בס"ד
ָלה סוֹדוֹ ֶאל ֲע ָב ָדיו
ַע ֶשׂה ה' ָדּ ָברִ ,כּי ִאם גּ ָ
" ִכּי לא י ֲ
יאים "...עמוס ג',ז'
ַה ְנּ ִב ִ
"א''ר יוחנן מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה
מן הנביאים וניתנה לשוטים" בבא בתרא )דף יב(:
"בשעה שהקב''ה בקש להביא מבול לעולם נטל שני
כוכבים מכימה והביא מבול לעולם" )ברכות ,נ"ט(.
תגידו עד כאן ,עד כאן ,ואל תפחדו מהרשעים
בנימין ,כ' תמוז תשע''ח
אוי אוי עם ישראל ,אוי אוי אין כח כבר .אבל
צריך כח .חייבים כח .אי אפשר בלי כח .אוי ,אוי,
אוי ,אוי .העולם שלנו מתמוטט ,לא נשאר כמעט
כלום ,הכל הרוס ומה שעוד לא הרוס הם הרשעים
עובדים קשה להרוס את זה ולהשלים את התכניות
שלהם.
מדינת ישראל  -מזל טוב ,את השגת מה שרצית
להשיג .את מדינה כמו כל המדינות שבכל העולם.
ב''ה שאני לא חלק מזה ,אבל אתם ,אתם הציונים
הכביכול ציונים .ציון זה מילה כל כך חשובה חבל
לבזבז אותה על רשעים שרוצים ללכת ''כאסח'' עם
הקב''ה ח''ו .חבל .חבל .אנחנו כבר לא בארץ
ישראל .לא .הרשעים לא רוצים את ארץ ישראל.
דוחים את א''י ,לא רוצים לא את התורה ,לא את
המצוות ולא את הקב''ה .הם רוצים את עגל הזהב
שלהם .הם עושים את כל העבירות שהעבודה זרה
דורשת .כל הלאוים הם מותרים וכל המותר זה לאו
בשבילם.
וכל ה ''יפי נפש'' אומרים :כן ,אדם יכול לבחור
מה שהוא רוצה להיות ,כל זמן שהוא לא עושה רע
למישהו אחר ,אבל זה לא בדיוק ככה ,כי זה עושה
רע לכל עם ישראל מה שהם עושים .אבל הם כל כך
שמחים עם עצמם שהם הולכים לאולימפיאדות,
הם הולכים לכדור רגל ,הם מנצחים פה ושם .אבל
ההישג הגדול ביותר שלהם זה שתל אביב המטונפת
נהיתה עיר הבירה של המנוולים ,האלה שהולכים
נגד הטבע שה' ברא .נגד כל האנושות .נגד כל מה
שפעם היתה התנהגות רצויה של אנושות.
אבל עכשיו הכל עקום ,כל אחד יכול להתחבר עם
כל אחד ,לא משנה מה .אם זה בן אדם ,אם זה חיה,
לא משנה מה .כולם ,כולם ,יש הם זכויות לעשות
מה שהם רוצים לעשות .ולא משנה כמה שזה
מגעיל ,וכמה שזה הולך נגד כל הדתות בכל העולם,
אבל הם שמחים 250 .אלף איש לפי מה שהם
סיפרו .באו לצעוד ,להראות את עצמם שהם
עקומים .וזה מצוין להיות עקום .ותבוא ותהיה חלק
מזה .האם זה עם ישראל? זה עם ישראל? אז תל
אביב זה עכשיו היא עיר הבירה של העקומים.
אוי ווי ,אוי ווי ,אוי ווי .אבל זה לא מספיק,
רוצים לעשות גם בירושלים ,וגם בבאר שבע ,וגם
בחיפה ,וגם בכל הערים בארץ ככה .אוי ווי ,אוי ווי,
אוי ווי .ועכשיו מה הם עושים? הרשעים האלה?
עכשיו הם רוצים שהחרדים ילכו לצבא .בטח ,הם
חייבים ללכת לצבא .למה לא? כולם הולכים לצבא,
אז למה הם לא? קודם כל לא כולם הולכים לצבא.
לא כל החילונים הולכים לצבא .חלק גדול של
החילונים לא הולכים לצבא .אבל זה לא משנה ,את
החרדים חייבים לקחת לצבא .למה? כדי לקלקל
אותם ,לקלקל אותם .זה מה שהם רוצים לעשות.
הם לא רוצים אותם ולא צריכים אותם בצבא .ודאי
שלא יעשו להם מקום לישון בנפרד גברים ונשים
בבניינים נפרדים .היום בצבא כולם ישנים באותו
חדר ואין הבדל בכלל בצבא בין גברים ונשים.
ירידה לתחתית בענין הקדושה .זה לא צבא
ששייך לעם ישראל .זה לא צבא ששייך להקב''ה.
הצבא ,צבא הגנה לישראל ,זה לא צבא יהודי .חוץ
מזה שיש מלא גוים שם .אבל זה לא צבא יהודי.
נשים מצטרפות לצוות של הטנקים ,ונשים הולכות
לכל מיני יחידות קרב .אישה עם רובה זה אסור,
אסור .אבל זה לא דמוקרטיה ,זה שווה בשווה.
אפשר לישון בצבא בחורה ובחור באותו חדר ,הם
לא בני אדם ,אין להם תשוקות .זה שטויות .למה
הבחורים יתחילו עם הבחורות? לא ,אסור להם אם
הבחורה לא רוצה .ואם הבחורה רוצה אז מה,
אסור? לא נורא .זה לא בשבילנו .לא בשביל הקב''ה.
הוא לא שלח אותנו להיות חלק מטינופת כזאת.
ומה עם הכשרות? האם אפשר לסמוך על הכשרות?
ודאי שלא .הרשעים רוצים שכל העולם יתהפך.
בעתיד כולם יראו שהכל השתנה בעולם הזה והצבא
הגנה לישראל ילך וימחק .הכל ,מה שלא צריך
להיות  -ימחק .כל מה שנגד הקב''ה ימחק.
הרשעים חושבים שהם יהפכו את היהודים
לגויים ,ואם לא הם פשוט ידאגו שיהרגו אותנו.
אבל זה לא יהיה .הקב''ה יציל כל יהודי אמיתי .ואם
הם חושבים שיהפכו אותנו לגויים ,זה לא יהיה .זה
לא יהיה .מי שערב רב כן יהפוך לגוי ,אבל מי
שיהודי עם נשמה יהודית לא .וה' ישמור עליו ולא
יתן להם להפוך אותנו לגויים .וכל אלה היהודים
שרחוקים מהאמת ,אבל הם נשמות יהודיות ,הם
יחזרו .אבל אנחנו צריכים להיות חזקים ,ולא להפוך
אותנו לפחדנים שמפחידים .ממה? הקב''ה כל יכול
הוא זה שמציל ,אף אחד לא יכול להושיע אותנו ,רק
הקב''ה.

מסרים מבחורים אוטיסטים
ואם ח''ו אנחנו נחליט ללכת איתם ,עם הטינופת
שלהם ,אז אנחנו נשלם ביוקר .כי ה' יציל אותנו אם
אנחנו יהודים אמתיים .אבל זה יהיה מאוד קשה.
מאוד מאוד קשה אם אנחנו מחליטים לפחד מהם,
או להחליט שהרע זה טוב ,והטוב זה רע.
איזה זכות יש לנו פה בארץ ישראל? מה נותן
ליהודי אפשרות להגיד שזו הארץ שלנו שהקב''ה
נתן לנו? זה הקב''ה שנתן אותה לנו ולא בן גוריון.
ולא ז'בוטינסקי ,ולא הרצל ,ולא האנגלים .הם לא
נתנו לנו .הקב''ה נתן לנו .אבל אנחנו עוד לא הגענו
לרגע שנקבל את הארץ בחזרה ,ושאנחנו היהודים
נשלוט בה .כי זה יקרה רק מתי שהקב''ה ירצה ולא
מתי שהכנסת תחליט.
הכנסת ,הכנסת זה לבכות על יהודים כל כך
רשעים ,או טיפשים ,או אולי שניהם ,שהם יכולים
לחשוב שהם יכולים להפוך את ארץ ישראל למדינת
ישראל .שיכולים להרחיק את האמת מהעם .אבל
יבוא היום בעתיד הקרוב ,ואלה שבטוחים שהם
שולטים ושיש להם את הכח להפוך אותנו לגויים,
הם בעצמם ימחקו .יעלמו .הקב''ה יעניש אותם בזה
שהם לא יהיו יותר .הוא ישחט את היצר הרע
ואותם יחד איתו .ואנחנו נכנס בשמחה לבית
המקדש .ולנצח.
אני בעצמי בכיתי אתמול כששמעתי את הרבנים
הספרדים מדברים .הם דברו כזה אמת .וב''ה אלפי
אנשים באו לשמוע .אבל תדעו ,יש אלפי אנשים
שמתחילים להבין את האמת .מתחילים לחפש את
הכח ואת האומץ לעמוד ולהגיד :עד כאן .עד כאן.
אנחנו לא נעזוב את הקב''ה ,לא נעזוב את הכל
יכול ,את האבא שלנו בשמים שברא אותנו .לא
נעזוב אותו לרגע ,ולא משנה מה ,הוא יציל אותנו.
אפילו אם נצטרך לתת את החיים שלנו על קידוש
ה' אנחנו לא נעזוב אותו .כי לתת את החיים על
קידוש ה' זה להמשיך את החיים במקום אחר
בנתיים עד שנחזור בתחיית המתים.
אבל ללכת לצד שלהם זה אולי לחיות באופן
זמני ,אבל בסוף למות לנצח .ולכן אנחנו רוצים
לחיות על קידוש ה' ולא למות על קידוש ה' .ואם
רוצים לחיות על קידוש ה' אז אנחנו צריכים כל
הזמן להיות עם הקב''ה .ולא לעזוב שום פרט
באמונה ובטחון ומה שכתוב בתורה .להיות נאמן
לגמרי להקב''ה ולא לזוז ממנו .הוא יציל אותנו.
הוא יציל אותנו .הוא יציל אותנו.

הם לא ישמעו את השופר והם גם לא יכירו מי זה
משיח .לא יוכלו להביו שמשיח הוא משיח .הוא
המשיח שהקב''ה בחר ,הוא בן דוד.
ש :בפעם שעברה אמרתם שהחרדים יתחלקו
לשניים .יהיו כאלה שיהיו עם האמת באמת ,ויהיו
כאלה שילחמו נגד האמת ויחשבו שהם נלחמים
בעד האמת אבל הם יהיו נגד האמת?...
ת :נכון זה מה שנאמר .ואתם רוצים הסבר? אני
אתן .אלה שיודעים מה זה אמת ,אין מה לדבר.
אותם שקרובים לה' ,הם יודעים .זה לא רק שהם
יודעים בשכל או כי איזה רב אמר להם ,הם יודעים
בתוך הנשמה שלהם שזה משיח .זה משיח ולא יכול
להיות אחר .הם יודעים מכל הלימוד שלהם ,אפילו
לא מהלימוד ,אלא לימוד של גלגול קודם .זה חלק
מהם .של כל הנשמות היהודיות שלהם .יש להם
קשר ,קשר עם השכינה ,עם הקב''ה ,אז הם ידעו
שזה משיח .אבל אלה שלא ,הם חושבים שהם
יהודים .הם שומעים את הרבנים שלהם .יש רבנים
ויש רבנים .רב שהולך נגד משיח זה לא רב יהודי.
אין לו נשמה יהודית .הוא לא יכיר את המשיח .כי
הוא לא מכיר ולא מרגיש את הפנימיות ,את
העומק ,את השכינה .הוא לא יכול לבכות על זה
שהשכינה בגלות ,הוא לא יכול לבכות .הוא לא יכול
לבכות שיהודי סובל ,אבל יהודי אמיתי כן יכול
לבכות .כן יכול לדבק חזק במשיח ,כי הוא מרגיש
שבתוך המשיח יש נשמה נצחית ,נשמה של צדיק
ענק ,של בן דוד .ומה יכול להיות יותר גדול מזה
בתור יהודי .ומרגישים את הקדושה ,יהודי אמיתי
מרגיש חזק את הקדושה .אז זה הכל .אל תדאגו .זה
הכל.

ש :אומרים שהיתה הצבעה בכנסת אתמול
שהרפורמים יקבלו חלק גדול בכותל ,ואיזה שרה
בכנסת התנגדה ונתניהו פיטר אותה .העבירו את
החוק הזה אתמול.
ת :העובדה שהם נותנים לרפורמים רחבה גדולה
בכותל זה סימן שאין להם בכלל נשמה יהודית,
ושכל המטרה שלהם זה להפוך את היהודים לגויים.
ולכן זה שהם רוצים לתת לרפורמים אפשרות
להיות פה ולמשוך עוד אנשים לכיוון שלהם ,זה לבד
פעולה נגד הקב''ה ,ברור נגד הקב''ה ולא יצליח.
אולי בהתחלה זה יראה הצלחה ,אבל בהמשך יותר
ויותר חרדים ואפילו לא חרדים ,גם חילונים עם
נשמות יהודיות ,יחזרו לאמת כשיראו שאלה שהם
שולטים פה במדינת ישראל כל המי ומי בכנסת ,הם
הזמן קצר .לא יקח הרבה זמן עד שתהיה מלחמה ממש מביאים את היהודים לשקר הכי גדול.
ענקית ,מלחמת העולם השלישית ,בדיוק מה שכתוב
אין לנו שום סיבה להיות בארץ ישראל אם לא
בנבואות .זה מה שיהיה .ואנחנו צריכים לא לפחד.
ואני רוצה רק לומר לכל אלה שהיה להם אומץ הקב''ה .הקב''ה נתן לנו את ארץ ישראל ,העולם
לדבר אתמול .לא לפחד .הפחד זה רק שאנחנו לא הוא שלו .הוא יכול לתת למי שהוא רוצה מה שהוא
רוצה .זה שלו ,הכל ,כל כדור הארץ ,כל הכוכבים
עם הקב''ה ח''ו ,מזה צריכים לפחד.
הקב''ה יציל את כל היהודים שלו .הוא לא יעשה ומעבר לזה .הכל שייך להקב''ה .הוא נתן לנו את
רע לאף יהודי אמיתי .רק אנחנו חייבים את ארץ ישראל ,עשה לנו ניסים כדי שאנחנו נחזור
הנאמנות .לא לעזוב אותו ,והוא לא יעזוב אותנו .ונגור בארץ ישראל .אבל עוד לא אמר לנו שהגיע
בטחון בה' זה המפתח .לא לפחד .לא לתת לבריונים הזמן שוב שנשלוט בארץ ישראל .אפשר לגור פה,
לעשות לנו רע ,להפחיד אותנו .אנחנו צריכים אבל לשלוט על עם אחר לא .אז לכן אנחנו עוד לא
לעמוד חזק כמו המכבים .הם היו כ''כ מעטים אבל הגענו לגאולה השלימה.
אבל יותר ויותר יהודים יראו את השקר שהמדינה
הכל התהפך אז .ודי הרבה שנים נשאר שלטון אולי
לא בדיוק כמו שהיה צריך להיות ,אבל נאמן מנסה להעביר לרוב האנשים ,וזה שיכולים להיות
בערך יהודים ולא יהודים .כלומר שיוכלו לעשות כל
להקב''ה.
העבירות שרוצים העיקר שילכו לכותל המערבי עם
לא לשכוח שאנחנו נולדנו בעולם הזה בשביל מכנסיים קצרים וכובע טמבל.
להיות נאמנים להקב''ה .להבין שאין עוד מלבדו .ש :מה אתה אומר על כל הפגישה של טראמפ עם
וכל החיים שלנו ,וכל הגלגולים שאנחנו עוברים כל המנהיג של צפון קוריאה? נראה שזה משחק שיקרי
השנים ,זה רק לחזק אותנו ,ולהפוך אותנו ליצורים שהרי עכשיו הם בונים עוד כור ,עוד איזה מקום
של הכל טוב בלי שום רע .אנחנו חיים כדי לשרת גרעיני?...
את הקב''ה ,ואת זה החילונים לא יכולים להבין .הם ת :טראמפ כמו שאמרנו הוא חלק של הרשעים ,זה
לא רוצים לשרת את אף אחד ,הם רוצים להיות הכל עבודה זרה ,והם רוצים מלחמת עולם שלישית.
עצמאיים ,לשרת את עצמם .שיהיה להם מה שהם הם פשוט משחקים משחקים עם כל העולם ,עד
רוצים ,שיתנהגו איך שהם רוצים להתנהג ,שהם שיחליטו שהגיע הזמן להכנס לבונקרים שבנו .דרך
יוכלו עם התשוקות שלהם לעשות איך שהם רוצים .אגב גם שמענו היום שנפלו על כדור הארץ
אבל זה יגמר .בקרוב יהיה הסוף של זה .בקרוב מי מטאורים בהודו .זה מתחיל .זה מתחיל .אנחנו
נראה עולם אחר לגמרי .אמנם זה כבר אחר ,אבל זה
שלא יהיה עם הקב''ה לא יהיה.
יהיה עוד יותר אחר .הם מחכים לרגע המתאים,
זה יקח קצת זמן ,זה יהיה מאוד מפחיד .אבל לא לעשות הרס דרך מלחמת העולם השלישית.
לפחד ,הוא איתנו .לא לפחד מזה שלא יהיה אוכל .ולהשתמש בזה בשביל להכנס לבונקרים שלהם
זה יהיה כמו יציאת מצרים .לא לפחד כשלא יהיה בשקט .ואמנם כל הבונקרים בעולם כבר מאויישים.
מים ,זה יהיה דומה ליציאת מצרים .לא לדאוג ש :ושם יהיה הבית קברות שלהם?
לכלום .לא לדאוג מהחיצים של הרשעים ,ולא ת :אני לא יודע בדיוק איפה יהיה הבית קברות
מהרובים שלהם ,רק לפחד מהקב''ה .אין עוד שלהם ,אבל אני יודע שהם לא יחיו .וזה תמיד
מלבדו .וזה הכל .ושהוא ישלח את משיח צדקנו .מדהים אותי שלא מבינים מה זה הקב''ה .הם רוצים
ואנחנו נהיה נאמנים להקב''ה .רק אלה שנאמנים ,להאמין שהקב''ה הכל יכול ,שיכול לעשות הכל.
רק אלה שהם עם נשמה יהודית אמיתית יכירו שיש לו את הכח בלי סוף .שאף אחד לא יכול
אותו .נשמות יהודיות יכירו שהוא מלך המשיח ,שה' להלחם נגדו .הם עוד חושבים שהוא איזה לא יודע
שלח אותו להציל אותנו .ולכן ,כל מי שהוא לא מה ,איזה ח''ו אליל ,כמו שהיוונים האמינו ,שכל
יהודי אמיתי ,שהוא ערב רב ,שהוא עמלק ,או אדום ,אליל שלט על משהו אחר ח''ו .אבל זה שטויות .אני
או ישמעאל ,או לא משנה מה ,אם הוא לא יהודי לא מבין איך הם מאמינים בכאלה שטויות .אבל
אמיתי הוא לא יכיר באמת במשיח צדקנו .וזה יהיה יבוא היום ולא בעתיד הרחוק ,שהאמת תשלוט
לגמרי והרשעות תעלם.
הבירור האחרון.
ש :איזה רב חשוב אמר שיש כאלה שישמעו את
השופר של משיח ויש כאלה שלא ישמעו אותו
בכלל.
ת :נכון ,נכון .הוא רוצה להגיד שהם לא יכירו את
קול השופר ,הם יהיו אטומים .הם לא יכירו בשופר.
הם לא ישמעו אותו .כי הם במסלול אחר לגמרי.

תתכוננו ,תתכוננו ,זה לא משחק!
אסתר

אני רוצה להגיד שאני יודעת שהגיע הזמן לגאולה
ואין זמן כבר לשחק משחקים .כל יהודי אמיתי צריך
להתכונן ,להתכונן לגאולה השלימה .ולא לשים לב
לכל הרשעים שיהיו בדרך .הם טיפשים ולא מבינים
בכלל בשום כיוון מה נכון ומה לא נכון .הם רק
רוצים את התשוקות או את הכסף שלהם ,או לא
משנה מה ,העיקר לא את הקב''ה .שנייה לפני שה'
יגמור אותם הם יבינו את האמת .אבל עדין לא ירצו
את האמת .יעדיפו את השקר .וזה יהיה הסוף
שלהם.
אני מאוד רוצה לקבל משיח צדקנו ,מאוד .אני רק
רוצה לשרת את ה' .כל העולם הזה יגמר ,ושמחה
תמלא את כל העולם ,והרבה מעבר לזה .וכל יהודי
ירצה להיות עבד ה' ,הוא לא צריך דמוקרטיה ולא
סוציאליזם ולא ציוניזם .הוא צריך את הקב''ה .הוא
לא צריך מליון דולר בבנק ועוד כמה אלפי דולר
בכיס ,הוא ירצה את הקב''ה .וגם הוא לא יצטרך
יותר כסף .הקב''ה יחזיק אותו לגמרי עם כל מה
שהוא צריך .עם כל מה שאנחנו צריכים .וזה מה
שאני רוצה .ואז אני אדע שאני תמיד פועלת לפי
האמת .האמת היא הכל ,הקב''ה הוא האמת ואין
עוד מלבדו.
ש :מה את אומרת על בין המצרים? האם זה בין
המצרים האחרון בהיסטוריה?
ת :אני לא יודעת ,אבל אני יודעת שצריך להיות
בעתיד הקרוב ביותר .אני מתארת לי לפני תשעה
באב ,פיצוצים גדולים .אם זה פיצוץ ממש כמו
פצצות של מטוסים ,או מי יודע מה .או זה פיצוץ
של השקר בצורה אחרת .אבל אין לנו הרבה זמן עד
שנראה את יד ה' ,כביכול שהוא יזרוק את כל
הרשעים לים .אבל לא את היהודים .אין עוד מלבדו,
אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו .ולא צריך עוד
מלבדו .לא צריך .זה מה שאנחנו צריכים נטו.
ש :איך מזרזים את עם ישראל שיגידו עד כאן,
ויעצרו את כל הסחף הזה שמתקרבים לשקר ?
ת :צריכים לדבר ולדבר את האמת ,בקווים
שבטלפון ,בכנסים ולא משנה איפה ,וגם בדברים
כתובים להגיד את האמת .ולא לפחד ,ולא לעצור,
רק לדבר ולדבר .לא לפחד מהרשעים .וה' יעשה את
השאר.
ש :במה נתרכז? היצר הרע תוקף כל כך הרבה
דברים .גיוס בנים ובנות וכל מיני דברים ...איפה
נתרכז?
ת :קודם כל בגיוס .יש הרבה דברים שצריך לשנות.
המצב של הכשרות בעולם ,ה' ישמור .הכשרות
נהיתה ''ביזנעס'' יותר מידי גדול .אנחנו לא יודעים
מה שאנחנו מכניסים לפה .יש כל מיני דברים.
החינוך ,ה' ישמור ,יותר מידי ערב רב מלמדים
ושולטים .יש בלי סוף .בלי סוף .כמו שצדיקים אמרו
לפני כמה מאות שנים ,שבדור הזה הרבנים יהיו כמו
שומשומים ,אז יש לנו הרבה שומשום .צריך פשוט
להלחם .להלחם עכשיו עם זה .ולהלחם בשביל
הכותל המערבי וכו' וכו'.
אפשר להלחם על הכל ,אבל צריך להגיד את
הבסיס כל הזמן .הקב''ה לא נתן לנו אישור לעשות
מדינה ,ובודאי לא נתן לרשעים רשות .והציונים
שנתנו לכל יהודי הונגריה למות כי לא רצו להוציא
דולר על כל יהודי .אייכמן רצה למכור אותם
לציונים ,כל יהודי בדולר ,אבל הם לא רצו .בן גוריון
לא רצה .מה הוא צריך את כל החרדים האלה? הוא
שנא את החרדים ,הוא רצה גם לגייס את הבנות,
אבל ה''חזון איש'' עצר אותו .הוא פחד מה''חזון
איש'' ,אבל היום הם לא מפחדים מאף רב .אין לנו
''חזון איש".
ש :שאלו את ה ''חזון איש'' אחרי שקמה המדינה,
מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו .אמר שצריך לבקש
שמשיח יבוא ויחריב מיד את המדינה.
ת :נכון .הוא ידע החזון איש שהמדינה תביא רק רע
לעם ישראל.
ש :האם זמן הקיום של המדינה עוד לא עבר?
ת :לא עבר .לא עבר .עוד מעט .עוד מעט .לא לפחד,
לא לדאוג ,הציוניזם זה פרי של המחשבות של
הקומוניזם ,הסוציאליזם ,של הגויים .זה לא שייך
לציון .ציון זה קדוש ,ציוניזם זה טרף.
ש :איך הם לקחו את השם ציון ?
ת :הם לקחו את זה בכוונה לבלבל אנשים .אני רק
רוצה להוסיף ,שיהיה ברור לכולם .שעכשיו הקב''ה
שולח לעמ''י נסיונות ובירורים שבסופו של דבר
יראה ברור מי לצד הטוב ומי לצד האחר .זה כבר
התחיל עם כל מיני נושאים כמו הקברות בבית
שמש והבניה של דירות עליהם ,כמו הגיוס שמי
שבעד גיוס לצה''ל חייב להיות בצד האחר ,או פשוט
יהודי מבולבל.
עכשיו יש דבר מאוד חשוב ,אמנם התחיל כבר
מזמן אבל מגיע לשיא שלו ,וזה הבית ספר של בית
יעקב ,והישיבות שלוקחים כסף מהמדינה .והמדינה
שולטת עליהם .והמדינה מכתיבה להם מה כן ומה
לא ללמד .ואפילו שזה ידוע ,יודעים שזה קורה,
משום מה אחוז גדול של החרדים והרבנים שלהם
סוגרים את העיניים כאילו שזה לא קיים .יש עוד
הרבה דברים יום יומיים שהם מנסים דרכם
להשתלט על החרדים ,וח''ו להרחיק אותם מהאמת,
מהקב''ה ומהתורה .וכל יהודי ויהודייה חייבים
להילחם נגד זה .ויש הרבה דיבורים ברדיו,
בטלוויזיה ,וכנראה גם באינטרנט ,על זה שהנשים
החרדיות מסכנות מאוד ,אין להם זכויות ח''ו ,הן
חייבות להוליד משפחות גדולות ,והן מסכנות.
צריכות לשבת בנפרד מהגברים ,בבית כנסת או

בכותל המערבי ,ובכלל אין להן מה להגיד .אין להן עושים תשובה אמיתית ,ונזכה לקבל משיח צדקנו
תפקיד ,רק לנקות את הבית ולהוליד ולגדל ילדים .ברחמים ובשמחה ושנזכה לעולם הבא של משיח
מסכנות שאפילו לא יכולות להסתכל בטלוויזיה או ומעבר לזה.
לכת לסרט וכו'.
אבל בזמן האחרון ב''ה נשים שהתרחקו גם התבוננו במה שעומד בפנינו ואל תעשו שום
מתחילות להבין  -החופש לעשות מה שהן רוצות זה פשרות עם הסטרא אחרא
ממש לא כדאי ,ושהעולם החילוני הוא מאוד מאוד כד אלול תשע"ח
קשה ,כי אין שום תפקיד ברור ,אין בניה ברורה של בנימין גולדין  -ערב התשע"ט )(3.9.18
משפחה .מה זה משפחה? שני אבות? שתי אמהות?
או מה?! יש בין הבנות שירדו מהדרך שחוזרות ,כי אני חושב שזה די ברור לכולם ,שאנחנו מתקרבים
הבית היהודי זה בית של קדושה .הבית זה כמו בית לסוף בין לאותם שמאמינים בקב"ה או לא מאמינים
מקדש קטן שכל אחד יש לו תפקיד .הגבר לא יכול בקב"ה חס ושלום – אך דעו דבר אחד – שהעולם
לעשות את התפקיד של האישה ,האישה לא יכולה כפי שאנחנו מכירים היום ,מתפורר .כל ילד יכול
לעשות את התפקיד של הגבר .לכל אחד יש בברור להבחין שיש סכנה שמלחמת עולם שלישית תתחיל
את התפקיד שהוא צריך לעשות .כל אחד ואחד יש כמו שכתוב בנבואות .אפילו השמות של מדינות
לו בברור את הדרך שהוא צריך ללכת .הגבר שמופיעות בנבואות כמו פרס ,סוריה עיראק
בתפקיד שלו ,והאישה בתפקיד שלה .כשחיים את נשמעים כל יום .מרגישים שכל רגע עומדת לפרוץ
זה רואים בברור שזה כמו פאזל שכל החלקים מלחמה .צפון קוריאה ,איראן ,אמריקה ,רוסיה,
נכנסים מצוין.
אירופה .אבל בשלב הזה יש שקט ,כל פעם שנהיה
שקט ,אחרי כמה זמן – שוב עולה סכנה גדולה.
וזה הכוונה תמונה שלימה ,תמונה מאוד מסודרת ,ותהיה מלחמה וודאי .אין שום ספק .ושני שליש
תמונה ברורה .וזה האידישקייט שלנו שכל דבר מהעולם יחרב כפי שכתוב בנבואות בדיוק.
שכתוב בתורה ,כל המצוות עשה וכל הלא תעשה ,והאברבנל עשה רשימה של  14נבואות שחייבות
מלמדים אותנו איך לחיות כדי לשמוח ,כדי להרגיש להתקיים וזאת אחת מהן .שליש מהעולם יהיה
שאנחנו עושים את רצון ה' ,ורואים תוצאות הרוס לגמרי בלי דבר אחד שישאר בחיים.
מעולות בלי שאלה .לא צריכים שאלות ,רואים את
שליש אחר יפגע פגיעה קשה והשליש שקשור
האמת אז אין שאלות .הערב רב לא מבינים את זה .לארץ ישראל – לא יפגע קשה .אבל העולם שלנו –
הערב רב ,העמלקים ,נמשכים לעבודה זרה של עגל ה' לא ברא אותו לנצח .וגם העולם שלנו והמציאות
הזהב .אפילו שהם עם פאות ארוכות ,עם זקנים שלנו בהמשך הזמן יעלמו .אחרי המלחמה יהיה גם
ארוכים ,הם נראים כמו צדיקים גמורים .אבל "ביקור" של מערכת השמש כוכב ניבירו ,כוכב
החיים שלהם ,הדרך שלהם בנויה על שקר ,אבל שביט ,שיש מסביבו שבעה כוכבי לכת – שיהרוס
שקר מחוספס שדומה ליהודי חרדי ,ליהודי צדיק .את כל העולם ואחרי זה תהיה מלחמת גוג ומגוג.
אבל זה רק תחפושת .לא יותר מזה.
באמצע ,באיזה שלב נגלה את משיח צדקנו ,אבל זה
לא לפחד .אסור לשתוק.
לא צחוק והדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות הוא,
להכין את עצמנו כדי שה' לא יכריח אותנו לחזור
בתשובה.
הקדמה לעלון טיול בגן-עדן
כל נשמה יהודית תינצל ב"ה .וזה לא משנה אם
דניאל ,אלול תשע"ח
הוא כרגע חילוני שפתאום יראה את האמת ויחזור
ברור מאד שה' מביא אותנו לסוף העולם כפי בתשובה .לעומתו ,אדם שנראה חרדי אבל הוא
שאנחנו מכירים אותו .זה לא קל לקבל את זה ,רוב מהערב רב והוא לא ישרוד ה' ישמור .אבל כל
האנשים לא רוצים לדעת ,מסרבים להבין את זה ,היהודים האמיתיים ינצלו .רק מה – אם הם לא
אבל זו עובדה .והעובדה הזו ,לאט לאט ,נעשית רוצים לקבל את האמת והם עקשנים ,הקב"ה יכריח
ברורה יותר לכל האנושות .ה' שולח לנו מסרים אותם וזה לא יהיה קל – אלא קשה מאוד .אך ה' לא
ואזהרות בכל מידי דרכים ,יש אסונות שלא נדע יוותר אפילו על נשמה אחת שעמדה במעמד הר
בהרבה בתים ,מחלות קשות המביאות להרבה סבל סיני ואמרה "נעשה ונשמע" – אבל זה יהיה סבל
עד שהבן-אדם מסתלק מהעולם הזה ומתחיל את גדול עבור העקשנים וחבל לחכות .הדור הזה נמצא
החיים האמיתיים בעולם האמת .יש בעיות במקום מאוד נמוך ואפשר לראות עם מה הדור הזה
משפחתיות הנגרמות מסיבות נפשיות ,יש סתם מתעסק בלי בושות .ויש דברים במדינה שמתנהלים
בעיות נפשיות של אנשים שלא מוצאים את עצמם .בדרך לא יהודית .והצבא לא יהודי והוא מרכז
הטומאה.
יש אלימות ,יש מלחמות.
יש מצבים בלי-סוף אשר מביאים את האדם
פעם ,כשהיה בית המקדש לא כולם הלכו לצבא
להבין שהעולם שלנו עומד לקרוס .בין הדברים ולמלחמות .מי שרק סיים לבנות בית ,מי שרק
ישנם אסונות טבע – אף פעם לא היה מצב של התחתן ומי שפחד ,גם לא יצא למלחמה .הצבא היה
 4,000רעידות אדמה בשבוע )בטבריה היו כ 100-טהור .לא כמו היום – צבא שה' ישמור מה קורה
רעידות אדמה ,פרסמו רק את אלה שהורגשו( .שם .וזה שהם מושכים חרדים אל הצבא ,זה רק כדי
אמנם היו בעבר רעידות אדמה – אבל לא במספרים לקלקל אותם וזה פשוט וברור.
כאלה .יש הרי געש שמתפרצים כל הזמן ,ישנם הרי
התימנים ...מה עשו לתימנים ?..איך החליפו את
געש בתוך האוקיינוסים אשר התפרצותם גורמת הילדים שלהם ברגע אחד בלי מצפון? הם שלחו
לחימום הימים ולמותם של מליוני דגים אשר משלוחים של תינוקות חיים לצרפת כדי לקבל
מגיעים לחופים .מצבים לא פשוטים וזה לא קל.
בחזרה – במקום הילדים האלו – אינפורמציה איך
היה השבוע אסון באיטליה – גשר גדול וענק לבנות פצצות אטום .איפה הלב שלהם? כך מתנהג
קרס .אלפי מכוניות ומשאיות עוברות עליו מידי יום יהודי? איך יכול להיות שזה יהודי?
ופתאום הוא נפל ,בלי סיבה נראית לעין ,פשוט נפל.
ראשי המדינה רוצים שהמדינה תהיה שייכת
בינתיים חולצו עשרות גופות מבין ההריסות .לכולם – לערבים ,לדרוזים לנוצרים ,ליהודים .כך
אומרים שהגשר נפל בגלל שלא היה בנוי טוב ,וזה שיכול להיות בעתיד ראש ממשלה שהוא לא יהודי.
שקר ,זאת לא הסיבה .הסיבה היא שהעולם ,כדור כל זה הולך להתפרק .יש להם בונקרים 30 ,ק"מ על
הארץ  -משתנה ,יש בולענים ענקיים שנפערים  30ק"מ והכניסה לשם היא ליד הכנסת .אתם
פתאום – ואחד מהם נפתח מתחת לגשר) ...כל יודעים את זה – כי הם עומדים לעשות את
העולם הוא גשר צר מאד ...והעיקר לא לפחד הישיבות שלהם שם ואתם כמובן  -לא מוזמנים
כלל ,(...מאות אנשים בשנים האחרונות מתו להיכנס למקום הזה – אלא רק אלו שמוזמנים
מפגיעת ברק – אף פעם לא היה כזה דבר.
במיוחד – נכנסים לשם .ולנו אין אפילו מקלטים,
עוד דבר מעניין ,בדיוק אתמול "נאסא" שום מקלט לא במצב טוב ופיקוד העורף לא עושה
)סוכנות החלל של ארה"ב( שלחה חללית לכיוון את העבודה שלו בעניין הזה.
השמש לבדוק מה קורה עם השמש ,ואיפה ניבירו?
ארץ ישראל זו הארץ שלנו ,איפה שיש קדושה.
ליד השמש! )ניבירו  -מערכת מיני-שמש אשר ומה הם עושים? מצעד הגאווה בירושלים .הם לקחו
תעבור ליד כדור-הארץ וגורמת לאסונות טבע רבים את זה מלונדון ,פריז ,ברלין .זאת לא ארץ ישראל!
– רעידות אדמה ,התפרצויות הרי-געש ,שרפות ,אני גר בארץ ישראל ,כי אני עם ה' .מי שעם ה'
בולענים ,עליית הטמפרטורה ,שטפונות וכו' .ראה באמת גר בארץ ישראל .יהודים עם ציצית וזקן,
הזוהר הקדוש שמות דף ז' ע"ב  -יָקוּם ִמ ַצּד ִמזְ ָרח כיפה ,אישה צנועה וקרובה לשם יתברך ,יהודים
לוֹהט ְבּ ָכל ַה ְגו ִָנים ,וְ ִשׁ ְב ָעה ָ
כּוֹכב ֶא ָחד ֵ
ָ
כוֹכ ִבים ֲא ֵח ִרים ששמחים ששבת מגיעה ויושבים ושרים שירי קודש.
אלו הם יהודים אמיתיים שאוהבים זה את זה,
רוֹאים"(.
עוֹלם ִ
כּוֹכב ...וְ ָכל ְבּנֵי ָה ָ
סּוֹב ִבים אוֹתוֹ ַה ָ
ֶשׁ ְ
אנחנו בסוף ,ה' שולח לנו מסרים בכל מיני צורות ומשתדלים לעזור זה לזה .כי הם מרגישים שהם
חוץ מאסונות-טבע .גם האוטיסטים נשלחו בשביל אחים ואחיות ,כי ככה ה' ברא אותנו לעזור זה לזה.
ובעולם שלנו ,יש רק מעט מהדבר הזה – גם בין
זה .ישנם אנשים שעברו את החוויה של מוות-קליני
– עולים למעלה לעולם הבא ושם רואים את החרדים לצערי הרב .כל העולם מלא בערב רב
האמת .ונותנים להם לחזור ולספר מה קרה ,וזה וכתוב בספרים ,שאפילו אנשים שנראים כחרדים
חלק מהתיקון שלהם .יש הרבה מימדים למציאות ,ותלמידי חכמים יש ביניהם ערב רב .תסתכלו על
והעולם הבא הוא אחד מהם והוא קרוב אלינו ,לכן הכנסת .היום אמרו שהח"כים החרדים מוכנים
זה קל יותר למי שיש מוות-קליני להגיע לשם לחוק הגיוס .רק מה – הם ביקשו שלא יגייסו כל כך
ולחזור .ישנם עשרות אנשים שעברו חוויה כזו הרבה חרדים – אלא פחות ממה שהם דורשים.
והסיפורים שלהם מאד דומים אחד לשני ,אפילו ולא רק זה – אלא שלא יתנו קנס גבוה מדי
גויים כתבו על זה ,אבל אצל היהודים זה הרבה לישיבות כדי שלא יכאב להם כל כך -אבל חוץ מזה,
הם מוכנים לחוק הגיוס .אוי לאן הגענו?
יותר חזק והרבה יותר מרשים.
אתם – נראים לי יהודים אמיתיים – רואים שיש
וזה מה שיש לנו עכשיו ,המעשה המתואר כאן
הוא אמת לאמיתה ,תקראו ,תתחזקו כי זה באמת לכם נשמה יהודית,רואים בעיניים שלכם שיש לכם
האמת .אני מברך אתכם שנחזור כולנו בתשובה ,נשמה יהודית ואני מברך אתכם שלא תתבלבלו
אפילו אם אנחנו חושבים שאנחנו הצדיקים הכי ותדעו ושיש רק דרך אחת והיא – להיות עם ה' .כל
גדולים ,תמיד ישנו היצר הרע הכי גדול ,ואם הבן -אלו שכביכול רוצים לבנות מדינה יהודית – הגויים
אדם יותר מידי מרוצה מעצמו – גם על זה צריך – אין להם שום רצון שה' ישלוט – אבל הם לא
לעשות תשובה – אפילו אם האדם עושה את כל מבינים שה' הוא כל יכול ובשנייה אחת הוא יכול
המצוות .ואז כולנו נזכה להגיע למצב שאנחנו לגמור עם כולם ,אך בקרוב מאוד כל העם יבין

שאפשר אך ורק ללכת בדרך האמת ,ושאי אפשר
לשנות את הטבע )כמו אלה של מצעד התועבה( ,כי
זה יהרוג את אלו שמנסים לעשות את זה.
בשביל מה אנחנו חיים? בשביל למלא את
התפקיד שלנו .ומה התפקיד שלנו? להיות עבדי ה'
ועובדי ה' .זה כל התפקיד שלנו .לא יותר ולא פחות.
באיזה שלב נגיע לבית המקדש ונשמח מאוד .סוף
סוף נרגיש ,שהגיעה השמחה ,ולא נצטרך עוד לדאוג
לבעיות פרנסה .ובכלל – טיפשי לדאוג לזה עכשיו,
כי כל האנשים שדואגים ,פשוט אין להם אמונה
שלמה ,אך לעומתם ,כל אלו שלא דואגים ויודעים
שלבסוף יהיה טוב – אלו יראו ניסים .מי שעם ה'
מבין שה' הוא כל יכול ומבין שהגענו לכאן
מגילגולים קודמים שעברנו מאדם הראשון ועד עצם
היום הזה .וכל זה כדי שהנשמות שלנו ילחמו ביצר
הרע שה' הכניס בנו .אלו שיצליחו להלחם ביצר
הרע – יצליחו לעשות את התיקון שלהם .ה' הוא
עבר ,הווה ועתיד וכל מה שאנחנו עוברים זה כדי
להגיע לאמת .והדור הזה – שהוא הכי נמוך  -בסוף
יהיה הכי גבוה .הדור הזה יעלה ויעלה .אמנם הרוב
הגדול יעלם – כי הרוב הגדול שייך לייצר הרע,
לשטן ,לערב רב ,לעמלק ,לאדומים .וכן ,כל אלו
שקינאו בנו אך לא היו מוכנים בשום אופן להיות
עובדי ה'.

זה כל כך ברור ואי אפשר לטעות .אנחנו כבר בזמן
הזה .רואים כאילו יש הסתר פנים בעיקר בגלל
השואה בה נהרגו הרבה יהודים בצורה איומה,
ילדים ,זקנים ,נשים ,צדיקים.
באירופה ,לפני מלחמת העולם השניה ,רוב
היהודים היו מחללי שבת .בתי כנסת היו חשובים
והיו גדולי דור ענקיים אבל יותר ויותר יהודים בחרו
לחיות כמו גויים מאשר יהודים .הם לא אמרו שהם
לא יהודים אבל קיבלו את הדרך של הגויים .הם לא
הפכו להיות נוצרים חס ושלום אך חיללו שבת וה'
היה חייב לעצור את זה .רוב היהודים בעולם היו
באירופה ושישה מליון מהם נרצחו ועוד כמה ברחו
ונשארו בחיים .אלו שנכנסו אל תאי המוות ומתו
צדיקים ואלו שאינם צדיקים – כולם יחד – מתו
באותו הזמן .אלו שזכו ועשו תשובה ברגע האחרון
לא הרגישו את המוות ומיד עברו לגן עדן.
אלו שלא עשו תשובה – הרגישו את המוות .אלו
שהנשמות שלהם היו מהערב רב – מתו באמת
ונעלמו לגמרי .עכשיו המצב אחר .אין עוד את
הישיבות הגדולות שהיו פעם ואת תלמידי החכמים,
אז היום כל יהודי יהיה גדול ויעלה מעלה מעלה
וירגיש את הקב"ה אם יחזור בתשובה .ואם רק יחיה
ויתקרב עוד ועוד לאבינו שבשמים תהיה לו הנאה
עצומה וגדולה יותר ויותר .בשביל זה יש לנו רבנים
שמלמדים אותנו איך לעשות את זה .הרבנים
צריכים לשמש דוגמא ולצערי הרב ,אין הרבה רבנים
כאלו בדור הזה וצריך לחפש אותם כדי שיוכלו לתת
לנו קרש הצלה למשוך אותנו מהמים שלא נטבע.
אך ברגע שנרגיש את ההרגשה הזאת נדע – שזהו –
המשיח פה .המשיח באמת פה אך לא התגלה עדיין.
גם הרב קנייבסקי אמר שהמשיח פה אך לא התגלה.
גם הרב דוד אבוחצירא אמר שהוא פגש אותו.

שאלה  :כמה זמן עוד נותר לנו?
תשובה  :זה שיש מצעד הגאווה בירושלים – מספיק
בכדי להבין שהכל הולך להיגמר כי ה' לא יכול
לסבול את זה יותר .ה' לא יתן לאף נשמה יהודית
ללכת לאיבוד.
שאלה :צדיק נסתר דיבר לפני כמה זמן שהכוכב
מתקרב ושניתן לראות אותו מצד מזרח )לפני
הזריחה( והרבה רבנים לא מדברים על זה ולא
מזכירים את זה ולעומת זאת יש צדיקים שכן?
תשובה :אחד הדברים החשובים בשביל להיות צדיק
אמיתי ,זה שלפני שתגיע הגאולה השלמה ,יהיו
הרבה בעיות והוא חייב להחזיר אנשים בתשובה.
ואם לא ינסה ,אז הוא יקבל עונש ,אפילו שהוא
צדיק אמיתי .צריך שלא יהיו שום פשרות עם
הסטרא אחרא – צריכים ללכת בדרך ה' בלבד.
ובעניין הכוכב :הכוכב ,זאת לא הפעם הראשונה
שמערכת השמש מגיעה לפה .גם במבול ,גם ביציאת
מצרים ועוד כמה פעמים היא הייתה פה .הגויים
קוראים לזה ניבירו .בספר הזוהר הוא נקרא שביט.
בספר הזוהר יש תיאור מדויק עליו .חוץ מזה ,תראו
מה שקורה בעולם ואם אדם אומר "זה לא מעניין
אותי מה שקורה בעולם ,אני מתפלל ,אני לומד" אז
אני אגיד לכם שהוא מפחד מהאמת ומנסה לברוח
ממנה .העולם כבר מרגיש חזק את ההשפעה של
השביט .הוא מאוד מגנטי ומושך את כדור הארץ
ומחמם אותו מבפנים בגלל המשיכה המגנטית
החזקה שלו .ובגלל זה טונות של מים מהקוטב
הצפוני והקוטב הדרומי נמסים והאוקיינוס מתמלא.
ובמפות של חיל הים האמריקאי רואים שבעתיד לא
יהיו ערים שלמות כי הן ישקעו במים ,ערים כמו
בוסטון ,ניו יורק ,כל החלק המזרחי של ארה"ב ,כל
קליפורניה תעלם מהמפה – מאיפה הם יודעים את
זה? כי הם חלק מזה .הם רצחו אנשים שפתחו את
הפה – אז איך אפשר להתעלם מזה?

ש .האם יש אפשרות להמתקת דינים מהמלחמה
הגדולה העתידה לבוא או שזה כבר הוחלט בשמים?
ת .אני לא יודע אם אפשר להמתיק את זה ,אבל אני
כן יודע ,שכל אחד יכול להמתיק עבור עצמו אם
יתקרב אל הקב"ה .כל אחד ישתדל בכל העניינים
להתקרב אל ה' – אם זה בתפילה ,אם זה בלבוש,
אם זה בביטחון כלפי ה' ,שכל מה שהוא עושה זה
לטובתנו .כולנו בקרוב נדע את האמת שאין עוד
מלבדו.
ש .האם מדובר על עוד שנים או בזמן הקרוב?
ת .האם יתכן שהעולם יכול להמשיך כך בטומאה
עוד הרבה זמן? אני לא יודע אולי מדובר בחודשים.

העתיד הוא מאוד שמח ,אבל אנחנו כבר נכנסים
בזמן הקרוב ,למנהרה מאוד חשוכה ונצטרך להחזיק
אחד בשני ולהאמין בקב"ה ולעבור את הכל בשלום.
להפסיק לדאוג לפרנסה ולכל הדברים שלא צריך
לדאוג .צריכים להיות עם ה' ולהתקרב לקב"ה.
לעשות התבודדות ולא רק הברסלבים אלא כולנו.
סוף.

פה בארץ ישראל יהיה בטוח אבל הכי בטוח יהיה
בירושלים .לא כל ארץ ישראל תהיה בטוחה .הקב"ה
לא יהרוס את ארץ ישראל – אבל כל מקום אחר –
כן! בדרך לים המלח יש בולענים ולא מדברים על
זה .בכמה מקומות בעולם האדמה פערה את פיה
לפתע ובלעה מכוניות ומשאיות .אולי גם הגשר
באיטליה שקרס קשור לבולענים .אני לא זוכר
שכשהייתי ילד היו מקרים כאלו .רוב האנשים לא
יכולים לסבול את זה אבל בכל העולם השביט
משפיע .וכדור הארץ מתחמם .לכוכב השביט יש זנב
באורך של מליון קילומטר והוא מושך כי זה מאוד
מגנטי וה' יביא אותו קרוב מאוד לכדור הארץ.
הכוכב לא יתנגש בכדור הארץ אלא יעבור קרוב
אליו וזה יהרוס את העולם .רוב אסונות הטבע כיום
הם מסיבה זאת.
אין מה לפחד .כי כל היהודים יחיו – ויחיו לנצח
וה' ישחט את היצר הרע – שהוא השטן ומלאך
המוות ,ולא תהיה יותר מיתה בעולם ,אבל אנחנו
צריכים להמשיך לא לפחד ולהיות אנשי אמת
ולהילחם נגד הרשע .צריך לחנך את הילדים שלנו
שיהיה להם עתיד אמיתי ושיהיו מוכנים לקבל
משיח צדקנו ולקבל חיי נצח.
שאלה :מתי יבוא המשיח? האם יש זמן משוער?
תשובה :זאת השאלה הנצחית שכל הדורות שאלו
והאמת שאני לא יודע .אני יודע שזה קרוב מאוד.
העולם נהיה יותר ויותר מטורף וזה לא יכול
להמשיך .ה' יהרוס אותו .זה כבר לא עולם .אין שום
קדושה ,ב"ה יש יהודים שנלחמים בשביל הקדושה
אבל הרשעים כבר הכניסו לא יהודים בתוך
הקהילות החרדיות כדי להפיל אותם אך החרדים
האמיתיים יגידו – עד כאן ולא יתנו לזה להמשיך.
שאלה  :מתי נראה השגחה גלויה ולא הסתר פנים ?
תשובה :תפתחו את העיניים כי כבר רואים את זה.

ש :אז האם מתוך פחד אנשים יחזרו בתשובה?
ת :האנשים יחזרו בתשובה לא מתוך פחד ,אלא
מתוך כך ,שיראו את האמת והמציאות היא האמת
ואי אפשר ללכת נגד המציאות .הפחד אולי יוביל
לשמירת שבת אבל זה לא מכל הלב .כל אחד שחוזר
בתשובה מתוך מקום של האמת יראה את דרך ה'.
ברגע שרואים את הדרך ,והדרך מובילה למטרה,
לאיזה מקום – זה נקרא "לחזור בתשובה" .צריך
שהעיניים יסתכלו כל הזמן על האמת עם
המחשבות והמוח ולא להוריד את ההרגשה והרצון
אלא רק לראות את האמת .וכמה שמסתכלים יותר
ויותר – רואים בבירור מה האמת ומה השקר.
הקב"ה אמת! ותורתו אמת! ואין עוד מלבדו !
תורידו את כל הצעצועים שיש לכם ,את
הפלאפונים ,את כל ההנאות האלה – הכל שטויות
שהורגות את הנשמה של האדם .זה לא בריא ואין
בזה ויטמינים .עלינו להיות רק עם ה'.
החילוניים של היום ,עם כל השמחה שנראית
עליהם הם לא באמת שמחים .כשליהודי נולד ילד –
יש לו שמחה גדולה .יהודי אמיתי צריך שיהיו לו
הרבה ילדים ולכולם ציציות ופאות וזה מה
שממשיך את החיים .אני בוכה הרבה על היהודים.
ש :רצינו לעורר בעניין זה ,שכל יהודי יבחר ויקבל
על עצמו מצווה אחת בשלמות באופן קבוע?
ת :זה חשוב מאוד ,כי אדם שעושה מצווה אחת
בשלמות – בהמשך ,יזכה לעשות את כל המצוות
בשלמות ויזכה ב"ה שתהיה לו לעליה רוחנית
גדולה.

ה' שולח מסרים ואזהרות בכל מיני צורות
אסתר ,טז' תשרי חוה"מ סוכות תשע"ט

אני מאוד מפחדת לכתוב ,אבל אני חייבת .את
מוכנה אמא?
מאמא ,עומדת להיות טרגדיה ענקית ,זה שייך
לישראל אבל לא בישראל .אחרי זה ,יהיה דבר אחרי
דבר עד שתהיה מלחמה ענקית .אני יודעת ,שעם
ישראל לרוב לא מוכנים ,זה קורע לי את הלב .אני
יודעת שהם לא מבינים בשביל מה נוצר העולם
הזה ,כדור הארץ ,הטבע וכו' ...הם לא מבינים אפילו
שזה כתוב – ברור שהעולם הזה יהיה עד האלף
השביעי .רוב העולם ,רוב הגויים ,מושכים את
ההבנה של העולם לכיוון מה שהעין רואה והמוח
משתדל לתרגם וזה שטויות! יהודי אמיתי ,תלמיד
חכם אמיתי ,מבין הרבה יותר עם המוח ויש לו
מימד הרבה יותר גדול וזאת – הנשמה .והנשמה
יחד עם המוח והלב וכל האיברים בגוף מכוונים את
התלמיד חכם היהודי לאמת .אמת ,שגוי לא יכול
להבין .אבל יש גם מבין היהודים ובעיקר הערב רב,
שמושכים לעולם הזה .ובדור שלנו אחרי כל כך
הרבה צרות ,הם מושכים גם את היהודים התמימים
לתוך השקר הזה .אז מה יהיה מאמא – מה ישאר
מהעולם הזה ?
אני גם חולמת :אני חולמת על עולם מלא מים,

עם מעט מאוד יהודים שנשארו ובקושי גויים
שנשארו וכולם מבולבלים .אבל משיח יכוון אותנו
וילמד אותנו וירגיע אותנו .הקב"ה ישלח לנו כל מה
שאנחנו צריכים ,אבל לפני זה – יש מיליארדים של
אנשים בעולם הזה אז מה יהיה? איזה סבל נעבור?
איזה אנשים יעלמו? איזה לבבות ישברו ולא ידעו
איך לאכול את זה? מאמא ,יהיה רעב ,יהיה חוסר
באוכל ושתיה ,יהיה כסף שלא יהיה שווה כלום,
תהיה מלחמה ,שעם פצצה אחת מיליונים ילכו,
מאמא ,אנשים לא רוצים לדעת .רק רוצים מסיבות,
פאות ,איפור ,בגדים וחופשות .לא רוצים להיות
רציניים לרוב .ומי שרציני הוא לא חלק של החברה.
ב"ה ,יש קצת אור ,יש כמה יהודים שחוזרים
לאמת .אבל אני חושבת שה' שולח כעת מסרים
וסימנים לכל היהודים בעולם ,אזהרות בכל מיני
צורות ,להודיע ,שבעתיד הקרוב יהיה הסוף של
העולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו ומי שלא
יהיה עם האמת – האמת ,זאת אומרת – עם
הקב"ה ,אז הקב"ה לא יהיה איתו בכלל .והרשעים
ימותו בצורה קשה ביותר ולא יהיה להם נצח .אני
מפחדת ,אבל לא לפחד .תתרחקו מהציונים ,זה לא
אידישקייט ,תתרחקו מהמושגים של החילוניים זה
לא אידישקייט ,תתרחקו מהעולם הזה השטחי זה
לא אידישקייט .תתקרבו לקב"ה לתורה ולמצוות.
אל תגידו אנחנו חרדים ,איזו חוצפה להעיר
ולהגיד לנו .אבל מי שמאוהב בעולם הזה לא חרדי.
ומצד שני ,מי שכל החיים שלו רק מתפלל שהוא
והילדים שלו ,או הבן שלו או בת הזוג שלו וכל
הקרובים שלו והוא עצמו יהיו יותר ויותר קרובים
לאמת שזה הקב"ה ,והוא לא מוכן לרדת מסגנון
החיים שלו שזה לפי התורה הוא יהודי אמיתי,
ואפילו אם ירצו לרצוח אותו חס ושלום ,אם הוא
לא יעזוב את דרך ה' ובוודאי ובוודאי הוא לא עוזב
את התורה למרות שהערב רב צוחקים ממנו על זה
שהוא לא מוכן לרדת לעולם הנמוך שלהם .ואפילו
שהוא והמשפחה שלו צריכים לספוג בושות וכו'...
הוא יהודי אמיתי.
ב"ה אני יודעת שקיימים בעולם כאלו אנשים,
אפילו באירופה יש ,אפילו באמריקה יש ,אבל הם
מעטים מאוד .אבל שתדעו שעל האנשים היהודים
האלו הטובים – יבנה העולם הבא ,העולם של
משיח ,העולם של בית המקדש השלישי ,שזה יהיה
הפתח לעולם שאני לא יכולה לתאר ,כי אין לי מושג
בדיוק מה זה .אני רק יודעת שזה הכל טוב .אין רע,
אין רשעות ,הכל טוב .הלוואי מאמא שיהודים היו
מבינים את מה שאני אמרתי .זה מאוד פשוט ,זה
לא קשה להבין ,אבל לא מבינים את זה .לא מבינים
שה' ברא את העולם הזה בשביל מטרה ,וכשזה יגמר
לא תהיה סיבה לקיום העולם .וכשזה יגמר ,אנחנו
נהיה במקום אחר ,כשנשלים את המטרה של
העולם הזה .ואנחנו צריכים להבין ,שהמטרה
הבסיסית של העולם הזה היא ,שהבן אדם שה' ברא
אותו ,הוא ,הבן אדם שהכניס את היצה"ר לעצמו,
והוא צריך להוציא את היצה"ר בעצמו ולזרוק אותו
לפח .הוא ישרוף אותו ,הוא יזרוק אותו לים ,ושהבן
אדם יחזור להיות טהור כמו שה' ברא אותו והבן
אדם צריך להראות רצון עז להפטר מהיצה"ר
ולעשות את רצון ה' ולשרת אותו לנצח.
הגויים הטיפשים של הדור הזה ,ולצערי הרב גם
הרבה יהודים ,חושבים שהחיים צריכים להיות עם
פלורליזם ,זאת אומרת ,לקבל כל אדם כמו שהוא,
ולא להכריח אותו להיות מה שהוא לא .ואם הוא
הולך לכיוון של כל מיני סטיות אסורות לפי התורה,
אז מה? זה דמוקרטיה ,הם לא מבינים שזה שקר,
דמוקרטיה זה גם שקר .ה' ברא את כל העוה"ז
שיהיה מושלם ,אבל בגלל שהבן אדם עצמו הכניס
את היצה"ר לתוך עצמו ,אז הוא הפך את העולם
הזה ,למשהו עקום .ובגלל זה כל מיני חיות שהיו
פעם נעלמות ,וכל מיני מקומות עם צמחים ופרחים
ועצים וכו' ...הופכים למדבריות ,וכמה מיליונים של
דגים עכשיו מתים בלי סיבה הנראית לעין .וקבוצות
גדולות של ציפורים נופלות מהשמים ומתות ללא
הסבר .והמים בקוטב הצפוני והדרומי נמסים
בכמויות אדירות וזה מציף את העולם .והרי הגעש
מתפוצצים בלי הפסק יותר ויותר וזה הורס את
העולם ,ורעידות אדמה מזעזעות את כל כדור
הארץ ,בכמויות גדולות ובעוצמה של רעידות שלא
היו אף פעם .וזה הכל בנוסף לעוד דברים שלא
אמרתי ,כמו הבולענים הענקיים שבולעים רכבות,
מכוניות ,בתים גדולים ,אנשים וכו'...
כל העולם מתפרק והסיבה היא ,שהבן אדם לא
יכול לחיות בעולם שהוא בעצמו רוצה לנהל אותו.
עם פילוסופיה עקומה שאומרת לו שהוא מספיק
חכם ויש לו מספיק כוח להפוך את העולם לעולם
שהכל מותר ,שהתשוקה שולטת ונהפכת לע"ז
לאליל .וכל אחד יכול לפתח את היצה"ר שלו שהוא
במיוחד אוהב ,ולהפוך את זה לע"ז לאליל .וצריכים
לקבל את השיגעון והאליל של כל אחד כי זה
דמוקרטיה.
אבל אני ,אסתר ,ילדת תסמונת דאון ,יודעת
בבירור ,שיש רק דרך אחת לגאולה השלמה והיא –
תורה ומצוות ועשרת הדברות .וצריכים להיזכר
שפעם ,לפני הרבה שנים ,כל עם ישראל חוץ מהערב
רב ,קבלו את התורה .והבטחנו לקב"ה ,הבטחנו
"נעשה ונשמע" .עשינו את המצוות מאהבה ובטחון
בה' .עם אהבת ה' ובטחון בה' .ואם אתה יהודי
אמיתי – תעשה תשובה עכשיו!! ותזכור את
ה"נעשה ונשמע" שאמרת במעמד הר סיני והתכוונת
שזה יהיה לנצח נצחים .כי אין בן אדם ,לא איש
ולא אישה ,לא אבא ולא אמא ,לא בן ולא בת –

שאנחנו אוהבים יותר מהקב"ה .ואנחנו צריכים
להתפלל שכל הקרובים שלנו ,האנשים האהובים
עלינו ,יבינו את האמת ויחד איתנו נגיע לנצח.
יהודים קדושים ,תתכוננו לעולם שאנחנו לא
יכולים להבין מה הוא עדיין .אבל אנחנו משתוקקים
להגיע לשם .תשתמשו בחג הסוכות הזה ,זמן
שמחתינו ,שיצאנו ממצרים למדבר וחיינו על ניסים.
היו לנו את באר מרים ואת המן וזה קידש אותנו.
העולם הבא צריך להיות משהו כמו זה ,אבל יותר
טוב .לא יהיה יצה"ר בכלל .נהיה במקום שכולו טוב.
אין יצה"ר ,יש רק את הנשמה הקדושה שלנו ואת
אבינו שבשמים ,מה יכול להיות יותר טוב?
שאלה :קשה לראות יהודים שאנחנו מרגישים שיש
להם ממש נשמה יהודית ובכל זאת הם לא כ"כ
מבינים את האמת בכל מיני דברים?
תשובה :תבינו שבסוף ,הקב"ה יתן ליהודים ,שהם
יהודים אמיתיים ,אפילו אם המוח והשכל וכו' לא
נפתחו מספיק ,ה' יתן להם להרגיש ולראות ולתרגם
את האמת למשהו ממשי .הם צריכים לקשור את
האמת לנשמה ,לכן ,כדי לעזור לאלה שזה קשה
להם ,נעבור מלחמות וסבל אחר ,כל מיני דברים,
ואז יותר ויותר יבינו ,כי הם יהודים אמיתיים,
שנולדו עם נשמה יהודית .הקב"ה לא רוצה להפסיד
אף נשמה והוא לא יפסיד אף נשמה יהודית .הוא
יביא אותנו להבנה ,הוא יסדר את העולם בצורה
כזאת ,שיהיה הרבה יותר קל להבין את האמת
ולקבל אותו ,ומצד שני ,לזרוק את השקר.
שאלה :למה עכשיו יש נשמות יהודיות אמיתיות
שלא רואות ומבינות את האמת?
תשובה :כי הם בעולם הזה ,ויש לחצים מאוד
גדולים ,אבל הם יבינו ברגע האחרון שצריך לעשות
את ההקרבה.
שאלה :למה את בוכה?
תשובה :את לא מבינה מאמא ,עם כל העתיד הנהדר
שאין אפילו מילים לתאר את זה ,אבל האמת היא,
שמעט מאוד יגיעו לזה .וכל אלה שאמרו "נעשה
ונשמע" עם כל האמונה שלהם ,עם כל הביטחון
שלהם בה' – הם ינצלו .אבל יהיה מאוד מפחיד,
ומאוד קשה .במיוחד שעם ישראל יראו משפחות
שחלק מהמשפחה ערב רב ,או עמלק וחלק לא .מצד
אחד ,היהודים האמיתיים ינצלו ,ומצד שני ,חלק
מהילדים שלהם ,או הבן זוג שלהם ,או אח או
אחות ,או אמא או אבא ,ימחקו לנצח .וזה יהיה
סבל – גם רוחני וגם גשמי .וזה גם יכול לעשות
בלבול ומבוכה לרגע אחד ,אבל היהודים האמיתיים
יתאוששו ,כי האהבה הענקית שיש להם לקב"ה
והרצון להגיע מה שיותר קרוב אל הקב"ה ,ימחק
את הצער שלהם ,שהם איבדו חלק מהמשפחה,
שלא היו ראויים לגאולה השלימה.
זה מפחיד אותי מאוד מאוד לראות את זה ,אפילו
שזה קורה לאנשים שאני לא מכירה ,או שהם
רחוקים ממני .זה יהיה קשה מאוד אבל נגיע
לגאולה השלמה בע"ה.
שאלה :אנחנו מבינים שאת דואגת ומפחדת מכל
מה שעומד להיות ,אבל למה מגיע איזה רגע ,שאת
פתאום מתחילה לבכות הרבה? מה קרה בדיוק
עכשיו?
תשובה :בגלל שאני יודעת ,שבמשך השבוע הזה,
יהיו כל מיני רמזים ,כל מיני טרגדיות .ובסופו של
דבר ,יהיה העולם מאוד מאוד בכוון של מלחמה
ענקית ,ואז יתחיל כל הסבל הכי גדול .קשה לי,
פשוט קשה לי כשאני חושבת על זה.

כל מה שדיברנו ,יהפוך בקרוב למציאות
אסתר ,יח' בתשרי תשע"ט 27.9.18

מאמא ,אני לא רגועה והאי-שקט שיש לי ,תוקף
אותי בעיקר בלילה ואני בדרך כלל גם ישנה בזמן
הזה ולא מרגישה כמה שאני מפריעה לך ולאחרים,
כשאני בוכה או עושה רעש בלילה בזמן שכולם
רוצים לישון.
אני מבקשת מחילה ,הלוואי שיכולתי להשתלט
על זה .אבל מה שאני מרגישה מאמא ,זה את
המלחמה הגדולה מכל המלחמות מאז בריאת
העולם .המלחמה הכי גדולה ,בגודל ובכמה אנשים
שיהרגו ,המלחמה הזאת מתקרבת צעד צעד .קודם
היו צעדים קטנים .עכשיו אנחנו מתקרבים לזה
בריצה מהירה .העולם לא בורח ממלחמה ,העולם
משתוקק למלחמה .העולם רוצה את המלחמה מצד
אחד אך מצד שני הם מפחדים .אבל היא תהיה ,ה'
ישמור ,כי הגאולה השלימה חייבת להגיע .הזמן
הגיע .אני מרגישה שהשנה הזאת ,תהיה שנה
שישפך הרבה דם .בכמויות שלא היה ידוע עד
עכשיו בעולם הזה .כל הנבואות יתגשמו בעתיד
הקרוב.
ברור שגם הכוכב שביט או "ניבירו" יגיע עם שני
זנבות של מטאורים והשבעה כוכבי לכת .הם נשלחו
אלינו ישר מהקב"ה וזו לא הפעם הראשונה שה'
שולח את הכוכב לעבוד ליד העולם שלנו .דיברתי
על זה הרבה פעמים ,אבל צריכים להבין ,שזה יהפך
למציאות ,מציאות קשה ביותר .אפילו שפה בארץ
ישראל ,היהודים האמיתיים יעברו את זה יחסית
בקלות ,אבל יהיה קשה מאוד לראות את ההרס של
העולם .העולם שפעם היה מלא חיים ,מלא יופי.
אבל זה הכל חלק של תכנית שמימית ,לעזור לנו,
עם ישראל ,להתקרב יותר ויותר לאבינו שבשמים,
שהוא הכל יכול .ושנוכל להמשיך לעלות מבחינה
רוחנית,

להתקרב יותר ויותר אל האמת ,שהיא – הקב"ה.
וה' ישלח לנו את המשיח לכוון אותנו ,שנדע מה
לעשות ואיך לעשות .המשיח יהיה הקשר שלנו,
החבל שאנחנו צריכים להחזיק בו ,החבל שקשור
ישר לקב"ה .הוא יישלח – כדי לתת לנו כיוון ,לעזור
לנו להבין יותר עמוק כדי שנהיה יותר מודעים
לאמת .הוא ישלח ישר מן השמים להרים את
היהודים שנפלו ,ולעזור להם להגיע לרפואה שלימה
רוחנית .הוא ירים אותם מהפח ויאסוף אותם
מהמדבריות .הוא יקרא להם מעבר לים להתאסף
בירושלים עיר הקודש ,והוא ימשוך אותם עם
אהבת ה' שלו ,וילמד אותם איך ליצור קשר עם
הקב"ה .הוא ירים את היתומים ויביא אותם חזרה
לאביהם שבשמים  -הכל יכול .הוא יקח חצופים
וילמד אותם להגיע להכנעה .ויתן להם את התרופה
שהם צריכים מאוד וזאת "אהבה" .הוא ילמד אותם,
שיש בעולם הזה מישהו מעל ,משהו מעל .מישהו
כל כך גדול שאין לזה סוף.
האין סוף ,שהוא מלא באהבה לכל היהודים
שהוא ברא .והמשיח – עם האהבה שלו ,הוא ימשוך
חזק כל יהודי ויהודיה ,כל ילד וילדה לקב"ה .וזה
ב"ה התחיל להיות ברור להרבה יהודים שמרגישים
עזובים ,ומרגישים פחד מההרס ,שהולך להיות
בעתיד הקרוב בעולם הזה.
המשיח ימשוך יהודים שירגישו פתאום חזק את
הנשמה הענקית שה' נתן לכל אחד מעמו ישראל.
הם ירגישו פתאום כולם את האהבה שה' שופך
עליהם .איך הוא מחבק אותם חיבוק גדול .ענק.
מחבק אותם כדי שלא יפחדו ממה שעומד ,כי עומד
להיות מאוד מפחיד.
דרך המשיח ,הצדיק הגדול ביותר ,נוכל להתקרב
יותר ויותר לקב"ה .ונתחיל להבין בצורה ברורה ,מה
זה הבריאה באמת .נתחיל להבין יותר – מה
התפקיד שלנו ולמה נולדנו ,למה צריכים לסבול כל
כך .האהבה השמימית שה' ישפוך עלינו ,תעזור לנו
לא להרגיש כל כך את ההרס שאנחנו נהיה עתידים
לראות בעתיד הקרוב.
עוד פעם מאמא ,אני רוצה לבקש מחילה על כל
הלילות שאני מפריעה לך לישון ,אבל אני יודעת,
שה' יחזיר לך ולאחים ולאחיות שלי כל מה
שהפסדתם בגללי .העולם הזה מתפרק ואנחנו ,דרך
הצדיק ,נלמד איך לקבל את זה ,ואיך להתעלות
רוחנית ולהתקרב יותר ויותר לאבינו שבשמים,
הטאטע שלנו ,שמחכה לנו עם ידיים פתוחות
כביכול ,זה יהיה מאוד קשה ,אבל הוא יאסוף את כל
הנשמות היהודיות האמיתיות שעמדו בהר סיני,
וסוף סוף נהיה בלי הערב רב לקלקל אותנו ,והוא
יביא אותנו הביתה .אין מה לפחד ,ה' לא רוצה
להרוס את העם שלו ,את הבנים והבנות שלו .ה'
יציל את כולנו.
אני רק רוצה להוסיף ולהגיד בשם כל עם ישראל,
רוצה להגיד את זה עוד פעם "נעשה ונשמע".

יש כמה ילדים כמוני שנשלחו לתקן

אסתר ,חשוון ,תשע"ט )(13.10.18

גם אני סובלת בשביל עם ישראל .מה עם הדור
שלנו? מה עם העתיד של הילדים שלנו? רוב
היהודים רחוקים מאוד מהאמת ,אפילו שחלק מהם
לבושים כמו יהודים ,לחלק מהם יש פאות ארוכות.
לפחות לגברים יש לבוש של יהודים ,אבל איפה
הם? הם בתוך השקר הכי גדול ,הם מתפללים לשטן
ולא לקב"ה .הם טובעים בעולם הגשמי וזה רוב
היהודים ,או מי שחושב שהוא יהודי .אני לא יודעת
מה יהיה.
בעתיד הקרוב ,כבר מרגישים שהולכת להיות
מלחמה פה בארץ .זה יתחיל פה בארץ ,למעשה זה
כבר התחיל .תשימו לב ,הערבים בעזה זורקים עלינו
בלונים עם פצצות .יש בלונים שהגיעו עד לכנסת,
עד ירושלים .ויש שהגיעו לכל מיני מקומות בארץ.
היום פרצו את הגדר ונכנסו לארץ ישראל .צבא
הגנה לישראל מפחד לזוז .ויש להם ממה לפחד ,כי
בצפון הרוסים יושבים על הגבול יחד עם האיראנים
ועם אסד ,וממתינים לבלוע את מדינת ישראל .רק
סיבה אחת שתהיה להם והם יזוזו לכיוון שלנו.
אז עם כל הגאווה של הכנסת ושל צה"ל ונציגי
עם ישראל במדינת ישראל ,הם רועדים מפחד ,כי
הנציגים כמו ביבי נתניהו וכל הקבינט שלו וכל מי
שיושב בכנסת יודעים בפנים ,שמלחמת השחרור
ומלחמת סיני ומלחמת ששת הימים ואף מלחמת
יום כיפור ,וכן המלחמה שהייתה עם עיראק שנורו
על מדינת ישראל סקאדים – כל המלחמות שהיו
לעם ישראל הסתיימו בניצחון מאת ה' והיו ניסי
ניסים גלויים וכולם יודעים את זה .כל ראשי
המדינה ידעו שאין לנו מספיק כוחות להלחם מול
הצבאות של הערבים ושלא נצא מהמלחמות בחיים.
כעת ,המצב הרבה יותר גרוע .והם יודעים שלא
יעזור להם ושהם אבודים .רק מה? הם יודעים עוד
דברים .ויש בין "החשובים" של המדינה קשר בינם
לבין האויבים שלנו )ה' ישמור( ,ויש בונקר ענק
בשביל כל "החשובים" במדינה להסתתר בו ,ברגע
שתתחיל מלחמה באמת גדולה.
ובכן ,כשיגיע "כוכב שביט" ולקט הכוכבים
שמסתובבים מסביב לכוכב הקטן שנקרא "ניבירו"
או "השביט"" ,החשובים" ירגישו בטוחים ומוגנים
כביכול בבונקרים שלהם .ומה לגבי עם ישראל?
להם אין אפילו מקלט אחד נגד טילים .גם לא חדר
ביטחון .ראשי המדינה ,לא דואגים לעם ישראל כלל.
אין להם שום מקום להסתתר.
אך מה שהם לא יודעים "החשובים" – זה שמי
שרשע ,ומי שהולך נגד הקב"ה – ה' ישמור .ומי

שחושב שהוא יהודי ומושך את העם לכיוון של
השטן .הרשעים האלו לא יעזור להם גם אם
יתחבאו בבונקר בעומק מאה ק"מ מתחת לאדמה.
הבונקר הכי חזק שיהיה לא יעזור להם – כי ה'
יהרוג אותם והם יעלמו מהמציאות .וזה יקרה לא
רק בארץ ישראל אלא בכל העולם .והיהודים
האמיתיים ,שעם כל המהות שלהם מאמינים בקב"ה
ומוכנים למות על קידוש ה' ,ה' יציל אותם והם לא
יצטרכו למות על קידוש ה' ,הם יחיו על קידוש ה'.
וכל השאר יעלמו מהעולם הזה ולא בקלות אלא
בסבל רב.
ה' הביא אותנו לעולם הזה ,להתגלגל מאדם
הראשון עד היום הזה .עברנו גילגולים על גילגולים
– וכל גילגול היה עלינו להוכיח את עצמנו ,שאנחנו
מאמינים שהקב"ה הוא הכל יכול ריבונו של עולם.
התורה שה' נתן לנו ,מיועדת רק ליהודים .הגויים
לא צריכים לעשות את כל התרי"ג מצוות אלא רק 7
מצוות בני נוח .רק לעם ישראל ה' נתן את התורה.
ולמה רק לעם ישראל ה' נתן את התורה? ולמה
רק עם ישראל אמרו "נעשה ונשמע"? כי הם רצו!!!
הם הבינו שיש בורא אחד בכל המציאות והוא –
הקב"ה שנתן לנו את התורה .כי אנחנו העם שה'
הכי אוהב ,הוא בונה עלינו את העתיד לבוא.
והעמים האחרים יעלמו לגמרי בגלל כל העבירות
שלהם .ישארו קצת ,כאלו שהם צדיקים עד כמה
שגויים יכולים להיות .אבל לעם ישראל יש תפקיד,
בעתיד אחרי שהעולם כבר לא יהיה .כי ה' לא ברא
את העולם לנצח ,אלא העולם הזה הוא רק מעבר
לדברים הרבה יותר חשובים שמתאימים לנשמה
היהודית .לא יהיה טוב ורע .לא יהיה רע – אלא רק
טוב ,אבל אני לא יכולה לדבר על זה יותר.
אני רק יכולה להגיד שהעולם הזה כמו שאנחנו
מכירים אותו עומד להיגמר .וזה יהיה קשה ואני
מזהירה את כל היהודים כולם .גם בארץ ישראל
יהיה קשה ,אבל הרבה פחות ממה שיהיה בחוץ
לארץ .ואני מציעה לכל יהודי שיכול להגיע לארץ –
להגיע לפה לפני שזה יתחיל .וכל יהודי אמיתי יכול
לראות את הסיבוך שיש בעולם הזה .כל יהודי יכול
להבין שאנחנו מגיעים לסוף .לזמן שאנחנו מחכים
לו בכל הדורות אלפי שנים ,לקבל את משיח צדקנו,
להגיע לבית המקדש השלישי.
עם ישראל!!! עם ישראל!!! תפתחו את העניים
שלכם – תבינו מה שקורה!!! כמה שזה קשה להגיע
לפה ,נכון ,גם בארץ ישראל כביכול יהודים
מבולבלים ויש הרבה ערב רב ,אפילו עם זקנים
ופאות ארוכות ושטריימלים .ויש הרבה ישיבות,
שהם כביכול חרדים ,והרבה מהישיבות האלו
מקבלים כסף מהנוצרים .גם באמריקה יש הרבה
ערב רב ,ובאירופה ואנגליה .יש יהודים אמיתיים
אבל לא הרבה .ואנחנו חייבים לדעת שנגמרת
הגלות בקרוב.
השכינה עזבה את כל המדינות בחו"ל ,והתאספה
פה בארץ ישראל ובעיקר בכותל המערבי .אם אתם
רוצים לעבור את הזמן עד לביאת משיח בקלות –
תעלו לארץ ישראל ,אפילו אם זה קשה מאוד .כדאי,
כדאי להגיע לפה .אפילו שהממשלה פה נגד יהודים
אמיתיים ,הממשלה פה נגד בורא עולם שלא נדע,
אבל בכל זאת כדאי להגיע לפה ,כי הקב"ה ילחם נגד
הרשעים ביחד עם המשיח .הוא ישלח את משיח
צדקנו להלחם נגד הרשעים ,ואף אחד לא יוכל לנצח
במלחמה נגד הקב"ה .וכולם ,אפילו שמנסים
ונלחמים נגד ה' ,כבר הרבה פעמים ,הם פשוט
יעלמו .וכל הפסיכולוגיה וכל הדברים השטותיים
שהבן אדם ברא כדי לתת לעצמו חופש ,שחרור
מהאמת ,כדי ללכת אחרי התאוות שלו בלי יסורי
מצפון ,לא משנה אם הוא יהודי או גוי – הוא יעלם
מהעולם הזה בצורה קשה.
אני בוכה על עם ישראל ,אני בוכה על מה שהולך
להיות ,כי יהודי שלא מבין ,שלא מנסה ממש
להתקרב ,שלא מוכן להקריב את הגשמיות ולקבל
את האמת ,כמה שזה קשה לביצוע – אני מרחמת
עליו ,כי יש לו לב של אבן ,ולא שייך ממש לעם
הנבחר .אני מצטערת אם ילדה כזאת קטנה
שמצחיקה את כולם בחכמות שלה ,צריכה פתאום
לדבר כל כך רציני ,אבל יש כמה ילדים כמוני
שנשלחו לתקן את הדברים הדרושים תיקון ולהביא
את עם ישראל קרוב לאמת .אז מאמא ,אני יודעת
שאני שמחה פה איתכם ,אני מקווה שאתם שמחים
איתי ,ושנזכה לקבל משיח צדקנו ביחד עם כל עם
ישראל.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו!
השתדלו לעדכן את קרוביכם בחו"ל על הסכנות
הצפויות ,והחשיבות לעלות ארצה בהקדם.
)לפני כעשר שנים ,בתקשור עם בנימין ,הגיע שאלה
מיהודי באמריקה" :האם יש חובה כיום לעלות
ארצה?" ,בנימין ענה "הוא לא חייב ,אבל איך
אומרים  -כדאי עכשיו לפני הפקקים" .לא הבנתי
את התשובה ,הרי כל אחד יכול לקנות כרטיס טיסה
ולהגיע .היום ,עשר שנים אחרי אני מבין את
התשובה – כאשר כל העולם יראו את הכוכב
ומליוני יהודים ינסו לעלות לארץ ישראל ,זה לא
יהיה פשוט ,אז כדאי מאד עכשיו(...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לזיכוי הרבים ניתן לקבל את העלונים חינם טל.
 * 0527-111-333לעורר רחמי שמים ,עצרות תשובה
ותפילה נערכות מידי ערב ר"ח .פרטים בפרסומים *
ניתן לשמוע את המסרים המעודכנים בטלפונים:
.0799-177-555 , ,077-263-8885
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בס"ד

טיול בגן עדן
הקדמה
ברור מאד שה' מביא אותנו לסוף העולם כפי שאנחנו מכירים אותו.
זה לא קל לקבל את זה ,רוב האנשים לא רוצים לדעת ,מסרבים להבין את זה,
אבל זו עובדה .והעובדה הזו ,לאט לאט ,נעשית ברורה יותר לכל האנושות.
ה' שולח לנו מסרים ואזהרות בכל מידי דרכים ,יש אסונות שלא נדע בהרבה
בתים ,מחלות קשות המביאות להרבה סבל עד שהבן-אדם מסתלק מהעולם הזה
ומתחיל את החיים האמיתיים בעולם האמת .יש בעיות משפחתיות הנגרמות
מסיבות נפשיות ,יש סתם בעיות נפשיות של אנשים שלא מוצאים את עצמם.
יש אלימות ,יש מלחמות.
יש מצבים בלי-סוף אשר מביאים את האדם להבין שהעולם שלנו עומד
לקרוס .בין הדברים ישנם אסונות טבע – אף פעם לא היה מצב של 4,000
רעידות אדמה בשבוע (בטבריה היו כ 100-רעידות אדמה ,פרסמו רק את אלה
שהורגשו) .אמנם היו בעבר רעידות אדמה – אבל לא במספרים כאלה .יש הרי
געש שמתפרצים כל הזמן ,ישנם הרי געש בתוך האוקיינוסים אשר התפרצותם
גורמת לחימום הימים ולמותם של מיליוני דגים אשר מגיעים לחופים .מצבים
לא פשוטים וזה לא קל .היה השבוע אסון באיטליה – גשר גדול וענק קרס .אלפי
מכוניות ומשאיות עוברות עליו מידי יום ופתאום הוא נפל ,בלי סיבה נראית
לעין ,פשוט נפל .בינתיים חולצו עשרות גופות מבין ההריסות .אומרים שהגשר
נפל בגלל שלא היה בנוי טוב ,וזה שקר ,זאת לא הסיבה .הסיבה היא שהעולם,
כדור הארץ  -משתנה ,יש בולענים ענקיים שנפערים פתאום – ואחד מהם נפתח
מתחת לגשר( ...כל העולם הוא גשר צר מאד ...והעיקר לא לפחד כלל ,)...מאות
אנשים בשנים האחרונות מתו מפגיעת ברק – אף פעם לא היה כזה דבר.
עוד דבר מעניין ,בדיוק אתמול "נאסא" (סוכנות החלל של ארה"ב) שלחה חללית
לכיוון השמש לבדוק מה קורה עם השמש ,ואיפה ניבירו? ליד השמש! (ניבירו -
מערכת מיני-שמש אשר תעבור ליד כדור-הארץ וגורמת לאסונות טבע רבים – רעידות
אדמה ,התפרצויות הרי-געש ,שרפות ,בולענים ,עליית הטמפרטורה ,שיטפונות וכו' .ראה
ש ְבעָה
הזוהר הקדוש שמות דף ז' ע"ב  -י ָקּום ִמצַּד ִמז ְָרח ּכֹוכָב ֶאחָד לֹוהֵט ְבכָל ַּהגְ ָונִיםְ ,ו ִ
כֹו ָכבִים ֲאח ִֵרים שֶּסֹו ְבבִים אֹותֹו הַּּכֹוכָבְ ...וכָל ְבנֵי הָעֹולָם רֹואִים").

אנחנו בסוף ,ה' שולח לנו מסרים בכל מיני צורות חוץ מאסונות-טבע .גם
האוטיסטים נשלחו בשביל זה .ישנם אנשים שעברו את החוויה של מוות-קליני
– עולים למעלה לעולם הבא ושם רואים את האמת .ונותנים להם לחזור ולספר
מה קרה ,וזה חלק מהתיקון שלהם .יש הרבה מימדים למציאות ,והעולם הבא
הוא אחד מהם והוא קרוב אלינו ,לכן זה קל יותר למי שיש מוות-קליני להגיע
לשם ולחזור .ישנם עשרות אנשים שעברו חוויה כזו והסיפורים שלהם מאד
דומים אחד לשני ,אפילו גויים כתבו על זה ,אבל אצל היהודים זה הרבה יותר
חזק והרבה יותר מרשים .וזה מה שיש לנו עכשיו ,המעשה המתואר כאן הוא
אמת לאמיתה ,תקראו ,תתחזקו כי זה באמת האמת.
אני מברך אתכם שנחזור כולנו בתשובה ,אפילו אם אנחנו חושבים שאנחנו
הצדיקים הכי גדולים ,תמיד ישנו היצר הרע הכי גדול ,ואם הבן-אדם יותר מידי
מרוצה מעצמו – גם על זה צריך לעשות תשובה – אפילו אם האדם עושה את
כל המצוות .ואז כולנו נזכה להגיע למצב שאנחנו עושים תשובה אמיתית ,ונזכה
לקבל משיח צדקנו ברחמים ובשמחה ושנזכה לעולם הבא של משיח ומעבר לזה.
דניאל .אלול תשע"ח
לפני
סיפור המעשה היה לפני  25שנה ,אבל לא אשכח אותו כל ימי חיי .נולדתי ביום
שבת שהיה ביום כיפור לפני כ 60שנה .גדלתי במושב חילוני במשפחה
מסורתית ,מדליקים נרות שבת ,בחגים הולכים לבית הכנסת ,חוגגים ליל סדר
וכו' .התחתנתי ונולדו לנו  3ילדים .היה לנו משק גדול עם עשרות דונם של מיני
פירות וירקות ,והייתה לנו פרנסה בשפע ,היה לנו הכל ,לא היה חסר לנו כלום
אני זוכרת את עצמי נוסעת על הטרקטור בין השדות שהשתרעו לכל האופק.
אבל למרות שמבחינה גשמית היה לנו הכל ,הרגשתי שאין לי כלום .משהו בתוך
הנשמה לא נתן לי מנוח ,משהו היה חסר לי ולא ידעתי מה .היה לי עצוב ,לא
היתה לי שמחה ולא ידעתי למה אני לא מאושרת.
יום אחד אני נזכרת בסבתא שלי ז"ל שהיתה דתיה חרדית ,אני לוקחת את
האוטו ,לא אומרת לאף אחד ונוסעת לבית העלמין בו היתה טמונה סבתי .לא היה
שם אף אחד ,אני שוכבת על המצבה של סבתא שלי וצועקת בכל הכוח" :סבתא,
סבתא ,תעזרי לי ,אני לא מאושרת" ,ואני שוכבת שם ,בוכה בלי הפסקה.

הסתכלתי לשמים וצעקתי" :אלוקים ,אלוקים ,תעזור לי ,תעזור לי" .הסתכלתי
על המצבה ושוב אני צועקת" :סבתא ,סבתא ,אני מתחננת ,אני רוצה לחזור
בתשובה" ,למה צעקתי את המילה "תשובה" אני לא יודעת ,אפילו לא ידעתי מה
זה תשובה .וככה אני שוכבת בוכה ובוכה בלי מילים עד שנרגעתי.
אני חוזרת לאוטו וכל הדרך חזרה הביתה יורדות לי דמעות .ואני חושבת  -מה
כבר סבתא שלי יכולה לעשות ,איך היא יכולה לעזור לי ,מה היא יכולה לבקש
מה' עלי? אני מגיעה הביתה ,נכנסת לחדר שאף אחד לא יראה ואני ממשיכה
לבכות ,ואני בוכה ובוכה ,כבר לא ידעתי על מה אני בוכה.
וככה משך כמה ימים ,אני ממשיכה בעבודה בשדות ,בקניות ובעבודות הבית.
אחרי שלשה ימים סבתא שלי באה אלי בחלום ,היא קוראת לי בשמי ואומרת לי:
"שמעתי את הצעקה שלך ,מלמעלה אני אעזור לך ,את תחזרי בתשובה" .אני
קמה בבוקר ואומרת לעצמי  -מה כבר סבתא יכולה לעזור לי? לא כל-כך
האמנתי לזה.
המלאכים באים
החיים ממשיכים כרגיל ואחרי פחות מחודש ,בצהריים אני רוחצת כלים במטבח
ומרגישה פתאום עייפות כזו ,הלכתי לישון .אני שוכבת במיטה ופתאום אני
רואה כי מהתקרה יורדים שבעה מלאכים לבושים מראש ועד לכף רגל עם לבוש
בצבע אפור בהיר כזה ,את הפנים שלהם אני לא רואה ,רק את הידיים .המלאכים
יורדים ונעמדים סביבי ,שני מלאכים עומדים ליד ראש המיטה ,שני מלאכים
עומדים למרגלות המיטה ,מלאך אחד עומד בצד ימין ,מלאך אחד בצד שמאל
ומלאך אחד מרחף מעל המיטה .הם אומרים לי " -באו לקחת אותך לעולם של
מעלה" ואני לא יכולה להגיד להם כן או לא ,אני לא יכולה להגיד כלום.
לא הרגשתי כאב ,אבל הייתי מבוהלת ולא הבנתי מה קורה איתי .שני מלאכים
אוחזים בידיי ולאט לאט אני מרגישה שאני יוצאת מתוך הגוף ,אני מרחפת ליד
התקרה ואני רואה את הגוף שלי נמצא על המיטה .אני רוצה לחזור לגוף שלי
ואני לא יכולה .אנחנו עוברים דרך התקרה ואני רואה את עצמי מרחפת מעל
המושב ,וכל הזמן המלאכים מלווים אותי ושומרים עלי .הגענו למערת המכפלה
 נכנסנו פנימה (זוהר חדש פרשת לך לך :הפתח הראשון שהנשמה עוברת בעת יציאתהמן הגוף היא דרך מערת המכפלה ,שם נקברו אדם וחוה ,האבות והאמהות ,וכן כל
התפילות שלנו עולות למעלה דרך מערת המכפלה).

הערות
כמה הערות לגבי העולם למעלה שראוי לציין לפני שממשיכים:
 )1בעולם הזה יש זמן ,הולכים ממקום למקום ,עולים ויורדים במדרגות – וזה
לוקח זמן ,לפעמים דקות ,לפעמים שעות .בעולם למעלה הכל רץ מהר ,קופצים
ועפים ממקום למקום ללא זמן .למעלה אין שעונים.
 )2בעולם הזה ,הנשמה שלנו מוגבלת ע"י הגוף הגשמי שלנו ,למעלה אין גוף
גשמי ,יש גוף רוחני והנשמה לא מוגבלת ,בעולם הזה אנחנו רואים רק מה
שנמצא מול העיניים שלנו ,למעלה הנשמה רואה לכל הכיוונים בבת-אחת.
בעולם הזה ,כאשר קוראים ספר – קוראים מילה אחרי מילה ,משפט אחרי
משפט ,למעלה קוראים את כל הדף בבת-אחת ,גם אין צורך במשקפיים...
 )3הדיבור – כאן אנחנו מדברים מילה אחרי מילה ,למעלה זה כמו טלפתיה,
המחשבה "עוברת" במהלך אחד ,ישר מראש לראש ,והכל מדויק ,ברור ומובן,
אין דבר כזה "לא הבנתי".
 )4בעולם העליון – הכל ברור ומובן ,אין שאלות ואין למה ,כאן בעולם הזה עם
השכל שלנו ,עם הגוף שלנו ,עם הדמיונות והיצר הרע שלנו – קשה לנו להבין
את האמת .כשהנשמה יוצאת מהגוף – היא מבינה את הכל ,אין שאלות ,הכל
ברור  -ברור שיש בורא לעולם ,ברור שיש עולם הבא ,בעולם הזה אנחנו רק
אורחים ,עולם האמת הוא נצחי .וברור שיש דין ויש דיין .השפע ,הכוחות,
היכולת ,החשיבה – של הנשמה בגוף הרוחני שלה (לא בגוף הגשמי) זה משהו
מדהים ,אי אפשר לתאר את זה.
המנהרה
ואז נכנסנו למנהרה כמו בצורת שרוול ,המנהרה ארוכה ארוכה בצבע אפור
שחור ,ואני עפה בתוכה .מלאך אחד מוביל בראש ,שני מלאכים אחריו ליד
הראש שלי ,מלאך אחד אוחז בידי הימנית ,מלאך אחד אוחז בידי השמאלית ושני
מלאכים אחרי .עפנו עד שהגענו לסוף המנהרה ,בסוף המנהרה היה עיגול גדול
ויפה כמו השמש עם אורות בכל מיני צבעים ,צהוב ,כתום ,הצבע הסגול היה

בולט יותר מיתר הצבעים ,זה היה יפה כזה כמו שמש שוקעת.
בסוף המנהרה אנחנו "נוחתים" ואני עומדת על רגלי .שבעת המלאכים שליוו
אותי נכנסו לתוך האור וחזרו עם שבעה מלאכים לבנים .המלאכים האפורים
חזרו למנהרה והמלאכים הלבנים אומרים לי – אין לך ממה לפחד ,אנחנו
לוקחים אותך לעולם העליון ,למעלה .הם לוקחים אותי מתוך המנהרה ואנחנו
נשאבים לתוך האור .זה לא נמשך הרבה זמן ,רק כמה שניות עד שהרגשתי
שאנחנו נוחתים.
הכניסה לגן עדן
אנחנו מגיעים למקום מאוד יפה ,רגוע ושלו עם ריחות של בושם ,אין מקום יפה
כזה בעולם הזה ,מסביב היו שדות ירוקים כמו דשא שהשתרעו לכל האופק ,היה
מאד שקט .מולי היה שביל רחב וארוך כמו שדרה בצבע לבן ,בצד שמאל אני
רואה ארבעה נהרות גדולים ,אחד ליד השני ,המלאך אומר לי את השמות שלהם
ְַאר ָבעָה ָראשִים ...פִישֹון ,גִיחֹון,
(" ְונָהָר יֹצֵא ֵמעֵדֶ ן ְל ַּהשְקֹות אֶת ַּהגָן ּו ִמשָם יִפ ֵָרד ְו ָהי ָה ל ְ

חִדֶ קֶל ופ ְָרת ":בראשית ב') אני מתכופפת אליהם ,המים מאד צלולים וריחות
הבשמים נובע מהם .אני שואלת את המלאכים איפה אנחנו והם אומרים – הגענו
לגן עדן .בצד ימין אני רואה פתח גדול ומואר בצורת חצי כדור ,אני שואלת מה
יש שם ואומרים לי ששם יושבים צדיקים ולומדים תורה .אנחנו ממשיכים ללכת
בשביל הלבן ובאות לקראתנו שתי נשים ,הן לובשות כעין לבוש כזה שעוטף
אותן בכל הגוף מהראש ועד לרצפה .המלאכים הלבנים מוסרים אותי לשתי
הנשים האלה והן אומרות לי  -מכאן אנחנו מלוות אותך .וכל הזמן יש באוויר
ריח של בשמים שאין כמוהו בעולם הזה.
מקווה טהרה של עולם האמת
הנשים לוקחות אותי לבניין גדול וגבוה ,על הבניין כתוב למעלה "מקווה טהרה
של עולם האמת" .בפתח המקווה עומדת בלנית והיא אומרת לי  -אני מטבילה
אותך ,היא מובילה אותי פנימה למקווה הטהרה ומטבילה אותי שבע פעמים.
אחרי הטבילה היא מסבירה לי איך עושים את הבדיקה כל יום ואומרת לי :מכל
בדיקה שאת עושה  -נוצר מלאך לבן ומי שלא טובלת במקווה טהרה  -יש עליה
ריח של טומאה .גם למדתי כי מי שהולכת למקווה ולא עושה מה שצריך לעשות
– הטהרה נכנסת למים ,אבל לא עשו לה טהרה בשמים .בתוך המים הקדושים
יש מלאכיות לבנות והן יודעות בדיוק אם זה כן או לא ,אם יש ספק ואפילו קטן,
עדיף לטבול פעמיים .אחרי הטבילה ,שתי הנשים שליוו אותי קודם ,מושיבות
אותי על כסא וגוזרות לי את השערות ,היו לי שערות ארוכות והן גזרו לי קצר
קצר את כל השערות .שאלתי אותן  -למה אתן גוזרות לי את השערות? והן
אמרו לי :כל שערה שיוצאת מאשה מושך עליה דינים( .מותר לגזור את השער
בהסכמת הבעל בלבד!)

הן קשרו לי מטפחת בצבע אפור שקט ואמרו :אשה ששמה גרביים ולא שמה
מטפחת על הראש  -זה כאילו שהיא לא שמה שום-דבר .הן הראו לי איך
קושרים את המטפחת ,המטפחת היא בצורת מרובע ,מחזיקים בשתי פינות
מנוגדות של המטפחת ,מרימים את הידיים ומקבלים צורת משולש ,מעבירים את
הפינה התחתונה מעל הראש לאחור ועוטפים את הראש ,עם היד הימנית האוחזת
בפינה הימנית של המטפחת אנחנו עושות סיבוב שלם  -ומקיפים את הראש
מאחור ליד העורף ,אוזן שמאל ,למעלה ויורדים חזרה לכיוון העורף ,אותו דבר
בכיוון ההפוך עם היד השניה ועושים קשירה רגילה ליד העורף.
מאז אני מקפידה מאד על מטפחת ,שלא תצא אפילו שערה אחת .מלבישים
אותי בגרביים עבות בצבע שחור .הנשים אומרות לי  -מטפחת וגרביים זה הולך
יחד ,ומי שלא הולכת עם גרביים ומטפחת  -זה מושך עליה דינים .מלבישים
אותי בחצאית רחבה וארוכה עד סוף הרגליים ,חולצה רחבה מכופתרת עם
השרוולים ארוכים עד כפות הידיים ,ואחרי שהיא סוגרת את הכפתורים בקצות
השרוולים וסוגרת לי את הכפתור העליון בחולצה שהגיע כמעט עד סוף הגרון,
היא אומרה לי  -לעולם אל תפתחי את הכפתור העליון ,אפילו בבית כי אפילו
הקירות בבית מעידים בשמים על הצניעות שלנו .נעלו לי נעליים סגורות
שטוחות וללא עקב ,ואומרות לי  -אסור ללכת עם נעליים פתוחות ,שלא יראו
את האצבעות של הרגליים .תמיד ללכת עם נעליים סגורות.
הסבירו לי את הכל בפרטי פרטים איך אשה צנועה צריכה להתנהג ולהתלבש.
לימדו אותי הנהגות קדושה ,חלק מהדברים שאני זוכרת  -אסור לבת-ישראל
להיות לבד במקום סגור עם גבר אחר (הלכות יחוד) ,כאשר קונים בחנות – לא
מעבירים את הכסף או העודף מיד ליד אלא מניחים על הדלפק (איסור נגיעה),
לאשה אסור להתכופף בצורה לא צנועה ,אלא לרדת ישר ע"י כיפוף הברכיים
בצורה שלא מבליטה את צורת הגוף ,כאשר יושבים לא מרימים רגל על רגל,
לא לנענע את הגוף בזמן הליכה ,למעט בדיבור ורק לצורך ולא בקול רם .גם

כאשר נמצאים במקלחת – צריכים לסגור את החלון כי השמים מסתכלים.
כשיוצאים לטיול ,צריכים לשמור על צניעות בכל מצב .אנחנו צריכים לדעת -
צניעות זה קדושה ,צניעות זה מלכות ,בת ישראל היא בתו של מלך מלכי
המלכים – הקב"ה! אני ברוך ה' אף פעם בחיים שלי לא התאפרתי ,לא יודעת
למה ,אין לי דברים כאלה בבית ,אף פעם לא היה לי פורים על הפנים .ואחרי
שהלבישו אותי ,הובילו אותי לבית-דין של מעלה.
בית דין של מעלה
אני רואה בניין גדול בצבע לבן ,על הבניין מעל הכניסה חרוטים בצבע ירוק
המילים " -בית דין של מעלה" .מדרגות ארוכות ורחבות מובילות אל הכניסה
לבית הדין .עלינו במדרגות ,בפתח היתה דלת כניסה גדולה ורחבה בצבע אפור,
הדלת היתה פתוחה ,אני ושתי הנשים שליוו אותי נכנסות פנימה.
ראיתי אולם גדול ,ובאולם שולחן ארוך וגדול מכוסה במפה לבנה ומשני
צדדיו ישבו  24דיינים .הדיינים נראו כמו אנשים חרדים רגילים עם חליפות
וחולצה לבנה ,חלק היו זקן שחור וחלק עם זקן לבן ,כולם חבשו כובעים .בראש
השולחן ישב אב בית דין ולידו על השולחן היו משקל מאזניים גדול ופטיש .הוא
סימן לי עם ידו להתקרב אליו ,התקרבתי אליו ,הוא דפק עם הפטיש על השולחן
וזה עשה קול רעש גדול באולם ,עד היום אני זוכרת את הרעש הזה .ואז הוא
אומר" :בפה אחד החלטנו שאת חוזרת בתשובה שלמה ולעולם אל תורידי את
הבגדים האלה" ,והוא שואל אותי פעמיים" :את הבנת? ,את הבנת?" .אני לא
עונה כי היה לי ברור שאם כך למדו אותי בשמים ,אז כך זה צריך להיות.
שני דיינים שישבו ליד השולחן ,קמים ויוצאים מבית דין של מעלה ,אני ושתי
הנשים יוצאות אחריהם .שבעת המלאכים שליוו אותי קודם עומדים מחוץ לבית
הדין ,שני הדיינים ניגשו אליהם ודברו איתם .אני לא שומעת מה הם אומרים,
אך אני מבינה שהדיינים אומרים להם לקחת אותי לראות עוד מקומות .לאחר
מכן שני הדיינים עולים חזרה לבית הדין מעלה ,שתי הנשים חוזרות לאותו
שביל ממנו הגענו ואני נשארת עם המלאכים הלבנים והם אומרים לי – "אנחנו
איתך כל הזמן ,אל תפחדי ,אנחנו לא עוזבים אותך עד שתביני את הכל" ,והם
הוסיפו – "מפה אנחנו יורדים למטה ,אין לנו רשות להכניס אותך לכל מקום ,אך
למקומות שאפשר להכניס איתך  -ניכנס .אני שואלת "לאן אנחנו הולכים?"
והמלאכים עונים "לכל מקום שניקח אותך ונראה לך  -את תביני מה יש בכל
מקום"
התחלת הטיול
המלאכים אחזו בידי ועפנו בקפיצה כלפי מטה ,נחתנו בעדינות כמו ציפור .אנחנו
נוחתים במקום שומם וחשוך ,אין אף אחד ,ושוב המלאכים אומרים לי  -אנחנו
איתך ,אל תפחדי ,אנחנו לא עוזבים אותך עד שתביני את הכל .אנחנו נכנסים
למסדרון ארוך ורחב ,הקירות והרצפה היו בצבע אפור ,לאורך המסדרון ומשני
צדדיו היו המון כניסות ,הכניסות היו בצורה של חצי עיגול  -כמו קשת.
המקום עם הגשר
המלאכים מכניסים אותי לכניסה הראשונה ,אני רואה מקום כל כך גדול
שאפילו את קצהו אני לא רואה .אני רואה גשר ענק בצבע ירוק ,בתחילת הגשר
היו הרבה מדרגות ,והמלאכים אומרים לי – הגשר הזה הוא מקצה העולם ועד
סופו .התחלנו לעלות על הגשר ,המלאכים אוחזים בידי ואנחנו מרחפים עד
לאמצע הגשר .הם אומרים לי :תסתכלי למטה  -זה העולם שלמטה ,ופה אנחנו
נמצאים בעולם למעלה .ועכשיו את נמצאת בעולם של מעלה.
אני מסתכלת למטה ,מתחת לגשר היה כעין פתח ,חלל עגול וגדול ומרחוק
נראו נקודות אור קטנות והבנתי ששם זה העולם הזה ,מסביב לחלל היתה
הרצפה של המקום ,היא נראתה כמו בטון ,ואלפי אנשים ,נשים וגברים
מסתובבים למטה .אני שמה לב שכולם הם אנשים חילונים ,ארשת עצובה על
פניהם ,כולם לבושים אותם בגדים  -מכנס וחולצה בצבע אפור .חלק מהאנשים
מנסים לעלות על הגשר ולהתקרב אלינו אך המלאכים הלבנים לא נותנים להם
להתקרב .המלאכים הלבנים מסבירים לי :כל האנשים שנפטרים מהעולם
שלמטה (מהעולם הזה) מגיעים למקום הזה והם בהמתנה לפני בית-דין של מעלה.
המלאכים מראים לי את התפילות שעולות מלמטה למעלה ,הם אומרים לי
להסתכל למטה ואני רואה חלל ,כמו פתח ומתוכו עולים התפילות .מול עיני אני
רואה שני ספרים גדולים .ספר אחד נפתח ומראים לי בתוכו את התפילות:
שחרית ,מנחה וערבית .הספר השני היה מהודר וכתוב עליו "ספר תהילים".
אחרי שאני רואה את הספרים הם עולים למעלה ,והמלאך מראה לי לאן הספרים
עולים ,ספר התפילות עולה למקום אחד וספר תהילים עולה למעלה לכיוון אחר.
המלאך אומר לי :גבוה למעלה יושב דוד המלך ומקבל את כל קריאות התהילים

ואי אפשר להגיע לשם .נותנים לי לשמוע את הניגון של התפילות ,הניגון של
קריאת תהילים היה כזה מדהים שאי אפשר לתאר .היה שם למעלה נֵבֶל מאד
גדול והוא היה מנגן את התהילים ,גם אם נשמע מקהלה עם מאה נגנים זה לא
ישמע כמו הנגינה שמה עם הנֵבֶל ,פשוט מדהים שאי אפשר להבין את זה.
ואז אחד הנפטרים שאני לא מכירה עולה לגשר מתקרב אלי וצועק" :אסור
לבכות בשבת ,אסור לבכות בשבת" וחוזר למטה .אכן אני בוכה הרבה בשבת,
ואז המלאך הלבן אומר לי :לפני שאנחנו יוצאים מפה את חייבת לבקש סליחה
מה' כי אסור לבכות בשבת ואת צריכה לקבל על עצמך לא לבכות יותר בשבת.
לפני שיצאנו מהמקום הזה ,עמדתי ובקשתי סליחה ומחילה מה' והמלאך הסביר
לי איך להגיד את זה.

אם לא – הם ישאירו אותה בשמים.
האשה קבלה על עצמה לתקן את ההתנהגות שלה להיות אשה יותר הגונה
ויותר צנועה ואז אמר לה אחד המלאכים – אנחנו נעשה לכם חתונה פה וכולם
יגידו אמן ,כתבו לה כתובה חדשה ,הלבישו אותה שמלה לבנה ,החתן לבש
בגדים לבנים ,היה רב גדול עם זקן ארוך שערך את החופה עם כוס יין ,החתונה
היתה כמו חתונה שאנחנו עושים בעולם הזה ,עם חופה ,כוס יין אבל בלי אנשים,
היו שם רק מלאכים .נתנו לה את הכתובה ביד ,ואמרו לה – אם את עושה עוד
פעם את בעלך כמו שפן – אנחנו ניקח אותך למעלה.
כשעושים חתונה בעולם הזה של בעל ואשה ע"י חופה וקידושין – בשמים זה
גם אותו דבר ,באותו רגע שהחתן חותם על הכתובה – גם בשמים חותמים.

לשון הרע
אנחנו יוצאים מהמקום עם הגשר וחוזרים למסדרון ,ממשיכים הלאה ועוברים
ליד הכניסה הבאה .הכניסה יותר קטנה מהכניסה הראשונה והיא פתוחה .המלאך
אומר לי :למקום הזה אנחנו לא נכניס אותך ,רק תכניסי את הראש.
אני מכניסה את הראש ורואה אנשים יושבים על הרצפה ,כולם לבושים בגדים
בצבע אפור ,הראש שלהם על הברכיים והם בוכים ובוכים .אני שואלת למה הם
בוכים? ומסבירים לי כי יש להם בושת פנים על לשון הרע ,על הטלויזיה וחוסר
צניעות .המלאך אומר לי לדבר לשון הרע זה יותר גרוע מלאכול חזיר .אני
שואלת מה הכוונה שהם בוכים על הטלויזיה? והמלאך אומר :על פריצות וחוסר
צניעות .כאשר אדם רואה טלויזיה ,הנשמה שלו מצלמת הכל ובשמים היא
מצטערת ומתביישת על זה.

חוזרת הביתה
אומרים לי  -מכאן את חוזרת חזרה ,האם הבנת כל מה שראית? את צריכה
לעשות כל מה שהראנו לך והסברנו לך את חייבת לעשות ,כי אם לא ,אז שלום.

הצעקות
אנחנו ממשיכים לאורך המסדרון ומגיעים לכניסה השלישית ,אני שומעת רעש
מחריד של צעקות וצרחות שבני-אדם לא יכולים לשמוע את זה ,אפשר להשתגע
רק מהרעש ששומעים שם .היה שם חם ורותח ,מלא אדים ,היו ריחות כאלה
שאני לא יכולה לספר את זה .ממש הזדעזעתי מזה .המלאך אומר לי :כל אשה
שהולכת בלי צניעות שורפים לה את הרגליים ,את הראש ,את הידיים ,את
הציפורניים ,כל מקום שלה שלא היה צנוע ,שורפים אותו .וכל גבר שהיה לו
פיתוי  -שורפים אותו .והצעקות והצרחות הם מכל האנשים שנמצאים שמה.
המלאך אומר לי :אשה שהולכת בלי צניעות זה הדבר הכי גרוע .לא נותנים לי
להיכנס ,רק לשמוע את הצעקות של האנשים שם ואז המשכנו.
נשים צנועות
כאן אנחנו מתחילים לעלות למעלה ,הגענו לעולם יותר גבוה ואנחנו נכנסים
למקום בו אני רואה המון נשים לבושות בצניעות ,מה זה צנוע  -חבל על הזמן,
מכוסות מכף רגל ועד ראש ,היה להם אור כל כך חזק כמו של פרוז'קטורים ,כל
כך מסנוור ,ומסביב לכל אשה  -אורות ,אורות ,אורות .אי אפשר לתאר את זה.
המלאך אומר לי :כמו שהאשה מתלבשת בעולם למטה (בעולם הזה)  -ככה
מלבישים אותה למעלה .בצד האחר ראיתי גברים שהולכים עם ציציות וטליתות
ומניחים תפילין .המלאך אומר לי :כמו שמתנהגים למטה ,ככה הם למעלה -
אותו לבוש ,אותה התנהגות.
ארמון שבת קודש
אנו עולים יותר למעלה ואני רואה ארמון יפה בצבע לבן ,לפני הארמון ישנו
שער גדול ולבן ,מלאך בצבע לבן פותח את השער ואנחנו פוסעים בשביל
המוביל לארמון ,השביל מואר מכל הצדדים באורות אורות .על הארמון ישנו
כתר גדול ונוצץ בכל מיני צבעים של אורות שאי-אפשר לתאר את זה במילים.
אני לא יכולה להסיר את עיני מהיופי הזה .על הארמון כתוב "שבת קודש".
מכניסים אותי לתוך הארמון ,אני רואה אולם גדול ובאמצע שולחן שבת ערוך
מכל טוב ,עם כל מיני מטעמים .ליד השולחן יושבים חתן וכלה לבושים בגדים
צנועים בצבע לבן והם שרים "לכה דודי לקראת שבת" .אחרי שיצאנו מהארמון
המלאך אומר לי  -השבת היא קודש קודשים ,צריך לדעת איך לשמור שבת .לא
כל אחד יכול להיכנס לארמון הזה  -רק אלה ששומרים שבת .אבל גם אלה
ששומרים שבת ,אם אין להם צניעות  -הם לא יכולים להיכנס .אחרי כל מקום
שהיינו המלאך אומר לי "את מבינה? ,את מבינה?".
מה קורה לאשה שעושה מבעלה סמרטוט
ראיתי שם למעלה זוג בעל ואשה ,הביאו אותם למעלה בגלל שהאישה עושה
מבעלה סמרטוט ,לא מכבדת אותו וכל הזמן היתה יורדת עליו ,אז מה עשו שם
למעלה והראו לי את זה – לקחו את הכתובה שלה ,קרעו אותה מול העיניים של
האשה ואמרו לה – אם היא מוכנה לכבד את בעלה ולתת לו כבוד ,אם היא
מוכנה להיות אשה הגונה וטובה – הם יתחתנו שוב ויעשו להם חופה בשמים,

(הבנתי שאם אני לא אעשה מה שלמדו אותי לא אוכל לחזור לגן-עדן).

נכנסנו חזרה לאור הגדול ונשאבתי חזרה למנהרה ואני רואה את עצמי חוזרת
לתוך הגוף שלי דרך האף .כל המעשה נמשך פחות משעה ,הלכתי לנוח בשעה 2
בצהריים ואני מתעוררת בסביבות השעה  3אחר הצהריים.
כשקמתי מהמיטה לא הבנתי מה קרה לי ,מה ראיתי ,הייתי מבולבלת לגמרי.
אמרתי לעצמי למי אני אספר את זה ,אף אחד לא יאמין לי .המשכתי את החיים
הרגילים שלי כמו מקודם ,לגדל את הילדים ,לטפל בבית ,קניות ועבודה בשדות.
היו לנו כמה פועלים ואז היה לנו קטיף של מלפפונים .את הסוד הזה של מה
ראיתי בשמים  -שמרתי בליבי.
רק יותר מאוחר הבנתי שהקב"ה לימד אותי את הדרך להיות יהודיה אמיתית.
מאחר וכל חיי גדלתי במקום חילוני ולא היית לי שום אפשרות ללמוד ולהבין
איך בת ישראל צריכה להתנהג ,איך לדבר ,איך ללכת ,איך לשבת ,איך
להתלבש .מה המשמעות האמיתית של עולם האמת ...
חשוב שכל אחד ידע – בשמים יודעים הכל הכל! כל מחשבה ,כל דיבור כל
מעשה ,אפילו בלילה ובחדרי חדרים – אין נסתר מפני ה' ,הכל גלוי וידוע
למעלה ,אי אפשר לתאר את זה במיליםִ "( ...הסְתַּ ּכֵל ִבשְלשָה דְ ב ִָרים ְואִי אַּתָ ה בָא
לִידֵ י ֲעב ֵָרה  -דַּ ע מַּה ְל ַּמ ְעלָה מִ מְָךַּ ,עי ִן רֹוָאה וְאֹזֶן שֹו ַּמעַּתְ ,וכָל ַּמ ֲעשֶיָך ַּב ֵּספֶר נִכְתָ בִין":
משנה אבות פרק ב')

נס רפואי
ואז יום אחד כשלושה חודשים אחרי המקרה אמא שלי חלתה במחלה,
הרופאים אמרו שיש לה גרורות של המחלה בכל הגוף וצריך לעשות לה ניתוח.
בזמן הניתוח ישבתי ליד חדר הניתוח ואמרתי "ריבונו של עולם ,אני מבקשת
שתרפא את אמא שלי ,בורא עולם ,אני מבקשת לפניך ,אני מתחננת לפניך
שתרפא את אמא שלי" .זו היתה הפעם הראשונה שלי שאני מדברת עם הקב"ה.
אחרי הניתוח חזרתי הביתה .בלילה בא אלי המלאך הלבן שליווה אותי בשמיים
ואומר לי :את זוכרת מה שהראנו לך? אם את רוצה שאמא שלך תבריא ,תלבשי
את הבגדים כמו שלמדנו אותך ,תשמרי את השבת כמו שאמרנו לך ,הראנו לך
את הכל ...ואז אמא שלך תהיה בריאה.
נסעתי לבקר את אמא שלי ,היא היתה מאושפזת בבית חולים רמב"ם ,הרופא
אמר כי אמא תצטרך לעבור כל יום טיפולים של הקרנות וכימי ,התחילו להיות
לי רגשי אשמה  -בגלל שאני לא הולכת בצניעות אמא שלי "תלך" ח"ו ,אז
נסעתי לבני ברק וקניתי לי בגדים צנועים  -מטפחת ,גרביים וחצאיות ארוכות,
התחלתי ללכת בצניעות לשמור שבת .הייתי נוסעת כל יום עם אמא לבית
החולים בשביל הטיפולים שהיתה צריכה לקבל ,אחרי שבועיים הרופא אומר –
אין צורך לבוא כל יום לטיפול ,תבואו כל שבוע.
אחרי שבוע אנחנו באים לבית החולים ואחרי הבדיקות הרופא אומר ,אין צורך
שתבואו כל שבוע ,תבואו כל חודש ,נראה לנו שהמחלה נעצרה ,ממש נס-רפואי.
אני כבר ידעתי שזה נס משמיים בזכות הצניעות אבל לא אמרתי לרופא כלום.
באנו לטיפול אחרי חודש ,והרופא אומר תבואו כל חודשיים ,אחרי חודשיים
הרופא אומר :המחלה נעלמה כלא הייתה ,זה נס-רפואי ,אין לה שום דבר ,היא
בריאה לגמרי .אמא שלי נרפאה לגמרי וב"ה עד היום היא חיה 25 ,שנה אחרי
הניתוח ,היא כבר בת  83והיא הולכת ,מתפקדת ,עושה את כל עבודות הבית,
בריאה לגמרי ,ואני יודעת שהיא נרפאה בגלל הצניעות.
רציתי שלום בית
התחלתי לשמור צניעות ושבת ואז התחיל הבלגן עם בעלי ,הוא התחיל להגיד -
אני לא התחתנתי עם דוסית ,תורידי את הבגדים האלה ואם לא אני עוזב את

הבית .אמרתי לו  -אני לא יכולה לעזוב את הצניעות ,החיים של אמא שלי בידי,
היא נרפאה בגלל הצניעות שלי .וכך היו כל פעם מריבות ,היתה לנו אינתיפאדה
בבית ולא ידעתי מה לעשות .יום אחד הוא אומר לי  -החלטתי להתגרש ממך ,או
שאת מורידה את כל הסמרטוטים האלה או שאני עוזב את הבית .וכך בלי הרבה
ברירה ועם דליים של דמעות בעיניים ,אני אוספת את כל הבגדים הצנועים שלי,
את המטפחות ,הגרביים ,את הכל אני שמה במזוודה גדולה ונוסעת לאשה
שהכרתי פעם שהיתה מקבצת נדבות .אנחנו נפגשות ואני אומרת לה –
"אני נותנת לך את כל הבגדים שלי במתנה ,תמכרי אותם ,תחלקי אותם ,תעשי
איתם מה שאת רוצה" .היא שואלת אותי מה קרה? אני מספרת לה את כל
הסיפור ,בעלי לא רוצה את הבגדים האלה ,אני לא יכולה יותר והתחלתי לבכות.
אז היא אומרת לי  -תשמעי טוב ,אני אשמור לך את הבגדים .אני יודעת ואני
בטוחה שאת תחזרי לבגדים האלה .השארתי אצלה את הבגדים וחזרתי הביתה.
סה"כ ויתרתי על הבגדים כי לא רציתי להתגרש ,רציתי שלום בית.
בכיתי בלי הפסקה
וכך עברו כמה חודשים עד שיום אחד ראיתי שהנשמה שלי צועקת ובוכה,
התחלתי לבכות והתגעגעתי לבגדים הצנועים שלי .לקחתי את האוטו ונסעתי
לים ,למקום שאף אחד לא רואה ואף אחד לא שומע .ישבתי לבד על החוף
ואמרתי " -ריבונו של עולם ,או שאתה מחזיר אותי ללבוש את הבגדים הצנועים
שלי ,או שתיקח אותי"...
ישבתי שם מול הים איזה חצי יום ,צעקתי בכיתי ובכיתי בלי הפסקה ,שפכתי
שמה דליים של דמעות" ,ריבונו של עולם ,אם אתה לא מחזיר לי את הבגדים
ואת השבת שכבר טעמתי את הטעם הטוב שלהם והייתי מאושרת עם זה .אם אני
לא חוזרת לזה אני לא רוצה לחיות...
חזרתי הביתה ובלילה אני חולמת חלום  -ובחלום אני רואה את רבי מאיר
בעל הנס והרמב"ם והם אומרים לי שלמעלה הם שולחים לי חוט של חסד ואני
אחזור לבגדים שלי ולשבת שלי .לא האמנתי כל-כך לחלום הזה .חלפו כמה ימים
ואני חולמת שוב  -הנשמה שלי יוצאת מהגוף ואני עולה מעלה מרחפת מעל
המושב ופתאום אני מוצאת את עצמי יושבת בבית-הכנסת העתיק של הבעל
השם טוב והוא אומר לי במילים האלה  -לבעלך יהיה התקף לב ואסור לך לגלות
לו את זה ,אבל אל תדאגי .את תיקחי אותו לבית החולים תל-השומר ותלכי
לאשה הזו שנתת לה את הבגדים ,אל תיקחי את הבגדים ממנה ,אלא תקני אותם
ממנה ,כי את נתת לה אותם במתנה ואת צריכה לקנות אותם ממנה .היא לא נגעה
בבגדים שלך ,תלכי תלבישי את הבגדים ותחזרי לבעלך בבית החולים.
ובאמת ,כך זה היה ...לאחר כשבוע בעלי מקבל התקף לב ,נסענו לבית-חולים
תל השומר .כל הדרך ידעתי ,אבל לא אמרתי לו .אחרי שהרופא בדק אותו הוא
אמר – "דחוף ,צריכים להכניס אותו לניתוח" וכשהוא נכנס לניתוח נסעתי
לאשה שנתתי לה את המזוודה עם הבגדים שלי ,קניתי את הבגדים ממנה,
החלפתי את הבגדים וחזרתי לבעלי בתל השומר ,הוא היה כבר אחרי הניתוח
בטיפול נמרץ .אני נכנסת למחלקה ,בעלי שוכב שם עם כל מיני צינורות
ומכשירים שמחוברים אליו ,כשאני מתקרבת אליו הוא פוקח את עיניו ,רואה
אותי עם כל הבגדים הצנועים שלי ואומר לי  -לעולם אל תורידי את הבגדים
האלה .אחר-כך הוא אמר לי כי אמרו לו בשמים שאם הוא יפריע לי הם יקחו
אותו ...אחרי שקבלתי עלי את הצניעות היו לי מידי פעם רגעים לא קלים,
הייתי הולכת ברחוב היו צוחקים עלי ומדברים אלי לא יפה  -מה כל הסמרטוטים
האלה? מה קרה לך? השתגעת? את נראית כמו ערביה ,הולכת כמו ַּפ ְט ָמה.
היה לי מאד קשה במושב ,אמרו לבעלי  -תזרוק אותה מהבית ,מה אתה מחזיק
את ה ַּפ ְטמָה הזאת בבית .אבל אחרי שהזהירו אותו בשמים  -לא היה לו מה
להגיד .אבל אני לא התייחסתי ,אני יודעת שה' איתי ושומר עלי כל רגע...
אבא שלי
לפני כעשרים שנה אבי נפטר ,לפני שהוא נפטר ,הראו לי בשמים את מודעות
האבל שלו ,במהלך השבעה באו אלי בחלום שני מלאכים ואמרו לי  -בגלל
שאבא שלי לא שמר מצוות ולא אומרים עליו קדיש הוא נמצא במקום נמוך,
אבל אם אני אסכים שכל מה שאני אגיד וכל מה שאעשה זה יהיה לזכות אבא,
אז אבא יהיה במקום מאד גבוה .הסכמתי ,הם עשו איתי חוזה ואני חתמתי עליו.
עד היום אני זוכרת את החוזה .אחרי גילוי המצבה ראיתי בחלום את אבא שלי
עם הרבה שמחה על פניו והוא יושב במקום מאד גבוה ,הוא חיבק אותי ואמר
שזה בזכות הצניעות שלי .וכדאי לדעת – הנשמות הן נצחיות ,גם  50שנה אחרי

שההורים נפטרו ,כל מצווה שהילדים עושים ,כל "קדיש" שמתפללים עבורם -
מזכה ומעלה את הנשמות של ההורים בשמים.
סבא
עוד חלום שהיה לי ,את המשק שאנחנו גרים בו היום קבלנו בירושה מסבא
ז"ל ,אחרי שהתחלתי לשמור שבת וצניעות ,בא אלי הסבא בחלום ואומר לי -
את מקדשת לי את הבית בעולם הזה וזה מקדש לי את הבית בעולם למעלה .כפי
שציינתי קודם אנחנו גרים במושב חילוני לגמרי .כל מי שנפטר במושב בא אלי
בחלום ומבקש ממני  -תתפללי עלי .ואז קבלתי על עצמי בלי נדר ,שכל
התפילות והתהילים והמצוות שאני עושה יהיו לעילוי נשמות כל שוכני עפר עמך
עם ישראל.
לפני הרבה שנים נפטרה זמרת שהייתה מאד מפורסמת ,היא באה אלי בחלום
ואומרת לי – כל פעם שמישהו שומע את השירה שלה נשרף לה הגרון ("קול
באישה ערוה" גמרא ,ברכות כד ,).אז כדאי לדעת – אם אתה שומע קול זמר של

אישה ואתה סוגר את המכשיר – אתה עושה מצוות חסד עם הנפטרת ועם עצמך
בכך שאתה לא שותף לעבירה זו.
שאלות ותשובות
שאלה :אומרים חז"ל שהעולם הזה הוא עולם התיקון ,בעולם הזה ניתן לתקן את
הנשמה ושמגיעים למעלה – כבר אי-אפשר לתקן.
תשובה :כשמגיעים למעלה ,זהו-זה ,תם ונשלם ,נגמרה העבודה של האדם .כל
עוד אנחנו פה בעולם הזה – אנחנו יכולים לתקן (מידות ,חסד ,קדושה ,צניעות
וכו') .למעלה אמרו לי – כל נשמה יודעת את האמת ,היא יודעת בדיוק מה היא
צריכה לתקן ,אבל אנחנו לא יודעים להקשיב לנשמה .אנחנו צריכים לשמוע
לנשמה ולא לגוף ולא לדמיונות וליצרים שלנו .אם נדע להקשיב לנשמה –
הנשמה שלנו תדריך אותנו מה לתקן ,אבל יש לנו יצר הרע שהוא משפיע על
המעשים שלנו ,מפתה אותנו ומכשיל אותנו בעבירות.
היצר הרע נותן לנו להבין במחשבה כאילו אנחנו בסדר ,אפשר להמשיך ככה,
אבל אנחנו בכלל לא בסדר ,אם אשה הולכת לא צנוע ,היצר הרע בא ואומר –
את לבושה צנוע ,הרי כל השכונה הולכת כך ,אבל אנחנו לא בסדר .בגלל
הפיתויים של היצר הרע אנחנו עושים עברות ,אנחנו בעצמנו מביאים עלינו את
כל הייסורים והצרות שלנו.
כאשר אני הולכת בצניעות כמו שלימדו אותי שמה ,אני יודעת ומרגישה
שהנשמה שלי שמחה ומאושרת .הנשמה אומרת לי – את מלבישה אותי ,את
מזכה אותי ,את לא מלכלכת אותי ...
כל מי שיש לו יראת שמים ומרגיש את הנשמה ,הוא מרגיש שהנשמה מדברת
איתו ,מכוונת אותו .בכל מקום אדם צריך להתנהג בכבוד ובקדושה ,גם בחדרי
חדרים.
שאלה :שמעתי כי הבושה זה העונש הכי כואב לנשמה כשהיא מגיעה למעלה.
תשובה :הכי הכי שאי-אפשר להאמין.
אחרי  25שנה
עברו כבר הרבה שנים ,כיום אני לובשת מטפחת עם קשר כפי שלמדו אותי
בשמים .ועל המטפחת עוד שתי מטפחות כך שאני יודעת שזה הדוק וצמוד ,לא
עולה ולא יורד .ולמה אני חובשת שלוש מטפחות? כי ראיתי את האמת למעלה,
בשמים  -הצניעות של האשה זה הדבר הכי חשוב ,אשה בלי צניעות  -ה' ירחם.
גם אם אני אשתגע מחום ואזיע מחום ,ככה אני אלך ,כי ככה הלבישו אותי
בשמים ואני לא אשכח את זה בחיים שלי .היום אני לבושה עם גרבים עבות גם
בקיץ .נעליים סגורות ,חצאית ארוכה עד לקרסול וחולצה רחבה עם שרוולים עד
כפות הידיים .ללבוש שלי אין קיץ ואין חורף ,הוא אותו דבר כל עונות השנה,
זה לא משנה אם בחוץ  45מעלות חום ,תמיד הוא אותו דבר.
אחרי שהבנתי כמה זה חשוב איזה רעש זה עושה בשמיים ,אני אומרת תהילים
כל יום ,כל שבוע אני גומרת לקרוא את ספר תהילים.
אני מבקשת לסיים את סיפור המעשה עם דברי חז"ל – בזכות נשים צנועות
נגאלו אבותינו ממצרים ובזכותן עתידין להיגאל (קב הישר פ"ב).
בנות-ישראל היקרות והאהובות ,אבא שבשמים מחכה לנו ,אנא ,בואו יחד ונביא
את הגאולה ,הגיע הזמן...
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