
סיפורו של נתן, נער בן 15 שחווה מוות קליני בחג סוכות השנה 
ימים  דודו במודיעין. שלשה  )יום שני ט”ו תשרי תשע”ו( אצל 
לאחר מכן בחול המועד סוכות בבית כנסת בירושלים, נתן מספר 
 על המות הקליני אשר עבר. סיפורו הוקלט ועל פיו הוכן עלון זה.  
קורה  מה  המפרטים  מות-קליני  של  אחרים  מתאורים  להבדיל 
תתרחש  אשר  הגאולה  על  נבואה  מכיל  נתן  של  תאורו  למעלה, 

בחודשים הקרובים ב”ה...
פתאום יצאתי מן הגוף דרך האף ולא ידעתי מי אני - הגווייה שעל 
המיטה או הרוח שמרחפת שני מטרים מלמעלה ואני לא מצליח 
כדור-הארץ  את  רואה  אני  ועוד,  עוד  עולה  אני  זה.  את  להבין 
בסוף  ענקית.  מנהרה  לתוך  נכנס  אני  לעלות.  וממשיך  מלמעלה 
המנהרה היה אור ולאורכה היו עיגולים-עיגולים סביב המנהרה. 
האור הלך ונעשה גדול יותר ויותר ונותן לי הרגשה כזו של ביטחון 
ואהבה שאין כמוה בעולם, אור כזה טוב שאי אפשר להסביר את 
זה. האור דיבר איתי בלי מילים כמו בטלפתיה ונשאלתי אם אני 
רוצה למות ושאלות נוספות. הבנתי שאם אחצה את קו האור לא 

אוכל לחזור יותר. עניתי שאין לי מושג, אני לא יודע.
בבית דין של מעלה

אנשים  מלא  היה  האולם  ועצום.  ענק  לאולם  מגיע  אני  פתאום 
לבושים ממש יפה ואני לבוש בבגדים קרועים עם דם ואני מרגיש 
ממש בושה. כל האנשים באים אלי בשמחה ומוחאים לי כפיים. אני 
רואה את הרב עובדיה יוסף זצ”ל והוא לוחץ לי את היד. אני רואה 
את סבא שלי, הוא בא אלי מאושר ושמח ולוחץ לי את היד. אני רואה 
 הרבה אנשים שמתו שאני מכיר ועוד הרבה אנשים שאני לא מכיר.
אני נכנס פנימה, ומולי יש במה גבוהה מאוד שעליה שלושה אורות 
– אור אמצעי גבוה, ומימיני ומשמאלי היו אורות קטנים. האורות 
מעידים עלי. הימני אומר את הדברים הרעים שעשיתי והשמאלי 
את הטובים. הדיינים בבית הדין הם הרב עובדיה יוסף זיע”א אב 

בית דין, הרב אלישיב זיע”א והרב כדורי זיע”א.
פתאום נהיה שקט גמור והאור הרע הזה מתחיל להגיד כל דבר ודבר 
שעשיתי בחיים שלי, ממש כל דבר, מדקדק על כל דבר הכי קטן 
שעשית בחיים שלך, הכל הוא מראה לך, הכל הכל, על כל שניה 
ושניה בחיים, למה עשית ככה ולמה לא עשית ככה, ואני מתמלא 
כזו בושה, זה ממש מביך מאוד כי כולם מסתכלים... ואז הוא גומר 
לדבר ומגיע הקול הטוב ואומר את הדברים הטובים שעשיתי, אתם 
לא מבינים איזה שכר יש על כל דבר הכי קטן שאתם עושים, כל 
מצוה קטנה, כל דבר הכי קטן שעשיתם זה נחשב בשמיים כענק 
ענק, על כל מצוה הכי קטנה שעשיתי הרגשתי איזה כיף. יום אחד 
למעלה  הזה  בעולם  קטן  דבר  כל  זה,  כיף  איזה   - ציצית  לבשתי 
זה הופך עולמות שלמים, אני לא יודע איך להסביר את זה, וכל 
האנשים מסביב צועקים לך צדיק צדיק. על כל מצווה קטנה אני 
וככל  עולמות  הופכת  קטנה  מצווה  כל  עילאית.  הרגשה  מרגיש 
גדולות.  מאזניים  שם  יש  יותר.  גדל  שלי  השכר  מתגבר  שהאור 
ובצד שני את העבירות. המאזניים  בצד אחד שמים את המצוות 
המצוות  בסוף  אבל  גוברות  העברות  כאילו  היה  ונראה  התנדנדו 

הכריעו. שמחתי.
כמו שאמרתי לכם המצוות הכי קטנות בעולם הזה הופכים לעולמות 
שלמים ממש ואתה מקבל שכר ענק, ברכה שאתה מברך זה משהו 
עצום עצום משהו באמת ענק, וגם עבירות, הכי קטנות שיש, דבר 
הכי הכי קטן נהיה גם משהו מאוד מאוד גדול, לא כדאי בכלל...  
כל החיים שלנו בעולם הזה זה נסיון – כל שניה ושניה זה נסיון. 
לאדם שחזר בתשובה לא מזכירים את העבירות שעשה ]הרמב”ם 
ֲאִפּלּו  ָהֲעֵברֹות.  ָּכל  ַעל  ְמַכֶּפֶרת  ‘ַהְּתׁשּוָבה  ג’:  הלכה  פ”א  תשובה 
ָּדָבר  לֹו ׁשּום  ַמזְִּכיִרין  ֵאין  ָּבַאֲחרֹונָה  ְּתׁשּוָבה  ְוָעָׂשה  יָָמיו  ָּכל  ָרָׁשע 
ֵמִרְׁשעֹו...'[. יש עבירות שביקשתי עליהן סליחה בעולם הזה ולא 

הראו לי אותן.
כל מי שחי שבעולם הזה יש לו בחירה, אם הוא עושה מצוה יש לו 
שכר גדול ואם עשה עבירה חלילה מקבל עונש גדול, וזה לפי בחירה 
של בן אדם אבל למעלה אתה לא יכול לבחור, אין בחירה שמה. "נַָתִּתי 
ְלָפנֶיָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחּיִים ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהָּמֶות ְוֶאת ָהָרע:" דברים ל'  
בבית דין של מעלה יש מידת חסד ורחמים על מי שפחות מגיל 20, 
ועלי קצת ריחמו. מדקדקים בעבירות יותר עם מי שמעל גיל 20. 
 “אין בית דין של מעלה עונשים בפחות מגיל 20” )שבת דף פט(

לפניו,  נפטרין  כל מעשיו  עולמו  לבית  “בשעת פטירתו של אדם 
והוא אומר  פלוני,  ביום  פלוני  וכך עשית במקום  כך  לו  ואומרים 
יחתום.”  אדם  כל  ביד  שנאמר  וחותם,  חתום  לו  ואומרים  הין, 

)תענית יא(.
כמה  למעלה  הייתי  כאילו  הרגשתי  זמן.  של  מושג  אין  למעלה 
שנים וכשחזרתי לארץ התברר לי שזה ארך בסך-הכל רבע שעה. 
ראיתי מיליוני דברים שאני לא יכול לתאר. ראיתי מכל הכיוונים 
וגם מהצדדים, ידעתי מה קורה עם הגוף שלי  – קדימה, אחורה 
היה  ולא  אותי  עניין  לא  זה  אבל  בעולם,  מה שקורה  כל  וידעתי 
אכפת לי מזה.  למעלה אמרו לי שאחרי שלוש שעות מוות כבר 

לא ניתן לחזור.
גן עדן תחתון

ואז לוקחים אותי שני אנשים עם כנפים, פשוט מחזיקים בי בשתי 
תחתון”.  עדן  “גן  שנקרא  למטה  לעולם  אותי  ומורידים  הידיים, 
אני רואה כזה שער ופותחים לי אותו. אני רואה אנשים לומדים 
תורה, אני רואה אור כזה, אי אפשר לתאר את זה, כזה דבר פשוט 
ענק ענק יפה יפה, ואני מריח ריח כזה טוב שאי אפשר להסביר פה 
בעולם הזה, ואני פשוט רוצה להישאר כאן תמיד תמיד, אין לך 
דברים כאלה בעולם הזה. משהו טוב משהו יפה הרגשה כזו טובה, 
יותר  ויש עולמות בדרגות  ואני מבין שאני רק בכניסה לגן עדן, 
גבוהות וגן עדן התחתון זו הדרגה הכי נמוכה. אז תחשבו מה זה 
יש גם דרגות יותר גבוהות. ואני מרגיש שאני רק רוצה להישאר 

איתם וללמוד תורה, להישאר רק במקום הזה ולא לצאת משם...
וגבוה  גדול  מיוחד  היכל  יש  עדן  בגן  תחתונה.  היותר  הדרגה  זו 
כי  בצער  מצוות  שעושה  מי  גם  החטא.  על  לאנשים שמתגברים 
קשה לו וזה דבר גדול “טוב אחד בצער – ממאה שלא בצער...” 
אבות דרבי נתן. המדרגה הכי גבוהה - זה של בעלי תשובה - מתחת 
כסא הכבוד. האנשים עם הכנפיים רוצים להכניס אותי לגן עדן, 

אבל מלאכי החבלה לא מסכימים ורוצים להראות לי מקום אחר.
גהינום

אני אסביר לכם בקיצור איך נראים מלאכי החבלה – הם לבושים 
ככה בשחור, יש להם זקנים ארוכים ארוכים, בתוך העיניים שלהם 
כמו שראית  לי  יש להם אש, האנשים האלה עם הכנפיים אמרו 
את המקום הזה, נראה לך גם מקום אחר, ואז הם פשוט לקחו אותי 
לפתחה של גהינום, גהינם הוא דבר לא פשוט. ואפילו שלא נכנסתי 

לשם, רק שמעתי והרגשתי מה שהם מרגישים, איזה פחד.... 
שמעתי צרחות איומות, אתם לא יכולים לתאר, מי שעושה עבירות 
מה שראיתי,  לתאר  יכולים  לא  אתם  לכם,  כדאי  לא  לשם,  מגיע 
שמעתי אנשים צועקים, פשוט צועקים צרחות אדירות. בגהינום 
מה  הבנתי  גרוע,  ויותר  יותר  ומדור  מדור  וכל  מדורים,  כמה  יש 

מרגישים בכל מדור בגהינום וזה משהו מפחיד מאד מאד מאד.
יש כמה עברות שעושות צער גדול בשמים, גאוה זה דבר חמור 
מאוד, מי שמדבר בבית הכנסת, אפילו אחרי תפילת שמונה עשרה, 
גילוי עריות, שפיכות-דמים, הלבנת-פנים – דברים חמורים מאד, 
מי שלא שומר על עיניו ומסתכל על בנות, מי שמוציא ... לבטלה. 
נשים מקבלים עונש גדול על גאוה, לבוש לא צנוע. מי שמלבין 

זה
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בגהינם.  השביעי  במדור  והוא  עדן  בגן  חלק  אין  חברו  פני  את 
עולים, הבא על אשת איש,  ואינם  לגיהנם  יורדין  “תניא שלשה 
והמלבין פני חבירו ברבים, והנשבע בשם ה’ לשקר, ויש אומרים 
ולהביא  לאשתו  איש  בין  והמסכסך  חבירו,  בקלון  המתכבד  אף 
עמ’  ב’  פרק  גיהנום,  מסכת  חכמה,  )ראשית  ביניהם...”  מריבה 
קלח(. בשמיים לא מדברים על אייפונים, זה לא מעניין אותם. היו 
שם גם דתיים שהתפלאו שהם הגיעו לשם, יש אנשים ששיחקו 
אותה כאן צדיקים, אבל למעלה הם בגהינם. ראיתי הרבה אנשים 
שבעולם הזה היו גדולים, נשיאים ומנכ”לים – אין לכם מושג מה 

הם מקבלים למעלה... למעלה הם קטנים ...
אני זוכר שמות של חלק מהמקומות של מדורי הגהינם – צלמוות, 
מדור  הוא  רותחת  צואה  אש.  של  כיתות-כיתות  שמשם   – בור 
חכמים,  דברי  על  שמלעיג  מי  בה  נידון  הגמרא,  ]על-פי  בגהינם 
זורקים  החבלה  ומלאכי  אש.  של  וחשוך  ענק  ים  זה  נז.[.  גיטין 
עשרה:  שמונה  בתפילת  כשאומרים  הכוונה  לזה  אנשים.  לשם 
“מלך ממית ומחיה” – הקב”ה ממית את הבנאדם בשריפה בצואה 
הרותחת ואז מחיה אותו עוד פעם, וכך עוד פעם ועוד פעם לנצח 
נצחים. “אמר רבי יהושע בו לוי: פעם אחת מצאני אליהו הנביא, 
אמר לי: רצונך שאעמידך על שער גיהנום? אמרתי לו הן, הראני 
ובני  בידיהם,  שתלויים  אדם  ובני  בחוטמיהן,  שתלויים  אדם  בני 
והראני  ברגליהם,  ובני אדם שתלויים  אדם שתלויים בלשונותם, 
נשים שתלויות ב..., והראני בני אדם שתלויים בעיניהם, והראני 
מסכת  חכמה,  )ראשית  בשרם...”  אותם  שמאכילים  אדם  בני 

גיהנום, פרק ב’ עמ’ קלח(
כל החיים שלנו בעולם הזה, כל שניה ושניה הם ניסיון אחד גדול. 

העולם,  את  ברא  הקב”ה  למה  שואלים 
והתשובה היא שזה כדי להטיב לברואיו 
שנעשה  מנת  על  נברא  הזה  העולם   –
היהודי  גם  שכר.  עליהן  ונקבל  מצוות 
הכי רשע עושה מצוות ומגיע לו שכר, 
בעולם  שכר  לרשעים  נותן  הקב”ה  אז 
בעולם  אבל  ומכוניות,  וילות  של  הזה 
הבא חוטפים ַּכאַפה  )הלם( של החיים. 
ְלַהֲאִבידֹו”  ָּפנָיו  ֶאל  ְלֽׂשנְָאיו  “ּוְמַׁשֵּלם 

)דברים ז, י(.
מי שצדיק - מקבל את הייסורים בעולם 
הטוב  כל  את  מקבל  הבא  ובעולם  הזה, 
אפילו  בתשובה  לחזור  אפשר  שיש. 
על  סליחה  מהקב”ה  לבקש   – בדקה 

החטאים ולא לחזור עליהם.
להישאר,  חשבתי  ובהתחלה  להשאר,  רוצה  אני  אם  אותי  שאלו 
אמרו  למטה.  לחזור  העדפתי  הגהינם  את  לי  שהראו  אחרי  אבל 
לי שיש כמה דברים שאני צריך לתקן, למשל אני צריך ללבוש 
ציצית, כמה זה חשוב, ואז שהייתי למעלה הבנתי כמה זה חשוב 
וציצית זה באמת משהו ענק, זה באמת שכר ענק. כל ברכה שאתם 
מברכים זה זה שכר ענק, זה עצום אז ציצית זה ‘וואו’ ענק. אז 
זה חשבתי שאני מעדיף  ואחרי  רציתי להשאר למעלה  בהתחלה 
יכול  אני  למטה  חוזר  אני  אם  הרגשתי  כי  למה?  ללמטה,  לחזור 
לקיים עוד מצוות ולקבל שכר עוד יותר גבוה ]אבות ד’ י”ז: ‘יָָפה 
ָׁשָעה ַאַחת ִּבְתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ָּבעֹוָלם ַהּזֶה, ִמָּכל ַחּיֵי ָהעֹוָלם 

ַהָּבא...'[. 
הגאולה החלה

ששמע.  כפי  לבוא,  העתיד  על  גם  הנוכחים  לקהל  סיפר  נתן’ 
“למעלה”, הוא מסביר, “ככל שמדברים על משהו הרבה זה אומר 
שהוא קרוב. הרבה נשמות בכו על זה. הגאולה וביאת המשיח יהיו 
ממש בחודשים הקרובים, עכשיו אנחנו בתקופה לא טובה בכלל. 
כל הפיגועים הקטנים מאחדים אותנו והקב”ה עושה את זה כדי 
לעורר אותנו. ברגע שקורה משהו לאחד מישראל כולם מתאחדים. 
אבל אנשים לא מבינים זאת ולכן הקב”ה יביא דבר ענק שכולם 

יתאחדו ויחזרו בתשובה. 
באלול  כ”ז  בתאריך  התחילה  כבר  השלישית  העולם  מלחמת 
תשע”ה, שלשה ימים לפני ראש השנה, ופתאום ביום מסויים זה 
יבוא בבום, ביום זה פתאום תפרוץ מלחמה עולמית,  בכל החדשות 
יגידו – וכולם יבינו – מלחמת העולם השלישית פרצה... ראיתי 
לתמונה,  מחוץ  נהיה  בתחילה  קרב.  ומטוסי  טילים 
כולם ילחמו אחד בשני, מליונים ימותו,  ואח”כ כולם 

יתאחדו ויבואו להילחם נגדנו. "ְוָאַסְפִּתי ֶאת ָּכל ַהּגֹויִם ֶאל יְרּוָׁשַלִם 
ַלִּמְלָחָמה ְונְִלְּכָדה ָהִעיר:" )זכריה יד ב(

הולכים לקרות דברים רעים ממש שיימשכו שבועיים, אבל תלוי 
למי. אם כולם יחזרו בתשובה ויתאחדו זה יבוא בקלות ואם לא זה 
יבוא בדרך קשה. יפלו שתי פצצות אטום קטנות על שתי ערים – 

תל אביב וחיפה. עכשיו המצב שלנו לא טוב.
גם אם אדם חוזר בתשובה ביום האחרון  - בשמים זה נחשב. זה 
באמת,  בתשובה  לחזור  שרוצה  ומי  בתשובה,  לחזור  דקה  לוקח 
ולא לחזור עליהם. אדם  צריך לבקש מהקב”ה על החטאים שלו 

שחזר בתשובה – לא מראים לו את העברות האלה יותר ...
ישראל  בעם  אובמה.  הוא  גוג,  אדם שנקרא  יתחיל  המלחמה  את 
החפיפניקים  וכל  בתשובה  חזר  שלא  מי   – מליונים  כמה  ימותו 
ימותו. מי שבאמת מקפיד ולומד תורה – ינצל. ]שאלו את אליעזר 
הגדול איך ינצל – יעסוק בתורה ובגמילות חסדים[ במלחמה הזו 
צה”ל מחזיק מעמד יומיים ואח”כ אין צה”ל, הם נכנסים וכובשים 
את כל ארץ ישראל ומגיעים עד לירושלים ממש. לא יהיה לנו במי 

להיעזר – רק בקב”ה.
ִמזְָרָחה... ֵמֶחְציֹו  ַהּזֵיִתים  ַהר  "ְונְִבַקע  לשתים,  יבקע  הזיתים  הר 
שניה  באותה  יתבקע,  שההר  וברגע  יד.   זכריה  נְֶגָּבה:"  ְוֶחְציֹו 
המשיח יתגלה לעיני כולם וכולם יבינו שהוא המשיח. הוא יעמוד 
בפתח של הר הזיתים והוא יגיד מי שזוכה להיכנס ומי שלא. מי 
יילחם  המשיח  ניצל.   – להיכנס  שזוכה 
אותו  ויקבור  אותו  יהרוג  באובמה, 
ֶאֵּתן  ַההּוא  ַבּיֹום  “ְוָהיָה  בארץ-ישראל 
ְּביְִׂשָרֵאל...ְוָקְברּו  ֶקֶבר  ָׁשם  ְמקֹום  ְלגֹוג 

ָׁשם ֶאת ּגֹוג" )יחזקאל ל"ט, י"א(
אחרי שיבקע הר הזיתים, הקב”ה יבוא 
היהודים  דם של  כתמי  ועליו  חלוק  עם 
שנרצחו בכל הדורות ע”י הגויים בגלל 
שהם יהודים  בכמה דקות ה’ יהרוס הכל 
- כל הבניינים, מדרגות,  – בכל העולם 
חומות – הכל יתמוטט פתאום, במקומות 
שיש צדיקים הבניינים לא יפלו "ַּבּיֹום 
ְונְָפלּו  ֶהָהִרים  ְונֶֶהְרסּו  יְִׂשָרֵאל:  ַאְדַמת  ַעל  ָּגדֹול  ַרַעׁש  יְִהיֶה  ַההּוא 
ַהַּמְדֵרגֹות ְוָכל חֹוָמה ָלָאֶרץ ִּתּפֹול:" )יחזקאל לח( ביום שה’ ילחם 
נגד הרשעים – יהיה יום של 24 שעות - בלי לילה "ְוָהיָה יֹום ֶאָחד 
הּוא יִָוַּדע לה' ֹלא יֹום ְוֹלא ָליְָלה ְוָהיָה ְלֵעת ֶעֶרב יְִהיֶה אֹור:" )זכריה 
יד ז( ותהיה זו רק התחלת הגאולה. ייקח זמן רב עד שיקברו את 
ִׁשְבָעה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ַטֵהר  ְלַמַען  יְִׂשָרֵאל  ֵּבית  "ּוְקָברּום  הגופות.  כל 
ֳחָדִׁשים:" )יחזקאל ל"ט, י"ב( האור שראיתי למעלה יירד למטה 
לעולמנו יחד עם בית המקדש שיירד מהשמיים ואחרי כן תהיה 

תחיית המתים.
המשיח הוא אדם פשוט שחי פה בארץ, ואנשים מכירים אותו, הוא 
חוזר בתשובה, מחזיר בתשובה ולא עשה אפילו עברה אחת, וכאשר 
הוא יתגלה כולם יהיו מופתעים שדוקא הוא המשיח. המשיח לא 
יודעת והוא לא. למשיח יהיה  יודע שהוא המשיח, הנשמה שלו 
כוח שהוא יוכל להרגיש את הפנימיות של האדם באמת. לא לפי 
הקדושה  את  ויריח  אדם  יראה  הוא  וזקן.  כובע  של  החיצוניות 
שבו - האם הוא טהור ועושה מצוות, אם הוא ירא שמיים אמיתי. 
נ”ג(. )ישעיה  נְִגָלָתה:”  ִמי  ַעל  ה’  ּוזְרֹוַע  ִלְׁשֻמָעֵתנּו  ֶהֱאִמין   “ִמי 
אין לי מילים להגיד לכם את הכל, וכל מה שאמרתי לכם זה עוד 

כלום לעומת מה שראיתי למעלה...
ניתן  הרבים  לזיכוי 
עלונים  חינם  לקבל 
לחיזוק היהדות
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