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וְ אַ ָתּה ָדנִ ֵיּאל ְסתֹם ַה ְדּ ָב ִרים ַו ֲחתֹם ַה ֵסּ ֶפר
ַעדֵ -עת ֵקץ יְ שֹׁ ְטטוּ ַר ִבּים וְ ִת ְר ֶבּה ַה ָדּ ַעת:
ֹאמר ֵל ְך ָדּנִ ֵיּאל ִכּיְ -ס ֻת ִמים ַו ֲח ֻת ִמים
ַויּ ֶ
ַה ְדּ ָב ִרים ַעדֵ -עת ֵקץ:
יִ ְת ָבּ ְררוּ וְ יִ ְת ַל ְבּנוּ וְ יִ ָצּ ְרפוּ ַר ִבּים
וְ ִה ְר ִשׁיעוּ ְר ָשׁ ִעים וְ לֹא ָי ִבינוּ ָכּלְ -ר ָשׁ ִעים
וְ ַה ַמּ ְשֹ ִכּ ִלים ָי ִבינוּ:
יע
ילים ַי ְז ִהרוּ ְכּזֹ ַהר ָה ָר ִק ַ
וְ ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִ
יקי ָה ַר ִבּים ַכּכּוֹ ָכ ִבים ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד:
וּ ַמ ְצ ִדּ ֵ
דניאל פרק י"ב.
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מבוא – מאת האוטיסט בנימין גולדן
אני יודע שהרבה אנשים לא מאמינים שאוטיסט יכול לכתוב
ולהוציא מסרים כל כך אמיתיים ועל רמה גבוהה ,ולדור
מבולבל בעל רמה כל כך נמוכה זה מתאים מאד שהקב"ה
יוציא מסרים של אמת דרך פגועי מח .מתאים לדור ,דור
הפגוע בהבנה ,ברצון להבין .הדור הזה מסתובב מבולבל -
רואים את האמת כל כך ברור.
ה' שולח מסרים ,לא רק דרכינו דווקא .דרך העולם עצמו,
דרך כל מיני דברים שקורים בעולם ,שהם כל כך ברורים ,כל
ה' שולח בין היתר
כך חדים וכאילו לא קורה כלום.
אוטיסטים ,לא כל אוטיסט ,אבל יש כמה שנשלחים עם מסר.
אבל רק יחידי סגולה יקבלו ויבינו שזה באמת  -אמת.
אני יושב על הרצפה קורע את הבגדים ובוכה על עם ישראל,
בוכה ובוכה ,הכלה של הקב"ה במדבר ,אהובתו שבורחת
ממנו בכל הזדמנות .אוי לעם ישראל ,אוי לנו.
אני מברך את כולנו שהמילים של אמת בתוך הספר הזה,
יעירו יהודים רבים ויביאו לתשובה שלמה לרבים מהם ,וביחד
שנזכה לקבל את משיח צדקנו.
הועבר בתיקשור  ,13יום רביעי ,כ"ח באייר התשס"ז ,ירושלים(16/5/2007) .
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קטעים מהספר דניאל:2
אנחנו נשלחנו לעולם הזה לתקן ולהגיע לשלמות ,העולם נברא בשבילנו .אין לנו
עכשיו הרבה זמן כי מגיעים לסוף הגלות  -וזה רק חלק של התהליך שאנחנו ,הנשמות
היהודיות ,צריכות לעבור כדי להגיע למטרה וליצירה הסופית .ולכן אנחנו עוברים
ממצב אחד למצב השני ואנחנו כבר בלידה! עכשיו זה זמן של בדיקה .מוציאים את
התיק של כל אחד ואחת ,ה' בוחן כל אחד בנפרד ,וזו בדיקה מדויקת ובלי הנחות,
האם אפשר בכלל להציל אותו או אותה .מבוגרים וילדים ,כולם .וזה לא פשוט
בכלל...
ועכשיו עם ישראל במצב קשה ,שוב משתולל עם הגשמיות ,לא יודע מה לעשות רק
רוצה עוד ועוד ועוד ,טיולים ,בתים ,ליסוע מפה לשם ,לטוס מפה לשם ,עוד בגדים
ועוד כסף ועוד ועוד .ה' שונא את הטומאה ,הפריצות בדור שלנו עברה כל גבול ואתם
באמת חושבים שזה יכול להמשיך ?
אנחנו עומדים לפני אסון גדול  ,וזה יגיע לצערי הרב  ,כי כבר עברנו את הגבול ,
ואין מה לעשות  .רק בנס אפשר להציל את כל עם ישראל בשלמות .
לא צריך להיות פרופסור כדי לדעת שהעולם עומד לפני קטסטרופה ,וכל אחד יכול גם
לראות שפה בארץ ישראל מחכה לנו מלחמה מאד גדולה ומסוכנת בקרוב מאד .זאת
לא תהיה מלחמה בא"י ,זה יהיה הרבה יותר גדול .ארצות רבות יעלמו מההיסטוריה
כולל יושביהן ,ומי שעוזב את רוסיה עכשיו עושה בחכמה ,ואדום יחרב ,ולא משנה אם
זה יהיה בפצצת אטום או במכת ברד ,ה' יעשה את זה בלי האירנים ובלי הרוסים ובלי
הקוריאנים ,ושלא תהיה טעות,שני שלישים של העולם ילכו.
בשנה הזאת אנחנו מגיעים לשינוי הגדול ביותר מאז יציאת מצרים .זו ההזדמנות
האחרונה לפתוח את העיניים ולהבין את המצב ולחזור לקב"ה .ומי שלא ,ישאר בחוץ
ויעלם .ה' מוציא מהטומאה את הקדושה והשאר ילך כמו פסולת .אוי לכל אלה
שחושבים שזה צחוק ,אוי לעם ישראל ,העם הנבחר ,האהוב על הקב"ה.
אנחנו לא רוצים להתעורר ולראות את האמת כמו שיהודי אירופה לא רצו
לראות אמת  ,ולכן שלמו בצורה קשה ביותר ל"ע  .אנחנו גרמנו לשואה לא הקב"ה.
לא לשכוח ,כשתבוא המכה ,זה יהיה נורא .אנחנו צריכים לנסות להגיד לכמה שיותר
יהודים כדי להציל אותם .ואם לא תצליחו ,לפחות תצילו את עצמכם.
אבל כשנשרף יער ,תמיד נשארים כמה גרגרים ,ומהגרגרים האלה צומח יער חדש.
אז אם לא נעשה תשובה אמתית ונוציא את הטומאה מהלב ,מהראש ,מהבית מהרחוב
וכו' רק כמה גרגרים ישארו כדי לבנות את העולם החדש.
ואם עם ישראל ברגע זה יאמינו ,כל המאמינים יצאו לרחוב עם שק ואפר ,ויעשו
תשובה ,יבכו ויגיד סליחות וכו' יחזרו לבתים ולשכונות שלהם ,ויעשו בדק בית ,רק
אז יש לנו אולי אפשרות שמשיח יבוא בקלות .ואם לא נעשה את זה ,הוא יכריח
אותנו לעשות את זה .נצטרך ח''ו לרוץ לרחוב בבהלה ובבכי ונצטרך בפחד לחזור
בתשובה .ולמה לא עכשיו ,לפני המכה ,שנבכה ונבקש לפניו .למה לא לעשות לפני
המכה ,למה ?
עוד מעט זה יגמר והחיים יהיו טובים ,וכולם יהיו בריאים וכולם יהיו שמחים ,וכולם
ילמדו תורה ולא יהיה יצר הרע ולא יכעסו אחד על השני ויגורו ויחיו בשלום עד השלב
הבא שיהיה שלב עוד יותר גבוה לבני אדם ,אבל את זה לא מבינים עכשיו.
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פרק  - 1אני אוטיסט  -מבט אל האמת  -מאת בנימין גולדין
אני אוטיסט ורואה את העולם אחרת מרוב יצורי אנוש .אני רואה את
ה"אדם" שהוא יציר האל ,אני רואה בבירור גוף ונשמה ואת קשריהם עם
העולמות העליונים .כל פגועי הנפש הם בני אדם המהווים יותר נפש
מאשר גוף בהתאם לדרגת נכותם .הגישה הרווחת בעולם שקר זה,
שלאנשים נכים פחות הבנה של העולם ויושביו מאשר לאלה הקרויים
נורמאלים  -מגוחכת.
הבה נבהיר את הנושא על ידי חשיפת האנטומיה כמות שהיא ,פיזית
ורוחנית של כל בני האדם נכי הנפש היהודים :אנו נשלחים לעולם הזה
לשם מטרה ,כמו כל בני האלוקים .מטרתנו כאן בעלת כמה משמעויות
בחלקן אישיות ובחלקן לשרות הכלל ,גישה זו טבעית לאלה המצייתים
בכנות לתורת השם .המטרה האישית היא לתקן עבירות מן העבר.
משימה זו מכאיבה מאד וקשה לנשמות האומללות להשיגה ,אנשים נכים
הם "גוי בארץ" .כל אדם אוטיסט מפגר בשכלו או לוקה בשיתוק מוחי
לעולם יהיה לבוז וללעג למבוגרים ולילדים ,חייהם בודדים ונוהגים בהם
תמיד כבנחותים.
אנו מעבירים את חיינו נאהבים כילדים אף כשאנו מבוגרים .רוב הזמן
אנו נדחים כאלמנט הרסני בחייהם של הורים ממוצעים .כל בני משפחת
אדם נכה עשויים לחוש בושה רבה בעמדם מול היחס השלילי של החברה,
ישנם הורים שאינם מסוגלים לטפל בילדיהם החריג ואז ילדיהם הנכים
ניתנים למשפחות לא דתיות ,או גרוע יותר לגויים .נשמה יהודית הניתנת
לגוי סובלת עינויים שאינם ניתנים לתיאור .אף אם המשפחה הלא
יהודית טובת לב ודואגת לכל צרכיו הפיזיים של הילד ,בכל זאת הנשמה
היהודית שבידם נידונה לאומללות שאינה ניתנת לתיאור ,אין נשמתם
יכולה להשיג לעולם רגע של שלווה ,קשה יותר לנשמות אומללות אלו
להשיג את התיקון שלהם ,כי מקום טרף נעדר קדושה יכול להביא נשמה
יהודית רק לאסון.
אני יודע שיש בינינו כאלה שאינם מאמינים שאנו נשמות מיוחדות.
)חושבים שאנו שייכים לחינוך מיוחד( .כנראה שלא יאמינו שמה שאני
מצהיר הוא אמת או שבכלל זה אני הוא שכתבתי הצהרה זו.
אנו יודעים שעולם זה אינו אלא צל אשר יעלם כאשר יפציע האור.

אנו יודעים שעולם זה אינו אלא צל
אשר יעלם כאשר יפציע האור
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אני עייף מאנשים בלתי מתחשבים המוצאים תדיר סבות להוכיח שאנו
שונים מהם ,להם אומר :אוי לכם! הם מדברים עלינו ברוח בלתי
ידידותית ומשפילה ,אף בנוכחותנו ,אין הם מרגישים בושה כי אנחנו לא
נספר זאת לעולם ,ואף אם נספר ,איש לא ייקח את דברינו ברצינות ,ועוד
ישנם אנשים שהעובדה שמה שהם אומרים לנו או על אודותינו,
בנוכחותנו ומאחורי גבנו ,יכולה להיות לשון הרע אינה מטרידה את
שלוותם .אני סבור שהם חושבים שגם בשמים אין אנו יכולים להעיד -
אבוי לאותן נשמות אומללות ומוטעות.
הם יעידו כי יש לילדיהם רגישות למה שקורה בבית ,שיש קשר מיוחד
ושפה משותפת עם לפחות אחד ההורים ואולי עם אחד או יותר מן
האחים והאחיות הנורמאליים .על מנת להיות מסוגל להבחין בסגולות
מיוחדות אלו של האדם המיוחד ,על המשפחה או המורה להיות קרובים
לבורא ולחיות על פי התורה .ראייתו של האדם הנורמאלי משתפרת על
ידי אינטליגנציה ,ומתחדדת על ידי רגישותו ,אך רואה את האמת אך ורק
על ידי התורה.
לסיכום ,אנו נשמות הנשלחות לעולם הזה לתקן את חטאי העבר ,לכלל
ישראל אנו מספקים הזדמנות נוספת לעשות חסד ,להורים ולאחים
ואחיות אנו התנסות בביטחון ואהבת הבורא .זכרו את אשר כתבתי
ושימו על לבכם כי הזמן הולך ואוזל .בדורנו הדל והשפל השם בטחונו
בדברים חומריים ,אנו נשמות יהודיות בנכות נפשית ,מראות לכל
היהודים הרוצים בכך מבט אל האמת האלקית.
)הוספתי פרק זה בתחילה על פי בקשתו של דניאל ,הפרק תורגם מאנגלית והוא
התיקשור הראשון האוטיסט בנימין גולדן(.
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פרק  - 2הקדמה
דניאל הוא אוטיסט ואני אבא של דניאל ,בקיצור-נולדתי בחיפה ,למדתי
יסודי "מעלה הכרמל" ,תיכון "בסמת" 8 ,שנים בצבא בחיל האוויר,
חתונה ,ילדים ,עסק ,משכנתא ,מילואים ,דוחות חניה וכו' .אני רואה
עצמי כאדם רגיל וממוצע בישראל  .2007לגבי עולם המיסטיקה ,רוחניות,
מדיטציות וכו' ,לא שיש לי משהו נגד ,אלא שהתחתנתי עם האישה
והעסק .יש לי חברת מחשבים עם מאות לקוחות בתחום הבריאות ,עם
הרבה פעילות כל היום ופשוט אין לי זמן לדברים אחרים .וככה ,באמצע
החיים ,לא יודע איך זה "נפל" עלי אני מוצא עצמי ניסחף לתוך "מסע"
מדהים .זה לא סיפור ,אגדה או סרט ,זה "על באמת" .כל הכתוב כאן
הועבר לי בתיקשור ,פרט להקדמות ,הערות שלי המופיעות בסוגריים
וכותרות שהוספתי לשאלות.
דניאל
דניאל ,הילד הרביעי ,נולד לפני  20שנה .בגיל  3הבנו כי יש לו בעיות.
כל הזמן חשבנו שיש לו כמה בעיות בהתפתחות ואחר-כך יהיה בסדר...
בגיל  10הרופא אמר לנו  -דניאל הוא אוטיסט .החיים עם דניאל7 ,
ילדים ,פרנסה ,מילואים ומשכנתא לא היו פיקניק ,אך לא הרמנו ידיים
והמשכנו לגדל אותו ולטפל בו בבית .ביקרנו עם דניאל אצל הרבה
רופאים ,פסיכיאטרים  -אף אחד לא יכול היה לרפא אותו.
בשנה האחרונה מצבו של דניאל החל להידרדר ואין מילים לתאר...
 - 18/09/2006דניאל אושפז בתל-השומר במחלקה הפסיכיאטרית באגף
הסגור .מזה מספר שנים שמעתי על האפשרות לתקשר עם אוטיסטים
ופגועי מוח ,לא האמנתי שזה יכול לעזור לדניאל  -אך לא היה לי מה
להפסיד .וכך התחיל המסע אל הנשמה של דניאל...
האתר DANI18.COM
כאשר התחיל כל נושא התיקשור והקמת האתר ,חשבתי לתומי שהאתר
יכיל מספר מסרים ומאמרים ,אקדיש לאתר מספר ימים וזהו...
הוא מכיל נכון לתאריך  13 – 27/5/2007תיקשורים שעשיתי עם דניאל,
בנימין ושמואל 10 ,תיקשורים "מוכנים" שקבלתי והוספתי לאתר )עם
בנימין וחיים( ,ומדור "שאלות ותשובות" אשר נוסף לאחר הסכמתו של
דניאל .הגיעו לאתר כאלף שאלות ומתוכן נענו כ  300תשובות בעברית וכ
 50תשובות באנגלית .את האוטיסטים בנימין גולדין ושמואל הכרתי
לראשונה במשפחה האומנת אשר טיפלה בדניאל לפני כשנה .הספר
"דניאל" הוא העתק של האתר.
www.Dani18.com
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פרק  – 3דניאל
דניאל נולד לפני  20שנה .כתינוק  -היה כמו כולם  -בוכה ,אוכל ,יושן וכו'.
בילדותו היה ילד שקט ,סגור בתוך עצמו וממעיט בדיבור .בגיל  3שמנו
לב שיש לדניאל בעיות בהתפתחות ,אך לא ידענו מה .מבחינה גופנית
דניאל היה בריא ,אך התנהגותו היה שונה.
בקרנו רופאים ,פסיכולוגים ,במכון להתפתחות הילד בבית-חולים תל
השומר וכו' .דניאל עבר הרבה בדיקות ואבחונים  -ולא מצאו איפה
הבעיה .ההתפתחות שלו הייתה איטית מאוד ,בגיל  8עדיין היינו רוחצים
אותו ...משך השנים הוא למד במסגרת מיוחדת באוהל שרה )מרכז
לחינוך ולשיקום הילד המיוחד( והיה במעקב וטיפול פסיכיאטרי שוטף.
כשדניאל היה בגיל  10אמרו לנו הוא אוטיסט עם הפרעות  PDDקיצור
של .Disorder Pervasive Development
החיים לא היו קלים ,אבל ממשיכים הלאה  -הגידול של דניאל דרש
הרבה תשומת לב ,הרבה זמן ,וויתור על הרבה דברים ואם לא ציינתי גם
דמעות...
כאשר מקובל לצאת פעם בשנה לנופש במלון או בית הבראה לנוח בשקט
בלי הילדים ,לא יצאנו ,או שנסענו יחד אתו...
למרות כל הקשיים  -לא הרמנו ידיים והמשכנו הלאה  -לא חשבנו לרגע
להכניס אותו למוסד.לפני כחצי שנה  -הטיפול בדניאל התחיל להיות
קשה ,אנחנו ההורים כבר לא צעירים בני  50ויש לנו לטפל בעוד  2ילדים
קטנים ,וכך שמענו על משפחה אומנת בירושלים אשר מטפלת בבחורים
אוטיסטים.
דניאל שהה שם שבועיים  -ואחרי זה היה צריך להחזיר אותו הביתה.
ביקרתי שם מספר פעמים ,ובאחת הפעמים סיפרו לי על תיקשורים שהם
עושים עם ילדים אוטיסטים ,על תקשור שעשו עם דניאל ודברים שגילה
להם .לא התייחסתי לכך בתשומת לב ,הראש שלי היה ,איך אומרים
"במקום אחר" .חצי שנה חלפה ומצבו של דניאל החל להתדרדר  -לפתע
היה מקבל התקפה שאיני יכול להסביר אותה  -רץ ממקום למקום,
נוהם/שואג בקולות לא מובנים ,ועל פניו סבל וייסורים שאי אפשר לתאר.
לאחר שנירגע היה אומר "אני סובל ,אתם לא מבינים אותי" .ביום
שאשפזתי אותו  -הוא כבר היה במצב קשה  -אי אפשר לתאר את
הייסורים שהוא עבר  -והמכות שקיבלתי  -ברשותכם לא אפרט.
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דניאל אושפז בתל-השומר במחלקה הפסיכיאטרית באגף הסגור .ביקרתי
אותו כמעט כל יום.בתחילה עוד חשבתי שאולי אפילו ירפאו אותו ,אך
ככל שעברו הימים ודבר לא השתנה  -הבנתי שאצטרך לחיות עם זה.
הייתה לי תחושת חוסר אונים ,ריחמתי עליו ,ריחמתי על עצמי ולא ידעתי
איך אפשר לעזור לו .לא ראיתי שום קרן אור בקצה המנהרה ואז נזכרתי
בתקשור עם האוטיסטים בירושלים.
התקשרתי למשפחה האומנת ושאלתי אם אפשר "לארגן" לי תקשור עם
אוטיסט  -רציתי לבדוק  -האם יש דרך כלשהיא שאפשר לעזור לדניאל,
האם הטיפולים שהוא מקבל מתאימים לו ,האם המקום מתאים לו וכו'..
וכך נקבעה פגישת התקשורת הראשונה שלי...
מה הרופאים כותבים על דניאל
ד"ר פ .רופא פסיכיאטר ,מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר
)מתאריך " - (7/8/2005אובחן כסובל מהפרעה התפתחותית רחבת היקף
) (PDDוהפרעה פסיכוטית.
...מהיכרות עם דניאל ...שימוש בשפה לא תפקודי ואידיאוסינקרטי וכן
ליקוי בחשיבה סימבולית...לרוב מנותק מהחברה מתבודד ומסתגר.
התנהגותו בעלת קווים כפייתיים ונוקשים...אובחן כבעל תסמונת
אספרגר...התפתח מצב פסיכוטי פרנואידי חריף שבא ליידי ביטוי ...זקוק
להמשך מעקב וטיפול פסיכיאטרי אינטנסיבי."...
ד"ר ג .מומחה בפסיכיאטריה כללית ובפסיכיאטריה של הילד
)מתאריך - (5/11/2006
"מהלך חשיבה קונקרטי עם קצב איטי .אפרוזורי בדיבור .אינטליגנציה
קלינית נמוכה .דלוזיות ביזאריות על  ...כעת ללא הלוצינציות,
אפקט לא תואם ,שיפוט לקוי ,תובנה לקויה ,שולל אובדנות."...
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פרק  - 4תקשור עם אוטיסטים ופגועי מוח
שיטת תיקשור זו מאפשרת "לדבר" עם הנשמה שלהם.
השיטה התגלתה בעולם לפני כ 25-שנה בארצות שונות בעולם ע"י אנשים
שונים ,ללא קשר ביניהם .וביניהם ע"י פרופ' סקולו ,חתן פרס נובל
לפיסיקה אשר גילה את השיטה עם בנו האוטיסט ).(1985
תיקשור זה מכונה בשם "תקשורת בתמיכה" משום שהמתקשר
עוזר/תומך/מחזיק בידו של פגוע המוח.
שם תיקשורת זו באנגלית -
 Communication Facilitatedובקיצור .FC
פורסמו הרבה מאמרים ,ספרים וקלטות וידיאו בנושא.
השיטה דווחה באמצעי התיקשורת בכל העולם:
בעיתונות  -ניו-יורק טיימס ,וושינגטון פוסט ,הרולד ג'ורנל וכו'.
ברשתות הטלוויזיה  60 ,C.B.S, CNN -דקות וכו'.
בקר לדוגמא באתר -
www.cnn.com/2005/EDUCATION/09/27/cnnpce.autism/index.html

קיים בית ספר ללמוד השיטה בניו-יורק:
Facilitated Communication Institute
School of Education
Syracuse University
כמו כן הודפסו ספרים בנושא בשפה העברית -
"ונפשי יודעת מאוד"" ,גליה  -מסרים מעולם האמת"" ,גליה – פרדה".
אם אתה מעוניין לקבל עוד מידע בנושא ,כנס ל  GOOGLE -והקש -
""FACILITATED COMMUNICATION AUTISM

תקבל הפניה ל 290,000 -אתרים/דפי אינטרנט המתייחסים לנושא.
לאור מספר בקשות מגולשים ,בקשתי )בתיקשור( את ההנחיות כיצד
לבצע תקשור עם אוטיסטים) .שאלות ותשובות ,פרק (7
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פרק  – 5מן המקורות
* "מיום שחרב בית המקדש ,ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה
לשוטים) "...גמרא ,בבא בתרא ,דף י"ב עמוד ב'(
* "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה ,ואחר החורבן בטלה השמחה
מלב נבונים ,אבל שוטים ותינוקות מפני חיסרון דעתם יכולים להיות
בשמחה) "...המהרש"א(
* "פעמים שכח עליון שורה עליהם" )עין יעקב(.
* משל למלך שערך סעודה גדולה ואחר כך חטאו עבדיו לפניו ואז מצווה
להשליך את הסעודה לכלבים .כך לעניין מתנת הנבואה ,כיון שחטאו
ישראל הריהו מבזה אותם בכך שנותן מתנה זו לחסרי הדעת) .תורת
חיים(.
* "נבואה ניתנה לשוטים שאצלם המסך )המח( אינו כל כך חזק .אצל
השוטים ,המח פגוע ואפשר להציץ לתוך עולם הנשמה ,ללא הסתרה או
כיסוי גשמי .כאשר המח פגוע ,הנשמה משוחררת ,אינה מוגבלת ורואה
הכל .המח הוא המגביל והמסתיר את הנשמה) "...הרב דסלר ,חלק ד'(.
* "...עד שלא יבוא שבר וחורבן לאיזה עם בארץ ,מכריזים בכל העולם
דבר זה ...ולפעמים נימסר דבר זה לאותם בני אדם השוטים שאין בהם
דעת) "...הזוהר(.
הסכמה )הועתק מהספר "ונפשי יודעת מאד" העוסק בתיקשור(
הגרא"ל שטיינמן שליט"א בני ברק :נמסר לרב סרבניק אישית מפי
הגרא"ל שטיינמן שליט"א בעניין התקשורת החדשה עם פגועי המוח,
"שהוא רואה בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה את הישנים השוכחים
את האמת בהבלי הזמן ,ושוגים כל שנתם בהבל וריק ,ואף לחזק את בני
התורה בדברים שיש לחזק את בני התורה של זמננו .באשר דבריהם )של
פגועי המוח( הם מוסר חוצב להבות אש ומעורר מאוד את כל המעיינים
בהם ,על כן ,טוב להפיץ ולפרסם דברים אלו".
הגרא"ל נכח אישית בתקשורות עם פגועי מוח והתפעל מאוד מהתשובות
שהם השיבו לו על שאלותיו .לדעת הרב שליט"א ,חשוב מאוד להתבונן
בדברי המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש ,ואין להתעלם מהם ,וביקש
להזהיר בזה שאין להשתמש במסרים למעשה לשום עניין והוראה .כמו כן
הזהיר לא לשאול בענייני עתידות" .לא זכינו לגילוי תופעה זו אלא לצורך
מטרה אחת  -לקרב את לבבות עם ישראל לאבינו שבשמים".
www.Dani18.com
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התיקשור הראשון  -עם בנימין גולדן ,ירושלים
)יום חמישי ו' בתשרי התשס"ז (28/9/2006
בנימין החל לבצע תיקשורים לפני כעשר שנים ,תיקשוריו פורסמו
בספרים ועלונים .מטרת תיקשור זה הייתה לבדוק  -כיצד אפשר לעזור
לדניאל ,אשר היה מאושפז באותו זמן בבית-חולים תל השומר .סביב
השולחן ישבנו אני ,מספר נערים אוטיסטים ,המארח ,בנימין גולדן ישב
מולי כאשר המתקשר משמאלו .המתקשר החזיק את ידו של גולדן מעל
לוח אותיות ,ואצבעו של גולדן "תופפה" במהירות על טבלת האותיות,
המתקשר קורא ואני כותב .הצלחתי לרשום את רוב הדברים .את
התיקשורים הבאים כבר הקלטתי על מנת שאוכל להקלידם בצורה
מדויקת .באותו תיקשור לא חשבתי כלל על האתר באינטרנט.
הערות שלי מופיעות בסוגריים.
קיצורים:
ל"ע  -לא עלינו.
בנימין:
אני מאוד מצטער על דניאל .הוא נשמה מאוד חשובה .מאוד חשובה אבל
סובלת מאד מאד .יש לו תיקון לא קל ולא יהיה לו מנוחה עד הגאולה
השלמה .המצב הולך להחמיר ,תתפללו עליו ,תתפללו על עם ישראל ,הוא
סובל בשביל עם ישראל .הוא נטו נשמה ,הנשמה סובלת ,היא סובלת
והנשמה שלך צריכה להתפלל.
הוא סובל גם לעצמו וגם לעם ישראל .אתה צריך להתפלל והוא צריך
לסבול שלמעשה זה נשמה אחת מאותו שורש.
אבא :איך להסביר אותו לילדים בבית ,קשה להם לקבל אותו.
בנימין :להסביר להם שהוא נשמה מיוחדת ,נכון שזה מפחיד ,אבל הוא
עושה תיקון לא קל ולא לפחד ממנו .הם צריכים להתפלל עליו.
אבא :האם אפשר לקחת אותו הביתה ,הוא כרגע בב"ח תל-השומר?
בנימין :הוא לא יכול לחיות עם בני אדם רגילים ביחד ,חייב להיות
במקום ניפרד .לא בית  -צריך מקום אחר .אי אפשר להכניס אותו לשום
בית  -אם הוא לא רגוע .הוא קשור מאוד למה שקורה בעולם .וזה שהוא
בבית שלכם זה גם תיקון לכם.
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וכמו שאתה כבר מרגיש ,אתם מאוד קרובים והייתם ביחד בגלגולים
אחרים במיוחד אתה ודניאל ,אתם משורש נשמה אחת ,אבל זה לא
חדשות בשבילך ,אתה יודע את זה .יודע יותר מאשתך ומכולם .בפנים
אתה מרגיש אותו חזק ,והוא ואתה לפעמים זהים ממש ,ואתם מתקנים
תיקון אחד ,חלק אתה וחלק הוא .ולא להצטער עליו ובוודאי שלא
כשאתם קשורים ,כי הוא ואתה מתקנים ביחד ,והתיקון יהיה גדול מאוד
וחשוב מאוד.
אבא :איך אפשר לעזור לו ?
בנימין :העזרה שלו )עבורו( זה רק תפילות ,אתה צריך להתפלל .הוא
)דניאל( לא חייב .הסבל שלו זה התיקון שלו ,זה אמנם קשה ,להסתכל על
זה ,אבל הוא חייב את זה לטובתו וגם לטובתך.
)לאחר שהתייחס לדניאל ,החל לדבר באופן כללי(
הרבה סבל לפנינו ורוצים להציל נשמות יהודיות.
אתה צריך להקדיש את הכוחות שלך לעבודה שלך וגם לקירוב רחוקים.
הבעיה הכי גדולה בארצות הברית ,ממש עגל הזהב לבוש בכיפה וציצית,
חייבים להעיר אותם.
לא מסתכלים טוב ולא רואים את התמונה ולא תופסים את המסר חוץ
מכמה בודדים .לעזוב את החומר ,להתכנס בתוך השכונות שלנו ולחזור
להיות יהודים אמיתיים ולא עם השפעות של החוץ  -רק זה יציל אותנו.
אפילו החרדים עם הראש בתוך האדמה ,אבל הניסיון יהיה מאוד קשה
עם הרבה מאוד פחד .חכה תיראה מה שהולך להיות .נפילת מגדלי
התאומים לא הייתה ההתחלה .התחיל עם מלחמת ששת הימים ,אח"כ
מלחמת יום הכיפורים וכו' וכו'  -לא שומעים ,לא שומעים .הפעם הבאה -
המסר יהיה יותר חזק  -לא שומעים ,לא שומעים ,לא שומעים.
הבניינים )מגדלי התאומים( האלה היו סמל של העולם הזה .הסמל של
החומר של מצרים וזה נפל ונהיה אפר .אפילו אלה שעבדו להציל אנשים
ולנקות את האזור חלו מזה וחולים עד היום .הקב"ה עושה ניסים -
ואנשים שוכחים מי בעל הנס .היה מסר חזק עם הכשרות באמריקה
)משך שנים שאכלו בשר נבילות וטריפות(  -אבל לא שומעים ,וגם פה יש
בעיות עם הכשרות  -לא מצאו את כל הבעיות .המצב מאוד קשה .הישועה
תגיע בעיתה.
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התיקשור השני עם דניאל בירושלים ,יום שלישי 17/01/2006
זה התקשור השני שלי ,והתקשור הראשון עם דניאל.
דניאל שוחרר מבית החולים לאחר שאושפז בו קרוב לחודש והועבר
להוסטל בירושלים.
רציתי בתקשור זה לבדוק מספר דברים:
 .1האם ההוסטל שדניאל נימצא בו מתאים לו.
 .2האם התרופות שהוא מקבל מתאימות לו )הוא קיבל הרבה תרופות(.
 .3תכננתי לקחת אותו לעוד פסיכיאטר ,אחד המומחים הגדולים בארץ,
על מנת שיאבחן אותו ,ולוודא האם הטיפול התרופתי שהוא מקבל -
מתאים לו .רציתי לשאול את דניאל מה דעתו.
נכחו בתקשור :דניאל ,מספר אוטיסטים ,המתקשר ,המארח ,אני ואשתי.
התקשור היה מאוד איטי ונמשך כשעתיים ,לא תמיד היה קשר בין
המשפטים ,דניאל קפץ מנושא לנושא.
כאן זה מתחיל
=======================================
)עוד לפני ששאלתי ,דניאל החל לענות(.
דניאל:
כן ,כן אני יודע כמה שאתה שבור ,אני מאוד מצטער .אתה יודע שאני
מצטער .אבל צריכים לשמוע לאמא ,ואתה אבא מאוד קשור אלי ...אמא
גם אוהבת אותי ,אבל היא צודקת שאני לא יכול להיות בבית.
אבא :האם ההוסטל שאתה מאושפז בו מתאים לך ?
דניאל :כן מתאים ,אין בדיוק מקום מתאים לי ,אבל שם אני צריך
להיות.
אבא :האם התרופות מתאימות לך או שצריך טיפול אחר ?
דניאל :כל טיפול זה רק כדי שבני אדם יוכלו לחיות איתי .לא לשחק
בלי רופא .אם לא )אני מניח שהתכוון לומר שאם לא יקבל
תרופות( ,אני לא אוכל להיות בשום מקום ,רק בכלוב.
אבא :האם התרופה ריספרדל מתאימה לך ?
דניאל :זה לא נעים ,אבל מרגיע.

www.Dani18.com

דניאל – מסרים מעולם האמת

18

אבא :מה דעתך להיפגש עם ד"ר ? ....
דניאל :מה זה משנה  -הכל מן השמים.
אבא :האם מישהו בבית ,אחד האחים ,יכול לתקשר אתך?
דניאל :אני לא רוצה לתקשר ,אני לא רוצה לגלות את הרגשות שלי ,את
המחשבות שלי עד הסוף.
)במהלך השנים אמרו חלק מהרופאים שהבעיה של דניאל החלה בהריון,
חלק אמרו בלידה ,ואני חשבתי שהיא התפתחה אצלו משך השנים(.
אבא :מתי התחילה הבעיה שלך ?
דניאל :לפני שהגעתי בכלל לאימא .בשמים נחתם.
אבא :האם יש תרופה אחרת ,טובה יותר ?
דניאל :אולי ,אבל יש לי דבר אחר אבא שאני רוצה לעשות ,יש לי מסר
לתת לעם ישראל .זה חשוב לי ,אני יודע על הספר של בן )בנימין( גולדן,
אני רוצה שהוא ייתן לי לכתוב את המבוא .אני .אני .אני.
אבא :דניאל ,אתה לא יכול לכתוב מבוא לספר של משהו אחר ,צריך
לקבל את הסכמתו.
דניאל :אני יודע שבן לא יתנגד .אני רוצה שזה יהיה כתוב עם השם שלי
ברור ,לא עכשיו ,אני מאמין שיגיד כן ,בפעם הבאה אני יבוא לכתוב.
)על מנת להבין את המשפט הבא של דניאל ,אני צריך לגלות:
כאשר דניאל יצא מבית חולים קיבל הרבה תרופות ,הוא ניראה לי חלש
כזה כמו זקן ,וביקשתי מהאחראי שיתן לו פחות מהתרופה שנראה לי
שמחלישה אותו ,ולאחר ויכוח ארוך ,האחראי הסכים .ודניאל לא ידע
מכך(.
דניאל :צריך יותר כדור אחד בשביל זה )עבור התקשור הבא( ,כי הגוף
יפריע לי ,אני לא רוצה שהגוף יפריע לי לכתוב.
)שאלתי אותו לגבי פיתוח תוכנה מסוים שאני עסוק בו בשנים האחרונות,
ואני מתלבט האם להמשיך בו או לא ,פרוייקט מאוד מעניין ,אך ספק אם
אוכל להגיע בו להישגים כלשהם .סה"כ אם יש לנו בן עם קשרים
"למעלה" למה לא להתייעץ ?(
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דניאל :איך שלא יהיה זה הכל שטויות  -כי עוד מעט הזמן ניגמר -
אין לך עוד  20שנה לשחק עם זה .אולי אין חצי שנה גם...
)בשלב זה היתה הפסקה קלה ,דניאל קם ובמקומו התיישב שמואל,
אוטיסט אחר שהיה במהלך התיקשור .שאלתי אותו מה דעתו לגבי
הפיתוח ,השאלה הקודמת ששאלתי את דניאל(
שמואל :כמו שהבן שלך )דניאל( אומר ,אני לא יודע אם תספיקו לפני
שהעולם ישתנה .כדאי לגרוף כל דבר רוחני שאפשר .אני עוד רוצה להגיד
שמה שיש לו )לדניאל( להגיד  -יעשה תיקון גדול בשבילו ,וגם יכוון )אולי
אמר מילה אחרת( את עם ישראל .וזה דבר כל כך חשוב ,אבל לא
להצטער על דניאל ,כי הוא עושה תיקון גדול וחשוב ,הוא צדיק שלא נתן
ליהודים אחרים ,למד ,היה צדיק בכל דבר ,אבל חוץ מהתלמידים שלו,
לא הרגיש את העם .עכשיו יש לו תיקון לעזור לכל העם ,ואם הוא יכתוב
מבוא ,שזה הדבר הראשון בספר ,זה יעזור לזעזע את עם ישראל ואולי
יעשו תשובה.
אבא) :שאלתי לגבי האברך א(.
שמואל :הוא בחור ממש צדיק ,לא סתם ,ודניאל אומר שהוא צדיק יותר
ממנו )מדניאל( ,כי הוא נורמאלי .אדם לא נורמאלי לא יכול לעשות
עבירות ,אדם נורמאלי שהוא צדיק )ולא עושה עבירות( זה גדול פי כמה
וכמה ואני מברך אותו שיזכה לקבל משיח צדקנו ,כשהוא עומד
על הרגליים שלו והולך לפגוש אותו.
)מסר לאישה(
היא צריכה לדעת שלטובתו  -הוא לא יכול להישאר בבית ,ואין מה
להרגיש רע ,זה חייב ככה להיות ,היא אוהבת אותו ,היא אמא טובה לכל
הילדים שלה ודניאל לא יכול לחיות בתוך המשפחה .דניאל בתיקון לא
קל ,אבל זה שהוא עם משפחה אוהבת ,אוהבים אותו ,ושומרים
שמטפלים בו טוב ,זה מספיק .הוא לא צריך אתכם כדי לגמור את
התיקון שלו .הפוך  -זה מפריע לו בבית .אני מברך אתכם בפרנסה
בריאות ורפואה שלמה.
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התיקשור השלישי  -עם דניאל ירושלים ,יום שלישי 24/10/2006
זה התקשור השלישי שלי ,והשני עם דניאל ,פגישה נעשתה לאחר בקשתו
בפגישה הקודמת לכתוב את המבוא לספר של בנימין גולדן
"קול דממה דקה" ).(A STILL SMALL VOICE
דניאל:
שמי דניאל .אני נחשב לבחור אוטיסט.
כשנודע לי שבן גולדן רוצה להוציא ספר עם כל המאמרים שלו הרגשתי
שגם אני רוצה להשתתף .לא רק רוצה אלא חייב .כי יש לי מה לומר ולא
היתה לי שום הזדמנות להגיד את דברי .אני בחור משונה ואחר מהנורמה,
וההורים שלי סובלים מאד ממני .גם מזה שאני מפחיד ומצחיק אנשים
רגילים וגם בגלל שאני עושה בעיות לא מעטות להורים שלי ולכל
המשפחה .קודם אני רוצה לומר סליחה .ואני מבקש מחילה מההורים.
אני מאד אוהב אותם ומודה לה' ששלח אותי אליהם זה עושה את
התיקון שלי הרבה יותר קל.
ועכשיו אעבור לעניינים חשובים יותר:
אנחנו חיים בעולם מאד מפחיד וכל בן אדם שיש לו דעת ויודע מה קורה
בעולם הזה יודע שיש ממה לפחד .וזה אם הוא גר בתל-אביב או שיקגו או
אמסטרדם או כווית או כל מקום אחר ,הפחד גדול .ומפחדים מבני אדם
)כמו( מאירן ,קוריאה הצפונית ,רוסיה או סין וכו' מהמטורפים שמנהלים
את הארצות האלה ,אבל בסך הכל הם בני-אדם.
אבל יש פחד אחר ,יותר מפחיד ויותר עמוק זה ממקום שלא נראה,
המאמינים יודעים שהפחד הזה הוא מהכעס חס ושלום של הקב"ה .לא
מאמינים ,לא יודעים מאיפה הפחד ,אבל יודעים שיש סכנה מעבר ליכולת
שלהם להבין הגיונית .והפחד הזה  -זה האמת .איראן ,סין וכו' כל
הארצות המפחידות את העולם ,הן בכלל לא מסוכנות.
אנחנו היהודים מאבדים את השמירה  -את הסיעתא דשמיא )שלנו( ,בגלל
העברות שלנו.
וזה נותן כוח לרשעים נגדנו ...ולצערי הרב השקר שנכנס לעם ישראל
בשנים האחרונות מוריד מאתנו שמירה גדולה ,וזה עצוב לי ולבן גולדן
ולהרבה מהבחורים והבחורות שנחשבים למפגרים או פגועי מוח אחרים.
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למה זה מפריע לנו במיוחד ?
כי בגלל הניתוק שלנו עם העולם הזה אנחנו קשורים חזק יותר עם עולם
האמת ,ולכן אנחנו רואים את האמת ברור יותר וחי יותר .אנחנו לא
יכולים להתבלבל כמו הכביכול הנורמאלים ,בגלל זה בעשור האחרון
הגיעו לעולם הזה נשמות חשובות מאוד שהתפקיד שלהן זה  -להגיד את
האמת ,ולהשתדל להציל את עם ישראל.
וזה גם התיקון האישי של כל אחד מאתנו ,אבל אנחנו לא מצליחים כל-
כך ,כי השקר כל-כך חזק שאי אפשר לשבור את זה בקלות .ולכן חשוב
מאוד הספר הזה שאומר את האמת .לקרוא את זה בעיון רב ושתדעו
שזה הכל אמת ואין אדם בעולם שיכול להגיד שזה לא אמת ,וחלק של
ההזהרות כבר התגשמו ,כי חלק של המאמרים נכתבו לפני 10שנים ,ולכן
מוכיח את האמת ,אבל יותר מהכל זה כדי להחזיר יהודים בתשובה ,כי
רק התשובה תציל אותנו.
כל אחד רואה שאנחנו בסוף העולם כמו שאנחנו מכירים את זה .הכל
ישתנה ,סכנות גדולות פחדים עצומים ,איך נעבור את זה בשלמות ? רק
בתשובה שלמה ,לעזוב את השקר של העולם הזה ,ולהתחבר שוב עם
הקב"ה ,כדי שנהיה שלמים ואז הוא יביא משיח צדקינו ,עם כל הטוב יחד
אתו ,ואז נעלה לבית המקדש בשמחה וברינה ,אבל אם לא נעשה תשובה
חס-ושלום לא יישארו הרבה לפגוש אותו ולעלות לבית המקדש .יהיו
מעט חס-ושלום ,ולא יהיה שמח ,כי אלה יהיו אלה שיישארו אחרי
מלחמות גדולות וקשות.
אני דניאל מברך את כל עם ישראל שנזכה לקבל משיח צדקנו בשמחה,
בשמחה רבה ,ושנגיע כולנו לשלמות ולקרבה אמיתית לקב"ה.
זה לא בשביל הספר.
)את המשך התיקשור ,דניאל ביקש לא לכלול בספר "קול דממה דקה",
ראיתי לנכון לפרסם זאת כאן(.
אני רוצה גם לומר לכולם שהספר הזה חשוב ביותר ואין לחכות .זה חייב
לצאת מייד ,אין הרבה זמן מלחמות רבות עומדות עלינו ,מלחמות רבות,
פחד גדול .חייבים להציל כל נשמה .אבא ,אני נשמה מאוד גדולה אתה
יודע את זה ,כי אני מתקן את הכל בחיים האלה ,שמאוד קשים לי .זה
שאני לא יכול ללמוד תורה זה הסבל הגדול ביותר .סוף סוף תקבלו קצת
משהוא בחזרה מכל הסבל שסבלתם בשבילי.
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אבל יחד עם זה יהיו כאלה שיצעקו נגד ,אבל לא כל כך הרבה ,הרוב
מחפשים תשובה ,ודווקא לא מהרבנים ,אלא מכל מיני מקורות אחרים
כמו אוטיסטים.
הם צריכים משהו כמו החמור של בלעם שדיבר,
לחמור כזה יקשיבו  -לדבר כזה חריג.
לדבר רגיל לא יקשיבו.
הגיע הזמן ,בשנים האחרונות השקר התגבר מאוד חזק ,ועננים שחורים
כיסו את כל העולם ,עננים רוחניים אבל עכשיו יש זמן שהאמת נלחמת
חזרה והאור שובר פה ושם את החושך .ועכשיו זה הזמן ,ולא לפספס את
הזמן ,כי העולם עובר ממצב אחד למצב אחר במהירות הבזק בלי לעצור
לרגע .ואין זמן ,אין זמן .אבא אבא ,הספר הזה חייב ללכת לכל העולם
ובמהירות הבזק ובלי לעצור לרגע ,חייב ,חייב .זה התיקון שלי ושל בן
ושל כולם פה ,זה שהמילים שלנו יגיעו לכמה שיותר אנשים  -זה התיקון
שלנו.
אנחנו נעשה את התיקון ,ואתה חייב לעזור לי אבא ,אתה חייב לעזור לי
לעשות את התיקון .בכל אתה עוזר לי  -אפילו שאני מרביץ ,אפילו שאני
משתולל ,הכל אתה מוכן ,עכשיו אני מבקש ממך ,זה התיקון שלי ,חייב
לעשות את התיקון שלי.
אבא :האם להקים אתר באינטרנט עם הספר הזה.
דניאל :ודאי לשים באינטרנט ,אבל גם צריך ספר ,חייב ספר שאפשר
לקחת ביד.
אבא :האם להפיץ את זה בכל חנויות הספרים בארץ.
דניאל :בכל מקום שתוכל .אני שוב אומר ,זה התיקון שלי .אני הגעתי
לדבר החשוב ביותר בשבילי בעולם .עוד דבר  -תשימו את התמונה שלי
על המבוא ,בצילום פנים קרוב שאני ניראה נורמלי.את המבוא שכתבתי
צריך לתרגם גם לאנגלית.
אבא :מתי תהיה הגאולה ,עוד כמה זמן ?
דניאל :כמה זמן יש לנו ,אני לא יודע ,אבל מעט.
אבא :האם יש קשר בין ההתנתקות למלחמת לבנון.
דניאל :כל המלחמה הזאת בעזה ואחר-כך בלבנון זה להראות לעם
ישראל איפה אנחנו עומדים .כל הצבא שלהם קרס ,החלום שלהם קרס
והאמונה שלהם קרסה .אין אף מלחמה שהם ניצחו  -רק ה' ניצח.
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לבנון זה רק מבוא למה שיהיה ,והרבה יותר גרוע .וזה נפסק כדי לתת
לעם ישראל זמן לחזור בתשובה ,אבל עוד מעט זה יתחיל בצורה הרבה
יותר מפחידה .העולם על-סף התפוצצות.
אני רוצה להודות לכם ,כל כך חשוב לי ,כל כך חשוב לעם ישראל ,כל כך
חשוב שאין לכם מושג.
)מישהי שאלה :דניאל ,יש לך משהו לומר לאמא שלך ?(
דניאל:
אמא שלי ,היא לא צריכה שאני אכתוב לה,
היא יודעת כמה שאני קשור אליה,
היא יודעת כמה שאני אוהב אותה וכמה שהיא חשובה לי.
אני קשור לאבא בצורה אחרת .אני קשור לאבא כי אנחנו מאותה נשמה.
אמא  -היא האמא שלי ,הדואגת שלי ,האוהבת שלי.
)סוף התקשור(.

www.Dani18.com

דניאל – מסרים מעולם האמת

24

התיקשור הרביעי עם דניאל  -יום שלישי ,ירושלים 5/12/06
זה התקשור הרביעי שאני נוכח בו והתקשור השלישי עם דניאל .נכחו
מספר אוטיסטים ,המתקשר ,המארח ,קרוב משפחה ש ,.אני וזוגתי.
התקשור החל עם בן גולדן.
בנימין :אני יודע את הסבל שלכם ,אבל בכל אופן ניסים גדולים יהיו לכם,
ב"ה וזה הכל בגלל התשובה האמיתית של שניכם ,וברגע זה הכל נראה
שחור ,אבל ב"ה יתהפכו הדברים לורוד .אני מברך את המשפחה
בבריאות ,פרנסה וקירבה להשם ,קירבה לאמת ושתזכו יחד עם כל עם
ישראל לקבל משיח צדקנו .והחסד שאתם עושים לעם ישראל ברגע זה
עם האתר אינטרנט ועם הספר  -עצום) .הספר  -קול דממה דקה ,נימצא
בשלבי עריכה ואני מתכנן להכניס אותו לאתר כאשר יהיה מוכן( .כי הסוף
מאוד קרוב והרבה יהודים רחוקים מאוד ,ולכן חייבים להשתדל להחזיר
אותם בתשובה ולהציל אותם בכל דרך שיש.
)ספרתי לו על האתר אינטרנט שאני מתכנן לפתוח(
בנימין :אתה תיראה כמה שזה יהיה פופולרי תוך זמן קצר ,ועוד דבר -
האתר מאד חשוב אבל חלק של היהודים לא יגיעו ,ולכן חייבים ספר .כי
עומדים להיות דברים קשים בעולם ויהודים וגויים יחפשו תשובות.
)שאלתי האם להוסיף לאתר אפשרות "שאל את דניאל" עם תשובות
לגולשים(
בנימין :אני חושב שלדניאל יהיה מה לומר ,ופעם בכמה זמן דניאל יגיב
על מכתבים ומצבים .ותיזהרו כי יש אנשים לא סימפטיים בעולם ,ויש
יצר הרע שינסה להפיל את הכל.
)המשך התיקשור היה עם דניאל(
דניאל :אני מאוד רוצה להיות באתר הזה ,מרגיש שסוף סוף יש לי
תפקיד בעולם ,ברוך השם.
אבא :האם יש לך מסר לש .לפני שנמשיך בנושא האתר ?
)בפגישה נכח קרוב משפחה ש(.
דניאל :אני מאוד רוצה להגיד לש .מה שאני מרגיש ,אני מרגיש שאתה
לא כל כך מבין אותי ,ואני מרגיש שאתה שמח יותר שאתה לא בקרבתי,
אני מוגבל) .אני( מתפלל עליך מאד מאד .אני מאד אוהב אותך ,לא קל
להיות כמוני ,ולא קל להיות כמוך ,אבל כל אחד יש לו תיקון וזה לא קל.
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אתה נשמה מאד גדולה ,אבל אתה לא נותן לה להגיע לגובה הרוחני
המתאים לך ,כי אתה תפוס בחומר ,יש בך נשמה שמאד רוצה לעלות.
ש:.
דניאל:

האם אני אראה את המשיח בגוף הזה ?
לא לפחד ,אתה ב"ה ,אם תעשה תשובה ממש ,ותשתדל
להיות כמו הראש ישיבה שלך  -כן ,כן ,כן  -בגוף הזה.
האם לטוס לאמריקה לניתוח ?
אני לא רופא ,יש לשאול את הרב שיינברג.
מה עם רבי דוד מנהריה ?
גם הוא צדיק ענק.
למי ללכת ?
עדיף שתלך למי שאתה קרוב אליו ,זה לא שייך למי צדיק יותר,
אנחנו לא יכולים למדוד את זה ,אבל מי שקרוב אליך יותר,
בזכות זה תקבל סיעתא דשמיא ויעזור לך.
)ש .אכל סופגניה ,התיקשור נערך קרוב לחנוכה(
למה אתה אוכל סופגניה ? אתה צריך לעשות דיאטה ,לאכול
פירות וירקות ,להוריד רוב פחמימות ,והרבה התעמלות
ושתיה.
ואז אני אבריא ?
זה יעזור לך הרבה ,אתה חייב לשאול את הרב אם ללכת
למומחה או רק לסמוך על טבעונות.
הרופאים קבעו שזו מחלה  ,...האם הם טעו?
)אני יודע שהרופאים אמרו לש .לפני מספר שנים שהוא
יצטרך השתלה תוך חצי-שנה וב"ה עד כה לא היה צריך
לעשות לו השתלה(.

דניאל:

עד שלא תחזור בתשובה באמת  -אי אפשר לדעת .כשתחזור –
אני מאמין שתבריא .אתה יודע כמוני שיש לך דרך לחזרה.
)שאל בקול  -אני אתחתן או לא ?(
דניאל ,תענה בתקשור.
אני מאוד רוצה ,מאוד רוצה ,מחכה לישועות.
)דניאל חזר לנושא האינטרנט(.
עכשיו אני רוצה להגיד כן ,כן ,כן  -אני כל שבוע רוצה להיות
באינטרנט ,כן ,אני רוצה לענות לשאלות ,מאד מאד.

ש:.
דניאל:
ש:.
דניאל:
ש:.
דניאל:
דניאל:

ש:.
דניאל:
ש:.

דניאל:
אבא:
דניאל:
דניאל:
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)אחרי שקיבלתי את הסכמתו של דניאל למדור שאלות ותשובות עם
הגולשים ,רציתי להתייעץ אתו לגבי פרסום האתר(
אבא :דניאל ,יש לך רעיון איזה פרסום ,משפטי מפתח למשוך אנשים,
כגון סוף העולם מתקרב ,מלחמת גוג ומגוג ,האם האתר יתחיל בקטעים
מתיקשור על מלחמת העולם הבאה או משהו יותר "פרווה" ,וכדומה.
דניאל :צריך להגיד בהתחלה  -מי רוצה חיים שיפתח )שיכנס( לאתר.
אבא :דניאל אתה רוצה להעביר מסר לקראת הפתיחה של האתר
אינטרנט ? )לקראת פתיחת האתר הוספתי את כל התיקשורים שהיו לי
עם דניאל ובנימין ,הם תורגמו לאנגלית והוספתי גם אותם ,כמו כן
קבלתי מספר תיקשורים נוספים שגם הוספתי לאתר(.
דניאל :קודם לפתוח ,יש הרבה מאד חומר ,ויש את המאמר שכתבתי,
וגם המאמר החדש של בן ,וזה יהיה מספיק להתחלה.יש מילים ומשפטים
מספיק בתוך המאמרים לתת לך חומר רב בשביל כמה משפטים למשוך
עין ולב .חייבים גם באנגלית ,לפחות חלק.
אבא :מה עם הטייס השבוי רון ארד ,האם הוא חי או מת ?
דניאל :אם אנחנו היינו מה שאנחנו צריכים ,אז הוא היה מתגלה .אני
לא אגיד לך אם הוא חי או מת ,אבל אני אגיד לך מה המשמעות של
זה בעולם שלנו ,מבחינה רוחנית ,ויש רק בחינה רוחנית .עכשיו אני לא
אדבר על זה ,אם זה יצוץ )? לא הבנתי בדיוק את המילה( נדבר.
אבא :איפה נסראללה מתחבא?
דניאל :גם מבחינה רוחנית נסראללה מצליח לשטות בנו ,כי אנחנו לא
במקום הנכון ,הממשלה הישראלית משתדלת להיות גויים ,כשזה קורה -
אז עשיו עולה ,כשאנחנו בסדר ,יעקב עולה ,פשוט מאד.
)סוף תיקשור(.
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התיקשור החמישי  -עם דניאל ,ירושלים2/1/2007 ,
)סיפרתי לדניאל פרטים על האתר אינטרנט ,והצגתי לו תדפיס של הדף
הראשון ,האישה ביקשה למחוק מהאתר את החלק "מה הרופאים
כותבים "...ושאלתי האם הוא מסכים שכל הגולשים ידעו מה הרופאים
כתבו עליו(
דניאל :כן ,ב"ה עוד מעט משיח מגיע ולא ישאלו אותי אם פעם הייתי
אוטיסט.
אבא :יש משהוא להוסיף או לשפר באתר?
דניאל :אני מאד מרוצה ,כן ,מאד ,רוצה כבר לזוז .אני רוצה להגיד לך
אבא שאנחנו באמת בסוף ,באמת בסוף ,וצריכים להתכונן ,איך מתכוננים
 בתפילה ,בתשובה ,להתקרב לקב"ה.המארח שאל שאלה בקשר למשמעות המילה "תיקווה".
דניאל :תיקווה זה אמונה בה' שהוא עושה לטובתנו ,כי מה זה ניקרא
תיקווה ,תיקווה במה? תיקווה רק בה' מעשיו ורצונו זה הכל .יהודי
שקשה לו להתפלל ,אבל מאמין ומדבר מהלב ושומר מצוות ,מתפלל
תפילות רגילות אבל קשה לו להתפלל יותר ,יהודי כזה שבאמת מאמין
שמשיח בדרך ,ושהקב"ה הכל יכול  -היהודי הזה ינצח ב"ה.
וזה המבחן הקשה האחרון ,לעמוד באמצע בלבול ,סערה ענקית ,צונאמי,
ולא להתבלבל ,לראות ברור את האמת ,ואת הדרך הנכונה ,ולא משנה מה
קורה מסביב ,כל המחשבה והריכוז על דרך ה'.
אבא :דניאל ,מה להוסיף לאתר ?
דניאל :כן ,כן ,כן) ,להוסיף לאתר( יהיה מצב עוד יותר קשה בעולם,
הרבה יותר קשה .העולם ,חלק רציני חייב להיחרב  -ולא יעזור כלום ,זה
בנבואות ,דברים שחייבים להיות .יש נבואות שלא חייבות לצאת בדיוק,
ויש נבואות שחייבות ,וחלק של העולם חייב ויהיה ,וחלק לא .וזה יפחיד
מאד מאד ,והעולם יהיה במצב מאד מבולבל וקשה .וכל מיני דברים
שסמכנו עליהם כמו הצבא האמריקאי ,ה SOCIAL SECURITY-באמריקה,
הביטוח הלאומי פה ,צה"ל ,הדולר הנצחי ,היורו הגבוה ,והPOUND -
 STERLINGהחזק ,והרפואה והטכנולוגיה וכל הדברים שהעולם המודרני
שאנחנו סומכים עליהם במקום על הקב"ה.
כל זה יתפרק ויהפוך לאפר ,יעלם מהעולם כאילו לא היה אף פעם.
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)שאלתי ,לא יהיה אינטרנט ולא יהיה חשמל ?(
דניאל :כל הדברים שסומכים על זה במקום על הקב"ה יעלם מהעולם.
פלאפון זה לא הבעיה ,וגם חשמל זה לא הבעיה ,הבעיה זה מי שסומך על
החשמל .אני מדבר יותר על אירגונים ועל צבאות ודברים כאלה ,כי
אנחנו שמים על זה את הביטחון שלנו במקום בקב"ה.
אבא :דניאל ,אני מבין שזה הולך להיות השנה ?
דניאל :כתוב שבשביעית יבוא משיח,במוצאי שמיטה צריך לבוא משיח,
איזה שמיטה זה אני לא יכול להגיד .הוא יבוא מתי שהוא יבוא,
אפילו אם הוא יבוא לפני ,גם נקבל אותו.
אבא) :שאלתי אותו שאלה בקשר לעבודה במשרד(
דניאל :אני לא בנוי לענות לשאלות כאלה.
אבא :דניאל ,יש לך קשרים ,יכולת ראיה שאין לנו ,אתה לא יכול
לבקש ,לדעת ,מה הכיוון ?
דניאל :אבא ,אנחנו כמעט במשיח ,מה אתה מדבר ,אבא שמאבא )כך
אמר ,אין פה טעות( ,למי אכפת?
)מוקדם יותר באותו יום ,לקחתי את דניאל לביקור בהוסטל אחר
בירושלים ,ההוסטל שהוא נמצא כרגע ,לא ניראה לי כל-כך מתאים לו(
אבא :דניאל ,איזה הוסטל מתאים לך ?
דניאל :לא יודע ,מה איכפת לי ,הכל אותו דבר.
אבא :איזה הוסטל מתאים לך יותר?
דניאל:
מתאים לי להיות בבית המקדש ,רוצה להיות כבר בחזרה הנשמה
הגדולה שאני ,נימאס לי הלבוש הזה של אוטיסט.
המארח שאל שאלה בקשר לתפילה.
דניאל :רק לכוון את הראש,לכוון את המחשבה,חייב לבד,לא יעזור
כלום .אני רוצה לדבר על אברהם אבינו .אברהם אבינו קיים לנצח .כל
התכונות ,המידות שלו הם לנצח .כמו שכל עם ישראל הם לנצח .כל
התכונות והמידות של אברהם יצחק ויעקב הם לנצח.
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היטלר היה רשע גדול ,לא היה לו שום חסד ,עברות של עם ישראל יצרו
אותו .תנועת ההשכלה יצרה אותו.
אנחנו גם יצרנו את נשיא איראן ,הוא רשע ,רשע ולא כל כך חכם ,רק יש
לו הרבה סיעתא דשמיא ,כי הוא חייב להיות זה שגורם הרבה בעיות
בעולם ,הרבה מאד בעיות ,זה התפקיד שלו.
כמו סאדאם חוסין )נשיא עיראק( שהיה קליפה גדולה והוא היה הגלגול
של נבוכדנאצר וחייב היה ללכת מן העולם הזה.גם נשיא איראן יעשה את
התפקיד הרע שלו בעולם
לא לפחד ,לא לנסות לשנות בכוח ,זה לא ילך ,אבל זה יצטרך סבלנות
וביטחון בה' ,לא לעשות כלום רק להתפלל.
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התיקשור השישי ,ירושלים ,יום חמישי 18/01/2007 -
בנימין:
אתם רואים בעיניכם שיש רעידת אדמה בממשלה הציונית .הכל רועד
ומתנדנד בדיוק כמו שכתוב בנבואות  -שהשלטון של הלא מאמינים יפול
ולא יהיה שום מבנה של ממשלה ,או ארגון אחר ,להשליט סדר .אז משיח
בן דוד יבוא ,ואנחנו קרובים מאוד מאד ,וכמו שאמרנו ,הקב"ה נותן
לציונים עצמם ,ללא מאמינים עצמם ,לראות ברור איך שהמפלצת שלהם
מתה ונעלמת.
וזה מאוד חשוב לדעת ,כי התוהו ובוהו שיהיה עוד מעט יביא הרבה
יהודים )לשאול( שאלות גדולות על למה ואיך .למה חיים חיים בלי תוכן,
ואיך אפשר לחיות חיים עם תוכן .וכל זה ממש בעתיד הקרוב .ועכשיו זה
הזמן להוציא כמה שאפשר מילים ,מילים שיביאו להבנה שהכל עבודת
השם ,הכל עבודת השם.
מילים ומילים ,גם מילים שנכתבו ע"י גדולים ,כמה נבואות ,ואפילו
מילים של אוטיסטים ,יכול לחזק מאד מאד .זה אוטיסטים ,זה תסמונת
דאון ,זה מפגרים וכל הסוגים של פגועי מוח ,גם מילים שלהם אפשר
לשמוע.
ולא לשכוח דבר אחד ,צריכים מאד להסתכל טוב ,מה אמת ומה לא ,כי
הסיטרא אחרא מצא דרך חדשה ממש ,להפיל את עם ישראל .כי הסיטרא
נדבק לאמת ,ומנסה לסובב את האמת לשקר .ואם אנחנו מוצאים אפילו
חתיכה אחת של שקר נדבק לאמת ,חייבים להוריד אותו עם סכין ,חד-
וחלק.
אורח :תן לי דוגמא.
בנימין :לדוגמא  -אנשים שטוענים שמותר לאישה להתלבש אפילו קצת
בצורה מושכת ,כי ככה זה הדור שלנו ,ואי אפשר לדרוש מהם להתלבש
כמו לפני  200שנה .וזה שקר נדבק כאילו לאמת .אישה חייבת להיות
צנועה ,כן ,אישה יהודיה צריכה להיות אחרת מהגויים .נכון ,כולם
אומרים ,אבל )נישאלת( השאלה :מה זה צנוע באמת  -למה לא להיות
כמו לפני  200שנה ,או אפילו לפני  2000שנה ,או אפילו לפני  4000שנה.
לדוגמא :יש כאלה שרוצים להחזיר בתשובה ,אבל הם בעצמם נגועים
בכל מיני כיוונים .יש אנשים שבונים מוסדות לשם שמים ,אבל מתרגלים
להיות מנהלים ,מתרגלים לכסף בידיים שלהם ,ובסופו של דבר
משתמשים )בכסף( לא טוב.
www.Dani18.com

31

דניאל – מסרים מעולם האמת

הדוגמאות שלי הם כולם של חרדים ,כי החילונים לא מתיימרים להיות
צדיקים או לדעת אמת ,ואנחנו כמעט בסוף ,וחייבים חייבים חייבים
לחזור בתשובה .הקב"ה נתן לעם ישראל אפשרות לחזור בתשובה ,אבל
לא סתם ,כאילו ,חייבים למסור נפש ,שיהיה קשה ,שיכאב ,שישבור לנו
את הלב ,שממש מוותרים על דברים שאוהבים במיוחד .ואם במסירות
נפש נחזור בתשובה ,ונעזור לעם ישראל לחזור בתשובה ,נראה ניסים
גדולים מאוד ,ניסים גדולים מאוד.
וכמו שבמצרים ,אלה שדבוקים לעגל הזהב ,לעבודה זרה ,שהיום זה
הגשמיות ,אפילו אם הוא ראש ישיבה או ראש כולל או רבנית ,אבל אם
האדם הזה אוהב מידי את הסטטוס של כבוד ,או את הכסף ,וקשה לו
לרצות משיח ,כי יצטרך לעזוב את כל זה ,אז הוא לא יצא והוא לא יקבל
משיח חס ושלום.
זה הכל לא פשוט והחשבון מסובך ,אך דבר אחד אני אגיד לכם ,אם
במסירות נפש באמת תחזרו בתשובה ,תוכלו ב"ה לקבל את משיח צדקנו.
אורח :המצב היום קשה ,אנשים לפעמים  -הגשמיות בולע אותם.
בנימין :אם הגשמיות בולע אותם ,אז איבדו את המלחמה חס ושלום.
אל תשכח ,הקב"ה אוהב עם ישראל ,אבל רק  20%יצאו ממצרים80% ,
נהרגו כי לא היו מוכנים לצאת.
תראו באירופה ,כמה יצאו חיים מאירופה? כי היהודים ברחו להשכלה.
כמה יצאו חיים מאירופה ?
השם אוהב את עם ישראל ולפני מה שקרה עם היטלר ,גם דברו כמו
עכשיו  -לא נורא ,לא נורא,
אז קצת לא שומרים שבת ,לא נורא,
יודעים שיהודים מתחתנים עם לא יהודים ,לא נורא.
אז מה אם לא כל כך שומרים כשרות ,אז מה? לא נורא.
אבל כן נורא ורוב יהודי אירופה נהרגו ,רוב יהודי אירופה נהרגו ,רוב
יהודי אירופה נהרגו) .נאמר במקור  3פעמים(.
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האינקוויזיציה ,עם כל הפאר של יהודי ספרד ,הרוב לא חיו ,הרוב לא חיו.
)אלה( שיצאו מספרד ,מתו בדרך ,בפורטוגל מתו ,בדרך מתו ,בכל מיני
מקומות לא יכלו להחזיק מעמד ,זרקו אותם ממקום למקום .יש כאלה
ששרדו ,הרוב הגדול לא הצליח לצאת ולחיות.
ולמה? כי הגשמיות והחילוניות של ספרד משכו אותם .כמה ששמרו
מצוות ,זה משך אותם ושינה את היידישקייט שלהם למשהוא אחר.
וזה מה שקורה היום ,ה' ישמור עלינו ויעזור לנו לחזור באמת בתשובה,
במסירות נפש ,בלב שלם ,לברוח מהגשמיות ולחזור לדרך האבות
והאימהות שלנו .שה' יעזור לכולנו שנזכה לקבל משיח צדקנו במהרה
בימינו ,אמן.
אורח :יש לי חבר טוב ,הוא חלם חלום בתחילת השבוע ,שמדינת ישראל
מלאה מלחמות ,מטוסים ,הליקופטרים .הוא היה אומר להם :תחזרו
בתשובה ,תחזרו בתשובה ,היה מצב קשה מאוד(.
בנימין :מה אני אגיד לך  -זה הכל נכון ,עומדת להיות מלחמה קשה ,כולם
יודעים את זה  -החילונים ,הדתיים ,הערבים ,הישראלים  -כולם יודעים
את זה .והבלבול של הממשלה לא עוזר ,זה נותן לערבים יותר חשק לתת
לנו מכות ,כי )הם( מרגישים שאנחנו חלשים מאוד ,והם צודקים – אנחנו
חלשים מאוד.
אבא :אמרתי לבנימין שבאתר מסוים ציינתי את האתר של דניאל
וקבלתי תגובות כגון :כבר  10שנים יש מסרים של אוטיסטים על מלחמת
עולם ,על גוג ומגוג וכו' ותיראה לא קורה כלום.
בנימין :תגיד לגולשים  -ירמיהו אמר נבואות  80שנה  -שעומד להיות מצב
קשה ביותר ,צרות גדולות מאוד ,שהקב"ה יחריב את בית המקדש ואת
ירושלים ,אם היהודים ימשיכו בדרך שלהם נגד הקב"ה ,ולא שמעו 80
שנה.
בוא נסתכל על  10שנים אחרונות  -כמה שהתקרבנו לתהו ובוהו ,רק
תסתכל באיזה מצב העולם עכשיו ,פחד מהערבים ,ברור שאנחנו לפני
המלחמות שנכתבו בנבואות בין אדום לישמעאל ,ותראו מה קורה עם
הממשלה פה ,ואיך שזה רועד ,ועוד מעט נופל ...ואני לא מבין איך אדם
יכול להגיד שלא קרה כלום .זה פשוט אנשים שלא רוצים לראות אמת.
)המשך התקשור היה עם דניאל ,במדור שאלות הגולשים ,פרק .(1
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התיקשור השביעי .ירושלים30/1/2007 ,
בנימין:
אני רוצה לקבל את המבקרים של האתר דני ,18ולהזכיר לכולם שיש לנו
עולם מאד מאד מבולבל ומבולגן וכל אדם שרוצה להגיע לאמת ,יודע
שהמצב מאוד קשה ושאנחנו עומדים לפני דברים קשים ביותר .גם
מהטבע ,גם ממלחמות ,גם ממחלות לא עלינו ,כל העולם משתנה והולך
לקראת הסוף .ועל כל יהודי וגם גוי לעשות תשובה מלאה ,לקבל את
הקדוש ברוך הוא כריבונו של עולם ,ולהשתדל לעשות אך ורק את רצונו.
אנחנו נשמח ,דני ואני לענות על השאלות שלכם ,על מה שמפריע לכם
וכואב לכם ,אבל הכל ששייך לעולם הזה  -המצב שלנו היום ,ולא דברים
אישיים.
אני מברך את כל המבקרים באתר שנזכה ביחד לקבל משיח צדקנו.
)בשלב זה עברנו לתיקשור עם דניאל בנושא שאלות הגולשים ,פרק .(2
התיקשור השמיני ,ירושלים13/2/2007 ,
דניאל:
אני כמו העולם  -טיפש ,מפגר מבחוץ אבל חכם ועמוק מבפנים ,אבל ב"ה,
השם שלח לי דרך להביע את האמת .רוב האנשים המסכנים שנקראים
נורמלים ,הם תפוסים בפנים )דעות קדומות( ולא יכולים לקשור את
הקשר עם האמת .אני כל כך מרחם עליהם ,הם לא מרגישים את האמת
הפנימית ,מחפשים את הכל בחוץ  -הנאות שונות ,כסף ,בגדים ,נופשים
וכו' אבל האמת העצומה ,הקשר עם ה' כל זה בתוך האדם עצמו ,והוא
לא מרגיש את זה בכלל ואין לו יכולת להביע את הפנימיות שלו .מאד
מאד עצוב.
אבא :יש כמה אנשים שפרסמו את האתר שלך באתרים אחרים ,איך
להודות להם ?
דניאל :אני רוצה להודות לכל אלה שהכניסו אותנו לאתרים שלהם .זה
באמת מצווה גדולה מאד .אנחנו עושים את זה בלי להרוויח והכל לשם
שמים.
)המשך התקשור תחת הכותרת "שאלות ותשובות עם דניאל" פרק (.3
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התיקשור התשיעי ,ירושלים6/3/2007 ,
אבא :איזה "מסר" ראשי אפשר להוסיף לאתר על מנת למשוך אנשים?
בנימין :לא יעזור ,רוב העולם אפילו לא רוצה להיכנס לאתר שלנו ,זה לא
מעניין אותו ,אפילו אם יכנסו) ,אחרי( שניה ייצאו .אבל לאט לאט נבנה
קבוצה של אנשים שכן יקשיבו ,לא כמות גדולה אך כמות יציבה .רוב
האנשים מצטער לומר לך ,לא ייצאו.
אבא :מה הכוונה לא ייצאו ?
בנימין :לא ייצאו ממצרים.
...

אני לא יכול להגיד מתי ,אבל יהיו לנו זמנים מאד קשים ,הכל ייפול,
קודם מבפנים זה ייפול )ואחר כך( מבחוץ ,הערבים יראו שזה נופל מבחוץ,
הם יתחילו גם כן ,הם יכולים להתחיל לפני זה .כי למעשה המדינה כמעט
נפלה כבר ,הם רק ממשיכים את הצעד הכלכלי ,כי זה מה שחשוב לכולם.
אבא :מה זאת אומרת הצעד הכלכלי ?
בנימין :הם ממשיכים עם העסקים כרגיל  business as usual -כי זה מה
שחשוב להם .מה שחשוב להם בעיקר זה הכסף ,המשכורת ,כל הדברים
החומרניים שיש להם ,לא מעניין אותם מלחמות בכלל ,אז לכן בצורה
מלאכותית המדינה ממשיכה לפעול )באופן( חיצוני  -הבורסה ,כל
הכלכלה וכו' ,כי במערכת הזו לא מוכנים ליפול.
אבא :אם יש כסף בבנק ,כדאי להוציא ?
בנימין :לא הייתי אומר את זה בדיוק ,אבל כסף לא יהיה שווה הרבה
בעתיד הלא כל כך רחוק .כדאי להשקיע בתשובה .אני לא יודע בדיוק מה
יהיה אחרי פסח ,העולם )כולם( רואים שזה ממש...גפרור אחד יכול
להצית את הכל .אבל ישנם גם דברים סודיים שקורים )מתרחשים(,
אנחנו רואים רק מה שקורה מעל פני השטח ,מתחת אנו לא רואים .מה
שקורה על פני השטח זה קטן לעומת מה שקורה בפנים.
אבא :זכור לי שהתקשור עם האוטיסטים החל לפני כעשר שנים ,בשלב
מסוים זה נפסק ,למה התקשור חודש לאחרונה ?
בנימין :בכל שלב ושלב היה לנו תפקיד אחר .כל פעם שהעולם השתנה,
אנחנו גם השתנינו בגישה שלנו .אז לכן היינו צריכים לעשות הפסקה
לראות מה יהיה המצב .ועכשיו קבלנו "עבודה" שוב לכוון את עם ישראל,
כי אין זמן ,זה כמעט הסוף.
)המשך התקשור בפרק שאלות ותשובות  -חלק (.4
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התיקשור העשירי ,ירושלים ,כ"ג ניסן תשס"ז 11/04/2007
התיקשור נמשך כשלש וחצי שעות .דניאל ענה לכשישים שאלות .חלק
מהן באנגלית .בשלב ראשון שאלתי את דניאל מספר שאלות "אישיות"
בנושא האתר אינטרנט ולאחר מכן עברנו לשאלות הגולשים .התשובות
היו מיוחדות במינן  -אך חלק מהן היו מעל ומעבר.
דניאל ביקש שאצרף לאתר חוברת מסויימת העוסקת בנבואות חז"ל
ופירושן המתייחס לזמננו.
הערות שלי בסוגריים.
אבא :בתיקשור התשיעי בנימין מסר" :בכל שלב ושלב היה לנו תפקיד
אחר .כל פעם שהעולם השתנה ,אנחנו גם השתנינו בגישה שלנו .אז לכן
היינו צריכים לעשות הפסקה לראות מה יהיה המצב .ועכשיו קבלנו
"עבודה" שוב לכוון את עם ישראל ,כי אין זמן ,זה כמעט הסוף "...למי
בנימין התכוון כאשר אמר "לנו" ,מי זה אנחנו ?
דניאל :יש אוטיסטים נבחרים ,לא רק אוטיסטים  -אנשים שסובלים
מכל מיני בעיות בתקשורת ,ביכולת השכלית והגופנית ,אנשים בעלי מום
וכו' ,שיש לנו עבודה לעזור לעם ישראל,אבל זה לא כולם .יש אולי לכולם
את היכולת לכתוב בתקשור ,אבל לא לכולם יש עבודה מן השמים
להעביר מסרים .ויש כאלה שיכולים להעביר מסרים שלא מתאימים
לאמת וזה רק הסיטרא אחרא .אנחנו לא נביאים  -אנחנו רק מעבירים
מסרים .היו נביאים שגם הם בעצמם היו נביאי שקר  -לא היו נביאים
אמיתיים.
אבא :מי נתן לכם את "העבודה" ?
דניאל :קבלנו "עבודה" מן השמים להעביר מסרים ואזהרות לעם ישראל
ולעולם שעוד מעט יהיה הסוף והגאולה השלמה ,ומי שלא מוכן לאמת -
לא יוכל לקבל את האמת" ,ו...אוי ואבוי לאלה שלא יוכלו לקבל את
האמת "...כי על בסיס המצב החדש ,אחרי הגאולה ,ה' בונה את העתיד
שלנו שזה יהיה ערבוב ושילוב מדויק בין הגשמי והרוחני.
אבא :זה יהיה תוך כמה שנים ?
דניאל :אבא ,באמת ,אתה חושב שאני יודע את התשובה ?
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)המשכתי לשאול את דניאל מספר שאלות "פרטיות" שעניינו אותי(...
דניאל :תשאל רב.
אני לא מקור לכל כך הרבה תשובות ,זה רק הקב"ה יודע ,יש לנו דברים
"פיקס" שיש לנו לומר ולהעביר  -שאנשים יתעוררו ונכון) ,את( כל
התשובות שלנו אפשר למצוא בספרים הקדושים ,אבל מעט אנשים
מגיעים לספרים הקדושים לצערנו הרב  -כדי להבין את זה ,ונוסף לזה
אפילו אנשים גדולים יותר צריכים את החיזוק -
שזה כאילו בא  -וזה באמת בא  -ממקום גבוה  -ישיר יותר,
כי הניתוק בדור שלנו שאפילו אנשים גדולים לפעמים מתבלבלים ,כי כל
החברה התבלבלה והתרחקה מהאמת ,ואפילו שיושבים ליד הגמרות,
לפעמים גם מתבלבלים  -בגלל כל הבלבול ברחוב ואפילו בבית שלהם.אז
לכן באנו במטרה להגיד את האמת ולעזור ליישר את המחשבות של
המבולבלים.
)בקשתי מדניאל הבהרות על העולם הבא ,גן עדן תחיית המתים(
דניאל :זה דבר מתפתח ומשתנה .הבריאה לא נגמרה ,היא ממשיכה,
השם בונה ובונה עד השלמות לגמרי.
)בקשתי מדניאל שיתן לי מסר מיוחד לאתר(
דניאל:
אתה רוצה שאני אגיד לכם מתי הולכת להיות התפוצצות וזה אני לא יכול
להגיד לך ,לא יכול .בשביל זה אנחנו צריכים את הנבואות שזה הבסיס
לכל מה שאנחנו אומרים.
)הוספתי לאתר במדור נספחים ,ניספח  1המכיל את הנבואות של הקמת
המדינה(
עמוק יותר ממה שאנחנו עושים ,אני לא מבין אותך אבא ,כי זה עמוק
מאוד ובגלל זה נתפסים לזה  ...ולכן שרצינו שזה יצא כספר ,כי זה ילך
להרבה יותר אנשים ,זה יסתובב מיד ליד יש הרבה מאוד שלא מסתכלים
בכלל באינטרנט ,והשאלות האלה הן חשובות לכולם אז גם המאמרים
וגם השאלות וגם הביסוס של היהודי הנורמאלי.
)בשלב זה התיקשור עבר לשאלות ותשובות של הגולשים ,פרק .(5
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תיקשור  ,11ירושלים ,ז' באייר ,התשס"ז 25/4/2007
בצהרים יצאתי מהמשרד ,בבית הצטרפו אלי דניאל וזוגתי ועלינו
לירושלים .זוגתי אומרת באמצע הדרך כי שכחה לתת לדניאל את
התרופה שלו כבר כמה ימים ,ואולי כדאי שניתן לו עכשיו את התרופה ,על
מנת שיהיה רגוע בזמן התיקשור .מספר פעמים המתקשר ביקש שנקפיד
שדניאל יהיה רגוע בזמן התקשור ,מאז שאוטיסט אחד קפץ עליו באמצע
ונתן לו "ביס" כזה שראה כוכבים ,הוא ניזהר .עצרנו בתחנת דלק קרובה,
דניאל לקח את התרופה ,כוס מים והמשכנו .הגענו למקום לאחר כשעה,
בבית היו ארבע אוטיסטים )התקשור נעשה בבית אשר משמש כמשפחה
אומנת למספר אוטיסטים(.
אהבתי לראות את השמחה שלהם כאשר חלקתי להם גלידה .ערכתי על
השולחן כיבוד ושתייה על מנת לשמח אותם .שמתי על השולחן  2מכשירי
הקלטה קטנים  MP3והתחלנו .בנימין הוא הבוגר שבחבורה ובקשתי
להתחיל איתו את התיקשור .התרופה השפיעה על דניאל ,הוא שכב על
אחת המיטות בפינת החדר ונירדם עד סוף התיקשור בהשפעת התרופה,
כך שכל התיקשור היה עם בנימין.
בקשתי מבנימין ברכה עבור כל אלה שעוזרים להפצת האתר.
בנימין :אני מברך כל אלה שעוזרים להפיץ את האמת ,אני אומר להם
שרק ברכה תצא להם מזה ב"ה ,ומי שמכיר באמת )יודע את האמת( אז
הוא או היא יהיה אפשרות באמת להינצל ולקבל את משיח צדקנו.
אבא :דניאל אמר בתקשור הקודם כי ה' בונה את העתיד שלנו וזה יהיה
ערבוב ושילוב מדויק בין הגשמי לרוחני,האם אפשר לפרט יותר ?
בנימין :לא,כי זה סוד ואין אדם בעולם שיכול להבין את זה עד הסוף.
)בשלב זה עברנו לשאלות ותשובות של הגולשים ,פרק (.6
קטעים מהפרק.." :הסוד הוא שנשלחנו לעולם הזה בשביל לתקן ,כל
אחד עם התיקון שלו ...כל אחד נולד עם בעיה ,עם משהו שהוא רוצה אבל
אסור...אנחנו חייבים לעבור תהליכים מסוימים כדי להגיע לשלמות,
הכל לטובתנו...ואנחנו בסוף נהיה שלמים ולא בצורה שאנחנו עכשיו...כי
באמת החיים לנצח יהיו כאלה מושלמים וכזה תענוג שאדם לא יכול
אפילו לדמיין את זה"...
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תיקשור  ,12ירושלים 2/5/2007
בדרך כלל אני נוסע עם אוטו "מלא" לתיקשור ,עם דניאל ,האישה ואחד
מהילדים שמצטרף .הפעם נסעתי לבד לירושלים ,דניאל כבר היה
בירושלים במשפחה האומנת ,והאישה נשארה בבית .כשהגעתי היו כל
"החברה"  -בנימין ,שמואל ודניאל.
התחלתי בתקשור עם בנימין המבוגר בחבורה ,כאשר הגיע הנהג לקחת
אותו ,המשכתי בתקשור עם שמואל ,ובסוף תקשרתי עם דניאל .צילמתי
בוידיאו מספר קטעים מהתקשור.
תוך כדי עריכת פרק זה )יום חמישי  ,10/5/2007השעה  11:30בצהרים(
אני שומע קולות ברקים ,אני מסתכל מהחלון ורואה שיורד גשם ,נזכרתי
כי באחד התיקשורים האחרונים בנימין אמר שהקב"ה שולח כל מיני
סימנים לקראת "שינויים" בעולם ,ובין היתר שגשם ירד בקיץ .אמרתי
לעצמי שאם אני יכניס לאתר שירד גשם בקיץ ,יחשבו שאני לא רציני...
התקשור החל עם בנימין.
מספר גולשים שאלו בענייני העולם הבא ,גן עדן גהינום וכו' והתשובה
בתקשור הייתה בסגנון  -כשיבוא המשיח תדע ...אמרתי לעצמי הפעם
אני אבקש לקבל תשובה "מסודרת" ,סה"כ זה מעניין קצת גם אותי...
בנימין:
אני לא יכול בצורה כל כך פשוטה לתת את החומר הזה ,את החומר הזה
צריכים ללמוד ,ללמוד עם תלמידי חכמים ,שלב אחר שלב ,זה לא משפט
פשוט ובזה גמרנו.זה דבר מסובך וצריך להבין את זה טוב .בתורה כמעט
ולא מוזכר העולם הבא ולמה ? כי זה דבר דמיוני )בהמשך בנימין הסביר:
דמיוני זאת אומרת – מקום שלא מכירים וצריכים לדמיין את זה מכל
מיני דברים כתובים( שאדם לא יכול להבין עד שמגיע .יש כל מיני דברים
כתובים על זה אך מאחר ובני אדם שאפילו שהם היו פעם בגלגולים
קודמים לא זוכרים את זה וקשה למוח להבין את זה ,יכול להיות
שישמעו וזה ידגדג להם קצת ,כי יש בכל זאת איזה זיכרון באיזה מקום,
אבל בסך הכל זה דמיוני )*( וכל אחד יבין את זה איכשהו )אחרת( ולכן
כתוב בתורה בעיקר את השכר שמקבלים בעולם הזה – ילדים טובים,
פרנסה טובה ,הרגשה של שמחה ,רגיעה ,בריאות וכו' – וזה נותן לאנשים
דחיפה לעשות מצוות וכו'.
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אך העולם הבא – זה תמיד נישאר ,אפילו עבור אנשים גדולים משהוא
דמיוני )*(  .אבל כדי להבין את זה – כמה שאדם יכול – זה רק בלימוד
בצורה שיטתית.
אבא :אולי אנסה להכין הסבר קצר של כל שלב ושלב ?
בנימין :את זה תעשה רק עם תלמיד חכם.
)*( דמיוני  -זאת אומרת – מקום שלא מכירים וצריכים לדמיין את זה
מכל מיני דברים כתובים )אחרים(.
כאן עברנו לשלב שאלות הגולשים .בנימין ענה למספר שאלות עד שהגיעה
ההסעה והוא נסע לביתו .בהמשך ענה שמואל למספר שאלות בעברית
ובאנגלית .צילמתי בוידיאו קטע בו שמואל מברך את הגולשים:
שמואל:
אני מברך את היהודים שקוראים את דברי ושכל עם ישראל כולנו נקבל
את משיח צדקנו .מי שעוזר להפיץ את האתר שהוא יזכה לקבל יחד עם
כולנו משיח צדקנו.
לסיום היה תקשור עם דניאל.
צילמתי בוידיאו קטע בו דניאל מברך את הגולשים:
אני מברך את היהודים שמבקרים באתר שלנו ושכולנו נקבל את משיח
צדקנו .ברכה מיוחדת לכל הצדיקים שעוזרים להפיץ את דני.18
אבא :יש לך משהוא להגיד לאבא ?
דניאל :אני רוצה לומר לאבא להוציא את הספר הזה מיד אין זמן צריך
לעשות תשובה ,חייבים להוציא מהר.
אבא :יש לך משהוא להגיד לאמא ? )האישה לא נכחה בתקשור(
דניאל :להגיד לאמא  -מחילה ,מחילה ,מחילה שאני עושה לה כזה
כאב לב ואני אוהב אותה מאוד.
)כזכור דניאל שהה בשבוע האחרון אצל המשפחה בירושלים ,ואחרי
התקשור אני לוקח אותו הביתה(.
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אבא :דניאל ,אתה רוצה למסור משהו לבעל הבית ?
דניאל :תודה ,מאוד נהניתי ,מאוד ,ממש הרגשתי שהנשמה שלי עולה
ומאוד נהניתי להיות אצל הרב )בישיבה( הוא יהודי חשוב גדול,
אתם לא יודעים כמה שהוא ענק.
אבא :מה יש לך לומר לבעלת הבית ?
דניאל :אני מאד מבקש מה' שאת תצליחי בכל העבודה שלך בשביל עם
ישראל )אני יודע שהרבנית מחלקת ספרי תהילים(,
וכמו שאת דואגת לילדים של הקב"ה הוא ידאג לילדים שלך.
החלה שיחה על התקופה שדניאל שהה אצלם לפני כשנה לפני שמצבו
הדרדר עד לאשפוז והחל מהלך התקשור.
אבא :דניאל ,למה אושפזת לפני שנה – על מנת שיתחיל נושא
התיקשור או שהייתה לך בעיה ?
דניאל:
I HAD TO GO THERE FOR YOUR RIPUY
BECAUSE I HAD TO SPEAK
I HAD TO BE ON DANI18
I HAD TO BE
)תרגום :הייתי צריך ללכת לשם )לבית חולים( עבור הריפוי שלך בגלל
שהייתי צריך לדבר ,הייתי צריך להיות באתר דני ,18הייתי צריך(...
)סוף תקשור(
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תיקשור  – 13ירושלים ,כ"ח באייר התשס"ז )(16/5/2007
בשעה טובה השלמנו את התקשור ה  .13בר-מצווה.
לרגל הבר-מצווה ,כמה סיפורים )אמיתיים( בחייו של דניאל.
לפני מספר שנים בפורים ,נתתי לכל ילד  50שקל דמי פורים .בערב
אומרים לי הילדים שעני דפק בדלת ,דניאל פתח את הדלת והעני ביקש
צדקה ,דניאל נתן לעני את ה 50-שקל שלו .ככה פשוט.
בגיל  8לערך דניאל לא דיבר .חבר אחד אמר לי "תשמע ,יש איזה רב
מקובל בפתח-תקוה ,אתה מוכרח לבוא עם דניאל" .בקרנו כבר הרבה
רבנים אך ללא תוצאות ,אבל לא התייאשתי ,אמרתי לעצמי אין מה
להפסיד ונסענו .אחרי המתנה של כמה שעות נכנסנו .הרב אמר  -בשבת
אחרי התפילה ,קחו את ה"-אצבע" שאיתה משתמשים בעת קריאת
התורה )הקורא בתורה מצביע איתה על המילים שקורא על מנת שהעולה
לתורה יוכל לעקוב אחר הקריאה( ,ושימו לדניאל על הלשון.
בשבת ,התלבשנו חגיגית ,והלכתי עם דניאל לבית הכנסת .אחרי התפילה
בקשתי מהגבאי שיפתח את ארון הקודש ויוציא לי לרגע את ה"אצבע".
עשיתי כדבריו של הרב המקובל ,אפילו מספר פעמים להיות בטוח .באותו
שבוע דניאל החל לדבר .אמנם דניאל לא מדבר רגיל ,אבל מדבר.
בבית אתמול דניאל אמר )בפיו(  -העולם הזה ,זה כמו מושב לצים.
שאלתי אותו למה הוא מתכוון :מוחאים כפיים לכל דבר קטן.
כרגיל ,הערות שלי בסוגריים.
התקשור החל עם דניאל.
שאלתי את דניאל מספר שאלות בקשר לספר המתוכנן של האתר.
בהמשך בקשתי מבנימין שימסור הקדמה לספר) .מופיע כמבוא לספר,
ופרק נוסף באתר דני(18
אבא :דניאל ,הרבה פעמים הזכרת את המילה "גשמיות" תוכל לפרט?
דניאל :זה קשר מוגזם )של אדם( עם העולם הפיזי ,שזה עולם דמיוני.
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אבא :כלומר אדם אוהב את הבית שלו האוטו שלו ,הכסף שלו.
דניאל :אפילו את השמיכה שלו )הוא אוהב( יותר מידי.
אבא :ש).קרוב משפחה(שאל בקשר לנשמה היתרה שיש ליהודי בשבת.
דניאל :הוא לא יכול לפתוח ספר וללמוד ? הוא צריך לשאול אותי ?
אבא :לקראת ליל שבועות ,המעלה של לימוד תורה כל הלילה ,קראתי
פעם בזוהר שמי שלומד כל הלילה תורה מובטח לו שלא יאונה לו כל רע
כל השנה .מובטח לו שישלים שנתו .דניאל ,כמה מילים על שבועות.
דניאל :שבועות כל זה שייך לנשמה היהודית.
הדבר הקדוש ביותר זה הנשמה היהודית.
)מה זה "קדוש" ? קרוב להקב"ה(
כי זה התורה גם .שהם אחד בעל ואישה ,נישואין.
חתן וכלה ,חייבים תמיד לנצח להיות ביחד כאחד.
הנשמה היהודית נעלמת בתוך כל החומר ,הגשמיות ,הצעצועים של
גדולים וקטנים .הנשמה היהודית זו החובה )העיקר( של העולם הזה ולא
הפוך ,אבל אנשים שוכחים.
אני מברך את כל עם ישראל שנתחבר שוב חתן וכלה ,ונשמה ותורה,
נשמה והקב"ה ,נשמות של כל היהודים ונזכה לקבל משיח צדקינו.
)המשך התקשור בשאלות ותשובות פרק (8
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חלק ג'

שאלות ותשובות
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שאלות ותשובות – הקדמה
ראיתי בתקשור הרביעי עם דניאל כי הוא מאד שמח על אפשרות זו
)דניאל... :מרגיש שסוף סוף יש לי תפקיד בעולם...כן ,אני רוצה
לענות לשאלות ,מאד מאד(.
וכך הוספה לאתר מדור שאלות ותשובות .הגיעו לאתר במהלך ארבעת
החודשים האחרונים ,עד למועד עריכת הספר כ  1000מכתבים ושאלות.
במהלך  13התקשורים נענו  360תשובות )מהן  60באנגלית( בנושאים
שונים והם נכללים בספר .השאלות התייחסו להרבה תחומים ,החל
מגרביים ועד העולם הבא .בתחילה שאלתי את דניאל ובהמשך שאלתי
את בנימין ושמואל )שניהם נמצאים אצל אותה משפחה אומנת
לאוטיסטים בירושלים(.
על מנת להקל מציאת תשובה לשאלה בתחום מסוים בניתי אינדקס של
נושאים ממוין א-ב לפי נושאים )האינדקס נימצא בסוף הספר(.
התשובות המופיעות בספר הן בדיוק כפי שקבלתי אותן בתקשור ,הוספתי
מספר הערות המוקפות בסוגריים.
ראיתי לנכון לתרגם חלק גדול מהתשובות לאנגלית והן יודפסו בספר
במהדורה האנגלית.

קיצורי מילים:
 בעזרת השם.ב"ה
 לא עלינו.ל"ע
זצ"ל  -זכר צדיק לברכה
עוה"ז  -העולם הזה.
עוה"ב  -העולם הבא.
יצה"ר  -יצר הרע
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פרק  – 1שאלות ותשובות
)(1
כותרת :ייסורים זה התיקון
נושא :חולי ,ייסורים ,תיקונים ,יציאת מצרים
שאלה :אני חולה ומתייסרת מאוד .מחלת לב .עברתי שני צינטורים.
מקבלת ארבע זריקות אינסולין ביום .מחלת עצמות .אני בת  56ומגיל 40
מרגישה ממש זקנה .בקושי יכולה לזוז .יש לי הפרעות קשות .קשה לי מה
עלי לעשות .בכבוד ובהערכה ר.
דניאל :הסיפור שלך מאד עצוב ואנחנו )האוטיסטים( לא עונים לשאלות
אישיות ,אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך :התפילות שלך חשובות מאד
בשמים ,יהודי שסובל כמו שאת ,לא סובל סתם ,הכל תיקונים ,ואני יודע
שאת עוברת את התיקונים ,אפילו שהם קשים ובלי לרדת מאהבת השם
שלך ולכן אני מברך אותך שב"ה תזכי לקבל משיח צדקנו וזה ירפא אותך
לגמרי .וכל חולי עם ישראל וכל אלה שעם כל הסבל מחזיקים באמונה
וביטחון בה' ,הם אלה אשר יצאו ממצרים ויגיעו לגאולה השלמה ב"ה.
)(2
כותרת :לפתוח את הפקק
נושא :זיווגים ,ייסורים ,חסד
שאלה :אני בת  34ולא נשואה .עוברת ייסורים קשים בגלל זה .גם אחי
בן  35ועדיין לא נשוי עובר ייסורים לא פשוטים .בכלל כל המשפחה
בצרות ועיכובים ,חסימות והעדר הצלחה .מה לעשות.
דניאל :שוב אני לא יכול לענות אישית ,אבל אם יש בעיה כזאת במשפחה,
אז צריכים לעסוק בחסד מהבוקר עד הלילה ,כדי לפתוח את הפקק
שהגיע וירד עליכם .חסד מבוקר עד לילה ,וה' יעזור לכם שתתחתנו
ותביאו דור חדש לעם ישראל.
)(3
נושא :תהילים ,פרק שירה ,תפילה
שאלה :האם אמירת פרק שירה חשובה יותר מאמירת תהילים
דניאל :מה שחשוב זה להתפלל עם כל הלב ,לבכות עם לב שבור ,על
גלות השכינה מהבית שלה ,וזה מה שחשוב ,ואם עושים את זה דרך
תהילים או פרק שירה ,או לא משנה מה ,הקב"ה מקבל את זה בשמחה.
ברור דבר אחד תהילים זה דבר כל כך בעל עוצמה רוחנית ,שכדאי לעשות
גם את זה )תהילים( וגם פרק שירה.
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)(4
כותרת :אוהב את העולם הזה
נושא :מוזיקה ,העולם הזה ,אמת
שאלה :קשה לי להתנתק מהמוזיקה שאני אוהב ,ועוד כל מיני דברים
שהיו לי בעולם הזה ,אך מצד שני למה שאני אתנתק כל עוד שאני עובד
את הקב"ה מה ההתעקשות שלך לגבי זה?
דניאל :מי שלא יכול להתנתק מהעולם הזה ,זה בגלל שהוא לא רוצה ,לא
בגלל שהוא לא יכול .אם לא מתנתקים מהעולם הזה ,לא מגיעים לאמת,
מגיעים לחצי אמת שזה גם שקר ,ולכן אדם שלא מוכן להיפרד
מהמוזיקה שהוא אוהב ,אפילו שזה טרף  -זה ניכנס לנשמה שלו ,לראש
שלו ולגישה שלו לחיים  -הוא לא יוכל לבקש מהקב"ה לצאת ממצרים.
האהבה שלו למוזיקה זה כמו להגיד ,אני שומר מצוות,אבל אני לא יכול
להפסיק לאכול קצת חזיר בסוף יהיה מותר לאכול חזיר ,אז למה לא כבר
עכשיו ?
)(5
כותרת:
נושא:
שאלה:
דניאל:

מה ההבדל בין מוזיקה לחזיר
מוזיקה ,חיוך
אדם שמקיים כל תרי"ג מצוות ,ושומע כל יום שעה אחת
מוזיקה של גויים ,זה כל כך גרוע?
המוזיקה של גויים זה טרף לא פחות מחזיר.
חזיר נכנס לקיבה ,זה נכנס לנשמה.

)(6
נושא :מה יהיה
שאלה :האם צפוי בקרוב מגה פיגוע בארה"ב ומתי ?
דניאל :הכל יכול להיות ,דבר אחד אני יכול להגיד ,חיים בזמנים מאד
מסוכנים ,ולפי הנבואות יהיו זמנים מאד קשים ,בטבע במלחמות וכו'.
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פרק  – 2שאלות ותשובות
הגיעו הרבה שאלות בנושאים – זיווגים ,פרנסה ובריאות .בקשתי מדניאל
התייחסות לשלשת נושאים אלה ,להלן תשובותיו:
)(1
כותרת :זיווגים ,למה אדם לא מוצא זיווגו ,ואיך לתקן
נושא :זיווגים* ,
דניאל :לכל אלה ששואלים על זיווג ,אני לא אענה )באופן פרטי( לכל
אחד אסור לי ,אבל זיווג  -זה תיקון ,ואדם שלא מוצא את הזיווג שלו ,יש
כמה אפשרויות של תיקונים:
 (1יכול להיות שאדם בעצמו אנוכי ולא מספיק לו כל הבחורים או
הבחורות שנפגשו אתם ,לא מוכן להתפשר ,וזו בעיה במידות שצריכים
תיקון .אדם כזה חייב להחליט  -למה הוא בחיים בעולם הזה ,אם זה
גבר ,חייב להתחתן וחייב לקבל אישה.
 (2ואם רואה שלא הולך עד גיל מסוים  -חייב לקבל אישה אחרת ,אישה
שלא בדיוק לפי הרצון שלו ,כי המצווה של פרו ורבו היא יותר חשובה
מלמצוא בדיוק את הזיווג שהוא רוצה .יש אנשים שלא מוצאים באמת
)את( זיווגם .משתדלים מאוד ,מוכנים לרדת בדרישות ,אבל לא מוצאים
אדם כזה )מתאים( – צריך להתפלל הרבה מאד וגם לעשות הרבה חסד,
וזה יכול לפתוח שערי הרחמים בשמים.
 (3יש כאלה שלצערי הרב לא ימצאו אף פעם את הזיווג שלהם ,או
שימצאו ויתגרשו ל"ע ,או יאבדו את הבן-זוג בצורה אחרת ל"ע ,ויחפשו
כל הזמן עוד .אבל זה הכל תיקונים מסובכים ואדם תמיד צריך במצבים
קשים כאלה ,להמשיך להתפלל ולהמשיך לבקש מהקב"ה ,ולהיות שמחה,
ולעזור לאחרים ,לעשות חסד וכו'  ,אז בעזרת ה' הוא יקבל גם את הזיווג
הנכון .ואם לא  -אז גם צריכים להישאר בשמחה ולעשות חסד ,לעשות
רצון ה'  -ויגמור את התיקון שלו בהצלחה.
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)(2
כותרת :פרנסה ,תיקון לראות כמה אנו בוטחים בה'
נושא :פרנסה* ,
דניאל :זה כמו כל הצרות בעולם ,הכל תיקון לראות כמה אנחנו בוטחים
בקב"ה ,יש כאלה שסובלים יותר מזה שאין זיווג ,או שהזיווג לא בדיוק
מה שהם רוצים ,ויש כאלה שהפרנסה הכי מפריעה להם .חוסר פרנסה,
או לא מספיק )למה( שהם רוצים .אבל הכל תיקונים וניסיונות וכל מה
שאנחנו צריכים לעשות זה -להתפלל לקב"ה שיציל אותנו ,לבקש את
הישועה ,לעשות חסד ולעשות רצונו ,את המצוות וכו' ושיביא את משיח
צדקנו במהרה בימינו.
)(3
כותרת :להתמודד עם חולי ,עיקר הסיבה למחלות של היום
נושא :חולי ,צניעות* ,
דניאל) :על מנת להתמודד עם( כל הבעיות ,גם מחלות ,בדור שלנו
חייבים יהודים לקחת על עצמם )להתחזק( בכל מיני דברים ,בעיקר עניין
של מחלות ,זה בעיה של צניעות .צניעות .יש כאלה שחולים בגלל הכלל
ויש כאלה שחולים בגלל עצמם ,אבל כולם חייבים לקחת על עצמם יותר
צניעות .להוריד פאות )נשים( ,להלביש בגדים לא צמודים ,להוריד איפור,
להוריד את הלקה על הציפורניים ולגזור אותם כמו שצריך .ללכת
בגרביים עבות ולנהוג כמו יהודיות .גברים  -לא לדרוש מהנשים שלהם
את הלבוש הלא צנוע ,לא לדרוש מהנשים שלהם להראות כמו בובות
ברבי ,לדרוש קדושה בבית .קדושה " -קדושים אתם"  -אנחנו קדושים,
עם קדוש .לא לשכוח אי אפשר להיות קדוש עם נשים שנראות כמו גויות
מעיתונים ,דוגמניות .אי-אפשר .אי-אפשר להיות קדושים עם דברים
שהראש שלהם בדברים לא קדושים.
זו עיקר הסיבה לכל המחלות של היום.
)(4
כותרת :אם כל מה שה' עושה לטובה ,איפה הטוב ,למה באנו לעולם.
נושא :תיקונים
שאלה:
 .1אומר רבי עקיבא :כל מה דעביד רחמנא לטב עביד )כל מה שעושה ה'
עושה לטובה( ,איפה נמצא הטוב באמת אני שואל את עצמי?
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הרי אף אחד לא מבטיח שהאדם ילך בדרכי ה' – נכון? אז יוצא שאם הוא
חוטא  ,הוא נאבד מן העולם וכלה כבהמה ,האם זה דבר טוב? ולשיטת
האר"י הקדוש  ,אין מצב שהאדם לא יתקן את עצמו לבסוף ...הרמב"ם
אומר :נכרתים ונאבדים לעולמים.
 .2האם ישנו תיקון מסוים שבגינו יזכה האדם להפוך החטא שלו )כלומר
כאילו לא חטא כלל( ואני מדבר על העברות החמורות נניח.
 .3אם כבר ה' מתקן את האדם בין כה וכה,אז מדוע שלח אותו בכלל
לעולם הזה לסבול ולהקשות דרכו? מבקש הסבר על הניגוד הנ"ל.
דניאל :הכל נכון ,יש כאלה שהם באמת נשמות חשובות ,שהם עושים
תשובה ומתקנים את עצמם וחוזרים ,יש שלא מתקנים ,נכשלים ,אבל הם
חלק של דבר גדול יותר ולכן באיזה שלב זה תוקן  -אצל יהודים
אמיתיים .אצל הגויים זה אחרת.
אנחנו חלקים של כל מיני נשמות ,שהכל בא מנשמה אחת גדולה של
האדם הראשון .זה תיקונים ,תיקונים ,תיקונים עד שהנשמה הזאת
השלמה )של האדם הראשון(  -תהיה שוב שלמה  -וזה כל היהודים  -כל
היהודים .ואפילו אם הבן אדם לא תוקן כמו שצריך ,מפרקים את החלק
הזה ,שולחים חלקים חלקים בחזרה לתיקון  -עד שהכל מושלם.
)תשובה לשאלה השלישית(
דניאל :למה ולמה ולמה .מספיק עם הלמה ,תהיה יהודי ,תעשה מה
שהקב"ה רוצה ממך ,ובזה גמרנו ,לא צריך לחשוב למה ולמה ולמה.
כשתגיע לעולם הבא כבר תדע את התשובות ללמה.
)(5
כותרת :גלעד שליט החייל השבוי.
נושא :שבויים
שאלה :מתי גלעד שליט ישוחרר ?
השאלה במקור ?When will Gilad Shalit be free
דניאל:
אני רוצה להגיד לכם  -צריכים להתפלל עליו חזק .מתי הוא יהיה חופשי,
הוא יצא לחופש ?
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יש לי שאלה  -מתי הישראלים יצאו לחופשי ?
הם עכשיו כבולים עם חבלים עבים של  -גשמיות ושטויות ושנאה וגניבה
וגילוי עריות ,וכל מיני דברים לא טובים ,כבולים עם אזיקים .מתי הם
יצאו לחופשי ?
)(6
כותרת :נופל בעוונות של שמירת עיניים והברית.
נושא :חזרה בתשובה ,אמת
שאלה :אני בחור כבן  30אשר מנסה לחזור בתשובה כבר  6שנים אבל לא
מצליח למרות שקיבלתי רמזים שונים ואני כל הזמן נופל בעוונות של
שמירת עיניים והברית .אחת הבעיות היא שאני גר בבית חילוני כמעט
לחלוטין .מה עלי לעשות? חשבתי אולי ללמוד חצי יום בישיבת  ..אבל
אני לא בטוח...האם לעזוב את הבית? אשמח לתשובה...
דניאל :השאלה שלך מאד כואבת לי ,כי אדם שהוא אמת ,אין לו שאלה
כזו ,הוא פשוט מתגעגע לאמת כל כך ,שהוא מוכן הכל לעשות ,רק להגיע
לאמת .אני רק מקווה שיהיה לך את האומץ ואת הרצון לעזוב את
הטומאה ,לעבור לקודש ,כי אין הרבה זמן.
)(7
כותרת :הקב"ה מטפל אישית בכל יהודי
נושא :נשמה ,תיקונים*,
שאלה :האם נשמתי היא נשמה גבוהה ,וכיצד אני יכול לתרום לקירוב
הגאולה ,ומה עלי לתקן?
דניאל :זה שוב אני לא עונה אישי )אסור לי( אבל -
כל יהודי יש לו נשמה גדולה מאד ,הקב"ה מטפל בו אישית.
הוא בעצמו )הקב"ה( מכניס את החיים לתוך התינוק,
הוא מתכנן לו את החיים שלו .הוא דואג לו .היהודי עצמו צריך רק
לעשות את רצון ה' .ואם הוא עושה את זה ,יש לו את העולם הזה וגם
העולם הבא .יהודי נחמד ,הנשמה שלך עצומה ,אבל הגוף  -זה הבעיה.
ואם אנחנו מעלים את הגוף לרמת הקדושה ,כל אחד מאתנו יכול להיות
גדול .אבל כמו שנאמר" :נעשה אדם" – זאת אומרת  -שהקב"ה עושה
אותנו ,בורא אותנו ,אבל גם אנחנו צריכים להעלות את עצמנו ,ולכן זו
עבודה של שניים ביחד .גם של הקב"ה וגם שלנו .
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אז אני מברך אותך בהצלחה גדולה .זו עבודה לא קלה ,לעזור ליצור את
עצמך .ולכל עם ישראל ,שנזכה לבנות יחד עם הקב"ה את עצמנו ,שנגיע
לרמה גבוהה ברוחניות ובגשמיות ,אבל גשמיות שזה קיים רק בשביל
הרוחניות.
)(8
כותרת :כי פתאום הכל יהיה לך ברור.
נושא :חזרה בתשובה
שואלת :טל
שאלה :אני מנסה לחזור בתשובה אך קשה לי .הריקנות של העולם הזה
גורמת לי לדיכאונות וקשה לי להתקדש.
דניאל :יהודי מיואש זה יהודי שהוא ממש עבד לסיטרא אחרא,
יאוש עושה את האדם עיוור ,לא מסוגל לראות את האמת.
טל ,את לא יכולה לראות את הקב"ה ,כביכול ,להרגיש אותו .כי את כל
כך עטופה בדיכאון ,בייאוש .את חייבת לצאת מזה ,ואם תצאי מזה ב"ה,
אז תראי את האמת ותתחילי לחייך ותשמחי ,כי פתאום הכל יהיה לך
ברור .טל ,אני אתפלל עליך ,כי חבל על כל יהודי כמוך ,זה רק הסיטרא
אחרא שתפס אותך ,את צריכה להשתחרר ממנו.
)(9
כותרת :הנוסחה היחידה להצלחה בחיים -בעולם הזה  -ובעולם הבא
נושא :חזרה בתשובה
שואלת :ס .מגבעתיים
שאלה :האם לחזור בתשובה זה להיות דתי או לחזור בתשובה זה
להרגיש את אהבת אלוקים ללא קשר לדת או לאום של אדם.
דניאל :הרבנית ס ,.אני רק יכול להגיד לך שזו שאלה מעניינת .שיהיה
ברור ,לחזור בתשובה ,להתקרב לקב"ה ,ולעשות את רצונו ,זה הדבר
היחיד שיציל את האדם ,אין יותר מזה ,אין פחות מזה .זה כל הנוסחה.
אין נוסחה אחרת  -להצלחה בחיים  -בעולם הזה  -ובעולם הבא.
)(10
כותרת :לא מוצא את עצמי כל כך בחיים
נושא :טעם החיים ,מלחמה
שואל :יעקב מגבעתיים )(22/1/2007
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שאלה :שמי י .ואני סטודנט בן ,27רציתי קודם כל שתדע שאני מאמין
לך ,מאז ומתמיד נמשכתי לכל תחום הקשור בנסתר וקראתי עליו רבות
כולל קישור עם אוטיסטים וכל תחום אחר הקשור בנסתר והמיסטיקה.
יש לי  2שאלות (1 :בגלל שאני אדם רוחני,אני מתקשה להשתלב בעולם
החומרני שלנו ,תמיד הרגשתי לא שייך לכאן ,ואני גם אקדמאי שבנוסף
לתואר לומד עוד ועוד קורסים ,אבל לא מוצא את עצמי כל כך בחיים,
ורציתי לשאול לעצתך :מה עלי לעשות (2 .האם בשנה הקרובה תפרוץ
בארצנו מלחמה נוספת .תודה.
דניאל :ר' יעקב ,קודם עם המלחמה  -לפי כל הסימנים ,חייבת להיות
מלחמה ,גם מהצפון וגם מהדרום ,בעתיד הקרוב מאד .אתה רוחני ,אבל
אתה לא קרוב לה' ,להיות רוחני זה לא להיות קרוב לה' .כדי למצוא את
הסיפוק מהאמת בעולם ,אי-אפשר לחיות בשני עולמות .רק בעולם אחד -
וזה העולם של הקב"ה ,הוא הרוחניות ,הוא הכל .אין משהוא אחר) .את(
כל הדברים האחרים הוא ברא ,ומי שניכנס עמוק לזה ,ולומד -לא את
הדברים האקדמיים שלך – אלא )את( הדברים האמיתיים שיורו לך
באמת מה מבנה העולם הזה והעולם הבא  -רק זה יביא אותך לסיפוק.
אז אני מברך אותך שיהיה לך את האומץ ואת הכוח לעזוב את עולם
השקר ,ולהגיע לעולם של אמת.
)(11
נושא :טעם החיים ,העולם הזה ,העולם הבא
שאלה :אחרי מסעות רבים בנבכי החיים איבדתי את הטעם לחיים
אני רואה מה נחוץ לעשות אבל האגו שזה הפחד שולט בחיי
ואני אבוד מה לעשות ?
דניאל :ברור שאיבדת את הטעם לחיים כי יש לך רק את העולם
הזה,אתה צריך גם את העולם הבא ,בעולם הזה עם רצון ה' והתורה -
אתה אף פעם לא תאבד את הטעם של החיים ,כי זה הולך עמוק  -ועמוק
 ועמוק יותר .ומה שיותר עמוק  -יש יותר טעם ,ויש יותר טעם מתוק,ורוצים עוד יותר עמוק ,כדי לטעום טעם עוד יותר עמוק ,וככה זה הולך
לנצח.
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)(12
כותרת :אי אפשר להיות חצי בעולם של שקר וחצי בעולם של אמת
נושא :טעם החיים ,תפילה ,נשים
שואלת :י .ממושב צרופה )(22/1/2007
שאלה :אני חילונית אך חשה בתוך תוכי את כל הדברים שאתה מעלה
בכתב ,מה אני יכולה לעשות? בתוך תוכי כבר החלו השינויים אך פחות
מבחוץ האם זה באמת נחוץ מבחוץ? האם תפילה מהלב שלא מהכתובים
גם בעלת השפעה? אודה לך מאוד אם תשיב לי על השאלות או על חלקן.
דניאל :אני רק רוצה להסביר לך שוודאי להתפלל מהלב ,ובמיוחד אישה
זה מאד מאד מקובל וטוב בשמים .אבל אדם צריך להיות שלם ,אי אפשר
להיות חצי בעולם של שקר וחצי בעולם של אמת ,להיות יהודי זה מבחוץ
ומבפנים ,בעולם-הזה ובעולם-הבא ,שלמות .אני מברך אותך שתגיעי
לשלמות ,ושכל היהודים כמוך יגיעו לשלמות ,שביחד נזכה לקבל משיח
צדקנו.
)(13
כותרת :הטכנולוגיה  -גורמת לדילול של האמת
נושא :אמת
שאלה :העולם הגשמי שיש לנו מצד אחד מלא ביצרים ופיתויים אך מצד
שני מלא בטכנולוגיה מתקדמת שמתפתחת עם הזמן באופן מדהים
ותורמת לכולם בכל מרכיבי החיים .גם להפצת הדת והקבלה .האם כל
העולם הטכנולוגי הזה הוא מיקרי ושיקרי? לא נראה שכך .אם כך כיצד
הגישה היהודית הדתית יכולה לבטל את העולם זה ,או כיצד אנו יכולים
לשלב עולם של דת ומצווה עם המציאות הטכנולוגית המתפתחת.
דניאל:
כל הטכנולוגיה של העולם שלנו היום ,נוצרה בשביל לתת מבחן קשה לכל
העולם ,ולצערי הרב העולם ניכשל .כי הצורך לגשמיות כל כך גדול,
והבריחה מהאמת כל כך המונית ,שכל הדברים הטכנולוגיים האלה
גורמים רק לדבר אחד  -דילול של האמת ,עיוות של האמת.
נכון ,אפשר לשמוע שיעורי תורה גם בוידיאו וגם ב -DVDוכו' ,אבל כל כך
מעט  -זה בשימוש טוב ,וכל כך הרבה זה ממש בטינופת ,אז מה זה
מוסיף לבן אדם? מה שזה מוסיף ,זה מוריד כפליים לפחות.
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)(14
נושא :חו"ל ,ארץ ישראל
שאלה :האם להביא את המשפחה לשוויץ
אני עובד בשוויץ ומשפחתי גרה בישראל .איני יכול למצוא עבודה בארץ,
לכן אני טס כל שבועיים לסופשבוע בארץ ,האם להמשיך כך ?
דניאל :אני לא רב שיכול לענות על שאלות פרטיות כאלה,אבל דבר אחד
אני אגיד  -בימים שלנו לא הייתי מביא את המשפחה לשוויץ.
)(15
נושא :נשים ,צניעות ,היצר הרע
שואל :ר .מרעננה )(22/01/2007
שאלה :מה תפקיד הנשים בתקופה זו
דניאל :התפקיד החשוב ביותר לאישה בכל הדורות זה להמשיך את
הדורות של יהודים יראי שמים .וזה בידיים של האישה ,והיא עושה את
זה בצניעות ,באהבת ה' שהיא מכניסה לילדים שלה ,בבית שלה שהיא
בונה ,שהיא מכניסה בזה חום יהודי ,שהיא דוחפת את בעלה לכיוון של
קודש ,ובכלל  -בונה בית של קדושה ,זה התפקיד בדור הזה ובכל הדורות.
רק בדור הזה  -זה נהיה דבר קשה ביותר ,כי רוב היהודים רוצים להבין
שכל הדברים האלה הם מיושנים ,והאישה צריכה )רוצה( חופש כביכול,
ולהיות כמו גבר  -אבל זה מה שהורס אותנו ,מקלקל אותנו .אישה צריכה
להיות צנועה ,שבאמת בונה את הבית שלה בדברים חשובים ,כמו תורה,
מצוות ומעשים טובים .הרב דניאל פריש זצ"ל כתב שהקב"ה ברא את
היצה"ר ,הוא ברא גם את הדבר שנגד היצה"ר ,והדבר הזה זה לימוד
תורה .אבל מה יש לאישה שאין לה חיוב של לימוד תורה? לאישה יש
צניעות ומידות טובות ,זה מה שיש לאישה נגד היצה"ר.
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)(16
כותרת :האם מספיק לשלוח את הילדים לגן דתי ?
נושא :חינוך ,אנרגיה
שואלת :ג .ממושב ליד ירושלים )(25/01/2007
שאלה :אני בנשמתי,צנועה ,ישרה ,ועוזרת ואוהבת אנשים ,הורי לא
לימדו אותי לשמור מסורת ,את  2ילדי אני שולחת לגן דתי שילמדו
מצוות ותפילה מהי .הלא נאמר "דרך ארץ קדמה לתורה"  -האם זה לא
מספיק? אני יודעת שיש הרבה חילונים כמוני שלא מחוברים לדת בגלל
הסטיגמה שנוצרה על החרדים ועל עולם הדת .דבר שני.. :למדתי רייקי
בדרגה  2ויש באפשרותי לשלוח אנרגיות טובות ומרפאות ,רייקי אינו
מזיק ,אם תסכים בבקשה אשמח מאוד לשלוח לך אנרגיות טובות ולחזק
אותך ,תודה מראש! המשך בדרכך המבורכת! ג.
דניאל :אני מאד שמח שאת יכולה לשלוח לי דברים טובים ,אני גם אשלח
לך אנרגיות של תורה ואולי תביני שלא מספיק לשלוח ילדים לגן דתי,
אלא צריכים בבית לחיות את זה ,אני אתפלל עליך .זה יהיה האנרגיה הכי
הכי חזקה.
)(17
כותרת :טיפול בילד אוטיסט
נושא :אוטיסט.
שאלה :יש לי בן אוטיסט בן  5.5מה אתה מציע לעשות אתו ,הילד
מדהים ומקסים ובתפקוד נמוך ,אינו מדבר ואינו גמול .יש לך איזה שהיא
הצעה ,רעיון ?
דניאל :דבר ראשון לאהוב אותו ,לאהוב אותו מאד ,יש לו נשמה
מיוחדת .הדבר השני  -צריכים הרבה לעבוד אתו  -גופני ולימודי .לעבוד
הרבה מאד ,במקום סגור  -ולא עם הרבה דברים מסביב ,להוציא אותו
להרבה התעמלות ,שחיה וריצה ,אפילו רכיבה על סוסים ,לעבוד אתו.
אבל יותר מזה  -אתה בעצמך ואישתך וכל המשפחה צריכים להתפלל
עליו ולהתפלל על עצמכם ,שתזכו כולכם ביחד לקבל משיח צדקנו.
הגם לגויים יש עולם-הבא וגן-עדן ?
אבא:
בנימין :יש לגוי עולם הבא .אם הוא צדיק,הוא עשה מה שהוא צריך
בתור גוי בעולם הזה ,אבל אין לו את הגן עדן שיש לנו ,אין לו רמה
רוחנית בכלל ,אין לו נשמה כמו הנשמה היהודית.
)סוף פרק (2
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פרק  – 3שאלות ותשובות
)(1
כותרת :כל בעיה גופנית שייכת גם לרוחניות
נושא :בריאות ,רופאים
שאלה :ש) .קרוב משפחה( שאל אם יש לך מסר להעביר לו.
דניאל :אני יודע ,אבל אני לא יכול להגיד יותר ממה שאמרתי פעם
אחרונה .הבעיה פיזית ,אבל כל בעיה גופנית שייך גם לרוחני .צריכים
ללכת לרופאים ,אבל לא להאמין לגמרי למה שהם אומרים .יחד עם זה,
אדם בבעיה צריך לקחת על עצמו משהו שיביא אותו קרוב יותר לקב"ה
וצריך לקבל על עצמו  -משהו שלא קל לו – לשם שמים ,וזה מדבר הרבה
מאד בשמים.
)(2
נושא :לוטו ,חיוך
שאלה :מה המספרים שיעלו בלוטו בהגרלה הקרובה
דניאל :כאשר תדע ,בבקשה תישלח לי מייל.
)(3
נושא :רצח רבין ,ציונות ,ירידה מהארץ* ,
שאלה :מה היה התיקון של עם ישראל ברצח רבין ואיך מסתכלים
בשמים על הנושא הזה.
דניאל:
אני מעדיף לא לדבר על זה בכלל) .לאחר שבקשתי ממנו שוב ,ענה( כל
מקרה של רצח ,כל מקרה שיהודי הורג עוד יהודי יש בזה הרבה סיבות,
הרבה תיקונים שזה לא ניראה לעין .אין לי ידיעה להגיד על יגאל עמיר
אם הוא רוצח באמת או לא .אבל הציונים רצחו את עם ישראל ,הם לקחו
יהודים מאמינים ,חתכו להם את הפאות ,גנבו להם את הילדים ,לקחו
מהם את השבת והשאירו אותם בלי כלום .השאירו להם את מדינת
ישראל  -מדינה של שחיתות ,שקר וכו' מלמעלה עד למטה,כל השקר
מתגלה עכשיו .והמילים שהרבי מסאטמר אמר עולה גבוה )מתברר( וברור
כאמת .כי המדינה מבוססת על שקרים ושנאה עצמית וזה לא יכול
להמשיך .הציונות המודרנית זה מלחמה נגד הקדוש ברוך הוא ,ל"ע,
מלחמה ישירה ל"ע ,לא שונה ממגדל בבל ,ומעניין ,כמו מגדל בבל ,זה
מתחיל ליפול והיהודים שלנו מעדיפים לברוח לכל מיני ארצות ,מאוד
מעניין שמוצאים יהודים מארץ ישראל במאות אלפים בחו"ל .מעניין
כמה שזה דומה )למגדל בבל(.
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)הערה:
המספר שדניאל אמר נישמע לי מוגזם ,אני יודע על כמה ישראלים שירדו,
אבל מאות אלפים ,לפיכך טיילתי באינטרנט ומצאתי באתר הכנסת את
המסמך הבא:
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/mada/2006-06-28.rtf

מתוך מסמך פרוטוקול מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה שהתקיימה
ב  28ביוני -2006
" אנחנו יודעים שכ 750,000-ישראלים ,מעל  12%מהאוכלוסייה
היהודית בישראל חיים בחוץ-לארץ .היקפי הירידה מהארץ גדולים
מאוד...ההערכות הן שיש עלייה משמעותית במספר היורדים"...
סוף הערה(.
אבא :לא הבנתי בדיוק את התשובה ,מה הקשר בין רבין לציונות.
דניאל :מה אתה לא מבין אבא ,אני לא מבין מה אתה לא מבין.
)הציונים( רצחו את הדת בארץ ישראל.
אבא :ורבין קשור לציונות ?
דניאל :איזה שאלה.
)(4
נושא :אוטיסט ,תיקשור ,אמת ,בחירה חופשית ,כסף.
שאלה :אנשים רבים מזלזלים בתיקשור עם אוטיסטים ,הם טוענים שכל
מה שמפורסם הוא פיברוק של אנשים בעלי אינטרסים .רציתי לבקש
באם תוכל לתת סימן/לעשות מעשה אשר יוכיח כי זה אמיתי.
דניאל:
אני לא צריך להוכיח כלום .אתה קורא מה שאמרתי ,אם זה ניראה לך
אמת  -טוב מאד ,אם לא ,תוכל לטייל באתר אחר .אין לי שום
אינטרסים ,אנחנו לא מבקשים כסף ורק מוציאים כסף על זה .אז לכן,
או תקבל או לא ,זה עניין שלך.
)(5
כותרת :מדוע הוריך אינם מתקשרים איתך
נושא :תיקשור ,דניאל
שאלה :מדוע הוריך אינם יכולים להחזיק את ידך בזמן התקשור?
דניאל :הם יכולים ,אבל הם לא יודעים איך ולא כדאי לכל אחד
להתעסק עם זה .אבל יש אלפי הורים שמתקשרים עם הילדים שלהם
בכל העולם ,אפילו יש ילדים שיושבים בבתי-ספר ממשלתיים באמריקה
ובמקומות אחרים עם מתקשר לידם וגומרים את התיכון
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עם זה) .בשאלות ותשובות פרק  ,7יש הנחיות כיצד לבצע תקשור עם
אוטיסט(
)(6
כותרת :האם לעשות בר מצווה לאוטיסט
נושא :אוטיסט
שאלה :כאבא לילד אוטיסט ששמו כשמך  -דניאל בן  12וחצי,
האם לעשות לו בר-מצווה?
דניאל :לא חייבים לעשות לו ,אבל הוא ישמח עם זה  -אפילו אם אתם
לא רואים את התגובה )שלו( .לא בר מצווה כמו לכל הילדים ,אבל
משהוא.
)(7
כותרת :לחכות לאליהו הנביא
נושא :אליהו הנביא ,גאולה ,אמת ,העולם הזה
שאלה :כתוב במלאכי פרק ג ,שה' ישלח לפני היום הגדול את אליהו
הנביא אשר יחזיר את העם בתשובה ,לפיכך ,אפשר לחכות עד שאליהו
הנביא מגיע ואז לחזור בתשובה ובינתיים יש זמן...
דניאל :אדם שחושב שיכול לחכות עד הרגע האחרון ופתאום לעזוב את
העבירות ,ולרוץ עם אליהו הנביא לבית המקדש ,אני אומר שזה כמעט
בלתי אפשרי .ולמה? כי אדם שהוא מאד ספוג בגשמיות ,אדם שהוא מאד
אוהב את העולם הגשמי שלו ונהנה )ממנו( ממש אז כשישמע את קול
השופר ,הוא ישאל ,האם זה השופר באמת? לא ,מחר נישאל את הרב שלי,
או יגיד  -האם זה אליהו הנביא באמת או אולי זה משוגנר ברסלבר או
חבדניק או אוטיסט .הוא לא יהיה מוכן באמת כל כך לזרוק את
הגשמיות,את השקר ולרוץ לאמת .אדם ספוג שקר לא יכול לזרוק את
הכל ולרוץ לאמת .אתם יודעים שאם כותבים את המילה "אמת"
ולוקחים את ה "א" מה נישאר? "מת".
)(8
נושא :פרנסה
שאלה :מדוע אני חי בצמצום מחסור ודלות כבר יותר מ 30 -שנה? מדוע
נראה לי כי עפ"י מזלי ,נגזר עלי להיות עני כל ימי חיי ?
דניאל :כי אתה לא מתקרב לקב"ה ,אתה רק מתקרב לעצמך ,תעזוב את
עצמך ,תלך )תתקרב( לקב"ה ) -תעסוק ב( תורה ,מצוות ,מעשים
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טובים .תמלא את החיים שלך עם זה ואל תתרכז על עצמך כל כך .אני
מברך אותך שתצא מהאנוכיות ותגיע לקב"ה.
)(9
כותרת :מהו פסל החירות האמיתי ?
נושא :בעולם
שואל :יהודי מניו יורק
שאלה :מה דעתו של דניאל על פסל החירות? האם הוא סמל של הס"מ
דניאל :פסל החירות זה חתיכת ברזל ולא יותר מזה ,אפילו לא דומה
לסמל של חירות .התורה הקדושה היא סמל החירות.
)(10
כותרת :מגדלי התאומים
נושא :בעולם ,חיוך
שאלה :ראיתי סרט המציג זווית שונה לגמרי של נפילת מגדלי התאומים
עם פיצוץ של יסודות מגדלי התאומים במקביל לפגיעת המטוסים ,האם
יש לך ידיעה בעניין.
דניאל :לא ,אני לא עובד ב C.I.A.
)(11
נושא :יהדות
שאלה :למה יש כל כך הרבה זרמים ביהדות וכל אחד חושב שהוא צודק
דניאל :נו ,מה להגיד ,אם אנחנו היינו באחדות אז משיח היה בא לפני
הרבה מאד זמן ,אבל אלה התיקונים שלנו והם לא קלים.
)(12
כותרת :רווקה צריכה להיות צנועה ולכסות את עצמה.
נושא :צניעות ,נשים
שאלה :דניאל ,הייתה הרבה התייחסות בפגישה הקודמת לצניעות וכסוי
ראש של נשים נשואות  -ומה שזה גורם ,ולעומת זאת ,נשים רווקות
יכולות ללכת ללא כסוי-ראש כלל ,וזה לא גורם. ..
דניאל :רווקה צריכה ללכת עם צמה או צמות ,והיא גם צריכה להיות
צנועה ולכסות את עצמה.
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)(13
נושא :פאה נוכרית
שאלה :איך נחשבת פאה נוכרית בהסתכלות משמים ?
דניאל :פאה נוכרית ליהודיה זה אסור ,כי זה מאד דומה לשיער אם זה
סינטטי ,אם זה משיער ,אז זה שיער  -וזה דומה לשיער כי זה שיער
בעצמו ,כי אף אחד לא יקנה פאה שלא נראית שיער לכל דבר ,וזה אסור
כי אנשים לא יודעים מה זה )אם זה שיער אמיתי או פאה( ,וזה יפה
ומושך וזה אסור.
)(14
כותרת :האם רווקה יכולה ללכת עם פאה
נושא :פאה נוכרית ,נשים
שאלה :אני אשכנזייה רווקה ,האם מותר לי ללכת עם פיאה צנועה או
שאני מחויבת בכיסוי ,מטפחת ?
דניאל :לשאול רב ,כי עדיין יש בעיה של עבודה זרה בפאות.
)(15
כותרת :רב שמתאים לנשמה שלך
נושא :חזרה בתשובה
שאלה :לאיזה רב אני צריך ללכת כיום,מי יוכל להאיר לי את הדרך ?
דניאל :אני רק יכול להגיד לך  -תתקרב לקב"ה ,תתפלל לה' לשלוח לך
רב שמתאים לך ,לנשמה שלך והוא יופיע לך.
)(16
נושא :קשה לקום בבוקר ,חיוך
שאלה :אני תלמיד בן  16וקשה לי לקום בבוקר לבית ספר לתפילה
וללימודים מה עלי לעשות כדי לחזק את עצמי.
דניאל :ללכת לישון מוקדם.
)(17
כותרת :המעבר בין העולם הזה לעולם הבא
נושא :לעבור דירה ,העולם הזה ,העולם הבא
שאלה :עברתי כבר קרוב לעשר דירות במהלך  8שנות נישואין .מתי
אזכה לדירה משלי בירושלים ומה עלי לעשות לשם כך.
דניאל :ברוך השם ,אתה לא מבין שהכל לטובתך ? אדם שמתיישב
בדירה אחת הוא בסכנה רוחנית גדולה יותר ,כי הוא לא יכול אף-פעם
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או לפחות לא בקלות להשתחרר מהגשמיות סביבו .אם הוא יצטרך לקום
מהדירה שלו לעזוב ולרוץ לבית המקדש ,בלי חשבונות הוא לא יוכל .גם
אם אדם ל"ע שצריך לעזוב את העולם הזה והוא קשור כל כך לבית שלו,
לבגדים שלו ,לאוטו שלו) ,יש לו( הרגשה  -שהוא בעל הבית ובעל כל מיני
חפצים ,קשה לו מאד המעבר בין העולם הזה לעולם הבא .הוא סובל מאד
מאד.
)(18
כותרת :ירושלים זה השפיץ של העולם
נושא :לעבור דירה ,ירושלים
שאלה :אם לעבור דירה שוב לירושלים ,גרנו שם בעבר והיה לי קצת
קשה עם העיר כי היא עיר קדושה ומאוד עמוסה רגשית .כיום אני גרה
בחיפה ומרגישה ריקנות גדולה ,האם לחזור לירושלים ? מה דעתך ?
דניאל :מי שעובר לירושלים ,צריך להתכונן לעשות את זה לשם שמים,
כי לא קל לגור בירושלים ,אבל ירושלים זה השפיץ של העולם ,וזה איפה
שהכי הכי טוב לגור.
)(19
כותרת :היופי של השם שלך.
נושא :שינוי שם.
שאלה :שלום ,שמי בישראל הוא נתנאל .אני מאוד לא אוהב שם זה,
האם מותר לי לשנות את שמי ל"נתי"? תודה
דניאל :אתה רוצה נתי במקום נתנאל? אוי אוי אוי .יש לך שם עם שם
ה' בפנים ואתה רוצה להוציא את זה? אני מתפלל עליך שתבין
את היופי של השם שלך.
)(20
נושא :פריון ,לעבור דירה
שאלה :רציתי לדעת מה עוזר לפריון ואם מעבר לדירה חדשה עוזר
דניאל :תפילה עוזרת.
)(21
כותרת :איך לעזור להורים שנפטרו
נושא :ייסורים ,מוות ,עילוי נשמה
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שאלה :מאז פטירת אימו ,מקיים מצוות בלי כוונה .מאשים עצמו שלא
השתדל מספיק .היה שמח לשמוע לאן הלכה אימו ,קשה לו מאד.
דניאל :המקום לעזור לה באמת זה עכשיו ,עם מעשים טובים ,מצוות,
קדיש בשבילה ,ללמוד משניות ,כל מיני דברים ששייכים לקודש .במקום
להיות בדיכאון  -תקום ותעזור לה) .תעשה( מה שאתה יכול לעשות
לעילוי נשמתה  -וזה פועל תמיד.
)(22
נושא :העולם הבא ,עילוי נשמה
שאלה :האם טוב לאמא שלי בעולם הבא ?
דניאל :מה אתה עושה בשבילה בעולם הזה? אם אתה עוזר לה עם קדיש
ולימוד וחיים של תורה ,אז טוב לה ,ואם אתה לא עושה את זה,אז לא
טוב לה.
)(23
נושא :יהדות ,כשרות
שאלה :האם הכשר מנצ'סטר זה טוב וכשר מספיק ?
דניאל :תיראו איזה דור זה ,שואלים אוטיסט אם הכשר של צדיק כמו
הרב ווסטהיים כשר או לא ,אוי אוי אוי.
אבא :זה כשר או לא כשר ?
דניאל :אני לא אחד שיכול להגיד כשר או לא כשר ,שילך לרב.
)(24
נושא :צבא ,מלחמה ,ניסים
שואל :א .מרעננה )(08/02/2007
שאלה :האם להתגייס ,ז"א האם יש עניין להיות בצבא והאם זה טוב
שיש צבא במדינת ישראל בכלל ?
דניאל :ליהודים מותר להגן על עצמם .אבל צה"ל נגד הקב"ה ,הם
עובדים על זה שהם החזקים ,ה' לא נכנס בכלל למחשבות שלהם ,חוץ
מאולי )הדתיים( ,אבל גם הם לא כל כך .צה"ל בטוח )בעצמו( ,או לפחות
לפני המלחמה האחרונה היה בטוח שכל ניצחון זה היה מהכוח והחוכמה
שלהם .אבל ,אלה שיודעים ,האלופים וכל מיני אחרים בצבא ,יודעים
שפשוט היו ניסים גלויים ,אבל הם לא מוכנים להגיד
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שהיה נס ,שאולי )יתגלה ש( אין להם כל-כך כוח ,אולי )יתגלה כי( כל
הכוח בא מהקב"ה .לכן ,צה"ל עכשו מסתובב בבושות ,כי גילה את עצמו
כחלש ולא כל כך אפקטיבי .ואם עם ישראל חושב שאפשר לנצח את
האויב רק מצה"ל  -זו טעות גדולה .בלי הקב"ה  -לא יעזור דבר.
המלחמה האחרונה ,מי שלא ראה את הניסים ,פשוט עיוור רוחני ,וזה
מסוכן מאוד להיות עיוור רוחני.
)(25
נושא :מוות ,תיקונים ,גילגולים
שאלה :למה יש כל כך הרבה סיפורים של מוות בעריסה אצל תינוקות
מה צריך לתקן ?
דניאל :הילדים האלה ,הם עושים תיקון לעצמם .זה כל מיני נשמות
שהגיעו עד עכשו ומגיעים כדי לתקן גילגולים קודמים .הם באים לזמן
קצר ,עושים את התיקון ומסתלקים מהעולם.
)(26
נושא :טעם החיים
שואל :מספר שואלים שאלו בנושא זה.
שאלה :כיצד אדם יכול לדעת מה ייעודו בעולם הזה?
דניאל :כל אדם יודע איפה החולשות שלו והוא צריך לקחת את הנקודות
החלשות שלו ולחזק אותם .זה מאד ברור אם האדם יודע את האמת על
עצמו ,זה מאד ברור.
)(27
נושא :חולי ,גלגולים
שאלה :אני חרש ,יש לי התמודדות לא קלה .האם החרשות זה עונש
מה' או שיעור עבורנו להקשיב לעולם פנימי יותר ?
דניאל :זה יכול להיות תיקון מגלגול קודם ,אבל מה שכתבת גם נכון
זה נותן לאדם אפשרות להקשיב חזק לפנימיות ולא להיות
דבוק לחיצוניות.
)(28
נושא :תיקונים ,כרת
שאלה :חטאתי עונש שמגיע לי עליו כרת .מה התיקון שלי ?
ומה עלי לעשות כדי להצליח לחזור בתשובה ?
דניאל :שילך לרב שייתן לו דרך לחזור בתשובה .שיתפלל לה' שיגיע לרב
הנכון .רק רב יכול לתת לו דרך לעשות תשובה ,והוא חייב לעשות את זה
עד הסוף.
www.Dani18.com

דניאל – מסרים מעולם האמת

64

)(29
כותרת :איך מחזירים את משפחתי בתשובה
נושא :חזרה בתשובה
שואל :מספר שואלים
שאלה :אני באה ממשפחה מסורתית ,עזבתי את הדת וב"ה אחרי מחלה
רצינית זכיתי לחזור לאבא שבשמים ,איך מחזירים את משפחתי בתשובה
אחרי שחוו טראומה מן הדת.
דניאל :להיות דוגמא ,הם לא כל-כך מוכנים עכשיו לשמוע ,לכן לחכות
ולהיות דוגמא ,יכול להגיע שלב שהם יבקשו ממך ,אז תעזרי להם.
)(30
כותרת :להחזיר בת-זוג בתשובה.
נושא :חזרה בתשובה
דניאל :אם אשתך חוזרת בתשובה או לא ,זה לא לגמרי תלוי בך ,אבל
מאחר שאתם נשואים ואתם נחשבים לאדם אחד) ,כאשר( אתה חוזר
בתשובה ,אז זה בודאי משפיע עליה לטובה ,אבל אם היא לא חוזרת
בתשובה  -זה מאד קשה לחיות ביחד ,כי חייבים דינים מסוימים לעשות.
אתה צריך עזרה של פוסק ושל רב.
)(31
נושא :חזרה בתשובה
שאלה :האם צריך לחזור בתשובה ?
דניאל :כל יהודי חייב לחזור בתשובה .נקודה .ומי שלא חוזר בתשובה
אז אין לו חיים רוחניים בכלל .אין חיים רוחניים בלי תורה ומצוות.
)(32
כותרת :תאוות אכילה ועישון.
נושא :תאוות ,תיקונים
שאלה :איך מתייחסים לעישון סיגריות ותאוות אכילה ותאוות
אחרות-האם אנו חייבים לתקן זאת או לא בהכרח?
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דניאל :כל תאווה פסולה וחייבת תיקון ,כי זה משפיע על כל דבר .אדם
שמתגבר על תאוות האכילה או העישון,יכול להתגבר על כל תאווה.
)(33
כותרת :זיווגים ,תפילה לזיווג אמיתי
נושא :זיווגים
שאלה :שלום דניאל,אני אדם שמתחזק כבר חצי שנה ,אני לומד שעתיים
ביום גמרא ..כשרות ,שבת וכו' יש איזה אישה מסוימת שאני רוצה שזאת
תהיי השידוך שלי לא דיברתי אתה אף פעם,אבל אני רוצה שהיא תהיה
השידוך שלי האם אני יכול להתפלל לה' שהיא תהיה השידוך שלי ?
דניאל :עדיף להתפלל לה' שישלח לך את הזיווג האמיתי ,ולא להתפלל
על בחורה מסוימת.
)(34
כותרת :מה יכול לעזור למציאת הזיווג
נושא :זיווגים
שאלה :האם אדם שניסה הכל בכדי למצוא זיווגו כולל פשרנות ,עשיית
חסד ותפילות ועדיין לא מצא .יש איזה תיקון מיוחד היכול לשנות את
הגזרה או שפשוט זוהי גזרה שאין לה תיקון בגלגול הזה.
דניאל :אני לא יודע ,אם תקבל על עצמך קבלה קשה רוחנית זה יכול
לעזור.
)(35
נושא :זיווגים ,תיקונים
שאלה :מה חטאתי שאשת נעורי עזבה אותי אחרי  20שנה ו  9ילדים
נתתי גט .כל טוב.
דניאל :אני באמת לא יכול לענות ,רק להגיד שכל צרה זה מבחן וזה
תיקון לבן-אדם .להתקרב לקב"ה ולדעת שהוא הכל יכול ,והוא יודע מה
שהוא עושה .הוא עשה את זה ,לא אתה ולא היא .ויש סיבה לזה ואנחנו
אפילו לא יודעים את הסיבה האמיתית .חייבים להאמין שזה התיקון
ולקבל את זה בשמחה.
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)(36
כותרת :מי שיכול לעשות ולא מנסה ,מעמידים אותו למשפט
נושא :כנס
שאלה :המצב היום מאד קשה ,אי-אפשר לדעת ,שמעתי מהרב ...שעד
פסח תפרוץ מלחמה ,צריך לעשות משהו יוצא דופן להעיר את העם...
דניאל :כולם ישנים ,לא יעזור כלום,אלה שלא ישנים עושים תשובה
ומשתדלים כמה שאפשר לעזור לעם ישראל .אבל רק הקב"ה ,אולי יעיר
אותם ,אולי לא יעיר אותם ,אבל הם ישנים שינה חזקה מאד ,חבל.
אורח :היה רעיון לעשות כנס גדול ,להביא רבנים חשובים...
דניאל:
כן ,כן ,כן ,לעשות ,לעשות ,אבל אני לא יודע כמה שיצליח ,אבל חייבים
לנסות ,כי בשמים מי שיכול לעשות ולא מנסה,מעמידים אותו למשפט.
אורח :השנה רוצים לעשות בצום תענית אסתר ...יש כוונה ,כבר דיברו
עם רבנים לעשות בכותל כנס גדול ,משהו שלא נעשה עד עכשיו.
דניאל :שק ואפר ,לבכות ,וידוי ,שופרות וכו'.
תמשיך עם זיכוי הרבים שלך ,כי זה התפקיד שלך ,אפילו שזה קשה
ורוב הזמן לא נראה שיש הרבה פרי ,אבל זה מה שחייבים לעשות עכשיו.
)(37
כותרת :זה לא עובד ככה
נושא :כנס
שואלת :א .ממרכז השרון )(17/01/2007
שאלה :ראיתי כמה מהמסרים ומהמאמרים של דניאל וגולדין ובמיוחד
האחרון וחשבתי לעצמי למה בעצם לא הולכים לרבנים לבקש לכנס את
העם עם כל העצות שכתובות שם ,בטוח שהציבור היה נענה אף אחד לא
יכול לכנס את כולם לעצרת צום אפר וכו' ..אולי כדאי להביא את
הדברים לגדולים שיש לדבריהם משקל עובר לעשייה ואז אולי ישתנו
דברים.
דניאל :כן ,אבל זה לא עובד ככה ,לצערי הרב ,זה לא מעניין הרבה
אנשים ,אז צריכים להתפלל שהקב"ה יביא אותנו לתשובה שנוכל לקבל
את משיח צדקנו.
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)(38
כותרת :יהודי צריך לדעת מה מותר לו ומה אסור לו
נושא :לימוד ,תורה ,חסד
שאלה :מאוד קשה לי ללמוד תורה ,לשבת ללמוד גמרא ,מה לעשות
שיהיה לי יותר קל ,יותר מעניין ,אני בקושי יכול לשבת ללמוד  10דקות.
דניאל :אני מאמין שאם תלמד עשר דקות ביום חמש פעמים ,לאט לאט
תיכנס לזה עמוק ועמוק יותר .קודם כל תתחיל ללמוד דינים ,יהודי צריך
לדעת מה מותר לו ומה אסור לו ,זה מאד חשוב שזה יהיה הבסיס שלך,
נוסף לזה אתה יכול להוסיף דברים כמו הרב דסלר וכו' שיחזק אותך
רוחנית .ותתעסק גם עם חסד ,זה יעזור לך מאד.
)(39
נושא :מיואש מהחיים
שואל :י .מהדרום )(04/02/2007
שאלה :קצתי בחיי וכנראה שאני כבר לא יכול לעמוד בניסיון
כי מר לי בעולם הזה .כל תפילותיי לה' וכל זעקותיי ודמעותיי לא עוזרים
לי .אני בתוך מעמקי הבור ורק חושך ,ייאוש וחוסר תקווה שיהיה לי טוב.
אנא  ,נשמה צדיקה  -התפלל עלי בבקשה י.ב;
דניאל :אני מברך אותך ברפואה שלמה בגוף ובנפש עם שאר חולי
ישראל.
)(40
כותרת :הוא יודע שיש לו עולם הבא ,נצח נצחים ,משיח.
נושא :ייסורים ,העולם הזה ,נצח
שאלה :אני בבוץ עמוק הרבה אנשים רואים בי פוטנציאל גדול ,מה שאני
לא רואה ואני ממשיך להתרחק ולצוף בשקר .דניאל ,תן לי עצה אמיתית
לצאת סופית מהבלגן מהמחשבות של העולם הזה .להתפלל אני כבר לא
יכול ,אין לי כוחות .אם תוכל לעזור בשיטה שונה אודה לך.
דניאל :אני אגיד לך למה ,אתה תפוס באנוכיות שלך ,אתה אוהב את
המצב הזה .אתה לא רוצה לצאת מזה .לצאת מזה זה להתקרב לקב"ה.
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מי שקרוב לקב"ה  -לא יכול להיות בדיכאון ,אדם הקרוב לקב"ה יכול
להיות בשמחה ,אפילו עם כל הצרות שלו ,כי הוא יודע שיש לו :אבא
בשמים ששומר עליו ,דואג לו  -וזה מספיק לגרום לשמחה .גם הוא יודע
שיש לו :עולם הבא נצח נצחים משיח.
וכל העולם הזה  -הוא יודע  -רק מעבר לשמה )לעולם הבא(,
אז יש לו את כל הסיבות לשמוח .כנראה שלא הגעת לאמת עוד.
)(41
כותרת :מה לעשות עם ילדים שאינם שומרים תורה ומצוות ?
נושא :חינוך
שאלה :רציתי לשאול לגבי ילדים אנחנו משפחה שומרת תורה ומצוות
שהחינוך לתורה ומצוות חשובה לנו מאוד .וכך גידלנו את ילדינו .לצערי
יש לי שני ילדים שאינם ממש מקיימים תורה ומצוות .מה לעשות ?
דניאל :מה שאפשר לעשות בשבילם זה להתפלל ,ולהיות דוגמא טובה
בשבילם תמיד אבל תביני  -שגם לאברהם אבינו היה ישמעאל אחד,
וליצחק היה עשו אחד וכו' .אז תשמחו עם הילדים האחרים שלכם
ותשתדלו להשפיע עליהם לטובה.
)(42
כותרת :יש רק תורה אחת
נושא :עדת הקראים
שאלה :אני רוצה לשאול שאלה אישית הקשורה לעדה שלמה שאני רוצה
שגם יזכו לראות את המשיח במהרה ,אלו עדת היהודים הקראים אנשים
טובים יראי השם ,המקיימים מצוות תורת משה לפי אמונתם ומסורתם.
האם עלינו לשנות את דרכינו ומנהגינו על מנת להתאחד עם כל עם ישראל
ובכלל זה  :להניח תפילין ,לחגוג את המועדים באותו הזמן עם אחינו
להתפלל בנוסח תפילתם על מנת לקרב את הגאולה.
דניאל :יש רק תורה אחת וזו האמת .אין מה להרחיב ,אין  2תורות ,יש
רק תורה אחת והיא תורת האמת .אדם שרוצה להיות יהודי באמת ממש,
)להיות שייך( לעם הנבחר של הקב"ה חייב ללכת לפי התורה ,ואם הולך
לפי תורה אחרת ,זה לא יהיה אותו דבר.
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)(43
כותרת :להאמין שה' יכול ברגע אחד לרפא אותך
נושא :בריאות
שאלה :אני בן  20וסובל ממחלת ניוון שרירים מסוג דושן .אני מתחזק
שומר שבת מתפלל וכו' אני מבקש לדעת מה התיקון שלי?
דניאל :התיקון שלך זה להמשיך להתקרב לקב"ה ולהאמין בכל הכוחות
שהוא ברגע יכול להבריא אותך ,ואם חס ושלום לא ,אז גם זה
לטובתך .אני מברך אותך  -ברפואה שלמה.
)(45
נושא :חו"ל ,אדום
שאלה :מה המצב בעתיד פה בוונצואלה
דניאל :אני לא הייתי רוצה להיות בוונצואלה ,אם אני הייתי גר שם,
הייתי בורח מהר.
אבא :מה עם ניו יורק ?
דניאל :קשה להגיד לאנשים בניו-יורק לעזוב ,אבל שיסתכלו בנבואות
ויראו שאדום תיהרס לגמרי ,ואדום זה הארצות הנוצריות ,וארץ ישראל
לא תיהרס .יכול להיות שאנשים יהרגו בארץ ישראל ,אבל ארץ ישראל
לא תיהרס .וגם לא לשכוח  -שאדום חייבת ,חייבת להיעלם מהעולם.
)(46
נושא :חזרה בתשובה
שאלה :האם יש באמת סיכוי שנוכל למנוע את התוהו ובהו הקרב ובא?
הרי לא קיימת דוגמא בהיסטוריה למקרה בו עם ישראל שמע לנביאיו,
חזר בתשובה ,וניצל .מה נשתנה הלילה הזה?
דניאל :הרבה פעמים עם ישראל חזר בתשובה וניצל.
)ברשותכם אוסיף מספר דוגמאות :שופטים ב' ,שמואל א' ,נס חנוכה,
מגילת אסתר ,מלחמת ששת הימים-הייתי ילד באותה תקופה ,מכל עבר
הקיפו אותנו-סוריה מהצפון ,ירדן במזרח ,ומצרים מהדרום ,הייתה
תחושה קשה ,הרבה התפללו לה' ובששה ימים ניצחנו .יש עוד דוגמאות(
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פרק  – 4שאלות ותשובות
)(1
נושא :ארץ ישראל ,חיוך
שאלה :האם יש חובה כיום על היהודים לעלות לא"י ?
בנימין :אין חובה .אבל ,איך אומרים ,תגיעו מוקדם ,תגיעו לפני
הפקקים.
)(2
כותרת :איפה הניסים של מלחמת לבנון
נושא :מלחמה ,ניסים
שאלה :דניאל אמר בתקשור האחרון כי היו הרבה ניסים במלחמת לבנון
האחרונה .אני שואל איפה הניסים ? היו  150הרוגים ,אלפי טילים ,נזקים
במיליארדים ,כל הצפון ברח מהבית ,אז איפה הניסים ? )אגב ,אנו גרים
במרכז ולא הרגשנו את המלחמה כלל(
בנימין:
תצלצל לכל מערכת עיתונים ויתנו לך את כל הרשימה של הניסים
העצומים שכל אחד עבר בחיפה ,בצפון ,בצפת וכו' ,ממש לא להאמין.
)לאחר התשובה של בנימין ,נכנסתי ל – ,GOOGLE
הקשתי "מלחמת לבנון ניסים" .וראיתי את התשובה באתר של העיתון
ערוץ (www.inn.co.il) 7
'על הניסים' בסיפור נפלאות מלחמת לבנון  -מאת איציק וולף ,בעקבות
הניסים הרבים שאירעו במהלך מלחמת לבנון השניה החליטו אנשי ארגון
"מעייני הישועה" ,לערוך ספר ובו מקבץ ניסים מייצג לימי המלחמה.
זאת על מנת להודות לריבונו של עולם ועל מנת לקרב לבם של ישראל
אליו .בין הסיפורים ניתן למצוא מקרים רבים בהם פספסו הקטיושות
את בני הבית שיצאו ממנו שלא כהרגלם ,פגיעות קשות וישירות של
קטיושות בבתים ריקים מאדם ,ניסי ניסים שאירעו לחיילים בחזית
הצפונית ובתוך לבנון עצמה ועוד ועוד" .תוך כדי עריכת הספר הגיעו
אלינו עשרות סיפורי ניסים מדהימים" ,אמרו עורכי הספר ,בשלב מסוים
הרגשנו שצריך לעצור ולהוציא את הספר ...לכל המעוניין בכתבה
המלאה ,הנה הכתובת-
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/156557
סוף הערה(
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)(3
כותרת :אם אני רוצה מאבא שלי כסף
נושא :תפילין ,תפילה ,כסף
שאלה :מה חשיבות התפילין ? והתפילה ? אני לא מבין את זה תודה
בנימין :מי שלא מבין מה החשיבות של התפילה .אם אני רוצה מאבא
שלי משהו ,רוצה ממנו כסף,בוא נגיד .אז אני מבקש ממנו כסף .איך הוא
ידע מה אני רוצה ? רק אם אני אבקש ממנו .יכול להיות שהוא יודע מה
אני רוצה ,אבל עד שאני אבקש ,הוא לא יתן לי .אז לכן ,ריבונו של עולם,
הוא אבינו מלכנו ,וכשאנחנו רוצים משהו מאוד ,כשאנחנו סובלים מאוד,
ורוצים להרגיש יותר טוב ,או חולים ח"ו ,או כל דבר אחר שאנו צריכים.
אנחנו מבקשים מאבינו שבשמים ,מהקב"ה .תפילה זו הבקשה .תפילין זה
סימן הקדושה של עם ישראל .הקשר של הקב"ה שקושר אותו איתנו,
ואותנו איתו.
"שמע ישראל ד' אלוקינו ד' אחד" .אנו קשורים אליו .אם אתה רוצה
לדעת תשובות עמוקות יותר,אני מציע לך ללכת ללמוד באיזה סמינר
לבעלי תשובה ,או באיזה ישיבה לבעלי תשובה .והתשובות-עמוקות
ואוהבות ,כדאי ללמוד  -ממש.
)(4
כותרת :האמת הכואבת של גוש קטיף
נושא :דתי לאומי ,צבא ,גוש קטיף* ,
שואלת :בתיה )(13/2/2007
שאלה :רציתי בבקשה לדעת מה הבעיה בלהיות דתי לאומי .מה הבעיה
ללכת לצבא? האם להיות חרדי ולא ללכת לצבא זו הדרך הנכונה? ואיך
אתה מסביר את מה שהיה בגוש קטיף?
בנימין :להיות יהודי דתי לאומי ,זה להיות חלק של הממשלה ,חלק של
המדינה שזה הכל טרף ,זה לא שייך לקב"ה ,זה שייך לאויבים של
הקב"ה ,זה שייך ליהודים שהם רוצים להיות הקב"ה .הם רוצים לא
עלינו להיות במקום הקב"ה .אז הם יצרו ציונות חילונית ,שזה הכל
אחיזת עיניים ויצירה של מוחות קטנים של יהודים שרוצים להיות כמו
גויים .אבל בכל זאת יודעים שהגויים לא יקבלו אותם ,אז נהיו יהודים
חילונים ציונים .עכשיו ,למה לא כדאי ללכת לצבא? כי דבר ראשון אין לך
מה לאכול שבאמת כשר ,אתה צריך לשרת עם נשים ,שזה אסור .אתה
צריך לעשות דברים ממש אסורים .חוץ מזה ,מה זה צבא הגנה לישראל ?
בעיתונים ,בזמן האחרון ,יודעים מה זה צה"ל ,ומי המובילים שמה ,ומה
שהם היו תמיד .אבל מה ששייך למדינה לא מאמינה בקב"ה ,כולל הצבא,
אין בזה סיעתא דשמיא.
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היו ניסים בכל המלחמות ,אך ורק כי הקב"ה ריחם על עם ישראל .אבל
עכשיו אין כבר שמירה ,והצבא יורד ,והכל יורד .הממשלה זה כמו ,זה
באמת ,לא כמו  -זה מושב לצים .ואנו היינו צריכים לצחוק חזק אם זה
לא היה כל-כך עצוב.
בגוש קטיף  -מצד אחד יש את החילונים שהם אכזריים ,ואין להם שום
רגש כלפי יהודים מאמינים .מצד שני יש דתיים לאומים שחושבים
שהכוח בידם ,שהם החזקים ,שהם בצבא ,שהם יודעים להשתמש בנשק,
שהם לא יתנו לגויים להפיל אותם ולהרוג אותם .אבל במקום שהגויים
יפילו אותם  -היהודים הפילו אותם .אגב ,גיוס לצבא זה לא מצווה ,זה
הפוך ,כי כמעט בטוח שמי שהולך לצבא,יעבור על הרבה מצוות ,אוי לנו.
)בעקבות תשובתו האחרונה של בנימין ,ובכלל "הירידה" על צה"ל,
ומאחר ואני שרתתי בצה"ל  8שנים ,לא יכולתי "להתאפק" ושאלתי(
)(5
כותרת :האם יש יתרונות בשרות בצה"ל
נושא :צבא
שואל :אבא של דניאל.
שאלה :למרות דברי ההתנגדות לצה"ל ,אני מבקש לומר :דווקא בצבא
הכרתי כמה חרדים ,בצבא חזרתי בתשובה ,בצבא הכרתי את אימא,
בצבא למדתי מקצוע ,אז מבחינה מסוימת לשרות בצבא יש כמה יתרונות
ואי אפשר להתעלם מזה.
בנימין:
זה לא שלצבא יש יתרון .ה' ריחם עליך .לך יש זכות ,ולאשתך יש זכות,
אז היית בצבא .אם היית בדיזינגוף גם היית מגיע לזה .אם היית בכל
מקום אחר גם היית מגיע לזה .גם חרדים מסתובבים בדיזינגוף,
מחפשים בעלי תשובה )להחזיר בתשובה(.
)(6
כותרת :מה בעצם אדם צריך להיות ?
נושא :דתי לאומי ,חזרה בתשובה
שאלה :מהו הזרם הנכון מבחינת ההשקפה  -חרדי או דתי לאומי
האם כשחוזרים בתשובה זה חשוב להגדיר עצמך באחד מזרמים אלו?
בנימין:
אדם צריך להיות קרוב לקב"ה בלבד .זאת אומרת אדם צריך לעשות את
המצוות בצורה )הכי( טהורה )עד( כמה שאפשר ,ולא להחליט שאפשר
ללכת בבגדי גויים עם איזה כיפה קטנה וללכת לבלות במסעדות ,סתם
לבלות במסעדות ,או ללכת למקומות שיש בנים
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ובנות מעורבים ,או לעשות כל מיני דברים שאסורים .מי שמנסה )צריך(
להתקרב ממש לקב"ה ,ולהיות חסיד ה' ,זה מה שאדם צריך להיות.
)(7
כותרת :למה אדם מפחד וממה הוא מפחד ואיך להתגבר
נושא :פחדים ,כסף
שואלת :ד .מרמת הגולן )(15/02/2007
שאלה :לדניאל שלום וברכה ,ראשית תודה לך על שאתה משתף אותנו
בעולמך הרוחני ומאפשר לנו לשאול שאלות שבמצב רגיל לא נוכל לקבל
עליהן תשובה .יש לי כמה שאלות אליך :איך מתגברים על פחדים
וחרדות? האם יש סגולה לכך? כי זה גם מפריע בעבודת ה'.
בנימין:
אדם שמפחד ,חסר לו ביטחון בה' .ברגע שהוא עובד על עצמו ,שאין ממה
לפחד חוץ מהקב"ה ,אז אני לא מבין מה השאלה .רק צריך להתגבר על
הפחדים מהעולם הזה .אנחנו מפחדים -
שלא יהיה לנו עבודה,
לא יהיה לנו כסף,
לא תהיה לנו אישה,
לא יהיה לנו בעל,
לא יהיו לנו ח"ו ילדים,
לא יהיה לנו,
ולא יהיה לנו
ולא יהיה לנו...נהיה לבד בתור זקנים וכו'...ח"ו.
לבטוח בקב"ה.
עד היום הוא שמר עלינו ,והוא ימשיך לשמור עלינו.
זה הכל.
)(8
כותרת :זה מה שמעלה את האדם מעלה מעלה ומעל כולם.
נושא :חזרה בתשובה* ,
שואלת :ציפורה מהמרכז )(16/02/2007
שאלה :אני רווקה החוזרת בתשובה )מזה  10שנים( ומאוד אוהבת את
ה' חזרתי מאהבה ומשתדלת לעשות רצונו בכל מצב הן בפרטיות והן
בכלל .שאלתי היא ,חטאתי לה' בעבר ולדעתי עברתי על כל הלאווים
הכתובים ,האם החטאים שלי נמחקו כליל או שמה אסחוב את עברי
וחטאי לעולם ?
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מפני שמאז אני עושה את רצון השם בחירוף נפש ואף בושה במעשיי
בעבר .אודה לך צדיק יקר ,על המענה שרק ישפר את מהות התכלית שלי
הרוחנית בעולם הגשמי.
בנימין:
אדם העושה תשובה מכל העברות שלו ,נהיה בעל תשובה .אבל ,כן
סוחבים את העברות כל הזמן ,כי כל הזמן צריכים להצטער ,וההרגשה
הזאת של לב שבור בגלל העברות האלה ,זה מה שמעלה את האדם מעלה
מעלה ומעל כולם .אני מברך אותך שתמשיכי לזכור את העברות,
להצטער עליהם ,ולעלות מעלה מעלה.
)(9
כותרת :ויש הרבה סיבות סודיות שכדאי ללמוד עליהם.
נושא :צניעות ,פאות לגבר ,זקן
שואל :ג .מאופקים )(17/02/2007
שאלה :האם כשחוזרים בתשובה חשוב שגם הלבוש החיצוני ישתנה ?
האם מראה חרדי טוב יותר ממראה חופשי עם כיפה סרוגה ? ובכלל האם
הלבוש בכלל חשוב? תודה
בנימין:
הלבוש חשוב ביותר .כשהאדם מתלבש בצורה צנועה ,גם גבר וגם אישה,
כל היכולת הפנימית להגיע לקב"ה נפתחת .אישה צריכה להיות עם לבוש
לא צמוד ,לא מושך עין ,שלא רואים שום צורה של הגוף ,עם כיסוי ראש
ולא פיאה .גם גבר צריך להיות צנוע ,לא עם מכנסיים צמודים ,לא עם
חולצה צמודה ,הוא צריך מכנסיים רחבים ,מעיל ארוך עדיף ,כובע,
ציצית ,כיפה וכו' עדיף שיהיה ליהודי זקן ופאות ארוכות ,כי זה הסימן
שלו שהוא יהודי ומבדיל בינו לבין הגויים ויש הרבה סיבות סודיות
שכדאי ללמוד עליהם.
)(10
כותרת :האם התפילה יכולה לרפאות מחלה
נושא :תפילה ,בריאות
שואל :גיורא מאופקים )(17/02/2007
שאלה :האם בכוח תפילה ותשובה חזקה מספיק אפשר לגרום לריפוי
מחלה או ליקוי שהרפואה המודרנית טוענת שאי אפשר לרפא.
בנימין :זה קרה הרבה מאוד שנרפאו מתפילות .ואם התפילות לא
עוזרות חס ושלום ,אז אדם יכול לקחת על עצמו משהוא שקשה לו
בצניעות ,וזה יעזור בע"ה ,בדרך כלל זה עוזר .אבל אם לוקח על עצמו -
חייב לעשות.
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)(11
כותרת :אם האדם רוצה ,אז הכל פתוח בשבילו.
נושא :עדת הקראים
שואל :ב .מירושלים )(18/02/2007
שאלה :דניאל אמר.. :יש רק תורה אחת והיא תורת האמת. ".ואם הולך
לפי תורה אחרת ,זה לא יהיה אותו דבר מהי התורה האחרת וכיצד אפשר
לקרבם לתורת האמת אם הם חושבים שתורתם אמת ,מה מעלת חשיבות
התפילין ליהודי .אני אוהב אותך תודה רבה .רפואה שלמה.
בנימין :מה זה תורת אמת ? תורת אמת זה התורה שמשה רבנו קיבל בהר
סיני .זה תורת אמת .וכל מה שעבר )שניכתב( מאז ועד היום ,כל
הפרושים והפרשנים שהם מקובלים על הרבנים כמו הרמב"ם ,הגר"א
וכו' כל זה ,זה תורת אמת .כל דבר אחר זה לא תורת אמת .איך להביא
אותם לתורת אמת )את הקראים( ? אני לא בטוח שהם רוצים לבוא .אבל
אם האדם הזה רוצה ,אז הכל פתוח בשבילו.
)(12
כותרת :להאמין בכל הכוחות שהוא ברגע יכול להבריא אותך
נושא :בריאות ,תיקונים ,משיח
שואל :שי מהצפון )(18/02/2007
שאלה :שלום דניאל )וגם לך אבא של דניאל( שאלתי כבר שאלה
בתקשור הקודם בקשר למחלתי )ניוון שרירים( ואני מצטער אם אני
אגזול שאלה של מישהו אחר אבל זה חשוב לי ,...דניאל ,בשאלה הקודמת
אמרת "שהתיקון שלך זה להמשיך להתקרב לקב"ה ולהאמין בכל
הכוחות שהוא ברגע יכול להבריא אותך" אתה אמרת את זה לפי
הקשרים שיש לך עם העולמות העליונים? או לפי הרושם שקיבלת
מהשאלה?
בנימין :זו התשובה האמיתית לשאלה כמו שלך וזו תשובת אמת .אם
אתה רוצה תשובה אם אתה תבריא ,זה אני לא יכול להגיד .אני יכול
לברך אותך ברפואה שלמה .ואני גם יכול גם להגיד לך שתיקח על עצמך
משהו ,ובע"ה ה' ירחם עליך .אבל גם יכול להיות שבעתיד הקרוב מאוד
הקב"ה ישלח את משיח צדקנו ,ואז לא תהיה לך שום דאגה לעתיד שלך.
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)(13
נושא :מצוות ,שבת
שאלה :יש לי קושי גדול לקבל שבת בזמן הדלקת נרות
ולפעמים אני מדליקה קרוב לשקיעה ,זה בסדר ?
בנימין :זה בכלל לא בסדר ,את צריכה לעשות כל מיני דברים
)השתדלויות( כדי להדליק בזמן.
)(14
כותרת :איגרות הקודש של הרבי מלובביץ
נושא :הרבי מלובביץ
שאלה :שלום,יש לי שאלה אשמח אם תוכל לענות לי הייתי רוצה לדעת
מה הדעה לגבי איגרות הקודש של הרבי מלובביץ ,אני רוצה לציין
ששאלתי את הרב הצדיק שאלות ונעניתי עליהם הוא הדריך אותי מה
לעשות ,שמעתי שמישהו אומר שזה ניקרא לדרוש אל המתים .האם זה
נכון או שזה מותר? תודה רבה אודה לך מאד אם תוכל לברך אותי לזיווג
הגון עוד החודש ..אמן ושוב תודה
בנימין :זה לא לדרוש אל המתים ,אבל מה אני יכול להגיד ,אני מעדיף
לא לענות על זה ,כי )לא משנה( מה שאני יענה ,יסובבו את זה תמיד ללא
טוב .אני מברך אותך בזיווג הגון תוך שבוע.
)(15
נושא :תרומת איברים
שואלת :ד .ממודיעין
שאלה :האם כדאי לחתום על כרטיס לתרומת איברים?
בנימין :תשאלי את הרב שלכם ,הרב לאו הצעיר.
)(16
כותרת :נשמה של חיות ,עיקור חיות.
נושא :חיות ,שבת
שאלה :שלום דניאל ,רציתי לשאול אם יש לחיות נשמה ,האם גם להם
יש תורה וגם הם צריכים לקיים מצוות מקווה שתענה לי !
בנימין :יש רוחניות לכל דבר  -כולל )אפילו( לאבן .אבל )לחיות( אין להם
את הדינים שלנו .כי הם לא יכולים להחליט לשמור שבת ,אבל אם אנחנו
בעלים עליהם ,אז אצלנו )החיות( צריכות לשמור שבת ) ,לדוגמא :אסור
לחרוש עם החיות בשבת( .וחייבים דרך אגב ,ללכת על פי הדינים .אם יש
למשל חתולה בבית ,אסור לעשות לה איזה ניתוח כדי שלא תמליט .ואם
יש זכר בבית ,אסור לעשות גם לו משהו ,אבל את זה לא כולם יודעים .זה
ממש אסור.
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)(17
כותרת :הגיע הזמן שבין אדם עם מוח סקרן חריף וחכם
נושא :לימוד
שואל :חביב
שאלה :יש לי כמה שאלות שאני מקווה שתענה לי עליהם;
האם התיקון הכללי הוא ריכוז של כל התהילים ב 10מזמורים ויש בו את
הכוח הגדול כמו שאומרים? למה אסור לקרוא תהילים בלילה? מהי
הגדרה של "מוזיקה של גויים"? מה גודלו בשמים של הפיוט שמתחילים
במילים "יגדל אלוקים חי וישתבח "....שקוראים לאחר תפילת ערבית
בשבת ? ...תודה רבה!
*סליחה על כל הצער שגרמתי לך ולכל עם ישראל עם החטאים שעשיתי
בנימין :חביב ,אני מוכרח לשלוח אותך לישיבה ללמוד את כל הדברים
האלה .השאלות האלה ,יש ספרים רבים שמתעסקים בכל נושא שכתבת,
ואתה רוצה שאני אענה לך ? אני חושב שהגיע הזמן שבן אדם עם מוח
מחפש )סקרן( חריף וחכם שילך וילמד את כל העומק של השאלות
ששאלת .אני לא מסוגל בכמה שורות לתת תשובה .חביב ,עדיף שתלך
ללמוד ותפסיק להצטער ,ותתחיל לחיות לפי התורה.
)(18
כותרת :לחיות עם אסון
נושא :העולם הבא ,ייסורים
שאלה :אחותי התחתנה בגיל מאוחר ונולד לה בן יחיד.
חצי שנה אחרי הבר מצווה נהרג בתאונת דרכים .היא אישה מאמינה,
ועושה הרבה חסד .רציתי לשאול איך מסתכלים על זה בשמים ,ואיך
מנחמים אותה ואת ההורים שלי וממשיכים לחיות עם האסון.
בנימין :כשאדם עובר אסון כל כך גדול ,אנחנו צריכים להסתכל על
צדיקים גדולים שעברו אסונות דומים ,למשל הרבי מצאנז זצ"ל ,הוא
איבד את כל הילדים שלו .היו לו הרבה ילדים באירופה .הוא איבד את
האישה שלו לא עלינו ואת כל הילדים שלו לא עלינו הוא הגיע לארץ ,לא
אדם שבור .אדם שהחליט שהוא עוזר לעם ישראל להיבנות שוב .הוא
התחתן שוב ,הוא לא היה כל כך צעיר ,והוא הביא עוד  6ילדים לעולם.
שהיום אחד מהילדים האלה הוא הרב במקומו .הוא בנה דור חדש .דורות
חדשים .צריכים להבין שכל העולם הזה שלנו ,כל פרק החיים שלנו זה רק
ניסיון.
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אחרי ה 120שנה שלנו ,חוזרים לעולם הבא  -ושם באמת החיים.
אפילו אם אנו חיים עד  120שנה ,זה בסופו של דבר עובר ,ואנו מוצאים
את עצמנו בסוף .ומה יש לנו להביא לשמה ?רק את המעשים טובים .רק
מה שעשינו טוב בעולם הזה .ואם יש לנו סבל  -העבודה שלנו זה להתגבר
על זה ותמיד ללכת עם הקב"ה .וזו הסיבה שנשלחנו לעולם הזה .לעבור
את כל המבחנים האלה בהצלחה.
לעבור אותם בביטחון בקב"ה שהוא עושה הכל לטובתנו.
ואם אדם לוקח את הצער שלו ועוזר לאחרים עם זה ,אז באמת יהיה לו
עולם הבא ,ממש עולם של שמחה ,של אור השכינה.
)(19
כותרת :מותה של הזמרת עפרה חזה
נושא :מוות
שאלה :בקשר לאירוע לאומי מלפני  7שנים ,לאחר שראיתי שענית על
השאלה בקשר לרצח רבין .מה תוכל לאמור על מותה של הזמרת עפרה
חזה ז"ל ,שזעזע את כל המדינה ,גם בנסיבות הלא נעימות ההן .האם זהו
רצונו של ד' ,שזה מה שיהיה?
בנימין :אני מציע לך קודם להיות יהודי טהור ואח"כ תראה שאין לי מה
לענות על השאלה הזו.
)(20
כותרת :מה זה אמונה ?
נושא :אמונה
שאלה :דניאל שלום ,באחת משיחותיך הקודמות ,בתגובה לשאלה מהי
תקווה ,רציתי לשאול אותך מהי לדעתך אמונה? אנשים מתקשים להגדיר
את המילה הזו .האם מדובר בקיום המצוות ,או במחשבה על האמת
שבעולם ? או בחיבור שלנו לבורא יתברך? שאז הרבה יותר קשה
להתמודד עם זה בקלות ,כי הרי לאדם קשה להיות מחובר כל רגע עם
הקב"ה  24שעות ביממה .תודה.
בנימין :זה כל הדברים האלה ביחד .אי אפשר אחד בלי השני.
)(21
כותרת :מה הניסיון של אומנים וזמרים.
נושא :ניסיון ,אמת ,אומנים
שאלה :כתוב שאדם נבחן בכל רגע ורגע בחייו .באיזה סוג של ניסיון
נבחנים :זמרים ,שחקנים ואומנים מפורסמים לסוגיהם ?
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יש מה שנקרא נקודת הבחירה עליה דיבר הרב דסלר בספרו" :מכתב
מאליהו" נכון שתפקידו של כל אדם לגלות את הקב"ה ,אבל מהמקום
ההוא הקב"ה רוצה שיגלו אותו ,מהבימה והשירה?
בנימין :אני לא מבין מה ההבדל בין שחקן שעומד על הבמה לבין רופא,
עורך דין או כל אחד )מקצוע( אחר .זה אותו מבחן -
לעבור מרחוק לקרוב ,לראות את האמת בתוך השקר ,ולזרוק את השקר
ולעבור לאמת .לא לתת לשום חלק של השקר להישאר בפנים ,בתוך
עצמנו .לברוח מהשקר כמו שבורחים מהסכנה הכי גדולה ,שזה )השקר,
הוא( הסכנה באמת בעולם.
)(22
כותרת :במקום להתגעגע אליו תדע שהחבר הזה צריך את עזרתך.
נושא :עילוי נשמה
שאלה :איך אפשר להתחבר לנשמה של יקיר שנפטר מהעולם ומתגעגע
אליו ביותר ,האם ע"י תורה ,סגולה ,תפילה או כיצד?
בנימין :במקום להתגעגע כל כך אליו .תדע ,שהחבר הזה צריך את העזרה
שלך .ומה שאתה תעשה פה בעולם הזה ,יהיה לזכותו ,לזיכרון שלו .ורק
דברים רוחניים יעזרו ,רק הקב"ה יכול לעזור לך וגם לו.
)(23
כותרת :רגע גילוי האמת
נושא :אמונה ,אמת
שאלה :למי שאין אמונה או מספיק אמונה ,איך מגיעים לזה ? דוד המלך
כותב" :כי כל מצוותיך אמונה" האם המצוות מביאות את האדם לאמונה
? האם ע"י לימוד לבד אפשר להגיע לאמונה? תודה
בנימין :אני אגיד לך .אפשר להגיע בכל מיני צורות לאמונה .תלוי באדם
ובסיעתא דשמיא שלו .אתה יכול לעמוד באמצע הכביש ופתאום לתפוס
את האמת .אתה יכול להיות בצבא ,ופתאום לתפוס את האמת .אתה
יכול לרכב על סוס ,ופתאום לתפוס את האמת זה גם חשוב הסיעתא
דשמיא של האדם והזכות אבות של האדם .והסיבה שהוא בכלל בעולם
הזה ,פה.
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)(24
כותרת :לגור בעיר חילונית
נושא :יהדות
שאלה :האם נהריה היא עיר טובה לגור בה? אני יודע שיש שם גרעין
תורני אבל העיר נחשבת לחילונית מאוד; תודה
בנימין :העיר חילונית מאד .אני לא הייתי שולח את המשפחה שלי לגור
שם .אבל אם אדם כבר גר שמה כי )?( לא רחוק ואפשר לחזור בתשובה
בקלי קלות ולהמשיך את זה במודיעין ולבנות קהילה.
)(25
כותרת :מתי תתחיל מלחמת העולם השלישית
נושא :מלחמה
שאלה :אנו מברכים בכל יום :שד' יתברך יברך את עמו בשלום.
האם המשיח חייב להגיע דרך מלחמת גוג ומגוג ,או שהבחירה בידינו?
דניאל :רק הקב"ה יודע ,אבל כנראה שיהיה איזה קונפליקט ולא רק
שיהיה ,כבר היה .עם מלחמת העולם הראשונה ,השניה ועכשיו עומד
להיות השלישית ,שאנחנו כבר באמצע השלישית.
)(26
כותרת :המתקשרים של העידן החדש
נושא :תיקשור
שאלה :האם כל המתקשרים של העידן החדש והאנשים המתקשרים עם
המלאכים ,הכל טומאה ועבודה זרה?
דניאל :אדם שלא שומר מצוות ,מי שלא באמת אדם ששייך לקודש
זה בודאי טומאה.
)(27
נושא :דניאל ,אמת
שואל :ברוך מירושלים )(27/2/2007
שאלה :האם גם אנחנו יכולים להגיע לרמת ידיעה כמו שלך? וכיצד?
דניאל :בימים של משיח ,כל אחד יוכל לעשות הרבה יותר ממני ,כי כל
המחיצות יפלו ,ואנחנו נדע רק את האמת ,לא יהיה שקר ,כי מיד נדע אם
זה שקר.
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)(28
נושא :שלושת השבועות
שאלה :האם שלושת השבועות שהשביע הקב"ה את ישראל הם דברי
אגדה ומדרש בלבד או להלכה ?
דניאל :אני רק יכול לומר שכדאי להחזיק )לקיים( אותם ,מאד כדאי.
)(29
כותרת :מי הרבי שלי ?
נושא :חזרה בתשובה
שואל :מרדכי מקנדה )(28/02/2007
שאלה :איך אני יכול לידע לאיזה רבי לנסוע ואם הוא באמת
"ארלעכער אייד" ,ואם הוא טוב לי לנסוע ?
דניאל :צריך להתפלל על רב כמו שמתפלל על שידוך .אפילו יותר.
ואם אדם באמת רוצה לעשות את עצמו עבד ה' ,ולשמש את
הרב שלו גם ,אז הוא ימצא ,ב"ה
)(30
כותרת :אל תחשוב שאם חזרת בתשובה לא יהיה לך יצר הרע
נושא :חזרה בתשובה ,יצר הרע* ,
שאלה :אני בחור כבן  30אשר מנסה לעשות תשובה אך קראתי במספר
מקומות שהתשובה המעולה היא זו אשר מתבצעת בעוד שהיצר בשיא
כוחו .כעת אני חש שהיצר חלש יותר בעיקר בנושא תיקון הברית ודבר
זה מייאש אותי מאוד שכן לעולם לא אוכל להגיע למדרגות התשובה
והזיכוך כמו שאם הייתי חוזר לפני מספר שנים .דבר זה כל-כך מייאש
אותי שאני חושב אולי כבר לוותר על התשובה כי כאמור אין לי
סיכוי...או שכל זה עצת היצר?
דניאל :אני לא מבין אותך .אתה רוצה להתייאש מהעובדה שחזרת
בתשובה ,שלפי דעתך היצר הוא נמוך )?( יותר ממה שהיה ,הרי זה
מצחיק .אני אגיד לך את האמת .צריכים להיות חכמים כדי להילחם נגדו.
הוא כבר מייאש אותך עד שאתה רוצה לעזוב את התשובה ,כי זה לא
מספיק מושלם בשבילך .אני אגיד לך סוד  -ברגע שהוא נהיה חלש  -מיד
לחזור בתשובה .כי אני כמעט יכול להבטיח )לך( שפתאום הוא יהיה חזק
שוב ,וינסה שוב להפיל אותך .אז אל תחשוב שחזרת בתשובה ,ולא יהיה
לך שום יצר הרע כבר .חזרת )בתשובה( ,הוא נראה קצת חלש ,נראה ,לא
חלש ממש ,הוא עוד יתחזק שוב.
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ותצטרך להוציא את כל הכוחות נגדו .אני מברך אותך שתצא מכל
המלחמה הזאת שלם רוחני וגופני .אבל זה יקח לך לפחות עד  120שנה
לגמור את המלחמה.
)(31
כותרת :על מי מוטלת השליחות להביא את הגאולה ?
נושא :גאולה* ,
שאלה :שאלה חשובה ,באם נאמר למישהו שהוא חלק חשוב הגאולה
והוא מבקש להוריד מעליו את הנטל הזה ואת השליחות הזו איך ניתן
להעביר מעליו את המשא למישהו אחר שיתנדב לקחתה ממנו
דניאל :ידיעה חשובה .כל אחד מאתנו חשוב להביא את הגאולה
השלמה .אז ,למי אתה רוצה להעביר? לכל אחד יש את העול הזה .ואף
אחד לא פטור מהעול הזה.
)(32
כותרת :לא טובע בתוך העצב של עצמו ,הוא עולה קרוב לקב"ה
נושא :ייסורים ,יצר הרע ,אמת
שואל :בעל תשובה בחיפה )(13/02/2007
שאלה :מה יעשה בן אדם שלא מוכן לקבל יסורים משמים ,ראה דניאל
היקר ,ראוי לשים לב שדווקא כאשר בן אדם בא להתחזק ,היצר מפיל
אותו באיזה ניסיון כלשהו  -כעס למשל ,ומוציא לו את כל החשק לקיים
מצווה .אז איך אתה מציע בכלל לעבור את החיים בטוב? ואם בעצם בן
אדם לא מוכן לקבל את הייסורים משמים -הוא בעצם אבוד ,בגלל שזה
התיקון שבחרו לו משמים ,היש דרך למנוע את כל היסורים מהאדם
דניאל  :הדרך למנוע יסורים מהשמים זה פשוט להחליט שאתה לא מוכן
לסבול .הצדיק עולה מעל לסבל .הוא מוצא את המקום איפה שהוא רואה
ברור )הוא בעצם מבין ש( שהכל לטובתנו .אבל הוא רואה את זה ברור
ולא טובע בתוך העצב של עצמו .הוא עולה קרוב לקב"ה ,מרגיש את
התענוג של הקשר החזק איתו וכל כאב אחר ,קטן מאד לעומת ההנאה
הזאת .וככה הוא עובר את החיים ואת הסבל של החיים ויודע את האמת
ודבוק לאמת,ולכן הוא תמיד צף מעל המים.
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)(33
כותרת :בקשה של מגורשי גוש קטיף
נושא :גוש קטיף ,ציונות ,משיח* ,
שואלים :הורים כואבים ומאמינים )(18/02/2007
שאלה :האם לגרוש יש קשר למה שקורא היום בצמרת המדינה? אנחנו
מגורשים מגוש קטיף .אנחנו אוהבים את האדם ואת האדמה הקדושה
הזו תמסור בעולם האמת את אהבתנו לבן שלנו שהוציאו אותו מקברו
שם והעבירו אותו למקום מנוחה אחר ,שאנחנו מצטערים שלא יכולנו
לעשות כלום תגיד לו שאנחנו אוהבים אותו מאוד ומתגעגעים אליו בכל
רגע ...מתפללים אתך בכל יום לבואו של משיח צדקנו.
דניאל :אני לא צריך להגיד ,וגם לא יכול להגיד לבן שאתם אוהבים אותו
עוד ,כי אתם יכולים גם להגיד לו בלי מישהו באמצע .פשוט ,הוא יודע
מהדמעות שלכם שהוא מרגיש גם שמה כמה שאתם אוהבים אותו וכמה
שאתם מתגעגעים אליו.
)בעניין הגירוש וצמרת המדינה(
אבל ,זה לא רק בגלל הגרוש שכל הצרות נפלו על עם ישראל עכשיו ,זה כל
ההיסטוריה של הציונות שהורידה את המדינה ,היה כתוב מהתחלה
בנבואות  -שהיהודים הלא מאמינים יבנו את המדינה וזה יפרח .אבל
בסוף זה )השלטון( יפול מהדברים המלוכלכים שכל אחד מתעסק בו ,כי
המקום בנוי על שקר ושקר מלא זיהום .והזיהום הזה חייב להפיל את כל
מה ששייך למדינה )לשלטון( ,כדי שכשיגיע המשיח הוא לא יקח מהם את
השלטון ,אלא ישר מהקב"ה.
)(34
כותרת:האם ישנו אדם שיכול להאמין שהסוף של האדם זה חור באדמה
נושא :העולם הזה ,העולם הבא
שואל :יוסי )(19/02/2007
שאלה :דניאל היקר ,שלום אני לא מבין את העולם ,לא מבין ת'רבנים
והדרשנים .שואלים שאלה )אמנם שאלה עמוקה ,נכון( הקשורה בעניין
העונש  -ולא מקבלים תשובה .מדוע? להלן שאלתי -ידוע שיש כמה
מדורים לענישה עבור החוטאים :גיהינום ,טיט היוון ,כף הקלע ,ארץ
תחתית ,שאול ודומה .מה הבעיה שלהם להסביר לי על הענישה ועל
ההנהגה הזאת? נגיד שאדם חטא ואפילו פשע ,אז יש מלאך שבא לפרוע
מהאדם את חובו והמטרה לזככו להיכנס לגן עדן,
www.Dani18.com

דניאל – מסרים מעולם האמת

84

לא כן ? אז מדוע צריך להפחיד את האנשים בעניין העברות ?יותר פשוט
להגיד :העונש קשה ,לא נעים בכלל ,ויותר כדאי להשיג את השכר ללא
יסורים .מה אתה אומר ? ומה לדעתך ,דניאל ,יוכלו לומר לאדם שלא
השתכנע שיש עולם הבא? הוא יגיד שלא הצליחו לשכנעו במידה מספקת.
תודה יוסי
דניאל :אני אגיד לך .אתה לא מדבר כאדם עם הרבה ידע ביהדות.
כל יהודי כמוך צריך ללמוד את כל היסודות ,ואח"כ לעלות גבוה יותר,
ולהגיע גם לסוד .איך לשכנע אדם שיש עולם הבא ? יש כל מיני דרכים.
אם ישנו אדם שיכול להאמין שהסוף של האדם זה חור באדמה ולא יותר
 אז אני מאוד מאוד מרחם עליו .אבל רוב האנשים יודעים שיש איזה סוגשל עולם הבא ,איזה חיים אחרי החיים .אפילו רופאים כתבו על זה .ישנם
כל מיני קלטות על סיאנסים ,לא עלינו ,שמביאים נשמות מהעולם הבא,
מכף-הקלע ,וכל מיני חוויות של חיילים שעשו את זה בצבא .ואם זה לא
מספיק ,אז יש כל מיני מחקרים שעשו רופאים ואנשים של אינטליגנציה
על עדויות של אנשים שמתו וחזרו לעולם הזה .ואם זה לא מספיק ,אז
הבן-אדם פשוט לא רוצה להאמין,
כדי שיוכל להמשיך את חייו האומללים בעולם החומר.
)(35
נושא :אוטיסט
שואל :ר .מאילת )(12/02/2007
שאלה :יש לי בן-דוד שהוא "אוטיסט" בן  .8בקושי מדבר.
מתנהג בפראות ולא מובן ,אמנם קצת מתקשר עם הוריו אבל עם הסביבה
לא .הרופאים אומרים שיש לו סוג של אוטיזם שנקראה "טרנטולה".
ההורים שלו כבר מותשים וממש מיואשים ולא יודעים מה לעשות ,ניסו
כל מיני טיפולים כגון  -מורה צמוד שאחראי לתיקשור הילד ,ברכות ע"י
רבנים רבים וכו' השאלה שלי אליך זה אם גם הוא יכול לתקשר ,או אם
ביכולתך לעזור לו בצורה כלשהי אחרת.
דניאל :רק להמשיך להתפלל ולקחת על עצמכם משהו ,בעיקר בצניעות.
ואני מברך אתכם שיהיה לו רפואה שלמה בגוף ובנפש.
)(37
כותרת :בקשה לטיול בעולם הבא.
נושא :העולם הבא ,יצר הרע ,חיוך
שואל :אפרים )(19/02/2007
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שאלה :שאלה לי אליך דניאל ,אם בן אדם מוכן להתחייב שיהיה עבד של
השם בכל כוחו הרי הבורא עושה ניסים לכולם ,כגון :מוות קליני,
חלומות ,כל מני גילויים ועוד ...רציתי לבקש דרכך כמה ניסים אבל הכי
חשוב * -להגיע לעולם האמת ולחזור בריא ושלם * וב"ה מוכן לשמור
הכל )מ-א ועד ת( אז למה הבורא לא שומע לבקשתי ואז לא יהיו לי
שאלות ובתקווה שלא יהיו ניסיונות גם כי מה שווה בן אדם בלי אמונה
שלמה בבורא יתברך? נ.ב .אני מוכן גם להגיע למקומות הקשים הקיימים
למעלה ולספר את גדולתו של ה' לכל חי .תודה אפי.
דניאל :אפי ,אחי ,אני אגיד לך את האמת .אתה לא מבין הכל .אתה לא
יכול להחליט/להציב תנאים לקב"ה .אחי! תתעורר! אתה מדבר שטויות.
תחיה את החיים שלך ,תזרוק את היצר-הרע שלך ,ואל תמציא )תחפש(
לעצמך עבודה אחרת וזה הכל.
)(38
נושא:
שואל:
שאלה:
דניאל:

עיניים גדולות ,חיוך
שם עתיק בקצה השני של ארצנו )(21/02/2007
אני מאמין רק למה שאני רואה בעניי הגדולות ,כל זה אמיתי?
יש לי שאלה ,אם הוא יהיה עיוור ,אז במה יאמין ?

)(39
כותרת :כל אחד מקבל עזרה מהשמים אם הוא באמת משתדל
נושא :זיווגים ,ניסיון ,סיעתא דשמיא
שאלה :ראיתי את התשובה בקשר לשאלה של בעיות במציאת זיווג .מה
עם החסרונות והבעיות שנגרמים עקב כך? אנחנו בשר ודם ויש מזה את
הפגמים וכדו' .זה נראה ניסיון שכיום צריך להיות מלאך כדי לעמוד בו,
זה קשה ולא ברור כל העניין הזה...לא מספיק הניסיון הזה ועוד הפגמים
שלו? ברור שזה קל לומר תתחזק בלימוד תורה וכדו' אבל זה לא פתרון
מוחלט גם לפי התורה כי צריך בכל מקרה להתחתן .אז מה יהיה הסוף ?
שום דבר לא עוזר...
דניאל :כל הבעיות של העולם היום ,כמעט צריכים להיות מלאך כדי
לעמוד בזה .אבל כל אחד מקבל עזרה מהשמים אם הוא באמת משתדל.
)(40
כותרת :לגלות את הכוחות
נושא :פרנסה ,יצר הרע ,העולם הזה ,בעזרת השם ,משיח
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שואל :שמשון )(23/02/2007
שאלה :שלום ,ברצוני לשאול כיצד ניתן להתקרב יותר לקב"ה ולהתגבר
על יצר הרע? כמו כן האם יש לי כוחות ומתי ארגיש כי הם מתגלים ?
האם תהיה לי פרנסה העונה) ,אני חקלאי( תודה.
דניאל :יש לך כוחות .אבל מי שרוצה באמת להתקרב לקב"ה ,צריך
לבקש מהקב"ה שיגלה לו את הכוחות ,ואז זה יהיה בעזרת השם .אבל
כנראה שאתה עוד לא רוצה את זה מספיק .כנראה שאתה מפחד מלוותר
על איזה חלק של העולם הזה .האם יהיה לך פרנסה ?אני יכול לברך אותך
שיהיה לך פרנסה טובה .אבל ,לא לשכוח שמיטה!
אבא :בשנה הבאה שנת שמיטה וכתוב שבמוצאי שמיטה בא משיח.
דניאל :אולי לפני.
)(41
נושא :זיווגים
שואלת :ב .מהמרכז )(24/02/2007
שאלה :אני בתהליך התחזקות .מתפללת לבורא עולם לזיווג הנכון
בשבילי )אני בסוף שנות ה (30-ועדיין לא נישאתי .אנא תעזור לי לבקש
מבורא עולם שישלח לי את בן הזוג שלי שהוא חצי הנשמה שלי ויתן לי
את הזכות ללדת .תודה;
דניאל :אני מברך אותך שיהיה לך את כל מה שאת רוצה בבעל ושיהיו
לך ילדים שיביאו נחת לקב"ה ונחת לך.
)(42
נושא :תיקונים ,עילוי נשמה
שואל :ג .מרמת גן )(25/02/2007
שאלה :האם מועיל קדיש ו/או תיקון כרת למי שנפטר? וגם האם
התועלת היא תועלת של תיקון מוחלט לעבירה? כי פעם רב אחד אמר לי
שזה לא מתקן לגמרי ,ורק עוזר מה דעתך?
דניאל :קדיש מועיל בכל מקרה ,על תיקון כרת אין לי תשובה ,שישאל
רב ,עדיף שילך לפוסק שיענה לו על הכל.
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)(43
כותרת :גם אתה עמדת בהר סיני.
נושא :נשמה ,העולם הזה ,אמת ,הר סיני* ,
שואל :אורי )(25/02/2007
שאלה :האם תוכל להוכיח לי את אמיתות התורה ?
דניאל :אני רק יכול להגיד לך שאני אתפלל עליך שיפתח המוח שלך
ותבין .הנשמה שלך יכולה להוכיח לך ,מה איתה ? אבל אתה מעורב
בעולם הזה יותר מידי) .ואת( האמת של התורה  -שכחת כבר,
כי גם אתה עמדת בהר סיני.
)סוף פרק .(4
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פרק  – 5שאלות ותשובות )(11/04/2007
)(1
כותרת :למה להפחיד ?
נושא :האתר דני ,18חיוך
שואלת :סקרנית )(09/04/2007
שאלה :אני באמת רוצה לדעת למה אתה  /הכותב משתמש בטקטיקת
הפחדה קיצונית כדי להעביר את המסר ? ציטוט מתוך הכתבה :לבנון זה
רק מבוא למה שיהיה ,והרבה יותר גרוע .וזה נפסק כדי לתת לעם
ישראל זמן לחזור בתשובה ,אבל עוד מעט יתחיל בצורה הרבה יותר
מפחידה .העולם על-סף התפוצצות "...זאת האמת?
דניאל :גברת סקרנית ,אני מפנה אותך לגלי צה"ל או לרשת ב' ,תקשיבי
לחדשות  -זה יותר גרוע ממה שאמרתי.
)(2
כותרת :כל כך הרבה אתרים של מתקשרים .מי האתר האמיתי ?
נושא :האתר דני ,18בחירה חופשית ,אמת
שואל :דודי )(10/04/2007
שאלה :כל כך הרבה אתרים של מתקשרים .חלקם מאמינים בקב"ה
וחלקם מאמינים בכוכבים ובמזלות וחלקם שרלטנים .מדוע דווקא לך
נתנה הנבואה? ואם אכן נתנה לך הנבואה כשליח ,מדוע אתה לא מראה
כל אות .כלומר מדוע אתה לא יכול לומר משהו וודאי כי האמרות שלך
כלליות ואינם נושאות זמן ומועד מדויק והרי תרצה שנאמין....
דניאל :אנחנו רוצים שתאמין ,אבל אם לא  -זו הבעיה שלך  -כל אחד
צריך להבין ולבחור את האמת .למה יש כל כך הרבה אתרים מכל כך
הרבה כיוונים ? כי זו הבחירה החופשית של האדם .כמו שאמרתי היו
נביאי אמת ונביאי שקר ,ונביאי שקר אלה  -הם גם נשלחו ע"י הקב"ה.
וירמיהו הנביא  -שמו אותו אפילו בבית הסוהר  -ולא רצו לשמוע לו .עוד
דבר שיהיה ברור לכם  -אנחנו לא נביאים ,אנחנו מעבירים מסרים,
הקב"ה לא יעביר לכם בדיוק באיזה תאריך יהיה התפוצצות או שינוי
דרסטי ,הוא רק מזהיר שעומד להיות.
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גם ירמיהו אמר נבואות )שיחרב בית המקדש( שמונים שנה עד )לפני(
שבית המקדש נחרב ,וכאשר זה קרה  -הוא אפילו לא ידע ,הוא בא וראה
שבית המקדש נחרב.
אז זה הכל ,אנחנו לא נביאים ,אנחנו אמרנו מה שצריך להגיד ,כל בן אדם
עם קצת שכל יכול לראות שהעולם מתפרק ומתפוצץ ואי אפשר להאמין
לאף אחד בשום דבר  -וכל אחד צריך להבין בעצמו מה האמת .אז אני
מברך אותך שבאמת תמצא את האמת ושיחד עם כולנו נזכה עם כל עם-
ישראל וכל הגויים הטובים לקבל את משיח צדקנו.
)(3
נושא:
שואל:
שאלה:
דניאל:

דניאל
אור )(10/04/2007
לאיזה זרם ביהדות אתה הכי מתחבר?
אני מתחבר לקדוש ברוך הוא ,חסיד של הקדוש ברוך הוא.

)(4
כותרת :למה אבא של דניאל לא מתקשר עם דניאל ?
נושא :דניאל ,תיקשור
שואל :עומר מפרדס חנה )(10/04/2007
שאלה :באחד מהפרקים הראשונים כתוב שאת השיטה לתיקשור עם
אוטיסטים המציא דוקטור עם תואר בפיזיקה או משהו בסגנון ,אני לא
זוכר במדויק ,יחד עם בנו האוטיסט .ומצד שני ,יש כאן ניגודים במה
שאתם אומרים ,כי בתקשור הראשון עם דניאל )השואל כנראה התכוון
לבנימין( ,האבא שואל אותו אם יוכל לתקשר גם הוא עם דניאל ובנימין
עונה לו שלא כי הוא קרוב מדי רגשית לדניאל .ממציא השיטה לתיקשור
עם אוטיסטים לא היה קרוב לבנו ?
דניאל :יש אדם שהוא קרוב לילד שלו ולא מושפע ,לא עוברת השפעה
של האבא )הבן האוטיסט לא מושפע ממחשבותיו של האבא( ,ויש אנשים
שכל כך קרובים בצורות מסוימות עם דעות חזקות שיש סכנה יותר גדולה
שהדעה של המתקשר יעבור למתוקשר ,אז לכן עדיף שלאבא )לא יהיה
תקשור ישיר עם דניאל( ,אבל זה יכול להיות ,הוא רק אמר שעדיף שלא.
כי אנחנו רוצים בסה"כ את האמת ,ולא משהו עקום קצת ,אז לכן אנו
משתדלים שיהיה נקי מכל נטיה לשקר חס
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וחלילה ,לא מדובר על שקר חס וחלילה ,זה לא שקר כזה ,זה שקר שיכול
להיות שהדעות של האבא חזקות יותר בגלל שיש קשר כל כך חזק ,יכול
לא להבין בדיוק מה הולך .בנוסף לזה ,אבא שלי לא צריך תקשור בשביל
לדעת מה אני מרגיש ומה אני רוצה ,הוא יודע טוב מאד בלי.
)(5
כותרת :מה הבעיה שלנו היום ?
נושא :דתי לאומי ,מדינת ישראל ,בלבול ,צניעות ,אוניברסיטה* ,
שואלת :תהילה מפתח תקוה )(10/04/2007
שאלה :אני רוצה לומר שדי נפגעתי מכל העניין של הציונים וסאטמר אני
דתיה לאומית ומגדירה את עצמי ציונית ,ואני בהחלט לא חושבת שאני
הורסת/מחריבה )אני פשוט לא זוכרת את הביטוי המדויק( את מדינת
ישראל וגם לא נראה לי שמשמים יגידו סאטמר כן ציונים לא .קצת לא
נעים להגיד ,אבל זה קצת גרם לי לפקפק בעניין ולחשוב שאולי אתם אתר
של סאטמר שפשוט רוצה להפיץ את התורה הזאת במסווה של ילד
אוטיסט .גם כמה מהתשובות בעניין הצניעות כמו גרביים עבות ,צמות
והסרת איפור נשמעו לי מאוד נוקשות ,ויש בודאי רבנים שחושבים
ומורים אחרת .בכל מקרה ישר כוח,וסליחה על ההטרדה ,אשמח מאוד
לקבל תשובה ,תהילה.
דניאל :תהילה ,שם יפה מאד .אני לא סאטמר ,אני לא לובביץ ,אני לא
ליטאי ,אני לא ספרדי ,ואני לא אשכנזי .אני רק יהודי .אנחנו עוד מעט
נצרף נבואות של הנביאים שלנו שיהודי חשוב עשה איסוף של נבואות
אחרית הימים ושם כתוב על הפרוש של הנבואה על מדינת ישראל) .נספח
א'(
לפני שקמה מדינת ישראל הייתה נבואה על זה
שבאחרית הימים תקום ישוב )מדינה( בארץ עם ממשלה ,עם צבא וכו'
וזה יהיה חילוני ,והם יבנו את הארץ מחדש  -את הצד הגשמי  -הבתים,
העצים ,הפרחים וכו' והם יפלו  -וזה כתוב ברור  -ולמה יפלו ?  -כי הם לא
מאמינים בקב"ה ,ומי שהולך איתם ,אפילו המאמינים  -בסכנה ,כי דעות
עוברות בכל זאת .מי שיש לו חבר שהוא יחד אתו ,והוא חושב )החבר(
בצורה מסוימת  -הוא בסכנה  -שגם הוא יספוג את הרעיונות שלו וניראה
לי ולכולם ,שיותר הדתיים הלאומים ספגו את הדעות של החילונים
מאשר להפך ,אז זה באמת נקודה לדאגה .נוסף לזה  -אסור לנו אף פעם
להרגיש שאנחנו החזקים.
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אנחנו יכולים רק להיות חזקים באמונה ,בביטחון בה' ,במצוות שלנו.
הקב"ה נילחם את כל המלחמות שלנו  -ולא )כוחי ו( עוצם ידי ,זה לא
אנחנו ,זה לא הכיוון של יהודי.
עכשיו  -הדברים הקיצוניים כמו גרביים עבות ,תהילה ,זה לא מספיק
להתפלל ,חייבים להיות צנועים ,וזה גם לקיצוניות צריכים ללכת.
אישה שמחליטה שמספיק לה ללכת עם רוב השיער מכוסה ,מספיק לה
שרוול קצר ,מספיק לה גרביים דקות  -פשוט לא מבינה את האמת ,אנחנו
יודעים ויש הרבה גדולים שאמרו שהקיצוניות ,הבן אדם הקיצוני ,מה זה
קיצוני ? להשתדל להתקרב מה שיותר לקב"ה ולעשות רצונו ,אם הקב"ה
רוצה צניעות ,אז אנחנו צריכים להיות צנועים ממש .צנועים וצנועות וזה
גם הגברים .למה ? כי זה מה שהקב"ה רוצה .ואם אנחנו רוצים להתקרב
אליו ,מה שאנחנו מורידים יותר מהחיים שלנו את החיצוניות ,החומר,
הגשמיות  -אז אנחנו מתקרבים יותר לקב"ה.
ולצערי הרב יש אנשים שחושבים שמתקרבים יותר לקב"ה עם רובה ביד
שנילחם נגד האויב )כלומר שמתקרבים לה' ע"י שרות בצבא( שזה מקרב
אותם לקב"ה .וזה לא נכון ,אם חייבים אז חייבים ,אבל זה לא מקרב
אותו.
יש כאלה שחושבים שאם אנחנו מתערבבים עם החילונים
באוניברסיטאות ,במקומות העבודה ,ואנו מתלבשים כמו גויים ,אבל עם
כיפה על הראש ,גבר עם ז'קט בלייזר יפה עם עניבה ועם צבעים וכו' עם
כיפה יפה קטנה סרוגה מתאימה לבגדים שלו )הוא חושב ש( שהוא
מתקרב לקב"ה  -זה לא יכול להיות .הוא לא יכול בשתי עולמות ,פשוט
לא יכול .אישה גם  -יש דינים מאד מפורטים לאישה איך להתנהג ומה
לעשות ומה זה צניעות .אי אפשר לאישה וגברים ללכת יחד ברחוב
ולצחוק ולדבר ,אי אפשר להתערבב יחד ,לא משנה מה ,אי אפשר טיולים
יחד כשלא נשואים ,ואם נשואים  -אז רק המשפחה ולא עם כל מיני
אנשים אחרים .לאישה אסור לדבר ברחוב בקול רם ,לצחוק ,ללכת
בקבוצות של בחורות ביחד ולצחוק ולעשות רעש ,אי אפשר וזה אסור .זה
קיצוניות ? אי אפשר שיראו את הרגל שלה חשופה ,זה אסור .יש הרבה
דברים אסורים ודברים מותרים  -אך צריך לדעת את הדינים.
זה לא קיצוני  -זה להיות יהודי.
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הבעיה שלנו היום שאנחנו התבלבלנו לגמרי.
יש גברים חסידים ליטאים לבושים כמו לפני מאה מאתים שנה ונשים
לבושות ,ה' ישמור ,כמו מבורדה )מגזין דוגמנות( של היום .אוי לנו ואוי
לדור הבא שלנו .באמריקה למשל ,אין מה לעשות בחול המועד ,אז
הולכים לקונצרטים יהודים חרדים  -אבל זה רק דבר חילוני גוי לבוש
בפאות וזקן – וזה אסור .ההתערבבות הזאת של הרחוב שנכנס לעולם
היהודי החרדי זה הורג אותנו ,הורס אותנו.
והקב"ה תמיד ,כשדברים כאלה קורים בעם ישראל  -שיורדים כל כך
חזק ,ויש בלבול כל כך עצום ,הוא שותק .אפילו כמה מאות שנים יכול
לשתוק על זה ,אבל בסופו של דבר  -תסתכלי בספרי היסטוריה –
הדין מגיע ומגיע קשה.
תהילה ,אני חושב שיש חוסר אינפורמציה מצידך ,לכי תלמדי ,תהיי
מספיק פתוחה ואל תפחדי לעזוב את העולם הגשמי שנעים לך כל כך.
קשה לך בקיץ עם גרביים עבות וזה רק דוגמא ,יש עוד דברים ,אבל
גרביים עבות משמחות את הקב"ה  -כי את מקריבה בשבילו ,להקריב זה
לא ללכת לצבא – להקריב זה לחיות כיהודיה באמת .להקריב את
הנוחיות שלנו למען הקב"ה .אני מברך אותך ואת כל עם ישראל שבעתיד
הקרוב מאוד נתגבר על כל החולשות של עצמנו ונקבל בשמחה וברינה את
משיח צדקנו.
)(6
כותרת :על מה מבוסס האתר דני18
נושא :האתר דני18
שואלת :מור )(22/03/2007
שאלה :קשה לי לקרוא את כל מה שכתוב פה .הכל נכתב כאילו הכל
תורה מסיני .מה כל העניין באתר הזה בכלל ? מי כותב את הכל ?
דניאל :ברור שהכל נכתב )נימסר( ע"י אוטיסטים וזה דבר נפוץ בעולם
ודי מקובל .אולי מה שאנחנו אומרים  -לא כל אחד רוצה לשמוע  -או לא
כל כך מקובל על כולם ,אבל זה עובדה .הכל מבוסס על תורה מסיני .אם
אתה רוצה לדעת הכל,לדעת יותר ,אני מציע ללכת ללמוד ,לך לאיזה
ישיבה או לכולל ,תשב ,תילמד  -ואז תדע מה זה תורה מסיני ,ועד כמה
מה שאנחנו אומרים  -זה אמת.
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)(7
כותרת :האתר דני ,18האם זה אמיתי
נושא :האתר דני18
שואל :ניר )(26/03/2007
שאלה :סליחה שאני אומר את זה .אבל זה נשמע כמו שטות שהמצאתם
כדי למשוך תשומת לב .יש הרבה אתרים שרוצים שנאמין בדרכם אבל לא
תמיד אנחנו מאמינים ,אם אתה רוצה שזה יעבוד תעשה את זה יותר
אמין .ואם זה באמת אמיתי ,אז..זה ממש מפחיד .בברכה ניר.
דניאל:
לניר ,אם אתה לא מבין שזו האמת ,מה שאנחנו אומרים  -זה רק קצת
)חלק( של האמת ,לך תלמד תורה ותראה שזה אמת .ואם אתה לא
מאמין ח"ו בתורה ובמה שהקב"ה נתן לנו  -את התורה שבע"פ ואת
התורה שבכתב  -אז אתה לא יכול להבין את מה שיש לנו להגיד .מה
שאנחנו אומרים  -זה דבר מאד שטחי לעומת העומק של התורה ,אבל
תלך לחפש ,זה לא פשוט למצוא את האמת.
מי שיודע אמת ,אז מה שאנחנו אומרים  -זה ניקלט מיד ,מי שעוד לא
הבין את האמת  -זה מבלבל אותו.
)(8
כותרת :האם אנחנו העם הנבחר ?
נושא :עם ישראל ,יצר הרע
שואל :אלרואי )(08/04/2007
שאלה :איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שאנחנו העם הנבחר? הרי גם
הנוצרים והמוסלמים מאמינים באל אחד ומתפללים אליו ולהם יש
מיליארדים של מאמינים ואנחנו ישראל ממש מעט מה גם שאותם
נוצרים ומוסלמים אינם מאמינים באלילים וכדו' כמו הבודהיסטים אלא
ממש מאמינים באל אחד ,יוצא אפוא שהם מאמינים באותם עקרונות
כמו שלנו רק בנביאים שונים.
דניאל:
אלרואי ,השאלה שלך )היא( של אדם ללא ידע מספיק ,לך תלמד.
אנחנו העם הנבחר כי כך הקדוש ברוך הוא אמר .אנחנו העם הנבחר ,ילד
שעשועים ,אנחנו ידידי השם  -כי הוא אמר את זה  -כי הוא בורא העולם -
והוא אמר שאנחנו העם הנבחר .היינו מוכנים לקבל את התורה כולה –
"נעשה ונשמע" ,קבלנו את זה ללא היסוסים.
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הקב"ה הציע את התורה לכל העמים  -ואף עם לא היה מוכן לעזוב את
היצר הרע שלו  -כדי לקבל את התורה .אם אתה לא מאמין  -אז זו בעיה
אחרת .בן אדם שמאמין בקב"ה ובמה שכתוב בתורה – אז זה האמת.
)(9
כותרת :האם זו האמת המוחלטת ?
נושא :דניאל ,האתר דני ,18אמת
שואל :אפרי )(28/03/2007
שאלה :האם כל מה שאתה אומר זה בעצם סוג של דעה שלך שמישהו
ברמתך היה חולק עליך ,או שזה אמת מוחלטת ?ומאיפה נובע מקור
דבריך ,או על מה הם מסתמכים ? תודה מראש.
דניאל :לכן אנחנו מכניסים את הנבואות ונכניס עוד כמה דברים ,אך מי
שלומד תורה יודע בדיוק מאיפה זה בא ,זה לא בא מהראש שלי ,אני לא
כל כך חכם ,אני רק מעביר דברים .הבסיס של הכל זה התורה.
)הוספתי לנספחים  -ניספח מספר  - 1המכיל את הנבואות המתייחסות
להקמת המדינה(.
)(10
נושא :גוש קטיף
שואל :אבי )(14/03/2007
שאלה :מה הצעקה על גירוש היהודים מגוש קטיף ?
)קרבת עזה( אם אתה מאמין בדברי הצדיקים אז כל אחיזתנו בארץ היא
לא מוגמרת ולא באה על ידי זכויות הנשק והצבא? ואדרבא כידוע שג'
שבועות השביע ה' את כנסת ישראל ואחת מהן שלא לעלות בחומה ,אז
גם אם אי אפשר כרגע לרדת מהעץ שהעלונו עליו קודמינו ,אבל אם לפי
שיקולי המנהיגים ולחץ האומות היה מקום לנסיגה ,אז מה הצעקה? חס
ושלום להקל בצער המפונים ושברונם ,אבל במלחמה יש נסיגות נחוצות,
גם אם לא מוצלחות ולא מצליחות? זו שאלה שרבים מתקשים בה ולא
מעיזים לשאול ,תודה.
דניאל :אני לא אענה על זה ,כי זה מאד מסובך ויש פוסקים כך ואחרת רק
דבר אחד שכולם ידעו :מה שקורה זה מן השמים ,ואם זה מהשמים וזה
מעניש אותנו ומרגישים שזה עונש ,אז חייבים לעשות בדיקה למה זה
קורה לנו ,ומה בחברה שלנו לא בסדר שקורה כזה דבר.
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ואם אנחנו מאמינים שאנחנו יותר מידי חזקים או שאנחנו מאמינים
שאסור להוציא יהודים ממקום מגוריהם  -אז גם זה הכל עונש משמים.
איך שלא יהיה  -אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו.
)(11
נושא :בית דין של מעלה ,מוות* ,
שואל :אורי )(16/03/2007
שאלה :האם יש בית דין של מעלה ,אני רוצה להיות  100%בטוח
שהיהדות אמת ושזה )העולם הזה( עולם השקר ולא העולם האמיתי ?
דניאל :ודאי שיש בית דין של מעלה ,אין מה לומר ,ומי שלא מאמין בזה -
אני מציע לו ללכת לעשות טהרה אחת )הטיפול בנפטר ורחיצתו לפני
הקבורה( ,לעשות את המצווה הגדולה ביותר  -לעשות טהרה למת,
ולהסתכל מה זה אומר  -זה מספיק לראות שיש דין ויש דיין .לראות את
הגוף  -לאחר שהנשמה יצאה מהגוף ,רואים שיש דין ויש דיין ,זה דבר
מפחיד מאד .זה דבר ,שאם אדם לא הכין את עצמו בחיים שלו לחיים
הרוחניים  -אז אני לא יודע מה יעשה  -זה יהיה לו מאד מאד קשה
המעבר הזה )מהעולם הזה לעולם הבא( ואם מסתכלים על  -מה זה גוף -
שזה רק דבר ריק מתוכן ,אחרי שהנשמה יצאה מהגוף ואם האדם עוד לא
התפטר מהרצונות של הגוף אז המעבר לעולם הבא קשה ביותר ,אבל שיש
דין ויש דיין – ברגע הזה  -רואים את זה ברור.
אבא :אני לא מבין ,הרי כולם נפטרים ומתים ,לא רק הרשעים
דניאל:
כולם מתים ,אבל מי שמכין את עצמו למעבר הזה ,שהוא מוריד מעצמו
כמה שיותר גשמיות ,ומתקרב לקב"ה  -המעבר הזה הרבה יותר קל.
אדם שלא מבין את זה ובא לטהרה ומסתכל על הגוף הריק ,אז זה מפחיד מספיק
לראות שיש דין ויש דיין ,שהגשמיות שלו הולכת לאדמה ,לזוחלים .אבל אדם שהוא
מכין את עצמו והוא מוכן  -כאשר הוא עושה טהרה ,מסתכל על הגוף )של הנפטר(
ומרגיש את הנשמה )של הנפטר( מרחפת במקום ויודע שהנשמה הולכת לבית דין של
מעלה ושהכין את עצמו ב"ה למשפט .ועוד דבר אני רוצה לומר  -שיש מספיק מקרים
של אנשים שהיה להם מוות קליני ,שחזרו וספרו את אותם סיפורים על זה שהגיעו
למעלה לבית-דין ואמרו להם כל מיני דברים והחזירו אותם לחיים לעשות תיקונים
)ועל זה( גם הגויים עשו מחקר על זה וגם היהודים – וזה הכל מאד דומה.
ובנוסף לזה  -פשוט  -השם אמר לנו ככה וזהו.
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)(12
כותרת :האין סוף נותן לנו אפשרות להתפתח ליצירות מושלמות
נושא :חיים לנצח ,יצירה מושלמת ,נצח* ,
שאלה :מאוד מפחיד אותי הידיעה שבעצם אין סוף לקיומנו ,אני שואל
את עצמי מה יקרה אחרי שנמות  -בעצם נמשיך לחיות לנצח אבל לאן כל
זה מוביל איך אפשר לקבל את האינסוף .בבקשה תתייחס לשאלתי כיון
שמחשבה זו לא נותנת לי מנוח ואני בורח מהתמודדות איתה.
דניאל :מעניין מאד ,רוב האנשים מפחדים שיש סוף ,רוצים שיהיה נצח
ואתה מפחד מהאין סוף ? למה אתה מפחד ?
)חיי( האין סוף נותן לנו אפשרות להתפתח ליצירות מושלמות ואתה לא
רוצה את זה ? אתה רוצה פשוט להיעלם חס ושלום ?אני פשוט אישית לא
מבין אותך .בעולם הבא ,אם אנו עוסקים בעולם הבא ,אז יש לנו אפשרות
להגיע ולהיות מושלמים ממש ,יצירה מושלמת עם כל ההנאה שהולכת
עם זה .אבל אם האדם מפחד מזה ,אז אני רק יכול לשלוח אותך מהר
ללמוד תורה ,כדי להבין ולחוש מה זה הנאה רוחנית ,כנראה שאתה תפוס
מאד בגשמיות ,כי אם לא ,אז היית מבין את זה כבר.
)(13
משיח ,מלחמה
נושא:
שואלת :שרה )(06/03/2007
שאלה :יש תחושה שהמשיח עומד להגיע ושעומדת להיות מלחמה
האם זו הסיבה להפסיק לתכנן תכנונים עתידיים ולסבול בשקט ובפסיביות כל מה
שקורה ,מה הטעם לנסות לבנות חיים כאשר הכל עומד להתפורר ממילא ?

דניאל :אדם צריך לחיות חיים רגילים כשהוא מחכה למשיח ,אבל ,הוא
צריך להכין את עצמו רוחנית .זה חיוב ,זה חלק של החיים שלנו ,למעשה
כל החיים שלנו צריכים להיות כך  -הכנה מהתחלה עד הסוף ,לאו דווקא
למשיח ,אלא  -לשלמות ,זו העבודה שלנו וזו תמיד העבודה שלנו) .אלא(
שאנחנו אוהבים להוסיף לזה כל מיני דברים גשמיים שמביאים לנו
הנאות .אדם צריך להתחתן  -זה דבר רוחני ,להביא ילדים  -זה דבר
רוחני ,לבנות בית יהודי  -זה דבר רוחני וכו' ,ללמוד תורה ולעשות את
המצוות כמו שכתוב .אבל אנשים לא מבינים שזה החיים הרגילים  -הם
חושבים שזה חיים קיצוניים .אומרים שזה מישיגין )משוגע(.
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)(14
כותרת :יהיו רבנים גדולים שיתנגדו למשיח
נושא :משיח ,בלבול
שואל :משה )(19/03/2007
שאלה :האם שכשיבוא משיח יהיו רבנים גדולים שיתנגדו אליו ואם כן
איך נדע למי להאמין ,אם רבנים אלו הם בעלי השפעה על צאן מרעיתם
ומה יהיה דינם של השומעים להם ?
דניאל :כתוב ככה,שיהיו רבנים גדולים שיתנגדו למשיח ויהיה בלבול .איך
נדע? תמיד תלך באמת .אם אדם מתקרב לרוחניות של הקב"ה ,לאמת
של הקב"ה האמת המוחלטת של הקב"ה .אם נהיה צנועים ,גם
בהתנהגות שלנו ונשתדל להוריד כמה שיותר גשמיות כדי שכל הבלגן הזה
של העולם לא יבלבל אותנו ,אז יש לנו יותר סיכוי לראות ברור ,כשיגיע
הרגע  -מה האמת .אבל כמו במצרים שהרוב הגדול של היהודים
התבלבלו – אפילו עם כל הניסים הברורים שהקב"ה עשה דרך משה
ואהרן .אם אנחנו מתרחקים מהאמת  -הסיכויים שלנו להתבלבל מאד
גדולים .לכן אנחנו צריכים להיות "קיצוניים" ,למלאות את רצון השם
כדי שלא נתבלבל עם מה שאנחנו רואים ,שלא נתבלבל ונחשוב ששקר זה
אמת.
)(15
כותרת :מושך עין לא טוב
נושא :פאה נוכרית
)(10/04/2007
שואל :חן
שאלה :כיצד אתה פוסק לאנשים הלכות כאשר אתה יודע בוודאות
שההלכה היא תמיד אחרי רבים להטות? כלומר :כיצד אתה למשל פוסק
לאישה לא ללכת עם פאה ורק מטפחת? מקווה שתוכל לענות.
דניאל:
אני לא פוסק ,אני פשוט אומר ,ותבדוק בעצמך ,שהמהודר ביותר זה
כיסוי ראש .ונכון שהפאות היו מותרות לפני יותר ממאה שנה ,כי הייתה
גזירה באירופה ,שאישה שהולכת עם כיסוי ראש או מטפחת עוברת על
החוק ,ולכן הצדיקות ביותר שמו פאות ,פאות העשויות מקש או משיער
סוס וכדומה ,הן היו הצדיקות ביותר ,כי לא היו מוכנות ללכת בגלוי
ראש .אבל היום  -לכל הדעות  -ואני לא מאמין שיכול להיות רב שמתנגד
לדברי ,הפאות הן כמו שיער וברוב המקרים הרבה יותר יפות משיער של
אישה ,ולכן מושך עין ומושך עין לא טוב.
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יש פאות שבכלל לא רואים שזה פאה ורוב הנשים החרדיות קונות את זה
בגלל שלא נראה כמו פאה  -ניראה טבעי ,וזה גם הפרסומת )של החברות(,
וזה אסור לכל הדעות ,אסור ואסור ואסור) .דניאל חזר על זה  3פעמים(.
ואין רב שיכול לפסוק ,שהפאות שנראות ממש שיער טבעי ועשויות
משיער טבעי  -שזה כל הפאות הנמכרות היום ,או לפחות הפאות שכל
אחת מוכנה לקנות ,שזה מותר .זה אסור .פאה כמו פעם  -יכול להיות
ויכוחים על זה ,אבל פאות כמו של היום  -לכל הדעות אסור.
)(16
כותרת :תיקשור עם דניאל
נושא :תיקשור ,דניאל
שואל :שלמה מאפרת )(21/03/2007
שאלה :כתוב באתר שהתיקשור הבא מתוכנן ל .11/4-אז יש לי מספר
שאלות (1 :האם דניאל מתקשר רק לעיתים רחוקות ,ולא מדבר או
מתקשר במשך היום יום (2 .האם אפשר להיות נוכח בתקשור הבא ,ואם
כן איפה זה יתרחש ,אולי אפשר להעלות איזה סרטונים לאתר להבין
באמת כיצד זה מתרחש ,משום שזה מאוד מעניין אותי ,וגם התוכן חשוב
לי מאוד.
אבא :אפשר לתקשר עם דניאל כל יום .אני לא מתקשר עם דניאל.
דניאל מדבר בחיי היום יום ,אך יש לו קשיים בדיבור  -ביטוי משפטים
גמגום וכו' ואם התכוונת לשאול מדוע אין תקשור כל שבוע באופן שוטף
כל תקשור דורש מספר ימים של עבודת הכנה לתיקשור  -עריכה ,מיוןוסידור של מאות השאלות המגיעות לאתר .מהלך התקשור מוקלט -
ולאחר התקשור נדרשים עוד מספר ימים לעיבוד התשובות והכנסתם
לאתר )תמלול ,הקלדה ,תרגום ,ניסוח כותרות ,עריכה וכו' (2 .מספר רב
של גולשים בקשו להצטרף לתיקשור  -אשאל את דניאל אם הוא מוכן,
יתכן ונעשה תקשור "ציבורי".
)(17

כותרת :הנשמה שלנו רואה את הכל בלי עיניים
נושא :על טבעי ,נשמה ,טלפתיה
שואל :גיורא )(15/03/2007
שאלה :בזמן האחרון ישנם תוכניות טלוויזיה כמו "הכוח" ו "היורש"
בהם אנשים מפגינים כוחות על טבעיים שונים...מאיפה יש להם את
הכוחות הללו ? האם זה אמיתי? לא נראה לי שאנשים אלו עמלו בכל
שלבי הסולם של רבי פנחס בן יאיר עד למדרגת רוח הקודש המאפשרת
מדרגות אלו ? תודה.
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אבא :בתקשור האחרון שאלתי לגבי התוכנית "הכוח" אשר במקרה
ראיתי חלק ממנה ,בתוכנית הוצגו מספר אנשים אשר ניתנו להם מעטפות
חתומות המכילות תמונה ,והם התבקשו לומר מי האיש בתמונה ,ואכן 2
אנשים ידעו לזהות את האיש .לא הוספתי את התשובה לאתר מאחר ולא
חשבתי שזה יעניין את הגולשים .מאחר והגיעה שאלה בנושא ,להלן
התשובה שקבלתי בתקשור:
בנימין :זה הכל שטויות ,יש כזה דבר  -טלפתיה ויש כמה אנשים שיודעים
ויש להם את הרגישות הזו שיכולים לעשות את זה .למעשה הדבר שמונע
מכולם לעשות את זה ,זה משהו קטן במוח שלא נותן לנו להגיע לדברים
האלה ,אבל למעשה הנשמה שלנו רואה את הכל בלי עיניים .חוץ מזה
הקב"ה  -עכשיו בסוף  -נותן לכמה אנשים את האפשרות של הטלפתיה
הזו  -פתוח  -כי זה רק מבלבל עוד קצת .האנשים האלה הם לא קדושים -
יש להם מן כשרון כזה.
)(18
כותרת :ה' מבין את מצבי ולא יבוא אלי בטענות.
נושא :חינוך ,אהבה ,שכר ועונש* ,
שואל :עמנואל )(28/03/2007
שאלה :גדלתי בבית מאד חרדי ומאד נוקשה ,השפלה והכאות ,ועברתי
שנים קשות ,ותקופה של משבר גדול באמונה .כיום אני מרגיש אהבה
גדולה לבורא עולם ,אבל לא מחובר מעשית ונפשית לתורה ומצוות .אם
אני לוחץ את עצמי יש לי חשק למרוד בכל .לכן אני אומר לעצמי "ה' מבין
את מצבי ולא יבוא אלי בטענות" ,אבל עדיין מרגיש רע מאד עם עצמי.
מה יש לך לומר בשבילי? בתודה ובברכה.
דניאל :עמנואל ,אני סובל את הסבל שלך ,ומבין זאת טוב ,אבל אם
ההורים התנהגו בצורה כל כך קשה ,זה לא יהדות  -זה רק הם.
היהדות היא יהדות של אהבה ,יש שכר ועונש ,חייב להיות ,חייב כי אין
כזה דבר לגדל ילד בלי שכר ועונש ומי שמנסה )לגדל ילדים( רק על
"אהבה" )דניאל אמר :אהבה במרכאות( בדרך כלל מגדל ילד שהוא
מפונק ,שבסופו של דבר יהיה לו קשה להסתדר בחברה בצורה טובה ולא
אנוכית ולכן יש גם )בחינוך( שכר ועונש.
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אבל שכר ועונש זה לא כמו התיאור שלך של הבית שלך ,אם הבית היה כל
כך קשה  -זה פשוט בעיה של ההורים שלך ,אבל אני לא יודע אם זה )היה
כך( בדיוק ,כי אנחנו שומעים רק את העדות שלך .עכשיו במצב שלך היום
 שמהילדות שלך יש לך כזה אנטי  -יחד עם אהבה לקב"ה .האמת  -זהכנראה הניסיון האישי שלך ,שבכל זאת תבין שזה רק היה הבית שלך,
ותשתדל להוריד את הכעס ,כי הכעס  -זה ממש  -הבסיס של כל הדברים
הגרועים בעולם .וכעס זה מחיצה חזקה בינינו לבין הקב"ה ,כי הבן-אדם
עם הכעס שלו בסה"כ ,בסופו של דבר  -חס ושלום  -מאשים את הקב"ה,
והבעיה היא בתוך עצמנו ולא בקב"ה ,הבעיה היא שלנו וזה התיקון .אתה
צריך להתגבר על הכעס שלך ולהגיע לקב"ה ואז תרגיש את האהבה
הגדולה ,כשהאדם קשור לאביו ,אז הוא מרגיש את האהבה חזק ,אם הוא
רחוק ממנו  -אז האבא נראה קשה ומפחיד .אבא שלנו שברא אותנו -
אוהב אותנו מאד ,ואם אנחנו קרובים אליו ומורידים את המחיצות הוא
שופך עלינו אהבה כזאת
והנאה כזאת מאהבה שאין כזה דבר שיכול להיות קרוב לזה.
אני מברך אותך שתימצא את האמת ותרגיש את האהבה האמיתית
הרוחנית של אבא שלך שבשמים.
)(19
כותרת :למה אין צדק בעולם ולמה יש סבל
נושא :שכר ועונש
שואל :א .מהדרום )(18/03/2007
שאלה :למה אין צדק בעולם ולמה יש סבל והאם יש הוכחות למציאות
ה' במאה אחוז ?
דניאל :כנראה שאין הוכחה בשבילך ,כי השאלה מבוססת רק על הרגשות
שלך ולא על ידע .לך תילמד תורה ויהיה לך את כל התשובות .אם תקבל
)תסכים לקבל( את התשובות  -זו בעיה אחרת.
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)(20
כותרת :הקב"ה סידר תוכנית תיקון לכל אחד בנפרד
נושא :שכר ועונש ,תיקונים ,העולם הבא ,ייסורים* ,
)(25/03/2007
שואל :א .מחיפה
שאלה :למה ה' לא עשה צדק ונותן לאדם אחד לסבול ולאדם אחר
הנאה .העולם לפעמים לא מובן לי ,אם באמת הכל אמיתי  -התנ"ך והכל
 למה זה לא נראה ככה ? תודה מצפה לתשובה ברורה ומובנת.דניאל:
זו השאלה הנצחית למה חלק סובלים וחלק לא .לא תמיד זה הצדיק
שסובל ולא תמיד זה הרשע שסובל ,לא תמיד הצדיק נהנה ולא תמיד
הרשע נהנה ,לפעמים הצדיק נהנה ולפעמים הרשע נהנה וכל זה לעיניו של
אדם רגיל .אדם שלומד תורה יודע  -שסבל זה דבר יחסי ,אדם שהוא
דבוק לקב"ה מגיע לעולם הזה,
דרך אגב  -אנחנו כולם פה כדי לתקן ,לא באנו לעשות חופש או נופש,
באנו בשביל לתקן  -כל אחד עם התיקון הפרטי שלו.
ולכן סידר הקב"ה תוכנית תיקון לכל אחד בנפרד וכל אחד צריך לעבור
את זה ,אז לכן מה שאנחנו רואים אנחנו לא מבינים ,כי לכל אחד תוכנית
תיקון משלו .לאחד משפחה גדולה עם  12ילדים וזה גהינום בשבילו ולשני
זה גן עדן .יש אחד שהוא עני ,אבל הוא כל כך קרוב לקב"ה  -שהוא לא
מרגיש שהוא עני  -הוא יודע שכל יום הקב"ה מביא לו את האוכל ,כל יום
הוא נותן לו כסף בשביל מה שהוא צריך וכו' .יש אנשים שהם דוגמא לעם
ישראל ולעולם ,אנשים שסובלים נורא,
אבל סובלים עם חיוך ,כי הם יודעים שכל העולם הזה הוא פרוזדור,
ושהם קרובים לקב"ה ,והעולם הבא  -ממש בידים שלהם ,כי הם סובלים
בלי טענות ,בשמחה שלפחות הם יכולים ללמוד תורה ,או לפחות הם
יכולים להביא הרבה ילדים לעולם  -שישמרו הלאה תורה ומצוות .אבל
אדם שהוא לא קרוב לקב"ה  -אפילו הבעיה הכי קטנה יכולה להפיל אותו
חס ושלום .לכן ,השאלה שלך קצת מידי מורכבת בשביל המצב שלך ,כי
שוב  -מי ששואל שאלות כאלה ,הוא בדרך כלל לא למד ,ואפילו אם למד
ויש לו שאלות כאלה ,אז האמת לא נכנסה לו לראש .אני מברך אותך
שתימצא את האמת ,תראה ברור את האמת ,תתקרב לקב"ה ותדע,
האדם השמח ביותר  -הוא השמח בחלקו ,כי זה מה שה' נתן לו וזה
התיקון שלו ,ושהוא עובר את זה ,יש לו את הנצח,
הנצח עם הנאות גדולות יותר ממה שאנחנו בכלל יכולים להבין.
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אבא :גם לגויים יש תיקון ,או רק ליהודים ?
דניאל :יש תיקון גם לגויים ,יש לו סיבה למה הוא חוזר ,אבל זה
אחרת.
)(21
כותרת:
נושא:
שואל:
שאלה:

מבקש פטור מבחירה חופשית
בחירה חופשית
א(21/03/2007) .
מעוניין לבטל את הבחירה שלי בכל הקשור למצוות ולעברות,
איך עושים את זה?
דניאל :אוי לך א .אוי לך ,אני אתפלל עליך אוי לבן-אדם שלא רוצה לא
את זה ולא את זה ,כי מה שאתה מבקש זה רק מוות חס ושלום וח"ו ח"ו
ח"ו ח"ו )דניאל אמר זאת  5פעמים( .אני מברך אותך שתימצא את
האמת ,שתימצא בשביל מה לחיות ,בשביל מה להתמודד ,כי זה כל הטעם
שהגענו לעולם הזה ,ואם אתה מבטל את זה ,זה סימן שאתה לא עומד
בניסיונות שלך ,ואני מברך אותך שכן תעמוד בזה ,וכן יהיה לך העולם
הבא ויותר מזה ,שתזכה לקבל את משיח צדקנו.

)(22
כותרת :נצח ישראל
נושא :תיקונים ,נצח ,דניאל
שואל :קובי מת"א )(21/03/2007
שאלה :שאלה לבנימין ,רציתי לשאול אותך בקשר למושג נצח או נצח
ישראל ,האם אתה חולק על עמיתך דניאל שטוען בתוקף שלכולנו יש
תיקון באופן מוחלט ונצחי) ,ולא זו בלבד ,ע"פ רבנו האר"י כולנו נגיע
למדרגה הגבוהה ביותר לבסוף אחרי כל החשבונות( או שדעתך תואמת
לדעתו של דניאל ובעצם מחזקת אותה ? רצוני להעיר הערה קטנה לדעתי
אין זה מקובל להסתמך על דעת מוסרי מסרים בעוד שמסריהם יהיו
סותרים אחד את השני ,שהרי כולם מדברים מאת השמים וע"פ התורה
הקדושה תודה בהערכה ובכבוד קובי.
)בנימין לא נכח בתקשור ,לפיכך שאלתי את דניאל(
דניאל :אין לי דעה ,אני רק אוטיסט שמעביר דברים.
אני לא תלמיד חכם ,הלוואי ,פעם הייתי ,ועכשיו אני לא.
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)(23
כותרת :האם למתאבד אין חלק בעולם הבא
נושא :העולם הבא
שואל :ש .חיפה )(21/03/2007
שאלה :אח שלי התאבד .קראתי שמי שמתאבד אין לו חלק לעולם הבא.
האם לאח שלי לא יהיה חלק לעולם הבא ? והאם הוא לא יקום בתחיית
המתים בגלל זה ?
דניאל :אני לא פוסק ,יש כל מיני דינים לזה ,צריך ללכת לפוסק ,כי יש
מקרים שאדם לא עשה בדעת עצמו ,או שהיה מבולבל ,או היה חולה נפש,
או במצוקה נפשית ואז זה לא תופס ככה .אבל צריך ללכת לפוסק.
)(24
כותרת :דבר נגד הקב"ה  -לא יכול להביא ברכה
נושא :צבא ,מדינת ישראל ,סיעתא דשמיא ,בלבול
שואל :אלירן )(22/03/2007
שאלה :מה חושבים בשמים לגבי גיוס לצבא ,מצווה או לא מצווה?
יתרונות כגון קידוש שם שמים,שמירה והגנה על עם ישראל .לקרב
יהודים לדת אך מצד שני יש לעיתים בעיות כגון כשרות,צניעות ,חוסר
בזמן ללימוד תורה .אני אישית מכיר רבים שהצבא הוסיף להם ,התחזקו
ובמיוחד בחסד ,חזקו אחרים וקדשו שם שמים ,אך גם כאלה
שהתקלקלו ,ככה שלא רואים ברור את התועלת או החיסרון שבדבר.
דניאל :קודם כל ,מתנגדים ללכת לצבא בדיוק כמו שאמרת ,בגלל חוסר
צניעות ,בעיה בכשרות ,שמירת שבת וכו' .הצבא של המדינה ,הרבה
מתנגדים כי זה הצבא של המדינה ,זה צבא חילוני ,אם הבן אדם הלך
לצבא ומשום מה התחזק שמה ,אז זה הסיעתא דשמיא הפרטית שלו ,זה
לא בגלל הצבא ,זה אפילו שהוא הלך לצבא ,הוא יצא עם דבר טוב ,אבל
לא מהצבא ,אלא מהסיעתא דשמיא שהוא קיבל שבדיוק הוא פגש את
האנשים הנכונים וכו' שמנסים להחזיר בתשובה .מה שברור זה דבר אחד:
המדינה וכל המוסדות של המדינה הם חילוניים  -נגד הקב"ה ודבר נגד
הקב"ה  -לא יכול להביא ברכה ,זה יכול כאילו להביא ברכה  -כדי לבלבל
אותנו ,אבל ברכה באמת  -זה לא יכול להביא .ואנחנו חייבים לדעת -
שאם עם ישראל בסכנה ,אז מותר להילחם וכו' אבל לקבל צבא חילוני זה
מאד קשה .אני לא רב ,אני רק אומר מה שהדעות.
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)(25
כותרת :מה זאת אהבה ?
נושא :יהדות ,אהבה ,אמת* ,
שאלה :הייתי אדם דתי שתהה לפשר הדתות ולא מצאתי הכרה כלשהי
בדת ,אלא באמונה שהיא לא מוגבלת לחוקים קפדנים כלשהם אלא
לאהבה .מצאתי ראיתי שיש הרבה שימושים בדת שאלוקים לא היה
רוצה לראות כלל כך .האם כל מה שאתה אומר זה בעצם דעה של ישותך
היותר מפותחת או יותר נכון יותר חופשית ,או שאתה מציג אותם בתור
עובדות שאין לערער עליהם ? תודה מראש וכול טוב!
דניאל :כל האנשים שלא רוצים חוקים ורוצים אהבה ,לא יכולים להסביר
לי או לאף אחד מה זה ניקרא אהבה .כל אחד יש לו דעה משלו מה זה
אהבה ,ובדרך כלל דעה של אדם  -זה לפי הצרכים שלו .אבל התורה  -היא
אמת מוחלטת ,אין לערער על התורה ,לא על מה שאני מדבר )אלא( על
התורה עצמה  -אין מה לערער  -זה האמת,
)על( התורה שבע"פ והתורה שבכתב ,אין לערער  -זו האמת המוחלטת.
)(26
כותרת :תקופת המחתרות ,ההלשנות ההדדיות
נושא :מחתרות
שואלת :אפרת )(04/04/2007
שאלה :ישנה שאלה שמטרידה אותי המון :אני קוראת לאחרונה הרבה
על תקופת המחתרות ,ההלשנות ההדדיות ועל אלו שנפלו בשביל לשחרר
אותנו מהעול של הבריטים .אני תוהה האם אנשים כמו אברהם )"יאיר"(
שטרן נחשבים מאד בעולם העליון כפי שנדמה לי ,או שמא בגלל פעולות
"הטרור" שהם עשו הם חלילה לא.האם אלו שהלשינו על המחתרות
"האצ"ל והלח"י עשו פשע או שמא היה זה בגדר התנהגות שניתן לסלוח
עליה ,כיוון שהם חששו מידם החזקה והאכזרית יש לציין ,של הבריטים.
מאד אשמח לקבל מענה לשאלה זו.
דניאל :הייתה תקופה של אצ"ל ולחי והגנה שהרבה בחורים עזבו את
הישיבות והלכו להילחם נגד הבריטים .אמת  -זה לא בשביל בחור חרדי
לעשות ,למה? כי הקב"ה הוא זה שמציל אותנו ,זה לא אומר שצריכים
לשבת בחיבוק ידיים,אבל זה כן אומר ,שבשביל בחור חרדי לעזוב את
הלימוד את הביטחון בה' בשביל להילחם על מנת לבנות מדינה חילונית,
זה לא עניין.
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אם הבית בסכנה ,מותר להילחם כדי לחיות ,הוא לא צריך להפקיר את
החיים של המשפחה שלו ואת העם שלו .אבל ללכת עם כל הסבל
שהבריטים הביאו לנו וזו לא הגאולה .ורק משיח בן דוד יכול לשחרר
אותנו מהשלטון של אומות העולם .מה יש לנו עכשיו ? שלטון חילוני -
שבכלל לא יהודי בשום צורה וזה שולט עלינו .אז מי באמת שולט עלינו ?
לא הקב"ה שולט ?  -הוא באמת שולט ,אבל  -כאילו  -כאילו  -לא
הקב"ה  -אלא אמריקה או אנגליה או האיחוד האירופי או רוסיה או כל
מדינה אחרת.
אנחנו לא עצמאים כלל ,אנחנו עבדים לאומות העולם כמו תמיד.
אבל כשמשיח בן דוד יקום ויופיע  -הוא יביא אותנו מתחת שלטון הקב"ה
בלבד ואז לא יהיה כוח בעולם שיוכל להפיל אותנו.
אני מברך את כולם שנגיע ליום הזה ונזכה כולנו לקבל את פניו.
אבא :למה התכוונת שהרוסים שולטים בנו ? הם לא שולטים בנו.
דניאל :ודאי ,כל אחד שולט עלינו ,אנחנו לא עצמאים כלל ,אם הרוסים
רוצים ללחוץ עלינו אין להם בעיה ואנחנו נתכופף כמו ילדים טובים.
אבא :היום ,היום ממש ?
דניאל :היום ממש ,ואם לא )נתכופף?( יש להם את הכוח לעשות מאתנו
אפס ,למה אנחנו עוד קיימים? רק ברחמי ה' ,תסתכל על כל המלחמות
שהיו פה בארץ ישראל ,רק ניסים הצילו אותנו ,אף אחד לא יכול להגיד
שזה צה"ל ,רק ניסים .כל האלופים שלנו יגידו לנו  -רק ניסים הצילו
אותנו.
אבא :מה דינם של אלה אשר הלשינו על לוחמי המחתרת ?
דניאל :איך זה יכול להיות שיהודי מלשין על יהודי וגורם לו אפילו
מוות ,האם זה יכול להיות בסדר ?
)(27
כותרת :המוות הוא לא הסוף  -הוא רק ההתחלה.
נושא :בריאות ,מחלת הסרטן* ,
שואלת :ליאת )(15/03/2007
שאלה :מהי מחלת הסרטן? ממה היא נובעת? ואיך ניצלים ממנה?
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דניאל :איך ניצולים מכל דבר שקשה ? כל דור היה לו את המחלה או
את הניסיון שלו ,פעם שיתוק ילדים היה משהו איום ונורא ,פעם כל מיני
מחלות שהיום נחשבות לקלות ,היו מפילות הרבה אנשים לא עלינו .אבל
זה הכל ניסיונות ,וכל אחד שעובר את המחלה הקשה הזאת  -עובר את זה
בצורה אחרת .יש כאלה שמתרפאים ,ויש כאלה שלא מתרפאים לא עלינו
ויש כאלה שסובלים ומתרפאים ויש כאלה שלא סובלים כל כך ונפטרים
ל"ע ויש כאלה שסובלים הרבה זמן וגם ל"ע נפטרים .כל אחד עם התיקון
שלו ,צריך להתגבר ולהגיע לקב"ה .הייתה אישה צדיקה שקראו לה
חדוה ,והיא סבלה .היא הלכה ודיברה עם יהודים בכל העולם על
הניסיונות וכמה שהיא קרובה לקב"ה בכל זאת ,ובסוף היא נפטרה
מהמחלה ל"ע ולא על אף אחד ,אבל זה היה התיקון שלה ומה שהיא
הייתה צריכה לעשות .בינתיים  -בעולם כמו שיש לנו  -קיים עדיין המוות,
אם אדם מת מסיבה זו או אחרת ,בסופו של דבר ,בעולם הזה כל אחד מת
באיזה שלב ,אז )אבל( המוות הוא לא הסוף  -הוא רק ההתחלה.
)(28
נושא :בריאות ,תיקונים
שואל :אברהם )(09/04/2007
שאלה :על איזה עוון בא לי מחלת סוכרת נעורים ואיך אני מתרפא ?
דניאל :אדם שחולה ,זה לא אומר שזה בא מהעבירות שלו היום ,יכול
להיות מגלגול קודם .אבל ,אדם צריך לבדוק את החיים שלו ,לראות
איפה יש פגם ולתקן .אם המחלה נשארת ,אז להתגבר על הבעיות של
המחלה ,להתקרב לקב"ה ,ולחיות חיים יותר רוחניים ,שזה יביא לו את
השמחה בחיים .פעם נודע לי שיש בן אדם יהודי שלא יכול להזיז את הגוף
שלו בכלל ,לא עלינו ,הוא חי על מכשירים ,אבל יכול לפתוח ולסגור עין,
ועם העין הזו שפותח וסוגר הוא מכוון מחשב ,הוא כתב הרבה ספרים.
אנשים מתיעצים אתו באינטרנט מה לעשות ויש לו חיים מלאים מהבוקר
עד הערב .אם האדם רוצה ,הרוחניות מתגברת על הכל ואדם יכול להגיע
לשמחה ולחיים מלאים ולעולם הבא.
קבלנו מכתב מגולש בשם יצחק מירושלים-
בתשובות של דניאל פרק  5תשובה מס'  ,28ככל הנראה התכוון לד"ר
רחמים מלמד הסובל מניוון שרירים  100%ויכול להניע את העיניים
בלבד .כתב ספרים ומעודד אנשים במצבים קשים .אדם מיוחד.
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)(29
נושא :אוטיסט
שואלת :מ(01/04/2007) .
שאלה :כיצד ניתן להבחין בסימני אוטיזם
דניאל :קחי ספר על אוטיזם ,מה את שואלת אותי.
)(30
נושא :אוטיסט ,חיוך
שואל :ק .מחיפה )(02/04/2007
שאלה :אני אוטיסט כמוך וגם לי מציקים .מה לעשות ?
דניאל :אתה אוטיסט,או כמעט אוטיסט,או שהחלטת שאתה אוטיסט?
אם אתה אוטיסט באמת  -אז אין לך שאלות  -אתה מבין את הכל .אם
אתה אוטיסט שנקרא נורמלי  -שחושבים עליך נורמלי ,אז גם ,אתה רק
מרגיש נחיתות ואני מפנה אותך לבית המדרש ,תשב תחפש את התשובות.
)(31
כותרת :כאילו שיש תחרות מי יכול להיראות יותר מכוער
נושא :צניעות ,נשים ,לבוש ,בלבול
שואלת :אריאלה )(04/04/2007
שאלה :אנחנו נשים שהתאספנו והתאחדנו כדי לשוחח עם נשים אחרות
בנושא צניעות של בנות ישראל .מה יש לדניאל להגיד על המצב של
הפריצות היום ,ומה אפשר לומר לנשים שאנו משוחחות איתן כפי שכתוב
"ולא יראה  ...ערוות דבר "...נודה על תשובה מועדים לשמחה.
דניאל:
ברור מאד שהפריצות בדור שלנו עבר כל גבול ,זה כאילו שיש תחרות מי
יכול להיראות יותר מכוער ,פעם הייתה אופנה שמדגישה את היופי של
האישה ושל הגבר ,אפילו שזה אסור  -כי זה מושך בצורה אסורה .אבל
היום האופנה עוד יותר גרועה ,כי היא מדגישה את הדבר המכוער ביותר
בבן-אדם  -גופני )אני מניח שדניאל מתייחס ללבוש המכסה טפח ומגלה
טפחיים( וחושבים שזה יפה ,זאת אומרת שכל ההבנה שלנו של מה יפה,
שהקלאסי של היוונים נפל .עכשיו המכוער הגשמי הגופני נהיה יפה ומה
שהיה פעם יפה ,פשוט לא קיים.
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ובעולם החרדי  -עוד יותר גרוע ,כי העולם החרדי לאט לאט אימץ את
היופי היווני ,גם אימץ את היופי של הכיעור המכוער שיש בדור שלנו ,אז
יש לנו חרדיות שנראות כמו האידיאל היווני היפה ,עם שער מסודר ויפה
ועף ברוח בצורה המושכת ביותר ,ובגדים צמודים – אבל "קלאסיים" ויש
יהודיות חרדיות שלבושות עם הכיעור של הדור כמו חצאיות שעומדות על
המותניים ,כשהן מרימות יד ,החולצות קצרות וצמודות כ"כ שזה מגלה
את הגוף האמצעי ,ונשים בהריון שהולכות עם חולצות צמודות שמדגיש
את המצב שלהן ,בצורה שמשפילה את העובר וכו' זה דור שירד כ"כ נמוך
בצניעות  -שכבר מבולבלים ולא מבינים שגילוי הגוף זה דבר אסור
בהחלט ,ואם הגויים עושים את זה  -אז גם להם אסור בהחלט ,אבל
שיהודי מאמין עושה את זה  -אז זה לא מובן בכלל ולא מובן איך יהודיה
ויהודי יכולים להרשות מצב כזה בכלל בעולם שלנו בלי פחד של עונש.
המצב מאד עצוב והעבודה שאתן עושות לקרב נשים וגם הבעלים שלהם
וגם גברים ,שבדרך אגב בדור הזה יש חרדים שבהחלט גברים לא צנועים
ומעודדים את הנשים להיות לא צנועות ולצערי הרב  -יש גם צורת חיים
לא צנועים בזמן האחרון גם בין החרדים ה' יצילנו – והכל בגלל חוסר
צניעות .ה' שונא את הטומאה ,ה' רוצה שנהיה קדושים -קדושים זה
להיות צנועים וזה מביא אותנו לדברים טובים ,כי צניעות זה גם בלבוש,
במחשבה ,בדיבור ,בהליכה ובכל דבר ,זה מביא אותנו להיות ענווים .אני
מברך את העבודה שלכן שאתן מנסות להחזיר יהודים בתשובה ,להחזיר
אותם להיות קדושים כמו שה' רוצה.
)(32
נושא :צניעות
שואל :בני )(05/04/2007
שאלה :מה אפשר לעשות כנגד הפריצות שיש בדור הזה ?
דניאל :אדם שהפריצות מפריעה לו מאד ,צריך קודם לשמור עיניים ,חוץ
מזה לדאוג שהמשפחה שלו )תהיה( בצניעות ,ודבר שלישי אם יש לו כוח
למחות ולהגיד לאנשים מה שצריכים לעשות.
)(33
נושא :עילוי נשמה
שואל :אופיר )(04/04/2007
שאלה :מהו החסד הכי מועיל לנפטרים בתקופה זו
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דניאל :קדיש ,לימוד משניות ,לעשות כל מיני פעילויות בקודש לעילוי
נשמתם ,וזה שאנחנו נסדר את החיים שלנו שיהיו כמו שצריך ,גם
בצניעות וגם בכל המצוות.
)(34
כותרת :למה גירושין
נושא :זיווגים
שואלת :מ(05/04/2007) .
שאלה :מדוע הקב"ה מביא זוג גרושים לידי חופה וקידושין רק לחצי
שנה ? היו אלה נישואין שניים עבורי עם המון אהבה ובעלי החליט לנטוש
אותם לאחר חודש של נישואין ולאחר שוב כחודשיים ,מה הייתה
"הקאמה" בנישואין אלו? האם היה זה מפגש של נשמות עבר שבאו
לתיקון ? אשמח אם תפצח לי את השאלה שמטרידה אותי מאוד
דניאל :תיקונים ,תיקונים ,תיקונים ,לקבל באהבה ולהמשיך בחיים.
)(35
נושא :חזרה בתשובה
שואלת :א .מצרפת )(05/04/2007
שאלה :מה לעשות כשהבנים מתרחקים מדרך ה' והבעל קונה חמץ
בפסח שיהיה לו לאחר פסח ,בתחינה לתשובה.
דניאל :לרחם עליהם ,להתפלל לה' שיראו את האמת ויחיו את האמת.
)(36
כותרת :אדם במצוקה ויוצא לעזור לשני ,בסופו של דבר זה עוזר לו
נושא :אוטיסטים
שואל :יוסי מחולון )(05/04/2007
שאלה :שלום רב ,מאחר והוצעה לי עבודה בנושא .התקשיתי לקבל את
העבודה עד כה ,כי אינני יודע אם יש לי את הכוחות הנפשיים לכך .אני
בעצמי נמצא במצוקה גדולה ביותר ,כלכלית ורגשית לכן אני לא יודע אם
אני יכול להתמודד גם עם הנושא של טיפול באוטיסט .שאלתי היא
במספר מישורים (1 :האם יש ביכולתי לסייע בכל זאת למרות מה
שתיארתי  (2מה אני יכול לעשות )חוץ מלהתפלל ,זה ברור שזה מה
שתנחה אותי( כדי לשפר את מצבי ? (3אני מעוניין לסייע ולהעניק לא רק
לאוטיסטים ,אך הקשיים שלי מגבילים אותי ,כיצד לצאת מזה?
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דניאל :אני לא יכול לענות אישית ,כי אנחנו לא עושים את זה )תשובה
אישית( אבל כללית  -אדם שהוא במצוקה ויוצא בעצמו מהמצוקה שלו
לעזור לשני ,בסופו של דבר זה עוזר לו.
)(37
נושא :חולי
שואל :נפתלי )(06/04/2007
שאלה :אני סובל ממחלה קשה "בייפאלאר" שגם פגוע במוח,
האם גם זה קשור עם הנשמה ?
דניאל :הכל תיקונים ,ואדם שסובל מדבר כזה ,חייב להתגבר להתקרב
לקב"ה וזה מה שיציל אותו .זה לא אומר שהוא יצא מהמחלה ,אבל הוא
כן יקבל הנאה גדולה מהחיים.
)(38
נושא :זיווגים
שואלת :אורלי )(07/04/2007
שאלה :אני נורא מתוסכלת ומיואשת אני בת  32עוד מעט
ורוצה כ"כ להכיר את הבחור שלי ולהתחתן...מתי זה יקרה?
דניאל :אורלי ,תתקרבי לקב"ה מאד ,תתפללי ,תעשי חסד עבור יהודים
אחרים ואני מברך אותך שיהיה לך זיווג ותשמחי ותבני בית
משלך עם ילדים וכו'.
)(39
נושא :מלחמה
שואלת :אושרת )(10/04/2007
שאלה :זאת אומרת שהמלחמה בפתח .מה ניתן לעשות למנוע אסון .אני
חוזרת בתשובה ,אך בעלי לא ואני מאוד מפחדת שח"ו יקרה לו משהו .יש
לי אמונה חזקה ,אבל בכל זאת אני מפחדת .במלחמה האחרונה היה לי
קשה וזה כלום לעומת מה שמחכה .איך אני יכולה לעבוד על הפחד שלי ?
דניאל :הכל מן השמים ,את צריכה ,וכל היהודים כמוך  -להתפלל
ולהתפלל ולהתפלל ,ולחפש איך לחזור בתשובה יותר ויותר .אני מברך
אותך ואת כל עם ישראל ,שנזכה ביחד לקבל את משיח צדקנו.
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)(40
כותרת:
נושא:
שואל:
שאלה:

האם צריך לקיים את כל המצוות כדי להיגאל ?
גאולה
ליאור )(10/04/2007
האם הקשר שלי לבורא עולם הוא חזק ,האם בכל זאת עלי
לקיים את כל המצוות כדי "להיגאל"?
דניאל :אין להיגאל בלי תורה ומצוות .יהודי חייב תורה ומצוות כדי
שיגאל ,יכול להיות שברגע האחרון הוא יתפוס )ידע ,יבין( את האמת,
אבל קשה לתפוס את האמת בלי תורה ומצוות.
)(41
כותרת :אני מפחד ,אני לא רוצה למות
נושא :חזרה בתשובה ,אמת
)(10/04/2007
שואל :א.
שאלה :ת'אמת אני לא ממש יודע מה לשאול .אני יודע ת'אמת ,יודע
שיש אלוקים ,יודע שיש משיח ועדיין נשאר אדיש! החטאים שאני עושה
הם בידיעה הנה עכשיו אני הולך לחטוא ואני כבר משתגע .אני חושב על
הרבה דברים הכל מתערבב לי השקר האמת שניהם ביחד ואני מפחד ,אני
לא רוצה למות ,אבל מצד שני קשה להתנתק לגמרי מהעולם הזה שהכל
אצלי זה רק תאוות! רק חטאים! אפילו המצוות הקטנות שאני עושה לא
נחשבות נראה לי.
דניאל :יהי רצון )שתרצה( להשתנות ,אין לי מה לומר .יש חדר עם
הרבה בלגן וצריכים להתחיל לסדר אותו .אי אפשר להתחיל בבת אחת
הכל יחד .מתחילים בפינה אחת  -מקפלים ומכניסים לארון ,מקפלים
ומכניסים לארון ,מטאטאים ,מנקים ,מורידים את האבק ,לאט לאט יש
סדר .ברגע שיש סדר  -הכל ברור .לך ,תשב בבית מדרש ותילמד  -לאט
לאט כל הבלגן יצא לך מהראש .אבל אם יותר נעים לך ההנאות של הרגע
 אז שום מילה שאני אגיד לא יעזור ,עד שתפחד מספיק ,או תרצהמספיק להשתנות.
)(42
כותרת :בעל ואישה זה פרו ורבו אבל כמו שכתוב בתורה.
נושא :פריון ,זיווגים
)(30/03/2007
שואלת :ע.
שאלה :מדוע לאחרונה יש גל של נשים שמביאות ילדים ללא נישואים?
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האם זה גם נקבע כך מלמעלה שיהיו יותר משפחות חד הוריות ? האם יש
איסור להביא ילד ללא מוסד נישואים? מאחר ויש נשים שכבר לא
הצליחו למצוא זיווג והזמן הביולוגי מאחר וזו האופציה שנשארה להביא
ילד?
דניאל :את כל השאלות האלה צריך להפנות לדיין חרדי שעונה .אבל כל
הדברים האלה ,הם רק סימן של חברה חולה ,חברה שלא מסתדרת עם
הדברים שהקב"ה מבקש מאתנו .בעל ואישה  -זה פרו ורבו – אבל בצורה
שכתוב בתורה .אבל בעולם שלנו אנחנו רוצים לעשות מה שאנחנו רוצים,
ואנחנו לא מוכנים לחכות ואפילו לזכות למה שאנחנו רוצים .אז אנחנו
לוקחים את החוק "כביכול" בידים שלנו ומנסים לעשות בכל זאת .זה לא
ילך ,ואפילו אם נולדים כאלה ילדים ,בסופו של דבר ,בסוף ,בבית דין של
מעלה הכל יגיע למקום הנכון שלו.
)(43
נושא :נשמה ,העולם הבא ,עילוי נשמה.
שואל :גידי )(20/03/2007
שאלה :רציתי לשאול בעניין הדיבורים על הצלת נשמות ישראל.
כל הזמן השכם וערב אומרים וצועקים להציל ולהציל .לפי הידוע לי
מדובר בסך הכל על גדלות הנשמה ולא על סכנת כליון כפי שהרבה
חושבים .הלא גם אתה דניאל טוען שהשם יתברך מתקן את כולנו בסוף.
אז יהיו שיטענו מה איכפת לי איך אני יתוקן ?
אני רוצה לציין שמדובר בדעות :האר"י  ,הרמח"ל ורבנו בחיי ועוד...
מה דעתך דניאל?
דניאל :אבל יש בעיה ,אם הנשמה מגיעה לרמה מאד נמוכה ה' ישמור,
למה שיכול להיות .אנחנו יכולים לאבד לגמרי את הנשמה חס וחלילה.
אבא :מה זאת אומרת לאבד את הנשמה ?
דניאל :מה זה אומר אני לא יכול להגיד ,אבל זה סכנה קשה ביותר ,כי
גם אם הנשמה ברמה נמוכה ,הסבל והיכולת לעלות מכף הקלע לגהינום
או משהו כזה ,זה מאד מאד קשה .ואז שמה )בעולם הבא( תלויים יותר
באנשים פה בעולם הזה ,ואם משהו רוצה לעלות אחרי המוות ,הוא צריך
נציג פה בעולם הזה שיעזור להעלות אותו) .אני מניח שדניאל התכוון
לקדיש ,לימוד משניות לעילוי נשמת הנפטר(.
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)(44
כותרת :מרגיש מטונף ,אבל לא מרגיש מספיק מטונף.
נושא :חזרה בתשובה
שאלה :למה אני לא מצליח לרכוש יראת שמים ? למה אני חוטא כל
הזמן ,למרות שלפעמים אני מתייסר על כך ? כל כך הרבה פעמים ניסיתי
לעשות תשובה ,אבל אני מרגיש כל כך מטונף מהעבירות שלי למה? למה
אני נכשל למרות כל ההבטחות ? מדוע ברגע הניסיון הדבר הכי חשוב -
הרצון הוא פתאום לכיוון החטא ולא להפך? אולי תשובה זה דבר שהוא
פשוט גדול עלי? אודה לך אם תענה.
דניאל :אתה מרגיש מטונף ,אבל לא מרגיש מספיק מטונף,
אם היית מרגיש מספיק מטונף  -היית רץ לעשות תשובה.
)(45
נושא :תיקונים ,כרת
שואל :ר .מעמק יזרעאל )(06/03/2007
שאלה :האם למישהו שעבר על כרת ישנו סיכוי לתיקון כלשהו ?
והאם מתקנים אותו למעלה בשמים ,או שבני משפחתו צריכים לתקנו
כאן? תודה ,רוני .אשמח לדעת איך מתקנים את זה בכלל ?
דניאל :לך ליהודי תלמיד חכם ,רב פוסק ותשאל אותו .בדיוק לפי כל
הפרטים שאתה יודע,כי אני לא יכול לענות על זה ,אין לי מספיק ידיעה.
)(46
נושא:
שואל:
שאלה:
דניאל :

נשמה ,בחירה חופשית
)(29/03/2007
גיל
האם הנשמה היא חופשייה לחלוטין?
ודאי שלא ,היא צמודה לקב"ה ,הקב"ה יצר אותה .היא העבד,
המשרת והבן.

)(47
כותרת :טרמפ לגן-עדן )חלק ראשון(
נושא :זיווגים ,חזרה בתשובה ,גן עדן
שואלת :ג(06/03/2007) .
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שאלה :לדניאל שלום ,הסיפור האישי שלי ,כנראה ,מייצג עוד רבים.
חזרתי בתשובה לפני יותר מעשר שנים בתקווה שגם בעלי יתקרב לפחות
שמירת שבת ...אך לצערי לא נראה כל ניסיון להתקרב לשמירת
מצוות ,...איך אני אמורה להתנהג ולהרגיש בנישואין כאלה במיוחד
שהפער בכיוון קשה גם לו .והניסיונות בשבילי לחיות בבית עם טלוויזיה
עיתונים חברים ואוירה שחוסמים אותי ..תודה
דניאל :משהו ברור ,שהוא לא כל כך רחוק ,כי אם כן ,הוא היה מתגרש
מזמן .כי לא קל לחיות עם אישה שהיא מאמינה ששומרת מצוות ובעלה
לא ,ה' ישמור .אז הוא פשוט לא הגיע למצב שהוא מוכן .הוא רוצה שאת
תיסחבי אותו לגן-עדן ,הוא החליט שהוא יתפוס טרמפ עליך והוא יוכל
לעשות מה שהוא רוצה .תתפללי עליו ,תדברי אתו .אם חס וחלילה יהיה
בעיה כמו מלחמה או משהו בארץ ,אז תנסי למשוך אותו חזק.
)(48
נושא :פאה נוכרית ,הרבי מלובביץ ,כסוי ראש
שואל :אורח (10/03/2007) 2116
שאלה :איך זה שאתה חולק על דעת הרבי מלובביץ
שאמר שרק פאה ולא משהו כיסוי אחר אתה רוצה להגיד שהוא טעה? זה
הרבי מלובביץ ולהזכירך אני מדבר על פאה צנועה ולא של  2000דולר.
דניאל :הוא לא אמר את זה ואני לא חולק על הרבי מלובביץ זכר צדיק
לברכה .הוא ראה דור שהרוב  -או הורידו לגמרי את הכיסוי ראש או חלק
רציני של השיער שלהם היה גלוי ,אז הוא אמר שפאה מכסה את הכל.
אבל אם הוא היה רואה את הפאות של היום הוא היה צועק גיוואלד
ועושה לזה סוף.
)(49
נושא :פאות לגבר
שואל :ח.י.ש(12/03/2007) .
שאלה :מה דניאל אומר על הפאות?
דניאל :זה דבר קדוש ואלה עם פאות ארוכות רוצים להראות כמה שזה
קדוש להדגיש את המצווה ,ומי שמקצר את זה  -רוצה לעשות את
המצווה המינימאלית .אז אני מעדיף שנדגיש את המצווה ולא נעשה את
זה מינימאלי כי אנחנו מתביישים ושמים את זה אחרי האוזניים שלנו
שלא יראו.
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פרק  – 6שאלות ותשובות
)(1
כותרת :בסוף נהיה מושלמים  -ולא בצורה שאנחנו עכשיו
נושא :יצירה מושלמת ,נצח* ,
שואל :יעקב )(15/04/2007
שאלה :לשם מה דרוש לה' לברוא אותנו ,לתת לנו מצוות ,ולראות אם
אנו מצליחים ,אם כבר ידוע לו מראש כל מה שיקרה אתנו בעתיד כי הוא
גם שם .אז לשם מה הדרך הזו ?
שואל :עומר )(23/04/2007
שאלה:למה ה' ברא את עולם השקר ולא ישר שם אותנו בעולם האמת?
מה יצא מזה ,למידה? למה לא יכולנו ללמוד בעולם האמת כבר ?
בנימין :עומר ויעקב שאלה מעניינת .יש לכם תשובה )פתרון( מאד פשוט,
שה' יכניס אותנו לעולם הבא ישירות עם חיים רוחניים ומוכנים .אבל זה
לא פשוט כל כך ,ולכן הקב"ה ברא אותנו  -כפי שהוא ברא אותנו  -מאחר
והוא יודע יותר מכל אדם ודבר בעולם ,מה לעשות ואיך לעשות ,ולכן הוא
יודע שאנחנו חייבים לעבור תהליכים מסוימים  -כדי להגיע לשלמות וזה
לא פשוט ולוקח הרבה זמן ,אך גם הזמן הוא דבר לא יציב ולא תמידי  -ה'
ברא גם את הזמן ואפילו שאנחנו חושבים )שאנחנו( מחכים כמה אלפי
שנים  -אבל באמת זה כמו שניה .אנחנו נגיע לשלב -שנראה שהזמן לא
כלום  -שזה כאילו עברנו זמנים קצרים ביותר 5 ,דקות ,אולי פחות .כל
הסבל הזה של הגלות הארוכה  -למעשה זה  5דקות ולא יותר .אבל זה
הכל לטובתנו ולטובת העניין ואנחנו
בסוף נהיה מושלמים  -ולא בצורה שאנחנו עכשיו ,בצורה אחרת,
אני לא יודע איך זה יראה או איך זה יורגש ,אבל אני יודע שזה יהיה
הנאה שלמה ,הנאה לנצח ,טוב לנצח ,בריה לגמרי מושלמת.
)(2
כותרת :האם הרוב החילוני צודק ?
נושא 20% :דתיים* ,
שואל :א(15/04/2007) .
שאלה :מאוד קשה לי לקרוא דברים שאמרת ,בכל מה שקשור למדינת
ישראל והיחס לחילוניות .הרי יש כבר שהקדימו אותך והסבירו הכל
באופן שונה ,האם אתה בא לשלול אופן זה ?
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ברשותך אפרט :כשמסתכלים על עם ישראל בא"י רואים שמדובר בכ
 80%חילונים לעומת דתיים .יש כלל שאומר המהר"ל ,שכשרואים
תופעות גדולות אי אפשר לומר שמדובר במקרה .ומפה אפשר רק ללמוד
שבעצם יש לנו משהו ללמוד מהחילוניות כי יש בה קודש גנוז ,ולפי היחס
בין המגזרים נראה ,כי לנו יש ללמוד מהם יותר ממה שלהם יש ללמוד
מאתנו ,אולי אתה לא מצליח להבין את כל זה ,נשמתך אינה מספיק
גדולה ,אבל לפחות אל תכאיב לאנשים אחרים...
בנימין :בוא אני אזכיר לך ,ממצרים רק  20%יצאו ,רק  20%זכו לצאת.
השאר ) (80%מתו במכת חושך.
)(3
כותרת :האם גלגול של צדיק יכול להיות רשע ?
נושא :גילגולים ,חיוך
שואלת :ק .מהמרכז 24/04/2007
שאלה :נניח שבגלגול שעבר הייתי בן אדם טהור כמעט צדיק ובאתי
לעולם לעשות תיקון קטן ובמקום לעשות את התיקון הזה התקלקלתי
ועזבתי את דרכי ה' .אחרי מותי זוכרים לי את זה שהייתי כופרת או שגם
את זה שהייתי לפני זה צדיקה ?
בנימין :ק .מהמרכז ,אולי את במרכז ,אבל השאלה לא .אני חייב להגיד
לך ק - .זה לא משנה הרבה ,תחיי את החיים בצורה הטובה ביותר ולא
תהיה לך שום בעיה.
)(4
כותרת :בגהינום מאד צפוף
נושא :גן עדן ,גהינום ,חיים נצח
שואלת :ס .מנתניה )(24/04/2007
שאלה :האם יש גן עדן וגהינום ? האם זה באמת קיים?
בנימין :כן ס .זה באמת קיים ,יש גן עדן ויש גהינום וגם אגיד לך בנוסף
שהגהינום מאד צפוף ,הרבה אנשים ,לאט לאט חלק מגיע לגן עדן .אז אני
מציע לך ,אם את שואלת כזו שאלה ,אז יש לי הרגשה שאין לך ידיעה
עמוקה ביהדות ,אני מציע לך ללכת ללמוד ולהתקדם יותר ,כי )אלה(
חיים הרבה יותר מלאים עם עתיד לנצח.
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)(5
כותרת :החיים לנצח יהיו כאלה מושלמים
נושא :תהילים ,עולם הבא ,חיים לנצח ,נצח
שואל :בר )(15/04/2007
שאלה :אני כבר בן  ,16רציתי לדעת  -אם אני אקרא תהילים כל שבת
ואשתדל לשומרה ככל האפשרי ,האם יהיה לי חלק לעולם הבא? אני לא
חושב על שכר בכך שאקרא ,אלא אני יודע שזה יעשה לי טוב .תודה
בנימין :אני רק רוצה להגיד לך  -ודאי כדאי לשמור שבת ,ודאי שיהיה לך
מקום בעולם הבא ,חיים בעולם הבא .אבל כדאי גם לשמור את כל
התורה כולה ,כדאי מאד ,כי באמת החיים לנצח יהיו כאלה מושלמים
וכזה תענוג שאדם לא יכול אפילו לדמיין את זה.
)(6
כותרת :האם רבי נחמן מברסלב צדיק? יש חובה לנסוע לאומן?
נושא :רבי נחמן מברסלב ,צדיקים
שואל :עידן )(22/04/2007
שאלה :האם רבי נחמן מברסלב זהו צדיק האמת שעלינו לפעול לפי
הנהגותיו עד ביאת המשיח ? על איזה עוד צדיק אתה ממליץ שנפעל לפי
הנהגותיו בין חי או מת ? האם צריך לנסוע לאומן בראש השנה )מכיוון
שזה מתנגש עם הלכה מפורשת שאסור לנסוע לחו"ל ?(
בנימין :ודאי שרבי נחמן מברסלב עליו השלום היה צדיק אמיתי  -אין
שאלה בזה ,אבל כל אדם יכול לקחת על עצמו מנהגים של צדיק ולא חייב
צדיק מסוים ,אלא לכל אחד יש צדיק שמתאים לכיוון שלו ,לאופי שלו.
וכדאי לעשות את החיפוש הזה ,כמו שלכל חסיד יש את הרבי שלו ,והרבי
המותאם לו בדיוק .או אם אדם ליטאי – את הרב שלו  -את הראש ישיבה
שלו  -שהוא ממש נהפך לחסיד הגדול ביותר שלו ,שמוכן באמצע הלילה
ובכל זמן לרוץ אליו ,מתי שקורא לו ,ולשבת ליד השולחן שלו ולהיות
ממש עבדו.
אבל להגיד לך איזה בדיוק )הצדיק שלך( אם זה ר' נחמן מברסלב או לא,
זה אני לא יכול לעשות ,זו העבודה שלך ללכת לחפש מי שמתאים )לך(.
אם לנסוע לאומן – נכון שאסור לצאת מארץ ישראל סתם ואני לא פוסק.
אדם שמרגיש שרבי נחמן מברסלב הוא הרבי שלו  -אין לו שאלה אם
לנסוע )הוא נוסע( ,אך אדם שלא יודע וגם לא יצא מהארץ ,אז זו שאלה
גדולה.
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)(7
כותרת :מי נביא ונשיא דורנו זה ?
נושא :גדול הדור ,נביאים
שואל :יוסי מחיפה )(24/04/2007
שאלה :הרי ידוע שבכל דור יש את הנביא שלו.מי נביא ונשיא דורנו?
בנימין :קודם כל אין כבר נביאים ,יש אנשים שלפעמים רואים מעבר
לרגיל ,מרגישים דברים מסוימים ,אבל הם לא נביאים .נביאים מקבלים
מהקב"ה את הנבואה ,אין לנו נביאים היום ,אנחנו האוטיסטים לא
נביאים ,אנחנו מעבירים מסרים מסוימים לעם ישראל ,זה כמו שהקב"ה
ברא אותנו עם תוכנה כזו שאנחנו עושים את העבודה ששלחו אותנו
לעשות ,עם מסרים בדיוק בשביל להעביר לעם ישראל לעשות תשובה לפני
שמגיעה הגאולה ,אבל נביאים ממש אין .יש צדיקים עם רוח הקודש,
לפעמים יש להם ולפעמים אין להם ,תלוי במצב .יש גדולי הדור .מי גדול
הדור ? זה אני לא יכול להגיד .למה אני לא יכול להגיד ? כי זה רק יביא
למחלוקת ,אז למה שאני אגיד ? למה זה משנה ? ומה זה משנה ? אתם
חושבים שאם אני יגיד שהרב א' הוא גדול הדור) ,אז( כולם ירוצו אליו ?
לא ,יגידו  -מה ? אוטיסט אמר ? איזה שטויות) ...חבל שאני לא יכול
להעביר בכתב את המנגינה של המשפט ,אבל זה בערך יהיה כך -
"ל א א א ,יגידו  -מ ה ה ה ??? אוטיסט אמר ??? איזה שטויות( ...
לסיכום ,יש גדולי הדור ,אין לנו נביאים היום ,יש סיעתא דשמיא ויש רוח
הקודש ליהודים צדיקים מסוימים .יש עוד יהודים שיש להם מן רגישות
כזאת ולפעמים יודעים קצת מה קורה מעבר לפרגוד ,אבל לא יותר מזה.
)(8
כותרת :התרופה הכי טובה
נושא :פריון
שואל :הרבה שואלים.
בנימין :זוגות שלצערי הרב אין להם עוד ילדים ,התרופה הכי טובה שאני
יודע ,ואני לא מדבר על הצד הטכני הרפואי שאני בטוח שכל אחד עובר
ואני מברך אותם שיצליחו) ,זה( חסד ,חסד וחסד  -יום ולילה לעשות
חסד ,גם הבעל וגם האישה  -זה מה שעוזר הכי הרבה ,וברור שצריך בית
של תורה ומצוות .אני מדבר )מתייחס( לאנשים שומרים מצוות ממש
ועושים כל מה שצריך חוץ מזה.
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ואם בכל זאת אין ילדים ,אז צריכים לעשות חסד וחסד ועוד חסד ,לאו
דווקא בכסף ,יכול להיות גם לעזור לאנשים זקנים או חולים לא עלינו -
לסדר להם את הבית ,להביא להם אוכל וכו'.
)(9
כותרת :כיצד להתמודד עם פגם הברית.
נושא :תיקון הברית ,יצר הרע
שואל :א (10/04/2007) .
שאלה :אני בחור בן  23רווק שאלתי איך מתגברים על פגם הברית אני
מנסה ולא הולך לי אני חוזר בתשובה אחרי טראומה מאוד גדולה תקופה
של שנה כמעט שמרתי על הברית אבל חזרתי עוד פעם לסורי .אני רוצה
לחזור לשמור עוד פעם אני אומר את זה מפסיק לכמה ימים לא עומד
בפיתוי ועוד פעם עושה את זה .העניין הוא שאני מרגיש נוראי מלא
בחטאים אני משתדל אחרי דבר כזה שקורא לי ישר לקרוא את התיקון
הכללי שמעתי שזה מנקה את האדם לגמרי זה ממש תיקון גדול תן לי
עצה איך להתגבר על פגם זה .אשמח מאוד לשמוע ממך.
בנימין :שאלה קשה ,צריכים פשוט להתגבר ,למצוא דרך לא לחשוב,
וברגע שמרגישים שיורדים מהדרך ,מיד לכוון את הראש לכיוון אחר,
להיות עסוקים בתורה ,מצוות ומעשים טובים .אדם עסוק ,אדם שעובד
על עצמו ,אדם שלא נותן לעצמו ללכת לכיוונים לא נכונים  -הוא יצליח.
אבא :הוא בן  23רווק.
בנימין :הוא צריך להתחתן  -זה דבר ראשון.
)(10
נושא :ויזניץ
שאלה :מה עם ויזניץ ?
בנימין :ואני שואל מה עם א? ואני שואל מה עם ב? ואתם שואלים מה
עם ויזניץ? זה אותו סיפור ,עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם .פעם בשם
ויזניץ ,פעם בשם א .פעם בשם ב .מי יודע מה יהיה השם הבא .אבל דבר
אחד אני יודע  -זה רוצח את עם ישראל.
)(11
כותרת :לגדל ילד אוטיסט
נושא :אוטיסט
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שואלת :ליאורה )(11/04/2007
שאלה :אני אם לילד בן  ,5אשר אובחן בימים אילו "פיגור התפתחות רב
תחומי" .הוא לומד במעון טיפולי לילדים עם לקויות שונות .כל יום אני
מתפללת בתחינות .אנו עובדים ומלמדים אותו המון .האם יצליח
להדביק פערים ?
אבא :יש הרבה מכתבים בנושא.
בנימין :יש הרבה מקרים שהם ניסים  -ותמיד יכול לקרוא נס ,אך אם
מדברים על העולם כמו שהוא עובד טבעי )בדרך הטבע( ,בדרך כלל זה כך
אפשר לקוות שהילד  -חיצונית ,גופנית ושכלית  -יתקדם יותר ואפילוהרבה ,אבל זה לא אומר שהוא יהיה נורמלי כמו שההורים רוצים.
צריכים הרבה תפילות ,הרבה עבודה .אבל ,לא להזניח את הילדים
האחרים בבית ,כי הם חשובים לא פחות וזה לא טוב להזניח אותם
בשביל ילד אחד .צריכים לתת לילד שיש לו בעיה  -להרגיש שהוא חלק
של המשפחה ,אבל לא על חשבון הילדים האחרים .ביחד ,אפשר לתת
לכולם הרגשה טובה בבית .ואם )על מנת( להבריא אותו  -אני מציע לכם
להתפלל שמשיח יגיע מהר מאד ושנהיה מוכנים לקבל אותו .אם אתם
במשפחה מוכנים לקבל אותו  -אני לא יודע אבל הילד ההוא בודאי מוכן.
)(12
כותרת :כדאי לחזור בתשובה כי אין עוד הרבה זמן
נושא :חזרה בתשובה
שואלת :אורלי )(11/04/2007
שאלה :עולם היהדות ועולם הנסתר תמיד משך אותי אליו .רוצה לחזור
בתשובה וקשה לי ,מה לעשות? האם אוכל לתקשר עם אבי ז"ל?
בנימין :אי אפשר לתקשר עם אביך ז"ל ,זה אסור ,אבל אני רק אגיד
שמאד כדאי לחזור בתשובה ,כי אם לא תחזרי בתשובה  -זה יהיה מצב
הרבה יותר קשה ,אז כדאי לחזור בתשובה כי אין עוד הרבה זמן.
)(13
כותרת :בן הזוג עדיין לא חזר בתשובה
נושא :חזרה בתשובה
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בנימין :זה לא פשוט כלל ,אני יודע שיש זוגות שבסופו של דבר ,הבן זוג
כן חוזר בתשובה אחרי כמה שנים .אבל בכל זאת זה מצב לא קל ,יש כל
מיני עניינים ודינים שצריכים להיזהר בזה .לכן ,אדם שחי בצורה כזאת,
חייב פוסק כדי לפסוק על כל מיני שאלות שמתעוררות כשיש זוג שאחד
חוזר בתשובה שאלה והשני לא.
)(14
כותרת :מה יהיה עם האוטיסטים בימי המשיח
נושא :אוטיסטים ,צדיקים
שואלת :רבקה )(11/04/2007
שאלה :מה יקרה עם ילדים פגועים וחולים שלא חטאו בימות המשיח?
בנימין :אני לא יכול להגיד שכל הילדים הפגועים ,אבל חלק מהם ,הם
יהיו הצדיקים.
)(15
נושא :ערב רב
שואל :אבי )(11/04/2007
שאלה :מה זה ערב רב בימינו ? האם הם ישרדו באחרית הימים ?
האם יתכן ששני אחים אחד יהיה ערב רב והשני לא ?
בנימין :יתכן שאח אחד הוא ערב רב ואח שני לא .אבל אם הם ישרדו -
רק אם יחזרו בתשובה באמת ,אבל אין להם הרבה סיכוי .חלק של הערב
רב שיש היום  -רואים אותם בממשלת ישראל.
)(16
נושא :בית המקדש
שואלת :צביה )(12/04/2007
שאלה :מדוע מלכות אנגליה החזיקה מעמד למעלה מאלף שנה ובית
מקדשינו שומם?
בנימין :שישראל לא עושים מה שצריך אז אדום חזק והפוך .עוד מעט
אדום ייפול ,כי עם ישראל יקבל משיח ויהיה מושלם.
)(17
כותרת :מי שמעדיף להתמקד בצרות  -הוא באמת בסכנה
נושא :ייסורים ,תיקונים* ,
שואל :הרבה גולשים התייחסו ליסורים וסבל שהם עוברים בחיים.
)מאחר ודניאל אמר שהם לא יכולים לענות אישית לכל אחד ,בקשתי
התייחסות כללית לנושא(.
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בנימין :לכל הסובלים  -למעשה אנחנו כולם סובלים .הסוד הוא שנשלחנו
לעולם הזה בשביל לתקן ,כל אחד עם התיקון שלו .איך לעבור את זה
יותר בשמחה? הרי כל אדם הולך בסופו של דבר לעולם הבא ב"ה.
אבל איך עוברים את ה  120שנה בעולם הזה עם כל הסבל שיש ,אפילו
האדם הטוב ביותר ,האדם שנהנה הכי הרבה ,אפילו אדם כזה סובל .אין
כזה דבר שלא) .אין אדם שאינו סובל בשלב זה או אחר( ,ובדור שלנו יש
סבל עוד יותר גדול .אפילו שפעם אנשים מתו יותר צעירים ל"ע ,הרבה
ילדים ל"ע נפטרו בילדות וכו' ,והיה רעב הרבה יותר גדול וכו' .אבל
האמת הייתה ברורה לאנשים יותר ,אז לכן אפשר היה לעבור את זה
)יותר בקלות( ,ראו את האמת יותר ברור ומהי האמת ?
שזה רק פרוזדור פה ,ומי שקושר קשר עם הקב"ה )מתקרב לקב"ה(
ומרגיש את הקירבה שלו ,הוא לא יכול להיות עצוב ,כי זה דבר מלא
הנאה ,הנאה רוחנית ,שאין הנאה גדולה מזו ,שאפילו אם האדם סובל -
יש לו את ההנאה הזו וזה מחזיק אותו .אבל מי שאין לו את ההנאה
הזאת ,מי שמעדיף להתמקד על הצרות  -אז הוא באמת בסכנה של נפילה
 לא עלינו.)(18
נושא :גליה
שואלת :מושקא )(13/04/2007
שאלה :האם אתה מכיר את גליה האוטיסטית ?
גם היא מתקשרת עם עולם האמת ,האם אתה כמותה?
בנימין :אנחנו  -אלה שכותבים )מתקשרים(  -דומים ,כמו שאמרתי קודם
)בתשובה בנושא "גדול הדור"( ,זה כמו שיש לנו תוכנה ,נולדנו עם התוכנה
הזו ,עם מה שצריך להגיד ומה שצריך לעשות.
)(19
כותרת :עסק עם יצר הרע  -מכון כושר
נושא :פרנסה
שאלה :יש לנו עסק גדול )שהוא מקור הפרנסה שלנו( העסק הוא מכון
כושר ,מקום זה יש בו הרבה יצר הרע וקשה לשמירת עיניים )מעורב(
ניסינו לפנות למגזר הדתי בימים נפרדים אך הייתה הענות לא גדולה.
האם כדאי למכור עסק כזה ושהקדוש ברוך הוא יעזור לנו ויתן לנו את
הכיוון הנכון?
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בנימין :צריכים לעזוב את העבודה הזאת ,אין מה לומר ,אין שום
הצדקה להרוויח כסף על דבר לא צנוע ,וזה לא צנוע .אפילו שיגידו שזה
עוזר לבריאות וכו' .זה לא צנוע וזה גויי .אני לא פוסק ,שילכו לפוסק.
אבל בלי להיות פוסק ,אפשר לראות את זה.
)(20
כותרת :למה כדאי לנשים כסוי ראש כל הזמן
נושא :כיסוי ראש ,נשים* ,
שאלה :אני שמה כיסוי ראש רק בשבת ובחג והייתי רוצה להמשיך עם
זה אך זה קשה בגלל הסביבה מה תגיד )בעיקר משפחתי( איך אפשר
להתגבר על כך )אהבת השם רק מתעצמת אצלי( .כל טוב ובריאות.
בנימין :תחשבי  -לא מה שהם יגידו ,אלא מה הקב"ה יגיד ,זה הרבה
יותר מסוכן.
)(21
נושא:
שואל:
שאלה:
בנימין:

חו"ל ,אדום
איציק )(15/04/2007
האם כדאי לברוח לחו"ל לפני שתפרוץ המלחמה הקרובה ?
לא יהיה יותר בטוח בחו"ל  -אל תשכח  -כל אדום תהרס.

)(22
נושא :מתנה משמים
שאלה :קיבלתי מתנת שמים ראיה רוחנית באשור רב פוסק ובס"ד
עוזרת לאנשים בשמחה .חשוב לי מאוד לדעת מה הוא אומר על זה?
בנימין :מזל טוב.
)(23
כותרת :מה הכי חשוב
נושא :משיח ,כסף
שואל :יעקב )(15/04/2007
שאלה :מה התחליף הנכון לעולם קפיטליסטי/חומרי/דמוקרטי מודרני?
אחרי הכל ,חשוב לזכור כי גם אצלנו לכסף יש משקל רב ,ולכן אינני מוצא
בעולם החרדי מענה או חלופה ראויים לכל אחד.
בנימין :התחליף זה משיח בן דוד מלך בישראל והקב"ה מעליו ומעל
כולנו.
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)(24
כותרת :נחלש בתורה ומרגיש יותר שמח!
שואל :יונתן )(15/04/2007
שאלה :שלום ,למדתי הרבה תורה לתקופה והייתי די בדיכאון .עכשיו
אני קצת מרפה מלימוד התורה ומהדת )לא עושה כל דבר בהידור( ואני
מרגיש הרבה יותר שמח ורוחני .איך זה יכול להיות ?
בנימין :באמת מעניין ,אני רק יכול לברך אותך שתגיע שוב ללימוד הרבה
תורה וגם להרגיש טוב.
)(25
נושא :התבודדות
שואל :יונתן )(15/04/2007
שאלה :מה חשיבות ההתבודדות של חסידות ברסלב ?
בנימין :אני לא אדבר דווקא על התבודדות של חסידי ברסלב ,אך לכל
אדם זה טוב  -לקחת כמה דקות ולעבור על מה שהוא עושה בחיים,
לאיזה כיוון הוא הולך ,ומה קורה לו ומה חשוב לו ואיך הוא עומד ביחס
לקשר שלו עם הקב"ה.
)(26
נושא :גאולה
שואל :אליהו )(15/04/2007
שאלה :מה על הציבור הדתי לעשות כדי להשפיע ולשפר את המצב ?
בנימין :עם ישראל צריכים להיות צדיקים וקדושים ,לנקות את הרחוב
החרדי מהטומאה שיש ,לנקות את הבתים מטומאה ואחרי זה להשפיע
ולהוכיח לכל עם ישראל.
)(27
כותרת :אנחנו הילדים של ה' ,אבל לא מרגישים את זה
נושא :צדיקים
שואלת :אושרית )(16/04/2007
שאלה :אשמח לשמוע מה המעלה של התקרבות לצדיקים )שחיים
ושנפטרו( ומה הכוח של זה בשמים ?
בנימין :להתקרב לצדיק זה כמו שיש אבא בעולם הזה .החיים הרבה
יותר קלים עם אבא .כי אבא אומר לך )כאשר( אתה לא בסדר ושמח
שאתה כן בסדר ,מכוון אותך ,אוהב אותך ,אתה )כמו( הילד שלו.
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אומנם אנחנו הילדים של הקב"ה ,אבל לא תמיד אנחנו מספיק גדולים
להרגיש את זה מספיק חזק כדי לכוון אותנו לדבר הנכון .אז הרב הוא
השליח כדי לתת לנו ,מן תחנה )תחנת ביניים( ,שיותר קל לנו להגיע אליו,
)הצדיק הוא כמו( תחנה לקב"ה -צינור לקב"ה.
)(28
נושא :חזרה בתשובה
שאלה :לפני שנתיים כשסיימתי תיכון,גיליתי את האמת ורציתי ללכת
ללמוד בסמינר ,הוריי לא התירו לי ולכן עברתי ללמוד במכללה )דתית(
אני במצוקה גדולה ,קשה לי מאוד להתעלות רוחנית! מה לעשות ?
בנימין :את צריכה חברה )"ח" בצירה( חרדית ,זה הכל ,את יותר מידי
עם החילונים.
)(29
כותרת :אי אפשר לעשות פשרות
נושא :לימודים ,חזרה בתשובה ,אוניברסיטה
שואל :חנן )(16/04/2007
שאלה :ה' ית' עזר לי להתקרב אליו .אני לומד משפטים באוניברסיטה.
האם על אדם במצבי היינו מתחזק ,אך עדיין מעורב בחיי החומר
)לימודים אקדמיים לדוגמא( לעזוב הכל ולהתמסר לרוח כי הקץ קרב ?
או לחיות את חיי בהשתדלות למרות שמעורבים בהם "חכמות
חיצוניות" ,תודה.
בנימין :אדם שבאמת רוצה להתקרב לקב"ה צריך להיכנס לגטו )חומות
רוחניות( ולסגור את כל העולם הזה מאחוריו ולא לתת לזה להיכנס .מי
שלא עושה את זה אין לו סיכוי .אי אפשר להיות באוניברסיטה ,עם כל
הטרוף שמה ,עם כל חוסר הצניעות וחוסר התורה ולהתיידד עם אנשים
שלא הולכים לפי התורה ולרצות להתעלות .אי אפשר לעשות פשרות.
)(30
כותרת :אדם צריך להתקרב לה' יותר מהיצר הרע שלו.
נושא :אוהב כמותו
שואל :מספר שאלות שנשאלו בנושא.
בנימין :כל אחד נולד עם בעיה ,עם משהו שהוא רוצה אבל אסור  -כל
אחד.
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יש כאלה שיכולים להסביר את זה יותר או פחות ,אבל לתת היתר על
משהו שהוא כל כך שנוא על הקב"ה ,שכתוב בפרוש שזה איסור
דאורייתא ,אי אפשר .אדם צריך לרצות להתקרב לקב"ה יותר מכל דבר
בעולם ,גם יותר מיצר הרע שלו .ולמסור נפש להתגבר על זה.
)(31

נושא :פרנסה
שאלה :מבקשת לדעת כיצד אוכל להגיע לשפע שמגיע לי ?
בנימין :יש אנשים שלא יכולים ללכת ,אז אדם אחד אומר :זה קשה
מאוד ,אפילו עם פיזיותרפיה ,זה כואב מאוד ואני לא יכול .אדם שני
אומר :אני אעמוד על הרגליים ,ואני אלך בעזרת השם לא משנה מה,
והוא עובד יום ולילה ,עם כל הכאבים עד שהוא מסוגל ללכת.
)(32

כותרת :האם מטרת האתר דני 18היא להרוויח כסף ?
נושא :האתר דני ,18כסף
שואלת :יפה )(17/04/2007
שאלה :כל העולם חומרני מאוד ולכל אחד שמפרסם את עצמו יש
איזושהי מטרה ריווחית אני רוצה להאמין שאתה לא כזה.
האם אני צודקת ?
בנימין :ברגע שנבקש ממך כסף ,אז תהיה בעיה ,עד אז את יכולה
להאמין שאין לי )לנו( שום סיבה חוץ מלשם שמים.
)(33

כותרת :רוב עם ישראל מאמינים באמת
נושא :הרב קוק זצ"ל ,צדיקים ,חילונים
שואל :ג .מירושלים )(17/04/2007
שאלה :מה דעתך על דרכו של הרב קוק זצ"ל ביחס ליהודים חילונים,
האם הוא צדק או לא ,ומהי הגישה הנכונה שבה עלינו להתייחס בפועל
לחילונים ?
בנימין :בהתייחסות לחילונים ,אנו צריכים לדעת שרוב החילונים בא"י
הם מאמינים בלב ויש גם הרבה שצמים ביום כיפור ומתפללים .יש הרבה
ששמים תפילין כל יום ,אפילו שלא שומרים שבת בדיוק ,כמו שהרבה
אומרים :אפילו יש לנו פלטה בשבת .אני רק רוצה להגיד ,הרוב הגדול
מאמינים בה' ,יש רק חלק )קטן( של עם ישראל שכופרים ממש ,ורובם
נמצאים בממשלה בכל מיני משרדים ,אני לא מדבר על הפועלים ,מדובר
על מנהלים וכו'.
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יש הרבה או הרוב שבתקשורת ,טלוויזיה ,רדיו ,עיתונות וכו' .אך רוב עם
ישראל מאמינים באמת ולא יקח להם הרבה )זמן( לקפוץ מעל הגדר
שמפריד בין אדם שמאמין באמת לאורך כל הדרך לאדם שלא מאמין.
)(34
כותרת :חזרה בתשובה ללא אמונה
נושא :חזרה בתשובה ,אמונה
שאלה :אם חזרתי בתשובה ואין לי אמונה כל כך ,האם ה' רוצה
בתשובה כזו ?
בנימין :השאלה היא אם אתה רוצה תשובה כזו.
איזה הנאה יש אם אין תשובה אמיתית ?
)(35
כותרת :תשובה אמיתית ,לא כאילו.
נושא :חזרה בתשובה
שואלת :שרה מנצרת )(17/04/2007
שאלה :אם כל היהודים יחזרו בתשובה  -האם ה' ישלח את המשיח ?
בנימין :איזו שאלה ,אבל תשובה אמיתית ,לא כאילו.
)(36
כותרת :ההצגה הכי טובה בעיר.
נושא :נבואה ,האתר דני* ,18
שואל :אבי מתל אביב ) – (17/04/2007מספר שאלות דומות.
שאלה :כל התחזיות שלכם ,האוטיסטים ,למעשה לא מחדשות דבר .הכל
כתוב בספרים הקדושים .מה שבכל זאת מעניין בדיברכם  -היא
האינפורמציה היכן ובאיזו נקודת זמן ב"תכנית"  -אנו נמצאים .ואיך
רואים ל"מעלה" את המצב .כבר למעלה מ  10שנים שהינכם משמיעים
תחזיות "בקרוב ממש"  -ובינתיים לא רואים דבר .צונאמי? רעידות?
שיטפונות ? מגפות ומחלות ? מלחמות?  -היו לאורך כל ההיסטוריה .רק
בתחילת המאה ה  19מתו באירופה עשרות מיליונים ממגפת האבעבועות
השחורות ...בלי התחזיות שלכם ...מספיק לזרוק סתם תחזיות על
מלחמות ואסונות ! רוצים משהו ברור ,חד משמעי ,שאפשר לבדוק אותו.
רוצים זמן ,מקום ,אירוע .ולא סתם סיפורים שיהיה רע .את זה כל אחד
שעיניו בראשו יכול לראות .עד אז ,אני מתקשה להאמין לכם ..כן .רוצים
הוכחה חד משמעית!
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שואל :אבי מירושלים )(20/04/2007
שאלה :נראה לי שכל התקשור עם האוטיסטים הוא לא רציני .עד היום
אף אוטיסט לא ניבא משהו שיקרה בסוף אכן קרה ,בכל התקשורים
איתם ,הם אומרים דברים מאד כללים .נראה את דניאל אומר משהו
שיקרה בתאריך מסוים -אין סיכוי שהוא יצליח ,הדיבורים שלו מאד
כלליים וככה לא משכנעים אף אחד .אגב ,אני אדם דתי שומר מצוות.
עוד שאלה דומה) :נמחקו לי פרטי השואל ,מחילה(
האם אתה בכלל יודע מה צפוי לקרות בעתיד? אם אכן כן -בבקשה ציין
תאריך מסוים שיקרה ,משהו שאתה יודע .דיבורים כללים על העתיד
ממש לא מזיזים לאנשים .לדוגמה :מתי ארה"ב תתקוף את אירן? האם
אתה יודע תאריך? הרי זה אירוע שכולם יודעים שיקרה בעתיד וזה רק
שאלה של זמן .ואל תענה סתם שזה יקרה בעתיד בלי לציין תאריך ,אם
אתה רוצה שיתייחסו ברצינות תתחיל לדבר על תאריכים
בנימין :הדבר הברור והמשמעותי ביותר שאפשר לבקש  -שאנחנו לא נשב
כמו בתיאטרון ונחכה לחלק של ההצגה שיש הכי הרבה "אקשן" ,אלא
שאנחנו בעצמנו נהיה מוכנים רוחנית וגשמית למשיח .ואם היינו באמת
היהודים שהקב"ה רוצה שנהיה  -בני ישראל כמו שצריך -
אז הסוף היה כבר מגיע מזמן.
אבל  -אנחנו גורמים לזה  -ועוד מתלוננים שלא הגענו לעיקר ההצגה.
ואנחנו חושבים שמספיק לנו לשבת כמו גלמים בקהל ולחכות למשהו יפה
לראות ,משהוא מעניין.
ואני אומר לך ש  10שנים זה עוד כלום ,אני לא נביא ,אבל הנביא ירמיה
אמר את הנבואה שעומד להיות אסון בעם ישראל )משך(  80שנה לפני
שבית המקדש נחרב .ויותר מזה ,תמיד היו אסונות ,אבל אם אתה יודע
לקרוא עיתון ,אז רק תרים עיתון ותראה  -כמה אסונות גדולים היו בזמן
האחרון ,הרבה יותר מהממוצע ,וזה לא סתם אלא אסונות שיכולים
להחריב את כל העולם ,ומדאיגים את כל העולם.
אבא :לגבי הדוגמא של התיאטרון ,יש לבדוק אם בכלל יש לנו כרטיס
כניסה ,לא ?
בנימין :כל יהודי חייב להכין את עצמו רוחנית כדי להיות בטוח ב"ה,
שיהיה לו מקום בתוך הקבוצה שתשרוד ותקבל את משיח צדקנו ,ואיך
זה צריך להיות ?
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אנחנו חייבים לחיות את האמת ,לצמצם את החיים הגשמיים שלנו
לדברים שחייבים ,לא למותרות ,לדברים שצריכים באמת לצמצם את זה
)גשמיות( כדי להוריד את המחיצות בינינו לבין הקב"ה ואם נעשה את זה,
כשיגיע המשיח נכיר בו .כי הרבה גשמיות מקלקלת את הראיה וההבנה,
ואם אין לנו את הדבר הזה שמבלבל אותנו ואנו עובדים חזק על המצוות
שלנו וכו'  -אז כאשר המשיח יופיע נכיר בו ונרוץ אחריו ולא לכיוון השני
שזה רק להרס.
)(37
נושא :אוטיסטים ,מסרים
שואל :אורן מירושלים )(18/04/2007
שאלה :למה התקשור נעשה דרך אוטיסטים ולא דרך גדולי הרבנים
הנראים לכאורה קרובים יותר לה' מאשר סתם פשוטי עמך ?
בנימין :המסרים עוברים לא רק דרך אוטיסטים) ,אלא( דרך כל מה
שקורה בעולם .אפילו דרך הדברים הפשוטים ביותר ה' מעביר את המסר.
גם דרך רבנים .אבל זה עולם כיום של בלאגן ובלבול ,אף אחד לא מאמין,
לא רוצים להאמין ,רוצים רוחניות  -אבל לא רוצים תורה ,ויש כל מיני
בלבולים בעולם .אז לכן יותר קל לשמוע אוטיסט מאשר לשמוע רב,
לצערי הרב .אבל יש רבנים מדברים ולא שומעים להם.
)(38
כותרת :בת  27לא רוצה לשמוע על חתונה
נושא :זיווגים
שואל :יעקב )(18/04/2007
שאלה :הבת שלי בת  ,27מאוד מבולבלת רגשית-בית חרדי ,לא רוצה
לשמוע על חתונה ויש הרבה בדור כמוה .מעבר לתפילות מה נותר ?
בנימין :עוד תפילות ,עוד דמעות ובזמן שאתה מתפלל עליה תתפלל גם
על עם ישראל ,גם הקב"ה רוצה שנתחתן עם התורה ואנחנו גם מסרבים,
לפחות חלק רציני מאתנו.
)(39
נושא :אמונה
שאלה :גם כשהאמונה חזקה יש בעיות למה זה ? מה רוצים ממני ?
האם לוותר על החיים ?
בנימין :לא מספיק אמונה חזקה ,צריכים גם תורה ,ממש צריך תורה,
וזה מה שרוצים מהחיים )מבני האדם(.
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)(40
כותרת :איך להחזיר אדם בתשובה ?
נושא :חזרה בתשובה
שאלה :אני בחור דתי ובמשך הרבה זמן אני מנסה להחזיר אדם מסוים
בתשובה .השאלה שלי היא במה אני צריך להשקיע יותר כדי להחזיר
אותו בתשובה .האם בתפילה עליו או אולי ניסיונות שכנוע רבים ?
בנימין :שניהם.
)(41
כותרת :אם את לא רוצה שלמות  -אז לא יהיה לך כלום
נושא :לבוש ,נשים
שאלה :מפריע לי שאנשים שמים דגש על בין אדם למקום ופחות על בן-
אדם לחברו ,זה נראה לי שיא הצביעות .אני הולכת עם מכנסים ולועגים
לי ,משתדלת לא לרכל ,אבל אף אחד לא מעריך את זה?! אתה לא חושב
שדתיים מחללים את שם השם ע"י התנהגות חברתית מקולקלת? הם
פשוט מחללים את השם והכיפה/החצאית שלהם .אני לא רוצה כמובן
להכליל ,אבל יש הרבה כאלה ,ובכלל אני לא מבינה למה אסור לאישה
ללבוש מכנסים ? היום זה לבוש אישה לכל דבר...
בנימין :דבר ראשון שאסור ללבוש מכנסיים  -שזה לבוש של גבר ,אפילו
שהיום זה נהיה גם לבוש של אישה ,אבל ידוע כלבוש של גבר .דבר שני -
אסור לאישה להראות צורה של גוף ואין מכנסיים שלא רואים את צורת
הגוף וזה אסור .וחוץ מזה  -את צודקת ,שאת צריכה גם בן-אדם לחברו,
אבל קודם אדם לחברו צריך גם להיות שומר מצוות ולומד תורה וכו' אז
אם את רוצה שלמות  -את צריכה את הכל ,אם את לא רוצה שלמות  -אז
לא יהיה לך כלום.
)(42
נושא :חמסה
שואל :ברוך )(19/04/2007
שאלה :יש יהודים רבים שמחזיקים קמיעות וחמסות.
האם לא טוב יותר שכל יהודי יאמין בבורא עולם שהוא מגן עלינו ושומר
עלינו ,האם לא טוב יותר שכל יהודי יניח תפילין וילבש ציצית הטובות
מכל הקמיעות והחמסות בעולם ?
בנימין :באמת ,עדיף תפילין ,ציצית ,טלית וכו'.
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)(43
כותרת :טרמפ לגן-עדן ,שאלת המשך מפרק  ,5שאלה 47
נושא :זיווגים ,נישואין ,גן עדן
שואלת :ג .מירושלים )(22/04/2007
שאלה :דניאל יקר ,תודה רבה על התשובה שנתת לי בעקיפין גם הבנתי
שאין צורך להתייאש מהנישואים ואולי התפקיד שלי הוא דווקא לא
להתייאש למרות הניסיונות הרבים שהמערכת הזוגית הזאת מציפה אותי
בהם .האם באמת ובתמים בעלי כדבריך מאמין שניתן לקחת "טרמפ לגן
עדן" בזוגיות משונה שכזאת ?
בנימין :מה שבטוח ,אם הוא לא היה חושב כך  -היה לו הרבה יותר קשה
לחיות במצב כזה .מאחר שהוא כן מוכן להקריב  -אז בודאי זה בגללך,
וגם יש לו הרגשה שאולי ע"י זה גם )הוא( יכול באמת להגיע למשהו
חשוב.
אבא :יש לי שאלה ,זוג נשוי ,היא צדיקה והוא לא ,היא מגיע לגן-עדן,
האם גם הוא יגיע לגן-עדן ?
בנימין :זה הכל תלוי ,זה לא אומר שהיא תגיע לגן-עדן ,זה גם לא אומר
שהבעל שלה יגיע לגן-עדן .זה לא אומר שהוא יכול באמת לקחת טרמפ
איתה .אבל ,זכויות הוא יכול לקבל  -כי כדי לחיות איתה הוא חייב
מצוות מסוימות אחרת היא לא תוכל לחיות איתו.
אבא :למה הכוונה"-זה הכל תלוי ,זה לא אומר שהיא תגיע לגן-עדן?"
אם היא צדיקה -היא הרי בטח תגיע לגן עדן ?
בנימין :השאלה שלי ,אם באמת היא צדיקה  -היא תגיע לגן-עדן ב"ה,
אבל זה לא נותן לו כרטיס פתוח לגן-עדן.
)(44
נושא :נדר
שאלה :נדרתי נדר ואני פשוט לא יודע מה לעשות.
בנימין :מי שנדר נדר ויש לו בעיה עם זה ,חייב ללכת לפוסק.
)(45
נושא :חזרה בתשובה
שואל :עומר )(23/04/2007
שאלה :אני בן  ,15אמא שלי לא רוצה שאני אהיה אדם דתי למרות שאני
יודע ורואה דברים ,הילות ומרגיש דברים מה אני יכול לעשות ?
בנימין :עומר תתחזק ,אתה תהיה אדם קרוב לקב"ה.
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)(46
נושא :זיווגים
שואלת :אריאלה )(23/04/2007
שאלה :יש לי  3בנות בגיל הנישואין ,אין להם שידוך ,למה ? האם יש
באופק משהו משמח ? אני אלמנה ורוצה לראות את בנותיי עם זיווג...
בנימין :אני רק יכול לברך אתכן שבעתיד הקרוב הראשונה תתארס,
השניה תתארס וגם השלישית ונא תודיעי לנו שנוכל להגיד מזל טוב.
)(47
כותרת :זה אף פעם לא קל לגמרי
נושא :חזרה בתשובה
שואל :דניאל )(21/03/2007
שאלה :אני חוזר בתשובה ,למה זה כ"כ קשה לחזור בתשובה ?
אני מנסה ואני מרגיש חלש...חלש מאוד אפילו.
בנימין :קשה לחזור בתשובה לאלה שלא רוצים ממש לחזור בתשובה.
רוצים עוד )לחיות( את החלק של החיים שנהנים מזה או שזה אסור .אז
ברגע שתחליט שבאמת כל תכלית החיים שלך זה להיות קרוב לה' ,אז זה
יהיה יותר קל .זה אף פעם לא קל לגמרי  -אבל יותר קל יהיה.
)(48
נושא :התבוללות
שאלה :יש לי דוד שהתבולל ולא עוזר כל מה שאומרים לו,
יש לי אפשרות לעשות עליו תיקון ?
בנימין :להתפלל.
)(49
נושא :יצר הרע
שאלה :לא מצליח להתמודד מול היצר למרות שאני מלמד בתלמוד
תורה.
בנימין :ללמד בתלמוד תורה ,זה לא אומר שאין יצר הרע ,יש לכל
הצדיקים יצר הרע ,לכל אדם שנולד יש יצר הרע ,אז צריך להילחם נגד
זה ,זה הכל.
)(50
נושא :גהינום
שאלה :מדוע לא מוזכרת המילה גהינום בתורה?
בנימין :זה שייך לנסתר.
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)(51
נושא:
שואל:
שאלה:
בנימין:

שבת
גיל )(29/03/2007
מדוע השבת כה חשובה ?
שמירת השבת חשובה כי כך ה' אמר וזו הסיבה.

)(52
כותרת :מה שקורה לבעלי החיים לפני שמגיעים לצלחת.
נושא :צמחונות ,חיות ,חיוך
שאלה :האם תוכל להסביר לקוראים שרובם הגדול מאוד אוכל בשר
מתוך חוסר מודעות למה שקורה לבעלי החיים לפני שמגיעים
לצלחת .בתודה רבה בשם החיות.
בנימין :אני לא מדבר בדרך כלל עם חיות.
)(53
נושא :לימודים
שואל :זמיר )(10/04/2007
שאלה :רוצה לעזוב את העבודה וללמוד תורה וחושש לפרנסה
בנימין :מי שחושש ,הוא לא יכול לעשות את זה .רק מי שלא חושש ויודע
שה' ייתן לו מה שצריך  -הוא יכול.
)(54
כותרת :מה לעשות על מנת להחזיר מישהו שנעלם מהבית ?
נושא :נעלם מהבית
שאלה :בן אחותי אבא ל 5ילדים נעלם מהבית שמו י , .האם דניאל יוכל
לדעת אם הוא חי ואיפה הוא נמצא ,המשפחה מאוד מודאגת ,תודה.
בנימין :אין לי זכות לענות לכזה דבר ,צריכים להתפלל חזק ,להתפלל
ולקבל קבלות על עצמכם כדי להחזיר אותו .קבלות רוחניות.
אבא :למה הכוונה קבלות רוחניות ?
בנימין :קבלות רוחניות זה לעלות בעבודת השם ,אני לא יודע באיזה
רמה של שמירת מצוות )המשפחה( ,אך מהמקום שהם עומדים )נמצאים(
שיעלו את זה עוד.
)סוף פרק (6
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פרק  – 7שאלות ותשובות ,ירושלים 2/5/2007
)(1
כותרת :מי שמתקרב לאמת – פותח את המזל
מזל
נושא:
שואלת :דנה )(16/04/2007
שאלה :שלום דניאל קוראים לי דנה ואני נורא רוצה להתחזק,..ואני
מרגישה שחסום לי המזל אני לא יודעת מה לעשות .תודה
בנימין :אני רק יכול להגיד לך לבטוח בה' והכל יהיה טוב ב"ה .לא
לדאוג ,אבל את צריכה להתקרב יותר לאמת וזה יפתח את המזל.
)(2
הפלות ,תיקונים
נושא:
שואלת :א(22/04/2007) .
שאלה :עברתי  2הפלות מגיל קטן והייתי רוצה לדעת איזה תיקון
אפשר לעשות ,למרות שאני מאוד מצטערת על שהפלתי שהקב"ה יסלח לי
ואני מאוד מתחרטת זה הפך אותי לבנאדם רגיש זה תמיד רודף אחרי
הרגשה הזאת .בתודה רבה א.
בנימין :כדאי באמת לעשות תיקון ,אני לא רב ,תלכי לרב ידוע כצדיק
ממש שייתן לך אפשרות לעשות תיקון.
)(3
כותרת :להיות בטוח באמינות התקשור
תיקשור ,אמת
נושא:
שואלת :שירה )(22/04/2007
שאלה :באופן כללי אני קוראת את הדברים שכתובים כאן באתר ודי
מאמינה בהם ,אבל יש בי היסוס וספק באשר לאמינות התקשור ,הכיצד
אוכל להיות בטוחה שאכן אלו דברי המוגבל )פיזית כמובן( ולא דבריהם
של המתקשרים עצמם?
בנימין :אני רק יכול להגיד לך על זה – את אף פעם לא יכולה להיות
בטוחה אם זה אני או המתקשר ,כל אחד עם התיאוריות שלו ,אבל בדבר
אחד את יכולה להיות בטוחה  -אם זה אמת – את תדעי ,אם זה שקר –
גם תדעי .אמנם אם את חיה בשקר ,את לא תכירי את האמת אז באמת
לא תדעי ,אם את משתדלת לחיות אמת  -ודאי תדעי .ועם כל זה רבנים
גדולים דברו איתי ואמרו שזה אמת.
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)בשלב זה בנימין נסע לביתו והמשכתי עם שמואל(.
אבא :שמואל ,אתה רוצה להעביר מסר לגולשים ?
שמואל:
)שמואל המשיך לגבי השאלה הקודמת(
כן ,אני רוצה להגיד לכל אלה שיש להם ספיקות אם זה אמת )אמיתי(
אחרי שאתם קוראים מה שאנחנו כותבים ,אם יש ספקות אם הכתיבה היא
אמת או שקר ,אז אני מרחם עליכם  -כי האמת היא ברורה.
אם השאלה אם אנחנו עושים את זה או המתקשר זה באמת לא משנה
הרבה  -כי למי אכפת אם זה אנחנו או המתקשר  -העיקר האמת ,אבל דבר
אחד אני יכול להגיד  -אם המתקשר היה כזה חכם הוא לא צריך אותנו -
הוא היה יכול להיות אדם גדול בלי לסחוב אוטיסטים אתו.
)(4
כותרת :מה סדר חשיבות המצוות
נושא :יהדות
)(22/04/2007
שואלת :שירה
שאלה :הייתי שמחה אם תוכלו לתת לי תשובה בנושא סדר חשיבות
המצוות .אני יודעת שאומרים שמצווה קלה וחמורה הן בעלות אותו דין
וחשוב לקיים הכל ,אבל אני מעונינת להתחזק ובוודאי שהיסוד חשוב
בשבילי יותר מאשר המצוות הקטנות לעת עתה.
שמואל :הבן אדם צריך להיכנס לתוך היהדות ולהתחיל עם שבת ,כשרות,
ואם האדם נשוי – טהרה וכל המידות הטובות ,כשאני מדבר על שבת אני
מתכוון גם לחגים .ואם האישה חוזרת בתשובה  -אין מנוס חייבת מיד
להתלבש כאדם צנוע.
)(5
כותרת:
נושא:
שואל:
שאלה:

משיח בפתח
משיח
דוד )(24/04/2007
האם יתכן גם בימינו אלה שמשיח בפתח
ושהוא יכול לבוא בכל רגע לגאול אותנו?
שמואל :מה זאת אומרת אפילו בימים שלנו ? דווקא בימים שלנו כל גדולי
הדור כבר יודעים שזה ממש ערב משיח  ,הוא יבוא כל רגע.
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)(6
נושא :גאולה
שואל :דוד )(24/04/2007
שאלה :האם העבודה הרבה שאנחנו עוסקים בה לקירוב הגאולה
משפיעה בשמים ?
שמואל :ודאי ,איזה שאלה !
)(7
כותרת :קשה ללמוד
נושא :לימודים
שואל :עוז )(11/04/2007
שאלה :יש לי בעיה לימודית ,אני לא יכול לשבת וללמוד ולתרגל ,אני
מרגיש שמשהו בראש שלי מונע זאת ממני וגם כשאני מצליח לשבת וללמוד
קשה לי להתרכז!? מה אני צריך לעשות ?
נ.ב את המשפט "פשוט תשב ותלמד" שמעתי הרבה פעמים והוא לא ממש
עזר לי ,כדורים כגון :ריטלין לא עוזרים לי במיוחד .בבקשה ממך תתייחס
לשאלתי כי אני מיואש .תודה רבה עוז.
שמואל :עוז ,אתה צריך להתפלל ולבכות ולבקש מהקב"ה ישועה ,אבל
עם כל הלב עם הרבה דמעות .זה יקח זמן והרבה הרבה השתדלות .אני
מברך אותך שתצליח.
)(8
נושא :מלחמה
שואלת :רחל )(24/04/2007
שאלה :שמעתי שבחופש הגדול תהיה מלחמה.
אמרו שבמלחמה זו כל העמים יהיו נגדנו ..איראן סוריה וכולם ..וזו תהיה
מלחמה יותר גרועה ממלחמת לבנון השניה ..אני ממש חוששת ..ורציתי
לדעת האם זוהי מלחמת גוג ומגוג ? האם יהיו הרבה הרוגים? ומה אפשר
לעשות כדי למנוע מלחמה זאת ?
שמואל :אני לא יכול להגיד אם זה יהיה גוג ומגוג ,אפילו כל החילונים
מדברים על מלחמה כזו  ,כולם מפחדים ובגלל הבלאגן במדינה הסיכוי
שיהיה כזה דבר גדל מאוד ,אבל לפחד לא כדאי ,כדאי להתפלל ולחזור
בתשובה.
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)(9
כותרת :הנחיות לתיקשור עם אוטיסטים
נושא :אוטיסטים ,תיקשור
שואל :הגיעו הרבה בקשות מהורים של אוטיסטים כיצד לבצע תקשור
שמואל :מי שרוצה ללמוד לתקשר ,אפשר לתת הנחיות פשוטות ויש
כאלה שמיד הם יתפסו את זה ויש כאלה שלא .יש לשבת בחדר שאין
הרבה רעש ,שאפשר להתרכז ,לעשות לוח אותיות שאפשר לעשות בכל
צורה שהיא ,אם זה יותר קל בצורת מקלדת ,סדר אותיות של מקלדת ,או
סתם אותיות הא"ב ,או ,ABCכדאי להוסיף שורת מספרים למעלה מ0-
עד  .9ובאיזה מקום להוסיף כן ,לא ,ועצור )סוף משפט או סוף תשובה(.
)לוח משבצות המכיל :אותיות ,מספרים ,כן ,לא ,עצור(
עכשיו שמים את הלוח על השולחן ,ומחזיקים את היד של הילד או
הילדה )מעל לוח האותיות ( ,כאשר אצבע אחת בהצבעה)זקופה( יותר
מהאחרות ,ונותנים קצת לחץ נגד יד המטופל )כלפי מעלה( .והוא צריך
ללחוץ ולהגיע לאותיות הנכונות הוא לוחץ )למטה( נגד היד של המטפל
)המתקשר(.
כדאי להתחיל עם מילים פשוטות  ,לבקש ממנו לכתוב את השם שלו וכו'
 .אח"כ לשאול אותו שאלות פשוטות שהתשובות הן מילה אחת או
שתיים ,ואז להתקדם לאט לאט .מה שדיברתי זה רק הצד הטכני.
ברגע שמצליחים בדברים פשוטים ,אז זה מתחיל להיות מסובך ,כי אם
אתם הולכים למחלקה )המטפלת בנושא זה( באוניברסיטה סיירוקיוז
שראש המחלקה הוא ד"ר ביקלין ,הם לא יסבירו את התופעה הזו )של
התיקשור( כמו שאני ,הם יסבירו לכם שכל הילדים האלה כמונו ,הם
גאונים או חכמים ,אבל אין להם אפשרות להביע את עצמם ,אז ברגע
שמחזיקים את היד ,זה פותח איזה ביטחון ,האפשרות הזאת בתמיכה
ביד ,לכוון לאמת ,לדבר הטוב ,לאותיות הנכונות .ולנו יש הסברים
אחרים .חיפשתי באינטרנט ,וכנראה ששמואל התייחס לאוניברסיטה
Facilitated Communication Institute
הבאה:
Syracuse University
הכתובת הבאה מפנה אליהם:
http://www.suedweb.syr.edu/thefci/Video_and_Publications.html

אבא  :נשמח לשמוע מהורים שביצעו תקשור זה .אני עצמי ניסיתי עם
דניאל וזה לא הלך ,לעומת זאת בשיחה שהייתה לי עם אביו של בנימין
לפני מספר חודשים הוא סיפר לי שהוא מתקשר עם בנו בנימין.
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)(10
נושא :בריאות ,מחלת "אלצהיימר"
שואלת :אריאלה )(21/03/2007
שאלה :ברצוני לשאול מדוע בא על האדם מחלת אלצהיימר ,האם הוא
צריך תיקון?
שמואל :כל המחלות היום זה תיקונים  -זה שייך לתיקון של כל אדם
ואדם .למה זה מבחינה רפואית  -זה אני לא יכול להגיד ,אבל ברגע שיהיה
תיקון  -תיקון רוחני אז כבר לא יהיו מחלות בכלל.
)(11
נושא :ספר הזוהר
שואל :יונתן )(25/03/2007
שאלה :מה אסור לקרוא את הזוהר לבד ?
שמואל :כי זה דבר מאד עמוק ואדם שלא מבין ,לא יודע איך להבין,
חייב מישהו שילמד אותו וידריך אותו ולא כל אחד )יכול( אפילו עם
מדריך  ,לעשות את זה .אפשר לקרוא את הזוהר בשביל הקדושה ,לחזור
על חלקים של זה ,אבל לא ללמוד את זה.
)(12
כותרת :בשביל ילדים צריך להתחתן
נושא :זיווגים
שואל :יצחק )(30/04/2007
שאלה :אני גרוש בן  43אני בפרשת דרכים גם בעבודה ובעיקר בחיי
הזוגיות ,יש לי ילד ואני רוצה מאוד עוד אחד מה עלי לעשות?
שמואל :להתחתן ולהביא עוד ילדים ב"ה.
)(13
כותרת :כל החיים עד היום היו חיים של שקר
נושא :חזרה בתשובה ,חילונים
שואלת :נויה )(27/03/2007
שאלה :אני יודעת שדרכי החילונית אינה טובה ,אבל הדרך החרדית
אינה ממשית עבורי .לא אוכל לשכוח את כל עברי  ,שכן הוא שעיצב אותי
לדמותי .מהי הדרך ? האם נדרשת התמסרות מלאה?
שמואל :כל החיים עד היום היו חיים של שקר ,וקשה לך לעזוב את
השקר ,אבל אם את רוצה אמת תצטרכי להוריד את כל הבניה שבנית עד
היום ולבנות את הכל מחדש.
ואז יהיה לך שמחה אמיתית ,ובאמת בנין שאי אפשר להרוס.
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)(14
כותרת :לקפוץ על ההזדמנות
נושא :משיח
שאלה :כבר תקופה מסוימת אנשים התחילו להרגיש ש-ה' מטהר
אותנו-עם ישראל ,לקראת תקופת המשיח .ככל שעובר הזמן ,יותר ויותר
אנשים מספרים על עצמם שאכן לאחרונה הם מרגישים הרגשה של
תקווה ועידוד ,חיזוק באמונה וכו' למרות שהמצב הביטחוני בכי רע
וצפויה מלחמה גדולה באופק .מאוד חשוב לי לשמוע את דבריך בעניין
הזה אין ספק שחל אצלנו שינוי פנימי רוחני נסתר ועמוק .אנחנו בהחלט
לא אותם אנשים כפי שהיינו לפני מספר חודשים גם אם כלפי חוץ הכל
נראה רגיל ושגרתי .תודה רבה לך.
שמואל :גם מבחוץ לא הכל אותו דבר ,מבחוץ ומבפנים הכל משתנה ,ומי
שלא רואה את זה ומי שלא קופץ על האפשרות ברגע זה להתחזק בכיוון
האמת הוא יפסיד בגדול ל"ע.
)(16
כותרת :איך אפשר להתקרב באמת לאמת
נושא :חזרה בתשובה ,אמת ,צניעות
שואלת :יונית )(30/04/2007
שאלה :איך מגיעים לדבקות הבורא? איך ניתן לדבוק באמת בעולם
השקר הזה? מהי הדרך להגיע לדיבור אמיתי עם הבורא כמו ילד המדבר
אל אביו הרי ישנה הרגשה שכביכול מרחק רב בינינו .האם כשישנה בעיה
עלינו לדבר עליה עם הבורא או לפנות לעזרה מקצועית? הרי לה' יש את
כל התשובות עבורנו ,למה לנו שליחים? מדוע מאמינים באמת ולמרות
זאת כל כך קשה ללכת בה תמיד? אם צניעות כל כך חשובה ומובנת מדוע
כל כך קשה לי ללכת בצניעות  100%ומסתפקים בפחות?
שמואל) :אם( בן אדם מסתכל דרך משקפת הפוכה ,הכל רחוק רחוק ,אם
מסתכל נכון הכל קרוב מאד וברור מאד .דברים רחוקים ביותר נראים
קרובים וברורים ,אדם שרוצה לראות נכון את העולם ,את הבריאה ,את
האמת חייב להוריד את כל המחיצות הגשמיות ולהגיע קרוב לקב"ה
ולאמת .הגשמיות זה המחיצות בינינו לבין הקב"ה ,המצוות זה מביא
אותנו קרוב לקב"ה ,כמו שמסתכלים נכון בתוך המשקפת .להוריד את
הגשמיות ולקרב את האמת לעינינו להבנה שלנו.
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בקשר לצניעות ,וודאי שכל הסיטרא אחרא היצר הרע מושך אותנו דווקא
לכיוון הלא טוב ,אז אנחנו צריכים להילחם וללכת דווקא לטוב כי שם
)קיימת( הישועה ,שם האמת ,שם הנחלה.
)(17
נושא :מוות
שואל :שי )(30/04/2007
שאלה :רציתי לדעת מה יש אחרי המוות?
שמואל :אחרי המוות יש העולם הבא,מתחיל עם דין ,עונש ,אור וגן עדן.
)(18
כותרת:
נושא:
שאלה:
שמואל:

עבודה בשבת
יהדות
אם אני עובדת וגרה בבית מלון ,האם מותר לי לעבוד בשבת?
לכל שאלה כזו צריכים דיין  ,צריכים פוסק.

)(19
נושא :דתי לאומי
שואל :אלירן )(29/04/2007
שאלה :יש בציבור הדתי לאומי בלבול לגבי העניין של בני עקיבא
מצד אחד טוענים שככה מקרבים רחוקים ,ומצד שני ידוע לי החומרה
שיש בערבוב של בנים ובנות יחדיו ובעיות צניעות למיניהם שזה הדבר
שהקב"ה הכי שונא אפילו שזה לצורך קירוב לבבות .מה דעתך ?
שמואל :בני עקיבא  ,רק המזרחיסטים אומרים שזה מקרב ,לא אחרים.
)(20
כותרת :הטהרה זה התיקון שלך
נושא :ניתוח לשינוי
שואל :ש(26/04/2007) .
שאלה :מרגיש שנולד מהסוג הלא נכון ורוצה לעשות ניתוח להחליף
סוג מה כדאי לו לעשות ?
שמואל :אדם שנולד כך ,יש לו מלחמה גדולה ,כי השם ברא אותה כדבר
אחד והוא רוצה להיות דבר שני .אי אפשר להפוך למשהו אחר .זה לא
יעזור לך כלום ,זה יעשה אותך יותר אומלל .אתה צריך לחיות כפי
שאתה ,ולהתקרב לה' ,ולהחזיק את עצמך טהור .הטהרה זה התיקון
שלך .הטהרה זה התיקון שלך .אתה צריך להיות יהודי אמיתי .והטהרה
זה התיקון שלך.
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)(21
כותרת :האם יש תיקון למי שהחליף ?
נושא :ניתוח לשינוי
שואל :צ(30/04/2007) .
שאלה :האם ל ) Transgenderאנשים שהחליפו( יש תיקון ,ומהו?
שמואל :הם יהיו מטופלים בעולם הבא,אל תדאג,הם סובלים מספיק פה
)(22
כותרת :מתי הקב"ה מנסה את החוזרים בתשובה ?
נושא :חזרה בתשובה
שואל :דוד )(30/04/2007
שאלה :לפני יותר משנה התחלתי תהליך של חזרה בתשובה .אני מנסה
למצוא תשובה לעצמי לדבר מוזר שקורה ,ככל שאני מתעמק יותר ומצפה
לדברים טובים ,קורה ההיפך ,אשמח לדעת תשובה במיוחד באם אני
טועה בדרך שלי איך עלי לתקן ? בברכה דוד.
שמואל :אני לא יודע איך אתה חוזר בתשובה ,אבל זה לא צריך להיות
כך .אתה צריך לחזור ולהרגיש כל רגע התעלות .בשלב מסוים השם בוחן
אותך ויראה אם אתה באמת ראוי לזה.
אבא :לכל מי שעושה תשובה הקב"ה שולח לו ניסיונות?
שמואל :הניסיונות לא מתחילים מייד בדרך כלל ,הניסיונות הגדולים
מגיעים כאשר נמצאים בתוך התשובה.
)(23
נושא :חזרה בתשובה
שואלת :טל )(29/04/2007
שאלה :האם ישנה דרך נוספת לחוות את אלוקים ללא חזרה בתשובה.
האם התנסות בטרנסנדינג )כמו במדיטציה הטרנסנדנטלית( יכולה להביא
לתמורות דומות ,זהות או אולי אפילו משמעותיות יותר .תודה.
שמואל :לא לא ולא.
)(24
כותרת :למי שמשתדל להיות שלם יש סיכוי שיגיע לשלמות.
נושא :חיים לנצח
שואל :מלאכי )(28/04/2007
שאלה :איך כולם יכולים להיות מושלמים כפי שאתה מסביר? צריך
אולי להבין מה קורה בעולם!
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לא כל האנשים צדיקים ,דניאל ,לא כולם שומרים מצוות ומניחים תפילין
ורובם לא יודעים מה זה מקווה בכלל ,אז איך אפשר לדבר על תיקונים
ותיקונים ולספר לנו שעוד מעט כולנו נהיה מושלמים ,איך ?
שמואל :קודם כל,לא אמרתי שכולם יהיו מושלמים .אלה שלא יעשו
תשובה לא יהיו מושלמים ולא ישרדו ח"ו .אבל אלה שמשתדלים להיות
שלמים יש סיכוי רב שבשלב מסוים יגיעו לשלמות.
)(25
כותרת :גמר תיקון מוקדם
נושא :מוות ,תיקונים
שואל :מיכאל )(27/04/2007
שאלה :לא הייתי צריך לקרוא הרבה באתר הזה בשביל להתרשם
מהדעות הכל כך ניטרליות של דניאל .שאני אומר ניטרליות אני מתכוון
שזה נראה שמה שהוא אומר לא מושפע משום דבר בעולם הזה כמו רוב
האנשים .אז רציתי לשאול ,אם יותר טוב בעולם הזה ,והמוות זאת רק
ההתחלה ,מה יכול למנוע מבן אדם להתאבד ? אולי עדיף למות וזהו?
תודה ,אני מקווה שזאת לא שאלה מכבידה מידי.
שמואל :אסור להתאבד ,כי אדם צריך לגמור את התיקון שלו .זה לא
בידיו להחליט מתי הוא גמר את העבודה שלו בעולם הזה .הוא חייב
לחיות עד הסוף  ,עד שהקב"ה מוציא את הנשמה שלו מהגוף שלו ,ורק אז
הוא גומר את התיקון.
)(27
נושא :גאולה
שאלה :כמה לדעתך קרובה הגאולה שבוע ,חודש ,שנה ?
שמואל :גם אני רוצה לדעת ,אבל בודאי זה לא רחוק.
)(28
כותרת :הוכחה שהעולם תחנה
נושא :העולם הבא
שאלה :האם יש לך משהו שישכנע אותנו הוכחה מוחצת ,שאכן החיים
פה הם כמו תחנת רכבת ,ואכן שמה בעולם האמת כסף ויופי וכבוד לא
תופס מקום ,אלא רק המצוות והמעשים הטובים תופסים מקום .תודה.
שמואל :כדאי ללמוד תורה כדי שתבין שזה נכון .תשובה קצרה אני לא
יכול לענות אך דבר אחד אני כן יכול להגיד :עובדה שבן-אדם נולד ,חי
כמה שנים ומת בסוף ,אם זה לא תחנה ,אם ח"ו זה רק שלמות בעצמו ,אז
מה התועלת בזה?
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ברור שאיזה כוח חזק ביותר ,כוח עליון ברא את העולם ואת הבריות וכו',
מי שחושב שזה לא תחנה  ,אז מה זה ?
פשוט כמה שנים של סבל ולפעמים שמחה ?
)(29
כותרת :אנחנו לא רובוטים
נושא :לבוש ,צניעות
שואלת :ענבל )(26/04/2007
שאלה :דניאל היקר .כל הכבוד על הרצון הטוב והמאמץ .לא עם הכל
אני מסכימה ,אבל אני מעריכה את מאמצכם .ללכת עם גרביים ושלא
יראו לי כלום  -זה לדעתי מוגזם! אנחנו לא רובוטים או מלאכים אנחנו
בני אדם עם צרכים ולא כל דבר צריך להיחשב כאובייקט ,...זה נראה לי
קיצוני מאוד ולא נראה לי שזה כוונת ה' .אל תכעס זו רק דעתי.
שמואל :אני אגיד לך ענבל ,יש דינים שבאים מהקב"ה .אפילו כמה דנייר
)עובי של גרביים( שמותר ללכת עם גרביים ,זה גם מהקב"ה .יש חוקים
ודינים על צניעות ,אם הקב"ה אומר אז ככה אנחנו עושים ,אם את לא
רוצה לעשות מה שהקב"ה אומר ח"ו ,כי יותר נוח לך בצורה אחרת ,אז
את תשלמי את המחיר.
אבל אני מקווה שבאיזה מקום תהיי מספיק חכמה להבין איפה בדיוק
שמחת החיים והטוב בחיים ובודאי הטוב בעולם הבא.
)(30
כותרת :שלשלת של נשמה שהתגלגלה כמה פעמים
נושא :גילגולים ,חלומות
שואלת :אריאלה )(26/04/2007
שאלה :בזמן האחרון התחלתי לחלום חלומות בלילות על גלגולים
קודמים שלי ,התחלתי לראות "הילות" של אנשים ונשמות עם צבעים
שונים שמסתובבות לידי במקומות שונים ,וזה התחיל לי חודש אחרי
שקרה לי אירוע שבו אפשר לומר שהייתי קרובה למוות .אני לא דתיה ,אך
אני שומרת שבת ואוכלת כשר ואני מאמינה בה' בכל מאודי.
אני חייבת לציין שכל הדברים שציינתי  -שהתחלתי לראות ,הם כנטל
עבורי מכיוון שאני בסה"כ נערה בת  .14חשוב לי מאוד שתענה לי על כך
בהקדם האפשרי כי קשה לי נורא עם כך.
שמואל :זה מסר מהקב"ה ,את צריכה לחזור לגמרי בתשובה ,כי את
נשמה מאד חשובה זה רק פותח לך קצת את האמת כדי להראות לך שאת
חלק של שלשלת של נשמה שהתגלגלה כמה פעמים כדי לחזור בתשובה
ממש.
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)(31
כותרת :איך לעורר רגש בתפילה?
נושא :תפילה
שואלת :צביה )(26/04/2007
שאלה :איך מצליחים לעורר רגש בתפילה?
שמואל :יש כל מיני אפשרויות ,יש אנשים שיש להם מספיק צרות,
כאשר מתחילים להתפלל לאט לאט זה נפתח )מתעורר( לבד .ויש אנשים
שצריכים לפתוח את זה ,זה סתום ,צריכים לפתוח וזה לא פשוט לפתוח.
צריך באמת לפתוח את זה ,אולי מחשבות על דברים עצובים לחשוב על
אנשים שסובלים ,צריכים לחשוב על משהו שיפתח את זה.
)(33
נושא :זיווגים
שואלת :חנה )(26/04/2007
שאלה :אני בחורה דתית לאומית המחפשת שידוך מתאים.
הלכתי להתייעץ עם מספר רבנים מקובלים לגבי בחורים ספציפיים וכל
רב אמר משהו אחר .יש כאלה שאמרו שהשידוך מתאים ונתחתן בסוף
ויש כאלה שאמרו שהשידוך לא מתאים .בסופו של דבר לא הסתדר עם
אף אחד מהבחורים .שאלתי :איך יודעים על איזה רב לסמוך?
האם יש רק אדם אחד שמתאים לכל אחד ? האם יכול להיות מצב
שמפספסים את הבשרט?
שמואל :אני לא יודע לענות לך בדיוק  ,כי את הולכת לכל מיני רבנים
תלכי למי שנחשב לגדול הדור לא לדתי לאומי .מי שנחשב לגדול הדור.
)לצערי דילגתי על החלק השני ,המשך בפרק  ,8תשובה .(8
)(34
כותרת :איך האתר של דניאל עושה שימוש בתאריכים לא יהודים
נושא :האתר דני18
שואל :א מהדרום )(26/04/2007
שאלה :איך אתר שמציג עצמו דתי ,ודניאל שמתנגד כל-כך למושגים
חילוניים ,משתמש בתאריכים של הנוצרים ?!!?!
שמואל :לדעתי תצטרך לשאול את אבא של דניאל.
אבא:
א .האתר לא מציג עצמו כדתי ,אלא כאתר השייך לכולם.
ב .עד היום הגיעו כ  1000שאלות ,המחשב אוטומטית מביא לי את
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תאריכי השאלות ואני פשוט משאיר אותם.
ג .אני יכול לקרוא רק בעין אחת וגם כך לא קל לי לנהל את האתר,
לתרגם ולהקליד מאות תאריכים זה לא פשוט.
ד .אם המחשב וציוד המחשוב שבעזרתם אני מנהל את האתר נבנו ע"י
נוצרים או מוסלמים ,אז לא אשתמש בו ?
ה .אגב ,לספר של האתר הוספתי את התאריכים העבריים בכותרות
הפרקים.
ו .אשמח לקבל עוד חוות דעת וביקורות על האתר ,תודה.
)(35
כותרת :להחזיר חברה בתשובה
נושא :תפילה ,האתר דני18
שואלת :רות מירושלים )(25/04/2007
שאלה :תודה רבה על האתר דניאל היקר כבר שלחתי אותו לכמה
אנשים כדי לפרסם שם ד' ,מסתבר שגם )סליחה( מצינור של ביוב
)האינטרנט( אפשר לשתות מים .הערה שקראתי בספר לא מזמן .באתי
לשאול או יותר נכון להתחנן לטיפ רציני או לכיוון חדש .כדי שחברתי
שאני מדברת אתה כבר רצוף קרוב ל  4שנים ,אולי פחות ,תתרכך ותחזור
בתשובה שלמה או שכדאי כבר להתייאש ?
שמואל :תתפללי עליה ,זה מה שיעזור.
אבא) :הערות(  .1תודה  .2 ,בתקשור זה )תקשור  (12דניאל ושמואל
מסרו ברכה לכל מבקרי האתר ,וברכה מיוחדת נוספת לכל העוזרים
בהפצת האמת.
)(36
כותרת :לפני שאת מצילה את העולם תצילי את עצמך
נושא :חזרה בתשובה
שואלת :הילה )(25/04/2007
שאלה :אני מאמינה בקב"ה ויודעת שהוא מנחה אותי בכל עת .אני
אדם חילוני ,אבל מאמינה אדוקה בכוחו של השם ובניסים הנפלאים
שעתידים לקרות לנו בעזרתו .רק דבר אחד לא ניתן לשכנע בן-אדם שזאת
העת לחזרה בתשובה ,ואפילו להאמין בו .איך אפשר לשנות זאת להראות
לעם ישראל שיש לנו אל אחד מלך אחד והוא אבינו שבשמים ברגע
שטיפה יתחילו להאמין כבר דברים ישתנו .אני חרדה לגורלי ולייעודי
בעולם הזה כי אני מרגישה שאני נשאבת אל החושך מה עושים איך אני
יכולה לעזור לאנושות ? לעזור לעצמי? אשמח לקבל ממך תשובה .בברכה
הילה.
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שמואל :הילה ,אני אגיד לך קודם כל,
לפני שאת מצילה את העולם תצילי את עצמך .מאד יפה שאת מאמינה
בקב"ה ,אבל זה לא מספיק ,את צריכה להיות העבד שלו ,המשרתת שלו
והבת שלו וכדי להיות כל הדברים האלה ,את צריכה לשמור את המצוות
שלו ,כי אם את לא עושה את זה ,את לא יכולה להאמין ולבטוח באמת
בקב"ה ,ואחרי שאת עושה את זה ,או בד בבד שאת עושה את זה ,את
צריכה אולי גם לעזור לעם ישראל לחזור לאמת.
)(37
כותרת :עד עכשיו לא עשיתי דבר משמעותי בחיי
נושא :חזרה בתשובה
שואל :שלומי )(25/04/2007
שאלה :אני לא מבין את הייעוד שלי בחיים ,יש לי הרבה דיכאונות
ומרגיש שעד עכשיו לא עשיתי דבר משמעותי בחיי ,איך משנים זאת?
שמואל :שלומי ,צריכים להתפלל עליך ,קודם כל תלמד ,תתקרב לקב"ה
ואני מאמין שתהיה הטבה במצב שלך.
)(38
כותרת :ויש בה משהוא מיוחד שאין בשום דת בעולם
שואלת :גיורת.
נושא :יהדות
שאלה :אני בתהליך גיור ואני נורא מפחדת מזה .אני מאמינה בכל לבי
בה' ורק בו .אני אגיד את האמת ,מאוד מפחיד אותי להתגייר אני לא
יודעת למה אפילו .הדת היהודית היא יפה טהורה ויש בה משהוא מיוחד
שאין בשום דת בעולם ,חום של בית והרגשה של משפחה שלמה ואוהבת
שאף פעם לא הייתה לי .אני עוד מעט צריכה לגשת לבית הדין הרבני
למבחן גיור ואני נורא מפחדת שעם כל האמונה שיש בי אני לא יעבור את
המבחן ולמה בכלל צריך את המבחנים האלה ,למה ששלוש רבנים בלי
להכיר אותי ולדעת מי אני ,יחליטו אם אני מאמינה או מתאימה להיות
יהודיה .הרי אני מרגישה יהודיה וגם כשיהיו לי ילדים בעזרת ה' אני אתן
להם להרגיש כך וללמד אותם על הדת היפה הזאת .אני גם לא כל כך
מצפה לתשובה ממך ,פשוט רציתי לשפוך את כל מה שיש לי על הלב,
שיושב שם וכואב .תודה מראש אם קראת את המכתב וגם אם לא.
תודה.
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שמואל :דבר אחד מדאיג אותי בכל מה שכתבת ,שאת שואלת למה ,למה
 3דיינים ,למה את צריכה לעשות מבחן .די בכך שהדין אומר ובזה גמרנו.
)(39
כותרת :לעזור לאמא כעסנית
נושא :תפילה
שאלה :אבא שלי נפטר לפני  7שנים ואחי הקטן שהיה בן  25נפטר לפני
 3שנים .יש לי עוד  6אחים .הבעיה היא אמא שלי מאז שאחי נפטר היא
נהייתה אישה עצבנית,כל דבר מרגיז אותה מעצבן אותה .אנחנו מנסים
לדבר אתה אני ואחיותי להרגיע אותה ,אך לא תמיד זה עוזר .אנחנו
מפחדים שיקרה לה משהו .איך ניתן לעזור לה?
שמואל :קודם לתת לה הרבה אהבה ולהתפלל עליה מאד.
)(40
כותרת:
נושא:
שואלת:
שאלה:
שמואל:

הסיבה האמיתית למה משיח לא בא
משיח
חנה )(25/04/2007
למה משיח לא בא?
כי אנחנו לא מוכנים.

)(42
נושא :זיווגים
שאלה :כיצד אדם יכול לקרב את זיווגו?
שמואל :תפילה  ,חסד ומצוות) .יש הרבה תשובות נוספות בנושא(
)(43
כותרת :הוצאה לבטלה
נושא :יהדות
שאלה :שלום רציתי לשאול איפה בתנ"ך מסופר על איסור הוצאה
לבטלה ,ומה צפוי לפי דעתך על אדם שעשה כך בזדון? תודה מראש.
שמואל :אני מכוון אותך לבית המדרש ,תשב תלמד עם תלמיד חכם ואז
אתה תתחיל לפחד כמו שלא פחדת בחיים שלך.
)(44
כותרת :המוות הוא לא הסוף אלא ההתחלה
נושא :העולם הבא ,מוות
שאלה :איך אתה יודע שהמוות הוא לא הסוף אלא ההתחלה ?
שמואל :כי אני יהודי ויהודי יודע את זה מהלימוד שלו .וגם אחד כמוני
שאין הרבה מחיצות ביני לבין העולם הרוחני יודע את זה.
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שאלות ותשובות – פרק  ,8כ"ח באייר התשס"ז )(16/5/2007
)(1
כותרת :זכויות יוצרים
שואל :מאור מחיפה
שאלה :אני יכול לפרסם את מה שכתוב פה? בבקשה זה יחזק הרבה.
דניאל :נבקש לראות קודם ,על מנת לראות שזה נאמן למקור.
)(2
נושא :גילגולים ,תיקונים ,גן עדן ,גהינום
שואל :מלאכי )(16/5/2007
שאלה :האם בסוף כל הנשמות יתוקנו ?
דניאל :מלאכי ,נגיד את זה בצורה הכי פשוטה שאפשר :הקב"ה ברא
את העולם ואת בני האדם ,הוא הציע את התורה לכל העמים ,רק עם
ישראל היה מוכן לשמור תורה ומצוות .לכן אנחנו עם סגולה .אנחנו
חוזרים גלגול אחרי גלגול לעשות תיקונים לנשמות .התיקונים האלה הם
לא קלים וזה לא נגמר כאשר האדם ניפטר .זה יכול להמשיך להתגלגל או
לקבל תיקון שחסר בגהינום ל"ע ,אבל גהינום זה לא סוף פסוק בד"כ.
העולם הבא  -גם מתקן ,גהינום מתקן מה שלא תוקן בעולם הזה ולכן
כדאי מאד להבין  -שאדם הולך לגהינום ל"ע ,הוא עובר את הזמן שם
)שקצוב לו( ויכול להיכנס לגן עדן .יש רשעים ענקים שהעונש שלהם זה
לנצח ,אבל באיזה שלב הם נגמרים גם .אך )לגבי( רוב הנשמות היהודיות
שוקלים את הטוב ואת הרע ,מה שטוב מספיק )חלק( הולכים לגן עדן,
חלק הולכים לגהינום לכל מיני שלבים בגהינום )שבעה מדורי גהינום?(
ומקבלים תיקון ,ומגהינום עוברים לגן עדן.
אתה אומר שהכי טוב להעלם בכלל ,כמו שהחילונים אומרים ,אך זו
שטות .אם הקב"ה אומר שטוב להגיע לעולם הבא ,עוד יותר טוב לקבל
משיח צדקנו שזה מעין עולם הבא ,אז ככה זה טוב .ולא יכול להיות טוב
כמו שהחילונים אומרים שהכל נגמר ומה קבלת מהעולם הזה? האם אתה
אף פעם לא הרגשת את ההנאה הרוחנית העמוקה של להתפלל במקום
קדוש? אף פעם לא הרגשת את העלייה הרוחנית שבאה עם עשיית מצווה
גדולה? או בזמנים מאוד חשובים כמו :לידות ,ברית מילה או חתונה וכו'.
אם לא ,אני מרחם עליך מאד מאד ואין לי מה לומר לך .רק דבר אחד,
אני מבין שאתה לא באמת מחפש אמת .כדאי אולי שתתרחק מאלה
שחושבים שחיים היום ועושים כל מה שרוצים כי מחר נמות וזה הסוף.
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)(3
כותרת :תפילה לרעידת אדמה בעזה
נושא :תהילים
שואל :א .מחיפה
שאלה :מספר פעמים נאמר בתקשור  -שלא הצבא ניצח במלחמות,
אלא הקב"ה ריחם על עם ישראל ,וכמו כן נאמר בנוסף על חשיבות
תהילים ,אז אם  1000אנשים יקראו תהילים בדבקות ומתפללים
שהקב"ה "ידאג" לרעידת אדמה בעזה...
דניאל:
זה לא בדיוק כמו שאתה אומר ,אם עם ישראל יחד עושה תשובה ,יושב
על האדמה וקורע את הבגד ושם שק ואפר ובוכה ומבטיח לעשות תשובה
ולחזור )להיות( מה שהקב"ה רוצה מאיתנו ,ומצטער על כל העבירות
ואומר תהילים ומתפלל ,וכו' אז הקב"ה יציל אותנו .אנחנו לא צריכים
לבקש פצצה בעזה הוא כבר יטפל בזה .הנקודה )העיקרית( זה תשובה
אמיתית ,לא מספיק ש 1000אנשים יגידו תהילים ,לא מספיק ש1000
אנשים יתפללו ,צריכים להתפלל עם לב שבור ולעשות תשובה אמיתית.
)(4
נושא :טעם החיים
שואל :ליאור מירושלים )(29/04/2007
שאלה :אני מרגיש בחודש האחרון לא טוב עם עצמי.
רוחנית ,נפשית ופיזית מין תחושה שאין לי עניין בחיים מה עלי לעשות
כדי לשפר ולהרגיש מאושר .ושכחתי להוסיף אני לבד רוב הזמן.
דניאל :אדם שמרגיש את עצמו לבד ,הוא באמת אדם בודד) ,אך( אפילו
אם האדם הוא לבד  -הוא עם הקב"ה תמיד וזה צריך למלא אותו .כדי
להרגיש את היחד עם הקב"ה ,אדם חייב ללמוד ולחפש את הרוחניות כדי
להוריד את כל הכבדות של העולם הזה .אתה צריך לעבוד על זה מאוד
חזק ואז תוכל להרגיש את הקשר עם בורא העולם עם ריבונו של עולם,
עם הקב"ה .ואין קשר יותר חזק ,יותר מהנה ויותר טוב.
)(5
כותרת :נותנים לו סטירה ומוציאים אותו מהסכנה
נושא :חזרה בתשובה* ,
שאלה :למה הקב"ה מנסה להחזיר אותנו בתשובה ע"י ייסורים
ומלחמות ולא ע"י שפע?
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דניאל :שאלה מעניינת,אבל ברור ,תסתכלו מסביב יש שפע ולא חוזרים
בתשובה ,אז אין מה לעשות חייבים להשתדל .כשילד לא רוצה לשמוע,
רוצה לשחק עם הצעצועים ולא רוצה ללכת לישון) ,או( רוצה לעשות
משהו שהוא מסוכן לו )עבורו( כי הוא רוצה .אז משתדלים לשכנע אותו
ולדבר איתו ,אם לא הולך  -נותנים לו סטירה ומוציאים אותו מהסכנה.
)(6
כותרת :מה יותר חשוב  -אהבת חינם או צניעות ?
נושא :צניעות ,אהבת חינם
שואלת :שרונה )(29/04/2007
שאלה :מה יותר חשוב אהבת חינם או צניעות ?
דניאל :צניעות זו אהבת חינם ,אדם או אישה שהולך בצניעות ,מדבר
בצניעות ,מתנהג בצניעות ,מתלבש בצניעות  -זה אדם שאוהב ישראל
בחינם .למה זה אהבת חינם ? כי עם הצניעות שלנו אנחנו לא מכשילים
אחרים .בן אדם לא צנוע מכשיל אחרים כל הזמן .אם היינו אוהבים )את(
עם ישראל איך אפשר להכשיל אותם? אנחנו משתדלים להיות צנועים
ולא להכשיל את עם ישראל.
)(7
כותרת :בעולם שלנו אוהבים לשאול למה
נושא :קבלה
שואלת :שרונה )(29/04/2007
שאלה :האם מותר לבנות ללמוד קבלה?
אם אסור ,למה ה' מאפשר לכך לקרות? ואיך אפשר לדעת מה באמת
נכון -כי אני שמעתי שכיום חשוב שכולם יילמדו קבלה .חוץ מזה אני
הרגשתי שזה רק קירב אותי לה' ,בתוכי זה אמת ,אז איך אדע שבאמת
זה אסור? למי להאמין ,לאלה שאומרים כי מותר או לאומרים שאסור ?
דניאל :מאוד רצוי שלא .זה מסוכן .ולמה? בעולם שלנו אוהבים
לשאול למה ,אפילו שאין אפשרות להבין ,למה?  -ככה .למי להאמין? מי
שמאמין בה' יודע שזה אסור ,אם את מאמינה בהקב"ה  -אין בלבול .אם
את לא מאמינה בהקב"ה אז יש לך בלבול ואין לך תשובה.
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)(8
נושא :זיווגים
שאלה :האם יש רק אדם אחד שמתאים לכל אחד?
האם יכול להיות מצב שמפספסים את הבשרט )הזיווג( ?
דניאל :עמים ,ולפעמים לא .וחוץ מזה ,את מחפשת ומחפשת ,אבל אחת
הבעיות הגדולות ,שאת לא יודעת מה שאת רוצה ,ואת לא יודעת לאן
להשתייך .ברגע שתדעי את זה את תמצאי את הבשרט.
אבא :האם אדם יכול לפספס את הבשרט.
דניאל :לא .אין מצב כזה .אם מפסידים אז כתוב מראש שאדם יפסיד.
)(9
כותרת :איך להתקרב לקב"ה
נושא :מסירות נפש
שואלת :יעל
שאלה :דניאל היקר! אני ילדה מבית של כיפה סרוגה והלכתי לבי"ס
של חרדי כי אני רוצה להתחזק ,אני הולכת צנוע ומנסה כמה שאפשר
להתקרב להקב"ה! אתה תוכל להגיד לי מה אוכל לעשות כדי יותר
להתקרב להקב"ה ,לחיות בתחיית המתים ,מקווה לתשובה ,יעל .
דניאל :הדבר הראשון שאת צריכה לעשות זה לרדת מהאינטרנט ולא
לחזור .הדבר השני :המצוות  -זה מה שיציל אותך וזה מה שיביא אותך
לעשות ,ולעשות את זה במסירות נפש .זה דור שחייב מסירות נפש ,כדי
להוכיח לקב"ה שבאמת באמת את מאמינה בו ! בוטחת בו! ושומרת את
המצוות שלו ! ולא משנה מה.
)(10
כותרת :ההצגה הכי טובה בעיר )חלק ב(
נושא :האתר דני*,18
שואל :אבי מתל אביב )(09/05/2007
שאלה :מאוכזב ביותר מהתשובה לשאלתי-בקשתי ומשאר התשובות.
הכל התחמקויות והתחכמויות .ובשפה שלא יאה .אפילו משה רבנו נדרש
להביא אות כי אכן נשלח מה' .יתר על כן ,ה' עצמו אמר לו שהיהודים
יבקשו ממנו בצדק גמור הוכחה כי איננו בודה את הדברים ממוחו ,ואף
צייד אותו באותות ומופתים כתשובה .ואילו אתם :כל מיני סיפורים על
תיאטרון ...גם הרמב"ם פוסק שמי שמוחזק כנביא חייב להביא אות
ומופת.
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ומה ההוכחה מירמיהו ? אם צריך להמתין עוד  80שנה -בבקשה
ממך...לך וספר את זה בעוד  70שנה ...והאם ירמיהו הצליח בשליחותו??
התשובה לאאאא! החורבן היה .אז מה אתה ניתלה בירמיהו? גם אתה
מצפה לכישלון "שליחותך"? הקיצור ,אני פחות ופחות מאמין לכם ,הכל
נראה לי בלוף ,אני לא יודע אם מצד הילד ,או האבא או המתקשר או
כולם יחד .אני מוחק אתכם מהמחשב כי העניין נראה לי בדוי ולא רציני.
דניאל:
קודם כל אנחנו לא נביאים ,ואין לנו אפילו קרבה לגדלות של משה רבנו,
משה רבנו היה כעין )כמו( משיח שבא להוציא )את( עם ישראל ממצרים.
אנחנו לא כזה )כמוהו( ,אנחנו גם לא ירמיהו שהוא דיבר על חורבן הבית.
יש לנו אמת להגיד ,אנחנו אוטיסטים ,פגועי מח וכו' ,אין לנו את הגדלות
של כל אלה שדברת עליהם .אבל יש לנו אמת שלמעשה כל אחד יכול
לראות .מתי יהיה גוג ומגוג ,מתי תהיה הישועה ? אנחנו לא יודעים ,לא
יכולים גם להגיד ,אבל יודעים דבר אחד! זה קרוב ואפילו קרוב מאוד .וזו
הדעה של כל גדולי הדור וגם של החפץ חיים וכו' .אז לכן ,החפץ חיים
הרגיש אותו דבר והרבה שנים עברו מאז אבל אם מסתכלים על
ההיסטוריה...זה מעט שנים .אם זה לא מספיק לך ,אני מציע לך ,פשוט
לבטוח בה' ולהפסיק לדאוג ולהתאכזב על שטויות ,גם הייתי מציע לך
לשבת ללמוד ,תהיה הרבה יותר רגוע ,תבין את האמת יותר ברור .ובאמת
לא תצטרך לכתוב לאוטיסט לקבל תשובה .תלמיד חכם לא צריך את זה,
הוא צריך את הגמרא שלו .את הסטנדר שלו את המשנה ברורה שלו זה
מה שהוא צריך.הוא לא צריך לעלות על דבר טומאה כמו האינטרנט
בשביל למצוא תשובות .אנחנו עונים באינטרנט בשביל כל אלה שעדין לא
יודעים את האמת.
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)(11
כותרת :לא הייתי בים-סוף ולא ראיתי את מעמד הר סיני
נושא :אמונה ,הר סיני* ,
שאלה :שלום דניאל .לא גדלתי בבית דתי ,לא ראיתי את מעמד הר סיני
ולא שמעתי את קול הקב"ה מתוך האש ,למרות שאני מאמין שכך היה
ואף אמסור את חיי על אמונה זו ,אך מכאן ועד להרגיש את הקב"ה,
להתמסר ללימוד תורה ולפחד לעשות עבירות הדרך עוד ארוכה ...איך
אצליח להכניס בי אמונה ויראה? אני מנסה לעשות זאת כבר  6שנים,
אבל לא מצליח ,למה הקב"ה קרע את ים סוף ואת כל הרקיעים לעם
ישראל וממני ,שלא קיבלתי דרך זו ,מצופה לנהוג בדיוק כמותם?
דניאל :לידיעתך ,אתה כן היית בים סוף ,וכן קבלת את התורה בהר סיני
וכולנו גלגולים של נשמות יהודיות .וכל היהודים האמיתיים שיצאו
ממצרים נמצאים פה היום ,וכן יצאו ממצרים ,כן היו בהר סיני ,אז זה
בפנים בתוכנו ואתה מחפש את זה .אבל אתה עוד נמשך לעולם הזה,
לגויות )לגשמיות( ,ולכן יש לך קושי ,תזרוק את הגויות ,תסתגר בד' אמות
שלך עם הגמרא ועם הלימוד ואני מאמין שתמצא את זה ,ותעשה את
המצוות עם כל הלב ,אפילו אם זה קשה.
)(12
כותרת :יותר גרוע מרצח
שואל :גיל )(2/5/2007
נושא :רצח
שאלה :האם הלבנת פני אדם ברבים נחשב לרצח?
דניאל :ככה כתוב ,לא רק זה ,זה אפילו יותר גרוע מרצח ,כי ברצח
אדם מת ובזה גמרנו ,אבל כשמביישים בן אדם ,בפני קהל במיוחד ,הוא
חי את מכת המוות הזו עוד ועוד ועוד וזה יותר גרוע.
)(13
כותרת :מסלול חיים נקבע למעלה?
נושא :חלומות ,מסלול חיים ,לפני הלידה ,בחירה חופשית* ,
)(07/05/2007
שואלת :ענבל
שאלה :היה לי חלום מוזר ,שלפני שנולדתי כאילו ה' דיבר איתי ושאל
מה אני רוצה להיות וכו' ואז היה משהו שהייתי צריכה לבחור מסלול
חיים ,אבל זה היה בצורה רוחנית ,לא יודעת אפילו להסביר לעצמי.
בקיצור בעקבות התשובות שלי הראו לי את מסלול חיי מלווה בהמון
קשיים ובסוף טוב.
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כאילו כבר "חייתי" למעלה לפני שבאתי לפה )ככה לפחות זה היה נראה(
אז למה אנחנו עוברים את זה פה? חלמתי גם שיש לי נשמה למעלה,
גדולה ממני בהרבה ,נותנת הוראות לנשמות והיא משקיפה עלי ומזלזלת
קצת .לא יודעת אם זה נכון או שזה סתם שטויות מה דעתך? את מסלול
החיים בוחרים כבר למעלה ? יש חלק שבאמת נמצא למעלה? זה כאילו
אתה נמצא בכל מיני מקומות .אני באמת לא יודעת אם זה נכון .בגלל זה
שואלת אותך.
דניאל :ענבל ,הנשמה ענקית ,והנשמה בודאי נמצאת בעולם הבא עד
שמגיעה לעולם הזה .אנחנו לא נשמות חדשות ,והנשמה באה לפה .ולפני
שהנשמה באה לפה ,הנשמה מקבלת את כל הידיעה ,את כל הידע שקיים.
ולכן כשמגיעה לפה ודאי שידעה קודם את מסלול החיים .אבל מה זה
מסלול החיים? זו הדרך שהאדם יבחר לחיות ,אם אדם בוחר להיות עבד
ה' ,או לברוח מה' ,אם כזאת עבודה ,או עבודה אחרת שיבריח )ירחיק(
אותו מה' .אם עבודת ה' או עבודה זרה חס ושלום .כל אחד בוחר ,יחד עם
הבחירה ,יש בגלל הנטייה של האדם ,עתיד שכבר ידוע ,כי הכל ידוע
להקב"ה ,אבל יש לנו פחות או יותר אפשרות להשתנות .ה' יעזור לך ולכל
עם ישראל לבחור את הטוב ולזרוק את הרע ולזכות לקבל משיח צדקנו.
)(14
נושא :אמת ,פסיכולוגיה
שואלת :הדר )(02/05/2007
שאלה :איך אפשר להבדיל בין אדם פסיכוטי שהוזה ושומע קולות
וטוען שהוא רואה נסתרות ,לבין בן אדם שבאמת שומע ורואה מעולם
הנסתר .תודה רבה ,יש לכם אחלה אתר!
דניאל :באמת בדור שלנו קשה )להבדיל( אבל דבר אחד ,מי שמדבר
אמת ,זה הבן אדם האמיתי .איך יודעים מה האמת? מי שמדבר דברים
שהולכים יחד עם התורה ,ששייכים לתורה ,שאומר מה שכתוב בתורה.
)(15
כותרת :אבל האבא של האבא והאבא של כולם זה הקב"ה וזה האמת.
נושא :אמונה
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שואלת :א .מירושלים )(03/05/2007
שאלה :המשפחה שלי חילונית מאוד .אבל אני ממש אוהבת את ה'
ורוצה לחזור בתשובה .לפעמים יש לי ויכוחים עם אבי על קיומו של ה'.
הוא אומר לי שלפי דעתו ה' לא חושב או אוהב ,אלא ה' הוא רק חוק
שקיים בעולם הזה .כשאני אומרת לו אז מה זה גן עדן או גהינום? הוא
אומר שאם לנשמה שלנו בחיים היה טוב ימשיך להיות לה טוב ואם היה
לה רע גם במוות היא תרגיש תחושה רעה .אני לא משוכנעת ממנו .מה אני
יעשה כדי להמשיך להאמין בה' ולא לשמוע לאבי ,שתמיד אני מאמינה לו
בתשובותיו? אני מבקשת ,בבקשה ! תתייחסו לשאלתי .זה יכול לשנות
לי את החיים.
דניאל:
לאלמונית מירושלים ,תאמיני לאבא ,האבא האמיתי שלך ,האבא
שבשמים ,הקב"ה .מי ברא אותך ? נכון ,האבא שבבית זה באמת האבא
שלך ,אבל הוא לא ברא אותך ,היה לו חלק בזה.
אבל האבא של האבא והאבא של כולם זה הקב"ה וזה האמת .והוא ברא
גם את אבא שלך וגם את אמא שלך וגם את כולם .אז מאמינים בו ,כי
הוא המקור של הכל .הוא הבסיס של הכל .הוא הכל .הוא ריבונו של
עולם ,אז אין ספק .אבא שלך בבית  -מה שהוא אומר  -זו הדעה שלו.
אבל מה שהקב"ה אומר  -זו האמת ,האמת והאמת.
)(16
כותרת :האם טיפול פסיכולוגי מותר ?
נושא :פסיכולוגיה
שואל :גיורא )(03/05/2007
שאלה :האם טיפול פסיכולוגי מותר על פי התורה ואין שום איסור
ללכת לייעוץ נפשי? האם התורה לבדה היא לא מרפא לנפש ולגוף?
דניאל :אני לא פוסק ,אבל מה שברור ,שהרוב העצום של הפסיכולוגיה
בא ממקורות לא טהורות ,עם הרבה טומאה .אז מה שהוא על בסיס
טומאה ,איך זה יכול לעזור? חוץ מזה יש מספיק פסיכולוגיה בתורה,
הפסיכולוגיה האמיתית זה התורה ,והגישה של התורה ,ולא לקחת דבר
גויי ולהפוך את זה לתורה.
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)(17
כותרת :מה שכתוב לאדם זה מה שהוא ירוויח
שואל :גיורא )(03/05/2007
נושא :פרנסה ,אוניברסיטה ,כסף
שאלה :האם לימודים אקדמאים נחשבים כהשתדלות לפרנסה או
שהפרנסה כלל לא תלויה בהשכלה ולימודים אקדמאים,אלא רק מה'?
דניאל :זה ברור ,הפרנסה באה רק מהקב"ה .אם אנחנו עובדים
בעבודה אסורה ,אז אין לנו ברכה ,זה לא אומר שמי שעושה מה שאסור
הוא לא ירוויח כסף ,אבל את העונש הוא יקבל .מה שכתוב לאדם זה מה
שהוא ירוויח והוא לא חייב את האוניברסיטה בשביל זה.
)(18
נושא :זיווגים ,סגולות
שואל :אריק )(05/05/2007
שאלה :אני בן  ,32הייתי רוצה מאוד להתחתן,
עשיתי את כל הסגולות האפשריות לא הולך לי ,התייאשתי הפסקתי
לחפש ,עשיתי סגולות פדיונות שונים אצל רבנים יש לי הכרויות ,אבל או
שאני לא רוצה אותן ,או שהם לא רוצות אותי .אשמח לקבל דעתך על זה
דניאל :במקום לרוץ לכל מיני מקובלים ,עדיף שתשב ,תתפלל ,תעשה
תשובה ותבכה ,תבכה ,ותבכה.
)(19
נושא :אמונה
שואלת :נינה )(06/05/2007
שאלה :איך אפשר להוכיח שיש אלוקים?
כי אפשר להוכיח שכל מה שקורה בעולם או אצלך  -בצורה מדעית .אני
אבדתי את אמונתי בה' .הצלחתי להסביר את כל מה שקורה אצלי בחיים
בצורה מדעית.האם הוא באמת קיים? אם התשובה תהיה" :הוא קיים
בתוך כל אחד מאיתנו ,הוא בליבנו ,ובנשמתנו" ,אז זו לא תשובה מספקת
כלל .גם אני יכולה לומר זאת .אנא ,תענו לי...
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דניאל :אבל זו התשובה הברורה ,את רק לא מרגישה את זה ,את סגורה,
את סגורה לאמת ,את רוצה את השקר ,לכן את לא פותחת את עצמך ,לא
נותנת מעצמך אפשרות להרגיש בדיוק  -מה שאת אומרת שלא מספק
אותך .אני מרחם עליך ואני מברך אותך שתורידי את המחיצות הקשות
שיש לך מסביב ,שתוכלי להרגיש את המתיקות וההתעלות של אדם
שמתקרב לה') .מומלץ לקרוא את הספר "בלבבי משכן אבנה" חלק א'(.
)(20
כותרת :אנחנו לבד לא יכולים להגיע לשלמות
נושא :ייסורים ,תיקונים ,טעם החיים
שואלת :שרית )(06/05/2007
שאלה :הייתי אדם דתי ,אבל סבלתי הרבה והתנתקתי לחלוטין מהדת.
מדוע אני צריכה לעבור כ"כ הרבה סבל? ולמה אנחנו קיימים ? תודה.
דניאל :שרית ,הסבל זה תיקון של הנשמה ,אנחנו פה בעולם הזה
מקסימום  120שנה,ובזמן הזה יש לנו לתקן הרבה דברים :חלק של הסבל
שייך לגלגולים קודמים ,עברות קודמות לפני החיים האלה .אבל מה
תכלית החיים ? התכלית של החיים זה להגיע לשלמות ואנחנו לא יכולים
לבד להגיע לשלמות ,ה' הביא אותנו לתהליך מאד מדויק ומסודר כדי
להגיע לשלמות .ואדם שמאמין בקב"ה ובוטח בו נותן את עצמו לעבור
את כל השלבים האלה באמונה שלמה שבסופו של דבר יגיע לשלמות.
)(21
נושא :ייסורים ,טעם החיים ,אוהב כמותו
שואלת :שרה )(06/05/2007
שאלה :פעם הייתי מאוד דתייה מתפללת ומתלבשת צנוע,
אבל אז התאהבתי בבת ומאז התחלתי לסבול ומאסתי בחיים ,נורא קשה
לי להתפלל אני מאמינה בה' אבל לא יכולה לקיים מצוות בכלל ,כואב לי
מידי ,השאלה שלי היא :האם אני יכולה לדעת למה אני סובלת כ"כ? מה
המטרה שלנו בעולם ? למה אנחנו קיימים? איך אפשר לדעת מה התפקיד
שלנו בעולם? אני רק רוצה להפסיק לסבול .אני ממש אודה לך אם תוכל
לענות לי.
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דניאל :את נכנסת לטומאה וזה הוריד אותך לגמרי .תצאי מהטומאה,
תנקי את עצמך בתשובה ואז תרגישי שוב רצון להתקרב לה' .ניקיון,
טהרה וקרבה לאמת .וזה התכלית שלנו בעולם ,לחזור בתשובה ,לטהר
את עצמנו ולהגיע לשלמות.
)(22
נושא :טעם החיים
שואל :מור )(06/05/2007
שאלה :כיצד האדם מוצא את שמחת החיים שהייתה בו ונעלמה ?
דניאל :כנראה שניתקת את הקשר עם ה' ,אם ניתקת את הקשר
בכוונה ,שהיה לך וניתקת או שנולדת עם הקשר שבאופן טבעי  -נולדים
עם זה ,ולא פתחת את זה .איך שלא יהיה  -תקשרי קשר חזק שוב )עם
הקב"ה( אז יהיה לך שמח) .שמחת חיים(.
)(23
כותרת :כל העולם אוטיסטים
נושא :אוטיסטים ,חיוך
שואל :ש .מנתניה )(06/05/2007
שאלה :למה שה' לא ישלח את כולנו חזרה לעולם הזה כאוטיסטים,
כולנו נהיה צדיקים חסידים וקדושים ,המשיח יבוא והגאולה איתה
ושלום על ישראל כמובן .מה דעתך על הרעיון המוצלח הזה? לא צריך
יצר הרע ,לא בחירה  ,שום דבר .רק גלגול וזהו
דניאל :רעיון מעניין ,עולם מלא אוטיסטים ,אבל איפה המבחן? ואיפה
הניסיון? הרי אנחנו האוטיסטים פטורים ממצוות ,ואם אין מצוות ,אין
סיבה לחזור לעולם הזה) .הרי המצוות ,הניסיון ,המעשים הטובים הם
המעלים את האדם מעלה מעלה לשלמות(
)(24
נושא :קריאת שמע ,שינה
)(08/05/2007
שואל :אברהם
שאלה :קשה לי כבר כמה שנים לישון בזמן )בלילה בשעה מוקדמת(
ובגין זה אני מפסיד קריאת שמע ותפילה ,מה אני יעשה כדי להינצל
מהיצר הרע הזה.
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דניאל :לעשות סדר-יום .כל יהודי חייב סדר יום .אמנם לפעמים
צריכים לשנות את הסדר ,אבל חייבים סדר-יום .אם לא ,אי-אפשר
לעשות את המצוות כמו שצריך כגון קריאת שמע.
)(25
כותרת :למה הייתה השואה ?
נושא :שואה ,גשמיות* ,
שואלת :נעמה )(07/05/2007
שאלה :איך דניאל יכול להסביר את המציאות של השואה ,איך ה'
היה מסוגל לראות את עמו כ"כ סובל ולא לעשות כלום?
דניאל :אני חייב להזכיר לך שכ  200שנה לפני השואה התחילה תקופת
ההשכלה ,תקופת ההשכלה עודדה בריחה מהתורה ,מהמצוות ומהקב"ה
עד כדי כך שב 1939-חילול השבת היה עצום .היו מעט מאד יהודים
יחסית ששמרו תורה ומצוות כמו שצריך וזה אסון .את אולי לא מבינה
כמה שזה אסון לעם ישראל ולעולם והקב"ה היה צריך להציל אותנו
מזה .אם )אנו( לא הקשבנו לו  200שנה בערך ,הוא הזהיר אותנו והזהיר
אותנו ,לא שמענו ,לא רצינו לדעת .אז הוא היה צריך לעצור את זה ,כדי
שבאמת לשמור שיהיו יהודים ,שיהיה עוד דור של יהודים באירופה.
ואפילו אם לא נשארו הרבה ,נשאר משהוא וממה שנשאר )שארית
הפליטה( צמחו חסידויות ,ישיבות גדולות ב"ה .אנחנו גרמנו לשואה לא
הקב"ה.
עכשיו עם ישראל במצב קשה ,שוב משתולל עם הגשמיות ,לא יודע מה
לעשות רק רוצה עוד ועוד ועוד ,טיולים ,בתים ,ליסוע מפה לשם ,לטוס
מפה לשם ,עוד בגדים ועוד כסף ועוד ועוד ועוד .בסופו של דבר אנחנו
נשלם על זה .עם )הגשמיות( הזו אנחנו בורחים מהקב"ה .אנחנו נשלחנו
לעולם הזה לתקן ולהתקרב לקב"ה ,נשלחנו לעולם הזה לעשות מצוות
ולהגיע לשלמות .אם אנחנו לא עושים את זה אין לנו סיבה להיות פה.
)(28
כותרת :אנחנו לא מלאכים ולא רובוטים
נושא :גשמיות ,העולם הזה ,העולם הבא ,גהינום
שואלת :ענבלוש )(07/05/2007
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שאלה :אותי לימדו שצדיק אמיתי מאזן בין חומר לרוח .לפי מה שהינך
אומר צריך להיות מנותק מהחיים הגשמים ולכלוא את עצמנו "בגטו".
לא הבנתי הרי אנחנו לא מלאכים ומצד שני לא רובוטים ,אנחנו בני-אדם
)עם נשמה יהודית( אנחנו צריכים להתעלות מעל החומר זה ברור לי .אבל
אנחנו עדיין חיים ,אנחנו צריכים לאכול/לשתות/להתחתן ,ניראה לי
שאיזון )היא( מילת המפתח .ואם תענה לי שהפרנסה מה' יתברך  -אני
אסכים איתך ,אבל בן אדם צריך להשתדל ,לא?
דניאל :אנחנו צריכים להיות כמו ר' יהודה הנשיא ,שהיה עשיר גדול עם
בית עצום ענק ,ובסוף חייו אמר בוודאות שעשר אצבעות שלו לא נהנו
בכלל מהעושר הגדול שלו) ,הוא( נהנה רק מהרוחניות .אנחנו חייבים
לחיות עם הגשמיות ,אנחנו בני אדם ,חייבים לאכול ,לישון וכו' ,אבל אם
אנחנו נהנים מזה יותר מדי ,נהפכים לעבדים לזה )לגשמיות( אז אנחנו
שמים מחיצה בינינו לבין הקב"ה והאמת .ואז בסוף החיים ,כאשר אדם
נפטר קשה לנו לעזוב את העולם הזה ,ומאחר שקשה לנו לעזוב את
העולם הזה ,אנחנו לא יכולים להנות מהעולם הבא וזה גהינום באמת.
)(29
נושא :חינוך ,נשים
שואלת :נועה )(09/05/2007
שאלה :האם אישה שלומדת תורה ומוסר מקבלת שכר למרות שאינה
מצווה?
דניאל :היא מקבלת בוודאי ,זה לא אותו דבר כמו גבר ,אבל זה ודאי.
היא משתמשת בזה כדי לחנך את המשפחה שלה ,אישה
חייבת ידע,בלי ידע היא לא יכולה לנהל בית יהודי אמיתי.
)(31
כותרת :יהיו ניסים יותר גדולים מיציאת מצרים.
נושא :מלחמה ,יציאת מצרים* ,
שואל :מספר שואלים.
שאלה :מה דניאל חושב על המסרים באתר 'קולו של משיח' ?
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האתר מכיל תאור של אסונות עצומים שיחלו בשנים הקרובות ,זמן
מלחמת גוג ומגוג ,זמן גילוי המשיח וכו'.
דניאל :עומדים לפנינו זמנים לא פשוטים .מה בדיוק יקרה? אני רק
יודע שיהיו זמנים קשים ביותר ,וזה כתוב גם בנבואות מה בדיוק .אם מה
שכתוב באתר ההוא זה נכון או לא ,זה לא העניין ,העניין )העיקר( שנעשה
תשובה ונוכל לשרוד .כדאי לעשות תשובה ,מעשים טובים ,צניעות ,מצוות
וזה מה שיציל אותנו .כי נכון  -הולך להיות זמנים מאוד קשים ,קשים
ביותר  -שהעולם עוד לא ראה כזה דבר -ויהיו ניסים יותר גדולים
מיציאת מצרים .אבל זה כתוב )בנבואות( ולא רק אני אומר.
)(32
כותרת:
נושא:
שואלת:
שאלה:

זה במימדים כאלה שהמוח גם לא יתפוס את זה
מלחמה ,שואה* ,
נעמי )(10/05/2007
האם המלחמה שאתם מדברים תהיה השנה?

דניאל :מה שיקרה זה לא משנה ,משנה שנחזור בתשובה ,זה מה
שמשנה .כמו בשואה ,אתם לא מבינים שלפני השואה  -זו הייתה השואה,
השואה שרוב היהודים באירופה לא שמרו שבת  -זה שואה.
אתם חושבים שאם אדם מת בצורה איומה שזה שואה .השואה היא
שנשכחה התורה ל"ע .זה השואה .כי אם זה )יקרה( אז נגמר העולם ל"ע.
לכן ,אין מה לדבר על מה שיקרה לנו ,זה במימדים כאלה שהמוח גם לא
יתפוס את זה ,מה שחשוב זה שנעשה תשובה ונינצל מזה.
)(34
כותרת :המלחמה בסיטרא אחרא
נושא :מחשבות
שואלת :חנה )(13/05/2007
שאלה :בזמן האחרון )ולא רק( אני מתחילה לחשוב בהרהורי כפירה,
כאילו ח"ו הקב"ה לא קיים ,כאילו ח"ו אני לא שייכת לעם היהודי ועוד
כאלה .רציתי לשאול מה אפשר לעשות ? ...זה מפיל אותי בעבודת ה'
דניאל :חנה ,כשאת מרגישה את זה קחי את  13העיקרים של הרמב"ם
ותקראי את זה  -עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם .תוציאי את זה מהראש,
סתם הסיטרא-אחרא מנסה להפיל אותך.
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)(35
כותרת :הקב"ה רוצה לדעת שהבנים חוזרים באמת בתשובה ולא כאילו
נושא :ייסורים ,תיקונים ,ניסיון
שואל :אבי מדנמרק )(13/05/2007
שאלה :אני עכשיו בגולה מתנהג כגוי לכל דבר .הגעתי לפני שלושה
שבועות עם אשתי וילדי שהוצאתי מתלמודי תורה .הייתי אדם מאמין
שאהב את הבורא .היום אחרי שנים של סבל ,בהם איבדנו כמעט את
הכל .היינו שנה מחוסרי דיור .הכל נמוג וקרס .אני שואל :למה ה' שונא
אותנו ? למה כל הייסורים האלה? למה אחרי שהפכתי עולמות בכדי
לחזור להיות יהודי באו הייסורים?
דניאל :אבי ,אני באמת מרחם עליך ,אבל לא בגלל מצבך הכספי.
אני מרחם עליך בגלל חוסר האמונה והביטחון שלך .נכון הקרבת משהו
מסוים כדי להיות שומר מצוות ,אבל אתה מתקן ,הנשמה שלך חייבת
לתקן .ומה התיקון הגדול  -האמונה והביטחון ,וצדיקים גדולים חיו חיים
מאד קשים .מה ההבדל בינם לבינך  -אתה כועס עכשיו על הקב"ה שלא
עשה לך חיים קלים בגלל שעשית דבר כזה גדול וחזרת לאמת .הבעיה
היא אתך ,אם אתה תאמין באמת ,אז תעבור את המבחן .ה' בחן את עם
ישראל ,כמה וכמה פעמים במדבר ,הוא לקח מהם דווקא את המים את
האוכל וכו' ,כדי לבחון אותם .זה הפרנסה  -האוכל והמים .ומה? נכשלו,
פחדו ,התחילו לדבר נגד הקב"ה .זה בדיוק מה שאתה עושה ,הקב"ה
רוצה לדעת שהבנים חוזרים באמת בתשובה ולא כאילו.
)(36
נושא :צניעות
שואלת :נטע )(13/05/2007
שאלה :האם אוירה של צחוק והשתוללות בין קבוצת חברות יכולה
להביא נזק בעתיד?
דניאל :צחוק והשתוללות זה גוי ,זה דבר שטחי וגס ולא שייך לבת
ישראל.
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)(37
כותרת :טרמפ לגן-עדן )חלק שלישי(
נושא :זיווגים ,תיקונים
שואלת :ג .מירושלים )(14/05/2007
שאלה :לדניאל היקר ,לאביו ולכל ה "צוות" שלום ,וישר כוח גדול.
תודה על התשובות )בקשר לזוגיות ו"טרמפ לגן עדן"(
את התשובה הראשונה קבלתי מדניאל ואת התשובה שניה מבנימין ,וזו
האחרונה ממש הלחיצה אותי ולכן אני רוצה לברר האם הבנתי נכון את
ההערה של בנימין" :זה הכל תלוי ,זה לא אומר שהיא תגיע לגן עדן"...
ובהמשך הוא מבהיר "השאלה שלי אם באמת היא צדיקה"? ובכן אני
בטח לא צדיקה ,אלא רק משתדלת לעשות תשובה ,בזוגיות לא פשוטה.
השאלה שלי האם בנימין נותן לי רמז עבה שמשהו לקוי בדרך שלי? ואם
כן אז בבקשה לפרט כדי שאוכל ב"ה גם לתקן .שוב תודה
דניאל :אני נותן לך רמז שכל מצב יכול להיהפך לטוב ,למצב שהקב"ה
בתוך העניינים ,שאתם משתפים אותו .הבעל עושה תיקון לא קל ואת
צריכה לעזור לו .אם זה נהיה בלתי אפשרי ,אז הולכים לרב והרב פוסק
אם להישאר או לא .אבל אם הרב פוסק להישאר ,אז חייבים לדרוש
שהוא יעשה דברים מסוימים ,במיוחד טהרת המשפחה וכו' ,חייב .את
לא יכולה לעשות עברות .זה לא .אסור לך לעשות עבירות בגללו .אבל אם
הוא אומר שהוא מוכן לדברים האלה כדי להמשיך לחיות איתך ,אז אין
סיבה לגט .רק אם רב אומר .לא רב אלא פוסק פוסק.
)(38
כותרת :דיאטה מטומאה
נושא :חיוך
שואלת :שלהבת )(14/05/2007
שאלה :שהאוכל והאווירה בבית שלנו גורם לי לירידה משמעותית
בעבודת ה' .איך עוברים את זה?
דניאל :אז תעשי דיאטה מהטומאה.
)(39
כותרת :נבואה שמתגשמת כיום לפני בוא המשיח
נושא :רבי נחמן מברסלב ,נבואה* ,
שואלת :רבקה )(14/05/2007
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שאלה :אבי חינך אותי ואת משפחתי שחסידות ברסלב הינה החסידות
המשיחית שהיא הגאולה שהמשיח זה כל אחד ואחת לפי עבודת
ההתבודדות שלו ועבודת ה' .הייתי רוצה לדעת מה דעתך בעניין.
דניאל:
אני רק יגיד שר' נחמן היה צדיק עצום ,וכל אלה שמבקרים אצלו עכשיו,
הם ממש ממלאים את הנבואה שלו שבסוף לפני משיח ,יבואו באלפים,
אלפי יהודים יבואו לבקר על הציון שלו.
יש בכל קבוצה של חסידות קבוצה של נאמנים לעבודת ה' ויש תמיד
כאלה שהם משתמשים בחסידות בשביל הצרכים הפסיכולוגיים שלהם,
יותר נכון היצר הרע שלהם .לצערי הרב בדור שלנו רואים את זה יותר
מדי .ה' יעזור לכולנו שנגיע לאמת והשלמות ונזכה לקבל משיח צדקנו.
)(40
כותרת :לצאת ממחשבות לא נקיות
נושא :מחשבות
שואלת :מרים )(14/05/2007
שאלה :הייתי רוצה לדעת איך ה' יתברך יכול לעזור לי לצאת מכל
המחשבות הרעות והמזוהמות ומה הדרך שלי לתקן זאת עד לשורש
המחשבות הללו?
דניאל :כשיש מחשבות לא טהורות ,צריכים להיות עסוקים במצוות,
ולדאוג לצניעות .לשים מחיצה בינינו לבין העולם המטונף המזוהם שיש.
)(41
נושא :האתר דני18
שואל :חנניה )(14/05/2007
שאלה :סגנון התשובות מאוד פוגע ולא מתאים למסרים
שהם כביכול מהשמים ,כמו שאלה של חוסר ידע ,לך תלמד.
דניאל :אנחנו אומרים אמת ,אם הסגנון קשה לכם או לא.
)(42
נושא :אמונה
שואל :ברוך מירושלים
שאלה :האם יש כפייה ברוחניות?
למה לכפות על אישה להדליק נרות שבת ולשים כיסוי ראש אם היא
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לא עושה זאת מאהבה לבורא ,כפייה ברוחניות יכולה לגרום לאנשים
להתרחק מהדת ולהתרחק מהבורא.
דניאל :אני רק יודע שבן אדם שעושה מצווה אפילו שלא לשמה ,בסופו
של דבר יכול לעשות לשמה .לכן כדאי לעשות ,אפילו אם לא שלמים עם
זה) ,אך לא בכפיה( בסופו של דבר יש סיכוי יותר טוב שאדם ישלים את
עצמו.
)(43
נושא :חו"ל
שואל :יוסף )(13/05/2007
שאלה :מה לעשות כשהאישה לא רוצה לעלות לארץ הקודש ?
דניאל :צריכים להתפלל חזק שהיא תסכים .תתפלל חזק.
מספר תשובות מתיקשורים קודמים נשמטו בטעות ,ומצורפים להלן:
)(44
כותרת :גם המצוות הקטנות הן גדולות.
נושא :מחשבות
שואלת :אביגיל )(23/04/2007
שאלה :איזה פעולה חשיבתית המתבטאת במעשה שניתן לעשות על
מנת שהאדם ישלוט במעשיו ויעשה הפרדה בין המידות החיוביות
והשליליות וכך יחזק את עצמו ואת האחרים ויהיה למקור השפעה
חיובית ,ויעלה את רמת הביטחון שלו בעבודת ה' ?
שמואל:
כשאדם חוזר בתשובה הוא צריך לכוון את הראש שלו על המצוות
הגדולות והקטנות  -שהן קטנות אולי בזמן שצריכים לעשותן ,אך הן
גדולות גם .וזה יעשה את הכל ברור וחד ,אז הוא ידע לאיזה כיוון ללכת
ואיך ללכת ואיזה דרך לקחת וזה יעשה את הכל הרבה יותר ברור.
)(45

נושא :צבא
שואל :דוד מפתח תקווה )(13/04/2007
שאלה :ראיתי שאמרת שלא צריך ללכת לצבא בגלל בעיות כשרות,
צניעות וכו' ,האם יש בעיה לשרת בנח"ל החרדי ,ששם משרתים בנים
בלבד ,אין קשר לבנות כלל ,יש כשרות מיוחדת על כל האוכל ,מקפידים
על כל המצוות ,שבת ,קובעים עתים לתורה וכו' ? אני מאחל ומתפלל
עליך שתזכה לעשות את התיקון שלך ונזכה כולנו לקבל פני משיח צדקנו
בקרוב ממש.
www.Dani18.com

דניאל – מסרים מעולם האמת

166

בנימין:
יש רבנים מתירים ואני לא פוסק .אבל זה צבא של לא מאמינים ,זה לא
צבא של גויים שמגייסים יהודים ואין לו ברירה ,זה צבא של לא
מאמינים .איך יכול להיות צבא של יהודים לא מאמינים שיצליחו? עד
עכשיו ה' ריחם עלינו ועשה לנו ממש ניסים גלויים ,גם בכל המלחמות–
)מלחמת( ששת הימים  -ממש נס ,מלחמת יום הכיפורים  -ממש נס ,גם
מלחמת המפרץ הראשונה  -ממש נס ,מלחמת המפרץ השנייה ,והמלחמה
האחרונה )בלבנון( ניסים ,ניסים ,אבל מי רואה שזה ניסים? מי תופס
שזה ניסים? אף אחד ,רק כמה .יש כמה שתופסים את זה.
)אגב לפני מספר ימים אמר לי מישהוא ששמע מאחד הבכירים בפיקוד
העורף בצפון ,כי במלחמה האחרונה נפלו בקריות בצפון מאות טילים
שלא התפוצצו ,נס או לא ?(
לשרת בצה"ל  -זה לא יעזור לנו בכלל לנצח את הערבים.
כשתגיע המלחמה האחרונה  -יש רק דבר אחד שיציל אותנו  -זה להיות
חיילי ה' .אסור להיות בשום ארגון ששולט )נישלט( ע"י לא מאמינים,
שעושים את הארגון הזה לפי רצונם.
אבא :יש גם בנקים הנשלטים ע"י לא מאמינים ,אז מה אסור גם
לעבוד בבנק ?
בנימין :אסור להיות בשום ארגון ממשלתי ,כי הממשלה הזו מציגה
אידיאליזם מסויים ,בנק – הדבר היחיד שיש להם בראש זה לעשות כסף,
אם זה בנק ישראל ,אז זה בעיה אחרת.
)(46
נושא :תקשור
שואל :א .ממרכז הארץ
שאלה :אשמח לדעת בן כמה דניאל ,כיצד הוא מתקשר ?
שמחתי לקרוא את דבריו ,חשוב להפיץ אותם ,תודה
בנימין :אני בנימין גולדין בן  ,32אני אוטיסט ואני מתקשר ע"י לוח
)אותיות( ומתקשר )בן אדם( .אני מצביע על האותיות ואומרים מה
כתבתי) .אגב דניאל בן (20
)סוף פרק (8
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שאלות ותשובות – פרק  ,9כ' בסיון התשס"ז )(6/6/2007
דניאל מאושפז כבר יותר משבוע בתל השומר .ביקשתי לעשות
תיקשור עם בנימין בטלפון בקשר לדניאל ולספר "דניאל" שנמצא כרגע
בשלבי הסיום .ישבתי במשרד והתקשרתי למתקשר אשר היה עם בנימין
בירושלים .סה"כ מצבו של דניאל יותר טוב ואני מקווה שהוא לא יצטרך
להיות מאושפז תקופה ארוכה.
התיקשור היה קצר )כחצי שעה( וכלל מספר שאלות ותשובות בקשר
לדניאל ,לספר ולשאלות הגולשים .עדיין ממשיכים להגיע שאלות שיש
להן כבר תשובה ,אני מבקש שוב לקרוא את התשובות הקיימות לפני
ששולחים שאלה ולנוחיותכם הוספתי אינדקס של השאלות והתשובות
לפי נושאים – אשר מאפשר בצורה נוחה למצוא את תשובות המתאימות.
)(1
נושא :דניאל
שואל :אבא
שאלה :מה קרה עם דניאל ? )אשפוז בבית חולים פעם שנייה(
בנימין :זה חלק של התיקון שלו ,הוא יהודי מאד חשוב ,נשמה מאד
גבוהה אבל הוא חייב )לעבור( את הסבל הזה .ה' יעזור לו.
)(2
נושא :חלב נוכרי
שואלת :יעל )(16/05/2007
שאלה :האם מותר לאכול שוקולדים )אוכל( המכיל אבקת חלב נוכרי ?
בנימין :אני לא פוסק ,אבל נדמה לי שעכשיו מצאו בעיה קשה עם החלב
הנוכרי )בגלל( ניתוח קטן שעושים להרבה פרות בקיבה בגלל שהן אוכלות
הרבה חיטה ועומדות בלי לזוז הרבה.
)(3
נושא :לבוש
שואלת :קרן )(29/05/2007
שאלה :האם מותר ללבוש מכנסי נשים בהנחה שאינם צמודים לגוף?
בנימין :אני לא פוסק ,אבל זה בכלל לא מקובל ואסור לאישה ללכת עם
מכנסיים .התימניות שהלכו )עם מכנסיים( הלכו עם שמלה ארוכה מעל.
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)(4
כותרת :זה חוסם אותי
נושא :העולם הזה
שואלת :ענבל )(27/05/2007
שאלה :שלום דניאל ,רציתי להגיד תודה שענית לי הרגשתי שזה באמת
אמת .בקיצור כתבת שבעברך היית רב ומנותק רגשית מתלמידך ואתה
צריך לתקן .אז אצלי תיקנת וזהו .אני מודה לך!
עכשיו יש לי שאלה ..אני אוהבת את ה' כבר מילדות .אך יחד עם זאת יש
בי כעס כלפיו מילדות ואין לי מושג למה ..במשך הזמן אפשר להגיד שזה
נובע מסבל וכו' אבל כבר בגיל חמש כעסתי עליו ומאידך אהבתי ודיברתי
אליו .ממה הכעס נובע? וכיצד אפשר לתקן? רק בתקופה האחרונה הבנתי
שזה משהו חשוב שעלי לתקן כי זה חוסם אותי תודה רבה.
בנימין :הכעס בא מזה שאת לא מקבלת מה שאת רוצה בדיוק.
במקום להבין שכל מה שה' עושה זה לטובתנו ,את רוצה מה שאת רוצה
ואם את לא מקבלת אז את כועסת .עדיף להרגיש )לדעת( שכל מה שה'
נותן לנו זה רק מבחן ,כל העולם ,כל החיים האלה ,הם רק חיים קצרים
מאד ,זמן מאד קצר לתקן ולסדר )את( כל הדברים שלא בסדר בנשמות
שלנו ולכן אנחנו צריכים לעשות ולסבול ולהילחם וגם לשמוח ,אבל לא
לכעוס ,כי זה רק לטובתנו ומי שמאמין שהקב"ה עושה הכל לטובתנו ,אין
לו כעס והוא שמח בחלקו.
)(5
נושא :קלקול פיזי
שואלת :א(17/05/2007) .
שאלה :האם יתכן שקלקלתי ואין תיקון? אם קלקלתי משהו פיזי
איך אוכל לתקן?
בנימין :כמו בכל עבירה )לעשות( תשובה מלאה ,להצטער ממש ,ולנסות
למחוק את הדבר הזה מהרצון )?( שלך ולעשות תיקון .אם זה עבירה
בצניעות או ג"ע אז לוקחים על עצמנו תיקונים בצניעות ,תיקונים
ממשיים.
)(6
כותרת :לא כמו הדור המפונק שלנו
נושא :פרנסה ,לימוד
שואל :ברוך מירושלים )(22/05/2007
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שאלה :בנימין נשאל באחד הפרקים על האפשרות לעזוב את העבודה על
מנת ללמוד תורה  ,הרמב"ם משבח את אלו שמתפרנסים ממעשי ידיהם.
לאורך כל תקופת המשנה והתלמוד חכמי ישראל עסקו לפרנסתם ולמדו
תורה .אדם שמגיע לעולם צריך לעשות הכל לפרנס משפחתו וכו'.
בנימין :אני לא זוכר שאני או דניאל אמרנו לעזוב את העבודה ,רק עבודה
שלא מתאימה לאידישקייט .כל יהודי חייב לפרנס את המשפחה שלו.
בזמנים הקודמים היו באמת לומדים וגם עובדים וישנים מעט ,לא כמו
הדור המפונק שלנו.
)(7
כותרת :רוצה באמת תשובה
נושא :אמונה ,טוב ורע
שואל :ג(24/05/2007) .
שאלה :איך בכלל אפשר להסביר את זה שהקב"ה שהוא כל הטוב השלם
והגמור  -בורא את ההיפך הגמור ממנו את הרוע בעולם ,לי קשה להבין
את זה ולהשלים עם זה .כל טוב גורי
בנימין :אדם שלא מאמין אז יש לו טענות כלפי כל מיני דברים .אדם
שמאמין מקבל ויודע שיש תשובה טובה לזה ,ואם הוא רוצה באמת
תשובה ,הוא מתחיל לפתוח ספרים וללמוד ,ללכת לתלמידי חכמים
לשאול ,אבל לא משחק עם האינטרנט וחושב לקבל תשובה ,מי שמאמין
בה' באמת – מאמין שזה לטובה.
)(8
כותרת :להצטער עד סוף הנשמה
נושא :ר' נחמן מברסלב ,חזרה בתשובה
שואל :אברהם מבאר שבע )(27/05/2007
שאלה :הרי רבי נחמן מברסלב אומר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד
ומדוע אתם אומרים שכדי לחזור בתשובה צריך להיות בשברון לב?
בנימין :אין סתירה ,כשבן אדם רואה שהקב"ה מוריד עלינו צרות
גדולות ,ואלה צרות שמעל ומעבר לרגיל ,אז אנחנו צריכים להבין
שהקב"ה לא מרוצה מאיתנו ואנחנו חייבים לעשות תשובה ,וכדי לעשות
תשובה צריכים/חייבים בכי ,להצטער עד סוף הנשמה ,על כל העבירות
שעשינו .בלי הבכי הזה ,בלי העצב הזה על כל העבירות שאנחנו עושים רע
לשכינה – אי אפשר לעשות תשובה .אדם שלא עושה חשבון נפש אז הוא
במצב קשה .יהודי צריך להיות שמח בחלקו.
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)(9
כותרת :רק שליש ישרוד
נושא :נבואה
שואל :ע(29/05/2007) .
שאלה :לפי הנבואות ומה שאתה מציין אדום יחרב 2/3 ,מהעולם כנראה
יחרב ל"ע ..מדובר בדברים קשים ביותר השאלה שלי היא כיצד אנשים
בעולם יוכלו לעמוד בניסיון כזה )אי אפשר לתאר אפילו את היום שאחרי,
זה בלתי נתפס( ? תודה רבה רבה וישר כוח ג-ד-ו-ל.
בנימין :רק אלה שקשורים חזק לקב"ה ,מי שממש צמוד לקב"ה יעבור
את זה ללא קושי.
)(10
כותרת :האם אפשר להמשיך לגלוש ?
נושא :בחירה חופשית
)(01/06/2007
שואלת :יעל
שאלה :דניאל היקר ,קודם כל תודה על תשובתך .בתשובה שלך אמרת
לי להפסיק לגלוש ,האם אוכל להישאר ולהתכתב עם חברותי ?
בנימין :זה יותר מידי משפיע ,צריכים באמת לעצור את זה.
)(11
נושא :מסרים 7 ,מצוות בני נח
שואל :ויקטור )(02/06/2007
שאלה :למה המסרים שלכם הם דווקא ליהודים? מה עם שאר האנשים
בעולם ,הם נחשבים לפחות חשובים? אשמח לקבל תשובה.
בנימין :למה אנשים אחרים בעולם לא שולחים לנו מסרים ? ויותר טוב
שישלחו אחד לשני מסרים .המסר של היהודים זה מסר לכל העולם .ועוד
דבר ,רוב המסרים ששלחו לנו – זה הביא לדברים לא טובים .מה ששלחו
לנו עמים אחרים ומה שהבטיחו לנו ומה שעשו לנו ,בדרך כלל זה היה
)היה לזה( סוף גרוע מאד בשביל היהודים.
אבא :האם יש לנו מסר לשאר האנשים בעולם ?
בנימין :המסר של היהודים זה גם מסר ללא יהודים .יש הקב"ה אחד
והוא ברא את כל העולם ויש לו דין ,יש לו דינים ,יש לו חוקים ואנחנו
צריכים לעשות את המצוות ,גם היהודים וגם הלא יהודים ) 7מצוות בני
נח( וצריכים להחזיק בו מאד חזק .ורק אלה )שמאמינים בקב"ה( יוכלו
לחיות ולעבור את התקופה הקשה הזאת .ורק אלה.
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)ראיתי לנכון לפרט כאן את שבעת מצוות בני נח:
 .1עבודה זרה :איסור עבודת אלילים
 .2ברכת השם) :זהו איסור על קללות בשם ה'(.
 .3שפיכות דמים :איסור רצח
 .4איסור גילוי עריות
 .5איסור גזל
 .6איסור אכילת אבר מן החי
 .7מצוות דינים :הקמת מערכת משפט וצדק(.
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שאלות ותשובות – פרק  ,10תרגום מאנגלית של מבחר תשובות
)(1
כותרת :למה כדאי לחזור בתשובה
נושא :חזרה בתשובה
שואל :ר .מיוהנסבורג  ,דרום אפריקה )(1/4) (8/1/2007
שאלה :אני בעל תשובה ,אבל זה קשה
דניאל :אני יודע שזה קשה להיות בעל תשובה ,אך זה התיקון שלך,
ומוטב שתעשה זאת ,וכדאי שתעשה זאת בשמחה ,בגלל שאם לא ,אתה
תהיה בבעיה הרבה יותר גדולה ממה שאתה חושב.
)(2
נושא :משיח
שואל :ברנט מסידני(1/8) .
שאלה :מבקש פרטים על המשיח.
דניאל :המשיח הוא בטוח כאן ,בגלל שבכל דור ודור משיח מגיע ,בכל
אופן הנשמה של המשיח אינה נכנסת לגופו של האדם עד שיגיע מועד
התגלותו ,כך שאנחנו מחכים .בכל אופן זה אמור להיות בקרוב מאד בגלל
שאם תקרא את הנבואות תגלה שרוב הנבואות כבר התממשו .אנו
מחכים עכשו רק לשיא האחרון/הסופי ) (FINAL CLIMAXשל מה
שאמור להיות .אני מברך את כולנו שנזכה באמת לראות את הסוף
ולקבל עם כל היהודים את משיח צדקנו.
)(3
נושא :תהילים
שאלה :האם ישנם אנשים הקשורים לתהילים בצורה מיוחדת ?
שואלת :לאה מירושלים )(1/9) (9/1/2007
דניאל :כן ,הרבה אנשים קשורים לתהילים באופן מיוחד ,אך בכל אופן
תהילים הוא עבור כולם .ישנם אנשים שמרגישים אליו קשר יותר עמוק
וחלק פחות ,אך כדאי לכולם להגיד תהילים ואם אפשר כל יום ,זה מביא
ישועות גדולות ומקרב אותנו לקב"ה.
)(4
נושא:
שאלה:
שואל:
דניאל:

ארץ ישראל
האם כדאי לעלות לארץ ישראל ?
מספר שואלים(3/1) .
לכל מי שמפחד לעלות לארץ ישראל אני יכול לומר שאין מקום
בעולם שהוא בטוח יותר.
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)(5
כותרת :חוזר בתשובה לאט לאט
נושא :חזרה בתשובה
שואל :שמואל מירושלים )(4/2) (28/2/2007
שאלה :אני חוזר בתשובה כבר  10שנים ,התקדמתי הרבה ואני ממשיך
לאט לאט כל הזמן ,אך עדיין לא הסרתי את החלק הלא-יהודי מחיי
לגמרי )כמו הטלוויזיה( ,אני מוצא שזה מאד קשה .מה יקרה אם לא
אצליח לחזור לגמרי ומשיח יגיע ?
דניאל :אוי ווי ,שמואל ,איזה שאלה עצובה ,אתה כבר  10שנים בעל
תשובה עד כה .דבר ראשון שהיית צריך לעשות זה להוציא את הטלויזיה
מהבית .זו הסיבה מדוע זה קשה לך לעשות תשובה .אתה מכניס את
העולם הלא יהודי לתוך ביתך ,לתוך ליבך ,אל תוך ראשך .לעולם לא
תוכל להיות בעל תשובה שלם עד שלא תוציא את הספרים ,העיתונים
והרדיו הגויי.
דרך אגב ,כמו שבמצרים ,שחלק מהיהודים לא יכלו להתנתק לגמרי מחיי
המצרים ,ואותם ארבע חמישיות ) (80%מהעם נשארו במצרים ונהרגו.
)רק  20%מהיהודים יצאו ממצרים( .גם עכשיו כשמשיח יגיע אלה שעדיין
קשורים לדרכי הגויים לא יעזבו.
)(6
נושא :מוות ,לאחר המוות* ,
שאלה :מה קורה לאדם לאחר המיתה
דניאל :ובכן ,כולנו יודעים שהוא נישפט.
המעבר מהחיים למיתה ,המעבר מחיים שהם גשמיים/ארציים למוות
שהוא מצב רוחני – הוא דבר קשה לרוב האנשים .הנשמה לא ניתקת
בקלות מהעולם הזה .הנשמה היא רוחנית לגמרי .אם האדם היה קשור
מאד לדברים גשמיים ,לעולם החומרי ,כאשר מגיע רגע המוות ,קשה לה
מאד להשתחרר מהעולם הזה .יש לה צער גדול לראות את הגוף שוכב
דומם ללא רוח חיים ,הנלקח ע"י אנשים לא מוכרים ,נקברת בקבר
ומכוסה באדמה .זה קשה מאד לנשמה.
אך אדם אשר כל חייו מנסה להתקרב לקב"ה והקשר שלו עם עולם
החומריות הוא רק במידה הנדרשת להתפתחות עולמו הרוחני – תורה,
מצוות ,מעשים טובים ,המעבר שלו לעולם הבא יהיה הרבה יותר קל
)בהתאם להתפתחות הרוחנית שלו( .כתוב על הרבה צדיקים שהמעבר
שלהם מהעולם הזה לעולם הבא הוא פשוט כמו להסיר את המעיל
)הלבוש הגשמי( .אני מברך את כולנו שנזכה להתקרב לקב"ה במידה כזו
שהמעבר מהעולם הזה לעולם הבא יהיה כמו מעבר מחדר אחד למשנהו.
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)(7
כותרת :האם כל זה בדיחה אחת גדולה ?
נושא :האתר דני* ,18
שאלה :אתה )דניאל( אומר שכל רב מסכים איתך שפאות נוכריות כיום
הן אסורות .זה פשוט לא נכון/שקר .בעיר שלי כל נשות ראשי הכוללים,
ראשי ישיבות ,פוסקים המלאים ביראת שמים ,כולן לובשות פאה.
אני מתחיל לחשוב שכל האתר הזה הוא שקר אחד גדול !
לא חשבתי כך עד שקראתי את דבריך בנושא הפאות .אני גם לא מבין איך
אתה יכול לטעון שכל הנשים ילבשו גרביים עבות ,היכן זה כתוב בשולחן
ערוך ? ושוב ,אני מדבר על נשות תלמידי חכמים בעירי ,על בתים המלאים
ביראת שמים .משהוא גורם לי לחשוב שכל האתר הזה זו בדיחה אחת
גדולה !
דניאל:
קודם כל ,מעולם לא אמרתי שכל הרבנים מסכימים ,אני אמרתי שאין רב
שיכול להגיד שהפאות המודרניות ,פאות הקסטם הן "מותר" ,ואין שום
דרך שיוכלו להתיר ,הן נראות כמו שיער ,הן מאד מושכות ,והנשים
)הלובשות אותן( לא נראות נשואות .חוץ מנושא "עבודה זרה" שזו עדיין
בעיה בפאות.
זה נכון שהרבה ראשי ישיבות ורבנים מתעלמים מזה ,בכל אופן הרבה
מהגדולים דיברו נגד פאות ,ואפילו נגד פיאות העשויות מקש בגלל שיכלו
לראות מה בעתיד יכול להתפתח מזה והרבה ראשי ישיבות ורבנים
מסכימים עם זה .בכל אופן אני מתפלל עבור כולם.
בנושא הגרביים ,אינך אמור לראות את הרגליים .נקודה .אם הגרביים
דקות ,אתה לבטח יכול לראות את הרגל ,אם הגרביים עבות ,אינך יכול
לראות את הרגל.
כיום הרבה נשים במבוכה/בילבול ,הבעלים שלהן לבושים כמו לפני 200
שנה והן לבושות כמו דוגמניות מבורדה )מגזין לבוש לנשים(.
אני רוצה להבין ,אתה באמת רוצה לומר לי שראשי ישיבה אומרים שזה
"כשר"? איך זה יכול להיות "כשר" ?
יש לנו "מסורת" ,הדרך בה הבעלים לובשים מעילים ארוכים ,כובע
שחור ,שטריימל וכו' ,אז למה לנשים אין מסורת מהדרך בה הסבתא
והסבתא-רבה התלבשה ? לרוע המזל ,הרבה מהסבתות שלהן חיו
בתקופת ההשכלה ,כך שבאמת לא נראו כל כך עם לבוש יהודי.
כעת ,עד כמה ראשי הישיבות שאתה מתייחס אליהם הם יראי שמים ,זה
לא בשבילי לומר ,אני רק יכול להגיד מה שאני יודע ,ואני יודע שהפאות
הנפוצות באמריקה עם הפס הלבן ושיער בלונדיני הנראה כמו שיער
אמיתי המתנופף ברוח  -זה לא יכול להיות "מותר".
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ואם יראי שמים אומרים שדבר שהוא טריפה הוא מותר ,אז אני לא יודע
אולי זה חלק של הבילבול של תקופת עקבות המשיח.
בשולחן ערוך כתוב שאישה צריכה להיראות נשואה ,אישה צריכה להיות
צנועה ונשים אלה נראות כאילו יצאו ממגזין אופנה .זה לא יכול להיות
"מותר" .אני רוצה להבין האם מותר להביא "טריפה" לתוך הבית ? לא,
זה אסור .אבל "טריפה" הובאה לתוך בתיהם ע"י אנשים הנקראים
"צדיקים" .ב "מונסי" האנשים המעורבים בסקנדל הבשר – כולם היו
צדיקים .אנו חיים בדור של בילבול ,בילבול ,בילבול .היינו צריכים
לחזור לאחור ,למה שהיה ,לא  200שנה לאחור ,יותר ,בגלל שכבר לפני
 200שנה היינו מבולבלים.
)(8
כותרת :איפה נמצאת הנשמה ?
נושא :נשמה ,אוטיסטים
שאלה :הורה יקר ,אם הדיאגנוסטיקה של הרופאים נכונה ,אזי זה לא
הגיוני)/לא ישמע( מה שבנכם דניאל נ"י כתב .כל התשובות לבעיות
שהרבה רבנים ואחרים לא יכולים למצוא את הסיבות לקיומם .כאדם
המתמצא בתחום האוטיזם אני מאמין שאתה מנסה לנצל את המצב
העגום )שדניאל נימצא בו( מדוע אינך עוזב אותו לנפשו ? מדוע אינך מבין
שאין מה לעשות במקרה קשה זה ? הרבה ניסו עם לוח הקריאה שהוכח
כרמאות וכו' .זה ממש עצוב ...
דניאל :אתה פוגע מאד בריגשותיי .זה ידוע שצעירים אוטיסטים יכולים
להיות גאונים גדולים .אני מפנה אותך למרפאתו של ד"ר ביקלין
) (Syracuse Universityבניו יורק שעשה הרבה נסיונות ומחקרים
בנושא .אני מוכרח לומר לך שתקשור זה נעשית בהצלחה ע"י אלפי הורים
אשר מצאו שילדיהם אומרים דברים החבויים בתוכם ללא יכולת ביטוי.
אם אתה חושב שלא אנו אומרים זאת ,זו הבעיה שלך ,אם אתה חושב
שההערות שלך לא פגעו בנו ,אני אומר לך שהם פגעו ,בגלל שהם שגויות.
אפילו ילדים עם תסמונת דאון ו פגועי מוח הוכיחו ע"י הוריהם שהם
יודעים דברים שאף אחד לא היה מאמין שהם יודעים .למה ? בגלל
שמובן מאליו שיש להם נשמה ,והנשמה היא המקום שכל
התבונה/בינה/אינטליגנציה נמצאת  ,זה לא במוח ,המוח הוא שריר/קפיץ.
שריר זה )המוח( אינו יכול לעשות החלטות אינטליגנטיות .התבונה
נמצאת בנשמה של האדם .לכן גם אם הגוף/המוח לא מתפקד ,הנשמה
נשארת בעלת התבונה ,ולפעמים יש לנו גישה ל "תבונה" זו ואז יש לנו
שמחה ,נחת מהילדים פגועי המוח .כנראה שאתה לא מאמין.
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פרק  - 1קטעים מתיקשורים עם בנימין גולדן  -התשס"ז 2006
כל המלחמות הבאות בעולם ,זוהי בעצם מלחמה אחת גדולה האחרונה-
כי האיסלאם רוצה לשלוט ואדום )הנוצרים( לא יתן לאיסלאם לשלוט.
שני הכוחות אדום וישמעאל יילחמו זה בזה במלחמה נוראה.
הם לא יעצרו...אין להם בעיה להילחם...אם הורגים  500מופיעים ,3000
אם הורגים  3000מופיעים ...9000אין להם בעיה למות ,והם יודעים
להילחם .לישמעאל יש זכויות גדולות ...הם קנאים לקב"ה ,שונאים את
הפריצות והגשמיות של המערב ,יש להם ברית מילה וצניעות ,לפחות
חיצוני ,ולכן יש להם זכויות .העולם המערבי זה 'זאב בבגדי כבש' -
)חיצוני(  -בגדי צדק ,חירות ושוויון זכויות,
)פנימי(  -תאוות גשמיות של העולם הזה )עגל הזהב(.
ליהודים יש יותר זכויות ,אבל אם יהודי מתנהג כמו גוי ,חי בעולם של
סרטים ,אין להם זכויות) .במלחמת ישמעאל ואדום( אחד יתגבר על השני
וזה שיישאר יעלה עם צבאותיו נגד עם ישראל .איראן כבר אוספת טילים
לטווח ארוך ומביאה אותם לטרוריסטים וגם לסוריה ,ובכלל סוריה
)שהיא( מחסן לנשק וכולם אנשים לא מאוזנים בכלל ,מאמינים שהם
שליחים של ה' להציל את העולם ,לאו דווקא מהיהודים ,אנחנו לא הכי
גרועים ברשימה שלהם ,אמריקה ,אנגליה ,אירופה  -זה מה שהם רוצים,
גם בנו יטפלו..כל העולם יפחד..בכל מקום מפחדים גם הגויים גם
היהודים ...אפילו שניראה כאילו שהביזנס נמשך כרגיל...אבל בתוך הלב
כל אחד מרגיש שזה לא רגיל.
כולם יודעים ,אפילו הצבא ,שתהיה מלחמה מאוד גדולה וקשה שתגיע
מהצפון ולא מלחמה קלה כמו קודם ,זה לא יהיה קל ,יהיה הרבה יותר
קשה ,לבנון זה רק מבוא למה שיהיה...עוד מעט יתחיל בצורה הרבה יותר
מפחידה .והפעם יהיו קורבנות לא עלינו .והעולם ירעד ,לא רק ארץ
ישראל .כל העולם .יהיו מלחמות שלא חלמנו עליהם...ואדום יחרב...
ושלא תהיה טעות :שני שלישים של העולם ילכו...
הקב"ה יפיל את כולם בעצמו ,בלי שליחים ...ברד של אש וקרח ירד על
העולם...דברים שעוד לא ראינו ,וזה ימחק הרבה ארצות ...וזה לא בעתיד
הרחוק.
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עכשיו תפתחו את העיניים ותסתכלו טוב ,תראו את כל הסימנים ואת כל
האזהרות ואת כל המסרים שה' שולח לנו .מסרים ישירים לעם ישראל!
אם זה שיטפונות משונים וענקיים ,רעידות אדמה ,מקרי מוות משונים,
מלחמות אכזריות...אם זה כל דבר משונה שיכול לקרות .העולם הפיזי
משתנה ,הקרחונים שנמסים בצפון ובדרום וגורמים לאוקיינוס לעלות,
וזה קורה במהירות הבזק ולא איטי כמו שחשבו ,אפילו המדענים
מפחדים ממה שקורה ,אין להם הסבר...
)להלן קטע שהעתקתי מהאינטרנט היום  31/12/2006לגבי הסרט "אמת
מטרידה" העוסק בבעיית ההתחממות כדור הארץ ,שהיא בעיה עולמית
בוערת המעסיקה רבים... :אם הרוב הגדול של מדעני העולם צודק ,נותרו
לנו רק עוד  10שנים למנוע קטסטרופה רצינית שיכולה לשלוח את כל
מערכת האקלים של כדור הארץ למערבולת של הרס הכוללת מזג
אוויר קיצוני ,שיטפונות ,בצורות ,מגפות וגלי חום כבדים מעבר למה שאי
פעם שיערנו(.
פתחו את העיניים ותבינו שה' מדבר איתנו ישיר! ישיר! דרך הטבע דרך
מלחמות ,דרך כל דבר שקורה בעולם .תפתחו את העיניים ותצילו את
עצמכם! ה' מפרק את עולם השקר הזה וזה ממש הרגע לפני לידת עולם
האמת .תקשיבו טוב ,אנחנו בסכנה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם לעם
ישראל ולכל האנושות וזה ברור לרוב האנשים בעולם .אל תאמר לא
ידעתי! אל תגיד לא אמרו לי! עתידך בידך! לנצח ,עד עכשו התעלמת ,לא
עוד!
אתם רוצים חיים טובים .רוצים כסף ,הצלחה ,אישה טובה ,בעל טוב,
ילדים טובים ובריאים ,מכונית ,ישראכרד .הכל אתם רוצים .אבל מה
אתם נותנים ? ה' מבקש דבר פשוט  -לחיות לפי התורה ...ולא ביקש
יותר ...אם מעיזים ללכת נגד מלך מלכי המלכים בחוצפה גדולה ובלי
מצפון ,אז מה אתם רוצים ?
התאוה של הכסף ,של הגשמיות הורידה אותנו מאוד ,והיא מתורגמת גם
לניאוף ...תבינו איך זה פועל ...כשיהודי חושב שאפשר לחיות כמו גוי -
הוא מוריד את השמירה של הקב"ה ...אני אומר לכם עכשיו ,אין לכם
שמירה ...אנחנו בדור אחרון...ישנים שינה עמוקה וה' מנסה להעיר
אותנו...עם ישראל ,אני מבקש ,אדם פשוט כמוני ,אוטיסט מסכן מבקש
שתחזרו בתשובה ,תצילו את עצמכם...
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...אם אנחנו הולכים בדרך ה' נינצל...לשבור את השקר שהתרגלנו אליו
ולהתקרב לקב"ה...להוריד את הגשמיות...אנחנו חייבים להפסיק לחיות
בהוליווד ...חייבים לחזור לאמת...כל אחד יכול לשנות את עצמו עכשו,
ברגע זה ,וזה לא לוקח יותר מרגע אחד.
...זה המסר וזאת האמת .מעין מכתב מן השמים ...אני רק שליח...להגיד
לך בפירוש מה מצפים ממך...
על מספר הנותרים לאחר המלחמה הזו מנבא הנביא זכריה
בפרק י"ג פסוק ח:
"...בכל הארץ פי שניים יכרתו יגוועו ושליש יוותר בה נאום ה'...
והבאתי השלישית באש וצרפתים ככסף ובחנתים כזהב"...

פרק  - 2חבלי משיח כחבלי לידה
תיקשור עם חיים ,ילד חולה  ,CPניו יורק .ח' בחשון התשס"ב
הקדמה:
תיקשור זה נערך לפני כחמש שנים בניו-יורק .לפני מספר חודשים קבלתי
קובץ המכיל סידרה של תיקשורים עם אוטיסטים בשפה האנגלית,
ובתוכם תיקשור זה .התרשמתי מאד מתיקשור זה ,ובפגישת התיקשור
השביעית עם דניאל ,אמרתי לו שקראתי תיקשור מאד מעניין המתאר
באופן מיוחד את ההקבלה בין חבלי לידה לחבלי משיח ושאלתי אותו
האם להוסיף תיקשור זה לאתר .דניאל הסכים ,וכך לאחר התרגום
מאנגלית התיקשור התווסף לכאן.
ובכך לא הסתיים הסיפור ,כאשר שאלתי את דניאל אם להוסיף את
התיקשור לא זכרתי את שמו של האוטיסט  -חיים .ובפגישת התיקשור
השמינית דניאל אומר לי  -אבא ,צריך להוסיף את התיקשור של חיים
באנגלית מלפני מספר שנים המכיל מסר מיוחד ליהודי אמריקה .לאחר
הרבה בירורים הצלחנו להתקשר עם משפחתו של חיים באמריקה,
וקבלנו בפקס את התיקשור ,אשר תורגם והוסף בפרק הבא )פרק .(3
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חיים:
הזמן רץ ,כל מי שמביט ,יכול לראות ולהרגיש את מהירות הזרימה של
קצב החיים .הקצב האיטי של החיים שהיה בעבר נעלם ,וכעת הכל רץ
בקצב של תופים סוערים .זה מצב העולם עכשיו :מרוץ נגד השעון ,פראי
ומפחיד  -עד הסוף שהוא ממש קרוב .נפילת מגדלי התאומים פתחו את
הדף החדש בחלק האחרון של ההיסטוריה שלנו ,ההיסטוריה החל מהר
סיני עד לגאולה ,התגלות משיח צדקנו במהרה בימינו .אבל מהרגע הזה
עד הסוף ,מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשרוד במעבר מעולם של שקרים
לעולם של אמת?
האמא מוכנה ללדת .התינוק קיים ומסתתר עדיין בבטן אימו .אף אחד
לא ראה אותו עדיין  -אבל האמא מרגישה את הילד היטב ,היא מרגישה
את הבעיטות שלו ,את קצב פעימות ליבו ,היא יודעת שהוא קיים .הנה
ציר הלידה האחרון ,כאב מהיר וחד ,הרגע האחרון ...ותינוק בא לעולם.
והינה באה השמחה ,השלווה ונחת רוח ,כאשר הילד מוצג לאימו ,אימו
שתמיד ידעה והרגישה אותו .כעת האמת התגלתה ,הילד אמיתי וכל אחד
יכול לראותו .לא הדמיון של האמא ,אלא תינוק אמיתי וחי.
אנו נמצאים כעת בשלב בו מתחילים כאבי הלידה ,מתחיל השלב האחרון
והקשה של הלידה .הצירים הכי כואבים ,השלב הכי קשה ,אבל בסוף זה
יסתיים .הישועה הגדולה ,הגאולה ,העידן החדש יגיע  -עם המשיח ובית
המקדש ,שלום אמיתי ,שמחה ,אהבה ושלמות .והכל כרוך בתורה,
מצוות ,חסד ,אהבת ה' עם ביטחון ואמונה שלמה.
זו תמונת המצב כפי שתהיה ,ואנחנו חייבים לתרגם וליישם זאת
ברעיונות ומעשים כדי שכל יהודי יוכל להבין בוודאות את האמת ומה
שהעידן החדש יגלה .עם ישראל כעת בתקופה של בחירה :בחירה בין ה'
ובין האדם .האם לבטוח בה' או לבטוח בצבא ,משטרה ,מכבי-אש,
רופאים ,עורכי-דין ,סוכני ביטוח וכו'.
עגל הזהב )החומרנות( גוסס והאמת תיוולד/תצא לאור ,השקר יעלם
לנצח והאמת תשלוט .אבל רוב היהודים התרגלו לחיי השקר של העולם
הזה ,מרגישים טוב בגלות ,ולא יהיו מוכנים לעזוב כאשר ישמע קול
השופר .רק אלה אשר מחכים באמת למשיח ,יוכלו להתנתק ולרוץ לארץ
ישראל ללא היסוס ,מחשבה או פחד.
נח בנה את התיבה במשך  120שנה .הוא ניסה להזהיר את האנשים מה
הולך לקרות ,אך הם לא היו מוכנים לעזוב את השקר מאחור ,לכן הם
זלזלו בנח.
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החל מתשעה באב בו החלה מלחמת העולם הראשונה ,החל מאותו רגע,
החל השלב האחרון .מלחמת עולם השנייה ב  1939וכל המלחמות
שאחריה עד  11בספטמבר )בו נפלו מגדלי התאומים  -מרכז הסחר
העולמי  -ליבו של העולם הזה( .תקופה זו באה ללמד את העם היהודי
ואת העולם ,מהו שקר ומהי האמת.
העולם הזה הוא עולם של שקר וריקנות .האמת היא התקרבות לה'.
עם ישראל ,הגיע הרגע לבחור  -לפחד או לבטוח בה' ?
לבטוח בה' בשלמות.
לכל אחד תהיה בחירה -
אך רק בעלי הביטחון בה' יקדמו את פניו של משיח צדקינו.

פרק  - 3מסר לקהילה החרדית באמריקה  -תיקשור עם חיים
ט' באב התשס"ג7/8/2003 ,
)א(
אני יודע שאמרנו כי לא יהיו יותר מסרים מפגועי מוח .בכל אופן המסר
האחרון נישמר על מנת להימסר לקהילה החרדית באמריקה בט' באב,
היום בו נחרבו בית המקדש הראשון והשני .למה דווקא לקהילה היהודית
החרדית באמריקה ? כי ארה"ב היא המקום האחרון בעולם בו עולם
התורה יכל לפרוח ,והנה הקהילה החרדית פורחת ומשגשגת לפני ביאת
המשיח .חובה לומר זאת כי הקהילה החרדית בארה"ב משמשת דוגמא
לכל הקהילות החרדיות בעולם מזמן מלחמת העולם ה .2-ועכשיו אני
חייב לומר כמה אני בוכה ודואג כל יום ומבקש מה' שירחם על כולנו.
למרות שה' מזהיר אותנו ,העולם החרדי בארה"ב לא שומע.
הטרגדיות בזמן האחרון ,חורגות מעל למקובל ,והיהודים שמתים מידי
יום ,צעירים ,בוגרים וזקנים במספרים הגבוהים בהרבה מהסטטיסטיקה
הרגילה.ואנחנו עדיין לא מקשיבים.אנחנו ממשיכים בחיי היום-יום עם
היהדות השטחית שלנו .בנקודה הזאת ,הרבה יאמרו " -אבל אנחנו כל
כך טובים! יש לנו כ"כ הרבה תורה ,הרבה מעשי חסד ,אתה לא יכול
לקטרג על עם ישראל !" .בכל אופן ,אני לא אומר דברים קשים על עם
ישראל ,אני בוכה על מנת שיהודים יפקחו את עיניהם ,אני בוכה למנוע
מיהודים הרס וחורבן ,אני בוכה כדי שהישועה תבוא עם מעט קורבנות
ככל שניתן.
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אנחנו נכנסים לתקופה של חשיכה גמורה ,הישועה לא תבוא באיטיות של
זריחה איטית ,אלא החשכה תלך ותגבר עד שלפתע האור יתפרץ
בעוצמה .רק אלה שמחכים באמת ורוצים את הישועה ,רק אלה שבאמת
בוטחים בה' ,ואוהבים את ה' ,רק אלה ישרדו ,בדיוק כמו שהיה ביציאת
מצרים 20%) .מהיהודים יצאו ממצרים( .אבל מילים אלה לא מרשימות
את האחים האמריקאים שלי ,אפילו מיתה בטרם עת של יקיריהם לא
מעוררת אותם לשנות כיוון.
)ב(
מדוע מוות לא מפחיד אותם ? מדוע הטרגדיות לא משפיעות עליהם ?
בגלל שהאדישות השתלטה עלינו .אנחנו כבר לא מרגישים את אהבת ה'.
אנחנו לא בוכים על חורבן בית המקדש שלנו כי ליבנו אטום .הגשמיות
)חומריות( צננה את הלב היהודי שלנו .ללא הלב אי אפשר להתחבר
לאמת .אנו חיים בגלות האחרונה  -גלות אדום .אדום ועמלק מעורבים
יחד .אדום הוא העולם הזה ,כמו חזיר שיש לו שסע בפרסה ומעמיד פנים
שהוא צדיק )כשר( ,כאשר בעצם הוא טמא )לא מעלה גרה( .אדום הוא
התגלמות הגשמיות  -עגל הזהב של הדור הזה .תפקידו של עמלק הוא
לקרר אותנו ,להרחיק אותנו מהאמת ,לעשות אותנו אדישים.
על מנת להתחבר לאמת ,אנחנו חייבים לצאת מהאדישות ולהבעיר
בתוכנו אש ,אש של אמונה ואהבה לקדוש ברוך הוא .אש של תורה
ומצוות ,אשר תחבר אותנו לאמת .הגשמיות מושכת ומכניסה אותנו
לעולם של שטחיות ואדישות .ולכן ,התורה של אמריקה לא מתקרבת
אפילו לתורה של אירופה בעבר .אני יודע שאקבל הרבה תגובות של כעס
בהצהרה זאת ,אך זו האמת .כאשר יונגרמן/כוללניק צעיר נשוי נכנס
לכולל עם פלאפון ,או נותן לאשתו ללבוש פיאה העשויה משיער טבעי ,או
מרשה לאשתו לעבוד במשרד עם גברים ,או הולך לראות סרטים ,או אוכל
אוכל אשר כשרותו מוטלת בספק ,או הולך לבלות בדיסנילנד ,או למקום
אשר אין בו ידישקייט ,הוא באמת לא יכול ללמוד או ללמד תורה .כאשר
ראשי ישיבה או ראשי כולל מרגישים מחויבות לגביר העשיר אשר תומך
בהם ,ויורדים ברמה ,ב * *YIDDISHKEITבגלל זה ,אז התורה שלהם
לא תורה .כאשר יהודי/עם ישראל סובלניים האחד כלפי השני )שעושים
עבירות ולא מוחים( ,כי כל אחד רוצה להמשיך עם העבירות הקטנות שלו
בלי ביקורת ,אז התורה לא יכולה להיות תורה .כאשר מגיע ט' באב ואנו לא
יושבים על הקרקע עם עפר על ראשינו ,ובוכים בדמעות מרות עם לב שבור כי קוררנו על ידי
העולם החומרני ,אז אנחנו אבודים חס ושלום.
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)ג(
בנינו בתי אבן שהיו אמורים לשרוד להרבה דורות .אנחנו מקשטים אותם
ומורישים אותם לילדים שלנו .בנינו אותם במחשבה שיום אחד הילדים
שלנו ירשו את זה .אנו חושבים כי כאשר המשיח יבוא ,הבתים האלו
יעופו לארץ ישראל ,אך בתים אלה לעולם לא ימריאו ,הם יתמוטטו .כי
אנו חיים בהם בכזו נוחיות ,וכאשר ישמע בבירור קול השופר של הגאולה,
לא נוכל לעזוב אותם ולרוץ .אתה חייב לדעת שאסור לבנות בתים כאלה
בחו"ל ,אלא אם זה נבנה בעיקר למטרת חסד ,אך אלה אשר יודעים את
דיני היהדות מקשרים זאת לחסד כך שזה יהיה מותר  -אבל הם לא
יכולים לרמות את הקדוש ברוך הוא.
משל למלך ,אשר בנו הנסיך לא התנהג כראוי והוגלה מהארמון .הנסיך
הגולה התגעגע לאביו המלך ולחזרה לארמון .הנסיך נע ממקום למקום
עד אשר התיישב .הוא שמר על בגדי הנסיך והמשיך לכתוב מכתבים
הביתה לאביו ,עם תחנונים שיחזיר אותו חזרה הביתה ,וחיכה ליום בו
ישוב להיות היורש האמיתי של אביו .בינתיים הוא התיישב ,התחתן ובנה
בית .והנה הגיע היום המיוחל  -המלך שלח שליחים להחזיר אותו הביתה.
היום שהוא חיכה לו סוף סוף הגיע ,אך הוא כבר התרגל לביתו ,לסביבה
החדשה שלו ,והוא מחזיר את השליחים לאביו ואומר שקודם הוא צריך
לסדר כמה עניינים שלו ואחרי זה הוא יחזור הביתה.
כאשר השופר יריע ,האם נעזוב הכל ונרוץ? לא ,אנחנו לא!
רוב היהודים יהססו .קודם נישאל את הרבנים " -האם זה אמיתי?" אנו
חייבים להיות מאד זהירים לא להשפיע על המנהיגים שלנו ,אשר יפחדו
לומר " -כן ,זה אמיתי! " כי העולם היהודי לא רוצה לעזוב באמת )את
הגשמיות(.
במצרים זה היה יותר ברור .משה רבינו בא ישר מהקדוש ברוך הוא עם
סימנים ברורים .לאחר עשר מכות מצרים ,אף אחד לא יכל להתווכח,
ואפילו שליהודים במצרים לא חיו ברמת חיים גבוהה כמו שאנחנו חיים
באמריקה ,עדיין רוב היהודים התרגלו לחיים שלהם ובאמת לא רצו
לעזוב .רוב היהודים נבלעו בחשיכה ,ורק חלק קטן עזב.
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)ד(
השם מזהיר אותנו בצורה מאד ברורה ) 9/11 -נפילת מגדלי התאומים(
הייתה אזהרה .הרבה אנשים פרשו זאת כסימן שאנחנו "בסדר" .אנחנו
בקהילה החרדית "בסדר" כי השם עושה לנו כל כך הרבה ניסים ,ומציל
הרבה יהודים .האמת היא שה' הזהיר אותנו ,אם אנו לא מנתקים עצמנו
מהגשמיות שסימלה הוא ,או יותר נכון "היה" " -מגדלי הסחר העולמי",
אז אנו חס ושלום ניעלם יחד עם כל אדום .השם ריחם עלינו ורק מספר
בודד של חרדים אבד .אבל המסר היה מיועד לנו.
מאז ,כל כך הרבה מיקרי מוות מוזרים בטרם זמן וטרגדיות שהיכו את
הקהילה שלנו .האם אתם לא מבינים שזו אזהרה? האם אינכם מבינים
שכל הנבואות ,ונבואה אחת במיוחד חייבת להתגשם  -ונבואה זו היא -
שאדום ייהרס לגמרי ! מי זה אדום ?  -העולם הנוצרי ,ארצות כמו
אירופה ואמריקה .קרא את הנבואות ,קרא אותם .הם ישמעו מאוד
מוכרות ,כי כל כך הרבה מהן מתגשמות בזמנים שלנו .הרבה מהנבואות
כבר התגשמו.
עם ישראל ,אחי ואחיותיי מהקהילה החרדית האמריקאית ,נתקו עצמכם
מהשקר ,מהגשמיות ,התקרבו לקדוש ברוך הוא! תהיו בנים ובנות
אמיתיים של השם .מלאו את חייכם מבוקר עד ערב בתפילות ,מצוות
ועבודת ה' .אל תגידו לי "אנו צריכים לעבוד ,להתפרנס ,איננו יכולים
לתת את כל חיינו להשם !" .הרשו לי להזכיר לכם שאין פרנסה ללא
השם ,אין מאומה ללא השם .השם גורם לנו לסבל כי נעשינו אדישים,
איבדנו את הרגישות ליהדות ,ליהדות האמיתית .הווידאו ,כל השיעורים
שאנו מקבלים בזמנים כמו ט' באב הם יותר בידור עבורנו לשכוח מהצום,
מאשר לעשות תשובה אמיתית.
אני רק אתן לך הדגמה קטנה ,הצגה מוקדמת של הזמנים שיבואו .אנחנו
קרובים מאד לסוף .החושך ילך ויגבר .אלה אשר רואים את האמת
ישרדו .הדרך היחידה לראות את האמת  -היא להתקרב לה' .הדרך
היחידה להתקרב לה' היא להתכחש/להתרחק מחיי הגשמיות.
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)ה(
אני יודע }שיש מקרים{ } /שזה אמיתי{ שאדם חסר-בושה/חצוף יכול
להיות נדיב ועושה חסד ,אך החסד שלו לא שלם ,כי הוא גורם לאחרים
לעשות עבירות .אדם כזה לעולם לא יחשב כצדיק .אדם אשר גונב ומרמה
בעסקיו ונותן צדקה לעולם לא יכול לחזור בתשובה  -בגלל שהוא בטוח
שהוא צדיק .בחור צעיר שיושב ולומד ,אך מרשה לאשתו ללבוש בגדים
לא צנועים וללמוד בקולג' חרדי ,לעולם לא יוכל לעשות תשובה ,כי הוא
בטוח שהוא צדיק .הרשימה הולכת בלי סוף בכל מיני ווריאציות.
אחי היקר,
למד לבכות ,תילמד להתרחק מהעולם הזה ,התקרב לאבא שבשמיים,
תבכה על כתפיו ,בכה אליו ,בקש ותתחנן שיסלח לנו .חכה למשיח
באמת ,אפילו אם תצטרך לוותר על בית האבן שלך ,הריהוט ובריכת
שחיה .רוץ אליו ,הקדש את חייך לה' מבוקר עד לילה.
אני רוצה להוסיף שאדום תחרב לגמרי ,לפי כל הנבואות .ואני רוצה
שתדע שה' יוכל להחריב את אדום ללא פצצות אטום .הוא יכול לגרום
לאדום להתמוטט לגמרי ,באורח פלאי .ואני גם רוצה לומר לאחים שלי,
שהדרך היחידה לעצור זאת ,היא לבוא יחד כעם אחד ולבקש מה'
בתפילות לשמור עלינו ולסלוח לכולנו .זה ידוע כי כאשר עם ישראל בא
יחד להתפלל לה'  -אין כוח בעולם שיכול להתנגד לזה.
אז בואו יחד ,כל עם ישראל ,באמריקה ובעולם ,נשים עפר על ראשינו
ונבקש מה' שיציל אותנו ,ואם לא ,אז אנחנו נתמוטט כפי
שמגדלי התאומים התמוטטו ונעלמו באבק עם  3,000קורבנותיו.
)התיקשור תורגם מאנגלית( .
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פרק  - 4כואב שאנחנו לא מבינים ,בנימין גולדן
ערב ר"ח אייר תשס"ו )(28/4/2006
מהו הכרטיס כניסה לקב"ה ?
שלום אני מאוד שמח לראות אתכם .אני יודע ר' יהודי כמה שאתה עוזר
לעם ישראל וכמה שאתה סובל ,אני יודע .אני יודע שאתה בלי לב שבור
לא יכול להגיע לרמה רוחנית גבוהה ,הלב השבור זה קודם כל ,זה כרטיס
הכניסה להקב"ה .בלי זה אי אפשר לעלות מבחינה רוחנית ,אי אפשר.
אדם שהוא שמח עם עצמו ,מרגיש את עצמו צדיק ,לא דואג ללחם ,לא
דואג לבריאות ,לכלום ,כי יש לו גם מהחומרי והוא חושב שיש לו גם
מהרוחני .אבל באמת אין לו כלום ,כי אדם שלא צריך להילחם עם עצמו,
שלא מרגיש כאב ,אדם כזה תמיד ירגיש גדול ואדם צריך להרגיש קטן ,כי
אם השכינה צמצמה את עצמה כדי להיות עם עם ישראל במדבר ,אז
האם אנחנו לא צריכים גם כן לצמצם את עצמנו כדי להגיע לאמת?
הסוד להגיע לקב"ה
וזה כל הסוד של הדבר מה זה להגיע לקב"ה .כי כשאדם יוצא לנסיעה,
לטיול הוא צריך להכין את עצמו .אם הוא רוצה ללכת ברגל ,אז צריך
נעליים טובות ,אם יש שלג וקור ,צריך מעיל וכפפות ,אם חם אז צריך
בגדים קיציים וכובע.
כשרוצים ללכת בדרך ה' ,להגיע לקב"ה צריכים להצטמצם ,להוריד את
הגשמיות שמונעת מלהיכנס לדלת שמובילה לאמת .אי אפשר ללכת דרך
הפתח הזה עם כל מיני חפצים מיותרים כמו רהיטים יפים ,בית ענק,
אוטו שלא צריך ,בגדים מפוארים.
"עגל הזהב" הוא כבד וגדול ולא נכנס בעד הפתח.
צריכים לזרוק את כל זה ולהיכנס עם לבוש דק ועם אהבת ה' וזה הכל,
שום דבר אחר .אפילו לא עוד אנשים .זה אומר שרק האדם לבד יכול
להיכנס דרך הפתח הזה .הוא לא יכול לקחת אדם אחר איתו ,כל אדם
חייב להיכנס לבד ,רק עם הזכויות שלו ,הוא והקב"ה קשר אישי בלבד.
לכן זה מה שקורה במוות לא עלינו ,אבל אנחנו רוצים לחיות כך לא רק
למות כך ,אנחנו רוצים גם לקבל את משיח צדקנו ואיך? עלינו להצטמצם,
להגיע לבסיס בלבד .לדעת שיש רק הקב"ה .שום דבר אחר.
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השמחה האמיתית
מהי השמחה שלנו? יש רק שמחה אחת :שהקב"ה קיים ,זו כל השמחה
שלנו .אמנם יש עוד דברים שעושים לנו טוב ,אבל הדבר הגדול ביותר,
היחיד האמיתי ביותר זה הקב"ה ,שהוא חי וקיים ושאנחנו עבדים
אהובים שלו וזוהי כל השמחה.
מהו העולם הזה ?
מה זה העולם הזה? אנחנו היינו כמה פעמים פה ,כולנו .הילדים שלנו
היום ,לא הילדים שלנו אז .הנשים שלנו היום ,לא הנשים שלנו אז .הכל
היה שונה .אבל מה נשאר לנו באמת? האמת האמיתית שהיא הקשר עם
הקב"ה .כשמשיח יגיע כל מיני אנשים יקומו מהקבר .יכול להיות שאישה
שבעלה נפטר צעיר ,כשיקום בתחיית המתים הוא ייראה הרבה יותר צעיר
מהבן שלו שנפטר אחריו .אנשים בעולם הזה דואגים לבריאות שלהם.
כשכואב רצים לרופא .אבל אם היו דואגים לגוף קודם ,אז לא היו
צריכים להגיע לרופא .וכן אנחנו ,אם נדאג קודם למצבנו הרוחני ,לעשות
תשובה באמת ,אז לא נצטרך להגיע לדברים איומים ,ה' ירחם.
מה אנחנו כן יודעים ומה לא ?
אנחנו לא יודעים ,הכל מבולבל ואנחנו לא יודעים את האמת עד הסוף.
אבל אמת אחת אנחנו כן יודעים והיא -
שהקב"ה הוא כל יכול והוא אוהב אותנו וזו השמחה שלנו.
אנחנו היום סובלים הרבה :מקרי מוות משונים לא עלינו ,הרבה מקרי
מוות של צעירים וגם מבוגרים ,צדיקים ופחות צדיקים ,כולם מבעיות
שונות ומשונות .אין היום בית בלי צער .והצער הזה גורם לתפילות .איך
נוכל להבין את הצער של עם ישראל בלי שנרגיש את הצער שלנו? תראו לי
צדיק אחד בתורה שהיו לו חיים קלים! ועוד דבר ,אם נחשוב על הצער של
השכינה ,של הקב"ה ,אז הצער שלנו ייעלם.
מה הכאב הגדול ביותר ?
כואב ,כואב ,כואב ,כל המקרים האלה ,אבל יותר מזה כואב שאנחנו לא
מבינים .אנחנו עוד סוחבים את השקר ולא מוכנים לעזוב את זה ,לא
משנה מה .רואים שהעולם משונה ,רואים שה' מדבר ישיר אלינו ולא
מוכנים לעזוב את השקר .יש יהודים עם פאות ארוכות וזקנים ,ליטאים,
חסידים וספרדים  -חרדים ,כאילו חרדים ,שגם לא מוכנים לעזוב את
השקר .יש מהמזרחיסטים שמאוד מאוד שומרי מצוות כלפי חוץ וגם לא
מוכנים לעזוב את השקר.
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החילוניים ברור ,ברור מאוד שלא מוכנים לעזוב את השקר והגויים ,גם
כן ,בכלל לא מוכנים לעזוב את השקר.
מעט מחפשים אמת
אבל יש בינינו ,בין היהודים ,ב"ה קבוצות קטנות שמחפשים רק את
האמת .הם מוכנים לסגור את עצמם ולהפריד בינם ובין החומר,
)המטריאליזם( ,בין השקר והאמת .הם סוגרים את עצמם בגטאות
רוחניים עם האמת ולא נותנים לשקר להיכנס.
השקר נכנס לכל מקום
זה קשה מאוד היום כי גם האוויר מלא שקר ,האוויר שנושמים מלא
שקר .הרחוב מלא שקר .בתי הספר מלאים שקר ,הישיבות מלאות שקר.
ברור ,לא כל ישיבה ולא כל פינה ,אבל זה נכנס גם לישיבות וגם לבתי
הספר החרדיים וגם לכל מקום שיש שם כאילו הקדושה הגדולה ביותר.
ברור שהמקומות הפחות קדושים הם כבר כמעט הכל שקר .אבל הלב
נשבר בשביל העם שהכי קרוב לאמת ,שחלק כל כך גדול ממנו נמשכים
לרחוב ,נמשכים לשקר ,ושעדיין לבושים כמו עובדי ה' ,אוי לנו .צריכים
לחזק את הקבוצות שרוצות אמת .קוראים להם קיצוניים ,אבל בלי
הקיצוניות הזאת לא יהיה דור עובדי ה' הבא ח"ו.
מי יכול לראות את האמת
מי שרוצה לראות אמת ,רואה עם לב שבור דור שדומה מידי לחילוניים.
ורק אדם עם לב שבור יכול לראות את זה ,כי רק אדם עם לב שבור יכול
לראות אמת .והצער הזה זה מספיק לשבור את הלב של היהודי .ואם זה
לא שובר את ליבו אני צריך להתפלל עליו ,כי זה הדבר העצוב ביותר של
הדור שלנו .אוי לנו יהודים ,יהודים מאמינים ,מאמינים בהקב"ה,
מאמינים שהוא נתן לנו את התורה בהר סיני ,מאמינים שכולנו היינו שם,
גם גרי הצדק.
חייבים לעשות גדר ביטחון
תעשו גדר ביטחון בינינו לבין העולם הזה המלוכלך והמזוהם ,מהגשמיות,
מהעולם הזה הגשמי ,לעשות גדר ביטחון בינינו לבינו .צריך לראות
ולבכות על עם ישראל ,על זה שאנחנו יורדים לרמה של הגויים ,לא עלינו,
לבכות ולהתפלל ולהצטער כי הסוף מאוד מאוד קרוב .ואני לא נביא ,אבל
לפי הנבואות אפשר רק קצת להבין מה שעומד להיות.
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ומי שחושב שהוא יכול לחיות בעולם גויי וגם לחיות בעולם רוחני יהודי,
קרוב להקב"ה הוא טועה בגדול ויקבל הפתעה לא נעימה ברגע מסוים
והוא יצטער צער נצחי .אומנם הכל תלוי בתשובה .העיקר שנעשה תשובה
באמת ואז אין שום דאגה.
למי מיועד מסר זה ?
יש כאלה שהתרחקו כל כך שלא יצטערו אפילו ברגע האחרון .כי אם
החומר נכנס כל כך חזק ,הוא הופך את האדם לפסל בעצמו והוא מרגיש
שהוא נהיה אבן בלי גמישות ,בלי כוח ספיגה ,בלי כוח נתינה ,פסל סגור
וגמור .ולצערי הרב רוב האנשים בעולם הזה מועמדים למצב כזה היום.
אוי לנו ,מה עוד אני יכול להגיד .רוב האנשים לא יבינו בכלל מה
שאמרתי,אבל אולי יהיו אחד או שניים שיבינו ,ואם כן ,מסר זה מיועד
להם .אולי כמה מילים של אמת ייכנסו ללב ויצמיחו אמת ואולי יביאו
אותם לעולם שכולו טוב ,אולי .אני רק יכול לנסות בעזרת ה' .אני אוהב
מאד את עם ישראל ,מאד מאד ,אבל יותר ממני ויותר מכל בן אדם ומכל
יהודי ומכל יצור ,הקב"ה אוהב אותנו .הוא יצר אותנו מאהבה ,הוא
אוהב אותנו ,והוא אבא דואג.
כל הסבל הוא לטובתנו
ה' הביא אותנו לעולם קשה מאוד עם כל מיני צרות .נולדנו עם כל מיני
חולשות כדי להגיע לאמת ,כל החיים צריכים להילחם נגדם ,נגד
החולשות של עצמנו יותר מכל דבר אחר .והחוץ והחומר והמטריאליזם
מושך את החולשות שלנו וגורם לנו להיכשל הרבה מאוד .למה נולדנו
לסבל כזה? כי זה לטובתנו .ה' ברא אותנו בצורה של בני אדם ,כדי
להתגבר על כל המניעות ,על היצר הרע שמשתדל להשאיר אותנו פה בתוך
העפר .כדי שנוכל לעשות את זה במצב הטוב ביותר ,הוא נותן לנו מעט
שנים ,שלא נצטרך לסבול בלי סוף .מוות זה חסד ,אבל הקב"ה יוצר עדיין
את העולם שלו .היצירה לא נגמרה ,האדם עוד יגיע לרמות הרבה יותר
גבוהות.
המטרה  -להגיע לשלמות
וזה הכל תהליך ,כמו בעץ שגדל .זה גדל יפה ,אבל כדי שזה ימשיך ויגדל
לעץ יותר גבוה ,אז צריך להוריד את הענפים הגבוהים ואז זה צומח
מחדש ,וצומח יותר נכון ,ויותר חזק .וזה תהליך שחוזר על עצמו עוד ועוד.
האדם הוא לא שלם עכשיו ,אבל בעתיד הוא יהיה שלם .הוא יהיה שלם
רוחני וגשמי .יהיה שילוב שלם של שני הדברים .ואז לא יהיה סבל ,לא
יהיה יצר הרע ,הכל יהיה שלם ואמת וטוב.
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לא נרצה דברים שאסור לנו ,רק מה שמותר ,זו תהיה התשוקה שלנו:
האמת ,הנכון ,המצווה ,הטוב.
אני מברך את כל עם ישראל שנזכה יחד לקבל את משיח צדקנו ושנחיה
בעולם של אמת .ולמה אנחנו מחכים למשיח? כי רוצים להיות קרובים
להקב"ה ,זאת צריכה להיות כל התשוקה שלנו ובלי הפרעה של היצר
הרע ,בלי גדר בינינו להקב"ה .רוצים את המשיח ,כדי שנוכל לשבת על
הברכיים של הקב"ה ושיחבק אותנו ושנהיה בשמחה וברגיעה.

פרק  - 5שקועים בשער ה 50-של הטומאה ,בנימין גולדן
יח' חשון תשס"ז9/11/06 ,
גיוואלד! גיוואלד! גיוואלד!
אוי לנו ,קבלנו עוד אפשרות ,עוד ניסיון לעלות משער הנון ,שער החמישים
של הטומאה ,לשער החמישים של הקדושה .שה' יעזור שלא נפספס
ונעקור את הטינופת מירושלים )מצעד התועבה( ומכל ארץ ישראל ומעם
ישראל .ירדנו מאוד מאוד ,אנחנו משתדלים להיות יהודים ,אבל באותו
זמן להיות גם גויים ,נתנו לרעיונות ,ללבוש ,לבילוי של הגויים להיכנס
לקודש הקודשים שלנו ובגלל זה ירדנו וירדנו לשער החמישים של
הטומאה.
אנחנו רואים אברכים חשובים שכל כך מעניין אותם החליפות ,העניבות
והכובעים שלהם ושנוסעים לטיולים לחו"ל בכל הזדמנות שהם רק
יכולים ,לאמריקה ,לאירופה לאן שהם רק יכולים וזה לא לשם שמים,
אלא משום שאוהבים לטעום את הטעם של הסרטים שמראים בטיסות,
לטעום את הטעם של הכסף ,שמרוויחים מהושטת יד.
אוי לנו ,מאברכים חשובים עם נשים שנראות כמו גויות ,עם פאות,
השיער של הפאה אסורה בדיוק כמו השיער של האדם עצמו ,אין מה
לדבר פאה שנראית כמו שיער היא אסורה .נשים שנראות כמו שיצאו
מהעיתון וכך הן רוצות להראות וגם הבעלים רוצים אותן כך ,וכן בנות
שנראות כך והבחורים הצעירים רוצים נשים שנראות כך .ולא רק זה,
התאווה של הכסף ,של הגשמיות הורידה אותנו מאוד ,והיא מתורגמת גם
לניאוף ,ה' ישמור ,בעיות כמו הטינופת שרוצים לעשות במצעד הזה וגם
בינינו יש כאלו.
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אם אנחנו לא נקריב את עצמנו ונעקור את השורש לא תהיה לנו שמירה.
תבינו איך זה פועל ,כשיהודי משתדל להיות חלק של העולם הגויי ,הוא
מוריד מעצמו את השמירה של הקב"ה ,באופן טבעי אנחנו לא מסוגלים
לשמור את כל מצוות התורה ,כי הגוף הגשמי שלנו מושך מאוד מאוד,
אבל מאחר ואנחנו משתדלים לשמור את כל מצוות ה' ובאמת משתדלים,
אז ה' עוזר לנו ושומר עלינו שלא נעבור עבירות .ואפילו אם נעבור עבירות
וכן נחטא נצטער ונחזור בתשובה .אבל אם אנחנו לא כל כך שומרים
מצוות ורוצים להדמות לגויים בלבוש וכו' ,אפילו אם אנחנו שומרים
שמירת הלשון מתפללים וכו' אבל בלב רוצים להיות כמו גויים ,אז ה'
מוריד את השמירה מעלינו וכל הרע יכול ליפול עלינו ח"ו.
איך זה קרה בארה"ב שבמשך כ"כ הרבה שנים אדם כאילו חרדי מאמין
וכאילו צדיק ,הצליח להכשיל כל כך הרבה יהודים טובים באכילת נבלות
וטרפות? כי אבדנו שם את השמירה ,כי חפשו חיים קלים ,חיים של גויים
בלי מחשבה ותשומת לב .היה חילול שבת גדול בארה"ב ,שאוטובוסים
של חרדים נסעו בשבת ולא מחו על זה ולא בכו על זה אח"כ.
כל יהודי ששמע זאת היה צריך להבין שזה מסר משמים אליו אישית,
ולשבת על הרצפה בבכי ולבקש מחילה וסליחה ,אבל זה לא קרה .נמסרו
רק כמה שיעורים קטנים על הנושא ומעט קבלות ובזה זה נגמר .ולכן מי
שחושב שאפשר לחיות כמו גוי ולסובב את הדינים איך שנח לו ,ולרוץ
מרב לרב עד שמקבל את התשובה שהוא רוצה לקבל ,לאדם כזה אין את
השמירה מהקב"ה.
והיו יהודים שמשום מה ב"ה לא אכלו מהבשר הזה ,אפילו שבאו לאותו
מקום כל השנים האלה ,כי הם יהודים אמיתיים עם זכויות ולכן הייתה
להם שמירה גדולה .והיו כאלה שירדו מהאוטובוס ולא חללו שבת ,גם
להם הייתה שמירה .האנשים האלה מעטים .ואלה שרוצים חיים קלים
כמו של גויים ,הם לא יוכלו לקבל את האמת ברגע הנכון ,כי הם חיים חיי
שקר ,הם בטוחים שהם צדיקים וטובים ,ולמה להם להיות "חניוקים"
קיצונים?

www.Dani18.com

דניאל – מסרים מעולם האמת

192

יהודי יש רק קיצוני ,זה שמקיים את כל התורה .אלה שלא מבינים
שהטינופת כבר נכנסה לקודש הקודשים שזה למאה שערים ,במקום
שלפני מאה שנה האנשים והנשים הרגילים ביותר היו צדיקים כל כך,
והיום יש רק מעט כאלו ,כי נכנסה רוח זרה .והמקום הזה זה לב העולם
היהודי וחו"ל זה שאר האברים ולכן פה מתחילה המלחמה האמיתית נגד
הטומאה ואסור לעצור ,חייבים לעקור את הטינופת הזאת ואת חוסר
הצניעות ,שהן העבירות השנואות ביותר אצל הקב"ה ,ואז תחזור אלינו
השמירה.
אנחנו סובלים מהדברים הגויים שבנו ולכן צריך להלחם בכל הכוחות
שבנו ,לא משנה אם בעבר אדם חטא ,אם הוא מחליט למסור נפש הוא
יקבל שמירה מהקב"ה .וכמו שהמחלה של המתיוונים התפשטה
במהירות הבזק ,גם התרופה לקדושה תעזור לכל הגוף של עם ישראל
להבריא ולהיות שלם ולקבל משיח צדקנו .כי הגיע הזמן לסלק מכל ערי
ארץ ישראל את חוסר הצניעות ,אז ה' יקבל נחת מעמו ואז המלחמה
הגדולה שמחכה לנו ,תבוא אלינו בקלות ויבוא משיח בקרוב.
כל מלחמה בחוץ זה קשור עם המלחמה שלנו מבפנים ,אם אנחנו
טהורים ,אז אין לנו שום בעיה עם אויב .האויב שלנו זה אנחנו .עם קשה
עורף .צריך לעשות כמו שרב אחד אמר ,לא לתת מנוחה להמשיך נגד
חוסר הצניעות ,נגד )כל הרע שיש( אם נעשה את שלנו תהיה לנו שמירה
ואם לא אז ה' יוריד עלינו צרות שלא חלמנו ורק מעט יקבלו את פני
המשיח .אם אנחנו עושים מה שצריכים ,מי שעובד ה' הוא ינצל .היהודים
חייבים להלחם ,כי הם צריכים להלחם נגד כל השקר של המדינה ,כי בלי
זה אין לנו זכות קיום בארץ ישראל .לכן אנו צריכים להקריב את הגויות
שלקחנו.
אנחנו לקחנו את האלילים של הציונים ,את הרצון לחיות בחברה
שמחפשת הנאות של הרגע ,לחיות בכיף ואוי לנו שההנאה שלנו היא לא
רק משמירת המצוות ,השבת והחגים .נרות שבת ,האבא חוזר מבית
כנסת ומביא איתו את מלאכי השרת .הפכנו להיות מחוספסים ,איבדנו
את הרגישות הרוחנית ,נהיינו אנשי רחוב ,ולכן התפילות לא מעניינות
אותנו ,אוי לנו!
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ובאמת צריך לצאת סוף סוף עם שק ולשבת על הרצפה ויחד אלפי
יהודים ,לבכות .במאה שערים יש עוד שמבינים ועושים כך ואלה שמחוץ
למאה שערים צריכים להצטרף אליהם ולהציל את עצמם.
זאת רק התחלת המלחמה ,ה' עשה לנו נס והתעוררנו ,עכשיו צריך
להמשיך הלאה ,כמו לשרוף את הבגדים הלא צנועים ואת כל שאר
הטינופת ,להמשיך ולהלחם .מה שקרה היום בעזה ,שפגעו בטעות עם
פגזים ,באזרחים ונהרגו הרבה ,כי משמים הזיזו להם את התותח בשביל
להוריד את צה"ל לאפס .וזה מה שכתוב בנבואות ,הממשלה חייבת
ליפול ,ואז יהיה תוהו ובוהו ואז המשיח יבוא .המלחמה ממשיכה,
ההתחלה זה עם הטינופת ואח"כ ממשיכים עם השאר.
 .1לנקות את עצמנו להרבות בצניעות .
 .2לדקדק בשבת בדינים.
ועד אז כבר כולם ירגישו את הצורך לחזור בתשובה שלימה,
הרשעים יפלו ,ננצח במלחמת גוג ומגוג.
ואם ח"ו לא נעשה את המלחמה הזאת  -אז רק מעטים יזכו לקבל פני
משיח.
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פרק  - 6שק ואפר ,בנימין גולדן ,כ' חשון תשס"ז.11/11/06 ,
אוי אוי עם ישראל ,הכלה במדבר ,היא פספסה את הדרך חזרה לבעלה,
ההזדמנות שהייתה לנו להפיל את הציונים ולהביא משיח .איפה
הקנאים? מה קורה לקנאים? מה קורה לאלו שצעקו נגד הציונים? הם
יושבים שמנים על הכסף שבא מהציונים) ,מי שבאמת לא מקבל כסף
מהציונים הם מעטים מאוד( .ולכן ,הם נוגעים בדבר ,לא רוצים לאבד את
העולם הגשמי שייצרו לעצמם ואני יודע שלא ירצו לשמוע את האמת
וזאת האמת! וזה לא רק הקנאים ,זה גם כולם ,כולם כך ,וזה מאוד
עצוב ,עצוב שפספסנו את ההזדמנות .בחורים ואברכים מסרו נפש ,קבלו
מכות רצח והמשיכו ולא נכנעו .נכון ,היו גם שבבניקים ,הם לא היו
העיקר ,העיקר היו אברכים ,ושניים עדיין שוכבים בבית חולים.
אבל כולנו נפלנו קורבן לרצון שלנו ,לחיים שלנו ,לחיים נוחים ,לא להלחם
עד הסוף ,כי אחרת אולי נפסיד את הגשמיות וזה בלתי נסבל .ויש בינינו
שרוצים באמת ,רוצים באמת ,ובוכים .היו כאלו שבכו כמו שאף פעם לא
בכו ,בכו אפילו בשבת ,כי הם רודפי אמת ,יודעים שמה שקרה ,הנפילה
של החרדים ,ההתקפלות של החרדים תביא לא עלינו קורבנות רבים.
כולם יודעים ,אפילו הצבא ,שתהיה מלחמה מאוד גדולה וקשה ,שתגיע
מהצפון ,ולא מלחמה קלה כמו קודם ,זה לא יהיה קל ,יהיה הרבה יותר
קשה ,והפעם יהיו קורבנות לא עלינו .והעולם ירעד ,לא רק ארץ ישראל.
כל העולם .טיפשים שמפחדים מצפון קוריאה ,או מאירן ,או מרוסיה וכו'
באמת טיפשים אתם .כי הקב"ה יפיל את כולם בעצמו בלי שליחים ,כמו
במצרים שירד ברד ,ברד של אש וקרח ירד על העולם דברים שעוד לא
ראינו ,וזה ימחק הרבה ארצות וזה לא בעתיד הרחוק.
עם ישראל,
אני מבקש ,אדם פשוט כמוני ,אוטיסט מסכן מבקש שתחזרו בתשובה.
יישנה עוד אפשרות אחת להציל את עצמכם ,לצאת לרחוב עם שק ואפר
על הראש ויבכו ויגידו סליחות ווידוי וישמעו דבר חיזוק מצדיקים ויחזרו
בתשובה שלימה .יקבלו על עצמם באמת עול מלכות שמים ,יחזרו
לשכונות שלהם ,ינקו אותם מכל הטינופת הגשמית ,יחזרו לתורה באמת
ויהיו שוב בני-ישראל אהובים של הקב"ה .בני ישראל הכלה האמיתית
היחידה של הקב"ה שתחזור אליו בשמחה וברינה ואז נגיע כולנו
לשלמות.
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פרק  – 7יהודי איכה? יהודי איכה? מאת בנימין גולדן
י"ג כסלו תשס"ז
)א(
אוי! אוי! אוי! מה אגיד? מה אגיד שלא שמעתם כבר? טוב אגיד עוד פעם,
תקשיבו היטב ,אנחנו בסכנה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם לעם ישראל
ולכל האנושות וזה ברור לרוב האנשים בעולם ,ולא רק היהודים יודעים
את זה .יש כאלה שמחפשים פתרון אמיתי ,ויש כאלה שמעדיפים להגיד
שהסכנה לא קיימת ,ויש כאלה שאפילו לא יודעים על מה מדובר ,אבל
צריכים לדעת ברור למה המצב הוא כזה ,ומה אפשר לעשות.
הקב"ה אוהב את עם ישראל וגם את הגויים כי הוא יצר גם אותם ,והוא
מביא לכולם ,לכל האנושות ,מסרים ברורים מאוד על מה שעלול להיות
ומה הפתרון לצאת מזה בטוב .אבל לבנים האהובים עליו במיוחד הוא
שולח מסרים יותר ברורים ולא רק מסר בתוך עם ישראל ,אלא הוא גם
משתמש בסבל של הגויים להביא לנו את האזהרה ואת האמת .גם את זה
אנחנו לא מבינים .יש יחידי סגולה שמוכנים לפתוח את הלב ואת השכל
ואת "ארלעכער אייד" )היהודי הכשר( שבפנים ,ולעשות את רצון ה'
האמיתי.
כדי לבדוק מה לעשות ,בואו נסתכל בהיסטוריה .כל ההיסטוריה מאדם
הראשון ועד אברהם אבינו ומאברהם עד היום מצביעה על דבר אחד ,מי
שהולך נגד רצון ה' סובל ועלול לאבד את עולם הנצח שלו .מי שרוצה
ומשתדל מאד ללכת לפי רצון ה' ונגד רצון החיה שבו וכן נגד המשיכה
לעולם הזה שבתוך עצמו ,האדם הזה זוכה לחיי נצח ,חיים של תענוג
נצחי) ,כמובן ,מדובר על תענוג רוחני(.
המלחמה האחרונה
בכל ההיסטוריה של עם ישראל ,ישנן מלחמות חיצוניות ופנימיות.
המלחמה החיצונית היא נגד עשו-עמלק ,זו המלחמה הקלה יחסית ,אפילו
שמיליונים של יהודים נהרגו במלחמות אלו ,אבל המלחמות הפנימיות
נגד היצר הרע של עם ישראל הן של כל יהודי ,והמלחמה הזאת מפילה
הרבה יותר קורבנות וחוטפת מיהודים רבים את העולם הבא שלהם .ולכן
אנחנו עכשיו ,אחרי אלפי שנים של מלחמות חיצוניות ופנימיות ,הגענו
למצב של "המלחמה האחרונה" ,עוד מעט נראה סוף לכל המלחמות
החיצוניות והפנימיות .היום עומדת לפנינו מלחמה חיצונית המפחידה
והגדולה ביותר שאדם יכול לדמיין ,יהיו מלחמות שלא חלמנו עליהן,
ואנחנו כבר במלחמה פנימית שלא היה כדבר הזה מעולם.
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בואו נבדוק את שתי המלחמות ,המלחמה החיצונית ברורה לנו יותר ,יש
סכנות של מלחמה גרעינית שמפחידה מאוד את כל העולם ,הסכנה כל כך
גדולה ומוחשית ואפילו שלא ראינו בעינינו ולא היינו שם ,רואים בסרטים
ברור ,וגם שנים רבות אחרי האסון הנורא עוד רואים את התוצאות של
הפצצות שנפלו על נגסקי ועל הירושימה ואלה היו קטנות לעומת היכולת
הגרעינית שיש כיום לארצות כמו ארה"ב ורוסיה .נניח שתהיה ח"ו
מלחמה גרעינית גדולה ,וחצי מהעולם ילך ,מה יישאר?! עולם מזוהם
מחומר גרעיני גם האוויר וגם האדמה וזה בוודאי בלי פצצה יגמור את
החלק שנשארו בחיים.
מצד שני ,ישנה המלחמה הרוחנית הפנימית שהיום היא קשה ביותר כמו
מלחמה גרעינית פנימית ,שעלולה להרוס את כל האנושות לנצח נצחים.
המלחמה הזאת נגד "החיה" ,היצרים שבתוך האדם או יותר נכון
המלחמה נגד העולם הגשמי ,הנלחמים נגד הנשמה הטהורה של היהודי.
בכל ההיסטוריה ,מאברהם אבינו ,הסיטרא אחרא מנסה להפיל את
היהודי ולהביא אותו למצב של הגוי ,קודם הגוי שברמה הטובה ביותר,
ואח"כ להוריד אותו אל מתחת הרמה שכל גוי יכול לרדת וזה האדם שלנו
היום .ירדנו מתחת לרמה של הגוי הפשוט ביותר.
"האידישקייט" שלנו מבולבל ,לא האידישקייט של הקב"ה ,אלא
האידישקייט שאנחנו יצרנו ,כדי שאנחנו נוכל לעשות את כל הדברים
שהיצרים שלנו רוצים ,אבל כאילו בהכשר ואם אנחנו רואים שזה אסור
ואין מקום להכשר בכלל  -אז עושים את זה בהסתר שאף אחד לא ידע.
על פני השטח אנחנו יהודים כשרים טהורים וטובים ,ובגלל זה "העולם
החרדי" ירד מאד ,אני לא מדבר על החילוניים שלאט לאט איבדו כמעט
כל קשר פנימי אמיתי עם הקב"ה ,אבל החרדים ,החרדים ,אוי לחרדים!
הם איבדו ,לפחות הרוב איבדו גם הם את הקשר האמיתי הפנימי ואלו
מהם שעדיין יש להם הפנימיות ,אבל זה נעשה יותר חיצוני ויותר
מתקרבים לגויים והם בסכנה מאד גדולה ,כי המחלה הזאת תופסת את
האדם ומהר מאד חודרת פנימה עד שהיהודי שמאבד את הקשר עם
הנשמה הטהורה שלו.
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עולם חרדי גויי
ונעבור על כמה דברים להמחיש את הדבר ,ממלחמת העולם השנייה,
בעצם ,מלפני מלחמת העולם הראשונה התחילה הירידה הגדולה של
"תנועת ההשכלה" ,ומלחמת העולם הראשונה הרסה את כל הקהילות
והעבירה אותן ממקום למקום וזה חשף אותן לגויות של העולם ,וזה
הוריד עוד את עם ישראל ,והעם מאד סבל ונמאס להם מלהיות יהודים,
לסבול כמו יהודים ,ורצו להיות כמו גויים והעולם פתח בשבילם אפשרות
זו ,אמנם לא כמו היום ,אבל אז זה היה דבר גדול מאד.
מלחמת העולם השניה לימדה את היהודי שהוא יהודי ולא משנה מה!
ומי שיצא ממנה היה עדיין עם הרעיונות שלפני המלחמה ,אמנם היו
כאלה שחזרו ליהדות שלהם ,אבל הייתה בעיה שהרוב שחזרו נשארו עם
חלק מהרעיונות המקולקלים הקודמים ,ואפילו שהבעלים שמו
שטריימלים וחליפות שחורות והילדים הלכו ללמוד בישיבות ,עדיין
הרצונות נשארו של גויים ,האש של תאי המוות לא הוציאה את
השורשים של ההשכלה.
בנוסף לזה ההשכלה יצרה עוד מכה ,מכת מות לעם ישראל וזאת
הציונות .הציונות משכה את כל אלה שרצו להישאר יהודים ,אבל בצורה
גויית והבטיחה ,לעם שסבל כל כך הרבה ,בארצות שונות ,ארץ משלהם
עם צבא ומשטרה שלהם שתתגבר על כל הגויים שינסו להרוג אותם.
היהודים נכנסו לשנות השמונים והתשעים בהרגשה טובה ביותר ,ארץ
ישראל פורחת מתחת לשלטון של "הציונים".
גם העולם של החרדים פורח ,יש יותר רב'ס ויותר חסידים מאי פעם
וישיבות ליטאיות יותר ממה שחלמו ,וכל יהודי חרדי מעל לגיל מסוים או
כל יהודי שני הוא ראש ישיבה או ראש כולל ,ורואים בארץ ובעולם יותר
ויותר בתי ספר חרדים ,גם של ספרדים ,גם של אשכנזים ,גם של חסידים,
גם של ליטאים של כולם ורואים יותר ויותר חרדים בכל מקום ,כולל
בממשלת ישראל ,בממשלת אמריקה ,אפילו באנגליה ובאירופה .חלום!
חלום בלהות!
ופה מתחילה הירידה העצומה ,כי החרדים יצרו לעצמם "עולם חרדי
גויי" ,על השטח מאד חרדי ,הצעירים יוצאים יותר ויותר חרדים ולא כל
כך בורחים מהלבוש של כיפות וכדו' ושומרים שבת וכדו' אבל יש דבר
אחר שנכנס  -מתלבשים כמו גויים ,אמנם עם כיפה וציצית ,אך מבלים
כמו גויים ,עם הכשרים מהודרים.
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פתאום יש לנו "פושעים חרדים" ,יושבים בבתי סוהר באמריקה,
באירופה ובארץ ישראל ,אולי חלק יושבים והם לא אשמים ,אבל חלק
רציני אשמים ,עושים היום דברים אסורים ,גם לפי ההלכה ,אבל חיצונית
ממשיכים ללמוד וללכת למקווה וכל המנהגים של יהודים כשרים.
אבל תשובה אמיתית לא עושים! אמת אמיתית לא מבקשים!
לא חוזרים בתשובה!
בנוסף לזה יש את המראה החיצוני ,נתחיל עם הנשים ,כי אם הנשים
נראות לא צנועות ,זה בוודאי רצון הבעלים ,ואם זה לא רצון הבעל והוא
שותק הוא יתחלק איתה בגיהינום .אישה שלא צנועה ובעלה מבין שזה
אסור ולא אומר לה מילה ,הוא כמוה! ואם יש לו אישה שהוא אומר לה
תוכחה והיא לא שומעת ,אז הוא צריך לגרש אותה! ואם אישה רוצה
יותר צניעות אין לבעל שום רשות להגיד לה לא .אם לא טוב לו ,הוא יכול
לגרש אותה! המילים האלה בוודאי יגרמו לאנשים להתקומם ויגידו ,מה?
להגיד להם להתגרש?! ואני אומר ,כן! להתגרש ,כי זה רצח לדור הבא! כי
מי שיורד באידישקייט היום בעולם הזה ,הוא רוצח את הדור הבא ולא
רק את עצמו.
האישה צריכה להיות צנועה לכסות את כל הראש רק במטפחת ולא בכל
מיני כובעים ,במטפחת בלבד! ולא בפיאה ,היא צריכה לכסות את הגוף
שלא יראו את הצורה של הגוף בכלל ,וזאת אישה יהודיה כשרה! וכולם
יצעקו ,מה? השתגעת? השתגעת? שאנחנו נחזור לימים ההם ,מה פתאום,
היום זה עולם אחר ,ויגידו שלפי הספר של פוסק ידוע צריך רק שני אינצ'
מתחת לברך ,אבל זה הכל לא נכון ,צריך לכסות את הגוף ,כי כל אבר
שרואים יכול להכשיל גברים במחשבות לא טובות וזה אסור! ומי שנכשל
ומסתכל באישה שמכוסה לגמרי ,הוא פשוט אדם חולה ואין מה להגיד
עליו.
היופי היהודי ,היופי של האישה היהודיה ,זה היופי הפנימי  -הרוחני וזה
מה שהעולם יכול לראות ,אבל היופי הגופני ,זאת אומרת ,הפנים היפות,
העיניים היפות ,החיוך הנחמד וכדו' זה שייך רק לבעלה בלבד! ואפילו
בחדרי חדרים צריכים לקדש את עצמם ,כי כל רגע ורגע הקב"ה נוכח
איתנו ולכן בכל פעולה צריכים לקדש את עצמנו.
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אלה שאומרים שהחינוך הזה )של לקדש את עצמו גם בחדרי חדרים(
מביא לתסכול ולמחשבות לא טובות ,אני אומר ,שקרנים ,שקר וכזב,
ואלה שאומרים כך ,וחושבים שהם הנורמלים  -חילוניים או חרדים
מודרניים יאבדו גם את העולם הזה שלהם וגם את העולם הבא שלהם.
אבל היהודי החרדי הקרוב לקב"ה ,רוצה בכל מצב לא לאבד את הקרבה
לה' ,הוא יודע שכל פעולה של גסות מעלה מחיצה עבה בינו ובין בורא
עולם .ומי שמגדל את הילדים בלי ביטחון בה' הוא יאבד את הדור הבא.
מי שבוטח בממשלה ,במשטרה ,בביטוח הלאומי ,במשרד החינוך,
בצבא ,בפרנסה שאנחנו מרוויחים בעצמנו כאילו ,מאבדים את העולם
הזה ואת העולם הבא ומאבדים את הדור הבא של עם ישראל.
גברים שהולכים לכולל ללמוד תורה ,ומרשים לנשים שלהם לעבוד
במקומות מעורבים ,גברים ונשים ,ועוד מרשים לנשים להתלבש כמו
גויות ,כדי שהם יוכלו לשבת וללמוד תורה ,אוי לו ואוי ללימוד שלו .ויש
גברים שכאילו לומדים ,אבל מבזבזים זמן על עסקנות שטחית ,אבוי לכם
כי זה מביא רק לדברים לא טובים בעולם הזה ,ומאבדים את העולם הבא
שלכם.
ויש גברים שמצאו דרך חדשה להרוויח כסף ,הם טסים מפה לאמריקה
לניו יורק ,ללוס אנג'לס ,לפלורידה ,לדנבר ,לשיקגו ,ללונדון ,לאירופה
ואפילו למזרח הרחוק ,מבזבזים את החיים שלהם ,כי הטיסות עצמן לא
צנועות ויש סרטים שקשה מאוד לא לצפות בהם .יש מפגשים קרובים ליד
בתי השימוש ,במעברים ,ויש גם אנשים מאוד מאוד לא צנועים
שמסתובבים בטיסות האלו ,ויש הרבה מצבים שאדם שחושב את עצמו
"לאערלעכער אייד" לא צריך להיות בקשר איתם .אני מבין שבעולם הזה
אנחנו נכנסים לחובות גדולים מאד ,אבל רוב החובות מיותרים ,ולכן
ברוב המקרים טסים ועוזבים את הארץ בלי סיבות טובות של ממש וזה
אסור.
עכשיו נדבר על האוכל ,מה אנחנו אוכלים ואיך אנחנו אוכלים ,היום
אנחנו כמעט לא מוצאים יהודי רעב ללחם ,אבל אנחנו אוכלים בעיקר
בשביל היצר ולא כמו יהודי שאוכל כדי להעלות את האוכל לרמה רוחנית
גבוהה ,כמו סעודת שבת שזו לא רק אכילה של דברים טעימים שמביאה
הנאה ליהודי ,אלא גם הכל שייך לרוחניות .ואפילו ביום חול כשנוטלים
ידיים אוכלים ומברכים ,כל הפעולות האלה הן רוחניות ,כל זמן שזה
באמת גופני ורוחני ,אבל ברגע שאנחנו עושים את הפעולות הרוחניות בלי
רגש ,הכל נהפך לחזירות ,כמו שכתוב שזה כאילו שהקאנו על השולחן.
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איך נראים ילדים חרדים היום? מצד אחד לבושים כיפות וציציות ומצד
שני  -הפיות סתומים עם פיצה וקולה וסוכריות מכל הצבעים ומכל
הגדלים ,אוי לנו ,אוי לנו.
אני רוצה עכשיו להגיד לכם שאסור ללכת למסעדה בשביל בידור ,אסור
ללכת למסעדה כי לא מתחשק לבשל ,ורוצים לצאת עם הבעל קצת
להתאוורר ובכלל לצאת לבידור  -אין דבר כזה בין היהודים ,כי הבידור
האמיתי זה החגים ,המצוות וכדו' ואם זה משעמם לאדם והוא מרגיש
שהוא צריך אוורור מזה ,אז הוא במצב רוחני קשה ,כי זה הדבר שעושה
את התענוג הגדול ביותר שקיים ,ומי שלא מבין את זה פספס משהו.
כן אפשר ללכת לטיול ,אבל אם הולכים לטיול שיש שם ג'קוזי ,לונה
פארק וכדו' ,זה לא .ואם רוצים להסתובב בחוץ "לראות נפלאות של
הטבע" ,אז נשים לחוד וגברים לחוד או המשפחה לבדה ,אבל לא לראות
דברים שונים ומשונים בטבע כמו הנסיעות החדשות עם ג'יפים ,גם נהיה
מאוד מאוד נפוץ ,נופש במלונות בחגים וזה נגד היהדות וזה דבר שלא
מבינים ואומרים שהולכים למלון לנוח .ויגידו ,גם רבנים גדולים הלכו
בקיץ לנוח ,אבל הם להבדיל אלף אלפי הבדלות הלכו לאזור חם כדי
לנוח ,אבל לא הפסיקו ללמוד לשנייה תורה ,ולא הלכו למסעדות ולא לים
ולא לבריכה ולא דיברו כל היום על האוכל.
אני מאמין שכל אלה שהולכים לנופש היום לא היו מוכנים ללכת לנופש
כזה כמו הרבנים הקדושים ,אבל היום הולכים לנופש לכל הפסח ,גלאט
כושר ,לא "גברקס" )ללא מצה שרויה( יחד עם זה "בית מדרש" שאפשר
ללמוד ביחד עם שתי בריכות שחייה אחת לנשים ואחת לגברים עם
האוכל המוגש ליד הבריכה  24שעות ביממה ובנוסף עוד מקבלים כל מיני
טיולים כולל "לונה פארק" ,הכל מהמלון.
והדבר הכי טוב זה שיש בידור לילדים שלא יהיה להם משעמם כמו
קוסם ,וזה הכל נקרא חופש של פסח ,ברור שאפשר גם לעשות חול המועד
בדיסנילנד או במלונות באירופה ,למה לנקות לפסח ,או להכין לשבועות
או לבנות סוכה? הכל עשוי ,ודבר שעוד יותר מושך היום זה חגים על
אוניה ,שבעה ימים או תשעה ימים על אוניה עם כל ההידורים של החג.
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)ז(
אוי עם ישראל אתם לא מבינים שכל הבתים המפוארים שלכם לא יעזרו
לכם ,כי בסוף יש קבר קטן מאד וכל החדרים שלכם וכל המנורות היפות
שלכם וכל הרהיטים המפוארים שלכם ,וכל הכסף שיש לכם לקנות
מכוניות וטיולים וכדו' לא יעזרו לכם .נוסף לזה אפילו שאתם נותנים
צדקה ,זה לא יציל אתכם ,כי הצדקה לא באה מנתינה אמיתית ,אלא
באה מאמונה טפלה שאם נותנים כסף אז אפשר להחזיק בממון כי
היהודים לומדים שמי שנותן מקבל ,זה נשאר להם בראש בלי הקשר עם
ה'.
אני רוצה שיהיה ברור ,יהודי שהוא עשיר לא צריך לזרוק את הכסף
ולהיות עני ,אבל הוא צריך להיות כמו ר' יהודה הנשיא ,והוא צריך
להשתמש בכסף שלו בשביל מצוות ,הוא יכול להשתמש בכסף בשביל
לבנות בית גדול וכדו' אבל כמו ר' יהודה הנשיא ודוד המלך שלא רצו
להנות מהכסף ומהגשמיות אפילו קצת .לא להנות מהגשמיות כגשמיות
בכלל ,רק להנות מהצד הרוחני שהכסף עושה ,זה לא אומר שהוא צריך
לאכול כמו אדם עני ,אבל הוא צריך להתייחס לאוכל כדבר שצריך לעשות
כדי לחיות ,ולקדש אותו בכל צורה שאפשר.
הסוף של עולם השקר
עם ישראל בארץ ישראל ,יבוא זמן בעתיד הקרוב ,שכל המושגים של שקר
יפלו .זה כבר מתחיל ,הממשלה מלאה בושות ,מכל העניינים המבישים
של החברים בכנסת ,בראש ובראשונה הנשיא ,אחרי זה המשטרה שירדה
מבחינת המוסר בשנים האחרונות .משטרה שכמעט אינה יכולה לתפוס
גנב ,שנותנת לכל מיני אנשים לברוח מבית הסוהר ,שיודעת הכי טוב לתת
רפורטים לנהגים ,להרביץ לחרדים ולסלק מתיישבים מהבתים ,בואו
נחשוב גם על ביטוח לאומי ,שהפסיק לשלם להרבה אנשים שהאמינו בו
כל כך ,ובכלל יש בלאגן מוסרי גדול במדינת ישראל וזה לבד יפיל את
הכל.
יש יהודים שהולכים לצד הגויים נגד עצמם ,יהודים שהולכים עם
הערבים נגד היהודים ,ויש יהודים באירופה ובאמריקה שהם יחד עם
הגויים נגד היהודים ,ויש צבא  -צבא הגנה לישראל שפעם גם החרדים
האמינו בו ,אבל היום כולם הפסיקו להאמין בו ,כי שם יש בלבול גדול
מאוד ,וכל ראש ממשלה שניסה ללכת בגלוי נגד החרדים או נגד התורה,
נפל.
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)ח(
עם כל זה לא לומדים ,כל הבלבולים האלה כבר התחילו להפיל לא רק
את הממשלה הזאת ,אלא את כל המבנה ,שהם קוראים דמוקרטיה,
הדמוקרטיה הישראלית האומרת שמי שבשלטון יש לו זכויות ומי שלא
אין לו זכויות.
ממשלת ישראל שניסתה ומנסה עם כל הכוחות שלה להרוס את הדת
היהודית ,להרוס חס וחלילה את התורה ומנסה לעשות מלחמה ישירה
נגד הקב"ה .ואני אומר לכם ,שאפילו אוטיסט יודע ,שמי שנלחם נגד
בורא עולם חייב להפסיד בגדול! ומי שנלחם נגד בורא עולם לא יהיה לו
לא העולם הזה ולא העולם הבא!
וכמו במגדל בבל  ,הכל יפול ,כי בארץ ישראל ישנה קדושה המכוסה
בשכבות של טומאה שהציונים הניחו ,אבל הקדושה לא יושבת בשקט
ורוצה לפרוץ את הכיסוי .וכמו הר געש זה יפרוץ וכל אלה שעומדים נגד
הקב"ה ישרפו ויעלמו יחד עם האש ,והארץ תקיא אותם ,אוי לנו! אוי
לנו! אבל אלה שקרובים לקב"ה לא ירגישו כלום ,ירגישו רק אור חדש של
קדושה והנאה עצומה ,ובתוך האור הזה יגיע המשיח ,ואדום יחרב ,ולא
משנה אם זה יהיה בפצצת אטום או במכת ברד ,ה' יעשה את זה בלי
האירנים ובלי הרוסים ובלי הקוריאנים ושלא תהיה טעות ,שני שלישים
של העולם ילכו  -שליש ילכו לגמרי ,שליש ייפצעו קשה ושליש יישארו.
אבל יכול להיות גם גרוע מזה ,יכול להיות שרוב העולם ילך.
אני רוצה שנציל את עצמנו עם ישראל ,אני כותב ובוכה ,כותב ובוכה ,כי
יותר מהכל אני אוהב את עם ישראל ,אני בוכה על עם ישראל,
השכינה בוכה על עם ישראל ,אני רוצה שכולנו נקבל את משיח צדקנו.
אני מבקש מהאחים והאחיות שלי ,בואו לרחוב כולנו ,נשים לחוד גברים
לחוד ,נשים יגידו וידוי וסליחות וכו' והגברים ישימו שק ואפר וישבו על
הרצפה ויבקשו סליחה מהקדוש ברוך הוא בשביל כל הדורות של שקר
ובריחה מן האמת ונבכה ונצטער באמת ,ונבכה עד שיהיה זרם רציני של
דמעות מסביבנו ,ונבכה עד שהנשמה תצא מהגוף שלנו ,ואז הקב"ה
יקבל את התשובה של עם ישראל ,ונקבל את משיח צדקנו ויגמר החלק
של ההיסטוריה ,של הגלות.
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פרק  - 8השקט שלפני הסערה  -מאת האוטיסט בנימין גולדן
כב' כסלו תשס"ז13/12/2006 ,
)א(
עם ישראל כבר דברנו ודברנו ,פה ושם רואים שנוי קטן לטובה ,אבל זה
לא מספיק ,לא מספיק ,ולכן קבלתי מסר מרב חשוב שעלי לפרט יותר מה
עלינו לעשות ,עלי לפרט מה שקורה בעולם שלנו,
ומהם המסרים הבולטים שנמסרים מן השמים.
אני חושב שרוב היהודים יודעים עכשיו שהעולם פועל בצורה שונה
ואחרת מבעבר ,אפילו שונה מלפני עשרים שנה ,כל שנה ושנה רואים יותר
ויותר דברים שלא היו עד היום ,יותר ויותר דברים מפחידים ,אך רוב
האנשים סוגרים עיניים ומחליטים להמשיך בדרך השקר כאילו שלא
קרה שום דבר.
בואו נתחיל עם כדור הארץ ,מה שנקרא טבע .אנחנו יודעים שכפור
בקוטב הצפוני וכפור בקוטב הדרומי ,יודעים שבאלסקה ישנם אנשים
שגרים בבתים שעשויים מקרח ,שהקור שם עצום ,יודעים שיש מראות
מרהיבים בשוויץ ,שיש שלג על ההרים ,שיש גלישה ,אבל היום ,מה שהיה
כל כך טבעי וכתוב בספר גיאוגרפיה ,השתנה מאד .קרחונים ענקיים
בקוטב הצפוני והדרומי נשברים ,נמסים מהחום ונופלים לתוך המים
חתיכות בגודל של אי שלם ,האטמוספרה מתחממת בכל העולם וכתוצאה
מכך האוקיינוס עולה וגורם לשיטפונות.
אלסקה  -המקום של האסקימוסים והאיגלואים ,לאט לאט מתחממת
ויש פחות ופחות שלג וקרח ,יותר ויותר חרקים וחיות שבדרך כלל לא
נמצאו שם .בגלל ההתחממות ,ישנן ארצות במזרח הרחוק ובאפריקה
שהבצורת מתגברת ויש פחות ופחות אדמות מתאימות לגדל בהן אוכל,
יותר ויותר בני אדם עוברים ממקומות אלה למקומות יותר ירוקים
וגשומים וזה גורם לבעיות קשות מאד.
בזמן האחרון יש בעולם עודף עצום של הוריקנים מסוכנים ביותר ,של
סופות טייפונים וכדו' שיטפונות ענקיים באירופה ובמקומות אחרים,
צונמים מפחידים ביותר ,רוחות טורנדו ,אפילו במקומות כמו לונדון
צרפת וכו'.
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)ב(
שיטפונות ענקיים בכל מקום כולל ארה"ב ,יש הרבה מאוד רעידות אדמה
והן גדולות ומסוכנות ,בנוסף לזה יש בוץ שגולש ומכסה עיירות שלמות
בכל מיני ארצות ,אך זה לא כל כך מעניין אותנו כל השינויים האלה ,חלק
גדול מאתנו לא מתעניינים ולא רואים את יד ה' בזה.
העולם המערבי "המתקדם" כל כך בנושא הרפואה לא מצליח להתגבר על
כל המחלות החדשות שפוגעות באנושות .ישנה המחלה הידועה ,לא עלינו,
שפוגעת בהמוני אנשים ואצל יהודים מאמינים באחוזים גבוהים ביותר,
לא עלינו ,גם במבוגרים וגם בצעירים וזה מאוד בולט לעין.
ישנה מחלה) H.I.Vאיידס( לא עלינו שפוגעת במיליוני אנשים בכל העולם,
באפריקה המספרים שחולים במחלה זו הם עצומים ,מחלה של טינופת
שהתחילה בעבירות הגדולות ביותר.
לא עלינו יש הרבה מאוד ,ומעל לממוצע ילדים שנולדים עם פגמים ,גם
פגמים שכליים כמו תסמונת דאון או דברים דומים וגם עם פגמים
גופניים כמו סי.פי ,שיתוק מוחי ,לא עלינו .ישנם כל מיני מחלות שלא
יודעים אפילו מאיפה הן ומה זה ,דברים חדשים ביותר ,ועכשיו אנחנו
שומעים שתרופת הפלא אנטיביוטיקה אולי תגרום לזה שתקום אולי ח"ו
מחלה חדשה ,חיידק שכבר מחוסן נגד האנטיביוטיקה ,ושהיא לא תשפיע
על החיידק החדש שיכול להרוג ח"ו מיליונים.
בואו נראה מה קורה גם בעולם הביטחון .הצבא פלא פלאים ,העולם חזר
למצב כמו לפני מלחמת העולם הראשונה והשניה .ישנם שני צדדים -
מצד אחד  -המשוגעים שמוכנים לסכן את כל העולם רק בשביל השיגעון
שלהם,
ומצד שני  -אלה שרוצים להחזיק בחיים הגשמיים דמוקרטיים שנותנים
לכל אדם להתעסק עם כל דבר אסור כל זמן שלא תופסים אותם.
העולם המערבי שמתעסק עם הרבה עבירות לפי הנטייה של כל אדם,
והעולם הערבי המטורף שמוכן להלחם נגד הדמוקרטיה שירדה כל כך
במוסריות הכי פשוטה והכי בסיסית.
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)ג(
ומי באמצע? כרגיל עם ישראל .ואי אפשר לסמוך לא על אמריקה ולא על
אנגליה ולא על אירופה .ישנה שוב אנטישמיות מאוד מדאיגה .ויש ארצות
עם יכולת גרעינית שאפילו אם אין להם טילים שמגיעים עד אמריקה הם
יכולים להרכיב מה שנקראת פצצה מלוכלכת ,פצצה גרעינית ,שיכולה
להרוג  50,000בני אדם במכה אחת ח"ו ,פצצה שאפשר לשים בתרמיל.
ולא רק זה ,מחכה לנו מלחמה עצומה שמפחידה ביותר ,שלא היתה אי
פעם בעולם הזה ,מפחיד מאוד מאוד ,יהיה פשוט מעבר לדמיון של אדם.
רוב האנשים כבר יודעים את זה ,שומעים מספיק רדיו ,ראו מספיק
סרטים ,כדי שיהיה להם מושג ,אך לא מוכנים להשתנות כדי לעצור את
זה.
אבל אני רוצה עכשיו לדבר עם היהודים המאמינים .אני רוצה לשאול
אותם עד מתי? עד מתי? עד מתי לא תשימו לב לאמת? עד מתי תברחו
מהקב"ה? עד מתי לא תעשו תשובה? עד מתי? קשה להבין איך עם
ישראל לא מרגיש ורואה את המסרים הברורים .למשל ,כ"כ הרבה
יהודים נפטרים לא עלינו ,צעירים ,מכל מיני מחלות משונות ,ולא רק סוג
אחד.
כמה יתומים תמימים צריכים להיות עד שנבין? כמה אלמנות צריכות
להיות עד שנבין? כמה פעמים צריכים לשמוע ,על עוד אישה צעירה
שנפטרה והשאירה ילד תמים ,כמה פעמים? כל כך הרבה נפלו כבר ,למה
אנחנו לא מקשיבים? הייתי חושב שאחרי כל כך הרבה טרגדיות ,אחרי כל
כך הרבה אסונות ,עם ישראל היה חוזר בתשובה ,היה מבין שהקב"ה
מדבר אלינו ,שהוא לא שמח איתנו ,שרוצה שנעשה משהו לשנות את
המצב ,אבל יש שקט ,ממשיכים באותה דרך ,קוברים את המתים
וממשיכים להיות כמו קודם ,כמו שלא קרה כלום.
הפתרון הגדול שמצאו ליתומים שלא יהיה לחץ כספי ,זה לשלם כסף
מראש ,לעשות חסכון שאם ח"ו האבא נפטר יהיה כסף ליתומים .במקום
זה היינו צריכים להשתמש באנרגיה שלנו לעשות תשובה ,להוציא את
הגויות מהעולם החרדי וזה היה מבריא את כולם.
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)ד(
אנחנו היהודים ,מבולבלים מאוד ,אנחנו ספוגים עם הגשמיות ,עם הרצון
להיות יהודים וגויים ביחד ולכן אנחנו בוטחים בצבא ,כן ,בצה"ל ,אפילו
אלה שגרים בחו"ל סומכים על צה"ל ,וצה"ל לא במצב שיכול להלחם
ולנצח .כל המלחמות שניצחנו עד היום היו ניסי ניסים מהקב"ה בלבד.
תבדקו כל מלחמה ומלחמה ,למעשה לא היינו צריכים לנצח ,רק
בעזרת ה' ניצחנו.
בטוח לאומי  -סמכנו על ביטוח לאומי שבגללם יכולות להיות משפחות
של עשרה ,שנים עשר ,שמונה עשר ,עשרים ואחד ילדים ,אוי לנו! ה' נותן
את הילדים ואת הפרנסה לילדים ולא הביטוח לאומי ,ואנחנו לומדים
את זה בדרך הקשה ,אוי לנו! אוי לנו!
אנחנו סומכים על הנשיא של ארה"ב ועל הדולר "הקדוש" וכל זה נופל
ואי אפשר לסמוך על ה"דוד" כי ה"דוד סם" לפעמים דמות נחמדה,
מחייך ,ולפעמים אנטישמי כועס ואכזרי .וחשבנו שגמרנו עם
האנטישמיות ,אבל בכל העולם יש יותר ויותר אנטישמיות והעולם פחות
מפחד ,ישנה מכה קשה של אנטישמיות באנגליה וגם באירופה ובצרפת.
עם ישראל אתם לא רואים ,אתם לא מבינים שזה הסוף ,עוד מעט הכל
יתפוצץ ואז יהיה מאוחר מידי לעשות תשובה!
שיהיה ברור לכולם -
רק אלה שיחזרו בתשובה שלמה יחיו ויעברו את הצרות הגדולות שיהיו
לנו ויקבלו את משיח צדקנו .כל המסיבות שלכם ,כל הבתים המפוארים
שלכם ,כל הבגדים הלא צנועים שלכם ,הבידורים הגויים ,כל משיכה שיש
לכם לעולם הגשמי יעבוד נגדיכם ,כל העולם הזה יעלם וישאר עולם רוחני
וגשמי ,רק גשמיות שמשרתת את הרוחניות.
ישנה רק דרך אחת להציל את עצמנו ,והדרך הזאת זה לא הצבא ולא
תותחים ולא פצצת אטום  -לחזור לאבינו שבשמיים.
)ה(
תבינו טוב ,הסכנה הגדולה באה מתוכנו ואם לא נוציא את זה ואת יצר
הרע ונשחט אותו ,הגויים יבואו נגדנו בהמוניהם ויהיה קשה מאוד.
אחמיניג'אד )נשיא אירן( נולד מהעבירות שלנו גם היטלר נולד מהעבירות
שלנו ואם אנחנו רוצים לנצח אותם ,קודם כל ננצח את היצר הרע שלנו.
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עוד פעם אגיד לכם עם ישראל,
מספיק למות על קידוש ה',
צריכים לחיות על קידוש ה'!
עוד פעם אני מבקש מכם ,תבכו על כל המרחק שיש היום בינינו ,בין
כולנו ,בין כל עם ישראל והקב"ה ,תבכו עם דמעות רבות ותצטערו.
תזרקו את הגשמיות המיותרת מהחיים שלנו ,כל המושגים הגויים שנתנו
להם להיכנס לראשנו ולביתנו ,כל הלבוש הגויי וכדו' ולצאת שוב לרחוב,
המוני יהודים נשים לחוד וגברים לחוד ,שיקרעו קריעה עם שק ואפר ישבו
על הרצפה ,יבכו ויבכו ויבקשו מחילה מהקב"ה ויגידו סליחה ווידוי וכדו'
יתקעו באלף שופרות עד שכל הארץ תרעד ,נשים תגדנה תהילים ויבקשו
מחילה ויגידו גם סליחות וכדו' ואז נקבל על עצמנו לעשות תשובה שלמה
ולהוריד מעצמנו ומכל ארץ ישראל כל פרור של עבודה זרה ,של עולם גויי,
ונחזור אל הקב"ה עם אחד בלב אחד ואז נקבל את משיח צדקנו
בשמחה גדולה .אמן כן יהי רצון.

פרק  - 9מסר מבנימין גולדן
ג' טבת תשס"ז24/12/2006 ,
יש לעם ישראל היום הרבה מאוד אויבים ,יש את אירן והראש ממשלה
שלה שאולי אפשר לראות אותו כמלך הרשע יותר מהמן ,שצריך להתקיף
את ארץ ישראל לפני משיח .ויש את כל ארצות ערב שהבסיס של השנאה
שלהם זה עם ישראל.
יצחק וישמעאל ,ישמעאל שונא אותנו והוא רוצה את הזכות על ארץ
ישראל ,הערבים שונאים יהודים ,גם הערבים האירופאים ,גם הערבים
המזרח תיכונים ,גם הערבים האסיאתיים ,גם הערבים האפריקנים
וגם הערבים האמריקאים ,כולם ,לפחות הרוב ,שונאים את עם ישראל -
ולא רק את היהודים שגרים בארץ ,אלא כל יהודי בעולם הם שונאים.
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וחוץ מזה יש מספיק גויים "תרבותיים" אירופאים אמריקאים
אוסטרלים וכדו' ששונאים את ישראל בדם ,שנולדים עם שנאה כזו.
לפעמים זה מכוסה ולא רואים את זה בחוץ ולפעמים זה פורץ החוצה
בצורה קשה ביותר ,ועם ישראל הקטנטון בין כל הזאבים ממשיך בנס
לחיות ,אבל לא רק לחיות ,לחיות בסה"כ בהרבה מאוד פחד.
אבל ברוב המקרים היהודים מנהלים את החיים כאילו שלא קורה כלום
כאילו שאין סכנה ,רואים את הסכנה כל יום ,בעיתון "מעריב" בN.Y"-
טיימס" ,ב"המודיע" כתוב ברור כמה שאנחנו בסכנה גדולה ,אבל ליד זה
כתוב על  -נופשים ועל שמחות ועל כל מיני דברים נעימים ולא חשובים
והאדם בוחר ללכת לכוון השמח יותר בלי הדאגה.
יהודים חושבים  -איך יכול להיות כל כך נורא וכל כך מסוכן ,והרי כל כך
הרבה אנשים עוסקים בלתכנן נופשים  -בשוויץ בפסח הקרוב כשר
למהדרין ללא שרויה?! איך אפשר לתכנן עוד יותר רחוק  -בסוכות
באירופה ,סוכות בהוואי וסוכות בדיסנילנד?! איך אפשר לתכנן כזה דבר
אם יש סכנה?!
אבל מה אומרים :ה' יעזור והסכנה תעלם כי  -אנחנו לומדים שמירת
הלשון ואנחנו אומרים תהילים מחולק ואנחנו שומרי שבת ולבושים עם
פאות וחליפות שחורות ושטריימלים וכדו' יש לנו ברית מילה
גמחי"ם ,לא יכול להיות שלצדיקים כאלה ה' יקלקל את כל הרצון לשמור
פסח למהדרין בשוויץ ויקלקל להם את התכנון להראות לגוי מה זה יהודי
 שמעמיד סוכה באמצע דיסנילנד ואוכל עם נטילת ידיים בתוך הסוכהשלו ,זה אידישקייט ,זה יהדות ,גאווה להיות יהודי ,אפשר להיות בכל
מקום של הגוי ,בתור יהודי.
טיפשים ,טיפשים ,אני לא מבין אם זה טיפשות ,חוסר שכל ,אם זה
תמימות או אם זה פשוט פגם מכל החומר שאנחנו סופגים יום ,יום ,כל
העבודה זרה ,כל הגשמיות זה מטמטם אותנו.
לא מבינים שיש נוסחה אחת ,היהודי שמתקרב לה' הוא מקבל שמירה!
היהודי שמתרחק מה' הוא מאבד את השמירה ,לא עלינו ,היהודי
שמתקרב לה' לשם שמים ובמסירות נפש ומוכן לעזוב את השקר של
העולם הזה ,מוכן להיות יהודי אמיתי ולהנות מהדברים שכתוב בתורה
בלבד ולא לעשות לזה טלאי על חיים של גויים ,אפליקציה עם רקמה
גויית ,אלו יקבלו שמירה בעולם הבא ובעזרת ה' יזכו לקבל משיח צדקנו.
ומי שחי על שקר ומשתדל להיות יהודי חרדי בסגנון גויי הוא יפסיד את
השמירה ואת העולם הבא ובטח לא יקבל משיח צדקנו.
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אי אפשר לערבב שמן ומים אי אפשר לערבב אידישקייט  -יהדות ,תורה
וגויות .זה לא מתערבב! מה לעשות נולדנו יהודים ,יש אנשים שזה לא נוח
להם ,רוצים להנות כמו גויים ,יש נשים שרוצות להראות כמו בובות
"ברבי" וגברים שרוצים להראות כמו בובות ,אבל ברור עם כיפה וציצית
עם זקן אולי בלי ופאות מאחורי האוזניים.
יש יהודים שרוצים ללכת לתיאטרון ,להצגות ,אז במקום זה מייצרים
משהו דומה עם הכשר כמו כל מיני אירועים במשך השנה של זמרים
רבים שנראים יהודים גויים מופיעים עם כל מיני שירים שהם מבוססים
על מקורות יהודים במילים ,אבל מוסיקה ישר מהרוקנרול .ומה זה עושה
לנו? זה מדלל את היהדות שלנו ,את האידישקייט שלנו.
עוד דור כזה וכבר לא יהיה זיכרון ליהודי אמיתי  -יהודי שנראה יהודי
באמת ,כולנו נראה כמו בובות ברבי .
עכשיו העתיד נראה מאוד עצוב והדרך היחידה להציל את עצמנו זה
למשוך את הקהילה שלנו בחזרה למה שהיה פעם ,כי אנחנו יודעים
שהדורות יורדים ולא עולים אז כדאי לחזור ליהדות האמיתית ,כמו
שפעם היה ,להיות באמת עבדי ה' ,לסגור עצמנו יחד עם חומות עבות
וגבוהות ,כי אם לא ,גם החרדים ייעלמו בתוך העולם הגויי ח"ו.
אבל הקב"ה רוצה להציל את עמו ואת העולם שלו והוא לא ייתן לעם
ישראל להעלם ואם לא נלחם במסירות נפש על היהדות שלנו הוא יגרום
לנו סבל כל כך גדול עד שנבין בשלב מסוים שאין לאן ללכת רק אליו,
להקב"ה!
אנחנו נבין שכל הגויות זה שקר כל החומר זה שקר כל הגשמיות זה דמיון
ונבין שאם לא נחזור מהר לאמת נעלם ח"ו מהעולם הזה ,ובעולם הבא
מחכה לנו עונש כבד ביותר ח"ו.
אנחנו גורמים לסבל של עצמנו ,וגם הצדיקים סובלים בשביל אלה שלא
מוכנים לקבל אמת ,אבל אלה שלא יקבלו ברגע האחרון את האמת ,הם
יעלמו ואלה שמחפשים להיות קרוב לה' בצורה יהודית באמת אלה
ישרדו.

www.Dani18.com

דניאל – מסרים מעולם האמת

210

כמה דברים ברורים :חלק ברור לנו מהנבואות וחלק מהמצב היום
בעולם ,שמראה לנו עד כמה שהנבואות מדויקות .אירן ,רוסיה ,ונצואלה,
קוריאה ,חלק של האירופאים והרבה באמריקה שהם נגד ,נגד ,נגד עם
ישראל הם יעלו נגדנו.
כבר יש מלחמה בין ישמעאל ואדום זה קיים כבר ,זו מלחמה לא פשוטה
ואדום עד היום לא מנצח ,בכלל לא מנצח ,אפשר אפילו להגיד שישמעאל
הוא מראה את עצמו חזק ועמיד יותר מאדום .ה' יהרוס לגמרי את אדום.
המלחמה בין ישמעאל ואדום תיגמר מאוד קשה ,אבל לא לדאוג ,בסופו
של דבר יבואו נגדנו ואז מי לה' הוא יחיה ומי לא לה' ח"ו הוא יעלם.
עם ישראל ,עם ישראל ,כמה אנחנו? כמה יהודים יש בעולם הזה? מעט
מאוד ,אולי העם הקטן ביותר בעולם במספרו .וכל יום ,דרך נישואין עם
גויים וחוסר ילודה וכדו' ,המספרים שלנו נהיים פחות ופחות.
עם ישראל ,למה אתם לא מבינים? למה לא מבינים את האמת הפשוטה?
גם החרדים הרבה מאוד לא מבינים ,אי אפשר להיות גוי ויהודי ,אפשר
להיות גוי או יהודי.
בואו נבחר להיות יהודים אמיתיים בלי השקר בלי הפחד ,שמישהו ייקח
מכם את העולם הזה שלכם שאתם כל כך אוהבים.
עם ישראל אנחנו רוצים יותר מ 7000 -שיקבלו פני משיח ,אנחנו רוצים
שכל עם ישראל יקבל אותו.
מסירות נפש! מסירות נפש! מסירות נפש! לחיות בעולם הזה כיהודי
אמיתי זה מה שיציל אותנו!
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פרק  - 10מלחמת העולם השלישית  -חלק א' – קבלת עול מלכות שמים
פרק זה מכיל את החוברת "מלחמת העולם השלישית" המכילה מספר
תיקשורים עם בנימין גולדן.
כל המלחמות הבאות שיתרחשו בעולם בעתיד יהיו בעצם מלחמות של
דת .זוהי בעצם מלחמה אחת גדולה ,המלחמה האחרונה לפני בוא משיח
צדקנו .כי האסלאם רוצה לשלוט ואדום )הנוצרים( לא ייתן לישמעאל
)הערבים( לשלוט.
עכשיו אין יותר מה לומר ,עכשיו תפתחו את העיניים ותסתכלו טוב,
תראו את כל הסימנים ואת כל האזהרות ואת כל המסרים שה' שולח לנו.
מסרים ישירים לעם ישראל! אם זה שיטפונות משונים וענקיים ,אם זה
רעידות אדמה ,אם זה מקרי מוות משונים ,אם זה מלחמות אכזריות אם
זה רצח אכזרי אם זה כל דבר משונה שיכול לקרות.
תפתחו את העיניים ותבינו שה' מדבר איתנו ישיר! ישיר! דרך הטבע,
דרך מלחמות ,דרך כל דבר שקורה בעולם.
תפתחו את העיניים עם ישראל! תפתחו את העיניים ותצילו את עצמכם!
אל תאמר לא ידעתי! אל תגיד לא אמרו לי!
עתידך ועתיד משפחתך לנצח בידיך ,כדי להיות מוכן וראוי לחיות בסדר
החדש שיהיה בעולם עליך להשתנות ,עליך לקבל עול ,ואיזה עול? עול
מלכותו של מי שברא אותך ,של מי שמחייה אותך בכל רגע ורגע ,שחייך
ונשמתך בידו ,ועד עכשיו התעלמת ממנו כאילו אינך מכיר בעובדה זו.
ולא עוד ,יותר לא תוכל להתעלם ,כי מי שיתעלם יגיע ח"ו למצב בו לא
יוכל לתקן את אשר קלקל .עליך להתחיל לקיים דברו ולעשות את שהוא
דורש ממך ,כן ,כן ,נכון ,לשמור שבת ,לאכול רק אוכל כשר ,להניח תפילין
ולשמור על טהרת המשפחה ועל צניעות בלבוש בדיבור ובמעשים .עלינו
לזכור שפריצות מרחיקה את השם מאיתנו ואת שמירתו מעלינו ,וגורמת
לכך שדם יהודי נשפך ח"ו!! עלינו להרבות בלימוד התורה ובגמילות
חסדים עם אחינו בני ישראל וחלילה לא לשנוא ולא לפגוע באף יהודי
בשום דרך ,ואף אם הוא שונה ממך בדעותיו ובמלבושיו.
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מי שפועל ועושה בימים אלה למען אחדות בעם ישראל ופועל לחזק את
הקשר בין ישראל לאביהם שבשמים מגדיל סיכוייו לחיות ,וההפך
הגמור בבעלי מחלוקת ,מדברי לשון הרע ומחרחרי ריב למיניהם .עליך
להתפלל ולבקש רחמים על עצמך ,על בני ביתך ,על כל עם ישראל .אמירת
תהילים תעזור מאד מאד ובפרט אם אומרים תהילים בציבור .עליך
להכניע את עצמך תחת מרותו של הקב"ה ולקבל אותו למלך עליך ,ולקבל
ולקיים את שציווה אותך בתורתו.
יהודים יקרים ,עלינו להזכיר לעצמנו שוב ושוב שאנחנו לא לבד ,יש לנו
אבא אוהב בשמים ,אב רחמן שעוזר לנו ותומך בנו ,עד שאמר רבי שמעון
בר יוחאי על כך "אם היו יודעים בני אדם את האהבה שאוהב הקב"ה
לישראל היו שואגים ככפירים לרדוף אחריו" ,והאר"י הקדוש גילה
לתלמידו הרב חיים ויטאל ,שבדורות הללו כל יהודי שדורש את ה' ושומר
תורה ומצוות חשוב עד מאד בשמים ,ואפשר שמדרגתו של יהודי 'פשוט'
בדור הזה שמתאמץ להיות נאמן לה' ותורתו ,הינה שוות ערך למדרגת
צדיק גדול בדורות שעברו .והבעל שם טוב הקדוש ברוח קדשו הוסיף
ואמר -
שכל החפץ לשוב בתשובה ,אזי ה' יתברך תומך בו ומסייע לו יד ביד
כאב המסייע לבנו הקטן שמנסה ללכת את צעדיו הראשונים,
ורבי נחמן מברסלב בעצותיו הנפלאות לכל יהודי בכל מצב ומדרגה שהיא,
יעץ לשמוח תמיד בכל מעשה טוב ובכל מצווה ונקודה טובה שיש בנו,
ולכסוף ולרצות תמיד את ה' ,ולהיות רגיל תמיד לדבר עם ה' את כל אשר
עם לבבו וכו' ונזכור שאברהם אבינו שנקרא 'אברהם העברי' ,הוריש לנו
כוח לעמוד כנגד כל העולם ולהיות מהעבר השני של כל הטועים למיניהם,
הבה נשתמש בכוח זה הטמון בנו ,ואם לא עכשיו אימתי.
עלינו לדעת את האמת בכל הקשור למלחמה שבאמת אין כאן סכסוך
ערבי-ישראלי ,אלא סכסוך בינינו לבין אלוקינו ,וזהו השורש לכל
צרותינו ,ובל נשלה את עצמנו שיש פתרון מדיני ,כי אין .ושעון החול
הולך ואוזל ואין לאן לברוח וכל בר דעת בוודאי יבין שנותרה רק דרך
אחת להצלחתינו ,והיא  -שלום בינינו לבין אבינו שבשמים ,דהיינו לחזור
בתשובה שלמה ,לברוח אליו יתברך ולחסות בצל כנפיו ,לצעוק אליו
לעזרה והוא יושיענו בוודאי.
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לו היינו משכילים ומבינים זאת ,היינו כולם שבים אל ה' נכנעים לפניו
ואומרים לו באמת ומכל הלב :אנו מאמינים ובוטחים רק בך ,אנו רוצים
אותך ורק אותך ,ומקבלים עלינו לעשות את רצונך ,אזי בכך היינו
חוסכים ומונעים מעצמנו את כל הצרות העתידיות ,ה' ירחם וזוכים
לגאולה השלמה במהרה ,בחסד וברחמים מתוך ניסים ונפלאות ואין סוף
ישועות אז למה לנו לסבול בחינם? למה? למה?
יהודי יקר  -פקח עינך ,התבונן סביבך והתכונן למערכה שתקבע את
עתידך הנצחי .עורו עורו אחים יקרים למען כבוד ה' כי לכך נבראנו .לנו
היהודים תהיה המלחמה הקשה ביותר ,בנוסף לסכנות המתרגשות ובאות
עתה לעולם כולו הרי שעל עם ישראל לעמוד בפני עוד מלחמה קשה יותר
והיא המלחמה הרוחנית על האמונה הקדושה ועל הנאמנות לבורא עולם
בכל מצב ,יהיה אשר יהיה וזהו הניסיון האחרון ,והעומד בו הוא המנצח
האמיתי במלחמה.
בקרוב בורא עולם יגלה את כוחו וישלח את משיחו שינהיג סדר חדש
בעולם ,חיים במתכונת אחרת  -תחת מלכות ה' .בקרוב בורא העולם
יחשוף ויגלה את האמת הנעדרת שכל כך חסרה לנו .אלה שעיקר
שאיפתם היא לרוחניות ולקרבת ה' שיכינו עצמם כראוי לימים העתידים
לבוא בקרוב ,יזכו לאור גדול שלא היה כמותו מעולם ,הם יזכו לחיי אושר
אמיתיים ,יזכו לטוב שאי אפשר להכילו בשכל ורעיון ולכל ההבטחות
שהבטיח בורא העולם למי שיהיה נאמן לו בעת הזאת.
והזכות הזאת מונחת בקרן זוית .כל הרוצה יבוא ויזכה בה !!!
מה שיכול להציל אותנו זה ,האחדות ,התפילה ,התהלים ביחד ,בשמחה
ובאהבה .חייבים להתאחד ואין יותר טוב מלהתאחד בשירי אהבה
לקב"ה שחיבר דוד המלך .כי כאשר הקב"ה שומע את עמו שר שירי
אהבה אליו ,לא יכולה להיות תגובה יותר חזקה בשמים .תגובה של
אהבה ,תגובה של רחמים ,תגובה של ישועה!
התהלים יכול לאחד את עם ישראל עם הקב"ה וזה לבד יכול להביא את
הישועה .ברגע שעם ישראל ביחד עם הקב"ה ,זה השלמות .תהילים זה
הקשר ,זה השירי אהבה של העם שלו.
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פרק  10מלחמת העולם השלישית  -חלק ב'  -אם לא עכשיו? אימתי?
בורא העולם מכין אותנו לקראת השינוי הגדול.
העולם כמו שהוא עכשיו ,עומד להסתיים בעתיד הקרוב ,הסוף מתקרב
במהירות ,הסוף מגיע ומרגישים את זה ,זה כל-כך ברור ,העולם הגיע
למבוי סתום ,לדרך ללא מוצא ,ובארץ משבר וכשלון כללי ,בחינוך,
בכלכלה ,בחברה ,ובמה לא? ואנו כעדר טועה ללא רועה ודומה שאין אור
בקצה המנהרה .עכשיו ,עכשיו ,אין זמן! תחזרו בתשובה! תצעקו ביחד
פה אחד ה' הוא האלוקים!
ה' מפרק את עולם השקר וזה ממש הרגע לפני לידת עולם האמת ,ואנחנו
עם ישראל יושבים ,מסתכלים ,מתבוננים ,סובלים ,אבל כמו שיכורים לא
זזים ,ולא צועקים ולא מנסים לשנות .עלינו להחליט שאנחנו שייכים
לקב"ה ,שהוא הכל יכול ,שרק הוא יכול להציל אותנו .ליהודים רבים
מאד יש הרגשה שבכל זאת ,צה"ל הוא הגורם החשוב במלחמה ,או אולי
ראש הממשלה ושבנק ישראל הוא הקובע איך הכלכלה תהיה ,אולי
הבורסה ובחו"ל עדיין מאמינים ביכולת האישית של כל אדם להחליט
ולנצח בכל מצב ,עדיין מאמינים שפרנסה היא בידי האדם בעצמו,
ומאמינים שהכל יעבור והעולם יחזור למה שהיה לפני ה 11-בספטמבר.
אבל העולם לא יחזור למה שהיה.
הקב"ה שוחט את עגל הזהב ,לכן גם הכלכלה לא תחזור למה שהייתה,
והעולם עומד לפני מלחמה לא פשוטה בכלל.
לפי הנבואות הקדושות ,אדום ישלם את המחיר הגדול ביותר ולא יישאר
אף אחד ,ולא יישאר אף יהודי אחד בחו"ל ,כלומר ,שיצטרכו לעזוב את
חו"ל ולבוא לארץ ישראל .אבל יהודים! יהודים! אפשר להמתיק את כל
זה ולהביא את הישועה בשמחה ובקלות יותר .למה לסבול? ה' עכשיו נותן
לנו רגע ,רגע כדי לתקן ,כדי לחזור אליו.
עם ישראל ,תתפללו ,תתפללו ,למלא את הארץ ואת העולם בתפילה
ובתהלים .תתפללו ותבקשו סליחה ומחילה מהקב"ה .תבכו ,תגידו
סליחות ,אבינו מלכנו ,ותחליטו שתחזרו לחיים האמיתיים ,גם החרדים
גם הדתיים ,גם החילוניים ,כל עם ישראל עם אחד מתחת לדגל הקב"ה.
www.Dani18.com

215

דניאל – מסרים מעולם האמת

אם כולם יתאספו ביחד ויתפללו כמו שצריך ויחליטו מה שצריך ,אז
בע"ה נראה ישועה גדולה ,והישועה תגיע הרבה יותר בקלות .עם ישראל,
תפתחו את העיניים .אין זמן אין מקום בטוח בעולם.
אף מקום לא בטוח בעולם ,רק מקום אחד!!!  -קרוב לקב"ה.
עם ישראל ,לשים שק ואפר ,תלכו למקומות קדושים להתפלל ולבקש
מהקב"ה מחילה ,להחליט לחזור בתשובה .תצאו לרחוב בהמוניכם,
תבקשו בבכי ובצעקה להתחנן לפני הקב"ה להציל אותנו ,לחזור הביתה
ולהתחיל להיות כמו שהבטחתם .תצעקו ביחד כל עם ישראל פה אחד:
ה' הוא האלוקים! ה' הוא האלוקים! ה' הוא האלוקים!
כל אחד יכול לשנות את עצמו עכשיו ,ברגע זה ,וזה לא לוקח יותר מרגע
אחד .זה לא מספיק להתעורר אחרי שהכל נופל ואין הצלחה לצבא וכו'
ואז פתאום נחליט שאנחנו מאמינים בהקב"ה.
אנחנו צריכים להחליט ולבחור לפני שהאמת תתברר.
בעתיד הקרוב ,אחרי שכל אחד בחר בצד שלו ,לרוב לא יהיה אפילו זמן
לחזור ולבחור שוב .כדי להציל את עצמנו אנחנו צריכים לעשות תשובה,
לחזור לקב"ה לבטוח בו ,להאמין בו ,לאהוב אותו ,לעשות את המצוות
שלו ,לקבל את כל התורה בנעשה ונשמע ללא תנאים .האדם נולד לעשות
בעיקר ארבעה דברים תפילה ,חסד ,לשמור מצוות וללמוד תורה ,וזה מה
שצריכים לעשות .השכינה היום מאד עצובה כי השכינה יודעת מה מחכה
לעם ישראל ,כל-כך מתגעגעת לעם שלה ולא רוצה שהם יסבלו ומחכה
בכל רגע שהעם יחזור אליה בשמחה וברצון .יש מחיצה בינינו ובין הקב"ה
המחיצה זו הגשמיות ,הרצון לכסף ,לבתים לריהוט וכו' אבל כשמורידים
את המחיצה ,אז כבר אין בעיה להגיע גבוה ברוחניות ,ולהגיע עד הקב"ה.
הבוחר להיות נאמן לה' ,לתורתו ולמצוותיו ,הוא הבוחר בחיים והבחירה
בידך ואם לא עכשיו? אימתי?
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פרק  - 10מלחמת העולם השלישית  -חלק ג'  -ההתחלה של הסוף
ה' מנסה ביד רכה לחנך אותנו ,ה' מרחם עלינו ואוהב אותנו ,הוא מנסה
בטוב להציל אותנו ,אנחנו צריכים לראות את הניסים ,המון ,המון נסים
ולמה? כדי להעיר אותנו ,כדי להעיר את כל הקהילה .אבל ברגע שיש נס
אומרים" ,אוי היה נס"! כולם אומרים "נס"! אבל אחרי יום יומיים
ממשיכים לעבוד ושוכחים מזה.
המשיח אתנו .בכל דור הוא איתנו ,השאלה מתי הוא יתגלה!? וזה חייב
להיות בעתיד הקרוב .פשוט נגמר הזמן המוקצב.
כאשר אנחנו עוזבים את הקב"ה ומתפללים לעגל הזהב )הכוונה לרדיפה
אחרי כסף ,גשמיות מופרזת כבוד וכו' הגורמת לחציצה מהרוחניות,
מהקב"ה( אנחנו חלשים ואנחנו נותנים כוח לכל הטרוריסטים .אם היינו
קרובים להקב"ה ,לא היה להם כוח בכלל ,כמו בלון שיצא ממנו האוויר.
אתם
רוצים
רוצים
רוצים
רוצים

חיים טובים.
כסף,
הצלחה,
הכל.
ילדים טובים ובריאים,
אישה טובה,
בעל טוב,
מכונית,
ישראכרט.
הכל אתם רוצים  -אבל מה אתם נותנים ?

ה' נתן ליהודים תורה וביקש רק דבר פשוט :לחיות לפי התורה  -ולא
ביקש יותר .אם אנחנו מעיזים ללכת נגד מלך מלכי המלכים בחוצפה
גדולה ובלי שום מצפון ,אז מה אתם רוצים??
ה' רוצה להציל אותנו ,אבל במקום להביא רעידת אדמה ענקית כדי לחסל
את הרשעים ,אז הוא מביא דוגמא קטנה ורק כמה קורבנות  -כדי להעביר
את המסר.
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לא שמים לב שה' אומר וצועק ולוחש לנו :תשובה! תשובה! תשובה! כי
אם לא ,הוא יבחר רק את אלה שבאמת מקבלים עול מלכות שמים,
שבאמת מכירים אמת ,שבאמת בוחרים בהקב"ה ,שבאמת אוהבים אותו,
שבאמת מאמינים בו.
כיצד מנצחים היהודים במלחמותיהם? מי הם האויבים האמיתיים של
עם ישראל? האם הרומיים או הגרמנים היו אויבינו? ובתקופה הנוכחית,
האם הערבים הינם אויבינו?
האמת המחרידה ,אשר דברי ההיגיון הללו מצליחים להסתיר מאתנו
היא ,שאויבינו העיקריים בראש ובראשונה היינו תמיד עצמנו ,אנו
היהודים!
כאשר היהודים כיחידים וכקבוצה בעלי בטחון בה' ,כאשר יודעים
שהקב"ה עושה את כל המעשים ,שאנו איננו אלא משרתיו הנמצאים פה
לעשות רצונו :ללמוד תורה ולקיים מצוות ,אז העם היהודי מוגן לחלוטין
על ידי בוראינו.
אנו עשויים להניח שבבוא הניצחון על הערבים או כאשר נכרות שלום
עמם  -אנו בטוחים ,ישראל בטוחה .חשיבה מגוחכת של אנשים עיוורים!
האמת שבעשותנו את רצון ה' בשלמות ובשימנו בו מבטחנו בשלמות  -אנו
בטוחים לגמרי ואין לנו לפחד או לדאוג.
שימו את האמת לתודעתכם הבינו את הדברים וקבלום בכל חושיכם.
סגרו את מוחותיכם בפני שקרי הלאומנים החושבים על 'כוחי ועוצם ידי'
הכופרים בגדלות ה' ,הניחו תפילין התעטפו בטלית זעקו אל בוראכם
שיבוא לעזרתכם וקבלו את מלכותו עליכם בתמימות ובלב שלם.
הפשיטו מעליכם את אליליכם ,וכוונו את כל רצונותיכם ומאווייכם
למילוי רצונו ,דעו ללא ספק שהוא יתברך הכל .אל תעשו את המשגה של
אדם הראשון דבר העלול להשמיד את כולנו ,אנחנו איננו הכוח העליון על
אף שנוצרנו בדמותו יתברך .בורא עולם יש רק אחד ואנחנו עבדיו.
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אנחנו הדור האחרון ולכן צריכים לתקן את כל התיקונים ,קורה תוהו
ובהו ,אנחנו מגיעים למצב שאין על מי להישען רק על ה' וזו המטרה.
החושך ילך ויחמיר ,יהיה כבד מאד ,לא תהיה אפילו קרן אור דקה,
נצטרך ללכת בחושך מוחלט ,ורק אלה שיש להם בטחון יצליחו לעבור
את זה .כשכל היהודים יקבלו את האמת הזאת ולא את השקרים של
הלוחמים ו"דורשי השלום" כאחד ,תבוא הישועה ,יכונן בית המקדש
ונגיע למבטחים בזרועות האוהבות של אבינו שבשמים.
כשכל יהודי יוכל לומר "שמע ישראל" בביטחון מלא ,באמונה מלאה ,נדע
שסוף סוף ניצחנו במלחמה התמידית .הכרענו סוף סוף את האויב
האמיתי.
אותו אויב שהוא בעצם היחידי אשר איים על כלל ישראל מאז היותו לעם
 היצר הרע!פרק  - 10מלחמת העולם השלישית  -חלק ד'  -אחרית הימים
עם ישראל ,אין זמן למנוחה!
המשיח בדרך להתגלות בעזרת ה' ,אבל ישנם עוד דברים שעלינו לעבור עד
אז ,ולכן העם צריך להיות באחדות ,קודם עם הקב"ה וגם אחד עם השני
יחד עם הקב"ה.
בכל העולם ,יהודי יהיה רק מטרה לשנאה ,כל מה שנשענו עליו כגון נשק,
צבא הגיון וחכמה מערבית ,רופאים ותרופות וכל הדברים שבדרך כלל
אנחנו נשענים עליהם כמו כסף ,בנקים וכו' הכל יקרוס! ונשאר לבד עם
הקב"ה ומי שברגע האמת יבין שלא צריך את כל אמצעי הביטוח הנ"ל
כדי להינצל ,אלא שצריך רק את הקב"ה ,אלה שיבינו את הדבר הפשוט
הזה יגאלו בעזרת ה' ומי שלא ,לא יגאל! בנביאים יש פירוט מדויק למה
שעומד לקרות ,זה מה שיהיה.
בקשנו ,דברנו ,התחננו לעם ישראל לחזור לה' ,אבל עכשיו התחילה
ההתחלה של הסוף וזה יתגלגל כמו כדור שלג .הדבר שיוכל להקל על
כולם זה תפילה אמיתית ביחד ,יהודים ביחד ותהלים ,תהלים ותהלים!
ודווקא ביחד ,אמנם גם בנפרד זה טוב אבל העיקר ביחד ,תהלים ותפילות
ביחד זה יותר חזק מאשר בנפרד! ה' אוסף את כל התהלים והתפילות
ומשתמש בזה בדיוק בזמן הנכון ותמיד לטובתנו!
שבעים זאבים נגד הכבשה הקטנה ,מי ינצח?
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מי ינצח? השליח של הקב"ה ,המשיח ,או הגויים שיבואו כולם? תראו
באיזה מצב קשה אנחנו ,באמת אנחנו יתומים גמורים .אוי עם ישראל,
דור באמת עזוב ,בלי הנהגה של באמת ,כמו שכתוב שלפני שיגיע משיח
הדור יהיה דור של יתומים בלי הנהגה ,אבל באמת הישועה קרובה ואין
ממה לפחד או לדאוג ,רק מהיצר הרע ומי יעבור את הקושי הזה?
רק אלה הקרובים לאמת ,אלה שלא משנה מה ,מחזיקים ביד ה' ולא
עוזבים ,רק אלו יעברו את זה.
העולם המערבי זה 'זאב בבגדי כבש' הוא לבוש בגדי צדק ,חרות ,ושוויון
זכויות ,מייצג את התאוות והגשמיות של עולם הזה ומסתיר ומסלף את
האמת  -שם פני ה' נסתרות.
עם ישראל ,אני מאד דואג לכם ואני אחד מכם ,ולכן דואג עוד יותר.
ולמה? כי אנחנו ישנים שינה עמוקה וה' מנסה להעיר אותנו בכל מיני
דרכים .בכל יום יש טרגדיות חדשות ,יש מלחמות ,יש מחלות ,יש אסונות
טבע בארץ ובחוץ לארץ ליהודים ולגויים ...אנחנו יכולים להציל את
עצמנו ,אבל כמו במצרים ,מי שלא רצה לראות ,לא יצא ממצרים .רק
חמישית יצאו ממצרים ,וככה יהיה גם עכשיו ,בגאולה השלמה על ידי
המשיח .אולם בידינו להציל את עצמנו אם רק נבין את מצבנו ונחזור
לאמת ונתקרב להקב"ה.
אנחנו חיים בתקופה שלפני סוף הגלות ועכשיו היצר הרע משתולל באופן
קשה ביותר .אבל לא בצורה של שנות ה 30-וה 40-כאשר ראינו בעינינו
מפלצת אמיתית והיטלר אמר בדיוק מה שהוא רוצה לעשות .עכשיו
המצב הרבה יותר גרוע בגלל שעכשיו אנחנו לא יודעים מי האויב וזו עיקר
הבעיה .מלחמה היא לא נגד הערבים ולא נגד אויב מוגדר המלחמה היא
נגד יצר הרע .לכל אחד מאתנו יש קצת יצר הרע וזה האויב שלנו מבפנים.
עם ישראל! בין אם אתם רוצים בין אם לא העולם משתנה! השקר ייחשף
והיצר הרע ישחט .שני הכוחות אדום וישמעאל ילחמו זה בזה במלחמה
נוראה .אחד יתגבר על השני וזה שיישאר יעלה עם צבאותיו נגד עם
ישראל .השם יציל את עמו האהוב אבל רק היהודים שהיה להם בטחון
גמור בהקב"ה ,רק היהודים שהשתוקקו למשיח רק היהודים שרצו
להיות קרובים להשם רק אלה ישרדו!
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אחרי זה ,יהיה שלום בעולם והאמת תמלוך בית המקדש השלישי יבנה
והמשיח יוכתר .אהבה אמיתית  -אהבת השם ותורתו ומצוותיו  -תכסה
כל פינה של העולם ומעבר .מחלוקת מריבה ומלחמה ייעלמו.
המסר הזה מיועד לכל יהודי ,חרדי ,דתי ,מסורתי ,חילוני .זה המסר וזאת
האמת .מעין מכתב מן השמים להגיד לך בפירוש מה מצפים ממך.
אני מברך את כולכם ,כל יהודי שחי היום ,זכר ונקבה ,בכל גיל ,שכולנו
ביחד נזכה לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו.
פרק  – 11אנחנו עומדים לפני
תיקשור עם בנימין גולדן ,מוצ"ש פרשת שלח 9/6/2007
קבלתי תיקשור זה כאשר הספר כבר מוכן להדפסה ,עכבתי את ההדפסה
על מנת להכליל תיקשור זה בספר) .ללא הגהה(
אנחנו עומדים לפני אסון גדול ,וזה יגיע לצערי הרב ,כי כבר עברנו את
הגבול ,ואין מה לעשות .רק בנס אפשר להציל את כל עם ישראל
בשלמות .כולם רוצים לדעת מה עומד לפנינו ,ואיך אפשר בכל זאת לקבל
משיח ,וכתבנו הרבה מאד על זה .ולא רק אנחנו כתבנו ,אלא הרבה מאד
צדיקים ,גדולי הדור ,כתבו על זה ,ולא רק הם ,אלא גם הנביאים
הקדושים.
אז מה עומד לפנינו באמת? הבסיס יהיה כמו יציאת מצרים ,אבל יהיה
בכל זאת אחרת ,והרבה יותר קשה .אם כל כך הרבה יהודים לא היו
ראויים לצאת ,אז הדור שלנו הרבה יותר נמוך .ומה שמפחיד היום ,זה
שיהודים שנחשבים ככשרים ומאמינים ושומרי מצוות לא מבינים בכלל
שהם בעלי עבירות קשות במיוחד .ובנוסף לכל הצרה הזאת .יש להם
הרבה פעמים גיבוי מלא מרבנים שונים ,וזה ממש מבלבל את כולם ,ולכן
כמעט אין סיכוי באופן טבעי להשפיע על כל עם ישראל לעשות תשובה.
כי הם עסוקים בלתת אחד לשני טפיחה על השכם ,ולהגיד כמה שאנחנו
בעלי חסד ,שומרים על הלשון ,עושים מצוות ומעשים טובים ,מתפללים,
לומדים ,ממש דור נהדר .אבל האמת רחוקה מאד מזה.
והקב"ה שם עלינו מצבים קשים ביותר ,כדי להעיר אותנו מהשינה
העמוקה .אבל אנחנו לא רוצים להתעורר ולראות את האמת .וכמו
שיהודי אירופה לא רצו לראות אמת ,ולכן שלמו בצורה קשה ביותר ל"ע,
ולפני זה ד' הזהיר אותם.
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שאלה :איך ד' הזהיר אותם?
תשובה :היו כל מיני מצבים שיכלו להבין שזאת לא הדרך הנכונה .ואז
היו באמת צדיקים גדולים שאמרו בבירור שמה שעושים זה אסור ,ואם
לא ישנו את הדרך ,ישלמו קשה מאד .ואמנם כך היה.
וגם היום המצב שד' לא מדבר דרך הגדולים של היום בד"כ ,אלא דרך
הגדולים של פעם ,וגם דרך כל מיני אסונות מעל הטבע כמו מחלות קשות
ומשונות ,בעיות כלליות בשלום בית ,בנות ישראל בלי שום רגישות
לצניעות ,בעיות בכל מיני תחומים שקשה להסביר ,וכל אחד מסתובב עם
פחד בלב.
אבל קשה לעזוב את הטמטום ואת הטפשות שתפס את המוח היהודי.
אוי לנו שעכשיו אנחנו עומדים לפני הסוף .מה יש לנו להראות היום,
יהודים רבים שכחו מה שזה להיות ענווים ,להיות צנוע בלבוש,בהתנהגות.
יהודים שכל הראש שלהם בתוך כסף ,חפצים ונופשים .כל יום אוכלים
טריפות ,כי הרמה של הכשרות נמוכה ביותר ,כי הם תלויים מאד בכסף
ולא באמונה ,ואני לא צריך להמשיך.
יש בלי סוף מחלוקות בין גדולים וגם קטנים וכו' וכו'.
וכל זה דור שלא מבין מתי שהוא לבוש ,ומתי שהוא ערום.
ולכן אני מזהיר אתכם יהודים יקרים .על החילונים אין לי מה לומר ,אבל
החרדים שצריכים להיות קרובים ביותר,אם אתם לא תעזבו את השקר,
השקר עצמו יהרוג אתכם .איך? כי כשהמשיח יגיע ,אתם לא תכירו אותו.
תראו אמת ואתם שקר ,ושקר זה דמיון ,ואמת זה מציאות .השקר אין לו
צורה ,אין לו נפח ,הוא נעלם כמו שלא היה .אבל האמת נצחית.
ולכן ,נכון ,יהיו דברים קשים ביותר ,גם מלחמות ,כל מיני מצבים
מדהימים ,אבל אלו שבאמת בוטחים בד' ,שמשתדלים לעשות רצונו,
אפילו אם לא מצליחים במאה אחוז ,הם יהיו מכוסים ושמורים ,ויצאו
מזה בריאים ושלימים ב"ה.
ואם עם ישראל ברגע זה יאמינו ,כל המאמינים יצאו לרחוב עם שק ואפר,
ויעשו תשובה ,יבכו ויגידו סליחות וכו' יחזרו לבתים ולשכונות שלהם,
ויעשו בדק בית ,רק אז יש לנו אולי אפשרות שמשיח יבוא בקלות ,אבל
ברגע זה אני לא רואה אפשרות כזאת.
)סוף תיקשור(
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ניספח א  -נבואות שהתגשמו
פרק מתוך החוברת "אמת - 1מסר מיוחד לדור אחרון"
מאת הרב אלכסנדר אריה מנדלבויים
גלות ערב רב
הגאון מוילנא מביא על פי הזוהר שבעקבתא דמשיחא ,נשמות הערב רב
יתפסו את השלטון ,ויהיו ראשי העם ,שנאמר )איכה א' ה'(" :היו לראש
צריה" ,והם יתנהגו בחוצפה רבה ,וינסו להשפיע מההשקפות
האפיקורסיות שלהם על בני ישראל המאמינים.
וזה לשון הגר"א )אבן שלמה פרק י"א ו'(" :הערב רב ...הם פורקי עול
מלכות שמים ,והם דבוקים מאוד בישראל וישראל לומדים ממעשיהם
והם העשירים הגאוותנים ...והם גורמים כל ביטול תורה ואריכות
הגלות ...הם הרודפים אחר התאווה ...הם ראשי ישראל בגלות וגוזלים
לעניי ישראל ...ומתרפים לעשות גמילות חסדים וצדקה עם בעלי תורה,
ומזלזלים בתלמידי חכמים ...וזה מרומז בכתוב )בראשית ל"ג ב'( 'וישם
ראשונה השפחות וילדיהן'  -הם הערב רב שהם ראשי העם' ,ואחרונים
לאה וילדיה'  -הם העמי הארצות הטובים הכפופים תחת הערב רב,
'ואחרונים רחל ויוסף'  -הם התלמידי חכמים שהם שפלים מכולם והם
נקראים על שם רחל שהיא עקרת הבית ...והם ]תלמידי חכמים[ מבוזין
בגלותא בתראה ונרדפין מן הערב רב וכמ"ש )סוטה מ"ט ע"ב( ותסרח
חכמת סופרים וימאסו יראי חטא" .על דרך זה כותב הר"י מיגאש )שו"ת
סימן מ'(" :דור שבן דוד בא יהא בו שנאה יתירה מן הרשעים בתלמידי
חכמים".
לא צריכים להתאמץ הרבה לראות כיצד דברי הגר"א שנכתבו לפני
כמאתיים שנים ,מתקיימים לעינינו .שאנו ברור נמצאים ב 'גלות ערב רב'
 יהודים רודפים אחר התאווה ,והם פורקים עול שמים ונלחמים בכוחנגד כל ערך תורני ,ונגד לומדי התורה שבדור .ולפי דברי הגר"א ,זה סממן
ברור לביאת המשיח בקרוב.
נתבונן עתה במשמעות הדברים .מה הוא תוכן עניין 'גלות ערב רב' ,ומה
הקשר בין גלות ישמעאל ,לבין 'גלות ערב רב'? כדי ליישב את השאלה
הזאת ,עלינו להתבונן  -מי זה הערב רב שעליו דובר ,ומאיפה 'נולדו'
ונתהוו אלו?
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ערב רב  -מצרים
"וגם עלה איתם ערב רב" )שמות י"ב ל"ח(.
במדרש של רבי שמעון בן יוחאי כותב )מכדרשב"י כי תשא קצ"א(,
שהערב רב שהצטרפו לעם ישראל בזמן יציאת מצרים ,הורכבו בעיקרו
מהמצריים שהתגיירו אז באותה עת.
לפי הדברים הללו נוכל להניח ,שטומאת הערב רב של ימינו )שהם נשמת
הערב רב יוצאי מצרים  -הגר"א( ,מקבילה לטומאת המצריים שיצאו
ממצרים ,שבה טמונה שורש ניסיון דורנו.
"תרבות" מצרים
כמה מילים על טומאת ו"תרבות" מצרים.
כפירה והרגשת "כוחי ועוצמת ידי" הייתה בודאי מיסודות "תרבות"
מצרים .פרעה מלך מצרים היה השליט החזק ביותר בתקופתו ,והוא תלה
את כל עוצמתו בעצמו ,כמאמר הפסוק )יחזקאל כ"ט ג'(" :שלי יאורי
ועשיתני אני" .ומפרש רש"י )שם(" :לי יאורי  -איני צריך לעליונים כי יש
לי יאורי מספיק כל צרכי' .ואני עשיתני'  -בגבורתי ובחכמתי הגדלתי
גדולתי וממשלתי".
העוצמה שניתנה לפרעה הוא שגרם לו להתחצף כלפי שמיא ,ולומר )שמות
ה' ב'(" :את ה' לא ידעתי וגם לא אשלח את ישראל".
בנוסף על הכפירה ,מצאנו במצרים בחינה נוספת של טומאה .אמרו חז"ל
)קידושין מ"ט ע"ב( :עשרה קבים כשפים ירדו לעולם ,תשעה נטלה
מצרים"" .תרבות" הכשפים שהייתה במצרים ,הגיע לשיא כמו שאמרו
חז"ל )אבות דרבי נתן כ"ח(" :אין לך כשפים ככשפים של מצרים".
הכשפים הוא אחד העניינים המופלאים הנמצאים בעולם .הקב"ה ,מצד
אחד ,קבע חוקי טבע מוגדרים בבריאה .ומצד שני ברא כוח 'כישוף'
שבאפשרותו לשנות ולבטל את החוקים הטבעיים ,כדברי חז"ל )סנהדרין
ס"ז ע"ב(" :כשפים  -שמכחישים ]משנים ומתנגדים[ פמליא של מעלה
]בכוחות הטבעיים של הבריאה[" .בכוח הכישוף להפוך דבר אחד לדבר
אחר  -עד שהדבר נראית ממש כמו אותה מציאות ,והכל דמיון ותעתוע
עיניים ,לדוגמא הגמרא מספרת )סנהדרין ס"ז ע"ב( שזעירי קנה חמור
במצרים ,וכאשר בא להשקותו ,שפך עליו מים ונמס הכישוף ,ונעשה
החמור דף של גשר!
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השחרור ממחויבות
ונראה כי שני העניינים הללו שאנו מוצאים במצרים  -שורשם אחד.
גם הכפירה וגם הכשפים מטרתם לאפשר לאדם לפעול כרצונו ,בבחינת
'פרא' ,בלי להיות מוגבל לחוק מסוים ודבר מגביל .הכפירה משחררת את
האדם מלהיות משועבד לאדון כל הארץ ,והכישוף נותן לאדם את
האפשרות להשתחרר מסדר העולם ,וליצור מערכת מציאות המותאם
לרצונו האישי.
הרי התבאר לנו התוכן של טומאת מצרים ,עתה נעבור חזרה ל"תרבות"
ימינו שכאמור הוא מושרש ב"תרבות" מצרים.
תרבות הפרא של ימינו
אם נתבונן ב"תרבות" הסובבת אותנו נראה ,כי אותה "תרבות" טמאה
של ראשית גלויות ישראל חוזרת ומתגלית עתה בסוף גלויות ישראל,
כדברי שלמה המלך )קהלת א' ט'(" :מה שהיה  ...יהיה ומה נעשה ...
יעשה ואין חדש מתחת השמש".
הערב רב של ימינו חוזרים שוב על הסיסמה של פרעה מלך מצרים " -מי
ה' שאשמע בקולו" ,הם הדוגלים בדגל הכפירה בבחינת "כוחי ועוצמתי",
סומכים על כוחם ,כופרים במלכות שמים ,ונמנעים מלתמוך באותם
תלמידי חכמים המגלים את כבוד ה' בעולם.
בנוסף על כך ,הולכת ומתרבה בעולם "תרבות" המקבילה ל"תרבות
הכישוף" של מצרים" .תרבות" הבנויה על דמיון ובריחה מהמציאות
הכובלת.
ניקח לדוגמא ה'ספורט' ,התופס מקום נכבד בכל כלי התקשורת
העולמיים .אדם שלא הורגל לזה אינו מסוגל להבין :מה מעניין במשחקי
הספורט ,ומה מעורר אלפי איש להתעורר ולהריע בחוזקה כאשר בן אדם
מצליח להכניס כדור בין שתי מקלות? אמנם שורש הדבר הוא ,לתת ערך
רציני לעניין לא רציני ,כדי להראות שהעולם הוא לא רציני!
כמו כן מתרבה בימינו "תרבות" הבידור ,הבילוי ,המוזיקה הפראית,
הדיסקו ,הסרטים ,משחקי מחשב ,האינטרנט ,הסמים  -כל עניני
"כישוף" הללו ,פרי יצירת העידן המודרני  -הם צורות ואופני בריחה
מהמציאות הכובלת ,שעל ידי יצירת מערכת דמיונית זו ,האדם מנסה
לברוח מהמציאות הכובלת אותו ולהתאים את הכל לרצונו ותאוותו.
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אמנם הערב רב של ימינו )יהודים ששורשם מהערב רב( ,מרימים את דגל
אותה "תרבות" שמקורה בארצות ה"נאורות" של העולם ,וחיים חיי
הפקר בלתי מחייבים" .תרבות" זו גורמת גם להנהגת המתירנות
והפריצות ,שגם היא שורשה בטומאת מצרים )שהמצריים היו מקוללים
בענין זה יותר מכל האומות  -רש"י ויקרא י"ח ג'(.
"תרבות" זו משפיע על כל מהלך המחשבה של הדור ,עד שקשה למצוא
אדם הנקי לגמרי מאותה השיטה הגורסת כי עיקר מגמת האדם בכל
עניינו הוא להיות משוחרר ובלתי כבול  -הפך השיעבוד לה'.
מידה כנגד מידה
כבר התבאר בתחילת ספר זה ,כי כוח של אומה לשעבד את ישראל ניתן
על ידי ישראל בעצמם ,שככל שהם פגומים במידה הרעה של אותה אומה,
כך יהיה לאותה אומה הכח לשעבד את ישראל .אמנם הדברים נראים
לעין ,שככל שמתגברת השפעתה של אותה "תרבות" בעולם ,כך מתגבר
כוח ה"פרא" של ישמעאל להתנגד לכל סדר ומשטר ,בבחינת "ידו בכל,"...
והוא אשר מקנא את קנאת ה' כנגד רוח המתירנות )כמבואר במאמר
הקודם(.
ואכן הטרור המוסלמי מגיע לכל מקום בעולם ,והוא כבר הצליח לערער
ולהחליש במקצת את "תרבות הפרא" של העולם המערבי .שמאז הפיגוע
בבנין התאומים ,העולם אינו כפי שהיה ,ולכל אחד ברור היום כי העולם
אינו מגרש משחקים ,כי "היום לעשותם"  -עולם הזה הוא מקום העמל
והעבודה ,ורק "למחר" בעולם הבא " -לקבל שכרם" )תנחומא בראשית
א'(.
סיום
לצערנו ,אנו עומדים היום בלב מלחמה כפולה  -מלחמת התרבות של ערב
רב ,ומלחמת דמים של ישמעאל .אמנם ,ככל שננקה את עצמנו מהשפעת
"תרבות הפרא" של הערב רב ,כך ננצח במלחמת הדמים נגד ישמעאל.
וה' יתן לנו אומץ וגבורה להתגבר על כל אויבנו מבפנים ומבחוץ ,ונזכה
לקבל פני המשיח מתוך שמחה ,במהרה בימינו אמן.
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אינדקס תשובות
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ניספח ו' – אינדקס תשובות לפי נושאים
הנושא )*( מתייחס לתשובה מיוחדת )לעניות דעתי(.
נושא
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

כותרת
אל תחשוב שאם חזרת בתשובה לא יהיה לך יצר
הרע
בסוף נהיה שלמים  -ולא בצורה שאנחנו עכשו
בקשה של מגורשי גוש קטיף
גם אתה עמדת בהר סיני
ה' מבין את מצבי ולא יבוא אלי בטענות
האין סוף נותן לנו אפשרות להתפתח ליצירות
מושלמות
האם הרוב החילוני צודק
האם יש בית דין של מעלה אני רוצה להיות 100%
בטוח
האם כל זה בדיחה אחת גדולה
האמת הכואבת של גוש קטיף
ההצגה הכי טובה בעיר
ההצגה הכי טובה בעיר )חלק ב(
המוות הוא לא הסוף  -הוא רק ההתחלה
הקב"ה מטפל אישית בכל יהודי
הקב"ה סידר תוכנית תיקון לכל אחד בנפרד
זה במימדים כאלה שהמוח לא יתפוס את זה
זה מה שמעלה את האדם מעלה ומעל כולם
זיווגים למה אדם לא מוצא זיווגו ואיך לתקן
יהיו ניסים יותר גדולים מיציאת מצרים
לא הייתי בים-סוף ולא ראיתי את מעמד הר סיני
להתמודד עם חולי
למה הייתה השואה
למה כדאי לנשים כסוי ראש כל הזמן
מה הבעיה שלנו היום
מה היה התיקון של עם ישראל ברצח רבין
מה זאת אהבה
מה קורה לאדם לאחר המיתה
מי שמעדיף להתמקד בצרות  -הוא באמת בסכנה
נבואה שמתגשמת כיום לפני בוא המשיח
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פרק תשובה
4
6
4
4
5

30
1
33
43
18

5
6

12
2

5
10
4
6
8
5
2
5
8
4
2
8
8
2
8
6
5
3
5
10
6
8

11
7
4
36
10
27
7
20
32
8
1
31
11
3
25
20
5
3
25
6
17
39
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נושא
*
*
*
20%
דתיים
7מצוות
בני נח

כותרת
נותנים לו סטירה ומוציאים אותו מהסכנה
על מי מוטלת השליחות להביא את הגאולה
פרנסה תיקון לראות כמה אנו בוטחים בה'
האם הרוב החילוני צודק

למה המסרים שלכם הם דווקא ליהודים
האם כדאי לברוח לחו"ל לפני שתפרוץ המלחמה
הקרובה
אדום
מה המצב בעתיד פה בוונצואלה
אדום
ה' מבין את מצבי ולא יבוא אלי בטענות
אהבה
מה זאת אהבה
אהבה
אהבת חינם מה יותר חשוב  -אהבת חינם או צניעות
אוהב כמותו אדם צריך להתקרב לה' יותר מהיצר הרע שלו
אוהב כמותו פעם הייתי מאוד דתייה מתפללת
אני אוטיסט כמוך וגם לי מציקים מה לעשות
אוטיסט
אנשים רבים מזלזלים בתקשור עם אוטיסטים
אוטיסט
האם לעשות בר מצווה לאוטיסט
אוטיסט
טיפול בילד אוטיסט
אוטיסט
יש לי בן-דוד שהוא "אוטיסט" בן  8בקושי מדבר
אוטיסט
כיצד ניתן להבחין בסימני אוטיזם
אוטיסט
לגדל ילד אוטיסט
אוטיסט
אדם במצוקה ויוצא לעזור לשני בסופו של דבר זה
אוטיסטים עוזר לו
אוטיסטים איפוא נמצאת הנשמה
אוטיסטים הנחיות לתיקשור עם אוטיסטים
אוטיסטים כל העולם אוטיסטים
למה התקשור נעשה דרך אוטיסטים ולא דרך
אוטיסטים גדולי הרבנים
אוטיסטים מה יהיה עם האוטיסטים בימי המשיח
מה הניסיון של אומנים וזמרים
אומנים
אוניברסיטה אי אפשר לעשות פשרות
אוניברסיטה מה הבעיה שלנו היום
אוניברסיטה מה שכתוב לאדם זה מה שהוא ירוויח
איך להתקרב לקב"ה
אינטרנט
ההצגה הכי טובה בעיר )חלק ב(
אינטרנט
אליהו נביא לחכות לאליהו הנביא
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5
8
31
4
2
2
6

2

9

11

6
3
5
5
8
6
8
5
3
3
2
4
5
6

21
45
18
25
6
30
21
30
4
6
17
35
29
11

5
10
7
8

36
8
9
23

6
6
4
6
5
8
8
8
3

37
14
21
29
5
17
9
10
7
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כותרת
נושא
אבל האבא של האבא והאבא של כולם זה הקב"ה
וזה האמת
אמונה
איך אפשר להוכיח שיש אלוקים
אמונה
גם כשהאמונה חזקה יש בעיות
אמונה
האם יש כפייה ברוחניות
אמונה
חזרה בתשובה ללא אמונה
אמונה
לא הייתי בים-סוף ולא ראיתי את מעמד הר סיני
אמונה
מה זה אמונה
אמונה
רגע גילוי האמת
אמונה
רוצה באמת תשובה
אמונה
אוהב את העולם הזה
אמת
איך אפשר להבדיל בין אדם פסיכוטי שהוזה
ושומע קולות
אמת
איך אפשר להתקרב באמת לאמת
אמת
אני מפחד אני לא רוצה למות
אמת
אנשים רבים מזלזלים בתקשור עם אוטיסטים
אמת
גם אתה עמדת בהר סיני
אמת
האם גם אנחנו יכולים להגיע לרמת ידיעה כמו
שלך וכיצד
אמת
האם זו האמת המוחלטת
אמת
הטכנולוגיה  -גורמת לדילול של האמת
אמת
כל כך הרבה אתרים של מתקשרים מי האמיתי
אמת
לא טובע בתוך העצב של עצמו ועולה קרוב לה'
אמת
להיות בטוח באמינות התקשור
אמת
לחכות לאליהו הנביא
אמת
מה הניסיון של אומנים וזמרים
אמת
מה זאת אהבה
אמת
נופל בעוונות של שמירת עיניים והברית
אמת
רגע גילוי האמת
אמת
האם מספיק לשלוח את הילדים לגן דתי
אנרגיה
ארץ ישראל האם יש חובה כיום על היהודים לעלות לא"י
ארץ ישראל האם כדאי לעלות לארץ ישראל
ארץ ישראל האם להביא את המשפחה לשוויץ
בחירה
אנשים רבים מזלזלים בתקשור עם אוטיסטים
חופשית
בחירה
האם אפשר להמשיך לגלוש
חופשית
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פרק תשובה
8
8
6
8
6
8
4
4
9
1

15
19
39
42
34
11
20
23
7
4

8
7
5
3
4

14
16
41
4
43

4
5
2
5
4
7
3
4
5
2
4
2
4
10
2

27
9
13
2
32
3
7
21
25
6
23
16
1
4
14

3

4

9
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נושא
בחירה
חופשית
בחירה
חופשית
בחירה
חופשית
בית דין של
מעלה
בית
המקדש
בלבול
בלבול
בלבול
בלבול
בעולם
בעולם
בעזרת
השם
בריאות
בריאות
בריאות
בריאות

כותרת
האם הנשמה היא חופשייה לחלוטין
כל כך הרבה אתרים של מתקשרים מי האתר
האמיתי
מבקש פטור מבחירה חופשית
האם יש בית דין של מעלה אני רוצה להיות 100%
בטוח
מדוע מלכות אנגליה החזיקה מעמד למעלה מאלף
שנה ובית המקדש שומם
דבר נגד הקב"ה  -לא יכול להביא ברכה
יהיו רבנים גדולים שיתנגדו למשיח
כאילו שיש תחרות מי יכול להיראות יותר מכוער
מה הבעיה שלנו היום
מגדלי התאומים
מהו פסל החירות האמיתי

התקרבות לקב"ה ופרנסה של חקלאי
ברצוני לשאול מדוע בא על האדם מחלת אלצהמיר
האם התפילה יכולה לרפאות מחלה
המוות הוא לא הסוף  -הוא רק ההתחלה
להאמין שה' יכול ברגע אחד לרפא אותך
להאמין בכל הכוחות שהוא ברגע יכול להבריא
אותך
בריאות
על איזה עוון בא לי מחלת סוכרת נעורים ואיך אני
מתרפא
בריאות
שורש הבעיות הגופניות )חולי( ואיך להתמודד
בריאות
האם העבודה הרבה שאנחנו עוסקים בה לקירוב
הגאולה
גאולה
האם צריך לקיים את כל המצוות כדי להיגאל
גאולה
כמה לדעתך קרובה הגאולה שבוע חודש שנה
גאולה
לחכות לאליהו הנביא
גאולה
מה על הציבור הדתי לעשות כדי להשפיע ולשפר
את המצב
גאולה
על מי מוטלת השליחות להביא את הגאולה
גאולה
גדול הדור מי נביא ונשיא דורנו זה ?
אנחנו לא מלאכים ולא רובוטים
גהינום
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5

46

5

2

5

21

5

11

6
5
5
5
5
3
3

16
24
14
31
5
10
9

4
7
4
5
3

40
10
10
27
43

4

12

5
3

28
1

7
5
7
3

6
40
27
7

6
4
6
8

26
31
7
28
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נושא
גהינום
גהינום
גהינום
גוש קטיף
גוש קטיף
גוש קטיף
גילגולים
גילגולים
גילגולים
גילגולים
גילגולים
גליה
גן עדן
גן עדן
גן עדן
גן עדן
גשמיות
גשמיות
דניאל
דניאל
דניאל
דניאל
דניאל
דניאל
דניאל
דניאל
דתי לאומי
דתי לאומי
דתי לאומי
דתי לאומי
אתר דני18
אתר דני18

דניאל – מסרים מעולם האמת
כותרת
האם בסוף כל הנשמות יתוקנו
הגהינום מאד צפוף
מדוע לא מוזכרת המילה גהינום בתורה
בקשה של מגורשי גוש קטיף
האמת הכואבת של גוש קטיף
מה הצעקה על גירוש היהודים מגוש קטיף
אני חרש יש לי התמודדות לא קלה האם החרשות
זה עונש מה'
האם בסוף כל הנשמות יתוקנו
האם גלגול של צדיק יכול להיות רשע
למה יש כל כך הרבה סיפורים של מוות בעריסה
אצל תינוקות
שלשלת של נשמה שהתגלגלה כמה פעמים
האם אתה מכיר את גליה האוטיסטית
האם בסוף כל הנשמות יתוקנו
הגהינום מאד צפוף
טרמפ לגן-עדן )חלק ראשון(
טרמפ לגן-עדן שאלת המשך מפרק  5ש47
אנחנו לא מלאכים ולא רובוטים
למה הייתה השואה
האם גם אנחנו יכולים להגיע לרמת ידיעה כמו
שלך וכיצד
האם זו האמת המוחלטת
לאיזה זרם ביהדות אתה הכי מתחבר
למה אבא של דניאל לא מתקשר עם דניאל
מדוע הוריך אינם מתקשרים איתך
מה קרה עם דניאל )אשפוז בבית חולים פעם
שנייה(
נצח ישראל
תיקשור עם דניאל
האמת הכואבת של גוש קטיף
יש בציבור הדתי לאומי בלבול לגבי העניין של בני
עקיבא
מה בעצם אדם צריך להיות
מה הבעיה שלנו היום
איך האתר עושה שימוש בתאריכים לא יהודים
האם זו האמת המוחלטת
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פרק תשובה
2
8
4
6
50
6
33
4
4
4
10
5
3
8
6

27
2
3

3
7
6
8
6
5
6
8
8

25
30
18
2
4
47
43
28
25

4
5
5
5
3

27
9
3
4
5

9
5
5
4

1
22
16
4

7
4
5
7
5

19
6
5
34
9

דניאל – מסרים מעולם האמת
כותרת
נושא
אתר דני 18האם כל זה בדיחה אחת גדולה
אתר דני 18האם מטרת האתר דני 18היא להרוויח כסף
אתר דני 18האתר דני 18האם זה אמיתי
אתר דני 18ההצגה הכי טובה בעיר
אתר דני 18ההצגה הכי טובה בעיר )חלק ב(
אתר דני 18כל כך הרבה אתרים של מתקשרים מי האמיתי
אתר דני 18להחזיר חברה בתשובה
אתר דני 18למה להפחיד
אתר דני 18סגנון התשובות מאוד פוגע ולא מתאים למסרים
אתר דני 18על מה מבוסס האתר דני18
היצר הרע מה תפקיד הנשים בתקופה זו
אחרי מסעות רבים בנבכי החיים איבדתי את
העולם הבא הטעם לחיים
העולם הבא אנחנו לא מלאכים ולא רובוטים
העולם הבא בקשה לטיול בעולם הבא
העולם הבא האם טוב לאימא שלי בעולם הבא
האם ישנו אדם שיכול להאמין שהסוף של האדם
העולם הבא זה חור באדמה
העולם הבא האם למתאבד אין חלק בעולם הבא
העולם הבא הוכחה שהעולם תחנה
העולם הבא המוות הוא לא הסוף אלא ההתחלה
העולם הבא הקב"ה סידר תוכנית תיקון לכל אחד בנפרד
העולם הבא לחיות עם אסון
רציתי לשאול בעניין הדיבורים על הצלת נשמות
העולם הבא ישראל
העולם הזה אוהב את העולם הזה
אחרי מסעות רבים בנבכי החיים איבדתי את
העולם הזה הטעם לחיים
העולם הזה אנחנו לא מלאכים ולא רובוטים
העולם הזה גם אתה עמדת בהר סיני
האם ישנו אדם שיכול להאמין שהסוף של האדם
העולם הזה זה חור באדמה
העולם הזה הוא יודע שיש לו עולם הבא נצח נצחים משיח
העולם הזה המעבר בין העולם הזה לעולם הבא
העולם הזה התקרבות לקב"ה ופרנסה של חקלאי
העולם הזה זה חוסם אותי
העולם הזה לחכות לאליהו הנביא
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פרק תשובה
7
10
32
6
7
5
36
6
10
8
2
5
35
7
1
5
41
8
6
5
15
2
2
8
4
3

11
28
37
22

4
5
7
7
5
4

34
23
28
44
20
18

5
1

43
4

2
8
4

11
28
43

4
3
3
4
9
3

34
40
17
40
4
7
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נושא
הפלות
הר סיני
הר סיני
הרב קוק
זצ"ל
הרבי
מלובביץ
הרבי
מלובביץ
התבודדות
התבוללות
ויזניץ
זיווגים
זיווגים
זיווגים
זיווגים
זיווגים
זיווגים
זיווגים
זיווגים
זיווגים
זיווגים
זיווגים
זיווגים
זיווגים
זיווגים
זיווגים
זיווגים
זיווגים
זיווגים
זיווגים
זיווגים
זקן

דניאל – מסרים מעולם האמת
פרק תשובה

כותרת
עברתי  2הפלות מגיל קטן והייתי רוצה לדעת
איזה תיקון
גם אתה עמדת בהר סיני
לא הייתי בים-סוף ולא ראיתי את מעמד הרסיני

7
4
8

2
43
11

רוב עם ישראל מאמינים באמת

6

33

איגרות הקודש של הרבי מלובביץ

4

14

איך זה שאתה חולק על דעת הרבי מלובביץ
מה חשיבות ההתבודדות של חסידות ברסלב
יש לי דוד שהתבולל ולא עוזר כל מה שאומרים לו
מה עם ויזניץ
אני בחורה דתית לאומית המחפשת שידוך מתאים
אני בן  32הייתי רוצה מאוד להתחתן
אני בתהליך התחזקות מתפללת לבורא עולם
לזיווג הנכון בשבילי
אני נורא מתוסכלת ומיואשת אני בת  32עוד מעט
בעל ואישה זה פרו ורבו אבל כמו שכתוב בתורה
בשביל ילדים צריך להתחתן
בת  27לא רוצה לשמוע על חתונה
האם יש רק אדם אחד שמתאים לכל אחד
זיווגים למה אדם לא מוצא זיווגו ואיך לתקן
זיווגים תפילה לזיווג אמיתי
טרמפ לגן-עדן )חלק ראשון(
טרמפ לגן-עדן )חלק שלישי(
טרמפ לגן-עדן שאלת המשך מפרק  5שאלה 47
יש לי  3בנות בגיל הנישואין אין להם שידוך למה
כיצד אדם יכול לקרב את זיווגו
כל אחד מקבל עזרה מהשמים אם הוא באמת
משתדל
למה גירושין
לפתוח את הפקק
מה חטאתי שאשת נעורי עזבה אותי אחרי 20
שנה ו  9ילדים
מה יכול לעזור למציאת הזיווג
ויש הרבה סיבות סודיות שכדאי ללמוד עליהם
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48
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נושא
חו"ל
חו"ל
חו"ל
חו"ל
חולי
חולי
חולי
חולי
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה

234

כותרת
האם כדאי לברוח לחו"ל לפני שתפרוץ המלחמה
האם להביא את המשפחה לשוויץ
מה המצב בעתיד פה בוונצואלה
מה לעשות כשהאישה לא רוצה לעזוב חו"ל
ולעבור לארץ הקודש
אני חרש יש לי התמודדות לא קלה האם החרשות
זה עונש מה'
אני סובל ממחלה קשה בייפאלאר שגם פגוע במוח
ייסורים זה התיקון
להתמודד עם חולי עיקר הסיבה למחלות של היום

8

43

3
5
1
2

27
37
1
3

אי אפשר לעשות פשרות

6

29

איך אפשר להתקרב באמת לאמת

7

16

איך להחזיר אדם בתשובה

6

40

איך מחזירים את משפחתי בתשובה
אל תחשוב שאם חזרת בתשובה לא יהיה לך יצר
הרע
אני בן  15אימא שלי לא רוצה שאני אהיה אדם
דתי
אני מנסה לחזור בתשובה אך קשה לי הריקנות
של העולם הזה

3

29

4

30

6

45

2

8

אני מפחד אני לא רוצה למות

5

41

בן הזוג עדיין לא חזר בתשובה
האם יש באמת סיכוי שנוכל למנוע את התוהו ובהו
הקרב ובא
האם ישנה דרך נוספת לחוות את אלוקים ללא
חזרה בתשובה

6

13

3

46

7

23

3

31

2
6

9
47

האם צריך לחזור בתשובה
הנוסחה היחידה להצלחה בחיים -בעולם הזה -
ובעולם הבא
זה אף פעם לא קל לגמרי
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פרק תשובה
21
6
14
2
45
3
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235
נושא
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה

כותרת

זה מה שמעלה את האדם מעלה מעלה ומעל כולם

פרק תשובה

4

8

10

5

חזרה בתשובה ללא אמונה

6

34

טרמפ לגן-עדן )חלק ראשון(

5

47

כדאי לחזור בתשובה כי אין עוד הרבה זמן

6

12

כל החיים עד היום היו חיים של שקר

7

13

להחזיר בת-זוג בתשובה

3

30

להצטער עד סוף הנשמה

9

8

למה כדאי לחזור בתשובה

10

1

לפני שאת מצילה את העולם תצילי את עצמך

7

36

לפני שנתיים כשסיימתי תיכון גיליתי את האמת

6

28

מה בעצם אדם צריך להיות

4

6

מה לעשות כשהבנים מתרחקים מדרך ה'

5

35

מי הרבי שלי

4

29

מרגיש מטונף אבל לא מרגיש מספיק מטונף

5

44

מתי הקב"ה מנסה את החוזרים בתשובה

7

22

נופל בעוונות של שמירת עיניים והברית

2

6

נותנים לו סטירה ומוציאים אותו מהסכנה
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חוזר בתשובה לאט לאט
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נושא
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חזרה
בתשובה
חיוך
חיוך
חיוך
חיוך
חיוך
חיוך
חיוך
חיוך
חיוך
חיוך
חיות
חיות
חיים לנצח
חיים לנצח
חיים לנצח
חיים לנצח
חילונים
חילונים
חינוך
חינוך
חינוך
חינוך
חלב נוכרי
חלומות
חלומות
חמסה
חסד
חסד

כותרת

236
פרק תשובה

עד עכשיו לא עשיתי דבר משמעותי בחיי

7

37

עשה לך רב

3

15

תשובה אמיתית לא כאילו
אני אוטיסט כמוך וגם לי מציקים מה לעשות
אני מאמין רק למה שאני רואה בשתי עניי הגדולות
כל זה
בקשה לטיול בעולם הבא
דיאטה מטומאה
האם גלגול של צדיק יכול להיות רשע
האם יש חובה כיום על היהודים לעלות לא"י
כל העולם אוטיסטים
מגדלי התאומים
מה ההבדל בין מוזיקה לחזיר
מה המספרים שיעלו בלוטו בהגרלה הקרובה
מה שקורה לבעלי החיים לפני שמגיעים לצלחת
נשמה של חיות עיקור חיות
האין סוף נותן לנו אפשרות להתפתח ליצירות
מושלמות
האם יהיה לי חלק בעולם הבא
למי שמשתדל להיות שלם יש סיכוי שיגיע לשלמות
הגהינום מאד צפוף
כל החיים עד היום היו חיים של שקר
רוב עם ישראל מאמינים באמת
ה' מבין את מצבי ולא יבוא אלי בטענות
האם אישה שלומדת תורה ומוסר מקבלת שכר
האם מספיק לשלוח את הילדים לגן דתי
מה לעשות עם ילדים שאינם שומרים תורה ומצוות
האם מותר לאכול שוקולדים )אוכל( המכיל אבקת
חלב נוכרי
מסלול חיים נקבע למעלה
שלשלת של נשמה שהתגלגלה כמה פעמים
יש יהודים רבים שמחזיקים קמיעות וחמסות
יהודי צריך לדעת מה מותר לו ומה אסור לו
לפתוח את הפקק
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נושא
טוב ורע
טלפתיה
טעם החיים
טעם החיים
טעם החיים
טעם החיים
טעם החיים
טעם החיים
טעם החיים
טעם החיים
יהדות
יהדות
יהדות
יהדות
יהדות
יהדות
יהדות
יהדות
ייסורים
ייסורים
ייסורים
ייסורים
ייסורים
ייסורים
ייסורים
ייסורים
ייסורים
ייסורים
ייסורים
יציאת
מצרים

דניאל – מסרים מעולם האמת
כותרת
רוצה באמת תשובה
הנשמה שלנו רואה את הכל בלי עיניים
אחרי מסעות רבים בנבכי החיים איבדתי את
הטעם לחיים...
אי אפשר להיות חצי בעולם של שקר וחצי בעולם
של אמת
אנחנו לבד לא יכולים להגיע לשלמות
אני מרגיש בחודש האחרון לא טוב עם עצמי
כיצד אדם יכול לדעת מה ייעודו בעולם הזה
כיצד האדם מוצא את שמחת החיים שהייתה בו
ונעלמה
לא מוצא את עצמי כל כך בחיים
פעם הייתי מאוד דתייה מתפללת ומתלבשת צנוע
האם הכשר מנצ'סטר זה טוב וכשר מספיק
הוצאה לבטלה
ויש בה משהוא מיוחד שאין בשום דת בעולם
לגור בעיר חילונית
למה יש כל כך הרבה זרמים ביהדות וכל אחד ושב
שהוא צודק
מה זאת אהבה
מה סדר חשיבות המצוות
עבודה בשבת
איך לעזור להורים שנפטרו
אנחנו לבד לא יכולים להגיע לשלמות
הוא יודע שיש לו עולם הבא נצח נצחים משיח
הקב"ה סידר תוכנית תיקון לכל אחד בנפרד
הקב"ה רוצה לדעת שהבנים חוזרים באמת
בתשובה ולא כאילו
ייסורים זה התיקון
לא טובע בתוך העצב של עצמו הוא עולה קרוב
לקב"ה
לחיות עם אסון
לפתוח את הפקק
מי שמעדיף להתמקד בצרות  -הוא באמת בסכנה
פעם הייתי מאוד דתייה מתפללת ומתלבשת צנוע
יהיו ניסים יותר גדולים מיציאת מצרים
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נושא
יציאת
מצרים
יצירה
מושלמת
יצירה
מושלמת

כותרת
ייסורים זה התיקון

בסוף נהיה שלמים  -ולא בצורה שאנחנו עכשו
האין סוף נותן לנו אפשרות להתפתח ליצירות
מושלמות
אל תחשוב שאם חזרת בתשובה לא יהיה לך יצר
הרע
יצר הרע
בקשה לטיול בעולם הבא
יצר הרע
האם אנחנו העם הנבחר
יצר הרע
התקרבות לקב"ה ופרנסה של חקלאי
יצר הרע
כיצד להתמודד עם פגם הברית
יצר הרע
לא טובע בתוך העצב של עצמו הוא עולה קרוב
לקב"ה
יצר הרע
לא מצליח להתמודד מול היצר למרות שאני מלמד
יצר הרע
בתלמוד
ירושלים זה השפיץ של העולם
ירושלים
מה היה התיקון של עם ישראל ברצח רבין ואיך
ירידה
מסתכלים
מהארץ
כיסוי ראש למה כדאי לנשים כסוי ראש כל הזמן
זה לא עובד ככה
כנס
כנס התעוררות בכותל
כנס
כסוי ראש איך זה שאתה חולק על דעת הרבי מלובביץ
אנשים רבים מזלזלים בתקשור עם אוטיסטים
כסף
האם מטרת האתר דני 18היא להרוויח כסף
כסף
כשאנחנו סובלים מאוד ורוצים להרגיש יותר טוב
כסף
למה אדם מפחד וממה הוא מפחד ואיך להתגבר
כסף
מה הכי חשוב
כסף
מה שכתוב לאדם זה מה שהוא ירוויח
כסף
האם למישהו שעבר על כרת ישנו סיכוי לתיקון
כרת
חטאתי עונש שמגיע לי עליו כרת מה התיקון שלי
כרת
לאחר
המוות
מה קורה לאדם לאחר המיתה
אם את לא רוצה שלמות  -אז לא יהיה לך כלום
לבוש
אנחנו לא רובוטים
לבוש
האם מותר ללבוש מכנסי נשים בהנחה שאינם
צמודים לגוף
לבוש
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פרק תשובה
כותרת
נושא
31
5
כאילו שיש תחרות מי יכול להיראות יותר מכוער
לבוש
2
3
מה המספרים שיעלו בלוטו בהגרלה הקרובה
לוטו
17
4
הגיע הזמן שבין אדם עם מוח מחפש חריף וחכם
לימוד
38
3
יהודי צריך לדעת מה מותר לו ומה אסור לו
לימוד
6
9
לא כמו הדור המפונק שלנו
לימוד
29
6
אי אפשר לעשות פשרות
לימודים
7
7
קשה ללמוד
לימודים
רוצה לעזוב את העבודה וללמוד תורה וחושש
53
6
לפרנסה
לימודים
17
3
לעבור דירה המעבר בין העולם הזה לעולם הבא
18
3
לעבור דירה ירושלים זה השפיץ של העולם
רציתי לדעת מה עוזר לפריון ואם מעבר לדירה
20
3
לעבור דירה חדשה עוזר
13
8
לפני הלידה מסלול חיים נקבע למעלה
מדינת
24
5
דבר נגד הקב"ה  -לא יכול להביא ברכה
ישראל
מדינת
5
5
מה הבעיה שלנו היום
ישראל
6
1
האם צפוי בקרוב מגה פיגוע בארה"ב ומתי
מה יהיה
21
3
איך לעזור להורים שנפטרו
מוות
25
7
גמר תיקון מוקדם
מוות
44
7
המוות הוא לא הסוף אלא ההתחלה
מוות
למה יש כל כך הרבה סיפורים של מוות בעריסה
25
3
אצל תינוקות
מוות
6
10
מה קורה לאדם לאחר המיתה
מוות
19
4
מותה של הזמרת עפרה חזה
מוות
17
7
רציתי לדעת מה יש אחרי המוות
מוות
4
1
אוהב את העולם הזה
מוזיקה
5
1
מה ההבדל בין מוזיקה לחזיר
מוזיקה
1
7
מי שמתקרב לאמת – פותח את המזל
מזל
ברצוני לשאול מדוע בא על האדם מחלת
מחלת
10
7
אלצהיימר אלצהיימר האם הוא
מחלת
27
5
המוות הוא לא הסוף  -הוא רק ההתחלה
הסרטן
44
8
מחשבות גם המצוות הקטנות הן גדולות
34
8
מחשבות המלחמה בסיטרא אחרא
40
8
מחשבות לצאת ממחשבות לא נקיות
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נושא
מחתרות
מיואש
מהחיים
מלחמה
מלחמה
מלחמה
מלחמה
מלחמה

כותרת
תקופת המחתרות ההלשנות ההדדיות
קצתי בחיי וכנראה שאני כבר לא יכול לעמוד
בניסיון כי מר לי
אפוא הניסים של מלחמת לבנון
האם להתגייס ז"א האם יש עניין להיות בצבא
והאם זה טוב
זאת אומרת שהמלחמה בפתח מה ניתן לעשות
למנוע אסון
זה במימדים כאלה שהמוח גם לא יתפוס את זה
יהיו ניסים יותר גדולים מיציאת מצרים
יש תחושה שהמשיח עומד להגיע ושעומדת להיות
מלחמה
לא מוצא את עצמי כל כך בחיים
מתי תתחיל מלחמת העולם השלישית
שמעתי שבחופש הגדול תהיה מלחמה

מלחמה
מלחמה
מלחמה
מלחמה
מסירות
איך להתקרב לקב"ה
נפש
מסלול חיים מסלול חיים נקבע למעלה
למה המסרים שלכם הם דווקא ליהודים
מסרים
למה התקשור נעשה דרך אוטיסטים ולא דרך
מסרים
גדולי הרבנים
יש לי קושי גדול לקבל שבת בזמן הדלקת נרות
מצוות
אוירה של משיח
משיח
בקשה של מגורשי גוש קטיף
משיח
הסיבה האמיתית למה משיח לא בא
משיח
התקרבות לקב"ה ופרנסה של חקלאי
משיח
יהיו רבנים גדולים שיתנגדו למשיח
משיח
המשיח עומד להגיע ושעומדת להיות מלחמה
משיח
להאמין בכל הכוחות שהוא ברגע יכול להבריא
משיח
אותך
מבקש פרטים על המשיח
משיח
מה הכי חשוב
משיח
משיח בפתח
משיח
קיבלתי מתנת שמים ראיה רוחנית באשור רב
מתנה
פוסק
משמים
ההצגה הכי טובה בעיר
נבואה
נבואה שמתגשמת כיום לפני בוא המשיח
נבואה
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נושא
נבואה
נביאים
נדר
ניסיון
ניסיון
ניסיון
ניסים
ניסים
נישואין
ניתוח
לשינוי
ניתוח
לשינוי
נעלם
מהבית
נצח
נצח
נצח
נצח
נצח
נשים
נשים
נשים
נשים
נשים
נשים
נשים
נשים
נשמה
נשמה
נשמה
נשמה
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פרק תשובה
9
9
7
6
44
6

כותרת
רק שליש ישרוד
מי נביא ונשיא דורנו זה
נדרתי נדר ואני פשוט לא יודע מה לעשות
הקב"ה רוצה לדעת שהבנים חוזרים באמת
בתשובה ולא כאילו
כל אחד מקבל עזרה מהשמים אם הוא באמת
משתדל
מה הניסיון של אומנים וזמרים
אפוא הניסים של מלחמת לבנון
האם להתגייס ז"א האם יש עניין להיות בצבא
והאם זה טוב
טרמפ לגן-עדן שאלת המשך מפרק  5שאלה 47

8

35

4
4
4

39
21
2

3
6

24
43

האם יש תיקון למי שהחליף

7

21

הטהרה זה התיקון שלך

7

20

מה לעשות על מנת להחזיר מישהו שנעלם מהבית
בסוף נהיה שלמים  -ולא בצורה שאנחנו עכשו
האין סוף נותן לנו אפשרות להתפתח ליצירות
מושלמות
האם יהיה לי חלק בעולם הבא
הוא יודע שיש לו עולם הבא נצח נצחים משיח
נצח ישראל
אי אפשר להיות חצי בעולם של שקר וחצי בעולם
של אמת
אם את לא רוצה שלמות  -אז לא יהיה לך כלום
האם אישה שלומדת תורה ומוסר מקבלת שכר
האם רווקה יכולה ללכת עם פאה
כאילו שיש תחרות מי יכול להיראות יותר מכוער
למה כדאי לנשים כסוי ראש כל הזמן
מה תפקיד הנשים בתקופה זו
רווקה צריכה להיות צנועה ולכסות את עצמה
איפוא נמצאת הנשמה
גם אתה עמדת בהר סיני
האם הנשמה היא חופשייה לחלוטין
הנשמה שלנו רואה את הכל בלי עיניים
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נושא
נשמה
נשמה
סיעתא
דשמיא
סיעתא
דשמיא

כותרת
הקב"ה מטפל אישית בכל יהודי
רציתי לשאול בעניין הדיבורים על הצלת נשמות
ישראל

דבר נגד הקב"ה  -לא יכול להביא ברכה
כל אחד מקבל עזרה מהשמים אם הוא באמת
משתדל
למה אסור לקרוא את הזוהר לבד או למה אי
ספר הזוהר אפשר לפרש אותו
עדת
אם האדם רוצה אז הכל פתוח בשבילו
הקראים
עדת
יש רק תורה אחת
הקראים
עולם הבא האם יהיה לי חלק בעולם הבא
עילוי נשמה איך לעזור להורים שנפטרו
במקום להתגעגע אליו תדע שהחבר הזה צריך את
עילוי נשמה העזרה שלך
עילוי נשמה האם טוב לאימא שלי בעולם הבא
עילוי נשמה האם מועיל קדיש ו/או תיקון כרת למי שנפטר
עילוי נשמה מהו החסד הכי מועיל לנפטרים בתקופה זו
רציתי לשאול בעניין הדיבורים על הצלת נשמות
עילוי נשמה ישראל
אני מאמין רק למה שאני רואה בשתי עניי הגדולות
עיניים
כל זה
גדולות
הנשמה שלנו רואה את הכל בלי עיניים
על טבעי
עם ישראל האם אנחנו העם הנבחר
מה זה ערב רב בימינו האם הם ישרדו באחרית
הימים
ערב רב
פאות לגבר ויש הרבה סיבות סודיות שכדאי ללמוד עליהם
פאות לגבר מה דניאל אומר על הפאות
למה אדם מפחד וממה הוא מפחד ואיך להתגבר
פחדים
איך זה שאתה חולק על דעת הרבי מלובביץ
פיאה
שליט"א
נוכרית
פיאה
איך נחשבת פיאה נוכרית בהסתכלות משמים
נוכרית
פיאה
האם רווקה יכולה ללכת עם פאה
נוכרית
www.Dani18.com

242
פרק תשובה
7
2
5

43

5

24

4

39

7

11

4

11

3
6
3

42
5
21

4
3
4
5

22
22
42
33

5

43

4
5
5

38
17
8

6
4
5
4

15
9
49
7

5

48

3

13

3

14

דניאל – מסרים מעולם האמת

243
נושא
פיאה
נוכרית

כותרת

מושך עין לא טוב
איך אפשר להבדיל בין אדם פסיכוטי שהוזה
פסיכולוגיה ושומע קולות
פסיכולוגיה האם טיפול פסיכולוגי מותר
בעל ואישה זה פרו ורבו אבל כמו שבתורה
פריון
התרופה הכי טובה
פריון
רציתי לדעת מה עוזר לפריון ואם מעבר לדירה
חדשה עוזר
פריון
התקרבות לקב"ה ופרנסה של חקלאי
פרנסה
לא כמו הדור המפונק שלנו
פרנסה
רוצה לדעת כיצד אוכל להגיע לשפע שמגיע לי
פרנסה
מדוע אני חי בצמצום מחסור ודלות כבר יותר מ-
 30שנה
פרנסה
מה שכתוב לאדם זה מה שהוא ירוויח
פרנסה
עסק עם יצר הרע  -מכון כושר
פרנסה
פרנסה תיקון לראות כמה אנו בוטחים בה'
פרנסה
פרק שירה האם אמירת פרק שירה חשובה יותר מתהילים
דבר נגד הקב"ה  -לא יכול להביא ברכה
צבא
האם יש יתרונות בשרות בצה"ל
צבא
האם להתגייס ז"א האם יש עניין להיות בצבא
והאם זה טוב
צבא
האמת הכואבת של גוש קטיף
צבא
ראיתי שאמרת שלא צריך ללכת לצבא בגלל בעיות
כשרות
צבא
אנחנו הילדים של ה' אבל לא מרגישים את זה
צדיקים
האם רבי נחמן מברסלב צדיק? האם יש חובה
ליסוע לאומן
צדיקים
מה יהיה עם האוטיסטים בימי המשיח
צדיקים
רוב עם ישראל מאמינים באמת
צדיקים
בקשה של מגורשי גוש קטיף
ציונות
מה היה התיקון של עם ישראל ברצח רבין
ציונות
מה שקורה לבעלי החיים לפני שמגיעים לצלחת
צמחונות
איך אפשר להתקרב באמת לאמת
צניעות
אנחנו לא רובוטים
צניעות
האם אוירה של צחוק והשתוללות בין קבוצת
חברות יכולה
צניעות
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8
5
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14
16
42
8

3
4
9
6

20
40
6
31

3
8
6
2
1
5
4

8
17
19
2
3
24
5

3
4

24
4

8
6

45
27

6
6
6
4
3
6
7
7

6
14
33
33
3
52
16
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8
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פרק תשובה
כותרת
נושא
9
4
ויש הרבה סיבות סודיות שכדאי ללמוד עליהם
צניעות
31
5
כאילו שיש תחרות מי יכול להיראות יותר מכוער
צניעות
3
2
להתמודד עם חולי עיקר הסיבה למחלות היום
צניעות
32
5
מה אפשר לעשות כנגד הפריצות שיש בדור הזה
צניעות
5
5
מה הבעיה שלנו היום
צניעות
6
8
מה יותר חשוב  -אהבת חינם או צניעות
צניעות
15
2
מה תפקיד הנשים בתקופה זו
צניעות
12
3
רווקה צריכה להיות צנועה ולכסות את עצמה
צניעות
7
8
בעולם שלנו אוהבים לשאול למה
קבלה
האם יתכן שקלקלתי ואין תיקון אם קלקלתי משהו
5
9
קלקול פיזי פיזי
קשה לי כבר כמה שנים לישון בזמן )בלילה בשעה
קריאת
24
8
מוקדמת(
שמע
קשה לקום אני תלמיד בן  16וקשה לי לקום בבוקר לבית ספר
16
3
לתפילה
בבוקר
ר' נחמן
8
9
מברסלב להצטער עד סוף הנשמה
רבי נחמן האם רבי נחמן מברסלב צדיק? האם יש חובה
6
6
מברסלב ליסוע לאומן
רבי נחמן
39
8
מברסלב נבואה שמתגשמת כיום לפני בוא המשיח
1
3
שורש הבעיות הגופניות )חולי( ואיך להתמודד
רופאים
12
8
יותר גרוע מרצח
רצח
מה היה התיקון של עם ישראל ברצח רבין ואיך
3
3
רצח רבין מסתכלים
5
2
גלעד שליט החייל השבוי
שבויים
13
4
יש לי קושי גדול לקבל שבת בזמן הדלקת נרות
שבת
51
6
מדוע השבת כה חשובה
שבת
16
4
נשמה של חיות עיקור חיות
שבת
32
8
זה במימדים כאלה שהמוח לא יתפוס את זה
שואה
25
8
למה הייתה השואה
שואה
קשה לי כבר כמה שנים לישון בזמן )בלילה בשעה
מוקדמת(
24
8
שינה
שלום שמי בישראל הוא נתנאל אני מאוד לא אוהב
19
3
שינוי שם שם זה
18
5
שכר ועונש ה' מבין את מצבי ולא יבוא אלי בטענות
20
5
שכר ועונש הקב"ה סידר תוכנית תיקון לכל אחד בנפרד
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כותרת
נושא
שכר ועונש למה אין צדק בעולם ולמה יש סבל
האם שלושת השבועות שהשביע הקב"ה את
שלושת
השבועות ישראל הם דברי
תאוות אכילה ועישון
תאוות
האם אמירת פרק שירה חשובה מאמירת תהילים
תהילים
האם יהיה לי חלק בעולם הבא
תהילים
האם ישנם אנשים הקשורים לתהילים בצורה
מיוחדת
תהילים
תפילה לרעידת אדמה בעזה
תהילים
יהודי צריך לדעת מה מותר לו ומה אסור לו
תורה
תיקון
כיצד להתמודד עם פגם הברית
הברית
אם כל מה שה' עושה לטובה איפה הטוב למה
באנו לעולם
תיקונים
אנחנו לבד לא יכולים להגיע לשלמות
תיקונים
גמר תיקון מוקדם
תיקונים
האם בסוף כל הנשמות יתוקנו
תיקונים
האם למישהו שעבר על כרת ישנו סיכוי לתיקון
תיקונים
האם מועיל קדיש ו/או תיקון כרת למי שנפטר
תיקונים
הקב"ה מטפל אישית בכל יהודי
תיקונים
הקב"ה סידר תוכנית תיקון לכל אחד בנפרד
תיקונים
הקב"ה רוצה לדעת שהבנים חוזרים באמת
בתשובה ולא כאילו
תיקונים
חטאתי עונש שמגיע לי עליו כרת מה התיקון שלי
תיקונים
טרמפ לגן-עדן )חלק שלישי(
תיקונים
ייסורים זה התיקון
תיקונים
להאמין בכל הכוחות שהוא ברגע יכול להבריא
אותך
תיקונים
למה יש כל כך הרבה סיפורים של מוות בעריסה
תיקונים
אצל תינוקות
מה חטאתי שאשת נעורי עזבה אותי אחרי 20
שנה ו  9ילדים
תיקונים
מי שמעדיף להתמקד בצרות,הוא באמת בסכנה
תיקונים
נצח ישראל
תיקונים
עברתי  2הפלות מגיל קטן והייתי רוצה לדעת
איזה תיקון
תיקונים
תאוות אכילה ועישון
תיקונים
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פרק תשובה
19
5
4
3
1
6

28
32
3
5

10
8
3

3
3
38

6

9

2
8
7
8
5
4
2
5

4
20
25
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3
8
1
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28
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4

12

3

25

3
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נושא
תיקשור
תיקשור
תיקשור
תיקשור
תיקשור
תיקשור
תיקשור
תפילה
תפילה
תפילה
תפילה
תפילה
תפילה
תפילה
תפילין
תקשור

כותרת
אנשים רבים מזלזלים בתקשור עם אוטיסטים
המתקשרים של העידן החדש
הנחיות לתיקשור עם אוטיסטים
להיות בטוח באמינות התקשור
למה אבא של דניאל לא מתקשר עם דניאל
מדוע הוריך אינם מתקשרים איתך
תיקשור עם דניאל
אי אפשר להיות חצי בעולם של שקר וחצי בעולם
אמת
איך לעורר רגש בתפילה
האם אמירת פרק שירה חשובה יותר מאמירת
תהילים
האם התפילה יכולה לרפאות מחלה
כשאנחנו סובלים מאוד ורוצים להרגיש יותר טוב
להחזיר חברה בתשובה
לעזור לאימא כעסנית
כשאנחנו סובלים מאוד ורוצים להרגיש יותר טוב
אשמח לדעת בן כמה דניאל כיצד הוא מתקשר

www.Dani18.com

246
פרק תשובה
4
3
26
4
9
7
3
7
4
5
5
3
16
5
2
7

12
31

1
4
4
7
7
4
8

3
10
3
35
39
3
46

