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  לחיות לנצח. 

  7/7/2020    פ"תש תמוז' טובנימין,  
 מה, איתנו יהיה מה, ישראל עם ישראל עם אוי   

 הרשעים: אתכם מזהיר אני ?איתנו יהיה
 תוכניות להם יש, ישראל במדינת פה ששולטים

  .בשבילנו ביותר רעות
 ברגע עכשיו תשובה לעשות אתכם מזהיר אני   
 שיש למי מכם מבקש אני, ל"שבחו ואלה. זה

 אני. מהר שיותר כמה  לפה להגיע ישראלי דרכון
 כי, לפה להגיע סתם ליהודים יתנו שלא חושש

 היהודים עם לגמור" הפימ" מחנות יש ארץ בכל
 אבל לפה יהודים עוד לייבא צריכים לא הם. שמה

 יכול ישראלי דרכון לו שיש אחד  כל, ישראלי כל
 כמה, אופן בכל אולי אבל. ישראל לארץ לחזור
, מאנגליה, מאירופה ל"מחו מהיהודים מכם

 אולי, ישראל דרכון לכם איןאם  אפילו ב"מארה
 ושם פה יתנו אולי, ישראל לארץ להיכנס תוכלו

 שלנו שהצרות דואג מאוד אני אבל. להיכנס
. קל יהיה לא, קל יהיה ולא הקרוב בעתיד יתחילו

 ותבינו, העיניים את תפתחו מכם מבקש אני
  .שולטים שהרשעים

 לא זה גמור שקר סתם זה, הזה הקורונה כל   
, אומרים שהם כמו לא אבל, יש, מחלה שאין
 כי, מאמינים ואנחנו. שקר שקר, שקר זה הרוב
 לאט לאט אבל. מפחדים הרוב, מפחדים אנחנו

 מתארים שהם כמו לא שזה, לתפוס מתחילים
 מתו יורק שבניו וזה. שפעת כמו זה, זה את

 בדם אותם רצחו פשוט, אותם רצחו כי, אנשים
 את שקיבלו האנשים רוב. חולים בבית קר

, מתו ולא חיו, הזה הווירוס את, הזאת המחלה
 חולים גם שהיו כאלה היו אבל, םהזקני אפילו

  טעון גניזה  יסטים מסרים מבחורים אוט   בס"ד

        4    קורונהקורונהקורונהקורונה

  
 מתו שהם ואמרו שיקרו ואז אחרים בדברים
  .נכון לא זה אבל מקורונה

 לצד, העולם כל את לקחת יודעים הרשעים   
 גם, הטלוויזיה על גם, עליו ולשלוט. רוצים שהם

 הם. העולם של התקשורת כל על, הרדיו על
 השקרים את שיעבירו אנשים לקחת יודעים
 על שולטים שהם תדעו. אמת זוש כאילו שלהם

 תחנות ברוב הקריינים כל על, העיתונות כל
 שולטים  פשוט, שולטים והם ובטלוויזיה הרדיו

  .זה את לדעת רוצה לא אחד ואף
, אליהם קשורים לא אנחנו, ישראל עם אבל   

 הוא, יכול הכל הוא, ה"הקב עם קשורים אנחנו
 ילשיצ זה והוא הכל את עשה הוא, כולם את ברא

 יעלמו והם אחר אחד אף ולא הוא רק, אותנו
 אתם, יעלמו הרשעים .נצחים לנצח, לנצח

  ...נצחים לנצח יעלמו הרשעים? שומעים
 את כותב אני, מכם מבקש אני, ישראל עם   

 אני, שנים 27 בערך כבר האלה המאמרים
 גמרנו. העיניים את סוף סוף תפתחו, מכם מבקש

 לא, יותר אין, מרלהיג הולך זה, הגשמיות כל עם
 ורק אך ישאר, נעלם זה, נעלם זה, יותר יהיה
  .דבר של בסופו ואנחנו ה"הקב

  

  בויאוי וא
  למי שייקח את  

  קורונהלהחיסון 
  
  

 רוצים אתם האם, רוצים שאתם מה תבחרו   
 למות או לנצח לחיות ?לנצח להיעלם או נצח

 השם, עכשיו בשליטה הרשעים כי, תבחרו? לנצח
 לגמור יכול רגע כל והוא, ברור זה, מעליהם

 כל את יראו הם שקודם רוצה' ה אבל, אותם
' ה. עושים הם מה נדע ושאנחנו שלהם הרשעות

 עם ורק אך להיות נחליט בעצמנו שאנחנו רוצה
 היהודים אנחנו ואם. יכול הכל הוא כי, ה"הקב

. לו נאמנים נהיה כי, אותנו יציל 'ה אז, ככה נחליט
, שלו למשיח נאמנים גם שאנחנו לראות ירצה' ה

. הזה בעולם פה כבר עשהלמ שהוא, שולח שהוא
 ותורתו ה"להקב נאמנים להיות חייבים אנחנו אז

 נגיע בטוח אנחנו ואז המשיח מלך, שלו ולשליח
  .לנצח ומשם השלישי המקדש לבית

 ביותר הקרוב בעתיד, אתכם מזהיר אני   
 ישראל מדינת לממשלת שנחשבת הממשלה
, לנו לעזור כאילו ישראל מדינת כל על תשתלט

 להכניס כדי אלא, לנו לעזור כדי יהיה לא זה אבל
 וכדי מזה לצאת נוכל שלא, סוהר בית למין אותנו

, הטוב במקרה – לעבדים אותנו להפוך
 אם: אומר אני ושוב .טוב הלא במקרה ולקורבנות

  .עמנו יהיה 'ה, 'ה עם נהיה אנחנו
: ָתבֹא ִּכי ְרָׁשִעים ּוִמּׁשַֹאת ִּפְתאֹם ִמַּפַחד ִּתיָרא ַאל
: ֵאל ִעָּמנּו ִּכי ָיקּום ְולֹא ָדָבר ַּדְּברּו ְוֻתָפר ֵעָצה ּוֻעצ
 ָעִׂשיִתי ֲאִני ֶאְסּבֹל ֲאִני ֵׂשיָבה ְוַעד הּוא ֲאִני ִזְקָנה ְוַעד
  :ַוֲאַמֵלט ֶאְסּבֹל ַוֲאִני ֶאָּׂשא ַוֲאִני
  

   ם.תיעל האנושות רוב 
  27/7/2020   פ"תש אב' ובנימין,  

  
 לא אתם האם? אתם איפה ישראל עם   

 זה. השלמה לגאולה הגענו, הגאולה זה? מבינים
 אתם אבל, התחיל ודאי זה אבל שלם לא עוד

 למה יחזור לא העולם. מבינים ולא ישנים עדיין
 לא זה. הקורונה של הזאת המגיפה לפני שהיה
 לנצח השתנה העולם התחיל שזה מהרגע. יחזור

 נכון, חנויות פתחו, נכון. שהיה למה יחזור לא וזה
 אבל מהסגר אותנו שיחררו נכון, לים ללכת אפשר
 יותר הרבה עם הסגר היה שזה היא האמת
. ה"הקב את הרגישו חרדים יהודים, קודש

, פחדתם כי הלב כל עם להתפלל והשתדלתם
, לבד להשאר פחדתם, מהמחלה פחדתם
 מהעברות, ה"מהקב פחדתם, מהציונים פחדתם

  .שלכם
 אנחנו אמנםו הסגר את פתחו כ"אח אבל   

 חוץ אבל. חונ לא מאוד וזה מסכות עם הולכים
 מסויימים מקומות שיש כמו דברים ומעוד מזה

 כמו הבידור את לחילונים נותנים ולא. סגורים
 מצומצמות להיות צריכות והחתונות, פעם

 ה"וב בחוץ להתחתן צריכים מקרים ובהרבה
 למה לחזור שמתחילים נראה אבל ,קיץ עכשיו
 סובלים עכשיו אנשים הרבה אבל מקודם שהיה
  .כסף מחוסר מאוד

 בגלל כסף הרבה שהפסידו מקומות הרבה יש   
 ויחד. הזאת המחלה בגלל בעולם הכלכלי המצב

 ובין. מזה מרויחים שדווקא אנשים יש זה עם
, אוכל מחלקים. חסד עדיין יש החרדים היהודים

 של החסד. לזה שזקוקות למשפחות כסף נותנים
 הוא והמצב מאחר אבל. פועל עוד ישראל עם

, כביכול ובריאותי כלכלי, ומחמיר הולך אופן בכל
 שאנחנו להבין צריכים או להבין מתחילים אנחנו

 השגעונות ואל המיותרת לגשמיות נחזור לא
  .המגפה לפני שהיו

 עם תחשבו, העיניים את תפתחו ישראל עם   
 ההתעסקות. נגמרה החגיגה הלב עם וגם השכל

 חג כל לפני המוגזמות הקניות, הגשמיות עם יתר
 אוכל עם ההתעסקות, היומיומיות הקניות ובכלל
, הטעם אבל כלום ולא ויטמינים נותן שלא

 לזה שמכניסים וריח טעם החומרי של המתיקות
'. ה ברוך הכשר אפילו זה על יש כי אותנו מושך
 הגשמיות וכל. רעל שזה היא האמת אבל

 את שמרוקנות החתונות. רעל זה המיותרת
 והכלה החתן של ההורים של בנק החשבונות

 הרע עין בלי שיש בפרט מזה מתאוששים לא והם
 אומר הייתי בחורה שכל האופנה. ילדים הרבה
 נעליים זוגות כמה עם לה לדאוג שצריך 6 מגיל
 את לסדר ואיך וחולצות ס"לביה חצאיות וכמה

 הצהריים ואחרי, חול וליום לשבת ובגדים השיער
 כסף מאוד הרבה מצריך וזה אחר וחוג כזה חוג

 להיכנס מוכנים והם יכולת להורים אין ולרוב
  .יגמר זה וכל הגשמיות כל בשביל לחובות

 שמאוד רעיון ,גמרנו היה שפעם דבר עוד ויש   
. החרדים אפילו, העולם לכל טיסות וזה התפשט

 ורצו, ביוון הסדר ליל שעשתה קהילה יש אפילו
 התבטל זה ובסוף המגפה לפני ובש זאת לעשות

 בעבר יוון עם לנו שהיה מה מספיק לא. ה"ב
 ליוון ולהכנס ממצרים לצאת בפסח צריכים ואנחנו

  .משונה זה, פעם עוד
 רעיונות איזה? אנחנו איפה ישראל עם   

 הסדר ליל השנה להיות צריך היה? מטורפים
 עד אמרו שבשמים כנראה. התבטל וזה בויאטנם

? מטורפים דברים איזה. הקורונה את ושלחו, כאן
 איך? היהדות של מהעיקר ברח ישראל עם כמה

 להגיע, הסדר בליל ישראל ארץ את לעזוב אפשר
 אלו ישראל עם? בעולם מקום איזה משנה ללא

 רוצה אני. לארץ שבחוץ ואלו ישראל שבארץ
 לא. השלמה הגאולה בזמן אנחנו: ברור שתבינו
 לפני התחיל הז, התהליך את עכשיו התחלנו

 אנחנו עכשיו. לב שמתם ולא שנים כמה
 את עושה ה"הקב. קשים מאוד לזמנים מתקרבים

  .מבינים לא אנחנו כי מאוד קשה זה
 ידוע, ישראל עם אנחנו, התעוררנו לא  אנחנו   

 את אבל גדולים חכמים, חכמים של עם שאנחנו
. להבין רוצים לא אנחנו להבין פשוט הכי הדבר

 גאולה, השלמה בגאולה עכשיו שאנחנו וזה
 עיר לירושלים דבר של בסופו אותנו שתביא
 אז ועד מעכשיו אבל השלישי ק"ולביהמ הקודש
 להיות נצטרך ואנחנו ביותר קשים מצבים נעבור



 כל עם להפסיק זה הראשון הדבר. לזה מוכנים
 יהיה לא זה מעט עוד כי הגשמיות לכל הרצון

  .בכלל מציאותי
 מה יהיה לא. יהיו לא ותרותהמי הקניות כל   

 רק לא אבל. לקנות פהאי יהיה ולא לקנות
. יחסר אוכל גם ,יהיו לא המיותרים הדברים

 שאנחנו מתי שיניים לרופא ללכת נוכל לא אנחנו
 לאכול ללכת נוכל לא אנחנו. כסף יהיה לא, רוצים

 גם עכשיו. ל"בחו טיול איזה לעשות או במסעדה
 לזמנים אותנו ןמכי רק וזה בקלות י אפשרא

  .קשים יותר הרבה
 של לשלטון מתחת כאילו עכשיו כולו העולם   

. פעם של הרשעים של הגלגולים שהם אנשים
 רוצים והם. גדולים והכי מפורסמים הכי הרשעים
 את ולהקטין כולו העולם כל על להשתלט

. אנשים של במיליארדים העולם של האוכלסיה
 רצה שהיטלר כמו המוני רצח אומרת זאת

 אבל ליהודים בעיקר אלא ליהודים רק לא, לעשות
 היה והוא בגדול הצליח הוא. אחרים לאנשים גם

 שולטים שהם שחושבים אלה של לקבוצה שייך
  .בעולם

 נרגיש. יותר ועוד יותר עוד ירד מעכשיו העולם   
 הגדולים שהרשעים איך בעולם מדינה בכל

 העמים כל ועל ומדינה מדינה כל על משתלטים
 לשכוח לא חייבים ישראל עם אנחנו אבל. בעולם
 איתו אנחנו אם רק אבל - אותנו יציל ה"שהקב
 זה. תשובה קודם לעשות צריכים אנחנו. באמת

 רשעים שהם מי נגד לחםילה לא, שלנו המלחמה
 ואם שלנו הרע היצר נגד להלחם אלא גמורים
 עם יחד' ה אז, שלנו ר"היצה את ננצח אנחנו
 והרשעים העמים כל נגד ילחמו דלב צדקנו משיח

 כולם את ינצח והוא, ישראל בעם המקנאים
 אחד כל חייבים אנחנו ישראל עם אבל, בקלות
 צריך בנפרד אחד כל ,אחרת במלחמה להיות

 ואם. שלה או שלו הפרטי ר"היצה נגד להלחם
 בכל שלהם ר"היצה נגד ילחמו יהודיה או יהודי

 לשם הםשל הלב כל ועם שלהם והמהות הכוחות
 מעם ר"היצה את יקח בעצמו ה"הקב זא שמים

 אנחנו, ישראל עם אנחנו. לנצח יעלם והוא ישראל
 הוא מלכנו הוא אבינו הוא. ה"הקב שלהילדים 
 אנחנו. יכול הכל הוא. מלבדו עוד אין, מושיענו

 מהדור אותנו יקח והוא שלנו הבורא אוהו עמו
 הכי, חכם הכי הדור ונהיה נעלה ואנחנו נמוך הכי
 ירצו לא יהודים הרבה. ה"הקב עם שהכי, טוב

 יהודים יהיו', ה עם להיות ואופן פנים בשום
, כשר אוכל ואני צדיק אני ,פתאום מה" שיגידו
 אנשים הרבה, מספיק לא זה אבל ",שבת שומר
  .ה"בקב מאמינים תמיד לא שבת שומרי

 ה"הקב עם ולדבר, להתבודד מוכנים תמיד לא   
 הוא שרק המהות כל עם ולהבין הלב את ולשפוך

רק  מביאה הגשמיות שכל להאמין. יכול הכל
 םיהנש אצל וגם הגברים אצל גם צניעות לחוסר

 מביא קדושה וחוסר. קדושה לחוסר מביא וזה
 שלנו ובדור זימה שונא ה"והקב, נדע שלא לזימה

 לנו יש כן הזה בדור למעשה אבל אלילים לנו אין
 עם את, אותנו יםשמושכ השקרנים הם, אלילים
 שיש מה כל מדללים הם, הגשמי לעולם ישראל
 ועברות לעבירות מצוות והופכים משה בתורת
  .למצוות

 כאלה הרבה יש. חרדים של בלבוש רשעים הם   
 עם על ובוכה יושב אני ולפעמים, הרב לצערי
 וצדקניות צדיקים יש? איתנו יהיה מה, ישראל

 בוכה אני ישראל עם. יחסית מעטים הם אבל
 לעזור' לה מתפלל אני היום ורוב. יום כל עליכם

 יכולים מעטים רק לבד כי בתשובה לחזור לנו
 הבנה אין ,כח מספיק אין לרוב. זה את לעשות
 להקריב המקדש לבית להגיע כדי מספיק

 ותוכיחו הכל את תזרקו: ישראל עם. קורבנות
. מלבדו עוד ואין בו מאמינים שאתם ה"להקב
 בתורת שכתוב מה כל על לשמור םצריכי ואנחנו
 הסוף עד נאמנים להיות חייבים ושאנחנו משה
 הגשמיות כל, המטופשים המשחקים וכל ה"להקב
 וכל הטפשיות ההצגות וכל מעט עוד תעלם

 ממה להנות הרצונות כל, צנועה הלא האופנה
 חייבים ואנחנו יעלם הכל זה התורה לפי שאסור
  .לאמת ולחזור חזקים להיות

 עם: ל"שבחו ישראל עם עם מדבר אני שיועכ   
. שומרים שלא אלה וכל מצוות ששומרים אלה כל

 מהגשמיות להפרד חייבים מצוות ששומרים אלה
 ותחזרו, שלכם הנשמות את שרוצחת האיומה

 מי ברור לא כי. ישראל לארץ ותחזרו לארץ

 ישראל לארץ עכשיו חוזרים אתם אם אבל. ישרוד
 איפה לכם שאין אפילו, דירות לכם שאין אפילו
, לגור איפה גם לכם ויהיה בהמוניכם בואו, לגור

 לומר יכול שאני מה כל וזה מים גם, לאכול איפה
 בקרוב להפרד נצטרך כולנו כי, לכם שיהיה

מאמינים ולא  שלא ואלה. הזהב עגלמ מהגשמיות
 ,בעולם מקומות מיני בכל ונמצאיםשומרים מצוות 

 אם כי ה"הקב עם קשר ליצור אופן בכל תשתדלו
 הבא עולם בכלל לכם יהיה שלא כנראה אז ,לא
 לכל שיש הניצוץ את עצמכם בתוך תחפשו. ו"ח

 הבטחון את האמונה את יש שבתוכו ניצוץ. יהודי
' בה בטחון הזה בניצוץ יש'. ה אהבת והעיקר
 מיד הזה הניצוץ את שתמצאו וברגע'. ה ואהבת
' ה ואז ישראל לארץ בחזרה להגיע דרך תמצאו

  .אתכם יציל
 כך כל ולא אמריקאיים יהודים שהם ואלה   

 חברות לכם יש אולי גם היהדות על הרבה יודעים
 אני. ו"ח ה"הקב אותם מעניין ולא גויים וחברים
 היהודית הנשמה את תחפשו מכם ומבקש מתחנן
 תחפשו ,כזה ארגון או ד"חב בית תחפשו, שבכם

 תבקשוו חרדיות רבניות חרדים רבנים, חרדיים
 עוד שאין העמוקה לאמונה ולהגיע להתחזק דרך

 הכל הוא יתברך הבורא מלבד עוד אין, מלבדו
 ותרצו זה את ללמוד תתחילו שאתם וברגע. יכול

  .שלכם בחיים לכם ישתנה הכל אז זה את ללמוד
 תצטרכו שלא זה לכם שיקרה הראשון הדבר   

 והמכוניות והבתים) שטויות" (השמונצס" כל את
 ה"לקב להתקרב ורק אך תצטרכו'. וכו נהוהאופ
 עם. איתו אחד שתרגישו עד ויותר ויותר יותר

 מאוד גדולות וערים. ענקיות מלחמות יהיו, ישראל
 אני. להבין שקשה בגודל טבע אסונות יהיו. יעלמו

  . עכשיו לאמת לחזור מכם מבקש
 להיות שעומדים האסונות כל יגיעו מעט עוד   

 הרבה נצטרך בשלמות תםאו לעבור שנוכל וכדי
' ה אבל תיעלם האנושות רוב ', בה ובטחון אמונה
 שמאמינים אלה לכל ונפלאות ניסים יעשה

  .בו ובוטחים
 ונעלה שלבים עוד נעבור אנחנו, ישראל עם   

 אנחנו אבל הרוס עולם יהיה אמנם .ונעלה ונעלה
, טוב ירגישו' ה שעם אלה. הרוסים נהיה לא

 שנעבור ואחרי. מבחוץו מבפנים שמחה ירגישו
 כי משמחה לרקוד רק נרצה קשים מאוד דברים

  . השלמה לגאולה הגענו סוף סוף
  
אני . יכול לא אני השלמה הגאולה את לתאר   
 חלומותל ומעבר מעל יהיה שזה לומר יכול רק
 אני. עכשיו לנו שיש בעולם שלנו טובים הכי

 כבר והוא המשיח בביאת שלמה באמונה מאמין
 עם. שיבוא יום בכל לו אחכה כן י"ואעפ פה

 הוא אבל עדיין יתגלה לא הוא, פה משיח, ישראל
 צריכים אנחנו משיח באמת מי להבין כדי. פה

 לנו יהיו ושלא רוחנית מבחינה עצמנו את להכין
  .אותנו לבלבל גשמיות נגיעות

 חדש עולמי הסדר על היום מדברים כולם. ש
  ?ריםדב ועוד הקורונה מאחורי עומדים שהם

 בכדי בכוונה זה עושים שהם ממה הרבה. ת
 מאוד מעט יחסית הם כי? ולמה אותנו לבלבל
 מסויימת בשעה לבונקר להכנס שצריכים אנשים

. עולמית מלחמה תהיה אם או יגיע כשהכוכב
 האינטרנט שדרך אנשים של מיליארדים יש אבל
 להסתיר אפשרות להם ואין עליהם יודעים' וכדו
 לכן שלהם התוכניות ואת "קמפס הפימה" את
 שלהם לבונקרים להכנס יוכלו שלא מפחדים הם

 יודעים לא הם וגם בארץ גם גדול בלגן להם ויהיה
 לפעמים הניבירו כוכב כי. יהיה זה מתי בדיוק

 מתי יודעים ולא עוצר ולפעמים מהר מתקדם
 מתקרב יום בכל שהוא לא זה. יגיע הוא סופית

  במדויק יודעים לא. מבלבל זה לכן מידה באותה
 כל צריכים הם והרשעים בערך יודעים אבל מתי

 כל על מלאה שליטה להם שתהיה הזמן
 צבא מספיק להם שאין וכיון. שבעולם האוכלוסיה

. דברים ועוד הקורונה את עושים הם לכן אז, לכך
 נקודות עם אשראי לכרטיסי יעברו הם בעתיד
  .כסף לראות בלי ונקנה כסף במקום

 עם אחד לריב יתחילו הם. מבלבל היהי העולם   
 גדולות מלחמות עוד יהיו מעט עוד לכן השני
 וזה יפלו גדולות וערים עצום הרס עם מאוד

 הם שבו הרגע גיעוכשי. כולם את יבלבל
 להם שיהיה מצפים הם לבונקר להיכנס מתכוונים

 שזה יתן לא' ה, כך יעבור לא זה אבל קל יותר
. שלנו הדאגה לא וז אבל מתכננים שהם כמו יהיה

 תשובה בלי כי שובה שנעשה היא שלנו הדאגה
 התורה ועם' ה עם איתו להיות צריכים. כלום אין
 אנחנו ואם הזמן כל איתו ולהיות הלב כל עם

, סליחה להגיד, לקום צריכים אז קצת נופלים
  .הלאה ולהמשיך הלב כל עם סליחה להגיד

  
  אין זמן, השעון מתקתק. 

  24/8/2020ל, תש"פ   דניאל,  ד' באלו
  

ות של יהודים על פנימספר בעקבות מסר 
  .לארץ ישראלהקשיים לעלות 

  
א יכול להגיד לכל עם ישראל שאתם לאני    

אבל  ,חייבים ברגע זה לקום ולרוץ לארץ ישראל
כ הרבה יהודים "אני כן יכול להגיד שיש כ

במשך כמה מאות שנה שהם  ,שבמשך הזמן
לא הבינו שהמקום ב ובאירופה ש"גרים בארה

שלהם זה ארץ ישראל. היו ימים ושנים שהרבה 
ן חיים את החיים ימאד מהם חיו והם עדי

אפילו  ורמה הגבוהה, ולא חשבעל הגשמיים 
שרשים בארץ  יטועצריכים ל הםפעם אחת שאולי 

ברמה  נהנהכי כל זמן שעם ישראל , ישראל
   גשמית גבוהה יחסית, אין מחשבות כאלה.

הודים באירופה לפני מלחמת העולם רק מעט י   
רב  צ'רביואנשים כמו הפונעלו ארצה. השניה 

! תצאו םהזהירו את יהודי אירופה, תצאו מש
א רצו לשמוע כי אבל הרוב הגדול ל! םמש

גשמיות הה תאפילו לא הי והתרגלו לגשמיות. וז
של  –של היום, שזה עובר את הגשמיות של אז 

  בהרבה. 1939
הודי היה יכול לצאת ולהגיע לארץ, נכון, לא כל י   

היו רק מעטים מאד שחשבו על זה, רק אבל היו 
תכננו  מעטים שהבינו מה שהנאצים והיטלר ימ"ש

  לעשות ליהודים.
יש מה  ?היום אנחנו באותו מצב, רק מה   
, ואתם לא צריכים להגיע "מדינת ישראלנקרא "ש

 שען על הכסף הלא נקי של המדינה.ילהולארץ 
דים מאמינים בארה"ב שיש להם מספיק יש יהו

לא רק לעלות ארצה אלא גם לקנות דירות  -כסף 
ולהסתדר, לעומת זאת יש הרבה יהודים שבקושי 
יש להם ממה לחיות בארה"ב עם משפחות 
גדולות ב"ה ויחד עם זה יש מספיק כסף בארה"ב 
בין החרדים לעזור לרובם לעלות לארץ בצורה 

ב החרדים מכובדת. אבל אני חושש שרו
  עשירים באמריקה לא ירצו לעזור.ה
 עניים שלא יכוליםליהודים האני לא דואג    

אבל הם ממש צדיקים גדולים לעלות לא"י 
יהודים שאר יחות שלהם להוומשתדלים בכל הכ

ב "מנותקים מהגשמיות המיותרת של ארהולהיות 
  .ה' יציל אותם -

אבל כל אלה שיושבים בארה"ב בבתים    
ומחליפים כל יום ראשון ושני את מפוארים 

הרהיטים והטפטים של הבית, לחדש את זה כל 
שנה או שנתיים שזה עולה הון כסף, או שעושים 

אלה  כל מיני נופשים בכל מיני מקומות בעולם.
שעושה אותם ממש  שיש להם הרבה כסף בבנק

נכון שהם נותנים צדקה אבל לא עד כדי , גבירים
היהודים  .יות שלהםכך כי הם צריכים את הגשמ

במיוחד  ,צריכים להגיע לארץ מזמן יוהאלה ה
להרבה מהיהודים האלה דירות בארץ  שכבר יש

  ישראל.
דירות בארץ להם כל אלה שיש  ,עם ישראל   

ב "נתיים בארהישאר בימחליטים להוישראל 
לא  ,ובאירופה ובאנגליה ובכל הארצות של העולם

  שראל.צליחו להגיע בזמן לארץ ישהם יבטוח 
, אולי יש להם כסף הםואלה הבינוניים שאין ל   

לות ארצה ולא זזים אני להתחיל לעמעט כסף כדי 
  מרחם עליהם.

בכלל פרוטה אבל מתגעגעים  הםואלה שאין ל   
משתדלים לראות  ,חותולארץ ישראל עם כל הכ

גיע ת הםל -ולבדוק איך אפשר לעשות את זה 
לו שאין הגאולה השלמה בקלות יחסית, כי אפי

הרצון להגיע לארץ יעלה  ,ם את הגשמיותהל
תם בעזרת ה' לארץ וויביא א תרוחני ותםא

  ישראל ולבית המקדש.
אלה שהם השמנת כביכול של החרדים    

יהיה לכם הרבה יותר  ,ב ולא זזים עכשיו"בארה
כם קודם כל את כל הגשמיות מה' יקח מ ,קשה

הזאת ותצטרכו להגיע לארץ ישראל בכחות על 
ה יקח מכם את הגשמיות שכל "אנושיים כי הקב

ומשתמשים בזה  עליההשנים אתם נשענים 



  .כסיבה לא להגיע
ודאי לכל יהודי וב כל בנאדםלזה ברור כמעט    

פחד  ,שהעתיד של העולם הוא רע מאד - אמיתי
 ,הכסף יפול .יהיה פה בעתיד הקרוב מאד גדול

הדבר  ,בינוניים יהיו בלי פרוטהוההעשירים 
בטחון  ,אך ורק בטחון בקב''ההוא יעזור לכולם ש

  .שהוא הכל יכול ורק הוא יכול להציל אותנו
ביניכם איך שלא יהיה שהיהודים האמיתיים    

אבל בקושי רב, ואלה שהם לא בדיוק  ,יגיעו
  .יהודים כמו שצריך יסבלו יותר כדי להגיע

ואלה העשירים או אנשים עם מספיק כסף    
וערב רב  ,אז זה ערב רב ,להגיעלהגיע ולא רוצים 

  אין לי רצון אפילו להגיד מה יהיה הסוף שלהם.
  
אלה שעניים מאד ואין  ,זה לא משחק ילדים   

 ,חיפשו כל דרך ולא מצאו להגיע, שום דרךלהם 
  תם.ויצילו א הםהתפילות של

ובכלל כל עם ישראל מהעשירים ביותר עד    
כל רוצים עם ומצוות הלעניים ביותר שומרי 

בסופו של דבר עם  ,חות להגיע לארץ ישראלוהכ
הדמעות יהיו במקום  ם.הרבה דמעות תצאו מש

ה' יביא אתכם לארץ ישראל בניסי , הדולרים
אבל חייבים ממש לבכות עם הרבה  ,ניסים

כל  ,ברור כמה שכל יהודי ויהודי יםדמעות שמרא
בפנים שהדרך  יםמרגיש ,יהודי וכל יהודיה

זה להגיע לארץ  -ות היחידה להמשיך לחי
להגיע לארץ ישראל השלמה עם אמונה  ,ישראל

ובטחון בקב''ה, זו הדרך היחידה להגיע לארץ 
  בנשמה.ובנפש  ,ישראל שלמים בגוף

אנשים שיש כסף תעזרו לאחים ל ,עם ישראל   
לא  ,האחים והאחיות שלכם גם לעלות ,שלכם

ויח כי רואבל אני צריך להמשיך לה"לשבת ולהגיד 
הזמן שלכם בארצות  ",נותן הרבה צדקהאני 

ארצות הברית שעם כל הגשמיות  ,הברית נגמר
את המהות של  ההרס ,את היהדות ההרס

הרבה  "ככבה ארצות הברית שיש  ,היהודי
ויש  התבוללות), 50%( מהדרךיהודים שיורדים 

שאין  ,הרבה כביכול חרדים שלא חרדים בה כ"כ
  רת משה.להם בכלל פחד ללכת נגד הקב''ה ותו

המקום שלנו  !זה המבחן שלנו ,אוי עם ישראל   
 .ארץ ישראלבמדינת ישראל זה בזה לא  -בעולם 

קחו את הדברים שלכם ועם אמונה תמימה ית
תבואו לארץ ישראל עם כל הילדים שלכם בלי 

באירופה  ,ואלה שיושבים בארצות הברית. פחד
אם אתם  ,הגיע הזמן -עולם המקומות בובכל 

  .לא רוצים רוצים או
הוא יודע שרק מי  ,אכזרי ח''והוא זה לא שה'    

, אם שמוכיח שהוא רוצה להיות בארץ ישראל
הוא מוכן להקריב את החשבון בנק והוא עשיר 

או אם זה יהודי עני אבל מאמין  ,שלו כדי להגיע
מבקש מה' ודמעות רבות עם בוכה ובוכה וובוכה 

  .וחרק אלה יהיו במקום בט ,לעלות לעזור לו
בלי אפילו לנסות עם כל בחו"ל מי שנשאר    
 ,דשוחות לצאת ולהגיע לארץ ישראל ארץ הקוהכ

לו הרבה הרבה בעיות  ואז אני מרחם עליו כי יהי
  .וקשיים להגיע

 ו,ואלה שבמילא שבסופו של דבר באמת יגיע   
ב ולא "זה לא יהיה קל ואלה שנשארים בארה

עם כל אלה שאפילו לא משתדלים ממש  ים,מגיע
חות להגיע אז אני לא יודע מה יהיה בסוף והכ

  .הםהעתיד של
עם ישראל יש עוד קצת זמן להוכיח להקב''ה    

עם כל  להגיעולהוכיח את עצמכם  ,בדמעות ורצון
שזה שאתם מבינים לקב"ה  , להוכיחהרצון שלכם

  .הסוף וזה הזמן לקום ולרוץ לארץ ישראל
ני רק א ,אני לא יודע מה יהיה העתיד שלכם   

 ,שהעולם במצב קשה -יודע דבר אחד בטוח 
 ,הקב''ה ברא את העולם בשביל עם ישראל

בשביל להגיע לגאולה  ,בשביל להעלות אותו
ישראל או חלק של עם ישראל -השלמה ואם עם

מעדיף את האינטרנט ואת כל ו לא מבין ולא רוצה
אז אני רק יכול להתפלל על  ים,גשמיההצעצועים 

חזקים שהחזקים ישארו החלשים וגם על ה
אבל על החלשים גם אני  ,חזקים ושילכו בדרך ה'

  שתבינו שאנחנו מגיעים לסוף.אתפלל 
הרבה אנשים  ,בעתיד הקרוב הכסף יעלם   

פעם לא היה בכל  יהרגו, יהיו מלחמות כמו שאף
  .ההיסטוריה של העולם

אסטרואידים , ניבירו יגיע ,ובסוף הכוכב השביט   
על כדור הארץ ויהרסו חלקים רים יפלו אוומט

ההרס יהיה יותר ממה  ענקיים של כדור הארץ.

. יום 15ואז יהיה לנו חושך  ,שאפשר יהיה לעכל
 כל יתחשך כדין' "ב פרק שמות, הזוהר ספר

 דישראל מעמא וסגיאין, יומין עשרה חמש עלמא
 ס ישעיה( כתיב דא ועל, חשוכא בההוא מתין יהון

 :"לאומים וערפל ארץ יכסה החשך הנה כי) ב
הוא יגיע לבית  -מי שנשאר  ,ואחרי החושך הזה

  עלמו.יהשאר י ,המקדש השלישי ולנצח
אפילו אם , מתפלל וכו' יגיע לנצחומי שמאמין    

פשוט אין לו איך  ,בארצות הבריתעוד נשאר הוא 
אבל מי שנשאר בחו''ל או . ה' יוציא אותו -לצאת 
לא מאמין הגיע לארץ ישראל אבל אם הוא אפילו 

שאר היהודים יגיעו לנצח  ,לא ישרוד -באמת 
 אין זמן, השעון מתקתק ,עם ישראל. נצחים

  והגאולה השלמה כבר התחילה.
 עליו לב מיידע הרב" –בהקשר למה שכתבת    

 ואני אשתי וכאשר. דין בית אב היה השלום
: ואמר הרבה חשב. לארץ לעלות אם אותו שאלנו

 -מה שיש לי להגיד כל  ",המשיח לימות המתינו
  טוב... עכשיו ימות המשיח!-מזל

עם ישראל חי! עם ישראל חי! עם ישראל חי!    
  חי בלי די! חי בלי די!

  
  קורונה.ללמי שייקח את החיסון  בויאוי וא 

  6/9/2020, י"ז אלול, התש"פ  דניאל
  
 כל ,כולם, ביותר קשה במצב אנחנו ,אבא אבא   

 איןהכל מתוכנן.  - הקורונה של עניין. ההעולם
, זה לא אפילו אולי, רגילה משפעת חוץ כלום בזה
 ורוצים מזמן התאחדו העולם בכל הרשעים אבל

 אינפורמציה י"ע עצומים בפחדים אותנו להכניס
 מגיפהה הכביכול על נכונות לא ידיעות, נכונה לא
  .מגיפה לא זה אבל, קורונה של
 להם לסכן יםיכול שממש דברים עושים אנשים   

 לא זה אבל ,זה את לעצור כביכול החיים את
 המסכות כל. זה את יעצור לא זה, זה את יעצור

 זה, זה את יעצור לא זה 'וכו' וכו ההפרדות וכל
 שיש העולם של האוכלוסייה את ללמד בשביל רק

(האח הגדול באנגלית)  ברדר הביג הגדול האח
 רוצים שהם מה לעשות וצריכים, עליהם השולט

  שנעשה.
 על שליטה -שלהם  המטרה וז, שליטה   

? למהו. העולם של האוכלוסיה כל של ההתנהגות
 זה את ויעשו בשבילנו רעות תוכניות להם יש כי

 להוציא מטרה להם ויש. לטובתנו זה כאילו
 כמו בדיוק, רוצים לא שהם אלה כלאת  מהחיים

 – גדול יותר הרבה רק לעשות רצו שהנאצים
  נו.כול בשביל

  

  ליהודים בחו"ל

  ,תירגעכשהמגיפה 

  ,תעלו מיד ארצה

  לא תהיה לכם

  !הזדמנות נוספת
  
 אף, ישראל במדינת דמוקרטיה כבר יןא ,אבא   

 לפני התחילה הזאת המטרה, התהי לא פעם
 וז אם משנה לא. זה העולם בכל שנה מאות כמה
, רוסיה או בריטניה או ישראל מדינת או ב"ארה

הם  – הזאת השליטה. הארצות כל משנה לא
 לא וק'ג שאפילו, מוחלט זה את לעשות מנסים

   .מזה לברוח יכול
 עכשיו אבל ,יצליחו לאהם  ,יצליחו לא הם ,אבא   

 ממש, ה''הקב עם שאנחנו להוכיח צריכים אנחנו
 עם יהודים הרבה רצחו הם ,אבא .ה''הקב עם

 ,רצחו הם, ה''הקב לא' הם' אומר אני, הקורונה
 על אותם שמו, רצחו, מפחידה מגיפה לעשות רצו

, תומו עשה, רע עשה פשוט שזה הנשמה מכונות
 אותם ושמו! לעשות צריכים ושהי ממה הפוך זה
 הרג זה שנשמו אפילו ואז, מורפיום עם עירוי על

 מכל תיועדו ויש, עושים שהם מה ידעו הם! אותם
תבוע ל רצוש באמריקה יהודים היו .מקומות מיני

מידע  היה לא כיהחולים אבל לא יכלו -את בתי
  .מתוכנן היה , הכלחולים בבתי

 יודעים אשל רשעים של שלטון מתחת אנחנו   
 של ביםיאו אלה, שלהם בטירוף גבול שום

 הם ,זרה עבודה עובדי והם העולם אוכלוסיית
  .שולטים כבר והם. בשטן גם מאמינים

 סתם לא, שנים כבר כולם את הזהרנו אנחנו   
 רשעים של קבוצה. יהיה שזה וכתבנו כתבנו
 בכל ותהמלחמ את עשו, התאומים את הפילו

 ',הערבי אביב'ה. םהעול בכל מלחמות, העולם
 הכל, ואפגניסטאן האמריקאים של לעירק הכניסה

  .מתוכנן הכל ,מתוכנן היה
 דרך לגמרי עלינו לשלוט רוצים הם עכשיו   

 לכל המכתיב הרפואה עכשיו. הרפואה הכביכול
 הבתי את לסגור ,כן כן" אומרים הרבנים .הרבנים

 מה זההאם  ?כנסת הבתי את לסגור – "כנסת
, מבינים לא הם! שטות איזה? ואותנ שיציל

 לא זה, נכון לא זה אבל ,אותנו יציל שזה חושבים
 כך ואחר, לסגר אותנו ויכניס הם. אותנו יציל

 את המפגרים ואחרי, המפגרים את להרוג יתחילו
או לא  להם לתרום יכול שלא מי כלאת ו הזקנים

  היות העבד שלהם.ליכול 
הם  – העניין שלהם לגבי היהודים הוא אחר   

מפחדים מהיהודים המאמינים כי הם יודעים 
ולפי  ,שהקב"ה הוא הכח העליון ואנחנו העם שלו

הרוג ולהשמיד אחד לא הצליח ל-ףההיסטוריה א
ניסים -ניסיבישראל, הם יודעים ש-לגמרי את עם

וקיימים יחד עם חיים אנחנו אחרי אלפי שנה 
 –בקב"ה, לכן והביטחון שלנו האמונה , התורה

, זכרישאר אותנו לגמרי שלא השמיד ים להם מנס
הצליח להם כל ההיסטוריה ולא יצליח אבל זה לא 

את כל אותם לגמרי, כי ה' יחסל להם גם הפעם, 
בני ישראל ורק  ,שנגד היהודיםרב -והערבהגוים 

גוים שמאמינים עם מעט המאמינים ישארו 
  ."הבבק
 שאין אלה כל אתהם מתכננים להרוג ולהשמיד    

 הם ככה הנאציםכמו  בדיוק. בשבילם ךער להם
 התחילו הם היהודים עם התחילולא  הם, התחילו

, שלהם התכנית ווז, הזקנים עם ,המפגרים עם
 עם .םעולת מלחמ עוד היהית ,בזה מפסיק לא זה

 צריכים, זה את לעשות להם תתנו אל ישראל
, כנסת בבית להתפלל ללכת לא אסור, להתנגד

 אותנו בוחן' ה .זה את לעשות להם לתת אסור
 רוצים שאנחנו כמה, איתו שאנחנו כמה עכשיו
  .תורתו ועם איתו להיות

 ,שלנו הח"כים כי, בוכה אני ,אבא בוכה אני   
 הם שכביכול אלה אבל, שלנו לא הם? "שלנו"

 אם אפילו! צועקים לא! צועקים לא הם ,חרדים
 ברור, מקומות מיני בכל סגר לעשותרוצים 

 שמו, יהיו בסגר ערבייםהו םחרדיה שהמקומות
 ואין הערבים עםבאותה הגדרה  ביחד אותנו
 לחסל רוצים הם. אותנו שונאים רקהם , סיבה

'. ה עם החרדים כי, החרדים את במיוחד
  .!ה''הקב נגד ,ה''הקב נגד זה שלהם המלחמה

 המפגרים עם התחילו הם בגרמניה נכון   
 איםשונ הם אבל, הזקנים עם כן גם ופה, והזקנים

 ה''שהקב יודעים הם כי ,החרדים היהודים את
, מפחדים הם. בעיות בלי אותם להפיל יכול

 המקרים שברוב, "יק'קטנצ פיצי" מעם מפחדים
הם . פשוט הכי בנשק להשתמש יודעיםלא 

 גדול הכי הכח זה שלנו הכח כי תנוימא פוחדים
  .ה''הקב וזה בכלל שקיים

 להגיע כחת הא לנו נותן, הכח את לנו נותן הוא   
 להם יש אם משנה לא. יכולים לא שהם לדברים
 יעזור לאזה , מאד משוכללות גרעיניות פצצות

מקוריאה  לעלות שיכולים טיליםיש , להם
 מה הצפונית ולפגוע תוך כמה שניות באמריקה.

 הוא' ה עם שיהיה מי. שיהיה מה זה רוצה' שה
 שמאמין מי. ישרוד לא הוא' ה שנגד מי, ישרוד

 ישרוד –הכל יכול ואין עוד מלבדו הוא ב"ה קשה
  .עובדה וז. יעלם מאמין שלא מיו

ויאיימו  הקורונה נגד חיסון יביאו ושלום חסאם    
אז אני רוצה  – "זה את יקח שלא למי אוי" –

למי שייקח את  בוי"אוי וא –להגיד לכם 
 זה את שייקח מי, החיסון נגד הקורונה"

כי החיסון  ,טפשו לא זהו מאד יצטער ,יצטער
 נגד זהכי , שלכם החיים כל את מתוכנן לקלקל

 מזריקים מה יםיודע לא םאת .קיים שלא משהו
  .יודעים לא אתם פשוט, לכם

 העולם על לטוש כביכול מי מבינים לא אתם   
 להם נותן' ה, שולטים כביכול הרשעים, היום

  .נתייםיב לשלוט
 ,עצמנו את להוכיח צריכיםאנחנו  ישראל עם   

 מבקש אני. אנחנו איפה ה''להקב להראות צריכים
 הרשעים. הרשעים נגד לעמוד הכח אתמה' 



 רוצים רק שהם, לטובתנו שזה כאילו מתנהגים
 לא זה אבל, בסדר שהכל שלנו הטובה את

 בינתיים! תםיא יהיה לא' ה !שקרנים הם ,בסדר
, רצחונ יהודים הרבה ,איתםכאילו ה' ש נראה זה
 לא אותם, לבקר אולב שלהם למשפחות נתנו לא

  .נתנו
המקרים של מחלות קשות ומסוכנות  בכל   

 בגדים שמיםמאפשרים לבקר את החולים, 
 יותר זה פתאוםלבקר. וכאן  ונכנסים מיוחדים

 אפילוהאמת היא שזה ? אחרת מחלה מכל גרוע
 לא. ובסכנה בעוצמה אחרות למחלות קרוב לא

 מצאו, ותשאל על ענו לא, להיכנס למשפחות נתנו
 מכל, להם שנתנו ממורפיום, מרעב שמתו אנשים
כדי רק  לארץ להביא שדאגו ההנשמה מכונות
  .אותם להרוג

 כי ,בכלל חשבון יודעים לא הם מזה חוץ   
 ילד כל, חיו וכמה מתו כמה עם שעשו החשבונות

, נכון זה ואם. נכון לא שזה להבין יכול' ז בכיתה
הרמב"ם  הגדרת[ .מגיפה נקרא לא בכלל זה

 500ימים במקום של  3-מתים ב 9למגפה היא 
 160מיליון היו  9איש, לפי זה אם במקום של 
רק אז זה היה  –אלף נפטרים בשלשה ימים 

נחשב מגפה. בארץ בכלל נפטרו השנה פחות 
בתקופה המקבילה. אגב  שנים קודמות 5מאשר 

  נפטרים כל יום]. 126בשנה קודמת היו בממוצע 
 בכל .העולם על כל, עלינו לשלוט רוצים םה   

? למהו, הרבה הכי היהודים את שונאים העולם
 כל של, שלנו 'ה הוא. איתו להיות בנו בחר' ה כי

 כן אנחנו, אותו מקבלים לא הם אבל, הבריאה
  .בשבילו הבא לעולם ללכת אפילו מוכנים

 יעשה יהודי שכל זמןהגיע ה, ישראל עם   
 ,הסתר של בעולם אנחנו .ה''לקב יתקרב ,תשובה

שבינכם  אלה אבל, האמת את רואים לא
, האמת לפי ללכת חייבים האמת את שמרגישים

 שאתם מה או מאבדים שאתם מה משנה ולא
זה  העיקר עכשיו. כלום משנה לא, מקבלים

  !האמת עם להיות
 ,ענקית ממלחמה חוץ, אגיד שאני דבר עוד   

 כל של הערך של קשה נפילה להיות כתהול
 להתפטר רוצים מעט עוד הם. בעולם הכספים

. בבנק מספרים רק וויהי מהמזומן לגמרי
 יסגרו טובים ילדים תהיו לא אם, האלה המספרים

, לאוכל כסף לכם יהיה לא, החשבון את לכם
 לקחת מאיפה יהיה לא ?מבינים אתם. דבר לשום
  .בבנק רקבאף מקום,  כסף אין כי כסף
   .אחוז מאה עלינו לשלוט רוצים הם
? הטובים לחיים נחזור שאנחנו חושביםאתם    

התכנון ! יהיה לא זה! מזה תשכחו! מזה תשכחו
של הרשעים הוא שהקורונה תימשך הרבה זמן, 

ד לא ואך הקב"ה יגמור את זה בשנייה, אבל זה ע
 ויגיע הזמן לשמוח כי עומדים לפנינו זמנים קשים,

 מי. כסף יהיה שלא בגלל רעב גם, מלחמות גם
 פשוט, שמיותר מי או רוצים שהם מה עושה שלא

  .לאכול מה ול יהיה לא
 מלא. הרפואה זה - היום מקולקל הכי והמקום   

 בנושא גם ,הזה בנושא רק לא! שקר מלא, שקר
 יש המחלות בכל. מהקורונה חוץ הידועה המחלה

 שלא ניתוחים מאד הרבהעושים , שקר הרבה
 שדברים מחלות מאד הרבהישנם , צריכים

  .זה את רפאל יכולים פשוטיםבעיים ט
 גיעשי, שנים לפני אתכם הזהרנו, הזמן הגיע   

 לא, ברפואה לא - בכלום לבטוח אפשר שאי הזמן
, בצבא לא, בכלום לא במשטרה לא, דבר בשום

  .ה''בקב רק, לא ממש, בממשלות לא, כלוםב
 אפשר אי, דוגמאות רק זהעכשיו  שאמרתי ומה   

 לחזור חייבים חייבים יםחייב. כלוםעל  לסמוך
 אפשר אי! אחוז מאה! אחוז מאהב ה''לקב

  .אחרת
 אם, איתו רק זה - לחיות רוצים אנחנו אם   

 משיח ולקבל המקדש לבית להמשיך ציםור אנחנו
, איתו להיות צריכים אנחנו בעתיד הקרוב צדקנו

  .ברירה אין. עולם בורא עם
 להיות תתכונן! תתכוננו ,ישראל מעם מבקש אני  

 בתשעים לא! אחוז במאה' ה עם להיות'! ה עם
 עם אחוז מאה, אחוז ותשע בתשעים לא, אחוז
 את אוהבים שלא משפחה לכם יש ואם! ה''הקב

. אותם לשכנע לנסות צריכים אתם, משנה לא, זה
 עוד אין. יהיה לא פשוט ה''הקב עם שלא מי כי

    !מלבדו עוד אין! מלבדו עוד אין! מלבדו
"גלנט דורש:  –כותרת בעיתון ש. היתה אתמול 

  לחסן את כל תלמידי ישראל נגד שפעת".

לא לעשות שום חיסון, החיסון הוא מסוכן ת. 
ריכים להתנגד, הם רוצים לשלוט עלינו. צ ביותר,

  הגיע הזמן. עד כאן!
  
   ד.העתי עם אתחיל אני 

  3/9/2020   פ"תש אלול ד"י ,שמעון
' לה התפללתי, פה שאני שמח כך כל אני   

  וכל להעביר לכם את המסר.שא
 קודמת העולםהפעם בשהעברתי מסר  מאז, כן   

 אבל מפחיד מאד היה אז גם, מאד השתנה
 לא אני אפילו. קשה כך כל, הזמן על חבל עכשיו

 יודע אולי אני אבל .מפחיד כך כל שיהיה חשבתי
  .מחייכים עוד אתם זה בגלל, כםממ יותר

 ספק בלי יהיה העתיד. העתיד עם אתחיל אני   
 לוכי לא שאני שמימיים גילויים יהיו, נהדר משהו
 דברים יבין ישראל מעם אחדכל , לתאר

 נבין כולנו .ביותר מסובכים, ביותר שמימיים
 ונהיה, קיימיםשהם  חלמנו שלא דברים

 שלנו אבא יהיה' ה .'לה קרובים ונהיה, שמחים
 תהיה לאו, שקר יהיה ולא, ממנו חלק ונהיה לנצח

 הרע יצרכי . רע דבר שום יהיה ולא, אלימות
 מלוכלכים נהיה לא גם ואנו, לגמרי יעלם

 המחשבות, טהור יהיה הכל ,פעם אף מעבירות
 שהשני מה לדעת ממש יוכל אחד וכל גלויות יהיו

 מה יהיה לא, שקר יהיה ולא לדבר בלי חושב
 והכל, טוב יהיה הכל גלוי יהיה הכל, להסתיר

  .נצחים לנצח ימשיך וזה מישמיי יהיה
יהיה  אבל, להגיד יודע לא שאני דברים יש אבל   
לא יהיה  ,יתגשם שאמרתי שמה מהרגע טוב רק

 .מפונקים נהיה ולא ,דמעותלא יהיו  ,פחד שום
לעשות  ונרצה, מהותנו כל עם ה"הקב את נאהב

  .טוברק 
 שאנו מה לנו אוי. שלנו לימים נחזור עכשיו  

 כי ,מזה מפחד כך כל אני. לנו אוי לעבור צריכים
 אחי על, ישראל עם על מפחד בעיקר אני

  .עצמי עלו המסכנות אחיותיי על, המסכנים
 לשרוד המפתח! לפחד צריכיםלא  אנו אבל   

 !לפחד לא זה גאולההבאים עד ה דשיםוהח את
 לראשי להאמין לא! ה''לקב ורק אך ולהאמין
 בצבא האמיןל לא, מדינה איזו משנה לא מדינות
 להאמין לא ,ברופאים להאמין לא, ה"לצ לא אפילו

 בשום להאמין לא, איזה משנה לא בפרופסורים
 ותורתו ה''בקב להאמין רק ,אחד באף ולא דבר

  '.ה שליח דוד בן במשיחו
 קשים מאד ,קשים מאד דברים שיהיו יודע אני   
 ומשיחועם בורא עולם  להיות .לפחד לא עיקרוה
  .העיקר זה
 סדרה נגד סיפוריםו דברים הרבה לספר יכולתי   

 שלא השטן עובדי וכל אילומינטיה ,החדש עולמי
 נאמנים להיות תדעו רק ,הזמן על חבל אבל, נדע
 לפחד לא. שאפשר תוהמצו כל את לעשותולה' 

 קשים מצבים עלינו יעבירו הרשעים שפתאום
  .מאמינים אנו אם אותנו יציל' ה לפחד לא, ביותר

 שכחו ,היהודים דת את ששכחו הודיםהי כל   
 אתם, תחזרו בבקשה, ישמור 'ה ה''הקב את

 עונשאת ה לכם שיהיה רוצים לא , אתםיהודים
 אני! כדאי לא, להיות שיכול בעולם גרוע הכי

 אםגם  אבל, מאהבה בתשובה שתחזרו מעדיף
 ואולי, תחיו לפחות אז - מפחד תחזרו בתשובה

  .לאהבה יהפוך זה לאט לאט
, מזה מאד מאד סובל ואני פיגור עם בחור ניא   

 הייתיבעבר , פיגור עם תמיד הייתי לא אבל
 צריך הייתי , לכןעבירות עשיתילמיד חכם ות

 והתיקון, אותם לתקן כדיאל העולם הזה  לחזור
  .ה''לקב בחזרה היהודים את יביא זהה
 הלא וגם הצדיקים גם - כולם ישראל עם   

 .עצמכם את להצילת בקלו יכולים אתם :צדיקים
 נגד לא, התבודדות תעשו, תשבו צדיקים הלא

 לדבר, לשבת שאפשרהתבודדות  אלא הקורונה
 ולחזור הלב מכל, הלב כל עם לדבר, ה"הקב עם

גאולה שנזכה על ה להתפלל תתחילו .בתשובה
  להגיע לבית המקדש ולהקריב קורבנות.

 הגברים צריכים לשמור על הקדושה שלהם,   
 בכמה ל"אחז[שמור על העינים קודם כל ל

 אחת ועל בנשים מסתכל שאינו מי כל" מדרשים
 הרע יצר אין איש באשת מסתכל אינו וכמה כמה

 גבורת דעיקר') ח סוטה( ובגמרא". בו שולט
 זה י"שע שלו בראייה הוא היצר במלחמת האדם

 ר"שהיצה הפתח וזה, עליו שליטה יצה"רל יש
 ל"זצ חיים פץהח כתב כן וכמו. האדם אצל נכנס

 הפתח הוא העין) א"פ ב"ח( הלשון בשמירת

 החמדה כח נכנס שדרכו, הרע ליצר הראשון
וכדאי מאד לשמור שלא  .]האדם בלב הווהתאו

חייבים ללמוד  ,תיהיה בעיה של יחוד עם נשים
 כתובות" (לעריות אפוטרופוס אין[ הלכות יחוד.

 אין, שבחסידים חסיד אפילו: "חכמים ואמרו:) יג
  ,]"עריות על אפוטרופוס אותו ניןממ

 בשביל חשוב הכי הדבר זה צניעות – נשים   
 את וגם הגבר את לקלקל יכולה אשה כי. אשה

): התשובה אגרת( ָּכַתב יֹוָנה ּוְבַרֵּבנּו[. עצמה
 ִיְסַּתְּכלּו ֶׁשּלֹא ְוִנְזֶהֶרת ְצנּוָעה ֶׁשְּתֵהא ָהִאָּׁשה ּוְצִריָכה"

 ְּבָפֶניהָ  ֶׁשַהִּמְסַּתְּכִלים ִמְּפֵני, ִמַּבְעָלּה ץחּו ָאָדם ְּבֵני ָּבּה
 ֶאָחד ָּכל ְּבעֶֹנׁש ֲענּוָׁשה ְוִהיא, ַלֵּגיִהָּנם יֹוְרִדין ְּבָיֶדיהָ  אֹו

 ָנֲהָגה ְולֹא אֹוָתם ֶׁשֶהֱחִטיָאה ִמְּפֵני, ֵמֶהם ְוֶאָחד
  ".ָּבּה ְוִנְכְׁשלּו ְּבַעְצָמּה ְצִניעּות

" הצניעות מן יפה ךל אין - ה"הקב לו אמר"
  ])א"ל תשא כי, תנחומא מדרש(

 כלול בעלהדאוג לל צריכה האשה אז   
 הם ה''והקב ובעלה שהיא בית לבנות ,משפחתה
 תורת, היהודי הבית את שמחזיקים העמודים

  !יצילנו זה! משה תורת! משה
אנחנו בסוף, ממש  – לשכוח לא ישראל עם   

 לא זה, בדיחה לא לפני הגאולה וזה אמיתי, זה
 הצרות כלשלא יחזיק מעמד ב מי משחק. 

שהאנושות תעבור בעתיד הקרוב לא יוכל להגיע 
לנצח נצחים ח"ו. הדרך היחידה להגיע לנצח לכל 

  ומשיחו. ה''לקב זה להיות קרוב –יהודי 
 עוד אין - לשכוח ולא לפחד לא ישראל עם   

 שלמה באמונה מאמין אני !מלבדו עוד אין! מלבדו
 בכל לו אחכה שיתמהמה פ"ואע, שיחהמ בביאת

  .אושיב יום
 אז, עכשיו משיח רוצים וכולנו אני אבל   

 קשה זה. לנו מחכה ה"הקב ,בבקשה ,בבקשה
 מבקש אני! דקה עוד אפילו עכשיו  עולםב לחיות

 שנוכל תשובה לעשות יהודים - ואחיותיי אחי מכל
  .הכל זה ,לנצח סוף סוף להגיע

  
  פה. כבר נמצא משיח 

   29/9/2020    ימין,  י"א תשרי ה'תשפ"אבנ
. מלחמה שזו הבא שלבה גיעי הקורונה אחרי   

 ובכל פה השלטונות, בעולם גדול בלגן יהיה
 משתדלים שהם כמהעד  להראות מנסים העולם

 הרבה "ככ הורג שכאילו, הזה הנגיף נגד להילחם
 מנסים בארץ פה במיוחד, זאת ובכל. אנשים

כלית "עסקים כרגיל", יהיה שמבחינה כל להראות
  .שקרהכל  זהובסדר, 

 עם אמיתיות מלחמות של רחוק לא לשלב ונגיע   
  .שקיימות חלמנו שלא פצצות

 העבודה אבל. מפחיד מאד העתיד, פשוט לא   
 לעם להראות והותק ישראל לעם לתת שלנו

 שכל ישראל עם את ללמד, לשרוד איך ישראל
 לרמה הודיהי את יביא' שה כדי נעשתה הבריאה
 יכולים אדם שבני למה יחסית ענקית רוחנית
למוד שיש ל חייבים היהודים ואנחנו, לזה להגיע

  רק דרך חיים אחת והיא התורה והמצוות.
' ה היאש המוחלטת לאמת לחזור חייבים אנו   

 אסור, לנו לעשות שמנסים מה משנה לא, ותורתו
 זה תכניתם כי. הרשעים לרצון להתכופף לנו

. היהודית מהדת ו"ח פטריולה, העולם על לשלוט
 פטרילה אכזריות תוכניות מיני כל להם יש

  ,רבים מיהודים
 .וזכרם ש"ימ נדע שלא הנאצים של המשךם ה   

 של יםסוג מיני כל גם, הכוונת על היהודים רק ולא
 כי, ליהדות דומה שלא במשהו מאמיניםש גוים

 ש"ימ עצמו בשטן ורק אך מאמינים הרשעים
 העולם כל על כמלך להכתירו ורוצים, ווזכר

' ה, יתן לא' ה, יהיה לא זה אבל. לזה ומעבר
' ה אבל. תכניתם כל ואת לחסלם יכול זה ברגע
 רוחניים ענקיים לגבהים יגיע ישראל שעם רוצה

 וזה, לשם להגיע מסוגלות היהודיות שהנשמות
  .במציאות ישראל עם של לעתיד המפתח

 היכולת לכל ברומע מעל לעלות צריכים אנו   
 האמונה עם מעלה מעלה ולהגיע, שלנו הרגילה
 ובטחון אמונה אחוז מאה עם כי', בה והבטחון

 בעולם לחיות נוכל, ניסים ניסי נראה אנו' בה
 שהרשעים קשים הכי בתנאים אפילו ולשרוד

  .לנו לעשות רוצים
 ורק, הרשעים כל את חסלי' ההמתאים  ברגע   

, שארית לישרא עם של הנאמנה השארית
 עתיד. הבריאה של העתיד תצמח הזו ומהקבוצה

 לאאפילו  שאני, לאמת קרוב כך כל טוב כך כל
  . זה את לתאראיך  יודע



 בתור קשים מצבים הרבה עברנו, ישראל עם   
 שנעבור ומה .העולם של בהיסטוריה יהודים
 קודם שקרה מה מכל מפחיד יותר יהיה עכשיו

 שבוטח מי אבל. גדנונ לא וגם נגדנו בהיסטוריה
 שהוא ומאמין, יכול כלה הוא שרק ומאמין ה"בקב

 וכל תכנוניהם כלעל ו הרשעים על גם שולט
 כל .זה כהואהוא לא יפחד  – המשוכלל נשקם

 ונשמע נעשה ואמרו סיני בהר שהיו הנשמות
  .ינצלו

 שנה מעשרים יותר שדברנו מה כל ,ישראל עם   
 לגאולה יםנכנס ברור ממש אנו, עכשיו מתגשם
 רק לפחד לא אבל, מאד מפחיד זה ,השלימה

  .ה"לקב יםקרוב ותהי
 לארץ צורה שהיא באיזו להגיע שיכול מי   

. זה את לעשותלו  מציע אני, בהחיות ול ישראל
 עם קל יותר יהיה' בה מאמינים בשביל העתיד

 להגיע יכול מישהו ואם, י"בא הגנה יותר
 והוא 'בה יטחוןב של השיאים שיא זה לירושלים

  .פגע בלי ישרוד
 לא - להגיע מצליחים שלא היהודים גם אבל    

 הכל הוא' וה, אתכם יהיה' ה –' ה שעם מי, לפחד
, מתדרדר ישראל עם רבות ששנים ומאחר. יכול
, ותומהמ לפחד לא. לשרוד כדי ענק תיקון נול יש
 היהודים אבל. מוחלט מוות לאהוא  תוהמו כי

 יבנה יחמש של הבא העולם, בחיים ששורדים
 ואלה. ה"הקב עם םהשל הקשר ועל םהעלי

בתחיית המתים  יחזרועדן -ןבג שבהמתנה
  .הזה בעולם כולם עם לעלות וימשיכו

 מה פרטים לפרטי נכנס לא אני ישראל עם   
 של בשקר להאמין לא מאד חשוב, להיות שהולך

 מעשיםו בתפילה ה"לקב תתקרבו, הרשעים
. השני דנג אחד ורכילות שנאה הרבה יש. טובים

, ויהודיה יהודי כל לאהוב חייבים אנו ,ישראל עם
 משיח, ולמשיחו ה"לקב לגמרי נאמנים להיות

 אותו לקבל לפחד לא יתגלה כשהואו פה כבר
 לפני האחרון המבחן יהיה זה כי, אחוז במאה

 פה שנראה ההרס ולפני הענקיות המלחמות
  .הארץ בכדור

 לדתיים לחרדים מדבר אני ,ישראל עם   
 כמו ליהדות תחזרו! לאמת תחזרו - לונייםלחי

 שקר עם מהול משהו לא ו"ח! להיות צריך שזה
 את! בלבד האמת את לחפש צריך. רפורמים כמו

 שחיו גדולים הכי הצדיקים את! האמיתית התורה
 בין גדול בלבול יש. זה לפי ולחיות, הזמנים בכל

 את חפשו – המאמינים היהודים אפילו, היהודים
  !האמת את יותולח, האמת

 שזה הזה הדור של הטינופת כל תזרקו את   
 ולעשות לחזור, התורה ונגד היהדות נגד ברור

 להגיע, עצמנו את ולטהר לעצור צריכים .תשובה
 הגוף את לנקות צריכים אנחנו. ולקדושה לאמת

, שאספנו הרוחני הלכלוך מכל הנשמה אתו
  .היום עד הראשון מהדור, מזה ו"ח נוונהני

, חזקים שתהיו אתכם מברך אני ,ישראל עם   
 אני. סיני בהר שקבלנו האמת את תאבדו שלא
, נצלית סיני בהר עמדהש יהודית נשמה שכל יודע
 מתנגדים אנו אם לעבור שנצטרך סבל כמה אבל
 אני אז. אותה ולחיות האמת את לדעת רוצים ולא

 שמרגיש בנאדם כלל ,יהודית נשמה לכל מציע
 את לחפש תתחילו – יהודיה או יהודי עצמו את

 כמו התורה את ללמוד תתחילו, שלכם המקורות
 ,חכמים תלמידי ואפילו. תומצו לקיים, שצריך

 תופסים לאו היום כל שלומדים כאלה יש לפעמים
אם כתוב למשל  ,ישמור' ה ,האמת את בדיוק

 (ברכות כ"ד.) "שיער באשה ערוהגמרא "ב
מוד , אז מה שווה הליהולכת עם פאהוהאישה 

 ּתּוַכל ֲאֶׁשר, ָּתִמיד ַּבּתֹוָרה ִלְקרֹות ָזִהיר ֶוֱהֵוי. "שלו
 ַּבֲאֶׁשר ְּתַחֵּפשֹ, ַהֵּסֶפר ִמן ָּתקּום ְוַכֲאֶׁשר .ְלַקְּיָמּה
 ּוְתַפְׁשֵּפׁש .ְלַקְּימֹו ּתּוַכל ֲאֶׁשר ָדָבר ּבֹו ֵיׁש ִאם ָלַמְדָּת 

 ָיֶמיךָ  ָּכל ּוִיְהי ּוָבֶזה, ּוָבֶעֶרב ַּבּבֶֹקר ְּבַמֲעשֶֹיךָ 
  (אגרת הרמב"ן) ."ִּבְתׁשּוָבה

 את ולהפנים האמת את לחפש צריכים אתם גם   
, ו"ח הזה הזמן במשך נפטר יהודי אם. ממש זה
 אומר זה. אמיתי יהודי לא שהוא אומר לא זה

 יחזור הואו כזאת בצורה לעשות תיקון לו שיש
  .צדקנו משיח יקבל וגם הזה לעולם

. האמת זו אמרתי שאני המ כל, ישראל עם   
 שאנו מה את קרא שלפחות מי, בעצמכם אתם

 יותר. מתקיים שזה רואים, השנים במשך כתבנו
 יש, סבלנות הרבה עם כותבים אנו שנה מעשרים

 כי, אמת זה אומרים שאנו שמה שראו אנשים
 ובכל הרשתות בכל חדשות אחרי מאד עקבו

 זה, קרה זה שאמרנו מהכי  וראו, המקורות
 פשוט יהודים של הגדול רובה אבל .קורה

' שה להבין בלי, יומיים-םהיו החיים עם ממשיכים
, קורה שכבר למה להתכונן יקר מאד זמן לנו נותן

  . להיות שעומד ולמה
, אין עוד הרבה זמןולמה כתבתי זמן יקר? כי    

הזמן רץ ומי שלא יתחיל עכשיו לחזור בתשובה, 
או גל כאשר האדמה תרעד לו מתחת לרגליים 

 –מטר מתקרב אליו  200של צונאמי מהאוקינוס 
התקפת יקבל במקום לצעוק "שמע ישראל" הוא 

חס ושלום אשר תמנע ממנו לחזור בתשובה  לב
  ברגע האחרון.

 בגיל כשהייתי לכם לכתוב התחלתי, ישראל עם   
 זה לפעמים. שנים הרבה, 48 בן אני עכשיו 22

 לשכנע שהק כך כל היה כי, זמן בזבוז נראה היה
 אנשים עכשיו. הגיעה כבר שהגאולה אנשים

 את לדעת כדי האוטיסטים אותנו מחפשים
 או הטלויזיה הרדיו על סומכים לא כי, האמת

  . בגדול משקרים הם כי, העיתונות או האינטרנט
 דוקא לאו! תתכוננו, ישראל עם לפני מתחנן אני   

 קצת אולי כדאי זה גם', וכו מים אוכל בלאגור
 הוא רק כי, ה"לקב לחזור בעיקר אבל, תלעשו
 חייבים. פה כבר נמצא המשיח. אותנו להציל יכול

 ישראל עם אנחנו, הוא מי להכיר שכדי להבין
' בה באמונה בבטחון מאמינים להיות חייבים
 עם. לזה מעבר שקיים מה וכל, עולם בורא שהוא

 ישראל עם רק אבל, נשרוד אנחנו ישראל
 רק ולא ותורתו' ה עם ילגמר םשהאלה , אמיתיה

  .ינצלו אלה כל, םיהודי
  

  בגדול. לנו משקרים 
  7/9/2020   פ"תשה' באלול י"ח ,  בנימין

  
 דברים הרבה לי יש כי שבאתם שמח מאד אני   

 מפחיד בעולם שהמצב לכולם כמעט ברור. לומר
 על לנו מספרים העולם בכל השלטונות, ומשונה
 םשאומרי מה אבל, דעתם לפי בעולם המצב
 אפשר-אי כי שאלה סימני הרבה ועם מאד משונה
 איך לתפוס אפשר אי, בכלל נכון שזה להאמין

 להיות יכול הגיוני כך כל נראה שהיה שהעולם
 יודעים לא מבולבלים כולנו. בכלל אמין לא כ"כ

  .שקר ומה באמת קיים מה, נכון לא מה נכון מה
 האנשים לכל להאמין שצריכים בטוחים אנחנו   

 ך,כ לאזה ש מתברר אבל, דמוקרטי ןבשלטו
 מאזו ישראל עם אנחנו. בגדול לנו משקרים
 בדרךש שלטונות מיני כל עברנו אבינו אברהם

 את רצו ושם פה אבל, אותנו אהבו לא כלל
 בסופו לרוב אבל, סיבות מיני כל בשביל היהודים

 להמשיך מאשר אותנו לרצוח העדיפו דבר של
 שלו האהובים ושאנחנו תנויא' שה ראו הם. תנויא

  .בשמים פרוטקציה לנו יש בקיצור, במיוחד
 הגיע השניה העולם מלחמת אחרי ישראל עם   

 היה זהו ישראל מדינת את םוהקי, ישראל לארץ
 כאלה היו .היהודים בשביל הפתרון להיות צריך

, המדינה את אז שמילאו ברשעים שבטחו
 כבר שזה שחשבו כאלה היו .בהתחלה במיוחד
 ,עדן גן ךיצר לא ,מקדש בית צריך לאו גאולה

 עבור חינוךו פרנסה עם טובים חיים ויהיהעיקר ש
, בגדול טעו האלה היהודים אבל. וכדומה הילדים

 היו המדינה את שהקימו כי אלה תפסו לא הם
 שלא ה"הקב נגד היו הם כי, ביותר אנטישמים

 אבל. לשרוד יכול לא ה"הקב שנגד ומי. נדע
 היתה כי, בהתחלה זה את תפסו לא יםיהודה

 צחוינ היהודים הגיבורים, מלחמה אחרי מלחמה
 הימים ששת מלחמת הוכשהגיע מדהימה בצורה

 היו אז, גדלה והמדינה שכבשו השטחים כל עם
 לנו אוי אבל. הגאולה שנחשב מה שזה בטוחים
  .כזאת מגאולה

 מדינתש מאז. שלנו הנפילה תחילהה אז   
 יהודים אלפי, ומעבר מעל ותבגשמי עלתה ישראל

 אפילו ישראל במדינת לגור שאפשר ראו
 היא שהמדינה זה ידענו שלא מה אבל, בלוקסוס

 שייכת ישראל ארץ, תדעו. יהודית מדינה לא
 קדושה אין לכן. לא ישראל מדינת אבל, ליהודים
  .גוים של מדינה אותה עושה וזה. ישראל במדינת

 ועל הכנסת על חושב כשאני נשבר שלי הלב   
 רק ולא, רשעים פשוט שהרוב הכנסת חברי כל

 זה, הניהול, המוסדות וכל הממשלה כל אלא ,הם
 לחסל גם רוצים והרוב, ה"הקב אנטי ,דתי אנטי
 את לי ששובר ומה. בכלל החרדים היהודים את

, מלשינים החרדים בין שיש זה יותר עוד הלב

  .ממש השטן של בצד הם שגם
, הקדושה את ישראל ארץב יש אופן בכל אבל   

 של בשכבה מכוסה זה הארץ פני שמעל ואפילו
 אופן בכל, רוחני ולכלוך צניעות וחוסר שקר

 'וה'. ה ברוך קיימת ישראל ארץ של הקדושה
 ירים הוא. הרשעים כל את יזרוק מסוים בשלב

  הקדושה האדמה על יםשיושבהרשעים  כל את
  .לים םתוא ויזרוק

 בכל כי, גדולה מאד הבעיב אנחנו וםהי אבל   
 אותם כמו בדיוק שהם רשעים של שלטון יש אופן

 כביכול והם, גם ל"ובחו בארץ פה שהיו הרשעים
. תנויא' ה כי, להם יעזור לא זה אבל. פה שולטים

' ה כי לדאוג צריך לא' ה עם שהוא אמיתי יהודי
, ישראל מארץ החוצה הרשעים כל את יבריח

 ואנחנו ידבעת מהם נקיה תהיה ישראל ארץ
 זה עכשיו אבל. נשרוד אנחנו האמיתיים היהודים

 שהרשעים דברים מיני כל שמענו. מפחיד מאד
 תדעו. פה מהיהודים פטרלהי כדי לעשות רוצים
 רוצים הם. בעצמו ש"ימ מהיטלר פחות לאשהם 
 ילדיםב כי, הילדים את לנו לקחת כל קודם

מטרות  מיני כל בשביל בהם להשתמש אפשר
 דברים מיני לכל ובכלל, וכו' ביולוגיים ונותיניס מוכ

 וזה. ירחם' ה הקדושה ונגד התורה נגד שממש
  .קשה מאד מאד

 דווקא שיוצאים תמימים ילדים רוצים הרשעים   
' שה כדי, אותם לקלקל כדי צדיקים של מבתים

 ולא אותנו יאהב לא' שה כדי, אותנו ירצה לא
 יהיה הבא ושהדור ניפול שאנחנו כדי, אותנו ירצה

 אם תנוימא יגעל' שה כדי, לגמרי מקולקל דור
 זה. רוצים שהם מה זה. בחיים נשאר בכלל
, ליהודים לעשות בעבר ניסו עמים שהרבה משהו

 להגיע מאשר למות העדיפו היהודים רוב אבל
 בילדים מדובר פה אבל. נמוכה כך כל לרמה
 עושים היו שהרומאים יודעים ואנחנו, קטנים
 התאריך רק דבר אותו הכל זה, דברים כאלה
  .דבר אותו הכל אבל, אחר הלבוש, אחר

 בכל למינם הרשעים כל על הסיפורים כל   
 יש רק, הרשעים אותם הם הזמנים בכל התורה

 לא זה אבל. מאד מפחיד וזה שונים שמות להם
 מכל פטריולה לגמרי פה לשלוט רוצים הם, הסוף

 שדומה משהו בארץ כבר יש. האמיתיים היהודים
מעל  נבנו באמריקה( באמריקה קמפס ימהלפ

 מחנות הם, קמפס פימה שנקראים מחנות 800
 אבל) ש"ימ הנאצים של למחנות הדומים ריכוז

 מה, האמיתיים ליהודים מיועד זה המחנות פה
 רק אני. יודע לא אני? מזה נצא איך? אתנו יהיה
 אותנו יציל הוא. אותנו יעזוב לא' שה יודע

 דרך אבל, יודע לא ודע אני? איך, מהרשעים
 וכל, האמת אל יחזור הכל אז משיח שלו השליח
 יהרוס' וה. לגמרי אחר למקום מפה יעבור השקר

 אותו ויחתוך השקר את יהרוג הוא, השקר את
 ממנו זכר ישאר שלא עד אותו וישרוף לחתיכות

 ה"לקב נחזור אנחנו. בעיות יותר לנו יהיה לאואז 
 המקדש בית את לבנות ונתחיל, יחד כולנו

  .השלישי
' שה כאלה יש ,ישרוד ישראל-עם כל לא אבל   

 הם כי, הגדולות המלחמות לפני אותם יקח
 הסבל כל את ירגישו לא שהם וכדי, צדיקים
 לפה יחזרו והם ע"בג לנו יחכו הם. נעבור שאנחנו
  .המתים בתחיית

אנחנו  לשרוד יםרוצאנחנו  אם עכשיו אבל   
, זמן איןכי  מיד אבל בתשובה לחזור יםחייב

 ולא ה"הקב עם ורק אך להיות יםחייבאנחנו 
 ולא אדם מבני לא לפחד לא, בכלל לפחד
ה' לוקח את . פסוק סוף לא זה ותוהמ כי, ותומהמ

הצדיקים אליו כדי לשמור עליהם ושלא יסבלו 
  .פה היהשי ממה

 יהיה' ה', ה עם אנחנו אם, פחדל לא ישראל עם   
. תנויא יהיה' ה ,'ה םע אנחנו אם, שוב, תנויא

 גדול יותר ליקום ומעבר היקום בכל חוכ אין
 יהודי. ממנו חלק ואנחנו יכול הכל הוא, ה"מהקב
   ה"הקב של חלק הוא אמיתי
 בריך קודשא, אורייתא.) 'עג ג"ח( הקדוש הזוהר

ִּבי  ֶׁשָּנַתָּת  ֱאלַֹקי ְנָׁשָמה: * "'הם אחד וישראל הוא
 ְיַצְרָּתּה ַאָּתה ּה ַאָּתהְבָראתָ  ִהיא ַאָּתה ְטהֹוָרה
  ְּבִקְרִּבי..." ְמַׁשְּמָרּה ִּבי ְוַאָּתה ְנַפְחָּתּה

 לפעמים זה את מרגישים רק אנחנו עכשיו   
 שבאמת צדיקים אבל, מתפללים כשאנחנו

 להרגיש יכולים באמת הם ,שצריך כמו מתפללים
 אנחנו אבל, ה"הקב עם הצמוד הקשר את

 טובה הרגשה להרגיש יכוליםגם  ,יותר הפשוטים



 אפילו אפשר, עליון כח של קרבה של מאד
  .תרוחני גם אלא תגופני רק לא זה את להרגיש

 לעשות רוצים האלו שהרשעים מה יודע לא אני   
 כל נגד והם רשעים שהם יודע כן אני אבל, לנו
, מחיות גרועים יותר והם, בתורה שכתוב מה

 הם, מה משנה לא או דובים או אריות כמו חיותמ
 רשעות רק להם יש קדושה להם אין ,עקומים
  הם כולם יעלמו לגמרי.ו וטומאה

 ירושלים את כובשים הם שאם חושבים הם   
 גדולה בטעות חושבים הם, מדינת ישראל ואת

 את ואז, ישראל ארץ את גם לכבוש יכולים שהם
 יכולים שהם חושבים הם ואפילו. העולם כל

 אני. לגמרי שטות וז אבל, וכדומה לכוכבים להגיע
 שהם אפילו לירח הגיעו אפילו שהם מאמין לא

 כדי אותנו מרדימים שהם ותדעו. שכן אומרים
  .עלינו להשתלט ונוח חוכ יותר להם שיהיה

 מאד, קשים מאד זמנים מתחילים ישראל עם   
 כדי ,'בהלבטוח  צריכים לשרוד כדי. קשים מאד

, תרתהמיו הגשמיות כל את לזרוק צריכים לשרוד
 כמו שוב נצטרך. מיותרת הגשמיות רוב וכיום

 ונצטרך, מרים מבאר ומים מן על לחיות במדבר
 ,'ה עם לדבר להתפלל ,'ה עם להיות היום כל

 יהיו לא. במדבר כמו בדיוק' וכו תורה ללמוד
, כסף יהיה לא גם, אוכל לקנות סופרמרקטים

 אנחנו אבל. הניסים על ורק אך לחיות נצטרך
 להודות וגם להתפלל וגם ללמוד גם צריכים

, לנו מראה שהוא האהבה כל על ,הכל על ה"לקב
 כמה שלנו האהבה את לו להראות גם נצטרך

  .אותו אוהבים שאנחנו
 לא, כסף יהיה שלא מזה לפחד לא ישראל עם   

 אך לחיות נצטרך, סופרמרקט או מכולת תהיה
 נרצה לא לזה שנתרגל וברגע'. בה בטחון על ורק

 כמו, לנו נתנו שהרשעים הצעצועים כל את יותר
 רע לנו שעשו השטויות וכל פלאפונים אינטרנט

  .טוב לנו עושה שזה חשבנו אבל
 שזה כמו הזה העולם את יותר נרצה לא אנחנו   

 של הקדוש באור להיות רק היום כל נרצה, היום
 'שה ימהשמי האור את רגישלה רק נרצה, ה"הקב
  .לנצח נמשיך זה םוע, יהודית נשמה לכל נותן

 הצעצועיםלהישאר בלי  לא יוכלוש יהודים שי   
 בעזרת יתגלה משיח מעט עוד. בוכה אני עליהםו

 פה כבר הוא שמשיח תדעו. האמת את ונדע' ה
 עד זמן הרבהעוד  אין. התגלה לא יןיעד אבל

 חושבים שהם אנשים כמה כבר יש. יתגלה שהוא
, יודע לא אני, הצגות עושים שהם או משיח שהם
 אני? מתי. יתגלה והוא פה הוא דוד בן משיח אבל
 כאלה יהיו. זמן הרבה עוד לא אבל. יודע לא

 בלבול יהיה אז, משיחהם הש גם שיגידו אחרים
 התורה את ושומרים שלומדים יהודים אבל. גדול
 צדקניות נשים. לא ומי כן מי ידעו הם שצריך כמו

 את ומחנכות שלהם הבית על חזק ששומרות
 הם גם, ים טוביםומעש לצניעות שלהם ילדיםה

 ולא מבינים שלא ואלה. משיח זה מי ברור יראו
 ואף יעלמו הם, להבין אפילו להתאמץ מוכנים

  . אותם יזכור לא אחד
 משום לפחד לא. מאד קרוב הסוף ישראל עם   

 ללמוד, הגאולה זו כי הנכון בכיוון תמשיכו, דבר
 נשים וגם ריםגב גם בצניעות לחיות ,באמת תורה

 הקדושה. בקדושה להיות, בנות וגם קטנים וגם
 אותנו מעלה זה הקדושה, חשוב הכי הדבר זה

 לנו נותן זה, ה"לקב אותנו מקרב זה, ליצרים מעל
  .גבוה מאד לעלות

 היהודים כל את לברך רק להגיד מה יותר ואין   
 התינוקות זקנות זקנים בנות בנים אימהות אבות

 אתכם מברך אני, ישראל עם כל ,והילדות הילדים
 את ולשמור ללמוד ותזכו, בטהרה תהיו שתמיד
 רק אבל'. לה קרובים תהיו ותמיד, כולה התורה

 להגיע יכול טהורים יהודיים חיים וחי שלומד מי
 את להבין אפילו יכול שלא מי כי, השלמה לגאולה
 מה יבין ולא זה את יראה הוא, השלימה הגאולה

. הגשמיות שזה שלו המוצץ את ירצה הוא, זה
 כל ושל התורה של שהטובה שמבין מי אבל

 שמעלה משהו זה שכותבים והספרים הצדיקים
  , הוא יזכה).היהודי את
, פ"בע אותה יודעים ואפילו תורה שלומדים יש   

 את וגם גשמייםה החיים את גם רוצים הםאבל 
רוחניים, אבל זה לא יכול להיות כי שני ה החיים

  לה נוגדים אחד את השני.הדרכים הא
 ניעותתלמיד חכם בלי צ להיותאי אפשר    

. ה"הקבשל  האמת את מרגיש לאהוא וקדושה 
 ,קדושה ,קדושה ,קדושה של מצב רוצה ה"בהק

וזה הדבר  הקדושה – ביותר החשובהדבר  זה
 לך אין - ה"הקב אמר" הבסיסי של כל הבריאה.

  )א"ל תשא כי, תנחומא מדרש" (הצניעות מן יפה
  ש. איך לשמור על הילדים?

ת. אני מזהיר את כל ההורים לשמור על הילדים 
"ס ובחזרה, כל ילד שיוצא לרחוב הוא יהבדרך לב

בסכנה. כי החולי הזה קיים גם בדור שלנו. וחולי 
חרדים כי יש שם  באזוריםהנפש האלה מחפשים 

  הרבה ילדים ברחוב בלי שמירה.
לחנך את הילדים שיש סכנה ברחוב,  צריכים   

שום איתם ולא ליצור  לא לדבר עם אנשים זרים
משהו  אפילו אם הם לבושים כחרדים, אם קשר

  פשוט לברוח. –מנסה לדבר איתם 
בהפסקות ובסוף הלימודים כדאי להיזהר הכי 

, וחייב שיהיה אחראי שיבדוק מה קורה הרבה
  בהפסקות וכאשר הילדים הולכים הביתה.

עוד דבר, צריכים להיזהר כאשר הבנות    
סיטר שלא יהיו גברים בבית ושלא -עושות בייבי

יהיה מצב שגבר מחזיר אותן הביתה בגלל 
  שהיו הרבה בעיות עם זה.
  ש. איך לזכות את הרבים?

חשוב ה. בתשובה אנשים להחזיר תמשיכות. 
   לעלות בקדושה. זהביותר 

  לקורונה? החיסוניםמה עם ש. 
נגד  בל את החיסונים האלהאסור לק ת.

ל את הקורונה. כי הרשעים לוחצים על כולם לקב
זה וזה ודאי מסיבה לא טובה שבסופו של דבר 

אדם. עולם הרפואה הגיע למצב של -תיפגע בבן
 הענייןשאלה כי הרשעים השתלטו על כל -סימן

של התרופות והחשבון שלהם זה כסף ושליטה, 
יהיה הוא  אז עדיף לסמוך על הקב"ה שאיך שלא

זה שמחליט מה העתיד שלנו, לא הרופאים ולא 
דרך אחד. דרך אגב יש כמה אנשים שמצאו -אף

קלות -טבעית להתגבר על הקורונה בקלי
  והממשלות רודפות אחרי האנשים האלה.

, נדבקו אבות בבית הקשישים: חדשותכותרת ב
  .א"תשפ תשרי ו"ט   .החלימו כולם אך
 56 נדבקו ץבשווי המתפרסם דיווח לפי   

 כולם אך, סיעודי בציריך אבות בבית קשישים
 שחלקם אף על בריאוה הכלל מן יוצא ללא

 שבו הצעד .קשות רקע מחלות עם מתמודדים
 לקשישים שסיפקה לאחר המוסד הנהלת נקטה
 שהביא זה הוא, התקופה כל לאורך די ויטמין

  .המפתיעה להחלמה
, םמהקשישי אחד אף, הדיווח לפי, לכך מעבר   

. לאשפוז נזקק לא, קשה בצורה חלו שחלקם
 של קבועה שצריכה הטיעון את מחזק הדבר
, המחלה עם יעילה להתמודדות תורמת די ויטמין

 ההוכחות חרף מדוע הוא לשאול שנותר ומה
 לא בעולם הבריאות רשויות עדיין לכך הרבות
  .הוויטמין את לצרוך גורפת בהמלצה יוצאות

  ?  המלחמות בעניין אומר אתה מהש. 
  .ה ותורתו"להיות נאמן לקב. לפחד לאת. 

 מקפידיםיש ה החרדים שבין מסביר אתה יךש. א
  ?שפחות ויש מהקורונה יותר ופוחדים מסכות על
  .יותר פוחד השלטון עם שיותר מי כלל בדרךת. 
  ?  עכשיו שבונים כליאה מחנות בעניין מהש. 

כי  זרים חייליםבארץ  להם ישת. 
של  המטרה יהודים לא יעשו את זה,

 מהאנשים פטרילה זההרשעים 
, אז אומרים שאלה רוצים לא שהם

נדבקו בקורונה ולוקחים אותם 
 קל יותר יהיה שםו למחנות הריכוז

 זאת. נדע שלא יפטר מהםלה
 את בנו לכן, שלהם כניתותה

  .להם יתן ולא ירחם' ה. המחנות
 בארץ שהשלטון כך על אומר אתה מהש. 

  ? באומן הקיבוץ את למנוע כך כל מתאמץ
 לתת רוצים לא הם. אומן את להרוס רוצים הםת. 

 שהנוסעים יודעים הם. בכלל לשם ללכת ליהודים
 נוסעים כשהם רוחני כח, נדיר כח מקבלים לשם

, שלהם הפחד וזה הלב כל עם ומתפללים לאומן
 מאד מגיע הוא אמיתי כך כל מתפלל כשיהודי כי

 יש ואז, העברות כל על לו סולח' וה שמיםל גבוה
 שניסו ואלה. אותו להרוג אפשר ואי עצום כח לו

 מכה כל ,אינהבאוקר מכות וקבלו לאומן להגיע
. בשמים אדםל גדולה זכות תהיה רק שקבלו

 אינהבאוקר גם שולטים הם רב שהערב תדעו
  .הבעיות כל את עושים והם
  ?  עושים מה אזש. 
 לנו יתנו לא אם אבל, יתטכנ יודע לא אנית. 

 ולבכות הרצפה על לשבת נצטרך לאומן להגיע
 אומן את או לאומן אותנו יביא הוא ואז ה"לקב

  .אלינו
 מתפללים היו שישי יום שבכל צדיקים שהיו כמו   

 הם. בצפת גרו הם אבל בירושלים שבת קבלת
 קבלת התפללו לירושלים והגיעו בצפת ליער הלכו
  .לצפת וחזרו בירושלים שבת

 ואם, ביותר רוחני לזמן נכנסים שאנחנו תדעו   
 ממש אני, עכשיו שאמרתי מה על צוחק מישהו
 אחר ולמצב לסוף מגיעים אנחנו כי, עליו מרחם
 גופנית להגיע היכולת עם, רוחנית מבחינה לגמרי
 או אוטו צריך בדרך הטבעש אפילו רחוק למקום
 שהעולם בגלל וזה. לשם להגיע בשביל מטוס

  .ימלשמי יהפוך והכל תנהמש
  

  פה. כבר הגאולה
  30/9/2020   דניאל,  י"ב תשרי ה'תשפ"א

 יהיה מה ?תנויא יהיה מה ,אבא אבא אבאאוי    
 ,עליכם ,עצמי על לא ,מפחד כך כל אני ?תנויא

 עם כלעל  ובכלל הילדים וכל ואתה אמא על
  .ישראל

 הרשעים ,העולם בכל קשה מאד במצב אנחנו   
 ,ארץאמריקה, בבכל העולם  על שתלטלה מנסים

 של םיידילגמרי ב כמעט אנחנו וכו'. רוסיהב
 דור בכל כמעט ,ראשונה פעם לא זהו הרשעים

 להשתלט שלהם הכוחות כל עם מנסים ,קורה זה
  .ישראל עם על בעיקרכל העולם ו על
 כך כל עם על להשתלטכל כך  רוציםלמה הם    

 התורהת יש לנו א ,האמת אתיש לנו  כי ?קטן
. הקב"ה ברא אותנו במיוחד כדי שנזכה מצוותהו

נצחים ובגלל זה  נצחלעלות ולהיות חלק ממנו ל
  כל ההיסטוריה הגויים מקנאים בנו.משך 

 ,כולם לא, זה את מבין לא ישראל עם ועדיין   
 עוד שאין מבין לאעדיין  ישראל עםמ הרבה אבל

ואת כל  העולםאת כל  ברא , שהקב"המלבדו
  .ישראל עםעבור , נועבורהיקום 

 כך כל לזמן מגיעים אנחנו ,לסוף מגיעים אנחנו   
 להשתלט רוצים הם ולמה ,כואב כך כל ,קשה
  !תנויא האמת כי ?שלנו הדת עלו עלינו

 ,הנבחר העם אנחנו -ו תשכח אל ,ישראל עם   
 ,המקדש בית את יבנה דבר של שבסופו העם

 לפחד יותר נצטרך לא המקדש לבית כנסיכשנו
 ונהיה אנחנו נגיע לחיים האמיתיים, ,יותרולדאוג 

  .לגמרי ה'עם 
 גאולה, ועד לפה כבר הגאולה ,ישראל עם   

הרוב ש בגלל רב סבל עוד לעבור נצטרך השלמה
 אנחנו דבר של ובסופו עוד לא חזרו בתשובה.

 עלםת העולם אוכלוסיית רוב ,נצחים לנצח נגיע
  .שרודת יחסיתקטנה  קבוצה ורק
 אפשר אי להתכונן בלי ,נותתכונ ראליש עם   

 ,הגשמיות את עזוב, להשקר את עזובל. לשרוד
 אל להגיע לנו להפריע שיכול דבר כל לעזוב
 אותנו הציל הוא, קיםוהאל הוא ה"הקב כי ,האמת

 רק ,הרבה לא אבל ,םיגוי עודעם  אותנו יצילהוא ו
  .כהאמת ,יכול כהכל אותו שמקבלים אלהאת 

 את מקבליםש יםיגומעט ו יםהיהודישארו  אז   
 המקדש בית את יבנהקב"ה ה .יכול כהכל ה"הקב

 לא הזה ומהרגע שיישארוהיהודים עבור  השלישי
קב"ה לנצח ל קירבהו שמחה רק, צעריותר  נדע
  .יםנצח

 ,מאד קרוב השביט כוכב ,הזמן הגיע, אבא   
 הקורונה .בפתח ממשהשלישית  העולם מלחמת

 וגם כלכלי, רוחני גם ,רגשי גם ,נזק הרבה שהוע
 אנחנו לשרוד כדיו, תנויא' הלפחד,  לא לאב

  .איתו אנחנוגם ש ה"להקב להראות צריכים
 כתיבה ,טובה שנה ישראל עם לכל מאחל אני   

 צדקנו משיח לקבל נזכה ושכולנו טובה וחתימה
  . זהו .ביותר הקרוב בעתיד

חולים חדשים ביום,  7000. שומעים בחדשות ש
ם, סגר לחודש, אין פלא שהרבה אנשים גם צעירי

 הםחולים?  הרבה כ"כ יש מאיפהנכנסים לפחד. 
  ?חולי כזה עושים הם איך? עלינו משקרים

 מנסים הם! גמור שקר זה האלה הדברים כל. ת
 רוצים הם דבר של בסופוו עלינו להשתלט

 ובמיוחד העולם של יהיהאוכלוס מרוב פטרלהי
 יתן לא' ה לאב להשתלט רוצים הם, היהודיםמ

לא לדאוג אבא, . יעלמו האלה הרשעים וכללהם 
  הם ייעלמו.

  . אומרים שהם כמו 7000 היו לא בעצם אז. ש
 הם, שקר זה מוציאים הםש המספרים כל. ת

. להם מאמינים לאכבר  אנשיםה כי בפאניקה כבר



 ,בעיות בלי כולם על להשתלט שאפשר חשבו הם
 ,שקר טפשו זה רציני שחלק רואים אנשים אבל

 הם ,ענקי שקראנשים מתחילים להבין שזה 
 באמת מאמיניםו העולם על להשתלט רוצים
 אל .יתן לא' ה ,יכולים לא הם אבל ,יכולים שהם
, הסכנה תעבור. אמא תדאגי אל ,אבא תדאג

 שלו בידיראה שאנחנו נ יםיהעינ אתפתח כאשר נ
  .לפחד ממה ואין ה"הקב
  ?הלקורונ הבדיקות עם הבעי יש האםש. 
 או שהממשלה מה שכל יודעים אנחנו ,אבאת. 

 כאילו לנו לעשות רוצים העולם כל של הממשלות
 בעולם האנשים רובו ,לרעה באמת זה לטובה

 זה בארץ ,לטובתנו לא הם ,זה את תופסים כבר
 ליהודים להם שיש השנאה ,בולט יותר עוד

 לא זה לנו שעושים דברכל  אז ,תומצו השומרים
 אנחנו לנו שמציעים דבר כל כמעט ,לטובתנו
 יותר עוד זה בחינם זה ואםמזה  לפחד צריכים

  .שאלה סימןב
 מה וכל בלבד קב"הב לבטוח צריכים אנחנו   

 שאנחנו הבעיות כל ,עכשיו עוברים שאנחנו
 כזאת בצורה אותנו להעלות זה עכשיו עוברים
 אנחנו כי להם ילך לא נגדנו שינסו דבר ששום
 עם לא ל"צה עם לא ,ה"הקב עם רק עכשיו

 רק אחד אף עם לא ,הממשלה עם לא ,המשטרה
 יכולים הם ה"הקב עם אנחנו ואם .ה"הקב עם

ס ושלום ח ועד הראש רגלכף מ חיסונים לנו לתת
  .כלום לנו יעשה לא זה -

אנחנו  – ישראל לעם להסביר רוצה רק אני   
 כולל העולם של מהממשלות לברוח צריכים
 ולהרוג להרוס ביחד םכול הם ,ישראל מדינת

 לעבדים שנשארו אלה כל את ולהפוך מתנגד כל
  יתן. לא' ה כי מזה לפחד לא אבל ,מוחלטים

 בלי חובכ ו"ח שלנו הילדים את קחוי אם אפילו   
 שהזריקה אומר לא זה ,זריקה להם תנויו שרצינו

 מאמינים אנחנו אם ,שרוצים כמו להם עבודת
 שהם מה ותלעש ולא למות ומוכנים ה"בקב ממש
 יכולים לא הם אז ,בניה ושבעת מרים כמו רוצים

  !כלום לנו לעשות
 העולם כלו ה"הקב של ורק אך בשלטון אנחנו   
 הם ,זה את מקבלים לא רשעיםה ,ככה זה

 נכון לא זה אבל השולט הוא שהשטן חושבים
 לא אחד אף ,ה"לקב ,עולם לבורא שנדבק ויהודי

 הוא אותו ורגיםה אם ואפילו כלום לו לעשות יכול
 יותר עוד אפילוו ה"הקב עם עוד והוא חי עוד

 למות כי ,'ה קדוש על מת הוא אם ה"לקב קרוב
 בצורה לחיות להמשיך זה ,עלםילה לא זה

הם  דבר של בסופו. רוחנית יותר צורה ,אחרת
  . המתים בתחיית לחיים חוזרים

  ?בתשובה י"עמ את להחזיר כדי לעשות מהש. 
להיות  ,דוגמא להיות צריך תנוימא אחד כלת. 

 ,מצוות, התורהה זה שלו החיים שכל יהודי
 ה"הקב אמנם. ישראל אהבתו ים הטוביםמעש
 םיהודי שאוהבאבל יהודי , יהודי כל אוהב

 הזה היהודי -לעזור ליהודים אחרים  ומשתדל
  . ה"הקב של ביותר אהובה הוא אוטומטי
   ות?בדיק לעשותש. האם 

אין ו קורה זה אם אבל, הםשל םילידי ליפול לאת. 
לא  אתהונותנים לך ו אותך תופסיםלך ברירה ו

לקבל את אבל אם אתה הולך  ., לא לדאוגרוצה
הכביכול חיסון בגלל שאתה מאמין שזה יכול 

לא  –יעזור להציל אותך זה לא  -לחסן אותך 
החיסון הוא לא  מהקורונה ולא משום דבר אחר.

  רק הקב"ה. –הדרך לגאולה 
  מישהו, האם צריך להתנגד בכוח? פסיםתו.אם ש

שאתה לא רוצה,  להם להראות ,להתנגד צריךת. 
 ,לפאניקה להיכנס לא - נותנים אם אופן בכל אבל
 ללכת לא ,להתנדב לא. אתך' ה ,'ה עם אתה אם

 מה רעל שזה לדעת ,יעזור שזה לחשוב לא ,לשם
 נוכול את להפוך רוצים. הם מכניסים שהם

  . זומביס, ללעבדים
  .לזריקה לא לבדיקות בשאלה. התייחסתי ש

ל כ לא ,מקום לאותו יםמביא ובדיקות חיסוניםת. 
 מחליטים הם, חולים באמת הםאלה שנבדקים 

לא  חשבונות מיני כלידי  על לא ומי חולה מי
  אמיתיים.

 שיכולים קולטניםהרבה  יש שבאף קראתיש. 
  .וירוסים מיני כל לקלוט

 גפן צמרוקיסם  עם 3% חמצן מי יםמשת. 
 עובד וזהלמעלה ומסובבים  אףשוטפים את ה

  . אותו גומר זה חיידק יש אם, מאד יפה
  ?  הבדיקה לפני זה את לעשותש. אז כדאי 

לא כדאי ללכת בכלל לבדיקות. חצי ת. כן בטח, 
  זה שקר גמור.

 איש מאתיםאולי  של קבוצה איך מדהיםש. ממש 
  "ד.אדם, יש להם ס-בני ליוןימ 9 על פה יםלטוש
 נגדם נילחם שאנחנו רוצה' ה כי ברור. נכון, ת

 להם יששנאמין ש רוציםהם  כי איתם ללכת ולא
 מה לכל מחלה לכל בעיה לכל התשובה את

  .שקורה
  לעבדים. כולנו את הם מתכוונים להפוך 

  2/10/2020דניאל, י"ד תשרי ה'תשפ"א   
 מבקש אניהעם שלך,  את תציל ,אבא אבא יאו

 ,עלינו לכעוס לא אבא ,ילדיך לע רחמנות ,אבא
 בכדור שקורה ממה ,מהבלגן לצאת לנו עזור

, מהרשעות, מהשיגעוןתשמור עלינו  הארץ,
 הגוים רקלא . הזה-של העולםמשנאת חינם 

  .היהודים גם הרב לצערי ,מזה סובלים
 ואף כולו העולם על ששולטתבודה זרה ע יש   

 על האמת את למצוא אפשר מילה, אומר לא אחד
העולם  לדעת, רוצים לא אבל ,שקורה מה כל

 כליסתיימו  מעט שעוד עצמו את לשכנעמנסה 
 מותר לא מה מותר כן מה ,החוקיםו ההגבלות

 חיים ,שקר של חיים ,פעם כמו חיים נעשה ושוב
 נםיח שנאת ,שנאה של יםיח ,רוחנית טינופת של
  .ועמורה סדום ,'ה עולם איזה .'וכו
 של הנבחר העם ,מ"ישע זה מהכל עצוב והכי   

 מתי ?יפסק זה מתי ,אבא ,טאטי .נמוך כ"כ ירד ה"הקב
  ?התורה בדרך רק נלך שלך עםה חנו,אנ
יותר מידי לחדשות  מאמיניםנחנו א   

חשוב אבל  –ברדיו ובעיתונים וכו'  ולפרסומים
הרוב הגדול זה שקר. רוב העולם שנדע כי 

  .היום בנוי על שקר
 לא אנו כי ?אתנו יהיה מה ,בוכה אני זה עלו   

 האמת ?האמת ומהי .האמת את לדעת רוצים
 שהולך ומי מלבדו עוד ואין יכול כל הוא' שה היא

 ללכת אפשר איך כינגד הקב"ה הוא עקום ממש, 
 נגד ללכת יכול ומטופש חלש אדם בן איך ?נגד

את  ,הארץ כדור כולל ,הכל ברא שהוא ה"הקב
  .ומעבר לזה , הנצחהיקוםכל 

 ,הנבחר העם אנו ,אליכם מדבר אני ישראל עם   
ועל  הבא עולם, בהזה בעולם הכל על מלך' ה

ועם , התורה ה"מהקב חוץ - לכם אומר ואני, הכל
  .שקר פעם ועוד שקר שקרזה  השארכל , ישראל

כבר במהלכי השתלטות מתקדמים  רשעיםה   
חלו , הם הישראל במיוחד-על כל העולם ועל עם

שונים בארץ. בין  אזורים תלסגור הרמטי
ברק ובית"ר, ביום -המקומות שנסגרו הם בני

שבת לפני שבוע נכנסו חיילים לבתים בבית"ר 
ללא צווים לבדוק אם באו אורחים חוץ 

  מהמשפחה "הגרעינית" כמו שהם קוראים לזה.
לא אשר הרמטי כמעט הסגר הרשעים עשו     

 מאפשר לתושבי המקומות לצאת מהעיר ללא אישור
כל יום מוסיפים עוד הגבלות עד שישתלטו  .מיוחד

ראש הממשלה אמר כי יתכן ו על כל האוכלוסיה
  והגבלות ימשכו חצי שנה ואפילו יותר.

השלטון החל להרגיל את האוכלוסיה שאפשר    
להוציא אנשים מהבית לכל מיני מקומות מתוך 
  מטרה טובה לכאורה של שמירת בריאות הציבור,

עם פינוק  "מלוניות"נלקחו ל שלב ראשון אנשיםב
בשלב הבא יגידו שכבר אין מקום  אבל ואוכל

 מתקני בידודאת האנשים ל וייקחובמלוניות 
אלה אבל תדעו ששכבר קיימים ומוכנים בארץ, 

בעולם יש מאות  .נאציםמחנות ריכוז כמו של ה
מחנות כאלה, בארה"ב הם נקראים פימה קמפס 

  גזים.-ורובם כוללים תאי
 לדעת רוצה הוא כי חולים לבית שהולך יהודי   

 אנשים רוצחים כי ,זה על יצטער הוא מצבו מה
 בעיר במיוחד עובדה זו שקר לא זה ,חולים בבתי

' ה תינוקות ,מבוגרים ,ילדים רוצחים ,כן .יורק ניו
 יודעים מאתנו הרבה לפחות ,יודעים ואנו ישמור

לא להאמין  .לעשות מה אין כי כלום עושים ולא
  .לטובתנולאף מילה שהם אומרים שזה להם 

 לא - סוד לכם אגיד אני ?לשרוד רוצים אתם   
 ה"לקב נאמנים להיות ותמיד, הרע לשון לדבר

 ההמונים עם להתיידד לא .מה משנה לאותורתו ו
. המצב שלנו מהדרך שירדו היהודים או הגוים

  .וקורונה טבע אסונות העולם בכל .קטסטרופה
 כדיהם עושים את הסגר  כברוכמו שאמרתי    

 לא ,נגד להגיב לא לוסיותהאוכ את להרגיל
 הם כי ,זה של הסוף יהיה לא זה אבל ,להתנגד
 הכוונות את להסתיר מאד ישתדלו הרשעים

 את להפוך באמת? שלהם הכוונות מהו, שלהם

 כל על מלאה בשליטה להיות לעבדים. כולנו
  .כביכול "המסוכנים" דיםרהח
 ישראל מדינת של לוסייהלאוכהם מכניסים    

, הם עושים כניםוהמס החרדים נגד נםיח שנאת
-של עם האויביםשטיפת מח שהחרדים הם 

 הצרותושלום ובגללם יש את כל -ישראל חס
הרשעים משתמשים באותם  במדינת ישראל.

  שיטות של אנטישמיות בכל העולם.
 מה וכל אמת הוא' ה ,זה את עושה' ה אבל   

 זה את עושה ה"הקב .אמת זה עושה שהוא
 רב-להתרחק מהערב ישראל לעם לעזור

  .מלאה תשובה לעשותרשעים אחרים כדי מו
 עם ?עסוק הוא במה ,עסוק ישראל עם אבל   

 נעלים זוגות שני יש אם ,לקנות םיחייב ,הגשמיות
. כל הגשמיות שהושל צריכים שהם םיחושב

 ,מים, אוכל יהיה לא החנויות יהיו ריקות,תיעלם ו
  .'וכו יתז שמן

 מאד השלמה והגאולה רץ הזמן ישראל עם   
 את אחד תכבדו לריב לא מכם מבקש ואני קרובה

 במקום אמיתיים להיות מכם מבקש אני השני
 לעשות לכו ללמוד לכו דרכים תאונת לעשות

 קשה בצורה רק ,תלמדו שלא יודע אני אבל ,חסד
 הגשמיות אחרי הרדיפה את תפסיקו, ישמור' ה
 ומי הגשמיות של זכר יהיה לא קרובה בעתיד כי

 כי לשרוד יוכל לא הוא הזהב עגלקשור ל שמאד
  .נכון הלא בצד בחרהוא 

 רוצה ואני באמת כםאת אוהב אני ישראל עם   
 אתם ?זה את לעשות איך ,כםטובת את רק

 גם עליכם מתפלל אני אבל לבד לדעת צריכים
 כל כמו תהיו אל ישראל עם .בעתיד גם עכשיו
 שעשיתם מה כל אבל ,אתכם מבין אני ,הגוים

 אני אבל .נגדכם במשפט הוכחות להיות יכול
 שתבינו עליכם מתפלל, בשבילכם לבכות ממשיך
  . אמת ותורתו אמת הזמן כל ה"שהקב

 את שהורג מה זה הפריצות - לנשים מסר   
 לעשות כולם את מושך זה כי ,שלנו הדור

 ותואשנ שהכי עבירות ,איומות עבירות ,עבירות
  .'וכו ממזרים ניאוף כולל ה"הקב על
 הולכים שלא אלה ,היום נשים של הלבוש כל   

 בגדים עם ,איפור עם ,פאות עם - צנועות
 היצר את מושך רק -' וכו קצרות חצאיות ,צמודים

 לעשות ואותה אותו ומכריח האדם של הרע
 הכיהיא הדבר  והזימה ,ביותר קשות עבירות
 זימה שונא אלו של הם"אלקי .ה"הקב על שנואה

  .הוא" (במדבר כ"ד י"ד רש"י)
ואם אנחנו רוצים לקום מהבוץ שנכנסנו אליו    

יש רק דרך אחת  –ועוד מתפלשים בזה בהנאה 
עצמנו מכל הבוץ שנדבק בנו  את לשטוףלקום,  –

 מכוסהו צנועה להיות צריכה אשה - לאמת ולחזור
 בצניעות ללכת צריכה והיא ,הרגלים ועד מהראש

 הרחוב לאנשי לצחוק ולאגברים  על להסתכל ולא
 נראה ואז אליה לב תשומת למשוך ולא רם בקול
 את שירצה רוחני נקי ממש דור ,חדש דור

  השלמה הגאולה
כדי  מטפחת אסורות בכלל, רק כל הפאות   

ואם  .שלנו הצדיקות האימהות כמו שתראה קצת
כדי  ראש כיסויעוד  המטפחת מעלתשים היא 

 –שלה יהיה מכוסה  והצווארלא תזוז המטפחת ש
  היא תראה ניסים גדולים.בטוח שאז 
 היא אז רחוב אשת כמו מתלבשת אשהאם    

היא מכשילה את  כי ?למהו היהדות כל מקלקלת
ומפסידה  את בעלה, הילדים, הסביבה – הרבים

  את העולם הבא שלה.
 אבל ישראל, עם לכם להגיד מה יודע לא אני   
 יהודיםיש  קשים, מאד יהיו יםשהזמנ לשכוח לא
יהודים בצבא יש  אחרים, על יהודיםמלשינים ש

 שותפים לפשע של השלטונות,הם ובמשטרה ש
רק לחשוב שיהודים  ובעתיד זה יחמיר עוד יותר.

 גדול  צער וכאבללי גורם  זה אתמסוגלים לעשות 
  סבול את זה.שאני לא יודע איך ל

ערבים  –אל ישר-אי אפשר לשכוח שאנחנו בני   
זה  -, וההלשנות היום על יהודים אחרים לזהזה 

יותר גרוע מהקאפוס במחנות הריכוז של הנאצים 
אשר נאלצו להלשין על יהודים אחרים בגלל 
שאיימו להרוג אותם, ופה הם מלשינים על 

  יהודים אחרים ועוד בטוחים שהם עושים מצוה...
  אנחנו חיים בעולם של שקר, שקר, שקר.

לא לדאוג, עוד מעט בעתיד הקרוב אנחנו  אבא,   
נקבל את משיח צדקנו ומאותו רגע הכל ישתנה 

  לטובה. אמן.
  


