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 72האסון של הדור
שיחה עם האוטיסט בנימין גולדן ,ח' אדר א' תשס"ח 14/2/2008

שיחה )תיקשור( של בנימין עם קבוצה של נשים בירושלים.
מתוך הדף קול דממה דקה מספר .35
]הביאורים בסוגרים אושרו על ידי בנימין שהם תואמים כוונתו בדבריו[
נדבר על המצב של הצניעות והחשיבות של הצניעות .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.
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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 אישה 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 אישה שמתלבשת לא
בדרך התורה משפיעה לרעה על כל הסובבים אותה ]''ולא יראה בך ערות
דבר ושב מאחריך''  -פ' כי תצא[.
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 .ולכן אפשר לראות
בשאַלים יחד עם פריצות זועקת.
תיירות חרדיות אמריקאיות עטופות ַ
מדובר על נשים ששייכות כביכול לקודש הקודשים של העולם החרדי ,אבל
הן מושפעות מאד מההלניסטים ,מהעולם המודרני.
www.Dani18.com
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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.
ש .איך אפשר להוריד את החומה המתנגדת ל ַשאַל?
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
בהמשך[.
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.
www.Dani18.com
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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
השאַלים ובגדים רחבים.
שכועסים עליו .ולכן באמת] ,צריכים[ ללכת עם ַ
אחרת כל המוסר שהאנשים 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'' לפרק את עצמנו ,ולהוציא כל כתם ,כל נקודה של עבירה
]כמבואר במסר  ,[27של רצון לעבירה ,או צורך לעוה"ז שלא שייך לקיום
שלנו.
www.Dani18.com
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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[.
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.
)הביאורים בסוגרים אושרו על ידי בנימין גולדן  -שהם תואמים כוונתו
בדבריו(.
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 - 73מלחמת העולם השלישית
)מאמר זה ,אשר נכתב ,פורסם והופץ לאחרונה ,נכתב ע"י אדם רגיל לא
אוטיסט .בנימין המליץ להוסיף מאמר זה לאתר(.
יהודי/ה עצור! כדאי להתבונן בנאמר כאן ואפשר שתזכה בכך להציל את
חייך .דע! העולם כמו שהוא עכשיו עומד להסתיים בעתיד הקרוב.
כולם מבינים וגם מרגישים שהמצב בארץ ובעולם הגיע למבוי סתום,
והשאלה הגדולה הנשאלת על ידי כל בר דעת שמעורה במה שקורה בעולם,
היא לא האם תפרוץ מלחמה אלא מתי? מתי תפרוץ מלחמת העולם
השלישית? וכל אדם מציאותי מבין שעל פי סוגי הנשק וכמויות הנשק שיש
לכל אחד מהצדדים כיום ,שבדרך הטבע כמעט אי אפשר להתגונן ולהינצל
ממלחמה כזו.
בדף זה ,נביא בעזרת ה' יתברך ,הסבר על המצב האמיתי כיום בארץ
ובעולם ,וכן תיאור מדויק ,נפלא ומדהים עד מאד של חז"ל הקדושים מלפני
אלפיים שנה לערך ,ושל נביאי ישראל אשר חיו עוד קודם לכן ,על העומד
להתרחש בעתיד הקרוב .כמו כן נביא לפני הקורא את הדרך כיצד להינצל
מהמאורעות העתידים לבוא ולזכות לראות במלכות בית דוד ובנין בית
המקדש ,שיבנה במהרה בימינו אמן.
ילקוט שמעוני ישעיהו ס
אמר רבי יצחק:
שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי האומות העולם מתגרים זה בזה .מלך
פרס ]איראן[ מתגרה במלך הערבי ]ערב הסעודית[ והולך מלך הערבי לאדום
]ארה''ב[ ליטול עצה מהם .וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם .וכל
אומות העולם ]הנשארים[ מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז
אותם צירים כצירי יולדה .וישראל מתרעשים ומתבהלים ,ואומרים להיכן
נבוא ונלך? ואומרים להיכן נבוא ונלך? ואומר להם ]הקב''ה[ ,בני אל
תתייראו ,כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם .מפני מה אתם
מתייראים ,הגיע זמן גאולתכם!
ביאור המדרש :אמר רבי יצחק ]לפני כאלפיים שנה![ שנה שמלך
המשיח נגלה בו ]מה צפוי לקרות בעולם באותה שנה שבה מלך המשיח
עתיד להתגלות[ כל מלכי אומות העולם ) (1מתגרים זה בזה ]איומי
מלחמה ישמעו מכל עבר בתוך המדינות ובין אחת לחברתה[
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]א[ ) (2מלך פרס ]נשיא איראן[ ) (4מתגרה ) (3במלך הערבי ]מאיים
במלחמה נגד מלך ערב הסעודית שהיא היחידה ממדינות ערב שנצמד לה
השם ''ערב''[
]ב[ ) (5והולך מלך הערבי לאדום ליטול עצה מהם ]והולך מלך ערב
הסעודית למדינות המערב ובראשם ארה"ב להתייעצות איך לנהוג כנגד
איומי המלחמה האיראנים[
]ג[ וחוזר מלך פרס ) (6ומחריב את כל העולם ]פשוט וברור שאי אפשר
להחריב את העולם בנשק קונבנציונאלי אלא הכוונה היא שמחריב את
העולם בנשק גרעיני'') .ומחריב את כל העולם''  -אין הכוונה כל העולם
ממש ,אלא הכוונה היא ש''רובו ככולו'' ,כלומר מחריב את רוב מדינות
העולם([
וכל אומות העולם ]הכוונה למדינות הנותרות שלא יחרבו ,וראה בהמשך
שלפי נבואת זכריה )פי''ג( ,שני שליש מהעולם יחרב[ מתרעשים
ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם ) (7צירים כצירי יולדה
]פחד איום ונורא שלא היה כמותו בעבר בעולם יאחז את כל אומות
העולם הנותרים ,פן ימותו גם הם במלחמה גרעינית ,מאחר ואי אפשר
להתגונן כלל בפני פצצות גרעיניות וכן מהקרינה הרדיואקטיבית
שתיווצר[ .וישראל מתרעשים ומתבהלים ]מפני הפחד הנורא שיהיה אז
בעולם ושמא יתקוף נשיא איראן )פרס( גם את ישראל[ ואומרים להיכן
נבוא ונלך ]מאחר ולא תהיה אפשרות להישען על שום דבר ולא תהיה שום
דרך טבעית להינצל ,ועל זמן שכזה נאמר ''אין לנו על מי להישען אלא על
אבינו שבשמים''[ ואומרים להיכן נבוא ונלך ]לשון כפולה ,להדגיש את
חוסר האונים והפחד שיהיו אז[ ואומר להם ]הקב"ה לעם ישראל[ בני אל
תתייראו ]אין לכם מה לפחד[ כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם
]הקב"ה מרגיע את ישראל שכל המלחמה שנעשתה הייתה רק לטובתם -
כדי להחריב את מלכות אדום הרשעה ולהעביר את הרוע מהעולם שזה
יאפשר למלך המשיח להתגלות ולמלוך[ מפני מה אתם מתייראים
]הקב"ה חוזר ומרגיע שנית את ישראל מפני הפחד הגדול והנורא ,כדרך
שהפסוק שונה ואומר פעמיים "נחמו נחמו עמי"[ הגיע זמן גאולתכם.
ביאורים נוספים
 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.
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 3מלך הערבי  -כידוע שערב הסעודית היתה נקראת ''חצי האי ערב'' ,ועד
היום מדינתם נקראת ''ערב הסעודית'' ואין מדינה אחרת שנקראת בשם
''ערב'' )וכל ה''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 ,הסוניים
והשיעיים .שתי כיתות אלו הם 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
קונבנציונאלי ,זה אפשרי רק על ידי נשק גרעיני )דבר שפותח רק
בתקופתנו!( לכן ברור שמדובר כאן על מלחמה גרעינית איומה שלא היה
דבר כזה בהיסטוריה.
 7צירים כצירי יולדה  -פחד ''כצירי יולדה'' לא קיים לגבי נשק
קונבנציונאלי 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.
אין כוונת המדרש באומרו ''ומחריב את כל העולם'' כפשוטו ''כל העולם
ממש'' .אלא ,רובו ככולו .ניתן להבין את דברי המדרש מתוך הנבואה של
זכריה )פרק יג( "והיה בכל הארץ נאום ה' פי שנים בה יכרתו יגוועו
והשלישית יוותר בה וגו' " כלומר שני שליש מאוכלוסיית העולם ימותו.
ורק שליש ישאר.
כל זה מדובר על כלל אומות העולם כמבואר במפרשים שם .אמנם אצל
עם ישראל המצב יכול להיות חמור הרבה יותר אם ח"ו לא יעשו תשובה.
בגמרא כתוב )כתובות קיב( "שמואל אמר :צירוף אחר צירוף שנאמר
)ישעיה ו'( 'ועוד בה עשיריה ושבה והייתה לבער וגו''.
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רש"י מפרש שם ''כשתשעה החלקים )של עם ישראל( יהיו אבודים ולא נותר
כי אם העשירית'' .פירוש הדבר ,שבצירוף ]בירור[ שיהיה לפני ביאת
המשיח ,אזי תשעים אחוז מעם ישראל ימותו ח"ו )אם לא יעשו תשובה(
ורק עשירית תישאר.
וכדי שלא יחשוב הקורא שדברי המדרש כאן רחוקים מהמציאות של ימינו,
חשוב להבהיר לציבור הקוראים מה שמופיע פעמים רבות בעיתונות
העולמית וגם בעיתונות בארץ ,על השקפותיו ודעותיו של מלך פרס )נשיא
איראן( בעניין "המהאדי".
לפי דעתו ודעת הכת הקיצונית שהוא מייצג ,הדרך להביא את
"המהאדי")''משיח'' שיעי שאמור לפי דעתם המשובשת כאילו להשליט את
דת האיסלאם על העולם( ,זה רק על ידי יצירת מצב של תוהו ובהו מקומי
ובינלאומי .לכן אומר נשיא איראן שצריך להבעיר מלחמה אזורית ואחר כך
להחריב את העולם המערבי )שלדעתו הוא שורש הרע( באמצעות פצצות
גרעיניות.
כידוע ,היום ממשלת איראן מורכבת אך ורק מחברי הכת הזאת
שמאמינים לגמרי באידאולוגית "המהאדי" .מי שמפקפק בכך ,מסלקים
אותו מהממשלה )ולכן סולק מתפקידו לאחרונה מפקד משמרות
המהפכה האיראנים ותחתיו נכנס אחד הנאמן לנשיא איראן
אחמדיניג'אד ימ''ש(.
ידוע שמאז שנבחר נשיא איראן הנוכחי הצהיר ברבים כמה וכמה פעמים
שתכלית ממשלתו היא להחיש את בואו של "המהאדי" ,ועבור זה יוקצו כל
המשאבים הכלכליים והצבאיים .הוא אף אמר בפני עצרת האו"ם )ביום 25
לספטמבר  2007למניינם( שבקרוב מאוד יפול שלטון המעצמות )המערביות(
ויושמדו.
האיום הזה אינו רק אידיולוגיה .לאחרונה התפרסם בעיתונות שלישראל יש
מידע מודיעיני מוצק שלאיראן יש כור גרעיני סודי שבו היא מייצרת ראשי
נפץ גרעיניים לטילים שלה.
דבר מעניין נוסף שפורסם הרבה בעיתונות העולמית :האסטרולוגים רואים את
החורף הזה כ"חורף גרעיני"  -אשר בו יחרב העולם המערבי על ידי איראן
באמצעות נשק גרעיני )זה תואם בדיוק את דברי המדרש הנ''ל( .ולהבדיל ,בזמן
האחרון יש כמה צדיקים בדורנו שגם מדברים על מלחמה אטומית בחו"ל.
לפי כל זה ,ברור שדברי חז''ל ''וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם'' מאד
אקטואליים ,ויתכן בהחלט שיתרחשו בקרוב.
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וראה קורא יקר ,דבר פלא נוסף בדברי חכמי ישראל הקדושים מלפני אלפיים
שנה לערך )בילקוט שמעוני ,שה''ש פ''ד רמז תתקפח( "אמר רבי ברכיה :בשלוש
שעות עתיד הקב"ה להיפרע מעשו ואלופיו" .חכמינו ז''ל אומרים לנו כאן שחורבן
מלכות אדום הרשעה תהיה ''בשלוש שעות''.

מסתבר מאד שהכוונה היא על המלחמה הגרעינית הנזכרת לעיל ,שהיא
תימשך רק שלוש שעות ,ובה תחרב מלכות אדום הרשעה ]כמו שכתוב
בנבואת עובדיה א יח[ ,שיצאה כידוע מעשיו ואלופיו  -היא מלכות רומי,
המיוצגת כיום על ידי ארה"ב ומדינות אירופה והמערבית.
◄ היוצא לנו מכל הדברים האלו►:
נראה ברור שעומדת לפנינו מלחמת עולם שלישית ,שלא ידענו כדוגמתה
בעבר ,אשר תיפתח בגלל נשיא איראן .כפי שראינו בבירור ,נביאי ישראל
וחכמיה חזו אותה ומהותה מלפני אלפי שנים .לפי דבריהם כמבואר לעיל,
המלחמה תתפתח בשלושה שלבים ,אחד אחרי השני:
שלב א'  -נשיא איראן מאיים ומתגרה במלך ערב הסעודית.
שלב ב'  -מלך ערב הסעודית פונה למדינות המערב )ובראשם ארה"ב(
ליטול עצה כיצד להתגונן.
שלב ג'  -איראן פותחת במלחמה גרעינית ומחריבה את העולם המערבי.

הנוגע לכל אחד ואחד למעשה מכל זה

כל אחד נמצא עכשיו בפרשת דרכים ועליו לבחור לאן פניו מועדות ולמי נאמנותו נתונה.
עליו לבחור בין הטוב ובין הרע ,בין החיים ובין המוות .בין נאמנות מוחלטת לבורא
עולם ובין להפקיר את עצמו לסכנת מוות ח"ו )אם ילך בשרירות ליבו ותאוותיו( .והנה
למי שאין בו דעת להציל את עצמו ומפקיר את עצמו לאבדון אין אנו מדברים ולא אליו
דברינו מופנים .וכל מי שלא בוחר לחזור בתשובה שלמה בעת הזאת ,הרי הוא נכלל בין
אלה האנשים רח"ל.
אמנם כל הרוצה להציל את עצמו ,את בני משפחתו ,ועוד יהודים מעם ישראל ,הרי
הדרך בה ילך ויעשה וינצל בעז"ה :יקבל על עצמו מצוות עשה של תשובה ,ויעשה חשבון
נפש אמיתי ונוקב אשר כמוהו לא עשה מעולם על כל מעשיו עד עתה ,עד כמה שידו
מגעת ,ואז :
א  -יתחרט על כל עבירה שעבר על רצון ה' )לא תעשה( ועל כך שנמנע
מלעשות את מצוות הבורא )מצוות עשה(.
ב  -יתוודה על כך בבכי ובצער עמוק עד היכן שיוכל.
ג  -יקבל על עצמו שמעתה ואילך ,יהיה נאמן לבורא יתברך ,יקיים את כל מצוותיו,
וישמור את דרך ה' בכל ליבו ולא ישוב לדרכו הרעה .וכמובן שאם נכשל ונפל שוב ,אז
מיד יקום ויתחיל מחדש ויעסוק בתורה ובגמילות חסדים לשם שמים וינצל בעז"ה
ויזכה לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ,כן יהי רצון.
אל תגיד ''לא ידעתי'' ,אל תאמר ''לא אמרו לי''
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 74כוחה של תפילה
דרשת חיזוק בעצרת שק ואפר השלישית ,הרב דיסלר
בני ברק ,ערב ראש חודש אדר א'
כתוב אצל אחי יוסף ,כאשר הם הגיעו ליעקב אבינו ואמרו" :הכר נא
הכתונת בנך היא" .מעשה מאוד קשה ,לקחו את הכתונת ,טבלו אותה בדם
של עיזים והראו אותה ליעקב אבינו .מעשה קשה מאוד.
יש כל כך הרבה אפשרויות לא להגיע למצב כזה ,לשקר בעזות מצח כזו.
אם יעקב שואל היכן יוסף ,אפשר לומר ליעקב:
אבינו הצדיק ,השומרון גדול מאוד אנחנו לא יודעים היכן יוסף ,אנחנו לא
יודעים מה קרה ,אולי היו גשמים אולי הוא נפל ,אולי נפגע ע"י חיות רעות,
אנחנו לא יודעים.
אבל למה להגיע לכזה מצב ,לקחת את הכתונת של יוסף ,לטבול אותה בדם
של עיזים ,ולומר ליעקב אבינו "הכר נא הכתונת בנך היא" .איזה מעשה
קשה ,איזה מעשה נועז שמעלה קיטרוג על האחים ,איך הם עושים זאת
בקלות מצח כזו לומר ליעקב " -הכר נא הכתונת".
את השאלה הזאת רבותי לא אני שואל ,שואל את זה המהר"ל מפראג,
למה להגיע לכזה מצב ,למה לא לומר  -אנחנו לא יודעים.
התשובה היא רבותי  -תשובה אחת  -וזו בעצם כל הדרשה.
יעקב אבינו זה כוחה של תפילה ,יעקב אבינו תיקן תפילה ,יעקב אבינו כל
מהותו הוא תפילה ,יעקב אבינו מתפלל כל הזמן.
לו האחים היו אומרים  -אנחנו לא יודעים היכן יוסף הצדיק ,היה יעקב
אבינו אומר" :בסדר" ,היה מתפלל לקב"ה ,ותפילותיו של יעקב זו תפילה,
כמו כל צדיק ,ויוסף היה חוזר הביתה בכוח תפילתו של יעקב אבינו,
וכשהוא היה חוזר היה מגלה את כל מה שקרה ,ומכך הם חששו ,הם מנעו
מיעקב אבינו את כוח התפילה ,רבותי ,הם הראו ליעקב אבינו שאין על מה
להתפלל.
היתה כאן מלחמה למנוע את כוח התפילה ,כי כוח התפילה הוא כל כך
גדול ,כח התפילה הוא כל כך מיוחד ,כאשר אדם מתפלל באמת ובתמים,
במיוחד בציבור ,אין תפילתו של אדם מושבת ריקם ,וכתוב בספרים
הקדושים  -אם בהתחלה לא שומעים את התפילה  -אבל אח"כ זה כמו
יהלום ,שיש נופך יהלום על יהלום ,ואז אח"כ תפילתו של אדם נשמעת.
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אין לנו הבנה בתפילה ,אבל יש לנו הבנה שכל תפילותיו של האדם אינן
מושבות ריקם ,יש להן השלכות  -להווה ולעתיד .האחים מנעו מיעקב את
כוח התפילה ,הם הראו לו שאין על מה להתפלל בכלל.
כמו שכתוב אצל דוד המלך ,כל זמן שלא ידעתי על הילד ,אז התפללתי,
אחרי ששמעתי שהוא נפטר לא התפלל .האחים נלחמו בחירוף נפש למנוע
מיעקב אבינו מלהתפלל ,עד כדי כך שהם היו מוכנים לקחת את הכתונת
ולומר ליעקב "הכר נא" כדי שלא יתפלל ,כי כוח התפילה הוא כל כך גדול
שאין תפילתו של אדם מושבת ריקם .זה רבותי יסוד שצריך ללמוד טוב
לזכור אותו כל הזמן.
אנחנו נמצאים היום במצבים קשים מאוד ,אנחנו שומעים היום דברים
שמעולם לא שמענו עליהם ,דברים שמעולם לא חשבנו עליהם.
אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים.
ולכן לקראת התפילה ,לקראת המנחה ,נבקש מהקב"ה שישמע את תפילתנו
ותפילת כל עם בית ישראל ,ואם ירצה ה' ישיב עטרה למכונה ואם ירצה
השם יבוא משיח צדקנו במהרה בימינו ,אמן כן יהי רצון.
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 75הרגע הגדול ביותר ,הנהדר ביותר בהיסטוריה.
שיחה של האוטיסט בנימין גולדן עם האבא של דניאל.
כ"ב אדר א' תשס"ח 28/2/2008
שאלה :מה דעתך על ההכנות שלנו 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.
את 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) 2בשלבי הכנה( נכתב הרבה נכתב 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 ,הפאה 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 אישה 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.
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אנחנו חייבים לחזור לקב"ה עם כל הרצונות ועם כל הכוחות.
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(.
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 .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
באבל .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  -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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 76עוד  2000שקים
תיקשור עם דניאל ,ליפי ומנחם ,יום ראשון ב אדר ב' תשס"ח 9/3/2008
בדרך לירושלים לקחתי כמה חברה טרמפ ,לחטוף עוד מצווה ,אתם יודעים.
בדרך אחד אמר  -האור החיים הקדוש שואל מה יותר חזק -
האש או המים ?
וענה  -אם הם נוגעים אחד בשני ,המים יותר חזקים ומכבים את האש ,אם
יש מרחק ביניהם ,האש יותר חזקה ומאדה את המים.
והנמשל  -אם הנשמה שהיא האש השואפת לקדושה ,מתחברת עם
הגשמיות של העולם הזה שהם המים ,אזי הגשמיות מקררת את הנשמה,
מורידה אותה למטה ,ומרחיקה את האדם מהקב"ה ,אם האדם שומר על
מרחק בינו לבין הגשמיות והצעצועים )עגל הזהב( של העולם הזה ,אזי
האדם עולה בקדושה ומתקרב לקב"ה.
הגענו לירושלים ,נכנסתי להוסטל ,מקום גדול ,הרבה תמונות על הקירות.
זה אחד המקומות שבהם הזמן עומד מלכת .אף אחד לא ממהר לאף
מקום .כל אחד שקוע במחשבותיו.
לא צריך לעשות כלום .אין טלפונים ,אין דיבורים ,כל אחד במקום אחר,
הכל רגוע.
אבל המחשבות רצות אצלי בראש ,אין זמן ,צריך לקחת את דניאל
לתיקשור ,לעשות את התיקשור ,להחזיר את דניאל להוסטל ,לחזור
למשרד ,לתמלל את התיקשור ,להעביר לקלדנית ,לעשות הגהה ותיקונים
על החומר ,לעדכן את האתר ,לגמור את הספר "דניאל ,"2וכו' וכו' ....
לקחתי את דניאל ונסענו לבית הישן ההוא בירושלים.
התחלנו בתיקשור.
דניאל :אני רוצה לומר שהטרגדיה שהיתה בשבוע שעבר זה רק ההתחלה
של הזמנים הקשים ,ושוב לומר  -מי שרוצה לשרוד חייב לחזור בתשובה,
וזה אומר לבדוק את עצמו מבפנים ומבחוץ ולראות איפה עברנו על רצונו
של הקב"ה ,להצטער כל כך על זה עד שנבכה ונבכה ונבכה ,אגמים של
דמעות ,ונחליט לחזור לרצון ה' ,ונזרוק את "עגל הזהב" וניקח אבן ונעשה
מהעגל אבקה.
לא במקרה נבחרה ישיבה זו ,לא במקרה ,ולא במקרה כל הפיגועים ,וכל
הדברים )שקורים היום הם( מביאים אותנו למחשבה עמוקה.
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לכל הטרגדיות  -יש מקור )סיבה מובנת( לענין ,ויש גם סיבה )נסתרת( שלא
מובנת .לכן ,אנחנו בכל זאת ,צריכים לחפש את הסיבה המובנת.
אבא :למה נבחרה הישיבה הזו?
דניאל :התנועה הדת"ל )דתית לאומית( משתדלת מאוד להיות "האליטה"
של הציונים ,מרגיש את עצמו ,שיש לו גם העולם הזה וגם העולם הבא.
אבל אין כזה דבר  -גם העולם הזה וגם העולם הבא.
יש )לאדם את שני העולמות ,כאשר( מדובר על אדם רוחני באמת ,שלא
מרגיש שהכוח בידו ,אלא רק )בידי( הקב"ה ,מדובר על אדם שהעולם הזה
אצלו נקרא מצוות ,תורה וכו' רצון ה' מהבוקר עד הלילה ,מהלילה עד
הבוקר.
)כאן( לא מדובר באדם שכל חייו זה לעבוד את ה' ,מדובר באדם שחושב
)שהוא( יכול להתמודד גם בעולם החילוני וגם להאמין ולהיות דתי ולהאמין
פחות או יותר בה'.
)ולכן( אדם שהולך להתחנך בעולם החילוני ההלניסטי ,חייב לחזור
לאידישקייט שלא עקום )מעוות( ולהיות ממש עובד ה'.
ולכן ,בתנועה הדתית לאומית יש חולשות גדולות ביותר באידישקייט.
ההבדל בין החולשה שתפסה את החרדים בזמן האחרון והחולשה של
הדת"ל ,זה  -החולשה של הדת"ל זה חלק של האידיאל שלהם.
החולשה של החרדים כביכול ,זו פשוט חולשה אישית של כל אחד ואחד
שנמשך לעולם הזה.
אבל האידישקייט של הקיצוניים  -זה האידישקייט )האמיתי ,אשר יכול
להחזיר לעם ישראל את תפארתו(.
)הערת הבהרה מאחד החברים :אי אפשר לחיות חיים של תורה ומצוות עם
תרבות של גויים(.
אבא :כל ה 8-היו צדיקים גמורים ,לא?
דניאל :כל הבחורים שנהרגו היו צדיקים ,וודאי .הם פשוט הקורבנות של
הדור ,כמו שבשואה גם הצדיקים הלכו ,הקורבן חייב להיות שלם ,והם היו
שלמים.
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אבא :אתה רוצה להוסיף?
רק רוצה לומר שבעתיד הקרוב מאוד יהיו התפתחויות מדהימות ,מפחידות,
וזמן חשוב מאוד לעשות התבוננות פנימית עמוקה )חשבון נפש( מה אנחנו
עושים נגד רצון ה'.
אבא :מה דעתך על השק ואפר?
דניאל :אני כל כך מתרגש מזה ,אמנם זה לא בדיוק כמו שצריך ,ולא בדיוק
בגודל שצריך ,אבל זה הגרעין וזה יגדל ב"ה ויציל הרבה יהודים.
יהיו זמנים כ"כ קשים )עד ש( לבן אדם לא יהיה לאן לפנות ,רק לקב"ה,
הוא יצטרך דרך לעשות את זה ,כי הרבה שכחו איך להגיע בכלל ,אז לכן הם
יצטרכו לחפש דרך ,ופה יהיה משהו מוכן ב"ה.
אבא :מתי נערוך את העצרת הבאה של שק ואפר ?
דניאל :אם לא תהיה טרגדיה לפני זה ,ערב ראש חודש ניסן.
אם תהיה טרגדיה לפני זה ,נדבר עוד.
אבא :חבר שאל מה הסיכוי של "אחישנה"? )שהגאולה תבוא מוקדם
ברחמים(
דניאל :תלוי בו ובכולם.
אבא :איך היו התפילות ברחובות )העיר( עם  50ילדים?
דניאל :מאוד מרשים ,מאוד מרשים .עוד לא הגיע לשיא ,אבל ב"ה יגיע.
אבא :באופקים היו יותר מ 100-איש ,רב העיר נתן דרשה ואמרו לי שהיתה
שם תפילה חזקה מאוד.
דניאל :מאוד חשוב ,באופקים נפלו קסמים ,אז הם יודעים יותר להתפלל.
שיש פחד ,וזה מה שיהיה פחד גדול ,אולי זה יקרב אותנו יותר לקב"ה .ולא
רק בנתיבות ולא רק בשדרות ולא רק באשקלון ובאופקים ,ולא רק בדרום
ובצפון.
אבא :אתה יודע דניאל ,נגמרו לי כבר  1000שקים כמה להזמין עוד?
דניאל :אלפיים.
אבא :עוד א ל פ י י ם שקים?
דניאל :כן.
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)בנושא הספר דניאל (2
אבא :האם אפשר לפרסם את הספר "דניאל  "2בעיתונות החילונית?
דניאל :אפשר אבל לא פרסומים גדולים.
אבא :מה דעתך על הכתוב בכריכה האחורית ,התוכן מאוד קשה.
דניאל :מצוין) ,גם( המציאות קשה לא רק התוכן ,אתה רואה כמה שזה
קשה.
אבא :בתיקשורים האחרונים חיים ובנימין אמרו שאנחנו נסתכל לצד אחד
ונפחד ממנו ובסוף הדבר המכריע יגיע מצד אחר .אתה יכול להוסיף?
דניאל :לא ,ככה זה צריך להיות.
אבא :קבלנו לאתר מייל נחמד ,מה דעתך ?
"אני מקוה כי לאחר כל הקש שאתם מאכילים אותנו משך חודשים ,לפחות
תינתן לנו התראת אמת כמה ימים מראש ...תשאל את דניאל אם אמנם
יוכל לתת התראה זמן קצר לפני תחילת המאורעות"...
דניאל :אדם שמוכן ,הוא לא צריך התראה.
)בנושא הסרט "שק ואפר" שמשהוא הכין ,עדיין לא ראיתי אותו(.
אבא :איך הסרט שעשו על השק ואפר.
דניאל :כן ,אבל צריך להוסיף לו פס-קול בעברית ובאנגלית .להסביר ,לא
רק להראות .להסביר מה רוצים מהם ,כי הם צריכים להבין מה שרוצים
מהם.
אף אחד לא מבין )מהסרט( שצריכים לעשות תשובה.
)אנחנו( רוצים תשובה ,זה הכל בשביל לעשות תשובה ,זה לא לבכות כמו
ילד שיש לו פצע .זה להצטער על העבירות ולתקן ,ולדעת שזה הכל בא על
)בגלל( כל העבירות שלנו מכל הגילגולים.
אבא :אתה ובנימין מתואמים בראש עם כל החברה כל רגע ,דניאל?
דניאל :כן.
אורח :גם עם גליה?
דניאל :כולם ,גליה פשוט מראה את הדברים מזווית אחרת.
אבא :המסר החדש כל כך עדין ,מלא אהבה.
דניאל :לכן צריך גם אותה וגם אותנו ,אבל )בגלל ש(המציאות קשה,
מכניסים את גליה להרגיע חלק מהאנשים קצת ,כי נכנסים לפאניקה שלא
יודעים לאיזה כיוון ללכת קודם .יש גם יהודים שאפילו לא יודעים שיש
גאולה ,שצריכה להיות גאולה ,וזה קצת מסדר אותם.
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אבא :אני חשבתי שהמסרים של גליה מיועדים יותר לנשים ,לא?
דניאל :לא )רק( לנשים ,הגברים נכנסים לפאניקה יותר מהר.
)צחקנו(.
התקשר היהודי שעזר לערוך את המצעד לכותל.
שאלה :מה דעתך דניאל על המצעד )של עשרות אנשים משכונת הבוכרים
עד הכנס בכותל ?
דניאל :מה שעשיתם )זה( מצוין ,אמנם היו מעט אנשים )כ 30-איש( אבל זה
יגדל עוד ,זה יגדל עוד מאוד עד שיתחילו ליפול פה כמה טילים חס ושלום
או טרגדיות אחרות ל"ע ,אז יתחילו לרוץ.
שאלה :משהו הציע שנלך ברחובה של עיר ,לא רק בירושלים .כל יום
במקום אחר ,עם רמקולים עם שקים וטליתות ,לעורר אנשים שיעשו
תשובה.
דניאל :עוד לא ,עוד לא )הגיע( הזמן .זה רעיון מצוין אבל עוד לא )הגיע(
הזמן.
אבא :דניאל ,אנחנו צריכים לשבת על הרצפה בעצרות שק ואפר?
דניאל :זה חלק של העניין ,אדם מושפל יושב ,הוא באבל על מה שאבדנו
בגלל העבירות שלנו.
אבא :בקשו תרומה מישיבה מסוימת ,האם להגיד להם שאנו מבקשים
שיעשו עצרת של שק ואפר ?
דניאל :כן בהחלט .אם יגידו שלא רוצים לבטל לימודים ,להגיד שזה שעת
חרום.
אבא ,מי שרוצה את התרומה צריך לעשות תשובה .אתה לא אוהב
מתאבדים ,רק מי שרוצה לחיות ,מי שרוצה לחיות  -חייב לעשות תשובה.
אתה משקיע למען משהוא שיש לו עתיד.
אני רוצה להסביר ,כשאדם הולך למות ,טובע במים ,כשהוא טובע ,הוא
מבקש ממך גלידה ,ואתה אומר השתגעת ,קח גלידה ,אבל גם גלגל הצלה.
צריכים לעשות תשובה ,להביא תשובה למודעות של אברכים .חלק רציני
הם בכלל לא בכיוון והם בסכנה גדולה ,ואם אנחנו רוצים להציל אותם
צריכים עצרת תשובה.
שראש הכולל יארגן את התפילה בצעקות ובכיות ,יקבלו עול מלכות שמים,
וגם ידבר )דרשת חיזוק( .ואם לא אז לא.
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אם יקרה בעתיד הקרוב משהוא קשה ביותר ,וצריך להיות משהוא כזה
בעתיד הקרוב ,אתה תתקשר )תעשה תיקשור( וחייבים מסר על זה.
אבא :חבר אחד שאל האם קיום התשובה מותנה בשק ואפר ?
)כלומר האם אי אפשר לעשות תשובה ללא שק ואפר( ?
דניאל:
שק ואפר זה רק סמלים ,אבל מאחר והדור כל כך רחוק ולא יודע להתפלל
)ואיך( ולחזור בתשובה ,לא יודעים בדיוק מה לעשות.
אפשר )הם( חושבים  -כל יום שעה אחת שומרים על הלשון ,או אומרים
יותר פרקי תהילים ,או עושים פעולה אחת של קדושה ,אבל לא מבינים את
העומק של התשובה  -שהקב"ה דורש מהם.
אני אמרתי בכמה מקומות  -יהודי חייב לעשות בדק בית ,הוא חייב להיכנס
פנימה לתוך עצמו ,ולעבור על כל עבירה ועבירה ,גם אלה שמאד ברורות,
אבל גם )על( אלה שלא כל כך ברורות לו ,גם עברות ברצון או באי רצון
)בשוגג( ,לעשות ולקבל מצוות מסוימות,
צריך לחפש עם פינצטה ולהוציא אחת אחת ולהסתכל באור מלא על כל
עבירה ועבירה ,והיהודי צריך להרגיש שבור ועצוב ושהדמעות ירדו לו
מהעיניים בשפע ,ושהלב יכאב לו ,שהוא מבין פתאום  -כמה שהוא התרחק
מהקב"ה ,כמה הוא הלך נגד רצון ה'.
והכאב הזה ,והדמעות האלה ,זה לא סוף התהליך ,זה מביא את האדם
להחלטות ,לקבלות לשנות את החיים שלו ולהיות ממש עבד ה' ,לקבל על
עצמו לתקן את כל הדברים שהוא יכול.
למה שק ואפר ?
זה לא רק שק ואפר ,גם מה שאתם עושים זה עוד לא בדיוק מה שצריך
לעשות ,אבל זה מתקדם מאד מהפעם הראשונה .צריך לשבת על הרצפה,
להשפיל את עצמנו ,צריך לבכות ולהצטער ,צריכים שיהיה ממש אגמים של
דמעות מסביב למתפללים .צריך לצעוק לשמיים צעקה גדולה.
ולמה צריך לעשות את כל זה עם שק ואפר ועם כולם ?
כי זה מעורר את האדם לתשובה .היום בישיבות וכוללים ,רוב הבחורים
והאברכים ,מגידי השיעור וכו'  -איבדו את הרגש ,הם יודעים המון ,אבל
קשר רגשי עם הלימוד ועם הקב"ה  -אין.
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ולכן אתם ,עם הרגשות שלכם ,עם אהבת ה' שלכם ,עם הרצון הגדול להביא
משיח ולהציל את עם ישראל ,אתם לוקחים שק ואפר ,קופצים לתוך עם
ישראל וצועקים ,תעשו ככה ,תחזירו את הרגש ,כי בלי הרגש ,לא יעזור כל
הלימוד ,בלי אהבת ישראל אמיתית ,לא יעזור כל הלימוד בגמרא .לא יעזור.
והמטרה שלנו להביא אותם לקב"ה זו עבודת קודש שאין כדוגמתה ...

תיקשור עם ליפי
אני אגיד לכם שכל מה שקרה בישיבה הזאת זה היה מובן מאליו ,שכזה
דבר יקרה .כוחי ועוצם ידי  -זה הכי שנוא על הקב"ה .יהודי עם גישה כזאת
הוא אבוד .גם החילונים וגם הדתיים .אומנם הבחורים עצמם היו צדיקים
גמורים ,כמו שדני אמר שהקרבן חייב להיות שלם ואלו היו קרבנות
שלמים .אבל )את( המסר חייבים להבין .הקב"ה רוצה להציל את עמו ,אבל
העם שלו עסוק בדברים אחרים ,לא לרצון ה'.
אבא :מה דעתך על העצרות של שק ואפר שעשינו ?
ליפי :אתם צדיקים ,לא אכפת לכם )מה כולם אומרים? ,מכל הבושות?(,
אתם מעטים מאוד ,כמו המכבים ,אבל תתגברו ,וכמו מרדכי הצדיק
והילדים ,אתם תחזירו את עם ישראל בתשובה ,ואלה שלא אז לא.
)מסר להורים(
אמא ,אני כל כך שמח להיות פה )בארץ ישראל( אני לא רוצה להיות במקום
אחר כשתגיע הגאולה ,רק פה.

תקשור עם מנחם

אני רוצה לומר שכדאי ללמוד מכל מה שקורה ,לעזוב את השטויות של
החיים ,להגיע לקב"ה .וזה )מסר ל( חרדים ,הדתיים והחילונים ,לעזוב את
החומר ולחזור לקב"ה כמו שפעם.
עם ישראל ,עם ישראל ,מה יהיה ? מתי תתעוררו ?

שהדברים הקשים יהיו ,הקשים ביותר ,לא יהיה זמן ,לא תוכלו לעשות
תשובה .תשובה זו עבודה קשה ,לא יהיה לכם זמן.
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אבא :מה דעתך על שק ואפר?
מנחם :השק ואפר זה יכול להציל כל יהודי ,אם הוא שם את זה עם
מחשבות נכונות ,ובוכה וצועק שהצעקות יגיעו עד לשמים ,עד לכסא הכבוד,
בבכי ולהצטער להצטער להצטער על כל העבירות.
על המחשבות והמעשים הלא טובים לפי התורה ,ולחזור לבית ה' ,לחזור
למקומו הטבעי.
)הצגתי למנחם את הפרסומים שעשינו לעצרות שק ואפר(
אבא :מה דעתך על הפרסומים ?
מנחם :מאד מרשים ,עוד מעט תצטרך דף שלם רק למקומות.
אבא :אז נפרסם ב  2דפים.
מנחם :אני לא יודע אם יהיה זמן לפרסומות.
אבא :אתה רוצה להוסיף משהו לגולשים ?
מנחם :להגיד להם למהר ,אלה שרצו לבוא לארץ ישראל ,שיקומו ויבואו,
אין הרבה זמן.
אני רוצה להגיד לך שאדם שבטוח שמשיח בא ,יש לו זכות גדולה.
אי אפשר לדעת אם יש חודש או חודשיים ,גם אנחנו לא יודעים ,רק יודעים
שזה קרוב.
רק תחשוב לכמה מדינות יש פצצה אטומית,
אח"כ תחשוב ,כמה מטורפים רוצים פצצה אטומית
אח"כ תחשוב ,לחיצה אחת ,אחד עף ,מתפוצץ בארץ מסוימת,
מיד יבוא עוד  ...20 ,10כל אחד יתחיל לירות אחד על השני...
יש עוד עניין ,אולי זה לא יהיה פצצה אטומית ,פשוט ה' יוריד על ארצות
כמו אדום כל מיני דברים שיהרסו אותם.
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 77עוד מעט כל ארץ ישראל תהיה שדרות
 3מסרים מדניאל אדר ב' תשס"ח3/2008 ,
מסר לתושבי שדרות
לתושבי שדרות היהודים היקרים,
אני יודע עד כמה שהחיים שלכם קשים ,ומרגע לרגע לא יודעים מהיכן תבוא הפצצה.
ועם כמה שזה קשה ,הקב"ה אוהב אתכם ובמצב זה מביא אתכם לאפשרות לחזור אליו
באמת .כשאדם רואה שאין לו על מי לסמוך  -לא על הצבא ,לא על המשטרה ,לא על
הממשלה ,אז הוא יודע  -לא רק יודע במחשבה ,הוא יודע בהבנה מבפנים ומבחוץ ,שאין
על מי לסמוך פרט לקב"ה .ועכשיו האפשרות הגדולה של תושבי שדרות לחזור אליו
בתשובה מלאה ,כי בעתיד הקרוב מאד ,באמת ,ארץ ישראל כולה תהיה בדיוק כמו
שדרות.
ואני מתפלל חזק מאד שבכל ארץ ישראל יהיו ניסים גלויים וענקיים כמו שיש היום
בשדרות ,ושזה יגרום לחזרה המונית לאבינו שבשמים ולתורתו ,ואני מתפלל שלא יהיו
קורבנות ,אלא רק יפחידו אותנו מספיק על מנת להעיר אותנו.
ואם ח"ו לא נתעורר אז אני לא רוצה לחשוב יותר על מה שיכול להיות .הקב"ה אוהב
את עמו ישראל ,והוא רוצה שעמו ישוב אליו ,בוא נתחיל את התהליך של חזרה אליו
דוקא משדרות ושנזכה כולנו ,כל עם ישראל ,בשמחה וברינה לקבל משיח צדקנו במהרה
בימינו אמן.

מסר למתנדבים המפיצים את דפי התיקשור של האוטיסטים
לכל המפיצים,
אני רוצה לאחל לכם פורים שמח ושנזכה כולנו לגאולה שלמה,אני רוצה להודות לכם על
כל המאמצים כדי להציל את עם ישראל.
אנחנו מתקרבים במהירות לסוף ,כל אחד יכול לראות את זה .כבר לא צריך להיות
אוטיסט בשביל )לראות את( זה .ואלה שמאמינים בקב"ה ,אלה שבוטחים בקב"ה ,אלה
שבאמת מחכים למשיח ,אלה שבוכים על חורבן הבית,אלה שרוצים רק לשבת כל ימי
חייהם בבית ה' אלה יזכו לקבל משיח צדקנו וייהנו מהעולם הבא .בברכה שכולנו ,כל
עם ישראל נזכה בקרוב מאוד לקבל את משיח בן דוד משיח צדקינו.

מסר למארגנים של עצרות שק ואפר
אוי לנו מה שמחכה לנו ,אוי לעם ישראל ואוי לעולם ,אלה התיקונים האחרונים
והקשים ביותר ,אבל אלה שעם כל הלב ,עם כל המהות שלהם שמים שק על הגוף ואפר
על הראש ומורידים את הגאווה ויושבים על הרצפה ובוכים על כל מה שאבדנו בגלל
העבירות שלנו ועל צער השכינה ,על בית המקדש ,על ארץ ישראל ,כל אלה שבוכים
בדמעות רבות ועושים תשובה ומחליטים לשנות את הדרך וללכת רק בדרך ה'
שמחליטים לחיות בעזרת ה' רק לפי רצון ה'.
כל אלה יכולים להציל את עצמם והרבה יהודים אחרים .ואני מברך את כולם שנזכה
כולנו לקבל את משיח צדקינו וגם שנוכל לההנות מהעולם הבא.
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 78אחים יקרים  -חרב מונחת על צווארנו
באחת העצרות בכותל ראיתי כי מחלקים דף זה .ראיתי לנכון להוסיף אותו
אצלנו) .לא תיקשור(
■ לחיזבאללה יש כ 30,000-טילים )דברי שר הביטחון שפורסמו
בתקשורת( ,וזרימת הנשק מאירן וסוריה אליהם ממשיכה.
■ בין הטילים ,ישנם טילים איראניים חדישים ארוכי טווח שמאיימים על
כל ריכוזי האוכלוסייה הגדולים בארץ ,על תחנות החשמל ,שדות התעופה
הנמלים וכו' וטווח פעולתם מגיע עד הכור הגרעיני שבדימונה )הארץ 2 ,מרץ
(2008
■ בנוסף ,יש סכנה עוד יותר גדולה של שיגור טילים בו זמנית מאיראן
וסוריה עצמם ,הכולל טילים קונבנציונאליים ,כימיים ,ביולוגים וגרעיניים
רח''ל.
■ במשך מלחמת לבנון )וכן בשדרות אשקלון וכו'( חיל האויר הישראלי לא
הצליח למנוע שיגור הטילים.
■ יש להדגיש שאלו רק חלק מהסכנות המונחות על צווארנו וד''ל...
■ לאור הסכנות ,קבע פיקוד העורף תרגיל כלל ארצי שלא היה כדוגמתו
מעולם ,למשך חמישה ימים רצופים ,כהכנה למתקפה אפשרית ברחבי
הארץ.
אם כן ,כיצד ניצולים ?
מסורת בעם ישראל כבר מימי הנביאים ,וכן עשו בימי מרדכי ואסתר וניצלו:
כשיש סכנה גדולה לעם ישראל ,יוצאים בקבוצה גדולה יהודים לבושים שק
ואפר ,מתפללים ,עושים תשובה וצועקים יחד ומבקשים רחמים מהקב"ה על
כלל ישראל .וכמו בימים ההם גם בזמן הזה ,זה יכול להציל את כולנו .וכך
הם גם דברי השולחן ערוך )אורח חיים סימן תקעט(:
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''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 כבושים )פירוש שכובשין ומעוררין הלב לתשובה(...עד שיכניע
לבם וישובו תשובה גמורה'' עכ''ל
ומה לעשות למעשה?
זכינו להתאסף ובעז''ה לקיים דברי השולחן ערוך בפשיטות ובתמימות.
אמנם לא על ביטול הגזירות הנוראות לבד באנו .המטרה של השק ואפר
]שכתוב בגמרא במסכת תענית ובשולחן ערוך[ זה להוריד את הגאווה שלנו
]כמו שכתוב בשולחן ערוך הנ''ל ''ומתכסים בשקים וכו' עד שיכניע לבם''
ובתענית טז ''ולמה מתכסין בשקים? אמר רבי חייא בר אבא לומר הרי אנו
חשובין כבהמה''[.
ואחר כך להביא אותנו להרגשה של בכי ,להרגשה שעל ידי מעשינו ודרכינו
הלא טובים ,הפסדנו עולם גדול ויפה ונהדר  -הפסדנו את בית המקדש
והקרבנות ]שאפר הוא זיכרון לשרפת בית המקדש ,וכמו ששמים אפר
בראש חתן למטרה זו כמו שכתוב בשולחן ערוך או''ח תקס[.
וזה הזמן לבכות ולהצטער ,ושכל אחד יגיד לקב"ה :חטאתי ,עויתי ,פשעתי,
סלח לי ולכל עם ישראל ,והורני דרכיך לשוב אליך באמת ]כמו שכתוב שם
בשולחן ערוך ''וישובו תשובה גמורה''[
ולבקש מהקב"ה שיביא את הגאולה השלמה :את בית המקדש השלישי,
את הקרבנות ואת משיח צדקנו.
והביאנו לציון עירך ברינה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם
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 79לצאת מבית עבדים
יום שלישי אדר ב' תשס"ח 25/3/2008
]הביאורים בסוגרים אושרו על ידי בנימין גולדן שהם תואמים כוונתו
בדבריו[
)תודתינו לכל אלה שעזרו בתמלול ,עריכה והוספת ההערות(
בנימין:

עכשיו באמת מתקרב הרגע שחיכו לזה דורי דורות .לכן זאת תקופה מאוד
קשה ]''וכמו במצרים שהיה קושי השעבוד קודם הגאולה ,כמו שכתוב
)שמות ה( תכבד העבודה על האנשים כו' והם חבלי משיח'' )הגר''א ,אבן
שלמה פי''א([ .תקופה של מבחנים קשים ביותר ]''יתבררו ויתלבנו ויצרפו
רבים'' דניאל יב[ .התיקונים והבירורים האחרונים לכל העולם :ליהודים ,
לגוים ,למים ,לאדמה ,להרים ,לדומם ,לחי ולצומח.
כל דבר חי עכשיו במבחן ,הבירור האחרון עד השלב הבא של הבריאה
]שהבריאה מתפתחת בהדרגה לקראת הנצחיות כמו שכתב הרמח''ל ז''ל
במאמר העיקרים ערך ''בגאולה ''וראה כללים ראשונים אות ט[ .עד ימות
המשיח יחד עם משיח צדקנו ,בית המקדש השלישי וכו '.
אבל אנחנו לא מוכנים .רוב היהודים ,שהם החשובים ביותר בכל הבריאה
]''בך בחר ה 'וגו''' )דברים ז( וראה דרך ה' ,ח''א פ''ב ד[ ,לא מוכנים.
פשוט לא מוכנים לחיות בעולם מתוקן ,עולם של חיי רוחניות .עדיין רוצים
את הגשמיות ולא את הרוחניות.
אם קוראים את דברינו וזה נשמע קשה ,לא מרוצים ,כי רוצים את הדרך
ה''קלה'' ]שרק תחילתה קלה ,אבל סופה קשה ומר ביותר ].רוצים את
הגשמיות וגם את ה"כאילו" רוחניות[ אבל לא שמים לב שעכשיו העולם
משתנה ממה שהיה כל השנים והמערכת של חיי גשמיות ותענוגי עולם הזה
מתמוטטת[.
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אבל אם תקראו את הנביאים הקדושים תראו שדברינו מאד עדינים לעומת
מה שהם חזו בעתיד בשביל עם ישראל .הם ראו קשיים גדולים ביותר,
גדולים ביותר ]''ייתי ולא אחמיניה'' )סנהדרין צח([ .מבחנים כמעט בלתי
אפשריים לעבור.
אבל לא רוצים לשמוע דברים קשים .אני שומע לפני כל עת רצון כמו פורים
או חג אחר ,שהתפילות של פורים או חג אחר כבר ימתיקו את הגזרות.
אבל אל תשכחו שגם לפני מלחמת העולם השניה היו פורים ופסח וראש
השנה ויום כיפור וסוכות וכל החגים ,כל העתות רצון .ובכל זאת ,היתה
שואה איומה שאין אפילו מילים לתאר את זה.
וגם היום ,לא יעזור לנו כלום אם לא נחזור בתשובה .לא יעזור לנו כלום אם
לא נחזור בתשובה .לא יעזור לנו כלום אם לא נחזור בתשובה .זה המסר -
וזה לא רוצים לדעת.
מוכנים לעשות כל מיני דברים סמליים ,אבל זה ,לחזור באמת בתשובה ,
לשים מחיצה בינינו לבין עולם הגשמיות המיותרת  -זה לא מוכנים לעשות
]ראה מסילת ישרים פ''א שיסוד הכל הוא להתרחק מגשמיות ועוה''ז
ולהתקרב לה' ,שזו מטרת חיינו[.
כשיגיע רגע האמת ,כשנראה סכנות מעבר ליכולת של אדם קטן וחלש
לקלוט ,כשהפחד יהיה עצום ,כשנגיע לרגע זה ,אלה שלא מסוגלים להיפרד
מה''עגל הזהב'' יהרסו יחד אתו" '
]וכל הרשעה כולה כעשן תכלה'' )תפילת ימים נוראים([.
בגלל שהם הרבו להתעסק בגשמיות והתרגלו להחשיב מאד דברים גשמיים,
ולכן הם לא מתאימים לחיות בעולם רוחני ).)3
עכשיו היהודים בארץ ישראל בסכנה גדולה ביותר ,גדולה ביותר .היהודים
פה בארץ הקודש מתחילים להבין את זה .מתחילים קצת לפחד ,אמנם
ממשיכים עם החיים כאילו שלא קורה כלום .אבל בארץ ישראל יש תנועה
אמיתית ,אפילו שזו קטנה ,של תשובה אמיתית.
לא רק תשובה של חילונים שחוזרים בתשובה לקב''ה ,אבל בעיקר שומרי
מצוות שנהיים יותר אמיתיים ומתקרבים ממש להקב''ה .יהודים שמוכנים
להפריד את עצמם מהעולם הגויי הגשמי ]בלי זה אי אפשר להתקרב לה'[
)כמבואר בדרך ה' ח''א פ''ד ב ,ע''ש היטב(.
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אבל אלה שלא מוכנים לעזוב את הגשמיות המיותרת ,הלא יהודית ,אפילו
שגרים באזורים חרדיים ,באזורים כמו ירושלים ,בני ברק ,בית שמש,
ביתר ,אלעד ,קרית ספר ,וכו'  -והם עדיין מנסים לחיות חיים של גשמיות
כמו הגוים ,כמו החילונים ,אלו לא יכירו את משיח צדקנו.
עכשיו ,ברגע זה ,כל אחד צריך להחליט :למה הוא חי?
למה הוא בעולם הזה? הוא צריך לחשוב על יום מותו ומה יהיה העתיד שלו.
]"האדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב חשבונות עסקיו ,עסקי חיי שעה ,ולמה
לא ישים אל לבבו אפילו שעה אחת גם לזאת ,לחשוב מחשבת ממש :מה
הוא? ולמה בא לעולם? או מה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך
הוא? ומה יהיה סוף כל עניניו ?זאת היא התרופה היותר גדולה וחזקה
שתוכל להמציא נגד היצר'' )ס' דרך עץ חיים([.
מה הוא יעשה בעולם הבא? איך אדם יכול לחשוב שיגיע לעולם הבא עם
הכרטיס אשראי שלו ,ועם הב.מ.וו .שלו ועם האישה עם פאה יפה עד
לכתפיים וחוסר צניעות בסגנון גויי? והוא עם כל הצעצועים שלו :המחשב,
והפלאפון שמצלם ועושה מוסיקה וכו'.
עם כל הצעצועים האלה הוא ודאי ילך לגהינום ,כי הם יעידו נגדו בשמים
שזה היה עיקר החיים שלו .אפילו שהוא התפלל במנין  -לא תמיד ,אבל
כמה שיכל  -שם תפילין ,נתן צדקה וכו' ,אבל הלב והראש היו בדברים
גויים.
]"יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני לכן''...
)ישעיה כט ,ע''ש([.
לעומת זאת ,אלו היהודים שנפרדים מכל דבר הלניסטי ]תרבות יוון היתה
חיי הנאות גשמיות ,וגם היום זה אורח החיים של המערב ושל היהודים
החילונים  -וגם של הטועים הדתיים והחרדיים[ ,כמו הסיפור של חנוכה.
המעטים האלה אם הם ימשיכו בכיוון האמת ,הם יהיו אלה שיגיעו
למשיח ולבית המקדש השלישי.
באמת אין זמן .באמת אין זמן .חייבים לעשות תשובה ]ראה פרק .[80
זה הגלגל הצלה היחיד שיש בשבילנו וזה יגן נגד כל הטילים :גם נגד
הטילים עם ראש כימי ח"ו ,גם נגד טילים עם ראש גרעיני ח''ו ,וגם נגד
טילים עם ראש ביולוגי ,וגם נגד טילים פשוטים שהורגים סתם .ויגן כנגד
כל המחלות ושאר עונשי שמים הנוראים.
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ה' יעשה ניסים גדולים בשביל אלו שחוזרים בתשובה ,שהם אלו שעוזבים
את הגשמיות ורוצים קרבת ה' ,שזה אך ורק לשבת בבית ה' כל ימי חייהם.
]וזה עיקר מטרת החיים ,כמבואר במסילת ישרים פ''א ממקורות רבות
בתורה[.
כי בית ה' זה המקלט היחיד וזה הדבר היחיד שאפשר לבטוח בו .לא
צה"ל ,ולא פיקוד העורף ,ולא ראש הממשלה ,או הנשיא או שום חבר
כנסת .רק אבינו שבשמים
ואם אנחנו לא אתו ,כך הוא לא יהיה אתנו ) .(2אנחנו צריכים להיות אתו.
ואם כן ,ננצל .ננצל מכל סכנה שקיימת.
מה שאמרתי עד עכשיו זה לא חדש .אבל צריכים לומר את זה עוד ועוד ,כי
זה המסר  -אין מסר אחר .מתי בדיוק זה יקרה ]''הרגע שחיכו לזה דורי
דורות'' כנ''ל[ ,זה מעניין ,אבל זה לא הדבר החשוב ביותר .לדעת מי יטיל על
מי פצצות ,גם זה לא חשוב .זה יהיה ,וזה יהיה מפחיד .אבל זה לא הדבר
החשוב.
מה שחשוב זה שנתקרב לקב"ה )ראה הערה  (1ונהיה העבדים שלו בלבד.
]"''כי לי בני ישראל עבדים ,עבדי הם וגו''' )ויקרא כה ,וראה שם בספר
עבד המלך([.
ולא העבדים לתשלומים לבנק וכל מיני צעצועים ולא עבדים לרצון שלנו
להיות צעירים ויפים וכדו' ,ולא העבדים לאוכל או לעישון או לכל דבר
גשמי אחר .רק עבדי ה' ועובדי ה'.
]להיות בני חורין מהשעבוד ליצה''ר ובמקום זה להתענג על ה' ,שזה
העוה''ב ותכלית הבריאה[.
שאלות ותשובות
דניאל :מי שמגיע לגהינום ,זה כבר טוב ,כי באיזה שלב )אחרי הגהינום(
הוא יגיע גבוה יותר ,בעז"ה .גהינום זה עולם הבא ]שלב "ניקוי" שבא אחרי
החיים בעולם הזה[ ,איך שלא יהיה .יש כאלה שיישארו הרבה זמן
בגיהנום ,וחוץ מזה יש עוד תיקונים ,אבל הרבה מהם מגיעים לגן עדן בסופו
של דבר .ולא לשכוח שכל אדם כזה ,כל נשמה כזאת ,יש לו בן ,בת ,או כל
אדם אחר שאומר עליו קדיש או לומד משניות בשבילו ,וזה עוזר לו לצאת
מגהינום .כל מצווה שעושים בשביל הנפטר ,זה עוזר לנשמתו.
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שאלה :כלומר יש כאלה ל"ע ,שאפילו לגיהינום לא מגיעים?
דניאל :נכון.
שאלה :ואלה שלא יכולים להגיע לגיהינום ,אז הבנים שלהם לא יכולים
להעלות אותם?
דניאל :אנחנו לא נכנס עמוק לעניין הזה.
שאלה :להיות חילוני זה תיקון?
דניאל :ודאי שזה תיקון ,שמלהיות רחוק הוא צריך להגיע לקרוב ]לה'[.
ואם הוא לא עושה את זה אז הוא לא עשה את התיקון.
שאלה :אולי זה ניסיון או בחינה?
דניאל :הכל ניסיון ,בחינה ,תיקון ,מה שתקרא לזה
]ראה מלבי"ם בתחילת פרשת העקידה ,בעניין הגדרת ההבדל בין בחינה
לניסיון[.
זה הכל אותו דבר .כל נשמה עברה גלגולים רבים ,בכל השנים מהר סיני.
ועכשיו אלו התיקונים האחרונים ,והם קשים.
לאורך כל המאה האחרונה התיקונים מאוד קשים .יותר קשים מאלה שהיו
צריכים למות על קידוש ה' ,שלא רצו להיות גוים ,אז היו מוכנים להרוג את
עצמם ואת הילדים שלהם ואת הנשים שלהם] ,בתקופת מסעי הצלב ,ועוד[,
רק לא להיות גוים.
זה )היה( יותר קל מאשר לחיות בדור הזה כיהודי אמיתי ,ולגדל ילדים
כיהודים אמיתיים.
כל אחד חייב להשתדל להלחם נגד יצר הרע עם כל הכוחות.
ואם לא ,אני לא רוצה להגיד מה שיהיה.
אבל אלו שמשתדלים ,אפילו שנכשלים ונופלים ,אבל קמים וממשיכים
להשתדל בכל זאת ,אלו יקבלו משיח צדקינו .ברגע זה כל אחד צריך לשאוף
להציל את עצמו על ידי תשובה .אפילו אם זה לא תשובה שלמה ,אבל
חייבים לעשות תשובה!
כל יהודי יש לו כוח לחזור לקב"ה .לא רק כוח ,אבל יש לו צורך.
אבל אם הוא נלחם נגד הצורך בכוונה ולא רוצה לפתוח את הלב ,בכוונה ,יש
בעיה.
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שאלה :לגבי שק ואפר שהיה בכותל בערב פורים .אני מבקש להבין :אנחנו
היום במצב שאנחנו צריכים שני דברים ,לעניות דעתי .מצד אחד המתקת
הדין ,שנוכל בשמחה ובששון להיגאל ברחמים .ומצד שני ,כמו שאתם
אומרים כל הזמן ,שחוץ מלהמתיק דינים אנחנו צריכים לעשות תשובה.
העצרות האלה של 'שק ואפר' זה פועל לשתי העניינים או בעיקר רק
להמתקת הדינים?
דניאל :זה צריך לעזור לאנשים לחזור בתשובה ,וממילא זה עושה המתקת
דינים אם אנשים חוזרים בתשובה.
מה זה 'שק ואפר'? הבן אדם נהיה מסכן .הוא נהיה עניו .אדם שהוא באבל
הוא מרגיש שבור .צריכים להרגיש שבורים ,שאנחנו באבל .אנחנו באבל
בגלל בית המקדש שאיבדנו .לא רק השני ,בעיקר הבית הראשון שאיבדנו.
ששם היה הפאר הרוחני הגדול ביותר שהיה אי פעם .שאיבדנו את
הקורבנות ואיבדנו את ארץ ישראל.
זה שאנחנו יושבים פה עכשיו בארץ ישראל ,זה לא נקרא שיש לנו 'ארץ
ישראל' .אולי זה יותר חשוב מלהיות בחוץ לארץ אבל זה נקרא שאנחנו
בגלות .ועל זה אנחנו צריכים לבכות .אנחנו צריכים לבכות ולהיות באבל
כשאנחנו רואים את היהודים המסכנים.
איך העם שלנו נראה חוץ מהחרדים שבאמת חרדים – ואין כל כך הרבה
'באמת חרדים' שהם נראים אצילים .השאר נראים  -שה' ישמור ,רק
לבכות עליהם .רק לבכות עליהם.
צריכים לאהוב את עם ישראל .ואם אוהבים את עם ישראל באמת ,אז נשב
על הרצפה ונבכה ,ונבכה ,ונבכה .כמו שרואים בן או בת שהם נסיכים
ונסיכות ,ונראים כמו מסכנים ומסכנות ,רחוק מהאבא המלך והאמא
המלכה .צריכים לבכות ,ולבכות ,ולבכות ,ולבכות.
לכן ,השק זה מוריד את הגאווה של האדם ,וגם האפר מזכיר לו את כל
השנים שהיהודים סבלו ומתו על קידוש ה' ,וחיו במצבים קשים ביותר,
והכל בשביל לא לעזוב את הקב"ה ותורתו .לשבת על הרצפה זה סימן אבל,
סימן והרגשה של אדם עצוב עם לב שבור .ולבכות ,ולבכות .זה עוזר לאדם
להרגיש את האמת.
והאמת היא שאנחנו מסכנים גדולים .אנחנו חייבים להפריד את עצמנו מן
העולם הגויי ויש לנו תיקונים רבים לעשות .וזה ניתוח מאוד כואב להרבה
אנשים.
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אבל ברגע שחייהם יהיו בסכנה ,הם ירוצו לחפש קודם כל את הצבא.
כשלא ימצאו את הצבא ,יחפשו את המשטרה .לא ימצאו את המשטרה,
יחפשו ראש העיר .הוא לא יכול לעזור ,יחפשו את משרד הרווחה .או ביטוח
לאומי ,או קופת חולים או מי יודע מה .ובסוף ,שחיפשו כל המוסדות שלא
יכולות לעזור כלום ,אז יחפשו את הקב"ה] .ורדפה את מאהביה ולא תשיג
אותם...ואמרה אלכה ואשובה אל אישי הראשון )הושע ב ,ט([ .
לכן צריך להיות עכשיו כבר בסיס בנוי ,מסגרת ,ללכת לשם בשעת הסכנה
ולמצוא את הדרך לקב"ה והעניין של שק ואפר] .כמו שהיה בגלות בבל,
שהקב"ה הגלה את יכניה והחרש והמסגר  11שנים לפני החורבן ,בכדי
שיכינו את המסגרת התורתית לחיי היהודים בבבל ,וכמ"ש ואת יהודה שלח
לפניו אל יוסף ,להורות לפניו גושנה ,ופי' רש"י להכין בית הוראה שמשם
תצא תורה[.
עכשיו זה קשה מאוד .כי לא מרגישים בסכנה.
הדולר יורד  -יש יותר קהל בכותל אתכם .הדולר עולה  -שוכחים לבוא.
ולכן ,עכשיו זה העבודה הקשה ביותר .אבל מי שממשיך ועובד כמו א .ולא
אכפת לו כלום ,אלה יראו בסוף תוצאות מדהימות .עם ישראל בהמוניהם
בע"ה יחזרו בתשובה ]ראה סנהדרין צז.[:
אבל אף אחד לא מדריך שחייבים לעשות תשובה וזה הבסיס של להיות
יהודי .כשיש צרות יודעים שזה זמן לתשובה] .רמב"ם בתחילת הלכות
תענית :מצות עשה כו' על כל צרה כו' ע"ש[.
הגוים בנינוה יכלו לחזור בתשובה על ידי שק ואפר ובכיות וזעקות  -והיום
יש יהודים שצוחקים מזה?
שאלה :אנחנו עושים תשובה?
דניאל :לא כל כך .אבל מה שאני אומר ,דבר פשוט ,שאם הגוים בנינוה יכלו
 גם היהודים בשנת תשס''ח יכולים.אני מאוד רציתי לדבר על השק ואפר .זה קשה להם לעשות אבל אני לא
מבין למה .כל כך קשה ליהודים לעשות דבר שעזר להציל הרבה קהילות
במשך ההיסטוריה? למה עכשיו זה נראה להרבה אנשים כדבר של
משוגעים .למה עדיין לא מבינים את הסכנה? הסתכלו על העולם ומה
שקורה בו.
עכשיו חגגנו את פורים .יהודים רבים שמחו ,שלחו משלוח מנות ,מתנות
לאביונים וכו' .אבל לא מאמינים במסר של פורים .וזה שמרדכי היהודי ישב
לפני שערי הארמון בשק ואפר .הוא לא התבייש .לא היה חשוב לו שהוא
היה היחיד שישב באבל ובעצב .לא היה אכפת לו בכלל.
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ובסוף אנחנו עם כל הרצון שלנו לחגוג את פורים ,לא מוכנים לקבל על
עצמנו כזה דבר פשוט .אנחנו צריכים להבין באיזה סכנה אנחנו נמצאים
ולעשות מה שמרדכי היהודי עשה.
פעמיים בפורים ולפעמים ארבע פעמים ]בשני הימים[ ,אנחנו הולכים לבית
הכנסת ,נשים ,ילדים ,גברים ,יושבים ,ובעיון רב כשהמגלה לפנינו ,עוברים
מילה ,מילה ,אוי ואבוי אם לא נשמע כל מילה .אבל עם כל זה ,לא
מאמינים .אם הגברת שיושבת בעזרת נשים תחשוב שבעלה ילך ברחוב וישב
עם שק ואפר ויבכה על החורבן ,היא לא תשמח...
שאלה :אבל לא עושים דברים לבד )על דעת עצמם( ,כל אחד לפי הרבנים
שלו...
דניאל :ואם א .ביקש מראש ישיבה שהוא תורם לו לא מעט כסף ,הוא
מבקש ממנו' :תעשה שק ואפר ,תדברו על עם ישראל ,על המצב הרוחני
הירוד ושצריך להעלות את זה ...לבכות על זה ...להחליט לעשות תשובה,"...
והוא עונה לו "אבל זה ביטול תורה" ,ומנסה לשנות את הנושא של השיחה
אוי לו ואוי לישיבה שלו.
שאלה :אבל הוא עושה את מה שרבותיו מורים לו ,לכאורה?
דניאל :לא .הוא עושה מה שנוח לו .לא נוח לו לקחת את הבחורים ולבקש
מהם כזה דבר כי יצחקו .כל דבר שלא רוצים לעשות אומרים שזה "ביטול
תורה" .אבל מה שכן רוצים לעשות ,עושים .כמו לטוס לאמריקה כל יום
ראשון ושני כביכול לאסוף כספים לישיבות .אבל נהנה מטיסות ,מלהיות
בעולם הגדול ,וכל אחד שמכיר את זה ,יודע .מי שמתחיל לטוס ,מתחיל
לטוס כמה פעמים בשנה ונהנה מזה.
שאלה :זה לא קל ,יש הרבה בושות באיסוף הכספים.
דניאל :נכון ,יש הרבה בושות ,אבל הרבה מאוד נהנים מזה .לא מהבושות,
אבל לעזוב קצת את המשפחה ,להסתובב באמריקה וכו' .ואני אזכיר לכם
שמטוס זה מקום במיוחד לא צנוע .נשים וגברים מתערבבים שמה .הרבה
פעמים יושבים אחד ליד השני ,נוגעים אחד בשני ,עומדים לפני השירותים
במקום צפוף ביחד .ולא פעם הגברים מתפללים מנחה או שחרית ממש ליד
הכסאות של נשים וכו' וכו' .לא פשוט בכלל.
זה רק דוגמא אחת ,זה לא ביטול תורה??
יש הרבה דברים שבכלל לא נכלל אצלם בשם ביטול תורה .אבל ,בלי ספק,
זה ביטול תורה מחריד.
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אבל ,לשבת על הרצפה עם שק ואפר ,לבכות על החורבן ,חורבן הבית,
ולעשות תשובה אמיתית ,זה "ביטול תורה" ,חס ושלום? מתי זה ביטול
תורה? כתוב ברמב"ם כשיש מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים ,אז זה
ביטול תורה .אבל אם זה מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים ,כמו
לחזור בתשובה ,כל אחד בעצמו צריך לחזור בתשובה לבד .אין תורה בלי
תשובה.
הבעיה היום שתורה נהיה מנותק מכל דבר אחר .זה תורה כאילו לבד .אבל
זה לא הולך ככה] .האומר 'אין לי אלא תורה' ...אפילו תורה אין לו )יבמות
קט[(:
שאלה :דיברתי עם ראש ישיבה שאנחנו תורמים להם הרבה מאוד .הוא בא
לבקש דמי פורים .אז דברתי אתו על שק ואפר ,והוא אמר 'לא' .שאלתי,
למה לא? הוא השיב" :אנחנו עושים כל דבר כמו סבא שלי .אם הוא קושר
את הגרטל ככה אז גם אנחנו .הכל בדיוק ,בדיוק ,בדיוק .אז אם אבא וסבא
לא עשו שק ואפר  -אז גם אנחנו לא" .מה אני יכול להגיד לו?
דניאל :שברוך ה' ,הסבא שלו לא היה צריך לעשות שק ואפר כי ברוך ה',
כנראה שהוא לא היה בסכנה גדולה .אבל הסבא שלי ,זה מרדכי היהודי,
והוא ישב עם שק ואפר .וקוראים על הסבא שלי כל שנה .פעמיים או ארבע
פעמים .ואני רוצה להיות כמוהו.

הערות/נספחים
 .1בדורות הקודמים ידעו והזכירו הכל את ה' יתברך ,ובכל פעולה ומעשה
הוזכר שנעשה ברצון ה' ובעזרתו ,ואילו בדורנו ,נמנעים אנו מכך,
והיא התביעה אשר יתבע מלך המשיח מאתנו ,וכנאמר בכתוב )ישעיה יא(
''והריחו ביראת ה''' .המשיח יתבע ויריח יראת שמים ,ואלו הרחוקים
מיראת שמים לא יזכו לקבל פני משיח צדקנו.
ומפורש הדבר ברבינו יונה )שערי תשובה ג כז('' :השמר לך פן תשכח את ה'
אלוקיך )דברים ח( ואמרו חז''ל )מנחות צט( כל מקום שנאמר 'השמר' 'פן'
ו'אל' ,הרי זה 'לא תעשה'.
הוזהרנו בזה לזכור את ה' יתברך בכל עת.
ודייק בדבריו ''בכל עת''  -ללא הפסק והפוגה כלל ,אלא זכרון תמידי ,ללא
שכחה כלל.
ומכח זכירת השי''ת חייבים לבוא כל מעשיו.
www.Dani18.com

דניאל  – 3מסרים מעולם האמת

40

והיינו שהוסיף שם''...כי זרע הקודש ישיגו כל הנהגה נאוה והמעטירה
בעליה מזכירת ה' יתברך ,כמו שנאמר )ישעיה מה( :בה' יצדקו ויתהללו כל
זרע ישראל."..
זכירת השי''ת היא עיקר מציאות האדם,
וכמו שכתב הרמב''ן )שמות יג( :כוונת כל המצוות וגו'.
וראה גם דברי הרמב''ם ז''ל במסגרת מעבר לדף ודו''ק.
)אור יחזקאל דרכי העבודה עמ' צח(.
 .2דבקות בה' :על ידי מחשבה
''עם הפנות מחשבת האדם והשיגו הא-לוה יתברך 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'') .רמב''ם מורה נבוכים ח''ג פנ''א(
 .3מים ואש
''כאשר לא יתחברו בכלי אחד המים והאש ,כן לא תתחבר בלב המאמין
אהבת העוה"ז ואהבת העוה"ב'' )וע' דרך ה' ח''א פ''ד ב(.
)חובת הלבבות שער חה''נ פ''ג(
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 80חייבים להתכונן למלחמה
תיקשור עם בנימין  -תשס"ח

עם ישראל ,הקשיבו ,אין זמן .חייבים להתכונן למלחמה .לאו דווקא
המלחמה של טילים ,פצצות אטום ,כימיות וכו' .גם לזה ,אבל בעיקר
צריכים להתכונן למלחמה נגד היצר הרע .וצריכים לנצח ,כי רק אלה
שינצחו יוכלו לקבל משיח צדקנו .וח"ו אלה שנכשלים...
לכן אני אציג עכשיו דרך איך לחזור בתשובה ולהיות ראויים לגאולה:
) (1כל אחד חייב להוריד את הראש )הגאווה( ולהיות עניו לפני הקב"ה.
) (2לחזור בתשובה .זה אומר דבר ראשון :להצטער ולבכות על כל עבירה
ועבירה שעשו ,בגלל שכל דבר שעושים נגד הקב"ה ,נגד תורתו ,כל דבר
עושה מחיצה בינינו לבין בורא עולם ]''עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין
אלוקיכם'' )ישעיה נט([.
שנעלם עם השקר -
ֵ
ומחיצה זו מרחיקה אותנו מהאמת .ואז אנחנו בסכנה
שזה מוות נצחי ח"ו .אבל אלה שהולכים בדרך של הקב"ה ותורתו ,הם
יקבלו חיים נצחיים .לכן כל יהודי צריך להצטער עד בכי על כל עבירה
ועבירה שעשינו .צריכים לשבת על הרצפה ,לקרוע את הבגדים או לשים
שק ואפר ולבכות ולבכות ולבכות על כל העבירות שלנו .ועל כל העבירות
של האבות שלנו  -מהאדם הראשון .ולבכות על בית המקדש ,שבגלל
העבירות נחרב ונלקח מאתנו .לבכות על הפאר הרוחני שאבדנו ]מבואר
היטב בפירוש המלבי''ם לתהלים קלז[ .ועל האפשרות שהייתה לנו להביא
קרבנות ולכפר על כל עבירה ועבירה .אוי לנו.
) (3להגיד וידוי ,אבל להצטער באמת .להגיד ''אבינו מלכנו חטאנו לפניך''.
''אבינו מלכנו אין לנו  -רק אותך יש לנו'''' .עשה עמנו צדקה וחסד
והושיענו ]גאולה ובנין בית המקדש[".
תגידו עוד ועוד .עוד ועוד ,עד שזה יכנס לראש וללב ולכל הגוף .עד שתבינו,
עד שתבכו באמת ]זה עצה נפלאה איך לפתוח את הלב לתשובה אמיתית,
שרק זה יכול להצילנו[.
) (4אחר כך להחליט שמעכשיו אנחנו זורקים את העולם הגשמי המיותר ,
ה''עגל הזהב'' ]וזה יאפשר לנו חיי רוחניות ,ראה בהמשך[ ,ואנחנו חוזרים
לדרך התורה בכל חלקי החיים שלנו.
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לכן אנחנו צריכים להוציא מהבית כל ספר ,כל עיתון ,כל מכשיר מטונף
שמביא את ''עגל הזהב'' לתוך הבתים שלנו.
) (5ואז לזרוק מהבתים כל דבר ששייך לעולם הגויי ולחזור לרצון ה' בלבד.
אם זה עיתונים או ספרים  -אפילו חרדיים ,אם זה שמלות ,אם זה רדיו או
מחשב וכו' ,לא משנה מה.
אנחנו צריכים לנקות את הבתים שלנו נקיון יסודי מכל דבר מיותר ,כל דבר
גויי ,כל דבר שמושך אותנו לכיוון הליניסטי )גשמי ,גויי(.
בדרך התשובה הזאת נוכל להגיע לרמה הגבוה ביותר ,שזה אהבת ה' .זה
אומר לאהוב את ה' בגעגועים אליו .להתגעגע אליו יותר מהאדם הכי אהוב
עלינו .ולהתגעגע לבית המקדש ולקורבנות עם געגועים שמביאים את האדם
לכאבים ולבכי.
) (6כדי להצליח בזה ,מוכרחים לדעת שלעשות רצון ה' זה לא משהו
משעמם .מי שמתחיל לעשות את זה הוא מתחיל להיות הבן האמיתי של
הקב"ה .אז הוא ידע שהחיים האלה של תורה ומצוות ,הם החיים
הטבעיים והטובים והמאושרים ביותר.
חיים של רצון ה' ,למלאות את רצון ה' ]''עבד השם'' כנ''ל בסוף המסר
הקודם[ ,חיים כאלה הם צורת החיים האמיתיים היחידה שקיימת .וכל
צורה אחרת ,זו שקר ואחיזת עיניים.
ולכן מי שיחיה ,או לפחות ישתדל בכל כוחו לחיות ,חיים כאלה יקבל את
משיח צדקנו ואת הגאולה .ומי שלא ,יעלם עם השקר.
כל אחד צריך לבחור  -אבל עכשיו ,כי הזמן ממש נגמר .אם אנחנו חוזרים
בתשובה אמיתית ,אנחנו יכולים להציל את עצמנו.
אבל לחזור בתשובה זה לא רק להחליט שלא לעשות עבירות יותר .כי לא
נעמוד בזה אם אנחנו לא מכירים שגם בזמנים קלים יותר וגם בזמנים
קשים ,רק הקב''ה קובע ,לא אנחנו ולא רצוננו .רצוננו חייב להיות כמו רצון
ה' .אם אנחנו רוצים להציל את עצמנו ואת ילדנו ,אנחנו חייבים לעשות את
התוכנית הזאת :להוציא את ה''עגל הזהב'' וכל הגוישקייט מהבית ,מהלב
ומהחיים שלנו ,ולחזור לעבודת ה' ולתורת משה ,כפי כל מה שכתוב
בספרים הקדושים.
ואז בעזרת ה' נזכה ביחד בשמחה לקבל משיח צדקנו.
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 81ברגע של הסוף
תיקשור עם דניאל ,ט' בניסן תשס"ח14/4/2008 ,
דניאל:
עם ישראל ,אנחנו כמעט בליל הסדר וכולם יודעים שעם ישראל נמצא
בסכנה הגדולה ביותר שהיתה לו בכל ההיסטוריה ,זה נראה כאילו )שרק(
היהודים בא"י בסכנה בלבד ,אבל זה לא נכון ,כי כל היהודים בכל העולם
בסכנה.
ויותר מזה  -האידישקייט-היהדות עצמה בסכנה  -כי יצרנו אידישקייט,
יהדות אחרת) ,חיי( יהדות שדומה לגויים ח"ו ,ואפילו הכביכול החרדים
ביותר כבר לא יודעים את ההבדל בין התורה האמיתית והתורה שהם יצרו,
שזה שקר.
רוצים להיות גויים ויהודים ביחד ,רוצים את העולם הזה ואת הרוחניות
)יחד( אבל אי-אפשר.
זה הוריד אותנו  -את היהודים למצב )לרמה( מתחת לקו/לגבול ,שאין
אפשרות לחזור ,חלק של היהודים ירדו מתחת לקו הזה ,חלק עוד לא.
אני מבקש מכל עם ישראל לעצור במקום להסתכל אחורנית ולראות מה זה
היה פעם להיות יהודי אמיתי ולחזור לנקודה הזו.
ואם יש עוד יהודים ,שעדיין הולכים לכיוון השני ,תתפסו אותם בידיים
ותסחבו אותם לכיוון האמת ,ואם הם נלחמים ולא רוצים לבוא ,אז לעזוב
אותם ותצילו את עצמכם.
מי שיורד מתחת לקו ,מתחת לגבול ,מעבר לגבול שאומר שהוא כבר לא
יהודי ,לא יכול לחזור להיות יהודי ,כי הוא כבר כל כך תפוס בשקר ,שלא
יכול להשתנות .אדם כזה מאבד את העולם הזה שלו ול"ע את העולם הבא
שלו.
בליל הסדר הזה ב"ה נרגיש ממש את יציאת מצרים ,נחייה )נרגיש( את זה
מחדש ,ומי שחי את זה כמו ה 20%-או פחות ,שיצאו ממצרים וחיו ,אם
נרגיש את זה כמו שהם ,ויותר אפילו ,אז הגאולה תבוא במהירות .זה הרבה
מאד תלוי בנו.
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אבל לא לגמרי תלוי בנו ,כי לקב"ה יש תוכנית ויש גבול של זמן לתוכנית.
עם ישראל ,אנחנו מתקרבים לסוף ,שזה ממש ההתחלה של העולם הבא.
הסוף של העוה"ז וההתחלה של העוה"ב.
עוד מעט כל הגשמיות שאנחנו אוהבים כל כך ייעלם לגמרי ,ואלה שתפוסים
בשקר בדמיון שלהם עוד יחשבו שאפשר להחזיר את זה ,ולא יחזרו
בתשובה) .יחשבו שהעולם יחזור להיות כמו קודם ?(.
ואלה שמבינים שכל הגשמיות המיותרת זה רק דמיון ,יראו את האמת
ויינצלו.
אנחנו מתקרבים לנקודה הזו במהירות הבזק ,אין זמן עם ישראל.
שיהיה באמת פסח כשר ושמח ,ושיהיה לנו גאולה שלמה ולכל עם ישראל.
)עד כאן המסר(
אבא :האם אי אפשר לדון את עם ישראל לכף זכות ? כל הטכנולוגיה
והגשמיות ,העולם הגוי שסובב אותנו מכל כיוון ,מאד מבלבל לנו את
הראש.
דניאל) :כאשר( ידעו את האמת ,לא יהיה פשוט.
היהודי נשלח כדי להלחם נגד זה.
בשמיים יש דין על כולנו ,זה התיקונים האחרונים .נשלחנו לעוה"ז לתקן
בדיוק את הדברים האלה ,ואם יהודי שהוא חרדי ולומד תורה ,תלמיד
חכם ,מתלונן  -אני לא אשם בזה שיש לי מחשבות לא טובות ,אני יוצא
לרחוב ,נשים לא לבושות כמו שצריך .אם אני מוריד את העיניים ,אני רואה
את הרגליים שלהם) ,בגלל( שהן )לובשות( גרביים שקופות.
לאן שאני מסתכל יש משהו שמוציא אותי מדעתי ,אני לא אשם.
אבל הוא כן אשם ,כי בתור אברך לא נלחם נגד .הוא לא מתחיל עם אשתו
)לבקש ממנה( להוריד את הפאה ,ללבוש בגדים צנועים יותר.
לבנות שלו שהולכות לבית יעקב ,עם גרביים דקות ובגדים צמודים.
הוא לא אומר לחברים שלו :תעשו משהו ,תעזרו לי להגיד לנשים שלנו
להשתנות.
בחור חילוני אומר  -אני לא אשם ,אני חילוני ,נולדתי למשפחה חילונית,
אני לא אשם בכלל ,לא ידעתי משהו אחר.
www.Dani18.com

45

דניאל  – 3מסרים מעולם האמת

היום הסיבה הזו לא תופסת ,כי הוא יודע שהוא יהודי ,הוא גם יודע שיהודי
מאמין בקב"ה ,הוא גם יודע שיש דברים מסוימים מיוחדים שכל יהודי
צריך לעשות ,ולכן אין לו שום סיבה ואין לו שום מניעה לדעת כל מה שהוא
יכול .כל הידיעות ,האינפורמציה על היהדות ,אפילו מהאינטרנט )ניתן
לקבל(.
התיקון שלו  -זה לחזור להיות יהודי כשר .בשביל זה הוא נולד חילוני  -כדי
לחזור לעם ישראל.
כמעט לא קיים בעולם שלנו יהודי )שהוא( לא שומר מצוות שיודע שהוא
יהודי ,שהוא לא יכול להגיע להיות יהודי אמיתי.
כל אחד בדור הזה נשלח עם תיקון קשה ,תיקון אחרון ,וחייב להשתדל
)לעשות( את התיקון ,הוא חייב לעבוד קשה ולסבול בשביל להשלים את
התיקון או להיות לפחות בדרך )בכיוון ,על מנת( להשלים את התיקון,
ולהגיד שאי אפשר להאשים את עם-ישראל בכל מיני עבירות.
זה לא המציאות .המציאות היא שחייבים להוכיח ,כי זה גלגל הצלה.
יהודי  -אתה טובע !
הוא יכול להגיד לך מהיום ועד מחר " -אני לא טובע וזה לא מים",
אבל במציאות שהוא טובע וזה מים.
התוכחה אולי תכניס אותו למציאות ,והאידישקייט  -זה גלגל הצלה.
העולם הבא זה עולם של אמת ,ואין יותר מהאמת,
אז לכן להיות בעולם האמת  -אין יותר טוב,
כי זה בלי שקר ,בלי ספקות ,הכל ברור.
זהו ,מה יותר טוב מזה.
)ענייני העולם הבא סיקרנו אותי ,ניסיתי לקבל קצת "נתונים" מדניאל(.
אבא :הם יש מחשבים בעולם הבא ?
דניאל :תראה ,אל תדאג ,אבא ,יהיה לך מספיק פרנסה.
הבן אדם צריך דברים מסוימים ,וה' ייתן הכל.
הבן אדם יהיה דומה חיצונית )דומה ,לא בדיוק( למה שהוא עכשיו .הקב"ה
נותן לנו הכל פה )בעולם הזה( וגם שם )בעולם הבא(.
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אבל פה אנחנו צריכים לעבוד) ,אבל( אנחנו מתבלבלים וחושבים ,שאנחנו
עובדים ומרוויחים את הלחם שלנו.
בעולם הבא האמת תהיה ברורה ,ה' ייתן לנו הכל ,בלי עודף גשמיות.
החיים יהיו רוחניים ,עם יותר הרבה סיפוק.
אל תשכחו ,זה בלי יצר הרע.
אני לא יודע אם מישהו היום יכול לדמיין עולם בלי יצר הרע.
יצר-הרע נכנס לכל מקום הכי דק ,הכי עדין של הבן-אדם.
הוא לא יודע אפילו כמה היצר-הרע מניע אותו.
אבא ,אתה יודע ,שפעם הקב"ה לקח מהעולם הזה את היצר הרע לשלושה
ימים ,שום דבר לא זז) .גמרא ,פרק שביעי ,דף ס"ט(
אבא :התרנגולות לא הטילו ביצים שלושה ימים בכל א"י.
דניאל :לא זז בעולם כלום .היצה"ר גורם גם לדברים הטובים.
אין לנו את הכלים להבין ולדמיין איך זה יכול להיות.
אבא :קשה להבין איך העולם יעבור ממצב למצב )מהעוה"ז לבא(.
דניאל :ברגע הנכון אנחנו נדע .אי אפשר לתאר את זה עכשיו.
זו מציאות חדשה ,שאף פעם לא הייתה.
דבר אחד אני יכול להגיד ,לא יהיה מס-הכנסה.
אבא :שאלו אותי איך משפיעים העצרות "שק ואפר" שאנו עושים.
דניאל :ההקרבה שלהם עושה רושם גדול בשמיים.
כל יהודי שעכשיו מקריב את עצמו בזה שהוא יוצא עם שק ואפר לפני
העיניים )מול( של עם ישראל ואפילו צוחקים עליו ואומרים מילות של גנאי
על המשוגעים האלה שיושבים על הרצפה עם שק על הגוף ואפר על הראש
ובוכים על זה שבית המקדש נחרב ובוכים על העברות של עם-ישראל ושל
כל יהודי בנפרד ,ומחליטים לחזור בתשובה שלמה ב"ה ,אלה שלא מפחדים
להקריב את עצמם לעבור בושות גדולות כדי להציל את עצמם ואת עם
ישראל ,בזכות אלה הרבה מאד יהודים ב"ה יקבלו משיח צדקנו.
)דניאל אמר שכדאי להוסיף את המסר של בנימין לגבי אותה שאלה(
בנימין:
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.
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 82לזכרה של צדקת
תיקשור עם בנימין ודניאל ,חול המועד פסח ,י"ז בניסן ,תשס"ח 22/4/2008
)הערות שהוספתי מופיעות בסוגריים(
הקדמה
יום שני ,חול המועד פסח ,חשבנו לנסוע לירושלים לבקר את דניאל ,אפילו
בלי תיקשור .בצהריים קבלתי טלפון מירושלים ,אמרו לי שבתיה ,ילדה
חולת שיתוק מוחין נפטרה אתמול .עכשיו היתה ההלוויה .מתוכנן מחר
תיקשור לזכרה .לא הכרתי אותה ,ובעצם אף אחד כמעט לא הכיר אותה,
לא הכיר את גדולתה .כך זה בעולמם של האוטיסטים ופגועי המח .הם
גדלים במעונות מיוחדים ומי שמכיר אותם
הם המטפלים והמשפחות ,ואם מגדלים אותם בבית אז אולי גם השכנים.
אני לא צריך להרחיב ואין מילים לתאר את החיים של משפחה אשר
מגדלים אוטיסט או פגוע בבית.
אז קבענו למחרת ביום שלישי ב  5בירושלים בשכונת הר נוף.
יום שלישי ,נסענו להוסטל ,לדניאל ,ולאחר איחור קטן הגענו למקום .היו
קרוב לעשרים איש ,חלק מהם הכרתי ,רבנים אשר עוסקים בקרוב לבבות.
האווירה היתה מיוחדת ,מעין כזה שקט שאי אפשר לתאר אותו ,התיישבנו
והתקשור החל.
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 נורמאלים 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.
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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  18ולהוציא 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 תהייה פה .היא ידעה את זה מראש וזה עוד
סימן שהסוף קרוב ביותר וכל אלה שיושבים פה מחכים יום יום ממש
לסוף.
קמים כל יום ושואלים ,נו  ,מה חדש  ,מה קורה ,מתפללים מבקשים שיגמר
כבר ,שהשקר יגמר כבר ,אבל זה נסחב עוד.
בדיוק חושבים – סוף סוף ,אולי האמריקאים יתקיפו ,אולי הערבים
יתקיפו ,משהוא שיהיה ,שיהיה משהוא ,שנדע שזה הסוף שמשיח כבר בא,
לא משנה לנו ,נסבול ,אבל הסבל הזה של העולם של עכשיו )כיום( אין סבל
יותר גדול.
בגלל זה כל אלה שיושבים פה ,גם נבחרים ,כי רק אדם שמרגיש ככה,
מסוגל לקבל משיח.
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.
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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 מעשים 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.
הקב"ה עכשיו שלח הרבה מאד צרות לאנשים מכל מיני כיוונים ,כדי לעשות
להם אימונים ,איך לסמוך אך ורק על הקב"ה) .אנחנו צריכים( לא לשים
לב בכלל לקשיים של היום יום ,לא למחלות ח"ו שלא נדע ,לא לבעיות
כספיות ,לא בשום בעיה ,פשוט כאילו )לא קורה( כלום .לתת לקב"ה לסדר
את העניינים ,כי גם ככה הוא מסדר את זה .אפשר לעשות איזה השתדלות
)לפרנסה?( אבל לא עם כל הלב ,לעשות השתדלות כי חייבים .יוצוזן )מילה
באידיש?( לעשות משהוא ,אבל לא יותר מזה.
בגלל זה )על מנת להתחזק באמונה בקב"ה( – )באים עלינו( כל הניסיונות,
כל הצרות שיש לנו עכשיו ,ומי שאין לו צרות או ניסיונות אני מאד דואג לו,
מאד דואג לו ,כי אדם כזה פשוט לא רואה את הניסיונות שלו ,לא מבין שיש
לו ניסיונות ולכן הוא לא יוכל לקבל משיח אף פעם ח"ו.
יש כל מיני יהודים בעולם הזה ,כל מיני כיוונים של יהודים ,היחידים
שהולכים בדרך האמת ,זה )הם( אלה שרוצים עם כל מהותם ,עם כל ליבם,
עם כל ראשם להיות עבד 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 בכוח וברצון עז
להתגבר על היצר הרע ולהמשיך.
אדם חייב להיות חזק באמונה בביטחון שלו ,כדי לעשות את זה .זה זמן של
הקרבה ,זה זמן שאדם חייב לשים מחיצות בינו לבין העולם הזה המיותר.
שאני מדבר על העולם הזה ,אני רק רוצה שיהיה ברור ,כל אדם צריך לאכול
ולישון ,להתלבש ,טוב מאד שיש לו חליפה לשבת וליום חול ,ואוכל וכו' ,זה
העולם הזה שמכוון למצוות.
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)ומצד שני –(
אני מדבר על העולם הזה שמכוון לעגל הזהב ,בעולם הזה אין הקב"ה ואין
רוחניות אמיתית ,יש רק זנות וזה הכל.
יש רק אנשים שרוצים למלא את הצרכים הגופניים שלהם ,עד שמתים
מזה ,מתים מכל העולם הזה ,כי הקב"ה ברא את האדם לאכול אוכל
שמברכים עליו ,שמקדשים אותו ,אבל הם אוכלים אוכל שעשוי מזהב ,שאי
אפשר לברך עליו ואי אפשר לעכל אותו ,ולכן בסופו של דבר הוא מת מזה.
עם ישראל ,זה הולך להיגמר ,זה הולך להיגמר עכשיו.
בעתיד הקרוב ביותר יתחילו הצרות הגדולות ולא צריך להיות אוטיסט או
שיתוק מוחין או )עם תסמונת( דאון בשביל לדעת את זה.
רק תסתכלו באינטרנט ,תקראו עיתונים ,ח"ו אני לא אומר שחייבים
לקרוא עיתונים ,אבל זה שם כתוב ברור ,כל אחד יכול לראות ברור באיזה
כיוון העולם הולך.
ועם כל זה ,יהיו הפתעות ענקיות ,ניסים ענקיים ,כי אם תהייה מלחמה
ששליש העולם יחרב לגמרי ,ושליש יפגע קשה ושליש לא יפגע ,עוד יגידו זה
מלחמה .אנשים לא ידעו מה לעושת ,התחילו להילחם.
אבל עכשיו זה יהיה ברור יד ה'.
אז כל מה שאנחנו חושבים – זה כלום )לעומת( – מה שיהיה ,זה יהיה
משהוא אחר לגמרי .ואנחנו – אלה שמחזיקים בביטחון ,באמונה בקב"ה
נעבור את זה ונוכל לספר מה שקרה עוד לנכדים שלנו ב"ה.
)דברנו על המועד הבא של שק ואפר(.
פתאום יפרוץ משהוא ,נצטרך להיות מוכנים ,ללכת לקרב.
ומה הקרב שלנו ? להחזיר אנשים בתשובה .שידעו מה זה להתפלל .מה זה
להצטער .מה זה לבכות על העברות שלנו .מה זה לרצות באמת לעשות רצון
ה' .ולבכות על עבירה שעשינו  ,להצטער להצטער ,להצטער על זה שעשינו
חילול ה'.
)דברנו על האפשרות להוציא דיסק שמע עם המסרים של האוטיסטים(.
יש משהוא בזה כי הרבה אנשים היום עצלנים לקרוא ,לא ישנים טוב בלילה
בדור הזה ,אז ישנים עם דיסקים ששומעים .עולם כזה.
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ואולי אולי זה יתפוס אותם )יעורר אותם לעשות תשובה(.
צריכים )לעשות( כל דבר ברגע הזה ,ברגע האחרון ,שאפשר לעשות כדי
לתפוס עוד כמה יהודים – )על מנת( לעשות אותם )להחזירם בתשובה(.
אני רוצה שתבינו – זה הסוף של העולם הזה כמו שאנו מכירים.
הבעיה של אוברדראפט ,הבעיה של קופ"ח ,כל הבעיות המיותרות,
הדמיוניות – הן ייעלמו ,במקום זה תבוא האמת .זה לא פשטו להתכונן
לזה  .זה לא פשוט לחיות בעולם של אמת.
כולנו מלאים שקר
אמנם יש כאלה יותר קרובים לאמת ,אבל אנחנו לא מבינים כמה שאפילו
אלה הקרובים לאמת – מקולקלים עם שקר ובטוחים שזה אמת.
)נשאלה שאלה על התהלוכה )צעדה( עם שק ואפר ברחובות ירושלים
משכונת הבוכרים עד לכותל בעצרת האחרונה  .בערב ראש חודש ניסן(.
בנימין:
אני אמרתי אז שמי שהולך כמו שאתם וסופג בושות גדולות כמו שספגתם
לשם שמים ,בשביל להראות לעם ישראל איך נראה יהודי שרוצה לעשות
תשובה באמת ,זה דבר ענק ועשה רעש גדול בשמים .כי מסירות נפש,
למסור נפש זה העיקר של הדור שלנו.
התיקון של הדור שלנו  -למסור נפש  -כמו שאמרנו ,לאו דווקא למות על
קידוש ה' אלא לחיות על קידוש ה' .כמו שהרב סרבניק הסביר בהלוויה של
בתיה  -שבשואה היה קל יותר מהחיים שלנו היום ,לא היתה ליהודים
ברירה .רוב יהודי אירופה ירדו מהדרך ,אפילו אם היו לבושים כמו חרדים,
בכל זאת בתוך הלב ,רצו את העולם הזה ,רצו להיות כמו הגויים ,והקב"ה
לקח אותם ,גם הצדיקים וגם הלא צדיקים ופשוט טיהר אותם ,אם רצו או
לא רצו .לא היתה )להם( ברירה.
הברירה היחידה היתה וגם לא בכל מקרה ,ללכת למוות בשמע ישראל
)קבלת עול מלכות שמים( או לא – אבל יש )היו( כאלה שלא קיבלו גם את
זה .פשוט נהרגו בלי לקבל עול מלכות שמים.
היום כל אחד מאיתנו עצלנים בלילה להגיד קריאת שמע על המיטה,
שוכחים בבקר ,יש כאלה שלא מתפללים במנין ,אז מתפללים מהר בבית.
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לנו יש ברירה עצומה אפשרות ענקית )בקלות( ללכת למניינים אחד אחרי
השני – אפילו אם קמים ב  10יש עוד מניין ,אפילו אם קמים ב  12יש עוד
מניין .לפעמים אחד אומר "שחרית" והשני "מנחה" לצערי הרב.
אבל יש לנו את כל האפשרויות וזו מלחמה יום יומית קשה לעמוד בדרישה,
אפילו שהחיים שלנו קלים כל כך בתור יהודים.
אף פעם לא היה קל להיות יהודי.
אוי לנו ,אוי לנו ,יותר קל היה בשואה ,כשנאצי לוקח יהודי מוריד לו את
השיער ,את הפאות ,שם לו בגדים פסים ,ואין לו אוכל ,ומרביץ לו ובסוף
מכניס אותו לתא גזים .ל"ע.
יותר קל )התיקון?( כי היהודי צריך רק להגיד קריאת שמע .זה הכל.
כל העבודה האחרת – משהוא עושה בשבילו.
)נשאלה שאלה בנושא פניה לרבנים(.
הכוונה ,כי
אמרתי שהיום אנחנו צריכים ללכת לרבנים הקודמים בשביל ְ
אנחנו לא שומעים את הרבנים של היום של הדור שלנו.
דבר אחד – העם לא שומע את הרבנים קודם כל  ,הם לא מחשיבים
)מתייחסים( ולא עושים מה שהרבנים אומרים ,הרבה )אנשים(.
נוסף לזה  -אם הרב אומר לו משהוא וזה לא מוצא חן בעיניו ,הוא מחפש
רב )אחר( שיגיד לו מה שהוא רוצה .כמעט תמיד הוא מוצא לצערי הרב.
חוץ מכל זה – יש שתיקה של הרבנים היום ,אנחנו במצב הקשה ביותר ,גם
לעולם וגם לעם –ישראל ,שהיה בכל ההיסטוריה ,ויש שקט .אף רב לא
אומר לנו מה לעשות .אני לא מדבר על כמה מחזירי בתשובה וכו' אני מדבר
על רבנים גדולים ,גדולי הדור.
אנחנו לא מקבלים שום הכוונה איך לעשות תשובה) ,שצריך( בכלל לעשות
תשובה ,אין לנו שום הכוונה .אז לכן צריכים לחפש דרך התורה את הדרך,
אז צריכים ללכת אחורנית לדורות הקודמים) ,לצדיקים( שכן אמרו מה
לעשות ולעשות את זה.
כי תורה זו תורה.
)נשאלה שאלה אם לפרסם את זה שמא זה יפגע ברבנים(
אני לא יודע למה זה פוגע  ,יש שקט או אין שקט?
אני לא אומר משהוא נגד הרבנים ח"ו ,עובדה ששקט.
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עובדה שיהודים מחפשים דרך.
אז מה ,שיעמדו ?
זה כמו יהודי בן אדם מגיע לאמצע הרחוב ונוסעים מכוניות מכל הצדדים
והוא לא יודע מה לעשות ,עומד שוטר ומסתכל ,לא אומר לו מה לעשות ,לא
עוצר את התנועה ,לא עוזר לו ,אז מה עליו לעשות ? לחפש שוטר אחר ,או
משהוא שיכוון אותו.
שאלה :מה המסר לתושבי הר נוף 30 ,בתים נפרצו בשכונת הר-נוף בשבת
ובליל הסדר.
בנימין :אני רוצה להסביר ושיהיה לכם ברור ,בתיה היתה מאד מעורבת אז
עם הרב רובין עם העניינים של הר-נוף.
הר-נוף מלא בעיות קשות ביהדות ,אבל רוצים להמשיך עם העולם הזה
שלהם ,וזה לא יעזור ,מקבלים אזהרות לא מעט אנשים נפטרו פה ל"ע,
מקבלים אזהרות ולא רוצים לשמוע .לא רוצים לשמוע ,הגיע הזמן שישמעו,
כי אם לא ,יהיו אסונות הרבה יותר גדולים.
)משהוא אמר שנעשים הרבה מעשי חסד בשכונה(
בנימין :בוא נדבר על החסד שכולם אומרים את זה גם על האמריקאים וגם
על אנשי הר-נוף .הר-נוף ואמריקה מאד דומים .הר נוף בכלל מלא אנשים
מחו"ל שנהנים והתרגלו לסוג של חיים ,שלמעשה זה מביא את האדם
להתפלל לעגל הזהב.
אמנם הוא חושב שהוא מתפלל לקב"ה ,אבל למעשה הוא מתפלל לעגל
הזהב ,והבעיות בצניעות ,הבעיות בגשמיות ובכל מיני הקלות שנותנים
לעצמם בכל הכיוונים בולטות ביותר.
גם בארה"ב ,התחיל גם באנגליה להיות חזק ,ובכל מיני מקומות .אבל גם
בהר-נוף ,וזו בעיה מאד קשה ,ואם לא יתחילו להבין מה זה להיות יהודי
באמת ,החסד לא יעזור להם .זה לא מספיק שאדם עושה חסד ,אבל גונב
בעסקים ,זה לא עוזר שאדם עושה חסד )והוא( לא צנוע  .זה לא עוזר שאדם
עושה חסד ומדבר לשון הרע או מוציא שם רע ,לא יעזור החסד.
הרבה פעמים החסד זה בשביל לכפר .הם מרגישים שהם נותנים חסד אז
הם צדיקים וזה טוב .אומנם יש צדיקים באמת שעושים הרבה חסד ובד"כ
הם לא האנשים האלה שעוברים על העברות האלה .הם אנשים אמיתיים.
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פעם יהודי בא אלי ,הוא איבד את הכסף שלו.
הוא אמר לי" :בן )בנימין( ,אני רוצה שתדע שאם לא יהיה לי כסף ,לא יהיה
לי צדקה לתת ,ונתתי הרבה מאד צדקה".
אמרתי לו :אולי עכשיו זה לא הזמן שלך לתת צדקה ,אולי משהוא אחר
מקבל את הכסף לתת צדקה .אז הוא כעס ,כי הצדקה )התרומות( שלו
היתה בשביל לתת הצדקה )מלשון להצדיק( בזה שהוא למעשה לא אדם
ישר .ולא נותן כי הוא באמת איש שאוהב לתת ורוצה לתת בתור יהודי,
אלא להיות אדם גדול.
אז הוא אמר לי" :אם היה לי הרבה כסף הייתי כבר נותן לישיבה שלכם
הרבה כסף ,פה במקום".
ואמרתי לו" :אם היית עדיין כל כך עשיר לא היית בא אלי בכלל".
אורח :במה להתמקד עכשיו?
בנימין :תתמקד להוציא את הספר של בתיה.
דבר שני להיות מוכנים לקבוצות גדולות של אנשים שירצו לקבל עול מלכות
שמים ולעשות תשובה אמיתית .דבר שלישי שאנחנו נחזור בתשובה באמת.
שבאמת נכין את עצמנו לקבל משיח בביטחון מלא בקב"ה ,לא לשכוח
הסיבה היחידה שנולדנו היא רק לחיות חיים של רצון ה' מהבקר עד הלילה,
מהלילה עד הבקר ,אין לנו שום סיבה אחרת לחיות.
אורח :מרב עיסוק בזיכוי הרבים אני מוצא את עצמי מזניח את הבית
לא מעט ,מאד קשה עם הניסיון בבית ובחוץ ,לא יודע כמה זה יעזור ,נוצרת
מציאות שאני לא יודע...
בנימין :אין תשובה ברורה ,תמשיך כמו שאתה ,אתה לא צריך כל הזמן
להיות )בבית?( תמשיך כמו שאתה ,אין תשובות ,לסוג של הבעיות של היום
אין פתרון .אם בעיה של שלום בית ,אם זה בעיה של גידול ילדים ,אם זה
בעיה של פרנסה לפעמים פשוט לא רואים שום אפשרות לפתרון ,אז לכן
צריכים לעזוב את זה לקב"ה ,ולהמשיך לעשות את רצון ה' שלא יפריע
לתפילות ,שלא יפריע למצוות וכו'.
דניאל:
אני מאד שמח להיות פה ,אני לא הכרתי את בתיה פנים אל פנים ,אבל
בעולם של פגועי מח שזה עולם בלי מחיצות מסוימות ,יש קשר בכל זאת,
וידעתי שזה שהיא הלכה מאתנו זה סימן שהגאולה מאד קרובה ,זאת
אומרת לא רק קרובה) ,אלא( מרחק של נשימה.
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זה לא פשוט ,מרחק של נשימה ,כי בלי הנשימה הזאת ,אדם מת ח"ו ,לכן
כל מה שבן אמר זה האמת וזה מה שיציל אותנו .לדעת את האמת ולחיות
את האמת כמה שאפשר וכשאני אומר כמה שאפשר ,אני לא רוצה להגיד
שיש אפשרות להיתרים .אני רוצה לומר שאין היתרים פה ,נופלים ,קמים,
עבודה קשה ,צריך לעבוד ולסבול כדי לעשות את זה ,כל כך מפונקים אנחנו
שכל עבודה קשה מדי קשה לנו .חייבים לעבוד מאד מאד קשה  ,להזיע,
לעבוד ,שיהיה קשה לנו ,שיהיה ממש ממש קושי ואז ה' יעזור.
אבא :אתה יכול להוסיף על הפחד האיום שיגיע ?
דניאל :לא ,זה סוד עד שזה יהיה ,אבל חייבים לעמוד בזה ,לא לשכוח –
לעמוד בפחד ,לא יקרה כלום ,לא לפחד ,פשוט לא לפחד ,יש מקומות
שעושים סרט )בתי-קולנוע( על מטוס כאילו שמתרסק ואדם כאילו יושב
בזה ,והכסא שלו בתיאטרון מתחיל לזוז ,הוא בטוח שהוא הולך להתרסק
עם המטוס ,אבל מדליקים את האור ,הוא יושב על כסא טוב ויציב ואין
מטוס וכו' .
אבא :קראתי באינטרנט על כוכב שיעבור ליד כדור-הארץ  ,האם הכוונה
שמא הוא יתנגש בכדור הארץ ?
דניאל :אני לא יכול להגיד מה ,אבל יהודי שסומך על הקב"ה חייב חייב
לבטוח בקב"ה עד הסוף .אבל מי שחושב שהוא חכם והוא יחיה את החיים
של שקר וברגע האחרון ידע שהכל יעבור בשלום ,אני אומר לכם – הפחד
יהיה כזה גדול שרק הבוטחים האמיתיים יעברו את המבחן.
אבא :הפחד הזה לא יהיה ממלחמה ?
דניאל :די ,אבא די.
אורח :האם אדם שמפחד ,יקרה לו משהוא בגלל שהוא מפחד ?
דניאל :הוא יכול לפחד ,אבל לא לעזוב ,את הבטחון בה' ברור שיפחד
שיהיה לו איזה הרגשה לא נוחה בבטן ואולי כאב ראש מזה ,אבל הוא ידע
בכל זאת ,לא לפחד שיהיה בסדר.
אורח :כמה זמן יהיה הפחד ?
דניאל :לא ,אני לא יכול לתאר את זה.
אבא :אתם אומרים :ירדו עלינו טילים כמו גשם ,כל ישראל תהיה
שדרות ,שליש מהעולם ישרוד ,יהיה פחד עצום מרוב קטסטרופות ,התחלנו
להתבלבל ,אפשר לעשות קצת סדר ?
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דניאל :אבא ,אתה רוצה סדר ? תקרא את הנביאים.
אורח :מה שכתוב )בילקוט שמעוני( אמר רבי יצחק ,שזה שמלך המשיח
מתגלה בה ,מלך אירן מתגרה ומחריב את העולם וכו' ,האם זה מוכרח שזה
יהיה כיון שחכמים אמרו כך ,או שאפשר שזה יתבטל וימחק ?
דניאל :תראה ,יש כל מיני נבואות ,ואתם יודעים שחלק )מהנבואות( לא
חייבים להיות )להתקיים( ,אבל חלק חייבים להיות ,אחד שחייב להיות זה
שאדום ייהרס לגמרי ,תעשה חישוב כמה שטח זה.
אורח :האם אדום הכוונה לאמריקה ואירופה ?
דניאל :כנראה ,הנוצרים .חישוב קטן ,אתה יכול לראות שזהו זה ,מה
לעשות.
אורח  :זה לא כל-כך מובן  ,כפי שנראה היום מלכות אדום נראית היום
מלכות חסד ,והישמעאלים נראים פראי – אדם שאין להם שום....
ההיגיון אומר שיותר טוב שהישמעאלים ימחקו מהעולם ולא אדום ,ופה
כפי שכתוב בחז"ל זה כאילו הפוך ,איך זה יתכן ?
דניאל :אבל ,ת'אמת )הכי( טוב ששניהם ילכו ,אבל אנחנו יודעים שישמעאל
הם בכל זאת בני דודים והם באים )מזרע( אברהם ,הם מאמינים באלוקים
אחד ,ובגלל זה הם יהיו המשרתים שלנו ,וגם הם ,לא כולם יגיעו לזה,
הרבה מהם ילכו .ולא כל אלה שאנחנו קוראים ערבים היום הם ישמעאלים
באמת ,אז אין להם זכות לשרוד.
)ספרתי על האתגרים והקשיים של הפצת הספר והמסרים(
דניאל :קודם כל ,יותר ויותר אנשים ,מודעים לזה שיש בעיה קשה ,אלה
דווקא שלא כל-כך קרובים לקב"ה שקוראים עיתונים וקוראים באינטרנט
וכו' – הם רואים ברור שעומדת להיות בעיה קשה .בנוסף לזה ,הבעיה
הכספית בעולם מתחילה להיות גרועה ביותר ,עד עכשיו יכלו להגיד – לא,
לא קורה כלום ,בינתיים מרוויחים ,הכל טוב.
אבל ,מתחיל להיות גרוע ביותר ,ולא סתם,
ת'אמת – כמה נוכלים שולטים על כל הכסף בעולם וזה הכל הולך
להתפוצץ ,גם בארץ זה ברור .מעט משפחות שולטים על כל הכסף בארץ ,זה
ידוע .זה לא שאני יודע דברים שהעיתונים לא יודעים ,אבל  ,זה הולך
להתפוצץ גם והם מרגישים את זה.
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מה יעזור להם הכסף כשאין משהוא לקנות )עם הכסף( שיש להם ?
או שכל כך הרבה אנשים לא יהיה להם אוכל שיגנבו מהם .זה לא יעזור
להם .הם צריכים להיות מלכים עם מלוכה – אם אין אוכלוסיה – אין
מלוכה.
עכשיו העולם בכלל הולך להתפוצץ ,על סף מלחמה ,כולנו רואים את זה,
ולא סתם מלחמה .מאיימים עם מלחמה כימית ביולוגית ,וגרעינית ,כל
השמוץ )?( וזה יהיה ממש פחד ,זה אם ח"ו יהיה – לא יודע כמה יישאר
מהעולם הזה .וזה נושא שכבר מטפלים )מציגים( את זה הסרטים כבר
שנים שנים .אז גם החילונים וגם הגויים בראש )במחשבה ,בהבנה?( הם
מוכנים לזה ,כי אם )סרטי( המדע הדמיוני וכו' ,פתאום זה חי ,המדע
הדמיוני חי) .סרטי המדע הדמיוני מציגים מציאות כזו(.
אורח :קראתי שהרב אלישיב אמר שאנחנו במצב מסוכן יותר מלפני
מלחמת העולם השניה ,כמו לפני עלייתו של הצורר הנאצי לשלטון .והצורר
האיראני יותר גרוע מהיטלר יימח שמו .
דניאל :כן ,אבל לא נותנים לרב אלישיב לדבר הרבה יותר מידי .למה לא
רוצים שהוא יגיד או אחרים יגידו ? כי זה רע לעסקים .אנשים שבפאניקה
לא מוציאים כסף.
אורח :אני נאלץ ללכת ,יש לך משהוא להוסיף לי דניאל ?
דניאל :תמשיך את העבודה ,הסוף כמעט פה .אין זמן לשבת ולחשוב מה
לעשות.
)נשאלה שאלה על יהודי אמריקה(.
המצב באמריקה קשה ביותר ,כי עגל הזהב הוא עצום ,וכמו שנאמר פה
)דובר קודם בפגישה על החסד של אמריקה( .אמריקה )היא( כאילו ארץ של
צדקה ,של חסד ,של אמונה ,יש דולר שכתוב על זה אנחנו בוטחים בקב"ה,
אבל זה הכל שקר .שקר ,שקר ,שקר.
זו ֶאדום ,ואדום הרסה את היהדות יותר מכל המלחמות ,לקח יהודים
טובים והפכו אותם לאמריקאים ,לאמריקאים שכל האמונה והביטחון
שלהם זה הדולר הקדוש .עכשיו הדולר הקדוש נעלם ונופל והם מבולבלים
מאד ,וזה גם החרדים ,לא רק החילונים ,כל כך טוב להם באמריקה
שהתחתנו הרבה עם גויים ,וחיים חיים משוגעים ,יש להם ילדים גויים ולא
יודעים שיש בעיה בזה.
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הם חיים חיים טובים וזה מה שזה חשוב להם.
וחיים טובים – זאת אומרת חיים של גשמיות.
יש ביניהם כמה צדיקים  ,אבל אפילו הצדיקים לא יכולים לחתום שהילדים
שלהם יראו )יגדלו?( באמת ויתנהגו כיהודים .זה לא ברור.
אבל עכשיו ה' שלח להם פחד גדול ,קודם – המכה הראשונה זה בכיס,
ושהיהודי באמריקה מקבל מכה בכיס – זה כמו סכין בלב ,זה הדבר
הראשון.
הדבר השני ,פלא פלאים ,גויי כושי שיש לו שם של ערבי ,אבא מוסלמי,
אמא שלו מוסלמית ,הולך לכנסיה של אחד שונא יהודים ,שהוא מדבר על
אנטישמיות באופן פתוח ,ובכל זאת הוא מגיע לדברים גדולים ,וסכנה
גדולה שהוא ברק חוסיין אובמה יהיה נשיא ארה"ב .מי שמע כזה דבר ,ויש
סכנה ענקית ומי שיודע קצת היסטוריה יודע שבמצב כזה גם היטלר עלה
)לשלטון( ,גם היטלר עלה במצב מבולבל מצב כספי קשה  ,בדיוק .מי חלם
היטלר מטורף עם איזה קבוצה קטנה של מטורפים יעלו להיות ראש
ממשלת גרמניה.
)מציאות ש( ברק חוסיין אובמה )יהיה( נשיא ארה"ב ,מפחידה כל יהודי,
אפילו )את( הרחוקים ביותר ,משמע שמכניס אותם לפחד.
נכון ,ה' יודע מה לעשות.
אבא :האם אובמה יהיה נשיא ?
דניאל :די אני לא יכול לומר על זה ,אבל זו סכנה גדולה שהוא יהיה ,וזה
מספיק להפחיד ולהעיר הרבה יהודים.
אורח :הם האמריקאים רוצים שהדולר יעלה ואמרתי להם מי שמתפלל
שהדולר יעלה ,מתפלל שעמלק יעלה.
דניאל :עדיף לא להתפלל על כאלה דברים ,עדיף להתפלל על גאולה,
ושנעשה תשובה מלאה) ,להתפלל( לא יעזור ,הכסף לא יהיה שווה כלום ,זה
כבר כמעט לא שווה.
אבא  :אחד האוטיסטים אמר לפני שנים שהדולר יהיה שווה נייר טישו.
שעדין אומר טישו.
דניאל :מי ִ
)מספר אורחים בקשו ברכות לזיווג הילדים(
דניאל :צריכים פשוט להתפלל ולבטוח בה'  ,לבטוח בה' בכל .רק להתפלל,
אין שום אפשרות אחרת ,ולקבל על עצמך דברים )מצוות( ולא לדאוג.
שידוכים ,כמו כל הצרות שיש לנו זה חלק של הניסיונות שיש לנו ,לעבור את
זה בביטחון וה' יעזור .אני מברך אותו שיהיה בעתיד הקרוב )עם( הבחורה
הכי מתאימה לו.
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ש .למה הזיווג של ...כל כך קשה מתעכב כל כך הרבה שנים ?
ת .זה שייך גם לתיקון שלו וגם לתיקון שלכם .אני מברך אותו שבעתיד
הקרוב הוא ימצא את השידוך שלו ,איפה בדיוק תהיה החתונה ,אני לא
יודע ,כי ירושלים תהיה קצת אחרת עוד מעט .צריכים פשוט להתפלל
ולבטוח בה'.
ש.
ת .אני לא יכול להגיד ,אני רק אומר לכם עכשיו :הימים שהיינו אומרים
תעשה כך ,תעשה כך )והבעיות יפתרו( זה עבר .עכשיו יש רק פתרון אחד:
לקחת על עצמכם משהוא באידישקייט בשבילו ולהשתדל לבטוח בה' ולא
לדאוג .כל העניינים האלה ,זה רק לקבל על עצמכם משהוא ולהתפלל לה',
אין משהוא אחר לעשות .יש הרבה מאד ילדים שהעולם הזה פשוט משך
אותם לכיוון אחר ,אפילו שהם בבית יעקב או בישיבות וכו'  ,הראש לא
בדיוק ,והסוג הזה נקרא עדיין חרדים ועדיין קרובים וזה האסון של הדור
שלנו.
שאלה :איך יכול להיות שמה שההורים עושים ישפיע על הילדים ,כי יש
הרי בחירה חופשית ?
דניאל) :יש( בחירה חופשית ,אבל יש קשר בין התיקונים ,ואם לכם יש
בטחון  ,ואתם עובדים קשה על זה ורוצים באמת להתקרב לה'  ,תעשו
משהוא שיוריד איזה מחיצה ביניכם לבין הקב"ה .זאת אומרת לשים
מחיצה ביניכם לבין העולם הזה ,וזה מוריד מחיצה ביינכם ובין הקב"ה...
אולי הגיע הזמן שאתה תלך עם מעיל ארוך.
...
זהו ,זה התפקיד ,להתקרב לה' ,להוריד את המחיצות ולפתח את הביטחון
מה שיותר חזק ,זה מה שיציל אותנו.
...
כל אחד צריך לדעת איפה הוא עומד )מבחינה( רוחנית ,וזה שהורדת פאה
הורדת מחיצה גדולה .כל דבר )בקדושה( שאת לוקחת על עצמך )מחליטה
לעשות( עושה מחיצה בינך לבין העולם הזה) .בכל שאת לובשת( מטפחת –
הרגשת אחרת ,הרגשת שאת לא יכולה לעשות כל מיני דברים שקודם
עשית ,לא דברת אותו דבר ,לא חשבת אותו דבר.
...
כל מחיצה שמורידים בינינו לקב"ה זה יעזור לנו ,כדי להוריד מחיצה
צריכים לשים מחיצה בינינו לבין העולם הזה ,אם זה בהכשרים או בכל
מיני דברים.
www.Dani18.com

דניאל  – 3מסרים מעולם האמת

60

יש אנשים למשל שאוכלים לדוגמא )רק בהכשר( בד"צ ,אבל שיוצאים
החוצה )מסעדות טיולים וכו'( אוכלים דברים )עם הכשרים( אחרים ,אפילו
דברים שיש שאלות )ספקות( עליהם .אז מורידים )מפסיקים( את החלק
הזה .זה קשה וזה מגביל אותנו ,זה מה שאנחנו רוצים ,להגביל את העולם
הזה )הגשמי( ולהרחיב את העולם הרוחני.
שאלה :לקבל על עצמנו לא לאכול עוגות באמצע השבוע ,לזה אתה מתכוון?
דניאל :למה לא לאכול עוגות ? אולי לא תאכל עוגות בגלל חורבן בית
המקדש ?
זה מה שאתה אומר ,אבל מה שאתה מרגיש זה חשוב.
אתה עושה חשבון :עוגות זה לא בריא ,יהיה לי קצת פחות שומן ואולי לב
יותר בריא ,אבל זה לא העניין ,העניין זה שבית המקדש נחרב וזה אסון,
שלא היה אסון כזה בעולם ,וזה מה )ובגלל זה( אנחנו צריכים לבכות על זה
עם דמעות .ואם אתה מוריד בגלל זה את העוגות ,אתה צריך גם לבכות עם
דמעות על זה )חורבן הבית(.
אבא :דניאל ,אתה רוצה להוסיף משהוא לסיום ?
דניאל :אני רוצה לומר שבתיה איזיקוביץ ,עזרה מאד לקרב את הגאולה
.וזה שהיא עזבה אותנו ,את העיר ירושלים ,הגנה גדולה נעלמה ,ולכן בעתיד
הקרוב מאד יתחילו דברים קשים.
)נשאלה שאלה על מישהוא בחו"ל(
דניאל :הגיע הזמן להגיע לארץ ,אלה שמגיעים לארץ יסבלו פחות ,והזכויות
שלהם יותר גדולות כי רק להיות בארץ זו זכות גדולה.
שאלה :תן לנו רעיונות ודברים מעשיים לנשים להתחזק באמונה ,בבטחון
מה לעשות ?
דניאל:
 .1קודם כל ,תפילה ,להתפלל עם דמעות ,להתגעגע לגאולה ,לבית המקדש,
לקורבנות ,לעולם שכולו טוב.
 .2אישה חייבת להיות צנועה ,לעבוד על זה ,זה לא מספיק לשים כסויי
ראש ,צניעות – זה משהוא פנימי וחיצוני ,גם גבר צריך להיות )צנוע(.
 .3להשתדל כל הזמן לעשות את רצון ה'  ,בשביל )זה( אדם צריך ללמוד
אפילו אישה מחויבת ללמוד דברים מסוימים שהיא צריכה ,היא לא יכולה
להיות בלי ידע לגמרי.
 .4לאהוב את עם ישראל באמת ,ואת הקב"ה באמת .להתגעגע לקרבה
בינינו לבין הקב"ה .להתגעגע להרגיש את ההרגשה הטובה הרגועה ,הרגשת
השלום השלווה ולהתגעגע לשבת כל ימי חיינו בבית ה'.
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קטעים מהספר של בתיה ע"ה
השם מלא אהבה
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 ) ,(1האדם
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 ) ,(2זה 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 ) .(3כל 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.
ש .אולי תוכלי לפרט יותר מהי התשובה שאת מדברת עליה ?
ת .אני כבר אמרתי – לעשות חסד עם כל הלב ,עם כולם .להתחיל קודם עם
אלו שאתה בא אתם במגע ).(5

השם מלא אהבה,
כל יצירה שלו מלאה אהבה,
כל דבר בבריאה נוצר באהבה.
האדם הראשון נוצר בשלמות
כי הוא היה תוצרת של אהבה
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ש .על מה עלי לעשות תשובה?
ת .את צריכה לעבודת על מידת ה"בטחון" שלך בה' .עליך לדעת שהעולם
הזה הוא רק נסיון .הוא קיים רק בדמיונו של האדם )כלומר כל דאגותיו
של אדם אינם אלא דמיון( השם יעזור לך אם רק תפסיקי לדאוג ותבטחי
בו.
אני רוצה להזהיר את כולם שהזמן קצר והעבודה גדולה ,אני דוגמא של
נשמה אומללה שצריכה תיקון ,להסתכל עלי ותפחדו לא להגיע למצב שלי,
לשון הרע והיחס של אדם לחבירו זו הבעיה הגדולה ביותר הזמן קצר מאוד.

קשה לזכור את שורשינו האלקיים
בעת שעולם זה מבלבל אותנו בשקריו
העולם מתקרב לסופו כפי שאנו יודעים
אני רוצה לומר לך שהא-ל עמך בסבלך הממושך .אני כל כך שמחה שסוף
סוף באת לראות אותי ,חיכיתי לזה ,עליך להמשיך בעבודתך ,זה חשוב
מאוד ,העולם מתקרב לסופו כפי שאנו יודעים עלינו להציל כמה נשמות
יהודיות שאנו יכולים .עבודתנו חשובה ביותר .לחייך בבית אין קשר ליעודך
בחיים עליך להימנע מעימותים.
ש .כיצד בא האגו לידי ביטוי?
ב .את מעורבת מאוד רב הזמן עם צרכיך הרגשיים ,אך מאחר שאת חשובה
כל כך לבוראך ,הוא רוצה שתתקרבי אליו ,הוא חש שהכשרון שהוא חלק
)נתן( לך על מנת לסייע לבני אדם ,נעשה למסע אנוכי המפריד אותך ממנו,
הוא רוצה את שובך אליו.
עד אשר לבסוף ננוח בזרועותיו
אני יודעת שאתה וכל אחד בעולם עושה תיקון ,כל אחד סובל ,זה כולל את
כולם .רק השוטים אינם מבינים .אל לך להיות כל כך רגיש כלפי אחרים
ולהיפגע מאחרים .הבן שכל מה שקורה הינו מבחן עבורך ,צא לעבוד עם
ילדים כמוני ,עשה חסד יום ולילה ,אל תנוח ,הזמן אוזל .אין אנו מרשים
לעצמנו מנוחה ,אין זמן לאבד ,התמסר לאותם הזקוקים לך ,אל תניח
לרגשות לשלוט בך ,זהו היצר הרע !
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ש .האם זה תיקון פרטי?
ת .מה ההבדל זה טוב לכל .זה מפתח לשמיים ,ה' אוהב אותנו ועלינו לאהוב
את אחינו בני ישראל כפי שעושה יוצרנו ,כאשר כל יחיד יגיע לאהבה
צרופה לאחיו בני האדם ,תהא בעייתו אשר תהיה ,רק אז יהיה העולם
מתוקן וכולנו נגיע לשלמות.
ש .מה שורש הנשמה שלי?
ת .עדיף לעזוב את עולם של שורשי הנשמות ,ולקפל את השרוולים ,ולהיכנס
לתוך המלחמה להציל נשמות יהודיות לפני שלא נוכל להצילם ,זה יהיה
התיקון שלך ,הרגש את הסבל של אחיך היהודים ,תרד לעולמם המבולבל
ותוציא אותם לחיים של תורה ומצוות ,אין )לי( יותר )מה( להגיד לך .זה
המסר שקבלתי עבורך אם זה מובן לך מה טוב אם לא אז לא.
ש .אני צריך קודם לעבוד על עצמי .אני לא מרגיש מושלם כדי לתת לאחרים.
ת .אי אפשר לחכות עד שתהא מושלם ,שאז אדם מת ולא יוכל לעזור לאף
אחד.
ש .מה את יכולה להגיד לי על בית דין של מעלה?
ת .אני רק יכולה להגיד שזה נורא ,שופטים את האדם עד הפרט האחרון,
השופטים שלוחי השם ,אפילו הצדיקים רועדים מהם מיום הדין.

תרד לעולמם המבולבל
ותוציא אותם
לחיים של תורה ומצוות
ש .אני הייתי בסכנה לפני שבועיים בערך האם את יכולה לדעת זאת?
ת .אני מרגישה שהסכנה הרוחנית שאתה מדבר עליה אמיתית וניצלת כי
החסד שלך היה סנגור עליך.
ש .יש לי אמא ואחים שאינם שומרי תורה ומצוות מה לעשות כדי לקרבם?
ת .להיות דוגמא ולהתפלל וזה הכל .יגיע זמן שהם יחפשו תשובות.
אני יודעת שבעתיד הקרוב הרבה יהודים יחפשו תשובות.
ש .למה היה לי קשה באחרונה.
ת .כי לא התקדמת ברוחניות שלך .אתה צריך קודם לעבוד על אהבת ה',
זה נותן חשק גדול ,אהבה זה הדחף והמוטיבציה לכל דבר בעולם.
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הם בטוחים שיש להם מקום שמוכן עבורם בגן עדן
)ראיון עם רב מארגון לקרוב רחוקים(
ידוע לי בקשר לעבודה הגדולה שלך אתה מתפקד בצורה מעולה .זה יציל הרבה נשמות
יהודיות .אתה מוכרח להמשיך בעבודתך יום ולילה ,אבל אל תפסיק ללמוד תורה! אתה
באמצע מלחמה סוערת אתה לוחם מלחמות למען ה' יתברך להציל נשמות יהודיות,
הרבה ימותו מיתה רוחנית .הלימוד תורה שלך יתן לך את הכוח במאבק הזה )של הצלת
הנשמות(.
זה הסוף ,עוד מעט והעולם יתמודד עם הנסיון הסופי .חצי מן היהודים חיים בעולם של
חלומות חוסר )ללא( אמת .אתה כרב יודע על מה אני מדברת ,כל אחד זקוק לחיזוק.
הדור שלנו דור שפל ועצוב שמוקף כל כך הרבה חושך עד שזקוקים לבוא למפגרים
למצוא ניצוצות של אור ,אבל זהו החושך שלפני האור הגדול .אנו המפגרים של העולם
הזה נשלחנו לגלות את האמת ,אנו מוכרחים לעשות זאת כי זה חלק מהתיקון שלנו.
אותם יהודים שהם באמת שייכים לתורת ה' מיד יכירו את האמת .היהודים שהכי קשה
להם להתמודד הם הדתיים שחושבים שהם צדיקים ,ואין להם על מה לעשות תשובה,
הם בטוחים שיש להם מקום שמוכן עבורם בגן עדן.
אף אחד לא עושה מאמץ לעבוד איתם )כדי לשפר אותם( אף אחד לא מעיז.

חצי מן היהודים חיים בעולם של חלומות ללא אמת
ש .האם יש לך ידיעה על גן עדן ?
ת .יש לי ידיעה.
הייתי שם וחזרתי לתיקון ,בחרתי לחזור כי המקום שלי לא שלם.
ש .האם כל אחד יכול לחזור )לעולם הזה(?
ת .יש שחייבים לחזור ,ויש שיכולים לבחור ,אני הייתי צדיקה אבל היו לי
עבירות ופגמים ,חבל לא להיות בגן עדן שלם .הדור הזה מלא אנשים
לבושים בגדי צדיקים .תהיה להם הפתעה גדולה ,אוי לעם ישראל.
ש .מה את מציעה לנו כדי לזכות במקום שלם בגן עדן ?
ת .אהבת ישראל אמיתית .זה יביא את כולם לגן עדן ,ה' אוהב אהבה
עצומה את ילדיו שאוהבים באמת אחד את השני.
)על נטילת ידיים(
אמא אני רוצה להמשיך ליטול ידיים ,אפילו אם אינני חייבת ,ואחרי שאני
ישנה ביום גם כן ,אני יודעת שזה טירחה אבל חסד לנשמה.
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ש .האם יש לך משהו פרטי בשבילי?
ת .אני יכולה להגיד לרב שלא הגעת לפה היום במקרה ,כי הרבה זמן רצית
לראות ולדבר כדי להרגיש את ה' את נוכחות ה' יותר חזק .הרב יודע שהוא
מאוד דואג לפעמים למצב האמונה והבטחון שלו .אבל הרב לא צריך אותי
לחיזוק ,הלואי שיכולתי לתקן את עצמי עם המעשים הטובים של הרב.
העבודה עם רחוקים דתיים וגם לא דתיים .זאת העבודה החשובה ביותר
של הרב .לא להפסיק כי זה פיקוח נפש .לא לפחד ,ללכת ולעשות את עבודת
ה' באומץ בלי היסוסים.
ש .האם לעבוד על צניעות ולשון הרע?
ת .לעבוד על אהבת ישראל .מי שאוהב לא מדבר לשון הרע.
נושא הצניעות שייך לעגל הזהב שקיים בכל העולם ,גם אצל דתיים מאמינים בו,
ונהנים ממנו ושוכחים את עולם האמת .השקר שולט ואדם כזה לא מרגיש בכלל
מה זה צניעות .חייבים להיות ענוים וצנועים ,אי אפשר להתקרב לקדוש ברוך
הוא בלבוש קליפות של העולם הזה ,כמו שאמרתי יש דתיים שמסתירים קליפות
אלו תחת לבוש שחור .יש דתיים שאפילו לא חושבים שצריכים להתבייש
בקליפות אלו ,והם מסתובבים איתם כדבר מקובל ,אני כל כך שמחה שהרב הגיע
אלי ,תודה!
הרבנית :האם יש איזה חסד מיוחד שאת מציעה בשבילי?
ת .כל מה שביכולתך לעשות כל רגע ורגע ,את הרבנית ובעלך צריכים לעשות.
כולנו צריכים ליתן דין וחשבון על כל דקה שבזבזנו ,זה מאוד מפחיד.

אוי עם ישראל.
מה לעשות איתך ?
הכלה האהובה ,איפה את ?
למה את מחפשת לבלות בחוץ,
למה ?
בעלך מחכה לך!
ואיפה את?
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מחכים לאסון כאילו זה קרקס שצריך להגיע לעיר
)מתוך החוברת "קול דממה דקה" מספר  ,1עמוד (38
אני רוצה להגיד מה שאתם יודעים ,שהמצב מאד מאד קשה.
הסוף בקרוב אבל )אתם( שוב תשאלו מה זה קרוב.
הרי )אתם האוטיסטים( אומרים ואומרים כבר בערך ארבע שנים ,ואיפה
האסון שמבטיחים ?
טפשים ,טפשים ,אין מילה עדינה יותר לתאר אותם.
כי מחכים לאסון ולא רק מחכים לו אלא רואים אותו כאילו זה קרקס
שצריך להגיע לעיר .גם לא מתכוננים.
פשוט מחכים לראות את הדבר הגדול הזה ,הדבר שישעשע אותם .טיפשים.
נח בנה מאה ועשרים שנה את התיבה .הוא הזהיר והזהיר והזהיר ולא
שמעו .רק בסוף ,שהמים באמת עלו גבוה ,הם הבינו שימותו.
ולמה ? כי לא התכוננו .מאה ועשרים שנה לא התכוננו.
ועם ד'.
ועכשיו אתן לכם את הפתרון :אחדות! אחדות ִעם ַעם ישראל ִ
ַעם ישראל עם ד' )זה( דבר אחד ,וזה הדבר היחיד שיציל אותנו ,הדבר
היחיד .אבל זה נראה בלתי אפשרי לעם כל כך רחוק ,כל כך עמוק בעולם
הזה .כאשר מתפללים ,רצים למנין ,מתפללים מהר כדי לעזור לבחירות.
טיפשים ,צדיקים טיפשים.
תשבו ותגידו וידוי ביחד.
ביחד להגיד תהילים עם לב שבור.
תצטערו על כל חטא ,אפילו הקטן ביותר.
לתת את כל האהבה לה' וזה יציל אתכם.
ה' יציל אתכם ,רק ה' .לא אף אחד.

אנחנו בני מלך ולא מתאים לנו לצאת לרחוב המלוכלך של העולם הזה כדי
להילחם באותו צורה שמשתמש יצר הרע .לא מתאים לנו להתנהג כמו
החילונים ,להשתמש בנשק שלהם .מתאים לנו לשבת בארמון ליד ארון
הקודש ולבכות ולבקש מהמלך עזרה .הוא הכח הגדול ביותר בעולם ורק
הוא יכול להציל אותנו .ואלה שאומרים אבל צריך לעשות השתדלות ,נכון.
אבל איזה?
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היצר הרע לפני מוות והוא רוצה לקחת אתו כמה שיותר אנשים
עכשיו אני אסביר לכם משהו פשוט מאוד.
כל דבר טוב בא בקושי .זה לא קל .אני יודעת.
ורק החזקים מביניכם ישארו במלחמה זאת ,כי אלה עם בטחון חלש
)בקב"ה( לא יוכלו להלחם נגד כל הדברים הקשים שבאים לנסות לעצור
אתכם .אבל לא לשכוח את אברהם אבינו וזה יחזק אתכם או יעקב אבינו.
אני מודיעה לכם עכשיו ,לא יהיה קל.
האויב )היצר הרע( לפני מוות והוא יודע שיהיו מעטים והוא רוצה לקחת
אתו כמה שיכול .להעלם לבד לא יספק אותו .הוא יקח כמה שרק אפשר
וזה מלחמה אכזרית וקשה מאוד .ואל תחשבו שיהיה קל לעצור .עם
ישראל חי אבל כמה זמן וכמה ישארו ובאיזה מצב.
ש .איך אנו צריכים לעבוד?
ת .לארגן אסיפות ,לדבר ולדבר ,לחלק ביד את הדברים שלנו ,להוציא את
הספרים במהירות ,במיוחד באנגלית ,ולחלק ולדבר ולהגיד ולכתוב ולהציף את
העולם באמת .והיצר ילחם באכזריות נגד האמת ,אבל לא לפחד .להמשיך.
יסגרו דלת אחת ,לפתוח דלת אחרת .אם אין דלת ,לשבור את הקיר ולעשות
דלת .ככה נלחמים.

המצב קשה ,כי הדתיים לא מחכים למשיח
)מסר מבתיה לשדרנים מערוצי הקודש תמוז תשנ"ט(
שלום ,אני רוצה להגיד לכם שאתם חשובים מאוד!
המ ָדע כדי לאפשר לכם להגיע להרבה מאוד אנשים בזמן
כי ה' שלח את ַ
מאוד קצר .עכשיו כולם יודעים את הנבואות ,כולם למדו יחזקאל ,כולם
מוכנים למשהו ,אבל כולם רוצים לדעת בדיוק.
ְל ַמה? החילונים מחכים לזכות בפיס או להרויח בבורסה ,הם רוצים שקט,
רוצים עולם שיאפשר להם להמשיך את הקניות.
הדתיים ,חלקם גם רוצים שקט ,רוצים להמשיך גם את החיים של קניות
ושל עולם הזה לבוש כיפה ופאה ויש דתיים מעטים שמחכים לגאולה
ובאמת מחכים .באויר אפשר להריח את המצב המסוכן ,אפשר לראות את
זה בעיניים ,אפשר לטעום את זה בפה ,אפשר להרגיש את זה בעור ,אבל רק
רודפי אמת זכאים לראות ולהרגיש ולדעת את האמת.
היהודים האלה מודאגים ובצדק .כן בצדק,כי המצב קשה.ולמה המצב
קשה? כי הדתיים לא מחכים למשיח .ואם הם לא מחכים אז מי ?! מי
מחכה ? רק מעטים.
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יש רק )כאלה( שמחכים למשהו) ,מחכים ל(איזה דבר מעניין .רעידת אדמה,
מלחמה ואולי משהו אחר שיהפוך את החיים לדבר מענין.
אוי לנו! אוי לעם ישראל! אוי לעולם!
אתם יודעים את הדברים האלה ,אתם צריכים להחזיר )בתשובה( את
הדתיים ,כי הדתיים חייבים להוביל ,ואם הם לא מוכנים להוביל ,מי נשאר?
כן ,המצב קשה ,אבל בכל יהודי נשמה קדושה ואתם חלק מן השליחים
שנשלחו לעזור להציל את המצב.
כן אתם!
אין זמן לא לאכול ולא לישון .להתפלל ולצאת לעבודה זה הכל! יום ולילה
לדבר! לדבר! לא במילים רכות ,לא בכל מיני דרכים נעימות ,זה לא יעזור,
צריכים להגיד אמת!
והאמת היא  -שאם לא נחזור לה' לבד ,הוא יחזיר אותנו ,וזה לא יהיה קל
ואם נחזור לבד נחיה.
אבל אם הוא יחזיר אותנו ,רק המאמינים יחיו ,הרבה יפלו ,הרוב יפלו.
כן ,אבל זה לא חדש ,זה כתוב ,זה ידוע ,רק צריכים לדבר אבל לא רק בפחד,
גם לדבר על אהבת ה' לאהוב פשוט לאהוב אותו לומר דברים על זה וזו
הבעיה רק אוהבים את עצמם ,כולם רק את עצמם! לדבר על אהבת ה' על
אהבת ישראל אחדות ,אחדות כאשר אנשים אוהבים באמת אחד את השני
יש אחדות יש אחדות.
ש .האם את יכולה לפרט יותר מה עלינו לעשות?
ת .רק יכולה להגיד לכם לדבר ,להגיד את האמת לדבר על המצב הרוחני של
כל היהודים בארץ .לדבר על הסכנות הרוחניות ,כי למות זה לא כל כך
מפחיד .אדם שנהנה מהתענוגים שלו – קשה לו לדמיין מוות ,אבל להגיד לו
שהוא יעלם לנצח ,שכל מה שהוא אוהב ומקבל תענוג מזה ,זה יתן לו
מחלות שיכלו לו את הגוף ,כל העוה"ז שלו הוא יהפך לאפר ויעלם עם הרוח,
והעולם יהיה עולם רוחני ,לא גשמי ,ורק אלה שיגיעו לעדינות )קדושה,
רוחניות ?( רבה ,רק הם יוכלו לחיות בעולם הרוחני.
כי רק דבר קל ,קל במשקל ,יכול להיות בעולם הרוחני .וכל הזהב ,הכסף
והבגדים בחיים ותענוגים גסים אלו ,לא יוכלו לעבור את המחסום שניצב
בין העולם הגשמי לבין העולם הרוחני.
לדבר ולדבר ,לבכות ,להגיד תהילים ,לבקש ולבקש מהיהודים להתעורר
ולהבין שאתם פשוט אוהבים ואתם לא רוצים שחלילה ילכו לאיבוד.
לדבר על אחדות ,אהבת ה' ואהבת כל יהודי.
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ש .אני מרגיש שמשיח בא תוך כמה חודשים האם יהיה אפשר לחזור
בתשובה אז?
ת .אי אפשר לחזור )בתשובה( אחרי שיתגלה ,אבל הלואי שאתה צודק
שיגיע בעוד כמה חודשים ,אבל לא לשכוח כמה שאנחנו לא מוכנים ,ואם
באמת יגיע בעוד כמה חודשים ,לא יודעת באמת כמה ישארו לקבל פניו.
ש .מה הנשים צריכות לעשות?
ת .קבוצות של תהלים בכל העולם אבל שיהיו ביחד ,ביחד ובאופן קבוע.
הענין של ביחד זה התיקון ,אחדות זה התיקון הגדול ביותר ,כי בזה נכלל
הכל להיות באחדות עם ה' ,אדם חייב לעשות את המצוות וכל דבר שה'
דורש ,וכדי לאהוב את ה' חייבים לאהוב את הבריאה.
ש .אנשים חולמים על מלחמות מה המשמעות?
ת .כי מרגישים שהעולם מוכן לשינוי גדול .וזה יכול לבוא מכל מיני
כיוונים ,וה' נותן לנו מיני דברים כדי להראות לנו מה יכול להיות ,לכן יש
פחד ויש אנשים שמרגישים אבל במקום לחזור בתשובה רק מפחדים.
ש .מה לעשות להתעורר לאהבת ה'?
ת .מענין אדם עובד כל היום בקירוב והוא מרגיש רחוק .רק אתה יכול
לקרב את עצמך .הבעיה זה שאתה לא יודע לאהוב ,כי אם היית באמת יודע
לאהוב את השם ,לא היית מבקש דקירה כדי להעיר אותך ,כי אדם לא
שוכח את אהובתו לא לרגע ,והוא לא צריך לבקש משהו כדי להעיר את
האהבה ,הוא מרגיש יום ולילה את הגעגועים ואי מנוחה כזה כל היום הוא
רק חושב איך להיות קרוב יותר אליה כי אין סוף לקרבה שיכול להיות.
ש .אבל גם צדיקים הרגישו לפעמים ריחוק?
ת .לא ,זה משהו אחר ,לא צריכים דקירה ,רוצים משהו אחר ,כדי להחזיר
את הכוחות אבל זה הכל .צדיק תמיד מרגיש את אהובתו ,אבל לפעמים
מרגיש שהוא לא מספיק נותן לה ,ולא מספיק משרת אותה ,אבל לא מרגיש
ריחוק.
ש .מה התיקון שלי?
ת .לבטל על כל הרצונות שלך ,ולתת את עצמך רק לעם ,רק לזולת ,להעלם בתור אדם,
רק להיות בעד ה'.
יש מגיפה ,בחורים ובחורות יורדים מהדרך ,צעירים חולים ונפטרים ,בעיות שלום בית
משונות .מה עוד אפשר לעשות – לקחת את ספר התורה לרחוב ,לשים עליו אפר ולצעוק
לשמים!!!
לא רק בארץ ישראל ,גם באנגליה ,אירופה ,אמריקה וכל מקום שיש בו יהודים .הספור
דומה בכל מקום בעולם כולו וזה תלוי ביהודים.
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אני אגיד לכם סימן ברור ,כי אם יש אחד מאתנו מהילדים פגועי המח שאומר תאריך
למשהו כמו רעידת אדמה וכדו' ,או אומר מתי המשיח בא אז זה לא אמת .אנחנו נשלחנו
להגיד מוסר ותוכחה ,חיזוק ואמת ,ולא סתם להפחיד ,אלא להגיד את הסכנות ולהעיר
את העם.

אנחנו נשלחנו
להגיד מוסר ותוכחה ,חיזוק ואמת,
להגיד את הסכנות ולהעיר את העם.
יעשה שנוי בשמים
)מתוך החוברת "קול דממה דקה" מספר  ,2עמוד (24
תהילים זה התרופה החזקה ביותר בעולם ,אין יותר חזק.
ולכן אם קבוצות של יהודים רבים יגידו תהילים ביחד ,ברור שזה יכול
להציל את העולם ולהביא את הישועה בקלות .היום רק אחדות יכולה
להציל אותנו .וח"ו אם השם יאבד את הסבלנות ויוציא את המקל,
הצדיקים ילכו עם הרשעים .אז מי שאמר כל החיים שלו תהילים לבד
בבית הוא יכול ללכת בכל זאת עם הרשעים .אבל מי שאמר בקבוצות
תהילים יכול להציל את העולם.
אני רק יכולה להגיד שבאופן טבעי לאשה רמה רוחנית יותר גבוהה מן
הגבר .ולכן אם כל הנשים יגידו תהילים ביחד זה יעשה שנוי בשמים אפילו
אם הגברים לא ילכו עם זה.
)שאלות ותשובות(
ש .ואם הגברים יעשו?
ש .כמה גברים?
ש .מה זה עם?
ש .כמה תהילים לומר?
ת .לדאוג שכל יהודי יגיד לפחות פעמיים בשבוע בקבוצה .ואז זה יכין אותם
ליום שיצטרכו להגיד וידעו איך.
ש .האם אמירת תהילים היום היא רק בגדר הכנה ליום ההוא ,או שהיא
חשובה גם לעכשיו?
ת .גם וגם .תלוי מה קורה .הבעיה של העם היום זה האנוכיות .ויש אפילו בני
תורה שלא יודעים מה זה אחדות עם השם או עם עם ישראל .מרגישים שהם
צדיקים]אוכלים[רק הכשרים מסוימים,מעשרים את הכל ,נזהרים לא לאכול
במסעדות ,או אפילו בשמחות ,או בבתים אחרים וכו'...
ת .מיד יבוא משיח.
ת .רוב העם.
ת .עם זה כל יהודי.
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אבל יחד עם זה אין להם אהבת ישראל ואפילו אין אהבת השם .ולכן אדם
צריך לצאת מהד' אמות שלו ולהגיע לד' אמות של אחרים ביחד ,ואז ביחד
להגיע להשם.
ש .מה עם תהילים לתינוקות?
ת .מצוין .אם גם הילדים יעשו קבוצות של תהילים זה מאוד חשוב
בשמים.ילדים יכולים לעשות בחיידר בבוקר אחרי התפילה ,והבנות בבית
הספר אחרי התפילה ,וקבוצות כמו בתיה וכו'...
יכולות להציל את העם
הנשים יכולות להציל את העם ,כי הגברים במצב ירוד יותר מהנשים.
צריכים להיות כמו הנשים הצדקניות במדבר ולהלחם בעד האמת ולסרב
לקבל את עגל הזהב מן העולם החרדי! הוציאו אותו לגמרי! לא לתת
להיכנס למסעדות שפתוחות בלילה ,לא לשבת במסעדות בלילה ,לא לתת
לקנות ספרים זרים ,לא לתת ששום מחשב יכנס הביתה ,רק במשרדים
ובעבודה ,לא לשמוע רדיו ,בכלל לא לשמוע פסיכולוגיה.
יש צורך לחזק את החינוך ,שיהיה חינוך של אהבת ה'.
לא ללכת ברחוב לא צנוע .שלא תהינה חצאיות צרות בכלל ,שיהיו ארוכות
מתחת לברך .שהנשים לא תהינה מאופרות מידי ,רק בצורה קלה ביותר או
בכלל לא .בשבת בודאי שאין על מה לדבר .הגרביים צריכות להיות עבות
מינימום  40דנייר ,גם זה לא מספיק!
לא לעשות הצגות טיפשיות עם כל מיני זמרות שהיו פעם חילוניות ,ולא
להזמין שום אדם זר שידבר עם נשים או עם גברים ,רק אם זה ללמוד משהו
טכני מאוד כמו עזרה ראשונה.
עלינו לסגור את עצמנו עם לימוד ,חסד ובטחון ב-ה' וזה יביא את כולנו
לשמחה אמיתית.
אם תפרסמו את הדברים שלי ,אנשים יגידו :מה פתאום? אנחנו לא יכולים
לסגור את עצמנו לגמרי ,מותר לקבל מחכמת הגויים ,ומה נעשה עם הילדים?
מה הם יעשו כל היום? האם נסגור אותם בגטו כמו בימי הביניים?
ואני אומרת שכן! בגטו אפשר לחיות באמת,
ולהגיע לשמחה אמיתית  -בלי העולם החיצוני השקרי,
לחיות חיים של אמת.

הנשים יכולות
להציל את העם
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 84להיות חלק של הבריאה המושלמת
)עולם הבא ,הנצחיות(
דברי הקדמה למסרים ,מהאוטיסט בנימין גולדן
עם ישראל ,הקשיבו היטב ,כי כל מה שנכתב בנבואות כבר התקיים  -חוץ
מהסוף )הגאולה( .וזה עומד להיות ממש בקרוב .לכן אני רוצה לומר לכל עם
ישראל :אין זמן .צריכים מהר מאד לעשות תשובה ,שרק זה יאפשר לנו
לזכות לימות המשיח ולחיי נצח.
ומה זה תשובה? לזרוק את הכל ולהידבק ברצון ה' בלבד .ברצון ה' בלבד.
שכל דבר אחר יעלם מהחיים שלנו ,ורק נשתדל עם כל הכוחות לעשות את
רצון ה' .ואיך אנחנו יודעים מה רצון ה'? בשביל זה יש לנו את הספרים
הקדושים ]מסילת ישרים ,חובת הלבבות ,שולחן ערוך ,מדרשים שו''ת וכו'[.
עם ישראל ,אני מעט עייף מלדבר כבר .אבל הסוף ]של הגלות[ באמת מגיע
ואנחנו חייבים ,חייבים לעשות תשובה .זה משעמם לכם כבר לשמוע:
לעשות תשובה ,לעשות תשובה ,לעשות תשובה .אבל אין דרך אחרת לקבל
את משיח צדקנו.
ולקבל את משיח צדקנו ,זה לא רק לחיות לקבל אותו .זה להיות חלק של
הבריאה המושלמת ]עולם הבא ,הנצחיות[ .הקב"ה משלים את הבריאה.
אם אנחנו רוצים להיות חלק של זה בעזרת ה' ,אז חייבים להיות ראויים
להיות חלק מזה .כי אדם שהוא לא ראוי לזה ,לא יכול להיות שהוא יהיה
חלק מהשלמות .זה כמו לשים בורג מדי גדול או מדי קטן בתוך חור שצריך
מידה מסוימת .זה לא ילך .אי אפשר לתקן ,זה בורג שלא מתאים.
עם ישראל ,אנחנו צריכים להיות חלק של השלמות ,ואם לא ,אז אדם כזה
לא יהיה חלק של כלום ח''ו.

עם ישראל
אני מעט עייף מלדבר כבר
אבל הסוף באמת מגיע
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 85גם אם מליון ימותו בסין
תקשור אשר נערך מספר ימים לאחר רעידת האדמה בסין.
אייר תשס"ח5/2008 ,
ש :יש לך מה לומר בקשר לרעידת אדמה בסין ?
ת :כל מה שקורה בעולם  -רעידת האדמה בסין ,ציקלון בבורמה ,הטורנדו
באמריקה – כל זה אזהרה.
הכל אזהרות לעם ישראל ,תעשה תשובה ,תחזור לקב"ה ,תזרוק את עגל
הזהב ,תהיו קדושים.
אלפי אלפי גויים מתו בכל אסונות הטבע האלה ,יותר ממאה אלף גויים,
ועוד הרבה ימותו מזה כי אין תנאים סניטאריים להציל אותם ממחלות וכו'.
ה' מנסה למשוך את הלב והראש ואת השכל של היהודים הטובים והעם
שלו ,להראות להם )דוגמא( מה יקרה בקטן לעומת מה שיהיה לאלה,
ליהודים ולעולם שלא מקבל את הקב"ה כריבונו של עולם.
הזמן קצר מאד ,תתעוררו ,תתעוררו...
ש :פורסם השבוע בעיתון "קול העיר" בבני ברק ,על טרגדיה בבני ברק,
בקרית הרצוג ,בבנין אחד נפטרו מהמחלה  5אנשים צעירים )ממשפחות
שונות( ,במשך השנה האחרונה ,אתה יכול לומר דבר בעניין ?
ת :זה הכל בא מהקב"ה להחזיר את עמו בתשובה .זה הכל תיקונים גם,
אבל התיקונים באים בדיוק בצורות כאלה ,גם להחזיר בתשובה.
וכמה ה' יכול לעשות )כדי( למשוך את תשומת ליבנו ? כמה ?
ש :בקשר לאסונות בעולם ,ליבנו כבר אטום לאסונות האלה ,גם אם מליון
ימותו בסין ,אני לא יודע מה זה ישפיע עלינו ,אז מה רעידת האדמה בסין
הוסיפה ?
ת :הקב"ה גורם לאסונות האלה לקרות ,במשך זמן קצר ,אחד אחרי השני,
בכל מיני מקומות ,זה ודאי לא טבעי ועשוי למשוך תשומת לבנו למצב .זה
לא רק העניין )רעידת אדמה( בסין ,זה גם הציקלון שהיה בבורמה )כ-
 100,000הרוגים( ,ההוריקנים בפלורידה ,אחד אחרי השני ,קטלניים ביותר,
זה גם כל מיני אנשים חשובים שנפטרו אחד אחרי השני ,בקבוצות של
שלשה-ארבעה .כל מיני דברים קורים ,ואלה רק דוגמאות ,ואם זה לא
מושך את תשומת ליבם של היהודים ,ואתה אומר שהם אטומים לכל
האסונות,
הם לא אטומים ,פשוט לא רוצים לדעת ,לא רוצים לראות את האמת ,כי הם
לא רוצים לשנות את החיים שלהם.
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 86עד היום האחרון ואחר כך
מסר מדניאל ,יום רביעי ,ט"ו בסיון ,תשס"ח 19/6/2008
אוי לנו ,אוי לנו ,אוי לנו ,אוי לנו.
דור כל כך נמוך ,דור כל כך ִמסכן ,דור כל כל עקום ,דור כל כך מלוכלך ,דור
שלא מבדיל בין טוב ובין רע ,בין מותר ובין אסור ,דור שלא מכבד מורים,
מורות ,צדיקים ,צדקניות ,לא מכבד את התורה ואת המצוות ולא מכבד
בדרך כלל את הקב"ה.
לא מכבד את הקב"ה שיצר אותנו וגאל אותנו ,ונותן לנו את הנשימה ואת
האוכל ואת כל מה שאנחנו צריכים ,ומבקש מאתנו רק דבר אחד  -לעשות
את רצונו .את המצוות,להתקרב אליו ולבטוח בו שהוא הכל יכול ונותן לנו
חיים ומכלכל אותנו עד היום האחרון ואחר כך.
עם ישראל ,עם ישראל ,הסוף מגיע ,הוא מגיע במהירות הבזק ,כל כך מהר,
כלם יודעים את זה כבר ,כולם יכולים לראות את זה כבר.
העולם עומד על סף מלחמה עולמית ,מחיר האוכל עלה בעולם בצורה
איומה ,הסינים פתאום יש להם כסף ואפשרות לקנות )אוכל( ואוכלים
ואוכלים ואוכלים ,הסיני )העם( שאוכל בשר בסין ,מעלה את המחיר בכל
העולם.
מיליארדים של אנשים במזרח הרחוק שעכשיו מרוויחים ורוצים לקנות כל
מה שאפשר ,את כל מה שהמערב התרגל לזה ,עכשיו הם רוצים את זה ,הם
רעבים מאד ,ובולעים כל מה שאפשר ,ומושכים את כל הטוב מכל העולם.
העולם עומד גם לפי הטבע לפני קריסה .בין הצונאמי ובין ניו-אורליאנס
שנהרסה מהוריקן ,ומכל מיני רעידות אדמה וכו' וכו' שמיליונים הולכים
)נהרגים( עם זה ,בסין  ,בבורמה ,בכל העולם .אנחנו רואים שהעולם רועד,
רועד כלכלית) ,רועד( מאיתני הטבע ומלחמות שקיימות ומלחמה גדולה
שעומדת להיות.
ועכשיו החוצפה של העולם שלפני משיח )כפי( שידוע לנו מהנבואות ,ועכשיו
אנחנו חיים את התקופה הזאת ,ועכשיו החוצפה היא בלתי נסבלת ,זו
תקופה של חוצפה כל כך גדולה שהגיע לכל מקום בעולם .חוצפה שעוברת
כל גבול ,שעוברת כל נורמה ,חוצפה שעומדת להגיע לשיא חס ושלום אם
יתקיים מצעד התועבה.
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לקחת קבוצה של דגנרטים שהולכים נגד התורה בצורה בוטה ,לפני )מול(
כל העולם .וברוב חוצפתם מגיעים למקום המקדש ,לא משנה אם זה באותו
רחוב ,זה בעיר ירושלים ,בעיר הקודש ,דוקא בעיר הקודש ,לעשות חס
ושלום דווקא לקב"ה .ואנחנו היהודים שותקים ,השקט הזה זועק לשמיים,
השקט של היהודים צועק לשמיים ומוריד דמעות במבול ,הנה בירושלים
עיר הקודש ,עיר דוד ,דוד המלך ,קבוצה של אנשים שעוברים על האחת
העברות הקשות ביותר בתורה ,עושים מצעד כדי להלל את העבירה ולהגיד
לקב"ה אתה כבר לא הבוס ח"ו ,אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים ,והיהודים
המאמינים השומרי מצוות שותקים.
ולמה שותקים ? יש הרבה סיבות שנותנים )שמסבירים(
סיבה אחת שאסור להוציא יהודים מהישיבות שלא )להיפגש עם( הלכלוך
הזה ,נכון .יש עוד סיבה  -שזה לא יעזור גם ככה .והסיבה השלישית שלא
מדברים על זה ,פשוט רוצים שקט ,לא רוצים להתעסק עם דברים שיכולים
להיות מסוכנים ,יותר מידי להקריב.
אבל זה לא יעבור בשקט.
זו הפעם השלישית שהם עושים את זה ,ה' יעזור שזה לא יהיה.
אבל זה לא יעבור בשקט ,הקב"ה בעצמו באופן ישיר יעניש את כולנו בגלל
זה ח"ו ,כי זה הדבר האחרון שאפשר לספוג ,העלבון האחרון שאפשר
לספוג.
יהיה עונש מן השמים ,ואל תהיו מופתעים ,עונש מהשמים.
אלה שכן רוצים לעשות ועושים )על מנת למנוע את מצעד התועבה(  -הם לא
ירגישו את העונש ,אבל אלה ששותקים כי לא נוח להם ,מכל מיני סיבות
אחרות שלא מספיק טובות ,והאנשים עצמם שברוב חוצפתם באים בצורה
לא צנועה על עברה נגד הצניעות ,ששנואה במיוחד בעיני הקב"ה ,אלה
ירגישו חזק את הכעס של ריבונו של עולם.
כל אדם שרוצה להינצל ולזכות לקבל משיח צדקינו יצטרך לעשות תשובה
שלמה ,וה' מוכן לקבל כל בעל תשובה ,או בעלת תשובה ומוכן לקבל
ולהחזיר אותם לביתו ולתת להם את הנצח,
אבל ,כל אדם שרוצה להינצל,
חייב לבקש ברור ,עם כל הלב שלו ,עם כל מהותו -
את הגאולה השלמה ,את משיח צדקנו ,את בית המקדש,
ולקבל עם כל מהותו  -עול מלכות שמים,
רק האדם הזה יגאל.
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86א החוצפה מגיעה לשיא
מסר ממנחם אוטיסט בן 22

ט''ו סיון תשס"ח

העולם עכשיו עומד לפני בואו של משיח צדקנו .לכן עכשיו החוצפה עוברת
כל גבול ,וכפי שידוע לנו מנבואות חז''ל ]שבסוף הגלות לפני ביאת משיח
חוצפה ירבה – מסכת סנהדרין דף צז סוטה מט ועוד[ .החוצפה עומדת
להגיע לשיא אם יתקיים ח''ו מצעד התועבה המתוכנן .זו החוצפה של
העולם שלפני משיח ועכשיו אנחנו חיים את התקופה הזאת .עכשיו
החוצפה היא בלתי נסבלת .זו תקופה של חוצפה כל כך גדולה שהגיעה לכל
מקום בעולם.
ודווקא זה הזמן שכל יהודי צריך לחזור לאמת ,לשורש שלו ]לקב''ה[ .זה
הזמן שכדי לשרוד כל יהודי חייב לעשות תשובה שלמה .להיפרד מהגשמיות
ולטהר את עצמו מכל העבירות שלו .ודווקא ברגע הכל כך חשוב הזה ,זמן
של דין שמים ,זמן שכל יהודי חייב לקבל על עצמו עול מלכות שמים ,דווקא
ברגע זה ,קבוצה של בעלי עבירות קשות ,שהמנהיג שלהם זה הסטרא אחרא
בעצמו ]היצר הרע[ ,באים לירושלים עיר הקודש ורוצים לעשות מצעד
תועבה מול מקום הקודש.
קבוצה של סוטים מתועבים שהולכים נגד התורה ]שחייבים על זה כרת
או סקילה בבית דין )ראה ספר החינוך מצוה רט([ בצורה בוטה לעיני כל
העולם .ברוב חוצפתם רוצים להגיע למקום המקדש .לא משנה אם זה
באותו רחוב .זה בעיר ירושלים ,בעיר הקודש .דווקא בעיר הקודש הקבוצה
הזאת ברוב חוצפתם מתאספים וצועדים בצורה בלתי צנועה ,בצורה שהם
מהללים לפני העולם בלי בושה עבירות קשות של גילוי עריות .והם רוצים
לאמור להקב''ה ''אנחנו מנצחים ]ח''ו[ ,אנחנו הולכים נגד התורה ]ל''ע[,
אנחנו שולטים ]ח''ו[ .הנה הגענו לעיר הקודש עם הטומאה שלנו וצועדים
באמצע הרחוב בצורה המגעילה ביותר והשוטרים היהודים שומרים עלינו –
והחרדים שותקים''.
נכון ,אנחנו החרדים באופן כללי שותקים .אבל השתיקה הזאת זועקת עד
השמים – ומורידה דמעות כמבול .ולמה באמת אנחנו שותקים? יש הרבה
כאילו סיבות שמנסים לתרץ'' .סיבה'' אחת ,שאסור להוציא בחורים
מהישיבות ,שלא יפגשו עם הלכלוך הזה .יש עוד ''סיבה'' ,שזה לא יעזור גם
ככה .וה''סיבה'' השלישית והעיקרית שלא מתעוררים נגד זה ,כי פשוט
רוצים שקט.
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אבל זה לא יעבור בשקט .הקב"ה בעצמו ,באופן ישיר ,יעניש את כולנו בגלל
זה ח"ו ]''ותטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה'' )ויקרא יח([ .כי זה העלבון
האחרון שאפשר לספוג .יהיה עונש מן השמים ,ואל תהיו מופתעים .עונש
מהשמים ]מי שיש בידו למחות בעבירה ואינו מוחה ,נענש על אותה עבירה
)ראה מסכת שבת דף נד([ .אלה שכן עושים למנוע את התועבה ,הם לא
ירגישו את העונש.
אבל אלה ששותקים כי לא נוח להם – מכל מיני סיבות שלא מספיק טובות
– וכן האנשים עצמם שברוב חוצפתם באים בצורה לא צנועה עם עבירה נגד
הצניעות ,עבירה ששנואה במיוחד בעיני הקב"ה ]ונקרא בפסוקים ''תועבה''
)ויקרא יח ו-כ([ ,אלה ירגישו חזק את הכעס של ריבונו של עולם.
עם ישראל ,עם ישראל ,הסוף של עולם הגשמיות והשקר מגיע .הוא מגיע
במהירות הבזק .כולם כבר יכולים לראות את זה .מצב מפחיד ביותר .ברחבי
העולם ובמיוחד בארצות המערב ,הארצות העשירות יותר ,המצב הכלכלי
מדאיג מאד .מחיר הנפט עולה בצורה שלא היתה כמוה ,וזה גורם לעליות
מחירים דרסטיים בכל תחומי החיים הגשמיים ]כש''כ שם במסכת סנהדרין
וכו' שלפני ביאת המשיח ''היוקר יאמיר''[ .בנקים רבים עומדים לפני קריסה
והעוני בעולם המערבי עלה במידה מדאיגה .מחיר האוכל עלה בעולם בצורה
איומה בלי שליטה.
בנוסף ,העולם עומד על סף מלחמה עולמית .במלחמה זו מתכוננים
להשתמש בנשק אכזרי וקשה ביותר שהיה אי פעם בהיסטוריה .פצצות
ביולוגיות ,כימיות וגרעיניות בכמויות אדירות .המלחמה האחרונה תהיה
המלחמה הגדולה והאכזרית ביותר בהיסטוריה .ולפי הנבואות ,שני שליש
אָרץ נְ ֻאם ה' ִפּי ְשׁנַיִ ם ָבּהּ יִ ָכּ ְרתוּ יִ ְגוָעוּ
של העולם ייהרס ]''וְ ָהיָה ְב ָכל ָה ֶ
ָתר ָבּהּ'' )זכריה יג([.
וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁית יִ וּ ֶ
גם עולם הטבע עומד לפני קריסה .אם זה הצונאמי המפורסם או ההרס של
העיר ניו-אורליאנס על ידי הוריקן ,חימום כדור הארץ ,הפשרת הקרחונים
בקוטב הצפוני והדרומי ,כל מיני רעידות אדמה ]בירושלמי )פ''ט ה''ב( אמרו
שהעבירה הזאת גורמת רעידות אדמה בעולם רח''ל והמבין יבין[ ,שיטפונות,
הוריקנים שמאות אלפים נהרגו ומיליוני בני אדם נשארו בלי קורת גג וכו'
וכו' .אם זה ,בסין ,בבורמה ,בארה''ב או במקומות רבים נוספים בעולם.
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אנחנו רואים שהעולם רועד ]לקראת סופו והתחלת עולם המשיח המתוקן,
וכנבואת ישעיה ע''ה )פרק נא('' :הארץ כבגד תבלה'' וכמבואר בהרחבה
במהר''ל נצח ישראל פל''ה[ .רועד כלכלית ,רועד יציבות הטבע ורועד מקולות
של מלחמות שקיימות וממלחמה גדולה שעומדת להיות ]כנ''ל[.
אוי לנו ,אוי לנו ,דור כל כך נמוך .דור כל כך ִמסכן ,דור כל כל עקום ,דור כל
כך מלוכלך ,דור שלא מבדיל בין טוב ובין רע ,בין מותר ובין אסור ,דור שלא
מכבד מורים ,מורות ,צדיקים ,צדקניות ,לא מכבד את התורה ואת המצוות
ולא מכבד בדרך כלל את הקב"ה .לא מכבד את הקב"ה שיצר אותנו וגאל
אותנו ,ונותן לנו את הנשימה ואת האוכל ואת כל מה שאנחנו צריכים
ומבקש מאתנו רק דבר אחד :לעשות את רצונו  -את המצוות .וכלול בזה,
להתקרב אליו ולבטוח בו שהוא הכל יכול ונותן לנו חיים ומכלכל אותנו עד
היום האחרון וגם אחר כך.
כל אדם שרוצה להינצל ולזכות לקבל משיח צדקנו צריך לעשות תשובה שלמה
]''כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה''
)רמב"ם הל' תשובה פ''ז([ .ה' מוכן לקבל כל בעל תשובה ,או בעלת תשובה
ולהחזיר אותם לביתו ולתת להם חיי נצח .וכל אדם שרוצה להינצל חייב גם
לבקש ברור ,עם כל הלב שלו ,עם כל מהותו ,את הגאולה השלמה ]ראה
רמב''ם הלכות מלכים פי''א[ .את משיח צדקנו ,את בית המקדש .ולקבל עם
כל מהותו עול מלכות שמים ]מצוות כנ''ל[ .רק האדם כזה יגאל.

להחזיר אותם לביתו
ולתת להם
חיי נצח

בת חנה
מוקדש לרפואת צפורה
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 87ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן ו' תמוז תשס"ח
כעת העולם כולו במצב קשה ביותר .החילונים מוכרים את העולם הבא
שלהם בעד קצת גשמיות .רוב הדתיים הלאומיים רוצים את העולם
החילוני לבוש בקצת אידישקייט )יהדות( ,ושילוב זה הוא שקר מוחלט.
החרדים יכלו להציל את העולם ,כי החרדים היו צריכים להיות האור
לעולם ]''שיאיר עיניהם בדרכי ה' וישפוט ביניהם ויוכיחם שיהיו בשלום זה
עם זה'' )הרד''ק עה''פ ''ומשפטי לאור עמים'' )ישעיה נא([.
הם הקרובים ביותר לאמת ,לקב''ה ]''עם קרובו'' )תהלים קמח([ .החרדים
היו צריכים להביא את שאר היהודים לגאולה בשמחה ובשלמות .והם היו
צריכים להביא את העולם לרמה הרוחנית הגבוהה ביותר וקרבה לקב"ה
]''הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו''[
)מסילת ישרים פרק א ע''ש ההסבר(.
tבל לצערנו הרב ,המציאות אחרת לגמרי .המציאות היא שהרבה חרדים
בתקופה זאת לא רק שלא מעלים את העולם אלא הם מורידים את העולם
)''תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי'' קהלת רבה ו' וראה מסילת
ישרים ,פ''א(.
הרבה חרדים נמשכים לצורת חיים של החילונים .החרדים נחשׂפו לעולם
הרחב הטמא בכל מיני דרכים .אם בטיסות רבות או מגורים בחו''ל ,אם
בקשר עם חילונים או בקריאת ספרים ועיתונים או ברדיו ואינטרנט וכו'.
הם טעמו את הטעם של ה''תרבות'' החילונית-גוית והתוצאה היא שהרבה
מהם שקועים בגשמיות וב ''עולם הזה'' ו]לכן[ רחוקים מהקב"ה.
החיים הלא יהודיים האלו של ה''חרדים'' היום ,בדרך כלל מלווים כאילו
עם ''הכשר" החרדים האלו שסטו מהדרך לא מחפשים הכשרים על התאוות
שלהם .אבל מאחר שאפשר להרוויח מזה הרבה כסף ,לכן יהודים עם יוזמה
סידרו ''הכשרים'' על הרבה דברים שהם ממש הפוך מכשר.
האמת היא ,שהרבה הכשרים והרבה הסכמות לא שווים ,כי הם פשוט
קנויים .ויש גם בתי דין שמושפעים מבחוץ
)''רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא
ובדוק בדייני ישראל ,שכל פורענות שבאה לעולם וגו''' )שבת קלט .ע''ש((.
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הכל מושפע מ''עגל הזהב'' .יש הכשרים על כל דבר שאנחנו אוכלים ,אבל
כמה ממה שאנחנו אוכלים באמת כשר? וכמה ראוי לאכילת יהודי שהוא
רוצה כשרות אמיתית? לצערי הרב ,גם יש הכשרים על אוכל שמושפעים
מכסף.
ואפילו אם האוכל כשר ,לעיתים קרובות האריזה או הפרסומת לא כשר.
וזה אסון ,כי ברגע שהחוץ לא כשר הכל לא כשר .כי זה חושׂף את היהודי
ומשפחתו למראה ולהשקפה לא כשרה שיכולים לפגוע ברוחניותם ח''ו .זו
סכנה לחיים הנצחיים שלהם.
הגלידות ,הצ'יפסים ,הבורגרים ,המסטיקים והפיצות וכו' ,כל הדברים
האלה לא שייכים לדרך החיים של יהודי אמיתי .וזה מכניס את התשוקות
והטומאה של הרחוב לתוך היהודי .קוקה-קולה ]''טעם החיים'' כאילו ,לפי
הפרסום הכפרני[-7 ,אפ ,ג'אמפ וכו' ,הכל לא כשר ,כי זה נובע מהתאוות
והתשוקות של הגוים.
אפילו אם המרכיבים כשרים ,הסגנון הרחובי הזה אסור ]ראה ביאור הלכה
סימן א ד''ה הוא[ .זה כמו אכילת אדם וחוה מעץ הדעת :זה מביא לתוכנו
את היצר הרע והטומאה של אומות העולם .זה משנה אותנו גופנית
ורוחנית.
בנוסף לזה ,המרכיבים עצמם במקרים רבים לא כשרים .הרבה מאד בשר
ממש לא כשר או לא על רמה שיהודי אמיתי צריך לדרוש .ואני מדבר לא רק
על ישראל או אמריקה או אירופה .בזה כל העולם דומה.
הכל בעייתי ,הירקות ,הבשר ,החלב ,הדברי מאפה וכו' .הכל בעייתי כי הכל
מושפע מכסף רב ורווחים גדולים ]אמנם חשוב לדעת שריבוי הקלקולים
והצרות שיש בעולם היום ,הם סימן לקרבת הגאולה ותיקון העולם ,ראה
בהמשך[.
יהודי צריך לאכול כשר .אבל הוא לא צריך לאכול פיצה ,אוכל פרווה בטעם
בשר ואוכל פרווה בטעם גבינה ,כל מיני גלידות וממתקים וכו' .כל אלו הם
חיקוי של התאוות של העולם הגויי.
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אנחנו צריכים להיות צנועים בכל דבר ,כולל באוכל .לאכול אוכל פשוט בלי
הרבה מרכיבים ,ועשוי בבית .אוכל כזה הרבה יותר קל לשמור על כשרותו,
וברור שאוכל כזה הרבה יותר בריא לגוף ולנשמה.
יש ב"ה מעטים שעוד נשארו עם תורת אמת ומשתדלים לעשות את רצון ה'.
אבל בשבילם ובשביל הילדים שלהם אין הרבה תקווה לעתיד .כי רוב
הקהילה יורדת למטה בצעדים ענקיים והם סוחבים את כולם אתם
לטמיון ,אם רוצים או לא ]כמבואר ברמב''ם הלכות דעות פרק ו' ה''א,
וכה''ג כתב הגר''א )משלי יח יא( .יסוד חשוב זה מבואר בהרחבה באור
יחזקאל ''מדות'' עמ' רפד והלאה ע''ש[.
עוד נושא שמסכן את העולם ממש ,זה חוסר הצניעות .המצב הנוכחי מוריד
את היהודים לתחתית הטומאה .המצב היום הוא שאפילו ברחוב החרדי,
גבר שרוצה ללכת ממקום למקום ,פשוט לא יכול .הוא צריך לשמור על עיניו
עד כדי כך שהוא אינו יכול לראות לאן שהוא הולך.
אפילו אם הוא מוריד את עיניו למדרכה ,שם רואים רגלים בלי גרביים
כהלכה או נעליים פתוחות שמושכות את העין והלב ואת יצר הרע .יהודי
שהולך אפילו באזור חרדי צריך כלב כמו של אדם עיוור כדי לא להיכשל
בפריצות החרדית ]וזה דבר חמור ,שבגלל החוסר צניעות של בנות ציון נחרב
בית המקדש ,וזה בכלל גילוי עריות )יומא ט([.
אבל אם הוא באמת צדיק ,הוא יחוש את הטומאה הגדולה שיש ברחוב בלי
לראות .טומאה ממש ,טומאה כבדה ,קליפות כבדות ]ראה יומא עד:
שהסתכלות בנשים גרוע מניאוף[ ,והוא גם ככה יסבול מזה.
היום הרחובות של ירושלים  -ירושלים של החרדים  -של מאה שערים ,של
גאולה וכו' ,ובבני ברק ,רחוב רבי עקיבא ,וכו' וכו' ,מלאים נשים לא צנועות
 לא צנועות באופן קיצוני .גם נשים של אברכים שהן נחשבות לצדיקות,שהן מלמדות בבית יעקב ,שנחשבות למכובדות .אוי להן ולבעליהן.
מי שנותן לאשתו ללכת ככה ,נראה שהוא נהנה מזה שגברים אחרים
מסתכלים עליה רח''ל .כי קשה לא להסתכל על אישה עם לבוש לא צנוע,
אישה שנחשבת ליפה לפי טעם הגוים .חלק מהן אפילו לא שמות לב שהן
נראות כגויות .גויות ממש ,מפריז או מניו-יורק ,או מלונדון וכו'.
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בעל שמרשה לאשתו להסתובב ככה ,הוא ישב בגהינום יחד אתה ]''הגורם
תקלה לחברו הוא נכנס תחתיו לכל עונשין'' )רש"י ורמב''ן במדבר ל טז
מספרי([ .כל יהודי שאשתו הולכת קצר ,או צמוד ,או עם דברים כמו פאה
ארוכה ,גרביים שקופות ,נעליים גבוהות עושות רעש ,שרשראות ,עגילים
מתנדנדים ,איפור ,בושם וכו' ,הוא וודאי יסבול מדין קשה בעולם הבא.
ואם הוא אברך ,התורה שלו היא לא תורה.
המילים שלי קשות ,אבל זה רק בגלל שהמצב הוא קשה ביותר .המצב הוא
שהרבה מאד יהודים שנחשבים לחרדים יאבדו את הנצח שלהם .אתם
שומעים? יאבדו את הנצח .למה? כי יודעים את האמת ,אבל לא רוצים
לחיות לפי זה.
ויש תופעה חדשה היום'' :הכשרים'' על חנויות של בגדי נשים שמוכרות
בגדים שממש מתאימים לאשת רחוב .גוואלד ,גוואלד! ויש גם ''הכשרים''
על פאות .מי יכול לתת הכשר על הפאות של היום? פאות ארוכות ,שממש
נראות כמו השיער של הגויה הכי גרועה ,הכי לא צנועה ]ראה רש''י עה''פ
''עמי מאשריך מתעים'' )ישעיה ג יב( ושאר המפרשים שם ומציין פסוק טז
עיין שם[.
איך יכול להיות שיהיה הכשר על כזה דבר .זה ממש רשעות ,זה לקלקל את
עם ישראל בדם קר] .ראה בשולחן ערוך יורה דעה סימן קנז ס''א ברמ''א
ונ''כ ששייך בזה גם ייהרג ואל יעבור ,וזה דומה לעצת בלעם להשמיד את
עם ישראל[.
טרף .אם זה לא עבודה זרה ממש ,אז זה עבודה
טרף ,לגמרי ֵ
היום פאה זה ֵ
זרה איך שלא יהיה .בגלל שהפאות היום כל כך מפוארות וכמו שער אמיתי
שזה שייך ל''עגל הזהב'' ,שזה עבודה זרה ממש .ברור שאסור לאשת איש
להראות כמו בחורה לא נשואה .מי שלובשת כזו פאה היא נראית לא
נשואה ,וזה גורם להרבה בעיות .זה הביא להרבה גירושין ,והרבה משפחות
שבורות.
המציאות קשה ביותר ואני יושב ובוכה על עם ישראל יום ולילה ,שברחובות
שלנו יש טינופת  -וגם טינופת עם הכשר .נשים עם כיסוי ראש שחור,
מסתובבות עם חצאיות צמודות וקצרות ,מדברות בקול רם עם פלאפונים
ברחוב ואוכלות ברחוב.
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מי שמע כזה דבר? יהודיה ממאה שערים אוכלת ברחוב ואף אחד לא אומר
מילה? פעם היו זורקים עליהן ביצים או עגבניות ,והיו צועקים עליהן .אבל
היום יש שקט והכל מותר .וזה נקרא אידישקייט .אוי לנו ,אוי לנו.
ה 'ציוה לנו ''קדושים תהיו'' ,אבל היום אנחנו בדרך כלל נמשכים לגשמיות,
לעגל הזהב ,שזה בדיוק להפך מקדושה .זה הורס את הבסיס של
אידישקייט )יהדות( הבית היהודי והקרבה לקב''ה.
הסגנון חיים הזה של רדיפה אחרי ''העולם הזה'' מקלקלת את חיי
המשפחה שלנו ומביא את היהודים למעשי ארץ מצרים .שמרנו על
המשפחות שלנו לכל אורך הגלות .שמרנו על הטהרה של המשפחה
היהודית ,אבל כל הטמטום של הפריצות ממש מקלקל את הדבר הכי חשוב
לעם ישראל ,וזו הקדושה של עם ישראל .וכל הטמטום של האוכל התאווני-
גויי הזה מקלקל את השכל ולימוד התורה.
כתוצאה מכל זה ,המשפחה היהודית בסכנת הרס .היום לעתים קרובות
האמא לא אמא והאבא לא אבא .האמא רוצה להיות אשת קריירה ,כביכול
בשביל הבעל שהוא ילמד .אבל הרבה פעמים זה לא כמו שצריך להיות.
המצב הוא כל כך קשה ,שאישה המפרנסת את בעלה כדי שהוא ילמד תורה,
הרבה פעמים לומדת כל מיני מקצועות לא רצויות עבור בת ישראל ,כדי
לקבל תעודות שנותנות לה אפשרות להיכנס לשוק העבודה החומרי והגויי.
אמנם במראה חיצוני מקום העבודה הוא חרדי ,אבל התוכן זה גויי,
והתשוקות הם לגשמיות ולתאוות העולם הזה.
גם הגברים נהנים מהעולם הזה ,אפילו שלומדים .ברור לא כולם ,אבל
הרבה מאד .היום בדרך כלל נמשכים חזק לעולם הזה .בחורים דורשים
דירה ורהיטים ופרנסה וכו' וכו' והראש שלהם בגשמיות .אפילו אם הוא
לומד הרבה אבל הוא גם רוצה ''עולם הזה''.
)אבל ''כך היא דרכה של תורה ,פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל
הארץ תישן וגו...אבות פ''ו מ''ד(.
אמנם יש הרבה זוגות אמיתיים שמוסרים נפשם בשביל המטרה הקדושה
שהבעל ילמד תורה .האישה מטפלת בבית ולרוב הם חיים בדוחק
ומשתדלים לחנך טוב את ילדיהם .אבל אפילו לאלו אין סיכוי גדול
שיצליחו ,כי העולם מסביב כל כך מושחת ]כנ''ל ,דברי הרמב''ם והגר''א[.
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והיהודים החרדים החדשים ,זה עוד מימד שנכנס לעולם החרדי ,שכמעט
לא היה בעבר .הם רגילים למצב של חוסר צניעות ,ואני לא רוצה לכתוב את
זה יותר ברור .והחוסר צניעות הזה ,והפתיחות שלהם לעולם הגשמי,
גורמים לעבירות קשות ביותר.
אפילו בישיבות קיימות סכנות .ילד תמים שנכנס לישיבה יכול לצאת עם
חינוך לא תורני .בחורה שנכנסת לבית יעקב ,הסיכויים גדולים שהיא תצא
לא צנועה .גם בישיבות ישנם עבירות קשות ביותר ,והופכים להיות דבר של
כמעט יום יום ,ויש גם סלחנות של ראשי ישיבות לעבירות כאלה.
פעם אם היה כזה דבר בישיבה ,היו לוקחים את הבחור וזורקים אותו ולא
משנה לאן שהוא ילך .הוא היה כבר מקולקל .אז מה זה משנה לאן נזרוק
אותו? מה שמשנה ,שהוא לא יקלקל אחרים .ושיראו אחרים שלא כדאי
אפילו לחשוב על כזה דבר .ורק הטובים יישארו ואלה בעלי הנטיות לדברים
לא נקיים ,לא יהיו.
אבל היום יש לעתים סלחנות להרבה דברים שהם לא מתאימים לדרך
התורה .ולמה? שוב זה בגלל כסף .יש ישיבות שהם עניין של ביזנס .יש להם
הרבה רבנים ,הרבה ראשי ישיבות וכו' ,וכולם צריכים להתפרנס מהישיבה.
לכן צריכים הרבה בחורים ,ולא רוצים לזרוק אותם .חייבים אותם אפילו
אם הם בעלי עבירות קשות .לכן סולחים להם.
היה סקנדל באמריקה בענין בשר כאילו כשר .איך יכול להיות שיהודי כל
כך חשוב מכר שנים על שנים בשר טרף לכל כך הרבה יהודים תמימים? איך
יכול להיות? פשוט מאד ,כסף .רדיפת כסף גורם להרבה קלקולים.
יש אנשים אמיתיים שנלחמים נגד דברים כאלה ועושים הרבה מאמץ
לאכול כשר באמת .אבל שוב ,אין להם הרבה סיכוים ,ואין לילדים שלהם
הרבה סיכוים ,כי רוב העולם החרדי מושך חזק לכיוון ''עגל הזהב'' .המצב
יותר מעצוב .לא היה מצב כזה בכל ההיסטוריה של היהודים עד היום.
עם ישראל ,שוב אני אומר ,המילים שלי קשות אבל לא אמרתי אפילו חלק
קטן ממה שיש להגיד .זה לא יהיה קל להיות יהודים לפי רצון ה' ,כי היום
אין לנו מנהיג חזק שיקום וידריך אותנו באורח חיינו ויגיד את האמת,
ושתהיה לו השפעה.
]ראה פירוש רש''י לשירת האזינו )דברים לב לו( שזה מסימני הגאולה וע'
בס' הדור האחרון עמ' קסד עוד הרבה מקורות נוספים לזה[.
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לכן עם ישראל ,ה' בחכמתו סיבב שכל אחד צריך לעשות את זה בעצמו .כל
אחד צריך להחזיר את עצמו בתשובה .לעשות דין וחשבון אישי ולהחליט:
''עכשיו אני חוזר לקב"ה .אפילו אם ה'חברים' יצחקו עלי ,על הילדים שלי,
ועל האישה שלי ''.
''אין דבר ]''מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ,ולא לעשות שעה אחת רשע לפני
המקום( ''עדיות פ''ה מ''ו([ .אני חי לשרת את הקב"ה .אני חי אך ורק
לעשות את רצונו .אין סיבה אחרת לחיים אלא לעשות את רצונו ית' .העולם
הזה הוא פרוזדור לעולם הבא ]אבות פ''ד מט''ו ומבואר בהרחבה במסילת
ישרים פרק א[.
אנחנו הדור הנמוך ביותר שהיה אי פעם ,ובגלל זה אנחנו הכי קרובים
למשיח ]''קודם וסמוך לביאת הגואל נראה שפלות ישראל יותר ממה שהיה
כבר ,הן מצד שפלותם בעצמם ,שכמעט נשתכחה תורה'' )מהר''ל נצח
ישראל ,פרק לב ע''ש ההסבר([ ,והוא כבר כמעט פה .בחודשים האחרונים
כל אחד יכל לראות כמה שינויים מדהימים שהעולם עבר ,ובעתיד הקרוב
העולם יעבור עוד יותר שינויים ,ויהיה פחד עצום.
עכשיו ,ברגע זה ,כל יהודי חייב לתפוס את עצמו ולהביא את עצמו לבית ה'.
להיות מוכן לקבל את משיח צדקנו ולא להיעלם ולאבד את הנצח ח"ו .ולא
ללכת אחרי העיניים ואחרי הלב ,שבשבילם אנחנו מפסידים את כל העולם
הזה ואת כל העולם הבא שלנו ח''ו.
עם ישראל ,מה עוד אפשר להגיד? חייבים לחזור בתשובה ,לחזור אל
האמת .וכל אחד יצטרך לעשות את זה בעצמו.
תוספת למסר של בנימין מדניאל:
אני רוצה רק להוסיף קצת .כי בנימין כבר אמר הרבה מאד אמת ויש לי רק
קצת להוסיף :שהקב"ה לא רוצה להרוס את עמו.
הוא אוהב את עמו .עם ישראל זה הכלה של הקב"ה .והכלה ברחה מהחתן
מתחת לחופה ,והלכה לכל מיני ארצות וניסתה לחיות כמו הגוים .עכשיו
הקב"ה רוצה אותה בחזרה ]מבואר בנבואת הושע ,פרק ב[
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יש חלקים מהעם שמוכנים לחזור .אבל הוא רוצה את כל הכלה שלו .לא רק
את הרגל ,או את הראש ,הוא רוצה את הכל .את הלב את השכל ,את הכל.
ומסכנה מאד .אבל אם היא
אבל ברגע זה ,הכלה נראית ,פצועה ,צולעת ִ
תחזור אפילו ככה ִמסכנה ,הוא יקבל אותה .רק שהיא תחזור אליו ,לא
משנה איך היא תראה.
אבל לא כמו אישה לא צנועה .אלא כמו אישה צנועה ,מתאימה להיות
ומסכנה,
מלכה .היא צריכה להיות לבושה כמו כלה ,אפילו שהיא קצת רזה ִ
כי מלכה היא תהיה.
אני מבקש מאד עם ישראל ,תבינו .אתם חייבים ,חייבים לחזור אל האמת.
אתם רוצים לאבד את הנצח שלכם? אני לא מבין ,אתם כל כך אוהבים את
הלכלוך של הרחוב שאתם מעדיפים לאכול מפח אשפה ולא לאכול
מהמצוות ומרצון ה' ,מכל המעשים שה 'מבקש מאתנו? מעדיפים להתגלגל
בלכלוך ,ולא לחזור לקב"ה ,לחתן שמחכה לכם מתחת לחופה?
עם ישראל ,תחזרו .אני מבקש עם כל הלב :
תחזרו תחזרו תחזרו.
נספח א  -המצב הקשה  -סימן לגאולה!
''כל הויה חדשה ]כגון הגאולה וימות המשיח[ הוא הפסד הויה ]מציאות[
הראשונה )הקודמת( ולפיכך הוא הגורם שיהיה העדר )קלקול( הויה בעולם
קודם שיתגלה המשיח ]כדי לפנות העולם עבור הגאולה והעולם המתוקן של
משיח[) .מהר''ל ,נצח ישראל פרק לה עע''ש(
לכן תיארו חז''ל הקלקול וההפסד שלפני הגאולה:
אמר רבי יוחנן ,דור שבן דוד בא תלמידי חכמים מתמעטין ,והשאר עיניהם
כלות ביגון ואנחה וצרות רבות וגזירות קשות מתחדשות וגו'.
רבי יהודה אומר ,דור שבן דוד בא בו ,בית הועד יהיה לזנות ,והגליל
יחרב...וחכמת הסופרים תסרח ,ויראי חטא ימאסו וגו'
רבי נהוראי אומר ,דור שבן דוד בא בו ,נערים ילבינו פני זקנים ,וזקנים
יעמדו לפני נערים ,ובת קמה באמה ,וכלה בחמותה ,ופני הדור כפני הכלב
וגו') .סנהדרין צז(.
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''המילים שלי קשות ,אבל זה רק בגלל שהמצב הוא קשה ביותר
]וזה סימן לקרבת הגאולה כנ''ל[) ,האוטיסט בנימין גולדן(
נספח ב
''ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם''
)במדבר טו(
שלא ירדוף האדם אחר מראה עיניו .ובכלל זה שלא לרדוף אחר תאוות
העולם הזה כי אחריתם רעה וכדי בזיון וקצף...
''עבירה גוררת עבירה ,ומצוה גוררת מצוה'' )אבות פ"ד( שאם תשית דעתך
למלאות תאוותך הרעה פעם אחת ,תמשך אחריה כמה פעמים.
ואם תזכה להיות גיבור בארץ לכבוש יצרך ולעצום עיניך מראות ברע פעם
אחת ,יקל בעיניך לעשות כן כמה פעמים...
כל איש בהרגילו בתאוות ובהתמידו בהן יחזק עליו יצרו הרע יום יום.
ובהימנעו מהם ישמח בחלקו תמיד כל היום...
מי שהוא תר אחר עיניו ,כלומר שהוא רודף אחר תאוות העולם...להשלים
נפשו בתענוגים ,כל מי שהוא הולך בדרך זה עובר על לאו זה תמיד בכל עת
עסקו) .ספר החינוך מצוה שפז(
נספח ג
נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו
ונפרדת תאוותה מעבודת הבורא ונבדלת משורשיה תרד במותו למטה לארץ
 אל מקום תאוותה ותהי תולדתה כטבע העפר לרדת ולא לעלות אבל יעלוהלמרום לדין ולמשפט ולראות איך החליפה מרום בשאול.
רבינו יונה ז''ל שערי תשובה ש''ב י"ח
נספח ד'  -החורבן והגלות  -בגלל עגל הזהב
''לא חרב הבית בראשונה אלא שהיו עובדי כוכבים ומזלות ,ומגלי עריות
ושופכין דמים
אבל בשני ,מכירין אנו אותם שהיו יגיעין בתורה וזהירין במצות ובמעשרות
וכל ווסת ]הנהגה[ טובה היתה בהן ?
אלא שהיו אוהבין את הממון ]''עגל הזהב''[ ושונאין אלו לאלו שנאת חינם''
]שזה תוצאה של עגל הזהב ,ראה שע''ת ש''א לא[) .תלמוד ירושלמי יומא ד(
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 88באמת אין זמן ,תחזרו הביתה!
תיקשור עם דניאל ,ירושלים ,ג' באב תשס"ח 4/8/2008
אני רוצה להגיד לכל העם שבאמת אין זמן .ואני רוצה לומר לישראלים
בחו"ל ,תחזרו הביתה ,עכשיו כשיש זמן ואפשרות.
אולי אתם חושבים שאפשר להכין דירה פה בארץ ולברוח ברגע האחרון,
אבל זה לא יהיה כל כך קל וזה יהיה מסוכן .נכון הקב"ה יציל את הצדיקים
בצורה מדהימה וניסים גלויים ,אבל אלו שעוברים את זה ,את הניסים,
שהם בינוניים )לא צדיקים ולא רשעים( הם יסבלו מאד .זה חבל ,חבל
לסבול סתם .גם פה נסבול ,כל אחד לפי הרמה הרוחנית שלו .אבל פחות,
זה בטוח .רק הרשעים יסבלו מאד ,והם ייעלמו מהעולם.
אבל אלה שמאמינים ומקבלים את הקב"ה כמלך ,מלך מלכי המלכים ,הם
ישרדו בעז''ה .כל אדם יסבול כפי האמונה והביטחון שלו.
אדם עם הרבה ביטחון ׁ)בקב"ה(  -הוא לא יסבול כמעט.
אדם עם פחות )בטחון בקב"ה( הוא יסבול יותר ,החוסר ביטחון שלו ,זה
יביא אותו למתח ,פחד וכו' .אבל אם אנחנו בוטחים בה' ,נוכל לקבל משיח
צדקנו בקלות ובשמחה ובלי לחץ.
הישראלים שגרים בחו"ל ,שמבינים את השפה העברית ,אני פונה אליכם:
תחזרו עכשיו ,אין זמן .באמת אין זמן .כל הישראלים שיושבים בחו"ל,
בגלל הכסף ,בגלל עגל הזהב ,אתם סובלים .הילדים שלכם יורדים רוחנית
למטה למטה ,ויש מעטים שעולים .הרוב תפוסים חזק עם עגל הזהב )תאות
ממון וגשמיות(.
תחזרו הביתה ,לא בגלל שהחינוך פה הכי טוב .אבל פה יתגלה משיח צדקנו,
פה יהיה בית המקדש השלישי ,פה יהיה המקום הבטוח ביותר בזמן ששני
שליש של העולם ייהרס )זכריה יג ח(.
פה בארץ ישראל זה העתיד של העולם.
עוד מעט הקב"ה ילמד אותנו בעצמו והוא יביא אותנו להבנה .הוא יביא
אותנו לגאולה ,ואין חינוך יותר טוב מזה.
עם ישראל ,עם ישראל ,תחזרו הביתה ,ניגמר הזמן ,ניגמר הזמן כבר.
עברנו כמעט אלפיים שנות גלות ,וברוך ה' אנחנו כמעט בסוף.
אל תפספסו את היום הגדול והנורא של הגאולה השלמה.
תחזרו בתשובה ,תחזרו לקב''ה לאבינו שבשמים.
תחזרו הביתה!
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 89למה נשרפו ספרי תורה?
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן ,
ירושלים ,יום רביעי ,יב באב ,תשס"ח 13/8/2008
עם ישראל ,אנחנו דואגים בימים אלה למלחמת גוג ומגוג .אבל המלחמה
הגדולה ביותר והמסוכנת ביותר ,הגוג ומגוג האמיתי ,זו המלחמה של כל
יהודי בינו לבין היצר הרע שלו
כל יהודי חייב להילחם עם היצר הרע ולנצח אותו .עכשיו היצר הרע מאד
חזק ,כי זה סוף כל הגלגולים וכל העבירות שלא הגיעו לתיקון עד עכשיו,
עכשיו צריכים לתקן .ולכן האויב ,היצר הרע ,הוא חזק ביותר ואכזרי
ביותר].עיין שם בחובת הלבבות )שער יה''מ פ''ה( תוקף ופעולות היצה''ר[
ואנחנו חייבים להילחם ,כל אחד בנפרד ,ולנצח בעז"ה את היצר הרע.
בתקופה האחרונה אנחנו מקבלים הרבה אזהרות ]ראה בהמשך[ ,גם
אישיות וגם כלליות .כמעט כל בית בישראל סובל מצרות ,כל מיני צרות.
בעולם הרחב ,אנחנו עומדים לפני מלחמה גדולה .הגדולה ביותר שהיתה אי
פעם בעולם וגם האכזרית ביותר.
ועכשיו ,נוסף לכל זה ,קיבלנו אזהרה חדשה ,אזהרה מאוד קשה .גוואלד,
געוואלד ,געוואלד! בבני ברק נשרפו ביום אחד ארבעה ספרי תורה ל"ע.
מי אלה שעשו את זה? אנחנו .אנחנו לא שרפנו ,אבל העבירות שלנו שרפו
את ספרי התורה .העבירות שלנו ,של החרדים ,של המאמינים כביכול ,שרפו
את הספרי תורה .זה לא משנה מי הדליק את האש .הם רשעים גמורים וה'
יטפל בהם.
אבל זה מסר אלינו :שאנחנו לא עושים מה שהתורה מבקשת מאתנו .אנחנו
לומדים ושומרים כביכול את המצוות ,אבל חסר לנו מאוד במצוות שאנחנו
עושים.
חסר לנו ,ולכן עם ישראל קיבל אזהרה .התורה שלנו ,התורה שאנחנו
כביכול לומדים ,והמצוות שאנחנו מנסים לעשות ,לא מספיק טובים .חסר
במעשינו הלב )הכוונה והקשר לקב''ה( .לכן חייבים לחזור בתשובה.
דבר ראשון ,להוציא את הגשמיות מחיינו ]שזה יפתח את הלב שלנו
לרוחניות[ .אחר כך ,להוציא את כל ]שאר[ השקר ולחיות אך ורק לעשות
את רצון ה'.
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בימים האחרונים קיבלנו עוד אזהרה חמורה ,והחלו הפתעות גדולות
לכולנו .מה היו ההפתעות הגדולות? כל העולם לא היה מודע לעובדה
שרוסיה ,הדוב הגדול האכזרי והרשע ,כבר התכונן להתקיף אחת מהארצות
הקטנות שמסביבה.
הדוב הגדול כאילו ישן .בשנים האחרונות ,כאילו החליף את אופיו מאכזר
ורשע לדובון חמוד .בתקופה זו גם נפתחו השערים והפחד מהק.ג.ב .ירד
מאוד.
ולכן גם יהודים נסעו לרוסיה בכדי להחזיר יהודים אחרים בתשובה ,וחלק
בשביל לעשות שם ביזנס טוב .זו תופעה חדשה .במקום שיהודים יעזבו את
רוסיה ,נהייתה תנועה הפוכה ,שגם יהודים מכל מיני מקומות הגיעו
לרוסיה.
עד היום היה נראה שרוסיה כבר לא חזקה כמו שהיתה פעם ושהיא כביכול
דמוקרטית .אבל האמת היא אחרת לגמרי ]''היהפוך כושי עורו ונמר
חברבורותיו'' )ירמיה יג([ ,והדוב שוב נהפך לדוב ענק ומפלצתי ]''מצפון
תפתח הרעה על כל יושבי הארץ'' )ירמיה א )ורוסיה היא בצפון של ארץ
ישראל ].
לכן אני רוצה לומר לכל היהודים שנמצאים היום ברוסיה שכדאי מאוד
לארוז את ה''פעקלאך'' ולהסתלק מהר .בקרוב יגיע הזמן שלא תוכלו
לצאת.
לכן מה עלינו לעשות? ליהודים יש נשק אחד חזק ביותר ,וזה הדמעות שלנו.
לא רוסיה ולא אמריקה ולא אירן ,שום מדינה אין לה נשק חזק כזה'') .מי
גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כה' אלקינו בכל קראנו אליו''
דברים ד(.
הדמעות של יהודי ,של יהודי שבוכה בלב שבור ורוצה באמת לעשות תשובה
על כל העבירות שלו ,דמעות של יהודי שמבין שברחנו מבית אבא ורוצה
עכשיו לחזור .דמעות של יהודי שרוצה כל כך שאבינו שבשמים יקבל אותו
שוב הביתה.
דמעות כאלו יצילו כל יהודי שמשתמש בהם .כל יהודי כזה ינצל''] .אילו
בכיתם בכיה אחת עד שאתם בציון לא גליתם'' )מדרש תהילים קלז([.
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אבל היהודים שחושבים שאמריקה תציל אותם ,או שצה"ל יציל אותם או
האירופאים יצילו אותם ,יהודים כאלה אבודים חס ושלום ]''אשור לא
יושיענו על סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלקינו למעשה ידינו'' )הושע יד([.
פצצה גרעינית ,גז או כל פצצה מלוכלכת ,כל הטכנולוגיה של הרס שפיתח
גם המערב וגם המזרח ,זה לא יעזור נגד דמעה אחת של יהודי עם לב שבור
שרוצה לעשות תשובה אמיתית.
יהודים בכל העולם ,אנחנו מגיעים לסוף ]הגלות[ .אולי עוד קצת ,אבל
אנחנו בסוף .כל אחד בנפרד צריך לעבור על כל החיים שלו ולעשות דין
וחשבון אישי ,להכיר את כל העבירות שלו ולהודות בהם ולהצטער עליהם.
תרשמו אותם על נייר ,תשבו על הרצפה ,הגברים עם שק ואפר ,ותבכו עם
לב שבור על כל עבירה ועבירה .תצטערו שהכאבתם כביכול לריבונו של
עולם ,לאבינו שבשמים ,לאבינו מלכנו .ותחליטו לחזור בתשובה שלמה ולא
לעשות שום עבירה ולא להתרחק מן הקב''ה.
לא לשכוח לשבת על הרצפה עם שק ואפר ]ראה הלכות תענית בשולחן ערוך
או''ח תקעט[ .ואם אין שק ואפר ,לקרוע קריעה כמו ֲא ֵבל .הנשים באופן
טבעי מרגישות את זה יותר ולא צריכות שק ואפר .דמעה של אמא יהודיה
שווה יותר משק ואפר.
ולהצטער גם על חורבן הבית ,ועל העבירות שלנו מדורי דורות ]''והתודו את
עונם ואת עון אבותם'' )ויקרא כו([ שגרמו לזה ]''בחטאינו ובעונות אבותינו,
ירושלים ועמך לחרפה'' )דניאל ט([ .ולבקש מה' להביא משיח צדקנו עם
ישראל ,מה עוד אפשר לומר? אני יושב ובוכה על כל הגלות שלנו ,על בתי
המקדש שחרבו ומבקש משיח צדקנו.
נספחים
כיצד עובדים ה?'
''הנרצה יותר בעבודת הבורא ית' שמו ,הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה.
שכבר התאמת אצל כל חכם צורך תמימות העבודה וחובת טהרתה ונקיונה
 שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל אלא נמאסת ומתועבת")מסילת ישרים ,הקדמה(
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''בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני ותהי יראתם אותי מצות אנשים
מלומדה לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא'' )ישעיה כט(
כל הקללות שבמשנה תורה שכולן אינן אלא הפלאה אחת 'והפלא ה' את
מכותך' )דברים כח(  -וכאן שתי הפלאות )רש''י שם(.
על מה אבדה הארץ?
"דכוונתו ית' מעולם היתה שנהיה עוסקם 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 ..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 סי' מז ע''ש.
''בכל עת שיכין האדם עצמו ללמוד ,ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל על כל
פנים זמן מועט ביראת ה' טהורה בטהרת הלב ,להתודות על חטאתו
מעומקא דלבא ...ויכוין להתדבק בלימודו בו בתורה בו בהקב"ה'' נפש
החיים )ש''ד פ''ו(
אזהרות ה'
''לפעמים מתחדשים מקרים ברחוק מקום ובאיים הרחוקים כדי שיתעוררו
ישראל אל התשובה וייראו ויפחדו פן יגיע הפורענות אליהם.
והוא מאמר הנביא:
"הכרתי גוים נשמו פנותם .החרבתי חוצותם מבלי עובר ,נצדו עריהם מבלי
איש מאין יושב .אמרתי אך תיראי אותי ,תקחי מוסר" )צפניה ג(
וכשאינם מתיסרים ברעת האחרים הפורענות הולך הלוך ונסוע ,וילך הלוך
וקרב ואין ספק כי מי שרואה כל אלו התלאות אשר הם באמת התראות
השם יתברך ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה הוא כמי שעובר עבירה
וקבל עליו התראה שהתיר עצמו למיתה מכאן ואילך ''.דרשות הר"ן
)הדרוש הששי(
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אחר ישובו בני ישראל וביקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם )הושע ג(
תנא משום ר"ש בן יוחאי :בג' דברים מאסו בני ישראל בימי רחבעם:
במלכות שמים ובמלכות בית דוד ובבית המקדש ,הה"ד ...אמר רבי שמעון
בן מנסיא אין מראין סימן טוב לישראל עד שיחזרו ויבקשו שלשתן .רש"י
שם בשם מדרש
"והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות
ונהרו אליו כל הגוים .והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית
אלקי יעקב ,ויורנו מדרכיו ונלכה באורחתיו ...ושפט בין הגוים והוכיח
לעמים רבים .וכיתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות .לא ישא גוי
אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" )ישעיה פרק ב(
''ויצא חוטר מגזע ישי...ונחה עליו רוח ה' ...ולא למראה עיניו ישפוט ולא
למשמע אזניו יוכיח ...והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע.
וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג
בם ...לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים
לים מכסים") .ישעיה פרק יא(
צפית לישועה? )שבת לא(
"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 ,שהרי התורה העידה עליו"...
ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות שהטובה
תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר ולא יהיה עסק כל העולם
אלא לדעת את ה' בלבד'' רמב"ם סוף הלכות מלכים.
דור שהוא מצפה למלכותו ,מיד הם נגאלים
ילקוט שמעוני איכה פתיחתא תתקצז
בשעה שצועקים ישראל לפניו ,תבוא להם תשועה כך בסנה שנאמר הנה
צעקת בני ישראל באה אלי וכן בגדעון וכו' וכן לעתיד לבוא בשעה שיגלה
הגאולה שמות רבה לב
כל אותן אלפים שנפלו ]מתו[ בימי דוד לא נפלו אלא שלא תבעו בנין בית
המקדש שוחר טוב יז
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 90מסר דחוף לעם ישראל בחו"ל
תקשור עם בנימין גולדן ,ד' מנחם אב תשס"ח
אני בטוח שאחיי היהודים מרגישים מאוד שהעולם נמצא במצב מאוד
מפחיד .אני בטוח שכמעט כל יהודי מרגיש כל אחד בחייו האישיים הרבה
צער וייסורים ,בין אם זה מחלות ,חס ושלום ,בעיות של שלום בית או
ילדים שירדו מהדרך או כל מיני צרות אישיות אחרות.
הצרות האלו הולכים ונהיים יותר ויותר קשים .חוץ מהצרות האישיות
האלו שכבר התרחבו כל כך בכל העולם ,לא עלינו ,ראינו בשנים האחרונות
שינויים ענקיים בעולם שלנו .בין אם זה תופעות טבע משונות ו"תנכיות" או
איומי מלחמה יותר מפחידים ממה שהמח יכול לתפוס ,עם חומרי נשק כל
כך נוראים שאנחנו חוששים אפילו רק לחשוב עליהם ,או כל מיני בעיות
כלכליות שיש בכל העולם אשר גורמים לקשיי פרנסה לעולם כולו ,או
למחסור באוכל אשר גרם להעלאה דרסטית של מחירי האוכל.
כל מה שאמרתי לעיל זה רק קיצור של השינויים שעומדים להתרחש בעולם
בו אנו חיים :עולם של פחד ,עולם של לחץ ,עולם שמאיים להיחרב בכל רגע.
זה ברור לכל מי שרוצה לראות את האמת ,שהרבה צרות עומדים לפנינו
ושהקב"ה אומר לנו משהו מאוד חשוב.
לנו ,לעם ישראל ,יש את התורה הקדושה שמורה לנו איך לחיות ,ואת
הנביאים הקדושים ללמוד מהם ,שניבאו כל מה שקרה עד עכשיו במדויקות
מדהימה .היהודים שבאמת מאמינים שהקב"ה הוא ריבונו של העולם
ושהמילה שלו זה הכל ,הם ישמחו עם כל השינויים המתרחשים מסביבינו
כי זה מראה שהנבואות באמת נכונות ושבאמת בקרוב נקבל את משיח
צדקינו ,בע"ה.
דיברנו כבר הרבה מאוד על כל הצרות הנוראיות שיש בקרב היהודים ונתננו
הרבה הנחיות על איך להיות ראויים לזכות לגאולה ואיך אפשר להינצל
מהרס .אך עכשיו אני רוצה לפנות לכל היהודים שגרים בחוץ לארץ ,איש
אחד כגוף אחד :הלא-מאמינים ,רחמנא ליצלן ,החילונים ,אלו שמאמינים
בתוך ליבם אך פשוט לא מקיימים את מצוות התורה ,הדתיים ,הדתי-
לאומי ,האורתודוקסים והחרדים.
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אחים ואחיות ,הביטו מסביבכם .תראו כל מה שמתרחש .תשנו את עצמכם
לטובה .תכירו בעובדה שהקב"ה הוא המנהיג .אם לא ,הוא יראה לכם את
זה בצורה הקשה ביותר ולא תוכלו להכחיש את זה יותר .על פי דברי
הנביאים הקדושים שני שליש מהעולם הולך להחרב ]זכריה יג ,ח[.
הוא יביא עלינו ניסים גדולים יותר מאלו שהיו במצרים .פחד וייאוש יתקוף
את אלו שמכחישים את קיומו או את הנהגתו המלאה .אך המאמינים
ישמחו .והקב"ה ידאג להם כמו שאמא דואגת לתינוק הקטן שלה ולא יהיו
להם שום דאגות ,שום פחד ושום צער.
ולכן ,עכשיו זה הזמן לדרוך על עגל הזהב ולנפץ אותו .כל אחד בידיו ,קחו
אותו ותנפצו אותו עד שישאר רק אבק .ותקברו את האבק הזה לנצח.
עם ישראל ,הגיע הזמן לחזור הביתה .נכון ,זה לא יהיה קל לבוא לארץ אשר
מנהיגיו לא מאמינים ולגמרי דוחים את המושג "משיח" וכל מושג יהודי
אחר .אך לא לפחד כי אנחנו יודעים מהנביאים הקדושים שהמנהיגים הלא-
מאמינים של היום יפלו עוד לפני שהמשיח יומלך.
בנוסף לזה ,הרשו לי להבהיר שלמרות שארץ ישראל מוקף על ידי אויבים
רשעים ומסוכנים מאוד שמרובים מאתנו במימדים גדולים ,בכל זאת אין
ממה לפחד.
כל מדינות העולם עומדים לעבור מלחמות קשות מאוד וניסים מופלאים
דומים לאלו שהיו במצרים ושני שליש מהעולם ילך  -אבל לא ארץ ישראל.
אחיי ואחיותיי ,שובו הביתה .הזמן הגיע .אלו שברוסיה ,כדאי לכם מאוד
לצאת עכשיו .אלו שבאמריקה ואירופה ,אדום הולכת להיחרב )עובדיה א,
יח( .תבינו לבד.
הרבה מהאחים שלכם ,אנשים שיש להם כסף ,באו לירושלים וקנו דירות
עם המחשבה שכשמשיח יבוא הם יוכלו לברוח מהר לישראל ,לדירות
המפוארות שלהם ,ולצאת מהסכנה.
אך בואו ואומר לכם משהו ,רק אלו שבאמת בוטחים בקב"ה ואוהבים את
הקב"ה ,יינצלו .רק אלו שגרים כל הזמן קרוב לקב"ה יינצלו .רק אלו
שמשתדלים ,לפחות משתדלים ,לעשות את רצונו ,אלו יישרדו.
כי רק אנשים כאלה מתאימים לחיות בעולם של אמת .ולכן ,ייתכן מאוד
שהדירות המפוארות האלו יועברו לאנשים יותר ראויים.
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הסיבה העיקרית שיהודים מהססים לעלות לארץ ישראל הוא מהפחד שלא
יהיו להם צרכים בסיסים :אוכל ,ביגוד וגג מעל לראש .ואז יש כאלו
שמפחדים מזה שרמת החיים שלהם ירד .להם אני רוצה להגיד שהמצב
הכלכלי בכל העולם הולך ליפול לגמרי ולכן מבחינה כלכלית אין הרבה
ממה לחשוש.
ואני רוצה להגיד לכם שזהו דור שחייב להראות לקב"ה במסירות נפש
שאנחנו אוהבים אותו ,בוטחים בו ומקבלים אותו כמלכינו ,כבורא העולם,
אבינו שבשמים .עכשיו זה הזמן.
אל תבזבזו את הזמן כי הסוף קרוב מאוד .אני אומר את זה עכשיו כדי
להזהיר אתכם ובע"ה לעזור לכם להגיע להחלטה שהמקום הכי בטוח
בעולם זה תחת כנפי הקב"ה בארץ ישראל .נכון ,לא יהיה קל .יהיה קשה
מאוד.
הציונים חייבים ליפול ,הממשלה המושחתת חייבת ליפול ומשיח יתגלה .כל
הרשעים של עם ישראל ייעלמו .לא יהיה פשוט אך אלו שמאמינים אוהבים
ומקבלים את הקב"ה כמלך יישרדו ויפרחו.
עם ישראל ,לא משנה איפה אתם גרים ,בין אם זה ניו יורק ,לונדון ,מיניך,
אמסטרדאם ,פריס ,פריטוריה או איפה שלא יהיה ,תפתחו את העיניים,
תסתכלו מה קורה מסביב ותחזרו הביתה .באמת נשאר מעט מאוד זמן.

90א מסר ליהודי רוסיה
תקשור עם בנימין גולדן ,אלול תשס"ח
יהודי רוסיה ,כבר אמרתי לכם ,אף על פי שאני בטוח שרובכם לא ישמעו לי.
ואפילו אחרי שרוסיה הרימה את הראש שלה שוב לנסות לכבוש את העולם.
שוב אני מבקש ,יהודים צאו משם! הרוסים הם אכזריים,אנטישמיים אנטי
הקדוש ברוך הוא .הם ניסו להרוס את האידישקייט ברוסיה וכמעט
הצליחו ,בשיטות קשות ואכזריות .אבל הם לא הצליחו כי נשאר גרעין קטן
ששומר תורה ומצוות והם יקבלו את משיח צדקינו
ומהפירור הזה יצמח עץ גדול .כי השורשים האלו עמוקים אפילו שהכמות
קטנה .אבל כל הזמן שאפשר ,צאו יהודים משם,צאו !
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 4 92מסרים
קבלנו מספר מסרים אשר התקבלו בשנה האחרונה מבנימין ודניאל.
ואני שמח להביא אותם לפניכם...
מסר  ,1כ'ט כסלו תשס"ח
ש .איך עובד העניין של התיקשור? אתה רואה מה שהם מדפיסים או גם
שומע את זה בראש שלך  -כמו טלפתיה ?
המתקשר :בדיוק.
בנימין :מה חשוב פה  -צריך את האמת של הנכתב .ואם יגידו שהמתקשר
עושה את זה? אז מה? בכל זאת זה אמת .זה לא הוא .אבל בואו נגיד.
שיגידו .הכי הרבה .אבל המשפט אמת אז למי אכפת מי כתב את זה ?
ש .הבנתי דרך המסרים של כולכם ,שאתם )האוטיסטים( קצת שונים אחד
מהשני .שמעון לדוגמא מדבר מאוד נוקשה וכד' ,ולמשל גליה מדברת עם
המון אהבה ועדינות והיא מדברת על נשים ,מה הן יכולות לעשות כמו
להגיד הרבה תהילים וכו' ,אז אני רוצה להבין האם המסרים של גליה...
בנימין :לכל אחד מאיתנו יש אופי ודרך .כמו כל בן אדם ואפילו להבדיל
אלף הבדלות )פה הבנתי שהאוטיסטים שהם באמת צדיקים גדולים,
להבנתי ,אך הם מאוד ענווים( כל גדול הדור וכל תלמיד חכם יש לו גם על
אותו נושא דרך אחרת להגיד את זה וצורה אחרת .אני לא משווה אותנו
לגדולים ,אבל כדוגמא .אז ]כך זה[ גם אצלנו .אבל המסר חייב להיות אותו
דבר בסופו של דבר.
ש .התכוונתי ,האם כדאי להראות יותר את המסרים של גליה לנשים  -האם
זה יותר הדרך להגיע ללב של האישה ?
בנימין :יכול להיות .אבל צריך תמונה שלימה עם כולנו כדי להבין שנכון,
יפה להגיד תהילים ,אבל אישה עם פאה וחצאית מעל הברך צמודה,
התהילים שלה לא יעזרו לה הרבה כי היא מושכת עין של גברים וגורמת
להם לחשוב דברים לא טובים.
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ש .האם יש לאנשים שהתפללנו עליהם כל הזמן עד עכשיו ,אפילו שהם
חילונים ורחוקים לגמרי מהדת ,האם יש סיכוי עכשיו שאנחנו כל כך
קרובים לסוף שהם יעשו תשובה בזכות תפילותינו ?
בנימין :אי אפשר לזלזל בתפילה למען אדם אחר כי זה חסד ממש לשם
שמים ויכול להיות שהתפילה יעורר משמים בדיקה ויראו אולי משהו
שבגלל זה יש לאדם הזה זכות בכל זאת להינצל .ואז הקב"ה יכול לפתוח
את הלב של אותו אדם בשנייה! ולהחזיר אותם בתשובה.
ש .אז אני מבינה מזה שמכיוון שהקב"ה יכול באמת בשנייה לפתוח את לב
האדם שמה שחשוב ,בגלל שיש לנו את זכות הבחירה ,זה שאותו האדם
צריך לרצות את זה - ,לרצות שיפתחו לו את הלב .זה נכון?
בנימין :אפילו אם הוא לא רוצה ,אבל )זה ש( אתם או מישהו עושה למענו
לשם שמים ,כדי להציל אותו זה יכול לפתוח ,שוב אני אומר ,את התיק,
ויסתכלו ויגידו" ,או ,יש לו זכות אבות או יש לו מעשים טובים ,מיוחדים,
אז כדאי להציל אותו "...יש חומר להציל .ואז ה' יכול לפתוח לו בשנייה את
הלב והוא ינצל.
ש .ממה שאני יודעת ,חוץ מאולי רבי נחמן שהתגבר על היצר הרע שלו כבר
כשהיה ילד ,אבל אפילו הצדיקים הגדולים ,לקח להם שנים  60-70שנה
להתגבר על היצר הרע והתאוות שלהם .אז איך לנו ,לאנשים הקטנים יש
סיכוי עכשיו בשנה הקרובה ,בפרק זמן כזה קצר ,איך יש לנו סיכוי להתגבר
על היצר והתאוות שלנו לפני ביאת המשיח?! אני לא יודעת אפילו איפה
להתחיל...
בנימין :להתחיל בתפילה!
ש .לעשות על זה התבודדות? )אני מקורבת לחסידות ברסלב(
בנימין :מין התבודדות ,כן ,שלא לחשוב שאני ברסלב .לא שזה לא טוב ,זה
טוב .אבל ברגע שבן אדם יש לו את ??? זה כאילו פירמה )עדה ,קבוצה?(.
ואני לא שייך לפירמה אני שייך לעם ישראל כולו) .הבנתי שהוא לא רוצה
לקרוא לזה בשם "התבודדות" כדי שלא יחשבו שזה אומר שהוא ברסלבר.
מה שחשוב זה התפילה לה' לא משנה איך יקראו לזה(.
צריך להיכנס פנימה ,פשוט להצטער על כל עבירה ועבירה! כל רגש שלא
במקום של שנאה ,קנאה וכו' .אפילו דק ביותר .ולהצטער על כל עבירה
ברורה ולא כל כך ברורה .להצטער ולבכות ולנסות לשנות .להשתדל לחזור
ליהדות כמו שפעם היה ,כמו שהקב"ה רוצה .להוציא את כל המודרניות,
כל הדברים לאו דווקא של הדור שלנו עכשיו ,אבל שהתאסף מדורי דורות,
כל הפסולת שנכנס ליהדות שלנו ,היידישקייט שלנו.
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ש .בקשר לייסורים .אני עדיין לא מבינה למה הייסורים טובים לנשמה? זה
דבר שאני פשוט לא מצליחה להבין.
בנימין :טוב ,ננסה להסביר את זה .אדם בא לעולם הזה אך ורק לתקן.
תיקונים זה סבל .לוקחים אוטו למוסך לתקן .מוציאים את הגלגל,
ממלאים איזה אוויר ,מוציאים איזה חלק ,מחזירים.
)פה ,אבא של דניאל הוסיף :דופקים קצת וכו'(
בנימין :נכון ,בדיוק אמנם זה אוטו .אבל אם זה היה בן אדם זה היה כואב.
מאוד .זה הסבר פשוט .אבל בסופו של דבר הוא )האוטו( עובד יותר טוב.
אבל זה לא ההסבר שאת רוצה .יש עוד הסבר שהולך יותר עמוק .זה
ההסבר השטחי ,מה שאמרתי עכשיו .האדם בא לעולם הזה ,אמנם בתור
ילד והוא צדיק נחשב .אבל יש נטיות ,כל מיני נטיות לא הכי טובות והוא
צריך לעבוד על עצמו מאוד חזק .אדם שאין לו בעיות הוא בדרך כלל לא
עובד על עצמו .הוא בדרך כלל מתחיל להיתפס בעולם הזה ולבטוח בצבא ,
הביטוח לאומי ,החשבונות בנק וכו' .הוא נהנה ,אפילו אם הוא יהודי חרדי,
אמנם הוא מתפלל בבוקר אבל הוא נהנה ללכת עם אשתו למסעדה כשרה
שזה דבר אסור ביותר בתור בידור ,אוהב ללכת באיזה נסיעה ארוכה
באוניה לוקסוס עם הכשר הכי טוב ,הוא נהנה פשוט לברוח מהמחשבות
לדברים יותר קלים.
הסבל והפחד מביא אותנו בחזרה לאמת ,לעיקר .ומה העיקר? שאנחנו לא
צריכים כלום בעולם הזה ,רק את הקב"ה .אנחנו צריכים מעט מאוד
לאכול .אנחנו צריכים גג מעל לראש ,חימום אם קר מדי ואולי מזגן או מצב
שיביא למקום קריר יותר בקיץ ,אנחנו צריכים מעיל ומעיל גשם ,אנחנו
צריכים אוכל ,פשוט אבל מספיק שלא נהיה רעבים ואנחנו בעיקר צריכים
תורה ,מצוות וכו' .וזה יחד עם הסבל ,התפילה יחד עם הסבל ,עם התשובה,
עם ההרגשה שאנחנו אוהבים את הקב"ה וסובלים בגלל שאנחנו מביאים לו
צער ,חס ושלום וזה שאנחנו לא עושים את רצונו כמו שצריך.
הבכי על עם ישראל ,זה כואב לנו כל כך ,המצב של עם ישראל ,ואוהבים את
עם ישראל כל כך שגם בוכים וסובלים בשביל כל עם ישראל .והכי חשוב
שלהרגיש את צער השכינה ,ולבכות ,לבכות כי אנחנו עשינו את הצער הזה.
אנחנו הבאנו את השכינה לגלות ,ואת עצמנו וזה ,הבכי הזה ,והתשובה
הזאת עושה אותנו אחד עם הקב"ה בלי המחיצות של העולם הזה וזה
ההנאה הגדולה ביותר שקיים ,חוץ מההנאה של העולם הבא.
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ש .מה אנחנו מתקנים? את החטאים שלנו מהגלגול הקודם או את חטאו של
אדם הראשון?
בנימין :גם זה וגם זה .יש את החלק של החטא הראשון )של האדם
הראשון( וזה מתקנים אבל זה שייך גם לחטאים של היהודים במדבר וגם
לחטאים הפרטיים של עם ישראל וכולם קשורים לדבר אחד ,לאותו מקום.
זה הרבה יותר גדול ומשמעותי ממה שאת יודעת .אבל כשאת סובלת חזק
)אמרתי לו שכל חיי היו מורכבים מייסורים( ,תצרי קשר עם הקב"ה,
ותורידי כמה שיותר מכל הצעצועים שנותנים לך הרגשה יותר טובה כולל
המחשב...
ש .אמרתם הרבה פעמים שיהיה פחד גדול וירושלים זה מימד אחר  -ואת
זה אני לא מבינה  -אבל בקשר לפחד הגדול ,בתור אמא ,אני רוצה לדעת
איך נוכל להרגיע את הילדים שלנו .זה הכי מפחיד אותי  -הפחד של
הילדים.
בנימין :קודם כל לשאלה הראשונה ,על ירושלים ,ירושלים הוא השפיץ של
עם ישראל ,המקום הקדוש ביותר ,ובתוך המקום הזה ,הר הבית הקדוש
ביותר ,זה ברור .לכן זה אחר מכל מקום בעולם .פחד גם בירושלים יהיה
בוודאי ,רק מי שלא מאמין ,ח"ו ,יהיה בפחד יותר גדול ומי שמאמין יהיה
בפחד יותר קטן .כי הוא רואה שסוף סוף הנבואות מתקיימות וסוף סוף
משיח מגיע והוא ישמח.
להרגיע את הילדים  -תגידו תהילים איתם ותגידו "ב"ה משיח כמעט פה!
ב"ה! זה הסבל שעוברים עד משיח .זה בדיוק כתוב .שיבינו שזה כתוב ואם
זה כתוב וזה קורה והרבה דברים כבר קרו ,אז גם בעתיד זה יקרה ומשיח
יגיע ויהיה מצוין .מצוין זה מילה קטנה ומוגבלת...
ש .בקשר לשק ואפר ,מה המקביל לנשים? קבוצות תהילים ?
דניאל :להתפלל ,כן ,להגיד תהילים אבל באמת בקבוצה וגם להתפלל
)ביחיד( .צניעות זו בעיה קשה בין החרדים .ואפילו אלה שחושבים שהם
צנועים הם לא צנועים .הדבר הראשון להוריד זה הפאה) .בזכות מה שהוא
אמר לי פה אני כבר לא שמה פאה ,ב"ה( ולהתלבש כמו פעם .ז"א ארוך,
רחב ,מכופתר עד למעלה ,ושרוול לא ¾ ,אלא עד היד .גרביים עבות יותר...
אבל יש עוד בעיה וזה הגברים .הגברים גם צריכים צניעות .יש גברים
ליטאים שהולכים עם חליפות מאוד מאוד יפות ,עם עניבות אדומות,
כחולות ,ורודות עם כובע יפה של ברסלונה ,מכנסיים שצרים עליהם ,ז'קט
קצר! דרך אגב ,אין שום היתר לגבר ללכת עם ז'קט קצר .יש )גברים( בלי
זקן! זה כמו להיות ערום!
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אני :למה אסור ז'קט קצר? בגלל שזה כמו הגויים ?
דניאל :לא ,בגלל שזה לא צנוע .גם גבר צריך להיות בצניעות .יש גברים
שהולכים עם בגדים צרים ,שרואים כל תנועה שלהם אבל לא רק הליטאים.
רואים ירושלמים עם פסים שזה כל כך צר שעל כל תנועה רואים איך שהם
הולכים .וזה אסור גם .אסור לגבר לא להיות צנוע! ויגידו "כן ,כן מותר.
מותר להראות את החלק הזה של הגוף והחלק הזה של הגוף ,וגבר זה משהו
אחר ,הוא יכול ללכת עם מכנסיים קצרים "...אבל זה לא צנוע .וזה לא
מכבד את הקב"ה וזה לא מכבד את זה שהוא יהודי שהוא נברא ע"י הקב"ה
עצמו.
כמו אדם שאוהב ללכת עם שרוול קצר אבל ובלי ז'קט  -ושבא הזמן ללמוד
הוא לא יודע אם הידיים שלו נקיים או לא כי אולי הוא נגע בעצמו בטעות.
אדם שהולך עם שרוול ארוך תמיד ,עם גופיה וציצית הוא במצב אחר .וזקן
זה ממש מזמן הגויים שאין זקן .הזקן היהודי הוא דבר כל כך חשוב!
מסר  ,2י' טבת תשס"ח
ש .בהתחלה חשבתי שכשדניאל אמר לאבא שלו "תשס"ח" ואמר שהשנה
הזאת מדינות שלימות ייעלמו מהמפה  -אדום ...שהוא התכוון לביאת
המשיח אז ככה אמרתי לאנשים ,אבל אישה אמרה לי שכתוב בגמרא
)סנהדרין צז( "במוצאי שביעית בן דוד בא" אז אמרתי לה שאשאל אותך,
מה בעצם יקרה השנה? גוג ומגוג? ביאת המשיח ?
בנימין :יש הבדל של אולי כמה חודשים ,אבל הזמן שאנחנו רואים )למשיח
וכו( הוא עכשיו ,תשס"ח ,אולי תחילת תשס"ט ,אבל זה עכשיו .זה גם יכול
להיות בפסח ,אנחנו לא יודעים את הזמן המדויק ,אבל אנחנו יודעים את
טווח-הזמן .אנחנו )בעלי-המסרים( חשים את טווח הזמן.
כמובן ,שהקב"ה יכול להחליט משהו אחר לגמרי .אבל בלי הבנה עמוקה,
כל מה שקורה בעולם ,למראית העין ,מצביע על כך שהסוף מתקרב מהר
מאוד.
ש .אז אני לא אמורה להגיד שהמשיח זה השנה אלא ש "חבלי המשיח" זה
השנה?
בנימין :אנחנו עכשיו בשלב האחרון של הלידה .כל אחד קופץ על המשפט
הזה ומבין אותו איך שהוא רוצה ,אבל אנחנו ממש בשלב האחרון של
הלידה .וכמו בכל לידה ,אם זה מתמשך מידי זמן ,יכול להיות סכנה גדולה.
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אם זה קצר מדי ,שזה לא  -אנחנו כבר הרבה אחרי מועד הלידה הצפוי.
הצדיקים האחרים )שחזו את זמן הגאולה בדורות הקודמים( עברו את
המועד הצפוי בהמון .אז ...שה' יעזור לנו.
מסר  ,3י"ד אייר תשס"ח
ש .אמרתם שכל אחד יכול להיכנס לגוגל ולהכניס "יהדות" ולקבל תשובות
והסברים וכד' .אבל יש גם אתרים רפורמים ה' ישמור אז זה בעיה .ובעצם
איך זה הולך מבחינת למי יש זכות להתקרב ,כלומר שאר המשפחה שלי
בכלל לא מתקרבים ואני הפוך ,רוצה רק שיראו לי עוד ועוד איך להתקרב
לה' אז איך זה הולך ,לפי זכות אבות או משהו?
בנימין :יש גם עניין של זכות אבות אבל יש עוד .הקב"ה יודע בדיוק למי
לפתוח את הלב ומתי .כולנו בעולם הזה כדי לתקן תיקונים .לאנשים שאינם
דתיים היום ,יש גלגול בעבר שהם צריכים לתקן .ה' עוזר לאנשים להתקרב
אליו לפי הרצון של אותו נשמה להתקרב .כמו עם הצדיקים כשבני ישראל
היו במדבר .הצדיקים רק היו צריכים לפתוח את היד שלהם והמן היה נופל
לידיהם .אבל אנשים אחרים היו צריכים להתאמץ יותר וללכת יותר רחוק
כדי למצוא את המן .וזה כבר כמה דורות של גלגולים שהאדם צריך לתקן.
זה תלוי עד כמה הנשמה התקרבה ורצתה להתקרב לה'.
ש .אמרו לי שזה לא טוב שאני הולכת לתת את המסרים לכולם כי כידוע,
מי שעושה עבירה ,או לאו דווקא עבירה ,אבל משהו שלא כל כך טוב ,אם
הוא לא ידע הוא לא ייענש אותו דבר כמו אם הוא המשיך לעשות את
המעשה גם לאחר שאמרו לו שזה לא בסדר...
בנימין :אנחנו עכשיו בסוף של העולם הזה .אין זמן .או שכן הולכים בדרך
ה' וניצלים או שלא .לפני מלחמת העולם השנייה אמרו לאנשים לשמור
שבת וגם אלה שלא ממש ידעו את כל ההלכות וכו' ,אבל הם ידעו בתוך
תוכם את האמת .כלומר גם אדם שלא ממש יודע את כל האמת ,אבל בתוך
לבו הוא יודע ,הוא רק מתכחש לזה .ביום הדין יהיה לו בעיה אם הוא לא
עושה עכשיו מאמצים ללכת בדרכי ה' ,אבל בדרכי ה' באמת.
ש .אז אם אני לא מעבירה מסרים זה נחשב כמו "לא תעמוד על דם רעך" ?
בנימין :בטח .את צריכה לנסות להציל כמה שאפשר.
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מסר  4עם בנימין 4.8.08
ש .שאלו אותי למה אינכם מדברים על הנושא של השנאת חינם שיש בין
האשכנזים לספרדים?
בנימין :ב"ה זאת לא הבעיה העיקרית כיום בכלל .הצרות שיש בין אדם
לרעהו כבר עברו גבולות שעד היום לא כל כך עברו והם :המריבות בין בעל
לאישה שפשוט בלתי מובנים ,המריבות שיש בתוך קהילות ,בתוך ישיבות,
ישיבות מפורסמות ,בין רבנים מוכרים ,וויכוחים שבהחלט אינם מבוססים
על התורה ,יש חיכוכים בין קבוצה אחת לשנייה ,לאו דווקא בין אשכנזי
לספרדי .העובדה היא שהחיכוכים בין הספרדים לאשכנזים זה אולי מס' 10
ברשימה .בהחלט לא במקום ראשון.
יש הרבה מודעות לעניין של שמירת הלשון וכל מה שקשור לנושא אך
במציאות ,אנחנו מהדורות הכי נמוכות בעניין זה .היום ,אפילו בנות
אשכנזיות שבאות ממשפחות מאוד טובות לא מתקבלות לסמינרים .ולא
רק זה ,בימים של פעם בכלל לא היו בתי ספר ספרדיים .כיום יש ,כמו שיש
בתי ספר לכמעט כל חסידות ואף אחד לא מוכן לקבל את השני וגם יש בתי
ספר לכל החוגים הליטאיים .וכך זה גם עם הספרדיים.
כמעט כל אחד היום מעדיף איך שהוא להישאר עם החוג שלו .לא רק אצל
האשכנזים ,גם אצל הספרדיים ,אבל זה מחולק להרבה קבוצות קטנות
כאלו.
ש .מישהי קראה את הספר "דניאל" ואמרה שזה הביא לה הרבה כעס על
אלו שהולכות ברחוב לא צנוע וכד' ורצתה לדעת האם לא צריך לדון אותם
בכל זאת לכף זכות?
בנימין :הרעיון הוא לא לכעוס ,אלא להיות עם לב שבור .צריך להתפלל על
עם ישראל שיפקחו את העיניים ויראו את האמת .הרעיון הוא לבכות על עם
ישראל על החוסר צניעות בתוך עם ישראל .שהכלה היפה של הקב"ה ,עם
ישראל ,מאבדים את המידה הכי בסיסית בתורה ונהיים יותר דומים ,לא
עלינו ,לגויים .אנחנו צריכים לשבת ולבכות ולהתפלל עליהם אבל מעבר לזה
 צריך לתת תוכחה .יעמידו אותנו לדין אם לא נתן תוכחה .אם אנחנורואים מישהו טובע ולא מנסים באיזה דרך להציל אותם ,גם אם אנחנו לא
יודעים לשחות בעצמינו ,לפחות נזרוק להם מקל להיאחז בו או חגורת
הצלה או משהו כדי לנסות להוציא אותם מהמים.
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ש .אבל לא כתוב שאם תוכחה דוחה אנשים מהדת אסור לעשות את זה?
להוכיח אותם ,הכוונה ?
בנימין :תנסו בצורה נחמדה .יש לנו מחויבות לומר משהו כי אתה לא יכול
פשוט לראות איך שמישהו פוגם בתורה הקדושה ולשבת בשקט.
ש .אבל אני לא יכולה לגשת לאישה ברחוב ולהגיד לה" ,תסלחי לי ,את לא
צנועה" ?
בנימין :את כן יכולה .תנסי למצוא שיטה לעשות את זה.
ש .האם אתם עדיין אומרים שזו השנה האחרונה של העולם כפי שאנחנו
מכירים אותו ?
בנימין :לפי כל הסימנים ולפי כל מה שאני יודע ככה זה נראה  -שזהו הסוף.
תשס"ח .אבל זה עוד לא משיח .זה לפני המשיח .ואל תשכחו שהשנה יכולה
להימשך עד הושענה רבה.
ש .דניאל אמר בפירוש שהשנה הזאת אדום תיחרב.
בנימין :ככה זה נראה.
ש .כשאתה אומר "נראה" זה מבלבל אותי .חשבתי שאתם מקבלים מסרים
ישירים) .לא התכוונתי להראות חוסר כבוד או לפקפק בדבריו ,פשוט מכיוון
שכל חיי בשנה האחרונה מסתובבים סביב לאוטיסטים ואיך להעביר את
המסרים שלהם ולקרב אחים ,לא רציתי לטפח תקוות של האנשים ,לכן
רציתי חיזוק על העניין הזה(
בנימין :אני לא נביא .אנחנו מקבלים מסרים אבל זה לא אומר שהם תמיד
מדוייקים .למרות שהרבה מהם כן היו מדוייקים .הזמן אצלנו זה דבר לא
לגמרי מדויק אבל זה מכיוון שהקב"ה מנהיג ומחליט .והוא יכול להאריך
או לקצר את הזמן לפי רצונו .באמת ,אבל ,העולם עומד להשתנות בצורה
כזאת שזה הולך להפוך לעולם כל כך שונה ממה שהוא היום .וכל תלמיד
בית ספר יכול לראות את זה.
ש .כלומר שזה הולך להפוך מעולם של שקר לעולם של אמת?
בנימין :בע"ה .בהחלט ,כשהגשמיות ייעלם האמת חייב לבוא .אין דרך
אחרת .כשהשקר יעזוב ]את העולם[ האמת תישאר.
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ש .אז אתם מקבלים מסרים אך הם לא תמיד מדוייקים? )לא כל כך הבנתי
את כוונתו(
בנימין :הם תמיד מדוייקים לאותו זמן .בדרך כלל דברים שאנחנו אומרים
שיקרו הם מדוייקים ,אני לא חושב שעד עכשיו הטעינו אתכם בשום דבר.
ייתכן שיש קצת הפרש בזמנים.
ש .אך האם ייתכן שינוי  /הפרש בדבר כל כך גדול )סוף הגלות ,וכו( ?
בנימין :צדיקים גדולים גם נתנו זמנים לגאולה והזמנים באו והלכו .ולהם
היו קשרים בשמים יותר מלנו .זהו זמן שאף אחד לא יכול להקציב כי זה
דבר שרק הקב"ה יודע .בכל זאת ,על פי כל הסימנים וכל המסרים שלנו,
זהו הזמן עכשיו.
ש .בענין הקבוצה שלנו שמתפללת תהילים עם ילדים על עם ישראל ,כמה
השפעה יש לנו? אנחנו תמיד כזאת קבוצה קטנה )עד  10ילדים מגיעים כל
פעם(.
בנימין :כל דבר שאתם עושים ,יש לו השפעה .אם תסתכלי על השק ואפר
זה גם לא כל כך מוצלח מבחינת כמות המצטרפים .זה לא אלפי אנשים.
אבל זה הבסיס .ועל הבסיס הזה נבנה.
ש .האם התפילות של הקבוצה שלי יכולים להמתיק דינים על עם ישראל?
בנימין :כל התפילות של ילדים תמימים ואמיתיים בהחלט יכולים לעזור.
ש .אז שאני אמשיך עם הקבוצה ?
בנימין :בהחלט.
ש .אני פשוט רוצה לוודא שמה שאני מבשרת לאנשים זה אמת ,שאנחנו
ממש ממש לפני הגאולה .אני לא רוצה לטפח תקוות סתם...
בנימין :כן ,זה נכון .העולם עומד להתמוטט .אני לא יודע על מה את מדברת
בכלל .הקוטב הצפוני נמס בקצב לא יאומן ,היה אסון נוראי ומפתיע בסין,
צונאמי שהקפיץ את כל העולם ,פוליטיקה מוזרה כל כך בארה"ב ,שאם זה
יגיע לאותו מועד בזמן רוב הסיכויים שאובמה יהיה האויב הגדול ביותר של
היהודים וסופו של אמריקה ,למרות שהסוף של אמריקה בטח יקרה לפני
)שאובמה יהפוך לאויב שלנו וכו'( ,יש נשק קטלני ביותר ,פצצות שיכולות
להחריב את העולם בצורה הכי נוראית נוצרו כבר או עכשיו בתהליך
היצירה...
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ש .אבל כשאני אומרת את זה ל"לא מאמינים" הם טוענים שאלו דברים
שהיו כבר הרבה שנים ובעיות בעולם כל הזמן יש וכו' ?
בנימין :לא כל כך הרבה כמו שיש עכשיו .את יכולה לבסס את הטענות על
המציאות.
ש .דיברת על איך שאנשים שמים את הביטחון שלהם בקופת חולים וכו .אז
לא ללכת לרופאים? לא לקחת תרופות? )לא שאלתי בציניות בכלל .באמת
רציתי להבין(
בנימין :זה לא מה שאנחנו אומרים .אנחנו אומרים אל תשימו את הביטחון
שלכם בהם .בקרוב מאוד יהיה לנו עולם בלי כל הדברים האלה ורק אלו
שלא תלו את הביטחון שלהם בגורמים החיצוניים האלו מלכתחילה יוכלו
לשרוד.
לא לשים בזה ביטחון הכוונה שמאמינים שהקב"ה הוא שמרפא ,הוא
שמפרנס ומכלכל אותנו וכו' לפעמים אנחנו חייבים לקחת תרופות אבל
התרופה זה לא מה שמרפא אותנו .הקב"ה מרפא .זה צריך להיות הגישה
שלנו .זה מה שצריכים להרגיש .מי שמרגיש כך ,כשכל הדברים האלו
ייעלמו ,הם יידעו שהקב"ה ידאג להם ויטפל בהם.
התיקשור נערך עם עורכת האתר:
www.truesimcha.com
שיעור לנשים בעניין האוטיסטים וכו' ניתן לשמוע באתר:
www.messagesfromshamayim.blogspot.com
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 93המתקרב לה' ינצל מכל רע
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן ג' אלול תשס"ח
אני רוצה להגיד לכל עם ישראל שכל רגע מתקרב הסוף.
כל רגע ,כל שניה ,כל דקה מתקרבים לתקופה הקשה ביותר של עם ישראל
מאז שיצאו ממצרים
]''והיתה עת צרה אשר לא נהיתה ,מהיות גוי עד העת ההיא'' )דניאל יב([.
וזה לא רק הרגע האחרון של הגלות של עם ישראל.
זה יום הדין של כל העולם ]''ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם
מבקשים ...ומי מכלכל את יום בואו ומי העומד בהראותו ,כי הוא כאש
מצרף וכבורית מכבסים'' )מלאכי ג([.
יהיה מצב מפחיד ביותר''] .ובאו במערות צרים ובמחלות עפר מפני פחד ה'
ומהדר גאונו בקומו לערוץ )לשבור( הארץ )ישעיה ב([.
אבל עם ישראל ,הכלה האהובה של הקב''ה ,תסבול ]''יתבררו ויתלבנו
ויצרפו רבים'' )דניאל יב([ אבל היא לא תעלם.
]כעם שחלק מעם ישראל ישאר ,כמבואר בכתובות קיב :ע''ש[
כמו רוב האומות בעולם ]שייעלמו לגמרי'' :והיה בכל הארץ נאום ה' פי
שנים בה יכרתו יגוועו והשלשית יוותר בה'' )זכריה יג( וגם אדום יושמד
לגמרי )עובדיה א יח ועוד([.
עם ישראל ישרוד בעז"ה ויהיה הגרעין ]לפי דברי הגמרא כתובות קיב :היינו
עשירית מהעם ,ראה שם ברש''י ד''ה ועוד[ לבריאת העולם המושלם ]ראה
דברי הרמח''ל במסגרת משמאל ומהר''ל ''נצח ישראל'' ,פרק ל ועוד[.
אבל בכדי לזכות לזה ,אני מבקש מהאחים והאחיות שלי ,עם ישראל ,לשבת
על הרצפה ,ולבכות ולבכות ולבכות ]ראה פרטים במסר  ,[39להוריד לגמרי
את הגאווה ]''אז אסיר מקרבך עליזי גאותך...והשארתי בקרבך עם עני ודל
)ענוותן-רש''י('' )צפניה ג([ .לחזור בתשובה על כל חטא וחטא ,להצטער עד
לדמעות ולהחליט שלא לחטוא יותר.
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להתקרב לאבינו שבשמים הקב''ה ולא לצאת מתחת כנפיו ,כביכול ]''ותחת
כנפיו תכסה'' )תהלים צא([ ולא להתעסק בגשמיות מיותרת או הבלי העולם
הזה ]''והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו'' )ישעיה ד([.
עם ישראל ,בימים הבאים ובשבועות הבאים לא יהיה שום מקלט בטוח ,רק
בבית ה' .מי שיתקרב בימים אלה לקב''ה ,היהודי הזה ינצל .גם מהפחד וגם
מכל דבר קשה שיבוא לעולם.
כדי להבין את המצב שלנו ולדעת מה ואיך לעשות ,כדאי לקרוא שוב את
המסרים הקודמים שלנו ,להתבונן בהם ולבצע את השינוי הגדול ]מחיי
גשמיות לחיים אמיתיים של רוחניות וקרבת ה'[ .וכדאי לעיין במקורות של
הדברים בתורה ,בדברי חז''ל והנביאים הקדושים  -שהם מתרחשים כעת.
יהודים ,יהודים ,זיסע קינדערלאך ,תחזרו לקב''ה .תחזרו לאבינו שבשמים
ותחיו ,תחיו לנצח.

93א מסר דחוף לעם ישראל
מהאוטיסט בנימין גולדן ,ד' מנחם אב תשס"ח
אני בטוח שאחי היהודים מאוד מרגישים שהעולם נמצא במבוכה מפחידה.
אני בטוח שכמעט כל יהודי מרגיש בחייו האישיים הרבה צער ויסורים .בין
אם זה מחלות חס ושלום ,בעיות של שלום בית או ילדים שירדו מהדרך או
כל מיני צרות אישיות אחרות .אסונות כאלו הולכים ונהיים יותר ויותר
קשים ותכופים.
בנוסף לצרות האישיות האלו שכבר התרבו כל כך ,לא עלינו ,ראינו בשנים
האחרונות שינויים עצומים בעולם שלנו .בין אם זה תופעות טבע משונות
ו"תנכיות" או איומי מלחמה יותר מפחידים ממה שהמח יכול לתפוס ,עם
חומרי נשק כל כך נוראים שאנחנו מפחדים אפילו לחשוב עליהם ,או כל
מיני בעיות כלכליות שיש בכל העולם אשר גורמים לקשיי פרנסה לעולם
כולו ,או המחסור באוכל אשר גרם להעלאה דרסטית של מחירי האוכל.
מה שאמרתי עכשיו זה רק תקציר של השינויים שהתרחשו בעולם בו אנו חיים .עולם של
פחד ,עולם של מתח ,עולם שמאיים להיחרב בכל רגע .זה ברור לכל מי שרוצה לראות
את האמת ,שאנחנו במצב קשה ושהקב"ה אומר לנו משהו מאוד חשוב.
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לנו ,לעם ישראל ,יש את התורה הקדושה שמורה לנו איך לחיות ,ואת
הנביאים הקדושים ללמוד מהם ,שניבאו כל מה שקרה עד עכשיו במדויקות
מדהימה .היהודים שבאמת מאמינים שהקב"ה הוא ריבונו של העולם
ושהמילה שלו זה הכל ,הם ישמחו עם כל השינויים המתרחשים מסביבנו.
כי זה מראה שהנבואות באמת נכונות ושבאמת בקרוב נקבל את משיח
צדקינו ,בעז"ה.
אחים ואחיות ,הביטו מסביבכם .תראו כל מה שמתרחש .תשנו את עצמכם
לטובה .תכירו בעובדה שהקב"ה הוא השולט .ואם לא ,הוא יראה לכם את
זה בצורה הקשה ביותר ולא תוכלו להכחיש את זה יותר.
לפי דברי הנביאים הקדושים ,שני שליש מהעולם הולך להחרב ]זכריה יג[.
הוא יביא עלינו ניסים גדולים יותר מאלו שהיו במצרים .פחד ,בהלה וייאוש
יתקפו את אלו שמכחישים את קיומו או את שליטתו המוחלטת .אך
המאמינים ישמחו .הם ישמחו והקב"ה ידאג להם כמו שאמא דואגת
לתינוק הקטן שלה ולא יהיו להם שום דאגות ,שום פחד ושום צער.
לכן ,עכשיו זה הזמן להשמיד את עגל הזהב .כל אחד במו ידיו ,לנפץ אותו
ולמעך אותו עד שישאר רק אבק .ותקברו את האבק הזה לנצח.
עם ישראל ,הגיע הזמן לחזור הביתה .נכון ,זה לא יהיה קל לבוא לארץ אשר
מנהיגיו לא מאמינים ולגמרי דוחים את המושג "משיח" וכל מושג אחר של
יהדות .אך לא לפחד ,כי אנחנו יודעים מהנביאים הקדושים שהמנהיגים
הלא-מאמינים של היום יפלו לגמרי עוד לפני שהמשיח יוכתר.
בנוסף לזה ,הרשו לי להבהיר שלמרות שארץ ישראל מוקף על ידי אויבים
רשעים ומסוכנים מאוד שמרובים מאתנו בממדים גדולים ,בכל זאת אין
ממה לפחד.
כל מדינות העולם עומדים לעבור מלחמות קשות מאוד וניסים מופלאים
דומים לאלו שהיו במצרים ושני שליש מהעולם ילך  -אבל לא ארץ ישראל.
אחי ואחיותיי ,שובו הביתה .הזמן הגיע .אלו שברוסיה ,כדאי לכם מאוד
לצאת עכשיו .אלו שבאמריקה ואירופה ,אדום הולכת להיחרב )עובדיה א,
יח( .תבינו לבד.
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רק אלו שבאמת בוטחים בקב"ה ואוהבים את הקב"ה ,ינצלו .רק אלו
שחיים כל הזמן קרוב לקב"ה יינצלו .רק אלו שמשתדלים ,לפחות
משתדלים ,לעשות את רצונו ,אלו ישרדו .כי רק אנשים כאלה מתאימים
לחיות בעולם של אמת.
אל תבזבזו את הזמן כי הסוף קרוב מאוד .אני אומר את זה עכשיו כדי
להזהיר אתכם ובע"ה לעזור לכם להגיע להחלטה שהמקום הכי בטוח
בעולם זה תחת ''כנפי הקב"ה'' בארץ ישראל.
נכון ,לא יהיה קל .יהיה קשה מאוד .הציונים חייבים ליפול ,הממשלה
המושחתת חייבת ליפול ומשיח יתגלה.
כל הרשעים של עם ישראל ייעלמו .לא יהיה פשוט ,אך אלו שמאמינים
אוהבים ומקבלים את הקב"ה למלכם ישרדו ויפרחו.

נספחים
) (39ספר דעת תבונות  -קסא  -קפח
ביום הדין הגדול יפרוש הא-דון ב"ה את השמלה לעיני כל היצור ,מכל מה
שנעשה מיום ברוא אלקים אדם על הארץ עד היום ההוא ,ויראה יושר
משפטו בכל מעשה ומעשה ,קטון וגדול ,ומה נגזר עליו לפי משפטו האמיתי
לזמן קיבול שכר לעתיד לבוא .ואחר כך יצאו צדיקים לקבל שכרם ,איש
איש כפי מעשיו.
והנה בתחיה יקומו צדיקים ורשעים ,והרשעים שחטאו ולא נשלם בהם
העונש הראוי יענשו אז כראוי להם .ואמנם אחרי התחיה יהיה יום הדין
הגדול שידון הבורא ית' את כולם וישפוט הראויים לישאר לנצחיות,
והראויים ליאבד.
הראויים ליאבד יענשו כפי מה שראוי להם ,ולבסוף יאבדו לגמרי ,והראויים
לישאר יישארו במדריגה שתגיע להם ,כפי המשפט בעולם שיחודש.
והנה אחר שהוכנו הראויים לישאר בנצחיות כל אחד במדריגתו הנה העולם
הזה יחזור לתוהו ובהו ,דהיינו שיפסד צורתו ,וישוב מים במים כמו
בתחילת הבריאה ,ובין כך ובין כך הצדיקים שזומנו לנצחיות הקב"ה
יעמידם במאמרו כמלאכי השרת בלי שיצטרכו לעולם זה.
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ואמנם לא ישיגו עדיין הטובה האמיתית הראויה להם ,אלא אחר שעמד
העולם תהו הזמן שגזרה החכמה העליונה ,ישוב ויחודש בצורה אחרת
נאותה למה שראוי שיהיה לנצחיות וישובו הצדיקים וישבו בו ויתקיימו בו
לנצח נהנים בטובה האמיתית כל אחד כפי מדרגתו.
) (1ספר ישעיה פרק ב
ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב ידוד לבדו ביום ההוא:
)יח( והאלילים כליל יחלף:
)יט( ובאו במערות צרים ובמחלות עפר מפני פחד ידוד ומהדר גאונו בקומו
לערץ הארץ:
)כ( ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו
להשתחות לחפר פרות ולעטלפים:
)כא( לבוא בנקרות הצרים ובסעפי הסלעים מפני פחד ידוד ומהדר גאונו
בקומו לערץ הארץ:
) (1ספר דניאל פרק יב
)י( יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים
והמשכלים יבינו
) (1ספר ישעיה פרק יא
ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה :ונחה עליו רוח ידוד רוח חכמה
ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ידוד :והריחו ביראת ידוד ולא
למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח :ושפט בצדק דלים והוכיח
במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע :והיה
צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו :וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ
ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג בם :ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו
ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן :ושעשע יונק על חר פתן ועל מאורת צפעוני
גמול ידו הדה :לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את
ידוד כמים לים מכסים :והיה ביום ההוא שרש ישי אשר עמד לנס עמים
אליו גוים ידרשו והיתה מנחתו כבוד :והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו
לקנות את שאר עמו אשר ישאר מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם
ומשנער ומחמת ומאיי הים :ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל ונפצות
יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ:
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 94היום הגדול והנורא מתקרב
מסר מדניאל כ"ב אלול תשס"ח
אחי ואחיותיי ,היום הגדול והנורא )יואל ג( מתקרב ]''הגדול והנורא-כי אז
יראה גדולת ממשלתו ומעשיו הנוראים'' )מצודת דוד שם([ .מתקרב בצעדי
ענק.
כל אדם שחי בעולם היום ,יכול לראות ברור ולהרגיש ברור שהעולם
משתנה מאד .מכל הכיוונים אנחנו רואים פירוק של כל הדברים שעד היום
אנחנו נשעננו עליהם.
מהצד הכלכלי ,כל המבנה מתפרק .מתפרק ,כי זה בנוי על שקר ]''כוחי
ועוצם ידי'' ,בנוסף לשחיתות מסוגים שונים[ .רוב בני האדם בעולם בטוחים
שזה מבנה חזק ואמיתי ,אבל זה רק אחיזת עיניים  -ועוד מעט זה ייפול
לגמרי ,אפילו עם כל המאמצים של המדינות הגדולות והעשירות להציל את
השקר ולתמוך במבנה זה שבנוי באוויר.
אבל הם תומכים בזה עם דברים לא ממשיים ,ולכן בסוף הכל יתפרק וייפול
לתהום ]''ותמלוך אתה הוא ה' אלקינו מהרה לבדך על כל מעשיך ,בהר ציון
משכן כבודך ובירושלים עיר קדשך'' )תפלת ימים נוראים([.
כל המערכת הכלכלית של העולם תתמוטט וישאר תוהו ובוהו ]''ושח
גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב ה' לבדו ביום ההוא ,והאלילים כליל
יחלוף'' )ישעיה ב([.
מצד אסונות טבע ,ראינו הרבה בזמן האחרון .ויהיו עוד יותר גדולים ,יותר
ממה שהדמיון של האדם יכול לדמיין .מפחיד מאד והרסני בצורה ענקית
ומדהימה ]''ובאו במערות צורים ובמחילות עפר מפני פחד ה' ומהדר גאונו
בקומו לערוץ הארץ'' )ישעיה ב([.
ובנוסף לזה ,כל אדם יכול לראות שעומדת לפנינו מלחמה ענקית וקשה.
מלחמה שלא היתה כזו מלחמה בהיסטוריה .יהיה הרס של שני שליש של
העולם ]''והיה בכל הארץ נאום ה' פי שנים בה יכרתו יגוועו והשלשית
יוותר'' )זכריה יג([ ,על ידי הקב"ה בעצמו ,בלי שליחים.
ויהיו גם ניסים עצומים .יהיו דברים שיהיה ברור שהם באים ישיר מהשמים
]''הנה ימים באים נאום ה' ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ
מצרים ,כי אם חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות''
)ירמיה טז( ''לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה אלא גאולה אחרונה עיקר
ויציאת מצרים טפל לה'' )רש''י שם([.
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הימים האלה מתקרבים אלינו במהירות ,אבל רוב האנשים לא זזים ,ולא
מנסים להציל את עצמם .ואיך אנחנו יכולים להציל את עצמנו מכזה מצב?
מילה אחת :תשובה.
לחזור בתשובה ,שזה לחזור להקב"ה ולתורתו באמת ,בלי הבלי העולם
הזה .אדם שהוא מצטער על כל השקר וההבל שהיה בחיים שלו ,ורוצה את
האמת עם כל הכוחות שלו ,ומשתדל להגיע לזה ,זה אדם שבעז"ה יציל את
עצמו.
אנחנו האוטיסטים ,כתבנו ב"ה הרבה מסרים בנושא הזה .אבל לרוב
האנשים זה לא מזיז ]אין זה תופעה חדשה כלל'' :השמן לב העם הזה ואזניו
הכבד וגו''' )ישעיה ו( ''אין איש נִ חם על רעתו...כולה שב במרוצתם כסוס
שוטף במלחמה וגו''' )ירמיה ח( ועד הרבה בדברי הנביאים[ .כבר כתבנו כל מה
שיש לכתוב .כמה דברנו ודברנו ,אבל אלה שלא רוצים לשמוע ,פשוט סותמים
את האוזניים.
השקר נעים להם יותר ,כי הם לא מכירים את ההנאה הרוחנית הבלתי
מוגבלת של קרבת ה' ]כמבואר במסילת ישרים פ''א ועוד[ .הם זונים אחרי
החומר ]''עגל הזהב'' ,הבלי עוה''ז[ ,ומכירים רק את ההנאות החומריות
השטחיות והחולפות .אנשים כאלו הם אבודים ,רח''ל.
אבל אולי עכשיו שהעולם כל כך רועש ,אולי עם ישראל מוכן סוף סוף
לראות את האמת .אולי עם כל הסימנים שה' שלח לנו בזמן האחרון ,כל
המסרים :דרך הטבע ,דרך המשבר הכלכלי ,דרך כל מיני אסונות אישיים
ל"ע ,דרך האיומים של רוסיה ואיראן ,ואיומים מכל מיני כיוונים ,אולי עם
כל זה ,יפתח פתח קטן בלב יהודים רבים ויתחילו להרהר הרהורי תשובה.
לכן אני מתחנן לפני כל יהודי :תחזור לקב"ה! ֵשב על הרצפה ,שים אפר על
הראש ,ושק על הגוף ]ראה שולחן ערוך או''ח תקעט[  -ואם אין שק ואין אפר,
אַבל  -ותבכה על כל העבירות שעשית נגד הקב"ה ]''אמר רבי
תקרע קריעה כמו ֶ
אלעזר...אף על פי ששערי תפלה ננעלו ,שערי דמעה לא ננעלו'' )ברכות לב.[(:
תעבור על כל עבירה ועבירה במחשבה שלך ותבכה על זה .ותחליט:
''מהרגע ,אני חי חיים של אמת .אני חוזר לקב"ה ,והעבירות שעשיתי לא
אעשה עוד'' .להגיד וידוי כאילו שאלה הרגעים האחרונים שלך בעולם הזה.
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הגיע הזמן לעשות משהו ממשי כדי להציל את עצמנו .וזה הדבר היחיד
שיציל אותנו :תשובה אמיתית ]''רבי אליעזר אומר ,אם ישראל עושין תשובה
נגאלין ,שנאמר 'שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם''' )סנהדרין צז.[(:
קודם תשובה ,ובנוסף לזה תעשו משהו להראות לקב"ה שאתם באמת
מחכים לו ]''חיוב לחכות לביאתו בכל יום וכל היום...כמו שאנו אומרים
בתפלה 'כי לישועתך קוינו כל היום''' )הגדת בית הלוי עמוד ק"כ ע''ש כל
הענין([ .תעשו לעצמכם בגד יפה ,לבוש מיוחד רק לקבל פני משיח.
כשיגיע הזמן שמשיח מגיע ,וכל אחד ירוץ לקבל פניו ,אנחנו נלך לארון שלנו,
נפתח ויהיה בגד מוכן .לא יהיה חסר כפתור ולא נצטרך להחליט הבגד הזה
או הבגד הזה .שהכל יהיה מסודר ,שלא פתאום יתגלה כתם או שחסר
משהו .שפשוט נלבש ונלך לקבל משיח צדקנו ]ראה בהמשך[.
וגם שכל אחד יבדוק שהבגד מתאים לקבל משיח ,שזה בגד צנוע .לאישה ,בגד
רחב עם שרוול ארוך ,מכופתר עד הצוואר גם מאחור ומהצדדים .שמשיח בא,
אי אפשר לרוץ לקבל אותו עם בגד לא מתאים או עם כיסוי ראש לא מתאים.
אסור לקבל משיח עם פאה .אין שום פאה שתהיה מותרת .שום חצאית או
שמלה צמודה ,שום גרב לא מספיק עבה ,שום נעל לא צנועה .בלי איפור,
ממש אישה צנועה .הגברים ,גם הבגדים שלכם צריכים להיות לא צמודים,
רחבים ומכובדים.
עם ישראל ,אלה הבגדים שאנחנו צריכים ללבוש כשאנחנו באים לקבל
פניו של משיח .וצריכים גם את הלבוש הפנימי  -זה התשובה ]זכריה ג ,ד
ושערי קדושה א ,א ע''ש[ .להצטער על העבירות שלנו ,להצטער עם כאב
חזק עד דמעות .ועם שני הדברים האלה ,הלבוש החיצוני המתאים
והלבוש הפנימי המתאים ,אנחנו בעתיד הקרוב נקבל בשמחה את משיח
צדקנו.
ויש עוד דבר חשוב ביותר ,שזה היסוד של הקשר של כל יהודי לעולם
הבא ולנצח .וזה האמונה והביטחון שהקב"ה הכל יכול .שהוא ברא אותנו
ואת כל העולם ,ואם אנחנו רעבים  -הוא יאכיל אותנו .ואם אנחנו עייפים -
הוא יסדר לנו מיטה נוחה ,ואם אנחנו צמאים  -הוא יביא לנו מים .ואם
אנחנו מפחדים  -הוא ירגיע אותנו ]ראה העיקר הראשון של הי''ג עיקרי
האמונה[.
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וכל מה שאנחנו צריכים  -הוא יספק לנו ,ואנחנו לא צריכים הבנק ,ביטוח
לאומי ,קופת חולים ,צבא ,משטרה וכו' .אנחנו לא צריכים שום דבר  -רק
צריכים את הקב"ה ,והוא יטפל בכל הצרכים שלנו.
עם אמונה ובטחון כזה יהיה לנו זכות לקבל את משיח צדקנו ברחמים
]''הבוטח בה' ,חסד יסובבנו'' )שוחר טוב לב וראה מלבי''ם תהילים קכה([.
מקורות ,נספחים
כ יצד יופיע משיח צדקנ ו ?
מרבי חיים מוולאז' ין ז'' ל
"הרבנית יוצאת לשוק ואני פותח ספר ומתחיל לעיין בסוגיא שלפני .פתאום
אני מרגיש כי השמש התחילה מאירה באור גדול פי כמה ממה שהאירה עד
עתה .איזו בהירות! פתאום אני שומע כיצד הציפורים על העצים שבגינה
פוצחות פיהן במנגינה חדשה ,מרנינה ,כובשת לבבות .והנה אני שומע קול רחש
עולה מן הרחוב.
אני מושיט ראשי בעד החלון ואני רואה את אלי הסנדלר רץ בבהלה .מה
קרה אלי? מה קרה לאור השמש? מנין נגינת הציפורים המקסימה? מה קרה
לעצים שהתחילו מלבלבים לפתע בניצה חדשה ,מה קרה?
מה ,אינך יודע רבי ,נותן בי הסנדלר את עיניו ,הרי משיח בא! מיד רץ אני
לארון להוציא מלבוש של שבת שלי כדי להתעטף בו ולצאת לקראת המלך
המשיח .מוציא אני את המלבוש והנה ,אויה ,חסר בו כפתור!...
אני עומד ודן עם עצמי מה לעשות .האם להתעטף בקפוטה הפגומה או לא
להתעטף בה? ואני תוהה אם אפשר לצאת לקראת המלך המשיח בבגד של
חול?"
)מהגאון רבי משה סולובייצ'יק ,בנו של הגר"ח מבריסק )רי"ד סולובייצ'יק
בספר על התשובה עמ'  ,236וכ''כ ראה דברי רבי חיים מוולאז'ין גם בספר
דרך סלולה עמ' (77
שלושה באין בהיסח הדעת ,אלו הן משיח וגו' )סנהדרין צז(.
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 95עגל הזהב גוסס
המערכת הכלכלית העולמית מתמוטטת
מסר מדניאל ד' תשרי תשס"ט
ברגע זה הרבה אנשים מבולבלים ,ועדיין מאמינים שבני אדם ]ממשלות,
גופים פיננסיים וכו'[ יכולים למנוע נפילת המערכת הכלכלית העולמית .אבל
כל המאמצים לא יעזרו ועוד מעט הכסף לא יהיה שווה כלום.
''עגל הזהב'' ]התרבות של אדום  -חיי גשמיות ורדיפת תענוגי ''עולם
הזה'' [,נפצע אנושות ועומד למות ]ראה למטה דברי הנביאים וראה אחרי
זה הסבר מפורט מהאוטיסט בנימין גולדן[ .כמו שאמרנו לפני כמה שנים,
הבנקים יפלו לגמרי וכסף לא יהיה שווה יותר מנייר טישיו.
יש אנשים שחושבים שיצילו את עצמם מבחינה כלכלית בזה שקונים
זהב .אבל אי אפשר לאכול זהב .בקרוב יהיה מצב שלא יהיה מאיפה
לחיות ,והמקור היחיד יהיה המקור שתמיד נותן לנו .שנותן לנו מאז
שנולדים עד שעוזבים את העולם  -וזה הקב''ה .רק הוא ]''עיני כל אליך
בעתו'' )תהילים קמה([.
ישברו ואתה נותן להם את אכלם ִ
הפרנסה לא באה מן העבודה שלנו ,וזה לא בא מביטוח לאומי ,וזה לא
בא משום מקור אחר .רק מהקב''ה ]הוא ''נותן לחם לכל בשר'' )תהילים
קלו([ .ואוכל ,ה' יתן לנו כמו שהוא עשה ביציאת מצרים במדבר ] ָמן )שמות
טז([.
כמו שהוא עושה תמיד ]''פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון'' )תהילים
קמה([ .רק שאנחנו בדרך כלל לא מכירים בזה .היהודים יצאו ממצרים עם
הרבה זהב ,אבל במדבר מה זה עזר להם? טוב ,אחר כך בנו את המשכן עם
זה ,אבל הם לא יכלו לאכול או לשתות את זה.
הם היו עשירים כשיצאו ממצרים ,אבל אוכל לא היה להם .ה' נתן להם
אוכל ושתיה ,ומקום לנוח ,ושמר עליהם עם ענני הכבוד .ככה זה יהיה גם
עכשיו  -למי שיזכה לשרוד ]וראה רש''י כתובות קיב :שבבירור הראשון רק
עשירית של עם ישראל תשאר ,כש''כ ''ועוד בה עשיריה'' )ישעיה ו( ע''ש[.
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עכשיו בן אדם יכול להכין אוכל בבית ]שימורים ,שתיה וכו'[ ,אבל לאט
לאט גם זה יגמר .ואז לכולנו תהיה רק ברירה אחת :או לבטוח לגמרי
בקב''ה או לא .ואם לא ,הסוף יהיה גרוע מאד ,כי רק אלו שבוטחים בו עד
הסוף ינצלו בעז''ה וזה סוף סוף התיקון של חטא העגל במדבר ]''עיקר
נתינת התורה לישראל הוא כדי שישימו בטחונם בה''' )הגר''א ,משלי כב
יט([.
ה' לא רוצה לעשות את זה ]לבטל את הטבע שמסתיר את השגחתו ית'[
בבת אחת בלי הכנות ,כי רוב האנשים ימותו מהלם ,ח''ו .כשמגיעים לטיפה
האחרונה של מים ,או לפירור האחרון של אוכל ,ויש ילדים וכו'  -זה ניסיון
קשה ביותר.
ה' יודע שברגע אחד אדם לא יכול לעשות שינוי כל כך גדול ולבטוח לגמרי
בקב"ה .אבל לאט לאט הוא מכניס אותנו לימות המשיח ,לעולם הבא .לכן
ה' מבטל את הגשמיות לאט לאט ,עד שנגיע לביטחון מלא בקב"ה ]''ונשגב
ה' לבדו ביום ההוא ,והאלילים כליל יחלוף'' )ישעיה ב([.
הקב"ה עכשיו מכין את העולם לימות המשיח ,ולכן הוא מוריד את כל
השקר ]כוחי ועוצם ידי ,מוסדות שבני אדם הקימו ,הנהגת הטבע וכו'[ שלב
אחרי שלב .עכשיו התהליך הולך יותר מהר.
העולם צריך להבין שהשקר זה אחיזת עיניים ורק דמיון ]''ותכלית כל
ההצלחה שהוא מבטיח לישראל ,הוא התברר יחודו לעיני הכל .ודבר זה נזכר
פעמים אין מספר בדברי הנביאים ע"ה :ונשגב ה' לבדו ביום ההוא )ישעיהו ב(
והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד )זכריה יד(,
כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כלם בשם ה' )צפניה ג( וסוף דבר,
הלא זה עדותנו בכל יום תמיד :שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" )דעת
תבונות ,סימן לד([.
אנחנו יצרנו עולם של שקר כדי למלאות את התאוות שלנו ,בשביל להגיע
למה שאנחנו רוצים ]''ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי
זהבו אשר עשה לו להשתחוות'' )ישעיה ב([ .אבל מה שאנחנו רוצים בדרך
כלל זה לא אמת.
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אבל אם מיתת עגל הזהב וביטול הגשמיות יתרחש יותר מדי מהר ,אפילו
אלה הראויים להינצל יכולים לקבל כזה זעזוע שישברו ,וזה לא מה שה'
רוצה .ה' רוצה להציל אותנו .ההמונים לא ינצלו ,במיוחד הגויים ,הרוב
יאבדו ]''והיה בכל הארץ נאם ה' ,פי שנים בה יכרתו יגוועו והשלשית יוותר
בה'' )זכריה יג([ .אבל היהודים ,כל אחד זה יהלום של הקב"ה ,כל אחד זה
בן יחיד בשבילו ,או בת יחידה.
ולמה המערכת הכלכלית צריכה ליפול? כי זה שקר ענק שבנו כמה אנשים
בכל העולם שרוצים כסף ,כוח ,השפעה וכבוד .והם סחבו את העולם לתוך
השקר הזה .והיום רוב האנשים בעולם בנו את החיים שלהם מסביב
לשקר הזה.
''עגל הזהב'' של היום ,הוא ממש אותו עגל הזהב שהיהודים עשו במדבר.
וזה התיקון הסופי של העבירה הזאת.
יהודים יקרים ,הקשיבו טוב למילים שלי .נכון שאמרתי שה' מביא
אותנו שלב אחרי שלב כדי שלא נקבל הלם .אבל אנחנו כבר בשלבים
האחרונים .וכאשר נגיע לסוף ,זה יבוא עלינו כאילו בפתאומיות.
ולמה ''כאילו''? כי ה' כבר הזהיר אותנו בכל מיני צורות ,שנה אחרי שנה,
לחזור אליו ולחזור לתורתו ולהינצל .אבל רוב היהודים עדיין רוצים
להמשיך לחיות את השקר ,ולא רוצים לדעת או להכיר את האזהרות של
הקב''ה.
ולכן אני מזהיר אתכם עכשיו :הסוף מאד קרוב ]''בחורבן אדום תהיה
ישועת ישראל'' )רד''ק ישעיה סג ,א( וכן כתב המלבי''ם )יחזקאל לה ,ב([
ושום דבר לא יעזור.
שום דבר לא יציל אותנו חוץ מלחזור לקב''ה ותורתו .וזה לא אומר לחזור
ל''עגל הזהב החרדי'' .זה אומר להגיע לדרגה של אמונה ובטחון מלא
בקב''ה ושום אמונה ובטחון בעולם הזה ]''עיקר הכל הוא הביטחון השלם
והוא כלל כל המצות'' )הגר''א ,משלי כב יט([.
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אני רוצה להדגיש שעומדת לפנינו גם מלחמה מאד גדולה ]מלחמת גוג
ומגוג[ שתשפיע על כל העולם .מלחמה שעוד לא היתה כמוהו בהיסטוריה.
ואם אנחנו מרוב עצלות או טיפשות מסרבים לעשות את רצון ה' ]לעזוב את
השקר ולבוא לאמת כנ''ל[ ,בשניה אחת אנחנו יכולים למצוא את עצמנו ח''ו
במצב בלי תקווה ,שה' ירחם .או אפשר למצוא את עצמנו בתוך הגאולה
השלמה .הבחירה היא שלנו.

הנבואות :הסוף של אדום
''ולא יהיה שריד לבית עשו ]אדום[ ...והיו כלוא היו'' )עובדיה א(
''טבח גדול בארץ אדום...תחרב לנצח נצחים אין עובר בה'' )ישעיה לד(
''והיתה אדום לשמה...כמהפכת סדום ועמורה'' )ירמיה מט(
''ונטתי ידי על אדום והכרתי ממנה אדם ובהמה ונתתיה חרבה'' )יחזקאל כה(
''ואדום למדבר שממה תהיה'' )יואל ד(

מי זה ''אדום'' היום שיחרב?
''תדע שלא לבד על ארץ אדום הסמוכה לארץ ישראל ניבא הנביא ]עובדיה
על חורבנם וכו'[ ,כי אם על האומה שנסתעפה משם ונתפשטה בכל העולם
והיא אומת הנוצרים היום הזה ]אירופה ארה''ב וכו'[ ,שהם מבני אדום''
אברבנאל ,עובדיה א.
''אדום הרעו לישראל בחורבן בית ראשון וגו' ואחר כך התפשטה אמונתם
הידועה ]נצרות[ ונקראו כל בעלי דתם בשם אדום .ותחתם סבלו ישראל
גלות והריגות אין מספר במשך ימים רבים ]פוגרומים ,מסע הצלב,
מלבי''ם ,עובדיה א
האינקויזיצי' ,השואה וכו'[''
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תרבות אדום

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן תשס''ב
העולם המערבי עם הערכים הכאילו דמוקרטיים? זה פשוט זאב בבגדי
כבש .הוא לבוש בגדי צדק ,חירות ,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 שיכנוע טוב ונעים להפריד את היהודי
מהמסורת שלו ,מהאמונה שלו ,מהביטחון שלו ,מאהבת ה' שלו ]''הישמר
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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" 96למה תמותו בית ישראל''
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן י''ג תשרי תשס"ח
''שובו ,שובו ,מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל'' )יחזקאל לג(
אנחנו האוטיסטים כבר קרוב לחמש עשרה שנים מדברים ומדברים,
מזהירים ומתחננים לפני עם ישראל :תשובו להקדוש ברוך הוא ,ולא לעבוד
את עגל הזהב .לברוח מעולם השקר .לברוח מעולם הבנוי על אויר ,בלי
מהות רוחנית
''פשעינו וחטאתינו עלינו ,ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה? אמר אליהם ,חי
אני נאם א-דני ה' אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה.
שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל...בשוב צדיק מצדקתו
ועשה ָעוֶל ומת בהם .ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם ,הוא
יחיה'' )יחזקאל לג(.
אבל כל שנה ושנה עם ישראל יורד ויורד .ודאי לא כולם ,ופה ושם יש גם
עליות .אבל הרוב הגדול יורד .החילונים הם לא חלק של הנושא עכשיו ,כי
הרוב הגדול בקושי יודעים או רוצים לדעת מה זה להיות יהודי.
לכן אני מדבר אל החרדים .החרדים הם הטובים ביותר של הקדוש ברוך
הוא ,כביכול הקרובים ביותר להקב''ה .הם יכלו להציל את עם ישראל ,אבל
שנה אחרי שנה יש ירידה קשה .שנה אחרי שנה ,יותר ויותר חרדים חיים
כמו גוים .הרבה מהם רק כאילו חרדים ,בלי מהות רוחנית ,בלי הפנימיות
של התורה.
יושבים ולומדים ,ריקים .יושבים ולומדים תורה אבל מה שמעניין חלק
גדול מהם זה הגשמיות .מתפללים ומניחים תפילין ושאר המצוות .אבל
הפנימיות כמעט לא קיים ,בדרך כלל יש חלל ריק.
והזהרנו את עם ישראל שיבוא יום ,היום הגדול והנורא ]''תקעו שופר בציון
והריעו בהר קדשי ,ירגזו כל יושבי הארץ כי בא יום ה' כי קרוב ,יום חושך
ואפלה יום ענן וערפל כשחר פרש על ההרים עם רב ועצום כמהו לא נהיה מן
העולם...לפניו רגזה ארץ רעשו שמים שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם''
)יואל ב([ ,שזה יגיע לקץ .ה' יביא את הגאולה ,אבל 'איך' ,זה תלוי בנו -
והיום רק מעטים ממש חוזרים בתשובה כמו שצריך.
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לצערי הרב ,מחכים לנו זמנים קשים ביותר ,ה' ישמור .וזה לא דבר חדש.
אמרנו דברים דומים הרבה מאד פעמים במשך השנים הרבות שאנו
כותבים .אבל יש דבר שונה היום :שכל מה שאמרנו מתחיל להתגשם.
העגל הזהב ]העולם הגשמי[ ,העולם הדמיוני ,העולם שמבוסס על הרצונות
הלא טובים של בני אדם ,הוא מבוסס על התשוקות ועל כל הדברים שנגד
התורה ,זה שקר מוחלט ועכשיו השקר מתחיל ליפול.
זה מתבטא בעיקר בכסף .הכסף זה העגל הזהב הטהור .ועכשיו החטא הזה
יתוקן לגמרי .לכן הכל ייפול ,ייפול חזק ]''אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה
מן הכיס'' )בסנהדרין צז([.
ואתם רואים שזה מהשמים .איך יכול להיות ,שממשלות חשובות ,גדולות,
ענקיות ,ממשלות ששולטות על כל העולם ,לא יכולים לעצור את הנפילה
הגדולה המדהימה הזאת בבורסה ,בבנקים וכו'.
לאט לאט ,הרבה אנשים מתחילים להבין שלא משנה מה שיעשו ,זה לא
יעזור .לא יעזור בשום פנים ואופן .כי הגיע הזמן להרוס את עגל הזהב,
ולקבור אותו לנצח.
ועד שכל אדם בעולם לא יראה שכל העגל הזהב שקר ואין לו חיים ,זה לא
יפסיק .זה ימשיך ויביא את העולם למצב שקוראים לזה אולי 'קטסטרופה'
]''שיהיו בידיים ריקניות'' )רש''י שם בסנהדרין צז .ע'ש([ .אולי יש מילה
יותר חזקה שאני לא יודע ,אבל גרוע מקטסטרופה.
אבל זה לא הכל ,כי עומדת לפנינו מלחמה גדולה וקשה .קוראים למלחמה
הזאת ''גוג ומגוג'' .זה יביא פחדים עצומים.
]''ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים וחית השדה וכל הרומש הרמש על
האדמה וכל האדם אשר על פני האדמה ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות וכל
חומה לארץ תיפול וגו''' )יחזקאל לח ע''ש([.
ולא רק זה .אנחנו עומדים לפני ניסים גלויים ענקיים .כי כל העמים יבואו
נגד עם ישראל ,אבל ה' ילחם את המלחמה הזאת ]''ואספתי את כל הגוים
אל ירושלם למלחמה וגו' ויצא ה' ונלחם בגוים ההם וגו''' )זכריה יד ע''ש([
והוא לא צריך פצצה אטומית .הוא לא צריך שום דבר .הוא יכול להרוס את
אדום בשניה .הוא יכול להרוס את כל העולם בפחות משניה.
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והוא גם יכול להציל את העם האהוב שלו .אבל ,עם ישראל ,אם לא חוזרים
אליו ,אם לא מבינים שאין על מי להשען רק על הקב"ה ,אם לא חיים את
הדבר הזה ,אין שום אפשרות לשרוד .בעולם של אמת אי אפשר לחיות עם
השקר.
אם היהודי לא מגיע למודעות ש''אין עוד מלבדו'' ]''אתה הראת לדעת כי ה'
הוא האלקים אין עוד מלבדו וגו' וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא
האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד'' )דברים ד([ ,אין לו שום
אפשרות לחיות .כי עולם של אמת יכול לקבל רק אמת .ושום אדם אחר לא
יכול להיכנס.
עם ישראל ,כל יום הסוף מתקרב .כל דקה ,כל שניה ,אנחנו מתקרבים .זה
לא יקח הרבה זמן עד שכל העולם ירגישו את הקושי ואת הפחד .פחד כל כך
גדול ,שרק אדם המאמין ובוטח בה' יכול לעמוד בזה.
עם ישראל ,תחזרו הביתה! תחזרו לאמת .אני מתחנן .אני מתחנן ,תשבו על
הרצפה ,תשימו אפר על הראש ושק על הגוף ]ראה שולחן ערוך או''ח תקעט[
ותוציאו מהזיכרון כל עבירה ועבירה .ותצטערו ותבכו על כל עבירה ותחזרו
בתשובה ]''שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד'' )יואל ב([ .ותצטערו
שחייתם חיים של שקר.
תבכו עם ישראל .תבכו ]גם[ על בית המקדש שהפסדנו ,על הקורבנות ,ועל
הקרבה לשכינה .תבכו .אני דואג מאד ששכחתם לבכות ,ששכחתם איך
ִ
לבכות על דברים אמיתיים .אתם רק בוכים על שטויות .ממש על שטויות.
בשנים האחרונות ,כל כך הרבה יהודים חלו לא עלינו ,שיהיה להם רפואה
שלימה .חלו במחלות קשות ביותר ,הרבה יותר מן הרגיל .ודווקא יהודים
שומרי מצוות.
עם ישראל ,שובו ,שובו! אין הרבה זמן .אין הרבה זמן .לזרוק את כל
הגשמיות המיותרת .איך שלא יהיה ה' יוריד לכל אחד את הגשמיות
המיותרת .הוא יוריד לכם את זה בכוח ,אם רוצים או לא רוצים.
אלו שמבינים שהקב"ה הוא כל יכול ,אלו שיודעים שהוא ,רק הוא ,נותן את
האוכל ,את הבית ,את המיטה הטובה ,את הרפואה השלימה ,את הכל  -רק
אלה יוכלו לעמוד בניסיונות הקשים שעומדים בפנינו.
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הקב"ה עושה תיקונים גדולים .אבל יותר מזה ,משתדל ללמד לעמו את
האמת .למשוך אותנו מן השקר לאמת .אבל אפילו שנפטרים על ימין ועל
שמאל ,וכל יום קוברים כמה וכמה יהודים טובים ,אנחנו לא שמים לב.
בוכים קצת וחוזרים לחיי השקר .אוי עם ישראל ,עם ישראל.
המילים שלי הם לא חדשות ,בכלל לא .אמרנו עוד ועוד ,ועכשיו אומר עוד
פעם :תחזרו להקב"ה ,עכשיו ,עכשיו .אין זמן ,אין זמן .אני מתחנן שוב:
אין זמן ,אין זמן ,אין זמן!
בנות ישראל ,לחזור להיות בנות ישראל אמיתיות ,נשי ישראל אמיתיות.
קודם כל נשים ובנות צנועות .ה "מודות" המודרניות בלבוש של החרדיות
כמו פאות ובגדים קצרים וצרים ,גרביים שקופות וכו' ,החוסר צניעות
הזאת שנואה ביותר בשמים .אישה יהודיה צריכה להיות בבית כדי לחנך
את הילדים באהבת ה' ותורתו ולעשות בית מקדש קטן לבעלה.
גם הגברים ,לחזור לקב"ה בתפילה ובלימוד אמיתי .להתקרב אליו ולזרוק
את כל עגל הזהב .אברכים ,שיהיו לכם נשים שנראות כמו בנות ישראל ,ולא
כמו נשי רחוב .ואתם ,הגברים ,תוציאו את הראשים שלכם מהשטויות של
העולם הזה.
אני לא יודע ,אם אפשר עדיין לדבר ולהגיע אל הלב של רוב היהודים
החרדים .אבל אני חייב לנסות .אני חושש מאד שהרבה מאד כבר אין להם
לב חי .יש להם לב של אבן ,והלוואי שאני טועה .באמת אני לא רואה הרבה
תקווה לרוב עם ישראל .כי עם כל מה שקורה ,עוד תקועים בשקר.
הרוב לא רואים את האמת .אבל הרבה רואים ,לא רק אנחנו ,שהכל עומד
ליפול .כל השקר עומד ליפול .אלו שעם כל הלב זורקים את עצמם כביכול
לידים של ה'  -ישרדו.
אני רק יכול לאחל לכולם פתקא טבא .שבעזרת ה' נבין מה זה אמת ,ואיך
להגיע לזה .ושנזכה השנה לקבל משיח צדקנו ,כל עם ישראל .לשנה הבאה
בירושלים.
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96א עגל הזהב  -החטא של כל הדורות
האוטיסט בנימין גולדן )מתורגם מאנגלית(

הגדרה :מהו חטא עגל הזהב? החוטא מוותר על הקשר שלו עם הקב''ה תמורת
דברים גשמיים שיותר קל לו להרגיש ו''להינות'' מהם )הזהב מסמל טובות עולם
הזה(.
"חטא העגל הוא החטא שכל הדורות סבלו ממנו מאז ארע במדבר לפני כל כך
הרבה שנים .דורנו נושא את התוצאה הקשה ביותר של חטא מתועב זה .אנו הדור
הקרוב ביותר למשיח .אנחנו יכולים לגלות אותו ,אם נוכל לכפר כפרה של אמת
על חטא עגל הזהב".
"דור שפל זה שקוע בזהב שהעגל עשוי ממנו .רוב האנשים ,אפילו 'מאמינים',
שמים את מבטחם לאמיתו של דבר ,במוסדות בני אדם .כמו הממסד הרפואי,
חזאי מזג האוויר או הצבא ה''כל יכול'' .האדם בטוח שהוא הקובע :אם הוא
יחסוך כסף בקרן פנסיה ,יוכל לפרוש בביטחון ,אם לרשותו צבא מצויד היטב,
ינצח את המלחמה וכו'''
"מהו ]סיבת[ חטא עגל הזהב? הוא קשור לחטא אדם הראשון .הוא העדר בטחון
שלם בה'  -דהיינו להיות לגמרי בטוח שה' שולט שליטה מוחלטת על העולם כולו,
ועל החיים של כל אחד מאתנו .הוא חסרון אמונה אמיתית בה' .זה החטא היחיד
שכולל את כל עם ישראל ,וכל דור ודור מאז שארע".
וכמו עם ישראל לרגלי הר סיני ,הם עושים עגל זהב בגלל שהם חשים בדידות.
אנו נחפזים לעשות עגל זהב אשר יחליף )חס ושלום( מקום אבינו שבשמים  -ועל
ידי זה אנו מרצוננו מפרידים עצמנו ממנו .אנו קושרים את עצמנו לעולם חולף זה
ולתאוותיו האנוכיות"
"יש רק דרך אחד לצאת ממצב אפל נורא זה .כולם יחד וכל אחד לחוד ,מוכרח
למצוא את האמת ]של יחוד ה'[ ולקבל אותו בלב שלם"[.
"אין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו ,שכולם נסים
)השגחת ה'( ,אין בהם טבע ומנהגו של עולם''  -רמב"ן שמות יג ,וראה למטה
''דעת תבונות".
"אנו יכולים להשיג דרגה רוחנית עליונה זאת באחת משתי דרכים :או שה' יביא
חלילה טרגדיה איומה שרק הוא יכול להציל אותנו ממנה על ידי ניסים גלויים
]וכך נכיר גדלותו ויחודו[ ,או שעם ישראל ככלל צריך לבקש את האמת הזאת
ולקבלו מרצון".
"ותכלית כל ההצלחה שהוא מבטיח לישראל ,הוא התברר יחודו לעיני הכל ,ודבר
זה נזכר פעמים אין מספר בדברי הנביאים ע"ה" )דעת תבונות ,סי' לד(
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96ב נחסוך הרבה סבל
מסר מחיים וייל שיתוק מוחין
ה 'מתאמץ כל כך לעורר אותנו...התבונן מסביב ותראה את כל הסערות,
השיטפונות ,רעידות האדמה ,השריפות והאסונות האיומים והמוזרים.
]כמעט[ אין אדם שואל מדוע .הסתכל מסביב ותראה כל כך הרבה מלחמות
במקומות רבים בעולם ,כל כך הרבה מומתים ,נרצחים .על ידי לחיצת
כפתור נוכל להיות נשמדים על ידי מלחמה גרעינית ,ואין שואל מדוע.
אנחנו יודעים שכל מה שקורה בעולם לטוב או לרע הוא מסר ליהודים
]יבמות סג .[.אנחנו מקבלים כל כך הרבה מסרים ,ואין אדם מנסה להבין
מה יקרה אם נמשיך להתעלם מן האותות האלקיים שאנחנו מקבלים .אני
אתן הבזק רעיוני ,רק הברקה ,כיצד להתבונן  -אם אנחנו כן ננסה להבין.
ה' מזהיר אותנו לעשות תשובה .משמעות הדבר ,פונה הוא קודם כל
לחרדים .הוא אומר :אנכי ה' אלקיך  -ולא אחרים חוץ ממני .אולם אנו
ממלאים את חיינו באלהים שקריים שאנו מדמים לעצמנו שהם יכולים
להיות בד בבד עם אלקים חיים.
רק טיפשים יכולים להאמין שה' מוכן לסבול את אלוהי הכסף והרכוש
החומרי ]''עגל הזהב''[ ביחד עם תורתו .את האלוה של ההנאות הגופניות
ביחד עם תורתו .את האלוה של האנוכיות ]שזה תוצאה של העגל[ ביחד עם
תורתו .הוא לא ירשה לתועבה הזו להמשיך .כי כל פעם שעם ישראל הכניסו
אלהים אחרים ,ה' השמיד אותם ביחד עם עובדיהם....
העולם הוא בזמנו הסופי לפני הישועה הגדולה שכולם מחכים לה .זהו גם
הזמן שאנו נמצאים בו במצב הירוד ביותר שהיינו אי פעם .יש לנו הרבה
תורה אולם מעט אהבת ה' או בטחון .יש לנו הרבה אלילים שקריים
שהכנסנו לליבנו .אנו רק נראים כמאמינים אולם ללא לב .אם נשוב
בתשובה מיד ,נחסוך הרבה סבל ומוות.
הזמן שנותר הוא באמת מאד קצר .ממש בסוף לא יהיה זמן לשוב .ה'
ישמיד הרבה מן העולם כדי לנקות אותו מן הטומאה ]ראה זכריה יג ח[.
אלו שישרדו יהיו האוהבים של ה' .אף אחד אחר לא תהיה לו היכולת
להתקיים בעולם של אמת ]רוחניות[ .עכשיו ,אם אנחנו היהודים החרדים
בכל מקום בעולם נבין איזו טעות אנחנו עשינו ונחליט לנקות ]מהעגל[ את
ליבינו ובתינו ובתי כנסיותינו ובתי ספרינו ,אז נוכל להיהפך לאוהבי ה' .אז
הגאולה תבוא בדרך הרבה יותר קלה .שלום ימלא את העולם ורק הרשעים
יכלו.
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 97כוכב שחור משחיר את העולם
מסר מבנימין ודניאל י"ג חשון תשס"ט 11/11/2008

מאלול העולם השתנה מאד .כל העולם חי עכשיו בפחד .אנשים לא בוטחים
כבר בכל הבורסות ובכל החלומות שפעם כיוונו להם את החיים ]''עגל
הזהב'' ,חיי הבל עוה''ז[ .הגשמיות שמסתובבת מסביב לכסף ,כרטיסי
אשראי ,בילוי ,חשבון בנק וכל הגשמיות יתר שמנהלת את החיים שלהם,
פתאום זה בסכנה ]ראה מסר '' 42עגל הזהב גוסס  -המערכת הכלכלית
העולמית מתמוטטת''[.
פתאום הם לא יודעים מה יהיה ,איך יוכלו להמשיך את החיים השקריים
המטורפים שחיו עד היום .אבל לא מוכנים בשום פנים ואופן לעזוב את כל
זה ,ולכן מסתובבים בבלבול מלא .ופתאום מופיע כוכב שחור שמושך את
רוב העולם ,כוכב שקוראים לו אובאמה.
אובאמה הזה הופיע פתאום בלי הכנה מראש שיש כזה אדם .מופיע
מהשמים ורוב העולם הולך אחריו .ומי זה האובאמה הזה? אף אחד לא
יודע .הוא סימן שאלה בראש של האנשים .המקור שלו מפוקפק מאוד,
אפילו עד כדי כך שלא יודעים אם הוא נולד באמריקה או לא ואם יש לו
אזרחות נוספת או לא.
אבל למי אכפת? העיקר שהגיע הכוכב השחור להציל כביכול את אמריקה
ואת העולם ]עולם השקר והגשמיות המיותרת ו''עגל הזהב''[ .ומי זה באמת
אובאמה? הוא אדום וישמעאל ביחד .שילוב ממש שלם .מצד אחד אביו היה
מוסלמי ,והואל עצמו למד בבית ספר מוסלמי .מצד השני ,הוא ישב הרבה
שנים בכנסיה נוצרית של כומר אנטישמי ידוע לשמצה.
באמת שילוב של אדום וישמעאל  -ולכן יש לו כוח רב .יש לו את הזכויות
של שניהם ,של ֵע ָשו שכיבד את אביו ושל ישמעאל שקיים מצות מילה
ומצות הכנסת אורחים כמו אברהם אביו.
כשיש שילוב כזה בזמן שעם ישראל לא ברמה רוחנית גבוה ,יש סכנה גדולה.
כי הכוח של עשו וישמעאל ביחד מאד מאיים על היהודים כאשר הם בירידה
רוחנית ,כמו היום.
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אבל אם אנחנו חוזרים בתשובה ונלך בדרך של יעקב אבינו ע''ה ,אז לא
תהיה לנו שום בעיה ולא יהיה ממה לפחד ]''אריב"ל אם קרעתם לבבכם
בתשובה אין אתם קורעין בגדיכם לא על בניכם ולא על בנותיכם וגו'''
)ירושלמי תענית ט .[(.אבל אם אנחנו לא חוזרים בתשובה ח"ו ,אז יש לנו
ממה לפחד .אמנם תמיד יהיו יהודים שכן יחזרו בתשובה ואלה אין להם
ממה לפחד מהקב"ה .אני מתפלל ,אפילו שכעת זה לא נראה מציאותי,
שאיתם יהיה כל עם ישראל.
אז מי הוא אובאמה? נראה .אולי הוא נשלח מן השמים להוביל את כל
הרשעה בעולם ,לרכז אותם ולהביא אותם לארץ ופה תהיה מלחמה ,שה'
ילחם בשבילנו ]ראה יחזקאל לח וזכריה יד[ .פה תהיה המלחמה ,בארץ
ישראל .על אדמת ארץ ישראל גוג יגיע עם הרבה כוחות ]''ביום בוא גוג על
אדמת ישראל וגו''' )שם בנבואת יחזקאל([ ,ותכנס בו רוח רעה ]ראה רש''י
שם לח ד[.
הוא ילחם נגד היהודים ונגד הקב"ה ]''יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה'
ועל משיחו'' )תהילים ב([ .הקב"ה יעשה את המלחמה ואנחנו יודעים מה יהיה
הסוף ]כש''כ ביחזקאל שם[ .אבל לא נדע ברור מי הוא גוג עד הרגע האחרון.
עכשיו למה אני מדבר על אובאמה? מה אכפת לי מאובאמה? כי אובאמה הוא לא
סתם הגיע לעולם ,הוא כמו ההוריקנים שפתאום מופיעים באוקיינוס  -אייק,
קטרינה וכו' .גם הוא פתאום מופיע.
כי ככה הקב"ה ציווה ,שהסימנים של הגאולה שיופיעו באחרית הימים ,יבואו
באופן פתאומי ]''פתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים'' )מלאכי ג([,
ואלו שיודעים את הנבואות של התורה יזכרו אז שה' כבר הודיע לנו דברים אלו
לפני אלפי שנים.
אלו שלא מתענינים בנבואות לא יכירו את גוג ולא יכירו את משיח והם יעברו מן
העולם ל''ע ]שבת לא .ראה דברי רש''י ד''ה ציפית לישועה )היות ומי שלא בקי
בנבואות של הגאולה ממילא חסר לו אחד מן הי''ג עיקרים וראה דברי הרמב''ם
בפיה''מ פרק חלק שאין לו חלק בעם ישראל רח''ל[.
הקב"ה שולח לנו שליחים רעים כדי להביא אותנו לאמת .והוא עירער כבר,
ויערער עוד ,את הגשמיות  -עד שלא יהיה דבר שבן אדם יכול להשען על זה בשביל
פרנסתו .הוא לא יוכל להשען על הכרטיס אשראי שלו ,על הביטוח לאומי שלו ,על
הפנסיה שלו ,על המשכורת שלו ,על הרופאים ,על הביטוח הרפואי שלו ,על האוטו
שלו ,על החשמל ,על המים שזורם לו בביתו .ה' מלמד אותנו שאי אפשר להשען
על שום דבר גשמי.
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בנוסף לזה ,ה' יביא עלינו אסונות טבע הרבה יותר גדולים ממה שראינו.
ומלחמה ענקית ומפחידה ,מלחמה שבה ייהרס חלק רציני של העולם
]''והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו יגוועו'' )זכריה יג([ .ה' מביא
אותנו שלב שלב לאמת ]''כאשר ייסר איש את בנו ,ה' אלקיך מיסרך''
)דברים ח([.
הוא רוצה שנשען רק עליו ,ונכיר בעובדה שאין עוד מלבדו ]שזה תכלית
הבריאה ,כמבואר בהרחבה בדעת תבונות ,ודברי הנביאים מלאים מזה[.
הוא הכל יכול ואין כוח אחר שקיים שיכול לעזור לנו להינצל.
ולכן הוא נותן לבני האדם ולמדינות לנסות כל רעיון וכל תוכנית שלהם
להציל את העולם .בשלב מסוים יבינו גם ראשי המדינות וכל היועצים
שלהם וכל האנושות שאין עוד מלבדו ]''יכירו וידעו כל יושבי תבל וגו''' ,וכך
היה במצרים'' :וידעו מצרים כי אני ה'''[ ,וכל מה שהם מנסים ,עם כל,
הכביכול ,הגאונות שלהם ,זה כשלון אחד גדול .אם רוצים להינצל ולשרוד
צריכים פשוט להתפלל להקב"ה ,גם הגויים וגם היהודים  -והיהודים
צריכים לעשות תשובה שלמה.
זו התמונה כעת .אבל איך זה יגמר בדיוק ,זה עדיין ניתן לשינויים ]''וכל אלו
הדברים וכיוצא בהן ,לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו'' )רמב''ם הלכות
מלכים פי''ב ה''ב([ .אם עם ישראל יעשה תשובה שלמה ,אז הגאולה תגיע
בקלי קלות ]''בטרם תחיל ילדה בטרם יבוא חבל לה והמליטה זכר...כי חלה
גם ילדה ציון'' )ישעיה סו([.
אבל אם רק חלק מהיהודים עושים תשובה ,אז זה יהיה עם סבל רב ]''אמר
עולא ייתי ולא איחמיניה'' )סנהדרין צח .[(:תהיה גאולה שלמה ,אבל עם
סבל רב ,שה' ירחם עלינו .זו הבחירה שלנו עכשיו.
כל אדם עם חצי ראיה ,יכול לראות איפה אנחנו עומדים .עומדים לפני
הסוף ,עומדים לפני הגאולה ותחיית המתים .אבל אנחנו חייבים לעשות
תשובה כדי לזכות לגאולה וימות המשיח.
זה מאוד מרגש לשמוע רדיו ח"ו ,או טלויזיה ח"ו ,ולראות את אובאמה,
ולראות את כל הצוות שלו ולראות את ההוריקנים וכו' וכו' .אבל זה לא
חשוב .מה שחשוב זה שנעשה תשובה ]''כל הנביאים כולן צוו על התשובה
ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה'' )רמב''ם הלכות תשובה פ''ז([ .שנקבל על
עצמנו לעשות תשובה ,לחזור לקב"ה ,לחזור לאמת ,כי רק האמת היא
כרטיס הכניסה שלנו לימות המשיח.
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חייבים להצטער על כל עבירה ועבירה .הגברים לשבת על הרצפה ,לשים שק
על הגוף ואפר על הראש ]ראה שולחן ערוך או''ח תקעט[ ,ולבכות ולבכות
ולבכות ]''שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד וקרעו לבבכם'' )יואל
ב([.
לבכות על העבירות שלנו ,ולבכות על כל העבירות שבדור הזה ,ועל כל
העבירות מאדם הראשון ]''והתודו את עוונם ואת עוון אבותם'' )ויקרא כו([,
ולהשתדל לחזור בתשובה שלמה לקב"ה.
עם ישראל ,יהודים טובים ,אני מבקש מכם ,אני מתחנן לפניכם ,תחזרו
לאמת .לזרוק את כל הגשמיות המיותרת .תתלבשו כמו יהודים ויהודיות,
לא כמו גוים וגויות .תאכלו כמו יהודים ויהודיות ולא כמו גוים וגויות.
תחיו כמו יהודים ויהודיות ולא כמו גוים וגויות .תחשבו כמו יהודים
ויהודיות ולא כמו גוים וגויות.
אוי עם ישראל ,אוי עם ישראל ,כמה אפשר לדבר ,כמה אפשר להתחנן.
הסוף פה ,עכשיו ,הסוף פה ,עכשיו .ושוב אומר לאלה שיש להם אפשרות
לחזור ולהגיע לארץ ,לעשות את זה מיד ,כמה שיותר מהר .לא לעשות
חשבונות ,להגיע .ה' יעזור.
אין הרבה זמן ,אין הרבה זמן .אני מתפלל שבעז"ה כולם ,כל עם ישראל,
יבחרו בדרך הנכונה .ליהודים הרחוקים שנשואים עם גוים וגויות ,לעזוב
אותם .אם הילדים שלהם לא יהודים ולא רוצים להיות יהודים ,לעזוב
אותם ולהגיע לארץ ישראל.
למה לבוא לארץ ישראל? כי מי שבא לגור בארץ ישראל מקבל זכויות רבות.
כי מי שבא באמת מהסיבות הנכונות לגור בארץ ישראל ,זה כרוך בהרבה
מסירות הנפש ,והמסירות נפש הזה אהוב בשמים .חוץ מזה ,אלו שבאים כי
מכירים בכל הסימנים של הגאולה ,חוסכים לעצמם הרבה מאד סבל להגיע
לארץ ישראל ברגעים האחרונים של העולם הזה .אני מברך את כל עם
ישראל שנראה את האמת ,ונגיע לאמת ,ושנוכל לקבל משיח צדקנו.
יש הרבה יהודים שאפילו עם כל הצרות וכל האזהרות שה' שלח לנו בשנים
האחרונות ,הם אומרים ''לא נורא'''' ,השם יציל את כולנו'' וכדו',
ומסתמכים על כל מיני נבואות אמת של הנביאים הקדושים.
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אבל אני רוצה להודיע לכם שהנבואות הטובות יתקיימו רק אם עם ישראל
חוזר בתשובה .אם חס ושלום לא ,יש נבואות אחרות של נביאים קדושים,
והם קשים הרבה יותר ,עד מסורת ה''חסד לאברהם'' שבארץ ישראל רק
שבעת אלפים יהודים יקבלו משיח צדקנו ]''מסורת קבלה בידינו כי באותו
יום כשיבוא המשיח עם קיבוץ גליות לארץ ישראל ,באותו יום ימצא בארץ
ישראל שבעת אלפים מבני ישראל'' )חסד לאברהם מעין ג ,נהר כ([.
אז אני מבקש מעם ישראל :למה לסבול? למה להחזיק בעגל הזהב
והשקרים של הגוים? התרחקו מהשקר .התקרבו לקב"ה ותהיו זכאים
לקבל משיח צדקנו.
דניאל :עכשיו אני אדבר ,ואני אתן את המנה האחרונה המתוקה
]''קומפוט''[ .למה מתוקה? כי אני רוצה להגיד לכם ,מה תרוויחו אם אתם
תעשו את מה שבנימין אמר ותחזרו בתשובה שלמה עכשיו .הרחוקים
מאוד :להתחיל לשמור שבת ,טהרת המשפחה ,כשרות וכו'.
והקרובים יותר :לזרוק את הגשמיות המיותרת שנכנסה לעם ישראל
]''ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם'' )תהילים קו([ .להפסיק עם מסעדות,
להפסיק עם פאות נוכריות ,להפסיק עם כל הדברים המיותרים הגויים
ששמנו עליהם הכשר ולחזור לקב"ה ולהצטער על כל העבירות.
לחזור בתשובה אמיתית .אז ,אפילו שתהיה מלחמה קשה ביותר ,לא
תרגישו ותקבלו את משיח צדקנו בשמחה ,רעננים ומלאים שמחה ותקווה.
וזו תהיה השמחה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם :להגיע לבית המקדש,
לקבל משיח צדקנו ,להקריב שוב את הקורבנות ולחיות חיים של נחת
ושלמות.
אם לא נחזור בתשובה ח"ו ,אז יהיה הרבה יותר קשה .רק מעט יקבלו את
המשיח ]כנ''ל בחסד לאברהם[ ,אחרי מלחמות קשות עם הרבה הרבה צער
ועם הרבה דמעות ]ראה אור החיים הק' )בראשית מט א( שבזמן הגאולה
אם לא עושים תשובה ''באמצעות היסורין יזדככו הנפשות ויתבררו ניצוצי
הקדושה ,כדרך שיתבררו באמצעות בחינת התורה אלא שזו מלאכתו נאה
וזו מלאכתו בלתי נאה'' ע''ש כל הענין[ .אבל בעז"ה לפחות כמה יקבלו
אותו.
תבחרו עם ישראל איזה גירסא אתם רוצים ,תבחרו ,תבחרו.
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 99למה נרצחו הצדיקים בהודו?
תיקשור עם בנימין ודניאל ,יום ראשון ,ג' בכסלו תשס"ט 30/11/2008
בנימין:
אוי לעם ישראל ,אוי לעולם .הטרגדיה הגדולה בהודו היתה אכזרית ביותר.
הרבה יהודים וגם לא יהודים ,שואלים ''למה''? למה זה קרה?
יש הסבר של הלא יהודים ,שהם חיים על פי הדעות שלהם ,ולא מתוך
אמונה בקב''ה .הם חושבים שזו היתה יוזמה של טרוריסטים מתאבדים
שרוצים יותר מכל דבר להפיל את ארצות המערב ,ארה"ב ואירופה,
ובמיוחד את ישראל.
וכדי לעשות את זה ,הם מוכנים להתאבד ולאבד את רוב העולם .ולמה הם
כל כך שונאים את המערב ואת ישראל? המערב בשבילם זה הסמל של
טומאה גדולה והתנוונות רוחנית שמקלקלת את העולם.
וישראל בשבילם זה המלחמה הרוחנית בין יצחק וישמעאל .לכן יש להם
קנאה ושנאה כלפי היהודים .כי הם בטוחים שהם ,בני ישמעאל ,הבנים
האמיתיים מבנו הבכור של אברהם אבינו ע''ה .ולכן להם הזכות לשלוט
בעולם הגשמי וגם הרוחני .ובאמת זאת המטרה שלהם :לשלוט בכל העולם,
גם הגשמי וגם הרוחני ]כידוע ,לפי הקוראן שלהם ,צריכים להרוג כל בעלי
האמונות האחרות[.
אבל כל זה לא ההסבר הנכון .יש סיבה אמיתית שכל יהודי צריך להבין.
אנחנו ,היהודים ,יודעים שכל מה שקורה בעולם זה מסר לעם ישראל ]ראה
דרשות הר''ן )דרוש ו'( עה''פ ''הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם
מבלי עובר ...אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר )צפניה ג([ ,אם זה טוב או
אם זה רע ח"ו ]''א"ר אלעזר בר אבינא אין פורענות באה לעולם אלא בשביל
ישראל'' )יבמות סג.[(.
רוב הנרצחים היו גוים ,אבל בין היהודים שנרצחו בלטו כמה יהודים
צדיקים ביותר .הצדיק שהפעיל ביחד עם אשתו הצדיקה מקום גדול לקירוב
רחוקים אל תחת כנפי השכינה .ושני המשגיחים שהיו שם באותו זמן ,אף
הם היו צדיקים.
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ובכלל כל היהודים שמתו שם על קידוש השם ,יש להם מעמד של צדיקים.
אבל ארבעה אלה בלטו במיוחד .והיה כל כך ברור שה' שֹם אותם שׁם,
בדיוק בזמן הפיגוע ]''מה' מצעדי גבר כוננו'' )תהלים לז ,וע''ש מצודת ציון
ומלבי''ם( וראה ספר דברי ישראל ,תחילת ויקרא[ .וזה היה כדי שיזכו למות
על קידוש השם.
אבל למה? למה כאלה צדיקים היו צריכים למות? כי מהרגע שנולדו היה
להם תיקון לעזור להביא לעם ישראל מסר חשוב ביותר .המסר הוא'' :עם
ישראל ,תחזרו בתשובה ,תחזרו בתשובה ,כי אם לא ,תצטרכו לסבול קשה
ביותר עד שתחזרו בתשובה ]פדר''א סוף פמ''ב ודברים ד ''בצר לך ומצאוך
כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' וגו'''[ ,או שח"ו ִתעלמו
מהבריאה'' .זה המסר העיקרי.
עם ישראל ,הצדיקים האלה נרצחו בשבילנו.
להם אין בעיה כבר .הם בגן עדן ,הם נרצחו על קידוש השם .אבל מה איתנו?
מה איתנו? אחי ואחיותי ,מה איתנו?
ושימו לב גם למקום שזה התרחש .מומבאי בהודו ,זו עיר שהרבה כסף זורם
דרכה ]היא המרכז הפיננסי של כל הודו[ .זו עיר גדולה של העולם הזה ]''עגל
הזהב''[ :תיירות גדולה מארצות המערב ,מסעדות ובתי מלון מפוארים וכו'.
בנוסף ,הודו בעצמה זו ארץ שמהותה עבודה זרה ,ויש עבודה זרה בכל פינה.
יחד עם כל זה ,העיר מומבאי מלאה גם בטינופת הרוחנית של ארצות
המערב ,גשמיות וכל שאר הדברים השנואים על הקב"ה .לכן זה מקום
בדיוק מתאים להעביר את המסר הזה נגד עגל הזהב.
וזו דוגמה קטנה של מה שאמור להיות בעולם כולו אם לא חוזרים בתשובה
ומכלים את הטומאה הגדולה שנוצרה מהעבירות שלנו ]ראה ישעיה פרק
לד ,זכריה יג ח-ט ,מלאכי ג יט ועוד הרבה בדברי הנביאים[ .ולכן זה היה
אכזרי ביותר .אבל זה עדיין קטן לעומת מה שעוד מחכה לעולם אם עם
ישראל לא ישמיד את עגל הזהב ויחזרו לקב''ה.
לצערי הרב ,היום רוב היהודים מאוד שקועים בכל סגנון החיים של הגוים
]''ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם'' )תהלים קו([ שהוא סביב לגשמיות ועגל
הזהב .אבל הקב"ה עכשיו שם קץ לעגל הזהב ושוחט אותו וכעת הוא כבר
גוסס ]ראה מסר .[42
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אבל עוד לא גמרנו אתו לגמרי ,ויהודים רבים עדיין חולמים שהעולם יחזור
לימים שהיו לא מזמן ,כאשר הכסף זרם ,וכל היום התעסקו בקניות
ובחוסר צניעות וכל שאר הדברים החומריים שהם הפוכים לרצון ה'  -שזה
תורתו ומצוותיו.
אבל עכשיו כאשר עגל הזהב גוסס ,והיהודים האלו לא יכולים לממן את
החיים הגשמיים שהיו להם ,הם מבולבלים ולא יודעים מה לעשות.
הם מוכנים להתפלל לקב"ה להביא פרנסה ,אבל לרוב הם עדיין לא מוכנים
לחזור בתשובה שלמה ואמיתית ולהחליט שלעולם לא יחזרו לחיים
האסורים שהיו להם .לחיים של חומריות ,של עגל הזהב ]ראה במסילת
ישרים פרק א' שהחיים האמיתיים והטובים של יהודי זה בדיוק ההפך
מעגל הזהב[.
עוד לא מוכנים לעשות צעד כזה .ואם לא מוכנים לחזור בתשובה באמת,
ולחזור להיות יהודים אמיתיים ,אז ימשיכו להיות טרגדיות עצומות .עד
שהעולם השקר הנוכחי ייפול לגמרי ,ואלה שלא מוכנים לחזור בתשובה,
יִ עלמו מהבריאה ח"ו ]ראה רמב''ם הלכות תשובה פ''ח הלכה ה'[ .כי בעולם
של אמת יכולים לחיות רק אנשי אמת.
יש שנים מהנביאים ,זכריה ויחזקאל ,שכל אחד מהם מצייר לנו סוף אחרת
לעולם הזה .לפי נבואה אחת ,המון גוים מעמים רבים יבואו על עם ישראל
בארץ ישראל כדי להשמיד אותם .אבל מאחר והיהודים עשו תשובה ,עם
ישראל לא יפגע מזה ]ראה יחזקאל פרק לח[.
אבל אם ח''ו לא נחזור בתשובה ,יש את הגרסה השנייה ,שלא נדע .והיא
שהמלחמה תהיה עד לירושלים עם רעידת אדמה ענקית ועם הרבה הרג וכו'
]ראה זכריה יד[ .הרבה הרוגים ,ורק מעט יחסית יקבלו משיח צדקנו .וזה
תואם דברי ה''חסד לאברהם'' ]הסבא של החיד''א ז''ל[ שכתב ]מעיין ג נהר
כב[ שיש מסורת קבלה שבארץ ישראל רק שבעת אלפים יהודים יקבלו פני
משיח צדקנו.
אם אנחנו לא מוציאים מהחיים שלנו את כל הגוישקייט ,כל הדברים
הגויים שהכנסנו לחיים היום-יומיים שלנו ,אין לנו שום סיכוי לקבל משיח
צדקנו ]''ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי וגו''' )פרשת קדושים וע''ש
ברש''י([.
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כמה פעמים אפשר להגיד את זה עוד ועוד? מבקשים מכם רק לחזור
בתשובה ,להיות יהודים אמיתיים .אתם הולכים להתפלל בבית כנסת,
מניחים כל יום תפילין ,מתפללים שלוש פעמים ביום ,עושים ברית מילה
לבנים ושאר המצוות.
אבל זה בדרך כלל ריק .אפילו הלימוד ברוב המקרים ריק מתוכן ]מצב זה
הודיעו לנו חז''ל כבר בגמרא ,ראה מהרש''א סנהדרין צז .ד''ה פני הדור[ .זה
בלי לב .זה לב של אבן ,ולכן התורה לא יכולה להיכנס פנימה.
התורה שלנו לא מרככת את הלב ,כי אנחנו טובעים בגשמיות ]וזה להפך
ממה שצריך לעשות כדי להשיג תורה ''כך היא דרכה של תורה :פת במלח
תוכל וגו''' )אבות פ''ו משנה ד([.
הגשמיות הזאת עושה את הלב קשה ועושה את השכל אטום ]''עד שאדם
מתפלל על דברי תורה שיכנסו בתוך מעיו יתפלל על אכילה ושתיה שלא
יכנסו בתוך מעיו'' )מסילת ישרים פרק יג בשם תנד"א כו( ''אמרי דבי רבי
ינאי...במי אתה מוצא חמאה של תורה? במי שמקיא חלב שינק משדי אמו
עליה'' )ברכות סג :ועיין עוד שם([.
אוי עם ישראל ,עם ישראל .במסרים הקודמים הסברנו בדיוק מה לתקן
ואיך לתקן ]אפשר גם לעיין בהרחבה בספרים ''דניאל'' ו''דניאל) ''2בעברית
ובאנגלית([ .להתרחק מהעולם הזה ובעיקר צריכים לתקן את הלב
]''הקב''ה ליבא בעי'' )סנהדרין קו'' (:יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו
כבדוני ולבו רחק ממני ותהי יראתם אתי מצות אנשים מלמדה ,לכן הנני
יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא וגו''' )ישעיה כט( וראה שע''ת ש''ג
טו[ ,ולחזור להיות יהודי עניו וצנוע שחי רק בשביל לעשות את רצון ה' ]כמו
שכתוב בשולחן ערוך או''ח סימן רלא ע''ש[.
זה הכל .עניו ,צנוע מבפנים ומבחוץ שחי רק כדי לעשות את רצון ה' בלי שום
ענין אחר ]''מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד
והצנע לכת עם אלקיך'' )מיכה ו([.
לעבוד רק להשיג הצרכים הבסיסיים ,רק מה שאדם באמת צריך כדי לחיות
חיים של תורה ומצוות ,בלי מותרות .לחיות בעיקר בשביל לעשות רצון ה'.
זה הכל .זה כל מה שה' רוצה מאתנו .זה הכל ,רק זה.
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אני אומר לכם עכשיו ברור :מי שלא ינסה לפחות בצורה רצינית לחזור
לקב"ה ,אפילו אם זה קשה ,הוא יסבול בצורה בלתי נסבלת .בגלל זה ה'
הראה לנו את הייסורים הנוראים של היהודים שנהרגו בהודו על קידוש
השם ]שסבלם זה חלק מהמסר אלינו[ .מי שראה את התמונות ,אלה היו
תמונות זוועה .אבל לפי העדויות ,הם באמת סבלו הרבה יותר מזה ל"ע.
הקב"ה רוצה שאנחנו נקבל את הדברים האלו ברצינות גמורה .ואם לא
ח''ו ,אלה שלא יקבלו ,בשלב מסוים לא תהיה להם שוב אפשרות נוספת
לחזור בתשובה ,שלא נדע .אנחנו בשלבים האחרונים .לחזור לקב"ה או
שלא תהיו .לחזור לקב"ה או שלא תהיו .לחזור לקב"ה או שלא תהיו ח''ו.

99א מכרו את הנשמה שלהם לעגל הזהב
מסר מדניאל

אני רוצה להוסיף למה שבנימין אמר ,להסביר קצת יותר ,ולהגיד דברים
שכבר אמרנו אבל נשכחים .מה זה לעשות תשובה? צריכים לזרוק מנהגי
הגוים  -ואני מדבר בעיקר לחרדים .כי החרדים הם הלב של עם ישראל,
הדוגמה בשביל שאר עם ישראל.
אבל לצערי הרב ,הדוגמה כבר לא דוגמה .כי לעיתים קרובות הדוגמה
שהחרדים מקרינים לעולם ,זה של יהודים שמכרו את הנשמה שלהם לעגל
הזהב .לחזור בתשובה על זה ,צריכים לבטוח אך ורק בקב"ה בשביל
הפרנסה .שכל מה שצריכים מהילדות ועד לזקנה ,מבחינה חומרית ,בשביל
רפואה ,בשביל כל דבר ודבר בחיים ,צריכים לסמוך אך ורק על הקב"ה.
צריכים להפסיק לחפש בידור ,להפסיק לחפש מה לעשות ,להפסיק לבזבז
זמן על שטויות ולחזור לבית המדרש ,עם הגמרא ,עם המשניות או שאר
ספרי קודש .וללמוד באמת עם כל הלב ,ולא רק עם הראש ,אלא עם הלב.
וגם לאהוב כל יהודי ויהודי ,להרגיש את הכאב של כל יהודי ויהודי ,ושל עם
ישראל ככלל ,להיות עניו ולהיות צנוע ולהיות קדוש.
אישה צריכה להיות בבית לגדל את הילדים .ואם היא צריכה לעבוד ,אז בעבודה
המתאימה לאשת חיל ,לא במשרדים ולא במקומות שעובדים גברים .בנות ישראל
הכשרות לא לומדות באוניברסיטאות ושאר מקומות המלאות רעיונות של גוים.
וגם לא לומדות בקולג'ים עם ''הכשרים'' ,כי גם זה טרייף.
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יהודים אמיתיים לא הולכים למסעדות לאכול בשביל בידור ,לא הולכים
למקום של פיצה ,המבורגר וכו' לשבת ולאכול .זה שנוא אצל הקב"ה ,זה
ֲאוּלינג'',
כמו לאכול בשוק ]קידושין מ .[:יהודים לא הולכים לבידור כמו ''ב ִ
כמו קונצרטים כביכול חרדיים וכו' .זה רק חיקוי של דרכי הגוים וזה
אסור .יהודים לא נוסעים לכל מיני טיולים ועוזבים את ארץ הקודש בלי
סיבה באמת מוצדקת.
נשים צריכות להתלבש כמו שרה ,רבקה רחל ולאה ע''ה ]שוודאי לא לבשו
פאה נכרית[ ולא כמו דוגמניות מפריז ]ראה מסר  .[35אין להכניס לבית
יהודי כל מיני דברים כתובים מהרחוב ,ולא קוראים ספרים של הגוים .וגם
לא ספרים של יהודים מקולקלים ,אפילו אם הם הולכים עם כיפות .והיום
אפילו מוזיקה צריכה הכשר טוב ]ראה פרטים בחוברת ''כי דבר ה' ָבזָה''
ועוד[.
אנחנו צריכים לחזור לקב"ה ולרצות אך ורק להיות מתחת לכנפיו כביכול.
מהבוקר עד הלילה ,ומהלילה עד הבוקר ,רק לרצות ולהשתדל לעשות את
רצונו.
אטע'' ]לאבא[ האמיתי שלו ,היחיד
עם ישראל ,מי שחוזר לה' ככה ,ל'' ַט ֶ
שלו ,לאבא האוהב שיצר אותנו ,זה יביא אותו לנצחיות .ומי שמשיג את
הנצחיות ישיג את כל הטוב ,הרבה יותר מכל הטוב שבעולם הזה ]''יפה שעה
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה'' )אבות פ''ד( וראה
רמב''ם הלכות תשובה פ''ח ''הטובה הצפונה לצדיקים וגו' הנקמה שאין
נקמה גדולה ממנה וגו''' ע''ש[.
איך מגיעים לזה? מאוד בקלות ,רק מחפשים להיות עבד ה' .אוי עם ישראל,
אין הרבה זמן .בואו ,תחזרו בתשובה ,תחזרו לאמת ,כי אף אחד לא יוכל
להציל אתכם .לא המשטרה ולא החיילים ולא אף אחד .לא אף אחד.
עם ישראל ,עם ישראל תחזרו ,תחזרו עם ישראל .אבינו שבשמים מחכה
לנו ,הוא לא רוצה ''להשמיד להרוג ולאבד'' .הוא רוצה שנחזור אליו ,כי
הוא יודע שזו היא הדרך היחידה לחיי נצח ]ראה בספר דרך ה' ח''א פ''ב
ופ''ד[.
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 100לחיות חיי נצח
תקשור עם בנימין ודניאל ,יום רביעי ,ד' בטבת תשס"ט 31/12/2008
דניאל:
אני רוצה להסביר לכם שהמצב היום הולך ומחמיר ,גם כלכלי-גשמי וגם
מה שנקרא ''בטחוני'' .המצב הכלכלי לא יחזור למה שהיה] .ראה מלאכי
א ד ,וראה פרטים בדף '' 42עגל הזהב גוסס  -המערכת הכלכלית העולמית
מתמוטטת''[ .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''] .יכירו וידעו
כל יושבי תבל .כי לך תכרע כל ברך .תשבע כל לשון .לפניך ה' אלקינו יכרעו
ויפלו וגו' ויקבלו כולם את עול מלכותך וגו''' )עלינו לשבח-שהוא הסיום של
כל ג' תפילות עמ''י([.
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 ]''מן הסדרים שסידרה החכמה העליונה הוא ,שלהיות
הנבראים מקבלים שפע ממנו ית' צריך שיתעוררו הם אליו ויתקרבו לו
ויבקשו פניו .וכפי התעוררותם לו כן ימשך אליהם שפע .ואם לא יתעוררו,
לא ימשך להם'' )דרך ה' ,ח''ד פ''ה א'([ .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 ]דניאל פ''ז[ 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 ]מבואר ב''מאמר העיקרים'' לרמח''ל ערך ''בגאולה''[ וכל
הארצות שהתנגדו לקב"ה ,עכשיו ישלמו מחיר גבוה ]ראה עמוס פרק א' וב'
ועוד[.
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כל העולם יעבור תיקון ,ורק מי שיבין ]''והרשיעו רשעים ולא יבינו כל
רשעים והמשכילים יבינו'' )דניאל יב([ 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.
אני מזהיר אתכם ,אלה שגרים בארצות של עשו ]אדום[ ,הארצות
הנוצריות ,תיזהרו מאד .כדאי לעשות דין וחשבון עכשיו ולעשות תשובה .מי
שיכול להגיע לארץ ישראל ,יותר טוב.
מי שלא יכול להגיע ,לעשות תשובה .לבכות ,לקרוע את הבגדים ,לשבת על
הרצפה ,ולבכות על כל עבירה ועבירה ]ראה פרטים לקמן במסר הבא[.
ולבקש מהקב"ה נס ,נס להוציא אותו מהטומאה שתופסת את הגוף ואת
הנפש .ואז אולי יצליח להגיע בנס לארץ הקודש.
ואלה שכבר גרים בארץ או שבאים לארץ הקודש לפני הצרות האחרונות,
אל תחשבו שזה מקלט .אם אתם לא מקבלים את מלכות ה' ואם אתם לא
עושים תשובה מלאה ,ויושבים וקורעים את הבגדים ובוכים ,זה לא יעזור
לכם ,אפילו שתהיו בארץ ישראל.
למנהיגים של עם ישראל ,אם יהודים חרדים או יהודים חילונים ,אם אתם
באיזו שהיא צורה מכשילים את עם ישראל בעבודת ה' ,אוי לכם .מי
שמכשיל את עם ישראל ימחק.
יהודים יקרים ,הקב"ה אוהב אתכם ]מלאכי א ב[ .אתם הסיבה לבריאה,
הוא ברא את הבריאה בשביל עם ישראל ]רש'י בראשית א א ''בשביל ישראל
שנקרא ראשית וגו''' ,ומבואר בדרך ה' ח''א פ''ב ד'[ .אנא עם ישראל ,תחזור
אליו ,הוא רוצה את עמו ,הוא מחכה לעמו.
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השכינה סובלת ובוכה ,מחכה לעמה האהוב .תחזרו ,תחזרו .רק הכלה
שחוזרת לחתן  -שהקב''ה הוא החתן ועם ישראל ]וכן כל יהודי[ הכלה -
תזכה לנצח.
בנימין :אנחנו פה בארץ במצב קשה .אבל לפי הנבואות ,המקום הבטוח
ביותר זה ארץ ישראל  -ארץ הקודש ,המקום הקדוש היחיד בעולם .יש
כאלה בין המאמינים שבטוחים שהציונים כל כך טמאו את ארץ ישראל
שאי אפשר לגור פה.
נכון שהם ממש לכלכו ,אבל בכל זאת זו ארץ הקודש ,וזה מקום של כל
יהודי ]ולכן בזמן הגאולה לא ישאר שום יהודי בחו''ל )אברבנאל ,כתובים,
עמ' תצג ע''פ ישעיה כז יב([ .וכדי להיות יהודי בשלמות חייבים להיות פה
]''עיקר המצות ליושבים בארץ ה' ,ולפיכך אמרו בספרי וגו''' )דרשת
הרמב"ן ז"ל לראש השנה עע''ש כל הענין([.
כל זמן שאנחנו בגלות ,אי אפשר להיות שלמים לגמרי ,אבל היום הגדול
והנורא מגיע ,ואז נהיה שלמים בארץ ישראל ועם הקב"ה .אבל אלו
שמגיעים לפה קודם באמונה שלמה וברצון להתקרב לאמת ולקב"ה ,אלה
שמגיעים לפה במסירות נפש ,כמו היהודים שעלו לארץ ישראל לפני מאות
שנים כמו האריז"ל ותלמידי הגר''א והבעל שם טוב ז''ל וכו' ,אלה ירוויחו
מזה ]גם שיהיה להם[ פחות סבל.
מי שמגיע במסירות נפש ,או מי שמפחד לבוא כי זה מסוכן פה ,או כי אין
מספיק כסף ,אבל מתגעגע לארץ ישראל ולשלמות שאפשר למצוא פה,
היהודי הזה גם ינצל בניסים  -אם עושה תשובה כמו שצריך .אפילו אם
ישאר בחו"ל ה' יציל אותו .אבל זה יהיה בניסים גדולים ועם פחד עצום .זה
לא פשוט ,כי הפחד עצמו יהיה מבחן מאד גדול באמונה וביטחון בקב"ה.
עם ישראל ,עומדים לפנינו זמנים קשים ביותר ,מלאים פחדים עצומים .אני
יודע שאנחנו חוזרים על הדברים שוב ושוב אבל אתם לא מבינים או לא
רוצים להבין.
כל כך הרבה צרות אישיות ,במיוחד בזמן האחרון כל כך הרבה מקרי מוות
משונים ,כל כך הרבה יתומים ,כל כך הרבה דברים משונים ,וזה לא מזיז
אותנו .אומרים אוי אוי אוי ,חבלי משיח וממשיכים לחיות חיי ''עולם הזה''
]עגל הזהב[.
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כבר לא מזיז לנו ,מאות ואלפי יתומים .לא מזיז לנו שבכל בית ספר יש
מלא יתומים ,דבר שאף פעם לא היה כן .לא מזיז לנו ,אולי קצת ,המצב
הכלכלי הקשה .עדיין חולמים שיחזור למה שהיה.
לא מזיז לנו אפילו הקסאמים ,הקטיושות והגראדים שנופלים על הדרום.
רק מנסים לברוח מזה .אבל לחזור בתשובה ,להצטער על העברות ,להתקרב
לקב"ה ,חס ושלום.
עם ישראל ,ה' נותן לנו עוד אפשרות ולא יהיה זמן ארוך לתפוס ,להבין
ולעכל את האמת .אחרי זה לא תהיה שום אפשרות להשתנות .עם ישראל,
אנחנו רוצים שמיליונים של יהודים יקבלו משיח בשמחה ולא רק מעט.
רוצים לראות משיח ולשמוח כשהוא מגיע ולהיות בשמחה גדולה .אבל
לצערי הרב ברגע זה אני לא רואה את זה.
אני רואה קבוצה קטנה של יהודים סובלים שיקבלו משיח צדקנו ]כש''כ
בחסד לאברהם )מעין ג' נהר כ''ב( שרק שבעת אלפים יהיו אז בארץ
ישראל[ .אני רוצה שתוכיחו לי שאני טועה.
מי מפרנס את הטרוריסטים?
כאשר אנחנו עוזבים את הקב"ה ,ומתפללים לעגל הזהב ]ראה לקמן עמ' ד[,
אנחנו חלשים  -ואנחנו נותנים כח לכל הטרוריסטים .הם כולם שליחים
של הקב"ה ואנחנו ,היהודים ,נותנים להם את הכחות שלהם .אם היינו
קרובים להקב"ה ,לא היה להם כח בכלל  -כמו בלון שיצא ממנו האויר.
שאלות ותשובות עם בנימין:
ש :רק מי שסובל יקבל משיח ?
ת :אם זה רק קבוצה קטנה ,יתכן מאוד שיהיו אחרי סבל גדול.
ש :מה לעשות לפני שיהיו צרות וייסורים ,על מנת לעורר עוד יהודים?
ת :צריך לדבר ולהסביר כל מה שאמרנו היום .להפיץ באמריקה ,באירופה,
בארץ ובכל מקום ואולי יתחילו להבין .כשיגיע היום הדין הגדול ,כולנו
נעמוד במשפט ונצריך להוכיח שניסינו להחזיר יהודים בתשובה .טוב מאד
שאנחנו יודעים את האמת ,אבל צריכים להגיד ,אפילו שחושבים שלא עוזר
]שבת נה.[.
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ש :לגבי המצב הביטחוני ,דניאל מסר לפני כשנה שיתחיל בדבר קטן וירדו
עלינו טילים כמו גשם.
ת :ב"ה יש לנו גשם ולצערי הרב גם טילים .זה עוד לא התחיל ,זו רק
ההתחלה .זה מתחיל לאט לאט להכניס פחד לעם ישראל כדי שיעשו
תשובה .אבל לא יהיה שלום ,רק כסיל חושב שיהיה שלום .זה לא יכול
להיות ,פשוט לא יכול להיות.
הערבים רוצים מלחמה ,ואין להם ברירה ,אפילו שארצות מסוימות ירצו
לעשות שלום ,זה לא יתפוס .העולם השתנה לגמרי .הערבים מרגישים על
הגובה ,יש להם טונות של נשק .ה' סידר את זה שהם לא יוכלו לעצור את
עצמם.
יש להם כזה חשק ,ואתם יודעים ,כאשר לערבים יש חשק ,הם לא יכולים
לשמור על רגיעה .הם חייבים את מה שהם רוצים ,הם כל כך רוצים
להשתלט על העולם ,ואפילו רוצים למות בשביל הטיפשות שלהם.
בני ישמעאל כמו שכתוב בתורה שישמעאל ]שהוא[ פרא אדם ,גם הבנים
שלו .הם רק מחכים להשמיד להרוג ולאבד את עם ישראל ח''ו .ובני עשו,
הם שונאי עם ישראל .רק רוצים לגמור אותנו.
הם קומבינציה מאד חזקה בעולם עכשיו .אפילו הנשיא הנבחר של ארה"ב
הוא תערובת של בני ישמעאל ובני עשו ]כמו שהוסבר בהתחלת מסר 44
''כוכב שחור משחיר את העולם'' ע''ש[.
כדאי למנהיגים של ארץ ישראל לקרוא את הנבואות ואת הפרשנות על
הנבואות ,שאומרות שהחילונים שיבנו בעז"ה את ארץ ישראל בסוף ]הגלות[
לפני משיח ,יפלו ]''בני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו'' )דניאל יא([.
הם יפלו חזק ,ואנחנו כבר רואים את זה .ועוד מעט נראה את הנפילה
האחרונה ,את הנפילה של השלטון החילוני .שלפני אלפי שנים ידעו
שיהיו ויעלו ויפלו מכל הלכלוך והחוסר אמונה בה'  -ועם זה בנו את
הארץ ]ראה הסבר מאלף ע''ז מהאור שמח בקובץ המכתבים ,הובא
בספר גלות ישמעאל ספ''ד[.
ש :האם המלחמה בדרום היא התחלת המלחמה האחרונה ,או כפי שהיה עד
היום ,מלחמה ,תקופה של הפסקה ,מלחמה וכו'?
ת :אי אפשר לדחוף .לקב"ה יש את הלוח זמנים שלו ,ואם היו עליות וירידות ,יש
סיבה ]לכך[ ויש תכנון .אם אין לנו סבלנות ,אנחנו לא מספיק חכמים פשוט להבין
שלקב"ה יש את הזמן שלו .אבל עם כל זה ,זה יבוא עכשיו בקצב ובמהירות
אי"ה.
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ש :בקשר להכנת מלאי אוכל בבית ,נימסר פעם שכדאי להכין אוכל
לשבועיים לפחות.
ת :כמו שיעקב אבינו הכין את עצמו .אתם לא צריכים למלאות את הבית
אוכל ,אבל קצת כן .גם היהודים שיצאו ממצרים לקחו אתם אוכל ועל זה
היתה ברכה ונס.
עדיין לא תופשים באיזו סכנה אנחנו .רואים את הסכנה הגופנית ,אבל לא
מבינים את הסכנה הפנימית ,הרוחנית .לא מבינים שהולכים לכיוונים לא
נכונים .לא כולם ב"ה ,אבל הרבה מאד .החילונים לא מבינים והחרדים
לרוב לא מבינים .וזה הדבר העצוב ביותר.
הקב"ה מביא עלינו פחד ,בינתיים לא פחד כל כך גדול .אלה שהם גרים
באזורים מסוכנים יותר  -הם מפחדים ,אבל לא עד כדי כך .זה לא שמאות
אנשים נהרגים ח''ו .זה לא פחד מספיק גדול .ובשאר הארץ עוד חיים חיים
רגילים .יש איזה פחד ,רצים לשמוע חדשות וכו' ,אבל עוד לא רוצים להבין
את המצב האמיתי הקשה.
יש כבר אנשים שאין להם מה לאכול ,אבל הרוב עדיין איך שהוא שורדים.
אם זה באשראי ,אם זה קצת כסף שיש להם בחסכונות.
אבל פתאום הכול יפול בבת אחת ,ואז לא ישאר זמן לחזור בתשובה.
פתאום המצב הכלכלי יהיה כמו קופסת קרטון שנפתחת מלמטה וכל מה
שבתוכו נופל .כך זה יהיה ,אבל זה עוד לא היום הגדול והנורא ]יואל ג ד
ומלאכי ג כג[ .זה יגיע מיד אחרי זה.
ש :האם הקטסטרופה לפיה שני שליש מהעולם יחרב ]ישעיה ו' "ועוד בה
עשיריה וגו''' וכתובות קיב ,[:וכו' ,זה יהיה בשלוש שעות כפי שיש מקור
"הושע נא שלש שעות" ,ויש מקור" :אמר רבי ברכיה :עתיד הקב"ה להיפרע
מעשיו ואלופיו בשלוש שעות"?
ת :אני לא יכול להגיד בדיוק ,כי רק הקב"ה יודע איך בסופו של דבר זה
יהיה ]כש''כ הרמב''ם הלכות מלכים פי''ב[ .אם זה יהיה בשלוש שעות של
שעון שוויצרי או שעון שמיימי שאנחנו לא מבינים ,אבל זה יהיה מהר.
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ש :אתם מדברים על תשובה בדרגות גבוהות שצריכים לקרוע את הלב,
ולקרוע את הבגדים .בעצרות התשובה שאנחנו עושים עם שק ואפר
ושאנחנו עורכים בכותל ,אנשים מגיעים מכל הארץ ,ומשקיעים זמן
והשתדלות.
אך לא מצליחים להגיע למדרגות התשובה שאתם מבקשים .זה כמעט לא
בר השגה ,לפי הבית יוסף גם אם אדם לא הוריד דמעות ,אבל רוצה
ומשתדל ואפילו אם הלב לא נישבר לגמרי ,זה כן נחשב בשמים .האם
התשובה בעצרות ובכותל מספקת את ה' יתברך?
ת :יש דרגות ,נכון .יהודי שעולה לאוטובוס ,עושה מאמץ להגיע לכותל כדי
להתפלל ולעשות תשובה ,ולבקש את הגאולה ,לא משנה אם הוא בוכה
בדמעות או לא .הוא עשה מאמץ גדול וזה קידוש ה'.
ועל המאמץ הזה הוא יקבל שכר גדול  -ויקבל את הגאולה אם הוא ממשיך
בזה .אבל אם יש אדם שלא עושה שום מאמץ ולא מעניין אותו ,וממשיך
להגיד "הרב שלי לא אמר" ובזה גמר את העניין ,אין לו הרבה תקווה.
זה דור שאין לו חשק לעזוב את העבודה זרה שלו ]''עגל הזהב''[ ,וכמה שה'
מזהיר ,זה לא עוזר.
לא רוצים לראות את האמת שעומדת בצורה ברורה לפנינו .באמת זה נס
גדול שהקסאמים ,הגראדים ,והקטיושות כמעט ולא פגעו באדם ,אחרי
שנפלו כמה מאות על עם ישראל .נס עצום ,אבל אפילו החרדים לא תופסים
את המסר.
כל טיפש יכול להבין שזה נס .אפילו הקריינים בחדשות אומרים היה פה נס,
או שם ,או איפה שהוא .אבל מה זה אומר? מאמינים שהיה להם ''מזל''.
אבל הקב"ה עושה את הניסים האלה כדי שעם ישראל יפתחו את העיניים
ויראו כמה הקב"ה אוהב אותם ]כש''כ ''משכני אחריך  -נרוצה ,הביאני
המלך חדריו נגילה ונשמחה בך'' )שיר השירים א([ ,מנסה ללמד את בניו את
האמת ,ורוצה אותם ביחד אתו .אבל לצערי עדיין הרבה מאד מעם ישראל
עוד לא תופסים את האמת.
בתקופה שלנו הקב"ה עושה זאת בצורה הרבה יותר ברורה .אין אפילו על
מה לחשוב .פשוט התשובה ברורה .אבל בכל זאת הרוב לא רוצים לדעת.
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אבל זה לא ימשיך לעולם .יהיה סוף לניסים שראינו עכשיו ויהיו ניסים
אחרים בעתיד .אבל ביחד עם זה ,יהיה סבל רב .שה' ישמור עלינו ויציל
אותנו מעצמנו.
ש :האם צריכים לפחד מטילים במרכז הארץ?
ת :צריכים לפחד בכל הארץ .הלכלוך האנושי של תל אביב מושך טילים .יש
גם יהודים שומרי מצוות שם ,אבל הטומאה שם גדולה ,וכנראה לא תהיה
ברירה .גם חיפה חוצפנית שבלי בעיות מחללת שבת ,באופן רשמי.
ש :האם בירושלים יפלו טילים ?
ת :בירושלים ,יהיו מקומות .אבל לירושלים יש יותר סיכוי להינצל ,כי
היהודים החרדים שגרים פה הם יכולים להגיע לאמת יותר מכל מקום
]אחר[ .אמנם בבני ברק ובכל מיני מקומות אחרים יש יהודים שיודעים
אמת ,אבל האחוז הגדול ביותר זה בירושלים.
ש :מה אתה אומר לגבי אישה שמקפידה על כל תרי"ג המצוות ,רק שהולכת
עם פאה נוכרית?
ת :היא בדיוק כמן אישה שמקפידה ואוכלת רק בד"ץ אבל גם חזיר פה ושם.
ש :ואם יש לה רב שמרשה לה?
ת :אוי לרב .מה אני יכול להגיד ,הפאות היום מביאות לעברות גדולות
ביותר .יש נשים שמוכנות לעשות כל מיני דברים רוחניים כל זמן שלא
מאיימים על סגנון החיים שלהן .מוכנות להשתדל להתקרב לה' .שעה ביום
שמירת הלשון ,רק שעה ,כן .מוכנות להגיד תהילים ,מוכנות להרבה מאד
דברים .אבל אם יש איום על הפאה "הקדושה" ,אוי ואבוי.
ש :במצב של היום איך יהודים יכולים לעבוד את ה' בשמחה?
ת :השמחה הגדולה ביותר שקיימת ,זה להתקרב להקב''ה ,לבטוח בו,
לאהוב אותו ,להתגעגע אליו .זו השמחה האמיתית :להיות קרוב ,קרוב,
קרוב ,מה שיותר קרוב ,לקב''ה.
יש צדיקים שמורידים את העולם הזה ועולים מעלה מעלה ,קרוב מאד
להקב''ה .אבל אדם שהוא מלא גשמיות לא יכול להתקרב לקב''ה ,כי
הגשמיות זה מחיצה בין האדם לבין בוראו.
אין שמחה יותר גדולה ,אין דבר יותר טוב מהקירבה להקב"ה.
]''ישמח ישראל בעושיו ,בני ציון יגילו במלכם'' )תהלים קמט( ועיין
בהרחבה בספר ''מסילת ישרים'' פרק א[.
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דניאל לסיום:
אין יותר מה לומר .לקום ולעבוד ,אין זמן להתעסק עם שטויות .יש עבודה
אחת :להשתדל להציל את עם ישראל ,בעז''ה
]כמבואר לעיל בעמ'  2ד''ה צריך רק[.
ומאחר וכל יהודי שייך לעם ישראל ,זה אומר להציל את עצמנו ואת
המשפחות שלנו .אם אנחנו פועלים עבור עם ישראל אנחנו מצילים גם את
עצמנו.

אם אנחנו פועלים
עבור עם ישראל
אנחנו מצילים גם את עצמנו
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מקורות ותוספות

מים ואש
''כאשר לא יתחברו בכלי אחד המים והאש ,כן לא תתחבר בלב המאמין
אהבת העוה"ז ואהבת העוה"ב'' )וע' דרך ה' ח''א פ''ד ב'(
)חובת הלבבות שער חה''נ פ''ג(
דרשות הר"ן הדרוש הששי
לפעמים מתחדשים מקרים ברחוק מקום ובאיים הרחוקים כדי שיתעוררו
ישראל אל התשובה וייראו ויפחדו פן יגיע הפורענות אליהם והוא מאמר
הנביא )צפניה ג(:
''הכרתי גוים נשמו פינותם ,אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר''
וכשאינם מתיסרים ברעת האחרים  -הפורענות הולך הלוך ונסוע ,וילך הלוך
וקרב ואין ספק כי מי שרואה כל אלו התלאות אשר הם באמת התראות
השם ית' ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה הוא כמי שעובר עבירה וקבל
עליו התראה שהתיר עצמו למיתה מכאן ואילך.

החפץ חיים זצ''ל
ב''קובץ שיעורים'' ברנוביץ תרצ''ד-צ''ז
וביותר צריכים אנו לחזק את עצמנו בה' ותורתו ,שמאד מאד רפתה
האמונה בימינו אלה ,על ידי שנתפשטו הרבה ספרי מינות בעולם שכופרים
בה' ובתורה .וכמעט אין בית שלא נמצא בו ספרי מינים ,והם הם הגורמים
לרפיון האמונה בישראל.
ועל כל אחד ואחד מי שיש בידו להוכיח ולברר גודל הרעה שאנו גורמים לנו
לעצמנו עי"ז .הן מי שמשהה את הספרים הללו בתוך ביתו אף שאינו קורא
בהם עובר על הלאו :ד''לא תביא תועבה אל ביתך'' ]דברים ז[ ,וסופו ''והיית
חרם כמוהו'' ]שם[ ח"ו .והן מי שקורא אותם או בני ביתו קוראים בהם,
שאין לו חלק לעולם הבא.
רמב''ם מו''נ ח''ג פנ''א
עם 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.
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100א מה זה ''עגל הזהב''?
''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''
■ ''הסכנה הגדולה ביותר היא בינינו ,בין החרדים :המחלה שנכנסה אפילו
לתוך העולם החרדי ,המחלה ששמה ''עגל הזהב'' .מחלה זו היא החיים של
הגוים  -אבל עבור יהודים זה אסון''
■ ''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''
■ ''אנחנו מושפעים ונהנים מעולם הטומאה .הכנסנו את הטומאה ]כינוי לעגל
הזהב[ לרחובות שלנו ,לבתי ספר שלנו ,לבתים שלנו ,ללב שלנו ,לרצון
שלנו''
■ ''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!''

הכנסנו את הטומאה
לרחובות שלנו
לבתי ספר שלנו
לבתים שלנו
ללב שלנו
לרצון שלנו
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100ב תוכנית אב לה צלתנו  -ששה שלבים
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן תשס"ח
עם ישראל ,הקשיבו ,אין זמן ,חייבים להתכונן למלחמה .לאו דווקא
המלחמה של טילים ,פצצות אטום ,כימיות וכו' .גם לזה ,אבל בעיקר צריכים
להתכונן למלחמה נגד היצר הרע .וצריכים לנצח ,כי רק אלה שינצחו יוכלו
לקבל משיח צדקנו .וח"ו אלה שנכשלים...
לכן אני אציג עכשיו דרך איך לחזור בתשובה ולהיות ראויים לגאולה:
) (1כל אחד חייב להוריד את הראש )הגאווה( ולהיות עניו לפני הקב"ה.
) (2לחזור בתשובה .זה אומר דבר ראשון :להצטער ולבכות על כל עבירה
ועבירה שעשו ,בגלל שכל דבר שעושים נגד הקב"ה ,נגד תורתו ,כל דבר עושה
מחיצה בנינו לבין בורא עולם ]''עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם''
שנעלם
ֵ
)ישעיה נט([ .ומחיצה זו מרחיקה אותנו מהאמת .ואז אנחנו בסכנה
עם השקר  -שזה מוות נצחי ח"ו .אבל אלה שהולכים בדרך של הקב"ה
ותורתו ,הם יקבלו חיים נצחיים .לכן כל יהודי צריך להצטער עד בכי על
כל עבירה ועבירה שעשינו .צריכים לשבת על הרצפה ,לקרוע את הבגדים
או לשים שק ואפר ולבכות ולבכות ולבכות על כל העבירות שלנו .ועל כל
העבירות של האבות שלנו  -מהאדם הראשון .ולבכות על בית המקדש,
שבגלל העבירות נחרב ונלקח מאתנו .לבכות על הפאר הרוחני שאבדנו
]מבואר היטב בפירוש המלבי''ם לתהלים קלז[ .ועל האפשרות שהייתה לנו
להביא קרבנות ולכפר על כל עבירה ועבירה .אוי לנו.
) (3להגיד וידוי ,אבל להצטער באמת .להגיד ''אבינו מלכנו חטאנו לפניך''.
''אבינו מלכנו אין לנו  -רק אותך יש לנו'''' .עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו
]גאולה ובנין בית המקדש['' .תגידו עוד ועוד .עוד ועוד ,עד שזה יכנס לראש
וללב ולכל הגוף .עד שתבינו ,עד שתבכו באמת ]זו עצה נפלאה איך לפתוח את
הלב לתשובה אמיתית ,שרק זה יכול להצילנו[.
) (4אחר כך להחליט שמעכשיו אנחנו זורקים את העולם הגשמי המיותר,
ה''עגל הזהב'' ]וזה יאפשר לנו חיי רוחניות ,ראה חוה''ל שער חה''נ פ''ג[,
ואנחנו חוזרים לדרך התורה בכל חלקי החיים שלנו .לכן אנחנו צריכים
להוציא מהבית כל ספר ,כל עיתון ,כל מכשיר מטונף שמביא את ''עגל הזהב''
לתוך הבתים שלנו.
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) (5ואז לזרוק מהבתים כל דבר ששייך לעולם הגויי ולחזור לרצון ה' בלבד.
אם זה עיתונים או ספרים  -אפילו חרדיים ,אם זה שמלות ,אם זה רדיו או
מחשב וכו' ,לא משנה מה.
אנחנו צריכים לנקות את הבתים שלנו ניקיון יסודי מכל דבר מיותר ,כל דבר
גויי ,כל דבר שמושך אותנו לכיוון הליניסטי ]גשמי ,גויי[.
בדרך התשובה הזאת נוכל להגיע לרמה הגבוה ביותר ,שזה אהבת ה' .זה
אומר לאהוב את ה' בגעגועים אליו .להתגעגע אליו יותר מהאדם הכי
אהוב עלינו .ולהתגעגע לבית המקדש ולקורבנות עם געגועים שמביאים את
האדם לכאבים ולבכי.
) (6כדי להצליח בזה ,מוכרחים לדעת שלעשות רצון ה' זה לא משהו
משעמם .מי שמתחיל לעשות את זה הוא מתחיל להיות הבן האמיתי של
הקב"ה .אז הוא ידע שהחיים האלה של תורה ומצוות ,הם החיים הטבעיים
והטובים והמאושרים ביותר.
חיים של רצון ה' ,למלאות את רצון ה' ]''עבד השם'' כנ''ל בסוף המסר
הקודם[ ,חיים כאלה הם צורת החיים האמיתיים היחידה שקיימת .וכל
צורה אחרת ,זו שקר ואחיזת עיניים.
ולכן מי שיחיה ,או לפחות ישתדל בכל כוחו לחיות ,חיים כאלה יקבל את
משיח צדקנו ואת הגאולה .ומי שלא ,יעלם עם השקר.
כל אחד צריך לבחור  -אבל עכשיו ,כי הזמן ממש נגמר .אם אנחנו חוזרים
בתשובה אמיתית ,אנחנו יכולים להציל את עצמנו.
אבל לחזור בתשובה זה לא רק להחליט שלא לעשות עבירות יותר .כי לא
נעמוד בזה אם אנחנו לא מכירים שגם בזמנים קלים יותר וגם בזמנים
קשים ,רק הקב''ה קובע ,לא אנחנו ולא רצוננו .רצוננו חייב להיות כמו רצון
ה'.
אם אנחנו רוצים להציל את עצמנו ואת ילדנו ,אנחנו חייבים לעשות את
התוכנית הזאת :להוציא את ה''עגל הזהב'' וכל הגוישקייט מהבית ,מהלב
ומהחיים שלנו ,ולחזור לעבודת ה' ולתורת משה כפי כל מה שכתוב
בספרים הקדושים.
ואז בעזרת ה' נזכה ביחד בשמחה לקבל משיח צדקנו.
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 101בית חולים לנשמות
קטעים מתיקשורים עם דניאל אשר נערכו בחודשים האחרונים
21/1/2009
הקדמה
ככה ,מידי פעם עולה בדעתי לכתוב כמה מילים ,אך טרדות הזמן ,עומס
המטלות בחיי השגרה היום-יומיים לא נותנים הרבה זמן פנוי .הטיפול
בילדים ,בדניאל ,במשפחה ,בעבודה וכו' וכו' ,אתם יודעים...
מידי פעם אני מקבל מדניאל כמה נתונים "מלמעלה" ואני רואה לנכון
לשתף גם אותכם...
בית חולים לנשמות
"העולם הזה הוא בית חולים לנשמות" אמר לי דניאל באחד התיקשורים,
את הנוסח המדויק של דבריו איני זוכר ,אבל בערך זה היה כך אף אחד לא
בא לפה )לעולם הזה( לעשות כיף ,כולנו באנו לצורך תיקון .כל מי שנמצא
כאן ,לא השלים עד היום את התיקון שלו ועכשיו זה הסוף של הסיבוב
האחרון .הסיטרא אחרא רוצה להפיל אותנו ,שלא נעשה מצוות ,שלא
נתקרב לקב"ה ,ועכשיו לפני הסוף הוא אכזרי במיוחד.
דניאל גילה לי כי ניתנה לו האפשרות לרדת לעולם הזה כאדם רגיל ובריא
או כאוטיסט ,ומאחר והוא ראה כיצד הסיטרא אחרא מצליח להפיל
אנשים ,אפילו צדיקים ,הוא בחר לבוא כאוטיסט ללא יכולת בחירה על-
מנת לא ליפול" .ליפול" ,דניאל הסביר  -לגרום לאדם לעשות עבירות ,ואז
האדם לא משלים את התיקון שלו ,ומאבדים את הגן עדן של העולם הבא.
ויש כאלה שהעולם הבא שלהם זה גהינום.
ראש השנה הגדול ביותר בהיסטוריה
לפני ראש השנה תשס"ח בנימין העביר לנו מסר כי זה ראש השנה הגדול
ביותר בהיסטוריה )פרק  42באתר( ,הגיעו מספר מכתבים האומרים" נו ,
הנה השנה הסתיימה ועברה ,אנחנו כבר בשנת תשס"ט ולא קרה כלום"...
שאלתי את דניאל והנה התשובה:
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דניאל:
תשס"ח  -היתה השנה ,וכל מה שקרה בה ,זה הבסיס למה שממשיך עכשיו,
אמנם אנחנו בתשס"ט ,אך עד חודש שבט  -זו עדיין אותה שנת שמיטה ,כמו
שהקב"ה קיצץ  400שנה של עבדות )ל -210שנים( הוא יכול להאריך את
שנה ,להאריך את הזמן ,עד שמשיח בה.
אבל ,בשנת  -תשס"ח  -היה בהחלט ראש השנה הגדול ביותר בהיסטוריה,
כי מי שעשה תשובה אז ,מי שהחזיק )חי בתשובה( את זה כל השנה ,מי
שמחכה באמת למשיח כל השנה ,תשס"ח )וכל השנה( הזאת עם המתיחות,
עליות וירידות וכל מה שקורה בעולם ,ועוד החזיק את הקרבה לקב"ה ,הוא
ודאי יקבל משיח.
אני רק רוצה לומר )להוסיף( שלא כל בן-אדם ,הגורל שלו לחיות עד למשיח,
לא בגלל עבירות ,אלא שניגמר התיקון שלו ,ואדם שמחכה למשיח באמת,
יקום בתחיית המתים.
)דניאל התכוון לומר ,לעניות דעתי ,כי מי שעשה תשובה אז ,זכה לקיים
מצוות שנה שלימה עם כל המצוות של כל החגים ,ומי שחוזר בתשובה
היום ,יתכן ולא ישלים שנה של מצוות(.

ועכשיו
זה הסוף
של
הסיבוב האחרון
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'' 102בחרב ימותו כל חטאי עמי''
)דף "קול דממה דקה" מספר (47
מסר מהאוטיסטים בנימין ודניאל

ח' שבט תשס"ט 1/2/2009

"בחרב ימותו כל חטאי עמי האומרים לא תגיש ותקדים בעדינו הרעה"
)עמוס ט  -וראה זוהר פקודי רמ(.
"מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים"
)בבא בתרא יב(
)התוספות למסר המקורי מוקפים בסוגריים(.
בנימין:
אני בנימין גולדן רוצה לדבר עם העם האהוב עלי ביותר ,עם ישראל.
כל אדם יכול לראות שהסכנות מתרבות ,בעיקר נגד יהודים ]''רק אתכם
ידעתי מכל משפחות האדמה  -על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם''
)עמוס ג([ ,אמנם כל העולם בסכנה .הטבע היום במצב קשה ביותר ,ויש כל
מיני שינויים דרסטיים במזג האויר .וגם כל מיני אסונות טבע ברמה ענקית
ומפחידה וכל מיני מצבים כמו בקוטב הצפוני והדרומי שנמסים במהירות.
חלק גדול של העולם בסכנת בצורת קשה ביותר.
והעולם עומד לפני מלחמה עולמית שלישית ,המלחמה לפני האחרונה -
שהיא מלחמת גוג ומגוג ]יחזקאל לח[ .ובמלחמה זו יחרב שני שליש של
העולם ,ה' ישמור ]"והיה בכל הארץ נאום ה' פי שניים בה יכרתו יגוועו
והשלישית יוותר בה .והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף את
הכסף ובחנתים כבחון את הזהב'' )זכריה יג([.
ולכן כל העולם ,גוים ויהודים כאחד ,מתחילים לפחד ,מתחילים לראות
את האמת .גם המצב הכלכלי שיורד ויורד ,מתחיל להפחיד בני אדם .כי כל
הנוסחאות וכל המוסדות שפעם היו כביכול מצילים אותם ,פתאום זה לא
פועל .וכל מוסד וכל דבר שפעם חשבו שזה יציל כלכלית ,אחד אחד נופלים.
עד שלא ישאר לנו מקור לכלכלה חוץ מאבינו שבשמים.
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ועכשיו היהודים שנואים בעולם .האנטישמיות עולה ועולה בארצות רבות
ויהודים רבים מפחדים להראות את עצמם כיהודים .ויש מקומות
שהאנטישמיות גלויה ברחובות ללא פחד.
ובעולם הנ''ל עם כל הצרות ]וראה תוספת בהמשך[ ,עדיין יש יהודים
שחושבים שנחזור לחלום האמריקאי-המערבי שפעם היה :עולם של
לפּים או פסח בפירמידות,
מסעדות ,בילוים ,מרכזי קניות ,חופשות ,פסח ָבּ ֲא ִ
או פסח בים המלח וכו' .הכסף זרם ,וכמעט כל אחד בעולם המערבי היה חי
על רמה גבוהה יחסית ,ואפילו העניים יכלו לאכול במסעדות ולהיות בעלי
רכב.
אבל היום כשהכל נופל ,אנחנו ,יהודים וגוים ,במצב שהעניים היום באמת
עניים ומתקשים להשיג את הצרכים הבסיסיים .והעשירים שנשארו
מפחדים להוציא את הכסף שלהם .ועוד מעט הכסף שלהם לא יהיה שווה
כלום ,וכמו שאמרנו קודם.
וכל המצב הזה הוא בגלל שהקב"ה רוצה להביא אותנו ,במיוחד
היהודים ,אבל גם הגוים ]''וידעו מצרים כי אני ה''' )שמות ז וי''ד([ ,להכרה
שאין על מי להישען אלא על אבינו שבשמים ,כי הכל מהקב''ה ]''יכירו וידעו
כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך כו''' )עלינו לשבח([ .זה העיקר של המסר
שהקב''ה רוצה להעביר עכשיו לעם ישראל ולכל העולם.
לכן הקב"ה מביא אותנו למצב שעל כל דבר ודבר שאנחנו צריכים ,נצטרך
להתפלל ולבקש מהקב"ה ישיר ,והוא יתן לנו ישיר ]דרך ה' ח''ד פ''ו א'
''ענין התפילה וכו'''[ .אנחנו מגיעים לתיקונים האחרונים של העולם הזה,
וזה לא פשוט .התגלגלנו אלפי שנים ,מאדם וחוה עד עכשיו ולצערי הרב
העולם לא התקדם כהוא זה .החטאים הראשונים של אדם וחוה היו שני
חטאים שהכי מפריעים לנו גם היום ,והם לשון הרע וחוסר צניעות.
כל הנפילה של האנושות ביום השישי של הבריאה ,היתה בגלל שני
החטאים האלה .הנחש אמר לחוה לשון הרע ,ה' ירחם ,על הקב"ה
]בראשית רבה כ ,א[ .ושיכנע אותה שכביכול היא יכולה להיות כמוהו אם
היא רק תאכל את פרי העץ .ואז היא רק היתה צריכה לשכנע את בעלה
לעשות אותו דבר .אבל מה היתה המטרה העיקרית של הנחש? הוא רצה
אותה ,הוא רק רצה את חוה ]בראשית רבה יח ו[ .ואותם העבירות ,חוסר
צניעות ואי שמירת הלשון ,מפריעים לנו עד היום.
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ומה גורם לעבירות האלו? הגאווה והרצון למלאות את התשוקות שלנו,
זאת אומרת ''העולם הזה'' .לא העולם הרוחני ,אלא העולם הגשמי ,כי
השורש של הבעיות שלנו  -זה עגל הזהב.
כמה וכמה פעמים במהלך ההיסטוריה היו לנו אפשרויות לתקן ולא תקננו,
ועכשיו זו ההזדמנות האחרונה לתקן את שני החטאים המרכזיים האלה
ועוד הרבה שהם חטאים משניים .אבל כדי לעשות את זה מוכרחים להיפרד
מהעולם הזה ,מ''עגל הזהב'' ]ראה תוספת בהמשך[.
ובגלל עגל הזהב ,העולם שלנו מלא מחלוקת בזמן האחרון .עם כל זה
שלומדים שמירת הלשון ,המחלוקת חוגגת בין עדה לעדה ,בין ספרדים
לאשכנזים וכו' ואפילו בין חסידות לחסידות ובין ליטאים לליטאים.
המצב גרוע ביותר ,וקשה למצוא מקום של שלום .ועם כל הגשמיות ,כל
קבוצה מפחדת שהקבוצה השניה תיקח ממנה את הפרנסה וזה מצב גרוע
ביותר.
כל היהודים ,החילונים והמאמינים ,סובלים מלשון הרע והמחלוקת חוגגת )גם
הגוים סובלים מזה עוד יותר ,אבל אין זה עניננו( .מחלוקת ,מחלוקת,
מחלוקת ,והכל כאילו לשם שמים .אבל כמעט שום דבר לשם שמים.
למרות הכוונות הנעלות שמצהירים ,בדרך כלל הכל בשביל כסף ,כבוד
וכו' .ממש כאב לב כל המחלוקות בין הקבוצות .בין החסידויות ,בתוך
ישיבות ,משהו משהו ,קורע לב.
בדור הזה גם הרבה מאד מלימוד התורה שלנו מבוסס על ''העולם הזה'',
על כסף ולא לשם שמים .לכן הקב"ה מוריד את עגל הזהב ,ואת הכספים
שזורמים לישיבות ,ואז יתברר מי עושה לשם שמים.
מי ישב וילמד אפילו שיצטרך ללכת לעבודה כל היום? מי יקח אתו גמרא ,וישב
עם הגמרא שלו אפילו שאין לו כולל שמשלם ,ואין לו אישה שעובדת במשרד עם
גברים והולכת עם פאה ארוכה קסטם ,והולכת עם בגדים צמודים ומרוויחה כסף
טוב ומשלמת עבור הלימוד שלו.
אבל הלימוד הזה לא שווה הרבה ]דרך ה' ח''ד פ''ב ו'[ .לא רק שלא שווה הרבה,
הקטיגור משתמש בזה נגד אותו יהודי ונגד עם ישראל ]דרך ה' שם'' :ואדרבה
לאשמה יחשב לו שקרב אל הקודש בלי מורא וגו''' ע''ש ובב''ח או''ח סימן מז ביאור
''על מה אבדה הארץ'' ע''ש[ .עכשיו ה' יגלה לכולם מי באמת לומד לשם שמים.
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כך כל הגשמיות שלנו גורמת שיהודים יתרחקו מהקב"ה .והיהודים
הנקראים ''מודרניים'' יותר ,שזה אומר שפחות מקפידים על המצוות ,בדרך
כלל יהודים אלו הם יותר רחוקים מהקב''ה ויותר קרובים לעגל הזהב.
לא רק מתרחקים מהקב"ה ,אלא מיצרים אידישקייט ]יהדות[ חדש כביכול.
כמו שעשו במדבר ,שיצרו את עגל הזהב  -והיו בטוחים שהם נאמנים לקב"ה .כך
אנחנו יצרנו ''אידישקייט'' חדש ,כמו שבנו עגל הזהב במדבר .ואנחנו מתפללים
אליו ,וחושבים שאנחנו מתפללים לקב"ה .זה מה שקורה ,ואפילו יהודים טובים
מתבלבלים בין נכון לבין לא נכון ,בין שקר ואמת.

זה האידישקייט שיש לנו היום .זה ה''אידישקייט'' שיש באמריקה,
באנגליה ,באירופה וכל העולם .אבל זה לא אידישקייט .באמריקה
הכביכול ''אידישקייט'' בנוי בדרך כלל על הנאות עולם הזה ,מהנוחיות
הגשמית .אפילו שיש הרבה חסד ,לצערי הרב הרבה מהחסד בנוי על ביזנעס
ומרוויחים מזה ]''כל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין ,ואפילו כל אינון
דמשתדלין באורייתא ,כל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין'' )תיקוני זהר כב.
ועג :ע''ש גודל הקלקול מזה[.
האמריקאים בדרך כלל רוצים חיים טובים וקלים ולהנות כל היום .ובאירופה גם
כמו באמריקה .אבל אני מדבר רק על החרדים בגלל ששאר היהודים אפילו לא
מתקרבים לאמת ,וגם לא מענין אותם בדרך כלל.
החרדים באירופה יותר נחשבים כשמרנים באורח החיים שלהם ,אבל בשנים
האחרונות הגשמיות זורמת גם שמה ומושכת הרבה יהודים לעגל הזהב .גם הם
נהנים מכל הגשמיות כמו היהודים החרדיים האמריקאים .בכל ארץ זה מקבל צורה
קצת אחרת ,אבל בסופו של דבר זה עגל הזהב .וזה מפרק כל דבר רוחני שבחיים.
עם ישראל ,אנחנו עומדים לפני הסוף .אתם רוצים חיי נצח? אתם חייבים לזרוק
את העולם הזה .הדרך היחידה זה לקבל בהכנעה עול מלכות שמים ]ראה דברי
הרמ''ק בהמשך[.
זה התיקון האחרון של הדור הזה .מי שלא עושה את התיקון הזה ,מי שח''ו לא
מוריד את הראש ומקבל כל מה שהקב"ה נותן לנו ,כל מכה שהוא נותן לנו ,כל
דבר קשה שהוא נותן לנו ,בלי שאלה ,ושאינו צועק לשמים :ה' הוא האלקים ,ה'
הוא האלקים ,שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד  -הוא יעלם מהעולם הזה
ומהעולם הבא ,ל''ע ]''היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה
קש...אשר לא יעזב להם שרש וענף'' )מלאכי ג([.
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אבל מי שאומר את זה עם כל הלב ומקבל עול מלכות שמים באמת ,הוא
יחיה לנצח ויקבל משיח צדקנו בעז"ה .ומי שלא  -אין לו שום סיכוי .ה'
יבוא בעצמו וימחוק את כל הרשעים מהעולם הזה ומהעולם הבא ל"ע וכמו
שהוא עשה במצרים בשלושת ימי האפילה ]שיר השירים רבה ב ל ועוד[.
תבחרו לכם מה שאתם רוצים.
דניאל:
אני רוצה להגיד שיש יהודים שיזכו לעולם של משיח וימות המשיח ,אבל יש
יהודים שבימי החושך יעלמו לגמרי ]ראה אבן שלמה פי''א[ ,ולצערי הרב
לפי המצב הנוכחי ,זה יהיה הרוב.
לא משנה אם היהודי הוא רב או אפיקורס .אם הוא לא מאמין ובוטח
באמת בה' ,הוא יעלם ל"ע ]סנהדרין צח'' .אמר רבי חנינא אין בן דוד בא עד
שיכלו גסי הרוח מישראל שנא' )צפניה ג( ''והשארתי בקרבך עם עני ודל
וחסו בשם ה'' וע' רש''י ותרגום שם[ .לכן היהודים חייבים עכשיו לחזור
בתשובה אמיתית.
אנחנו חייבים ,חייבים ,להוריד את הראש ,לקרוע את הבגדים ,לשבת
לבכות ולהבין שהסוף שלנו כבר קרוב .לחזור לקב"ה עם כל הלב ,לזרוק את
כל הגשמיות ,לזרוק את הכל.
כי אם לא נזרוק את זה ,איך שלא יהיה ה' מוריד מאתנו את כל זה.
אתם לא רואים? וכל הגשמיות שהיתה לכם ,כל השפע ,לא יחזור .תשמחו
על כל כוס של מים ,על כל חתיכת לחם ,תבקשו מהקב"ה .ואם נינצל ,נקבל
ומן ִמן השמים.
מים מהבאר ָ
בנימין:
העולם מגיע לסוף .יהודים ,יהודים תבינו ,תבינו .תפסיקו את כל
המחלוקת שלכם .כל הכסף לא יהיה שווה כלום וכל הכבוד שאתם
מחפשים ,אפילו הרבה ישיבות יפלו .רק אלה שהם לשם שמים ישארו,
וספק כמה מהם באמת כך .מספר הישיבות שהם באמת לשם שמים ,זה
הרבה פחות ממה שצריך להיות .גם בתי כנסת יפלו לרוב ל"ע ,כי גם הרבה
מהם לא לשם שמים.
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אוי עם ישראל ,ה' רוצה אותנו .רוצה אותנו,רוצה להחזיר אותנו אליו
ולהביא אותנו לעולם שכולו טוב .אבל אנחנו רוצים את העולם הזה ,עם כל
מה שהכסף קונה ,כל התענוגים עם ''הכשר'' מהדרין.
אבל זה שנתנו לעגל הזהב ''הכשר'' אינו מציל אותנו .פעם דברנו שחלק
גדול מהלימוד אינו לימוד ,וחלק גדול מהתפילות הם לעגל הזהב ולא
לקב"ה ואנחנו לא חיים חיי יהודים אמיתיים .אנחנו בדרך כלל לא טורחים
הרבה למצוא את הקב"ה ,אלא נמשכים לעגל הזהב  -וזה האסון של
הדור.
מה יהיה? שוב אני חוזר :ברגע זה הרוב ח''ו לא יגיעו למשיח אם לא
יעשו תשובה מיד .תשובה אמיתית עם כל הלב .כמו במצרים ,שרוב
היהודים לא חזרו בתשובה ורק חמישית יצאו ,ואולי אפילו פחות ]ואולי
אפילו פחות מאחד מחמש מאות ,ראה מכילתא בשלח וילקוט שמעוני
שמות יב רמז רח[ ,ככה המצב עכשיו.
ואני אזכיר לכם ,כמו יהודי אירופה :כמה מאות שנים היתה ירידה קשה
ביותר באידישקייט ,ירידה קשה בכל התחומים הרוחניים .הם נהיו קרים
לקדושה והצניעות זה הדבר הראשון שהלך לפח ,ואחרי זה השבת .ובסופו
של דבר היתה שואה ל''ע ומעט יהודים נשארו בחיים אחרי יסורים קשים
ומרים  -ומה נשאר להם מהתענוגים שכל כך רדפו אחריהם?
אני רק רוצה לומר ,שאין כח בעולם שיכול להציל אותנו ,רק הקב"ה .מי
שרוצה לשרוד יפנה אליו ישיר בתשובה ,בתפילה ובשמירת המצוות ]"והיה
הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו" )ישעיה ד([.
שישים שק על הגוף ואפר על הראש ,וישב על הרצפה ויבכה ויבכה ויבכה
ויחזור בתשובה באמת ויגיד סליחות וכו' ויחליט שיחזור לאמת .אבל
באמת יחזור לאמת ולא לשקר.

מקורות ותוספות  -מתוך "קול דממה דקה" מספר  47המכיל מסר זה.
בסוף גלותינו זה ,קרוב לזמן גאולתנו ,יתחזקו צרות לישראל תכלית
החוזק ,ויצר להם ויאמרו אל ההרים כסונו ולגבעות יאמרו נפלו עלינו מפני
צרות הגדולות שיסובבום מכל עבר.
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והטעם ,שהשכינה תדין את ביתה ויביאם על מסורת הברית כדי לזככם
אל הגאולה ואל הטוב המובטח לנו על ידי נביאיו.
והטוב ההוא שיעור לא יכילהו רעיון] ,באופן[ שלא תזכר גאולת מצרים,
וניסים לפני גאולת ישראל ונסים ונפלאות ,כאומרו "ולא יאמרו עוד חי ה'
אשר העלה את בני ישראל ממצרים  -כי אם חי ה' אשר העלה את בני
ישראל מארץ צפון ומכל הארצות'' )ירמיה טז(.
הזוכים לזה באותם הימים ,ירבו הצרות לצרף את ישראל כפי הדין ,וכל
אחד ואחד יצטער ...וכל מי שיקשה עורפו ולא ישוב ,יאבד.
)ספר ''האילימה'' לרב משה קורדאווירו זצ''ל ,והובא בספר ''חסד
לאברהם'' מעין א נהר יז(

הציל את חיי הנצח שלך :התרחק מעגל הזהב
''וישתדל להוציא אהבת העולם הזה מלבו ולהגביר אהבת העולם הבא
עליה ,בהסתכלו באחרית שני העולמים ומה שיהיה סוף ענינו בשני
המעונים וישתדל להרחיק אהבת העוה"ז מלבו ולקיים בו אהבת העולם
הבא תמיד.
וכבר אמר אחד מן החכמים ,כאשר לא יתחברו בכלי אחד המים והאש ,כן
לא תתחבר בלב המאמין אהבת העולם הזה ואהבת העולם הבא.
ואמרו ,העוה''ז והעוה''ב כשתי צרות :כאשר תרצה האחת מהן תקצוף
השנית''.
חובת הלבבות שער ח' פ''ג
''עם ישראל ,אהובתו של הקב"ה ,תחזרו הביתה .אין זמן ,הגיע הסוף''
)בנימין גולדן(
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 103השורה התחתונה
)סיכום של המסרים של האוטיסטים לדור שלנו(:

ה' דורש מעם ישראל להתעורר  -לפני שיהיה מאוחר מדי
)בדיוק כמו שהוא הזהיר לפני חורבן המקדש ,השואה וכו' וכו'(
לכן היהודים חייבים להפסיק להיות שקועים בעולם הגשמיות )''עגל
הזהב''( ולחזור לחיים של רוחניות ותורת אמת )להיות "ממלכת כהנים וגוי
קדוש" שמות יט(
הדרכים בהן הקב''ה מזהיר ומעורר את עם ישראל:
 .1אנטישמיות חריפה שמתגברת ברחבי העולם
 .2ריבוי מקרי מוות ואסונות אישיים ,לא עלינו )במיוחד בקהילה החרדית(
 .3פחדים ואיומים מתמשכים  -פיגועי טרור ,מלחמות עם נשק קונבנציונלי
ו/או נשק גרעיני )כרגע יש יותר טילים מכוונים כנגד ארץ ישראל מאשר
לכל מקום בעולם(
 .4התמוטטות עולמית של הכלכלה )ללמד הצורך בהפחתת הגשמיות
והמוגזמת בחיינו(
כל זה בנוסף לאזהרות לכל העולם כולו:
הקב"ה מזהיר גם אומות העולם:
)כמו שהוא ית' הזהיר את כולם לפני המבול ועוד אסונות(
 .1שיכירו בו כבורא ומלך העולם.
 .2שיפסיקו את רדיפת התענוגות ואת רשעותם ויקבלו על עצמם את השבע
מצוות בני נח.
 .3שיעשו תשובה על כל חטאיהם ,גדולים כקטנים ,נגד עם ישראל
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אזהרות אלו כוללות:
 .1אסונות טבע משונים ונוראים )סופות טורנדו ,הוריקנים ,שיטפונות כמו
שהיה בניו אורליאנס ,בצורת כלל-עולמית ,צונאמים ,רעידות אדמה וכד'(
 .2שינויים גדולים במצב הפיזי של העולם )התחממות כדור הארץ ושינויים
במזג אוויר הגורמים בין השאר למחסור באוכל ואי שקט ,נמסים הקטבים
של כדור הארץ ועוד(
 .3תפוררות מערכת הכלכלה העולמית )כתוצאה מרדיפת הכסף והגשמיות
המוגזמת(
 .4חדירת הפחד והסכנות )וחוסר הרגיעה שנובעת מכך( לחיי היום יום,
ארגוני טרור עולמיים ,פיגועים תכופים של מחבלים ומתאבדים ,חוסר
יציבות כלכלית וחברתית ,התרבות נשק גרעיני שמביא סכנה של שואה
עולמית ,קנאות איסלמית אלימה המתפשטת ברחבי העולם ,וכדו'.
 .5מחלות ומגפות שהורגות מילוני בני אדם )איידס ,סרטן וכו'(
 .6חוסר רגיעה ויציבות במקומות רבים בעולם.
 .7כמות מזעזעת של מחלות ואסונות פרטיים ,לא עלינו.
 .8סכנה גוברת של שואה גרעינית עולמית והאיום הגרעיני של אירן.
הסיבה לכל האמור לעיל:
''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 ]ולכן
מוכנים לחיות בעולם רוחני[ יחיו לקבל פניו של משיח צדקנו''.
האוטיסט בנימין גולדן )סיכום ומסקנה(
השינוי הגדול הזה היה גלוי וידוע לחכמינו ז''ל כבר הרבה מאוד שנים ,כגון:
''מבחר המין האנושי הוא ישראל והם המעותדים לדביקות בו ית' וראוי להם שיהיו
מעוטרים בעיטורי קדושה גדולה ותהיה שכינתו ית' שורה עליהם ומתדבקת בם...
שיתא ]ששה[ 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''.
מאמר העיקרים לרמח''ל
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 - 104מוות קליני
עדויות מצמררות מיהודי שחווה מוות קליני
הקדמה מבנימין גולדן
אני רוצה להמליץ מאד על המאמר הזה לכל עם ישראל מגיל  .18כי עם כל
מה שמדברים על עבירות ועונש ,על גהינום וגן עדן ,הדור הזה בדרך כלל לא
רוצה לחשוב על התוצאות הרוחניות של העבירות שלו .הנטיה ,גם בין
המנהיגים והמחנכים של העולם החרדי ,זה לפי הרוח העולם המודרני,
להקל ולהוריד את החריפות של העונשים שמחכים לבעלי עבירות.
אני מקוה שכל אלה שיקראו את המאמר הזה יקבלו רצון ומרץ לחזור מיד
בתשובה אמיתית ,לחזור לאבינו שבשמים ,ושנזכה כולנו ,כל עם ישראל,
לקבל משיח צדקנו ברחמים.
קטעים מתוך הסרט הדוקומנטרי "הסוף" של "בחגוי הסלע"
)טלפון  0504-113-653למי שמעוניין להפיץ אמת(.
באדיבות ארגון "בחגוי הסלע"
משה לוי מצרפת ,חווה לפני מספר שנים מוות קליני ,על פי הציווי שניתן לו
בשמים ,הוא מספר בהרחבה מה ראה בשמים ובגיהינום ומה שאמרו לו
להבהיר לנו:
שמי משה לוי ,גרתי בפריז ,נהגתי ללכת הרבה לדיסקוטקים ,הייתי נותן
שיעורי ריקוד .הייתי רוכב הרבה על האופניים שלי .יום אחד ,תוך כדי
רכיבה על האופניים שלי ,הרגשתי חולשה ,חום וכל גופי היה נוטף זיעה,
כאשר אני סוף סוף הגעתי לבית של ההורים שלי ,אני מתמוטט לתוך
המיטה ,כל הגוף שלי היה נוטף מים כמו ברז ,התחלתי למות לאט לאט,
ולא ידעתי שאני הולך למות.
התחלתי לעלות לאט לאט )הכוונה לנשמה שלי( ,הרגשתי שאני עוד מעט לא
פה .המשפחה הזמינה אמבולנס ,ובינתיים אני מרגיש שהנשמה שלי עולה
ויוצאת מהגוף ,נשאבת כלפי מעלה כמו טיל ,אני מרגיש מאושר ושומע
מוזיקה.
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הגעתי למקום שקט ,חושך מוחלט שלא קיים בעולם כלל ,יכולתי למשש
את החושך והחושך הזה חונק אותי ,זה מין עונש שלא חלמתי בחיים,
שאלתי מה קורה ,איפה אני נמצא .יצא מין קול ואמר :זה עונש ראשון
לאגואיסטים .היית מאוד אגואיסט ודאגת רק לאינטרסים שלך ואתה
תישאר פה בעונש הזה ,בחושך העבה ולא תוכל לזוז ,אתה אוהב להיות
לבד ,אז תישאר לבד ,מידה כנגד מידה.
הרגשתי חושך עבה ,ואני לבד בעולם ,בודד ממש .פתאום נראה קצת אור,
עשן לבן ,ומתקדמות אלי נשמות מוזרות והיו צועקים עלי צעקות איומות
וי,וי,וי ,כמו בהפגנה ,באו לקראתי ,אני מתחבא באיזה מקום והן באות
אחרי ,הרגשתי הרגשה כזו שהם רוצות לתלות אותי .ופתאום הפסיקו
לצעוק ,והופיע זקן אחד עם זקן לבן כזה יפה ,הוא הופיע בעדינות רבה
ביניהם והבנתי שזה אדם קדוש ,צדיק ,מאוד חשוב .הוא נכנס ואמר תעזבו
אותו ,הם פחדו ועזבו .זה היה רבי יצחק טייב ,הסבא שלי.
אמרתי :לא יודע מה קרה איתי ,מה קורה פה ,משהוא מוזר ,מה אני ,מי
אני ,אני למטה או למעלה ,תסביר לי .אמרו לי :פה זה עולם האמת ,זה
העולם הנכון ,מה שראית וחיית זה לא נכון ,פה זה נכון .פה עושים
משפטים ,פה עוזרים ,פה לומדים ,פה עושים .פה זה עולם האמת .והסבא
אומר לי" :תדע ,אתה עשית הרבה דברים לא טובים בכלל קלקלת אנשים,
שיגעת אותם ,הרדמת אותם ,מה לא עשית? דיסקוטקים ,בלגן ,טניס,
ריקודים ,ככה אתה עושה לי"? ככה אומר לי .אמרתי :אתה לא צריך
לצעוק ,אני הנכד שלך ואתה הסבא שלי .אמר לי" :פה אין סבא" .והוא
משליך אותי כמו בהמה עם המקל הליכה שלו .אמרתי לו:אתה מושך אותי
כמו בהמה שלך ,תוציא את המקל .אמר לי:אתה יותר גרוע מזה .ועכשיו
תשמע ,פה אתה במצב קשה מאד ,נתחיל איתך בדבר קטן .אתה זוכר
ששלחו אותך לתלמוד תורה ואתה ברחת? אמרתי :לא ברחתי.
איך שאני אומר להם שלא ברחתי ,מראים לי בהסרטה איך אני בורח .אמרו
לי :עכשיו מטפלים בך ,עכשיו הגיע הזמן שמה שעשית ,תחזור בך .ותגיד
לרב סליחה .הוא רצה עם כל ליבו ללמד אותך א-ב שתוכל לעשות בר מצווה
ותעשה רצון הבורא ומה עשית? זרקת את הכל וגדלת בלי זה ותראה לאיפה
הגעת .עכשיו מה נעשה לך? תראה מה נעשה לך .הראו לי ספר ואמרו אתה
רואה את עצמך שמה? היה להם וידאו מאוד משוכלל ואמרו לי הנשמה
שלך מאוד נהנית מזה .אמרתי :עכשיו אתם מדברים יפה ,לפני כן צעקתם
עלי ,מה אתם משחקים איתי? מה קורה פה?
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אמרו לי:הכל בא בחשבון ,גם את הרע וגם את הטוב.
אחר כך באו צדיקים גדולים ,ראיתי את רבי יצחק טייב הסבא שלי ,הרב
פיינהדלר ,הרב ברלנד ,הרב עובדיה יוסף ,הרב אלבז ,הרב קוק .אמרו לי:
תשמע ,לך תאמר למטה )בעולם הזה( מי שחושב שבעולם הזה באים לעשות
ביזנס וללכת לישון ,טועה .אין להם שום תועלת ,הכל הפסד ,גם זה יפסידו,
גם זה יקחו מהם ,אז תוריד את זה לראש )תזכור את זה( תתחיל לדבר
ולעזור .אתה רואה יהודי מדוכא תתפוס אותו ,תדריך אותי מה לעשות.
הראו לי שאני מניח תפילין וטלית ,ואור כזה כמו לבוש מקיף אותי,שהגן
עלי מכל הצרות ומכל העונשים ,ראיתי את זה .יצאה בת קול ואמרה לי
בצעקה גדולה" :אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו!"
אמרתי :תלמוד אין לי,יש לי רק זה .אמרו לי :זה מספיק ,אם אתה מתלהב
בתורה בזה .אבל מה עשית עם האיברים שלך? מה עשית עם הידיים שלך?
אמרתי :עם הידיים עשיתי קרטה ,קונג פו ,טניס .אמרו לי :זהו ,זה מה
שהבאת? אמרתי :זה מה שאני יכול להביא לכם .אמרו :את זה לא
ביקשנו.
נתת צדקה לעני ? אמרתי :אני לא יודע מה זה צדקה ,לא לימדו אותי.
שאלו :עשית מצוות? עזרת לזקן ברחוב? התחילו לדבר איתי בצורה קשה.
ואז נזכרתי שעשיתי ביקור חולים .בקשו שאני אסביר ,והם יודעים הכל,
זה לא שהם לא יודעים ,הכל יודעים ,רק רוצים שאני אספר להם גם ,ואז
סיפרתי להם עשיתי כך וכך וכך .כשהייתי בפריז ,כמעט כל יום ,הולך
לזקנים וזקנות בבית חולים רוטשילד ,היו שם זקנים וזקנות ,הייתי מטפל
בהם ,נותן להם מים ,סוגר את החלון ,פותח דלת ,דברים פשוטים ביותר,
ממש פשוטים ,יושב איתם ,מדבר איתם .אמרו :מאד יפה,יש לך מזל
שהבאת את זה.
תפילין ,פעם אחת הנחתי בבר מצווה ,ופעם אחת בבית חולים ,שהיה שם
זקן שהדריך אותי בהנחת תפילין ואמר לי תתפלל לה' ,באותו יום אני זוכר
הייתי בגיל  18או  19מאד נהניתי מהדבר הזה ,לא ידעתי מה זה בכלל,
הסתכלתי על הספר )הסידור( ולא ידעתי מה אני קורא ,הנשמה שלי נדבקה
בזה .והייתי מאד שמח .דיברתי עם בורא עולם ,איך שאני מרגיש ,טוב לי
איתך אמרתי לו זה שווה עסק ,תפילין ,ציצית ואני מדבר עם
הספר)הסידור( הרגשתי מאד נפלא ,כל מה שהיה וחוץ מזה ,זה היה אפס
קטן ,ראיתי שהכל בלוף ,רק זה היה חשוב שאני עומד עם הספר בלי
לקרוא.
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אמרו :אם עשית את זה עם הידיים שלך ,אז הידיים לא יפגעו( .ומצביע על
הכפות ידיים עד פרק היד( .הגיעו לפה.
אמרו לי :מה אמרת בפה? אמרתי:אני יודע הרבה בדיחות ,אני בדחן גדול.
אמרו לי :אתה בדחן? פה אין בדיחות .איך שהתחלתי מילה אחת של
בדיחה ,הכל נכבה ונהיה חושך ,אין אף אחד ,אין קול ,חושך .אמרתי,
ואוי,ואוי,ואוי מה עשיתי? מה אסור לספר בדיחה? ואז התחלתי לספר עוד
פעם ,שמו את האורות ,רק התחלתי לספר עוד פעם ,כל מילה של בדיחה
נכנס לי נחשים קטנים ,כאלה חרקים ,כזה מגעיל אי אפשר להסביר)והוא
מראה איך נכנסו לו לפה( כאלה נחשים קטנים לא ראיתי בחיים שלי.
והנחשים פותחים את הפה שלי ומפריעים לי בבדיחה.אמרתי טוב ,הם לא
רוצים לשמוע ,בוא נפסיק.
אמרו לי :גם זה ,דיברת הרבה לשון הרע ,היה לך הרבה גאווה.אמרתי:לשון
הרע כן דיברתי.
אז הוציאו את זה מהפה שלי והרגשתי כאילו עושים לי טיפול נמרץ בפה,
כמו ניתוח בפה ,כאילו שאלף רופאים עובדים על הפה שלי בטיפולים
רציניים .אמרתי :מה אתם רוצים ממני? אמרו לי :בוא תשמע ,עוד מעט
תרד למטה)לעולם הזה( ,אבל לא תרד אותו דבר ,לא תעז לדבר מילה קטנה
של דברים בטלים או צחוק ,תהיה רציני למטה .אנחנו מטפלים בך עכשיו.
וטפלו בי כמו רופא שניים והסכמתי לזה.
אמרו לי :עכשיו העיניים שלך ,מה עשית איתם? אמרתי :קולנוע ,ראית
הרבה סרטים וגם בנות ,ב"ה ,יש לי רשימות וחשבתי להוציא את הפנקס
שלי .אמרו לי :אדוני ,עד פה ,זה "תחום שבת" .רק דברתי על פנקס ובנות,
עוד פעם שקט מוחלט ואני שומע מרחוק רעש מדהים ,כמו איזה רכבת
ארוכה נכנסת ,כמו איזו צעקה ,כמו קול של אדם שכועס עליך ,משהוא פחד
מוות ,פחד פחד ,והוא לא רוצה לוותר עלי בכלל ,לא ידעתי מי זה עד שהוא
הופיע ככה ,גדול כמו רכבת ,ראיתי את הפנים שלו ,ענקי כזה ,מלא עיניים,
והוא מתקרב ורוצה לקרוע אותי עם מכות רצח .אמרתי :רגע ,מי זה,
מאיפה הוא זה? אמרו לי זה מלאך המוות ,ופתאום בא לי מולי ,פנים אל
פנים ,ואומר לי :אני לא אשם ,אתה אשם ,אתה בראת אותי ,הסתכלת )על
דברים אסורים( ,על כל הסתכלות והסתכלות תאכל אותה.
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הוא הסתכל עלי ,מאד מבהיל ,עיניים עם מוגלה שזזות ככה ,אי אפשר
להסביר ,ופנים גדולות ומפחידות מאד .אמרתי :למה אתה כזה מפחיד?
אמר לי :אתה הסתכלת כ"כ ברצינות על הבנות אז גם אני ככה ,מה לעשות
אני שלך ואתה שלי .אמרתי :עד מתי? אמר לי :עד שיתחשק למעלה לעצור
אותי .והדקות האלה ,זה כמו  20שנה של גלות ,זה לא דקות קלות ,כמו
אחד שיש לו אויב שעומד לו בפנים והוא שונא אותו ,ומחכה כבר מתי
יסתלק ממנו ,והוא סובל את הגהנום מהאויב .זה אלף אויבים של פגם
עיניים ,עד שהבנתי שאני צריך לתקן משהוא ,שאני צריך לשמור
משהוא,שאני צריך להשתדל ,הבנתי שטעות בידי.
אמרו :טוב ,הוא הבין ,תעזבו אותו ,אבל הוא לא הסתפק בזה ,אני לא יודע
פתאום מה קרה ,העיניים שלי יצאו מהנשמה ,חתכו אותם לחתיכות
קטנות ,פזרו אותם כמו ניירות ,זה איום ונורא ההרגשה הזאת.
אנשים לא יכולים להבין איך שהנשמה מתפוררת כמו אבקת כביסה ,ואתה
רואה את זה מתפזר ואתה לא חי ,אתה לא אתה ,אני לא יודע איך להסביר,
אין לי מילים .פתאום מחזירים אותי עוד פעם לנשמה ,ואמרו לי :מה עשית
עם האוזניים? אמרתי :הייתי שומע הרבה דיסקים ומוזיקות .אמרו :על
ביטול תורה ,על כל שנייה של בטלה צעקו לי צעקה גדולה באוזן ,כאילו
אלף רמקולים באוזן ,היה צעקות איומות ,איום ונורא ,כמו ששמו לך את
כל הווליום באוזן עד שהאוזן תתפוצץ ותתפוס קריזה .אמרו לי :זה מידה
כנגד מידה.אתה הלכת לדיסקוטק והכשלת אנשים ע"י מוזיקה ,אז אותו
דבר פה תסבול זהו .שאלתי :עד מתי? עד שיתחשק לנו להפסיק.
אמרו לי מה עשית עם הרגליים? בינתיים האוזן עדיין סובלת והעיניים
בלחץ ,והפה עדיין בטיפולים וכל זה ביחד זה בלבול חזק בראש .עניתי:
הייתי רץ הרבה ריצות .אמרו :תרוץ עכשיו .הנשמה התחילה לרוץ ,ובא
מאחור איזה נחש גדול ,אני מאוד מאוד זוכר את זה ,נוסע כמו מכונית ,ויש
לו פה גדול כמו בן אדם ,והוא רוצה לבלוע אותי ככה ממש .שאלתי :למה
זה? אמרו לי ,אתה אוהב לרוץ ,אז תרוץ ,לריצה לבטלה אין לנו זמן.
אמרו :עכשיו ידיים ,יש לנו בעיה עם הידיים שלך ,מה עם האצבעות? מה
עשו? יש פה  2אנשים שיש להם טענות מאוד גדולות .ראיתי את סבתא שלי
באה בצעקה :גזלן! גזלן! גנבת שוקולד קטן מהמקרר ,הראו לי איך אני גונב
את השוקולד,פותח אותו ואוכל אותו בלי לברך עוד ,אמרו לי חוצפן כמוך,
תתבייש ,אמרתי על מה? שלא בירכת.
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אצלם )אצל סבא וסבתא( למדו אותי לברך על כל דבר ולא ברכתי על
השוקולד .סבתא אמרה:הבעיה שלקחת את השוקולד ואני התכוונתי לתת
לך בשמחה גדולה מתנה לתינוק הקטן ,ואתה לקחת את זה ממני ,הרגת
אותי בזה.
אח"כ לקחו אותי לכיוון בית ישן עם הרבה נשמות ,הכניסו אותי לאמצע,
והנשמות מתקרבות אלי וסוגרות אותי ,סגרו אותי וצעקו עלי-גנב! גזלן! כל
אחד בא לעשות לי תיקון .אחד לקחתי את החברה שלו ,ומרוב זה היה לו
צער מאוד גדול ,אחד לקחתי לו את העט ולא החזרתי לו ,ראיתי זוג הורים
יושבים על הרצפה בצער של ט' באב על זה שהייתי נותן לילדים שלהם
שיעור טומאה בדיסקו במקום להחזיר אותם בתשובה ,והם חיכו לילדים
ולא באו ,והיו בדאגה גדולה שמא קרה להם משהוא .אמרו לי :תלך ,לך,
רשע ,הייתי מאוד מסובך עם ההורים האלה ,צועקים מאוד.
פתאום היה שקט ,נפרדתי מהנשמות האלה ,והיה כזה אור ,מאוד חם ,זה
היה גהינום ,היו להבות אש בוערת בגובה  30מטר והיה שם שעון גדול
והבנתי שב 12בלילה בול הם לוקחים אותי והורגים אותי ,ראיתי את מחוגי
השעון מתקדמים וזה מפחיד מאוד .הבנתי שאין לי הרבה זמן ,והם רוצים
לגמור איתי...
אמרו לי עכשיו בא נראה מה עם הברית מילה שלך,מה עם זרע לבטלה,
ומצערים אותי אני רואה את השעון מתקדם ,התחילו לדבר איתי בצורה
מאוד תקיפה ,הלכת עם בנות ועניינים ,הבנתי שיש לי בעיה מאוד גדולה,
הכניסו אותי בכוח לחדר קטן ,ובחדר מלאך קטן כזה נמוך ,פנים מפחידות
כמו של מונגולואיד כולו נוטף מוגלה והוא אומר לי :אתה בנית אותי ויש
לי חשק לדבר איתך ,והיו לו אצבעות כאלה מעוותות עם ציפורניים של
מפלצת ,ואומר לי :על כל טיפת קרי שהוצאת ונגעת בברית מילה ,אני עומד
לגמור אותך ככה עם הציפורניים ,את כל הנשמה אני אקרע לך ,והוא
מתקרב אלי  ,הייתי כבר מאוד גמור .אוי למי שנוגע בברית מילה ,אוי ואבוי
ואוי למי שלא הולך לשידוך.
אמרו לי לך תאמר להם )בעולם הזה( למי שחושב שיש זמן ,אין שום זמן ,להיות
זריז מאוד במצוות האלה ,תרוץ מהר תגיד להם למטה ,זה התיקון שלך להגיד
להם למטה ,אם לא תגיד להם ולא תזרז אותם אני אזדרז לגמור אותך ,וגם אתה
לא תיגע בברית ,אם יש לך בעיה תבקש מבורא עולם ,אין לך כלה ,יביאו לך כלה
ותשתוק ,ואם יש )יציעו( לך שידוך ,תלך לאיפה שיגידו לך ,אל תעשה שום חשבון,
תהיה תמים מאוד ,אם לא אני גומר אותך.
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פתאום ראיתי את כל המוגלות שלו ,נוזלים ככה מתוך גופו ,וזה דם כזה
אדום וגם קרי ,ואומר לי ,כל טיפה שיוצאת זה תינוק שהרגת ,והוא מתכוון
להדבק אלי עם כל הטומאה הזו ,כל הדם ,ומן שומן כזה ,ובקצור ,אם הוא
רק מתקרב אתה לא יכול לחיות כבר ,אדם כזה מגעיל עליך אתה לא יכול
לעמוד בזה ,אמר לי :אתה בנית אותי ,זה מה שיש .אמרתי אני ארד למטה
ואשתדל לא לגעת ולא לראות.
הבינו שאני הסכמתי להשתנות ,אז פתחו לי את הדלת ,ואני מתקדם
למעלה עד שראיתי אורות שהולכים וגדלים עד האור הגדול וראיתי
צדיקים שיושבים בעיגול ,ראיתי אולם גדול מלא אורות ועושים משפט עלי,
מה מגיע לי ,מה לא מגיע לי ,מה נעשה איתו עכשיו ,ובמשפט הזה אתה
רואה שהגורל שלך ביד של אנשים ,ואתה לא יכול לעשות כלום.
ואני שומע רעש ,זה אומר :הוא צדיק הוא עשה מצווה ,וזה אומר הוא לא
עשה ,זה רשע ,ובקול רם עד שהאוזן משתגעת ,עד שאתה לא יכול לסבול
יותר ,ואז אני פתאום התחלתי לצעוק צעקה גדולה-אני רוצה לחזור
בתשובה ,אני רוצה לחזור בתשובה ,התחלתי לבכות מרב פחד מוות.
פתאום הכל נפסק ,ויצא אלי אור מלמעלה ואמר לי "אני אוהב אותך" זה
היה ריבונו של עולם ,ישתבח שמו לעד ,ככה אמר לי :איפה שתלך ,מה
שתעשה בעולם ,תזכיר אותי ,תספר מה שקרה לך ,הכל תגיד.
לקחו אותי לעיר שחורה אחת ,ראיתי אחד שאוכל לחם בלי נטילת ידיים,
באו מלאכי חבלה גדולים עם כנפיים ,חטפו את הנשמה שלו וקרעו אותה.
לקחו אותי לים ,פתאום יוצא מלאך אחד כמו קינג קונג  30מטר גובה,
לבוש בגדים מאוד משונים ,לקח את הנשמה שלי ומכניס אותי לתוך המים,
ואני בתוך המים עד שלא יכולתי לנשום ,אז העלה אותי למעלה ,לקחתי
נשימה ,ועוד פעם חוזר ,עולה יורד עוד פעם ,שאלתי מה קרה? והוא אומר:
זה על שלא עשית נטילת ידיים .ההורים שלך והזקנים והסבא והסבתא
הסבירו לך מה זה נטילת ידיים ,אתה זלזלת ,לא קבלת )לקיים( תאכל
אותה .הוא יצא ונעלם ,ואני נשארתי עוד קצת במים ,עד שהחזירו אותי
לעולם הנשמות.

www.Dani18.com

169

דניאל  – 3מסרים מעולם האמת

הביאו אותי לגהינום ,ראיתי צעירים וצעירות כאילו מחכים לתור שלהם.
פתאום נפתחת דלת ענקית כזאת .יוצא מלאך אחד תופס איזה נשמה,
לוקח אותה וזורק אותה בפנים שמה ,ויש שם צעקות ,זיעה ,ריח לא נעים,
נשמה לא יכולה לסבול את זה ,היה שם גם ריח של צואה רותחת מגעילה
וזורקים אותו לפה וזורקים אותו לשם ,ממקום למקום.
פתאום לוקחים את הנשמה שלי ,נתנו לי מכה רצינית ,משהוא איום ונורא
ובאו  4מלאכים מכל הכיוונים והכו אותי במכות ,שאלתי על מה? אמרו לי:
אתה ,יהיה לך בנים ,ילדים ,אם אתה לא תחנך אותם לתלמוד תורה אתה
גמור .הראו לי שאדם שפוגם בברית ,ה' ישמור ויציל ,פוגם עד שיצא לו דם
ממש ,והיה כואב לו מאוד מאוד ,ואמרו לי הכאב הזה יבוא למעלה .כל
הדם שיורד מהברית זה תינוקות שבוכים ומהם יוצאים מלאכי חבלה
קטנים ובתוך הקבר משתוללים ,ואמרו לי ,שמלאכי חבלה מחכים לו עכשיו
עד שימות ויאכלו את הגוף ויתנו לו טיפול על כל טיפה שהוציא מעצמו,
תצא ותהיה מלאך חבלה ,פחד משהוא ,פחד מוות ,אדם צריך לחשוב
פעמיים לפני שהוא יגע שמה )בברית( ,והתיקון שלי לעזור לאנשים בתיקון
שלהם ,להביא להם שידוך .אתה תסביר להם בכל הכוח עד שיתעוררו ,אז
אתה נקי.
ראיתי בעיר אישה רצה ,הריצו אותה מלאכי חבלה לכל הכיוונים ,שגעו
אותה ,והיא צועקת הצילו ,הצילו .אמרו לי :לאישה הזאת אין לה מצוות,
היא נגמרת ,היא לא שווה שקל ,מי שלא עושה מצוות ולא עוזר לזולת ,הוא
לא שווה שקל .שידעו את זה ,תגיד להם למטה )בעולם הזה( .הריצו אותה
שמה עד שהתעייפה ,הכניסו אותה לחדר שחור ,שמו אותה בסיר שחור
רותח ,ומלאכי חבלה שחורים ,כזה שחור מגעיל לא ראיתי בחיים שלי,
והיא צועקת ונאכלת ע"י מלאכי החבלה על כל פגם שהיא החטיאה את
הבחורים ,היא הצטערה על זה ,אבל היא כבר כמעט לא הייתה קיימת,
כולה שחורה ,כולה סמרטוט ,אין ,אין כבר כלום.
שאלו :מה עם התורה שלך ? לא היה לי ,אך בזכות שהייתי אומר תהילים
עם אותו צדיק בבית חולים רוטשילד ,הדף הזה שקראתי ,הוא הוציא אותי
מהחדר ,אם לא ,אז הייתי נשאר שמה.
התחלתי להקיא את כל המעיים שלי ,הייתי כבר מת ,הנשמה כבר
מתרוקנת ,והרגשה כזו שאי אפשר להסביר את זה ,זה לא פשוט .ראו
שקראתי תהילים ועשיתי השתדלות קטנה ,אז שחררו אותי מהחדר.
www.Dani18.com

דניאל  – 3מסרים מעולם האמת

170

אני יוצא מהחדר ,היו שם המון חדרי משפט ,הראו לי את הדוד שלי ,שהיה
צדיק ועבר הרבה ייסורים ,נפטר ממחלת הסרטן ,יושב בחדר ,שותק ולא
זז ,והוא אומר :טפלו בו עכשיו ,אני מבקש מכם ,רציתי לברוח .הדוד אמר:
אתה לא תברח ,ביישת אותי ,שאלתי אותו במה ביישתי אותו ,והוא אמר:
אמרת לציבור בבית הכנסת שאני לא יודע לקרוא ,איך הוא )הדוד( עושה
)מתפלל( כאילו קורא .עשו אותו קרקס מזה ,ומאז הוא לא חזר יותר לבית
הכנסת ,וחסר תפילות ,חסר לימוד ,ונשאר מסכן בבית שלו עם אשתו עד
שנפטר מהמחלה ,אפילו לרחוב לא יצא .והוא צעק " -אני רוצה את העונש
שלך עכשיו" ,הראו לי את העונש למי שהורג בן-אדם בדיבור ,זה מדהים,
לקחו אותי לחדר עם מכונות ,ואנשים שמה שוכבים וקשורים ,ויש שם כמו
מסור חשמלי שחותך את הבן-אדם כמו נקניק ,פרוסות פרוסות ,מילימטר
מילימטר .לוקח הרבה זמן.
שאלתי אדם כזה ,מה קורה ? ואמר לי :גרמתי לאנשים צער ,הם הרגישו
ככה ,ועכשיו נותנים גם לי להרגיש ,על כל צער ,על כל כאב שגרמתי,
חותכים אותי ,והוא צועק ומרגיש מוות ,ורוצה לצאת ולא יכול לצאת  -כמו
אדם שביישו אותו שמרגיש תפוס ,מרגיש מוות .ואמרו לי :חותכים אותו
לאט לאט ,זה העונש ,יש לנו זמן.
אחרי זה ,באו מלאכי חבלה ,כאלה קטנים ,עם פנים של כלב ופה חד כמו
קוץ ,ונובחים עם רעש כזה של תרנגולת כזה מפחיד ,והכלבים האלה באו
כמו מטוסים במלחמה ,על הנשמה שלי ,תפסו את הנשמה שלי ,וכאילו
משתוללים בתוך הנשמה שלי ,חותכים ומפזרים את כל הנשמה ,זה תיקון
לכל האיברים שפגמתי בהם ,זה דקה שאתה מרגיש שהנשמה מתפזרת
לגמרי ,אתה לא קיים ,לא חי ,ואחרי כן מחזירים את כל החלקים ומחיים
אותך עוד פעם בחזרה .אמרתי וואי וואי וואי ,וזה לא נגמר ,אמרתי תעזבו
אותי ,ואמרו לי  -לא! עוד פעם וחוזר חלילה.
לפעמים יש שתי נשמות שצריכות להיפגש ,תינוק קטן אשכנזי ותינוק קטן
ספרדי ,אוהבים זה לזה ,חברים ,ורוצים ללמוד תורה ,ואסור להם ללמוד,
למה? יש רב גדול שאומר אסור ,התינוק שלו לא ילך ללמוד תורה עם השני,
זה לא מתאים .צריך שיהיו בשמחה ,באחדות ,לא להפריד אותם כמו שני
אומות ,פה אמריקאים ופה אינדיאנים ,פה כושים ופה לבנים ,זה מה
שקורה פה )בעולמנו( .ריבונו של עולם מאד כועס על זה ,לא יכול לסבול את
זה והוא כועס מאד על אנשים שגורמים לשנאה זו ,צריך שיהיה דבקות,
שיהיה שמחה ,כל היהודים בעולם ביחד.
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אמרו לי ,מי שחושב שרוצה לשלוט ,שרוצה לסדר את העולם ,יש לו בעיה,
קודם כל ,אין לו גן-עדן ,גהינום בטוח יש לו ,אין לנו שום זכות להתערב
בדברים עליונים ,ובורא עולם רוצה אחדות .אם אנשים גורמים לחוסר
אחדות ,הם יכנסו לגהינום שלהם כמו שצריך .נקודה.
"...לגבי בגדים שהולכים הנשים צמוד לגוף ,ורואים לבחורה את הצורה
שלה זה גהיני גהינום! היא תיכנס ,והוא עם החנות שלו )הכוונה לבעלי
חנויות שמוכרים בגדים אלו(.
אין מה לעשות ,בורא עולם שונא את זה! לכן באתי להגיד לכם ,שונא את
זה! את הבנאדם שמוכר את זה  -שונא אותו ,הראו אותו שהוא מנודה ,יש
חדרים למעלה ,כל אחד שעשה ,מכר סחורות לא נכונות ,בלי רשות של
הלכה הוא מנודה בחדרים ,הוא לא זז ,אין לו זכות דיבור" .מספיק ציערת,
אנחנו נצער אותך לבד בחדר ,לבד ,סגור ".יש עונש על זה...
וגם הנשים שלובשות את הבגדים האלה ,את הפאות האלה וחושבות
שזה)...עשה תנועות בידיים -הכוונה" :חושבות שזה צנוע"( באמת מפחיד!
הראו איך אישה מכינה את עצמה ללכת לרחוב כמו מלכת היופי ,דתייה
גדולה הולכת שמה להראות את יופיה לכמה גברים אחרים שהם לא בעלה,
ובעלה בכולל מסכן ,תמים מאוד ,והוא שיושב ,גם את הגיהינום יקבל .פלא
פלאים? מפחיד? מי שלא מאמין ישאל אותי אחר כך ,אני אפגש איתו...
למה הוא בגיהינום? כי הוא נותן רשות לאשתו להכשיל את הרבים .באיזה
רשות?! קודם כל ,יעזוב את הגמרא שלו וילך לבית שלו ויטפל בבגדים שלה,
)שיהיו( בגדים יותר רחבים קצת שלא נראה את הגוף של הגברת" -זה יותר
גרוע מחילוניות" ,כך אמרו לי )בשמים( :חילונית הולכת על כל הקופה.
טוב ,בסדר ,אז מסכנה .אבל זאת )החרדית( הולכת ,מתחילה עם השמלות
שלה ,ופוזות עם עגלות ,הולכת ברחובות ,אתה רואה מה שאתה רואה
)דהיינו את הצורה של הגוף וכו'( ,זה מדהים ,וזה בגדים מאוד יפים ,וזה
מושך .אתה רואה כבר את הגוף שלה ,איך היא נראית ממש! ולמעלה
שונאים את זה! את מה שמכשיל ,...מה שבורא עולם צועק על זה  -זה זה!
ואותן פאות שהן לובשות ,זה שיער אמיתי כמעט ,וכובעים יפים ...בקיצור
מה שבולט לאישה ומה שגורם שהגבר יסתכל ויתעניין בזה ,היא בבעיה.
כובע ,פאות ,הלך עליה!
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אז מה? איך היא תתלבש?
"בבית" אמרו לי" ,תתלבש מאוד יפה כמו מלכה ,בבית ,כן.
בחוץ ,סמרטוטים! שלא יסתכלו עליה ולא ישימו עין עליה .זו הצדקת! איך
היא יוצאת עם השמלה הזאת והפאה הזאת או עם כיסוי ראש שלא מכסה
הכל "...זה מפחיד מאוד .למעלה ,זה פחד מוות! היא משפיעה על חצי עיר,
והיא העיקר יפה! למעלה היא לא תהיה יפה .שמה ישימו אותה בתוך הסיר
השחור וישרפו אותה שמה .יעשו לה גיהינום בגלל הפאה שלה .את הכל
בגלל שהיא התכוונה לצאת מהבית להכשיל את הרבים" .אין לה שום
זכות!"
פתאום ראיתי איזה אישה אחרת שהייתה מראה את הרגליים שלה ,את
השוק היפה ,תפסו אותה ברגליים ,ככה לקחו את הגוף שלה ,העיפו אותה
קדימה כמו איזה סמרטוט ,כמו איזה שטיח תלו אותה על הברזלים ,והדם
זורם ,והיא צועקת .תולים אותה ,לא עושים שום חשבון"...
אחד שהיה שומע לשון הרע ,תפסו את האוזן שלו ותלו אותו מהאוזן.
וראיתי צדיק אחד שמתהלך ,הרב קוק ,ראיתי אנשים שתופסים את הבגד
שלו ,ומתחננים אליו ,והם הולכים לכיוון הגהינום להישרף לפי העונש,
והוא מקרר אותם מהצרה ,מרגיע אותם ,מלווה אותם בצער גדול ,והוא
עובר ויודע כמה שזה קשה .אנשים לא הבינו )כאשר חיו( שהוא היה בשביל
להדריך אותם והם לא שמעו בקולו.
שמו אותי באדמה ,קברו אותי ,מראים לי מה הולך להיות איתי בשעות
הבאות ,באדמה אתה שוכב סגור ומכוסה באדמה ,ואתה מרגיש מאד רע,
איום ונורא ,בנאדם משתגע ,הוא רגיל ללכת ,לזוז ,לעשות ...הנשמה
נשארת למטה ,עדיין חיה ,היא לא מתה ,הוא לבד ,כבר משתגע.
ובא מלאך המוות ומתיישב על הבטן שלי ושואל מה עם הבטן הזו ? "אתה
היית אגואיסט קמצן ,לא נתת פלאפל קטן לעני" ,אמרתי :באמת לא
חשבתי כל כך לתת פלאפל" ,אז תאכל את הבשר שלך" אמר ,הבטן
התהפכה ,נהיית רכה ,ואני הייתי אוכל את הבשר שלי ,מגעיל ,והוא מחייב
אותך לאכול ,וגם יש צער שהנשמה בתוך באדמה ולא יכולה לצאת ,אחרי
כל זה באו על הרגליים שלי ,ואמרו :אתה זוכר אפוא רצת ? תופסים את
הרגליים של הבנאדם ומסובבים לכאן ולכאן ,הופכים את העצמות,
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אני מרגיש שאני לא יודע מה הולך פה ,אתה מרגיש את הגהינום בגלל
לצ ֵער בכוונה ,להגיד לשון הרע ,לעשות איזה עבירה ,הוא לא מרחם
שהלכת ָ
על שום איבר בגוף ,אפילו באצבע הקטנה של הרגל הוא מטפל ,שובר...
וחוץ מזה ראיתי ,וזה מגעיל ,הנשמה והגוף בתוך הקבר ,הגוף מתחיל
להירקב ,ראיתי את הנחשים ,תולעים וכל מיני חיות קטנות ,זה לא נעים
ומפחיד מאד ,והם רעבים מאד ,והם באים לעיניים ,ונכנסים לעיניים ,לתוך
הפה ,לתוך האוזניים ובכל האיברים שפגמת הם מטפלים בזה ,והנשמה
חיה ,ורואה את זה ,והוא מת כביכול ,והאנשים )שבאו ללוויה( הלכו
הביתה ,אמרו "שלום לנפטר" ,והוא נשאר באדמה ,רואה את הגהינום שלו,
ומטפלים בו בכל איבר שפגם ,ואז הוא מתחיל להשתנות ולאבד את הצורה
שלו ,והגוף נהיה ככה )מציג צורת גוף מעוותת( וזה מגעיל ביותר.
ראיתי שלשה צדיקים בפתח גן-עדן ,הרגשתי שיש שם אורות ושמחה,
רציתי להיכנס ולא נתנו לי ,רק לצדיקים גדולים יש רשות להיכנס ,בקשתי
לראות ולא נתנו לי ,אבל יכולתי לשמוע את השמחה ,הם שמחים ורוקדים,
בורא עולם רוקד שמה .שמעתי דברים שמשמחים מאד את הלב ,שכדאי
לאדם לטרוח ולהיכנס לראות מה הולך שם ,ויש שם קיר עם הרבה חורים
קטנים ,וכל אחד רוצה לראות דרך החור הקטן מה הולך בגן-עדן ,איך
אוכלים ואיך שמחים ,ממש שמחה גדולה ,והרשעים נאבקים ונדחפים שמה
כדי לראות ,וזה מרגיע אותם מהצרה שלהם ,יש להם דיכאון והם רואים
את השמחה של הצדיקים והם מקנאים וממש אוכלים את הלב שלהם.
הראו את מלחמת גוג ומגוג ,זה הכי מפחיד ,השמים היו מלאים מטוסים,
מפציצים ,כולם ,אמריקה ,אנגליה ,צרפת ,הכל בלגן שם למעלה ,רעש אדיר,
ולמטה מכונות מלחמה ,אנשים רצים לכל הכיוונים ,וכל העולם מזדעזע...
פתאום אני מוצא עצמי בישיבה ,יושב עם תלמידי חכמים גדולים,
השולחנות והבגדים שלהם מלאים אבק והם לא מתייחסים לאבק .אמרו
לי :אל תצא החוצה ,תהיה איתנו ,ואני ראיתי שהם אנשים קדושים
וטהורים ,שהבינו שזה סוף העולם ,ובחוץ "שמח מאד" )מלחמה( והם
יושבים ולומדים כאילו לא קרה שום דבר ונהנים מזיו השכינה והם יושבים
ומוגנים ,ואמרו לי :מי שיכול להחזיק בתורה  -זוכה ,ומי שלא יכול
להחזיק ,אז...
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ראו )בשמים( שאני התכוונתי לחזור בתשובה ,והבנתי שיש לי תיקונים
לעשות ,אז החליטו להחזיר אותי לגוף שלי ,הכל נהיה שחור ,הכל נפסק
ואני רואה את עצמי יורד בצורה מהירה כזו ,כמו מטוס שנוחת מהר ,בדיוק
לגוף שלי .למטה ,הגוף שלי היה גמור ,והתכוונו לקבור אותי ,שמו אותי
בארון בחדר מתים בפריז ,ובנס לא סגרו את הברגים של ארון הקבורה.
יצאתי מהארון ...יצאתי מהחדר מתים ,ראיתי את הבית חולים ,אנשים
הולכים ,באים ,ממש רגיל ,והייתי בבית חולים כל היום ,ככה בוכה ,בוכה
ובוכה ,ואני רואה רק שולחנות וכסאות ואנשים מדברים ,וזה לא מעניין
אותי...
אסור לעזוב שום יהודי ,אתה רואה יהודי שאין לו אישה וזרוק כמו כלב,
תפוס אותו ,שאל אותו  -מה קרה עם אח שלי ,מה אפשר לעזור לך ,כמה
שאפשר לחבק אותו ,ולעזור לו בכל הכוח.
בסוף ,זה מה שתיקח איתך ,את החיבוק ,את הנשיקה הזאת עליו ,תפסת
אותו וחבקת אותו וחיזקת אותו קצת ,היה שווה .זה מה שבורא העולם
רוצה...

שאל אותו
מה קרה עם אח שלי
מה אפשר לעזור לך,
כמה שאפשר לחבק אותו,
ולעזור לו בכל הכוח.
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 105מסר ליהודי רוסיה
בנימין:
ולרוסים ,ששמעתי עכשיו שחשבו שאולי אנחנו האוטיסטים עובדים בשביל
הממשלה הציונית ,אני כמעט התפוצצתי מצחוק ,שהאוטיסטים עובדים
בשביל הממשלה הציונית? ח"ו ,הממשלה הציונית עומדת ליפול ,ליפול
חזק ,כל המדינה ,כל הסמלים של המדינה ,הכנסת ,הצבא ,הנשיאות ,הכל,
הכל עומד ליפול ,אפילו ביטוח לאומי וקופ"ח ,הכל יפול .שכחתי ,מס
הכנסה ,תכניס את הבנקים גם ,וכל אלה ,כל הסל הזה ,כולם יפלו ,ויישארו
רק אלה שמאמינים בקב"ה ממש ובוטחים בו.
ואם דיברנו ליהודים ברוסיה ,כל בן אדם טיפש יכול כבר לראות שאין עתיד
לגור ברוסיה ,או באמריקה או באנגליה וכו' ,אבל רוסיה יכולה פתאום
להתהפך כנגד היהודים יותר מהר מאנגליה או אמריקה .יש לרוסיה
היסטוריה עשירה של שונאי יהודים ,ובזמן האחרון יש אנטישמיות ענקית
ברוסיה ,אמנם לא אוהבים לדבר על זה ,אבל זה קיים וזה לא משהוא
חדש .כל רוסי נולד אנטישמי ,אולי כמה לא ,הרוב העצום נולדים
אנטישמים.
ויום אחד האדון פוטין שהוא שונא ישראל ,יכול לסגור את השערים ואז
יהיה קשה מאוד לצאת ,וכל אדם עם קצת יכולת ראיה עמוקה יותר ,יודע
שאני צודק ,למה להישאר במקום כ"כ מסוכן? לא רוצים לבוא לארץ? אל
תבואו ,אבל הארץ זה המקום הבטוח ביותר ,ודאי צריך להיות אדם
מאמין ,אבל אם אדם מאמין והוא בארץ ,הוא בכל זאת במקום הבטוח
ביותר .אז אני יודע שאין פרנסה וקשה לבוא בלי פרנסה ,אבל יש הרבה
יהודים שבאו לרוסיה דווקא בשביל פרנסה ,מצאו מספיק פרנסה ,ואפשר
לעזוב את המקום ,כי עוד מעט גם שם לא יהיה פרנסה.
שאלה :האנשים באוקראינה לא רואים את עצמם כחלק מרוסיה ,אלא
מאירופה ,האם ההתייחסות במסרים גם אליהם ?
תשובה :אלה באוקראינה ,אין אנטישמים גדולים מהם ,אכזרים ביותר ,מה
זה משנה אם אני קורא לזה רוסיה או אוקראינה ,זה אותו זבל ,אוקראינה
בסכנה יותר גדולה מישראל ,הקב"ה איתנו פה ,עם אלה שמאמינים בו,
ושמה יש להם סיכוי טוב שרוסיה תבלע אותם.
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 106המילים האחרונות לעם ישראל
)דפי "קול דממה דקה" מספר (50
תקשור עם בנימין ודניאל ,ירושלים ,כ"ז באדר תשס"ט 23/3/2009
בנימין :המסר הזה בא להדגיש שהסוף מאד מאד קרוב ולהגיד שיש עברה
אחת שמורידה את כל הדור .העברה הזאת מצויה בכל תחומי היהדות
ומורידה את כל הרמה הרוחנית של האידישקייט ]יהדות[ של היום.
אם תגידו ''מה פתאום ,איך זה יכול להיות שעברה אחת יש לה כל כך
הרבה כח שלילי?'' אני עונה ,שכל יהודי קיבל ציווי מה''' :קדושים תהיו''
]ויקרא יט[ .ואם אנחנו לא קדושים ,אז כל המצוות האחרות פסולות .יהודי
טמא קודם כל צריך להוריד את הטומאה ]''רחצו היזכו וגו''' )ישעיה א([.
לפני כמה ימים הגיעה אזהרה גדולה לעם ישראל :מכונית תופת מתחת
לקניון ענק שכל יום אלפי אנשים מבלים שם .זה היה מסר לעם ישראל.
בנס גדול המכונית תופת לא התפוצצה.
זה לא סתם נס ,זה נס ענקי .אלפי אנשים יכלו להיהרג בקניון זה ,אבל ה'
גרם לנס גלוי שהפצצה לא התפוצצה .התחילה להתפוצץ ולא התפוצצה.
כמעט לא היה יהודי ,אפילו ראש הממשלה ,שלא אמר פשוט ''ברוך ה'''.
ולמה היה לנו כזה נס? ובכלל בזמן האחרון היו ניסים גלויים ענקיים
בישראל .בשביל מה? כי הקב"ה מזהיר אותנו שהסוף מגיע ומי שרוצה
להיגאל חייב לחזור בתשובה ,לחזור לאמת .כי העולם שיהיה אחרי הגאולה
השלימה יהיה עולם של אמת ,ואדם שחי חיי שקר ,לא יוכל לחיות בעולם
כזה והוא יעלם מהבריאה ח"ו.
ולכן הקב"ה מזהיר אותנו עם כל מיני ניסים .ניסים גילויים שמראים שיש
רק בורא עולם אחד והוא מלך מלכי המלכים .ואנחנו כולנו עבדים שלו,
ועובדים שלו ,ומשרתים שלו .זה ה''סטטוס'' שלנו ,ואנחנו צריכים לשמוח עם
הסטטוס הזה .הוא המלך ,אנחנו משרתיו ,ואנחנו חיים רק לעשות את רצונו.
ומה משמח אותנו? לעשות את רצונו .שישמח אותנו ויאהב אותנו .כי
הוא הבורא ,המלך הכל יכול שלנו ,ושל כל הבריאה.
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כל אדם ,כל יהודי ,אפילו כל גוי ,יכול כבר לראות שאנחנו מגיעים לסוף,
שהעולם הזה עם כל הגשמיות שלו ,קורס .ושכל העולם מתכונן למלחמה,
כולם ,למלחמה ענקית .ברור גם שהטבע עובד נגדנו בצורה מפחידה ביותר,
ואף אחד לא יודע מאיזה כיוון תבוא המכה הבאה ,ה' ישמור עלינו.
יש מחלות איומות שאי אפשר לרפא אותן ל"ע ,לפחות לא ברפואה רגילה.
ויש מגיפות קשות ענקיות כמו שלא היו בעולם ,כמו האיידס שכבר תפס חלק
עצום של העולם ל"ע.
הדבר ששנוא ביותר על הקב"ה ,זה הפריצות
)"אלקיהם של אלו שונא זימה" סנהדרין קו ,ומבואר בהרחבה במסילת
ישרים פ''יא ע''ש היטב(
אבל הרחוב החרדי נהפך לתערוכת אופנה של פריצות .זה נהפך למרכז
קניות של בגדים לא צנועים .זה נהפך למראה גויי לגמרי.
)''ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ...ולא יראה בך ערות דבר ושב
מאחריך'' דברים כג(.
אם יגידו אלה שלבושות בפריצות'' :מה פתאום ,זו הגזמה ,אנחנו יודעות
שאתן מהקיצוניות שהולכות עם כיסוי ראשַ '' ,שאלים'' ,גרביים עבות
ובגדים רחבים .אבל אנחנו יותר קדושות מכן ,כי כולם מסתכלים עליכן
כמו מוזרות ,ואתן מושכות עין וזה לא צנוע .אבל אנחנו שמתלבשות בדיוק
כמו הגויות ,אפילו יותר יפות ,אנחנו חלק של החברה .אף אחד לא מסתכל
עלינו כמשונות ,אנחנו ממש כמו כולן .עם הפאות היפות ,שיותר יפות
מהשיער של רוב הגויות ,והבגדים האלגנטיים היפים שלנו ,שממש עולים
ביופים על האופנה הגויית .אנחנו ממש כמו הגוים ,ולכן לא מסתכלים עלינו
במיוחד .אנחנו לא שונים ומשונים''.
כן ,נכון ,אתן לא שונות ומשונות ,אתן ממש כמו גויות .ולא רק המראה
החיצוני ,אלא גם בפנימיות כמו גויות שרודפות אחרי הבלי העולם הזה.
אמנם עם כל ההידורים כביכול של היהודים ,אבל זה כמו להלביש את עגל
הזהב עם כיפה וציצית ,כמו שאמרנו במסרים קודמים  -וזה מאד שנוא
בשמים.
ויש גם פריצות של בידור יהודי ,כביכול ,עם מוזיקה של גוים .למה? כי כל
המוזיקה גויית .גם המנגינות והקצב בנויים על היצרים החיתיים של
האדם .כל מיני זמרים עולים ,שרים ,מתנענעים ומתנהגים כמו גוים .רק
מה? עם פסוקים מתהילים ,ומהתורה הקדושה רח''ל .
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הם רוצים עם הפסוקים כאילו לקדש את עגל הזהב .אבל זו עברה ענקית
בשמים ]וזה ''מביא רעה לעולם ,שהתורה לובשת שק וגו''' )סנהדרין קא
ע''ש ובמשנה ברורה סימן תקס([ .יש אפילו זמר חסידי ששר באידיש עם
מוזיקת רחוב ומתנענע כמו כושי ,והוא ''מצליח'' מאוד.
אפילו בחורי ישיבות ובנות בית יעקב רצים לראות אותו .הוא ''קדוש'' ,כי
הוא שר באידיש ושר פסוקים .אוי לנו ,אוי לעונש שמחכה לנו ]ראה שבת
נה .[.הבידור היהודי ,כמה פעמים דיברנו על זה ,זה הכל בא מעגל הזהב,
מהרצון להיות כמו הגוים.
היום מאד מצוי בעולם החרדי שמנסים לחקות את צורת החיים של
הגוים .ולכן אנחנו מוצאים גישה חדשה שאומרת שבן אדם צריך
''להשתחרר'' מהמתחים שלו ,מהחיים היום יומיים ,ולצאת ל''חופש'' .וגם
זה שייך לחוסר הצניעות ולחיים הגויים .היהודי שמחפש ''שחרור'' מחוץ
לתורה מגיע לעולם גויי שהכל מבוסס על היצרים.
אמנם היהודים האלו משתדלים להלביש את הרצון שלהם לחיים גויים
בלבוש ''חרדי'' ,אבל זה גויי ממש .למשל ,איפה תהיו בפסח? במלון
ברומניה ,או באלפים השוויצרים ,או באונית נופש? אולי תהיו בפריז ,או
בלונדון .או תיסעו להונג קונג לפסח? אולי פסח ליד החומה הגדולה בסין,
למה לא? אולי בקניון הגדול בקולורדו ,או מי יודע איפה  -והכל גלאט כשר
ללא געבראקס ]מצה שרויה[.
העולם השתגע .מה הקשר בין פסח ויציאת מצרים לבית מלון שנותנים
אוכל גלאט כשר עם כל מיני בידורים כדי שהיהודי לא ישתעמם? יהודים
שצריכים להיות במלון בפסח עבור בידור הם מסכנים ,הם לא מהאנשים
השמחים .איך אפשר להיות בפסח במלון? זה גלות ,על גלות ,על גלות ,על
גלות .ארבע גלויות ,והם סובלים את כולם.
היו זמנים שהיו אנשים מסכנים בלי קרובים ,בלי בית ,אז הלכו למלון .אבל
פה ,הרבה מאד מהעולם החרדי רץ למקומות אחרים בשביל פסח .קשה
להם לנקות ,קשה להם לבשל .קשה להם פסח ]לכן[ הם רוצים הכל מוכן.
צריכים לדעת שהקב"ה ציוה לנו" :קדושים תהיו" ]ויקרא יט[ .אלה
שכל כך רצים אחרי עגל הזהב  -אפילו שכביכול מתפללים שלוש פעמים
ביום ,עם תפילין וכו'  -לא תמיד שומרים טהרת המשפחה כמו שצריך.
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לא הייתם מאמינים כמה יהודים לא שומרים כמו שצריך ,יהודים חרדים
כביכול .זו סטירה נגד השמים ,וזה מקלקל לדורי דורות .זה מקלקל את
הקדושה של עם ישראל ,והעולם החרדי מלא כאלה שעוברים על הדינים
האלה.
ולא רק זה .קיימים בעולם היום מצבים שאף פעם לא היו .אפילו ילדים עם
יצרים שאף פעם לא ראו ,ובדור הזה יש .ויש גישה סלחנית כלפי כל אלה.
בחורים בישיבות ,מנוולים שממש לא צריכים להיות עם בנים אחרים בכלל.
אבל יש גישה סלחנית כלפי הדברים האלה .אוי לנו .ברור שבעולם יש גישה
סלחנית לזה ,ובכלל הם מרימים דגל שהם כאלה ,שהולכים נגד הקב"ה.
אבל ה' יחסל את כל אלה שעושים כאלה דברים .אבל זה דור של
סלחנות כלפי הכל ,כלפי הדברים המטונפים ביותר .אפילו בין החרדים,
העיקר שיהיה שלום בית ,לא משנה איזה טינופת יש .ולאף אחד ,אולי
למעט ,יש אומץ לעמוד ולהגיד ''עד כאן''.
ובגלל זה הדור שלנו מטונף .לא כולם ב"ה ,ולאלה שעדין נקיים ,או
רוצים להתנקות ,תעשו תשובה עמוקה עם הרבה דמעות כדי לנקות את
הלב ואת הגוף ותשמרו על כל הדינים והחוקים של הקב"ה בענין קדושה,
ואולי זה יציל אתכם.
הסוף שלנו מגיע ,הסוף של העולם הזה בצורתו הנוכחי .אלה שלא רוצים
לדעת או שעיוורים ,אני לא מקנא בכם .תפתחו עינים ,תראו איך שהכל
נופל לנו בכל הכיוונים ,כל הדברים שפעם האמנו שיצילו אותנו .הבן אדם
כשהוא היה צעיר היה מחכה לפנסיה שלו ,שהוא יוכל לשבת ולא לעשות
כלום ,לקום מאוחר ,וכו' וכו' .אבל מה קרה? אין פנסיה ,נעלם הכסף .אי
אפשר לסמוך על זה.
על הרפואה? כמה ַפאשלות יש ברפואה המודרנית ,כמה טעויות ,כמה
מנוולים שמנתחים בלי סיבה מוצדקת בגלל שרוצים להרוויח על החולים
המסכנים .כמה אנשים מתים בגלל הרופאים? כמה מחלות שהם לא יודעים
מה לעשות עם זה ,ל"ע.
תמחו נגד עברות ברורות ברחוב ,וזה לא לשון הרע .אסור לתת ליהודים
לעשות עברות ברחוב שכולם רואים ]ראה שולחן ערוך או''ח סימן תרח[
ולהוריד את כל עם ישראל ,כמו שעושים בצניעות ובכל מיני דברים אחרים.
www.Dani18.com

דניאל  – 3מסרים מעולם האמת

180

כמה מסעדות של אוכל רחובי יש ברבי עקיבא ובמלכי ישראל עם
ההכשרים הטובים ביותר ,כמה? צריכים למחות נגד .זה לא חיים של
יהודים ,זה לא הטעם של יהודי .להיכנס למסעדה הדומה למקדונלד ולהגיד
ברכת המזון ולשבת ולדבר שטויות ,שולחן כזה זה כמו להקיא על השולחן
]''כי כל שולחנות מלאו קיא צואה בלי מקום'' )אבות פ''ג ,ע''ש([ ,אוי לנו.
ולטייל ברחובות שנשים מסתובבות חצי ערומות ,כביכול חרדיות ,ולא
להגיד מילה ,לאלה שלא אומרים מילה אוי לנו .זה לא לשון הרע ,זה חיוב
מן השמים למחות.
ש .אם רואים אישה לא צנועה ,להגיד לה שזה לא צנוע?
ת .גבר לא יגיד לאישה ,לבעל של האישה כן .איש יכול להגיד לאיש.
ש .ואם יודעים שזה לא יעזור כלום ,גם להוכיח אותם?
ת .לא משנה ,צריכים להוכיח .אף פעם לא יודעים מתי זה יכנס ללב .אבל
אם לא מוכיחים בכלל ,אז נעמוד למשפט על זה ]כש''כ בשבת נד-נה[.
גאולה ורבי עקיבא ,הם הרחובות המסוכנים ביותר בכל הארץ .בדיזינגורף
יודעים שמסתובבים שם בבגדי ים ,ולא הולכים לשם .אבל בגאולה חושבים
שהן צדיקות .אוי ל''צדיקות'' שמסתובבות שם.
ש .איך להוכיח אותן?
ת .את יהודיה ,נכון? מאיזה עדה באת? מתימן? מאירופה? תורכיה? לא
משנה מאיפה .הסבתות שלכן דאגו להיות צנועות ,כי הן רצו להיות קרובות
לה' .מה הן היו אומרות לך? שאתן נראות כמו גויות פרוצות.
בגלל כל הבעיות בקדושה בתוך עם ישראל יש הרבה ילדים שהמקור שלהם
בספק גדול .אבל זה סוד ולא יודעים מי הם ,כי בחוץ נראית משפחה רגילה,
בנים ובנות רגילות .אבל אי אפשר לדעת ,ויש הרבה טומאה בתוך עם
ישראל.
יש יהודים חרדים כמו שצריך ובאמת עושים כל מאמץ להיות משפחות
קדושות ממש ,שהבית יהיה בית מקדש קטן .אבל לצערי הרב ,יש זוגות
צעירים ]אפילו[ בין החרדים שיש להם חוסר קשר עם קדושה ,והרבה קשר
עם טומאה.
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הם לא מרגישים בדיוק מה טומאה ומה קדושה ,או למה קדושה חשובה.
רק חשוב להם את היצרים שלהם שהם רוצים למלאות .הם לא מקפידים על
קדושה כמו שצריך ,ולא על טהרת המשפחה כמו שצריך.
זה מביא לכל מיני סטיות אחרות וכל מיני דברים איומים ,וברור שזה
משפיע חזק על הדור הבא .אני מאוד מצטער לומר את הדברים האלה ,אבל
עם ישראל צריך לדעת.
כשפוסקים בצורה סלחנית פעם אחר פעם לנשים או גברים שקשרו קשר עם
אחרים מחוץ לנישואין שלהם ,או שפוסקים בצורה סלחנית לבחורים שיש
להם סטיות בקדושה ,או שלא מקפידים על יחוד כמו שצריך ,טהרת
המשפחה כמו שצריך ,זה גורם לירידה הקשה ביותר שהייתה לעם ישראל
בכל ההיסטוריה.
לפני מלחמת העולם השניה ,עם ישראל באירופה ובאמריקה ירד ברוחניות
בצורה איומה ,אבל החרדים ביותר ,היו חרדים ממש ,היו נקיים ,היו
צדיקים וכו' .אבל היום קשה לדעת מי שייך למה.
הדור שלנו ,דור נמוך ביותר ,בכל מיני נושאים ,בעיקר בנושא הצניעות .זה
ברור שהאחריות תמיד על הגבר לשמור על אשתו ,שתהיה צנועה .שתצא
מהבית לבושה צנוע בכיסוי ראש ,לא פאה .עם בגדים רחבים ,עם גרביים
עבות וכהות ,ונעליים שקטות ועדינות ,ובלי תכשיטים ואיפור .ואם היא
מוסיפה '' ַשאל'' ,עוד יותר טוב.
וגם הגבר עצמו חייב לשמור על הצניעות שלו .בהתנהגות שלו ,במחשבות
שלו ,במעשים שלו ,וגם לא ללכת במודה של הגברים החרדיים היום.
במיוחד הצעירים שלובשים בגדים צמודים מאד ,שהרבה פעמים מראים את
צורת הגוף .ולשמור על העינים ,ולשמור שהמשפחה בבית קדושים.
אם הגבר והאשה בונים יחד בית כמו בית מקדש קטן ,הטומאה לא תיכנס
ורק ידעו נחת רוחני וגשמי .מי שלא שומר על קדושה ,הוא משאיר פתח ענק
לקלקל את העולם הבא שלו ,את השלמות הנצחית שלו ]שזו מטרת חיינו[ ואת
העולם הבא של דורי דורות ]שעתידים לצאת ממנו[.
ולכן עם ישראל ,זה עוד לא מאוחר מידי .יש עוד מעט זמן לחזור בתשובה ,לנקות
את הנשמות שלנו מבפנים ומבחוץ ולהגיע לגאולה שלמה ולחיי נצח.
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הקב''ה לקח את עם ישראל בתור אישה כביכול ,אבל היא ברחה ממנו
ממש מתחת לחופה .היא ברחה לבין כל העמים ולכלכה את עצמה עם כל
התרבויות שקר שלהם .ועכשיו ,ברגע אחרון בהיסטוריה ,הוא מוכן לקבל
אותה בחזרה  -בתנאי שהיא תעשה תשובה מלאה ותהיה נאמנה לו
ולתורתו.
ש .איך על מצווה זו )טהרת המשפחה( ,אשר בלעדיה עלולים להפסיד את
השלמות לנצח ,כמעט לא מדברים?
ת .לצערי הרב זו אחת העברות הגדולות ביותר של הדור שלנו ,כל הקשור
לצניעות וטהרת המשפחה .כל העולם טובע בחוסר צניעות והתשוקות סביב
נושא זה .זה אחד האיסורים הכי ענקים שיש ,ומשפיע על בעל העברה
והטומאה הולכת לדורי דורות.
עברות אלה גרמו לחיסול של דור שלם ,דור המבול ]''כי השחית כל בשר
וגו'''[ ,והדור שלנו גם לא רחוק מסוף לא טוב .לצערי ,ה' ישמור עלינו .אבל
לא כולם ,כי בכל זאת ישנם חרדים שמבינים את החשיבות של חיי תורה
וטהרת המשפחה כמו שצריך .אבל היום עם הרוח הליברלית הפתוחה
שלצערי הרב נכנסה גם לעולם החרדי ,ודרישות התורה טושטשו ונהיו לא
ברורים.
בעולם החילוני והגויי זה ממש דור המבול .המנהיגים שלנו ,הרבה פעמים,
פשוט יודעים שלא ישמעו להם ,שאם יתחילו לרדת חזק על כולם לשמור
טהרת המשפחה וצניעות כמו שצריך ,אז יאבדו את הקהילה שלהם .לכן גם
הם מורידים את הדרישות ,או בכלל לא מתעסקים עם זה וזה מביא לנו דור
חסר עתיד כמעט .אוי ,אוי ,אוי לנו.
אלה ששומרים בנושא זה ומשתדלים מאד להוציא את הטומאה מהלב
ומהחיים ,ולעשות בית של קדושה ,של טהרה בכל נושא ,אלה ינצלו,
והשאר...
זה המסר האחרון כשאנחנו במצב הזה .המצב שלנו ישתנה מאד בעתיד
הקרוב .המצב של העולם משתנה במהירות הבזק .זה לא משנה שאתם
יוצאים לרחוב והרחוב נשאר אותו דבר ,האוטובוס מגיע ,יורד גשם ,יש
מוניות וכו' .אבל מתחת לכל זה ,יש שינוי עצום ,ואנחנו יום אחד נפתח את
העינים ולא נכיר את העולם שלנו.
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דניאל :אני לא אכתוב הרבה .רק אגיד שבאמת הזמן קצר .רק תסתכלו
מסביב ותדעו שהזמן קצר ,ואין לנו על מי להישען רק על הקב"ה ,אבינו
שבשמים .ואין לנו שום תקווה ,רק אתו ,ואי אפשר לסמוך על שום דבר ,ועל
שום בן אדם ,רק עליו.
אז בבקשה עם ישראל ,החתן מחכה לך ,תחזרי .החופה מוכנה ,מסדר
הקידושין הגיע ,רק הכלה חסרה.

מקורות ,הערות ונספחים
''ומכך נסבו כל הצרות והרעות...הרי ביאר לנו הכתוב מפורש :אם יראה בנו
ערות דבר הוא שב מאחרינו'' .מכתבי החפץ חיים תרפ''ד
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.
יערות דבש )ח''א דרוש יב(

בבקשה עם ישראל
החתן מחכה לך
תחזרי ,החופה מוכנה
מסדר הקידושין הגיע
רק הכלה חסרה
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 107פגישה עם השכינה
הקדמה:
קבלתי מכתב מיוחד ומרגש זה מיהודי יקר.
שאלתי את דניאל בתקשור האם להוסיף מכתב זה לאתר ,דניאל אישר
ומסר" :זה הכל אמת".
אבא של דניאל.
)כאן זה מתחיל(
הרב המקובל שליט"א ענה לי" ,החלום הוא חזיון אמת שקבלת
באספקלריא מאירה .אשריך שזכית לראותה ועוד שהיא דברה איתך .אך
דע ידידי ,שמשמים נתנו לך עבודה .במתנה זו בורא עולם מחייב אותך
בחיוב גמור לספר המחזה לרבים!"
ולכן הנה המסר -
"בני אהובי"
חול המועד חג סוכות שנת התשס"ז; אני מתהלך בדרך בין רחובות העיר.
עשיתי קצור דרך בשביל עפר ,ושם היא היתה ,עלובה זרוקה נפולה בעפר,
מסכנה ...עיניה היו עצומות וכאב-חולי וצער היה נראה על פניה .קראתי
לה" ,גברת מה קרה לך ,האם את צריכה עזרה ,מי את ,מה אפשר לעשות
בשבילך?"
היא פקחה עיניה וסובבה פניה אלי ונבהלתי .נבהלתי משלושה דברים יחד בו
זמנית שאי אפשר לשכוח .היה לה יופי בלתי ניתן לתאר  -יופי לא מהעולם הזה -
יופי שאי אפשר לתאר בתיאור של מילים; צורת הפנים ,אף ,שפתיים כאלו וכו',
אי אפשר להביע את המראה שלהם .חשבתי בטח כה הייתה נראית שרה אמינו.
יחד עם צער וכאב אדיר איום ונורא  -גם כן "לא מהעולם הזה"  -צער כל כך
חריף ועמוק וחודר ללב הרואה אותה .עיניה היו משונות ביותר ,גלגל העיניים
היה ורוד עמוק והבת עין במקום להיות שחור היה לבן! זה בכלל לא דבר שבדרך
הטבע .והדבר השלישי -הרגשתי שהיא משדרת אלי רגש של אהבה גדולה מאוד.
גם הרגשתי כעין כוח משיכה גדולה מאוד כלפיה  -אלא שזאת הייתה אהבה ללא
שום הרגשה גשמית כלל ,אך חזקה וחודרת נפש ,אהבה כמו של אמא ובן יחד עם
כמו אב ובת יחד עם כמו אח ואחות אוהבים יחד עם כמו חתן וכלה .וכל המילים
האלו לא מספיקים לתאר את האהבה העזה את קשר הנשמה ההדדי שהרגשתי.
וכן הרגשתי בתוכי גם את צערה ,צער כל כך גדול איום ונורא עד כדי כך
שהרגשתי רצון לעשות קריעה!
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שאלתי שוב" ,מי את?"
ענתה ואמרה בקול קרוע בצער אבל גם עם ניגון יפה מלא אהבה חודרת
נפש בקולה" ,בני אהובי נפשך יודעת מי אני ,תשאל את עצמך ותדע ,אני
'השושנה תכלת' .זכור אתה המאמר 'ואתה תחזה' ביתרו בזוהר החדש,
'תיקוני שבת' בספר 'עמק המלך' פרק ט'ז' ,ותבין מי אני ,בני אהובי".
הייתי המום .לא יכולתי להוציא אפילו חצי מילה מפי .כשיכולתי כן להגיד
משהו ,זה היה בלי מחשבה ,אמירה ישר מהלב  -מעומק הנשמה עם
הרגשת אהבה יחד עם השתתפות בצערה ,פלטתי "אמא!" .וראיתי שלרגע
חלף קצת מהצער שעל פניה.
התאוששתי ושאלתי אותה" ,אמא ,מה כה קשה עליך דווקא היום -
הלילה .קומי תראי את בניך ובנותייך חוגגים את חג הסוכות כפי שכתוב
לנו בתורה .בנו סוכות ,קשטו אותם ,בואי ותראי את בנייך רוקדים
בשמחות בית השואבה ,לבושים בבגדי חג .תשמחי אמא ,תשמחי".
האמא של כולנו' ,השושנה תכלת' ,ענתה תשובה שנתנה לי להבין את צערה,
ואמרה " ,בני אהובי איך אני יכולה לשמוח? תסתכל בני ותראה מה שאני
רואה .באלפי סוכות ישנם קישוטים שנוצרו ע"י עובדי ע"ז בסין במיוחד
בשביל חג המולד של עובדי ע"ז הנוצרים ,אותם נוצרים רוצחי ָבני כבר מעל
 1,500שנים ,ושבעבר הלא רחוק עדיין היו רוצחים אתכם בחג ההוא,
ולכבוד "הקדוש" שלהם שמופקד על יום ההוא באגדות השקריות שלהם.
קישוטים עם צורה שלו ,איש שמן עם זקן לבן ובבגד אדום ולבן .בסוכות
שלי ,תלו צורה מהאגדות שלהם של אייל מושך מזחלת ,ושורות של מנורות
מהבהבות שנוצרו במיוחד בשביל לקשט עצי אשוח של אותו החג הטמא
שלהם בסוכות שלי.
איך אשמח מזה?! הלא ְבני רבי יוסף קארו אסר להשתמש בנר שיצרו עבור
ע"ז? זה לא משנה נר שעווה או נר חשמל ,זה מצער אותי ,זה אסור! וחוצפה
וחסר דעת כל מי שמעיז ללעוג על המזכירים איסור זה!
וכן נכון שרוקדים ,אבל לאיזה ניגונים?! אף שיש מילים של קדושה ,הניגונים,
הקצב של הרבה מנגינות שמשתמשים בהם הינם ממקורות טמאים! ממקורות
של ע"ז ופריצות תאוותי ,של ניגוני גויים פרוצים ומושחתים .אי אפשר לי לשמוח
מדבר כזה .הרי שירה וניגון חודרים לנפש האדם והם מכניסים בתוך לבבכם
ונפשכם טומאה! הם מטמאים את הריקודים של שמחת בית השואבה כמו
שהיוונים טמאו את השמנים של ביתי בית המקדש!
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אתה ורעייתך בין המועטים שלא רצים אחרי רבים לרע .ובכלל כל כך
הרבה מהעם מתנהגים יותר ויותר בהתיוונות! ורודפים-דוהרים אחרי
מותרות ומחפשים להיות "מודרני"" .מודרני" זה אותיות "נימרוד" וכולו
קליפת נמרוד הרשע.
וזה כיעור ממש לראות בחור ישיבה או אברך עם בלורית ,אפילו אם זה
"רק בלורית קצר" ,וכדו' .וכל כך הרבה מהעם רודפים-דוהרים אחרי
דוּמה שמכניס
המודה .דע בני אהובי "מודה" זה אותיות שמו של המלאך ָ
נפשות לגהינום אחרי הקבורה כידוע ,ובכללם את כל אלו שהלכו אחרי
המודה.
והלבוש החגיגי? אלפי בנות ונשים לבושות בבגדים שמגלים את צורת גופן
ובחוצפה טוענות שזה כביכול צנוע .ומה הן לובשות במקום כסוי ראש
כשר ,ירחם ה' על כל עובר דרך! ועוד יותר גרוע מכך ,יש רבניות שבקשתי
מהן ללמד ולשמש דוגמא של צניעות והן גם לובשות כך ומקלקלות את אלו
שמסתכלות עליהן כדוגמא.
לפני מי הן מתייפות ככה? זה לא בשביל בעליהן ,שהרי הן מתלבשות
והלכות כך בציבור כמו יצאניות יוקרתיות ומכשילות כל נער או גבר
שעובר .וגם מאות בחורי ישיבה עוברים איסור "לא ילבש"! הם לובשים
כמו אותן נשים ובנות הלובשות ב"צניעות" שקרית ,חולצה טריקו בצבעים
ועם נוצצים ועל זה איזו אפודה קלילה כאילו "סגור" רק עם כפתור אחד
בדיוק .ואיזה שטות זה בחור  -נער עם עניבה!
ומה זה  -בני תורה ,או אפילו בעל בית חרדי ,לובש עניבה רחבה ובצבעים
רועשים ופסטל  -צבעים שיותר מתאימים לאישה? לאיפה נעלמו הרוח
המתונה והטעם היהודי הנקי? ומדברים ומתלבשים וצועדים בסגנון השפל
של הגויים .דברים אלו קורעים את לבי כמו המסרקות ברזל שהרומיים
השתמשו לקרוע בשרו של בני רבי עקיבא!"
"ויש המון נשים "דתיות" ו"חרדיות" בלי כסוי ראש או עם כסוי חלקי ,או
פאות ארוכות ומפוארות .בכלל התנאים ואמוראים ששלחתי לכם רק
התירו פאה בלשון "קצה"  .הפאה נוכרית של נשותיהם הייתה רק צמה או
"פוני" ושערן היה מכוסה עם בד".
"וצער גדול יש לי בכלל מההתנהגות של ה"שומרי מצוות" ,וה"בני ובנות
תורה" ,הן החוזרים בתשובה ובניהם ,ועוד יותר גרוע  -בני משפחות של
דורות תחת כנפיי; הליצנות שעושים על המדקדקים במצוות ועל המהדרים
בכל ליבם בשבילי .ו-ו-ו-ומה שעושים בסתר בחדרי חדרים הפגם הידוע....
)שלא ניתן לפרט בדפים אלו לעיני הצעירים(...
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ואף הלחימה נגד המתועבים האלו עם "המצעד" ודרישות ל"זכויות" וכו',
כל זה בגלל שאתם מעלימים עין מהנעשה אצל חלק מכם.
גם נערים ונערות  -גברים ונשים הולכים יד ביד בפרהסיה?! ,ואיזה שפיכות
דמים ,לשון הרע ,הוצאת שם רע.
ולאן נעלם המשא ומתן ביושר ובאמונה? איזו שחיתות וצביעות ,וכל כך
הרבה גזל ואלימות ושנאה ,ואיזה רשע ,במיוחד בזה שלרוב העניים שאין
להם "פרוטקציה" סובלים ועזובים ,ואולי מקבלים איזה "משהו" אבל
עזרה של ממש להושיעם לא .ולמה לא? ,בגלל שהם לא 'מהחסידות הנכונה'
או לא באיזה שהו קהילה 'נכונה' לטעם הבעלי ממון וועדות הצדקה שלרוב
הנם שומרים על כך.
וחוץ מקומץ קטן של אוהבי כמוך ,מי היום מקונן עלי ע"י תיקון חצות?
ואיך רבנים התירו ועוד מלמדים להקל ולזלזל בנטילת ידיים .שכחו
שהנטילה מטהרת את הלב? שכחו שאין אור בלי כלי? וגם מקלים ללבוש
בגדים עם סימני ע"ז "בגלל שזה ללא כוונה לעבודה"!
דע בני אהובי שלא צריך כוונה בשביל לקבל קלקול הנפש! ועוד דבר שפתח
פתח גדול לדרדור הדור ,זה הזלזול הנורא בגדרי כשרות המאכלים .בשביל
בצע כסף נותנים "הכשר" בלי השגחה במקום ,סומכים על רשימת רכיבים,
ועל כלום .או למוצרים שכשרותם בדוחק גדול אם בכלל .נותנים היתרי
שמוש לתרופות ותוספי מזון לא כשרים אפילו שיש תחליפים כשרים ,על
סמך העלמת האמת והפרסום השקרי של הסוחר כגון "אין תחליף כשר
בשוק" או "זה הכי טוב אין שום תחליף המסוגל לרפואה כמו מוצר זה"
וכדומה.
ואותם רבנים לא עושים המאמץ לבדוק האם זה אמת או סתם שקר
מסחרי .ומצוי שסוחרים "חרדיים" מוכרים תוספי מזון ללא הכשר ואפילו
טריפות ללא מצפון .ואנשים קונים תוספות אלו כי מאמינים לכל תעלולי
הפרסומות ושיטות המכירה בבתים ובמצגות שנעשים בעורמה.
דע בני שהתועלת של המוצרים הללו נפסדת כי אין בהם ברכה ,אלא קללה!
וגם אוכלים מטעמים עם הכשרים מפוקפקים כי זה זול יותר או בגלל
תאוות אכילה ,ומקלקלים את נפשם ונפש בניהם ובנותיהם בקלקול כפול!
זכור שהמוחין עפ"י המזון!
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כל כך אני רוצה שתיבנו בתים נאמנים בישראל אבל מאלו סיבות טיפשיות,
סיבות של דרכי האדומי וכדו' ,מחליטים עם מי להתחתן ,ועוד יותר
טיפשיות מחליטים להתגרש .ורחמנות גדולה על בני ובנותיי שהגיעו
לפרקם ,ונתקלים בבעיה של סחיטה בשידוכים .חלק ניכר של ההורים
נדרשים בעל כורחם לשלם עשרות אלפי דולרים ,לממן חתונה מפוארת
ולהשתתף מעבר לכוחם בעזרה לזוג הצעיר כדי שהשידוך יצא לפועל .וכמה
צרות ובעיות נוצרו מזה ,כמה משפחות נהרסו ,כמה הורים שקעו בחובות
עצומים ,ו/או קבלו התקפי לב .זה פשע נורא ואיום!
ודע שנוסף לכל זה יש גם קפידה עליכם על שאינכם ממלאים את תפקידכם
להיות אור לגוים .איזה דוגמה אתם בכלל נותנים? וכמה מכם פועלים או
תומכים בהפצת עניין שבע מצוות בני נח לגוים ? כמה מכם פועלים או
תומכים בהחזרת יהודים בתשובה? במקום זה רוב "החרדים" דוחים
אותם הן לפני החזרה והן אחרי! ומתעלמים מן ההזהרה שיוסף הצדיק נתן
לכל העם לכל הדורות ,בנוגע למי יזכה לראות משיח ,כשהוא אמר לאחיו,
יכם ִא ְתּ ֶכם ":דע שגם עניין בעלי תשובה בבחינת
לֹא ִת ְראוּ ָפנַי ִבּ ְל ִתּי ֲא ִח ֶ
ַפשׁוֹ ְבּ ִה ְת ַחנֲנוֹ ֵא ֵלינוּ וְ לֹא
אָחינוּ ֲא ֶשׁר ָר ִאינוּ ָצ ַרת נ ְ
ַחנוּ ַעל ִ
" ֲא ָבל ֲא ֵשׁ ִמים ֲאנ ְ
ָשׁ ָמ ְענוּ ַעל ֵכּן ָבּאָה ֵא ֵלינוּ ַה ָצּ ָרה ַהזֹּאת".
העזתי לשאול ,אמא ,מה עם הרפורמים ,הקונסרבטיבים וכו'? היא ענתה,
"כתות אלו לא נחשבות כיהדות בכלל .יעקב נתן הדוגמא ,הוא היה גר אצל
לבן ושמר את כל המצוות .אבל מייסדי ומנהיגי כתות אלו רימו ומרמים
את הצבור שכביכול ניתן לבטל מצוות עפ"י בחירה .אבל חייבים להאיר
להם את האמת ,שיש רק סוג אחד של יהדות ,וזאת כפי הי"ג עיקרים של
הרמב"ם .והם מחולשת נפשם לא מצליחים לקיים אותה במלואה .כך היה
ניתן באיזה זמן להתחזק ולחזור אל החיים היהודיים האמיתיים .וה'
מקפיד הרבה מאוד על מנהיגיהם על שהם מטעים ומחטיאים את הרבים.
מחכה להם אותו גיהינום של הנוצרי התלוי.
" והציבור ,שחיים חיי שקר אלו ,מתחלקים בעיני השי"ת בין "תינוקות
שנשבו" לבין "כל הרוצה לטעות יבוא ויטעה" שלאלו מחכה גם עונש קשה.
דע בני אהובי שכל מי שלא מאמין בתחיית המתים לא יקום ,ולא רק זה,
כל זכר שהם אי פעם היו קיימים ימחק לחלוטין.
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בני אהובי ,אני ממשיכה ,תשמע אותי היטב .אני יודעת שבורא העולם ברוך
הוא מקפיד מאוד על הצער שעושים לי .דע בני היקר ,שכל הבעיות
שהחילונים והגויים עושים לכם ,זה כתוצאה ממה שאתם עושים ,הן בין
אחד לשני והן בין החוגים שלכם ,והן שאתם מעלימים עיניים למעשים
ָצא ַה ֶקּ ֶצף ִמ ִלּ ְפנֵי
הרעים שביניכם .וזכור שרק לפני כ-שבעים ושבע שנה "י ָ
ה'" שמידת הדין של כליה מידי הקב"ה נפלה על יהדות אירופה בגלל
שהיתה מצויה בניהם קליפת עמלק וקליפת יוון והתנהגו בליצנות ,ועתה זה
התפשט לכל אתר ואתר ועוד יותר גרוע מזמן ההוא .ובנוסף לכל הצער שיש
לי על מעשיכם ,אני מפחדת נורא בשבילכם בני ובנותיי" ... .והיא נשברה
ובכתה ,איזה בכי ,איזה בכי קורע לב ונשמה!
בתוך בכייה היא סיפרה מקצת על מגפות ועל אסונות טבע ועל מלחמות
קשות עד כליון המונים מעמנו ועתידים לבוא בקרוב .הרבה "חרדים"
שמדמיינים שיש להם זכויות בשמיים יהיו להם הפתעות קשות .והיא
בכתה עוד ועוד יותר ,ואיזה בכי כי היא יודעת ממש מה יבוא ,איזה בכי
נורא קורע לב ונשמה!
וכל זה רק חלק ממה שהיא סיפרה לי על צערה .האמא הגדולה של כולנו.
השכינה הקדושה הדגישה שזה אנחנו החרדים שעושים לה את הצער
הגדול ביותר ,יותר מכולם!!!!
בסוף היא מסרה לי את בקשתה אלי בקול ניגון מתוק מרגש עד עומק
הנשמה ,ניגון שאיך שהוא היה מלווה עם ריח בושמי שבטוח אני שהיה או
ריח גן עדן או ריח של פיטום הקטורת" ,בני אהובי אל תשכח אותי ,בני
אהובי תזכיר אותי לעמי ,בני אהובי תספר להם על צערי ותתחנן אליהם
לרחם עלי .בני אהובי תזכיר להם להפסיק לצער אותי ,ולבקש ולזכור
לשמח אותי .בני אהובי עם כל אהבתך אלי ,עם כל ההשתדלות שלך ,אתה
לא מסוגל לבד להרים אותי מן העפר ,כולם צריכים להתאחד ולעמול יחד
אתך .בני אהובי אל תשכח אותי ,בני אהובי אני אוהבת אותך ואבקר אותך
מידי פעם ,תזכור אותי תמיד ,בני אהובי בני אהובי בני אהובי ".....ונעלמה
לפני עיני.
אחי  ,אחיותי ,אף שכבר עברו כמה שבועות מחזיון זה ,כל שעה בכל יום
חזיון זה עדיין מפעם בלבי  -בנפשי .עיניה המיוחדות הכאובות עדיין
שורפות בי ,החיבוק בתוך הנפש מורגש עד עתה.
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עצם הזיכרון של חזיון הזה בבואי לכתוב אותו עבורכם מעלה דמעות בעיני.
אני מתחנן בפניכם אנא מכם תעזרו לה ,אנא מכם אנא ,תתגייסו יחד איתי
להפסיק לצער את השכינה האמא של כולנו ,ולהתחיל לשמח אותה,
להעלות אותה מן העפר .בכמה וכמה ספרים קדושים מדובר על צער
השכינה והנה היא בעצמה באה לבכות ולהתחנן אלי כדי שאנו נפסיק לצער
אותה.
עד עתה אמא האהובה קוראת לי בתוך לבי ונפשי ,היא קוראת ומתחננת
בפני כולנו ,ומבקשת מכל אחד ואחת מאיתנו" ,בני אהובי אל תשכח אותי -
בני אהובי בני אהובי ,בני אהובי אל תשכח אותי".
מצווה גדולה להפיץ המסר ברבים לכל יהודי ויהודיה בארץ הקודש ובעולם
כולו .המעוניין לקבל עותקים להפצה ,או לסייע במימון הדפסה נא
להתקשר ל 052-767-5398 :מחצות היום עד חצות הלילה,
או אימייל . Real18@gmail.com4 -

כולם צריכים להתאחד
ולעמול יחד אתך.
בני אהובי אל תשכח אותי,
בני אהובי
אני אוהבת אותך
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 108רק אלה יזכו
תיקשור מיום ראשון ,כ"ח בניסן תשס"ט , 19/4/2009
הקדמה )מאבא של דניאל(
תכננתי לעשות תיקשור עם דניאל לגבי המכתבים ,השאלות והתשובות
שהגיעו לאתר בחודש האחרון .חלק מהאנשים ב"ה מתחיל להבין
שהתשובות באמת מגיעות מלמעלה ,וחלק עדיין שולח קטרוגים ועקיצות.
אמנם בנימין אמר )אני מתכוון בתיקשור( שהקב"ה לא נתן להם את לוח
הזמנים שלו ,אבל אנחנו רואים שהעולם "בבעיה".
אי אפשר להתעלם מהמסר של דניאל לפני כחצי שנה "עגל הזהב גוסס"
)פרק  95באתר ,דפי קול דממה דקה ,(42
ואף הרבה לפני כן ,לפני כשנתיים ,אני לא יכול לשכוח את המשפט של
בנימין" :לא יקח הרבה זמן ותהיה קריסה טוטלית של כל הצד הכלכלי"
)פרק  37באתר ,ובספר דניאל 2עמוד  82למטה(.
ולהזכירכם לפני שנתיים הכל נראה טוב ,אף בנק לא נפל ,הפנסיה היתה
מסודרת ,הבורסה היתה במקום וכו' וכו' .אך מאלול אנו רואים את
הנפילה ,המערכת הכלכלית בנפילה ,ולא סתם נפילה ...לכן אני ממליץ לכל
הקוראים להתייחס ברצינות לכל מסר של האוטיסטים...
דניאל:
עם ישראל ,הקב"ה כל כך שמח עם התפילות בברכת החמה ,כשהוא ראה
שבכל העולם יהודים שיצאו לרחובות ,אלפי אלפי יהודים ,עמדו ברחובות
השכם בבוקר ואמרו את הברכה ,וזה מראה לקב"ה שיהודים רבים באמת
באמת מחכים למשיח ,ולכן בכל המרכזים בעולם ,בירושלים ,בני ברק ,ניו-
יורק ,לוס-אנגלס ,ליקוויד ,מונסי ,לונדון ,בכל המקומות ,ראו את השמש
ובמיוחד בירושלים ,השמש היתה חזקה ונעימה ורוחנית ,יכולנו להרגיש
מימד על-טבעי ,מימד שמיימי ,אבל עם-ישראל ,תפתחו את העיניים טוב,
זה ניגמר.
ליהודים באמריקה ,אין לכם הרבה זמן ,הנשיא שלכם יביא עליכם הרבה
צרות גדולות ,כדאי להתחיל לזוז לכיוון הארץ ,ליהודים באנגליה זה יותר
ברור כמה שהגויים שונאים את היהודים ,אנטישמיות ,וזה לא יקח הרבה
זמן .יהודי אנגליה ,תתחילו לחשוב לזוז.
יהודי אירופה ,אתם על הכוונת של הגויים ,של המוסלמים .כדאי להתחיל
לצאת ,ובכל מקום בעולם היכן שיש יהודים ,כדאי להתחיל לחשוב ,לא רק
לחשוב ,להתחיל לזוז לכיוון הארץ.
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עם ישראל ,משיח כמעט פה ,נעבור דברים מאד מאד קשים ,רק אלה
שקשורים לקב"ה באמת ,עם אמונה וביטחון שהוא הכל יכול ,ולא שום
כוח אחר ,רק הוא מכוון את החיים שלנו .נותן לנו כל מה שאנחנו צריכים
בשביל לחיות ,בשביל להתקיים ,רק אלה יזכו לקבל משיח צדקנו.
שאלות ותשובות עם דניאל.
ש .מה כוונתך במילים "זה ניגמר? "
ת .העולם כמו שאנחנו מכירים נעלם .הגאולה מגיעה.
ש .חזרה בתשובה אמיתית ושלמה ,מה לעשות?
אני משתדל בכל כוחי לעשות רצונו ,ובכל זאת נופל וחוטא פעם אחר פעם.
ת :אין לך מספיק רצון גדול.
ש .ליל הסדר האחרון היה היסטורי עקב ברכת החמה מה קורה עם משיח
צדקנו? כל הסימנים הכל פה היכן הוא ?
ת .המשיח יגיע בזמן שה' קובע ,ומי שמאמין ובוטח בה' הוא לא דואג.
ש .הנה...יום שביעי של פסח...ישועות בו מקיפות...ו...כלום ! כלום כלום
כלום עד מתי יחזיקו אותנו בחושך..באפילה...אין טיפת התגלות ..רמז..
סימן ...אור ..אהבה ..שמחה ..רק איומים ואזהרות וצרות וייסורים ...עד
מתי עד מתי אני נשבעת לך ,ריבון העולמים...זו לא הדרך להחזיר את
היהודים אליך..ניסית כבר אלפי שנים את הדרך הזו...של גלות ,ייסורים,
מכות -וכלום אז אולי תנסה בטוב...מה אתה רוצה ,כזו הסתרת פנים  -איך
יכירו אותך? אם אבא עוזב את הילד  -הילד לא מכיר אותו...מפחד ממנו
כשרואה אותו...
האבא צריך להתקרב אליו לאט לאט ,לקנות לו מתנות ,לדבר איתו ,לחבק
אותו..עד שקונה את הכרתו ואמונו ..בבקשה ,תביאו את הדברים לפני
הילדים...נשמע את דברם..דבר שמים...
ת .תודה רבה על השיעור בחינוך ,אבל פה יש לך טעות ,זה לא האבא שעזב
את הילד ,זה הילד שברוב חוצפתו עזב את האבא ,ואבא רוצה להיות טוב
עם הילד ,אבל ברגע שהאבא יותר מידי טוב ,הילד מרים את הראש שלו
ובורח לזרים ,לבתים זרים ,לאמונות זרות ,לחיים זרים.
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כמה שהאבא רוצה להחזיר את הילד .עכשיו זה הזמן ,הסיכוי האחרון
שלנו ,ובלי איומים ,זה לא איומים ,זה עובדה! שאם לא נחזור לאבא
ברצוננו החופשי ,אז לא יהיה ,לא יהיה בית ,לא יהיה אבא ,לא יהיה אמא
לאלה שלא רוצים.
הם יישארו בחוץ ולא יכנסו )לעולם הבא?( וזה יהיה אסון גדול.
אבא שלנו ,אבינו שבשמיים ,אוהב את העם שלו ,רוצה להציל אותנו) ,את(
אלה שרוצים ,הוא יקח אותם ויציל אותם לנצח.
אלה שלא רוצים ,שמעדיפים את האלילים שלהם ,עגל הזהב ,אז הם ימותו
וייעלמו יחד עם הפסלים המתים ל"ע ר"ל.
ש .אני בחורה חרדית ואני כעת נמצאת בשידוכים .יש לי אחות אוטיסטית
שהיא מצליחה לתקשר רק עם דודה שלי .יום אחד דודה שלי שאלה אותה
מי הוא הזיווג שלי ,ואחותי נקבה בשם של בחור בצורה מפורשת -שם פרטי
ושם משפחה .איני יודעת מה לעשות .האם להאמין לכך? האם לגשת אך
ורק להצעה הזו? אולי אני צריכה לעבור מסכת של בחורים עד הבחור
ההוא? אני צריכה ללכת לפגישות בהרגשה שאני הולכת לפגוש את הזיווג
שלי? שאלנו אותה פעמיים בהפרשי זמן גדולים של כמה חודשים כי חשבנו
אולי הזיווג שלי השתנה לפי המעשים ,וזה עדין נשאר אותו אחד.
ואם הוא לא יראה לי ,אני אהיה חייבת להתחתן עימו כי זה מה שנקבע לי
מלמעלה ? הפרט שרציתי להוסיף הוא -שבערב בדיקת חמץ עשינו בדיקת
חמץ ,הכנתי  10פתיתים לפי המנהג אך לא מצאנו את הפתית העשירי.
הייתי מאוד לחוצה מכך ואימי אמרה שאולי מלכתחילה עשיתי  .9הלכתי
לאחותי האוטיסטית ושאלתי אותה האם באמת עשיתי  9והיא אמרה שכן
)בתיקשור( .היום מצאתי את הפתית העשירי .מה עושים? אני ממש אודה
לכם ע"כ כי אני ממש בדילמה מזה .תבינו שזו הכרעה לכל החיים שלי!
ת .אסור לה לכל הדעות לשאול את האוטיסטים שאלות שלא הייתם
שואלים בן אדם רגיל .רק אם האוטיסטים כותבים לבד )בלי ששואלים
אותם( וזה מתאים לתורה ,מותר לשמוע ,אבל שאלות על אפוא ולמה זה
פסול .בקשר לזיווג זה בודאי אסור.
ש .מאמין ומקבל כל דבר שאמרתם רק יש לי שאלה אחת ,והיא שאלת
השאלות עליכם! למה גדולי ישראל ,כמו הרב עובדיה יוסף שליט"א והרב
מרדכי אליהו שליט"א לא יוצאים בקריאה לציבור הדתי לפחות לשים
שקים ולבכות ולבקש מחילה מאת השם ???
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אני בטוח שהם עושים זאת בבדידות ובוכים יומם ולילה ומבקשים מחילה
עבור עם ישראל ,ומבקשים מהקב"ה רחמים ,אבל למה אין קריאה
לציבור ,אולי כדי לא להכביד ,אבל לפי דבריכם זה נצרך אז למה....
ת .אין לי תשובה.
ש .האם כדי להגיע לתכלית חובה לעשות התבודדות ולדבר עם ה' כמו
שאומר ר' נחמן ?
ת .באיזה שלב ,כל יהודי חייב לקשור קשר בעצמו עם הקב"ה ,אם זה עוזר
לו ללכת ליער להתבודד ,או ללכת לבית-כנסת או ללכת לכותל ,או פשוט
בבית שלו ,זה לא משנה ,אבל איך שלא יהיה ,הקשר בין האדם היהודי
לאביו שבשמיים הקב"ה ,זה הוא והקב"ה ,כל יהודי חייב למצוא את
הקשר הזה איך שהכי טוב לו ,הכי מתאים לו.
ש .אמרת במסר ליהודי אמריקה שהם בסכנה מה יעשו רבני קהילות
גדולות שגרו בארץ הקודש והגרו לאמריקה למטרת קירוב רחוקים האם
ינצלו הרי אינם יכולים לחזור?
ת .אין לי מושג מי ינצל ומי לא ,אני רק יודע שמי שעובד את הקב"ה -
יינצל .איך?  -אני לא יודע ,יהיו גם כאלה בחו"ל שעל ידי ניסים יינצלו,
איך?  -אני לא יודע ,מי שקרוב לה' ,שואף באמת לה' ,ועם כל הכוחות שלו
רוצה לעשות את רצון ה' ,אפילו לא תמיד מצליח ,אבל רוצה ממש לעשות
את רצון ה' ,הוא או היא יינצלו .יותר מזה אני לא יודע.
ש .מה דעתך על לימוד הקבלה  -בערוץ  66בטלויזיה ?
ת .אין לי דעה חיובית.
ש .מדוע אומרים כי הדולר יאבד את ערכו ,הרי כבר כחודשיים הדולר
מתחזק מאוד נגד כל היגיון למרות שמדפיסים אותו בכמויות עצומות
וצריך היה לרדת והנה הוא מתחזק האין זה נוגד את מה שאמרתם ?
ת .זה לא נוגד ,זה כבר מביא לאינפלציה גדולה ,וזה יוריד את הערך ,הם
רק מדפיסים כסף עוד ועוד ועוד באמריקה ,והדולר עוד מחזיק כי העולם
מפחד להוריד את הערך של הדולר ,כי אז הכל ייפול .הערך ייפול מאד חזק.
)קראתי לאחרונה כי בנק ישראל קונה כל יום מאה מליון דולר! על מנת
לשמור על שער גבוה(...
זה הסוף שלה ,אמריקה כמו שהיינו מכירים פעם ,זה הולך להיגמר לגמרי.
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ש .כתוב בגמרא :בשביעית מלחמות ,במוצאי שביעית בן דוד בא .עברנו את
השביעית ולא היו מלחמות בא"י.
אתם אומרים שהגאולה קרובה ביותר .לא מסתדר לי אלא אם כן הכוונה
היא לשבע שנים שלא ע"פ שנת השמיטה .תוכלו לשפוך אור על הסוגיה?
האם אכן הגאולה מתקרבת או שנחכה לשמיטה הבאה ?
ת .אני לא יודע ,אנחנו גם מסתכלים בנבואות ,ורוב הנבואות כבר התקיימו,
אנחנו לא יודעים את כל הפירושים ,אנחנו רק יודעים את העובדות בשטח,
והעובדות בשטח הן מאד קשות ,מאד דומות לנבואות ,כל אדם שיש לו
קצת ראיה ,קצת מחשבה ,יודע שזה כמעט הסוף.
ש .בעלי נוסע הרבה לחו"ל כדי להתרים כסף לישיבה שהוא לומד בה ,וגם
למשפחות נזקקות .רואה הרבה סיעתא דישמיא ב"ה .אך בכל זאת ,נוסע
הרבה לחו"ל ,נמצא בשדות תעופה ,ברכבות ,בכל מיני מקומות מסוכנים ד'
ירחם .והלב שלי מאוד כבד וכואב על הנסיעות האלה למרות שיש בזה
תועלת גדולה והרבה אברכים מקבלים אוכל מזה .שאלה לי:למה הרבנים
הגדולים לא יוצאים ואומרים לפי מה שבנימין ודניאל הצדיקים אומרים,
שמסוכן מאוד לנסוע היום ,ומי שנמצא בחו"ל חייב לעלות היום ארצה.
למה לא אומרים לעשות עליה ,למה לא מדברם על זה ,למה לא אומרים
לעולם להיזהר לא לנסוע ,לחזור ארצה ,תודה.
ת .אף אחד )מהרבנים( לא רוצה לקחת אחריות על עצמו להגיד לאנשים
לעזוב את הפרנסה שלהם ,את הגשמיות )רכוש( שיש להם ולחזור לא"י,
ואין להם עבודה ,גג ,בית ,כלום .ואם בגרמניה ,יום לפני המלחמה היו
אומרים להם לעזוב ,הרוב לא היו עוזבים.
רבי אלחנן וסרמן ,היה תלמיד מובהק של החפץ חיים ,הוא היה צדיק גדול.
בדיוק לפני מלחמת העולם השניה נסע לאמריקה).לפני שחזר לאירופה(
אמרו לו שהיהודים במצב לא טוב ולא כדאי לו לחזור )לאירופה( והוא חזר.
למה הוא חזר? להיות עם התלמידים שלו ,כי הוא ידע שהולכים לעשות
דברים לא טובים לעם ישראל ,ובאמת הוא חזר ונהרג על קידוש השם .למה
הוא לא אמר לכולם לצאת? היה לו בן ,רב שמחה ,שהוא נתן לו רשות
לחזור לאמריקה עם אשתו .למה? לא היו להם ילדים ,והוא לא פחד
שהילדים שלו יתקלקלו באמריקה .אמריקה אז ,ואפילו היום ,מקום טרף
לגמרי ,שהאידישקייט עקום קצת.הוא שלח אותם לעשות בעלי
תשובה).להחזיר בתשובה(.
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אבל לילדים שלו שהיו להם ילדים ,הנכדים שלו ,הוא לא רצה שיסעו
לאמריקה ,הוא פחד שיתקלקלו ,עדיף שימותו על קידוש ד' מאשר שיסעו
לאמריקה להתקלקל.
עכשיו ,אמריקה מקולקלת ,אירופה מקולקלת ,ובארץ ,ארץ ישראל לא
תתקלקל .המדינה מקולקלת ,אבל לא ארץ ישראל.
ארץ ישראל זו ארץ הקודש תמיד ,לנצח .וזה המקום שלנו.
וזה הזמן בהיסטוריה שכדאי מאוד מאוד להיות פה .אבל מעט רבנים יגידו
לעזוב את הפרנסה ,ואת הדברים הגשמיים ולבוא למקום שאפילו לא
יודעים אם יהיה מה לאכול ,או איפה להיות ,כי הם חושבים רק על
הגשמיות ,כי כמעט אין רוחניות עכשיו .זו הסיבה.
ועוד סיבה ,אם כולם ילכו לפה ,לא יהיה להם קהילות )לרבנים באמריקה,
אירופה(.
ש .למה הרבנים הגדולים בארץ לא אומרים ליהודים בחו"ל לעלות?
ת .כי את האחריות הם לא יכולים לקחת על עצמם.
ש .אחריות לאוכל ומקום?
ת .כן,כי אם זה לא יסתדר ,מה יעשו? איפה יהיו ?
שואל :יצחק מהצפון
ש .שלום שמי יצחק ,אני מחלק את הדפים שלכם ,יש אנשים שטוב להם,
ועובדים ויושבים יחסית על בטוח לא מעניין אותם לשמוע על תקופת
אחרית הימים ,מחשיבים אותך למחורפן.
ולמרבה הפליאה המון יהודים בלבוש חרדי חושבים שאתה משוגע על
שאתה מזהיר את יהודי העולם ומבקש מהם לעלות לארץ .הם פונים
לאדמורים והם מצידם לא אומרים ליהודים התורמים להם כסף שחייהם
בסכנה עם ימשיכו להישאר בארצות הברית .יש לי משפחה חרדית בבני
ברק והנכדים יושבים בארצות הברית ,ואומרים לי שה' ישמור ולא
מפחדים .הזכרתי להם את השואה ,ושואלים איפה היה ה' בשואה ?
השאלה שלי מה אתם ממליצים לי להגיד ? מה אתם מייעצים לי לעשות ?
בתודה מראש יצחק.
ת .יצחק ,אני מבין את הבעיה ,ואני כל פעם עצוב יותר לשמוע את זה .אני
יודע את המצב ומזדהה איתך .אנשים ,יהודים רבים כמו בגרמניה לפני
מלחמת העולם השניה ,לא רוצים לדעת את האמת אפילו שרואים את זה
ברור בעיניים ,כל ילד יכול להבין את הסכנות הגדולות הענקיות שיש
בעולם שלנו היום.
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וכל יהודי חייב להבין ברור שהעולם כמו שאנחנו הכרנו עד עכשיו נעלם,
נעלם.
ובמקום זה יש לנו עולם מפחיד ,מסוכן ובלתי צפוי ,והקב"ה שולח לנו את
זה כדי לעזור לנו לגמור את כל התיקונים ,לעשות תשוב מלאה ולהיות
מוכנים לקבל ברחמים את משיח צדקנו בעז"ה.
עוד נקודה  -לאלה השואלים איפה היה ה' בשואה  -התשובה היא-
בשנת  1939יהודי אירופה ,בדיוק לפני מלחמת העולם ה ,2-המצב של
היהודים באירופה היה גרוע ביותר .כבר עברו בערך  200שנה של ההשכלה
שזה ממש החליש את היהדות באירופה מאוד מאוד בצורה מפחידה ,ורוב
היהודים היו מחללי שבת ,והתחילו גם להתנהג ולהתלבש ולחיות כמו
גויים .ואפילו אלה שבחו"ל שמרו שבת ,הם לא היו עובדי ה' בכל תחום .היו
צדיקים אמיתיים אז ,אבל הם היו מעטים לעומת האוכלוסייה של
היהודים באירופה.
השאלה האמיתית היא איפה היו היהודים באירופה לפני פרוץ מלחמת
העולם השניה ,איפה היו היהודים לפני ליל הבדולח ,הרוב לא היו עם
הקב"ה.
אם לא היתה השואה ,לא היה נשאר יהודי אחד שומר שבת ח"ו ל"ע
באירופה ,ולכן הקב"ה ,מתוך רחמים רבים ,שלח את עמו לתאי הגזים כדי
לנקות אותם ולטהר אותם ,כי הם היו מלאים טומאה ,לא כולם ,אבל
הרוב.
ולכן עם ישראל ,אני מזהיר אתכם מאוד ,עכשיו ,לטהר את עצמנו ,לבכות
על העברות שלנו ,לעשות תשובה מלאה ,שה' לא יצטרך לטהר אותנו בצורה
אחרת .זאת התשובה.

השאלות והתשובות בשפה האנגלית מהתיקשור אשר תורגמו מאנגלית.
1
ש .האם היהודים צריכים לעשות עליה עכשיו ? ומה התאריך האחרון ?
ת .אני רק יודע שבקרוב מאד היהודים באמריקה יהיו בסכנה גדולה ,גם
באירופה .כל אדם צריך לעשות תוכניות איך לצאת .זו )הסכנה( לבטח
תהיה בקרוב מאד.
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2
ש .הפרק באתר )מספר ( המכיל את סיפורו של היהודי שהיה לו מות קליני,
האם בכך לא נלקחה ממנו הבחירה החופשית ? בודאי שהוא לא יחטא
אחרי מה שעבר ,והאם אתה בטוח שהסיפור אמיתי ?
ת .הסיפור לא "הומצא" ,יש להם מסמכים רפואיים למעשה .הבחירה
החופשית שלו לא "נלקחה" ממנו ,אנו יודעים היטב שטבעו של האדם
לשכוח .כאשר הנשמה חוזרת אל הגוף ,והגוף משתוקק למשהו  ,יש נטייה
לשכוח חוויות רוחניות אשר הנשמה עברה .רק אדם חזק מאד יכול לאחר
הרבה שנים לשמור על התמקדות )במקור  -לשמור על פוקוס( על החוויות
הרוחניות אשר עבר ולא להשתוקק לחטוא.
עם ישראל )לפני יציאת מצרים( ,במשך שנה ראו את עשר המכות ,ניסים
גדולים ,ואז במדבר שכחו וחטאו שוב ושוב ,אז מה אתה יכול לצפות מבן
תמותה שחזר לאחר חוויה כזו ?
אני מקווה שהוא לא יחטא עוד לעולם ,אך אף-אחד לא יכול להיות בטוח
בזה .במשפחה שלו ישנם צדיקים גדולים ,והם התפללו עליו בשמיים
שיעשה תשובה ,וזה מה שקרה.
3
ש .האם האמונה באה מהלב?
ת .מהלב ,מהראש ,מהידיים ,מהרגליים ,מכל הגוף ,אבל בעיקר באה
מהנשמה ולא מהלב.
4
ש .אני יודעת שפאות העשויות משיער אמיתי הינן אסורות ,אך האם פאות
העשויות משיער סינטטי מותרות? או רק מטפחות מותרות?
ת .כל פאה עכשיו פסולה ,סינטטי או לא ,כי כולן נראות כמו שיער.
5
ש .אני חי באמריקה ,אני לא יכול לצאת לישראל כעת ,האם עלי לדאוג
לפספורטים עבור המשפחה ?
ת .מאד מומלץ לדאוג לדרכונים .זה תמיד טוב ליהודים שהדרכונים יהיו
מוכנים.
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6
ש .כאשר אמרת שאנו צריכים להכין מלאי אוכל לשבועיים ,האם הכוונה
לאוכל שאינו צריך חשמל או גז להכנתו ? האם צריכים שהאוכל לא ידרוש
קירור ? האם להכין נרות ,מים ? האם ישנן הנחיות נוספות?
ת .ברור שצריך אוכל שאינו דורש חשמל ,אך הדבר העיקרי הוא להתקרב
לה' ולרצות לעשות את רצונו.
)הערות:
נאמר כבר בתיקשורים קודמים כי יש להכין אוכל יבש ,שימורים ,מים,
נרות וכו' לשבועיים לפחות !
אגב הנחיות הג"א להכין מלאי אוכל לשלשה ימים(...
7
ש .פורסם על תאריך  -ראש חודש סיוון  - (24/5/2009) 2009כתאריך שעד
אז יהודים צריכים לצאת ,אחרת יהיה זה מאוחר מידי ...האם זה נכון ?
ומי שלא יכול לצאת ,כיצד יוכל להינצל ?
ת .אני לא יודע מהו התאריך הסופי ומעולם לא ציינתי תאריך סופי ,אני
יודע שזה קרוב ,ותהיה אזהרה חזקה מאד ליהודי אמריקה וליהודי העולם.
הם צריכים לחשוב על האזהרה כאשר זה יקרה .אם המשפחה שלך לא
רוצה ללכת ,את צריכה להתפלל לה' ,לבכות אליו ,ולהתחנן אליו ,ספרי לה'
על הקשיים שלך ,ואני בטוח שהוא יציל אותך בניסים גדולים.
הערות:
 .1אזהרה חזקה מאד  -דניאל אמר במקור .Very strong warning
 .2שאלתי את דניאל בתקשור אחר )אתמול ,בתאריך  (27/4/2009האם מגיפת
"שפעת החזירים" היא ההזהרה הגדולה ,דניאל אמר:
שתהיה אזהרה גדולה יותר ,אך גם אזהרה זו באה להזהיר את עם ישראל שיעשו
תשובה ,ושהקב"ה הכל יכול ,ולהמחיש לכולם שאנחנו לא יודעים מאיפוא תבוא
הצרה ל"ע .נסתכל ימינה זה יבוא משמאל ,נסתכל שמאלה ,זה יבוא מימין,
נסתכל למטה וזה יבוא מלמעלה .ההזהרה הזו ,בנוסף לרעידת האדמה שהיתה
היום במקסיקו  -היא אזהרה ליהודי מקסיקו  -תצאו משם .אפילו שהחיים
שלכם במקסיקו מלאים גשמיות מעל ומעבר ,תצאו משם ,לא רק מהמקום ,אלה
מהשקר שאתם חיים בו.
 .3באחד מהתיקשורים עם דניאל הוא אמר שבשמיים יש כל הזמן שינויים ,לפי
המעשים שלנו ,וגם אם לפעמים נראה שמידת הדין גוברת ,בסוף מידת הרחמים
משפיעה .אמנם ישנה בעולמנו תנועה של תשובה ,אך על כל יהודי שעולה ,ישנם
עשרה שיורדים ,וזה לא יכול להימשך הרבה זמן...
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פרק  - 109הכתר על הראש של עגל הזהב
תשובות מהאוטיסטים בנימין גולדן ודניאל ,ניסן תשס"ט
גיליון קול דממה דקה .48
הערות שהוספו ע"י העורכים מוקפים בסוגריים.
ש :למה לאחרונה אתם מדברים כל כך הרבה על הנושא של צניעות ?
דניאל :כאשר האוטיסטים התחילו לדבר לעם ישראל ,דיברנו על נושאים
פחות רגישים ויותר כלליים ,כי עם ישראל לא היה מוכן עוד לשמוע את
האמת הנוקבת .אבל לאט לאט התחלנו יותר ויותר להתחדד על נושאים
חשובים ביותר לעם ישראל .ועכשיו שאנחנו כל כך קרובים לסוף ]של
עוה''ז ,הגאולה[ ,חייבים להגיד את האמת המלאה ולכן הגענו לשפיץ של
הבעיה.
היום בכל העולם המצב המוסרי הוא הנמוך ביותר שהיה אי פעם .בין
הגויים והחילונים כמעט נשכח המושג של משפחה מסודרת עם אבא ואמא,
ילדים ונאמנות .הכל נהפך לאנוכיות בלבד ]בנימין :שכל אחד דואג רק
לרצונו האישי ולא לטובת כלל המשפחה )וזה קלקול גדול שלמדו מתרבות
אדום ,ראה בסוף המסר([.
גם אצל היהודים החרדים המושג שהכל מותר התחיל רח''ל להיכנס לתוך
הקהילה .בגלל הגישה הזאת שהכל מותר ,נולדה הפריצות החרדית
שמביאה לאסונות ]עונשי שמים רבים .כתוצאה מהפריצות והאנוכיות
שלמדו מהעולם הגויי-חילוני ,יש גם בין החרדים התמוטטות של המושג של
קדושה ,שהדת היהודי מבוסס על זה ]שזו היתה המטרת של מתן תורה:
''אתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש'' )שמות יט([.
ש :למה אתם מדברים כל כך חזק נגד פאה נכרית ,הרי נשים צדקניות כבר
הלכו עם זה לפני כמה דורות ?
דניאל :לכל אורך ההיסטוריה ,הנחש  -הוא היצר הרע הוא הסיטרא אחרא
 ממציא דרכים שונות להפיל את עם ישראל ]''יצרו של אדם מתחדש עליובכל יום'' )קידושין ל([ .לפני כמה מאות שנה הוא הביא לעולם את הפאה,
שזו יצירה ממש של הסיטרא אחרא.
ברור שהפאה הנוכרית של היום אינו כמו שהיתה אז .בגלל הגזירות שהיו
באירופה נגד נשים שהלכו עם מטפחת ברחוב ,הצדיקות ביניהן עשו לעצמן
פאות העשויות מזנב של סוס או מחבלים או מקש.
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זה היה ברור שזה לא שיער אבל אפילו אז צדיקים גדולים התנגדו בהחלט
ללכת עם זה.
בנוסף לזה רוב הנשים באזורים אלו באירופה פשוט הפסיקו ללכת עם
כיסוי ראש בכלל ואלה שהלכו עם הפאות האלה ,הן היו נחשבות לצדיקות.
אבל היום ,הפאות של היום לכל הדעות הן אסורות בהחלט כי הן יפות
ומושכות עין .ולא סתם מושכות עין .יש הרבה חרדיות ידועות שמקפידות
על יופיין כדוגמניות ,והן דואגות מאוד ללבוש שלהן ורוצות שישימו לב
אליהן .וכיום אישה שמתלבשת כך ,עם פאה שנראית כמו שיער ,אפילו
חרדים אחרים לפעמים מתבלבלים ולא בטוחים אם זה פאה או לא.
]לשמיעת פרטי הפסק המקורי בעניין פאה נכרית להתקשר לטלפון -
[03-6-71111-3-2-1-1-174
ש :למה פאה נכרית זה "הכתר שבראש עגל הזהב ?"
בנימין :פאה נכרית של היום היא כל כך יפה ומושכת עין ,שגורמת לזה
שהאישה מרגישה כמו בחורה לא נשואה ויפהפייה ,כי הפאות של היום
יותר יפות מהשער שלה .אישה שבוחרת פאה ,קובעת עם זה שהיופי זה
השאיפה והמטרה של החיים שלה ,איך היא רוצה להראות ומה היא רוצה
לעשות בחיים .אם זה פאה ארוכה בלונדינית שעפה עם הרוח כמו איזה
שובבה בת שמונה עשרה ,או משהו יותר רציני כמו אישה שעובדת בתור
מנהלת משרד.
ובגלל הדמיונות האלו היא מתאימה גם את שאר הבגדים ולצערי הרב
בסופו של דבר ,מהראש עד לקצה האצבעות ברגלים היא לבושה כמו גויה
ממש .וזה גורם גם לרגשות פנימיות והתנהגות חיצונית של גויה[ החיצוניות
מעוררת את הפנימיות ,ראה מסילת ישרים פ''ז[.
לכן אישה יהודיה כשרה צריכה ללבוש כיסוי ראש אמיתי שזה מטפחת,
וממילא ]ר''ל שזה גורם לה איך לבחור שאר בגדיה ,כנ''ל[ גם בגדים רחבים,
ארוכים כולל שרוולים ארוכים עד כף היד וגרביים עבות ונעלים סגורות
ושקטות.
זה דמות של קדושה שתמיד ,לאורך כל ההיסטוריה ,זאת הייתה הדמות של
אישה יהודיה אמיתית .אבל היום עם הפאות הכל נהפך להוליווד רח''ל.
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ש :האם זה טכסיס חדש של היצר הרע בדורנו ?
דניאל :לפני כמעט ששת אלפים שנה ,הקב"ה ברא את אדם וחוה ,וכבר
בשעות הראשונות של החיים שלהם הם חטאו ,ל"ע .ומאז אנחנו משלמים
בגלל זה ,בסבל רב ולעבור מוות.
]"כי עפר אתה ואל עפר תשוב'' )בראשית ג([,
ולהתגלגל מדור לדור ולעשות תיקונים לקלקול הזה של אדם הראשון.
מה הייתה העבירה הגדולה? הנחש רצה את חוה ]בראשית רבה יח ו[ .היה
לו רצון גשמי והוא סיבב את חוה ללכת נגד הקב"ה ,והוא שכנע אותה
לשכנע את בעלה ללכת נגד הקב"ה .הוא רצה שאדם הראשון יחטא וימות
וחוה תהיה רק שלו .ומהעבירה הזו שהתחילה עם תשוקה והגיע למעשה
נגד הקב"ה ,זו היתה ההתחלה של ירידת הדורות ומאז אנחנו משלמים על
זה ביוקר.
כמו אז בהתחלה ,הנחש מופיע בכל דור בלבוש אחר ומנסה להפיל את
האישה ודרך האישה את הבעל וכל המשפחה היהודית הקדושה .את
הצלחותיו של הנחש  -היצר הרע ,הסיטרא אחרא  -אנו רואים ברחובות
ערינו ,בתורים הארוכים לפני בתי הדין המטפלים בגיטין ובפניהם של
הילדים השבורים ממשפחות אלה.
ש:לצערנו יש הרבה קלקולים היום,האם הפאה יותר גרוע משאר העבירות?
דניאל :הרבה נשים כאלה ]עם פאות[ דואגות גם לבגדים צרים וקצרים,
לגרביים שקופות או בצבע הרגליים ,לנעליים שעושות רעש ,לאיפור,
לעגילים מתנדנדים וכו' ושאר הדברים שתופשות עין.
הלבוש הזה גורם לעבירות גדולות ורבות ,ולמחשבות לא טובות וכל זה
מקלקל את הקדושה של עם ישראל .והיום עם ישראל מלא טומאה בגלל
חוסר קדושה ]ראה שערי תשובה ש''א ל[.
מה היה תמיד מאפיין את עם ישראל ,אפילו באירופה שההשכלה
השתוללה ,ואלפי יהודים ירדו מהדרך? אלה שהיו קרובים לה' אפיין אותם
הקדושה ,התמימות ,המשפחה הקדושה ,מחשבות קדושות ,לבוש קדוש
וצנוע .צניעות גם של הגברים ,גם של הנשים וגם של הילדים .אבל היום יש
מעטים מעטים שמחזיקים משהו שאפילו דומה למה שהיה.
אוי לנו ,אוי לנו ,אוי לנו .הפאה של היום ,זה הסיטרא אחרא עצמו שתפס
את היהודיה בראשה .ומהראש מלביש אותה עד הרגלים ומסובב לכולם את
הראש  -את המחשבות  -ומוריד אותם למטה לגהינום.
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זה נכון שהפאה היא לא הבעיה היחידה ,אבל כאשר אישה שמה פאה
שנותנת לה להיראות כמו בחורה צעירה ויפה ורחוקה מהקב"ה ,והיא
יוצאת לרחוב ,זה מעורר חשק ורצון של גברים שרואים אותה לחפש דברים
אסורים .וזה מקלקל את כל הדור וגם את הדור הבא ,וגם הדור שאחרי זה
וכו'.
עם ישראל ,עם ישראל ,תחזרו ללבוש של אמותינו  -שרה רבקה רחל ולאה.
ואם תגידו לי "מה ,להתלבש כמו ערביות?" לא ,כמו שרה רבקה רחל ולאה
אמותינו.
ש :איפה היה ה' בשואה?
דניאל :המצב של היהודים באירופה לפני מלחמת העולם השניה היה גרוע
ביותר .כבר עברו בערך מאתיים שנה של ההשכלה שזה ממש החליש את
היהדות באירופה מאוד מאוד בצורה מפחידה ורוב היהודים באירופה היו
מחללי שבת ,והתחילו גם להתנהג ולהתלבש ולחיות כמו גוים.
ואפילו אלה ששמרו שבת ,הם לא היו עובדי ה' בכל תחום .היו צדיקים
אמיתיים אז ,אבל הם היו מעטים לעומת האוכלוסייה של היהודים
באירופה.
השאלה הנכונה היא איפה היו היהודים באירופה לפני פרוץ מלחמת העולם
השניה? איפה היו היהודים לפני ליל הבדולח? הרוב לא היו עם הקב"ה.
אם לא היתה השואה ,לא היו נשארים כמעט יהודים שומרי שבת באירופה.
ולכן הקב"ה ,מתוך רחמים רבים ,שלח את עמו לתאי הגזים כדי לנקות
אותם ולטהר אותם ,כי הם היו מלאים טומאה .לא כולם ,אבל הרוב.
היום ,מבחוץ הכל נראה כשר ובסדר ,עשרות סוגים של אוכל כשר כביכול.
אבל כשמסתכלים טוב ,רואים שהפריצות משתלטת ומקלקלת את הכל.
כשרואים טוב ,כשמסתכלים בעין חדה ,רואים שזה לא האידישע מאמע
]אמא יהודית[ ,זה לא האידישע טאטע ]אבא יהודי[ ,וזה לא ילדים תמימים
]כנ''ל[ .הפרצופים קבלו מבט של ''העולם הזה'' והעתיד שלנו בסכנה.
בסכנה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בכל ההיסטוריה.
לכן עם ישראל ,אני מזהיר אתכם מאוד ,עכשיו ,לטהר את עצמכם .לבכות
על העבירות שלכם ולעשות תשובה מלאה ,כדי שה' לא יצטרך לטהר אותנו
בצורה שהוא עשה אז באירופה] .בגלל שהמצב היום דומה להתדרדרות
הזאת שהיתה אז באירופה[.
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בנימין :החורבן היום בענייני צניעות מראה שעגל הזהב נכנס עמוק עמוק
לתוך החיים של החרדים בעם ישראל והורס את היסודות של האידישקייט
]יהדות[ ומסכן ממש את כל העתיד שלנו בעולם הזה ובעולם הבא .ולא רק
בעתיד .אלא ברגע זה ,שאנחנו כבר סובלים מהרבה עונשי שמים בגלל
הפרצות בחומת הקדושה.
]ראה בהמשך שפריצות כבר גרם לחורבן של כל העולם[.
ש :מה עם הגאולה?
דניאל :רואים ברור שאנחנו קרובים לסוף ,ואין מישהו שיכול להגיד שזה
לא נכון .פעם ,לפני שנים ,כשהיינו כותבים את זה ,אז אמרו" :טוב ,אתם
אומרים ואומרים ואומרים אבל לא קורה".
אבל עכשיו הרבה מהדברים שאמרנו כבר קרו והמצב בעולם מתדרדר ועוד
מעט העולם יהיה במצב של מלחמה עולמית קשה ביותר .שני שליש של
העולם ייחרב
]''פי שנים בה יכרתו יגוועו'' )זכריה יג([
ואדום ייהרס לגמרי ]עובדיה א ,ועוד[.
ורק היהודים שעושים את רצון ה' ,לפחות משתדלים עם כל הכוחות שלהם,
רק אלה ישרדו .זה לא רעיון חדש של אוטיסטים ,זה כתוב בנבואות
הקדושות.
)''והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ה' צפניה ג(
)''והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו'' ישעיה ד(
)וראה גם ישעיה ו יג וכתובות קיב(:
ש :איך אתם אומרים ''היום עם ישראל מלא טומאה''? להפך ,יש היום
הרבה מאד בעלי תשובה ?
בנימין :אם יש תשובה אמיתית בדרך כלל זה אצל החרדים .היום בדרך
כלל היהודים חיים לפי תרבות אדום שזה אומר שכל אדם צריך ליהנות
מהחיים לפי רצונו והתאוות שלו .וזה נכון שיש הרבה כביכול בעלי תשובה,
אבל בעלי תשובה אמיתיים הם מעטים.
ולכן העולם מלא טומאה ,שאפילו החרדים והדתיים בהרבה מאד מקרים
קיבלו על עצמם את הגישה של תרבות אדום וכאשר חילוני חוזר כביכול
בתשובה ,העולם החרדי-דתי לא דורש ממנו לזרוק לגמרי את החיים
האנוכיים החומריים שהוא הביא אתו.
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נספחים:
א .למה צניעות כל כך חשובה?
בעת אשר יתור האדם ]היהודי[ לחשוב בלבבו מחשבה אשר לא טהורה
בניאוף רחמנא ליצלן ,הרי הוא מכניס זונה ,סמל הקנאה ,בבית קדשי
הקדשים העליון נורא בעולמות העליונים הקדושים ח"ו .ומגביר רחמנא
ליצלן כוחות הטומאה והסיטרא אחרא בבית קדשי הקדשים העליון
הרבה יותר ויותר ממה שנגרם התגברות כח הטומאה על ידי טיטוס ]גוי[
בהציעו זונה בבית קודש הקדשים במקדש מטה
נפש החיים ש''א פ''ד ע''ש
ב.
חוסר צניעות מסלק השכינה מישראל ומביא את כל הצרות'' :ומכך נסבו
כל הצרות והרעות ...הרי ביאר לנו הכתוב מפורש ]דברים כג'' :ולא יראה
בך ערות דבר ושב מאחריך''[ אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו ''.
מכתבי החפץ חיים תרפ''ד
ג.
צניעות הנשים יכול להציל את כל העם ]אפילו אצל אומות העולם![:
''ואמרו במדרש ,בשביל צניעות נשי מואב ועמון...זכו ולא גלו בראש גולים,
דכתיב וכו' " יערות דבש ח''א דרוש ח

לכל אורך ההיסטוריה,
הנחש  -הוא היצר הרע הוא הסיטרא אחרא
ממציא דרכים שונות להפיל את עם ישראל
לפני כמה מאות שנה הוא הביא לעולם את הפאה
שזו יצירה ממש של הסיטרא אחרא.
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 110הרגע לפני הסוף
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

א' סיון תשס"ט

אמרנו כי ניתן מסר כאשר יהיה שינוי ממשי בעולם ,וזה קרה .לפני אלול
אמרנו שמאלול העולם ישתנה לגמרי ,ובאמת מאלול התחילה ליפול כל
הכלכלה של העולם .אחר כך הנשיא ברק חוסיין אובמה נבחר .בין אלול
לאדר העולם השתנה מאוד ,ומאדר עד היום העולם השתנה עוד יותר.
ברוב התחומים הכל יורד יותר ויותר .מדינות מתכוננות למלחמה גדולה.
יותר ויותר מדינות יש להם נשק גרעיני פעיל ,האנטישמיות בעולם בצורה
קשה ביותר ויותר ויותר אנשים חסרי עבודה מינימאלית.
בואו ניזכר איך היה העולם לפני שלוש שנים ואיך העולם עכשיו .כל כך
הרבה ארצות מתחמשות בצורה קשה ביותר ,עם הנשק המפחיד ביותר ואין
מי שיעצור אותם .רק דבר אחד ברור :כולם נגד ישראל והיהודים.
ברק חוסיין אובמה הוא שליח ה' וה' דוחף אותו לעשות דברים משונים ,לא
הגיוניים ועל גבול הטיפשות .אבל עם הרבה סייעתא דשמיא הוא השיג את
המקום שלו בתור נשיא ארה''ב וה' הכניס בו רצון לשלוט בכל העולם .הוא
שליח רע שיגרום להרס של רוב העולם ]הנזכר בזכריה יג ,ח[ .אובמה רוצה
להיות דיקטאטור באמריקה והוא מצליח מאוד .הוא שולט על לפחות
שלושים אחוז של העסקים באמריקה .מעניין מאוד שהוא מצליח לעשות
דברים שאף נשיא לא היה מעיז לחשוב על זה  -והוא לא יכול אפילו להוכיח
שהוא אמריקאי בכלל וזה מדהים מאוד .הוא חתם על מאות חוקים מאז
שהגיע לבית הלבן .אף נשיא לא הצליח להעביר כל כך הרבה חוקים בזמן
כל כך קצר .וחלק מהם מאוד מאוד משונים ואנטי דמוקרטיים ואנטי
אמריקאיים.
ברק חוסיין אובמה הוא מורכב מאדום ישמעאל ועמלק והוא הגיע
לנשיאות עם ניסים גלויים .הוא תומך בכל מיני דברים שאסורים לא רק
ליהודים אלא גם לבני נח .הוא רוצה להשתלט על ארה''ב ולהיות יותר
דומה למלך מאשר לנשיא וזה לא החלום האמריקאי ]דמוקרטיה[.
הוא בא לעולם כאילו שהוא המשיח החילוני ,המשיח הגויי שלא מאמין
אפילו במשהו דומה לקב"ה ,והוא מאמין שהוא מציל את העולם .זה לא
להאמין ומעל הטבע שאדם רשע ולא חכם יכול להגיע לרמה כזו ,וזה ממש
נס.
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]כל הדברים הלא טבעיים הנזכרים לעיל מראים בעליל שהסיבה שאובמה
הגיע לשלטון זה רק בגלל שה' שלח אותו ויש לזכור שגם הצורר הגרמני
ימ''ש הגיע לשלטון בצורה דומה ונגד כל הגיון וד''ל[.
בזמן האחרון הוא מגלה את שנאתו הכפייתית למדינת ישראל וזה מבוסס
על השנאה שלו כלפי היהודים .עכשיו נהיה יותר ויותר ברור שהוא רוצה
להרוס את מדינת ישראל ,לפרק אותה ,ולא משנה לו אם גם הערבים יחסלו
את היהודים ח"ו .זה בכלל לא מעניין אותו.
הוא מאמין שמדינת ישראל היא הבעיה עיקרית של כל מזרח התיכון .ובזה
הוא לא רחוק מהאמת .כי ברור שהציונים הביאו את כל הצרות על
היהודים פה בארץ ישראל ואת כל המלחמות .אם הם היו עושים את רצון
ה' ,אז לא היינו עוברים את זה והגאולה הייתה מגיעה ,במיוחד אחרי שואה
כל כך קשה.
אבל בכל זאת אנחנו יהודים ,אפילו שאנחנו לא מאמינים בדרך העקומה של
הציונים ,אנחנו גרים בארץ ישראל ואין לנו חשק שהערבים ישלטו עלינו ,כי
גם זה מוות.
אובמה אומר ברור שמדינת ישראל חייבת לתת את ירושלים ,לחזור
לגבולות  '48וגם להחזיר את הערבים הפליטים לארץ ישראל .אנחנו
צריכים להתפלל לה' לעזור לנו לחזור בתשובה שלמה כדי שבכל זאת ה'
ירחם עלינו ,עם כל העבירות שלנו ,ויביא את משיח צדקנו ברחמים ]''אם
ישראל עושין תשובה נגאלין'' )סנהדרין צב.[(:
אנחנו מדברים ומסבירים ליהודים בכל העולם את הסכנות הגדולות
שעומדות לפנינו ,אבל לא רק שיהודים לא רוצים לקבל מה שאנחנו
כותבים ,אלא לרוב גם לא מוכנים לקבל מה שכתוב בנבואות התורה.
תפקחו את העיניים ותראו בעצמכם :הסוף מגיע ,הסוף הקשה ]הנזכר
בעתה''[.
בנבואות לגבי הגאולה '' ִ
זה לא רק שארץ ישראל בסכנה .כל יהודי בכל העולם בסכנה .האנטישמיות
היא מעל ומעבר .כל יהודי העולם בסכנה .לא לחשוב שאם היהודי גר
בארה"ב אז הוא בטוח .חכו עד שהנשיא שלכם יכעס מאוד מאוד על
הישראלים ,תראו איפה אתם תעמדו ומה הוא יעשה לכם.
כמה יהודים יש בעולם? המספרים מיקרוסקופיים לעומת אומות העולם.
מה יהיה לכם היהודים של העולם? מה יהיה העתיד שלכם בארצות שלכם?
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יהודים תיפתחו את העיניים! אנחנו מעטים לעומת הענקים שנגדנו .ההצלה
היחידה שלנו זה הקב''ה .הוא שלח לנו את הנבואות להדריך אותנו
לתקופה זאת מה לעשות ואיך לעשות את רצונו כדי שהוא יציל אותנו.
יהודים שגרים בחו''ל אם אפשר עדיף שתהיו פה בארץ ישראל .אם בשום
פנים ואופן אתם לא יכולים להגיע ,אז תעשו מה שכל היהודים ,כולל אלו
שבארץ ,צריכים לעשות וזה לחזור בתשובה אמיתית .זה מסר לחילונים,
לדתיים ולחרדים :תחזרו בתשובה כמו שכתבנו במסרים עד היום ]במיוחד
במסרים ) 27,37ניתן לקבל הדפים גם בפקס.[(077-450-2234:
ממלחמת העולם השניה עד היום ,העולם לא ידע שפע של גשמיות כל כך
גדולה כמו שהיה עד אלול תשס''ח ]ספטמבר  .[2008התרגלנו לגשמיות שלנו
והרגשנו שאי אפשר לחיות בלי הדברים האלה .השפע של גשמיות כל כך
גדולה שהיא מעוותת לגמרי דרך חיינו .אדם שחי חיים כאלה מעוות וכל
המבט שלו על העולם מעוות .אפילו יהודי המאמין בקב"ה ומתפלל שלש
פעמים ביום ,ולומד תורה ,אבל משתתף בעולם השקר הזה ]עגל הזהב[ עם
כל הלב שלו ,ומנסה לחיות בשני העולמות ,הוא יעלם מהמציאות ל"ע .כי
אי אפשר לחיות בשני עולמות ,עולם האמת ועולם השקר ]''הגברת התאוה
על השכל היא ראש כל חטאת וסיבת כל גנות וגו''' )חובת הלבבות שער
הפרישות פ''ב וע''ע שם בהרחבה([.
זה הרגע שחייבים לבחור .הרגע הזה ,הרגע לפני הסוף .ותדעו ,שזה באמת
הרגע לפני הסוף .זה הזמן שאתם צריכים לבחור .כי מי שלא בוחר בביטחון
מלא בקב"ה  -וזה לעשות את כל רצונו בלי השקר  -אין לו מקום בעולם של
משיח.
לכן הדבר הראשון שצריכים לעשות זה לחזור לקב"ה באמת .להוריד את
כל המושגים ,את כל הרצונות שלא שייכים לאידישקייט ]יהדות[ ,ולחזור
אך ורק לרצון ה' .ולא לעוות את רצון ה' ולהלביש את זה על רצוננו אלא
רצון ה' באמת.
אבל אנחנו כל כך רחוקים מהאמת ,כולל הרבה מהמנהיגים שלנו ,שאני
מאוד מפחד שאי אפשר להגיע לאמת .כאשר המחשבה כל כך מעוותת
והרצונות כל כך מעוותים ,לרוב אינם מסוגלים להגיע לאמת.
אני מאוד דואג שאנחנו נהיה כמו במצרים שרק חמישית מהיהודים נגאלו.
ואני מפחד שבמצב של היהודים היום זה יהיה הרבה פחות ח"ו ]''וחמושים
עלו בני ישראל-אחד מחמשה ויש אומרים אחד מחמשים ויש אומרים אחד
מחמש מאות'' )ילקוט שמעוני שמות יב(.
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]והחי יתן אל לבו שדבר כזה כבר התרחש בעם ישראל'' :והשארתי בישראל
שבעת אלפים כל הברכים אשר לא כרעו לבעל וגו''' )מלכים א יט( וראה
בספר חסד לאברהם )מעין ג נהר כ( שכתב שבאמת כך יהיה בא''י בגאולה
העתידה בב''א ע'ש[.
כי רוב היהודים עוד חיים את החיים הדמיוניים ]עגל הזהב ,החלום
האמריקאי[ .אפילו שזה כבר מתמוטט ,יש להם עוד את התשוקה והתקווה
שאולי בכל זאת המצב יחזור למה שהיה פעם .ואם אני אשאל את רוב
היהודים :אתם רוצים לעבור דברים קשים ,אבל להגיע לטוב  -למשיח
צדקנו ,לבית המקדש  -או לחזור לעולם שהיה לפני שלש או ארבע שנים?
אני חושש שהרוב יגידו שהם רוצים לחזור למה שהיה.
ולכן אני רוצה שיהיה ברור :זה הסוף .העולם נכנס בעתיד הקרוב למצב
קשה ביותר ,מפחיד ביותר .מצב ששני שליש מהעולם יחרב ]זכריה יג ,ח
ע''ע שם[ ,שה' ישמור עלינו ,ומלחמות קשות ביותר .רק אלה שבאמת
קרובים לקב"ה יחיו ]''והיה כל אשר יקרא בשם ה' ימלט'' )יואל ג( ומצודת
שם'' :רק הנשארים המבוררים שבהם ,אשר כל אחד מהם קורא אל ה'
וצועק אליו ומשים בו בטחונו''[
מה עוד אפשר להגיד? תקראו את כל הדברים שכתבנו ויותר מזה תקראו
את הנבואות של תורת משה רבינו ע''ה ותדעו מה לעשות ואיך לעשות כדי
להציל את עצמכם .העולם של משיח יהיה עולם של אמת בלבד ורק אנשי
אמת יוכלו לחיות בעולם של אמת.
השבועות הבאים יהיו קשים ביותר ,מפחידים ביותר ומסוכנים ביותר,
אמרנו שמאלול העולם ישתנה וישתנה .אמרנו שאחרי ל"ג בעומר הדברים
יתחילו לרוץ ,והם רצים בצורה בלתי רגילה ,כל יום יש חדשות יותר
מדהימות .אמנם האדם הפשוט יוצא לרחוב והכל כמו שתמיד ,יש
אוטובוסים ,נוסעים לכותל ,הולכים לחנויות ,יש מכירות ,הכל הולך רגיל,
אבל מתחת לכל ומעל גם ,רואים ברור מה קורה ,וזה לא סתם שאנשים
מתחילים להיות בפאניקה .פתאום פתחו את העיניים ורואים ש 70-זאבים
נגד ישראל ,וזה לא צחוק ובכל העולם אנטישמיות איומה ,והיהודים
החילונים שאוהבים לנסוע לאירופה צריכים להיזהר ולא לנסוע לכל מקום,
כי אם ישמעו עברית ,אז מי יודע מה יהיה להם ,וזה משבש להם את החיים
ואת החלומות .אז מה לעשות? נכנסים לפאניקה ,מפחדים פתאום ,העולם
לא כמו שרצו .כל מה שאמרנו זה מתקיים ,אולי לפי לוח הזמנים שאתם
רוצים אבל ה' יודע יותר טוב.
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שאלות ותשובות
ש .שמעתי מפי אנשי מודיעין כי לאיראן יש מעל מאה פצצות אטום והם
שלחו אותם עם מתאבדים אשר הבריחו את הגבול הפרוץ בין מקסיקו
לארה"ב והם נמצאים בהרבה מדינות שם ומחכים ליום פקודה .האם זה
נכון? )יעקב ג .מירושלים(
ת .דבר אחד ברור :אמריקה תקבל זבנג גדול מאד ,וזו לא בדיחה .אמריקה
תסבול מאד מאד בעתיד הקרוב .ברק חוסיין אובמה רוצה להשתלט על
העולם .הבעיה היא שהוא לא כל כך חכם.
הוא רשע גדול ,והעולם הולך להשתנות עוד פעם ,אבל מאד מאד ,ובסופו של
דבר כל הנבואות שצריכות להתקיים יתקיימו בצורה מלאה .הדאגה שלנו
היא לא אם אנחנו נשרוד או לא .הדאגה שלנו אם אנחנו נוכל לחיות בעולם
של אמת .אנחנו צריכים לחזור בתשובה .זו צריכה להיות כל הדאגה שלנו
ולא מקלט ולא מסיכת גז ולא שום דבר ,רק זה.
ש .מה עלי לעשות על מנת להינצל על ידי הקב"ה? אני דואג בקשר לעולם
הפיננסי וגם הרוחני ,אך כתוב "אם אין קמח ,אין תורה" אז אנו צריכים
את שניהם על מנת לעשות את רצון ה') .דוד ס .מצרפת(
ת .אתה צודק ,אך קודם כל עליך להתקרב לה' ולבטוח בו .אנו מתקרבים
לזמן כמו שבני ישראל היו במדבר ללא מקורות מחיה .אנו בשלבים של
התנתקות מהעולם הזה ,הכלכלי ,הגשמי וכו' .אם נלמד לבטוח בה' עם כל
הלב ,ונדע כי הוא יספק לנו את צרכנו ,אפילו אם לא נצליח בהשתדלות
שלנו ,אז נוכל להינצל ]''ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו והיה
כעץ שתול על מים וגו''' )ירמיה יז([.
אך אלה שמאמינים ביכולת שלהם ,ב''כוחי ועוצם ידי'' ,הם לא ינצלו
]''ארור הגבר אשר יבטח באדם וגו' ולא ירא כי יבוא טוב וגו''' )ירמיה יז([.
ואלה שעדיין חיים בצרפת ,אוי להם.
ש .אני גרה בקנדה עם משפחתי .האם עלינו להתייחס לאזהרות ליהודי
ארה"ב? )רחל ממונטריאל(
ת .בכל מקום בעולם היהודים יהיו מטרה לפיגועים אנטישמיים .הם כבר
מטרה בהרבה מקומות .לפי הנבואות ארץ ישראל לא תחרב ]''כי קרוב יום
ה' על כל הגוים...ובהר ציון תהיה פליטה'' )עובדיה א ויואל ג( ''פרזות תשב
ירושלים מרוב אדם'' )זכריה ב([ אבל אדום בטח יחרב ]עובדיה א ועוד[ ואת
חיה בחלק של אדום.
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ש .האם זה יותר בטוח להיות בקנדה מאשר באמריקה? )משה מקנדה(
ת .יותר בטוח להיות עם הקב"ה.
ש .איך אדם יכול לדעת אם ינצל במלחמת גוג ומגוג? )משה מברוקלין(
ת .אף אחד לא יכול לדעת מראש .רק תהיה קרוב לקב"ה ותתרחק מעגל
הזהב ומהשקרים של העולם הזה.
ש .מה יקרה לאדם המבולבל מאד בחייו ,האם הוא ילך לגהינום או לגן
עדן? )מנחם מברוקלין(
ת .בלבול זה נגד התורה.
ש .כבר לפני חודשיים כמעט כתבתם שיהודי אמריקה בסכנה גדולה ,ולא
רואים ב"ה כלום .עכשיו שאני עוברת על החומר אני רואה שאזהרה דומה
פרסמתם ליהודי רוסיה כבר מזמן וב"ה גם פה טעיתם .אז מה זה סתם
תחזיות בע"מ או סתם רמאות?
דניאל :צוחק מי שצוחק אחרון .אבל אני לא אצחק ,אני אבכה על כל יהודי
ויהודי .אנחנו לא נביאים ולהבדיל ,ירמיהו הנביא ע''ה הזהיר את עם
ישראל משך שמונים שנה שיבוא אסון אם לא יעשו תשובה ,וצחקו ממנו
]''ואדבר אליכם אשכים ודבר ולא שמעתם'' )ירמיה כה([ .בסופו של דבר,
היה חורבן בית המקדש הראשון והגלות .ונח בנה את התיבה משך מאה
ועשרים שנה ,וכל הזמן הזהיר את כולם שיעשו תשובה ואם לא יהיה מבול
וכולם יהרגו .צחקו ממנו ובסופו של דבר זה קרה.
אנחנו נותנים מסרים כבר שבע עשרה שנה ,ומה שאנחנו אומרים עכשיו זה
לא יקח שמונים שנה או מאה ועשרים שנה ,זה יקרה עוד מעט.
ש .מה דעתך על עצרות התשובה עם "שק ואפר? "
ת .אתם לא צריכים להתייאש מהשק ואפר ,כי כל יהודי שמשתתף זה כמו
אלף ,וכל יהודי שמשתתף זה עוזר להציל הרבה יותר ,וזה שאתם מקריבים
את עצמכם לנושא הזה ,שזה להציל את עמ"י ,זה ממתיק את הדין בשמים,
לכולנו .וכתבנו עד כמה שאנחנו בסכנה ,ואם יש עוד אפילו יהודי אחד
המוכן להקריב את העולם הגשמי כדי להציל כמה יהודים-דיינו .כל אדם
המוכן להקריב את עולם השקר שלו למען עמ"י מביא גאולה על כולם.
ש .איך לחלק את הזמן שלנו ,בין התפקידים :ללמוד ,להתחזק בעצמנו,
לזכות את הרבים ?
ת .קודם לנקות את הבית ,תבדקו שאין לכם טרף בבית ,לא בלבוש ,לא
במחשבה ולא בשום צורה ,אח"כ ללכת לעבוד להחזיר יהודים בתשובה.
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ש .הרבנית מיקלה נפטרה ,כמה מילים לזכרה?
ת .לעילוי נשמה של אישה שבאמת גדולה מאוד .אישה צנועה שעבדה על
עצמה להתקרב לקב"ה מאוד .רופאת ילדים שעבדה למען הצניעות יום
ולילה .אישה גדולה .ה' מחזיר הרבה מהשגרירים שלו למקום הטוב לפני
שהבלגן הגדול ביותר מתחיל.
ש .האם לפילוג בין הספרדים והאשכנזים יש השפעה על עיכוב ביאת
המשיח ?
ת .זה מעניין ,פעם הבעיה הכי גדולה היתה בין אשכנזים לספרדים ,היום
יש אשכנזים נגד אשכנזים ,ליטאים נגד ליטאים ,חסידים נגד חסידים,
ספרדים נגד ספרדים וכו' וכו'
ש .שמענו שמתוכנן שוב מצעד התועבה ,מה דעתך?
ת .זה הנפילה של המדינה .אנחנו חייבים למחות נגד .היהודים חייבים
להעלות )להשמיע( את הקולות שלהם נגד .אבל ,זה כבר הסוף ,זה הסוף
שלהם וסוף של כל אלה שאפילו הולכים להסתכל על זה.
כל אלה שלא פותחים את הפה נגד זה ,זה נגד הטבע ,נגד התורה ,זה נגד
איך שהקב"ה ברא את העולם .ויהיו דברים קשים ביותר אז ,קשים ביותר,
וכל זה חייב להיעלם מהעולם לפני שהמשיח ,שהוא שיא הקדושה ,יכול
להיכנס .הדברים האלה חייבים להיעלם מתוך היהודים ,מתוך היהודים זה
חייב להיעלם.
ש .איך תעלים אותם ,הם כ"כ רבים?
ת .הקב"ה יעלים אותם .וכל אחד ,אפילו שיש לו רק מחשבה לכיוון הזה,
כדאי לו להוציא את זה מהראש שלו .ולא רק הסטייה הזאת ,יש כל מיני
דברים אחרים שאנחנו יודעים מזה ,אבל אדם קדוש לא מעלה על דעתו.
אבל כל הדברים האלה חייבים להיעלם גם מהמחשבות שלנו.
ש .צריכים להיות בהפגנה?
ת .צריכים כמובן .נראה עד אז מה שיהיה.
ש .האם יש מכנה משותף בין מצעד התועבה המתוכנן ובין זה שרוצים
לחלק את ירושלים ?
ת .ודאי ,זה הכל שייך למדינה ,המדינה שהביאה אותנו למצב הזה .והם
חייבים להוריד את הראש לצאת בבושה גדולה ,וזה מה שקורה עכשיו.

www.Dani18.com

213

דניאל  – 3מסרים מעולם האמת

ההשפלה של נתניהו באמריקה ,זו השפלה של כל המדינה של כל
השמאלנים שבטלויזיה ,ברדיו ובעיתונות .הם בהלם ,לקחו להם את כל
החיים ,את כל מה שהם האמינו בזה ,וזה לא יגמר עד שהמדינה תיגמר.
באמריקה הדמוקרטיה נגמרה כבר .פה המדינה כבר על סף סיום
ההיסטוריה שלה.
ש .משהוא אמר שכדאי להוציא כל מיני קטעים לא צנועים מהמסרים
משום שילדים ונערים שלא טעמו טעם חטא יכולים לקרוא את זה.
ת :אם הילדים לא ישמעו את זה מתוך הדף ,שזה הכל כתוב מאוד מאוד
בזהירות ,הם ישמעו את זה מהחברים שלהם שידברו הרבה יותר ברור.
ש .בבית"ר ובעוד מקומות מנסים בני ישמעאלים להכשיל בנות ישראל
כשרות ,ולצערנו אנחנו לא רואים שיש קנאות נגד ,כמו שהיה בעבר .רוח
הקנאות יורדת מהעם ,תמיד אמרתם שבזכות הקנאים ,בזכות הקיצוניים
עמ"י ממשיך להתקיים ,שהם נותנים כוח ומראים את הדרך .מה נעשה?
ת .זה נכון מאוד .כל אחד דואג לעצמו ,ולא לקנאות ולא לעמ"י ,וזה מאוד
עצוב ,ולכן יש מסורת שרק  7,000יהודים יקבלו משיח.
ש .אחת אמרה לי שבעלה בוגד בה ,מה אני אגיד לה?
ת .מה לעשות ,זה לצערי הרב נגע בעמ"י .והחרדים היום .זה מכל הטומאה,
הוא בוגד בה .שתעשה מה שהיא מרגישה שזה נכון .אני לא פוסק .היא תלך
לפוסק הוא יגיד" טוב תביני אותו ,תהיי יותר אשת רחוב בשבילו ,שהוא לא
ילך למישהי אחרת".
ש .תוכנן לעשות סדרת פרסומים נגד הפאה הנכרית .מה דעתך?
ת .האמת ,זה נשמע שטותי היום .ולמה? כי העולם משתנה ונהיה הרבה
יותר מפחיד ורציני כבר ,אז פשוט להגיד את האמת ,אישה שהולכת עם
פאה נכרית ,במיוחד שהרוב הן ממש ממש אסורות לכל הדעות ,וזה גורם
לפריצות ענקית ולניאוף וכל מיני עבירות ש-ה' ישמור ,כל אישה שגורמת
בגלל חוסר הצניעות שלה למחשבות לא טובות של גברים ,או ח"ו למעשים
לא טובים ל"ע ,ובעל שמרשה לאשתו ללכת בפריצות בלי למחות ,אלה
יקבלו עונשי שמים גדולים ביותר.
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 111אלה יתאימו לעולם החדש
תקשור עם דניאל  -י"ג סיוון תשס"ט 5.6.2009
הערות שהוספתי  -בסוגריים.
ליהודים שגרים בא"י  -אנחנו נכנסים לתקופה קשה ביותר ,שפחד זה מה
שיאפיין את התקופה הזו .וזה הזמן )עכשיו( שכולם מסוגלים לעשות
תשובה ,זה הזמן שהקב"ה מקציב לנו לפתוח את העיניים ולהבין שיש אמת
עליונה ,וכל החיים החומריים שלנו ,חיים שתלויים כביכול בבני-אדם,
במוסדות ,זה הכל שקר ,ואנחנו חייבים לחזור )להאמין( בביטחון מלא
בקב"ה ,כמו האבות שלנו והאמהות שלנו.
ליהודים שגרים בחו"ל ,אתם מחכים )עומדים לפני( תקופה עוד יותר קשה,
והרבה יותר מסוכנת בעתיד הקרוב .אפילו שבארץ זה נראה יותר מפחיד
ומסוכן ,האמת )היא( שבחו"ל הרבה יותר מסוכן ומפחיד ,יש סכנה גופנית
ול"ע סכנה רוחנית.
אני מבקש מכם ,עמ"י ,תחזרו לאמת ,תפתחו את העיניים ,תפסיקו לחיות
חיים של שקר ,תחזרו לקב"ה עכשיו.
העולם כמו שאנחנו מכירים את זה ,ניגמר ,ניגמר ,ויגמר לגמרי בעתיד
הקרוב מאד ,ואז אלה שחיים )חיים של( אמת ,משתדלים לראות את
האמת ,ולחיות את האמת  -אלה יתאימו לעולם החדש.

העולם
כמו שאנחנו מכירים את זה
ניגמר
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פרק  - 112אבוד לנצח
תקשור עם דניאל ,סיוון תשס"ט ,יוני 2009
הקדמה
זה התחיל ממכתב עצוב שקבלתי ,סה"כ רציתי לעזור ליהודי ,למנוע ממנו
ליפול בידיו של היצר הרע ,ובין לבין ,המחשבות מתגלגלות לעוד כמה
זיכרונות הקשורים לנושא ,בסופו של דבר אמרתי לעצמי להוסיף עוד פרק,
אולי בכך נוכל לעזור לעוד יהודי...
אז סה"כ יש לנו  8קטעים .מכתב עם בעיה ,התייחסותו של דניאל ,כמה
קטעי זיכרון ,ותיקשור מסכם עם דניאל.
הראשון:
לפני פחות מחודש אני מקבל מכתב מיואש מיהודי ,תציל אותי לפני שאני
מפרק בית בישראל ,היה מצורף טלפון ,לא יכולתי להישאר אדיש
והתקשרתי .היהודי מספר שהוא חרדי ונשוי מספר שנים ואשתו מבזה
אותו ומשפילה אותו והוא לא יכול לסבול יותר ,נקבע להם ברבנות עוד
שבועיים לגירושין .הוא דיבר עם כמה רבנים ונחוש בדעתו להתגרש.
בתקשור עם דניאל הוא מסר לי -
דניאל :שים לב ,רק בדור הזה מתגרשים בגלל אישה רעה וקשה .הדור כיום
הוא דור אנוכי .ברור שהיא הזיווג שלו .אישה קשה ורעה היא כרטיס
כניסה לגן עדן .אם אדם ירא שמים ,סובל מעל ומעבר ומקבל את
הייסורים באהבה ,זה מביא אותו לגן עדן.
השני:
קבלתי טלפון מידיד הגר בבני-ברק ,חרדי ,ובין היתר הוא מספר לי כי שנים
מילדיו בכלא ל"ע ,הרחוב השפיע עליהם ...נאמר לי פעם שהם לא התייחסו
כראוי לילדיהם ולא נתנו להם מספיק תשומת לב...
השלישי:
נזכרתי בסיפור ישן על צדיק כאשר לאישתו כאבה הרגל ,הוא אמר לרופא –
כואבת לנו הרגל .שים לב ,הוא אמר – לנו.
הרביעי:
קטע מתוך המסר "הכתר על הראש של עגל הזהב" פרק  109באתר.
"כמו אז בהתחלה ,הנחש מופיע בכל דור בלבוש אחר ומנסה להפיל את
האישה ודרך האישה את הבעל וכל המשפחה היהודית הקדושה".
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החמישי:
קטעים מהתיקשורים:
"נשלחנו )כולנו( לעולם הזה לתקן ולהגיע לשלמות".
"הייסורים הם כרטיס הכניסה לעולם הבא"
"באנו )האוטיסטים( לעולם לישר את המחשבות של המבולבלים"
השישי:
ראיתי באחר הסרטים באינטרנט )אם אתה רוצה לראות לחץ כאן( קטע
מדהים על יהודי חרדי שהתגייר ,בגלגולו הקודם בזמן השואה ,כעס על
הקב"ה והשפיע לא טוב על אחרים ,בשמיים ניגזר עליו שיחזור בגלגול כלא
יהודי .אשתו שהייתה צדיקה ,בשמיים ,ניתן לה להיות בגן עדן ,אך על מנת
להשלים את בעלה ,ניתנה לה האפשרות לרדת בגלגול ,והיא ירדה ,גרמה לו
להתגייר ,והתחתנה איתו.
השביעי:
לסיכום ,ניתן לדעתי ללמוד מכאן על החשיבות הקדושה של הבית היהודי,
ועל חשיבות הקשר החזק והטהור בין בעל ואשתו לצורך התיקון והשלמות.
וככה היצר הרע בא משגע לאנשים את השכל עם כל מיני צרות שונות
ומשונות מפה ועד להודעה חדשה ,מכניס אנשים לעצבות ודיכאון עד שהם
שוכחים למה באו לעולם הזה ,שוכחים מעצמם ,לא בונים נכון את הקשר
עם האישה והילדים ,ומתייחסים כמו מלפפון חמוץ לסובב אותם
ולמשפחתם .על מנת להלחם בו ,לנצח ,להגיע לשלמות  -צריך לנקות
ולהוציא מהבית את כל השטויות ,להכניס קדושה ,טהרה ,תורה ,אהבה.
מתי פעם אחרונה ...
השמיני:
קראתי לדניאל את הפרק ,והוא הוסיף )בתיקשור(
דניאל:
השומר אמונים היה יהודי גדול מאד והוא דרש צניעות מכל הקהילה שלו,
בין היתר דרש מהנשים ללכת עם גרביים שחורות עבות .עבר לידו חסיד
שלו והוא אמר לו – נו ,אשתך הולכת עם גרביים שחורות ? ,החסיד ענה –
היא לא רוצה ,היא מתנגדת ,מה אני יכול לעשות ?
הר ֶבּה אמר – טוב ,תלך מהחסידות שלנו ,אתה לא שייך לנו .אז החסיד
ֶ
אומר :לא ֶר ֶבּה ,אני צריך ֶר ֶבּה ,אישה אני לא צריך כמו שאני צריך רבה,
אני אגרש אותה.
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השומר אמונים אומר לו :עשית את העבודה שלך ,עכשיו תלך הביתה והיא
תשים גרביים שחורות .החסיד הלך הביתה ואפילו לפני שהגיע לביתו,
אשתו רצה אליו ואומרת לו :הנה קניתי גרביים שחורות ,ואני מתחילה
ללכת עם זה.
מה אני רוצה להגיד ?
העיקר מכל הדבר הזה ,אם רוצים בית של שלום ושלוה ,צריך בית של
קדושה ,זה הדבר היחיד שמביא שלום בית ,ובית שאין בו קדושה ,זה מביא
פירוד ,כעס ומריבות.
היו צדיקים גדולים מאד ,עם נשים קשות ,אבל הנשים האלה היו צדיקות.
למה הן היו נשים קשות ? ככה ה' עשה את זה ,זה היה התיקון שלהם שהיא
תהיה אישה קשה .אבל הצדיקים נשארו עם הנשים שלהן ,כי הן עשו להם
בית של קדושה .אז הם אהבו את הנשים שלהם ,כי הן היו קדושות.
כל העניינים שבעל אומר לאישתו "אני אוהב אותך" וכו' ,זה דבר שבעל
צריך להגיד לאישתו ,אבל זה לא עושה את השלום בית .השלום בית בא
מהקדושה ,טהרה ,צניעות ,ויהודי שבורח מהקדושה ,אין לו שלום – לא עם
האישה ,לא עם הקב"ה ולא עם אף אחד .הוא כל הזמן אדם לחוץ ומסכן.
בעולמנו ,ההשפעות של הגויים והחילונים סביבנו ,מטשטשים ופורצים את
כל הגבולות שה' נתן לנו ,ובמיוחד בקדושה ובטהרה .וחלק מהיהודים,
אפילו החרדים ביותר ,גם התחילו לפרוץ גבולות אלה ,ה' ישמור.
בעולם כזה ,אם אדם לא מחזיק חזק בקדושה ובטהרה ,אז הוא אבוד
לנצח.

בעולם כזה,
אם אדם לא מחזיק חזק
בקדושה ובטהרה,
אז הוא
אבוד לנצח
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פרק  – 114מסר חשוב
תקשור עם דניאל 12/7/2009
הקדמה) :מאבא של דניאל(
לפני כ  50שנה ,כשהייתי ילד ,חילוני ,בבית הספר היסודי למדנו גם שעתיים
תורה כל שבוע.
ומה שזכור לי שכל פעם היה כתוב "ויעשו בני ישראל את הרע בעיני ה',"...
הקב"ה היה שולח להם את המעניש )פלישתים ,כנענים או אחד
מה"שכנים"( ,בני-ישראל היו זועקים לקב"ה אשר היה כן היה שולח להם
שופט שהיה מנהיג ומציל אותם ,ותשקוט הארץ  40שנה ,ואחרי כן חוזר
חלילה "ויעשו את הרע."...
כל פעם שוב ושוב .לא הבנתי מדוע כל הזמן עשו את הרע.
ומסתבר ,שגם היום זה ממשיך .ובני ישראל עושים את הרע בעיני ה'...
ואת ההיסטוריה כולם יודעים:
*  120שנה נח בנה את התיבה ,וכמה שהזהיר – צחקו לו ,ושלמו את המחיר.
*  80לפני חורבן הבית הזהיר ירמיהו הנביא את העם ,צחקו לו ,הרביצו לו,
לא שמעו.
* שנים לפני השואה הזהירו צדיקי הדור לחזור בתשובה ולא שמעו.
* והיום ,מזה כ  15שנה האוטיסטים בנימין גולדן ,חיים וייל ,גליה ,ליפי,
מנחם,
ודניאל מעבירים לנו מסרים ,מעבירים לנו את האמת ,מנסים להעיר
אותנו ,והרוב הגדול לא שומע ! אתם שומעים ? לא שומע !
יצר הרע ,הסיטרא אחרה ,הנחש  -מנצח !
מה קורה פה ?
ומי לא ניסה לנצח אותנו ,מי לא ניסה להשמיד אותנו -
הכנענים ,האשורים ,הפריזים ,הגירגשים ,הפלישתים ,החיתים ,היבוסים,
הרומאים ,הבבלים ,הרומאים ,היוונים,
המצרים ,הירדנים ,הסורים ,העירקים ,וכו' וכו'.
ולא הצליחו.
ומי כן ? היצר הרע !
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מאז בריאת העולם ,קרוב ל  6000שנה ,עם ישראל לא הצליח להתגבר עליו.
אולי זה לא פלא ,כל העולם ברשותו ,הגויים ,החילונים ,כל הצעצועים,
הרחוב ,התענוגות ,התיקשורת – ברשותו.
אני לא צריך לספר לכם איזה שטיפת מוח הוא עושה לנו בפרסומים בכל
עיתון ,בלוח המודעות ברחוב ,וחוסר הצניעות הגובל בפריצות בכל מקום.
ולא רק זה שהוא נימצא בכל מקום ,הוא שוכן בליבו של כל אחד ,ליד היצר
הטוב ,ומנסה להפיל כל יהודי ,ללא הפסקה ,ללא מנוחה .הוא אף פעם לא
מתעייף...
אמר לי תלמיד חכם שכתוב בספרים שהיצר הרע נותן לנו להדר במצוות של
צדקה ,לולב ,אתרוג וכו' ,אך בקדושה ,טהרת המשפחה ,ובצניעות הוא לא
מוותר.
ואיך אנחנו מנסים להתמודד איתו ?
עם מסרים של כמה אוטיסטים מסכנים ,אשר אנו מחלקים וקו טלפון.
באמת ,אין הרבה סיכוי .רוב העולם כבר הפסיד את המערכה הזו ,ורק נס
יוכל להציל אותו .אי אפשר לשכוח את הנבואה הכואבת "ועשירית יוותר
בה"...
אבל ,אולי ,אם כל אחד מאיתנו ,יחליט להצטרף ,לעזור להפיץ את האמת
הזו בכל מקום שיכול ,בבית הכנסת ,בשיעורים ,במקווה ,אולי נזכה להציל
יותר מעשירית...
קבלתי מאמא של גליה את הספר שכתבה על מנת להעלותו לאתר
וצדה את עיני השאלה והתשובה הבאה -
אמא" :התקשור אתך זו נבואה?"
גליה" :התקשור אתי ועם פגועי המוח זו מעין נבואה אבל לא ממש נבואה.
אלה דברים הנאמרים ע"י השמים והעם צריך לקבלם ברצינות רבה,
כי אלה דברי אלוקים חיים!"
)ממליץ מאד לקרוא את המסר האחרון של גליה ,פרק  49באתר(.
אם אתה רוצה לעזור לנו להפיץ את האמת ,נא להתקשר 0527-120-948 -
אם אתה גר בחו"ל – לזיכוי הרבים  -אתה יכול להוריד את המסרים,
להדפיס ,לצלם ולהפיץ.
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דניאל:
עם ישראל תמיד היה עם קדוש" .קדושים תהיו" ציווה הקב"ה לעם-
ישראל.
בכל ההיסטוריה של עמ"י השתדלו מאד להחזיק )לקיים( את זה.
אמנם היו כל מיני תקופות של עליות וירידות ,אבל בס"ה החזיקו את
הקדושה ואת הטהרה שזה רצון ה'.
בלי הקדושה והטהרה הזו עמ"י מתפרק לגמרי ל"ע.
אבל היום ,לצערי הרב ,עמ"י ברחה מהקדושה והלכה לעגל הזהב ,עם כל
הטינופת הרוחנית והגשמית שלו.
ולכן ,עץ יפה ,אך עם שורשים רקובים – ייפול .ייפול שלם ,ייעלם.
יירקב וייעלם כולו.
וזו הסכנה שלנו עכשיו ,בגלל שעמ"י לרוב לא קדוש ,העתיד שלנו הוא כך
שרק המעטים ישרדו.
ומי ששומר על קדושה ובוטח בה' לגמרי – הוא ישרוד.
)דניאל הסביר :קדושה זה טהרת החיים ,טהרת המשפחה ,הצניעות,
שמירת הלשון(

קדושה
זה
טהרת החיים
טהרת המשפחה
צניעות
שמירת הלשון
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