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*    )א"ע ז"פ ז"מווילנא, תקו הגאון( "חדש
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  .ז"ל תיקון

  
  לא לפחד כללוהעיקר, 

   )25/9/2019, כ"ה אלול התשע"ט  ( דניאל
  

אוי אבא אבא, הגענו, הגענו לפתח, פתח 
אבא, אני יודע מה שעומד להיות  הגאולה.

פחות או יותר, אבל אני לא יודע איך לא 
 במיליוןאפילו שאני בוטח בקב"ה  לפחד

כ"כ מפחיד, ואני לא מפחד יהיה אחוז, זה 
עם . עבורי, אני מפחד עבור עם ישראל

עם עם עם עם על הקב"ה. כ"כ ישראל, העם האהוב 
 הנצח,של , תיד של העולםתיד של העולםתיד של העולםתיד של העולםהעהעהעהע    הואהואהואהואישראל ישראל ישראל ישראל 

ה. כי עם ישראל הוא חלק ישיר של הקב"
 זוהר" הם חד וישראל ה"קב, אורייתא"(

  .)ג"ע ג"ח
אנחנו כותבים הרבה שנים והרבה ממה    

ו נשאני, בן, מנחם וכל האחרים שכתב
 עכשיו זה קורה. –שנה  20-משך יותר מב

צריכים להיות מוכנים צריכים להיות מוכנים צריכים להיות מוכנים צריכים להיות מוכנים כשיו עהגענו לפתח, 
למה שעומד להיות. אני לא יכול  באמתבאמתבאמתבאמת

להגיד בדיוק מה שעומד להיות, אבל בערך 
אני כן יודע, אני יודע מספיק כדי לעזור 

  לכולנו להתכונן.
לפני שנים כשדברנו כך, אז אנשים    

שאלו מה לעשות ואמרנו שצריכים לאגור 
הרבה אוכל, הרבה שתיה גפרורים וכו', 

של וכו' איך לבאור, שיהיה לנו שיהיה לנו 
אמרנו כן, כן  –וכו'. ואני אומר לכם עכשיו 

שיהיה כי ידענו שזה ירגיע את כולם. אבל 
 , לאמת הברורה.בואו נגיע לאמתבואו נגיע לאמתבואו נגיע לאמתבואו נגיע לאמתעכשיו 

של תהליכי הגאולה המתחילים  הענייןכל 
עכשיו ובעצם למעשה זה כבר התחיל, אבל 
המטרה של כל התהליכים זה להביא את 

השלמה, , את כל עם ישראל לגאולה כולנו
להביא אותנו ישירות לקב"ה, באמונה 
וביטחון מלאים בלי פחד וזה תהליך קשה 
ביותר וזה לא יהיה פשוט וכולנו צריכים 

  להתכונן בצורה נכונה.
  
יש לכם  ,עכשיו, טוב יש לכם אוכל   

אבל זה לא יהיה מספיק. לא  –שתיה וכו' 
, זה לא רק משנה כמה אוכל יש לכם

? מה מסביב ולםשאתם תאכלו, מה עם כ
עם השכנים? תמיד יהיו אנשים שירצו 

היות לכי אין להם. ויכול אצלכם לאכול 
שירצו גם באלימות כי ישנם בני אדם 
שמוכנים לעשות כל דבר כדי לחיות גם 

עם ישראל,  תירגעואבל  אם זה לא חיובי.
הראשונים, ברגעים  זה לא יהיה כך בארץ.

בימים הראשונים האוכל שיש לכם במחסן 
זה  מסויםירגיע אתכם, אבל בשלב אולי 

ואסור לנו  יגמר כמו ביציאת מצרים.
להיכנס לפאניקה כמו היהודים במדבר 
 שבאו למשה בטענות שאין מה לאכול.

 הביטחוןהדבר היחיד שירגיע אתכם זה 
שכל מה שהוא עושה זה  – בקב"ה

שאנחנו  , הוא יודע בדיוק מהלטובתנו
  צריכים.

ומה אנחנו צריכים באמת? אנחנו    
צריכים לאהוב אותו, להיות הבנים שלו, 

אנחנו צריכים  הבנות שלו, הוא אבא שלנו.
שהוא יציל אותנו.  100%-להיות בטוחים ב

אפילו אם קורה שאנחנו עוזבים את 
זה לא נקרא למות או  –העולם הזה 

זה אומר רק לעבור  –להיעלם מהמציאות 
  למקום אחר בינתיים.

אנחנו צריכים להאמין עם כל האמונה    
שאנחנו יכולים להרגיש, עם כל הלב, עם 
כל הנשמה, אנחנו צריכים להאמין 

 –שהקב"ה הוא הכל יכול והוא יציל אותנו 
כי הוא אוהב במיוחד את עם ישראל 

  .ואנחנו נהיה חלק של הנצח
זק על הביטחון אנחנו חייבים לעבוד ח   

כי רק ביטחון ואמונה יצילו אותנו,  –שלנו 
וזה לא משנה אם יהיה אוכל או לא, ה' 

אותנו, זה לא משנה אם יהיה לנו אכיל י
אנחנו נהיה כמו אנחנו נהיה כמו אנחנו נהיה כמו אנחנו נהיה כמו  ה' יתן לנו. –מים או לא 

 ,והיו במדבר היהודים שיצאו ממצריםהיהודים שיצאו ממצריםהיהודים שיצאו ממצריםהיהודים שיצאו ממצרים
כסף,  – אתנוכשיצאנו ממצרים לקחנו 

זהב, בהמות וכל מה שצריך, יצאנו עשירים 
אבל מה היה חסר לנו? הדבר הכי חשוב  –
היה לנו רק קצת וה' הציל אותנו  אוכל! –
 –שנה במדבר בלי כלום  40וכך חיינו  –

גם מים, גם אוכל, גם  –וה' נתן לנו הכל 
בן קבלנו את מה שה –הכל הכל  –ביגוד 

התקיים, צריך בשביל לחיות, בשביל ל אדם
בשביל להיות רגועים כדי שנוכל לשבת, 

לקב"ה  להתקרבתורה ולהתפלל כדי  ללמוד
  וכו'.

התרחקנו בצורה , אבל עכשיו עם ישראל   
, ממש פחד עד כמה התרחקנו איומה

האמת  - מהאמת שלנו, מהמקור שלנו
 -והכל, הכל  שהיא הקב"ה והתורה שלו.

 - זה אך ורק הקב"ה - ביקום ומעבר ליקום
 - ואם אנחנו לא מחזיקים חזק בתורה

אוי לנו.  - שהיא הקשר שלנו עם הקב"ה
 ואפילו אם אנחנו חושבים שאנחנו קרובים

אנחנו , זה לא נכון, בדור שלנו זה לא נכון -
אבל לא כמו שלמדו  –כן לומדים תורה 

משהו להם פעם שאפילו בקושי היה 
ולפעמים לא היה להם לאכול וחיו בעניות 

ובכל אופן למדו, למרות  - בחורףמעיל 
לא כמו  - מאד הכל חיו קרובים לקב"ה

הדור הזה. עם כל הקשיים הם נשארו 
, נאמנים לגמרי לקב"ה עד גיל מבוגר

, זה היה הם לא פחדו - וכשהלכו לעולמם
הם ידעו שהמוות  כמו לעבור מחדר לחדר,

 מעבר לשלב הבא.רק  הז - סוףלא ההוא 
הוא  - תורהוא חלק של ההאדם ה אם

ת לא מפחיד אותו, ונהיה של הקב"ה ומו
  לא כמו אדם שלא קרוב לאמת.

ואבא, עכשיו יהיה מבחן ענק, אנחנו    
ביטחון בנצטרך להחזיק חזק באמונה ו

אין  שלנובדור כי הבעיה היא  שלנו בקב"ה,
לנו את האמונה והיכולת להחזיק חזק 

כל הבקב"ה, אין לנו את האמונה שה' הוא 
שה' יציל אותנו,  הביטחוןיכול, אין לנו את 

את אהבת ישראל שה' אוהב כל כך לנו אין 
ורוצה מאיתנו.  רוב היהודים אפילו לא 

 םשזה מנתק אות –שומרים מצוות 
שה' הוא בורא  100%-ב מהיכולת להאמין

  .בשנייההעולם והוא יכול להציל אותנו 
  
, להתכונןלהתחיל עכשיו אנחנו צריכים    

ירידה חדה בכל  תהיהכי עוד מעט 
הגשמיות שהעולם משחק עם זה. כל 

והסרטים, כל  הטלוויזיותהאינטרנטים, כל 
הבידור וכל הדברים שעושים את החיים 

המיקסר, המקרר,  –הרבה יותר קלים 
פעמיים, -, כל הכלים החדמכונת הכביסה
כל הדברים שעושים לנו  - לא משנה מה

ה, העולם יהיה זה לא יהי - את העבודה
זה  הדברים שקוראים לזה קידמה.מכל ריק 

זו נסיגה ולמה? כי הגשמיות  –לא קידמה 
הזו עושה הפרדה בין היהודי לקב"ה וזה 

  זה האסון.אסון. 
אז בגלל כל מיני סיבות לא יהיה לנו את    

כל את ולא יהיו  לא יהיה חשמל –כל זה 
החיים  הדברים שעושים לנו חיים קלים.

האלה לוקחים מאיתנו את השכל,  הקלים
 מאיתנו את היכולת להרגישרחיק זה מ

אמת, להרגיש בתוך הלב, בתוך הנשמה את 
  האמת, האמת שהיא הקב"ה.

עוד מעט  אז מה אנחנו צריכים לעשות?   
 יגיעו החגים, אנחנו צריכים להיות רציניים

ולהתפלל חזק לקב"ה שיציל אותנו, קודם 
לא נשקר וש .כל מכל העברות שלנו

לעצמנו שאנחנו בסדר כי אנחנו לומדים, 
 לחדרנותנים צדקה, שולחים את הילדים 

ואת הבנות לבתי יעקב ואנחנו נראים 
פחות או יותר כמו כל החרדים. זה לא 
מספיק, הבתי יעקב פה בארץ ובהרבה 
מקומות בעולם מלאים אפיקורסיות 

ו לבתי הספר כדי שנמשיך לקבל שהכנסנ

המטרה של הממשלות כסף מהממשלות. 
זה להרוס את הדת  כאן בארץ ובחו"ל

  ושלום. גויים, חסהיהודית ולעשות אותנו 
אין לנו , ואם אנחנו ממשיכים עם זה   

יהיו יהודים כמו דור הבא לא בו עתיד
 ,חוץ מזה ה' לא יתן לזה להמשיך.ו שצריך

אנחנו צריכים להתרחק מהגשמיות, מכל 
 –היא לא רק מיותרת הגשמיות המיותרת, 

  היא אסורה מאד.
כל הלבוש הלא צנוע, גם של גברים וגם    

של נשים. היום גם הגברים הרבה פעמים 
לא צנועים, יש עכשיו מודה של מכנסיים 
צמודים שנראים כמו גרביונים וזה מגעיל, 
זה שנוא על השם. זה לא משנה אם זה 

 –בצבע שחור, חולצה לבנה וכיפה שחורה 
  ל ואי אפשר ללכת כך.זה פסו

לבושות עם בגדים צמודים עדיין נשים    
אין פאה  .אסורות לגמריש פאותו וקצרים

מותרת ואפילו אם זו פאה שמעטס לא 
לא משנה מה, וזה  –יפה, ישנה ועקומה 

גם פאות  –כביכול מתאים רק לרבניות 
כי זה משפיע על כולן. הן  ותאסורכאלה 

אומרות "הנה הרבנית הולכת עם פאה אז 
גם לי מותר ללכת עם פאה", והאשה לא 

זה נראה  –תלך עם פאה כמו של הרבנית 
של  "שמעטס"הפאות כלומר  מצחיק.

לנשים ללכת עם מהוות אישור הרבניות 
  שבלי ספק הן אסורות.פאות 

את ואני גם לא מבין איך אשה יוצ   
 לפני זה היא מסתכלת על עצמהו ,החוצה
עם איפור, מושכת עין, עם פאה  –בראי 

מגיעים עם בגד עליון לא צנוע והשרוולים 
קצרה, בקושי עד למרפק וחצאית צמודה ו

או בצבע הרגל ונעליים  גרביים שקופות
איך , "קלק קקליק קלק, קלימרעישות "

היא יכולה לצאת ככה כשהיא יודעת 
ואי אפשר לא  –שגברים יסתכלו עליה 

ויקבלו מחשבות לא  להסתכל עליה,
, איך היא יכולה להעיז לצאת כך צנועות

 לרחוב? היא לא מפחדת? אין לה שכל?
מצווה הכי ההיא לא יודעת שהצניעות היא 

מר הקב"ה א("חשובה עבור האשה בשמים 
עות" מדרש תנחומא, אין לך יפה מן הצני

  .כי תשא סימן ל"א)
מצוות שמירת העיניים ממש קשה היום    
לרחוב עם כל לצאת שומרי מצוות גברים ל

וזה בכל הארצות,  .הפריצות ברחוב החרדי
אין ארץ שלא סובלת מזה, גם בקהילות 
החרדיות בחו"ל וגם בארץ. וזה אסון, זה 

במקומות עם אסון לדור החדש לחיות 
פעם היו לנו מקומות  זה.כחוסר צניעות 

 - כמו תימן או מרוקו שהלכו צנוע ממש
ע שהאירופאים הגיעו לארצות גאבל בר
גמרנו עם הצניעות. זה לקח זמן  -האלה 

כולם, אבל זה הרס את כמעט להשפיע על 
  הכל.

לא  - ותגדולות עם ישראל, יש לנו חולש   
בעיות. לנו רק בצניעות, גם בכשרות יש 

עד כמה הדברים באמת  היום אני לא יודע
לפי אעם  איך זה יכול להיות?כשרים. 

בתי המיוצרים במאות  אוכלסוגים של 
החדשים ועם כל החומרים בעולם,  חרושת

כל דבר ודבר ולפעמים דבר בשמכניסים 
סוגים שונים של  20-30אחד יכול להכיל 

מרכיבים, איך אפשר להשתלט ולבדוק את 
גדולה. האוכל היום   הכל? שאלה מאד

רב עם כל והוא מע –הוא כבר לא פשוט 
ת. איך הם צנצנלמיני דברים מהגידול ועד 

  שולטים על זה?
, הטלוויזיות, האיפוןשל  הענייןובכלל    

כל העסק של הבידור, אפילו  –הסרטים 
הורס הכל זה  –הדברים הכשרים כביכול 

, היכולת ללמוד בן אדםהשל את השכל 
ויש  יורדת היכולת להבין לעומקיורדת, 

 רבי אמר(" .וטיפשיתלנו חברה שטחית 
 חכמים תלמידי - בו בא דוד שבן דור: יוחנן

 ביגון כלות עיניהם והשאר, מתמעטים
 קשות וגזרות רבות וצרות, ואנחה

 שניה - פקודה שהראשונה עד, מתחדשות
  צז.) (סנהדרין .לבוא" ממהרת

כלל על -בדרךאמנם, בכל אופן היהודים    
שכלית  – מהגויים רמה יותר גבוה

יש יהודים וורוחנית, לא כולם אבל לרוב. 

    מסרים מבחורים אוטיסטים              בס"ד



שהתבוללו כ"כ הרבה שנים שהם כבר כמו 
הגויים ממש ולפעמים רק ניצוץ אחד קטן 

עורר את הנשמה והלב שלו ואז הוא ליכול 
נהיה בעל תשובה, אבל גם זה לא מספיק, 
היום אפילו בעלי התשובה הם לא כמו של 

 20פעם. יש חזקים מאד ויש שאפילו אחרי 
שנה ויותר של תשובה חוזרים לאחור שלא 
נדע. וזו תופעה לא קטנה בעולם החרדי. 
ויש הרבה חרדים בכל העדות החרדיות 

אפילו שלבושים  –רה איומה שיורדים בצו
 –כמו חרדים והשכנים שלהם לא יודעים 

אבל הם מחללים שבת בלי מצפון, אוכלים 
  טרף בלי מצפון.

עם הרבה  –אני בוכה על העם שלי    
 – הקב"ה בוכההקב"ה בוכההקב"ה בוכההקב"ה בוכה –ויותר מזה הרבה דמעות, 

 –וכל דמעה שלו שיורדת לעולם הזה 
גורמת לרעידת אדמה ויש הרבה מאד 

ויש הרבה  בזמן האחרוןרעידות אדמה 
  אסונות טבע.

 באה פורענות אין אבינא בר אלעזר ר''א("
 צפניה{ שנאמר ישראל בשביל אלא לעולם

 כדי ליראם. ישראל בשביל: י"רש} ג
  ג.)"ס יבמות( בתשובה. שיחזרו

(הערה: רצינו לבדוק כמה רעידות אדמה 
. ישנו גוף ממה האחרונההיו משך הי

 USGSממשלתי בארצות הברית בשם 
המפרסם באופן שוטף את נתוני רעידות 

ומצאנו כי  האדמה בעולם, בדקנו שם
רעידות אדמה  45ביממה האחרונה היו 

  בסולם ריכטר). 2.5-בעוצמה של למעלה מ
ישנו הסבר הגיוני המתאים לרוב    

האוכלוסיה של העולם כאילו שזה נגרם 
זיהום ע"י ההתחממות הגלובלית או ה

וזה שקר גמור, אבל ההסבר השני  אוויר
שאסונות הטבע נגרמים ע"י הכוכב 

ניבירו או השביט כמו שכתוב המכונה 
: ב"ע' ז שמות ק"(זוה וזו האמת. בזוהר

 ְּבָכל ְמַלֲהָטא ּכֹוָכָבא ַחד, ִמְזָרח ִמְּסָטר ְיקּום'
 ְּדַסֲחָרן ַאֲחָרִנין ּכֹוָכִבין ְוִׁשְבָעה, ַּגְווִנין

  )...'ּכֹוָכָבא ְלַההּוא
אסונות הטבע נגרמים בגלל הכוכב    

של מיני שמש ושבעה שהוא בעצם מערכת 
כוכבי לכת הסובבים אותו וכבר מרחוק 

הארץ וגורם לאסונות -הוא מחמם את כדור
 –והכוכב מגיע ישירות מהקב"ה  הטבע.

לגמרי. ה' שולח אותו  שמימידבר שהוא 
  של הקב"ה.דמעות מהזה בא  –ויותר מזה 

עם ישראל, אנחנו חייבים לקחת את    
ולהוריד את כל הדברים  בידייםעצמנו 

ם בגדים לא , גלא רק אוכל –שהם טרף 
  וכו'.סרטים  ,צנועים, בידור

ולהבין מה זה כסף, הכסף יעלם, עוד מעט 
הוא לא יהיה שווה כלום. אמרנו את זה 

אבל עכשיו רואים איך  –לפני הרבה שנים 
יורד ויורד ויורד  –הכסף  שהערך של

רגל של הרבה -והתחילו עכשיו פשיטות
חברות וזה ימשך עד שהכסף יהיה אפס או 

 בן אין("ו. לנ כסף לא יעזורה כמעט אפס.
הכיס"  מן פרוטה עד... שתכלה בא דוד

  צז.) דף סנהדרין בבלי
נזרוק ומה נעשה? את כרטיס האשראי    

ויהיו חובות עד  .לפח בסופו של דבר
ובעצם כבר היום יש. שמעתי  –השמים 

שיש יותר מחצי מליון תיקים בהוצאה 
לפועל, ויותר גרוע זה שאנשים אפילו לא 

כי אין להם שום  –מנסים לצאת מזה 
אפשרות לצאת מזה מאף כיוון. ואת זה 

נותנים הלוואות  –הרשעים עושים 
לעשות אותנו לעשות אותנו לעשות אותנו לעשות אותנו  –והלוואות והלוואות 

כי אנחנו  – חנו עבדיםחנו עבדיםחנו עבדיםחנו עבדיםעבדים, ואנעבדים, ואנעבדים, ואנעבדים, ואנ
מאמינים שהכסף מציל אותנו, אבל הכסף 

הוא  –הוא אחיזת עיניים, הוא לא קיים 
  כאילו.

  -אנחנו צריכים להבין 
הקב"ה עושה את כל זה כדי שנבין שאנחנו 
צריכים פשוט להתרגל לחיות אך ורק 

 הוא הכל יכול –באמונה ובטחון שהקב"ה 
ואם אין לנו כסף ואנחנו מבקשים הוא יתן 

הוא יתן  –, הוא לא צריך לתת לנו כסף לנו
 –אוכל וכו'  .כל מה שאנחנו צריכים לנו

בלי  -נקבל את מה שאנחנו צריכים אנחנו 
  .כסף

 –אנחנו צריכים עכשיו להתרגל לזה    
לא על הדולר  –שאנחנו לא יכולים לסמוך 

ולא על השטרלינג ולא על היורו ולא על 
שום סוג של כסף, אנחנו צריכים להתפלל 
ולבקש מהקב"ה לתת לנו מה שאנחנו 

ובינתיים אולי הוא יתן לנו את  צריכים,

ואולי הוא לא יתן לנו כסף הכסף עצמו 
את הדבר שבקשנו. אבל אפילו אם אלא 

  .אנחנו צריכים להאמין –זה יאחר להגיע 
נו אם אנח, בחן אותנו ולא להיכשליהקב"ה    

כמו המן,  בוטחים בקב"ה נראה ניסי ניסים
השלו ובאר מרים. ואם אנחנו לא בוטחים 

לא נראה את המן אפילו אם ירד לנו  בקב"ה
מי  של ואני מאד חושש לגורל  מול העיניים
ה' , אם אנחנו יהודים אמיתייםו שלא מאמין.

  יציל אותנו.ו יעזור לנו
הגויים, אבל עיקר חלק מה' יציל גם    

ישראל ובגלל זה הגויים -העיקרים זה עם
שונאים אותנו כ"כ ורוצים לגמור אותנו, 

ואלה  .כי את האמת הזו הם יודעים
הם עובדים  –ששולטים על העולם עכשיו 

ע"ז ומתפללים לשטן שלא נדע והם יודעים 
 –את זה, ומשך כל ההיסטוריה של העולם 

הם ידעו את זה, הם יודעים שהיהודי הוא 
האהוב של הקב"ה, והגויים עם כל הכוחות 

  שלהם  מנסים לגמור אותנו.
  
העולם עכשיו כביכול תחת השלטון של    

אבל  –השטן עצמו. ה' ישחרר אותנו מזה 
  אנחנו צריכים לרצות להשתחרר מהשקר.

אפשר לתאר, -השקר הוא כ"כ גדול שאי
בן ולט כמעט על כל הוא מפלצת והוא ש

 נהיינובעולם שלנו היום. ולמה? כי  אדם
כי עגל הזהב עוד מושך אותנו  – חלשים

  ואנחנו צריכים לחזור לאמת.
 –אתם תראו כי מה שאני כותב עכשיו    

זו אמת, כבר יש פשיטות רגל גדולות מאד, 
יש עליות וירידות חדות בבורסות בעולם, 
יום ככה ויום ככה וזה מראה על חוסר 

  יציבות כלכלית.
אני מבקש מאד מאד עם כל הלב שלי    

לעשות  –מכל יהודי  –עם כל הנשמה שלי 
 –אחורה פנה וללכת רק לכיוון הקב"ה 

ו, כי עוד לבטוח רק בו ולא בגשמיות שלנ
לנו הגשמיות המוגזמת הזו,  תהיהמעט לא 

תלויים אך ורק בקב"ה, ובעצם  נהיהאנחנו 
אבל אנחנו חושבים  –גם עכשיו זה כך 

שאנחנו תלויים בראשי ממשלות, 
במשטרה, בבתי החולים, ברפואה ובכל 

  .מיני דברים וכו'
, עם ישראל, אני לא אמרתי את הכל   

ים להבין אתם יכול –אבל ממה שאמרתי 
מי שיש לו נשמה יהודית באמת, או  –

יכול להבין איפה  –אפילו גוי שמבין אמת 
ובאיזה סכנה אנחנו  –אנחנו נמצאים 

נמצאים. אנחנו חייבים לחזור לאמת, 
  לחזור לקב"ה כמו שצריך.

ולא לפחד, כי אם היהודי יהיה עם    
הקב"ה יהיה איתו. הקב"ה יציל  –הקב"ה 

כל נשמה שעמדה בהר סיני, הוא יציל את 
חזור אנחנו צריכים ל אבל –כולנו 

סנהדרין צ''ז: "אם ישראל לא בתשובה, 
יעשו תשובה, הקב''ה מעמיד להם מלך 

וישראל עושין שגזרותיו קשות כהמן 
 קב"האנחנו צריכים להראות ל". תשובה

כאשר  –ר שאנחנו נאמנים ולא כמו במדב
ראינו כי משה רבינו לא מגיע בדיוק בשעה 

 –שחשבנו, אז יצרנו את עגל הזהב, ומאז 
הוא עדיין קיים,  -אפילו שעגל הזהב נהרס 

הוא קיים בעולם הרוחני של השטן והוא 
  משתמש בזה בכל דור ודור.

עם ישראל, בואו נעצור את זה עכשיו,    
בואו נלך אך ורק לקב"ה. בואו נהיה 

ים אך ורק לקב"ה ולא לדולר ולא נאמנ
רק  –לשטרלינג ולא ליורו ולא לשום דבר 

לנצח נגיע  –. אם נהיה נאמנים לו לקב"ה
  בעזרת השם ואם לא 

הרבה מכם יגידו כי מה שאני אומר זה    
מפחיד, והם לא רוצים לפחד, אבל חייבים 
לפחד, כי זה רציני ביותר, זה הדבר הרציני 

שקבלנו את התורה, אז ביותר שקרה מאז 
את זה ברצינות כי זה רציני  ראואנא, תק

 ּוִמּׁשַֹאת ִּפְתאֹם ִמַּפַחד ִּתיָרא ַאל" באמת.
ר ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר ַּדְּברּו ָדבָ  .ָתבֹא ִּכי ְרָׁשִעים

 ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא  ְולֹא ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵאל:
 אָעִׂשיִתי ַוֲאִני ֶאּׂשָ ְוַעד ֵשיָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל ֲאִני 

  "ַוֲאִני ֶאְסּבֹל ַוֲאַמֵּלט:
  מה עם הממשלה והבחירות? שאלה:שאלה:שאלה:שאלה:

תשובה: אם זה לא היה  כ"כ עצוב אז זו 
  קומדיה טרגית, אבל זה עצוב מאד. ההיית

סוף סוף מגלים את השטחיות והאנוכיות 
שלהם. אנחנו רואים כבר את הסוף של 

ים המדינה, של מדינת ישראל אשר רשע
בנו אותה, תכננו אותה והשתמשו ביהודים 

אבל מאחר  טובים כדי לבנות אותה.
ולמנהיגים הרשעים יש מטרה לחסל ח"ו 
את הדת היהודית, אז עכשיו ה' מבלבל 
אותם ומוריד אותם ובעתיד הקרוב הכל 

היהודים האמיתיים שמאמינים  יתפרק.
בקב"ה ולא במדינת ישראל לא צריכים 

-שחזרנו לארץינים יהודים מאמהלפחד. 
ישראל שהיא מדינה -ישראל ולא למדינת

  ישראל.-זרה שאינה שייכת לעם
-ארץ -ואל תבלבלו את המילים שלי    

ישראל שייכת אך ורק ליהודים שהקב"ה 
 נתן לנו אותה וזה ישאר שלנו לנצח.

בעתיד הקרוב תתפורר  –ישראל -ומדינת
ותיפול וכל המנהיגים הרשעים הפחדנים 
יברחו מפה, וכאשר ה' יהרוס את רוב 

  העולם הם ילכו יחד איתם...
  

מלמדים אותנו חז"ל כי הגאולה תהיה  שאלה:שאלה:שאלה:שאלה:
 ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֵצאְתךָ  "ִּכיֵמי( כמו ביציאת מצרים

כמו ו) ויהיו ניסים " מיכה ז' ט":ִנְפָלאֹות ַאְרֶאּנּו
עניין מתעוררת השאלה לגבי ביציאת מצרים. 

 ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ִזְקֵני ְלָכל מֶֹׁשה "ַוִּיְקָרא .הקורבן
 ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכם צֹאן ָלֶכם ּוְקחּו ִמְׁשכּו ֲאֵלֶהם
היינו צריכים על מנת להיגאל  ":ַהָּפַסח ְוַׁשֲחטּו

כל משפחה להוכיח לקב"ה שאנחנו נאמנים לו. 
היתה צריכה לשחוט כבש ולתת את דמו על 

דלת. הכבשים היו עבודת האלילים המשקוף 
מצרים, לשחוט אותם לעיני המצרים היה ב

מה הקרבן שאנו היא מעשה לא קל. השאלה 
ם על מנת להוכיח לקב"ה צריכים להקריב היו

  ו נאמנים לו, שאנחנו אוהבים אותו?שאנחנ
היא לים של היום לעניות דעתי עבודת האלי   

הסגידה לחיצוניות, ליופי וזה בא לידי ביטוי 
בפריצות הלבוש, איפור, בשמים, פאות 

לב, -נוכריות וכו', מקדישים לזה הרבה תשומת
  מה דעתך?  ...הרבה כסף והרבה זמן

זה בול. זה דבר  – מצויןאבא,  ::::תשובהתשובהתשובהתשובה
ולחיות את את זה  שכל יהודי צריך לדעת

. עוד מעט אותנו עכשיואותנו עכשיואותנו עכשיואותנו עכשיוזה מה שיציל זה מה שיציל זה מה שיציל זה מה שיציל  זה.
אנחנו נכנסים לחיים קשים ביותר. כל 

זה הכל  –המשחקים האלה עם  הבחירות 
רשעים משהו גדול ליש . הצגות וזה מתוכנן

ומפחיד שמחכה לנו, אבל מי שקרוב לה' 
אין לו מה  –באמת, מאמין בה', משתדל 

אבל לא יהיה לו  –לפחד. זה לא יהיה קל 
אות לקב"ה והעיקר זה להר מה לפחד.

ישראל באמת נאמן לו עד הסוף, -שעם
שאנחנו מאמינים ובטוחים בלי ספק שהוא 
הקב"ה ורק הוא הכל יכול ואנחנו נראה לו 
את הנאמנות שלנו בזה שאנחנו משתדלים 
לעשות את רצונו עד הסוף ובלי ספק הוא 

  יציל אותנו.
  

  ועמורה סדום כמו הוא העולם
  )11/10/2019תשרי תש"פ  ( כ"ג-דניאל, י"ב

  
אבא אבא אבא יש לי מסר, המסר הוא    

קשה ואני מבין שחייבים למסור את זה. 
"אבל זה מפחיד", נכון זה  ואמריאנשים 

מפחיד, אבל יהודי צריך לדעת ממה מותר 
לו לפחד וממה אסור לו לפחד. מותר לו 
לפחד מלרדת מהדרך שה' נתן לנו, מותר 

יה אפיקורס, מותר לו לפחד שמא הוא יה
לו לפחד שמא ילך לכל מיני בידורים 
שיורידו את הקדושה שלו. צריכים לפחד 
מחוסר צניעות שגם מורידות את הקדושה 

. הקדושה זה דבר מאד מאד אדם-ןשל הב
, חשוב ליהודי שרוצה להיות קרוב לקב"ה

אי אפשר להתקרב לקב"ה בלי קדושה. כל 
 –דבר שמרחיק אותנו מהתורה הקדושה 

ומזה צריכים  –ק אותנו מהקב"ה ימרח
לפחד פחד מוות. אבל כשיהודי עומד 

אסור לו לפחד. אם הוא  –במבחן קשה 
אז הוא  –עומד בזה ולא עוזב את הקב"ה 

  ניצח.
אני חושב שכל היהודים שיש להם קצת    

קצת נשמה יהודית מבינים  שכל, שיש להם
שנה אחרונות  30-40 -מהלך השהעולם ב

למשהו אחר לגמרי, משהו שמאיים נהפך 
  עלינו גם פיזית וגם רוחנית.

 ךלא צרי –פגיעה בגוף שלנו איום של    
פגיעה בקדושה, להפחיד אותנו, אבל 

יכולה להביא את ובביטחון בה' באמונה 
למצב שיעלם בכלל מהמציאות  בן אדםה

זאת אומרת להיעלם ולא  –של העולם 
פילו לא זה א –וזה הדבר הכי גרוע  לחזור.

אם  –הגיע הזמן  זה לא כלום. –גהינום 
לא רוצים לפחד, שכל היהודים יתאחדו 



  יהיה אסון גדול. כי אם לא אז , עם הקב"ה
תאר לאני רוצה לומר לכם, להסביר ו   

חיים -החפץ :איך נראה העולם הזה –לכם 
חמת למלחמות גדולות, מ 3אמר שיהיו 

שנה אחרי זה תהיה  25העולם הראשונה ו 
 25מלחמת עולם שניה, שהחלה בדיוק 

 –ומלחמת עולם שלישית  מכן אחרלשנה 
שאנחנו עומדים בפתח של מלחמה זו 

ה לחשוב שיכול עכשיו. זה מאד מפחיד
פצצות גרעיניות ויש  מלחמה עם היותל

כיום פצצות יותר "משוכללות" שיכולות 
יורק חס -כמו ניו להשמיד ערים שלמות

ושלום, או פריז ח"ו או לונדון ח"ו. והיו 
ים שראו את זה לפני מאות ליהודים גדו

שנים ואפילו יכלו להגיד איזה ערים יפלו, 
אבל באמת זה לא מפחיד ולמה זה לא 

את הנשמה  –מפחיד? כי איך שלא יהיה 
זה לא יכול להרוג, זאת אומרת  –שלנו 

  .שהם לא יכולים להרוג אותנו
 –לא מות רגיל  –אבל יש מצב אחר    

אלא מות שהם רוצים לעשות לנשמות 
ואם הם  –, לנשמות הנצחיות שלנו שלנו

זה יכול למחוק אותנו ח"ו. אני  –מצליחים 
להפחיד אתכם,  ותיודע שהמילים שלי יכול

אתם אבל אתם חייבים לשמוע את זה, 
  לקרוא את זה.חייבים 

זה, מאד ים מאד קשה על דבהם עו   
 .ולצערי אנחנו רואים שיש להם הצלחות

אבל ההצלחות שלהם הם לא באמת 
כי זה כמו כשהיהודים יצאו  –הצלחות 

ממצרים והלכו במדבר, ועמלק ראה שיש 
יהודים שהם מחוץ לענני הכבוד ששמרו 

אותם הם הרגו. ולמה? כי הם  –עליהם 
  היו ערב רב.

תופשים,  רשעיםשההיהודים , ובינתיים   
חלק גדול מהם הם לא נשמות יהודיות 
אמיתיות, אבל ביניהם יש גם נשמות של 
יהודים אמיתיים ואנחנו צריכים למשוך 
אותם אלינו, להביא אותם פנימה אל תוך 

ובשביל זה אנחנו צריכים  .ענני הכבוד
להידבק לקב"ה עם כל הכוחות שלנו 

לכל ההנאות האסורות שעמלק  ולהתנגד
יע לנו, כל הגשמיות מציע לנו, שהשטן מצ

נו תים לנו ומושכים אועהמיותרת שמצי
  עם זה.

ישראל, אני אגיד לכם כמה עובדות -עם   
יש חוקים חדשים בעולם, חוקים  –עכשיו 

חדשים עבור החינוך של הילדים שלנו, של 
גם ליהודים  וגם לגויים. בעיקר  –כולם 

אבל תבינו בארצות הדמוקרטיות כביכול, 
 הדמוקרטיה היא גם שקר. אתם חושבים –

הוא השולט בדמוקרטיה? הוא לא העם כי 
שולט, זה שקר, הכל פוליטיקה, גם פה 
בארץ. עכשיו, כל הארצות הדמוקרטיות הן 
כאילו מתנהלות לפי רצון התושבים וזה 
לא נכון. יש קבוצה של אנשים ששולטים 
באופן מוחלט על כל הארצות 

  רטיות.הדמוקרטיות והלא הדמוק
ועכשיו יש להם תוכניות שהם רוצים    

להרחיק  –להפעיל  ובמיוחד על היהודים 
אותנו בצורה כזו מהקב"ה שלא נדע, שח"ו 

  לא נוכל לחזור. ואיך הם יעשו את זה?
קודם כל הם תפשו שזה לא מספיק    

גם בארצות . להרוג את היהודים
 ו נגד הנאציםמהדמוקרטיות שנלח

ידעו שהנאצים המנהיגים החשובים 
 והסכימו עם זה. –רוצחים את היהודים 

הנאצים הרגו את הגוף של היהודים, אבל 
 –כל יהודי אמיתי שנכנס לתאי הגזים 

וזה חיסל את  ישראל-נכנס עם שמע
למשוך אותו  אחרא-יטראהיכולת של הס

עדן וניצלו. כל -אליו, אז הם נכנסו ישר לגן
ה אלה שכביכול מתו בתאי הגזים או בצור

 להגיד שמע ישראלספיקו האבל אחרת 
  עדן בלי לסבול.-נכנסו ישר לגן

הם הרשעים תפסו שאם  –עכשיו    
גורמים ליהודי לעשות עבירות וללכת נגד 

אז הוא יאבד את הנצחיות  –הקב"ה ח"ו 
שלו וזו התוכנית שלהם עכשיו. הם נכנסו 

יעקב ולא רק בארץ והכניסו צורת -לבתי
  לימוד שגורמת להחליש את היהדות.

הסמינרים כבר הפכו לאוניברסיטאות ה'    
עם רצון  שםישמור. והבנות יוצאות מ

והבעל ילמד. נכון לעבוד ולעשות קריירה 
יסטוריה שלנו שהיו צדיקות גדולות בה

בדו יזה דבר, אבל הן לא אכשיכלו לעשות 
את האידישקייט שלהן כי עבדו בדברים 
שלא היו צריכות לצאת מהבית, או פשוט 

הזה  הביטחוןועם  –סמכו על הקב"ה 
תמיד היה מה לאכול, אולי לא כ"כ הרבה 

 –אבל הן היו מוכנות להקריב בשביל זה  –
א ולא לקלקל את הילדים שלהם כי האמ

צריכה להיות כל הזמן בעבודה, ובעבודה 
זה לא תמיד כמו שצריך, עם גברים ונשים 
וכו' וכו'. ואני יודע שתגידו לי "אבל יש 

אבל  –מקומות שרק נשים עובדות וכו'." 
גם זה לא כשר כי לילדים אין אמא ואמא 
זה דבר מאד חשוב בבית יהודי, ובדברים 

ל אב אפילו יותר חשובה מהאבא. מסוימים
אבא לא יכול להיות אמא ואמא לא יכולה 

  להיות אבא.
וישנו עוד דבר חשוב שלא אוהבים לדבר    

על זה אבל הוא קיים בעולם החילוני וגם 
, ִתְׁשַּכב ("ְוֶאת ָזָכר לֹא בעולם החרדי

 )ויקרא י"ח כב ":ִהוא, ּתֹוֵעָבה: ִאָּׁשה ִמְׁשְּכֵבי
  בין העברות הכי חמורות בתורה. ווז

החילוני מקבל את זה שישנם כל  העולם
מיני סוגים של משפחות כדבר מותר 
 ושצריכים לקבל את זה ולהבין אותם.
הרשעים מנסים להכריח את החרדים 
ללמד בבתי הספר כאילו שזה מותר, אבל 

כי כל מי  -אנחנו צריכים לדעת ברור 
  שמתקרב לזה מאבד את העולם הבא שלו.

שנה בעיר יורק באנגליה,  800-לפני כ   
איימו על היהודים שאם לא יסכימו 
להתנצר אז יהרגו אותם והם פחדו שלא 
יהיה להם מספיק כח להילחם נגד 

אז הם  –אחרי שיתנצרו אחרא -הסיטרא
הרגו את עצמם. יש ויכוח אם היו צריכים 
לעשות את זה או לא, אבל הם ידעו 

הם יצילו את  –שאפילו אם זו עבירה 
נשמה היהודית שלהם. אני לא פוסק אבל ה

התקבלו המעשים שלהם  -אני אגיד לכם 
ה' רוצה שנחיה על קידוש ם בגבורה. בשמי

  ה' ולא נמות על קידוש ה'.
אני לא רוצה להפחיד  –עם ישראל    

. אין פחד ליהודי מכל דבר שמקרב אתכם
אותו לקב"ה, יש פחד ממה שירחיק אותו 

אמיתי ואל כי זה המוות ה –מהקב"ה 
  תשכחו את זה.

אנחנו מגיעים לזמנים קשים, אנחנו    
בפתח וזה יביא אותנו בסוף לגאולה 
השלמה. כדי לקבל משיח וכדי להכיר אותו 
נצטרך להיות קרובים לקב"ה והוא האמת. 
אני לא אומר לכם את הדברים האלה 

אני אומר לכם את זה  –להפחיד אתכם 
  כדי לפתוח לכם את העיניים.

  
בה השלטון  אנחנו בא"י, גרים במדינה   

כביכול נבחר על ידינו, אך מאז קום 
המדינה ועד היום המנהיגים החשובים כמו 

גוריון למשל היו חלק של המאפיה -בן
העולמית, הנקראים בשמות סדר עולם 

והם רוצים להוריד את  חדש או אילומינטי.
הם , עם כל הכוחות שלהם ,היהדות שלנו

הבורא ,אותנו מהבורא שלנורוצים להפריד 
מי שחזק . יצליח –אבל זה לא יכול  הכל

יעלם וזה הכי  –ומי שלא חזק , יגיע לנצח
 –יגיע לגהינום ח"ו  –גרוע. מי שבינוני 

אבל שם הוא יתקן את עצמו ואז הוא יהיה 
נקי. הגהינום הוא לא הסוף, הגהינום הוא 
-שלב שבא לנקות אותנו לפני הכניסה לגן

  אוי לו, אוי לו.  דבק בקב"השלא מי ו עדן.
 נצטרך עכשיו להיות חזקים מאד.   

מדברים על חוק ובאנגליה באמריקה 
ייבים ללמד חספר פרטיים -שאפילו בבתי

את הנושאים שמשרד החינוך מכתיב להם, 
הורים חושבים לקחת את הילד אם הו

אז המדינה יכולה , וללמד אותו בבית
 כי הםאת הילדים מההורים לקחת 

נחשבים להורים לא אחראיים לגדל אותם. 
אתם מבינים מה זה  אתם מבינים?

  רשעות?
אם אפילו אתם חושבים שובארץ,    

המורות יקבלו משכורות יותר גבוהות או 
אז  –להם בתי ספר יותר מפוארים שיבנו 

 רשעיםאפשר לעשות לא בדיוק מה שה
יש להם  –זה לא ילך ככה  ,לא ?רוצים

שבודקים כל חילונים מפקחים ומפקחות 
  מה מלמדים.הזמן 

אבל  –הרשעים חושבים שהם יצליחו    
יהודי הוא יצור מעניין מאד, כי בדיוק ה

ברגע שהרשעים בטוחים שהם מנצחים, 
אז היהודי עצמו הופך הכל  –כמו המן 

עד כאן, אני לא מוכן להכעיס  –ואומר 
ולא  –וללכת נגד הקב"ה עוד פעם אחת 

 .י, אני לא אלך נגדמשנה מה שתעשו ל
הוא  –וברגע שהיהודי מקבל אומץ כזה 

מנצח את כל המיליארדים של גויים 
  שרוצים לחסל אותנו.

מחנות  אותמיש בארה"ב  –עם ישראל    
 דומים לאלה שהיו בגרמניהריכוז ענקיים 

. היה לי )FEMA( קמפס-מהיקוראים לזה פו
כולם מוכנים , קשה להבין בשביל מה זה

הם  אחזקה וכרגע הם ריקים. עם צוותי
 כביכול נבנו עבור מקרים של אסונות טבע
אבל למה הם מוקפים בגדרות תיל גבוהות 

האם זה באמת מיועד  אפשר לברוח,-שאי
טבע? שאלה שאני לא יודע את -לאסונות

  .התשובה, אבל זה מפחיד אותי
בכל העולם האנטישמיות אני יודע ש   

יש  –דבר  לכם עודאגיד ואני עולה ועולה, 
אמריקאים עשירים מאד ואנגלים עשירים 

לט לא ומאד שתמכו בהיטלר והנשיא רוזו
 היה תמים, אני רק אגיד שאנשים רשעים

ואם אתם . מכינים מצב קשה בכל העולם
 –ציל אותנו ת חושבים שממשלת ישראל

אם אתם חושבים  ציל אותנו.תלא  יאה
 ויציל מפ או אלה מהדמוקרטיםאשטר

הם לא יצילו אותנו, הם כולם  –אותנו 
  האויבים שלנו.

הרשעות והשנאה ליהודים קיימים    
כמעט בכל העולם בין הגויים, אבל במיוחד 
השנאה של האירופאים, הרוסים 

קאים. היא התחילה ברומא יוהאמר
בכל אירופה ובכל הארצות  ההתפשטו

רופאי נולד עם גנים הנוצריות. כמעט כל אי
ם הערבים שונאים של שנאה ליהודים. ג

  .רץ ישראלאותנו בגלל שהם רוצים את א
 –עם ישראל  –יק 'והעם הזה הקטנצ   

הוא ישרוד בסוף וכל הרשעים יעלמו. הם 
בנו לעצמם הרבה בונקרים ענקיים בכל 
העולם, הם לא מתכננים להכניס את כל 

רק את הנבחרים. הצוות  –הגויים לשם 
הטכני שמפעיל את הבונקרים כבר בפנים, 
הם חייבים להיות שם לפחות שנה לפני 

  שצריכים את זה.
  
התחילו רק  ?האווירומה קורה עם מזג    

עכשיו לפרסם כי הקטבים הצפוני והדרומי 
נמסים בצורה מהירה ומדהימה ביותר, 

אפשר להגיד שזה בגלל  ולמה כל זה קורה?
ממות הגלובלית, אבל אנחנו יודעים ההתח

שהוא בעצם  שזה בגלל כוכב השביט
מערכת עם מיני שמש במרכזו שבא לכיוון 

זנבות ארוכים באורך  2שלנו ויש לו 
ק"מ ובתוכם מיליארדים של  מיליוני

, אסטרואידים ואבנים מהחלל מטאורים
ובגלל שיש לו כוח משיכה מגנטי חזק הוא 

בכדור הארץ,  גורם לכל השינויים הקשים
  הרבה יותר קשים ממה שאתם חושבים.

ומי שלח אותו? הקב"ה, כוכב השביט    
והוא הולך לאן שהקב"ה  שמימיהוא משהו 

 ה''שהקב בשעה(" מכוון אותו, כמו במבול
 כוכבים שני נטל לעולם מבול להביא קשיב

 .)ט"נ, ברכות" לעולם מבול והביא מכימה
 מצריםובעוד כמה זמנים כמו יציאת 

 רואה, פרעה להם י: אמר"רש ,'י' י (שמות
 עולה כוכב אותו שלי באיצטגנינות אני

  במדבר). לקראתכם
אין מושג ממה שעומד להיות, לרשעים    

 הם יודעים רק מה שהם חושבים שיהיה
הם . הקב"ה מכין להם הפתעה גדולהו

חושבים שיש להם שליטה כי יש להם 
 –עם ישראל  בונקרים משוכללים מאד.

ושום דבר לא יעזור  טיפשיםהרשעים הם 
להם כי הקב"ה הוא השולט ולא אף אחד 
אחר. הכל כתוב בספרים הקדושים שלנו, 
אפילו על ניבירו המופיע בשם השביט 

  ובעוד כמה שמות בזוהר.
ה' הוא השולט וכל המיליארדים של    

הם  –גויים שחושבים שיצילו את עצמם 
, כי לנצח את הקב"הלנצח את הקב"הלנצח את הקב"הלנצח את הקב"החושבים שהם יכולים חושבים שהם יכולים חושבים שהם יכולים חושבים שהם יכולים 

הם יודעים שהקב"ה קיים והם חושבים 
שהשטן עצמו שהקב"ה ברא ושלח אותו 
אליהם, אל הרשעים, הם חושבים שהם 
יכולים לנצח את הבורא שהוא הכל יכול, 

  אבל תהיה להם הפתעה.
הריכוז אני לא יודע בשביל מה מחנות    

נבנו ואני חושש  ה"ב(פימה קמפס) באר
בשביל היהודים  –בשבילנו גם מאד שזה 

הם ה' ישמור ואולי לעוד סוג של אנשים ש
מהם, אבל זה לא יעזור  רטלהיפרוצים 

  להם, מי שעם ה' ינצל.



אם מה שאמרתי מפחיד אתכם ואתם    
מי אתם יודעים את זה? "מאיפה  אומרים

למה אתם מספרים לנו  אומר שזה נכון?
נחנו מספרים לכם את זה כדי א" את זה?

להציל את מי שרוצה להציל את מי שרוצה להציל את מי שרוצה להציל את מי שרוצה אתכם, ל להצי
        לשמוע.לשמוע.לשמוע.לשמוע.

הגענו לרגע שכל העולם כבר השתנה    
וישתנה עוד יותר, כל העולם התחיל 

, סדום ועמורהסדום ועמורהסדום ועמורהסדום ועמורה    כמוכמוכמוכמובהתקדמות רבה להיות 
כמו בזמן לפני המבול, כמו במצרים לפני 

אתם רוצים  שה' הוציא אותנו משם.
יענה שטומנת את ראשה -להיות כמו בת

זו הבחירה  ולא לדעת מה קורה? חולב
שלכם. לצערי הרב אין לנו מנהיגים מספיק 
חזקים, אבל רואים כבר יהודים שמבינים 

וכמעט כל  כי מה שאני אומר זו אמת
  הנבואות כבר התגשמו.

לשלב האחרון עכשיו אנחנו נכנסים    
זו לא הכניסה לפני  השלמה, לפני הגאולה

זו  הכניסה, זה לא המעבר עד לכניסה,
וכדי לשרוד אנחנו צריכים להיות . הכניסה

עם הקב"ה. אסור לנו לרדת אפילו  100%
סנטימטר אחד, רק לעלות ולא להקשיב 

למשוך את היכולת לרשעים, לא לתת להם 
את הרצון שלנו לכיוון הגשמיות 

ודעים יכמו שהם רוצים, כי הם והתשוקות 
: בלעם להם מר("א שהקב"ה שונא זימה

 :" בבליהוא זימה שונא אלה של יהםקאלו
והם רוצים להרחיק אותנו  ):ו"ק סנהדרין

  מהקב"ה.
אנחנו צריכים להחזיק חזק בתורה    

אני אני אני אני  בה'. ובביטחוןהקדושה שלנו, באמונה 
ואני  מבקש מכם, אני עם דמעות בעינייםמבקש מכם, אני עם דמעות בעינייםמבקש מכם, אני עם דמעות בעינייםמבקש מכם, אני עם דמעות בעיניים

  בוכה על כל נשמה יהודית.
כן זה יהיה קשה, אבל נשרוד אם לא ...

עוד מלבדו בכל נעזוב את הקב"ה. אין 
ואם נהיה  העולם, בכל היקום ומעבר לזה.

לא תהיה נשמה אחת שתלך  –חזקים 
לאיבוד, אנחנו נגיע לנצח נצחים, נהיה 

  שוב ממש חלק קרוב יותר לקב"ה.
הגיע  ,, הגיע הזמןשבגולה עם ישראל   

----רץרץרץרץולעלות לאולעלות לאולעלות לאולעלות לאהזמן לארוז את החפצים 
למרות שגם בא"י יש סכנה, אך  ישראלישראלישראלישראל

 –יקרית היא הסכנה הרוחנית הסכנה הע
והיא פחותה בא"י. אמנם החשבון הכלכלי 

אך זה  –הפשוט לא מצדיק עליה לא"י 
כי ברור ללא ספק שאנחנו  המבחן שלנו

, וכל יהודי עכשיו לפני הגאולה השלמהעכשיו לפני הגאולה השלמהעכשיו לפני הגאולה השלמהעכשיו לפני הגאולה השלמה
שאורז את הדברים שלו ומגיע עכשיו 

זה  –, לא למדינת ישראל רץ ישראללא
  יציל אותו ואת המשפחה שלו.

  
השאלה הבאה נשאלה בטעות פעמיים, 

   להלן השאלה ושתי התשובות.
ראיתי פרסום של ארגון חסד  שאלה:שאלה:שאלה:שאלה:

האוסף תרומות עבור האנשים החולים 
אלף  30ב כי ובמחלה, בכותרת הפרסום כת

אנשים קבלו את המחלה השנה. נזכרתי 
בסיפור  –באחד הסיפורים על ארץ "חלם" 

היו נכתב על גשר עם חור, כאשר אנשים 
מטה לעוברים על הגשר היו נופלים 

ושוברים את הרגליים. ישבו מועצת 
עם הבעיה החכמים של חלם מה לעשות 

חולים מתחת לגשר, -והחליטו לבנות בית
מכניסים אותו מיד  –איך שהאדם נופל 

במקום  –בימינו הנמשל לבית החולים. ו
 –צעוק נגד כל הפריצות שלנו ללקום ו

חולים, עוד -פותחים עוד סניפים של קופת
  חולים. כמו בחלם...-בתי

אנשים לא מבינים את הקשר     תשובה א:תשובה א:תשובה א:תשובה א:
בין הפריצות והמחלה ועוד כל מיני 
אסונות אחרים. שמתם לב כמה תאונות 

 משהו מפחיד. –קטלניות היו רק בחגים 
 הקדושהבעולם שלנו הגשמיות שולטת ו

לנו אט, זאת אומרת הקשר ש-נעלמת אט
לאט לאט והרבה יהודים נעלם עם הקב"ה 

שהעולם שהעולם שהעולם שהעולם  לא מביניםאפילו בין חרדים 
הגשמי הוא אחיזת עיניים, הוא לא קיים הגשמי הוא אחיזת עיניים, הוא לא קיים הגשמי הוא אחיזת עיניים, הוא לא קיים הגשמי הוא אחיזת עיניים, הוא לא קיים 

של של של של מה שקיים זה רק העולם מה שקיים זה רק העולם מה שקיים זה רק העולם מה שקיים זה רק העולם     ----    באמתבאמתבאמתבאמת
לחיים של לחיים של לחיים של לחיים של היא היא היא היא הכוונה הכוונה הכוונה הכוונה וווו    ----הקב"ה ותורתו הקב"ה ותורתו הקב"ה ותורתו הקב"ה ותורתו 

        תורה, מצוות, קדושה, צניעות, חסד וכו'.תורה, מצוות, קדושה, צניעות, חסד וכו'.תורה, מצוות, קדושה, צניעות, חסד וכו'.תורה, מצוות, קדושה, צניעות, חסד וכו'.
רוב העולם, יהודים וגויים לא רוצים    

אפשר ללכת נגד התורה ומה -שאילהבין 
ם כאילו שומרי גם חרדייש שכתוב בה, ו

שהם זה עדיין לא אומר  אבל -מצוות 
  באמת שומרי מצוות.

אי אפשר למצוא את האמת בעולם    
הגשמי, לא, האמת נמצאת רק בעולם בו 

 יש לנו קשר עם הקב"ה שזה עולם רוחני.
ומי שמתעסק עם הגשמיות, עם 

, באיפון, טלוויזיות, ההתעסקות באופנה
סרטים, מי שמתעסק עם כל הזבל שאנחנו 

כך חזק בעולם -מייצרים, מי ששקוע כל
לא יכול להבין בכלל על מה מדובר  –הזה 

פשוט צריך לשבת ולבכות שואני מרגיש 
על היהודים האלה שלא רואים יותר רחוק 

, אוי לנו!  אבל אבא, בעתיד מהאף שלהם
שלא יראה הקרוב נראה את האמת ומי 

  את האמת אוי לו!
נכון אבא, מה שהעולם לא מבין  ::::בבבב    תשובהתשובהתשובהתשובה

שרק החיים לפי התורה והספרים שנכתבו 
. זו המציאות האמיתית –על התורה 
הרפואה  כמו עינייםהאחיזת והשאר זה 

השתדלות וכל השכאילו מרפאה אותנו, 
  .דרך "הרפואה" שאנחנו עושים

האמונה הגדולה שיש לנו ברופאים ובבתי 
החולים זה השקר כי רק ה' מרפא אותנו 
ומידי פעם הוא עושה אותם שליחים שלו 

הרופאים הם  כללכן לא לשכוח שלא 
שליחים של ה' ואנחנו בקשר שלנו עם ה' 

  ישירות בלי השליחים. להירפאיכולים 
כך הרבה חולי -בימים שלנו כאשר יש כל

מאד, וברגע שהוא אדם מפחד -שהבן
. הוא נכנס מיד לפניקה –מרגיש לא טוב 

משתמשים בזה  רשעים שבשלטוןוה
למשוך את כולם לתוך השקר שלהם 
שגורם להם להרבה רווח כספי, אבל 
האמת היא וזו כל האמת כי אך ורק 

 ספק בזה,כל הקב"ה מרפא אותנו ואין 
אתם אולי זוכרים כי לפני מספר שנים 
היתה שביתה ארוכה גדולה של הרופאים 

רק אנשים בודדים נפטרו  –ופלא פלאים 
  בזמן השביתה.

, צריכים לעשות את שלנורק אנחנו    
לשמור מצוות ולעשות כל , להתפלל חזק

מה שה' רוצה מאיתנו כדי להינצל מלהיות 
כביכול תלויים ברשעים של הכביכול 

 –הרפואה מא רק לפואה המודרנית, והר
מהמשטרה, מבתי גם  ,ציל אותנותש

המשפט מכל המוסדות שמשתדלים מאד 
חזק להכתיב לנו איך לחיות ועם רצון גדול 

יכול הקב"ה. רק -להפריד בינינו לבין הכל
  לא לפחד.

אין לו בכלל  –יהודי שהוא דבוק לה'    
לא מהחיים ולא מהמות, הכל , ממה לפחד

ב  עמוד לג (ברכות מראש מה שיהיהכתוב 
 חוץ – שמים בידי הכל: חנינא רבי "אמר

איך רק לא היא השאלה  ).שמים מיראת
באיזה צורה ובמה אנחנו  אלאאנחנו חיים 

אין עוד , לא לשכוח -ם ישראל ע .מאמינים
  מלבדו, אין עוד מלבדו.

זה  –יום שלנו -כל הדברים בחיי היום   
סוג של מציאות אך ללא הרבה משמעות. 

עד כמה  –הדבר היחיד שיש לו משמעות 
ועושים את  ים בה'חאנחנו מאמינים ובוט
  המצוות שה' נתן לנו.

, אם אנחנו 100%אם אנחנו עם הקב"ה  
חיים כמו יהודים אמיתיים לפי התורה 

  .100%ומשתדלים להיות 
כי שום דבר  –אם אנחנו יודעים ברור    
לא הרפואה, לא  –יעזור לנו באמת  לא

המדע, לא המשכורת, לא הפסיכולוגיה ולא 
רק הקב"ה ותורתו ואם אנחנו  –שום דבר 

אז כל מיני   סוטים מהדרך שלו חס ושלום
עלינו, ואפילו לבוא דברים קשים יכולים 

אם נדמה לנו שהרופא עוזר לנו, או הכסף 
רק  –זה שקר  –עוזר לנו או לא משנה מה 

  "ה עוזר לנו.הקב
אנחנו מתקרבים לגאולה השלמה, ו   

ה לא יהיו לנו דאגות כאלה מובגאולה השל
של פרנסה, בריאות וכו'. אנחנו חייבים 
להגיע לאמונה שלמה ובטחון מלא בקב"ה 

שה' נתן לנו את הכל  כמו ביציאת מצרים.
  ללמוד ולעבוד את ה'. ,ויכולנו לשבת

אנחנו נצטרך בעתיד הקרוב להתנתק    
כי  –מכל הגשמיות שאנחנו רגילים אליה 

היא לא תהיה ונצטרך לסמוך רק על 
 –ועל מנת להיות מוכנים לזה  הקב"ה.

לבדוק את עצמנו  אנחנו צריכים, ברגע זה,
אם נוכל לעמוד בזה בכלל. האם יש לנו 

אם אין כי שנאמין אמונה ובטחון מספיק 
ידאג שלא נמות ברעב. ו נוה' יתן ל –אוכל 

  ירפא אותנו ישירות.ה'  –אם אין רופאים ו
וכדאי , זה המצב עכשיו –עם ישראל    

 כמו להתחיל לחיות באמונה ובטחון בה'
שאנחנו צריכים להיות כדי לקבל את 

הגאולה השלמה ולשמוח עם זה, כי יהיו 
כך לגשמיות -כאלה שיתגעגעו כל

זרה -ולעבודה לכוחות של עצמם, המיותרת
וברגע שזה לא  –התרגלו לזה כך -הם כלש

 .יהיה הם יכולים למות רק מהצער
והעבודה הזרה  שנראית אמנם אחרת בכל 

 –אך המהות שלה היא אותו דבר  –דור 
  מושך אותנו לשקר.שאין בו חיים ודבר 

יש רק דרך אחת וזו דרך  –עם ישראל    
תיד אין עבר, אין הווה, אין ע –ה', בלי ה' 

  נצח נצחים.לנו אין כלום. ועם ה' יש  –
העבודה איך אתה אומר ש שאלה:שאלה:שאלה:שאלה:

 –המשכורת היא לא מציאות אמיתית ו
הרי עם הכסף אנחנו קונים אוכל, משלמים 

וכו' , מכלת, טלפון חשמל ,חשבונות מים
  וכו'...

תשובה: הקב"ה הוציא אותנו ממצרים, 
הוא נתן לנו מים  –כאשר לא היה לנו מים 

כשלא היה אוכל הוא נתן לנו אוכל, כאשר 
הוא הציל וכו', כשנגיע  –נלחמו נגדנו 

רק לרגע של האמת נדע ונבין כי לא 
כל העולם של היום הוא אלא  המשכורת

דמיוני, רק הקב"ה הוא אמת, אפילו 
שאנחנו חושבים שכל מיני דברים זה מה 

עכשיו . לא האמת וז בלא –שמציל אותנו 
הכסף השווי של אנחנו נעבור תקופה ש

כמו הנבואות שלא יהיה כסף בכיס ירד, 
 מן פרוטה שתכלה עד בא דוד בן אין("

 .) * "ְוַהִּמְׂשַּתֵּכרסנהדרין צ"ז(הכיס:" 
וכבר  ָנֽקּוב׃" חגי א ו) ֶאל־ְצרֹור ִמְׂשַּתֵּכר

היום ישנם הרבה אנשים עם תיקים 
לקנות  בהוצאה לפועל ואין להם פרוטה

אוכל, לא ליום חול ולא לשבת ולא יודעים 
לנו אם אנחנו אבל ה' נותן מה לעשות. 

מהקב"ה מבקשים. אם אנחנו לא מבקשים 
אז סימן שאנחנו לא יודעים את הסוד 

הוא  –שרק הוא  –שבעצם הוא לא סוד 
  הכל יכול, וכל העניין של כסף זה דמיוני.

 –ה' יכלכל אותנו, הוא יאכיל אותנו    
כמו  –הוא יתן לנו כל מה שאנחנו צריכים 

אבל מי שעוד מתגעגע לשטרות  –במדבר 
  אני לא מקנא בו. –האלה 
  כיום?נחשב עבודה זרה  מה שאלה:שאלה:שאלה:שאלה:

דוגמאות, כל הגשמיות היום זו  מלאדניאל: יש 
רפואה, בצה"ל, בכסף, האמונה בעבודה זרה, 

כל דרך החיים  .וכו' וכו' בממשלה, באמריקה
ישראל -עם שלנו כיום זה שקר עכשיו.

התבלבל, התבלבל מאד. יש אנשים שהם 
כאילו חרדים, אבל אשה שהולכת עם איפור 

זה אסור ולא יודעים שזה אסור.  –על העיניים 
אי אפשר לשים שער על  –הפאות אסורות 

במיוחד שברוב  להגיד שזה בסדרו שער
מת לראות המקרים זה מאד לא צנוע וקשה בא
  אם האשה מכסה את הראש או לא.

אי אפשר ללכת כמו דוגמנית ולהגיד    
זה אסור ולא רוצים  ,שהראש מכוסה וזה בסדר

לדעת. אשה לא יכולה ללכת עם שרוולים 
צר,  שאשה לא יכולה ללכת עם לבו קצרים.

כל הפאות  קצר וצמוד, לשים איפור ופאות.
רים אמנם ישנם פוסקים שמתי אסורות.היום 

אך מספיק שהרב עובדיה יוסף זצ"ל והרב 
  אז זה אסור. –אלישיב פסקו שזה אסור 

וכל הדברים האלה מביאים עוד ועוד עברות    
קטנות ובסופו של דבר כל העברות האלה 

איך אנחנו יכולים להגיד  מצטברות לסל ענק.
זה כמו במצרים. זה לא  –שאנחנו חרדים 

  י של פעם.זה כמו להיות מצר –להיות חרדי 
איך אפשר לטוס לכל מיני חופשות    

מי צריך את זה?  –בתאילנד, יפן, סין, אמריקה 
זה מעלה אותנו האם בשביל מה זה? 

מילא  זה מקרב אותנו לקב"ה?האם בקדושה? 
נוסעים לאירופה לציון של צדיקים, אבל כל 

זה אסור! יהודי לא צריך את  –הטיולים האלה 
  זה.

 עולם הציל כאילו אחת נפש המציל כל הערות:הערות:הערות:הערות:
לעלות  ל"בחו קרוביכם ומלואו! עוררו את

לקבל  הרבים ניתן ארצה בהקדם ** לזיכוי
חינם עלון זה ואחרים לחיזוק הקדושה 
והצניעות ואת הדיסק "מגלות לגאולה" ** 
ניתן להוריד את המסרים באתר 

COM.18DANI ניתן 18או חיפוש בגוגל "דני * "
. הרבים * פרטים בטל לצלם ולהעתיק לזיכוי

  :פוניםניתן לשמוע מסרים בטל, 0527-111-333
* דרושים  0799-177-555, 077-263-8885

כנסת של - מתנדבים להפיץ את העלונים בבתי
מלון וכו'. -חולים, בתי-מושבים, קיבוצים, בתי

* ברכה מיוחדת לכל מי שעוזר לנו להפיץ את 
  האמת.



  הגיע הזמן להגיע לארץ ישראל
  )4/11/2019(  בנימין גולדן ו' חשון תש"פ

        
עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, כמה    

כמה כמה אני חייב להגיד עוד פעם ועוד 
אתם לא רואים באמת מה  ,פעם ועוד פעם

שקורה בעולם? האם אתם לא  מבינים 
שהגיע הזמן לשנות משהו? אבל מיד. אתם 
לא מרגישים פחד? פחד גדול ממה שאתם 
מרגישים ורואים שקורה בעולם הזה? עם 

הגאולה השלמה בפתח עם ישראל  ישראל
ואל תצחקו ממני ואל תגידו לי, כן אתם 

ת אותו כבר יותר מעשרים שנה אומרים א
כל מה שאתם (הדבר אבל איפה זה 

אומרים יותר מעשרים שנה) אז אני אענה 
לכם. תפתחו את העיניים. הרי כתוב על זה 

תסתכלו טוב,  ,בכל כך הרבה מקורות
 ,שקר יש בעולם הזה מהתסתכלו טוב כ

שהמנהיגים שלנו לא מנהיגים.  מהכ
ואפילו יש רבנים שהם לא רבנים באמת, 

איפה נו כבר לא יודעים חניש כ"כ שקר שא
שולט.  -עגל הזהב  - הגשמיות. האמת

רי. משולט על כולנו ואנחנו מבולבלים לג
אנחנו רוצים להאמין במשהו שרואים אבל 
אין לנו מה לראות, רק גשמיות גשמיות 

  .וגשמיות שקר שקר ועוד שקר
אנחנו נמצאים כאשר אפילו עכשיו    

ת רוצים לראו אבמצב כל כך קשה אנחנו ל
אנחנו מעדיפים את השקר עם , את האמת

עגל הזהב, עם כל מיני דברים שנותנים לנו 
הנאה רגעית וזהו. אוהבים לטוס, לטייל 
לעשות כל מיני דברים שאסורים. אנחנו 
נהנים מכל מיני דברים שטחיים. אבל 
לשבת עם עצמנו, להתבודד ולחשוב 
וללמוד בשביל מה ה' ברא אותנו בכלל? 

  ? בשביל מה?למה אנחנו פה
בכל אופן הבן אדם נולד ואם יש לו    

סיעתא דשמיא גדולה אז הוא נולד בריא 
ושלם ואז הוא מתחיל לגדול ובשביל מה? 
בסופו של דבר החיים הולכים מהר מאוד 
והשנים נעלמות, אין לנו, אין לנו הרבה 

בעולם הזה. אז מה אנחנו עושים פה שנים 
לים עם זה? מקלקלים את עצמנו, מקלק

את העתיד שלנו. אנחנו לא מוכנים, לא 
מוכנים לקבל את האמת ולחיות לפיה. 

שבסופו של  שכוחלו ליהנותרוצים לחיות, 
דבר אנחנו מתים ואת זה אנחנו לא רוצים 
לדעת, אנחנו מפחדים מזה כי אנחנו רוצים 

 תאבון ותאווי. ה' נתן לנו גוף ותליהנות
ם . אנחנו לא רוציליהנותואנחנו רוצים 

לעבור את כל החיים האלה בשעמום, 
לא שום דבר אבל אנחנו רוצים בידור, 

  .יעזור
  
אלה שמנסים לחיות חיים שטחיים,    

חיים של הנאות ושקר, לא מצליחים בכלל 
להיפרד מהפחד של המוות. וזה הפחד הכי 

 דגדול שיש לבן אדם, פחד המוות, והפח
הזה לא עוזב את הבן אדם. ברגע שההנאה 
שלו נגמרת הוא שוב במחשבות, אז מה 

? איתומה יהיה ? 120י יהיה לו בסוף? אחר
מכל מיני  ,ואז הוא מתחיל לפחד ממחלות

אסונות אחרים והוא מתחיל לדאוג ולחפש 
איזה ויטמינים לקחת ולעשות התעמלות 
ולעשות את עצמו עוד יותר צעיר וכו' וכו' 

  זר.וגם זה לא ע אבל
כמו שאנחנו הזה עם ישראל, העולם    

יעלם ובמקומו יוולד עולם  ותוא מכירים
חדש שכולו טוב ללא יצר הרע עם אמונה 
שלימה שהקב"ה הוא הכל יכול ואין עוד 

ואנחנו חייבים להתכונן ולהכין את  מלבדו.
עצמנו לזה בכך שנגיע לביטחון ואמונה 

  שלמה בקב"ה ותורתו. 
  
ישראל הגיע הזמן שאנחנו נתבודד  עם   

תוך מבפנים, מושאנחנו נגיע  , עם הקב"ה
תוך הלב שלנו, בשכל שלנו, מהנשמה 

אנחנו צריכים נגיע באמת לקב"ה,  ,שלנו
מה הקב"ה רוצה מאיתנו! ואז נקבל  לדעת

ולעשות את תאבון עצום ללמוד, להתפלל 
להיות , החיים שלנו אלהומצוות התורה 

ועל מנת הקב"ה ותורתו, נאמנים לגמרי ל
כ"א צריך ללמוד. כ"א צריך  - זהלהגיע ל

ולקשור קשר עם להתבודד לשבת , לחשוב
הקב"ה, להרגיש אותו, להתפלל עם 
דמעות, עם רגש, עם קשר. זו ההנאה 
בעולם הזה. הבכי הזה זו הנאה, זה מביא 

אין  -אמת תוך האותנו לאמת ושאנחנו ב

  הנאה יותר גדולה מזה.
ומוות? יהודי לא מת. יהודי פשוט עובר    

ממקום למקום. הנשמה היהודית, הקב"ה 
ברא את הנשמה היהודית מעצמו מחלק 

מה מ, ולכן אין ליהודי שלושל המהות 
בכוונה  אם הוא עשה עברותלפחד, רק 

ואם  א צריך לפחדוולא עשה תשובה ה
  עשה תשובה אין לו דאגה.

מי שלא עושה תשובה יש לו דאגה    
גדולה מאוד. יש מספיק אנשים גם בין 

בטוחים שאין יותר מאשר הם היהודים ש
אני מרחם עליהם.  ,העולם הזה, מסכנים

שנה אם יש להם  120-הם חיים את ה
נגיד שהם חיים  סיעתא דשמייא גדולה, בו

 ככה ולא חולים הרבה, רק קצת פה וקצת
ומה בסוף? מה יש להם לעבוד בשביל  שם

אמיתית, זה כלום זה  זה? האם זו הנאה
נעלם, כשבן אדם זקן אין לו אותו תאבון 
אין לא אותו רצון, תשוקות, הוא אחר, 

לו  ותהוא בקושי יכול ללכת, כואב
 ,הרגליים, כואב לו הגב, צריך משקפיים

ם ובות או כמו שהיתותצריך שיניים 
זה מאוד ועושים השתלות וזה לא פשוט 

פעם  כמו ליהנותיקר, אבל הוא לא יכול 
  .םאז מה יש לו? מה שנשאר לו? כלו

הם עדיין נהנים  זקנים הרשעיםכאשר    
מהרשעות שלהם, אפילו אם אין להם 

לעשות לגנוב, הם נהנים להרוג,  ,תשוקות
רע לשני וזה עוד נותן להם הנאה אבל זו 

  .םזה רק הורס אותוהנאה שלילית 
יהודי אמיתי, יהודי אמיתי באמת שהוא    

עובד על עצמו כל החיים, הוא יכול גם 
לשבת וללמוד אפילו אם הוא עיוור  בזקנה

הרבה עד  "כהוא למד כ ,בסוף החיים
תורה בעל פה. הוא ממשיך  יודעשהוא 
ואז כשמגיע הרגע  ,לא משנה מה ,ללמוד

שהוא עובר לעולם אחר לעולם שמביא 
ר לנצח, אז הוא עובר אותנו בסופו של דב

הוא רק  .את זה בקלי קלות ובלי פחד
הוא לא יורד הוא רק עולה. הוא  ,עולה

  עולה ועולה ועולה.
עם ישראל הגיע הזמן, הגיע הזמן    

להוריד את כל החוסר צניעות, את כל 
בין להבידורים שעושים מחיצה בינינו 

הקב"ה ח"ו. לחזור לבית היהודי שאבא 
לומד, האבא הוא  עושה קידוש, האבא

אבא, הוא לא האמא הוא האבא. והאמת 
אבא היא הלא  מבשלת, מכינה הכל. היא

האמא. יש לנו בלבול היום מי האבא ומי 
האמא ובכלל מה התפקיד של האבא 

אוי ואבוי, לא נותנים לאבא  .והאמא
להיות אבא ולא נותנים לאמא להיות 
אמא. אז איזה בית זה יכול להיות? אנחנו 

של העולם הגויי,  ם לברוח מהשקרם לברוח מהשקרם לברוח מהשקרם לברוח מהשקרחייביחייביחייביחייבי
העולם שלא קיים, רק בדמיונות זה קיים. 
עכשיו ה' ימחוק את העולם הזה וכולם, 
כולם, כל היהודים האמיתיים שעושים 
תשובה, הם יעלו ויעלו ויעלו. אנחנו נלך 
לבית המקדש ואנחנו נעלה ונעלה. ה' יעלה 
אותנו כי אנחנו בחרנו באמת ולא בשקר. 

טרך ללטש אותנו קצת כי אנחנו יצ 'אבל ה
נהיה עוד "מחוספסים". הוא ילטש אותנו, 

  ואז נוכל להגיע לנצח.
  
עם ישראל הגיע הזמן אם אתם רוצים עם ישראל הגיע הזמן אם אתם רוצים עם ישראל הגיע הזמן אם אתם רוצים עם ישראל הגיע הזמן אם אתם רוצים             

הגיע הזמן להגיע לארץ הגיע הזמן להגיע לארץ הגיע הזמן להגיע לארץ הגיע הזמן להגיע לארץ     ,,,,או לא רוציםאו לא רוציםאו לא רוציםאו לא רוצים
תגידו לי שאין דירות אין פרנסה  ישראל.ישראל.ישראל.ישראל.

אי אפשר לקנות, יותר מידי יקר פה אבל 
אני אומר לכם שוב ושוב הגיע הזמן 
להגיע. אם בשום פנים ואופן לא יכולים 
להגיע, לפחות תתפללו כל היום, תתפללו 
כל רגע שאפשר להקב"ה שיאפשר לכם 
להגיע לפה שאתם כ"כ רוצים להיות בארץ 

שאין מקום? אחרי  ישראל. ואתם חושבים
חורבן בית המקדש השני הקב"ה צמצם 
את השטח של ארץ ישראל כדי שלא 
יתיישבו פה אנשים שלא צריכים להיות 
פה. ועכשיו כמה שיותר אנשים יגיעו אז 
ארץ ישראל תהיה יותר ויותר גדולה. אז 
אין מה לדאוג יהיה גם איפה לגור ויש 
שטח. ומה שפוחדים מהשלטון הכופר 

בארץ ישראל. ברגע שתהיה ששולט 
ע"י שיגרמו  אסונותמלחמה, או כל מיני 

בירו, או השביט אז הם יהכוכב שמתקרב, נ
, יברחו מפה או יכנסו לבונקרים שלהם

 לא יצאו משם -ואלה שנכנסים לבונקרים 
ואלה שיברחו הם ימותו עם ה' ישמור.  

הגויים בחוץ לארץ. אז אין מה לפחד אם 

ם אין לנו ממה אנחנו יהודים אמיתיי
לפחד. רק להיות עם הקב"ה. הוא יאכיל 
אותנו, הוא יתן לנו שתיה, הוא ידאג לנו 

ושום פצצה לא תיגע בנו רק  .להכל
זה לא אומר  .שאנחנו נהיה נאמנים לו

שאף אחד לא ימות מהמלחמות שעוד 
לו עלינו אבל הצדיקים שימותו אז, פמעט י

אלה שנאמנים באמת  ,ילכו ישר לגן עדן
  הקב"ה.ל

החיים עם  .אז עם ישראל הגיע הזמן    
הגיון שאתם חיים עד עכשיו נגמרים, 
אנחנו עכשיו צריכים לסמוך אם ורק על 
הקב"ה. אין עוד מלבדו אין עוד, אין עוד 
מלבדו אתם מבינים? אין עוד מלבדו. הוא 
יוציא אותנו, הוא יתן לנו את כל מה 

אבל אנחנו . את הכל ,שאנחנו צריכים
, כים להראות לו שאנחנו לא מפחדיםצרי

להראות לו שאנחנו נאמנים צריכים  אנחנו
לו עד הסוף ולא לפחד אפילו למות 

אנחנו העם אנחנו העם אנחנו העם אנחנו העם  ,בשבילו כי אנחנו העם שלו
        שלו לנצח.שלו לנצח.שלו לנצח.שלו לנצח.

  
  שאלות ותשובות

ש. כתוב בפרשה "ותרדמה נפלה על 
אברם", אנו רואים שרוב הציבור הוא 

מלבד מעטים  אפילו החרדיםבתרדמה 
  יחסית.

ת. נכון וזה מאד כואב, אבל ה' יחזיר את 
יחזיר את  'אלה שיש להם נשמה יהודית. ה

כולם, כולם ינצלו. הוא ירים כל אחד 
בנפרד ויעיר אותו. הוא יתן לו נשיקה 
שתעיר אותו ותחזיר אותו חזרה לעולם 
האמיתי לעולם של תורה ומצוות ויביא 

ל דבר כולם אותו חזרה לקב"ה. ובסופו ש
  יגיעו לבית המקדש.

אנחנו מגיעים  לסוף ואין זמן. המצב    
הוא קשה מאד ואם אנחנו רוצים להציל 
את עם ישראל כולל הילדים והנכדים שלנו 
אז אנחנו חייבים פשוט להתחיל לזוז. וכדי 
לזוז אנחנו צריכים לדעת ולהבין עם כל 
הלב לאן לזוז ואיך לזוז, זה לא מספיק 

צניעות, לכסות את הראש עם להתחזק ב
  מטפחת ללכת עם בגדים צנועים וכו'.

זה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר חשוב,    
השינוי צריך להיות בראש שלנו, בכיוון של 
המחשבות והרצון שלנו כי יש לא מעט 
יהודים שומרי מצוות החושבים כי הם 
הולכים לפי התורה, אבל למעשה הם 

ברדיפה הולכים לפי התשוקות שלהם 
אחרי הגשמיות והתענוגות של עגל הזהב 

  בעולם הזה.
וזה יהיה כמו המכות שהיו במצרים אבל    

הרבה יותר חזקות, כל מכה תשנה את 
העולם ואת צורת החיים שלנו, עד 
שנתרגל לתוצאות מכה אחת תגיע עוד 
מכה עוד יותר קשה ועד שנתרגל אליה 
תגיע עוד מכה, שלב אחרי שלב עד 

מכה כל כך קשה  תהיהל דבר שבסופו ש
  שלא נדע מה לעשות.

ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה    
 –ואמונה בקב"ה שהכל לטובתנו  בביטחון

כמו ביציאת מצרים.  ועל כל אחד מאיתנו 
ישנה חובה להעיר את עם ישראל, כל אחד 
לפי יכולתו, לחלק את המסרים האלה כמה 
שיותר מהר. עם ישראל מתחיל להבדיל 

ין השקר לאמת, יותר ויותר מבינים כי ב
זו  –מה שאנחנו אומרים זה לא שקר 

האמת. וכשירד בית המקדש אנחנו נרקוד 
  ונשמח כמו שלא שמחנו אלפי שנים...

  
לחושים  ומעבר מעל הנאה זו

  המסכנים שלנו
  )25/11/2019(  כ"ז חשון תש"פבנימין, 

 לקח' שה ישראל עם. ישראל עם אוי אוי   
, שלו כילדים אותנו שלקח, כבנו אותו

? יהיה מה, אוי, אוי, אוי. שלו האהובים
 כבר שהעולם רואים כבר מקווה אני אתם

  .ענק בלאגן, גדול בלאגן לא. גדול בלאגן
, בארץ שגר מי. זה את לראות לא אפשר אי

 זה עכשיו שעברנו המלחמה. רואה בוודאי
 פלאים פלא, בשבילנו גדולה אזהרה פשוט
 הדרום על נפלו הפצצות מאות. ממש

 אפילו. נהרג לא אחד יהודי ואפילו
 והתפוצצו בתים לתוך נכנסו שפצצות
 מעט שהיו אפילו. נהרגו לא ויהודים
 שלא טועה לא אני אם חושב אני, פצועים

  . ישראל לעם קשה מאוד פצועים היו
 אבל, ניסים כאלה לנו יש פעם וכל   



. אזהרה היתה זו עכשיו שהיתה המלחמה
 בבוקר היום אז אזהרה מספיק לא זה ואם

 לכיוון נשלחו בצפון פצצות שארבע הודיעו
 אבל. אותם הורידו' ה ברוך אבל שלנו

 לירות יתחילו שפתאום לדמיין רק אפשר
 מאירן וגם אחת בבת הכיוונים מכל עלינו
 יודעים לא שאנחנו אטומית פצצה איזה
  ?יהיה מה אז. להם שיש

 זו אבל אתכם להפחיד רוצה לא אני   
 המצב על מדבר אני עכשיו. המציאות

 כמו. ובעולם ישראל בארץ פה שלנו
. ישראל לארץ חזרה השכינה, פעם שאמרנו

 ובכל. ישראל לארץ – ישראל למדינת לא
 מעל אנטישמיות של למצב גרם זה העולם
 מאז, השניה העולם מלחמת מאז. ומעבר

 היתה שאז עלו שהנאצים ולפני הנאצים
. חוזר זה ועכשיו ונורא איום אנטישמיות

 יכול זה איך אנשים הרבה מדהים וזה
 כי. אסביר ואני חוזר זה שעכשיו להיות

 השמירה את אין. הביתה חזרה השכינה
  ? ולמה שהיתה

. הגאולה של הזמן הגיע פשוט כל קודם   
, הנאמנים כאילו ישראל עם מזה חוץ אבל

 אפילו מהאמת התרחקו, החרדים
. חרדים כמו" חניוקים" כמו שלבושים

 חרדים של ספר לבתי הולכים שהם ואפילו
. דברים בשאר מצוות שומרי שהם ואפילו
 עגל י"ע חזק נמשכים ממש מאוד הרבה
 פנימה הגשמיות את מכניסים הם. הזהב

 מאוד ומאוד, שלהם הבתים תוך אל
 כי קשה כ"כ מצב זה. הכסף אחרי רודפים

 אנחנו, חרדים אנחנו. חרדים הם אחד מצד
 שומרי ואנחנו ביום פעמים שלש מתפללים

 אפילו הםיניביש  אבל' וכו' וכו מצוות
 זה חוץ כלפי ורק שומרים כ"כ שלא כאלה
 כאלה ויש. ישמור' ה שומרים שהם נראה

 נמשכים אבל ששומרים כאלו גם מביניהם
 אין יש זה ובגלל. חזק מאד הזה לעולם

 סוף ואין סוגים מיני מכל מסעדות של סוף
 בחופשים ילדים של סרטים, בידורים של
 של חיקויים מיני כל של סוף ואין'. וכו

 שחסר ירגישו לא שהחרדים כדי זמן בזבוזי
 העולם של" והטוב" הבידור כל ו"ח להם

  .החילוני
 את לנו נתן' ה כי מאד מאד עצוב וזה   

 של הגבולות מעל ענקית והתורה. התורה
 מושג לנו שאין ומעולמות הזה העולם

  .מהם
 ביותר החשוב הדבר זה - והתורה   

. בידור בשביל התורה את מחליפים ואנחנו
 לרצות גם הילדים את מלמדים ואנחנו
. זה רק ולא חלשים, חלשים אנחנו. בידור

 לא. בעיות אוכלים שאנחנו באוכל יש
 הכשר עם אוכלים שאנחנו מה שכל בטוח

 דוגמאות הרב לצערי לנו והיו. כשר זה
 איזה לא זה שלנו ובימים. הזה לעניין רבות
 כמה רק לו שיש קטן הכשר איזה או שוחט

 שחיטות כמה או מסעדות כמה או חנויות
 אלפי, אלפי זה, לא. לבדוק צריך שהוא

 על הכשר שמים. זה רק ולא. שחיטות
 כל. לאכול בריאים לא שבכלל דברים

 פסים'הצי כל, הממתקים כל, העוגיות
 יש למה. האלה הדברים כל, למיניהם
  לא אתם. אותנו הורג זה? זה על הכשרים
 אותנו הורג הגשמיות שכל כמו? מבינים

 וכל" קולות"-ה כל. אותנו הורג גם זה
 ועוד סוכר הרבה ממש בהם שיש השתיות

 את וממית השכל את ממית רק זה סוכר
 כן. ודבר דבר בכל שלנו המצב וזה. הקיבה

 מה אבל לישיבות הולכים בחורים אלפי
? באמת הלב איפה? הלימוד של הרמה
 באמת תמים באמת בחור למצוא קשה

 את ואוהב, באמת בהתמדה לומד, מתוק
 איתו ומה. שלנו התורה את, שלו התורה
 הוא, זיווג לקבל כבר לו קשה? בהמשך

 אישה רוצה הוא, מידי יותר, מידי יותר
 ?מה. ואבוי אוי, מטפחת עם אישה, צנועה
  ?מטפחת ישימו

 לבחורה וגם. זווג למצוא לו קשה ועדיין   
 להיות שרוצה בחורה אמיתי בחור שרוצה
 כסף יהיה שלא יודעת והיא. בית עקרת

 מי כי התורה לפי, שצריך כמו יחיו הם אבל
. שצריך מה כל לו יהיה' בה בטחון לו שיש

 שהוא בחור למצוא לה קשה, לה אפילו אז
  .כזה
 -הפוליטי וכל קשה מאוד הוא המצב   

 לנו מביאים הם שכאילו למיניהם קאים
 לנו מביאים הם כאילו, ו"ח הגאולה את

 של העולם עם להתמודד היכולת את
 הם. שקר שזה לכם אומר אני החילונים

 כשהחזון בהתחלה אולי .זה את עושים לא
 זה אז אולי זה את לעשות להם אמר איש
 התבלבלו הם גם היום אבל, עבד עוד

 יש' ה ברוך אבל. קשה במצב ואנחנו
. האמת את שיודעים יהודים יש, אנשים

 מאוד משתדלים הם אבל מאוד מעטים הם
 דבר כל לא אומנם. שהיה למה לחזור
 משתדלים הם אבל, טוב הוא בעבר שהיה
 לחזור משתדלים הם, שהיה למה לחזור

 אנחנו כי. בהיסטוריה הטובות לדוגמאות
 אחורנית יותר שהולכים שכמה יודעים

  .גדולים יותר היו אנשים אז בהיסטוריה
 להיות צריכים והם ענקיים היו הצדיקים   

 לא קבוצה איזה כיום ויש. שלנו הדוגמא
 בכל שלנו הקהילה כל את שמחזיקה גדולה

 לנו יש בוודאי. שלהם הצדקות עם העולם
 דור בכל שיש הנסתרים הצדיקים את גם

 חדשות משפחות עם וביחד אלה. ודור
 להם שיש ממשפחות דווקא לאו שבאו
 איזה שאולי ממשפחות דווקא לאו. יחוס
 בעלי אלא. ענק צדיק היה בהיסטוריה סבא

 בדרך הילדים את שגידלו אמיתיים תשובה
 גם שאין להגיד רוצה לא אני. הנכונה

 אבל, שמרו הזמן שכל חשובות משפחות
 הם ואז. תשובה עושים הם גם הזה בדור

 עוד אותם מעלה שלהם והתשובה עולים
 שעוזר הייחוס את להם יש כי, גבוה יותר
  .למעלה למעלה לקפוץ להם

 אין, ברור תבינו, הזמן הגיע ישראל עם   
 כי. רוצים שאתם מה להחליט זמן אין, זמן

 עצמנו את לשנות צריכים אנחנו זה ברגע
 נמוך הכי במצב אנחנו. גבוה הכי למצב

 להכי להגיע צריכים אנחנו דבר של ובסופו
. אמיתית תשובה רק זה והדרך. גבוה

 מאוד מאוד להתקרב ענק רצון עם תשובה
 קריאת ואומרים שקמים מהבוקר ה"להקב
 שאומרים הלילה ועד ומתפללים שמע

  .לישון והולכים שמע קריאת
. שאפשר מה כל לעשות שנשתדל צריך
. היהודים אנחנו איפה בדיוק להבין צריך

 של חלק לא, העמים של חלק לא אנחנו
 הספרות של חלק לא אנחנו. שלהם הבידור
, בוודאי שלהם הדת של חלק לא, שלהם

, יהודים אנחנו. שלהם כלום של חלק ולא
 החיים כל להיות צריך וזה תורה לנו יש

 לכם אין אז אתכם משעמם זה ואם. שלנו
  .לחיות סיבה

 את לחיות מוכנים אתם אם שני ומצד   
 את לתת, התורה של חלק להיות, התורה
 ולחיות תורה ללמוד ורק אך שלכם החיים

 אז, התורה של המשפטים את, המילים את
  .נצחים לנצח תגיעו

 שאנחנו וזה חשוב מאוד דבר ועוד   
 אפשרות בכל מאוד מאוד להשתדל צריכים

 יהיו שהם שלנו הילדים את ללמד וזה
 שמקיים מי כי. המאמינים של הבא הדור

 שהצדיקים מה כל ואת התורה את באמת
 אנחנו אם. ההיסטוריה במשך עליה כתבו

 מהדרך ליהנות שלנו הילדים את מלמדים
 את להכיר. הזה הרוחני מהקו, הזאת

 לו אין ושלגוי ליהודי שיש הנוסף המימד
 ומעבר מעל שהוא מימד. הזה המימד את

, שלנו החושים עם מרגישים שאנחנו למה
 או, צורה באיזו שלנו בגוף מרגישים או
 מיני כל רק הרע מהיצר רוצים אנחנו ו"ח

 משתוקקים שאנחנו, גשמיות של סוגים
 הרוחנית לרמה כשנגיע אז. נדע שלא לזה

 כשנגיע, לזה להגיע יכול יהודי שרק הגבוה
 אי שונה הוא הנצח .לנצח נגיע אז לזה

 יותר, שונה הוא כמה להגיד אפילו אפשר
  .לרגע הנאה איזו שנותנים התשוקות מכל

  
 חשוב. לומר רוצה שאני נקודה ועוד   

, בגשמיות תלוי להיות לא התשובה בשביל
 זה שקרי זה הכסף, בכסף תלוי להיות לא
, קיים כאילו זה, ערך לזה  אין, קיים לא

 יתן' ה. ערך לו אין אבל ערך לו יש כאילו
 את במדבר עשה שהוא כמו, בעתיד לנו

 מה כל את, המים את, הביגוד את, האוכל
 יהיו אז. לשרוד בשביל צריכים שאנחנו

, מים אוהב לא דווקא אני שיגידו כאלה
 אוהב דווקא אני, קולה-קוקה אוהב אני

? בשר אוכל לא אני מה בשר חתיכת איזה
 המים של הרוחני הטעם. טפשים, טפשים

 המן של הרוחני והטעם, מרים באר של
 זה, יותר הרבה להגיד רוצה לא אניו

    ומעברומעברומעברומעבר    מעלמעלמעלמעל    הנאההנאההנאההנאה    זוזוזוזו. אחר משהוא
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 להילחם צריכים אנחנו הזמן כל. הרע היצר
 החושים אותנו מצילים גם הם נכון. זה עם

 הם כאשר החושים אבל. מקרים בהרבה
' ה כאשר אבל. הרע היצר זה להנאה רק

 כמו קדוש ממקום שתיה לנו נותן, מן נותן
 את לנו נותן הוא'. וכו' וכו מרים באר

 לרחוץ צריכים שלא איתנו שיגדלו הבגדים
 זה כביסה מכונות צריך לא, בכלל אותם

 מה כל בעבר לנו הכין' ה כך ,ריח בלי, נקי
 בעתיד וגם במדבר ואפילו צריכים שהיינו
 ולעלות ולעלות לעלות הולכים אנחנו
  ת.רוחני

-ה זה טעם-ה זה בחיים הטעם זה: תבינו   
 לא עוד אנחנו. עוד ואין בחיים טעם

 יקח' ה הקרוב בעתיד אבל. לזה מוכנים
 על שפועלים הדברים כל את מאיתנו
 כל את, השקר של הדברים כל את, חשמל

 הכל, הכל, הטלוויזיות כל את הממתקים
 וגופני נפשי עצמו את מכין שלא ומי. ילך

 יכול שרק גדול הכי השינוי, לשינוי ורוחני
 הוא אז, להיות יכול שרק טוב הכי, להיות

 השלב רק זה כי לנצח להגיע יוכל לא
  .הראשון

  .לו אוי אז זה את עובר לא הוא אם
 יחד שכולנו ישראל עם כל את מברך אני

 נלמד. רוחנית מבחינה מעלה, מעלה, נעלה
 תורה נלמד. שלנו והמשפחות אנחנו תורה
' ה של הרצון את נחיה, התורה את ונחיה
 ושם השלישי המקדש לבית להגיע ונזכה

 לעולם להתקדם ונמשיך קורבנות להקריב
  .טוב שכולו

  
  העולם שלנו משתנה

   פ"תש כסליו ח"ר, גולדן בנימין
)28/11/2019(  

 מצב התחיל, שנה 20-25 לפני בערך   
 הסתלקו, ענקיים צדיקים, הדור שגדולי

 לפעמים קורה היה. הזה מהעולם
 שלושה, אחד בשבוע בשלישיות שהסתלקו

 ולפעמים שניים לפעמים, גדולים צדיקים
 עד.  אחת בבת נפטרים היו ארבעה

 ברמה מצדיקים ריק כמעט היה  שהעולם
 מהצדיקים אחד ועכשיו.  ביותר גבוהה

 הרב וזה, הזה מהעולם הסתלק שנשארו
 הרב בן צבי אהרון הרב – הגאון הצדיק
 צנוע יהודי היה הוא. אלימלך ישראל
 הרבה, הרבה כתב הוא אבל, ביותר

. אמת ממש היו שכולם וספרים חוברות
 וחסר ושקט ריק מקום נשאר עכשיו אבל
אל  אותנו לכוון כדי הזאת האמת את לנו

 הרבה השאיר הוא השם ברוך. האמת
, הנכון לכיוון להתקדם שרוצה ומי כתובים

. כתב שהוא מה כל לחפש לו מציע אני
 שהוא ומאז האחרונות בשנים במיוחד

 מה את ומפנים שקורא ומי, ישראל בארץ
 וחייב, לטובה להשתנות חייב, כתב שהוא
 לכתוב מנסה שאני מה כל את להבין

, לאמת לחזור מכם ולבקש אתכם ולהזהיר
. ו"ח לאמת לחזור יהיה אפשר שאי לפני

 אדם היה ל"זצוק רומפלער הרב בשבילי
 ואמת. אמת מלא, ביותר חשוב יהודי, ענק
 הוא ולכן. הזה בדור לנו חסר שהכי מה זה
 שיש עכשיו אבל. פופולארי כ"כ היה לא

 יותר מביא וזה  בעולם צרות ויותר יותר
 כתבי את שמבקשים למצב יהודים ויותר

  .טוב הכי סימן זה, שלו היד
  בטבע קורה רגיל לא משהו

 כבר אחד שכל מאמין אני, ישראל ועם   
 לפני אותו שהכרנו כמו הזה שהעולם מבין

 לא כבר פשוט שנה ושלושים שנה עשרים
 יצור איזה להיות הולך שלנו העולם. קיים
 אותנו שמביא משהו, לנו מוכר שלא

 של המצבים או הדברים. פחדים להרבה
, חורף, קיץ כמו אליהם שהתרגלנו הטבע
 בארץ. מאוד משתנה ממש ואביב סתיו

 הפחד את מרגישים לא עדיין אנחנו ישראל
 הרחוק במזרח שמרגישים כמו מהטבע

 מאודה"ב באר אפילו. נרגיש עוד אבל
 קליפורניה, המזרח. זה את מרגישים

 הרחוק מהמזרח הזה האזור וכל הרחוק
 גדולה בסכנה ב"ארה של המערבי והצד
 המזרחי הצד גם. הם רק לא אבל. מאוד

 הצפוני הקוטב כי בסכנה מאוד ב"ארה של
 והמים פעמים הרבה שהסברתי כמו נמס

 שהגל תחשבו אל. ועולים ועולים עולים
 זה! מקרה, לא היה ונציה את ששטף הענק



 משהו, בטבע בסדר לא שמשהו סימן היה
  .קורה משהו, רגיל לא
 וגם ברדיו גם מדברים האחרון בזמן   

 לעשות שצריכים, ם"באו ואפילו באינטרנט
 התחילו.  נורא במצב הארץ כדור כי, משהו
 הארץ כדור אוויר הזיהום שבגלל להגיד
 שבעוד אומרים הם. גדולה בסכנה נמצא

 זה – בינינו אבל נורא מצב יהיה שנה 50
, אמרו הם פעם. פחות זה, נכון לא

, שנים הרבה בעוד בסכנה יהיה שהעולם
 ירדו הם" טעינו" אומרים הם עכשיו

. שנה חמישים לא זה אבל, שנה לחמישים
 זה, מעט עוד זה, מאיתנו מסתירים הם
  .מעט עוד
 ילדים של וברמה במצב העולם רוב   

 מתעסקים. שכל בלי ילדים של, קטנים
 על לרכב, סקי, סל-כדור, רגל-בכדור
, בעולם מקומות מיני לכל לטוס, סוסים

 לברוח רק, דבר כל עושים". כיף לעשות"
 משתנה שהעולם? האמת ומהי, מהאמת

 גם אלא, משתנה הוא בטבע רק ולא
 וזו לתחתית ירדה העולם של האוכלוסיה

     . ביותר קשה בעיה
 ב"ארה את, אירופה את עזבה השכינה   

 בארץ פה והתאספה הגלות כל ואת
 צפה האנטישמיות כל זה ובגלל, ישראל

 יש הרחוק במזרח אפילו. העולם בכל כעת
 לא פעם שאף' וכו בהודו כמו אנטישמיות

 בכל האנטישמיות עכשיו, ושם היתה
 נהיו העולם של האוכלוסיה. מקום

 לא שלהם השכל. שכל להם אין, שטחיים
 לכל פתוחים ולהיות ולהבין לחפש למד
 עסוקים הם. עמוקים חדשים רעיונות מיני

. עמוקים בדברים ולא שטחיים בדברים
 על ללחוץ. שטחיות רוצה שלנו הדור אבל

-ו שמחפשים מה למצוא, באינטרנט כפתור
. שרוצים האינפורמציה כל, מופיע זה בום
 חברה, להעמיק צריך לא, לחשוב צריך לא

 המערבית המודרנית החברה וזו שטחית
 תוהאינטליגנטי, ב"בארהו באירופה כביכול
 העולם רוב, הרב לצערי אבל. כביכול

 של הגויי הרגיל החינוך וכל טיפשים
 יש ושם פה אולי. וטיפשי שטחי העולם

 יהודי איזה או יותר קצת שלומד גוי איזה
 אבל, עמוק יותר קצת שלומד חילוני

 דברים להבין מרצון ריק העולם, כ"בסה
 שאפשר היחיד המקום. יותר עמוקים
 בין רק זה, ואמת עומק אולי למצוא

 נהיה זה גם אבל, תורה הלומדים היהודים
 יותר שלומדים אפילו, שטחי מאוד

 אבל, העולם מכל יותר מעמיקים, מהגויים
 הזהב עגל. מקום לכל נכנסת הגשמיות

 היכולת את ומדלל בית לכל כמעט נכנס
 שלו הרצון את מוריד, ללמוד היהודי של

 האמיתי הלימוד כל את ומדלל ללמוד
 יראי יהודים עדיין יש השם ברוך. בעולם
 שכן יהודים ויש הכלל מן יוצאים, שמיים

 בחיים ששקע מי אבל, לומדים כל
 לו קשה מאוד אז חזק כ"כ הגשמיים
  .גמרא דף על להסתכל

  היהודיות הנשמות את רוצחת הגשמיות   
 את תצילו, מכם מבקש אני, ישראל עם

 גם שנכנס הזהב עגל את ותורידו עצמכם
 לשכל שהכנסתם, ללב גם שנכנס ,בבית

 שרוצח, שרוצח" הזה העולם" את, שלכם
.  מאוד חבל, שלנו היהודיות הנשמות את

 רוצה שאני בגלל לא אתכם מזהיר אני אבל
 כמו העולם. עובדה זו אבל, אתכם להפחיד
 סתם ולא, משתנה אותו מכירים שאנחנו
 כמו העולם. מאוד מאוד משתנה, משתנה
 והשינוי, איננו כבר אותו הכרנו שאנחנו

 אלא.  סתם ולא ומחמיר הולך, הולך לרעה
 ויותר יותר תופס וזה הבזק במהירות
 לא. כלום כמעט ישאר שלא עד מהירות
 ממשיים דברים ישארו ולא אמת תישאר

 לגדל האפשרות שזו, גשמיים לא גם, יותר
. למים מתחת או הרוס יהיה הכל כי, אוכל

 למכות מאוד דומה מצב עלינו יביא 'ה
 לעמוד עכשיו בנויים אנחנו האם. מצרים

 תעשו אז! לא? גופני וגם נפשי גם בזה
 אתם אולי. לסבול תצטרכו ולא תשובה

 אבל לו נאמנים באמת שאתם מרגישים
 כדי מספיק לא זה, מספיק לא זה לרוב

. זה את לחיות צריכים. עצמכם את להציל
 כ"ואח ביובל פעם תורה לשיעור ללכת ולא

. לאכול וגם סרט לראות למסעדה ללכת
  .אותנו רוצחת הגשמיות
  העולם את מחריבים הרשעים

 העניין כל על שוב ואסביר אעבור לא אני
 זו אבל, העולם על שהשתלטו הרשעים של

 בחדשות זה את שומעים שאפילו, עובדה
 וזה. אמיתיות לחדשות בעולם שנחשבות

 על ושולטים קיימים שהרשעים שקר לא
 באמת כי, שולטים הם כביכול. העולם כל
 כל הוא ה"הקב ורק לשלוט יכולים לא הם

 מאוד למצבים גורמים הם אבל, יכול
 איומות תכניות להם ויש. בעולם קשים

 אני אבל). ב"בארה FEMA CAMPS כמו(
 הארץ בכדור יהיו, הקרוב שבעתיד, מאמין
 תפתחו סוף סוף ואז קשים מאוד מצבים

 יהיה, אז עד תחכו אם אבל. העיניים את
  .  בתשובה לחזור קשה יותר הרבה לכם

 בעתיד, כן. עולם מלחמת תהיה, כן   
 ונורא איום כלכלית נפילה תהיה הקרוב

 הזהב עגל ואז העולם כל על שתשפיע
 ואז זהב ולא של חלודה בצבע להיות יהפוך
 אף הוא, הזמן כל שקר היה שהוא נראה
 עם שהם, אלה אבל. זהב היה לא פעם
 מה כל לנו יתן ה"והקב ישרדו הם, ה"הקב

 אנחנו אבל. לשרוד בשביל צריכים שאנחנו
 אנחנו ואם. לו נאמנים להיות צריכים
 אז, שולח שהוא דוד בן ולמשיח לו נאמנים
 להגיד מה כבר יודע לא אני. נשרוד אנחנו

 גם כולנו, כולכם שאתם שתאמינו כדי
 אבל. ענקית בסכנה העולם בכל וגם בארץ

 זה שגם אפילו מוות סכנת לא היא, הסכנה
 נעשה שלא היא הסכנה. ישמור 'ה יהיה

 אחרי מיד או, מתגלה שמשיח לפני תשובה
 אנחנו. מאוד גדולה סכנה וזו מתגלה שהוא

. שלנו הצעצועים עם לשחק מעדיפים
, מבוגרים אנשים של כביכול צעצועים

 לשחק רוצים, לחשוב רוצים שלא
 בעולם להיות רוצים לא. משחקים
 שקר של עולם לייצר רוצים, האמיתי
  .הצלחתם באמת, ובאמת
 אפשר שאי ומלחמות טבע אסונות לפנינו

 כמעט. שקר כולו הזה העולם - להאמין
 שמחזיק ומי. אמת התורה רק. שקר כולו

 מי רק, יום כל תורה ולומד בתורה
. שונה הוא רק ה"לקב הלב מכל שמתפלל

 אלה כל את וגם אתכם מזהיר אני
 הם כי, כותבים שאנחנו מה את ששונאים

 הם. הלילה וכל היום כל לשחק רוצים
 צהרים, בוקראת הבידור  לטעום רוצים
 רוצים הם. הלילה בתוך ואפילו וערב

 או. אדם בני בין סטיות מיני כל לראות
 סוגי מיני וכל, עקומות והנאות אפשרויות

 רחוק אדם הבן את עושה שרק גשמיות
  .ו"ח יכול מהכל רחוק 'מה
 הזמן כל האלה הדברים את אומר אני   

, חכו. לשמוע רוצים לא אבל, שנים כבר
 ולא ענקיים טבע אסונות עוד יהיו, חכו
 נראה אנחנו. להיות יכול שזה להאמין נוכל

 ונראה. פעם אי שהיו גרועות הכי מלחמות
 לכת כוכבי השבעה עם שמש המיני את גם

, הניבירו, השביט. מסביבו מסתובבים
 על יגיע וזה, ממנו סובל הארץ כדור שכבר

 אבל. מאוד נפחד ואנחנו הארץ כדור יד
 ממה לו יהיה לא, ה"הקב עם שהוא יהודי
 על הדם את לשים הפעם נצטרך לא. לפחד

 במצרים שעשינו כמו הבית של המשקוף
 בלי מעלינו יעבור המוות שמלאך כדי

 מי ידע כבר המלאך, הפעם. רע לעשות
, מצרי מי. ו"ח לא ומי לו ונאמן אמיתי

  . מה משנה לא או אירופאי
  בו ונלחם' בה שמזלזל למי אוי
, ול אוי, 'ה נגד שנלחם מ, 'ה עם שלא מי

 העיר ראש בשביל אפילו בוכה אני. ול אוי
 גן רמת העיר ראש בשביל, אביב תל

 שהם שחושבים הערים ראשי כל ובשביל
 קודש בשבת אוטובוסים להפעיל יכולים

 וזה מאחר בסדר שזה כאילו ולעשות
 זה אז, זה בשביל כסף משלמים ולא בחינם
 זה כי, אסור זה כי? לא למה, בסדר
 קודש שבת. לא אמר ה"הקב כי!!! אסור
 לה שהיו המדינה ואם חשובה מאוד היא

 בכל כמעט שעכשיו עד כך כל ירדה זכויות
 חילול נהיה, גרים שחרדים מאיפה חוץ עיר

 אז, המצב ירד כך אם, רשמי באופן שבת
  . בדרך המלחמה, למלחמה מוכנים אנחנו

 אם. אתם איפה משנה לא, ישראל עם   
 הדרך את ומשנים משקרים, 'ה נגד אתם

 אל, שלכם לצרכים אותה להתאים 'ה של
 לכם אין אז, שלכם כשרים הלא הצרכים

  .לשרוד סיכוי
  שלי ואחיות אחים אתכם אוהב אני

 שעכשיו אלו וגם באמת שמאמינים ואלו
 מאוד ומשתדלים באמת בתשובה חוזרים
, רוצה ה"שהקב כמו אמיתי יהודי להיות
 משפחות להקים, תפילין להניח, ללמוד
 לאלה אוי. ושרדו ינצלו הם – התורה בדרך

 אוי, נדע שלא שלהם בבורא שמזלזלים
, ישראל עם. ו"ח ה"בקב שמזלזלים לאלה

. אתכם אוהב אני כי ובוכה בוכה, בוכה אני
. יהודים אתם, שלי והאחיות האחים אתם
 ולא  האמת את שומעים לא אתם אם אבל

 יכול לא אני אז, התורה את מקיימים
 נכנסו שלי המילים אז, לכם לעזור

 מכל לבקש רוצה אני. חרשים של לאוזניים
 את להפנים, שאמרנו מה את לקרוא יהודי

 מה ולעשות, שאמרתי מה את, הדברים
 אנחנו.  עצמכם את ולהציל מבקש 'שה

 אמיתי יהודי להיות זה מה ללמוד צריכים
 לשתוק ולא המצוות את ולשמור. באמת

 ולהפריד אותנו לקלקל כשמשתדלים
 לבתי ללכת ולא. ושלום חס 'מה אותנו

 האפיקורסים. אפיקורסות שמכניסים ספר
 יכול לא 'ה שנגד שמי, בקרוב ילמדו

 נתן 'ה. ישראל ארץ את ולבנות להשתלט
 ועכשיו ישראל מדינת, מדינה לבנות להם

, ישראל עם. יעלם זה מעט ועוד מתפרק זה
. המדינה ולא הוא רק, יכול הכל הוא 'ה

 גם אלא יכולה לא המדינה רק ולא
 לא הספר בתי גם, היכול הכל לא הרפואה

 רק, יכול הכל לא הוא דבר שום, יכול הכל
 יכול הוא. יכול הכל הוא רק, ה"הקב

 בלי אוכל לנו ולתת למדבר אותנו להביא
. פלואוריד בלי נקיים מים לנו לתת, כסף
, כלום נצטרך ולא הכל לנו לתת יכול הוא

 הכל, שלנו הבגדים את לכבס לא אפילו
 עם, ואנחנו. מצרים ביציאת שהיה כמו

 ישראל עם. כולם לא אבל נשרוד, ישראל
 לחזור צריכיםאנחנו  אבל, חי ,חי, חי

  ...לאמת
  
  ת ישראלמדינוזה סופה של  

  )9/12/2019דניאל, י"א כסלו התש"פ  (
  

 בא דוד בן אין חנינא בר חמא רבי "אמר
מישראל" גמרא  הזלה מלכות שתכלה עד

 מלכות שתכלה רש"י: עד   צח.סנהדרין 
 שולטנות שום להם תהא שלא. הזלה

  ודלה. קלה שולטנות אפילו לישראל
אוי אבא אבא אבא אני בוכה בוכה    

ובוכה. אני לא יודע מה הולך להיות פה 
יהיה טוב, לא יהיה  אאבל אני יודע של

טוב. בסוף יהיה טוב, אבל אנחנו נעבור 
דברים מאד מאד קשים. המדינה הזו 
שלמעשה אסור היה להקים אותה בכלל 

יכנס הולכת להתפרק, ולא משנה מי 
ין בכלל כרגע אוזה יהיה הסוף ו לשלטון

 "בעקבותממשלה. אבא הנבואה מתקיימת 
 .יאמיר ויוקר, יסגא חוצפא מה משיחא

 והמלכות, ביוקר והיין פריה תיתן ןהגפ
 כפני הדור ..פני.תוכחה ואין, למינות תהפך

  הכלב" (משנה סוטה ט טו)
לא תהיה מדינה, המדינה לא תהיה כמו    

שהיתה, לא כמו שתכננו הציונים. זה כבר 
 –מתפרק, אבל לגמרי. ואם יקימו ממשלה 

זה יהיה נס וזה לא יחזיק מעמד. מה יהיה? 
דבר אחד  יך יהיה המעבר?איך יהיה? א

הרשעים הגדולים וברור שהם  –ברור 
רשעים נגד עם ישראל והם ישלטו פה, ואז 
אבא, זה לא יהיה פשוט להיות יהודי 

מי  –, אבל לפחות זה יהיה ברור אמיתי
ישלוט. אבל לא בצורה  –שנגד ה' 

דמוקרטית, הם ישתלטו בכוח, וכאשר הם 
כל המדינה הזו תתפרק  –ישתלטו בכח 

שכל סוף סוף והיהודים האמיתיים יבינו 
פני ל המדינה וכל הרשעים  במשך השנים

הם אלה  –קום המדינה ועד היום 
ששולטים. הם היו תמיד רשעים הם היו 
תמיד רשעים אבל לא יכלו להגיע עד לסוף 
של הרשעות. הם נגד הקב"ה ואפילו שחלק 

ונאים את לרוב הם ש –מהם נולדו יהודים 
היהדות ואת הקב"ה שלא נדע, הם שונאים 
כל דבר שקשור לקדושה שלא נדע, הם 

  שונאים את התורה שלא נדע.
 דוד בן אין" ואבא, הם ישלטו פה זמן מה   
 ישראל על המלכות תפשטשת עד בא

וזה  )ב"ע ח"צ סנהדרין". (חודשים תשעה
לא יהיה קל אבל ה' יציל אותנו אבא, אני 

כך רועד מפחד וזה לא שאני פוחד -כל
ישראל, שכולנו, -מסבל, אני מפחד על עם



שכולם  –שכל האחים והאחיות שלי 
באמת יהודים ולא יברחו מהיהדות  שארוי

כל ההיסטוריה מאז לאורך שלהם, כמו ש
הרבה יהודים ברחו  –שהגלות התחילה 

זה  –שלא נדע, ואבא  –ם מלהיות יהודי
שכולנו ואני מתפלל הכי מפחיד אותי, 

נשאר יהודים אמיתיים ונאמנים לקב"ה עד 
  הסוף.

יש לפחד , אין מה לפחד מהמוות   
מהדרך  אם אנחנו יורדיםרק מהמוות 

אם , האמיתית, ורק זה יכול להפחיד אותנו
  לא נהיה עם הקב"ה חס ושלום.

חייבים להיות מאד חזקים אבא  ואנחנו   
לא נכונים בגלל שזה הולא ללכת לכיוונים 

או בגלל חס ושלום נראה לנו יותר טוב 
אנחנו צריכים להישאר עם הקב"ה  פחד.

ועם תורתו ולא לעזוב. להחזיק חזק 
כי זה מה  –בתורה עם כל הכוחות שלנו 

שיציל אותנו. ה' יציל אותנו, הוא יראה 
ת, לקב"ה ולא שאנחנו נאמנים לאמ

  אחר. משהול
אבא, יהיו הרבה אסונות טבע וזה כבר    

גיש. הם רלהשלא התחיל בגדול, אי אפשר 
אפילו חצי ממה בחדשות לא מראים 

שקורה. יש דברים שהם לא יכולים 
להעלים ואת זה הם חייבים להגיד 
בחדשות, אבל משתדלים לא לדבר על זה 
 יותר מידי ולעבור לנושאים אחרים ברגע

  שהם יכולים.
וכדי שאנחנו לא נבין מכל מה שקורה    

עכשיו עם המזג אויר, הם אומרים שזה 
בגלל הזיהום אויר, אבל זה לא נכון אבא, 
אתה יודע את האמת ואני יודע את האמת 
 ואני רוצה שכל היהודים ידעו את האמת.

  הם שקרנים ולא אומרים את האמת.
הרשעים רוצים להשתלט על העולם, הם    

עכשיו למשהו אחר  יהפךיודעים שהעולם 
אז בנו לעצמם בונקרים כדי להסתתר הם 

 "ּוָבאּו שם ולהשאיר את כולנו בחוץ.
 ה' ַּפַחד ִמְּפֵני ָעָפר ּוִבְמִחּלֹות ֻצִרים ִּבְמָערֹות

" (ישעיה :ָהָאֶרץ ַלֲערֹץ ְּבקּומֹו ְּגאֹונֹו ּוֵמֲהַדר
  כא)ב 
כבר מוכנים עם כל  שלהם הבונקרים   

מופעלים בונקרים האחזקה בפנים. ה צוותי
הטכנולוגיה הכי חדשה שיש וזה בכל עם 

 הם בטוחים שאסונות הטבעהעולם. 
שיהיו יגמרו את היהודים וכמעט את כל 

  האוכלוסיה של העולם.
לפי השפעות הכוכב אלה יהיו (הערה: 

יעבור ליד כאשר הכוכב א. : כתבותמספר 
כדור הארץ יהיו רעידות אדמה בכל 

כל הרי הגעש יתפרצו והאפר ב.  .העולם
שלהם יחשיך את העולם למספר ימים  

ג. כוח המשיכה של  .יום) 15-(לפי הזוהר ל
הכוכב יסובב את כדור הארץ ויגרום לגלי 

ד.  .צונאמי ענקיים בגובה מאות מטרים
קילומטר  מליונילכוכב יש זנב ארוך של 

אסטרואידים וסלעים  וניימלמכיל ה
והטמפרטורה שלו היא אלפי מעלות, אחרי 

הארץ במרחק של -ליד כדור שהכוכב יעבור
אל  וכחצי מליון ק"מ וימשיך במסלול

הענן זנב תוך אל כדור הארץ יכנס החלל, 
ללא  האדמהעל פני  ושארישלו ואלה ש

  אין להם סיכוי לשרוד). -הגנה 
ישראל ישאר וכל אבל זה לא נכון, עם    

הנאמנים לקב"ה ישארו. ואחרי שהכוכב 
יעבור והרשעים יצאו מהבונקרים שלהם 
החוצה ימצאו אותנו בריאים ושלמים, 

 עושים את המצוות, לומדים תורה
. אנחנו נינצל בלי ספק וקרובים לקב"ה

והם יבואו נגדנו, ה' יתן למלך המשיח 
  לבד נגד הרשעים וזה יהיה הסוף. להילחם

הסוף יש עוד הרבה לעבור  אבל אבא, עד   
כה ובוכה ובוכה כי אני דואג לכם ואני בו

שנעמוד  ודואג לעצמי ודואג לעם ישראל
בזה. אני לא דואג אם אנחנו נחיה או לא, 
אני דואג שנשאר נאמנים לאמת, נאמנים 

  לקב"ה.
פיצי בתוך דבר הוא  שלנו כדור הארץ   

כול הבריאה, בריאה שאני אפילו לא י
כך ענקית, -להסביר מה היא הבריאה, כל

יום אחד נבין את זה יותר טוב, עכשיו אי 
אפשר להבין, רק צריכים לדעת שיש קב"ה 

הוא הכל יכול. הוא נתן לציונים להקים ו
את המדינה על מנת שתפרח, הארץ היתה 
כמעט בלי עצים ובלי פרחים וכו' ועכשיו 

 אבל מבחינה נפשית ורוחנית, היא פורחת
זה מקום יותר ריק ויותר מפחיד היום  –

שנה. אבא, זה  200ארץ ישראל מלפני מ
מפחיד מאד, הם הפכו את המדינה הזו 
למדינה של גוים ועכשיו הם רוצים לעשות 
את כולנו לגויים ויש חרדים שנמשכים לזה 
אפילו שהם חשובים, אפילו שהם רבנים, 
אפילו שהם יהודים מהמשפחות הכי 

לפה ובכל אופן הגיעו ולם שטובות מכל הע
אבל זה יגמר, זה  –נמשכים לשקר הם 

יגמר אבא ואנחנו הנאמנים, אלה 
שנאמנים באמת לקב"ה יחיו והשאר 

  יעלמו.
אבא, אנחנו על סף הגאולה השלמה וכל    

אחד, אפילו הטיפש ביותר יכול לראות את 
זה אם הוא רוצה, אבל אם הוא לא רוצה 

ת את זה אז ורוב העולם לא רוצה לראו
לפחות שאנחנו נראה את זה. לפחות 

ילחם יראה את זה ושחלק של עם ישראל 
  .נגד הרשעות ובעד הקב"ה

אין לנו נשק, אין לנו פצצות אטום, אין    
יש לנו את התורה והתורה  –לנו רובים 

תשמור עלינו, אנחנו נראה לקב"ה את 
א ישמור עלינו ועל –הנאמנות שלנו והו
  השמירה. תהיההמשפחות שלנו, זו 

כל הדברים שאנחנו רגילים לזה כמו    
, מקרר, מכונת כביסה, טלפונים וכו' חשמל

כל הדברים הטכנולוגיים שאנחנו 
 מכוניות, :בתחבורה כמו עם זה תמשיםמש

שאנחנו דברים  וכו'. אוטובוסים, מטוסים
, ה' זה לא יהיה –בטוחים שתמיד זה יהיה 

  יתן לנו את הכל בלי כל זה.
, אבא, אני מבקש ממך תתפלל על כולם   

אתה נותן כל כך הרבה מעצמך להחזיר את 
עם ישראל בתשובה, כל החובות וכל 
הדפים שאתה מוציא על כל מיני נושאים 
של היהדות להחזיר אנשים לאמת כדי 

שהיא  לאמת 100%שיוכלו להיות נאמנים 
ויות ואתה צריך יש לך הרבה זכ ,הקב"ה

יביא  להוביל את המשפחה שלנו, והקב"ה
את כל עם ישראל לבית המקדש בקרוב 

  בימינו אמן.
  

  דניאל בתקשור עם אמא שלו.
  אמא: הסוף באמת מפחיד!

פחיד שמדניאל: אמא, זה לא מפחיד, מה 
  אם אנחנו לא דבקים בקב"ה עד הסוף.זה 

  אמא: מתי זה יגמר?
דניאל: העולם הזה כמו שהוא חייב 

זה לא ו להריסהקרוב מאד להיגמר, הוא 
והרוב  בנוי על שקריכול להמשיך, זה הכל 

הגדול הולך נגד הקב"ה. הם רוצים את 
הסטיות שלהם, את ההנאות שלהם וזה 
הגיע למצב של הקרבת תינוקות כמו שהיה 

. יש פרסום על בהיסטוריה עם עבודה זרה
. אנשים הפכו שוב קזה אבל לא מספי

כמו להיות כמו בדור של סדום ועמורה, 
חזרו לדברים הכי הכי  דור של המבול,ב

מגעילים וזה הכיוון שלהם. זו מדינה 
שגנבה ילדים קטנים ולא רק בשביל 
  אימוץ, היו עוד סיבות הרבה יותר גרועות.

אמא, את לא יודעת באיזה עולם אנחנו    
ין בכלל מה , אונורא זה משהו איום, חיים

איום ונורא. ואנחנו נמצאים  –לומר 
עכשיו בחושך מוחלט, הרשעים רוצים 

הם  וכו', חלל שבתללמחוק את היהדות, 
רוצים להפוך אותנו לגויים, זה התכנון 

. ישנם יהודים שלהם ורואים את זה עכשיו
 שהולכים עם זה, יהודים אמיתיים טיפשים

, ללכת למסעדה ליםנסוע שמעדיפים ל
  ביום שבת. דווקאולעשות קניות 

אמא, זה לא יכול להמשיך, כל מה    
שאנחנו יודעים זה כלום ממה שקורה. כל 
המדינה הזו בנויה על עבירות. לא היתה 
להם שום בעיה להרוג יהודים שירדו 

 המלחמהשעברו את מהאוניות אחרי 
(אונית  ושרדו את מחנות ההשמדה

אין ספק שהרשעות  המעפילים אלטלנה).
שהשתלטה על רוב העולם קיימת גם פה. 
הבחירות יעשו פה תהו ובהו, זה כבר 

ו ובהו, אבל זה יפיל את הכל. העושה ת
אחרי הבחירות, תתחזק הבעיה הכספית 

פרוטה  תהיהלא  –כמו שכתוב בנבואות 
, יסגא חוצפא מה משיחא "בעקבות בכיס.
, ביוקר והיין פריה תיתן הגפן .יאמיר ויוקר

 ..פני.תוכחה ואין, למינות תהפך והמלכות
 .מאביו מתבייש אינו הבן, הכלב כפני הדור
 אבינו על? להשען לנו יש מי ועל

  (משנה סוטה ט טו) .שבשמים"
נצטרך להישען לגמרי על הקב"ה ולא    

משנה כמה אוכל יש בבית, באיזה שלב זה 
יגמר. אנחנו נצטרך להיות אך ורק עם 

יהודים שיצאו ממצרים הקב"ה כמו ה
לא  –והגיעו למדבר. אז מי שעם הקב"ה 

  יפחד ולא משנה מה.
  אמא: כמה זמן זה ימשך?

דניאל: אני לא יכול להגיד אמא כי אני לא 
יודע בדיוק, אבל אנחנו לא צריכים לספור 
את הזמן, אנחנו צריכים לעשות רק מה 
שהקב"ה רוצה שנעשה ואז לא יהיו לנו 

ור את זה ולא לפחד. , אנחנו נעבבעיות
  דבר אחד ברור, זה יהיה בעתיד הקרוב.

קרוב תהיה נפילה בעתיד הועוד דבר,    
כלכלית חזקה בעולם וגם פה, כי פה הם 
הכניסו כמעט את כולם למצב שאי אפשר 

כי הכל יקר  – שמרוויחיםלחיות ממה 
דים יש בעיה במיוחד כי יש להם רולח

הרבה ילדים, קצצו את הקצבאות של 
כל יזרום (המערכת ההילדים, וכדי ש

הכלכלית תמשיך) הם נותנים הלוואות 
, ועכשיו בגלל שיש בלגן עם קלותב

הבחירות הם לא יכולים לתת תקציבים 
כביכול, אבל האמת היא שזה בגלל 
שהרשעים גנבו את כל הכסף, הכסף הזה 
כבר לא קיים כי הם בנו כאן בונקר ענק 

שה בכל משוכלל וזה דבר שנעומאד מאד 
 100המדינות. ארה"ב בחוב ענק שגם בעוד 

שנה לא יוכלו לשלם את זה וזה הכל הלך 
לבונקרים שלהם ואולי גם לבניית מחנות 

שלהם ) FEMA CAMPS( קמפס-הפימה
מיועדים גם ליהודים שהם אשר נראה לי 

וגם לעוד כמה סוגים של אנשים שהם לא 
  רוצים. זה לא פשוט.

        
        כמו בתקופת הנביאיםכמו בתקופת הנביאיםכמו בתקופת הנביאיםכמו בתקופת הנביאים

  גליה, תשס"ז
 האוטיסטים מן המסרים, שלי יקרה אמא

, הנביאים תקופת את מזכירים, המוח ופגועי
 ומאחר ישראל בעם והיתרו היתרו אשר

 לחזור זמן המון ישראל לעם נתנו שמשמים
 העם, מעלליהם ורוע פשעיהם על בתשובה

 וריק הבל הם הנביאים שדברי לחשוב טעו
  .להתגשם בכוחם ואין
 עמינו על ונחתו, הדברים קרו וכאשר    

 ישראל עם הבינו, וגלות חורבן, קשים ייסורים
 כבר היה הכל אך, אמת היו הנביאים דברי שכל

 לפעול החלה כבר הדין מידת כי! מדי מאוחר
 יצאה אז הגזרה. לסגת יכולת מבלי בעולם
 ישראל עם על לבכות רק היה ונותר! לפועל

 שלנו למסרים דמיון קצת יש.  ובארץ בשמים
  .המוח פגועי
 והלוואי קורה שהכול יראו כאשר בקרוב     
 ולבכות לבכות רק לנו יוותר אזי, שלא

 עלינו שירחם שבשמים לאבינו ולהתפלל
 הפורענויות את להפסיק כדי', ה עד ולשוב

  .עלינו לבוא המתרגשות הקשות
  
        

 הציל כאילו אחת נפש המציל כל הערות:הערות:הערות:הערות:
 ל"בחו קרוביכם אתעוררו ! ומלואו עולם

הרבים  לעלות ארצה בהקדם ** לזיכוי
לחיזוק עלון זה ואחרים לקבל חינם  ניתן

הקדושה והצניעות ואת הדיסק "מגלות 
לגאולה" ** ניתן להוריד את המסרים 

או חיפוש בגוגל  COM.18DANIבאתר 
ניתן לצלם ולהעתיק לזיכוי " * 18"דני

* ניתן  0527-111-333. פרטים בטלהרבים * 
-0799, 077-263-8885 :לשמוע מסרים בטל

יש סרט "מגלות לגאולה" העשוי  * 177-555
בצורה כשרה ומציג את המציאות הקשה 
של אסונות טבע בעולם ודברים נוספים 
הקשורים לגאולה, ניתן כרגע לראות 

" 180"מגלות לגאולה  -ביוטיוב ע"י חיפוש 
 דרושים מתנדבים להפיץ את חלקים) ** 7(

כנסת של מושבים, -העלונים בבתי
*  מלון וכו'-חולים, בתי-קיבוצים, בתי

 פרנסה, ארוכים לחיים מיוחדת ברכה
 הטובים היהודים לכל חיים ושמחת בשפע

 פרטיםהאמת. *  את להפיץ העוזרים
  0527-111-333: בטלפון
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