בס''ד

מסר חדש מגליה

נמסר אדר א תשס''ח )חלק א(
גליה :אמא יקרה שלי ,התקשור הזה נראה ַעם ישראל ישועות ונחמות ,יהיה קשה יותר .היום זה ברחמים
בינינו הוא מתנה שהקב''ה שלח לנו וניסים גדולים ומופלאים ביותר ,רק ובקלות ,חשוב לנצל את המצב הזה
היום כי הוא עומד להשתנות בקרוב
ְבּימים קשים אלה ובזמן שעדיין רבים ִחזקוּ ואמצוּ.
מאוד .כאשר יתגלה המשיח בע''ה
הולכים כעיוורים ומגששים באפילה.
מי יכנס למעגל אוהבי ה'?
אמא :איזה מסרים יפים ברוך ה' ,ברוך בקרוב בקרוב ,לא יהיו כבר חוזרים
נהרות של תשובה
בקרוב תהיו עדים לחזרה בתשובה ה' שזכית להעביר לי וזכיתי לקבל ,וברוך בתשובה .יהיו כאלה שהספיקו לעלות
עצומה כפי שלא היתה מעולם .המונים ה' שיזכו לקבל גם כלל ישראל .האם על הרכבת ,וכאלה שהפסידו את הרכבת
 כי היא כבר נסעה ולא תשוב עודמעם ישראל .נהרות נהרות של תשובה מותר לפרסם אותם ברבים?
גליה :אמא את יודעת שחשוב לעולם למסלול שלהם.
יהודי הארץ והעולם.
ֵ
ישטפו את כל
בוא יבוא משיח צדקנו!
ֶ
רבים ישובו לארץ ישראל .אך
באָרץ להתייעץ עם הרב ,לגבי מה לפרסם .אין
אמא :גליה ,כתוב שהמשיח יגיע בסוף
התשובה תהיה הרבה יותר קלה מהירה ספק שזה יכול לחזק את עם ישראל
בזמנים הקשים הללו ,ואמא יקרה שלי ,האלף הששי לבריאת העולם ,ולפני
ומשמעותית.
בקרוב אמא הכל יקרה .המצב שישרור הגאולה ממש קרובה והזמנים הללו האלף השביעי ,לפני קבלת השבת .כי גם
בארץ ובעולם יחזיר המונים לה' יתברך הקשים יהיו כנראה עוד יותר קשים בשבת שהוא היום השביעי מקבלים את
ללא ספק כלל .העולם לפני שינוי גדול בעולם בכלל ,והרבה יסבלו סבל נורא ,השבת קצת לפני הזמן של השקיעה,
מאוד  -ושומעים ויודעים בחוש שזה כך אבל כל מי שמתקרב לאבינו שבשמים כלומר כבר לפני סוף היום השישי
ושהמצב הנוכחי לא יוכל להימשך כך ,ומתחיל לשמור שבת ולקרוא "שמע מקבלים את השבת .אז אנחנו כבר
מכל הבחינות .לא איומי הערבים ישראל" ,כבר נכנס למעגל אוהבי ה' לקראת סיום האלף השישי לבריאת
והגויים הרשעים על ישראל ולא המצב וחסד יסובבנו ]אם ימשיך להתעלות[ .העולם .מתי המשיח יבוא?
הקב''ה מסוכך עליו ועל כל ישראל ,אך
גליה :הוא יבוא ,בוא יבוא משיח צדקנו!
הרוחני הנוכחי.
חייב להיות שינוי גדול לטובה .רבים קשה לסוכך על קוצים וברקנים כי היד הזמן כבר הגיע! אנו מחכים עוד לאחרונים
רבים מישראל ישובו לאבינו שבשמים ,יכולה להידקר ולכאוב .יותר קל לסוכך המאחרים .אז בואו ֶא ַחי ואחיותי
אם בטוב ואם במוטב ,לא יהיו ברירות על פרחים רכים ועדינים.
המאחרים והזדרזו להגיע כבר ,כי מחכים
ה' ָשׂ ֵמ ַח בכל פרח רענן של ישראל לכם .הקב''ה לא רוצה להתחיל את
אחרות ]''הקב''ה מעמיד להן מלך שגזרותיו
השמחה העצומה המצפה לנו
קשות כהמן וישראל עושין תשובה''
ולעולם לפני שיגיעו כל בניו ובנותיו
ָ
)סנהדרין צז :ע''ש([ .בקרוב תביני כאשר יתגלה המשיח בעז''ה
האיטיים ,העצלים והמאחרים .עורו
על מה אני מדברת.
בקרוב בקרוב ,לא יהיו כבר
בנים שובבים ,שובו אלי ואשובה
גאולה וחבלי משיח
אמא :למה ,מה הולך להיות בקרוב? חוזרים בתשובה .יהיו כאלה
אליכם ]מלאכי ג ז[ .השמחה הגדולה
מצפה לעם ישראל.
גליה :אין לי רשות לפרט לך ,שהספיקו לעלות על הרכבת,
הכל תלוי רק בנו .אנחנו יכולים
אבל באופן כללי מותר לי לומר לך וכאלה שהפסידו את הרכבת -
לקרב כל אחד את חברו ושכנו
שבקרוב גאולת ישראל השלמה,
חבלי כי היא כבר נסעה ולא תשוב
ובני משפחתו ,להפיץ תורה
ולפני הגאולה יהיו עוד כמה
וקדוּשה ולזכות את הרבים .כל
לידה קשים ,וכמה צרות על שונאי עוד לעולם למסלול שלהם.
המזכה את הרבים יש לו בשמים
ישראל.
ולאחר החושך הכבד יפציע אור חדש שלו ,לעת עתה הוא מסכים לסוכך היכלות מיוחדים ,כי כל אבא שבניו
על ציון ,וכולנו נתעורר לאורו של משיח אפילו על כל הברקנים הדוקרניים הללו התרחקו ואבדו לו ,ומישהו חיפש אותם
צדקנו אשר ינהיג את ישראל בהנהגה למען הפרחים היפים שלו ,המפיצים והתאמץ ומצא אותם והשיבם לאבא
בשׂ ִמים בכל העולם הגשמי העכור האוהב ,יתוגמל בתגמול הולם ביותר .אז
קדושה לקראת בנין בית המקדש ]ראה ריחות ָ
הזה .אמא תגידי לכולם שכל אחד ואחת ִאזרו עוז ותעצומות וכל אדם מישראל
ישעיה ב[.
ינסה לקרב בדרכי נועם את כל מי שיוכל
הגאולה בפתח ,אסור להתייאש גם אם יכולים להיות פרח יפה וריחני.
כמה חשוב לנקש את כל הקוצים ]גם שומרי תו''מ[ .לא להתעלם מאחיך,
יהיו ימים קשים ,והכל תלוי בנו,
למ ֵתן הרבה גזרות ומכות .ככל והברקנים המפריעים ָלצמיחה והפריחה עזוב תעזוב עמו .זו מצווה עצומה.
ביכולתנו ַ
וזה ימנע הרבה צער כאשר נראה את
שיעשו מצוות וחסדים ויעבדו על של ַעם ישראל .בע''ה בקרוב הגינה
המידות ויהיו ישרים והגונים וישמרו תהיה יפה לתפארת ותכיל רק פרחים אחינו הרחוקים שלא יכולים להשתתף
שבת קודש ואת מצווֹת ה' יתברך ,אזי יפים ורעננים .כל הקוצים יתייבשו בשמחת הגאולה הקרובה ,הם לא יוכלו
המאזן יהיה לטובת ַעם ישראל והגאולה ויקמלו ולא יתקיימו יותר .אז הבה להתקרב למעגל הרוקדים .הם יהיו
חיש תגיע ויתבטלו המון קטרוגים ונפריח את השממה הרוחנית!
מנודים ומרוחקים ועצובים ובוכים,
יש כבר המון פריחה בישראל .רבים והשמחה שלנו לא תהיה שלמה
והרבה צרות.
כאשר מקיימים מצוות נבראים מהם רבים שבו לאבינו שבשמים .יש היום בלעדיהם .לכן עשו מעשה עוד היום
הרבה מלאכים ששומרים על ישראל .הרבה אמצעים שמקלים להתבונן ולדעת ונסו לקרב כל יהודי ויהודיה לאבינו
אמא יקרה שלי ,אני יכולה רק לומר לך ולשוב לה' יתברך .היום זה קל ,אך ככל שבשמים ,ותבואו על הברכה בע''ה.
גילוי משיח זה סוף העולם?
שאנחנו כבר צעד אחד קטן לפני הגאולה שיעבור הזמן יהיה קשה הרבה יותר .כי
השלמה בע''ה יתברך .בקרוב בקרוב כאשר הזמנים יהיו קשים יותר ,הכל
אמא :אם המשיח יגיע בקרוב ,ואם זה

סוף העולם ,אז למה להתחתן ולהוליד
ילדים?
גליה :אני יכולה לומר שאין בן ָדוִ ד בא
עד ֶשׁיִכלוּ כל הנשמות שבגוף ]יבמות
סג .[:כל הזמן יש תיקונים וכל נשמה
היורדת לעולם הזה מתקנת תיקונים
עצומים ביותר וחשובים ביותר .וגילוי
משיח זה לא סוף העולם חלילה ,העולם
עוד ימשיך להתקיים בע''ה.
בגילוי משיח ,זה רק יהיה סוף של
עולם השקר והכפירה ותחילתו של עולם
חדש של אמת ,עולם ללא יצר רע .וצריך
לעבוד על מידת הביטחון ולבטוח רק
בקב''ה ,שרק הוא יודע מה טוב לעמו
ישראל ורק הוא יתעלה וישתבח מלך
העולם ,יודע מתי הכי טוב שיהיה גילוי
משיח .ובכל דור ודור קיים בינינו
המשיח ]כש''כ הברטנורא בפירושו למגילת
רות[ .הוא אינו מודע לכך וברגע
שהקב''ה ברחמיו יחליט ,הוא יתברך
קדוּשה
ָ
יערה עליו מלמעלה רוח
ֶ
ויתקיימו כל דברי הנביאים.
הגאולה מאוד קרובה אבל רק הקב''ה,
אין עוד מלבדו מחליט מתי ואיך ,והכל
יכול להיות ברחמים גדולים ותלוי בנו
הרבה מאוד מתי יהיה ואיך יהיה.
איך לקרב את הגאולה?
אמא :אולי יש לך מסר לעם ישראל
לגאולה ,מה הם צריכים לעשות בדיוק
כדי לקרב את הגאולה?
גליה :אמא אמרתי לך היום הרבה
לקרב את הגאולה.
ֵ
דברים שיכולים
חשוב שיתבוננו ,ישאלו ,יחפשו ,יִ ְלמדוּ,
ויגיעו לאמת .הם הגיעו לעולם הזה
בתוך גוף של אדם נבון לא בתוך גוף
בהמה שאין לה אפשרות לחשוב .ומי
שיתאמץ להבין ולא יתעלם ולא ישקע
בתאווֹת ותענוגות גשמיים.
אלא יגיע להבנה שה' הוא מלך העולם
וכל העולמות כולם ואין עוד מלבדו
]כמבואר בהרחבה בספר דעת תבונות

לרמח''ל ז''ל[ ,ויבין שה' נתן לנו תורה
ומצוות ועלינו לקיימם ,ולעשות חסד
עם הזולת ,ולעבוד על המידות שלנו כדי
שנהיה כולנו הגונים ,כולנו ישרים ,כולנו
אוהבים ,ללא מחלוקות וללא שנאה

ומדון ,אלא רק הבנה וכבוד איש לרעהו
הרי שהגאולה תגיע מהרה ,בקלות
וברחמים.
מתי תגיע הגאולה?
אמא :מתי תגיע הגאולה?
גליה :אמא היקרה ,רק הקב''ה מחליט
מתי תגיע הגאולה השלמה ולא אף אחד
אחר ,זה סוד כמוס שרק הקב''ה יודע
ועיִ ן לא תשוּרנו .ולמרות שצדיקי עולם
ַ
בכל הדורות חזו וצפו וכתבו תאריכים
לגאולה ,המשיח לא הגיע בתאריכים
הללו וזה לא מפחית מערכם של
הצדיקים העצומים הללו מאומה ,זה רק
כי הזמן עוד לא הגיע .התאנה עדיין לא
הבשילה ועת הרימון לא הגיע.
האם תהיה מלחמה?
אמא :האם מותר לך להגיד אם תהיה
מלחמה?
גליה :מותר לי להגיד שהכל תלוי בעם
ישראל .אם יתקרבו לאבינו שבשמים לא
תהיה שום מלחמה .אבל חלילה אם לא
יתקרבו מספיק יהודים לה' יתברך ,ה' לא
שיפרו את הברית הקדושה שלנו
ֵ
יתן
אשר התחייבנו בהר סיני .ואם לא תהיה
ברירה והילד מאוד עקשן ועושה דברים
שרק מזיקים לו ומסכנים אותו ,אז
האבא הטוב והאוהב והדואג לבנו
האהוב ,בלית ברירה יכול גם להכותו
מכות של אהבה.
אז רצוי שהילד העקשן הזה ,בני בכורי
ישראל ,יחזור כבר לאבא שבשמים,
שמוֹרה לנו איך להתנהג
ָ
לתורה הקדושה
בעולם הזה .אין התנהגות נכונה יותר
וטובה יותר עבור כל אדם מישראל .כל
מצוות התורה הן לטובתו מאהבת ה'
אליו נתן לו את התורה .ובכך יגן על
עצמו ומשפחתו ועל כלל ישראל .בכח
התשובה יש לבטל כל גזרות קשות
ורעות ,ולקרב את הגאולה השלמה,
וכמובן לבטל כל מלחמה.
אבל מלחמה יכולה להיות רק באין
ברירה .ואם תהיה מלחמה גדולה בעולם
גם לא לדאוג ,כי אלה ההולכים בדרך ה'
יתברך ]ששומרים כל המצוות ונזהרים מכל
העבירות[ לא יאונה להם שום רע.
המלחמה תהיה כדי להיפרע מהגויים

עצרות שק ואפר מתקיימות ברחבת הכותל המערבי ובערים נוספות
בארץ )בני ברק ,טבריה ,קרית אתא ורמלה( בעז''ה ביום חמישי ,ערב
ראש חודש אדר ב ,בשעה  .16:00מנחה ויום כיפור קטן וקבלת עול
מלכות שמים עם דברי התעוררות וענייני דיומא .המעונינים לארגן
עצרות שק ואפר במקומות נוספים יכולים להתקשר.050-410-4147 :
''אם אנחנו רוצים להציל את עצמנו אנחנו חייבים בלי
פוליטיקה ,לשם שמים ,לצאת לרחוב .ללבוש שק ,לשבת על
הרצפה ,נשים לחוד וגברים לחוד ,עם הילדים .לצאת לרחוב
לשים אפר ולבכות ,להגיד סליחות ,לבקש רחמים ,לבקש
מחילה ...זה יעזור להציל את כולנו .לפי ההיסטוריה ,היהודים
שבאו ביחד להקב"ה בבכי בלב שבור ,בראש למטה ,ומבקשים
סליחה מחילה וישועה ,תמיד קבלו'' האוטיסט בנימין גולדן

הספר ''דניאל'' שכולל הרבה מסרים
חדשים של אוטיסטים ודברים
העומדים על הפרק ניתן להשיג
בחנויות ספרים) .בעברית ובאנגלית(
מחיר מיוחד לזיכוי הרבים רק  10ש''ח
לפרטים להתקשר . 0526-526-166 :

הרשעים ,הכל דין צדק מוחלט ,ומשמים
אין ויתור לאף אחד על מעשיו ומעלליו
הרעים לעם ישראל בכל הדורותֵ .עת
נקם יבוא ֵ
ועת שילומים יהיה ]''כי יום
נקם לה' שנת שילומים'' )ישעיה לד([.
אבל לא לדאוג ולא לפחד כלל מכך,
שהצרוּ
ֵ
יִפּ ַרע מכל הגויים
שכן ה' יתברך ָ
לעם ישראל אהובו ,שהרגו ושחטו בנו,
שהתאכזרו לנו בכל הדורות ,לא יכול
להיות מצב שהם לא יענשו ]ראה יחזקאל
לח ח ,זכריה יב ב ,עובדיה א טו ועוד[.
המלחמה הגדולה ,אם תהיה ,היא רק
כדי להעניש את הגויים הרשעים ולמחוק
הרעוּ לנו בכל דור
זֵדים מהעולם ,אשר ֵ
ודור .זה חלק מהגאולה .מי שדבק בה'
]כמבואר במסילת ישרים פרק א[ יראה
בנפול אוייביו .הנקמה והחרון אף מופנה
רק לשונאי ישראל ,ואנחנו כולנו עם
סגולה ישראל האהובים ,נתקרב לאבינו
שבשמים ]ע''ש במס''י[ ובכך נבטל מעלינו
כל צרות גדולות וקטנות .עת שילומים
שיפּגַע יהיה
ָ
הגיע ,הגאולה בפתח ,ומי
בעיקר מאומות העולם הרשעים .זה לא
מכוון נגדנו חלילה.
מי קודם" :גוג ומגוג" או המשיח?
אמא :מה יהיה קודם גוג ומגוג ואחר כך
המשיח ,או המשיח ואחר כך גוג ומגוג?
גליה :גוג ומגוג הוא כינוי מתמשך
ָל ַצרוֹת של עם ישראל בכל הדורות ,בכל
דור יש קצת גוג ומגוג והכל חבלי משיח.
אבל יהיה עוד גוג ומגוג גם בדור שלנו
לצערנו והוא יהיה קשה מאוד .אבל אני
שוב מזכירה שהכל חבלי לידה לקראת
לידת העולם החדש ,שלא יכול להיוולד
ללא צער וייסורים ,והכל לטובה ולברכה.
כל מה שקורה לנו ובעולם הכל לטובה
למרות שלפעמים זה נוגד את ההגיון.
כי המשיח כבר בפתח ,ורוב הצרות של
גוג ומגוג בדורנו יפלו על הגויים להיפרע
ָקם ָק ֵרב ועת שילומים
מהם ,כי יום נ ָ
קרובה ,והכל דין צדק מוחלט ,וכל מי
שהזיק כחוט השערה ליהודים בכל
הקשׁה
ֶ
הדורות יבוא בקרוב על עונשו
גם אם יהיה צורך במחיקת ארצות
שלמות מתחת פני השמים ]כגון עובדיה
א יח[ ,הכל כשר בעת הגאולה השלמה
של עם ישראל הקדושים ,והכל תלוי
בכל אחד ואחד מישראל ,כמה יתרום
לקרוּב הגאולה בקלות
ֵ
את חלקו
וברחמים.
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