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ברור שהעולם מתמוטט

בן גולדן
כ"ב איר תשפ"א

אני כל כך שמח לראות אתכם שוב ,אני מעדיף לעבוד כשאתם
פה ,לכתוב לקהל הרבה יותר מורחב זה מעלה את המסר .מה
אתם רוצים לדעת? אענה לשאלות שלכם ואגיד לכם קודם מה
שיש לי להגיד.

וככה זה נראה עכשיו .הקב"ה יכול לשנות את כל זה ,אבל אני
באמת לא יודע אם הוא ישנה את זה .אני חושב שכבר הפסק
קיים ,כי אפילו האסון ,שהיה במירון לא הפחיד מספיק אנשים.
לא פתח את ההיגיון שלהם להבין ,שכל אלה בממשלת ישראל
רשעים ,שלא מאמינים בהקב"ה .ואפילו אם אלה שכביכול כן
מאמינים ,לרוב מה שמעניין אותם זה כסף וכבוד ,לכן אנחנו במצב
קשה ביותר ואנחנו חייבים ממש לשבת ולבדוק את עצמנו מבפנים
ומבחוץ ,לעשות תשובה .אין הרבה זמן ,אנחנו בסוף הזמן ,ואנחנו
חייבים להיות גיבורים ולא לפחד אף פעם .אנחנו חייבים לא
לפחד .רק אלו שלא מפחדים לא ימותו.

אוכל .יהיה מזג אויר לגמרי לא צפוי ,משונה ביותר ,קשה ביותר
עם הרי געש שמתפרצים בכל העולם ,שכבר יש .ושריפות
ענקיות ,שכבר התחילו בכל מיני מקומות בעולם .יהיו בולענים,
אבל לא כמו עכשיו ,אפילו עכשיו יש בולענים ענקיים ,אבל
בעתיד הם יהיו באמת ענקיים ,משהו שקשה לתאר ,זה יבלע
אזורים שלמים .חוץ מזה תהיה מלחמה ,מלחמה אכזרית ביותר,
כי המלחמה תהיה עם נשק שיכול לחסל ערים בגודל של ניו-יורק,
לונדון ,פריז וערים אחרות .וזה עוד לפני שהשביט יופיע ,השביט
יבוא ישיר מהקב"ה והוא יביא איתו את הברד ,שזה המטאורים
ואסטרואידים ,שכבר נופלים על כדור הארץ .וכשהמטאורים
יתחילו ליפול בגדול ,לא כמו עכשיו ,אלא בגדול מאוד ,אז נדע
שאחרי זה תהיה מכת חושך.

העולם שיהיה שלנו בעתיד יהיה כל כך טוב ,כל כך בלי בעיות כמו
היום ,בלי השטחיות של היום ובלי השקר של היום .לא יהיו
מחלות .כולם ידעו ישיר מהקב"ה את כל התורה כולה ,הכל יהיה
שמיימי ,אבל עד אז  -אם אנחנו הולכים עם הרשעים ,עם אלה
שמאמינים שהם הכל יכול ח"ו ,עם הטינופת הרוחנית שיש בכל
העולם  -אז אנחנו אבודים .אבל אם אנחנו עם השם ועושים
תשובה על כל פרט ופרט ממוחנו ,מליבנו ,מכל גופינו ,מרצונותינו,
אז יש לנו בסיס שיכול לקלוט את הדברים היותר שמיימיים.

טוב נתחיל במצב של היום .אנו יודעים ברור שהעולם מתמוטט.
רוב האנשים לא יודעים את זה .הרוב רוצים לחזור לעולם שהיה.
אני לא מבין אותם בכלל ,כי מאוד ברור ,שאין לאן לחזור וזה נראה
מתאים לאנשים שאין להם תורה ,גם שאין לאן להגיע .אומנם יש
כאלה שמאמינים לכל השקרים של הטיפשים והרשעים,
שהעולם עכשיו עם כל הטכנולוגיה ממש יהיה כמו איזה "גן עדן"
אני רוצה לומר לכם שוב ,ש"אין עוד מלבדו" ,כי אנחנו חייבים
של פרקינסטיין (מפלצת)...
אבל אנחנו כולנו שיושבים פה יהודים אמיתיים ואתם רוצים להיות בסופו של דבר חלק של הקב"ה ,כל יהודי הוא חלק של
לדעת את האמת .האמת היא שאנחנו על סף בלגן בכל העולם ,הקב"ה .אבל לא לפחד ,כי "אין עוד מלבדו" .אני רוצה להגיד עוד
שאולי אם רציתי לתת לכם איזה מושג זה אולי כמו התוהו ובוהו פעם ,שאנחנו בסוף ואין זמן .ואני רוצה לומר שוב ושוב – לא
שהיה לפני שכל העולם נברא .והמצב בעתיד הוא ,שלא רק שלא לפחד ולא משנה מה קורה – להיות עם האמת .ומה היא האמת?
יהיה כסף ששווה משהו ,אלא גם לא יהיה מה לקנות ,במיוחד "אין עוד מלבדו".

לא אספר יותר מזה עכשיו ,זה מספיק מפחיד .אבל לא לפחד ,מי
שעם השם – השם יהיה איתו ,אבל יהיו גם צדיקים שיסתלקו
מהעולם הזה ,שהשם פשוט יקח אותם כדי שלא יסבלו.
יש כמה דברים שחשוב לי להגיד :קודם כל הקב"ה רוצה ,שנוכיח
לו ,שאנחנו איתו לגמרי ואין לנו בזה שום סימן שאלה ,ואנחנו איתו
לגמרי .אפילו אם הקב"ה יביא אותנו לפחדים עצומים ואפילו אם
נסבול רעב ,כאבים ,פצעים ולא משנה מה – אנחנו צריכים להיות
חזקים ולבקש אך ורק מהקב"ה להציל אותנו .העיקר זה לא
לפחד ,לא לפחד ולא לשכוח ש"אין עוד מלבדו" .אפילו אם יהיה
חוסר באוכל ונהיה מאוד רעבים – לא לפחד – הקב"ה יתן לנו,
אוכל כמו שנתן לנו במדבר סיני – .לא תהיה חסרה לנו קלוריה
אחת ,ויטמין אחד לא יהיה חסר לנו ,הכל יהיה לנו .אולי לא יהיה
לזה טעם כמו שאנו בד"כ רוצים ,אבל אולי כן .כי עתה הקב"ה
מרחם על העם שלו.
אני לא מפחד ממה שיהיה .אני רק מפחד מדבר אחד – מהחטא.
אני מפחד שעמ"י ,לפחות הרוב הגדול ,ילך לגמרי עם השקר ,ח"ו.

עמ"י – נולד עם היכולת להגיע לרמה הגבוהה הזאת ,עמים אחרים
אין להם את היכולת ,אבל יש להם ,לפחות לחלק מהם ,את
היכולת באמת להגיע לפחות להבנה שכזה דבר קיים ,הרבה יותר
עמוק מזה הם לא יכולים להגיע ,אבל זה מספיק.

שאלות ותשובות (המשך מסר כ"ב אייר)

ש :מדוע השם בחר שכל האזהרה הזאת ,האסון הזה יהיה דווקא
אצל רבי שמעון?

כאילו שאיזה אור ינחת על הטובים ואלה שלא עושים מה
שצריכים – יהיה בחושך .קשה להראות ,לתאר בדיוק מה שיהיה,
אבל רוב העולם ישתנה לגמרי כמו שאנו אומרים וזה כתוב
בנבואות 1/3 :העולם יחרב לגמרי 1/3 ,העולם יהיה פגוע קשה,
 1/3העולם לא יהיה פגוע כמעט .וזה המקום בו נמצאת ארץ
ישראל ,לא מדינת ישראל .והשם ימתח את ארץ ישראל והיא
תגדל מאוד מאוד ותהיה בגודל שהיה פעם.

ת :כי אין כמו רבי שמעון .הוא היה הצדיק הענק בעולם ,הוא לא
פחד מכלום ,הוא היה לגמרי עם הקב"ה והוא נלחם כל הזמן בעד
עמ"י .ובגלל שהוא נבחר שכל שנה מאות אלפי אנשים מגיעים
לציון שלו – זה היה צריך להיות – המקום .כי זה מפריע מאוד
לציונים ,לכן זה היה צריך להיות בדיוק שם ,שכל העולם רואה את ש :ושוב ,תן לנו תשובה יותר ברורה לעמ"י ,שתהיה כמו כפית
בפה שיבין במה הוא צריך להשתנות? יש פה כזה אסון נורא
זה ,שכל העולם רואה מה קורה ,מי רשעים ומי צדיקים.
שהשם תובע מהעולם החרדי שינוי ,באופן כללי תן קצת יותר
ש :איך רואים את זה ,מה העולם אמור להבין ממה שקרה שם? פרטים.
ת :מי נפטר שם ,מי נהרג? אבות עם ילדים קטנים שהם רצו להגיע ת :בוא נתחיל ,אומר לך את האמת בכל השנים שאני כותב ,שזה
לחאלאקה ,להביא את התינוקות שלהם ,וילדים בני שלוש לעמ"י ,יותר מ 20 -שנה אז אני וכל אחרים נתנו פרטי פרטים ,אבל זה לא
לגזור את השיער ,לעשות פאות שעושה אותם ממש יהודים ,עזר ,רק ליחידים זה עזר ,אבל בוא נתחיל :יש זימה בין היהודים
לשים כיפה על הראש ,להפוך את הילד ליהודי אמיתי .והאבות החרדים .יש יהודים שממש כמו גויים מתנהגים בזה .זה קשה
שעשו את זה ,עשו את זה לשם שמיים .והיו גם יותר גדולים ,להאמין שיש דבר כזה ,אבל יש ,וזה גם נשים וגם גברים .ועל זה
אחים שנהרגו ,וזה רק גברים .למה גברים? כי יש בעיה מאוד צריך רק לבכות יומם ולילה שיש כזה דבר וזה קיים ,וזה קיים לא
גדולה בכלל בעולם של חוסר קדושה .הקדושה בירידה עצומה בקטן ,זה קיים בגדול .כל הנושא הזה ממש מפחיד ,זה כל כך פגע
ופה יש טהורים ,הרוב הגדול ,שנבחרו להיהרג ,היו צדיקים ממש ,בנו ,זה לא כמו הגויים ,ברוך השם ,אבל בנו זה פגע מאוד מאוד.
בוודאי הילדים הקטנים .ומי היו אלה שדחפו אותם וגרמו לזה? ואם זה לא מספיק יש כאלה שהם עובדים עם המדינה ואם זה לא
המשטרה ,שהם הסמל של הרשעים ,ממש הרשעים .ובכלל בארץ ,אז בחו"ל משתפים פעולה עם הגויים נגד היהודים ,וזה
עכשיו תהיה להם אפשרות להגיד ,נו ...בשנה הבאה יהיה אסור גרוע מאוד מאוד ,הם מלשינים וכו' .ומאחר שהרבה יהודים לא
לעשות את זה  ...ניתן רק לכמה עשרות יהודים להיכנס וזהו ,זה בדיוק הולכים לפי החוק ,שזה גם אסור ,אז זה עושה גם חילול
מספיק .וזה השלב הבא.
השם ...אתם רוצים עוד או שזה מספיק לכם?
ש :יש עדיין מבוכה בציבור מה השם רוצה מהם? אם אפשר ש :בעניין הפירוד והמחלוקות בין סוגי הקהילות היהודיות ,הרי
לחדד את הדברים.
לכאורה המסר ברור אם אתם לא תחיו ביחד ח"ו .אז ח"ו תמותו
ת :השם רוצה מהם ,שהם יחזרו בתשובה .זה הכל שקר ,חיים של ביחד.
שקר ,הכל שקר .יש מספיק שכתבנו והסברנו בפרטי פרטים .הכל ת :אני יודע שזה הכל רק שייך לכסף ,כי הקהילות שהגיעו מכל
שקר .ולא רוצים לדעת ומי שלא רוצה לדעת פשוט בשלב מסוים העולם באופן טבעי יש להם בעיה להשתלב אחד עם השני ,כי
לא יהיה יותר .הקב"ה לא ייתן למשטרה להמשיך לעשות מה כולם עם מנהגים שונים ,צבע עור אחר וכו' ,יש כאלה שנראים
שהיא עושה ,הקב"ה לא ייתן לצבא הגנה לישראל להמשיך פחות מלומדים ,פחות עם לבוש כמו בארצות המערב וכו' וזה
להביא יהודים שומרי מצוות לצבא רק כדי לקלקל אותם .הקב"ה גורם לאחד להרגיש שהוא יותר מהשני ולא להתחתן איתם וכו'.
לא יתן לכל אלה שהם בתוך הממשלה לדעת מה זו יהדות ,כי לא הרב עובדיה עשה משהו ענק שהרים את כבוד הספרדים ,בנה
מגיע להם ,כי הם רשעים ,אפילו החרדים ששם הם רשעים ,הם ישיבות וברוך השם כבר אין בנות ספרדיות שרק רוצות להתחתן
הולכים עם הרשעים ,אז הם רשעים.
עם אשכנזי ,כי ברוך השם יש עכשיו גם ספרדים שלומדים תורה.
איך בן אדם שהוא כל כך חשוב ,שהוא לא בכנסת ,אמר כן לעשות אבל מעבר לזה יש קבוצות קבוצות של יהודים עם רב'ס,
את החיסונים ?,איך הוא יכול לעשות את זה? הרי הוא בעצמו אדמורים ,רבנים והרבה פעמים אחד נגד השני על כל מיני
יודע שזה לא טוב ,אז כנראה שבאיזה שלב הוא נהיה עם נושאים ,רוב הנושאים שייכים לכסף ,מי יקבל את הכסף ,יש
הרשעים ,כי אף אחד שיודע באמת מה זה רפואה לא יכול לעשות כאלה שלא רוצים כסף מהמדינה בכלל ובונים בתי ספר וישיבות
וכו' בלי שום פרוטה מהמדינה וזה טוב ,כי יש כאלה שמקבלים
את זה ,להגיד כזה דבר.
הרבה כסף מהמדינה וזה גם בתי יעקב וגם ישיבות ידועות ,ולכן
זה הזמן שהשם מוריד אחד אחד את כל הרשעים בעמ"י ונישאר הכריחו את כל התלמידים להתחסן עם הרעל של החיסון של
עם מעט מאוד .ועל המעט מאוד האלה השם יבנה את כל העתיד ,קורונה כביכול .כי הם תחת לשלטון של הממשלה שהם רשעים
יחד עם אלה שיחזרו בתחיית המתים.
וזו בעיה קשה .אז כל מה שאמרתי עכשיו זה עושה הפרדה בין
ועוד דבר בכל קהילה היום יש בעיות ,אפילו בקהילות הכי יהודי ליהודי ,אבל אין מה לעשות החבלי משיח ימשיכו עד הסוף
חרדיות ,ואלה שעושים בעיות לא פשוט יזכו ,יש הרבה ערב רב עד שכל אחד יצטרך לקבל את האמת ואם לא הוא לא יקבל אז לא
בינינו ,הרבה מאוד .וכשמשיח יתגלה – כל זה יתגלה – זה יהיה יזכה לנצח נצחים.

