בס''ד

בתיה ע"ה – לזכרה של צדיקה
מאמרים משנים תשמ"ז-תשס"ח
בתיה ע"ה היתה חולה בשיתוק
מוחין )סי.פי .(.לוקטו כאן מסרים
ותיקשורים אשר נערכו עימה ע"י
רבנים ומזכי הרבים.
בנימין) :קטע מתקשור ,ניסן התשס"ח(
התאספנו פה בגלל בתיה ע"ה ,היא לא
היתה רק ילדה חולת שתוק מוחין ,היא
היתה נשמה ענקית והגיע הזמן להסביר
לכמה אנשים מי היא היתה באמת .אני
לא אגיד איזה גלגול ,לא אגיד כמה
פעמים היא היתה בעולם הזה ,רק אגיד:
נשמה ענקית שנשלחה בשנים לפני
המשיח כדי להחזיר יהודים בתשובה.
כדי להביא לעולם הזה קצת יותר
בהירות ,מה זה אמת באמת.
בעולם שלנו שכל כך מבולבל ,שכל כך
מלא צעצועים מיותרים ,שבשביל
הצעצועים האלה אנשים נורמאליים
מוכנים להקריב את העולם הזה ואת
העולם הבא שלהם.
ובתיה הגיע לפה והשם שלה מאד
משמעותי .היא הגיע לפה לכוון כמה
שאפשר את היהודים לדרך ה' באמת.
ופה אני רוצה לבקש לאסוף את כל מה
שהיא כתבה ולהוציא חוברת ,כי בתיה
היתה בין החזקות ביותר שלנו ,של
הפגועי מח שנשלחו לעזור לעם ישראל.
ואני רוצה לומר לכם עכשיו שיהיה ברור,
שזה שבתיה הסתלקה )נפטרה( עכשיו
מהעולם הזה ,זה לא במקרה ודאי ,אבל
הסיבה והיא ידעה שלפני משיח ,לפני
הסוף – היא לא תהיה פה .היא ידעה את
זה מראש וזה עוד סימן שהסוף קרוב
ביותר ,תתחילו להתכונן באמת ,אבל לא
רק להתכונן ולקנות מים וכל מיני
מוצרים ,להתכונן נפשית ורוחנית לקבל
משיח .המבחנים יהיו בעיקר בביטחון,
בארץ ישראל הניסיון הגדול ביותר יהיה
פחד עצום .בחו"ל – סכנות ממשיות
קשות ואכזריות ביותר .פה בארץ ,כל
אחד יעמוד לפני המצב שיהיה רק על
הקב"ה להישען ,שום כיוון ,שום דבר
אחר לא יציל אותנו.
והפחד יהיה עצום ומי שלא עבר את זה
לא יבין איזה פחד זה יהיה .אני לא יכול
לתאר את הפחד – כל כך קשה זה יהיה.
בחו"ל – יהיה יותר גרוע ,לא רק פחד –
אלא אירועים קשים ביותר.
אתם אומרים" :טוב ,אם זה רק פחד-
נעבור את זה" .אבל זה יהיה לא כל כך
פשוט ,הפחד הזה יהיה דבר שמעטים
יוכלו לעבור את זה ולהישאר מאוזנים
ומוכנים למשיח.
הקב"ה עכשיו שלח הרבה מאד צרות
לאנשים מכל מיני כיוונים ,כדי לעשות
להם אימונים ,איך לסמוך אך ורק על
הקב"ה .אנחנו צריכים לא לשים לב
בכלל לקשיים של היום יום ,לא למחלות

ח"ו שלא נדע ,לא לבעיות כספיות ,לא לשמח את הקב"ה ,לעשות את רצונו,
בשום בעיה ,פשוט כאילו לא קורה כלום .לעזור ליהודים בכל דרך שאפשר.
לתת לקב"ה לסדר את העניינים ,כי גם
ככה הוא מסדר את זה .אפשר לעשות
איזה השתדלות לפרנסה וכו' אבל לא עם המסרים של בתיה:
כל הלב ,לעשות השתדלות כי חייבים השם מלא אהבה
השם מלא אהבה ,כל יצירה שלו מלאה
לעשות משהו ,אבל לא יותר מזה.
יש כל מיני יהודים בעולם הזה ,ואלה אהבה ,כל דבר בבריאה נוצר באהבה.
שהולכים בדרך האמת ,שרוצים עם כל האדם הראשון נוצר בשלמות כי הוא
מהותם ,עם כל ליבם ,עם כל ראשם היה תוצרת של אהבה .השם בחכמתו
להיות עבדי ה' .לעשות רצון ה' בלבד .הגדולה יצר את האדם בבחירה חופשית,
חיים רק בשביל זה והיהודים האלה ,הם שאף זו היתה פעולה של אהבה.
יכולים להיות בטוחים שיקבלו משיח .יצירה זו )הבחירה חופשית( עשתה את
אפילו שפה ושם נופלים – זה לא העניין ,האדם שותף בבריאה ) ,(1האדם היה
העניין שקמים וממשיכים בכוח וברצון צריך לקבל ברצון את העובדה שהשם
הוא היוצר והשולט על כל מה שקיים
עז להתגבר על היצר הרע ולהמשיך.
עם ישראל ,זה הולך להיגמר ,זה הולך ולא האדם עצמו.
להיגמר עכשיו.
השם בגדלות ענוותנותו קבל את האדם
כשותף בתוכנית האלוקית ,הוא רוצה
אוי עם ישראל.
שהאדם ישיג שלימות בכוחות עצמו,
מה לעשות איתך ?
אבל האדם רומה על ידי הנחש ) ,(2זה
היצר הרע ,שלימד את האדם לחשוב
הכלה האהובה ,איפה את ?
שהוא יכול למרוד ברצון השם ולהמליך
למה את מחפשת לבלות בחוץ ,את עצמו.
למה ?
מהרגע הזה איבד האדם את היכולת
הטבעית להכיר ולהרגיש את האהבה
בעלך מחכה לך!
האלוקית ).(3

ואיפה את?

בעתיד הקרוב ביותר יתחילו הצרות
הגדולות כל אחד יכול לראות ברור
באיזה כיוון העולם הולך .ועם כל זה,
יהיו הפתעות ענקיות ,ניסים ענקיים ,כי
אם תהיה מלחמה ששליש העולם יחרב
לגמרי ,ושליש יפגע קשה ושליש לא יפגע,
עוד יגידו זה מלחמה .אנשים לא ידעו מה
לעשות ,התחילו להילחם .אבל עכשיו זה
יהיה ברור יד ה'.
אז כל מה שאנחנו חושבים – זה כלום
)לעומת( – מה שיהיה ,זה יהיה משהוא
אחר לגמרי .ואנחנו – אלה שמחזיקים
בביטחון ,באמונה בקב"ה נעבור את זה
ונוכל לספר מה שקרה עוד לנכדים שלנו
ב"ה.
דניאל:
בתיה ע"ה היתה צדיקה ,צדיקה מעל
ומעבר ,היא הייתה חכמה ,חריפה,
עמוקה .היא הייתה שליחה של הקב"ה.
היא עזבה את העולם הזה בגיל צעיר
יחסית והיא ידעה מראש שהיא לא תחיה
לראות משיח .בתיה ,כתבה כל דבר
באהבה ,אהבה לקב"ה ואהבה לעם
ישראל .היא חזרה לעולם הזה כדי לעזור
לעמ"י לעשות תשובה.
המילה אהבה בעולם שלנו היום קיבלה
פירוש שטחי וגס ,אבל היא דיברה על
אהבה ה' ,אהבת ישראל ,אהבה שאדם
יוצא מעצמו ורוצה רק לתת לאחרים,
1

כל דור מאז היה צריך לחפש ולגלות
בבריאה וגם בתוך עצמו את האהבה
האלוקית .ככל שאנחנו מכירים יותר את
האהבה האלוקית אזי אנחנו קרובים
יותר לשלמות .החסד הוא הדרך
לשלמות .ככל שאנחנו נחקה יותר את
חסדו של השם שהוא עושה עמנו נשיג
רמה רוחנית גבוהה יותר .אם נעמול
קשות בתורה וחסד נוכל להשיג את
השלמות .החיפוש הזה לגלות את
האהבה האלקית בצורת חסד לשם
שמים היא התשובה ).(4
כשהאדם מחליט לקבל על עצמו את
המאבק לחקות את מידות בוראו אזי
הוא מקבל את מלכותו.
אנחנו נבחרי השם מוכרחים לקבל על
עצמנו חיפוש זה בחזרה לשלמות כך
שאנחנו בקרוב נהיה עטופים באהבת
השם .ברם ,אני מוכרחה להוסיף כאן
אזהרה בקשר למה שכתבתי לעיל – הזמן
מסתיים .אם לא נחפש שלימות בעצמנו,
אזי השם ישלים אותנו דרך חכמתו
הגדולה .וכשהוא יעשה זאת לא תהיה זו
דרך קלה ,כל מה שאני יכולה לומר הוא:
שזה יהיה הרבה יותר טוב אם אנחנו
אישית ניקח יוזמה ונעשה תשובה.

דף זה טעון גניזה

הקב"ה מביא אותנו לסוף
אנחנו מקבלים כל הזמן מסרים .לאו
דווקא מאוטיסטים ,אלא ישירות מה' !
אבל אנחנו לא רוצים לשמוע.
כבר שמונה שנים אנחנו ]הפגועי מח[
אומרים ואומרים ומזהירים ,ולא רוצים
לשמוע .יש יהודים שאומרים לנו שכל כך
הרבה שנים אתם מזהירים ולא קורה
דבר .אבל תסתכלו היטב כמה שהעולם
השתנה בשנים האחרונות!
בואו נסתכל ביחד .קודם כל א"י ,עד
לפני האינתיפאדה ,אנחנו חיינו בעולם
של שקר מוחלט .כל המדינה היתה בנויה
על אנוכיות ,שהביא לדברים חברתיים
איומים :לגשמיות ,לגניבות ,לרצון
להיות בדיוק כמו הגוים  -ושכחה לגמרי
מהקב"ה והשורשים שלנו.
האנוכיות הזאת נכנסה גם לתוך העולם
החרדי והדתי ,ובעיקר החילוני .בכל.
אפילו החסד של החילונים נעשה לא
לשם שמים  -לשם האדם בעצמו .בניגוד
למתיישבים הראשונים בארץ ישראל,
האידיאליסטים ,הכל עכשיו הולך למען
הבן אדם עצמו .רק דואג לעצמו ולא
לשום דבר אחר.
אבל ברגע שהתחילה האינתיפאדה,
פתאום הבינו שאין )לנו( שום שליטה -
רק הקב"ה שולט!
הצבא לא יכול להציל ,המצב הכספי נופל
ונופל וכל הכסף וכל הידע וכל הרצון
להיות כמו גוי ,לא עוזר בכלל .ואין אדם
או ארגון שיכול להציל אותנו .וזה
מפחיד מאד .כי יש יותר ויותר ירידה
ולא יודעים איך לעצור את זה!
בואו נסתכל מחוץ לארץ ישראל,
באמריקה .שנה או יותר לפני ה11-
בספטמבר ,המצב הכלכלי בכל העולם
ירד מאד ,בלי הסבר .וכל חודש אמרו
''זה הסוף ,עכשיו יעלה'' .אבל לא נהיה.
עבר -11בספטמבר ,ומאז יורד ,יורד
ויורד .לפעמים עולה קצת ,ויורד כפול.
בנוסף לכל זה יש כל מיני צרות איומות,
גם בארץ וגם בעולם הרחב .תראה רק
בשבת שעברה כמה אנשים נהרגו ,טבעו,
תאונות ,וכו' .מה לעשות? לא רוצים
לראות!
בארה"ב יש בצורת מאד קשה ,וגם
שריפות ענק ,שמעולם לא היו דברים
כאלה בארה''ב .וגם מכת ארבה בארה''ב
שהאמריקאים לא זוכרים כזו מכה .יש
בצורת גם בכל העולם.
בנוסף לכל ,יש מקרי מוות ,ומחלות
שונות ומשונות .מיליונים רבים חולים
במחלת איידס ,לא עלינו.
האם זה לא מספיק? אתם לא יכולים
רק מהפרטים ה''קטנים'' האלו להבין
מה קורה?
והיהודים לא רוצים לדעת מה שקורה!
לא רוצים לראות את המסרים הברורים
של הקב"ה!
אני רוצה להדגיש :אמרנו שהמצב ילך
ויחמיר .והקב"ה יביא כל מיני סכנות
לעולם .מלחמות וגם כל מיני דברים
אחרים .ובדיוק זה מה שקורה בשמונה
שנים האחרונות!
מי שחכם פותח עיניים ,מסתכל מסביב

ומבין :הקב"ה מביא אותנו לסוף ,סוף אמת .אנחנו נשלחנו להגיד מוסר
ותוכחה ,חיזוק ואמת ,ולא סתם
העולם כמו שאנחנו מכירים אותו!
ה' רוצה להביא אותנו למצב שנביא את להפחיד ,אלא להגיד את הסכנות ולהעיר
הגאולה בקלות .כי אם לא נחזור את העם.
בתשובה כמו שצריך ,אם לא נחזור
לאמת ,הגאולה תגיע בקושי רב .אבל כן ,אתם רוצים לדעת מה לעשות.
מצחיק באמת .באים אלי ,ילדה חולת
תגיע בעז"ה.
ה' רוצה להציל כל יהודי! יש נבואות סי.פי .ומפגרת .אוי לעם שאין אפילו
האומרות שמעט יהודים יישארו לקבל נחשון אחד .לא מנהיג רק נחשון .מה
את פניו של משיח .אבל יש אפשרות לעשות? כל אחד צריך להיות נחשון ,אבל
איפה הים? ולאיזה כיוון אנחנו קופצים?
אחרת ,וזה תלוי במעשים שלנו!
הכל מבולבל ואף אחד לא יודע לאן
ש .האם אפשר למנוע שטילים ללכת .אף לא אחד.
אני ילדה צעירה מוגבלת בשכלי ואני
ביולוגיים וכימיים יעופו?
ת .בטח שאפשר למנוע את זה .כשעם אגיד לכם מה שאני יודעת.
ישראל יחזור בתשובה ,שום טיל לא יפגע אני יודעת שה' שולח כל יום אזהרות,
בנו .אבל )אם( אנחנו מעדיפים לסמוך על כל יום .אבל אנחנו סוגרים עיניים
צה"ל ,זה עלול להיות .רק הקב"ה הוא וסותמים את האוזניים כי לא רוצים
לדעת .רוצים לשקר את עצמנו כל יום.
שולח אותם ,אם זה יהיה רק הוא יודע.
עוד דבר ,ישמעאל ,יש לו הרבה זכויות באמת תשמעו ותראו שכל יום לפחות
בארץ ישראל .הוא גם בן של אברהם דבר אחד על טבעי קורה .בנוסף אסונות
אבינו ,גם נימול ,גם צנוע לפחות בחוץ ,טבע .לעיתים הרבה מאוד נולדים ילדים
וכשעם ישראל חלש באמונה ,ביטחון ,פגועים כמוני ,הרבה מאוד וכו'.
אהבת ה' ובמצוות ,ישמעאל רק יתחזק.
חלשים
הוא חזק עכשיו ואנחנו
תשובה
ברוחניות.
ש .מה יקרה לחילונים בזמן המשיח?
ת .אלו שלא יחזרו בתשובה ייעלמו מפני
העולם.
כשעם ישראל יחזור בתשובה
ש .על מה עלי לעשות תשובה?
שום טיל לא יפגע בנו
ת .את צריכה לעבודת על מידת
ה"בטחון" שלך בה' .עליך לדעת שהעולם
ש .מה מועיל תפילה של יחידים לעם הזה הוא רק ניסיון .הוא קיים רק
בדמיונו של האדם )כלומר כל דאגותיו
ישראל אם
ממילא הולך להיות כל של אדם אינם אלא דמיון( השם יעזור לך
.
האלה
הטרגיות
אם רק תפסיק לדאוג ותבטח בו.
חושבת
את
למה
מבינה
לא
רק
ת.
אניתקווה .אני רק אגיד לך שכל ש .מה לעשות להחזיר את אחי
שאין
בתשובה?
דמעה ,כל תפילה,
ישראלה '.אוסף ומשתמש בה ת .חיי תורה ויידישקייט )יהדות( הוא
להקל על עם
מה שעליך לעשות ,להביא את אחיך
בחזרה אל ה' .התפילה היא הדרך
היחידה ,התפלל בדמעות מרות ,אינך די
מסרים/תיקשורים
שבור לב על מנת להביא לשינוי .להיות
ש .איך את יודעת את כל הדברים הללו? בעל תשובה הוא תהליך מתמשך,
ת .אני יצירת ה' ,גם אתם יודעים את זה להתקרב יותר ויותר אל ה' להסיר את
אבל המח מפריע לכם.
כל המחיצות עד אשר לבסוף ננוח
ש .את אמרת שכל שאלה שאת נשאלת בזרועותיו.
על ידינו את שומעת תשובה מהשם ש .מה שורש הנשמה שלי?
יתברך מנין לך שהשם הוא העונה אולי ת .עדיף לעזוב את עולם של שורשי
זה מלאך או דבר אחר?
הנשמות ,ולקפל את השרוולים ,ולהיכנס
ת .איך אפשר לחשוב או להתבלבל לתוך המלחמה להציל נשמות יהודיות
כששומעים את מילתו של השם ?! כי לפני שלא נוכל להצילם ,זה יהיה התיקון
ככה ה' בנה אותנו למטרה זו ,אנחנו שלך ,הרגש את הסבל של אחיך
עבדי השם בלבד.
היהודים ,תרד לעולמם המבולבל ותוציא
ש .אם כל תשובותיך מהשמים ,האם זה אותם לחיים של תורה ומצוות ,אין )לי(
נכון מצידנו להטריח את הבורא יתברך יותר )מה( להגיד לך .זה המסר שקבלתי
לענות על שאלותינו הטיפשיות?
עבורך אם זה מובן לך מה טוב ,אם לא
ת .זו שאלה של אדם שרחוק מהבורא כי אז לא.
כל אדם קרוב להשם מקבל תשובות ש .למה היה לי קשה באחרונה.
מהשם .השם רוצה לדבר עם כל אדם ,ת .כי לא התקדמת ברוחניות שלך .אתה
אבל האדם לא מבין ,כי הוא שומע את צריך קודם לעבוד על אהבת ה' ,זה נותן
הקולות של העולם הזה.
חשק גדול ,אהבה זה הדחף והמוטיבציה
אני אגיד לכם סימן ברור ,כי אם יש אחד לכל דבר בעולם.
מאתנו מהילדים פגועי המח שאומר ש .איך להגיע לאהבת ה'?
תאריך למשהו כמו רעידת אדמה וכדו' ,ת .אם אתה רוצה להגיע ,תגיע .זה דבר
או אומר מתי המשיח בא אז זה לא שכל יהודי אפילו הפשוט יודע ויכול
להגיע ,אבל כשבן אדם מאבד את
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התמימות הוא שוכח איך לאהוב.
ש .מה זה תמים?
ת .תמים זה לא לאהוב את העולם הזה.
לראות אמת כל הזמן.
...ועכשיו אתן לכם את הפתרון :אחדות!
ועם ד'.
אחדות ִעם ַעם ישראל ִ
ַעם ישראל עם ד' )זה( דבר אחד ,וזה
הדבר היחיד שיציל אותנו ,הדבר היחיד.
אבל זה נראה בלתי אפשרי לעם כל כך
רחוק ,כל כך עמוק בעולם הזה .כאשר
מתפללים ,רצים למנין ,מתפללים מהר
כדי לעזור לבחירות .טיפשים ,צדיקים
טיפשים .תשבו ותגידו וידוי ביחד .ביחד
להגיד תהילים עם לב שבור .תצטערו על
כל חטא ,אפילו הקטן ביותר.
לתת את כל האהבה לה' וזה יציל
אתכם .ה' יציל אתכם ,רק ה' .לא אף
אחד.
ש .מה עם בעלי תשובה שלא מושלמות
בתשובתם עדיין.
ת .אני אגיד לך שאדם יכול ברגע אחד
לחזור בתשובה מלאה .ואלה הבאים
לתשובה )החוזרים בתשובה( ,הם לא
שונים מהדתיים החרדיים וכולם .כי
כולם בעלי תשובה צריכים להיות .ומי
שעובר יום שלא נופל קצת רוחני ,הוא
צדיק גמור .וכמעט לא קיים דבר כזה.
כל יום ,כל רגע אדם צריך ללחום עם
עצמו ,אם הוא מתקדם יותר או פחות,
זה לא העניין .זה כמה שהוא נלחם עם
היצר הרע .וכמה שיש לו רצון להגיע
לשלמות .אני לא יכולה להגיד שמותר
ח"ו לעבור עבירות .אבל אדם חייב
ללחום .אם הוא נופל צריך לעלות שוב
ולהמשיך.
ש .למה מתנכלים לערוצי הקודש.
ת .כי יש הרבה ערב רב בין היהודים שלא
סובלים אמת .מפחדים שבזמן האחרון
)יותר( מידי הרבה יהודים רואים אמת,
מושפעים דווקא מערוצי הקודש ,ועוד
דברים גם .אבל רוצים לחזור בתשובה
כל כך הרבה שזה נהפך לבעיה פוליטית.
כי למי הם יצביעו?
...
נצטער כל כך שהקב"ה סובל בגללנו ,כי
כל עבירה שלנו גורמת סבל להקב"ה
כביכול.

אמת
...קשה לזכור את שורשינו האלקיים
בעת שעולם זה מבלבל אותנו בשקריו.
עליכם למצוא את האמת בנפשותיכם
פנימה ,זה מקומה .לבי עליכם ועל
מבוכתכם .כל האנשים הפגועים רואים
את האמת הברורה .אין לנו שקרים אשר
יבלבלו אותנו זה מה שיש לי לומר לכם.
...האמת היא שכל אחד מאתנו מצוי כאן
על מנת להשלים משימה ,ילד המסיים
את חייו לפני גיל  20מילא את משימתו
ועוזב את העולם חף מחטאים .הוא או
היא מצויים במצב טוב יותר מאשר
ההורים שעודם מתייסרים בקשיי החיים
ומבחניהם.
זה הסוף ,עוד מעט והעולם יתמודד עם

הניסיון הסופי .חצי מן היהודים חיים ילדיו שאוהבים באמת אחד את השני.
בעולם של חלומות חוסר )ללא( אמת .כל מדינת ישראל
אחד זקוק לחיזוק .הדור שלנו דור שפל עכשיו אני אדבר על מדינת ישראל
ועצוב שמוקף כל כך הרבה חושך עד והממשלה הנוכחית הם גם כן מתפקדים
שזקוקים לבוא למפגרים למצוא ניצוצות לבצע את רצון ה' יתברך ,הם בנו שקר
של אור ,אבל זהו החושך שלפני האור שכולל את כל השקרים .עכשיו ה' יתברך
הגדול .אנו המפגרים של העולם הזה ,יהרוס את הכל מול עיניהם ,ה' יתברך
נשלחנו לגלות את האמת ,אנו מוכרחים הכל יכול והוא ישמיד את אלה היהודים
לעשות זאת כי זה חלק מהתיקון שלנו.
המקולקלים מהעולם ,אבל קודם הם
יראו איך שהמפלצת שלהם מתה .אלה
שיש להם טיפה של רגישות יהודית
משיח
ש .אני מרגיש שמשיח בא תוך כמה יכולים להציל את נשמותיהם הנצחיות
חודשים האם יהיה אפשר לחזור כשיראו את החורבן של עולם השקר,
בתשובה אז? )תקשור מלפני מס' שנים( הנשמות האלה יהיו ביחד עם נשמות של
ת .אי אפשר לחזור )בתשובה( אחרי בני קורח עד תחיית המתים .הממשלה
שיתגלה ,אבל הלוואי שאתה צודק שיגיע הזאת כולם רשעים הם לא יכולים
בעוד כמה חודשים ,אבל לא לשכוח כמה להציל את עצמם כי הם מכחישים את
שאנחנו לא מוכנים ,ואם באמת יגיע יהדותם ,הם מכחישים את האלוקים
בעוד כמה חודשים ,לא יודעת באמת שלהם ,כולם רשעים .אותם יהודים
שמשתתפים בכנסת גם בסכנה כי הם
כמה יישארו לקבל פניו.
יושבים ביחד עם רשעים .זה מאוד
מסוכן!!!

העולם הזה
העולם כמו שהוא עכשיו נגמר בעתיד צניעות
הקרוב! וחייבים ממש ,פקוח נפש
להחזיר יהודים בתשובה .זו העבודה של
הדור הזה ,כמובן כל יהודי דתי גם חייב
לחזור בתשובה.
ש .האם כל אחד יכול לחזור )לחזור
בגלגול לעולם הזה(?
ת .יש שחייבים לחזור ,ויש שיכולים
לבחור ,אני הייתי צדיקה אבל היו לי
עבירות ופגמים ,חבל לא להיות בגן עדן
שלם .הדור הזה מלא אנשים לבושים
בגדי צדיקים .תהיה להם הפתעה גדולה,
אוי לעם ישראל.
ש .האם יש איזה חסד מיוחד שאת
מציעה בשבילי?
ת .כל מה שביכולתך לעשות כל רגע ורגע,
צריכים לעשות .כולנו צריכים ליתן דין
וחשבון על כל דקה שבזבזנו ,זה מאוד
מפחיד.

העולם הבא
ש .מה את יכולה להגיד לי על בית דין
של מעלה?
ת .אני רק יכולה להגיד שזה נורא,
שופטים את האדם עד הפרט האחרון,
השופטים שלוחי השם ,אפילו הצדיקים
רועדים מהם מיום הדין.
...אותם יהודים שהם באמת שייכים
לתורת ה' מיד יכירו את האמת.
היהודים שהכי קשה להם להתמודד הם
הדתיים שחושבים שהם צדיקים ,ואין
להם על מה לעשות תשובה ,הם בטוחים
שיש להם מקום שמוכן עבורם בגן עדן.
ש .האם יש לך ידיעה על גן עדן ?
ת .יש לי ידיעה .הייתי שם וחזרתי
לתיקון ,בחרתי לחזור כי המקום שלי לא
שלם.
ש .מה את מציעה לנו כדי לזכות במקום
שלם בגן עדן ?
ת .אהבת ישראל אמיתית .זה יביא את
כולם לגן עדן ,ה' אוהב אהבה עצומה את
3

לעבוד על אהבת ישראל .מי שאוהב לא
מדבר לשון הרע .נושא הצניעות שייך
לעגל הזהב שקיים בכל העולם ,גם אצל
דתיים מאמינים בו ,ונהנים ממנו
ושוכחים את עולם האמת .השקר שולט
ואדם כזה לא מרגיש בכלל מה זה
צניעות .חייבים להיות ענווים וצנועים,
אי אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא
בלבוש קליפות של העולם הזה.
לא לתת להיכנס למסעדות שפתוחות
בלילה ,לא לשבת במסעדות בלילה ,לא
לתת לקנות ספרים זרים ,לא לתת ששום
מחשב יכנס הביתה ,רק במשרדים
ובעבודה ,בכלל לא לשמוע פסיכולוגיה.
החינוך ,שיהיה חינוך של אהבת ה'.
לא ללכת ברחוב לא צנוע .שלא תהינה
חצאיות צרות בכלל ,שיהיו ארוכות
שהנשים לא תהינה
מתחת לברך.
מאופרות מידי ,רק בצורה קלה ביותר או
בכלל לא .בשבת בודאי שאין על מה
לדבר .הגרביים צריכות להיות עבות
מינימום  40דנייר ,גם זה לא מספיק!
לא לעשות הצגות טיפשיות עם כל מיני
זמרות שהיו פעם חילוניות ,ולא להזמין
שום אדם זר שידבר עם נשים או עם
גברים ,רק אם זה ללמוד משהו טכני
מאוד כמו עזרה ראשונה.
עלינו לסגור את עצמנו עם לימוד ,חסד
ובטחון ב-ה' וזה יביא את כולנו לשמחה
אמיתית.
אם תפרסמו את הדברים שלי ,אנשים
יגידו :מה פתאום? אנחנו לא יכולים
לסגור את עצמנו לגמרי ,מותר לקבל
מחכמת הגויים ,ומה נעשה עם הילדים?
מה הם יעשו כל היום? האם נסגור אותם
בגטו כמו בימי הביניים?
ואני אומרת שכן! בגטו אפשר לחיות
באמת ,ולהגיע לשמחה אמיתית  -בלי
העולם החיצוני השקרי,
לחיות חיים של אמת.

נסיונות/המלחמה ביצר הרע
שלום .אני יודעת שהמצב מאוד קשה,
ואתם צריכים חיזוק .אני רק יכולה
להגיד שאמרו לכם שלא יהיה קל.
הדברים הראשונים הלכו יחסית בקלות
ועכשיו קשה מאוד .עכשיו אתם צריכים
להראות את העקשנות שלכם למען עם
ישראל ואנחנו לא יכולים לתת לכם את
זה ,כי זה המבחן שלכם .אברהם אבינו
ראה הרבה ניסים וחי יחד עם המלאכים.
ה' הבטיח לו שהוא יהיה אבא של עם
קדוש .אמנם הוא היה זקן ואשתו היתה
זקנה ,אך הם היו חייבים להאמין במה
שה' אמר להם ,ואפילו כשיצחק כבר
נולד וה' ציוה על אברהם להקריב אותו
על המזבח הוא עדיין היה צריך להאמין.
זה גם המבחן שלכם ,לא להפסיק
לרגע .לא להתייאש .להתפלל ,לבקש
ולעבוד יום ולילה בהתרגשות .אתם
יודעים את האמת ,לא לפחד עכשיו.
יהיה מאוד קשה ,לא קל ,כי זו מלחמה
אכזרית .יותר קל לעזוב את הקרב
וללכת הביתה ,אבל אם אתם הולכים
היצר יחפש את חללי ה' גם בבית ,כי
שדה הקרב נמצא בכל מקום – בבית
ובבית הכנסת ,בעבודה ובכולל – בלב של
כל אדם !!

ואם תדברו נגד מחלוקת ,גם ילחמו נגד,
כי מה שאומרים זה לשם שמים ולא
מחלוקת ולא לשון הרע .ואם תדברו על
אהבת ה' יגידו ,בטח ,מי לא אוהב את
ה' ,ואם תגידו ,תראו כמה שאנחנו לא
בסדר ,יגידו ,מה פתאום אנחנו בעלי
חסד ויש כל כך הרבה לימוד תורה .זה
עבירה להגיד נגד הקהילה ,עבירה .וזה
המצב ,לא כל כך התקשור מפריע להם
כי התקשור פשוט יותר קל להלחם
כנגדו ,אבל הם ילחמו כנגד כל דבר
שיוביל לישועה האחרונה.
החילוניים )הם( לא הסכנה כמו שהיצר
הרע בתוכנו.
ויש ערב רב בין החילוניים אבל גם בין
הדתיים.
ש .איך אנו צריכים לעבוד?
ת .לארגן אסיפות ,לדבר ולדבר ,לחלק
ביד את הדברים שלנו ,להוציא את
הספרים במהירות ,במיוחד באנגלית,
ולחלק ולדבר ולהגיד ולכתוב ולהציף את
העולם באמת .והיצר ילחם באכזריות
נגד האמת ,אבל לא לפחד .להמשיך.
יסגרו דלת אחת ,לפתוח דלת אחרת .אם
אין דלת ,לשבור את הקיר ולעשות דלת.
ככה נלחמים.

עכשיו אני אסביר לכם משהו פשוט זיכוי הרבים
מאוד .כל דבר טוב בא בקושי .זה לא קל.
אני יודעת.
ורק החזקים מביניכם יישארו במלחמה
זאת ,כי אלה עם בטחון חלש )בקב"ה(
לא יוכלו להלחם נגד כל הדברים הקשים
שבאים לנסות לעצור אתכם .אבל לא
לשכוח את אברהם אבינו וזה יחזק
אתכם או יעקב אבינו.
הוא היה יכול להגיד איך זה שה' נתן לי
לטעות להתחתן עם לאה סימן שלא
בסדר משהו ,אבל הוא המשיך והוא
התפלל והוא הגיע לגדולות וככה עם כל
אחד שעובד לשם שמים .העולם,
הצרכים של העולם הזה מבלבלים את
האדם וללמוד מהרב ס .שכל השנים
האלה לא נתן לאף בן אדם להוציא אותו
מהדרך שלו וכמה קשה נלחמו נגדו
ונלחמו לשם שמים נגדו אבל כמה
שנלחמו נגדו לא סטה מן הדרך .ולא
יהיה קל.
אני מודיעה לכם עכשיו ,לא יהיה קל.
האויב )היצר הרע( לפני מוות והוא יודע
שיהיו מעטים והוא רוצה לקחת אתו
כמה שיכול .להעלם לבד לא יספק אותו.
הוא יקח כמה שרק אפשר וזה מלחמה
אכזרית וקשה מאוד .ואל תחשבו
שיהיה קל לעצור .עם ישראל חי אבל
כמה זמן וכמה יישארו ובאיזה מצב.
ש .מה הכוונה שלא יהיה קל?
ת .כי יש הרבה מלכים שיושבים על
קבוצות נפרדות והם יצטרכו ללכת ביחד
תחת דגל אחד ואין מנהיג אחד שיכול
לעמוד מעל כולם .וזה המצב ולכן ילחמו
נגד הרעיון גם בגלל שיפסידו את העמדה
וגם פשוט מפחד.

ש .אבל זה לא זז ,לא הולך.
ת .זה יזוז ,לא להפסיק ללחוץ בעבודה.
ללחוץ ,להיחפז ,לדבר ,לבקש ,לצעוק!!!
ואז משהו יזוז .ואולי ,בקרוב ה' יעשה
משהו שיפחיד הרבה יהודים וזה יעזור
לכם .ה' יעזור לכם להמשיך במרץ את
העבודה שלכם ולהיות נוכחים כשיגיע
משיח מלכנו וכל מי שעזר להביא אותו
יעמוד בשורה הראשונה לקבל את פניו,
כי להלחם בלי פחד ,לשם שמים ,להציל
את עם ישראל זה הזכות הגדולה ביותר.
זה אהבת ישראל ואהבת ה' וגם בטחון.
אני רוצה שתבינו שמה שאני אומרת
לכם זה נכון ,זה מן השמים .אבל ה' הוא
בעל הבית והוא עושה לפי מה שהוא
מחליט ,ואם הוא רוצה לשנות משהו
לטובת העניין ,הוא ישנה .אתם רק
צריכים להמשיך ,בלי פחד! ולא משנה
אם מסתדר או לא בכל זאת תצילו
נשמות ,וכל נשמה חשובה ביותר ,וכבר
הצלחתם להציל .ואתם יודעים שכל
נשמה זה עולם שלם והזכות היא לגמרי
שלכם .אין לי יותר מה להגיד .בשמים
מאוד רוצים שתצליחו !!!
נח בנה מאה ועשרים שנה את התיבה.
הוא הזהיר והזהיר והזהיר ולא שמעו.
רק בסוף ,שהמים באמת עלו גבוה ,הם
הבינו שימותו .ולמה ? כי לא התכוננו.
מאה ועשרים שנה לא התכוננו.
צריכים לדבר ,לדבר ולדבר ולכתוב
ולחלק את דברי האמת ,כי ה' מזהיר
אותנו כל יום ,כל יום ,והרב ואחרים
כמוהו חייבים להלחם כדי להציל את
העם .אתה זוכר איך שנלחמת על החיים
שלך? כמה שאתה מפחד מכל כאב גופני
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כי זה אולי יחזיר אותך למחלה ,אתה
יודע מה זה להלחם על החיים .עכשיו
תלחם על החיים של עם ישראל! אתה
נולדת לזה! באת לכאן בשביל לעזור
להציל את העם!
אתם לא מבינים שזו שעת חרום) ,לא(
מרגישים שהמצב של חיים או מוות.
כולם רוצים להמשיך את החיים היום-
יומיים בשקט ,אבל אנחנו בסכנה גדולה!
צריך להיות שני דברים נפרדים ,אבל הם
יעבדו ביחד .לחלק לכולם את מה
שאנחנו אומרים .נכון ,יהיו מתנגדים,
ומאמינים וחלק שבאמצע ,אבל זה לא
יגיע להתנגשות ממש כי החומר יעבור
מיד ליד ולא על במה ,ולא במקום אחד,
אלא מחולק לכל העם .העבודה שאתה
והרב ר .עושים זה רק דברי מוסר
שמבוססים על התורה ,ושני אלו יחד,
אפילו שזה נראה נפרד ,זה יחזיר הרבה
בתשובה.
ש .מה יש לך להגיד על תיקון האמונה
בשלמות?
ת .אתה יודע ,אתה רק רוצה ממני
חיזוק .אני לא יכולה לחזק יותר ממה
שחיזקתי .להפסיק לדבר איתנו ולהתחיל
את העבודה במרץ כי הזמן הולך
ונגמר!!!
ש .האם יש לחשוש שהס"א ימנע את
העובדה כשעסוקים בהצלת העם?
ת .הס"א הוא כוח מאוד גדול ומאוד
קטן .עכשיו הוא נראה ענק כי כל כך
הרבה יהודים הכניסו אותו לליבם
בשמחה ולכן הוא גדל מאוד ,אבל ה'
יהרוג אותו יחד עם הלבבות שבהם הוא
חי ,או שאנחנו נוציא אותו מהם לפני כן.
אבל אתה חייב להמשיך אפילו אם הוא
עומד ליד המיטה שלך בלילה וליד
השולחן שלך ביום .כל זמן שאתה
מתעסק בהצלת העם – הוא לא יוכל
להיכנס ללב שלך!
כן ,אתה .אתה תלמיד חכם! אתה צריך
לפתוח את הד' אמות שלך ולצאת לשדה
הקרב כדי להציל נשמות.
הבן הוא קרבן אחד ,אבל יש אלפי
קרבנות שירדו מהקודש ויש אלפים
שלבושים שחור אבל התורה שלהם
ריקה.
אתה חייב לעזור להצילם ואולי בזכות
חסד זה תציל גם את הבן.
המצב קשה והעולם עומד בזכות הדתיים
שהם הבנים האהובים של ה' ,ואם הם
בורחים מבית אבא אז מה יהיה ???
לכן גם אתה חייב לדאוג לנשמות של
הבנים ,כל הבנים בכל הישיבות ,בכל
הכוללים – לצאת למלחמה נגד העולם
הזה!!!
אני אגיד לכם שוב שה' שלח לכם צרה
כדי להעיר אתכם ,במיוחד להעיר אותך,
כי יש לך כוח רב להציל נשמות .את
כולם ,לא רק קבוצה אחת אלא כולם!
מחכה לכולנו מצב קשה ,והבעיות של
הבן שלך יהיו בעיות קטנות לעומת מה
שמחכה לכולנו.
חייבים לצאת למלחמה ולהחזיר את

הישיבות ואת הכוללים לתורת אמת.
אתה ת"ח ,ואתה יודע שאין מקרה
בעולם .אתה יודע כמה שחסד מציל
ואתה יכול להגיע לאותם התשובות
כמוני.
אני שוב חוזרת ,תעזרו לתקן את העולם
ותקבלו גם אתם את התיקון שלכם .ולכן
נבחרת ,כי לך יש את הכוח .המצב קשה
ואף אחד לא אשם בזה ,אתה צריך לכוון
את הכוחות שלך להחזיר את העם ואת
הדתיים לאמת.
אתה יודע שיש בעיה גדולה באמונה של
עמ"י בקב"ה וזה מתבטא בישיבות
רבות ,בחורים רבים שלומדים תורה,
אבל לימודם ריק ואין קשר בינם לקב"ה.
וזה יביא סבל רב כי ה' רוצה את בניו,
ואיפה הם? הם יושבים ולומדים אבל
הלב בחוץ!
ושיהיה ברור מה שאמרתי על החרדים,
התלמידי חכמים והבני תורה – אמרתי
את זה רק כדי להציל את כולנו ,כי
המפתח בידם! כי הם הבנים האהובים
ולכן הם קודם כל חייבים לחזור לאמת!
הדתיים ,הפסגה של העולם ,מחולקים
)ביניהם( ורבים על תקציבים ממשרד
הפנים ,משרד הדתות וממשרד החינוך
כדי לקבל מהממשלה כסף וטוענים
שהכל לשם שמים .אם נחשון אחד
יקפוץ היום לתוך המים ,יגידו עליו
"משונה"" ,בטח שייך לבעלי תשובה",
"בטח שייך לקבוצות משונות" ,לקפוץ
למים.
ש .מה הכוונה שאין אפילו נחשון אחד?
ת .אין אפילו אחד שמוכן להקריב את
הכל ,את החיים של העולם הזה ,את
המעמד של הפרנסה ,את העמדה ,את
החיים למען כלל ישראל ,כולם עם
נגיעות וככה לא יכול להיות אחדות !
אחדות עם ה',
אין אחדות עם ה' בלי אהבת ישראל !!!
כולם ביחד ,אשכנזים ,ספרדים,
ירושלמים ,ליטאים וחסידים .צריכים
לצאת לרחוב ולשים אפר על הראש,
להגיד וידוי ,לבכות ,לבקש רחמים .כ"כ
הרבה צרות יש לעם ישראל ,מה עוד
אפשר לעשות ???
יש מגיפה ,בחורים ובחורות יורדים
מהדרך ,צעירים חולים ונפטרים ,בעיות
שלום בית משונות .מה עוד אפשר
לעשות? לקחת את ספר התורה לרחוב,
לשים עליו אפר ולצעוק לשמים!!!
לא רק בארץ ישראל ,גם באנגליה,
אירופה ,אמריקה וכל מקום שיש בו
יהודים .הספור דומה בכל מקום בעולם
כולו וזה תלוי ביהודים.
מסר לשדרנים מערוצי הקודש ,תשנ"ט
שלום ,אני רוצה להגיד לכם שאתם
המ ָדע כדי
חשובים מאוד! כי ה' שלח את ַ
לאפשר לכם להגיע להרבה מאוד אנשים
בזמן מאוד קצר .עכשיו כולם יודעים את
הנבואות ,כולם למדו יחזקאל ,כולם
מוכנים למשהו ,אבל כולם רוצים לדעת
בדיוקְ .ל ַמה?

החילונים מחכים לזכות בפיס או
להרוויח בבורסה ,הם רוצים שקט,
רוצים עולם שיאפשר להם להמשיך את
הקניות.
הדתיים ,חלקם גם רוצים שקט ,רוצים
להמשיך גם את החיים של קניות ושל
עולם הזה לבוש כיפה ופאה ויש דתיים
מעטים שמחכים לגאולה ובאמת מחכים.
באויר אפשר להריח את המצב המסוכן,
אפשר לראות את זה בעיניים ,אפשר
לטעום את זה בפה ,אפשר להרגיש את
זה בעור ,אבל רק רודפי אמת זכאים
לראות ולהרגיש ולדעת את האמת.
היהודים האלה מודאגים ובצדק .כן
בצדק,כי המצב קשה .ולמה המצב קשה?
כי הדתיים לא מחכים למשיח.
ואם הם לא מחכים אז מי ?!
מי מחכה ? רק מעטים .יש שרק מחכים
למשהו ,לאיזה דבר מעניין ,רעידת
אדמה ,מלחמה ואולי משהו אחר
שיהפוך את החיים לדבר מעניין.
אוי לנו!
אוי לעם ישראל! אוי לעולם!
אתם יודעים את הדברים האלה ,אתם
צריכים להחזיר )בתשובה( את הדתיים,
כי הדתיים חייבים להוביל ,ואם הם לא
מוכנים להוביל ,מי נשאר? כן ,המצב
קשה,אבל בכל יהודי )יש( נשמה קדושה
ואתם חלק מן השליחים שנשלחו לעזור
להציל את המצב.
כן אתם! אין זמן לא לאכול ולא לישון.
להתפלל ולצאת לעבודה זה הכל! יום
ולילה לדבר! לדבר! לא במילים רכות,
לא בכל מיני דרכים נעימות ,זה לא
יעזור ,צריכים להגיד אמת!
והאמת היא  -שאם לא נחזור לה' לבד,
הוא יחזיר אותנו ,וזה לא יהיה קל ואם
נחזור לבד נחיה.
אבל אם הוא יחזיר אותנו ,רק
המאמינים יחיו ,הרבה יפלו ,הרוב יפלו.
כן ,אבל זה לא חדש ,זה כתוב ,זה ידוע,
רק צריכים לדבר אבל לא רק בפחד ,גם
לדבר על אהבת ה' לאהוב פשוט לאהוב
אותו לומר דברים על זה וזו הבעיה רק
אוהבים את עצמם ,כולם רק את עצמם!
לדבר על אהבת ה' על אהבת ישראל
אחדות ,אחדות כאשר אנשים אוהבים
באמת אחד את השני יש אחדות יש
אחדות.
ש.האם את יכולה לפרט מה לעשות?
ת .רק יכולה להגיד לכם לדבר ,להגיד
את האמת לדבר על המצב הרוחני של כל
היהודים בארץ .לדבר על הסכנות
הרוחניות ,כי למות זה לא כל כך מפחיד.
אדם שנהנה מהתענוגים שלו – קשה לו
לדמיין מוות ,אבל להגיד לו שהוא יעלם
לנצח ,שכל מה שהוא אוהב ומקבל תענוג
מזה ,זה ייתן לו מחלות שיכלו לו את
הגוף ,כל העוה"ז שלו הוא ייהפך לאפר
ויעלם עם הרוח ,והעולם יהיה עולם
רוחני ,לא גשמי ,ורק אלה שיגיעו
לעדינות )קדושה ,רוחניות ?( רבה ,רק
הם יוכלו לחיות בעולם הרוחני .כי רק
דבר קל ,קל במשקל ,יכול להיות בעולם
הרוחני .וכל הזהב ,הכסף והבגדים
ותענוגים גסים אלו ,לא יוכלו לעבור את
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המחסום שניצב בין העולם הגשמי לבין
העולם הרוחני.
לדבר ולדבר ,לבכות ,להגיד תהילים,
לבקש ולבקש מהיהודים להתעורר
ולהבין שאתם פשוט אוהבים )אותם(
ואתם לא רוצים שחלילה ילכו לאיבוד.
לדבר על אחדות ,אהבת ה' ואהבת כל
יהודי.

תהלים
תהילים זה התרופה החזקה ביותר
בעולם ,אין יותר חזק .ולכן אם קבוצות
של יהודים רבים יגידו תהילים ביחד,
ברור שזה יכול להציל את העולם
ולהביא את הישועה בקלות .היום רק
אחדות יכולה להציל אותנו .וח"ו אם
השם יאבד את הסבלנות ויוציא את
המקל ,הצדיקים ילכו עם הרשעים .אז
מי שאמר כל החיים שלו תהילים לבד
בבית הוא יכול ללכת בכל זאת עם
הרשעים .אבל מי שאמר בקבוצות
תהילים יכול להציל את העולם.
אני רק יכולה להגיד שבאופן טבעי
לאישה רמה רוחנית יותר גבוהה מן
הגבר .ולכן אם כל הנשים יגידו תהילים
ביחד זה יעשה שנוי בשמים אפילו אם
הגברים לא ילכו עם זה.
הנשים יכולות להציל את העם ,כי
הגברים במצב ירוד יותר מהנשים.
צריכים להיות כמו הנשים הצדקניות
במדבר ולהלחם בעד האמת ולסרב לקבל
את עגל הזהב מן העולם החרדי! הוציאו
אותו לגמרי!
ש .מה הנשים צריכות לעשות?
ת .קבוצות של תהלים בכל העולם אבל
שיהיו ביחד ,ביחד ובאופן קבוע .העניין
של ביחד זה התיקון ,אחדות זה התיקון
הגדול ביותר ,כי בזה נכלל הכל להיות
באחדות עם ה' ,אדם חייב לעשות את
המצוות וכל דבר שה' דורש ,וכדי לאהוב
את ה' חייבים לאהוב את הבריאה.
...הגברים מחפשים שיטות ורוצים לדעת
מי הם היו ,ואיך ה' רואה אותם בשמים,
אבל )אם( האישה רואה סכנה לילדיה גם
לכל העם והיא עושה את הדבר הפשוט
והיעיל ביותר – היא אומרת תהילים!!!
תהילים בדמעות ,תהילים בכאב לב ,זוהי
התשובה הגדולה ביותר למצבנו!
ש .האם בדרך כזאת ,שכולם יאמרו
תהילים בלב שבור ,נזכה להביא משיח?
ת .אם כל העם ביחד יגידו תהילים ביחד,
יצאו ביחד לרחוב יגידו וידוי ,ישימו אפר
על הראש ויביאו איתם את ספר התורה
– ברור שהמשיח יגיע בקלות.
ש .מה החשיבות של תהלים היום,
שהרעיון הזה של תהלים בקבוצות כל
כך פרח עקב הראיון של בתיה לפני כמה
שנים.
ת .קודם כל אני לא היוזמת .תחילה
נפגשתי  ...שכבר אמרו תהלים...
אבל מזה גדל וגדל הקבוצות והמודעות
בנושא הזה .ומי בעיקר אומרות תהלים?
נשים .משום מה הרבה מאד גברים לא
אומרים כל כך .ולכן אני מבינה את הלב
של הנשים.
התהלים מאחדים כל הקבוצות ,כל

העדות של עם ישראל בלי נוסח שונה.
כולם אותו הדבר .כולם אומרים אותם
המלים ולכן זה עושה אחדות .בנוסף,
התהלים עולים ישר לכסא הכבוד.
הם שיר אהבה של עם ישראל להקב"ה.
ש .וזה עוזר לצאת מכל הצרות?
ת .בוודאי .בוודאי כשבעל כועס על
אישה .הוא מאד כועס וצועק עליה והיא
עומדת ואומרת בעלי אתה צודק .ואז
היא שרה לו שירי אהבה .איך הוא יכול
להמשיך לכעוס.

מקורות
) (1חז"ל בכמה מקומות הדגישו עניין זה
שהקב"ה שיתף את האדם במעשה
בראשית ,עיין בילקוט שמעוני פרשת
בראשית רמז ה " -מתחילת ברייתו של
עולם נתאווה הקב"ה לעשות לו שותפות
בתחתונים".
וז"ל הרמח"ל בדעת תבונות )קנ"ח(
"ותראי כמה כבוד גדול חלק התורה ב"ה
אל הצדיקים שחשבם לשותפים אליו,
וכמו שאמרו ז"ל )זהר ח"א ה' ע"א( 'עמי
אתה – עימי אתה" כי באמת חלק הניחו
להם בתיקונו של עולם ובשכלול
הבריאה ,עד שנמצא תיקון הבריאה
כביכול מחולק בין הקב"ה והצדיקים
שאינו נשלם אלא בשניהם".
ז"ל הגר"ח מוולוז'ין בספרו נפש החיים
שע"ד פי"א "ולכן אמרו בפרק מעלות
התורה שכל העוסק בתורה לשמה נקרא
ריע ,כי כביכול נעשה שותף ליוצר
בראשית יתברך שמו כיון שהוא המקיים
עתה את כל העולמות בעסק תורתו
ובלתי זה היו חוזרים כולם לתוהו ובוהו,
וכמ"ש במדרש הנ"ל דמיתיך רעייתי"
עכ"ל הגר"ח בנפשה"ח.
ובמסכת שבת דף קיט" :כל המתפלל
בערב שבת ואומר ויכולו מעלה עליו
הכתוב כאילו נעשה שותף לקב"ה
במעשה בראשית".
) (2ז"ל הספורנו )בראשית ג,א( "והנחש
הוא השטן הוא יצר הרע רב ההיזק עם
מיעוט היותו נראה ,כי אמנם יקרא
הדבר בשם איזה דומה לו וכו' ויקראו
האויבים המזיקים נחשים צפעונים אשר
אין להם לחש ,כאמרו' :הנני משלך בכם
נחשים צפעונים אשר אין להם לחש' ועל
זה הדרך קרא בזה המקום את היצר
הרע המחטיא נחש ,בהיותו דומה לנחש
אשר תועלתו במציאות מעט מאוד ונזקו
רב עם מיעוט הראותו .ובפרקי דר"א
פי"ג כתב וז"ל "והיה סמא-ל השר הגדול
שבשמים וכו' וראה את כל הבריות
שברא הקב"ה ולא מצא חכם להרע
כנחש שנאמר והנחש היה ערום מכל
חיית השדה ,והיה דמותו כמין גמל ועלה
ורכב עליו ,והיתה התורה צווחת ואומרת
סמא-ל עכשיו נברא העולם ועת למרוד
במקום? שנאמר "כעת במרום תמריא
תשחק לסוס ורוכבו" )איוב לט(.
משל למה הדבר דומה? לאדם שיש בו
רוח רעה וכל המעשים שהוא עושה,
מדעתו הוא עושה ,וכל הדברים שהוא
מדבר מדעתו הוא מדבר והלא אינו עושה

אלא מדעת רוח רעה שיש עליו .כך
הנחש כל מעשיו שעשה וכל דבריו שדבר
לא דבר ולא עשה אלא מדעתו של סמא-
ל" עכ"ל .פדר"א מפורש שס"מ הוא
השטן הוא יצה"ר השתמש בנחש כדי
לפתות את חוה ,שהנחש שימש מרכבה
לס"מ ,שהוא היה הרוח המניע את
הנחש.
) (3כמו שכתוב בישעיהו )נט ,ב( "כי אם
עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין
אלוקיכם" כלומר כתוצאה מן העוון
נוצרה מחיצה בינינו לבין אבינו שבשמים
ושוב אי אפשר להרגיש את האהבה שלו
אלינו בגלל המחיצות המבדילות בינינו.
) (4על ידי שאדם עושה חסד לשם שמים
הוא מתקרב לבוראו וזו היא הדבקות
שהוא הולך בדרכי השם וכשהוא מתקרב
אל השם הוא מרגיש את האהבה
האלקית וזו היא התשובה שהתשובה
משמעה להתקרב אל הבורא שהתרחקנו
ממנו וככל שאנחנו מחקים את מעשיו
ודרכיו אנחנו מתקרבים אליו יותר
וקונים שלימות לעצמנו.

זה יושיע אותנו
ויביא אותנו יותר גבוה
ממעמד הר סיני
אנחנו נבוא אליו מאהבה

העולם בזמנו הסופי
מסר מחיים וייל ,תשנ"ט
דקות ושעות עוברות בזרימה קבועה.
הזרימה זורמת במהירות גוברת ועוד
מעט לא ישאר זמן .אולם אין מי שנראה
מודאג מכך .מעטים לפעמים חושבים על
כך אבל כשמתבוננים מסביב רואים
שהחיים מתנהלים כרגיל ולא נראית
דאגה גדולה .ממילא גם הם מפסיקים
לחשוב על כך .מה יכול לגרום ליהודים
לעמוד ולהתבונן באמת המאיימת הזו?
ה' מתאמץ כל כך לעורר אותנו ,אבל אין
איש הרוצה להקשיב .הסתכל מסביב,
הגוויות נערמות ואין איש שואל מדוע.
התבונן מסביב ותראה את כל הסערות,
השיטפונות ,רעידות האדמה ,השריפות
והאסונות האיומים והמוזרים .אין אדם
שואל מדוע .הסתכל מסביב ותראה כל
כך הרבה מלחמות במקומות רבים
בעולם ,כל כך הרבה מומתים ,נרצחים.
על ידי לחיצת כפתור נוכל להיות
נשמדים על ידי מלחמה גרעינית ,ואין
שואל מדוע?
אנחנו יודעים שכל מה שקורה בעולם
לטוב או לרע הוא מסר ליהודים.
]רמב"ם הלכות תשובה פ"ט " -הודיענו
בתורה שאם נעזוב התורה מדעת ,ונעסוק
בהבלי הזמן ,שדיין האמת יסיר מן
העוזבים כל טובות העולם הזה – שהן
חזקו ידיהם לבעוט ומביא עליהם כל
הרעות ,המונעים אותן מלקנות העולם
הבא – כדי שיאבדו ברשעם"[
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אנחנו מקבלים כל כך הרבה מסרים,
ואין אדם מנסה להבין מה יקרה אם
נמשיך להתעלם מן האותות האלקיים
שאנחנו מקבלים .אני אתן הבזק רעיוני,
רק הברקה ,כיצד להתבונן אם אנחנו כן
ננסה להבין.
רק טיפשים יכולים להאמין שה' מוכן
לסבול את אלוהי הכסף והרכוש החומרי
ביחד עם תורתו .את האלוה של ההנאות
הגופניות ביחד עם תורתו ,את האלוה של
האנוכיות ביחד עם תורתו .הוא לא
ירשה לתועבה הזו להמשיך .כי כל פעם
שעם ישראל הכניסו אלהים אחרים ,ה'
השמיד אותם ביחד עם עובדיהם .היום,
יש מהציבור החרדי שהחליטו שהם
יכולים לפלוש למקדש ה' )קרי ,הקהילה
היהודית ,בתי כנסיות והבתים( ,ולהכניס
לתוכו את האלים הזרים שלו .אבל ה'
יפלוט אותם החוצה ,ה' ישמיד את
העבריינים הנ"ל.
העולם הוא בזמנו הסופי לפני הישועה
הגדולה שכולם מחכים לה .זהו גם הזמן
שאנו נמצאים בו במצב הירוד ביותר
שהיינו אי פעם .יש לנו הרבה תורה אולם
מעט אהבת ה' או בטחון .יש לנו הרבה
אלילים שקריים שהכנסנו לליבנו .אנו
רק נראים כמאמינים אולם ללא לב .אם
נשוב בתשובה מיד ,נחסוך הרבה סבל
ומוות .הזמן שנותר הוא באמת מאד
קצר ממש ,בסוף לא יהיה זמן לשוב .ה'
ישמיד הרבה מן העולם כדי לנקות אותו
מן הטומאה .אלו שישרדו יהיו
האוהבים של ה' .אף אחד אחר לא תהיה
לו היכולת להתקיים בעולם של אמת.
עכשיו ,אם אנחנו היהודים החרדים בכל
מקום בעולם נבין איזו טעות אנחנו
עשינו ונחליט לנקות את ליבינו ובתינו
ובתי כנסיותינו ובתי ספרינו ,אז נוכל
להיהפך לאוהבי ה' .אז הגאולה תבוא
בדרך הרבה יותר קלה .שלום ימלא את
העולם ורק הרשעים יכלו.
מה עלינו לעשות כדי לעצור את המגפה
והאסונות ולהביא אותנו לגאולה בלי
סבל? זה לא כל כך קשה .אנחנו צריכים
רק לרצות לראות ולקבל את האמת .אני
אומר לך עכשיו בדיוק מה לעשות .אתם
צריכים אחדות ,לבוא יחד תחת דגל
אחד .כל היהודים החרדים שיבואו יחד
מכל המקומות בעולם .ה' עשה את זה
באפשרות טכנית לכולם לבוא ביחד כעם
אחד מתחת לדגל של ה' ותורתו .תלכו
לרחובות ביחד ,אנשים ונשים בנפרד,
ביחד עם ילדים .תשבו על הקרקע ושימו
אפר על ראשיכם .תבואו אחרי שנמנעתם
מלאכול לכל הפחות סעודה אחת .תגידו
וידוי ביחד ,תבכו ותתחננו לישועה,
תתחננו ותבכו .הרבנים שלכם יבואו
אחריכם ,האחרים והאחים הלא דתיים
יבואו אחריכם .אל תפחד זה יושיע
אותנו ויביא אותנו יותר גבוה ממעמד הר
סיני ,מכיוון שלא יהיה הר מעל ראשינו.
אנחנו נבוא אליו מאהבה.

