האיש שמופיע אצל הרבי מלובביץ' שמו :דוד גולדנר וגם דוד מקפאיל
הוא נוהג להציג עצמו בשם בדוי :דניאל סגל.
הוא זה שכותב הכל באתר "קולו של משיח" וגם באתר החדש "מבשר המשיח".
הוא הוזה וחושב את עצמו למשיח בן דוד .הוא אדם מסוכן וצריך להיזהר ממנו מאוד !
הוא כותב ואומר ,שכל אחד צריך לפרסם על משיח כדי להביא להתגלות המשיח .הוא אומר שהוא מקבל
מסרים מבית דין שמיים ,וכאשר מגיעים אנשים מתוך תמימות ורצון לעשות מעשי חסד ועזרה ,הוא
משתמש בשיטות מתוחכמות ומשתלט על חייהם ,חודר לפרטיותם ,והופך אותם למשועבדים ולעבדים ,הן
מבחינת כסף ,הן מבחינת זמן וכוחות נפשיים ופיזיים.
הכל תחת מסווה של עזרה לעם ישראל וכביכול עזרה לאותו אדם להציל את עצמו.
חלק משיטתו היא ,לסכסך ולהפריד בין האדם שרוצה לתרום כסף לבני משפחתו .למרכז לנפגעי כתות
הגיעו כבר מספר עדויות של משפחות שחייהם נהרסו תוך ניתוק היחסים עם בני המשפחה כדי שלא יפריעו
להעביר לו עוד ועוד כספים.
לפרסום מבחינתו אין סוף ,אם אדם התחיל לפרסם אפילו פרסום קטן הוא מצליח להביא אותו למצב של
סחיטה כלכלית ורגשית ללא גבולות .הוא מטיף למסור את כל הכסף והרכוש ולמכור אפילו את הבית
למטרותיו ,ויש אנשים שהגיעו לפשיטת רגל ולמצבים קשים מאוד בגללו.
במשפחות של האנשים ,שנלכדו ברשתו ,יש הורים מבוגרים וגם ילדים קטנים ,הסובלים סבל גדול וצער רב,
בגלל מה שהוא מעולל ,הוא מבצע הכל מתוך חוסר אחריות לחלוטין.
לפי האידיאולוגיה שלו ישנה מטרה אחת והיא :פרסום משיח .ואצלו המטרה מקדשת את האמצעים .ולא
איכפת לו בדרך לדרוס ולהרוס בני אדם .הוא מציג את עצמו כיהודי שומר מצוות ,אבל ביהדות אסור
להשתמש באמצעים פסולים אפילו למטרה קדושה.
הבעיה הגדולה היא ,שהוא אדם מאוד כריזמטי וגם אנשים חכמים ואינטליגנטים נלכדים ברשתו ולא
מצליחים לזהות ,שבמקום לעזור להם ,הוא ממיט עליהם ועל בני משפחתם אסון גדול.
במסע השכנועים שלו לנתינת כספים הוא אומר" :לקב"ה אין בית ואתם יושבים לכם בבתים? תמכרו את
הרכוש שלכם ,תמכרו את הבית שלכם ובכסף הזה תפרסמו משיח".
אבל שימו לב ! הגישה הזו נוגדת את היהדות.
נוסף לכך גולדנר –מקפאיל מוסר דברים בשם שמיים ואפילו מעז להשתמש כך בשם ה' המלא-י-ה-ו-ה,-
דבר שאסור בהלכה היהודית ,כותב ואומר ,שהוא מוסר את דבר ה' .אנשים מאמינים לו והוא מפחיד
אותם ,שאם לא יקיימו את דבריו ,הם מפרים את דבר ה'.
הוא לא רק משיח שקר ,הוא גם נביא שקר!
להלן מובאים דבריו של הרמב"ם ,אשר מהם אפשר להבין בברור ,שדוד גולדנר לא יכול להיות המשיח ,כפי
שהוא חושב ואומר .וכמו כן מעשיו ומה שהוא דורש מאנשים לעשות ,זה ההיפך ממה שכתוב בתורה !

אגרת תימן של הרמב"ם.
אגרת ששלח הרמב"ם לתימן כאשר הופיע שם נביא שקר ,ובעקבותיו גזירות שמד .הרמב"ם
מסביר כיצד להבחין בין המשיח למתחזה למשיח ,בין נביא אמת ונביא שקר.

על משיח תימן

אבל מה שזכרת מעסק האיש שהוא אומר שהוא משיח בערי תימן ,דע שלא תמהתי
ממנו ולא מן המאמינים בו ,לפי שהוא משוגע בלי ספק ,ואין על החולה אשמה ופשע ,אם
לא יסובב הוא חוליו .וכן איני תמה מן המאמינים בו מקוצר רוחם ,ושאינם יודעים מקום

המשיח ומעלתו הגדולה שעלה בדעתם זה .אבל אני תמה ממך ,שאתה מבני תורה,
ועמדת על ספרי החכמים ,האינך יודע אחי שהמשיח נביא גדול מאוד ,וגדול מכל
הנביאים מלבד משה רבנו ע"ה .ועוד האינ ך יודע שמי שאומר על עצמו שהוא נביא ,שאם
נמצאת נבואתו מוכחשת הוא חייב מיתה ,לפי שסמך לעצמו המעלה הגדולה הזאת ,כמו
שיומת המתנבא בשם עבודה זרה .
שכך כתוב דברים י"ח כ' "אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי" וגומר .ואיזה ראיה
גדולה על היותו מכחש אלא שיסמוך עצמו בשם משיח .ויש תימה בדבריך ,שאמרת
שידוע בשלוה ויש אתו מקצת חכמה .התעלה על דעתך שבמדות האלו יהיה משיח .אבל
חייבך לומר כל זה מפני שלא השגחת למעלת המשיח מה הוא ואיך תהיה עמידתו
ובאיזה מקום יהיה ואיזה אות תהיה מיוחדת לו .אבל מעלתו תהיה יותר מעולה ממעלת
הנביאים ,ויותר נכבדת זולת משה רבנו ע"ה .וייחד אותו הבורא יתברך בדברים שלא
ייחד משה רבנו ע"ה .שנאמר בו ישעיה י"א ג' "והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט
ולא למשמע אזניו יוכיח .ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת
ויראת ה' .והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו" .וקרא לו הקב"ה שש שמות,
באמרו שם ט' ה' "כי ילד יולד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ
אל גבור אבי עד שר שלום" .וזה שקראו אל ,על דרך ההפלגה ,להודיע שגדולתו מעולה
ממעלת כל אדם .

איך ייראה המשיח ?
ואחד מן התנאים שיש אצלנו ידועים לכל נביא  -שיהיה בתכלית המדע ואז ינבא אותו
הקב"ה .לפי שהוא עיקר אצלנו שאין הנבואה שורה אלא על חכם וגיבור ועשיר .וביארו,
שאפילו גיבור שיהיה כובש את יצרו ,ועשיר  -עשיר בדעתו .אבל כשיעמוד אדם שאינו
מפורסם בחכמה ,ויאמר שהוא נביא ,אין אנו מאמינים אותו .כל שכן אם יאמר אחד מעמי
הארץ שהוא משיח .ואחת הראיות שהוא עם הארץ שצווה לפזר אדם כל ממונו,
ושיתנדבו לעניים .וכל השומעים לו הם טיפשים ,והוא חוטא ,שעושה הפך התורה ,הואיל
ואין ראוי לתורתנו לעשות צדקה מכל ממונו אלא מקצתו .שכן כתוב "אך כל החרם אשר
יחרים לאיש לה' מכל אשר לו" ,ואמרו מקבלי השמועה" מכל אשר לו  -ולא כל אשר לו".
ושמו לנדבה גדר וגבול ,והוא החומש .אמרו" :המבזבז אל יבזבז יותר מחומש" .ואין ספק
ששיכלו וליבו שנשאוהו לומר שהוא משיח ,הוא אשר נשאו לצוות בני אדם לצאת מכל
קניינם להתנדב ,לעניים ונעשו להם עניים והעניים עשירים .וחייבו עצמם מן הדין להחזיר
להם ממונם .ויהיה הממון על הדרך הזה בין העניים והעשירים חוזר חלילה ,וזו סכלות
מבוארת .

