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מבוא – מאת האוטיסט בנימין גולדן
)מתוך הספר "דניאל" הראשון(

אני יודע שהרבה אנשים לא מאמינים שאוטיסט יכול לכתוב
ולהוציא מסרים כל כך אמיתיים ועל רמה גבוהה ,ולדור מבולבל
בעל רמה כל כך נמוכה זה מתאים מאד שהקב"ה יוציא מסרים
של אמת דרך פגועי מח .מתאים לדור ,דור הפגוע בהבנה,
ברצון להבין .הדור הזה מסתובב מבולבל  -רואים את האמת
כל כך ברור.
ה' שולח מסרים ,לא רק דרכינו דווקא .דרך העולם עצמו ,דרך
כל מיני דברים שקורים בעולם ,שהם כל כך ברורים ,כל כך
חדים וכאילו לא קורה כלום .ה' שולח בין היתר אוטיסטים ,לא
כל אוטיסט ,אבל יש כמה שנשלחים עם מסר .אבל רק יחידי
סגולה יקבלו ויבינו שזה באמת  -אמת.
אני יושב על הרצפה קורע את הבגדים ובוכה על עם ישראל,
בוכה ובוכה ,הכלה של הקב"ה במדבר ,אהובתו שבורחת ממנו
בכל הזדמנות .אוי לעם ישראל ,אוי לנו.
אני מברך את כולנו שהמילים של אמת בתוך הספר הזה ,יעירו
יהודים רבים ויביאו לתשובה שלמה לרבים מהם ,וביחד שנזכה
לקבל את משיח צדקנו.

הועבר בתיקשור  ,13יום רביעי ,כ"ח באייר התשס"ז ,ירושלים(16/5/2007) .
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קטעים מהספר "דניאל"2
אנחנו נשלחנו לעולם הזה לתקן ולהגיע לשלמות ,העולם נברא בשבילנו.
אין לנו עכשיו הרבה זמן כי מגיעים לסוף הגלות  -וזה רק חלק של התהליך
שאנחנו ,הנשמות היהודיות ,צריכות לעבור כדי להגיע למטרה וליצירה
הסופית .ולכן אנחנו עוברים ממצב אחד למצב השני ואנחנו כבר בלידה!
עכשיו זה זמן של בדיקה .מוציאים את התיק של כל אחד ואחת ,ה' בוחן
כל אחד בנפרד ,וזו בדיקה מדויקת ובלי הנחות ,האם אפשר בכלל להציל
אותו או אותה .מבוגרים וילדים ,כולם .וזה לא פשוט בכלל...
ועכשיו עם ישראל במצב קשה ,שוב משתולל עם הגשמיות ,לא יודע מה
לעשות רק רוצה עוד ועוד ועוד ,טיולים ,בתים ,ליסוע מפה לשם ,לטוס מפה
לשם ,עוד בגדים ועוד כסף ועוד ועוד .ה' שונא את הטומאה ,הפריצות בדור
שלנו עברה כל גבול ואתם באמת חושבים שזה יכול להמשיך ?
אנחנו עומדים לפני אסון גדול ,וזה יגיע לצערי הרב ,כי כבר עברנו
את הגבול ,ואין מה לעשות .רק בנס אפשר להציל את כל עם ישראל
בשלמות .לא צריך להיות פרופסור כדי לדעת שהעולם עומד לפני
קטסטרופה ,וכל אחד יכול גם לראות שפה בארץ ישראל מחכה לנו מלחמה
מאד גדולה ומסוכנת בקרוב מאד .זאת לא תהיה מלחמה בא"י ,זה יהיה
הרבה יותר גדול .ארצות רבות יעלמו מההיסטוריה כולל יושביהן ,ומי
שעוזב את רוסיה עכשיו עושה בחכמה ,ואדום יחרב ,ולא משנה אם זה יהיה
בפצצת אטום או במכת ברד ,ה' יעשה את זה בלי האירנים ובלי הרוסים
ובלי הקוריאנים ,ושלא תהיה טעות,שני שלישים של העולם ילכו.
בשנה הזאת אנחנו מגיעים לשינוי הגדול ביותר מאז יציאת מצרים .זו
ההזדמנות האחרונה לפתוח את העיניים ולהבין את המצב ולחזור לקב"ה.
ומי שלא ,ישאר בחוץ ויעלם .ה' מוציא מהטומאה את הקדושה והשאר ילך
כמו פסולת .אוי לכל אלה שחושבים שזה צחוק ,אוי לעם ישראל ,העם
הנבחר ,האהוב על הקב"ה.
אנחנו לא רוצים להתעורר ולראות את האמת כמו שיהודי אירופה
לא רצו לראות אמת  ,ולכן שלמו בצורה קשה ביותר ל"ע .אנחנו גרמנו
לשואה לא הקב"ה.
www.Dani18.com
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לא לשכוח ,כשתבוא המכה ,זה יהיה נורא .אנחנו צריכים לנסות להגיד
לכמה שיותר יהודים כדי להציל אותם .ואם לא תצליחו ,לפחות תצילו את
עצמכם.
אבל כשנשרף יער ,תמיד נשארים כמה גרגרים ,ומהגרגרים האלה צומח
יער חדש .אז אם לא נעשה תשובה אמתית ונוציא את הטומאה מהלב,
מהראש ,מהבית מהרחוב וכו' רק כמה גרגרים ישארו כדי לבנות את העולם
החדש.
ואם עם ישראל ברגע זה יאמינו ,כל המאמינים יצאו לרחוב עם שק ואפר,
ויעשו תשובה ,יבכו ויגיד סליחות וכו' יחזרו לבתים ולשכונות שלהם ,ויעשו
בדק בית ,רק אז יש לנו אולי אפשרות שמשיח יבוא בקלות .ואם לא נעשה
את זה ,הוא יכריח אותנו לעשות את זה .נצטרך ח''ו לרוץ לרחוב בבהלה
ובבכי ונצטרך בפחד לחזור בתשובה .ולמה לא עכשיו ,לפני המכה ,שנבכה
ונבקש לפניו .למה לא לעשות לפני המכה ,למה ?
עוד מעט זה יגמר והחיים יהיו טובים ,וכולם יהיו בריאים וכולם יהיו
שמחים ,וכולם ילמדו תורה ולא יהיה יצר הרע ולא יכעסו אחד על השני
ויגורו ויחיו בשלום עד השלב הבא שיהיה שלב עוד יותר גבוה לבני אדם,
אבל את זה לא מבינים עכשיו.

עוד מעט זה יגמר
והחיים יהיו טובים,
וכולם יהיו שמחים,
וכולם ילמדו תורה
ולא יהיה יצר הרע
ויגורו ויחיו בשלום
עד השלב הבא
שיהיה שלב עוד יותר גבוה לבני אדם
אבל את זה לא מבינים עכשיו
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אני אוטיסט  -מבט אל האמת  -מאת בנימין גולדין
אני אוטיסט ורואה את העולם אחרת מרוב יצורי אנוש .אני רואה את
ה"אדם" שהוא יציר האל ,אני רואה בבירור גוף ונשמה ואת קשריהם עם
העולמות העליונים .כל פגועי הנפש הם בני אדם המהווים יותר נפש מאשר
גוף בהתאם לדרגת נכותם .הגישה הרווחת בעולם שקר זה ,שלאנשים נכים
פחות הבנה של העולם ויושביו מאשר לאלה הקרויים נורמאלים  -מגוחכת.
הבה נבהיר את הנושא על ידי חשיפת האנטומיה כמות שהיא ,פיזית
ורוחנית של כל בני האדם נכי הנפש היהודים :אנו נשלחים לעולם הזה לשם
מטרה ,כמו כל בני האלוקים .מטרתנו כאן בעלת כמה משמעויות בחלקן
אישיות ובחלקן לשרות הכלל ,גישה זו טבעית לאלה המצייתים בכנות
לתורת השם .המטרה האישית היא לתקן עבירות מן העבר .משימה זו
מכאיבה מאד וקשה לנשמות האומללות להשיגה ,אנשים נכים הם "גוי
בארץ" .כל אדם אוטיסט מפגר בשכלו או לוקה בשיתוק מוחי לעולם יהיה
לבוז וללעג למבוגרים ולילדים ,חייהם בודדים ונוהגים בהם תמיד
כבנחותים.
אנו מעבירים את חיינו נאהבים כילדים אף כשאנו מבוגרים .רוב הזמן אנו
נדחים כאלמנט הרסני בחייהם של הורים ממוצעים .כל בני משפחת אדם
נכה עשויים לחוש בושה רבה בעמדם מול היחס השלילי של החברה ,ישנם
הורים שאינם מסוגלים לטפל בילדיהם החריג ואז ילדיהם הנכים ניתנים
למשפחות לא דתיות ,או גרוע יותר לגויים .נשמה יהודית הניתנת לגוי
סובלת עינויים שאינם ניתנים לתיאור .אף אם המשפחה הלא יהודית טובת
לב ודואגת לכל צרכיו הפיזיים של הילד ,בכל זאת הנשמה היהודית שבידם
נידונה לאומללות שאינה ניתנת לתיאור ,אין נשמתם יכולה להשיג לעולם
רגע של שלווה ,קשה יותר לנשמות אומללות אלו להשיג את התיקון שלהם,
כי מקום טרף נעדר קדושה יכול להביא נשמה יהודית רק לאסון.
אני יודע שיש בינינו כאלה שאינם מאמינים שאנו נשמות מיוחדות.
)חושבים שאנו שייכים לחינוך מיוחד( .כנראה שלא יאמינו שמה שאני
מצהיר הוא אמת או שבכלל זה אני הוא שכתבתי הצהרה זו.
אנו יודעים שעולם זה אינו אלא צל אשר יעלם כאשר יפציע האור.

אנו יודעים שעולם זה אינו אלא צל
אשר יעלם כאשר יפציע האור
www.Dani18.com
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אני עייף מאנשים בלתי מתחשבים המוצאים תדיר סבות להוכיח שאנו
שונים מהם ,להם אומר :אוי לכם! הם מדברים עלינו ברוח בלתי ידידותית
ומשפילה ,אף בנוכחותנו ,אין הם מרגישים בושה כי אנחנו לא נספר זאת
לעולם ,ואף אם נספר ,איש לא ייקח את דברינו ברצינות ,ועוד ישנם אנשים
שהעובדה שמה שהם אומרים לנו או על אודותינו ,בנוכחותנו ומאחורי גבנו,
יכולה להיות לשון הרע אינה מטרידה את שלוותם .אני סבור שהם חושבים
שגם בשמים אין אנו יכולים להעיד  -אבוי לאותן נשמות אומללות
ומוטעות.
הם יעידו כי יש לילדיהם רגישות למה שקורה בבית ,שיש קשר מיוחד ושפה
משותפת עם לפחות אחד ההורים ואולי עם אחד או יותר מן האחים
והאחיות הנורמאליים .על מנת להיות מסוגל להבחין בסגולות מיוחדות
אלו של האדם המיוחד ,על המשפחה או המורה להיות קרובים לבורא
ולחיות על פי התורה .ראייתו של האדם הנורמאלי משתפרת על ידי
אינטליגנציה ,ומתחדדת על ידי רגישותו ,אך רואה את האמת אך ורק על
ידי התורה.
לסיכום ,אנו נשמות הנשלחות לעולם הזה לתקן את חטאי העבר ,לכלל
ישראל אנו מספקים הזדמנות נוספת לעשות חסד ,להורים ולאחים ואחיות
אנו התנסות בביטחון ואהבת הבורא .זכרו את אשר כתבתי ושימו על לבכם
כי הזמן הולך ואוזל .בדורנו הדל והשפל השם בטחונו בדברים חומריים,
אנו נשמות יהודיות בנכות נפשית ,מראות לכל היהודים הרוצים בכך מבט
אל האמת האלקית.
)הוספתי פרק זה בתחילה על פי בקשתו של דניאל ,הפרק תורגם מאנגלית והוא
התיקשור הראשון האוטיסט בנימין גולדן(.
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פרק  - 115לומדים על מי לסמוך

מסר מדניאל ,אב תשס"ט ,יולי 2009

אנחנו צריכים ללמוד ממה שקרה לאישה שהרשעים האשימו אותה שהיא
מתעללת בבנה ,חס ושלום )הם קראו לה "האמא שהרעיבה את בנה"(.
אנחנו צריכים ללמוד מזה שאסור לנו לבטוח ברשעים עד כדי כך שאנחנו
שוכחים מהקב"ה ,שהוא הכל-יכול ,ורק הוא מושיע אותנו.
למה היא האמינה להם? כי אפילו הקהילה החרדית התעוורו על ידי מה
שידוע לכולם כ"מקצוענות" כביכול .החרדים הפכו לקרבן נגיש של
מקצוענים חסרי מצפון ,הלא-מאמינים ,כמעט בכל תחום בגלל שהם
הוקסמו מכל הידע השטחי כל כך של העולם הזה ש)כביכול( יש למקצוענים.
)הערה שלי :חכמת הגויים(
החרדים ,לרוב ,משתוקקים לגשמיות של העולם הגויי .ולכן במקום לבטוח
בקב"ה ,להתפלל אליו על כל הצרכים שלנו ,אנחנו בוטחים ברופאים,
בעורכי דין ,בחיילים – הצבא ,במשטרה ,בבנקים ,בבורסאות ,בבתי
החולים ,בביטוח לאומי וכד'.
זה עגל הזהב שיצרנו ואנחנו רוקדים ומשתוללים סביבו בתקווה שהוא יציל
אותנו .ההפגנות שעשו החרדים נגד האי-צדק הנוראי שנעשה באישה הזאת
– וכל החרדים שסבלו מכל מיני משרדים ממשלתיים ,עוזרים לנו ,לחרדים
להתרחק מעגל הזהב.
אבל זו רק ההתחלה .כל כך הרבה יהודים חרדים לא מוכנים לעזוב את
האליל שלהם ולכן הקב"ה ,כמו שהיה עם עגל הזהב במדבר ,ישמיד את כל
מי שהיה לו חלק בבניית עגל הזהב ומי שעובד את עגל הזהב .תמיד יש
אפשרות לעשות תשובה כמובן ,אך מכיוון שהערב רב יצרו ועבדו את עגל
הזהב )גם את עגל הזהב הנוכחי כמו שהיה במדבר( ,הסיכויים שלהם
להישרדות הרבה פחות טובים.
אני מתפלל לקב"ה שכל עם ישראל ,בין אם הם באמריקה ,באירופה ,בארץ
ישראל או כל מקום אחר בעולם ,ירסקו את עגל הזהב בידיהם ,יהפכו אותו
לאבק ויעיפו אותו לארבעת רוחות השמים.
אז ,ורק אז ,נוכל כולנו להינצל.
יש רק אלוקים אחד בעולם הזה .הוא הכל ,הוא ברא אותנו והוא הביטחון
היחיד שלנו ורק אליו אנחנו יכולים להתפלל – הוא הקדוש ברוך הוא.
www.Dani18.com
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 – 116אני מרגיש חזק את הצער שלך
 2שאלות ותשובות עם דניאל .ב' אב התשס"ט23/7/2009 ,
שאלה 1

סיפר לי יהודי יקר הגר במושב אי שם בשומרון – על מספר ילדים אשר חלו
בישוב במחלה הקשה .הם קיבלו עליהם במושב להקפיד על שמירת הלשון.
הבטחתי לו לשאול את דניאל אם אפשר לעזור.
דניאל:
שמירת הלשון לא מספיק.
צריכים לסדר )להקפיד על( הצניעות.
מצב )הצניעות( במושב לא בסדר.
הצניעות ,הלבוש ,הקשר בין בנים ובנות זה לא בסדר.
ללמוד את הדינים )ההלכות(.
יש בעיה של ייחוד במושב בכל מיני צורות.
לא דואגים לדינים.
מדברים יותר מידי בידידות בין בנים ובנות.
אמנם )הישוב הוא( במקום של סכנה ,והם מוסרים נפש )לגור שם(
וזה חשוב בשמים.
)אבל( יש דברים בסיסיים שחייבים לעשות.
ללמוד דינים של צניעות ,לבוש ,התנהגות.
יש כל מיני בעיות )בנושאים הנ"ל(.
כל אחד צריך לדאוג לעצמו )למשפחתו?(.
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שאלה 2
קבלתי מכתב מאברך הגר בהרצליה:
שלום רב! אני אברך חוזר בתשובה בן  .25אני מתפלל כל יום שהמשפחה
שלי תחזור בתשובה ,הם דתיים לייט.
קשה לי מבחינה רוחנית כי התגרשתי אשתי ,היא נהייתה חילונית לצערי,
ואני מתפלל גם עליה .האם אפשר לעשות עוד משהו למענם יש לי צער מזה
שהם )גרושתי ומשפחתי( כאלו .צער עמוק מאוד.
דניאל:
אני מרגיש חזק את הצער שלך.
אנחנו בסוף הימים ,ימי המשיח ,וזו התקופה שכל אחד בוחר את הדרך
שלו .הבירור האחרון.
אבל יהודי כמוך ,שאוהב את המשפחה שלו ,יכול במעשים הטובים שלו,
בדבקות שלו בקב"ה ,והתפילות עם לב שבור למענם – יכול להשפיע בשמים
ולהציל אותם .אני מברך אותך שעוד תראה נחת מהמשפחה.

אני רק אומר לכם
עכשיו זה הסוף
תתחילו לזוז מארצות הברית
ולא כדאי לזוז לקנדה ,מקסיקו או לאירופה
או לשום מקום בעולם
תזוזו לארץ
אפילו אם אין לכם פרוטה
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 117השכינה מזמן יצאה מארה"ב ומרוב אירופה
מסר ממנחם

אני לא אדבר הרבה על הגברת י .רק לומר לכם שהמשפט לא נגמר עוד ,יהיו
הפתעות לא קלות ,מלחמות גדולות .ב"ה ,כי זה יפריד אותנו החרדים יותר
ויותר מההלניסטים הציונים ,וזה חשוב מאוד .כי אז הציונים יפלו ומשיח
יגיע .
וכל המלחמות כמו עכשיו נגד הבית חולים נגד המשטרה וכו' זה מחליש את
המפלצת שאנחנו מכירים בשם מדינת ישראל .לא לפחד ,מי שמוסר נפש אין
לו מה לפחד בעז"ה .כולנו נחשונים .ויש התקדמות מצד אחר נגד העגל
הזהב שזה כולל את כל השקר בעולם הזה ,לכן היהודים שנעצרו בארה"ב
זה חלק של הבירור וההפרדה בין עמ"י לעולם הגויי.
המטרה של הממשלה האמריקאית זה אנטישמיות חד וחלק ,וכל תמונה של
יהודי חרדי עם פאות ארוכות מעביר מסר בכל העיתונים הגדולים
שהיהודים הם גנבים אנשי פשע וגורם ראשי לנפילה הכלכלית באמריקה.
זה עושה שנאה גדולה ליהודים ,ומעביר את האשמה מאובמה ליהודים.
אבל זה כבר התחיל לפני הפעולה הזאת .הפעולה הזאת באה מהממשלה,
וכל הפרסום נגד היהודים עד עכשיו גם בא מהממשלה ,והיהודים החרדים
שיושבים באמריקה שפיתחו חברה ענקית מבוססת על העולם הזה ,עם כל
ההנאות שאפשר לחלום עליהן ,עם הכשרים "מעולים" ,החברה הזאת
עומדת ליפול.
החברה החרדית אמריקאית שם ,חיים את השקר הגדול ביותר .למה? כי
הם הכשירו את השקר ,עשו את העולם הזה עם כל השקר כשר למהדרין.
מותר כמעט הכל כביכול.
החברה האמריקאית החרדית לא יכולה להבין בדרך כלל שמה שהם בנו
הוא לא אמיתי ,שמטיילים ברחוב השלוש עשרה בבורו פארק ועוברים
ממסעדה למסעדה רואים יהודים חרדים ,עם זקנים ארוכים יושבים
ואוכלים ,וכל אחד ברחוב יכול לראות איך הם אוכלים.
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וכל הנסיעות למלונות מפוארים ,הכל כשר למהדרין בסימן שאלה גדול .וכל
החברה מקולקלת אפילו אלו שחושבים שהם הצדיקים ביותר הם לא על
רמה רוחנית בכלל .יש אמנם אחדים בכלל שהם כן משתדלים מאוד ,אבל
בחברה כ"כ גשמית ,כ"כ רחוקה מהקב"ה ,גם הם טובעים ברע.
וזה שעצרו את היהודים האלה ומעוררים את האנטישמיות ,זה בא גם
לגלות את השקר של עגל הזהב ,ולהרוס אותו לפני העיניים של היהודים ,כי
זה לא יכול להמשיך .העגל הזהב הורס את היהודים ,ואלה שנעצרו עכשיו
זה יהרוס את יהדות אמריקה ,כי זה מפתח שנאה גדולה ליהודים ועכשיו
אין ליהודים את הכח שהיה להם פעם ,לא כספי וגם לא פוליטי.
אני רק אומר לכם :עכשיו זה הסוף .תתחילו לזוז מארצות הברית .ולא
כדאי לזוז לקנדה או למקסיקו או לאנגליה או לאירופה או לשום מקום
בעולם ,כי גם בכל העולם שונאים אתכם .תזוזו לארץ אפילו אם אין לכם
פרוטה אפילו אם לא תדעו מה לעשות .מסירות נפש .בכל ארץ אחרת אתם
בסכנה.
האנטישמיות פה בארץ הוא הגרוע ביותר ,כי זה יהודי נגד יהודי .יהודי
שעושה רע ליהודי אחר כי הוא מאמין בקב"ה .צריך לרחם עליו ולהתפלל
עליו כי הסיכוי שלו לשרוד ולקבל משיח כמעט אפס.
ובכל זאת כדאי למסור נפש להגיע לארץ ישראל .בכל אופן הרשעים יפלו.
גם הרשעים היהודים וגם הגוים.
ש .יש מקום?
ת .יהיה מקום לכל אחד .אין מקום ללכת ,רק לפה .ולא משנה אם הרשעים
עוד בשליטה ,הם לא יהיו עוד בשליטה הרבה זמן .אבל גם הרבה מאד
חרדים לא עם הקב"ה גם הם יעלמו עם ההלניסטים.
ש .איך יהיה מקום לכל היהודים?
ת .כמו שהיה מקום לכל היהודים בבית המקדש גם כשהשתחוו.
אנחנו עכשיו נכנסים לתקופה קשה ביותר .לא לפחד ,מי שקרוב לה' ומחזיק
בו לא לפחד .אבל נכנסנו כבר .הסיפור עם גברת י .והסיפור עם החרדים
באמריקה זה הסימן .הסימן שהסוף בעתיד הקרוב .יהיו מלחמות חוץ
מהמלחמות האלו שנלחמים עכשיו ,הרוחניים ,יהיו מלחמות ממש
מפחידות ביותר ובעתיד הקרוב.
www.Dani18.com
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להינצל,
קודם כל זה להדבק בקב"ה ולעשות את רצונו .ועוד דבר אני רוצה להזכיר
לכם .החפץ חיים כותב שאסור להאמין רע על יהודי שרשעים מספרים
סיפורים עליו אפילו אם זה בטלוויזיה ברדיו או בעיתונות .אסור להאמין.
אתם מבינים? אסור להאמין .גם אלה באמריקה אסור להאמין כי הם
ידועים כיהודים שומרי מצוות .יש ביניהם רבנים וצדיקים ,אסור להאמין.
הם הקרבן ,זה יביא אנטישמיות גדולה .השכינה מזמן יצאה מארצות
הברית ומרוב ארצות אירופה ,וזה חושף אותם לאנטישמיות בצורה קשה
ביותר.
כמו שאמרנו הישיבות הן ריקות מזמן מהקב"ה ,לומדים לומדים לומדים
אבל הקב"ה לא הוזמן להיות שם .ולכן מזמן רוב הישיבות ריקות מרוחניות
מתוכן אבל עכשיו יפלו גם גשמית .ולכן תתכוננו למצב חדש בעולם .מי
שמאמין בקב"ה ידע מה לעשות.
אני מאוד עצוב .הם כל כך כל כך טיפשים .לא מבין אותם .זה לא לבוא
לארץ ישראל רק זה שהם לא מבינים את האמת .הם לא מבינים שצריכים
לקפוץ לים .נכון פה זה עוד רחוק ממה שצריך .אבל לא משנה .גם לחילונים
מציאות חדשה שהם לא ידעו מה לעשות .הממשלה תיפול עם כל המדינה
הזאת .לא צריך סימנים כבר .הם יתחילו לסבול חזק.
זה בדיוק מצב דומה לגרמניה אפילו אחרי "קריסטאל נאכט"  -ליל
הבדולח ,לא ברחו רק מעטים ברחו .למה לא ברחו אחרי ליל הבדולח? לא
יכלו להבין ,לא הבינו נשארו איפה שהם .כן היה קשה לאן ללכת ,מה
לעשות ,אבל יכלו להציל את החיים שלהם .ובואו אני אזכיר לכם שלא היה
אף רב שדבר .והיום גם אין רב שידבר.
עם כל הקושי לעלות לארץ ,יהודי שמוסר נפש הוא אומר בזה שהוא מכיר
שזה המקום של כל יהודי ויהודי ופה תהיה הגאולה השלמה ופה יבנה בית
המקדש וזה המקום שלנו .דבר נוסף ,שמשיח עוד מעט בא והם מאמינים
בזה ולכן הם רוצים להיות פה ולקבל אותו ואז הם מוכנים לזרוק הרק
בשביל להגיע לפה וסומכים על הקב"ה שישמור עליהם.
וזה דבר דומה לזה שנחשון קפץ למים אפילו שלא היה לאן ללכת .הרבה
יהודים רצו לחזור למצרים אבל הוא קפץ למים אפילו שלא היה סימן אחד
שיקרע הים או שיקרה איזה נס והגיעו מים עד נפש ובכל זאת הוא המשיך.
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118א השלב האחרון של הגלות
מסר מאהרן ,בחור אוטיסט ,ה' אב ,תשס"ט
השלב האחרון של הגלות כבר התחיל .אנחנו כבר בתוך השלב האחרון
שלפני הגאולה השלמה ]ראה בסוף מסכת סוטה הרבה סימנים של הגאולה
שמסרו לנו חז''ל ,כבר התקיימו[ .הרבה מהשקר כבר התגלה ובקרוב כל
השקר יתגלה וכל היהודים וגם הגוים בכל העולם יעברו בירור.
עכשיו אנחנו באמצע הבירור ]''יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים וגו''' )דניאל
יב ,וכה''ג זכריה יג ,ט([ :מי יחיה לנצח בעז''ה ומי ימות לנצח ל''ע ]ראה
יחזקאל כ ,לב-לח ,ומלאכי ג ,יח-יט[ .וזה בכל העולם :גם הגוים
המוסלמים הנוצרים וכל יתר הגוים ]''ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים
ונשגב ה' לבדו ביום ההוא והאלילים כליל יחלוף'' )ישעיה ב([.
גם היהודים החילונים ,הדתיים והחרדים ,כולם עוברים עכשיו בירור וכל
השקר של כולם מתגלה יתגלה ויפול ]כנ''ל וראה גם ישעיה ג ,יג-ד ,ג ועוד[.
רק חלק מהיהודים ישרדו ומעט מהגוים ]ראה כתובות קיב :ועוד בה
עשיריה וגו'[.
היהודים שישרדו הם רק אלה שדבוקים לקב"ה ]''והשארתי בקרבך עם
עני ודל וחסו בשם השם'' )צפניה ג([ ,שבאמת מצטערים על העבירות שלהם
ונדבקים אך ורק להקב"ה על ידי תורתו ומצוותיו ]ראה פרטים במסר .[27
אלו שעדיין לא רוצים לעזוב את השקר ולהחליט ללכת עם הקב''ה,
וחושבים שאפשר להחליט לעשות תשובה ברגע אחרון לפני שמתגלה
המשיח ,לא יוכלו לבחור באמת .צריכים ברגע זה לבחור באיזה צד עומדים.
היהודים כבר התחילו שוב להיות ,ובעתיד יהיו עוד יותר ,המטרה
לאנטישמיות של הגוים .וגם פה בארץ ישראל יהיו ,ויש כבר ,מלחמות ,בין
היהודים והערב רב .אבל היהודים פה שיעשו גטו ,הפרדה מוחלטת
מהרשעים ,הם ישרדו ]ראה רמב''ם ,הלכות דעות פ''ו ה''א[.
העולם עומד לקרוס .תהיה שואה באמריקה ובמקומות אחרים .קורים
דברים בעולם ובארץ שאי אפשר להאמין שיכולים להיות .קשה להאמין
שמצב כזה יכול להיות כלל .רוב האנשים בהלם ולא רוצים לחשוב על זה.
רוצים רק להמשיך את החיים עם כל הגשמיות המיותרת ]עגל הזהב ,שזה
עיקר חיי או''ה[.
www.Dani18.com

17

דניאל  - 4מסרים מעולם האמת

נשמות של רשעים גדולים מכל הדורות נשלחו בחזרה לדור הזה להלחם נגד
האמת ]במיוחד מדור הפלגה שנלחמו נגד ה' ,ומדור המבול שהשחיתו את
דרכם[ .בסופו של דבר הם ימחקו מהעולם ,מכל ההיסטוריה ולנצח .יש
ביניהם קבוצה של אנשים רשעים במיוחד ,שהם ראשי ממשלות ,משפחות
מלכותיות ואנשים שהם בין העשירים שבעולם ].[NWO
עם ישראל ,אלה שקרובים לה' באמת ,לא לפחד ]שמות רבה כי תשא מ''א
ד[ .המצב יהיה מפחיד מאוד ,אבל אם אתם באמת דבקים בה' ועושים כל
מצוותיו ,אין ממה לפחד ]''ואתם הדבקים בה''א ,חיים כולכם היום''
)דברים ד([.
תתכוננו לעזוב את הגשמיות .לא להאמין באף אחד שבא מ''העולם הגדול'',
כגון המשטרה הממשלה וכו' ,רק בהקב"ה ותורתו .שמעתם? לא להאמין
לאף אחד ,גם לא להאמין למנהיגי העולם  -רק בהקב"ה ותורתו ]''אל
תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה'' )תהילים קמו([.
תתכוננו ,כי הימים הקשים כבר התחילו .מילה לאמריקאים :יהודים ,הגיע
הזמן לעשות דין וחשבון ולהחליט אם רוצים להציל את עצמכם .כדאי
לעזוב את אמריקה כמה שיותר מהר .מתכננים בשבילכם שואה גדולה
וההכנות כבר התחילו ]מחנות  FEMAוכו'[ .ומי ששם את ראשו באדמה
]כמו בת יענה[ ,שלא רוצה לראות את האמת ולעזוב את הגשמיות ,הוא לא
ישרוד.
הרבה יהודים בכל העולם כבר מרגישים את העתיד הקשה שמחכה להם.
אם אין אפשרות להגיע לארץ עכשיו ,העיקר זה לעשות תשובה אמיתית.
אין כבר לאן לברוח .עם ישראל בארץ ,אתם במקום הטוב ביותר ]ראה
אגרת הגר''א ז''ל וספר טוב הארץ[ אבל אם אתם לא נדבקים בה' ועוזבים
את השקר ]עגל הזהב והבלי העוה''ז[ ,גם פה לא תוכלו לשרוד ]''כל האיש
אשר הלך אחרי בעל פעור ,השמידו ה''א מקרבך'' )דברים ד( .גם פה בארץ
ישראל יש שלטון של ערב רב רשעים ,אבל מי שדבוק להקב''ה ותורתו הוא
ינצל מכל סוגי הרשעים.
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אני יושב ובוכה ובוכה ,צועק וצועק לקב"ה ומבקש רחמים על עם ישראל,
שהם כל כך הרבה שנים בגלות ורצים משואה לשואה במשך כמעט אלפיים
שנה ]ראה דברי גדעון ,שופטים ו ,יג-יד[.
אבל עם ישראל לא לשכוח שה' רוצה לסלוח ולקבל אותנו בחזרה ולגאול
אותנו ברחמים ]''אתה נותן יד לפושעים וגו''' )תפילת נעילה([ .אך עלינו
להדבק אליו ,לעזוב את העולם הגויי ואת עגל הזהב ]כמבואר בהרחבה
במסילת ישרים פ''א שזה היסוד של עבודת ה'[.
כל מי שמבין את הדברים האלו חייב למחות נגד הדרך של הרשעים ]שבת
נה .ושולחן ערוך או''ח תרח[ ,שהרבה יהודים ,כולל הרבה חרדים ,מושפעים
או תפוסים מהשקר .חייבים להודיע כי אוי ליהודי שיכול למחות ולא מוחה
]''כל מי שאפשר למחות...נתפס וגו''' )שבת נד ,[(:ואוי ליהודי שיכול להביא
יהודי אחר לאמת ולא מנסה .זה לא אומר שהם בוודאי יחזרו אך עלינו
לנסות לדבר.

הרבה יהודים
מושפעים או תפוסים מהשקר
חייבים להודיע )להם את האמת(
כי אוי ליהודי שיכול למחות ולא מוחה
ואוי ליהודי שיכול להביא יהודי אחר לאמת ולא מנסה
זה לא אומר שהם בוודאי יחזרו
אך עלינו לנסות לדבר.

www.Dani18.com

19

דניאל  - 4מסרים מעולם האמת

118ב המעט שינצלו
מסר חדש מהאוטיסט בנימין גולדן
יש לי הרבה מה להגיד .הזמן מאד קצר .אני רוצה להעביר מסר ליהודים
שנמצאים בכל העולם ,בעיקר לאלו שבאמריקה וארץ ישראל  .אני בטוח
שרובכם יודעים שמאז אלול ]תשס"ח[ העולם השתנה לגמרי ]כמבואר
במסר  .[51ועכשיו ,השלב האחרון שלפני הסוף כבר התחיל .הסוף ,הכוונה
לגאולה השלימה אליו כולנו מצפים ולמשיח צדקנו.
אך מה זה אומר לגבי היהודים ברחבי העולם ]וגם לגוים[? זה אומר שכל
אלו שמעדיפים לחיות חיים של שקר לא ישרדו .אני לא מתכוון להגיד שהם
פשוט ימותו ,אני מתכוון שלא יהיה להם חיי נצח ]שזה העונש החמור
ביותר שקיים ,כמו שכתב הרמב"ם )הלכות תשובה פ''ח ,ה''ה([.
אלו שהולכים בכיוון האמת ,הם ישלימו את התיקון של אדם הראשון והם
יזכו לחיי נצח .לפני החטא של אדם הראשון ,לא היה לאדם יצר הרע בתוכו.
הוא בעצמו הכניס את יצר הרע לתוכו ]דעת תבונות סימן קכו ונפש החיים
ש''א פ''ו בהגהה השניה[ ,ואנחנו סובלים בגלל זה אלפי שנים.
הדור הנוכחי הוא הדור שיפריד שוב את הרע מהטוב ,וסוף סוף יזרוק את
היצר הרע מהלב האנושי ]דברים ל ,ב ,ומבואר שם ברמב''ן ל ,ו[ .בדור
הנמוך הזה יש ויהיו אנשים מעטים שילכו לעבר האמת ויזרקו את היצר
הרע לנצח .מעטים אלו יהיו הבסיס של עולם ימות המשיח העתיד לבוא.
מי יהיו האנשים האלו? אלו יהודים שלמרות כל הבלבולים של העולם
הזה ,למרות כל הגשמיות המיותרת שכל כך תופסת אנשים בחוזקה ,למרות
כל התאוות והתשוקות שכל כך זמינות  -ומורשות מהדרגות הגבוהות
ביותר  -למרות הכל ,הם ידחו את כל השקרים וירוצו להקב''ה ]ראה דרך ה'
חלק א' פ''ב[.
היהודים האלו יבואו מכל מיני זרמים אך הרוב יהיו חרדים ,ה"קיצוניים"
כביכול .מדוע? כי הם היחידים שיכולים להבדיל את עצמם מהשקר ]עגל
הזהב ותאוות עוה''ז[ והם קיבלו על עצמם לחיות כיהודים אמיתיים עוד
לפני שיתחילו כל הצרות הגדולות בעולם ]ראה זכריה יג ועוד נבואות רבות[.
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הם בונים ויבנו גטו משלהם ולא יחכו לגוים שיבנו את זה בשבילם .הם
ירוצו לתוך הגטו שלהם וינעלו את הדלתות ,כביכול ]''לך עמי בא בחדריך
וסגר דלתיך'' )ישעיה כו([ ,כדי שהטומאה של העולם הפרוע והפרוץ שחוגג
עם סיפוק התאוות שלו ,לא יכנס לתוך ביתם ,לתוך מחשבותיהם או לתוך
רצונותיהם .אלו האנשים שישרדו ]ראה צפניה ג[.
עכשיו אני פונה לחרדים שיצרו לעצמם יהדות מלאכותית של שקרים
והרבה מהם מחקים את הגוים ברדיפת סיפוק תאוות ]ראה רמב''ם הלכות
תשובה פ''ז ה''ב וביאור הלכה סימן א' ד''ה שיהא" :ובכלל זנות הוא מי
שרודף אחר תאות העולם וגו'''[.
לדוגמא ,יש המון חנויות תאווה מפיצה עד המסעדות היוקרתיות ביותר .ויש
הרבה בעיות כשרות בגלל שהדרישה לבשר מכל סוג כל כך גדולה וגם בעיות
כשרות בכלל בגלל שהדרישה לאוכל כל כך גדולה .אנשים אוכלים ושותים
ואז עושים דיאטה ...
הכל מסתובב סביב כסף ורווחים ,ולא סביב כשרות .פיצה כשרה – חלב
ישראל ,מילקשייק כשר – חלב ישראל .כל מיני מעדנים חלביים – חלב
ישראל .וכשהם צריכים דיאטה ,זה גם עם ההכשר המהודר ביותר וגם זה
חלב ישראל וגם "ישן" ]כל זה כאילו ''הכשר'' על חיי עגל הזהב[.
העולם ,כולל העולם החרדי ,השתגע לגמרי .הם השתגעו מכל הצעצועים
הגשמיים שרק אפשר ,כמו סרטים ,מכשירי ה"אם .פי , "3 .כל מה שרק
אפשר לחלום עליו בעל לחצנים וכפתורים .כל הפטנטים והמכשירים ,וכל
האפשרויות שקיימות לחופשות ואפילו אפשריות רבות כל כך לדברים
שאסורים לגמרי .והרבה מהדברים האסורים מגיעים עם ''הכשרים'' כאילו
טובים ממש.
אם האנשים האלו ]השקועים בעגל הזהב[ לא ישתנו עכשיו ומהר ,הם
אבודים .אך זה כמעט בלתי אפשרי שהם יוכלו להשתנות ,כי המוח שלהם
סתום .סתום מכל הביוב והזוהמה של השקר ,של העולם הזה ,מעגל הזהב
שזוהר כל כך ומסנוור את עיניהם.
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אם תאמר להם להרוס את עגל הזהב הם יגידו לך" ,חס ושלום! זה לא עגל
הזהב ,זה הקב"ה )חלילה(!" .הם מבולבלים כל כך שאפילו ברגע האחרון,
כשכל טיפש כבר יוכל לראות מה אמת ומה שקר ,הם יעדיפו את השקר
ויעמדו על כך שזה אמת ]''הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע ,שמים חושך
לאור ואור לחושך'' )ישעיה ה'([.
אוי אוי עם ישראל ,הבכור המתוק של הקב"ה ,הבכור והיחיד של הקב"ה
]''בני בכורי ישראל'' )שמות ד([ .העם שהוא אוהב יותר מכולם ]דברים י,
טו[ .מה קרה לך? עם ישראל ,ברחת מהחתן שלך ]הושע ב ,ד-ט[ .ברחת
לאומות העולם והם רק העיפו אותך מצד לצד ,דרכו עליך והפכו אותך
לפרוצה שלהם ועכשיו נותר ממך רק מראה עלוב ומביש.
אבל ברוך ה' ,יש את אלו שחזרו ושעוד יחזרו .הם אלו שבמשך כל הדורות
דחו את החיים של הגוים .הנשמות האלו חיים גם עכשיו והם שוב ידחו את
דרכי הגוים וידבקו בקב"ה ]''פתחו שערים ויבא גוי צדק שומר אמונים''
)ישעיה כו([ ,ושמלת הכלולות שלהם תהיה לבנה כשלג והחתן והכלה
יתאחדו שוב .שאר האומות ,כולל הרבה מהחרדים ,מתהוללים בשכרות
שלהם.
הם לא מבינים כמה נורא המראה שלהם .הם לא מבינים מתוך השכרות
לאיזה שפל הם הגיעו .הדבר היחיד שאולי יביא אותם להכיר במצבם
הירוד ,זה כשהם יתפכחו מתרדמת השכרות שלהם ברחוב ,תוך שהם
מתבוססים עם הפנים כלפי מטה בתוך הקיא שלהם.

''הוי האומרים
לרע טוב
ולטוב רע,
שמים חושך לאור
ואור לחושך''
ישעיה ה'
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118ג לחיות על קידוש ה'
מסר חדש מהאוטיסט ליפי
אני כל היום בוכה .אפילו שהיום היה שבת אני בכיתי ,כי רואים את
הסערה מתקרבת .העננים השחורים מתאספים בשמים ]ראה במסגרת[ ופה
בארץ החושך נהיה יותר ויותר סמיך .אני בוכה על עם ישראל האהוב של ה',
אני בוכה על כל אלה שלא ימשיכו לחיי נצח.
חשבתי היום איך אפשר להציל את עם ישראל? רוב היהודים היום הם ערב
רב ]וכ''כ האר''י ז''ל לגבי דורו )ליקו''ת פרשת ואתחנן( ,ויותר מזה ראה
בדברי חיים עה''ת בהשמטות לפרשת ויקהל[ .אבל מה עם שאר היהודים
איך להציל אותם? פה בירושלים קבוצות של יהודים הלכו להפגנות גדולות.
הם מסרו נפש וזאת התחלה מאוד טובה.
אבל מה שהם לא מבינים ,זה שרק הצדיקים צריכים ללכת למלחמות
בישראל ]סוטה מד .[.לכן כל אלה שמסרו נפש זה לא מספיק .צריכים גם
למסור נפש בעיקר בחיי היום יום .לחיות על קידוש ה' ולא רק למות על
קידוש ה' .צריכים לבנות בית של קדושה ,לעשות את הבית היהודי להיות
כבית מקדש קטן ]כש''כ הרמב''ן בענין הבית של אברהם ושרה ע''ה[.
צריכים לשמור שבת באמת ]יערות דבש/מ''ב[ ,צריכים להיות יהודים
אמיתיים ]''שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם
לשון תרמית'' )צפניה ג([.
וחשוב מהכל ,כדי להגיע לזה ,צריך לעשות הפרדה מוחלטת בינינו לבין
העולם הגויי הגשמי המקולקל ]''הן עם לבדד ישכון'' )במדבר כג([ ,וגם
להפרד מן הערב רב ,שהם הולכים בדרכי הגוים ]חיי עגל הזהב והבלי
עוה''ז ,שזה בדיוק להפך מהתורה )כמבואר במסילת ישרים רפ''א([.
זה התחלה טובה ב"ה שמסרו נפש ,אבל זה לא מספיק .צריך למסור נפש
ברוחניות ]לשמור את התורה בכל פרטיה[ ולחיות כיהודי ולהפרד מהעולם
החיצוני .לסגור את עצמנו ,וזה הדבר היחיד שיכול להציל אותנו.
בכל העולם המצב דומה ,רק פה בארץ אנחנו נלחמים נגד הערב רב ,שהם
רוצים לא פחות מהגוים ,אפילו יותר ,לחסל כל יהודי מאמין ]''גדולה שנאה
ששונאין עמי הארץ משנאה ששונאין עכו''ם וגו''' )פסחים מט.[(:
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בחו"ל המצב יותר קשה .פה בארץ לפחות יש יהודים מעטים המוכנים
למסור נפש על שמירת שבת וכדו' .אבל באמריקה ,באירופה וכו' הם כל כך
תפוסים בגשמיות ובטמטום שזה מביא ,שאפילו המעטים מהם שמבינים
את האמת קשה להם להלחם על נושאים כשבת וכשרות וכו' כי החברה
החרדית הולכת חזק מאד לכיוון ההפוך .בכל העולם נכנס השקר לתוך
קודש הקדשים ,לתוך הקבוצות של חרדים שהיו נחשבות כהחזקות ביותר
באידישקייט ]יהדות[.
בעתיד הקרוב ביותר יבואו עלינו ימים שחורים כבדים מחניקים ורק
המעטים שרוצים להיות עם ה' יצאו מזה בלי פגע  -וזה מעט מאוד ברגע זה
]ראה לעיל מסר "המעט שינצלו''[ .אני בוכה אפילו בשבת כי אני מרגיש את
הכבדות של הימים הבאים ,כבדות גדולה מאוד ומבקש מכל יהודי ויהודי:
אפשר ללחום יום ולילה נגד הציונים וכו' נגד אנטישמיות של הגוים וכו' אך
המלחמה הגדולה זה לא נגדם ,כי את המלחמות האלה ה' ילחם לנו.
המלחמה הגדולה היא עם היצר הרע של כל אחד ואחד בפני עצמו ]''ומה
היא המלחמה הגדולה? אמר להם מלחמת היצר וחייליו'' )חובת הלבבות,
שער יה''מ פ''ה ,ע''ש כל ההסבר של כל הענין([ .ואם לא נשתדל לעשות
תשובה שלמה ,אז אין לנו שום סיכוי לשרוד ]''ובא לציול גואל ולשבי פשע
ביעקב'' )ישעיה נט([.
ומה זה תשובה? זאת אומרת ''קדושים תהיו'' ]פרושים מגשמיות ,ראה
רמב''ן שם )ויקרא יט ,ב( ומסילת ישרים פ''א[ בכל החיים שלנו ,וזה כולל
כל המצוות .אם נהיה קדושים ,נמלא את רצון הקב"ה ונזכה לימות המשיח
וחיי נצח.

המלחמה הגדולה היא
עם היצר הרע
של כל אחד ואחד
בפני )עם( עצמו
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 119הגאולה תבוא בעיתה
תיקשור עם דניאל ,ירושלים ,יום שלישי ,כ"ו אלול תשס"ט15/9/2009 ,
שאלה :דניאל ,לפני שנתיים ,באלול ,ערב ראש השנה תשס"ז ,בנימין נתן לנו
מסר שכותרתו "ראש השנה הגדול ביותר בהיסטוריה" )פרק  42באתר(.
ניתן היה להבין שזהו-זה ,השנה זה יגמר ,והנה עברו שנתיים ,ואנחנו ערב
ראש השנה השלישי מאז ,והעולם ממשיך להתגלגל...
דניאל:
אבא ,אנחנו לא נביאים ,אבל המסר שקבלנו בערב ראש השנה שהיה לפני
שנתיים ,זה היה זמן מסוגל בגדול לעם ישראל לעשות תשובה ולמנוע את
הצורה הקשה שנצטרך לעמוד בזה עכשיו כדי לקבל משיח צדקנו.
אם אז ,בערך שנה לפני הנפילה הגדולה של הכלכלה העולמית שהפחידה
הרבה מאוד אנשים ,וזה היה בערך שנה לפני שאובמה נכנס לבית הלבן
וגרם לעולם להתהפך ,הרבה מאוד דברים קרו מאז ועד היום ,העולם
בסכנה ענקית ואם יש אדם שמעיז להגיד ששום דבר לא קורה בעולם,
שהעולם שקט וטוב כמו תמיד ,אפילו הגויים הכי פשוטים יוכלו להראות
לו ,כמה שהוא לא צודק.
אני לא אעבור על כל הסכנות שיש לנו היום ,כל השינויים שהיו מאז ועד
היום .אבל יכולנו ,והיתה לנו האפשרות ,והיינו מסוגלים אז לעשות תשובה
מלאה בראש השנה שהיה לפני שנתיים ,יכולנו לקבל כבר משיח צדקנו
בקלות הרבה יותר גדולה ובשמחה הרבה יותר גדולה.
אבל העדפנו ,לרוב לא כולם ,להישאר בשינה עמוקה ,לחכות למשיח בזה
שבודקים באינטרנט או ברדיו או שואלים אחד את השני – "נו קרה משהו ?
לא )קרה(?" ממשיכים.
במקום לעסוק בתשובה ,לרוב עסקנו בחומר ,בעולם הזה .כן ,היו טרגדיות
במשך השנתיים ויש עדיין טרגדיות ,ובעולם דברים התהפכו ,יש הרבה פחד
בעולם ,יש איומים שלא היו כאלה איומים מפחידים בכל ההיסטוריה ,אבל
עדיין רוב היהודים בוחרים בשינה עמוקה במקום לחזור בתשובה באמת.
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ואבא ,אני לא אכנס לכל מה שאנחנו צריכים לעשות )כדי לחזור( בתשובה,
אבל דבר ראשון שאני אחזור על זה ,ואני אחזור על זה ,ובלי זה אין תשובה
קדושים תהיו ,קדושים תהיו ,קדושים תהיו,
ואני אומר את זה בלי הסבר ,כי הסברנו והסברנו וכל יהודי אמיתי יודע מה
זה אומר ,זה הבסיס של כל היהדות ,קדושים תהיו) .טהרת המשפחה,
נקיות רוחנית ,גופנית ומחשבתית ,צניעות ,שבת ,כשרות וכו'(.
כל יהודי עכשיו יעמוד לבד ,לא יהיה לו רב להגיד לו מה כן לעשות ומה לא
לעשות ,כל יהודי יצטרך להחליט .דרך אגב יש כאלה שכבר החליטו.
צריכים להחליט ללכת בדרך האמת ולזרוק את היצר הרע,
או ללכת לכיוון )בדרכו( של היצר הרע ,שלא נדע.
מי שבוחר באמת ,יהיה לו נצח ,מי שבוחר ח"ו בשקר של העולם הזה ,יעלם
ל"ע לנצח.
נצטרך לבחור .שוב ,אנחנו לא נביאים .היה זמן מסוגל ,פספסנו.
העברנו את המסר ,לא רוצים ,לא צריך.
רק אלה שרוצים ,רוצים להיות קרוב לקב"ה ,החומר לא מעניין אותו.
צריך אוכל בשביל לחיות ,בשביל לקדש ,בשביל סעודות מצווה ,חגים וכו'.
צריכים מקום לישון כי אדם צריך לישון.
צריכים מים לרחוץ את עצמנו כי צריכים להיות נקיים.
צריכים מים לשתות ,חייבים לשתות.
אבל כל זה  -זה רק בשביל שנוכל להיות עסוקים עם תורת משה רבנו.
זה אמונה וביטחון ותפילה לקב"ה בכל מה שאנחנו עושים.
ובשביל זה לא צריך הרבה חומר ,צריך הרבה רוחניות .וזה להלל את
הקב"ה ,לחיות בקדושה ,לחיות אך ורק לעשות את רצון ה' ואם זה מה
שאנחנו רוצים ,נינצל.
אני רק מקווה ומבקש מהקב"ה לרחם עלינו ,על עם ישראל .עברו אלפי
שנים של סבל ,סבלנו בגלל שאנחנו יהודים ,פוגרומים מכל מיני סוגים,
אנטישמיות בצורה איומה ,הרבה נהרגו על קידוש ה' .בעיר יורק באנגליה,
התאבדו כל אנשי הקהילה ,גברים נשים וילדים ,כי לא רצו להתנצר .בשואה
כמה יהודים הלכו למוות עם שמע ישראל על השפתיים.
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אני רק מקווה שהקב"ה ירחם עלינו ,כי באמת העולם מבלבל וקשה.
הגוף שלנו מושך אותנו בכוח ,בכוח כזה חזק וקשה ,שהגיבור הכי גדול לא
יכול לעמוד בזה הרבה פעמים .ואיך אנחנו עומדים בזה בכל זאת ,רק
בעזרת ה' ,אם אנחנו עם ה' ,אז הוא איתנו.
אם אנחנו עם ה' ,הוא שומר עלינו מהדברים האלה .ואם הוא לא שומר
עלינו ,אז כנראה שהקרבה שלנו לא מספיק קרובה אליו .אבל תמיד אפשר
להפוך את זה ,כי השם מוכן לקבל אותנו בכל רגע.
עם ישראל ,עם ישראל ,תחזרו ,ממש אין זמן ,ממש אין זמן.
שאלה:
אם אני מבין נכון ,המסר שלך אומר כי אם היינו חוזרים בתשובה לפני
שנתיים ,הגאולה היתה באה יותר בקלות וברחמים ,ומאחר ולא עשינו
תשובה ,הגאולה תבוא בקשיים ובייסורים?
דניאל:
נכון אבא ,היתה לנו הזדמנות לפני שנתיים כעם )כעם ישראל( לחזור
בתשובה שלמה ,או לפחות ללכת בכיוון הנכון ,שזה להוריד מעצמנו את
הרצון שלנו לגשמיות ולשים את הדגש על הקרבה לקב"ה .אבל ,לא עשינו
את זה ,והפסדנו הזדמנות היסטורית ענקית .ועכשיו אבא ,הגאולה תבוא
בעיתה ,וכל אדם בעצמו לבד ,יצטרך לבחור באמת או בשקר.
כמו שאמרנו ,מי שבוחר באמת יקבל נצח עם כל ההטבות שהולכים עם זה,
ואלה שח"ו בוחרים בשקר ,וכנראה זה יהיה הרוב ,הם יפסידו את הנצח,
וזה העונש הכי גדול שקיים.

התפילות של עם ישראל והמצוות
יכולות לבטל גזרות הכי גדולות
כי יש לעם ישראל כוח
לשנות את העולם ,את המציאות ,את הכל
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 120כל מי שעושה כעת למען זיכוי הרבים
תקשור עם גליה ,חוה''מ סוכות התש''ע
אל תפחדו ואל ֵת ַחתוּ ,הגאולה בפתח ממש
אמא :גליה היקרה שלי ,מה שלומך? מה מותר לך להגיד לי בלי לשאול?
גליה :אמא יקרה שלי ,מותר לי גם להגיד לך שמתקרבים ימים לא קלים
בכלל לעולם וגם לעם ישראל ,הכל הולך להיות כמרקחה אחת גדולה מאוד,
ממש בקרוב .אין רשות לפרט לא תאריכים ולא זמנים ,אבל כל מה
שאמרתי מזמן לפני שנים לא אמרתי לשוא ,והדברים יקרו בקרוב מאוד,
וגם כל התקשורים עם הילדים פגועי המח שהיו הם לא לשווא ,כי כל מה
יקרה ,זה רק עניין של זמן ,אך התפילות
שאמרו הנשמות הקדושות הללו ֶ
של עם ישראל והמצוות שהם מקיימים יכולות לבטל גזרות הכי גדולות ,כי
יש לעם ישראל כוח לשנות את העולם ,את המציאות ,את הכל ,רק לקיים
מה שיותר מצוות ומשמים ירחמו עלינו.
אמא יקרה שלי ,זו עת הגאולה ,עת קשה ִעם הרבה חבלי לידה ,הכל כבר
אמרתי לך ,לא קל לחיות בתקופה הזו ,כי אין זמן לויתורים והבלגות,
הגאולה בפתח ממש וכל התיקונים חייבים להסתיים עד זמן מסויים ,לכן
יורדים לעולם ייסורים עצומים שלא היו כדוגמתם מאז בריאת העולם.
אנשים רבים סובלים ,צדיקים רבים סובלים למען כלל ישראל ,כדי לסיים
את התיקונים ,וגם אלה שסובלים עבור תיקון עצמם לא מקבלים שום
קרב ואין זמן להקלות ,צריך לתקן מה שיותר ומה שיותר
הקלות ,כי הסיום ֵ
טוב.
אז אמא יקרה שלי ,לא לפחוד בזמנים הקשים הקרבים ובאים במהירות ,כי
משמים לא מתכוונים בלידה של העולם החדש להעניש מישהו מישראל ,זו
לידה והיא כואבת ,זה תהליך כואב ,זה יכאב לכולם ,אבל ישראל תמיד
אהובים מאוד אצל הקב''ה וה' יתברך שומר אותם כל הזמן מכל רע ,לכן
ישראל שלי ,אל תפחדו ואל ֵת ַחתוּ ,כפי שאמרתי קודם מה שיותר מצוות
מהוות הגנות על עם ישראל וביטול כל הגזרות.
העולם מתקרב אל סיום תיקונו בע''ה בקרוב מאוד ,הזמנים יהיו מאוד
קשים במיוחד עם הערבים כאן בארץ ובכל האיזור ,יהיו מלחמות קשות
בעולם בכלל ,מעצמות יתגוששו עם מעצמות ,אבל אחר כך יבוא שקט
לעולם ,שלווה ,עולם של יופי עילאי ,של אמת ,של יושר ,של גילוי ה' יתברך,
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רבים הכופרים היום שלפתע יגלו שיש לעולם הזה מלך והוא מלך מלכי
יוֹסד ארץ ושמים ,הוא אחד ואין עוד אחר .כולם יהיו
המלכים הקב''ה ֵ
מאושרים לגלות את הגילוי הזה לאחר שהיו שרויים בחשיכה כמו בהמות,
העולם יהיה נעים ויפסקו כל האלימויות הקשות הללו ,שהגיעו לשיא בזמן
האחרון ,אין אפשרות להמשיך בעולם כל כך אלים ולא מתוקן.
ברוך ה' הגיע זמן הגאולה ,שישו ושימחו אחיי ואחיותיי ,שׂוֹש ָת ִשׂישוּ
בקרוב מאוד.
יהיו נסים ונפלאות בקרוב מאוד ,ממש שינוי סדרי טבע
אמא :גוג ומגוג? מלחמה? מותר לך להגיד על זה עוד?
גליה :אמא יקרה שלי ,אמרתי לך כבר שהגאולה בפתח ,זה כולל גוג ומגוג
ומלחמה ,אבל הכל חבלי לידה ללידת עולם חדש ויפה וטוב ובריא והוגן
ונעים עבור כלל האנושות ,כאשר במרכזו פנינת החן ישראל של הקב''ה בה
יִ ְת ָפּאַר.
אנחנו פנינת החן שלו ,אנחנו היחידים שמפיצים בעולם הזה את הקדושה
העצומה ,את התורה הקדושה ,את המצוות ,את האמונה האבסולוטית
בקב''ה יתברך ,הוא אחד ושמו אחד .אז גם בתקופות הקשות המצפות לנו
ולכלל האנושות ,יש להתאזר בסבלנות ולדעת שהכל הוא בעצם הכנה
לקראת הנוחות העתידית ,כל הסבל והקושי הוא הכנה לחיים מתוקנים
וטובים ,מלחמה זו הכנה ,זה חינוך של בני האדם בדרך קשה יותר ,אחרי
שניסו לחנכם בדרך נעימה וקלה יותר אך ללא הצלחה ,אז לפעמים יש צורך
בחינוך יותר קשה וזה גם עוזר.
הקושי מביא את השינוי המיוחל ,הקושי גורם לחשיבה אחרת ,לעשייה
אחרתָ ,לעולם להראות שונה וטוב יותר.
כל הצדיקים ,כל המלאכים מתפללים על גאולת עם ישראל שתהא ברחמים
גדולים ,שלא ידח מאתנו נידח בע''ה ,יהיו נסים ונפלאות בקרוב מאוד ,ממש
שינוי סדרי טבע .דברים מאוד משמעותיים יקרו ,דברים הסותרים כל הגיון
רגיל ,כי אנחנו כבר לא בזמנים רגילים.
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כל מי שעושה כעת למען זיכוי הרבים שכרו לא יסולא בפז
אמא :מישהו אמר לי שפרסמו לאחרונה את המסרים שלך בדפים בכמויות
עצומות בירושלים .יש לך זכות עצומה את צדקת גדולה שכל החיים רק
סובלת בתוך הגוף הזה ,לא יכולה אפילו להגיד מילה לאף אחד ,עושים אתך
מה שעושים ואת לא יכולה אפילו לדבר .אבל ברוך ה' שאת במקום כל כך
טוב.
גליה :אמא אני יודעת שפרסמו דפים עם מסרים שלי ,זה מזכה את עם
ישראל וגם אותי ואותך ואת כל מפיצי הדפים הללו ,זכותם עצומה מאוד,
כל מי שעושה כעת למען זיכוי הרבים שכרו לא יסולה בפז ,זה זמן קריטי
וכל מי שיעורר אפילו למחשבה של תשובה יזכה בע''ה בשכר אינסופי .אמא
אני מקבלת את כל הייסורים שלי באהבה גדולה ,אני שמחה ומאושרת
שניתנה לי האפשרות להגיע לעולם הזה ולעזור בתיקונים כאן ,תראי הנה
אחרי עבודה קשה שלי את חזרת בתשובה ברוך ה' ,כבר בשביל זה ואפילו
רק עבור זה היה לי כדאי להיוולד לעולם הזה ולהתייסר בו כל החיים .לכל
אדם יש תפקיד כאן ובני האדם לא מודעים לתפקידים העצומים לפעמים
שהם ממלאים כאן ,בשליחות ה' יתברך ,הם לא תמיד מודעים לדברים
הללו ,כי העולם מעלים את הדברים הללו מסיבות שונות ורבות .ואחת
מהם כי רק בהעלם זה המבחן האמיתי של הנשמה בגוף .ללא העלם לא
יכול היה להיות מבחן כלל.
כל עם ישראל ישובו בתשובה בקרוב
אמא :יש לך מה להגיד לאחים שלך?
גליה :לא אמא ,משמים כבר יחזירו אותם בתשובה ,לא נראה לי שתהיה
אפשרות שהם לא ישובו בתשובה ,כל עם ישראל ישובו בתשובה בקרוב,
לאור האירועים שיהיו בארץ ובעולם וגם האחים שלי ביחד אתם בע''ה.
התורה היא מים חיים
אמא :יש לך מה להגיד למישהו שמאוד מחכה ומצפה לתיקשורים ואוהב
אותם מאוד?
גליה :הוא יכול להמשיך בכך אין פסול ,ההיפך לפעמים זה מחזק אותו
מאוד ונותן לו הרבה תקווה וכוח להמשיך .אבל הקרבה לתורה היא
שמחיָיה והיא שמחזקת והיא שמחוללת פלאים עבורו ועבור כלל ישראל.
התורה היא מים חיים ,זה מחייה אותו ושימשיך בתורת ה' יתברך.
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פיתויי הסיטרא אחרא
אמא :איך אדם יכול להכין את עצמו לעזיבת העולם הזה? איך לא לפחוד?
גליה :אמא ,כל החיים האדם מכין את עצמו לעזיבה ,ברגע שהגיע הוא כבר
מתכונן לעזיבה ,כל יום שעובר מקרב אותו לעזיבה .מצוות ומעשים טובים
הם ההכנה הכי טובה לעזיבה ,הם מסירים את כל הפחדים ,מי שיודע שהוא
עושה את רצון ה' יתברך ואת תפקידו בעולם הזה בזה שהוא מתקרב לה'
יתברך אזי אין לו ממה לחשוש או לפחוד ,מי שמבצע את השליחות שלשמה
הגיע לכאן למה שיפחד? גם מי שחזר אל אבינו שבשמים אחרי שנים ,גם
הוא עושה את רצון ה' יתברך ,גם לו אין מה לחשוש ,כי מילא את שליחותו,
הסיטרא אחרא מהתל באדם כל הזמן ומפתה אותו בכל מיני תענוגים
אסורים ,הכל כדי שהוא עצמו יוכל לקחת מהאדם את הקדושה ולהעבירה
לצד שלו .כמה הקדושה חשובה ,שהסיטרא אחרא עושה הכל הכל רק כדי
להעביר קצת קדושה לצד שלו ,אבל הכל כבר ניגמר להם ,הם נשארים
בקרוב בלי אויר לנשימה ,בלי קדושה ,כך הם קמלים .כי הקדושה מחייה.
אבל ברגע שהרבים יגלו את ה' יתברך מלך העולם וכל העולמות כולם,
הפיתויים שלהם לא יצליחו יותר וכל הקדושה תחזור אל המקור העליון
בע''ה הכל בקרוב.
מותר לפרסם את התקשור?
אמא :מותר לפרסם את התקשור? את הדברים הנוגעים לכלל?
גליה :בודאי אמא יקרה שלי ,אחת המטרות של התקשור שלנו זה
שתפרסמי לעם ישראל היקרים שלי.

הסיטרא אחרא מהתל באדם
כל הזמן
ומפתה אותו בכל מיני תענוגים אסורים
הכל כדי שהוא עצמו
יוכל לקחת מהאדם את הקדושה
ולהעבירה לצד שלו
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 121הכל יהיה מושלם

תקשור עם בנימין גולדן ודניאל ,ירושלים ,תשרי תש"ע
החג עבר ,הסוכות פורקו והחיים חוזרים למסלולם הרגיל כביכול ,ואלה
שקוראים את המסרים שלנו מאוכזבים מאד וגם אנחנו מאוכזבים .חלק
אומרים :אתם רואים ,לא קרה כלום! אין גאולה ,הכל שטויות.
ולאנשים האלה ,ליהודים האלה ,יש לי רחמנות גדולה ,כי כל אדם יכול
להרגיש עד כמה שהגאולה קרובה ,ואם לא מאמינים ח"ו שהגאולה קרובה,
מה אני יכול להגיד ,הרי כל אדם עם טיפת שכל יכול להבין כמה קרובה
מלחמה קשה ביותר ,שיכולה להחריב את רוב העולם ,שלא נדע.
אבל קמים בבוקר ,יוצאים החוצה ,השמש זורחת ,המכוניות נוסעות,
הציפורים שרות את השירים שלהם ,אנשים הולכים לעבודה ,מרוויחים
כסף ,קונים בסופרמרקט ,ויש הכל ,לא חסר דבר ,אפילו לא במבה ,או
שוקולד או גלידה או פיצה .יש הכל .זה מבלבל אפילו את האדם המאמין
ביותר .הכל שקט ,הכל קיים בעולם השקר הזה .ואיך זה יכול להיות
שאנחנו בסכנה כ"כ גדולה? איך זה יכול להיות ?
במלחמת העולם השניה אספו יהודים  -גברים נשים ילדים ותינוקות ,אמרו
להם לקחת רק מה שצריכים ,לקחו את כולם לרכבת .רוב האנשים לא
האמינו שהולכים למות ,שלוקחים אותם לנסיעה האחרונה שלהם ,לא
האמינו ,איך זה יכול להיות? השמש זורחת ,יש אויר לנשום ,כל מיני אנשים
מכרים וקרובים מסביבנו ,איך זה יכול להיות? ועד הרגע האחרון כשהלכו
לתאי הגזים ,הם לא האמינו ,לפחות הרוב.
ואנחנו עכשיו באותו מצב .ומי לא מאמין? אלה שלא רוצים להאמין .אלה
שרוצים להאמין שהעולם הגשמי ,השטוח ,העולם של עגל הזהב ימשיך.
לא רוצים להאמין שזה הכל שקר ,לא רוצים להאמין שה' יהרוס את הכל
לנצח .לא רוצים להאמין .מה אפשר להגיד? איך אפשר לומר לאדם שעומד
על פסי הרכבת ,ומדבר עם חבר שלו ,הוא חייב לסיים את הבדיחה שיש לו
להגיד! ובאה הרכבת ,אבל הוא לא רוצה לדעת ,כי הוא רוצה לספר את
הבדיחה ,הוא רוצה לראות את התגובה של החבר שלו ,וצועקים לו מכל
הכיוונים :תרד מפסי הרכבת ,הרכבת מתקרבת! אבל הוא עסוק בלספר את
הבדיחה ,ובדיוק ברגע של הצחוק הכי גדול של החבר שלו ,הרכבת באה והם
נעלמים לנצח.
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וזה המצב שלנו.
נכון ,חיכינו בתש"ס ,נכון שחיכינו במוצאי שביעית ,נכון שחיכינו לסוכות
השנה ,ולא הגיע.
תסתכלו מסביב מה קורה ,תסתכלו טוב .כל הארצות קונות ,או מייצרות
נשק ,נשק הכי קטלני שהיה אי פעם בהיסטוריה עד כמה שאנחנו יודעים.
תסכלו כמה שכולם מדברים על מלחמה.
תסתכלו איזה רשעות יש בעולם ,מהבן האדם הקטן ועד ראשי מדינות וכו'.
תסתכלו על המצב הכלכלי ,איך ה' ממש מחסל את עגל הזהב .תסתכלו
טוב ,תסתכלו כמה אנשים חולים ונפטרים ממחלות משונות וקשות,
תסתכלו כמה שהרופאים ממש הורגים ,בטעות או בכוונה אלפי אנשים כל
יום )בכל העולם(.
תסתכלו במשטרה ,איך חלק מהשוטרים נהפכו לפושעים בעצמם.
תסכלו בצה"ל ,קיימת בו קבוצה גדולה של גויים וכל מיני אנשים שלא
שייכים לעם ישראל .צבא של הרבה חיילים עם סמים ,אלכוהול וכו' ,דבר
שפעם היה רק בצבא של גויים.
תסתכלו איך אי-אפשר לסמוך  -לא על חברות ביטוח ,לא על ביטוח-לאומי,
לא על שום דבר ,לא על בנקים ,לא על כלום.
תסתכלו איך הרשעות שולטת ,שולטת כמו שלא שלטה אף פעם
בהיסטוריה.
ולמה?
כי זה הזמן שה' מגלה את כל הרשעות ביחד .יש פה עכשיו גלגולים של דור
ההפלגה ,גלגולים של דור המבול ,גלגולים של סדום ועמורה ,של הבריונים.
כל הרשעים שהיו בעולם אי פעם ,גם של היהודים וגם של הגויים.
למה הם פה? הרי הם לא יכולים לתקן את עצמם ,אין להם תיקון .גם
הערב-רב פה ,ועפ"י האריז"ל  -רוב היהודים בסוף יהיו ערב רב.
אז למה הם באו לפה?
בשבילנו !
בשבילנו ,על-מנת לחזור בתשובה
בשבילנו ,על-מנת לסרב לקבל את דרך החיים ,דרך הרשעות של כל אחד
מהרשעים האלה.
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דרך אגב ,זו העבודה הכי קשה שנתנה לדור כלשהו אי פעם.
עלינו להתמודד מול כל הרשעות של כל הדורות אשר קמה שוב בדור שלנו.
דור הפלגה היה רק צריך לדאוג לדור הפלגה.
דור המבול היה רק צריך לדאוג רק לדור המבול.
ש .מה הכוונה לדאוג ?
ת .מי שהיה בזמן דור המבול היה צריך רק להילחם רק נגד התכונות הרעות
של דור המבול ,אבל אנחנו צריכים להילחם נגד כולם .נגד כל סוגי הרשע.
וזה לא פשוט בכלל ,וצריכים להיות חזקים ביותר ,וזה לא פשוט בכלל .מי
שיעמוד בזה ,באמת יקבל את הנצח .ומי שיקבל כך את הנצח ,הטעם יהיה
מתוק במיוחד.
אנחנו כמעט בסוף .אם זה יהיה בעוד שבועיים ,עוד יום ,עוד עשרה חודשים,
לא יודע.
אבל יודע שזה קרוב ביותר .ומי שרוצה לשרוד יחזור לקב"ה ויסרב לקבל
אפילו דבר הכי קטן של כל הרשעים שקיימים היום.
הם לא יקבלו את הנצח וייגמרו אחרי זה.
עלינו לסרב לקבל את כל הגישה העקומה הזו ,את כל הסטיות האלה .כמו
למשל ,דור המבול  -את חוסר הצניעות שלהם ,את התאוות הגדולות שלהם
את כל הדברים העקומים האלה.
עלינו לסרב לקבל את דרכם של דור ההפלגה שהלך ל"ע למלחמה ישירה
נגד הקב"ה ל"ע.
עלינו לסרב לקבל את דרכם של הערב רב שמושך שוב את הקהילה
היהודית ,גם החרדית וגם החילונית ,להתפלל לעגל הזהב ,ולהתרחק ח"ו
מהקב"ה ומנסה להכניס לתוכנו את כל הרשע שבעולם ,בעיקר עבודה זרה.
ש .מה הכוונה?
ת .הכוונה לעגל הזהב ,זה העגל שהערב רב עשה במדבר ,וזה עוד חי וקיים,
החזירו אותו לעולם הזה עכשיו .ועכשיו הם עושים את זה כאילו שזה דבר
כשר ביותר.
למשל  -מושכים את היהודי מהתורה שלו לאוכל במסעדות ,בורגרים,
פיצות ,כל מיני דברים ,זה לא שייך ליהודי .יהודי אוכל בבית שלו ,רק אם
אין לו אפשרות ,ולא היה לו איפה לאכול ,אכל בפונדק .אבל זה הכל .הוא
לא הלך לבלות ,זה דבר גויי ,זה עגל הזהב ,זה העולם הזה .זה לא יהודי
שיושב ליד השולחן ,מדבר תורה ,ומברך עם כל הכוחות שלו,
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הוא לא הולך לבלות ,הוא מבלה רק עם הקב"ה .כל מיני טיולים של יהודים
כמו הגויים ,ללכת להנות ,לעשות 'כיף' .המילה 'כיף' היא מילה פסולה ,כיף
זה לגוי ,כיף זה שייך לעגל הזהב.
אנחנו יהודים ,הטוב שלנו ,השמחה שלנו  -זה רק החגים ,התורה ,המצוות
וכו'.
היה עכשיו סוכות ושמחת תורה ,צריכים להיות שמחים ביותר בשמחת
תורה ,לרקוד עם התורה ,לשמוח עם התורה באמת.
יש משהו יותר טוב מזה?
אם יהודי חושב שלטייל בתאילנד זה יותר טוב ח"ו ,אז הוא כמו גוי ,אז
הוא לא מאמין בקב"ה ,הוא מאמין בעגל הזהב בלבד.
לא רק זה ,היהודים החרדים ביותר ,שסומכים על אנשים כמו רופאים,
משטרה ,ביטוח לאומי ,הכנסת ,הכסף של המדינה ,בנקים ,בורסה ,חברות
ביטוח וכו'  -הם לא מאמינים בקב"ה ,הם מאמינים בעגל הזהב ,הם
מאמינים שאדם יכול לבטח אותו יותר מהקב"ה ,והוא לא ישרוד ,כי הוא
לא יכול לחיות בעולם של אמת ,אם הוא מאמין בשקר.
וזה המצב שלנו היום .המלחמה תהיה .אם זה במוקדם או במאוחר ,זה
יהיה .וזה יהיה קשה ביותר .אבל רוב ההרס יבוא ישר מהשמים ,לא דרך כל
מיני פצצות וכו' ,אלא ישיר מהשמיים .יהיו ניסים ענקיים ,ואם זה לא
מחזיר את היהודי בתשובה ,אז הוא אבוד.
יהודים צריכים להבין שאין עוד מלבדו ,ואם לא מבינים את זה ,אין תקווה.
אי אפשר לחזור בתשובה באופן חלקי .אפשר לא להספיק לשמור שבת כמו
שצריך או משהוא דומה ,אבל אם עוד מאמינים אפילו טיפה בשקר של
העולם הזה ,זה הסוף.
כשהיהודים היו במדבר ,הם לא השתחררו עוד מהתלות בעולם הזה ,הם לא
יכלו עדיין לסמוך אך ורק על הקב"ה ,והקב"ה לימד אותם שלב שלב איך
להגיע לרמה גבוהה מאד של ביטחון בה' ,אבל ,לא עבר הרבה זמן הערב רב
גרם לירידה חזקה באמונה וביטחון בקב"ה אצל היהודים לאחר שיצרו את
עגל הזהב.
זה היה אסון לעם ישראל ,כי זה היה בדיוק אחרי שקבלו בהר סיני
מהקב"ה ישירות את כל המצוות ואמרו נעשה ונשמע.
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אבל בתוך כל יהודי ,יש את האמונה הזאת ,ועכשיו נראה מי יהודי באמת
ומי לא .אלה שישרדו יהיו יהודים ואלה שלא  -יהיו גויים וערב רב ,ולכן
כתוב שכל היהודים ישרדו .נכון ,כי אנחנו לא יודעים היום מי יהודי ומי לא,
מי שלא יכול להאמין לגמרי בקב"ה ,אין לו אפשרות ,הוא לא ישרוד ,הוא
ערב רב.
אפילו חילוני שהוא לא יודע הרבה אידישקייט ,אבל אם הוא מאמין ברגע
אחד שהכל בא מהקב"ה .הוא מאמין בלב שלו ,במהות שלו ,בשכל שלו,
והוא חייב להאמין בזה עם כל הכוחות שלו ,אז הוא יוכל לשרוד .ויהיו
הרבה הפתעות ,הרבה מאוד הפתעות ,יש מספיק יהודים כביכול חשובים
שהם ערב רב.
לא נדע את הכל עד הסוף ,אבל מי שמדביק את עצמו לקב"ה לגמרי ,סומך
עליו לגמרי ,הוא יקבל ניסים .כדאי להתחיל עכשיו.
דניאל :בן אמר כמעט את הכל ,אבל אני רק רוצה להזכיר לכולם שהגיע
הזמן לעלות ארצה ,הגיע הזמן להתחיל לארוז את החפצים ולעשות צעד
לארץ ישראל .לא בגלל שמדינת ישראל תשמור על היהודים ובחו"ל
האנטישמיות גדלה ,וידוע כמה שהנשיא האמריקאי רוצה לחסל את
היהודים ,לא בגלל זה .בגלל שהגאולה מאוד קרובה ,ומי שיגיע לפה לשם
שמיים ,כי הוא מאמין שפה הוא יהיה קרוב יותר לקב"ה ולאמת ,וזה יהיה
הרבה זכות עבורו.
לא נוכל לסמוך על צה"ל והמשטרה כי הם בנויים על שקר ,ורחוקים
מהקב"ה ותורתו.
רק הקב"ה ,מי שבא צריך לסמוך רק על הקב"ה ,ואם סומכים יותר על
המשטרה והצבא והנשיא של ארה"ב ,או המלכה ובעלה באנגליה ,או על מר
סרקוזי של צרפת ,אז אין לכם מה לבוא ,ותעשו מהר תשובה ,כי אין לכם
הרבה סיכוי.
ואני לא אומר שאם יהודים לא יכולים להגיע בגלל כל מיני סיבות ,שהם לא
ישרדו ,תלוי מה שיש להם בלב .אבל  ,הזמן מגיע ,ואין לחכות ,חייבים
להזדרז כי באמת זה הסוף ,ומי שרוצה לצחוק ,כמו שבן אמר ,ולא מאמין
שזה הסוף.
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הוא חושב שיכול להמשיך ללכת לים להשתזף בשקט ,ללכת למסעדה כשרה
ולאכול המבורגר עם קטשופ וקולה בלי דאגות ,שהוא יכול ללכת לביה"כ
לספר בדיחות לחבר שלו בקריאת התורה ,הוא לא מבין את האלף-בית של
להיות יהודי ,הוא למעשה גוי.
יהודים שעושים עברות ,ומצטערים על העברות שלהם ,ומשתדלים עם כל
הכוחות שלהם לעשות תשובה ,ויודעים שאין על מי לסמוך חוץ מהקב"ה,
ליהודים כאלה יש סיכוי לשרוד.
מי שלא מאמין ,מי שלא רואה את המצב ,זה בגלל שהוא לא רוצה לראות,
הוא רוצה להמשיך את החיים הטיפשיים ,השטוחים ,הגויים ,אז לכן הם
שמחים להגיד שטעינו.
אני רק יודע שהסוף מאד מאד קרוב.
בקשר לאמריקה
אני אמרתי שהנשיא לא אוהב במיוחד את היהודים ,יש לו כמה יהודונים
שהוא משתמש בהם נגד כל היהודים ,אבל ליהודים באמריקה קשה להם
לתפוס מה שקורה להם ,צריך להתפלל עליהם שהיהודים האמיתיים
שבניהם יבינו ויסתלקו.
שפעת מקסיקו
שפעת מקסיקו היא שפעת מסוכנת ,אך לא מסוכנת יותר מסוגים אחרים
של השפעת.
אי אפשר לסמוך בכלל על הזריקה ,החיסון .לא לקבל את החיסון.
באמריקה משתמשים בזה סתם כדי לעשות פאניקה .זה כמו לפני שנה,
היתה שפעת ,הרבה אנשים ל"ע נפטרו מהשפעת ,ולא מעט נפטרו גם
מהחיסון ,כי למי שאין מערכת חיסונית חזקה ,יכול למות גם מהחיסון.
כשיגיע הזמן ,דוד שוב ינגן ,והניגון ימלא את העולם וייתן לכל העולם
הרגשה של שמחה ושלמות ,והניגון הזה יבוא ישר מהשמים ,ישר מכסא
הכבוד דרך דוד המלך ,משיח בן דוד ,וכל העולם ישמח ,יהיה רגוע ,ילמד
תורה ,הכל יהיה מושלם.
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קבלתי מאמר זה מיהודי יקר ,וגם דניאל ראה לנכון להוסיפו.

הנה כמה עניינים שמבואר בספר "טהרת הקודש" מאת כבוד קדושת מורינו
קדוש ישראל ותפארתו "צדיק יסוד עולם" ר' אהרן ראטא זצוקללה" והנה
כותב בספר ..וזה עיקר התיקון של עקב של עקבא דמשיחא ,לתקן הפגם של
עקב ,להחזיר היו"ד שפרח מיעקב ,וזה רק ע"י תיקון היסוד ,ולכן תראה
בעק"ב עש"ו במספר תק"ן שזה תכלית התיקון עכשיו בסוף הגלות ,לכן
ק'ו'צ'ת'י'ו' שרומז על סוף הגלות שהמה רסיסי לילה עולה כמספר ברי"ת
שעל ידי זה ובשביל זה באים כל רסיסי לילה וכל החשכות וכל הצרות
בעולם חס ושלום.
לכן הרוצה לרחם על עצמו יראה לתקן זה הפגם ,כמובא בראשית חכמה
)שער הקדושה פרק י"ז( ,שכשזה נתקן אז הכל נתקן ,וירחם על נפשו
האומללה שלא תדחה משני עולמים חס ושלום בסיבת זה הפגם אשר נצרך
לכל אדם לתקן ,אבל אדם שהיצר חס ושלום הבעל הבית שלו ועושה שלום
עמו ,ולא מזכיר אחריתו מה שמוכן לו חס ושלום ,עליו נאמר )איכה א'(
טמאתה בשוליה שהוא רומז למידת היסוד שהוא השוליים לא זכרה
אחריתה מה שיצמח לך מזה חס ושלום ,וזה עיקר תיקון האדם ותכלית
תיקונו ,ותכלית בריאת העולם הוא בשביל הברית ,שבראשי"ת הוא אותיות
ברי"ת א"ש כמובא בתיקונים שזה היא עיקר הבריאה ותכלית הבריאה
שישמרו ישראל הברית ,שעל זה עומדים כל העולמות כמובא בפנים הרבה
ראיות מרז"ל על זה ,וזה גורם כל הצרות על שונאי ישראל בכלל ,ועל כל
אדם חס ושלום בפרט ,כל הצרות וכל החבלים בזה חס ושלום ,כאשר
הבאתי מזוה"ק ומיתר ספרי קדש.
לכן מיום שנתפקר העולם בפריצות רח"ל ,גברו רשעים בעולם וגברו בעלי
זרוע את ידם ,להרבות גבולם במינות ואפיקורסות רח"ל ,ובאופן שלא היה
מימות בריאת העולם כזה ,ואלו השני רשעות ,מינות והפקרות בזמן אחד
יצאו וגברו בעולם ,בהיות שכל כיתות החיצונים יודעים ומרגישים שהוא
סמוך מאד לגאולתינו ולפדות נפשנו ,אשר גם הסומא יכול לראות ולהבין
זאת ,והמה יודעים שבאלו השנים שהם אמונה וברית ,הם עיקרים ושרשים
שבזה תלוי פעמי הגאולה ,כאשר תראה במעלות נוטרי ושומרי הברית ,לכן
התגברו מאד בכל כח ותעצומות עוז להחטיא את ישראל באלו השני פגמים,
וכבר מצאו ידיהם על ידי גודל צרות הדור וגודל ההסתרה לאמץ כחם הרשע
לעכב הגאולה חס ושלום.
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ותדע כי בכל דור יש לכללות הדור עניין אחר לתקן ,כמובא בספר הקדוש
נועם אלימלך )פרשת נח( וביתר ספרים בקדושים ,והנה כמו שמובא ספרים
הקדושים אצל כל איש באם יראה שהיצר מתגבר עליו באיזה מדה רעה חס
ושלום ,או באיזה עבירה ,ונותן בזה כל כחו תמיד להכשיל את האדם ,בזה
ידע וישכיל כי בסיבת זה הפגם נולד ,וזה תכלית ביאתו לעולם לתקן זאת,
ויתגבר בכל כחו על היצר בזה ,ככה בכללות הדור ,כשרואים שהיצר
מקשקש ומתגבר באיזה פגם אחד להחטיא את העולם ,אז תדע ותשכיל כי
בזה תלוי תיקון כללות הדור ,ואם אדם פרטי נותן אל לבו ונפשו להיזהר
מזה החטא ,אז נוטל שכר נגד כל העולם ,ונתעלה בזה בעילוי גדול מאד
יותר הרבה מיתר המעשים שעושה.
והנה עכשיו בעקבתא דמשיחא עיקר שנותן היצר כל כוחו באלו השני דברים
לקרר מהאמונה חס ושלום ולפגום ביסוד שבכלל זה הוא הפקרות ופריצות
עיקר שבעיקרין הגורם לזה חס ושלום ,לכן בודאי לתקן כללות הדור או
אפילו חלק מהדור ,לית בר נש בעלמא אפילו אם יהיו כגובה ארזים גבהו,
רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שהבטיח לישראל להחזירם בתושבה
קודם הגאולה ,לכן תדע המאמץ כוחו וגבורתו באלו שני דברים ,באמונה
שלימה ובשמירת ותיקון יסוד ,יזכה להיות מהיכלא דמלכא משיחא ,כמובא
בזהר הקדוש ,וז"ל לא בעי קוב"ה מישראל אלא דינטרי האי קיימא
קדישא.
והנה כמה מאמרים מדברי הזהר הקדוש ממעלת שמירת הברית
דע מי ששומר עיניו וידיו ומחשבותיו שלא יכניס עצמו במזיד חס ושלום
בהרהורים רעים ,וכשבאו ללבו דוחה אותם תיכף בשתי ידים ,ושומר עצמו
בכל כוחו ,ומיתר ענינים המובאים במאמר שמירת הברית להלן ,אז בלי
ספק הגם אם לא יזכה עכשיו לכל אלו המעלות בהיות שאין הדור והזמן
מסוגל לזה ,אבל בלי ספק שלעתיד לבוא יהא גבולו ומחיצתו עם אלו
צדיקים נוטרי ושומרי ברית שזכו לכל אלו המעלות ,כי אין הקדוש ברוך
הוא מקפח חס ושלום שכר שום בריה ,וכל שכן בדור שפל כזה אשר
בעונותינו הרבים השווקים מלאים פריצות ,והשומר נפשו עכשיו ,שכרו
וגדולתו וחשיבותו למעלה בלי חקר.
עוד כתוב בזהר הקדוש )בראשית נ"ו ע"א( ידוע שכל העולמות עומדים
וקיימים על שבעה עמודים ,והם שבעה המידות כנגד שבעה ימים .ושבעה
שבועות של ספירת העומר ,שנתן לנו הבורא ברוך השם לתקן אלו הז'
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מידות ,וכל העולם קיים על המידות שקרואים בספרי ,וכן מובא שם )דף
ל"ב ע"א( שר' שמעון אמר על ברית עלמא אתברי ואתקיים דכתיב אם לא
בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי ,הרי לך מעלה אחת גדולה
בברית קודש מפי עדות ר' שמעון בן יוחאי ,מה שכל העולם נברא וקיים רק
בשביל הברית ,אשר זה קיום כל העולמות ,כמובא בזהר )פרשת נח דף ס"ו
ע"ב( ת"ח כל זמנא דישראל נטרו קיימא קדישא ,כדין עבדי קיומא לעילא
ותתא ,וכד שבקי להאי ברית כדין לא אשתכח קיום לעילא ותתא ,עכ"ל,
חכמה ז' ימי הבנין ,והמדה השישית היא מידת יסוד ,וכשהקב"ה ברא את
עולמו הסתכל על זו המדה השישית שישראל הקדושים יקיימו אותו ,ובכוח
גודל זה השמחה שעלה לפניו כביכול ברא עולמו על זו המידה.
דהיינו אפילו כל המלאכים וכל העולמות חס ושלום נהרסים על ידי פגם
הברית ,וכן קיומא דברית קדישא מעמיד ומקיים כל העליונים ותחתונים,
וכך אמרו )בנדרים ל"ב( גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים
וארץ ,שנאמר כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא
שמתי.
מובא בזוהר הקדוש )שם דף ס"ו ע"ב( אמר ר' אלעזר בכל זמנא דבני נשא
יתאחדון ברית דא ולא ישבקון ליה ,לית עם ולישן בעלמא דייכול לאבאשא
לון ,עכ"ל פירוש ,בזמן שישראל נוטרין הברית ושומרים על קדושת הברית
אין שום אומה ולשון יכול לשלוט בהם ,ומובא שם ,כי גזירת המבול היה
בשביל שהשחיתו זרעם ,ולא שמרו על קדושת הברית ,כנודע מהכתוב כי
השחית כל בשר ,ובזה נידונו במים רותחים ,ונח הצדיק שנטר ושמר על
הברית מצא חן בעיני ה' והצילו מן העולם ,הרי אם נוטר ושומר הברית
גורם בזה הצלה לנפשות ישראל ,שכמה נפשות בלי שיעור ניצולים בזכותו,
והכל לפי כוחו ולפי מעשיו ,וכל גזירות האומות אין בכוחם לצאת מכח אל
הפועל רק בשביל פגם הברית.
ותדע עוד כמובא בזהר הקדוש שכשהקדוש ברוך הוא יחדש עולמו באלף
השביעי לא יחדש עולמו רק הנוטרי ושומרי הברית ומי שהיה בקדושה.
ועליהם הכתוב אומר הנשאר בציון ,כידוע כי ציון כמספר יוסף ,וגם קדוש
רומז על שמירת היסוד ,ובגין כך קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים ,שזה
מידת יוסף הנקרא חי כדכתיב עוד יוסף בני חי כידוע מספרי חכמה ,ועליהם
הכתוב אומר ישמח ה' במעשיו לאחר אלף השביעי ,אשרי להם ואשרי
גורלם ,ומי פתי יסור הנה שיראה דברים מבהילים ונוראים כאלו ולא יתן
אל לבו להיות מנוטרי ושמורי ברית קיימא קדישא ,הרי כאן שתי מעלות ,כי
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לעת משיח ותחיה לא ישארו רק הנוטרי ושמורי יסוד ,ומעלה שניה כי לאחר
אלף השביעי אשר לא ישארו רק צדיקי וקדושי עליון הדבקים בה' ,כידוע
מספרי חכמה ,וכך בישר לנו הזהר הקדוש כי הנוטרי ושמורי יסוד הם גם כן
ישארו באלף השביעי ,וישמח הקב"ה עמהם בחידוש עולמו כדכתיב ישמח
ה' במעשיו ,ואשרי חלקו.
כאשר הבאנו כאן כל המעלות של השומרי ברית קודש והשכר שאן דומה לו
בכל התורה כולו
נבאר כאן את חומרת פגם היסוד והעונש .
מבואר בזוהר הקדוש דעריין דדא הוא מלה דקדוש ברוך הוא מאיס בה
יתיר מכלא ,אם כן הפוגם בברית מאוס ומשוקץ בעיני ה' יותר מכל מיני
שקוצות ונבלות .ויותר מכל מיני מורדים בה'.
הפוגם בברית מבואר בזהר הקדוש ארבעים יום תפילתו לא נענית והרי
אנחנו מתפלאים שאנחנו מתפללים ומבקשים למה תפילתנו לא נענית
רבותיי כל יהודי ויהודי הרוצה שהקדוש ברוך הוא יענה לתפילותיו הנה לך
עצה טובה לשמור על קדושת הברית.
אומרים כל יום בתפילת ערבית והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה
להשיב אפו ולא יעיר כל חמותו ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראינו ..
אומרים כל יום והוא רחום שה' ירחם ויכפר עלינו ושלא נשחית את זרעו
ולשמור על קדושת הברית ושירבה להשיב אפו  ..ושלא יעיר כל חמותו
אנחנו יודעים איזה שואה הייתה לנו רבותי שלא נעיר כל חמותו של הקב"ה
ראינו שכשהשם יתברך מעיר את חמותו איזה צרות נופלות עלינו  .וכל מיני
מחלות ודבר מגיעים עלינו ולא מתעוררים אוי לנו.
להלן פירוט הפגמים שמביא הפגם לעצמו.
כאילו מביא מבול לעולם .כאילו שופך דמים .כאילו משקר באורייתא כולה.
הוא בנידוי מפני ה' .אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא .עובר
על לא תנאף .מטמאים אותו בכל מיני טומאות .גורם שהקדוש ברוך הוא
יתפרש מישראל .גורם עצירת גשמים  .רבותי אנחנו מתפללים שיהיה גשם
מובאר בזהר הקדוש שהדור חוטא ונשים הולכות בפריצות ופוגמים בברית
 ..עוצר הקדוש ברוך הוא את הגשמים ..וכמו שאנחנו אומרים שלוש פעמים
ביום בקריאת שמע  ..והיה אם שמע תשמעו אל מצוותי אשר אנכי מצווה
אתכם היום לאהבה את ה' אלוקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם
ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך ויצהריך
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ונתתי עשב בשדך לבהמתיך ואכלת ושבעת ..זה כאשר אנחנו נקיים מצוות
תשמעו טוב טוב ...אנחנו ממשיכים להגיד בקריאת שמע  ..השמרו לכם פן
יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים והשתחויתם להם  ..וכמו
שאמרנו הפוגם בברית כאילו עובד עבודה זרה ממשיכים להגיד וחרה אף ה'
בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם
מעל הארץ הטובה אשר ה' נותן לכם.
כתוב מפורש איך אפשר שלא להזדעזע השמרו לכם פן יפתה לבבכם מרומז
כאן שיהיו לכם הרהורים ותפגמו בברית וחרה אף ה' ועצר את השמים ולא
יהיה מטר  ..האם ידעתם שבכל שנה ושנה יש ירידה ניכרת ביבול בארץ
ובכל שנה ושנה יש פחות ופחות גשמים אומרים בקריאת שמע ולא
מקיימים אוי ואבוי לנו.
ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם ..מזהיר
הקב"ה אל תיגררו אחרי עיניכם לראות מראות אסורים ולא אחרי לבבכם
ולהביא את עצמך לידי הרהורים ח"ו ואחרי כן לעבירות החמורות כמוזכר
אין כאן שום צד או פסק שסוטה מימה שכתוב הכל ברור כאן והייתם
קדושים לאלוקיכם ...
השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים ..אומר
הקדוש ברוך הוא אם תביאו דוגמאות מהגויים תספורות מהגויים בגדים
מהגויים התנהגות של גויים נשים שלבושות שקוראים לעצמן מודרנים
מתלבשות בפריצות ובחוסר צניעות חרדים שעוסקים בתורה אבל האשה
לא מתלבשת בצניעות וקוראים לעצמם מודרנים אוי לנו הורסים לנו את
טהרת המשפחה מי יכול לשתוק לזה מי יכול ללמוד כל היום תורה ולא
למחות הקדוש ברך הוא מואס בנו.
והבנים שלנו לוקחים דוגמה מימכם ההורים אוי ואבוי לנו וזה מה שכתוב
ועבדתם אלוקים אחרים תעבדו אלוקים אחרים שזה הגויים ההתנהגות של
הגויים וחרה אף ה' בכם תדעו לכם רבותי הרבה זמן לא נשאר מי שישמור
על הברית ויתלבש כיהודי ירא שמים ולא כהגויים ..יזכה לראות את
הגאולה כמו שכתוב בזהר הקדוש  ..אוי לנו ומי שלא יימחק מהעולם .צריך
לשוב בתשובה שלמה במהרה הכל הבל הבלים חולפים בן רגע.ומה נגיד
לבורא עולם אחרי הפטירה מהעולם בושה בושה ועוד פעם בושה ועוד פעם
בושה .רבותי מי שרואה ולא מוחה מה שהולך בשוק ובדרכים כאילו חטא
בעצמו.
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 123הקשר היחידי שלנו לנצחיות

מסר ממשה ,ילד נכה ,לאמא שלו
כ''א חשון תש''ע

אמא אני רוצה לדבר איתך .את זוכרת שסיפרתי לך שהעולם ישתנה שוב
בשבועות הקרובים? אני חושב שאת לא יכולה להכחיש שזו האמת .מה
שהתגלה )אתמול באוקראינה ועוד חדשות( מוכיח לנו שהעולם משתנה
ומתקדם מהר מאוד לכיוון נוראי ומסוכן.
הדרך היחידי לשרוד במצב כזה הוא להידבק בקב"ה .רק הוא יתברך יכול
להציל אותנו .שנים רבות כבר האוטיסטים נותנים לנו את אותו המסר.
עכשיו הגענו לנקודת המעבר הגדולה כאשר כל הרשע בעולם מתגלה וזה
מצייר לנו תמונה מפחידה ביותר וכמעט מוחצת .ה' מביא אותנו עכשיו
למצב שלא משנה מה ,אנחנו מוכרחים לבטוח רק בו .הוא הקשר היחידי
שלנו לנצחיות .שום דבר לא יציל אותנו חוץ מהקשר שלנו עם הקב"ה.
שנים רבות האוטיסטים אמרו שכדאי שנצבור מלאי של אוכל ומים .זו
המלצה טובה! אבל אל תאמינו שזה יציל אותנו .הקב"ה יכול לגרום לכך
שהאוכל והמים שהאדם צבר ייעלם או לא יהיה ראוי לשימוש .הקב"ה יכול
לקחת ערימות על גבי ערימות של דולרים שיש בתוך או מחוץ לבנק ,ולגרום
לכך שיהיו שווים לנייר טישיו )דרך אגב אמא ,בקרוב נייר טישיו יהיה שווה
יותר מהדולר(.
ולכן אמא ,קחי את המסר הזה ללב ותעבירי את זה הלאה לאנשים אחרים.
בין אם את רואה את זה בברור או לא ,מאז ראש השנה העולם השתנה
לגמרי .הרשעים ארגנו את תוכניותיהם בשקט ,הכינו את הצבא שלהם
והציבו את התכניות הזדוניים שלהם נגד כל האנושות .אך אלו שיחזיקו
חזק בקב"ה ובתורתו יהיו עדים לנפילה של כל הרשעים.
המלחמה שתהיה בקרוב מתוזמרת על ידי אנשים שהם הגלגול של דור
ההפלגה .הם יצאו במלחמה נגד הקב"ה ,לא עלינו ,ועכשיו שוב יוצאים נגדו
במלחמה ,לא עלינו .הם טיפשים ויושמדו לנצח וה' יבהיר בדרכים מופלאים
ביותר עם ניסים גדולים שה' ורק ה' הוא הבורא והמלך של העולם וכל
היקום.
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124א קבלת שבת  -לאלף השביעי
תקשור עם דניאל
ל' כסלו תש"ע 17/12/2009

הרבה מאתנו אומרים ''לא קרה כלום ,אנחנו באותו מצב'' .בחנוכה ,שזה
זמן שהוא כל כך מסוגל לגאולה ]בגלל הגאולה מהיוונים וחנוכת המזבח[,
ועד היום לא קרה כלום .שקט ,חוץ מהרוח החזקה ששומעים והחול שעף
מכל הכיוונים ,הכל רגיל ,שקט.
מתי כבר יגיע? מתי משיח בן דוד כבר יגיע? כמה סבלנות אנחנו צריכים?
חיכינו בפורים ולא הגיע .חיכינו בפסח ולא הגיע ,היינו בטוחים שראש
השנה ,יום כיפור ,סוכות ,הושענה רבא ,בטח יגיע .הרי חיכינו לפני שנה
שיגיע כי זה מוצאי שביעית ,שכתוב ''במוצאי שביעית בן דוד בא'' ]סנהדרין
צז .ומגילה יז .[:סחבנו את מוצאי שביעית עד הושענה רבא ,וגם לא הגיע.
ועכשיו אנחנו מתקרבים ל"-זאת חנוכה" ,ועדין משיח בן דוד לא התגלה
לנו.
יזה יאוש ,איזה סבל ,איך אפשר להמשיך? אבל עיכוב הגאולה זה בגללנו,
ואין לנו להתלונן אלא על עצמנו! ]שמשיח יבוא היום ''אם בקולו )של
הקב''ה  -רש''י( תשמעו'' )סנהדרין צח.[(.
העולם נהפך למקום מפחיד ומסוכן ]ראה במסגרת מעבר לדף[.
האנטישמיות חוגגת בגדול בכל הארצות .ובארץ יש לנו אנטישמיות קשה
ביותר של הערב רב שבשלטון ,נגד היהודים האמיתיים ,עם שנאה הרבה
יותר גדולה כלפי היהודים מהגוי הרשע ביותר ]''גדולה השנאה ששונאים
עמי הארץ את התלמידי חכמים יותר מהשנאה ששונאים העכו"ם את
ישראל'' )תנא דבי אליהו זוטא ,פרק טז([.
והעולם מלא איומים של מלחמה .אלפי טילים מכוונים לארץ ישראל על ידי
אויבינו הערבים ,ואיומים של מלחמות גרעיניות בין ארצות אחרות .מצב
כלכלי קשה ביותר בכל העולם ]ראה מסר " 42עגל הזהב גוסס" ועוד[,
והטבע גם מתקיף אותנו קשה.
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אבל הבלבול ]וההסתר פנים[ ממשיך .כי מצד אחד האיומים ,המצבים
הקשים ,אסונות הטבע וכו' .ומצד שני לא מרגישים כלום .לא חיים
בתחושה שאלפי טילים מכוונים אלינו ,לא מרגישים טילים מתפוצצים
עדיין .לא חיים בהרגשה שהבנקים והמוסדות הכלכליים עומדים ליפול עם
כל החסכונות והפנסיה וכו' שלנו.
אנו חיים כאילו כל הדברים האלה רחוקים מהמציאות שלנו .אמנם מידי
פעם תופסים אוניה ,או מטוס ,או שיירה של משאיות המובילות טונות של
טילים ונשק לאויבים שלנו .אך אלה תופסים כותרות במשך יום-יומיים
והחיים זורמים הלאה .גם מפעלים ועסקים הפושטים רגל עם מאות
מפוטרים לעיתים קרובות בזמן האחרון ,זוכים רק לכותרת זמנית בחדשות.
ובניגוד למצב הכלכלי הקשה ,הבורסה עולה ופורחת ומזג האויר חורפי.
ב"ה יורד גשם ,ואולי לא תהיה בצורת .נראה שהעולם ממשיך בצורה רגילה
ביותר.
אבל אנחנו יודעים בפנים שזה לא נכון .האמת היא שהעולם מסוכן ועומד
להתפוצץ בעתיד הקרוב .והסכנות הממשיות לכל אדם בעולם הן גדולות
מכל הסכנות שהיו בהיסטוריה .הפחד היה צריך להיות גדול ביותר ,אבל
אנחנו לא תמיד רואים את זה  -או לא רוצים לראות את זה.
הרצון לשכוח מכל הסכנות ולחיות בשקט ,שולט על רוב העולם .ולכן רוב
האנשים נכנסים עמוק לתוך הצעצועים שלהם ]עגל הזהב והבלי עוה''ז ,שזה
התרבות של היוונים[ ,של הגשמיות ,כדי לשכוח על ידי ההנאה מהצעצועים
את המציאות הקשה ]''ויקרא א-דני יקוק צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד
ולקרחה ולחגור שק  -והנה ששון ושמחה הרוג בקר ושחוט צאן ,אכול בשר
ושתות יין ...ונגלה באזני ה' צבקות אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון''
)ישעיה כב([.
המכבים היו גיבורים גדולים בשדה הקרב ,אבל בעיקר הקריבו את עצמם
למען הקב"ה ,לשם שמים ]''על כן נעשה הנס...תחת אשר הערו את נפשם
למות על קיום העבודה'' )ב''ח או''ח תר''ע([ .הם הקריבו את עצמם למען עם
ישראל כדי שהתורה לא תעלם ח"ו ,וזו היתה הגבורה ]העיקרית[ שלהם.
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אם אנחנו רוצים להביא משיח מהר ]שזה תלוי בנו כנ''ל[ ,גם אנחנו צריכים
להקריב את עצמנו ,ולעשות מעשים כדי להבטיח את העתיד של היהודים
המאמינים .כדי שילמדו תורה כמו שצריך ]כמבואר בספר דרך ה' ח''ד פ''ב,
וראה ב''ח שולחן ערוך או''ח סימן מז שאופן לימוד התורה של היום גורם
סילוק השכינה וחורבן העולם רח''ל[ ,ויחיו חיים של יהודים אמיתיים ]בלי
עגל הזהב והבלי עוה''ז וראה בהמשך[.
למכבים היה יותר קל מאתנו ]להביא ישועה לעם ישראל[ .האמת היתה
יותר ברורה .לנו האמת יותר מטושטשת ]''ותהי האמת נעדרת וסר מרע
משתולל )על הבריות('' )ישעיה נט([.
כי אפילו בתוך העולם הסגור של החרדים ביותר ,נכנסה התרבות היוונית
ההלניסטית ]''עגל הזהב''[ לתוך לבם של לא מעט חרדים .והמתייוונים
החרדיים עדיין לבושים עם פאות ,זקן וציציות ,מעיל ארוך ושחור ולפעמים
פסים ]מעיל ירושלמי'' ,קפטן''[ ,ולא מכירים שהם מתייוונים.
זה ההבדל :בזמן המכבים ,ראו ברור מי הם המתייוונים .אבל היום ,לא
להראות כלפי חוץ כמו יהודי
תמיד זה מתגלה בחיצוניות ,בלבוש .אדם יכול ֵ
מאמין "קיצוני" ,אבל בלב ובשכל הוא יכול להתעניין בדברים כמו
פסיכולוגיה ,כל מיני צעצועי גשמיות כמו ,DVD PLAYER :כמו
מחשבים ,כמו אינטרנט ,כמו כל מיני פלפונים עם מצלמות ,סרטים וכו'.
ואפילו אלה שהם לא עושים את זה ,והדברים האלה לא כל כך מעניינים
אותם ,יכול להיות להם נשים שלא לבושות בצניעות ,שעסוקות עם כל מיני
דברים שטחיים וטיפשיים  -ועדיין הם נחשבים כאילו לחרדים ביותר.
בזמן המכבים ,היהודים הקריבו את עצמם ]על המשך קיום העבודה כנ''ל[.
ברחו למערות עם המשפחות שלהם ,ונלחמו נגד העולם הזה ,מלחמה נגד
תרבות יוון הרשעה .אבל היום הבלבול כל כך גדול ,שהאדם לא מוצא את
האמת ]וזה מסימני של הדור שבן דוד בא )סנהדרין צא.[(.
כאשר מתתיהו כהן גדול ,האבא של החשמונאים ,הרג לפני כולם יהודי
שהקריב חזיר על המזבח ,ומעשה זה הביא את המצב להיות ברור לכל
מאמין .נהייתה בהירות ,ללא ספק ,איפה הטוב ואיפה הרע.
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זה מה שחסר לנו היום :אין לנו כהן גדול שיעשה מעשה החלטי כמו מתתיהו,
ולכן אנחנו לרוב מבולבלים מאד ]בין טוב לרע[.
אך בעתיד הקרוב ביותר ,יהיו מלחמות גדולות ,והכל יהיה ברור .המלחמה
הרוחנית כבר התחילה מזמן ,וההתחלה של המלחמה הסופית העולמית
כבר מורגשת היטב .באמריקה ובאירופה האנטישמיות כבר חוגגת.
היהודים שתמיד הרגישו כל כך נוח במקומם ,מתחילים להרגיש שהקרקע
בוערת מתחתם .ובכל העולם אנטישמיות גדולה ,ויהודי ששכח שהוא יהודי
מקבל תזכורת עכשיו שהוא יהודי  -אם הוא רוצה או לא.
ה' יביא על העולם הרס עצום ]''והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו
יגועו'' )זכריה יג([ ,ויהיה ברור שרק ריבונו של עולם שולט ]שגילוי יחוד ה' זה
מטרת הבריאה ''ודבר זה נזכר פעמים אין מספר בדברי הנביאים ע''ה'' )דעת
תבונות לד ,וע''ש ביאור כל הענין([ ,והוא עושה את המלחמות עבור הכמות
הקטנה של היהודים האמיתיים ,כדי שיראו כל יושבי תבל איך מן השמים כל
הרע בעולם נימחק.
אז לא יהיה ספק ליהודים ,ולכמה חסידי אומות העולם ,שיש לנו ריבונו של
עולם שברא את הכל ואין עוד מלבדו ]ראה בדע''ת שם הרבה פסוקים על
זה[ .המשיח יתגלה ,ובית המקדש השלישי ירד מן השמים ]ראה תיקוני זהר
כז [.ושוב נקריב קורבנות ]רמב''ם ,מלכים פ''יא ה''א[.
הכל יהיה ברור בלי ספק ,והקב"ה יחזיר אותנו למצב של אדם הראשון
לפני החטא ,ונקבל את השבת ]אלף השביעי[ בטהרה ובשלמות בעז"ה ]ראה
כללים ראשונים אות ט'[.

הקב"ה יחזיר אותנו
למצב של אדם הראשון
לפני החטא
ונקבל את השבת ]אלף השביעי[
בטהרה ובשלמות
www.Dani18.com

47

דניאל  - 4מסרים מעולם האמת

124ב ערב שבת  -ליום שכולו שבת
תקשור עם בנימין גולדן כסלו תש"ע
אנחנו עומדים לפני זמנים קשים ביותר ]''אם אין עושין תשובה...הקב''ה
מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה'' )סנהדרין
צז ,[(:וזה כבר התחיל ויפגע בכל העולם.
]הכלל בצרות של זמננו ,הסביר רב סעדיה גאון ז''ל ''לא יתכן שתהיה
הישועה ואנחנו חוטאים .שהוא )ה'( הגלנו מפני חטאינו)...אם( ישיבנו קודם
שנתקן ,יהיה זה )הגלות( בשוא .אלא קדמונינו ז''ל קבלו שתקראנה אותנו
צרות רבות ורעות ,שנבחר בעבורם התשובה ונהיה ראויים להגאל'' )אמונות
ודעות ,מאמר ח' פ''ה([.
הצדיקים ,שהם אלה שבוטחים בה' בלבד ,ישרדו ]''והשארתי בקרבך עם
עני ודל וחסו בשם ה''' )צפניה ג([.
יהודים שסוגרים עצמם בתוך הד' אמות שלהם בתוך גטאות ,הם ישרדו
]''לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך בעדך ,חבי כמעט רגע עד יעבור זעם''
)ישעיה כו([.
יהודים שרואים ברור את השקר ובורחים ממנו ,הם ישרדו ]''צינה וסוחרה
אמיתו'' )תהילים צא([.
יהודים צנועים עובדי ה' ,שלא מדברים לשון הרע ,ולא מוציאים שם רע וכו'
הם ישרדו ]''והשארתי בקרבך עם עני ודל...שארית ישראל לא יעשו עולה
ולא ידברו כזב וגו''' )צפניה ג([
יהודים שנופלים לפעמים במצוות ,אבל קמים שוב ומשתדלים מאד לחזור
בתשובה ובוטחים כל הזמן בקב"ה ,הם ישרדו ]''שבע יפול צדיק וקם''
)משלי כד([.
אבל רוב היהודים היום לא יודעים את ההבדל בין שקר לאמת ]ראה גם
במסר הקודם של דניאל[.
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רוב היהודים היום הם ערב רב ]האר''י ז''ל אמר כבר על דורו ,לפני כארבע
מאות שנה ,שרוב היהודים הם מן הערב רב )ליקוטי תורה ,פרשת ואתחנן(,
ובנוסף כבר אמר הגר''א ז''ל'' :הדורות מתמעטין והולכין והערב רב
מתגברין'' )אבן שלמה פי''א ע''ש כל הענין([.
רוב היהודים היום שקועים בעולם הזה הגשמי ,עולם השקר ]שזה הדרך,
ה''תרבות'' ,של הערב[.
אבל כמו בחנוכה שהמעטים נצחו את הרבים ]תפילת על הנסים[ ,אנחנו,
היהודים שמחזיקים חזק בחבל שקושר אותנו לקב"ה ,אנחנו שרואים אמת,
ורוצים רק אמת ,חייבים לסגור עיניים ולהסתכל למעלה.
לא שמאלה ולא ימינה ולא למטה ,רק למעלה לה' ,ואז כל ההרס שיבוא
לעולם בעתיד הקרוב ביותר ]''והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו
יגועו'' )זכריה יג([ ,לא ישפיע עלינו.
זה המצב של העולם ברגע זה .אבל בעתיד הקרוב ביותר העולם יגיע לבלבול
]והסתר פנים[ עוד יותר גדול מהיום .הכסף ,המטבעות שידועים היום ,יפלו
]''גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם ביום עברת ה''' )צפניה א([ .רשעים
גדולים מכל מיני מקומות ינסו להשתלט על העולם .כל הרשעות שהיתה
קיימת מתחילת העולם הזה ,מהנחש ועד היום הזה ,הכל חוזר שוב.
הם ילחמו אחד נגד השני ,כל אחד מהם ירצה לשלוט על העולם ,אך הם
כולם יהרגו ,יעלמו ,וישארו רק היהודים האמיתיים שאין להם שום קשר
לערב רב ]ראה אבות דרבי נתן פ''ל ג ,ורבינו יונה אבות פ''א מ''ז[  ,ועוד
כמה גוים צדיקי עולם ,רק הם ישארו.
]וזה כולל גם הערב רב ה''חרדי'''' :נראה בעליל שהרבנים והחסידים
והבעלי בתים שבדור ,המה בעוה''ר רובן מערב רב'' )דברי חיים עה''ת,
השמטות לפרשת ויקהל וכה''ג בשולחן הטהור עמ' עד ועוד( ,וכנ''ל שאמר
האר''י ז''ל על דורו  -שכולם היו שומרי תו''מ  -שרובם מהערב רב [.
מעט יחסית ,יקבלו פני משיח צדקנו ]לפי הזכויות של כל אחד ,ויתכן שיזכו
אפילו פחות מביציאת מצרים'' :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 כב([.
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בסוף המלחמות הקב"ה בעצמו יגלה את כוחו ]שגילוי יחודו ית' זה מטרת
הבריאה'' :כשנשיב אל לבנו כל סדרי מעשיו ית' ,כל המעשה הגדול אשר
עשה מני שים אדם עלי ארץ ,וכל אשר הבטיח לנו לעשות על ידי נביאיו
הקדושים ,הנה מה שמתברר לנו מכל זה בירור גמור ,הוא עוצם יחודו
יתברך'' )דעת תבונות לד ,וע''ש כל הענין([.
והוא ית' יחסל לגמרי את הרע ]''בילע המוות לנצח'' )ישעיה כד([ ,ובנסים
גדולים ישאיר את היהודים הטובים האמיתיים ]''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([.
ואז נזרוק לגמרי את הרע שבתוכנו ]יושלם תיקון חטא אדם הראשון[ ,ואז
נחזור להיות במצב שבו היה אדם הראשון לפני שחטא ]ראה רמב''ן ויקרא
כו ו[ .ואז סוף סוף נקבל את השבת ]אלף השביעי ועולם הבא[ שהפסיד
אדם הראשון.

ואז
סוף סוף
נקבל את השבת
]אלף השביעי ועולם הבא[
שהפסיד אדם הראשון.
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נספחים
''שיתא אלפי ]ששת אלפים[ שנה הגבילה החכמה העליונה לעבודת בני
האדם והשתדלותם על השלימות ואחר כך יתחדש העולם בצורה אחרת
ראויה למה שיעשה בו אחרי כן ,דהיינו ההנאה הנצחיית לזוכים לה.
וטרם יכלו ו' אלפים אלה הנה צריך שתעמוד האומה הנבחרת ]עם ישראל[
במצבה השלם ,שיוכלו ליעתק הדברים אחר כך אל הנצחיות ,וזה מה
שהובטחנו ]הנביאים[ עליו שיהיה על כל פנים ...שירבה הטוב בכל הצדדין
ויסור הרע לגמרי ,בין במה שנוגע לנפש ובין במה שנוגע לגוף ,דהיינו לב
האבן יעשה לב בשר...
והר ַוחה ולא ימצאו נזקים ולא הפסדים כלל .והוא מה
ְ
תרבה השלוה
שהבטיחו הנביאים )ישעיה יא ט('' ,לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי וגו'''
מאמר העיקרים לרמח''ל
''בסוף גלותינו זה קרוב לזמן גאולתנו ,יתחזקו צרות לישראל תכלית
החוזק...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 שכל ורעיון ,שלא תזכר גאולת מצרים וניסים
ההם ,לפני ]בגלל[ גאולת ישראל ונסים ונפלאות ,כאומרו ''ולא יאמרו עוד
וגו''' )ירמיה טז(...
וכל אחד ואחד כפי חיובו יצטער וכל מי שיקשה עורף ולא ישוב יאבד .ומי
שיתן צוארו בעול התשובה וקבלת הצרות עליו בסבר פנים יפות ויתן את
שכמו לסבול ,יזכה''.
אילמה רבתי לרמ''ק )פכ''ד(
ו''חסד לאברהם'' מעין א נהר יז
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 125המסר בחורבן של האיטי

תקשור עם דניאל
ירושלים ,יום חמישי ,ערב ר"ח שבט התש"ע.
לעם ישראל,
מה עוד אפשר להגיד כבר ,מה עוד אפשר להגיד לכם ,זה כתוב שבסוף חבלי
משיח ,לפני שמשיח יבוא ,רוב היהודים יהיו ערב-רב וביניהם עמלקים ,וגם
אפילו בין המנהיגים שלנו – החילוניים ,הדתיים והחרדים  -ישנם גם ערב-
רב וגם עמלקים) .ראה נספחים(
תפתחו את העיניים ,אתם לא רואים ?
תלמידי חכמים ,אתם לא רואים ?
אתם לא רואים שכל הנבואות כבר התקיימו ורק הסוף עוד לא התקיים !!
אפשר לראות שזה יגיע ממש בקרוב ,הכל מתרחש מהר ,הכל הולך ישר
וברור .העולם הזה ,כמו שאנחנו מכירים אותו ,לא יעמוד הרבה זמן ,ה'
ישחוט את השקר והאמת תחיה .יהיה עולם בלי יצה"ר ובלי שקר.
אבל רוב היהודים ובודאי הגוים ,לא תופסים ,לא רוצים לתפוס שהעולם
עכשיו ,עכשיו ברגע זה ,הולך להשתנות ,וזה יקרה בצורה קשה ,אפילו
ברוטאלית ובעתיד הקרוב ,ורוב העולם ,שני-שליש מהעולם יחרב.
]''והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו יגועו והשלשית יותר בה.
והבאתי את השלשית באש וצרפתים כצרף את הכסף'' )זכריה י"ג([.
רואים ברור שמדינות רבות – אמריקה ,רוסיה ,איראן ,עיראק ,אירופה,
אנגליה ,הודו ,פקיסטאן ,כל הארצות הערביות ,סין ,המזרח הרחוק ,המזרח
הקרוב ,איפוא שאתם רוצים ,מתכוננים למלחמות ,בכל העולם רואים כבר
מלחמות .יש נשק אכזרי שיכול להרוס מדינות שלמות ולא להשאיר מהן
זכר .יש שכלולים בכלי הנשק שלפני  20-30שנה לא חלמו על זה ,אולי
בסרטים דמיוניים ,אבל לא באמת.
עכשיו אנחנו חיים בעולם שקשה לעכל שיכול להיות באמת עולם כזה ,עולם
מלא שקר ,רשע ,שנאה ,מלחמות ,רצח ,גילוי עריות ,כל השיקוץ שאפשר
לתאר.
אבל רוב היהודים לא רוצים לדעת .רוב היהודים בכל העולם ממשיכים
כאילו שלא קורה דבר.
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נכון שקצת עצבניים כי הכסף קשה יותר להשגה ,ואנשים נפטרים מוקדם
מידי מכל הלחץ של החברה ,ונכון שיש מקרים קשים שאף פעם לא היו של
אלימות בצורות שפעם רק הגויים היו סובלים מזה ,ונכון שלא נראה לעין
עתיד של ממש לדור הבא של היהודים ,ה' ישמור.
אבל משום מה ,רוב היהודים ,גם החרדים ,לא מרגישים שצריך להתפלל
רוֹך" )משבר( שאנחנו בעצמנו
ולצעוק לקב"ה ,ולבקש עזרה ,לצאת מהְ " -בּ ְ
בנינו.
אנחנו רואים ברור את הסכנות הרבות שה' מראה לנו ,אבל זה לא משפיע
על רוב היהודים ,ובודאי לא על הגוים.
רוב היהודים ממשיכים לחיות כרגיל.
מה אני אגיד ?
אני רוצה לצעוק צעקה גדולה :שמים ,ריבונו של עולם ,תעיר את עמך
ישראל ,תעיר אותם ,מה יהיה איתם ?
לא להרוס אותם ,ריבונו של עולם ,לא להרוס אותם ,רחמנות על עם ישראל
שיותר מ 2000-שנה נמצאים בגלות קשה ביותר.
בזכות כל הצדיקים שמתו על קידוש ה' ,שהיו מוכנים למות יחד עם הילדים
והנשים שלהם ,רק לא להתנצר ,שהיו מוכנים לתת את כל מהותם בשבילך
הקב"ה,
אבינו שבשמים ,רחם נא על הילדים שלך.
עם ישראל ,עם ישראל ,אתם לא מבינים ,הקב"ה אוהב אותנו ,אבל אם
אנחנו נעבור גבול מסויים ,שאנחנו כבר כמעט עברנו ,אז לא יעזור כלום.
רק אלה שמקבלים את הקב"ה כהכל יכול ,כבורא עולם ,רק אלה שיכולים
להגיד עם כל הלב "אין עוד מלבדו" יכולים לשרוד ,לחיות בעולם של אמת.
הקב"ה שלח השבוע רעידת אדמה ענקית להאיטי ,מקום מלא בהרבה פשע
ולכלוך ,רוחני וגופני .הקב"ה שלח רעידת אדמה שההרס שהיא גרמה שווה
להרס של כמה פצצות גרעיניות .אלפי אלפי אנשים נהרגו ,עוד לא יודעים
כמה ,אלפי אלפי אנשים נעלמו ,וכמה מיליונים נפגעו.
אתם לא מבינים את המסר עם ישראל ?
]שהעיקר שעם ישראל יבינו ,כמו שאמרו חז''ל )יבמות סג'' (.אין פורענות
באה לעולם אלא בשביל ישראל'' )רש''י :ליראם כדי שיחזרו בתשובה([.
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האם זה היה צריך לקרות בניו-יורק חס ושלום ,או לונדון ח"ו ,או וינה ח"ו,
או אמסטרדם ח"ו ,או מוסקבה ח"ו )מקומות בהם חיים הרבה יהודים( ,או
ירושלים ח"ו,כדי שהיהודי יבין וירגיש ויבכה ויצעק לשמים ויבקש גאולה ?
מה שקרה בהאיטי זו אזהרה .החורבן מתקרב מאד.
הקב"ה לא צריך פצצות אטומיות של אמריקאים ,או של הפקיסטאנים ,או
של הרוסים ,או של האיראנים וכו'...
הקב"ה ,בכבודו ובעצמו יהרוס שני שליש של העולם ,ללא עזרה של בני
אדם.
עם ישראל ,תחזרו עכשיו ,ברגע זה ,כי אין זמן.
עם ישראל ,אי אפשר יהיה לעשות תשובה ברגע האחרון ,הראש לא יהיה
במצב כזה )שיוכל לעשות תשובה(,
מי שחזר בתשובה קודם ,לא תהיה לו בעיה ,ומי שלא ח"ו ,הראש שלו לא
יוכל להתרכז מספיק ,כאשר הוא יראה את האמת ,לחזור בתשובה.
עכשיו זה הזמן.
ה' שלח עכשיו דוגמא קטנה ,דוגמא קטנה מאד על מה שהולך להיות.
תסתכלו טוב ,תתבוננו ,תתחילו לחשוב ולעשות חשבון נפש ,תחזרו לקב"ה,
אבינו שבשמים.
עם ישראל ,תצעקו לשמים ,תבקשו גאולה שלמה ,תכוונו את התפילות
לקב"ה ,לכסא הכבוד ,תחזרו בתשובה מלאה ,כי אין זמן ,אין זמן ,אין זמן.
ומי שעושה צחוק מהמילים שלי ,הוא יותר מטיפש ,הוא אדם בלי דעת ,הוא
אדם ריק ,הוא אדם פסול ,הוא אדם שאין לו עתיד ואין לו נצח ח"ו.
אבא שלי ביקש ממני לסיים את המסר שלי במילים שנותנות תקווה ,אבל
אני מסתכל מסביב ,אני מתבונן במצב הרוחני העצוב והקשה של עם ישראל
ואין לי מילים של עידוד ,יש לי כאילו חיצים בלב ,יש לי רק רצון להתיישב
היכן שאני עומד ולקרוע קריעה ,לשים אפר על הראש ושק על הגוף ,ולבכות
ולבכות ולבכות.
לבכות על עם ישראל ,ילד השעשועים ,הכלה של הקב"ה במדבר ,האהובים
של הקב"ה ,עם סגולה.
מה קורה לך ?
לאן הגעת ?
מה יהיה איתך ?
אוי לנו.
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נספחים
א .הקשר בין פרשת השבוע לרעידת האדמה
רבותינו ז"ל למדונו שיש קשר ישיר בין פרשת השבוע וההפטרה שעם
ישראל קוראים בכל שבוע עם המאורעות שקורים בעולם באותו שבוע .כך
מובא בשם הגר"א ,בשם בעל התניא ,ועוד צדיקים.
הבה אם כן נפקח עיניים ונתבונן בקשר הישיר והברור כשמש בצהריים
שבין רעידת האדמה הנוראה באיי האיטי שהייתה ביום ג' פרשת וארא לבין
דברי רש"י פרק ז' פסוק ג' )פסוק זה נמצא בעליה השלישית של פרשת וארא
שהוא כנגד היום השלישי באותו שבוע שבו היתה רעידת האדמה( וזו לשונו:
וכן מדתו של הקב"ה  -מביא פורענות על האומות עובדי אלילים כדי
אַך
אָמ ְר ִתּי ְ
נּוֹתם וגו' ַ
ָשׁמּוּ ִפּ ָ
שישמעו ישראל וייראו שנאמר " ִה ְכ ַר ִתּי גוֹיִ ם נ ַ
מוּסר עכ"ל )צפניה ג' ,ו'(
אוֹתי ִתּ ְק ִחי ָ
יר ִאי ִ
ִתּ ְ
ומה קרה ביום ג' פרשת וארא רעידת אדמה נוראה באי נידח ומרוחק )שיש
בו גם עובדי אלילים( ונגרם חורבן גדול שהכרית גויים רבים )כרבע מיליון(
וראוי לעיין שוב בדרשות הר"ן להלן וכל תוספת מיותרת לגבי המסר לכל
אחד ואחת מאיתנו.
ב .אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל
)יבמות ס"ג(
ויש לשאול מי הם אותם ישראל שהפורענות באה בגללם? בקריאה שטחית
הכוונה היא לאותם שרחוקים מתורה ומצוות מחללי שבת )חילונים( אך
לא הם לא הגורם העיקרי.
עלינו לדעת שיש בעם ישראל שתי קבוצות יעקב-החלק הנמוך בעם וישראל-
בני התורה שומרי המצוות ,והגמרא ביבמות ס"ג אומרת שכל משפחות
האדמה מתברכות בשביל ישראל ,כלומר השפע של העולם הוא בזכות
ישראל כלומר בזכות בני התורה ושומרי המצוות שבנו וזה פשוט והוא הדין
להיפך שהפורענות באה לעולם בשביל ישראל והכוונה בשביל ובגלל בני
התורה ושומרי המצוות שבנו שהם העיקר של עם ישראל וא"כ הם צריכים
לפשפש ולמשמש במעשיהם )כלשון מסילת ישרים( ולעשות תשובה לפני
כולם כי התביעה מהם גדולה יותר מאשר מהרחוקים ועל כ"א לאמור
בשלי הסער הזה ולחזור בתשובה שלמה.
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ג .כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה
)דרשות הר"ן ,הדרוש השישי(
''לפעמים מתחדשים מקרים בריחוק מקום ובאיים הרחוקים כדי שיתעוררו
ישראל אל התשובה וייראו ויפחדו פן יגיע הפורענות אליהם.
והוא מאמר הנביא) :צפניה ג' ,ו'(
יהם ִמ ְבּ ִלי-
עוֹבר נִ ְצדּוּ ָע ֵר ֶ
חוּצוֹתם ִמ ְבּ ִלי ֵ
ָ
נּוֹתם ֶה ֱח ַר ְב ִתּי
ָשׁמּוּ ִפּ ָ
" ִה ְכ ַר ִתּי גוֹיִ ם נ ַ
מוּסר".
אוֹתי ִתּ ְק ִחי ָ
יר ִאי ִ
אַךִ -תּ ְ
אָמ ְר ִתּי ְ
יוֹשׁבַ :
ִאישׁ ֵמ ֵאין ֵ
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''.
ד .הערב רב
''נראה בעליל שהרבנים והחסידים והבעלי בתים שבדור ,המה בעוה''ר רובן
מערב רב'' )דברי חיים על התורה ,השמטות לפרשת ויקהל וכה''ג בשולחן
הטהור עמ' ע"ד ועוד( ,וכנ''ל שאמר האר''י ז''ל על דורו  -שכולם היו שומרי
תו''מ  -שרובם מהערב רב.
ה .צאי לך בעקבי הצאן
פניה לכל יהודי אמיתי !!!
אבותינו ורבותינו בכל הדורות ,כשהיו בצרה קיימו הפסוק "וַיִּ ְצעֲקוּ ֶאל ה'
ַבּ ַצּר ָל ֶהם) "...תהילים ק"ז( ועשו תשובה ,ואנחנו ???
למה לא נלך בדרכי אבותינו כדי לעצור את הצרות הקיימות ולמנוע את
הסכנות הגדולות אשר לפי הנבואות וגם לפי המציאות )אסונות טבע,
מגפות ,מלחמות ,שלום בית ,בעיות כלכליות וכו'( המצויות ואורבות
לפתחנו מכל עבר ?
עלינו לחזור בתשובה באמת ,עכשיו לפני הבירור הסופי ,אבינו שבשמים
מחכה לנו .חובה על כל יהודי להשתדל לעזור להחזיר את עם ישראל
בתשובה ,ג"כ חשוב מאוד להפיץ מסרים אלה וכן להצטרף לאחת מעצרות
התשובה הנערכות ברחבי הארץ מידי ערב ר"ח ,ומי שבאפשרותו יארגן
עצרת תשובה באזור מגוריו .ומי ששואל מה הפתרון לכל הצרות והסכנות
של עם ישראל ,אז התשובה היא אחת -
תשובה היא התשובה.
ואשרי מי שנאמן לבורא עולם בזה הזמן וחוזר בתשובה ומסייע להחזיר את
עם ישראל ,את בניו של מלך העולם הביתה ,אל הארמון ,אל דרך האבות
אברהם יצחק ויעקב.
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 127כמו עצם בגרון

פגישה עם דניאל19/2/2010 ,

יום שישי ,נסעתי לבקר את דניאל) ,פגישה ללא תיקשור( הבאתי לו שוקו
ועוגיות כמו שהוא אוהב .דניאל ביקש לשמוע שירים והשמעתי לו דיסק עם
שירים של מיכאל שטרייכר.
לפני הרבה שנים הופיע אצלנו בשכונה הזמר מיכאל שטרייכר בסוכות
)חינם( .רקדנו יחד ואפילו יש לי למזכרת תמונה עם דניאל ומיכאל
שטרייכר .דניאל אמר שהשירים שלו הם כמו העולם הבא בעולם הזה.
מתוך מספר תיקשורים עם דניאל לאחרונה -
לגבי עצרות התשובה "שק ואפר" ,דניאל אמר – אמנם היו מעטים ,אך
התפילה הגיע עד כסא הכבוד.
לאחרונה קבלנו מספר מיילים בנושא שלום בית ,אחד כתב שהאישה היא
רק "צלע" ,ואני אמרתי לדניאל בטעות שאחד אמר שהאישה היא רק
"עצם" ,דניאל אמר – מי שחושב שאשתו היא רק עצם ,אז היא תהיה לו
כמו עצם בגרון .נזכרתי שדניאל אמר פעם שיהודי צריך לתת שפע של אהבה
לאשתו והוא צריך להרגיש ולחיות כאילו שהיא חלק ממנו.
שאלתי את דניאל אם יהיה החודש מסר לפרסום ,ודניאל ענה )בתקשור(:
אני חושב שהחודש הקב"ה ישלח לנו מסרים גדולים וברורים.
המסרים לעולם עכשיו ,כבר התחילו להגיע בצורה קשה ,אומנם אלה רק
איומים ,אבל מאד מפחידים וברורים וכל אדם עם קצת שכל יכול לראות
ולהבין שכל העולם בסכנה עצומה .ובכל מקום ,אפילו הגויים מדברים
בצורה רצינית ביותר על סוף העולם.
ובעתיד הקרוב נצטער מאד שלא התכוננו היטב למצב הזה העתיד להיות.
לא להתכונן כמו הממשלה ,הכנסת ,מספר אנשים מובחרים אחרים ,וגם
אנשים מובחרים באמריקה ,שהם בונים בונקרים ענקיים עמוק עמוק בתוך
האדמה כדי להציל את עצמם ,זה לא יעזור להם ,הבונקרים האלה שהרבה
מהם מלאים לוקסוס ,זה ייהפך לקבר ההמוני שלהם ,והיהודים שנידבקים
חזק לקב"ה ולתורתו – הם יינצלו.
שבת שלום.
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128א הגשמיות רוצחת אותנו
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
)קול דממה דקה (56

ט"ז באדר תש"ע

אני רוצה להגיד לעם ישראל כמה שכואב לבי על המצב העגום שלנו .לא
רציתי באמת לתת עוד מסר ,כי אנחנו מקבלים מספיק מסרים ישירים
וקשים מהקב"ה .אבל משהו ,כן אני מרגיש שאני חייב לומר ,וזה:
עם ישראל ,עם ישראל ,תפתחו את העיניים! ]כלה[ למה את ישנה? למה?
העולם מסביב מתמוטט ,ועם ישראל הכלה של הקב"ה ,ישנה שינה עמוקה
בתוך הלכלוך של העולם הזה .גם החילונים וגם הדתיים וגם החרדים,
תפתחו את העינים!
ראינו בזמן קצר ביותר מכות טבע לא רגילות .בפורים היתה סופת שלג
בארה"ב בשטח מאוד גדול ,דבר שמאד חריג .בארץ באותו זמן היה גשם
ב"ה טוב ,אבל כמות אדירה שגרמה לאי נעימות ולבעיות לאנשים רבים.
היתה רעידת אדמה ענקית מול החוף של צ'ילי שגרמה לפחד מצונמי ברבע
מהעולם ,וגרמה לכדור הארץ לקפוץ מהמסלול הרגיל .לא הרבה לפני זה
היתה רעידת אדמה בהאיטי שגרמה למאות אלפי מתים ,ומליונים בלי
קורת גג ,נדיר מאוד .ולא צריכים לחזור על זה שהקוטב הצפוני והדרומי
נמסים במהירות רבה.
ובכל העולם הטבע מתפרץ בצורה משונה מאד  -ולעיתים קרובות מפחיד
מאד .בפורים היו הוריקנים גם באירופה ,מקום בנוי מאד טוב ומאורגן טוב
 אבל בכל זאת היו מקרים לא מעטים של מוות מזה ]ראה במסגרת משמעות''המסרים'' האלו[.
ואלה רק הדברים הבולטים לעין .בנוסף לזה יש מחלות רבות ומשונות ,בתי
חולים מלאים חולים מהמחלות הגרועות ביותר ,שלא נדע .גם ילדים גם
מבוגרים חולים במחלות אשר אף פעם לא שמעו עליהן .וכמה שיש כביכול
ידע ברפואה ,לא יודעים איך לטפל בהרבה מהמחלות האלה ]''אמר רבי
יוחנן אם ראית דור שצרות רבות באות עליו כנהר חכה לו שנאמר כי יבא
כנהר צר רוח ה' נוססה בו וסמיך ליה ובא לציון גואל'' )סנהדרין צח.[(.
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הגורם לכל האסונות והצרות ,עם ישראל ,זה הגשמיות .הגשמיות רוצחת
אותנו ,רוצחת את הרוחניות שלנו .וגורמת לריבוי העבירות ולמיעוט
המצוות והזכויות שיש לנו .רוצחת את האמונה והביטחון בה' ]''אם האדם
נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו ,הנה הוא מתקלקל ,ומקלקל העולם
עמו'' )מסילת ישרים פ''א([ ,ומביא אותנו לרמה של הגוים הנמוכים ביותר
]''דרש רבי יהודה בר אלעאי ...אומה זו משולה לעפר ...כשהן יורדין יורדין
עד עפר'' )מגילה טז .[(.ועם כל מה שקורה ,לא מתעוררים!
עכשיו העולם על סף מלחמה נוראה ]''והיה בכל הארץ נאום ה' ,פי שנים
בה יכרתו יגוע ,והשלשית יותר בה'' )זכריה יג([ .בארץ ישראל האיומים
הגדולים והרציניים של הערבים נגדנו  -עם כל הנשק הכי משוכלל והכי
הרסני שקיים בעולם .ועם התמיכה של מדינות ביניהם רוסיה ,שהיא נותנת
את רוב החימוש לערבים.
נשיא איראן ימ''ש נובח וצועק נגד היהודים .ברחבי העולם האנטישמיות
רבה מאוד ,לפי כל הדעות ,המצב היום דומה לעולם שמלפני מלחמת העולם
השניה .ולמדינת ישראל אין ידיד אחד .אף מדינה לא מוכנה להיות ידידה
של עם ישראל] .רואים בחוש דברי חז''ל'' :אמר רשב''י :הלכה בידוע שעשו
שונא את יעקב'' )ספרי בהעלותך ועוד([ ואיך אנחנו עדיין ישנים! איך?
גם אמריקה במצב מאד לא קל ,עם ממשלה עקומה ,שרק דואגת לאיזה
תוכנית מסתורית הרסנית בארה"ב .עולם שעל סף מלחמה ,אבל חוץ מנגד
ישראל ,לא ברור מי נגד מי .ועדיין עם ישראל ישן!
אתם לא מבינים ,שבלי הקב"ה אין תקווה ]''אם ה' לא ישמר עיר שוא שקד
שומר'' )תהלים קכז([ ,וכמו שאנחנו מתנהגים היום ,שהוא לא יציל הרבה
מאתנו  -אם לא נעשה תשובה אמיתית ,הוא לא יציל אותנו ח"ו ]''לא
יתכן הישועה ואנחנו חוטאים ,שהוא הגלנו מפני חטאינו ...ישיבנו קודם
שנתקן? ...אבל קדמוננו ז''ל קבלו )סנהדרין צז( שתקראנה אותנו צרות
רבות ורעות שנבחר בעבורם התשובה ונהיה ראויים להגאל'' )רב סעדיה
גאון .אמונות ודעות ,מאמר ח'([.
ואיך עושים תשובה אמיתית? זה לא מספיק להגיד קצת תהילים ,כי
המצב הוא מידי קשה בשביל זה .המצב הרוחני שלנו ירוד מדי .חייבים,
בצורה הרצינית ביותר ]כמו הרצינות של אנשי נינוה ,שמעשיהם שינו את
הפורענות שנגזרה עליהם[.
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לבכות ,לשים שק על הגוף ואפר על הראש ,ולבכות ]''שובו עדי בכל לבבכם
ובצום ובבכי ובמספד'' )יואל ב([ ולבקש מחילה על כל העבירות שלנו.
]''ומה היא התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור
בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר...וכן יתנחם על שעבר שנאמר...ויעיד עליו
יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם וכו' וצריך להתודות בשפתיו
ולומר עניינות אלו שגמר בלבו'' )רמב''ם ,הלכות תשובה פ''ב([.
ועל איך שעשינו מהתורה של הקב"ה יהדות מפלסטיק ,שאין לה לב ,ואין
לה נשמה ]''ונאמר על האנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד
ביראת ה' )ישעיה כט(" :ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה לכן הנני
יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא" )שערי תשובה ש''ג טו('' ,ולא
יעשה כאדם העושה דבר במנהג ומוציא דברים מפיו בלא הגיון הלב ועל דבר
זה חרה אף ה' בעמו ושלח לנו ביד ישעיה וכו' ועי"ש )בס"ח סי' מ"ו( עוד מה
שהאריך בגודל העונש עבור זה'' )משנה ברורה סימן ה([.
חייבים לחזור בתשובה על כל העבירות שלנו .כולנו ,כל העם ,ואז אם זו
תשובה אמיתית ,נזכה בעז''ה לקבל משיח צדקנו .אבל כמו שאנחנו עכשיו,
עושים בדיחה מכל האזהרות שה' שולח לנו ]אסונות הטבע וכו' כנ''לצ
וראה דברי הר''ן ז''ל במסגרת כאן[.
כל היהודים ,חייבים לפתוח את העינים ולראות באיזו סכנה אנחנו נמצאים.
סכנה גופנית ,שזו סכנת מוות ,וסכנה רוחנית ,שזו סכנה לחיי הנצח שלנו.
או ,עם ישראל ,מה יהיה? כמה ישרדו מכל זה ]''ולקחתי אתכם אחד מעיר
ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון'' )ירמיה ג([? כמה רואים את האמת
שצריכים לברוח מהעולם הזה ,שהכל בנוי על שקר על חומר ,על משהו שנעלם
בתוך הקבר ]מבואר בדרך ה' )ח''א פ''ד א-ג([.
לא יודע כמה אנשים ישרדו ]ביציאת מצרים יצאו רק חמישית וי''א הרבה
פחות ,וראה בספר חסד לאברהם )מעין ג ,נהר כב( שרק שבעת אלפים יהודים
ישארו בארץ ישראל[ .אבל אפילו אם ישרדו מעט יהודים ,עם המעט הזה,
הקב''ה יבנה את עולם המשיח ואחר כך את העולם הבא ]ר''ל הנצחיות .וראה
כאן במסגרת התוכנית הכללית של הבריאה[.
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דניאל :אני רוצה להוסיף שגם אני עצוב מאד .דואג מאד ,ומתפלל לה'
שמשהו יעיר את היהודים .אבל אני מוכרח להגיד שה' ישלח עוד אסונות
]ראה יחזקאל כ ,לב  -מד[ ,מכל מיני כיוונים ,כדי להעיר את עמו.
כי לקב''ה אין משהו יותר חשוב לו מעם ישראל ]שהם תכלית הבריאה
כמ"ש רז"ל )ב"ר(...בשביל ישראל שנקראו )ירמי' ב( ראשית )רש''י בראשית
א( וזה מבואר היטב בספר דרך ה' )ח''א פ''ב([.
אבל ,לצערי הרב ,לעם ישראל יש כל מיני צעצועים ]הבלי עוה''ז – וזה דומה
לדברי הנביא'' :ויקרא אדנ-י ה' צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה
ולחגור שק  -והנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צאן .אכול בשר ושתות יין
אכול בשר ,כי מחר נמות .ונגלה באזני ה' צבקות אם יכפר העון הזה לכם
עד תמתון'' )ישעיה כב( וע' יומא פו.[.
אבל עם כל זה ,ה' יעשה הכל להחזיר את כלתו האהובה לחופה ]ראה
יחזקאל לו ,כב-לו[.

ה'
יעשה הכל
להחזיר
את כלתו האהובה
לחופה
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128ב הקב''ה משלים את עולמו

מסר מהאוטיסט דניאל י"ג אדר תש"ע
אנחנו בסוף ההיסטוריה של העולם כמו שאנחנו מכירים אותו .הקב"ה
ברא את העולם הזה ואת העולם הבא ]גן עדן ,גהינום וכו'[ .הוא ברא את
הכל ,ואנחנו עדין בתהליך של השלמת בנין העולם] .ראה במסגרת הסבר
הרמח''ל זצ''ל במאמר העיקרים[.

המלחמה בין הטוב והרע ,בין האמת והשקר ,מגיעה עכשיו לשיאה .בסוף ,הרע
והשקר יעלמו לנצח ,והטוב והאמת ישארו.
המלחמה האחרונה תהיה קשה ביותר .לפי המצב הנוכחי של עם ישראל כעת,
יהיו הרבה יותר קורבנות מאשר ניצולים ]ראה לעיל דברי ספר חסד לאברהם
וראה כתובות קיב ,:וסוף ספר דניאל'' :צירוף אחרי צירוף וכו''
רק המעטים הטהורים ישרדו ]''והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם
ה''' )צפניה ג([ ,והם יהיו התשתית לעולם של ימי המשיח ,ואחר כך
לעולם הבא ]ראה כללים ראשונים )אות ט( השלבים של עליות בנצחיות[.
כל יהודי ,כדי להיות חלק של תשתית זו שתהיה קיימת לנצח ,יהיה חייב
לחזור לקב"ה .להתנתק מכל הגשמיות המיותרת של תרבות הגוים .ולהתנתק
גם מהחילוניות של היהודים היום ,ולחזור ליהדות אמיתית לעשות רק רצון ה'.
מי שיחיה ,או לפחות ישתדל בכל כוחו לחיות חיים כאלה יקבל את משיח
צדקנו ואת הגאולה .ומי שלא ,יעלם עם השקר.
להיות קרוב לקב"ה ,זה לחיות את האמת להידבק לגמרי לקב"ה בענווה.
מי שיעשה את זה יעבור בקלות את כל המבחנים והנסיונות ואת כל הסבל
שיפול עלינו ועל כל העולם בעתיד הקרוב ]''ואתם הדבקים בה' אלקיכם
חיים כולכם היום'' )דברים ז([ .ובעזרת ה' נגיע לשלמות ,נקבל את משיח
צדקנו ,ונביא קורבנות בבית המקדש השלישי.
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128ג הכל באמת רגיל?

מסר מהאוטיסט דניאל אדר תש''ע

שאלה :כנראה ,העולם כמנהגו נוהג .הכותרות בעיתונים אותו דבר.
הבורסה עולה ,העיתונים מכילים שפע פרסומים על חופשות לקראת הפסח
הקרוב וכו' .העתיד נראה ורוד .אז איך אתה אומר שאנחנו על הסף של
אסון נורא?
דניאל :לפני מלחמת העולם השניה ,הנאצים ימ''ש איימו על כל אירופה,
ועל כל העולם .הם התקיפו כבר יהודים ,והצבא שלהם היה מוכן למלחמה,
וכל העולם ידע את זה .אבל גם אז ,כמו שהיום ,לא רצו לחשוב על זה רצו
ליהנות ]מעולם הזה[ .היו אז אנשים ,עיתונים ,ראשי ממשלות וכו' שהיו
מודעים לסכנה ,אבל רוב האנשים לא רצו לדעת ,זה גם המצב היום.
למשל ,לפני מלחמת העולם השניה ,העיר וורשה היתה שקטה ושמחה .אנשים
הלכו לעשות קניות ,טיפלו בילדים שלהם ,הלכו לעבודה .הכל היה רגיל  -עד
שהמטוסים הגרמנים הפציצו את וורשה.
אז ,בשניה אחת ,כל המציאות השתנתה .מחיים רגילים ,נחמדים ,נעימים עם
אנשים המתכננים חופשות בעתיד ,לידות בעתיד ,קבעו תור לרופא השיניים
וכו'.
וברגע אחד כל העולם שלהם הפך לשחור .הורים וילדים נהרגו ל"ע .לא
היה אוכל והנהר היה מזוהם מכל האנשים והסוסים שמתו מההפצצות.
העולם נכנס לתקופה של מוות ,הרס ופחד .יותר מחמש שנים של גהינום.
גם עכשיו ,העולם כביכול ממשיך בצורה רגילה .אבל יום אחד ,בעתיד הקרוב,
המציאות שאנחנו מכירים ,תהפוך למציאות אחרת .ה' כבר מזכיר לנו שאנחנו
חיים בגלות ,בשער החמישים של הטומאה ]כמבואר באור החיים הק' )שמות
ג ,ח([ ,הגלות הכי חשוכה.
בסוף כל ההיסטוריה כל הרשעים וכל הכופרים ,ידעו ברגע האחרון שאין
עוד מלבדו .אבל זה לא יעזור להם .נגמר הזמן שלהם ,והם יעלמו
מהמציאות ]''ואת כל הרשעים ישמיד'' )סוף אשרי([.
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מקורות ותוספות
שיתא ]שישה[ אלפי שנה הגבילה החכמה העליונה לעבודת בני האדם
והשתדלותם על השלימות ,ואחר כך יתחדש העולם בצורה אחרת ,ראויה
למה שיעשה בו אחרי כן .דהיינו ההנאה הנצחית לזוכים לה .וטרם יכלו ו'
אלפים אלה הנה צריך שתעמוד האומה הנבחרת במצבה השלם שיוכלו
ליעתק הדברים אחר כך אל הנצחיות.
וזה מה שהובטחנו עליו שיהיה על כל פנים ,והאמצעי לזה יהיה אחד מזרע
דוד שיבחרהו האדון ב"ה לזה .ויעזרהו שיצליח בו ,והוא מלך המשיח .והנה
בזמנו ועל ידו יתוקנו ישראל תיקון גדול וכל הבריאה אחריהם שירבה
הטוב בכל הצדדים ויסור הרע לגמרי...
והוא מה שהבטיחו הנביאים )ישעיה יא( לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי
וגו' .ולא יהיה סכלות בעולם אלא כל הלבבות יהיו מלאי חכמה ורוח הקדש
יהיה שפוך על כל בשר באופן שיזכו לו הכל ,בלי קושי כלל .והוא מה שאמר
הנביא )יואל ג( ''אשפוך רוחי על כל בשר וגו'''.
והנה ישמחו ויעלצו ברוב הטובה,והם מתדבקים בבורא ית' ועובדים לפניו
עבודה שלימה .ועל ידי זה יהיו מתעלים והולכים עילוי על עילוי עד שיגיעו
למה שצריך שיגיעו לו לעבור ממנו אל מצב הנצחיות בחידוש העולם...
והנה ימצא העולם כלו נמשך אחר עבודת הבורא ית' ולא תהיה עבודה זרה
כלל בעולם ,והוא מה שאמר הנביא )צפניה ג( אז אהפוך אל עמים שפה ברורה
וגו''' וכתוב ''ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד''.
רמח''ל ,מאמר העיקרים
''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 פנותם .החרבתי חוצותם מבלי עובר,
נצדו עריהם מבלי איש מאין יושב .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 יתברך ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה הוא כמי שעובר
עבירה וקבל עליו התראה שהתיר עצמו למיתה מכאן ואילך''
דרשות הר"ן )הדרוש השישי(
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כל זמן ששורה אצלנו מצב מלחמה עם מלכות שמים ,לא נצליח בכל אשר
נפנה ...אין לפנינו שום דרך להצלתנו זולתי להתפייס ולעשות שלום עם
הקב''ה ותורתו ,ואז תתקיים ההבטחה )ויקרא כו( 'אם בחוקותי תלכו
וגו' ונתתי שלום בארץ וגו'.
רבי אלחנן וסרמן ז''ל הי''ד
קובץ מאמרים ואגרות עמ' קסה ע''ש

בסוף כל ההיסטוריה
כל הרשעים וכל הכופרים
ידעו ברגע האחרון
שאין עוד מלבדו.
אבל זה לא יעזור להם
נגמר הזמן שלהם
והם יעלמו מהמציאות
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 129שני שליש יגוועו

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
)קול דממה דקה (57

ז' אייר תש"ע

המהלך של העולם היום מוכיח שאנחנו בסכנה גדולה מאד .כל העולם ,לא
רק היהודים ,אבל היהודים מקבלים מסרים ישיר מן השמים .למשל ,ה'
גרם לעולם זעזועים קשים מאד בתקופה האחרונה .רק להזכיר לכם,
בחודשיים שלשה האחרונים ראינו הרבה מאד רעידות אדמה חזקות ביותר
וזה מדהים .כל העולם רועד.
מי שמבין ,מבין שבעיקר זה מסר לעם ישראל ]''א"ר אלעזר בר אבינא :אין
פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל )ליראם כדי שיחזרו בתשובה-
רש''י('' )יבמות סג([ .הקב"ה מכין את העולם למצב קשה ביותר והוא יעביר
אותנו ,היהודים ,דרך האש ]''ומי מכלכל את יום בואו ומי העומד בהראותו,
כי הוא כאש מצרף וכבורית מכבסים'' )מלאכי ג([ ,כדי לטהר אותנו
מהעבירות של העולם הזה ולהביא אותנו למצב של ביטחון מלא בקב"ה
כדי שנוכל לקבל משיח צדקנו ]''עיקר נתינת התורה לישראל הוא כדי
שישימו ביטחונם בה'...שעיקר הכל הוא הביטחון השלם והוא כולל כל
המצות'' )הגרי''א ,משלי כב ,וראה דברים ח ,ג([.
לאומות העולם זו אזהרה שגם הם ,לפחות חלק ,צריכים לעשות תשובה.
אבל לרוב הגדול של הגוים זה מסר שהסוף שלהם הגיע יחד עם העונש
העצום בגלל כל הצרות שהביאו על בני ישראל במשך הדורות .זה יהיה
מפחיד מאד ,קשה מאד ,יותר קשה ומפחיד מהמכות של יציאת מצרים.
אבל העולם בקושי מרים את הראש ומסתכל על כל המסרים האלה .לכן יש
עוד מסר מאד חזק שהעולם קיבל שהתחיל לפני שבוע בערך ,באיסלנד .הר
געש התפרץ ומההתפרצות הזאת נוצר מצב שבכל אירופה לא היה מטוס
אחד שהמריא או נחת.
אם הייתה התפרצות קשה של הר געש ובכל זאת המטוסים היו טסים ,אף
אחד לא היה שם לב לזה ,חוץ מכמה איסלנדים שהיו צריכים לברוח
מהבית .אבל מאחר שזה פגע בטיסות שכל כך אהובות על כל העולם ,לפחות
מרימים ראש ואומרים ''אוי ואבוי ,מה נעשה ,איך נטוס השבוע לפריז או
איך נגיע לבר מצוה בבלגיה ,או איך נגיע לטיול באוקראינה'' .ולכן פותחים
קצת את העינים.
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אבל יש בעיה עוד יותר קשה לכולם :המצב הכלכלי של אירופה ,ובכלל של
כל העולם .אם חמישה ימים אין טיסות בתוך אירופה ומחוץ לאירופה ,אז
כל העולם מושפע כלכלית לרעה .וזה מסוכן .כי אם המצב הכלכלי יחמיר,
ובנקים וכו' יפלו ,זה יפגע מאד בחיים של בני אדם.
אז ברוך השם בגלל הכסף ,שמים לב לנס שהקב"ה עשה .אבל לא גמרנו
עם הסכנה .הרי הגעש האלה ,שני האחים ,יעשו עוד הרבה צרות לעולם .אני
מקווה שמהסיבוב הבא יתחילו להבין שיש בורא לעולם ושרק הוא הכל
יכול ,ומי שמתנגד לו ,יעלם ]''ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלקים עמדי
וגו'' ואין מידי מציל'' )דברים לד( וזה מבואר בהרחבה בס' דעת תבונות[.
אבל ההר געש הזה והשני ,לא יביאו לסוף העולם .יהיו עוד מכות .וכמו
במצרים ,כל מכה תביא לעולם יותר פחד מה' .וכל זה בא בעיקר לעורר את
היהודים ,כדי שיעשו תשובה .לפי גדולי הדור הקודמים ,רוב היהודים
בסוף ,לפני משיח ,הם מנשמות הערב רב והערב רב לא ישרוד ]''נראה
בעליל שהרבנים והחסידים והבעלי בתים שבדור ,המה בעוה''ר רובן מערב
רב'' )דברי חיים עה''ת ,השמטות לפרשת ויקהל( כבר אמר האר''י ז''ל על
דורו שרוב היהודים הם מן הערב רב )ליקוטי תורה ,פרשת ואתחנן([.
אל תחשבו שכל החילונים הם ערב רב .זה לא נכון .ולא לחשוב שאף אחד
מהחרדים לא ערב רב .גם זה לא נכון .גם בין החילונים יש יהודים טהורים
שטועים בדרכם ,אך ברגע הנכון יתאוששו ויבינו ויקבלו את האמת  -שרק
הקב"ה מלך מלכי המלכים ,אין עוד מלבדו ,רק הקב"ה ותורתו ]''וידעת
היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת,
אין עוד'' )דברים ד([.
אבל יש בין החרדים הרבה ''כאילו חרדים'' שלא מאמינים באמת בקב''ה
ושצריך לבוא משיחו .הם תפוסים בעגל הזהב והשקר של העולם הזה .לכן
ה' שולח מכות ומכה את הגוים ,כדי להעיר את היהודים ]''הכרתי גוים,
נשמו פינותם ,החרבתי חוצותם...אמרתי אך תיראי אותי ,תקחי מוסר''
)צפניה ג([ .לפי הנבואות ,בסופו של דבר תהיה מלחמה קשה ,ושני שליש
מהעולם יחרב ]''והיה בכל הארץ נאום ה' ,פי שנים בה יכרתו יגוועו,
והשלישית יוותר בה'' )זכריה יג([.
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אבל לא לחשוב שכל היהודים ישרדו .לא לשכוח שבמכת חושך רק חמישית
מהיהודים נשארו ]וי''א אחד מחמישים וי''א אחד מחמש מאות )מכילתא
בשלח א([ .ועכשיו הערב רב לא ישרוד ,ויש יהודים עם זקנים ארוכים ופאות
ארוכות והם לא ישרדו .כי עם כל הלבוש החיצוני ,הלב לא עם הקב"ה
]שזה העיקר ש''רחמנא ליבא בעי'' )סנהדרין קו ,ע''ש כל הענין([.
במשפחה אחת של יהודים ,יכול להיות כאלה שהם ערב רב וכאלה שלא ערב
רב .זה לא הולך לפי משפחות .יכול להיות משפחות מיוחסות מאד ,יהודים
שהם בן אחרי בן מגדולי הדור ,וזה לא אומר שהם לא ערב רב .רוב
החילונים ,ברור ,לא יבינו על מה אני מדבר .אבל גם הרבה מהחרדים לא
יבינו ,והמצב הזה עגום מאד.
ומי לא ערב רב? יהודי עניו שמשתדל כל הזמן כל כולו להאמין ולבוטח
בקב"ה ולעשות רצונו ית' ]''והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ה'''
)מלאכ' ג([ .אם בסוף ,לפני משיח ,יש לאדם הספק הכי קטן  -הוא פסול .לא
יכול להיות ספק ,ספק זה הרס ,ספק זה יצר הרע .משה רבנו ביקש
מהקב"ה לתת רשות לקחת את הערב רב ממצרים .מהי הבעיה של הערב
רב ,הספק .למי שיש ספק יכול היה לצאת ממצרים ,אבל לא יכול לקבל
משיח צדקנו.
שאלה :מה הכוונה ספק?
תשובה :אם לא מאמינים שהקב"ה הוא הכל יכול ,והוא עושה את הכל
לטובה ]''כל דעביד רחמנא לטב עביד'' )ברכות ס([ ,אפילו שזה לא נוח לנו,
או שההגיון שלנו אומר אחרת .אנחנו חייבים להיות כפופים לגמרי לקב"ה,
לתורה שלו ,ולכל מה שחז"ל אמרו .הכל אמת ,משה אמת ותורתו אמת
]וזה התיקון של בני קרח )בבא בתרא עד([ .זה הכל.
ומי שיש לו ספק הכי קטן בזה ,לא יכול להצטרף לאלה שמקבלים משיח
צדקנו .אדם שמאמין באמת בקב"ה ולא בעולם הזה והשקר שלו ,לא תהיה
לו שום בעיה לעבור את המבחן הזה .ספק זה הרבה יותר גרוע מעבירה של
חולשה לרגע ,הרבה יותר קשה ,כי על זה מאד מאד קשה לעשות תשובה.
עם ישראל ,תפתחו את העינים! אחרי המכה הזאת שעוד לא נגמרה ,יהיו
עוד מכות ,כל אחת יותר מפחידה ויותר קשה מן הקודמת .וברור שזה יפגע
קשה מאד בכלכלה .במצרים לא נשארה למצרים בכלל כלכלה אחרי המכות
ואחרי קריעת ים סוף ,וזה יהיה המצב של העולם.
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ה' ורק ה' יהרוס שני שליש של העולם ]כנ''ל בזכריה יג[ ,ואז לא יהיה
ספק מי שולט בכל העולם  -רק הקב"ה .וכל הגוים וכל הרשעים יראו את
האמת בסוף ,אבל לא יוכלו לשנות את עצמם .יתפסו את האמת ברגע האחרון,
אבל זה יהיה הסוף שלהם.
כמו המצרים שנכנסו לים סוף ,שקעו בבוץ הגדול בתוך המים .עלו וירדו,
ותפסו את האמת ]''וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם...וידעו מצרים כי
אני ה''' )שמות יד([ .אבל לא יכלו לעשות דבר להציל את עצמם .וכך יהיה
הסוף עכשיו.
יהודים ,עם כל מה שקורה בעולם ,על טבעי וכביכול טבעי ,כל האיומים של
מלחמת העולם השלישית ,עם כל זה אתם מסתובבים בבועה ורודה כאילו
שלא קורה כלום .אם זה יהודים בארץ ,אפוא שלערבים יש טיל כמעט על כל
יהודי בארץ ,שלא נדע ,או באמריקה ,או באירופה .ממשיכים את החיים
פחות או יותר כמו פעם ,ומקווים שהכלכלה תעלה ונחזור לזמנים כביכול
הטובים יותר.
אבל אני אומר לכם ,הזמן הזה ,זה הטוב ביותר .זה הזמן שמתגלה
האמת ]של האפסיות של כל הגשמיות והבלי העולם הזה[ ,ומה יותר טוב
מהאמת .מה מרגיע ,מה משמח ,מה יותר טוב מהאמת של הקב''ה?
אבל אדם שהוא רחוק מהקב"ה ,מעדיף את השקר .להסתובב ברחוב רבי
עקיבא בבני ברק ,קונים בגדים לא צנועים ,הולכים למסעדות .או ברחוב
מלכי ישראל בירושלים מלקקים גלידה ואוכלים כל מיני מאכלים
המתאימים לגוים  -אמנם עם הכשר.
מתלבשים כמו גוים ורוצים להנות מכל העולם הזה ,הנאות כמו הגוים -
אבל עם הכשר או עם ''היתר'' .העיקר שכביכול לא עוזבים לגמרי את
המסגרת של היהדות.
אבל בעתיד הקרוב יהיה בירור קשה ביותר ]''והיתה עת צרה אשר לא
נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא...יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים וגו''' )דניאל
יב([ וכל אלה שלא עומדים בדרישות האמיתיות של הקב''ה בתורתו יעלמו
]''ואת כל הרשעים ישמיד'' )סוף אשרי([.
ואלה שמחזיקים חזק באמת ישמחו מאד ,ויעברו לעולם של משיח ,בבית
המקדש השלישי ,שזו השמחה האמיתית והנצחית ]כמבואר בהרחבה
במסילת ישרים ,פרק א'[.
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בחרב ימותו כל חטאי עמי
מסר מהאוטיסט דניאל ט' אייר תש''ע
אני שמעתי את מה שבנימין אמר ורוצה להוסיף כמה נקודות .יש הרבה
אנשים שלא רוצים לדעת כמה שהעולם בסכנה .הם מעדיפים לשקר לעצמם
ולהגיד שהעולם מתנהל כמו תמיד .אז מה אם יש רעידת אדמה בצ'ילה או
בהאיטי או לא משנה אפוא ומה אם זה  8.8בסולם ריכטר? אז מה אם הר
געש התפרץ ובגלל זה כל התעופה באירופה השתתקה?
אחרי כל דבר ומפחיד ומדאיג שקורה ,רוב האנשים רק מחכים לרגע
שיכולים לחזור בשקט לגשמיות שלהם .זה בעיקר מסר ליהודים .כל
האסונות ,גם של הטבע וגם הנגרמות כביכול על ידי טעות אנוש ,באים לומר
ליהודים :הגיע הזמן ,עכשיו ברגע זה לחזור בתשובה .לחזור לקב"ה
ולתורת אמת.
אבל האסונות העולמיים והאישיים שאירעו בעולם בשנים האחרונות ,לא
עושים עליהם רושם .פחדו קצת זמן כשנפלו התאומים ,נדהמו קצת זמן עם
הצונאמי ,וכו' וכו' .אבל רוב האנשים אומרים ''שטויות ,החיים ממשיכים,
אין מה לדאוג ,תפסיקו לדאוג לשטויות'' ,כאילו זה לא נוגע אלינו.
לפני שהיהודים יצאו ממצרים ,היו עשר מכות .כל פעם ה' הכה את
המצרים מכות קשות ביותר וזה נמשך זמן מה ,וכאשר זה ניגמר שכחו.
הרוב שכחו ,והמשיכו עם השנאה כלפי היהודים .כל פעם זה חזר על עצמו:
פחדו ,סבלו מהמכות ,אבל אחרי זה שכחו וחזרו להיות רשעים .גם היהודים
שראו את המכות התחזקו באמונה ובטחון בה'.
אבל כאשר נגמרו המכות ,גם היה קשה ליהודים לזכור מה שה' עשה
ולהיות בטוחים שה' ימשיך בעתיד לשמור עליהם ולהוציא אותם ממצרים.
ואנחנו במצב מאד דומה.
זה כבר הסוף של העולם כמו שאנחנו מכירים את זה .ה' כבר התחיל לתת
בעולם מכות קשות .כל פעם שבאה מכה ,אומרים כל מיני דעות על זה,
כולם מתרגשים ,רואים את זה בכל העולם בטלוויזיה ,שומעים את זה
ברדיו ומתרגשים מאד ,ואפילו מפחדים .אבל באיזה שלב זה נרגע וחוזרים
לעסקים כרגיל כביכול.
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כבר התחלנו לקבל את המכות מהשמים לפני הסוף ,וזה צריך לשמח
אותנו ,ולהביא אותנו ליותר אמונה ובטחון בה' .אבל רוב האנשים לא
שמים לב שאלה מכות שאנחנו מקבלים הן מן השמים כדי להעיר אותנו.
לעזור לנו לרצות להיות בני חורין ,יהודים שלא תלוים בשום דבר גשמי ,רק
בקב"ה.
ואחרי כל מכה שאנחנו מקבלים ,אנחנו רוצים לשכוח מזה ,כאילו שלא
היה .כי אנחנו רוצים את העגל הזהב ]הגשמיות[ שלנו .אבל עוד מעט
כשיבוא משיח צדקנו ,הוא יתגלה לכולנו בעז"ה וילחם את המלחמות של
היהודים נגד הגוים וינצח בעז"ה .ואז רק היהודים האמיתיים יוכלו לקבל
את פניו ולהנות הנאה רוחנית גדולה ביותר ]ראה מסילת ישרים פ''א[.
עם ישראל ,אני מבקש מכם ,תסתכלו טוב טוב מה שקורה בעולם .אם
תסתכלו טוב ,אתם תתחילו לראות את הכיוון ולהבין לאן ה' מביא אותנו.
למרות כל הניסיונות האישיים שלנו ושל הכלל ,אנחנו חייבים לבטוח לגמרי
בקב"ה בלי שום ספק ,ולרצות עם כל מהותנו להיות עם ישראל ,הכלה של
הקב"ה במדבר ]ראה ירמיה ב ,ב[ .עם ישראל ,הילדים שלו ,הילדים
האהובים ביותר של הקב"ה.
אלה שלא יוכלו לעזוב את הספק ]ביחוד ה'[ ,וישארו עם עגל הזהב ,ישארו
ב''מצרים'' כביכול .והיהודים שמתגעגעים לבית המקדש ולמשיח ,ולעולם
יותר שלם ,ולהיות מתחת לשלטון של משיח צדקנו ,היהודים האלה ,יצאו
מהגלות ויהיו בני חורין אמיתיים .יהיו זמנים קשים ואסור לנו לשכוח שזה
רק מבחן של ביטחון בה' לכל היהודים ,ולא כדאי לנו לעזוב את החבל
שמחבר אותנו לקב"ה ולא משנה כמה שהקב"ה כביכול מנענע את החבל
ועושה לנו ניסיונות קשים.
אנחנו היהודים חייבים לחזור לאבינו שבשמים ,שהרבה מאתנו ברחו מבית
ה' ולא רוצים להכיר את אבינו שבשמים .הגיע הזמן שכולנו נחזור לגמרי,
הרחוקים והקרובים .כי הסוף מגיע ,ועולם השקר יעלם ועולם האמת יבוא
במקומו  ,עם כל היופי והכוח הרוחני שלו ]מבואר במהר''ל ,נצח ישראל,
פל''ט ועוד[ .אנחנו צריכים להיות ראוים לחיות בעולם שכולו טוב .עולם
שהתורה היא החיים שלנו ,ולא שום דבר אחר .כל היום ,עשרים וארבע
שעות ,שבעה ימים בשבוע.
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וזה מה שיהודי צריך לעשות :להפריד את עצמו מהשקר של העולם הזה,
עם כל הרשלנות .וכשאני אומר רשלנות ,אני מתכוון שלא מקיימים הדברים
החשובים ביותר כגון אהבת ה' ,לימוד תורה לשמה ,קדושה ,צניעות,
שמירת העינים ,והלשון ,והברית ]ראה זהר בשלח נז ,[:ואהבת לרעך וכו'
]מבואר בהרחבה בהקדמה לס' חובת הלבבות[ .היהודים חייבים להפריד
את עצמם מהחומריות והשקר של העולם הזה ,כדי שיוכלו לחיות בעולם
שכולו טוב ,עולם בלי יצר הרע ]''ומל ה' אלקיך את לבבך וגו''' )דברים לב,
ע''ש ברמב''ן([.
זה מאד חשוב שכל יהודי יצא שוב מ''מצרים'' ושוב יקבל עול מלכות שמים.
זה יביא אותנו לסוף הגלות ולקבל את פניו של משיח צדקנו ,ונזכה להקריב
קורבנות בבית המקדש השלישי.

הגיע הזמן
שכולנו נחזור לגמרי
הרחוקים והקרובים
כי הסוף מגיע
ועולם השקר יעלם
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 130המבחן האחרון לפני שינוי גדול מאד
תקשור עם משה ומנחם ,מוצ"ש פרשת במדבר 15/5/2010
)בפגישה עם נשים העוסקות בזיכוי הרבים(
ללא הגהה.
משה:
אני שמח להיות פה ,מעניין כל הדיבורים שדברתם ,אם לא יבוא משיח
בעתיד הקרוב ,אני לא יודע מה יהיה בעוה"ז .הכל מתמוטט בכול העולם,
ואנחנו נראה בעתיד עוד אסונות טבע מדהימים ,עוד טעויות אנוש כביכול.
מלחמות כמו שלא היו מעולם ,וזה לא הכל.
ומי שלא יבין את האמת אחרי זה ,פשוט לא ישרוד.
המצב יהיה כל כך מפחיד ומדהים וברור ,שמי שלא יבין את האמת שה' ורק
ה' הכל יכול ,ושאנחנו חייבים לקבל את תורתו בשלמות ,סימן שהוא )אותו(
אדם לא רוצה להבין ולא רוצה להאמין.
מנחם:
אני רוצה לדבר מהר כי יש לי הרבה עבודה.
אני משתדל לפעול חזק למען עם ישראל.
המבחנים האלה )שה' שולח וישלח לנו בעתיד( הם לא פשוטים וצריך
להחזיק חזק מאד באמונה ובאמת של אבינו שבשמיים .אנחנו מוכרחים
לעמוד איתן מול מבחן אחרי מבחן ,ותדעו שאנחנו רוצים מאד את הגאולה,
לא משנה באיזה מחיר .אבל יגיעו הרגעים הקשים ביותר ,הפחד יהיה עצום
ואתם צריכים לסגור את העיניים ולהתפלל מתוך הלב ולהרגיש רק את ה'.
וזאת הדרך הבטוחה לעבור את זה ,כי לעמוד לפני מראה כל כך מפחיד עם
עיניים פקוחות זה מאד מאד קשה לעמוד בזה .צריכים לסגור את העיניים
ולהתחבר לקב"ה ,להחזיק בו חזק ולא להרפות.
בימים שעברו היו מצבים קשים מאד בעולם ,אבל לא עד כדי כך ,כי האדם
היה יכול להמשיך את החיים כאילו שזה לא נוגע לו ,אבל עכשיו כבר ,זה לא
כל כך קל לא לשים לב ולא להרגיש בסכנה ,ויבוא יום בעתיד הקרוב,
)ש(כבר לא יוכלו להגיד שאין סכנה ,כי כן תהיה סכנה ,והיא תהרוס שני
שליש מהעולם ,וזה יהיה מאד מפחיד ,ואין לי מילים להגיד כמה מפחיד.
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ואתן צריכות להמשיך לעבוד )בזיכוי הרבים( ,להגיד את האמת ולמשוך את
עם ישראל לאמת שזו הפרדה טוטאלית מהעולם הגויי .והתחברות
טוטאלית לקב"ה ותורתו.
יש יהודים שבתוך הלב יודעים את האמת ,וגם בין החילונים יש שבתוכם
יודעים את האמת ויחזרו בתשובה ברגע.
אך כמו שהעולם נראה עם השקר והלכלוך שמכסה את העולם ,לא נראה
שהרבה יקבלו את המשיח .טינופת חומרית ורוחנית זה התיאור של כל
העולם.
זה המבחן האחרון לפני שינוי גדול מאד בעולם הזה) ,המבחן ה( זה מסנן
את כל הבריאה ומוציא את החלק האמיתי הרוחני ביותר ,ועל זה יבנה
הקב"ה את העולם הבא.
שיהיה לכם ברור ,בעתיד הקרוב כל העולם ישתנה מאד מאד ,אבל לא
לפחד ,מי שמחזיק חזק באמונה וביטחון בה' לא יסבול הרבה ,יעבור את זה
פחות או יותר בנחת כי ה' ישמור עליו מאד מאד.
שאלה :מדוע אנחנו מרגישים כל כך ירודים ?
תשובה :זה מהמתח שנוצר מהמלחמה הגדולה הרוחנית שברגע זה ממלאת
את עולמינו.
יש מלחמה עולמית שכבר התחילה ,בצורה רוחנית בין היצר הטוב והיצר
הרע ,וכל אחד מאיתנו מושפע מזה ,היהודים הרגישים יותר ,סובלים יותר,
היהודים הרגישים פחות סובלים פחות ,אבל כולנו מרגישים חולשה נפשית
וגופנית ממה שקורה.
חוץ מזה ,יש כבר את המלחמות הגשמיות של המצב הכלכלי הירוד ,של כל
המתח עם ההר געש ,שהאפר הנפלט ממנו מצליח לסגור שדות תעופה
לסירוגין בכל העולם.
הנפט שזורם מתחת לפני המים במפרץ מקסיקו ,ששבועות כבר מזרים נפט
לתוך הים בכמויות אדירות ולא יודעים לעצור את זה ,והמתח שכל העולם
מתכונן למלחמה ,דיבורים על מלחמה ממלאים את העיתונים ,האינטרנט
וכל סוגי התקשורת בכל העולם.
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שאלה :מה עם הצרות הפרטיות ?
תשובה :הם ייעלמו כי יהיו צרות אחרות גדולות מאלה ,אך לא לצדיקים.
עכשיו זה הזמן לסגור את הבית ולא להוציא אפילו את האף החוצה.
משה:
אני רוצה להגיד ,מנחם אומר נכון )אמת( ,כדי )כדאי( להבין שיהיו זמנים
קשים מאד ,לא רק גשמיים אלא גם רוחניים .העולם מלא שקר ולכלוך
רוחני .אבל ה' יביא לעולם מצב של ניקיון ממש ,ינקה ויטהר את העולם
ואת כל אלה שיש להם אפילו נקודה קטנה של שקר.
חג השבועות השנה הוא מאד מיוחד ומשמעותי ,ואחרי החג העולם ישתנה
מאד ,ואפילו לפני החג הוא כבר השתנה .יש סכנה גדולה בעולם ,ואני מפחד
מאד .מלאך המוות מסתובב בעולם ,לא פה ,אבל בעולם .לא כל הקורבנות
הם )יהיו( גויים.
בקשו ממני לסיים במשהו אופטימי,
מה אני יכול להגיד שיהיה אופטימי ? רק דבר אחד
מי שידבק לקב"ה באמונה וביטחון שהוא הכל יכול והוא מכוון את העולם
ושהוא ישלח משיח צדקנו ומאמין בתחיית המתים – האדם הזה ישרוד
ויחיה לקבל משיח צדקנו ולהקריב קורבנות בבית המקדש השלישי.
מה יותר אופטימי מזה ?
כי למעשה כל יהודי יכול להגיע לזה !

העולם מלא
שקר ולכלוך רוחני
אבל ה' יביא לעולם
מצב של ניקיון ממש
ינקה ויטהר את העולם
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 131ואלה שמחזיקים בזנב של עגל הזהב

תקשור עם דניאל27/5/2010 ,
)הערות שהוספתי מוקפות בסוגריים(

עם ישראל,
אתם חייבים לפתוח את העיניים,
יש לכם שמירת עיניים ,אבל נגד הטוב ולא נגד הרע.
אתם שומרים את העיניים ולא רוצים לראות את האמת,
ולא שומרים את העיניים נגד העולם-הזה ועגל הזהב,
מי שבאמת שומר עיניים לשם שמים ,רואה ממילא את האמת.
תפתחו את העיניים,
אויבינו מסביב עם הנשק הרב והקטלני ביותר – המכוון אלינו.
הקב"ה אומר לנו משהו,
תפתחו את האוזניים ואת העיניים ואת כל החושים ותבינו שאנחנו חייבים
לעשות תשובה.
הקב"ה שלח את אויבינו לאיים עלינו בצורה קשה ביותר שהיה אי פעם
בעולם.
בלי לראות את זה ובלי להפנים את זה ,אף אחד לא יעשה תשובה חוץ
מהצדיקים שלא צריכים לראות ולא צריכים לשמוע ,אלא יודעים מבפנים
שאנחנו חייבים לעשות תשובה ,שאנחנו לא בסדר,
חייבים לעשות תשובה ,תשובה אמיתית ,תשובה עד השורש,
לשבת ,לבכות ,להתאבל על כל העבירות שלנו – ורק זה יציל אותנו.
שאלתי שאלה בנושא "ביטוח מנהלים ,פנסיה".
דניאל:
רק המילים האלה גורמים לי ליפול על הרצפה ולבכות ולהתאבל על יהודים
שהחליפו את הקב"ה עם חברת הביטוח.
זה הסיבה הגדולה ביותר ,לא להיות קשורים עם תוכניות כאלה ,כי זה
מוריד מאיתנו אמונה וביטחון בקב"ה.
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אבל עכשיו ,הקב"ה מראה לנו כל כך ברור שכל הדברים האלה הם שקר.
לא משנה אם  100שנה אנשים מקבלים פנסיות ,זו רק העבודה של היצר
הרע אשר משך שנים בנה צורת חיים מסוימת כדי למשוך את כולם לשקר.
ועכשיו ,בסוף ההיסטוריה ,אלה שממשיכים איתו ,ולא תופסים שזה הכל
שקר,
שהקב"ה גם מראה לנו איך הם גנבו ,אנשי הבנקים שממשיכים לגנוב ,אנשי
חברות הביטוח הגדולות בעולם שהתגלו כגנבים ,מנהלי החברות הגדולות
הענקיות ,שחלק )מהם( הלכו לבית הסוהר ,אבל הרוב עוד גונבים גניבה
מכוונת עולמית) .ע"י שיטה בכל העולם(.
שבגלל הגודל הענק של החיים הטובים שנהיו בעולם הזה בשנים האחרונות
)הרבה חברות וגופים המרוויחים מיליארדים( ,יכלו לגנוב סכומי עתק וזה
מה שגורם לנפילה הגדולה עכשיו בכלכלה.
אבל ,היצר הרע ממשיך לנצח ,כי הכלכלה בכל העולם נפלה ,אבל לא עד
הסוף,
וזה מספיק לרוב האנשים לחכות ולקווה שעגל הזהב ימשיך כמו קודם ,עם
כל מה שהוא מציע ,לא רוצים ללכת לרוחניות ,רוצים ללכת לגשמיות,
והפנסיה נותנת להם ביטחון של שקר.
וזה המבחן האחרון שלנו ,עגל הזהב לא יחזור למה שהיה ,הכל ייפול ,ואלה
שמחזיקים בזנב של עגל הזהב ייפלו יחד איתו וייעלמו מהמציאות חס
וחלילה.

ואלה שמחזיקים
בזנב של עגל הזהב
ייפלו יחד איתו
וייעלמו מהמציאות
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132א זכרתי לך חסד נעוריך

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן מוצש"ק בהעלותך תש"ע
''כה אמר ה' :זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך ,לכתך אחרי במדבר
בארץ לא זרועה" )ירמיהו ב'(

הגלות הארוכה הזאת כמעט נגמרת ,החתן והכלה בעתיד הקרוב יהיו שוב
ביחד ואנחנו חייבים להתכונן .אבל מי באמת מרגיש שהגלות נגמרת ? ומי
באמת מתכונן?
מעט .כל יהודי אמיתי שהיה במעמד הר סיני ,כל יהודי אשר במשך כל
הגלות הזאת ,באמת עשה ועושה את התיקון שלו .כל יהודי אמיתי ינצל.
יש יהודים שהם רחוקים יותר מהאמת ,או יהודים שהם רחוקים פחות
מהאמת ,והקב"ה יביא את כל היהודים האמיתיים לאמת ,מהמקום
]הרוחני[ שהם נמצאים עכשיו .אם רחוק ]מה'[ ,יסבול יותר ,אם קרוב
יסבול פחות ,אבל יעבור את הגלות בעזרת ה' בשלום.
הבעיה היא שרוב היהודים היום הם "ערב רב" ]הארי ז'''ל ועוד[ ולא יודעים
מי שייך למה ,ויש בלגן גדול .אבל עוד מעט הבלגן יתבהר ,ואת היהודים
האמיתיים ה' יציל בעצמו ,כביכול בידיים שלו ,ויחזיר אותם למקום
שצריכים להיות .ולא תאבד אף נשמה אחת של יהודי ]''וחשב מחשבות
לבלתי ידח ממנו נדח'' )שמואל ב יד ,וע''ש במצו''ד(''.
אבל הערב רב ,שלפעמים נראים כמו תלמידי חכמים או מנהיגים ,ובודאי
הרבה חילונים ,כל אלה לא יישארו ,הם ייעלמו.
ואמרנו את זה הרבה פעמים ,אבל נראה שלרוב לא שומעים ולא מתקנים,
אפילו לא מנסים להתקרב אל הקב"ה ,מסתובבים ומתעסקים בשטויות,
ונלחמים נגד האמת.
ובעתיד הקרוב הטילים יעופו ,ואנשים יהרגו ל"ע והעולם יהיה מאד מבולבל
ופגיע .זה יקרה בסופו של דבר באופן פתאומי ,וזה ברור לכולם .העיתונים
והאינטרנט וכו' מדברים על המלחמות .כל העולם .כל המדינות ,אוספים
נשק יותר ויותר קטלני ,ואף אחד לא יכול להגיד שהוא לא יודע ,אבל בכל
העולם ,האנשים ממשיכים ללכת לעבודה ,לדאוג לפנסיות שלהם ,ללכת
בסוף שבוע לים או לבילוי אחר ,חיים כאילו שלא קורה דבר ,מתכננים מה
שיעשו בעוד שלשה חודשים ,חצי שנה ,אבל אין להם בכלל תחושה שמשהו
עומד להיות.
ה' שולח מסרים יום יום ,רעידות אדמה ,הרי געש ועוד אסונות טבע משונים
כגון דליפת הנפט הענקית במפרץ מקסיקו וכו' .ואנחנו ממשיכים כמו
אנשים מסוממים ,שאפילו כל העולם מסביבם נופל והם לא מרגישים,
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ואפילו שעגל הזהב ]רדיפת גשמיות ועוה''ז[ שאהוב ביותר בכל העולם
מתמוטט ,לא מתייחסים ,לפעמים הכלכלה בכל העולם יורדת ,והם מחכים
שזה יחלוף כמו חלום.
ויום אחד ,ודווקא יום בהיר אחד ,יבוא הסוף לכל החלומות הורודים ,לכל
המחשבות על הפלגות נופש לאיים אקזוטיים כשר למהדרין ,הכל ייעלם
בעשן גדול ,ואז ההלם הגדול יגיע ,ואז רוב העולם פשוט ימות וייעלם ,ורק
מעט אנשים אמיתיים וגויים טובים יישארו.
למה היהודים בארץ ובעולם לא פותחים עיניים? מסביבנו יושבים מיליארדי
ערבים ,מצוידים בנשק הכי קטלני המוכן לפעולה.
ויש להם עשרות אלפי טילים ,לכל טיל יש כתובת לפי המחשב ,והוא מדויק
מאד ,והערבים רוצים מלחמה ,הם רואים שהיהודים שרויים באדישות,
מעניין אותם רק משחקים ,ללכת למסעדות ,לבלות ,לא מעניין אותם
מלחמה ,החליטו פשוט למחוק את זה מסדר היום ,לחצו על DELETE
)ביטול ,מחיקה( ונעלם ,לא רוצים שזה יהיה ,אז החליטו שזה לא יהיה,
אבל כן יהיה ,הרבה הרס והרג ,הרבה דם ,אש וגופרית.
העולם מאד מאד מבולבל ומבולגן ,תהו ובוהו ,האדם לא יודע מה אמת ומה
לא אמת ,ורק היהודי שמחזיק חזק בקב"ה ותורתו ,יכול להבחין מה האמת
ומה השקר .והכאב הגדול ביותר זה לראות יהודים שפעם היו שייכים
לקודש הקודשים ,בגשמיות וגם ברוחניות ,ורואים שגם הם התבלבלו.
איך זה קורה שגם הם מתבלבלים? כי עזבו את התורה ואת הקרבה לה',
אפילו שמעל פני השטח מתנהגים כבנים נאמנים ,וזו הטרגדיה הגדולה
ביותר.
אבל ברוך ה' ,נשארו מעט יהודים שממשיכים להחזיק חזק בבורא עולם
ותורתו ,ועל היהודים האלה יבנה העולם של משיח .והיהודים האמיתיים
יבינו ויחזרו בתשובה ,ואחרי שזה יגמר ,נהיה בדיוק במצב של האדם
הראשון לפני החטא ,ואז נקבל את השבת  -האלף השביעית.

ואחרי שזה יגמר
נהיה בדיוק במצב של
האדם הראשון לפני החטא
ואז נקבל את השבת
האלף השביעית
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 133הרגעים האחרונים הגיעו
תקשור עם בנימין גולדן ,מוצאי שב"ק פרשת שלח תש"ע )(5/6/2010
כן ,נכון ,הרגעים האחרונים הגיעו.
תורכיה היא המוליך בכוחות שהם נגד עם ישראל והקב"ה ,וגם לפי
הנבואות זה כך.
אני חושב שברור לכולם שישראל עומדת לפני מלחמה ,ומה עוד אפשר
להגיד על זה ?
דברנו ודברנו שתהיה גם מלחמה עולמית .כרגע פרס )איראן( ותורכיה,
נמצאות במצב כפי שכתוב בפרשנות על הנבואות ,ובשבילנו זה עוד סימן
שהסוף קרוב ואפשר להוציא את בגדי השבת .עוד מעט ואנחנו נעבור זמנים
קשים ,גם בבלבול נוראי שיש עכשיו וגם בעיות אחרות של מלחמות.
שאלה :מה הכוונה לבלבול ?
תשובה :בלבול רוחני ,הכוונה לאדם שלא חי לפי האמת ,שהוא חי לפי
השקר ,כשיגיע הרגע ,הוא לא יכיר את האמת ,והבלבול יהי מאד גדול ,יותר
מהיום ,כי מצד אחד מנהיגים יגידו לנו דבר אחד ,ומצד שני נראה את
האמת שלא כל אחד מבין ,והבלבול יהיה מכל הכיוונים – שחור יהיה לבן,
וצהוב יהיה אדום ,ירוק יהיה כחול והכול יהיה מבולבל ,למעלה יהיה למטה
והפוך ,ואדם שהשורש לו הוא לא אמת ,יתבלבל מאד.
ואלה שקרובים לקב"ה ומחכים למשיח ובוטחים לגמרי בהקב"ה ובתורתו,
הם ינצלו ולא יסבלו כמו האנשים שלא קרובים לקב"ה .ושוב אומר – מי
שקרוב יותר לאמת יסבול פחות מיהודי שרחוק.
הקב"ה יביא את היהודי האמיתי למשיח ,וכל מה שאני אומר לכם ,זה
כתוב בנבואות שזה יקרה ,וכן גדולי הדורות כתבו על כך.כל החיים האלה,
מלפני ששת אלפים שנה מבריאת העולם ועד היום ,שעברו עלינו ,הם כדי
לתקן את חטא האדם הראשון .התיקון מגיע לסוף ,ולאחריו נגיע לשלמות
שאנחנו ברגע זה לא יכולים להבין כלל ,אנחנו צריכים את ימות המשיח
בכדי שנוכל להתכונן ולהבין ולהיות מוכנים לרמה הגבוהה של השלבים
אחרי האלף השביעי ,וזאת כל תכלית הבריאה.
וכל השנים ,מהאדם הראשון ועד למשיח ,הסבל הגדול ,הבלבול הנוראי
שעברנו – יראה כמו חלום ואנחנו נכנס לתוך שלמות ממש ,ובסוף האלף
השישי יהיה ברור נוסף ,ואז נעבור למימד אחר לגמרי לנצח נצחים.
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חייבים להתכונן למשיח ,זה לא פשוט ,כל אחד צריך להיות לבוש בבגד
שיתאים למעמד ,כל גבר גם צריך להיות מוכן עם בגד לשבת ,תמיד נקי
ומוכן להלבשה ,כל אחת תתלבש בבגדי שבת מסודרים מהראש ועד
לרגליים .וכמו שאנחנו מתכוננים בלבוש ,כך נתכונן במחשבות לבואו של
משיח ,צריכים את הביטחון המלא של השבת ,שבת שלא צריכים לדאוג
לעולם הזה ,רק שתהי-יה מעין עולם הבא ,גם באוכל ,גם במחשבות ,גם
בדיבורים ,הכל קודש ,וזאת ההכנה למשיח.
צריך בגד רוחני חוץ מגשמי ,הרבה תפילות צריך ,ובקשת רחמים על עם
ישראל ,שהמשיח יבוא מהר בקלות ובשמחה ,לעסוק בחסד ,להתרחק
מהעולם הגשמי ,להתרחק מדברים מיותרים ,להתרחק מהגסות של העולם
הזה ,מהאוכל אפילו עם הכשר שזה רחובי ,להתרחק מהמוזיקה הרחובית,
מהפריצות ,ולהגיע לצניעות ,לזרוק בגד לא צנוע ,קצר או צבע רועש ,להיות
מכוסות בכמה שכבות שיהיה רחב וארוך ,כסוי ראש ולא פאה נוכרית )ראה
מסר  - 48הכתר על ראש עגל הזהב( .והגברים גם צריכים שמירה )עיניים,
לשון ,ברית ,קדושה( באמת ולא כאילו.
צריכים לאכול אוכל שטוב ובריא לגוף ,ולא לבלות במקומות אכילה של
גלידה ,פיצה פלאפל וכו' אשר מטרתם לספק את תאוות הגוף שזה איסור
מן התורה .זה פסול ומביא את היהודים לסבל גדול ביותר .להתרחק מכל
הנופשים ,לנסוע רק לציוני צדיקים ולהתפלל שם.
לא לעסוק בשטויות ולא להישען מידי על הכסף ,כי ה' עומד להוריד את
העולם הזה מאיתנו עוד יותר ,וזה המקום הראשון שניפגע ,בכדי שנתקרב
אליו ונבקש ממנו עזרה כי לא יהיה מקור אחר ,צריך לעסוק בחסד
ובתפילות ,לנשים טוב לקרוא תהילים ,להתלבש בצניעות ,שמירת הלשון
וכמובן להתפלל.
אני מברך את כל היהודים שנעבור את התקופה הבאה בקלות ונזכה לקבל
את משיח צדקנו עם משפחותינו ועם כל הנשמות שהיו בהר סיני ואמרו
"נעשה ונשמע".
אני בעצמי מפחד ,מלא פחד ,אך תלוי ממה מפחדים ,אם מפחדים ממוות,
אז לא לפחד ,ואם פוחדים שאנחנו לא מספיק יראי שמים ,אז יש ממה
לפחד ,ולכן מהבוקר עד הערב צריך לדאוג שנחיה לפי רצון ה' ולא לדאוג
לשום דבר אחר.
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המלחמות הרוחניות מורגשות באוויר כי הם כבר התחילו ,ולכן כולם כל כך
עייפים .הכוונה שהמלאכים משני הצדדים )הטוב והרע( נלחמים וזה גורם
להרגשת הכבדות ,וזה מה שאמר משה )בתקשור לפני חג שבועות( שאחרי
שבועות יהי מצב קשה מאד.
עכשיו עומדים נגד אויב שלא חשבנו עליו )תורכיה( והוא לא סתם אויב ,זה
אויב אגרסיבי מאד.
שאלה :אני מרגישה כאילו שאני טובעת ,והמים כבר מגיעים עד לאף.
תשובה :זה סימן מעולה כי אז נבקעו המים וזה סימן שאנחנו בסוף.
דברים גדולים קורים בעולם ,עם כאילו הפסקה בין אירוע לאירוע ,אבל זה
משנה את העולם ומקרב את הסוף .מראש השנה עד עכשיו העולם השתנה
לגמרי ,וזה קרה לאט לאט ,והסיבה לכך היא על מנת לתת לאנשים להבין
יותר טוב ולהפנים את זה .אם השינוי היה קורה בבת אחת ,התדהמה לא
הייתה עוזרת להם לראות נכון את מה שקורה ,והיה מפיל את היהודים,
אבל עכשיו זה לא ילך לאט ,רק שלב אחרי שלב ללא הפסק .ובהרבה
מדינות נמצאים המנהיגים עם אצבע על הכפתור האדום שלא נדע.
בנימין בתשובה לגב' ג.
אני רוצה לומר לך ,הפחד הזה זה היצר-הרע .ממי את מפחדת מה' או
מאנשים ?
ה' ברא את כל המצבים שעוברים עלינו ,ואם הוא רוצה שתהיה לנו בעיה,
אז היא תהיה ולא יעזור כלום .אני רק אזכיר לך שהכול לטובתנו ,על מנת
לתקן אותנו ,ולקרב אותנו לקב"ה .ואם את שמחה עם מה שאת עושה ,לא
יהיה לך שום רע ,כמו כל האנשים שבאו לצעוק עליכם ,וזו סיבה משמים.
ובעזרת ה' בעלך יתגבר על החלק הרציני של הפחד ,ועכשיו את צריכה
לבטוח רק בה' ,שהוא מכוון את כל העולם ,ואת כל בני האדם בכל רגע,
מהבוקר כשפותח את עיניו וכו' ,כל רגע ,כל מילה ,הכול מה' ,אז ממה את
מפחדת ,זאת עברה לפחד מבני אדם .צריכים לדעת שהכול רק בידי ה'
ולדעת איך לעמוד בזה ,ואז אין לך שום סכנה ,ובמיוחד כאשר כל מה שאת
עושה ,זה לשם שמים.

www.Dani18.com

דניאל  - 4מסרים מעולם האמת

 134נגמרה החגיגה

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

82

כ"ז סיון תש"ע

אי אפשר לחכות יותר ,כי רוב היהודים ובודאי הגוים חיים באחיזת עינים,
חיים בשקר כל כך חזק שלא מאפשר להגיע לאמת .כל העולם כולו הם
אויבים שלנו ,וזאת לא הגזמה .יש רק אחד שאיתנו וזה הקב"ה ,אבינו
שבשמים .רק הוא ,הקב"ה לא יעזוב אותנו וילחם עבורנו''] .כי לא יטוש ה'
עמו ונחלתו לא יעזוב" )תהילים צד([.
אך מאחר שרוב עם ישראל כיום הם ערב רב ]ראה דברי האר''י ז''ל בשער
הפסוקים פרשת ואתחנן[ ,רובם הגדול של החילונים ולא מעט מהחרדים,
והם גורמים לבעיה גדולה .כי הם באים לקרר את האמונה והביטחון שלנו
בקב"ה  -והם לבושים לפעמים כחילונים ,לפעמים כדתיים לאומיים
ולפעמים כחרדים בני תורה .ומטרתם היא לקרר ולהרחיק אותנו מאבינו
שבשמים ותורתו .הם מרחיקים אותנו מהאמת וזאת הסכנה הגדולה
ביותר.
בנוסף לזה יש עוד סוג של ערב רב והם הציונים החילונים ,אלה שנגד הדת
והתורה ,שמנהלים את המדינה .הערב רב שבינינו גרם למצבנו היום שאנחנו
מאמינים בצבא ,בביטוח לאומי ,בממשלה ,בלשכה הסוציאלית ,בחברות
ביטוח ,בבנקים וכו' ,שלא נדע .ולא מאמינים ובוטחים בה'.
אבל עכשיו ה' מראה לנו שהם בנו עולם של שקר סביבנו .בשנה האחרונה
גילינו בהרבה מקרים שבתי חולים מסוכנים לחולים ,ראינו שהמשטרה
תופסת רק חרדים שמפגינים וטובה מאד בלתת דוחות ,ואת רוב הגנבים הם
לא תופסים .לצבא אין בכלל כוח ולא את החכמה שה' פעם נתן להם,
ועכשיו לקח מהם בכדי להראות לנו שהם כלום.
אני יודע שהמילים שלי לא ישכנעו הרבה יהודים ,אך אני מוכרח בכל זאת
להגיד .בחוץ לארץ יש את הערב רב שכל המטרה שלהם זה לקרר את
היהודים .המצב בארץ ישראל הוא שיש לנו אויבים מבחוץ ובנוסף גם אויב
אכזרי בתוך עצמנו ,והאויב הפנימי מסוכן יותר מהאויב החיצוני ]''מהרסיך
ומחריביך ממך יצאו'' )ישעיה מט([.
עוד מעט יבואו אלינו כל העולם עם הנשק הכי משוכלל ולא יהיה לנו אפילו
סיכוי של אחוז אחד שנוכל לנצח אותם .הם ירצו לחסל אותנו לגמרי ,שלא
יהיה זכר מעם ישראל .ואז מה נעשה? תאמינו לי ,הכנסת תברח מפה,
הצבא יתבלבל ויתחילו לירות מכל מיני כיוונים ,הרופאים ברובם יעזבו את
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הארץ ,ואלה שיתחבאו בבונקרים שבנו להם יקברו שם .רק מי שבוטח בה',
ישרוד ולא יסבול.
הגוים יריבו אחד עם השני ואז ה' יהרוג שני שליש מהעולם ]''והיה בכל
הארץ נאם ה' ,פי שנים בה יכרתו יגוועו והשלשית יותר'' )זכריה יג([ .מי
שרוצה לשרוד יבטח בה'.
אני אומר שאסור לתת ליהודי למות לפני שיעשה תשובה או לתת לו
אפשרות לשרוד .כולם כבר יודעים שהמצב מסוכן מאד ,כל העולם נגדנו.
אך היהודים באירופה ובאמריקה עוד לא תופסים שגם הם בסכנה גדולה.
אני מבקש שתתאספו ותתפללו .שימו שק על הגוף ואפר על הראש ותבקשו
סליחה ומחילה מה' על כל השנים שברחנו לעגל הזהב ,ותבטיחו שתחזרו
בתשובה באמת ,שתוציאו את עגל הזהב מהלב שלכם ותהפכו אותו לעפר.
תפזרו את זה לכל רוחות השמים ותחזרו לאבינו שבשמים כי היום הגדול
והנורא מגיע במהירות בעז"ה ]''כי גדול יום ה' ונורא מאד ומי יכילנו'' )יואל
ב([.
עם ישראל ,הכלה שבמדבר שוב! תחזור עם כל הלב ועם כל המהות ,ואז
נוכל לקבל את פני משיח צדקנו .השלב הבא עוד מעט יתחיל .ואיך נעמוד
בפני המצב הזה ,ומי ישרוד?
מי שמתפלל באמת ומבקש את הגאולה ומשתדל לעשות את כל מה
שהקב"ה מבקש ממנו ,הוא ישרוד בעז"ה ,וגם אלה שהיום חילוניים ]אך
מנשמות עם ישראל ולא הערב רב[ ,כשפתאום יראו את האמת ,ויש להם
נשמה גדולה ,אך בגלל התיקון שלהם היו צריכים להיוולד חילונים ,ברגע
אחד יוכלו לתפוס את האמת מבחוץ ומבפנים ולהשתנות ברגע.
אני לא יכול לתאר לכם כמה שאני סובל בשביל עם ישראל ,כמה שאני בוכה
ומבקש מה' שיציל כל יהודי אמיתי .עם ישראל ,החגיגה נגמרה .תהיו
רציניים ,בוגרים ,תחזרו לקב"ה .אתם לא יודעים כמה מצבים קשים
מחכים לנו .נראה ניסים עצומים ,אך גם הפחד יהיה עצום .אני מברך את
עם ישראל שנראה את האמת ונבין שזו האמת ,שנראה משיח ונבין שהוא
המשיח.
השבועות האלה מראים לנו מה שעומד להיות ,והציונים עומדים ליפול .מה
שקורה עם הקברים )החפירות( זה גרוע ,כל נשמה של יהודי שהוציאו אותה
מהקבר בוכה לפני כסא הכבוד ומבקשת נקמה ,והמעשה הזה יגרום למכת
שמים קשה ביותר לאחראים לדבר .זה יכול להפיל את הממשלה הציונית.

www.Dani18.com

דניאל  - 4מסרים מעולם האמת

84

 135האם המשיח נמצא כאן ?

מוצ"ש שק' פרשת קרח תש"ע

ליפי:
עוד מעט כל היהודים בעולם יתחילו לפחד ,כל היהודים במדינות הזרות
יתחילו להרגיש כגרים אך לא כולם ירגישו כך ,רובם לא ישימו לב לרגשות
האלה ,אך היהודים האמיתיים ירגישו ויבינו שהגיע הרגע שחלמנו על זה
אלפיים שנה) .שהגיע( הזמן לעזוב את ארצם )העולם הגשמי ,עגל הזהב(,
את המקום שאליו הם הגיעו כתושבים עראיים ולחזור הביתה.
ואני לא מדבר על מדינת ישראל ,רק על ארץ ישראל.
)מדינת ישראל זו מדינה שהוקמה נגד הדין ע"י כופרים ,ארץ ישראל זו כל
האדמה שה' נתן לנו כמו שכתוב בתורה וזה מושג נצחי(.
והיהודים שנמצאים בארצות אחרות הם מבולבלים כי הם מרגישים
שייכות למקומם ,אפילו שבמשך הגלויות ברחו מארץ לארץ ,וכשהתחילו
בעיות בארץ אחת ברחו לארץ אחרת ,אפילו את השנים של מלחמת העולם
השניה )השואה( הספיקו לשכוח שיש מציאות שאפשר לשנוא ולהרוג
יהודים רק בגלל שהם יהודים.
ואלה שיבינו שהגיע הזמן לארוז את החפצים יזכו לקבל פני משיח צדקנו
בקלות יחסית.
אבל היהודים שלא מבינים ורוצים להישאר בבתי האבן שבנו להם ,להישאר
בשקר של עגל הזהב ,ביהדות הפלסטית שיצרו בעולם המערבי ,היהודים
שנדבקו לשקר ,שנראים כגויים ,הם יעלמו ל"ע.
גם בארץ לא מבינים שרוב הגויים נולדים עם שנאה וקנאה לעם ישראל.
הערבים מקנאים בבני הדודים שלהם ,היהודים ,כי אנחנו הבנים של
הקב"ה.
ואנחנו חייבים לפתוח את העיניים שלנו ולהבין שאנחנו עומדים לפני
מלחמות קשות ,ולפני מציאות שכל העולם ישתנה ,שני שליש של העולם
יהרס ,ועדיין היהודים שחיים באחיזת עיניים ,לא רוצים לחשוב על זה,
רוצים שהכול יהיה ורוד ,וימשיכו את חיי היום יום שלהם כרגיל ,הם
ישלמו על זה מחיר יקר מאד.
הם אומרים "בשביל מה להיכנס לפניקה ,ה' יציל את עמו".
זה נכון ,אך ה' רוצה שההצלה תהיה יותר בקלות ,כשנחזור בעצמנו לאמת
ונחיה חיים רק עם ה' .זאת אומרת שנוריד תשעים אחוז מההתעסקויות
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שלנו בעולם ,וכל היום נעשה רק את רצונו ,וכך נוריד אחוז גדול של הסבל
שאנחנו צריכים לעבור.
יש יהודים שחושבים שהם צדיקים ,אך תהיה להם הפתעה גדולה )לא
נעימה( ,כי הם מעורבים בחיי הגויים.
היהודים עכשיו היו צריכים להתאסף ,להתפלל ולבקש מה' סליחה ,שיציל
אותנו.
אך יש שקט מוחלט ,רק רעש של שטויות ,לא שומעים שוב דבר רציני ,לא
מהמנהיגים ,לא מהחרדים ,לא מהכביכול אלה שקרובים לה' ,אולי מכמה
שנקראים "משוגעים" ,המתפללים ביחד ושמים שק ואפר ומבקשים את
המשיח ,אך לשאר היהודים לא מתאים שיבוא משיח עכשיו ,יש להם
דברים שרוצים לעשות קודם ,אחרי הקיץ ,אחרי החתונות ,החופשות וכו',
וחושבים שאפשר עוד לחכות.
עכשיו אנחנו מוכרחים את המשיח ,כי לחיות עוד דקה בשקר אי אפשר,
אנחנו רוצים את האמת ,בשביל מה כל החיים אם לא בשביל להיות יהודים
אמיתיים ,יש לנו נשמה שמשתוקקת לאמת ,קרובה להקב"ה ולאמת ורוצה
לקבל את משיח צדקנו ,וכל הדברים החומריים מגעילים אותה ,הנשמה לא
סובלת את זה,
לכן אנו חייבים לבקש מהקב"ה לשלוח את הגאולה מיד.
כל דקה מורידה את עם ישראל עוד יותר ,ועד שהמשיח יגיע ,אם זה יקח
זמן ,אני לא יודע מי ישאר יהודי,
אמנם יגידו שהם יהודים ,אך לא יהיה דמיון ליהודי האמיתי כמו פעם.
אוי לנו! אוי לנו! אוי לנו!

ואנחנו חייבים
לפתוח את העיניים שלנו
ולהבין שאנחנו עומדים לפני
מציאות שכל העולם ישתנה
שני שליש של העולם יהרס
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אחד מהנוכחים :תן לנו חיזוק.
ליפי :איזה חיזוק ,אני אומר :תצעקו לשמים ,תבקשו משיח ברגע זה,
המצב בעם ישראל קשה ביותר ,לא היה מעולם מצב כזה.
בעבר היו צדיקים שהחזיקו את עם ישראל ,והיום יש רק בודדים ,אך לא
קבוצות .הירידה הרוחנית היא טוטאלית בכול העולם כולל בירושלים.
שאלה :האם המשיח נמצא כאן ?
ליפי :בודאי ,אך בכדי שיכירו אותו צריך מצב שהכול יפול ואז יש תקווה
שאולי יקבלו אותו ,כשיהיה ברור שאין תקווה משום דבר בעולם חוץ מה'.
אך הערב רב לא יפתח ראשו )ויבין( ,הכל מוכרח ליפול ,להיות הרס ,ואז
אולי אנחנו היהודים האמיתיים נכיר במשיח.
אם תבקשו את המשיח הוא יבוא יותר מהר ,מתי זה כבר יהיה ? אל
תדאגו ,זה יהיה בעתיד הקרוב ,ורואים את זה ברור ,ומרגישים את זה.
אף פעם לא היה מצב כזה בעולם ,הדומה לילדים שובבים שאוחזים
בפצצות גרעיניות והכול בלגן.

היהודים האמיתיים
ירגישו ויבינו שהגיע הרגע
שחלמנו על זה אלפיים שנה
הגיע הזמן לעזוב את ארצם )העולם הגשמי(
ולחזור הביתה.

www.Dani18.com

87

דניאל  - 4מסרים מעולם האמת

 137קריסת העולם כבר התחילה
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

ט' תמוז ,תש"ע

נכון שאלתם ,מה עוד אפשר להגיד .גם אני מרגיש שהכל כבר נאמר ,ועכשיו
יש רק לשבת עם ספר תהילים ולחכות .לומר תהילים ולחכות .אבל מאחר
שאנחנו מוכרחים להשתדל להציל לפחות עוד כמה יהודים ,חייבים שוב
לחזור על מה שנאמר ולנסות לומר את זה בצורה אחרת ,כדי שחס וחלילה
לא יהיה משעמם.
אני יודע שהרבה אנשים בעולם מרגישים פחד ואי ודאות ,הרגשה שמשהו
ענק עומד להיות .משהו לא טוב ,משהו מפחיד ביותר ומסוכן ביותר .ועם כל
הפחד שיש לכולם ,רוב האנשים בעולם ,כולל היהודים ,לא מעלים על דעתם
שיש בורא לעולם ,והוא עכשיו מיישר את העולם העקום ,העולם הזה.
הוא יישר את העולם ויביא אותנו לאמת .אבל היהודים עדיין לא חושבים
שצריכים להפסיק לשחק משחקים טיפשיים ]עגל הזהב ,הבלי עוה''ז[,
ובמקום זה להתפלל שיצליחו לשרוד .שלא יסבלו ,ושיזכו לקבל את משיח
צדקנו.
זה כל כך ברור שהעולם מתפורר ונופל .העולם הזה רועש וגועש ,ואפילו
אנחנו בעינינו יכולים לראות את זה .אני לא אדבר על כל הדברים
המדהימים שקורים בזמן האחרון ,כי כבר בתיקשורים הקודמים עשינו את
זה ,ואני בטוח שכולם קוראים בעיתונים או שומעים במדיה אחרת את
החדשות.
אבל אי אפשר להאמין לחדשות ,כי היום כמעט הכל שקר .וזה שינוי גדול
]התפשטות השקר בעולם[ כי פעם היה שקר ,אך היה גם אמת .היו מקומות
ומקורות שידענו שזה פחות או יותר אמת .וכמו תמיד ,היו גם מקומות
שהיו שקר .אבל היום בכל העולם כמעט תשעים אחוז שקר.
וקשה לי לומר זאת ,אבל אפילו במקומות שכביכול קדושים ביותר ,נכנס
השקר" .משה אמת ותורתו אמת" ,אבל לצערי הרב ,מה שעושים מתורת
משה ,הרבה פעמים זה שקר .יש לנו מנהיגים שנראים אמיתיים ,אבל לא
תמיד זה נקי משקר .יש בין החילונים ספרים ,עיתונים ,אינטרנט וכו'
שהרוב זה שקר .מציגים כל נושא איך שנוח להם ולא משנה כמה שיש בזה
שקר.
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העולם הפיננסי הכלכלי נופל לגמרי ,כי הכל שקר .הרוב הגדול של
המיליארדרים שמנהלים את העולם הם שקרנים וגנבים .ולא רק הם,
מהגדולים ועד לקטנים למדו לשקר ולגנוב ,וזה נהפך לנורמה .יש לנו היום,
בדור שלנו ,את כל הצרות שהיו בהיסטוריה .יש לנו את הנשמות של דור
המבול ,דור ההפלגה ,הבריונים ,סדום ועמורה וכו' ,כל הרשעים מכל
ההיסטוריה.
ה' החזיר אותם עכשיו ,בדור הזה ,כדי לחשוף ולהשמיד את עולם השקר.
בין כל הבלגן הזה ,יש מעט נשמות טהורות יהודיות שעוד נלחמות על
האמת .בין החילונים ישנם יחסית רק מעט יהודים שהנשמות שלהם היו
בהר סיני ואמרו "נעשה ונשמע" .רוב הנשמות של היהודים שעמדו בהר סיני
נמצאות בין החרדים .אבל בין החרדים יש גם הרבה ערב רב ,אך רוב הערב
רב הם בין החילונים.
זה מצב העולם כרגע ,ודברנו על זה הרבה פעמים .אני מקווה שהפעם
אמרתי את זה בצורה מעניינת ,שתקראו ותחשבו על מה שנאמר ותחזרו
לקב"ה ותזכו לקבל פני משיח צדקנו ועולם האמת והתענוג הנצחי .עכשיו
נגיע לעיקר :מה לעשות?
יהודים ,יהודים ,בני ישראל ,האהובים של הקב"ה ,איך יכול להיות
שאתם עדיין מתעסקים עם אידישקייט ]יהדות[ פלסטית ,שאין לה בסיס
באמת .מתעסקים באידישקייט שהיא חיקוי של דרכי הגוים .איך יש לכם
אומץ ללכת נגד הקב"ה ,והרבה פעמים אפילו עם הסכמות של רבנים
חשובים .אבל בסוף האמת תישאר והשקר יעלם.

אבל בסוף
האמת תישאר
והשקר יעלם
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מי אתם? למה אתם שייכים ,לאמת או לשקר? אנחנו כל כך מבולבלים.
יהודים ,תחזרו לאמת! אם תשאלו אותי מה זה אמת? איפה האמת? מה
היא האמת באמת?
יהודי אמיתי צריך לחיות אך ורק למען ה' ותורתו .אני כבר יכול לשמוע
יהודים חשובים שיגידו :אבל הדור הזה לא מסוגל ,זה מדי משעמם ,זה לא
מספיק מעניין לדור הזה .צריכים גם לנוח ,לצאת לחופש ,צריך להרגע
ולהנות וכו' וכו'.
ואני אגיד לכם שוב :שלהיות יהודי אמיתי זה לקום בבוקר ,ליטול ידיים,
להגיד מודה אני ,ומהרגע הזה ועד "המפיל" .רק לעבוד את ה' ]וכן כתוב
בשולחן ערוך )או''ח סימן רלא([ .כל רגע שנשאר לאדם בין הלימוד והעבודה
וכל העיסוקים שחייב ,בין התפילות וכו' ,לפחות שיגיד תהילים .זו המנוחה
וזה הנופש וזו הרגיעה ולא שום דבר אחר.
יש יהודים שמתבודדים ומדברים עם הקב"ה ,וזה כדאי מאד .זה מקשר
חזק להקב"ה ,ולא צריך בשביל זה לצאת ליער .אפשר לשבת במטבח,
לסגור את העינים ולדבר עם ה' .זה גם נקרא מתבודד ]מעוה''ז[ וכל יהודי
אמיתי צריך לשים מחיצה עבה בינו ובין העולם הגשמי.
וגם לדאוג מאד לחינוך של הילדים .לא לשלחם לישיבות שמנסות להידמות
לחילונים בגישה שלהם ,אפילו שהם כביכול מהחרדים ביותר .אלא ללמד
את הילד להיות יהודי אמיתי .ללמדו מה חשוב בעולם הזה  -וזה אך ורק
הקב"ה ותורתו ,ולא שום דבר אחר .זה הכל ,אין יותר .זה הכל
]''עיקר חובת האדם הוא להיות כל פניתו רק לבורא יתברך ושלא יהיה לו
שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה ,אם קטן ואם גדול ,אלא להתקרב
אליו ית' ,ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו וגו'''' )מס''י ,פ''א
כת''י([.
יהודי אמיתי חייב להיות צנוע ,גם בלבוש ,גם בדיבור וגם בהתנהגות.
ואשתו ודאי חייבת להיות צנועה ,מכוסה מכף הרגל עד הראש בבגדים
צנועים .אשה שלא מרימה את קולה ,ולא מתעסקת בדברים גשמיים ]עגל
הזהב[ ,בדברים שנוגדים את צורת החיים של יהודי אמיתי.
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ויהודי אמיתי לא שומע מוזיקה אסורה .מוזיקה אסורה זו מוזיקה של
הרחוב ,אפילו אם המוזיקה מכילה מילים של פסוקים .ואסור גם לקרוא
ספרים חיצוניים שיש בהם סיפורים על ילדים כביכול חרדים עם כל מיני
תיאורים וציורים ששייכים לגוים .ואסור לרקוד כמו הגוים ,אסור להתנהג
כמו הגוים ]''ובחוקותיהם לא תלכו'' וכו'[ .אסור לאכול כמו הגוים .יהודי
אמיתי הוא עדין .הוא מברך לפני שאוכל ומברך אחרי שאוכל ,כל היום הוא
מברך את ה'.
הכלל הוא ,שיהודי שונה מגוי בכל דרך חייו .בכל רגע שהוא חי הוא חייב
לחשוב איזה מצוה לעשות עכשיו ]כמבואר ב''דרך חכמה'' לרמח''ל ז''ל ד''ה
והנה המשפט הכולל וגו' ע''ש כל הענין[ .זה ודאי מפחיד את החילונים וגם
הרבה חרדים ,כי התרגלו במשך כאלפיים שנות גלותנו לחיות חיים של גוים
 עם ''הכשר'' ,כביכול ,הכי טוב .ולאו דווקא בענייני אכילה ]''ויתערבובגוים וילמדו מעשיהם'' )תהלים קו([.
אבל ועכשיו רבותי ,גמרנו .זה לא ימשך .העולם עומד לקרוס ,וכל אלה שלא
עם ה' יפלו וייעלמו ]כמבואר לנו בנבואות התורה[ ,כי אין להם מקום בעולם
של משיח .אין מקום בעולם של משיח לשקר ,לשטחיות ,או לגסות רוח
וכדו' .בעתיד הקרוב ביותר היהודים החרדים יצטרכו לבחור מה הם
באמת :אם רוצים חיים של קדושה או חיים של טומאה .ואז כשההפרדה
תהיה מוחלטת ,והערב רב יעמדו מחוץ למחיצות ,הם יעלמו .וזה יהיה
בעתיד הקרוב.
העולם הזה יפול ]בהכרח ,כמבואר במהר''ל ז''ל )נצח ישראל פל''ב ועוד([.
אבל לא סתם יפול בקלות ,אלא בניסים ענקיים וגלויים ]כמבואר בנבואות
התורה ,כגון )זכריה יג( ''והיה בכל הארץ נאם ה' ,פי שנים בה יכרתו יגוועו
והשלשית יוותר בה''[ .וכמו שאמרתי ,התהליך כבר התחיל ,וכל אדם שעיניו
בראשו ,יכול לראות את זה ברור .לכן אני מקווה שהתיאור שלי היום הביא
מספיק מהאמת כדי שהיהודים יתחילו לעשות חשבון נפש באמת ויחזרו
בתשובה .יחזרו לאבינו שבשמים באמת .יחזרו אליו לגמרי עם כל הנשמה
]כמפורט במסילת ישרים )פרק א'( שעיקר חובת האדם להתחבר לגמרי לה'
על ידי תורה ומצוות  -שזה התענוג הגדול ביותר והנצחי ,ע''ש היטב[
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תקשור עם בנימין גולדן ,ט' תמוז ,תש"ע )(21/6/2010
בקרית ספר ,היהודי הצדיק שנפטר בשעה שעסק בהכנת עור התפילין ,היה
קורבן הציבור לעורר אותנו ולהעביר לנו את המסר שהרבה יהודים
מזלזלים במצוות הנחת תפילין ,ולא מדובר על החילונים שבדרך כלל לא
מניחים תפילין ,אלא מדובר בחרדים שלעיתים לא מניחים תפילין ,או לא
מניחים תפילין עם הכוונות הנכונות.

שאלה :מה עם הסיפור של עמנואל ?
תשובה :העניין של עמנואל ,הוא לא עניין בין ספרדים לאשכנזים ,אלא
עניין של הביטחון של החרדים בבורא עולם .ברגע שאנחנו לוקחים פרוטה
אחת מהממשלה ,הם קובעים מה נלמד ,איך נתנהג ,ובכלל מה מותר ומה
אסור ,הם הופכים לבעל-הבית כביכול ,ועל ידי כך ,בשנים האחרונות
הכניסו לבית יעקב בכל הארץ את תוכנית הליבה ,זו תוכנית לימוד חילונית
במהותה שאין לה שום מקום בחינוך החרדי.
למה הם הצליחו להכניס את זה לחינוך החרדי ?
כי בלי שותפות של הממשלה אין מספיק כסף להפעיל את בתי הספר של
בית יעקב .בעמנואל התושבים קבלו הלם ,כי לא הייתה בעיה של כסף,
הייתה בעיה של תקנון המכיל עקרונות מהותיים של קדושה שעל
התלמידות ומשפחותיהן לקיים.
והנה הממשלה אומרת "לא" לתקנון ,חייבים לרדת ברמה ,ולהכניס כל
ילדה שרוצה ללמוד בבית הספר זה ,והילדה לא חייבת בתקנון.
וכל מה שקרה מסביב למצב הזה  -להכניס הורים לכלא ,להטיל עליהם
קנסות ענקיים ,להכריח הורים לשלוח את ילדיהם לבית ספר שלא לפי
רוחם ,זה ממש דומה לרוסיה הקומוניסטית .וזה קרה על מנת להפריד בין
היהודים שעדיין עבודת ה' חשובה להם יותר מכל דבר ,ובין היהודים שכל-
כך התרגלו לקבל כסף של הממשלה ,ועל מנת לקבל את הכסף ,מחליטים
בטעות שכך ה' רוצה.
זה המצב ,הקב"ה מראה לכל יהודי בצורה ברורה שצריכים להתנתק
בצורה חד-משמעית מהממשלה ,ובמיוחד בענייני חינוך ,כי החינוך זה
העתיד שלנו ,ועכשיו ,לאחר מה שקרה בבית המשפט ,לאחר שלמדנו על
בשרנו את עומק השנאה שיש לשופטי בית המשפט כלפי חרדים ,כל חרדי
חייב להבין שה' שולח לנו מסר ,שיהיה לנו ברור ,שאם נישאר אתם ,לא
יהיה לנו טוב ,ולא רק שלא יהיה לנו טוב ,יהיה לנו רע מאד.
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שאלה :בקשר למשפחה שגרה בניו יורק ,וקשה להם לעלות ,הרבה חובות,
בעיות רפואיות במשפחה וכו' .אמנם כתוב שאדום )הארצות הנוצריות(
תהרס ,אך כתוב שה' יציל את כל אלה שבוטחים בו באמת .האם ללחוץ על
המשפחה שיעלו ?
תשובה :יש זכות מיוחדת למי שעולה בכוחות עצמו ,מי שעושה את זה בלי
חשבונות ,עם כל הקשיים .רוצה לעלות לארץ ישראל לשם שמים ,כי
הקב"ה רוצה וזו מצווה ענקית .אם יהודי רוצה ולא יכול בגלל כל מיני
סיבות ,אבל אם הוא אורז את המזוודות שלו ומוכן כל רגע לצאת ,חי
בהרגשה שכל רגע ה' יוציא אותו ויביא אותו ארצה ,אז היהודי הזה ינצל
ב"ה.
ולא משנה אם הוא נמצא במקום מסוכן ביותר ,ה' יוציא אותו מהמקום
בלי פגע ב"ה.

אבל אם הוא
אורז את המזוודות שלו
ומוכן כל רגע לצאת,
חי בהרגשה שכל רגע
ה' יוציא אותו
ויביא אותו ארצה
אז היהודי הזה ינצל ב"ה

www.Dani18.com

93

דניאל  - 4מסרים מעולם האמת

 139קול דודי דופק

דברים שנאמרו כותל המערבי  -בעצרת התשובה ,ערב ר"ח תמוז ,תש"ע

אחים יקרים !
הנביא ירמיהו מסיים את מגילת איכה במילים' :כי אם מאוס מאסתנו,
קצפת עלינו עד מאד' .אך בקריאת מגילת איכה בבית הכנסת בליל תשעה
באב מוסיפים אנו לאחר קריאת המגילה את הפסוק' :השיבנו ה' אליך
ונשובה ,חדש ימינו כקדם' .וזאת בכדי לסיים בדבר טוב ,דברי ניחומים.
]הפסוק 'השיבנו' הוא הפסוק שלפני המילים' :כי אם מאוס כו' '[ .אך קשה
מאד מדוע הנביא ירמיהו עצמו לא סיים את המגלה במילים הטובות :חדש
ימינו כקדם .כי הרי דרך הנביאים לסיים בדברי ניחומים ,ובודאי מגילת
הקינות צריכה לסיים במילות של תקוה ואמונה ,שיתנו לעם ישראל את
הכח לעבור את הגלות הקשה והמרה ,הארוכה כלילה.
והנה מוצאים אנו את הנביא זכריה ,בתחילת בית שני מתנבא לעם ישראל
ופותח את דברי נבואתו במילים :כה אמר ה' צב'קות ,קצף ה' על אבותיכם
קצף .כה אמר ה' צבקות שובו אלי ואשובה אליכם .ומבאר זאת הגאון
מלבי"ם זצ"ל כך :שהנביא אומר להם לעם ישראל ,הלא ה' שלח אליכם
לפני החורבן כמה וכמה שליחים  -הלא המה הנביאים שהוכיחו את עם
ישראל והזהירו אותם השכם והערב מפני החורבן המתקרב ובא ,ואתם לא
אביתם לשמוע אליהם ,לא רציתם להאמין שאתם לא בסדר ,ונתתם כתף
סוררת לדבריהם ,עד אשר בא החורבן ,ואז ראיתם שהכל אמת ,כל
האזהרות התאמתו עד האחרונה שבהם ,הנביאים זעקו ,מחו ,התריעו ולא
הקשבתם ,עד שעברתם את הגבול הסופי ומידת הדין ניתכה בחמת זעם
והכל חרב והפך לאפר ושממה.
כעת ,אין זה מן הנכון שאני אשוב אליכם ,ואשרה שכינתי ביניכם לפני
שאתם תתקנו את מעשיכם הרעים .הרי בעבר אני הייתי שולח השליחים
להשיבכם ואתם לא שמעתם ,כעת  -אתם צריכים להתחיל .קודם תשובו
אלי ,אחר כך אני אשוב אליכם .וידוע ה'ויכוח' של כנסת ישראל עם הקדוש
ברוך הוא ,כביכול .שהקב"ה אומר :שובו אלי  -ואחר כך אשוב אליכם .ועם
ישראל רוצה :השיבנו ה' אליך ונשובה ,שקודם ה' יאיר פניו אלינו ואחר כך
אנחנו נתקן את מעשינו הרעים ודרכינו הלקויים .כאן הקב"ה אומר לעם
ישראל שלאחר החורבן שראיתם את הקצף והבינותם שכל דברי הנביאים
היו דברי אמת ,מן הראוי שקודם אתם תשובו .כך מבאר המלבי"ם את
דברי הנביא זכריה.
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אם כן נוכל להבין את סיומה של מגילת איכה כך .שהרי עם ישראל מתחנן:
השיבנו ונשובה .רבונו של עולם! קודם תשיב אותנו ,אחר כך אנו נשוב.
תראה לנו את רחמיך ,את אהבתך וחסדיך ,אחר כך אנחנו נשוב .וכאן
נשאלת השאלה באיזה פתחון פה נוכל לומר זאת ? הלא הקב"ה צודק ,הוא
כבר שלח לנו כל כך הרבה נביאים כל הרבה מסרים ,ואנו התעלמנו .מדוע
ששוב הוא יפתח להשיבנו ???
ועל כך אנו אומרים בסיום המגילה :השיבנו ה' ונשובה ,ואחר כך מוסיפים
את המילים' :כי אם מאוס מאסתנו' ,דהיינו שלמרות שמאסת בנו מאיסה
כפולה ,גם בגלל החטאים ובנוסף גם בגלל הכתף הסוררת שמיאננו לשמוע
והקשינו את עורפינו לתוכחות הנביאים ,אבל בכל זאת בורא עולם אנחנו
מתחננים ומיחלים שיתקיים 'השיבנו ונשובה' ,כלומר שאתה תתחיל קודם
להשיב אותנו .מפני שהרי 'קצפת עלינו עד מאד' .החורבן היה איום ונורא.
מידת הדין ניתכה על ראשנו בחמת זעם .המשבר היה עצום .נפלנו מאיגרא
רמא לבירא עמיקתא ,ואם אתה לא תעזור לנו ,הרי אין לנו סיכוי בכלל
לצאת מן הרפש שאנחנו יצרנו ,אשר על כן ,אנא בורא עולם תחמול עלינו,
חוסה נא על עם דל ואביון .תראה כמה בעלי יסורים ,חולים ,בעלי
מכאובים ,כמה נהרגו ונטבחו על יהדותם ,הסתכל בזאת ,ותקיים בנו:
השיבנו  -ונשובה' .כדי שלא נאבד לעולמים חס ושלום .אם כן אין אלו דברי
צער ,אלא דברי תקוה ונחמה גדולה .
אחים יקרים! בשנים האחרונות הלא רואים אנו עין בעין פעם אחר פעם
איך שהקב"ה עושה בנו לפנים משוה"ד :השיבנו ונשובה ,למרות שלא מגיע
לנו .כמה ניסים ,כמה פלאות ,כמה מסרים עצומים של חיבה ,ממש נסים
כמו ביציאת מצרים ,כגון לדוגמה הסיפור הנורא על רחל אמנו שבאה
בעיצומה של המלחמה בדרום להציל את בניה .זה סיפור אמיתי ומהימן .מי
שמע כזאת ומי פילל ??? גבורות נוראות פלאי פלאים ! הלא אנחנו ככבשה
בין שבע מאות זאבים ,והקב"ה שולח לנו יום יום מסרים של השגחה
ואהבה אין-סופית .בורא עולם ישתבח שמו ויתעלה מגלה לנו רחמים
עצומים ,ועדיין לא חזרנו בתשובה .איך נוכל עדיין לבקש' :השיבנו -
ונשובה' ? באלו פנים ? אלא רק בגלל היסורים הקשים שכל אחד ואחד
עובר בגשמיות וברוחניות' ,קצפת עלינו עד מאד' ,בזאת נוכל לבקש
ולהמשיך ולהפציר :השיבנו ונשובה.
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והנה אומר הנביא בשיר השירים" :אני ישנה ולבי ער ,קול דודי דופק פתחי
לי אחותי רעייתי יונתי תמתי  -שראשי נמלא טל ,קווצותי רסיסי לילה".
ומבאר זאת התרגום כך:
קול דודי דופק .קול רוח הקודש מדבר בפי עבדיו הנביאים ואומרת לבני
ישראל וקוראת להם :פתחי לי אחותי רעייתי כו' ,אנא שובו אלי בנים
יקרים שאני רוצה להשרות שכינתי ביניכם ]אחותי ,רעייתי ,יונתי ,תמתי -
ר"ת אחרי"ת ,אחרית הימים[ .שראשי נמלא טל וכו' ,שראשי כביכול מלא
דמעות של צער ומכאוב על הגלות החשוכה והקשה כמו אדם שהולך בגשם
באפילה ושערותיו מלאות רסיסי לילה.
אנו כעת בתקופת אחרי"ת הימים .הקב"ה קורא ואומר לכל אחד מעם
ישראל ,שובו ,שובו אלי בנים יקרים ,אני רוצה אתכם ,אני חושק בכם ,אל
נא תבטחו בשום דבר אחר חוץ ממני ,לא ברופאים לא במשטרה לא בצבא
וכו' רק תראו לי שאתם רוצים אותי ,שאתם מתגעגעים אלי ,מתגעגעים
לשכינה הק' ,לקרבת ה' ,לתורת ה' ,לאמונה הק' ,רק תפתחו לי פתח כפתחו
של מחט ,אני כבר לא יכול לסבול שלכם,ואת הצער שלי מרוב צרות הגלות !
אחי ורעי! אנו רואים עין בעין נסים ונפלאות כה עצומים ,איך שהקב"ה
קיבץ אותנו כאן יחדיו להתפלל ולזעוק לפניו לתשובה ולגאולה השלימה.
הבה ונחליט ברגע זה לשוב באמת ובתמים לעבודתו ית' ולחיות אך ורק כדי
לעשות רצונו בלבב שלם .הלא הגן עדן זה פה! עולם הבא זה פה! כל מצוה,
כל תפילה ,כל מילה של תורה ,כל הרהור תשובה זה ממש גן עדן ,גן עדן כאן
בעולם הזה ! נחליט בהחלטה גמורה לזנוח את כל השטויות וההבלים ,הבלי
העולם הזה .וניעשה כולנו אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלם ! הלא אם
כולם רוצים בעבודת השי"ת ,ממילא אין קנאה ותחרות ,ואין שנאת חינם
]שנובעת מרדיפת הממון והכבוד[ ,יש רק אהבת ישראל אמיתית כי כולנו
בנים לה' אלוקינו' .בלבב שלם' פי' באהבה וביראה ,לאהוב כל מה שה'
אוהב ,ולשנוא כל מה שה' שונא ,ואז זה יהיה באמת 'אגודה אחת'  -כנישתא
חדא.
ראינו בפרשת קורח שכאשר החל הנגף ,אהרן הכהן עצר אותו על ידי
הקטורת .כיום משתוללת מגפה נוראה ,מגפה ברוחניות  -רבים סרים
ונופלים ,ומגפה גשמית  -חולים ונפטרים ללא מספר ה"י .אין בית אשר אין
שם מת ,רח"ל .ומהי העצה ? הקטורת ! מהי הקטורת ?
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ריח ניחוח ,לעשות נחת רוח לבורא עולמים ית' שמו .לשמח את השכינה הק'
בעבודת הלב  -אהבת ה' ויראתו .כי 'רחמנא ליבא בעי'.
בימינו הצניעות היא הקטורת ! קמחית זכתה לשבעה בנים כהנים גדולים
שהקטירו קטורת סמים ביום הכיפורים בקודש הקדשים .העבודה הכי
קדושה בבית המקדש .בזכות מה היא זכתה לכך ? בזכות הצניעות המופלגת
שלה ! הצניעות מראה שהיא רוצה שהבית שלה יהיה קדוש ,שהיא רוצה
לעשות נחת רוח לקב"ה ,להיות קרובה לה' .לכן היא זכתה לשבעה בנים
שהקטירו קטורת .למה נקרא שמה קמחית ? ע"ש הקטורת ביום הכיפורים,
שהיתה דקה מן הדקה ,לעשות עוד יותר ועוד יותר נחת רוח לפני הקדוש
ברוך הוא .ואז כל הבית מתקדש ומתעלה ונהיה מעון לשכינה הק' ,והבנים
צדיקים וקדושים.
השנה היא שנת תש"ע .תהיה שנת עי"ן .הקב"ה פוקח עלינו את עין השגחתו
לבדוק ולראות אם אנו מוכנים לגאולה ,אם אנחנו משתוקקים לקרבתו.
ואז נהיה ראויים להגאל בעה"י .ויהי רצון שיקויים בנו במהרה הפסוק:
ופדויי ה' ישובון ,ובאו ציון ברינה ,ושמחת עולם על ראשם .ששון ושמחה
ישיגו ונסו יגון ואנחה ,וכל עם ישראל יחזרו בתשובה שלימה מאהבה,ויזכו
לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

בשמים עכשיו
שוקלים ובוחנים ופותחים
את ה"תיק"
של כל אחד ואחת
מעם ישראל
לדעת מי יזכה להינצל !
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דרשה שניה
יהודים יקרים אחים נאמנים !
לא עת לחשות !
הגיעה שעת המבחן הגדולה !
עם ישראל נמצא בסכנה האיומה והנוראה ביותר מאז ומעולם ,סכנות מבית
ובחוץ ברוחניות ובגשמיות כמו שכתוב בדניאל באחרית הימים "והיתה עת
צרה אשר לא נהיתה כמוה מאז היתה לגוי"
ומי ינצל ? מי ישרוד ? מי יזכה לגאולה הגאולה השלמה האמיתית ?
אומר הנביא" :וכעת ההיא ימלט עמך כל הכתוב בספר" .
מסבירים המפרשים בדניאל :הספר הזה זה הספר שעליו נאמר" :אז נדברו
יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה'
ולחושבי שמו" בשמים יש ספר מיוחד ובו רושמים כל מי שמתחזק ומתקרב
לה' מכל הלב ,כל מי שמדבר דברי התחזקות איש אל רעהו הוא יינצל ! הוא
ישרוד ! הוא יזכה להיגאל !
מה חובתינו בשעה נוראה וגורלית זו ? בשמים עכשיו שוקלים ובוחנים
ופותחים את ה"תיק" של כל אחד ואחת מעם ישראל לדעת מי יזכה
להינצל !
אשרי מי שעכשיו מנצל את שעת ההזדמנות העצומה שלא תחזור עוד לנצח.
לזכות לחיי נצח נצחים ולא להיות נאבד חלילה לעולמים !
א( חיזוק בקדושה ,צניעות וטהרה .כל חיזוק בצניעות שקול כמו אלף
חיזוקים בדברים אחרים .כי השראת השכינה בעם ישראל זה רק
כשהיהודים קדושים ,א"א לבנות את בית המקדש רק כשעם ישראל עם
קדוש -ושכנתי בתוכם !
ב( להחליט קבלה החלטית ועצומה מכל הלב:
הריני מקבל/ת על עצמי להיות עבד נאמן לה' ולתורתו ,משה אמת ותורתו
אמת ,מלך מלכי המלכים הוא אדון העולמים ואין בלתו ,אין עוד מלבדו
!והריני מחליט/ה בכל לבי ונפשי לשוב בתשובה שלימה ואמיתית להיות
עבד נאמן להקב"ה הרחום והחנון -אבינו שבשמים ,שמחכה לגאול אותנו
גאולת עולמים.
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להיות עבד לה' מבוקר ועד ערב ומערב עד בוקר ,כי זו היא האמת ואין
בלתה! וזה העונג הגדול והנפלא ביותר.
ג( להתחזק בחסד ,נתינה ,אהבת ישראל  -אהבת חינם ,שמירת הלשון,
נשיאה בעול עם הזולת בעת צערו והשתתפות בשמחתו ,ולהתפלל מעומק
הלב על כלל ישראל ועל כל או"א שכולם יזכו להיגאל גאולה שלימה .לא
להשאיר אף נשמה יהודית שתאבד ,חס ושלום ,לחזק ולהתחזק בכל עת.
ד( לעבור על כל אשר בבית ,ולהוציא מהבית כל דבר שלא משמש ככלי ועזר
להביא אותנו למטרתנו ויעודנו הנצחיים ,להיות עבדים נאמנים לקב"ה ,לא
להכניס הביתה שום דבר כתוב ,שום דיסק או חומר אחר שלא מסייע לנו
בעבודת ה' .אין להשאיר שום דבר רק מה שהשגחנו ובדקנו בזהירות שזה
מתאים לבית יהודי אמיתי.
ה( להתחזק בתפילה בכל עת לזעוק לה' מעומק הלב שיציל אותנו ויושיענו
ויחזירנו בתשובה שלימה לפניו עם כל ישראל ,ונזכה לגאולה שלימה בקרוב,
אמן.

אשרי מי
שעכשיו
מנצל את שעת ההזדמנות העצומה
שלא תחזור עוד לנצח.
לזכות לחיי נצח נצחים
ולא להיות נאבד חלילה לעולמים !
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 140המסרים של גליה
לזכרה של שולמית גד ע"ה
נפטרה י"ד בתמוז ,תש"ע
אמה של גליה שתחי'
הקדמה מדניאל האוטיסט
האמא של גליה ע"ה הייתה אישה מחפשת אמת ,אישה שכל כולה נלחמה
על האמת .דרך בתה גליה ,דרך הכתיבה עם גליה ,היא חזרה בתשובה
ונהייתה בעלת תשובה אמיתית ,קרובה לקב"ה ולתורתו ,היא לא עשתה
פעולה בלי לשאול רבנים ,ושמרה על המצוות באהבה ובקפדנות .עד יומה
האחרון היא עבדה למען עם ישראל.
שולמית גד הייתה חסידת ה' אמיתית ,ויחד עם בתה גליה הן החזירו
הרבה יהודים בתשובה שלמה ,והצליחו גם לחזק אלפי יהודים ,לתת להם
תקווה לעתיד ,ובטוח שהיא יושבת בהיכל הצדיקות בגן עדן תחת כנפי
השכינה.
אין צורך להרבות במילים על כל מה ששולמית גד עשתה בחיים שלה ,כי
החיים שלה ממשיכים דרך המילים של גליה בתה שתחי' ,אשר ממשיכים
להחזיר יהודים בתשובה ,ולחזק יהודים מאמינים.
יהי זכרה ברוך.

לקט מהמסרים של גליה
כמו בתקופת הנביאים
אמא יקרה שלי ,המסרים מן האוטיסטים ופגועי המוח ,מזכירים את
תקופת הנביאים ,אשר היתרו והיתרו בעם ישראל ומאחר שמשמים נתנו
לעם ישראל המון זמן לחזור בתשובה על פשעיהם ורוע מעלליהם ,העם טעו
לחשוב שדברי הנביאים הם הבל וריק ואין בכוחם להתגשם.
וכאשר קרו הדברים ,ונחתו על עמינו ייסורים קשים ,חורבן וגלות ,הבינו
עם ישראל שכל דברי הנביאים היו אמת ,אך הכל היה כבר מאוחר מדי! כי
מידת הדין כבר החלה לפעול בעולם מבלי יכולת לסגת .הגזרה אז יצאה
לפועל! ונותר היה רק לבכות על עם ישראל בשמים ובארץ .יש קצת דמיון
למסרים שלנו פגועי המוח.
בקרוב כאשר יראו שהכול קורה והלוואי שלא ,אזי יוותר לנו רק לבכות
ולבכות ולהתפלל לאבינו שבשמים שירחם עלינו ולשוב עד ה' ,כדי להפסיק
את הפורענויות הקשות המתרגשות לבוא עלינו.
www.Dani18.com

דניאל  - 4מסרים מעולם האמת

100

סוף עולם השקר
אמא ,העולם בפני תיקונו הסופי .החטאים הרבים שיש בעולם הזה,
העוולות הרבות וכל הרוע ימחק בקרוב על ידי מירוק כואב .גם בזמנים
הקשים מאוד שיהיו כל כך בקרוב ,מי שצדיק וחסיד יעבור הכל בקלות.
שפע גדול מתעתד לרדת לעולם הזה כל כך בקרוב ,רבים לא יוכלו לעמוד
בקדושה העצומה שתרד בקרוב לעולם הזה .יש תהליכים מאוד מואצים
לגאולה הכללית של עם ישראל ,יש תהליכים של בירור גדול ,ומי לה' אלי!
כל יראי ה' יהיו במחנה אחד והשאר במחנה שני .יהיו שני מחנות :אחד של
קדושה ואחד של טומאה .הקדושה תנצח וכל מחנה הטומאה והסוגדים
לטומאה וליצרים ימחק ,בעתיד הקרוב ביותר.
לחזור אליו באהבה
כולנו חייבים להעיר מיד את הנרדמים ,כי בקרוב ביותר יתחיל כל העולם
הזה לגעוש כמרקחה עצומה ואיומה ,כמו בסיר לחץ אחד גדול ואנחנו נהיה
עדים בקרוב ביותר לגילויים מדהימים ועצומים .בקרוב ביותר הכל יתחיל
להתרחש ,ותפרוץ מלחמה איומה בארץ ובעולם והיא תהיה הבירור הראשון
והכואב מאוד .כל הזמן ימשיכו בירורים נוספים עם הפוגות.
זה זמן חרום לעם ישראל היקר! כולנו חייבים לעמול למען הצלת הכלל
וכל מי שיכול לעשות ולא עושה ,יִ דון בשמים בחומרה יתרה! זה זמן מיוחד
בו עדיין אפשר להציל נשמות רבות של עם ישראל מאבדון ,זוהי עת
רצון! הזמן עומד להיגמר.
השקט השורר היום בעולם הוא השקט שלפני הסערה הגדולה ,כמו הר
געש שלא יודעים מתי יתפרץ! לא יהיו סימנים מוקדמים ,זה יפרוץ פתאום
ויהיה מצב מאוד קשה .לא להתייאש ,אחרי הזמנים הקשים תבוא גאולת
עם ישראל! היכונו ,אחי ואחיותי היקרים! שלא ידח מאיתנו נידח! בואו!
חפשו דרך ,חפשו אמת! אל תישארו רדומים! התעוררו!
בידינו לבטל את הגזירות .אנחנו בעת רצון ,משמים מקבלים היום כל יהודי
שירצה לחזור לאבינו שבשמים .מי שעוזר לעצמו מקבל עזרת שמים אדירה
ועצומה ביותר.
זו קריאה אחרונה לאחי ואחיותי היקרים :עלו מהר שמא לא תספיקו!
התעוררו במהירות ,עכשיו! לא יהיה זמן אחר כך .רק דרך ה' היא הדרך
היחידה והאמיתית ,אין אחרת ,מהרו פן תאחרו! כעת זה זמן נהדר לכך,
הקדוש ברוך הוא נותן לנו לכולם הזדמנות לחזור אליו באהבה ,בנועם ,כל
אחד בקצב שלו! תקופה זו תחלוף בקרוב מאוד והכל ישתנה! אנחנו חייבים
לעשות את הצעד הראשון ומשמים ימשיכו ויגישו לנו את כל העזרה
הנדרשת!
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תפילה
חשוב להתפלל לה' ולקרוא הרבה תהילים בזמנים קשים אלה וגם שיר
השירים אשר לשלמה! להתפלל לאבינו שבשמים ,לבכות אליו ולבקש
שירחם על עמו ישראל.
לתפילה יש כוח גדול מאוד .התפילה יכולה לשנות גורל של בן אדם!
לפעמים תפילה יכולה לגרום לכך שאדם ינצל ממוות! תפילה יכולה לבטל
גזירות .התפילה פותחת שערי שמים לרחמים על ישראל ויכולה להגיע עד
כסא הכבוד.
תהילים
מעוררים רחמנות שמים על מי שקוראים תהילים ועל כל עם ישראל! לו
יכולת אמא לראות מה עושה קריאת ספר תהילים בשמים ,היית עוזבת הכל
וקוראת כל היום רק תהילים! כמה אורות זה מדליק בשמים.
צניעות
יש מסביב לעם ישראל חומת הגנה רוחנית ,וכשהולכים ללא צניעות ,זה
גורם לפירצות נוראיות וחורים ,בגדר הרוחנית המקיפה אותנו ,ואז כל מי
שרוצה ניכנס ונוטל.בכוח הצניעות לסגור ולצמצם מאוד את כל החורים
הענקיים שנפערו בגדר ובחומת עם ישראל ובהגנתו .כל אישה ובת ישראל
אשר תקבל על עצמה צניעות ,תסתום פירצות ענקיות שנפערו ותעצור בעד
כוחות הטומאה להתקרב לישראל ולגרום לו לצער יומיומי מתמשך! כיסוי
ראש זה כמו כובע פלדה ,המגן על הראש בעת המלחמה ,כך זה שומר
רוחנית מפני פורענויות וגזירות קשות.
עמלק
כל העמלקים סביבנו רק מחכים להזדמנות הראשונה לבלוע אותנו חיים,
הם אורבים לנו בשקט כמו לטרף .השקט המדומה הזה פתאום ,הוא לפני
הרעש הגדול מאוד ,בקרוב מאוד  -כשכל אויבינו ירצו לכלות אותנו כמו
בכל דור ודור ,ורק הקב''ה יציל אותנו מידם .לכן תגידי לכל אחי ואחיותי
היקרים ,קומו! אזרו כח! שנסו מותניים וצאו למערכה על האויב האכזר
הזה .והנשק היחיד שלנו במלחמה הזו הוא  -תורת ה' ומצוותיו.
כל יהודי שישוב אל אבינו שבשמים ואל תורת ה' הקדושה ויקיים מצוות
התורה הקדושה וילמד תורת קודש ,יציל המונים מאבדון וכמובן את עצמו
ובני משפחתו! אנא ,אל תמתינו באדישות לבאות ,קדמו את הבאות מוכנים
וחמושים במצוות ה' ,כך תהיו מוכנים אלי כל קרב ,ותביסו את כל אויבי
ישראל כהרף עין ,כי ה' ילחם לכם.
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כל יהודי שחוזר בתשובה מציל המונים ללא קרב ,כי הקב''ה יבוס צרינו
מפנינו כהרף עין ,אם נהיה חיילים נאמנים שלו .מותר לי להגיד שהכל תלוי
בעם ישראל .אם יתקרבו לאבינו שבשמים לא תהיה שום מלחמה.
גאולה
זה דור שיזכה לגילוי משיח בעזרת ה' יתברך .אך כפי שאמרתי לך ,רבים לא
יוכלו לזכות לכך ,אלא אם כן ימהרו לבנות את הכלי הרוחני שלהם ,שיוכל
לקבל את השפע והאורות המתעתדים לרדת לעולמנו בזמן הקרוב ביותר.
אמא תאמרי לכולם שאין זמן ,כל אחד יעשה מאמץ עילאי לנסות לחקור
ולדרוש ולחשוב על תכלית חייו בעולם הזה ,על תכלית העולם בכלל והוא
בתוכו ,שישאל למה ולמה ולמה ,עד שיקבל תשובה .לא להיות אדיש ,חובה
לחקור ולדרוש ,היום יותר מתמיד ,כדי להגיע לתשובות ולהתקרב לאבינו
שבשמים שכה אוהב אותנו .רק המתקרבים לה' יתברך יוכלו לשרוד ,כל
השאר יעלמו כלא היו .מזכי הרבים הם חיילים מאוד אמיצים ומובחרים
בקרב האחרון הזה ,הם המחיים את הצמאים והמיואשים ,הם משקים
אותם מי  -חיים.
שעין לא ראתה
הגאולה כבר ממש בפתח ,היכונו ,יהיו נסים ונפלאות ַ
ואוזן לא שמעה .זמן גאולת עם ישראל הגיע ,שמחה גדולה בקרוב ,אושר
נשגב אך רק לקרובים לה'.
ייסורים
אנחנו מתקנים בעולם הזה על ידי ייסורים וסבל לפעמים .הכל לטובה
ולברכה ,הייסורים מאוד ממרקים ומזככים ותפקידם חשוב בתיקון האדם
עלי אדמות ,ושהנשמה לא תסבול בעולמות העליונים ,כי שם הסבל הוא
הרבה יותר קשה לאין ערוך ולאין שיעור .בתוך הגוף אין מודעות לכל
הדברים החשובים ולכל התיקונים העצומים שאנו מתקנים בהיותנו בתוך
הגוף הגשמי שלנו.
ברוך ה' שזכינו לתקן ,רק לא להיכנס לפחד ,כי החיים והמוות רק בידי
שמים ומשמים יודעים ומחליטים כמה על כל אדם לחיות בעולם הזה .רק
הקב''ה יודע הכל וברור שהכל לטובה ולברכה ,רק להתחזק באמונה ובטחון
בה' ,כי המצב של עם ישראל היום קשה ,גם האישי וגם הכללי וכולם
זקוקים לחיזוק ועידוד ובטחון בשם.
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אמא :מישהו שאל אותי למה האדם סובל ייסורים?
גליה :אני שמחה ומאושרת ,למרות כל הסבל אני יודעת שהכל רק לטובה,
לנו כנשמה פרטית ולנו כנשמה כללית של עם ישראל ,ואל תשכחי שכל
לק ֵרב את גאולת ישראל השלמה וגילוי משיח צדקנו
התיקונים הללו הם ַ
ב''ה בקרוב.
כל תיקון קטן ועוד תיקון קטן ביחד הם תיקון גדול של כלל ישראל ,וכל
אחד מישראל מתקן תיקון קטן ומדרגה אחת וכך יהיה לנו תיקון גדול
וקרוּב הגאולה ומדרגות רבות רבות העולות מעלה מעלה בית ה' יתברך ,אל
ַ
הגאולה המיוחלת והנכספת בשמים ובארץ .אמא לקבל הכל באהבה.
בכל רגע של חיים ובכל שניה של חיים האדם יכול לתקן תיקונים עצומים
שעיִ ן לא תשוּרנוּ ,צריך להבין שכל צער הוא ניסיון ותיקון ותפקיד.
ונשגבים ַ
הצרות והייסורים הם מאוד קשים ואם האדם עומד בניסיונות הקשים
של הייסורים ,הנשמה זוכה ע''י כך להארות עצומות .הייסורים עוזרים
ול ְכ ַלל ישראל ,יש מעלה עצומה בקבלת הייסורים באהבה ,זה מכפר
לפרט ִ
המון עוונות מכל הגלגולים.
לכל כלל ישראל יש תפקיד חשוב בעולם הזה ,הם באו לעולם הזה
בשליחות ה' יתברך כדי להצליח בשליחותם ,ורק דבקות בה' יתברך וקיום
מצוותיו תעזור להם למלא שליחותם נאמנה ובהצלחה ,ולכל נשמה יש
שליחות המיוחדת רק לה ,אין כמובן רשות להסביר בשכל כי הנשמה יודעת
הכל ,אבל חייבת להיות הסתרה ,כי זה המבחן .כל הייסורים שהאדם עובר
הם רק לטובה ולברכה לעצמו ולכלל ישראל .אסור לו לבעוט בייסורים,
צריך לקבל הכל באהבה ולהבין שהכל לטובה ,והחיים בעולם הזה הם ברי
ֶצח נצחים של
חלוף ,ובזכות תקופת זמן קצרה יחסית בעולם הזה זוכים לנ ָ
תענוגות ואושר עילאי ואין סופי ,האם כדאי להפסיד את כל זאת?
מלחמה
מלחמת גוג ומגוג בפתח ,מלחמת הענקים בקרוב ,ובמלחה הזו כל הענקים
יפלו ,כל כוחות הטומאה יעלמו ,כל הגיבורים יובסו .יישאר לנו רק מלך
העולם אין מלבדו ,אחד ויחיד ַהשולט בכל.
אמא :האם אנחנו יכולים לבטל את המלחמה ?
גליה :אמא לא ,זו גזירה ,אך אם ישובו לאבינו שבשמים המונים מעם
ישראל ,כל הגזרות יתמוססו מידית!
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הסבל גורם לבני האדם השוגים בהבל ובריק להתבונן סביבם ,לחשוב
אחרת על החיים ולא לשקוע רק בתאוות הגשמיות הרגעיות והמטופשות.
כל השבויים בידי התאוות והסיטרא אחרא אינם משכילים להבין את
מצבם ,מסתובבים מתוסכלים ,כי הנשמה שלהם מאוד עצובה מכך שאינם
מצליחים למלא את שליחותם ואת יעודם עלי אדמות .מה יגידו ביומם
האחרון? כיצד יתמודדו עם הבושה העצומה והאיומה אשר תציף אותם
בתום חייהם כאן עלי אדמות ,כאשר יתברר להם שהם החטיאו את מטרת
בואם לעולם הזה מבלי יכולת לשנות זאת לעולמי עד?
בעולם הזה אין זמן למנוחה! המנוחה שייכת רק לעולם המנוחה ,לעולם
שכולו טוב אחרי שעוזבים כאן ,אך מי שלא הכין לו צידה לדרך יישאר רעב
ומסכן ואומלל.
לסמוך ולבטוח על אבינו שבשמים שהכל רק לטובתנו בלבד .זו ההגנה הכי
טובה שיש ,שהיתה תמיד ושתהיה תמיד .אין שלום עם הערבים ולא יהיה,
הסתיים זמנם לשלוט בארצנו הקדושה ,ובקרוב ביותר תיפול חיתת ה'
עליהם! ויפחדו מאוד מישראל ויבינו שה' נלחם לנו .זה סוף הזמן שניתנה
רשות לישמעאל למשול ,וכמו חיה פצועה הוא מנסה בכל כוחו להתקומם,
אבל בקרוב יפלו וימחקו מן העולם!
הכל יתרחש במהרה ,כל הר הבית החרב והמאוכלס על ידי זרים וגויים
המטמאים אותו בשיקוציהם ,יתנקה מכל טומאתו הנוראית ומכל שיקוציו
אשר יעלמו כלא היו ויבלעו באדמה וימחקו לנצח נצחים! הר הבית כולו
יזדכך ויתכונן לבנין בית המקדש! אני רואה את כל ההכנות הנהדרות.
בשמים יש תכונה עצומה ,המלאכים מכינים ,כל הרקיעים מתקשטים,
הכרוזים מכריזים! בקרוב גאולת עם ישראל השלמה! השמים מלאים
מלאכים המגינים עלינו ברשות שמים ובאהבת ה' אלינו .ה' ילחם לכם
ואתם תחרישון! אמא זה מה שהולך לקרות ,ולא כוחי ועוצם ידי יעשו את
החיל הזה .כוחות השמים מקיפים אותנו מכל עבר והשמים מלאים בהם,
בבוא הזמן הם ירעידו את כל הארץ ,כי מן השמים ילחמו לעם ישראל! אין
לחשוש ולא לפחוד מכלום ,רק להתחזק בדרך ה' ובתורתו הקדושה ובכך
ניוושע ישועה גדולה ברחמים גדולים.
חבלי משיח!
אמא יקרה ,אנחנו לפני גאולתנו השלמה והכה מיוחלת ,לפני הלידה באים
צירים ויש שיולדות יותר בקלות ויש שיותר בקושי ,הכל דומה ללידת
העולם החדש.
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ככל שיחזרו יותר בנים ובנות לאבינו שבשמים ,הלידה של הגאולה תהיה
הרבה יותר בקלות ,כל המצב המתגעש הזה הוא הצירים .לפעמים הצירים
מאוד ממושכים ,וכך קורה לנו שכבר שנים רבות מאוד הצירים מתמשכים
ומתמשכים ,אך אנו נמצאים כעת בצירים החזקים והתכופים שכבר מאוד
קרובים ללידה עצמה ,המעידים שהלידה כבר מאוד קרובה וכבר בפתח.
היום רואים הכל באופן חושי ,וגם ללא המסרים שלנו פגועי המוח .הכל
פרוס לעינינו ,כל המצב .אנו רואים בחוש ובפירוש וללא צל של ספק
שהשליטה יצאה מיד אנוש .הכל מכוון משמים לקראת גאולת עם ישראל
הקרובה ב''ה.
כל המהלכים לגאולה מכוונים משמים ולמרות שנדמה למישהו שהשלטון
מנווט הכל או הצבא ,או המשטרה ,אין הדברים כך .הם כבר יצאו מזמן
משליטת הצבא או המשטרה או השלטונות ,והם היו תמיד ויהיו תמיד בידי
מלך מלכי המלכים הקב''ה ,הוא ולא אחר .רק אבינו מלכנו יכול להושיענו,
ולא שום אדם או צבא!
הישועה קרובה מאוד לבוא ,ככל שניקח על עצמנו לקיים את מצוות ה'
יתברך כך ב''ה נקרב את הגאולה מאוד ונרכך את כל המכות.
העולם מנוהל בהעלם גדול על מנת לאפשר בחירה חופשית מוחלטת ,ובכך
גם שכר  -על הבחירה בתורה והמצות.
משיח
בוא יבוא משיח צדקנו! הזמן כבר הגיע! אנו מחכים עוד לאחרונים
המאחרים .אז בואו ֶא ַחי ואחיותי המאחרים והזדרזו להגיע כבר ,כי מחכים
ולעולם
לכם .הקב''ה לא רוצה להתחיל את השמחה העצומה המצפה לנו ָ
לפני שיגיעו כל בניו ובנותיו האיטיים ,העצלים והמאחרים.
עורו בנים שובבים ,שובו אלי ואשובה אליכם .השמחה הגדולה מצפה לעם
ישראל ,הכל תלוי רק בנו ,אנחנו יכולים לקרב כל אחד את חברו ושכנו ובני
משפחתו ,להפיץ תורה וקדוּשה ולזכות את הרבים ,כל המזכה את הרבים
יש לו בשמים היכלות מיוחדים ,כי כל אבא שבניו התרחקו ואבדו לו,
ומישהו חיפש אותם והתאמץ ומצא אותם והשיבם לאבא האוהב ,יתוגמל
בתגמול הולם ביותר ,אז ִאזרו עוז ותעצומות וכל אדם מישראל ינסה לקרב
בדרכי נועם את כל מי שיוכל .לא להתעלם מאחיך ,עזוב תעזוב עמו.
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זו מצווה עצומה .וזה ימנע הרבה צער כאשר נראה את אחינו הרחוקים
שלא יכולים להשתתף בשמחת הגאולה הקרובה ,הם לא יוכלו להתקרב
למעגל הרוקדים ,הם יהיו מנודים ומרוחקים ועצובים ובוכים ,והשמחה
שלנו לא תהיה שלמה בלעדיהם ,לכן עשו מעשה עוד היום ונסו לקרב כל
יהודי ויהודיה לאבינו שבשמים ,ותבואו על הברכה בע''ה.
בזמן המשיח שערי תשובה ננעלים!
כאשר יתגלה המשיח ב''ה בקרוב בקרוב ,לא יהיו כבר חוזרים בתשובה,
יהיו כאלה :שהספיקו לעלות על הרכבת וכאלה :שהפסידו את הרכבת כי
היא כבר נסעה ולא תשוב עוד לעולם למסלול שלהם.
חשבונות שמים
גליה :להגיד להם אמא ,שיתחזקו באמונתם בבורא יתברך ויבינו שבכל רגע
ורגע יש שינויים בשמים לגבי כלל ישראל ולגבי כל פרט ופרט .אנחנו
מושגחים בהשגחה פרטית וישירה על כל אחד ואחת מישראל.

כאשר יתגלה המשיח
לא יהיו כבר חוזרים בתשובה
יהיו כאלה:
שהספיקו לעלות על הרכבת
וכאלה:
שהפסידו את הרכבת
כי היא כבר נסעה
ולא תשוב עוד לעולם למסלול שלהם
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והכל חשבונות שמים לגבי כל אדם מישראל ולגבי כלל ישראל ,וכל מצווה
מטה את הכף לזכוּת עם ישראל ומבטלת גזרות קשות וְ ָרעוֹת על
ומצווה ָ
הפרט ועל הכלל ,וברוך ה' זכיתי שרבים חזרו בתשובה בזכות המסרים
עלי,
שהעברתי משמים ,וזה לימד הרבה סנגוריה על כלל ישראל וכמובן גם ַ
וכל מצווה של כל יהודי ויהודיה שחזרו בתשובה בזכות שליחותי ותיקוני
ומ ָשׁנִ ים
בעולם הזה להעביר מסרים עליונים משמים ,מוחקים המון קטרוג ְ
את כל התמונה ואת כל המצב.
הכל נתון לשינוי ,אם ישראל שומרים שתי שבתות מיד נגאלים ,הביטו
וראו מה הכוח שלנו ,אם נעשה ונשמור שתי שבתות מיד יגיע המשיח .הכל
חשבונות שמים ,הכל ניתן לשינוי ,אין דבר סטטי בשמים ,כל הזמן שוקלים
ומודדים כל יחיד מישראל ואת כל הכלל ,וברוך ה' כשהמאזן לטובה אזי יש
שינויים לטובה .וחשוב להתחזק באמונה ולהבין את הדברים הפשוטים
הללו לפני ששואלים שאלות כאלה של כפירה.
יש היום שפע אפשרויות ללמידת התורה והמצוות והיהדות ואין סיבה
שמישהו יחשוב מדוע ָד ָבר שהיה מתוכנן לקרות השתנה ,האם לא יתכן
שאדם מתכנן משהו ומשנה אותו ,ואפילו ברגע האחרון? האם הגאולה לא
הייתה אמורה להתרחש מזמן מזמן ,בזמנים שונים ורבים? אבל עדין לא
זכינו ,כי כל הזמן בודקים ושוקלים הכל בשמים ולפי זה פועלים כלפי כל
פרט ולגבי כלל ישראל ולגבי כלל העולם אם לטוב ואם למוטב.
נקווה שתמיד נהיה בזכות ,אנחנו כפרט ואנחנו ככלל ישראל ,וכאשר אנחנו
בזכות הקטרוגים נופלים בזה אחר זה וגזרות מתבטלות בזה אחר זה.
הכל לטובה
אמא יקרה שלי ,תגידי לכולם שהכל לטובה ,כל מה שקורה בעולם הוא
לטובה ,כי הכל מושגח מאת ה' יתברך ,כל צעד ושעל של היהודי והיהודיה,
כל הזמן מודדים את כל הזכויות שלו ואם הוא זכאי מתבטלים מעליו
הרבה גזרות .אז ברוך ה' שזכיתי להישלח לעולם הזה בתקופה הזו ,להחזיר
את אמי בתשובה ב''ה ולעזור לרבים מישראל .ברוך ה' שזכיתי לתקן
תיקונים גדולים ועצומים ואין ספק שכל יהודי מתקן תיקונים עצומים
ואדירים מבלי שירגיש אפילו ,או שיהיה מודע לכך.
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וגם תגידי לכל השואלים הללו )ששאלו האם גליה נפטרה ח"ו( ,שהגזרה
שלי נדחתה רק לטובתם ,כי כך ה' מאריך אפו ולא מעניש את אלה שלא
קיבלו את המסרים ולא חזרו בתשובה ,כי עדיין לא זכו להבין דברים
רוחניים רבים שמי שעובד על עצמו כבר מבין ,ואת הנהגת ה' בעולם הזה,
וכאשר אינם מאמינים במסרים הם לא זכו ,אבל מצד שני הם זכו :כי לא
זכו לחזור בתשובה לאבינו שבשמים ,אך זכו שמחמת הספק שלהם לא
קיבלו מכות קשות וייסורים וזיכוכים וקטרוגים ,הכל כי הם עדיין בספק
לגבי התקשור ,אבל ה' יתברך מאריך אפו ִעם ישראל אהובו ,אך כמו שאבא
לא יכול להאריך אפו ללא גבול ,גם כשהילד לא מאמין לכלום ועושה רק מה
שמתחשק לו ,בסופו של דבר ינחתו עליו כמה מכות.

אז אחי אהוביי ורעיי ,אחיותיי אהובותיי ורעותיי ,אנא
קראו שוב את כל המסרים שהעברתי לכם בקדושה
וטהרה ,ילדה פגועת מוח שדיברה אליכם דרך הנשמה,
שהעבירה לכם את דבר ה' אשר הגיע לעולם הזה
מאהבת ה' יתברך את בניו ובנותיו ישראל שלו ,התחזקו
ואזרו עוז ותעצומות לקבל עליכם עול תורה ומצוות
ֵמה.
ולבטל גזרות ולקרב את גאולת ישראל השל ָ
הכנות לעולם הבא
אבל אמא יקרה שלי ,אם האדם לא טרח בערב שבת  -מה יאכל בשבת? הוא
לא הכין בגדים אז אין לו מה ללבוש ,ויש כאלה נשמות בעולם העליון שהן
עריריות ,מסכנות בלי לבוש ,מבויישות ומצטערות עד אינסוף על הבושה
הגדולה שלא הצליחו בשליחותם בעולם הזה .ויש גם כל מיני סוגי לבושים
בעולם העליון ,הכל כפי שהאדם הכין ותפר לו בעולם הזה.
יש גם לבושים פשוטים שלא מאפשרים כניסה להיכלות רבים מאוד
ונשגבים ,ויש לבושים יותר יפים ויותר מפוארים ,כי האדם הוא זה שבעולם
הזה מקבל הזדמנות פז להכין לעצמו לבושים ,ומי שלא מתאמץ לגלות את
האמת בעולם הזה ,מפסיד המון המון שפע והנאות אינסופיות בעולם
חוּצ ָבה ממקור עליון,
העליון והנצחי שאליו שייכת הנשמה .הנשמה שלנו ְ
ול ָשׁם היא חוזרת לאחר תקופת הזמן
משם היא באה בשליחות לעולם הזה ְ
שהקציבו לה להצליח בשליחותה.
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אבל כל מי שמצליח מתקבל ב"מצעד ניצחון" אדיר בשמים ,קבלת פנים
עצומה בשירה וזמרה ופעמונים וצלצולים ומנגינות שאוזן אדם לא יכולה
לשמוע אף פעם בעולם הזה ,מנגינות שהן שמיימיות ושייכות לעולמות
העליונים להיכלות הניגון שבשמים ,והמלאכים שמחים והנשמות הקדושות
שמחות ומלך מלכי המלכים הקב''ה וכל פמליא של מעלה שמחים באותה
ודבקוּת בה' יתברך,
נשמה שהגיעה עטורת מצוות ויראת ה' ואהבת ה' ֵ
והצליחה במשימתה ,שהרי לפני רדתה לעולם הגשמי לתוך הגוף הגשמי
היא ידעה וראתה והסכימה לכל השליחות החשובה שלה.
אמא לכל נשמה יש שליחות עצומה וחשובה שרק היא אותה נשמה יכולה
לבצע ואין אף נשמה אחרת שיכולה במקומה ,לכן כל כך חשוב לכל נשמה
להתקרב לאבינו שבשמים כאשר היא מגיעה לגוף הגשמי ולא להיסחף
אחרי ההבל והריק שהיצר הרע מציע לה בעולם הזה כדי להרחיק אותה
מהקדוּשה ,ומצד שני בזכות הרחקתה מהקדושה הוא מצליח לינוק ממנה
את הקדוּשה ולהעבירה לצד שלו.
מפתה בפיתויים קשים ורבים ,אבל העולם הזה הוא עולם בר חלוף.
ֶ
הוא
בסוף ימיו של האדם הוא מרגיש שהם פתאום הסתיימו ,כאילו שלא היו
מעולם ,הכל חלף כל כך מהר ,גם אם האדם יחיה שמונים שנה בעולם הזה
ירגיש לפני עזיבת הנשמה שלו את הגוף ,שהכל עבר מהר מדי ְכּ ֵצל חולף .ויש
להתאמץ בעולם הזה ולדעת שבזכות מאמץ וקושי יש גמול ושכר לכל פועלו
שיפעל תחת השמש ,ויזכה ְלעולם שכולו טוב ונצחי כאשר יעזוב את עולם
ָה ֵה ֶבל הזה.
אסון התאומים בארה"ב
אמא יקרה שלי ,יש ללמוד מכך את אפסיות החומר ואת השליליות שיש
לסגידה לחומר .שכל העולם החומרי הזה הוא בר חלוף ,וכל הכוחות כולם
שייכים רק למלך המלכים הקב''ה שרק הוא מחליט מה יהיה בעולמו ולא
אף אדם או מדינה או צבא.
הקב''ה מלמד את האדם שכל העמל שהוא משקיע בחומר יכול להעלם
כהרף עין ,כדי לגרום לו לאדם לחפש את הרוחניות ואת התכלית שלו
בחיים .אוי לכל הסוגדים לחומר למיניהם ,לעובדי העבודה הזרה של
הגשמיות ,לנשלטים ע''י התאוות והס.א !.סוף העולם החומרי קרב! אנחנו
לפני שינוי עצום ,ואולי יצטרכו ללמוד בדרך הקשה  -שכל החומריות סופה
להתכלות במוקדם או במאוחר ,והאושר האמיתי והבלתי מתכלה לעולמים
הוא  -רק האושר הרוחני.
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מעבורת החלל שהתרסקה
זה רק הראה לרבים רבים מישראל שלי וגם מן העולם שהחיים הם אפסיים
ואנחנו עם כל הטכנולוגיה הרבה לא שולטים בשום דבר ,כי משמים
מחליטים את כל ההחלטות ולא אנחנו ,יש לנו מלך לעולם ורק הוא מחליט
מה יהיה ,מתי ואיך.
בני האדם הם מאוד נחותים ,למרות שמראים שלא ,הם מאוד נחותים
וחסרי אונים מול המוות המוכיח שוב ושוב את אפסיות האדם והחומר,
למרות סקרנותו של האדם אין לו שום יכולת להשתלט על איתני הטבע כלל
וכלל ,ואנחנו כוכב קטן כל כך יחסית לכל כוכבי השמים הרבים והעצומים,
אנחנו כל כך קטנים ואפסיים לעומת כל היקום אך מנסים להאליל את
המדע והנה התרסקות מעבורת החלל מחזירה רבים לפרופורציות הנכונות
לגבי יכולות האדם בעולמנו ,מוגבלותו וחוסר האונים שלו מול איתני הטבע.
המסרים
בקדוּשׁה וטהרה ,עשיתי
ָ
המסרים שהעברתי לעם ישראל נשלחו משמים
שפּ ַקח עיניו
את שליחותי נאמנה להעביר דרכך את המסרים החשובים ,ומי ָ
וחזר לאבינו שבשמים זכה וכל חייו השתנו ויכול להיות שניצל מצרות
קשות וצרורות .לנו בעולם הגשמי ישנה הסתרה ,כמו מסך המסתיר ,אנחנו
כל כך לא מבינים ולא רואים את הדברים בצורה הנכונה ,כי כך מכוּוָן
ֱלם ,כי כך נוכל ִל ְזכּוֹת לבטל הרבה רוע
והע ֵ
משמים שיהיה לנו הסתר גדול ֶ
ולהביא לעולם הרבה טוב לנו ולכלל ישראל וְ ִל ְזכּוֹת לזכויות עצומות בשמים
ובארץ.
אמא ,אני יודעת שפרסמו דפים עם מסרים שלי ,זה מזכה את עם ישראל
ואת כל מפיצי הדפים הללו ,זכותם עצומה מאוד ,כל מי שעושה כעת למען
זיכוי הרבים שכרו לא יסולא בפז ,זה זמן קריטי וכל מי שיעורר אפילו
למחשבה של תשובה יזכה ב''ה בשכר אינסופי.
ירושלים בירת הנצח שלנו!
זה זמן גאולתנו וסוף גלותנו ,אף אחד לא יפריד אותנו מירושלים שלנו,
בירת הנצח של עם ישראל .בקרוב מאוד יותר ליהודים לעלות להר הבית ,כי
בקרוב ביותר תיבנה ירושלים הקדושה ובראשה יתנשא גאה ורם ,בית
המקדש לו חיכינו אלפיים שנות גלות! אנחנו כבר בסוף גלותנו ,אך חייבים
להיות חזקים ברוח ולקבל את כל הצרות הקשות שיפקדו אותנו בהבנה
גדולה כפי שמקבלים את צירי הלידה בהבנה גדולה מאוד ,כי הצער הגדול
הזה הוא לפני הלידה של העולם החדש והמאושר.
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בקרוב ביותר יהיו ניסים ונפלאות!!! רק התורה והמצוות יכולות להציל
אותנו ולרכך את המכות .כל יהודי ויהודיה שיחזרו לאבינו שבשמים ירככו
את כל המכות ,ימתקו את הדינים.
אין יאוש ואל יאוש
אמא יקרה שלי ,גל המונים כזה של חוזרים בתשובה לא היה כבר המון
בשנים ,תנופה כזו גדולה של מבקשי ודורשי ה' לא נראתה זה דורות ,ברוך
ה' שזכינו .אנחנו בפתחה של הגאולה השלמה .אבל לא להתייאש מכלום אף
פעם ,ולא לחשוש מכלום אף פעם ,ה' איתנו .כל הזמן מתנהלת מלחמה
עצומה בין הקדושה והטומאה ,אך את המנגינה הזו כבר אי אפשר לעצור!
רבים מתעוררים מכל המכות הקשות הנוחתות עלינו השכם והערב ,חבל
שיש כאלה שמתעוררים רק בעקבות המכות ,אך המכות ימשיכו עד
שיתעוררו כל ישראל לשוב לאבינו שבשמים ויבינו וידעו כי ה' מלך ,ה' מלך
וה' ימלוך לעולם ועד ואין עוד מלבדו ,הוא השולט בעולמנו ובכל העולמות
כולם.
הסירו פחד מלבכם עם קדושים ,כי לה' הישועה ,כל הקרובים לה' יזכו
לעבור את חבלי המשיח הקשים מאוד בקלות יחסית ,בהבנה ,בסבלנות ,כל
הזיכוך הוא על מנת לקבל אושר נשגב .עם ישראל הקדושיםַ ,עשו חשבון
נפשִ ,חפשו ַשאלוִ ,בידקו  -מה מתרחש בעולם? למה ומדוע? מה הסיבה? מה
תפקידי בעולם? איך אני יכול לתרום? ֶהאַספו כולכם היום כאיש אחד
מלוכדים לפני בוראַכם לקבל עליכם עול מלכות שמים ועול מצוות באהבה,
ותחסמו את כל
ובכך ַתגֵנו על רבים מישראל ,תסוככו עליהם במצוותיכם ַ
החצים המקטרגים.
ִ

ֶה4ספו כולכם היום
כאיש אחד מלוכדים לפני בור4כם
לקבל עליכם עול מלכות שמים
ועול מצוות באהבה
ובכך ַתגֵנו על רבים מישראל
תסוככו עליהם במצוותיכם
החצים המקטרגים.
ותחסמו את כל ִ
ַ
www.Dani18.com

דניאל  - 4מסרים מעולם האמת

112

 141כאשר כל הבנקים יפלו

תקשור עם מנחם ,פרשת חוקת ,תש"ע

לפני המסר של מנחם ,ראינו לנכון להוסיף כאן מספר קטעים מתוך המסר
של דניאל מתשרי תשס"ט -
"עגל הזהב גוסס" )פרק  95באתר(
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 וכמו שאמרנו לפני כמה שנים ,הבנקים יפלו
לגמרי וכסף לא יהיה שווה יותר מנייר טישיו.
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([.
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.
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([.
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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.
אבל אם מיתת עגל הזהב וביטול הגשמיות יתרחש יותר מדי מהר ,אפילו
אלה הראויים להנצל יכולים לקבל כזה זעזוע שישברו ,וזה לא מה שה'
רוצה .ה' רוצה להציל אותנו .ההמונים לא ינצלו ,במיוחד הגויים ,הרוב
יאבדו
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 ולהנצל .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 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 הבטחון 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 תקוה ,שה' ירחם .או אפשר למצוא את עצמנו בתוך הגאולה
השלמה .הבחירה היא שלנו.
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.
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.
)עד כאן המסר של דניאל(
מנחם
אני רוצה לדבר על עגל הזהב ,ולהגיד לכם שהסוף של זה מאד קרוב ,ולהגיד
לכם שהכל יפול ולא יישאר לא כסף ,ולא שום מטבע שמישהו יכול להגיד
שזה כסף .כל הבניה של עולם הבנקים ייעלם ,כי זה הכל בנוי על שקר גמור.
פעם בן אדם היה יכול לקחת מטבע של זהב ,כסף או כל דבר ששווה למוכר,
אבל היום לא רואים כמעט כסף ,רק שטרות ,כרטיסי אשראי וצ'קים .כל
ההון רשום בבנק בתוך מחשב ,ואם מישהו באמת מיליונר ,יש לו רק בית
ענק ,אוטו מפואר וכו' פלוס כרטיסי אשראי ואיזה מספרים ארוכים
הכתובים בחשבון הבנק שלו.
ויום אחד בקרוב ,כל זה ייעלם ,המחשבים יפסיקו לעבוד ,ולא ישארו
שטרות שנקראים כסף ,געלט) ,כסף באידיש( .MONEY ,ולא רק זה ,האדם
בעצמו יעבור ''שוק'' גדול ,כי יש לו אוטו שצריך בנזין אבל הכרטיס אשראי
לא יעבוד ,ויש לו בית שצריך חשמל ,אבל גם זה יפסיק לפעול.
אז איפה הוא מיליונרֶ ,בּ ָמה ?
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כל העולם הפיננסי בעולם נופל כי ה' רוצה שייפול ,אבל האנשים הרעים או
הטובים ,תלוי איך מסתכלים על זה ,אלה אנשים עם הרבה תאווה לכסף,
לשליטה ולכבוד ,והם בנו מצב חלומי ,אבל באמת חלומי ,כי זה קיים רק
בחלומות .כל השיטה הבנקאית זה שקר אחד גדול ,ענק ,והם חיים כל כך
עמוק בתוך השקר הזה ,עד שהם כבר חושבים שהשקר הזה הוא אמת.
והשקרנים נמצאים בכל הארצות ,כולל ארצות העולם השלישי ,וכל אלה
יצרו מטבע ,אם זה יורו ,אם זה דולר ,אם זה שטרלינג ,לא משנה איך
שתקראו לזה ,ניירות שמדפיסים כל רגע שרוצים כסף .אם יש בעיה שגנבו
יותר מידי הרבה מהלקוחות ,למשל בביטוח ,אין בעיה ,מדפיסים עוד כסף,
ומכסים את החסר ,וכל ראשי הממשלות גם בעסק הזה ,וגם אלה
בפרלמנטים ,ובקונגרס ובכנסת ואיפה שאתם רוצים ,כולם חלק של השקר
הענק.
ומי סובל ?
האדם הפשוט ,שהוא לא חלק של המועדון הזה .וכל הכסף יהיה שווה
לנייר טואלט .וזה לא מצחיק ,וכאשר כל הבנקים יפלו ההלם שיגיע יהיה
יותר גדול מפצצת אטום ,כי מה יהיה אם פצצת אטום נופלת ? אדם פשוט
מת ,אבל כאשר האדם יכנס למציאות שבה אין כסף ,אין בנקים ,אין
חשמל ,אין רופאים ,אין קופת חולים ,אין מכלת ,מציאות שהוא חושב
שנותנת לו את החיים – הוא יכנס להלם .ומה יעשה אדם כזה ? אדם כזה
יכול בקלות להתאבד ,כי לא ידע מה לעשות ,איך לחיות ,למי ללכת לעזרה,
הוא לא יחשוב על הקב"ה .אבל כמו שאמרנו פעמים רבות היהודים
שמשתדלים באמת להתקרב לקב"ה ינצלו בעז"ה ויזכו לימות המשיח וחיי
נצח.

וכאשר
כל הבנקים יפלו
ההלם שיגיע יהיה
יותר גדול מפצצת אטום
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 142כל העולם יהיה בפאניקה
 3תקשורים ,תמוז ,תש"ע.

קובי:
העולם השתנה מאד ,אין אדם שיכול להגיד שהעולם לא הולך לכיוון של
קטסטרופה.
אנחנו חייבים לסמוך רק על הקב"ה ,לבטוח בו ,כי הוא יציל אותנו ,את
אלה שקרובים אליו הוא יציל ב"ה .ואין סיבה לדאוג ,כל מה שה' עושה ,זה
לטובתנו ,ולא לפחד ,לא מהציונים ולא מהציונים הלבושים כמו חרדים ,לא
מזה ולא מזה ,הם שניהם יעלמו ואנחנו נישאר ב"ה .יש ציונים שהם
שופטים בבית המשפט ,ויש ציונים שהם דיינים בבית דין ,אבל הדין יהיה
זהה לשניהם .אנחנו חייבים להידבק לקב"ה ולא לפחד מאף יהודי או גוי,
רק מהקב"ה ,ולהתפלל חזק מאד שיגיע משיח בן דוד שיצילנו בקרוב ,לא
לפחד.
שיינדל:
רוצה לומר שהכול נופל ,ברור לכולם שהכול נופל ,אבל רוב האנשים לא
אני ָ
רוצים לדעת מזה ,רוצים להמשיך את החיים הגשמיים כרגיל ,כאילו
שהכול בסדר ,ואין בכלל שום בעיה בכול העולם.
כשרואים מה שקורה ,שהכול נופל ,וישנם אסונות טבע כל כך מפחידים,
והם כאילו בחלום ליל קיץ ,לא מפריע להם כלום ,רק להמשיך לאכול,
לשתות ,לצחוק וזהו .ותראו פה בליל שבת איך הולכים הזוגות ומדברים
וצוחקים ,ואיך בכלל נראים זוגות צעירים שזה העתיד של עם ישראל ,ה'
ישמור עלינו ,אוי לנו.
אבל יש נקודות אור משני דברים :דבר אחד זה ההפגנות על הקברים,
שזה בכל זאת נותן הרגשה שברוך ה' ,לפחות לחלק מעם ישראל ,עוד יש לו
מספיק רגש יהודי לכבד את האחריות שלנו למתים ,וזה חסד של אמת .מה
שעושים הציונים למתים ודאי יביא עליהם צרות ענקיות.
בנוסף לזה ,מה שקרה בעמנואל ,זה מעלה את הביטחון והאמונה בקב"ה.
כי זה מראה לנו בצורה ברורה מאד ,שמי שמוכר את השליטה על החינוך
של הילדים שלו לסיטרא אחרא ,לציונים ,מוכר את הנשמה שלו ואת העתיד
שלו.
ה' מראה לנו שלב שלב לראות ולהבין את האמת ,אם ה' היה עושה את זה
בבת אחת ,לא הייתה תועלת.
שאלה :למה הכוונה כאן "להבין את האמת" ?
תשובה :הכוונה באמת היא שאסור לקחת כסף מהמדינה מרשעים שדרך
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הכסף שהם נותנים לחינוך הילדים שלנו ,הם נהיים השולטים ,ואוי ווי אם
אנחנו הולכים נגדם .בסופו של דבר הם מכתיבים את החינוך של ילדנו,
והמצב הזה זהה בכל תחום ותחום.
שאלה :מה הכוונה "בבת-אחת" ?
תשובה :הקב"ה לא הוציא את עמו ממצרים בבת אחת ,וכך שנה שלמה של
עשר מכות לימד את עם ישראל לבטוח בקב"ה .וגם עכשיו הוא יוציא
אותנו בהדרגה מהעבדות והשעבוד לערב-רב לחרות של בטחון מלא בקב"ה.
בכל זאת ,הוא רוצה להציל את עמו האהוב ,ולכן הוא לוקח אותנו שלב
שלב ,וכל העולם השתנה מלפני שנה וחצי ,ממש העולם השתנה ,בכל חודש,
בכל רגע ,משתנה ממש ,ממש ,הכל משתנה ,ואין אדם שיכול להגיד שהכול
יחזור למה שהיה ,כי כבר השתנה כ"כ שאי-אפשר לחזור ,עוד כמה מכות
וכל העולם יהיה בפאניקה ,כל העולם.
ברגע זה רוב העולם מסתובב עם פחדים ,אפילו שממשיכים לקבל
משכורת ,וממשיכים לעשות חיים כביכול "טובים" ,אבל זה לא אמיתי,
והם בפנים ממש רועדים ומפחדים ,ולרוב אפילו לא יודעים למה .זהו.
מנחם:
אני רוצה לדבר על הצניעות,
לחילונים אני לא אדבר על צניעות ,כי אין להם בכלל מושג מה זה ,הם
יכולים להסתובב באותה מידה בלי בגדים ולא יודעים את ההבדל ,אין להם
אפילו כבר איזה רגש לזה ,אדם בלי רגש ,עם רגש עקום ,כי הכל כל כך
חופשי ,שלא נישאר – לא רגשות ,ולא כלום ,אדם מעוות.
והם אנשים מאד עצובים ,לא יודעים מה זה הרמוניה ,שלמות בין בעל
לאישה ,לא בין אבא לבן ,לא בין אימא לילדים .מתחתנים עכשיו והולכים
לייעוץ ,איך להיות אימהות ,איך להיות אבות ,איך להיות בעלים ,איך
להיות נשים ,עצוב מאד.
וזה במקרה הטוב שמתחתנים ,אבל העצוב ביותר זה החרדים שלנו .אני
דילגתי על המזרחיסטים ,כי אין לי בכלל מה להגיד ,זה בלגן שם שאין לי
חשק להיכנס לזה.
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אבל החרדים ,החרדים ביותר ,שהבעלים לובשים מעיל ארוך ,פאות
ארוכות ,זקנים ארוכים ,והם מבולבלים ,עם נשים שנראות כמו אשת רחוב,
והבגדים שלה צמודים ,אפילו אם הולכת עם מטפחת או כובע ולא פאה,
ואלה עם פאות אז בכלל נראות כמו גויות מעולם האופנה ,וחלק מהן מאד
יפות לפי היופי של יפת ולא של היהודים.
ומה עוד אפשר להגיד,
וכל המראה מביא לבחילה לאדם מאמין בה' ,ממש בחילה יחד עם דמעות
בעיניים על מה שקרה לעם שלנו ,לעם ישראל הקדוש.
קדושים תהיו ,שכחתם ,קדושים תהיו,
תשימו כמה שיותר בגדים ,גם הגברים ,אין דבר ,עוד ,עוד ועוד,
ולא להסתובב עם כל הגוף גלוי ועם כיסוי ראש של פאה נוכרית שנראה כמו
גילוי ראש ,שזה ודאי נגד היהדות.
ומה אפשר עוד להגיד ,זה נשמע מצחיק ,אבל זה עצוב מאד ,עוברים ליד
מסעדות ,וגם אני עובר ליד זה לפעמים ,ורואים יהודים בלבוש חרדי זוללים
אוכל ,כמו ,סליחה ,חזירים ,וזה עושה לי רע מאד ,אוי לנו.
יושבים במסעדות עם הנשים שלנו עם הפאות הארוכות ,היפות ,עם הבגדים
הצמודים וזה המראה החדש של היהודים.
)בעניין החפירות להקמת בית-חולים ברזילי ,חפירות ביפו ובצפון(.
למה הציונים החליטו לקחת את העצמות של היהודים הקבורים שם מאות
שנים ,למה ?
כי זה מהעברות שלנו ,חלק מאתנו הם הגלגולים של הנשמות שלהם ,ואנחנו
חוטאים מאד ,ומורידים את התורה הקדושה שהקב"ה נתן לנו ,הדבר היקר
ביותר בעולם ,ואנחנו ל"ע מלכלכים את זה ,לכן ה' לוקח את העצמות שלנו,
וזורק אותם לפח.
תתעוררו עם ישראל ,כל דבר קשור אחד בשני ,כאשר עם ישראל יורד ,כל
העולם יורד ,יש קשר ישיר בין מה שקרה לפני אלפי שנה לבין מה שקורה
היום ואנחנו קשורים לזה.
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יהודים אמיתיים ,עם כל התכונות של יהודי  -ביישן ,רחמן וגומל חסדים,
אפילו אם התכונות האלה מכוסות בקליפה עבה ,תשברו את הקליפה
ותחזרו לקב"ה ,רק כך תצילו את עצמכם .הקב"ה רוצה שתעשו את זה
בעצמכם ,לא לפחד ,הוא יעזור לכם ,רק תרצו ,רק תעשו את הצעד הראשון,
תדבקו לאמת ,ולא לתת לאף אחד למנוע מכם לעלות בקדושה ,ולא משנה
אם הוא אדם פשוט או כביכול אדם חשוב ,יש ערב רב בין כולם.

יהודים אמיתיים
עם כל התכונות של יהודי -
ביישן,
רחמן
וגומל חסדים
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 143העם מתחיל להרגיש פחד

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן ,ה' בלק תש"ע

רוב היהודים התרחקו מהקב"ה .החילונים זה ברור ,אבל החרדים  -זה הלב
השבור .החרדים יש בהם גם יהודים אמיתיים ,גם יהודים שמסוגלים
להיות אמיתיים ,אבל התבלבלו .ויש הערב רב .היום רוב היהודים הם
מנשמות הערב רב] .כמו שכתב האר''י ז''ל בליקוטי תורה ,פרשת ואתחנן[.
ודאי החילונים ,אבל גם בין החרדים .בין החרדים  -ודאי חלק של
המנהיגים ,אז המצב שלנו קשה ביותר .אם רוב היהודים ערב רב והם
המנהיגים את העולם היהודי כביכול ,אז מה יהיה איתנו?!
אבל ברוך ה' הקב"ה אוהב את עמו ,אוהב את הכלה שלו שברחה מתחת
החופה והוא רוצה אותה בחזרה והיא ודאי תחזור בע"ה או שהיא תחזור
במהירות ]ואם לא[ הוא ידאג שהיא תחזור .אין שלמות בלי עם ישראל עם
הקב"ה .ולכן כמו שנאמר פה לפני כמה ימים הקב"ה יחזיר כל נשמה של
יהודי שעמדה בהר סיני ,אבל אלה שרחוקים יותר מן האמת יסבלו יותר,
ואלו שקרובים יותר לאמת יסבלו פחות .אבל כולם יחזרו לקב"ה ,והערב רב
יעברו מפני הארץ כמו רוב הגויים שבעולם.
אז ברגע זה כל אדם  -יהודי או גוי ,יכול לראות ברור שהקב"ה התחיל כבר
את התהליך של ההרס של העולם הזה  -עולם השקר .אנחנו מקבלים מכל
מקום ,מכל צד ,מכל כיוון מקבלים מסרים ברורים .אם זה באסון בארה"ב
עם הנפט שיכול לסכן את כל העולם ,או רעידות האדמה שהתרבו בצורה
דרסטית בכל העולם ,או עם הרי הגעש שפתאום החליטו להתעורר ,או עם
המלחמה שאנחנו רואים בעיניים שעומדת לפרוץ .לא רק בארץ יש סכנה של
מלחמה אלא בכל העולם .וזה ברור לכל אדם הכי פשוט שרוצה לדעת.
כל העולם נגד היהודים – כולם .אין לנו אפילו חבר אחד .בכלל בכל העולם
כל הגוים שונאים אותנו ]''הלכה ,עשיו שונא ליעקב'' )רש"י ,בראשית
ל"ג,ד'([ ,כועסים עלינו ורוצים את הדם שלנו .אבל לה' יש תוכנית שמימית,
וזה כבר יצא לפועל.
בעתיד הקרוב יהיו ניסים הרבה יותר גדולים ,הרבה יותר מפחידים .לא
יהיה פשוט .מאד מאד מפחיד .אבל יהודי שקרוב לקב"ה אין ממה לפחד.
להדבק אליו על ידי כל דברי ודרכי תורתו הקדושה ]באמת[ ולא לזוז.
להדבק אליו ולא לזוז.
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אוי ,עם ישראל .אוי ,עם ישראל .עדיין אנחנו מסתובבים כאילו שלא קורה
כלום .לא מרימים את ראשנו להסתכל .להסתכל ברור מה שקורה .זה לא
משהו שקשה לראות .זה ברור ,ברור מאד.
זה בגלל שרוב האנשים רדומים ,אפאטיים .גם אין להם כוח להילחם נגד
היצר הרע שלהם כל כך.
פשוט לא מעניין אותם .רוצים את הגשמיות שלהם ]''עגל הזהב'' ,שהוא
העבודה זרה של היום[ .זה נותן להם הרגשה טובה ,כמו מוצץ שמרגיע את
התינוק ,ולא מעניין אותם בכלל מה שקורה.
פוחדים לדעת .מעדיפים להסתיר את עצמם ולברוח מן האמת .אבל האמת
תכנס לתוך הבתים שלהם ותמשוך אותם החוצה לראות ברור מה ה' שלח,
איזה מסר ה' שלח לנו .הקב"ה בכבודו ובעצמו .אוי לנו ,אוי לנו ,אוי לנו.
העם מתחיל להרגיש פחד .כי פה יש איום עצום של מלחמה ,מפחדים מאד ממלחמה,
גם גרעינית .ורואים שהציונים מאד מפחדים .כי הצבא שפעם היה האליטה של הארץ,
עכשיו זה חלק של הבדיחות .הרבה מהקצינים שלהם רואים אותם כסתם דגנרטים.
והראשי ממשלות בזמן האחרון מאד נראים כמו שגמרו בית ספר לחינוך מיוחד...
אז כבר בכלל ,אין הרגשה שאנחנו הגדולים ,החזקים שכל העולם מפחד מאתנו.
היהודים ,החכמים ,שמקבלים פרסי נובל .מי קיבל בזמן האחרון פרס נובל? שמעון פרס
 לשלום! זה יותר מצחיק מהבדיחה הכי גדולה .אז מה נשאר מהם? רק שלד וזה הולךליפול לגמרי .לכן היהודים מתחילים לפחד .לכן בחוץ לארץ יש משפחות שרוצות להגיע
לפה .יש נבואה ששני שליש של העולם ייהרס ]זכריה יג[ ,אבל לא ארץ ישראל .לא מדובר
על מדינת ישראל ,זה ודאי יהרס .אבל ארץ ישראל והתושבים היהודים האמיתיים
ישרדו לקבל פני משיח צדקנו בשמחה גדולה ונצחית.
גם בזמן האחרון 'החרדים הציונים' קיבלו מכה" .עמנואל" זו המכה הגדולה לכל
היהודים שמאמינים בכסף של הציונים .חושבים שאפשר לקחת כסף ולא לשלם מחיר.
ושנים כבר מכניסים תוכנית ה'ליבה' בתוך בתי הספר של הבנות ,אבל זה ממש ממש
אפיקורסיות וגויות.

רוב החרדים שתקו על זה ,שתקו ,ולכן עכשיו השלטון רוצה להכניס את זה
גם לכל הישיבות שלוקחות כסף מהמדינה .שאם לא – אין געלט .אין כסף.
וב'עמנואל' זו היתה המלחמה ,אשר חשפה את האמת כי מי שלוקח כסף
מהרשעים מוכר את הנשמה שלו .זו האזהרה הגדולה לפני המפלה .זה
יבדיל בין היהודים האמיתיים והערב רב .על היהודים להבין שאי אפשר
לעשות עסק עם נחש ארסי.
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 144מחשבות והרהורים בט' באב תש"ע
מאת אבא של דניאל.

הקב"ה – מלך מלכי המלכים – מכין את העולם לשלב הבא ,לגאולה.
והבעיה היא שרוב העולם לא מוכן.
אין לנו הבנה רבה לגבי העולם הבא ,פרט לכך שעולם זה יהי עולם נפלא,
עולם של אמת,
עולם ללא יצר הרע ,ללא מחלות ,בלי מלחמות ,בלי חשבונות מים ,חשמל,
ארנונה וכו' וכו',
ועוד הרבה מתואר בנביאים הקדושים.
אם הקב"ה היה מביא אותנו לעולם הבא כרגע ,רוב העולם היה בשוק,
בהלם ,תארו לכם למשל
אדם שנוסע במכונית עם מנוע קטן ,ופתאום למכונית היה מנוע של מטוס
סילון ,טיפה גז והמכונית עפה
רוב האנשים היה נכנסים למכונית ,לוחצים על הגז ונתקעים בקיר ,או
עושים תאונות לא עלינו...
לכן,
על מנת להגיע לעולם הבא ,האדם צריך להיות מוכן ,להבין שהקב"ה ,מלך
העולם ,אוהב אותנו ,אנחנו הילדים האהובים שלו ,אדם צריך לבטוח
בקב"ה לגמרי ,לחיות על פי תורתו.
כתוב "קדושים תהיו" ,וזה לא נכתב רק עבור צדיקי הדור ,זה כתוב גם
בשבילנו ,בשביל כל היהודים ,זה המפתח לעולם הבא ,ככה אנחנו צריכים
לחיות ,קדושים תהיו זה צניעות ,ענווה ,שמירת קדושת החיים ,הלשון,
העיניים ,הברית וכו'.
אבל היום ,אצל רוב האנשים ,הראש מלא בעגל הזהב ,גשמיות ,תענוגות,
יצרים ,בילויים ,מסעדות ,נופשים – בדיוק ההיפך מקדושים תהיו.
והקב"ה ברחמיו ,על מנת להכין אותנו לגאולה ,מוריד מאיתנו ,שלב שלב
את כל השקר של עגל הזהב ,היצר הרע ,של העולם הזה.

www.Dani18.com

123

דניאל  - 4מסרים מעולם האמת

אבל בשלב מסוים ,לקראת הסוף ,הכל ייפול ,ופתאום ,ביום אחד לא יהיה
חשמל ,המחשבים לא יעבדו ,לא יהיו בנקים ,לא כסף ,לא רופאים ,לא צבא,
לא משטרה וכו'.
הצדיקים ישמחו ,כי יבינו שזה הסוף של העולם הזה .האחרים – שלא
יבינו – ה' ירחם.
מה שחשוב הוא לדעת,
שיש לנו את הבחירה ,כיצד בדיוק זה יהיה.
אם נחזור בתשובה – נתחיל לחיות כמו שיהודי צריך – קדושים תהיו –
הגאולה תבוא ברחמים.
ואם לא – יהיו הרבה ייסורים ל"ע ,גשם של טילים מחכה לנו ,ואין צורך
להוסיף – יש לנו מספיק דוגמאות מכל ההיסטוריה.
יהודים יקרים ,יהודים אהובים ,בואו ניקח את עצמנו בידיים ,עכשיו ברגע
זה ,ללא היסוס ,נזרוק את כל הגשמיות ,נוציא מתוך המחשבות שלנו את
כל השקר ,השטויות והצעצועים של העולם הזה ,נלבש את חליפת השבת,
ונגיד עם כל הלב ,עם כל הנשמה" ,אבא ,אנחנו מוכנים"...

אבא,
אנחנו מוכנים...
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 145הצצה קטנה אל העתיד
מסר מאת מויש'לה ,י"א אב תש"ע

)תורגם מאנגלית(
העולם כפי שאנו מכירים אותו מגיע לסוף .זה כבר ברור מאד לרוב
האנשים.
דברים מוזרים קורים בטבע ,והעולם נע בצורה מבשרת רעות למלחמת
העולם הגדולה ביותר ,ה' ישמור .המלחמה הגרועה וההרסנית אי פעם .כפי
שידוע לנו מנבואות התורה ,שליש אחד של העולם יהרס לחלוטין בלי
להשאיר אפילו יצור קטן אחד בחיים ,שליש אחד של העולם ייפגע בצורה
מאד קשה ,ושליש של העולם ,כולל ארץ ישראל לא יינזק ]מלבד הרשעים[.
כיום אנו עומדים על סף הפיצוץ הגדול.
ה'טבע' כפי שאנו מכנים אותו מכיל הפתעות גדולות עבורנו ,גדולות,
מפחידות והרסניות .בעתיד הקרוב לא נוכל לכנות זאת 'טבע' כי זה יהיה
גלוי לכל שזה בא ישירות מה' .אדם ילחם באדם וזה יהיה מלחמה איומה
מעבר למה שאדם מסוגל להאמין .וזוהי רק הצצה קטנה לעתיד.
אתם שואלים מה אנו מסוגלים לעשות בקשר לזה?
רוב האנשים בוחרים להתעלם מזה ,ומקוים שהסימנים שאנו מקבלים,
הסימנים הכל כך ברורים שאנו מקבלים מהשמים פשוט יעלמו ,יתנדפו,
כאילו מעולם לא היו .אנו רוצים להמשיך עם חיי הגשמיות שלנו כאילו
מאומה לא קרה .אבל איננו יכולים .אותם יהודים שרוצים לשרוד חייבים
לעצור כליל את מרוץ החיים ולהתחיל לעשות חשבון הנפש] .ראה מסילת
ישרים פרק ג'[.
פעמים רבות במשך ההסטוריה הקב"ה הביא על עם ישראל כאב ,סבל
ומוות ,ולעתים באופנים האיומים ביותר .מדוע? מפני שבנו האהוב התרחק
ממנו ,ובכדי להציל את בנו בכורו היה עליו להעניש אותו בכדי להביא אותו
בחזרה לאמת.
כיום אנו חיים בעולם של כמעט שקרים גמורים.
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עגל הזהב זה ה'אל' הראשי של רוב הנוצרים ,המוסלמים וכמותם היהודים.
ברוך ה' ,נשארו עדיין יהודים שעדיין נצמדים בעוז לחלוטין לבוראם
ולתורתו .רוב היהודים שמצהירים שהם דתיים או חרדיים בטוחים שהם
נשענים על הקב"ה ,אבל באמת הרוב נצמדים לזנב של עגל הזהב.
אז מה אנו יכולים לעשות?
כל יהודי חייב לעצור ולבדוק את מהלך חייו ולהוציא ממהותו במלקטת את
כל ה'עגל הזהב' שיש בתוך עצמו ,ועליו לדחות ולסלק את כל השקרים של
ה'עולם הזה' שהוא כל כך התאהב בהם.
הוא מעדיף חופשות 'כשרות' בשוייץ מאשר לשבת וללמוד ולחיות חיים של
פשטות ,של אידישקייט אמיתית.
הוא מעדיף לעשות חתונה מפוארת מאשר להוליך את ילדו לחופה לאחר
חינוך אמיתי לתורה .הוא היה מעדיף להתעסק באוכל חומרני גס ושאר
הבידורים ]עם 'הכשרים' כמובן[ ,מאשר להיות עסוק בתפילה ,באמירת
תהילים ,לבכות ולהתחנן לקב"ה לשוב ולבנות את בית המקדש ולהביא את
משיח צדקנו.
אבל אחיי ואחיותי היקרים שאינם מקשיבים למילים שלי !
אם אינכם עושים חשבון הנפש  -אתם תיעלמו לעולם ועד ,חס ושלום .מפני
שהשם מחריב את העולם של השקרים והוא מוציא לפועל את היצירה של
העולם של האמת .אדם שחי חיים של שקרים לעולם לא יוכל לחיות בעולם
של האמת ,הוא לא יוכל להתקיים ביחד עם האמת המוחלטת הכל-מקפת.
יהודי שיש בו אפילו פיסה קטנה של שקר ,שהוא מאמין באיזשהו אופן
בשקר אינו יכול להתקיים עם האמת.
הביטו מה קורה בארץ ישראל! הקהילה החרדית מפוצלת בכל דרך שהיא.
היא מחולקת ומפוצלת עד החלק הקטן ביותר .רוב החרדים נהנים כיום
מרמה של גשמיות שמעולם לא היתה להם בעבר .אך רמה זו של גשמיות
לעתים קרובות נקנית במחיר ,והמחיר הוא שהם מכרו את נשמתם ל'עגל
הזהב' ולנציג שלו שזה מדינת ישראל .חלק גדול מהיהודים החרדים מכרו
את ילדיהם לסיטרא אחרא בלקיחת כספים מהערב רב שמחזיק את החינוך
שלהם .והם אילצו אותם להכניס לתוך מערכת הלימודים שקרים מורעלים,
שקרים שהם אנטי תורה ,ולהקנות אותם לילדיהם התמימים כאילו שזו
האמת.
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המריבות בין היהודים החרדיים הלכו ונהיו יותר ויותר גרועות .קבוצה זו
שונאת את הקבוצה ההיא ,והקבוצה ההיא שונאת את הקבוצה הזאת ,וכל
הקבוצות הללו שלוחמים האחת כנגד השניה מלאים בשקרים .יש אבות
כנגד בנות ,אמהות כנגד בנים ,בעלים נגד נשים ,נשים נגד בעלים .ובנוסף יש
לנו את האנשים שנהנים מהמצב הנורא הזה ,ומתדלקים אותו בחומר
בעירה כדי שימשיך לבעור.
ברוך ה' ,השם הורג בברור את עגל הזהב .הכסף הולך ונחלש יותר ויותר.
כסף שוה פחות ופחות .אנשים מתחילים להאבק חזק כדי לאפשר לעצמם
לשלם עבור חיי הגשמיות שלהם .הרבה מהחרדים הוכו חזק בנקודה זו.
החינוך הפך לנושא מסוכן .היהודי הממוצע מתחיל להבין שמשהו גרוע מאד
קורה בבתי הספר שלנו ,בישיבות שלנו .שרעיונות מהעולם הגויי הסתננו
למוסדות שהיו כל כך יקרים וחשובים בעבר.
והגרוע מכל הוא שהערב רב הוא ששולט] .ראה אבן שלמה י"א ,ז'[ .הערב
רב שולט במדינה ,אך גם בתוך החרדים הערב רב שולט .הם שולטים
באמריקה בעולם החרדי ,ובודאי בעולם החילוני .הם שולטים באירופה
בעולם החרדי ובעולם החילוני .הם שולטים בכל העולם .בכל מקום שיש
יהודים הערב רב שולט בין אצל אלו שאינם חרדים ובין בקהילה החרדית.
אבל זה לא ימשיך כך.
ה' יביא אותנו בעתיד הקרוב ביותר למצבים מפחידים .אנחנו כבר מרגישים
בלתי בטוחים בעולמנו .ה' עושה זאת שלב אחר שלב כך שהיהודים שיכולים
להבין יתחילו באמת להבין .שלב אחר שלב הם יגיעו לאמת .ה' יציל כל
נשמה שעמדה על הר סיני ,אך לא את הערב רב .הם עמדו מרחוק ,הם לא
התקרבו להר סיני .אב כל יהודי שעמד על הר סיני – ינצל .אלו שיותר
קרובים לה' יסבלו פחות ,אלו שרחוקים יותר מה' יסבלו יותר .ובכל אופן
הערב רב ,אותם מצריים שכאילו קיבלו על עצמם יהדות ,אותם ערב רב
שבאמת לא קיבלו מעולם עול מלכות שמים ,אותם ערב רב יעלמו לנצח.
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עם ישראל!
אנחנו עומדים בפני הזמנים הקשים ביותר שהאנושות עמדה בפניהם!
הגויים ,הישמעאלים ,הנוצרים ,כל הגויים יענשו על מה שהם עשו לעם
ישראל] .ראה תהילים קמ"ט ,עובדיה א' ועוד[ .ועם ישראל יטוהר ויזוכך.
הם יזהירו באור רוחני שיבדיל בינם ובין הגויים שיוותרו] .דניאל י"ב:
והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע[ .הם יהיו אנשי אמת ,ורק אמת .לא יהיו
שקרים .והגויים שישארו לאחר המכות ,אחרי המכות שיכו את העולם
ויושביו ,אלו שישארו יהיו גויים צדיקים שיבינו ויקבלו את האמת גם הם.
עם ישראל! הצילו את עצמכם מסבל! שובו לה' ,חיזרו לתורה ,שובו לחיים
אמיתיים שזה מהבוקר ועד הלילה  -רק ה' ותורתו .רוב היהודים כיום
מרגישים שזה משעמם ,חס ושלום .אבל ברוך ה' ,עדיין קיימים יהודים
שקמים בבוקר ,אומרים 'מודה אני' ,נוטלים את ידיהם ,ומרגע זה והלאה
לכל אורך היום משתדלים בכל לבם ובכל נפשם למלא את מצוות ה' .הם
אינם משתעממים חס ושלום .ההיפך .זה מרומם אותם לספירות רוחניות
גבוהות ועושה אותם קרובים לקב"ה .אין משהו יותר מרגש ,יותר מביא
סיפוק ויותר אמת בעולם שלנו ,או בכל עולם שהוא ,מאשר להיות רק עבדי
ה' יתברך.
עם ישראל! אלו שעמדו על הר סיני !
אנחנו הזרעים של העתיד הנשתלים לצמוח ולהתרבות ולמלא תבל ומלואה.
הבריאה לא הסתיימה ,וזה עדיין ממשיך ,וכל יהודי אמיתי יהיה חלק של
הבריאה הזו לנצח נצחים.
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 146אתם לא מבינים? זה הסוף!
מסר מיצחק אייזיק ,פרשת ואתחנן ,אב תש"ע
בחור אוטיסט בן .24
אני מאד רוצה לדבר כי מאד לוחצים עלי כמה דברים חשובים שעד עכשיו
לא יכולתי להגיד ועכשיו אני אומר:
לפני שמדינה הולכת למלחמה ,הדבר הראשון שעושים זה להחזיר את
השגריר שלה לארץ שלה ,כדי שלא יהיה בסכנה ,ושהודיעו מראש שעומדים
להתחיל מלחמה.
ה' לפני מלחמת העולם השניה החזיר הרבה מהשגרירים שלו ,הרבה
צדיקים נפטרו בין מלחמת העולם הראשונה לשניה ,לפני מלחמת העולם
השניה ,גדולי הדור ,הגדולים ביותר ,יצאו מן העולם הזה ,ועכשיו בעשר
שנים האחרונות ,הרבה מאד גדולים עזבו את העולם הזה ,וזה לא הסוף,
עוד ועוד יעזבו את העולם ,וזה סימן שהעולם עובר תהליך קשה ביותר,
תהליך האחרון לפני הגאולה .תתכוננו תתכוננו ,כי בעתיד הקרוב צריך
להיות המשך של הדבר הזה.
ומה אנחנו יכולים לעשות ? ולמה ה' יתברך לוקח את הצדיקים שלנו ?
כי הצדיקים מתפללים בשמים ליד כסא הכבוד להציל את עמו ,אבל זה לא
מספיק שרק הצדיקים יתפללו ליד כסא הכבוד ,העם פה בעולם הזה ,חייב
להתפלל ,כי אחרת לגדולים שבשמים ,לצדיקים שמתפללים ליד כסא
הכבוד ,אין כח ,בלי התפילות והתשובה שלנו אין להם כח,
אז אני מבקש מאד ,מבקש מאד,
שכל העם יעשו בדיקה להוציא כל פגע,
כל דבר שלא הולך יחד עם תורת משה,
כל דבר שהוא נגד רצון ה' יתברך,
ולעשות תשובה על זה,
להסתכל חזק על פרט ופרט ,ולעשות תשובה אמיתית,
ולהפריד בנינו לבין העולם המלוכלך הזה ,עולם השקר,
לשים מחיצות מסביבנו ,מסביב למשפחה שלנו,
להפריד בינינו לבין העולם הזה,
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ומחיצות בין הקהילה שלנו לבין העולם הזה.
וזה הדבר היחיד שיציל אותנו,
כי בלי התשובה שלנו ,בלי הדמעות שלנו ,בלי התפילות האמיתיות שלנו,
אין ,אין תפילות ובקשות בשמים ,הצדיקים לא יכולים לעזור לנו,
רק אם אנחנו רוצים לעזור לעצמנו .וזה מה שיש לי להגיד.
)פניה לנוכחות שהיו בתיקשור ,העוסקות בזיכוי הרבים ובחיזוק הצניעות(
אני יודע שחשוב לכם מאד הצניעות ,וזה באמת יסוד עולם הקדושה.
אין משהוא יותר חשוב מן הקדושה ,כי בתוך הקדושה הכל נכלל – גם
שמירת הלשון ,גם כל הדינים וכל החוקים ,וכל עשרת הדברות – זה הכל
מבוסס על קדושה,
ואם אין לנו את הקדושה ,אין לנו כלום.
הנשמה הקדושה של כל יהודי לא יכולה לסבול טומאה,
או לכלוך רוחני כלשהוא ,הנשמה לא יכולה לסבול משהוא שאינו טהור,
משהוא שאינו קדוש,
ולכן ,בלי קדושה אין לנו כלום.
אני רוצה עוד להגיד לכם ,שכל הצדיקים והצדקניות שהם הדוגמא של
קדושה,
ויהודים שרוצים לעלות בקדושה ,להתקרב לקב"ה ,אז שזה יהיה בפנים
ובחוץ ,בכל מקום ובכל זמן ,וכל התנהגות ,וכל מצווה שעושים ,צריכים
לדאוג שיהיה בכולם קדושה ,ואז היהודים האלה יקבלו משיח צדקינו.
אני רוצה להגיד לכם שהיה לי סבא )זצ"ל( צדיק מאד וקדוש מאד ,הוא היה
ממש קדוש ,והוא עומד ליד כסא הכבוד והוא בוכה כי הוא היה והוא עדין
אוהב ישראל מאד גדול ,ואוהב ה' מאד גדול ,והוא עומד לפני כסא הכבוד,
והוא בוכה ובוכה ובוכה ,ולא יכול להפסיק ,הוא עומד כל הזמן בלי
הפסקה ,יומם ולילה עומד ובוכה על עם ישראל ,אבל הוא מרגיש שאין לו
כח ,כי פה בעולם הזה לא בוכים ולא מתפללים ולא משתדלים.
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אבל בכל זאת יש מעט יהודים יחסית שמתפללים ובוכים ,והתפילות של
אלה נותנים לו כח ,אבל זה מעט מאד ,והוא מרגיש חלש ,אבל בכל זאת הוא
ממשיך לבכות להתפלל ולבקש שעם ישראל יזכה לקבל משיח צדקינו
ברחמים.
אבל מעט מאד מתפללים באמת ומשתדלים באמת ,ולכן עומד להיות מצב
באמת כזה קשה ,שה' ייקח מאיתנו עוד צדיקים שלא נדע ,והם יעלו למעלה
ויתפללו ויבכו על עם ישראל ,והתפילות שלנו כנראה לא יהיו מספיק ,ואז
ירדו עלינו המכות הקשות של סוף העולם הזה ,וזה כבר התחיל ,אבל זה
יחמיר מאד ,יהיו דברים מדהימים ומפחידים ,ובסופו של דבר ,לא יודע
כמה יהודים יקבלו משיח.
אבל כל אלה שיקבלו אותו בסופו של דבר ,יהיו יהודים אמיתיים ,נשמות
שעמדו בהר סיני ,שכנראה יש רק מעט מאד עכשיו בעולם הזה ,אז כל אלה
שהם יהודים אמיתיים ינצלו ,לא משנה איפה הם ,ומי הם ,ה' יביא אותם
לאמת ,אם רוצים או לא.
הערב רב יעלם ויחד איתו הרוב הגדול של הגויים שהם רשעים ועשו דברים
רעים לעם ישראל משך כל הדורות.
ואז ב"ה שוב אזכה לראות את סבא ,ולקבל משיח צדקינו ולהגיע לבית
המקדש והקורבנות וכו'.
אני גם רוצה לומר לכם ,שמי שנלחם על קידוש ה' ומסכן את עצמו ,הוא
אהוב מאד בשמים ,וזה נותן לתפילות של סבא ושל כל הצדיקים שבוכים
ליד כסא הכבוד ,עם הרבה מאד דמעות קדושות ,זה נותן להם הרבה כח,
הרבה כח ,אבל הכח זה מספיק רק למתן את הסבל.
הגאולה השלמה תבוא עם כל הנבואות הקדושות של הנביאים של עם
ישראל ,ואז אם נעשה תשובה ,נעבור את זה בקלות ,אבל ברור שכל מי
ששייך לשקר אפילו ברוחב של שערה לא יוכל לחיות בעולם של אמת ,פשוט
לא יוכל.
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אתם לא מבינים? זה הסוף!,
כל העברות שהיו אי פעם ,כל הרשעים שהיו אי פעם ,הם כולם פה ,אתם
לא מבינים ?
צריכים להתפלל חזק ,המצב היום הכי גרוע והכי קשה שהיה אי פעם.
יש סוגים שונים של גלגולי נשמות,
יש בין היהודים כאלה שהם ערב רב או עמלק ,יש מבולבלים ,וישנם
מועטים המחפשים את האמת.
הרוב הם המבולבלים ,וצריכים לעזור להם להבין את האמת,
וזה מה שה' יעשה -
או עם הרבה סבל
או עם מעט סבל – יביא אותם לאמת.
אני מאד שמח שאני יכול לדבר מה שיש לי בלב,
ה' שלח אותי במצב קשה מאד ,ואני יודע שאני דוחה הרבה אנשים ,ולא
יכולים לסבול אותי ,אבל אני נשמה מאד גדולה ,ואני סובל מאד מאד
ובוכה ,גם על עם ישראל,
ואני מאד מאד צריך תיקון ,וזה התיקון שלי – לעזור לעם ישראל לחזור
בתשובה.
המסר הזה מאד עוזר לי.
אני גם רוצה להגיד שהדברים הקשים ביותר יתחילו בעתיד הקרוב ,גם
בארץ ישראל וגם בעולם.
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)אחד הנוכחים בתיקשור שאל אם אפשר לשאול שאלות(
אין מה לשאול ,רוצים כבר את הגאולה,
וגם לי נמאס להיות אוטיסט מסכן ,אני רוצה לקחת גמרא וללמוד.
פעם הייתי תלמיד חכם מאד ,אדם חשוב ועכשיו אני כזה,
אבל מגיע לי ,וזה התיקון שלי וב"ה אני שמח עם זה.
אני רוצה לומר – תתכוננו ,הדבר החשוב ביותר כדי לשרוד חוץ מלהיות
קדושים זה לבטוח בה' ,לא להתבלבל ,לבטוח לגמרי בקב"ה ,להאמין עם כל
הלב שהוא מביא את כל הטוב ומביא גם את הרע ,אבל יביא אותנו לטוב,
ואם אין מה לאכול ,הוא יאכיל אותנו ,ואם צריך לשתות הוא יביא לנו
שתיה ,ואם צריכים מקום ללון הוא יביא לנו בית ומיטה ,וכל מה שאנחנו
צריכים ,לא לדאוג ולא לפחד.
בעוד זמן קצר נהיה כמו במצב של דור המדבר ,לדור המדבר שיצא
ממצרים ,הכל היה ברור ,הם קבלו את כל מה שהיו צריכים ישירות
מהקב"ה ,והאמת היא שגם היום זה הכל מה' ,אך בדרך כלל אנחנו לא
מודעים לזה .עוד מעט הכל יהיה ברור ב"ה,
צריך הרבה ביטחון לדעת לקבל את זה ולא למות מפחד ח"ו ,צריכים לא
לפחד!
ה' יתן לנו ישירות כל מה שנצטרך ,וחשוב מאד לא לשכוח – לבטוח בה'.
אחד האורחים אמר :נראה שהעולם משוגע!
הרע פשוט שיגע את עצמו ,הרע משתולל ,ומאחר ואין מטרה לרע חוץ מרע,
אז אין לו לאן ללכת והוא מתמוטט ,מתפרק ,משתולל כמו חיה שעומדת
למות ונכנסת לפניקה ולא יודעת איך להסתדר ומה לעשות ,ולכן זה מפחיד
מאד ,אבל הוא יגמר ,וכל אלה שאיתו ילכו יחד איתו לתהום.
אני גמרתי.
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 147השתיקה מסוכנת ביותר

מסר מיצחק אייזיק י"ז באב תש"ע
פרשת קדושים )ויקרא פרק יח(

ֵיכם:
גּוֹים ֲא ֶשׁרֲ -א ִני ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ִמ ְפּנ ֶ
"...אַלִ -תּ ַטּ ְמּאוּ ְבּ ָכלֵ -א ֶלּה ִכּי ְב ָכלֵ -א ֶלּה ִנ ְט ְמאוּ ַה ִ
תּוֹעבֹת ָה ֵא ֶלּה ו ְִנ ְכ ְרתוּ ַה ְנּ ָפשׁוֹת ָהעֹשֹׂת ִמ ֶקּ ֶרב ַע ָמּם:
ֲשׂה ִמכֹּל ַה ֵ
ִכּי ָכּלֲ -א ֶשׁר ַיע ֶ

אוי לנו ,בארץ ישראל הקדושה יש טינופת .יש לכלוך אנושי ,יש חוצפה יותר
גדולה משל טיטוס .טיטוס לפחות היה גוי .הוא עשה דבר איום ונורא ,אבל
פחות גרוע מהמצעד שעומד להיות מחר ח"ו .שקבוצה של כביכול יהודים,
עושים מצעד של העברות הגדולות ביותר כאילו שזה דבר נורמאלי ,כאילו
שהקב"ה ח"ו לא צודק.
עושים את זה פתוח שכולם יראו .הולכים בצורות לא צנועות ומדגישים את
העברה לפני העינים של כל העולם ,עם מצלמות טלויזיה ואינטרנט .לפני כל
העולם אומרים :אנחנו צודקים ח"ו ולא הקב"ה .ואנחנו היהודים שותקים,
חוץ מכמה טובים שמוכנים לומר את האמת.
המטונפים האלה גם מכריזים שתל אביב תהיה ח''ו עיר הבירה של העולם
לדבר הזה .ואם כך הם הכריזו ,אז תל אביב בסכנה מאד גדולה ,כי כמה
יכול הקב"ה לתת להם לעשות מה שהם רוצים .זה יותר גרוע ממגדל בבל.
הם יפלו ,השאלה היא ,כמה יהודים יפלו יחד אתם.
אני רוצה שיהיה ברור ,שמצעד התועבה ,זה חוצפה הכי גדולה שהיתה אי פעם בעולם
הזה ,וזאת לא הגזמה .וזה שכביכול יהודים שותקים על זה ,זה רע מאד ומי שכן פותח
את פיו למחות ,הוא ינצל.
ואלה ששותקים כי לא רוצים שהילדים ישמעו על כך ,זאת לא הסיבה .כי הרבה
מקומות ,גם בישיבות ,בארץ ובחו"ל ,מלאים עם העבירה הזאת .וכל ילד שרוצה לשמור
על התמימות שלו יכול להיות קורבן לאדם כזה ,ואין לי יותר מה להגיד.
להתפלל שה' יציל אותנו מהטינופת של העולם הזה ,ושלא ניפול לתהום מזה .העולם
יפול ורק למי שזה כואב בלב וקרוב לקב"ה מחכה לו עולם הבא ויקבל משיח צדקנו
ברחמים.
הבעיה שהעולם מלא בעברות כאלה ,וזאת העברה שתפיל את העולם ,כי זו בעיה של
צניעות וחוצפה ,שרוצים להפוך את האמת לשקר .מרגע שהמצעד מתקיים ח''ו בלי
מחאה נמרצת ,תתחיל הידרדרות עצומה בעולם .וזה יגיע לכל אדם ואדם וזה כבר
התחיל .הפתעות גדולות וקשות יהיו כבר ממחר ,זה לא יעבור בשקט.
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 149לאחר האסון הרכבת אתמול
תקשור עם דניאל ,כ"ז באב ,תש"ע
התאונה בין הרכבת והמכונית הייתה טרגדיה במימדים שאי אפשר לתאר,
משפחה שלמה נמחקה ל"ע ,ה' ישמור.
מה אפשר להגיד על זה ?
המקרה הזה מדבר בעד עצמו,
יש אנשים שיגידו שהנהג אשם והנהגים הישראלים נוסעים בפראות,
אבל באמת,
זה מסר לכל עם ישראל,
תתעוררו,
תחזרו לאמת,
כי מיום ליום ,מרגע לרגע ,משניה לשניה,
אנחנו לא יודעים מה גורלנו,
גורלנו אך ורק בידיו של הקב"ה
ולא בידי שום כח אחר,
לא בידי נהגים ,לא בידי ערבים ,ולא בידי אמריקאים וכו'.
אין לנו שום שליטה על כלום בעולם,
רק על יראת השמים שלנו.
ואפילו זה ,אם אין סיעתא דשמיא,
אדם לא יכול להגיע ליראת שמים ברמה הרצויה.
ברוך דיין אמת.
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 150כאשר הבועה הורודה תתפוצץ
תקשור עם דניאל ,ל' באב ,תש"ע

שאלה :אנו מקבלים מידי פעם מכתבים המותחים ביקורת על הפרסומים
והפניות שלנו ליהודים בגלות לעלות ארצה ,ובמיוחד על הפרסום מלפני שנה
וחצי מתאריך י"ב בניסן תשס"ט ובו פרסמנו" :מסר ליהודי אמריקה ,אתם
בסכנה גדולה ,כדאי להתחיל לארוז את החפצים ולזוז לכיוון ארץ ישראל".
יהודי מניו-יורק כותב לנו:
"נו ! באמת ! מה קורה ? אין זכר וסימן לסכנה ,עוד דיבור סתמי ,איך
להאמין לכם ?"
מה נענה לו ?
דניאל :יהודי חמוד,
כבר כמה שנים אנחנו אומרים שצריכים לעלות ארצה ,ומי ששמע בקולנו
אז ,היה יכול למכור בנחת את ביתו ורכושו במחיר מלא ,ולקנות בית טוב
בירושלים .היום מי שרוצה ,בקושי יקבל חצי מחיר ,ואם יחכה עוד קצת,
גם את זה לא יקבל .ומי שיישאר עוד יותר ספק אם יוכל לעלות.
וזה רק הצד הגשמי .מסגנון המכתב שלך אתה שוכח שהדבר הכי חשוב
שצריך לעשות זה לחזור בתשובה .יש הרבה דברים בחיים שלך שאתה
צריך לתקן ,ואם אתה בא לארץ או לא ,זה לא הכי חשוב .מה שחשוב זה
שתחזור בתשובה ,ואם אתה חרדי כביכול ,זה לא אומר שאין לך על מה
לחזור בתשובה.
יהודי אמיתי ,שעושה תשובה אמיתית ,ה' יציל אותו מכל מקום.
יהודי חמוד,
אתה כנראה לא יודע מה שקורה במדינה שלך ,וכנראה שאתה מרגיש את
עצמך יותר אמריקאי מאשר יהודי ,אם אתה יכול להגיד שלא קורה כלום
בארה"ב.
ארה"ב זה לא אותו מקום שהיה לפני  20שנה ,אפילו לא כמו שהיתה לפני
 10שנים.
אפילו הגוים רואים את זה ומודאגים מאד.
יהודי נחמד,
אני אתפלל עליך שתפתח את העיניים ותראה מה שקורה.
לא רק שאתה בסכנה בתור יהודי ,אתה בסכנה גם בתור אמריקאי.
היהודים בסכנה ,והגוים בסכנה.
www.Dani18.com

דניאל  - 4מסרים מעולם האמת

136

פעם אמריקה הייתה גדולה וחזקה ,אבל היום ,היא חלשה על סף להיות
דיקטטורה ,עם מצב כלכלי על סף התמוטטות ,עם מצב אקולוגי מפחיד
ביותר .ואפילו העיתונות הגוית באמריקה מציגה כותרות שצועקות שזה
סוף העולם.
)אגב ,למחרת קבלת המסר הזה ,הופיע בעיתון "יתד נאמן" עמוד  11כתבה
עם הכותרת:
"האימפריה האמריקאית על סף קריסה עקב חובותיה" מאת פרופ'
מאוניברסיטת הרוורד" ,מצורף כאן הלינק -
http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=nh20100729_06&log=true

ודניאל ממשיך:
יהודי נחמד ,אני מאד מקווה שלא תפגע כאשר הבועה הורודה שלך תתפוצץ.
יהודים ,יהודים,
תתעוררו ,תפתחו את העיניים,
תפתחו את הלב,
תפתחו את הנשמה,
תראו מה קורה מסביב,
תסתכלו רק על החודש האחרון,
רעידות אדמה ,הרי געש ,דליפת נפט ענקית ,גלי חום ושרפות ,שיטפונות עצומים,
אסונות טבע מעל ומעבר קורים עכשיו כל הזמן מסביב לעולם ,נזקים של מיליארדים,
מיליוני אנשים נפגעים.
הכל מתקיים כמו שכתוב בנבואות התורה,
הקב"ה שולח לנו סימנים ברורים – אחד אחרי השני :זה הסוף.
אתם שומעים? זה הסוף!
וכאשר יפתחו שערי הגאולה ,ינעלו שערי התשובה.
לא תהיה הזדמנות נוספת.
יהודים יקרים,
יהודים אהובים,
אתם לא מרגישים את הגאולה באוויר ?
אתם לא שומעים את קול השופר ברקע ?
תחזרו הביתה,
תחזרו לאמת,
תחזרו לקב"ה.
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 151הקב"ה הורס את העולם הזה
תיקשור עם בנימין גולדן ,ב' אלול תש"ע
)פרק  63בטלמסר(
בנימין:
נדבר על כל מה שקורה בעולם.
קודם כל ,תסתכלו במבט אחד מסביב לכל העולם.

זה ברור מאד שמשהו קורה.
ומי שלא רואה את זה  -פשוט לא רוצה לראות את זה.
זה מדהים! זה מפחיד! וזה ברור שזה מן השמים ישיר.
נתחיל ברוסיה.
רוסיה  -ארץ רשעים.
ארץ שכמעט חיסלה את היידישקייט.
הנאצים הרגו את היהודים ורצו לחסל את היהודים לגמרי ולהוציא אותם
מן העולם בכלל ,אבל הרוסים נתנו לרוב היהודים לחיות ,אבל בתור גויים!
רצו לחסל את היהדות!
מלחמה עם הקב"ה!
עכשיו ,רוסיה ,שהיא עומדת מאחרי הערבים עם כל הנשק שלהם ,רוסיה
שרק מלקקת את השפתיים שלה ,היא כמעט מרגישה שהיא תופסת את
אמריקה ,ויכולה לאכול את כל המדינות,
הרוסיה הזאת פתאום יש לה בעיה !
אלפי אלפי דונמים,
יותר מאלפי דונמים נשרפים ,ואי אפשר לעצור את זה.
מוסקבה ,עיר הבירה ,כל יום שבע מאות אנשים בערך נפטרים ומתים
מהעשן ,מהזיהום ,מהשריפה.
אי אפשר לצאת בלי מסכה .ואפילו עם מסכה זה לא אומר שהבן אדם יכול
לעמוד בכל כך הרבה זיהום.
וזה הולך ומתגבר.
ואלפי אנשים נלחמים נגד זה .ואפילו פוטין יצא יום אחד להלחם ,אבל זה
לא עוזר.
ואוי ואבוי ,זה מתקרב לצ'רנוביל שלא נדע.
ואז יהיה שמח מאד.
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הצליחו להציל מתקן גרעיני אחד במקום אחר,
אבל השאלה אם הקב"ה יתן להם להציל את המתקן הענק בצ'רנוביל.
אז מי צריך לשלוח טיל.
ה' יכול להרוס את רוסיה בלי מאמץ.
וסיביר ,סיביר קיבלה מכת חום שאף פעם לא ידוע מכזה דבר.
שטח ענק!
אבל בואו נעבור לגרינלנד ,שזה קרוב לארה"ב ולקנדה ולקוטב הצפוני.
במקום הזה ,אחרי שנים שמזהירים שהקרח שם נמס במהירות הבזק.
הרבה יותר ממה שחלמו ,פתאום ,בלי הכנה ,ראו שחתיכת קרח בגודל של
ארבע פעמים האי מנהטן ,קרחון זה השתחרר מהקרחון הענק ומתחיל לזוז
לכוון קנדה.
זה מדהים ,זה מפחיד.
ואם זה ישתחרר – יש סיכוי רב ,שעוד קרחונים ישתחררו.
ויש גם תיאוריה ,שכל החום הזה בא מתחת לקרחונים ששם יש הרי געש.
ומה יהיה אם פתאום אחד כזה יתפוצץ וירים קרחון בגודל של מנהטן ,ואז
זה ינחת.
עכשיו נעבור למקום אחר.
נעבור לפקיסטן ,להודו ,לסין ,גרמניה וכו'
בפקיסטן  -יש שיטפונות שלא היה להם בזיכרון שלהם דורי דורות ,אלפי
שנים ,לא זוכרים כזה דבר.
מיליונים נפגעו מזה ,או שמתו ונעלמו ,או שאין בית ,או שפשוט תקועים
באיזה מקום.
גם בהודו שיטפונות ,ומזה כל הבוץ שנופל על ערים שלמות.
וגם סין במצב קשה.
שיטפונות עצומים ,יותר ממיליון תושבים נאלצו לברוח מבתיהם.
אתם יודעים איזה שטח של העולם זה?
וזה קורה בשבוע אחד או שבועיים!
זה לא משונה ???
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נעבור לעוד מקום בעולם ,לדרום אמריקה.
פתאום יש קור שמה ,שאף פעם לא היה.
ארגנטינה וכל הארצות שמה שעכשיו זה חורף ,בד''כ החורף מאד קר שמה,
אבל עכשיו זה כפור עם שלג .מה פתאום?
רעידות אדמה :בשפע ,כל השנה ,ורעידות קשות,
עכשיו שומעים שזה באוקיינוס השקט.
ובכל מיני מקומות אחרים ,באינדונזיה ובהאיטי.
מאד חזקות ,מאד חזקות.
האם ידעתם שרעידת האדמה ליד צ'ילה שהיתה באוקיינוס השקט היתה
 8.8בסולם ריכטר) .ראה הערה בסוף(
בהאיטי הרעידה הייתה בדרגה שבע ,אך זה מקום עני מאד ולכן היו הרבה
קרבנות.
כל כדור הארץ קפץ ,אבל זה לא מעניין כי זה לא משפיע עלינו.
ובאמת זה שינה את העולם ,זה שינה הרבה דברים בעולם שלנו.
עוד מקום.
מפרץ מקסיקו.
שמחים מאד שסגרו כביכול את החור .וזה לא חור אחד ,היו כמה פתחים.
והפתחים האלו ,במשך חודשים ,הוציאו מליונים של גלונים של נפט.
ונפט מעורב עם רעל ,גזים.
ולא רק זה.
האמריקאים ,החכמים ,והאנשים שרק חשוב להם כסף,
הם החליטו לא להפסיד מזה...
אז מה עושים...
איכשהו סגרו פחות או יותר את החורים ,את הדליפות,
אבל התיזו רעלים כדי לפזר את זה,
והורידו את הנפט לתחתית הים.
עכשיו יש שכבה מאד עבה של נפט מאד כבד,
לא כמו הנפט הרגיל ,כבד מאד.
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ופתאום זה השפיע על דבר שרוב האנשים בעולם לא מכירים את זה.
את הדבר הזה ה' נתן כדי שנוכל לחיות בעולם,
שבן אדם לא יסבול פיזית ממנו,
וזה זרם הגולף) .ראה הערה בסוף(
זרם זה הוא מגיע לכל העולם ,ומספיק שזה נעצר...
וזה נעצר באמת! ואנחנו במצב קשה! זה לא זורם!
הנפט יושב בתחתית הים בשטח ענק במפרץ מקסיקו ועוד מחוצה לו ,הוא
כבר הגיע למקומות אחרים.
אבל שם זה נתקע .זה מקום די סגור .זה פשוט לא זורם כמו פעם.
ואנחנו צריכים לחכות ולראות איזה נזק זה עושה.
ובגלל שזה לא זורם ,מי יודע כמה זה כבר הספיק להשפיע.
וזה יד ה'!
ה' ברא את העולם מסודר,
והאנשים הרשעים שרק חושבים על עצמם ועל הכסף שלהם מקלקלים את
זה .ואין מי שיעצור אותם.
הם שולטים על העולם ,האנשים האלה.
אבל הם אמנם עשירים ,הם גם רשעים וטיפשים,
כי הרשעות שלהם עושה אותם עיוורים לאמת.
ולכן אפילו בשמים לא צריכים לעשות כלום.
האנושות יכולה לבד להרוס את עצמה.
ויש דברים עוד יותר מפחידים.
עוד דבר מענין  -שבכל העולם דגים מתים ,מתים בכל מקום.
בארגנטינה  -חמש מאות פינגוינים מתים על החוף.
בשיקאגו ,ליד האגם הגדול אלפי דגים מתים.
בקליפורניה גם אלפי דגים מתים ,גדולים ,יפים ,ולא יודעים למה.
לפני הגשמים הענקיים בפקיסטן,
כל יום אלפי צדפים עלו על החוף ומתו.
וכל יום ניקו ,וכל יום אלפי אחרים הגיעו.
אין לזה הסבר טבעי ,לא מבינים.
אבל זה משהו משונה!
תמיד יש כזו תופעה ,אבל לא בכמויות כאלו.
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ובמפרץ מקסיקו ,ברור שאלפי דגים מתים בגלל הנפט עם הרעל.
מסתכלים אמנם על הים וזה נראה נקי ,כי הכל שקע ,אבל זה לא נקי!
וזה ממשיך להרוג את הדגים ,ואת החיים בתוך הים.
והחופים נראים נקי ,אבל כשמשפשפים קצת את החול ,מתחת יש שכבה
גדולה של נפט.
וזה הכל דברים שאנשים לא רוצים לדעת !
היו עוד הרבה דברים.
אלו לא התופעות היחידות.
גם ההר געש הזה באיסלנד ,שבגללו לא טסו הרבה זמן מעל אירופה.
ה' מראה לנו כי העולם הוא שלו ולא שלנו,
ואי אפשר לקפוץ על מטוס כמו משפחת אובמה וללכת לאיטליה לארוחת
ערב.
ה' יעשה ואי אפשר יהיה לטוס.
זה דור שפל ביותר.
ואנחנו לא שמים לב ,לא שמים לב.
פה בארץ הכל כאילו בסדר ,נורמלי ,שגרה רגילה.
אפילו באמריקה עם כל האסונות  -הכל בסדר.
משתדלים לחיות "חיים נורמלים" במרכאות כפולות.
אבל יש בכל זאת ב"ה גם גויים וגם יהודים שרואים ,וזה טיהר אותם.
ומשתדלים לחזור בתשובה באמת ,ומנסים להגיע לקב"ה.
ויש יהודים שמנסים לסגור את עצמם בגטאות ולא לתת לשקר להכנס.
ואלה לא יסבלו כל כך ,הם יקבלו משיח צדקנו הרבה יותר ברגיעה
ובשמחה ובבריאות.
שאלה:
לסיכום ,מה האנשים צריכים להבין?
תשובה:
היהודים צריכים להבין שהקב"ה הורס את העוה"ז.
כמו שכתוב :שליש העולם יהרס לגמרי ,לא ישאר שום יצור חי!
שליש העולם יהיה פגוע קשה ,ושליש העולם לא יפגע.
וזה התחיל כבר!
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זה התחיל יחסית לאט לאט ,אבל זה מתגבר!
וזה נהיה יותר ברור!
ויותר אנשים מתים ל"ע ,ונפגעים ל"ע,
ויותר חלק של העולם נהרס לא עלינו.
וזה עוד לפני המלחמה.
וגם אנחנו מאד קרובים למלחמה ,מלחמה עולמית.
כל העולם מתכונן לזה ,למלחמה עולמית.
יהודי צריך להסתכל ולהגיד :מה עשיתי לא טוב ,למה זה קורה?
כי ידוע שכל דבר שקורה בעולם זה בגלל היהודי.
ומאחר שיש כל הרבה סבל ואסונות טבע וכו' ,זה סימן שאנחנו לא בסדר !
ואפילו ה' נתן לנו סימן לתוך העיניים שלנו עם המשפחה שהלכו על קידוש
ה' ,כקרבנות בדור הזה.
ואפילו עם זה אנחנו לא מתעוררים לחזור בתשובה ולעזוב את השקר!
עם ישראל !
אנחנו כבר כותבים מאמרים בערך שמונה עשרה שנה.
אין כל כך הבדל בין המסרים שכתבנו.
יש רק מסר אחד :הגאולה מגיעה ,העולם הזה יהרס ,הכסף לא יהיה שוה
כלום ,העגל הזהב יעלם.
ועם העגל הזהב ייעלמו כל אלו שלא קבלו באמת עול מלכות שמים בלי
הספק הכי קטן.
ואם אנחנו רוצים להיות חלק של הבריאה ,חלק של הנצח ,חייבים ברגע זה
לזרוק את השקר ,שזה העוה"ז ,ולהדבק חזק לאמת ,שזה העולם של תורה
ומצוות ומעשים טובים וכו'.
וברור שהבסיס של זה  -זה קדושה.
ואז נוכל לקבל משיח צדקנו בשמחה ובששון,
ולהמשיך להתקרב לקב"ה בנחת וברגיעה,
עם ביהמ"ק השלישי ,עם מלך המשיח.
ואז נמשיך בשלב שאחרי זה של הבריאה,
ונמשיך לנצח ,לנצח נצחים.
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שאלה :הנביא אומר" :והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר
לו" .רש"י מסביר :כולם יהיו צדיקים .השאלה היא איך זוכים להגיע לדרגה
כזו שהנביא קורא צדיקים.
תשובה :כל יהודי שעמד בהר סיני ינצל בע"ה.
יש יהודים שהם רחוקים יותר ,ויש יהודים שרחוקים פחות מהאמת.
אם אנחנו רוצים להיות צדיקים ולא לסבול
יש דרך אחת.
צריך להפריד את עצמנו מהעולם הזה,
מהעולם של עגל הזהב ,כמה שאפשר.
מהבוקר עד הלילה ,מהלילה עד הבוקר,
לחיות אך ורק לעשות את רצון ה'.
זה לא קל.
אדם רוצה חופש ,מנוחה .הוא רוצה להשתחרר.
הוא רוצה לאכול גלידה או לאכול במסעדה
או ללכת לטייל בשווייץ או כל מיני דברים כאלה.
אם אין לו מה לעשות  -הוא רוצה להסתובב ברחוב רבי עקיבא או ברחוב
מלכי ישראל,
להסתכל בחלונות ראוה ,לעשות קניות.
אבל לשבת ,ללמוד ,לעבוד על המידות ,להתקרב לאמת  -זה קשה ומשעמם
לו.
לכן בעולם כל כך מלא תענוגות שכל אחד יש לו גישה לזה,
בעולם כזה ,המלחמה עוד יותר גדולה,
ולכן חייבים להיפרד מזה,
להיפרד מזה ,ורק אז אפשר להגיע לאמת.
שאלה :מה עם האיום האיראני ,לא מדברים על זה ?
תשובה :לא מדברים .אבל האיום האיראני הוא ענק!
והוא מגיע עכשיו מאד מאד קרוב למלחמה!
מי לא מדבר על זה ?! אנשים שלא רוצים לדעת!
זה מאד קרוב למלחמה! הכוחות עומדים מוכנים למלחמה!
נסרללה צועק בקול רם ,וכל הזמן באים ללבנון אנשים חשובים מאיראן.
אתם חושבים שהם עושים את זה סתם בשביל הכיף?
מה שקורה בקוריאה ,גם כן ,זה הכל אזהרות בשבילנו.
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בקשר להפגנה נגד מצעד התועבה
המחאה שהיה בכיכר השבת היתה מחאה מאד חשובה,
כי זה היה הקול היחיד ,הקול היחיד.
אבל זה לא יכול להציל ממה שעומד להיות,
כי הרוב הענק של היהודים לא מחו.
ואם יצאו על עניין של עמנואל כל כך הרבה יהודים לרחוב,
ועל כבוד השכינה כל כך מעט ,אז אוי לנו.
איך אפשר שנדבר על קדושה אם אנחנו נותנים לכזה אסון,
כזה טינופת ,לעשות מצעד ברחובות של ירושלים עיר הקודש ???
אוי לנו! אוי לנו! אוי לנו!
אמנם כל מי שהשתתף במחאה הציל את עצמו.
וגם כל אלו שרצו להשתתף ולא יכלו להגיע,
או אפילו מי שבלב רצה להשתתף הציל את עצמו.
הערות:
מתוך אינציקלופדיה:
זרם הגולף :זרם הגולף הוא זרם ימי חם ,שמוצאו במפרץ מקסיקו ,ומגיע לחופה
המזרחי של ארצות הברית ,ולחופי מערב אירופה וצפונה ומחמם את האזורים ליד
החוף.
בזרם עצמו עוברים כ 50-מיליון מטרים מעוקבים של מים בשנייה .השפעתו מורגשת
באזורים שהוא מגיע  -מי הים אינם קופאים והנמלים פעילים כל השנה.
הוא אינו מגיע לים הבלטי ,ובחורף שם קופאים מי הים ומתכסים בשכבה עבה של קרח,
והנמלים מושבתים.
לאור המסת הקרחונים המואצת לאחרונה קיים חשש כי זרם הגולף ישתנה ועלול
להיווצר עידן קרח חדש באירופה ובאמריקה הצפונית.
סולם ריכטר
הוא יחידת מידה לעוצמתה של רעידת אדמה.
הסולם מציג את עוצמתן של רעידות אדמה על פי בסיס  ,10כלומר רעידה בדרגה 7
גדולה פי  10מרעידה בדרגה .6
העוצמה החזקה ביותר שנמדדה הייתה של סדרת רעידות אדמה בעוצמה של  9.5בצ'ילה
בשנת .1960
רעידה זו גרמה לצונמי בגובה  25מטרים שחצה את כל האוקיינוס השקט והיכה כמעט
את כל איי האוקיינוס השקט ,והגיע עד יפן.
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קדושים תהיו
זה
טהרת החיים
טהרת המשפחה
צניעות
שמירת הלשון
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