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  הקדמה
  .בתיה בת רבקה נולדה בירושלים לפני  כעשרים ושתים שנה

  . לערך8סרים החל מגיל החלה להעביר מ).  C.P(היתה חולה בשיתוק מוחין 
  .י משפחתה בהקרבה ומסירות נפש"וטופלה ע, בתיה גדלה בביתה

  
ל אשר נערך בירושלים בחול "לזכרה של בתיה ז)  באתר26פרק (בתיקשור 

בנימין  ,עם בנימין ודניאל)   22/4/2008  ח" תשס ז בניסן"י  (המועד פסח
  .ולפרסמםביקש לאסוף את המסרים שלה 

  
  :ור מהתיקשיםקטע

 חולת הק ילדרהיא לא היתה , ה "התאספנו פה בגלל בתיה אייזיקוביץ ע
היא היתה נשמה ענקית והגיע הזמן להסביר לכמה אנשים מי , שתוק מוחין

לא אגיד כמה פעמים היא היתה , אני לא אגיד איזה גלגול. היא היתה באמת
  נשמה ענקית שנשלחה בשנים לפני המשיח כדי–רק אגיד , בעולם הזה

מה זה , כדי להביא לעולם הזה קצת יותר בהירות  .להחזיר יהודים בתשובה
  .אמת באמת

בשנים , אבל, בתיה לא כתבה הרבה בגלל סיבות שונות, בשנים האחרונות   
ופה אני רוצה לבקש .  הדברים חזקים ביותר–הראשונות שהיא כתבה 

יה היתה כי בת, לאסוף את כל מה שהיא כתבה ואם נספיק להוציא חוברת
  .של הפגועי מח שנשלחו לעזור לעם ישראל, שלנוביותר בין החזקות 

וכתוב שצדיק עוזב מקום גם הזכויות של המקום יורדות והסכנות יכולות 
  .לגרום להרס באותו מקום

 בעיר צדיק כשה. שיציאת צדיק מן העיר עושה רושם-פרשת ויצא , י"רש(
, פנה זיווה,  מן העיר פנה הודהתואייצ ב.רההדהוא , הוא זיווה, הוא הודה
  ).26התקשור המלא בפרק (   ).פנה הדרה

  
  .ט"ן תשסוסי, תקשור עם דניאל

, חריפה, היא הייתה חכמה, צדיקה מעל ומעבר, ה היתה צדיקה"בתיה ע
היא עזבה את העולם הזה בגיל צעיר . ה"היא הייתה שליחה של הקב. עמוקה

  .ראות משיחיחסית והיא ידעה מראש שהיא לא תחיה ל
  .ה ואהבה לעם ישראל"אהבה לקב, כתבה כל דבר באהבה, בתיה

  .י לעשות תשובה"היא חזרה לעולם הזה כדי לעזור לעמ
אבל היא דיברה על , המילה אהבה בעולם שלנו היום קיבלה פירוש שטחי וגס

, אהבה שאדם יוצא מעצמו ורוצה רק לתת לאחרים, אהבת ישראל', אהבה ה
  .לעזור ליהודים בכל דרך שאפשר, לעשות את רצונו, ה"לשמח את הקב
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שאלו אותה איך את , ז כדי לעשות את התיקון שלה"כשהיא חזרה לעוה
ילדה שלא יכולה , היא בחרה לחזור כילדה עם שיתוק מוחין...  רוצה לבוא

להתלבש , להאכיל את עצמה, לרדת לבד מהכיסא, פעם להיות עצמאית-אף
  .לדבר, לבד

הרגישו , ובעצם נוכחותה, ידע דרך התיקשורים שלה,  אותהאבל מי שהכיר
  .כי בתיה היתה נשמה גדולה מאד

ואני , תנסו להבין אותם עד לעומק, כאשר אתם קוראים את המילים שלה
', באהבת ה, מברך את כל הקוראים שיבינו ויעלו מעלה מעלה ברוחניות

 .ובאהבת ישראל
  
  

  :מהמקורות הבאיםבספר לוקטו המסרים 
  "2 ונפשי יודעת מאד"הספר  מ1-13פרקים . 1

   יהודה סרבניק'בהסכמת העורך ר    
  ")האסטרונומיה ושימושה בהלכה"מחבר הספר     (

  . בהסכמת העורך ר סאקס–חוברות קול דממה דקה . 2
  בהסכמת העורך " המילים האחרונות לדור אחרון"חוברות . 3

  .    הרב אלדד שמואלי
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  השם מלא אהבה  1
  

. וצר באהבהכל דבר בבריאה נ, כל יצירה שלו מלאה אהבה, ם מלא אהבההש
  .מות כי הוא היה תוצרת של אהבההאדם הראשון נוצר בשל

  
 שאף זו היתה פעולה ,גדולה יצר את האדם בבחירה חופשיתהשם בחכמתו ה

  .של אהבה
האדם היה , )1 (עשתה את האדם שותף בבריאה) הבחירה חופשית(יצירה זו 
 שהשם הוא היוצר והשולט על כל מה שקיים הבל ברצון את העובדצריך לק

  .ולא האדם עצמו
  

 הוא רוצה ,קיתוכנית האלוהשם בגדלות ענותנותו קבל את האדם כשותף בת
 זה ,)2 (אבל האדם רומה על ידי הנחש, שהאדם ישיג שלימות בכוחות עצמו

 ולהמליך  שלימד את האדם לחשוב שהוא יכול למרוד ברצון השם,היצר הרע
  .את עצמו

  
מהרגע הזה איבד האדם את היכולת הטבעית להכיר ולהרגיש את האהבה 

  .)3 (האלוקית
  

כל דור מאז היה צריך לחפש ולגלות בבריאה וגם בתוך עצמו את האהבה 
ככל שאנחנו מכירים יותר את האהבה האלוקית אזי אנחנו . קיתוהאל

  .קרובים יותר לשלמות
ככל שאנחנו נחקה יותר את חסדו של השם שהוא  .החסד הוא הדרך לשלמות

אם נעמול קשות בתורה וחסד . עושה עמנו נשיג רמה רוחנית גבוהה יותר
  .נוכל להשיג את השלמות

  
 בצורת חסד לשם שמים היא החיפוש הזה לגלות את האהבה האלקית

  ).4 (התשובה
  

כשהאדם מחליט לקבל על עצמו את המאבק לחקות את מידות בוראו אזי 
  .קבל את מלכותומהוא 

אנחנו נבחרי השם מוכרחים לקבל על עצמנו חיפוש זה בחזרה לשלמות כך 
  .שאנחנו בקרוב נהיה עטופים באהבת השם

  –זהרה בקשר למה שכתבתי לעיל א אני מוכרחה להוסיף כאן ,ברם
  .הזמן מסתיים
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 . אזי השם ישלים אותנו דרך חכמתו הגדולה,עצמנובאם לא נחפש שלימות 
: כל מה שאני יכולה לומר הוא, הוא יעשה זאת לא תהיה זו דרך קלהוכש

  .שזה יהיה הרבה יותר טוב אם אנחנו אישית ניקח יוזמה ונעשה תשובה
  
  ? אולי תוכלי לפרט יותר מהי התשובה שאת מדברת עליה  .ש
 להתחיל קודם עם. עם כולם,  לעשות חסד עם כל הלב–אני כבר אמרתי   .ת

  . )5 (מגעאלו שאתה בא אתם ב
  
  ? עד כמה אתה מחויב להתאמץ לעשות חסד  .ש
 כשאתה עושה . אפילו אלו שעושים חסד צריכים לדחוק את עצמם יותר  .ת

גבול  אין, אין זמן למנוחה, לעייף את עצמך בשלמות אתה צריך' את עבודת ה
זה בדרך  בעולם שלנו לעבוד קשה מאוד. לקושי שאדם מסוגל לקבל על עצמו

  .אנו התרגלנו לפנק את עצמנו, יק קשהכלל לא מספ
  
    מה עם שאר המצוות שאנחנו מצווים,חסת בדבריך רק לגבי החסדיהתי .ש
  ? עליהם   

  אם אדם מגיע לחסד אמיתי הוא כבר יעשה תשובה על כל, הכל זה חסד  .ת
  .עבירה אחרת   

  
  מה עם תלמיד חכם שעוסק בלימוד תורה האם גם הוא צריך להתפנות. ש
  ?דו לחסדמלימו   

גדולי הדור,  בשניהם כי חסד זה תורה ותורה זה חסדסוקהוא צריך לע  .ת
רק הדור שלנו עם כל כך הרבה אברכים, תמיד עסוקים בחסד היו  
 איך אפשר להבין את לימוד התורה–. שאלה כזו לא מתאימה מתעוררת  
 ואיך אפשר לאהוב את הזולת בלי להרגיש את הלב ? הזולת בלי אהבת  
  )6(? בלי לעשות עמו חסד ולתשל הז  

  
  אבהו ששלח' מספרת על ר) ב דכתובות"ש בפ"ד ברא"הו(בירושלמי ' הגמ  .ש
חייא ללמוד תורה בטבריה שלחו לאביו שהוא עוסק בחסד שלח לו ' את ר   

' המבלי אין קברים בקסרי שלחתיך לטבריה כבר נמנו וכו"חייא בנו ' לר  
  .יף את הלימוד על החסדלמדנו שיש להעד, "תלמוד קודם למעשה  

כי יש אנשים שלא עושים חסד לשם שמים רק בגלל שהם מעדיפים  .ת
  )7 (. אדם צריך תורה וחסד וביחד זה שלימות. בזה מללמוד לעסוק  

  
כלומר עד כמה מצווה אדם להתבטל מתורה ? מה הגבול בין תורה לחסד  .ש

  ?כדי לעסוק בחסד  
  )8(.  בבית דין של מעלה טוב יהיה לך, אם זה לשם שמים בלבד  .ת
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  ?  להתבטל מתורה כדי לעסוק בחסדמחויבעד כמה , לפי זה מה הגבול  .ש
  ?יעסוק כל היום רק בחסד כיו   

השם נתן לנו תורה ללמוד וחסד. אני לא מבינה את הבעיה, שניהם  .ת
  .ימן שאפשר לעשות את שניהם  סלעשות   

  
 ידי אחרים אינה דוחה ק אומרת כל מצוה שיכולה לעשות על"במו' הגמ  .ש

 ולפי זה יתכן מצב שאסור להתבטל מתורה כדי לעסוק,תלמוד תורה  
ולפי מה שכתבת קודם תמיד ? בזמן שגם אחרים יכולים לעשותו בחסד   
  ?להעדיף את החסד יש  

כל אדם יכול למצוא חסד שרק הוא מסוגל , זה לא מה שאמרתי, לא  .ת
  . יבין מה כן ומה לאתלמיד באמת חכם הוא) הוא(אם .  לעשות  

  
  ? מה הבעיה העיקרית של הדור הלימוד או החסד  .ש
  .הבעיה היא האנוכיות שמשפיעה לא טוב על החסד וגם על לימוד התורה  .ת
  
  ?איך את יודעת את כל הדברים הללו  .ש
  .גם אתם יודעים את זה אבל המח מפריע לכם, 'אני יצירת ה  .ת
  
  ?מה יקרה לחילונים בזמן המשיח  .ש
  .אלו שלא יחזרו בתשובה יעלמו מפני העולם  .ת
  
  ?איך צריך להתייחס לאנשים שלא עושים את רצון השם  .ש
צריכים לנסות בסבלנות להראות להם את האמת אבל לא לרדת אפילו  .ת

  .טיפה לעולמם  
  
  ?מה יש לך לומר על המחלוקת בין החסידים למתנגדים  .ש
  .כשיובסוף הזמנים כולם ידעו את האמת ולא ע  .ת
  
  .איך נדע בינתיים איך לנהוג  .ש
  .תהיו יהודים טובים בלי מחלוקת  .ת
  
  ?מה יקרה לחילונים בזמן המשיח  .ש
  ! אלו שלא יחזרו בתשובה יעלמו מפני העולם  .ת
  
  ? האם גם החילונים קובעים את מצב הדור  .ש
כי יש להם אפשרות לעשות תשובה מלאה ויש דתיים, גם הם קובעים  .ת

  . להם את האפשרות הזאת כי הם רק לבושים בבגדי דתשכבר אין  
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  ?האם יתכן אדם שלא תהיה לו אפשרות לעשות תשובה .ש
 אבל בלב מרגיש שהוא,אם אדם נכנס לארמון המלך כל יום ומשתחוה לו .ת

אדם זה כבר לא, לא חייב לבצע את רצון המלך כי הוא יותר חכם ממנו  
הוא,  אם המלך יכעס ויהרוג אותואפילו, יכול להרגיש יראה מפני המלך  
 ולא אבל אדם שלא חש את גדלותו של המלך, ימות בלי לקבל את מלכותו  
 אדם כזה כאשר יבוא לארמון המלך,מקבל את מלכותו בלי לראותו  
את גדלותו יוכל להבין כי עשה שגיאה ולקבל ברגע אחד את ויראה  
  .מלכותו  
  
לא שאלותלו חיים אפיישנם בני אדם שכל בעיה הקטנה ביותר ב .ש

  ? הולכים לשאול רב האם נכון לעשות כן הלכתיות  
כי הם כל כך רחוקים מן האמת שכל החלטה קטנה ביותר מפחידה אותם .ת

אבל מצד שני אם אדם מקבל עם כל הלב מה שהרב אומר זה לזכותו כי  
  .הוא מקבל אותו כנציג השם  
  
  ?מה עלי לתקן .ש
ם אתה עושה את עבודה זו לשם שמיםאתה צריך כל הזמן לבדוק א .ת

של האדם הוא הנחש ותמיד צריך לבדוק אם הוא נכנס" אגו"כי ה באמת  
יש לך עבודת, אפילו צדיקים גדולים בדקו את עצמם כל הזמן בסתר  
  . כי הנחש לא סובל הצלחה כזאתהרזילה קודש  
  
  ?מה עלי לתקן בקשר ללימוד .ש
  .ללמוד יותר מוסר .ת
  
  .לם אותך בוידאו כדי לקרב רחוקיםהאם כדאי לצ .ש
זה קודם כל תופס אותם, החילונים יאמינו לחומר שעשוי באוניברסיטה .ת

  .אחר כך אתה מראה את האמת של הדבר  
  

  

  ,השם מלא אהבה
  ,כל יצירה שלו מלאה אהבה

  .כל דבר בבריאה נוצר באהבה
  האדם הראשון נוצר בשלמות
  .כי הוא היה תוצרת של אהבה
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   הזה הוא רק נסיון   העולם2
  ) עם אמהשל בתיהראיון (

  

  ?"רוחמה"האם את שמחה עם השם החדש שנתנו לך  .ש
ה יש לי הרבה דברים"אני יודעת שאני צריכה הרבה רחמנות מהקב, כן. ת

  .לחזור בתשובה עליהם  
  
  ? אנחנו נמצאים לפני הימים הנוראים במה נוכל לעזור לך .ש
  .עזור גם ליאת תעשי תשובה אמיתית זה י .ת
  
  ?על מה עלי לעשות תשובה .ש
  עליך לדעת שהעולם. 'שלך בה" בטחון"דת היאת צריכה לעבודת על מ .ת
כלומר כל דאגותיו(הוא קיים רק בדמיונו של האדם . הוא רק נסיון הזה   

השם יעזור לך אם רק תפסיקי לדאוג ותבטחי) אדם אינם אלא דמיון של  
  .בו  

 אני רוצה ללכת לכנס שיהיה ביום שלישי בערבאני רוצה לומר לך משהו   
כשהם. אני רוצה לדבר שם בפני הציבור לעזור לאנשים לעשות תשובה  
הנשמה הטהורה שיש בי תהיה ברורה לכולם וזה. יראו אותי הם יפחדו  
  .יכניס אותם להלם שיעורר אותם לעשות תשובה  
  
  ?ומה תגידי להם באותו הערב .ש
את חייבת לעשות את מה, אמא.  שם לפני כולםאני אומר את דברי רק .ת

אני יודעת, שאני מבקשת ממך למען כל האנשים שדבר זה יכול להצילם  
 ברם תעשי את זה לטובת האחרים, היטב עד כמה דבר זה קשה עבורך  
  .יעזור גם לך וזה  
  
  .הדבר החשוב לי ביותר הוא מה שיעזור לך .ש
אני. יא אותי מחלק מן העונש שלימוצ, כל לב שאני חודרת ומשפיעה, כן .ת

אני) בגלגול הקודם( לעזור לזולת מחויבתלא חשבתי שאני . חייבת לעזור  
היו לי אפשרויות רבות לעזור, צריכה לתקן את העבירה החמורה הזאת  
  )9(. ידעתי שיש לי לעשות אבל לא עשיתי, אולם לא עשיתי  
  
  ? כנסהאם את כבר יודעת מה שאת רוצה להגיד לאנשים ב .ש
  .כן אני יודעת .ת
  
  ?  איך עושים את זאת,אני רוצה שאת תהיי מאושרת .ש
  .רק המחילה של השם על חטאי תעשה אותי מאושרת .ת
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  .אמא שלך מאוד מתביישת שתופיעי בכנס שיתקיים מחר: המתקשרת

זה תפקיד, אמא לא צודקת היא יכולה להתגבר על בושה לא מוצדקת .ת
את מתנגדת כי יהיה להם רחמנות עליך שיש) מאלא(. ה ייעד לי"שהקב  
הפחד האמיתי שלך שאנשים, הדבר הזה עצמו. נכה כזאת ילדה לך  
  .עליך רחמים יעוררו  
  
  )תשתתף בכנס שיערך למחרתהאמא מתעקשת בסיבות רבות שהבת לא (

  
זו הבושה שלך, הסיבה היחידה האמיתית לכך, את ממציאה תירוצים. ת

אולם מאידך את גם כן, י יודעת שאת אוהבת אותיאנ, שיש לך ילדה כזו  
תרגישי מאוד לא נעים. מאוד נבוכה עם זה שהשם הביא אותי אליך  
  .שכולם ידעו מיד את האסון שלך  
  
בתיה לפני כולם ובכנס , לבסוף ניאותה האם לבקשת בתה לקחתה לכנס(

  )כתבה
א של אני דוגמ, אני רוצה להזהיר את כולם שהזמן קצר והעבודה גדולה

,  להסתכל עלי ותפחדו לא להגיע למצב שלי,נשמה אומללה שצריכה תיקון
  .לשון הרע והיחס של אדם לחבירו זו הבעיה הגדולה ביותר הזמן קצר מאוד

  
באותו ערב היה אדם שעורר ספיקות אם אכן זו תקשורת אמיתית או שמא (

ה מיוזמתה פנתה אליו הילד  .זו המתקשרת שמזיזה את ידה של הילדה
  )באמצעות תקשורת בתמיכה וכתבה

  
אני רוצה שהאדם הזה יבין שאם היו הדברים ברורים לא היה זכות בחירה 

  .דת הדין היתה פועלת חזקיואז מ
  
וכן התיחסה מיוזמתה לחייל שהיה נוכח באותו ערב כשהוא בראשית הדרך (

  )לתשובה
ותלמד ה מאוחר קח גמרא  לא לחכות עד שיהי,לחזור חייל בתשובה עכשיו

  .!לא לחכות
  

האם רצונך , הרי חזרתי בתשובה ואף לומד אני גמרא למה כוונתך: החייל
  ?לומר שעלי להוסיף שעות לימוד

  .עם כל הלב אתה עוד לא בטוח בדרך החדשה שלך, יותר, כן .ת
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  )יח של הילדה עם אמה ערב קודם לכןאנו חוזרים לדו ש(
  .במה אוכל לעזור לאבא שלי שכבר נפטר .ש
  .לעשות חסד ותשובה .ת
  ?האם גם נתינת צדקה מועילה .ש
יותר) חסד ותשובה( אבל עבורך שני הדברים הראשונים ,כן זה יעזור .ת

  .חשובים  
  
האוטיסט והוא אמר לי שעלי להתפלל הרבה. עם ב) בתיקשור(דברתי . ש

מה דעתך על, של הימים הנוראים ולא רצה להוסיף יותר עכשיו בתקופה  
  ?מר לימה שהוא א  

  .הוא צדיק תעשי כל מה שהוא אמר לך .ת
  
  ?כיצד אוכל להתפלל כראוי .ש
המילים אומרות את כל המשמעות, רק תחשבי על המילים שאת אומרת .ת

  .שבעולם הזה  
  
  ?מה הם הדברים החשובים שבעולם הזה .ש
ובדרך זו תוכלי להשיג את, לקיים את המצוות ובמיוחד עשיית חסד .ת

  .של העולם הבאהאמיתי  העונג  
  
  ? האם יש לך לומר מה שהוא בענין השואה .ש
  .אני מעדיפה לא לדבר על כך עכשיו .ת
  
  ? אבל זו היתה טרגדיה כל כך איומה איך יתכן שיקרה דבר כזה .ש
  .השלוה והנוחיות הן נסיונות קשים יותר מהשואה .ת
   

  ?האם ידוע לך אם הנשמה שלך היתה בגוף אחר בזמן קודם .ש
היה לה גוף, ) קרובת משפחה של האמא–ואמרה מי היא היתה קודם (ן כ .ת

היא היתה בעלת חסד אבל הסיבות שלה. אחר אבל אותה נשמה שיש לי  
אני חוזרת גם כדי לגלות את הגדולה של. לא היו תמיד נקיות מאנוכיות  
 בגוף הקודם אמנם עזרתי לאחרים אולם היה לי. השם לחברה עיוורת  
נתנו.  אבל זה לא היה הדבר הגרוע ביותר,י תמיד לשמהשלא עזרת פגם  
הזדמנות לתקן את זה ועוד פגמים באופי שלי על ידי שחזרתי באופן לי  
  .שכל מה שאני עושה זה עם כוונות טהורות הזה  
  
  ?מדוע נולדה לי ילדה כמוך .ש
  .כדי לעזור לך להתגבר על חוסר הבטחון שלך בהשם .ת
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   בשקריו  העולם זה מבלבל אותנו3
  ).ראיון עם ב(

  
  ?האם את מודעת על מישהו כאן שעבר טרגדיה .ש
אתה . אתה באת לכאן כי אתה סובל ולא כדי לסייע לילדים כמוני, כן .ת

, אני רוצה לספר לך שלכל נשמה תפקיד בחיים. מסתיר את צערך בחסד
 הייתי פעם אדם בריא אולם עתה איני . תפקידי בחיים חשוב לא פחות משלך

  .שובה פחותח
  

. ם בעת שעולם זה מבלבל אותנו בשקריוירשינו האלקיוקשה לזכור את ש
 עליכם למצוא את האמת בנפשותיכם .איני אלא חלק מחיפושיך אחר האמת

  .לבי עליכם ועל מבוכתכם.  זה מקומה,פנימה
אין לנו שקרים אשר יבלבלו . כל האנשים הפגועים רואים את האמת הברורה

  . לי לומר לכםאותנו זה מה שיש
  
  ?האם את יכולה לומר לי מה טיב הטרגדיה .ש
אני יודעת שאתה , אני יודעת שסבלת אבידה, אני חשה שאתה בוחן אותי .ת

אתם נמצאים כאן למען .  אמת–זה עתה הוכחת שמה שכתבתי קודם . סובל
יש . אנו איננו כה חשובים. אתם עטופים בענינים שלכם. עצמכם לא למעננו

 ללמוד ולהביע ותת שאנו ראויים לחסד ואנו נשמות מיוחדות וראוידי הוכחו
 ,כמה מחוץ לנו יודעים מה פירוש לחיות בהתעלמות מעצם קיומנו.  ןאת עצמ

  .בעזרת השם יסדר המשיח את מצב הענינים בקרוב ?  לחיות נלעגים
  

אין אני חשה ,  אין התקדמות של ממש,כל מה שאני שומעת הוא דיבורים
" אני"ה. אדם חייב לבדוק את כוונותיו בכל עת. תם מחבבים אותיאפילו שא

 אין ,הוא מפתה אותנו לחשוב את עצמנו לצדיקים גמורים, הוא יצר פקח
 רק שעליכם לשפר את איכות החסד ,פירוש הדבר שאינכם עושים חסד

" אני"העמיקו אל תוך לב לבבכם פרקו את ה  .לעשות חסד לשם שמים
.  תועלת לעצמכם כל תחושה רגשית של עשיתי את שליעשו חסד ללא . שלכם

מחו . אותם אומללים שלמענם אתם מקבצים כספים) למען(לכו יגעו וחושו 
" אני"את חטמיהם החליפו את חיתוליהם חושו את צערם אז תפטרו מן ה

  .יפטר מכם) הגאוה, "אני"ה(שלכם כלומר הוא 
  
  ?האם אין אני אוהב אותך .ש
  . רק את הגיונך,י את לבךכי אינך נותן ל .ת
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  ?האעזוב את משימתי זו .ש
זאת הסיבה שהגעת , ה שלח אותך הנה להיטיב את מה שאתה מבקש"הקב, לא  .ת

שלח אותי לעשות הדבר ' רק אמרתי אתה נשלחת הנה אני עושה מה שה. לביתי
גורם לי לחוש שאני מועילה כל ימי הייתי יצור אומלל מפגר עתה לפתע נוכחים 

כן אני מרוצה אך לא מפני שאני חשה . אנשים לדעת עד כמה אני בעלת ערךכמה 
  .שתשפרו את מצבי אלא מכיון שהעברתי מסר אשר הוטל עלי להעביר

  
  ? ב"האם עלי לעבור לארה. ש
 אפשר לעשות זאת עם יחידים אך לא בשיטה .המקום הוא ארץ ישראל. ת

 לא ,ז"וורון העוהיאפילו האמריקאים הדתיים לכודים מדי בע.  המונית
נסו אך ורק עם יחידים שהוריהם מאמינים באמונה שלמה , תצליחו שם

  .בנשמתו העילאית של ילדם
  
  
  
  
  
  
  
  

  קשה לזכור את
  שורשינו האלקיים
   בעת שעולם זה

  מבלבל אותנו
  .בשקריו
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    על כל שניה מבוזבזת נצטרך לתת דין וחשבון4
  
   ")חסד בבית" בנושא ראיון(

ומרים שצדקה מתחילה בבית זה רעיון גויי אתה ורבים אחרים אנשים א
באופן טבעי , נכון עליכם לדאוג למשפחותיכם, משתמשים בזה שלא כהלכה

כלי כ) הם(עליהם לראות שחיינו . יהיו הם המקבלים הראשונים לחסדיכם
 עליכם לחנך . על הבית להיות פתוח לנצרכים. ריק ללא עשיה למען הזולת

  .זוהי שטות שנוסדה על ידי העצלים ! אין חיים פרטיים . כךאת ילדיכם ל
  

  ? ההיו לשרה חיים פרטיים. אברהם אבינו דוגמא לנו
טרגדיה זו זה נשמע מצחיק אך ? ההרגיש יצחק מוזנח בגלל סגנון חייהם

איש לא יעלה . שאנו מביאים את קרבנם של הצדיקים למען זולתם כדוגמא
  . אנו מקבלים חיזוק מסיפורים אלה .על דעתו שנשיהם וילדיהם ימחו

  ?מהם חיים פרטיים? מדוע אנו זקוקים לחיים פרטיים? מדוע אנו שונים
  ? ה לחופשה ויותיר אותנו אבודים"היוצא גם הקב

  
 את רבנית את ,כל מה שאתם יכולים לעשות בכל רגע של היום? חסד מיוחד

. לתת דין וחשבוןחייבת ללמד ובעלך חייב ללמד שכל שניה מבוזבזת נצטרך 
  !זה מפחיד

אינו מסוגל לראות את האמת , אדם שאינו חי את חייו באמת האלקית
  .ילאית בהיותו ניצב אל מול טרגדיההע
  

ילד , האמת היא שכל אחד מאתנו מצוי כאן על מנת להשלים משימה
 מילא את משימתו ועוזב את העולם חף 20המסיים את חייו לפני גיל 

 מצויים במצב טוב יותר מאשר ההורים שעודם הוא או היא. מחטאים
  .מתייסרים בקשיי החיים ומבחניהם

  
ה עושה הכל רק "זו האמת של היהודים שהקב? לשוחח על אלו אמיתות

עדיף . בירבן ואוולטובת יצוריו האהובים קל לומר זאת כאשר אין ח
כאבם יסייע להם . וגם יעסקו בחסד) הבריאים(שיתרכזו בילדיהם האחרים 

  .זה חסד במובנו הצרוף  מה שהם חסרים לו,חוש את כאב זולתםל
…  

  . וזה הכלמיםימסוייש לי מסר לאנשים 
מאה אחוז של הזמן כל האנשים הנכים היו הופכים , לו יכולתי לנקוב בשמות

  .ורצינותו של המסר היתה הופכת להיות בדיחה כמו כל היתר, להיות הצגה
  .ואהבת לרעך כמוך  ?מה צריך לעשות כדי לקרב הישועה
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    העולם מתקרב לסופו כפי שאנו יודעים5
  

אני כל כך שמחה שסוף סוף . ל עמך בסבלך הממושך-אני רוצה לומר לך שהא
 , זה חשוב מאוד, עליך להמשיך בעבודתך, חיכיתי לזה,באת לראות אותי

ות יהודיות מהעולם מתקרב לסופו כפי שאנו יודעים עלינו להציל כמה נש
לחייך בבית אין קשר ליעודך בחיים . עבודתנו חשובה ביותר. ליםשאנו יכו

  .עליך להימנע מעימותים
  
  .יש לי בעיות בריאות רבות .ש
 עליך להסתכל עמוק לתוך עצמך ולמצוא ביושר את  .עליך לחזור בתשובה .ת

שאת מרגישה את , נקודות התורפה שלך אחת מהבעיות המרכזיות שלך היא
יש לך השפעה רבה על ', הנוכחות יותר מאשר את הרגישות האישית שלך 

 עליך להקדיש יותר זמן לתפילה וללמוד מוסר יעזור לך ללמוד . אנשים רבים
  .מסילת ישרים

  
  .אני קוראת בזה כל הזמן .ש
 לא תוכלי להיות , הוא חזק מדי,אך זה לא עזר לך למחוק את האגו שלך .ת

עליך ,  האמונה האמיתית שלךזו, כל עוד האגו שלך מצוי' בקשר אמת עם ה
יום בשבוע , לעשות את האופן הקשה ביותר של חסד שאת מסוגלת לשער

כאשר תראי את , הפעם.  ספריך חסרים זולתיות .עליך לעבוד בחברה קדישא
 הרהרי עמוק אל תוך חייך ומשמעותם כי הם נמשכים רק מאה ,המתים

יעים לכל מחשבה בדקי את המנ,  בצעי את מה שאת מטיפה .ועשרים שנה
בעד כל עצה שאת משיאה את מסוגלת להתעלות לרמה גבוהה  . העולה בך

  . זוהי מטרת החיים , היי יותר זולתית .יותר
  
  ?כיצד בא האגו לידי ביטוי .ש
 אך מאחר שאת חשובה ,את מעורבת מאוד רב הזמן עם צרכיך הרגשיים  .ב

שרון שהוא חלק  הוא חש שהכ, הוא רוצה שתתקרבי אליו,כל כך לבוראך
 , נעשה למסע אנוכי המפריד אותך ממנו,לך על מנת לסייע לבני אדם) נתן(

  .הוא רוצה את שובך אליו
  
  ? מה תלמד אותי החברא קדישא .ש
  .שהגוף מת אך לא הנשמה .ת
  ? אמשיך לעשות עבודת נשמהאם ה .ש
 אמרי להם,' אל נשמותיהם יותר מאשר אל הםאך אל לך לקרב אות, כן .ת

  .התפלל הם יחוו בנוכחותו במהרהל  
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  .כיצד אוכל אני לחוש בנוכחותו .ש
  . עליך להתפלל בלב שבור,כאן טמונה בעייתך .ת
  
  .אני שבורה כל הזמן?  האין אני שבורה עדיין דיי .ש
היית חשה שאת'  אילו חשת שאת שייכת לה,רק בטחונך הפיזי נלקח .ת

  .שייכת לכל מקום  
  
  ?ולמסייעים רוחניים, דריכיםלמ, מה ביחס למלאכים. ש
עליך לדעת שאת . זה הכל. אישך. אביך. לכי היישר אל בוראך הוא אתך. ת

גדול הנביאים , מסוגלת להיות גדולה בעיני שמים וכמובן בעיני בני אדם
 למען הזולת מבלי לחשוב על דנסי להרהר ולעבו, משה היה העניו מכל אדם

זאת הסיבה !  לחיזוק,ל-לכי לא! יצא. מצאי לך רב. הצרכים הרגשיים שלך
  .בואי לראותני שוב . ל-לכי לא, שזה קורה

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  העולם מתקרב לסופו
  

   כפי שאנו יודעים
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  בזרועותיו  עד אשר לבסוף ננוח 6
  

זה כולל את ,  כל אחד סובל,אני יודעת שאתה וכל אחד בעולם עושה תיקון
כל כך רגיש כלפי אחרים  אל לך להיות . רק השוטים אינם מבינים.כולם

 צא לעבוד עם ,הבן שכל מה שקורה הינו מבחן עבורך. ולהיפגע מאחרים
אין אנו מרשים . הזמן אוזל, אל תנוח, עשה חסד יום ולילה, ילדים כמוני

אל תניח , מסר לאותם הזקוקים לךתה, אין זמן לאבד, לעצמנו מנוחה
  ! זהו היצר הרע, לרגשות לשלוט בך

  
  .אוד וקשה לי מאוד לעבוד עם ילדים פגועיםאני רגיש מ .ש
שלבעיה גם זאת , עליך לעשות זאת דוקא. זאת הסיבה שאתה מתפנק .ת

אין אנו? מדוע קשה לך.  עליך לצאת ולסייע אף אם הדבר קשה,האגו  
אני איני נמנעת מלדבר אליך אף כי בתוכך אתה פגוע, אנושיצורי  אלא  
  .ממני יותר  
  
  ?יות פגוע יותרכיצד יתכן לה? ממך .ש
עליך למלא את חייך בחסד כאביך. אינך מבין את האמת הפשוטה .ת

חדל לרחם. לך בדרכיו. תמיד הוא חושב על צרכיך. שבשמים אין הוא נח  
ועלינו לעבוד!  הוא אתגר–ה קולע אותנו אליו "כל מצב שהקב, על עצמך  
עשה רקאל ת. לא נשאר זמן רב לכולנו, בכל כוחנו להשיג את המקסימום  
  .חסד של אמת) לעשות(נסה , מה שאתה אוהב לעשות  
  
  ?האם אנו עובדים כמו עם מתים? מה הכוונה .ש
  .אכן כשם שהם אינם מסוגלים לגמול כן גם אנו .ת
  
  ?האם זה תיקון פרטי .ש
אוהב אותנו ועלינו לאהוב' ה, זה מפתח לשמיים. מה ההבדל זה טוב לכל .ת

כאשר כל יחיד יגיע לאהבה, ה יוצרנואת אחינו בני ישראל כפי שעוש  
העולםיהיה  אז רק,  תהא בעייתו אשר תהיה,צרופה לאחיו בני האדם  
  .וכולנו נגיע לשלמות מתוקן  
  
  .מה לעשות להחזיר את אחי בתשובה .ש
 להביא את אחיך,הוא מה שעליך לעשות) יהדות(חיי תורה ויידישקייט  .ת

 אינך, התפלל בדמעות מרות,התפילה היא הדרך היחידה. 'בחזרה אל ה  
להיות בעל תשובה הוא תהליך  . על מנת להביא לשינויבשבור ל די  
להסיר את כל המחיצות עד אשר' להתקרב יותר ויותר אל ה ,מתמשך  
.בזרועותיו לבסוף ננוח  
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    אפילו הצדיקים רועדים מהם מיום הדין7
  
  ?האם אוכל לקבל פרטים על הגלגול הקודם שלי .ש
אני רוצה לומר לך שעדיף לדאוג לגלגול שלך,  קיבלתי רשות לספראני לא .ת

 לעבוד על המצוות ועל החסד כי אין,כי זה מה שקובע את עתידך, עכשיו  
,אתה מבזבז את זמנך היקר על חיפוש אחר הנסתר. לנו הרבה זמן כאן  
  .והברור לפניך אינך רואה  
  
  .ודםו מי הוא היה בגלגול הק"ל אמר למהרח"אבל האריז .ש
  .ו ואני לא קיבלתי רשות לגלות לך נסתרות"רחמהאתה אינך . ת
  
  .האם ידיעת העבר מסייעת לעתיד .ש
אתה יכול לעבור בבית בשקט על מה. לכן אמרתי מה שאמרתי, כן .ת

  .שאמרתי ואם תבין זה רק יוסיף לחיפוש שלך  
  
  ?מה השורש שלי. ש
 לענות עלהני יכולאינ. אני כנראה לא מביעה את עצמי באופן ברור. ת

אני רוצה להגיד שאינך יכול לסדר אותי ולחשוב שאם  .כאלו שאלות  
  .שאלה אחרת תגיע בכל זאת לתשובה שאתה רוצה אתה שואל  

  .ינת בשאלות כאלויאינני מעונ ! סליחה   
אני וכל. אני נמצאת כאן לעזור לאנשים שצריכים עזרה ולא למחקר   

נשלחנו לעזור ליהודים, גיעה מוחיתהילדים והמבוגרים כמוני בעלי פ  
,אבל זה לא משנה,  יש שמאמינים ויש החולקים. להתגבר על היצר הרע  
  .המסר מגיע לאדם הנכון בזמן המתאים לו  

  .הדבר שיש לי לומר שאתה אדם רציני מחפש אמת   
  
  ?מה שורש הנשמה שלי .ש
 ולהיכנס, ולקפל את השרוולים,עדיף לעזוב את עולם של שורשי הנשמות .ת

 זה יהיה,לתוך המלחמה להציל נשמות יהודיות לפני שלא נוכל להצילם  
 תרד לעולמם המבולבל, הרגש את הסבל של אחיך היהודים,התיקון שלך  
  .להגיד לך) מה(יותר ) לי( אין ,א אותם לחיים של תורה ומצוותיותוצ  

  .זה המסר שקבלתי עבורך אם זה מובן לך מה טוב אם לא אז לא   
  
אני לא מרגיש את עצמי מושלם לתת.  עצמיאני צריך קודם לעבוד על .ש

  .לאחרים  
 שאז אדם מת ולא יוכל לעזור לאף,אי אפשר לחכות עד שתהא מושלם .ת

  .אחד  
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  ?האם שורה עלי רוח הקודש .ש
 לא קצת חסד כדי, אבל זה רק יעזור אם תעשה חסד ליהודים סובלים,כן .ת

  . לא לנוח כמו אברהם אבינו. מות אלא להציל נש,לצאת ידי חובה  
  
  .יש לי כולל שאני דואג להם .ש
,לאגו שלך זה מצוה על תנאי. שלך" אגו" אבל שייך ל,כן הכולל הוא טוב .ת

  .קירוב רחוקים זה המלחמה של היום להציל נשמות  
  
אני מרגיש עצמי איש פרטי ולא איש ציבורי אין לי אמצעים איך לעשות .ש

  .את זה  
  .נגדך  כי הבית דין של מעלה יביא מילים אלו… דר להגיאי אפש .ת
  
  ?האם את רואה את השכינה .ש
  .אני לפעמים מרגישה אותה מאוד חזק, לא .ת
  
  ?אם כן איך את יודעת שהשכינה שורה עלי .ש
 הוא אומר לי מה, אני עצמי לא יודעת כלום.כי זה מה שהשם אמר לי .ת

  .להגיד  
  
  ?תהאם התפילות שלי מתקבלו .ש
ואבל חסר בהן רחמנות ושבירת לב ודמעות מרורות על מצב, מתקבלות .ת

  .עצוב של עם ישראלה  
  
  ?בקשר לגילוי אליהו האם יש מישהוא עם גילוי אליהו בדור הזה .ש
  .אינני יודעת .ת
  
  ?ו צדיקים"האם קיימים ל .ש
  .יש שנמצאים בארץ ישראל ויש שנמצאים גם בחוץ לארץ, כן בודאי .ת
  
  ? את יכולה להגיד לי על בית דין של מעלהמה .ש
,ופטים את האדם עד הפרט האחרוןש, אני רק יכולה להגיד שזה נורא .ת

  . אפילו הצדיקים רועדים מהם מיום הדין,השופטים שלוחי השם  
  
  ?לאיזה בית דין היית שייכת .ש
  .נצח הוד ויסוד .ת
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  ?מי הם הדיינים .ש
  .השכינה או זעיר אנפין .ת
  
  ?ן השורש שלךהיכ .ש
  .אני לא יכולה להגיד כשלא קיבלתי רשות .ת
  
  ?כמה זמן יקח עד ביאת המשיח .ש
  .לא יודעת אבל זה קרוב מאוד .ת
  
  ? קרוב מאוד מבחינת עולם הגשמי .ש
  ? או מבחינת חשבון עולם הרוחני   

  .לפי חשבון עולם הגשמי .ת
  

  
  

  
  

  תרד לעולמם המבולבל
  ותוציא אותם

  לחיים
  מצוותשל תורה ו
  
  
  



  מסרים מעולם האמת–בתיה 
 

www.Dani18.com 

21 

    להוסיף אור או להתחיל מחשבה8
  
  ?... עיר ך אפשר לעזור לישיבת האוטיסטים באי. ש
כדאי להוציא את מה שכתבנו כי זה מחזק את כולם זה גם עוזר לנו כי זה .ת

  .חלק של התיקון שלנו  
  
  .פעמים רבות יצא שאני מבטל תורה לצורך זיכוי הרבים ולחסד .ש
  ?האם נכון לעשות כן   

  .רק אם השעות שאתה מתבטל מהתורה זה אך ורק לחסד, כן. ת
  
  ?מה התיקון לנשמת אבי .ש
  .החסד עוזר לאבא יותר מכל .ת
  
  ?האם את יודעת מה מצבו .ש
  .וממשיך לעלות, הוא עלה מסבל לרגיעה .ת
  
  .אשתי חלשה מעומס העבודות בבית ומהטיפול בילדים .ש
  .ים אחרים וזו התרופההיא צריכה גם לעסוק בחסד לעזור לאנש .ת
  
  ?איך לנהוג איתו בחינוך) ז"היפראקטיבי בלע(פעיל מדי . הילד שלי י .ש
אבל, בנחת) אלא (בעצבנות) לחנך אותו(הוא צריך גבולות ברורים ולא  .ת

  ).האב העיד שהתשובה והעצה הועילו מאוד בפועל()    ?בעקביות  (! חזק  
  
  ?האם את רוצה לומר דברים לציבור .ש
  .יש מספיק דברים כתובים .ת
  
  ?האם יש לך משהו להוסיף .ש
  .אין עכשיו מה להוסיף שקודם יקראו מה שיש, לא .ת
  
  .לכן חשוב אם תגידי דברים לציבור, לדיבורים שלכם יש השפעה .ש
אנחנו לא יכולים לבד להחזיר אנשים בתשובה יש מספיק ניסים גלויים .ת

  .חוץ מפגועי המוח  
  
  ?טהאם אפשר לפר .ש
אנחנו הפגועי מוח לא יכולים לבד להחזיר אנשים בתשובה צריכים בסיס .ת

  .של תורה  
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אם היו נותנים לך אפשרות לעמוד לפני עם ישראל ולהגיד משהו מה היית .ש
  ?אומרת  
  .הייתי צוחקת כי בחרת בי להגיד לכל עם ישראל ולא בצדיק ורב .ת
  .זה אומר מספיק לדור   

  
  .ה בכל הארץ"י יתפרסם בעמה שתגידאם שאלתי  .ש
 כי, אבל לא להחזיר בתשובה,זה טוב להוסיף אור או להתחיל מחשבה .ת

  .צריך ידע בשביל להחזיר בתשובה  
  
איך אפשר שלא תהיה חלישות הדעת מקוצר השגתנו בתורה ותיקון .ש

  ?המידות  
הוא לא יכול' אם אדם מאוהב בה. להמשיך ולפתח את אהבת השם .ת

  . מוכן לעשות הכל למען האהוב שלולהתיאש כי הוא  
  
  ?אני הייתי בסכנה לפני שבועיים בערך האם את יכולה לדעת זאת .ש
אני מרגישה שהסכנה הרוחנית שאתה מדבר עליה אמיתית וניצלת כי. ת

  .החסד שלך היה סנגור עליך  
  
  ?האם זה מטריח אותך ומפריע שאנחנו שואלים שאלות .ש
  .אני נהנית, לא .ת
  
  . שאלה בענין קניית דירהשאלתי .ש
  .אני לא יועצת כלכלית .ת
  
  ?האם זה מפריע לך ששואלים אותך על דברים גשמיים .ש
  .לא מפריע לי .ת
  
  ?האם את רואה על מי שהוא את כל המעשים שהוא עושה .ש
  .רק אם השם רוצה שאדע .ת
  
  ?מה אני יכול לעשות לשם כך' אני רוצה להתקרב אל ה .ש
  .וצה ועובד בכיוון זהמספיק שאתה ר .ת
  
יש לי אמא ושני אחים שאינם שומרי תורה ומצוות מה לעשות כדי לקרב .ש

  ?אותם  
  .יגיע זמן שהם יחפשו תשובות. להיות דוגמא ולהתפלל וזה הכל .ת
  .אני יודעת שבעתיד הקרוב הרבה יהודים יחפשו תשובות   
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  ?ריחם עלי והחזירני בתשובה' בזכות מה ה .ש
  .ותבזכות אב .ת
  
  .מסתמא לכל ישראל יש זכות אבות ובמה נשתניתי מכולם .ש
יש צדיקים בשמים שרוצים להחזיר את המשפחה, אבל לכם במיוחד, כן .ת

  .בתשובה  
  
  ?נחמן' האם יש תועלת לנסוע לקבר ר .ש
אחד הניסים של היום זה שכל כך הרבה, נשמה של צדיק עצום, מאוד .ת

  )12 (.ברור שמשיח כמעט מתגלהסימן , יהודים מגיעים לקבר שלו  
   

  ?האם את יודעת מי זה המשיח .ש
  .ולא לשאול, לא .ת
  
  ? האם יש לך משהו להגיד לעם ישראל על ביאת המשיח .ש
  .כן לקרוא כל מה שאנחנו אמרנו עד עכשיו זה הכל .ת
  
  ?בקשר לאחי מה לעשות להחזירו לארץ .ש
  .רק להתפלל, כלום .ת
  
  .ו מתפללים וזה לא עוזרכבר שנה שלימה שאנחנ .ש
בעתיד יהיה גילוי מפחיד ואז הוא יתחיל לשאול' זה כבר בידיים של ה .ת

  .שאלות  
  
  .אני מכיר לך טובה האם יש מה לעשות עבורך .ש
  .ד תורהואמרתי לפרסם את כתבי היד שלנו ולעזור לנו ללמ .ת
  
  .למה היה לי קשה באחרונה .ש
  ', צריך קודם לעבוד על אהבת האתה. כי לא התקדמת ברוחניות שלך .ת
  .אהבה זה הדחף והמוטיבציה לכל דבר בעולם, זה נותן חשק גדול   

  
  

  אהבה זה
  הדחף והמוטיבציה
  לכל דבר בעולם
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  '?איך להגיע לאהבת ה .ש
זה דבר שכל יהודי אפילו הפשוט יודע ויכול. תגיע, אם אתה רוצה להגיע .ת

  .הוא שוכח איך לאהובאבל כשבן אדם מאבד את התמימות , להגיע  
  
  ?אח של אשתי פגוע במוחו האם התקשורת תעזור לו .ש
  !בודאי .ת
  
  ?מה זה תמים .ש
  .לראות אמת כל הזמן. תמים זה לא לאהוב את העולם הזה .ת
  
  ?האם יש לך מסר להעביר לפלוני .ש
  . זה הכל,)לעבוד (שאנחנו נשלחנו לעולם הזה לעמול .ת
  
  ?ל מה לעשות להחזירו"חואני שוב שואל על אחי שב .ש
  . ואז יתחיל לחפש אולי בעתיד כי תהיה התגלות מפחידה,עכשיו לא ילך. ת
  
  ?את האמת  .ש
  .כן .ת
  
כדי לדבר עליו, לפתח אותו, איזה נושא הכי כדאי שאקח אותו על עצמי .ש

  ?בסמינרים   
  .לעם ישראל' אהבת ה .ת

  
  
  
  
  

  ניצלת
  כי החסד שלך

  היה סנגור עליך
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  . מבין כי הוא שומע את הקולות של העולם הזה  לא 9
  
את אמרת שכל שאלה שאת נשאלת על ידינו את שומעת תשובה מהשם .ש

  ?יתברך מנין לך שהשם הוא העונה אולי זה מלאך או דבר אחר  
  !? איך אפשר לחשוב או להתבלבל כששומעים את מילתו של השם .ת
 אבל יכול להיות,השם בלבד אנחנו עבדי ,בנה אותנו למטרה זו' כי ככה ה   

גם לפעמים אם, אדם לא טהור מפריע לנו כי אנחנו משתמשים בהם  
  .השואל לא טהור  
  
  ?מה מצבו הבריאותי של הילד הגדול שלי .ש
אתה צריך לדעת שהשם אומר לי מה, אני לא אוהבת שבוחנים אותי .ת

  .ואם יש לך שאלה על הבן אולי תהיה לי תשובה אולי לא, להגיד  
  
  ?הבן היה חולה במחלה קשה האם יצא ממנה .ש
אני לא יודעת את, אני רק יודעת שהוא צדיק והוא יכול לגדול להיות גדול .ת

  .אבל אני יודעת שהוא צדיק והוא עוד לא בריא, העתיד שלו  
  
  )10הילד עדיין רק בגיל (איך את יודעת שהוא צדיק  .ש
  .יש לו נשמה של צדיק .ת
  
או שיש משהו שאת יודעת, דעת זה רק מהשםהאם כל מה שאת יו .ש

  ?בלי לקבל תשובה משמים מעצמך  
  .אני מפגרת בלי בחירה אין שאלה בודאי שהכל מהשם .ת
  
אם כל תשובותיך הם מן השמים אם כן האם זה נכון מצידנו להטריח את .ש

  ? לענות לנו על שאלותינו הטפשיותרא יתברךהבו  
י כל אדם קרוב להשם מקבלזו שאלה של אדם שרחוק מהבורא כ .ת

כי, אבל האדם לא מבין, השם רוצה לדבר עם כל אדם. מהשם תשובות  
  )13 (. את הקולות של העולם הזה הוא שומע  
  
  ?נוהאם יש לך מסר עבור .ש
אני רוצה להגיד שהעבודה חשובה צריכים לגמור תוך שנה להחזיר .ת

 את הישיבהבתשובה ולבנות את הישיבה שלנו ואנחנו צריכים אנשים  
 שהשם ריבונו–וזה לעזור לגלות את האמת , את העבודה שלנו להמשיך  
  !של עולם  
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    בוכים בשמים בגלל שאתה התדרדרת10
  
  )ראיון עם הורים שילדם אבד בסין(

  
בתחילה היה שולח מכתבים . ל למזרח הרחוק"יצא לחוובחור שסיים צבא (

ההורים דואגים אם . אך לאחר חודשים אחדים נפסק הקשר לגמרי, לביתו
  ). ושואלים מה לעשות כדי להצילומה קורה איתו, ייםהוא עדיין בח

  
 אינני יודעת את ,הוא במצב מבוטל.  אני בטוחה שהוא בחיים עכשיו: בתיה

הסיבה הפיזית אבל אם אתה מצליח למצוא אותו אתה לא תקבל את אותו 
  .הבחור כפי שהוא היה כשהוא נסע

הוא קרבן של העולם הזה הוא . לפני שעזב אתכםהוא הלך לאיבוד עוד 
כמו ! (אתם הרגתם אותו, למעשה כבר לא היה בחיים כשהוא עזב כאן

  ").רשעים בחייהם קרויים מתים: "ל"שאמרו חז
הוא הלך לאיבוד , )?עבודת אלילים (הוא היה מחפש בצל פה הדרקון

הוא . ותמיהדותו הוא נעלם במקום מוזר ובמצב מוזר בגלל סיבות טיפשי
  .קרבן השקרים של החברה הזו

תחפש אותו אבל תדע שאם תמצא אותו אתה חייב לכוון את עצמך ואת בנך 
לאמת שאם תצליח למצוא אותו זה יהיה נס ישיר מהשם ומחייב אותך 

  .בהכרת הטוב
 שום דבר אינו קורה ,תימיומסהעיקר שעליך להבין שזה קרה בגלל סיבה 

הם ) ל"ביו עבר את השואה ונעשה אפיקורס רסבו היה רב וא( . בלא סיבה
  .בוכים בשמים בגלל שאתה התדרדרת

אני , הדרך היחידה להביא אותך בחזרה היתה לקחת ממך את בבת עיניך
לקח ממך את הבן כקרבן על העבירות של המשפחה במיוחד ' אומר פשוט ה

  .אביך הוא אשם
 מבלים , גויים מתלבשים כמו, אבל אתם דוחים אותו,רוצה את ילדיו' ה

בטיפשות וריקות מתפללים לעגל הזהב וכשהבן נעלם למקום מסוכן וזה כי 
  .הוא מחפש אמת ותענוגות ביחד

אבל למה נתת לו לעזוב את ארץ הקודש לטומאה של עובדי , אתם בוכים
  ). עד היוםבדי עבודה זרההסינים כידוע עו(? פסילים

  
אני לא , די למצוא אותוכדאי בודאי לנסות אפילו לשלם את כל כספך כ

  .שהשם יעזור לך . אבל עכשיו אני מרגישה שהוא חי, יכולה להגיד לך אפוא

  
  שום דבר אינו קורה בלא סיבה
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    הם בטוחים שיש להם מקום שמוכן עבורם בגן עדן11

  
  )ראיון עם רב מארגון לקרוב רחוקים(

  
ה יציל ז. ידוע לי בקשר לעבודה הגדולה שלך אתה מתפקד בצורה מעולה

אבל אל , אתה מוכרח להמשיך בעבודתך יום ולילה. הרבה נשמות יהודיות
אתה באמצע מלחמה סוערת אתה לוחם מלחמות למען ! תפסיק ללמוד תורה

הלימוד תורה . הרבה ימותו מיתה רוחנית, יתברך להציל נשמות יהודיות' ה
  ).של הצלת הנשמות(שלך יתן לך את הכוח במאבק הזה 

  
 חצי מן היהודים חיים .ד מעט והעולם יתמודד עם הנסיון הסופיעו, זה הסוף

כל , אתה כרב יודע על מה אני מדברת. אמת) ללא(בעולם של חלומות חוסר 
הדור שלנו דור שפל ועצוב שמוקף כל כך הרבה חושך עד . אחד זקוק לחיזוק

אבל זהו החושך שלפני , שזקוקים לבוא למפגרים למצוא ניצוצות של אור
אנו , אנו המפגרים של העולם הזה נשלחנו לגלות את האמת. הגדולהאור 

  .מוכרחים לעשות זאת כי זה חלק מהתיקון שלנו
  

היהודים . מיד יכירו את האמת' אותם יהודים שהם באמת שייכים לתורת ה
ואין להם , שהכי קשה להם להתמודד הם הדתיים שחושבים שהם צדיקים

  . ש להם מקום שמוכן עבורם בגן עדןהם בטוחים שי, על מה לעשות תשובה
  

  .אף אחד לא מעיז) כדי לשפר אותם(אף אחד לא עושה מאמץ לעבוד איתם 
עכשיו אני אדבר על מדינת ישראל והממשלה הנוכחית הם גם כן מתפקדים 

'  עכשיו ה.הם בנו שקר שכולל את כל השקרים, יתברך' לבצע את רצון ה
 יתברך הכל יכול והוא ישמיד את אלה 'ה, יתברך יהרוס את הכל מול עיניהם

אבל קודם הם יראו איך שהמפלצת שלהם , היהודים המקולקלים מהעולם
 אלה שיש להם טיפה של רגישות יהודית יכולים להציל את נשמותיהם  .מתה

הנשמות האלה יהיו ביחד עם , הנצחיות כשיראו את החורבן של עולם השקר
 הממשלה הזאת כולם רשעים הם לא .נשמות של בני קורח עד תחיית המתים

הם מכחישים את , יכולים להציל את עצמם כי הם מכחישים את יהדותם
  .כולם רשעים, האלוקים שלהם

אותם יהודים שמשתתפים בכנסת גם בסכנה כי הם יושבים ביחד עם 
  !!!זה מאוד מסוכן. רשעים

  
  

  חצי מן היהודים חיים בעולם של חלומות ללא אמת
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  ה ומחפשת אמת  נשמה טוב12
  
  )מתורגם מאנגלית ...  שיחה עם רב(

  
  ?מי אני  .ש
 יהודי שלומדהתהי? אתה אינך צריך לשאול שאלה כזו כי מה זה משנה  .ת

  .תורה עושה חסד מתפלל וזה האדם שאתה צריך להיות  
  
  ?מה דעתך על החידושים שלי  .ש
 הדוראני חושבת שיותר טוב ומכובד ללכת לגדול, אני לא תלמיד חכם  .ת

אולי הרבי מגור אולי הרב אלישיב אבל זה לא,  ישנם כמה,לשאול  
  .לשאול מפגרת מכובד  

  
  ?מה דעתך על ההבנה שלי בקבלה  .ש
אני שוב אומרת כי זו שאלה לתלמיד חכם ואם לא התייעצת עם תלמיד  .ת

  .חכם כנראה שיש לך ספיקות בנושא  
  
  ?בשביל מה באתי לעולם הזה  .ש
חסד זה המפתח, להגיד לרחוקים את האמת. ת חסדללמוד תורה לעשו  .ת

אתה, אתה מדי קשור לעצמך. אתה חייב לתת מהחיים שלך לאחרים  
  .תעשה חסד שקשה לך לעשות, מוכרח לתת לאחרים בלי חשבון  

, אבל החסד יביא אותך להבנה יותר עמוקה,תפלללה, גם ללמוד תורה   
  .ללימודים ולתפילה יותר אמיתית  

  
  ?לעולם במצב כזהמדוע באת   .ש
  .אבל לא עשיתי מספיק חסד, אני הייתי אשה טובה שומרת מצוות  .ת
  .שאדם לא עושה מספיק חסד - לעשות תשובה על זה קשה   
לתקן את, אז נתנו לי לחזור בצורה כזו, אבל הייתי בכל זאת אדם טוב   

 לעזור לאנשים.כי עכשיו אני יכולה לעשות חסד של אמת, העבר שלי  
אני יודעת, זו האמת שכולנו מכירים,  אני מדברת אמת.לאמתלהגיע   
  .תמשיך לחפש ותגיע, שאתה נשמה טובה ומחפשת אמת  

  
  ?מה אפשר לעשות למענך  .ש
ולהיות בין אנשים, לעזור לכולנו להשיג מקומות שנוכל ללמוד תורה  .ת

  .יראי שמים ושנוכל להמשיך עבודתנו הקדושה  
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    לא הגעת לפה היום במקרה13
  )1.2.96ראיון עם רב חשוב (

  
  ? האם להתפלל, ביחס לאוטיסטאתנו למה מצפים מ  .ש
הוא מרגיש כמוני . אני צריכה להגיד לרב שהוא כבר יודע את התשובה  .ת

פקוח נפש , וחייבים ממש! שהעולם כמו שהוא עכשיו נגמר בעתיד הקרוב
  גםדי דתיכמובן כל יהו, זו העבודה של הדור הזה. להחזיר יהודים בתשובה

  .חייב לחזור בתשובה
צריכים להכיר בעובדא שאנחנו נשמות כמו אנשים , זה בשביל כולנו

להתפלל עלינו חשוב . ומגיע לנו ללמוד תורה גם כן, "נורמלים"שנקראים 
  .אבל צריכים להתפלל על כל ישראל כי יש סכנה גדולה

  
  ?אפשר לפרט הסכנה שצפויה לנו  .ש
  .לא  .ת
  
  ?א רוחנית או גשמיתהאם הסכנה הי  .ש
  . כל טיפש יכול להרגיש את הסכנה העצומה,גם זה וגם זה  .ת
  
  ? האם בדורות הקודמים גם היתה סכנה כזו או שהיא קיימת רק היום  .ש
כל, זמנים שלנו הם מיוחדים כי בקרוב מאוד הישועה, זה מיוחד לעכשיו  .ת

ן האמתזה דור כל כך אומלל הכי רחוק מ. אחד מרגיש את זה באויר  
  .)בזמן (והכי קרוב לאמת) בידיעה(  

  
  ?האם יש לך קשר לגדולי ישראל  .ש
  .זה לא המקום שהגעתי אבל בגן עדן ראיתי את אורם מרחוק  .ת
  
  ?ובעולם הזה  .ש
  .רק הנשמה שלי לפעמים מבקרת אותם אבל גם עומדת רחוק, לא  .ת
  
  ? האם יש לך ידיעה על גן עדן  .ש
  .יש לי ידיעה  .ת
  . בחרתי לחזור כי המקום שלי לא שלם,ם וחזרתי לתיקוןהייתי ש   

  
  ?)לעולם הזה (האם כל אחד יכול לחזור  .ש
אני הייתי צדיקה אבל היו לי, ויש שיכולים לבחור, יש שחייבים לחזור  .ת

 הדור הזה מלא אנשים .חבל לא להיות בגן עדן שלם, עבירות ופגמים  
  . לעם ישראליאו, לה תהיה להם הפתעה גדו .לבושים בגדי צדיקים  
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  ? מה את מציעה לנו כדי לזכות במקום שלם בגן עדן  .ש
אוהב אהבה' ה,  זה יביא את כולם לגן עדן.אהבת ישראל אמיתית  .ת

  .עצומה את ילדיו שאוהבים באמת אחד את השני  
  
  ?מה הזכות דוקא למשפחות מסוימות  .ש
יכולים להבין מי אבל אנחנו לא תמיד ,זכות אבות הינו גורם חזק מאוד  .ת

  .הם המשפחות עם זכות אבות  
  
  ):דיברה על נטילת ידיים ואז אמרהתיה ב(

 ואחרי שאני , אפילו אם אינני חייבת,אמא אני רוצה להמשיך ליטול ידיים
  .אני יודעת שזה טירחה אבל חסד לנשמה, ישנה ביום גם כן

  
  ?האם יש לך משהו פרטי בשבילי  .ש
 כי הרבה זמן רצית , הגעת לפה היום במקרהאני יכולה להגיד לרב שלא  .ת

 הרב יודע שהוא . יותר חזק' את נוכחות ה' לראות ולדבר כדי להרגיש את ה
אבל הרב לא צריך אותי . מאוד דואג לפעמים למצב האמונה והבטחון שלו

  .הרבהלואי שיכולתי לתקן את עצמי עם המעשים הטובים של , לחיזוק
 לזאת העבודה החשובה ביותר ש. לא דתייםהעבודה עם רחוקים דתיים וגם 

' ללכת ולעשות את עבודת ה, לא לפחד.  לא להפסיק כי זה פיקוח נפש. הרב
  .באומץ בלי היסוסים

  
  ?האם לעבוד על צניעות ולשון הרע  .ש
  .מי שאוהב לא מדבר לשון הרע . לעבוד על אהבת ישראל  .ת

 אצל דתיים מאמינים גם, נושא הצניעות שייך לעגל הזהב שקיים בכל העולם
השקר שולט ואדם כזה לא   .ונהנים ממנו ושוכחים את עולם האמת, בו

אי אפשר להתקרב , חייבים להיות ענוים וצנועים. מרגיש בכלל מה זה צניעות
כמו שאמרתי יש דתיים , לקדוש ברוך הוא בלבוש קליפות של העולם הזה

פילו לא חושבים יש דתיים שא. שמסתירים קליפות אלו תחת לבוש שחור
אני , והם מסתובבים איתם כדבר מקובל, שצריכים להתבייש בקליפות אלו

  !תודה, כל כך שמחה שהרב הגיע אלי
  

  ?האם יש איזה חסד מיוחד שאת מציעה בשבילי: הרבנית
 את הרבנית ובעלך צריכים,כל מה שביכולתך לעשות כל רגע ורגע  .ת

  .לעשות  
  . זה מאוד מפחיד, על כל דקה שבזבזנוכולנו צריכים ליתן דין וחשבון   
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  דה הקרב נמצא בכל מקום  ש41
  )35עמוד , 1מספר " דקהקול דממה "מתוך החוברת (

  

אני רק יכולה . ואתם צריכים חיזוק, אני יודעת שהמצב מאוד קשה. שלום
הדברים הראשונים הלכו יחסית בקלות . להגיד שאמרו לכם שלא יהיה קל

ו אתם צריכים להראות את העקשנות שלכם למען עכשי. ועכשיו קשה מאוד
אברהם . כי זה המבחן שלכם, עם ישראל ואנחנו לא יכולים לתת לכם את זה

הבטיח לו שהוא יהיה ' ה.  עם המלאכיםאבינו ראה הרבה ניסים וחי יחד
אך הם היו , אמנם הוא היה זקן ואשתו היתה זקנה. אבא של עם קדוש

ציוה על ' ואפילו כשיצחק כבר נולד וה, הםאמר ל' חייבים להאמין במה שה
  .אברהם להקריב אותו על המזבח הוא עדיין היה צריך להאמין

  

לבקש , להתפלל. לא להתייאש. לא להפסיק לרגע, זה גם המבחן שלכם
. לא לפחד עכשיו, אתם יודעים את האמת. ולעבוד יום ולילה בהתרגשות

  .כי זו מלחמה אכזרית, לא קל, יהיה מאוד קשה
אבל אם אתם הולכים היצר יחפש , יותר קל לעזוב את הקרב וללכת הביתה

,  בבית ובבית הכנסת–כי שדה הקרב נמצא בכל מקום , גם בבית' את חללי ה
  !!  בלב של כל אדם–בעבודה ובכולל 

  
  ?"בית"מה זה . ש
ולחזור לחיים הרגילים , "לא הולך"אני מתכוונת שקל יותר לומר ש. ת

כל ! כל אדם בסכנה, זה ברור. מה תרדוף אתכם ואת כולםאבל המלח, שלכם
  .זה לא יעזור לברוח ! אדם

  

  .לא הולך, אבל זה לא זז. ש
, לבקש, לדבר, להחפז, ללחוץ. לא להפסיק ללחוץ בעבודה, זה יזוז. ת

יעשה משהו שיפחיד הרבה יהודים ' בקרוב ה, ואולי. ואז משהו יזוז!!! לצעוק
 לכם להמשיך במרץ את העבודה שלכם ולהיות יעזור' ה. וזה יעזור לכם

נוכחים כשיגיע משיח מלכנו וכל מי שעזר להביא אותו יעמוד בשורה 
להציל את עם , לשם שמים, כי להלחם בלי פחד, הראשונה לקבל את פניו

  .וגם בטחון' זה אהבת ישראל ואהבת ה. ישראל זה הזכות הגדולה ביותר
  

' אבל ה. זה מן השמים, לכם זה נכוןאני רוצה שתבינו שמה שאני אומרת 
ואם הוא רוצה לשנות , הוא בעל הבית והוא עושה לפי מה שהוא מחליט

ולא ! בלי פחד, אתם רק צריכים להמשיך. הוא ישנה, משהו לטובת הענין
, וכל נשמה חשובה ביותר, כל זאת תצילו נשמותבמשנה אם מסתדר או לא 

שמה זה עולם שלם והזכות היא ואתם יודעים שכל נ. וכבר הצלחתם להציל
  !!! בשמים מאוד רוצים שתצליחו. אין לי יותר מה להגיד. לגמרי שלכם
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  מחכים לאסון כאילו זה קרקס שצריך להגיע לעיר   15
  )38עמוד , 1מספר " דקהקול דממה "מתוך החוברת (

  
  .שהמצב מאד מאד קשה ,אני רוצה להגיד מה שאתם יודעים

  .שוב תשאלו מה זה קרוב) אתם(הסוף בקרוב אבל 
ואיפה , אומרים ואומרים כבר בערך ארבע שנים) אתם האוטיסטים(הרי 

  ? האסון שמבטיחים
  .אין מילה עדינה יותר לתאר אותם ,טפשים, טפשים

כי מחכים לאסון ולא רק מחכים לו אלא רואים אותו כאילו זה קרקס שצריך 
  .גם לא מתכוננים  .להגיע לעיר
  .הדבר שישעשע אותם , את הדבר הגדול הזה לראותםפשוט מחכי

  .טיפשים
הוא הזהיר והזהיר והזהיר ולא   .נח בנה מאה ועשרים שנה את התיבה

  .הם הבינו שימותו ,שהמים באמת עלו גבוה ,רק בסוף  .שמעו
  ? ולמה

  .כי לא התכוננו
  .מאה ועשרים שנה לא התכוננו

  
  .אוי עם ישראל

  ? מה לעשות איתך
  ? למה ,למה את מחפשת לבלות בחוץ  ? פה אתאי ,הכלה האהובה
  ?ואיפה את  !בעלך מחכה לך

  .מצחיק באמת .אתם רוצים לדעת מה לעשות, כן
לא  .אוי לעם שאין אפילו נחשון אחד .ומפגרת. פי.ילדה חולת סי ,באים אלי

 ?אבל איפה הים, כל אחד צריך להיות נחשון? מה לעשות .מנהיג רק נחשון
אף  .הכל מבולבל ואף אחד לא יודע לאן ללכת ?ו קופציםולאיזה כיוון אנחנ

אבל גם לא יודעים לאן ללכת עם  ,הצדיקים מחזיקים בתורה .לא אחד
  .התורה

  ? מי שייך למה .בחוץ כולם נראים אותם צדיקים פחות או יותר
  ? מי?  מי הם הצדיקים האמיתיים

ם כדי או הבחורים שלומדי ? אותם ראשי ישיבות שמתעסקים במחלוקת
  ?להגיע לעבודה כמו ראש הישיבה

 .זה מאוד מבולבל? מי? או האשה שבוכה על הילדים ואומרת תהילים כל יום
  .שליטה על הממון ,כסף לישיבות ,פוליטיקה. הכל מבולבל

  .הכל בודאי לשם שמים
  .וי לעם ישראלא
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  .אני ילדה צעירה מוגבלת בשכלי ואני אגיד לכם מה שאני יודעת

אבל אנחנו סוגרים עיניים   .כל יום ,שולח כל יום אזהרות' שהאני יודעת 
. רוצים לשקר את עצמנו כל יום  .וסותמים את האוזניים כי לא רוצים לדעת

לעיתים  .באמת תשמעו ותראו שכל יום לפחות דבר אחד על טבעי קורה
  .'הרבה מאוד וכו, הרבה מאוד נולדים ילדים פגועים כמוני

  .בנוסף אסונות טבע
  

  ? מקלחת אפשר לעשות  ?מים בבית יש  ?אז מה אם יש בצורת השנה
  ?כל כך אוהב את הבנים שלו' למה ה, טפשים, טפשים

  
  .'ם דם ישראל וִעם ַעאחדות ִע! אחדות: ועכשיו אתן לכם את הפתרון

  .הדבר היחיד ,וזה הדבר היחיד שיציל אותנו, דבר אחד) זה(' ם ישראל עם דַע
  .כל כך עמוק בעולם הזה ,רחוקל כך פשרי לעם כאבל זה נראה בלתי א

 ,טיפשים .מהר כדי לעזור לבחירות מתפללים ,למנין רצים ,כאשר מתפללים
  .צדיקים טיפשים

  .תשבו ותגידו וידוי ביחד
  .ביחד להגיד תהילים עם לב שבור

  .אפילו הקטן ביותר, תצטערו על כל חטא
  .וזה יציל אתכם' לתת את כל האהבה לה

  .לא אף אחד. 'רק ה ,ל אתכםהשם יצי
  

אנחנו בני מלך ולא מתאים לנו לצאת לרחוב המלוכלך של העולם הזה כדי 
לא מתאים לנו להתנהג כמו  .להילחם באותו צורה שמשתמש יצר הרע

מתאים לנו לשבת בארמון ליד ארון . להשתמש בנשק שלהם, החילונים
ותר בעולם ורק הוא  הכח הגדול בי .הקודש ולבכות ולבקש מהמלך עזרה

. נכון,  ואלה שאומרים אבל צריך לעשות השתדלות.הוא יכול להציל אותנו
  ?אבל איזה

  
  כמו שהרגו את בלעם בן בעור ,לפעמים צריך להשתמש בנשק של האויב  .ש
  ?בחרב   

זה חץ שיגיע ללב של  .החרב שלנו זו תפילה. אנחנו לא צדיקים כמו פנחס  .ת
 הזמן יוכיח את המילים שלי ושל כל  .בר אחרלא שום ד , ורק זה .היצר הרע

  .אבל חלק נשלחנו ,לא כולם ,נשלחנוכי  ,הילדים
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  היצר הרע לפני מוות והוא רוצה לקחת אתו כמה שיותר אנשים  16
  )40עמוד , 1מספר " דקהקול דממה "מתוך החוברת (

  
  .עכשיו אני אסביר לכם משהו פשוט מאוד

  .כל דבר טוב בא בקושי
  . אני יודעת.זה לא קל

כי אלה עם בטחון חלש , ורק החזקים מביניכם ישארו במלחמה זאת
לא יוכלו להלחם נגד כל הדברים הקשים שבאים לנסות לעצור ) ה"בקב(

  . אבל לא לשכוח את אברהם אבינו וזה יחזק אתכם או יעקב אבינו .אתכם
  

 שלא נתן לי לטעות להתחתן עם לאה סימן' הוא היה יכול להגיד איך זה שה
אבל הוא המשיך והוא התפלל והוא הגיע לגדולות וככה עם כל , בסדר משהו

 הצרכים של העולם הזה מבלבלים את ,העולם. אחד שעובד לשם שמים
שכל השנים האלה לא נתן לאף בן אדם להוציא . האדם וללמוד מהרב ס

אותו מהדרך שלו וכמה קשה נלחמו נגדו ונלחמו לשם שמים נגדו אבל כמה 
  .ולא יהיה קל . מו נגדו לא סטה מן הדרךשנלח

  . לא יהיה קל,אני מודיעה לכם עכשיו
לפני מוות והוא יודע שיהיו מעטים והוא רוצה לקחת אתו ) היצר הרע(האויב 

 הוא יקח כמה שרק אפשר וזה  .להעלם לבד לא יספק אותו . כמה שיכול
 ישראל חי  עם .ואל תחשבו שיהיה קל לעצור . מלחמה אכזרית וקשה מאוד

  .אבל כמה זמן וכמה ישארו ובאיזה מצב
  
  ?מה הכוונה שלא יהיה קל. ש
כי יש הרבה מלכים שיושבים על קבוצות נפרדות והם יצטרכו ללכת ביחד . ת

 וזה המצב ולכן  .תחת דגל אחד ואין מנהיג אחד שיכול לעמוד מעל כולם
  .דילחמו נגד הרעיון גם בגלל שיפסידו את העמדה וגם פשוט מפח

כי מה שאומרים זה לשם שמים ולא , גם ילחמו נגד, ואם תדברו נגד מחלוקת
מי לא אוהב , בטח, יגידו' ואם תדברו על אהבת ה. מחלוקת ולא לשון הרע

מה פתאום אנחנו , יגידו, תראו כמה שאנחנו לא בסדר, ואם תגידו', את ה
, הילהזה עבירה להגיד נגד הק. בעלי חסד ויש כל כך הרבה לימוד תורה

לא כל כך התקשור מפריע להם כי התקשור פשוט יותר , וזה המצב. עבירה
  . אבל הם ילחמו כנגד כל דבר שיוביל לישועה האחרונה,קל להלחם כנגדו

  .לא הסכנה כמו שהיצר הרע בתוכנו) הם(החילוניים 
  .ויש ערב רב בין החילוניים אבל גם בין הדתיים
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 הרי תפקידו של אליהו הנביא "שראלנצח י"ל בספר "על פי דברי המהר  .ש
הוא לאחד את ישראל כתפקידו של אהרן ביציאת מצרים ואם כן מה 

  ? תפקידנו היום לדאוג לאחדות
 , צריך להיות עם מי,יש לנו חובה גם כי כאשר אליהו יגיע לעשות שלום  .ת

ואם אנחנו לא מוכנים לעשות את החלק שלנו אז העבודה שלו תהיה הרבה 
  .וגם לנויותר קשה 

  
  ?איך אנו צריכים לעבוד  .ש
להוציא את , לחלק ביד את הדברים שלנו, לדבר ולדבר, לארגן אסיפות  .ת

ולחלק ולדבר ולהגיד ולכתוב ולהציף , במיוחד באנגלית, הספרים במהירות
  .את העולם באמת

  .להמשיך  .אבל לא לפחד, והיצר ילחם באכזריות נגד האמת
  .אחרתלפתוח דלת , יסגרו דלת אחת

  .לשבור את הקיר ולעשות דלת, אם אין דלת
  .ככה נלחמים

  
  ?שמועה על רעידת אדמה בקרוביש   .ש
  .אנחנו יושבים על השקע הגדול ביותר בעולם. נכון שיכול להיות  .ת
  .נס שלא קרה משהו עד עכשיו   

  ?שקע של מעשים לא טובים או שקע בטבע. ש
  .שניהם. ת
  

  
  
  
  
  
  

  אני מודיעה לכם עכשיו
  א יהיה קלל
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  כי הדתיים לא מחכים למשיח, המצב קשה  17
  )41עמוד , 1מתוך החוברת קול דממה מספר (

  

  )ט"לשדרנים מערוצי הקודש תמוז תשנמסר מבתיה (
  

  !אני רוצה להגיד לכם שאתם חשובים מאוד, שלום
ע כדי לאפשר לכם להגיע להרבה מאוד אנשים בזמן מאוד ָדשלח את הַמ' כי ה
כולם מוכנים , כולם למדו יחזקאל, יו כולם יודעים את הנבואותעכש. קצר

  .אבל כולם רוצים לדעת בדיוק, למשהו
  ?הַמְל

רוצים , הם רוצים שקט, החילונים מחכים לזכות בפיס או להרויח בבורסה
  .עולם שיאפשר להם להמשיך את הקניות

 ושל רוצים להמשיך גם את החיים של קניות, חלקם גם רוצים שקט, הדתיים
עולם הזה לבוש כיפה ופאה ויש דתיים מעטים שמחכים לגאולה ובאמת 

  .מחכים
אפשר , אפשר לראות את זה בעיניים, באויר אפשר להריח את המצב המסוכן

אבל רק רודפי אמת זכאים , אפשר להרגיש את זה בעור, לטעום את זה בפה
  .לראות ולהרגיש ולדעת את האמת

  

  .כי המצב קשה, כן בצדק. היהודים האלה מודאגים ובצדק
  ? ולמה המצב קשה

  .כי הדתיים לא מחכים למשיח
  . רק מעטים ? מי מחכה   !? ואם הם לא מחכים אז מי

  .איזה דבר מענין)מחכים ל( ,שמחכים למשהו) כאלה(יש רק 
  . מלחמה ואולי משהו אחר שיהפוך את החיים לדבר מענין,רעידת אדמה

  

  !אוי לנו
  !לעולםאוי ! אוי לעם ישראל

את ) בתשובה(אתם צריכים להחזיר , אתם יודעים את הדברים האלה
? מי נשאר, ואם הם לא מוכנים להוביל, כי הדתיים חייבים להוביל, הדתיים

אבל בכל יהודי נשמה קדושה ואתם חלק מן השליחים , המצב קשה, כן
  .שנשלחו לעזור להציל את המצב

  !כן אתם
יום ולילה ! תפלל ולצאת לעבודה זה הכללה. אין זמן לא לאכול ולא לישון

,  זה לא יעזור, לא בכל מיני דרכים נעימות,לא במילים רכות! לדבר! לדבר
  !צריכים להגיד אמת

 וזה לא יהיה קל , הוא יחזיר אותנו,לבד' שאם לא נחזור לה -והאמת היא 
  .ואם נחזור לבד נחיה
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  . הרוב יפלו,פלו הרבה י, רק המאמינים יחיו,אבל אם הוא יחזיר אותנו
, רק צריכים לדבר אבל לא רק בפחד, זה ידוע, זה כתוב, אבל זה לא חדש, כן

לאהוב פשוט לאהוב אותו לומר דברים על זה וזו ' גם לדבר על אהבת ה
על ' לדבר על אהבת ה! כולם רק את עצמם, הבעיה רק אוהבים את עצמם

ד את השני אחדות כאשר אנשים אוהבים באמת אח, אהבת ישראל אחדות
  .יש אחדות יש אחדות

  
  ?זכיתי לראות ניסים מה המשמעות  .ש
כי בדור הזה ראו והיו , אני רק יכולה להגיד שלא רק אתה ראית נס  .ת

  .רק שלך התפרסם, ניסים
, אבל הנס הזה מאוד מחייב, הנס שלך קרה כדי שתמשיך בעבודה שלך

אתה .  האמתאת החיים לפרסם את) להקדיש(שאדם שזכה לנס חייב לתת 
כי זכית , אתה חי להציל כמה נשמות שאתה יכול, כבר אין לך חיים פרטיים

העונש , לכן, וגם עם ישראל ומדינת ישראל זכו כולם לראות נס, לראות נס
יפול עליהם הדין , הוא על כך שסוגרים חזק את העיניים ואומרים שלא קרה

  .יש עוד פסק זמן לחזור אבל הרבה זמן אין, כבר
  
  ?מה עם המים בהר הבית  .ש
זה אותו דבר זה בא להעיר לזעזע להזיז כי אנחנו ישנים שינה עמוקה   .ת

רק זעזועים מזיזים ומעירים אותנו ואתם רוצים , כמעט אנחנו בלי הכרה
לא רוצה עוד שתדעו ' כי ה, לא יכולה להגיד, לדעת אם זה נכון או לא

  .בוודאות כי אז לא תהיה לכם שום בחירה
  
  ?אם את יכולה לפרט יותר מה עלינו לעשותה  .ש
להגיד את האמת לדבר על המצב הרוחני של , רק יכולה להגיד לכם לדבר  .ת

ל כך כי למות זה לא כ, לדבר על הסכנות הרוחניות. כל היהודים בארץ
אבל להגיד לו ,  קשה לו לדמיין מוות–אדם שנהנה מהתענוגים שלו . מפחיד

זה יתן לו מחלות , שכל מה שהוא אוהב ומקבל תענוג מזה, שהוא יעלם לנצח
והעולם , ז שלו הוא יהפך לאפר ויעלם עם הרוח"כל העוה, שיכלו לו את הגוף
) ?רוחניות , קדושה(ורק אלה שיגיעו לעדינות , לא גשמי, יהיה עולם רוחני

  .ות בעולם הרוחני רק הם יוכלו לחי,רבה
הכסף , וכל הזהב. יכול להיות בעולם הרוחני, קל במשקל, כי רק דבר קל

לא יוכלו לעבור את המחסום שניצב בין , והבגדים בחיים ותענוגים גסים אלו
  .העולם הגשמי לבין העולם הרוחני

לבקש ולבקש מהיהודים להתעורר , להגיד תהילים, לבכות, לדבר ולדבר
  .ט אוהבים ואתם לא רוצים שחלילה ילכו לאיבודולהבין שאתם פשו

  .ואהבת כל יהודי' אהבת ה, לדבר על אחדות
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  אני מרגיש שמשיח בא תוך כמה חודשים האם יהיה אפשר לחזור  .ש
  ?בתשובה אז   

אבל הלואי שאתה צודק , אחרי שיתגלה) בתשובה(אי אפשר לחזור   .ת
ואם , נו לא מוכניםאבל לא לשכוח כמה שאנח, שיגיע בעוד כמה חודשים

  .לא יודעת באמת כמה ישארו לקבל פניו, באמת יגיע בעוד כמה חודשים
  
  ?מה הנשים צריכות לעשות  .ש
. ביחד ובאופן קבוע, קבוצות של תהלים בכל העולם אבל שיהיו ביחד  .ת

כי בזה נכלל , אחדות זה התיקון הגדול ביותר, הענין של ביחד זה התיקון
' אדם חייב לעשות את המצוות וכל דבר שה', ההכל להיות באחדות עם 

  .חייבים לאהוב את הבריאה' וכדי לאהוב את ה, דורש
  
  ?אנשים חולמים על מלחמות מה המשמעות  .ש
, וזה יכול לבוא מכל מיני כיוונים. כי מרגישים שהעולם מוכן לשינוי גדול  .ת

יש פחד ויש לכן , נותן לנו מיני דברים כדי להראות לנו מה יכול להיות' וה
  .אנשים שמרגישים אבל במקום לחזור בתשובה רק מפחדים

  
  '?מה לעשות להתעורר לאהבת ה  .ש
רק אתה יכול . רוב והוא מרגיש רחוקימענין אדם עובד כל היום בק  .ת

כי אם היית באמת יודע , הבעיה זה שאתה לא יודע לאהוב. לקרב את עצמך
כי אדם לא שוכח , עיר אותךלא היית מבקש דקירה כדי לה, לאהוב את השם

, והוא לא צריך לבקש משהו כדי להעיר את האהבה, את אהובתו לא לרגע
הוא מרגיש יום ולילה את הגעגועים ואי מנוחה כזה כל היום הוא רק חושב 

  .איך להיות קרוב יותר אליה כי אין סוף לקרבה שיכול להיות
  
  ?אבל גם צדיקים הרגישו לפעמים ריחוק  .ש
כדי להחזיר , רוצים משהו אחר, לא צריכים דקירה,  משהו אחרזה, לא  .ת

אבל לפעמים , צדיק תמיד מרגיש את אהובתו. את הכוחות אבל זה הכל
אבל לא מרגיש , ולא מספיק משרת אותה, מרגיש שהוא לא מספיק נותן לה

  .ריחוק
  
  ?מה התיקון שלי  .ש
להעלם , זולתרק ל, ולתת את עצמך רק לעם, לבטל על כל הרצונות שלך  .ת

  .'רק להיות בעד ה, אדםור בת
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  צריכים להילחם על החיים של עם ישראל  18
  )43עמוד , 1מתוך החוברת קול דממה מספר (

  
וכאשר , זה סימן שהסוף קרוב כי עכשיו כולם מבינים שצריכים לוותר

הקרבה גורמת .  לא בקלות מוותרים על זה,מתרגלים לחיים מסודרים
וגם יודע שניצלת בשביל , אבל אתה יודע את זה. של הסוףלחולשה וזה סימן 

' כי ה, לדבר ולדבר ולכתוב ולחלק את דברי האמת, צריכים לדבר . להציל
 והרב ואחרים כמוהו חייבים להלחם כדי ,כל יום, מזהיר אותנו כל יום

כמה שאתה מפחד ? אתה זוכר איך שנלחמת על החיים שלך. להציל את העם
אתה יודע מה זה להלחם על , י זה אולי יחזיר אותך למחלהמכל כאב גופני כ

באת לכאן ! אתה נולדת לזה!  עכשיו תלחם על החיים של עם ישראל .החיים
  !בשביל לעזור להציל את העם

  
  אבל כדאי לגייס את המשפחה, הענין של חסד זה התיקון של הבית  .ש
  .לעבודה להציל את העם   

מרגישים שהמצב של חיים או ) לא(, אתם לא מבינים שזו שעת חרום  .ת
אבל אנחנו , יומיים בשקט-כולם רוצים להמשיך את החיים היום. מוות

  !בסכנה גדולה
 לחלק לכולם את מה .אבל הם יעבדו ביחד, צריך להיות שני דברים נפרדים

אבל זה לא , ומאמינים וחלק שבאמצע, יהיו מתנגדים,  נכון .שאנחנו אומרים
ולא במקום ,  כי החומר יעבור מיד ליד ולא על במהיגיע להתנגשות ממש

עושים זה רק דברי .  העבודה שאתה והרב ר .םעאלא מחולק לכל ה, אחד
זה יחזיר , אפילו שזה נראה נפרד, ושני אלו יחד, מוסר שמבוססים על התורה

  .הרבה בתשובה
  
  ?האם יש לך סגולה לאריכות ימים ולמחושים שלי  .ש
 אתה מקבל –אתה נלחם על החיים של עם ישראל כל זמן ש! חסד, כן  .ת

 אתה חי רק בזכות העבודה שעוד לא התחלת –אגיד לך משהו פשוט . חיים
  !אז כדאי להתחיל לבצע, לבצע

  
  ?מותיש לך להגיד על תיקון האמונה בשלמה   .ש
אני לא יכולה לחזק יותר ממה . אתה רק רוצה ממני חיזוק, אתה יודע  .ת

בר איתנו ולהתחיל את העבודה במרץ כי הזמן הולך להפסיק לד. שחיזקתי
  !!!ונגמר

  
  ?א ימנע את העובדה כשעסוקים בהצלת העם"האם יש לחשוש שהס  .ש
  .א הוא כוח מאוד גדול ומאוד קטן"הס  .ת
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הרבה יהודים הכניסו אותו לליבם בשמחה ל כך עכשיו הוא נראה ענק כי כ
או , ם הלבבות שבהם הוא חייהרוג אותו יחד ע' אבל ה, ולכן הוא גדל מאוד

  .שאנחנו נוציא אותו מהם לפני כן
אבל אתה חייב להמשיך אפילו אם הוא עומד ליד המיטה שלך בלילה וליד 

 הוא לא יוכל –כל זמן שאתה מתעסק בהצלת העם . השולחן שלך ביום
  !להיכנס ללב שלך

  
  ?האם לעסוק רק בתיקון העם או גם בחידושי תורה  .ש
  מה היית, במלחמת העולם השניה ויושב באמצע הקרבאם היית חי   .ת
  ? עוסק בהצלת נשמות או חידושים ?עושה   

  
  .החידושים מוסיפים לי כח לחזק את העם  .ש
, אתה לא חי סתם! מתתאתה ,  אתה לא קיים–לא לשכוח . אם יש לך זמן  .ת

! ?ומה זה משנה אם זה עוזר לך! ?מי אתה! אתה חי רק כדי להציל את העם
ולא ' אתה רק עבד ה. מת-ואתה חי, דוש הגדול ביותר זה מה שעברתהחי

  !שום דבר אחר
  
  ?האם לקבוע שיעורים על שירת האזינו  .ש
  .אני חושב שכן  .ת
  
  ? למשפיעים או למשגיחי ישיבות–איך להפיץ מאמרי חיזוק   .ש
  ואם יהיה.  השאלה כמה הם עובדים לשם שמים–יש משפיעים . לעם  .ת
  . גם הם יקבלו את זה–ואם הם באמת אמיתיים , עםבידיים של ה   

  
  ?באיזה רמה לדבר לעם  .ש
  הרמה אמנם, ובדרך תלמד איך לדבר עם כל אחד, תמשיך בדרך שלך  .ת
  ? מה יותר חשוב–חשובה אבל הנשמה בסכנה נוראה    

  
  ?איפה צריך יותר תיקון  .ש
  .'הם רחוקים יותר מאהבת ה, אצל הגברים  .ת
  ?רה או לפשוטיםלדבר לבני תו  .ש
   אני יודעת שלא יהיה לך הרבה זמן לדברים. אבל רק לדתיים,לכולם  .ת
  .אחרים   

  ?מה התפקיד שלי)  שאלההאשה(  .ש
. בעלך לא יכול לעשות את מה שהוא צריך לעשות בלי התמיכה שלך  .ת

, רחוכמו בזמן של ק. בנוסף כדאי לך גם להתחיל לארגן קבוצות של תהילים
  .ציל את הדור עם ההגיון הישר ביותרהאשה יכולה לה
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רואה אותם ' ואיך ה, הגברים מחפשים שיטות ורוצים לדעת מי הם היו
אבל האשה רואה סכנה לילדיה גם לכל העם והיא עושה את הדבר , בשמים

תהילים , תהילים בדמעות!!!  היא אומרת תהילים–הפשוט והיעיל ביותר 
, אבל אם תגיד את זה לגבר! מצבנוזוהי התשובה הגדולה ביותר ל, בכאב לב

  ?'אבל מה עוד אפשר לעשות, כן': הוא יגיד, אפילו החכם ביותר
  
  נזכה להביא את, שכולם יאמרו תהילים בלב שבור, האם בדרך כזאת  .ש
  ?המשיח   

  , יצאו ביחד לרחוב יגידו וידוי, אם כל העם ביחד יגידו תהילים ביחד  .ת
   ברור שהמשיח–ם את ספר התורה ישימו אפר על הראש ויביאו אית   
  .יגיע בקלות   

  
  ?ר יתבטל בלי תורה ומעשים טובים"ועל ידי זה היצה  .ש
  לשבור את הלב ולקבל עול', להיות אחד עם ה', צריך רק ביחד עם ה  .ת
  .מלכות שמים   
  לחזור ביחד, ביחד לבקש סליחה!  זה ביחד–אלא , לא להגיד זה או זה   
  .יצילזה בודאי , לבית אבא   

  
  .לפי דבריך חסר קבלת עול מלכות שמים כראוי  .ש
  ,אלה לא רק מילים. עול מלכות שמים. כן', מה שחסר זה אחדות עם ה  .ת
  .זה תהליך קשה מאוד   

  
  ?איך אפשר לחזק את עצמי כדי לחזק אחרים  .ש
  !?אדם שראה את בית דין של מעלה צריך להבין יותר  .ת
  
  ?אבל אני לא זוכר כלום  .ש
  אבל ראית והרגשת את הפחד, היתה לך בחירה חופשית. בודאי שלא  .ת
  יותר מזה אני לא יכולה לתת, לפני המוות והרגשה מה זה לקום לתחיה   
  .אני מתפללת כל הזמן בשביל זה נשלחתי. לך   

  
  האם זה בגלל, פגועי המח, למה הגילוי שלכם בא דוקא דרככם  .ש
  ?שהשכינה בגלות   

  . אומר אבל זה לא ההסברזה נכון מה שאתה  .ת
  .ז לא שלם ולכן מסר צריך לבוא ממקום לא שלם ולא ברור"העוה   

  
  .אני מברכת אותך שאשתך תמשיך לעמוד לצדך כי בזכותה תצליח) לבעל(
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לכן יש הרבה , יש הרבה כוללים ויש הרבה ישיבות אבל יש רק מעט אמת
של אמא עם דמעות תפילה . אתה יודע שיש רק דרך אחת וזו התפילה. בעיות

זה לא מספיק כי הבעיות הן כדי להעיר , אך במקרה זה!!! זה מאוד חשוב
  .ואתה צריך לתת את הכח שלך לחסד, אתכם

  ? מה החסד
  .החסד הוא להציל את העם

  
אמות שלך ולצאת '  אתה צריך לפתוח את הד !למיד חכםאתה ת. אתה, כן

  .לשדה הקרב כדי להציל נשמות
אבל יש אלפי קרבנות שירדו מהקודש ויש אלפים , הבן הוא קרבן אחד

  .שלבושים שחור אבל התורה שלהם ריקה
  

  .אתה חייב לעזור להצילם ואולי בזכות חסד זה תציל גם את הבן
ואם ', המצב קשה והעולם עומד בזכות הדתיים שהם הבנים האהובים של ה

  ??? הם בורחים מבית אבא אז מה יהיה
בכל , כל הבנים בכל הישיבות, נשמות של הבניםלכן גם אתה חייב לדאוג ל

  !!! לצאת למלחמה נגד העולם הזה–הכוללים 
  

במיוחד  להעיר , שלח לכם צרה כדי להעיר אתכם' אני אגיד לכם שוב שה
לא רק קבוצה אחת אלא , את כולם. כי יש לך כח רב להציל נשמות, אותך
יו בעיות קטנות והבעיות של הבן שלך יה, מחכה לכולנו מצב קשה! כולם

  .לעומת מה שמחכה לכולנו
  .ם לצאת למלחמה ולהחזיר את הישיבות ואת הכוללים לתורת אמתיחייב

אתה יודע כמה שחסד מציל . ואתה יודע שאין מקרה בעולם, ח"אתה ת
  .ואתה יכול להגיע לאותם התשובות כמוני

  

. לכםתעזרו לתקן את העולם ותקבלו גם אתם את התיקון ש, אני שוב חוזרת
אתה , המצב קשה ואף אחד לא אשם בזה. כי לך יש את הכח, ולכן נבחרת

  . צריך לכוון את הכוחות שלך להחזיר את העם ואת הדתיים לאמת
וזה המקום החלש ביותר בעולם ) להגידיזים מע(אתה יודע שיש בעיה גדולה 

ים הם יושבים ולומד? ואיפה הם, רוצה את בניו' וזה יביא סבל רב כי ה, הזה
  !אבל הלב בחוץ

  

  ?מה הכוונה שאין אפילו נחשון אחד. ש
את , את החיים של העולם הזה, אין אפילו אחד שמוכן להקריב את הכל. ת

כולם עם , את החיים למען כלל ישראל, את העמדה, המעמד של הפרנסה
  ',אחדות עם ה  ! נגיעות וככה לא יכול להיות אחדות

  !!! בלי אהבת ישראל' אין אחדות עם ה
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 ורבים על תקציבים ממשרד )ביניהם (מחולקים, הפסגה של העולם, הדתיים
כדי לקבל מהממשלה כסף וטוענים שהכל לשם , הפנים וממשרד הדתות

  .הכל לשם שמים, "לשם שמים "–שונאים אחד את השני , שמים
  ?? 'איפה בטחון בה??  'איפה אהבת ה

בטח שייך ", "משונה"ליו יגידו ע, אם נחשון אחד יקפוץ היום לתוך המים
  .לקפוץ למים, "בטח שייך לקבוצות משונות", "לבעלי תשובה

  
  .ולא לחכות" לעשות אחדות"את אמרת שצריך   .ש
ושיהיה ברור מה שאמרתי על ! אבל הדרך הזאת היא לא הדרך  .ת

 אמרתי את זה רק כדי להציל את –התלמידי חכמים והבני תורה , החרדים
כי הם הבנים האהובים ולכן הם קודם כל חייבים ! םכי המפתח ביד, כולנו

צריכים קודם כל , אם אתם רוצים לעשות את זה ככה, חבל! לחזור לאמת
  .קודם כל, את גדולי הדור

- כולם צריכים להסכים, אחרי שהרבנים האלה יסכימו, אבל כולם ביחד   
 צריכים לצאת לרחוב. ליטאים וחסידים, ירושלמים, ספרדים, אשכנזים

כ הרבה צרות "כ. לבקש רחמים, לבכות, להגיד וידוי, ולשים אפר על הראש
  ??? מה עוד אפשר לעשות, יש לעם ישראל

בעיות , צעירים חולים ונפטרים, בחורים ובחורות יורדים מהדרך, יש מגיפה
,  לקחת את ספר התורה לרחוב–מה עוד אפשר לעשות . שלום בית משונות

  !!!םלשים עליו אפר ולצעוק לשמי
  

אמריקה וכל מקום שיש בו , אירופה, גם באנגליה, לא רק בארץ ישראל
  .הספור דומה בכל מקום בעולם כולו וזה תלוי ביהודים. יהודים

  
כי אם יש אחד מאתנו מהילדים פגועי המח , אני אגיד לכם סימן ברור

או אומר מתי המשיח בא אז ', שאומר תאריך למשהו כמו רעידת אדמה וכדו
ולא סתם , חיזוק ואמת, אנחנו נשלחנו להגיד מוסר ותוכחה. אמתזה לא 
  .אלא להגיד את הסכנות ולהעיר את העם, להפחיד

  
  
  

  אנחנו נשלחנו
  ,חיזוק ואמת, להגיד מוסר ותוכחה

  .להגיד את הסכנות ולהעיר את העם
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   יעשה שנוי בשמים  19
  )24עמוד , 2מספר " דקהקול דממה "מתוך החוברת (

  

  .אין יותר חזק ,התרופה החזקה ביותר בעולםתהילים זה 
ברור שזה יכול , ולכן אם קבוצות של יהודים רבים יגידו תהילים ביחד

היום רק אחדות יכולה   .להציל את העולם ולהביא את הישועה בקלות
, ו אם השם יאבד את הסבלנות ויוציא את המקל"וח  .להציל אותנו

 כל החיים שלו תהילים לבד אז מי שאמר  .הצדיקים ילכו עם הרשעים
אבל מי שאמר בקבוצות   .בבית הוא יכול ללכת בכל זאת עם הרשעים

  .תהילים יכול להציל את העולם
  

  .אני רק יכולה להגיד שבאופן טבעי לאשה רמה רוחנית יותר גבוהה מן הגבר
ולכן אם כל הנשים יגידו תהילים ביחד זה יעשה שנוי בשמים אפילו אם 

  .כו עם זההגברים לא יל
  

  )שאלות ותשובות(
  ?ואם הגברים יעשו  .ש
  .מיד יבוא משיח  .ת
  ?כמה גברים  .ש
  .רוב העם  .ת
  ?מה זה עם  .ש
  .עם זה כל יהודי  .ת
  ?כמה תהילים לומר  .ש
  .לדאוג שכל יהודי יגיד לפחות פעמיים בשבוע בקבוצה  .ת
  .אותם ליום שיצטרכו להגיד וידעו איך ואז זה יכין   

  או שהיא ,תהילים היום היא רק בגדר הכנה ליום ההואהאם אמירת   .ש
  ?חשובה גם לעכשיו   

ויש אפילו   .הבעיה של העם היום זה האנוכיות . קורהתלוי מה .ם וגםג  .ת
מרגישים   .בני תורה שלא יודעים מה זה אחדות עם השם או עם עם ישראל

לא נזהרים  ,מעשרים את הכל,רק הכשרים מסוימים]אוכלים[שהם צדיקים
  ...'או בבתים אחרים וכו ,או אפילו בשמחות ,לאכול במסעדות

ולכן אדם . אבל יחד עם זה אין להם אהבת ישראל ואפילו אין אהבת השם
ביחד ואז  ,אמות של אחרים ביחד' אמות שלו ולהגיע לד' צריך לצאת מהד

  .להגיע להשם
  ?מה עם תהילים לתינוקות  .ש
ות של תהילים זה מאוד חשוב אם גם הילדים יעשו קבוצ  .מצוין  .ת

והבנות בבית , ילדים יכולים לעשות בחיידר בבוקר אחרי התפילה.בשמים
  ...'וקבוצות כמו בתיה וכו ,הספר אחרי התפילה
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  יכולות להציל את העם  20
  )52עמוד , 2מתוך החוברת קול דממה מספר (

  
 .כי הגברים במצב ירוד יותר מהנשים ,הנשים יכולות להציל את העם

 ולסרב צריכים להיות כמו הנשים הצדקניות במדבר ולהלחם בעד האמת
לא לתת להיכנס  !הוציאו אותו לגמרי !לקבל את עגל הזהב מן העולם החרדי

לא לתת לקנות  ,לא לשבת במסעדות בלילה ,למסעדות שפתוחות בלילה
לא  ,רק במשרדים ובעבודה ,לא לתת ששום מחשב יכנס הביתה ,ספרים זרים

  .בכלל לא לשמוע פסיכולוגיה, רדיולשמוע 
  
  ?מה עם ערוצי הקודש  .ש
  .זו שאלה גדולה מאוד  .ת

  .ערוצי הקודש מיועדים רק לחילונים ולא לדתיים
  .'שיהיה חינוך של אהבת ה ,יש צורך לחזק את החינוך
שיהיו ארוכות  ,שלא תהינה חצאיות צרות בכלל .לא ללכת ברחוב לא צנוע

רק בצורה קלה ביותר או , תהינה מאופרות מידי  שהנשים לא .מתחת לברך
הגרביים צריכות להיות עבות   .בשבת בודאי שאין על מה לדבר  .בכלל לא
  !גם זה לא מספיק , דנייר40מינימום 

ולא  ,לא לעשות הצגות טיפשיות עם כל מיני זמרות שהיו פעם חילוניות
ה ללמוד משהו רק אם ז ,להזמין שום אדם זר שידבר עם נשים או עם גברים

  .טכני מאוד כמו עזרה ראשונה
וזה יביא את כולנו ' ה-חסד ובטחון ב ,עלינו  לסגור את עצמנו עם לימוד

  .לשמחה אמיתית
אנחנו לא יכולים  ?מה פתאום : אנשים יגידו,אם תפרסמו את הדברים שלי

? ומה נעשה עם הילדים ,מותר לקבל מחכמת הגויים ,לסגור את עצמנו לגמרי
  ?האם נסגור אותם בגטו כמו בימי הביניים ?יעשו כל היוםמה הם 

  ,בגטו אפשר לחיות באמת  !ואני אומרת שכן
  ,בלי העולם החיצוני השקרי - ולהגיע לשמחה אמיתית

  .לחיות חיים של אמת
  
  
  

  הנשים יכולות
   להציל את העם

  



  מסרים מעולם האמת–בתיה 
 

www.Dani18.com 

46 

  קץ לעולם הגשמיה  21
   עם שיתוק מוחין  15מסר מבתיה ילדה בת 

  

  .בלים כל הזמן מסריםאנחנו מק
  ! ' מהות ישיראלא,  דווקא מאוטיסטיםולא

  .אבל אנחנו לא רוצים לשמוע
 ולא , אומרים ואומרים ומזהירים] הפגועי מח[ כבר שמונה שנים אנחנו

אומרים לנו שכל כך הרבה שנים אתם מזהירים שיהודים יש . רוצים לשמוע
 . ולא קורה דבר

  !נה בשנים האחרונותתסתכלו היטב כמה שהעולם השתאבל 
  . נסתכל ביחדבואו

  . ישראלארץ ,קודם כל
כל המדינה היתה . אנחנו חיינו בעולם של שקר מוחלט, דהאיפתניעד לפני הא

 ,גניבותל ,גשמיותל :לדברים חברתיים איומים שהביא, בנויה על אנוכיות
  . רשים שלנווה והש" ושכחה לגמרי מהקב- לרצון להיות בדיוק כמו הגוים

  . בכל. ובעיקר החילוני, גם לתוך העולם החרדי והדתיהוכיות הזאת נכנסאנה
בניגוד . אדם בעצמוה לשם - אפילו החסד של החילונים נעשה לא לשם שמים

הכל עכשיו הולך למען , האידיאליסטים, בארץ ישראל למתיישבים הראשונים
  . רק דואג לעצמו ולא לשום דבר אחר .הבן אדם עצמו

  - שום שליטה) לנו(פתאום הבינו שאין , דהאיפתני האהילאבל ברגע שהתח
  !ה שולט"רק הקב

מצב הכספי נופל ונופל וכל הכסף וכל הידע וכל ה, הצבא לא יכול להציל
ואין אדם או ארגון שיכול להציל .  לא עוזר בכלל,גויכמו הרצון להיות 

 לעצור את  כי יש יותר ויותר ירידה ולא יודעים איך . וזה מפחיד מאד .אותנו
   !זה

  

  .באמריקה,  ישראלארץ נסתכל מחוץ לואוב
בלי , המצב הכלכלי בכל העולם ירד מאד,  בספטמבר11-שנה או יותר לפני ה

-11עבר .  אבל לא נהיה.''עכשיו יעלה, זה הסוף''וכל חודש אמרו . הסבר
  . ויורד כפול,  לפעמים עולה קצת . יורד ויורד, ומאז יורד,בספטמבר

  

תראה . גם בארץ וגם בעולם הרחב ,ל זה יש כל מיני צרות איומותבנוסף לכ
לא ? מה לעשות. 'וכו, תאונות, טבעו,  כמה אנשים נהרגוהרק בשבת שעבר

   !רוצים לראות
דברים  יולא המעולם ש, וגם שריפות ענק, ב יש בצורת מאד קשה"בארה

 ב שהאמריקאים לא זוכרים כזו''בארה וגם מכת ארבה .ב''בארה אלהכ
  .בצורת גם בכל העולםיש   .מכה
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 ים חולמיליונים רבים. ומחלות שונות ומשונות,  יש מקרי מוות,בנוסף לכל
  . לא עלינו,במחלת איידס

  

 האלו ''קטנים'' אתם לא יכולים רק מהפרטים ה?זה לא מספיקהאם 
   ?להבין מה קורה

  

של הענן זה ) ?הגובה(העומק . זה ענן ענק שכולו זיהום. דבר מאד מדאיגועוד 
וזה .  מהאור של השמש להגיע לארץ10%-15%והענן מונע , מ''שלושה ק

 פוגע ביבולים, שטפונותובצורות וגורם ל. משנה את מזג האויר בעולם לרעה
  .ועוד

  
  !היהודים לא רוצים לדעת מה שקורהו

  !ה"ים של הקבברורלא רוצים לראות את המסרים ה
   

ניו יורק יהיה מסוכן כמו ב ש,חמיר וי אמרנו שהמצב ילך:אני רוצה להדגיש
 דברים גם כל מיני מלחמות ו.ה יביא כל מיני סכנות לעולם" והקב,תל אביבב

  !ובדיוק זה מה שקורה בשמונה שנים האחרונות. אחרים
 ,ה מביא אותנו לסוף"הקב :מסתכל מסביב ומבין, מי שחכם פותח עיניים

  ]. העולם בזמנו הסופי25 ראה פרק[!  אותוסוף העולם כמו שאנחנו מכירים
  
 כי אם לא נחזור . בקלותגאולה רוצה להביא אותנו למצב שנביא את ה'ה

אבל .  בקושי רבגיעהגאולה ת, נחזור לאמתאם לא , בתשובה כמו שצריך
  .ה"גיע בעזת
  
 לקבל שארו יש נבואות האומרות שמעט יהודים י! להציל כל יהודירוצה' ה

  !מעשים שלנותלוי בוזה , ות אחרתאבל יש אפשר .את פניו של משיח
  
  ?ה לבקש את משיח"האם צריך ממש לצעוק אל הקב. ש
אנחנו צריכים להצטער על . אנחנו לא צריכים לעשות תהלוכות למשיח. ת

  . העבירות שלנו בדמעות מרות לבקש מחילה וישועה
וזה לא . אבל הטעות של הרבה יהודים זה לחשוב שצריכים ללכת לתהלוכות

ללכת לתהלוכות כמו אנשים ? כי מי אנחנו. זה אפילו חוצפה. וםמראה כל
  ?גאים ומה יש לנו להתגאות

  

  פותח עיניים מסתכל מסביב, מי שחכם
  :ומבין

  ה מביא אותנו לסוף"הקב
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מה יותר טוב . סטריט ואמרו תהלים-וזה כמו באמריקה שישבו כולם בוול
ות לגויים כמה אנחנו כדי להרא? למה עשינו את זה. זה לא היה טוב?  מזה

. באזורים יהודיים, במקום זה היינו צריכים ללכת לרחובות שלנו . חזקים
לבקש בבכי מחילה על זה שמתפללים לעגל הזהב ולא , בעצב, לשבת ברחוב

  . וזה היה פועל בשמים  . 'לה
  
  ?האם אפשר למנוע שטילים ביולוגיים וכימיים יעופו .ש
שום טיל לא ,  בתשובהרעם ישראל יחזוכש. בטח שאפשר למנוע את זה .ת

  .ל"אבל אנחנו מעדיפים לסמוך על צה. יפגע בנו
  .אם זה יהיה רק הוא יודע, ה הוא שולח אותם" רק הקב .זה עלול להיות

  
הוא גם בן של אברהם . יש לו הרבה זכויות בארץ ישראל, ישמעאל, עוד דבר

, ביטחון,  חלש באמונהוכשעם ישראל, גם צנוע לפחות בחוץ, גם נימול, אבינו
  .ישמעאל רק יתחזק, ובמצוות' אהבת ה

  .הוא חזק עכשיו ואנחנו חלשים ברוחניות
  
מה מועיל תפילה של יחידים לעם ישראל אם ממילא הולך להיות כל  .ש

  .הטרגיות האלה
אני רק אגיד לך שכל . אני רק לא מבינה למה את חושבת שאין תקוה .ת

  .שתמש בה להקל על עם ישראלאוסף ומ' ה, כל תפילה, דמעה
  
  .מה עם בעלי תשובה שלא מושלמות בתשובתם עדיין .ש
 ים ואלה הבא .אני אגיד לך שאדם יכול ברגע אחד לחזור בתשובה מלאה .ת

כי . הם לא שונים מהדתיים החרדיים וכולם, )החוזרים בתשובה (לתשובה
הוא , צת רוחניומי שעובר יום שלא נופל ק. כולם בעלי תשובה צריכים להיות

  . וכמעט לא קיים דבר כזה .צדיק גמור
, אם הוא מתקדם יותר או פחות, ם עם עצמווכל רגע אדם צריך ללח, כל יום

 וכמה שיש לו רצון להגיע  .זה כמה שהוא נלחם עם היצר הרע . זה לא הענין
אבל אדם חייב . ו לעבור עבירות"אני לא יכולה להגיד שמותר ח. לשלמות

  .ם הוא נופל צריך לעלות שוב ולהמשיךא . םוללח
  
  

  כשעם ישראל יחזור בתשובה
  שום טיל לא יפגע בנו
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  .למה מתנכלים לערוצי הקודש  .ש
מפחדים שבזמן . כי יש הרבה ערב רב בין היהודים שלא סובלים אמת  .ת

, מושפעים דווקא מערוצי הקודש, האחרון מדי הרבה יהודים רואים אמת
וצים לחזור בתשובה כל כך הרבה שזה נהפך לבעיה אבל ר. ועוד דברים גם

  ? כי למי הם יצביעו .פוליטית
  
 עם רצון גדול לתקן עם לב שבור ,מצטערים על העבירות הקודמותש) אלה(

  .'על כל מה שעשינו שלא לפי הרצון של ה
...  

  .ה סובל בגללנו"נצטער כל כך שהקב
  . ה כביכול"כי כל עבירה שלנו גורם סבל להקב

...  
   שהרעיון הזה של תהלים בקבוצות כל,מה החשיבות של תהלים היום  .ש
  .יון של בתיה לפני כמה שניםאפרח עקב הר כך   

  ...שכבר אמרו תהלים ...תחילה נפגשתי .  קודם כל אני לא היוזמת  .ת
  .אבל מזה גדל וגדל הקבוצות והמודעות בנושא הזה

  .נשים? ומי בעיקר אומרות תהלים
  .אד גברים לא אומרים כל כךמשום מה הרבה מ

  .ולכן אני מבינה את הלב של הנשים
  

. כל העדות של עם ישראל בלי נוסח שונה, התהלים מאחדים כל הקבוצות
  .שה אחדותוכולם אומרים אותם המלים ולכן זה ע.  אותו הדברםלוכ

  . התהלים עולים ישר לכסא הכבוד,בנוסף
  .ה"הם שיר אהבה של עם ישראל להקב

  
  ?עוזר לצאת מכל הצרותוזה   .ש
הוא מאד כועס וצועק עליה והיא . בוודאי כשבעל כועס על אשה . בוודאי  .ת

  .ואז היא שרה לו שירי אהבה. עומדת ואומרת בעלי אתה צודק
  .איך הוא יכול להמשיך לכעוס

  
 
 
 

   בתשובהכשעם ישראל יחזור
  שום טיל לא יפגע בנו

  ל"אבל אנחנו מעדיפים לסמוך על צה
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22  The destruction of the Bais HaMikdash 
FC with Batya , a 21 year-old woman with CP.   July 1, 2007 
 
This is a time of mourning for the Bais HaMikdash - not just 
the history of it, meaning the past as a commemoration, but a 
mourning that we were not yet Zoyche to the rebuilding of the 
Home of Hashem, the dwelling amongst us of the Shchinah. 
Can you imagine what it was like when the Bais HaMikdash 
stood?  Do you realize what we are missing?  When there was a 
Bais HaMikdash and the Shchinah was in Yerushalayim.  There 
was such clarity, such beauty, such Divine understanding - all 
were influenced by the presence of Hashem amongst us. 
The Cohen Gadol was able to answer our predicaments, the 
status of every Jew was clear - no one doubted where he came 
from.  We knew where we were at all times on the ladder of 
Avodas Hashem.  If we sinned, there was a way to be forgiven.  
When Yom Kippur was over we really felt like malachim, 
because we knew that our Teshuva was accepted.  It was so 
clear. 
The music from the Bais HaMikdash reverberated in all of 
Yerushalayim.  No need for the sounds that are called music 
today.  It was ethereal, it rose to heaven with beautiful kavanos, 
taking along with it prayers, our praises, our worshipping Love 
of HaKadosh Baruch Hu.  That was music! 
We only think of the fire and shiver in fear, and expect that to 
inspire us to proper mourning.  That is what the kinos is all 
about.  But I say if we really knew what we lost we would be 
crying bitter tears in longing for that beautiful time again.  We 
must either be Zoyche for the Redemption or Hashem will 
bring the redemption in the set time.  We could bring it earlier 
if we would just unite and scream together as an Am Achad to 
Hashem that we want it now.  But those thoughts as of now are 
a dream that have yet to be. 
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  ערות  מקורות וה23
  
ה שיתף את האדם במעשה "ל בכמה מקומות הדגישו ענין זה שהקב"חז)  1(

  -עיין בילקוט שמעוני פרשת בראשית רמז ה , בראשית
  ".ה לעשות לו שותפות בתחתונים"מתחילת ברייתו של עולם נתאוה הקב"

ה "וד גדול חלק התורה בותראי כמה כב) "ח"קנ(ל בדעת תבונות "ל הרמח"וז
) א"ע' א ה"זהר ח(ל " וכמו שאמרו ז,אל הצדיקים שחשבם לשותפים אליו

 כי באמת חלק הניחו להם בתיקונו של עולם " עימי אתה–עמי אתה '
ה " עד שנמצא תיקון הבריאה כביכול מחולק בין הקב,ובשכלול הבריאה

  ."והצדיקים שאינו נשלם אלא בשניהם
ולכן אמרו בפרק מעלות "א " פיד"ן בספרו נפש החיים שעי'ח מוולוז"ל הגר"ז

כי כביכול נעשה שותף ליוצר , התורה שכל העוסק בתורה לשמה נקרא ריע
בראשית יתברך שמו כיון שהוא המקיים עתה את כל העולמות בעסק תורתו 

ל דמיתיך "ש במדרש הנ" וכמ,ובלתי זה היו חוזרים כולם לתוהו ובוהו
  .ח" בנפשהח"ל הגר"עכ" רעייתי

כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו מעלה עליו : "ובמסכת שבת דף קיט
  ".ה במעשה בראשית"הכתוב כאילו נעשה שותף לקב

  
והנחש הוא השטן הוא יצר הרע רב ההיזק ) "א,בבראשית ג(ל הספורנו "ז)  2(

ויקראו ' ה דומה לו וכוז כי אמנם יקרא הדבר בשם אי,עם מיעוט היותו נראה
הנני משלך ': וכאמר, בים המזיקים נחשים צפעונים אשר אין להם לחשהאוי

ועל זה הדרך קרא בזה המקום את ' בכם נחשים צפעונים אשר אין להם לחש
בהיותו דומה לנחש אשר תועלתו במציאות מעט , היצר הרע המחטיא נחש

  .מאוד ונזקו רב עם מיעוט הראותו
 וראה' שר הגדול שבשמים וכול ה-והיה סמא"ל "ג כתב וז"א פי"ובפרקי דר

ה ולא מצא חכם להרע כנחש שנאמר והנחש היה "את כל הבריות שברא הקב
והיתה התורה ,  והיה דמותו כמין גמל ועלה ורכב עליו,ערום מכל חיית השדה

  ?ת למרוד במקוםעל עכשיו נברא העולם ו-צווחת ואומרת סמא
  ).לטאיוב " (א תשחק לסוס ורוכבותמריכעת במרום "שנאמר 

  ?משל למה הדבר דומה 
וכל , מדעתו הוא עושה, לאדם שיש בו רוח רעה וכל המעשים שהוא עושה

 רוח תהדברים שהוא מדבר מדעתו הוא מדבר והלא אינו עושה אלא מדע
 כך הנחש כל מעשיו שעשה וכל דבריו שדבר לא דבר ולא   .רעה שיש עליו

מ הוא השטן הוא "א מפורש שס"פדר.  ל"עכ" ל-עשה אלא מדעתו של סמא
, מ"שהנחש שימש מרכבה לס, ר השתמש בנחש כדי לפתות את חוה"יצה

  .שהוא היה הרוח המניע את הנחש
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כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין ) "ב, נט(כמו שכתוב בישעיהו )  3(
כלומר כתוצאה מן העוון נוצרה מחיצה בינינו לבין אבינו " אלוקיכם

 להרגיש את האהבה שלו אלינו בגלל המחיצות שבשמים ושוב אי אפשר
  .המבדילות בינינו

  
על ידי שאדם עושה חסד לשם שמים הוא מתקרב לבוראו וזו היא )  4(

הדבקות שהוא הולך בדרכי השם וכשהוא מתקרב אל השם הוא מרגיש את 
האהבה האלקית וזו היא התשובה שהתשובה משמעה להתקרב אל הבורא 

אנחנו מחקים את מעשיו ודרכיו אנחנו מתקרבים שהתרחקנו ממנו וככל ש
  .אליו יותר וקונים שלימות לעצמנו

  - א"בסוטה יד ע' הגמ
אלקיכם תלכו וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה והלא כבר ' אחרי ה"

, ה"להלך אחר מידותיו של הקב, אלא? אלקיך אש אוכלה הוא' נאמר כי ה
אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור ' ויעש ה '– מה הוא מלביש ערומים דכתיב

  , ערומים אף אתה הלבש ,'וילבישם
אף אתה בקר ' באלוני ממרא' וירא אליו ה'ה ביקר חולים דכתיב "הקב

ויהי אחר מות אברהם ויברך אלקים 'ה ניחם אבלים דכתיב " הקב, חולים
ויקבר אותו 'ה קבר מתים דכתיב "הקב, אף אתה נחם אבלים', את יצחק בנו

  ". אתה קבור מתים אף'בגיא
  
ל עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת כן יש להקדים את "כמו שאמרו חז)  5(

  .נצרכי החסד הקרובים על פני הרחוקים
  
 כאן מתגלה חידוש חשוב שאי אפשר ,לכאורה אין קשר בין תורה לחסד)  6(

   ?ל"ע מה המקור לכך בדברי חז"וצ, להבין את התורה בלי אהבת הזולת
אשת "פרק " ותורת חסד על לשונה"ה במשלי "ל פי מה שאמר שהעונראה ע

ל בסוכה והקוצר לפי "וכן מה שאמרו ז, ל על התורה"י חז"מדבר עפ" חיל
כמי שאין לו  זה ח הרי"ז כל מי שעוסק בתורה בלי גמ"ל בע" ומה שאז,חסד

י " וכמו שפרש,ל כאן שלא תהיה לו סיעתא דשמיא בתורה שלו" וי,אלוה
  .הרי זה כמי שאין לו אלוה להצילו: חז דף י"בע

ל לענין הלימוד וכן הוא מובא לפי העקרון של מדה כנגד מדה מי שעוזר "כן י
כאיתערותא "ק כמה פעמים " וכמבואר בזוה,לאחרים עוזרים לו מן השמים
ויותר נראה כאן שהרי התורה היא חכמתו " דלתתא כן אתערותא דלעילא

  .ת"ורצונו של השי
מי ורחוק מהשם לעולם לא יוכל להבין את התורה האלוקית אדם שהוא גש

ורק על ידי התקרבותו של האדם להשם והדביקות בו תוכל להיות לנו איזו 
  . ועשיית חסד היא הדבקות בו יתברך,שהיא תפיסה בתורה
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' חייא בעצמו הרי כידוע ר' על ידי שיטתה פתרנו שאלה קשה מה חשב ר)  7(
מנם אביו שלח לו שעדיף שיעסוק בלימוד מאשר חייא היה גדול מאביו וא

חייא בעצמו היה סבור לא כן ומתוך דברי ' יעסוק בקבורת נפטרים אולם ר
חייא חש שהוא עוסק בחסד רק כתירוץ ' הילדה נתבררו הענינים שאביו של ר

חייא בעצמו ידע ' לא ללמוד ומזה חשש ולכן אמר לו שעדיף שילמד אולם ר
ך זלזול בתורה אלא אדרבא להשתלם בשניהם ולכן שאין עסקיו בחסד מתו

 .עסק בחסד עם הלימוד וזו השלמות
  
  .אם אדם ירצה לעסוק בחסד מעבר לגבול' כלומר אפי)  8(

  
בכמה ' אדם לא נמדד לפי מעשיו אלא לפי היכולת שלו וכמו שמצאנו בגמ)  9(

  -מקומות 
חשב לו כיון שלא חנינא בן תרדיון שאף שעסק בחסד לא נ'  על רז"יז דף "בע

  ,עשה כפי יכולתו
כל ו גבי נקדימון בן גוריון למרות שעשה הרבה חסד מ"וכן בכתובות דף ס

 היה יכול לעשות יותר ומשום כך נענש ואבד את כל ממונו וממון מקום
  .מחותנו

ד של "על השאלה מה ראית בבי) פי.סי(וכן כתב ילד הפגוע בשיתוק מוחין 
  " והיכולת שלו אם הוא מלא את תפקידובודקים כל אדם"מעלה השיב 

כלומר " מעשה איש ופקודתו"ה המתאר את הדין "וכן בפיוט במוסף של ר
לא רק מעשה האדם מופיע שם אלא אף תפקידו ואם המעשה אכן מתאים 

  .לתפקיד
  
  . המכיל הסבר לדברים נפלאים אלה24עיין בפרק  ) 10(

  
ועוד ,  מכאן הוראה לאחריםהתשובה היתה לחסיד מחסידי ברסלב ואין)  12(

ואין לעשות מעשים אלא על פי הגדולים ומורי " לא בשמים היא"ל "קיי
  .ההוראה

  
אלמלא קול המונה של רומי נשמע קול "ב כותבת "ע' ביומא דף כ' הגמ)  13(

ל החמה "אולי יש להסביר גמרא תמוהה זו על ידי הדברים הנ" גלגל החמה
ה " ולעתיד לבוא הקב,פיעה על כל העולםה שהוא מש"כידוע היא כינוי לקב

ה כביכול מסתתר אחרי הטבע והסיבה "מוציא חמה מנרתיקה כי עכשיו הקב
שבני אדם אינם חשים ושומעים את בורא העולם הוא בגלל החומר המטריד 

שרומי ". המולה של רומי"ל כינו "ואת זה חז. את האדם ומוציא אותו מדעתו
.מריותמיצגת את שיא הרדיפה אחר החו
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  עשרה שלבים,   תשובה אמיתית24
  בנימין גולדןהאוטיסט מאת 

  
היו אלו זמנים של דאגה . בהיסטוריה היו הרבה תקופות של רדיפות וצרות ליהודים

היו אלו זמנים שהיהודים הרגישו . הסתיר את השגחתו ממנו' היו אלו זמנים שה. ופחד
הם לא יכלו להרגיש .  בכל עת אולם באמת הוא היה אתם. שהשם עזב אותם חס ושלום

, עתה. הם היו רחוקים ממנו מרחק רב. את נוכחותו כיון שאף לא אחד היה מוכן לכך
לא סוג , הסיבה לכך היא שנחוצה לנו תשובה אמיתית. הוא שוב מוסתר מאתנו, בזמן הזה

  .תשובה שאנחנו לא השלמנו, התשובה שאנשים עושים היום
  

זו מסירות . 'ת כאשר אדם שקוע לגמרי בעבודתו בדרך ה תשובה אמיתית נעשי–' שלב א
הבעיה היום היא שדעות . ובטחון שכל מה שהוא עושה הוא לטובתנו' מוחלטת לה

משום כך . אז זו כבר איננה תשובה אמיתית. קדומות שיש לאנשים הורסות את תשובתם
  .ה את הגאולה אשר לה מחכים  אנו בצפיה גדולה כל כך"לא מביא הקב

. דם עומד בסף מסעו לתשובה אמיתית צריך הוא לסלק מעצמו את כל מטענו הישןכשא
ולהתחיל לצבור לעצמו רכוש חדש יקר , כל ההשקפות הישנות שהוא נשא עמו במשך חייו

קיימים כל מיני חיבורים . שאפשר לקבלו מכתביהם הקדושים של תלמידי החכמים
. נו להבין מי באמת מניע את העולם הזהחשובים שחוברו על ידי צדיקים ויש בהם לעזור ל

ובנוסף לכך יש כיום הרבה , אין צורך להיות תלמיד חכם בכדי לקרוא חיבורים אלו
  .כיתובים באנגלית המתרגמים להדיוטות כמונו את סודות העולם

  
אך , עלינו לדעת את הדרך הנכונה לעשות את המצוות שאנו עושים.  ללמוד הלכה–' שלב ב

כולנו שרויים בעבירות בשוגג  מכיון שאיננו יודעים . ם אותם בדרך הנכונהאיננו מקיימי
  .עלינו ללמוד את ההלכות כדי לקיים את המצוות באופן נכון . את ההלכה

  
.  כל היהודים צריכים להסיר מעצמם תחושות שליליות כלפי חבריהם היהודים–' שלב ג

  .בלב כנגד יהודי אחראי אפשר לעשות תשובה אמיתית כשקיימות תחושות אלו 
כמו , זו מצווה בתורתנו הקדושה! אין ברירה, יהודים צריכים לאהוב אחד את השני

צריך לעבוד על זה באותה שקידה שעובדים על ! אין הבדל. לאכול כשר או להניח תפילין
ההרגשה של השגיות כאשר מצליחים .  כוונה בתפילה או כל מצווה אחרת שבאה בקושי

  .בזה היא עצומה
  

הדרך שאנחנו מתנהגים עם . זהו יסוד בהתנהגותנו עם אחינו היהודים.   חסד–' שלב ד
אנחנו קובעים את . מדה כנגד מדה, השם מתנהג עמנו חברינו היהודים היא הדרך שבה

  .כשאתה עושה חסד הפעילו את אהבת האח היהודי  .הטון
  .קל יותר לעשות חסד עם אדם שאתה אוהב מאדם שמעורר בך גועל

  .כשאדם רוכש אהבה לכל היהודים אז החסד נעשה קל יותר
  

. יקבל את תפילתנו ברצון' שה, תפילה בלב נשבר.  תשובה אמיתית צריכה תפילה–' שלב ה
הוא רוצה לשמוע את צעקתנו מתוך כאב כדי שיוכל לענות לנו . השם מחכה שבניו יתפללו

.  לבניו במדבר לאחר חטא העגלמהשם לסלוח)  בפיו(אף משה רבנו הוצרך לבקש . בחסדו
הוא הוצרך להתחנן בלב נשבר ארבעים יום עד . זה לא היה מספיק רק לחשוב דברים אלו

  .שהשם סלח לבניו
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  .שהכל בא ממנו'   אמונה בה–' שלב ו
זה . הוא בא כתוצאה  מקיום מצוות אמיתי. זה בא כתוצאה משמירה אמיתית של התורה

כשאדם בנתיב התשובה אמונה היא .  אמיתית בהשםהוא הכלי להביא אותנו לאמונה
  .הכרחית
אבל עם אמונה הוא ימהר קדימה למרות כל . יהיו הרבה נסיגות להכשיל אותו ,אם לא

  .המכשולים שיזדמנו בדרכו
  

  .  יהודים צריכים להיות מודעים לסביבתם בכל הזמנים–' שלב ז
השפעות . ובת העדינה שלהםלא דברים אסורים שמשפיעים על התרכ, לא טריפות באויר

אנחנו צריכים תמיד להגן על סביבותינו . חיצוניות גורמות לתוצאות שליליות על יהודים
ים  יודעםאת. אני אינני צריך לערוך רשימה . ולשמוע ששום טומאה לא תחלחל לתוכו

  .למה כוונתי
  

בה ספרים יש הר.  אינך יכולה לבצע תשובה אמיתית בלי ללמוד הלכות תשובה–' שלב ח
השתמש בהוראות של צדיקינו הקדושים . חשוב מאד לדעת את הלכות תשובה. בנושא

  .להדריכנו בשלבי התשובה
  

באהבת השם אדם צריך להודות ולהכיר . מצוותיו) קיום(באה על ידי '  אהבת ה–' שלב ט
הוא אוהב אותנו כמו שאב אוהב את בנו לא היסוסים ללא שאלות ללא . בזה שהוא אבינו

  .רק אהבה אמיתית של הורה לילדו, עכובים
אזי נוכל להחזיר אהבתו באותה דרך בה אנו מקבלים אותו ללא קשר לדברים שאנחנו 

  .מקבלים
אדם יכול לאהוב אפילו . אדם יכול לאהוב מתוך חולי, אדם יכול לאהוב מתוך עוני

 ,קבל ממנואדם צריך לאהוב את השם ללא קשר למה שמ. כשאינו רואה את סיום צרותיו
  .רק בהסכמתו להיות מסור לזה שברא אותנו ונתן לנו חיים, אין זה תלוי בשום דבר

  

  . שמחה–' שלב י
שמחה . ברא אותנו' הם נעדרים מכל הדברים שבשבילם ה. ללא שמחה החיים נטולי טעם
  .המטיב לנו והוא מסור לבניו, אהובינו, הוא בוראינו' בלב האדם באה מההכרה שה

  .התורה נבראה עבורנו. נברא בעבורנוכל העולם 
  .הכרה זו צריכה להביא אותנו למדה כה רבה של שמחה עד כי נוכל לרקוד מבוקר עד ערב

  .אפילו על לבבנו, על ידי שמחה ניתן להתגבר על כל דבר
  .על ידי שמחה אנחנו יכולים להשיג תשובה אמיתית להביא משיח בדרך המהירה ביותר

  
  

  שמחה בלב האדם
  מההכרהבאה 

  ,הוא בוראינו' שה
  המטיב לנו, אהובינו
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  עולם בזמנו הסופי  ה25
  ט"חשון תשנ,   )ילד חולה שיתוק מוחין  (חיים וייל

  
הזרימה זורמת במהירות גוברת ועוד מעט לא ישאר . דקות ושעות עוברות בזרימה קבועה

שמתבוננים מעטים לפעמים חושבים על כך אבל כ. אולם אין מי שנראה מודאג מכך. זמן
ממילא גם הם מפסיקים . מסביב רואים שהחיים מתנהלים כרגיל ולא נראית דאגה גדולה

  .לחשוב על כך
  

מתאמץ כל כך לעורר ' ה? מה יכול לגרום ליהודים לעמוד ולהתבונן באמת המאיימת הזו
הגוויות נערמות ואין איש שואל ,  הסתכל מסביב.אבל אין איש הרוצה להקשיב, אותנו
השריפות , רעידות האדמה, השטפונות, התבונן מסביב ותראה את כל הסערות. מדוע

הסתכל מסביב ותראה כל כך הרבה . אין אדם שואל מדוע. והאסונות האיומים והמוזרים
על ידי לחיצת כפתור . נרצחים, כל כך הרבה מומתים, מלחמות במקומות רבים בעולם

  ? ן שואל מדועואי, נוכל להיות נשמדים על ידי מלחמה גרעינית
  

  .אנחנו יודעים שכל מה שקורה בעולם לטוב או לרע הוא מסר ליהודים
  ונעסוק, הודיענו בתורה שאם נעזוב התורה מדעת "-ט "ם  הלכות תשובה פ"רמב[
  ,בהבלי הזמן 

   שהן חזקו ידיהם לבעוט– שדיין האמת יסיר מן העוזבים כל טובות העולם הזה 
  "] כדי שיאבדו ברשעם–עים אותן מלקנות העולם הבא המונ,  ומביא עליהם כל הרעות

  
ואין אדם מנסה להבין מה יקרה אם נמשיך להתעלם , אנחנו מקבלים כל כך הרבה מסרים

כיצד להתבונן , רק הברקה, אני אתן הבזק רעיוני. מן האותות האלוקיים שאנחנו מקבלים
  .אם אנחנו כן ננסה להבין

  
  מזהיר אותנו לעשות תשובה' ה
  ואמר ביום ההוא הלא, ומצאוהו רעות רבות וצרות, והיה לאכול, הסתרתי פני מהםו"[

  ).דברים לא" (   על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות  האלה
ואנחנו עושים זה המסך המבדיל , אנחנו סיבתה, הזאת" שהסתרת הפנים"   ומבואר הוא 

".     ם ההוא על כל הרעה אשר עשהואנכי הסתר אסתיר פני ביו: " והוא אמרו–בינינו ובינו 
  )]ש"א ע"ג פנ" ח–מורה נבוכים (ם  "רמב

  
 ולא אחרים -אלקיך ' אנכי ה: הוא אומר. פונה הוא קודם כל לחרדים, משמעות הדבר

 שאנו מדמים לעצמנו שהם אנו ממלאים את חיינו באלהים שקרייםאולם . חוץ ממני
  .יכולים להיות בד בבד עם אלקים חיים

  
  

  ו יודעיםאנחנ
  שכל מה שקורה בעולם

  לטוב או לרע
  הוא מסר ליהודים
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מוכן לסבול את אלוהי הכסף והרכוש החומרי ביחד עם ' רק טיפשים יכולים להאמין שה
את האלוה של האנוכיות ביחד , את האלוה של ההנאות הגופניות ביחד עם תורתו. תורתו

עם שעם ישראל הכניסו אלהים כי כל פ. הוא לא ירשה לתועבה הזו להמשיך. עם תורתו
יש מהציבור החרדי שהחליטו שהם ,  היום.השמיד אותם ביחד עם עובדיהם' ה, אחרים

ולהכניס לתוכו , )בתי כנסיות והבתים, הקהילה היהודית, קרי(' יכולים לפלוש למקדש ה
  .ל"ישמיד את העברינים הנ' ה, יפלוט אותם החוצה' אבל ה. את האלים הזרים שלו

  
 זהו גם הזמן שאנו .הוא בזמנו הסופי לפני הישועה הגדולה שכולם מחכים לההעולם 

' יש לנו הרבה תורה אולם מעט אהבת ה. נמצאים בו במצב הירוד ביותר שהיינו אי פעם
אנו רק נראים כמאמינים אולם . יש לנו הרבה אלילים שקריים שהכנסנו לליבנו. או בטחון

  . הרבה סבל ומוותנחסוך, אם נשוב בתשובה מיד. ללא לב
  

ישמיד הרבה מן ' ה.  בסוף לא יהיה זמן לשוב, ממשהזמן שנותר הוא באמת מאד קצר
אף אחד אחר . 'אלו שישרדו יהיו האוהבים של ה .העולם כדי לנקות אותו מן הטומאה

אם אנחנו היהודים החרדים בכל , עכשיו. לא תהיה לו היכולת להתקיים בעולם של אמת
איזו טעות אנחנו עשינו ונחליט לנקות את ליבינו ובתינו ובתי כנסיותינו מקום בעולם נבין 

 שלום .אז הגאולה תבוא בדרך הרבה יותר קלה. 'אז נוכל לההפך לאוהבי ה, ובתי ספרינו
  .ימלא את העולם ורק הרשעים יכלו

  
זה לא ? מה עלינו לעשות כדי לעצור את המגפה והאסונות ולהביא אותנו לגאולה בלי סבל

אני אומר לך עכשיו . אנחנו צריכים רק לרצות לראות ולקבל את האמת. ל כך קשהכ
כל היהודים החרדים  . לבוא יחד תחת דגל אחד, אתם צריכים אחדות. בדיוק מה לעשות

עשה את זה באפשרות טכנית לכולם לבוא ביחד ' ה. שיבואו יחד מכל המקומות בעולם
ביחד עם , אנשים ונשים בנפרד, לרחובות ביחדתלכו . ותורתו' כעם אחד מתחת לדגל של ה

  .ילדים
  

תבואו אחרי שנמנעתם מלאכול לכל הפחות . תשבו על הקרקע ושימו אפר על ראשיכם
הרבנים שלכם . תתחננו ותבכו, תבכו ותתחננו לישועה, תגידו וידוי ביחד. סעודה אחת

זה יושיע אותנו אל תפחד . האחרים והאחים הלא דתיים יבואו אחריכם, יבואו אחריכם
אנחנו נבוא . מכיון שלא יהיה הר מעל ראשינו, ויביא אותנו יותר גבוה ממעמד הר סיני

  .אליו מאהבה
  
  
  

  זה יושיע אותנו
  ויביא אותנו יותר גבוה ממעמד הר סיני

  אנחנו נבוא אליו מאהבה
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   תיקשור עם בנימין ודניאל-  לזכרה של צדקת 62
  22/4/2008ח  "תשס, ז בניסן"י, חול המועד פסח, תיקשור עם בנימין ודניאלקטעים מ

  

  :בנימין
,  חולת שתוק מוחיןהק ילדרהיא לא היתה , ה "התאספנו פה בגלל בתיה אייזיקוביץ ע

אני לא . היא היתה נשמה ענקית והגיע הזמן להסביר לכמה אנשים מי היא היתה באמת
 נשמה ענקית –רק אגיד , לא אגיד כמה פעמים היא היתה בעולם הזה, אגיד איזה גלגול

  .שנשלחה בשנים לפני המשיח כדי להחזיר יהודים בתשובה
  .מה זה אמת באמת, כדי להביא לעולם הזה קצת יותר בהירות

 שבשביל הצעצועים האלה ,מלא צעצועים מיותריםל כך שכ, מבולבלל כך בעולם שלנו שכ
מוכנים לשקר . שלהםהעולם הבא את אנשים נורמלים מוכנים להקריב את העולם הזה ו

אפילו  נגד המשפחות שלהם כדי להמשיך  לשחק את , ולהרוג ולעבור עברות קשות ביותר
לא מעט מהאנשים האלה , ולצערנו הרב, המשחקים הדמיוניים של העולם המודרני

  .נחשבים לחרדים
היא הגיע לפה קצת לכוון כמה שאפשר את . ובתיה הגיע לפה והשם שלה מאד משמעותי

, בתיה לא כתבה הרבה בגלל סיבות שונות, בשנים האחרונות  .באמת' ים לדרך ההיהוד
ופה אני רוצה לבקש .  הדברים חזקים ביותר–בשנים הראשונות שהיא כתבה , אבל

כי  בתיה , לאסוף את כל מה שהיא כתבה ואם נספיק לאסוף את זה ולהוציא חוברת
  .חו לעזור לעם ישראלשל הפגועי מח שנשל, שלנוביותר היתה בין החזקות 

וכתוב שצדיק עוזב מקום גם הזכויות של המקום יורדות והסכנות יכולות לגרום להרס 
  .באותו מקום

הוא ,  בעיר הוא הודהצדיק כשה. שיציאת צדיק מן העיר עושה רושם- פרשת ויצא , י"רש(
  ).פנה הדרה, פנה זיווה,  מן העיר פנה הודהתואייצ ב.רההדהוא , זיווה

  

עכשיו מהעולם ) נפטרה(שזה שבתיה הסתלקה , רוצה לומר לכם עכשיו שיהיה ברור ואני 
 היא לא –לפני הסוף , אבל הסיבה והיא ידעה שלפני משיח, זה לא במקרה ודאי, הזה

היא ידעה את זה מראש וזה עוד סימן שהסוף קרוב ביותר וכל אלה שיושבים . היה פהית
, מה קורה, מה חדש , נו , יום ושואליםקמים כל   .פה מחכים יום יום ממש לסוף

  .אבל זה נסחב עוד, שהשקר יגמר כבר, מתפללים מבקשים שיגמר כבר
משהוא , אולי הערבים יתקיפו, אולי האמריקאים יתקיפו, סוף סוף – בדיוק חושבים

אבל , נסבול, לא משנה לנו, שנדע שזה הסוף שמשיח כבר בא, שיהיה משהוא, שיהיה
  .אין סבל יותר גדול) כיום(ם של עכשיו הסבל הזה של העול

  

  .מסוגל לקבל משיח,  כי רק אדם שמרגיש ככה,גם נבחרים, פהשיושבים בגלל זה כל אלה 
בלי ,  שכבר לא יודע איך אפשר להמשיך עוד יום בלי משיח,רק אדם שנמאס לו מהשקר

כמה , לא לבד, ולכן בתיה הסתלקה מהעולם. רק אדם כזה יכול לקבל משיח. האמת
נשים גדולות צדקניות באותם ימים , צדיקים גדולים, ילדים קטנים, צדיקים -באותו זמן 

  .גם הסתלקו מהעולם הזה
תתחילו להתכונן ) נפטרה(אבל שזה בתיה הלכה , וזה רק מראה לנו שהסוף מאד קרוב

  לקבלתרוחניו תלהתכונן נפשי, לקנות מים וכל מיני מוצריםלהתכונן ואבל לא רק , באמת
 בארץ ישראל הניסיון הגדול ביותר יהיה פחד, המבחנים יהיו בעיקר בביטחון. משיח
יעמוד לפני ל אחד כ, פה בארץ  .ביותר  קשות ואכזריותיות סכנות ממש–ל "בחו  .עצום

  .שום דבר אחר לא יציל אותנו, שום כיוון, ה להישען"המצב שיהיה רק על הקב
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  .לא יבין איזה פחד זה יהיהוהפחד יהיה עצום ומי שלא עבר את זה 
  .קשה זה יהיהל כך  כ–אני לא יכול לתאר את הפחד 

  . קשים ביותראירועים אלא –לא רק פחד ,  יהיה יותר גרוע–ל "בחו
  . " נעבור את זה-אם זה רק פחד, טוב: "אתם אומרים

הפחד הזה יהיה דבר שמעטים יוכלו לעבור את זה ולהשאר , כך פשוט אבל זה יהיה לא כל
  .מאוזנים ומוכנים למשיח

  
כדי לעשות להם , ה עכשיו שלח הרבה מאד צרות לאנשים מכל מיני כיוונים"הקב

לא לשים לב בכלל לקשיים של אנחנו צריכים .  ה"איך לסמוך אך ורק על הקב, אימונים
לא פשוט כאילו , לא בשום בעיה, לא לבעיות כספיות, ו שלא נדע"לא למחלות ח, היום יום

 אפשר לעשות .כי גם ככה הוא מסדר את זה, ניםייה לסדר את הענ"לתת לקב .םכלוקורה 
לעשות   לעשות השתדלות כי חייבים, אבל לא עם כל הלב' וכואיזה השתדלות לפרנסה

  .אבל לא יותר מזה, משהו
ש לנו יכל הצרות ש וכל הנסיונותה באים עלינו "כדי להתחזק באמונה בקבבגלל זה 

 כי אדם כזה פשוט ,מאד דואג לו.  אני מאד דואג לו,צרות או נסיונות ומי שאין לו .עכשיו
 כל לקבל משיח אףולא מבין שיש לו נסיונות ולכן הוא לא י, לא רואה את הנסיונות שלו

  .ו"פעם ח
  

 היחידים שהולכים בדרך . של יהודיםסוגיםכל מיני , יש כל מיני יהודים בעולם הזה
. ' היעם כל ראשם להיות עבד, עם כל ליבם, תםהם אלה שרוצים עם כל מהו , האמת

הם יכולים להיות בטוחים , זה והיהודים האלהל חיים רק בשבי. בלבד' לעשות רצון ה
העניין שקמים וממשיכים בכח ,  זה לא העניין– אפילו שפה ושם נופלים .שיקבלו משיח

  .וברצון עז להתגבר על היצר הרע ולהמשיך
  

זה , זה זמן של הקרבה.  כדי לעשות את זה,בביטחון שלוה ונאדם חייב להיות חזק באמ
העולם ''שאני מדבר על .   המיותרזמן שאדם חייב לשים מחיצות בינו לבין העולם הזה

טוב מאד שיש לו , להתלבש, כל אדם צריך לאכול ולישון, אני רק רוצה שיהיה ברור, ''הזה
  . למצוותטרתו לעשותמזה העולם הזה ש, ' וכו ואוכל,חליפה לשבת וליום חול

  
  .עכשיו זה הולך להיגמר, זה הולך להיגמר, עם ישראל

בעתיד הקרוב ביותר יתחילו הצרות הגדולות ולא צריך להיות אוטיסט או שיתוק מוחין 
  . דאון בשביל לדעת את זה)עם תסמונת(או 

 ,ו אני לא אומר שחייבים לקרוא עיתונים"ח, תקראו עיתונים, באינטרנט רק תסתכלו
  .איזה כיוון העולם הולךביכול לראות ברור ל אחד כ, אבל זה שם כתוב ברור

  
כי אם תיהיה מלחמה ששליש העולם , ניסים ענקיים, יהיו הפתעות ענקיות, ועם כל זה

אנשים לא ידעו מה . זה מלחמה עוד יגידו ,ושליש יפגע קשה ושליש לא יפגע, יחרב לגמרי
  .'ה  זה יהיה ברור ידאבל עכשיו  .התחילו להילחם, לעושת

  
  .זה יהיה משהוא אחר לגמרי,  מה שיהיה–) לעומת( זה כלום –אז כל מה שאנחנו חושבים 

ה נעבור את זה ונוכל לספר מה שקרה "באמונה בקב,  אלה שמחזיקים בביטחון–ואנחנו 
  .ה"עוד לנכדים שלנו ב
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  :דניאל
אבל בעולם של פגועי ,  פניםאני לא הכרתי את בתיה פנים אל , אני מאד שמח להיות פה

וידעתי שזה שהיא הלכה מאתנו , יש קשר בכל זאת, מח שזה עולם בלי מחיצות מסויימות
  .מרחק של נשימה) אלא(, לא רק קרובהת אומרת זא, זה סימן שהגאולה מאד קרובה

לכן כל מה שבן אמר , ו"אדם מת ח, כי בלי הנשימה הזאת, מרחק של נשימה, זה לא פשוט
לדעת את האמת ולחיות את האמת כמה שאפשר וכשאני . ת וזה מה שיציל אותנוזה האמ

אני רוצה לומר שאין . אני לא רוצה להגיד שיש אפשרות להיתרים, אומר כמה שאפשר
כל כך , צריך לעבוד ולסבול כדי לעשות את זה, עבודה קשה, קמים, נופלים, היתרים פה

, להזיע, חייבים לעבוד מאד מאד קשה . מפונקים אנחנו שכל עבודה קשה מדי קשה לנו
  .יעזור' שיהיה ממש ממש קושי ואז ה, שיהיה קשה לנו, לעבוד

  
  שיחה עם בנימין ודניאל

  ).שק ואפרהמועד הבא של דברנו על (
  :בנימין

  . ללכת לקרב, נצטרך להיות מוכנים, פתאום יפרוץ משהוא
  - שידעו  . ר אנשים בתשובהילהחז? ומה הקרב שלנו 

  . זה להתפללמה 
  .מה זה להצטער

  .מה זה לבכות על העברות שלנו
  .'מה זה לרצות באמת לעשות רצון ה

  .'להצטער על זה שעשינו חילול ה, להצטער להצטער, ולבכות על  עבירה שעשינו 
  .זה הסוף של העולם הזה כמו שאנו מכירים  –אני רוצה שתבינו 

  
,  הן יעלמו–הדמיוניות , עיות המיותרותכל הב, ח"הבעיה של קופ, הבעיה של אוברדראפט
  .זה לא פשטו להתכונן לזה  . במקום זה תבוא האמת

  .זה לא פשוט לחיות בעולם של אמת 
אבל אנחנו לא מבינים כמה , אמנם יש כאלה יותר קרובים לאמת,  כולנו מלאים שקר

  . מקולקלים עם שקר ובטוחים שזה אמת–שאפילו אלה הקרובים לאמת 
  

הבוכרים עד  עם שק ואפר ברחובות ירושלים משכונת) צעדה(אלה על התהלוכה נשאלה ש(
  ).בערב ראש חודש ניסן. לכותל בעצרת האחרונה 

 ,אני אמרתי אז שמי שהולך כמו שאתם וסופג בושות גדולות כמו שספגתם לשם שמים
זה דבר ענק , בשביל להראות לעם ישראל איך נראה יהודי שרוצה לעשות תשובה באמת

  .למסור נפש זה העיקר של הדור שלנו, כי מסירות נפש. עשה רעש גדול בשמיםו
  

אלא ' לאו דוקא למות על קידוש ה, כמו שאמרנו - למסור נפש -נו התיקון של הדור של
  .'לחיות על קידוש ה

  
יש , שוכחים בבקר, שמע על המיטהקריאת מאיתנו עצלנים בלילה להגיד ל אחד יום כה

  .אז מתפללים מהר בבית, במניןכאלה שלא מתפללים 
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 אפילו –נים אחד אחרי השני יללכת למני) בקלות(לנו יש ברירה עצומה אפשרות ענקית 
לפעמים אחד אומר .  יש עוד מנין12 אפילו אם קמים ב, יש עוד מנין 10 אם קמים  ב

  .לצערי הרב "מנחה"והשני " שחרית"
  

אפילו , מית קשה לעמוד בדרישהאבל יש לנו את כל האפשרויות וזו מלחמה יום יו
  .בתור יהודיםכל כך שהחיים שלנו קלים 

  
  .אף פעם לא היה קל להיות יהודי

  
  נוף בשבת- בתים נפרצו בשכונת הר30, מה המסר לתושבי הר נוף :שאלה

  .ובליל הסדר   
 ,אבל רוצים להמשיך עם העולם הזה שלהם, נוף מלא בעיות קשות ביהדות-הר: בנימין

זהרות ולא אמקבלים , ע"רות לא מעט אנשים נפטרו פה להזאמקבלים , ורוזה לא יעז
 יהיו אסונות הרבה יותר ,כי אם לא, הגיע הזמן שישמעו, לא רוצים לשמוע. רוצים לשמוע

  .יםגדול
  

  )משהוא אמר שנעשים הרבה מעשי חסד בשכונה(
- ל אנשי הרבוא נדבר על החסד שכולם אומרים את זה גם על האמריקאים וגם ע: בנימין

ל שנהנים והתרגלו "הר נוף בכלל מלא אנשים מחו. נוף ואמריקה מאד דומים-הר. נוף
  .שלמעשה זה מביא את האדם להתפלל לעגל הזהב, לסוג של חיים

והבעיות , אבל למעשה הוא מתפלל לעגל הזהב, ה"אמנם הוא חושב שהוא מתפלל לקב
ם לעצמם בכל הכיוונים בולטות הבעיות בגשמיות ובכל מיני הקלות שנותני, בצניעות

  .ביותר
  

וזו , נוף- אבל גם בהר. כל מיני מקומותוב, התחיל גם באנגליה להיות חזק, ב"גם בארה
  .החסד לא יעזור להם, ואם לא יתחילו להבין מה זה להיות יהודי באמת, בעיה מאד קשה

  אבל גונב בעסקים, זה לא מספיק שאדם עושה חסד
  .לא צנוע ) והוא(ד זה לא עוזר שאדם עושה חס

  , זה לא עוזר שאדם עושה חסד ומדבר לשון הרע או מוציא שם רע
  .לא יעזור החסד

  
הם מרגישים שהם נותנים חסד אז הם צדיקים וזה . הרבה פעמים החסד זה בשביל לכפר

כ הם לא האנשים האלה "מנם יש צדיקים באמת שעושים הרבה חסד ובדוא. טוב
  .הם אנשים אמיתיים  .שעוברים על העברות האלה

  
  .הוא איבד את הכסף שלו, פעם יהודי בא אלי

לא יהיה לי צדקה , אני רוצה שתדע שאם לא יהיה לי כסף, )בנימין(בן : "הוא אמר לי
  ."נתתי הרבה מאד צדקהו, לתת

אולי משהוא אחר מקבל את הכסף , אולי עכשיו זה לא הזמן שלך לתת צדקה: אמרתי לו
מלשון ( שלו היתה בשביל לתת הצדקה )התרומות(כי הצדקה , עסאז הוא כ . לתת צדקה

ולא נותן כי הוא באמת איש שאוהב לתת . בזה שהוא למעשה לא אדם ישר) להצדיק
  .אלא להיות אדם גדול, ורוצה לתת בתור יהודי
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פה , אם היה לי הרבה כסף הייתי כבר נותן לישיבה שלכם הרבה כסף: "אז הוא אמר לי
  ".כך עשיר לא היית בא אלי בכלל כלעדיין אם היית : "רתי לוואמ   ."במקום

  
  ?במה להתמקד עכשיו  :אורח

  .תתמקד להוציא את הספר של בתיה  :בנימין
דבר שני להיות מוכנים לקבוצות גדולות של אנשים שירצו לקבל עול מלכות  שמים 

  . ולעשות תשובה אמיתית
נכין את עצמנו לקבל משיח בבטחון שבאמת   .דבר שלישי שאנחנו נחזור בתשובה באמת

מהבקר ' לא לשכוח הסיבה היחידה שנולדנו היא רק לחיות חיים של רצון ה, ה"מלא בקב
  . אין לנו שום סיבה אחרת לחיות,מהלילה עד הבקר, עד הלילה

  
  ?אתה יכול להוסיף על הפחד האיום שיגיע   :שאלה
לא ,  לעמוד בפחד–לא לשכוח , זהאבל חייבים לעמוד ב, זה סוד עד שזה יהיה, לא  :דניאל

על מטוס ) קולנוע-בתי(יש מקומות שעושים סרט , פשוט לא לפחד, לא לפחד, יקרה כלום
הוא בטוח , והכסא שלו בתיאטרון מתחיל לזוז, כאילו שמתרסק ואדם כאילו יושב בזה

הוא יושב על כסא טוב ויציב , ם את האוריאבל מדליק, שהוא הולך להתרסק עם המטוס
  .' מטוס וכוין וא
  

  האם, הארץ-כוכב שיעבור ליד כדורחד המקומות שישנו קראתי בא  :שאלה
  ?בכדור הארץ גש הוא יתנ שמא הכוונה   

ה "לבטוח בקבחייב ה חייב "אבל יהודי שסומך על הקב, אני לא יכול להגיד מה  :דניאל
רון ידע אבל מי שחושב שהוא חכם והוא יחיה את החיים של שקר וברגע האח. עד הסוף

 הפחד יהיה כזה גדול שרק  הבוטחים האמיתיים –אני אומר לכם , שהכל יעבור בשלום
  .יעברו את המבחן

  
  ?יקרה לו משהוא בגלל שהוא מפחד , האם אדם שמפחד  :ורחא

שיהיה לו איזה, ברור שיפחד' את הבטחון בה, אבל לא לעזוב, הוא יכול לפחד  :דניאל
לא לפחד, הוא ידע בכל זאת אבל, ראש מזההרגשה לא נוחה בבטן ואולי כאב   
  .שיהיה בסדר  

  
  כל ישראל תהיה, ירדו עלינו טילים כמו גשם :אתם אומרים  :שאלה

  ,יהיה פחד עצום מרוב קטסטרופות, שרודמהעולם י שליש ,שדרות   
  ?אפשר לעשות קצת סדר , להתבלבל התחלנו   

  . תקרא את הנביאים ?אתה רוצה סדר   :דניאל
  

מלך , שזה שמלך המשיח  מתגלה בה, אמר רבי יצחק) בילקוט שמעוני(שכתוב מה : אורח
, ן שחכמים אמרו כךוכי האם זה מוכרח שזה יהיה', אירן מתגרה ומחריב את העולם וכו

  ?או שאפשר שזה יתבטל וימחק 
לא חייבים להיות ) מהנבואות(ואתם יודעים שחלק , יש כל מיני נבואות  :דניאל

תעשה , אחד שחייב להיות זה שאדום ייהרס לגמרי, ק חייבים להיותאבל חל, )להתקיים(
  .חישוב כמה שטח זה
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  ?האם אדום הכוונה לאמריקה ואירופה   :אורח
  .מה לעשות, אתה יכול לראות שזהו זה, חישוב קטן  . הנוצרים,כנראה  :דניאל

  
,  חסדמלכות אדום נראית היום מלכותכפי שנראה היום , כך מובן -זה לא כל   :אורח

  .... אדם שאין להם שום–והישמעאלים נראים פראי 
ל "כפי שכתוב בחז ופה, ההגיון אומר שיותר טוב שהישמעאלים ימחקו מהעולם ולא אדום

  ?איך זה יתכן , זה כאילו הפוך
אבל אנחנו יודעים שישמעאל הם בכל זאת , טוב ששניהם ילכו) הכי(אמת 'ת, אבל  :דניאל

ובגלל זה הם יהיו , הם מאמינים באלוקים אחד, אברהם) עמזר(בני דודים והם באים 
  .הרבה מהם ילכו, לא כולם יגיעו לזה,  וגם הם, המשרתים שלנו

אז אין להם זכות , ם ישמעאלים באמתהולא כל אלה שאנחנו קוראים ערבים היום 
  .לשרוד

  
 ולא סתם, כולנו רואים את זה,  על סף מלחמה,עכשיו העולם בכלל הולך להתפוצץ

וזה יהיה ממש  )?(כל השמוץ , וגרעינית, מאיימים עם מלחמה כימית ביולוגית  .מלחמה
  . לא יודע כמה יישאר מהעולם הזה–ו יהיה "זה אם ח, פחד

אז גם החילונים וגם . את זה הסרטים כבר שנים שנים) מציגים(וזה נושא שכבר מטפלים 
', המדע הדמיוני וכו) סרטי( כי אם, הם מוכנים לזה) ?בהבנה, במחשבה(הגויים בראש 

  ).סרטי המדע הדמיוני מציגים מציאות כזו (.המדע הדמיוני  חי, פתאום זה חי
  

  ?אתה רוצה להוסיף משהוא לסיום , דניאל  :שאלה
וזה שהיא   .עזרה מאד לקרב את הגאולה, ני רוצה לומר שבתיה איזיקוביץא  :דניאל

ולכן בעתיד הקרוב מאד, עלמההגנה גדולה נ, את העיר ירושלים, עזבה אותנו  
  .יתחילו דברים קשים  

  
  ?לעשות  מה בבטחון, דברים מעשיים לנשים להתחזק באמונה ותן לנו רעיונות  :שאלה
  :דניאל

  לבית המקדש, להתגעגע לגאולה,  להתפלל עם דמעות,תפילה, דם כלוק. 1
  .לעולם שכולו טוב,  לקורבנות   
  ,זה לא מספיק לשים כסויי ראש, ל זהלעבוד ע, אישה חייבת להיות צנועה. 2

  ).צנוע(גם גבר צריך להיות , משהוא פנימי וחיצוני זה –    צניעות 
  אדם צריך ללמוד ) זה(בשביל ' , להשתדל כל הזמן לעשות את רצון ה. 3

  היא לא , אישה מחויבת ללמוד דברים מסוימים שהיא צריכה אפילו    
  . לגמריידע יכולה להיות בלי    
  .ה באמת"ואת הקב, לאהוב את עם ישראל באמת .4

  .ה"להתגעגע לקרבה בינינו לבין הקב    
  הרגשת השלום השלווה, להתגעגע להרגיש את ההרגשה הטובה הרגועה    
  . 'ולהתגעגע לשבת כל ימי חיינו בבית ה    

   
  )סוף תיקשור(

  




