות .זה שקר! זה שקר! וזה
את הקרקע לזה) .המשך בעמוד הבא ,טור (3
רצח בדם קר! )המשך בעמוד הבא(

אנחנו כמו
אדם וחוה
והנחש אומר לנו
רק תאכל את פרי העץ
רק תעשה את החיסון...

ברוך ה' הרבה יהודים כבר תופסים מה שקורה
היום עם החיסונים וכל הניסיונות לדחוף ,לאלץ
ולדחוף לכולם את החיסון במיוחד בא"י עושים
צמרמורת ליהודים אמיתיים כי זה מזכיר מאוד
מאוד את הרשע מנגלה ימ"ש ואיך הוא השתמש
בעם ישראל לעשות בהם ניסיונות בכל מיני
מחלות .הוא השתמש ביהודים מסכנים ,גם
מבוגרים ,גם ילדים וגם תינוקות בשביל המחקר
הכביכול הרפואי העקום שלו ,שבסופו של דבר
גרם למוות איום ונורא ,להרבה מאוד יהודים.

הוא נשאר בלי ילדים ובלי שיער על הראש
והפנים ,אבל הוא היה בכל אופן יהודי שמח.
אבל היום ,זה מצב שבו יהודים שעושים את
זה ליהודים .יהודים שנותנים חיסונים ליהודים
ומביאים את התוצאות לגויים אל חברות
המייצרות את החיסונים כביכול נגד קורונה.
והיהודים האחראים על הזריקות יודעים שזה
גורם בהרבה מקרים לעקרות וגם למוות!

וזה ידוע ,שיש לנו פה בארץ ישראל רשעים
גדולים ,כביכול יהודים .שעם הרבה שקר והרבה
פרסומת מלאה איומים והפחדות על מחלת
קורונה .שבסה"כ צריכים רק תרופות כוויטמין ,C
ויטמין  ,Dקווארצטין ואבץ בשביל להבריא.
במקום זה הם מפחידים ומאיימים שבלי
החיסונים יכולים למות .וזה שקר ממש כי עם
החיסון יש הרבה יותר סיכוי למות ,שלא נדע.
ואם מישהו במשפחה מקבל את החיסון כדאי
להתרחק מהם כמה חודשים כי הם יכולים
להדביק אחרים) .המשך המסר בעמוד (3

ַער"(
ׁשלַח יָ ְד ָך ֶאל ַהּנ ַ
)המשך המסר "1ל ִּת ְ
הרשעים מסבירים וההסבר שלהם שטויות ולא
מתאים למציאות .זה שקר! זה שקר! וזה רצח
בדם קר!
עם ישראל תתעוררו! אתם בעולם אחר .יכול
להיות שנתנו לחלק מהאנשים את הזריקה בלי
הרעל כדי שזה לא יראה שכולם נופלים ,שלא
יחשבו שעשו את זה בכוונה ,אבל הם כן עושים
בכוונה.
עכשיו הם רוצים לגמור את הילדים שלנו ח"ו.
עד איפה אתם מוכנים להקריב בשביל כביכול
להציל את עצמכם?
יש הקב"ה ,בלי הקב"ה אין כלום! הקב"ה יגמור
את הרשעים ,אבל אם עם-ישראל יתעורר ויעבור
לקב"ה ואנחנו נהיה איתו ואנחנו לא ניתן להם
לעשות את מה שהם רוצים לעשות כמו הנאצים,
אנחנו לא נסכים ללכת כמו כבשים לשחיטה,
אנחנו נגיד עד כאן!
הילדים הם הדברים הכי חשובים לנו והכי
חשובים לעתיד של עם ישראל .עד כאן ולא יותר!
אנחנו עם הקב"ה כי הוא הכל ,הוא הכל יכול
ואין עוד מלבדו ,הוא יכול לגמור את הרשעים
בשנייה ,בפחות משניה.
הגיע הזמן עם ישראל לבחור ,באיזה צד אתם,
ולא משנה אם רב אומר לעשות את זה או לא.
רואים את האמת ,רואים את האמת! ועל כל רב
שאומר לעשות את זה יש רב שאומר לא לעשות
את זה .אנחנו עם האמת והאמת זה עם הקב"ה
וזה אמת ואפשר לבדוק את זה .עם ישראל ,עם
ישראל ,תתעוררו תעוררו!
שאלות ותשובות
ש .אגב ,ברור היום לפי הנתונים שכל אלה עד
לפני החיסון כל אלה שמתו מהקורונה היו בגיל
ממוצע של שמונים פלוס עם מחלות רקע
והקורונה בקושי משפיעה על ילדים ,אז איך בכלל
ההורים לא מפחדים לתת זריקה לילדים? בשביל
מה צריך לתת להם זריקה ?
ת .מבלבלים אותם עם השקרים כמו הנחש,
ובמיוחד את החילונים .ואנחנו יודעים אבא
שאיימו על הרבה ראשי ישיבות וכו' שאם לא
יחסנו כל ילד ובחור בישיבה ,אז איימו עליהם.
אני לא יודע במה איימו עליהם ,אבל אני ידע
שאיימו עליהם.
הם פועלים כמו מאפיה ענקית )ארגון פשע(,
הם כבר הכינו את זה משך הרבה שנים .ובקשר
לאף די אי ,כולם ,אבל כולם יודעים שמזמן אי
אפשר לסמוך עליהם .כבר מזמן הם נותנים
אישור על תרופות שגורמות להרבה אנשים
למות .הידעת? במסגרת התוכנית הלאומית
בארה"ב לפיצוי נפגעי החיסונים שולמו  32מיליון
דולר בחודש האחרון לנפגעי החיסונים! סה"כ
 4.5מיליארד דולר שולמו עד !1/3/2021

הילדים ,אני אזכיר לכם כי באירופה לפני השואה
כשהיהודים שאלו את הרבנים מה לעשות אז
הרבה רבנים אמרו "לא נורא ,ה' ירחם עלינו וכו',
היו גדולי הדור שהודו שהם לא יודעים מה
לענות ,הם הודו שה' לא גילה להם מה לעשות.
כאן בארץ מאיימים על ישיבות שלא יקבלו כסף
מהמדינה אם לא יחסנו את הבחורים .הישיבות
שלא מקבלים כסף מהמדינה לא דורשים
מהבחורים לעשות חיסון וזו ההוכחה שהם עם ה'
באמת! וזה המבחן שלנו עכשיו ,והכי כואב כי רוב
הישיבות מקבלות כסף מהמדינה והממשלה
החילונית שולטת על הישיבות.
אנחנו יודעים שהעתיד שלנו זה הילדים ,כך זה
כל הדורות ואם ה' לא שולח שליח מהשמים
להגיד לכם לחסן את הילדים לטובתם – אין מה
לחסן ואין שליח כזה.
מי שלוקח את הילד שלו לחיסון זה כאילו
שהוא מקריב אותו על המזבח של עבודה זרה!
כן .כל האנשים האלה שתכננו את זה ועומדים
מאחורי זה הם עובדי ע"ז והם מאמינים בשטן.
ביל גייטס מספיק שהוא מעורב בזה!
לא תופסים כי כשאברהם הלך לעקוד את יצחק
הוא קיבל את המסר ישר מהקב"ה לא מרב'ה לא
ממישהו אחר לא מרופא ולא מאף אחד ,ישר
מהקב"ה ופה רוצים להקריב ח"ו את הילדים על
המזבח של ביל גייתס ,שזה ברור שזה ע"ז,
מזבח של הע"ז ,איך אפשר? איפה השכל?
וזה נכון ,נכון אבא ,אוטיסט לא צריך להגיד
לעם ישראל את זה ,הרבנים צריכים להגיד את
זה .אולי הם קיבלו אינפורמציה לא נכונה לא
משנה ,הרבנים צריכים להגיד את זה ולא
אוטיסט .אבל אין ברירה ה' ראה שהרוב
מאמינים לרשעים אז תדעו שזה המבחן שלנו,
הניסיון האם ללכת עם הנחש או לא.
רק העובדה שאלה שהקימו את חברות
החיסונים והאפ.די.אי שידוע כארגון מושחת לא
אישר את החיסון – זה מלמד שיש פה סכנה
גדולה ובנוסף לזה ,האנשים המעורבים בחברות
שמייצרים את החיסון ידועים כאנשים שרצחו
הרבה מאד אפריקאים בכל מיני ניסיונות עם
התרופות.
והם לא הודיעו לאנשים שיש בזה סכנה רק
חפשו את התמימים שלא ישאלו שאלות וקיבלו
את החיסונים בתמימות .וכשהחלו למות זה לא
עניין אותם בכלל.
עוד דבר ,במדינת ישראל יש מאות סוגים של
מיסים ,היטלים וקנסות ,על כל דבר לוקחים
הרבה כסף בלי רחמנות ,הביטוח לאומי גובה
כסף מידי חודש גם מאנשים בלי עבודה ,ואם
חלילה אתה לא משלם ,הכל קשור עם הבנקים
ומעקלים לך את הכסף מהחשבון .גם על שקיות
ניילון ובקבוקים גובים כסף ,ועכשיו פתאום
מחלקים חיסונים שעולים מיליארדים בחינם ,ועוד
נותנים מתנות – בב"ב חילקו טשולנט וקולה,

לפי ה) CDC-מרכז בקרת מחלות( הסיכוי למות
מקורונה בגילים  0-19הוא  0.00003אחוז,
במילים אחרות ,בארץ ילד אחד עלול למות.
אם היינו כמו אברהם אבינו שה' אמר לו
ישירות להקריב את הבן שלו ,הוא ידע שהקב"ה
אמר לו וה' הוא הכל יכול ,הוא ידע שהוא מדבר
עם ה' ולא עם איזה רופא מאיזה בית חולים .הוא
דבר עם ה' ,הוא היה מוכן לעשות את זה והוא
הוכיח את זה לקב"ה שלשם שמים והוא מוכן
לעשות את זה .אבל עם ישראל להקריב את
הילדים שלכם ,זה לא לשם שמים.
זה לא ה' שאומר לכם לעשות את זה ,אלה
הרשעים שאומרים לכם לעשות את זה! זה לא
הקב"ה.
ואפילו שתגידו טוב אני אלך אשאל את
הרופאים ואת הרבנים שלנו האם לחסן את

ָמים"
שחד יְ ַעּוֵר ֵעינֵי ֲחכ ִ
שחד ּכִי ַה ַ
"וְלא ִת ַּקח ַ
בהרצליה נותנים הנחות בתשלומי ארנונה,
בחולון הופעות חינם ,ביפו מקבלים חומוס חינם
וכו' וכו' ,והמדינה משלמת מאות מיליונים על
פרסומים ברדיו ,בעיתונים ,ברחובות וכו' – זה לא
נראה לכם חשוד?

בית מלון באילת יארח חינם...

אם יש כמה רופאים שמדברים נגד החיסון מיד
מפטרים אותם וכל מי שמדבר אמת נגד החיסון
אומרים זה פייק ניוז והם קונספירטורים ,ואני
אזכיר שהיו גם רבני אמת לפני השואה שפסקו
על היהודים לברוח מאירופה ,אך הרוב לא רצו
האלה?
לרבנים
קראו
ואיך
להאמין.
"קונספירטורים"...
אוי ואבוי לעמ"י אם אנחנו מקריבים גם את
הילדים שלנו לשטן ,בלי סיבה לשטן ,לא יודע אם
זה יעזור אבל יש כאלה מבולבלים ואנחנו צריכים
אמונה ובטחון ונשמה יהודית להבין את זה.
אני יודע שהמילים שלי קשות ,אבל כל יהודי
שיש לו באמת נשמה יהודית יכול להבין ברור מה
שאני אומר ולזכור שבכל ההיסטוריה שלנו זה
אותו סיפור .אבל כל רשע משתמש בשיטות קצת
שונות אבל הבסיס של השיטות זה אותו דבר
התוצאה זה רצח לעם ישראל ,אבל אלה
שנשארים בונים יחד עם ה' את העתיד.
עכשיו אנחנו בסוף הגלות לפי כל המקורות,
אם אנחנו לא מוכיחים את עצמנו עכשיו לקב"ה
אז לא יהיה הרבה אפשרויות אחרי זה.
)המשך המסר(

אנחנו כמו אדם וחוה ,והנחש אומר לנו רק
תאכל את פרי העץ ,רק תעשה את החיסון...
יש איתם משתפי פעולה :רופאים וכל מיני
אנשים בכל מיני מקצועות ,כל מיני אנשים
חשובים כולל יהודים חרדים חשובים .הם בחרו
בבתי חולים ,גם בארץ גם באמריקה גם בכל מיני
מקומות .הם יש להם ממש קבוצה של אנשים
שלא ילכו נגדם ,אפילו שהם לא רוצים להיות
אתם ,הם לא ילכו נגדם.
והם שולטים ,הם שולטים על הכל ,רק על דבר
אחד הם לא שולטים והם אף פעם לא ישלטו –
על הקב"ה! והקב"ה עכשיו נותן להם לעשות את
רצונם ,והוא מחכה לראות כמה יהודים שכאילו
מאמינים בו ,באמת מאמינים בו ולא בשקר
הברור של הרשעים.
כמו שחוה בגלל הנחש והמילים היפות שלו
להגיד לה שהקב"ה ח"ו לא רוצה שיאכלו את זה
כי אז הם ידעו מה שהוא יודע וזה שטויות ,היא
האמינה לו שכנעה את הבעל שלה לאכול מהעץ
עץ הדעת ומה קרה? הם אבדו את גן-עדן ומאז
אנחנו סובלים.
הם יכלו באמת להגיע לעולם הבא לנצח
נצחים ,אבל פספסו כי האמינו לנחש .עכשיו זה
אותו הדבר ,יש נחש ,נחש שרוצה לגמור את
העולם להרוג רוב האוכלוסיה של העולם ,והם
אומרים לנו  -תאכל את פרי העץ ,רק תעשה את
החיסון ,רק תאמין לנו ,נעשה סגר והכל יהיה
בסדר .ואחרי זמן קצר פתאום הסגר לא בסדר,
ואח"כ החיסונים גם לא כ"כ בסדר וצריכים עוד
חיסון ,ואחרי זה עוד חיסון כי הכל לא בסדר.
זאת אומרת שמשקרים לנו כמו הנחש.
ויהודים ,אני מדבר אתכם ,להגיד לכם שאם אתם
רוצים לשרוד  -אל תאמינו להם הם משקרים כמו
הנחש ,הם רוצים להתפטר מכל היהודים
האמיתיים ,מכל מי שמאמין בקב"ה.
והחילונים שאולי יקראו את מה שאני כותב,
שתדעו שגם אתם על הכוונת ,כי אתם יהודים
בכל אופן .יש להם מספיק רשעים ,הם לא צריכים
את היהודים החילונים ,יש מספיק גוים בעולם
בשביל מה שהם צריכים .הם כ"כ רוצים להתפטר
מכל היהודים.
הם לא הצליחו באירופה ,אבל הם הצליחו
להרוג הרבה מאד יהודים.
עם ישראל ,הרשעים הם הנחש ,אנחנו אדם
וחוה ,אם אנחנו נאמין להם נפסיד את הנצח ,ומי
שמתנגד לשקר יש עוד סיכוי להגיע לנצח .אני
מבקש מכם לעשות מחקר בעצמכם ,ותראו זה
ברור לראות את זה ,פשוט משקרים לנו בגדול.
ויש אתם אנשים שאני לא יודע למה ,או שהם
יודעים עליהם איזה סוד או שאני לא יודע למה
אבל הם הולכים אתם .אולי מפחדים שלא יקבלו
תקציבים לישיבות או לבתי הכנסת וזה הכי עצוב
מכל הדברים.
אני מבקש מעם ישראל ,תורידו מכם את כל
הגשמיות המיותרת ,תהיו עם הקב''ה ,תתפללו
באמת תעשו את המצות כמו שצריך ,לא לרוץ
אחרי עגל הזהב ,כי מי שרץ אחרי עגל הזהב
בסופו של דבר ימות בלי כלום.

אני הייתי בגן עדן ובאתי לפה אך ורק
לעזור לעם ישראל

עם ישראל אנחנו בגאולה ,זה קשה עכשיו,
מאד קשה ,יהיו עוד הרבה קרבנות ,אבל אפשר
לעצור את זה ,לעצור את ההפסד של בני האדם,
של יהודים אמיתיים שיוכלו להגיע לנצח אבל
בחרו במקום זה לרוץ אחרי עגל הזהב והשקר
של הנחש.
עם ישראל תפתחו את העיניים תפתחו את
הלב ,תחפשו את הנשמות שלכם תתבודדו קצת
תדברו עם הקב"ה תעשה קשר ,ברגע שיש קשר
אמיתי עם הקב"ה כבר לא יהיה קורונה ולא יהיה
כלום רע ,רק טוב! אתם שומעים? רק טוב!
)המשך המסר(
הגויים צוחקים על היהודים שאין להם שכל
עם ישראל – אתם גרים במדינת ישראל ,איך
אתם כל כך טיפשים? הרוב הגדול של האנגלים
לא רוצים לקבל את החיסון .אצל הגרמנים הרוב
הגדול לא רוצים לקבל את החיסון .הצרפתים גם
כן הרוב לא רוצים לקבל את החיסון ,בארה"ב גם
הרוב הגדול לא רוצה לקבל את החיסון .בשאר
המדינות אני לא יודע .אבל איך היהודים שצריכים
להיות עם שיש לו הכי הרבה שכל איך הם
נותנים לעצמם לסכן את חייהם .המגפה הזאת
שהיא שקר ,במקרה הטוב .ובמקרה הרע החיסון
מסוכן ביותר למי שמקבל אותו וגם למי שקרוב
אליו פיזית.

ועכשיו הם רוצים
לעשות פתרון סופי
לבעיית היהודים
כל הגויים צוחקים מהישראלים ,שזה גם
מהחרדים וגם מהחילונים שמקבלים מחמאות
ומתחסנים .הם מופתעים על איך מדינת ישראל
מצליחה לתת את החיסונים לכ"כ הרבה אנשים.
לא כמו באירופה או אמריקה או אנגליה .וכולם
צוחקים על היהודים שאין להם שכל.
כל הקורונה נוצרה כהתקפה על מדינת ישראל,
התקפה בהערמה ובמרמה שתביא לדילול
אוכלוסיית מדינת ישראל והרשעים רוצים
להשתלט על כביכול מדינת היהודים.

עם ישראל – תבינו ,הסדר עולמי החדש הוא
הארגון שהכניס את היטלר לשלטון .ועכשיו הם
רוצים לעשות פתרון סופי לבעיית היהודים.
הרשעים רוצים לנקות את העולם מעם ישראל.
והממשלה כביכול של מדינת ישראל עוזרת להם
בשיתוף פעולה מקסימאלי .והאנשים רדומים ולא
מבינים לגמרי את המצב חוץ ממעטים.
עם ישראל – אם אתם רוצים להגיע לגאולה
השלמה ואנחנו בגאולה שלמה ,בזמן שלפני ואנו
הולכים לכיוון בית המקדש השלישי .אני מבקש
מכם לעשות תשובה עכשיו בכל התחומים .גם
בלימוד תורה גם בחינוך הילדים ,גם בצניעות וגם
בקדושה וגם באהבת ישראל שזה הכי חשוב
שנאהב אחד את השני ולא נקנא ולא נרכל
ושנהיה עם אחד ואז משיח יוכל להתגלות.

פורסם בחו"ל:
השואה חוזרת ,אנא אל תתעלם ,הרם קולך
למען יהודי ארץ-ישראל.

בנימין ,ח' חשוון תשפ"א 26/10/2020

פורסם באתר  Richieallenב03.03.2021-
כלי התקשורת בבריטניה מדווחים הבוקר
) (03.03.2021כי כ 200,000-צוותי רפואה,
סירבו לקבל את הזריקה .אף כתב בתקשורת
העז לשאול את השאלה" :מה הם יודעים?".
אחות שעובדת בב"ח סלפורד רויאל ענתה
מיד" :שפעת החזירים") .הייתה ב.(2009-
לפני עשור מנהל משרד הבריאות אמר לצוות
הרפואי לקחת את החיסון כדי לשמור על עצמם
ועל מטופליהם .הוא הכריז שהחיסון בטוח ויעיל.
החיסון בוטל עקב מחלות קשות שהוא גרם
והממשלה נאלצה לשלם מאות מיליונים של
לירות )שטרלינג( לנפגעים.
בשנה האחרונה אותו מנהל ממשרד הבריאות
הופיע בערוצי המדיה מס' פעמים בשבוע ודחף
לקחת את החיסונים נגד הקורונה .אף אחד לא
העז לשאול על הפגיעות שקרו עקב החיסונים
נגד שפעת החזירים) .ראה עמ' הבא – .(2009
צוותי שירות הבריאות הלאומי יודעים הכל על
הנזק שנגרם על ידי החיסון כנגד שפעת
החזירים .הם שמעו את סיפורי האימה
המתהווים מבתי אבות בנורבגיה ,גיברלטר וכאן
בבריטניה על גלים של מקרי מוות זמן קצר לאחר
החיסון...
התקשורת הבריטית לא תשאל את השאלה,
"מה הם יודעים?" ,לציבור יש את הזכות לדעת
מדוע  200,000עובדי בריאות לא יגעו בחיסון
הזה שלוחצים עליהם לקבל אותו.

שלום ,עם ישראל מה עוד אני יכול להגיד לכם?
אני חשבתי היום ,על מה אני כבר אדבר? שנים
אני מדבר אל עם ישראל 26 .שנים אני משתדל
להביא לכם את האמת שתוכלו להתכונן למה
שעומד להיות .עכשיו כבר אנחנו בתוך המצב
הקשה ,בפנים ,בפנים .אנחנו מבולבלים ולא
יודעים מה לעשות.
מצד אחד עושים לנו קשיים בגלל הכביכול
המגיפה אבל לא מבינים שאני אומר "כביכול" זה
אומר ,שנכון אנשים חולים אפילו מאוד ואנשים
אפילו מתים מזה אבל בכל אופן זה עשוי ע"י בני
אדם .שלקחו נגיף שקראו לזה קורונה שלא היה
מסוכן במיוחד לאף אחד ,והוסיפו לזה משהו
שיכול באמת להביא בן אדם הרבה סבל ובמקרה
הרע למוות שלא נדע.
אבל זו גם לא הבעיה .הבעיה היא שאנחנו עם
ישראל ,אנו מבולבלים ,אם היינו באמת קרובים
להקב"ה לא היינו צריכים לדאוג בכלל ,הקורונה
לא היתה משפיע עלינו בכלל ,כלום ,אפס ,אבל
מכל השנים שלנו בגלות ואפילו בשנים שלנו
שהיינו עם ארץ משלנו ,עם בית המקדש הראשון
והשני ,אפילו אז התבלבלנו וירדנו והפסדנו את
הבית המקדש הראשון ואח"כ את בית המקדש
השני.
קשה להאשים אותנו כ"כ כי היה קשה אבל היו
לנו שנים רבות שאנחנו כן היינו כמו שה' רצה ,וכן
עשינו מה שהוא דרש ,וכן הראינו את האהבה
שלנו ואת האמונה המוחלטת לקב"ה ,אבל עכשיו
אנחנו בסוף ,וכבר שנים רבות שהעגל הזהב
שולט עלינו ,וזו בעיה קשה .הגשמיות תפסה
אותנו אחרי מלחמת העולם השניה וגם לפני.
וזה מאוד קשה ,מאוד קשה לנו כי הגשמיות
עלתה לגבהים שאף אחד לא חלם שיכול להיות.
ולאט לאט עם ישראל נכנס לשקר הגדול ,זה לא
התחיל רק אחרי מלחמת העולם השניה ,זה
התחיל לפחות לפני  200שנים ,זה התחיל כבר
ברגע שהקימו את ארה"ב באופן רשמי ב.1766 -
אחרי זה היה נפוליון ומלחמותיו ואחרי זה
התחיל הזמן שכולם רצו את החופש שלהם,
הנשים רצו חופש גם להצביע בבחירות וכולם רצו
חופש .ואנו עכשיו עם מבולבל מכל הדברים
האלו ,ומכל העולם הזה שמושך אותנו.

 .ועכשיו הם רוצים
לעשות פתרון סופי
לבעיית היהודים
לקחנו את עגל הזהב ושמנו לו ציצית ,פאות
וכיפה ואמרנו זהו .זה גם יהדות ,זה גם
יידישקייט .אבל זה לא יידישקייט וזה לא יהדות,
זה שקר! ורוב היהודים כבר לא מבדילים ,יש לנו
את היהודים הרפורמים שה' ישמור ,שלפחות
חצי מהם כנראה כבר לא יהודים .ויש את
היהודים הקונסרבטיבים שהם לא פה ולא שם.
ויש את היהודים האורתודוקסיים שמשתדלים
אבל גם הם טובעים בדרך כלל בגשמיות .ואפילו
אם אין להם גשמיות הם חולמים שיהיה להם את
הגשמיות .ויש אחרי זה את החרדים ,החסידים,
הליטאים שאפילו אלה שיושבים ולומדים חייבים
להתמודד עם החיה הזאת שקוראים לה "עגל
הזהב".
החרדים בארץ ובעולם נרדפים
טוב עם ישראל ,המסיבה נגמרה ואנחנו כבר
מרגישים מאוד ברור שהעולם של הגויים והעולם
של
והעולם
הרפורמים
היהודים
של
הקונסרבטיבים שגם הם נגדנו ,ואנחנו נחשבים
פה בארץ ישראל כחרדים והם מאשימים אותנו
פה שבגללנו הנגיף הולך מאחד לשני וממלא את
הארץ עם המחלה .במיוחד מאשימים אותנו,
ולמה אותנו? כי יש לנו הרבה ילדים ,דירות
קטנות ,בקיצור אנחנו פרימיטיביים.

בעיר ניו-יורק סוגרים אך ורק את היהודים
החרדים באזורים כמו וויליאמסבורג ,בורו-פארק,
חלקים של קווינס ששייכים לחרדים וכו' .למה
דווקא את היהודים סוגרים? אותם וגם את הבתי-
ספר וגם את החנויות שלהם? כי הם יהודים ,הם
יהודים מאמינים והם לא רצויים ,אז מאשימים
אותם ,שזה שמתפללים בבית כנסת יותר מדי
אנשים זה מביא את המחלה וזה שטויות.
אבל זה לא נגמר כאן ,בזה לא נגמרו הצרות
שלנו עם הקורונה .כי אחרי זה יהיה משבר כספי
ענק בכל העולם וזה יהרוג את עגל הזהב ,הוא
כבר גוסס ,כי המצב כ"כ קשה .ואחרי זה יהיו
מלחמות בכל העולם וזה כבר לבד יכול לגמור
הרבה מאוכלוסיית העולם .כי לרשעים יש נשק
שאני לא יודע אפילו איך לתאר את זה ,זה כ"כ
מסוכן שזה יכול פשוט להרוג אלפי אלפי או מאות
אלפי אנשים בבת אחת.
ויש עוד תופעה וזה מפחיד אותי עוד יותר ,כי
רואים שהרשעים היום הם המשך של הנאצים,
תראו את המחנות פימה ,שנבנו כבתי סוהר עם
תאי גזים והכל מאוד משוכלל ,מסודר יפה ,נראה
כמו אולי בית מלון ,אבל עם גדר תיל ועם עמדות
לשמירה כמו בבית סוהר .ואפילו יש להם דרכים
לשכנע שכל אלה שהם חולים ושם יטפלו בהם
ואולי יגידו שלוקחים את אלה שלא חוסנו לשמור
עליהם במחנות פימה .ודרך אגב יש מחנות פימה
כמעט בכל העולם כולל רוסיה כולל אנגליה ,כולל
אירופה וכו' ,ואפילו יש במדינת ישראל ,אבל זה
לא מספיק להפחיד אותנו כדי שנחזור בתשובה.
הטבע משתגע
אחרי כל זה יגיע כוכב השביט שאותו ה' שלח,
את הכוכב הזה ובעתיד נראה בדיוק מה יקרה
באמת .אבל ברור דבר אחד זה לא יהיה פשוט.
השביט כבר משפיע קשה מאוד על כדור הארץ,
רעידות אדמה בלי סוף כל יום ,חלקם ענקיות.
בכל מיני מקומות בעולם יש מזג אויר משונה
ביותר .האוקיינוס אטלנטי עולה מאוד על גדותיו
והקטבים הצפוני והדרומי נמסים במהירות
מפחידה .גם יש הרי געש שמתפרצים אחד אחרי
השני וגם פתאום יש שריפות משונות ענקיות בכל
העולם כולל בקליפורניה וסיביר וכו' שמזהמים
את האוויר בכל העולם .זה מה שיש ,וזה מה
שמפחיד .אבל הדבר הגדול ביותר שמפחיד זה
שעם ישראל מתגעגע לעגל הזהב במקום להרים
את עצמו ולחזור לאמת ולהיות יהודים אמיתיים.
יהודים שמאמינים ,שיש להם בטחון ואמונה
בקב"ה לגמרי .שרק רוצים שהילדים שלהם יהיו
הערליכע יידן ,יהודים אמיתיים כמו שה' רוצה.
שכחנו שלהיות צנוע גם הגבר וגם האשה,
להיות עדין ועם קדושה וזה מה שה' רוצה
מאיתנו .יהודים אמיתיים לא רוצים את הפאות
ואת השמלות שנותנות ליהודיות מראה חיצוני
של גויות ,שמושך עין של גברים למחשבות לא
טובות ,זה לא מה שה' רוצה .גברים שיש להם
פאות ארוכות וזקנים ארוכים ואפילו מתלבשים
עם מעילים ארוכים ,אבל מסתכלים על נשים לא
צנועות ,זה לא מה שה' רוצה.
ה' רוצה יהודים צנועים וקדושים "קדושים
תהיו" ואת זה שכחנו .ב"ה פה ושם מתחילים
להשתנות ,אבל עוד לא תפסנו ש"קדושים תהיו"
זה הבסיס של הכל .מי שהולך נגד זה ,הולך נגד
הקב"ה ,הולך נגד האמת ,שזה הקב"ה ,הוא
הולך נגד התורה הקדושה .קשה לו להיות יהודי
אמיתי .בחוץ כשמסתכלים עליו הוא לבוש כחרדי
אבל לא מתנהג כחרדי .אז מתבלבלים .גם הוא
בעצמו מתבלבל ,כשהוא מסתכל במראה והוא
רואה במראה יהודי חרדי עם זקן עם פאות עם
שטריימל עם כובע שחור עם מעיל ארוך ,אבל
הוא לא מבין מי הוא ,כי בפנים הוא לא כמו
מבחוץ ,כי מזמן כבר יש לו מחשבות לא טובות,
הוא נהנה שאשתו נראית כמו פרוצה והוא שכח
מה זה להיות יהודי אמיתי .הוא שכח בכלל שיש
מושג "הלכות צניעות ,קדושה וכו'".
עם ישראל כסף לא יהיה ,כסף כבר אין לו ערך
בכלל .בכל הארצות גנבו את הכסף בשביל
לבנות לעצמם בונקרים ענקיים בשביל אנשי
האליטה .שרובם עובדי עבודה זרה ,הם מאמינים
בשטן ,הם מאמינים שהשטן הוא בורא העולם,
חס ושלום .אבל השם יעניש אותם בגדול והם
יעלמו ,אבל מה יהיה איתנו ,עם ישראל?

בשנת – 2009
קטעים מהסרטון "כל מה שקורה דומה למה
שקרה ב 2009-בזמן שפעת החזירים".
מקורSHMA.LIVE :
בשנת  2009המציאו וירוס בשם "שפעת החזירים",
הם שיקרו על גודל התחלואה ,המציאו חיסון שפגע
באנשים ואחרי שנה הסתבר שהכל שקר! המרכז
לבקרת מחלות )סי-די-סי( אמר כי הנגיף התפשט ל-
 64מדינות ,יותר מאלף מתים ואלפי מאושפזים ,רוב
האנשים בעולם ידבקו בשנה הקרובה ,אנחנו צופים
למעלה ממאה אלף מקרים ביום עד סוף השנה...

בכל העולם התפשטה השמועה על המגפה,
נשיא ארה"ב אובמה הכריז על מצב חרום לאומי
והנה יש נשק חדש נגד הנגיף – תרופת ניסוי,
אמנם התרופה לא עברה את כל השלבים
והניסויים הנדרשים ,אך האף-די-אי הוציא אישור
חירום כדי לאפשר מתן התרופה לחולים.
שנה לאחר מכן החלו לחקור ,הועלו האשמות
על מניפולציה )מילון :שימוש מתוחכם
בתחבולות ,בתמרונים ובתכסיסים כמו הפעלת
השפעה סמויה על אנשים אחרים ,משחק
ברגשותיהם ,גניבת דעת( לגבי התחלואה.
נמצא כי מה שהיה אמור להיות מגפה קטלנית
היה לא יותר מאשר הצטננות קלה ,שיקרו את כל
העולם והחיסון עצמו גרם למחלות קשות.
רופאים אמרו שהם לא מאמינים שהחיסון בטוח
והם לא מתכננים לקבל את החיסון הזה ואומרים
כך גם למשפחה ולחברים.
ממשלות אוהבות מגפות כי זה כמו מלחמה,
זה הסיכוי שלהם לכפות עלינו את רצונם ,הם
אוהבים להפחיד את כולנו כדי שנעשה מה שהם
אומרים לנו...
קטעים מהסרטון" :בעבר ניסו לעשות אותו דבר
עם שפעת החזירים" .מבוסס על הסרטון ביוטוב
עם תרגום) :מתאריך (23/9/2009
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בשנת  2009מדינת אוקלהומה העבירה חוק
המחייב את כל התושבים להתחסן ויש להם כמה
תוכניות להבטיח זאת .אנשים לא יוכלו ליסוע
ממקום למקום או לטוס ללא החיסון .כאשר זה
יקרה ,הצבא יעזור בניהול משבר מגפת שפעת-
החזירים .ברחבי המדינה יוקמו מחסומים וכל מי
שיגיע ולא הוכיח שחוסן יצטרך לבחור :או לקבל
את החיסון או להילקח למחנה בידוד...
חיסון ילדים בת"ת אור זורח רחוב מלצר  26ב"ב.
hasifot.com/v/458 16/11/2020
תגובת הת"ת :אלה
חיסוני טטנוס רגילים
כמו בכל שנה .ההורים
קיבלו הודעה הביתה
קודם
ימים
כמה
והחזירו אישור חתום,
מי שלא מאשר – הילד
לא מתחסן,
מקור :קו החשיפות.
17/3/2021
t.me/hasifot/2023?comment=27555
מחסנים ממש עכשיו ילדים בכיתות א'
ברשל"צ! לוקחים את הילדים בכח ...ההורים לא
נוכחים...איך קורה פשע כזה?
הבת שלי התקשרה בבהלה גם אני נבהלתי
וביקשתי שתצלם..לקחו ילדים בכח ...היא שאלה
עכשיו את המורים והם אמרו שזה חיסון
סטנדרטי .יש סככה סגורה שא"א לא יכול להיכנס
רק האחות והילד .היא הציצה פנימה וראתה את
האחות מושיבה ילדה צורחת על הברכיים שלה
תופסת לה את הבטן ומחדירה לה את הזריקה.
ככה עושים חיסונים לילדים בכיתה א'?

"החסד לאברהם" אמר שיישארו בסוף אחרי
הכל רק  7,000יהודים .אני מבקש מהקב"ה
שיעזור לעם ישראל לעשות תשובה ממש בלי
סבל ושלא יהיה מצב שרק  7,000יהודים
אמיתיים ישארו לקבל משיח ,ושיהיו הרבה הרבה
יותר .אנו יכולים לעצור את הירידה החדה שלנו,
אנחנו יכולים ב"ה להציל את עצמנו בזה שנחזור
לאמת .תבינו הקב"ה אמת ותורתו אמת ,ואנו
חייבים לקחת את עצמנו בידיים ולחזור בתשובה
באמת .בעתיד לא תהיה לנו כמעט שום גשמיות
בכלל להישען על זה ,נצטרך להיות אך ורק עם
אמונה ובטחון בה' .גם לא יהיה אוכל מספיק
ובוודאי לא את המאכלים שבסופו של דבר
הורגים כל כך הרבה אנשים כי הם לא מתאימים
לגוף שהשם ברא לנו.
לא יהיה כסף לקנות מה שאנו רוצים ,לא יהיה
כלום כמעט .יהיה מצב כמו שהיינו במדבר .אבל
אם נעז הפעם ללכת נגד הקב"ה או להתלונן
יותר מדי ,לא ישאר לנו איך לעשות תשובה .אבל
אם אנחנו עכשיו ברגע זה ניקח את עצמנו בידיים
ונתחיל ללמוד גם נשים גם ילדים מה זה יהודי
באמת ונתחיל לחיות עם כל הלב שלנו כיהודים
באמת ,אז נעצור את הסבל שעומד להיות ואת
המוות של כל כך הרבה יהודים שייעלמו אם
אנחנו לא נעשה תשובה כמו שצריך.
לכל יהודי ויהודיה יש לב יהודי ,לכל יהודי
ויהודיה יש קשר עם הקב"ה ,אבל אם היהודי
בעצמו חותך חס ושלום את הקשר הזה ומעדיף
את עגל הזהב אז הוא אבוד וכנראה שהוא לא
היה יהודי אלא ערב רב.
עם ישראל ,הקב"ה אוהב אותנו יותר מכל עם
בעולם .הוא ברא את כולם .כדור הארץ זה מקום
ארעי זה לא מקום שיהיה לנצח ,הבית המקדש
השלישי יהיה לנצח נצחים ,איפה זה יהיה בדיוק
בסוף ,אני לא יודע ,ועם כל היהודים האמיתיים
נלך ביחד לבית המקדש ונקריב קורבנות ,אבל
כשנצא משם ,נצא לעולם אחר לגמרי ,לעולם
שמיימי ,לעולם יפה ,לעולם עדין ,לעולם מלא
אהבה ,לעולם מלא קדושה וזה יהיה משהו שאין
לי מילים לתאר את ההנאה שתהיה לכל יהודי
אמיתי .זה ימלא אותנו עם אהבת ה' יותר מכל
אהבה ,תהיה לנו אהבת ה' .וכל האהבות
השטחיות שמשכו אותנו לכל מיני עברות גסות
וטיפשיות ייעלמו ,ייעלמו לגמרי .הכל יהיה יפה,
אבל יופי שאני לא יודע לתאר.
עוד מעט נראה ,נדע מה זה ,אבל צריכים
להכין את עצמנו לזה ,צריכים להכין את עצמנו
שנוכל לחיות בכלל בעולם כזה טוב .כי כמו
שאנחנו עכשיו ,יש לנו איזו גסות ,איזו טיפשות,
איזו חוסר עדינות ,איזו חוסר אהבה אמתית
לקב"ה שמפריעים מאוד ,ובגלל זה הקורונה
משתוללת ,משתוללת בגללנו .נכון הם צדקו ,זה
בגללנו ,כי אנחנו לא מתנהגים כמו שיהודי צריך
להתנהג ,אנחנו חייבים להשתנות ,אבל מהר ,כי
ממש אין זמן!
אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל
)יבמות סג - (.יש לדייק ,חז"ל למדונו
שהפורענות באה לעולם בשביל ישראל דווקא
ולא בשביל יעקב כלומר הפורענות באה בגלל
שומרי התורה שהם בחינת ישראל על שאינם
שומרים את התורה כראוי יותר מאשר בגלל
פשוטי העם שהם בחינת יעקב ,כלומר עיקר
התוכחה והתביעה על הפורענות בימינו היא
מהחרדים לדבר ה' יותר מאשר מהרחוקים
משמירת התורה ,וק"ל.
מעדיף להיות אוטיסט מאשר יהודי הרחוק מה'
אני יהודי אוטיסט .כשאני ברחוב או בין אנשים,
צוחקים עלי ,אבל אני מעדיף להיות ככה מלהיות
כמו שאתם ,כי אני טהור ולי יש קשר כל הזמן
ישיר עם הקב"ה .אני לא צריך את עגל הזהב כדי
לשמוח ,כדי להיות שמח .אני הייתי בגן עדן
ובאתי לפה אך ורק לעזור לעם ישראל .פחדתי,
כי פחדתי שהלכלוך של הבני אדם יפריע לי
מאוד ,אבל ב"ה אין לי שום רצון לכיוון הזה ,רק
לקשור קשר עם הקב"ה.
ועם ישראל ,זו צריכה להיות מטרתנו לעלות
ולעלות ולעלות עד שנגיע ממש לאמת ,שהיא
הקב"ה ותורתו ועם רצון עז אפשר להוריד את כל
הדברים שנדבקו בנו כשהיינו בין הגויים .את כל
הלכלוך שנדבק בנו מהגויים ולהיות באמת
יהודים אמיתיים ולעבור כולם לגור בארץ ישראל

לא במדינת ישראל ,בלי צה"ל ,בלי הכנסת ,בלי
הגשמיות המיותרת ,רק עם הקב"ה שהוא יתן לנו
כל מה שאנחנו צריכים .לא צריכים סופרמרקטים
ענקיים ,לא צריכים כסף ,לא צריכים כלום! רק
את הקב"ה ורק להאמין ויותר מלהאמין – לבטוח
בו .שני הדברים האלה "אמונה ובטחון" הולכים
ביחד .מי שאין לו אמונה ובטחון כנראה שהוא לא
עובד על זה מספיק או שהוא לא יהודי אמיתי.
תתכוננו כי כשמשיח יתגלה הכל ישתנה
אין זמן עם ישראל ,אין זמן ,משיח כבר פה,
הוא עוד לא התגלה ,אבל הוא כבר פה ,ברגע
שיתגלה הכל ישתנה ,הכל הכל ישתנה וזה עומד
להיות בעתיד הקרוב ומי שלא מוכן לא ישרוד.
אני רוצה להסביר לכם ,יש לנו פה כבר את
משיח צדקנו ,הוא עדיין לא יכול לגלות את עצמו,
אבל הוא פה וזה סימן גדול שאנחנו צריכים
למהר ולעשות תשובה ,כולם .יש יהודים שיכולים
לתפוס את האמת בשניה ,יש יהודים שחושבים
שתפסו את האמת בשניה ,יש יהודים שחושבים
שתפסו את האמת ,אבל עגל הזהב והשקרים
מבלבלים אותם .יכול להיות שהוא לא יצא מזה,
אולי ברגע אחרון ויתפוס את האמת...
אבל לא לשכוח שכולנו מתגלגלים פה בעולם
הזה לא פעם אחת ,כל פעם באנו לתקן משהוא
אחר וכל פעם אנחנו עוברים את החיים וכל פעם
יש משפט עלינו בשמים וכל פעם יש לנו פחות או
יותר נקודות של חיוב או שלילה ,אבל בסופו של
דבר הנשמה היהודית תנצל ,אפילו אם האדם לא
רוצה ,השם יכריח אותו .בסך הכל אלה שלא
יחזרו בתשובה הם לא שייכים לעם ישראל.
אנו בסוף ,בסוף ,אחרי זה אחרי מה שיהיה
עכשיו ,יהיה עולם אחר ,עולם אחר לגמרי .מי
שלא עם ה' הוא לא יכול לשרוד בעולם שכולו
טוב .שהחרדים לא יחשבו שרק הם ינצלו ,כי
הרבה לא מבינים באמת שהם לא חיים כמו
שצריך ואפילו לא משתדלים להשתנות ,כי הם
נהנים מהגשמיות ויכול להיות יהודי שרחוק
מהיהדות שפתאום הוא יתפוס עמוק עמוק בפנים
בנשמתו שלמעשה בכל חייו הלך בדרך השקר
ובשניה יכול להפוך ליהודי קרוב מאוד לה' .להיות
יהודי עם אמונה ובטחון ,יהודי שלומד תורה
ועושה מצוות וכו' .זה יכול ללכת במהירות ומצד
שני זה יכול לא ללכת בכלל בכיוון הנכון ,אבל זה
המבחן שלנו ,הגיע הזמן ,הגיע הזמן ,צריכים
להתכונן עם כל הלב ועם כל הנשמה להתכונן
למה שחיכינו אלפיים שנה ויותר .והמשיח פה
וזה לא יקח הרבה זמן עד שהוא יתגלה.

והשמחה תהיה מעל ומעבר
שהדמיון עכשיו יכול להרגיש

ממה

בנימין ,י"ז כסלו תשפ"א 3/12/2020
עוד מעט חנוכה .קשה להאמין שאנו במצב כ"כ
קשה  ,בכל העולם יש בלבול ,אלימות ,שנאה,
בעיות בכסף ,בעיות קשות .סגר המגביל אנשים
בצורה קשה ביותר .ילדים לא הולכים לביה"ס,
לפעמים הם כן הולכים ,לפעמים לא .ההורים לא
יכולים ללכת לעבודה ,כי אין עבודה .פה בארץ
ישראל ובכל העולם יותר ויותר אנשים חסר להם
עבודה .זאת אומרת שאין משכורת ואין כסף
לקנות אוכל ,לשלם שכר דירה וכו'.
יש מקומות ויש אנשים שמרוויחים על המצב
הרבה ,כסף כגון אלה שעובדים בכל סוגי
הרפואה ותרופות .אין כבר בידור ,אין הצגות,
המצב הוא כמעט קטסטרופה בכל העולם ,אנשים
עצבניים הרוב כבר לא מוכנים לבודד את עצמם,
הרבה אנשים לא מוכנים לעטות מסכות שיש
בזה גם סימן שאלה כמה שזה בריא.
ובכלל בכל העולם אפילו תפילה  3פעמים ביום
לגברים זו בעיה .בגלל שסוגרים את בתי כנסת
ורוצים רק  10אנשים במרחק  2מטר להתפלל.
בקיצור ,מצד אחד יש בזה טוב כי לוקחים
מאתנו את הגשמיות שהרבה אנשים חיים על זה
וטוב שכבר לא יכולים לחיות על זה ,כי זו אחיזת
עיניים ,זה שקר .כל הבידור השטחי רק מקלקל
את הנשמה היהודית .מצד שני הצד של הקדושה
הרשעים משתדלים להרוס לנו את זה ,עד שאי
אפשר לשלוח את ילדים לתלמוד תורה או לבית
ספר של הבנות וגם לא ללכת עם האבא להתפלל
בבית כנסת .משתדלים להפריד בין הסבים
והסבתות והנכדים שלהם .ויותר מהכל יש בעיה
כספית יותר ויותר קשה וזה מה שהכי מדאיג את
רוב האנשים ,הרבה מאד אנשים חייבים כסף רב

האם החיסון בטוח

?

מנכ"ל משרד הבריאות ,פרופסור רוני גמזו
בשידור בטלויזיה :החיסונים עברו בדיקות
בטיחות מחמירות וקבלו את אישור הFDA-
פתאום ,אחרי  3חודשים -

רה"מ ביבי בראיון בטמבליזיה :ישראל אלופת
העולם בחיסונים ,אבל  2החיסונים שקבלנו לא
יחזיקו מעמד לעד וצריך יהיה לחדש את
הנוגדנים בגוף כל פעם מחדש .על פי הצפי צריך
יהיה לחדש את החיסונים כל חצי שנה.
המשימה הראשונה שלי היא להביא  36מיליון
חיסונים נגד הקורונה בשנה הקרובה .ולמה ?36
כי אנחנו  9מ' .פעמיים לחיסון סה"כ  18מ' ואחרי
חצי שנה עוד  18מ' סה"כ  36מ'.
)עד כאן דבריו של רה"מ(.
למה כל חצי שנה?
קיימת תופעה הידועה בשם  ,(1) ADEהתופעה
ידועה ומתועדת ע"י עשרות מדענים בעולם.
מהי התופעה? לאחר החיסון כמות הנוגדנים
גדלה ותוקפת את הנגיף ,אך לאחר תקופה,
כמות הנוגדנים יורדת ואז יש התפשטות של
דלקות בגוף ומוות .כל הניסויים שנעשו על בעלי-
החיים :עכברים ,חתולים וקופים גרמו למותם
לאחר  5-7חודשים.
מאחר והחיסונים לא הצליחו לא ניתן אישור
לחיסון אך ניתן אישור חירום בלבד ).(2
אמנם פיזר כותבת שתופעת ה ADE-לא נצפתה
ב 3-חודשי הניסוי אך כאמור התופעה בניסויים
החלה לאחר  5-7חודשים.
יחד עם זה ה FDA-מודיע שחברת פייזר
דיווחה על תופעת  ADEכסיכון אפשרי ומהותי.
) (1ר"ת Antibodies Dependent Enhancement

בעברית :התגברות תלוית נוגדן,מחלת התגברות
חיסונית' ,מחלת התגברות כתוצאה מחיסון'.
) (2אישור החרום של ה FDA
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WHAT IS THE PFIZER-BIONTECH COVID19 VACCINE? The Pfizer-BioNTech COVID19 Vaccine is an unapproved vaccine that
may prevent COVID-19. There is no FDAapproved vaccine to prevent COVID-19.
The FDA has authorized the emergency use
of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine to
prevent COVID-19 in individuals 16 years of
age and older.

תרגום :מהו החיסון של פיזר? החיסון לא מאושר
ויכול למנוע קורונה ,אין אישור של הFDA -
למניעת קורונה .ה FDA-נתן אישור חירום
לשימוש בחיסון לבני ) .16+עד כאן התרגום(.
לפי ה FDA-האישור הרגיל לחיסון יינתן רק
בשנת ) 2023עוד שנתיים( .אישור החירום
מאפשר לדלג על בדיקות וניסויים חשובים
המקובלים בפיתוח חיסון רגיל.

לבנקים ,לא יודעים איך להחזיר .וברור שבהרבה
בתים אין כסף לאוכל וזה נהיה יותר ויותר קשה.
בהתחלת המצב הזה היו צדיקים שדאגו לאוכל
וכסף בשביל אלה שאין להם ,זה עזר מאד .אבל
עכשיו זה גם נעלם ,בגלל המצב הקשה .ולכן
לאט לאט זה גם נעלם.
עוד מעט יגיע חנוכה ואנשים יהודים הם יכריחו
את עצמם לשמוח בחנוכה לשם שמיים ,כי המצב
קשה ,אבל בפנים הרבה רועדים מפחד לא רק
בארץ ישראל ,אבל גם בארץ ישראל .אמרתי
פעם שבחנוכה תהיה איזו רגיעה .אני לא יודע
אם הרגיעה תהיה בכל חנוכה או חלק של חנוכה,
אבל אני כן יודע שאחרי חנוכה יתחילו הצרות הכי
גדולות ,צרות שלא חלמנו שיכולות להיות וזה
יהיה בכל העולם ,בארץ ישראל גם יהיה ,אבל לא
כל כך קשה כמו בכל מיני מקומות בכדור הארץ.
עם ישראל מגיע הרגע שחיכינו לו כל
ההיסטוריה .כל זמן שאנו בגלות אנחנו מחכים
לגאולה השלימה .כדי להגיע לגאולה השלמה
נצטרך לעבור מבחנים קשים מאוד כדי להוכיח
לקב"ה שאנו באמת רוצים את הגאולה .יהודי
אמיתי אומר הרבה פעמים "שנזכה לקבל את
משיח צדקנו" וזה כשהוא פוגש ברחוב מישהו
שהוא מכיר או כשהוא נפרד מיהודי שהוא מכיר.
זה משהו שעל השפתיים של יהודי אמיתי .אבל
עכשיו נצטרך להוכיח לקב"ה ,שלא משנה מה
שקורה עכשיו ,ולא משנה איזה מבחן הוא עושה
לנו ,אנחנו נקבל את זה בשמחה ,כי אנו יודעים
שזה עכשיו התחלה של גאולה שלמה.
אבל עם ישראל  -אני רוצה שיהיה לכם ברור:
החיים שלנו לא יחזרו להיות כמו שהיו לפני
שהקורונה הגיע לעולם הזה .כל השקר הולך
להיעלם .יהיו מלחמות קשות וענקיות עם הרבה
הרס .יהיו אסונות טבע שמהמבול לא היה כזה
דבר .כבר מיליוני דגים מתים והמים הביאו אותם
לחופים ושם הם גורמים לזיהום איום ונורא.
ערימות של דגים מתים ,לפעמים זה נפרס לאורך
של ק"מ .הרי געש כבר מתפרצים מכל הכיוונים.
והקטבים הצפוני והדרומי נמסים במהירות גדולה
מאד .ובהמשך יגיע גם הכוכב זה שהגויים
קוראים ניבירו ובזוהר קוראים לזה שביט עם זנב
של מיליוני אסטרואידים ומטאורים שנמשכים
אחרי הכוכב שהוא בעצם מערכת של מיני שמש
ושבעה כוכבי לכת סביבו.
הזוהר הקדוש )שמות ע"ב( "...אָז יִ ְת ָר ֶאה ַעמּוּד ֵאשׁ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ,וְ ָכל ַע ֵמּי
עוֹמד ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָטּה ְ
ֶא ָחד ֵ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ֶשׁ ַעמּוּד
אַחר ְ
רוֹאים אוֹתוַֹ ...
ִ
אָרץ
ָה ֶ
ַלּה
עוֹלם וְ יִ ְתגּ ֶ
ַי ֲעמֹד ֵמ ֶא ֶרץ ַל ָשּׁ ַמיִ ם ְל ֵעינֵי ָכּל ָה ָ
לוֹהט ְבּ ָכל
כּוֹכב ֶא ָחד ֵ
יח ,יָקוּם ִמ ַצּד ִמ ְז ָרח ָ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
סּוֹב ִבים אוֹתוֹ
כוֹכ ִבים ֲא ֵח ִרים ֶשׁ ְ
ְשׁ ְב ָעה ָ
ַה ְגוָנִ ים ,ו ִ
רוֹאים".
עוֹלם ִ
כּוֹכב ...וְ ָכל ְבּנֵי ָה ָ
ַה ָ
וכבר מטאורים ואסטרואידים מהמערכת
נופלים על כדור הארץ .עוד מעט הם יפלו יותר
ויותר .הולכות להיות מלחמות גדולות עם נשק
מפחיד ביותר ,שיכולות להרוס ערים ענקיות בקלי
קלות והרשעים חושבים שהם יהיו בתוך
הבונקרים שלהם עמוק עמוק מתחת האדמה,
אבל יהיו גם להם הפתעות קשות מן השמים.
א"י לא תסבול כ"כ קשה כמו ארצות אחרות ,כי
ה' לא יהרוס את ארץ ישראל הקדושה ,העיר
הבטוחה ביותר בכל העולם זו ירושלים .אבל
הרשעים לא יהיו בטוחים אפילו בירושלים.
אני מבקש מעם ישראל שעוד נמצאים בארצות
שונות בגלות להשתדל להגיע לארץ .נכון
שהממשלה פה היא ממשלה של גוים ,ממשלה
שרצחה יהודים בדם קר ,ממשלה שגנבו
תינוקות שחלקם לפחות נשלחו לחו"ל לבצע
בהם ניסיונות.

לאלה שהקימו את המדינה לא היתה בעיה
להרוג יהודים .וגם אלה שלא הרגו אותם גופנית
השתדלו חזק להורגם רוחנית .הם ניסו עם כל
כוחם להפריד בינם לבין הקב"ה ,ה' ישמור ,אבל
הם לא הצליחו מספיק ,רק קצת .והם כועסים
מאוד על זה .בשנים האחרונות יש הרבה בעלי
תשובה אבל יחד עם זה הקהילות של החרדים
נהיו עם הרבה יותר גשמיות ,עם עגל הזהב וזה
ממש עשה הפרדה בינם לבין האמת שהיא
הקב"ה.
אבל ברוך ה' הרשעים הציונים הלכו נגד
הקב"ה בגדול ונגד הדת היהודית בגדול .במיוחד
עכשיו עם הקורונה וזה מרגיז את הלב היהודי
האמיתי .ופתאום יהודים חרדים רבים מוכנים
לצאת לרחוב להילחם נגד החוקים הבלתי
נסבלים של הרשעים ,שרק רוצים להפריד בינינו,
חס ושלום לבין בורא עולם הקב"ה.
עמ"י  -אם אתם רוצים לשרוד ,אתם חייבים
לסמוך לגמרי על הקב"ה .צריכים גם ללמד את
ילדינו שרק הקב"ה יוכל להצילנו .ושכל העולם
ומעבר לזה כל היקום וגם מעבר לזה ,עד אין סוף
שייך לקב"ה .אם נהיה עם ה' נגיע לנצח נצחים
שאנו לא יודעים מה זה בדיוק ,אבל יודעים שזה
משהו כ"כ טוב שאין מספיק מילים לתאר את זה.
עם ישראל  -נצטרך בעתיד הקרוב לעבור
מבחן קשה ,נצטרך להוכיח לה' שאנו נאמנים לו
ולמשיחו .אי אפשר לשקר ,אי אפשר יהיה לחכות
בצד כמו אחיו של אברהם אבינו ולראות אם
היהודי יכול לעבור את המבחן .ואז להחליט איפה
אני ,רק מי שבאמת עם ה' יעבור את זה בקלות.
ואז יבוא הסוף של זה והתחלה של הטוב ,כמו
לידה שהכאבים קשים בצירי לידה ,אבל כשיוצא
תינוק חמוד טוב ומתוק זה שווה את כל הסבל.
עם ישראל  -תשתדלו להגיע לארץ ישראל,
הרבה מארצות הברית ומקנדה יהיה מתחת
למים ,גם הרבה ארצות כמו אנגליה וחלק של
אירופה ובכלל בכל העולם הקב"ה יפגע עם
מטאורים ,עם הרי געש וכו' .רק תדעו שה' לא
רוצה להרוס את עם ישראל ,אבל אין ברירה כי
ירדנו כ"כ נמוך וזו הדרך היחידה לעלות אותנו.
בסוף תהיה שמחה גדולה .אנו נגיע לביהמ"ק
ה 3-והשמחה תהיה מעל ומעבר ממה שהדמיון
עכשיו יכול להרגיש .תהיו עם ה' ועם משיחו,
כשיתחילו הצרות היותר גדולות אנו נצטרך לשים
את עצמינו לגמרי כביכול בידיים של הקב"ה ואז
נפסיק לפחד .כמו שתינוק שנולד עובר לידה,
טראומה ,מכל תהליך הלידה ,אבל בסופו של
דבר מגיע לידיה של אימו ואז הוא מרגיש את
החום ,האהבה ואת הקרבה שלה ואז הוא נרגע.
כך גם אנחנו נרגיש שנולדנו מחדש .נרגיש
שהקב"ה מחבק כל יהודי ויהודיה ילד וילדה ואז
נמשיך לנצח נצחים.
עם ישראל לא לפחד .להיות עם ה' .תדעו
שנעבור מצבים כמו במצרים כשעברו את
המכות .ואפילו שלא קרה להם כלום חוץ מאשר
במכות חושך שאז  80%של עמ"י מתו כי לא רצו
לצאת ממצרים .אבל גם היהודים שכן רצו לצאת
ממצרים ולהיות עם הקב"ה גם הם פחדו ,כי בכל
מכה פשוט היה מפחיד ,אפילו שלא נפגעו ,בכל
אופן זה הפחיד .למשל כשהייתה מכת ברד,
יהודי שעמד ליד גוי מצרי ,ראה את מותו של
המצרי לידו שלא נדע ,וכו'.
עם ישראל עוד מעט גם אנו לא נוכל להעביר
מסרים לכולם .בחו"ל יהיה כמעט בלתי אפשרי
ואפילו בארץ יהיה קשה להעביר מסרים .אני
מבקש מכם  -תתעוררו ותבואו לארץ בהמוניכם
ותדעו שיהודי אמיתי שהוא  100%עם הקב"ה
ונאמן לו הוא ישרוד ויגיע לביהמ"ק ה 3-ולנצח
נצחים ואין משהו שקיים יותר טוב מזה .אבל
תצטרכו להיפרד מכל הגשמיות המיותרת ,מכל
הרצונות האסורים ,תשתדלו ללמוד תורה
להתפלל לה' ,להתבודד לדבר עם הקב"ה ולבקש
ממנו מחילה על כל עברות שלכם כל אחד בנפרד
ולחנך את הילדים גם להיות נאמנים לבורא עולם
ואז לא יהיה ממה לפחד .כל העולם הזה נוצר ע"י
הקב"ה אך ורק כדי להביא את עם ישראל לאמת
הנצחית ,אפילו כדור הארץ לא נוצר לנצח.
לא לפחד ,כי אם אנחנו סומכים על הקב"ה ב-
 100%ועושים את רצונו הוא יביא אותנו לטוב
מעל ומעבר דל מה שהדמיון שלנו יכול לדמיין.
עם ישראל חי – חי בלי די.

למה אני חושש מחיסונים?
בראש ובראשונה זה ענין של אמון .יש בי חוסר
אמון כלפי המערכת ,כלפי השלטון שלנו,
והאינטרסים שמפעילים אותה .ראש הממשלה
שלנו הוא שקרן פתולוגי ,הוא אפילו עומד על זה
למשפט על מרמה והפרת אמונים.
אותו ראש ממשלה שקרן עם שאיפות
טוטליטריות חובר לחברת תרופות ענק ,שיש
באמתחתה כבר וכמה תביעות ענק בעבר שלה.
והם חותמים יחד על הסכם שחלק גדול ממנו
מושחר ולא מונגש לציבור ולא שקוף לציבור ,כמו
דיוני קבינט הקורונה שחסויים ל 30שנה! למה
הם חסויים? מה יש להם להסתיר? מי האויב פה
שצריך להסתיר ממנו את המידע הזה?

בהסכם נמכר לחברת התרופות המידע הרפואי
של כל תושבי ישראל שהחליטו להשתתף בניסוי,
אה סליחה במחקר ,ללא הסכמתם .אם היו
מארגנים איזשהו טופס הסכמה שבו מחתימים
כל מתחסן ומתחסן ,שבו הוא הוא מסכים לוותר
על החיסיון הרפואי שלו ,הוא מסכים להשתתף
בניסוי הזה לטובת האנושות כולה – הייתי אומר
ניחא .אבל זה לא מה שקורה.
מה שקורה שמפמפמים לנו ודוחפים לנו
ומכריחים אותנו ,אפילו מאיימים עלינו שאם לא
נתחסן לא נקבל שירותים ,נאבד את העבודה,
ישללו מאתנו את החופש שמוגן בחוקי היסוד
של המדינה .חופש שנלקח מאתנו כבר שנה.
ההנהגה הזאת מצטיינת בשיסוי ופילוג של
קבוצות בחברה הישראלית זו כנגד זו ,ועכשיו
מחלקים אותנו גם למתחסנים ולא מתחסנים.
'מתנגדי חיסונים' רואים אותנו כהזויים,
כטיפשים ,אגואיסטים' ,מפיצי מחלות' ,נשמע
מוכר? במקום לעזור לנו לחזק את המערכת
החיסונית שלנו ,מחלישים אותה ע"י זה שסוגרים
אותנו בבתים ,מונעים מאתנו אור שמש וחמצן.
אנחנו זקוקים לוירוסים ולחיידקים האחד של
השני כדי לחזק את המערכת החיסונית שלנו .זה
כאילו רוצים לגרום לנו להיות חולים ,ואתם
יודעים מה? אנחנו באמת נהיים יותר חולים.
התחלואה עולה ,כל סגר שכבר הוכח כלא יעיל
והתחלואה ממשיכה לעלות.
והשיא הגיע בינואר הנורא .מרגע שהתחיל מבצע
החיסונים התחלואה קפצה! מספר החולים הקשים
קפץ ,התמותה זינקה.
החיסון לא עבר מחקר כראוי ,ההשפעות שלו בעתיד
לא ידועות .לפתח חיסון אורך שנים רבות וכאן תוך
כמה חודשים כבר אושר לשימוש? .החיסון הזה דילג
על שלבים וקיבל אישור חירום בלבד למרות לא מעט
חששות של אנשי רפואה ומדענים לגבי יעילותו
ותכולתו ,חששות שנוגעים בחומרים מסרטנים,
חומרים שעלולים לפגוע בפריון ,שעלולים אולי לגרום
לדום לב כמו שאנחנו שומעים שקורה מדי פעם.

בקופ"ח מבטיחים לי שאחרי החיסון נחזור
לחיים .אבל לאיזה חיים אני חוזר? מבטיחים לי
שלא אדבק בקורונה? שאוכל להסתובב חפשי?
שאוכל להוריד את המסיכה? שלא אדביק
אחרים? שלא אצטרך עוד כזה חיסון בחיים?
לא ,ההפך! עוד חצי שנה אני אצטרך עוד
חיסון ,ועוד מנה ,ועוד חיסון ,ועוד וריאנט ,ועוד
מוטציה .הופכים אותי לנרקומן של חיסונים .וגם
אף אחד לא לוקח על זה אחריות אם יהיו בעיות.
וכל המבצע הזה הוא בגלל מחלה ש95%-
מרגישים סימפטומים קלים ,ומתים ממנה פחות
מאחוז מהנדבקים.
עם כל הצער על כל נפטר ,עדיין אם מסתכלים
על המספרים אין תמותה עודפת .מספר המתים
בשנה האחרונה כמו הממוצע של שנים קודמות,
אז אם אין מגיפה למה להתחסן?

יש רק חיסון אחד נגד הקורונה
בנימין ,ו' שבט תשפ"א
שנים על שנים אני מתפלל בדמעות שכבר נגיע
לימות המשיח .אני ראיתי יום אחרי יום ,חודש
אחרי חודש ,שנה אחרי שנה איך העולם כולו
מתדרדר ונהפך למקום כל כך גס ומכוער .בלי
רגש ,בלי אמונה בהקב"ה ,שברא את הכל .ובכל
מה שה' ברא יש בזה עומק וסיבה להיות וסיבה
לחיות ,יש לכל דבר שהוא ברא  -תפקיד.
יש במה שה' ברא  -יופי ונעימות והגיון ,אבל
בני אדם הפכו את הכל למשהו מסכן ומלוכלך.
כמו הנחש שהפך את אדם וחוה מזוג שנבראו
בלי שום יצר הרע .ופתאום הנחש הרשע הכניס
להם את יצר הרע וזה שינה את כל ההיסטוריה,
מהרגע הזה בני אדם נהפכו ממשהו מושלם,
יפה ,עמוק ,שמיימי ,מבין וקרוב מאוד להקב"ה -
לבני אדם שהתחילו את הירידה הגדולה של
האנושות עד היום .אומנם הם היו במדרגה יותר
גדולה מאתנו ,אבל אנחנו בדור האחרון שידוע
שהוא צריך להיות הכי נמוך ובסופו של דבר בכל
אופן אנחנו צריכים להגיע לגובה יותר מאדם וחוה
שלפני החטא .אבל עוד לא הגענו לסוף ומהזווית
שאנחנו מסתכלים על העולם אז כדי להגיע
לשלמות כל כך גבוהה זה נראה ח"ו ,בלתי
אפשרי .אבל הקב"ה שולט על העולם הזה ועל
כל העולמות שקיימים ,העולמות שאנחנו רואים
ועולמות שאנחנו לא רואים .והוא יודע מי אנחנו
וכמה שאנחנו יכולים להיות צדיקים וצדקניות
וקרובים אל הקב"ה.
העולם היום מפחיד מאוד ,הוא מבולבל ,נראה
שאין לו דרך ,אלא רק בלבול .לפני לא הרבה זמן
העולם לא היה נראה כך .לרוב האנשים ,היה
איזה סדר ,איזו דרך חיים ,אבל מה הרוב לא
הרגישו שדרך החיים הגשמיים רק הרחיקה
אותם מהקב"ה ותורתו .וכיום כולנו בעלי עברות,
וכמעט כולנו ממש מבולבלים ולא מבינים את
המצב בו אנו חיים .אפילו שאנחנו יהודים שומרי
מצוות ,לא תמיד מבינים ורוצים להבין מה זו
עבירה ומה זו מצווה.
החיים שלנו בעולם הזה עכשיו מבולבלים וגם
אכזריים .במאה השנים האחרונות האנושות על
כדור הארץ עברה המון מלחמות .מיליוני בני אדם
נהרגו ,נרצחו במלחמות האלה .ומי שנשאר שכח
מכך ,ומאז הייתה עוד מלחמה ועוד מלחמה,
מלחמת העולם הראשונה ,מלחמת העולם
השניה וכל המלחמות הגדולות והקטנות –
שאחריהן .ועם הזמן העולם הזה נהפך למקום
בלי רגש אנושי .וודאי אצל הגויים ואפילו אצל
היהודים החרדים משהו הלך לאיבוד בעומק של
היהודי וכמובן של הגוי .היהודים היו פעם כל כך
קרובים להקב"ה עד שהם עלו רוחנית גבוה מאוד
והשאירו לנו הסברים על התורה שעזר לעם
ישראל לגדול ,להתחזק רוחנית.
אבל כל המלחמות ,כל הרדיפות ,הפוגרומים,
התאי הגזים של הנאצים ,שלא נדע ,שעברנו
בתור יהודים רק גרם בהמשך להוריד אותנו
רוחנית והפך אותנו לעם שרוב האנשים מחפשים
את הגשמיות .יש קבוצות של חרדים שעדיין
משתדלים לחיות כמו פעם להיות קרובים לה',
אבל זה לא קל בדורנו ,שנולדנו בדור של גשמיות
מיותרת ,שעגל הזהב שולט ומושך את היהודים
גם לכיוון השטחיות והטמטום .ועכשיו הרשעים
תפסו את המצב והחליטו שהם יכולים להשתלט
על כל העולם.
והעם היחיד שהם חוששים ממנו זה היהודים.
הם חוששים מהיהודים ,כי הם יודעים עמוק
בפנים שיש עם שאפילו שהוא רחוק מהאמת -
שזה הקב"ה ,בכל אופן הם עם הקב"ה והם
יודעים שרק הקב"ה הוא הכל יכול ולא הם.
זה כמו במגדל בבל שרצו להגיע עד השמיים
ולהילחם נגד הקב"ה .גם הדור הזה הוא דור של
רשעים שהם רוצים להשתלט על הכל ,על כל
העולם .ומתכוננים להילחם נגד הקב"ה ,ח"ו.
אפילו בדור כזה כמו שלנו עכשיו ,שהרשעים
חושבים שהם יכולים לעלות למעלה ,להגיע
לשמיים ולהילחם נגד הקב"ה .יום אחד הם יראו
ברור שהקב"ה יהרוג אותם ,את הילדים שלהם,
את הנשים שלהם ויהרוס את כל מה שהם בנו.
והוא ישאיר אך ורק את היהודים האמיתיים,
את התורה ואת וכל הספרים הקדושים שכתבו
בס"ד ביראת ה' הצדיקים של כל הדורות.

כל הרשעים העקומים שחושבים שיש להם את
הכח להילחם נגד הקב"ה ,ח"ו ,ונגד העם שלו
הרשעים האלה שמאמינים שיכולים לקחת את
השטן ימח שמו וזכרו .ולהפוך אותו לכל יכול ח"ו
במקום הקב"ה ח"ו ,להשתחוות לו ,שלא נדע,
ואפילו להקריב קורבנות בשבילו ,ולא קורבנות
של בהמות וחיות אלא בני אדם ,כן כן בני אדם,
ילדים ,מבוגרים .וזה דבר שהם כבר עושים את
זה שנים ,שהם מקריבים קורבנות בני אדם.
האנשים האלה בטוחים שהם שולטים עכשיו
בעולם הזה ,אבל ה' יחסל אותם .הם חושבים
שהשטן עצמו הוא כל יכול ח"ו ,אבל הם ילמדו
בצורה קשה ביותר שרק ה' הוא ברא את העולם
ואת כל העולמות .הם ילמדו בצורה קשה ביותר,
שהעולם הזה וכל העולמות שייכים אך ורק לה'.
והקב"ה אוהב במיוחד את עם ישראל כי עם
ישראל קיבל את תורת משה ואמר "נעשה
ונשמע" .הם אמרו בפירוש שהם רוצים להיות אך
ורק עם הקב"ה ותורתו .רק לעם ישראל ה' נתן
את הצדיקים הכי גדולים שהיו אי פעם .רק
ליהודים הוא נתן את הנשמה הנצחית .וכל
האנשים שחושבים שהם יכולים לחסל את
היהודים כמו היטלר – טועים בגדול.
נכון ,הדור הזה הוא דור של יהודים מאוד
נמוכים רוחנית .הם התבלבלו עם הגשמיות
המיותרת של הדור הזה .אבל היהודי אף פעם
לא ישכח את הקב"ה ואפילו אם הוא רחוק – הוא
יחזור אל האמת שזה הקב"ה .וה' יהרוס את רוב
כדור הארץ ויהרוג רוב האנשים על כדור הארץ
ויציל את היהודים ,את היהודים האמיתיים
שמאמינים בו ורוצים לעבוד את ה' דרך תורתו.
הדור הזה של בני אדם נהיה עקום ומלוכלך.
מצד שני גם בין הגויים יש אנשים שיכולים להבין
את האמת והגויים האלה ישרדו .אבל עיקר
העיקרים זה עמ"י ,והיהודים האלה שבדורנו –
הגברים ,הנשים והילדים שלא התכופפו לעגל
הזהב – ישמחו שמחה אמיתית כשיראו שה'
הורס את העולם ,שני שליש מהעולם ייהרס,
שליש אחד לגמרי ,שליש אחד יהיה פגוע קשה
וא"י תישאר שלמה .היא תהיה בחלק שלא יפגע.
כשנגיע עמ"י אחרי מלחמות גדולות ,עם אלה
שיישארו אחרי המגפה כביכול של הקורונה.
אחרי כל המלחמות אחד נגד השני בעולם של
הגויים וכל המלחמות שמבוססות על שקר גמור.
אחרי כל זה מלך המשיח יגיע להרגיע את כולנו.
המשיח הוא שליח ה' והוא יאהב כל יהודי
ויהודי .כי יהודי חייב לאהוב כל יהודי אחר .וכמו
במדבר סיני שהיינו כאיש אחד בלב אחד .ה'
ירחם על העם שלו והוא יתן לנו כל מה שאנחנו
צריכים ,אבל זה לא יהיה ע"י סופרמרקטים וכל
מיני חנויות .זה יהיה משהו שמיימי שרק יהודי
יכול להבין .וזה יעלה אותו מעבר לכל בן אדם
בעולם .גם נשים ,גם גברים ,גם זקנים וגם
ילדים .בסופו של דבר כמו שאמרנו הרבה
פעמים ,נגיע להקריב קורבנות בבית המקדש.
היהודים שתכננו להמשיך עם חיי השקר עם
עגל הזהב – השטן ,ה' יעזור להם לחזור
בתשובה לגמרי .ה' יעזור לעם האהוב עליו
לעלות מעלה מעלה ולהגיע לבית המקדש ה.3-
עמ"י ,התעוררו! המלחמה באופק! אפילו יותר
קרוב מאופק! תתכוננו ולא בגשמיות ,רק
בתפילות להקב"ה ,להוציא את כולם מהגלות
לחירות ,שזה בא"י ,לא מדינת ישראל ,רק א"י.
ואז כשנראה ונבין את הטעות שלנו בחיים נבכה
ונבכה .ונבכה וכשניכנס לבית המקדש להקריב
קורבנות .וכשנצא החוצה ותזרח השמש והקב"ה
איתנו ,נהיה מאוד שמחים .אבל נבכה בכל אופן
על היהודים האחרים שכל כך רדפו אחרי עגל
הזהב שלא יכלו לעזוב את העגל הזהב בשביל
הקב"ה ,ולא זכו כמונו להגיע לבית המקדש
השלישי .עם ישראל – יש רק חיסון אחד נגד
הקורונה – וזה להיות לגמרי עם ה' ותורתו.

שום דבר לא יעזור לכם להפטר מהצרות,
רק תשובה עם דמעות
בנימין ,ח' שבט ה'תשפ"א 21/1/2021
אני לא יודע מה להגיד .ליבי נשבר .ידעתי לפני
שנים שנגיע לרגע הזה בהיסטוריה ,שנגיע לעולם
של תוהו ובוהו ,לפני ביאת המשיח .כמה וכמה
פעמים בהיסטוריה העולם כבר היה בבלגן גדול.
רצחו אחד את השני ,היו כל מיני אסונות וכו' .וזה

המצב שיש היום וכל המדינות בעולם סובלים
מזה וכל העולם תוהו ובוהו .והסיבה של התוהו
ובוהו בעיקר עכשיו היא שעם ישראל עזב את
הקב"ה ,שלא נדע .אומנם יש יהודים חרדים
שמשתדלים לשמור על כל המצוות ,אבל היהודים
שמנסים באמת לחיות חיים של אמת לפי
התורה ,הם מעטים מאוד כבר .וחוץ מהגויים
שהם הכי הרבה שקועים לגמרי בעולם הזה יש
מעט מאוד יהודים ששומרים מצוות באמת.
העולם ממש תוהו ובוהו .הגויים וגם רוב
היהודים למעשה לא מאמינים בכלום ,הם רק
מחפשים הנאות .הרוב לא מעוניינים להתחתן,
להביא ילדים .רוצים מסיבות כל היום ,כל
השבוע ,כל החיים .בארצות המערב שזה
אירופה ,ארה"ב ,קנדה וכו' הם חיים לפחות עד
היום הזה עם רמה מאוד גבוהה חיצונית גשמית,
אבל הם לא שמחים ,אין להם במה להאמין ,הם
רק רוצים הנאות ,לצחוק ,ליהנות מהצד הגשמי
של העולם הזה וזה המצב גם אצל היהודים פה,
הלא דתיים בארץ ישראל.
ויש גם את היהודים שכן מבינים וכן רוצים
ומשתדלים להיות קרובים לקב"ה ,אבל הם
מעטים .העולם התרגל לעולם של טיסות לכל
מיני ארצות ,לטוס לכל מיני ערים בעולם .בקיצור
ליהנות כל היום ,כל השבוע ,כל החודש וכל
השנה בלי הפסקה .אבל זה לא רצון ה' .בגלל
שזה לא רצון ה' ,זה אסור לנו ,זה שטחי ,זה
טיפשי וזה שקר ,זה ממש שקר.
מה יהיה עם ישראל? מה יהיה? הרשעים
רוצים להשתלט עלינו .ברוך ה' ,בינתיים זה לא
הולך להם קל .פה בא"י התעוררו קצת היהודים
ורואים בצורה מאוד ברורה שהגויים לפחות
הרבה מהגויים רוצים להתפטר מאתנו היהודים.
אוי ,אוי ,ויי .וזה נראה שאולי יצליח ,חס ושלום,
אבל זה לא יעזור להם .אני יושב על הרצפה עם
שק ואפר על הראש עם תפילין ואני בוכה ובוכה
ובוכה ובוכה ....מה יהיה איתנו – עם ישראל?
האם זה כדאי להרוס את כל הנצח שלכם בשביל
לרדוף ולתפוס את עגל הזהב?
אבל אין ברירה ,אנו צריכים להמשיך ואנו
צריכים לזעוק לשמים .ואנו בבעיה קשה .חייבים
לעשות תשובה ולא יעזור שום דבר ,צריכים
לעשות תשובה עם דמעות ולבכות ,ולבכות,
ולבכות ולהצטער על כל העברות שעשינו.
כל היהודים בגלות בארצות אחרות – תזיזו את
עצמכם! תבואו לארץ ישראל! פה במדינת ישראל
יש לנו ממשלה קשה מאוד שהיא גם חלק של
הרשעים שרוצים לחסל את כל היהודים והם
ממשיכים את הרצון של הנאצים לחסל את הדת
היהודית ,ח"ו .וממשלה זו לא תיתן בקלות
ליהודים לעלות לא"י האם לא שמתם לב שמדינת
ישראל עושה בעיות קשות לכל יהודי שרוצה
לעלות ארצה ,לא נותנת לישראלים וליהודים
האמריקאים שרוצים לחזור או ליהודים שאין להם
דרכון ישראלי .הם ממש עושים בעיות וזה לוקח
שנה ,שנה וחצי אם לא יותר מזה לקבל אישור
מהישראלים כדי שיהיה אפשר להיכנס למדינת
ישראל בתור עולה חדש או תושב חוזר .אבל זה
לא יעזור לרשעים ,כי בסופו של דבר כל יהודי
שרוצה מאד מאד להגיע לא"י ולהתיישב פה
לנצח – ה' יביא אותו לפה בניסי ניסים ואין לו מה
לדאוג ,אבל רק אם הוא באמת רוצה בכל ליבו.
בכל אופן כל העולם על סף פיצוץ .תהיה לנו
בעתיד הקרוב מלחמה שתתחיל פה באזור
ותתרחב עד שזו תהיה מלחמה עולמית.
המדינות של העולם יפסיקו את השימוש
בכסף .המטבעות והשטרות של כל ארץ וארץ,
המזומן וכל המטבעות יעלמו ולא יהיה לזה ערך
בכלל .ואנו נשאר עם חשבון בנק עם נקודות שזה
משהו כמו כרטיס אשראי שנוכל לקנות אוכל,
בגדים ,אבל זה יהיה מצומצם מאוד ולא יהיה לנו
מספיק כסף-נקודות ,עבור מה שבן אדם צריך.
אפילו לא לדברים הכי מינימאליים הכי פשוטים.
אתם לא מבינים שהעולם הולך להשתנות
לגמרי .העולם כבר השתנה כל כך בזמן אחרון
עד שקשה להכיר אותו .וזה הכל מתוכנן ע"י
"המאפיה"" ,המאפיה" העולמית שהשתלטה על
רוב העולם.
עם ישראל ,אנו יכולים להציל את עצמנו
בעזרת ה' ,אבל אתם צריכים בשביל זה לעזוב
את עגל הזהב שלכם ,את הרדיפה אחרי גשמיות

ואני יודע שזה מאוד קשה לכם ,אבל תתבוננו -
כבר אין עגל הזהב .הם סגרו אותנו ואנו לא
יכולים להרשות לעצמנו אפילו לחייך .יש לנו כל
מיני צעצועים כמו אייפונים שרק מביאים אותנו
לסוף של העולם כמו שהכרנו אותו.
עמ"י – הולך להיות הרס איום ונורא .הגיע
הזמן לחזור בתשובה ,לחזור להקב"ה .ולא לתת
כל מיני תירוצים למה זה קשה ואי אפשר לחזור
להקב"ה ,למה לא לעשות תשובה .אני מרגיש
שזה כ"כ ברור שמיותר לדבר על זה .אני מרגיש
רע מאוד מזה שאתם לא מבינים דבר כ"כ פשוט.
אני שמח שיש בכל אופן יהודים שחיים עדיין
כמו יהודים אמיתיים לפי התורה ,אבל יש מעטים
מאוד .ובזכות המעטים האלה שעדיין שומרים
מצוות כראוי ,יתעוררו פתאום והכל ישתנה ,נראה
מרחוק את הגאולה השלמה ואת משיח בן דוד
בעצמו .ואנו נבכה ונבכה ונבכה .ולמה נבכה? כי
סוף סוף הגענו אל האמת ואז יהיה טוב גם
בשביל גם עם ישראל וגם בשביל כל העולם.
אבל עם ישראל – אתם ישנים עכשיו ,אתם
דואגים לגשמיות שלכם במקום לרוחניות שלכם.
שכחתם הרבה דברים שאתם צריכים לדעת כמו
צניעות ,כמו טהרת המשפחה ,כמו כשרות
והרבה מאוד דברים חוץ מזה.
עם ישראל ,תתחילו לעשות תשובה ,זה הנשק
היחיד שיש לנו נגד הרשעים והחיים העקומים
שיש היום ולא לשכוח שהקב"ה ברא את העולם
ומנהל את העולם ולא אנחנו.
אבל אנחנו עם מעשים טובים ,עם אהבת ה',
עם הרצון שלנו שלא משנה מה יהיה העיקר זה –
לעשות את רצון ד' .עם יהודים כאלה ,אנחנו
נקבל את ירושלים האמיתית וכל יהודי שחוזר
בתשובה באמת ינצל.
תתחילו כבר לעשות תשובה  -כי אין זמן –
פשוט אין זמן!!! ה' יעזור לנו .ה' לא רוצה לאבד
את אלה שסטו מהדרך ,אבל אין ברירה ,העולם
לא יכול להמשיך כך ,הוא חייב להיהרס .העולם
כמו שאנו מכירים אותו ,הוא באמת ייהרס ,חוץ
מארץ ישראל והכניסה שלנו לעולם מושלם תהיה
דרך בית המקדש השלישי.

המחלה היא העברות שלנו ולא הקורונה
בן גולדן  -יא' שבט תשפ''א 24/1/2021
עם ישראל עליכם לדעת שהרשעים ניסו
לעשות את המגפה שיש לנו היום כבר לפני כמה
שנים .עם כל מיני מחלות כמו פרה משוגעת,
שפעת עופות ,שפעת חזירים שפעת מקסיקו,
ּEבולֶה וכו' – ולא הלך להם.
אבל עדיף שאני בנימין לא אדבר על הקורונה,
כי הקורונה זה רק דבר אחד שנצטרך לעבור עד
הגאולה השלמה ,כי יבואו עוד צרות אחרות .אני
רק רוצה לומר לכם – את הקורונה בני אדם לא
יצרו ,זה היה כבר קודם אבל עכשיו ,הם עשו את
זה ,הם השתמשו בזה כדי להשתלט על העולם.
כואב לי הלב שכל כך הרבה יהודים האמינו
שהחיסון זה מה שיציל אותם אפילו שיש כל כך
הרבה הוכחות נגד החיסון שכביכול לפי דעתם
יכול להציל אותם .רק הקב"ה יכול להציל אותם
וזה דבר שאנו צריכים לזכור ולא לשכוח.
יש כל כך הרבה הוכחות נגד החיסונים ויש
אפילו אנשים חשובים בעולם המדע והרפואה
שאומרים שהזריקות מסוכנות ויכולות לגרום לכל
מיני בעיות גופניות ואפילו להרוג.
כואב לי לראות איך אנשים כל כך בפאניקה עד
כדי כך שלא רוצים לשמוע על הסכנות שיש
בחיסונים ושזה לא מה שיציל אותם .במיוחד
היהודים החרדים ,ממש כואב לי הלב.
אבל זה המבחן שלנו .להאמין שאנו על סף
הגאולה השלמה ואנו צריכים לסמוך עכשיו אך
ורק על הקב"ה שהוא יציל אותנו.
אם בן אדם חולה בנגיף הזה בכל אופן אפשר
להיות בבית לקחת תרופות רגילות אלטרנטיביות
שהוכיחו שזה עובד ולהתפלל ,וזה הכי חשוב.
אל תחשבו שהזריקות יצילו אתכם – הם סכנה
גדולה .כי רשעים יצרו אותם וזה לא לטובתנו ולא
לטובת העולם .הם ידועים האנשים האלה שלא
רק שהם לא הצדיקים הכי גדולים ,אלא הם יצרו
את החיסון מהר מדי וכנראה שתכננו את זה
מראש .והחיסונים היו מוכנים מראש לבוא ויש
ידיעות שהחיסונים הגיעו לכאן כבר בשנת .2017
אז ברור שאין מה לסמוך עליהם בכלל.

אל תשכחו – אין עוד מלבדו ,מלבד הקב"ה .אל
תסמכו על הרשעים שיבריאו אותנו .כי המחלה
שלנו – זו לא קורונה – אלא העברות שלנו.
והתרופה היא לא חיסונים אלא תשובה וכל
העולם תלוי בתשובה של עם ישראל !

אסור לוותר על היהדות אפילו בסנטימטר
בן גולדן – י"ג שבט תשפ"א 26/1/2021
עם ישראל  -העם הנבחר של הקב"ה .העם
שהקב"ה ברא אותו להיות הילד השעשועים שלו.
העם שהקב"ה ברא אותו להיות הנאמנים שלו,
האהובים שלו .העם שהקב"ה ברא אותו בסופו
של דבר להיות חלק ממנו.
עם ישראל! מה קורה לכם? האם אתם לא
מבינים שאנחנו ממש מתקרבים לגאולה השלמה
בצעדי ענק? האם אתם לא מבינים ,שהעולם
הגשמי שהיה לכם עד עכשיו – נגמר?! נגמר!
אתם מבינים ,נגמר לגמרי!!! וזה לא יחזור!!!
עם ישראל – תבינו העולם ,של פיצה וגלידה
כשרים למהדרין  -לא יחזור!!! העולם של טיולים
ונסיעות ובר מצוות מפוארות וחתונות מפוארות –
לא יחזור!!! המינוס בבנק  -גם לא יהיה קיים!!!
והכסף שיש בבנק – גם יעלם!!! כבר מגבילים
את חופש הפעולה שלנו עם ישראל.
והם הצליחו גם לגרום למצב של יהודי חרדי
נגד יהודי חרדי ,כביכול חרדי .וודאי שהחילוניים
שאין להם אמונה שחושבים שהעולם פשוט נהיה
מעצמו ואולי מאמינים גם שבני אדם באו
מהקופים .הם רק דואגים לכך שיהיה תואר
באוניברסיטה לילדים שלהם ,שידעו איך לשחות.
וכשיסיימו את הצבא שיסעו לטיולים לשנתיים
בארצות ובמקומות שהם עובדי עבודה זרה וגם
מסוכנים .ויש כאלה שבאמת חוזרים משם בארון
מתים ,שלא נדע.
הם רק דואגים שהבעל והאשה יעבדו ואם
במקרה שרוצים להתחתן ,שזה בהרבה מקרים
לא קורה כי מעדיפים להיות בלי התחייבות לאף
אחד אז נכון שבדרך כלל רוצים שהחתונה תהיה
של גבר ואשה ,אבל אם לא – אז מבקשים
ומצפים שיקבלו אותם איך שהם והמבין יבין .אוי
עם ישראל – כמה שנפלנו ,כמה שאנו מבולבלים.
עמ"י אחרי גלות ארוכה מאוד סוף סוף חזרנו
לא"י .העליות הראשונות של יהודים ספרדים
בחזרה לארץ ישראל ,של אלה שחזרו לארץ
ישראל הם היו אידיאליסטים בעלי עקרונות ,בעלי
אהבת ארץ ישראל ,אהבת הקב"ה ,ואהבת
תורתו .הם חזרו לארץ ישראל אפילו שלא היה
להם כסף ,רק רצו להיות בירושלים או בצפת,
בעיקר בירושלים עיר הקודש ,שהם היו בטוחים
שמבחינה רוחנית הם יגדלו ברוחניות יותר מבכל
מקום אחר בעולם – וזה היה נכון.
וכמה מאות שנים אחרי שהיהודים הראשונים,
שהגיעו בחזרה לירושלים עיר הקודש ,התחילה
עליה של אשכנזים ציונים שהיו נגד הדת .ביחד
איתם גם התחילה עליה יותר קטנה של יהודים
מאמינים ,אבל פחות שומרים ,ששייכים לרב
מאירופה שהתחיל את תנועת המזרחיסטים.
אבל בסופו של דבר הם היו אלה ,שבנו מחדש
לא את ארץ ישראל ,אלא את מדינת ישראל.
הרוב החילוני רצה לבנות את מדינת ישראל
בלי דת .אבל זה לא הלך להם ,כי הקב"ה הביא
אלפי אלפי יהודים שומרי מצוות גם מאירופה
לישראל .מצבנו היום הוא כזה שיש זה הרבה
יותר חילוניים משומרי מצוות ,אבל השומרי
מצוות ממשיכים להוליד ילדים מאמינים.
והחילוניים לא תמיד מתחתנים ,לא תמיד רוצים
ילדים .וכשכבר מתחתנים אז המשפחות שלהם
זה בערך  2ילדים וכלב או חתול או שניהם.
והממוצע של החרדים זה בין  6ל 20 -ילדים.
ברור שהולך להיות מאבק בין הקבוצות.
אבל יש לעם ישראל עוד בעיה ,והיא שיש גם
חילוניים נגד חילוניים ,חרדים נגד מזרחיסטים
ובתוך הקהילות גם אחד נגד השני ,וזה דבר
שמפרק את כולם ,גם את החילוניים וגם את
הדתיים שומרי מצוות.
עם ישראל – שיהיה ברור לכולנו שהמקום
שלנו הוא רק ארץ ישראל אשר שייכת לעם
ישראל לנצח נצחים .ומי שמאמין יודע ,שאי
אפשר להיות אתאיסט ח"ו ולא להאמין בהקב"ה
ותורתו ולקחת את השלטון על ארץ ישראל!
ואלה שהקימו את המדינה לא שאלו את אף

אחד ,ובנו מדינה עם כסף שיש עליו דם של
יהודים .לא אכנס לכל הפרטי הפרטים ,אבל זה
ידוע מה שהם עצמם מדברים .כמו שבן גוריון
סירב להציל אלפי אלפי יהודים לפני סוף מלחמת
העולם ה .2-כשהרשע אייכמן ימח שמו וזכרו
רצה למכור את כל יהודי הונגריה בדולר אחד
עבור כל ראש ,ואז המחיר היה מתחת למאה
אלף דולר ,ובסכום זה היו מצילים ממוות לחיים
מאה האלף יהודים וזה היה בסוף המלחמה והיה
לבן גוריון בשביל המדינה הרבה מיליונים בבנק.
אבל הוא אמר שהוא לא רצה את היהודים
המזוקנים המלוכלכים הדתיים המאמינים
כאזרחים במדינת ישראל.
ואותה הרגשה קשה וקרה שהייתה עניין של
גנבת וחטיפת ילדי תימן ע"י אחיות ורופאים
שטיפלו בהם בבתי יולדות בטענה שהילדים
האלה מתו .המצב הזה והשליטה הזו ממשיכה
עד היום .וגם השנאה האיומה שהתפתחה בין
האשכנזים לספרדים .והיו הרבה מקרים ולא
אדבר על זה עכשיו.
השנאה חוגגת פה במדינת ישראל ,שנאה
שהייתה מאז קום המדינה .ובנוסף לזה עכשיו יש
זן חדש של שנאה וזו שנאה בין חרדים לחרדים.
יש חרדים שרוצים להתחנף לחילוניים ,אבל
להישאר חרדים ולהיות בנפרד ,ויש חרדים שלא
מוכנים בשום פנים ואופן אפילו להכיר במדינת
ישראל והם גרים בארץ ישראל.
סליחה שאני עובר על כל ההיסטוריה הזו ,אבל
צריכים להבין – אנחנו בסוף .כל מה שכתוב
בספרים הקדושים ,כל התיאור של הסבל
שנעבור ,לפני ואחרי שמשיח יתגלה עד הגאולה
השלמה ,זה כבר התחיל וזה הכל כתוב בספרים
ואי אפשר לברוח מזה.
וה' נותן לרשעים להצליח להפחיד אותנו
שנחשוב שיש מגפה שבאה מסין ונהייתה יותר
ויותר קטלנית ושנחשוב שיש עכשיו כביכול חיסון.
ושאנו חייבים :לא ללמוד תורה ,בכלל לא ללכת
לבתי ספר ,להישאר בבית .לא לעבוד ,ושחנויות
יהיו סגורות ,לא לטוס .חייבים לעטות מסכה,
לשמור מרחק ,לא ללכת להתפלל במניין רק 5
אנשים במקום אחד שזה אומר שאין מניין,
חתונות לדחות שגם שם יש צורך במניין .ויש
משטרה אכזרית ביותר שמשליטה כביכול סדר
בצורה אלימה ביותר וזה לא רק במדינת ישראל,
אלא בכל העולם .וזה ברור שיש תאום בין כל
המדינות ושהכל מתוכנן ומתואם בין המדינות.
הרופאים שלהם מדווחים כל יום כמה שהמצב
יותר ויותר גרוע .ובכלל אפילו אלה שקיבלו את
החיסון אומרים להם שזה כנראה לא מספיק
ואולי יצטרכו לחסן כל שנה ושנה ,או כל כמה
חודשים וגם נוצרו זנים נוספים ומוטציות חדשות
כביכול שעושים את המצב הרבה יותר מסוכן ולכן
יש והרבה יותר מקרי מוות בנוסף לכל הבלגן
הזה .בהתחלה היה ידוע שהרבה אנשים מתו
בבתי חולים גם בארץ וגם בחו"ל מהזנחה מכוונת
ולא מהמחלה .ולא מחוסר כח אדם.
תתבוננו ותבינו שיותר ויותר סוגרים אותנו,
שזה גורם לבעיות קשות כלכליות במיוחד
למשפחות מרובות ילדים .וזה מוריד בגדול את
הטעם של החיים להרבה אנשים .אתם רואים
ברור שהרשעים משתדלים גם לגמור את היופי
של היהדות ,של התורה ,של המצוות .לכן
ממציאים חוקים שאסור למשפחות להיות אחד
עם השני בחגים ולהתפלל בצורה נורמאלית וכו'.
שיהיה ברור לכולם שהקב"ה הוא כל יכול!!!
ואפילו שהרבה אנשים יודעים ,רופאים וכו'
שהמגפה הזאת עשויה על ידי בני אדם ,רשעים,
חייבים לדעת שהקב"ה נתן להם רשות ויכולת
להצליח בזה .ולמה?
כי לנו עם ישראל ,יש לנו מחלה רוחנית וזה
מחליש אותנו מאוד .החילוניים ברור ,שסובלים
מזה קשה ,אבל גם החרדים סובלים מזה .כי
אנחנו הלכנו יותר ויותר לכיוון עגל הזהב ,לכיוון
הגשמיות ,לכיוון השקר הגמור.
מאדם וחוה ומאז אבותינו ואימותינו אנחנו
מתדרדרים .נכון עלִינו לזמן קצר כשקיבלנו את
התורה בהר סיני ,כאשר ה' הרים את ההר
כגיגית מעל כולם ואמרנו אמרו "נעשה ונשמע" וזו
הייתה הבטחה מצד עם ישראל.
אבל ברוב ההיסטוריה שלנו אנו שכחנו את
מעמד הר סיני ובכל דור ודור צריך לחדש שוב

ולהגיד שנעשה ונשמע עם כל הלב ,עם כל
המהות ,עם כל הנשמה .ולחיות לפי זה בצניעות,
בפשטות ,באהבת ה' קודם כל .בבית של תורה,
מצוות ,מעשים טובים וחסד .ואנו חייבים אהבת
ישראל שזה לא פחות מאהבת ה' .אבל עם
ישראל ,בלי המצוות כמו שצריך זה לא עובד ,בלי
לרצות להיות נאמנים לגמרי להקב"ה לא נצא
מהמצב הזה של היום  -בחיים.
המגפה כנראה שהסינים יצרו ,אבל זה לא
הסינים שהכניסו את זה לראשם לעשות את זה.
הקב"ה הכניס להם בראש וזה לא משהו שחיסון
יכול לעצור .הפוך ,מה שבני אדם הרשעים האלה
מייצרים בשביל רפואה זה רק בשביל לדלל את
אוכלוסיית העולם ,ואת מי שהם לא מצליחים
להרוג ונשארים שיהיו עבדים שלהם.
מי שחושב שהרופאים והרופאות שממליצים
לקבל חיסון זה מאהבת האנושות ומדאגה לבני
אדם זה שקר ענק !!! זה מסוכן ביותר.
והיהודים שמאמינים להם הם בסכנה במיוחד,
כי כל אחד מאתנו עכשיו – במבחן! אם הם עם
הרשעים ומוכנים למכור את הנשמה שלהם לשטן
או לא .אם הם מאמינים לגויים ,לעמלקים ולערב
רב – אז צריך לבכות עליהם בהרבה דמעות
ולנסות להחזירם לאמת.
אבל הרבה יהודים לא יקשיבו ולא מקשיבים
כבר ,לא לאנשים ולא לרופאים שמבינים את
האמת ושמדברים נגד החיסונים ,לכאלה שהם
יודעים ברור עם הידע שלהם ברפואה שזה ממש
יכול להביא דברים קשים ביותר ואפילו למוות.
עם ישראל – הקב"ה הביא את המגפה דרך
הרשעים .הרשעים שולטים עכשיו כביכול בכל
העולם .למעשה כמעט כל מלחמה מאז מלחמת
העולם השניה ואפילו מאז מלחמת העולם
הראשונה היו עשויות ע"י אותם הרשעים ,הם
אנשים עשירים ביותר ורשעים עם שגעון וטרוף
ועם רצון לשלוט על כל העולם.
עם ישראל – אם אתם רוצים לשרוד ,יש רק
דרך אחת והיא – לחזור להקב"ה .לא להאמין
לכל מיני רופאים שלא מאמינים בה' .רק אלו
שיודעים את האמת ,שכל הקורונה הזו נוצרה
מהעברות הגדולות שלנו שאספנו מדור לדור מאז
אדם הראשון.
יש יהודים ששומעים בקווי טלפון ,ברדיו,
בתקשורת את החדשות מאנשים כמו פרופסורים
רופאים וכו' שמבינים ויודעים את האמת על
המצב .אבל זה לא מספיק בשביל לנתק או
להתנתק מהעולם הזה מהשקר ולבוא לאמת.
אפילו אלה שיודעים את האמת וגם אנו צריכים
לנתק ולהתנתק מהשקר לגמרי.
עם ישראל – אם אתם רוצים לחיות אתם
צריכים לעשות אך ורק מה שהקב"ה אומר ודורש
מאתנו ולא לשים לב לחוקים והתרופות
שהרשעים ממציאים כדי להפוך אותנו לעבדים.
רק מי שמאמין בה' באמת יכול להיות בן אדם
חופשי ,בלי "בוסים" רשעים על הראש .רק מי
שהוא יודע שאין עוד מלבדו ושהקב"ה הוא כל
יכול ואין מגפה או מלחמה או שום דבר בעולם
הזה שה' לא עשה .ה' עושה את כל מה שקורה
בעולם ואפילו שזה נראה קשה – זה לטובתנו .כל
זמן שאנו נהיה עם ה' הוא יהיה אתנו.
כל היהודים בחו"ל – בסופו של דבר אתם
צריכים להגיע לארץ .עדיף להגיע כמה שיותר
מהר ,אבל זה קשה להגיע לפה עכשיו ,אבל מי
שרוצה בכל ליבו ומהותו להגיע לארץ – יכול ,אם
הוא מתפלל חזק מספיק ומשתדל עם כל כוחו.
עמ"י ,יהיו קורבנות ,אם הם היו עובדי ה'
והשתדלו תמיד להיות נאמנים להקב"ה ותורתו
והייתה להם רחמנות ואהבה ליהודים אחרים אז
הם ילכו לגן עדן וימתינו שם עד תחיית המתים.
אני יודע שאתם רוצים לשמוע משהו יותר קל,
איך לעשות שהכל יהיה פשוט יותר קל .אבל זה
לא יהיה פשוט וזה לא יהיה קל .אולי הכי קל זה
יהיה לאלה שיגיעו לג"ע וימתינו לתחיית המתים.
עם ישראל – זה כל כך פשוט וגם לא כל כך
פשוט .המפתח או הנוסחה להציל את עצמנו זה
לא להיכנס לבהלה ולא להאמין אפילו במילה
אחת של רשעים ,בין אם הם צוות רפואי או
פרופסורים וכו'.
והעיקר לא לוותר אפילו בסנטימטר אחד על
היהדות ,על תורתנו ,על המצוות ,על אהבת ה',
על החגים ,על אהבת ישראל ,לא להפסיק

לעשות מצוות.
לא לשכוח ,שללכת עם הגויים ועם היהודים
שהולכים יחד עם הגויים – זה לא יכול להביא
לגאולה זה יביא רק למוות נצחי!
כולנו יודעים שאנו מגיעים לעולם הזה לזמן
קצר ,אפילו אם זה  120שנה – זה קצר וזה נגמר
באיזה שלב .העולם הזה קיים  5781שנים והולך
להיגמר בעתיד הלא רחוק .המשיח כבר פה.
והכל ישתנה ,הכל כבר השתנה ,חוץ מדבר אחד
– הקב"ה שהוא כל יכול ותורתו ,ורק הקב"ה יכול
להצילנו .ואסור להיכנס לבהלה .אם אנחנו
מאמינים באמת אז אנו יודעים שהקב"ה הוא חי
וקיים לנצח נצחים .ואם אנו איתו לגמרי – יהיה
לנו נצח נצחים.

יש דבר אחד שממש שובר לי את הלב
תקשור ראשון בחיי חנה בת שבע ,בחורה פגועת
מח .ט"ו בשבט ,התשפ"א 28/1/2021
אני כל כך רוצה לדבר ,כי יש לי כל כך הרבה
מה להגיד ,מאז שאני ילדה אני יודעת שיש לי מה
להגיד ,מה להביא לעולם .אבל עכשיו אני יודעת
ואני מאוד שמחה לעשות את זה .מאז שהייתי
ילדה רציתי להגיד המון דברים ,אבל לא ידעתי
איך .היו לי כל מיני חוויות וכל מיני רגשות ,דעות
על בני אדם ,על התנהגותם וזה עשה אותי
עצובה ,והרבה פעמים לא הייתי שמחה מזה,
אבל עכשיו שעברו כל כך הרבה שנים ויש
אפשרות לדבר בצורה חופשית דרך התקשור ,יש
לי הרבה דברים להגיד על העולם כמו שהוא.
אנו החרדים יש לנו הרבה עברות .חלק
מהעברות שלנו הם כמו של הגויים ,כמו של
החילוניים .וודאי אנו עושים את זה בהסתר,
שהקהילה לא תדע .אבל יש לנו גם עברות שאנו
אפילו לא יודעים שזה עברות וזה הכי קשה.
ובגלל עברות כמו של הגויים והחילוניים שאנו
עושים – אנו סובלים הרבה .וגם זה מקלקל את
ילדינו ,אפילו שהם לבושים כמו ילדים חרדים וגם
אנחנו נשים וגברים לבושים כחרדים – זה רק
לבכות ,כי זה אסור.
ואנו לא יודעים או לא מבינים מה זו פריצות
ומה זו לא פריצות .יש ברוך ה' קבוצה חזקה שכן
מנסים לשנות את הצניעות של היהודים החרדים,
שהנשים תהיינה הרבה יותר צנועות .ויש גברים
שמשתדלים ברוך ה' לשמור על העיניים כשהם
ברחוב .ורוב הבעיות של הקהילות החרדיות זה
שהרבה מאוד אנשים לא רוצים להיות כמו פעם.
ואפילו שיש כאלה שכן רוצים ,עדיין יש ירידה
גדולה בצניעות .יש הרבה משפחות מרובות
ילדים אפילו  18אפילו  20או  21מאותה אשה,
אבל את העיקר הם לא תמיד תופסים והם לא
מרגישים איפה הם סוטים מהדרך של הקב"ה
ולכן אנו סובלים מאוד.
יש דבר אחד שממש שובר לי את הלב וזה
השנאה של האשכנזים נגד הספרדים בעיקר
והפוך .ובכלל יש שנאה בין עדה לעדה וזה לא
מה שהקב"ה רוצה .זה שובר לי את הלב זה
שאנו כל כך מעטים ויש לנו שנאה אחד לשני בלי
סיבה .אפילו אם יש פה ושם איזה יהודי שלא
מתנהג בסדר או מתפלל אחרת מאתנו או ילד
שצריך עזרה בביה"ס והוא אשכנזי או ספרדי ,מה
זה משנה הרי הוא יהודי.
ויש ספרדים שמאז שהגיעו עם העליות
הראשונות של הספרדים שחזרו לירושלים,
הספרדים האלו היו האליטה והאשכנזים היו
המסכנים .הספרדים לא רצו להתחתן איתם ,כי
האשכנזים היו פשוטים והספרדים היו תלמידי
חכמים מאוד גדולים והם לא רצו בשום פנים
ואופן להתחתן עם האשכנזים הלא מלומדים.
באיזה שלב זה השתנה ,כשאשכנזים התחילו
להגיע מאירופה וממקומות אחרים שהיו שם
ישיבות גדולות וטובות ,שרצו גם לגור בארץ
ישראל ,אז התחילו בעיות בכיוון השני
שהאשכנזים הרגישו שהם על הגובה והתחילו
לזלזל בספרדים.
ומאחר שהציונים בן גוריון וכל כנופייתו היו
שליחים להקים את מדינת ישראל ,אז לא רק
שהם הסתכלו עם האף מלמעלה על העולים
מתימן ,ממרוקו וכו' כעל פרימיטיביים ולא כעל
האחים שלהם אז לא רק זה אלא במקום לעזור
להם ללמוד תורה ולהגיע לרמה גבוהה ביותר,

במקום לחבק אותם ולהגיד להם "ברוכים
הבאים"  -הם הורידו אותם .ומי הוריד אותם
במיוחד? הציונים האשכנזים .ומי גנב להם את
התינוקות בעיקר לתימנים ולמרוקאים? שוב זו
אותה אליטה כביכול של בן גוריון וכל כנופייתו
האשכנזים החילוניים .בלי מצפון הכי מינימאלי
ובדם קר פשוט לקחו את התינוקות מהאימהות
בלי רחמנות ואמרו שהם מתו ,אבל הם לא מתו.
וזה מזכיר לי מה שקורה היום .שממשיכים
בחוסר מצפון ולב שאין להם כבר שום בעיה
להיות כאלה .ולעשות את מה שעושים היום עם
החיסונים המסוכנים של הקורונה ומשקרים שאין
בזה שום חשש או בעיה – שזה שקר גמור כמו
אותו שקר – שילדי תימן מתו ...והם אלה אותם
רשעים שעושים את מה שעושים היום בלי לב.
וכמו שאז יכלו להגיע לרשעות כזו ועדיין אף
אחד מרשעים אלה לא קיבל עונש .תבינו שזה
יכול לקרות שוב וזה קורה .ושוב עם ישראל נמצא
כיום במצב של אחד נגד השני.
יש כאלה בין החרדים שהולכים עם הרשעים
שהם אלו שרוצים לגמור אותנו עם הקורונה
והחיסונים .יש צד שני שיש בו לא רק את
החילונים אלא יש גם חרדים שיודעים שרוצים
להרוג כל יהודי שאפשר עם המגפה הזאת.
ושותקים .ה' ישמור אותנו ויבריא אותנו!
ברור שה' שלח את הקורונה דרך רשעים כדי
לעשות בירור  -מי עם האמת ומי עם השקר,
מי עם הקב"ה ומי עם השקרנים שבין הגויים
והיהודים שירדו מהדרך.
עכשיו יש גם בין האשכנזים וגם בין הספרדים
שמרגישים איום לא רק על האשכנזים או
הספרדים ,אלא על כל עם ישראל.
וסוף סוף הקב"ה רוצה שעם ישראל יתאחד
וברגע שזה יקרה – ה' יהיה איתנו ,כי הוא רוצה
עם אחד עם הקב"ה ולא כל מיני קבוצות
ששונאות אחד את השני ,אי אפשר להיות נאמן
להקב"ה בצורה כזאת.
עם ישראל – אני לא כלום ,אבל כיהודיה ,בתור
יהודיה שאוהבת את הקב"ה מאוד ורוצה
שנתאחד כעם אחד נגד הרשעות שבעולם הזה.
נגד עובדי עבודה זרה שמכוונים את רוב
אוכלוסייה של העולם שאין להם שכל ,שחסר
להם שכל ,עד כדי כך שהם יכולים לסובב אותם
ולגרום להם לחסן את עצמם עם חיסון שהוא
מסוכן ביותר וכבר הרג הרבה אנשים .וכל זה
הוא פרי מחשבה של אנשים עקומים שרוצים
להשתלט על העולם .אותם אנשים ,אותו סוג של
אנשים שהם מאותן המשפחות שהכניסו את
היטלר לשלטון ועכשיו הם רוצים לגמור את מה
שהיטלר לא הצליח לעשות .וזה להשתלט על כל
העולם וחס ושלום ,לגמור את כל היהודים וכל
זכר של יהדות.
אם יכולתי לעמוד לפני קהל ולצעוק :הייתי
עומדת וצועקת" :עם ישראל – בואו נתאחד,
קודם כל עם הקב"ה וגם יחד אחד עם השני וזה
מה שה' רוצה יותר מכל דבר ,שנהיה עם אחד
בלב אחד ושרק רוצים לעשות – רק את רצון ה' –
אין עוד מלבדו!

כשהמשיח יתגלה
בן גולדן  -יא' שבט תשפ''א
היום יום ראשון .והיה זמן מאוד מאוד קשה
בסוף השבוע .הייתה אלימות בבני ברק בצורה
בלתי נסבלת .ברור שאנחנו בזמן של הגאולה
השלמה ,אבל זה תהליך .והתהליך הוא להגיע
למצב שעם ישראל יעשה תשובה .אבל אנו לא
עושים תשובה רק בשביל הדור הזה ,אנו עושים
תשובה בשביל כל הדורות .אנחנו ָעם כל כך
קטן לעומת כל העמיםָ .עם שעלה פעמים רבות
לגובה רוחני שקשה אפילו לתאר וגם נפל כל כך
נמוך שאין חשק לתאר את זה.
עכשיו הגענו – עם ישראל – לדרגה הכי נמוכה
שאפשר להגיע ולשרוד .מעכשיו אנו חייבים
לעלות .חייבים לעשות תשובה ולהבין איפה אנו
לא בסדר? ולמה אנו לא בסדר?
עמ"י ,אנו הדור שצריך לתקן את הכל .בינתיים
אני לא רואה שאנו עמ"י מבינים מספיק טוב
בכלל למה אנו לא בסדר? בתור חרדים אנו
יכולים להצביע על החילונים שלא שומרים מצוות
ומתנהגים כמו גויים .אבל אנו החרדים מתפללים
שלוש פעמים ביום ,שולחים את ילדינו לחדרים

כשרים למהדרין ,בונים סוכה בסוכות ,מתפללים
בבתי כנסת בכל החגים ,משתדלים לעשות את
כל המצוות ,אז למה אנו הדור הכי נמוך? הרי מי
שגר בארץ גם נלחם פיזית נגד הרשעים
ששונאים את הדת .היהודים בחו"ל משתדלים
לטוס הרבה לא"י להתפלל במקומות הקדושים,
נותנים כסף לצדקה ,שולחים את הבנים והבנות
שלנו לפני שמתחתנים ללמוד בסמינרים וישיבות
בארץ הקודש ,אז למה אנחנו לא בסדר?
נכון שאנו עם קטן יחסית במספר ואם סופרים
רק את החרדים אז אנו עוד יותר מעטים – אז
מה לא בסדר? אנו עושים כל מה שאפשר אז
למה אנו סובלים כל כך עכשיו במיוחד בא"י?
התשובה היא :שיש הרבה דברים לא בסדר
בקהילות שלנו .וגם יש דברים חשובים שאנחנו
לא בסדר ,אז לכן העולם נשאר בלי תקווה ,כי אנו
החרדים ,שאנו למעשה מספר קטן של היהודים
בעולם ,מספר מאוד קטן ביחס לאוכלוסיית
העולם ואפילו כעם אנו קבוצה קטנה יחסית של
יהודים בעולם – אז אם אנחנו לא נחזור בתשובה
באמת פשוט אין תקווה בכלל לעולם הזה שקיים,
אין תקווה בכלל שימשיך להיות.
התשובה לכל זה :התקווה היחידה לכל המצב
הקשה בעולם הם היהודים שבכל אופן שומרים
את המצוות כמו שה' רוצה ,מגדלים את ילדיהם
כמו שה' רוצה וה' יציל אותם והעולם של העתיד
יהיה בנוי על המעטים שישארו באמת נאמנים
להקב"ה לגמרי.
עם ישראל נכון לעכשיו אפשר להציל את כל
עם ישראל ,אבל אנו בשביל זה נצטרך לשנות
את עצמנו ולהוציא מחיינו כל השקר של העולם
הזה .שבגלל החיים הטובים כביכול מאז מלחמת
העולם ה 2-זו הייתה טרגדיה ענקית שהיתה
צריך ללמדנו שמי שמתרחק מהתורה מהקב"ה
– סובל מזה מאוד .במיוחד יהודים שה' נתן להם
את הצדיקים הכי גדולים ,הכי מיוחדים.
כל ההיסטוריה של הגלות באירופה ,מאות
שנים היהודים פרחו עם הצדיקים הגדולים
שהקב"ה נתן להם ,אבל ברגע שפתחו את
הגטאות ונתנו ליהודים להסתובב ולגור עם
הגויים ,היהודים התחילו להתדרדר עד שבשנת
 1939רוב היהודים באירופה היו מחללי שבת וה'
הציל אותם בזה שהביא את הנאצים להזכיר
להם בצורה קשה ביותר מה הם צריכים לשלם
כדי להיות יהודי אמיתי .אבל ה' ריחם מאוד על
עמ"י וכל יהודי שהלך למוות עם "שמע ישראל"
על השפתיים הלך ישר לגן עדן.
עכשיו אתם בטח לא מבינים איזה חסד זה היה
לעמ"י שבאירופה? ד' הציל אותם ,אבל זה לא
נראה כאילו שה' הציל אותם ,רק מי שמאמין
מבין שה' הציל אותם .קשה להאמין איך זה היה
חסד לעמ"י? גברים נשים וילדים נלקחו למות
בצורה כל כך אכזרית וגם לחיות מי שעוד חי
בצורה אכזרית מתחת לשלטון של נאצים.
והתשובה היא :שהשם ברא את העולם הזה
בשביל היהודים .מאדם וחוה עד האבות ,יציאת
מצרים ,בתי המקדש הראשון והשני והגלות
שכוללת את מדינת ישראל – היהודים סבלו .הם
עלו לרמות גבוהות ענקיות רוחניות ונפלו מאוד
נמוך .ועכשיו אנו ברמה הכי נמוכה ועוד פעם
העולם נגדנו.
וכל העולם סובל עכשיו – לא רק אנחנו .וזה
הסוף – הסוף של העולם כמו שהכרנו אותו
מאדם וחוה עד היום הזה .אנחנו ממש בשלבים
אחרונים עד הגאולה השלמה .אבל זה תלוי בנו -
אם נזכה או לא נזכה ,ח"ו.
משיח כבר פה .אבל זו גם תהיה מלחמה אם
נקבל אותו או נדחה אותו ,חס ושלום .כי אנו
מבולבלים .יש לנו כל מיני חשבונות ויכול להיות
שלא נקבל אותו ,חס ושלום .כי הוא לא בדיוק
מהחסידות שאנו רוצים שיהיה ,הלבוש שלו או
סגנון תפילתו או לא משנה מה ,לא כמו שלנו .אנו
מבולבלים ויכול להיות חס ושלום שנדחה אותו.
אבל עמ"י – עם כל תפילותינו ועם כל בתי
הכנסת שלנו ,עם כל הרגשות שלנו כי אנו
הטובים של הטובים בעולם הזה – זה לא נכון!
יש בינינו שנאת חינם בצורה מכוערת ביותר ויש
יהודים שנותנים הרבה כסף לצדקה אבל דרך
חייהם הרבה פעמים לא מתאימה לחרדי .יש לנו
חסידויות ,קבוצות קבוצות ,יש לנו ליטאים ,יש לנו
ספרדים ואשכנזים – כל אחד חושב שהוא הכי

טוב .כל קבוצה חושבת שהיא הכי טובה.
אבל עמ"י – יש כל כך הרבה שנאת חינם בינינו
שרק זה יכול להפיל אותנו .לא רק אנו בדור הזה
סובלים מזה ,אבל זה הכי גרוע עכשיו.
מספרים על עיירה באירופה שהייתה שם
מחלוקת נוראית בין יהודים חרדים .כל העיירה
הייתה של יהודים שהלכו אחד נגד השני .הייתה
מחלוקת איומה ונוראה .ביום שהנאצים באו
לקחת אותם לאושוויץ – הם עדיין רבו אחד עם
השני בדרך לרכבות .וזה המצב של היום .וחוץ
מהמחלוקות ואפילו בין חרדים לחרדים ,יש גם
את עגל הזהב שמושך אותם ,לחוסר צניעות
ולדברים הרבה יותר גרועים בגלל החוסר
צניעות .שכחנו שהדבר הכי חשוב בעולם הזה –
זה הקב"ה ותורתו.
הרבה אנשים אפילו שנותנים צדקה וכאילו הם
הכי טובים וכשמסתכלים פנימה לתוך בתיהם
רואים שהם למעשה ירדו מהדרך והולכים לכיוון
מצרים ,עגל הזהב וכו' .יש סיפורים אצל החרדים
לא מעטים בעברות כאלה בקדושה.
עמ"י – ה' ברא אותנו להיות העם שלו המיוחד.
הסתכלו על העולם עכשיו – תראו מה שקורה –
כל הארצות הגדולות החשובות שכל כך הרבה
חרדים וגם סתם יהודים גרים שם .יש הרבה
שאוהבים לצאת מא"י ,לטוס לניו-יורק אפילו היו
נוסעים לדיסנילנד ,לכל המקומות הלא רצויים.
הייתה תקופה שהיו טסים ללונדון מהארץ בשביל
לתפוס את המכירות של בגדים וכו' בסוף העונה
– וזה מוגזם ,זה טירוף .יש הרבה שנוסעים
לקברי צדיקים וזה טוב ,אבל לא תמיד טסים
בגלל זה ,יש פשוט שאוהבים לטוס .קבוצות
גדולות של יהודים טסים לחו"ל לאירופה להתפלל
ליד קברי צדיקים ולא תמיד לשם שמים ,פשוט
אוהבים לטוס .יש סיבה לטוס .לא כולם כמובן.
עמ"י – כל יהודי ויהודיה ,כל ילד וכל ילדה –
צריכים לשבת ולחשוב  -מי אנו ומה אנו רוצים
מהחיים ,הרי הבן אדם חי עד גיל  70פלוס ,מה
קורה אחרי זה?
וה' שלח לנו עכשיו מצב שכאילו נפל עלינו
באופן פתאומי ,אבל זה לא פתאומי ,כי הרשעים
מתכננים את זה הרבה מאוד שנים ,זה רק כאילו
באופן פתאומי כי לא שמנו לב מה הם עושים,
איך הם מסובבים אותנו ומלמדים אותנו ,אפילו
החרדים ,לטעום את הטעם הטרף אבל הטעים
של עגל הזהב ,שמושך אותנו לדיסנילנד או
למקומות אחרים וכל מיני אפשרויות לטוס ,הכל
בהכשר ,לטוס או להפליג באוניה או כשאין חשק
להכין ארוחת ערב אז יוצאים למסעדה כשרה.
השאלה :מה לא בסדר עם זה? כי זה לא שייך
ליהדות ,זה לא שייך לתורה.
המקום הכי חשוב של יהודי אמיתי – זה
הבית שלו של אשתו ושל ילדיו ולא צריכים
לעזוב את הבית כל כך הרבה ,כי זה הבית
המקדש הפרטי של כל יהודי ויהודיה.
הרבה נשים לבושות עם פאות שוודאי וודאי
נראה כמו שיער טבעי ארוך ומסודר יפה וצבועות
עיניים וזה אסור ,אולי הן הולכות עם שרוול ארוך
אבל בדיוק מתחת למרפק ,חצאיות במצב הטוב
אולי ארוכות אבל צמודות מושכות עיניי גברים
שפקוחות לראות את זה ,וזה ידוע שבדורנו
הגברים לא כ"כ חזקים בשמירת העיניים ובכלל
הדור מאוד נמוך בקדושה וזה גרוע מאוד .אם לא
נשתנה ח"ו ,אם לא נבדוק את עצמנו ונתפוס
איפה אנו לא בסדר ונתחיל לעבוד על עצמנו אז
לא נגיע ח"ו לגאולה והיא מאוד קרובה.
אני יודע שאתם רוצים לשמוע מילים יותר
יפות ,יותר מבינות את המצב שלכם ,כמו שאתם
רואים את זה .אבל אני רק יכול להגיד רק את
האמת והאמת היא שאם לא נשתנה מהר ונבין
מה לא בסדר ,ולא רק אנו אשמים בזה ,גם
הגדולים צריכים לכוון אותנו לזה ,קודם כל
לאחדות .צריכים אחדות בעמ"י.
אין אשכנזים וספרדים  -יש עם ישראל.
אין חסידים וליטאים  -יש עם ישראל.
מי שלא יכול להאמין בזה הוא לא יכול לקבל
את משיח צדקנו – כי המשיח יהיה יהודי אחד
ובתוכו יהיה הכל ,הכל .מי שצריך להיות משיח
הוא יכלול כל התכונות :אשכנזי ,ספרדי ,חסידי,
ליטאי – הוא יהיה נציג של כולם ,הוא יכלול את
כולם .כלפי שמיים הוא הצינור שלנו להקב"ה,
הוא נציגנו להקב"ה ,הוא משיח בן דוד .דוד

המלך הוא היה מלך של כל עמ"י וכשניסו
להילחם נגדו בסופו של דבר הוא ניצח ,כי הוא
המלך .כשהמשיח יתגלה – הוא יהיה ה ֶר ֶבה ,הוא
יהיה הרב של כל עמ"י .נצטרך אחדות לגמרי בלי
שנאה אחד לשני ,קבוצה אחת נגד השניה ,כולנו
נצטרך להיות כפופים למשיח כולל גדולי הדור,
הרבס ,רבנים ,אדמו"רים וכו' .איך נעשה את זה?
זה יקח כח רוחני ,כח רוחני מאוד חזק להבין את
זה ,לקבל את זה ולעשות את זה.
זה המבחן הכי גדול .יש יהודים אפילו חרדים
שעם הכל הם ילכו ,הם ייעלמו ,כי לא היו מוכנים
לקבל את מלך המשיח .בגלל ההרגשה של
שנאה ,קנאה ,הרגשה שהם מחליטים ,הם
הצודקים ,הם יודעים את הדרך לה' ,אבל אלה
שיעשו תשובה ויורידו את הראש והגאווה ,ייתנו
לעצמם לקבל את משיח צדקנו באהבה וברצון
ואלו לא משנה כמה שיישארו עם מלך המשיח,
יקבלו אותו כמלך המשיח ויורידו את האגו שלהם
ויזרקו את האגו שלהם לפח ויהיו כפופים לגמרי
להקב"ה והשליח שלו – הם יהיו הגרעין לעולם
הבא ,לעולם שכולו טוב ונעלה ונעלה – נגיע
לבית המקדש וכשנצא משם נרגיש כמה שאנחנו
כבר חלק של הקב"ה.
יותר אני לא יכול להגיד ,רק הסתכלו טוב מה
שקורה בעולם ותראו את התוהו ובוהו שקיים
ותדעו שהעולם לא יחזור למה שהיה ואם לא
נעשה תשובה מלאה עכשיו – אז אין עתיד
בשביל יהודים כאלה .מי שעם ה' לגמרי ,בלי אגו,
בלי דרישות – ה' יהיה איתו ויציל אותו.
אחרי כל כך הרבה שנים מאדם הראשון עד
היום שהנשמות באות לעולם הזה וחוזרות לעולם
הבא שוב ושוב עד היום הזה ,אז עכשיו אנו
יכולים לקבל נצח נצחים ,זה לא קל ,זה יהיה
קשה מאוד ,אבל אנו צריכים לעבוד על עצמנו ולא
לשכוח יש א-ל אחד ומשיח אחד .אנו צריכים
להיות עם הקב"ה ועם מי שהוא שולח לנו להציל
אותנו .בנימין גולדן התחיל לבכות – ...סוף.

יהיו לנו חמשה עשר ימי חושך

בן גולדן כ"ב שבט תשפ''א 4/2/2021
אני רוצה להגיד לעם ישראל בארץ ישראל
ולעם ישראל בכל הגלות ,שהצרות רק מתחילות,
העולם לא יחזור למה שהיה .אבל מי שיהיה עם
הקב"ה ועם משיחו שקיים כבר בעולמנו ,לא
יצטרך לדאוג.
השקר פשוט חוגג .רוב אנשים לא יכולים
להבדיל בין האמת ובין השקר .זה משהו שמיימי,
מה שאנחנו עוברים ומה שעוד מעט יקרה .כל
הרשעות שתשתלט על העולם – פשוט תיעלם,
עדיין לא מיד ,אבל לא עוד הרבה זמן ,אבל עוד
לא הרבה זמן.
המלחמה שעומדת להיות תהיה מאוד
מכוערת .אבל זה גם עוד לא יספיק  -כדי להחזיר
את עם ישראל בתשובה .וכל זה יקח זמן ,כל מה
שהולך להיות ,פשוט יקח זמן ,אבל לא הרבה
זמן ,זה יהיה משהו שכל כך קשה להאמין שיהיה
כזה נזק עצום לכדור הארץ וזה יבלבל הרבה
אנשים .אבל ה' יוציא אותנו מהגלות הזאת ,כמו
שהוא הוציא אותנו ממצרים.
אני חושב שאני לא רוצה לדבר על הרס אבל
יהיה הרס נוראי אך לא בירושלים .רוב אוכלוסיית
העולם תיהרג .הגויים ודאי והיהודים שבחו"ל
יסבלו מאוד ,אבל לא כולם ,והם יגיעו לארץ על
כנפי נשרים – אני לא יודע בדיוק מה זה אומר,
אם זה באמת נשרים או אולי זה תיאור למטוס או
לענני כבוד.
ובסוף כל התקופה הזאת יהיו לנו חמשה עשר
ימי חושך .ספר הזוהר ,שמות פרק ב' ק"ד "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 ":וכדור הארץ לא יראה כמו פעם .חלק
גדול יהיה מתחת לפני המים .הרבה מקומות
בעולם יהיו מתחת לפני המים ,כולל נתחים
גדולים של ארה"ב .יהיה מאוד קשה .יהיה מאוד,
מאוד קשה.
אבל משם מבית המקדש נעלה לעולם שכולו
טוב .עם ישראל – אין לעם ישראל מה לדאוג .מי
שעם הקב"ה – הקב"ה יהיה איתו ,מי שלא עם
הקב"ה עכשיו אבל בהמשך יחזור בתשובה גם
לא יהיה לו מה לדאוג רק יהיה לו קשה ומפחיד.
בהתחלה ערים גדולות יעלמו וזה יהיה מפחיד

מאוד ,יתכן ולא יהיה לנו חשמל ,לא יודע ,100%
אבל מאוד מתקבל על הדעת .אבל בסוף נשמח
מאוד ,תהיה שמחה רבה ,מאוד גדולה .זהו .ד'
יעזור לנו.
לפעמים אני רוצה לבכות על זה ,אבל אני יודע
שבסופו של דבר  -ה' לא יפסיד ולא יוותר על אף
נשמה יהודית אחת או יהודי אחד .מי שהיה בהר
סיני ואמר נעשה ונשמע – ישרוד .למעשה מי
שהיה בהר סיני יצליח גם הפעם לשרוד בע"ה.
ואנו נעלה ונעלה ונעלה אחרי זה .אני לא יודע
איך לתאר את זה .ואנו נשכח מהעולם הכל כך
נורא שקיים עכשיו ,כל כך מלא רשעות ,כל כך
מלא קנאה ,כל כך מלא רצח בדם קר ,משהו
נורא – זה יעלם כמו שזה הגיע – זה יעלם ואנו
נהיה עם הקב"ה.
זהו זה .השם יעזור לנו ,זהו זה .ה' יעזור לנו.
צריכים להתפלל .חייבים להתפלל לה' כי אם לא
 אז אוי ואבוי ואני לא אומר לכם את זה כדילהפחיד אתכם ,אני אומר לכם את זה כדי
שתעשו תשובה .השם יעזור לנו וזהו.

החיסונים האלה הם רק שלב במלחמה
נגד היהדות ,להשלים מה שהיטלר לא
הצליח לעשות.
דניאל ,כ"ה שבט ,תשפ"א 7/2/2020
ש .ראיתי פרסום היום שבאיזה בסיס בצבא
היתה התפרצות של קורונה  110חיילים ,וזה
אחרי שהם קבלו בבסיס שם את הזריקה
הראשונה .מה אתה אומר?
ת .שזה הרבה יותר מזה .זה לא יכול להיות שרק
 110קבלו ,כל אחד שמקבל את הזריקה יכול
להיות שיקבל משהו ,איזה סימנים .יש כאלה ש
יקבלו את זה יותר מאוחר ,הבעיה אבא שזה
כמעט בלתי אפשרי לצאת מזה נקי לגמרי.
רק מה ,הם לא נותנים לכולם את הזריקה,
לחלק הם נותנים כאילו )פלוצבו( ,כי הם לא
יכולים שיהיה מצב כשכולם יפלו פתאום ,כולם
יפלו ברחוב זה לא יתכן .יש כבר הרבה שהם
חולים בבית חולים מקורונה או משהו דומה
לקורונה מהחיסונים .הם לא מדברים ,הם
אומרים שיש קורונה אומרים שזה הרבה מהם
אלה שלקחו את החיסון ,ואלה עם הבעיה הכי
גדולה זה אלה שקבלו החיסון.
אז מה אני אגיד אבא ,אני מתפלל עליהם יום
ולילה .עם ישראל פשוט אני לא יודע איך סומכים
על אנשים שהם רוצים להרוס את מדינת ישראל,
הם רוצים להשתלט בלי רחמנות.
הם לא תופסים לא תופסים אבא ,פשוט לא
תופסים .אין מה לעשות ,אפשר רק להתפלל
שאנחנו נשתדל להיות כמו שה' רוצה ,לא לוותר
על היהדות בגלל הרשעים שהם נלחמים נגד עם
ישראל עם הקורונה ונגד האמונה שלנו בקב"ה.
אנחנו צריכים להיות חזקים מאד ,לא לתת
לרשעים להרחיק אותנו מהאמת .האמת היא שה'
הכל יכול ,ואם אנחנו רוצים להפסיק את
המגיפה הזאת כדאי לנו מאד לעשות תשובה.
יש לנו בעיה קשה ,אני חושב אבא כל הזמן
איך משיח יגיע ויארגן את כל הקבוצות עם כל
הרבנים למיניהם? איך חסידים וליטאים ,יש
ספרדים ויש ספרדים שהם ליטאים וספרדים
שהם חסידים ,ואיך כל אחד עם הרגש שלו ,כל
אחד יגיד ככה או ככה ,איך אנחנו נגיע מתחת
למלך המשיח? איך? זה פשוט יהיה נס גדול ,זה
לא יאומן המצב של עם ישראל .ודאי זה יהיה נס.
ועכשיו יש בעיה ,איך עמ"י הולך עם הרשעים?
אפילו אם לא היינו יודעים כל כך אם זה טוב או
לא טוב החיסון ,אבל איך אנחנו הולכים עם
אנשים שהם ידועים בתור רוצחים ,שידועים בתור
אנשים שמנסים כל מיני חיסונים ותרופות על
מסכנים באפריקה ,ולא אכפת להם אם נהיים
עקרים או מתים ,זה לא אכפת ,הם עשו את
הניסיונות שלהם על בני אדם ורצחו אותם.
איך אנחנו יכולים? יש אנשים חשובים רופאים
ידועים ,אנשים ממש על רמה בעניין של רפואה
רמה גבוהה שמתנגדים לזה ,שמתנגדים אפילו
שמכניסים את עצמם לסכנה .כי כל אלה
שמדברים על החיסון של הקורונה לפעמים
מדברים שטויות ,שאפילו ילד בכיתה א' יכול
להבין שזה שטויות.
יש קריינים ברדיו ובטמבלויזיה שאומרים
דברים שזה לא יכול להיות ,אין להם בושה .גם

אני לא מבין ,העולם השתגע .ברור לי במיוחד פה
פורסם בקו החשיפות -
במדינת ישראל וגם בארה"ב שזה בסך הכל
השתלטות .אם ניתן לרשעים להשתלט על מדינת פרטים מתוך מסמך מודלף של המועצה לביטחון
ישראל ,אוי ואבוי מה שיהיה פה .זה לא ענין של לאומי .להלן סיכום הישיבה מתאריך 24/2/2021
קורונה ,קורונה זה רק משהו שהמציאו בשביל
להשתלט על כולנו בשביל למחוק את הדת במידה והחשש הגדול מכל יתרחש ובקרב
היהודית ה' ישמור ,בשביל להרוג כמה יהודים מחוסני פייזר יתפתחו תופעות לוואי חמורות יש
שרק אפשר .וזה נשמע הרבה יותר מתאים למה לפעול כדלקמן:
שקורה עכשיו .רוב האנשים כבר תופסים כמה .1יש לאסוף מידע על מקרים ראשוניים של
שטויות מדברים ,כמה בלגן בלי הסבר יש .פשוט תופעת  , adeהמלווים בדלקת ראות חריפה ,זה
לבכות להתפלל שה' יציל אותנו ,ושסוף סוף צפוי להתרחש בחדש יולי .2021
נקבל את מלך המשיח שיהיה סוף לגלות הזאת.2 .במידה ויהיו מקרים רבים של תופעות לוואי
מדינת ישראל היא הדוגמא של גלות ,מה זה חמורות יש להמליץ לממשלה להעלים את המידע
גלות? ה' שלח אותנו מארץ ישראל מבית מהציבור על מנת שלא יווצר משבר אמון
המקדש מכל הדברים הכי חשובים שלנו .בממשלה ובעקבותיו כאוס חברתי והתדרדרות
התחלנו להסתובב בכל העולם ,אבל זה לא גמר המדינה לאנרכיה.
אותנו ,כל השנים האלה שהסתובבנו מארץ .3הממשלה תצא בהצהרה שיש מוטציה קטלנית
לארץ .חלק מהיהודים בארצות ערב ,חלק חדשה של קורונה שגורמת למקרים רבים של
באירופה וחלק בארה"ב וכו' וכו' באופן טבעי היינו דלקות ראות ותטיל את האשמה על הבלתי
מחוסנים כמקור המוטציה וההדבקה בוירוס.
צריכים להעלם ,אבל לא נעלמנו.
עכשיו הם מצאו דרך להשתלט עלינו ולהפוך .4על מנת שלא יהיה ניתן להשוות בין המחוסנים
אותנו או לגוים או למתים ה' ישמור .אבא זה לא שמפתחים תופעות לוואי חמורות ובין הבלתי
פשוט אבל זה מה שקורה ,אבל אנחנו עם ישראל מחוסנים שנראים בריאים יותר ובכך להפריך את
טענת הממשלה ,להאשמת הבלתי מחוסנים יש
והקב"ה לא ימחק אותנו.
אבל מי שלא מאמין לא יוכל להמשיך .באיזה "להעלים" את קבוצת הביקורת שהיא למעשה
שלב מי שלא רוצה להאמין לא יהיה ,כי הקב"ה הבלתי מחוסנים.
הוא הכל יכול .לא כל הראשי ממשלות ולא כל .5הממשלה תחוקק במהירות חוק שהבלתי
ראשי הצבאות ולא אף אחד ,יש רק הקב"ה מחוסנים יוכנסו לבידוד במכלאות שכבר הוכנו
שהוא שולט על כדור הארץ ועל כל המציאות ,על מבעוד מועד .לכלואים יזריקו חיסון פייזר ויוחזקו
בכלא עד שיפתחו תופעות לוואי.
מה שאנחנו רואים ומה שאנחנו לא רואים.
הם לא יצליחו .עם ישראל ישאר בארץ ישראל .6 ,מקרי מוות רבים מקרב המחוסנים בקצב של
הרשעים יעלמו ,ומי שלא רוצה להיות עם ה' לא  100ליום צפויים בחודש ספטמבר השנה ,הקצב
תהיה לו זכות קיום .אם יהודי נפטר זה לא אומר יעלה בשיעור של  100לחודש ובסוף שנת 2021
שאין לו זכות קיום ,אם הוא לא היה בסדר אולי ,צפויים למות  18000מחוסנים ,בעיקר מקרב
אבל כל יהודי אמיתי גם אם הוא נפטר הוא לא הקשישים ובעלי מחלות רקע.
נעלם ,הוא יחזור בתחיית המתים .אבל מי  .7במידה והמחוסנים לא יקבלו מנה נוספת של
שנלחם נגד הקב"ה ,לא יהיה לו עבר ,עתיד או חיסון כל חצי שנה למבוגר וכל שנה לצעיר הם
ימותו תוך שנה .כמו כן יש אפשרות שתתרחש
שום דבר ויעלם ,וזה העונש הכי גדול.
עם ישראל תחזרו לשפיות לאיזון שכלי ,תופעה של נרקומניזציה של חיסונים ואז יידרש
החיסונים האלה הם רק שלב במלחמה נגד לתת מנה נוספת של חיסון כל שלשה חדשים
היהדות ,להשלים מה שהיטלר לא הצליח למבוגר וכל חצי שנה לצעיר.
.8בשנת  2022צפוי המשך מקרי מוות של
לעשות.
אנחנו כמו הדור בזמן היטלר ,הגענו לשיא של המחוסנים כאוס ומשבר אמון של האזרחים
בממשלה ,עוני ופשע ברחובות .
גשמיות ,לשיא של התבוללות.
הרשעים כמו בן גוריון שהקימו את המדינה .9 ,במידה ומתנגדי החיסון יגלו התנגדות למעצר
הקימו את זה אך ורק כדי לעשות מדינה חילונית ,ויקימו מליציות יש להפעיל את כוחות האו"ם
ובסופו של דבר מדינה גויית .זו היתה המטרה פימה שכבר נמצאים בארץ באישור הממשלה
ולא כל כך הלך להם .יש להם בעיה עם החרדים נגד מתנגדי החיסון.
אבל עכשיו הם עושים עבודה שוב להפריד בין .10במידה ויצטרפו למליציות מתנגדי החיסון
חרדי לחרדי ,וזה הולך .אבל זה לא ילך ,בעתיד עריקים מצה"ל והמשטרה ,זה הזמן להבריח את
רה"מ שרים ורבנים ראשיים על משפחותיהם
ה' יעצור אותם.
אבל ,האמת היא שה' רוצה רק שנחזור לחו"ל פן יבולע להם .כל זאת לפני שהמליציות
יתפסו את השלטון.
בתשובה ,שנחזור אליו ,הוא לא רוצה להפסיד
אף נשמה יהודית .עם ישראל תבינו מה שקורה,
ואפילו אנחנו החרדים מלאים כ"כ סרטים
ופיצה וכל הזבל של העולם ,ששכחתם מי יהיה אבא? מה יהיה אתנו? מה עם הילדים
אתם .אפילו שיש לכם זקנים ארוכים ופאות שלנו? מה עם העתיד שלנו? יש דבר אחד שנותן
ארוכות וציצית ,שכחתם מי אתם.
לי קצת כח זה שזה ברור שאנחנו בימות המשיח,
עם ישראל תלחמו ,תתפללו ,אם לא ,אז אולי זה ברור שאנחנו בתהליך של הגאולה השלימה.
וזה נראה לי אבא ,שזה לא יקח הרבה זמן .אני
אתם לא באמת יהודים ,ה' ישמור.
אנחנו צריכים עזרה גדולה משמים לצאת ממה יודע ברור שיהיה מאד קשה אחרי פסח יהיה
שקורה עכשיו ,וזה בכל העולם וזה ישפיע על כל מאד קשה .אוי אבא כמה היהודים עיוורים עכשיו,
היהודים בכל העולם .יש פימה קעמפס שזה ב"ה לא כולם ,אבל זה מפחיד אותי בכל העולם
מחנות ריכוז כולל תאי גזים .יש בערך  800היהודים רצים לקבל חיסונים שברור יכולים
מחנות בכל אמריקה .בשביל מי הם? בשביל מי להרוג אותם ואלה שזה לא הורג אותם עכשיו,
הם אתם חושבים? אתם חושבים שזה לא יכול זה יכול להרוג אותם בעתיד ,אבל את ההוכחות
להיות באמריקה? ועוד איך זה יכול להיות לא רוצים לשמוע.
אוי אבא ,אני רק יכול להתחנן ולבקש מעם
באמריקה .ה' ישמור עלינו ,נחזור בתשובה כי אם
לא ,אז מה שהחסד לאברהם ניבא שרק  7000ישראל ללמוד קצת היסטוריה של עם ישראל,
יהודים ישרדו .ה' ישמור עלינו שנוכל לחזור ותראו כמה העמים ניסו לחסל אותנו לגמרי ,עם
בתשובה ולקבל משיח צדקנו בשמחה ובאמונה כ"כ קטן ,לא היינו עם קטן אבל אחרי שעזבנו את
שלמה ,שרק הקב"ה הוא הכל יכול ואין עוד א"י כאשר התחילה הגלות אנחנו נהיינו יחסית
לעמים האחרים עם קטן ומסכן ,כי ה' פיזר אותנו
מלבדו.
בכל העולם ,אז לא היה לנו כח כי היינו מעטים
זה לא יקח הרבה זמן
בכל ארץ איפה שהיינו.
דניאל ה אדר התשפ"א 17/2/2021
בכל אופן יש עוד יהודים שומרי מצוות ,יש עוד
אני לא יודע מה קורה בעולם הזה אבל רוב בני
האדם ,יהודים ,אנשים טובים ,הם עיוורים או יהודים חרדים שמוכנים להילחם על היהדות
חרשים או ח"ו עיוורים וחרשים ,הם לא תופסים שלהם ,אבל שוב הם מעטים .אפילו אם לוקחים
את המספרים אך ורק של היהודים שנשארו
מה שקורה!
אני לא מבין מה קורה .הם מאמינים בשקר בעולם הזה אז זה מעט מאד.
שהוא כ"כ ברור שאני רק רוצה לבכות ,כי מה ואבא ,אני לא יודע מה יהיה ,ברור דבר אחד,

היהודים ישארו ,הם יחיו ,רוב הגוים ימותו ,רוב
העולם יחרב ,שליש לגמרי שליש פצוע קשה אבל
ישארו יהודים מאמינים אוהבי ה' ,יהודים שרוצים
להיות עם האמת ,עם ה' ,כי הוא האמת ויהיה לנו
גם את משיח צדקנו שהוא כבר פה ,אבל אף
אחד ,כמעט אף אחד ,לא מוכן לקבל אותו.
אנחנו עם ישראל ,אני לא יודע מה להגיד אבא,
אנחנו עם ישראל התקלקלנו עם כל הגשמיות של
הדורות האחרונים .אחרי מלחמת העולם השניה
כל הגשמיות המיותרת שמשכה אותנו ולא היה
לנו את אהרן שישבור לנו את עגל הזהב ,לא היה
לנו משה רבינו להביא לנו את התורה ,אנחנו
היינו צריכים להגיע לזה בעצמנו ,רוב העם לא
היה מוכן לקבל את האמת.
אני מקווה שמשהו ישתנה והיהודים החרדים
שהולכים יחד עם הרשעים כאילו שכל מה שהם
עושים זה אמת ונכון לעשות אפילו לפי התורה,
כל אלה המבולבלים ויש ביניהם גם רבנים וזה
הכי כואב.
אני יודע שיהיה הרס איום ונורא ,רוב ההרס
יהיה מבוסס על שני דברים :על מלחמת העולם
השלישית שתתחיל לאט לאט עם מדינות קטנות
יחסית שיפציצו אחד את השני ,יריבו אחד עם
השני וזה יגדל למלחמת עולם.
והדבר השני שיהרוס הרבה מאד מהעולם זה
השביט ,המיני שמש עם שבע כוכבי לכת
שמסתובבים מסביבו עם זנב ארוך ארוך של
מטאורים ואסטרואידים כי השביט מאד מגנטי.
וככל שהכוכב מתקרב יותר ויותר לכדור הארץ זה
גורם ליותר ויותר אסונות טבע ולשינויי מזג
האוויר קיצוניים וכו' וכו' וכבר דיברנו על זה,
ושגם דברנו שזה היה הרבה פעמים שהכוכב
עבר ליד כדור-הארץ .ה' שלח אותו וכתוב על זה
בזהר ,וזה אמת אמת ,זה משהו שמימי שהקב"ה
שולח עכשיו כי זה סוף העולם כמו שאנחנו
מכירים אותו.
לא ישארו הרבה ואם לא עושים תשובה ישארו
מעט מאד .גם ככה יש מעט מאד יהודים
שמבינים ורואים את האמת וגם יש עוד מעט גוים
שיבינו את האמת ויקבלו אותה .אין ספק ואנחנו
צריכים להיות חזקים ולהיות לגמרי עם ה' ואם
לא יהיה לנו אוכל אנחנו צריכים להאמין שה' יתן
לנו אוכל כמו שיצאנו ממצרים ,אז לקחנו רק קצת
בצק וזה החזיק אותנו בריאים ושלמים שלושים
יום ,ואחרי זה קבלנו מן וקבלנו באר מרים.
היו הרבה אנשים אז במדבר שלא כ"כ אהבו
את המן ,רצו אוכל רגיל ,ועבור אלה שהיו עם ה'
זה היה האוכל הכי טוב שרק יכול להיות ,וכל
אלה שהתלוננו כי זה לא מספיק טעים או לא מזין
או לא יודע מה שהמציאו ,כל אלה לא יכלו
לשרוד ,רק אלה שמקבלים ושמחים לאכול מן
שזה אוכל שמימי שבא ישר מהקב"ה ,שלא רק
אוכל שמזין את הגוף שלנו ,זה מזין את הנשמה
שלנו את השכל שלנו את הלב שלנו וזה מביא
לנצח נצחים.
עם ישראל ,אלה לא סתם דיבורים ,אתם
יודעים את זה ,מי שיש לו קצת ידע יודע את זה,
אולי אתם לא רוצים עכשיו את הגאולה ח"ו כי
אתם מעדיפים ללכת לאכול פיצה וללכת
לתיאטרון או ללכת לטוס לאמריקה לחתונות ובר
מצוות ,אבל מה זה אמריקה? אמריקה עוד מעט
תהיה מדינה עם מעט גשמיות ,הגשמיות הולכת
ונעלמת ,הוליווד הגדולה כמעט בפשיטת רגל ,מי
צריך את הוליווד שמפיצה חיים של שקר גמור
וכל מיני דברים אסורים ,מי צריך את זה? רק
הרשעים צריכים את זה ,לא אנחנו ,לא עמ"י.
עם ישראל ,אני מתחנן ,תעשו התבודדות ,תשבו
בבית ,תסגרו את הדלת של אחד החדרים
שלכם ,לא צריך ללכת ליער בשביל זה ,תחשבו
איפה אתם? מה אנחנו? מי אנחנו? אנחנו שייכים
ישירות לקב"ה ,מכל העמים הוא בחר בנו.
עם ישראל ,אתם בעצמכם הורגים את עצמכם,
אתם עם ההתנהגות שלכם מוחקים את עצמכם
מהעולם הבא ,עולם שכולו טוב ,עולם חדש,
הקב"ה הוא הכל יכול ,הוא ברא את כדור הארץ,
הוא ברא הרבה הרבה גלקסיות אחרות ואנחנו
לא יודעים עד איפה הוא מגיע ,אבל אנחנו יודעים
שהוא אין סוף .אין סוף וזה המקום שיהודי אמיתי
צריך להיות עם האין סוף ,עם הכל יכול ,כי הוא
ברא אותנו בשביל זה ,וזה המקום שאנחנו

צריכים להיות ,ולא לשכוח ולא לשכוח! שהוא
הכל יכול ואין עוד מלבדו .ואם אתם לא רוצים
לקבל את זה ח"ו ח"ו ח"ו אז לא תהיו.
ש .עושים פה בארץ כזו שטיפת מוח ברדיו,
בעיתונים ,ברחובות ואפילו בטלפון קבלתי שיחה
בזו הלשון" :כאן ד"ר * ראש חמ"ל )=חדר
מלחמה!( של קופ"ח * ,אנחנו לפני תקופת
בחירות ,לפניך בחירה :להתחסן או להתאבד"...
ת .זה התחיל להיות אבא ,כל מיני אנשים כמו
הרב אשרוב שהתחיל לדבר נגד עם הוכחות ,גם
הרב אמנון יצחק ,התחילו לעשות רשימות של
אנשים עם כתובות שמתו אחרי הזריקות ,אז הם
ירדו על כולם עם כל מיני מומחים שבטח הם
שחקנים .אבל איזה שטיפת מוח זה משהו נורא
וזה פשוט אנשים מתבלבלים וזהו אין מה
לעשות.
ש .קראתי בחדשות "ינואר הקטלני" ,רבע
ממספר נפטרי הקורונה משך המגיפה של כמעט
שנה נפטרו בחודש אחד בדיוק אחרי שהתחילו
את החיסונים.

ת .נכון חוץ מזה היתה אחות שהיא נתנו לה
זריקות לתת לאנשים בלי להגיד לה בשביל מה,
היא לא רצתה לתת את זה כי ידעה שזה הורג
אותם ,היא שאלה רב מה לעשות והוא אמר לה
מיד לעזוב את הבית-חולים.

תכניסו את זה לראש עכשיו
בן גולדן – י"ב אדר תשפ"א
אנחנו מאוד קרובים לפורים .חג כל כך יפה ,כל
כך מלא תוכן ,כל כך מתאר את עם ישראל ,עם
הסכנות שיש לעם ישראל כמעט בכל דור ודור.
לפורים הזה יש משמעות הרבה יותר גדולה
מהחגים שעברנו בשנים האחרונות .אנחנו בחג
הזה נרגיש יותר בקרבתנו את מרדכי ,אסתר,
אחשוורוש והמן ימח שמו וזכרו .אנו נרגיש
בסכנה שיש לא רק לעם ישראל ,אלא לכל העולם
כולו .יכול מאוד להיות שהרבה יהודים לא ירגישו
את הדמיון בין פורים עכשיו ופורים שהיה אז.
אבל המצב הוא כל כך קשה ועמ"י כל כך לא
רגיש למציאות ,שיש גם פה בארץ וגם בעולם,
עד שאני בפחד גדול ,כשאני חושב מה קורה
אם אנו עם ישראל לא מבינים מה קורה לנו?
מה הערב רב ,הגויים מנסים לעשות לנו? אז
איך נשרוד? איך נדע מה לעשות? איך נדע שאנו
צריכים לעשות תשובה? ואיך נדע איך עושים
תשובה? זה מאוד מפחיד .לא רק שהולכות
להיות מלחמות קשות ביותר עם הרבה מתים
בעולם ,הרבה קורבנות בכל העולם ויש עוד את
כוכב השביט ,שצריך להגיע ועוד אסונות טבע
ענקיים שיהיו בכל העולם.
אבל עמ"י לא רוצה לדעת ,עמ"י רוצה שנחזור
למה שהיה ,לעולם דמיוני המבוסס על התשוקות,
על רצונות של בני אדם .אפילו החרדים בעולם
שעד לא מזמן היו כל כך עמוק בתוך הגשמיות,
שזה פחד לחשוב שאם אנחנו לא נעשה תשובה
אז מה יהיה ,מה יהיה עם עמ"י? אנחנו ָעם שה'
ברא במיוחד להיות ה ָעם שלו וזה מספיק כדי
להגיד שה' יציל אותנו כי אנחנו מתפללים ,כי
אנחנו עושים את כל החגים ואנחנו משתדלים
להיות יהודים טובים ,בעלי חסד וצדקה.
אבל יחד עם זה בתוך החלק של העם ,שצריך
להיות הכי הכי קרובים לה' – יש זימה ,יש ממש
עברות קשות ,לא כולם בוודאי ,אבל יש .ויש
השפעה גדולה בארץ ישראל של הציונים על בתי
ספר בית יעקב ,כי הם נותנים את הכסף בשביל
המורות ,המבנים ,למנהלות וכו' הם מחזיקים את
המקום .ובגלל זה בית יעקב ובתי ספר ששייכים
לבית יעקב  -נהפכו למשהו אחר לגמרי ממה
שהיה צריך להיות.
והישיבות של הבנים בכל הגילאים ,הרוב
לוקחים הרבה כסף בארץ ישראל בשביל קיום
הישיבות מהממשלה ולכן יש בעיה גדולה רוחנית
ברוב הישיבות .בחו"ל יש משהו דומה .זה לא רק

יהודים מקולקלים שנותנים כסף להרבה ישיבות
בשביל להחזיק הרבה ישיבות אלא גויים .וזה
מקלקל את הקדושה מכל מיני דרישות של
הממשלות בארצות שונות כמו למשל שהם
צריכים ללמד כל מיני נושאים שלא מתאימים
לישיבה של בחורים צדיקים.
ובכלל כל הדור שלנו מבולבל לגמרי .יש הרבה
מאוד יהודים מבולבלים ,יש הרבה מאוד
חילוניים ,אבל יש גם חרדים מבולבלים כי הם
חברה שכולה מבולבלת .ועכשיו בא"י ,למעשה
במ"י אנו רואים כמה ,כמה שיש לנו בעיה ענקית
של רבנים שמעודדים את עמ"י פה בא"י
להתחסן עם חומר שהוא מסוכן ביותר .אבל זו
לא הבעיה הכי גדולה שהחיסונים יכולים להרוג
אנשים וכבר הרגו אנשים .הבעיה הכי גדולה זה
שהרבנים של הישיבות וגם ראשי ישיבות
מעודדים את היהודים לשתף פעולה עם
הממשלה החילונית .שבכוונה מעודדים משהו
שבוודאי יש הרבה הוכחות שזה יכול לגרום
למקרה הכי גרוע ,למוות של בני אדם וזה כבר
קיים בגדול.
אבל זו לא הבעיה הכי גדולה .הבעיה היא
הסיבה ,למה ראשי הישיבות ,הרבנים – למה הם
עושים את זה? למה הם מתכופפים לציונים?
הדרישות של הציונים שמסכנות חיים בכלל לא
הגיוניות ,הבעיה החמורה היא שאנשים כ"כ
חשובים משתמשים בהם ,בהשפעתם על יהודים
אחרים לשתף פעולה ברצח.
אני פשוט לא יכול להפסיק לבכות ,כי אני יודע
שעומדים לפנינו ,עמ"י ,זמנים מאוד קשים .איך
נעמוד בזה אם אנו לא יכולים לסמוך על חלק
ממנהיגינו? למה רבנים ,ראשי ישיבות וכו'
ואנשים אחרים חשובים בעולם החרדי מעודדים
אותנו להקשיב לשקרים של הרשעים בלי לבדוק
טוב ,בלי להתעניין ולדעת את עומק העניין?
אולי כביכול זה ברוח הקודש שהרבנים עונים,
אבל ברור שיש השפעה גדולה על הרבנים האלה
או על הסביבה שלהם ,כי הם מקבלים הרבה
כסף מהמדינה ואם לא ישתפו פעולה  -יש איום
עליהם ,שיפסיקו להם את הכסף .אני לא יודע
בדיוק ,אבל זה ההסבר והתשובה היחידה שיכול
להיות למה משתפים פעולה עם אויב ,עם
עמלקים ,עם הערב רב!
עוד מעט נשכח מהקורונה – לא יקח הרבה
זמן ,כי יבוא משהו במקום וקוראים לזה –
מלחמת העולם השלישית .אחרי המלחמה
הזאת ,שתהיה המלחמה הכי קשה שהייתה בכל
ההיסטוריה של כדור הארץ ,אחרי זה יבוא כוכב
השביט .עם כל ההרס שגם זה יעשה בכל העולם
וזה קורה עכשיו כבר ,המטאורים נופלים כל הזמן
על כדור הארץ ,אבל העיתונות לא מפרסמת את
זה .יש אסונות טבע ענקיים כל הזמן ,לא
מפרסמים את זה ,אבל השביט הוא בדרך לפה,
הוא מתקרב מאוד וזה יהיה.
אני שואל את עם ישראל – איך אפשר לשרוד,
אם אנו באמת לא יודעים לעשות תשובה .איך
נחזיק מעמד ,כשרוב היהודים החרדים בכלל לא
בכיוון הזה ,הם רק מחכים שהסגר יגמר ויוכלו
שוב להזמין פיצה וללכת לאכול במסעדה כשרה
למהדרין .יש להם את כל הגשמיות שהם
מתגעגעים אליה נורא ,נכון לא כולם ,אבל הרבה.
הם רוצים לטוס שוב ,לעשות חופשים ,רוצים בר
מצוות מפוארות ,הם רוצים גם חתונות מפוארות
גדולות מרשימות.
אבל העולם הזה שהיה לא יהיה עוד פעם,
גמרנו! אנו בסוף! תכניסו את זה לראש עכשיו
לפני שהמצב הקשה ביותר יגיע אלינו ,כי אז לא
יהיה זמן לעשות תשובה ,להבין מה שאנו צריכים
לעשות 2/3 .מהעולם יחרב 1/3 ,אחד לא יהיה
פגוע ושם נמצאת א"י ולא מ"י .ארץ ישראל והעיר
הבירה של כל העולם תהיה ירושלים עיר הקודש
ושם יבנו את בית המקדש השלישי.
אבל עם ישראל אם אנו לא נעשה תשובה ואני
גם מדבר ליהודים חילוניים אם לא יעשו תשובה,
מה יהיה? מה יהיה? כמה יהודים ישארו? עם
ישראל יש סיכוי גדול שלא ישארו יותר מ-
 7,000גברים כמו שכתב בספר חסד לאברהם
חוץ מנשים וילדים שיקבלו פני משיח .אבל אם
נעשה תשובה אמיתית ,אז אנו יכולים להציל
הרבה יותר יהודים .והמבחן שלנו עכשיו הוא מי
באמת עם הקב"ה ומי לא?

אני יושב ובוכה .מבקש מהקב"ה שירחם
עלינו ,שלא יהיה מצב שכל כך הרבה יהודים ילכו
מהעולם ,כי זה ברור שהקב"ה יציל כל יהודי
אמיתי .אז איך זה יכול להיות שיהיו כל כך מעט
יהודים שישרדו? זה בגלל שרוב היהודים הם או
עמלקים או ערב רב שנדבקו לעמ"י ,והם לא
ישרדו .ויש גם יהודים שיצטרכו לעשות תיקון
ולמות על קידוש השם ויחזרו בתחיית המתים.
עם ישראל – אין זמן .חייבים לחזור אל האמת.
הקב"ה הוא האמת ואני לא יכול לתאר אפילו ,אין
לי דמיון כל כך מפותח ,איזה יופי יהיה לנו בעולם
הבא של משיח ואיזו הרגשה זו תהיה להקריב
קורבנות בבית המקדש ה ,3-אבל התענוג הכי
גדול שיקרה בעתיד זה שעם ישראל יהיה בסוף
חלק בלתי נפרד של הקב"ה.

מתי נבין שרוצים להרוג אותנו?
בן גולדן – כ"א אדר תשפ"א
עם ישראל – העם שאמר "נעשה ונשמע ",העם
שהקב"ה אוהב יותר מכל עם אחר שהוא ברא,
העם שהקב"ה רוצה שיהיה בסופו של דבר -
חלק ממנו .עם ישראל – מה קרה לך? איפה
אתה? קשה לי להאמין שכל כך הרבה יהודים
חרדים הלכו לצד של השטן – כאילו שהשטן הוא
בצד של הקב"ה ,ח"ו .איך זה יכול להיות? שכל
כך החרדים רצו והזדרזו לקבל חיסונים ,בזמן
שבכל העולם מפחדים לקחת את זה ,כי זה
רשעים ,רשעים שעושים את זה.
רשעים הביאו את המגפה הזו לעולם כדי
לחסל הרבה אנשים ,הרבה אנשים בכל העולם,
לדלל את אוכלוסיית העולם והם אומרים את זה
ברור .אבל עם ישראל לא רוצה להבין .הרשעים
האלה הם המשך של הנאצים ימ"ש ,יש להם
שליטה פה בארץ וגם בעולם .רוב העיתונות ,רוב
"המדיה" התקשורת כמו אינטרנט ,טלוויזיה וכו'
בידיים שלהם .הם שולטים בכל העולם וגם בא"י.
בכל מיני ארצות כולל אירופה וארה"ב ובכל
מיני ארצות בעולם הרוב לא מעוניינים בחיסון
שלהם ,כי הם יודעים ,במיוחד האירופאים
יודעים ,שבהחלט לא כדאי לקחת את החיסונים.
הם תופסים שכל העניינים של הקורונה
והחיסונים זה בשביל להשתלט על כל העולם
כולו דרך הכביכול מגפה.
כי האמת שאין באמת מגפה כזו מסוכנת,
שאמורה להרוג כל כך הרבה אנשים .ובכלל
למעשה הרבה מאלה שמתו הקורונה זה לא מה
שהרג אותם .מה שהרג אותם זה הרשעים
שמאמינים בשטן שרוצים להשתלט על כל
העולם ,לדלל מאוד את אוכלוסיית העולם והם
בטוחים שהם יכולים כאילו להתחיל מגפה
שלמעשה לא קיימת ופשוט להרוג אנשים בכל
מיני צורות .ידוע שבהרבה בתי חולים פשוט רצחו
אנשים בדם קר ואמרו שזה קורונה.
יש רופאים ידועים מפורסמים שמספרים
שהקורונה זה שקר גמור .נכון ,יש כזה דבר
קורונה – זה כמו שפעת ,אבל פחות קשה והרבה
אנשים שכביכול מתו מזה ,פשוט רצחו אותם.
תדעו שלפי החוק הבינלאומי אפשר לתת
לפציינטים מסוימים פשוט למות אם הם מעל גיל
 65או אם הם במצב לא כ"כ טוב – מותר פשוט
לא לתת להם אוכל או שתיה ואז פשוט  מחכים
עד שהם מתים .זו פשוט אכזריות של עשיו
הרשע ולא של עם ישראל.
יש לנו פה בארץ הרבה ערב רב ועמלקים
שרוצים להשתלט על כולנו .והם הביאו כביכול
חיסונים שה FDA-לא אישר – ואפילו שהרשעים
אומרים שהוא כן אישר .חיסונים שרק המשרד
הבריאות בישראל אישר את זה .חיסון שהוא כל
כך מסוכן ועד התאריך הזה שלנו היום לפחות
 400אנשים שלקחו את החיסון – מתו מיד .ז"א
מתו או באותו יום או יומיים אחרי קבלת החיסון
הראשון ויש שמתו כשקיבלו את החיסון השני.
ומדובר רק על קורבנות חרדיים .ואני לא יודע
כמה חילוניים מתו מזה .אפילו שהשלטונות
אומרים שהם נדבקו לפני שקיבלו את החיסון -
וזה לא נכון ,הם משקרים.
עכשיו המצב הוא שעם ישראל רוצה להיות
בריא ולא להיות יותר בסגר בגלל הקורונה .הם
רוצים את זה כ"כ עד שמוכנים להתאבד בשביל
זה .הם מוכנים לשנות את חייהם לגמרי ,כי לפי

מה שאומרים הרשעים ,לפי מה שמשרד
הבריאות אומר שהגיע זמן שכולם צריכים
להתחסן ,אבל אפילו אם מחוסנים  -הם לא
מחוסנים! הם יצטרכו לקבל זריקות לפחות
פעמיים בשנה וזה לא ברור שגם אם יעשו את זה
– הם יהיו מחוסנים!
דבר אחד כן ברור – הזריקות האלה מסוכנות
מאוד ואפילו אם הבן אדם לא מת מיד ,בסופו של
דבר אם הוא לא יקבל כל שנה לפחות שתי מנות
חיסון הוא עלול לא לחיות יותר ויהפוך לעבד של
הממשלה שתמשיך לתת הוראות מה אסור ומה
מותר .כי אם לא אז אוי ואווי – הקורונה לא תמות
לעולם ,היא תהפוך אותנו לעבדים שהשלטון
יהיה "האח הגדול" שמכתיב לנו מה לעשות ואיך
לחיות .וברור שהם לא יתנו ליהודים חרדים
להמשיך להתפלל להקב"ה ולקיים את כל
המצוות והמנהגים וכו' שלנו .וזה מה שהם רוצים
לעשות – לחסל את החרדים בכל העולם.
את מדינת ישראל הם רוצים להפוך למקום גויי
ולהתפטר מהמאמינים ,השם ישמור .בארה"ב יש
מחנות ריכוז ) (FEMA CAMPSשזה כמו
המחנות שהנאצים ימ"ש עשו ,אבל הרבה יותר
משוכללים וגדולים .הם קיימים בכל ארה"ב ויש
אפילו פה בארץ .ובארץ הם כבר בנו חלק וכבר
יגמרו בקרוב את החלק השני .שתבינו באיזה
מצב אנחנו נמצאים .ועם ישראל – המחנות
האלה הם בכל העולם ,גם באירופה ,בדרום
אפריקה ,באוסטרליה ,רוסיה וכו ',מה שמוכיח
שהכל מתואם ומתוכנן מראש .עם ישראל – אני
לא מספר לכם את זה כדי שתתעלפו מפחד .אלא
כדי שתבינו שאם לא תעשו תשובה ושאם לא
תתאחדו ותלחמו נגד ההשתלטות של הרשעים,
לא רק שנאבד ח"ו את היהדות שלנו ,אלא אנו גם
יכולים ח"ו לאבד את עתידנו ,את הנצח שלנו ח"ו.
הרשעים לא יתנו ליהודים להיות מאמינים
ולחיות עם כל המנהגים והמצוות ,אפילו אם
ישארו בחיים .תבינו הם לא אנשים מאוזנים ,הם
רשעים .כל הרשעים שחיו בכל ההיסטוריה של
עמ"י – חזרו בדור הזה ,הם הרגו בשנה
האחרונה כל מיני אנשים ,לא רק יהודים ,אבל
היהודים הם הראשונים שהם רוצים להרוג .עם
ישראל – יש לנו תקווה אחת וזה – תפילה,
וזעקה וזה לא לעשות מה שהרשעים רוצים
שנעשה וזה לא לעזוב את הקב"ה ח"ו ותורתו.
אם אנו נהיה חזקים ולא נתכופף לרשעים ,כמו
שרוב ראשי ישיבות נתנו הוראות לחסן את בחורי
הישיבות הגדולות והידועות ,כי ההנהלה של
הישיבות מאוד תלויה בכספי הממשלה,
שמקבלים הרבה מאוד כסף ובשביל זה מוכנים
להקריב את העתיד של עמ"י עם חיסונים
שיכולים לגרום במקרה הטוב למוות מהיר או
יותר גרוע חיים שהם יהיו עבדים לרשעים
ויצטרכו בנוסף לזה להמשיך לקבל חיסונים
נוספים בלי סיבה עד שבסופו של דבר יגרום
למוות מוקדם.
הקב"ה לא יתן לרשעים לקלקל את עמ"י ,אבל
עמ"י חייב להיות עם הקב"ה ואלה שעם הקב"ה
– ישרדו .הרשעים כולם יעלמו .אני מאמין
שבעתיד הלא כל כך קרוב ,אבל לא כל כך רחוק
נשכח מהקורונה ,כי תהיה בעיה גדולה אחרת –
מלחמת עולם  3וזה יהיה מאוד קשה ,אבל בארץ
ישראל לא יהיה כל כך קשה ,לא כמו בחו"ל .שם
זה יהיה מאוד קשה.
זה עדיין לא הסוף ,אבל לא אספר יותר עכשיו,
נשאיר את זה לפעם אחרת .אני רק מבקש מעם
ישראל – לא לתת לרשעים לקחת מאתנו את
הקשר עם הקב"ה ,לא לתת להם לסגור לנו את
בתי הכנסת ואת הישיבות שלנו ,את החדרים
שלנו ,כי בלי זה  -לא תהיה לנו תורה ח"ו .בלי
תורה אין ליהודי עתיד .לא לשכוח עם ישראל –
מה שהקב"ה רוצה מאתנו? הוא רוצה שלא ניפול
בידיהם של הרשעים מפחד ,אלא שנשאר תמיד
נאמנים להקב"ה ותורתו בלבד.
עם ישראל – זה המבחן האחרון שלנו לפני
הגאולה ,לא להפסיד את זה ,כי אם מפסידים ח"ו
את המבחן הזה זה הפסד לנצח נצחים .ואם
נצליח להילחם נגד כל הרשעות ,אז אנו נהיה
חלק של הקב"ה לנצח נצחים .עם ישראל חי !!!

ראיון של אלכס ג'ונס עם ד"ר שרי טנפני
פורסם  .5/3/2021מעל מיליון וחצי צפיות.
ד"ר שר טנפני היא רופאה מומחית ואולי הרופאה
הבקיאה ,המוכרת והמבוקשת ביותר בנושא
תופעות לוואי של חיסונים.
ישבתי מאות שעות ללמוד בספרות הרפואית על
סוג הזריקה החדשה הזו .אי אפשר אפילו לקרוא
לזה חיסון מפני שהחיסון צריך למנוע מחלה וזה לא
ימנע ,זה אמור לעצור את ההדבקה ,והם כבר אמרו
שזה לא .החיסון לא יוריד את התמותה כי הוא כבר
נמוך ,וכמו שכבר דווח על זה הרבה פעמים -
מספרי התמותה מקורונה לגמרי מפוברקים.
אז זה לא חיסון ,הם קוראים לזה כך כדי להשיג
מיליארדי דולרים של מימון .דבר שני כדי להשיג את
ההגנה בגין תביעות של נפגעי חיסון .דבר שלישי,
יש לנו דורות שעברו אינדוקטרינציה )שטיפת מוח(
לחשוב שחיסונים הם בטוחים והם לא ,שנבדקו
בחומרה והם לא ,שישמרו עליך מלחלות והם לא.
הם חושבים שהחיסונים נחוצים והם לא ,שהם לא
גורמים לשום נזק וזה שקר גמור.
וכך כאשר רוב האנשים שומעים על החיסון
לקורונה והם חושבים שזה כמו עוד זריקת שפעת
וזה לא .אנשים חושבים שאחרי שיקבלו את
הזריקה הזו הם יוכלו לחזור לחיות חיים נורמליים
והם לא ,עדיין צריכים ללבוש מסכה ,לשמור על
ריחוק חברתי וכו'.
הזריקה הזו לא תגן עליהם .אני מצאתי 10
תהליכים אפשריים של פגיעה בבני-אדם ואיך זה
קורה ,וודאי שיש עוד...
מחלה אוטואימונית  -כשאתה מקבל הרנ"א הזה זה
ישנה את המערכת החיסונית לצמיתות ובאופן בלתי
הפיך .הרנ"א יוצר את חלבון הספייק )השפיץ( אצלך
כדי שהגוף יפתח נוגדנים כנגדו .בתיאוריה זה אומר
שבפעם הבאה שתבוא במגע עם וירוס קורונה
הנוגדן הזה אמור להגן עליך .אך הנוגדן עצמו הולך
לתקוף את הגוף שלך ולגרום להרס ולמחלה
אוטואימונית )מחלה שהגוף תוקף את עצמו בגלל
שחלבון הספייק נמצא בהרבה מקומות בגוף(.
אלכס :זה נשמע כמו סיוט ,למה עושים את זה?
למה שהם ינסו משהו כזה מטורף ועכשיו זה הורג
אנשים ופוגע בהם ,כולם יודעים שאנשים מתים
והופכים לחולים מזה .ממשלות גדולות כמו שוייץ,
דרום אפריקה והודו אומרות לא לחיסון ,באוסטרליה
היו צריכים לעצור את החיסון שלהם כי הם מצאו
) HIVאיידס( אצל המחוסנים ,למה שהם ינסו משהו
כזה מסוכן ומטורף כשהם יודעים שזה יגרום
לבעיות האלה ?
ד"ר) :ברקע פרסום על רופאה שעברה הפלה אחרי
החיסון( יש יותר ויותר רופאים שקוראים את
הספרות הרפואית והם מבינים את הבעיות .זאת
אומרת זהו כלי הרג מהונדס היטב היטב .זה לא
חיסון! אנו קוראים לזה "טכנולוגיית הנדסה גנטית".
בתאוריה זה נשמע טוב ,לוירוס הקורונה יש
ספייק )שפיץ ,מפתח( שדרכו הוא נכנס לתוך התא
ומתחיל להשתכפל ,והנוגדן שנוצר ע"י החיסון מיועד
לחסום את הספייק הזה ,אך הבעיה היא שהנוגדן
לא פוגע בכל הוירוס אלא רק בספייק שלו ,הנוגדן
לא מתנהג כמו שנוגדן מתנהג בד"כ והוא גם יכול
להתחבר לרקמות בריאות ,הוא יכול להתחבר
לסוגים אחרים של קולטנים שיכולים לגרום להלם
אנפילקטי וכו'.
בנוסף ,אין לנו מושג כמה זמן הרנ"א ימשיך
להיות משוכפל בתוך הגוף ,וכל אחד מהשלבים
גורם לך להיות רגיש לתחלואה עבור כל האוכלוסיה
למשך זמן לא ידוע אולי לכל שארית חייך ,כך
שהמחוסנים יהיו רגישים למחלות אוטואימוניות,

שוק ,אלרגיות ומוות מדבר שאמור להגן עליך!
אלכס :זהו ניסוי המוני לא חוקי ,הם דילגו על
הניסויים בבעלי חיים .איך זה יכול להיות?
ד"ר :מאחר ואין לנו מספיק זמן במסגרת התוכנית
להיכנס לכל  10הדברים ,אבל יש מידע בכמה
מהאתרים שלנו ) ,(DRTENPENNY.COMואני רוצה
להיכנס רק לדברים שאני חושבת שאני יכולה
להסביר די מהר...
אחת הבעיות היא התגובה הראשונה לחיסון.
מאחר והרנ"א בזריקה לא יציב אז חייבים לעטוף
אותו בכימיקל הנקרא 'פוליאתילן גליקול' .הספרות
הרפואית מלמדת כי ל 70%מהאנשים יש רגישות
או אלרגיה לזה ,וזה עלול לגרום לתגובות
אנפילקטיות שוק ומוות.
אנשים אומרים קבלתי את החיסון ולא קרה לי
כלום ,אך כאשר הם יחשפו שוב לנגיף הקורונה
אמיתי הנוגדן יכול לעשות אחד משני דברים:
להיצמד לווירוס ,להכניס אותו לתוך התא לשחרר
אותו ואז הווירוס מתחיל להשתכפל וזה עלול לגרום
לזיהום גרוע ביותר וזה מתועד.
הדבר השני נקרא  ADEוזה קרה בכל הניסויים
מאז  .2005מעולם לא הצליחו לפתח חיסון שעבר
את מחקרי הבטיחות ,כל הבע"ח שנבדקו :חולדות,
ארנבים ,חמוסים ,אוגרים וקופים  -כולם חלו
אנושות או מתו וה FDA-לא אפשר להם להתקדם
מעבר לניסוים על הבע"ח .אז הם פשוט דלגו על
שלב זה והמשיכו ישירות לניסויים על בני האדם.
אלכס :זה כמו רצח המוני ,זה ג'נוסייד בגלוי!
ד"ר :זהו כלי להנדסה גנטית מתוכנן היטב ,זו
השתלטות גנטית .אחד הדברים הנוספים שחלבון
הספייק עלול לעשות זה שהוא והנוגדן יכולים
לחצות את 'מחסום הדם מוח' ולפגוע ב 2-חלבונים
במח ,אחד יכול להוביל לניוון שרירים והשני
לשיטיון ,אלצהיימר ,כן דמנציה.
לגבי סערה ציטוקינית ,כך זה קורה:
במערכת החיסון של הגוף ישנם  2סוגי
מקרופאג'ים .כאשר יש זיהום ,מקרופאג' סוג 1
מתחיל לשחרר ציטוקינים ונלחם בזיהום ,לאחר
הזיהום המקרופאג'ים סוג  2נכנסים והם כמו
הכבאים ששמים מים על כל הציטוקינים החמים
האלו ,פשוט מרגיעים את כל התהליך הדלקתי הזה
ומנקים את הפסולת והבלאגן.
הבעיה היא שהנוגדן שנוצר מהחי0ון פוגע
במקרופאג'ים מסוג  2והורג אותם ,כך שהכבאי
לעולם לא מגיע והסערה הציטוקינית רק ממשיכה
עוד ועוד והשרפה יכולה להתגבר .אין מתג כיבוי
וכך מתרחשת הסערה הציטוקינית.
אלכס :פגשתי לא מזמן בחור ,מהנדס גנטי בכיר
בעל חב' ביוטק מובילה שמייצרת נוגדנים לסרטן
והוא אמר לי "זו הונאה גמורה ,זה יהרוג אתכם ,אל
תקחו את זה ,פאוצ'י משוגע ,גייטס משוגע ,הם
הורסים את עצמם ,אני לא מבין מה הם עושים."...
ד"ר :ובכן ,התוצאה הסופית היא שכל שלשת
הזריקות האלו )פיזר ,מודרנה וג'ונסון אנד ג'ונסון(
מכניסות אנטיגנים של חלבון ספייק לתוך המערכת
שלך והגוף מייצר את הנוגדנים האלו שהולכים
להיות מאד הרסניים .היה מחקר שפורסם ע"י
אימונולוג מפורסם אשר בדק אם לנוגדן הזה יש
תגובה צולבת עם רקמות אחרות בגוף ,הם בדקו
 55סוגי רקמות שונות ומצאו שהנוגדן יוצר תגובה
צולבת עם כנראה  28מהם ,כלומר יש  28איברים
שונים בגוף שיכולים להיות מותקפים ע"י הנוגדן
הזה! יכולים להיות שילובים שונים של סימפטומים,
תלוי לאיפה הנוגדן הזה נקשר בגוף .זהו כלי הרג
מהונדס היטב וזה מושלם בשביל טיוח כי יהיו יש
הרבה דרכים שונות שבהם אנשים ימותו.
אלכס :התמונה הגדולה היא שביל גייתס אומר 'אני
רוצה לדלל אתכם' והוא עומד מאחורי זה וזה הורג
אנשים ,זה פשוט רצח המוני גלוי שקורה.
ד"ר :זה בערך מה שקורה ,אנו רואים דיווחים על
אלפי נפטרים ועשרות אלפי דיווחים על תופעות
לוואי ,תכפיל ב 10-או  .100אנו יודעים מה קורה
באירופה ,אנחנו מכירים את התביעות שמוגשות
כדי לנסות לעצור את זה.
אלכס :אמרת שמקרי המוות המוקדמים הם דבר
אחד ואת צופה הרבה מוות מאסיבי מאוחר יותר,
מה טווח הזמן של זה מהמחקרים שלך ?
ד"ר :אני חושבת שאנחנו נראה פגיעות מאסיביות
והרבה יותר מקרי מוות ,שיתחילו אפשהו בין  4ל-
 18חדשים מעכשיו...

מה עם הילדים החמודים שלנו
בן גולדן  -כד' אדר תשפ"א
כל פעם שאני רוצה לכתוב לעמ"י אני חושב
לעצמי – מה עוד אני יכול לכתוב? מה עוד אני
יכול להגיד? כדי שתבינו באיזה מצב קשה עם
ישראל בכל העולם .למעשה העולם כ"כ מפחיד,
כ"כ מסוכן ,כ"כ קרוב לכאוס .ורוב האנשים רק
דואגים ,לא רק בארץ אלא בכל העולם בגלל
מגפת הקורונה עם סגר שעושים בהרבה מדינות.
דואגים אם יהיה לנו בעתיד בכלל פיצה ואם נוכל
לשבת במסעדה עם המבורגרים וצ'יפסים או אם
אפשר יהיה ללכת לראות סרט או לא משנה איזה
דבר שטחי או טיפשי אחר.
עם ישראל – במיוחד עם ישראל שגרים בארץ
ישראל ,שרק דואגים לגשמיות שנעלמת להם.
וגם הפחד ממחלה שהיא פרי מעבדה של הסינים
יחד עם האמריקאים כדי להביא את העולם
לבהלה כזו שיהיו מוכנים לקבל כל חיסון כביכול
אפילו אם מומחים גדולים אומרים שזה מסוכן
מאוד ,בכל אופן הם יהיו מוכנים לקבל את החיסון
בלי בעיות ובשמחה.
עם ישראל – כולם צוחקים מאתנו .אנחנו
הפכנו את ארץ ישראל או ליתר דיוק את מדינת
ישראל למעבדה ואנחנו שפני ניסיונות.

ואנחנו בכלל לא רוצים לדעת שהרבה יהודים
חרדים נפלו ומתו מהזריקות .ושהזריקה שנותנים
לחרדים ולחילונים – זה שונה .ולא מבינים שכל
הקורונה הזו – זה פשוט – חיסול .הקבוצה
שרוצים להתפטר מהם – זה היהודים החרדים.
וכל היהודים בוודאי ששואלים את הרבנים
שלהם .ושהרבה מהם אומרים כן להתחסן או
שאומרים אם מתחסנים שזה "לא יגרום לכם
רע" .ויש ברוך השם רבנים שאומרים בשום פנים
ואופן לא להתחסן .ויש רופאים ידועים שמסבירים
בדיוק כמה שהחיסון מסוכן וזה לא סתם מסוכן,
זה ממש חיסול המוני .ולא רק זה ,גם גילו ששמו
חיידקים או וירוסים של איידס בתוך החיסון
לעשות קוקטייל מסוכן מאוד .באוסטרליה גילו
שאנשים שקיבלו את החיסון ,כשבדקו אותם הם
היו חיובים למחלת איידס.
אני לא מבין איך אפשר לסמוך על החיסון
ששייך לחברה של ביל גייתס שהוא בעל הרבה
מניות בחברה .זה שאמר בפירוש שצריכים לדלל
את אוכלוסיית העולם .אבל עם ישראל – הכי
גרוע זה עוד בדרך .כי עכשיו הם רוצים לחסן את
הילדים המתוקים שלנו ,להפוך אותם או לחולים
שכל חייהם ,שלא יוכלו להיות ארוכים ממש ,חס
ושלום .והם יצטרכו עוד ועוד חיסונים כדי
להחזיקם בחיים וגם המבוגרים יצטרכו עוד פעם
ועוד פעם לקבל את החיסונים ,כי החיסון הזה
מחליש את המערכת החיסונית ואם הבן אדם לא
מת מזה ,אז אחרי כמה שבועות לא יהיה לו,
תלוי בבן אדם ,מערכת חיסונית שפועלת ,כמו
שצריך ואז הוא בסכנה אפילו עד כדי מוות חס
ושלום.
ומה יהיה עם הילדים המתוקים והחמודים
שלנו??? אני פשוט לא מבין ,איך שהחברה שכל
כך קשורה לאינטרנט ולכל המדיה ,לא מבינה ,לא
שומעת ,לא פותחת את עיניים ומוכנה להתאבד
בלי לשמוע את הצד השני של הסיפור .את
היהודים החרדים – הם רוצים לחסל אותם ,את
החילונים גם .אבל הם רוצים להשתלט על מדינת
ישראל ורוצים שתהיה להם קבוצה ענקית של
עבדים ,שאם הם רוצים להישאר בחיים יצטרכו
לקבל שוב ושוב כל החיים את הכביכול חיסון
שזה יחייה את מערכת החיסון עוד חודש עוד
חודשיים ואם לא יעשו מה שדורשים מהם אז לא
יתנו להם את הכביכול חיסון שמחייה שוב את
הבן אדם והם פשוט ימותו.
האנשים אלה לא רק שהם רשעים ,הם אנשים
חולי נפש עקומים מאמינים בשטן .אבל מה שאני
לא מבין זה איך יכול להיות שעם ישראל ,העם

של תורת משה – לא מבין דבר כל כך פשוט ,לא
רוצים לשמוע אפילו את הצד השני שמאוד
משכנע אך ורק בגלל שהם רוצים לחזור לשגרה,
לחיים כמו שהיו להם מקודם שטובעים בגשמיות,
שזה מוריד אותם גם מיהדותם וגם מכל דבר
ששייך לאמת.
אני לא יודע מה לומר לכם ,אבל דבר אחד
תדעו שכל הרשעים שהיו אי פעם מאז הנחש ועד
היום חזרו לעולם הזה והם רוצים להשתלט על
העולם ,הם בטוחים שעם עזרה של השטן ,ימח
שמו וזכרו ,הם יצליחו – חס ושלום .אבל זה לא
יעזור להם ,ה' לא יתן להם.
אבל אנחנו בינתיים צריכים לעשות תשובה ואם
חס שלום אנחנו לא נעשה תשובה כמו שצריך
ואם לא נתנתק מהגשמיות המיותרת ,גם בלב
וגם ברצון ,אז לא הרבה מאתנו ישרדו .כל
הרשעים שגורמים לנו את המצב הזה שה' שלח
אותם לעשות ,הם יעלמו מהמציאות ,מהעולם
הזה ומכל העולמות – הם לא יהיו יותר .ה' ימחק
אותם בעתיד גם לא יהיה לנו יותר עולם של
מסעדות ולונה פארקים ,בריכות שחיה וכו' וכו',
אנו נהיה בעולם אך ורק של הקב"ה ותורתו נהיה
בעולם אמיתי ,וזה הדבר היחיד שקיים באמת.
וזה יהיה כמו במדבר ,שהיינו במדבר .ה' נתן
לנו מן לאכול ובאר מרים לשתות ,בגד ללבוש
שגדל אתנו שלא היינו צריכים לכבסם הם נשארו
נקיים ,כל היום יכולנו ללמוד תורה ולהתפלל לה'
וכל אדם שחושב שחיים כאלה זה משעמם הוא
לא יוכל להיות בעולם של אמת ,זה לא יתאים לו.
אבל זה העולם שיהיה ,זה העולם שנותן
ליהודי האמיתי הכי הרבה הנאה ,הקרבה לה'.
יהודי אמיתי חי בשביל זה .ובעתיד אנחנו נהיה
חלק מהקב"ה שכולו אמת והוא גם אין סוף .מי
שנהנה אך ורק מהעולם השטחי – לא יהיה לו
מקום בעולם שכולו טוב.
עם ישראל – משיח כבר פה .הוא לא התגלה –
כי אתם עוד לא מוכנים .אבל עוד מעט זה יהיה –
הוא יתגלה ותדעו שהוא יציל את עם ישראל.
השם שלח אותו להחזיר את כל עם ישראל
בתשובה והוא כבר משתדל להחזיר את כל
היהודים בתשובה .ואם יש חלק של עם ישראל
שלא כל כך רוצים לחזור בתשובה ואם הם ידברו
נגדו בצורה קשה ועושים לו בעיות ,זה אך ורק כי
הם בעצמם לא רוצים לחזור בתשובה .זה בגלל
שהם רוצים את החיים העקומים שהיו להם.
אבל רוב אוכלוסיית העולם תיעלם וכנראה לא
יישארו הרבה שמסוגלים לחיות את החיים
הקדושים שה' הכין לנו .זה עולם של אמת ,עולם
שכולו טוב ,עולם שאין בו מוות ,עולם של שמחה.
מי שלא רוצה את זה והוא מעדיף אוכל כביכול
כשר במסעדות ולטוס כל יום שני וחמישי
לארה"ב ואירופה וכו' או פשוט חולמים לקנות
איזה בית יפה עם רהיטים מיוחדים .אלה
שאוהבים פשוט כסף וגשמיות שע"י כסף יכול
לקנות עוד ועוד גשמיות .מישהו כזה הוא יפספס
את נצח ,אפילו תלמידי חכמים שיושבים ולומדים
בדור הזה – הרבה מהם לא באמת רוצים את
הנצח.
משיח צדקנו – הוא אדם עניו ,אדם גאון
בלימוד יותר מכל הרבנים שנמצאים פה בעולם
הזה עכשיו .הוא רוצה להחזיר את כל עמ"י
בתשובה .הוא כבר החזיר הרבה יהודים
בתשובה .הוא חי בשביל לעשות כל יהודי שיהיה
יהודי טוב .מה זה טוב? זה כשיהודי מתחיל
לאהוב את הקב"ה עם כל ליבו ומהותו .ואוהב גם
את התורה ואת כל ספרי הקודש והאהבה הזאת
גורמת לו לרצות לעשות את כל המצוות.
והוא רוצה אמת ,הוא לא רוצה שקר ,הוא לא
רוצה עגל הזהב .הוא רוצה אמת .הוא לא רוצה
טיול לדיסנילנד ואל כל המקומות הדומים לזה
ושטחיים .הוא לא רוצה חיים גשמיים ,הוא רוצה
את התורה ,את המצוות ,את החגים ,הוא רוצה
לרקוד משמחה ,לא את הריקוד הגס של הגויים
או חילוניים ,אלא ריקוד אמיתי של הקב"ה והוא
אוהב ,לרקוד כי זה הכל קדושה ,הוא אוהב את
הקב"ה כל כך שהוא רוקד איתו.
הוא רוצה ילדים טהורים ואשת חיל אמיתית
שגם היא רוצה חיים אמיתיים וכמעט אין נישואים
היום כמו שצריך שזה אומר אישה עם הקב"ה
והבעל עם הקב"ה וזה מחבר את האישה והבעל.
אם אין את זה – אז אין כלום.

עם ישראל – תחפשו בתוך הלבבות שלכם,
תחפשו את הנשמה היהודית האמיתית שבכם
התפטרו מהשקר שאוכל אתכם ,שהורג אתכם
וזה מקלקל לכם גם את העיניים ,את השכל .ולכן
אתם לא מבינים את המצב היום שבכל העולם
הרשעים רוצים להשתלט על כל כדור הארץ,
לחסל את רוב האוכלוסיה ולהשאיר רק כמה
בשביל מה שהם צריכים .אבל הם לא יודעים
שתהיה גם מלחמה בעתיד הלא רחוק וגם
השביט שזו מיני מערכת שמש עם שבעה כוכבי
לכת ,שיעברו לידינו ,ליד כדור הארץ ויגרמו
להרס עצום.
השביט זה משהו שמיימי ,שה' שלח לנו כמה
פעמים בהיסטוריה וזה גרם להרבה הרס כמו
במבול ,כמו ביציאת מצריים וכו' .אבל עם ישראל
ישרוד וא"י תשרוד .אבל אם לא עושים תשובה –
לא כל עם ישראל ישרוד .ומדינת ישראל –
תיעלם ויישארו הנאמנים להקב"ה ולתורתו .וגם
אלה שרוצים באמת להגיע לנצח נצחים.
הקב"ה ברא את האדם כדי שיהיה חלק ממנו
ואסור שיהיה אפילו כחוט השערה של טומאה
בנשמות כדי שיהיו חלק של בורא עולם .עמ"י –
לא יקח הרבה זמן עד שמשיח יתגלה .תתחילו
להשתנות .תתחילו לפתח את הלב היהודי
שלכם ,את השכל שנוצר בשביל ללמוד את
הספרים הקדושים .אתם חייבים שיהיה לכם רצון
לחיות את האמת ולהמשיך לחיות לפי תורת
משה לנצח נצחים .אין אדם יותר מתוק ,יותר
חיובי ,יותר מעמיק ,יותר אוהב את הזולת מיהודי
אמיתי .עם ישראל חי – חי בלי די ואין עוד מלבדו!

רצים לקבל את הזריקה בשביל טשולנט

דניאל ,כ"ה אדר התשפ"א 9/3/2021
אבא אבא אמא אמא מה יהיה? גם אני לא
יודע ,קצת אני כן יודע אבל למעשה אם רק
מסתכלים על המצב הבלתי נסבל במיוחד בארץ.
אמנם הקב"ה יציל את כל היהודים האמיתיים
שרוצים לחזור בתשובה באמת ולהיות בסופו של
דבר חלק ממנו אי"ה ,אבל עד שנגיע לזה...
כל הזמן הצדיקים ידעו שהציונים שבאו
מארצות אירופה בעיקר ורצו להקים פה מדינה,
הם ידעו שזה לא יהיה טוב .הם ידעו שאפילו
שהם הגיעו לפה כדי להקים ישובים בתים וכו'
בא"י ,הם לא רצו א"ע ,הם רצו את המדינה.
מהי המדינה? גם אז היהודים לא שלטו על
המדינה ,זרים שלטו על המדינה וזה לא סתם ,כי
הם רצו גם להשתלט על עמ"י ,וגם להפוך אותה
למדינה חילונית ,וממדינה חילונית למדינה גויית.
וזה מה שקורה היום ,ממש מה שקורה.
יש כל מיני דברים שקרו במשך ה 72-שנים
מאז שזה נהפך ע"י האו"ם למדינה ,הכל היה
בכוונה ,גם האו"ם מתחת לשלטון של הסדר
עולמי חדש ,זה תמיד היה מתחת לשלטון .וזה
כ"כ כואב הלב אבא ואמא ,כמה שהיהודים סבלו
מתחת לשלטון של הציונים ,כמה שהם שנאו את
היהודים החרדים ,ה' ישמור ויציל אותנו.
עברו כבר כמה דורות ויש תושבים בארץ שהם
חילונים והם לא מבינים את ההבדל בין יהודי
שומר מצוות וליהודי שלא שומר מצוות .אמנם
במשך השנים ב"ה הנשמות של היהודים
האמיתיים שהיו חילונים חזרו בחזרה לקב"ה ,ויש
כאלה שחזרו וחזרו בחזרה להיות חילונים ,אבל
מה שכ"כ עצוב עכשיו ,זה שגם החרדים ,לא
כולם ב"ה אבל הרבה אבדו את הכיוון ,הם אבדו
את הדרך ,הם עובדים אך ורק עם עגל הזהב.
ומה זה עגל הזהב? ברגע שהם לוקחים כסף
מהממשלה הישראלית הם אבודים .כי היה ברור
שבאיזה שלב הם יכנסו וירצו לשלוט על המוחות
של היהודים החרדים.
רק מי שנלחם נגד זה ,נגד לקבל את הכספים
האלה ,רק אלה יכולים לעמוד ולהגיד לממשלה
של הלא מאמינים עד כאן ולא יותר! ואחרים
צריכים להתכופף ,ואם לא ,אז לא מקבלים כסף
ואז ישיבה גדולה יכולה ליפול ,אז הם בטוחים
שעושים מצוה יותר גדולה והולכים איתם,
מאמינים לשקרים שלהם כדי להציל את הישיבה.
אבל איזה ישיבה הם מצילים? ישיבה שמשהו
לא כשר ,משהו טרף נכנס לתוך היהדות שלהם.
זה הבעיה עכשיו ,מאד מאד קשה.
אנחנו יהודים ,לבושים כמו יהודים ,שומרי
שבת וכו' אבל הרבה מאד מאתנו בלב אנחנו עם
הגשמיות .אנחנו משתמשים בצדקות שלנו

כביכול כדי להרגיע את המצפון שלנו .צריכים את
אוסטרליה ,פרסום הבי.בי.סי 11/12/2021
הכסף בשביל הישיבות ,אבל ממי אנחנו מקבלים
את הכסף? מהשטן? איזה ישיבה אפשר לבנות החיסון הופסק עקב גילוי נגיף האיידס במחוסנים.
עם זה? איזה בית יעקב אפשר לבנות עם זה?
ורואים את זה! רואים את התוצאות! הבחורים
של היום הם הרבה יותר שטחיים ,בלי עומק מאד
עסוקים עם כסף .יש עוד את הצדיקים ,הרוב
אמנם הם באים ממסגרות שלא לוקחים כסף
מהמדינה .אבא זה יגיע לפיצוץ ,ויתפוצץ לגמרי.
את הקורונה ה' שלח! כן הם יצרו את זה בסין
כביכול וכו' אבל הוא נתן להם את הרעיון לעשות
את זה ,אפשרות לעשות את זה ,כדי שהיהודים
בעצמם ילמדו שאין מה לעשות כנגד זה.
כי קודם כל אומרים שצריכים לעשות את
החיסון ,ומי שיש לו את החיסון הוא יהיה בריא
ואפשר לפתוח וכו' ,אח"כ הם אומרים רגע ,אבל
בכל אופן זה לא בטוח ,אז צריכים עוד חיסון,
אחרי כמה שבועות עוד חיסון ,ואז הכל יהיה
בסדר .אבל רגע אחד ,זה לא יהיה בסדר עוד כי
אנשים אחרים יכולים להדבק מאלה שקבלו את
החיסון ,אבל יש עוד בעיה יש מוטציות שבאים
מאמריקה ,מאנגליה ,מברזיל וכו' אם ככה אז
בכלל נצטרך פעמיים כל שנה להזריק לכם.
זה נשמע נורמלי? זה לא אמת ,הם עושים לנו
משהו רע ,הם רוצים להתפטר מהיהודים ,רוצים
להוריד אותנו עד לאפס ועושים צחוק מאתנו,
היהודים החרדים רצים בשביל לקבל את
הזריקות בשביל טשולנט ,ואנשים רבים יהודים
חרדים קבלו את הזריקה ומתו מיד.
יש כמה מאות שזה קרה להם מיד ,ועוד כמה
מאות אחרי יום יומיים נפלו .הם רוצים להתפטר
מאתנו! גם בבתי אבות שמתחת למדינה ,אלה
במצב הכי גרוע .נתנו להם את הזריקה בשביל
מה? בן אדם שהוא חולה צריך את הזריקה
הזאת? במקום אחד הרבה מאד נפלו מתו.
עמ"י ,יש הרבה סיפורים ,הרבה מהם אמת ומספיק
שחצי מהם הם אמת כדי להפסיק את השקר הזה .מ"י
בנויה על שקר! הציונים שבנו אותה שנאו! ,שנאו את
הקב"ה! לא עלינו .ושנאו את העם שלו! זה לא פשוט,
הם שנאו את הקב"ה! איך אפשר ?
השאלה קשה והתשובה עוד יותר קשה ,הם באו
במטרה לחסל את הקשר של היהודי עם הקב"ה
ולהביא אותם עד לשטן ,להפוך אותם לחילונים ולבטל
את הקשר שלנו עם הקב"ה ח"ו.
הגוים הופכים את העולם למשהו עקום בלי אמונה
בכלום חוץ מבשטן .יש כמה גוים שלא מאמינים באיזה
א-ל והם נכנעים לשטן שזה כל האלקטרוניקה וכל
הדברים המודרניים ולא חושבים בכלל מה האמת פה?
הציונים הביאו כל מיני אנשים למ"י שלא היו צריכים
להיות פה ,ואז חטפו את הילדים של התימנים
והמרוקאים שהתחילו לדבר על זה עכשיו ,אבל לא
סיפרו אפילו חלק קטן של איזה טרגדיה זה היה ואיזה
מעשה בלי לב! בלי לב יהודי! בלי רחמנות! לקחת
ממשפחות את הילדים שלהם את התינוקות שלהם?
אבא אנחנו מגיעים לסוף ,אין ספק! אם אנחנו עמ"י
רוצים לשרוד זה ללכת אך ורק עם ה' ותורתו .ומי
שאומר ללכת עם הציונים שהשקר שלהם כבר ברור
למי שרוצה לראות ,אז בסופו של דבר הוא אבוד .ומי
שילך עם האמת שזה הקב"ה ,הוא האמת  -יקבל נצח
נצחים ,הוא יהיה חלק של הקב"ה בסופו של דבר ,הוא
יגיע לבית המקדש השלישי ,יקריב קרבנות ויעלה
למעלה .הקב"ה עומד להרוס לפחות שני שליש של
העולם אבל לא את ארץ ישראל .מדינת ישראל תיעלם,
ארץ ישראל תגדל ותגיע לגודל שהיא היתה פעם ,היא
היתה פעם הרבה יותר גדולה ותהיה שוב ארץ של
חלב ודבש .ואבא זו הדרך היחידה ללכת  -רק עם
הקב"ה אין עוד מלבדו.
ראינו
ש.
סרטון
בשם:
'פימה,
מתקן
כליאה
למתנגדי
חיסונים
בז׳בוטינסקי
 122ר"ג'.
רואים מקום
עם סורגים על כל החלונות סביב המתקן והצלם שואל:
"למה יש בית-מעצר במרכז הארץ והוא לא היחיד?"

ת .אני לא יודע מה זה בדיוק ,אני יודע שזה
בתכנון ,והתכנון זה להכריח את החיסון ,אבל אם
לא רוצים לתת חיסון ,אז כביכול לשמור על
"הבריאות" של כולם שמים אנשים במין סוג של
בית סוהר .כך זה גם באמריקה יש מחנות פימה
בכל ארה"ב וזו עובדה ,זה רשום באינטרנט של
הממשלה האמריקאית .אפילו עם בדיוק איפה
הם נמצאים .הם משוכללים ביותר ,בטח פה הם
לא כ"כ משוכללים אבל זה חלק של התוכנית,
ולפני שהולכים לשאול רב אם לעשות חיסון כדאי
להם לראות מה באמת קורה ,לפני שאומרים
שזה סתם שטויות שיש מחנות כאלה כדאי לכולם
לעשות בדיקה עמוקה.

קנדה ,פורסם ע"י טרייסי וויגינס 6/3/2021
דברתי הרגע עם חברת הביטוח שלי ,הייתי
סקרן ,באם אקבל את החיסון ויהיו סיבוכים או
חלילה ...האם פוליסת הביטוח שלי עדיין בתוקף,
טוב נחשו מה? הם אמרו כי לא ישלמו את
הפוליסה שלי בגלל שהחיסון הוא ניסיוני!
תתעוררי קנדה! ! ! נא להפיץ!
ש .יש היום בערך  5מליון מחוסנים ו 2.5מיליון
ילדים ,כך נשארו בערך  1.5מיליון לא מחוסנים,
איפה יכניסו את כולם?
ת .יכניסו כמה שאפשר כדי להפחיד את כולם .יש
להם תכניות ,גם להם יש מספיק מחנות פימה,
אני לא יודע אם זה בשביל כולם כי תלוי כמה
מתנגדים יש להם .באמריקה יהיו להם הרבה
מתנגדים ,בגלל זה הם מתכוננים למלחמת אחים
שם וכנראה שגם פה תהיה מלחמת אחים ,כי
באיזשהו שלב האנשים פה יתפסו שהכל שקר.

יש להם כל מיני תכנונים ,אבל גם לקב"ה יש
תכנון משלו .הקב"ה לא יחסל ח"ו את עמו
האהוב ,הוא לא יעשה את זה כי הוא ברא אותנו
להיות חלק ממנו.
אנחנו ירדנו ירדנו ירדנו מאז אדם הראשון עד
היום ,וה' יודע את הכל ,ה' ברא את הכל ואנחנו
צריכים רק להיות איתו ,רק להיות איתו.
לקחת את החיסון זה לבטוח ברשעים הכי
גדולים שהיו אי פעם .אני לא חושב שאפשר
להגיד אפשר לסמוך על החיסונים ועל כל מה
שהם עושים ,כי הם כאלה רשעים  -כל הציונים,
כל אלה שהקימו את המדינה ,החילונים שהקימו
את המדינה ,הם נגד הקב"ה והם אלה שמביאים
את החיסונים .איך זה יוכל להיות שאנחנו
סומכים עליהם .זה להאמין לשטן ממש.
ש .שמעתי שאיימו ברצח על רב גדול אם לא
יאשר את החיסונים ,זה נכון ?
ת .אני לא יודע אם זה נכון או לא אבל זה יתכן.
הם משתמשים בכל מיני שיטות של המאפיה.
הם משתמשים באיומים של להפסיק תקציבים
ולהרוס ישיבות שלימות.
ש .אז מה ראש ישיבה יכול לעשות ? להחזיק
מוסד זה עולה הרבה כסף ,אז מה הוא יסגור
את הישיבה ?
ת .אתה יודע אבא שבאנגליה לפני מאות שנה
היה טבח ביהודים בעיר יורק.
הטבח ביהודי יורק היה אירוע מוות על קידוש
השם שהתרחש בז' בניסן ד'תתק"ן ) 16במרץ
 (1190בעיר יורק שבאנגליה ,כשהמון צר על
חלק מיהודי העיר ודרש שימירו את דתם.
בתגובה ,העדיפו היהודים למות על קידוש השם
מלהתנצר) .אינציקלופדיה(.
אני לא אומר שיהודי צריך להתאבד ,אבל
אנחנו צריכים להאמין שאי-אפשר לתת לרשעים
לשלוט על הישיבות שלנו ,כי זה התאבדות
רוחנית וזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות .ואם
אנחנו מראים לקב"ה שבחרנו לסכן את הרוחניות
של עם ישראל ,אז לא יהיה לנו טוב .בסופו של
דבר הם רוצים לחסל אותנו גם ככה ,ה' ישמור.
לא מבינים נגד מה אנחנו עומדים אי-אפשר
לפתור את הבעיה ע"י הליכה עם הרשעים ,יש
רגע שאנחנו צריכים להגיד עד כאן! הם הורסים
את הבחורים הצעירים ,אם אין ישיבות זה הורס
אותם ,אם יש ישיבות שהם שולטים על זה גם זה
הורס אותם .מדענים גדולים בתחום הרפואה
הוכיחו שהחיסונים מסוכנים מאד פיזית .אם
אנחנו נכנעים להם הם ישלטו לגמרי .נהיה באותו
מצב איך שלא יהיה,
כלומר ,אם נכנעים להם ועושים את החיסון זה
יפגע קשה בבחורים ,ואם לא נכנעים להם אז לא
מקבלים תקציבים מהמדינה וצריכים לסגור את
הישיבה וזה גם יפגע בבחורים ,אבל ההבדל הוא
שבמקרה הראשון החיסון יפגע בבחורים וראש
הישיבה יצטרך לתת את הדין בשמים ומצד שני
אם יסגור את הישיבה לפחות הם יודעים שאסור
להיכנע לרשעים וב"ה זה יחזק להם את האמונה
והביטחון בקב"ה במיוחד אם הרבנים ינסו לארגן
ישיבות לשם שמים בלי בניינים מפוארים וכו'.
באיזה שלב היהודי האמיתי שיש בכל יהודי
המאמין האמיתי ,יעלה והוא יבין אם אנחנו לא
מתנגדים הם יבואו ויעשו הכל בכח ,אם אנחנו
מתנגדים ומראים לקב"ה שאנחנו רוצים להיות
איתו ולא לתת להם לעשות מה שהם רוצים ,אז
מקסימום הם יכולים לעשות לנו מה שגם ככה היו
עושים לנו .רק מה ,אם אנחנו נכנעים להם אולי
נשאר בחיים עוד כמה זמן ,אבל באיזה שלב הם
רוצים לחסל את כל היהודים ,אז מה זה משנה?
זה משנה שאנחנו נראה לקב"ה שאנחנו איתו,
ואז הוא יציל אותנו.
אנחנו צריכים להראות לו שאנחנו לא עם
הרשעים ,מההתחלה לא היינו צריכים לקחת
כסף מהם ,אבל זה חוסר בטחון זה מה שלא
רוצים להגיד ,וזה החוסר בטחון שמההתחלה
לקחו מהם כסף .אבל א"א בלי כסף ,נכון אבל ה'
הוא הכל יכול .עכשיו שרוצים לעשות את
הזריקות ,אנשים בפחד ,הם מרגישים שממש
יהרסו אותם אם הם לא יעשו את החיסונים ,והם
מאיימים על היהודים עם זה שלא יתנו להם את
הכספים .ואני אומר שיותר מדי זמן לקחו את
הכספים והם נכנעו לכל מיני דרישות של
הרשעים ,וזה הוריד מהיהדות שלנו.

עכשיו אנחנו צריכים להגיד עד כאן .גם ככה
הם רוצים להרוס אותנו כי זה התכנון שלהם .אז
אם אנחנו מאמינים באמת שה' הוא הכל יכול
אין לנו סיבה להיכנע להם בכלל ,כי אם אין לנו
את העולם הזה לפחות יהיה לנו את העולם
הבא .זה לא שכל אחד צריך להתאבד בלי סיבה,
אבל יש סיבה גדולה ,אנחנו בסוף של העולם כמו
שאנחנו מכירים את זה והם רוצים לחסל אותנו
עם כל הכוחות שלהם ,זה אחד הדברים הכי
חזקים שהם רוצים לעשות ,ובזה כמעט כל הגוים
הם ביחד שונאים את היהודים .זה ההמשך של
היטלר ,זה ההמשך של כל הרשעים שהיו אי
פעם נגד עם ישראל.
ש .אז מה יעשה ראש ישיבה?
ת .אני לא פוסק שלו ,אני רק אומר את המצב
ושאנחנו רואים את התוצאה ,זה מסכן אותנו.
ראש ישיבה צריך להחליט אם הוא רוצה לעשות
את רצון ה' או להיכנע לרשעים .זה לא ענין של
זריקה ,זה ענין של לבטוח בהם שהם ישלטו
עלינו .הזריקה הזאת זה לא פעם אחת וזהו
ולקחת חיסון כל שנה ,זה ענין של לשלוט עלינו.
אנחנו לא בודקים מה יש בתוך הזריקה בפנים
החומר זה לא נגד הקורונה ,לא צריך את זה
בשביל הקורונה ,מטרת הזריקה היא לשלוט
עלינו ולהפוך אותנו לזומביס ,למישהו שאין לו
שכל ופשוט הוא עושה את כל מה שהם אומרים.
ואנחנו נהפוך לעבדים כמו במצרים .היתה לנו
ברירה אך נכנענו לפרעה ,ובגלל שנכנענו אז
היינו צריכים להאמין למה שהוא רוצה ונהפכנו
לעבדים בדיוק כמו היום.
קודם כל היינו צריכים להבין שאנחנו לא בסדר,
ובוודאי הדור הזה לא בסדר בהרבה דברים,
היידישקייט נהפך למשהו אחר ,ובגלל זה אנחנו
לא יכולים להיות בטוחים במה שהרשעים נותנים
לנו ,חוץ מזה זה כ"כ שקוף שאפילו תינוק יכול
לראות שמשהו לא בסדר פה ,לא צריך להיות
גאון גדול .אבל הם הכניסו את כולם לפאניקה,
אפילו שהרבה זה רצח פשוט רצחו אנשים.
ש .ראיתי מצגת שביל גייתס מציג צילום מיוחד
של מוח של אדם רגיל מול מוח של אדם דתי,
לאדם המאמין יש בלוטה במוח שאין לאדם רגיל,
ויש להם חומר שיכול להפסיק את הפעולה של
הבלוטה הזו ולהפוך את הבנאדם לאדם רגיל...

ת .אני שואל אותך אבא אם יש כזה דבר ,אם זה
נכון ,אז אפשר לסמוך על גוי שהוא כ"כ שונא
יהודים? שהוא מוציא שקר כזה גדול שהוא מוכן
להבריא את היהודים? אפילו היהודים מאמינים
בשקר הזה.
ש .שמעתי שיש איזה רבנים שאומרים שה' שלח
את הקורונה וגם את החיסון שהוא "האור בקצה
המנהרה" ע"מ להציל אותנו מהקורונה...
ת .ה' שלח את הכל לטובתנו ,תלוי מה אנחנו
עושים עם זה אבא ,אם אנחנו נכנעים לרשעים
זה עושה חילול ה' ח"ו אז העונש שלנו יהיה ישר
מהקב"ה וזה לא כדאי.
כל המדינה הזאת נבנתה ע"י רשעים שונאי
הקב"ה ,איך אפשר לבטוח בהם? הם תמיד היו
האויבים של הקב"ה אז איך אפשר לסמוך
עליהם?
ש .ראש ישיבה צריך לשלם לצוות ,חשמל ,מים,
מה יעשה? עדיף שיסגור את הישיבה?
ת .היהודים בסיפור של חנוכה ,מה הם עשו? הם
הלכו נגד ,הם נלחמו .וגזרו עליהם גזירה מרה
ועכורה ,שלא תכנס כלה בלילה הראשון מחופתה
אלא אצל ההגמון) ...אוצר המדרשים ,מדרשים
על חנוכה ,מדרש מעשה חנוכה(.
אחות של המכבים ביום חתונתה אומרת
לאחיה "אתם יושבים פה ועושים מסיבה כי אני
צריכה להתחתן ,אבל קודם אתם שולחים אותי
לשליט היווני וזה היידישקייט שלכם?"

מיאמי ,ארה"ב:
מסר מיהודי  ,פורסם 2/3/2021
שלום לכולם ,יום שלישי שמח ,אני לא יודע אם
להגיע שמח ,כי אני חייב להגיד לכם שאני שבור,
שבור ,שבור .המצב שקורה אצלכם בארץ שובר
אותי לגמרי ,לחשוב שמכריחים אתכם לעשות
דברים שאתם לא רוצים ,לחשוב שמפעילים
עליכם סנקציות .אתם באמת סומכים על
הממשלה שלכם?
אני גר במיאמי ,ואצלנו – יש לנו חיים רגילים,
אני לא יודע מה אתם שומעים בחדשות אבל פה
במיאמי יש לנו חיים רגילים ,חיים רגילים לגמרי,
אף אחד לא מכריח אותך לעשות שום דבר ,אין
מסיכות ,אין שמירת מרחק ,אין בכלל מגבלות.
אני חזרתי עכשיו מחדר כושר ,אני לא מחוסן ,אף
אחד לא מכריח אותנו להתחסן ,בכלל לא
מחסנים אותנו ,אף אחד לא מכריח אותנו לכלום,
יש לנו חיים רגילים לגמרי כבר מיוני ,החיים שלנו
רגילים כבר  9חודשים ואני רואה מה שאתם
עוברים בארץ ,אני ממש בוכה ,בוכה .המשפחה
שלי ,הקרובים שלי שהולכים להתחסן כי
מכריחים אותם .תקשיבו לי ,זה לא שפוי ,זה לא
נורמלי ,החיים פה במיאמי הם חיים רגילים ,אני
לא ממציא לכם כלום...
אז מה עושים? להגיד לשליט לא? אז מה
יקרה? מה עושים – מה שה' רוצה .ה' רוצה
שנבטח בו זה המבחן ,זה המבחן הכי גדול ,הכי
גדול .יש מספיק קרבנות כבר מהזריקות וממה
שהם עשו לנו ,הם הרסו לנו גם את הישיבות.
איך? הם הכניסו רעיונות זרים לכל בתי יעקב .כל
מיני דברים שלומדים שלא שייך ליידישקייט,
ואפילו על הגנים עם הילדים הקטנים הם
שולטים ,משנים את תוכניות הלימוד עם לימודי
הליבה .אם אנחנו הולכים יחד אתם זה להתאבד.
כל אחד שרוצה ,יפתח ישיבה בלי כסף ויבקש
מה' שישלח אוכל וכל מה שצריכים .בכל
ההיסטוריה שלנו יש סיפורים כאלה ,לא נכנעו ,ה'
שמר עלינו ואפילו שלא היה לנו סיכוי לנצח בדרך
הטבע ,היינו מעטים מול רבים ,חלשים מול
חזקים אבל ה' עשה לנו ניסים ונצחנו.
ברגע שהליבה נכנסה היהדות התחילה לרדת
אולי לא בכמויות של תלמידים אבל ודאי באיכות
של יהודים ,האמת של היהודי של התורה ירדה.
א"א לקחת כסף משונאי ישראל ,שונאי ה' ח"ו,
בלי ירידה ביהדות.
ש .שמעתי על סיפור של אשה שחכתה  20שנה
עד שנכנסה להריון ואח"כ היא קבלה חיסון וזה
גרם לה להפלה.
ת .יש הרבה סיפורים ,יש הרבה מאד אנשים
שמתו מיד אחרי שקבלו את החיסון ,אבל זה
בסוד לא מפרסמים את זה .יש רשימה של
חרדים שנפטרו ,תמיד אומרים שהם מתו
מהקורונה למרות שמתו אחרי החיסון.
ש .נזכרתי בטרגדיה שהיתה לפני שבוע על איזו
צעירה ז"ל שעשרה ימים לפני החתונה התנגשה
בקיר זכוכית בבית נפצעה ונפטרה .בחדשות
אמרו שהיתה תאונה בגלל זכוכית שעשתה לה
חתך עמוק .אבל קראתי בקו החשיפות שהיא
קבלה את החיסון יום לפני ,קמה בבוקר
מטושטשת ,אבדה שיווי משקל ונפלה על הדלת
זכוכית ,כך שבעצם החיסון הרג אותה.
ת .נכון .אבל זה מלחמה ,אנחנו במלחמה רוחנית
ואנחנו צריכים להוכיח לקב"ה שאנחנו איתו.
ש .ביבי אמר בטמבליזיה כי מאחר ורמת
הנוגדנים יורדת עם הזמן אז צריך לקבל את
החיסון כל חצי שנה ,לפי חישוביו  9מיליון
תושבים פעמיים בשנה מסתכם ב 18-מיליון
וצריך להיערך לשנתיים אז מתוכנן להזמין 36
מיליון חיסונים .גם היה פרסום כי אנגליה הזמינה
 400מיליון חיסונים ,מוזר לא ?
ת .הכי משונה מכל זה שאנשים לא מבינים שזו
לא מגיפה שהרי הרשעים עשו את זה בכוונה כדי
להשתלט על כל העולם והם יכולים לעצור את
המגיפה המזויפת מתי שהם רוצים .אמנם יש
חולים אבל זה לא מגיפה .ורואים שמס' המתים
השנה הוא כמו לפני המגיפה.
ש .לפי נתונים רשמיים אין הבדל בין מס' המתים
השנה לשנה קודמת בארץ ,באמריקה ובאנגליה.
ובארץ אף מתו בשנת  2020פחות הממוצע של

ה 20-שנה אחרונות! לפי הנתונים אין מגיפה
ואנשים לא תופסים את זה.
ת .הם כ"כ נכנסו לפאניקה שהשכל לא עובד .זה
המבחן של הדור הזה של אמונה ובטחון בה'.
ש .יש איזה רופא שאומר שבכלל זה לא חיסון
אלא נשק ביולוגי שבא לשנות לנו את הדי.אן.אי.
ת .נכון ,אנשים כ"כ רשעים וכ"כ עקומים.
ש .יש עכשיו גם פרסום של חברות גדולות אסם
בזק סופרסל וכו' שאם עובד לא מתחסן אז הוא
לא יכול להיכנס למשרדים שלהם.
ת .אין מה לעשות אבא אנחנו במלחמה
ובמלחמה אנשים נהרגים .אני מאמין ,אני יודע
שדוחפים את עמ"י יותר מדי ,באיזה שלב הוא
מתפוצץ והוא הולך נגד הרשעים .זה בכל
ההיסטוריה היה ככה וה' תמיד הציל אותנו באיזו
צורה ,לא כולם ,אבל כשאנחנו חושבים על הציל
או לא הציל אנחנו חושבים על חיים או מות וזה
לא החשבון ,כי המוות של היהודי זה לא שהוא
נעלם ,הוא עוד יחזור .הוא ילך לג"ע או תיקון
אחר ויחזור לעולם הזה .היהודי לא נעלם הנשמה
שלו זה לנצח ,אבל הוא צריך לפתח את זה ,הוא
צריך בעולם הזה להוכיח את עצמו.
אף אחד לא רוצה למות ,כולם רוצים להישאר
בחיים אפילו הגדולים ,אבל יש מעטים שהלכו
לעולם הבא עם כל הגוף שלהם נכנסו אבל יש
כאלה ,ובסופו של דבר לפי מה שכתוב אנחנו
בסוף נהיה הדור הכי גבוה הכי גבוה.
זה פחד לדבר מה שאנחנו מדברים.
ש .למה פחד ?
ת .כי הם רשעים ,הם רצחו לא בן אדם אחד,
ואנחנו פה נגד מאפיה עולמית.
אבא :אנחנו עם ה' וצריכים ללכת עם האמת.
דניאל :כל יהודי ויהודיה יצטרכו לבחור בעצמם
איפה שהם רוצים להיות וכמה שהם מאמינים
בקב"ה זה המלחמה האמיתית.
ש .כמה זמן צריך לשמור בידוד ממי שמתחסן ?
ת .הם אומרים שבועיים .בהתחלה הם אמרו 50
יום שהאישה והבעל לא יכולים להיות ביחד ,אבל
זה מה שהם אומרים ואני לא מאמין לאף מילה
שלהם .כל אחד יחליט ,אני לא יודע מה לעשות
לא יודע בדיוק כמה זמן יש ודאי וודאי סכנה
כזאת .הם בעצמם אומרים את זה.
ש .יש סיפור הטראגי עם אשה מגבעת זאב
שבעלה קיבל את החיסון אח"כ נדבק בקורונה.
הוא עצמו אמר שהוא הדביק אותה ,היא הייתה
בהריון לקחו אותה לבי"ח ושם נפטרה.
ת .המחוסנים הולכים בעולם ומדביקים אנשים
אחרים וזה מה שהם רצו .בכל אופן יש להם את
הסוד איך לרפא את המחלה והאמת היא
שרופאים אחרים מצאו את התרופה נגד אך הם
פועלים להסתיר את זה .ואחרי הכל הרבה
אנשים כבר לא מאמינים להם בכלל והיום רוב
האנשים מפחדים ללכת לבה"ח כי הם יודעים
שזה מסוכן מאד כי הרשעים שולטים בהרבה
בה"ח ויכולים להפוך בעיה קטנה של קורונה
לבעיה שתגרום למוות.
ש .בפרסום של פייזר כתוב שחודשיים אחרי
החיסון היא צריכה להימנע מלהיכנס להריון.
ת .חמישים יום אמרו .זה קצת פחות.
ש .אחד אגב ,איזה מדען כתב מי שהולך לחיסון,
גבר ,אז כדאי שישמור את הזרע שלו בבנק הזרע
מי יודע מה החיסון יעשה לו ...מתחילים להיות
פרסומים שבחיסון יש גם את האיידס.
ת .כן.
ש .יש להם ס"ד חבל על הזמן.
ת .אני יודע שהרבה רצו לעשות חיסון אבל אני
לא מאמין שהמספרים שהם אומרים זה נכון.
עכשיו עוד דבר ,הם פשוט ממלאים את המים
בכל מיני חיידקים.
ש .שמעתי הקלטה מיהודי באיטליה כי בבדיקות
שעשו במי השתייה בעיר שמתו בה הרבה זקנים
התגלו חיידקים של קורונה בתוך המים.
ת.כדאי להרתיח את המים מהברז לפני ששותים.
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