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קטע מתוך הספר "דניאל"3

 100לחיות חיי נצח

דניאל:
אני רוצה להסביר לכם שהמצב היום הולך ומחמיר ,גם כלכלי-גשמי וגם
מה שנקרא ''בטחוני'' .המצב הכלכלי לא יחזור למה שהיה .במצב הקודם
היה שפע של חומרניות שלא היה בכל ההיסטוריה .עכשיו ה' הוריד בצורה
דרסטית את כל הגשמיות שיש בעולם הזה .לא במכה אחת ,אלא לאט ולפי
סדר .כדי שכל אחד ,יהודי וגוי ,יוכל להתרגל למצב החדש .למצב שבעתיד
הקרוב כל הגשמיות המיותרת הזו תעלם .ולאט לאט יוכלו להבין שאין על
מי להישען ,רק על הקב"ה .העולם יגיע למצב קשה ביותר ,ולא נוכל
לסמוך על כלום ,רק על אבינו שבשמים .נסתכל ונחפש איפה לכסות את
עצמנו ומה לאכול .ונדע בסוף ,שעל כל פרוסה של אוכל ועל כל טיפה של
שתיה נצטרך להתפלל .ורק מי שיתפלל יקבל .מי שיכיר בקב"ה ינצל .ומי
שלא  -יעלם מהמציאות ל"ע .ומי שכן  -ירוויח גם חיי נצח בעז"ה.
המצב הביטחוני הוא שעכשיו אנחנו סובלים מהערבים שהם מבני ישמעאל.
וכתוב ברור שכך תהיה הגלות האחרונה ,ישמעאל ואדום .וגלות ישמעאל
יצא מגלות אדום וזה בדיוק קורה עכשיו .המלחמה התחילה פה בארץ ומי
שחושב שיכול להיות שלום ,הוא ממש לא מבין .בני אדם לא מסוגלים
לעשות שלום ,רק הקב"ה .אבל קודם יהיה תיקון גדול וכל הארצות
שהתנגדו לקב"ה ,עכשיו ישלמו מחיר גבוה .כל העולם יעבור תיקון ,ורק מי
שיבין ויקבל את הקב"ה כמלך מלכי המלכים ,רק הוא יצליח לחיות .לחיות
חיי נצח.
הכל מתואר בנבואות ,וזה מדויק מדויק ,ואנחנו כבר רואים שהכל
מתגשם .רק את הסוף עוד לא ראינו ,אבל זה בא במהירות הבזק .המלחמה
שיש בדרום תגדל ,ואפילו שינסו לעשות שלום ,זה לא ילך.
ארץ ישראל תהיה כאילו המקום המסוכן ביותר בעולם .אבל זו לא אמת.
המקום המסוכן ביותר בעולם זה אדום .אדום יהרס וימחק מהעולם לגמרי
]עובדיה א ועוד[ .כל זה לא רעיונות שלי ,זה הכל מהנבואות .כל אחד יכול
לקרוא את הנבואות ולהאמין .אבל לצערי הרב ,אנשים קוראים ולא
מאמינים ,או לא קוראים בכלל .או לא רוצים לדעת .אבל זה אמת ,וזה
יקרה .שתדעו.
www.Dani18.com
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קטעים מחלק א' ,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.
אנו יודעים שעולם זה אינו אלא צל אשר יעלם כאשר יפציע האור.
אנו נשמות הנשלחות לעולם הזה לתקן את חטאי העבר ,לכלל ישראל אנו
מספקים הזדמנות נוספת לעשות חסד...
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.
קטעים מחלק ב'
)קטעים מהתיקשור הראשון(
בנימין:
הרבה סבל לפנינו ורוצים להציל נשמות יהודיות.
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.
הבניינים )מגדלי התאומים( האלה היו סמל של העולם הזה.
הסמל של החומר ,של מצרים ,וזה נפל ונהיה אפר.
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)קטעים מהתיקשור השלישי(
שמי דניאל .אני נחשב לבחור אוטיסט.
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.
אנחנו חיים בעולם מאד מפחיד וכל בן אדם שיש לו דעת ויודע מה קורה
בעולם הזה יודע שיש ממה לפחד .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.
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 הנורמלים ,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.
www.Dani18.com
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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 ישארו הרבה לפגוש אותו ולעלות לבית המקדש .יהיו מעט
חס-ושלום ,ולא יהיה שמח ,כי אלה יהיו אלה שישארו 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.
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.
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...

www.Dani18.com

דניאל  – 2מסרים מעולם האמת

9

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.
)קטעים מהתיקשור החמישי(
דניאל:
עוד מעט משיח מגיע ולא ישאלו אותי אם פעם הייתי אוטיסט.
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 ,צונמי ,ולא
להתבלבל ,לראות ברור את האמת ,ואת הדרך הנכונה ,ולא משנה מה קורה
מסביב ,כל המחשבה והריכוז על דרך ה'.
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 ,הSOCIAL -
 SECURITYבאמריקה ,הביטוח הלאומי פה ,צה"ל ,הדולר הנצחי ,היורו
הגבוה ,וה POUND STERLING-החזק ,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.
)מוקדם יותר באותו יום ,לקחתי את דניאל לביקור בהוסטל אחר(
אבא :דניאל ,איזה הוסטל מתאים לך ?
דניאל :לא יודע ,מה איכפת לי ,הכל אותו דבר.
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איזה הוסטל מתאים לך יותר?
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.
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.

)קטעים מהתיקשור השישי(
בנימין:
אנחנו 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.
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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...
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.
)קטעים מהתיקשור השמיני(
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 )קשי עורף?( 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.
www.Dani18.com
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)קטעים מהתיקשור התשיעי(
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...
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.
)קטעים מהתיקשור העשירי(
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 .את כל התשובות
שלנו אפשר למצוא בספרים הקדושים ,אבל מעט אנשים מגיעים לספרים
הקדושים לצערנו הרב .
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.
)קטעים מהתקשור ה(11-
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.
עמוק יותר ממה שאנחנו עושים ,אני לא מבין אותך אבא ,כי זה עמוק מאוד
ובגלל זה נתפסים לזה  ...ולכן רצינו 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 הנורמלי.
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)קטעים מחלק ג' – שאלות ותשובות(
פרק  ,1שאלה  ,1ייסורים זה התיקון.
אני חולה ומתייסרת מאוד .מחלת לב .עברתי שני צינטורים ,מקבלת ארבע
זריקות אינסולין ביום .מחלת עצמות .אני בת  56ומגיל  40מרגישה ממש
זקנה .בקושי יכולה לזוז .יש לי הפרעות קשות .קשה לי מה עלי לעשות.
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 ה' 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.
פרק  ,1שאלה  ,4אוהב את העולם הזה
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 ?
פרק  ,1שאלה  ,5מה ההבדל בין מוזיקה לחזיר
שאלה :אדם שמקיים כל תרי"ג מצוות ,ושומע כל יום שעה אחת מוזיקה
של גויים ,זה כל כך גרוע?
דניאל :המוזיקה של גויים זה טרף לא פחות מחזיר,
חזיר נכנס לקיבה ,זה נכנס לנשמה.
פרק  ,2שאלה  ,1למה אדם לא מוצא זיווגו ,ואיך לתקן
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:
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 (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 בשמחה ,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.
פרק  ,2שאלה  ,2פרנסה ,תיקון לראות כמה אנו בוטחים בה'
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 )זה( 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.
פרק  ,2שאלה  ,3עיקר הסיבה למחלות של היום
דניאל) :על מנת להתמודד עם( כל הבעיות ,גם מחלות ,בדור שלנו חייבים
יהודים לקחת על עצמם )להתחזק( בכל מיני דברים ,בעיקר הענין של
מחלות ,זו 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.
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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 כאשר הראש בדברים לא קדושים.
זו עיקר הסיבה לכל המחלות היום.
פרק ,2שאלה  ,4אם כל מה שה' עושה לטובה ,איפה הטוב ,למה באנו לעולם
שאלה :אומר רבי עקיבא :כל מה דעביד רחמנא לטב עביד )כל מה שעושה
ה' עושה לטובה( ,איפה נמצא הטוב באמת אני שואל את עצמי? 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.
אם 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 יתוקן  -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.
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.
פרק  ,2תשובה  ,5מתי ישוחרר גלעד שליט החייל השבוי.
דניאל :אני רוצה להגיד לכם  -צריכים להתפלל עליו חזק .מתי הוא יהיה
חופשי) ,האם( הוא יצא לחופש ?
יש לי שאלה  -מתי הישראלים יצאו לחופשי ? הם עכשו כבולים עם חבלים
עבים של  -גשמיות ושטויות ושנאה וגניבה וגילוי עריות ,וכל מיני דברים
לא טובים ,כבולים עם אזיקים .מתי הם יצאו לחופשי ?
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פרק  ,2תשובה  ,7הקב"ה מטפל אישית בכל יהודי
שאלה :האם נשמתי היא נשמה גבוהה ,וכיצד אני יכול לתרום לקירוב
הגאולה ,ומה עלי לתקן?
דניאל :זה שוב אני לא עונה אישי )לשאלות פרטיות?( אבל -
כל יהודי יש לו נשמה גדולה מאד ,הקב"ה מטפל בו אישית.
הוא בעצמו )הקב"ה( מכניס את החיים )הנשמה( 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  .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.
פרק  ,2שאלה  ,8פתאום הכל יהיה לך ברור.
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.
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.
אני אתפלל עליך ,כי חבל על כל יהודי כמוך ,זה רק הסיטרא אחרא שתפס
אותך ,את צריכה להשתחרר ממנו.
פרק  ,3שאלה  ,17המעבר בין העולם הזה לעולם 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 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.
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פרק  ,3שאלה  ,22האם 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.
פרק  ,3שאלה  ,41מה לעשות עם ילדים שאינם שומרים תורה ומצוות ?
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.
פרק  ,4שאלה  ,7איך מתגברים על פחדים וחרדות ?
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 של העולם 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.

פרק  ,4שאלה  ,33בקשה של מגורשי גוש קטיף
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.
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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 )השחיתות( הזה חייב להפיל את
כל מה ששייך למדינה )לשלטון( ,כדי שכשיגיע המשיח הוא לא יקח מהם
את השלטון ,אלא ישר מהקב"ה.
פרק  ,4שאלה  ,38עיניים גדולות
שאלה :אני מאמין רק למה שאני רואה בעניי הגדולות ,כל זה אמיתי?
דניאל :יש לי שאלה ,אם הוא יהיה עיוור ,אז במה יאמין ?
פרק  ,4שאלה  ,39צריך להיות מלאך
שאלה :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...
דניאל :לכל הבעיות של העולם היום ,כמעט צריכים להיות מלאך כדי
לעמוד בזה .אבל כל אחד מקבל עזרה מהשמים אם הוא באמת משתדל.
פרק  ,4שאלה  ,43גם אתה עמדת בהר סיני.
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
)בגשמיות( יותר מידי) .ואת( האמת של התורה  -שכחת כבר,
כי גם אתה עמדת בהר סיני.
פרק  ,5שאלה  ,12להתפתח ליצירות מושלמות
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.
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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.
פרק  ,5שאלה  ,14יהיו רבנים גדולים שיתנגדו למשיח
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.
פרק  ,5שאלה  ,18ה' מבין את מצבי ולא יבוא אלי בטענות.
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.
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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.
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  -זה
כנראה 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.
פרק  ,6שאלה  ,4האם יש גן עדן וגהינום ? האם זה באמת קיים?
בנימין :כן ,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.
פרק  ,5שאלה  ,27המוות הוא לא הסוף  -הוא רק ההתחלה.
שאלה :מהי מחלת הסרטן? ממה היא נובעת? ואיך ניצלים ממנה?
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.
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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.
פרק  ,6שאלה  ,1בסוף נהיה מושלמים  -ולא בצורה שאנחנו עכשיו
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 ?
שאלה )דומה(:למה ה' ברא את עולם השקר ולא ישר שם אותנו בעולם
האמת? מה יצא מזה ,לימוד? 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
שזאת תיהיה הנאה שלמה ,הנאה לנצח ,טוב לנצח ,בריה לגמרי מושלמת.
פרק  ,6שאלה  ,20למה כדאי לנשים כסוי ראש כל הזמן
שאלה :אני שמה כיסוי ראש רק בשבת ובחג והייתי רוצה להמשיך עם זה
אך זה קשה בגלל הסביבה מה הם יגידו )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.
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פרק  ,6שאלה  ,49יצר הרע
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.
פרק  ,7שאלה  ,13ולבנות את הכל מחדש
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.
פרק  ,8שאלה  ,5נותנים לו סטירה ומוציאים אותו מהסכנה
שאלה :למה הקב"ה מנסה להחזיר אותנו בתשובה ע"י ייסורים ומלחמות
ולא ע"י שפע?
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.
פרק  ,8שאלה  ,11לא הייתי בים-סוף ולא ראיתי את מעמד 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.
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פרק  ,8שאלה  ,20אנחנו לבד לא יכולים להגיע לשלמות
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 )הרי( שבסופו של דבר יגיע לשלמות.
פרק  ,8שאלה  ,25למה הייתה השואה ?
שאלה :איך דניאל יכול להסביר את המציאות של השואה ,איך ה' היה
מסוגל לראות את עמו כל כך 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.
ה' הביא אותנו
לתהליך מאד מדויק ומסודר
כדי להגיע לשלמות
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פרק  ,8שאלה  ,32זה במימדים כאלה שהמוח גם לא יתפוס את זה
שאלה :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.
פרק  ,9שאלה  ,9רק שליש ישרוד
שאלה :לפי הנבואות ומה שאתה מציין אדום יחרב 2/3 ,מהעולם כנראה
יחרב לא עלינו .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.
פרק  ,10שאלה  ,1למה כדאי לחזור בתשובה
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.
פרק  ,10שאלה  ,6מה 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 )לנשמה( 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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חלק ד – מסר מבנימין  -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.
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!
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 1אסור לעזוב את החבל
בנימין:
להקשיב טוב באמת ,בעתיד הקרוב דברים יתחילו להתגלגל בצורה
מפחידה ,המצעד של המטונפים )מצעד הגאוה( זה השלב האחרון ממש של
הלכלוך .הזיהום הגדול שהציונים הביאו לארץ הקודש והבושה הגדולה
ביותר לקדושה.
לפני שנה זה הביא למלחמה )מלחמת לבנון השנייה(.
ה' כיוון אותנו עם המלחמה הזאת) ,זה היה רמז בשבילנו שהיינו צריכים
להילחם נגד הטומאה( זאת אומרת שאנחנו גם היינו צריכים להלחם.
זרקו עלינו אלפי פצצות )מלחמת לבנון השניה( ובכל זאת בניסי ניסים מעט
יהודים נהרגו ונפצעו ,וגם נס שהכלכלה לא ניזוקה פלאי פלאים ,אבל ציפו
מאיתנו להלחם בעצמנו נגד זה )נגד מצעד התועבה(.
למה?
כי הטינופת נמצאת גם אצלנו בצורה כזאת או אחרת.
היינו צריכים להלחם עד הסוף נגד זה ,אבל הפסקנו את המלחמה בדיוק
בחלק הקשה ביותר עם הבטחות מהציונים שבדרך כלל לא אמינים והנה
שוב אנחנו עומדים עם האיום של אותה מלחמה.
שוב המטונפים מאיימים עלינו במצעד בירושלים עיר הקודש איפה
שהשכינה נמצאת ובוכה אלפי שנים על עם ישראל .מעיזים ברוב חוצפתם
לבוא לירושלים זה כמו יריקה על הקדושה .ואם אנחנו לא נלחם עכשיו לא
תהיה אפשרות אחרת .אבל קשה להאמין שנשאר למישהו כוח או רצון
להלחם ואם אין כוח להלחם ,שיהיה כוח להתפלל ואם מתפללים חייבים
לחזור בתשובה באמת .לתקן כל הדברים שחסרים ושעקומים ושדומים מדי
לגויים.
הדבר הראשון זה לשנות בצניעות ,החוסר צניעות מביא לעבירות רבות מאד
וזה מאד לא פשוט.
)הדבר( השני  -בין אדם לחברו
הדבר השלישי  -להתנתק מהעולם הגשמי המוגזם.
הדבר הרביעי תפילה.
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תפילה בלב שבור.
שוב אני מכריז  -צריכים לצאת לרחוב אלפי גברים.
לשבת על הרצפה עם שק ואפר ,לבכות ,להגיד סליחות ,לקבל על עצמנו
תשובה שלימה ,ולבקש מה' למחול לנו על כל העבירות הרבות כל אחד
בנפרד וכל העם כאחד.
לחזור לבתים שלנו לנקות את הבתים מכל דבר לא קדוש ,מכל מחשבה לא
קדושה לסגור עצמנו בגיטאות )חומות רוחניות( ולא לתת לעולם החיצוני
להיכנס ולקלקל אותו ורק ככה אפשר להציל עצמנו וילדינו ,ואם לא )יוכל
להשתתף עם הציבור( ,יעשה את זה לבד עם המשפחה.
לא לשכוח כל ההיסטוריה של העולם הייתה תמיד עם המעטים .אף פעם
לא עם הרבים .גם עכשיו המעטים יקבלו פניו של משיח לא הרבים .תבחרו
לעצמכם איפה אתם רוצים להיות.
ש .איפה אנחנו נהיה?
ת .אם הקבוצה הזאת לא הייתה בדרך האמת לא הייתי מדבר איתכם.
ש) .למה( מרגישים עייפות?
ת .כל העולם ,כל הטבע משתנה .רואים זאת וזה גורם לחץ על בני אדם לכן
עכשיו קשה לקום ולתפקד ,הרבה אנשים מרגישים עייפות יתר ,הרגשה של
אטימות כמו שנמצאים באיזו בועה ,הרגשה של אי אכפתיות .אבל חייבים
לתפוס את עצמנו )להתעורר( לעשות לקדושה )בכל( מה שאפשר.
לקבל על עצמנו קבלות חיצוניות בצניעות ,בפנימיות ,בתורה ומצוות
ומעשים טובים.
לא לשכוח מה שנאמר שלפני שמשיח יבוא ה' יחזיק בחבל וינענע אותנו חזק
ואנחנו צריכים לא לעזוב את החבל.
לא לשכוח
כל ההיסטוריה של העולם
הייתה תמיד עם המעטים
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 2העולם הזה ארעי ,דמיוני
מנחם:
מה אפשר להגיד )להוסיף( שבנימין לא אמר .אני רק אגיד לכם ,שבאמת אני
לא מאמין בשום פנים ואופן שילחמו אפילו דקה אחת )נגד מצעד התועבה
בירושלים(.
מאמין שיעשו הסכם ,ירצו להוציא את הטינופת מירושלים ,אבל גם את זה,
אני לא בטוח שיגיעו לזה .ה' ירחם עלינו .זה לא פשוט בכלל ,מאד מסוכן.
אבל איך שלא יהיה ,מה שכתוב בנבואות ,חייב להיות.
ומשיח חייב להגיע.
אבל ברגע זה ,לא נראה שזה יהיה בקלות ,ח"ו.
מתחילת ההסטוריה של העולם הזה ,מאדם הראשון ,הדורות ירדו וירדו עד
שהגענו לסוף ממש ,לתחתית של הסולם ,אפילו מתחת לתחתית.
אבל זה הכל היה ידוע לקב"ה מראש ,והוא נתן לנו אפשרות לשנות ,אבל
יחד עם זה גם התכנון להוריד את האדם ,להוציא את כל היצה"ר ,עד שלא
ישאר פרור ,ואז אפשר לבנות מחדש )את העולם( ,על בסיס של קדושה
ממש.
זה בצורה פשוטה מאד מה שאמרתי.
ש .אפשר להסביר?
ת .הקב"ה ברא את האדם הראשון מושלם ,אבל בבריאה גם היה יצר הרע
)יצה"ר( .והאדם המושלם ואשתו הכניסו את היצה"ר לתוך עצמם ,וכל
הדורות אנחנו יורדים ויורדים ,היצה"ר מתגבר ומתגבר ,המלחמה נהייתה
מאד גדולה.
עכשיו אנחנו בסוף ,ונשארו רק הטובים שיצליחו לנצח את היצה"ר.
היצה"ר יהרוג את כל אלה שלא יכולים להלחם ,ואז המלחמה נשארת עם
החזקים ,אלה שקשורים ממש לקב"ה ,והם ינצחו אותו ,ואז הוא יעלם
מהבריאה לגמרי.
ברגע שהוא נעלם ,העולם יתחיל להבנות שוב בצורה מושלמת.
בוודאי שבני אדם צריכים לנצח .בסופו של דבר המשיח ינצח סופית ,וכל
אלה שאיתו ,יתנו לו את הכח לנצח .היהודים הצדיקים שנשארים ,ואם אני
אומר צדיקים ,זה אלה שאפילו אם פעם לא היו צדיקים )בעלי תשובה(
נלחמו חזק נגד היצה"ר ונצחו ,והם יתנו את הכח למשיח.
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עוד לא התחלנו את החלק הסופי .זה יהיה עם כל העם ביחד.
ואז  . . .לכל אחד עכשיו יש את המלחמה שלו.
אחרי זה תהיה מלחמה גדולה מסביבנו עם כל העמים נגדנו.
אלה שרוצים להיות חלק של העמים האחרים ,אנחנו נראה לפי התוצאה
האחרונה ,מי שמקבל משיח ומי לא.
ואנחנו עם המלחמה נגד היצה"ר ,אנחנו ניתן כח למשיח להלחם נגד
היצה"ר.
הקב"ה יכול לתת בקלי קלות למשיח את הכח.
אבל הענין )העיקר הוא( שאנחנו ,שאלו שמצליחים להתגבר על היצה"ר,
שאנחנו ניתן את הכח.
ש .מה אנחנו יכולים לעשות בקשר למצעד?
ת .אין לכם מה לעשות .מי אתם ,קבוצה של נשים ,לא יכולות לצאת לרחוב,
זה לא צנוע .אבל מה שאנחנו צריכים לעשות ,זה להתפלל ולהתפלל ,ולבכות
ולבקש מהקב"ה לסלק את הטינופת והסכנה מהרחוב שלנו ,ולעשות תשובה
שלימה ולהתפלל ולהתפלל ,ולהשפיע על יהודים לחזור בתשובה שלימה.
ש .לעשות פתיחת הארון?
ת .לפתוח ארון הקודש בוודאי אבל הפעם תדאגו שלא רק סוג אחד של
נשים יהיו.
עם ישראל ,עם ישראל מכל הגוונים.
כל הענין של המצעד הזה זה סמל ,זה סמלי.
עושים את זה בכל העולם אבל פה בירושלים לא יכול להיות יותר גרוע.
ש .מה אפשר לעשות כדי שיהיו ילדים צדיקים?
כדי שיהיו ילדים צדיקים ,לסגור עצמכם בתוך גטו )חומות רוחניות( ,בתוך
הבית.
לא לרדת מהאמונה והבטחון בקב"ה ,ולסגור את עצמכם בעטיפות של
צניעות.
כל ניסיון קשה בא לבנות אותנו ,וזה )תלוי( איך שאנחנו מקבלים את זה.
אם אנחנו מקבלים את זה שיש סיבה משמים ,ואנחנו לא יודעים מה ,נעבור
את זה בקלות יחסית.
אם נעמוד על זה )לא נשלים( ,ונחשוב למה ה' עשה לי )יסורים אלה( ,קשה
לעמוד בזה.
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לכל דבר יש סיבה רוחנית בשמים .כל דבר שקורה בעולם ,כל דבר שקורה
זה לטובתנו .יש דברים מאד קשים לקבל ,מאד כואבים,
אבל לא לשכוח ,שהעולם הזה ארעי ,דמיוני.
מה שלא דמיוני פה ,זה התורה ומצוות ,ומה שה' רוצה מאתנו.
הדברים הנוספים ,זה סתם.
אנחנו צריכים לצמצם את עצמנו ,ולהוריד את כל התוספות האלו ,שזה רק
מקלקל אותנו.
כל העולם הזה )עוה"ז( בנוי לעשות מצוות ולהיות עבדי ה' .כל דבר
שמוסיפים ,מוריד אותנו .זה דמיוני .למעשה אדם היה צריך לקום,
להתפלל ,לאכול ,לעשות השתדלות לפרנסה .שאר הזמן ללימוד ולמעשים
טובים .אשה צריכה לטפל בילדים .יכולה לעשות איזו עבודה בבית ,או
משהו ,לעזור להוסיף לפרנסה .אבל זה הכל .היא צריכה להחזיק את הבית,
לחנך .זה כל מה שיש לנו לעשות בעוה"ז .כל תוספת זה דמיוני .אם היינו
חיים ככה ,העולם היה משלים עצמו ,ומשיח היה בא בקלות.
התפקיד שלנו בעוה"ז :נולדנו בשביל :הגברים – ללמוד ,לעבוד רק לקיום
המשפחה ,ולעסוק במעשים טובים .נשים  -להוליד ילדים ,לגדל אותם בבית
של תורה ,בבית טהור כמו בית המקדש בקטן .בבית של קדושה .זה הכל .זה
כל התפקיד שלנו .אין לנו תפקיד אחר .אין לנו משהו אחר לעשות.

אחרי זה
תהיה מלחמה גדולה מסביבנו
עם כל העמים נגדנו
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 3אנחנו עומדים לפני אסון גדול
בנימין:
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 אז 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 ]בחיצוניותו[.
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 שילמו בצורה קשה ביותר ל"ע ] ,אבל[ לפני זה ה' הזהיר
אותם .
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 שה' לא מדבר דרך הגדולים של היום בדרך כלל .
אלא דרך הגדולים של פעם וגם דרך כל מיני אסונות מעל הטבע ,כמו
מחלות קשות ומשונות ,בעי ות כלליות בשלום בית  ,בנות ישראל בלי
שום רגישות לצניעות  ,בעיות בכל מיני תחומים שקשה להסביר ,וכל
אחד מסתובב עם פחד בלב .אבל קשה לעזוב )להסביר ?( את הטמטום
ואת הטפשות שתפס את המוח היהודי.
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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 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 ]לה'[ :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 בה' ,שמשתדלים לעשות רצונו ,אפילו
אם לא מצליחים במאה אחוז ,הם יהיו מכוסים ושמורים ,ויצאו מזה
בריאים ושלימים בעזרת ה' .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.
עם ישראל ,חייבים לבוא אל אבינו שבשמים עם ראש למטה ]בהכנעה[,
עם שק ואפר .ולחזור בתשובה לפניו ולבקש מחילה ולבקש ישועה,
ולהחליט שאנחנו משנים את הדרך שלנו .לכן צריכים כולנו ביחד ללכת
אליו ,לעמוד לפניו בשק ואפר ולבכות ולהתפלל ולבקש מחילה ,ולהבטיח
שנחזור אליו באמונה שלמה ושנקבל באמת עול מלכות שמים ,ושנהיה
עבדים ,עבדים של הקדוש ברוך הוא.
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?
למה לא עכשיו,
לפני המכה,
שנבכה ונבקש לפניו
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 4גלגול של דניאל הנביא
היום דניאל משתחרר מהבית חולים .נסענו לתל השומר ,הלב בוכה
לראות אותו עם מבט חצי כבוי ,תגובות איטיות ,כואב כמו מהאשפוז
הקודם .אי אפשר להתרגל לזה ,אבל באיזה מקום צריכים להמשיך.
צריך קצת "אומץ" להיכנס לתוך המחלקה הסגורה לראות את כל
ה"חברה" המאושפזים שם .אני לא מאשים את האשה שהעדיפה לחכות
בחוץ .אחרי פגישה עם הרופא וקבלת הנחיות טיפול ותרופות ,נכנסנו
לאוטו ונסענו לירושלים.
החברה כולם כבר היו שם ,בנימין ,שמואל ,ישראל ,בעל הבית והמתקשר.
ערכתי את השולחן עם כמה כיבודים ושתיה שהבאנו ,הפעלתי את 2
מכשירי ההקלטה.
בדרך כלל לפני כל תיקשור אני יושב יומיים-שלשה להכין ולסדר את
השאלות ,אך בתקופה האחרונה כשדניאל מאושפז בבית החולים ,איך
אומרים "הראש שלי לא במקום" .כמו כן על פי בקשתו של דניאל להכין
את הספר ,הקדשתי הרבה זמן לספר; כך שלצערי לא הכנתי את רשימת
השאלות שהגיעו לאתר פרט לכמה שאלות שזכרתי .אני מקוה להשלים
בפעם הבאה.
בדרך כלל אני מתחיל את התיקשור עם בנימין שהוא המבוגר בחבורה.
אבא :האם דניאל הוא גילגול של דניאל מהתנ"ך ?
בנימין :מאוד מתאים נכון ,מתאים למצב הזה ,אסור לי להגיד ,אבל
מתאים מאוד.
אבא :אם זה לא ,אתה יכול לענות שזה לא?
בנימין :אם זה לא "חלק" )ברור( ,יכולתי להגיד ,אבל אז היית יודע את
התשובה.
אבא :כלומר אתה לא יכול להגיד לי גילגול של מי הוא )דניאל(?
בנימין :אסור.
אבא :הבנתי מתוך התקשור האחרון שמלחמת לבנון השניה פרצה על מנת
למנוע את מצעד התועבה בזמנו בירושלים) ,האם זה נכון?(
בנימין :לא רק ,אבל מצעד התועבה זה סמל ,סמל של כל הדגנרציה של
העולם הזה ,כל הטומאה שנכנסה לכל מקום בעולם.
והחוצפה האחרונה ,זה לקחת את הטינופת ולעשות מזה מצעד של טינופת
בקודש הקודשים ,זו החוצפה הגדולה ביותר שהיתה אי פעם.
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אבא :בנימין ,אמרת "לא רק" ,כלומר מה היו עוד הסיבות למלחמת
לבנון השניה חוץ ממצעד התועבה?
בנימין :שוב ,זה לא רק המצעד שגרם למלחמה ,זה כל העברות שלנו ,של
היהודים בעיקר ,המצעד הוא הסמל של העבירות שלנו.
)אמרתי לבנימין ששמעתי שלא כל העולם החרדי מצטרף להפגנה נגד מצעד
התועבה בגלל שלא כולם מכירים את זה ,ולמה לקחת אנשים תמימים
לראות את כל התועבה הזו(
בנימין :נכון ,יש אברכים תמימים שלא נתקלו בזה מעולם ,אבל הרבה כן
נתקלו בזה והרבה נתקלו בזה בישיבות .בנוסף לזה לא צריך לדעת בדיוק
מה זה ,לא חייבים לדעת כל הפרטי פרטים בשביל זה )להפגין( .ואם לא
יודעים ...איך לא יודעים שקיים כזה דבר ,כל דבר בפרטי פרטים כתוב
בגמרא.
)הבנתי שהבד"צ של העדה החרדית בירושלים ,אירגן ביום ראשון כנס
חיזוק ענקי בירושלים עם  70,000משתתפים נגד המצעד.
בכנס קראו תהילים ,תקעו בשופרות ורבנים נשאו דרשות להתחזקות
בתשובה וצניעות(.
בנימין :לי לא נראה )שיש קשר בין האסון למניעת המצעד( אבל ה' כל יכול,
אם הוא יחליט לעצור את זה ,הוא יעצור ,אבל אני חושש שכמו לפני שנה -
שאם כן  -זה יהיה עם טרגדיה גדולה לא עלינו.
אבא :קראתי שהבד"ץ החרדי קילל את כל משתתפי המצעד כולל
המשטרה ,האם יש תוקף לקללה שלהם?
בנימין :מה זאת אומרת אם יש תוקף ,אם צדיקים עושים קללה לשונאי
ישראל ,לשונאי הקב"ה ל"ע אז וודאי שיש לזה תוקף.
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)בתיקשור נכחה קרובת משפחה אשר דאגה שמא לא יקבלו אותה לסמינר
בשנה הבאה(
בנימין :את חוששת שלא יקבלו אותך לסמינר ?
אני אגיד לך סוד ,אם לא יקבלו אותך ,זה לא אומר כלום ,זה לא אומר
שהצדק בידיים שלהם של הסמינר ,אבל מה שכן משנה שאת תעשי תשובה
ממש .שאת מחליטה לחיות כמו יהודיה אמיתית ולא לפי הרחוב ,לא לפי
הרחוב שזה פרוץ ומלוכלך.
את נשמה מאד חשובה ,מאד עדינה ,מאד טובה .את צריכה עכשיו ללכת
לכיוון הקב"ה ,אם את נכנסת או לא )לסמינר( אל תצטערי ,אבל את צריכה
להצטער אם את לא הולכת בדרך ה'.
אבא :מה קורה עם דניאל ?
בנימין :זה חלק של התיקון שלו ,הוא צדיק גדול ,אתם לא צריכים לרדת
מתרופות עכשיו כי זה חלק של התיקון ,חייבים לעשות מה שלא
מסכן את הסביבה.
אבא :הטיפול התרופתי שהוא קיבל עכשיו זה פי שתים ממה שקיבל
פעם קודמת.
בנימין :ברור ,כי הפעם אבדתם את האיזון וכשמאבדים את האיזון צריכים
להתחיל גבוה ,לרדת למינון אפקטיבי אבל כמה שיותר נמוך ,אבל חייב
להיות אפקטיבי .אתם צריכים להמשיך עם זה עכשיו ולאט לאט הם
)הרופאים( יורידו את זה למה שיותר נורמלי ,אבל צריכים לראות איך הגוף
שלו מעכל את זה ואיפוא הקו שיותר בכיוון הנורמה.
אבא :האם יש לך מסר למסור?
בנימין :יש את המסר של מוצ"ש ,אין הרבה יותר מה להגיד עכשיו ,רק
לחכות ,אבל כשמחכים ,כדאי להתפלל לעשות תשובה להשתדל ללכת לכוון
הקב"ה .דניאל לא מרגיש טוב.
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)התיקשור המשיך עם דניאל(
אבא :דניאל ,בנימין אמר שאתה לא מרגיש כל כך טוב ,מה אנחנו
יכולים לעשות לעזור לך?
דניאל :אתם לא יכולים לעזור אני רוצה לענות על שאלות.
)איך אני יגיד לו שלא הכנתי לו שאלות ?(
אבא :התרופות עוזרות לך דניאל?
דניאל :אני לא יודע למה ,אבל אני יודע שעם כל הסבל ,אני חייב את
התרופות ,אני מפחד להיות בלי ,כי אני לא רוצה לאבד שוב את
השליטה וזה מפחיד אותי יותר .באמת .לא להוריד עכשיו ,כי אני
מאד מפחד ,מפחד ,מפחד לא להוריד עכשיו בבקשה.
דניאל) :בקול(:אוי ואבוי אוי ואבוי שעם ישראל מתדרדר ,אוי ואבוי.
אבא :דניאל מה דעתך על הספר?
דניאל :אני מאד מרוצה.
)דברנו על המשיח(
דניאל :אני לא יודע מתי ,אבל זה קרוב זה בטוח ב"ה.
אבל באמת יש פחד )שיקרה משהוא( על החודש הזה .זה ראש
חודש תמוז )התיקשור היה בא' בתמוז( ויש פחד גדול במיוחד
בשלושת השבועות )מי"ז בתמוז עד ט' באב(.
...אבל אני יודע מה העברות שלי ומה ה' רוצה ממני ואני יודע
שאנחנו בעולם הזה רק לעבוד ,לא לעשות כיף גופני או חומרי ,כן
לעלות רוחנית.
אבא :איך אפשר לעלות רוחנית?
דניאל :צריכים להבין שהחיים הם זמן קצר ,אפילו  120שנה עוברים כל
כך מהר ,אין זמן .והכל בשביל לתקן.
חייבים לתקן ואני יודע שאתם אוהבים אותי ואני שמח עם זה.
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)אמנם לא הכנתי שאלות לתיקשור ,אך זכרתי  2שאלות(
אבא :אורח אחד שאל האם התשובות מיועדות עבור השואל או כללי
לכולם?
דניאל :כל תשובה זה כללית )לכולם( וגם ספציפי )לשואל(.
אבא :האם אדם שלא עשה תשובה שלמה יכול לעזור לזיכוי הרבים
כגון חלוקת דיסקים וכו'.
דניאל :ודאי יכול ,למה לא ,זה לא אומר שהוא יגיע לגן עדן אבל זה אולי
ידחוף אותו לחזור בתשובה.
)זה יוסיף לו הרבה זכויות ועזרה גדולה לחזור בתשובה שלמה(.
)שאלתי לגבי קרובי משפחה שעוברים הרבה בעיות פרנסה וחולי(
דניאל :הם צדיקים ,למה אני צריך להגיד.
זה דור של סבל .צריכים לסבול בלי לרדת רוחנית .ה' יעזור.
אבא :יש לך מה למסור לכל האורחים ששלחו לך ברכות וכל אלה
שהתפללו בשבילך ?
דניאל :אני רוצה להודות לכל אלה שכתבו רפואה שלימה עבור דניאל.
אני רוצה גם להגיד לכם שהסוף מאד קרוב וכל היהודים חייבים
לעשות תשובה וגם הגויים.
ואני מברך את כל אלה שברכו אותי שב"ה שתקבלו משיח צדקינו
במהרה בימינו.
...
דניאל :כל מה שאני סובל זה תיקונים ועונשים והתרופות גם שייכות
לזה.
דניאל) :בקול( אני מאוד מצטער ,עם ישראל מדרדר ,כי היינו יכולים
להיגאל מזמן ,ואיפה עם ישראל.
...
דניאל :להגיד ל ...לא לפחד ,לא לפחד ,אני מתפלל עליו כל הזמן.

www.Dani18.com

38

דניאל  – 2מסרים מעולם האמת

)שוב חזרנו לנושא מצעד התועבה(
אבא :מצעד התועבה מתוכנן ליום חמישי .גם אם היו באים אלפי
חרדים להפגנה נגד מצעד התועבה ,יש שם אלפי שוטרים עם נשק,
מרביצים באכזריות ,אני לא חושב שזה בידינו העניין הזה.
אורח :רק ב 2-מדינות אושרו מצעדי תועבה בהולנד ובישראל.
כאשר היה כזה מצעד ברוסיה ,השוטרים נתנו להם...מה זה
מכות...ובנוסף )כאן בארץ( מערכת השלטון יחד איתם וכו'.
דניאל :כן ,מה לעשות ,ממש כל החברה שלנו נגועה בזה עד הסוף.
מה יעזור? אני לא יודע .אבל יהודי חייב למחות .מי שלא מוחה
אוי לו.
)חזרנו לנושא הגלגולים(
אבא :דניאל ,האם אתה גלגול של דניאל )הנביא(?
דניאל :כן ,ניצוץ.
אבא :ובנימין הוא ניצוץ של מי?
דניאל :אני לא יכול להגיד מי בנימין ,הוא לא מרשה.
אבא :אתה רוצה לשאול את אבא איזה שאלה?
דניאל :לא צריך כל הזמן לדבר ,גם לפטפט זה לא טוב ,אני גמרתי.
)דניאל קם ,ונזכרתי שהוא אמר מספר פעמים שהוא מפחד ,רציתי לשאול
אותו ובנימין ענה(.
אבא :דניאל ,ממה הוא מפחד ?
בנימין :הוא מפחד מלאבד את השיווי משקל ,הוא מבין שאתה אוהב
אותו כל כך ,שאתה לא רוצה שהתרופות יעשו לו נזק .אבל הוא
גם יודע שזה בסיעתא דשמיא יעשה לו איזה איזון ,ולכן חייבים
את זה .אמנם לתרופות יש השפעה )תופעות לוואי( אבל לפעמים
יש את הסיעתא דשמיא לצדיק שזה נכון )שזה עוזר(.
הוא מאד לא מאוזן וחייבים לאזן אותו.
עדיף יסורים כאלה מאשר )יסורים( אחרים.
אבא :מה ההבדל בין ניצוץ לגלגול ?
בנימין :גילגול זה ממש )כל( הנשמה ממש ,וניצוץ זה חלק.
)סוף תיקשור(
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 5ירושלים המקום הכי בטוח בעולם
שאלה :אין )היום( תינוקות שנישבו ?
שמעון :אין דבר כזה בדור הזה ,אין תינוקות שנישבו.
יכול להיות שיש איזה יהודי על איזה הר נידח ,אני לא יודע,
שלא יודע שהוא יהודי .כל אחד יכול ללמוד על אידישקייט.
יושבים ע"י מחשבים מכניסים לגוגל ) "JEWISH" -ומקבלים(
כל אינפורמציה שאתה רק רוצה לדעת על יהדות ,כולל
"אש התורה" וכו' .אין הצדקה...
היום אין נשמות שנישבו בדרך כלל .אין רחמנות.
שאלה :מה עם לדון לכף זכות ?
שמעון :אני שואל אותך שוב ,לדון לכף זכות מחלה שאוכלת את האדם ?
אפשר לנסות לעצור את זה ,ואפשר לנסות לעזור לאותם אנשים,
אבל בלי רחמנות על המעשים שלהם.
כמו האנשים שבאו אליך )אל השואלת( ...
"אבל הבחורה הזאת לא מבינה ,איך אפשר לדבר איתה ככה?"
את מבינה ?
לא רק שלא להגיד "אפשר להבין אותם" – לא לחשוב בלב אפילו.
חייבים להרוס את כל השקר ,כל אחד מבפנים צריך לא לרחם על השקר )על
כל מה שנעשה בעולם נגד רצון ה'(.
טוב ,אתם הבנתם ,זה דור שאסור לתת )להסכים( לטיפה של שקר בלי
להגיד ,בלי לעצור את זה ,לא לתת לשקר להיכנס אליכם הביתה ,ולא
למחשבות.
ואם צריך לסלק את זה ,תצטרכו את האומץ לסלק את זה.
דוקא מהכאילו צדיקים זה יבוא ,אבל האנשים האלה יש להם בלבול
בראש ,יש להם שקר חזק ,אסור לתת לשקר להתגבר ,מיד לזרוק את זה
ולעצור את זה.
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שאלה :האם המצעד יגרום לנו צרות?
שמעון :זה כבר גורם לנו צרות ,זה נסיון מאד גדול בשבילנו.
היתה לפני שנה אזהרה מאד גדולה ונכשלנו.
ה' ליווה אותנו ,עזר לנו ,הראה לנו לפני זה הראה לנו לפני זה...
נתנו לדבר להיות והשנה זה חזר במימדים הרבה יותר גדולים ,וכולם
התעייפו לא מוכנים היו לעשות כהוא זה.
הייתי מבין את הרבנים והרעבעס שאמרו לא לעשות רק להתפלל ,אבל גם
את התפילות שלהם לא ראיתי .איפה היתה תפילה בבכי שישבו על הרצפה
עם שק ואפר ובכו ,אני מדבר על רבנים בעיר  ,...איפה  ,Xהם לא ישבו על
הרצפה וקרעו את הבגדים שלהם ושמו אפר על הראש ובכו .בסדר ,לא
יוצאים לרחוב ,לא מדברים עם הילדים ,בסדר לא בחורי ישיבות ,מספיק
המבוגרים שיודעים מה קורה) ...אבל( איפה הם היו.
גם הרב שטרנבוך צדיק גדול אני אגיד לכם ,כל רב שדיבר מכל הלב הוא רב
אמת.
אנחנו ראינו משהו איום ונורא השבוע.
אמרנו שיהיו דברים קשים ביותר אבל אתם בכלל לא שמתם לב שדבר גרוע
ביותר קרה ,כן הגרוע ביותר.
הטינופת הגיעה לפה והיה הסכם .ההסכם הזה זה הסוף.
ההסכם עם הציונים ,עם הטומאה זה העסקנים כדאי להם.
הם לא לשם שמים אוי לנו ,אוי לנו ,אוי לנו ,זה הסוף.
עכשיו יהיה לנו שלא נדע ,יהיה ,פשוט ירד עלינו צרות ענקיות,
גם לכל העולם ,כי כל העולם אשם בזה לא רק היהודים.
אבל ליהודים יש )היתה( אפשרות לשמור על קודש הקודשים ולא שמרו ,לא
שמרו .וזה אסון שהיה השבוע וזה האסון שגם ישפיע על העולם.
אתם תראו מלחמות רבות ,מלחמות לא פשוטות,
פחד גדול ,הרס ומוות ל"ע.
ירושלים המקום הבטוח ביותר בכל זאת מכל העולם.
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 6מהגרגרים האלה צומח יער חדש
שמואל:
אנחנו מנסים להזהיר את כולם ,אבל אנחנו רק פגועי מח ולא רבנים.
אבל עכשיו,
לא צריך להיות רב כדי לראות שמשהו גדול ועל טבעי קורה בכל העולם.
לא צריך להיות פרופסור כדי לדעת שהעולם עומד לפני קטסטרופה.
לא צריך להיות רופא כדי להבין שהמחלות של היום זה לא שייך לדבר מן
הטבע.
רק צריך להיות יהודי מאמין ובוטח בה' כדי להבין את האמת.
שהעבירות הגדולות שלנו היהודים ,זה מה שגורם למצב הקשה כל כך בינינו
וגם בעולם הרחב.
אבל לא זז דבר.
נכון ,נשים לובשות שאלים )סוג של בגד צנוע עליון( על הכתפיים ועל הראש,
אבל מה זה יעזור בעולם כל כך מלא טומאה.
בקהילה החרדית האשכנזית ,הספרדית ,כל הסוגים ,יש טומאה מעל
ומעבר.
אבל כשנשרף יער,
תמיד נשארים כמה גרגרים,
ומהגרגרים האלה צומח יער חדש.
אז אם לא נעשה תשובה אמיתית ונוציא את הטומאה מהלב ,מהראש,
מהבית מהרחוב וכו' -
רק כמה גרגרים ישארו כדי לבנות את העולם החדש.
צריך באמת להוכיח,
אבל צריך לא פחות לעבוד על עצמנו אישית בכדי שלפחות יהיו גרגרים.
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 7רוצה מסיבה כל החיים
שמעון:
אני מאד רוצה לדבר ,אבל כבר אין לי מה לומר.
רוצה לצעוק לשמים לקרוא לכל הישנים ,סליחה על המילה ,אבל המלאים
טמטום.
מה אתם עושים,
מה אתם עושים,
מה אתם עושים ?
אני רוצה לשבת על הרצפה ולבכות ,ולבכות ,ולבכות.
ולדפוק על הלב שלי ולדפוק את הראש שלי על הקיר.
מה קורה?
מה קורה?
כמה עוורים אתם כמה עוורים.
אוי ווי לנו ,אוי ווי לנו.
מה יהיה ,מה יהיה,
מה אני יכול להגיד .מה יש לומר? כל המוסר נאמר כל האמת נאמרה.
עכשיו אין מה לעשות .לרוץ בהיסטריה מאדם לשני ,ולנסות להעיר אותו
קום ,קום ,יהודי ,יהודי ,תקום ,תקום ,תראה ,איפה אתה נרדם?
באמצע הבוץ בתוך הביוב ,בתוך השקר ,אתה נרדם וישן שינה מתוקה ,אוי
טיפש ,טיפש ,תקום לרוץ מאחד לשני ,תקום יהודי ,יהודיה ,תקומי ,תקומו,
הסוף מגיע ,אתם לא רואים ,אתם לא רואים ?
תקומו ,תקומו ,אולי מישהו יקום קצת ,אולי מישהו יתעורר ,זה כל )מה?(
שיש לעשות .להתכונן ,להתכונן ,להתכונן בלב ,להתכונן בראש ,להתכונן
בראיה ,להתכונן לראות את האמת ולקבל אותה .להתכונן להבין מה
שאנחנו רואים ,כי אם לא  -הכל יעלם.
אני רוצה
לשבת על הרצפה
ולבכות ,ולבכות ,ולבכות.
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שאלה :מה זאת אומרת יעלם?
שמעון :יעלם זה להעלם כאילו שלא היה אף פעם.
הקב"ה לוקח את החומר שהיה פעם בן אדם והוא מחזיר את זה לכל מיני
מקומות ,והאדם עצמו נעלם לא עלינו.
מה עוד יש לומר .שלושת השבועות כן יהיה קשה ביותר מחכים לנו זמנים
קשים ביותר ,אבל בסוף יהיה הכל טוב.
אוי לנו ,אוי לנו ,יהיה טוב בסוף ,אבל כמה ישארו ,ואיזה צרות עוד נעבור,
ואיזה פחד גדול .יחד עם זה ,איזה ניסים גדולים ונפלאים נראה ,אם יש לנו
זכויות.
אבל עד אז ,עד אז ,אוי לנו ,אוי לנו ,אוי לנו.
מי רוצה לשמוע את זה ,זה מדכא ,אסור לדכא ,אבל בתקופה שלנו אין
ברירה.
העולם רוצה לעשות מסיבה כל החיים.
לעשות שמחה ,שטחי ,לשתות ,לרקוד ,לעשות ריקודים.
לא קיים ,לא קיים) .כאילו ש( הבעיות לא קיימות ,הכל בדמיון ,העולם
שלהם דמיוני ,ריק מכל תוכן.
רוצים אידישקייט )יהדות( שדומה לגויישקייט )חיים של גויים( וכשהם
עושים את זה ככה,
זה נהיה באמת גויישקייט .איך אפשר לבנות עולם חדש עם יצר הרע,
עם היהודים שחיים כמו גויים מחופשים ליהודים.
לצעוק ,לצעוק ,אני רוצה לצעוק.
למה אני צועק אתם חושבים?
למה אני צועק כל הזמן?
זו צעקה שקשה לי להתגבר על זה,
אני כל הזמן ראיתי ברור ,כל הזמן ברור ,לכן צעקתי.
מאז שאני קטן צעקתי וצעקתי וצעקתי אז הרביצו לי או סגרו אותי,
או כל מיני דברים כאלה
שאלה :בזמן האחרון אתה צועק הרבה פחות.
שמעון :כן אני צועק דרך התקשור ,אבל אני צועק פחות,
כי אין בשביל מה כבר.
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לא פשוט ,ניסים גדולים יהיו ניסים גדולים ,אבל הניסים לא יצילו את
כולם ,קודם יהיו ניסים גדולים שיצילו הרבה יהודים ,מי שלא חוזר אז
בתשובה אז אוי לו.
שאלה :הניסים יהיו לפני המלחמה או במלחמה?
שמעון :זה הכל ביחד זה לא שתהיה מלחמה ,אנחנו במלחמה.
שאלה :התפילות הקטנות להמשיך?
שמעון :זה כן עד שלא תוכלו.
יכול להיות שיהיה איזה זמן שכמה מכם יוכלו להגיע לפה ולהיות ביחד ,זה
לא יהיה פשוט.
שאלה :אי אפשר להמתיק את הדינים?
שמעון :הענין של המתקה זה -
שיהיה הרבה יותר קל כל הענין )של היסורים ,של חבלי משיח(,
)כלומר( אפשר להמתיק שלא )יהיה( נורא כל כך,
אבל אי-אפשר לעבור )לוותר( על מצב כזה ,עם ירידה כל כך עצומה בכל דבר
ששייך לאידישקייט )אני מדבר רק על יהודים( ועוד לבקש המתקה.
על סמך מה המתקה ? )של הדין(
אם נתפלל כמו שאברהם אבינו רצה וביקש להתפלל על עשרה אנשים ואז
הוא ירד)פסק מלהתפלל( ,אבל זה היה בשביל סדום ועמורה,
אבל גם היום זה סדום ועמורה וכמו שאז היה גמור )נחתם( לא היה מה
לעזור להם.
גם כאן ,כמה יצאו )ינצלו( מכאן )ויזכו לכבל משיח(.
שוב אני חוזר ,להמתיק זה כשיש מה להמתיק.
יהודים שבאמת שומרים )מצוות( כמו שצריך ,לא אחד או שניים ,או חמש
עשר או עשרים.
מה אני יכול להגיד יותר מזה )על תקופת( שלשת השבועות ,תשעת הימים
)מא' באב( ,יתחילו כל מיני דברים ,אם זה מהמזג אויר ,מהערבים או
אל קעידה) .עיין עמוד  57מה קרה(.
מאז שאני קטן
צעקתי וצעקתי וצעקתי
אז הרביצו לי או סגרו אותי
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 8אני זה התרופה לעצמי
נסעתי/עליתי לירושלים ,בתא המטען של האוטו נמצאים הספרים
הראשונים של "דניאל" .אני מקווה שתוך שבוע/שבועיים נקבל את ההזמנה
הראשונה של הספרים ונתחיל את ההפצה.
שאלתי את עצמי האם יש משמעות לכך שמתאריך האשפוז הראשון של
דניאל ועד לקבלת הדוגמאות הראשונות של הספרים חלפו  9חודשים.
 30שנה אני כותב תוכניות מחשב לתקן את מצב חשבון הבנק שלי ועכשיו
אני מתעסק עם כתיבת ספרים לתקן את הנשמה שלי.
אם משהוא היה אומר לי לפני שנה שיבוא יום ואתעסק עם כתיבת ספרים
הייתי צוחק באמת .ותאמינו לי ,אחרי  20שנה של גידול אוטיסט בבית
מתרגלים כבר לא לצחוק.
לקחתי את דניאל מההוסטל ונסענו למשפחה האומנת בירושלים.
בדרך לתיקשור דניאל אומר לי" :כף הקלע זה כמו ניתוח בלי הרדמה"...
הייתי צריך לאסוף את כל "הפתגמים" שדניאל אמר )לא בתקשור(
ולהקדיש להם פרק בנפרד ,בכל אופן מצאתי במחשב כמה קבצים ישנים עם
ציטוטים ישנים של דניאל -
 השם מנהיג רחמן ...לא להשגה הנוכרים הם לא אמיתיים ,הם כמו תמונה הם נועדו לזה )על מגדלי התאומים ,לאחר האסון( אבא ,אתה לי כמו דלת שלא ננעלת צריך לדרוך על הפצעים ,אין מה לעשות צריך להיות תוקפני בעבודת השם אני זה התרופה לעצמי פעם אמרתי לו" :דניאל ,אני חושב עליך""אני גם יש לי מחשבה על עצמי".
והוא ענה:
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הגענו,
סביב לשולחן ישבו בנימין שמואל וישראל ,המארח והמתקשר .הנחתי
חבילת הספרים על השולחן.
לא פתחתי בקבוק יין וקישוטים לא היו תלויים על הקירות ,ולמרות שהיה
מעין שקט כזה בחדר ,ידעתי איכשהו כי בלב כולם שמחים למרות שאינם
יכולים להביע זאת.
עשינו תיקשור עם דניאל ,בנימין ושמואל.
התשובות שלהם לשאלות שלי מופיעות בפרק זה והתשובות שלהם לשאלות
הגולשים במדור שאלות ותשובות )פרק .(11
הערות שלי בסוגריים.
התחלנו את התקשור עם דניאל.
אבא:
דניאל:
אבא:
דניאל:

דניאל ,אתה רוצה להגיד משהו ?
כן אבא ,אני רוצה מאד לדבר.
מה דעתך על הספר ? מוצא חן בעיניך ?
כן,מאד מאד ,לא חלמתי שאוכל יום אחד לעשות כזה דבר ,ב"ה.

)המשכתי עם דניאל בתרגום מספר קטעים של הספר לאנגלית,
דניאל ענה למספר שאלות של הגולשים .בשלב מסויים הוא קם
והמשכתי עם בנימין(.
אבא :מה המצב של דניאל?
בנימין :דניאל סובל מאוד ,אבל אין מה לעשות.
זה שהוא יכול לכתוב )לתקשר( ולהביע את עצמו ,עושה לו טוב.
אבא :האם הוא מאוזן עם התרופות?
בנימין) :תשובה לא ברורה(.
אבא :הסבל הוא של הגוף או של הנשמה?
בנימין :של הנשמה.
)המשכנו עם שמואל(
אבא :האם אתה רוצה להעביר מסר לרגל הדפסת הספר?
שמואל :זה מאוד חשוב ,צריכים להפיץ את זה גם בארצות הברית,
גם באנגליה ,גם באירופה וגם באנגלית.
המשך הפרק במדור שאלות ותשובות )פרק .(11
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 9אדום יהרס כליל ,לגמרי
שמעון:
אני רוצה לומר שהמצב גרוע ביותר וכל הכנסים והתפילות מאד עוזרות.
נכון )זה( עוזר מאד "להמתיק" במרכאות כפולות את הדין ,אבל צריך להבין
איך.
יש נבואות שחייבות להתקיים.
ואחת מהן זה שאדום יהרס כליל לגמרי .לא ישאר זכר של אדום ,חייב
לההרס כליל ,וזה יהיה מפחיד ביותר.
היהודים חייבים לחזור בתשובה ,אז איך התפילות ,הכנסים ,כל הדברים,
הקבלות שאתן מקבלות על עצמכן ,איך זה ממתיק?
זה פשוט עושה יותר בעלי תשובה ,זה פשוט פותח לבבות נוספים ,זה מציל
עוד יהודים וזה חשוב ביותר ,חשוב ביותר.
עכשיו ,הענין של דחיה ,כן .פה ושם דברים )גזרות( נידחות בגלל שאנו
מתפללים ואז יותר יהודים חוזרים )בתשובה( ,אפילו אם רק קצת זה
מספיק לדחות את הגזרות ,אבל אנחנו מתקרבים לגבול שאי אפשר לדחות,
ועכשיו חייבים להחזיר כמה שאפשר העבודה שלכן רבה מאד ,רבה מאד,
להחזיר כמה שאפשר )בתשובה( וגם את  ...וגם את  ...וגם כל אלה שפֹה...
לכן לכולכן יש עבודה רבה לעשות ,ואין זמן לחכות כי הסוף מאד מאד קרוב
זה יתחיל עם פחדים עצומים ,פחדים עצומים ,פחד גדול ,פחד גדול ,ה' יעזור
לכולנו.
ש .צריכים לעורר בציבור ,במשפחה או רק להתחזק פה?
ת .צריכים לא רק פה ,צריכים לאן שאפשר ,כל מי שמוכן לשמוע ,אם לא
)לא מוכנים לשמוע(  -אי אפשר להשמיע.
אין זמן להתעכב הרבה.
ש .אבל זה כאב?
ת .זה כאב גדול ,וגם במצרים חלקים גדולים של משפחות שלמות נשארו
במצרים.
ש .האם זה עוזר לדבר.
ת .את צריכה להמשיך לדבר ויש כאלה שמספיק שאיזה אמת מתיישב להם
בלב ברגע שהפחד הגדול יתחיל הם פתאום יחזרו בתשובה כי יבינו.
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ש .יש כאלו שרוצים לחזור בתשובה לתקן את הצניעות אבל אומרים אי
אפשר לעשות לגמרי שינוי.
ת .אלה בסכנה יותר גדולה כי הם לא )יודעים?( בדיוק )מה הם?( רוצים ,הם
רק חושבים שהם רוצים ,משהו תפוס.
ש .ואנחנו לא צריכים ללכת הלאה?
ת .בצניעות אתן צריכות ללכת )לבוש חיצוני צנוע ,וגם( פנימי בצניעות,
בשמירת הלשון ,במידות ,בכל המידות שאישה צריכה לדעת ולפעול בהם.
עכשיו עבודה פנימית .הקל ביותר זה החיצוני )לבוש וכו'( הפנימי זה הקשה
ביותר.
ש.
ת .איזה שאלה ,בוודאי שזה עושה בשמים ,זה תמיד יהיה ,את צריכה
למשוך אותם עם משהו ,למשוך אותם ולהמשיך להכניס את הדברים את
הדברים לראש שלהם תביאי להם קרטיבים ,מה שאת רוצה ,שידעו שיש
להם סיבה לבוא חוץ מהמוסר.
אפשר לעשות פרסומת ,אפשר לבקש מהבנות כל אחת ,מי שמביאה חברה
איתה תקבל עוד קרטיב או משהו.
אז מה את מפחדת? ה' יעזור .אפילו אם יש לך כמה ואת מצליחה להכניס
לראש שלהם ולהציל אותם ברגע הנכון.
עוד פעם אני אומר :יהיה פחד עצום וכל אלו שלא ראויים להינצל,
לא ינצלו מזה.
ש .אז המלחמה נדחתה?
ת .לא אמרתי שנדחה ,רק הסברתי מה המתקה )של דין( אומרת ויכול
להיות שזה נדחה ,אני לא יודע ,אבל אם זה לא יהיה עכשיו זה יהיה בעתיד
הקרוב.
ש.
ת .היה חשוב ביותר .בלי אחדות אין כלום .אי אפשר שיהיה איזה מועדון
קטן לאנשים מאד מסוימים ,כי אנחנו רוצים להציל את עם ישראל ואי
אפשר לדעת מי יותר ראוי ,האשה עם השאל על הראש והכתפיים שדוברת
אידיש ,או התימניה בראש העין שנלחמת עם הילדים שלה כל הזמן להיות
חרדים.
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מי יודע? אנחנו לא יודעים ,כל אדם יהודי חייבים לנסות להציל ,וזה רק
ביחד ,רק ביחד.
ה' הביא כל מיני סוגים של יהודיות ביחד בקבוצה הזאת ,כל מיני ,את מ.
שהיא תמניה ג .ופ .וכו' שהן מקבוצה אחרת דוברת אידיש ממאה שערים
וכו' ,גברת ש .פה שהיא גם מרקע אחר ,לגברת א .רקע אחר וכו' וכו'.
כל אלה שעובדים בזה באים מרקעים שונים ,זה כדי להקיף את כל עם
ישראל ,להיות מוכנים להציל את כולם ,שהלב יהיה עם כל העם ,לא רק עם
חלק.
תשימו לב ,אפילו יש לכן מדים ,ויודעים מי אתן ,כל אחד יודע מי אתן ,זה
לא במקרה ,עכשיו יש לכן עבודה להציל את עם ישראל כמה שאפשר
בעז"ה.
ש .מה אומרים לנשים שאומרות שהרב שלהן מתיר פיאה.
ת .תגידי להן רק את האמת .שהאמת זה שזה אסור ,ואם הרב אומר זה לא
בעיה שלהן ,אלא הן צריכות לעשות מה שזה אמת.
הבעיה זה לא אם הם יהודים או לא ,הם יהודים ,אבל הבעיה כמה שהם
רוצים אמת .גם אלה שבמצרים היו יהודים החזיקו בשמות החזיקו בלבוש,
היו יהודים ,אבל בסופו של דבר ,החזיקו יותר בגשמיות של מצרים.
ש .יש נשים שאומרות שאם מדברים על הענין של שמירת הלשון זה מפריע
לקנאות.
ת .אני לא מבין ,אין אחד שמחה )התנגד( יותר מהחפץ חיים )ללשון הרע(
אז אני לא מבין את כל הדבר הזה .אסור לשתוק .אם צריכים למחות אסור
לשתוק .אם יש בעיה בעם ישראל אז צריכים להגיד .אבל יש קנאים,
שנחשבים לקנאים ,שהתבלבלו בין קנאות לדברים אנוכיים שהם רוצים
והם משתמשים בקנאות בשביל זה ,אז לכן הם משתמשים בקנאות ללשון
הרע. .
בסדר ,לעבודה.
אין יותר מה לדבר.
גם אלה שבמצרים היו יהודים
אבל בסופו של דבר
החזיקו יותר בגשמיות של מצרים
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 10לא ישאר הרבה מהעולם הזה

מנחם:
אני רוצה להסביר לכם משהו יותר ברור ממה ששמעון הסביר.
יהיה פחד עצום ,עצום ,עצום.
צריכים להתגבר על זה ,ולהאמין בה' ולא לפחד כי מי שמאמין ומקבל אמת
באמת ,הוא יהיה מוגן ולא יהיה לו ממה לפחד אבל מה שיראה סביבו יהיה
כל כך קשה וכל כך מפחיד שהוא עלול ח"ו לאבד את האמונה והבטחון.
אבל לא לאבד ,לא לאבד את האמונה והבטחון.
ש .מה יהיה עם הילדים יש ילדים מאד רגישים איך הם יקבלו את זה איך
להסביר להם?
ת .הילדים יבינו יותר טוב מהגדולים ,הם יצטרכו לחזק אתכם.
כן ,כן ,ועוד דבר .כל העולם יהיה מלמטה למעלה ,ועמלק ואדום ,כולם
יהרסו ,ולא ישאר הרבה מהעוה"ז ,לא ישאר הרבה ,וזה יהיה הקל ביותר.
כמו שהיה במצרים סימן על הדלת) ,כך גם יהיה( על כל דלת שמאמינים
באמת ,יהיה סימן .שמאמינים עם כל הלב ,שמשיח חייב להיות וכו',
)ומאמינים ב( כל י"ג העיקרים.
דרך אגב ,השאלים )כעין מטפחת ,כיסוי ראש( על הראש זה כתר.
כתר מלכות.
ש.
ת .אין חיים נורמליים עכשיו) ,יש להקדיש את( כל הכוחות להחזיר
בתשובה) .גם ל( ילדים קטנים צריכים להכניס להם אמונה ובטחון ואמת.
ש .אי אפשר שיהיה )גאולה( בלי חבלי משיח?
ת .אני לא יודע ,הקב"ה יכול הכל ,אבל לא נראה לי.
אני מברך אותך ובזכותך את כל אלה שיושבות פה ,ואת כל עם ישראל,
שנזכה באמת לקבל את פני משיח צדקנו בשמחה.
כמו שהיה במצרים סימן על הדלת
על כל דלת של מאמינים באמת
יהיה סימן
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 11כשיבוא מלאך המוות מעל הבתים
באחת מהסימטאות של שכונת גאולה ,מרחק הליכה מהכותל ,גרה משפחה
האומנת למספר נערים אוטיסטים.
בבית זה נפגשות מידי מוצאי שבת מספר נשים צדיקות אשר קוראות
תהילים יחד ,הולכות לכותל המערבי יחד ,לומדות ומתפללות יחד.
לפני כשנה דניאל שהה שם כשבועיים ,וכך הכרתי משפחה זו לראשונה.
לאחרונה מידי מוצאי שבת נערכים שם תיקשורים עם האוטיסטים
וזכיתי לקבל תיקשורים אלה .מאחר והאתר דני 18עוסק בענייני תיקשור
ראיתי לנכון להוסיף תיקשורים אלה לאתר ,למרות שהתקשורים מיועדים
בחלקם לאותה קבוצה של נשים צדיקות ,ויתכן אף כי לא נבין את הכל.
מנחם:
כן ,כן ,מה שאמרתם "שובי שובי השולמית" )מתוך שיר השירים ,ויש
הנוהגים לאומרו בשבת( ,כן ,תתכוננו ,תתכוננו ,הסוף מאד מאד קרוב.
לא סתם שדברתם היום על הגאולה .הגאולה מאד קרובה ,אבל מעכשיו
ועד למשיח לא הרבה זמן לפי השעון ,אבל הרבה זמן לפי הסבל.
וכל אלו שלא מבינים ולא רוצים להבין ,הם יענשו ולא יהיו ,כי אין כזה דבר
היום  -אדם שלא מבין ,לכל אדם יש את האפשרות להבין ,כי ברור לכל
יהודי שבאמת עמד בהר סיני -
שאי אפשר ללכת "ערום" )לא צנוע( ברחוב,
שאי אפשר לעמוד "ערום" בבית הכנסת,
שאי אפשר ללכת "ערום" למקומות קודש ,לכותל,
ומי שלא מבין דבר כזה פשוט ,הוא לא עמד בהר סיני.
ומי שלא מבין שהיהודי צריך להיות קדוש ,הוא לא עמד בהר סיני.
ומי שמוכן לעסוק בגילוי עריות אפילו שהוא נראה ירא שמים ,הוא לא עמד
בהר סיני ,הוא לא קיבל את התורה בהר סיני .
מעכשיו ועד למשיח
לא הרבה זמן לפי השעון
אבל הרבה זמן לפי הסבל
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כי כל היהודים שעמדו בהר סיני ,יודעים מה שמותר ומה שאסור,
וקבלו על עצמם ואם אחד מאיתנו לא זוכר את זה ,והולך רחוק ,ופורץ את
הגדר ,הוא אבוד.
ש .ומה עם הבינוניים? )לא צדיקים ולא רשעים(
ת .בינוניים שלא חוזרים בתשובה ,אבודים.
זה לא אומר שאדם צריך להיות מושלם ,זה אומר שאדם חייב להבין ,שהוא
לא מושלם .שהוא צריך להבין שיש לו דרך רחוקה ללכת ,דרך ארוכה ללכת
כדי להשלים את עצמו ,והוא צריך להתחיל את הצעדים ,כדי להגיע למטרה
הזאת.
לאט  -זה לא טוב מספיק ,הוא צריך ללכת כמה שיותר מהר.
הוא צריך להבין שכל רגע שהוא מחכה ,זה מסוכן בשבילו ,כי פתאום תגיע
הגאולה )והוא לא הספיק להכין ולהשלים את עצמו בגלל ש( שהוא הלך
לאט-לאט ,ונהנה מהנוף) .נהנה מהבלי העולם הזה(.
היום כל אחד חייב בזריזות להתחיל לחזור בתשובה ,ולתקן כל דבר שחושב
שיש לו לתקן ,שלא כמו שצריך )מה שלא בסדר( ,שלא כרצון ה'.
ועכשיו כבר אין זמן .פשוט אין זמן) .אנחנו בסוף(.
אני לא מאמין שגם פה )בעולם הזה ,יש כאלה שלא( מבינים שאין זמן.
כל אדם שלוקח על עצמו קבלות )לעשות מצוות( שקשות בשבילו ,ובעיקר
בצניעות ,יש לו דרך הרבה יותר קצרה )מהירה(.
כי העולם פרוץ )אין צניעות וטהרת המשפחה( ,העולם כולו כמו סדום
ועמורה ,ממש סדום ועמורה ,וה' יהפוך את הכל.
והיהודים שהם כביכול )כאילו( מאמינים ,יש אצלם הרבה טינופת ,סדום
ועמורה .וגם בעיר בני ברק סדום ועמורה.
ירושלים שמעל השטח ,לא בתוך האדמה )במהות,בפנימיות( היא קדושה,
אבל על השטח )בעולמינו( גם בה סדום ועמורה ,סדום ועמורה.
כן ,כל הארץ ,כל הערים ,כל המקומות ,סדום ועמורה,סדום ועמורה,
)אין צניעות וקדושה(.
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ומה יהיה איתנו?
מה יהיה איתנו?
מה יש לנו לעשות?
בעיקר לאלה שמאמינים )באמת בקב"ה(,
אלה שמשתדלים באמת,
אלה שרוצים להיות אחרת )לרוצים לחזור בתשובה( -
כן ,אנחנו צריכים לנסות להגיד לכמה )שיותר( יהודים שאפשר להגיד -
כדי להציל אותם .להציל את מה שאפשר להציל.
ואם לא תצליחו ,לפחות תצילו את עצמכם.
כן ,כל אחד יציל את עצמו ואת המשפחה שלו.
)אנו חייבים להשתדל כמה שפחות לצאת החוצה ,לרחוב,
ברחוב יש הרבה פריצות ,חוסר צניעות ,לשמור על הילדים מהרחוב
המלוכלך(.
האויר בעולם מלא טומאה ,רק לנשום את זה ,זה כבר טומאה.
ואני אגיד לכם עוד דבר – איך שלא יהיה )בכל מקרה( יבוא זמן ,שבכל
מקרה יהיה הרבה יותר בטוח להיות בבית ,ועד שהמשיח יבוא ,יהיה מצב
של פחד ,של מלחמה ,של הרס ,של מוות ולאלה שבבית יש סיכויים טובים
יותר.
ועכשיו ,אלה שפחות יוצאים )מהבית( ,ומשתדלים להתקרב לקב"ה,
ומחזיקים גם את הילדים יותר בבית ,אלה בטוח יקבלו משיח צדקינו.
וכל אלה שקבלו על עצמם )ללכת עם לבוש צנוע ממש( זו התחלה טובה
וזה הסימן שדיברנו על זה ,שהסימן כשיבוא מלאך המוות מעל הבתים ,זה
יציל אתכם ואת הבתים.
הבגדים )הצנועים והפשוטים( האלה ,זה יהיה הבגד המפואר ביותר בבית
המקדש.
תקשיבו טוב!
במתן תורה ה' הרים את הר סיני מעל הראשים של עם ישראל ולא הייתה
להם הרבה ברירה .אבל עכשיו תהיה ברירה.
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ה' יגרום לדברים מפחידים יותר מאשר הר על הראש .אבל הירידה של עם
ישראל ושל העולם כל כך עמוקה ,שזה לא יפחיד אותם מספיק ,והרוב יבחר
בגשמיות ל"ע.
הם יבינו )יחשבו( שיבוא מישהוא להציל אותם :הצבא האמריקאי ,או
האנגלי או הרוסי ,או מי יודע מי .אולי יחשבו שזה סרט ,ובאיזה שלב זה
יגמר.
אבל לא יבינו ,לא יתפללו ,לא יעשו תשובה.
אדום תהרס לגמרי .רק תחשבו איזה פחד זה יהיה בעולם.
מדינות שלמות יהרסו ,לאו דוקא ע"י פצצות אטומיות.
יהיו מראות מדהימים ,יהיו ניסים עצומים ,אבל מעט אנשים יבינו ,מעט
יפחדו מספיק בכדי לחזור בתשובה.
הרוב התרחקו כל כך שלא יודעים כבר )איך( לחזור בתשובה ,לא יודעים
לאן לחזור ,לאן חוזרים בתשובה ,מה עושים בשביל לחזור בתשובה ,לכן
המצב מפחיד וקשה.
)לסיכום(
תהיו תמימות ,לגדל ילדים תמימים,
תשתדלו לעשות רצון ה'.
אתן שמשתדלות באמת ,תתחברו באמת ביחד,
להפסיק לדבר אחת על השניה ,להוריד את כל המחיצות שה' שונא,
תעשו דוגמא באמת ,לא רק בצניעות ,אבל גם בין אדם לחברו
)"ואהבת לרעך כמוך אני ה'" ויקרא פרק י"ט.(18 ,
ה' יציל אתכן וישמור עליכן שלא תסבלו מכל מה שקורה.
אבל אתן חייבות לשמור על הצניעות ,על התמימות ועל החברות.
כל היהודים שעמדו בהר סיני
יודעים מה שמותר ומה שאסור
ואם אחד לא זוכר את זה
ופורץ את הגדר
הוא אבוד
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 12אתם מחכים לקרקס
אני בדרך לעוד תקשור בדרך לירושלים ,נסיעה של כשעה ,ובדרך המחשבות
מסתובבות בראש ,אתם בטח מכירים את זה...
הגיעו הרבה שאלות בנושא שלשת השבועות ותשעת הימים .שאלות לא
קלות והרבה ביקורות על המסרים הקשים שנוספו לאתר לאחרונה ,אפילו
אני קצת "נלחצתי" מהענין.
חשבתי לעצמי  -אין לי מה לעשות בחיים – רק להעביר נבואות זעם של
אוטיסטים .יש לי כל כך הרבה דברים אחרים לעשות ...טוב ,נראה איך
בנימין ודניאל יצאו מזה) ...בכל אופן בימים האחרונים התחלתי לאסוף
נתונים על אסונות בעולם(.
בדרך כלל התקשור מתחיל בסביבות השעה  3אחה"צ ,אך היום הוא החל
ב 7בערב .למרות שהיו הרבה עיכובים לתיקשור זה ,אמרתי לעצמי שאני
מוכרח להגיע לתיקשור.
לקחתי את דניאל מההוסטל ונסענו לביתה של המשפחה האומנת
בירושלים .בנימין כבר נסע לביתו.
בדרך כלל אני מתחיל את התיקשור עם בנימין )המבוגר שבחבורה( ואחרי
כן אני "ממשיך" עם דניאל .בתחילה אני שואל אם יש להם איזה מסר
להעביר )לפעמים יש ולפעמים לא( ,ולאחר מכן עוברים לשלב השאלות
שהגיעו.
בתקשור זה הדברים התנהלו קצת אחרת.
שמתי לב מידי פעם בתיקשורים קודמים כי הם מתחילים לתת לי תשובות
עוד לפני שאני מסיים את השאלה ,וזכור לי במיוחד תיקשור אחד בו בנימין
אמר כי בקוטב התגלו בעלי חיים שלא היו שם קודם עקב התחממות כדור
הארץ .שאלתי אותו איך הוא יודע ,האם הוא טייל שם בקוטב? והוא ענה
לי" :אם קראת בעיתון ,אני יודע" ,כלומר כאילו שיש להם איזה תכונה כזו
של קריאת מחשבות .בכל אופן מאחר והאתר לא עוסק בעניינים אלה ,לא
התייחסתי אליהם עד כה.
הפעם זה היה בולט.
המתקשר התיישב ליד דניאל ,הוציא את לוח האותיות ודניאל התחיל
לענות עוד לפני ששאלתי...
את השאלות הוספתי אחרי התשובה...
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אבא :אתה רוצה להעביר מסר לפני שנתחיל עם השאלות ?
דניאל :לא ,רק שאני כל כך שמח עם הספר.
אבא :המסרים האחרונים היו מסרים קשים ודי מפחידים ,אמרתם
ששלשת השבועות הם זמן מסוכן ובמיוחד תשעת הימים ,בנימין אמר -
"אנחנו עומדים לפני אסון גדול ,וזה יגיע לצערי הרב ,כי כבר עברנו את
הגבול ,ואין מה לעשות."...
אנשים כבר לפני ט' באב שלחו מכתבים ,נו מה קורה ,הנה לא קורה כלום.
אני אקרא לך כמה מכתבים.
דניאל :אני לא צריך )שתקרא לי( את המכתבים ,אני רק אגיד לאנשים
האלה )ששלחו מכתבי ביקורת(,
שיש גם לכם בעיה שכלית ,לא רק לי .אתם עוורים ואתם גם קצת סתומים,
לא רק אני .אולי אתם צריכים חינוך מיוחד ,בזה אני בטוח.
שלושת השבועות היו תמיד מסוכנים ,והשנה עוד יותר מסוכן,
אתם מדברים כאילו שאתם מחכים לקרקס ,אתם מחכים להרס,
לדבר שלא חלמתם בחיים שלכם.
יש )היו( אנשים כמוכם לפני מלחמת העולם השניה ,ישבו ואמרו לא קורה
כלום .הנה היטלר עשה הסכם עם אנגליה ולא קורה כלום.
לאבא שלי יש רשימה של דברים שקרו בשלושת השבועות.
וזה הכל בסיס למה שעומד להיות.
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רשימה חלקית של ארועי שלשת השבועות ,מהעיתונות והתקשורת:
ולא לשכוח מה שחז"ל אמרו – שכל פורענות שבאה לעולם ,הרי היא בשביל
עם ישראל לעורר אותם לחזור בתשובה.
 .1יפן :רעידת אדמה ,רעש אדמה חזק שטלטל הבוקר את חופה הצפון-מערבי
של יפן .מבנים רבים קרסו על יושביהם .כבישים וגשרים התבקעו ורכבת אחת
ירדה מהפסים .תחנת הכוח הגרעינית נסגרה ופרצה בה דליקה 400 .חביות
שהכילו חומר רדיואקטיבי דלפו לתוך האוקיאנוס.
 .2אוקראינה ,תאונת רכבת שהסיעה טונות של חומר רדיו אקטיבי התהפכה.
כתוצאה מהתאונה ,פרצה דליקה ,ועננת גז רעיל התפזרה בשטח של 90
קילומטרים רבועים ,שבו מתגוררים כ 11-אלף איש .קרוב לאלף פונו ,וכמה
עשרות אושפזו בעקבות הרעלה .הרשויות הביעו חשש שהתאונה תגרום לאסון
סביבתי נוסף.
 .3סין ,כשני מיליארד עכברושים תוקפים שטחים חקלאיים עצומים במרכז
סין ,ולרשויות המדינה אין פתרון נראה לעין למגפה הקשה ,שמחסלת
לחקלאים הסינים את הפרנסה.
מכת העכברושים הסינית ארעה בשל גל שיטפונות עזים הפוקדים את המדינה,
בשבועיים האחרונים ,נהרגו כ 400-בני אדם בשל הגשמים הכבדים ,ומיליוני
בני אדם פונו מבתיהם.
 .4ברזיל ,מטוס מקומי ובו  180נוסעים ואנשי צוות התלקח הלילה לאחר
שבמהלך נחיתתו החליק על מסלול רטוב והתנגש בתחנת דלק.
 .5רצועת עזה ,קצין בכיר בצה"ל מבהיר כי חמאס הולך ומתעצם ברצועה,
הארגון כבר לא מבריח ,אלא מייבא נשק .בשנתיים האחרונות ,בעקבות
החיבור עם איראן ,קפץ חמאס מבחינת היכולות קפיצת דור .מבחינת משאבי
אנוש ,יש להם כ 13-אלף בני אדם לכוח מבצע".
 .6הונגריה ,כ  500תושבים מתו בגל החום הקטלני כתוצאה מהחום הכבד .מדובר
בגל החום הכבד ביותר שפקד את המדינה בשנים האחרונות.
 .7צרפת ,מועצת העיירה אבונדאנס שבאלפים הצרפתים הכריזה על סגירת אתר
הסקי המקומי ,ששימש מקור כלכלי לתושביה במשך למעלה מ 40-שנה .הסיבה:
אין מספיק שלג .האם ההתחממות הגלובלית עומדת להכחיד את ספורט החורף?
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 .8לבנון ,שנה לאחר המלחמה בלבנון ,חיזבאללה הגדיל את מספר הטילים
שברשותו ב 50-אחוז .מבסס את כוחותיו בחשאי בדרום לבנון ,והקנה לעצמו
יכולות נ''מ .בקיץ  2007נמצאים בידי חיזבאללה  18.000טילים .מספר
הלוחמים המשרתים בחיזבאללה 'בשירות קבע' ,כלומר מלא ,הוא כ5000-
איש .ביחד עם אנשי מנגנוני הביטחון והמודיעין המיוחדים של חיזבאללה,
מגיע סה''כ הכוחות העומדים לרשות חיזבללה ל 15.000-עד  16.000איש.
 .9ישראל 256 ,אסירים פלסטינים ללא דם על הידיים ישוחררו ביום שישי,
לאחר שהממשלה אישרה הבוקר את המהלך .האסירים שישוחררו הואשמו
בהנחת פצצות ,מסחר בכלי נשק ללא רשיון ,אחזקת נשק תחמושת וחומרי
חבלה .בכיר המשוחררים :סגן מזכ"ל החזית העממית.
 .10ישראל ,מקור ביטחוני פלסטיני סיפר ל ynet-כי משלוח הנשק הגדול הגיע
בארבע משאיות מירדן וכי בימים הקרובים יגיעו עוד משאיות ציוד ותחמושת.
הנשק מועבר למנגנוני הביטחון בגדה.
 .11סוריה  +איראן ,נחתם מסמך ברית צבאית סורית איראנית נגד ישראל.
אחמדינג'אד ואסאד חתמו על הסכם ,הכולל מימון רכש מטוסי קרב,
מפציצים ,טנקים ,טילים ,פיתוח וסיוע טכנולוגי לתעשיית ייצור הטילים,
הגרעין והנשק הכימי.
 .12איראן" ,איראן עלולה לגרום לשואה שנייה לעם היהודי"
יו"ר בית הנבחרים האמריקני לשעבר ,ניוט גינגריץ' ,השוקל להתמודד
בפריימריז במפלגה הרפובליקנית ,מזהיר כי אם איראן תשיג נשק גרעיני,
הדבר עלול לסכן את ארה"ב ואת ישראל" :הטלת פצצה גרעינית אחת או יותר
בישראל עלולה להיות השואה השנייה של העם היהודי"
 .13רוסיה ,לראשונה מאז נפילת מסך הברזל מתכננת רוסיה להפעיל מחדש
את הנמלים טרטוס ולטקיה כבסיסי קבע שמהם יוכל הצי הרוסי לפעול בים
התיכון .סוריה תעמיד את נמליה לרשות הרוסים במסגרת עסקת נשק גדולה
שנחתמה בין שתי המדינות בשנה האחרונה"...
 .14מחלת הסרטן ,פרסום על הכפלת מספר הגברים החולים במחלה זו )סוג
מסויים( .בישראל מאובחנים מדי שנה כ 23,500-חולים חדשים ובעולם כ11-
מליון מקרים .בעולם חולים יותר מ 24-מיליון בני אדם בסרטן  -כ120,000-
מתוכם בישראל.
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דניאל:
רק תיראה מה אמר נסראללה בתשעה באב  -שיש לו טילים שמגיעים לכל
מקום בארץ .אם אתם חושבים שהוא צוחק אז אתם באמת לא מבינים
דבר.
רוסיה שולחת הרבה נשק משוכלל ביותר לסוריה,
אירן שולחת )נשק( לסוריה וללבנון,
אירן שולחת )נשק( לעזה ,טונות של נשק,
אז מה אתם חושבים ,יעשו עם זה מסיבת יום הולדת ?
אנגליה ורוסיה כועסים אחד על השני ,רוסיה שולחת מטוסים לאנגליה
להפחיד אותם להטריד אותם והמטוסים האנגלים עלו נגדם.
אם משהוא היה קורה ,מה אתם חושבים ? )שיכול היה להתפתח מזה(
בוש שלח עוד נושאת מטוסים למפרץ ,מה אתם חושבים  -זה משחק ילדים?
תראו אתם ,בכל העולם מחכים למלחמות.
זה יתפוצץ ,תחכו ,תחכו קצת ותקבלו יותר ממה שחשבתם.
אבל אתם טיפשים ,חושבים שאפשר לשבת על הכסא ולראות את ההצגה
מרחוק ,אבל יש לי הפתעה בשבילכם.
הקב"ה מוכן לסבול עד לנקודה מסוימת) .יש( אנשים שיושבים ומחכים
להצגה ,אבל לא חושבים לעשות תשובה.
הקב"ה רוצה להציל אותנו  -אבל אנחנו לא רוצים .רוצים את הגשמיות,
את הכל.
והיהודים האלה שמחכים להתפוצצות אבל לא חוזרים בתשובה.
לא יהיה להם שמירה .רק תשובה תציל אותנו.
ומה זה תשובה?
זה דבר קשה ,זה לא קל .זה לחזור להקב"ה ממש ,בלבוש ,בהתנהגות,
במצוות ,בכל רצון ה'  -ולא לעשות את עצמנו קצת ככה וקצת ככה
ולא לעשות לעצמנו דבר שלא שייך לקב"ה.
לא להיות גויים בלבוש של יהודים או יהודים בלבוש של גויים.
אנחנו צריכים להיות יהודים ב  ,100%בלי כל הדברים הלא אמיתיים.
אוי לנו.
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)כאן קראתי שני מכתבים(
אריה מהדרום )(23/07/2007
אני יכול להגיד יותר מזה )על( שלושת השבועות ,תשעת הימים )מא' באב
 (16/7/2007מסוכנים ביותר ,יתחילו כל מיני דברים ...אם זה מהמזג אויר,
מהערבים או אל קעידה) .סוף תקשור( סתתתתתתם קישקוש .אתם לא
מתביישים ?
אלי(25/07/2007) ...
עברו שלושת השבועות ,עבר תשעה באב.
מה"תחזיות" שלכם לא התקיים ,ברוך השם ,כלום !
אבל מה עם הבושה שלכם? נעלמה לגמרי ? הבהלתם אותי כהוגן ,הכנתי את
המשפחה ,קנינו מזון ,והנה עשיתם צחוק מאיתנו.
תתביישו .ואתם שותקים...
דניאל ממשיך:
לידיעתכם ,בצפון כל כך דואגים ,שגם הם כבר קונים אוכל ,ולא בגלל
האוטיסטים.
הם לא סומכים על צה"ל כבר ,כי העורף לא עוזר להם להתכונן ,ואפילו לא
אומר להם שצריכים להתכונן ,אבל הם עומדים על הגבול )תושבי הצפון(
רועדים ,וכל הצבא רועד ,וכולם יודעים שהצבא לא מוכן ,כולם יודעים.
אבא) :אני ממשיך לקרוא את מכתבו של אלי(...
לא שאני מצפה לאיזה הסבר מכם ,אני כבר יכול לדמיין לי את התרוצים
שלכם ..." -הגזירה בוטלה ברגע האחרון בגלל שנצברו זכויות"...
אני מתאר לי איזה חילול השם רק עשיתם.
דניאל ממשיך:
אם מישהו עושה חילול השם זה רק אנשים כמוך ,יושבים ,קונים אוכל,
אבל לא עושים תשובה) ,אתם( לא מבינים מה שקורה ?
לא רואים את המזג אוויר המשונה בכל העולם בשלשת השבועות ,באנגליה,
בהונגריה ,באיטליה ,ביוון ?
בסין 2 ,בליון ,בליון לא מליון 2 ,בליון עכברים אוכלים את השדות...
 2בליון זה נורמלי?
וזה בשלשת השבועות ,לא פשוט ,בכלל לא פשוט.
נוסעים בסירות באוקספורד .כי יש גשם )כמו( שאף פעם לא היה להם
באנגליה ,אף פעם.
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אז מה אתה רוצה?
עוד מעט יהיה לך חם מאד.
)מישהי מאיטליה שלחה תגובה מאד חריפה ,אולי החום שם השפיע(
דניאל :לא לענות לה ,היא לא נורמלית ,אני יותר נורמלי. . .
)אני קורא עוד מכתב שהגיע לאתר (24/07/2007
נו ,אתם רואים ,ב"ה הכל טוב.
אין מלחמה ,אין פצצות ,אין אל-קעידה ,אין מחבלים,
סתם הפחדתם בשביל מה זה הי'ה טוב,
מציע לכם הצעה ידידותית פשוט לסגור את האתר ולהעלם לתמיד.
אני מאחל לדניאל ולכם בריאות וכל טוב,
יכול להיות שכוונתכם היתה לטובה,
אבל סתם שיגעתם אותי עם הפחדות.
)מכתבו של יצחק (23/07/2007
גם אם אנו חייבים באמת כפי שאתם אומרים ,הרי אנו יודעים שה' הוא
רחמן ואוהב את ישראל ,וכתוב בספרים הקדושים  -שכל הבריאה היתה
לגלות רחמנותו ואם נהיה זכאים ,אזי מגיע לנו הרחמים בדין,
אבל עכשיו לפי דבריכם  -שאנו חייבים כל כך ,אזי אדרבה ,ה' צריך לכאורה
לגלות את רחמיו הגדולים...
דניאל:
נכון שהקב"ה מרחם,
והוא כבר מרחם  70שנה מאז מלחמת העולם השניה,
ולמה הייתה השואה ?
כי היה לו סבלנות ורחמים יותר מ 200שנה.
תנועת ההשכלה הורידה כל כך הרבה יהודים מהדרך ,שכמעט לא נשארו
יהודים שומרי שבת ,רק כמה ישיבות חשובות אבל קטנות יחסית.
ועכשיו ,איפה אנחנו?
אנחנו במצב גרוע ביותר הצניעות ירדה לאפס.
תלכו לכותל בלילה ותראו שנשים באות כמעט ערומות בלי בושה,
גברים ונשים רוקדים ושרים ליד הכותל בלי בושה .תלכו ברחובות ותראו
איך נראים היהודים  -בלי בושה ,אנחנו ירדנו מאד מאד.
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ואני מאמין שכמו בכל ההסטוריה -
בבית המקדש הראשון -הקב"ה חיכה מאות שנים עד שנהרס.
ובית המקדש השני  -הקב"ה חיכה  70שנה ברחמנות ובסבלנות עד
שנחרב.
הוא חיכה הרבה שנים עד שהוא סילק את יהודי
בגרוש ספרד -
ספרד מספרד.
הוא חיכה וחיכה גם ליהודים בפולניה ובגרמניה
)בשואה( -
ובכל הארצות )באירופה( לחזור בתשובה ,לפני
שהרבה יהודים מתו על קידוש השם.
והוא חיכה וחיכה ומחכה לנו עכשיו -ואנחנו לא שומעים !!
אז מה אתה חושב ? הוא יתן לך סוכריה על מקל ,יתן לך לטיפה בראש ויגיד
תלך )תמשיך( תהרוס את העתיד של עם ישראל?
תלך )תמשיך ( שלא יהיה הדור הבא שיראה כמו יהודים?
אוי לך ואוי לעם ישראל .אוי לך ואוי לעם ישראל.
ועוד דבר,
קרו הרבה דברים בתשעת הימים ותראה -
על זה יתבססו לנו צרות גדולות.
תפתח את העיניים שלך ,במקום לדבר ,תפתח טוב את העיניים,
מה אתה חושב ? לא תהיה מלחמה פה ?
תשאל את החילונים ,תשאל את אלה שעושים מילואים,
תשאל את אלה בצפון ,שאוגרים אוכל ומים.
האם הם חושבים שתהיה מלחמה ? והם לא מדברים איתנו.
הם מדברים עם אלה )המשרתים( בצבא.
הם מדברים ורואים מה קורה בגבול
הם יודעים מה שקורה ,אם הרדיו אומר את זה או לא.
ואתה במקום כל זה ,תעשה תשובה.
אל תחשוב מה שאני אומר ,תחשוב מה שקורה בעולם,
תסתכל ,ברור שיש לך אינטרנט ,תסתכל בחדשות.
אם היו בשבוע אחד שלשה מקרים של בעיות עם חומרים רדיו-אקטיביים:
 .1יפן ,היתה רעידת אדמה ודלפו מים עם חומר רדיו-אקטיבי לים.
 .2רוסיה ,תאונת רכבת ששפכה ערמות של חומר רדיו-אקטיבי במקום
מסוכן ביותר.
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 .3אנגליה ,שטפונות עשו סכנה גדולה לאחד הכורים שלהם,
אז סליחה ,זה קצת משונה ,לא?
למה אתה לא חושב על זה?
זה הכל אזהרות וזה ידוע שכשקורה בעולם דברים זה בשביל עם ישראל.
זה בשביל שעם ישראל יעשו תשובה.
נשיא איראן ביקר את נשיא סוריה וגם משעל בא,
והם לא דברו על מסיבת יום הולדת לנשיא סוריה,
הם דיברו על דברים קשים ביותר ,ואחמדינג'אד ,אפילו אם אתה חושב
שהוא לא נורמלי ,הוא מסוכן ביותר ויש לו הרבה צעצועים מסוכנים שהוא
מכוון אותם לכיוון שלנו.
ואחד הדברים הקשים ביותר שקרו זה שהותיקן שוב הכניס לתפילה שלהם,
אשר ביטלו לפני  100שנה ,תפילה בלטינית ,תפילה שאומרת שהיהודים
חייבים להתנצר ואם לא צריכים למות.
אבא :מישהו שומע את התפילות שלהם?
דניאל :לא משנה ,זה עובר למליונים של קתולים שאומרים את זה.
דניאל :האנטישמיות חוגגת בכל העולם) ,מתחזקת( באנגליה ברומניה,
בפולניה ,בגרמניה בהונגריה וברוסיה מאד גבוה )מתחזק(
ובנוסף בהרבה ארצות אחרות -והם אומרים ששום דבר לא קורה.
ומטוס שהתרסק בדרום אמריקה ) 200הרוגים(.
אבל יש הרבה דברים שקורים
כמו כן גילו בתשעת הימים שארגון אל-קעידה חזק וקיים.
)עברנו כאן לשאלות ותשובות ,פרק (12
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 13חייבת לעזור לאחרות לעלות
אהרל'ה:
אני רוצה לומר לכל אלה ששואלות אם אפשר להלביש כבר רעלה .ואני
אומר שאני לא פוסק ,אבל לא כדאי לעצור יהודיה שרוצה באמת להיות
כמו האמהות ,שלא לפני  500שנה,או  200שנה ,אלא לפני אלף שנה או יותר.
הסיבה שלא כדאי לעצור את זה כי הדור שלנו כל כך ירוד שרק הקיצוניות
ביותר יביאו שיווי משקל ,והם יעזרו לעלות בצד הקיצוני ביותר של העם
את המשקל.
שוב אני חוזר שחייבים ,חייבים לדאוג שזה באמת מסורת ישראל ולא איזה
שיגעון .צריך להיות מבוסס ממש .ושוב יש מצד אחד הפריצות הכי קשה
שיש ,כדי לאזן את הדור צריך בצד השני קיצוניות יתר ,אחרת לא יהיה אף
פעם איזון .אבל גם איזון אנחנו לא רוצים .אנחנו רוצים שילך לכיוון
הצניעות לגמרי .לא רוצים שיהיה משני הצדדים איזון.
אותו דבר קיצוניות לצניעות ומצד שני פריצות.
אי אפשר להגיד" :טוב ,נלך ,וניתן לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה".
זה לא יכול להיות.
ושוב אני חוזר אם לא הבנתם .חייבים את הקיצוניות .כי זה מביא שיווי
משקל יותר ויותר בעזרת השם בצד של הקדושה,זה יעלה את הרמה .ז"א
יהיה בצד של הקדושה .וכל האחרות -
או שיפלו ,או שיהיו כמו שצריך.
אנחנו צריכים לזכור שהיינו בהר סיני ,הקב"ה הפחיד אותנו ,הוא העלה את
ההר מעל לראש שלנו ,והוא אמר :או שנקבל את כל התורה כולה ,או שהוא
מוריד את ההר עלינו ,וזה הורג אותנו .אז אמרנו שאנו מקבלים ,אבל זה לא
ערבים .ומי הערבים שלנו? הילדים שלנו.
מספיק ,צריך ֵ
אז בדור הזה אין לנו כמעט תקווה לדור הבא ח"ו ,כי אין לנו ילדים כמעט
שמבינים מה זה להיות יהודים ,לא רק בצניעות אלא בכל כיוון .כדי לחנך
את הדור הבא ,כדי שיהיה המשך ,אנו צריכים להיות דוגמא ,האמהות
צריכות להיות כמו האמהות שלנו הקדושות ,והאבות צריכים להיות כמו
האבות שלנו הקדושים .להשתדל להיות כמותם גם בלבוש ,גם בהתנהגות,
וגם בדבקות בקב"ה ובתורתו.
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אם יש אמהות שרוצות להראות כמו שרה ,רבקה ,רחל ,ולאה  -אמותינו ,אז
זה רק יכול להוסיף לכולם .אבל צריך להיזהר שזו לא קבוצה של רחוקות
שפתאום החליטו להלביש על עצמן כל מיני שמאטעס ,ובפנים הן לא
מוכנות .והן לא מבינות בכלל מי היו האמהות .זה צריך להיות יהודיות
אמיתיות ,המשתדלות באמת בצניעות אמיתית בתוך תוכן ,עד לבגדים.
ושלא יהיו סמרטוטים שמכסים לב שרוצה דברים לא כשרים.
ש :איך בוחנים את זה?
ת :אני אגיד לכם .באמת לא צריך לבחון כ"כ .רואים מי כן ומי לא .בן אדם
שבא מרחוק שלא מבין את הבסיס ,זה סכנה גדולה .אלה שנולדו חרדיות,
במאה שערים ,באזור כזה ,בכ"ז הן לא תלבשנה את זה בלי שירגישו את זה
בפנים .הן יתביישו ,אז אין כל כך הרבה סכנה איתן.
הסכנה היא שאם כל מיני רחוקות מלבישות כל מיני סמרטוטים ,שהן לא
בדיוק ,הם יותר דומים לאיזה תמונה באיזה ספר על התנ"ך של איזה
רפורמיסט ,אז הבעיה זה שזה יכול באמת ללכת לכיוונים לא רוחניים,
ואפילו לא יהודים כל כך.
עכשיו אני רוצה לומר לכולם ,אלה שמקבלים ,לא משנה מה על עצמם.
הנשים רוצות לעלות בצניעות ,אני מברך אתכן שזה יהיה דבר אמיתי
ביותר ,שתעלו מעלה מעלה עם הצניעות  .אבל לא לשכוח את עם ישראל ,כי
עם ישראל צריך עזרה ,וזה לא יכול להיות שאתן עולות ושוכחות אחרות.
כל אחת שלוקחת על עצמה יותר צניעות ,חייבת לעזור לאחרות לעלות.
צריכים ללכת לעם ישראל.
כל אחת תמצא לה אפשרות לעזור למישהי באיזושהי צורה.
אסור לסגור את עצמנו.
אנחנו צריכים לזכור
שהיינו בהר סיני
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 14ירדנו יותר מאלה שבמצרים
שמעון :תקראו את ההיסטוריה של בית המקדש הראשון והשני ,זה בדיוק
כמו עכשיו .רק מה ,אנחנו עוד יותר ירודים מהם ,הרבה יותר ירודים מהם.
ולא רק אנחנו ממש ירדנו יותר מאלה במצרים ,ושם רק יצאו אחד מחמש,
או אחד מחמישים ,או אחד מחמש מאות .מעטים יצאו .אז אנחנו עוד
פחות מזה .וגם אנחנו נראה ניסים ענקיים .אבל אם אנחנו נבין שזה ניסים,
זה שאלה גדולה ,לצערי הרב .אז לכן מה שאהרל'ה אמר שצריכים להשתדל
להציל כל יהודי ויהודיה שאפשר .אני לא אומר שנצליח ,אבל לפחות
להשתדל.
ש :מה יש לך לומר על התקופה?
ת :מה יש לי לומר על התקופה .התקופה קשה מאוד .אני רק רוצה שתחשבו
על ההיסטוריה של בית המקדש באמת .יש דברים כ"כ דומים .היו שמונים
שנה מאז שהתחילו הנביאים לדבר ועד לחורבן הראשון ולא שמעו ,הרוב
לא שמעו .והיו נביאי שקר ,ואמרו :תראו ,אבל לא קורה כלום .אבל קרו כל
מיני דברים .היו עליות .היו ירידות במצב הביטחוני .שם בדיוק כמו היום.
עולה ,נהיה שקט .עולה ,שוב הסכנה ,נהיה שקט שוב כאילו עד ההתפוצצות,
וככה זה יהיה .ויום אחד תהיה התפוצצות .ויגידו :אבל לא ידענו ,אבל זה
שקר ,וזה לא יכול להיות.
זה כמו אז שהנביאים דברו ודברו בבוקר ובלילה ,כל יום דברו ולא רצו
לשמוע ,וגם עכשיו הקב"ה מדבר לא רק דרך אוטיסטים ,אלא דרך אסונות
מכל הכיוונים .אסונות ל"ע פרטיים ,ואסונות טבע .ובכלל סתם דברים
משונים .כל מיני מלחמות ודברים כאלה הוא מזהיר אותנו ומזהיר אותנו.
אפילו דרך סרטים עם כל מיני סיפורים על סוף העולם שנהיו מאוד
פופולריים .אבל אי אפשר לא לשמוע .כל אחד שלא דתי ,או אפילו חרדי
מקולקל יכול לשבת לפני המסך שלו ולחפש כל נבואה של כל הצדיקים
שלנו .אם הוא לא עושה את זה ,ז"א שהוא אשם בזה.
הרבנים היום ,אם הם מדברים על הגאולה ,אם הם מדברים כמו שזה
באמת ,כל אחד יכול להבין ,או שהוא מדבר אמת או שלא .בזמן של בית
המקדש ,היו נביאים ונביאי שקר ,והיום גם יש לנו נביא שקר.
כל יהודי ויהודיה צריכים פשוט להתחבר לקב"ה .לעשות מה שהתורה
אומרת .לא ללכת לשום דרך אחרת ,אלא ללכת לפי הגדולים שמקודם .יש
צדיקים של הדור הזה שיכולים להגיד לנו את האמת .אבל היום )יש( מעט
שמוכנים לעשות את זה .צריך לדעת לטפל בילדים ,לחנך אותם ,ולא לרוץ
החוצה כל יום ראשון ושני אפילו לדברים קדושים .אלא להיות ולחנך את
הילדים .וחוץ מזה צריכים גם להיות מאוד זהירים עם שמירת הלשון,
ומאוד זהירים על כל הדינים של נשים ,של טהרה ושל קדושה.
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 15השבוע היו שלוש נפילות
שמעון:
אתם דברתם היום על אהבת ישראל ,אהבת ישראל ,ואהבת ה' .בדור הזה
שכ"כ הרבה יהודים ירדו מהדרך ,כולל כביכול חרדים ,חשוב ביותר אהבת
ישראל .ואיך זה מתבטא בדור הזה? זה מתבטא בזה שאנו משתדלים
להחזיר בתשובה כמה שאפשר גם בין כביכול החרדים ,וגם בין הרחוקים
יותר .כמה שתצליחו זה לא העניין פה .אפילו אם פעם אחת אתם מצליחים,
זה עולם שלם .אבל אפילו אם כל הניסיונות ,אחד לא חוזר ח"ו ,אתם גם
מצילים את עצמכם .כי ניסיתם עם כל הרצון להציל את עם ישראל.
למה? כי אתם אוהבים את עם ישראל .לא משנה מי בורח ,לא משנה מי
צועק ,לא משנה כל הבושות שאתם מקבלים .העיקר לנסות להציל את עם
ישראל.
זה כמו אגם ,ובתוך האגם אנשים טובעים וצועקים ,אפילו ישנם כאלה שלא
צועקים ,אפילו לא מבינים שטובעים ואנחנו חייבים להציל אותם .לפחות
לנסות .איך נוכל לחיות עם עצמנו ,אם רואים אנשים בסכנה ,גדולה מאוד,
סכנה נצחית ,ח"ו ,ולא ננסה להוציא אותם מהמים? אנחנו לא חייבים
להיכנס איתם למים ,אבל לרוץ לחפש מקל או גלגל הצלה ,כדי למשוך
אותם לרוץ .זו החובה שלנו.
ש .מה עם הבית ,לא צריך לעשות איזה גבול?
ת .אני אסביר לך משהו .החתם סופר מאוד דאג לבן שלו .הוא אמר למכר
שלו :מה אני אעשה .כל הזמן אני עוזר ליהודים ,ומה עם הבן שלי ,אין לו
שום עזרה .מה יהיה אתו? והחבר אמר שהקב"ה עוזר לגדל את הילדים של
אלה שעובדים למען עם ישראל .הקב"ה מגדל אותם בעצמו .ומי היה הבן
שלו? הכתב סופר.
אהבת עם ישראל אמיתית ,כי יש כאלו שעובדים כאילו למען עמ"י ,אבל
באמת כל העניין זה הכבוד שלהם יש הרבה מאוד שעובדים עם בעלי
תשובה ,שהם בעצמם ירדו מהדרך ,ה' ישמור .אז אדם צריך לעבוד תמיד
לשם שמים ,ולא לפחד מכלום .אם הוא לשם שמים ,ה' ישמור עליו ,ועל
המשפחה שלו.
ש .מה היו ההפתעות השבוע ? חפציבה?
ת .לא היו מספיק הפתעות השבוע? אתם רוצים עוד ? טוב ,תחכו עוד שבוע.
היו כמה הפתעות .גם בית המשפט נופל ,סקנדלים בבית המשפט.
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השבוע היו שלוש נפילות.
כל אחד מסמל משהו .קודם כל בית המשפט שזה סמל השקר ממש ,שבא
לקרר את כל היהודים ולהרחיק אותם מהקב"ה.
שני היתה הנפילה של חפציבה ,שזה מסמל את השחיתות של העסקנים
החרדים ,ואת השחיתות בגישה של הרבה מאוד כביכול בחורים ואברכים
שלומדים .הקשר שלהם החזק עם הגשמיות .
והנפילה השלישית זה היה הגשר במינסוטה שנפל לתוך המיסיסיפי ,שלא
היה כזה דבר בהיסטוריה של ארה"ב ,וחמישים מכוניות נפלו לתוך הנהר.
וזה מסמל את הנפילה והכישלון של כל אומות העולם.
ואם את חושבת )כי להתלבש באופן צנוע( יפסיק את המלחמה ,לא.
המלחמה חייבת להיות .אבל זה השמירה .כי כתוב ברור בנבואות ,שאדום
חייבת להיחרב כליל ,ובכלל רוב העולם יפגע ממלחמה קשה .ולכן היהודים
בא"י ישמרו ,אבל חייבים להלביש נשים "שאלים" ולעבוד על הצניעות.
להחזיר בתשובה בכלל כדי שעם ישראל ישרוד.
זה כמו לשאול בזמן של משה רבינו:
אם נשים )נחבוש( שאלים וכו'.
אם יהיה יציאת מצרים,
אם נצטרך להלחם נגד מצרים.
ב"ה ,כן  .ואנחנו גם נילחם נגד הרע .ואם אנחנו טהורים ושלמים ,ננצח,
ונישאר בשלמות.
ש .בזמן האחרון רואים יונה לבנה בכותל שתמיד יושבת באותו מקום ,מה
זה אומר?
ת .היונה זה סמל חזק של הגאולה .היא יושבת ומסתכלת ומחכה .ואם יום
אחד לא תראו אותה אז תתכוננו חזק.
אני רוצה לומר לך שעוד מעט אנשים יתחילו לפחד ,יחפשו במה לכסות את
עצמם ,כדי להציל את עצמם.
להחזיר בתשובה
כדי שעם ישראל ישרוד
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 16בטח שתהיה מלחמה
מנחם:
שמעון הוא מידי עדין ,הוא חמוד ,נכון .הוא מידי עדין ,הוא חמוד.
אבל בואו אני אגיד לכם צד אחר של העניין.
כן ,כן ,בטח שתהיה מלחמה .איזו שאלה !
ובטח אתם צריכים ממש להחזיר ולחזור בתשובה.
וזה כל העבודה שלכן עכשיו.
אתן חושבות שקיבלתן "שאל" על הראש סתם ?
"ושאל" )לבוש צנוע( על הכתפיים סתם?
זו זכות שתהיו בין הראשונות לעשות את זה.
והחוב שלכן זה להחזיר כמה שיותר בתשובה.
המלחמה תהיה קשה ביותר ,וכל יהודי שחוזר בתשובה באמת ,הקדושה
שלו תשמור עליו ועל המשפחה שלו.
כשיעבור מלאך המוות מעל הבתים ,יראו מאיפה באה הקדושה .וזה ישמור
ויציל את היהודים .ולכן זה הגאולה.
אנחנו מתחילים את השלב האחרון של הגאולה.
שבוע הבא לא פשוט .לא פשוט יהיה השבוע הקרוב .לא פשוט ,לא פשוט.
עוד שלב ,עוד שלב של הקריסה של השקר.
זה הכל.
אין לי יותר מה להגיד.

כשיעבור מלאך המוות מעל הבתים
יראו מאיפה באה הקדושה
וזה ישמור ויציל

www.Dani18.com

70

דניאל  – 2מסרים מעולם האמת

 17ואנחנו כולם עם הראש באדמה
דניאל:
יש לי לומר שהרבה דברים קורים מסביבנו ,ואנשים לא כל כך רוצים לשים
לב .הדבר הראשון שהיום נהרגו  4אנשים צעירים 3 ,בחורי ישיבות ,ואברך
אחד .ואיך הם נהרגו לא עלינו ? נהרגו בטיול ג'יפים .בחורי ישיבה ואברך
שנהרגו בטיול של ג'יפים .אני שואל ,מה עושים בטיול של ג'יפים לומדי
תורה? מה עושים? מבזבזים את הזמן שלהם על דברים מסוכנים? דברים
גויים ולא מבינים .שוב לא מבינים.
ולא רק זה ,כל אלה שהלכו לטיולים בשמש החזקה ,במזג האויר הקשה,
בשביל מה? בשביל מה? זה נגד התורה לסכן את החיים על שטויות .לראות
את נפלאות הבורא? אדרבא ,אבל לא בשיגעון ,לא בדברים גויים.
לא בלסכן את החיים.
אורח :דניאל 4 ,בחורים דווקא מנתניה ,איך זה שיש  4מנתניה ,משם
דווקא?
דניאל :אני לא יכול לענות על זה .אבל כל עם ישראל צריך לשלם על זה .כי
הרבה מאוד מאתנו רוצים את זה ,את החיים הגויים )החומריים ,הנאות
העולם הזה( ,את המהירות ,את השטויות.
עוד דבר ,היו הרבה דברים שקרו בעולם ,אך לפני שנעבור על העולם ,היו
הרבה תאונות .אני רוצה להזכיר ליהודים שבזמן האחרון היו הרבה
תאונות ומקרי מוות משונים בין היהודים החרדים.
ואני רוצה לספר לכם שהרב עזריאל טאובר סיפר ספור מאוד חשוב של בן
אדם ,בחור ישיבה ,שהיה מאומץ ,ולא ידע זאת .באיזה שלב אמרו לו בגיל
 20שהוא מאומץ ,והוריו הביולוגיים הם גויים .הבחור הזה הלך לראש
הישיבה ,ושאל מה לעשות .ראש הישיבה אמר לו להתגייר ,והוא אמר שהוא
צריך לחשוב .הוא חזר ואמר שהוא לא רוצה להתגייר .ולמה הוא החליט
שהוא לא צריך להיות יהודי?
עם כל  613דינים וחוקים 7 ,מצוות של בני נח זה מספיק לו.
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ראש הישיבה קיבל הלם מזה ,כזה בחור חשוב מחליט החלטה כזו ?
אחרי כל התורה שתלמידו למד? הוא החליט לערוך מחקר קטן בישיבה
שלו .הוא הציג שאלה כזו" :אילו היית מגלה פתאום שאתה גוי ,מה היית
עושה?
 80%מהתלמידים אמרו שהם היו עוזבים את היהדות ,והולכים להיות
גויים )!!(
הרב ישראל טאובר בכה בדמעות על הדבר הזה ,וזה באמת מזעזע .והוא
אמר שהוא מאמין ,שאילו הוא היה שואל את כל הקהל שהוא דיבר אתם
באותו לילה )היו כ 5,000 -נשים( הוא לא היה בטוח כי גם הן היו מחליטות
כמו הבחורים.
אבא :מתי זה היה? )ממש לא האמנתי(
דניאל :בתשעת הימים.
התגובה הראשונה זה להגיד לא נכון ,איך זה יכול להיות ? אבל באמת ,כמו
שאנו קשורים לגשמיות ,כמו שאנו עושים טיולים על ג'יפים ,ודברים של
הגויים ,אז אנחנו כן צריכים להאמין לזה .ואני רק רוצה להזכיר לכם,
שבמצרים כל היהודים לא שינו שמם ,לשונם ,ומלבושם .ובכל זאת 80%
לפחות ,אם לא יותר ,לא היו ראויים לצאת ממצרים ,כיוון שהיו כל כך
קשורים לתרבות ולעבודה זרה שלהם ולכן הם מתו עוד במצרים.
אני רק מתפלל מאוד חזק שזה לא יקרה עכשיו.
כל בן אדם יכול לראות בבירור שהעולם מתכונן למלחמה ,ולא רק מלחמה
בישראל ,אלא מלחמה הרבה יותר גדולה .רואים בבירור שרוסיה ,הדוב
המסוכן הרים את ראשו חזק ,ורוצה לבלוע את העולם .רואים את הקשר
בין הרדיקאלים המוסלמים ,שמחכים לשלוט על כל ארצות ערב וגם
באירופה .רואים את השכנה של ארה"ב ,מקסיקו ,שכ"כ מסוכן שם ,שאי
אפשר לטייל שם .וזה מקום מאוד טבעי בשביל כל מיני רדיקאלים
איסלמים להתבסס ממש על גבול ארה"ב ,והאמריקאים מפחדים מזה
מאוד .יש ארצות כמו ונצואלה ,שכ"כ שונאים את ארה"ב ,וידידה של
איראן ,וזה מאוד מסוכן בגלל כל הנפט שיש להם.
וארה"ב סובלת מדיכאון פנימי  -מבעיות בכלכלה ,ממשבר רוחני ,כי כבר
כמעט אין שום מורליות .הגשמיות תפסה את הראש של כולם ,ולא מעניין
אותם כלום .והגשמיות כשזה עובר את הגבול  -זה מביא לדיכאון.
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כל אירופה בסכנה גדולה .כי האוכלוסייה הערבית בארצות שלהם מאוד
גדולה ומאוד מסוכנת .ויש מטורפים שהם ראשי ממשלות בכל מיני ארצות,
אוי לנו.
ואנחנו כולם עם הראש באדמה .זה לא רק הסורים על הגבול עם ישראל ,זה
גם הרוסים .וזאת אומרת שלא רק האיראנים והעיראקים שטים בים בגבול
איראן ,אלא גם האמריקאים והרוסים קרובים גם.
אז מה אתם חושבים?
הרוסים שוב מתנהגים כמו לפני נפילת מסך הברזל ,אני חושב שכדאי מאוד
בעתיד הקרוב ,שהיהודים יברחו מרוסיה ,כל זמן שיש עוד אפשרות.
העולם עומד על סף קריסה ,חוץ מכל המסרים דרך מזג האוויר המשונה,
אסונות הטבע שבכל העולם הרבה יותר מהרגיל ,וכו'.
יהודים יהודים ,תפתחו את העיניים אין לנו זמן.
יהודים יהודים ,סכנה גדולה!
תחזרו בתשובה ,תחזרו לאמת ,לקב"ה,
תחזרו לריבונו של עולם,
תחזרו לאבינו שבשמים!

יהודים ,יהודים,
תפתחו את העיניים אין לנו זמן.
יהודים יהודים,
סכנה גדולה!
תחזרו בתשובה ,תחזרו לאמת ,לקב"ה,
תחזרו לריבונו של עולם,
תחזרו לאבינו שבשמים!
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אבא :האם כדאי להכין בבית מלאי של אוכל לפני שמתחיל כל הסיפור?
דניאל :כן ,כמה שנים אנחנו אומרים את זה.
אבא :לכמה זמן?
דניאל :לפחות שבועיים ,אבל אוכל שמשתמשים בו כל הזמן ,שלא
לזרוק את זה.
אבא :קיבלתי מכתב מיהודי בשם רן )ב (2/8/2007שכותב:
דברתי היום יום חמישי י''ח אב ס''ז עם סגן אלוף במלואים שהיה בשיחה
של מפקדים עם אלוף פקוד העורף שאמר שלפי הערכת מודיעין עדכנית
כדבריו " -אנחנו מתנהגים כמו בנות יענה ובאמת המצב הוא כמו לפני
השואה  -עד אוקטובר תהיה כאן מלחמת עולם" .אמרתי לו -זה בדיוק מה
שאומרים האוטיסטים .בברכת ישועה ברחמים ,רן
אתה רוצה להתייחס לזה דניאל ?
דניאל :תקשיבו טוב ,מה שהאדם הזה אומר ,הוא לא אוטיסט ,זה אדם
בשטח שאומר את זה ,וזה לא סתם .ולמה הוא אומר את זה?
שנחזור בתשובה ,ולא נחכה לראות איך כל הפצצות יורדות כי זה מעניין
כמו קרקס .אלא עכשיו ומיד לחזור בתשובה ,כדי שזה לא יפגע באף אחד
מאיתנו.
אבא :דניאל ,בקשר ל 2-מיליארד עכברים בסין )דניאל אמר בתקשור
הקודם( ,מאיפה אתה יודע את זה? ספרת אותם?
דניאל :מכל הראשים של כולם.
אבא :קבלנו עוד מכתב חיזוק מאברהם מבאר שבע -
בעניין התגובות התמוהות למיניהם רציתי לומר שאותם אנשים שכותבים
כך ,זה משום שהם לא קראו את כל המסרים ,השאלות והתשובות
מההתחלה .הם נכנסים באמצע הסרט ורוצים שהכל יהיה ברור להם .אני
אישית מאוד נהנה מהאתר ,ואין צורך לספר בשבחו ,ואתם וכל הצדיקים
שמעבירים מסרים  -אני יודע שעוד הרבה מודים לכם מאוד ואשריכם ויהי
רצון שתמשיכו להוסיף לנו עוד אור כזה .הערה :אני קורא את האתר
מהתחלתו ואני רק נהנה ממנו ושואב ממנו עידוד וכח.
דניאל :אברהם מבאר שבע ,אתה נותן לי הרבה עידוד.
)עברנו לשאלות ותשובות ,פרק (13
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 18לדעת שכל העולם הזה חלום
מנחם:
כל אחד מתקן בצורה אחרת.
זה קשה )להתפלל( בכותל ,אבל חשוב שיראו אתכם .חשוב שתבכו ביחד עם
השכינה...
מי שיכול לעמוד בזה חייב ללכת כדי להיות עם השכינה ,כדי לבכות יחד עם
השכינה .זה חשוב שיראו אתכם ,שיראו משהו קדוש.
שוב אני אומר ,אם מישהו יכול לסבול את זה ,אז ללכת .לא להסתכל,
שיסתכלו עליך ,זה חשוב.
זה יהיה תיקון ענק אם כן תהיה מסוגל ללכת ,כי אתה לשם שמים ,כדי
שהאנשים הטועים יראו אתכם ,האנשים האחרים יראו קודש.
אתם הולכים עד לכותל ובוכים יחד עם השכינה ,ובעזרת השם יכול לפחות
על כמה לעשות רושם .ואם יעצרו אתכם לדבר ,אז מדברים.
צריך להילחם בשביל ה' .אמרתי אם בן אדם לא מסוגל אז לא.
רוב העולם במצב קשה ביותר .הרחוב בכל מקום ,אפילו אצל חרדים ,זה
פרוץ ,אז לכן כל מקום צריכים להסתתר .אבל מי שיכול ואוהב כל כך את
השכינה ,שמוכן לעבור את כל הזיהום כדי להגיע אליו ,הוא ...
ש .מה זה מדבר העמים?
ת .מדבר העמים יש כמה אפשרויות.
אפשרות אחת שזה באמת מדבר .שכולם יברחו לתוך המדבר  45יום ויאכלו
שורשים מלוחים וכו'.
אבל גם יכול להיות שהיהודים יהיו במצב כמו במדבר שממה ,בלי רוחניות
מסביב כלל .בלגאן עצום ובדידות .אבל יהיה יותר גרוע .והשורשים זה
יהיה בהירות .הבהירות שזה מלוח וקשה לאחרים ,אבל אלה שרוצים אמת,
זה ברור שכל הזמן יראו את זה ,וסוף סוף יראו שזה אמת.
המלחמה תתחיל עוד מעט וצריכים להתכונן בתשובה ורק בתשובה ,כמו
שאמרנו לכם לחזור בתשובה.
לעבוד על כל מקום חלש לחזור ,לחזור בתשובה.
ולעזור להחזיר אחרים אין משהו אחר לעשות.
רוצים לחיות חיים נצחיים ,זו הדרך.
נוסחא פשוטה מאד :להוריד מהחיים את כל הגשמיות המיותרת.
לדעת שכל העולם הזה חלום.
www.Dani18.com

דניאל  – 2מסרים מעולם האמת

75

 19צריך לנקות מבפנים ומבחוץ
ליפי:
מעכשיו גם אני רוצה לכתוב.
תגידו לאמא שלי שאני לא רוצה לחזור הביתה עכשיו ,לא רוצה ,לא רוצה.
כן ,לא רוצה לחזור הביתה עכשיו.
ואני רוצה לומר שכדאי לכם לשמוע את מה שאנחנו מדברים .לחזור מיד
בתשובה ,להשלים עם כל האנשים שיש לכם בעיות אתם .לפחות לבקש
מחילה ,שזה ירד מכם ,ולהכין את עצמכם לגאולה השלמה.
צריך לנקות מבפנים ומבחוץ.
לנקות את הבתים.
לנקות את הלב.
לנקות את הראש ,את השכל ,את המוח .לרצות רק להיות עבד ה'.
ומה שבאו היום אל הכותל ,כל צעד שאתן עושות )בדרך( לכותל בשביל
לבכות יחד עם השכינה ,זו זכות מאוד גדולה.
מי שלא יכולה תקבל זכויות בהרבה מאוד )קריאת( תהילים.
ומי שיכולה את שניהם ,עוד יותר טוב.
וחייבים להיות נקיים מבפנים .לא לכעוס על שום דבר ,כי כל דבר ,כל אדם
שעושה לנו רע ,הוא שליח לבחון אותנו ,איך אנו מגיבים .בין אדם לחברו,
אם קורים דברים ,אנחנו במבחן איך מגיבים :מקבלים את זה כענווים
שמורידים את הראש ,או כועסים ורוצים להחזיר.
ש .מה להגיד לאמא שלך?
ת .שאני לא רוצה בשום פנים ואופן עכשיו לעזוב את הארץ.
מתחילים את החלק האחרון שעד לגאולה .אני לא מוכן לעזוב עכשיו.
ש .אתה מרוצה פה בבית הזה?
ת .כן ,זה בית קדוש שפה יש תפילה ואהבת ישראל ,ואני לא רוצה לעזוב
מקום כזה בשביל ללכת ל"האסק" שמלא טומאה.
אבל תגידי לאמא ,אני לא מוכן לזוז מפה.
ש .איך היה לרב ש .את הזכות לעזור לך ?
ת .זה סייעתא דשמיא ,הוא אוהב אותנו ,אז יש לו סיעתא דשמיא לעזור
לנו.
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 20להפוך אותנו ליצורים שלמים
שמעון:
לחזור בתשובה באמת.
כל המקומות החלשים לתקן) :להתחזק(
כולל קנאה
כולל רצון לדברים שלא שלנו
כולל הרגשות של מסכנות )ייאוש(
כולל כל ההתעסקות עם לבוש שלא צנוע,
וגם לא יותר מדי התעסקות עם לבוש שכן צנוע.
לא התעסקות של )עם( דברים שלא חשובים לבן אדם ולנשמה שלו.
הרבה תפילה ,הרבה תהילים.
ולא לשכוח שהעולם נברא בשבילנו כדי להפוך אותנו ליצורים שלמים.
מהי השלמות בדיוק ,אף אחד לא יודע .רק ה' יודע.
זו המטרה הסופית ,לפחות בשלב זה .כדי להיות ראויים לזה ,חייבים
אנחנו לשנות את עצמנו ,כדי להיות ראויים לזה – לשלמות.
וזה כל מה שאנחנו צריכים לזכור .רק זה ,ושום דבר אחר.
זה פשוט ,אי-אפשר להתבלבל .רק אם אנחנו לא רוצים את זה ,ה' ישמור.
אם אנחנו רוצים דווקא את )תענוגות( העולם הזה ,לא נצליח אף פעם,
ה' ירחם .אבל מי שרוצה באמת להגיע לתכלית הסופית של הקב"ה ,בעזרת
ה' יצליח.
שוב ,הצדיקים לא יסבלו .רשע סובל מקדושה.
אם ניתן לרשע ַמן )בני ישראל אכלו אותו במדבר( לאכול שנה שלימה ,הוא
יסבול מאד .לא יהיה לו התענוגים באוכל .לא מספיק שהטעם של המן יכול
להיות כמו טעם של עוגת קצפת ,הוא גם ירצה שיהיה לטעם תחושה של
עוגת קצפת ,ואת הריח וכו'.
אבל צדיק מרוצה שיש לו אוכל רוחני ,אוכל שמתעכל לגמרי ,ואין בעיה
שלא להיות טהור לפעמים .המחשבות שלו יכולות תמיד להיות עם הקדושה
בלי הפרעה .וזה גם עוזר לו לעלות רוחנית.
בעולם שלנו עכשיו ,רוב היהודים ,לצערי הרב ,ה' ירחם ,רוצים את
התענוגים של העולם הזה ,הרבה יותר מהתענוג הרוחני.
הם תפוסים עם התשוקות שלהם ,ואין להם בחירה חופשית כבר לשנות.
אין להם רצון לשנות ה' ירחם.
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אז שוב ,לתפוס מה שאפשר עכשיו ,כי אחר כך אם תצטרכו לחזור בתשובה,
יהיה סבל רב מאד.
ב  45הימים האחרונים הסבל יהיה קשה.
רק לאלה שיחזרו בתשובה יהיה להם קל.
מעכשיו ניתן פעם בשבוע מסר.
רק אם יקרה משהו אפשר יהיה לשאול אותנו.
גם לא יהיו שאלות ותשובות ,גם לא באינטרנט .רק מסר פעם בשבוע.
ש :אפשר לקצר את הימים הקשים האלו?
ת :לא ,זה יתחיל עוד מעט.
לא יהיה לך קשה אם את מחזיקה עם הקב"ה לא לפחד משום דבר.
ש" :הדוב הלבן" ברוסיה מתעורר האם לעורר את היהודים שיברחו משם?
ת :לא מספיק שיברחו יש הרבה שקר בין היהודים ברוסיה .לעורר אותם זה
לא יהיה פשוט .יש דבר מצחיק שמה .יש שליחים שהלכו לשמה ונהנים
להיות שמה .הם עושים כספים .לא כולם ח"ו ,אבל יש כזה דבר ,ונהנים
מזה .לא כל כך מעוניינים שכולם יבואו בחזרה עכשיו.
אבל צריכים באמת לעורר ,אבל זו לא דרכנו.
ש .מה עם היהודים באמריקה?
ת .היהודים שבאמריקה כל כך תפוסים ,דבוקים בגשמיות ,שלהוציא אותם
משם ,זה משימה כמעט בלתי אפשרית.
מי שלא יצא משם בעזרת השם ,לאו דווקא עכשיו ,בסופו של דבר יבינו
שצריך לצאת משמה ,אוי להם.
הגורל שלהם יהיה עם העם שלהם .עם העם שבכל ארץ.
ש .אולי לפרסם בעיתונות האוטיסטים אומרים...
ת .ח"ו ,ח"ו ,ירדו עליו בכל התותחים .זה לא יהיה דרך בכלל .בכלל לא.
צריכים בעדינות ,ולנסות להציל כמה בודדים שאפשר.
הקב"ה יגרום למצבים כל כך קשים ,שאם אז לא יבינו ,אז לא יבינו.
אנחנו לא צריכים לעורר אותם.
הקב"ה יעורר אותם ,אבל אם לא מבינים אז אין מה לעשות.
לי לא נראה שיש הרבה מה לעשות.
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 21מי שעוזב רוסיה עכשיו עושה בחכמה
בנימין:
ראשית כל אני רוצה להגיד שכל התקשורים האישיים )שאלות ותשובות(
עכשיו נגמרים .לכמה זמן ,אני לא יודע.
נשלחנו כדי לחזק את עם ישראל ,להגיד ולהזהיר שאם לא חוזרים בתשובה
אז אסון ח"ו יפול עלינו ]''מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן
הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות'' מסכת בבא בתרא יב.[.
הקב"ה כביכול בעל סבלנות מדהימה ,אבל יש סוף לזה.
כי אם הוא נותן לילדים שלו לעבור את גבול הלא טוב )ואינו עוצרם( ,אז הם
יכולים )כביכול( לסכן ולהפסיד את כל מטרת הבריאה.
אין לנו עכשיו הרבה זמן ,כי מגיעים לסוף הגלות  -וזה רק חלק לא גדול של
התהליך של טהרה שאנחנו ,הנשמות היהודיות ,צריכות לעבור כדי להגיע
למטרה וליצירה הסופית .ולכן אנחנו עוברים ממצב אחד למצב השני.
אנחנו כבר בלידה! ]''הגאולה ...מכונה בשם 'לידה' כמו שכתוב )ישעיה סו(
כי חלה גם ילדה ציון'' )ספר אבן שלמה פי''א([
והלידה רק התחילה .והעולם מתכונן לזה .העולם הפיזי משתנה ,כמו המזג
אויר וכל מה ששייך לזה .כל התופעות המדהימות ,המשונות והמסוכנות,
שראינו בשנים האחרונות ,כולל צונאמי ,כולל זה שהקוטב הצפוני והדרומי
נמסים ,כולל תופעות משונות כמו חום של  50מעלות ברומניה ,כמו סערות
משונות באנגליה ,ושיטפונות ,כמו סופות טורנדו בניו יורק ,כולל הוריקנים
שיכולים למחוק עיר גדולה כמו ניו אורלינס.
הקב''ה מכין אותנו בהרבה צרות בכל העולם .צרות משונות ורבות ,
שהם תיקונים אחרונים של הגלות הארוכה הזו ]''כשמתקרבת הלידה,
כואב יותר מכל ימי הריונה...כך קודם הגאולה תכבד הגלות יותר מכל
הגלות'' )ספר אבן שלמה פי''א([ .ולא רק של הגלות ,גם של ההיסטוריה
מאדם הראשון .הכל תיקונים .ואין זמן כי עוד מעט "הלידה" ,והכל צריך
להיות מוכן.
בנוסף ,יש הכנות רציניות למלחמה .יש כבר מלחמות אכזריות בהרבה
מקומות בעולם ]מלחמות זה התחלת הגאולה )מגילה יז .[(:אבל אנחנו
בסלון הממוזג שלנו ,לא שמים לב כל כך למלחמות האלה ,כי זה רחוק מאד.
ולמי אכפת על כמה סודנים נהרגים או כמה בסרילנקה נהרגים וכו'?
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ויש מלחמה גם עם המערב ,עם הטרוריסטים ,הפונדמנטליסטים הערביים
נגד העולם המערבי .וזה "מדגדג" לנו יותר ,אבל גם את זה אנחנו רוצים
לשכוח ,כי זה מפריע לנו .וכשנפלו ]מגדלי[ התאומים היינו בטוחים שכבר
)הגיעה( הגאולה ,אבל לא קרה כבר משהו גדול אחרי זה ,אז אפשר גם
לשכוח את הסכנה''] .אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל'' )יבמות
סג'' (.כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה...ואין ספק כי מי שרואה את כל
אלו התלאות  -אשר הם באמת התראות השם ית'  -ועודנו מחזיק בדרכו
אשר דרך בה...התיר עצמו למיתה'' דרשות הר"ן )ו'([
אבל מאז התאומים הרבה מאד דברים קרו  -כל העולם השתנה ממש!
אירופה נהפכת למדינה ערבית .ובפקיסטן יש סכנה גדולה שהערבים
הקיצונים יקחו את השלטון ,ויש לפקיסטן את סודות הגרעין המלחמתי.
ויש כידוע ,את המטורף באירן שמאיים על כל העולם המערבי.
ויש ליד ארה"ב ארץ שקוראים לה מכסיקו שנהיית מיום ליום יותר פרוצה,
ויותר מסוכנת .ולכן נעשה המקום בטוח לטרוריסטים  -ממש ליד ארה"ב.
וכל העולם כולו גם הטבע וגם הסכנה של מלחמה ,עומד להשתנות.
להתפוצץ וליפול על אלה שהם נגד הקב"ה.
עכשיו זה זמן של בדיקה .מוציאים את התיק של כל אחד ואחת ,מתבוננים
אם אפשר בכלל להציל אותו או אותה .מבוגרים וילדים ,כולם .וזה לא
פשוט בכלל ]כי[ העולם צריך לעבור מעולם של שקר לעולם של אמת!
מה זה אומר עולם של שקר ,ומה זה אומר עולם של אמת? עולם של שקר
זה העולם שמבוסס כביכול על למלאות את כל הרצונות של האדם .לא את
רצון ה' ,את רצון האדם .כדי לעשות את זה ,האדם יצר לעצמו עולם עם
עשרת הדברות משלו .וכל עשרת הדברות שלו זה מתחיל עם ''אני צריך'',
''אני חייב'' ,או ''אני רוצה''.
זה הכל מסתובב מסביב לאדם עצמו .ויש בין האנשים האלה ,שרק חיים
בשביל ליהנות ולמלאות את התשוקות שלהם .ויש אנשים יותר עדינים
כביכול שרוצים גם רוחניות .והרוחניות הזאת ,זה לא הקב"ה שהם רוצים -
זה עבודה זרה שהם רוצים.
פעם חשבתם על אלה במצרים שלא יצאו? איך זה יכול להיות שהיו כל
כך דבוקים לעבודה זרה של מצרים  -אפילו ששמרו על שמותם ושפתם
ולבושם? זאת אומרת שהיו דתיים ,אבל התכופפו לאליל!
איך זה יכול להיות שעם כל הניסים לא רצו לצאת ממצרים?
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כי באמת לא רצו לעזוב את העבודה זרה שלהם] .גם היום[ יש אנשים
שיאמרו שהאליל שלהם )הגשמיות( יביא את הישועה וכל הדברים הנעימים -
אבל האליל רוצה דווקא את כל הדברים שהם הפך התורה.
והם בונים עולם של שקר .בונים עולם ששחור זה לבן ,עולם הפוך מהאמת,
מבוסס על השקר של הגוף ]הגשמיות[ .על השקר של הגוף  -לא על האמת
של הנשמה ]זה מבואר היטב בספר דרך ה' )חלק א פ''ד( ,ע''ש גילויים
נוראים המאירים עינים מחשכת הגשמיות השולטת בימינו[.
היום המנהיגים אומרים יש "דמוקרטיה" .זה אומר ,שכל אדם חופשי לעשות
מה שהוא רוצה ,כל זמן שהוא לא הורג מישהו או גונב ממישהו ,וכיוצא
בדברים כאלה.
אבל באמת ,ברגע שנותנים לאדם חופש לתת ליצרים שלו לחגוג ,אי אפשר
למנוע גם גניבה ,גם רצח ,ועוד הרבה דברים גרועים .ולכן יש גם יהודים
טובים שמתלבשים כיהודים  -בלב רוצים את הכביכול ''חופש'' הזה ,לעשות
מה שרוצים ,מתי שרוצים .ואלה לא יוכלו לחיות בעולם של אמת.
מה זה עולם של אמת? עולם של אמת זה אך ורק רצון ה' .ואחרי שמשיח
בא ,זה יהיה עולם בלי יצר הרע ,וכל אדם ירצה לעשות רק רצון ה' ,ושום
דבר אחר ,שום דבר אחר ]''ויעשו כולם אגדה אחת לעשות רצונך בלבב
שלם'' )תפילת ימים נוראים( ומבואר בהרחבה ברמב''ן דברים ל ,ו[.
ולכן ,קשה אפילו לדמיין איזה עולם נפלא זה יהיה .ונחיה מהבוקר עד
הערב ,מהערב עד הבוקר ,רק בשביל לעשות רצון ה' .וההנאה תהיה מאד
גדולה ]''ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלזו וחסידים ברינה יגילו וכל
הרשעה כולה כעשן תכלה'' )תפילת ימים נוראים([.
אבל גם זה רק חלק של התהליך שיביא אותנו לשלמות הסופית ,אבל זה רק
הלידה .זה רגע הלידה והגאולה זה התינוק .והתינוק עוד יגדל ,ויהיו עוד
שינויים .אבל זה מדי מסובך לדבר על זה ]זה מבואר בדעת תבונות פח-צד
ובכללים ראשונים ט[ .קודם כל שנגיע לגאולה ושנקבל פניו של משיח
צדקנו .אבל לא יהיה פשוט ,לא יהיה פשוט בכלל.
ה' שלח לנו נביאים ,נביאי אמת ,ירמיה ,ישעיה ,עמוס ,וכו' ,והרבה צדיקים
שכתבו את הפרשנות שלהם על מה שהנביאים אמרו .ופלא פלאים ,זה הכל
קורה במדויק ]ראה למשל ספר ''נבואה והשגחה''[ .כי ה' שלח אותם
להראות לעם ישראל מה עומד להיות ,ואיך להבין את זה  -ומה לעשות כדי
להינצל.
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אבל רוב היהודים ,ורוב הגוים לא מתיחסים לזה בכלל .מביאים קצת
מדבריהם בתור ''קוריוז'' ,בתור דבר מעניין ,אבל ממשיכים אח"כ עם
השקר שלהם .ועכשיו כשמתקרבים ללידה ,הצירים יהיו הרבה יותר קשים.
והיהודים יסבלו ,אבל כל העולם יסבול .כל העולם יסבול.
אדום יהרס לגמרי ,ותהיה פה מלחמה שכולם מכירים כגוג ומגוג.
זה לא פשוט כל המלחמות ,וכל הסבל וכל הסכנות כמו נשק גרעיני וכו' .וכל
אחד יכול גם לראות שפה בארץ ישראל מחכה לנו מלחמה מאד גדולה
ומסוכנת ,קרוב מאד .זה לא יכול להיות אחרת .לא צריך נבואה בשביל זה,
זה פשוט עובדה כבר.
אבל הקב"ה לא צריך פצצה אטומית כדי לחסל ארץ שלמה ,הוא יכול רק
להזיז כביכול אצבע קטנה והכל נעלם .ואם כתוב שאדום יהרס כליל
]עובדיה א ,יח[ ,אז זה מה שיקרה] .לפי המלבי''ם ועוד מפרשים אדום זה
העולם המערבי וד''ל![ .ואם הוא אומר שהצדיקים שיעשו תשובה יעברו
את הצרות הגדולות האלה ויחיו ,אז ככה זה יהיה.
אוי ,אוי ,אוי ,אוי ,אוי עם ישראל למה אתם-אנחנו כל כך קשי עורף .למה,
למה לא מבינים באיזה סכנה עומדים  -ושכל זה בא להציל אותנו כדי
שנוכל להגיע לשלמות הבריאה .לשלמות הבריאה!
מה יותר טוב ,להגיע לשלמות או להישאר שבורים ועצובים ,שיכורים
ששוכבים בתוך הקיא שלהם? מה עוד אפשר להגיד מה עוד אפשר לומר.
תפתחו את העיניים!
דור כל כך ירוד שלא מחפש את הדרך שה' כתב ברור בכל ספרי הקודש,
אלא נזקקים לאוטיסטים מסכנים .כן ,זה הדור ש''הנורמאליים'' הרבה
מאד מתנהגים כמו אוטיסטים )מנותקים מהאמת( .והאוטיסטים עצמם,
הם יותר ''נורמאליים''  -כי אנחנו קשורים לאמת.
וכשתגיע הגאולה השלימה ,הגוף שלנו יתחיל לעבוד והנשמות שלנו
תשארנה טהורות .ואז עם כל הצדיקים נעלה להר הבית ונקריב קרבנות.
הקב"ה לא צריך פצצה אטומית
כדי לחסל ארץ שלמה,
הוא יכול רק להזיז כביכול אצבע קטנה
והכל נעלם
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שאלות ותשובות עם בנימין
ש" .בתוך עמי אנוכי יושבת" אנחנו מכירים את מצב העם את הקשיים
החולשות האדישות הקרירות ואם כך מה אפשר לעשות לעורר את עם
ישראל ,את הנקראים החרדים לדבר ה' ,בלי שיקרה ח"ו אסון?
ת .אני אסביר לכם משהו חשוב שקודם כל הקב"ה עכשיו עושה הרבה
דברים גם בתוך עם ישראל וגם מחוץ לעם ישראל כדי להעיר את כולנו.
הגשר באמריקה לא נפל סתם .ארבעת הצדיקים שנהרגו ,לא נהרגו סתם.
הכל זה תכנון .היו הרבה מאד טרגדיות ל"ע אישיות ,והרבה טרגדיות
בעולם הגויי דברים יותר גדולים בגודל .זה הכל כדי להעיר את עם ישראל.
מה לעשות יותר ,אנחנו )מעט( יהודים ,אין הרבה מה לעשות.
אבל זו החובה שלנו להשתדל לתת תוכחה ,להגיד את הנבואות שאנשים
יראו ,ככה הקב"ה אומר ,ככה זה יהיה בעז"ה.
אם זה לא מפחיד אותם ,אז להגיד עוד ,אני לא יודע )אם עוד( כמה יחזרו
בתשובה ,אבל חייבים לנסות.
ש .האם לנסות לעורר ע"י כנסים גדולים?
ת .אני לא מאמין בכנסים האלה ,רק מפחד עצום אולי יבואו רבים לכנסים.
אבל לא כל זמן שהלידה לא הגיעה לכאבים גדולים.
פה זה לא יהיה הכלל ,זה יהיה הפרט .כל אחד יהיה בדוק לבד .כל יהודי
בנפרד יהיה בדוק לא ככלל ,כפרט .אחד ,אחד .אבל צריכים לנסות זה וודאי
וכל אחד שאתם מצליחים בעזרת ה' להציל זה עולם שלם כמו שאתם
יודעים.
ש .אם לא הייתה קבוצה אחת שהייתה מוחה על מצעד התועבה זה היה
שערורייה לעולם החרדי ?
ת .זה גם ככה שערורייה גדולה לעם ישראל וליהודים.
ש .איך אתה מסביר את זה שסכנת מלחמה אמיתית מרחפת עלינו איך זה
שגדולי הדור לא מעוררים ומזהירים אותנו?
ת .זו התרדמה של לפני משיח כל אחד עסוק בלברוח מהמציאות.
כל אחד רוצה שיהיה חיים כמו שתמיד הכירו ,חיים של הנאות ,חיים של
כספים זורמים ,חיים של שפע ,לא מבינים שבסך הכל זה נגמר.
לא יקח הרבה זמן ותהיה קריסה טוטאלית של כל הצד הכלכלי.
כשזה יקרה ,זו המכה הכי קשה לאנשי השקר ,כי מה עוד יש להם?
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וגדולי הדור עייפים מהתגובה של עם ישראל.
הם סגורים עם חומה של עסקנים שלא נותנים לאמת שלהם לצאת.
)נותנים( רק אם זה כדאי בשבילם.
וזה מאד מאד עצוב.
וכל העניין היהודי :ישיבות ,בתי מדרש ,כוללים ,הרוב זה פשוט פרנסה.
לאברך הפשוט זה לא פרנסה ,למרות שזה כן פרנסה שהרי הוא מקבל קצת
כסף כל חודש ,ויש כאלו שמקבלים יותר מקצת.
אבל בשביל אלו שבונים את הישיבות ,בעלי הבית על בתי-המדרש ,זו
פרנסה טובה ,ולכל אחד יש אינטרס שלו .וזה מפריע מאד לאידישקייט .זה
מפריע לראות את האמת .וכולם ,כמעט כולם מושפעים מזה.
זה לא רק כסף.
צריכים כסף בשביל ישיבה גדולה .ומי נותן את הכסף?
לא תמיד האנשים הרוחניים ביותר ,וצריכים להתכופף לפניהם וגם לעשות
חשבון שצריכים לתת גם חשיבות לרצונם ,שגם זה מדלל את האידישקייט -
גם של אנשים שנחשבים לגדולים.
ש .אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיר? מה נאמר אנחנו?
ת .כל אדם שיודע אמת חייב להגיד .אם ישמעו או לא זה לא עניין שלך,
חייבים להגיד ,אם לא  -הייתי שותק מזמן.
ש .אפשר לפרסם דבר כזה? זה יקומם.
ת .חייבים .אז מה יגידו ? שהאוטיסטים אמרו וזה שקר.
אף אחד לא יגיד .הם ישתדלו להשתיק את זה מה שיותר מהר,
כי )הם( יודעים שכבר יש יהודים מסכנים שהם רואים שהם המסכנים,
והם אלה שמוצצים להם את הדם היהודי והורסים אותם ואת החיים
שלהם עם השקר והשקר לבוש כאילו שזה תורה מסיני וזה לא תורה מסיני
זה עבודה זרה.
על גדולי הדור שוב ,הם שבויים ,יש מסביבם חומה של אנשים עם
אינטרסים משלהם .וזה לא כל כך פשוט כי הרבה הגיעו בענייני הכספים
והעסקים לעבירות ענקיות .לא קטנות ,ענקיות! מכל העסקים והכספים.
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כל חברת חסד גם זה כסף .כל דבר שפעם היה לשם שמים ,נהפך לביזנס.
ב"ה לא הכל ,אבל הרבה מאד.
ואני מזהיר לכל אלה שחיים על כסף כזה ,זה לא יעזור לכם כהוא זה.
כשיגיע הזמן לדין וחשבון ,והדין וחשבון קרוב מאד.
אני מציע לכל היהודים ,זה לא יעזור לכם הכסף והעושר .אתם תפלו ,ואם
לא תעשו תשובה ,לא תקומו לעולם .אי אפשר לדחות את התשובה עד
שמשיח בא.
אם לא מתחילים עכשיו כשעוד יש כמה חודשים עד ללידה.
)הערה:
פעם ראשונה שאני רואה שבנימין מציין זמן כל כך קרוב ,התקשרתי לרב י.
שהיה בתיקשור ושאלתי אותו בקשר לזמן הזה ,והוא ענה לי שבנימין כבר
נשאל על כך בזמן התיקשור -
ש .האם אנחנו יכולים להגיד שתוך שנה בא המשיח ?
ת .תראה ,את מה שהייתי צריך להגיד אמרתי ,ואם יש לך בעיות ,תישאל
את הרב שלך.
עד כאן(
ש .האם יש לך מה לומר על המחלוקת שיש בעיר ? . . .
ת .לא ,אבל יש מחלוקת בכל מקום וזה הכל שייך ליצר הרע בלבד .שכחנו
להיות יהודים אוהבי ישראל .כל אחד נלחם על הזכויות שלו ,וזה התוצאה
של הדמוקרטיה .דמוקרטיה פירושו אנוכיות.
ש .כיפות סרוגות ,האם צריכים לפנות אליהם במיוחד?
ת .לא צריך .מי שהוא יותר קרוב להיות חילוני ,יבין כמו החילונים.
מי שיותר קרוב להבין באמת אולי יבין אמת וינצל.
אין הבדל בין חרדים ודת"ל החיים בהבנה כי -
יש חרדים שבלב הם חרדים ובלבוש הם חילונים.
יש דת"ל בלבוש ,ובלב חרדים,
ויש חילונים שבשנייה אחת יכולים לתפוס אמת ולעשות תשובה שלימה.
ש .אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל ,וישראל הכוונה לשומרי
התורה והמצוות שלא כל כך שומרים?
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ת .נכון ,אבל כמה באמת חרדים זה השאלה .כמה נכנסים לבית הכנסת ומי
בא לבית הכנסת .אלו שהכי אמת'דיק ,מי שמקבל את רצון הקב"ה ומאמין
שהכל הוא עושה לנו לטובה ,אלה החרדים.
מי שדבוק לגשמיות ,בלב ובמחשבה אפילו שהוא לבוש כחרדי ,הוא לא
חרדי .מי שדבוק לגשמיות בלב ובגוף ובפעולות וברצון וכו' מעדיף את
המנהגים של הגויים המוסיקה וכו' ומלביש את זה כאילו בבגדי חרדים,
הוא לא חרדי.
ואם יעשה תשובה ,הוא יסבול אבל יכול לקבל משיח .כי הוא צריך לעשות
תשובה ובלי הסבל זה לא נקרא תשובה .אנשים כאלה לא יהיו מסוגלים
לעשות תשובה בלי סבל.
יש צדיקים שכל יום עושים תשובה על כל מה שעשו באותו יום ,והם גם
סובלים .אבל הם לא סובלים כי הם צריכים את הסבל לעשות תשובה ,הם
סובלים בשביל הדור .לתת זכויות לדור.
זה כתוב ברור שבסוף הבינוניים יסבלו ואלה יעשו תשובה .אבל עם סבל.
הצדיקים לא יסבלו מחבלי משיח האחרונים.
הרשעים שלא ירצו לעשות תשובה יברחו .אלה שלא יכולים לעמוד
בתשובה ,או לא ירצו לעשות תשובה ,הם יברחו לעמים ,וייהרגו יחד איתם.
כל אחד יסבול לפי המקום הרוחני שהוא נמצא )בו( .הרמה הרוחנית.
אמרתי לא שיברחו מהארץ ,יברחו לעמים )לחו"ל( ושם ימותו איתם.
עוד דבר שאני רוצה להוסיף שארץ ישראל בכל זאת יהיה המקום הבטוח
ביותר .זה לא אומר שכל היהודים יחיו .ה' יעזור לנו שכן .אבל זה אומר
שארץ ישראל לא תהרס.
ש .מה ז"א שירושלים הכי פחות?
ת .הכי פחות תרגישו את המלחמה.
אנטישמיות חוגג בעולם .כל העיתונים אפילו הגויים אומרים זאת.
העיקר שיבואו עם לב יהודי ועם דמעות בעיניים על סבל השכינה.
באיזה שלב הכסף שלהם גם לא יהיה שווה כלום.
מי שעוזב רוסיה עכשיו עושה בחכמה ,כי רוסיה עומדת להסגר.
מי שעוזב רוסיה עכשיו עושה בחכמה ,כי רוסיה עומדת להסגר שוב ...
מי שיודע לסבול ולעבור את זה בביטחון מלא היהודי הזה יצליח לעשות
תשובה מלאה ובעז"ה )יזכה( לקבל משיח צדקנו.
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 22תיתכוננו ,אם רוצים לחיות לנצח
דניאל:
אני רוצה להגיד שאנחנו כולנו עושים תיקונים ,תיקונים ,תיקונים
ותיקונים.
כל הזמן הקצר שלנו פה בעולם הזה זה לתקן ,לתקן ,ולתקן ולתקן.
דניאל )בקול( :עד שיבוא המשיח.
ומה יש לתקן כל-כך הרבה?
הקב"ה ברא את האדם הראשון )באופן( מושלם.
אבל ,היתה לו חולשה אחת  -שרצה בכל זאת לדעת יותר מידי ,נמשך לדעת
יותר ממה שהיה צריך לדעת ,כי כבר עם הבריאה הקב"ה ברא את היצר
הרע.
והאדם נמשך לזה כי רצה לדעת את הכל.
האדם הראשון היה בלי יצר-הרע ,אבל ידע שקיים יצר-הרע ורצה לקדש
את הקב"ה  -עוד יותר ,ולהתגבר )לנצח( גם על זה )על היצר הרע(.
אבל )אחרי( שנכנס פנימה חזק ,האדם הראשון לא היה יכול להיפטר ממנו,
עד היום הזה.
ועכשיו היצר הרע לוקח )מתחפש( בכל מיני צורות,
הגשמיות )התאוה לחומריות(  -זה היצר הרע שאנחנו נלחמים נגדו היום,
אבל יש גם את הרגשות העקומות )מעוותות( ,מחשבות עקומות ,כל מיני
רצונות ,כל מיני דברים שלא ברורים )לנו( כל כך ,שזה מבלבל אותנו.
יש אפילו יצר הרע שעושה )גורם לנו( שנחשוב כאילו שאנחנו צדיקים
גמורים ,ובאמת אדם ניראה צדיק ב  100%אבל גם זה לא בדיוק.
והוא )היצר-הרע( בפנים ,אפילו עם התפקוד )השליטה( כאילו של )על(
האדם.
וזה הבעיה של כל הדורות .ועכשיו אנחנו מתקנים את זה בכל מיני דברים,
כל מיני מצבים שנכשלנו בהם באלפי השנים האחרונות.
ועכשיו זה התיקונים האחרונים ממש ,ובגלל זה העולם מלא כל מיני
דברים ,כל מיני מצבים )מאורעות( ,והכל משתנה במהירות הבזק,
בקושי גמרנו )הסתיים( דבר אחד וכבר מתחיל הדבר השני.
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גם בעולם וגם בחיים הפרטיים שלנו ,ואלה תיקונים ותיקונים ותיקונים.
גם כשנגיע לסוף ב"ה ,כשהתיקונים האלה )יגמרו( ,עדיין לא נהיה
מושלמים ,והקב"ה יגרום למצבים )תהליכים( ובסופו של דבר הוא יטהר
אותנו בעצמו ויביא אותנו לשלמות.
תתכוננו ,תתכוננו.
אתם ,אנחנו ,עם ישראל ,לא נהיה כל-כך שלמים )צדיקים(
)כדי( שיהיה מגיע לנו הגאולה )שנהיה זכאים לגאולה( .אוי לא.
אבל ה' פשוט ירחם עלינו ואת אלה שמשתדלים לפחות  -הוא יציל,
אבל לא יהיה קל ,למשתדלים יש כל מיני דאגות )חששות(.
הצדיקים יעברו את זה הרבה יותר בקלות,
הבינונים יסבלו ,אבל בסופו של דבר ינצלו.
והרשעים יעלמו מן העולם הקיים בכלל .לא יהיו בכלל
הקב"ה ימחוק אותם ,ל"ע ,ל"ע ,ל"ע.
תתכוננו יהודים ,תתכוננו.
תורה אמיתית ,מעשים טובים באמת ,תפילה אמיתית ,להתפלל על עם-
ישראל ,להתפלל שאנחנו נוכל לכפר על העוונות שלנו ולאהוב כל יהודי
ויהודי.
תתכוננו עם ישראל ,תקיעת השופר כבר התחילה.
תתכוננו ,תתכוננו אם רוצים לחיות ,אם רוצים לחיות לנצח.

תתכוננו עם ישראל
תקיעת השופר כבר התחילה
תתכוננו אם רוצים לחיות
אם רוצים לחיות לנצח

www.Dani18.com

88

דניאל  – 2מסרים מעולם האמת

)דניאל ,שיהיה בריא ,מדהים אותי כל פעם מחדש ,לקח לי כמה שניות
להתאושש .את המסר הנ"ל אשר ניתן לקרוא תוך כדקה ,הועבר בתיקשור
תוך מספר דקות והוקלט .נדרשו מספר שעות לצורך התמלול ,הקלדה,
הגהות ותיקונים(.
אבא :מתי הכנת את זה ,היום ,או שזה היה מוכן לך בראש קודם ?
דניאל :זה מגיע מיד על המקום.
המתקשר מקשיב לנשמה שלי וכותב.
אבא :קבלתי  4תיקשורים מהרב ש .אשר נעשו בחודש האחרון,
האם להוסיף אותם לאתר ?
דניאל :כן ,כן .אני יגיד לך עוד דבר אבא ,שאנחנו עושים הפסקה עם
השאלות והתשובות .במקום זה יהיו הודעות כל שבוע ,להדפיס )להקליד(
ולהכניס לאתר.
אבא :ראיתי ש 4התיקשורים נעשו עם כמה אוטיסטים שאני לא מכיר,
אתה יכול לומר לנו כמה מילים על כל אחד ?
דניאל:
בנימין ,בן  ,33הוא הצדיק שלנו.
הוא בא לעולם הזה בהתנדבות נטו לעזור לאנשים ,הוא לא מדבר בכלל,
הוא שקט ,עושה מה שאומרים לו .אבל הוא ענק בנשמה .זה נשמה בגוף
של קדושה.
מנחם ,מעל גיל  ,40בא ממשפחה חשובה ,אבא ראש ישיבה ,והוא כבר
מתקשר קרוב ל 10-שנים .נשמה מיוחדת ,מאז שמתקשר ,ההתנהגות שלו
הרבה יותר טובה .קודם הוא היה אלים וסגור מהעולם ,עכשיו מאז שהוא
מתקשר הוא הרבה יותר פתוח ויותר שמח.
שמעון ,ממשפחה שלצערי הרב יש עוד  3ילדים פגועים ,סה"כ  4ילדים
פגועים .בן  ,40הוא מדבר וחברותי ,מאז שהוא מתקשר הדימוי העצמי שלו
עלה בהרבה.
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אהרל'ה ,הוא חסיד בכל המובנים ,הוא ירא-שמים עצום ,מדבר ,והרבה
פעמים אומר בפה דברים מדהימים ,דברים שלא היתה שום אפשרות שידע
זאת באופן נורמלי .הוא הצליח מספר פעמים להגיד לאנשים דברים
שיקרו ,והם קרו.
הוא צדיק ממש .כל היום הוא מסתובב סביב לבית הכנסת ובכותל
המערבי ,וכל הזמן מחזיק את הציצית שלו.
ליפי ,הוא צדיק מארצות הברית ,הוא בחור כבן  ,30הוא בחור חביב ,היה
מדבר ,אבל סובל מתסמונת שלאט לאט יורדים ביכולת הגופנית ,ה' יציל
אותו ,והוא עדין ורגיש.
ישראל ,מדבר ויודע הרבה דברים שאנשים אחרים לא יודעים .הוא פתאום
יכול להגיד אותם  .כבן .25
)עברנו כאן למספר שאלות ותשובות(
אבא :בתקשור הקודם אמרת כדאי להכין מלאי אוכל של שבועיים
לפחות ,רציתי לשאול אם התכוונת רק לארץ או גם לחו"ל ?
דניאל :אני מתייחס רק לארץ )ישראל(.
אבא :האם רוסיה זה אדום ?
דניאל :זה אדום ועמלק.
אבא:
דניאל:
אבא:
דניאל:

בקשר ליהודי רוסיה ,יש מה להוסיף ?
בתור יהודי ,הייתי אומר לכל היהודים לצאת מרוסיה כמה
שיותר מהר.
לפרסם את זה בעיתונות או באינטרנט ?
לא ,רק באתר שלנו.

)המשכנו עם ליפי ,בפרק הבא ,ואחרי כן שאלות ותשובות ,פרק (14
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 23הלב שלי נשבר
ליפי:
אני מאד שמח לכתוב ,אמא שלי תשמח מאד.
היא מאד שמחה שאני כותב.
ואני כיהודי שנולד באמריקה וגדל באמריקה ,רק רוצה לבקש מכל יהודי
ארצות הברית – רק לפתוח את העינים ולראות מה קורה מסביב .תספרו
את הטרגדיות ל"ע )לא עלינו( ותדאגו לכל יהודי עם בעיות.
תראו כמה בעיות יש עם שלום בית ותרגישו את היהודים שאין להם לחם.
תראו מסביב את כל האסונות טבע ,ותאונות דרכים ל"ע וכו'.
ותדעו שהסוף מגיע עוד מעט ומי שדבוק עדיין לאלילים של מצרים,
לגשמיות ,הגשמיות הגוית ,היהודי הזה לא יחיה.
מה יהיה ?
הוא ישאר כמו )במצרים( במכת החושך.
מה יהיה ?
אני כל כך אוהב את עם ישראל) ,אני( כל כך אוהב כל יהודי,
הלב שלי נשבר שאני חושב שאפילו יהודי אחד ,אפילו אצבע של יהודי,
ישאר לנצח בלי חיים.
יהודים מתוקים ,יהודים טהורים,
יהודים קדושים ,הקב"ה אוהב את עמו,
אבל אלה שבוחרים לא להיות חלק של עמו ,אפילו שעדיין נראים כאילו
שייכים ,אלה לא ישרדו ,לא יחיו לקבל משיח צדקנו.
וזה לא אומר שלא יחיו רק בעולם הזה ,ויהיה להם חלק בעולם הבא,
לא ,גם זה )העולם הבא( לא יהיה להם ח"ו.
אוי לעם ישראל ,אוי לעם ישראל ,אהובתו של הקב"ה
אוי עם ישראל ,אוי עם ישראל ,תחזרו ,תעשו תשובה ,תחזרו לאמת.
אוי לעם ישראל ,אוי לעם ישראל,
אהובתו של הקב"ה
אוי עם ישראל ,אוי עם ישראל,
תחזרו ,תעשו תשובה
תחזרו לאמת
www.Dani18.com

דניאל  – 2מסרים מעולם האמת

91

 24יש הרבה רעש בשמים
בנימין:
אני רוצה לומר לכולם ששוב ושוב אין חידושים.
אתם מחכים באמת לחידושים כמו שאמרתם עכשיו:
שהבנקים יפלו ,הכסף לא יהיה שוה כלום וכו'
מלחמה מתחילה ביום זה וזה.
אבל אף אחד לא יכול בוודאות להגיד כזה דבר.
כן ,מלחמה תהיה ,ה' ירחם ,והבנקים יפלו ה' ירחם,
אבל מתי ? את זה נשאיר לקב"ה.
והתעסקות עם דברים כאלה זה רק מוריד אותנו מהמטרה שלנו
וזה להתקרב לאמת ולהתקרב לה' ולהיות דבוקים אליו ולרצונו.
וזה לא מה שכולם רוצים לשמוע,
רוצים שיהיה מעניין
רוצים שיהיה תנועה )אקשן(
רוצים שנגיד לכולם ביום זה משיח יגיע ,תתכוננו.
יופי ,כולם יגידו ,בואו נתכונן.
יביאו חומרים ,יבנו שער ,יסדרו את האוטובוסים ,אולי יורידו את התמונות
עם פריצות ,יעשו כל מיני סידורים,
אבל הדבר החשוב ביותר ישכחו וזה לעשות תשובה.
והם יכולים לבנות שער ,לשים שטיח אדום מהכותל עד לרחוב יפו,
אבל משיח לא יבוא ,כי ככה לא מתכוננים לקבל אותו.
וזה מה שאנחנו עושים ,רוצים להתעסק עם חומר,
רוצים להתעסק עם גשמיות ,רוצים עיסוקים מעניינים,
אבל לחזור בתשובה,
אוי ,שוב לדבר על זה ,אז מה כבר אפשר לעשות...
אנחנו הולכים לתהילים בקבוצות ,שומעים שיעורים על שמירת הלשון,
ואפילו שעה כל יום משתדלים לא לדבר לשון הרע,
אומרים כל שיר השירים,
אומרים כל מיני פסוקים מיוחדים הולכים להתפלל בכותל,
מה רוצים מאתנו? מה כבר אפשר לעשות?
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וכל הפעולות ריקות מתוכן ,כי העיקר אנחנו לא מוכנים,
וזה לעזוב את הגשמיות.
ובאמת לא מספיק להגיד פרקי שירה או לומר פרק כ'  7פעמים.
או ללכת לכותל פעם בשבוע.
צריכים לפתוח את הלב שלנו ,את המח שלנו ,את הקישקעס שלנו
ולהוציא את היצר הרע.
מי שיושב בבית ה' חייב להוציא את יצר הרע מתוך עצמו
וזה ניתוח קשה ביותר ,כואב ביותר.
אין כאב יותר גדול ,אין קושי יותר גדול ,זה כאב והנאה ביחד.
להכנס פנימה ולהבין למה אנחנו עושים כל דבר ודבר להוריד את
התעסוקות השטחיות שלנו ולעורר את הקשר בין הגוף לנשמה הקדושה
ומזה להגיע לקב"ה.
מה עוד יש לומר לעם ישראל זה  -עבודת ה' ,זה מה שיציל אותנו.
הבנקים יפלו ,גם הכסף יפול,
יש לנו בית ,הקב"ה יכול להפיל את הבית,
יש לנו חפצים הוא יכול להשמיד אותם מה נשאר לנו ?
רק הקשר אתו זה כל מטרת החיים בעולם הזה ובעולם הבא.
וכשנגיע לשלב שאחרי משיח ,זה יהיה התוצאה -
השלמות ,הדביקות עם הקב"ה,
הדביקות שאנחנו נהיה ממש חלק ממנו ,בלי שום הפרדה ,שלימות.
ממש לא פשוט ולהגיע זה לא פשוט וזה מאד כואב וזה סבל ענק.
אבל זה גם יהיה הנאה לנצח.
וזה מה שאנחנו רוצים וזו המטרה.
ומי שלא מסוגל למטרה הזו ,ברור שלא יהיה לו מקום .אם הוא לא מתאים
הוא לא יכול .אם יש פאזל ויש חתיכה שלא מתאימה לפאזל ,היא לא יכולה
להכנס לתוך הפאזל ,כל החלקים צריכים להיות מתאימים.
לכן אני מציע לכל עם ישראל:
לצמצם באמת את העסקים כמה שאפשר ולהוריד את הרצונות הגשמיים
כמה שאפשר ולצמצם את הגשמיות מסביבכם כמה שאפשר כולם.
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אלה העשירים עם הרבה חפצים ,ואלה עניים עם פחות חפצים .כל דבר
מיותר גשמי תתפטר מזה ,תוריד את זה מהלב מהרצון עד כמה שאפשר.
יבוא יום ולא בעתיד הרחוק שכל הדברים האלה או שיהרסו או שיעלמו
ונשאר ערומים .לא ערומים מבגדים ,אני מקוה ,אבל בלי החפצים האהובים
עלינו ואז נצטרך רק להחזיק בקב"ה ,והוא ,רק הוא יציל אותנו.
ש .בזמן האחרון נפטרים אברכים ובחורים צעירים שאחרי פטירתם נודע
שהיו צדיקים ז"א שעדיין יש לנו צדיקים בדור שלנו?
ת .וודאי שיש וכתוב שבסוף לפני שמשיח בא ,הצדיקים יעזבו את העוה"ז.
חלק יהיו כפרות על עם ישראל,
חלק יעשו את התיקון שלהם,
אבל בעיקר הצדיקים יסתלקו בצורות שונות ומשונות.
ולכן נדרש מכלל ישראל לעשות תשובה שלמה כמו שדברנו ודברנו ודברנו
שיצאו בהמוניהם גברים לחוד ונשים לחוד,
וישימו שק ואפר ויגידו סליחות וכו' ויבקשו מחילה מהקב"ה
ויחליטו לא לחטוא יותר
ויחזרו לבתים שלהם וינקו אותם ואת הרחובות שלהם ואת השכונות שלהם
מהטינופת של העולם הזה,
ויחזרו בתשובה שלימה לקב"ה וזה התפקיד של הכלל היום.
אבל לצערי הרב הרבה צדיקים ניסו לארגן את כל עם ישראל כל החרדים
עם כל הרבנים ביחד להתפלל ככה ולא הצליחו.
לכן מה יש להגיד רק שכל יהודי ישתדל להציל את עצמו ואת משפחתו.
יכול להיות שהקב"ה יביא כזה פחד על העולם ועל היהודים כדי שיחזרו
בתשובה ביחד אבל אני לא יכול להגיד.
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ש .האם יש קשר בין הגירוש מגוש קטיף וחפציבה?
ת .גוש קטיף זה דבר אחד וחפציבה זה דבר אחר.
גוש קטיף ,אני לא אכנס לזה.
חפציבה ,ברור שסימן .כי זה שאנחנו דואגים ,דואגים ,דואגים ,יש דירות,
כל בחור עם חצי ראש מקבל "סידור מלא" כל הלחץ על ההורים הכל גשמי
כאילו שזה דבר רוחני וכאילו שזה חלק של התורה וזה לא ...
וזה נגד התורה .וזה הורס משפחות ,וזה הורג אנשים.
זה ברור שהבחורים לא אשמים .זה ברור שהחינוך אשם
וזה ברור שאנחנו אשמים כולנו.
היום זה האסון של העולם של העולם היהודי זה בתים בנויים על שקר ועל
הדם של ההורים ונכון שגדולי הדור נגד אבל מי שמסביב לגדולי הדור
מעודדים את זה.
...
יכול להיות ,אבל מעט מאד הם תלמידי חכמים.
ואם נבדוק בכל הכוללים לפחות  3/4לא ראויים לשבת כל היום ללמוד אלא
קצת מתעסקים בפוליטיקה יש כאלו שפותחים כוללים משלהם ורצים
לאמריקה כל יום ראשון ושני לעשות כספים ...
ואלה שאומרים שאסור לתת לבחורים לצאת מהכוללים כי יתקלקלו,
אז זה טיעון מאד מעניין כי הם מתקלקלים במחשבה ובמעשה
כי הנשים שלהם הולכות לכל מיני עבודות אסורות כדי להחזיק אותם
לשבת וכמעט לא לעשות כלום או שהם בעצמם משעמם להם הלימודים
ומתחילים עסקים משלהם שסותר את המטרה.
בנוסף אותם אנשים נוסעים לחופשים בחו"ל הם בונים בתים יפים או
לפחות את הדירות שלהם משפצים וזה יוצר דור מנותק מהתורה ממש.
דור שרק נראה כמו חרדים בערך אבל רחוקים מאד וזה אסון ,אסון לאומי.
זה עצוב מאד ,זה כמעט ייאוש מלא.
אבל אי אפשר להתייאש כי הקב"ה הוא המחליט הוא ריבונו של עולם ולא
אנחנו ולכן אנחנו עמו צריכים להשתדל בתפילות ובמחאות ובשיעורים ובכל
מיני צורות רוחניות להציל יהודים.
ואם עם כל העבודה שלנו כל אחד מציל לפחות יהודי אחד ,דיינו.
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אבל הקב"ה עצמו הוא יציל את כל אלה שהוא מחליט שהם ראויים לחיי
נצח.
ועכשיו הבחירה כבר התחילה.
ואם אדם נפטר זה לא אומר שהוא לא נבחר כי בכל רגע הוא יכול לחזור
לעוה"ז או בתור תינוק או בתחיית המתים.
בכלל ,הנשמות בשמים מאד מתרגשות ,עכשיו יש הרבה רעש בשמים.
מתכוננים ליום הגדול.
אנחנו צריכים להלחם בעד האמת .זה התיקון שלנו.
להראות לקב"ה שאנחנו רוצים.
כשזמרי בא לפני כולם בחוצפה ענקית עם תמיכה מאסיבית של כל השבט
שלו ,עם מי היה )לו( להלחם?
פנחס לא עשה חשבון כזה ,הוא לקח את הנשק ועשה את עבודת ה'.
יכול היה להיות שיהרג ,ולא היה אכפת לו להלחם על כבוד ה'.
העניין של הבנקים כשהבנק נופל הכסף יפול לא יהיה שווה כלום הכסף .אם
אתם עושים עסקים רק תשימו בבנק כמה שאתם צריכים בשביל העסק
שיש .לא להסתמך על זה שיפול עכשיו או בעוד כמה חודשים אלא בזהירות
להמשיך לשלם חובות ולעשות מה שצריכים.
אדם לא יודע מתי הגאולה ומתי כל מיני אסונות יכולים להגיע הוא צריך
להיות זהיר אבל לא להתעסק עם זה יותר מדי לפי התורה לא צריכים לשים
איך שלא יהיה את הממון במקום אחד.
אין ספק שזה הכל יפול ,הדברים הפיננסיים ,אבל מתי ואיך אנחנו לא
יודעים .זה קרוב ,אין מה לומר .ואדם צריך להיות זהיר מאד
ש .מה בעניין פשיטת הרגל של החברה הנקראת המכרז של המדינה?
ת .קודם כל מכרז המדינה שהשם בעצמו מרמז שזו מין נבואה שהמדינה
תיפול .אבל תראו בזמן קצר ביותר  2חברות גדולות מאד נפלו והרבה
קטנים נופלים שאנחנו לא שומעים עליהם .אז סיכוי עצום שעוד יפלו
אחריהם ולא יהיה טוב לבנקים וודאי.
ואם לא טוב לבנקים לא טוב לאף אחד מהבחינה הכספית.
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 25הקיר נופל על הראש ולא מתעוררים
בנימין:
אנחנו ראינו בשבוע האחרון דברים מדהימים מאוד ,וזה מסר מהשמים,
מסר ברור מאוד
והייתי מציע לכם להתחיל לרשום כל מה שקורה בעולם.
כי מכל דבר יהיה מסר.
והמסרים של השבוע זה רק התחלה,
זה גם לא התחלה כי כבר התחיל לפני הרבה שנים.
מסר אחרי מסר אחרי מסר אחרי מסר.
אבל לא שומעים עוד ישנים.
אבל מי שיכול לדבר )לשכנע ,לפרסם ,להחזיר בתשובה( חייב לדבר אפילו
שלא שומעים.
מי שיכול חייב להשתדל להעיר את אלה שישנים,
הם ישנים חזק ועם כל הצעקות שאנחנו עושים לא שמים לב בכלל.
וזה מאוד מייאש וזה מעצבן כשאדם צועק:
יש סכנה ,יש סכנה ,תתעורר ,תקום ,תזוז ,תעשה משהו.
)ולא שמים לב ולא מתעוררים(.
ורואה שהאדם )שמנסים לעורר אותו( שוכב בנחת עם חיוך על הפנים,
מתמתח קצת,
מסתובב וממשיך לישון ,וזה גרוע מאוד כואב מאוד ,מייאש מאוד.
אוי לנו ,אוי לנו.
אבל חייבים להמשיך לדבר כי פה ושם רואים אדם פותח עין אחת ,מתוך
השינה ומרגיש שמדברים אליו .משתדל להסתובב לצד השני ולשכוח שיש
קול שלוחש לו באוזן .אבל הוא לא יכול לישון כבר.
ולאט לאט קם מהמצב הזה.
קם ,פותח את העיניים ,וצועק געוואלד.
ואם אנחנו מצליחים לעורר אפילו כמה כאלו,
אז עשינו את התפקיד שלנו.
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הקב"ה יביא מצבים קשים ומפחידים ביותר כדי להעיר את הישנים.
הוא כבר עשה את זה לפני )נפילת( התאומים ,בתאומים ,בכל מיני דברים
אחרי התאומים ,שברור שזה מן השמים ,מסר ישיר.
ועכשיו יון .יון זה משמעותי מאוד בחודש אלול ,ביון צועקים יום הדין ,יום
הדין.
ובארץ העיתונים צועקים "בונים בונקר ליום הדין" אותה מילה.
גויים וחילונים צועקים באלול יום הדין ,יום הדין.
זה מסר כל אחד יכול להבין שזה מסר.
וכן בבל נהרסה ויון בתהליך של הרס ,וזה מסר ,זה מסר ממש.
והכוכב החדש שהתגלה וכל מה שצריך להיות כל הסימנים בשנה הבאה
שמיטה ,ליקוי חמה ,שנה מעוברת ,כל אלה מסרים ,מסרים ,מסרים.
רמדאן קרוב לראש השנה ,הכל זה מסר.
וגם כל מה שקרה עם הגשר שנפל ,עם הסערות השונות וכו' ה' יביא לנו עוד
מסרים חזקים ביותר בעתיד הקרוב.
ואם אז לא מבינים
אם האדמה מתחת למיטה של הישנים תרעד
והקירות נופלים על הראש שלהם
והם לא יתעוררו
אז מה אני יכול להגיד.

ואם הקירות נופלים על הראש שלהם
והם לא יתעוררו
אז מה אני יכול להגיד.
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 26להכין אותנו לעולם רוחני ,של אמת ,של נצח
בנימין:
שבוע טוב לכולם.
אבל יהיה שבוע לא רגיל.
אמנם אולי זה רגיל כבר ,שזה לא רגיל.
אבל כמו שדברנו הדברים יבואו עכשיו אחד אחרי השני.
כמו בשבוע שעבר עם השריפה של יון ,שלא נגמרה עוד ,וכל מיני מצבים
קשים בכל העולם כמו מבול באמריקה וכו'.
ועכשיו בשבוע הזה גם יהיה לנו תזכורת.
כל הזמן הקב"ה מזהיר אותנו נותן לנו סימני דרך הוא רוצה באמת שנצליח
לעשות תשובה.
הוא מראה לנו עם כל מיני סימנים את סוד הדבר איך לשרוד ולהגיע לעולם
הבא לימות המשיח וכמו אבא טוב הוא משאיר לנו רמזים מכל הכיוונים.
אם אחד לא מבין את הרמז שבא מדרך מסוימת אז הוא נותן רמז ממקום
אחר וכל הזמן רמזים ורמזים שאומרים :העולם הזה כלום.
רק הצגה ,רק סרט .כשהמסך נסגר על ההצגה ,והאורות נדלקים באולם,
מסתובבים אחד לשני ונזכרים שהם לא בעולם ההצגה אלא בעולם אחר
לגמרי.
ואם רואים סרט ומדליקים את האורות ,פתאום נעלם הסרט שהיינו
בטוחים שזה העולם באמת .ונזכרים שבכלל אנחנו חיים בעולם אחר.
)וזה מה שעתיד להיות בקרוב(.
וזה החיים ודרך המזג אויר ודרך כל מיני דברים מהטבע ודרך ל"ע מחלות
ודרך כל מיני מעשים משונים ודרך כל מיני בעיות על טבעיות הקב"ה מראה
לנו שהעולם הזה רק אחיזת עיניים ,ולא יותר.
זה רק מקום שהנשמה מגיעה בלבוש עור ועצמות גידים וכו' כדי לתקן
ולשפר ולנקות את הנשמה.

www.Dani18.com

דניאל  – 2מסרים מעולם האמת

99

כדי להכין אותה )את הנשמה ,אותנו(
לעולם רוחני,
לעולם של אמת,
לעולם של נצח.
וזה כל כך מעניין שהרמזים עכשיו הם לא פחות חזקים מהמכות של
מצרים .בכל העולם יש דברים מדהימים.
אם זה צונאמי,
אם זה בליון עכברים בסין,
אם זה התאומים שנפלו ממש בנס,
אם זה הוריקן שחיסל עיר שלמה.
בכל הדרכים ה' נותן לנו רמזים גדולים מאד.
רק מה? במצרים הכל קרה רק במצרים ופה עכשיו הכל קורה בכל העולם.
אם היינו לוקחים את הצונאמי יחד עם מה שקרה בניו אורלינס ,יחד עם
הרעידת אדמה בתורכיה יחד עם כל העכברים שבאו לסין ,שמים אותם
ביחד פלוס עוד הרבה דברים שקרו,
אז באמת היה יותר מהמכות )במצרים( אבל זה התפזר בכל העולם.
פלא פלאים ,הקב"ה יצר בשביל העולם שלנו -
אינטרנט וטלוויזיה שבכל בית חוץ משלנו ,ורדיו ואפילו רדיו באוטו ואפילו
רדיו שאפשר להסתובב עם זה באוזניים
ובשנייה אחת יודעים על כל החדשות האלה.
אפילו עם תמונות וזה רמזים,
זה רמזים גדולים שאף אחד לא רוצה לשמוע
חוץ מאלה שמחפשים אמת שהם מעטים מאד.
ש) .בעניין חפירות הערבים בירושלים ,בהר הבית(
ת .התעלה בהר הבית ,מי שלא יודע מזה ,הערבים לוקחים בולדוזרים
ומכשירים אחרים ומשתדלים להרוס כל דבר בהר הבית ששייך
לבית המקדש ,והם מנסים והם עושים תעלה מתחת לכותל המערבי.
הם רוצים להפיל את הכותל!
הם רוצים להפיל את הכותל!
כי הם יודעים שהקב"ה אמר שזה יעמוד עד שמשיח יבוא ויותר.
והם חושבים שיפילו ,אבל הקב"ה עומד במילה שלו תמיד ,ולא יפילו.
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אבל עם ישראל ,עם ישראל חייב לחזור לקב"ה ,כי אם לא...
...
רק אלה שכן ישארו
וזה חשבון מאד פשוט
מי שלא מאמין בקב"ה,
מי שרק נראה כאילו חרדי
מי שממלמל את המילים שבתפילה וחושב על החופש שלו,
ומי שמתלבש בפריצות שמאד ברור שזה פריצות,
מי שגונב ,מי שמשקר,
מי שלא מאמין בקב"ה באמת
מי שלא מוכן להקריב בשביל הקב"ה
מי שלא מוכן לחיות לשם שמים
אלה ,אין להם מקום בעולם של אמת.
אין להם אפשרות לחיות בעולם של אמת.
כמו שכל אדם צריך אויר לנשום,
הם בריה )אנשים( שלא יוכלו לנשום את האויר של אמת ,רק של השקר
אבל האויר שאנחנו ננשום יהיה רק של אמת ,אז הם לא יוכלו לחיות.
הזמן קצר) ,אני( מציע לכל יהודי לעשות תשובה באמת מהרגע הזה,
אם לא התחלתם קודם.
באמת אין זמן .לא יקח כ"כ הרבה זמן עד הירייה הראשונה.
וכדאי עכשיו להתחיל את העבודה אם לא קודם.
אין זמן ,שוב אני אומר אין זמן .כל אחד היה יכול להבין חלק של הרמזים
וכל יום יש כל כך הרבה ,גם לאדם פרטי וגם לעולם ,וגם לעם ישראל
הרבה מאד רמזים כל הזמן.
ה' יעזור לנו שנבין ,שנחזור בתשובה ושנזכה לקבל משיח צדקנו.
ש .מפלגת העבודה פשטה רגל ...
ת .ברוך דיין האמת .בטח זה הסוף אלה שהתחילו נגמרים והם הרשעים
הגדולים ראשי הערב רב אבל יש להם דור שני של ערב רב ודור שלישי ויש
להם שם של מפלגות אחרות ,כל זה יעלם.
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 27ראש השנה הגדול ביותר בהיסטוריה
בנימין:
כן ,אני רוצה לתת מסר היום ,אפילו שזה נראה שהכל נאמר ,ובאמת כמעט
הכל נאמר ,רק עוד דבר לשבוע הזה לפני ראש השנה.
השבוע המצב יחריף ,יחריף .אולי לא נראה את זה על השטח כל כך ,אבל
מתחת לשטח ,מאד .והעולם מכין את עצמו לשינוי הגדול .השינוי לעולם של
אמת ,שיקבל רק אנשי אמת .כי אדם אחר לא יוכל לחיות בעולם של אמת.
אדם של שקר  -חי מהשקר ,נושם את השקר ,אוכל את השקר ,כל מה שהוא
עושה ושנותן לו חיים זה השקר.
אבל בעולם של אמת ,בשביל אדם של שקר  -האויר זה רעל ,האמת זה רעל
בשבילו ,האוכל זה רעל בשבילו ,אוכל של אמת זה רעל בשביל אדם של
שקר .כל מה שיש בעולם של אמת זה רעל של אדם של שקר והוא לא יוכל
לחיות בזה ,וזה לא דבר חדש מה שאני אומר עכשיו ,כבר אמרתי את זה
כמה וכמה פעמים ,אבל לא כל אחד תופס את המשמעות.
המשמעות היא שרוב האנשים בעולם אנשי שקר,
המשמעות היא שרוב היהודים בעולם אנשי שקר.
וזה מאד מפחיד ,וזה אפילו לא הרוב הקטן ,אלא הרוב הגדול.
וזה מאד מפחיד.
הקב"ה מוציא מהטומאה את הניצוצות של קדושה
והשאר ילך כמו פסולת.
וזה המסר .נכון עומדות להיות מלחמות גדולות ,בכל איזור מלחמה .הארץ
לא תחרב ,אבל ארצות רבות יעלמו מההיסטוריה כולל יושביהן ,ורק האמת
תשלוט.
ואם לפני ראש השנה לא יחזרו בתשובה,
זה הראש השנה הגדול ביותר בהיסטוריה.
המשמעותי ביותר בהיסטוריה,
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ואם בראש השנה הזה לא יחזרו בתשובה,
אוי לכולם.
אוי לכל אלה שחושבים שזה צחוק,
אוי לכל אלה שלא רוצים אידישקייט קיצוני,
אוי לכל אלה שחושבים שאפשר לחיות בשני עולמות עולם גשמי ועולם
רוחני.
אוי לעם ישראל ,העם הנבחר ,האהוב על הקב"ה.
זה יום הדין באמת ,יום הדין לכל העולם כמו בכל שנה,
אבל בשנה הזאת אנחנו מגיעים לשינוי הגדול ביותר מאז יציאת מצרים.
ולכן הכוכבים ,המזג אויר ,השמים ,הארץ ,הים וכל מה שבתוך כל אלה,
מתכוננים ומוכנים לשינוי הגדול.
רק הבן אדם עוד תפוס בביצה שלו ,רק בני אדם תפוסים בשקר שלהם .ואם
לא תהיה תשובה אמיתית,
אלה שלא יעשו תשובה אמיתית ,יעלמו.
ואלה שכן – יגיעו לימות המשיח ולחיי העולם הבא.
חיים של תענוג כל רגע ,וחיים של שלימות ,של קירבה לקב"ה של תורה
ומצוות ושמחה ,ולשבת ולהנות מהאור הקדוש וזה המטרה של כל העולם
ושל כל הבריאה להביא את היהודי לשלמות ממש.
מושג שאנחנו לא יכולים להבין עד הסוף .אבל אנחנו יודעים שזה הדבר
הנעים ,הטוב ,התענוג הגדול ביותר שקיים.
ש .מה אנחנו צריכים לעשות לראש השנה הגדול הזה?
ת .תשובה! לנקות את עצמנו ניקיון יסודי ,לנקות ,לנקות כל עבירה ועבירה
מאז שנולדנו עד כמה שאפשר ,ואחרי ראש השנה צריכים להרגיש שהיינו
במרתון ,שהלכנו מאות קילומטרים .ז"א שצריכים לעבוד קשה שאחרי
ראש השנה נהיה עייפים מאד מכל העבודה שעשינו .כשהבן אדם מתפלל
עובר בראש שלו כל העבירות שלו ,הוא צריך שהלב ישבר מזה ,ישבר מזה,
כי מי שבאמת חוזר בתשובה ישמר .והס"א )סיטרא אחרא( ינסה לגרום לזה
שלא בקלות ירצו לחזור בתשובה .יהודי יכול להגיע לבית הכנסת ולהרגיש
אבן בלב ,חוסר יכולת לבכות.
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ש .אז מה עושים?
ת .מתחילים לחשוב על כל העבירות ולהצטער ,כשבא הבכי האבן תעלם.
ש .ראש השנה אמור להיות מוקדש להמלכת ה' ,לא לאני הפרטי?
ת .האני הפרטי שלנו זה לא הולך יחד עם תשובה.
נכון ,אדם בודק את עצמו ובוכה על העבירות שלו ,אבל זה רק פותח אותו
גם לכלל ולאהבת עם ישראל והקב"ה.
תשובה אמיתית תמיד מבריחה את האנוכיות .אבל זה לא אומר שאדם
צריך לשכוח מעם ישראל עד שהוא מרגיש בדיוק איך שהוא צריך להרגיש
עד שהוא אוהב באמת את עם ישראל עד שהוא באמת לא אנוכי .הוא צריך
בכל אופן אפילו על רמה לא כל כך גבוהה.
לעשות חסד בשביל עם ישראל ולהתפלל ולפתוח את הלב ולהתקרב לה'
ולחזור בתשובה שלימה .בלי העזרה של הקב"ה אין תשובה.
מראש השנה עד להושענא רבא אנחנו צריכים לעשות תשובה מיוחדת ,כי כל
ימות השנה צריכים לעשות תשובה אבל זה זמן מיוחד לתשובה.
תתארו לעצמכם כאילו שאנחנו באמת עומדים וה' מרים מעלינו את ההר
ואם לא נחזור בתשובה הוא יוריד את ההר מעלינו ,זה בדיוק המצב.
ש .זה נקרא תשובה מתוך יראה.
ת .כן ,זה תשובה מתוך יראה ,אבל גם יש מספיק אנשים שלא צריכים את
ההר מעל הראש שלהם.
הרוב צריכים את ההר ,מעטים עושים את זה נטו מאהבת ה' ,ומהסבל שיש
להם מהמחיצה בינינו לבין הקב"ה.

הקב"ה מוציא מהטומאה את הניצוצות של קדושה
והשאר ילך כמו פסולת
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 28מחלה מדבקת מאוד
שמואל:
אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה ,כתיבה וחתימה טובה.
אבל הברכה הזאת לא פשוטה ואנחנו צריכים לגרום לזה שזה יתקיים
בעז"ה.
אבל כמו שבנימין כתב זה לא פשוט.
וכל יהודי שרוצה את הישועה ,צריך בזמן הקצר שנשאר לנו לחזור באמת
בתשובה בכל המובנים וזה אומר להבין ולהחליט לסלק את היצר הרע.
וכדי לא להתבלבל בין היצר הטוב לבין היצר הרע,
שבטעות יכולים אלה שלא מבינים לגרש את היצר הטוב ,בטעות.
והדרך היחידה כדי להבדיל בין היצר הטוב ליצר הרע זה להתפלל לה' לקבל
סייעתא דשמיא .וגם להפריד בינינו לבין הגויים בלבוש ,שפה ולסגור את
האזורים שלנו להשפעה מבחוץ ולחזור בתשובה ולהשתדל ללמוד ולהקים
מקומות שנלמד שמירת הלשון ,צניעות ,תורה וכו' ושנהיה ממש נפרדים
מהגויים.
ורק אז אפשר לראות ברור מי או מהו יצר הרע ,ומי או מהו יצר הטוב ,כי
אם לא,
לא נוכל להכיר את משיח צדקנו.
אז זה מסר קצר ,אבל מאוד עניני.
להפריד את עצמנו מהגויים ממש ,ובודאי מהלא מאמינים,
מי שרוצה לחזור בתשובה ,ברוך הבא.
אבל מי שלא ,אסור להיות איתו בקשר ,כי יש סכנה גדולה ,זה מחלה
מדבקת מאוד ,ולפני מלחמת העולם השניה היו יהודים כביכול חרדים,
שכבר היו נגועים במחלת ההשכלה .לא ראו מבחוץ כל כך ,אבל בפנים היו
נגועים.
וזה הבעיה שלנו גם.
זה מגיפה מסוכנת ביותר וכדי להינצל מזה חייבים להפריד בינינו לבינם.
קודם כל לחזור למנהגים של יהודים אמיתיים בכל חלקי החיים.
וזה המסר.
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 29המלחמה האחרונה
מסר מבנימין גולדן ,ו' תשרי תשס"ח
)המקורות והבאורים למספרים בסוגריים נמצאים בדף .(228
העולם שלנו באמת עומד להשתנות.
שנים רבות היתה ארץ ישראל מקום שומם ,ללא צמחיה ללא כל זכר למה
שהיה פעם  -יערות גדולים ומלאים ירק ,שפע של מים חלב ודבש.
אבל משעה שעם ישראל נזרק לגלות ,הארץ הפכה לארץ אחרת ,מקום חול
ורוח וסלעים מקום שבמשך אלפיים שנה לא ניתן לשום אדם להחיות את
הארץ עם הקללה ).(1
ופתאום באו "הציונים"  -ה"לא מאמינים" ,האפיקורסים  -ומשום מה
הארץ התחילה לחיות .הם היו לכאורה הגורמים להחיות שוב את ארץ
ישראל ,וזה דבר משונה ביותר,
כי הם לא מאמינים ועוד הפוך ממאמינים ).(2
אנשים שבטוחים שבכח ידיהם הכל נעשה ).(3
עושים מלחמות רבות ,ובניסים גדולים ) (4הצליחו שארץ ישראל שוב
פורחת.
כל המלחמות :מלחמת השחרור ,מלחמת סיני ,מלחמת ששת הימים,
מלחמת ההתשה ,מלחמת יום הכפורים ,עד המלחמה הזאת שעוד מעט
תתחיל  -כולם היו בניסים גדולים.
במלחמת המפרץ הראשונה  39סקדים נפלו עלינו  -ורק כופר אחד נהרג.
זהו נס עצום ,שהרי ירו באמריקאים סקד אחד ונהרגו ארבעים חיילים
אמריקאים .ובארץ ישראל  39סקדים ,שהרוב נפלו במקומות צפופי
אוכלוסיה ,ורק אדם אחד נהרג.
מאד מרשים!
וסיפורים על סיפורים מכל המלחמות של ניסים על ניסים.
עכשיו זה ברור שהמנהיגים הגיבורים של הזמנים האלה לא היו הגורמים
להצלחה הגדולה .לא משה דיין עם העין האחת ,או שרון שהלך עם
אקדחים עם ידיות משנהב.
הם לא היו הגיבורים שבגללם המלחמות נגמרו בהצלחה גדולה.
רק ניסים! רק ניסים הביאו לניצחון.
אבל בכל המלחמות ,בזמן המלחמה כולם אמרו "ניסים ניסים",
אבל אחרי המלחמות אמרו :משה דיין ,גולדה מאיר ,בן גוריון ,שרון וכו'.
שכחו מי הביא את הנסים,
שכחו שהקב"ה ,הכח עליון ,פשוט עשה לנו ניסים גדולים  -לא פחות
מהמכבים!
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אבל לא רוצים להבין ,לא רוצים לדעת .רוצים להאמין שהכל בידיים
שלנו.
ומי אנחנו? אנשים חלשים עם יצר-רע גדול.
ושאנחנו ,החלשים המסכנים ,עם הכח הזה שלנו נצחנו?
אנחנו עומדים בפני מלחמה עצומה ) ,(5המלחמה האחרונה!
לא כולם מאמינים בזה עדיין ,רוצים להרגיש שלא תהיה מלחמה ,הענין
יסתדר איכשהו ,הישראלים שוב חזקים ,הצליחו לפוצץ נשק גרעיני שבידי
הסורים .תראו ,שוב אנחנו על הגובה .אבל זה הכל אחיזת עיניים .מאמינים
בשקר שהם יצרו  -וזו הסכנה הגדולה לכולנו.
באמת זו ארץ של מנהיגות  -סליחה על המילה " -שלומיאלית".
אם הכל היה תלוי בהם ,לא היינו מגיעים לכלום.
הקב"ה נתן להם את האפשרות לבנות את ארץ ישראל שוב,
ולהאמין בכוחות כאילו שזה שלהם  -אבל זה באמת של הקב"ה.
והנה אנחנו עומדים בפני מלחמה רוחנית -
מלחמה בין שלשת הדתות :היהדות הנצרות והאיסלם ).(6
מה שברור ,זה שהערבים מאמינים מאד בדת שלהם.
ומאמינים שיש להם זכויות לא פחות מעם ישראל ,כי אנחנו אחים -
ישמעאל ויצחק .והנוצרים בטוחים שאיתם האמת.
כולם מחכים למשיח ,כל אחד והמשיח שלו.
אבל יש רק משיח אחד ,והוא משיח בן דוד שאנחנו מחכים שנים רבות
לבואו .והגיוני מאד להבין שהיהודים ה"לא מאמינים" שלא עושים אפילו
את הדברים המינימליים ביהדות ,ועוד להיפך -
דוקא הולכים בפומבי נגד התורה  -הם לא יכולים להלחם מלחמה רוחנית.
הם לא יכולים להוביל את עם ישראל לניצחון רוחני נגד העמים האחרים.
ואדרבא ,אם הם יעמדו בראש העם ,הקטרוג יהיה כל כך גדול שמיד נפול.
לכן ,במלחמה הזאת לא נוכל להצליח עד שהמלך האמיתי יעמוד בראש עמו
 רק עם משיח צדקנו נוכל לנצח את המלחמה האחרונה.אם תרצו לדעת בדיוק איך? רק תפתחו את הנבואות.
עד עכשיו כל מה שכתוב בנבואות הכל קרה בדיוק ) - (7חוץ מהחלק הסופי
ממש .וזה עכשיו עומד להיות.
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כל המצבים שכתובים בנבואות ,כולם עומדים ומוכנים לפעולה.
אירן היא פרס,
ועירק היא בבל.
האמריקאים הם אדום וגם אירופה היא אדום.
ורוסיה מי יודע מה היא? ודאי יש בה הרבה מעמלק.
כולם מחכים להלחם אחד עם השני.
זאת לא תהיה מלחמה רק בארץ ישראל עם הערבים ,זה יהיה הרבה יותר
גדול .ולפי הנבואות ארצות רבות יעלמו מן העולם ).(8
ולפי הנבואות ארצות רבות יפגעו קשה.
ולפי הנבואות יהיו ארצות שלא יפגעו  -וארץ ישראל תשאר שלימה.
אבל עד שה"לא מאמינים" ירדו מהשלטון ,במלחמה האחרונה לא נוכל
לנצח ,כי היא מלחמה רוחנית )הכוונה במלחמה רוחנית שהמניע למלחמה
הוא דתי בין היהדות האיסלם והנצרות(.
במלחמה רוחנית רק זרע דוד יכול להוביל ,הדבר ברור.
אם עד עכשיו הקב"ה נתן להם ניצחון דרך ניסים -
וגם עכשיו יהיו עוד ניסים  -אבל רק כדי להחזיר אנשים בתשובה.
אולם ברגע מסוים ,זה כבר לא ילך.
הקב"ה נותן לעם ישראל עוד זמן ועוד זמן  -אולי יחזרו בתשובה.
]אבל בסוף[ השכינה תעזוב ,כמו לפני שנחרב בית המקדש הראשון ובית
המקדש השני .הוא נתן עוד זמן ועוד זמן והשכינה יצאה לאט לאט מבית
המקדש ,ואחר כך מהעיר ירושלים )(9
לאט לאט ,וכל הזמן הזה הקב"ה חיכה אולי יחזרו )(10
ובסופו של דבר ,לא הבבלים ולא הרומאים נצחו.
הם כמעט והלכו הביתה מתוך יאוש ,אבל בסופו של דבר ה' פתח להם את
השערים.
תחשוב )באופן( הגיוני ,אדם בלי קדושה לא יכול להוביל את עם ישראל
לנצחון במלחמה רוחנית ועוד שכולם נגדנו ,כי כל המלחמה הזו דתית ,לכן
אדם יהודי שלא מאמין לא יכול לייצג את עם ישראל.
הערבים בטוחים שהם צריכים לכבוש את העולם בשביל האיסלם,
והנוצרים מנסים כל הזמן להביא עוד ועוד אנשים לתוך הדת שלהם
)המסיונרים(.
היהודים ,העם הפצפון הזה ,שחלק רציני שלו רוצה להיות כמו הגויים
בדיוק ,ולכן הכמות שלנו )של מספר האנשים( המאמינים באמת בה' ,הוא
כמעט אפסי.
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אבל עם המעטים האלו ,כמו בחנוכה ,ננצח.
ויעמוד בראש בן דוד ואנחנו ננצח.
כי הקב"ה ילחם את המלחמה בשבילו ,הקב"ה בכבודו ובעצמו.
ולא רק יעלמו ארצות בגלל פצצות גרעיניות.
להקב"ה יש כל מיני אפשרויות להרוס מדינות.
יהיו ניסים לא פחות ממכות מצרים.
ומי ישאר בסוף ?
רק אלו המאמינים באמת.
אלו שיכולים ורוצים לחיות בעולם שכולו אמת.
אוי עם ישראל ,עם ישראל אהובת ה'.
תחזרו לאמת ,תחזרו לאמת  -תחזרו לקב"ה.
אלו שלא חוזרים ,שחושבים שאפשר לברוח מכאן למקום יותר בטוח ,אלו
ימותו עם העמים הזרים.
אין לאן לברוח  -רק לקב"ה .אין לאן לברוח!
יכול להיות שבתחילת המלחמה הזאת ירגישו הלא מאמינים שיש לנו כח,
אבל בשלב מסויים הכל יתהפך.
וברגע שהם ירדו מן השלטון ,משיח בן דוד יקח את השלטון ),(11
יביא אותנו בעזהי"ת לנצחון .ה' ילחם את המלחמה ואנחנו ננצח!
כיצד עלינו להתכונן לקראת המלחמה הגדולה?
כל אדם צריך לדאוג קודם כל לרוחניות שלו ולקשר שלו עם הקב"ה.
ואחר כך לדאוג לאוכל יבש שלא מתקלקל ולמים ,כמו שמתכוננים לשעת
חרום.
ה' מעמיד אותנו במצב של בטחון מלא איתו.
אנחנו צריכים להאמין שהוא שומר עלינו ,הוא מפרנס אותנו.
אם הוא ירצה שנחיה  -נחיה ,ואם ח"ו לא ,אז לא.
אם הוא ירצה שכל מה שיקרה לא יפריע לנו בכלל ,אז לא נרגיש את זה.
דבר אחד ברור :שהצדיקים שבינינו לא ירגישו לא טוב מהמצב.
אדרבא ,הם ישמחו כי סוף סוף תהיה אמת ,וזה שווה את הכל.
הבינונים יסבלו ,אבל בעז"ה יעשו תשובה וישרדו.
אבל הרשעים יברחו וימותו עם שאר העמים.
לסיום :ההגנה היחידה היא להיות צמודים לקב"ה! )(12
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 30הכל לטובתינו
)המקורות והבאורים למספרים נמצאים בדף .(232
דניאל:
כל המסרים של ֶבן ]האוטיסט בנימין גולדן[ ואחרים ]מהקבוצה שלנו של נשמות שנבחרו
להעביר מסרים לעם ישראל ,[1שנותנים את המסרים האלה ,אין הבדל בינינו בזה
]בתוכן של הדברים ,רק כל אחד מדבר בסגנון שלו[.
אני רוצה להוסיף את החלק החשוב ביותר ,וזה איך להינצל מחבלי משיח ,וזה מאד
חשוב לעם ישראל .נכון ,בעתיד הקרוב מאד נראה דברים מאד מפחידים ,וגם ניסים
שב ן כתב וכמו שזה ידוע ]מהנבואות[:
מאד גדולים .וכמו ֶ
הצדיקים ישמחו מכל זה ,כי סוף סוף יראו אמת ברורה ובהירה.
הבינונים ,כל אחד לפי רמתו הרוחנית וסיבלו ]שכיפר בכך על עבירותיו[ ,אבל בסופו של
דבר ]אי''ה[ יעשו תשובה.
הרשעים שלא מוכנים להשתנות יברחו לעמים ושם ימותו יחד אתם.
ולבינונים ולצדיקים ,איך להינצל מהפחד והסכנה שעומדת להיות? ואני אגיד:
דבר ראשון ,כל אחד צריך לשבת ולהסתכל 2לתוך הלב שלו ולעשות תשובה אמיתית.
לפרט לעצמו כל עבירה ועבירה 3עד כמה שהוא יכול לזכור ,מאז שהוא זוכר את עצמו
עד היום הזה .לעבור על כל עבירה ולהצטער עד דמעות  -כי כל עבירה עושה ריחוק 5בינו
לבין הקב"ה
ולכן הדבר הראשון ,זה להגיד 6את כל העבירות .לקבל את זה כעבירות שבאמת עשינו.7
להגיד את זה לקב"ה ברור :אשמנו וכו' ]ר''ל מצות וידוי[ .אבל באמת לעשות תשובה על
כל אחת ואחת ,ובאמת להצטער 8על כל עבירה ועבירה.
אחרי שבכינו והצטערנו על כל העבירות שלנו ,להחליט להשתדל לחיות לפי רצון ה',
ואז לנקות את הבתים שלנו ,את הרחובות שלנו ,את החיים שלנו מכל אותן העבירות.
אחרי זה לעבוד על הביטחון שלנו בה' .לדעת :לא משנה מה קורה ,אנחנו בידיים שלו
בלבד .וכל מה שקורה לנו ,הוא יודע והוא מכוון את זה לטובתנו .לא משנה כמה כואב
לנו-הכל לטובתנו ,ולהאמין בזה ולהיות שמחים .9כי אם הקב"ה פוסק שאנחנו לטובתנו
חייבים למות לפני הגאולה  -זה לטובתנו .ואם בעזרת השם הוא פוסק שאנחנו צריכים
לחיות ולקבל משיח ,גם זה לטובתנו .וזה שמת לפני שמשיח בא ,בעזרת ה' יקום .אם
הוא עשה תשובה ,יקום לתחיית המתים וגם יקבל משיח צדקנו.
הקב"ה עושה הכל לטובתנו ואנחנו צריכים להאמין בזה ממש .ולא רק להגיד -
להאמין ממש .ומי שמאמין בזה ועשה תשובה אמיתית ,הוא ישרוד .ויהיה לו חלק של
העולם הבא .העולם הבא ,משיח!
הסוכה זה ביטחון בה' .10יושבים בסוכה ובוטחים בה' שהוא ידאג לנו ,הוא ידאג לנו
לכל .וזה מה שיציל אותנו  -הביטחון הזה של הסוכה .שלא משנה איזה נשק רוצים
לזרוק עלינו ,אנחנו בוטחים בה' ולא צריכים מקלט .המקלט שלנו זה הסוכה .ואפילו
אם זה אחרי 11סוכות ,אז אנחנו ניקח את הסוכה אתנו .לא סוכה אמיתית ,לא ]להרגיש
ביטחון[ רק בלב ,אלא בכל הגוף שלנו .זה הסוכה  -ביטחון בקב"ה.
)לאחר שהספר כבר הודפס ,אני מגלה תוך כדי קריאה כי בטעות פרק זה הוכנס פעמיים ,ראיתי לנכון
להחליף את הפרק הכפול בתיקשור שנערך לזכרה של בתיה זכרונה לברכה עם בנימין ודניאל בחול המועד
פסח ,י"ז בניסן ,תשס"ח ) 22/4/2008בתיה נפטרה יומיים קודם לכן(
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30א לזכרה של בתיה
בנימין :התאספנו פה בגלל בתיה אייזיקוביץ ע"ה ,היא לא היתה רק ילדה חולת שתוק
מוחין ,היא היתה נשמה ענקית והגיע הזמן להסביר לכמה אנשים מי היא היתה באמת.
אני לא אגיד איזה גלגול ,לא אגיד כמה פעמים היא היתה בעולם הזה ,רק אגיד – נשמה
ענקית שנשלחה בשנים לפני המשיח כדי להחזיר יהודים בתשובה.
כדי להביא לעולם הזה קצת יותר בהירות ,מה זה אמת באמת.
בעולם שלנו שכל כך מבולבל ,שכל כך מלא צעצועים מיותרים ,שבשביל הצעצועים
האלה אנשים נורמלים מוכנים להקריב את העולם הזה ואת העולם הבא שלהם .מוכנים
לשקר ולהרוג ולעבור עברות קשות ביותר ,אפילו נגד המשפחות שלהם כדי להמשיך
לשחק את המשחקים הדמיוניים של העולם המודרני ,ולצערנו הרב ,לא מעט מהאנשים
האלה נחשבים לחרדים.
ובתיה הגיע לפה והשם שלה מאד משמעותי .היא הגיע לפה קצת לכוון כמה שאפשר את
היהודים לדרך ה' באמת .בשנים האחרונות ,בתיה לא כתבה הרבה בגלל סיבות שונות,
אבל ,בשנים הראשונות שהיא כתבה – הדברים חזקים ביותר .ופה אני רוצה לבקש
לאסוף את כל מה שהיא כתבה ואם נספיק לאסוף את זה ולהעלות את זה לאתר דני 18
ולהוציא חוברת ,כי בתיה היתה בין החזקות ביותר שלנו ,של הפגועי מח שנשלחו לעזור
לעם ישראל .וכתוב שצדיק עוזב מקום גם הזכויות של המקום יורדות והסכנות יכולות
לגרום להרס באותו מקום.
)רש"י ,פרשת ויצא  -שיציאת צדיק מן העיר עושה רושם .כשהצדיק בעיר הוא הודה,
הוא זיווה ,הוא הדרה .ביציאתו מן העיר פנה הודה ,פנה זיווה ,פנה הדרה(.
ואני רוצה לומר לכם עכשיו שיהיה ברור ,שזה שבתיה הסתלקה )נפטרה( עכשיו מהעולם
הזה ,זה לא במקרה ודאי ,אבל הסיבה והיא ידעה שלפני משיח ,לפני הסוף – היא לא
תיהיה פה .היא ידעה את זה מראש וזה עוד סימן שהסוף קרוב ביותר וכל אלה שיושבים
פה מחכים יום יום ממש לסוף.
רק אדם שנמאס לו מהשקר ,שכבר לא יודע איך אפשר להמשיך עוד יום בלי משיח ,בלי
האמת .רק אדם כזה יכול לקבל משיח .ולכן בתיה הסתלקה מהעולם ,לא לבד ,כמה
באותו זמן  -צדיקים ,ילדים קטנים ,צדיקים גדולים ,נשים גדולות צדקניות באותם
ימים גם הסתלקו מהעולם הזה.
וזה רק מראה לנו שהסוף מאד קרוב ,אבל שזה בתיה הלכה )נפטרה( תתחילו להתכונן
באמת ,אבל לא רק להתכונן ולקנות מים וכל מיני מוצרים ,להתכונן נפשית ורוחנית
לקבל משיח .המבחנים יהיו בעיקר בביטחון ,בארץ ישראל הניסיון הגדול ביותר יהיה
פחד עצום .בחו"ל – סכנות ממשיות קשות ואכזריות ביותר.
פה בארץ ,כל אחד יעמוד לפני המצב שיהיה רק על הקב"ה להישען ,שום כיוון ,שום דבר
אחר לא יציל אותנו .והפחד יהיה עצום ומי שלא עבר את זה לא יבין איזה פחד זה
יהיה .אני לא יכול לתאר את הפחד – כל כך קשה זה יהיה .בחו"ל – יהיה יותר גרוע ,לא
רק פחד – אלא אירועים קשים ביותר.
אתם אומרים" :טוב ,אם זה רק פחד -נעבור את זה" .אבל זה יהיה לא כל כך פשוט,
הפחד הזה יהיה דבר שמעטים יוכלו לעבור את זה ולהשאר מאוזנים ומוכנים למשיח.
היחידים שהולכים בדרך האמת ,הם אלה שרוצים עם כל מהותם ,עם כל ליבם ,עם כל
ראשם להיות עבדי ה' .לעשות רצון ה' בלבד .חיים רק בשביל זה והיהודים האלה ,הם
יכולים להיות בטוחים שיקבלו משיח .אפילו שפה ושם נופלים – זה לא העניין ,העניין
שקמים וממשיכים בכח וברצון עז להתגבר על היצר הרע ולהמשיך.
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30ב השם מלא אהבה
מסר של בתיה ז"ל.

השם מלא אהבה ,כל יצירה שלו מלאה אהבה ,כל דבר בבריאה נוצר
באהבה .האדם הראשון נוצר בשלמות כי הוא היה תוצרת של אהבה.
השם בחכמתו הגדולה יצר את האדם בבחירה חופשית ,שאף זו היתה
פעולה של אהבה .יצירה זו )הבחירה חופשית( עשתה את האדם שותף
בבריאה ,האדם היה צריך לקבל ברצון את העובדה שהשם הוא היוצר
והשולט על כל מה שקיים ולא האדם עצמו.
השם בגדלות ענותנותו קבל את האדם כשותף בתוכנית האלוקית ,הוא
רוצה שהאדם ישיג שלימות בכוחות עצמו ,אבל האדם רומה על ידי הנחש,
זה היצר הרע ,שלימד את האדם לחשוב שהוא יכול למרוד ברצון השם
ולהמליך את עצמו .מהרגע הזה איבד האדם את היכולת הטבעית להכיר
ולהרגיש את האהבה האלוקית.
כל דור מאז היה צריך לחפש ולגלות בבריאה וגם בתוך עצמו את האהבה
האלוקית .ככל שאנחנו מכירים יותר את האהבה האלוקית אזי אנחנו
קרובים יותר לשלמות .החסד הוא הדרך לשלמות .ככל שאנחנו נחקה יותר
את חסדו של השם שהוא עושה עמנו נשיג רמה רוחנית גבוהה יותר .אם
נעמול קשות בתורה וחסד נוכל להשיג את השלמות.
החיפוש הזה לגלות את האהבה האלקית בצורת חסד לשם שמים היא
התשובה.
כשהאדם מחליט לקבל על עצמו את המאבק לחקות את מידות בוראו אזי
הוא מקבל את מלכותו .אנחנו נבחרי השם מוכרחים לקבל על עצמנו חיפוש
זה בחזרה לשלמות כך שאנחנו בקרוב נהיה עטופים באהבת השם.
ברם אני מוכרחה להוסיף כאן אזהרה בקשר למה שכתבתי לעיל –
הזמן מסתיים .אם לא נחפש שלימות בעצמנו אזי השם ישלים אותנו דרך
חכמתו הגדולה .וכשהוא יעשה זאת לא תהיה זו דרך קלה ,כל מה שאני
יכולה לומר הוא :שזה יהיה הרבה יותר טוב אם אנחנו אישית ניקח יוזמה
ונעשה תשובה.
השם בגדלות ענותנותו
קבל את האדם
כשותף בתוכנית האלוקית
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 31ושלא תהיה טעות ,שני שלישים של העולם ילכו
חלפה כשנה של תיקשורים ומסרים עם בנימין ,דניאל והחברה.
ראיתי לנכון לכתוב פרק סיכום ,לנסות לרכז את כל המסרים לפרק אחד,
וכפי שדניאל אמר "תכתוב שזה אתה כתבת".
אבא של דניאל.
סעיפים:
א .מלחמה ,תהיה או לא ?
ב .פרטים על המלחמה
ג .למה זה קורה לנו ?
ד .מה לעשות ?
ה .הסוד
ו .סיכום.
א מלחמה ,תהיה או לא ?
בואו נסתכל כמה שנים לאחור -
 - 1947מלחמת העצמאות ,מלחמת השחרור
 - 1956מבצע קדש ,מלחמת סיני
 - 1967מלחמת ששת הימים
 - 1969מלחמת ההתשה
 - 1973מלחמת יום כיפור
 - 1982מלחמת לבנון )מבצע שלום הגליל (
 - 1987האינתיפאדה הראשונה
 - 1991מלחמת המפרץ
 - 2000האינתיפאדה השניה ,אינתיפאדת אל-אקצה
 - 2006מלחמת לבנון השנייה
האם מישהוא חושב שלא תהיה עוד מלחמה ?
האם מישהוא חושב שהשלום הגיע ?
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ב .פרטים על המלחמה
"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"
)בנימין ,פרק (3
"לא צריך להיות פרופסור כדי לדעת שהעולם עומד לפני קטסטרופה"
)שמואל ,פרק (6
"רק תראה מה אמר נסראללה בתשעה באב  -שיש לו טילים שמגיעים לכל
מקום בארץ .אם אתם חושבים שהוא צוחק אז אתם באמת לא מבינים
דבר.
רוסיה שולחת הרבה נשק משוכלל ביותר לסוריה,
אירן שולחת )נשק( לסוריה וללבנון,
אירן שולחת )נשק( לעזה ,טונות של נשק,
אז מה אתם חושבים ,יעשו עם זה מסיבת יום הולדת ?"
"זה יתפוצץ ,תחכו ,תחכו קצת ותקבלו יותר ממה שחשבתם.
אבל אתם טיפשים ,חושבים שאפשר לשבת על הכסא ולראות את ההצגה
מרחוק ,אבל יש לי הפתעה בשבילכם) ".דניאל ,פרק (12
"אדום תיהרס לגמרי .רק תחשבו איזה פחד זה יהיה בעולם.
מדינות שלמות יהרסו ,לאו דוקא ע"י פצצות אטומיות.
יהיו מראות מדהימים ,יהיו ניסים עצומים ,אבל מעט אנשים יבינו ,מעט
יפחדו מספיק בכדי לחזור בתשובה") .מנחם ,פרק (11
"וכל אחד יכול גם לראות שפה בארץ ישראל מחכה לנו מלחמה מאד גדולה
ומסוכנת בקרוב מאד" )בנימין ,פרק (21
"זאת לא תהיה מלחמה רק בארץ ישראל עם הערבים ,זה יהיה הרבה יותר
גדול .ולפי הנבואות ארצות רבות יעלמו מן העולם .ולפי הנבואות ארצות
רבות יפגעו קשה") .בנימין ,פרק (29
"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"...
)בנימין ,מהספר דניאל הראשון ,חלק ד ,פרק  ,1התשס"ז (2006
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ג .למה זה קורה לנו ?
)דניאל ,הספר הראשון ,שאלות ותשובות ,פרק  ,5תשובה (31
ברור מאד שהפריצות בדור שלנו עברה כל גבול ,זה כאילו שיש תחרות...
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"...
)דניאל ,הספר הראשון ,שאלות ותשובות ,פרק  ,8תשובה (25
אני חייב להזכיר 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.
אתם אולי לא מבינים כמה שזה אסון לעם ישראל ולעולם והקב"ה היה
צריך להציל אותנו מזה.
אבל אנחנו 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.
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)שמעון ,פרק (7
"העולם רוצה לעשות מסיבה כל החיים.
לעשות שמחה ,שטחי ,לשתות ,לרקוד ,לעשות ריקודים.
)רוצים לחיות בדמיון( ,העולם שלהם דמיוני ,ריק מכל תוכן.
רוצים אידישקייט )יהדות( שדומה לגויישקייט וכשהם עושים את זה ככה,
זה נהיה באמת גויישקייט .איך אפשר לבנות עולם חדש עם יצר הרע ,עם
היהודים שחיים כמו גויים מחופשים ליהודים.
לצעוק ,לצעוק ,אני רוצה לצעוק.
למה אני צועק אתם חושבים?
למה אני צועק כל הזמן?
זה צעקה שקשה לי להתגבר על זה,
אני כל הזמן ראיתי ברור ,כל הזמן ברור ,לכן צעקתי.
מאז שאני קטן צעקתי וצעקתי וצעקתי אז הרביצו לי או סגרו אותי,
או כל מיני דברים כאלה"...
)דניאל(
זה זמן שהרוב העצום של הרבנים מדבר בלשון רכה יחסית וזה לא עוזר.
אנשים נכנסים יותר ויותר לחלומות שלהם ,לשינה העמוקה שלהם
ולפעמים צריך שוט כדי להעיר אותם ,כדי שיבינו שהם בסכנת חיים ,סכנת
חיים נצחית.
)שמואל ,חלק ג ,פרק  ,11תשובה (29
נכון ,כל מה שהקב"ה עושה זה בשבילנו,
אבל גם אנחנו צריכים לעשות הכל בשבילו,
ובכלל הקב"ה אחרי הרבה סבלנות גרם לחורבן הבית פעמיים,
ומליוני יהודים נהרגו בצורות אכזריות ביותר.
וגם השואה – אחרי כמה מאות שנה של צמיחת תנועת ההשכלה עד שהגיע
המצב – שאם היה ממשיך הלאה )חס וחלילה( -
לא היה נשאר יהודי אחד שומר שבת באירופה.
ועכשיו הגיע דור שנראה כמו גויים ,אפילו שהם חרדים.
ועוד דור – בכלל לא יהיו כמו יהודים ממש
ואתם באמת חושבים שזה יכול להמשיך ?
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ד .מה לעשות ?
האם אפשר למנוע ,לשנות ,לתקן ?
"אני עדיין יודע ,שאם עם ישראל ,בכמויות גדולות ,יצאו לרחוב ויבכו
וישימו אפר ושק ויבכו על העברות ויגידו סליחות וכו' וכו' ,יעשו תשובה
באמת ,יהיה שינוי גדול) ".מנחם(
ישנה עוד אפשרות אחת להציל את עצמכם ,לצאת לרחוב עם שק ואפר על
הראש ויבכו ויגידו סליחות ווידוי וישמעו דבר חיזוק מצדיקים ויחזרו
בתשובה שלימה .ויקבלו על עצמם באמת עול מלכות שמים ויחזרו לשכונות
שלהם וינָקו אותם מכל הטינופת הגשמית ויחזרו 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) .מהספר
דניאל ,1חלק ד,פרק (6
"לשבת על הרצפה עם שק ואפר ,לבכות ,להגיד סליחות ,לקבל על עצמנו
תשובה שלימה ,ולבקש מה' למחול לנו על כל העבירות הרבות כל אחד
בנפרד וכל העם כאחד") .בנימין ,פרק (1
"הענין של שק ואפר ,זה מאוד חשוב,
פשוט לתפוס מנין אנשים בכל מקום שהוא ,שמוכנים ובאמת מרגישים
שצריכים לצאת לרחוב עם שק ואפר ולבקש מהקב"ה מחילה,
ולהחליט לשנות את דרך החיים ולבקש גאולה ורחמים" )בנימין ,פרק (33
ה .הסוד של שק ואפר.
קבלתי מכתב מיהודי יקר הגר בעמנואל .להלן קטעים ממנו:
...ובכן הספרים מלאים סודות רבים על העניין בלבישת שק ,חשיבותו
העליונה ,ועוצם תוקף כוח התיקון הנובע מזה ...ולהבין שבעצם זו היתה
דרכם של אבותינו ואבות אבותינו מקדמת-דינן ומשנים קדמוניות.
ראה גם בספר חסד לאברהם של סב החיד"א )מעיין רביעי ,נהר מב( -
בסוד לבישת השק:
דע כי הלובש שק ומתפלל לפניו יתברך ושואל ממנו שאלתו קורעין לו גזר
דינו ומבטלין כל גזר דין שבעולם בכח סגולת לבישת השק ואין תפילתו
חוזרת ריקם.
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ודע כדי לאמת את זה כי שק עולה )בגימטריה( ארבע מאות וזהו סוד ארבע
מאות כיתות הטומאה שנבראו בעולם ,ולזה ירא יעקב מאד )בראשית לב(7 ,
הול ְך
אָחי ָך ֶאל ֵע ָשׂו ,וְ גַם ֵ
אָכיםֶ ,אל ַי ֲעקֹב ֵלאמֹר; ָבּאנוּ ֶאל ִ
ָשׁבוּ ַה ַמּ ְל ִ
" ַויּ ֻ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ִאישׁ ִעמּוֹ׃"
את ָך ,וְ ְ
ִל ְק ָר ְ
ולא נעלם מיעקב לבישת השק שהוא חוץ מגופו לשק"ו של עשו שהוא
עורו ,וזהו סוד השקיפה ,רצונו לומר הש"ק יפ"ה.
)דברים פרק כ"ו (15

וּב ֵר ְך ֶאת ַע ְמּ ָך ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ֵאת
יפה ִמ ְמּעוֹן ָק ְד ְשׁ ָך ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ םָ ,
ַה ְשׁ ִק ָ
ָת ָתּה ָלנוּ; ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַל ֲאב ֵֹתינוּ,
ָה ֲא ָד ָמהֲ ,א ֶשׁר נ ַ
וּד ָבשׁ׃
ָבת ָח ָלב ְ
ֶא ֶרץ ז ַ
יפה = השק יפה.
ַה ְשׁ ִק ָ
וכן ראה בספר חסידים סימן תכט"ו ) ,(615והבן שם סוד לבישת השק,
והוא סוד עמוק ואין רשות לגלותו בפרוש.
לבישת השק זה סוג של "תשובה" בעלת כוח תיקונים כל כך גדולים ,ודווקא
בגלל ריבוי עוצמתה וגדולתה ,מתאמץ הס.א .במשנה-תוקף להסתיר מדורנו
את הסוג והאופן של דרך תשובה זו ,שע"י לבישת השק.
כי הוא יודע שכאשר האדם לובש שק ,פירושו בשמים ,בעולמות עליונים,
כאילו שאתה הכנסת את השטן בעצמו לתוך שק וקשרת את הפתח,
ובקיצור אין לו פתח ומוצא ,וממילא הוא אבד ומוגר לגביך.
ואבותינו ואבות אבותינו ,לא חששו מלחישות הסטן=הנחש
)אשר בדור שלנו הוא הצליח וידו על העליונה להכניס דור שלם בתוך
חליפות ועניבות במקום שאנחנו נכניס אותו בתוך שק(.
אנשים חושבים שלבישת שק זה ליחידי סגולה ,אבל לא שמים לב שבעצם -
כל – כל – כל – אנשי התנ"ך :כולם לבשו שק בתשובתם...
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ָשׂם ַשׂק ְבּ ָמ ְתנָיו" )בראשית פרק לז לד(
ַעקב ִשׂ ְמל ָֹתיו ַויּ ֶ
" ַויּ ְִק ַרע י ֲ
וּבין ַה ָשּׁ ַמיִם וְ ַח ְרבּוֹ
אָרץ ֵ
עמד ֵבּין ָה ֶ
אַך ה' ֵ
ִשּׂא ָדוִ יד ֶאתֵ -עינָיו ַויּ ְַרא ֶאתַ -מ ְל ְ
ַויּ ָ
ֵיהם:
ֻסּים ַבּ ַשּׂ ִקּים ַעלְ -פּנ ֶ
ְרוּשׁ ָלם ַויִּפּל ָדּוִ יד וְ ַה ְזּ ֵק ִנים ְמכ ִ
לוּפה ְבּיָדוֹ ְנטוּיָה ַעל-י ָ
ְשׁ ָ
)דברי הימים א פרק כא טז(
ִת ַכּס ַבּ ָשּׂק ַויָּבא ֵבּית ה':
ָדיו ַויּ ְ
מע ַה ֶמּ ֶל ְך ִחזְ ִקיָּהוּ ַויּ ְִק ַרע ֶאתְ -בּג ָ
ַוי ְִהי ִכּ ְשׁ ַ
)ישעיה פרק לז א(
ָא ֶפר:
נוּנים ְבּצוֹם וְ ַשׂק ו ֵ
ָא ְתּנָה ֶאתָ -פּנַי ֶאל ה' ָה ֱאלֹ ִקים ְל ַב ֵקּשׁ ְתּ ִפ ָלּה וְ ַת ֲח ִ
וֶ
)דניאל פרק ט ג(
ַא ָד ָמה
וּב ַשׂ ִקּים ו ֲ
ִשׂ ָר ֵאל ְבּצוֹם ְ
ֶא ְספוּ ְבנֵי-י ְ
אַר ָבּ ָעה ַלח ֶֹדשׁ ַהזֶּה נ ֶ
וּביוֹםֶ -ע ְשׂ ִרים וְ ְ
ְ
יהם) :נחמיה פרק ט א(
ֲע ֵל ֶ
וּל ָק ְר ָחה וְ ַל ֲחגר ָשׂק:
וּל ִמ ְס ֵפּד ְ
ַויּ ְִק ָרא ה' אלקים ְצ ָבאוֹת ַבּיּוֹם ַההוּא ִל ְב ִכי ְ
)ישעיה פרק כב יב(
אַנ ֵשׁי ִנ ְינוֵה ֵבּה' ַויּ ְִק ְראוּ-צוֹם ַויּ ְִל ְבּשׁוּ ַשׂ ִקּים) :יונה פרק ג ה(
ַא ִמינוּ ְ
ַויּ ֲ
רוּרים ִכּי
ָחיד ֲע ִשׂי ָל ְך ִמ ְס ַפּד ַתּ ְמ ִ
ַבּתַ -ע ִמּי ִח ְג ִריָ -שׂק וְ ִה ְת ַפּ ְלּ ִשׁי ָב ֵא ֶפר ֵא ֶבל י ִ
שּׁדד ָע ֵלינוּ) :ירמיה פרק ו כו(
ִפ ְתאם יָבא ַה ֵ
ָא ֶפר
ָדיו ַויּ ְִל ַבּשׁ ַשׂק ו ֵ
ֳכי ֶאתְ -בּג ָ
ַע ָשׂה ַויּ ְִק ַרע ָמ ְרדּ ַ
ָדע ֶאתָ -כּלֲ -א ֶשׁר נ ֲ
ֳכי י ַ
וּמ ְרדּ ַ
ָ
וּמ ָרה) :אסתר ד א(
דלה ָ
זְע ָקה ְג ָ
תוֹך ָה ִעיר ַויִּזְ ַעק ָ
ֵצא ְבּ ְ
ַויּ ֵ
ְהוּדים
יע ֵא ֶבל גָּדוֹל ַליּ ִ
וּמ ִדינָה ְמקוֹם ֲא ֶשׁר ְדּ ַברַ -ה ֶמּ ֶל ְך וְ ָדתוֹ ַמ ִגּ ַ
וּב ָכלְ -מ ִדינָה ְ
ְ
ֻצּע ָל ַר ִבּים) :אסתר ד ג(
ָא ֶפר י ַ
וּמ ְס ֵפּד ַשׂק ו ֵ
וּב ִכי ִ
וְ צוֹם ְ
ילילוּ ִכּי לֹאָ -שׁב ֲחרוֹן אַף ה' ִמ ֶמּנּוּ) :ירמיה ד(
ַעל-זאת ִח ְגרוּ ַשׂ ִקּים ִס ְפדוּ וְ ֵה ִ
בּוּשׁה) :יחזקאל ז יח(
אוֹתם ַפּ ָלּצוּת וְ ֶאל ָכּלָ -פּ ִנים ָ
וְ ָח ְגרוּ ַשׂ ִקּים וְ ִכ ְסּ ָתה ָ
)הנביא ישעיה מנבא שבעתיד ,בזמן סוף העולם ,הקב"ה יבקש מאתנו
ללבוש שק ,ומה האנשים עושים במקום לשמוע בקולו ,ומה דינם(
)רש"י – הקב"ה כביכול אבל לפניו ואתם אוכלים ושמחים(
וּל ִמ ְס ֵפּד ְ
ַויּ ְִק ָרא ה' אלקים ְצ ָבאוֹת ַבּיּוֹם ַההוּא ִל ְב ִכי ְ
וּל ָק ְר ָחה וְ ַל ֲחגר ָשׂק:
וְ ִהנֵּה ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחהָ ,הרֹג ָבּ ָקר וְ ָשׁחֹט צֹאן ,אָכֹל ָבּ ָשׂר וְ ָשׁתוֹת ָייִן; אָכוֹל וְ ָשׁתוֹ,
ֻפּר ֶה ָעוֹן ַהזֶּה ָל ֶכם"...
ִכּי ָמ ָחר נָמוּת׃ וְ ִנגְ ָלה ְבאָזְ נָי ה' ְצ ָבאוֹת; ִאם ְיכ ַ
)ישעיה פרק כב יב-יד(
וכו' וכו' עוד רבים.
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ו .לסיכום
אבא שבשמים יכול לפתור את הכל.
רעידת אדמה קטנה בסוריה ,בינונית באירן ,איזה צונמי בעזה,
אנחנו כבר מסודרים.
אין בעיה ,הקב"ה יכול לסדר את זה תוך שניה.
אבל אבא כועס ואנחנו גם יודעים למה.
ומה אבא מבקש ?
לעבור יסורים ? לעבוד בפרך ? לסחוב בלוקים ? לא.
אבא מבקש
שנעשה תשובה באמת,
ננקה את הנשמה ,את הבית ,את הרחוב מכל הטומאה שאספנו ונחזור
לאמת.
להשתנות.
זה לא קל,
אבל אם לא נעשה זה עכשיו,
אני לא יודע אם ישארו לנו עוד הרבה אפשרויות,
כי אנחנו כבר בסוף.
אחי היקר ,זה הכל.
אנחנו לפני השלב האחרון.
השלב הקשה ביותר שהעולם עוד לא ראה כזה דבר.
ואתה יכול לעזור.
אנחנו ,כמה אנשים פשוטים ,מנסים לארגן מספר קבוצות בארץ ,אשר יהיו
מוכנים לעשות תשובה ,לשבת עם שק ואפר ולבקש מהקב"ה שיסלח לנו.
אנו בשלבי ארגון של סידורים ,שלטים ,שקים ,אפר וכו'.
אם אתה מוכן להצטרף או לעזור ,אתה יכול להתקשר .0526-526-166
כיום ,ניסן תשס"ח ,אפריל  ,2008אנחנו כבר בשלב שאחרי .בערב ראש
חודש ניסן נעשו עצרות תשובה ותפילה עם שק ואפר ב  40מקומות בארץ.
ומה איתך? צלצל למספר הנ"ל והצטרף לקבוצה קיימת או תארגן בעיר
מגורך קבוצה חדשה ותזכה בזכות עצומה ,ובכך אתה עוזר לעם ישראל
לעשות תשובה ,לקרב את הגאולה ברחמים ,ולהציל את עצמך...
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 32אם הטיל הראשון יצא לדרך
בנימין:
אני אמרתי באחד התקשורים הקודמים שבעוד כמה חודשים נרגיש שינוי
בעולם ,העולם ישתנה .קיבלתי מיהודים טובים טענות שזה כמעט כמה
חודשים והכל שקט ,ואין שינוי נראה לעין...
אוי ליהודים קצרי ראיה.
מה שבטוח שהעולם שלנו בתהליך ברור של שינוי רציני כאשר נגיע לזמן של
השינויים הגדולים ביותר ,גם הפיזיים וגם הרוחניים ,אז זה יהיה מעל
ומעבר לכל חוויה שהיתה לאדם עד היום הזה בכל ההיסטוריה.
לכן תפתחו בבקשה את העיניים ,ותראו את האמת.
העולם כבר השתנה .העולם מאיים מאוד ,אם זה מבחינת השינויים
הדרסטיים בטבע ,או הסערות והטורנדויים וההוריקנים שתוקפים כמעט
בכל ארץ בעולם ,אם זה מתאים למזג אויר הרגיל ,או לא מתאים ,זה קיים.
טורנדויים בעיר ניו יורק או בצרפת או באנגליה ,מקומות שבדרך כלל אין,
אם זה הוריקנים ענקיים אחד אחרי השני שתוקפים צד אחד של הארץ
ואח"כ צד השני של הארץ.
אם לא נהרגים מאות אלפי אנשים ,אז אנחנו לא חושבים שזה משהו חשוב.
אבל אלה רק אזהרות מהקב"ה בעיקר הוא מדבר אלינו עם ישראל .הוא
מזהיר אותנו קודם מרחוק ,ואח"כ זה מתקרב ומתקרב ,עד שנרגיש את זה
על העור שלנו ח"ו.
מבחינה בטחונית ,צבאית ,מלחמתית ,יש לנו את הציר – ציר הרשע כמו
שהנשיא בוש קורא להם ,רוסיה ,איראן סוריה ,החיזבאללה ,חמאס וכו'
כולל קוריאה הצפונית ,כולל כל מיני ארצות ערביות ,כולל וונצואלה ,כולל
כל מיני ארצות אחרות מוסלמיות ענקיות.
מהצד השני יש את ארה"ב ,קנדה אירופה וכו' שהיום הם לא כל כך חזקים.
יש גם את סין המפלצת הענקית ,עם הרבה אמביציות ,שרוצה כנראה
להצטרף לרוסיה ולערבים ,וזה לא שינוי גדול ודרסטי בעולם שלנו.
נמשיך הלאה ,הרבה מהארצות בציר הרשע יש להם גם נשק גרעיני ל"ע
ונשק ביולוגי ל"ע ונשק כימי ל"ע זה כאילו שכל אחד מנסה לחשוב איך
להרוג הכי הרבה אנשים בהכי הרבה אכזריות.
בזה העולם לא התקדם כהוא זה .כי הרשע נשאר ,הרצון להרוג ולהשתלט
נשאר ,רק היכולת הטכנית עלתה באפשרות להרוג ח"ו כמה שיותר אנשים
בכמה שיותר אכזריות.
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אז אולי זה לא בדיוק עליה ,אולי זה ממש ירידה .העולם הולך לכוון
מלחמה קשה ביותר.
למה היא כ"כ קשה?
כי לכל כך הרבה ארצות יש נשק כמו שתיארתי קודם לכן ,הסכנה שאנשים
ישתמשו בזה בלי רסן ,מתי שמתחשק להם ,במיוחד אם הטיל הראשון יצא
לדרך ,אז כל אחד ירגיש שאפשר כבר להיכנס למסיבה וחגיגת פצצות כאלה
וכאלה נגד כל אויב שמתחשק לו ,או שהוא מדמיין שהוא אויב .רק תחשבו
על זה ,ותראו בעולם הזה כמה שזה הגיוני ביותר ,כמה שזה יכול להיות
המצב .אבל תקחו בחשבון ,הקב"ה שהוא ברא את האדם ואת הכל ,את כל
העולמות ,הוא ברא ]את[ כל אחד מאיתנו ,ויודע בדיוק מה שכל אחד עושה,
מה שהוא חושב ,ולמה שהוא פועל .ולכן יש לו את התכנון שלו ,שזה מעל
לכל התכנונים שבן-אדם יכול לעשות.
ולכן יש ניסים עצומים שה' יביא לנו ,ויהיו הרבה מצבים של פחד עצום
ויהיה הרבה הרבה מצבים קשים ביותר ,ונצטרך להחזיק אך ורק באמונה
ובטחון שלנו עם הקב"ה לדעת שהוא הריבונו של עולם ,לדעת שמי שהוא
אומר חי – חי ,ומי שהוא אומר ח"ו מת – מת ,וזה לא שייך לשום רצון של
בן-אדם ונצטרך לבטוח בו עד הסוף ,ולהוריד את כל האלילים והצעצועים
שלנו .אלה שלא יוכלו להוריד אותם ,לא ישרדו ,אבל תבינו כשאני אומר
שלא יחיו ,זה משהו יותר משלא יחיו ,זה לא מוות סתם ,זה סוף התיקונים
של הגלות ,של המדבר ,של אדם הראשון .לכן לאלה שלא מתקנים ,מוות
אומר משהו אחר לגמרי .לא כל אדם שמת לפני שמשיח מגיע זה אומר
שהוא לא תיקן ,פשוט תיקן ונפטר ,ויחזור בתחיית המתים.
אבל יש כאלו שהם לא תיקנו ח"ו ,והעתיד שלהם ,הגורל שלהם יהיה לגמרי
אחרת .אבל אני לא מתכונן לתאר את זה.
מה עוד אפשר לומר? כמה אפשר לתאר את הזוועות ,את הקושי את הפחד
שכבר התחיל בלבבות של אנשים רבים .מה שאני אמרתי עכשיו ,רבים
רואים ,רבים חשים והתחילו לפחד ,וזה לא סתם שאנשים מחכים במיוחד
למשיח עכשיו ,ויש להם תקווה בלב שזה סוף סוף הזמן ,כי כל הסימנים
מצביעים על זה.
הכל כתוב בנבואות וכל מיני מקומות אחרים מספרי הקודש היהודיים ולכן
זה מאוד ברור למי שיודע שזה באמת קורה עכשיו .הכל כתוב במדויק .אבל
כ"כ הרבה )אנשים( יושנים ולא רוצים לדעת .קמים בבוקר ,השמש זורחת,
אוכלים ארוחת בוקר ,או מתפללים קודם ,אוכלים ארוחת בוקר ,הולכים
לעבודה ,הכל שקט ,הבורסה עולה ויורדת ,עולה קצת ,יורדת קצת ,אפשר
לעשות כסף בינתיים,
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לא נדאג לעתיד ,אסור לדאוג לעתיד .בסדר ,שמים מגן נגד טילי כתף על
המטוסים ,אז ב"ה עוד אפשר לטוס לחו"ל בשקט ,אנחנו עדיין בחלומות,
עדיין לא רוצים לדעת את האמת ,עדיין לא רוצים לעשות את המאמץ
הגדול ,לחזור בתשובה .חזרה בתשובה זה דבר מאוד מאוד קשה ,אבל אני
מציע לכל יהודי מיד להתחיל את התהליך הזה ,כי באמת אין זמן ,וזה
הדבר היחיד שיציל אותנו לנצח ,לנצח .אתם מבינים? לנצח .לחזור בתשובה
שלמה .כמו שדניאל כתב )באחד המסרים( לעבור על כל עבירה ועבירה
ולהצטער שהתרחקנו כ"כ מהקב"ה ,להצטער כמו ילד שעזב את אבא שלו
וחוזר הביתה ומבקש לחזור ,מבקש מחילה שכל כך התרחק מהאבא
האהוב ,האבא האוהב כל כך .רק זה יציל אותנו .רק זה.
אז עם ישראל ,תתחילו לעבוד ,תתחילו לעשות משהו .אי אפשר לשבת
ולשמוע חדשות בלי לזוז ,בלי לעשות תשובה .לשמוע איך שאולמרט נחקר,
או איך שהרשעים שמחים ומתגברים .צריכים לעבוד לחזור לקב"ה ולבטוח
בו .הבורסה תיפול ,והרשעים יצאו מהמשרות שלהם ,נשכח מהם לגמרי,
אבל אנחנו חייבים להבין מה האמת ומה לא .העולם הגשמי שבנינו לעצמנו
זה השקר ,כי הוצאנו את הקב"ה מהעוה"ז ,והכנסנו במקומו את עגל הזהב.
ואנחנו מתפללים לקב"ה זה שאנחנו רוצים בריאות ,פרנסה ,שידוכים וכו'
אבל לבטוח בו ,לא .מתפללים לקב"ה ,מבקשים אבל סומכים על קופת
חולים ,סומכים על ביטוח לאומי ,סומכים על המשכורת של העבודה ,ולא
על הקב"ה .נכון יש יותר מודעות ,כי אלה שבאופן טבעי הם קרובים יותר
לה' ,עכשיו רואים לשמחתם שהנבואות מתקיימות אז אין להם מרחק כל
כך גדול עד האמונה והבטחון ,אבל רוב העולם זה לא ככה.
ואני אסגור )אסיים( בלהזכיר לכם שהצדיקים ישמחו .צדיקים ישמחו
מהגילויים ,ממה שעומד לפנינו ,כי האמת סוף סוף תיהיה ברורה.
הבינונים הם לפי הרמה הרוחנית שלהם יחזרו בתשובה .חלק זה יהיה קשה
יותר וחלק קל יותר .הרשעים יברחו לעמים ושם ימותו.
אני רוצה רק לומר לכם שהמקום הבטוח ביותר זה ארץ ישראל.
)המקום( הקדוש ביותר בעולם זה ארץ ישראל.
)המקום( הכי קדוש בארץ ישראל ,זה ירושלים ,ויותר מזה ,זה הר הבית
ויותר מזה קודש הקודשים .עם ישראל ,תעשו חשבון נפש.
עם ישראל ,תעשו חשבון נפש.
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 33אנחנו בסוף
תיקשור עם בנימין ודניאל
כרגיל ,הערות שהוספתי – בסוגריים.
כמו כן הוספתי מספר פסוקים המתייחסים למסרים.
אבא :מתוך המסרים של התיקשורים האחרונים ,אני מתחיל להבין שהולך
להיות משהוא מיוחד .לא סתם מלחמה ,פצצות ,אלא דברים ,אי אפשר
)להגדיר אותם( ,דברים מעל ומעבר ...אפשר לקבל קצת הסברים?
)להזכיר לקוראים מספר קטעים מהתקשורים -
* יש כמה חודשים עד ללידה )פרק ,(21
* הבסיס יהיה כמו יציאת מצרים ,אבל יהיה הרבה יותר קשה )פרק ,(3
* זה יהיה מעל ומעבר לכל חוויה שהיתה לאדם עד היום )פרק ,(32
* ארצות רבות יעלמו מההיסטוריה )פרק ,(27
* יהיה טוב בסוף ,אבל כמה ישארו ,ואיזה צרות עוד נעבור,
ואיזה פחד גדול )פרק (7
בנימין:
אנחנו בסוף .התהליך התחיל .התהליך האחרון לפני הסוף של עולם השקר.
כל אדם ששייך לאמת ,רואה את זה ברור ,וכל אדם שלא כל כך חכם ולא
יודע את הנבואות ,גם מרגיש שעומד להיות משהוא מבהיל ,קשה ועולמי.
הוא לא יודע מה ,אולי מלחמה גרעינית ח"ו ,אולי איזה אסונות טבע יותר
ממשהו שראינו עד עכשיו ,אולי דומה לסרט שהוא ראה .מי יודע .אבל איש
אמת יודע בדיוק שזה באמת כתוב בנבואות הקדושות ומאוד ברור.
ה' בוחן כל אחד בנפרד ,ואת כל עם ישראל כעם ,וזו בדיקה מדויקת ובלי
הנחות )הקלות(.
זכריה פרק יג
אָרץ נְ ֻאם יְ הוָהִ ,פּי ְשׁנַיִ ם ָבּהּ ,יִ ָכּ ְרתוּ יִ גְ ָועוּ;
וְ ָהיָה ְב ָכל ָה ֶ
ָתר ָבּהּ׃
וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁית יִ וּ ֶ
וּב ַחנְ ִתּים ִכּ ְבחוֹן ֶאת
וּצ ַר ְפ ִתּים ִכּ ְצרוֹף ֶאת ַה ֶכּ ֶסףְ ,
אתי ֶאת ַה ְשּׁ ִל ִשׁית ָבּ ֵאשְׁ ,
וְ ֵה ֵב ִ
יאמר ה'
אָמ ְר ִתּי ַע ִמּי הוּא ,והוּא ַ
ַאנִ י ֶא ֱענֶה אוֹתוַֹ ,
ָהב; הוּא יִ ְק ָרא ִב ְשׁ ִמי ,ו ֲ
ַהזּ ָ
אלקי׃
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רק ליהודים שבאמת בוטחים בקב"ה ,שבאמת רוצים לעשות את רצון ה'
)הם יעברו את המבחן(.
זה לא אומר שמצליחים תמיד להיות צדיקים ,אבל כל רצונם ,לעשות את
רצון ה' ,רצון ה' זה רצונם ,וכשהם נופלים  -הם עצובים ביותר ,סובלים
מאוד.
ולכן רק יהודים שרצונם זה רצון ה' ,יעברו את המבחן אפילו שהם נופלים
וקמים.
זה )שהם נופלים (,קמים וממשיכים להשתדל – זה מה שיציל אותם.
ועם ישראל ככלל – גם יעבור זיכוך קשה ,אבל מי שבוטח בה' – יעבור את
זה.
וזה לא שאני אומר את זה ,זה כתוב ברור ,רוצים לדעת מה שיהיה? לקרוא
את הנבואות וגם את הפרושים על הנושאים האלה ,ותדעו בדיוק מה שעומד
להיות.
יחזקאל פרק לח

ַוי ְִהי ְד ַבר ה' ֵא ַלי ֵלאמר׃
ֶיך ֶאל גּוֹג ֶא ֶרץ ַה ָמּגוֹגְ ,נ ִשׂיא ראשׁ ֶמ ֶשׁ ְך וְ ֻת ָבל;
אָדםִ ,שׂים ָפּנ ָ
ֶבּן ָ
ָבא ָע ָליו׃
וְ ִהנּ ֵ
יך גּוֹגְ ,נ ִשׂיא ראשׁ ֶמ ֶשׁ ְך וְ ֻת ָבל׃
אָמר ה' אלקים; ִה ְנ ִני ֵא ֶל ָ
אָמ ְר ָתּ ,כּה ַ
וְ ַ
יל ָך
אוֹת ָך וְ ֶאת ָכּל ֵח ֶ
ְ
אתי
הוֹצ ִ
ֶיך; וְ ֵ
ָת ִתּי ַח ִחים ִבּ ְל ָחי ָ
יך ,וְ נ ַ
שׁוֹב ְב ִתּ ָ
וְ ַ
וּמגֵן ,תּוֹ ְפ ֵשׂי
ֻלּםָ ,ק ָהל ָרב ִצנָּה ָ
וּפ ָר ִשׁיםְ ,ל ֻב ֵשׁי ִמ ְכלוֹל כּ ָ
סוּסים ָ
ִ
כוֹבע׃
ֻלּם ָמגֵן וְ ָ
ֻלּם׃ ָפּ ַרס כּוּשׁ וּפוּט ִא ָתּם; כּ ָ
ֲח ָרבוֹת כּ ָ
ַפּיו; ַע ִמּים
ַר ָמה ,י ְַר ְכּ ֵתי ָצפוֹן וְ ֶאת ָכּל ֲאג ָ
יהֵ ,בּית תּוֹג ְ
ַפּ ָ
גּוֹ ֶמר וְ ָכל ֲאג ֶ
ַר ִבּים ִא ָתּ ְך׃
ִית ָל ֶהם ְל ִמ ְשׁ ָמר׃
יך; וְ ָהי ָ
אַתּה וְ ָכל ְק ָה ֶל ָך ַה ִנּ ְק ָה ִלים ָע ֶל ָ
ִהכּוֹן וְ ָה ֵכן ְל ָךָ ,
שׁוֹב ֶבת
אַח ִרית ַה ָשּׁ ִנים ָתּבוֹא ֶאל ֶא ֶרץ ְמ ֶ
ָמים ַר ִבּים ִתּ ָפּ ֵקדְ ,בּ ֲ
ִמיּ ִ
ֵמ ֶח ֶרבְ ,מ ֻק ֶבּ ֶצת ֵמ ַע ִמּים ַר ִבּיםַ ,על ָה ֵרי ִי ְשׂ ָר ֵאלֲ ,א ֶשׁר ָהיוּ ְל ָח ְר ָבּה
ֻלּם׃
ָשׁבוּ ָל ֶב ַטח כּ ָ
הוּצאָה ,וְ י ְ
ָתּ ִמיד; וְ ִהיא ֵמ ַע ִמּים ָ
יך,
ַפּ ָ
אַתּה וְ ָכל ֲאג ֶ
אָרץ ִתּ ְהיֶה; ָ
ית ַכּשּׁוֹאָה ָתבוֹאֶ ,כּ ָענָן ְל ַכסּוֹת ָה ֶ
וְ ָע ִל ָ
אוֹת ְך׃
וְ ַע ִמּים ַר ִבּים ָ
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ַעלוּ ְד ָב ִרים ַעל ְל ָב ֶב ָך,
אָמר ה' אלקים; וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא ,י ֲ
כּה ַ
וְ ָח ַשׁ ְב ָתּ ַמ ֲח ֶשׁ ֶבת ָר ָעה׃
אָמ ְר ָתֶּ ,א ֱע ֶלה ַעל ֶא ֶרץ ְפּ ָרזוֹת ,אָבוֹא ַהשּׁוֹ ְק ִטים ,יוֹ ְשׁ ֵבי ָל ֶב ַטח;
וְ ַ
וּד ָל ַתיִם ֵאין ָל ֶהם׃
יח ְ
וּב ִר ַ
חוֹמהְ ,
ֻלּם ,יוֹ ְשׁ ִבים ְבּ ֵאין ָ
כָּ
נוֹשׁבוֹת ,וְ ֶאל ַעם
ִל ְשׁלֹל ָשׁ ָלל וְ ָלבוֹז ַבּז; ְל ָה ִשׁיב י ְָד ָך ַעל ֳח ָרבוֹת ָ
אָרץ׃
ְמ ֻא ָסּף ִמגּוֹיִם ,עוֹ ֶשׂה ִמ ְקנֶה וְ ִק ְניָן ,יוֹ ְשׁ ֵבי ַעל ַטבּוּר ָה ֶ
יאמרוּ ְל ָךֲ ,ה ִל ְשׁלוֹל ָשׁ ָלל
ְ
יה
וּד ָדן וְ סוֹ ֲח ֵרי ַת ְר ִשׁישׁ וְ ָכל ְכּ ִפ ֶר ָ
ְשׁ ָבא ְ
ָהבָ ,ל ַק ַחת ִמ ְקנֶה
אַתּה ָבאֲ ,ה ָלבוֹז ַבּז ִה ְק ַה ְל ָתּ ְק ָה ֶל ָך; ָל ֵשׂאת ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
ָ
וְ ִק ְניָןִ ,ל ְשׁלוֹל ָשׁ ָלל גָּדוֹל׃
אָמר ה' אלקים; ֲהלוֹא ַבּיּוֹם
אָמ ְר ָתּ ְלגוֹג ,כּה ַ
אָדם ,וְ ַ
ָבא ֶבן ָ
ָל ֵכן ִהנּ ֵ
ַההוּאְ ,בּ ֶשׁ ֶבת ַע ִמּי ִי ְשׂ ָר ֵאל ָל ֶב ַטח ֵתּ ָדע׃
סוּסים
אַתּה וְ ַע ִמּים ַר ִבּים ִא ָתּ ְך; רוֹ ְכ ֵבי ִ
קוֹמ ָך ִמיּ ְַר ְכּ ֵתי ָצפוֹןָ ,
את ִמ ְמּ ְ
וּב ָ
ָ
ֻלּםָ ,ק ָהל גָּדוֹל וְ ַחיִל ָרב׃
כָּ
ָמים ִתּ ְהיֶה,
אַח ִרית ַהיּ ִ
אָרץ; ְבּ ֲ
ית ַעל ַע ִמּי ִי ְשׂ ָר ֵאלֶ ,כּ ָענָן ְל ַכסּוֹת ָה ֶ
וְ ָע ִל ָ
ֵיהם
אַר ִציְ ,ל ַמ ַען ַדּ ַעת ַהגּוֹיִ ם או ִתיְ ,בּ ִה ָקּ ְד ִשׁי ְב ָך ְל ֵעינ ֶ
יך ַעל ְ
אוֹת ָ
ַה ִב ִ
וֲ
גּוֹג׃
מוֹניםְ ,בּיַד
ָמים ַק ְד ִ
אַתּה הוּא ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ְבּי ִ
אָמר ה' אלקיםַ ,ה ָ
כּה ַ
ָמים ָה ֵהם ָשׁ ִנים; ְל ָה ִביא או ְת ָך
יאי ִי ְשׂ ָר ֵאלַ ,ה ִנּ ְבּ ִאים ַבּיּ ִ
ֲע ָב ַדי ְנ ִב ֵ
יהם׃
ֲע ֵל ֶ
אַד ַמת ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,נ ֻאם ה' אלקים;
וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּאְ ,בּיוֹם בּוֹא גוֹג ַעל ְ
אָתי ְב ֵאשׁ ֶע ְב ָר ִתי ִדּ ַבּ ְר ִתּי; ִאם לא ַבּיּוֹם
וּב ִק ְנ ִ
אַפּי׃ ְ
ַתּ ֲע ֶלה ֲח ָמ ִתי ְבּ ִ
אַד ַמת ִי ְשׂ ָר ֵאל׃
ַההוּא ,י ְִהיֶה ַר ַעשׁ גָּדוֹלַ ,על ְ
וְ ָר ֲעשׁוּ ִמ ָפּנַי ְדּגֵי ַהיָּם וְ עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם וְ ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה,
אָדםֲ ,א ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה;
וְ ָכל ָה ֶר ֶמשׂ ָהרוֹ ֵמשׂ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ,וְ כל ָה ָ
אָרץ ִתּפּוֹל׃
חוֹמה ָל ֶ
ָפלוּ ַה ַמּ ְד ֵרגוֹת ,וְ ָכל ָ
ֶה ְרסוּ ֶה ָה ִרים ,וְ נ ְ
וְ נ ֶ
אָחיו
אתי ָע ָליו ְל ָכל ָה ַרי ֶח ֶרבְ ,נ ֻאם ה' אלקים; ֶח ֶרב ִאישׁ ְבּ ִ
וְ ָק ָר ִ
ִתּ ְהיֶה׃
ָפ ִרית,
ָבישׁ ֵאשׁ וְ ג ְ
אַבנֵי ֶא ְלגּ ִ
שׁוֹטף וְ ְ
ֶשׁם ֵ
וּב ָדם; וְ ג ֶ
וְ ִנ ְשׁ ַפּ ְט ִתּי ִאתּוֹ ְבּ ֶד ֶבר ְ
ַפּיו ,וְ ַעל ַע ִמּים ַר ִבּים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ׃
אַמ ִטיר ָע ָליו וְ ַעל ֲאג ָ
ְ
נוֹד ְע ִתּיְ ,ל ֵעינֵי גּוֹיִם ַר ִבּים;
ַדּ ְל ִתּי וְ ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ִתּי ,וְ ַ
וְ ִה ְתגּ ִ
וְ י ְָדעוּ ִכּי ֲא ִני ה'׃
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אורח :איך אפשר יהיה לזהות את המשיח?
בנימין :אני לא עומד להגיד כזה דבר ,זה הכל כתוב תקראו בדיוק איך
אפשר לזהות משיח.

ישעיהו פרק נג
רוֹע יְהוָה ַעל ִמי ִנ ְג ָל ָתה׃
ִמי ֶה ֱא ִמין ִל ְשׁ ֻמ ָע ֵתנוּ; וּזְ ַ
ַעל ַכּיּוֹנֵק ְל ָפנָיו ,וְ ַכשּׁ ֶֹרשׁ ֵמ ֶא ֶרץ ִציָּה ,לא תֹאַר לוֹ וְ לֹא ָה ָדר;
ַויּ ַ
ֶח ְמ ֵדהוּ׃
וְ ִנ ְר ֵאהוּ וְ לא ַמ ְר ֶאה וְ נ ְ
ידוּע חוֹ ִלי;
ישׁיםִ ,אישׁ ַמ ְכאבוֹת וִ ַ
ַח ַדל ִא ִ
ִנ ְבזֶה ו ֲ
וּכ ַמ ְס ֵתּר ָפּ ִנים ִמ ֶמּנּוִּ ,נ ְבזֶה וְ לא ֲח ַשׁ ְבנֻהוּ׃
ְ
אבינוּ ְס ָב ָלם;
וּמ ְכ ֵ
ָשׂאַ ,
אָכן ֳח ָליֵנוּ הוּא נ ָ
ֵ
וּמ ֻענֶּה׃
להים ְ
ָגוּע ֻמ ֵכּה ֱא ִ
ַחנוּ ֲח ַשׁ ְבנֻהוּ ,נ ַ
ַאנ ְ
וֲ
וֹנתינוּ;
ֻכּא ֵמ ֲע ֵ
וְ הוּא ְמח ָֹלל ִמ ְפּ ָשׁ ֵענוְּ ,מד ָ
ֻרתוֹ ִנ ְר ָפּא ָלנוּ׃
וּב ֲחב ָ
לוֹמנוּ ָע ָליוַ ,
מוּסר ְשׁ ֵ
ַ
ֻלּנוּ׃
יע בּוֵֹ ,את ֲעוֹן כּ ָ
ֻלּנוּ ַכּצּאן ָתּ ִעינוִּ ,אישׁ ְל ַד ְרכּוֹ ָפּ ִנינוּ; וַיהוָה ִה ְפ ִגּ ַ
כָּ
יוּבל,
ַענֶה וְ לֹא יִ ְפ ַתּח ִפּיוַ ,כּ ֶשּׂה ַל ֶטּ ַבח ָ
ִנגַּשׂ וְ הוּא נ ֲ
ֶא ָל ָמה; וְ לא ִי ְפ ַתּח ִפּיו׃
ֶיה נ ֱ
וּכ ָר ֵחל ִל ְפנֵי גזְ ז ָ
ְ
שׂוֹח ַח;
ֻקּח ,וְ ֶאת דּוֹרוֹ ִמי ְי ֵ
וּמ ִמּ ְשׁ ָפּט ל ָ
ֵמע ֶֹצר ִ
ִכּי ִנ ְגזַר ֵמ ֶא ֶרץ ַחיִּיםִ ,מ ֶפּ ַשׁע ַע ִמּי ֶנגַע ָלמוֹ׃
ִתּן ֶאת ְר ָשׁ ִעים ִק ְברוֹ ,וְ ֶאת ָע ִשׁיר ְבּמוֹ ָתיו;
ַויּ ֵ
ַעל לא ָח ָמס ָע ָשׂה ,וְ לא ִמ ְר ָמה ְבּ ִפיו׃
ַפשׁוֹ,
אָשׁם נ ְ
וַיהוָה ָח ֵפץ ַדּ ְכּאוֹ ֶה ֱח ִליִ ,אם ָתּ ִשׂים ָ
ָמים; וְ ֵח ֶפץ יְהוָה ְבּיָדוֹ י ְִצ ָלח׃
יך י ִ
ַא ִר ְ
י ְִר ֶאה ֶז ַרע י ֲ
ַצ ִדּיק ַצ ִדּיק ַע ְב ִדּי ָל ַר ִבּים;
ַפשׁוֹ י ְִר ֶאה ִי ְשׂ ָבּעְ ,בּ ַד ְעתּוֹ ,י ְ
ֵמ ֲע ַמל נ ְ
ַעוֹנ ָֹתם הוּא י ְִסבֹּל׃
וֲ
ְח ֵלּק ָשׁ ָלל,
צוּמים י ַ
ָל ֵכן ֲא ַח ֶלּק לוֹ ָב ַר ִבּים ,וְ ֶאת ֲע ִ
ַפשׁוֹ ,וְ ֶאת פּ ְֹשׁ ִעים ִנ ְמנָה;
ַתּ ַחת ֲא ֶשׁר ֶה ֱע ָרה ַל ָמּוֶת נ ְ
יע׃
ַפ ִגּ ַ
ָשׂא ,וְ ַלפּ ְֹשׁ ִעים י ְ
וְ הוּא ֵח ְטא ַר ִבּים נ ָ
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)בעניין פרסום השיחה עם דניאל באתר(
בנימין :לא כדאי )להוסיף לאתר( שיחות מהפה )שיחה רגילה עם דניאל
שלא ע"י תיקשור( ,כי יש בלבולים )אי הבנה( גדולים בהם ,ואדם לא יכול
להבין וגם אתה לא יכול להבין .אם ניקח את כל הדיבורים של דניאל ,אז
אולי אם נדע איך לקשור כל מיני דברים ,נבין דברים גדולים ,אבל אין לנו
את האפשרות הזאת ולכן צריך להשאיר את זה עד שיגיע משיח ובאמת
דניאל יפתח את פיו ויגיד דברי תורה.
אבא :אפשר להוסיף בתחילת האתר את הפסוק מעמוס ג'? 7 ,
בנימין :כן.
יאים" )עמוס ג(7
ֲב ָדיו ַהנְּ ִב ִ
ָלה סוֹדוֶֹ ,אל ע ָ
ֲשׂה ה' ָדּ ָבר; ִכּי ִאם גּ ָ
" ִכּי לא ַיע ֶ
אבא :אפשר להוסיף את המסר שקבלתי מאמא של גליה -
"האוטיסטים מזכירים את תקופת הנביאים" ?
בנימין :כן .הכל צריך להיות מדוייק.
בעניין שק ואפר
אבא 10 :צדיקים בעיר יכולים להציל את העיר?
בנימין :בתקופה שלנו לא!
אבא 20 :כן?
בנימין :צריכים הרבה יותר מזה.
אבא?50 :
בנימין :צריך שהרבה מאוד יהודים יצאו.
ירושלים שייכת למימד אחר.
אני לא יכול להגיד כמה אנשים יצטרכו לצאת עם שק ואפר ואפילו אם
יצאו עם שק ואפר יצטרכו לבדוק את הלב שלהם איפה הם בדיוק עומדים.
היום הרבה אנשים שייכים לבלבול) ,הם( נראים כמו צדיקים גמורים ,אבל
בסופו של דבר הם לא צדיקים גמורים ,והראש שלהם לא במקום הנכון.
זה לא אומר )אני לא מתייחס ל( כמה עבירות שיש להם.
)אני מתכוון ל( כמה )הם( רוצים באמת לעשות את רצון ה'.
זה אומר
ה' בוחן כל אחד בנפרד
ואת כל עם ישראל כעם
וזו בדיקה מדויקת ובלי הנחות
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אבא :אני חושב ש  50מספיקים,זה מספר האנשים שבו אברהם התחיל
בנימין :זה לא כמו סדום ועמורה ,זה תיקון אחר.
אבא :אפילו אם יבוא אחד ,הוא לפחות מציל את הנשמה שלו ,את
המשפחה שלו ,לא?
בנימין :צריכים לעשות אפילו עם ) 10אנשים( ,צריכים להתחיל ,צריכים
להיות דוגמא .אבל צריכים אנשים שבאמת יש להם דמעות אמיתיות.
)בנושא המלחמה(
אבא :בנושא המלחמה ,אפשר להוסיף פרטים?
בנימין :אין מה להגיד יותר .המלחמה תהיה.
מתי ואיך אנחנו כבר נראה.
מספיק מדברים בעיתונים.
מספיק שותקים כי לא רוצים להכניס את כולם לפניקה.
אבל המצב מתגלגל לבד כמו שאמרנו כמו כדור שלג ,זה מתגלגל לבד
ומוסיף כח ונפח ומתחיל להיות מסוכן ביותר.
כל אחד שמסתכל טוב ,יכול לראות את זה.
ולא רק זה ,יש הרבה אנשים שכבר מפחדים.
והרבה יהודים וגויים שאין להם מושג על גוג ומגוג או שאין להם מושג על
מה שהנביאים אמרו ,והם בכל זאת בפניקה ,מרגישים את הפחד.
ויש אנשים שבכלל לא מודעים שקורה משהוא.
העיתונות שקטה פחות או יותר ,מצד אחד שקט לא טבעי ,ומצד שני פתאום
יש מאמר איך להתכונן למלחמה.
אבא :האם הערבים ישתמשו בנשק לא קונבנציונלי ?
בנימין :הם מוכנים לזה.
)חזרנו לענייני שק ואפר(
בנימין :הענין של שק ואפר ,זה מאוד חשוב,
פשוט לתפוס מנין אנשים בכל מקום שהוא שמוכנים ובאמת מרגישים
שצריכים לצאת לרחוב עם שק ואפר
ולבקש מהקב"ה מחילה,
ולהחליט לשנות את דרך החיים ולבקש גאולה ורחמים.
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הסכנות עצומות יותר מאשר היה אי פעם בכל ההיסטוריה ,והדבר היחיד
שיציל אותנו זה ביטחון ואמונה בקב"ה.
אבל העולם כל כך מבולבל ומלא שקר
שאם אנחנו לא נפרד מהשקר,
שאפילו אם )לפעמים( השקר -
לבוש פאות ,פאות של גברים,
ומעילים שחורים וכובעים שחורים או אפילו טלית
אפילו אם זה )השקר( לבוש ככה ,צריך להכיר בשקר.
אם אנחנו לא מכירים בשקר ,לא מכירים בשקר ,אוי יהיה לנו.
רק אדם של אמת יוכל לחיות בעולם של אמת.
ולכן אם תיקח כמה אנשים טובים שבאמת מאמינים
יתחילו לצאת לרחוב ,עם שופרות עם תפילות ובכי וכו',
)אני( מאמין שברגע שיתחיל הפחד האמיתי יצטרפו אליהם.
יהיו כל מיני אנשים שיהיו מוכנים לבוא לרחוב ,שרואים שאנשים
מסתכלים עליהם ,ואפילו לשבת ולבכות.
אבל אם לא מנקים את עצמנו
ולא עושים תשובה אמיתית ומביאים את זה הביתה
ודורשים את זה מאחרים  -אז זה לא שום דבר.
שידעו שזו האמת )תשובה ,תפילות ,שק ואפר ,ההגנה האמיתית(
המסכות וכל השקר )ניילונים ,מקלטים ,ממדים וכו'( כאילו שזה יעזור לנו.
לובשים שק ואפר ומורידים את הראש שלנו
ועושים את העורף שלנו רך ולא קשה כמו תמיד.
ראש הקבוצה )בכל עיר( צריך לארגן את זה,
עוד דבר שאני אגיד – אין עוד הרבה זמן )להכנות ולהתארגנות( ואם יתפוס
אותנו )המלחמה?( לפני )שנגמור את ההכנות( תהיה נטיה לרוץ לרחוב איך
שלא יהיה.
אבא :האם האפר צריך להיות משריפה של נייר או שריפה של עץ ?
בנימין :עץ .אחד המקומות שחשוב לעשות את זה הכותל.
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דניאל :אני רוצה לברך אתכם בהצלחה גדולה.
אני מאוד רוצה להודות לך אבא ,שאתה כל כך מקבל את האמת ורוצה
להביא משיח ולהציל את עם ישראל ,אני מאוד שמח איתך ,ואני מברך את
כולנו שנזכה לעזור להרבה יהודים להינצל מהרע ולהגיע לאמת .וגם אנחנו
שכולנו נזכה לקבל משיח צדקנו.
אבא :דניאל ,אתה רוצה להוסיף עוד כמה מילים על התקופה כפי
שאמרתי בהתחלה שאני מתחיל להבין שתהיה תקופה כל כך מפחידה שרק
מהפחד אפשר ...
דניאל :צריכים להיות דברים יותר גדולים מהמכות במצרים.
אבא :הבנתי שהכל יהיה חשוך שאפילו אי אפשר יהיה ללכת לחנות
לקנות אוכל ,זה נכון?
דניאל :בנוסף לזה ,כל אדום תיהרס ,וזה שטח בכלל לא מבוטל בגודל.
אבא :תקופת הזמן שיהיה חשוך זה  15יום או  45יום ?
דניאל :די ,אני לא יכול לענות.
אבא :אתה רוצה להוסיף עוד?
דניאל :להתפלל לקב"ה ,זה )עצרות שק ואפר( יתחיל קטן וזה יגיע לגדול
ב"ה.

רק יהודים שרצונם זה רצון ה'
יעברו את המבחן
אפילו שהם נופלים וקמים
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 34כשתבוא המכה ,זה יהיה נורא
חיים:
אני רוצה לומר לכולם ,כמו שכל הבחורים האוטיסטים והפגועי מוח
מספרים ,שבעתיד הקרוב העולם ישתנה מאוד .גם החילונים ,המדענים ,כל
המי ומי של הצבא ,יודעים שיש אפשרות למציאות קשה ביותר.
יש אנשים שמחכים למלחמה עצומה ,מלחמה שעוד לא היה כזה דבר
בהיסטוריה .וזה לא כל כך קשה לדמיין ,כי כתוב הרבה בנבואות שנכתבו
לפני אלפי שנים .ואפילו היו סרטי הוליווד רבים המתארים מצב דומה לזה,
אמנם בצורה נמוכה וגסה ביותר.
אבל בעיקר זו מלחמה רוחנית .מלחמה קשה שאנחנו חייבים לנצח סופית
את היצר הרע  -והקב''ה ישחוט אותו .זה לא יהיה קל ויש ממה לפחד .אבל
העולם לא יחרב לגמרי וארץ ישראל תמשיך להתקיים ,ויהודים יקבלו את
משיח צדקנו .כמה יקבלו אותו? כמה ראויים לקבל אותו? זה אינני יודע.
אבל כן יקבלו אותו יהודים.
ומי יקבל אותו? היהודים שמאמינים בקב"ה ובוטחים בו ממש .יהודים
שבוטחים בו בכל דבר בחיים שלהם .יהודים שמאמינים עם כל הלב שכל
מה שקורה זה רצונו וזה לטובתם .יהודים שמחכים באמת למשיח,
שמתגעגעים לבית המקדש ולקורבנות .שמתגעגעים ממש ,כמו שמתגעגעים
לאהוב שלא רואים אותו שנים רבות .געגועים ממש.
אלה יקבלו משיח צדקנו .אבל כמה כאלה יש לנו בעולם הזה שלנו
בתקופה הזאת? נראה שמעט .ולמה? כי אפילו בין היהודים החרדים ,הרבה
מתעסקים בדברים שהפוכים מביטחון בה' .נדבר על החרדים ,כי החילונים
הם כל כך רחוקים מהאמת ,שרק נס יחזיר אותם .והדתיים הלאומיים או
מה שנקרא אורתודוקסים מודרניים ,גם הם מבולבלים עם הגשמיות ועם
הרצון להיות גם יהודים וגם דומים לעולם הגויי.
אז בואו נתרכז על החרדים ,כי אם יש אמת  -זה איתם ,ונראה איפוא
אנחנו עומדים .אני בא מארה"ב אבל ברוך השם ברגע זה אנחנו בארץ
ישראל  -אבל כולנו בגלות .בחו"ל עגל הזהב חוגג .שם יצרו משהו דומה
לאידישקייט ]יהדות[ ,אבל זה לא אידישקייט .הגברים מתלבשים פחות או
יותר כמו יהודים של פעם .לא כולם ,אבל הרבה.
אבל הרבה נשים לבושות כמו גויות מפריז או ממקום אחר ששייך
לאופנה .והבתים מפוארים והרבה נשים מבזבזות זמן ומחשבות לשפץ את
הבתים שלהן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם  -כי זה מה שנותן טעם לחייהן.
וכשמשעמם להם יוצאים לבלות במסעדות כשרות ,בקונצרטים כאילו
כשרים ,ונופשים עם סימן שאלה אפילו שכתוב כשר למהדרין מן המהדרין.
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ובאופן כללי רוצים דברים שלא שייכים לחיים יהודיים .אפילו אם קוראים
לזה אידישקייט ]חיים יהודיים[ ,אפילו אם הכל נראה כאידישקייט ,זה לא
אידישקייט.
ופה בארץ ישראל הדברים דומים .ומי שמנסה לחזור למה שהיה ולשים
מחיצה מסביבו ,גורם לצחוק מהחברה ,החברה החרדית ,ואפילו שנאה.
ולמה שנאה? כי זה מסכן את היכולת שלהם לחיות כמו גוים .זה ביקורת,
ביקורת בצורה גלויה על צורת החיים האסורים שלהם .זה שיהודים חרדים
שונאים יהודים חרדים אחרים שמנסים לחזור למה שפעם היה ,זה בגלל
שזה מטיל עליהם ביקורת.
אפילו שרק מתלבשים יותר צנוע ,לא מוכנים לאכול במסעדות ,משתדלים
לא ללכת לכל מיני דברים ומקומות שבאמת אסורים וכו' ,זה מסכן את
התאוות של החרדים שרוצים גם את העבירות וגם את הכשרות ,גם את
הטריפה וגם את הכשר ,גם את החלב ביחד עם הבשר.
זה המצב העגום שלנו היום .ויש הרבה מאוד חרדים שלא יכולים לשמוע
את המילים שלי שמגלים את האמת .כי גם אנחנו מסכנים את הרצון שלהם
למה שאסור .הם לא רוצים ביקורת ,רוצים שאני אגיד להם :תגידו עשרה
פרקים של תהילים כל יום ויהיה בסדר .תגידו כל יום פרק שירה והכל יהיה
טוב .תגידו בערב שבת שיר השירים ואתם יכולים להמשיך להתנהג כמו
גוים .אבל אני לא יכול להגיד שדברים אלו יצילו אותם.
חייבים להשתדל מאוד ללכת בדרך ה' ולחיות חיים רוחניים וגם גשמיים -
אבל לא הגשמיות של הרחוב ,אלא גשמיות אשר משרתת את רצון ה',
משרתת את התורה ואת המצוות .לא גשמיות מוגזמת .רק אלה יוכלו
לחיות בעולם של אמת ,רק אלה.
אני רוצה שוב להגיד ,רק אלה המחפשים אמת .לאו דווקא אלה שמצליחים
להיות הצדיקים הגדולים ביותר ,אלא גם כן אלה שמשתדלים .קמים,
נופלים ,קמים ,שוב מנסים ,שוב נופלים ,אבל קמים ומשתדלים ,רק אלה
יצליחו להגיע לבית המקדש השלישי.
אבל אלה שבטוחים שהגאולה בכיס שלהם ,כי הם נותנים הרבה צדקה -
אבל יש הרבה עבירות בעניני כספים שלהם ,או אלה שמתלבשות כמו נשי
רחוב  -אבל בטוחות שינצלו בגלל שמתפללות בצורה רצינית .או אלה
שחושבים שהם צדיקים וצדקניות ועושים את כל המצוות בהידור רב  -אבל
מדברים לשון הרע אחד נגד השני .כל אלה לא יצליחו להגיע למשיח ,ה'
ירחם.
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עם ישראל ,תבדקו את עצמכם .אין זמן .אל תהיו בין אלה שרוצים את
השקר של נביאי השקר .אל תחשבו שיעשו לכם הנחות] .ראה בספר דרך ה'
)ח''ג פ''ד ט-יא( ביאור ענין נביאי השקר שנזכרו במקומות רבים בתנ''ך,
שהם נשפעו מ''כוחות הטומאה שנמצאים בעולם'' שביכולתם לסלף דברים,
אפילו אצל נביאים .מהם מגיעים גם היום סילופים'' ,מסרים'' ו''מומחים''
וכו' שמטעים בני אדם מהאמת ומובילים אותם לסוף מר מאד רח''ל[.
נכון ,הקב"ה בעל הרחמים ,אבל הוא לא ירחם על מי שהולך נגד מצוותיו.
אני רוצה להזכיר לכם ,תפתחו ספרי היסטוריה ,מאדם הראשון ועד היום.
לקב"ה יש הרבה סבלנות ,לפעמים הוא מחכה מאות שנים שהאדם יחזור
בתשובה .אבל ,יש גבול .וכל פעם שבני אדם עברו את הגבול ,באה המכה
הקשה ביותר.
לא לשכוח ,כשתבוא המכה ,זה יהיה נורא .בבית המקדש הראשון והשני,
מליונים של יהודים נהרגו בצורה אכזרית ביותר .בזמנים כמו אירופה לפני
אלף שנה יהודים נתנו את החיים על קידוש ה' ונהרגו בצורה אכזרית
ביותר .ומי יכול לשכוח את השואה.
אז יהודים ,אנא ,תשתדלו מאוד לחזור בתשובה עכשיו ,אין הרבה זמן.
אנחנו לא רוצים שיהיה לנו סוף כמו לאלה שקיבלו את המכות בהיסטוריה.
לא רוצים להיות שייכים לחלק הזה של ההיסטוריה שקיבלו את העונשים
הגדולים .אנא מכם ,עכשיו ,עכשיו ,תבדקו את כל החיים שלכם ,מההתחלה
ועד היום ]ראה פרטים במסר  .[27תחפשו את החולשות ואת הרצונות
האסורים שלכם ,ותחזרו לקב"ה.
אין זמן .באופן פתאומי יתחילו המלחמות הקשות ,והקב"ה יביא נסים
עצומים ומפחידים מאוד .מאוד דומים למכות ביציאת מצרים ,אבל יותר
מרשימים וגדולים.
ולא לשכוח לרגע ,שגם ממצרים יצאו לכל היותר חמישית .אולי אחד
לחמישים ואולי אחד מחמש מאות ]כמו שכתוב במכילתא בפרשת בשלח[,
אז לא לחשוב שהגאולה בכיס ,שזה בטוח ,רק בגלל שאתם יהודים ונותנים
צדקה ועושים כל מיני דברים נחמדים )מצוות( שזה מספיק בשביל להנצל.
זה לא מספיק .זה לא מספיק.
צריכים להגיע למצב של געגועים רבים לגאולה ולמשיח צדקנו .צריכים
להגיע לאהבת ה' ממש :שמוכנים לא רק למות כיהודי ,אלא לחיות כיהודי,
כיהודי אמיתי .צריכים את האומץ לזרוק את הגשמיות ולהגיע לאמת!
האמת ,האמת ,האמת!
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צריכים את האומץ לזרוק את הגשמיות ולהגיע לאמת!
המשך התיקשור עם חיים
אבא :האם יש לך מסר באנגלית ,או לתרגם את המסר הזה?
חיים :לתרגם ,אבל שמישהוא מאתנו )אוטיסט( יעבור על התרגום לבדוק
שיהיה מדויק.
אבא :בפרק הקודם הוספתי את פרק ל"ח מספר יחזקאל בקשר למלחמת
גוג ומגוג ,האם ההוספה של הפרק מתאימה?
חיים :מתאים מאוד.
אבא :כתוב שם שהגויים יעלו על ארץ ישראל )פסוק .(16
חיים :כן.
אבא:
חיים:
אבא:
חיים:

זה ממש עלול להיות כך חס וחלילה?
כן.
אני רוצה ללכת הביתה.
לא לפחד.

אבא :מה דעתך על האתר.
חיים :מאוד חשוב ,אחד )אתה( צריך לדאוג שישאר נקי ומסודר.
ואז יהיה הרבה סיעתא דשמיא.
)בנושא שק ואפר(
אבא :במגילת אסתר נכתב תאריך הגזירה )אסתר ג.(13 ,
בספר יונה ,גם נכתב תאריך הגזירה "עוד  40יום ונינוה מתהפכת"
)יונה ג (4 ,ובשני המקרים חזרו בתשובה.
כאן אנחנו לא אומרים זמן ,אולי אם נציין זמן זה ישפיע.
חיים :אני רוצה להסביר לך משהוא.
זה נכון שזה היה זמן מסוים ,אבל זה היה זמן אחר לגמרי ,וענין אחר
לגמרי.
עכשיו זה סוף ,הסוף של כל התיקונים והקב"ה רוצה שנתעורר,
אבל נפלנו כל כך נמוך ,שבאמת רק אלה עם ביטחון בה' ואמונה בה' – יצאו
מזה.
רק אלה ,רק אלה.
ה' לא נותן זמן מדויק לגאולה ,כי יש הרבה תיקונים לעשות.
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הרבה דברים שיהודים צריכים לעבור.
והיהודים בשושן והגויים בנינוה –
הם היו בנויים אחרת,
לא כל כך נמוך כמו שאנחנו.
וגם ,הם היו צריכים לעשות תשובה,
פה ,זה התיקון האחרון.
ונראה עוד מי יעשה כן ומי לא.
זה לא שכל העולם יעשה) ,יעשה תשובה(
זה לא שכל ירושלים יעשה,
זה לא שכל ניו יורק יעשה.
אין לנו נינוה ,ואין לנו שושן –
יש לנו )אנחנו במצב של( ערב הגאולה השלמה,
שכל אחד ילחם בעצמו נגד היצר הרע
או שיצליח או חס ושלום לא.
אבא :יש כאן ענין ,אני לא יודע איך לומר את זה.
זה לא רק ענין של מלחמה ,יפלו טילים וכו' ,אלא ענין מהותי שמוגדר על
ידכם כמו לידה של עולם ,ואמרתם שזה )העולם אחרי הלידה( יהיה ערבוב
ושילוב של רוחניות וגשמיות ,האם תוכל להרחיב יותר.
חיים :זה לא רק מלחמה עם טילים ופצצות גרעיניות,
זו מלחמה פנימית של כל אדם ואדם ,גם גויים וגם יהודים.
מלחמה פנימית וגם מלחמה אמיתית,
וחוץ מזה זה לא רק פצצות שיהרסו מדינות שלמות.
זה יהיה ממש יד ה' ברור שלא יהיה שום שאלה )ספק(.
לא יהיה )ע"י( אחמניג'אד ,ולא יהיה )ע"י( פוטין ולא יהיה )ע"י( בוש.
יהיה ברור שהכל מהקב"ה בעצמו.
אבא :לא הבנתי ,אמרת שכן יהיו פצצות גרעין ,או לא?
חיים :לא אמרתי שיהיה ,אמרתי שלא יהיה רק.
אבא :אפשר לצלם את חיים.
חיים :כן ,כי צריכים לראות תמונות של צדיקים.
www.Dani18.com

136

דניאל  – 2מסרים מעולם האמת

אבא :יש לך מה לומר על מבצע "שק ואפר"?
חיים :כן ,תתחיל כבר.
תתחבר עם רבנים אחרים ,אנשים אחרים ,תתחיל.
אבל המקום החשוב לעשות את זה  -בכותל המערבי.
אבא :כל דבר ודבר בהכנה )בארגון( זמן ,בירורים ,חיפושים וכו'...
חיים :בקלות זה לא ילך וגם יצחקו מזה בהתחלה.
אבא :אחד הדברים שאני מחכה להם זו דרשת חיזוק אשר תאמר
בעצרות ,אולי אתה יכול לומר לי את הדרשה?
חיים :תיקח מה שכתבתי )שמסרתי( היום.
אבא :אני יכול לקחת כמה קטעים מהתקשור לדרשת החיזוק.
חיים :רצוי.
אבא :מה יעשה מי שרוצה להשתתף בעצרת ,אך בדיוק באותו זמן הוא
במקום אחר?
חיים :הוא יכול לשבת ,ולהתחיל לבכות על החורבן,
ועל החורבן של החיים שלו,
וככה הוא יכול להשתתף.
הוא יכול להתיישב במקום בכל מקום( איפוא שהוא נמצא.
אבא :בנימין אמר שעוד כמה חודשים הלידה ,והמלחמה הרי תהיה לפני
והלידה זו השלב האחרון...
חיים :תפסיק לנסות להחליט מתי כל דבר יקרה.
הכל יהיה ברור.
ושהוא )בנימין( אומר )עוד( כמה חודשים ללידה,
זה לא אומר שהכל יצא )יסתיים?( בכמה חודשים,
)יכול להיות( שני חודשים,
זה יכול )להיות( כמה חודשים,
זה יכול להיות גם ששה חודשים,
או אפילו תשעה חודשים.
ה' יעזור לנו.
אני חושב שעברנו על הכל ,אני באמת עייף כבר ,ואני מודה על הספר,
שזה יעזור מאוד לעם ישראל.
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 35נסתכל לכיוון שלו ונפחד מאד
חיים:
אני רוצה לומר שלגאולה לא יקח הרבה זמן להגיע.
זה שחושבים שיש עוד זמן ,חמש שנים עשר שנים ,עד סוף העולם הזה,
ואומרים לעצמם -
''יש עוד זמן ,אפשר להנות עדיין מהעולם הזה ,יש זמן לעשות תשובה כאשר
הסוף יגיע'' .זה פשוט לא נכון.
ברגע האחרון אף אחד לא יעשה תשובה אמיתית ,לא יעשו תשובה עמוקה.
אבל יש כאלה שהתחילו לעשות תשובה או התחילו לחשוב על זה לפחות,
ואת אלה אפשר להציל .תלוי רק ברצון שלהם.
באמת מחכות לנו הפתעות גדולות והמשכילים יבינו ]דניאל יב[ -
יבינו את האמת ויעשו תשובה ויאמינו בקב"ה .יבטחו בו ולא יפחדו ,כי
יודעים שה' הכל יכול.
רק מדבר אחד יש לפחד – וזה מהעבירות שלנו ושמא לא נעשה תשובה.
כתוב ברור בנבואות מי יחיה ומי לא.
ְׁשם ה') "...צפניה ג ,יב(
ִׁש ְרּתִי ְב ִק ְר ֵּב ְךַ ,עם ָענִי וָדָל; וְחָסּוּ ,ב ֵ
"וְה ְ
יהודי שימות ח"ו לפני שמשיח יבוא ,אלו שמתים עכשיו ,זה לא אומר שהוא
לא חזר בתשובה .יתכן שהוא רק גמר התיקון שלו.
זמן הגאולה מאד מתקרב ,ותראו עוד ועוד סימנים חזקים ,כל-יום ,כל-
יום.
תשמעו עוד ועוד גילויים קשים בעולם החרדי וגם החילוני,
וגם שינויים בכדור הארץ ,ופחדים ממלחמות קשות ומפחידות ביותר -
וזה רק חלק ממה שיתגלה כל יום.
אפשר יהיה לבדוק כל יום שקורה משהוא קשה ולא מובן.
ובכל תחום ובכל מיני מקומות ,ובכל מיני עמים ,כולל היהודים.
יתגלו לעולם הרבה דברים ,אם זה שחיתויות או מצב גרוע של כדור הארץ,
בטבע כמו צונאמי או זיהומים קשים או מלחמות מפחידות ביותר.
וזה קורה כל יום כבר מראש השנה.
ובסוף יבוא משהוא שנסתכל לכיוון שלו ונפחד מאד ופתאום יבוא הדבר
המכריע מהצד השני ,שלא התכוננו לזה ,וזה יהיה הדבר המכריע.
אני לא יכול להגיד יותר.
)סוף מסר(
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 36רק לאנשים שרוצים לשמוע את האמת
בנימין) :תורגם מאנגלית(
רואים בבירור שהעולם ,כולו נמצא במצב מאד מפחיד .יש ריבוי של אסונות
טבע ענקיים ומשונים ,כולל איום של מלחמת עולם שלישית ,שאף אחד לא יכול
להכחיש .יש נשק מחריד להשמדה המונית ,מעבר לכל דמיון .ויש מחלות קשות,
לא עלינו ,שמעוררות אימה בלב כל מי ששומע עליהן ,ועוד ועוד...
ומכיוון שגדולי הדור אינם מגיבים ולא נותנים הדרכה לעם ,נשאר חלל .ואת
החלל הזה ממלאים אנשים שאינם ראויים ,שאינם בריאים בנפשם או אנשים
מבולבלים או אנשים בעלי דעות כוזבות ,כוזבות לגמרי .או יהודים בעלי רמה
נמוכה שמשקרים לאחיהם היהודים כדי שלא יהיו עצובים או חסרי תקווה.
האנשים ה"המעודדים" האלה מגבירים מאד את הבלבול .חלק מושכים לכיוון
זה וחלק לכיוון זה ,וקול האמת כמעט ואינו נשמע .פה ושם שומעים את האמת
מאיזה תלמיד חכם או מאנשים מבינים שרואים ושיש להם תבונה  -אך זה מאד
נדיר.
רוב האנשים הללו מושכים את עם ישראל בכיוון הלא נכון ,לתוך חלום ורוד
ויפה .חלום שאומר להם שאפשר להמשיך לחיות עם כל הגשמיות שיש לנו ,עם כל
השקר ,ושאנחנו יכולים להנות מכל מה שיש לגוים אבל רק עם "הכשר" -
ולהמשיך לחיות כך לצמיתות.
אבל זה לא יכול להיות .הקב"ה לא יתן לזה להיות .ה' יעצור את זה מכיוון
שלתת לזה להמשיך ,זה להרוס את כל הבריאה .הבריאה נבראה כדי לעשות את
רצון ה' ,ולא כדי שיחגגו וישתוללו מסביב ל''עגל הזהב'' ]''חיי גשמיות''[.
מה אנחנו יכולים לעשות כדי שתוודע האמת? יש מקומות שבהם ניתן לשמוע
את האמת ,אך הבעיה היא שרק מעט אנשים רוצים לשמוע .אז מה ניתן לעשות?
אפשר פשוט להמשיך לדבר ]למסור עוד מסרים[ ולנסות לעשות תשובה ואלה
שרוצים להתעלם מן האמת ולא רוצים להבין את האמת ,עבורם אין הרבה מה
לעשות .אמנם ה' יביא על האנושות ,האנושות כולה ,פחד אדיר .פחד מאוד שונה
ממה שהיה עד היום.
במצרים קרו דברים .היו עשר מכות שהורגשו בכל העולם .בכל העולם הרגישו
את המכות האלו באיזה שהוא אופן ,כמו עם קריעת ים סוף .וזה מה שיתרחש
עכשיו  -אך באופן יותר גדול .יהיו ניסים שכמותם עוד לא היו וירגישו אותם בכל
העולם .הפחד יהיה אדיר .יש לקוות שהפחד הזה יביא הרבה אנשים להכיר
ולהבין את האמת.
רק אלו שרוצים להקשיב ישמעו האמת .אנחנו יכולים להגיע רק לאנשים
שבאמת רוצים לשמוע את האמת .ה' מעביר לנו כל מיני מסרים באמצעות מה
שקורה בעולם .הוא מראה לנו הרבה דרכים שמובילים לאמת .המסרים האלו מן
השמים יגיעו לאנשים הראויים לכך בכל מיני דרכים .ה' מכוון כל פירור של אמת
ללב המתאים.
)סוף תיקשור(
www.Dani18.com

דניאל  – 2מסרים מעולם האמת

139

 37להסביר לכולם שזה הסוף
בנימין:
כולם יודעים שאין הרבה זמן לקיום העולם כמו שאנחנו מכירים אותו
]שקוע בגשמיות ושקר[ .וכל אחד יכול לראות איך שהעולם מתכונן
למלחמה ענקית .כבר לא צריכים להיות אוטיסט להגיד את זה.
כל קריין רדיו פשוט יכול לומר את הדברים הללו  -רק שהם לא יודעים את
הנבואות .הנבואות ]בתנ''ך ובדברי חז''ל[ מראות בדיוק מה שקורה היום.
וזה מאד מרשים ,כי זה כל כך מדויק.
ומה עלינו לעשות?
לחזור ולהחזיר בתשובה כמה שאפשר .ללכת ,לדבר ,להגיד ,לעבוד .וגם מי
שיכול ,להשתתף באמירת וידוי עם שק ואפר ,בעיקר ליד הכותל .זה ימשוך
הרבה לבבות ויתחילו לבוא ,יתחילו לבוא .גם במקומות אחרים בארץ ,אבל
המרכז והעיקר זה ליד הכותל איפה שהשכינה נמצאת ביותר ועצובה
ביותר.
צריכים להסביר לכולם שזה הסוף,
ולשבת על הרצפה ולהראות ליהודים איך עושים תשובה .כדאי להכין את
הנבואות עם פרשנות קלה שיוכלו להבין מה זה אומר ,ושיבינו שכתוב
בנבואות בדיוק מה שקורה היום .ולהראות מתוכם שכדי לשרוד צריכים
לעשות תשובה אמיתית .אין שום דרך אחרת.
אפשר להכין מים ומזון בתוך בית שלם ,אבל זה לא יעזור כלום אם לא
עושים תשובה .אפשר לחפור כמו שעושה הממשלה מקלט ענקי בתוך ההר,
אבל זה לא יעזור כלום אם לא עושים תשובה .זה יהפוך לקבר כמו
בפירמידות ,רק שזה בתוך האדמה .בלי תשובה אין חיים! בלי תשובה אין
חיים! אני חוזר :בלי תשובה אין חיים!
מה שיעזור זה רק תשובה .יש אפילו הרבה מאד חילונים שרוצים לעשות
תשובה .עוד מעט  -ממש עוד מעט  -תהיה מציאות מפחידה ביותר ,ואז
יחפשו איך להתקרב אל ה' .נסתכל על הסכנה הצפויה מצד אחד ונפחד
מהמראה שיבוא פתאום מצד שני שלא התכוננו לזה  -ולאו דווקא מלחמה.
משיח מאד קרוב אבל ידוע שהוא לא יכול לקבל את המפתחות לכנסת.
הכנסת צריך לההרס וכל אלה שהם חברים בכנסת ,המוסד המטונף
שקוראים כנסת ,חייבים להתפטר .או כך או כך צריכה כל צורת המדינה
להחרב .זה לא אומר שהבנינים צריכים ליפול אבל המבנה של הממשלה ,של
בתי המשפט ,המשטרה וכל מוסד ממשלתי וכו' צריך להעלם  -ויהיה פה
תוהו ובוהו .אז המשיח יכול להתגלות ולקבל את השלטון.
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זה יכול להיות בתוך מעט מאד זמן .כי באמת הרבה אנשים כבר רואים את
הסוף של מדינת ישראל הציונית .וכשאני אומר ציונית ,אני לא מדבר ח"ו
על הציונות האמיתית ]אהבת ארץ ישראל מצד קדושתה[ .אני מדבר על בן
גוריון והדומים לו ,כל אלה שמאז קום המדינה החילונית רצו לעשות מדינה
יהודית כמו כל המדינות )אבל בלי יהדות(.
אנחנו לא מדינה כמו כל המדינות .אנחנו עם ישראל ,עם הקרוב לקב"ה.
ולכן רק שלטון שעושה רצון ה' יכול להיות לנצח .רק מלכות דוד .אבל כל
הטומאה שכיסתה את הארץ עם שקר ,זה חייב להעלם ]ראה גם מסר .[25
ואז משיח ,משיח בן דוד ,יכול לקחת את השלטון ,כשהשקר ימות ויעלם.
יותר ויותר רואים שזה יכול להיות בתוך זמן קצר מאד .החילונים עצמם
כבר רואים שהרוב העצום של המוסדות במדינת ישראל עומדים על גנבה
ושקר .וזה כבר מאז קום המדינה ולפני כן ,וכידוע שמי שיושב ליד הסיר
אוכל הרבה.
מדינת ישראל נחשבת היום לעולם השלישי בעיני המערב ובעיני הגויים ,וגם
בעיני הרבה אזרחים של מדינת ישראל .יש לנו ראש ממשלה שכל אחד
צוחק ממנו" ,גולם" שכל אחד בטוח שפשוט הוא עושה את הדברים בחוסר
שכל .הוא טס לפוטין שאומר לו "נייט" ואחר כך הוא טס למוברק שבקושי
דיבר איתו.
בענין ירושלים ,הם יכולים לרצות לחלק את ירושלים מהיום ועד להודעה
חדשה  -אבל רק הקב"ה מחליט מה יחולק ,ואני דואג לאלה שחושבים שיש
להם אפשרות לכזה דבר .אני רק רוצה לכוון אותם לבית החולים איפה
ששוכב שם אריאל שרון ,כך כל אדם שחושב שיכול לחלק את ירושלים בלי
הסכמת הקב"ה.
כל המדינה מבולבלת ,גם רוחנית וגם כלכלית .ובכלל יש הרגשה שהיא
מתפרקת .הצבא ממש במצב קשה מאד .כמה שאמרו שהמצב יותר טוב וזה
חזר להיות כמו פעם ,כולם יודעים שזה ממש לא נכון .ולכן למעשה המדינה
כמעט מפורקת .יש רק איזה בסיס לא חזק שצריך להתפורר ולא ישאר
כלום.
ה''ציונים'' עשו את התיקון הגדול שלהם ,הם הפריחו את הארץ .היתה
קללה כמעט אלפיים שנה ועכשיו הארץ פורחת שוב .למה היתה להם זכות
כזאת? יש כל מיני גרסאות ואחת מהן היא שלפחות חלק מהם הם
הגלגולים של הבריונים שבגללם נחרב בית המקדש השני .זו לא הסיבה
היחידה לחורבן ,אבל הם הגורמים היחידים שעדיין יכלו להציל את בית
המקדש ,אבל הם הלכו לכיוון שלהם.
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עכשיו המצב הוא שנגמר התיקון הזה של הבריונים וצריך עכשיו לחזור
בתשובה .כולם ,לא רק הבריונים ולא רק ה''ציונים'' .גם החרדים וגם
הדתיים ,כל עם ישראל חייב לחזור בתשובה.
ומה זה אומר לחזור בתשובה? זה אומר שכל אחד ישב עם עצמו ויחשוב על
כל עבירה ועבירה שעשה בחיים שלו ,מהילדות ועד הרגע הזה .אם לא
זוכרים את הכל ,לא לדאוג .ולמה? כי האדם בדרך כלל חוזר עוד ועוד על
אותן עבירות .אז אם עשיתם עבירה לפני עשר שנים ושכחתם ,אז כמעט
בטוח שלפני חמש שנים ואפילו היום עשיתם אותה עבירה.
איך שלא יהיה ,תוכלו לעשות תשובה אם באמת אתם רוצים ,כי הקב"ה
יעזור לכם .כי בסך הכל הוא רוצה את עמו חיים ולא מתים .לכן ,לעבור על
כל עבירה ועבירה ולחשוב ולהצטער כל כך עד כאב ,עד דמעות רבות.
ולהחליט שיותר לא ללכת נגד רצון ה' ח"ו.
אלה שהכשילו אנשים אחרים זו עבירה קשה ביותר ,אבל גם על זה אפשר
לעשות תשובה .אם הקב"ה מקבל את התשובה שלכם הוא יכול לעזור
לאלה שהכשלתם גם לחזור בתשובה ,וזה ינקה את העבירה הזאת בעזרת
ה'.
אז אם יהודי רוצה לחיות חיי נצח עם הקב"ה ,מתחת לכנפיו ית' כביכול ,אז
תשובה היא התשובה.
הסוף יהיה מאד קשה והדרך לסוף קשה ,בגלל שעם ישראל עדיין ישן.
החרדים ישנים חזק ביותר ואפילו הם ,שהם הכי קרובים להקב"ה ,חלק
גדול מהם מאוהבים חזק בעולם הזה וברצון להיות כמו הגוים .ובחוסר
אומץ לתקן את המסגרת של החרדים ,אז מנסים להביא את העולם הגויי
לתוך העולם החרדי ,ואפילו לשים על זה הכשר .אם ב]שכונת[ גאולה יש
בורגר עם הכשר הבד"ץ אז הסוף מאד קרוב.
שה' יעזור לנו שנוכל לתקן ולחזור בתשובה  -ולקבל משיח ולקבל את כל
הקרובים שלנו בתחיית המתים.
הם יכולים לרצות לחלק את ירושלים
מהיום ועד להודעה חדשה
אבל רק הקב"ה מחליט
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 38את זה לא מבינים עכשיו
דניאל:
אנחנו מתקרבים מאוד לסוף ,מאוד מתקרבים.
ואלה שלא רוצים לראות את האמת ,אלה שרוצים להיות כמו בת-יענה ,אז
אין לי מה לומר להם .אבל ,לאלה שמתחילים כבר להבין את האמת ,אני
רוצה לומר :אין זמן ,אין זמן.
הסתכלו מסביב תראו באיזה מצב אנחנו .נשאר לנו ''ידיד אמת'',
במרכאות כפולות ,אמריקה  -וגם היא עכשיו עזבה אותנו .מה נשאר לאלה
אשר לא מאמינים בה' ובתורתו ובנביאים שלו? נשאר מצב מאוד מפחיד,
מאוד מדכא .אנחנו מדינה של בערך ששה מליון יהודים  -גם לא כולם
יהודים באמת  -נגד כל העולם .מצב מעניין ביותר .בחלומות הקשים ביותר
של הציונים החילוניים לא חלמו על גירסה כזאת.
אולי אם ניתן שטחים לישמעאלים ירדו מאתנו ויעשו שלום .וזה מצחיק
גם אותי וגם את הרוסים וגם את אחמדינג'אד וגם את כולם .אולי
האמריקאים בגלל )שאין להם חוש( הומור ,לא רואים את הצחוק .אבל
האבסורד ברור.
זה כמו לתת לכלב בשר כשהוא רעב ולהגיד לו לאכול רק חתיכה אחת ,לא
את הכל .הערבים פראיים ,רוצים את הדם של היהודים ,רוצים את כל ארץ
ישראל ולא רוצים שיהיה פה אף יהודי! ואם יהיה )ישאר( יהודי) ,זה יהיה(
רק )בתנאי( שיהיה עבד ממש של הערבי ,שהוא יעשה אתו את כל הדברים
האכזריים שעולים על דעתו.
וזה המצב שלנו .אם ניכנס עכשיו לעזה ,מיד יבואו עלינו כולם .בפועל
יבואו החמאס והחיזבאללה והסורים והרוסים והאיראנים ובטח הירדנים.
ברור שגם המצרים ,אולי לא מיד ,אבל לא יקח הרבה זמן .ומה יש לנו
נגדם? כלום ,לא האמונה הכי קטנה עם הקב"ה .ובודאי לא את הנשק
שצריך בשביל לנצח .אז מה נשאר לנו? מוות בטוח ,חס ושלום .אבל יש צד
שני של המטבע ,וזה הצד הרבה פחות פופולרי של אדם עם אמונה שלימה.
אפילו החרדים והדתיים ,הדתיים במיוחד ,מאמינים בכוח של צה"ל.
לאלה אני רק רוצה להזכיר שבבית המקדש הראשון והשני ,אי אפשר היה
לנצח את היהודים .אז מה קרה? הקב"ה בעצמו פתח את השערים של
ירושלים והוריד את החומות ]ראה ילקוט שמעוני דברים פ''ח[ ,וגם הוא
עושה לנו את זה עכשיו.
זה כמו לתת לכלב בשר כשהוא רעב
ולהגיד לו לאכול רק חתיכה אחת,
לא את הכל
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ומי ישרוד ?
רק הבוטחים בקב"ה .רק היהודים שעושים בדק בית ,שפותחים את הלב
ואת השכל ואת המקומות הכי עמוקים בכל הפינות שבתוך האדם ,ומנקים
את עצמם מכל העבירות ועושים תשובה שלימה .שמצטערים ממש על כל
מילה מיותרת ,על כל צעד נגד רצון השם .על כל מבט לא נכון ,על הכל.
וירגישו שהם מצטערים עד דמעות.
וישב על הרצפה וישים שק על הגוף ואפר על הראש ויבכה ויבכה ויבכה
ויבכה  -שהוא מצטער כל כך .ואני רוצה לומר שמי שלא יעשה את זה ,או
משהוא מאוד דומה ,לא יוכל לשרוד .אין כזו מציאות.
הקב"ה אוהב את עם ישראל והוא לא רוצה להשמיד את עמו.
אבל הוא לא יכול לתת גם לאלה שלא מאמינים במאה אחוז ,לבנות את
העולם החדש ,העולם של משיח.
הם לא מתאימים ולא יוכלו לתפוס אפילו את האמת שרואים את זה ברור
מאוד .ולכן באופן טבעי ,אדם כזה לא מתאים לעולם הבא.
לעולם הבא ,זאת אומרת לעולם של משיח.
ולכן הכרטיס כניסה  -זו רק הדרך הזאת ואין דרך אחרת.
וכל אלה שרוצים להגיד:
כן ,כן ,ה' אוהב אותנו ,הוא יסלח לנו ,לא משנה אם אנחנו )לא( עושים מה
שהוא רוצה בדיוק ,או שאנחנו מחליטים שהדרך שלנו נכונה.
אין דבר )כזה(.
הוא יסלח לנו ,הוא ירחם עלינו ,זה נכון ,הוא ירחם באמת.
אבל גם אנחנו צריכים לרחם על עצמנו ולהגיע לאמת.
ואני אזכיר לכם שוב ,כמו שנכתב על ידי בנימין:
תסתכלו בכל ההיסטוריה ,וכשהיהודים לא עשו מה שהיו צריכים לעשות,
לא היתה לקב"ה ברירה )כביכול( ,רק לרדת חזק עליהם כדי להוציא את
הטינופת ,את מה שלא צריך להיות מביניהם ,כדי שמשהוא טהור יותר יוכל
לצמוח.
ואני לא רוצה לעבור מתקופה לתקופה להזכיר לנו ,רק כמו שבן הזכיר
בסופו של דבר ,השואה .השואה היא גם אהבת ה' כלפי עם ישראל .אם הוא
לא היה אוהב אותם ,הוא לא היה משמיד כל כך הרבה בצורה כל כך
אכזרית .זה מידה כנגד מידה ,ויחד עם זה ,כמה גרגרים הוא הציל ומזה
צמחו קהילות שלימות מחדש וזה הרחמים .אבל שוב ,הרבה בוסר נכנס
לגידול הזה )עם ישראל( וחייבים להוציא את זה וחייבים כולנו לחזור
בתשובה.
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אבא ,אבא ,מיד ,מיד ,להתחיל עם השק ואפר שעם ישראל יראה דוגמא מה
לעשות ואיך לעשות .אבא ,אבא ,לא סתם קיבלת אותי ,אני מכוון אותך ,זה
התיקון שלך לעשות את זה .זה התיקון.
וכל אחד שעובד אתנו ]כל המתנדבים והפעילים[ ,עם בנימין ואיתי ועם
ועם כולם  -כל אלה .כל אלה ,יש )להם( תיקון
ועם ישראל ִ
מנחם ועם ליפי ִ
ועם עם ישראל .כולם ,כל אלה שעובדים אתנו .וגם לך אבא .אין חוץ
אתנו ִ
ממעשי )דברים מעשיים ,תכלס( עכשיו ,אדם חייב להיות מעשי ,ואם לא ,אז
אי אפשר לעזור להציל את עם ישראל.
ולא לשכוח ,כל אדם שיכול להשפיע על עם ישראל ולא עושה )מה
שביכולתו( אז הוא יואשם בשמים שהוא יכל ולא עשה .הוא עובד יום
ולילה כי הוא רוצה לעזור ולהציל בעזרת ה' את עם ישראל ואת המשפחה
שלו ,יחד עם כולם.
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 ]ראה כללים ראשונים ט[.

כל אדם שיכול להשפיע
על עם ישראל
ולא עושה
אז הוא יואשם בשמים
שהוא יכל ולא עשה
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 39ירדו עלינו טילים כמו גשם.
)המשך הפרק קודם(
)סיפרתי בקצרה לדניאל את הפעולות בשנה האחרונה -
הקמת האתר ,הספר "דניאל" ,התרגום לאנגלית ,הפצת הספר בארץ
ובחו"ל ,הכנות לעצרת "שק ואפר" על הכנת השקים אמרתי לדניאל שעל כל
שק עבדנו כחצי שעה  -גזירה ,ניקוי וכו'(.
דניאל :אני רוצה להסביר לך אבא ,כמו שאתה עבדת עם הפינצטה על
השק ,ככה כל יהודי צריך להוציא את המיותר מתוך עצמו ,את העבירות,
הגישות הלא נכונות ,לשון הרע ,הכל .חוסר צניעות ,כל דבר שלא לרצון
השם .ככה עם הפינצטה ,כמו שעשית עם השק.
)דיברנו על סידור התפילה של שק ואפר(.
אבא :כמה להדפיס?
דניאל :תדפיס אלף ,שוב ,המקום להתחיל זה הכותל.
יש אנשים שצריכים לעורר במקום )בכותל( ,יהיו הרבה מאוד שירצו לשבת,
אפילו תיירים שירצו .להסביר להם )את ענין השק והאפר(.
וצריך מישהוא שידבר דברי חיזוק כמו שנאמר.
)סיפרתי לדניאל על הקשיים בהפצת הספר ,כמה טלפונים וזמן השקעתי על
מנת למצוא ספק ספרים בארץ ובעולם ללא הצלחה יתרה ,והספר מופץ
לאט(
דניאל :זה לא כל כך לאט ,זה הולך מאחד לשני .כשמוכרים ,לפחות עוד 10
אנשים קוראים את זה ,בנוסף לכל האנשים שקראו באינטרנט והורידו חלק
)והדפיסו( ומעבירים מיד ליד ,ואת זה אתה לא ַס ַפ ְר ָתּ.
הקב"ה שלח אותך כשליח )להפיץ את הספר( ומי שלא רוצה )לעזור להפיץ
את הספר( ,אז לא )צריך(.
אבא :האם לקדם את הטיפול בספר דניאל ? 2
דניאל :חכה כמה שבועות עד שהכל ילך .חשוב להתחיל עם שק ואפר .ולא
להרגיש שחייב להצליח בגדול בפעם ראשונה.
אנשים עוד יפחדו מאוד .עוד יבקשו ממך שק ואפר.

www.Dani18.com

146

דניאל  – 2מסרים מעולם האמת

אבא :איך נראה לך השק שהכנתי? )הראתי לו את השק(
דניאל :זה מצויין.
צריכים לדעת בשעות במנחה מעריב באיזה ימים להתחיל באמת בכותל.
)לפרסם בציבור זמנים לשק ואפר(.
ולא לשכוח שאת הכותל אפשר גם מהאינטרנט לראות כל יום מה קורה
שם ,יש אנשים באמריקה והם יכולים להשתתף.
)דיברנו על מקומות נוספים לכנסים של שק ואפר(.
דניאל :צריכים )להתכונן לכנסים ב( בצפון ובדרום ,אבל לא להתחיל שם,
קודם כל עם הכותל ,ואחרי זה אפשר להתחיל במקומות אחרים.
עוד מעט יפחדו מאוד .תתחילו כולם בכותל.
אבא :דניאל ,אתה רוצה לבוא.
דניאל :בשום פנים לא.
אורח :מה העובדים שלך חושבים עליך?
אבא :שפתחתי מתפרה...
אבא :דניאל ,יש לך מסר לרב א.
דניאל :דבר אחד כן אני אגיד לו – הם לא צוחקים כל כך בקלות עכשיו,
פעם היו צוחקים יותר בקלות ,עכשיו יותר ויותר ירצו להצטרף.
אולי בהתחלה )לא כל כך( ,אבל זה יהיה קשה קצת )יתחיל להיות יותר
קשה ,אז( יצטרפו.
חייב להיות עם הרבה בכי ,חייב מישהוא באמת לארגן את זה,
ולא לשכוח את הרב ע.
)דיברנו על הכנת הסידור לתפילה של "שק ואפר"(.
אבא :הוצאתי את הקטעים המתייחסים לעשי"ת ,אני משוכנע שמשיח
יגיע קודם ,חגים חנוכה עבר ,ואני אשמיט את הקטעים של "חנוכה" ,האם
להשאיר את החלקים המתייחסים לפורים?
דניאל :פורים זה החשוב ביותר .פורים זה הדוגמא הכי גדולה ,יצאו עם
שק ואפר ובכו והצילו את עם ישראל.
אבא :דניאל ,נזכרתי ששמו של סבא מרדכי ושם סבתא אסתר ,אתה
יודע?
דניאל :מה אתה אומר?
אבא :זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך.
דניאל :אני שואל אותך מה יש לשאול ,זה הכל ברור.
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אבא :שאלתי את חיים ואשאל גם אותך ,במגילת אסתר כולם ידעו את
תאריך הגזירה ,וכשיודעים את תאריך הגזירה קל יותר לעורר את האנשים,
וכיום אנחנו יודעים שעוד מעט ...אך עדיין התאריך כאילו פתוח.
דניאל :נכון אבא ,זה הרבה יותר קשה בשבילנו ,אבל מה לעשות.
)בנימין אמר פעם שהקב"ה לא נתן להם את לוח הזמנים שלו(...
אבא :ראיתי באחד התקשורים )מהחוברת של קול דממה דקה( שכתוב כי
הדולר יהיה שווה לנייר טישו .האם הכוונה לעולם הזה או בעולם הבא?
דניאל :אבא ,אני לא יכול לענות ,אבל כל אחד רואה כמה שהדולר שווה.
גם כתוב בנבואות שיהיה הרבה מה לקנות בתקופה הזו ,אבל הכסף לא
יהיה שווה כלום ,אני חושב שכל אחד מרגיש את זה טוב טוב.
הרבה יש מה לקנות ,אבל הכסף לא שווה כלום ,לפני שמקבלים את זה ,זה
נעלם כבר.
אז לכן רואים שהדולר יורד ,ובכלל אמריקה חלשה ,ואין לה כח לכלום ,יש
לה גבולות מאוד פתוחים ובכלל צבא קצת צולע ,המצב )שם( מאוד קשה.
אבא :הרבה זמן לא הובן לי הענין כי כשיבוא המשיח אי אפשר יהיה
לחזור בתשובה .ועלתה לי המחשבה של תיבת נח 120 ,שנה צחקו על נח
וכשהתחיל המבול ,בהתחלה יורד גשם ,נח בתיבה ,סוגרים הדלת ,אנשים
עוד צוחקים .וכך פתאום המים כבר מגיעים עד לברכיים והתיבה סגורה,
הם רוצים אבל זהו...
דניאל :זה הדוגמא באמת.
אבא :כלומר ,ירצו לחזור בתשובה ,אבל לא יוכלו...
דניאל :הם לא ירצו לחזור בתשובה ,הם ירצו להציל את עצמם...
)נזכרתי כי באחד התיקשורים בנימין אמר שאם היו רצים לעשות תשובה,
הקב"ה היה מוריד את המים(.
אבא :ראיתי בספר אור יחזקאל ,כי יש אנשים שיזכו במשפט )להיכנס(
לגן עדן ,אך לא יזכו במשפט של תחיית המתים )לעולם הבא(.
דניאל :אנחנו לא יודעים אפילו כמה אנחנו עוד צריכים לעבור.
אתה ניקית את השקים ,אנחנו ניתנקה )נעבור ניקוי (...עוד יותר,
עוד יותר חזק ,ולא בפעם אחת.
אנחנו נתנקה עוד יותר,
עוד יותר חזק,
ולא בפעם אחת
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אבא :אחד מהגולשים שלח מכתב וכתב כי כדאי להוציא מתחילת האתר
את הפסוק מעמוס בגלל שזה מרתיע.
האם להשאיר את הפסוק בתחילת האתר?
דניאל :כן.
אבא :האם להוסיף אותו לכריכת הספר )במהדורה הבאה(.
דניאל :כן.
יאים׃ )עמוס ג ((7
ֲב ָדיו ַהנְּ ִב ִ
ָלה סוֹדוֹ ֶאל ע ָ
ֲשׂה ה' ָדּ ָבר; ִכּי ִאם גּ ָ
) ִכּי לא ַיע ֶ
אבא :דיברתי עם הרב א' )שעוזר לנו עם האתר( שישנם באתר הרבה
מסרים ותקשורים ,ולפעמים מרוב עצים לא רואים את היער...
והמליץ לי לכתוב כעין פרק מסכם.
כתבתי פרק בשם זה " -מרוב עצים לא רואים את היער" ,מה דעתך ?
דניאל :זה מה שאתה כתבת? אז מה השאלה ,זה מצוין.
זה צריך לעלות כבר ,אין זמן.
עם כותרת שיבינו שזה אבא ולא אני.
צריך מבוא שיסביר שאתה ארגנת את זה ואתה מכוון את זה.
גם צריך לתרגם את זה.
אבא :ראיתי בחדשות כי אמריקה החליטה שאירן הפסיקה לפתח נשק
גרעיני כבר משנת  ,2003מה דעתך?
דניאל :זה בדיוק ,ככתוב )בנבואות( שכולם יבואו נגד עם ישראל ,עד כדי
כך הצבא מפחד להיכנס לעזה ,אפילו אם יזרקו עלינו קסמים יום ולילה
יפחדו להיכנס .עוד מעט יהיו כאן אוניות מלחמה גדולות של רוסיה.
הישראלים יפחדו ממש ,איך יתחילו )יתמודדו?( איתם.
)האויבים לאו דוקא רוסיה( יתחילו בדבר קטן וירדו עלינו טילים כמו גשם.
אבא :בתיקשורים האחרונים חיים ובנימין אמרו שאנחנו נסתכל לצד
אחד ונפחד ממנו ובסוף הדבר המכריע יגיע מצד אחר.
אתה יכול להוסיף דניאל?
דניאל :לא ,אבא זו האמת.
אבא :ואמרו שיהיה פחד שלא היה בכל ההיסטוריה.
דניאל :כן .גם עכשיו אנחנו בפחד שלא היה בכל ההיסטוריה שכל העולם
כולו נגד היהודים.
רוצים להגיד נגד הישראלים ,אני אומר נגד היהודים.
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אבא :אתה יודע ואסור לך להגיד ,או שאתה לא יודע.
דניאל :לא אגיד.
אבא :אתה רוצה עוד קובית שוקולד? אז תגיד.
דניאל :לא ,אמא תיתן לי גם ככה.
)גם האשה היתה בתיקשור ,כולנו צחקנו(
אבא :באחד התיקשורים אמרת שהמלחמה תפרוץ גם בצפון וגם
בדרום ,אתה יכול להוסיף?
דניאל :ברור שיתחיל באחד המקומות ,ומיד יגיע לכל המקומות.
אנחנו צריכים לחכות ולראות מה יהיה בסוף הסצנריו )המהלך?( הסופי.
אבא :יש לך מה להוסיף .אולי אני שכחתי איזה שאלה?
דניאל :אני לא יודע עוד שאלה,
אני חושב שעברנו על הכל בינתיים.
עוד יהיה סיבה לתקשר.
אבא :אנחנו גם בלי סיבה שמחים לתקשר.
דניאל :יש )תהיה( סיבה ממש של עם ישראל לתקשר.
אבא :מה דעתך על ה 4-רעידות אדמה שהיו בחודש האחרון ?
דניאל :זה הכל )בא כדי להכין( מכין אותנו ,וגם הפתח שנפתח בבני ברק זה
לא סתם ,הכל אזהרות ,אזהרות ,אזהרות ,אמנם יש כל מיני הסברים ,אבל
עובדה ,עם כל זה) ,שהיו(  4רעידות אדמה ,אחת אחרי השניה.
לא פשוט תוך שבוע וחצי.
והפתח הזה שנפתח בבני ברק .עד היום )עד כה( זה הפעם הראשונה שזה
קרה אפילו שפה ושם היו סכנות כאלה.
אבא :קראתי שזה סימן לפני רעידת אדמה רצינית.
דניאל :הם לא מבינים שזו אזהרה של ה' ,הם מבינים שהולך להיות
משהוא כי זה דבר לא רגיל.
אבא:
דניאל:
אבא:
דניאל:

הענין של להכין אוכל לפחות לשבועיים עדיין קיים?
כן) ,גם( שתיה חשובה.
גם בירושלים?
בכל הארץ.
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אבא :יש לי תוכנית חסכון שמסתיימת עוד שנתיים,
האם כדאי להמשיך להפקיד כסף.
דניאל :לא.
)חזרנו לנושא האוכל(.
אבא :בקשר ליהודי אמריקה ,האם כדאי שגם הם יכינו אוכל?
דניאל :אני לא יודע כמה זה יעזור להם ,למה לא ,הם יכולים גם,
עדיף להם לקנות כרטיס לפה .אבל עכשיו.
אבא :למה הכוונה עכשיו?
דניאל :כמה שיותר מהר ,מי שיכול להגיע לארץ זה המקום.
מה שברור ,שראש ממשלת רוסיה ,הוא לא חבר של היהודים ,ועכשיו הוא
שולט מאוד וגם מתכונן למלחמה .יש לו גם רצון לשלוט על העולם ,אז לא
יכול להיות טוב מדי בשביל היהודים.
לא רק זה ,יהודים ברוסיה קיבלו אפשרות לצאת מזמן) ,ב(רוסיה אף פעם
לא היה טוב "מי יודע מה" בשבילנו.
זה שלא יוצאים זה לא הגיוני בכלל ,זה רק )הרצון להשאר ולא לעלות( צריך
להיות מבוסס בעיקר על עגל הזהב.
אני רק יכול לומר לכם ,ברגע זה ,רק תפילות ,רק תפילות על כל בעיה שיש,
רק תפילות ומעשים טובים.

עדיף ליהודי אמריקה
לקנות כרטיס לפה
אבל עכשיו
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 40אפילו אם הכל נופל מסביבנו ,לא לפחד
)המשך פגישת התקשור עם בנימין(
אבא :בנימין ,אתה רוצה למסור מסר או להוסיף למה שדניאל אמר?
בנימין :רק דבר אחד ,דניאל עבר על הכל מדוייק מאוד.
לא לפחד ,לבטוח בה' ולא יהיה ממה לפחד.
לבטוח בה' ,אפילו אם הכל נופל מסביבנו ,לא לפחד ,לבטוח בה' שהוא הכל
יכול .להרגיש שאפילו אם הוא רוצה שח"ו לא נחיה ,זה גם טוב.
אבל נתפלל שכן נחיה ונעשה תשובה שלמה ולא לפחד.
וזו הנוסחא כדי להינצל.
בנימין :מתי אתה מתכונן לעשות את השק ואפר.
אבא :השבוע נקבל את הסידורים מהבית דפוס ,וברגע שהכל יהיה מוכן,
נפרסם את זה.
בנימין :ברור דבר אחד )צריכים לחזור בתשובה ,אך הרבה אנשים( לא
רוצים לשמוע את זה.
)ולכן (,כמה ילכו )יזכו?( לקבל משיח ,אני לא יודע.
אבל ברור שלא כל כך הרבה אנשים כמו שחיים עכשיו בעולם הזה.
הרבה פחות ,והרבה פחות יהודים.
נכון כל היהודים צריכים לקבל משיח ,אבל תלוי – מתי ?
אם זה אחרי מכת החושך כמו במצרים ,או לפני.
אבא :מה הכוונה לפני או אחרי? הרי אחרי כבר לא יכולים לקבל.
בנימין :זה מה שאני רוצה להגיד ,לפני מכת חושך היו הרבה מאוד יהודים
שהיה נראה שהם ֵיצאו ממצרים.
אבל רק אחרי מכת החושך ראו כמה נשארו באמת ,והיו מעט ,יחסית
מעטים.
רק אחרי מכת החושך
ראו כמה נשארו באמת
והיו מעט
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 41אני חלק של הקבוצה החשובה
)המשך פגישת התקשור עם ישראל .כזכור ,חיים מסר בתיקשור איתו שלא
תיקשרנו עם ישראל מספיק ,אז שמחתי על התיקשור הראשון שלנו עם
ישראל(.
ישראל:
אני רוצה להגיד … אני לא חייב לדבר ,אני לא חייב להגיד )להעביר
מסרים() ,אני( רק חייב להיות עם הבחורים האלה כי אני חלק של הקבוצה
החשובה .וזה מספיק.
אבל דבר אחד אני יכול להגיד ל… תתכונן ,תעשה תשובה,
זה לא מספיק החסד שאתה עושה לעם ישראל ,זה לא מספיק,
ואני רוצה לומר גם ל … צריכים כולם לעשות תשובה ,כי זה הדבר היחיד
שיציל אותנו.
כדי לשרוד צריכים לעשות תשובה ,מבפנים בפנים )מעומק הלב( ,תשובה
בכל פינה של הפנימיות שלנו ,תשובה – זו המילה שתציל אותנו.
אבא :האם יש לך מסר למסור לכלל הציבור?
ישראל :אני לא חושב שיש לי משהו מיוחד ,כי כל דבר )כבר( נאמר ולא
שמנְ יָן או יותר פגועי מח ידברו .מספיק שניים או שלשה.
צריך ִ
מספיק ,כי המסר )הוא( אותו מסר ,ולא יכול להיות מסר אחר.
יש רק מסר אחד ואם רוצים את המסר באמת ברור שילכו לנביאים,
כי )בנביאים( גם זה ברור ביותר.
)סוף תיקשור(
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 42דרך הפתח הקטן הזה נוכל לקבל את האור הגדול
בהתחלה חשבתי כי רק  5אנשים ילבשו שק ואפר בכנס הראשון של שק
ואפר בכותל) ,למרות הצום ,למרות שנתלשו מודעות הרחוב שפרסמנו
בירושלים על שק ואפר ,וסה"כ הרי הירושלמים היו "המוזמנים" הכי
קרובים( לפי הערכה היו כ  50אנשים אשר לבשו שק...
נודע לי על תקשור עם בנימין אשר יערך בירושלים ביום חמישי בערב,
בקשתי להתקשר במהלך התיקשור ולשאול מספר שאלות .התקשרתי,
והרי התשובות לפניכם.
ש :כיצד השפיעה בשמים עצרת שק ואפר בכותל ?
ת :זה היה דבר מאד מאד חשוב ,וזה נותן דוגמא למה שיהיה בעתיד.
ש :נערוך את העצרת הבאה גם בכותל ?
ת :הכותל זה המקום.
ש :האם תאריך ראש חודש שבט ,יום שני כ"ט בטבת ,מתאים ?
ת :טוב מאד.
ש :האם כדאי להכין פרק העוסק בחשיבות שק ואפר ?
ת :כן ,אך עם הרבה מקורות .היו הרבה ניסים בהיסטוריה של עם ישראל
שזה ממש הציל ,אבל לא יצאו רק עם שק ואפר ,בכי וכו' ,יצאו גם עם ספר
תורה.
ש :לערוך את העצרת הבאה עם ספר תורה ?
ת :לא ,אני אומר כשיש סכנה ממש ,אז זה מה שעושים.
)בנימין המשיך(
אתה צריך להבין ,מה שאתה עושה זה חלק גדול של התיקון שלך ,לא לעצור
אפילו אם זה נראה שלא הולך .אבל ב"ה זה הולך ,ולא לשכוח שרוב העולם
הוא אטום.
ואולי מה שאנחנו עושים ,יפתח פתח קטן ,שברגע שיגיע האור הגדול ,ברגע
של הסוף ,אז אולי דרך הפתח הקטן הזה נוכל לקבל את האור הגדול.
)סוף תיקשור(
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 43ההזדמנות האחרונה
בנימין:
כל אחד יכול לראות שמצב העולם מתדרדר ונעשה מפחיד ביותר ,כל אחד.
וכל חכם יכול לראות ולהבין שמה שקורה היום זה ממש לפי הנבואות
הקדושות וזה הכל מתוכנן מראש ]ישעיה מא'' :מי פעל ועשה קורא הדורות
מראש'' וראה על זה מדרש רבה אסתר ומדרש תנחומא כי תשא[.
הקב''ה גורם לכל הנבואות להתקיים אחת אחרי השניה .לא במהירות
הקול ,אבל בכל זאת מהר .אחת אחרי השניה .אפשר להרגיש ]ולא רק
לראות[ שזה כמו לפני שנֹח גמר לבנות את התיבה .בנה ובנה ,מאה ועשרים
שנה ,כדי שאנשים יראו וישאלו ויתעניינו ואולי גם יעשו תשובה .אבל רק
צחקו מעבודתו.
רק כאשר התחילו המים ממש לעלות לגובה מפחיד ,אז רצו בכל הכוחות
שלהם להיכנס לתיבה ]ראה ספר הישר עמ'  17בשם מדרש[ .הרצון שלהם
לא היה לעשות תשובה ,אלא להציל את החיים שלהם.
וזה מה שקורה היום .אמנם מעכשיו עד הגאולה לא יקח מאה ועשרים שנה,
זה יהיה בעזרת ה' בעתיד הקרוב .אבל זו ההזדמנות האחרונה לפתוח את
העיניים והלב ולהבין את המצב ולחזור לקב"ה .ומי שלא ,ישאר בחוץ
ויעלם.
יש אנשים שרוצים לבנות מקלט גרעיני .זאת אומרת מקלט כביכול נגד
פצצה גרעינית .שטויות .הם חושבים שזה יהיה בשבילם תיבת נֹח להינצל,
אבל זה יהיה קבר ולא תיבת נֹח.
מי שחושב שיציל את החיים שלו אפילו שהוא לא מאמין ולא בוטח
בהקב"ה ,ולא רק זה ,אלא לא עשה דבר כדי להתקרב לה' ,ולא רק זה ,אלא
שהרחיק יהודים מהקב"ה  -אדם כזה לא יכול אפילו לחלום שהוא ינצל על
ידי חור עמוק באדמה שקוראים לזה ''מקלט''.
הדבר היחידי שאדם יכול לעשות עכשיו ,שזה כל כך קרוב לסוף ]של עולם
השקר[ ,זה להתקרב להקב"ה .להתקרב אליו על ידי תפילה ,תורה ,תשובה
וצדקה .ז''א לעשות אך ורק רצון ה' ]כמו שכתוב בפרוט בשולחן ערוך או'''ח
סימן רלא ,וכמוסבר בהרחבה במסילת ישרים פרק א[.
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והעיקר מכל הדברים האלה זה לחזור בתשובה .מה זה אומר? כמו
שכתבתי כבר ,ללכת ביחד לאיזה מקום מתאים ,כגון בית מדרש ,בית כנסת
או מקום מתאים אחר .לשים שק על הגוף בשביל להרגיש ענוה ואפר על
הראש להזכר בבית המקדש ובמה שהפסדנו ,ולהזכר שבסך הכל ,עם כל
]שפע[ הגשמיות שלנו ,אנחנו בגלות.
ידוע שבזמנים של סכנה לעם ישראל יצאו לרחוב עם ספר תורה עם שק על
הגוף ואפר על הראש ועשו וידוי ,ובבכי ובצעקות חזרו בתשובה ,כמו שכתוב
בגמרא ]תענית טו-טז וגם בשולחן ערוך או''ח תקעט .וראה דברי החפץ
חיים זצ''ל בס' חומת הדת פ''יד ''צריכים להתאסף ביחד ולצעוק אל השם''
ועי''ז ה' יגאל אותנו[.
לבכות ]שערי תשובה ש''א עיקרי התשובה הג' והד'[
ולהגיד וידוי ]שם העיקר הי''ד[
ולהגיד את כל העבירות שעברנו ]שם העיקר הי''א[.
להתבונן בכל עבירה ועבירה שלנו ]ע''ש העיקר הי''ב[
ולהצטער כל כך שעם כאלה דברים קטנים וטיפשיים אנחנו הרחקנו את
אבינו שבשמים מאיתנו ]ע''ש העיקר הד' והו'[.
שעם העבירות האלה ,בנינו קיר שמפריד בינינו לבין הקב"ה ]''עונותיכם היו
מבדילים בינכם לבין אלקיכם''  -ישעיה נט[.
להצטער כל כך על כל השניות ,הדקות ,השעות ,הימים ,החודשים והשנים
שבזבזנו וקלקלנו  -ולהחליט להשתנות.
להחליט להיפרד כמה שאפשר מהעולם הגשמי המוגזם ,העולם ההלניסטי
הגויי ]ע''ש העיקר הט' ורמב''ם הלכות דעות פרק ו[.
ובמקום זה לחיות אך ורק לעשות את רצון ה' .מהבוקר עם "מודה אני" עד
הלילה עם ''קריאת שמע על המיטה'' ]כנ''ל בשולחן ערוך[ .רק לעבוד את ה'
ולהתקרב לה' ולעשות את רצון ה' .ואז לחזור לבתים שלנו וליישם את
ההחלטות האלה.
זה מה שיציל אותנו ועם זה מובטחים לנו ניסים גדולים .ואלה שיקבלו את
זה ויעשו את זה ,רק לאלה תהיה אפשרות לשרוד .חייבים לעשות תשובה,
אין דרך אחרת להנצל ולקבל פני משיח צדקנו.
גם העולם החילוני צריך עכשיו להתחיל לחזור בתשובה .בדור הזה כמעט
אין מציאות של תינוק שנשבה ]שהמצב השתנתה בזמנינו ,כמו שמוסבר
בהמשך ,וכעת ה' נותן הזדמנות אחרונה לכל הנשמות[.
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כל יהודי שיודע שהוא יהודי ,לא יכול לומר שהוא לא ידע .מן הרגע שהוא
יודע שהוא יהודי הוא חייב לחפש את האמת ולחפש מה זה להיות יהודי,
ומה הקב''ה דורש מכל יהודי .ולדעת מה זה אומר ''להיות יהודי''.
תשובות לשאלות אלו אפשר למצוא אפילו באינטרנט ,ובודאי בספריות .כל
אחד יכול לשבת ליד המחשב ולכתוב בגוגל ''יהודי'' או ''יהדות'' ולקבל
הרבה תשובות והרבה אינפורמציה על כל מה שהוא צריך לדעת כדי להיות
יהודי אמיתי.
בתקופה שלנו ,החילונים שרואים בטלוויזיה ובאינטרנט ,ובכל מקום שהוא,
את מה שקורה בעולם ,ורואים כמה שהעולם הולך לכיוון מלחמה איומה
שהממדים של המלחמה עד עכשיו נמצאו רק בסרטים וספרים של ''מדע
דמיוני'' ,גם הם צריכים כבר להבין שקורה משהו על טבעי.
ושיבינו שמי שרואה דברים כל כך ברורים כמו אסונות הטבע הרבים
וההכנות למלחמה כל כך גדולה עולמית גרעינית וכו' והוא לא מפחד או
מחפש תשובה  -אז גם הוא לא ישרוד.
ואם הוא כן יחפש תשובה ,אז גם הוא ישב ויבכה בדמעות רבות על חיים
מבוזבזים )שהיו לו עד עכשיו( ויעורר את הרצון להתקרב לה'.
מי שאפילו קצת יבין ,ה' כבר יעזור לו להבין הרבה ]כי ה' אומר לכל אחד
''פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם''[.
בעולם שלנו יש סימנים מהטבע וממלחמות איומות שמאיימות על העולם
וטרגדיות רבות ומשונות ומחלות משונות ל''ע ,כל מיני מסרים מן השמים
שכל אדם יכול להבין שה' מזהיר אותנו.
לפני כל מלחמה היו סימנים גדולים .אנשים לא דאגו .רצו להמשיך עם
החלום הוורוד שניתן להמשיך עם העולם החומרי וההנאות  -במקום
להשתוקק לתורה מצוות וקרבת ה' .רצון ה'  -זה הכיוון להגיע למשיח
צדקנו .רצון ה' מהבוקר עד הלילה ,אפילו בשינה.
ש :משיח קרוב?
ת :מאד מאד מאד.
זו ההזדמנות האחרונה
לפתוח את העיניים והלב
להבין את המצב ולחזור לקב"ה
ומי שלא ,ישאר בחוץ ויעלם
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 44כדי שיותר מ  10%ינצלו
הקדמה
התיקשור נערך כשעתיים לאחר העצרת השניה של שק ואפר בערב ראש
חודש שבט ברחבת הכותל המערבי.
החבר'ה אמרו שזה היה משהו מיוחד.
הרבה אנשים התפללו עם כל הנשמה .ממש.
ולמה כתבתי "החברה אמרו" ?
בגלל שלא נתנו לי להיכנס לכותל .יותר נכון לשקים לא נתנו להיכנס.
לפני הכנס הראשון של שק ואפר הלכנו למשטרה לבקש אישור כניסה עם
שקים לכותל .אמרו "אין בעיה" ,בשביל שקים אין צורך באישור .הכל
בסדר .לא הייתי שלם  100%עם זה ,בכל אופן לעצרת הראשונה של שק
ואפר נכנסנו בלי בעיות.
אולי העצרת הראשונה עשתה קצת רעש בשמים והסט"א לא רצה שנחזור
על זה שוב ,מה עוד שהפעם באנו עם מאות שקים.
וככה עמדתי בכניסה לכותל כמעט כל העצרת והשומרים והשוטרים לא
נתנו לנו להכניס את השקים.
אמרו לי לך לרב הכותל להביא אישור מרב הכותל והוא לא היה,
אמרו לי לך לנקודת המשטרה ושם הקצין אמר לי  -אין בעיות ,הכל בסדר,
לך לכניסה ,אני אטפל בזה ,ובכניסה לא הסכימו להכניס אותנו...
וככה שיחקו איתנו ...עוד מעט יגיע האחראי ,עוד  5דקות ,וה  5דקות הפכו
לרבע שעה ,ואחרי חצי שעה מגיע האחראי ואומר שהאחראי עליו לא מאשר
להכניס שקים.
אמרתי לו – אם אתה נותן לנו להכניס את השקים –
אתה קונה את העולם הבא שלך...
)אמנם לא הייתה לי סמכות להגיד לו את זה ,אבל גם הסט"א נילחם איתנו
בצורה לא הוגנת ...בכל אופן אני בטוח שאם הוא היה מאשר את זה ,הוא
היה מקבל הרבה זכויות לעולם הבא(.
לא רציתי להגיד לו שעוד מעט תהיה רעידת אדמה בעוצמה אדירה ואנחנו
בעצם באים להתפלל גם עבורו...
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ואני עומד שם כמו מסכן ,כמו עני בפתח המבקש תרומה ,מאות אנשים
עברו ונכנסו...
חשבתי לעצמי כמה התאמצנו ועבדנו בהכנות לעצרת הזו ,קנינו שקים,
גזרנו ,ניקינו ,שלשה ימים שרפנו עצים על מנת לקבל אפר "מהדרין" ,צלם
מיוחד שהזמנו ,כמה זמן וכספים הושקעו בפרסום )בעזרתם של כמה
יהודים שתרמו( והכל פה עלול לרדת לטמיון.
הסט"א לא רצה תפילות עם שק ואפר.
מה אגיד לאבא שבשמים ,מה אגיד למשיח ?
אבל ,ברוך השם" ,נפתח" לנו פתח וכמה חבר'ה הצליחו "להבריח" כ 40
שקים פנימה בדרכים שונות .כל שק זכה שכמה אנשים יחבשו אותו
)העבירו מאחר לשני(.
לא אאריך בכל ההשפלה והבזיונות שהיו לנו ,פרט לדבר אחד.
והוא  -למה אני מכניס את הסט"א לעניין שלנו.
השומרים והשוטרים גילו מסירות נפש ממש לחסום הכנסת שק,
אחד החברה החביא שק מתחת למעיל וניסה להיכנס עם קבוצה גדולה
אחרת של אנשים .השומרים קראו לו הצידה אמרו לו לפתוח את המעיל
לא הבנתי איך הם ידעו שהוא מכניס שק ורק אותו בדקו מתוך קבוצה של
 50איש אשר אף אחד מהם לא נבדק.
לאחר כשעה רציתי להיכנס לתפילת מנחה )ללא שק( ,בקשו ממני לעמוד
בצד ומול כל האנשים חיפשו עלי כאילו שאני מחבל ,מששו אותי מכף רגל
עד ראש ,חבל שלא צלמתי...
לקחתי את זה בקלות ,אבל הלב בכה ...אוי לנו...
עכשיו נחזור לסט"א
אמרתי לעצמי בוא ונבדוק ,אם הוא מעורב בזה ,הוא ימנע את הכניסה עד
זמן סוף העצרת .אחרי כן בטח כבר לא יהיה אכפת לו...
לאחר סוף העצרת ,לקחתי תיק ביד מלא שקים וצעדתי לכניסה.
"מה יש בתיק" שואל השומר ,פותח את התיק ורואה את השקים,
"רק שקים" אני אומר לו,
"יאללה כנס" הוא אומר לי וצוחק...
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התקשור עם דניאל
בקשתי מאחד מהחברה שיסע ויביא אלי את דניאל מההוסטל.
דניאל:
אבא ,אבא ,לא להתייאש ,בבקשה לא להתייאש.
כי אפילו מי שהיה )בכנס( מאוד הרגיש את הקדושה ואני יודע כמה שזה
מאכזב )שלא הצלחתם להכניס את כל השקים( ,אבל )הכנס( היה מאוד
חשוב בשמים.
כל אחד מאלה שהגיעו )הוא שווה( כמו אלף
כי כמו שכתבנו כאשר נח בנה את התיבה ,לקח לו  120שנה ואף אחד לא
רצה להיכנס ,צחקו.
אבל ברגע הנכון )האחרון( רצו בכח להיכנס ,כי ראו את הטעות שלהם.
ועכשיו כמו בשושן הבירה שהיהודים חטאו מאוד ופתאום היתה גזירה של
שמד ואז השק ואפר היה הפתרון היחיד שנשאר להם.
שק – להוריד את האדם והגאוה שלו,
ואפר – להזכיר לנו את בית המקדש ואת הגלות המרה.
ותפילה ותשובה – להחזיר אותנו לקב"ה ולהציל אותנו,
וזה היום אותו דבר.
יש דוגמא )הכנס בכותל(,
יש יהודים שבוכים יחד עם השכינה,
יש יהודים שאכפת להם,
וזה כרגע קרוב מאוד – יהיה )מצב שיבינו שזה( הפתרון לכל היהודים
שרוצים אמת ושמבינים שככה ינצלו.
)דניאל לא נראה לי כל כך בסדר(.
אבא :דניאל ,איך אתה מרגיש?
דניאל :ככה.
אבא :אני מרגיש שאתה קצת חלש ,אי אפשר קצת להוריד מהתרופות
)במינון( ,מה דעתך?
דניאל :אני לא רופא ,בטח שאני לא מרגיש כל כך טוב מזה.
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אבא :איך היה הכנס.
דניאל :הכנס היה מעל ומעבר ,והצעקות והבכי היו אמיתיים ,וכל אברך
שהגיע ,הגיע מתוך אהבת ה'.
בפעם הבאה )בעצרת הבאה( העולם יהיה במצב הרבה יותר קשה ,מאמין
אני שיהיו עוד יותר אברכים.
אבל ,אבא אני לא בטוח אם נוכל להגיע לכותל.
אם כן ,זה עדיין המקום הטוב ביותר .אם לא ,חס ושלום ,עוד נדבר.
)אנחנו חשבנו שהעצרת הבאה תהיה בערב ר"ח אדר בכמה ערים(
דניאל :טוב מאוד ,אבל הכותל זה המקום הטבעי ביותר ,אבל ,אם אי
אפשר ,אז לא.
אבא :למה שלא יהיה אפשר ?
דניאל :לא יודע ולא יכול להגיד )למה( .כי אני לא יודע אם זה הזמן שזה
יהיה ,אבל יכול להיות.
אבא :אתה חושב שהחודש יתחיל הבלגן בעולם?
דניאל :כבר התחיל.
אבא :לאיזה בלגאן אתה מתכוון שיתחיל?
דניאל :כל הארצות מפחדות ממלחמה ,כמעט כל ארץ בעולם .האמריקנים
יודעים שהרוסים יחד עם כל ארצות ערב זה אויב מאוד מאוד מסוכן
לאמריקה השמנה והאיטית שחיה בעיקר מעגל הזהב ,עם עגל הזהב ,בשביל
החומר )חיים חומרניים( ,הם לא מהירים ולא אידיאליסטים כבר .הם
פשוט שמנים וכבדים.
ורוסיה רוצה לכבוש את העולם .והערבים גם רוצים לכבוש את העולם.
אומנם כל אחד בגלל סיבה אחרת ,אבל ביחד הם מסוכנים ביותר.
וכל מה שאני אומר עכשיו זה באופן טבעי )הגיוני( ,שכל אחד שקורא עיתון,
או מסתכל בחדשות באיזו שהיא צורה יכול להגיד )להבין( לבד.
ומתכוננים ומתכוננים ומתכוננים למלחמה ורק לפני זמן קצר כמעט היתה
תקרית קשה ביותר בין האמריקנים לאיראנים ,זאת אומרת שכולם מחכים
למלחמה.
)השאלה( היא לא אם )תפתח מלחמה( ,אלא )השאלה היא( מתי שזה יהיה
וזה לפי הטבע )באופן הגיוני עתיד לקרות בקרוב(.
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אבא :מה דעתך על הדף עם המסר שלך )אנחנו מתקרבים מאוד לסוף(
שהופץ בארץ עם צירוף של מקורות על נבואות והתגשמותן.
דניאל :מאוד חשוב.
אבא :זה מדויק מה שהוסיפו התגשמות הנבואות בימינו ?
דניאל :כן.
אבא :משהוא אמר לי שהולכת להיות רעידת אדמה בעוצמה  10בסולם
ריכטר ?
דניאל :טוב ,אני לא יודע סולמות אבל צריכה להיות.
אבא :אותו אחד אמר לי שאיראן תשלח פצצות אטום לאירופה,
וחלקים מיבשת אמריקה ישקעו מתחת למים ,מה דעתך?
דניאל :יכול להיות ,אני לא יכול להגיד מה שיהיה .אני לא יכול להגיד
איך ומה) ,אני לא?( יודע כל זה ,איך זה יהיה בסוף ,זה אני לא
יכול להגיד ,אבל הנבואות ודאי נכונות.
אבא :באותו דף הביאו מספר ישעיהו את הנבואה שמעם ישראל ישארו
רק עשירית מה דעתך?
ֲשׂ ִריָּה ,וְ ָשׁ ָבה וְ ָהיְ ָתה ְל ָב ֵער" )ישעיהו ו' ,פסוק י"ג(
"וְ עוֹד ָבּהּ ע ִ
דניאל :תעשה חשבון היום הזה ,אני מאמין שתגיע בערך לעשירית.
כמה יהודים יש בעולם?
אבא 12 :או  13מליון.
דניאל :כמה מהם הם באמת יהודים?
אבא :לא יודע.
דניאל :כמה יהודים חרדים ושומרי מצוות יש בעולם?
אבא :אולי מליון או שנים.
דניאל :ודאי שלא ,הרבה פחות) .הכוונה( לשומרי שבת,
לא חרדים דווקא .זו לא קהילה גדולה )הקהילה( החרדית.
תעשה חישוב ,בין החרדים ,כמה באמת מאמינים ועושים מה שצריכים .זה
לא אומר אם עושים עבירות ,אבל כמה )באמת( משתדלים שלא לעשות
עבירות.
כמה עושים עבירות באופן קבוע ?
תעשה חשבון טוב ,וזה יוצא בערך אותו דבר )כלומר עשירית( .עד היום הזה
)נכון להיום( ,ויש )גם( אפשרות לעשות תשובה )ולהינצל(.
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ובגלל זה אתם הולכים ומקריבים את עצמכם ואתם מנסים לעורר את עם
ישראל כדי שיותר מ 10%ינצלו בעזרת ה'.
אבא :האם ערב ראש חודש אדר זה זמן מתאים לעשות כינוסים של
שק ואפר בארץ ?
דניאל :חייב.
אורח :למה רבנים לא בעד שק ואפר.
דניאל :הרבנים לא אומרים נגד ,הם )גם( לא אומרים בעד.
פעם האוטיסטים דברו שצריכים לאסוף עוד פעם  600,000גברים בכניסה
לירושלים להתפלל ולבכות ולבקש מחילה.
פעם עשו את זה ,וכל הרבנים באו ,ואמרו )קראו לעשות עצרת(
ובגלל זה ,היה) .התקיימה עצרת בגלל שכל הרבנים קראו לבוא(.
ועל מה זה היה? זה היה על דבר פוליטי.
אבל להתאסף ולהגיד:
שאנחנו עושים תשובה
וסוגרים את מקומות הבידור עם הכשר,
וסוגרים את כל הבידורים שאין להם שום שייכות לאידישקייט
ולהגיד שאנחנו חוזרים בתשובה
ומנקים את הבתים שלנו ואת הלב שלנו ואת הרחובות שלנו –
זה לא.
זה לא הרבנים שנגד ,זה העסקנים ,העסקנים שמרוויחים הרבה כסף ,גם על
ההכשרים וכל מיני דברים אחרים .ובגלל זה אין תגובה.
זה לא הרבנים ,שוב אני אומר ,יש קיר מסביב לרבנים גדולי הדור שאי
אפשר לעבור את זה.
)האורח רצה לבדוק את ענין התקשור(
אורח :האם תוכל לומר לי מי ביקר אותך אתמול )האורח ביקש לקבל
תשובה בתיקשור(.
דניאל :כי אתה רוצה לבדוק אם זה )התקשור( נכון )אמיתי( ,אבל,
כל הענין של התקשור זה  -או שמקבלים )מבינים( שזה אמת או לא.
ולא משנה אם אני כותב את זה או לא.
אמת שכתבו זה אמת.
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למי שמכיר ַבּאמת )מילה לא מובנת(.
ואם יוצאים דברים מדהימים ,זה לא יוצא בהזמנה – לפעמים כן,
אבל בדרך כלל לא.
לפעמים אפשר להזמין וזה יוצא ,בדרך כלל לא.
אם אני כותב עכשיו זה רק בשביל להגיד דברים כאלה )מסרים כלליים לעם
ישראל( ולא שום דבר שקשור לענינים פרטיים.
אתה יכול לשאול אותי )לא בתקשור( באותה צורה.
ככה ה' שלח )שולח את המסרים( שלא יהיה כל כך מושלם לפי ההיגיון של
רוב האנשים,
אבל האמת מוסתרת מאחורי דבר לא כל כך ברור,
ולכן )בגלל ש( זה )הכי מתאים( לדור שלנו.
פעם בדור לפני זה היו דיבוקים ,אבל הדיבוק היה ברור מאוד,
לפני זה היו נביאים,
ולכן זה )התקשור עם אוטיסטים( זה בשביל דור נמוך.
)האורח נסע לביתו ,ודניאל ממשיך(
דניאל :מה שחשוב ביותר עכשיו זה גם להוציא את דני) 2הספר( וגם
לעשות שק ואפר ,זה חשוב ביותר.
אבא :מה החשיבות הכל כך גדולה של השק והאפר ,נניח שהיינו
מזמינים אנשים לעצרת בלי שק ואפר ,זה לא מספיק טוב ?
דניאל:
שק – זה להוריד את הגאוה של האדם,
האפר – מזכיר לנו כמה שאנחנו צריכים לבכות על זה שהפסדנו את בית
המקדש ואת הקרבנות ואת כל הדברים האלה,
זה דבר שהוא הטרגדיה הכי גדולה שקרתה לנו אי פעם,
ולכן צריכים לזכור את זה ולא לשכוח את זה ,זה מאוד חשוב,
זה מה שהלך )הפסדנו( וזה )זיכרון חורבן בית במקדש( מביא את היהודי
להרגשה -
שהוא צריך לעשות תשובה,
שהוא אשם בזה שאין בית מקדש
ושהוא צריך לבכות ,ולחזור בתשובה באמת בכדי שנוכל לקבל את בית
המקדש השלישי ,וזה מה שחשוב.
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)בין תיקשור לתיקשור ,כל פעם עולות לי מחשבות ושאלות ,אני משתדל
לרשום אותן ,ולפגישות אני בא עם רשימה...
כזכור מטרת התיקשור הראשון עם דניאל היתה לבדוק אם הטיפולים,
התרופות שהוא מקבל ,מתאימות לו ,אחר כן נוסף איזה מסר ,בנינו איזה
אתר קטן ,לאחר מכן נוספו עוד כמה תיקשורים ,נשמע טוב הגיוני ,לאחר
מכן תרגמנו את המסרים לאנגלית והוספנו לאתר ,וכך הלך לו העניין
והתגלגל לספר "דניאל" אשר הודפס גם באנגלית ,עדיין נשמע טוב ,ופתאום
אני מוצא עצמי באמצע ענייני שק ואפר ,גוזר שקים ,שורף עצים ,אני מגחך
לעצמי כשאני ניזכר כמה מטחנות בשר קלקלתי עם הנסיונות לטחון פחם
לאפר...
ואני מתחיל לשאול את עצמי מה אני עושה פה ,אולי זה כעין חלום(...
אבא:
דניאל:
אבא:
דניאל:
אבא:
דניאל:

ידעת מהפגישה הראשונה שלנו על שק ואפר ,דניאל?
כן.
למה לא אמרת לי בהתחלה?
לא היית מוכן.
מה יהיה אחרי שק ואפר?
משיח.

)אני לא יודע אם זה מעניין את כולם ענייני העולם הבא ,אבל הדבר מאד
מסקרן אותי ואני מידי פעם שואל את דניאל שאלות בעניין(.
אבא :דיברנו בתקשורים הקודמים על ענייני העולם הבא ,על כך שידברו
אחד עם השני בלי קול  -ישר מראש לראש ,ועל כך שאנשים יעברו ממקום
למקום מיד )בקפיצה( ,לא יהיו מחלות ,לא יהיו מלחמות ,לא יהיו מחשבות
לא טובות וכו'.
אני זוכר שחלמתי חלום שבו יכולתי לחשוב פי  1000יותר מהר ממה שאני
חושב עכשיו) .נזכרתי בהרבה סיפורים של אנשים שעברו מוות קליני וסיפרו
שראו את כל מהלך חייהם בזמן קצר(.
משך כ 20-שנות עבודה ,כתבנו בחברה מערך תוכניות מחשב של עשרות
רבות של אלפי שורות )פקודות מחשב(.
על מנת לעיין בכל הפקודות נדרשים שבועות רבים ,ובחלום שחלמתי הופיעו
מולי על כעין מסך מחשב ,מאות ואולי אלפי שורות של פקודות תוך שניה
והבנתי את הכל ,כשהתעוררתי הרגשתי נפעם ומתרגש מהחלום.
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)נזכרתי במחשב הראשון שקניתי לפני כ  30שנה ,הוא היה במהירות של 6
מגה-הרץ ,היום אנחנו עובדים עם מחשב במהירות של כ  3גיגה הרץ,
המהיר פי .(500
האם גם בעולם הבא נחשוב הרבה יותר מהר ?
דניאל:
אבא ,אני באמת לא יכול לענות ,רק אגיד שזה עולם נפלא בלי יצר הרע.
)הוא( עושה לנו את כל הבעיות ,היצר הרע הזה.
אבא:
אני ממשיל את המעבר לעולם הבא כמו פרפר ה ֶמ ִשׁי.
הוא מתחיל את חייו כתולעת ,אחר כך הופך לגולם וטווה סביב עצמו חוט
של משי ולאחר מכן מתוך הגולם מתעופף הפרפר.
הגולם בהתחלה הוא גשמי כזה ,איטי ,ואחר כך הופך לפרפר מעופף ,אמנם
גשמי ,אך הרבה יותר "רוחני" ,וכך אנו היום כמו התולעת הזו ,ובעולם הבא
נהיה כמו הפרפר.
דניאל :השוואה טובה מאוד.
אבא :בהמשך למשל הקודם ,רציתי לשאול אותך בעוד משל ,האם הוא
מתאים לענייני המעבר מהעולם הזה לעולם הבא -
מנורת חשמל קטנה של  6וולט ,אם יחברו אותה לחשמל של אלף וולט מיד
תישרף .ואדם יהודי שחי בעולם הזה כמו המנורה של ה 6-וולט מכין
ומשכלל במהלך חייו את הכלים הנפשיים והרוחניים שלו על מנת שכאשר
תגיע הגאולה ,האור והשפע האלוקי יגיעו לעולם בעוצמה של  1000או מליון
וולט ,מי שלא הכין ובנה לעצמו את הכלים המתאימים "ישרף" כאילו?
דניאל :לא כאילו ,ואבא אתה ממש אוטיסט.
אבא :מה הכוונה?
דניאל :שאתה רואה מעבר לפרגוד.
)חזרנו לענייני שק ואפר(
אבא :פנו אלינו אנשים ממספר ערים :בת ים ,רמלה ,בני ברק ,טבריה,
ירושלים וצפת שגם הם רוצים לערוך כנסים של שק ואפר.
דניאל :טוב מאוד ,כולנו ביחד באותו זמן.
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)אמרתי לדניאל על הפרסומים שעשינו(.
דניאל :אבא ,זה לא הלך לאיבוד ,כי זה הכניס לראש )למחשבות של
האנשים( אפילו שלא באו ,שיש כזה דבר.
וזה שהסרטת ,זה כן תשים באתר ,וגם תמונות ,ה' יעזור.
אבא :משהוא שלח לנו מכתב ביקורת -
"אדון נכבד ,אני הייתי על יד הכותל כאשר קיימתם תענית שק ואפר ואני
רוצה לומר לך כי לא כך מקיימים .מה שאתם עשיתם זה היה תענית שק
ואפר דה-לוקס ,כאשר השק מעל מעילים מהודרים וחמים .לא רק שזה לא
מועיל זה עוד נראה כחוצפה וליגלוג כלפי שמים .שק ואפר שמים על הגוף
ולא מעל דובון מרופד היטב ,ועושים זאת בצום ובבכיה ובתשובה והולכים
יחפים ולא עם נעליים דה לוקס ,והולכים חפויי ראש ולא עם מגבעות
מהודרות וחמות .אני לא יודע מי הדריך אותכם אבל שגיתם מאד .יותר
טוב לשבת ולא לעשות כלום מאשר תענית כזו ,זה עוד מעורר קיטרוגים
גדולים יותר ממה שממילא יש"...
מה דעתך דניאל ?
דניאל :הקיטרוגים זה בודאי שטויות ,השאר זה היה נכון ,אבל מה לעשות,
זה הדור .וגם עדיין אין את הפחד הגדול .שיהיה הפחד הגדול ירוצו לרחוב
ויחפשו לשים שק ואפר ויקרעו את הבגדים ויבקשו מהקב"ה מחילה
וגאולה.
אבא :אתה אומר שיהיה פחד גדול ,אני לא מבין ענין אחד ,האם הדברים
"הקשים" לא יגיעו בהדרגה ,כלומר ,היו לאחרונה מספר רעידות אדמה
בעוצמה  3או  ,4ולאחר מכן רעידות בעוצמה  5או  6ואחריהן  7או  8וכו' ?
האם בבת אחת זה יהיה כל כך קשה? זה לא יהיה בהדרגה?
דניאל:
אבא ,בהדרגה ,כל הגלות זה בהדרגה.
אבל לא מבינים ,היתה שואה ,והיתה מלחמת העולם הראשונה,
קודם כל )לפני כן( והיתה שואה איומה ,והיה עוד יותר גרוע מזה – בין 2
המלחמות )בין מלחמת עולם ראשונה לשניה( כמעט לא נשארו שומרי שבת.
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אחרי כן היתה המלחמה השניה )מלחמת העולם השניה( עם היטלר
והנאצים ימ"ש ,כל הדברים הגרועים והקשים והמפחידים שהיו.
אחר כך )היתה( מלחמת השחרור ,וכל המלחמות פה – כל אחת מפחידה
בצורה אחרת .במלחמת השחרור – היה נס גדול ,ענק.
מלחמת ששת הימים ,זה היה ,אי אפשר לתאר ,זה לא היה מהטבע בכלל.
ויום כיפור – כמעט גמרנו את הקריירה שלנו פה במזרח התיכון ח"ו.
בסופו של דבר ,ה' מציל אותנו ומביא אותנו לכל מיני מצבים ,שהיינו כבר
צריכים להבין – זהו זה ,יבוא יום...
וחוץ מכל )בנוסף לכל( הטרגדיות והפיגועים וכו' וכו',
איך אפשר להגיד שזה פתאום בלי אזהרה ,זה בכלל לא ככה.
אבא :דניאל ,אתה אומר כשיהיה הפחד הגדול אז כולם ירוצו.
דניאל :לא אמרתי שכולם ירוצו" ,כולם" זה כמו שרצו לתיבה )תיבת נח(,
אבל לא "כולם" ירצו לעשות תשובה .אבל יבינו שזה מה שיציל אותם .אם
הרצון זה לעשות תשובה – זה יציל ,אם לא – אז לא.
אבא :אני חשבתי שזה יבוא ע"י רעידת אדמה קשה או מלחמה.
דניאל :או שניהם.
אבא :במצב כזה ,מי יצא מהבית ,אני לא יודע אם יהיו בכלל עיתונים.
איך אפשר יהיה לארגן עצרות של שק ואפר ?
דניאל :מי אמר שיהיה כזה דבר ,עם ישראל יברח לרחוב מבהלה ,אבל גם
יכול להיות שיהיה פחד גדול שאז תהיה עוד אפשרות לארגן משהוא.
אבא :כלומר ,ימשיכו להיות עיתונים ,רדיו ,אוטובוסים וכו'.
דניאל :לא ,אתה לא שומע ,יכול להיות מצב לפני המכה הגדולה ,שיביא
פחד גדול ,ואז אפשר לארגן.
אבל חוץ מזה ,ירוצו מפחד ,מפחד.
חוץ מזה ,כל התפילות שאוספים עכשיו מהדבר הזה )כנסים של שק ואפר(
זה יעזור לעם ישראל מאוד.
כל אלה שלא מתביישים לבוא ולעשות את זה )כנס שק ואפר( ,אלו,
התפילות שלהם ,ממש יעזרו להציל הרבה נשמות.
ועוד דבר ,בפעם הבאה ,באמת ,אם זה לא בכותל ,כדאי לשבת על הרצפה
עם אפר על הראש ,זה לא חייב להיות ברחוב דוקא ,זה יכול להיות במקום
סגור גם ,אם אפשר במירון או במקום דומה ,או בבית מדרש גם.
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אבא :לא חשוב שיהיה בלב העיר בני ברק?
דניאל :אם זה יהיה בלב העיר בני ברק ,בסדר ,אבל זה לא חייב להיות
במקום מאוד פתוח .אבל ,לשבת על הרצפה ,עם השק על הגוף ,ואפר על
הראש ,ולבכות שיהיה בכי ,צעקות ובכי.
אבא :אני חשבתי שכל הענין שעושים עצרת עם שק ואפר ברחוב ,זה
לעורר אנשים נוספים שיעשו תשובה.
דניאל :זה נכון ,אבל לא חייב מאוד ברחוב ,רק שידעו שיש כזה דבר
במקום כזה) .לפרסם את העניין(
אורחת :דניאל ,מה אתה אומר על תפילה של נשים בקבר רחל.
דניאל :אני יכול להגיד כי כאשר נשים מתפללות זה משהוא אחר.
הצעקות ,במיוחד בקבר רחל ,רחל אמנו ,זה מאוד חזק .יכול
לעזור להרבה נשמות ,זה עוזר להרבה נשמות.
אבא :אם  10נשים יושבות בקבר רחל ומתפללות עם הנשמה זה יכול
לעזור להציל  100אנשים בתל אביב?
דניאל :זה הרבה יותר מסובך מזה ,אבל נשמות שצריכות קצת עזרה ,ואם
לנשים האלה )המתפללות( יש קשר באיזו שהיא צורה רוחנית לאנשים בתל
אביב ,זה יכול לעזור.
אנחנו באמת לקראת הסוף ,אם זה חודש ,חודשיים ,יום ,רגע.
אבא :עוד חודש ,חודשיים וזה יתחיל ?
דניאל :העולם יתחיל להשתנות ,ממש.
אבא :אסור לך להגיד תאריך?
דניאל :אני לא יודע בעצמי .לפני הסוף יהיו עוד הרבה דברים שיפחידו
ואנשים ילכו מהעולם הזה לא עלינו ,ויהיו כל מיני דברים.
)ביקשתי מדניאל כמה מילים לחיזוק ,לגבי מי שהשתתף בשק ואפר(.
דניאל :כל יהודי שבא ומבייש את עצמו בזה שהוא יושב עם שק ואפר,
ואולי אפילו מסתכלים עליו כמו על משוגע ,אבל יושב עם שק ואפר ,היהודי
הזה ודאי יהיה בין הראשונים לקבל משיח .אני לא יכול להבטיח כי אני לא
רואה את הלב של כל אחד ,אני לא יכול להגיד מי בא לשם שמים ומי לא,
אבל יהודי שמקריב את עצמו בשביל )זה( ,ודאי וודאי שיקבל משיח.
)סוף תיקשור(.
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 45לכל אחד יהיה את התור שלו
אני אגיד שבעתיד הקרוב מאוד יהיו באמת דברים מפחידים ,מדהימים
עובר את הדמיון של האדם והדברים יהיו ממש גדולים גם במימד וגם
במעשה.
שאלה :מה זה מימד ?
תשובה :עומק ,רוחב ,גובה.
אבל דמעה אחת של יהודי שעושה תשובה יכולה להציל אותו מכל הצער
ולהביא אותו אל הגאולה השלימה .דמעה שהוא מצטער על העבירות של
עצמו ,על הבזבוז של החיים שלו ,על המחיצות המיותרות שהוא שם בינו
לבין הקב"ה.
יהיה מצב מאוד מענין :בצד אחד של העולם יהיה שקט ובצד השני של
העולם יהיה הרס עצום.
יש אנשים שימשיכו )לחיות( כאילו שכלום לא קרה
ויש אנשים שיעברו ממש גהינום
אבל לכל אחד יהיה את התור שלו.
זה שחלקים של העולם שלא מיד יפגעו ,זה ימנע מחלק לא לעשות תשובה
כי השקר ממשיך בכל זאת וזה יהיה מבחן עצום.
אני לא יכול להסביר איך שזה יהיה אבל יהיה מענין.
צריך לחזור בתשובה ,להצטער ,ואם נופלים ,מיד לקום ולהצטער שוב.
כל זמן שמשתדלים לצאת מזה ,אפילו שמשתדלים ויורדים,
אז בפעם שעולים ,אז עולים יותר מאשר קודם,
ומה התיקון שלהם ?
ביטחון בקב"ה ,ולהצטער ולהצטער ולהצטער
ולהוציא את השקר.
)סוף מסר(
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 46יהודים כאלה יכולים להציל את כל העולם
היהודים היקרים שביישו את עצמם ובלי פחד הלכו לכותל עם שק ואפר,
אפילו שהשומרים בכותל לא נתנו להם להיכנס ועשו בעיות קשות בלי שום
סיבה ,היהודים האלה צדיקים ממש .והם בטוח באו אך ורק לשם שמים,
כדי להציל את עם ישראל.
וכל דמעה שיצאה מהם הלכה ישר אל מתחת כסא הכבוד .וכל תפילה של כל
אחד היה שווה לאלף יהודים ]''המעט הזך הוא רב ,והרב הבלתי זך הוא מעט
ואין בו תועלת''  -חובת הלבבות ,שער יה''מ פ''ו[ .לכן היה כאילו כמאתיים
אלף יהודים מתפללים.
הם הלכו לשם כדי להיות דוגמא למה שיהודי צריך לעשות עכשיו .לא
חייבים את השק ואפר ,אבל זה סימן של אבל .סימן של חוסר גאווה ,סימן
של בית המקדש שנעלם מאתנו  -שזו הטרגדיה הגדולה ביותר שנפלה על עם
ישראל אי פעם.
יהודי יכול פשוט לשבת על הרצפה ולקרוע את הבגדים שלו ]שזה במקום
לשים שק ואפר[ ,אבל כמה יהודים מוכנים לקלקל את החולצות שלהם?
וכמה מוכנים לשבת על רצפה קרה לא נוחה ולבכות כמו תינוקות דליים
מלאים דמעות על חורבן הבית ועל חורבן עם ישראל?
אנחנו בדור של חורבן ,עכשיו באמצע החורבן .חורבן בחינוך ,שהוא העתיד
של העם ,חורבן בגלל חוסר הצניעות ,חורבן בגלל חוסר הבטחון בהקב"ה,
חורבן של כל כך הרבה חילונים שעדיין סומכים על היצר הרע ועל השקר
שיציל אותם .חורבן ממש ,ואני מבקש מהקב"ה לשלוח משיח מהר מאוד,
כי אם לא יגיע מהר מי יהיה פה לקבל אותו? אני מבקש מהקב"ה לא לעזוב
את העם שלו ,את הכלה שלו במדבר ,אהובתו .לא לעזוב את הילדים
האהובים שלו.
אין לנו הרבה זכויות בדור הזה ,אבל בזכות הדורות הקודמים ששפכו דם
רב על קידוש ה' ,ובזכות הדורות הקודמים שחיו חיים קשים ביותר כי לא
רצו לעזוב את היהדות שלהם ,את האידישקייט שלהם ,בזכות הצדיקים
של כל הדורות שהביאו אור עצום לתוך החושך ,אולי בזכותם נינצל ,אם לא
בזכותנו .אבל כמה ינצלו?
אני בוכה יום יום ,שעם ישראל יבינו בדיוק את המצב ויתחילו להתפלל
בדמעות כדי להציל את עצמנו ,את כל העם ,את האהובים שלנו ,את
הילדים שלנו ,את הבעלים והנשים שלנו ,את האבות והאמהות שלנו ,את כל
העם שלנו.
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אם נבכה על כל השקר שנכנס לעולם שלנו ,נבכה שנתנו ליצר הרע להשתלט
על העולם שלנו ,נצטער מאד על כל הטעויות שעשינו ,נשב על הרצפה נקרע את
הבגדים ]כדוגמת הקריעה בראית חורבן ביה''מ[ ,או נשים שק על הגוף ואפר
על הראש ,ונבכה ונבכה ונבכה ונצטער כל כך עד שהלב נשבר ,כביכול .אז
תהיה לנו תקוה שנשרוד .היהודים היקרים שמוכנים בלי בושה ללכת ולתת
דוגמה ,ללכת ולשבת על הרצפה לשבת ולבכות ולהתפלל ולהראות איך נראה
יהודי אמיתי שעושה תשובה ,יהודים כאלה יכולים להציל את כל העולם.
דבר אחד בטוח :עכשיו הקב"ה נותן לכל העולם ,לא רק ליהודים,
הזדמנות אחרונה .העולם עומד על סף התפוצצות כמו שנאמר כבר
בחדשות .בכל הכיוונים ובכל העולם כבר מודעים יותר ויותר שהעולם עומד
לפני מלחמה מפחידה ביותר .אבל אנחנו היהודים יודעים לפי הנבואות ולפי
האמונה ולפי הביטחון שלנו בה' שזה הכל בידיים של היהודים ,אם נעשה
תשובה או לא.
אמנם יש נבואות שחייבות להתקיים כגון שאדום יהרס לגמרי ]עובדיה א
יח[ .אבל לגמרי ,וזה חייב להיות .אבל יש לנו אפשרות להציל את עם
ישראל .אבל אם לא נעשה פעולה חזקה בעתיד הקרוב ,אז הנבואות הקשות
ביותר יהיו אלה שיתקיימו .אם נצליח לעשות תשובה בגדול ,אז הנבואות
שאומרות שהגאולה תגיע ברחמים יתקיימו .זה תלוי בנו.
ליהודים בחו"ל אני מציע להם להגיע לפה ואם לא )אז רק( הצדיקים
ביניהם יגיעו .עכשיו )זו( הזדמנות ללא כל כך צדיקים להגיע )לא"י( כי יש
זכות ליהודי שמתיישב בארץ ומי שהוא לא כל כך צדיק זה יעזור לו מאוד.
הצדיקים בחו"ל יגיעו לארץ אין מה לדאוג ואלה שלא כל כך צדיקים וקשה
להם אני מציע להם להגיע עכשיו לארץ.
וזה הניסיון הכי קשה כי עכשיו בארץ נראה כאילו המצב הכי קשה ,אבל
יש עדיין כאלה שמבינים את זה.
אנחנו לפני זמנים מדהימים .דברים שהראש ,המח לא יוכל לתפוס
בקלות) ,יהיו( ניסים מעל ומעבר בשנה הזאת ,אבל צריך להיות מוכנים לזה.
אדם שהוא בוטח בה' ויודע ומאמין שיהיו כאלה דברים לא בגלל שאוטיסט
מסכן אומר אלא בגלל שכתוב בנבואות ,אדם כזה לא ימות משבץ לב
כשיראה דבר מפחיד ,אלא הוא יאמין וישמח כי זה סימן שמשיח בא,
שהגאולה מגיעה ,וששוב נחזור לבית ה' כמו רבי עקיבא שצחק )כאשר טייל
בין חורבות בית המקדש( .וזו דוגמא טובה למה שדיברתי עכשיו.
אני מברך את כולם שנזכה לקבל את משיח צדקנו בקלות ברחמים
ובשמחה.
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 47הפחד עוזר לנו
בנימין:
בוש עזב והשאיר בארץ מבוכה .אלה שבטוחים שהוא הגוג המפורסם
מהנבואות ,שמחים מאוד .סוף סוף אולי מתקרבים ממש לסוף הגלות .אולי
בעתיד הקרוב בעז"ה נגיע לגאולה.
אלה ששייכים לפוליטיקה הימנית ,כמו הדת"ל ,מאוד עצובים .כי רוצים
להחזיר אותנו לקו  .'67ועוד יותר גרוע ,לתת לערבים את זכות השיבה
למקומות שפעם היו גרים בארץ.
אלה ששייכים לשמאל הם מאושרים .סוף סוף אפשר להחזיר את ארץ
ישראל לגוים] .לדעתם[ אפשר להרוויח טוב טוב מזה ,כי בטוח שבוש
ואמריקה העשירה ,יתנו לנו הרבה פיצוי כספי בשביל כל מה שאנחנו נותנים.
אך בטוח שהשמאלנים לא יחזירו ]לא יוותרו[ את הבתים )כמו שדרשו
מתושבי גוש קטיף( או המכוניות שלהם או את הנסיעות שלהם לחו"ל .להפך,
הם בטוחים שהדברים האלה יהיו להם יותר בשפע אם זה יקרה.
אך אפילו בין השמאלנים הקיצוניים ביותר קיים איזה פחד גדול מאוד.
שאולי הפעם ה' לא יתן לנו לצאת מהסכנה כל כך בקלות כמו במלחמת
השחרור ,מלחמת סיני ,מלחמת ששת הימים מלחמת יום הכיפורים וכו'.
נכון שהיו אבדות ,לפעמים לא קטנות ,אך בסוף יצאנו על הגובה.
אבל עכשיו אולי זה לא יהיה ככה .אפילו השמאלני ביותר יכול לראות
שהסכנה הזאת אחרת מכל סכנה שהיתה לנו מאז קום המדינה ,וכל
המקלטים שלהם לא יעזרו להם .לא יעזרו ,כי אם יש פצצה גרעינית ,אפילו
אם ישבו עמוק בחור מוגן בתוך ההר או האדמה ויחיו ,אך מתי יצאו? יהיה
מאד מסוכן לצאת אולי שנים מהמקום הזה.
השמחים ביותר ,הם אלו בין החרדים שיודעים אמת .הם יודעים שאנחנו
עומדים לפני סכנה גדולה ביותר ,אך שמחים כי מחכים יותר מאלפיים שנה
לקבל פני משיח וסוף סוף נראה שהגיע הזמן.
כל היהודים האחרים הם אומללים ,כל אחד לפי דרגתו הרוחנית .כי הם
לא חשים את האמת ,לא מבינים ולא מסתכלים בנבואות הקדושות .הם לא
מבינים שאפילו אם יש מקלט עמוק עם כל הטכנולוגי'ה החדשה ביותר
שיכולה לשמור על האדם נגד פצצה גרעינית ,האדם לא ישרוד אם ה' לא
רוצה.
לכן איך אנחנו באמת יכולים לצאת מהסכנה העצומה הזאת? הסכנה היא
לא רק ממלחמה ,כי אם מאסונות טבע עצומים שמחכים לנו .ועוד אסונות
שאנחנו לא יודעים מהם .ומכות עצומות יותר מהמכות של מצרים ]שבהם
לפחות שמונים אחוז מעם ישראל מתו  -במכת חושך[.
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ומי יצא ממצרים? רק אלה שהיו דבוקים בה' ושבאמת רצו את הגאולה.
וגם עכשיו ,רק אלה שרוצים באמת את הגאולה ובאמת לקבל את המשיח
ועולם בלי יצר הרע .רק אלה יוכלו לעבור את הקשיים של חבלי משיח,
שלא היו כמותם בעולם הזה עד היום .רק אלה יזכו בעז"ה לקבל את פני
משיח צדקנו.
איך להינצל? כדאי שכל יהודי יתבונן טוב גם בנבואות וגם במה שקורה
מסביבנו ]כדי להבין שמה שמתרחש היום כבר נכתב בנבואות הקדושות.
לראות את הסכנות הגופניות ]הכתובות גם בנבואות[ ולפחד ממש .הפחד
עוזר לנו לזרוק את דרך השקר ,הדרך של הגשמיות ו''עגל הזהב''  -ולחפש
את הקב"ה .חז''ל כבר אמרו לנו ]ברכות ה :[.אם שום דבר לא עוזר לאדם,
צריך לחשוב על יום מותו .כי רק אז אדם תופס מי הוא ומה הוא .כדאי
מאוד לעשות את זה.
הקב"ה שולח לנו מסרים ואיומים מכל צד וצד ,ועלינו להפנים את זה
ולדאוג מאוד שאולי אין לנו מספיק זכויות ח"ו .אולי אנחנו לא מספיק
קרובים לה' ]כמו שכתוב בשולחן ערוך סימן א ובמסילת ישרים פ''א[ .אולי
יש בנו שקר שתופס לנו את הראש ואת הלב .צריכים להיכנס עם פינצטה
ולהוציא כל פגם ופגם ,כל שקר ושקר שעל זה ביססנו חלקים מחיינו.
זה לא עבור החילונים .זה בעיקר עבור החרדים ,כי אם יש מקום של אמת
זה ודאי אצלם .מי שלומד תורה וחי חיי מצוות חייב להיות יותר קרוב למלך
מלכי המלכים הקב"ה .אך בימינו ,עם כל השקר בעולם השקר ,השקר נכנס גם
לקודש הקדשים .חייבים להוציא את זה ,ולכן גם החרדים חייבים לבדוק את
עצמם.
יהיו גם חילונים ודתיים שיחזרו בתשובה בשניה אחת ,אם הם כמעט
בתחום האמת ,אך צריך לדחוף אותם .אבל זאת לא תהיה תשובה
מושלמת .זאת תהיה תשובה רק להציל את עצמם.
החרדים צריכים להיות הרבה יותר קרובים לה' ,כי יש להם את כל
המסגרת של תורה ומצוות ואם לא חיים בקדושה כזאת ,הדין נגדם יהיה
יותר קשה .ואם הם כן חיים כמו שצריך ,הסוף שלהם יהיה מאוד טוב .וזה
לא יהיה סוף ,זאת תהיה התחלה ]של תענוגים רוחניים וחיי נצח[.
עכשיו נעבור לנושא של הגשמיות של עם ישראל ]''עגל הזהב''[ ומה
שצריכים לתקן כדי לשרוד:
הביטחון בשקר ,כגון שכאילו צה''ל יכול להציל אותנו ,המחשבה שביטוח
לאומי יפרנס אותנו ,שמשרד החינוך יחנך אותנו ח''ו וכו' וכו'.
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חוסר הקדושה שיש בכל מקום .הרבה חילונים היום הם כמו חיות,
כמו בג'ונגל .הכל מותר והכל אפשר לעשות .אפשר ללכת בלי בגדים או
להתעטף מלמעלה עד למטה כפי שמתחשק לאדם .העולם החילוני-הגויי
איבד את השליטה .אין בכלל קדושה שאפשר למצוא ביניהם  -אבל
הבסיס הרוחני של היהודי זה ''קדושים תהיו'' ]שזה ההפך של ''עגל
הזהב'' וגשמיות[.
האנוכיות היא מאוד חזקה בכל תחום ותחום ,וזה משפיע ביחסים בין
אדם לחברו ]עד שנאת חינם[ .וזה מתבטא בצרכים גופניים ויצרים מאוד
חזקים ,שלא נדע.
אין תוכחה .כל אחד עושה מה שהוא עושה בחוסר צניעות ואיך שהוא
רוצה ואין מי שיגיד מילה אחת נגד .ואם מישהו מעיז לומר ,אז עושים ממנו
צחוק ומאשימים אותו בדברים גרועים ביותר.
אלה החרדים שנותנים לטינופת של העולם החילוני להיכנס אצלם בכל
מיני דרכים ,אלה לא שייכים לא לתורה ולא לארץ ישראל ,והדין יפול
עליהם קשה .כי אלו הם )אשר אמורים להיות( שומרי המצוות ,שומרי
]מוסרי[ התורה מדור לדור .ולכן מי מהקבוצה הזאת שסוטה ,יסבול
במיוחד.
נאמר לכל עם ישראל ''קדושים תהיו'' אבל אלו שנחשבים לדוגמה,
מחויבים בשמים להשתדל להיות צדיקים.
נשים צריכות להיות מכוסות ,בגדים רחבים ,אטומים וארוכים ,כיסוי
ראש מתאים ,לא פאה .צריכות להיות בצניעות גם בהליכה וגם בדיבור.
צריכים לחנך את הבנות לצניעות גם בבית הספר .הגברים צריכים לדרוש
מהנשים שלהם לא להיות דוגמניות .צריכים לדרוש מהאשה שתהיה אשת
חיל אמיתית שבונה בית יהודי .בית שמהבוקר עד הלילה עושים רצון ה'.
בית של שמחה יהודית עם תורה ומצוות וכל הדברים ששייכים לרצון ה'.
גם הגברים צריכים להיות צנועים ,מכוסים בבגדים .נכון שלפי הדין לא
חייבים ,אך כדי להוריד המחיצות בינינו לבין הקב''ה חייבים .גבר
שמתפלל בלי מעיל או עם מכנסים קצרים או צ'ופ ]בלורית[ על הראש ,לא
יכולה להיות לו תפילה אמיתית ,כי זה מוכיח שמחשבותיו במקום אחר
לא רצוי .יש גברים עם כל הלבוש המהודר שגם הראש שלהם לא בקדושה.
על אלה הדין יפול חזק אם הם לא עושים תשובה'' .קדושים תהיו'' זה
הבסיס של אידישקייט ]יהדות[.
אם תגידו לי שהרבנים שלכם אמרו שמותר פאות ואפילו פאות ארוכות
שמושכות תשומת לב ,ואני רק אוטיסט פשוט אומר שזה אסור ,כל טיפש
יכול להבין שזה בכלל לא שאלה .אם ללכת עם פאה זה בכלל לא שאלת רב,
כי זה ברור שזה אסור.
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זה כמו לשאול רב אם מותר לאכול חזיר ,שאשה שחובשת פאה בלונדינית
ארוכה יפה ,משיער אמיתי עם בגד צמוד על הגוף ,עם חצאית יחסית צרה,
עם גרבים שקופות  -מושכת ]מכשילה[ גברים אחריה וזה אסור .יש הרבה
גדולי הדור מהעבר ומהיום שפסקו ]באופן[ מוחלט נגד הפאות.
בבית יעקב הכניסו את תכנית הליבה .לאט לאט עשו לעצמם שטיפת מוח
שחייבים לעשות את המבחנים של החילונים .חייבים גם לקבל תעודות כדי
שיקבלו עבודה ויחזיקו את בעליהן בלימוד .הנשים האלו שיוצאות לעבודה
כאילו להשאיר את הבעלים בלימוד ,משאירות את הילדים שלהן עם
מטפלות ורצות מעבודה לעבודה .במקרה הטוב היא מורה בבית ספר של
בנות.
במקרה הרע ,היא עובדת במשרד עם גברים ]מעורב[ וכו' ,והתורה של
הבעלים שלהן לא תורה ,כי הבית לא בית יהודי .אשה כזאת כבר לא אמא
יהודיה ,אמא שדואגת כל היום לילדים .שאומרת עם הילדים את הברכות
וקריאת שמע בבוקר ובלילה ,ומלוה את הבן להסעה או ישר לחדר ואם ח''ו
ילד חולה היא בבית כדי לטפל בו ,אופה ומבשלת שיהיה להם כח ללמוד,
דואגת לבנות שתדענה איך להיות אשת חיל ודואגת לבעל שיהיה לו כל מה
שצריך בשביל ללמוד  -כמו בית יהודי חם .זה מציל את כל המשפחה לדורי
דורות לחיות חיים של אמת.
אבל היום האשה החרדית שרצה לעבודה ואברך שהולך ללמוד ,הרבה מאוד
 לא כולם ,אבל הרבה מהם  -נראים כמו בובות .אמנם הבעל עם ציציתוהאשה עם פאה אבל ההבעה בפנים איבדה את המראה של היהודי האמיתי
הפנימי.
צריך לבכות ולבכות על ההפסד הזה .יהודים לבושים כמו יהודים אך לא
נראים כמו יהודים ולא מתנהגים כיהודים .אוי לנו ,אוי לנו! ויותר גרוע,
לא רק שלא מתנהגים כיהודים אלא צוחקים מאלה שרוצים להיות
יהודים אמיתיים ,מקררים אותם.
אחד שנחשב חרדי צוחק על חרדי אחר שרוצה להיות קרוב יותר
להקב"ה בלבוש במנהגים וכו' .עושים ממנו צחוק ואפילו מביישים אותו.
אוי לנו!
יש נבואה שרק שבעת אלפים יהודים יקבלו משיח ]חסד לאברהם ,מעין ג
נהר כב[ .שואלים אותי איך יתכן? אני אומר לכם :לחשב כמה באמת מחפשים
אמת ולכן יכירו את המשיח כשיופיע? צריך לחפש בפנימיות ,המראה החיצוני
לא מספיק.
לכל יהודי יש את האפשרות לחזור לקב''ה .אך צריכים להחליט .הקב"ה
רוצה מאוד להחזיר אותנו ולהציל אותנו .אלה שלא רוצים להאמין שרק
שבעת אלפים ינצלו ,צריכים לראות את ההיסטוריה ]כמו במבול ,חורבן
בית המקדש וכו'[.
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אנחנו חייבים לעבוד חזק כי ה' כן רוצה להציל אותנו .אך אנחנו חייבים
לחפש עם פינצטה את השקר ולהוציא את זה .כי נקודה אחת של שקר
יכולה למנוע מאתנו לראות את האמת .כי אדם שיש לו נגיעה של שקר זה
כמו ל"ע המחלה הידועה שאפילו משהו מיקרוסקופי יכול להרוג את האדם.
גרם אחד של שקר בתוך קילוגרם יקלקל את כל השאר.
ה' מגלה לנו עכשיו איפה השקר .זו תקופה של גילוי שקרים .לכן חייבים
להבין איפה השקר  -שזה הגורם לנו לחטוא ]כש''כ בס' דרך עץ חיים :האמת
מחזקת הנשמה וגו'[ .אדם יכול לעשות ח"ו עבירות אבל אם הוא מצטער
ורוצה לשנות את עצמו ויודע שזה שקר רק אין לו כח להתגבר ,הוא יכול לנצח.
כי הוא יודע איפה השקר שלו ,הוא יודע שזה שקר אך אין לו כל כך כח .כל זמן
שהוא מצטער ,יש לו אפשרות לנצח.
אבל מי שלא יודע איפה השקר ,שלא מחפש ממש ,אפילו שרוצה להגיע
לגאולה ,הוא בבעיה .בפורים היהודים רצו ממש לחזור בתשובה .הם חיפשו
את השקר שגרם לחטא של המשתה של אחשורוש .הם תפשו שלא היו
בסדר ולכן כולם ניצלו.
אנחנו חייבים לראות ולהבדיל בין שקר לאמת .שקר זה כל דבר גשמי
שאנחנו מרגישים שתלויים בזה להצלחתנו בעולם הזה .אבל אמת זה רק
הקב''ה ,שיצר את הכל .והוא הכח היחיד שיכול לעזור לנו בכל דבר
בחיינו.
וגשמיות ,שזה השקר ,זה לא רק חפצים .זה גם דרך חיים .יש אנשים
שהחיים שלהם מבוססים על חופש ,לעשות מה שרוצים ומתי שרוצים .הם
לאו דווקא אנשים שאוהבים חפצים של העולם הזה ,אבל גם זה שקר .יש
אנשים ששומרים מצוות אבל תלויים מאוד בכסף ובחפצים וגם זה שקר .כל
אחד צריך למצוא את השקר שלו ,להוציא את זה ולהישען רק על הקב"ה
]שהוא האמת והכח היחיד כנ''ל[.
עכשיו הקב"ה עוזר לנו מאוד ,כי יום אחר יום הוא מפיל לפני העינים
שלנו כל מיני ענינים ומושגים של השקר שפעם היו קודש הקודשים של
''העולם הזה'' ]צבא ,ממשלה ,כסף וכו'[ .הוא מגלה לפני כל העולם את
השקר ]של הגשמיות ו''עגל הזהב''[ שזה הבסיס של העולם המודרני.
אבל אנחנו צריכים להבין את המסר של ה' שרואים עכשיו ולשנות את
החיים שלנו ]לעזוב חיי גשמיות ,הדרך של הגוים[ .לטהר את עצמנו ולבטוח
אך ורק בקב"ה.
באמת אין הרבה זמן.
אני מברך את כל עם ישראל שכולנו ביחד נזרוק את השקר ונקבל ]בזכות
זה[ את משיח צדקנו בשמחה וברחמים.
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 48הזמן נגמר
דניאל:
רק רוצה להגיד שהזמן נגמר.
באמת זה ספירה לאחור ,ואפילו שהרבה יהודים וגם גויים מתחילים להבין
שמשהו על-טבעי קורה ,אפילו )עדיין( זה לא מגיע למודעות המלאה של
הרוב .חבל מאוד.
אבא :דניאל ,איך השפיעו בשמים העצרות האחרונות שעשינו בארץ ?
)הסיבוב השלישי של עצרות שק ואפר(.
דניאל :הפעם )זה( עשה שמחה גדולה בשמים ,שמחה )למרות ש( מעט
יחסית של יהודים טרחו לבוא לשים שק ואפר ולהתפלל בבכי לקב"ה,
להתפלל ולבקש מחילה וגאולה.
אבא :איך השפיעה העצרת בבני ברק )היו כחמישים איש(.
דניאל :אפילו שלא היו כל כך הרבה ,הצעקות והתפילות הגיעו ישר לכסא
הכבוד .והתפילה של הילד היתה חשובה כנגד )כמו( כל המבוגרים.
אבא :נאמר מספר פעמים על כך שיהיה "פחד גדול" ,אפשר להוסיף?
דניאל :כבר התחיל הפחד ,אנשים לא יודעים כבר ממה לפחד קודם,
ממלחמות ,מבעיות כספיות ,מנפילת הבנקים .ממה לפחד קודם ,מאסונות
טבע משונים ורבים ,כמעט כל יום עכשיו.
אבא :הם לא יודעים שהבנקים יפלו ,אז הם לא מפחדים מזה.
דניאל :יש שמפחדים ,כי כבר פרסמו בארצות הברית כי זו אפשרות
שיכולה להיות.
אבא :קיבלתי מכתב ממחמוד ,וזה לשונו:
"לא יעזור לכם כלום .אנחנו נאכל אותכם .אתם יכולים לשים שקים ומסכות ורעשנים
ושופרות אבל אתם כבר בידים שלנו .אנחנו ניגמור אותכם .במשך ששים שנה העץ הזה
ששמו מדינת ישראל נירקב עד היסוד ,עוד מכה קטנה הוא יתמוטט ואנחנו ניקח הכל -
הבתים הרכוש הכסף הבחורות שלכם"

מה דעתך דניאל ?
דניאל :שיהודי שהוא משתדל לעשות רצון ה' באמת ,שהוא צנוע ועובד
באמת שהוא מחכה לגאולה שלמה באמת ,ובוכה על בית המקדש שלא קיים
כבר יותר מ 2000שנה ,יהודי כזה שעם כל הלב רוצה לעשות תשובה ,יהודי
כזה לא צריך לפחד ממחמוד או מבחמוד ,הוא צריך רק לפחד מהקב"ה.
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אבל )מי( שלא מבין אמת ,שלא מעניין אותו כל כך אם הגאולה מגיעה .יותר
מעניין אותו הנופש שלו בפלורידה או בשוויץ ,או לא משנה איפוא ,יהודי
כזה ,יש לו מה לפחד ממחמוד בגדול.
אבא :הרב ב .אמר שתוך חודשיים יתחיל הבלגן הגדול.
דניאל :כן ,יתכן .תסתכל אבא ,תסתכל מה שקורה בדרום ,תסתכל איך
שהערבים סוגרים עלינו ,ואולמרט יושב כאילו שלא קורה כלום ,כאילו
שאנחנו ביום קיץ ,ואין לנו מה לעושות רק לשבות ולשחק משחקים של
שטויות .אבל ,לא רק זה ,תראה איזה אסונות טבע כל יום בעולם .בארה"ב
היו  6סופות טורנדו ענקיים ביחד שעברו על  4מדינות הרגו עשרות אנשים
והרבה נפצעו ,וזו לא עונת הטורנדויים בכלל .והשלג שנמס בקוטב הצפוני
והדרומי ,ובכל העולם שינויים במזג האוויר ואסונות גדולים .והשריפה
בשוק בלונדון ,סתם אסון משונה 50 ,הרוגים.
רעידות אדמה בכל מקום .היו איזה  5רעידות אדמה בארץ בזמן האחרון
כולם בסביבות ) 4בסולם ריכטר( ,ואם זה פתאום יעלה ל 6-ח"ו או  7ח"ו או
 8ח"ו )אגב ,כל שלב הוא בעוצמה של פי  10מהשלב הקודם( .והתחילו
לעשות תרגילים )חילוץ( ,כי המדענים הסיסמולוגים אומרים שאנחנו לפני
רעידת אדמה גדולה מאוד.
ומה עם הבנקים ,אבא?
הבנקים רועדים ,הם נתנו יותר מדי אשראי ,זה הזמן הקשה ביותר מאז זמן
הנפילה הגדולה בשנת  ,1929בכל העולם ולא רק באמריקה.
אבל אמריקה זה החזיר הגדול ביותר ,כי הם אוכלים יותר ,ומשתמשים
בהרבה יותר חשמל והכל בשביל ההנאות שלהם ,לכן – כשהם נופלים ,אז
כל העולם )הכלכלי( נופל ,כי הם קונים הכי הרבה .הם החזירים הגדולים
ביותר בעולם .אמנם הם לא הרשעים הגדולים ביותר בעולם ,יש רשעים
גדולים יותר.
אבא ,באמת אין הרבה זמן .בעתיד הקרוב יתחילו מלחמות פה בארץ,
ומזה יתחילו כל הדברים הקשים שעומדים לפנינו .אבא ,כל כך חשוב מה
שאנחנו עושים ,ולא משנה מה שאומרים לך ,או איך שמבלבלים לך את
המוח .כל בלבולי המח ,זה רק הסיטרא אחרא שנכנס לכל פינה.
אבא ,בכל דבר אנחנו צריכים לבקש מהקב"ה עזרה.
אנחנו כותבים מוסר ,לא עוד מעט כך וכך יקרה ,אנחנו צריכים גם להודיע
לאנשים מה לעשות ,כמו פיקוד העורף ,זה חלק רציני של התקשורים שלנו,
אז עכשיו )עד עכשיו( כבר אמרנו הרבה מאוד ,לבן )לבנימין( יש מסר
)מתוכנן תיקשור נוסף היום בערב( שאני מאמין שזה יהיה האחרון בינתיים
עד שמשהו גדול מאוד יקרה...
)סוף תיקשור עם דניאל(
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 49המסר האחרון )עד שמשהו גדול מאוד יקרה(
אנחנו רואים ברור שהעולם עומד לקרוס כל יום ,כל יום משהו קורה באיזה
מקום בעולם ,משהו קשה ,משהו מפחיד .הרבה פעמים זה יותר מדבר אחד
ביום .ואנחנו עם ישראל ,אנחנו פה בארץ ישראל במצב קשה ביותר .וכל
אחד רואה את זה.
הערבים סוגרים עלינו מכל הכיוונים .מהדרום ,מהצפון ,מהמערב,
מהמזרח ,מאיפה שאתם רוצים ,הם סוגרים עלינו .וזה לא הערבים
ממלחמת ששת הימים שהשאירו את הנעלים שלהם וברחו .שהמצרים
הורידו את החיילים ממשאיות ושלא רצו לרדת בכלל ,ולא רצו להלחם
והרביצו להם עד שירדו.
היום זה צבא מוכן מכל הבחינות להלחם בגבורה רבה ,עם הנשק החדיש
ביותר .ולא רק זה .הכמות של הערבים עצומה לעומת היהודים.
ואם זה היה כמו סיפור חנוכה ,המעטים נגד הרבים ,הצדיקים נגד
הרשעים ,הטהורים נגד הטמאים ]ראה נוסח ''על הניסים''[  -אז היה לנו
יותר סיכוי .אבל ]היום[ המעטים הם גם טמאים וגם רשעים וגם לא
ראויים .וזה מאד מאד עצוב .אני לא רוצה לומר שכל היהודים לא ראויים.
זה לא נכון .אבל האמת היא שברגע זה רק מעטים ראויים.
אבל המצב הזה יכול להשתנות בשניה ,ממש בשניה .אם נחליט לעשות
תשובה ,ממש לעשות תשובה מבפנים ומבחוץ ,בכל הפינות .ולהחליט
שמהרגע ,בעזרת ה' ,אנחנו נעשה רק את רצון ה' ,או לפחות להשתדל מאוד.
אבל עם כל הצרות שכבר רואים ,ועם כל זה שברור שאנחנו בסכנת קיום
הגדולה ביותר שהיתה אי פעם למה שנקרא ''מדינת ישראל'' ,אפילו
שרואים את זה ,אנשים לא רוצים לקבל את האמת] .רק[ חלק ,קצת ,אבל
עם יד אחת על ''עגל הזהב'' ויד השניה על הציצית.
וזה לא מספיק .צריכים להרים את עגל הזהב ולזרוק אותו ולשבור אותו
לאבקה .לאבקה ,להפוך אותו לאבקה .ורק אז אפשר להתחיל לחזור
בתשובה.
אוי עם ישראל ,עם ישראל ,עם ישראל ,מה לומר לכם? הקב"ה יוציא
מהשורש את כל דבר נגד התורה .כל בנין שבנו הציונים שהם שונאי ישראל,
כל מה שהערב רב בנה ,הקב"ה יוציא מהשורש ,וזה יעלם .כל אדם
אפיקורסי או סתם שונא ישראל יעלם מהשורש שלו.
זה לא פשוט וזה מאד מפחיד .מה אני יכול להגיד עוד ,מה אפשר להגיד
עוד?
תפתחו עינים ותראו שהכל קורה עכשיו .הכל קורה כמו שכתוב בנבואות.
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אם זה המלחמה בין ישמעאל ואדום או בין ישמעאל וישראל או אסונות
הטבע העצומים והמשונים או המחלות הקשות והמשונות שתוקפות אותנו,
לא עלינו .או העובדה שהמים באוקיינוס עולים והקרח בקוטב הצפוני
והדרומי נמס.
העולם בתוהו ובהו .תוהו ובהו של הטבע ,תהו ובהו של הפוליטיקה,
תהו ובהו במלחמות רבות ואכזריות .וכל אחד מתחיל לפחד .רק
הטיפשים ממשיכים בלי פחד.
אלה שמפחדים מנסים בכל זאת לחיות חיים רגילים .אבל הגשמיות
איבדה את הטעם שלה .כאשר הפחד של קיום נכנס ,הטעם של הגשמיות
יורד .ואז אדם כזה במצב קשה ביותר ,כי אם אין לו את הגשמיות ,אז מה
נשאר לו.
הוא חי את החיים של החומר בלבד .ואפילו מת עם הדולרים ביד ,עם
הדאגה עדיין של ''עגל הזהב'' .הוא מתייחס לעולם הבא כאילו שהוא
]העוה''ב ,נמצא[ בניו יורק או בפריז או בפלורידה .כאילו שהוא הולך
לנופש .אוי ,אוי לנו.
אני רק אגיד לכם את הדברים הבאים ,ואחרי זה אני לא רואה סיבה
לדבר יותר עד שיקרה משהו כל כך קשה שכולם יפתחו בבת אחת את
אומר שיפתחו את העינים ויבינו.
עיניהם .אבל )זה( לא ֵ
אומר שיהיו מוכנים לוותר על החלום האמרקאי ,על
ֶ
ועדיין )זה( לא
החלום הוורוד של מה זה ''להיות אדם מוצלח בעולם הזה''.
יפחדו ,יעשו חישוב'' :טוב ,כמה זמן זה יכול להמשיך'' ,ויתחילו לתכנן איך
לעבור את זה ולחזור למה שהיה.
אבל לא תהיה חזרה למה שהיה .ורק אדם שמחכה למשיח וקרוב
לקב"ה ,שעושה תשובה אמיתית ,יוכל לחיות בעולם שישאר אחרי המלחמה
האחרונה.
ולכן ,תתכוננו עכשיו לעולם החדש .העולם שזה גם גשר כדי להגיע
לשלמות יותר גדולה .תתכוננו עכשיו ,כי לא תהיה אפשרות אחר כך .עכשיו
תתכוננו .ואני שוב מבקש ,בוכה ומבקש :עם ישראל תתכוננו לעוה"ב.
תתכוננו ברגע זה ,אין זמן.
אי אפשר לומר לי עכשיו כמו שתמיד הייתם אומרים'' :כל הזמן
האוטיסטים אומרים 'עוד מעט' אבל לא קורה כלום'' .כי עכשיו כולם
רואים שזה באמת זה ''עוד מעט''.
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פה ושם יש אנשים שאומרים ''עוד שבע שנים'' וכו' .ואני אומר לא ,אין
עוד שבע שנים .לא יודעים אם יש שבע חודשים ,או אפילו שבע שבועות .אי
אפשר לדעת .אבל כשזה יתחיל ,לא יהיה זמן אפילו לחשוב איך לעשות
תשובה.
שוב אני מדגיש ,שזה לא וקח עוד שבע שנים בעז''ה .אולי שבע חודשים,
אולי שבע שבועות  -אולי פחות .כשזה יתחיל ,לא יהיה זמן או ראש לעשות
תשובה מלאה .חלקי אולי ,אבל חלקי זה לא מספיק.
אני מבקש שוב ,אני מתחנןַ ,ע ם ישראל תבינו מה קורה פה .תפתחו
עינים ותראו את האמת .תמלאו מיד את בתי הכנסת ,תבכו ותשימו שק
על הגוף ואפר על הראש ותבכו עם דמעות רבות מחילה מהקב"ה.
ותבקשו ממנו את הכח ללכת נגד החברה שירדה כל כך .חברה של
החילונים ,הדתיים ואפילו של החרדים ,ולחזור לאמת בלי פחד .אתם לא
מבינים שלחזור לאמת זה לא פחד ,לחזור לאמת זו הצלה.
שוב אני רוצה להדגיש שהעולם כמו שאנחנו מכירים אותו ,בסוף דרכו.
בסופו של דבר ,כל אחד נשאר לבד עם עצמו ועם הקב"ה .אפילו אם תהיו
בתוך אלף אנשים או עשרת אלפים או מאה אלף או מליון ,כל אחד יהיה
לבד ביום הדין.
ַע ם ישראל ,אהובתו של הקב"ה תחזרו הביתה.
אין זמן ,הגיע הסוף.

ַעם ישראל,
אהובתו של הקב"ה
תחזרו הביתה,
אין זמן
הגיע הסוף
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 50מסר חדש מגליה  -אדר א' תשס''ח
נהרות של תשובה
גליה :אמא יקרה שלי ,התקשור הזה בינינו הוא מתנה שהקב''ה שלח לנו
ְבּימים קשים אלה ובזמן שעדיין רבים הולכים כעיוורים ומגששים באפילה.
בקרוב תהיו עדים לחזרה בתשובה עצומה כפי שלא היתה מעולם .המונים
יהודי הארץ והעולם,
ֵ
מעם ישראל .נהרות נהרות של תשובה ישטפו את כל
באָרץ התשובה תהיה הרבה יותר קלה מהירה
רבים ישובו לארץ ישראל .אך ֶ
ומשמעותית .בקרוב אמא הכל יקרה ,המצב שישרור בארץ ובעולם יחזיר
המונים לה' יתברך ללא ספק כלל .העולם לפני שינוי גדול מאוד ושומעים
ויודעים בחוש שזה כך ,ושהמצב הנוכחי לא יוכל להימשך כך מכל הבחינות,
לא איומי הערבים והגויים הרשעים על ישראל ולא המצב הרוחני הנוכחי,
חייב להיות שינוי גדול לטובה .רבים רבים מישראל ישובו לאבינו שבשמים,
אם בטוב ואם במוטב ,לא יהיו ברירות אחרות .בקרוב תביני על מה אני
מדברת.
גאולה וחבלי משיח
אמא :למה ,מה הולך להיות בקרוב?
גליה :אין לי רשות לפרט לך ,אבל באופן כללי מותר לי לומר לך שבקרוב
גאולת ישראל השלמה ,ולפני הגאולה יהיו עוד כמה חבלי לידה קשים ,וכמה
צרות על שונאי ישראל ,ולאחר החושך הכבד יפציע אור חדש על ציון ,וכולנו
נתעורר לאורו של משיח צדקנו אשר ינהיג את ישראל בהנהגה קדושה
לקראת בניין בית המקדש .הגאולה בפתח ,אסור להתייאש גם אם יהיו
למ ֵתן הרבה גזרות ומכות .ככל שיעשו
ימים קשים ,והכל תלוי בנו ,ביכולתנו ַ
מצוות וחסדים ויעבדו על המידות ויהיו ישרים והגונים וישמרו שבת קודש
ואת מצווֹת ה' יתברך ,אזי המאזן יהיה לטובת ַעם ישראל והגאולה חיש
תגיע ויתבטלו המון קטרוגים והרבה צרות.
כאשר מקיימים מצוות נבראים מהם הרבה מלאכים ששומרים על ישראל.
אמא יקרה שלי ,אני יכולה רק לומר לך שאנחנו כבר צעד אחד קטן לפני
הגאולה השלמה בע''ה יתברך ,בקרוב בקרוב נראה ַעם ישראל ישועות
ונחמות ,וניסים גדולים ומופלאים ביותר ,רק ִחזקוּ ואמצוּ.
מי יכנס למעגל אוהבי ה'?
אמא :איזה מסרים יפים ברוך ה' ,ברוך ה' שזכית להעביר לי וזכיתי לקבל,
וברוך ה' שיזכו לקבל גם כלל ישראל .האם מותר לפרסם אותם ברבים?
גליה :אמא את יודעת שחשוב להתייעץ עם הרב ,לגבי מה לפרסם .אין ספק
שזה יכול לחזק את עם ישראל בזמנים הקשים הללו ,ואמא יקרה שלי,
הגאולה ממש קרובה והזמנים הללו הקשים יהיו כנראה עוד יותר קשים
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בעולם בכלל ,והרבה יסבלו סבל נורא ,אבל כל מי שמתקרב לאבינו
שבשמים ומתחיל לשמור שבת ולקרוא "שמע ישראל" ,כבר נכנס למעגל
אוהבי ה' וחסד יסובבנו .הקב''ה מסוכך עליו ועל כל ישראל ,אך קשה
לסוכך על קוצים וברקנים כי היד יכולה להידקר ולכאוב ,יותר קל לסוכך
על פרחים רכים ועדינים.
ה' ָשׂ ֵמ ַח בכל פרח רענן של ישראל שלו ,לעת עתה הוא מסכים לסוכך אפילו
על כל הברקנים הדוקרניים הללו למען הפרחים היפים שלו ,המפיצים
בשׂ ִמים בכל העולם הגשמי העכור הזה .אמא תגידי לכולם שכל אחד
ריחות ָ
ואחת יכולים להיות פרח יפה וריחני .כמה חשוב לנקש את כל הקוצים
והברקנים המפריעים ָלצמיחה והפריחה של ַעם ישראל .בע''ה בקרוב הגינה
תהיה יפה לתפארת ותכיל רק פרחים יפים ורעננים ,כל הקוצים יתייבשו
ויקמלו ולא יתקיימו יותר .אז הבה ונפריח את השממה הרוחנית!
יש כבר המון פריחה בישראל ,רבים רבים שבו לאבינו שבשמים ,יש היום
הרבה אמצעים שמקלים להתבונן ולדעת ולשוב לה' יתברך ,היום זה קל ,אך
ככל שיעבור הזמן יהיה קשה הרבה יותר ,כי כאשר הזמנים יהיו קשים יותר
 הכל יהיה קשה יותר .היום זה ברחמים ובקלות ,חשוב לנצל את המצבהזה היום כי הוא עומד להשתנות בקרוב מאוד .כאשר יתגלה המשיח בע''ה
בקרוב בקרוב ,לא יהיו כבר חוזרים בתשובה ,יהיו כאלה :שהספיקו לעלות
על הרכבת וכאלה :שהפסידו את הרכבת כי היא כבר נסעה ולא תשוב עוד
לעולם למסלול שלהם.
בוא יבוא משיח צדקנו!
אמא :גליה ,כתוב שהמשיח יגיע בסוף האלף הששי לבריאת העולם ,ולפני
האלף השביעי ,לפני קבלת השבת ,כי גם בשבת שהוא היום השביעי
מקבלים את השבת קצת לפני הזמן של השקיעה כלומר כבר לפני סוף היום
הששי מקבלים את השבת .אז אנחנו כבר לקראת סיום האלף הששי
לבריאת העולם ,מתי המשיח יבוא?
גליה :הוא יבוא ,בוא יבוא משיח צדקנו! הזמן כבר הגיע! אנו מחכים עוד
לאחרונים המאחרים .אז בואו ֶא ַחי ואחיותי המאחרים והזדרזו להגיע כבר ,כי
ולעולם
מחכים לכם .הקב''ה לא רוצה להתחיל את השמחה העצומה המצפה לנו ָ
לפני שיגיעו כל בניו ובנותיו האיטיים ,העצלים והמאחרים .עורו בנים שובבים,
שובו אלי ואשובה אליכם .השמחה הגדולה מצפה לעם ישראל ,הכל תלוי רק בנו,
אנחנו יכולים לקרב כל אחד את חברו ושכנו ובני משפחתו ,להפיץ תורה וקדוּשה
ולזכות את הרבים ,כל המזכה את הרבים יש לו בשמים היכלות מיוחדים ,כי כל
אבא שבניו התרחקו ואבדו לו ,ומישהו חיפש אותם והתאמץ ומצא אותם
והשיבם לאבא האוהב ,יתוגמל בתגמול הולם ביותר ,אז ִאזרו עוז ותעצומות וכל
אדם מישראל ינסה לקרב בדרכי נועם את כל מי שיוכל.
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לא להתעלם מאחיך ,עזוב תעזוב עמו .זו מצווה עצומה .וזה ימנע הרבה צער
כאשר נראה את אחינו הרחוקים שלא יכולים להשתתף בשמחת הגאולה
הקרובה ,הם לא יוכלו להתקרב למעגל הרוקדים ,הם יהיו מנודים
ומרוחקים ועצובים ובוכים ,והשמחה שלנו לא תהיה שלמה בלעדיהם ,לכן
עשו מעשה עוד היום ונסו לקרב כל יהודי ויהודיה לאבינו שבשמים ,ותבואו
על הברכה בע''ה.
גילוי משיח זה סוף העולם?
אמא :אם המשיח יגיע בקרוב ,ואם זה סוף העולם ,אז למה להתחתן
ולהוליד ילדים?
גליה :אני יכולה לומר שאין בן ָדוִ ד בא עד ֶשׁיִ כלוּ כל הנשמות שבגוף ,כל
הזמן יש תיקונים וכל נשמה היורדת לעולם הזה מתקנת תיקונים עצומים
ביותר וחשובים ביותר .וגילוי משיח זה לא סוף העולם חלילה ,העולם עוד
ימשיך להתקיים בע''ה .בגילוי משיח ,זה רק יהיה סוף של עולם השקר
והכפירה ותחילתו של עולם חדש של אמת ,עולם ללא יצר רע .וצריך לעבוד
על מידת הביטחון ולבטוח רק בקב''ה שרק הוא יודע מה טוב לעמו ישראל
ורק הוא יתעלה וישתבח מלך העולם יודע מתי הכי טוב שיהיה גילוי משיח,
ובכל דור ודור קיים בינינו המשיח ,הוא אינו מודע לכך וברגע שהקב''ה
קדוּשה ויתקיימו כל
ָ
יערה עליו מלמעלה רוח
ברחמיו יחליט ,הוא יתברך ֶ
דברי הנביאים.
הגאולה מאוד קרובה אבל רק הקב''ה אין עוד מלבדו מחליט מתי ואיך,
והכל יכול להיות ברחמים גדולים ותלוי בנו הרבה מאוד מתי יהיה ואיך
יהיה.
איך לקרב את הגאולה?
אמא :אולי יש לך מסר לעם ישראל לגאולה ,מה הם צריכים לעשות בדיוק
כדי לקרב את הגאולה?
לקרב את הגאולה,
ֵ
גליה :אמא אמרתי לך היום הרבה דברים שיכולים
חשוב שיתבוננו ,ישאלו ,יחפשו ,יִ ְלמדוּ ,ויגיעו לאמת .הם הגיעו לעולם הזה
בתוך גוף של אדם נבון לא בתוך גוף בהמה שאין לה אפשרות לחשוב ,ומי
שיתאמץ להבין ולא יתעלם ולא ישקע בתאווֹת ותענוגות גשמיים ,אלא יגיע
להבנה שה' הוא מלך העולם וכל העולמות כולם ואין עוד מלבדו ,ויבין שה'
נתן לנו תורה ומצוות ועלינו לקיימם ,ולעשות חסד עם הזולת ,ולעבוד על
המידות שלנו כדי שנהיה כולנו הגונים ,כולנו ישרים ,כולנו אוהבים ,ללא
מחלוקות וללא שנאה ומדון ,אלא רק הבנה וכבוד איש לרעהו  -הרי
שהגאולה תגיע מהרה ,בקלות וברחמים.
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מתי תגיע הגאולה?
אמא :מתי תגיע הגאולה?
גליה :אמא היקרה ,רק הקב''ה מחליט מתי תגיע הגאולה השלמה ולא אף
ועיִ ן לא תשוּרנו .ולמרות
אחד אחר ,זה סוד כמוס שרק הקב''ה יודע ַ
שצדיקי עולם בכל הדורות חזו וצפו וכתבו תאריכים לגאולה ,המשיח לא
הגיע בתאריכים הללו וזה לא מפחית מערכם של הצדיקים העצומים הללו
מאומה ,זה רק כי הזמן עוד לא הגיע ,התאנה עדיין לא הבשילה ועת הרימון
לא הגיע.
האם תהיה מלחמה?
אמא:האם מותר לך להגיד אם תהיה מלחמה?
גליה :מותר לי להגיד שהכל תלוי בעם ישראל .אם יתקרבו לאבינו שבשמים
לא תהיה שום מלחמה ,אבל חלילה אם לא יתקרבו מספיק יהודים לה'
שיפרו את הברית הקדושה שלנו אשר התחייבנו בהר
יתברך ,ה' לא יתן ֵ
סיני ,ואם לא תהיה ברירה והילד מאוד עקשן ועושה דברים שרק מזיקים
לו ומסכנים אותו ,אז האבא הטוב והאוהב והדואג לבנו האהוב ,בלית
ברירה יכול גם להכותו מכות של אהבה.
אז רצוי שהילד העקשן הזה ,בני בכורי ישראל ,יחזור כבר לאבא שבשמים,
שמוֹרה לנו איך להתנהג בעולם הזה .אין התנהגות נכונה
ָ
לתורה הקדושה
יותר וטובה יותר עבור כל אדם מישראל ,כל מצוות התורה הן לטובתו
מאהבת ה' אליו נתן לו את התורה ,ובכך יגן על עצמו ומשפחתו ועל כלל
ישראל .בכח התשובה יש לבטל כל גזרות קשות ורעות ,ולקרב את הגאולה
השלמה ,וכמובן לבטל כל מלחמה .אבל מלחמה יכולה להיות רק באין
ברירה .ואם תהיה מלחמה גדולה בעולם גם לא לדאוג ,כי אלה ההולכים
בדרך ה' יתברך לא יאונה להם שום רע ,המלחמה תהיה כדי להיפרע
מהגויים הרשעים ,הכל דין צדק מוחלט ,ומשמים אין ויתור לאף אחד על
ועת
מעשיו ומעלליו הרעים לעם ישראל בכל הדורותֵ ,עת נקם יבוא ֵ
שילומים יהיה ,אבל לא לדאוג ולא לפחד כלל מכך ,שכן ה' יתברך יִ ָפּ ַרע מכל
שהצרוּ לעם ישראל אהובו ,שהרגו ושחטו בנו ,שהתאכזרו לנו בכל
ֵ
הגויים
הדורות ,לא יכול להיות מצב שהם לא יענשו.
המלחמה הגדולה אם תהיה ,היא רק כדי להעניש את הגויים הרשעים
הרעוּ לנו בכל דור ודור .זה חלק מהגאולה ,מי
ולמחוק זֵדים מהעולם ,אשר ֵ
שדבק בה' יראה בנפול אוייביו ,הנקמה והחרון אף מופנה רק לשונאי
ישראל ,ואנחנו כולנו עם סגולה ישראל האהובים ,נתקרב לאבינו שבשמים
ובכך נבטל מעלינו כל צרות גדולות וקטנות .עת שילומים הגיע ,הגאולה
שיפּגַע יהיה בעיקר מאומות העולם הרשעים ,זה לא מכוון נגדנו
בפתח ,ומי ָ
חלילה.
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מי קודם" :גוג ומגוג" או המשיח?
אמא :מה יהיה קודם גוג ומגוג ואחר כך המשיח ,או המשיח ואחר כך גוג
ומגוג?
גליה :גוג ומגוג הוא כינוי מתמשך ָל ַצרוֹת של עם ישראל בכל הדורות ,בכל
דור יש קצת גוג ומגוג והכל חבלי משיח ,אבל יהיה עוד גוג ומגוג גם בדור
שלנו לצערנו והוא יהיה קשה מאוד ,אבל אני שוב מזכירה שהכל חבלי לידה
לקראת לידת העולם החדש ,שלא יכול להיוולד ללא צער וייסורים ,והכל
לטובה ולברכה ,כל מה שקורה לנו ובעולם הכל לטובה למרות שלפעמים זה
נוגד את ההגיון ,כי המשיח כבר בפתח ,ורוב הצרות של גוג ומגוג בדורנו
ָקם ָק ֵרב ועת שילומים קרובה ,והכל
יפלו על הגויים להיפרע מהם ,כי יום נ ָ
דין צדק מוחלט ,וכל מי שהזיק כחוט השערה ליהודים בכל הדורות יבוא
הקשׁה ,גם אם יהיה צורך במחיקת ארצות שלמות מתחת
ֶ
בקרוב על עונשו
פני השמים ,הכל כשר בעת הגאולה השלמה של עם ישראל הקדושים ,והכל
לקרוּב הגאולה בקלות
תלוי בכל אחד ואחד מישראל ,כמה יתרום את חלקו ֵ
וברחמים.
מה לענות לשואלים עליך :האם נפרדת מהעולם?
אמא :יש שואלים עלייך שאמרת שאת נפרדת מהעולם וברוך ה' שלא ,מה
להגיד להם?
גליה :להגיד להם אמא ,שיתחזקו באמונתם בבורא יתברך ויבינו שבכל רגע
ורגע יש שינויים בשמים לגבי כלל ישראל ולגבי כל פרט ופרט .אנחנו
מושגחים בהשגחה פרטית וישירה על כל אחד ואחת מישראל .והכל
חשבונות שמים לגבי כל אדם מישראל ולגבי כלל ישראל ,וכל מצווה ומצוה
מטה את הכף לזכוּת עם ישראל ומבטלת גזרות קשות וְ ָרעוֹת על הפרט ועל
ָ
הכלל ,וברוך ה' זכיתי שרבים חזרו בתשובה בזכות המסרים שהעברתי
עלי ,וכל מצווה
משמים ,וזה לימד הרבה סנגוריה על כלל ישראל וכמובן גם ַ
של כל יהודי ויהודיה שחזרו בתשובה בזכות שליחותי ותיקוני בעולם הזה
ומ ָשׁנִ ים את כל
להעביר מסרים עליונים משמים ,מוחקים המון קטרוג ְ
התמונה ואת כל המצב.
הכל נתון לשינוי ,אם ישראל שומרים שתי שבתות מיד נגאלים ,הביטו
וראו מה הכח שלנו ,אם נעשה ונשמור שתי שבתות מיד יגיע המשיח .הכל
חשבונות שמים ,הכל ניתן לשינוי ,אין דבר סטטי בשמים ,כל הזמן שוקלים
ומודדים כל יחיד מישראל ואת כל הכלל ,וברוך ה' כשהמאזן לטובה אזי יש
שינויים לטובה .וחשוב להתחזק באמונה ולהבין את הדברים הפשוטים
הללו לפני ששואלים שאלות כאלה של כפירה.
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יש היום שפע אפשרויות ללמידת התורה והמצוות והיהדות ואין סיבה
שמישהו יחשוב מדוע ָד ָבר שהיה מתוכנן לקרות השתנה ,האם לא יתכן
שאדם מתכנן משהו ומשנה אותו ,ואפילו ברגע האחרון? האם הגאולה לא
היתה אמורה להתרחש מזמן מזמן ,בזמנים שונים ורבים? אבל עדין לא
זכינו ,כי כל הזמן בודקים ושוקלים הכל בשמים ולפי זה פועלים כלפי כל
פרט ולגבי כלל ישראל ולגבי כלל העולם אם לטוב ואם למוטב.
נקווה שתמיד נהיה בזכות ,אנחנו כפרט ואנחנו ככלל ישראל ,וכאשר אנחנו
בזכות הקטרוגים נופלים בזה אחר זה וגזרות מתבטלות בזה אחר זה.
בקדוּשׁה וטהרה ,עשיתי את
ָ
המסרים שהעברתי לעם ישראל נשלחו משמים
שפּ ַקח עיניו
שליחותי נאמנה להעביר דרכך את המסרים החשובים ,ומי ָ
וחזר לאבינו שבשמים זכה וכל חייו השתנו ויכול להיות שניצל מצרות
קשות וצרורות .לנו בעולם הגשמי ישנה הסתרה ,כמו מסך המסתיר ,אנחנו
כל כך לא מבינים ולא רואים את הדברים בצורה הנכונה ,כי כך מכוּוָן
ֱלם ,כי כך נוכל ִל ְזכּוֹת לבטל הרבה רוע
והע ֵ
משמים שיהיה לנו הסתר גדול ֶ
ולהביא לעולם הרבה טוב לנו ולכלל ישראל וְ ִל ְזכּוֹת לזכויות עצומות בשמים
ובארץ.
אמא יקרה שלי ,תגידי לכולם שהכל לטובה ,כל מה שקורה בעולם הוא
לטובה ,כי הכל מושגח מאת ה' יתברך ,כל צעד ושעל של היהודי והיהודיה,
כל הזמן מודדים את כל הזכויות שלו ואם הוא זכאי מתבטלים מעליו
הרבה גזרות .אז ברוך ה' שזכיתי להישלח לעולם הזה בתקופה הזו ,להחזיר
את אמי בתשובה בע''ה ולעזור לרבים מישראל .ברוך ה' שזכיתי לתקן
תיקונים גדולים ועצומים ואין ספק שכל יהודי מתקן תיקונים עצומים
ואדירים מבלי שירגיש אפילו ,או שיהיה מודע לכך.
וגם תגידי לכל השואלים הללו ,שהגזרה שלי נדחתה רק לטובתם ,כי כך ה'
מאריך אפו ולא מעניש את אלה שלא קיבלו את המסרים ולא חזרו בתשובה ,כי
עדיין לא זכו להבין דברים רוחניים רבים שמי שעובד על עצמו כבר מבין ,ואת
הנהגת ה' בעולם הזה ,וכאשר אינם מאמינים במסרים הם לא זכו ,אבל מצד שני
הם זכו :כי לא זכו לחזור בתשובה לאבינו שבשמים ,אך זכו שמחמת הספק שלהם
לא קיבלו מכות קשות וייסורים וזיכוכים וקטרוגים ,הכל כי הם עדיין בספק לגבי
התקשור ,אבל ה' יתברך מאריך אפו ִעם ישראל אהובו ,אך כמו שאבא לא יכול
להאריך אפו ללא גבול ,גם כשהילד לא מאמין לכלום ועושה רק מה שמתחשק לו,
בסופו של דבר ינחתו עליו כמה מכות.

אז אחי אהוביי ורעיי ,אחיותי אהובותיי ורעותיי ,אנא קראו שוב את כל
המסרים שהעברתי לכם בקדושה וטהרה ,ילדה פגועת מוח שדיברה אליכם
דרך הנשמה ,שהעבירה לכם את דבר ה' אשר הגיע לעולם הזה מאהבת ה'
יתברך את בניו ובנותיו ישראל שלו ,התחזקו ואזרו עוז ותעצומות לקבל
השל ָמה.
ֵ
עליכם עול תורה ומצוות ולבטל גזרות ולקרב את גאולת ישראל
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מתי הנשמה מקבלת גוף חדש?
אמא :מתי הנשמה מקבלת גוף חדש? מיד כשהאדם נפטר ויוצא מתוך הגוף
או מאוחר יותר? יכול להיות מצב שאין לנשמה גוף רוחני?
גליה :אמא האדם כשהוא נפטר הוא ֵמ ִשׁיל מעצמו את הגוף הגשמי שבו היה
נתון מיום שנולד ,כי הנשמה רוחנית ומתפרדת מהגשמיות כאשר הגוף נפטר
ולמעשה כאשר הגיע זמנה לעזוב את העולם הזה ,כאשר היא מסיימת את
תיקונה ,או את הזמן אשר הוקצב לה לצורך תיקונה בעולם הזה .אבל יש
של ְשׁ ָמם הגיעו לעולם הזה
נשמות שלא מסיימות את התיקונים והמטלות ִ
ואז מצבם בכי רע ,כי הן עולות לעולם העליון מבויישות ,לא הצליחו
ָבּמשימה .זו הרגשה קשה של בושה ושל כשלון ,זה הצער הגדול שיש לנשמה
של ֵאלוּ שלא הצליחו לתקן בעולם הזה ולשוב לאבינו שבשמים ולהבין שיש
מאתוֹ יתברך ,ויש לנו תורה שנתן לנו בהר סיני להורות
בורא לעולם והכל ִ
וקרוּב
אותנו את הישר לעשות לטובה ולברכה ולאושר ובריאות ושמחה ֵ
הגאולה של העולם וגילוי המשיח.
אז ֵאלוּ שכן היו צדיקים בעולם הזה וטרחו וי ְַגעוּ וחיפשו ומצאו את האמת
שלמדוּ תורה וקיימו
המסתתרת לה בתוך תעלוּמוֹת העולם הנעלם הזה ,הם ַ
מצוות ה' יתברך וסיימו תיקונם בהצלחה ,הם אלה שכאשר הנשמה שלהם
נפרדת מהגוף הגשמי ומעולם הגשמיות הגסה ,הם מיד עולים לעולם רוחני
דק ומזוקק ומואר ומאושר ,וכמובן שמקבלים מיד את הגוף הרוחני שהם
וקיימוּ למען ה' יתברך ולמען
הכינו להם בעולם הזה בזכות המצוות שעשו ִ
ֵקרוּב גאולת ישראל וגאולת העולם .הם מקבלים לבוש לנשמה ,כי הנשמה
בעולם העליון אין לה אפשרות להתבונן ָבּ ַמראוֹת העצומים והמדהימים
שמצפים לה ,כי היא חייבת גוף ,כלי שיכיל אותה ,כלי טהור וקדוש כמותה,
בשמי העליון הרוחניים ,שם
ֵ
הקדוּשׁה העילאית העצומה
ָ
שמגן עליה מפני
חייבים גוף ,כי אחרת מקבלים הרבה פחות הנאות ושפע ואורות .והגוף
שנוצר ונטווָה מהמצוות שלנו בעולם הגשמי הקשה הזה ,מהווה לנשמה ַמגֵן
כדי שלא תישרף מגודל הקדוּשה בשמים .ויש עוד דברים עצומים ונוראים.
אמא אסור לספר לך הכל ,יש סודות שרק כאשר הנשמה יוצאת מהגוף היא
מבינה ,לגוף אין שום סיכוי להבין בגשמיות את הדברים הנשגבים הללו.
ֵע
המוח האנושי מאוד מוגבל ,כי כך נברא האדם בכוונה תחילה כדי שיתייג ַ
על המצוות על ההתבוננות בעולם הזה שאליו הגיע כביכול ,כי הנשמה
יודעת הכל .אך כאשר האדם נולד הוא מקבל הסתר עצום וכיסוי גדול
לנשמה כדי שלא יהיה מודע לה ,וכל ההתייגעות שלו בעולם הזה לגלות את
ָכּה אותו במלבושים זוהרים ועליונים ומפוארים שמאפשרים לו
האמת ,מז ָ
בעולם העליון כמו כרטיס כניסה להיכלות קדושים ועצומים.
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אבל אמא יקרה שלי ,אם האדם לא טרח בערב שבת – מה יאכל בשבת?
הוא לא הכין בגדים אז אין לו מה ללבוש ,ויש כאלה נשמות בעולם העליון
שהן עריריות ,מסכנות בלי לבוש ,מבויישות ומצטערות עד אינסוף על
הבושה הגדולה שלא הצליחו בשליחותם בעולם הזה .ויש גם כל מיני סוגי
לבושים בעולם העליון ,הכל כפי שהאדם הכין ותפר לו בעולם הזה .יש גם
לבושים פשוטים שלא מאפשרים כניסה להיכלות רבים מאוד ונשגבים ,ויש
לבושים יותר יפים ויותר מפוארים ,כי האדם הוא זה שבעולם הזה מקבל
הזדמנות פז להכין לעצמו לבושים ,ומי שלא מתאמץ לגלות את האמת
בעולם הזה ,מפסיד המון המון שפע והנאות אינסופיות בעולם העליון
חוּצ ָבה ממקור עליון ,משם היא
והנצחי שאליו שייכת הנשמה .הנשמה שלנו ְ
ול ָשׁם היא חוזרת לאחר תקופת הזמן שהקציבו
באה בשליחות לעולם הזה ְ
לה להצליח בשליחותה.
אמא יקרה ,כמה חשוב שכל אדם ואדם יחפש ויתייגע בלמצוא ולשאול
ולדעת ולהבין שיש בורא לעולם ,והוא מבקש מאתנו לקיים את הברית
שכּ ָרת עמנו כל ישראל בהר סיני ,כי כל הנשמות של כל הדורות היו שם
ָ
ואמרו נעשה ונשמע ,אז איך יתכן שאמרו וכאשר מגיעים ָלעולם הגשמי
נכשלים בתוך נפילה ואפלה ומתוך שטובעים בתאוות לבם הגשמי והחייתי
יצה טובענית .הם לא מרגישים שכל הזמן הם טובעים עוד קצת
כמו בתוך ִבּ ָ
ועוד קצת ,ופתאום יכולים להגיע למצב שלא יוכלו לצאת משם לעולם ,אז
יצה הטובענית של היצר הרע כבר כבר
הבּ ָ
למה לא ינסו לצאת מיד מתוך ִ
בהתחלה? היצר הרע משטה בהם מנסה בכל מחיר להחטיא את ַעם ישראל
הקדושים ,הוא רוצה לינוק מהקדוּשה שלהם ,כי לישראל יש נשמות גדולות
וקדושות ועצומות שאין לי יכולת לתאר לך את קצה העניין ולך אין יכולת
אפילו להבין פסיק מהדברים ,הם נשגבים ונסתרים מעיני בשר ודם.
אבל כל מי שמצליח מתקבל ב"מצעד נצחון" אדיר בשמים ,קבלת פנים
עצומה בשירה וזמרה ופעמונים וצלצולים ומנגינות שאוזן אדם לא יכולה
לשמוע אף פעם בעולם הזה ,מנגינות שהן שמיימיות ושייכות לעולמות
העליונים להיכלות הניגון שבשמים ,והמלאכים שמחים והנשמות הקדושות
שמחות ומלך מלכי המלכים הקב''ה וכל פמליא של מעלה שמחים באותה
ודבקוּת בה' יתברך,
נשמה שהגיעה עטורת מצוות ויראת ה' ואהבת ה' ֵ
והצליחה במשימתה ,שהרי לפני רדתה לעולם הגשמי לתוך הגוף הגשמי
היא ידעה וראתה והסכימה לכל השליחות החשובה שלה.
אמא לכל נשמה יש שליחות עצומה וחשובה שרק היא אותה נשמה יכולה לבצע ואין אף
נשמה אחרת שיכולה במקומה ,לכן כל כך חשוב לכל נשמה להתקרב לאבינו שבשמים
כאשר היא מגיעה לגוף הגשמי ולא להיסחף אחרי ההבל והריק שהיצר הרע מציע לה
בעולם הזה כדי להרחיק אותה מהקדוּשה ,ומצד שני בזכות הרחקתה מהקדושה הוא
מצליח לינוק ממנה את הקדוּשה ולהעבירה לצד שלו.
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מפתה בפיתויים קשים ורבים ,אבל העולם הזה הוא עולם בר חלוף.
ֶ
הוא
בסוף ימיו של האדם הוא מרגיש שהם פתאום הסתיימו ,כאילו שלא היו
מעולם ,הכל חלף כל כך מהר ,גם אם האדם יחיה שמונים שנה בעולם הזה
ירגיש לפני עזיבת הנשמה שלו את הגוף ,שהכל עבר מהר מדי ְכּ ֵצל חולף .ויש
להתאמץ בעולם הזה ולדעת שבזכות מאמץ וקושי יש גמול ושכר לכל פועלו
שיפעל תחת השמש ,ויזכה ְלעולם שכולו טוב ונצחי כאשר יעזוב את עולם
ָה ֵה ֶבל הזה.
גלגול נשמות
אמא :אם בן אדם בא בגלגול לעולם הזה כדי לתקן והוא מקלקל ,אז איזה
טעם יש לו לבוא לעולם הזה ולקלקל ושוב לבוא בגלגול לתקן ושוב ושוב?
לא עדיף שלא היה בא בכלל?
גליה :הקב''ה יודע הכל ,הוא יודע למה האדם בא לעולם הזה ,ולמרות
שמקלקל ,עדיין עצם היותו בעולם הזה מועילה לנשמתו המון ,בעיקר אם
הוא סובל בעולם הזה ,הסבל והייסורים מזככים מאוד את הנשמה והופכים
אותה לצחה ומבהיקה .אבל אמא יקרה שלי ,הכל חשבונות שמים ,וכל
החלקים המתוקנים נשארים בעולם העליון ,הם לא יורדים שוב ,האדם
נולד עם נשמה שרק החלקים הלא מתוקנים שלה מגיעים לכאן ,ואם לא
מתקנם הוא חוזר שוב ושוב ,אבל הוא לא יכול לפגום במה שכבר תיקן ,כי
מה שכבר תיקן נשאר בעולם הרוחני במקורו .הדברים לא פשוטים להבנה
של השכל האנושי ואין אפשרות להרחיב בנושא.
אמא :האם מותר לך להגיד לאדם מי הוא היה בגלגול הקודם שלו?
גליה :אמא יקרה שלי ,אסור לומר לאדם מי היה בגלגול הקודם שלו ,אין
מעלה אבל זה יכול להוריד ואפילו
לזה שום ערך או תועלת מעשית ,זה לא ֶ
לגרום לאדם לתסכולים .מה חשוב מי היה ,חשוב מי הוא היום .כי את
העבר אין לשנות ואת ההווה אפשר ואפשר לשנות וכמובן לטובה ולברכה.
אמא :האם יש ערך להדלקת נר לעילוי נפטר שבעצם הנשמה שלו נמצאת
בעולם הזה בגלגול?
גליה :אמא יקרה שלי ,כמובן ,כי זה נר לעילוי הנשמה המתוקנת שלו שלא
נמצאת כאן אתו בגלגול הזה ,זו מעלה לנשמה המתוקנת הנמצאת בעולם
ועושׂה לה נחת רוח .אמא הנשמה היא לא דבר הנתפס בשכל ,היא
ֶ
העליון
יכולה להיות בעולם העליון וכאן ובגלגול וניצוצות שלה מתוקנים והיא
רואה ויודעת ושומעת מסוף העולם ועד סופו ,הנשמה היא בלתי אפשרית
להשגה והבנה של השכל האנושי המוגבל .הנשמה היא חלק אלוק ממעל,
איך יתכן שאדם גשמי יוכל להבין זאת?
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אוצר הנשמות
אמא :הנשמות הרי נבראו בבריאת העולם ,אז איפה הם היו עד עכשיו?
שעיִ ן לא תשוּרנוּ,
גליה :אמא הנשמות תחת כסא הכבוד במקום הכי נפלא ַ
ואין לי רשות להרחיב לך ,ובאות נשמות חדשות ,עד שיִ ְכלוּ כל החדשות
ויתוקנו כל התיקונים שאין ְל ֵבן אנוש להבין אותם ,ותגיע הגאולה השלמה
שהיא התכלית והשלמות של העולם .אז הנשמות שעדין לא הגיעו לעולם
הזה הם רובם נשמות שכבר היו כאן ויגיעו לכאן אולי שוב ,תלוי בדברים
בשמי הרום הן גנוזות באוצר הנשמות ,וכל נשמה כפי
ֵ
רבים .בינתיים שם
מעלתה ומקור מחצבתה ואין לי רשות להרחיב.
המוות מפחיד?
אמא :גליה ,האם המוות מפחיד?
גליה :לא לאנשים שמילאו את שליחותם כראוי ,כי מה יש להם לפחוד ממי
שאמר והיה העולם ,ממי שנשלחו על ידו והצליחו בשליחותם .אין פחד
לצדיקים ,יש פחד גדול ואימה נוראה לאלה שלא מילאו תפקידם ושליחותם
בזה העולם .בעולם הזה יש בחירה חופשית אבל אין הפקרות ,כל אדם יקבל
רק כפי מעשיו בעולם הזה .בעולם הבא יש מעין בחירה חופשית רק
לצדיקים שבחרו באופן חופשי בעולם הזה לאהוב את ה' ולקיים את מצוות
התורה הקדושה .אלה שהתעלמו והתחכמו ובחרו לשקוע בתוך עולם
התאוות ,ההבל והריק ,להם אין שום בחירה חופשית בעולם העליון ,הם
מוגבלים מאוד ומסכנים מאוד ,חבל.
מי שמסיים את התיקון שלו כאן וגם אין לו שום חטא והוא צדיק בעולם
הזה ,אזי כאשר נפטר ועוזב את העולם הזה הנשמה שלו מוארת בשלל
אורות זוהרים המקיפים אותה ,והאושר שלה הוא אינסופי ולא ניתן
לתיאור כלל ָבּ ֵכּלים הגשמיים שלנו בעולם הזה .הנשמה כל כך שמחה
לעשות רצון אבינו שבשמים ששלח אותה לעולם הזה ,וכאשר היא מצליחה
היא המאושרת ביותר ,הזוהרת ביותר ,והשמחה ביותר דוקא כאשר היא
עוזבת את הגוף המצער אותה ומגביל אותה והיא נמצאת בתוכו כמו בכלא.
האם הגוף מרגיש אחרי המוות?
אמא :אחרי שהאדם מת ,האם הגוף שלו מרגיש משהו? מה קורה לגוף
כשהנשמה יוצאת ממנו? האם הוא כמו כלי ריק? האם הוא מרגיש משהו?
מצטער?
גליה :אמא לא להתעניין בדברים הללו ,אני יכולה לומר לך רק שלא לדאוג,
צדיקים לא סובלים במיתתם ולגוף אחר כך אין משמעות כי הוא היה
בעולם הזה נרתיק לנשמה ,כמו הנרתיק שיש לספר תורה ,אבל הספר תורה
הוא העיקר ולא הנרתיק,
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בקדוּשׁה עילאית ,הנרתיק רק שומר
ָ
גם בלי הנרתיק הספר תורה הוא קדוש
עליו ,כך הגוף הוא כלי קיבול מתוחכם לנשמה ,הוא הבית של הנשמה במשך
כל זמנה בעולם הזה ,וכאשר היא עוזבת ,היא עולה ומגיעה ְלכּוּר מחצבתה,
למקום שאליו היא שייכת באמת ,כי הנשמה בכלל לא שייכת לעולם החומר
ואין בה שום חומריות ,רק הגוף הוא חומרי והוא כלי חומרי מאוד משוכלל
ומדהים שנברא בחוכמתו יתברך כדי להכיל את הנשמה הגדולה והעצומה
שיש לכל אדם מישראל ,הגוף גם מטעה ומעלים את גודלה ועוצמתה של
הנשמה ,כי הגוף קטן ושברירי והנשמה גדולה ועצומה וענקית ומגיעה עד
כסא הכבוד .העולם מסתיר המון ומעלים והכל מתוכנן כך והכל לטובה,
ֵדע ונבין ונראה רק אחרי שהנשמה תצא מהגוף כאשר יגיע זמנה לצאת.
ונ ַ
למה האדם סובל ייסורים?
אמא :מישהו שאל אותי למה האדם סובל ייסורים?
גליה :אני שמחה ומאושרת ,למרות כל הסבל אני יודעת שהכל רק לטובה,
לנו כנשמה פרטית ולנו כנשמה כללית של עם ישראל ,ואל תשכחי שכל
לק ֵרב את גאולת ישראל השלמה וגילוי משיח צדקנו
התיקונים הללו הם ַ
בע''ה בקרוב .כל תיקון קטן ועוד תיקון קטן ביחד הם תיקון גדול של כלל
ישראל ,וכל אחד מישראל מתקן תיקון קטן ומדרגה אחת וכך יהיה לנו
וקרוּב הגאולה ומדרגות רבות רבות העולות מעלה מעלה בית ה'
תיקון גדול ַ
יתברך ,אל הגאולה המיוחלת והנכספת בשמים ובארץ .אמא לקבל הכל
באהבה.
צדיק אמיתי לא שואל "למה" ,הוא מקבל מאת ה' הכל באהבה והקב''ה את
אשר יאהב יוכיח .מי ששואל "למה" צריך לעבוד על מידת הבטחון ,יש לנו
ללמוד מצדיקי ישראל הגדולים שלא שאלו למה ,הם אפילו ָשׂ ְמחוּ ָבּייסורים
שלהם .הכל לטובה ,זה מאוד מזכך וממרק את הנשמה .לפעמים מגיעה
לעולם הזה נשמה קטנה לתיקון קטן ולפעמים נשמה יותר גדולה לתיקון
גדול ,הכל לטובתו הפרטית של האדם ולטובת כלל ישראל .לא לשאול
שאלות "למה" ,זה יכול להראות ִכּ ְק ַטן אמונה חלילה .יש לאדם לעבוד על
עצמו לקבל את כל מה שהנשמה שלו קיבלה באהבה לפני שירדה לעולם
למלא את שליחותה בעולם המנוכר הזה ,היא ידעה את כל מסלול הסבל
ושׂ ְמ ָחה לרדת לעולם העכור הזה ,כי הנשמה מזריחה בו אור.
שיעבור ָ
הייסורים הם מסכת התיקונים בעולם הזה ,לקבל הכל באהבה ,להתעלות ולא
להתייאש אף פעם ,האדם בעולם הזה צריך לברך את ה' על הכל ,על כל מה
שקורה לו ,וגם אם אינו מבין זאת בשכל ,הנשמה מבינה והכל רק לטובה ,כי מאת
ֵצא רק טוב .וגם אם האדם עובר ניסיונות קשים ,כל מי שמצליח ָבּנסיונות
ה' י ֵ
ובּמבחנים אפילו בבית ספר מקבל ציונים ושבחים ,קל וחומר הנשמה הקדוֹשה
ָ
שלפני רדתה לעולם הזה היא ידעה הכל וקיבלה הכל בשמחה ואהבה ,אז מה אם
השכל לא מבין? הנשמה כן מבינה.
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יש ללמוד מדוד מלך ישראל שכל צרה שבאה והתרגשה עליו הוא רק ברך
את ה' ואהב אותו יותר ויותר כי הבין את ההשגחה הפרטית שיש לו מאת
ה' ,אחרת לא היה מקבל ייסורים כלל ,אבל אדם המתייסר בכל סוגי
הייסורים זו ההוכחה הכי גדולה שה' עימו ומשגיח עליו בכל רגע ורגע,
ויתחזק באמונה בע''ה ויודה לה' בכל יום ויום ועל כל נשימה ונשימה ועל
כל רגע ורגע של חיים שיכול ללמוד את התורה ולקיים את המצוות היקרות
מפז ומפנינים.
בכל רגע של חיים ובכל שניה של חיים האדם יכול לתקן תיקונים עצומים
שעיִ ן לא תשוּרנוּ ,צריך להבין שכל צער הוא נסיון ותיקון ותפקיד
ונשגבים ַ
הצרות והייסורים הם מאוד קשים ואם האדם עומד בנסיונות הקשים של
הייסורים ,הנשמה זוכה ע''י כך להארות עצומות .הייסורים עוזרים לפרט
ול ְכ ַלל ישראל ,יש מעלה עצומה בקבלת הייסורים באהבה ,זה מכפר המון
ִ
עוונות מכל הגלגולים.
לכל כלל ישראל יש תפקיד חשוב בעולם הזה ,הם באו לעולם הזה בשליחות
ה' יתברך כדי להצליח בשליחותם ,ורק דבקות בה' יתברך וקיום מצוותיו
תעזור להם למלא שליחותם נאמנה ובהצלחה ,ולכל נשמה יש שליחות
המיוחדת רק לה ,אין כמובן רשות להסביר בשכל כי הנשמה יודעת הכל,
אבל חייבת להיות הסתרה ,כי זה המבחן .כל הייסורים שהאדם עובר הם
רק לטובה ולברכה לעצמו ולכלל ישראל .אסור לו לבעוט בייסורים ,צריך
לקבל הכל באהבה ולהבין שהכל לטובה ,והחיים בעולם הזה הם ברי חלוף,
ֶצח נצחים של
ובזכות תקופת זמן קצרה יחסית בעולם הזה זוכים לנ ָ
תענוגות ואושר עילאי ואין סופי ,האם כדאי להפסיד את כל זאת?
כל הזכויות שמורות לאמא של גליה.
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ניספח :אנאפוליס ,נפילת הגויים ותקומת ישראל

בנימין ביקש להוסיף פרק זה,
על מנת שניראה את הקשר בין דברי הנביאים למצבנו כיום.

מתוך העיתון "למשפחה" י"ט בכסלו תשס"ח
מאת איתמר אדלר

29/11/2007

בשבת האחרונה התייחס כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א ,מזקני
צדיקי הדור ,למצב המדיני ולוועידה שהתכנסה השבוע  דברי חיזוק
בתקופת הזמן על הסכנות ,על הנסים שבכל יום ,על האיום האיראני ועל
האמונה הטהורה
"בכל זמן שהוא מסוגל לגאולה מתעוררים שוב אומות העולם להצר לישראל ולהתערב
בגורלה של ארץ לא להם ,והקב"ה יושב בשמים ישחק ה' ילעג למו .הוועידה הזו ,כינוס
של אומות העולם וה'ערב רב' כדי לדון על 'ואת ארצי חילקו'  -לא תצלח".
דברים אלו אמר בשבת שעברה כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א בשולחן ליל
השבת ובסעודה שלישית שבהם התייחס בין היתר לפגעי הזמן ולסכנות בדבר מסירת
שטחי ארץ הקודש לידי ישמעאל.
בשיחה ארוכה שעליה הוסיף במשך השבוע באוזני מקורביו ,ציטט האדמו"ר משומרי
אמונים עשרות פסוקים מנביאים אחרונים .מהמדרשים ומה'ראשונים' הרומזים
ברורות לתקופתנו אנו ,עקבתא דמשיחא שמהם עולה תמונה בהירה של מלחמה שעורכת
קליפת ישמעאל לשלוט בארץ הקודש ולעכב את הגאולה השלמה.
השורות דלהלן הן תרגום חופשי של ציטוטים אחדים בלבד מתוך אותן שיחות נאדרות
בקודש:
פלא הדבר שבמאתיים השנים האחרונות קוראים בכל העולם לארץ ישראל 'פלשתין',
הרי מדובר בערבים ישמעאלים ולא בצאצאי הפלשתים הרמוזים בשם הזה .אלא ברור
הדבר שזו היא ה'קליפה' הפלישתית שנוצרה בעקבות שבועת השלום שנתנו אברהם
ויצחק לאבימלך מלך פלשתים .לכן הם מבקשים כל העת שליטה ,ולכן היה על דוד
המלך לקנות את מקום המקדש מארוונה )היבוסי( בכסף מלא על אף שארץ הקודש
שייכת לישראל .רק המלך המשיח יבטל 'קליפה' פלישתית זו.
"ישנם שטחים ריקים ומיושבים ברחבי המזרח התיכון בני מאות אלפי קילומטרים,
ודווקא במתחולל בארץ הקודש עוסקים כל העת אומות העולם ,כפי הפסוקים באיכה
יטהֲ ,אנִ י
ימ ָתם ַה ִבּ ָ
ל־מ ְח ְשׁב ָֹתם ָע ָלי׃ ִשׂ ְפ ֵתי ָק ַמי וְ ֶה ְגיוֹנָםָ ,ע ַלי ָכּל ַהיּוֹם׃ ִשׁ ְב ָתּם וְ ִק ָ
" ָכּ ַ
ָתם׃" מנגנים כל העת על חלקי ארץ ישראל בלא שיהיה להם קשר אליה .ופסוקים
ַמנְ ִגּינ ָ
רבים עוסקים בעונש שיקבלו הגויים על שמתערבים בגורל עתידה של חלקת האלוקים,
ארץ ישראל.
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דברים ברורים על המתרחש ממש בימים הללו מובאים ב'תנא דבי אליהו' שלעולם אין
שחוק לפני הקב"ה רק בעת שאומות העולם מתאספים על ה' ואז יושב בשמים ישחק.
והרמ"ק כותב שלפני ביאת המשיח יתאספו האומות כביכול לעשות 'שלום' בעולם וה'
יסכסך ביניהן כנאמר בנביא 'וסכסכתי מצרים במצרים'.
אומות העולם מתכנסות ב'אנאפוליס' בראשות ארצות הברית .המטרה היא להתאנות
לארץ הקודש .אנאפוליס כשמה כן היא ,מלשון נפילה .תכניתם תיפול ,והדבר יביא אף
נפילה על ארצות הברית .המטבע האמריקני שהחל ליפול – לא תהיה לו תקומה .והסימן
ברור מסיום פרשת חיי שרה שבה נאמר על ישמעאל 'על פני כל אחיו נפל'" .כל אחיו נפל"
עם חשבון האותיות הוא בגימטרייא 'אנאפוליס'.
ברמב"ן מובא שמעשה אבות סימן לבנים .וכמו ש'ויותר יעקב לבדו' ,כך צאצאיו בימות
המשיח ייוותרו לבד מתמיכתן של אומות העולם .ובמהרש"א כתוב שאפילו המלאכים
לא יעמדו לצידם ,ורק המלאך מיכאל ילמד עליהם זכות .וברור הדבר שיביא המון לימוד
תורה ומעשי חסד שכזאת לא היתה שנות דור.
על הסכנה האיראנית התבטא האדמו"ר לא מכבר ואמר שנאמר בנביא "כל כלי יוצר
עליך לא יצלח" ,והרד"ק מפרש שהכוונה לכל כלי משחית שהגויים מייצרים נגד בני
ישראל ,שלא תצלח פעולתם.
ברור שהאטום נוצר כדי שיתקיים הנאמר בנביא יחזקאל 'והתגדלתי והתקדשתי
ונודעתי לעיני גויים רבים' ,מאז בריאת העולם מייצר הסטרא אחרא כלים כדי להחריבו,
והעולם נבנה בזכות צד הקדושה 'עולם חסד יבנה' .יוצא אפוא שלאטום לא תהיה
השפעה רעה על בני ישראל ומטרתו להראות איך שהם יינצלו בזכות האמונה.
נסים שכאלו מתרחשים לנו בכל רגע .הרי בכל העולם היהודי מציבים שומרים בבתי
כנסת ובבנייני הקהילות ,ודווקא בארץ הקודש שבה ישנה גישה לכל צר וצורר להזיק –
מתהלכים בחסדי ה' בחופשיות בכל מרכזי התורה .אלו הם נסים שרק ברבות הימים
ייזכרו להבחין בהם .כך היה גם ביציאת מצרים .היהודים החלו להתבונן בניסי עשר
המכות רק לאחר קריעת ים סוף.
נאמר בחז"ל שבעת ירידת קורח לאדמה נותרו בניו בנס באוויר .וכך יהיה גם בעת
שתתגעש ארץ לפני ביאת המשיח .יוצא לנו שהסכנה מהצורר האיראני קיימת ,והוא
ינסה לקיים את רצונותיו הרעים ,אך בזכות האמונה ניוותר ב'אוויר' בלא פגע .וכדאי
לכל בר ישראל להתבונן בדברים הללו בתהפוכות עולם ובדברי הנביאים וחז"ל,
ולהתחזק באמונת אומן שתזרז את ביאת הגאולה השלמה.
לע"נ ירחמיאל אפרים בן יעקב קאפל זצ"ל
לר"ש מרדכי מקס בן דינה ,אסתר טינה בת שרה לאה ,שירה בת לילי
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לקט תשובות עם חיוך מהספר דניאל הקודם.
בעולמם ובחייהם היום-יומיים של אוטיסטים  -אין חיוך ואין "צחוקים" ,אלא הרבה
סבל ,תיסכול ,עצב ובכי .כאשר במהלך התקשורים ,בין התשובות השנונות והעמוקות
הופיעו תשובות עם הומור ,הבנתי שעדיין אני לא מכיר את דניאל לעומק ,אלא על קצה
המזלג .עם כל תשובה ותשובה אני לומד אותו יותר ,וזכור לי משפט אחד שלו:
"רוצה להיות כבר בחזרה הנשמה הגדולה שאני ,נימאס לי הלבוש הזה של אוטיסט".
ליקטתי מתוך התשובות של בנימין ודניאל מספר תשובות אשר העלו חיוך...
שאלה :האם יש חובה כיום על כל היהודים לעלות לא"י ולהתיישב בה ?
בנימין :אין חובה .אבל ,איך אומרים ,תגיעו מוקדם ,תגיעו לפני הפקקים.
אורח יקר אחד שאל כיצד לבקש מהשם לעשות ביקור קצר בעולם הבא...
דניאל :אתה לא יכול להחליט )להציב( תנאים לקב"ה .אחי! תתעורר!
אתה מדבר שטויות .תחיה את החיים שלך ,תזרוק את היצר-הרע שלך,
ואל תמציא לעצמך עבודה אחרת...
שאלה :דניאל ,אני מאמין אבל מתקשה דרך האתר אני מאמין רק למה שאני רואה
בשתיי עניי הגדולות כל זה אמיתי?
דניאל :יש לי שאלה אליך .ואם תהיה עיוור ,אז במה תאמין?
שאלה בעניין "התיקון של הנשמה"
דניאל... :ואפילו אם הבן אדם לא תוקן כמו שצריך ,מפרקים את החלק הזה,
שולחים חלקים חלקים בחזרה לתיקון  -עד שהכל מושלם.
באותו נושא ,נזכרתי כי באחד התיקשורים זוגתי שאלה:
"מה התיקון של "? ...
דניאל" :אני לא גרז'ניק"
שאלה :מה המספרים שיעלו בלוטו בהגרלה הקרובה ?
דניאל :כאשר תידע ,בבקשה תישלח לי אימייל.
הייתה שאלה האם לדניאל יש ידיעה מסויימת בעניין נפילת מגדלי התאומים.
דניאל :לא ,אני לא עובד ב.C.I.A -
שאלה :אני תלמיד בן  16וקשה לי לקום בבוקר לבית ספר לתפילה וללימודים,
מה עליי לעשות כדי לחזק את עצמי ?
דניאל :ללכת לישון מוקדם.
אישה נחמדה שלחה... :למדתי רייקי בדרגה  2ויש באפשרותי לשלוח אנרגיות טובות
ומרפאות ,אם תסכים אשמח מאוד לשלוח לך אנרגיות טובות ולחזק אותך...
דניאל :אני מאד שמח שאת יכולה לשלוח לי דברים טובים ,אני גם אשלח לך אנרגיות
של תורה...אני אתפלל עליך .זה יהיה האנרגיה הכי הכי חזקה
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דניאל :למה ולמה ולמה .מספיק עם הלמה ,תיהיה יהודי ,תעשה מה שהקב"ה רוצה
ממך ,ובזה גמרנו ,לא צריך לחשוב למה ולמה ולמה .כשתגיע לעולם הבא כבר
תידע את התשובות ללמה.
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בנושא של "שיער של פיאה נוכרית"
דניאל... :כי זה מאד דומה לשיער אם זה סינטטי ,ואם זה משיער ,אז זה שיער  -וזה
דומה לשיער כי זה שיער בעצמו ,כי אף אחד לא יקנה פאה שלא נראית שיער לכל דבר...
שאלה בעניין "מוזיקה של גויים"
דניאל :המוזיקה של גויים זה טרף לא פחות מחזיר.
חזיר נכנס לקיבה
וזה נכנס לנשמה.

שאלות ותשובות ,פרק  ,11י"ח בתמוז התשס"ז 4/7/2007
) (1

שואל :אבי )(03/07/2007
שאלה :התקשור של שמעון מתאריך  23/6/07מאד קשה
)קטעים מהתקשור :פשוט ירדו עלינו צרות ענקיות ,גם לכל העולם ,אתם
תראו מלחמות רבות ,מלחמות לא פשוטות ,פחד גדול ,הרס ומוות ל"ע(.
שמעון היקר כותב ומתקשר "ממקור אחר" ולא סבלני כמו בנימין ודניאל,
וחבל על פרסום דבריו) .לידיעת מי שעוד לא יודע יש בשמים כמה וכמה
בתי דינים ,יש בתי דין ששם אין רחמים ,הבנה ולימוד זכות(...
פרסום דבריו כפי שפרסמתם ,רק מרפה האמונה ...זה לא יועיל וזה לא
נכון ,אלא צריך להרבות תפילה שיעבור הדין לבתי דין הגבוהים יותר.
תוכלו לשאול את בנימין על זה ולפרסם זאת.
דניאל:
זה זמן שהרוב העצום של הרבנים מדבר בלשון רכה יחסית וזה לא עוזר.
אנשים נכנסים יותר ויותר לחלומות שלהם ,לשינה העמוקה שלהם
ולפעמים צריך שוט כדי להעיר אותם ,כדי שיבינו שהם בסכנת חיים ,סכנת
חיים נצחית.
אבא :כלומר התקשור של שמעון הוא נכון ?
דניאל :מאוד ,ובמקום.
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)(3
שואל :איתמר )(28/06/2007
הנושא :רמת הגולן
שאלה :רציתי לדעת מה יהיה עם רמת הגולן .אני מאוד מפחד שיחזירו גם
את הרמה .האם זה יהיה ? ומה צריך לעשות כדי לעצור את זה?
התפללנו הרבה לפני הגירוש וזה לא עזר!
דניאל :קודם כל תתפללו על משיח ,ותתפללו שנקבל את בית המקדש
בקרוב ,וזה יפתור את כל הבעיות.
)(5
כותרת :מחמאה
שולח :מאור מחיפה )(01/07/2007
האתר הזה פשוט מקסים ,הכי מרגש שראיתי ,בבקשה שימו עוד פרק...
)(6
שואל :ג מירושלים )(01/07/2007
שאלה :השאלה שלי קשורה למסר האחרון של הרב המקובל הצדיק הרב
יצחק כדורי זצוק"ל שאמר שכבר התעברה נשמת משיח ונתן עוד רמזים
ואפילו דרש כי יש צורך לגלות אותו ,ונתן רמזים לשמו ...אם כן מדוע לא
נראה שממלאים את צוואתו של הצדיק ?...
דניאל :ג .מירושלים אני לא יכול להתיחס למה זה לא הגיע ואני גם לא
יכול להכנס לפרטים ,אבל זה לא רחוק.
)(7
כותרת :רק אלה שיודעים את האמת ישרדו.
שואל :נאור מהדרום )(01/07/2007
שאלה :שמי נאור ,אני בן  14ואני חילוני .אימי דתיה והיא מתעקשת
שאני אחזור בתשובה מה עלי לעשות?
דניאל :קודם כל ,אם יש לך כבוד אב ואם אז כדאי לך )לחזור בתשובה(
ואם לא חס ושלום ,אז גם כדאי לך.
כי זה כמעט הסוף ורק אלה שיודעים את האמת ישרדו.
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) (8
כותרת :יש לקב"ה תוכניות
שואלת :יונית )(28/06/2007
שאלות :מיהו הקדוש ברוך הוא ? ומה מהות כל הקיום הזה ?
למה צריך לעבור את כל אלפי שנים האלה לתיקון ?
ולמה צריך להתפלל וללמוד תורה מה זה נותן ?
מה המהות של כל זה ולמה אם הקדוש ברוך הוא כל כך נשגב,
מה הוא צריך אותנו ...נראה אם זה יפורסם מעניין.
דניאל :דבר ראשון יונית ,הקב"ה בורא עולם .למה הוא צריך לברוא אותנו
ואת כל התיקונים שאנחנו צריכים לעבור-זה כבר לא ענין שלנו.
יש לקב"ה תוכניות ואנחנו פה כדי לעשות את רצונו .זה כל התשובה.
)המשך התקשור עם בנימין(
)(10
שואלת :אביבה משדרות )(04/07/2007
שאלה :מה יהיה עם שדרות ,האם ירי הקסמים יפסק בקרוב?
בנימין :הירי לא יפסק בקרוב ,ה' יעזור לכולנו בארץ ישראל ,אנחנו עומדים לפני
זמנים קשים ביותר!
)(11
שואלת :יעל )(25/06/2007
שאלה :אני כרגע נמצאת בבית ספר חרדי  ...ולא טוב לי שם ממש מבחינת
החברה .האם לעזוב משם או להמשיך שם? מקווה לתשובה..
בנימין :אני לא יועץ חינוכי אבל אם את עוזבת בגלל שהחברה לא טובה אז
תחפשי מקום עם חברה טובה וגם מקום מאמין.
)(12
שואלת :יוכבד מארצות הברית )(25/06/2007
שאלה :אנחנו חיים בארצות הברית ,בעלי עובד בתור ראש צוות של מפעל
שחיטת פרות והוא אחראי על כל הנעשה ,הוא משתדל שהכל יהיה
ביראת שמיים אך יש אינסוף בעיות והעבודה קשה מאוד ,מה לדעתך אנו
אמורים לעשות על מנת חס ושלום לא להכשיל אחרים באכילת טריפות
?
בנימין :אם בעלך לא רוצה להכשיל בעבודה הקדושה שלו ,צריך להתפלל מאוד
חזק ,ללמוד בעיקר מה ששייך לעבודה שלו ולעשות חסד.
ומאוד מאוד להזהר בעבודה ולא לפחד להגיד אם משהו לא בסדר.
)(13
שואלת :יוכבד מארצות הברית )(25/06/2007
שאלה :האם דיסקים של סרטים מצוירים לילדים אסורה ,לעיתים יש
מסרים חיוביים וגם לימוד כל מיני נושאים ?
בנימין :סרטים מצויירים לילדים זה פתח לדברים יותר גרועים.
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)(14
שואלת :יעל מיבנה )(25/06/2007
שאלה :יש לנו ילדה עם צרכים מיוחדים ,והיינו איתה אצל מתקשרת כמה
פעמים ע"מ להבין יותר טוב איך לטפל בה ,ומה יכול לעשות לה טוב
יותר .האם כדאי להמשיך לנסוע לתקשר איתה ,והאם יש לה מסרים
לעם ישראל? והיא יכולה לעזור לרבים ? תודה.
בנימין :כדאי להמשיך לדבר איתה ,זה יתן לה הרגשה טובה יותר.
אל תנסי להעביר מסרים ,כי לא לכל אחד מאיתנו יש תפקיד כזה.
)(15
שואלת :רחל מקרית-גת )(24/06/2007
שאלה :אני אמא של ילדה משותקת בת  7.5שנים אני מגדלת אותה לבד ,בזמן
האחרון היא לא מפסיקה לצעוק כל היום ,לא יודעת מה לעשות ,אנא
תשובתכם .תודה רחלי.
בנימין :הילדה צועקת ,כי לאמא אין סבלנות מספיק .על האמא יש לחץ מאוד
חזק ,וזה גורם לילדה למתח )ממנה( .ויש עוד סיבה ,העולם עכשיו מלא
מתחים ,ומתחים אלה ממש גורמים לילדים כמונו לצעוק ,לבכות
ולהשתולל.
)(17

שואלת :אדוה מירושלים )(22/06/2007
שאלה :אני מרגישה רחוקה מהשם יתברך ,איך אפשר להתקרב אליו או
שפשוט צריך לבקש ממנו רחמים שיקרב אותי?
בנימין :כל אדם צריך לעבוד )להתפלל( ,עד שהוא לא יכול כבר ,כדי להתקרב
לה' .עד שהוא מרגיש שהוא מתפוצץ) ,אפילו( שזה לא הולך לו בכלל .ולא
להפסיק להשתדל ,להשתדל ולהשתדל) ,להמשיך את( זה כל החיים ויום אחד זה
יפתח ותרגישי את הקירבה ,בעזרת השם.
)(18
שואל :תומר מחולון )(21/06/2007
שאלה :אני מאוד מעוניין לדעת מדוע יש בתקופה זאת תקופה כל כך
של צער ועצבות ?? אשמח אם תענה לי בתודה תומר
בנימין :ברור ,כי אנחנו מתקרבים לסוף ,ואנחנו ברוב המקרים לא
עושים את רצון השם ,לכן אנחנו בסכנה גדולה.
)(19

שואל :יאיר מתל אביב )(19/06/2007
שאלה :יום טוב לך דניאל .רציתי לשאול אותך שאלה דיי רצינית -
אני ילד בן  13חילוני לגמרי ממשפחה יהודית אך חילונית ,ומפעם לפעם כאשר
המצב קשה אני מתפלל לה' .אני לא יודע אם זה נחשב חזרה בתשובה ,והייתי
מאוד רוצה לדעת אם כדאי לי לחזור בתשובה ,ואם כן ,את הסיבות ,אבל לא את
ה"לך חפש את האמת" וכל זה .תודה.
שמואל :יש לי שאלה ליאיר ,האם כדאי לך לחיות או למות ?
אם )אתה בוחר( לחיות ,אז כדאי לך לחזור בתשובה.
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)(21
שואלת :לירון מהצפון )(21/06/2007
שאלה :שמי לירון ,אני בת  ,18ובטעות נקלעתי לאתר הזה .אני חילונית ורציתי
לומר שהאתר הזה גרם לשינוי כל כך גדול בהרגשתי ,נאמרו בו דברים כל כך
נכונים שחדרו לליבי בצורה שלא האמנתי שכל כך תשפיע עליי ,אני רוצה לחזור
בתשובה ורציתי לדעת עם ישנה אפשרות של דרך לכוון אותי לכך .אני יודעת שזה
יהיה כרוך בוויתור על המון דברים מבחינתי  ,וכבר המון זמן חשבתי על כך,
האתר הזה פקח את עיני לגמרי ואני מודה לכולכם ,אני אתחיל בכך שאשמור את
השבת ואשמח לקבל עצות והכוונה בנושא .בתודה ,לירון.
בנימין :לירון ,אני מברך אותך בהצלחה גדולה .אותך ואת המשפחה שלך.
שתתקרבו לקב"ה ,ושיחד עם כל עם ישראל נקבל משיח צדקנו.
)מספר גולשים ביקשו פרטים והכוונה ,לאחר מספר בירורים קבלתי
המלצה על הכתובות הבאות:
 .1ארגון "ערכים" www.arachim.co.il -
טלפונים02-5000220 03-5793035 :
 .2עולם היהדות www.olam-jew.com -
 .3אתר הידברות www.hidabroot.org -
www.shofar.net
 .4שופר
טל03-6777779 :
 סמינר ללימודי יהדות טל03-6183275 : .5ס .ל .א.
)לרווקות ונשואות(
טל(03-5794210 :
 .6נתיבות עולם  -לרווקים,
)(22
שואלת :שרית )(17/06/2007
שאלה :רציתי מאוד לשאול איך אפשר בימינו לא להתפתות לרחוב
ולדברים הלא טובים לנשים צנועות?..
שמואל :זה באמת קשה ,אבל צריכים פשוט לשים מחיצה בינך לבין העולם,
בלבוש ,בהתנהגות ובמהות )בפנימיות(.
)(23
שואל :אורי מהקריות )(19/06/2007
שאלה :בכל התקשורים אתם מציינים כי למי שיהיה בעל תשובה אמיתי יש
סיכוי טוב שישרוד בביאת המשיח .לצערנו ב"השואה" האיומה ,הרבה
רבנים וצדיקים גדולים שנלחמו נגד "ההשכלה"  -בכל זאת נטבחו ונהרגו
בשואה .האם אנו צפוים שחלילה גם גדולים וצדיקים לא יצליחו לשרוד
כמו ב"שואה" תודה מראש
שמואל :אבל מי שעושה את רצון ה' ,יש לו סיכוי לא רק לחיות ,אלא גם לקום
לתחיה )תחית המתים( ולקבל משיח.
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)(24
שואלת :שרית )(17/06/2007
שאלה :איך להגמל מהפחד שיש לי על העולם הבא ואחרי המוות...
ומה יכול לעזור לי להתקרב להקב"ה ולהתחזק באמונה?.
שמואל :הדבר היחיד שיכול לעזור להתקרב לה' זה לרצות ולעשות.
)(25
שואל :אלעד )(17/06/2007
שאלה :האם אני אצליח להיות טייס קרב ,ולסיים את קורס הטיס ?
שמואל) :השאלה היא( מה יהיה הגורל שלך .אם כל מה שאתה מחכה זה לדעת
אם אתה תטוס במטוס,אוי לך .כדאי שתטוס לקב"ה עם תורה ,מצוות
ומעשים טובים ותעזוב את השטויות של טיסה.
)(26
שואלת :אתי מהדרום )(17/06/2007
שאלה :האם הקב"ה מעניש על גירושים? האם מותר בכלל להתגרש ?
שמואל :אם לא היה מותר להתגרש ,אז לא היה דבר שקוראים לזה גט.
בעולם שלנו היום ,אנשים מתגרשים קל )מהר( מדי ומכל מיני סיבות,
שזה לא מספיק בשביל להתגרש )לא סיבות שמצדיקות גט( ,אז צריך
לבדוק בדיוק מה כן מה לא .באיזה מקרים מותר להתגרש ? זה רק
רב פוסק יגיד.
)(27
שאלה :בזמן האחרון אני נתקפת פחד ומאוד קשה לי לבטוח בה' באופן מוחלט
)על אף שאני מאוד רוצה( איך אפשר להגיע לדרגה כזו של בטחון?
שמואל :אם את מפחדת ,אז זה חוסר ביטחון.
צריכים לבטוח בה' ולא לפחד מאף אדם ומשום מצב.
יש רק דבר אחד שצריכים לפחד ממנו  -וזה מהעברות שלנו.
)(28
כותרת :קשר עין
שאלה :למה לפעמים קשה לשמור על קשר עין ?
הכוונה שיש לפעמים מצבים שבהם מופיע מתח מסויים ולחץ בעיניים,
וכאשר אתה מדבר עם מישהו מסויים ,אתה נראה לפעמים כביכול כמו מבוהל.
כאשר באמת זה לא כך.
האם הסיבה היא לחץ שקשור לעיניים או קשור ללחץ נפשי.
השאלה היא למה זה קורה בדיוק? ואיך מתגברים על זה ? תודה..
שמואל) :על מנת לענות לשאלות כמו שלך( צריך לכתוב ספר על זה
אך כתשובה פשוטה  -אדם שלא יכול להסתכל לתוך העיניים של השני זה או בגלל
שחסר לו בטחון או שהשני משדר רגשות לא טובות.
אבל איש לא צריך להסתכל בעיניים של אישה חוץ משל אשתו,
ואישה לא צריכה להסתכל בעיניים של גבר חוץ משל בעלה.
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)(29
שואל :משה )(12/06/2007
שאלה :כיצד הדברים הקשים של בנימין גולדן על כך שרבים לא ישרדו,
מתיישבים עם דברי ההרגעה של הקב"ה לישראל במדרש הבא -
"שנה שמלך המשיח נגלה בה ,מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה...
וכל אומות העולם וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים להיכן נבוא ונלך?
ואומר להם הקב"ה :בני אל תתיראו ,כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא
בשבילכם...אל תיראו! הגיע זמן גאולתכם .ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה.
גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכויות אחריה ,אבל גאולה אחרונה אין
לכם צער ושעבוד מלכויות אחריה"
שמואל:
נכון ,כל מה שהקב"ה עושה זה בשבילנו,
אבל גם אנחנו צריכים לעשות הכל בשבילו,
ובכלל הקב"ה אחרי הרבה סבלנות גרם לחורבן הבית פעמיים,
ומליוני יהודים נהרגו בצורות אכזריות ביותר.
וגם השואה – אחרי כמה מאות שנה של צמיחת תנועת ההשכלה עד שהגיע המצב
– שאם היה ממשיך הלאה )חס וחלילה( -
לא היה נשאר יהודי אחד שומר שבת באירופה.
ועכשיו הגיע דור )שהיהודים( נראים כמו גויים ,אפילו שהם חרדים.
ועוד דור – בכלל לא יהיו כמו יהודים ממש
ואתם באמת חושבים שזה יכול להמשיך ?
)סוף תקשור(
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שאלות ותשובות ,פרק  ,12י' באב התשס"ז25/7/2007 ,
) (1
כותרת :איזה זרם )דתי( הכי נכון ?
שואלת :אסתי )(22/07/2007
שאלה :שלום רב ,תודה על הדברים המענינים והחשובים באתר .מבקשת לדעת -
איך הקב"ה מבדיל בין חרדים/חב"ד/ברסלב/כיפות סרוגות?? אם כן מה הדרך
הנכונה לעשות תשובה  -מי מהם  -מהזרמים נכון? הלא ישנם הבדלים מהותיים
בגישות  -איך אפשר לדעת למי הקב"ה מתיחס כיהודים המקיימים נכון את
מצוותיו?
דניאל :אסתי ,רק תהיי חסידה של ה' זה הכל .אסתי תהיי חסידת ה' וזה לא
משנה איך ובאיזה זרם תגיעי לזה ,העיקר שנהיה חסידת ה' .הקב"ה מסתכל
בפנים )בלב( בתוך האדם ורואה את אנשי האמת ואותם הוא מציל ואחרים
צריכים תשובה על מנת שה' יציל אותם.
) (2
שואל :מ .מפתח-תקוה )(22/07/2007
שאלה :אנחנו יהודים פשוטים ,משתדלים לעבוד את ה' ולקיים מצוות .מה עלינו
לעשות כדי להינצל ולזכות לראות משיח צדקנו לראות בבניין בית המקדש?
דניאל :אתם צריכים בפשטות ובתמימות שלכם ,לעבוד את השם .לעשות את כל
המצוות לחיות בצניעות ולבנות בית של קדושה וזהו.
) (3
שואלת :רות מהמרכז )(20/07/2007
שאלה :אני סובלת מאפילפסיה מגיל  .7היום אני בת .49
רציתי לדעת למה נפלה עלי הצרה הזאת זו ?
זו מחלה שהחברה לא מקבלת וזה יוצר הרבה בעיות.
אשמח מאוד להתיחסות ממך שבת שלום
דניאל :כל צרה שנופלת על יהודי זה תיקון ,את צריכה לסבול את הסבל הזה ,כי
בגלגול קודם נוצר הגורם לסבל הזה שאת צריכה לעבור בדיוק.
כל סבל שיש לנו בחיים ,זה בא מקודם )קשור לעבר שלנו( ואנו צריכים פשוט
להראות לקב"ה שאנחנו עוברים את זה בשמחה ואנחנו חיים את החיים שהוא
רוצה שנחיה ,אפילו שיש לנו צרות.
) (4
שואלת :מתלבטת )(18/07/2007
שאלה :אני מאוד רוצה לעבור למדרשה חרדית ברמה טובה ,אך היא כוללת
פנימיה וזה דבר שמאוד יהיה קשה לי להתרגל אליו )יש לי גם קצת בעיות
בריאותיות( מה כדאי לעשות? אני מאוד רוצה ללמוד במקום קדוש אך
המגבלות?...
דניאל :למתלבטת ,תתפללי לקב"ה שיפתור לך את השאלה.
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) (5
כותרת :עם עצבים זה לא הולך.
שואלת :שני )(16/07/2007
שאלה :בזמן האחרון אני כ"כ בלחץ מעצם התפילה-שאני לא מצליחה לכוון בה,
וגם אני חייבת שהכל יהיה "מושלם" בעבודת ה' ואם משהו קטן לא
מצליח-זה כבר גורם לי למצב רוח לא טוב ...ממה הדבר נובע?
דניאל :זה נובע מהסיטרא אחרא )היצר הרע( שמנסה להוריד אותך מהתפילה,
אז זה לא יהיה מושלם בדיוק ,לאט לאט תגיעי לשלמות.
אבל ברוגע ולא בעצבים ,אי אפשר לעבוד את ה' בעצבים.
) (6
כותרת :עישון סיגריות בעולם הבא
שאלה :בן אדם מכור לסיגריות בעולם הזה ,יהיה מכור גם בעולם הבא?
דניאל :אני לא חושב שמוכרים סיגריות בעולם הבא.
) (7
כותרת :סיגריות ומחשבות
שאלה :מה אתה חושב על סיגריות?
דניאל :ב"ה אני לא חושב על סיגריות.
) (8
כותרת :וזה ייעלם באיזה שלב...
שואל :אבא של דניאל
שאלה :דניאל ,בתקשור  13אמרת שגשמיות היא קשר מוגזם של האדם עם
העולם הפיזי שהוא עולם דמיוני .למה התכוונת במילה "דמיוני"?
דניאל :העולם האמיתי זה עולם התורה ,לוקח )האדם משתמש ,אוכל( את
החומר הגלם של העולם הזה בשביל להחזיק את הגוף כדי שיוכל לפעול בבריאות
וכוח ,כדי לעשות את רצון ה'  -שזה המצוות ,לימוד תורה וכו' .זה כל מה שאנחנו
צריכים מהעולם הזה ,אם אנחנו שמים דגש על החומר ,על האכילה ,על ההנאות
האחרות של הגוף ,אז אנחנו ממש בעולם דמיוני ,כי זה לא אמיתי ,זה משהוא
עקום ,כי זה לא מטרת הבריאה ,אם הולכים נגד מטרת הבריאה אז זה דמיוני.
) (9
שואל :יעקב )(15/07/2007
שאלה :אני גר בחו"ל ואני עובד ,אבל מאד רוצה ללמוד תורה בארץ.
יש לי חובות ואני מפחד שאני אולי לא בסדר מה לעשות?
דניאל :אם אתה רוצה ללמוד ,אתה צריך להתפלל לקב"ה שהוא יעזור לך לשלם
את החובות וגם ללמוד .אפשר למצוא זמן ביום.
אם באמת אתה רוצה ללמוד ,אתה חייב לחפש אפילו כמה דקות כל יום ללמוד,
זה יראה לקב"ה שבאמת אתה רוצה .אתה לא יכול לשבת על כסא ולחכות עד
שיהיה לך פרנסה.
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)(10
שואלת :חרדית )(15/07/2007
שאלה :עקב בעיות בריאותיות-סובלת מקשיים בעבודת ה'.
האם האמת מתאימה גם בשבילי?
דניאל :האמת היא )שייכת( לכל יהודי.
)(11
כותרת :מי שלא אוכל כשר יכול להשתגע
שואל :גיל מיהוד )(10/07/2007
שאלה :אני לא חושב שמחלת הפרות המשוגעת ,שפעת העופות וכדומה
קורים סתם .מה דעתך? תודה.
דניאל :בטח ,זה הזהרה שלנו )עבורנו( שלא כל כך בטוח שמה שאנחנו אוכלים
בשר שזה בדיוק כשר כמו שצריך .צריכים הרבה לבדוק.
כל ההכשרים מרוויחים הרבה כסף על זה וצריכים לבדוק אם באמת עומדים )אנו
מקבלים( את מה שצריכים) .אוכל כשר לפי ההלכה(.
)כמה הערות משעממות שלי ,אפשר לעבור לשאלה הבאה(
למי שלא יודע ,זו מחלה שפוגעת גם בבני אדם .לאחרונה סיפר לי
א.
שכן למשרד כי אמו נפטרה ממחלת הפרה המשוגעת.
זמן הדגירה של מחלה זו יכול להיות  10ואפילו  20שנה ,כלומר
ב.
מהיום שאוכלים מבשר הפרה החולה ועד שזה מגיע...
אני לא צריך להרחיב  -כמה מקרים של הברחת בשר טריפה
ג.
ונבלות מגיעים מהשטחים למסעדות וחנויות בארץ.
שלא לדבר על חותמות מזויפות של הכשרים שהתגלו.
גם אם מחליטים שמהיום אוכלים רק כשר מהדרין ,צריכים
ד.
להתפלל טוב טוב שמה שאכלנו עד היום היה בסדר...
זה מזכיר לי ששמעתי פעם מרופא אחד ,שהוא לא נותן לילדים שלו
ללכת לבריכה ,הוא לא מבין איך אנשים הולכים לבריכה המלאה
בזיעה )רעלים שהגוף מפריש( ,רוק ,הפרשות שונות של הגוף,
מחלות ,כימיקלים וכו' ,מחליפים את המים רק פעם או פעמיים
בשנה.
ומצד שני ,יש נשים הטוענות שהן לא הולכות למקווה בגלל שהמים "מלוכלכים",
בעוד שהמים שם נקיים יותר ממי ברז ,מחליפים את המים כל יום
ולפני שטובלות בו מתרחצות טוב טוב...
)(12
שואלת :נועה )(19/07/2007
שאלה :אני לא מבינה את הקונפליקט בין הציווי של "להיות בשמחה" לבין
המציאות הזוועתית בה אנו נמצאים .איך אפשר להיות בשמחה בתקופה כל כך
נוראית שהנפש ממש צורחת מרוב צער .כלום לא משמח אותי.
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אני חיה ממש מתוך תחושה של תיעוב מזעזע לעולם .דניאל ,אתה נמצא במציאות
שאתה רואה את האור לכן יחד עם כל הכאב שלך אתה יכול להיות שמח ,עד כמה
שזה נשמע מוזר .כתבת שאוטיסטים וילדים פגועים צורחים ובוכים הרבה ,אולי
גם אני סוג של אוטיסטית כי הנפש שלי בוכה וצורחת מאז שאני זוכרת את עצמי
מה היית מציע לי לעשות?
דניאל :אני מציע לך להתקרב לה' והקירבה הזאת  -עושה את הצרות של העולם
הזה  -יותר מובנות ,ולא כל-כך חשובות עבורנו ,כי זה פשוט עבודה שקבלנו לחזור
לעולם הזה ,כדי לתקן.
זו עבודה קשה ,אך )לעומת זאת( יש לנו חיים נצחיים המחכים לנו ,חיים של
הנאה רוחנית שאין כזה דבר בעולם הזה .ואני לא יכול להסביר לך איך זה ,אך
זה תענוג שאין הסבר לזה ואין תאור לזה ,שאני יכול לתת לך.
)(13
אבא :אתם כל הזמן מדברים על המשיח .יש פרק בישעיהו המתאר את המשיח
כאיש בזוי ,חולה וכשה המובל לטבח .האם אפשר להוסיף את הפרק לאתר ?
האם תוכל להוסיף הקדמה ?
דניאל :רק לקרוא את זה טוב ,ולהבין שהרבה מהאנשים הגדולים
שאולי אנחנו חושבים שזה המשיח  -זה לא יכול להיות,
כי התאור של המשיח זה משהו של בן אדם עניו ביותר,
אפילו נשמע קצת מסכן ,חס ושלום.
לחשוב טוב ,כי לפי זה  -כל העולם לא בדיוק כמו שאנחנו
חושבים ,עם כל הכבוד לאנשים חשובים.
)המשיח( הוא יהיה עובד ה' מושלם.
ישעיהו נ"ג
רוֹע ה' ַעל ִמי נִ ְג ָל ָתה׃
וּז ַ
ִמי ֶה ֱא ִמין ִל ְשׁ ֻמ ָע ֵתנוּ; ְ
ַעל ַכּיּוֹנֵק ְל ָפ ָניו ,וְ ַכשּׁ ֶֹרשׁ ֵמ ֶא ֶרץ ִציָּה ,לֹא תֹאַר לוֹ וְ לֹא ָה ָדר; וְ נִ ְר ֵאהוּ וְ לֹא ַמ ְר ֶאה
ַויּ ַ
וּכ ַמ ְס ֵתּר ָפּנִ ים ִמ ֶמּנּוּ ,נִ ְבזֶה
ידוּע ח ִֹלי; ְ
ישׁיםִ ,אישׁ ַמ ְכאֹבוֹת וִ ַ
ַח ַדל ִא ִ
ֶח ְמ ֵדהוּ׃ נִ ְבזֶה ו ֲ
וְ נ ְ
ָגוּע ֻמ ֵכּה
ַחנוּ ֲח ַשׁ ְבנֻהוּ ,נ ַ
ַאנ ְ
וּמ ְכא ֵֹבינוּ ְס ָב ָלם; ו ֲ
ָשׂאַ ,
אָכן ֳח ָליֵנוּ הוּא נ ָ
וְ לֹא ֲח ַשׁ ְבנֻהוּ׃ ֵ
לוֹמנוּ ָע ָליו,
מוּסר ְשׁ ֵ
ַ
ֻכּא ֵמעֲוֹנ ֵֹתינוּ;
וּמ ֻענֶּה׃ וְ הוּא ְמח ָֹלל ִמ ְפּ ָשׁ ֵענוְּ ,מד ָ
ֱאל ִֹהים ְ
יע בּוֵֹ ,את עֲוֹן
ֻלּנוּ ַכּצֹּאן ָתּ ִעינוִּ ,אישׁ ְל ַד ְרכּוֹ ָפּנִ ינוּ; ַוה' ִה ְפ ִגּ ַ
ֻרתוֹ נִ ְר ָפּא ָלנוּ׃ כּ ָ
וּב ֲחב ָ
ַ
ֶא ָל ָמה;
ֶיה נ ֱ
וּכ ָר ֵחל ִל ְפנֵי ג ְֹזז ָ
יוּבלְ ,
ֻלּנוּ׃ נִ גַּשׂ וְ הוּא ַנ ֲענֶה וְ לֹא יִ ְפ ַתּח ִפּיוַ ,כּ ֶשּׂה ַל ֶטּ ַבח ָ
כָּ
שׂוֹח ַח; ִכּי נִ ְגזַר ֵמ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים,
ֻקּח ,וְ ֶאת דּוֹרוֹ ִמי יְ ֵ
וּמ ִמּ ְשׁ ָפּט ל ָ
וְ לֹא יִ ְפ ַתּח ִפּיו׃ ֵמע ֶֹצר ִ
ִמ ֶפּ ַשׁע ַע ִמּי ֶנגַע ָלמוֹ׃ וַיִּ ֵתּן ֶאת ְר ָשׁ ִעים ִק ְברוֹ ,וְ ֶאת ָע ִשׁיר ְבּמ ָֹתיו; ַעל לֹא ָח ָמס ָע ָשׂה,
יך
ַא ִר ְ
ֶרע י ֲ
ַפשׁוֹ ,יִ ְר ֶאה ז ַ
אָשׁם נ ְ
וְ לֹא ִמ ְר ָמה ְבּ ִפיו׃ וַה' ָח ֵפץ ַדּ ְכּאוֹ ֶה ֱח ִליִ ,אם ָתּ ִשׂים ָ
ַצ ִדּיק ַצ ִדּיק ַע ְב ִדּי
ַפשׁוֹ יִ ְר ֶאה יִ ְשׂ ָבּעְ ,בּ ַד ְעתּוֹ ,י ְ
ֲמל נ ְ
ָמים; וְ ֵח ֶפץ ְה' ְבּיָדוֹ יִ ְצ ָלח׃ ֵמע ַ
יִ
ֲצוּמים יְ ַח ֵלּק ָשׁ ָללַ ,תּ ַחת,
ָל ַר ִבּים; ַועֲוֹנ ָֹתם הוּא יִ ְסבֹּל׃ ָל ֵכן ֲא ַח ֶלּק לוֹ ָב ַר ִבּים ,וְ ֶאת ע ִ
יע׃
ַפגִּ ַ
ָשׂא ,וְ ַלפּ ְֹשׁ ִעים י ְ
ַפשׁוֹ ,וְ ֶאת פּ ְֹשׁ ִעים נִ ְמנָה; וְ הוּא ֵח ְטא ַר ִבּים נ ָ
ֱרה ַל ָמּוֶת נ ְ
ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
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אבא :מעבר למסר שיש לחזור בתשובה עכשיו לפני שיגיע הסוף ,אתם
)האוטיסטים( חוזרים שוב ושוב על כך שאדם צריך להגיע לאמת ,לדעת
את האמת כאילו שיש אמת יותר עמוקה.
דניאל :האמת העמוקה ביותר היא הקשר חזק עם הקב"ה ,לא כאילו קשר קצת
רוחני ,אלא קשר חזק ומגיעים לזה רק אם מנסים באמת לעשות את
רצונו של הקב"ה מ-א' ועד ת'.
)(15

אבא :כלומר כל אחד יכול להגיע לקשר ישיר עם הקב"ה ?
דניאל :לא )קשר( כל כך ישיר) ,אבל( הוא יכול להגיע ,אבל צריך את רצון ה'.
הוא צריך לרצות לעשות את רצון ה' ולהבין מה זה רצון ה' .אי אפשר
להבין מה זה רצון ה' בלי ללמוד.
)(16

אבא :יש כאן עניין לא מובן בקשר לאנשים שגרים בחו"ל ושואלים אם לעלות ארצה.
מצד אחד יש תשובות כגון :תחזור )לארץ ישראל( לפני הפקקים ,תחזור בהזדמנות
ראשונה ,אדום תהרס וכו' ומצד שני :אם אתה באמת מחכה למשיח ,אז הקב"ה יקח
אותך מכל מקום ולא ישאיר אותך .יש כאן לכאורה ניגוד.
דניאל :זה לא ניגוד ,ישנם שני סוגים של אנשים .יש אנשים שיקבלו זכויות רבות בזה
שהם יבואו לפני קיבוץ גלויות הסופי ,הם בכוחות אדירים ירימו את עצמם ואת
המשפחות שלהם ויבואו לא"י ויקבלו זכויות על יישוב ארץ ישראל ,אלה זכויות רבות.
יש כאלה גם בעלי זכויות ,שלא יזוזו מהמקום ,אבל זה קצת יותר מסוכן ,כי רק
הצדיקים יצאו משם בניסים גדולים וזה לא יהיה פשוט בכלל.
)(17
שואל :שואל מרחוק כאן באיזור )(12/06/2007
שאלה :מה עם דניאל ואיפה שהוא נמצא עכשיו?
מנחם :ברוך השם כבר בחוץ )דניאל השתחרר מבית-חולים לפני כשבועיים(
והוא הולך לקייטנה לשחות ולעשות שמח) .קייטנה של עזר מציון(.
)(18

שואל :שלום מבית שמש )(11/06/2007
שאלה :על איזה עוון אנחנו מעכבים את הגאולה?
מנחם :על חוסר קדושה.
)(19

שואלת :י .ממעלה אדומים )(06/06/2007
שאלה :אני חוזרת בתשובה כבר כמה שנים וכל יום מנסה להתחזק לפי המדרגה
שמתאימה לי ,מאוד עייפה כבר מענייני השידוכין ומאוד רוצה כבר להתחתן ולהקים
בית יהודי אמיתי לה' ,אני בחורה עם לב טוב ויכולת נתינה ומאוד אוהבת בית ומשפחה,
בבקשה מה קורה עם הבן זוג שלי שאני מחפשת כבר כמה שנים?
מנחם :אני מברך אותך שבעתיד הקרוב תימצאי את בן הזוג ותקימי בית לתפארת.
שואלת :יעל )(5/06/2007
שאלה :אנחנו זוג שיוצאים כבר חצי שנה כל פעם שאנחנו רוצים להחליט אם להתחתן
ומרגישים מוכנים עולים בלבולים ותהיות ...איך אפשר להתגבר על כל המחשבות
הגאוותניות שעולות לנו? האם זה קשור גם לעין הרע? איך אפשר להיות שלמים באמת
עם ההחלטה?
מנחם :תתחתנו ,הכל שטויות ,הסיטרא אחרא מפריעה לכם .תתחתנו ודי.
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שאלות ותשובות ,פרק  ,13כ"ג אב התשס"ז 7/8/2007
) (1
כותרת" :ואהבת לרעך כמוך אני ה'" )ויקרא פרק י"ט(18 ,
שואל :רמי מהנגב )(30/07/2007
שאלה :דניאל ,אתה מדבר על אחדות העם .אני לא יודע איך אפשר לומר
אחדות כאשר יש כל כך הרבה שנאה בין ספרדים לאשכנזים.
מתוך ספרים שקראתי הבנתי שמי שאשם בשנאה הזו אלה האשכנזים .תמיד
חלחלו ריב ותמיד הכשילו את הספרדים והתייחסו אליהם בתור עבדים .אני
רוצה לשאול אותך איך או איזה מסר יש לך להעביר לאשכנזים במיוחד החרדים.
אני אתן לך דוגמא  -אם אשכנזי מתחתן עם ספרדיה אז בטוח יש לו איזה פגם
אצל החרדים .אני שואל למה שנאה כל כך גדולה כזו !!??
)אבא :לאור שאלתו של רמי ,שמתי לב כי כל הדודים של דניאל נשואים
לספרדיות וכל הדודות של דניאל נשואות לספרדים(.
דניאל:
גם אני שואל ,למה השנאה כל כך גדולה ,זה מאוד כואב לי וזה גורם להרבה
שנאת חינם .אם היתה לי תשובה הייתי נותן לך אבל זה אצל אשכנזים ולא רק
חרדים.
הציונים שהגיעו ארצה ,הקבוצה של בן גוריון ,הם היו הכי גזענים ,הם היו הכי
נגד הספרדים ,והם הרסו את העליות הספרדיות והתימניות שהגיעו .ממש הרסו
אותם בדם קר .הם בנו את שכונת התקווה ,וכל הבעיה שיש שם .הם בנו את כפר
שלם ,והם עשו בושות לספרדים ואמרו להם :מה אתם מדברים ערבית? למה יש
לכם כ"כ הרבה ילדים?
ממש לקחו מהם את הכבוד העצמי ,והורידו אותם עד לעפר.
לא היו בעיות של אנשים פושעים בארצות ערב בין היהודים ,אבל פה כן ,למה?
הם לקחו את הספרדים ועשו מהם אפס שלא שווים כלום ,והם גרמו את הנפילה
הגדולה לכל כך הרבה יהודים חשובים ממקומות כמו מרוקו ,וכו' והרסו כמעט
את התימנים .אבל ברוך השם התימנים והמרוקאים חוזרים לאמת.
ובעצם הם )האשכנזים( חיסלו גם את עצמם ,כי הם לקחו יהודים טובים
מהשואה והורידו מהם את האמונה ואת הביטחון בה'.
אז רוב הבעיות שלנו באו מהציונים ,מהקבוצה של בן גוריון ,מהחוליה הזאת .לכן
אני לא מבין וכואב לי הלב על הירידה הזו של אהבת ישראל שיש לנו .אבל אני
מקווה שלאט לאט הכל יעלם ,על מנת שכאשר יגיע המשיח  ,כמו שאחד אומר
אולי הוא יהיה גם ספרדי וגם בעל תשובה וזה יסדר את כולם.
) (2
שאלה :אני כ"כ רוצה לעזוב את העולם הזה ולהתמסר לחלוטין רק לרבש"ע
אבל זה מאוד קשה ,גדלתי בבית שבו החיצוניות מאוד חשובה-ובעיקר
היא .איך עוזבים את הכל?
דניאל :אני אגיד לך ,זו התרופה כדי להציל את החיים ,אז כדאי מיד להתחיל.
אין הרבה זמן.
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) (3
שואל :אלדד )(04/08/2007
שאלה :אם יהודיה נקברת בקבר של גוים בצרפת האם המשפחה
היהודיה שלה יכולה ללכת ללויה? כמו כן היא נקברה בארון
כמנהג הנוצרים.
דניאל :אני לא פוסק ,אני לא יכול לענות על זה.
) (4
כותרת :אבל לגמרי
שואלת :פלונית )(02/08/2007
שאלה :אני מאוד רוצה להפסיק להכנס לאתר שלכם ולהתחיל להתחזק באמת-
ולא לקרוא את הנבואות ולפחד.איך זורקים את העולם הזה והאינטרנט
מהבית?
דניאל :סוגרים את המחשב ,אבל לגמרי.
) (5
כותרת:
שואל:
שאלה:
דניאל:
) (7
כותרת:
שואל:
שאלה:

דניאל:
) (8
כותרת:
שואל:
שאלה:
דניאל:

יהודי על באמת.
אלמוני מב"ב
במה יש להתחזק בימים אלו אציין שאנו חרדים ב"ה
במה יש להתחזק? לזרוק את העולם הגשמי ,גשמיות יתר,
ולחזור להיות יהודי באמת.
מי ינצח בסוף – היצר הטוב או היצר הרע ?
גרשון )(31/07/2007
כתבתם באתר  -לא להיות גויים בלבוש של יהודים או יהודים בלבוש של
גויים .אנחנו צריכים להיות יהודים ב  ,100%בלי כל הדברים הלא
אמיתיים - .אי אפשר לחיות בקיצוניות כזה  -הדרך המוסרי בהדרגה -
ואתם אומרים שחייבים לקפוץ ?
רוצים להיות יהודים בהדרגה? טוב תנסו ,נראה מי יגיע קודם.
פאות ,נושא שלא ניגמר
צור )(31/07/2007
מה עושים עם האישה כשלא מוכנה להוריד את הפאה.
צור ,זו בעיה מאד קשה .צריכים לנסות לשכנע אותה בטוב ובשכנוע
אמיתי ,כמה גדולי הדור נגד וכמה שהפאות של היום הן ממש אסורות,
כי הן ממש שיער.
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) (9
כותרת :מהרסיך ומחריביך ממך יצאו )ישעיה מ"ט(
שאלה :מה הסיבה שהשלטון בישראל פועל נגד יהודים ,מחריב ישובים ומבקש
למסור חלקי ארצנו לידי זרים? ומה עלינו לעשות לנוכח זאת?
דניאל :דיברתי קודם )תשובה מספר  (1על הציונים ואיך הם בכלל הרסו את עם-
ישראל ואת ארץ ישראל .אבל ,מה יש לעשות? לחזור בתשובה ולעשות
את רצון ה' ,ואז הוא יעזור לנו ,וירים אותנו ויביא אותנו לבית המקדש
השלישי.
)(10
כותרת :עוד מעט.
שואל :יעקב )(25/07/2007
שאלה :האם עלינו להתחיל ולבנות את בית המקדש ,לפחות את המזבח
ללא המתנה למשיח ?
דניאל :לא.
)(11
כותרת :התפקיד של דניאל
שואל :משה )(30/07/2007
שאלה :זה קצת ארוך אבל הרגשתי שאני חייב לכתוב את הדברים האלה כי זה
כואב לי שפונים לדניאל שלא בנימוס.
שלום וברכה דניאל היקר .כתוב באתר שאתה ניצוץ של דניאל הנביא .כידוע,
דניאל הנביא הוא היחיד שהקב"ה גילה לו במפורש את תאריך הקץ )למרות
שדניאל לא הבין זאת כי זה הועבר לו בצופן( אז נשאלה השאלה במה זכה דניאל
הנביא לדבר הגדול הזה?
המלאך אומר לדניאל " -ותעמוד לגורלך לקץ הימין".
האם הכונה בפסוק היא גם אליך שאתה ניצוץ של דניאל הנביא ובאת לעולם
בתקופה של "קץ הימין"?
אתה מחזק אותי מאוד באמת ללא פשרות שאתה מציג בתיקשורים שלך -חד
וחלק ללא חת ובלי טיוחים והתחמקויות .אשריך .אני מקוה שאתה לא נעלב
מאלו שתוקפים אותך ,אין לך מה להעלב מהם.
לכל אלה שתוקפים את דניאל ,בבקשה אל תעשו את זה .זה לא הסגנון שהקב"ה
רוצה .הרי כתוב "דרכיה דרכי נועם" ויש לפנות בנימוס הראוי,
ובמיוחד שמדובר בנשמה גדולה כ"כ שהיא ניצוץ של דניאל הנביא .בבקשה תזכרו
שדניאל בסה"כ בא לעזור לנו לראות את האמת בתוך החושך הרוחני האדיר
שאנחנו שרויים בו.
דניאל :משה ,תודה .זה מעודד אותי מאוד.
אך לשאלה שלך איני יכול לענות ,כי התפקיד שלי זה לא לגלות סודות ,אלא לתת
מסר לעם ישראל וזה הכל .אני באתי לעולם הזה לתת מוסר  ,ולא לגלות סודות.
משה ,תודה עבור כל מה שאמרת ,אני שמח למצוא אדם שמבין.
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)מתוך הדף הראשון בספר של דניאל – מסרים מעולם האמת(
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 ַה ְדּ ָב ִרים ַעדֵ -עת ֵקץ:
ַויּ ֶ
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) :דניאל פרק י"ב(
)(13
כותרת :תפילה – המפתח להצלחה
שואלת :נטע )(30/07/2007
שאלה :דניאל היקר בעניין התאמה זוגית ,מה אתה ממליץ לזוג שהתגרשו כבר
פעם ונכוו ממערכת נישואין ,לעשות כדי להיות בטוחים שהבן/בת זוג האחר שהם
יוצאים איתו מתאים להם .היום זה כל כך מפחיד להתחתן ואני לא מתכוננת
כרגע לפרט את הסיבות ,אתה בטח יודע .לפעמים אני חושבת שזה לא התיקון
שלי יותר להתחתן ולהביא ילדים לעולם ,הגירושין והמצב בשטח גרמו לי לפחד
מאוד לעשות את הצעד הזה שוב .מה אתה מציע לי לעשות ? נכוותי כבר מכל מיני
רבנים בעבר שהסתכלו במזוזה ואמרו כל מיני דברים ,ומצדיקים שאמרו שיש
להם "מגיד" שמגלה להם כל מיני דברים ,ועוד ...ועוד...
דניאל :רק להתפלל .אסור להפסיק כי יש לכולנו תיקונים ,והתיקונים חשובים
ביותר ,חייבים לתקן כדי שנוכל להגיע לעולם שכולו טוב ,לעולם של חיים לנצח.
לכן ,כל צרה שעברת זה רק עוזר לתיקון.
ואיך תדעי מי התיקון הבא ?
מקווים שהתיקון הבא יהיה הרבה יותר נעים ,אבל צריך רק להתפלל.
)(15
כותרת :רק דבר אחד.
שואל :אלי )(31/07/2007
שאלה :בדיוק כמו שכתבתי  -רק תרוצים וסיפורים .אתה מסיט את נקודת
הכובד .השאלה היא אם אתה רואה דברים יותר ממני או לא ,ועכשיו ענית ברור:
לא ! אז בשביל מה אני צריך אותך ?
כל אחד רואה את ההכנות למלחמה וחש כי היא מתקרבת,
כל אחד יודע שמזג האויר נמצא בבעי'ה רצינית בגלל התחממות העולם.
בכל הדורות היו אסונות ומכות ומגיפות ומלחמות...ורעידות אדמה .רעידה אחת
בסין )לפני כ 27-שנים( הרגה פי  50יותר אנשים מכל האסונות שהיו עכשיו!
אתה פשוט מסתמך על הזיכרון הקצר של האנשים.
אתם האוטיסטים אמרתם משהו מאד ספציפי  -וזה לא התקיים.
)אני לא זוכר שהם אמרו משהוא "ספציפי" פרט לכך שהשנה יהיה שינוי גדול
יותר "מיציאת מצרים" ,בכל אופן לא רציתי לשנות את השאלה(.
אבל אין לכם לא שכל וכנראה גם לא בושה וכנראה גם הרבה חוצפה  -ואתם
ממשיכים כאילו לא קרה כלום .אני מצידי מתנתק מכם.
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ברור לי שאינכם יודעים לומר שום דבר ברור ורק זורעים הפחדות ותחזיות שכל
אדם רגיל יכול להגיע אליהם עם מחשבה הגיונית והתבוננות .אז מה אני צריך
אותך ? שב בבית ותפסיק לבלבל את המוח.
דניאל :אלי החמוד ,אתה טועה בדבר אחד.
דבר אחד אני יודע יותר ממך.
רק תשובה תציל אותנו ,ועל זה אתה לא חושב.
לחלק שחוזרים בתשובה  -אין להם בעיה ,הם באו בגלגול ויכלו לעשות בקלות
תשובה .אבל לא כל אחד יכול לחזור בקלות ,כי יש כאלה שהיצר הרע מבלבל
להם את המוח ,ומתעקש עליהם )לא נותן להם לעשות תשובה(
יש כאלה שלא יכולים לחזור בתשובה מפני שהמשיח עדיין לא הגיע.
)(16
כותרת :עוד יותר טוב
שואל :לירז )(30/07/2007
שאלה :א .רציתי להוסיף בנוגע לעידכון האחרון שגם אלקעידה נמצאים כעת
ברצועת עזה לפי מה שכתוב ב Ynet
ב .רציתי לבקש מחילה בשם כל האנשים שרשמו דברים לא מכובדים ופוגעים
לאוטיסטים כדי שחס ושלום לא יצא מזה קטרוג עליהם.
ג .אני מבין את הדברים על כך שהצבא הוא לא מקום טוב אבל אני מסכים עם
האב כי אני במצבו ואני חוזר בתשובה ואני מבין שזה לא בגלל הצבא אבל בצבא
טוב לי כי שם יש בית כנסת שאני יכול ללכת אליו ואילו בביתי הדברים קצת
קשים בגלל שהמשפחה לא רוצה לקבל את זה והם קצת נגד .אז הייתי רוצה
לעצתכם ושל האב מה עושים עם המשפחה? אני מקנא באב כי הוא הצליח בכך
ועם כל המלחמה שתהיה אני חושב שלי לא יהיה זמן להצליח ואני מקווה
שאספיק וגם שאני משתדל מספיק .תודה ,לירז.
דניאל :לירז ,יש בכל מקום דברים טובים ,תלוי במצב של האדם.
ואם ברוך השם אתה משתמש בצבא בשביל החזרה בתשובה והקשר עם ה' ,עוד
יותר טוב.
)(17
שאלה :אני בן  ,33חוזר בתשובה ומאוד מאמין .אני גולש הרבה באינטרנט
בעניין של המשיח ,מחפש כתבות וכל מיני ידיעות .אתה דניאל אומר כל הזמן
ומדבר על "האמת" איזו אמת אתה מתכוון? אני לא קלטתי עד עכשיו .אתה
אומר שישרוד זה שידע את האמת .כמו כן הרב כדורי אמר באיזו כתבה שקראתי
בקשר למשיח שמי שיודע לא מדבר ומי שלא יודע סתם מדבר.
והוא אמר שהמשיח הינו סוד ,ואני תוהה מהי האמת שהמקובלים מדברים עליה
וכן למה יש כל כך הרבה מעטה של סודיות על המסרים שאומרים המקובלים.
האם הם לא צריכים לדבר במסר יותר מובן אני מתכוון לשאר העם הפשוטים
כדי שהם יבינו במה מדובר ?
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דניאל :אריק,אני מציע לך לשבת וללמוד גמרא ,ותפסיק ללמוד כל מיני תשובות
אצל מקובלים .זה לא העניין שלך בכלל .העניין שלך זה לחפש את האמת,
והאמת היא הקשר היחיד שלך עם הקב"ה.
את זה מקבלים רק דרך התורה ,לימוד ,מעשים טובים וכו'.
)(18
כותרת :בסוף1.
שאלה :האם התפיסה הציונית הדתית היא לא טובה? כלומר האם זה לא בסדר
שרואים בתקומת ארץ ישראל מחדש אחרי השואה כהתחלתה של הגאולה?
דניאל :זה בסדר )תקומת ארץ ישראל( ,אבל זה )נעשה בדרך( שלילית ,זה לא
חיובי .המדינה היא שלילית ,וכתוב על זה )נבואה( שיקום ישוב בארץ ישראל ע"י
החילונים ,וזה יהיה הסוף.
כאשר זה יתפרק ואנו רואים עכשיו שהמדינה מתפרקת וזה הסוף.
ואם אתה רוצה להגיד שמדינת ישראל זה סימן של תחילת הגאולה -
כן ,נכון ,אבל זה הירידה לפני הסוף
)ראה נספח  - 1הנבואות על הקמת המדינה ,בספר דניאל הראשון(
)(19
כותרת :בסוף..2.
שואלת :משפחה מישראל )(6/07/2007
שאלה :דיברתם באחד הפרקים על אדום שצריך להעלם לגמרי מהעולם ,אבל
באשר לישמעאלים ,למוסלמים שמחזיקים שטחים ומדינות בגרון וכולם
מפחדים מהם נורא ...מה יהיה איתם? האם גם הם יעלמו?
דניאל :כל אלה שלא יקבלו עול מלכות שמים – ייעלמו.
שאלות ותשובות ,פרק  ,14ו' אלול התשס"ז20/8/2007 ,
אבא :בתקשור הקודם אמרת שכדאי להכין מלאי אוכל של שבועיים
לפחות ,רציתי לשאול אם התכוונת רק לארץ או גם לחו"ל ?
דניאל :אני מתייחס רק לארץ )ישראל(.
אבא :האם רוסיה זה אדום ?
דניאל :זה אדום ועמלק.
אבא :בקשר ליהודי רוסיה ,יש מה להוסיף ?
דניאל :בתור יהודי ,הייתי אומר לכל היהודים לצאת מרוסיה כמה שיותר מהר.
אבא :לפרסם את זה בעיתונות או באינטרנט ?
דניאל :לא ,רק באתר שלנו.
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) (1
אלכסנדר מאשקלון
שם:
שאלה :למה היהודים צריכים לברוח מרוסיה מהר האם יש סיבות והוכחות ?
דניאל :תרים עיתון ,תיראה מה קורה ברוסיה .לא צריך להיות נביא או
אוטיסט לדעת שכדאי )לצאת( .להבין מה שכתוב על הקיר וזה
להסתלק כמה שיותר מהר ,לפני שיסגרו את השערים.
אבא :להגיד להם שיצאו בגלל שיסגרו את השערים או בגלל שהקב"ה
יחריב את אדום ?
דניאל :בגלל שיחריב את אדום ,אבל אי אפשר יהיה לברוח אפילו.
) (2
אלמונית מנתניה
שם:
שאלה :אני חושבת שהאתר שלך חשוב מאוד ,אבל קשה לי מאוד באמונה,קשה
לי להאמין במשהו שלא רואים ולא שומעים איך אני אוכל להאמין טוב
יותר? יש איזה ספרים? או כלים?
דניאל :את מאמינה שיש הרבה דברים שלא רואים ,את מאמינה כי בבוקר
תזרח השמש ובלילה יהיו ירח וכוכבים ,את מאמינה שיש אויר למרות
שאת לא רואה את זה ,את מאמינה שבבוקר יהיה לך ארוחת בקר .איך
את מאמינה שבבוקר יהיה לך ארוחת בקר ?
איך את מאמינה שאת נושמת אוטומאטית ואין לך בעיה עם זה ?
זו מציאות רק אחרי שזה קורה ,לפני שזה קורה זה לא מציאות ,את רק יודעת
שזה צריך להיות .אז למה לא להאמין בקב"ה ?
הכל כל כך מושלם ,הכל כל כך מדויק ,וזה )העולם הזה( לא יכול להיות נוצר
סתם.
אז מי יצר את זה ?  -רק כח עליון ,ריבונו של עולם.
וחוץ מזה ,תיראי את כל הנבואות ,תלמדי את כל הנבואות ותראי איך שהכל
קורה בדיוק כמו שכתוב ,ואיך זה יכול להיות שלפני אלפי שנים ידעו כבר מה
יהיה עכשיו ?
אפילו לפני מאות שנה ,הרבה רבנים כתבו על הנבואות כל מיני דברים
שמתקיימים עכשיו ,מעניין מאד.
למה את לא מאמינה ?
זה משונה מאד שיש מישהוא שלא מאמין.
זה יותר משונה שאדם לא מאמין מאדם שהוא מאמין.
) (3
שאלה :אני בחור שנראה שונה במבנה גוף .למדתי בישיבה ואני יהודי מאמין.
השידוך שלי לא מגיע ואני לא יודע מדוע.
באחת מהפעמים חשבתי שאולי לא הייתי צריך להיוולד וזו טעות,
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שאלתי היא:
 .1לגבי הזיווג )שלי( האם גם היא ירדה איתי ?
 .2אמא שאמורה לעשות הפלה בהמלצת רופאים ולמרות זאת ילדה,
האם הילד שהיה אמור למות ונולד זה טעות )מכוח זכות הבחירה(
או שמא היה זה ניסיון אמונה שהאישה עברה ?
 .3האם אותו אדם פטור מן המצוות ?
 .4מדוע באתי כך לעולם ?
 .5מה קורה במקרה של יהודי "שונה" שעובר עברות ,האם מקלים
בעונשו בגלל עצם התיקון שהוא נולד אליו ? לתשובתך אודה ב.
דניאל:
קודם כל ,אין אדם שנולד בטעות .אין כזה דבר.
כל אדם נולד כי הוא צריך לתקן וחייב להגיע לעולם הזה בשביל )לתקן(.
אולי זה ניראה לבני אדם שזה טעות – זה בהחלט לא טעות !
וליהודי הזה יש תיקון מאד גדול ולא נעים ובאמת קשה.
אבל ,כמו )כאשר( הגוף עקום ,זה לא סיבה שהשכל יהיה עקום ,או שהרגשות יהיו
עקומות .הוא יכול להיות גדול בתורה ,במצוות ,בקדושה וכו'.
אני לא מבין מה הבעיה ,יש לך נשמה גדולה מאד ,יש לך יכולת גדולה ,קדימה –
תשיג עם מה שיש לך את המקסימום.
אבא :מה עם הזיווג שלו ?
דניאל :יש לו גם זיווג.
אבא :מה עם העונש שלו ?
דניאל :בן אדם נחמד ,הגוף שלך זה לא עונש – זה נסיון ,שאפילו עם הגוף הזה,
שזה לא נעים בחברה וכו' – אתה יכול להגיע לרמה רוחנית עצומה.
זה הנסיון שלך וזה התיקון שלך בעולם הזה.
אבא :האם יש לו הקלה בעונש ?
דניאל :יש יהודים שהם עקומים מבפנים )רוחנית( וזו בעיה יותר גדולה מגוף
עקום.
) (4
שואלת :ג .מאשקלון
שאלה :אני אישה מסורבת גט  13שנה וכמוני עוד נשים רבות עד מתי?
דניאל :גם זה תיקון ,לחכות כך זה לא פשוט .אך ככה תוכלי להוכיח לקב"ה
כמה שאת מאמינה בדינים שלו ,בתורה שלו ,במילה שלו .וזה מה שחשוב פה.
את בסופו של דבר תצאי מהמבחן הזה ,אבל תלוי איך.
עם אמונה שלמה ,ואהבת ה' תעשי עם הזמן שלך הרבה מאד ,תתקרבי לקב"ה
בזמן הזה ,תעזרי ליהודים אחרים בזמן הזה ,והקב"ה יעזור לך.
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) (5
שואל :גיורא
שאלה :כבר כתבתי לך בעבר באותו הנושא אבל אני כותב ושואל אותך שוב בגלל
שאני רואה שאני כל כך מיואש ,עד שאיני מצליח להתגבר על עצמי ולשמור את
עיניי ,היצר מצליח למצוא איזה סיבה לגרום לי ייאוש ממשהו וזה פותח לי פתח
לחטוא שוב .ככה סתם ברור לי שאני לא אחטא אבל מדוע בשעת הנסיון אני לא
מסוגל כמעט לשלוט בעצמי ?
אינני שמח כאשר אני חוטא ויהיה זה כל חטא שהוא ופעמים רבות מתייסר תוך
כדי ואחרי אבל המצב הזה גרם לי לכזה יאוש שכרגע גם את המצוות מדאורייתא
אינני עושה עקב ההרגשה שהקב"ה לא מעוניין בהם...מה לעשות? אחת הבעיות
שלי זה הבית החילוני בו אני חי.
דניאל :יהודי ,אתה צריך קדושה ,אתה צריך להתנתק מהעולם החילוני ולסגור
את עצמך כמה שאפשר מהעולם הזה ולהתעסק בקדושה .כל היום בקדושה,
להילחם ולהילחם .וברגע שאתה מרגיש את היצר הרע ,או שתלך לעשות מקלחת
קרה ,או שתלך לעשות מצווה או שניהם.
) (6
שואל:
שאלה:

דניאל:
אבא:
דניאל:
אבא:
דניאל:

דוד מפתח תקווה
האם בתקופה הזאת של עקבתא דמשיחא תוך כדי חזרה בתשובה צריך
להמשיך בדברים מסוימים? נניח חובשים שמתנדבים במד"א כדי להציל
אנשים ,ורופאים שעובדים בבתי חולים לרפא אנשים .האם הם צריכים
להמשיך בעבודתם או להתעסק רק בחזרה בתשובה?
רופא וחובש חייבים להמשיך את העבודה שלהם ,הם אוספים מצוות
בזה ,אני לא מבין את השאלה כלל ,ודאי שהם צריכים להמשיך.
מה עם פקיד בבנק ?
פקיד בנק גם חייב להמשיך ,הוא צריך את המשכורת שלו ,ובזמן
שהוא לא עובד ,שיעסוק בדברים חשובים יותר.
כלומר ,כולם צריכים להמשיך כרגיל ?
כן.

) (7
שואלת :דלית
שאלה :הילדה שלי עם תסמונת דאון לא שמחה ודי אפטית .במה אני
יכולה לעזור לה ?
דניאל :העזרה הכי טובה זה להתפלל עליה ולאהוב אותה.
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) (8
שואלת :הודיה מנתניה
שאלה :איך אפשר להאשים את אלה שנהגו בג'יפ במותם? הרי החיים והמוות
ביד הקב"ה ,חוץ מזה מי שנהג בג'יפ היה נהג שידע מה הוא עושה .נכון שאסור
לטייל בלי להיזהר ,כמו בלי מים וכו' ...אבל אלה שמטיילים עשו את זה בארצנו
הקדושה והיפה ,לראות את נפלאות הבורא ,איך אפשר להאשים את הבחורים
הללו?
דניאל :אני לא האשמתי את הבחורים האלה ,אבל אי אפשר להגיד שכל
הטיולים האלה בג'יפים זה בסדר.
תלמיד חכם לא צריך ג'יפ .תלמיד חכם צריך מקום יפה לטייל ברגל ,ולא לסכן
את עצמו כאשר הוא מטייל ברגל ,וללמוד .להמשיך ללמוד במקום )הנופש(.
)מקום הנופש( אולי רגוע יותר ,אולי נוף יפה יותר ,כמו שגדולי הדור היו עושים
באירופה .הם היו הולכים למקום של נופש ששייך לנופש ,מקומות יפים של נוף
יפה ,מים .אבל הם לא הלכו להתרחץ.
הבחורים האלה היו צדיקים לפי הדור שלנו ,אבל ג'יפים זה לא מתאים.
ומה אתם חושבים – ה' סתם לקח אותם ?
הוא לקח אותם לא בגלל שהם בחורים לא טובים ,הם היו בחורים צדיקים.
אבל הם דוגמא לכל הדור ,הם הקורבן של הדור ,של בחורים )אחרים( שהם לא
כל כך טובים שעושים אותו דבר ,שעושים דברים יותר גרועים ,שעושים טיולים
בלי שמירה ובלי שכל ומסכנים את החיים שלהם.
ה' תמיד לוקח את הצדיקים.
) (9
שואל:
שאלה:
דניאל:

אבא:
דניאל:

יוסף ממגדל העמק
האם לאהוב כסף זה כמו עבודה זרה ? כי הרי כתוב לא תעשה לך כל
פסל תמונה ומסיכה ,ועל הכסף יש תמונה ויש גם דברים כמו מגן דוד.
האם צילום תמונות במצלמה הוא בגדר אותה עבירה?
אני לא פוסק ,רק אומר לך – סתם להצטלם זה לוקח מהנשמה ,כי מי
צריך את זה ? זה רק אנוכיות .צריך תמונה של האדם ? מה זה מראה ?
כלום .זה מוריד .זה לא סתם שגדולי הדור לא רצו להצטלם ,ולא בגלל
שהם היו ביישנים.
מה הכוונה "זה לוקח מהנשמה" ?
כשאדם יודע שהולכים לצלם אותו ,זה מעלה לו )אצלו( את הגאוה איך
שלא יהיה .הוא מסתכל עליו )על עצמו( באלבום והוא מודע לאיך שהוא
ניראה גופנית )וזה( פוגע בנשמה.
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)(10
שואל :מאיר מנתניה
שאלה :הגאולה מתי? קשה לעם ישראל ,אנחנו בעצב מתמיד .בבקשה תן עצה –
איך נעבור את הזמן הזה ? קשה בכל ,אם בפרטי ואם בציבורי .לפעמים רוצים
לזרוק את הכל .מה אפשר לעשות ? החיים והגשמיות מתעתעים בי ,בנו ,בכולנו...
דניאל :מאיר מנתניה ,זה המבחן הכי גדול ,בסוף.
צריך שיהיה סבלנות ,להמשיך בכל זאת ,אפילו עם הבלבול ,להמשיך בכיוון
הנכון ,ולא לקחת איזה ספר מתח ,לשכב ולחכות עד שיגידו לנו שהמשיח בא ,כי
זה לא יעבוד )כך( .צריכים לעבוד ולעמוד )כנגד( הבלבול ולא לעזוב את החוט
שקושר אותנו עם הקב"ה.
)(11
שאלה :בקשר למצב יהודי התפוצות )אירן(.
בעתיד הקרוב כידוע ,אנחנו עומדים לפני זמנים קשים .כל המשפחה של אמא
שלי נמצאת עדיין באירן )עדיין יש שם קהילה יהודית לא קטנה( ואנחנו חוששים
לומר להם אפילו ברמז בטלפון את המצב שצפוי ושיעלו לארץ שמא השלטונות
שם מצותתים לשיחות ואז הם עלולים לעשות שמות באותו יהודי שנתפס כמרגל
ל"ע .מה יש לדניאל לומר בעניין ?
דניאל :מה יש לי להגיד ,רק צריכים להתפלל עליהם שה' יעזור להם ,שהם
ימשיכו להידבק חזק לקב"ה ,שיהיה להם זכויות לצאת משם בחיים ויקבלו את
משיח צדקנו.
)(12
שואלת :שלי מחולון
שאלה :אני בת , 24עברתי הרבה דברים בנוגע לזוגיות ,בבקשה רק רוצה לדעת
מתי יבוא הזיווג הנכון והאמיתי שיובילני לחתונה משפחה וילדים ?
דניאל :אני מברך אותך שתמצאי את הזיווג שמתאים לך ביותר ,אבל קודם את
צריכה להתאים לו ,זאת אומרת לעלות ביהדות.
)(13
)שלח מכתב(
רן:
יישר כח לדניאל ,בנימין ולכל החברים כל דבריכם דברי אש המעוררים אותנו
לתשובה ולכיסופים אל ה' יתברך .המשיכו  ,אל תשימו לב אל המלעיגים
והמבזים )שו''ע אורח חיים סימן א' ברמ''א( .בברכה ,רן.
דניאל :תודה לך על החיזוק.
)בדרך כלל אני מפריד את התשובות באנגלית לפרק נוסף ,ומוסיף לאתר בחלק
האנגלי .מאחר והפעם הייתה רק שאלה אחת באנגלית ,ובנוסף בנימין הוסיף
לתשובה עוד חלק בעברית ,הכללתי את הכל כאן(.
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(14)
Name: Rav Baruch.
Q: The following was put on a Torah website where I am talking to
people about Dani18.com. Rav C. is my neighbor when he stays
in Eretz Israel and I spoke with him last night on the subject . He
said that these children have knowledge that is beyond us but there
is no way to rely on their predictions for the future. He also told me
not to get involved with it because it is a waste of time.
Rav C. was very involved in using FC with a young girl in France.
A book was written and many people read about it .It seems an odd
thing for him to say that it is a waste of time, but I have no way to
question Rav C. myself, to ask him about it . What might make him
say that it is a waste of time? This is making others not so
interested to look at Dani18 and I have no way to respond .Can you
ask this question of Daniel? Thank you and Shabbat Shalom.
Daniel:
The reason that Rav C. and other become very involved with the
FC is because it's very exited to hear from an autistics words of
wisdom. As for as prediction go, of curse you can't depend on our
predictions complete because we are only human being and
HKB"HU decide in the end what really will happened.
But since so many of our predictions have come true, so you can at
least take it into consideration and know that it definitely a
possibility. Why did Rav C. say that it's a waste of time to be
involve with FC, I don't know his reason, but I do know that
because we are waiting so long for Moshiach people get tired, and
they get nerves, and they decide that what (we) has been said it's
not so important, and not so true because the end has not come
yet.
But I want only to remind every one that the prophet Yirmiyahu and
the rest, all where prophesizing for 80 years before the destruction
of the Beit-Hamikdash.
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)המשך התיקשור עם בנימין(
בנימין) :בהמשך לתשובה הנ"ל של דניאל(
אני מבקש להוסיף לגבי הרב ס .הרב ס .מאד התלהב ,היה מלא אש ,אבל צריך
להאכיל את האש בחמצן ,וכשאין כל כך הרבה חמצן ,האש דועכת ,וכשהאש
דועכת ,ההתלהבות דועכת ,אז מה לעשות ? זה הזמן לפני המשיח .זה בדיוק
הזמן לפני המשיח ,אנחנו צריכים לדאוג כל הזמן שהאש תבער חזק חזק ולא
לתת לזה לדעוך.
)(15
שואל :גרשון
שאלה :כתבת :רוצים להיות יהודים בהדרגה? טוב תנסו ,נראה מי יגיע קודם.
אתה כנראה לא מבין אותי .לא משנה אם אתה מגיע לפני שאני מגיע .אפילו אם
אני לא "מגיע" זה לא מפריע לי  -העיקר שאני תמיד הולך בדרך הנכונה .אני טוב
בעיני ה' אם כל ימי חיי עליתי דרגה אחרי דרגה.
"לא עליך המלאכה לגמור" ,כתוב במשנה  -וכאשר קופצים ,אי אפשר להשאר
באותה מדרגה לזמן ארוך .כך כתוב בהרבה ספרי מוסר.
בנימין :הבעיה היא לא אם אתה מגיע מהר או לאט ,הבעיה היא איך להתייחס
לאיטיות.
לא צריך להצדיק את זה ,ולא צריך לחשוב על איטיות או מהירות ,חייבים
להשתדל ולהגיע.
לראות את המטרה ולהילחם ולהילחם – לא משנה מה עומד )מפריע( בדרך שלך.
להילחם ולהגיע.
ואי אפשר לאט לאט בנוחיות ,לשבת ,להנות ,להסתכל על הנוף.
לא ,זו מלחמה מידי קשה .חייבים להילחם ,צריכים להזיע ,צריכים לסבול
ולהגיע.
)הבאתי לפגישה טיוטא ראשונה של הספר בגירסא האנגלית ,הצגתי לבנימין את
הטיוטא של הספר ובקשתי ברכה לדרך(
בנימין :אני מברך אותנו ,את כולנו שנזכה להיות שליחים טובים לעם ישראל
ולעולם ,שנזכה כולנו עם עם-ישראל יחד לקבל את משיח צדקנו.
אני רוצה להודות לכל אלה שעוזרים לנו בנאמנות עם הספר ,וזה יעזור להם
ולמשפחתם להינצל מכל הסבל של תלאות ימי המשיח ושאנחנו כולנו נקבל את
משיח צדקנו יחד.
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שאלות ותשובות ,פרק  ,15כ' בתשרי התשס"ח 2/10/2007
אבא:

דניאל:
אבא:
דניאל:
אבא:
דניאל:
אבא:
דניאל:
אבא:
דניאל:

בתיקשור עם בנימין לפני כחודש
)מתאריך ל' באב התשס"ז 14/8/2007 ,פרק (37
נאמר" :עכשיו כשעוד יש כמה חודשים עד ללידה".
בכל התיקשורים לאורך כעשר שנים עד היום,
אף פעם לא נאמר תאריך מדויק,
תמיד היתה התייחסות לעוד מעט ,אנחנו בסוף וכו',
ועכשיו בנימין מציין כמה חודשים...
אז מה השאלה ?
אני מבין שהשנה הזאת יתחיל  ...כמו שבנימין ציין -
"בשנה הזאת אנחנו מגיעים לשינוי הגדול ביותר מאז יציאת מצרים"
אתה מבין טוב ,כן.
כלומר השנה הזאת ?
כן ,השנה הזאת – ת ש ס " ח.
כלומר שנה זו ימחקו מדינות שלמות מהמפה ?
די ,דברנו מספיק.
אבל לא קבלתי תשובה.
כן ,לפי הנבואות מדינות שלמות )יעלמו( שלא ישאר אדם אחד ,וגם לא
ישארו חיים בכלל .אדום.

אבא :בנימין אמר "יש חילונים שיתפסו את האמת בשניה" ,מה הכונה?
דניאל :אלה יהודים שחשבו הרבה והיו מאד מוכנים לאמת ,כאשר יבוא הגילוי
הגדול ,הם יתפסו את האמת.
ויש חרדים שלא יתפסו )את האמת( ,כי הם עם הראש בתוך האדמה.
אורח :האוטיסטים אמרו פעם שיהיו מציאויות חדשות ,עולמות חדשים
שיתגלו ,אתה יכול להוסיף ?
דניאל :אני לא יכול לענות על זה ,כי אתם לא יכולים להבין עד שזה יהיה.
אורח :באחד התקשורים נאמר שיהיה כזה מצב של פחד ,וכל אחד יבחן איפוא
הוא נמצא עם האמת.
דניאל :כל אדם שנמצא בתוך האמת ,קרוב יותר או רחוק יותר )לאמת( ,הוא
יקבל את זה.
אבא :מה הכוונה "אמת" ?
דניאל :האמת של העולם ובכלל היא:
הקב"ה הוא הכל יכול ,הוא בורא עולם ,הוא ריבונו של עולם וכל מה שהוא עושה
זה לטובתינו ,ואם אנחנו חיים עם האמת הזאת – אז הגענו לאמת ,ואם אנחנו
חיים )לפי( מה שאנחנו חושבים שזו אמת ,אבל באמת זה שקר – אז לא נוכל
להסתדר.
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אבא :בדרך אמרת לי בגהינום הכאב הוא פי  1000מהשכר ,מה הכונה?
דניאל :הגהינום זה בטח פי  1000מהשכר כי אדם שעובר גהינום עובר טהרה
גדולה ,יותר גדולה מהעולם הזה ולכן הוא עובר הרבה מאד עד שהוא
מגיע לגן עדן.
אבא :אמרת שיהיו רשעים שיגיעו לגן עדן.
דניאל :רשע שעושה תשובה ,הוא יכול להגיע לגן עדן.
)אוכל ,כמה אפשר לדבר על אוכל(
אבא :בהתחלה אמרתם להכין אוכל ,אחרי כן לשבועיים ,אחרי כן ציינת שרק
בארץ ,אתה יכול להוסיף ?
דניאל :כל אחד מכין מה שהוא חושב שהוא צריך ,זו השתדלות ,לא להגזים ,לכן
)אמרנו( רק שבועיים ,אבל אדם צריך להבין שזה לא מה שיציל אותו.
אבא :כעיקרון ,האם יהיה זמן שבו לא יהיה אוכל ?
דניאל :יכול להיות .יכול להיות שה' רוצה שיכינו על מנת שיבינו איזה מצב יכול
להיות.
אבא :יכול להיות שכל הזמן יהיה אוכל ,אך על מנת שנתכונן מבחינה נפשית
לשינוי ,העברתם את המסר ?
דניאל :יכול להיות ויכול להיות שלא יהיה אוכל .אבל אפילו אם לא יהיה אוכל
)והכינו מלאי של אוכל( זה לא אומר שזה מה שיציל אותם.
רבי נחמן מברסלב
)הועלתה שאלה בקשר לדרכו של רבי נחמן(
דניאל :אני חושב שאם רבי נחמן היה חוזר לעולם הזה והיה מסתכל ...
הוא היה צועק גיוועלד והיה דוקא מדבר איתנו בקלות.
אבא :מה בכוונה בקלות ?
דניאל :הוא היה נהנה לדבר איתנו )יש שפה משותפת( להוכיח את העם .הבעיה
של ההמוניות של דברי רבי נחמן וכל אחד עושה )התאמה( לנוחיות שלו
וזה לא בדיוק )דרכו של( רבי נחמן .אנחנו לא אומרים לא לאהוב את
הקב"ה ,דוקא כן לאהוב את הקב"ה ,זה מה שחסר ,אהבת הקב"ה.
איך לאהוב את הקב"ה ?
כדי לאהוב את הקב"ה ממש ,צריכים לעשות את רצונו ,אם לא ,אז לא אוהבים
אותו .הקב"ה אוהב אותנו ,כן ,בלי להתייחס למעשים שלנו ,אך אם לא עושים
תשובה ,הוא לא יכול להשאיר אותנו במצב כזה ,הוא חייב להביא אותנו למצב
טוב .זה כמו אבא שיש לו ילד שירד מהדרך ,הוא אוהב אותו ,אבל לא יכול
להשאיר אותו במצב כזה ,אז נותן לו פליק ,נותן לו מכה ומחזיר אותו למקום.
אנשים באמת רוצים לאהוב את הקב"ה ולחיות חיים אחרים משלהם ,וזה לא
יכול להיות.
אבא לא יתן לילד לעשות מה שהוא רוצה.
www.Dani18.com

224

דניאל  – 2מסרים מעולם האמת

אורחת :למה יש לנו כל כך הרבה בכי בחג הזה ?
מנחם :אם אנחנו בוכים על העברות זה רצוי.
אורחת :אם אנחנו בוכים על הגאולה ?
מנחם :בזמן של פחד וסכנה ,צריכים להתפלל על עם ישראל וזו עת רצון עכשיו.
המסר
אבא :יש לך מסר להעביר ?
מנחם :אני רק רוצה שעם ישראל יעשה תשובה אמיתית ,שכל אחד יבדוק את
עצמו ממש ולראות איפוא חסר לו ,מה חסר לו ,מה מרחיק אותו מהקב"ה,
להוריד את המחיצות האלה ,להתקרב לקב"ה.
אני עדיין יודע ,שאם עם ישראל ,בכמויות גדולות ,יצאו לרחוב ויבכו וישימו אפר
ושק ויבכו על העברות ויגידו סליחות וכו' וכו' ,יעשו תשובה באמת ,יהיה שינוי
גדול.
אורחת א :זה יקרה ,רק אם יקרה משהוא.
אורחת ב :זה לא זז ,זה לא זז )מתקדם ,מתקיים(
מנחם :כן ,זה עצוב שלא זז .שמידי )יותר מידי( עסוקים עם הצעצועים שלהם,
במקום לעשות את מה שבאמת צריכים לעשות .כל כך תפוסים עם העולם הזה,
עם כל השמונצ'ס שאי אפשר להפריד ביניהם לבין עגל הזהב .אז מה לעשות ?
אבא :אולי אפשר לארגן בכמה ערים עשרה מתנדבים שישבו עם שקים באמצע
העיר ,ישימו שלט "נגד הגזירה הקשה שהולכת להגיע" ,יקראו כמה
פרקי תהילים ,אולי זה יכול למנוע את הגזירה ?
מנחם :תעשו ,תעשו ,זה לא ילך דרך גדולי הדור.
אורח :רק דרך העם.
מנחם :אבל לא אנשים שנראים משוגעים) .רק עם( יהודים יראי שמים.
אורחת) :התייחסה לקבוצה מסויימת של יהודים שיעשו את זה(.
מנחם :הבעיה שכל אלה ילכו לרבנים שלהם לשאול ,ואני לא מאמין
שהרבנים שלהם יגידו כן.
אבא :כלומר ,לא יהיו מוכנים לשבת עם שק ?
מנחם :אפשר לנסות ,כי אם זה ילך ,אם יהיו  10אנשים בכל עיר שישבו פעמיים
בשבוע בשעות מסויימות )קבועות( ,אז זה יכול להשפיע ,במיוחד
כשיתחילו היריות.
אורח :אנחנו צריכים להתארגן ולהיות מוכנים ,שכאשר יתחיל משהוא נהיה
מוכנים.
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אבא :אולי נארגן משמרות תשובה ,משמרות התעוררות.
מנחם ,איך נקרא לזה ?
מנחם :לקרוא לזה "דרך לישועה",
להגיד שזו הדרך היחידה להציל את עם ישראל.
פיקוד העורף של הקב"ה.
אבא :ישבו עם שקים ויגידו תהילים ?
מנחם :ישבו עם אפר על הראש ויגידו סליחות.
אבא :האם כדאי להכין שלטים שאנשים ידעו ,מה נכתוב על השלט ?
אורח :פיקוד העורף להצלת עם ישראל.
מנחם :לא צריכים הרבה להגיד )לכתוב( ,לחזור בתשובה ,להציל את העם.
אבא :נעשה השתדלות ,נפרסם את התקשור של היום ,ואם יהיו אנשים
שמוכנים להתנדב ,ננסה לארגן ולרכז את זה .לפחות נשתדל.
מנחם :אם לא תעשה את זה ,ישאלו אותך )בשמיים( למה ?.
זה מאד חשוב .צריכים לעשות מה שאמרת בדיוק ,להוציא כמה שאפשר
אנשים לרחוב ,למקום שיראו אתכם .לא יקח )עוד( הרבה זמן ,יתחילו
לחפש את דני ויבקשו עזרה.
)דניאל חזר(
אבא :דניאל אתה רוצה להוסיף ?
דניאל) :בקול( לפני שבאים לעולם הזה ,האדם לומד תורה ,והוא לא יכול לתפוס
את התורה ,אחרי שנתנו לו מכה מעל לפה ,הוא לא יכול לתפוס אותה,
והאוטיסטיות שבנו ,האוטיסטיות תכפר לנו את כל )חטא( עץ הדעת.
)דניאל ממשיך בתקשור(
דניאל :אני רוצה לומר ש ...אבא ,לא לפחד ,רק לא לפחד גם אתה.
תהיה עסוק עם לעזור לאנשים לחזור בתשובה והכל יהיה בסדר
עם המשפחה בעזרת השם.
אבא :זה בסדר הרעיון של קבוצות אנשים עם שקים וסליחות ?
דניאל :יותר מבסדר.
דניאל) :בקול( בלי אחדות ישראל – שום דבר לא יעזור.
)סוף תיקשור(
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 25העולם מתכונן לסוף
)המסר מופיע בחלק ב ,פרק  ,21דף (78
רמב"ם הל' מלכים פ''יא:
המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה.
ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו
מקודם ,מקריבין קרבנות וכו'.
וכל מי שאינו מאמין בו  -או מי שאינו מחכה לביאתו  -לא בשאר נביאים
בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו.
)ישעיה ב(
והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות
ונהרו אליו כל הגוים...וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא
ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה
רמח''ל מאמר העיקרים ''גאולה'':

תוכנית האב של העולם

שיתא ]שישה[ אלפי שנה הגבילה החכמה העליונה לעבודת בני האדם
והשתדלותם על השלימות ,ואחר כך יתחדש העולם בצורה אחרת ,ראויה
למה שיעשה בו אחרי כן ,דהיינו ההנאה הנצחית לזוכים לה .וטרם יכלו ו'
אלפים אלה הנה צריך שתעמוד האומה הנבחרת במצבה השלם ,שיוכלו
ליעתק הדברים אחר כך אל הנצחיות.
וזה מה שהובטחנו עליו שיהיה על כל פנים ,והאמצעי לזה יהיה אחד מזרע
דוד שיבחרהו האדון ב"ה לזה .ויעזרהו שיצליח בו ,והוא מלך המשיח .והנה
בזמנו ועל ידו יתוקנו ישראל תיקון גדול וכל הבריאה אחריהם .שירבה
הטוב בכל הצדדים ויסור הרע לגמרי...
והוא מה שהבטיחו הנביאים )ישעיה יא( לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי
וגו' .ולא יהיה סכלות בעולם אלא כל הלבבות יהיו מלאי חכמה ורוח הקדש
יהיה שפוך על כל בשר באופן שיזכו לו הכל ,בלי קושי כלל .והוא מה שאמר
הנביא )יואל ג( אשפוך רוחי על כל בשר וגו'.
והנה ישמחו ויעלצו ברוב הטובה ,והם מתדבקים בבורא ית' ועובדים לפניו
עבודה שלימה .ועל ידי זה יהיו מתעלים והולכים עילוי על עילוי עד שיגיעו
למה שצריך שיגיעו לו לעבור ממנו אל מצב הנצחיות בחידוש העולם.
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"עגל הזהב "  -העבודה זרה של הדור
והוא עיקר עצת היצר הרע היום ,והנושא המרכזי במסרים של
האוטיסטים:
■ ''עגל הזהב זה שאנחנו אוהבים את העולם הזה! ואפילו שאנחנו
מתפללים ,אנחנו לומדים וכו' וכו' ,הכל לא כמו שהיה פעם .כי עכשיו באמת
אנחנו רוצים את 'העולם הזה' ,והלב שלנו בעיקר בעולם הזה  -ולא בעיקר
עם הקב''ה''.
■ ''שומרים מצוות בעיקר מתוך שגרה ,ולא מתוך פנימיות הלב .מתפללים
בלי לעשות קשר עם הקב''ה ,וגם לומדים תורה בלי הקדוש ברוך הוא!''.
■ ''עגל הזהב מביא לפירוק גמור של כל דבר שיש בו שייכות לקדושה!
חיים עם עגל הזהב זה פירוק של כל דבר קדוש  -בגלל שזה קשר רק עם
העולם הגשמי''.
■ ''עגל הזהב :גשמיות .התעסקות עם בגדים ,בתים ,רהיטים ,וכו',
התעסקות יתר עם פאות ,אפילו מטפחות .אפילו החרדים ביותר
מתעסקים הרבה עם העניבות שלהם ,הכובעים שלהם וכו' .הריצה אחרי
כסף ,הריצה אחרי כבוד וכו'''.
■ "העולם הזה ]'עגל הזהב'[ דוחק את רגלי 'המקום' טיפין טיפין בכל
תחומי החיים ,אפילו בעולם הישיבות ,בכוללים ,בשולחן של הרבי''.
■ ''עגל הזהב זה המקור של רוב אם לא כל הבעיות שלנו ,ומאז
שהיהודים עשו את עגל הזהב ,עם ישראל סובל .נכון שהעגל נהרס
במדבר ,אבל הוא נכנס ללב שלנו ולא נמחק ,ועכשיו ]זמן[ התיקון:
למחוק את עגל הזהב מהלב''.
■ ''צריכים להפוך את החיים שלנו ,כי היום הדתיים החרדים והחילונים
יש להם דבר אחד משותף :כולנו אוהבים גשמיות ,אוהבים את העולם
הזה''.
■ ''השמחה הגדולה ביותר שקיימת ,זה להתקרב להקב''ה .לבטוח בו,
לאהוב אותו ,להתגעגע אליו .זו השמחה האמיתית :להיות קרוב ,קרוב,
קרוב ,מה שיותר קרוב ,להקב''ה ]כמבואר בהרחבה במסילת ישרים פרק
א[.
יש צדיקים שמורידים את העולם הזה ועולים מעלה מעלה ,קרוב מאד
להקב''ה .אבל אדם שהוא מלא גשמיות ]''עגל הזהב''[ לא יכול להתקרב
להקב''ה ,כי הגשמיות זה מחיצה בין האדם לבין בוראו.
אין שמחה יותר גדולה ,אין דבר יותר טוב מהקירבה להקב"ה''.
''נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו ,ונפרדת תאוותה מעבודת הבורא  -ונבדלת
משרשיה  -תרד במותו למטה לארץ ,אל מקום תאותה ...אבל יעלוה למרום לדין ולמשפט,
ולראות איך החליפה מרום בשאול''.
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 26המלחמה האחרונה
מסר מבנימין גולדן ,ו' תשרי תשס"ח
)המסר מופיע בחלק ב ,פרק  ,29דף (105
מקורות וביאורים
'' 1והשמותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה'' )ויקרא כו(,
וכתב שם הרמב"ן" :מה שאמר בכאן 'ושממו עליה אויבכם' ,היא בשורה
טובה ,מבשרת בכל הגליות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו .וגם זו ראיה
גדולה והבטחה לנו ,כי לא תמצא בכל הישוב ,ארץ אשר היא טובה ורחבה
ואשר היתה נושבת מעולם ,והיא חרבה כמוה  -כי מאז יצאנו ממנה לא
קבלה אומה ולשון ,וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם".
 2הגר"א ז''ל מביא על פי הזוהר )ביאור הגר"א לתיקוני זוהר חדש דף כז(
שבעקבתא דמשיחא נשמות הערב רב יתפסו את השלטון ויהיו ראשי העם,
שנאמר 'היו צריה לראש' )איכה א( .והם יתנהגו בחוצפא רבה וינסו להשפיע
מההשקפות האפיקורסיות שלהם על בני ישראל המאמינים" .הערב
רב...הם פורקי עול מלכות שמים ,והם דבוקים מאד בישראל וישראל
לומדים ממעשיהם...והם גורמים כל ביטול תורה ואריכות הגלות...הם
ראשי ישראל בגלות וגוזלים לעניי ישראל...וזה מרומז בכתוב )בראשית לג(
'וישם את השפחות וילדיהן ראשונה'  -הם הערב רב שהם ראשי העם' ,ואת
לאה וילדיה אחרונים'  -הם העמי הארצות הטובים הכפופים תחת הערב
רב' ,ואת רחל ואת יוסף אחרונים'  -הם התלמידי חכמים שהם שפלים
מכולם" )ספר אבן שלמה פי"א(.
" 3זהו הנסיון שלתוכו הוטל עם ישראל בעקבתא דמשיחא :ה' יתברך משיב
יהודים רבים לארץ ישראל והם השולטים בה ופורקי עול התורה מתגאים
כאילו הם עשו ופעלו זאת בגבורתם...
רצונם להשליט את האפיקורסות ח"ו .זהו הנסיון האחרון של גלות
השכינה ...העומדים בתקיפות ובגבורה נפשית בנסיון הקשה הזה של הדעות
הכוזבות של 'כחי ועצם ידי'...הם אשר יזכו לגאולה השלמה על ידי משיח
צדקנו בב"א" )הגר"א דסלר ז''ל בספרו מכתב מאליהו ח"ג עמ' .(217
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 4יש לתמוה מדוע באמת הקב"ה עשה ניסים כאלו על ידי הכופרים,
הרי הכלל הוא "מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב"?
החפץ חיים מסביר בפירושו על התורה )בפרשת ראה עה"פ "כי יקום
בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת"( "וברש"י:
ונתן אליך אות בשמים או מופת בארץ וכו' אף על פי כן לא תשמע לו.
ואם תאמר מפני מה נותן לו הקב"ה ממשלה לעשות אות? כי מנסה
ה' אלקינו אתכם עכ"ל רש"י  -ראה מזה  ,שבעת שהקב"ה רוצה
לנסות את ישראל אזי מצליח הוא בידי המורדים עד כדי כך שעושים
אותות ומופתים ,ומכל שכן שמצליחים הצלחה ארצית בענינים
גשמיים וכדומה ,והנה ידוע מן הכתובים שקודם ביאת המשיח יבחנו
ישראל מאד ,ככתוב )זכריה יג( ' -וצרפתים כצרוף את הכסף
ובחנתים כבחון את הזהב' והיינו שיבחנו אם הם דבקים באמת בה'
ובתורתו כמו שמסיים שם הכתוב ,ובעת שצריך לנסות את האנשים
אם יש להם אהבה אמתית בלב ונפש לה' ותורתו ,אז מרומם ה' את
העוזבים דרכו ומצליחים בכל מפעלם לבחון את עובדי ה' אם
תמימים הם עם ה' לעבדו בלב שלם ,למרות כל ההצלחות של
שונאיהם ומחרפיהם ...וזהו מה שאמר הנביא האחרון מלאכי
)מלאכי ג( ' -אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו' .כלומר ,אז כשעושי
הרשעה מצליחים כאמור בכתוב' ,גם נבנו עושי רשעה ,גם בחנו א'
וימלטו' ,אז מתכנסים יראי ה' וחושבי שמו ונדברים ביניהם .שהעת
היא עת הבחינה ואין להתרעם על הצלחת הרשעים ,כי מנסה ה'
אותנו אם אנו אוהבים את ה' בכל לבבנו ונפשנו ,ואם רק נעמוד
בנסיון ,אזי ישועתנו וגאולתנו קרובה .והדברים אמורים ביותר על
הזמן הנוכחי שאנו רואים בהצלחת הרשעים" עכ"ל החפץ חיים.
ובנוסף ,מובא במסכת סנהדרין צ''ח ,א'" :ואמר רבי אבא ,ואין לך
קץ מגולה מזה ,שנאמר :ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם
תישאו לעמי ישראל" ,ומפרש שם רש''י :מגולה מזה" :כשתיתן ארץ
ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ ,ואין לך קץ מגולה מזה".
מדהים! הארץ אכן נותנת פריה ואנחנו בזמן גאולה ברוך השם ,הכל
ברור וגלוי לעין ,רואים הכל בחוש.
 5אנו עתה בתחילת השנה השביעית ומבואר בגמרא )סנהדרין צז(
''שבוע שבן דוד בא...שישית קולות ,שביעית מלחמות'' .אם כן
מבואר שהשנה שביעית שלפני בוא המשיח תהיה שנת מלחמה.
עוד מובא בשו"ע חאו"ח סי' תרס"ג ס"ג שבשבת חול המועד סוכות
מפטירין ביחזקאל "והיה ביום בוא גוג" ומובא במשנה ברורה הטעם
וז"ל ":לפי שלעתיד תהיה מלחמת גוג ומגוג בתשרי" ומקורו בטור
או"ח סי' ת"צ וז"ל" :והכי אמר רב האי שמעתי מפי חכמים כי
תחיית המתים עתידה להיות בניסן ונצחת גוג ומגוג בתשרי ומשום
הכי בניסן מפטירין העצמות היבשות ובתשרי ביום בא גוג"

www.Dani18.com

230

דניאל  – 2מסרים מעולם האמת

 6דבר זה כבר מרומז בתורה בנבואת בלעם על אחרית הימים שסיים
נבואתו בפסוק "וצים מיד כתים וענו אשור וענו עבר וגם הוא עדי
אובד" .פסוק פסוק מבואר על פי תרגום יונתן בן עוזיאל שם :יצאו
חיילים רבים בצי אדיר וספינות גדולות מאיטליא של אדום
)הארצות המערביות של זמננו( והם ילחמו בלגיונות שיצאו מן
קוטנטיני של ישמעאל )ארצות ערב( ובסוף אלו ואלו  -בני אדום ובני
ישמעאל  -יפלו ביד מלך המשיח שהוא יאבד אותם עד עולם .ודברים
אלו מפורשים יותר בזוהר )וארא לב .מתורגם לעברית( "ועתידים בני
ישמעאל לעורר מלחמות חזקות בעולם ויתאספו בני אדום עליהם
ויתגרו בהם מלחמה ,אחת על הים ואחת על היבשה ואחת סמוך
לירושלים .וישלטו אלה באלה והארץ הקדושה לא תמסר לבני
אדום" וכן הוא במדרש פרקי דר"א )פרק ל( "ועוד היה רבי ישמעאל
אומר שלש מלחמות של מהומה עתידין בני ישמעאל לעשות בארץ
באחרית הימים וכו' ואחד בכרך גדול שברומי וכו' ומשם בן דוד
יצמח ויראה באובדן של רשעים".
 7ראה ספר "נבואה והשגחה" שהוא אוסף גדול של הנבואות בתורה
ובנביאים שהתקיימו עד היום.
 8מספר דוגמאות מהנבואה על אדום )כפי שניבא ירמיהו הנביא
בפרק מ"ט( )יג( ''בי נשבעתי נאם ה' כי לשמה לחרפה לחרב ולקללה
תהיה בצרה וכל עריה תהיינה לחרבות עולם''
)יז (''והיתה אדום לשמה כל עבר עליה ישם וישרק על כל מכותיה''
)יח( ''כמהפכת סדם ועמרה ושכניה אמר ה' לא ישב שם איש ולא
יגור בה בן אדם''
וכן נבואות על בבל )כמו שניבא ירמיהו בפרק נ'(:
)ג( ''כי עלה עליה גוי מצפון הוא ישית את ארצה לשמה ולא יהיה
יושב בה מאדם ועד בהמה''
)יג( ''מקצף ה' לא תשב והיתה שממה כלה כל עבר על בבל ישם
וישרק על כל מכותיה''
" 9עשר מסעות נסעה שכינה ,מקראי :מכפרת לכרוב ומכרוב לכרוב
ומכרוב למפתן וממפתן לחצר ומחצר למזבח וממזבח לגג ומגג
לחומה ומחומה לעיר ומעיר להר ומהר למדבר וממדבר עלתה וישבה
במקומה שנאמר אלך אשובה אל מקומי" )ראש השנה דף לא(.
" 10אמר רבי יוחנן ששה חדשים נתעכבה שכינה לישראל במדבר
שמא יחזרו בתשובה .כיון שלא חזרו אמר תיפח עצמן" )שם(.
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 11רש"י )סנהדרין דף צח" (.וככלות נפץ יד עם קדש  -כשתכלה
תקומתם וחוזק ידיהם שהיתה נפוצה אילך ואילך גבורה ותועלת
לפשוט אנה ואנה ,ואחר שתכלה גבורתם שיהיו שפלים למאד:
תכלינה  -אלו הצרות ויבא משיח ,כדאמרינן ''כי אזלת יד".
'' 12כל מי שתמצאהו רעה מרעות העולם...
לא מצאהו הרע ההוא רק בעת השכחה ההיא ]מן ה'[...ועם הפנות
מחשבת האדם והשיגו הא-לוה ית' בדרכים האמתיים ושמחתו במה
שהשיג ,אי אפשר שיקרה אז לאיש ההוא מין ממיני הרעות  -כי הוא
עם הא-לוה והא-לוה עמו .אבל בהסיר מחשבתו מהא-לוה ,אשר
הוא אז נבדל מהא-לוה והא-לוה נבדל ממנו  -והוא אז מזומן לכל רע
שאפשר שימצאהו...
והנה התאמתה אצלי זאת האמונה גם כן מדברי התורה :אמר ית'
"והסתרתי פני מהם והיה לאכול ,ומצאוהו רעות רבות וצרות ,ואמר
ביום ההוא ,הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה".
רמב''ם מו''נ )ח''ג פנ''א( ע''ש

רבינו יונה ז''ל שערי תשובה ש''ב י"ח

עגל הזהב )"חיי גשמיות"(  -התפשטות קלקולי ''עגל הזהב'' -
מביא לריחוק מה' ) ,(1מביא לפירוד ) (2וגורם לעונשי שמיים ).(3
) (1לריחוק מה'  -חוסר סיפוק מרוחניות ,שטחיות )''מלומדה''(,
חוסר צניעות וכו'
) (2פירוד  -אנוכיות ,שנאת חינם ,מחלוקת
) (3עונשי שמים  -פיגועים ,תאונות ,אסונות טבע ,מלחמות.
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 27איך לשרוד – תוכנית הצלה
)המסר מופיע בחלק ב ,פרק  ,30דף (109
מקורות וביאורים
 1כמו שהבטיחו חז''ל שתמיד נקבל מסרים מה''' :מיום שחרב בית המקדש ,ניטלה
נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ותינוקות'' )בבא בתרא יב(.
" 2ירמיהו היה מתאונן על רוע בני דורו מפני היותם נגועים בנגע המדה הזאת ,שהיו
מעלימים עיניהם ממעשיהם בלי שישימו לב לראות מה הם :הלהעשות אם להעזב?
ואמר עליהם )ירמיה ח( :אין איש נחם על רעתו לאמר וגו' כלה שב במרוצתם כסוס
שוטף במלחמה'' )מסילת ישרים פ"ב(.
 3חומרת כל עבירה ועבירה תיאר הרמ''ק ז''ל )בספרו תומר דבורה פ''א( ''אפילו צדיק
גמור ועשה עבירה אחת ,דומה לפניו כאלו שרף את התורה ,עד שירצה חובו ואחר כך
יקבל שכר כל מצות'' .ודומה לזה כתב במסילת ישרים )פ''ד( ''לא ישכיחו החמורות את
הקלות ולא יעלים הדיין עינו מהם כלל ,כאשר לא יעלים מהחמורות .אלא על כולם
ישגיח ויפקח בהשואה אחת ,לדון כל אחד מהם ולהעניש אחר כך על כל אחד כפי מה
שהוא .והוא מה ששלמה המלך ע''ה אומר )קהלת יב('' :כי את כל מעשה האלקים יביא
במשפט וגו''' .כי כאשר אין הקדוש ברוך הוא מניח מלשכוח כל מעשה טוב קטן כמות
שהוא ,כן לא יניח מלשפוט ולהוכיח כל מעשה רע קטן כמות שהוא'' ע''ש כל הענין,
שהרמח''ל ז''ל יצא מגדרו והאריך מאד להסביר חומרת ''כל עבירה ועבירה''' ,כנראה
בגלל שבדרך כלל בני אדם רחוקים מהכרה זו.
'' 4פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך'' )תהילים קיט(.
" 5כי אם עונתיכם היו מבדלים בינכם לבין אלקיכם" )ישעיהו נט(.
 6הקדמת הוידוי לתשובה רמוז בפסוק "מודה ועוזב ירוחם" .מודה הוא וידוי ,ועוזב
הוא קבלה לעתיד .וכן פירש הרמב"ן את הפסוק בדברים ל יא'' ,כי המצוה הזאת אשר
אנוכי מצווך וכו' ולא רחוקה היא וכו' כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו".
ופירש שם הרמב"ן שמדובר במצות תשובה וז"ל 'בפיך ובלבבך לעשותו' שיתוודו את
עוונם ואת עון אבותם בפיהם וישובו בלבם אל ה' ויקבלו עליהם היום התורה לעשותה
לדורות עכ''ל.
 7ההסבר כאן שנותן בתקשור לצורך בוידוי הוא נפלא ,שלכאורה לא ברור לשם מה צריך
כלל להתודות .הרי כל שמתחרט ומצטער על החטא ומקבל לעתיד שלא יחטא ,לכאורה
כבר נשלמה התשובה ולשם מה הוידוי? אבל לפי מה שכתוב בתקשור כאן ש"דבר
הראשון להגיד את כל העבירות ולקבל את זה כעבירות שבאמת עשינו ,להגיד את זה
לקב"ה ברור" .שברגע שאדם ברור לו שחטא ,אז ורק אז אפשר לעשות תשובה ,שכל עוד
לא ברור לו שחטא ,על מה יצטער ויתחרט?
" 8ומדרגות התשובה ומעלותיה לפי גודל המרירות ועוצם היגון" )רבינו יונה בשערי
תשובה ש"א י"ג(.
 9השמחה כאן מטרתה כפולה :א .היא מגלה שהבטחון הוא אמיתי ולא מזוייף כי בעת
צרה רק הבוטח האמיתי שמח .ב .אי אפשר להשיג קרבה להשי"ת אלא על ידי שמחה
בלבד שנא' עוז וחדוה במקומו .ואפילו הנביא לא יוכל להשיג את נבואתו ללא שמחה
כנאמר אצל אלישע שבקש שיביאו לו מנגן.
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 10הסוכה מגינה על עם ישראל כמו שכתוב )תהלים כז( "כי יצפנני בסוכו ביום רעה".
ולשון הברכה שתקנו חז"ל בתפילת ערבית אחרי קריאת שמע "ופרוס עלינו סוכת שלומך
וכו' הגן וגו''' .וכמו שענני הכבוד היו הצלה ,כך גם הסוכה )שהיא כנגד ענני הכבוד( היא
מצילה עם ישראל מכל צרה .וז''ל הזהר הק' )אמור קג( "בשעתא דבר נש יתב במדורא
דא צילא דמהימונתא ,שכינתא פרסא גדפהא עליה מלעלא" ]בשעה שאדם יושב בסוכה
השכינה עליו[.
 11הסוכה מגינה על ישראל לא רק כשהם בסוכה בפועל אלא אפילו אחר שיוצאים מן
הסוכה ,כמבואר בזוהר הקדוש )שם( "כל מאן דיתיב תחות צלא דמהימנותא )כינוי
לסוכה ''צל האמונה''( אחסן חירו ליה ולבנוי לעלמין ,ומאן דאפק גרמה מצילא
דמהימונתא אחסן גלותא ליה ולבנוי" .רואים מפורש שהישיבה בסוכה מועילה לו
לחירות ושמירה לעולמים ,ולא רק בזמן שהוא יושב בתוכה.

סיכום ומסקנה
הקב''ה מביא את העולם הגשמי שאנחנו מכירים ,את עולם השקר ]''עגל
הזהב''[ לקץ .ומתוך העולם הנהרס יוולד עולם של אמת ,עולם רוחני ,עולם
שכולו טוב.
עם ישראל צריך לעזוב מהר את עגל הזהב ]''חיי גשמיות''[ ולחזור לחיים
אמיתיים של תורה .כי ה' יעשה בירור גדול ,כמו בגאולת מצרים ,ורק אלה
שמקבלים אמת יחיו לקבל פניו של משיח צדקנו!

האוטיסט בנימין גולדן

האוטיסטים צודקים  -כל מטרת חיינו זה רק להשיג קרבת ה'
אבל אין כאן חידוש  -זה כבר מבואר היטב בדברי חז''ל ובפסוקים רבים
והמסילת ישרים מוכיח את זה ממקורות רבים מאד וגם מגלה לנו איך
להשיג את התענוג העצום הזה באמצעות ד' שלבים:

''יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה הוא
)א( שיתברר )ב( ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך
שישים )ג( מבטו )ד( ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו".
]א[ שיתברר )מתוך התורה( ''והנה מה שהורונו חז''ל הוא ,שהאדם לא נברא
אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו  -שזהו התענוג האמיתי והעידון
הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא.
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ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא ,כי הוא הנברא בהכנה
המצטרכת לדבר הזה .אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה ,הוא זה
העולם .והוא מה שאמרו ז''ל )אבות ד( העולם הזה דומה לפרוזדור בפני
העולם הבא ...על כן הושם האדם בזה העולם בתחילה כדי שעל ידי
האמצעים האלה המזדמנים לו כאן יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו,
שהוא העולם הבא ,לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים אלה .והוא
מה שאמרו ,ז''ל )עירובין כב( היום לעשותם ומחר לקבל שכרם''...
]ב[ ויתאמת אצל האדם חובתו בעולמו ''ותראה באמת שכבר לא יוכל שום
בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה ,כי מה הם
חיי האדם בעולם הזה ,או מי הוא ששמח ושליו ממש בעולם הזה? ימי
שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה ורהבם עמל ואון
)תהלים צ( ,בכמה מיני צער וחלאים ומכאובים וטרדות ,ואחר כל זאת,
המות .אחד מני אלף לא ימצא שירבה העולם לו הנאות ושלוה אמיתית-
וגם הוא ,אילו יגיע למאה שנה כבר עבר ובטל מן העולם .ולא עוד ,אלא
שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה ,לא היה צריך מפני זה
שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה שתהיה גדולה יותר מן המלאכים
עצמם ,כל שכן שהיא אינה מוצאה שום נחת רוח בכל עינוגי זה העולם.
והוא מה שלמדונו ז''ל במדרש קהלת וגו' אלא בריאתו של האדם ,למצבו
בעולם הבא היא .ועל כן ניתנה בו נשמה זאת ,כי לה ראוי לעבוד ,ובה יוכל
האדם לקבל השכר במקומו וזמנו ,שלא יהיה דבר נמאס אל נשמתו בעולם
הזה ,אלא אדרבא נאהב ונחמד ממנה וזה פשוט''.
]ג[ מבטו = רק מצוות
''והנה אחר שידענו זה ]ר''ל שנתברר ונתאמת חובת האדם ,שהוא להתענג
על ה'[ ,נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו ויקר העבודה אשר בידינו ,כי הנה
אלה הם האמצעים המביאים אותנו אל השלמות האמיתי – אשר בלעדם
לא יושג כלל.ואולם ידוע כי אין התכלית מגיע אלא מכח קיבוץ כל
האמצעים אשר נמצאו ואשר שימשו להגיעו וכפי כח האמצעים ושימושם,
כן יהיה התכלית הנולד מהם...מעתה ודאי הוא ,שהדקדוק שידקדק על ענין
המצות והעבודה ,מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק כאשר ידקדקו שוקלי
הזהב והפנינים לרוב יקרם''...
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]ד[ מגמתו )כוונתו(
''זכינו לדין ,כי עיקר חובת האדם הוא להיות כל פניתו רק לבורא יתברך
ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה ,אם קטן ואם גדול ,אלא
להתקרב אליו ית' ,ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו .הן הנה
כל עניני החומריות והתלוי בהם .עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר
אבן השואבת .וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרבה הזאת ,ירדוף
אחריו ויאחז בו ולא ירפהו .וכל מה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה ,יברח
ממנו כבורח מן האש ,וכענין שנאמר )תהלים סג( דבקה נפשי אחריך בי
תמכה ימינך  -כיון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הזה .דהיינו להשיג
את הקרבה הזאת ,במלטו נפשו מכל מונעיה ומפסידיה''.
הרמח''ל הוסיף ביאור חשוב לחובת הדבקות במאמר שלו ''דרך חכמה":
תכלית מה ששם האדון ב"ה את האדם בעוה"ז הוא רק לשיקנה וישיג
בעמלו את השלמות האמיתי – שהוא ההתקרב לו ית' תכלית הקריבות
שאפשר ,והתדבק בו תכלית הדבקות שאפשר...אם כל עיקר מציאותו של
האדם בעולם הזה הוא לתכלית הזה ,הנה ראוי לו שינהג כל עניניו כולם
להשיג את התכלית הזה...המעשה הנוטה ממנו ,הנה הוא נוטה מן הטוב,
ואם כן ודאי הוא רע]... .כל[ התעוררות פעולה אשר יולד ברצונו של האדם,
ראוי לו שישקול אותה בפלס התכלית הזה שזכרנו ]''התקרב לו ית' תכלית
הקריבות שאפשר''[ ,כי אם תסכים לתכלית יעשנה ,ואם אין יעזבנה עכ''ל.
חיוב הדבקות אינו רק ענין של מוסר או חומרא אלא חיוב הלכתי גמור:
מצות עשה לדבקה בו ית' ,שנאמר )דברים י( 'ובו תדבק' ,היינו תוקף
האהבה  -שלא יפרד עוד ממנו אפילו רגע...וזה לשון הרמב"ן בחומש )דברים
יא( 'ובו תדבק' -שתהא זוכר השם ית' תמיד ,לא תפרד מחשבתך ממנו.
)ספר חרדים פ''ט(.
'השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך' )דברים ח( ,ואמרו רבותינו ז''ל )סוטה
ה (.כל מקום שנאמר 'השמר' 'פן' ו'אל' ,הרי זה 'לא תעשה'  -הוזהרנו בזה
לזכור את ה' ית' בכל עת) .שערי תשובה ש''ג כז(.

הנשמה אינה אלא חלק אלוק ממעל .הנה אין תשוקתה ודאי
אלא לשוב ולדבק במקורה ולהשיגו ,כטבע כל עלול החושק
לעילתו ,ואין מנוחתה אלא כשתשיג את זה .דעת תבונות )כד(
הנוסח כתב יד הרמח''ל עצמו )הוצאת מכון אופק(
הניתוח הזה של מס''י פ''א גילה הרב שמואל דביר ז''ל.
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 28רק אלה יוכלו לחיות
)המסר מופיע בחלק ב ,פרק  ,34דף (131
וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים )שמות יד(
אחד מחמשה ויש אומרים אחד מחמשים ויש אומרים אחד מחמש מאות
)מכלתא שם(
התנאי הראשון לצאת ממצרים היתה השאיפה לצאת ,ומכיון שחסרה
אצלם שאיפה זו לא זכו לכך .וגודל התשוקה הנצרכת כדי לזכות יש לראות
מחובת אכילת קרבן פסח במצרים:
'מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אותו בחפזון'
)שמות יב( ,כן צריכה להיות התאוה והחפץ.
שאדם חייב להכין את עצמו לגאולה ,עד שלא יחסר לו במאומה ,ועומד
וממתין ומצפה לרגע...וכל שחסר לו במידת ההכנה הזאת לא יזכה עכ''ל
אור יחזקאל אמונה עמ' רכט

רק המשתוקק ומפקיר תאוותיו
''אדם נידון בכל יום )ראש השנה טז(...ומשפט נוסף יש לתחית המתים
ולימות המשיח .וכדי לזכות בכל משפט ומשפט ,תלוי רק במידת גודל
שאיפת ותאות האדם לזכות לזה .וכל שאינו משתוקק לכך ואינו מוכן
להפקיר תאוותיו הפרטיות כדי לזכות ,לא יזכה במשפטו .וכדחזינן ביציאת
מצרים :שלמרות אמונתם שנאמר עליהם "מאמינים בני מאמינים" ,אך
כיון שחסר בעומק לבם השאיפה לכך ,לא יצאו ממצרים.
''וכן עלינו להבין דהנה אנו עומדים ומצפים כל יום לגאולה העתידה לביאת
המשיח ,מכל מקום  -לא נזכה לראות בביאתו אם לא נשאף ונרצה בזה בכל
כוחות נפשינו .וכתב הסמ"ק במצוה א' 'אנכי ד' אלקיך אשר הוצאתיך
מארץ מצרים' כי מיציאת מצרים עלינו ללמוד בינה אף לגאולה העתידה,
שתהא במתכונת ובמידת יציאת מצרים .ואם כן ,כשם שאלו שלא ציפו
באמת ובתמים ליציאת מצרים לא זכו לראותה ]ראה במשבצת למעלה שזה
היה הרוב הגדול של עם ישראל[ ,כן ח"ו כל שלא יחכה באמת לימות
המשיח לא יזכה לראותה''.
אור יחזקאל

אמונה עמ' רל
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עגל הזהב זה עיקר עצת היצר הרע היום:
מביא לריחוק מה' ) ,(1מביא לפירוד ) (2וגורם לעונשי שמיים ).(3
) (1לריחוק מה'  -חוסר סיפוק מרוחניות ,שטחיות )''מלומדה''(,
חוסר צניעות וכו'
 אנוכיות ,שנאת חינם ,מחלוקת) (2פירוד
) (3עונשי שמים  -פיגועים ,תאונות ,אסונות טבע ,מלחמות.
והנושא המרכזי במסרים של האוטיסטים:
''התבונן בתוך ליבות העם ותמצא ]בדרך כלל[ שאין שם אהבת השם ,תמצא
]הרבה פעמים[ את עגל הזהב ]אפילו[ בבית הכנסת  -ליד ארון הקודש''.
''עגל הזהב ,זה שאנחנו אוהבים את העולם הזה  -ואפילו שאנחנו מתפללים,
אנחנו לומדים וכו' וכו'  -הכל לא כמו שהיה פעם .כי עכשיו באמת אנחנו רוצים
את העולם הזה ,והלב שלנו בעיקר בעולם הזה  -ולא בעיקר עם הקב''ה''.
''מתפללים לעגל הזהב יותר מלה' ,ואוהבים את עגל הזהב יותר מלימוד התורה,
דואגים יותר לכסף מאשר לבנות ישיבות מאהבת ה' .אלו הן עבירות קשות
ביותר ,והן הורסות את כל העם''.
''עגל הזהב מסמל את העולם הזה ,את הגשמיות ,את הכבוד ]שגם רדיפת כבוד
הוא תוצאה של העגל[ ,את כל הדברים שהם הפך התורה :התעסקות עם בגדים,
בתים ,רהיטים וכו' ]ראה מסילת ישרים פרק א[''.
''עגל הזהב זה השורש לכמעט כל הקלקולים והצרות שלנו''.
''אנחנו צריכים להוציא מהרצון ,מהלב ,מהבית ,מהרחוב שלנו ,כל דבר מיותר,
כל דבר שהוא גויי ]גשמיות'' ,עגל הזהב''[ ,ולחזור לאמת ]לקב''ה ,לרוחניות ,כמו
שכתב למעלה בסוף המסר[''.
''אם החרדים יתאחדו מתחת לדגל ה' ויחזרו להקב"ה כמו שצריך ,כולם יבואו
אחריהם! החרדים הם ה''שפיץ'' ,הפסגה ,ולכן צריכים להיות הטובים ביותר,
אבל כדי לעשות את זה צריכים לברוח מעגל הזהב  -וזה יאפשר לנו לחזור
להקב"ה!''
ראשית הדרך להגברת תאות העוה"ב ]והגאולה[ בקרבו ,היא עקירת תאות
העוה"ז מנפשו .כי לא תיתכן בלב האדם שתי תאוות אלו ,כי מנוגדות המה וכל
אחת סותרת חבירתה .וכל שרצון ותאות העוה"ז בו ,לא נמצאת בקרבו השאיפה
האמיתית והנכונה לעולם הבא.
אור יחזקאל אמונה עמ' רל
נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו ,ונפרדת תאוותה מעבודת
הבורא ונבדלת משרשיה ,תרד במותו למטה לארץ ,אל מקום תאותה...אבל יעלוה
למרום לדין ולמשפט ,ולראות איך החליפה מרום בשאול .שערי תשובה ש''ב
י" ח
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 29תשובה היא התשובה
)המסר מופיע בחלק ב ,פרקים  36,37עמוד (138

הגר''א :מצבנו היום

מעת שחרב הבית יצאה רוחנו ]השכינה[ עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו הוא גוף שלה
 בלא נפשויציאה לחוץ לארץ ]ישראל[  -הוא הקבר
ורימה מסובבת עלינו - ...העכו"ם האוכלים בשרנו ומ''מ היו חבורות וישיבות גדולות
עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור...
שהן התלמידי חכמים שבישראל  -מעמידי הגוף עד שנרקבו העצמות ולא נשאר
אלא תרווד רקב...
ונעשה עפר ' -שחה לעפר נפשנו ' )תהלים מד(
ואנחנו מקוים עתה לתחיית המתים ]הגאולה[:
'התנערי מעפר קומי ]שבי ירושלם[' )ישעיה נב( עכ''ל
הגר"א ,ליקוטים סוף ספרא דצניעותא

דעת תורה  -מרבינו החפץ חיים זצ"ל
אנו רואים בימינו אלה שנתגברה מאד מדת הדין בעולם ,ואין לנו יום שאיננו שומעים
שמועות נוראות ומחרידות מהמאורעות המתהוות בעולם ]בדיוק כמו בימינו ''אין לנו
יום וגו'''[.
הרעש הגדול שהיה בארצנו הקדושה ,שזה הרעש הוא התראה מהקב"ה שנשוב מדרכינו
הרעים .השטף הנורא שהיה במדינתנו ,הרעש הגדול שהיה ברוסיה שנפצעו ונהרגו
למאות אנשים ונשים וטף ובהמה רבה .וכמעט שאין מדינה בעולם שיצאה נקיה ממדת
הדין בעת האחרונה.
)ופלא גדול לי על מה שאין העולם מפחד כלל ,בעת שהננו רואים שכל הפקידות שנאמרו
בתפילת ''נתנה תוקף'' נתקיימו כמעט בעת האחרונה ,ואין איש שם על לב על זה .וכל
אחד ואחד הלא צריך לירא לנפשו מאימת הדין הקשה השורר בעולם(.
ובוודאי תאחז פחד ורעדה לכל איש מבין  -מה זה עשה ה' לנו? הלא הוא טוב ומטיב לכל
ורחמן על כל מעשיו ,ולא חפץ אפילו במות רשע כדכתיב ביחזקאל "חי אני נאום ה' אם
אחפוץ במות רשע כי אם בשובו מדרכיו וחיה".
אלא המבין יבין שמזרז הקב"ה אותנו לתשובה .ומראה לכל ,שבידו לעשות כל מה
שירצה ,ומי בכל מעשה ידיו בעליונים ובתחתונים שיאמר לו מה תעשה ומה תפעל.
וברור לי שאם היו לנו נביאים מה' ,בודאי עמדו על המשמר לזרז את ישראל לתשובה
לאבינו שבשמים ]''מיום שחרב בהמ''ק ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים'' בבא
בתרא יב[ .ובאשר בעונותינו הרבים אין לנו בימינו אלה נביאים ושלוחים ,הוא מזרז
לעולם על ידי שלוחים אחרים כדכתיב "עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט" ]ראה
לעיל בסוף המסר[.
על כן אחי ורעי ,עלינו להאמין שכל אלו המאורעות הנה התראות מהקב"ה שנעשה
תשובה ,ומי יודע מה יולד יום .וכל מה שנאחר לשוב בתשובה יגדל ח"ו החרון אף
בעולם .ספר בית ישראל פרק י'
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 30ש ק ואפר יוצע לרבים

)המסר מופיע בחלק ב ,פרק  3עמוד (31

מט לי ילדה עם תסמונת ֶר ץ
מסר ַ

]אפילו[ בין החרדים יש מחלוקת ,רדיפה אחרי ''עגל הזהב'' ,רצון
לכבוד ועמדה ,יש בריחה מהאמת .לכן אם אנחנו רוצים לידה קלה ,
פשוט מאד .וכמה שזה פשוט זה מסובך וקשה .כי היהודים
המאמינים כביכול מסרבים לעזוב את האלילים שלהם ,וזה מאד
עצוב.
צריך להתאסף ביחד  .אך לפני כן חייבים להחליט שאנחנו חוזרים
להקב" ה ,לתורת אמת ,להיות עבדי ה' מהבוקר עד הבוקר  ,עבדי ה '
לגמרי  .ואז להתאסף ולקבל עול מלכות שמים ביחד .צריך לפחות שש
מאות אלף גברים ברחוב .רק הגברים ילבשו שק ואפר .
צריך להתפלל ולבקש לבכות ולשמוע מוסר ולקבל עול מלכות שמים
לגמרי  .לזרוק את עגל הזהב ,הכל .וצריך להתפלל  .וזה תמיד תמיד
עובד ועוזר.
אם יגיעו שש מאות אלף אין ספק שזה יעזור .כל פעם שיהודים עשו
זאת זה עזר .זה כתוב בגמרא ]עיין תענית טו[ וגם מרדכי הצדיק עשה
זאת ]ראה מעבר לדף[ .ומתי שיצאו לרחוב עם שק ואפר ה' שמע
אותם .
אנחנו צריכים ביחד להחליט שאנחנו חוזרים כולנו  ,במיוחד החרדים ,
להקב" ה .לבוא ביחד לרחוב ,כולם  ,כולם .להתפלל ,לבכות ,לקרוע את
הבגדים ,לשים שק ואפר  ,להגיד וידוי ,לבקש מחילה ,להגיד להקב" ה
שאנחנו נחזור אליו ,ונזרוק את העולם הזה .ואז לחזור לבתים שלנו
ולעשות מה שאמרנו ,ואז הקב"ה ירחם עלינו ויציל אותנו .

www.Dani18.com

240

דניאל  – 2מסרים מעולם האמת

שולחן ערוך  -אורח חיים  -סימן תקעט

כל העם מתקבצים ומתכסים בשקים...ואחד מן העם נוטל
האפר...וכל אחד ואחד נוטל ונותן בראשו
ואחר כך מעמידים ביניהם זקן חכם...ואומר לפניהם דברי
כיבושים )פירוש שכובשין ומעוררין הלב לתשובה(...ומוסיף
בענינים אלו כפי כחו עד שיכניע לבם וישובו תשובה גמורה.
מי לובש שק ?
אמר רב איבו :לפי שתפס יעקב אבינו את השק ,לפיכך אינו זז לא ממנו ולא
מבניו ולא מבני בניו  -עד סוף כל הדורות) .בראשית רבה פד כ(
ָשׂם ַשׂק ְבּ ָמ ְתנָיו )בראשית לז(
יעקב אבינו וַיִּ ְק ַרע ַיעֲקב ִשׂ ְמל ָֹתיו ַויּ ֶ
משה רבינו משה לבש שק ונתעטף שק ...עד שנזדעזעו שמים וארץ )דברים
רבה יא י(
ֵיהם )דברי הימים א כא(
ֻסּים ַבּ ַשּׂ ִקּים ַעל ְפּנ ֶ
דוד המלך וַיִּפל ָדּוִיד וְ ַה ְזּ ֵקנִים ְמכ ִ
בוּשׁי ָשׂק )תהלים סט(
ָא ְתּנָה ְל ִ
וֶ
ָדיו וַיִּ ְת ַכּס ַבּ ָשּׂק
מע ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ וַיִּ ְק ַרע ֶאת ְבּג ָ
חזקיהו המלך וַיְ ִהי ִכּ ְשׁ ַ
)ישעיה לז(
ָא ְתּנָה ֶאת ָפּנַי ֶאל ה' ָה ֱאל ִֹקים ְל ַב ֵקּשׁ ְתּ ִפ ָלּה וְ ַת ֲחנוּנִ ים ְבּצוֹם וְ ַשׂק
דניאל ו ֶ
ָא ֶפר )דניאל ט(
וֵ
יהם:
ֲל ֶ
ַא ָד ָמה ע ֵ
וּב ַשׂ ִקּים ו ֲ
ֶא ְספוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּצוֹם ְ
נחמיה ובני ישראל נ ֶ
)נחמיה ט(
ָשׂם ַשׂק ַעל ְבּ ָשׂרוֹ ַויָּצוֹם וַיִּ ְשׁ ַכּב ַבּ ָשּׂק )מלכים א
ָדיו ַויּ ֶ
המלך אחאב וַיִּ ְק ַרע ְבּג ָ
כא(
ַרא ָה ָעם וְ ִהנֵּה ַה ַשּׂק ַעל ְבּ ָשׂרוֹ ִמ ָבּיִ ת )מלכים ב ו(
המלך יהורם ַויּ ְ
ָא ֶפר )אסתר ד(
ָדיו וַיִּ ְל ַבּשׁ ַשׂק ו ֵ
ֳכי ֶאת ְבּג ָ
מרדכי וַיִּ ְק ַרע ָמ ְרדּ ַ
אסתר המלכה אסתר נפחדת...ותפשוט בגדי מלכותה ואת תפארתה ותלבש
שק )אסתר רבה ח ז(
ֻצּע ָל ַר ִבּים
ָא ֶפר י ַ
וּמ ְס ֵפּד ַשׂק ו ֵ
וּב ִכי ִ
הוּדים וְ צוֹם ְ
עם ישראל ֵא ֶבל גָּדוֹל ַליְּ ִ
)אסתר ד(
תינוקות מה עשה מרדכי קבץ את התינוקות ועינה אותם מלחם ומים
והלבישן שק )אסתר רבה ח ז(
ַא ִמינוּ אַנְ ֵשׁי נִ ינְ וֵה ֵבּה' וַיִּ ְק ְראוּ צוֹם וַיִּ ְל ְבּשׁוּ ַשׂ ִקּים )יונה ג(
אנשי נינוה ַויּ ֲ
הבית יוסף ללבוש שק כל שני וחמישי )מגיד מישרים פרשת מצורע(
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שאתענה מ' יום רצופים בשק ואפר ובכי )שער הגלגולים

רב חיים ויטאל
הקדמה לח(
וּל ָק ְר ָחה וְ ַל ֲחגר
וּל ִמ ְס ֵפּד ְ
הנביאים וַיִּ ְק ָרא ה' אלקים ְצ ָבקוֹת ַבּיּוֹם ַההוּא ִל ְב ִכי ְ
ילילוּ )ירמיה ד(
ָשׂק )ישעיה כב( ַעל זאת ִח ְגרוּ ַשׂ ִקּים ִס ְפדוּ וְ ֵה ִ
אוֹתם ַפּ ָלּצוּת )יחזקאל ז( ועוד הרבה.
וְ ָח ְגרוּ ַשׂ ִקּים וְ ִכ ְסּ ָתה ָ

שולחן ערוך כל העם מתקבצים ומתכסים בשקים...עד שיכניע לבם וישובו
תשובה גמורה )או''ח תקעט(
משנה ברורה בשקים-וכתב המ''א...דיכסה למעלה על בגדיהם )מ''ב שם
באורח חיים תקעט ס''א(
למה לובשים שק?
הלובש שק ומתפלל לפני השם יתברך ושואל ממנו שאלתו קורעין
ומבטלין כל גזר דין שבעולם )חסד לאברהם מעין ד נהר מ(
כדי לאמת זה ,דע כי ''שק'' עולה בגימטריא ארבע מאות  -וזהו סוד הארבע
מאות כתות הטומאה שנבראו בעולם וגו'
)ראה שם הסבר כל הענין( )חסד לאברהם שם(
וכן אמרו חז''ל :כל מי שלובש שק ומתענה אינו מעבירו ממנו עד
שתעשה בקשתו )מדרש רבה אסתר י בשם רבי חלבו(
כתבו תלמידי האר"י ז"ל'' ,שק ואפר'' עולים כמנין מילואים של שם הוי"ה
ושם אהי"ה ,שהם ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן קס"א קנ"א קמ"ג-עולים תרפ"ז .וכן
עולה ''ארץ ושמים'' ] ,[687דאינון זעיר ונוקביה ,כי על ידי זה יתייחדו זעיר
ונוקביה )ע''ע שם( )השל"ה הקדוש מסכת יומא(
לתשובה צריך שק וכן אמר דוד המלך עוד ע"ה )תהלים סט( ''ואתנה לבושי
שק'' ,ובבראשית רבה )וישב פד( אמרו רבותינו ז"ל...הרי שהתשובה היא
בתענית ושק.
)ראשית חכמה שער התשובה פ''ג(
תפילות רבים בלבוש שק מתקיימות ליד הכותל המערבי ,שריד בית קדשנו
ותפארתנו .התפילה הבאה בעז''ה ביום שני ערב ראש חודש שבט בשעה
) 3:00מנחה ויום כיפור קטן( .דברי התעוררות ועניני דיומא.
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'' 31ולא ילמדו עוד מלחמה''
)המסר מופיע בחלק ב ,פרק  38עמוד (142
ומי ישרוד ?

רק הבוטחים בקב"ה .רק היהודים שעושים בדק בית ,שפותחים את
הלב ואת השכל ואת המקומות הכי עמוקים בכל הפינות שבתוך האדם
ומנקים את זה מכל העבירות ועושים תשובה שלימה.
שמצטערים ממש על כל מילה מיותרת ,על כל צעד נגד רצון השם .על כל
מבט לא נכון ,על הכל .וירגישו שהם מצטערים עד דמעות.
וישב על הרצפה וישים שק על הגוף ואפר על הראש ויבכה ויבכה ויבכה
ויבכה שהוא מצטער כל כך.

התגשמות הנבואות בימינו

''כל אחד יכול לראות איך שהעולם מתכונן למלחמה ענקית .כבר לא
צריכים להיות אוטיסט להגיד את זה .כל קריין רדיו פשוט יכול לומר את
הדברים הללו  -רק שהם לא יודעים את הנבואות .הנבואות ]בתנ''ך
ובדברי חז''ל[ מראות בדיוק מה שקורה היום .וזה מאד מרשים ,כי זה
כל כך מדויק''.
''כדאי להכין את הנבואות עם פרשנות קלה שיוכלו להבין מה זה אומר,
ושיבינו שכתוב בנבואות בדיוק מה שקורה היום .ולהראות מתוכם שכדי
לשרוד צריכים לעשות תשובה אמיתית .אין שום דרך אחרת") .מסר
מהאוטיסט בנימין גולדן י' כסלו תשס"ח(
היות ובדרך כלל מי שבקיא בנבואות ודברי חז''ל איננו בקיא בחדשות
העולם ,ולהפך אלו שבקיאים בחדשות בדרך כלל אינם בקיאים כל כך
בנבואות ודברי חז''ל ,לכן חיברנו יחד את שני התחומים כדי להשלים את
התמונה בעיני כולם וזאת בכדי שידעו באיזה מצב אנחנו נמצאים כעת
ויבינו איך להינצל .לכן הבאנו כאן מדרש חז''ל עם ביאור שמראה
התגשמות דבריהם בזמננו.
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ילקוט שמעוני )ישעיהו ס בשם רבי יצחק(
שנה שמלך המשיח נגלה בו ,כל מלכי האומות העולם 1מתגרים זה בזה.
2מלך פרס ]איראן[ 4מתגרה 3במלך הערבי ]ערב הסעודית[ 5והולך מלך
הערבי לאדום ]ארה''ב[ ליטול עצה מהם
וחוזר מלך פרס 6ומחריב את כל העולם .וכל אומות העולם ]הנשארים[
מתרעשים ומתבהלים ונופלים עלך פניהם ויאחוז אותם  7צירים כצירי
יולדה .וישראל מתרעשים ומתבהלים ,ואומרים להיכן נלך ולהיכן נבוא?
ואומר להם ]הקב''ה[ בניי אל תתייראו...הגיע זמן גאולתכם
 1מתגרים זה בזה  -יותר מכל השנים.
 2מלך פרס  -השם של פרס הוחלף לשם ''איראן'' ,אבל עד היום מדברים שם בלשון
פרסי ושם שושן הבירה וכו' כידוע.
 3מלך הערבי  -כידוע שערב הסעודית היתה נקראת ''חצי האי ערב'' ,ועד היום מדינתם
נקראת ''ערב הסעודית'' ואין מדינה אחרת שנקראת בשם ''ערב'' )וכל המכונים
''ערבים'' מקורם מחצי האי ערב הנ''ל ,ומשם התפשטו לשאר מדינות המזרח התיכון
כמו ירדן ,מרוקו ,מצרים וכו'(.
 4מתגרה במלך הערבי  -כידוע יש שני זרמים מרכזיים באיסלאם ,סוניים ושיעיים שהם
אויבים זה לזה .איראן היום היא ראש החץ השיעי ,וערב הסעודית היא ראש החץ הסוני.
היום יש עוינות חזקה ביניהם בגלל שערב הסעודית פוחדת שאיראן תשליט הגמוניה
שיעית על העולם הערבי והמוסלמי באמצעות עליונות צבאית וזה על ידי פיתוח כלי נשק
גרעיני .לפי זה מובן שיתכן מאד שיפרוץ עימות גלוי בין איראן לסעודיה בזמן הקרוב
)וגם בגלל שאלו קיצוניים ואלו מתונים(.
 5והולך מלך ערבי לאדום ]ארה''ב[ ליטול עצה מהם  -הראש של אדום היא ארה''ב של
ימינו .היום אנחנו בגלות אדום כידוע וארה''ב היא המעצמת-על והראש של תרבות
אדום .היות ויש קשרים הדוקים ,כלכליים וצבאיים ,בין ארה''ב לערב הסעודית ,לכן
מובן מאליו שאחרי שאיראן תתגרה ]תאיים[ על ערב הסעודית ,היא בוודאי תלך
לארה''ב כדי לחפש עצה איך להתגונן.
 6ומחריב את כל העולם  -אי אפשר להחריב את ''כל העולם'' על ידי נשק קונבנציונלי,
זה אפשרי רק על ידי נשק גרעיני )דבר שפותח רק בתקופתנו!( לכן ברור שמדובר כאן על
מלחמה גרעינית איומה שלא היה דבר כזה בהסטוריה .יש לציין שגורמי האופוזיציה
האיראנית פרסמו שיש להם הוכחות ששלטונות איראן כבר השיגו נשק גרעיני .גם
גורמים רשמיים בממשל איראן עצמו הצהירו באמצע הקיץ שעבר שיש להם מאות ק''ג
אורניום מועשר ]זה מספיק לבנית עשרות פצצות גרעיניות ,ובנוסף הם עושים כל הזמן
עוד ועוד[.
 7צירים כצירי יולדה  -פחד ''כצירי יולדה'' לא קיים לגבי נשק קונבנציונלי בגלל שישנם
דרכים להתמודד אתו ,וגם יש אפשרות להחזיר מנה אחת אפיים ,כמו בכל המלחמות
שהיו עד היום .רק נשק גרעיני מטיל פחד עצום של ''צירי יולדה'' בגלל שאי אפשר
להתגונן בפניו כלל והוא משמיד כליל בשטח נרחב ואפילו מדינות שלמות.
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אין כוונת המדרש באמרו ''ומחריב את כל העולם'' כפשוטו  -כל העולם ממש  -בגלל
שכתב אחר כך ''וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים וכו'' ואם כל או''ה מתים ,מה
איכפת מהפחד הזה? אלא ברור שחלק מן העולם נשאר וניתן להבין את דברי המדרש
מתוך הנבואה של זכריה )פרק יג('' :והיה בכל הארץ נאום ה' פי שנים בה יכרתו יגוועו
והשלשית יותר בה''.
לפי זה מה שכתב במדרש ''מחריב את כל העולם'' הכוונה לשני שליש האלו וכידוע
שרובו ככולו .אבל זה מדובר על כללות העולם כמבואר במפרשים שם .אמנם אצל עם
ישראל המצב חמור יותר כמ''ש בגמרא סוף כתובות )קיב (:דשמואל אמר צירוף אחר
צירוף שנאמר )ישעיה ו( ''ועוד בה עשריה ושבה והיתה לבער'' ורש''י מפרש ''כשתשעה
החלקים ]של עם ישראל[ יהיו אבודין ולא נותר כי אם העשירית''.
כדי שלא יחשוב הקורא שדברי המדרש כאן תלושים מן המציאות של ימינו ,חשוב
להבהיר לצבור מה שמופיע כל הזמן בעיתונות על השקפותיו של מלך פרס )נשיא איראן(
בענין המאהדי )''משיח'' שיעי שאמור כאילו להשליט את האיסלם על העולם( .לפי דעתו
ודת הכת הקיצונית שלו ,הדרך להביא את המאהדי ,זה רק על ידי יצירת מצב של תהו
ובהו מקומי ובינלאומי.
לכן אומר נשיא איראן שצריך להבעיר מלחמה אזורית ואחר כך להחריב את העולם
המערבי באמצעות פצצות גרעיניות .כהיום ממשלת איראן מורכבת אך ורק מחברי הכת
הזאת שמאמינים לגמרי באידאולוגית המאהדי ,ומי שמפקפק בזה מסלקים אותו
מהממשלה.
לאחר שנבחר נשיא איראן וגם כמה וכמה פעמים לאחר מכן ,הצהיר שתכלית ממשלתו
להחיש את בואו של ה''מאהדי'' ועל זה יוקצו כל המשאבים הכלכלים והצבאיים .הוא
אפילו הצהיר בפני עצרת האו''ם ביום  25לספטמבר  2007שבקרוב מאד יפול שלטון
המעצמות ]המערביות[ ויושמדו וכו'.
לפי הנ''ל ברור שדברי המדרש ''וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם'' עומדים
להתרחש בקרוב .מענין לשים לב שפורסמו בהרחבה בעיתונות העולמית שהאסטרולוגים
רואים את החורף הזה כ''חורף גרעיני'' ,אשר בו תחרב אירופה המערבית על ידי איראן
)וזה תואם בדיוק את דברי המדרש( .וכמו כן בזמן האחרון יש הרבה צדיקים שאומרים
שבחו''ל יפלו פצצות אטום ובארץ ישראל יהיה הבירור )הנ''ל בדברי הנביא זכריה פרק
יג( ,על ידי רעידת אדמה נוראה בעוצמה שלא ידענו כדוגמתה.
המדרש הזה מתקשר עם דברי הנביא יואל )פ''ג( ''ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם
ואש ותימרות עשן'' .דם  -בארץ ,ואש ותמרות עשן  -בשמים )מצודות דוד ועוד
מפרשים( .רש''י מסביר ''ותמרות עשן'' פירושו ''זקיפות מעלה עשן בגובה'' והרד''ק כתב
''תמרות'' ר''ל כעץ תמר ''גבוה וישר'' .וכל זה איננו בצורת סתם עשן רגיל אלא בצורה
מיוחדת שמאוד תואמת לצורת הפטריה הידועה של פצצת אטום .ופטרית האטום היא
בצורה של ''אש ותמרות עשן'' הנ''ל.
היוצא מכל זה הוא :מי שרוצה לשרוד מהבירור הנורא הזה ,הפעולה שראוי לו לנקוט,
זה כמסקנת המסרים מהאוטיסטים'' :אז אם יהודי רוצה לחיות חיי נצח עם הקב"ה,
מתחת לכנפיו ית' כביכול ,אז תשובה היא התשובה...ומה זה אומר לחזור בתשובה? זה
אומר שכל אחד ישב עם עצמו ויחשוב על כל עבירה ועבירה שעשה בחיים שלו''
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 32הכל תלוי בנו
)המסר מופיע בחלק ב ,פרק  46עמוד (170
תרבות אדום
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן תשס''ב
העולם המערבי עם הערכים הכאילו דמוקרטיים .זה פשוט זאב בבגדי
כבש .הוא לבוש בגדי צדק ,חרות ,ושוויון זכויות .אמנם המציאות
האמיתית היא שהעולם המערבי הוא אדום בתפארתו הגדולה ביותר,
ומיצג את התאוות והגשמיות של "עולם הזה" שמסתיר ומסלף את
האמת .איפה שקיים עגל הזהב ו"עולם הזה" ,במקום ההוא פני השם
נסתרות.
אנחנו ,עם ישראל ,מעדיפים את העולם הגשמי מקושט עם "קודש" ,על
התגלות שלמה של האמת .אנחנו מעדיפים את ה"עולם הזה" על חיים
רוחניים שיביאו אותנו קרובים אל השם ויתנו לנו לשבת בבית השם כל ימי
חיינו.
עם ישראל! בין אם אתם רוצים ,בין אם לא ,העולם משתנה! השקר יחשף
והיצר הרע יישחט.
ארה"ב מרכז הטומאה ,ארה"ב מרכז עגל הזהב ,ארה"ב מצרים ממש,
אדום ממש .ארה"ב שהכסף והגשמיות ממש הרסו כל דבר רוחני ,ובמיוחד
בין היהודים...
על פני השטח ארה"ב נראית ממש כמו ארץ של צדיקים .חופש ביטוי ,מקום
שכל אדם יכול להרוויח את לחמו ,מקום שכל אחד יכול להאמין ולהתפלל
איך שהוא רוצה בלי הפרעות ,מקום שעוזר לארצות אחרות .אבל כל זה ,זה
רק ''בית מקדש'' לעגל הזהב  -וזה רוצח כל דבר רוחני ,כל קשר עם
הקב"ה.
התרבות של העולם המערבי ,של אדום ,זו הסכנה הגדולה ביותר .אדום זה
הסמל של העולם הזה ,של הגשמיות ,של השקר .אנחנו נסחבים לתוך
החיים של העולם הזה ,וזה שכנוע טוב ונעים להפריד את היהודי מהמסורת
שלו ,מהאמונה שלו ,מהביטחון שלו ,מהאהבת ה' שלו ]''השמר לך פן
תשכח את ה' אלקיך...פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת וגו'''
)דברים ח([.
השקר והאמת לא יכולים לעמוד ביחד .האמת זה רוחניות ,האמת זה
הקב"ה-להתקרב אליו .השקר ,הגשמיות ,לא יכול לחיות בתוך עולם של
רוחניות .לכן התרבות של אדום ,של גשמיות ,חייבת ליפול.
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תהליך החורבן בעיצומו  -מכתב מאליהו ח''ג עמ' 205
חורבנה של אדום ]עובדיה א יח[ 'יבוא רק על ידי חורבן העולם הזה .כאשר
מביא הקב''ה את העולם למצב שיסודות חיי העולם הזה יתמוטטו ,השלוה
תתערער ,חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה ,פחד ויסורים ,וכל העולם כולו יעמוד
תחת אימת הרס וחורבן ,אז יתגלה לעין כל שהתרברבותו של האדם וגאותו
על התקדמותו בכיבוש הבריאה ,כביכול ,מביאים רק לאבדון.
אז יכירו את ההפסד שבחיי העולם הזה כשהם מרוקנים מכל תוכן רוחני
המובילים רק לכלייה ואבדון .כשיתיאש האדם מלהשיג רצונותיו ותאוותיו,
אז יתגלה אורו של משיח ''ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו
]והיתה לה' המלוכה[''.

ההזדמנות האחרונה
)המסר מופיע בחלק ב ,פרק  ,43עמוד (154

תורה :לא זכה נעשית לו סם המות

)שבת מב(

דכוונתו ית' מעולם היתה שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתינו בעצמות ורוחניות
וקדושת מקור מוצא התורה ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת היו המה מרכבה
והיכל לשכינתו יתברך .שהיתה השכינה ממש בקרבם...והארץ כולה היתה מאירה
מכבודו...
אבל עתה שעברו חוק זה שלא עסקו בתורה כי אם לצורך הדברים הגשמיים
להנאתם לידע הדינים לצורך משא ומתן גם להתגאות להראות חכמתם ולא נתכוונו
להתעצם ולהדבק בקדושת ורוחניות התורה ולהמשיך השכינה למטה בארץ בזה

עשו פירוד שנסתלקה השכינה מן הארץ..והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה
וזה היה גורם חורבנה ואבידתה
ב''ח אורח חיים סימן מז

]לימוד התורה[ ענינה אלקי כמ"ש .ולא עוד ,אלא שהוא היותר עליון ונשגב שבענינים
הנמשכים ומגיעים ממנו ית' אל הברואים .וכיון שכן ,ודאי שיש לו לאדם לירוא
ולרעוד בעסקו בענין כזה...והנה צריך שיבוש משפלותו האנושי וירעש מרוממותו ית'.
והנה יגל מאד מחלקו הטוב שזכה לזה ,אך ברעדה כמ"ש...
אבל אם תנאי זה יחסר ממנו ,לא תמשך ההארה על ידו ,ולא יהיו דבריו אלא כשאר
כל הדיבורים האנושיים .הגיונו כקורא איגרת ,ומחשבותיו כחושב בדברי העולם -
ואדרבא ,לאשמה תחשב לו שקרב אל הקדש בלי מורא ]ע'' ש כל הענין[

ספר דרך ה'

לרמח''ל )ח"ד פ"ב(
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 33הפחד עוזר לנו
)המסר מופיע בחלק ב ,פרק  ,47עמוד (172
כדאי מאד לעיין היטב בכל המסר החשוב הזה שמפרט את הדרך איך להינצל מכל
הצרות ולהגיע בעז''ה לגאולה ברחמים.
העלון לרפואת משה עובדיהו בן צפורה

שורש הרע והצרות'' :עגל הזהב''
דבר ידוע הוא כי התגברות התאוה על השכל הוא השורש של כל חטא,
והגורם של כל מדה מגונה וכי מעולם לא נטו בני ישראל אל תאוות העולם הזה
אלא אחרי שנטו מהתורה ,ואחרי שהיצר פיתה אותם לא לדאוג למען טובתם בעולם
הבא...

להחליף עולם קיים בעולם עובר...
וככל שהם התקרבו יותר אל תאוות העולם הזה הם התרחקו יותר מאור האמת...
עד שהדרך הרע של שכלם נעשה בעיניהם הדרך הטוב...

עושים את בטנם לאלהיהם
ואת הלבשתם לתורה שלהם וכו'
ורוצים להגיע למדרגות הצדיקים
על ידי ההתנהגות של הרשעים
חובת הלבבות

שה''פ פ"ב )לב טוב(

מכתבי הקודש ומדברי חז"ל ,כל הכתובים
''ראוי מאד לאסוף ִ
והמאמרים מעניני תקופתנו וכפי דברי הרמב"ם )הלכות מלכים פ''יא( שכל דברי
הנביאים מלאים מזה וראשית לכל הכתובים בחומש פרשת נצבים והאזינו,
ולבאר את פשוטי הדברים ואחר כך להראות איך כל הדברים נתקיימו בימינו
במילואם לא נפל דבר מהם ,וכל המסתכל ומתבונן בזה ימצא את עצמו
כמסתכל באספקלריא המאירה ...אפשר לפקוח עינים עיוורות''.
הרב אלחנן וסרמן הי"ד
קובץ מאמרים ואגרות החדש ח"א עמ' של
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 34העולם בתוהו ובהו
)המסר מופיע בחלק ב ,פרק  49עמוד (179
ספירה לאחור
)המסר מופיע חלק ב ,פרק  48עמוד (177
מכתב גלוי לעם ישראל ,מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
השנים האחרונות קשות מאד ,וכל שנה קשה מהקודמת .והשנה הזאת כבר הגיעה
לשיא ,שיא של אסונות טבע בכל העולם ,שיא של טרגדיות משונות בכל העולם ,שיא של
מלחמות אכזריות בכל העולם.
ואצלנו ,אצל היהודים החרדים ,שיא של אלמנים ,שיא של יתומים ,שיא של אלמנות
צעירות ,שיא של יהודים חולים מכל הגילאים ,שיא של טרגדיות משונות.
ואנחנו לא מבינים למה .אנחנו לומדים כל כך הרבה ,אנחנו עושים חסד בגדול מאד,
כל כך הרבה חוזרים בתשובה ,כשרות בכל מקום נשמרת .טהרת המשפחה גם נשמרת,
חינוך חרדי לכל ילד וילדה .אז מה לא בסדר? מה? וגם הישיבות מלאות בחורים
לומדים ,וכל בחורה רוצה רק בחור שלומד.
אז מה לא בסדר? המצב הזה חלום של הסבים והסבתות שלנו .אבל מה שנראה לנו
עולם כמעט מושלם ,עולם שלהיות חרדי זה כל כך משוכלל וכל כך רגיל ,שלהרבה מאד
יהודים יש מטבח פסח .אבל העולם הכמעט מושלם הזה בכלל לא מושלם.
העולם היפה הזה מבחוץ נאכל מבפנים .מתפורר מבפנים ורק ]אפילו[ רוח חלשה
תפיל את כל החזית .כן ,הכל מתרקב מבפנים .בואו נבדוק ביחד.
היהודים שנחשבים המודרנים יותר בין החרדים ,מאוהבים ב''עגל הזהב'' .הם רוצים
את החיים של הגוים אבל עם הכשר טוב .ולכן יש מסעדות ומקומות בילוי וכו' אבל
הכל עם הכשר וטוב .יש פסח באוניות לוקסוס עם הכשר מצוין וח"ו בלי "גברוקט'ס"
]מצה שרויה[ .ויש סוכות ב"דיסני לנד" ושבועות ב"הוואי" ,והכל עם הכשר.
הישראלים שנחשבים מודרניים ,הם אולי פחות מטיילים מתוצרת חוץ ,אבל גם
משתדלים לחקות את החיים האלה .אבל יחד עם זה נותנים כסף רב לישיבות וכו'
ונחשבים לצדיקים מן המנין.
כי נותנים הרבה כסף לראשי כולל ולראשי ישיבות וכו' .ולכן אפילו שהצניעות שלהם
בשאלה ,ודרך הגשמי של החיים שלהם ]עגל הזהב[ בכלל לא כשר ,בכל זאת נחשבים
ליהודים חרדים חשובים.
ויש כאלה בין החסידים וגם בין הליטאים .כל אחד לבוש בבגד שלו ,והבגדים נראים
בדרך כלל חרדים .אבל אם רוצים לדעת מי הם ,הסתכלו על הנשים שלהם ,וזה יספר את
כל הסיפור .וזה גם קבוצה שבקלות מקבלים היתרים מכל הסוגים ,לא בעיה כל כך
גדולה לקבל היתר  -ואלו האנשים שמחזיקים את הישיבות.
והישיבות הקדושות שלנו ,מה איתם? ופה הבעיה הקשה ביותר ,כי הישיבות בדרך
כלל מלאות לימוד וריקות מלב ,מה' .איך אפשר ללמוד לשם שמים בלי לב? לכן ה' בכלל
לא נמצא שמה.
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כי זה דור ]באופן כללי[ של בחורים ואברכים שהם בעיקר דואגים לעצמם ולצרכים
האישיים שלהם .לדירות ,לבגדים ,לחתונות ,וכלה שתתן הכסף כדי שיוכל להמשיך
ללמוד .וכמה באמת לומדים? יושבים ,קוראים עיתון ,מתעסקים עם כל מיני דברים וגם
לומדים.
אבל הלימוד לא לימוד והתורה לא לשם שמים.
וחלק מהראשי ישיבות מכרו את נשמתם לתורמים ,אם הם המודרניים ,אם הם
הציונים ,אם הם הבינוניים .אבל גם הם דואגים לעצמם ולכבוד שלהם .ברור לא כולם,
אבל זו הנטיה של היום.
והאנוכיות ,זו הבעיה הקשה ביותר .אנוכיות גם בין הלומדים ,גם בין המודרניים ,גם
בין הגבירים ,וגם בין ראשי הישיבות וראשי הכוללים .ושוב ,לא כולם.
אבל זו הנטיה ,וכולם יודעים .וזה מה שגורם לדם שנשפך בינינו כל יום .כי החסד
שלנו גם אנוכי ,והתורה שלנו גם אנוכית ,והמצוות שלנו גם אנוכיות .אז זו בדיוק
הבעיה.
והיהודי החרדי שנחשב חרדי ביותר ]הרבה פעמים[ הוא הבעיה הגדולה ביותר ,כי
שמה אין כלום לשם שמים .ואני אגיד לכל החרדים ,לכל יהודי מאמין ,ולכל המנהיגים
שלנו החרדים :שאם אתם לא תעשו משהו מהר ,תהיה טרגדיה ענקית ,וזה אפילו
הטיפש ביותר רואה.
ואגיד לכם מה לעשות :צריכים להפסיק את השנאת חינם .צריכים להפסיק כל אחד
לשבת בקבוצה שלו ולחטוף את החלק הגדול של העוגה ,וללחום על כל חתיכה וחתיכה.
ותדעו שכל הבנינים המפוארים של הישיבות ובתי מדרש אלו ,יפלו .יפלו קודם מבפנים
ואחר כך החוצה ,אם לא תתאחדו מתחת דגל ה' .כולם ביחד לנקות את הלב ,לנקות את הבית,
לנקות את הרחוב ,מכל דבר גויי .כל דבר.
ולקחת את ארון הקודש עם התורה ולצאת לרחוב ביחד ]מסכת תענית טו ושולחן ארוך
או''ח תקעט[ ,גברים לחוד ונשים לחוד .ולשים אפר על הראש  ,ולהגיד ווידוי ול בקש מה'
מחילה וישועה  .אבל בבכי רב .ביחד! ביחד! ביחד!
ולחזור ולבנות מחדש את הקהילה שלנו עם דמות אמיתית של יהודי  .יהודי שבוטח
לגמרי בה' ולא בכסף ולא במחשב ולא בכל הצעצועים של העולם הזה .ולא בביטוח לאומי
וכו' .ואז יהיה שלום  ,משיח ועולם הבא .
וכל מי שמבין ,וכל תלמיד חכם שמבין ולא משתדל לעצור את הבעיות ,הוא יעמוד בדין על זה.
לא רק אלה שעושים את העבירות ,אלא כל אלה ששותקים .השתיקה זו עבירה גם.

ַע ם ישראל,
אהובתו של הקב"ה
תחזרו הביתה.
אין זמן,
הגיע הסוף.
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 35האסון של הדור
]הביאורים בסוגרים אושרו על ידי בנימין גולדן  -שהם תואמים כוונתו בדבריו[
נדבר על המצב של הצניעות והחשיבות של הצניעות ]שיחה עם קבוצת נשים[ .כמובן
שנוכל לדבר רק על החרדים ,כי לחילונים אין מושג בסיסי מה זה צניעות ,ולעולם הדתי
לאומי הרעיון של צניעות מעוות מההתחלה.
החרדים צריכים להיות הקדושים ביותר ,אבל רבים ואפילו רוב החרדים ,מבולבלים
בנושא זה .ואלה שרוצים גם את העולם החילוני ,הגויי ,ההלניסטי ]תרבות יוון[ ,הם
בכלל מעונינים לערבב את האידישקייט עם המושגים הגויים ,ובמיוחד בקשר לצניעות.
"קדושים תהיו" זה הבסיס של אידישקייט ]יהדות[ .אבל ''קדושים'' זה מושג שקיבל
היום צורה מעוותת .קדושים לפי המושגים ההלניסטיים :יהודי חרדי לומד ,לובש שחור,
חולצה לבנה ,כובע שחור מעיל ארוך או קצר ,אבל שחור לבן.
אבל הרבה פעמים אשתו הולכת עם פאה יפה ,שער אמיתי ושביל לבן ,ממש שער יפה,
ממש כמו דוגמנית גויה .החולצה ממש מגיעה למרפק ,הכפתור פתוח למעלה ,צמוד על
הגוף ,החצאית קצרה לא רחבה ,גרביים שקופות .ונעלים ,אם היא רוצה נוחות ,הולכת
עם נעלי ספורט לבנות ,או נעלים עם עקב שעושות רעש גדול ,פלוס איפור פלוס תכשיטים
 ממש כמו הגוים .לצערנו זה המראה של הרבה זוגות חרדים היום.יש נשים צדקניות יותר ,שבעליהן ממש יושבים ולומדים כמו שצריך ,והן או נשים של
רבנים ,של תלמידי חכמים ידועים ,לובשות פאה קצרה מסכנה ,אולי עם כובע ,בגדים די
צנועים ,גרביים עבות .בנוסף לזה יש את הירושלמיות .יש צדיקות יותר ,שהולכות עם
ַשאַל על הראש ועל הכתפיים ,בגדים רחבים ,בלי איפור ,בלי תכשיטים ,וכל השאר צנוע.
ממש דוגמה של צניעות.
אבל יש ירושלמיות עם מטפחות שחורות ,אבל עם כיוון אחר לגמרי :חצאיות קצרות
וכו' .אמנם יש ירושלמיות שלובשות חצאיות ארוכות יותר אבל צרות ,גרביים אולי
שחורות ,אך שקופות שרואים את הרגלים ,תכשיטים ,איפור ,וזה דבר משונה ביותר
ומצער ביותר.
וכל אלו צוחקות ומתבדחות מהצדיקות ביותר עם ַשאַל על הראש ועל הכתפיים,
שמלות רחבות וכו' .כי הן מפחדות מאד שידרשו מהן לעזוב את ''עגל הזהב'' ]חיי
גשמיות ועוה''ז[ שהן כל כך אוהבות .ממש פוחדות שלא יהיה להן את הצעצועים של
העוה"ז שהן כל כך אוהבות.
וזה האסון של הדור שלנו שהורס את הכל .וכל אשה חרדית שסוטה מהאמת גורמת
לעוד אסון בעם ישראל ]''בעוון נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות ובחורי
שונאי ישראל מתים וכו'''  -שבת לג[ ל"ע ,וגורמת לנפילת הדור ]מדרגתו הרוחנית,
וכעצת בלעם :אלקיהן של ישראל שונא זימה וגו' )סנהדרין קו ע''ש([ .וכל בעל שרוצה
את הדבר הזה אשם לא פחות מאשתו  -כי זה גם מה שהלב שלו רוצה .כל אשה
שמתלבשת לא בדרך התורה משפיעה לרעה על כל הסובבים אותה ]''ולא יראה בך ערות
דבר ושב מאחריך''  -פ' כי תצא[.
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ואם היא במקרה ''רבנית'' ומבססת את ההתנהגות האנטי יהודית שלה על התורה
]שזה כאילו מותר[ זה אסון עצום ]ראה יומא פו ושערו תשובה ש''ד ו גדול העוון של חיול
השם ר''ל[ ואני לא מקנא ברבנית הזאת .הרב ,בעלה ,בוודאי יכעס מאד על אוטיסט
מיסכן שמעיז לומר דבר כזה .אך ב"ה יש רשימות ארוכות וחשובות ,רשימות שעושות
רושם גדול ,של רבנים שמתנגדים בצורה חריפה לפאות ולפריצות של האופנה שנכנסה
לעולם החרדי.
ש .נשים שמדברים איתן על צניעות אומרות שאין מה לדבר איתן על ַשאַלים כי קודם
צריך לתקן הרבה דברים אחרים?
ת .היסוד הראשון של התורה זה ''קדושים תהיו'' ]לחיות למטרה רוחנית ולא גשמית -
קרבת ה' וחיי עולם הבא ,כמו שכתוב במסילת ישרים פ''א ''יסוד...שהאדם לא נברא
אלא להתענג על ה'...שזה התענוג האמיתי והעידון הגדול וגו''' ע''ש היטב[ וזה השורש
של צניעות .אבל יש בלבול גדול בזה ויש אפילו מודה חדשה של ַשאַלים בעולם הגויי.
בשאַלים יחד עם פריצות זועקת.
ולכן אפשר לראות תיירות חרדיות אמריקאיות עטופות ַ
מדובר על נשים ששייכות כביכול לקודש הקודשים של העולם החרדי ,אבל הן מושפעות
מאד מההלניסטים ,מהעולם המודרני.
למה הצניעות חשובה כל כך? כי ה' ציווה "קדושים תהיו" ואדם לא קדוש ,בשמים
הוא דבר מטונף ומגעיל .כי הוא מלא תשוקות בלי רסן ,ואיך אפשר להגיד מילים
ותפילות קדושות מפה ולב ושכל שדורשים הנאות של העולם הזה?
עם ישראל שעמד לפני הקב"ה בהר סיני וקיבל את תורתו ,היה העם הצנוע ביותר
בעולם ]לא היה אחד מהם פותח פתחו כנגד פתחו של חברו וכו'  -ילקוט שמעוני במדבר
פ''כג רמז תשעא ע''ש[ ,והיום אפילו החרדים התחילו להתנהג כמו הגוים" .קדושים
תהיו" זה הבסיס לכל האידישקייט .אדם שהוא שקוע בגשמיות ,ומתפלל כמו צדיק
ומחפש הנאות כמו גוי ,התפילות שלו לא יכולות להגיע השמימה.
לשאַל?
ש .איך אפשר להוריד את החומה המתנגדת ַ
ת .אין מה לעשות רק להתפלל עליהם ולהסביר להם שכל אחד יכול לראות באיזה מצב
קשה שאנחנו נמצאים ושזה קורה בדיוק כמו שכתוב בדברי חז''ל ]במסכת סוטה דף
מט'' :פני הדור כפני הכלב ,הבן אינו מתבייש מאביו וכו' וכו' ע''ש[,
שעכשיו הזמן שיהודי צריך למסור נפש בכדי לחיות כיהודי .יותר חשוב לחיות כמו
יהודי אמיתי מלמות כיהודי .מה שאדם מכסה את עצמו יותר ,הוא יותר שמור מהצרות
של העולם הזה ,וזה גם שייך לגברים ]ראה במסגרת מעבר לדף[.
אם הגברים היו דורשים מהנשים צניעות זה היה מציל את המצב ,אך גם רוב הגברים
לא מתלבשים כמו שצריך .למשל ,יש ''מודה'' בין ליטאים רבים שהולכים עם מכנסים
צמודות ,וכן גם הז'קט ושאר התלבושת .זה לא אברך בן תורה .וגבר שהולך בחליפת
פסים ושהבגד שלו צמוד על הגוף ,ורואים כל תנועה בגוף  -הראש שלו לא במקום .יהודי
אמיתי הולך מה שיותר רחב .גם הגבר וגם האישה מכסים את הגוף מה שיותר.
יש ראשי ישיבות רבים שלא שמים דגש בכלל על בעיות של צניעות של בחורים רבים
עם עצמם .מסתכלים על זה ב''עין פסיכולוגית'' שאומרת :מה לעשות ,בכל בחור יש יצר.
ואם זה קורה ח"ו זה אסון גדול וצריך לעשות תיקון רציני .אבל הם עוברים על זה
בשקט וזה מקלקל את כל הדור והרבה דורות אחרי זה .בהרבה מקרים מלמדים את
הבחורים להיות סלחנים על בעיות בצניעות בין הבחורים .הולכים לפי הפסיכולוגיה של
העולם הגויי המודרני .זה טעות וזה אסור.
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ש .הנשים שנראות עם ַשאַל על הראש ,אומרים עליהן שהן לא יכולות להשפיע בצניעות
על אחרות ,כי הן נראות מדי קיצוניות.
ת .כמו בכל דבר ,אדם חייב להיות אמיתי .ואז מכבדים אותו  -אפילו שכועסים עליו.
השאַלים ובגדים רחבים .אחרת כל המוסר שהאנשים
ולכן באמת] ,צריכים[ ללכת עם ַ
האלה נותנים לא יהיה שווה בכלל.
ש .האם אפשר היום עוד לשנות את חוסר הצניעות במצב שלנו?
ת .ה' הכל יכול .אנחנו צריכים להשתדל ולהתפלל על כולנו שנבין ונלך בדרך האמת .ועוד
יותר צריכים לתת מוסר ותוכחה  -ולהתפלל לפני כן שזה יצליח.
כמו שאמרנו הרבה פעמים ,רק חמישית ]לכל היותר[ יצאו ממצרים וכו' ,מעטים
יחסית .ובכל דור ששולט מידת הדין ]כגון מצרים ,השואה ,האינקווזיציה וכו'  -וכמו
היום[ ,זה רק המעטים שמצליחים לעשות תשובה ולשרוד .ולכן כדאי מאד לחיות
בקיצוניות יהודית .להיות בת ישראל ,אשת חיל ,וכן להיות תלמיד חכם אמיתי.
ש .יש הורים שאוהבים את הצניעות ורוצים את זה ולא הולך להם להשפיע על הבנות
שלהם?
ת .צריך להתפלל עליהם ולהקים בתי ספר קטנים ולדבר .אבל אין הרבה זמן .כל
החגיגה הזאת תגמר בקרוב .ה' מביא את הכל לסיום .מצב היהדות יגיע כל כך נמוך
שזה לא יהיה דומה לאידישקייט .אם יעבור עוד דור יהיה קשה להאמין שהם באמת
יהודים.
זה דור יתום ממנהיגים ,דור שעומד לפני מצבים קשים שלא היה כך בכל ההיסטוריה
של האנושות ,ורק אלה שמחליטים ללכת עם הקב"ה עם כל ההידורים שרק אפשר ,רק
הם יקבלו את משיח צדקנו.
אנחנו פרקנו את הבית היהודי .בלי בית יהודי אין עתיד לעם ישראל .הבית היהודי
שהיה פעם קיים עדיין אצל בודדים ,אבל זה עכשיו כמעט רק היסטוריה עם כמה
דוגמאות שנשארו ,אוי לנו ,אוי לנו.
יש רק דבר אחד שיעזור לנו :תשובה אמיתית ,ביחד עם היסוד של ''קדושים תהיו''
]כמבואר לעיל[ .לפרק את עצמנו ,ולהוציא כל כתם ,כל נקודה של עבירה ]כמבואר במסר
 ,[27של רצון לעבירה ,או צורך לעוה"ז שלא שייך לקיום שלנו.
זה יעזור לנו להוציא מאתנו את החלק החולה ,כל נקודה ונקודה .להתפלל ולבכות
בדמעות על כל עבירה ועבירה ,להצטער שבזבזנו את החיים שלנו על דברים שטותיים,
ולהחליט שמעכשיו חוזרים לה' בכל ההידורים.
ש .האם בצניעות צריכים לחזור עד הסוף כמו הסבתות?
ת .חייבים לחזור .אם אגיד לסבתות ,צריכים להחליט איזה סבתות .כי סבתות לפני
מאה שנה היו מאד צנועות אך היו גם כאלה שלא כיסו את הראש והיו אברכים לפני
מאה שנה שבכל זאת התעסקו עם דברים אסורים .אז על איזה סבתות מדובר? גם
לפני מאתיים שנה היו סבים וסבתות לא צנועים.
צריכים להיות צנועים ,גם גברים וגם נשים ,עם כיסוי ראש ,רחב ,ארוך ,נעליים
פשוטות וכהות וכו' .אבל יותר מזה צריכים לרצות את זה ולאהוב את זה  -כי זה רצון
ה' .לרוץ אחרי כל מה שה' רוצה .להתחיל עם הצניעות כי החיצוניות משפיעה על
הפנימיות ]כמו שכתוב במסילת ישרים פרק ז ע''ש[.
www.Dani18.com

דניאל  – 2מסרים מעולם האמת
253
אדם שלבוש כצדיק ,שואף להיות צדיק וכן ההפך .יהודי שלבוש כגוי בוודאי רוצה את
החיים הגויים .זאת לא אומרת שאין יהודים שלובשים טוב ,ובפנים הם רקובים .אבל
אם מתבוננים טוב ,רואים שהם גם לא לבושים צנוע במאה אחוז.
רק אגיד לכם שבעתיד הקרוב ביותר יהיו דברים מאד מפחידים .להיצמד לקדושה
והכל יעבור בשלום .לצערי הרב ישפך דם ,אבל בגלל המסירות נפש שלכן הרבה ינצלו.
ש .אבל למה צריך שישפך דם?
ת .עובדה היא .תסתכל בהיסטוריה ,תמיד היהודים יכלו לעשות תשובה ולא עשו
תשובה ,זה הסתיים בדם.
למה להיות צנוע?
מקום צניעות ,שם משכן רוח קדושה ,כאשר היה במשכן ובכל ]ה[מקומות .כי אין רוח
הקודש שורה רק במקום צניעות .ולכך אמרו חז"ל )ברכות לד( אסור להתפלל בבקעה,
ופירש רש"י ''מקום גלוי לכל'' .כי שם לית ]אין[ סטרא דקדושה ,רק במקום צניעות.
וכפי שיותר בן אדם צנוע ,יותר תחול עליו רוח הקודש .ולכך כהן גדול שבעהימים קודם יום
הכפור היה מופרש למאוד .וכן במילואים'' ,שבע ימים אל תצאו''  -לחול עליו רוח הקודש,
כי אין לו אחיזה לסטרא דמסאבא ]רוח טומאה[ במקום מוצנע ,מה שאין כן במקום
הפקר ובפרהסיא.
אָבל ,לבל יחול בו סטרא דמסאבא  -היות מדת הדין מתוחה עליו ,אין יוצא כל
ולכן ֵ
שבעה מפתח ביתו .לכך אשה אשר תעמוד בחוץ ושבתה הבית ,מעט פעם כה ,ממשכת על
עצמה סטרא דמסאבא ,וסופה לבוא לידי מכשול ועבירה גוררת עבירה ,שהולכת בגילוי
בשר וכו'
הנני מתרה בכם ,הסירו הדבר הרע הזה ,כי אשה אשר צווארה ערום ,לבסוף לטבח תובל
ע"י מלאך המות במיתה קשה וחמורה ,ולא תנקה מדינה של גיהנום .ועונשה קשה מאד,
כי היא חוטאת ומחטיאה אחרים.
רבי יהונתן אייבשיץ זצ''ל יערות דבש )ח''א דרוש יב(
אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו ובעניני תורה ומצוות אין שום הצלחה .,הגם
שכל אחד מבקש מהקב''ה ,אין הקב''ה שומע לו .הלא דבר הוא?
ואמרתי כי עיקר סיבת הדבר הוא שאנו מרחיקים בעצמנו את הקב''ה מאתנו ...על ידי
ה''מאדע'' ]האופנה[ הגרוע הזו.
כי מתגברת כוח הטומאה מאוד על ידי זה ,ממילא נפסקה ההשפעה והברכה מכל אחד
ואחד בעסקיו .ומכך נסבו כל הצרות והרעות...הרי ביאר לנו הכתוב מפורש :אם יראה בנו
ערות דבר הוא שב מאחרינו ,וממילא יחולו עלינו כל הסיבות ח''ו.
מכתבי החפץ חיים תרפ''ד
א"ר פנחס בשם ר' חייא בר אבא...על ידי שגדרו ישראל במצרים עצמן מן הערוה נגאלו
ממצרים) .ויקרא רבה לב ה(
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 36פיקוח נפש עבור כל יהודי
כב אדר א תשס"ח
]שיחה של האוטיסט בנימין גולדן עם אבא של דניאל[
שאלה :מה דעתך על ההכנות לעצרות שק ואפר?
בנימין :אני מתרגש מאד ,כי הגאולה קרובה ומתקרבת במהירות מאד
גדולה .וזה שיהודים מתאספים ושמים על הגוף שק ועל הראש אפר,
ויושבים על הרצפה ובוכים להקב''ה ודופקים על הלב ומצטערים על כל
העבירות ,ורוצים לחזור בתשובה אמיתית ,זה סיבה שהקב''ה יכול ,אולי,
להציל את עם ישראל ברחמים.
זאת הדרך לגאולה :להוריד את הראש ולהוריד את הגאווה ,ולהרים את
הראש ולהסתכל השמימה ולבקש מה' מחילה ורחמים .וזה ]העצרות שק ואפר
שקוראים לה' בחזקה[ סימן ,סימן מאד חזק ,שהגאולה כל כך קרובה
שאפשר לטעום אותה כבר.
אבל לצערי הרב ,רוב האנשים עדיין ממשיכים עם עולם הגשמיות שנותן
להם הנאה גופנית יותר פשוטה ויותר קלה להשגה.
שאלה :בספר דניאל נכתב הרבה נגד הפאות .שאל אותי יהודי אחד ,איך
אוטיסטים יכולים לקבוע הלכה ,הרי רק תלמיד חכם יכול לפסוק הלכות?
בנימין :זה נכון ,אבל הבעיה של הפאה ,זה לא באותה קטגוריה .זה
בקטגוריה של חזיר .אי אפשר לפסוק שחזיר זה כשר .אף רב לא יכול לפסוק
שחזיר זה כשר ,והפאה של היום זה כמו חזיר .זה לא שאלה בכלל .אין
בכלל שאלה אם מותר ללכת עם פאה או אסור ללכת עם פאה .כל הפאות
היום אסורות .כל בן אדם עם הגיון הכי פשוט מבין שזה אסור .אם אשה
הולכת ברחוב בלי חולצה ,ברור שזה אסור ,לא צריך ללכת לרב לשאול אם
זה מותר או אסור.
גדולי התורה ,ענקים ,מלפני יותר ממאה וחמישים שנה ,כאשר התחילו
לחבוש פאות בגלל הגזירות ,ידעו וראו ברוח הקודש לאן זה יגיע ולכן
אסרו את זה.
שאלה :אבל קשה ללכת כנגד כולם ,הציבור ,החברים וכו'?
בנימין :זה הזמן של מסירות נפש .אדם שרוצה קיצורי דרך הוא לא ישרוד
לקבל פני משיח צדקנו .אדם שרוצה להאמין שלא יהיה עונש ,הוא יכול
להמשיך לחיות חיים דמיוניים ,אך הוא לא ישרוד ח"ו.
אנחנו חייבים לחזור לקב"ה עם כל הרצונות ועם כל הכוחות.
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זה אומר לנקות את עצמנו מהדברים של העולם הזה המיותרים ולשבת
רק בבית ה' ]כמו שאמר דוד המלך ע''ה ''אחת שאלתי מאת ה' אותה
אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי'' )תהילים כז ,וכמבואר בהרחבה
במסילת ישרים פרק הראשון([ .עוד מעט עומדים להיות דברים גדולים
ואז אני אדבר באריכות.
אני אזכיר לכולם שרק דבר אחד יכול להציל ,וזה לחזור בתשובה ]כ''כ
רס''ג וראה סנהדרין צז .[:להכיר את האמת היהודית ולהשתדל לעשות את
רצון ה' ולא לתת לעצמנו הנחות .להיות יהודים קיצוניים .מה זה אומר
להיות יהודים קיצוניים? לעשות רצון ה' עד הסוף עם כל ההידורים
שאפשר.
שאלה :למה בתקופה האחרונה אתה מדבר כל כך הרבה אודות העצרות של
''שק ואפר''?
בנימין :שק ואפר זה דבר חיצוני .שמים שק ,שזה דבר שאפשר לגעת בזה
]גשמי[ .אבל המטרה של הדבר ,זה להוריד את הגאווה של האדם ]כש''כ
בשולחן ערוך או''ח תקעט ''ומתכסים בשקים ...עד שיכניע לבם''[ ולהביא
אותו להרגשה של בכי ,להרגשה שהוא הפסיד עולם גדול ויפה ונהדר ,הוא
הפסיד את בית המקדש והקרבנות ]שאפר הוא זכרון לשריפת בית המקדש,
וכמו ששמים אפר בראש חתן למטרה זו כש''כ בשולחן ערוך או''ח תקס[.
הוא צריך להרגיש כמה גדול ההפסד כשמאבדים את כל הדברים האלה.
הוא צריך לדעת את גודל ההפסד .הוא יושב על הרצפה עם שק על הגוף
ואפר על הראש והוא בוכה כי הוא ב ֵאבל .הוא בוכה על כל מה שהוא הפסיד
בגלל העבירות שלו בכל הגלגולים.
וזה הזמן לבכות ולהצטער ולהגיד לקב"ה :חטאתי ,עויתי ,פשעתי ,סלח
לי ולכל עם ישראל ]כש''כ שם בשולחן ערוך תקעט בהמשך ''וישובו תשובה
גמורה''[  -ולבקש מהקב"ה שיביא את הגאולה השלמה :את בית המקדש
השלישי ,את הקרבנות ואת משיח צדקנו.
זה פיקוח נפש עבור כל יהודי להשתתף בתפילות האלה  -כדי להכין את
עצמו לרגע הגדול ,הענק שמחכה לנו בעתיד הקרוב ביותר עבור אלה
שמוכנים  -מוכנים נפשית ורוחנית  -זה יהיה הרגע הגדול ביותר ,הנהדר
ביותר בהיסטוריה.
אבל לאלה שלא מוכנים חס וחלילה :שלא חזרו בתשובה באמת ,שלא
הורידו את הגאווה שלהם ,שלא בכו על העבירות שלהם  -בשבילם זה יהיה
יום מפחיד ביותר .היום הזה יביא להם את הסוף ,לא עלינו ,ה' ירחם.
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שק ואפר יוצע לרבים
מסר מבנימין גודלן ,ירושלים ,כ' חשון התשס"ז11/11/2006 ,
ראיתי לנכון לחתום את הספר עם פרק זה.

בנימין:
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 וכד' באמת טיפשים,
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 וחיזוק
בתשובה שלימה .ויקבלו על עצמם באמת עול מלכות שמים ויחזרו
לשכונות שלהם ויינקו אותם מכל הטינופת הגשמית ויחזרו 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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