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ה' מראה לנו שהגאולה בפתח

לך כנוס את כל היהודים
למה נשרף הכרמל?
עבדים אנחנו
העולם הזה גוסס
האם תיפול פצצת אטום על ישראל?
האסון ביפן – מסר לעם ישראל
כשהדולר ימות
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עגל הזהב-השורש לכל הצרות!
מסר מבנימין גולדן ,אוטיסט בן 29

ו אייר תשס''א

אני בנימין גולדן ,אוטיסט .אני לא יכול לדבר ואני צריך עזרה כמעט בכל דבר.
אני יודע שיש יהודים שמאד מבינים איך אני מצליח להעביר את המסרים אבל
יש שלא כל כך מבינים ,ולכן לא מאמינים .ואני לא אסביר עכשיו איך ,כי זה
לוקח הרבה זמן ]זה מבואר בחוברת ''קול דממה דקה'' עמ'  .[19-18אבל מי שמבין
אמת ,יכול לדעת מיד אם דברי אמת.
עכשיו ,עם ישראל ,אני מאד דואג לכם .ואני אחד מכם ,ולכן דואג עוד יותר.
ולמה? כי אנחנו ישנים שינה עמוקה ,וה' מנסה להעיר אותנו בכל מיני דרכים.
בכל יום יש טרגדיות חדשות .יש מלחמות ,יש מחלות ,יש אסונות טבע בארץ
ובחוץ לארץ ,ליהודים ולגוים ,אבל במיוחד החרדים סובלים .ולמה? כי אנחנו
הדוגמא לעולם .ואנחנו חייבים להיות הטובים ביותר .אבל כל העולם ירד
בקדושה ,מלמטה עד למעלה .ואנחנו שצריכים להיות למעלה ,דוגמא לכולם,
אנחנו יורדים.
לכן אנחנו חייבים לעלות שוב .וזה לא קל .כי כדי לעלות אנחנו חייבים לעשות
משהו שרוב היהודים לא מוכנים לעשות .וזה להוציא את הגשמיות מהחיים,
מהלב ,מהרצון .להוציא כל דבר גויי ,ולהפריד בינינו לבין העולם הרחב .וזה מה
שתמיד שמר על היהודים ,וברגע שירדנו מזה ,נפלנו .ואז ה' נאלץ ללמד אותנו
בצורה לא כל כך נעימה שהעם שלו ,אהובתו ,חייבת להיות רק שלו ורק אתו,
ואין מקום לאלילים אחרים .ולכן עגל הזהב חייב לצאת.
אנחנו צריכים רק לראות מה שהיה בשבועות האחרונים כדי לראות מה
שקורה .ביום אחד  13יהודים נהרגו :שלשה ממשפחת פינקוס ,חמישה חיילים
ואחר כך עוד אחד ,וארבעה ממשפחה אחת של ישראלים שטיילו בסקוטלנד -
ביום אחד! וממי אנחנו מפחדים? מפחדים מערבים! אבל כל אלה נהרגו לא על
ידי ערבים אלא על ידי תאונות דרכים.
ברור שזה הגיע ישיר מהקב"ה .זה ברור מאד שה' נתן לנו הודעה :שכדאי
לפחד מה' ולא מהערבים .כי אם אנחנו נגיע למצב הטוב ,למצב הטוב הרוחני ,אז
לא יהיה לנו ממה לפחד .עם ישראל! יש מחלה שהגיעה לגוף של העם ,וזה פוגע
בכל מיני מקומות .ועכשיו זה רוצה להגיע ללב .ואם לא נעצור את זה ,כל הגוף
יעלם חס ושלום ,כי הלב זה החיים של הגוף.

המחלה הזאת זה הגשמיות ,זה עגל הזהב .זה שאנחנו אוהבים את
העוה"ז .ואפילו שאנחנו מתפללים ,אנחנו לומדים וכו' וכו' הכל לא כמו
שהיה פעם .כי עכשיו באמת אנחנו רוצים את העולם הזה ,והלב שלנו
בעיקר בעולם הזה ,ולא בעיקר עם הקדוש ברוך הוא .וזה נוגע לכל שטח
ושטח .אם זה לימוד תורה ,אם זה צניעות ,אם זה אהבת ה' ,אם זה
תפלה .מגיע לכל מקום ומקום.
אנחנו חייבים לעשות משהו כדי לשנות .ברוך ה' ,יש לנו עדיין הרבה יהודים
שהם באמת צדיקים וחיים חיים שדומים למה שה' רוצה .אבל גם הם בסכנה
גדולה .כי ברגע שהמחלה מתחילה ללכת מאבר לאבר ,אז כלם בסכנה ,כל הגוף
בסכנה .ולכן אנחנו צריכים להוציא מהרצון ,מהלב ,מהבית ,מהרחוב שלנו ,כל
דבר מיותר ,כל דבר שהוא גויי ,ולחזור לאמת .לחזור לאמת ,להפסיק את
המחלוקות ולחזור לאמת .להיות עם אחד מתחת לדגל של הקדוש ברוך הוא!
ש .למה אתה קורא לשורש הצרות שלנו
בשם "עגל הזהב"?
ת .כי עגל הזהב מסמל את העולם הזה.
את הגשמיות ,את הכבוד ,את כל
הדברים שהם אנטי-יהודי.
ש .האם זה באמת המשך של חטא עגל
הזהב שכתוב בתורה? זה אותו החטא?
ת .בודאי .ויש אפילו מאלו שנחשבים
למנהיגים שנופלים בחולשה הזאת .כי
כל אחד צריך את המקום שלו מובטח.
ודוקא בדור הזה נהיה כל כך בולט שזה
בגבול חילול ה'.
ש .מה זה בדיוק ''עגל הזהב''?

ת .גשמיות .התעסקות עם בגדים ,בתים,
רהיטים וכו' ,התעסקות יתר עם פאות,
אפילו מטפחות .אפילו החרדים ביותר
מתעסקים הרבה עם העניבות שלהם,
הכובעים שלהם וכו' .הריצה אחרי כסף,
הריצה אחרי כבוד וכו'.
ש .מה התחליף לזה? במה יהודי צריך
להתעסק?
ת .כאשר יהודי דואג לכבוד למשל,
התורה שלו כבר לא תורה .המצוות שלו
כבר לא מצוות .אז מה נשאר לו?
ש .אז מה התמונה הנכונה של יהודי
אמיתי ,מה שהקב"ה דורש מאתנו?

ת .יהודי אמיתי הוא יהודי שמהבוקר
עד הלילה עסוק בעבודת ה' ]כמבואר
בשולחן ערוך או''ח סימן רלא[ .ואפילו
שהולך לעבודה וצריך להרויח פרנסה,
בכל הפסקה גם מתעסק בקודש ובעבודה
הולך לפי התורה ,עם כסף הוא .מאד
מדייק וכו'.
ש .איך יהודי שלא מתנהג בצורה הנכונה
יכול לצאת מזה ולעבור לדרך הנכונה?
ת .בעולם שלנו הכל התערבב ,החילונים
והדתיים מאד דומים היום ברחוב
שלהם כי הרחובות מלאים חנויות של
בגדים ,מקומות של אכילה מופרזת וכו'.
ברחוב יש פריצות ,פריצות חילונית,
ובדרגה הרבה פחותה גם פריצות דתית.
וצריכים ממש לשמור על הילדים בבית
ולדאוג כשהם יוצאים לרחוב .לא לדאוג
מהערבים ,לדאוג מהפריצות.
ש .אני מבין מתוך דבריך שהחומה
שמונעת את כל הטובה מאתנו זה "עגל
הזהב" ועד שלא נבטל את זה לא נוכל
להגיע לכלום?
ת .כן ,בדיוק .וזה גורם לפילוג ומחלוקת
וזה שנוא במיוחד בשמים.
ש .האדם הפרטי שמבין את האמת
ורוצה לתקן מיד ,מה הוא יעשה?
ת .צריך לנקות את הבית שלו .לזרוק כל
דבר כתוב שלא שייך לקודש .לדאוג
לחנך את הילדים באהבת ה' ,באהבת
ישראל ,באהבת שלום ,חיים בלי
מחלוקת .ולהעביר את זה גם לשכנים
שלו.
ש .איזה מעשים או מצוות במיוחד
יכולים להביא לנו ישועה?
ת .אנחנו צריכים ביחד להחליט שאנחנו
חוזרים כולנו ,במיוחד החרדים,
להקב"ה .לבא ביחד לרחוב ,כולם,
כולם .להתפלל ,לבכות ,לקרוע את
הבגדים ,לשים שק ואפר ,להגיד וידוי,
לבקש מחילה ,להגיד להקב"ה שאנחנו
נחזור אליו ,ונזרוק את העולם הזה .ואז
לחזור לבתים שלנו ולעשות מה שאמרנו
בנימין גולדן הוא אוטיסט בן  29שלא יכול
לדבר וצריך עזרה בחייו היום-יומיים .הוא
מעביר את דבריו על ידי שיטה מיוחדת
הנקראת  .FCבאמצעות שיטה זו ניתן
להגיע לשכבות הגבוהות של הנפש של
אדם מוגבל—שהם בדרך כלל טהורות—
ועל ידי זה להעביר מסרים מהעולמות
העליונים) .הסבר מקיף של התופעה
מופיע בספר ''ונפשי יודעת מאד ("2
דף זה מופץ בהמלצת רבנים חשובים .דעת
תורה על הנושא ,מקורות מחז''ל וספה''ק,
והרבה מסרים נוספים ,כלולים בחוברת
''קול דממה דקה'' .לפרטים ותרומות:
טל 054 883219

לעילוי נשמת יחזקאל בן יהודה הלוי

נא לשמור על קדושת הגליון!

"עגל הזהב" בדברי רבינו יונה ז''ל
''דע כי נפש הרשע אשר כל תאותה לחפצי הגוף בחייו ,ונפרדת
תאותה מעבודת הבורא ונבדלת משרשיה ,תרד במותו למטה לארץ
אל מקום תאותה ,ותהי תולדתה כטבע העפר ,לרדת ולא לעלות .אבל
יעלוה למרום לדין ולמשפט ,ולראות איך החליפה מרום בשאול''
שערי

 )המשך מצד השני של הדף( -ואז הקב"ה ירחם עלינו ויציל אותנו.
ש .זאת אומרת שאם נחזור לה' אז הוא
יציל אותנו מכל הצרות המחלוקות
האסונות וכו'?
ת .מחלוקת זה אנחנו צריכים להפסיק.
אבל לא קרה פעם אחת שעם ישראל בא
להקב"ה ביחד בלב אחד בצורה אמיתית
ביותר וביקש מחילה ובקש ישועה ולא
קיבל .לא קרה כזה דבר!!.
ש .למה מגיע לעם ישראל עכשיו כל
האינטיפדה הזאת?
ת .למה מגיע לנו? שאלה טובה .למה היה
מגיע לנו מלחמת העולם הראשונה?
ולמה מלחמת העולם השניה עם כל
ההרג והדם וכו'? כי אנחנו לא בסדר!
ולכן אנחנו צריכים לטהר את עצמנו כדי
שנוכל לקבל את פניו )של משיח( .אבל
אנחנו עדיין רחוקים מלהיות במצב
רוחני לקבל עולם שכולו אמת )ולכן
משיח לא מגיע(.
ש .מה אנחנו צריכים לתקן?
ת .כמו שאמרתי .צריכים להפוך את
החיים שלנו .כי היום הדתיים החרדים
והחילונים יש להם דבר אחד משותף:
כולנו אוהבים גשמיות ,אוהבים את
העולם הזה .ולכן יש כל מיני היתרים
למה אפשר להתלבש כך או אחרת ,או
לעבוד במקום זה או זה ,ולעשות כל מיני
דברים שלמעשה רק מרחקים אותנו
מהקב"ה .וזה נעשה כל כך חלק של
החיים שלנו שלא מבינים אפילו איך
להפריד בינינו לבין העולם הזה של
הגשמיות.
לכן אנחנו צריכים לעבוד ביחד להגיע
ביחד לאסיפה גדולה מאד .לא של
דרשות של כל מיני יהודים שבסוף
תגרום למחלוקת מי ידבר חמש דקות
יותר ,או מי חשוב יותר .ולא יהיה דבר
שבסוף יהיה פוליטי .אלא להבין שאנחנו
כולנו בסכנה גדולה ביותר ,והנצח שלנו

מדברי הרבנים

ת שובה )ש''ב י"ח(

בסכנה .צריכים לבא ביחד לרחוב ,לשים
שק ואפר ,להגיד וידוי ,לבקש מהקב"ה
מחילה וישועה ,ולהחליט שאנחנו
מורידים כל דבר גויי מהחיים שלנו ,וכל
גשמיות מיותרת.
ונחזור לבתים שלנו ,לשכונות שלנו
ונחיה חיים של תורה באמת .תורה בלי
כבוד עצמי ,בלי אנוכיות ,תורה לשם
שמים .ואז השלום ירד עלינו ,האמת
תגיע ולא יהיה יותר צער.
ש .כל יחיד רוצה אחדות ,אבל כשכולם
ביחד באמת ,רואים קבוצות גדולות שלא
רוצות ,אז מה לעשות?
ת .זו כל הצרה ,בעיקר זה צריך לבא
מהעם .תתחיל לעבוד ,ה' ]כבר[ עוזר לנו
בצורות לא הנעימות ביותר ,מקרי מוות
משונים ,גדולים שנלקחים מאתנו,
מחלות לא עלינו ,מלחמות וכו' .בעתיד
הקרוב אחרי עוד כמה אסונות ,יותר
ויותר יהיו מוכנים .נו ,אז אתה תתחיל
לעבוד! לא לשבת ולהגיד שיש כאלו שלא
רוצים .תעבוד תצעק ,תדבר ,וגם אתה
תתקרב יותר להקב"ה .ואם יהיו הרבה
כמוך אז יעשה רושם בשמים.
ש .אתה אומר לצעוק .איפה אני אצעק?
מה נעשה?
ת .באמת צריך נחשון אחד .תקפוץ
למים! אתה אוהב את הקב"ה?
ש .נכון.
ת .אתה בוטח בו?
ש .משתדל כמה שיכול .מתפלל על זה
אם אני לא יכול.
ת .אז מה הבעיה? תלך תלמד אחרים
להרגיש כמו שאתה מרגיש .ישמעו
אותך ,טוב .לא ישמעו אז לא ,אבל
תנסה!
ש .בספרים הזכירו במיוחד שנות תש"ס
ותשס"א כראוים לגאולה .מה זה בעצם
מחייב אותנו?
ת .הדבר הכי משונה מכל זה ,זה שאנחנו
במקום לעשות תשובה באמת ,להתאחד

) קטעים מתוך החוברת ''קול דממה דקה'' ע''ש(:

הגאון רבי אהרן לייב שטינמן שליט''א  -הגראל''ש נוכח אישית בתקשורות
עם פגועי המוח )אוטיסטים( והתפעל מאד מהתשובות שהם השיבו לו על
שאלותיו .לדעת הרב שליט"א חשוב מאד להתבונן בדברי המוסר שלהם לצורך
חשבון הנפש.
הרב סענדר ערלנגר שליט''א '' -תקצר היריעה לבאר אמיתת הדבר
ולהשתומם ממה שמוסרים לנו מן השמים''.
הרב נתן ואכטפוגל זצ''ל ) -מנהל רוחני ביה''מ גבוה לייקווד( ''ריחם
הבורא ית' על עמו ושלח לנו ברוב רחמיו אמצעי המסוגל לעורר אנשים
מתרדמתם העמוקה ,באמצעות תקשורת חדשה עם בני אדם הפגועים במוחם''.

ולהגיע לאחדות מתחת לדגל ה' וכו',
אנחנו רק יושבים ומחכים להצגה
הגדולה .אולי זה גוג ומגוג ,אולי זה
רעידת אדמה ,לא יודעים ומחכים.
מחכים לקרקס שצריך להגיע לעיר .אבל
במקום לדאוג צריכים לעבוד ,לעבוד
ולעבוד .להביא את היהודים לאחדות,
להביא אותם להקב"ה ,להוציא את
העולם הזה ,את הגשמיות ,את העולם
הגויי ,ולחזור לאמת .ואז תגיע הישועה.
ש .האם תהיה השנה מלחמה בין הגוים
לבין עצמם או בינם לבינינו?
ת .למה כולם כל כך מפחדים ממלחמות?
אגיד לכם למה .כי אנחנו לא עומדים
איפה שאנחנו צריכים להיות מבחינה
רוחנית .ולכן יש לנו פחד מעשו .אבל לא
ישמעאל ולא עשו האויבים שלנו .רק
העבירות שלנו האויבים שלנו .ולכן
תדאגו קודם לחיות חיים לשם שמים,
ולא ישמעאל ולא עשו יפריעו לנו.
ש .האם זה חשוב להפיץ את הדברים
שאתה ושאר האוטיסטים אומרים?
ת .יש ענין להפיץ כל אמת.
ש .ואתם מגלים את האמת ,כמו במקום
הנביאים של פעם?
ת .אנחנו לא נביאים ,אבל את האמת
אנחנו אומרים .ושוב ,צריך להיות רק
אלה ]אוטיסטים[ שמכירים ויודעים
שהם תחת פיקוח של רבנים
ש .האם יש לך עוד משהו להוסיף?
ת .אני רק יכול להגיד לעם ישראל שכל
מה שאני מדבר זה מתוך אהבה .אני
דואג לעם האהוב ביותר בשמים .הקב"ה
רוצה את הכלה שלו בחזרה ,שתשב ביחד
אתו בבית ה'!!

ש .במה נשים יכולות לזרז את
הגאולה?
ת .בדור הזה לרוב הנשים חזקות
באמונה ובטחון יותר מהגברים.
ומי שיכול להציל את המצב ,זה
הנשים.
כדאי לנשים להתאסף להגיד
תהלים ,הרבה תהלים ביחד .כי
נשים מתאספות בלי בעיות עם
ספרדים,
ליטאים,
חסידים,
וכו' .אבל
אשכנזים ,רוסים
הגברים לא כל כך מוכנים להפגש
ככה .וכשהנשים יושבות ואומרות
ביחד תהלים עם כל הלב ,זה מאד
יכול לעזור ,וזה גם נותן דוגמא
לגברים.
ש .הקבוצות תהלים שישנם ברחבי
ההעולם) ,שגומרים ביחד תהלים
מחולק( ,מה זה פועל בשמים?
ת .כאשר נשים או גברים יושבים
ביחד ושרים שירי אהבה להקב"ה,
מה יכול להיות? רק טוב .שביחד
עם ישראל שר להקב"ה רק יכול
להביא ישועה.
]מוקד טלפוני לעניני קבוצות תהלים
[02 --5322648, 02 -5322415

בס''ד

מיום שחרב בי המקדש ניטלה נבוא ה מן
)בבא בתרא יב(:
הנביאים וניתנה לשוטים

13
הדין עומד מעל ראשנו

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן תענית אסתר תשס''א
שלום לעם ישראל .אני בן גולדן רוצה לומר משהו חשוב
מאד .משהו שהרוב )של היהודים החרדים( יודעים ,אם לפחות
מוכנים לראות אמת .עם ישראל עם ישראל ,האהוב של
הקב"ה ,תשמעו ,תשמעו! באמת באמת הסוף מגיע! באמת
באמת יהיה משפט גדול מאד בשמים ]סוף מלאכי :היום בא
בוער כתנור וכו' יום ה' הגדול והנורא וכו'[ ,באמת באמת.
הדין עומד מעל ראשנו .עם ישראל הקשיבו הקשיבו:
אנחנו חייבים ,חייבים להציל את עצמנו ,חייבים להציל את
עצמנו .בארץ ישראל יש סכנה ,בחוץ לארץ יש סכנה.
כבר לא שמים לב לאסונות ,האסונות שלא היו דומים להם
כמה אלפי שנה )בצורה שיש צרות גדולות ומשונות בכל
העולם ,גם בין היהודים וגם בין הגוים( .כבר לא שמים לב לכל
הטרגדיות המשונות והרבות שפוגעות גם בעולם החרדי וגם
בעולם החילוני וגם בעולם הגוים .כבר לא שמים לב כמה
נהרגים ונפגעים קשה בתאונות דרכים .כבר לא שמים לב לכל
מקרי הגירושים ההמוניים .כבר לא שמים לב לכל המחלות
השונות והמשונות שפוגעות בכל העולם .כבר לא שמים לב לכל
המלחמות שכל כך הרבה אלפי בני אדם נהרגים באכזריות
רבה .כבר לא שמים לב על המצב הקשה במים ,הדבר החשוב
ביותר בטבע שנותן לחיים לחיות .כבר לא שמים לב שהשם
גורם לבעיות קשות בפרנסה ,קשות מאד גם ליהודים טובים
וגם לחילונים וגם לגוים בעולם הרחב.
כבר לא שמים לב שהשם אומר וצועק ולוחש לנו :תשובה!
תשובה! תשובה! כי אם לא ,תהיה סלקצי'ה קשה מאד .הוא
יבחר את אלה שבאמת מקבלים עול מלכות שמים ,שבאמת
מכירים אמת ,שבאמת בוחרים בהקב"ה ,שבאמת אוהבים
אותו ,שבאמת מאמינים בו.
אוי עם ישראל ,את האהובה של הקב"ה ,את הכלה שלו
במדבר .איפה את? איפה את? כבר דברנו ]במסרים קודמים[
על המצב הקשה בין היהודים ,הגשמיות שמורידה את
האמונה ,ושהיהודים מתפללים אל עגל הזהב במקום אל השם.
שאפילו החסד פגוע ,כי לרוב זה בא לא לשם שמים .והתורה
ירדה מאד כי השם לא קיים ]ר''ל בלימודם[ .בעיקר קיים
הכבוד בלב היהודי ,והמחלוקת והשנאת חינם.
מה זה עושה לנו? זה מפרק אותנו לחלקים קטנים ומשחרר
מהתורה ,תורת אמת .ואז אנחנו לא שייכים לא להקב"ה ולא
לתורתו ולא לכלום .ואז הסכנה גדולה ביותר ,גדולה ביותר.
עם ישראל ,חייבים לבא אל אבינו שבשמים עם ראש למטה עם
שק ואפר .ולחזור בתשובה לפניו ולבקש מחילה ולבקש ישועה,
ולהחליט שאנחנו משנים את הדרך שלנו .לכן צריכים כולנו
ביחד ללכת אליו ,לעמוד לפניו בשק ואפר ולבכות ולהתפלל
ולבקש מחילה ,ולהבטיח שנחזור אליו באמונה שלמה ושנקבל
באמת עול מלכות שמים ,ושנהיה עבדים ,עבדים של הקב"ה.
ואם לא נעשה את זה ,הוא יכריח אותנו לעשות את זה.
נצטרך לרוץ לרחוב בבהלה ובבכי ,ונצטרך בפחד לחזור
בתשובה .ולמה לא עכשיו ,לפני המכה ,שנבכה ונבקש לפניו.
למה לא לעשות לפני המכה ,למה? למי שמפחד להתאסף
בגלל בעי'ה בטחונית ,שאולי ערבים ישימו חומר נפץ במקום,
אני רק אגיד שהאי בטחון בהקב"ה זה סכנה יותר גדולה,
שהפצצה של הקב"ה הרבה יותר מסוכנת .והמצב של עם
ישראל כל כך קשה שלא מבינים מי ומה מונע את הדבר
הגרוע ביותר .אם היינו מבקשים את כולם לצאת לרחוב כי
רוצים לגייס בחורים מהישיבות לצבא ,אז בקלי קלות מליון
יהודים היו יוצאים לרחוב ,ופה הסכנה הרבה יותר גדולה,
ולא מבינים ולא תופסים.
אני רק בחור אוטיסט בלי יכולת לעשות דברים רגילים כמו
כל אדם ,אבל אני קשור לאמת ואני מזהיר אתכם שהעתיד
הקרוב יביא דברים קשים ביותר! לא רק מלחמות ,ולא רק

אנו רואים בימינו אלה שנתגברה מאד מדת
הדין בעולם ,ואין לנו יום שאיננו שומעים
שמועות נוראות ומחרידות...ובוודאי תאחז
פחד ורעדה לכל איש מבין--מה זה עשה ה'
לנו?
...עלינו להאמין שכל אלו המאורעות הנה
התראות מהקב"ה שנעשה תשובה ,ומי יודע
מה יולד יום .וכל מה שנאחר לשוב בתשובה
יגדל ח"ו החרון אף בעולם.
החפץ חיים זצ"ל ספר בית ישראל פ''י

מה השם דורש מאתנו?
כו אדר תשס"א
מהאוטיסט בנימין גולדן
עכשיו אני בנימין גולדן שליח השם רוצה להגיד מה
שהשם דורש ומצפה מאתנו:
 (1הוא דורש ומצפה שעם ישראל יהיה נאמן לו לגמרי:
לאהוב רק אותו ,לבטוח רק בו ,ולהאמין רק בו ]עיין חינוך
מצוה כה[ ולא לשים אליל אחר ,כמו עגל הזהב ]ממון
והנאות עולם הזה[.
 (2הוא דורש ומצפה מאתנו להיות באחדות ,בלי שנאת
חנם ,בלי מחלוקת ]והשראת השכינה והיחוד העליון
תלויים בזה כמבואר בספר חרדים פ''ז[ ,אחדות מתחת
לדגל השם.
 (3הוא דורש ומצפה מאתנו להוציא מהרחוב שלנו,
מהבתים שלנו ,מהלב שלנו ,מהרצון שלנו ,כל דבר גויי.
אם זה קריאת עיתונים או דברים אחרים אסורים שלנו,
קריאת פילוסופיה ,וסיפורים שאסורים לנו ,צפיה או
שמיעת דברים אסורים כמו טלויזיה ,רדיו ,וכו' ללמוד
באוניברסיטאות )או להיות מושפעים מהם על ידי אלו
שלמדו שם ,כגון פסיכולוגים וכו'( ,ללכת לקונצרטים
מעורבים שהמוסיקה רחובית ,גויית ,ואסור ללכת לקולנוע
ודברים דומים ,ואפילו עיתונים כאלו חרדיים שיש בהם
רכילות וכו' ,זה אסור גם כן.
 (4השם רוצה שאנחנו ]באמצעות בתי דין[ נסלק מאצלנו
כל אדם שלא מוכן לחיות חיים אמיתיים של תורה.
זה נראה מאד קשה .תצעקו! מה? חוזרים לזמנים
קדמונים? ואגיד :כן ,חוזרים לאמת .ברחנו מהאמת,
התאהבנו בעולם הזה ,בדרך הגוים ועכשיו אנחנו צריכים
לחזור לאמת .וכמו במצרים שרק חמישית יצאו ממצרים,
גם עכשיו יהיה בירור גדול מאד ,והשם יסלק את כל אלה
שלא מתאימים.
עם ישראל! זה מה שה' רוצה מאתנו! הוא רוצה שנחזור
לתורת אמת .הוא רוצה שנחזור אליו לגמרי בלי השפעות
מבחוץ ,שתחזור אליו הכלה ]שנשא[ במדבר .זה כל מה
שהוא רוצה :שכלתו תחזור אליו לגמרי ,שיהיו ביחד לנצח!
אסונות טבע עוד יותר גדולים .ולא רק טרגדיות משונות ,ולא
רק מחלות קשות ,לא עלינו אלא זה יביא פירוק של דברים
שתמיד היו כאילו הדברים שתמיד יכולים לסמוך עליהם.
ופחד גדול יפול על כולנו  -ואז השם יבחר מי לחיים ומי לא.
עם ישראל  ,אני מאד מאד מבקש  :תקראו את הדברים
שאמרתי  .לחשוב מאד עמוק  ,לעשות חשבון נפש  ,ולנסות
להבין את הבעי' ה  .אני מאד ממליץ שיהודים יתאספו
בקבוצות גדולות להתפלל על הישועה שהשם יציל אותנו
ימחול לנו  .אני מאד ממליץ שכולם יתחילו להגיד תהלים
ביחד  ,ביחד  ,כדי לבטל את הגזרות הקשות שעומדות

עלינו  .אני מברך את כל העם שכולנו ביחד נקבל עול
מלכות שמים ושביחד נבקש בבכי את הישועה ושביחד נקבל את
פניו של משיח צדקנו

העולם משתנה
מסר מבנימין גולדן אוטיסט בן  28חשון תשס"א
בקרוב ,אתחיל ללבוש שק ,וגם אתם .הקשיבו לי היטב ,מכיון
שמעטים מאד יגידו לכם את האמת .צריך להיות ברור לכולם
שהעולם משתנה ,משתנה למצב יותר טוב ]זכריה יג" :ואת
רוח הטומאה אעביר מן הארץ" ועיין רמב"ם סוף הל' מלכים
ומהר"ל ספר נצח ישראל פ''נ ועוד[ .אבל בכדי להשלים את
עצמו ,הוא צריך להכחיד את החלק שלו שלא תואם את צורתו
הסופית המושלמת .עולם האמת צריך להתקיים בלי אפילו צל
של שקרים .לכן כל שקרים ,כל סילופים ,כל לא אמת ,חייב
להעלם.
לכן ,כל אלו שהם חלק מן העולם השקרי הדמיוני ,צריכים
להעלם ביחד עם השקר שממלא את חייהם .אנחנו נמצאים
עכשיו על סף לידתו של העולם המושלם .המתח קיים בכל
מקום ,כל מי שקיימת בו רגישות יכול לחוש איך שגודל וגודל
וגודל בפנים ,מוכן להתפרץ החוצה .אבל עדיין ,מאיזו שהיא
סיבה ,כולם ישנים ,שינה משתקת .נמצאים בתרדמה ,לא
נראים קשורים למציאות של מה שמתרחש.
העולם נמצא במצב של היפנוט ,מקושר רק עם העולם הגשמי,
עם מה ששייך לעולם השקר .ופתאום ,האמת תתפרץ החוצה
ותשמיד את השקרים .אלו שמחוברים אל השקרים יעלמו,
יעלמו לנצח! ורק אלו שמחברים את עצמם לאמת ישארו.
אבל צריכים לזכור--שלא תוכלו פתאום להתחבר לאמת.
עליכם להתחיל כבר עכשיו לחפש את האור בתוך החושך
ולהתחבר לאמת .כדי שכשיגיע השינוי העצום ,כבר תהיו
מוכנים ,ותוכלו להיות חלק מעולמו המושלם של ה'.
הטבע משתנה .מלחמות ישנו דברים ,ועוד הרבה מקרים
מוזרים יקרו ,ניסים ואסונות שאי אפשר לצפות אותם מראש.
אנחנו נראה את מיתת השקר ,כמו פרעה וחיליו .מצרים ראו
את מיתת השקר הגדול שלהם .בעתיד המאד קרוב ,הדמיון
הזה ישחט לעיני העולם כולו.
אז איך נציל את עצמנו? אני אגיד לכם:
יהודים ,התאספו ביחד ,זרקו מקהילותיכם את כל הדברים
הנוכריים .אותם יהודים שיסרבו לעזוב את האלילים שלהם
יצטרכו גם כן לצאת מן הקהילה .רק אלו שרוצים את האמת
ישארו .נקו את הראש שלכם ,הלב שלכם ,הבתים שלכם,
הרחובות שלכם ,הערים שלכם .נקו את השקרים ,האלילים.
תזרקו אותם ,תשרפו אותם!
קודם כל ,ביגוד שהוא בניגוד לתורה .כל חומר קריאה זר ,כל
וידאו ,טלויזיות ,מחשבים עם  CD ROMאו אינטרנט )פרט
לאלו שהם תחת פיקוח רבני קפדני ביותר( .כל הצעצועים שאין
להם מקום בבית יהודי ,כגון בובות בארבי וכו' .צעצועים כמו
משחקים הקשורים לאלימות ,כל מיני משחקים טיפשיים ולא
מתאימים שרק מחבלים מוחותיהם של ילדים יהודיים.
זרקו מהלב שלכם כל התשוקות לחיות חיים כמו הגוים ,רק
שאתם לבושים עם פאות וכיפות .תשבו ותאמרו תהלים
ותבכו ,בגלל שכולנו בסכנה החמורה ביותר .זרקו מלבבכם את
התשוקות הטפלות והטיפשיות .שבו על הארץ לבושים שק
והתחננו להקדוש ברוך הוא שיציל אותנו .אין לנו עתיד אם לא
נעשה את זה עכשיו.
יהודים ,התחברו יחד ,כעם אחד ,תחת מלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא .ואולי אז עם חסד ,ברחמים ,הוא יציל את
בניו הסוררים .עם ישראל! אתה הכלה של ה' במדבר ,הבן
הסורר של ה' ,הידיד הנאהב של ה' .עם ישראל! הוא מחכה
לנו לשוב אליו ,לזרוק את הנוצץ ,השקרים ,התאוות הריקות,
להפשיט את עצמנו מכל זה ולבוא אליו להיכלו הפנימי .ליפול
אל תוך זרועותיו המחכות לנו ,ולבכות על כתפו.
הסוף מאד קרוב .ואפילו שנראה לך שהעסק שלך ממשיך
כרגיל ,והחופשות שלך לא נדחו ,והשמחות המפוארות שלך
ממשיכות .למרות שנראה שהכל הולך כרגיל ,האמת היא
שהכל יתפוצץ .לא יקח זמן רב עד שכל המציאות שלך מאד
מאד תשתנה.

נגמרה החגיגה
מסר מבנימין גולדן אוטיסט בן  28אלול תש"ס
הזמנים מאד קשים .כל יהודי בארץ חי בפחד ביום כפור זה.
וככה זה צריך להיות כל יום כפור .אבל אנחנו כל כך בתוך עולם
השקר ,שאפילו ביום כפור אי אפשר להשתחרר ולהרגיש את
האמת ,את מה שבאמת חשוב .אמנם אנחנו מנסים להתפלל
בכוונה ,אבל הראש שלנו בתוך דברים אחרים .והנה ,באו
הישמעאלים ]עיין דניאל יב א ,ובמצ''ד שם[ ואיום גדול על עם
ישראל .ברוך השם ,יום הכפורים הזה יהיה יום של תפילה
תשובה ובכי .אפילו אצל חילונים רבים שבדרך כלל לא
מתפללים.
אוי עם ישראל ,עם קשה עורף ,למה רק במכות זה הולך?
למה? ורוצים לדעת מאתנו ]פגועי המח[ מה יהיה .אני אגיד
רק מה שמותר לי להגיד ,וזה שאנחנו בסכנה גדולה .הסכנה
הגדולה ביותר זה רוחני .אבל נרגיש את זה פיזי קודם כל .וזה
בודאי חלק של הישועה שאנחנו אלפי שנה מחכים לה .אבל
נעבור רגעים מאד קשים ,רגעים מאד מפחידים ,נראה ניסים
גדולים מאד ,דברים מדהימים ,ואם לא נבין את האמת ,אז
נעבור עוד גל.
תראו ,מאז מלחמת העולם השניה ,כל כמה שנים ה' מפחיד
אותנו ומציל אותנו בניסים ,ובאותו רגע מקבלים .אבל אחרי
שהחיים חוזרים למצב רגיל ,שוכחים ושוב ממשיכים את
החיים השטחיים של השקר..ואפילו שה' מזהיר אותנו במקרי
מוות משונים ,באסונות טבע ודברים דומים ,אנחנו עדיין לא
רוצים להבין.
אבל עכשיו נגמרה החגיגה ומתחיל זמנים מאד קשים ,ואם
אנחנו רוצים להציל את עצמנו כדי ששוב ה' יציל אותנו
בניסים ,אבל אם אנחנו לא נקבל את זה ,ה' ישלח לנו נסיונות
קשים יותר ויהיו קרבנות רבים. .אם אנחנו רוצים להציל את
עצמנו ,אנחנו חייבים בלי פוליטיקה ,לשם שמים ,לצאת
לרחוב ,ללבוש שק ,לשבת על הרצפה ,נשים לחוד וגברים
לחוד ,עם הילדים .לצאת לרחוב ,לשים אפר ולבכות ,להגיד
סליחות ,לבקש רחמים ,לבקש מחילה.
ולהחליט לבנות חיים שונים .חיים של יהודי אמיתי .חיים
של תורה ,אהבת ה' ,בטחון בה' ,אהבת ישראל ,מצוות
וחסד.
לשמוע מילים של מוסר .לבכות ולבקש מחילה וישועה ואולי
ה' יעזור לנו ויביא את הישועה .להגיד "על חטא" ,להגיד
"אבינו מלכנו" ,להגיד סליחות ולשמוע מוסר מצדיקים .וזו
הדרך להוכיח להקדוש ברוך הוא שהעם קשה העורף עשה
באמת תשובה ,שהכלה שנעלמה ממנו ונדבקה לעולם הזה,
הכלה שהוא מחכה לה אלפי שנים ,חוזרת אליו!
עם ישראל ,אין הרבה זמן! לזרוק את הגשמיות ,לזרוק את
השקר ,לזרוק את הפוליטיקה ,לזרוק כל דבר מיותר ולחזור
לאמת .ואם לא ,שום אדם לא יעזור לנו .לא הצבא ולא ראש
הממשלה .כל היהודים שנלחמים נגד ה' יפלו .ואלה שפשוט
אוהבים את עגל הזהב הם יכולים להציל את עצמם בזה
שהם יפרדו מהעגל .אבל אלה שנלחמים נגד ה' יפלו חזק.
אני מברך את עם ישראל שביחד כולנו נקבל את פניו של
משיח צדקנו במהרה בימינו ,אמן.
אם כן ,עשו משהו עכשיו .אפילו אם אף אחד לא אומר לכם
לעשות .אפילו אם אף אחד לא אומר לכם לאמר תהלים או
להתפלל ולהתחנן לה' שיציל אותנו .אפילו אם אף אחד לא אומר
לכם לרוץ ביחד לרחוב לבושים בשק ,ואפר על הראש ,עם דמעות
זורמות מהעינים מתחננים לה' לסלוח לנו ולהציל אותנו.
אוי ,עם ישראל! מה עוד נוכל להגיד? ה' רוצה אותך בחזרה.
תנקו את קהילותיכם עכשיו ,והצילו את עצמכם .כמעט כל
הנבואות כבר התאמתו .אנחנו רק מחכים שהאחרונות יתגשמו:
והוצאתי אתכם מן העמים וכו' ביד חזקה ובזרוע נטויה וכו'
ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים וכו'" )יחזקאל כ' ע''ש(

יהודי יקר! ניתן להקדיש הדפסת והפצת דפים להצלחה,
לרפואה או לעילוי נשמת קרובים .התקשר 055 331186
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למה כל הפיגועים?

קול דממה דקה

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן יג סיון תשס''א

מופץ בהמלצת רבנים חשובים

אני יודע שכולם רוצים לדעת למה .למה
קרה האסון בוורסאי ]קריסת אולם
חתונות שגרם למיתת  24בני אדם ומאות
פצועים[? למה כל הפיגועים ,במיוחד
הפיגוע בדיסקוטק?
ושוב אני אגיד לכם מה שאמרתי :הכל
הם מסרים מן השמים .ה' מנסה להציל
את העם שלו ,אבל אנחנו לא שומעים,
אנחנו ממשיכים בדרך שלנו.
אולם וורסאי ,טרגדיה גדולה .וברור
שבחתונה הזאת לא היו הדברים
כמו שצריך .אבל זה לא היה עונש
דווקא לאותם אנשים ,החתן
והכלה ,אלא לכל העם ,והם היו
הקורבנות .כי היו דברים מאד נגד
התורה באותה חתונה .היהודים
הליברליים יצעקו עלי :איך איפשר
האלקים לעשות דבר אכזרי כזה
לילדים שלו? אז מה זה משנה אם
היה צניעות או לא ,אם החתונה
היתה ראויה להיות חתונה של
יהודים ,הרגע הקדוש ביותר בחיים
של אדם .אז מה?
אגיד לכם ''אז מה'' .אתם רוצים
חיים טובים .רוצים כסף ,רוצים
הצלחה ,רוצים הכל .ילדים טובים
ובריאים ,אשה טובה ,בעל טוב,
מכונית ,ישראכרט .הכל אתם
רוצים .אבל מה אתם נותנים? ה'
נתן ליהודים תורה וביקש רק דבר
פשוט :לחיות לפי התורה  -ולא
ביקש יותר .אם אנחנו מעיזים
ללכת נגד מלך מלכי המלכים
בחוצפה גדולה ובלי שום מצפון ,אז
מה אתם רוצים?
ה' רוצה להציל אותנו ,אבל במקום
להביא רעידת אדמה ענקית כדי
לחסל את הרשעים ,אז הוא מביא
דוגמא קטנה ורק כמה קורבנות -
כדי להעביר את המסר.
והדיסקוטק .שוב ,דיסקוטק בליל שבת.
יהודים מבלים בצורה הנוגדת את
התורה .אבל זה לא מסר רק ליהודים
שלא שומרים שבת .זה הכל מסר גם
לשומרי שבת .כי אלה ששומרים שבת גם
צריכים לבדוק את עצמם .גם את
הצניעות וגם את שמירת השבת .ובכלל,
שמירת הדינים.

לסמוך על אף אדם ,רק על הקדוש ברוך
הוא .לא לבטוח בצה"ל ולא בראש
הממשלה ולא במפלגה זאת או אחרת
ולא ברפואה .רק בקדוש ברוך הוא.
ש .למה עד עכשיו היו הרבה נסיונות
לפיגועים והיו הרבה ניסים וכמעט לא
היו נפגעים ,ועכשיו ככל הנראה נפסקו
הניסים?
ת .גם עכשיו יש ניסים ,ניסים גדולים .כי
ה' מנסה גם ביד רכה לחנך אותנו .אבל

מסרים מעולם הנשמות

דעת תורה ,מקורות מחז''ל וספה''ק
והרבה מסרים נוספים כלולים בחוברת
''קול דממה דקה''.

ת .מיד להתחיל לשמור מצוות בשלמות
ולהתאחד ביחד כעם אחד מתחת לדגל
של הקב"ה.
ש .התפילות שאירגנו אתמול ,הצעקות,
סליחות ,האם זה עוזר לבטל גזירות?
ת .בודאי שזה עוזר ,כל צעקה ביחד .אבל
לא היה מספיק ביחד .צריכים
לעשות צעקה יותר גדולה .הרבה
יותר יהודים ,וכל מיני יהודים
ביחד .כמו אתמול ,רק הרבה
יותר .הרבה הרבה הרבה יותר.
וזה בעז"ה יעזור מאד .שמאות
לא מצאהו הרע ההוא רק בעת השכחה
אלפי יהודים יבאו ביחד ויגידו
מחשבת
ההיא ]מן ה'[...ועם הפנות
יום כיפור קטן ,ויבכו ,וישימו אפר
האדם והשיגו הא-לוה ית' בדרכים
וילבישו שק ויבינו מה חומרת
המצב .ויבקשו מהקב"ה מחילה
האמתיים ושמחתו במה שהשיג ,אי
וישועה בצעקה גדולה .כעם
אפשר שיקרה אז לאיש ההוא מין
האחד ,יחד עם התורה .אז נראה
לוה
ממיני הרעות – כי הוא עם הא-
שינוי בעזרת ה'.
והא-לוה עמו.
ש .שמעתי שפרסמו ברדיו חילוני
אשר
,
לוה
מהא
מחשבתו
אבל בהסיר
תיקשור עם אוטיסט .איך
הוא אז נבדל מהא-לוה והא-לוה נבדל
להתייחס למה שנאמר שם?
ת .כמה שאני יודע ,נאמר שם
ממנו  -והוא אז מזומן לכל רע שאפשר
שתהיה רעידת אדמה ונאמר
שימצאהו...
תאריך―אבל לא היה ,ברוך ה'.
גם
האמונה
זאת
אצלי
התאמתה
והנה
וזה סימן שאי אפשר לסמוך.
כן מדברי התורה :אמר ית' "והסתרתי
אסור להגיד בדיוק יום ,שעה
רעות
פני מהם והיה לאכול ,ומצאוהו
שיקרה אסון .כי זה לא רצון ה'
רבות וצרות ,ואמר ביום ההוא ,הלא על
להודיע לנו בדיוק מתי .כי אם
הוא יודיע לנו מתי ,למשל ,תהיה
כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות
רעידת אדמה ,אז יתכוננו לרעידת
האלה" .רמב''ם מו''נ )ח''ג פנ''א( ע''ש
אדמה ,ולא יעשו תשובה.
להפצת דף זה צלצל055 -331186 :
לא כל אוטיסט יש לו מסר לכלל.
אלה זמנים מבולבלים וגם בזה יש
בלבול .אבל קיימים פגועי מוח
ברגע שיש נס אומרים'' ,אוי היה נס!''
כולם אומרים ''נס''! אבל אחרי יום ידועים בין הרבנים ,ומה שנאמר ]על ידם[
יומיים ממשיכים לעבוד ושוכחים מזה .בשמונה השנים האחרונות אמת ,ועל זה
]האסון[ בוורסאי ,מי אשם בזה? אלו אפשר לסמוך.
שבנו את הבנין ,בעלי הבית וכו'? אבל עם ש .איך יכולים לדעת אם אפשר לסמוך
על מסר מסוים?
ישראל ,כולנו אשמים בזה!
ש .אמרת שה' רוצה לחנך אותנו .מה ה' ת .אם מישהו כותב שיהיה אסון ביום זה
או אחר ,בשעה זאת ,זה לא אמיתי .אם
רוצה שנעשה?
ת .אני רק יכול לדבר על הלב של אדם מישהו כותב שאדם מסוים משיח ,זה לא
שמרגיש שהקב"ה קיים .אל האדם הזה אמיתי .אם אוטיסט מכריע לצד אחד של
אני אומר :אתה רואה ברור מה זה מחלוקת בין יהודים חרדים ,זה לא
הבהרה חשובה!
החיים הגשמיים ,החיים בלי רוחניות ,אמיתי .אם אוטיסט עוזר למחלוקת ,זה
אני בנימין גולדן ידעתי כי הס''א לא יכול
החיים בלי הקב"ה .ואם אתה רוצה לא אמיתי .אם אוטיסט עונה על שאלות
לשבת בשקט ולראות שאנחנו ,הפגועי מח,
להציל את עצמך ,תחזור לאמת ,שזה של הלכה ,זה לא אמיתי.
משפיעים לטוב על העם .לכן יצאו כל מיני
דברים ,כל מיני כתבי יד ,כאילו מאוטיסטים.
התורה .האדם נולד לעשות בעיקר ש .ומתי יודעים שהמסר של אוטיסט כן
ואם כתבו באמת או כתבו בשם הפגועי מח,
לשמור
,
חסד
,
לה
י
תפ
:
דברים
ארבעה
אמיתי ואפשר לסמוך עליו?
בכל אופן זה לא אמת.
שצריכים
מה
וזה
.
תורה
וללמוד
,
מצוות
ת .כן אמיתי שהאוטיסט עושה בירור
שמכירים
ו
אל
ה
[
המסרים
צריכים להיות רק ]
לעשות.
למצב שיש .או אם האוטיסט קשור
ויודעים שהם תחת פיקוח של רבנים.
ש .האם יש משהו מיוחד שהקב"ה דורש לרבנים גדולים ידועים בציבור החרדי,
והפיגועים האחרים גם יש ]מהם[ הרבה מאתנו שיכול למנוע אסונות?
אז אפשר להיות בטוח שזה אמיתי .אם הוא
לא קשור עם רבנים ,אז אין מה לדבר.
מסרים .ועוד מסר זה :שאי אפשר

כל מי שתמצאהו רעה
מרעות העולם...

)המשך(
ש .אמרת פעם שהצרות שיש בימינו לא
היו כמותם אלפי שנים .אבל לכאורה
אנחנו יודעים שהיו אסונות אחרים יותר
קשים ,כמו השואה מסעי הצלב וכו'?.
ת .העולם שלנו שונה .בחוץ הכל נראה
מצוין ,שקט ,וטוב .לכולם יש בית ,יש גג
מעל לראש ,יש חימום וקירור ,יש מקרר
ומכונת כביסה ,יש מכוניות .אם לא ,אז
יש אוטובוסים מוניות וכו' .רוב האנשים
טסים לחו"ל לפחות פעם בחיים שלהם,
ויש מספיק אוכל לכולם .ואפילו אלו
שבוכים שאין ,חיים יותר טוב מהבינוני
והגבוה ]של[ לפני מאה שנה.
לפני כחמישים שנה החליטו שהמדע כבר
יחסל את כל המחלות .ועד שנת אלפיים
יהיו לנו חיים ארוכים וטובים .ומה יש
לנו? מחלות משונות וקטלניות ואי אפשר
להתגבר עליהן .כשמתגברים על אחת
צצים עוד עשר .ונוסף לזה יש כל מיני
מקרי מוות משונים שאף אחד לא יכול
לצפות להם.
זה פשוט קורה .וזה קורה באמצע כל
השמחה וכל השלום ,כמו בוורסאי וכמו
בדיסקוטק .ממש בבילוי וכו' .ככה זה
קורה .הולכים למקום כמו לוס אנג'לס.
יש הרבה רעידות אדמה בעיר ,הכל נע.
המקום החשוב ביותר ,הסמל ,של
גשמיות בעולם הזה ]הוליווד[―וברעידת
אדמה חזקה הכל יכול ללכת חס ושלום!
ויש חושך ,חושך רוחני .פעם עוד היה
מישהו שהביא אותנו לעומק ,שהיה יכול
לגלות כל הדברים השייכים לשקר .אבל
עכשיו השקר שולט והאמת יורדת מתחת
לענן כבד .ואנשי אמת נראים כמו
משוגעים  -לכן מתאים לדור הזה לקבל
אמת מפגועי מוח.
ש .כל זה בדיוק מה שכתוב בסוף מסכת
סוטה לגבי התקופה לפני ביאת המשיח!
האם זה סימן שבאמת הישועה קרובה?
ת .זה בודאי .כל רב יכול להגיד לך ,כל
אדם יכול להגיד לך .אני חושב שאפילו
כל ילד יכול להגיד.
ש .אבל עדיין לא ענית ,למה הצרות
האלו יותר קשות מפעם?
ת .כי לא רואים אמת .כשאדם לא רואה
אמת בכלל או שזה מאד קשה לראות
אמת ,הוא אבוד .ואין כבר מנהיגים כמו
פעם .ואדם מרגיש כמו יתום .וזה הגרוע
ביותר.
ש .אבל אין גם דברים חיוביים?
ת .כן ,בודאי .מתחילה להיות התעוררות
ב"ה .אבל לא מספיק ולא מספיק חזקה.
ההתעוררות גם צריכה להיות לשם

שמים לגמרי ,בלי פוליטיקה.
כן ,קבוצות התהלים של הנשים ממש
מצילות חיים .אבל גם הגברים צריכים.
הגברים גם צריכים להגיד תהלים .אין
בושה להגיד תהלים .דוד המלך הוא כתב
את התהלים והמשיח גם ימשיך אותם.
אין בושה להגיד ,הגברים יכולים למצוא
זמן להגיד אותם שירי אהבה להקב"ה.
זה יכול להציל אותנו .זה הנשק הכי טוב
]עיין בחוברת ''קול דממה דקה'' עמ' 24
''תהלים בקבוצות :הנשק החזק ביותר''
המוקד לתהלים בקבוצות.[5322648-02 :
=======

ש .אומרים שאחדות זה דבר מאד חשוב
היום .אבל המחלוקות השונות בין
החרדים עצמם ,מה זה עושה בשמים?
ת .ברור שיש מחלוקת בכל העולם .אין
מקום היום בלי מחלוקת .גם הגוים ,גם
החילונים ,וגם החרדים .אבל הדבר
הגרוע ביותר זה החרדים ,כי אנחנו
צריכים להיות מעל זה .ומאחר שאנחנו
הדוגמא ,הנציגים של הקב"ה ,זה עושה
חילול ה' מאד גדול .חוץ מזה ,זה הכאב
הגדול ביותר שאפשר לתת ]כביכול[
להקב"ה ,שהילדים שלו נלחמים אחד
נגד השני― ולא לשם שמים.
ש .איך אפשר לצאת מזה?
ת .אמרתי :לבוא ביחד בצעקה גדולה.
לשכוח את כל הפוליטיקה ,לשכוח את
כל המחיצות ,ופשוט לבוא להקב"ה כעם
אחד .אבל אלה שיוזמים את המחלוקות,
שהם כולם לא לשם שמים ,אתם צריכים
להפסיק את זה .וזה לא העם ,זה פשוט
יורד לעם .זה לא הגדולים ולא הקטנים.
זה האמצעיים ,זה אלה ששולטים על
הכבוד והכסף.
ש .במצרים העם נגאל על ידי נשים
צדקניות .גם היום יש הרבה נשים
צדקניות שרוצות לבוא ביחד באחדות
ולצעוק אל ה' עבור הישועה .מה הן
צריכות לעשות?
ת .מענין שבדור הזה כמו לפני כמה אלפי
שנה ,הנשים יותר קרובות לאמת .והן
פחות מתעסקות במחלוקת ויותר יש
ביניהן אחדות .ומה לעשות? הנשים
צריכות לעודד את הגברים וגם נשים
אחרות להתאסף ,להתאחד ביחד מתחת
לדגל של הקב"ה ולתת צעקה גדולה
לשמים למחילה ולישועה.
ש .מה הן צריכות לעשות כרגע?
ת .דרך התהלים הן יכולות להציל את
העם .אבל יחד עם זה חייבים לעשות
משהו נוסף .היה רעיון לעשות כנס גדול
להתכנס בערב ראש חודש כדי לצעוק

מתוך דברי הרבנים ) קטעים מתוך החוברת ''קול דממה דקה'' ע''ש(:
הגאון רבי אהרן לייב שטינמן שליט''א נוכח אישית בתקשורות עם אוטיסטים והתפעל
מאד מהתשובות שהם השיבו לו על שאלותיו .לדעת הרב שליט"א חשוב מאד להתבונן
בדברי המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש.
הרב סענדר ערלנגר שליט''א ''תקצר היריעה לבאר אמיתת הדבר ולהשתומם ממה
שמוסרים לנו מן השמים''.
הרב נתן ואכטפוגל זצ''ל )מנהל רוחני ביה''מ גבוה לייקווד( ''ריחם הבורא ית' על
עמו ושלח לנו ברוב רחמיו אמצעי המסוגל לעורר אנשים מתרדמתם העמוקה ,באמצעות
תקשורת חדשה עם בני אדם הפגועים במוחם''.

בנימין גולדן הוא אוטיסט בן  29שלא
יכול לדבר וצריך הרבה עזרה בחייו
היום-יומיים .הוא מעביר את דבריו על
ידי שיטה מיוחדת הנקראת ''תקשורת
בתמיכה'' ) .(FCבאמצעות שיטה זו ניתן
להגיע לשכבות הגבוהות של הנפש של
אדם מוגבל—שהם בדרך כלל טהורות—
ועל ידי זה להעביר מסרים מהעולמות
העליונים .הסבר מקיף של התופעה מופיע
בספר ''ונפשי יודעת מאד ."2

לשמים ביחד ,כל יהודי שרוצה לקבל עול
מלכות שמים .אבל חייבים להיות
נוכחים כדי להראות להקב"ה שזה
רציני .אי אפשר לשבת בבית ולשמוע את
זה ברדיו ושה' ירגיש שאתה שמה .כי
צריך להיות חשוב מספיק כדי להגיע.
אמנם יש אנשים שלא יכולים מסיבות
אמיתיות וה' יודע מי אלו שבאמת לא
יכולים להגיע.
איך נציל את העם? אתם רואים שהצבא
ממש לא עוזר .הרפואה לא מצילה
מספיק יהודים .ואין מקום אחר לבקש
ולצפות לעזרה באמת ,רק להקב"ה .ומי
שלא מגיע לצעוק צעקה הוא פשוט מונע
עזרה.
ש .מה יהיה עם המצב הביטחוני ,האם
אנחנו לקראת מלחמה?
ת .אני רוצה להגיד לך .אסור לי להגיד
לך שתהיה מלחמה בטוח .אסור לי
להגיד לך שיהיה רעידת אדמה בטוח או
כל אסון אחר .אני רק יכול להגיד
שהולכים להיות זמנים קשים ביותר
ולמה אי אפשר להגיד במדויק מה? כי
אם אני אגיד שתהיה רעידת אדמה,
יתכוננו לרעידת אדמה ולא יעשו
תשובה .ה' יחליט ולא אני מה יהיה,
איזו מכה ,חס ושלום ,מחכה לנו .אבל כל
אחד יכול לראות שבאמת מחכה לנו
משהו .אבל אפשר לעצור את זה ,כמו
בפורים שמרדכי ועם ישראל עצרו את
הגזרה ,הפכו את הגזירה .גם אנחנו
יכולים.
ש .האם אריק שרון יגיב לפיגועים?
ת .אני לא יודע מה שמר שרון יעשה,
אבל דבר אחד הייתי מציע לו :מיד
להתחיל לשמור שבת ,ולהתפלל כל יום,
ולעסוק בחסד ולימוד .ואז אני מבטיח לו
הצלחה גדולה.
ש .האם כלי התקשורת הם מהסטרא
אחרא?
ת .התקשורת הרשמית של המדינה היא
בודאי חלק חשוב מהנשק של הסטרא
אחרא.
ש .איפה המשיח ,האם הוא נמצא כבר
בתוכנו?
ת .כן .וכשאתה תמצא אותו ,תגיד לי.
ש .כלומר הוא נמצא בתוכנו רק שעדיין
לא מתגלה?
ת .כן .כי אדם כדי לגלות אותו ,כדי
לראות אותו ,הוא צריך עינים שרואים
אמת .אדם שסומך על צה"ל ורוצה
ללחם נגד הפלשטינאים ולא ]סומך[ על
הקב"ה לא יכול לראות משיח.

בס''ד
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מה קורה עם המנהיגים?
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

אב תשס''א

ש .כיצד יתכן שמנהיגים ''נאורים'' ת .הדבר הראשון :שהערבים הם לא אחד ,כולם לא חזרו בתשובה!! אני
מנסים לקיים משא ומתן עם שונאנו האויבים האמיתים שלנו .העבירות שלנו ,מתפלל על עם ישראל כל הזמן,
המכריזים שרוצים לכלותנו ,ומתעלמים הם האויבים שלנו! ואם יש לערבים כח ,שהחילונים יחזרו בתשובה ,ובפרט
מכל המכשולים המסוכנים שיוצאים מזה? ולנו חולשה ,זה רק בגלל העבירות שלנו ,שהחרדים יחזרו בתשובה.
ת .כי האנשים האלה רוצים חיים נוחים ,שמרחיקים אותנו מן הקב"ה ומן האמת .עכשיו ,מה עם החרדים? גם הם צריכים
כמו שהיו עד עכשיו .לא רוצים להלחם ,אם עם ישראל באמת יחזור בתשובה ,לחזור בתשובה .לצערי הרב ,פה בארץ
העולם החרדי ,יחד עם העולם החילוני,
רוצים להמשיך עם הישראכרט ,עם אני יכול להגיד בוודאות שננצח.
פה בארץ ישראל עוברים עלינו כל כך מתפרקים!! ולמה? כי הורידו את
המכונית עם החופשות וכו'.
אין להם קשר עם ארץ ישראל כבעבר .יש הרבה צרות .לא רק על קבוצה אחת של המחיצות בינם לבין העולם החיצוני.
להם רק קשר עם הגשמיות ,ולכן אין יהודים אלא על כולם .ואני לא מדבר רק אנחנו מושפעים ונהנים מעולם הטומאה.
על המלחמות ,אני מדבר על כל מיני הכנסנו את הטומאה לרחובות שלנו,
להם חשק להלחם ]אפילו שזו שיטתם[.
אבל כל זה מן השמים .זה כדי להביא מחלות ,מקרי מוות משונים ,כל מיני לבתי ספר שלנו ,לבתים שלנו ,ללב שלנו,
את העם להבנה שיש רק מקור אחד תופעות משונות .אדם לא מרגיש בטוח לרצון שלנו .ולכן אנחנו רואים בין
לשלום ,ושמחה ושלווה .וזה הקדוש בשום דבר .וזה רק הולך ומחמיר--ועוד החרדים את אותה טומאה של
החילונים-רק בכמות הרבה יותר קטנה.
ילך ויחמיר.
ברוך הוא.
ש .למה דווקא בני ישמעאל מצערים זה הכל כדי להעיר את כולנו .ולהראות לכן אם לא נעשה משהו מהר מאד ,גם
אנחנו ניפול אתם חס ושלום.
אותנו ,למה יש פיגועים בנתניה?
היהודים באמריקה :יש לכם גם
ת .בני ישמעאל הם השליחים של
בעיות קשות ,לא פחות מבארץ .גם
הקב"ה .הם בני דודים שלנו,
ש.במצב של היום איך יהודים
אתם בסכנה גדולה ,ואתם לא
משפחה שלנו .אבל אנחנו אלו
יכולים לעבוד את ה' בשמחה?
יודעים ולא מרגישים .חושבים
שגורמים לבעיות שלנו ,וה' שולח לנו
ת .השמחה הגדולה ביותר שקיימת ,זה
שאם יש מלחמה ,זו הסכנה .אבל
אזהרות כואבות ,כי ב''טוב'' אנו לא
להתקרב להקב''ה ,לבטוח בו ,לאהוב
אתם תראו--וכבר אתם רואים--כל
שומעים .ולמה וורסאי ,למה הרבה
מיני סכנות גדולות .כל מיני אנשים
פיגועים בנתניה? כי בנתניה וגם
אותו ,להתגעגע אליו .זו השמחה
נפטרים בצורה משונה ,טרגדיות
בוורסאי הצניעות לא היתה כמו
האמיתית :להיות קרוב ,קרוב ,קרוב,
גדולות ,בלי הסבר וכו' וזה מראה
שצריך.
מה שיותר קרוב ,להקב''ה.
שה' מזהיר אותנו לחזור בתשובה.
אבל זה לא אומר שדווקא המשפחה
יש צדיקים שמורידים את העולם הזה
כדאי לעשות את זה כמה שיותר
שסבלה מזה ,היא הגורם לזה .לא,
ועולים מעלה מעלה ,קרוב מאד
מהר כדי לחסוך מעצמנו סבל יותר
היא רק הקרבן כדי להעביר את
להקב''ה .אבל אדם שהוא מלא גשמיות
גדול.
המסר מה' לכל העם .יש עוד עשרות
עכשיו לחילונים באמריקה .אתם
שהתחתנו שם עם אותה בעיה .אבל
לא יכול להתקרב לקב''ה כי הגשמיות
חייבים להתחיל לראות אמת .אין
זה התיקון והזכות שלהם להיות
זה מחיצה בין האדם לבין בוראו.
הרבה זמן .זכרו את המלים שלי,
הקרבן של עם ישראל.
אין שמחה יותר גדולה ,אין דבר יותר
פתחו את לבבכם לקב"ה כי אין
נתניה זה מקום ידוע בפריצות .ולכן
טוב מהקירבה להקב"ה''] .ישמח ישראל
משהו אחר! אתם לא מרגישים עד
הוא מקבל הרבה מהאזהרות של
בעושיו ,בני ציון יגילו במלכם''–תהלים קמט,
כמה שהעולם שלכם נופל .אבל אין
הקב"ה .אבל זה לא יותר גרוע
וע' מסילת ישרים ריש פרק א[
הרבה זמן .הסוף יהיה בעתיד
מהרצליה ,הרצליה פיתוח ,חולון
הקרוב ,ומי שלא יצליח לראות
וכו' ,ובוודאי לא יותר גרוע מאילת.
אמת ,לקבל אמת ,לא יצליח לחיות.
הזה
אבל ה' בחר את זה ,והמקום
לנו שאי אפשר לסמוך על שום דבר ,ולא
נהיה הקרבן לכולם .כמו שבמלחמת על אף אחד .לא על ראש הממשלה ולא לחרדים בארה"ב :גם אתם סובלים
על קופת חולים ולא על ביטוח לאומי מהעולם הזה .התורה הקדושה עומדת
המפרץ ,רמת גן היתה קרבן.
ש .במה צריכים להתחזק במיוחד בימים ולא על צבא ,ולא על כלום .רק על י חד ע ם '' עג ל הז הב " ] הג שמ י ות [ ,
ואתם מתפללים לעגל באותו זמן! אתם
אלו?
הקב"ה! ומי שלא מבין את זה ,יבין
ת .אחדות .להוריד את המחיצות בין בעתיד הקרוב ,כשיבואו עוד צרות .לא טובעים בגשמיות והקב"ה רחוק מהלב
החרדים .כי אם החרדים יתאחדו מתחת נוכל לדעת מראש מאיפה זה יגיע .נסתכל ומהרצון של רוב החרדים בארה"ב.
לדגל ה' ויחזרו להקב"ה כמו שצריך ,לצד שמאל ,זה יגיע מימין.,אם נסתכל עושים חופשות נהדרות באניות לוקסוס
עם הכשר הטוב ביותר .ואפשר לנסוע
כולם יבואו אחריהם .החרדים הם למעלה ,זה יגיע מלמטה.
ה''שפיץ'' ,הפסגה ,ולכן צריכים להיות אנחנו יכולים להציל את עצמנו .אבל מי ל''דיסנילנד'' עם הכשר טוב לפסח.
הטובים ביותר .אבל כדי לעשות את זה ,שלא רצה לראות ,לא יצא ממצרים .רק למהדרין ,בלי מצה שרויה.
צריכים לברוח מעגל הזהב ]גשמיות חמישית יצאו ממצרים ,וככה יהיה גם הכל אפשר בארה"ב והכל עם הכשר
מיותרת[ וזה יאפשר לנו לחזור להקב"ה עכשיו ,בגאולה השלמה על ידי המשיח] .לכאורה[ .ארה''ב זו ארץ של היתרים.
ולהתאחד מתחת לדגל ה' .כמעט כל אולם בידינו להציל את עצמנו אם רק אפשר לקבל היתר כמעט על כל דבר.
המחלוקות מבוססות על כסף .כסף נבין את מצבנו ונחזור לאמת ונתקרב הכל עם היתר--אבל הסתכלו מסביב!
לספור את המתים הצעירים שלכם! את
וכבוד ולא יותר .וזה לא לשם שמים.
להקב''ה.
ש .איזה מסר יש לך עבור עם ישראל? מעניין עד כמה שבני אדם יכולים להיות היתומים שלכם! את הדברים המוזרים
]"משחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן עיוורים .במלחמת המפרץ ,שלושים שקורים לכם! וכל זה אזהרות מן
הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות"  -ותשעה סקדים נפלו עלינו ,ועדיין ,עם כל השמים שנחזור בתשובה בעוד מועד!!
מסכת בבא בתרא יב[:
הניסים--שאף אחד לא נהרג חוץ מכופר

ש .האם אפשר גם לתת תקוה לעם
ישראל?
ת .יש תקוה .השאלה אם רוצים
לעשות את זה :לחזור להקב''ה .ה'
נותן לנו אפשרות לחזור אליו ואנחנו
לא שמים לב .אנחנו רוצים להמשיך
עם השטויות ושה' יתן לנו להמשיך.
אבל זה לא יכול להיות ככה.
במלחמת המפרץ לא הבינו .איך לא
הבינו? כל כך הרבה נסים ,ממש נסים

ש .אבל רואים שעם ישראל חוזר
בתשובה ,יש הרבה ישיבות ,בתי
איך זה שאתם לא רואים? צרות על צרות
כנסיות ,סמינרים וכו'?
נופלות לנו על הראש ,ולא רואים?!
ת .זה עולם מבולבל .יש שבאים ויש
צריכים באמת לצאת כל העם לרחוב,
שיוצאים .יש הרבה בעלי תשובה,
ולא לפחד מהערבים ,ולהתאסף ביחד
ביניהם יותר קרובים להקב"ה ופחות
ולבכות ,להגיד וידוי ,לבקש מחילה,
קרובים .ויש בחורים ובחורות
ולבקש את הישועה ,ולהחליט שאנחנו
שיוצאות
חרדיות
ממשפחות
חוזרים בתשובה באמת ,חוזרים להיות
את
ומורידים
ומהקהילה
מהמשפחה
יהודים אמיתיים.
הכיפה והציצית ונהיים בערך
ולא צריך לאסוף גם את
חילונים .ויש תופעות מאד
החילונים .הם יבואו אחרינו.
מדאיגות של התדרדרות בכל ש .בזכות נשים צדקניות יצאו
יראו שאנחנו יושבים עם שק
העם,
ואפר ובוכים בכי אמיתי .כולם
החרדים.וגם בכל האזורים של אבותינו ממצרים .מה יש לך לומר
יבואו אחרינו .כולם יודעים,
אמנם יש צדיקים בין החרדים ,לנשים הצדקניות שבדור שלנו?
יודעים שזה הסוף .רק אדם
ת .גם בדור הזה הנשים יותר פתוחות לאמת.
שלא רוצה לראות ,לא רואה.
יש עדיין צדיקים .אבל יש
אלו שרוצים רואים.
הן מוכנות להיפגש ביחד ,ספרדיות,
הרבה מהחרדים שהלב שלהם
ש .הנביאים כתבו ]זכריה יד[
אשכנזיות ,ממשפחות של חסידים ,ליטאים
רוצה להיות כמו החילונים .הם
שתהיה מלחמה על ירושלים
עדיין לבושים כמו חרדים ,אבל
וכו' ביחד .מוכנות להגיד תהלים ביחד,
באחרית הימים .האם זה מה
שירדו
הלב במקום אחר .ואלו
.
כך
כל
לא
,
הגברים
אבל
.
חברות
להיות
שאנחנו רואים באופק?
על
משפיעים
מן הדרך
וזה בדיוק מה שיכול להציל אותנו :האחדות
ת .אני לא יכול להגיד לכם .רק
לבושים
עדיין
הם
כי
הצדיקים
התפילה ,התהלים ביחד ,בשמחה ובאהבה.
יכול להגיד לכם שהעתיד יהיה
כחרדים .ולא רק זה .יש חלק
מאד קשה .מאד מאד קשה .ורק
חייבים להתאחד ואין יותר טוב מלהתאחד
בעולם
שהם משפיעים גדולים
אלה הקרובים לאמת יוכלו
בשירי אהבה לקב''ה שחיבר דוד המלך .כי
החרדי-אבל הם לא חרדים לא
לעבור את זה בקלות יותר.
כאשר הקב''ה שומע את עמו שר שירי
בלב ולא בהתנהגות.
ש .מה אדם צריך לעשות בכדי
אהבה אליו ,לא יכולה להיות תגובה יותר
להיות קרוב לאמת ,ללמוד יותר
בארצות הברית המצב עוד
חזקה בשמים .תגובה של אהבה ,תגובה של
תורה?
יותר גרוע .יש סקנדלים כל יום
רחמים ,תגובה של ישועה!
ת .זה בוודאי .אבל יש אנשים
וחילול השם ,וזה גורם לי בכי
שלומדים תורה והם רחוקים
התהלים יכול לאחד את עם ישראל עם
בלי סוף .נכון זה לא כולם ברוך
מהקב"ה .כדי להתקרב לה',
הקב''ה וזה לבד יכול להביא את הישועה.
ה' ,ויש יהודים מאד חשובים
חייבים להוריד את העולם הזה
זה
,
ה
''
הקב
עם
ביחד
ישראל
שעם
ברגע
ומאד קרובים להקב"ה .אבל
למינימום ,כי זה מחיצה מאד
בשטח
כל אחד יודע מה שקורה
השירי
זה
,
הקשר
זה
תהלים
.
השלמות
גדולה בין האדם להקב"ה.
-מאד
וזה עצוב מאד ומסוכן
אהבה של העם שלו.
]כמבואר בחוברת ''קול דממה
שה' עלול לשפוט אותנו ח''ו.
דקה'' עמ'  63-61ועוד ,ע''ש[
חוץ מזה ,יש שנאת חינם .יש
גלויים ,ולא הבינו!
ש .האם יש קשר לזה שהכניסו את הרב
באמריקה ,יש באנגליה ,ויש בארץ .ש .מה עם הגאולה של עם ישראל? אריה דרעי לכלא ,למצב המסוכן ומתדרדר
מיום ליום בארץ ישראל?
בכל העולם ,בכל הקהילות .שנאת עד מתי אנחנו מצפים למשיח?
חינם ,מחלוקת ,כעס .כל אחד רב עם ת .גם אני רוצה לדעת עד מתי .אני כל ת .הוא נכנס לבית סוהר ,אבל זה הכל סמלי.
כי אנחנו בבית הסוהר .אנחנו בבית סוהר של
השני--וזה הכל לשם שמים .אבל זה לא
כך דואג לעם ישראל .עד מתי? היום ,התאוות שלנו ,הרצונות שלנו ,הטומאה
לשם שמים ,וזה עצוב מאד.
הרגע ,אפשר להביא את המשיח .אבל שלנו .ואנחנו צריכים גם להשתחרר ,לחפש
,
מהטומאה
אם לא ננקה את עצמנו
אנחנו לא מוכנים ,רק שואלים בפנים את כל החולשות שלנו .לסלק אותן,
את הלב ואת הרחוב שלנו ,ונשים שוב "מתי?" אני אגיד לכם מתי :מתי לסלק את עגל הזהב ,ולחזור לקב"ה .ואז גם
וגם שתרצו אותו באמת .מתי שתחזרו אנחנו נצא ממצרים ,ונקבל את פניו של
מחיצות ,מחיצות פיזיות
רוחניות ,של הפרדה בינינו לבין להקב"ה באמת .כל העם ביחד ,כל משיח צדקנו.
אני רואה שאם אנחנו נרצה ,כל עם ישראל
העולם החיצוני ,ונחזור להקב"ה,
העם ביחד בצעקה גדולה'' .הידים ידי ירוצו לקדוש ברוך הוא .יזרקו את כל הרע
לחיות כמו שהיינו במדבר ,אז ה' עשו ,והקול קול יעקב''--כדי להוריד וירוצו לטוב .ואז יגיע משיח צדקנו ,ויהיה
יוריד עלינו את הכעס הגדול שלו ח''ו ,את הידים של עשו ,צריכים לצעוק שלום אמיתי ,ושלווה ,ושמחה וקדושה.
והוא ינקה אותנו מכל העבירות! צעקה גדולה בקול יעקב .ש .אתה
]וכידוע שקרו דברים כאלו הרבה תמיד אומר שצריך לצאת בלבוש שק
בנימין גולדן הוא אוטיסט בן  29שלא
פעמים ,החל מהמבול ודור הפלגה עד ואפר ,אבל אנשים מרגישים שזה
יכול לדבר וצריך הרבה עזרה בחייו
מסעי הצלב ,והשואה וכו' וכבר כתב קצת משונה?
היום-יומיים .הוא מעביר את דבריו על
החפץ חיים זצ''ל לפני השואה דברים ת .נכון שאנשים מרגישים משונים
ידי שיטה מיוחדת הנקראת ''תקשורת
דומים לזה )ע' ספר בית ישראל פ''י( בשק ואפר .אבל אם עכשיו מרגישים
בתמיכה'' ) .(FCבאמצעות שיטה זו ניתן
ובכל זאת לא שמו לב לדבריו ולא משונים ,כי לא התנתקו מן השקר ,אז
להגיע לשכבות הגבוהות של הנפש של
האמינו שיתכן שיבוא צר ואויב בעתיד הקרוב ,לא עלינו ,נרוץ לשים
אדם מוגבל—שהם בדרך כלל טהורות—
בצורה שהיתה .ואפילו אחרי את זה .נרוץ למצוא שק ואפר לשים,
ועל ידי זה להעביר מסרים מהעולמות
העליונים .הסבר מקיף של התופעה מופיע
שהתחילה השואה ,רוב העולם לא ולבכות ולהתפלל לקב''ה .ואז אף
האמינו מה שקורה .המו''ל[.
בספר ''ונפשי יודעת מאד ."2
אחד לא ישים לב אם זה נראה משונה
או לא .אבל למה לחכות? למה
לחכות?
אתם רואים ,אבל אתם לא רואים.

בס''ד

 16מה עם הגאולה?
אלול תשס''א
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

קול דממה דקה
מסרים מעולם הנשמות
מופץ בהמלצת רבנים חשובים
דעת תורה ,מקורות מחז''ל וספה''ק
והרבה מסרים נוספים כלולים בחוברת
''קול דממה דקה''.

ש .השבוע קרה דבר מפליא .ילדה בת 8
שהוריה ניספו בפיגוע ,אמרה אח''כ
בבית חולים שעוד מעט יבוא המשיח
והמשפחה שלה תקום לתחיה .למרבית
שרוב עם ישראל או כל עם ישראל ירצו
הפלא כלי התקשורת החילוניים עשו
אותו באמת .או שיבוא בצורה בלתי
פירסום מאד גדול מדבריה ,ואפילו כינו
טבעית :כולם ביחד פתאום יבינו את
אותה ''הילדה שריגשה את המדינה''.
האמת ,יורידו את הראש ,ויקבלו עול
מה המשמעות של כל זה בשבילנו?
מלכות שמים  -כמו בהר סיני.
ת .צריך להבין שהקב"ה אוהב אותנו
אבל אם עם ישראל לא יעשה תשובה,
ורוצה להציל אותנו .הוא מנסה בכל
ה' יעשה בירור גדול ]סוף דניאל :יתבררו
הדרכים להציל אותנו .הוא שולח לנו
ויתלבנו וכו'[ ,לא עלינו .ואז ישארו רק
מסרים דרך כל מיני אנשים ומעשים.
אלו שמבינים ומקבלים אמת ,בדומה
אחד מהם ,זה הילדה הזאת ,נשמה
ליציאת מצרים  -שנגאלו רק חמישית
חשובה שנשלחה בדיוק להגיד את הדבר
מהעם ]וי''א הרבה פחות ,ע' מכילתא בשלח[.
הזה.
ש .רב ידוע אמר שצריכים ללבוש
ש .אבל למה זה קרה בדיוק עכשיו?
שקים ולהתענות ולעשות תפילות
ת .עכשיו זה הזמן שהקב"ה מנסה
המוניות ברחובות העיר.
במיוחד להציל אותנו  -כי אם לא
ת .אני שמח שהוא אמר את זה
,
נתעורר ונחזור בתשובה עכשיו
לאף עם ישראל צריך לעזוב מהר את
וגם אנחנו אומרים את זה כל הזמן.
בעתיד הקרוב לא יהיה קל
ש .אם היו עושים את זה ,האם
''עגל הזהב'' )רדיפת גשמיות ,כסף,
אחד.
זה היה מביא את המשיח?
עם
עבור
לך
יש
מסר
איזה
ש.
לוקסוס ,וכו'( ולחזור לחיים אמיתיים
ת .אם כל עם ישראל ,כל החרדים
המקדש
בית
משחרב
]"
?
ישראל
ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה של תורה .כי ה' יעשה בירור
בכל העולם יעשו את זה ביחד ,זה
לשוטים ולתינוקות"-מסכת בבא גדול ,כמו בגאולת מצרים ,ורק
ירומם גם את החילונים ,וגם את
הגוים .זה בוודאי יכול להביא את
בתרא יב[:
אלה שמקבלים אמת יחיו לקבל
והמצב
הגדולים
של
חלומות
ת .ה
משיח ,בעז''ה.
פניו של משיח צדקנו ]סוף דניאל :יתבררו
ש .איך אפשר להחזיר את עם
הבטחוני ,המצב הכלכלי וכו' וכו',
כל אלה ]הם[ סימנים שהמשיח ויתלבנו וכו'[ .הזמן מאד קצר כי ה'
ישראל בתשובה?
ת .הדבר היחיד שאני יכול לומר:
מחכה להתגלות .הוא נמצא ,רק מביא את עולם השקר לקץ.
להגיד ,ולהגיד ולהגיד את האמת.
אנחנו לא רואים אותו .כי
הוא הגאולה לא תבוא בקלות אם לא
ועם ישראל צריך להתאסף בדיוק
אמת ,ואנחנו רואים בעינים של
שקר .כאשר נשתנה ונחזור נחזור לחיי תורה ורוחניות ,בלי
כמו שהרב הזה אמר.
ש .בקשר לילדה שדברה על
בנימין גולדן
בתשובה ,נראה ברור את האמת עגל הזהב.
משיח ,למה החילונים כל כך
וגם נראה אותו.
התפעלו מזה ואפילו יותר
ש .האם המשיח באמת נמצא כבר
מהחרדים?
בתוכנו רק שאנחנו לא יודעים מי הוא?
רוצים מחילה! חטאנו ,עָ וינו  -תמחול
ת .כי החרדים האמיתיים יודעים את
רק
ת .ידוע שבכל דור משיח נמצא אתנו,
לנו!''  -מיד המשיח יבוא.
לא מגלים אותו ]ברטנורה ,שדה חמד ועוד[ .ש .אבל זה לא מציאותי שפתאום כל האמת ומבקשים כל הזמן את המשיח.
אבל החילונים התפעלו שילדה כל כך
ואז אנחנו עוברים מדור לדור בלי משיח .העם יקום ויצעק ככה?
למעשה ,הוא נמצא .גם בדור הזה הוא ת .שאלה טובה .אני רוצה להסביר לך .פצועה ,שאיבדה את המשפחה שלה,
נמצא ,אבל גם אנחנו לא רואים אותו .אם העם יעשה לבד בעז"ה את הבלתי אמא ואבא ושלושה מאחיה ,איך היא
חייבים לגלות אותו .אם נגלה אותו אפשרי ,יקום ביחד ויחליט  -מיד כל כך מאמינה עד שהיא יכולה להגיד
בעצמנו ,זה יקל עלינו מאד .ואם נצטרך המשיח יבוא .אבל אם לא ,ה' יגרום לזה את זה .העולם החילוני היום ,בגלל
לחכות עד שהקב"ה יגלה אותו בכח ,אז לקרות ,מפחד או בצורה אחרת .ואז האינטיפדה ועוד כמה דברים ,מתחיל
יהיה בירור גדול :מי כן ,ומי לא .בסוף לפחד .מרגישים שאי אפשר לסמוך לא
נסבול מאד )מחבלי משיח(.
ש .אבל כתוב ]רבינו בחיי-שמות ב כג ,ועוד[ ישארו רק אלה שמקבלים אמת ,והם על ברק ,ולא על שרון .רק על הקב"ה.
ש .מה אתה אומר על דברי הילדה?
שאפילו אם עם ישראל לא זכאים ,אם יקבלו את פניו של משיח.
נצעק ונבקש את המשיח ,נזכה שהוא ש .אתה אמרת שמתוך פחד יבוא ת .הם מאד נכונים .והילדה היא משל
המשיח .אם כן למה הוא לא בא בזמן לעם ישראל :לא כדאי לעם ישראל
יבוא .אולי זה מה שצריכים לעשות?
לחכות להיות במצב של הילדה ,שאחרי
ת .זה ענין עמוק מאד .אי אפשר לקחת השואה?
את המילים בשטחיות ,חייבים להעמיק .ת .זה לא מה שאמרתי .אמרתי שמפחד שהכל נלקח ממנה ,היא יכלה לומר
צריך להגיד לכולם לצעוק להביא משיח ,אולי יעשו תשובה .המשיח יגיע ברגע מילים כל כך חשובות .צריכים להגיד
אבל יותר חשוב שהצעקה תהיה מלאת
אהבה ,אמונה ובטחון בהקב"ה .צעקה
מבהלה ,פשוט לצעוק ''משיח'' ,זה לא
מספיק .צריך להכיר בעובדה שהקב"ה
הכל יכול ,ורק הוא מכוון את העולם.
ולכן צועקים ''משיח''  -שהקב''ה ,הכל
יכול ,ישלח מישהו שיציל אותנו.
ש .אחד מגדולי ישראל קבל מסר
שביאת המשיח זה ענין של ימים
שבועות או חודשים ספורים .האם
אפשר לאשר את זה?
ת .אני לא יכול לאשר את זה ,כי אין לי
רשות .אבל אני יכול להגיד ככה :נכון
שזה ימים ,שבועות ,חודשים ספורים.
אבל עדיין תלוי בנו .אם ברגע זה כל
העם יקום ויצעק'' ,הקב"ה אנחנו

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה ,לממשלה הראשונה .ובונה המקדש ,ומקבץ נדחי
ישראל .וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם :מקריבין קרבנות וכו' .וכל מי שאינו מאמין בו ,או מי
רמב"ם הל' מלכים פי''א
שאינו מחכה לביאתו ,לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו

כל אותן אלפים שנפלו ]מתו[ בימי דוד לא נפלו אלא שלא תבעו בנין בית המקדש

מדרש תהילם יז

)המשך(
מילים כאלה לפני שה' לוקח את הכל
מאתנו! נצא לרחוב ,נבקש מהקב"ה
מחילה וישועה .המילים שלה הם
המילים של הקב"ה .הקב''ה שם לה את
המילים האלו בפה.

=========

שמרחיקה מהקב''ה .בידור נובע
מהתשוקות של החושים ,של הגוף,
ומכוון את האדם להתרחק מהקב''ה.
קוקה קולה ,פיצה ,גלידה ,כל הדברים
האלו שנחשבים ל''דברים טובים'',
נכנסו לתוך החיים שלנו בצורה כזאת
שאנשים גדולים ביותר לא מתחילים
ארוחה בלי זה ,והיום המסעדות הם
מקומות בידור!
כמו בארה"ב ,שגם שם היה לאחרונה
טרגדיה גדולה :התרסקות הליקופטר
של חרדים שהלכו לבלות .עושים
חופשות עם הכשר מצוין ,גלאט כשר -
אבל כל הטיול לא כשר! חרדי שהולך
עם שטריימל או אם זקן ופיאות
ל''דיסנילנד'' ,מקום של טומאה ,או
ל''אפקוט'' )מקום בידור אחר
בפלורידה( עושה דבר שאסור .והרבה
עושים את זה  -ועם ההכשר הכי טוב.

בנימין גולדן הוא אוטיסט בן  29שלא
יכול לדבר וצריך הרבה עזרה בחייו היום-
יומיים .הוא מעביר את דבריו על ידי
שיטה מיוחדת הנקראת ''תקשורת
בתמיכה'' ) .(FCבאמצעות שיטה זו ניתן
להגיע לשכבות הגבוהות של הנפש של
אדם מוגבל―שהם בדרך כלל טהורות―
ועל ידי זה להעביר מסרים מהעולמות
העליונים .הסבר מקיף של התופעה מופיע
בספר ''ונפשי יודעת מאד ."2

ש .למה גם אנשים דתיים וחרדים
נפגעו בפיגועים?
ת .ידוע שלפעמים כאשר יש גזירה נגד
עם ישראל הקב''ה לוקח הצדיקים ביחד
עם אלה שהם פחות צדיקים ]בבא קמא
ת .הבעיה היא שרוצים את השמחה של
ס א' :כיון שנתן רשות למשחית וגו'[.
החילונים ושל הגוים .אבל השמחה הזאת
גם מצד אחד החרדים הם במצב יותר
זה הכל שקר .זו לא שמחה בכלל .זה בא
קשה מהחילונים ,כי הם יודעים יותר
מעצב ,מריקנות .כי אדם שלא קשור
את האמת ,ובכל זאת לא מתרחקים
להקב"ה אין לו נצח ,ואיך אפשר לשמוח
מספיק מ''עגל הזהב'' )גשמיות'' ,עולם
בלי נצח?
הזה''(
שמחה אמיתית זו הנאה עצומה
ש .למה אתה מדבר כל כך הרבה אודות
באמת
שמתקרבים
עגל הזהב?
להקב"ה .השמחה הגדולה
ת'' .עגל הזהב'' זה
זה
שקיימת,
ביותר
השורש לכמעט כל מתוך דברי הבד"ץ של העדה החרדית יט אב תשס''א:
להתקרב להקב''ה ,לבטוח
הקלקולים והצרות שלנו,
בו ,לאהוב אותו ,להתגעגע
''
להמשיך
וגורם לעם
השמחה
זו
אליו.
לעשות מה שהם רוצים,
האמיתית :להיות קרוב,
כולל מחלוקת ,מוציא
קרוב ,קרוב ,מה שיותר
שם רע ,שנאת חינם וכו'.
קרוב ,להקב''ה .אין שמחה
...יריות פולחות יקודי תבערה ואבני קלע הפכו בעוה"ר מנת
כל זה בא מריחוק
יותר גדולה ,אין דבר יותר
יום יום שבו נהרגים ונשחטים אנשים נשים וטף
מהקב"ה וקירוב לעגל.
טוב מהקרבה להקב"ה.
ומי יודע מה ילד יום ח"ו רח"ל .מן השמים מעוררים אותנו...
ש .איך ''עגל הזהב''
]כש''כ במסילת ישרים פ''א[
משפיע עלינו?
ש .לגבי האסונות שקרו
יתנער הציבור מנער ועד זקן מתרדמתו ומשאננותו...
ת .המצב הנכון והטבעי
בשבוע שעבר ,מה צריכים
קומו נא התיצבו נא לחלות פני דר עליון על הגוף ועל הנפש ועל
לעשות כדי למנוע את
של יהודי זה להיות
איבדו
אנקת הפצועים יתומים ואלמנות והורים שכולים אשר
והגזירות
הפיגועים
קרוב להקב"ה .אבל אם
פעוטותיהם .ועל חולים המתייסרים ביסוריהם ,ועל צער השכינה
הקשות?
עסוק
מאד
אדם
הקדושה ועל חינוך רבבות מעם ישראל ללא תורה וללא אמונה
ת .כל הטרגדיות זה מסר
יכול
לא
הוא
,
בגשמיות
ועל זעקת השבת המתחללת בראש כל חוצות רח"ל''...
אחד מן השמים :מיד
להגיע לזה .היום ,לצערי
לעזוב את העולם הגשמי
נאם ישראל יעקב פישר ראב"ד
הרב ,מסעדות כמו זו
ולחזור לתורת אמת .זה
נאם בנימין רבינוביץ נאם משה שטרנבוך נאם משה הלברשטאם
שהתפוצצה ,הם דוגמא
הכל .פשוט מאד.
נאם אברהם יצחק אולמן
נאם מאיר בראנדסדארפער
עם
של ''עולם הזה
הנני מצטרף לקריאה הקדושה של הגאוה"צ הביד"צ שליט"א...
ש .זאת אומרת ,שבגלל
אנשים
הכשר'' .נכון ש
ישראל משה דושינסקי רב ואב"ד פעיה"ק ירושלים תובב"א
שאנחנו שקועים בגשמיות
תמימים אכלו שם ,אבל
קורים כל האסונות?
כל האכילה היא למטרת
ת .כן .כשמדברים על
בידור.
או נוסעים באניות בידור לפסח .והכל תשובה ,מוכנים פה ושם להתחזק בכל מיני
לא משנה אם יש הכשר טוב .ההכשר זה גלאט ,והכל מהדרין ,ואפילו בלי דברים .אבל העיקר לא מוכנים לעשות .וזה
על האוכל ,לא על הלב .ולא על הטומאה גיבראקס ]מצה שרויה[ .האוכל אולי לעזוב את האנוכיות ,שהוא תוצאה של חיי
שנכנסת ללב ]מהבידור[ .בידור זה דבר כשר ,אבל החיים מסביב לא כשרים! גשמיות ,ולחזועער להקב"ה לגמרי .לכופף את
הראש ולקבל בדיוק מה שהשם מבקש.
שלא קיים באידישקייט ]יהדות[ ]עיין וזה אסור! ]כנ''ל במשנה ברורה[
במשנה ברורה או''ח סימן א בבה''ל בענין אפשר לחשוב שזה רק אנשים יותר ש .מה המסר ליהודים בחוץ לארץ?
מודרניים .אבל האמת הוא שזה לאט ת .הם סובלים מאד .אין קהילה היום שלא
מ''ע של אהבת ה' ,שהמתענג בענינים
לאט נכנס לכל העולם החרדי ,וכתוצאה סובלת .סובלים מהרבה מחלות ,ממקרי
גשמיים והבלי העולם ''ביטל עשה זו מזה הקשר החזק עם הקב''ה נהיה מוות משונים ,ומכל מיני דברים שלא יכלו
וענשו גדול''[ .בידור זה ליצנות! להעביר חלש .לכן אנחנו חייבים להוציא את כל לצפות להם .אבל בדרך כלל לא מבינים ,כי
את הזמן על ריק!
הדברים האלו מהחיים שלנו ,ולחזור הם כל כך שקועים בעגל הזהב ,בעולם הזה,
גדולה
מאד
מחיצה
בידור הוא
לאמת ולה' .לחזור לחיים פשוטים בכסף ולוקסוס-לא יכולים לראות את
מבוססים על תורה בלבד ,בלי להשתקע האמת ואת הקב''ה .קוברים את המתים
בגשמיות והבלי הגוים.
וממשיכים הלאה עם השטויות! לכן המסר
הבהרה חשובה!
יפסידו
לכאורה
כך
ש .אבל אם יעשו
שלהם אותו הדבר :לעזוב את הגשמיות
אני בנימין גולדן ידעתי כי הס''א לא יכול
הרבה ,לא תשאר שמחת חיים?
לשבת בשקט ולראות שאנחנו ,הפגועי מח,
ולחזור להקב''ה!
ת .על ידי חיי גשמיות ועוה''ז יפסידו את
משפיעים טוב על העם .לכן יצאו כל מיני
דברים ,כל מיני כתבי יד ,כאילו מאוטיסטים.
חיי הנצח שלהם!
ואם כתבו באמת או כתבו בשם הפגועי מח,
ש .אם יחיו חיי תורה בלי רדיפת
בכל אופן זה לא אמת.
גשמיות ,האם תהיה גם שמחת חיים?
נא לתלות דף זה במקום בולט!
צריכים להיות רק ]המסרים[ האלו שמכירים
מצוה לשכפל ולהעביר לאחרים
ויודעים שהם תחת פיקוח של רבנים.

נמצאים אנו בצרה גדולה
הישוב כולו נתון בסכנה גדולה

בס''ד
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מי האויב שלנו?
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

קול דממה דקה
מסרים מעולם הנשמות

ד אלול תשס''א

מופץ בהמלצת רבנים חשובים

המצב הרוחני שלנו מאד קשה ,אבל מה
שמדאיג אותנו זה הפצצות וההרג וכל
הסימנים של מלחמה ,ח''ו .אבל מלחמה,
זו לא הסכנה הגדולה ביותר .קיימת
.
אפשרות לאסונות טבע גדולים מאד
ההווה שלו  -כביכול ''לשם שמים'' -
שמאד
וקיימות גם אפשרויות אחרות
אדם כזה השורש שלו לא יהודי.
.
לשגעון
יכולות להפחיד את האדם עד
כי יש שני דברים בכל יהודי אמיתי.
אבל הסכנה הגדולה ביותר היא בינינו,
הדבר הראשון זה אהבת הקדוש ברוך
בין החרדים :המחלה שנכנסה אפילו
הוא .והדבר השני זה אהבת ישראל.
לתוך העולם החרדי ,המחלה ששמה
ואפילו החילוני הרחוק ביותר יכול
''עגל הזהב'' .מחלה זו היא החיים של
פתאום לחזור בתשובה רק משני הדברים
האלה שהם בטבע של כל יהודי כבר לפני
הגוים ,אבל עבור יהודים זה אסון ,ולכן
שנולד .אבל אם יש אחד
חייבים לסלקה מבינינו כדי
שקורא לעצמו יהודי  -ואפילו
שנוכל להתגבר על הבעיות
''הדורות מתמעטים והערב רב
בעל יחוס והולך עם זקן עד
האחרות .ושוב ישאלו מה זה
לברכים  -אם הוא מנסה
מתגברים...וכל עזי פנים ורשעים
בדיוק ''עגל הזהב''? עגל הזהב זה
להשמיד בדיבור או בכל צורה
משבצת
כסף ,כבוד ,כח ,וכו' ]ע'
שבדור הם מגלגול נשמתן של ערב רב
אחרת יהודי אחר ,עד שהוא
למטה[.
ובני קין וכל הגלות והצרות וחורבן בית
לא יכול להרים את הראש,
עגל הזהב מביא לפירוק גמור של
הוא לא משורש יהודי ,והוא
כל דבר שיש בו שייכות לקדושה.
המקדש הכל על ידי שקיבל משה
האויב .כי יש לנו אויב מבפנים,
חיים עם עגל הזהב זה פירוק של
לערב רב...והם גרועים מעובדי כוכבים
זה היצר הרע שיש לכל אחד.
כל דבר קדוש .בגלל שזה קשר רק
ויש גם אויב מבחוץ שיותר
שישראל נמשכים אחריהם...וזהו
עם העולם הגשמי ,עולם של
מסוכן ,והוא נראה כאילו הוא
אחיזת עינים ,שבאמת קיים רק
סיבת אריכות הגלות...ה' מיני ערב רב
חלק מעם ישראל .אבל למעשה
בדמיון.
יש בישראל...ובעלי מחלוקת הם
השורש שלו לא מעם ישראל.
אנחנו חיים בתקופה שלפני סוף
ואפילו הוא בעצמו לא יודע
גרועים מכולם ,והם נקראים עמלקים,
הגלות ,ועכשיו היצר הרע
שהוא לא שייך לעם ישראל.
אבל
משתולל באופן קשה ביותר.
ואין בן דוד בא עד שימחו מן העולם,
אבל זה האויב העיקרי שלנו
40
וה
לא בצורה של שנות ה30-
ועליהם נאמר 'תמחה את זכר עמלק'
והוא המסוכן ביותר.
מפלצת
כאשר ראינו בעינינו
אתמול היה כנס של האו''ם נגד
הגאון מוילנא
כמבואר בזהר''
אמר
ש
''
אמיתית .והיטלר ימ
גזענות ,כנס גדול בדרום
ספר אבן שלמה פ''יא
,
לעשות
רוצה
בדיוק מה שהוא
אפריקה של כל מיני מדינות.
עכשיו
.
כוונתו
ולא הסתיר את
ושם דיברו נגד היהודים בצורה
בגלל
גרוע
יותר
המצב הרבה
למחלוקת .אדם שלא מקבל לשון הרע ,איומה ,נגד היהודים ונגד הישראלים
וזה
,
האויב
מי
יודעים
לא
אנחנו
שעכשיו
מוציא שם רע וכו' ,לא מתערב במחלוקת כיהודים .ולמה זה קרה? בגלל כל הלשון
זה
שהאויב
להיות
יכול
.
הבעיה
עיקר
 חוץ מלנסות לעשות שלום  -אדם כזה הרע שדיברו היהודים אחד נגד השני!מוסיף
שהוא
ואדם
.
באמת
יהודי
הוא
לא
פשוט
.
שלך
השכן
או
שלך
הקרוב
זה פשוט מידה כנגד מידה!
יודעים מי האויב.
למחלוקת והוא רוצה להפיל יהודים ואם ימשיכו המחלקות ,בפרט בעולם
אם
אפילו
אמיתיות
סיבות
בלי
אחרים
לא
היא
המלחמה
כי
?
ולמה המצב כזה
החרדי ,שהוא המקום החשוב ביותר
לא
זה
אמיתי
שזה
חושב
הוא
בראש
אויב
נגד
לא
המלחמה
נגד הערבים.
בעיני הקב''ה ,זה יביא לאסון גדול ,ח''ו.
.
עמלק
של
משורש
או
,
רב
ערב
זה
.
יהודי
לכל
.
הרע
יצר
נגד
היא
המלחמה
מוגדר.
אסון גדול שיתבטא בזה שהגוים יפעלו
יהודי
.
אמיתי
יהודי
של
סימן
עוד
ויש
האויב
וזה
הרע
יצר
קצת
יש
מאתנו
אחד
נגדנו ,וגם בתוכנו תהיה תסיסה וסכנה.
,
רחוק
שהוא
מה
שעם
אדם
זה
אמיתי
הרע
יצר
כן
גם
יש
אבל
.
מבפנים
שלנו
והאדמה של ארץ ישראל ושל העולם לא
מבחוץ ,וזה מה שמבלבל אותנו יותר ,כי אוהב את עם ישראל וגם אוהב את תוכל לסבול את כל השנאת חינם של
קשה לדעת בדיוק מי האויב? אנחנו הקדוש ברוך הוא .בדור שלנו יש יהודי נגד יהודי .והאדמה תרעד עד
חושבים שערפאת הוא האויב .אבל מחלוקת שחוגגת בכל מקום .יש קבוצות שכולם יפלו ,כמו אצל המחלוקת של
ערפאת לא אויב ממש .הוא רק שליח גדולות וידועות שרבים אחד עם השני .קרח ועדתו .וכל הערב רב וכל העמלקים
שהעבירות של היהודים יצרו אותו .אז יש אנשים שרבים אחד עם השני .יהודי ,יסתלקו מהעולם הזה ,ומהנצח .וישארו
מי האויב באמת? האויב האמיתי ,זה אדם שנראה יהודי ,שמוכן להרוג יהודי רק היהודים האמיתיים ,כאלה שיצאו
חלק מן היהודים שהולכים לבושים שני ,להרוג את השם שלו ,ללכלך את ממצרים בלב שלם!
החיים שלו ,לקלקל את העתיד שלו,
כקרובים לה' .כי יש בינינו כאלה להרוס את העבר שלו ,ולהשמיד את
שהשורש שלהם לא יהודי .אבל לא
רואים מי הם כי הם לבושים כמו
כולם .ונולדו מאמהות יהודיות ,ולמדו
בבתי ספר הטובים ביותר! ויש להם
אפילו יחוס.
אז איך נדע מי האויב? ה' ריחם עלינו,
והוא גרם בדור הזה מחלוקת .מחלוקת
קטנה ,מחלוקת גדולה ,כל מיני מחלוקת.
כל העולם מלא מחלוקת ,ואפילו העולם
החרדי מלא מלמעלה עד למטה עם
מחלוקת .וזה מגלה מי שייך למה .ולכן
פשוט התבוננו ,ותראו איך אדם מגיב

דעת תורה ,מקורות מחז''ל וספה''ק
והרבה מסרים נוספים כלולים בחוברת
'קול דממה דקה'.

''עגל הזהב'' בדברי בנימין גולדן:
''עגל הזהב מסמל את העולם הזה ,את הגשמיות ,את הכבוד )שגם זה תוצאה של העגל( .את כל הדברים שהם הפך
התורה .התעסקות עם בגדים ,בתים ,רהיטים ,וכו'.
''עגל הזהב ,זה שאנחנו אוהבים את העוה"ז .ואפילו שאנחנו מתפללים ,אנחנו לומדים וכו' וכו' הכל לא כמו שהיה
פעם .כי עכשיו באמת אנחנו רוצים את העולם הזה ,והלב שלנו בעיקר בעולם הזה ,ולא בעיקר עם הקב''ה.
''עגל הזהב זה השורש לכמעט כל הקלקולים והצרות שלנו ,וגורם לעם להמשיך לעשות מה שהם רוצים ,כולל
נא לשמור על קדושת הדף! להזמנת דף זה בכמויות צלצל331186-055 :
מחלוקת ,מוציא שם רע ,שנאת חינם וכו'''

למה נפלו מגדלי התאומים?
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
אתם יודעים כמוני שמהרגע הזה
החיים לא יהיו אותו הדבר .נגמר
החופש ,מתחיל המצב הקשה ביותר.
מה שקרה היום אף אחד לא היה יכול
להעלות על הדעת .אולי באיזה סרט
של גוים ,איזה סרט שאף אחד לא היה
יכול להאמין בזה .אבל זה קרה .וכמו
שאמרנו כבר ,ה' יביא עוד מכות
מכיוונים שאי אפשר יהיה לתאר.
זה לא נגמר .החיים ימשיכו כאילו
רגילים ,אבל יהיה שינוי מאד גדול .רק
כמה דברים אני יכול להגיד לכם.
המצב הכלכלי יתדרדר מאד ,והכסף
לא יהיה שווה כלום .אבל יהיו עוד
דברים .עוד דברים קשים ,עד שכולם
יבינו .בירור גדול יתחיל מראש השנה,
ובאמת זה כבר התחיל .כל המצב ילך
ויתדרדר .ואפילו אם תהיינה תקופות
של קצת רגיעה ,זה לא יהיה להרבה
זמן.
האם אתם יודעים למה זה קרה עכשיו
בארה"ב? אני אגיד לכם .מחלוקת.
המחלוקת של היהודים .המחלוקת של
היהודים הפילה את מגדלי התאומים,
ואת הפנטגון וכו' .כן ,המחלוקת של
היהודים.
האם אתם יודעים כמה שהמחלוקת
הגדולה הידועה בארה"ב עשתה רעידה
ענקית בשמים ובארץ? אין משהו
שהקב"ה שונא יותר ממחלוקת.
ומחלוקת נמצאת בכל מקום היום .חוץ
מהמחלוקת הגדולה באמריקה ,יש
מחלוקת ושנאת חינם בכל מקום
שגרים חרדים .הורים נגד ילדים,
ילדים נגד הורים ,בעל נגד אשה ,אשה
נגד בעלה ,שכנים כועסים על שכנים
וכו'.
וגם מחלוקת כמעט בכל ישיבה.
המחלוקת החמורה ביותר זה בתוך
הישיבות .זה הכי גרוע ,כי שם התורה
צריכה להיות .ובמקום תורה ,יש
מריבות .וכמעט בכל מוסד אחר ,בכל
בית כנסת ,בכל אירגון.
כל המריבות באות משני דברים .הדבר
הראשון ,זה בגלל שכל אחד רוצה את
''עגל הזהב'' ]הגשמיות[ ,רוצה לתפוס

כ''ד אלול תשס''א )מהווה המשך למסר שמעבר לדף(

את זה בשביל עצמו .לכן ,אם השני גם
רוצה ,אז זה גורם למלחמה .הדבר
השני ,זה שחלק מן האנשים השורש
שלהם מהערב רב או מעמלק ,והם
נהנים מלגרום צרות ליהודים.
מחלוקת גורמת צער עצום בשמים,
ומונעת מהמשיח מלהגיע .ויהודים
שהראש שלהם בכסף ובעולם הזה לא
מעניין אותם בכלל שהמשיח יגיע .וגם
זה גורם צער גדול בשמים.
גם החילונים סובלים ממחלוקת -
הרבה יותר מהחרדים .והם גם
טובעים בעגל הזהב ,בעולם הזה,
ובשקר .אלה שהם יהודים באמת
ולכן יש להם אהבת ה' ואהבת ישראל
]כש''כ בע''א ד''ה ויש[ ,בשניה יכולים
להשתנות לטובה .אבל אלה שהם
משורש של עמלק והערב רב לא יוכלו
להשתנות ובכלל יעלמו ,ל''ע.
אבל למה אני מדבר בעיקר אל
החרדים? כי הם הטובים ביותר .אם
הטובים ביותר נופלים ,אז כולם
נופלים ,גם החילונים וגם הגוים.
אבל אם היהודי החרדי עולה ,אז הוא
מושך את כל העולם אתו.
ואם אנחנו היינו מגיעים לאחדות,
אחדות מתחת לדגל הקב"ה ,ואם
היינו יוצאים לרחוב כמו שבקשנו ,עם
שק ואפר ובכי ,לבכות ולבקש מחילה
וישועה ,זה לא היה קורה .תמיד
כשעם ישראל בא ביחד לבקש עזרה
מהקב"ה ,לבקש מחילה וישועה,
תמיד ה' נתן .תמיד ה' נותן ,אבל
אנחנו מעדיפים לשבת בבית ולריב
אחד עם השני.
הציבור חייב לשמוע אמת ,האמת של
הקב"ה .אולי ישתנו .אולי בכל זאת
אפשר יהיה להציל את הרוב .תחשבו
על מה שקרה .אנחנו יושבים פה
בחדר .אין לנו בעיות .בדיוק גמרתי
ארוחה מאד טעימה .אבל ,התאומים
הגדולים ,הפאר של העולם המודרני,
הדבר הענק הזה ,עכשיו רק עפר
ואפר .כל ארצות הברית וקנדה
רועדים מפחד ,לא יודעים מאיפה
יכולה לבוא מכה נוספת .וכל זה ,זה

כדי להוכיח לכולם שהקב"ה יצר את
העולם והוא שולט על כל דבר,
מהגדול ועד הקטן .על הכל.
אנחנו יושבים פה ורק חושבים על
דברים שאנחנו עוד לא הרגשנו על
הבשר שלנו .וח"ו אנחנו לא רוצים
להרגיש .אז אנא ,יש לכם אפשרות
עכשיו לעצור את הדברים .לשנות את
הדברים .לעשות משהו כדי להציל את
העם ואת העולם.
עד עכשיו ,מה שקרה סחף אותנו .לא
היתה לנו שליטה .אבל עכשיו אנחנו
יכולים לשנות דברים .יש בכוחנו
לשנות את הדברים .איך? כל העם בלי
יוצא מן הכלל ,גברים לחוד ונשים
לחוד ,צריך לצאת לרחוב בלבוש שק,
ואפר על הראש ,ולבכות ולדפוק על
הלב ,ולבקש מהקב"ה מחילה וישועה.
ולהחליט שאנחנו מקבלים את התורה,
נעשה ונשמע כמו בהר סיני .ולהחליט
שאנחנו דוחים את כל העולם הגשמי
והשקר ורק מתכופפים לרצונו של
הקב"ה ,מלך מלכי המלכים .ואז
לחזור לבתים שלנו ,לנקות אותם
מהשקר ,ולחזור לאמת של ה'.
אם לא נשמע לאזהרות של הקב"ה,
אם לא נסתכל ונתבונן ונשתדל להבין
בדיוק מה קרה בניו יורק ,אם לא נבין,
אז הקב"ה יזעזע אותנו עוד יותר .אם
לא נשמע בקולו ,אם לא נעשה את
רצונו ,הוא יביא לנו פחד עצום ,וזעזוע
עוד יותר קשה .עד שנבין ,ועד
שנקבל .אבל אם הוא יצטרך לעשות
את זה הרבה פעמים עד שנבין ,אני לא
יודע כמה מאתנו ישארו לקבל את פניו
של משיח צדקנו.
השקר חייב להיעלם מן העולם .איך
זה יעלם מן העולם? על ידי שה' לאט
לאט ,בכח ,מראה לבני אדם מה שווה
העולם הזה .כלום .ומי באמת יצר את
הכל? ומי הכח האמיתי?
אבל אם אנחנו מקבלים את זה בלי
שיוריד עלינו את מגדלי התאומים ,אז
נציל את עצמנו וגם את כל העולם!

''אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת
המכלה הגוף והנפש והממון ,ומה נשאר עוד?
נביאים נבאו ,וחכמים חכמו ,ופילוסופים חפשו ויספו לספר רעת המחלוקת-ולא הגיעו לתכליתה!''
אגרת הרמב"ם לבנו רבי אברהם

בס''ד
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ההתחלה של הסוף!

את החוברת

"קול דממה דקה"

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן והילדה ַטלי תשרי תשס''ב
ש .בנימין ,מה המסר לעם ישראל
מהריסת מגדלי התאומים?
ת .המגדלים היו הסמל הגדול ביותר
והפאר של ''העולם הזה'' ,הגשמיות.
בשביל ארה''ב ובשביל כל העולם .זה
שהם נפלו זו רק ההתחלה של הסוף
של ''העולם הזה'' ,של האורח חיים
של רדיפת גשמיות.
זה לא ילך במכה אחת .המגדלים זה
הסמל .הסמל נפל ,עכשיו הכל
מתפרק ,מתפורר .בהתחלה נראה
לאט אבל אחר כך זה ילך הרבה יותר
מהר.
עכשיו יש קצת זמן ,תקופה קצרה של
רגיעה יחסית ,וזה נותן לנו זמן לחזור
בתשובה ]עיין במשבצת[ :לבחור אם
לבטוח בהקב''ה או ח''ו לבטוח בבני
אדם והמוסדות שלהם.
זה לא מספיק שאחרי שהכל נופל
ואין הצלחה לצבא וכו' וכו' ,פתאום
נחליט שאנחנו מאמינים בהקב''ה.
אנחנו צריכים להחליט ולבחור לפני
שהאמת תתברר.
בעתיד הקרוב ,אחרי שכל אחד בחר
בצד שלו ,לרוב לא יהיה אפילו זמן
לחזור ולבחור שוב.
ש .לפי דבריך נשארה לעם ישראל
ברירה :או לעזוב את רדיפת עוה''ז
מרצונם כמו שאתה ביקשת הרבה
פעמים ,או שה' יבטל את העבודה
זרה הזאת בעל כרחנו?
ת .נכון .ואם ה' יעשה את זה,
התהליך יהיה מאד מכאיב .יש לנו
רק מעט זמן להחליט ,כי ברגע שה'
משחרר את הדין ,יהיה כמעט בלתי
אפשרי להחזיר את זה.
ש .האם זה ,במילים אחרות ,מה
שאמרת כמה פעמים שה' מביא את
עולם השקר לסוף? )זכריה יג" :ואת
רוח הטומאה אעביר מן הארץ"(?
ת .כן.
]עיין חוברת ''קול דממה דקה'' עמ'
 .56-55ועיין רמב"ם סוף הל' מלכים
ומהר"ל ספר נצח ישראל פרק נ' ועוד[
ש .לכאורה השמדת מגדלי התאומים
לא היה דבר טבעי )שמטוס ישמיד
בנין ענק שגדול ממנו פי כמה מאות(?
ת .ההרס שזה גרם מסביב מסביב,
כולל המגדלים ,זה מעל ומעבר למה
שהטרוריסטים חלמו .זו היתה
אזהרה גדולה מן השמים שה' מתחיל
לתקן את העולם ,ולכן היהודים
צריכים להתרחק מיד מהגשמיות
ולהחזיר לבם לרוחניות.

ש .אז אפשר לראות שזה לא היה דבר
טבעי אלא יד ה' בגלוי?
ת .בהחלט.

===========
טַ לי :השנה תהיה שנה מאד קשה .יותר
קשה מהשנה הקודמת .הפחד יהיה
גדול יותר .מראש השנה יתחיל בירור
גדול ,ל"ע .ואז נראה איפה שכל אחד
עומד .נראה בדיוק מי שייך למה.
בשנה הזאת יהיה דבר אחד אחרי השני,
זה יעבור די מהר ,אחד אחרי השני .לא
תהיה לנו מנוחה ,לא יהיה זמן .מאז
שהתאומים נפלו ,היו לנו המון פיגועים.
הרבה אנשים נפטרו ,ל"ע .מתחילה שנה

מסרים מעולם הנשמות
מופץ בהמלצת רבנים חשובים

דעת תורה ,מקורות מחז''ל וספה''ק
והרבה מסרים נוספים כלולים בחוברת
'קול דממה דקה'

ואפילו תשובה גדולה לא תעצור את זה.
ובכלל ,אחרי נקודה מסוימת ,לא תהיה
אפשרות לחזור בתשובה כמו שצריך.
אנחנו נמצאים במצב מאד קשה ,ברוחניות
וגם בגשמיות .מצב שונה מכל מצב שהיה
לנו .בזמן האחרון הדברים היו מאד
משונים ,דברים שאף אחד לא היה יכול
לצפות להם .עכשיו אנחנו עומדים במצב
של ספק .הרגשה שאין על מי לסמוך.
לא על הצבא ,לא על ארה"ב לא על
חוק מָ קוֹ ם
''וְ לִ ְפעָ ִמים ִמ ְתחַ ְ ּד ִׁשים ִמ ְק ִרים ְּב ִר ּ
אף אחד ולא על שום דבר .רק על
איִ ּ ים הָ ְרחוֹ ִקים )כגון באי ''מנהטן'' שבניו יורק(
וב ִ
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ש .האם יפלו טילים בארץ ישראל?
ת .אם יעשו תשובה באמת ,כמו
נות אֲ לֵ יהֶ ם
ֲדו ּפֶ ן י ִַּגיעַ הַ ּפֻ ְרעָ ּ
או וְ יִ ְפח ּ
וְ יִ ְיר ּ
שצריך ,לא יהיו טילים .אבל אם
וְ ה ּוא מַ אֲ מָ ר הַ ּנ ִָביא ) ְצפַ נְ יָה ג ,ו-ז(:
לא ,אין מה לעשות.
' ִה ְכ ַר ִּתי גוים )רש"י-הבאתי פורענות על העכו"ם](
ש .אף פעם טַ לי לא אמרה
תאריכים .האם זה מתחיל בדיוק
ָנ ׁ ַ
מו פנותם )מצודת-הם המגדלים הגבוהים (
שּ ּ
בראש השנה?
ְ

...

מוסָ ר'
ָאמַ ְר ִּתי ַאך ִּת ְיר ִאי אוֹ ִתי ִּת ְ ּק ִחי ּ
ת .רק אמרתי שמראש השנה
ש ֵאינָם ִמ ְתי ְַּס ִרים ְּב ָרעַ ת הָ אֲ חֵ ִרים
ּו ְכ ׁ ֶ
מתחיל בירור גדול מאד ,בכל
נות הוֹ לֵ ְך הָ לוֹ ְך ונסוע ,וְ יֵלֵ ְך הָ לוֹ ְך וְ ָק ֵרב
הַ ּפֻ ְרעָ ּ
העולם .וזה לא אומר שבדיוק
לו הַ ְּתלָ אוֹ ת
וְ ֵאין סָ פֵ ק ִּכי ִמי ׁ ֶ
שרוֹ ֵאה ּכֹל ֵא ּ ּ
בראש השנה תרגישו את זה ,אבל
'
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ֵ
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ְ
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שר הֵ ם ּ ֶבאֱ מֶ
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ּ
אולי כן .ה' לא נותן לי את לוח
ְ
הזמנים שלו
שר ָ ּד ַרך ּ ָב ּה
נו מַ ְחזִיק ְּב ַד ְר ּכוֹ ַא ּ ׁ ֵ
וְ עוֹ ֶד ּ ּ
ש .האם המלחמה שהכריזו
שעוֹ בֵ ר עֲבֵ ָרה וְ ִק ּ ֵבל עָ לָ יו הַ ְת ָר ָאה
הוא ְּכ ִמי ׁ ֶ
ּ
האמריקאים על הטרור תשפיע
אילָ ְך!''
ֶׁ
יתה ִמ ּכָ אן וְ ֵ
ש ִה ִּתיר עַ ְצמוֹ לְ ִמ ָ
על המצב בארץ ישראל?
ְּד ָר ׁשוֹ ת הַ ר"ן )הדרוש הששי(
ת .מגדלי התאומים וכל הבניינים
שמסביבם ,היו הסמל העליון של
עולם הגשמיות ,וכמו שזה נפל
חדשה ,עם נסים
גדוליםד .מאד .ואז נראה כמו ֵלגו ,ככה אי אפשר לדעת מה יהיה
המצב הכלכלי ירד מא
מה זה להיות בלי גשמיות .ואלה במלחמה בין ארה"ב לאפגניסטן.
שרגילים לחיות בצורה פשוטה וקרוב ש .האם עיראק עתידה לקבל מכות
לרוחניות ,להקב"ה ,יעברו את זה הרבה מארה"ב?
יותר בקלות .אבל יש כאלה שלא יעברו ת .זה לא משנה לנו עכשיו .מי שיקבל
את זה בכלל ,כי ה''שוק'' יהיה מדי גדול ,מכות ,הקב"ה יחליט .יש לנו רק דבר
ולא יוכלו לעבור מחיים של גשמיות אחד שיכול להציל אותנו :להצמיד את
לרוחניות .מי שרגיל לחיות בעולם של עצמנו להקב"ה ולא לעזוב אותו ,לא
שקר ,ומקבל את השקר ,לא יוכל לחיות לרגע .עם ישראל צריך להתקרב
בעולם של אמת.
להקב"ה ולדחות את העולם הגשמי,
את
לשנות
יכולים
עדיין
ש .טַ לי ,האם
לזרוק את עגל הזהב ולבטוח בה'.
המצב?
וצריכים לעשות כמו מרדכי הצדיק,
להגיע
זמן
הרבה
אין
אבל
.
בודאי
ת.
לזה .כי אם לא נעשה את זה מהר ,אז לקחת מה שהוא עשה כדוגמא :
כבר לא נוכל לשלוט על מה שיהיה ,ל צאת לרחוב עם שק ואפר ...

אחים יקרים אנו ממש בשעת חירום ! דרוש דחוף מאוד מאוד להעביר את המסרים בכל הארץ והעולם אנא צלמו ,הדפיסו ,פקססו,
תמסרו בטלפון ותשלחו לכל יהודי ויהודיה שרק אפשר על מנת להציל כמה שיותר יהודים לפני הגאולה הקרובה .להזמנת כמויות
דפים לחלוקה צלצלו עכשיו טל055 -331186 :

בס''ד

 19חבלי לידה של המשיח
חשון תשס''ב
מסר מגליה

גליה" :אמא ,יש עכשיו זמנים מאוד
קשים לישראל .הבלבול משתלט על
הכל .אלה חבלי לידה של המשיח
שיבוא אלינו בעזרת ה' יתברך כל כך
בקרוב ,ויביא מזור לכל המצב החולה
אליו נקלענו בעוונותינו.
אושר גדול ירד לישראל ולעולם כולו
בקרוב מאוד ,אך יש גזירה קשה
שאינה מתבטלת .כל הזמן מצליחים
לדחות אותה עוד ועוד בזכות הצדיקים
החיים בתוכנו ובזכות תפילות כל
הצדיקים מכל הדורות המתחננים
על ישראל בשמים ומסנגרים .אך לא
ירחק היום וישארו רק הראויים
להשאר .זה יהיה כאב גדול מאוד
לפני הגאולה הקרובה שלנו ולפני גוג
ומגוג שעדיין מצופה.
אמא ,הכל ניתן לשנות על ידי
התקרבות לשם ית' .רק המתקרבים
יוכלו לזכות לכל הישועות הקרובות,
לכל שפע האורה והשמחה ,שירד כל
כך בקרוב לעולם.
אמא יקרה שלי ,אין שלום ואין
שלווה עם הערבים .לא היה ולא
יהיה ,ומלב הסכסוך הזה יתפתח
תוהו ובוהו .אמא העולם בפני
תיקונו הסופי! החטאים הרבים
שיש בעולם הזה ,העוולות הרבות
וכל הרוע ימחק בקרוב על ידי מירוק
כואב.
גם בזמנים הקשים מאוד שיהיו כל
כך בקרוב ,מי שצדיק וחסיד יעבור
הכל בקלות .שפע גדול מתעתד לרדת
לעולם הזה כל כך בקרוב .רבים לא
יוכלו לעמוד בקדושה העצומה
שתרד בקרוב לעולם הזה.
יש תהליכים מאוד מואצים לגאולה
הכללית של עם ישראל .יש תהליכים
של בירור גדול ,ומי לה' אלי! המצב
כפי שהוא כיום הוא התחלה של
ההתגעשות עליה דברתי בספרים
שכתבת עלי .הכל הולך להיות קשה
כדי לעורר מה שיותר מישראל
הקדושים לשוב לאבינו שבשמים לפני
הבירור הגדול העומד בפתח ועל הסף.
כל ההתגעשות הזו היא התחלתא של
הגאולה ,אלה היסורים הראשונים .אך

כל הזמן המצב יהיה הרבה יותר
קשה ,עם הפוגות .והשיא יהיה כאשר
כל הגוים יבואו להלחם על ירושלים.
הקב''ה ,אין עוד מלבדו ,יפרע מהם
בעוצמה אדירה ,על כל מעשיהם
הרעים ורוע מעלליהם כלפי עם ישראל
במשך כל הדורות.
זה זמן גאולתנו וסוף גלותנו .אף אחד
לא יפריד אותנו מירושלים שלנו ,בירת
הנצח של עם ישראל .בקרוב מאוד יותר
ליהודים לעלות להר הבית ,כי בקרוב

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר
מלכות דוד ליושנה לממשלה
הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי
ישראל וחוזרין כל המשפטים בימיו
כשהיו מקודם ,מקריבין קרבנות וכו'
וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו
מחכה לביאתו לא בשאר נביאים
בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה
רבינו ,שהרי התורה העידה עליו…
ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב
ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות
שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל
המעדנים מצויין כעפר ולא יהיה
עסק כל העולם אלא לדעת את ה'
רמב"ם סוף הלכות מלכים
בלבד

דור שהוא מצפה למלכותו
מיד הם נגאלים
ילקוט שמעוני איכה פתיחתא תתקצז

ביותר תיבנה ירושלים הקדושה
ובראשה יתנשא גאה ורם בית המקדש
לו חיכינו אלפיים שנות גלות!
אנחנו כבר בסוף גלותנו ,אך חייבים
להיות חזקים ברוח ולקבל את כל
הצרות הקשות שיפקדו אותנו בהבנה
גדולה ,כפי שמקבלים את צירי הלידה
בהבנה גדולה מאוד .כי הצער הגדול
הזה הוא לפני הלידה של העולם החדש
והמאושר .בקרוב ביותר יהיו ניסים
ונפלאות! רק התורה והמצוות יכולות

קול דממה דקה
מסרים מעולם הנשמות
מופץ בהמלצת רבנים חשובים
דעת תורה ,מקורות מחז''ל וספה''ק
והרבה מסרים נוספים כלולים בחוברת
''קול דממה דקה''

טל 053 804795

להציל אותנו ולרכך את המכות"
אמא" :האם אנחנו יכולים לבטל את
המלחמה שדיברת עליה?"
גליה" :אמא לא ,זו גזירה .אך אם
ישובו לאבינו שבשמים המונים מעם
ישראל ,כל הגזרות יתמוססו מידית!
הסבל גורם לבני האדם השוגים בהבל
ובריק להתבונן סביבם ,לחשוב
אחרת על החיים ולא לשקוע רק
הרגעיות
הגשמיות
בתאוות
והמטופשות.
כל השבויים בידי התאוות והסטרא
אחרא אינם משכילים להבין את
מצבם .מסתובבים מתוסכלים ,כי
הנשמה שלהם מאוד עצובה מכך
שאינם מצליחים למלא את
שליחותם ואת יעודם עלי אדמות.
מה יגידו ביומם האחרון? כיצד
יתמודדו עם הבושה העצומה
והאיומה אשר תציף אותם בתום
חייהם כאן עלי אדמות ,כאשר
יתברר להם שהם החטיאו את
מטרת בואם לעולם הזה מבלי
יכולת לשנות זאת לעולמי עד?
אמא ,בעולם הזה אין זמן למנוחה!
המנוחה שייכת רק לעולם המנוחה,
לעולם שכולו טוב אחרי שעוזבים
כאן .אך מי שלא הכין לו צידה
לדרך יישאר רעב ומסכן ואומלל.
רבים מתעוררים מכל המכות
הקשות הנוחתות עלינו השכם
כאלה
שיש
חבל
והערב.
שמתעוררים רק בעקבות המכות .אך
המכות ימשיכו עד שיתעוררו כל
ישראל לשוב לאבינו שבשמים ,ויבינו
וידעו כי ה' מלך ה' מלך וה' ימלוך
לעולם ועד ואין עוד מלבדו! ]כמבואר
בס' דעת תבונות ע''ש[
הוא השולט בעולמנו ובכל העולמות
כולם ,ולא כחי ועוצם ידי עשו לי את
החיל הזה ,כי כבר רואים בבירור שאין
לנו שליטה על המצב! למרות שיש לנו

''המסרים מן האוטיסטים ופגועי המוח מזכירים את תקופת הנביאים
אשר היתרו והיתרו בעם ישראל ,ומאחר שמשמים נתנו לעם ישראל המון זמן לחזור בתשובה על פשעיהם
ורוע מעלליהם ,העם טעו לחשוב שדברי הנביאים הם הבל וריק ואין בכוחם להתגשם.
וכאשר קרו הדברים ביתר שאת ,ונחתו על עמינו יסורים קשים ,חורבן וגלות ,הבינו עם ישראל שכל דברי
הנביאים היו אמת ,אך הכל היה כבר מאוחר מדי! כי מידת הדין כבר החלה לפעול בעולם מבלי יכולת לשגת.
הגזרה אז יצאה לפועל! הסתיימו ההתראות הרבות ,הגיעה לקצה כל תקופת ההמתנה הארוכה אשר קיבלו
עם ישראל ,ונותר היה רק לבכות על עם ישראל בשמים ובארץ.
יש קצת דמיון למסרים שלנו פגועי המח .בקרוב כאשר יראו שהכל קורה  -והלוואי שלא  -אזי יוותר לנו רק
לבכות ולבכות ולהתפלל לאבינו שבשמים שירחם עלינו ,ולשוב עד השם ,כדי להפסיק את הפורענויות
נא לשמור על קדושת הגליון!
הקשות המתרגשות לבוא עלינו'' .גליה

)המשך מהצד השני של הדף(
צבא חזק ונשק מתוחכם ביותר ,זה לא
עוזר! כי הנשק האמיתי שלנו זה רק
תורה ,שבת ,מצוות ה' ומעשים טובים.
רק כך נבטל את המכות הניתכות עלינו
ואת הגזירות של כל המקטרגים
למיניהם.
הכל הולך להשתנות בקרוב ,הגאולה
כבר ממש בפתח ,רק לא להתייאש .זה
המסר העיקרי שעליך למסור :אין
יאוש ואל יאוש .ה' אוהב אותנו ובקרוב
ביותר גאולת הנצח שלנו.
הכל כל כך קרוב ,עוד מעט סבלנות
ואורך רוח ונראה ניסים ונפלאות
בעז''ה יתברך.
אמא יקרה ,אין שום משוא פנים לאף
אחד .הכל חשבונות שמים עצומים
ומשפט צדק מוחלט ,והכל לטובת עם
ישראל .כל הצרות הללו הם חבלי
משיח וככל שלידת העולם החדש
קרבה ,כך תכופים הצירים .רבים יבינו
שאין לנו על מי להישען ,רק על אבינו
שבשמים .רק בו אנו בוטחים וכל
השאר זה הבל וריק''.
אמא" :האם מותר לך לומר משהו לגבי
המצב המתגעש בעולם? לגבי המתקפה
האמריקאית על אפגניסטן ,בין לאדן
והטרור?"
גליה" :כן .ההתגעשות בעולם היא רק
בראשיתה וכל הזמן ילך ויתגעש יותר
ויותר גם בארץ וגם בעולם .רבים רבים
ישובו לאבינו שבשמים ויבינו בחוש
שאין עוד מלבדו.
כל המלחמות הבאות שיתרחשו בעולם
בעתיד יהיו בעצם מלחמות של דת .זוהי
בעצם מלחמה אחת גדולה ,המלחמה
האחרונה לפני בוא משיח צדקנו .כי
האיסלאם רוצה לשלוט ואדום לא יתן
לישמעאל לשלוט.
היהודים ,העם הנבחר ,יהיו תמיד
מטרה לקנאה הנוראית שיש לכל
העמים על כך שה' בחר בישראל שלו
ולא בהם .הכל חשבונות שמים ,הכל
מאוד מורכב ,אך במבט פשוט ביותר
ניתן לראות שאנו כבר לקראת הקץ לו
חיכינו אלפי שנים ,ולו חיכה העולם
מרגע בריאתו .הקץ של הרע והתחלת
שלטון הטוב.
אמא " :האם יש איזה שהן הנחיות איך
להתנהג במצב חרום?"
גליה" :כן .לסמוך ולבטוח על אבינו
שבשמים שהכל רק לטובתנו בלבד .זו
ההגנה הכי טובה שיש ,שהיתה תמיד
ושתהיה תמיד.
הכל יתרחש במהרה ,כל הר הבית
החרב והמאוכלס על ידי זרים וגויים
המטמאים אותו בשיקוציהם ,יתנקה
מכל טומאתו הנוראית ומכל שיקוציו
אשר יעלמו כלא היו ויבלעו באדמה
וימחקו לנצח נצחים! הר הבית כולו
יזדכך ויתכונן לבנין בית המקדש!''
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כ"ז תשרי תשס"ב
אוי עם ישראל ,הכלה האהובה של השם במדבר ,בקרוב תתאחדי שוב עם
בעלך המתגעגע אליך .תשתוקקי להיות בחזרה בביתו ,בביתכם ,בבית השם.
בקרוב עם ישראל ,תעזוב את חיי השקר שלך ותבוא לאמת הגדולה שנעלמה ממך
מאז שנעשה עגל הזהב .עכשיו עגל הזהב ייטחן לעפר ותהיה משוחרר מהשקר.
הזמן קצר .לפעמים נדמה שהעולם מתרגל למציאות החדשה הזאת
ושהמצב הכלכלי משתפר .אל תתן לדמיון הזה להטעות אותך .השם נותן לנו
זמן לחזור בתשובה ולפתח בנו בטחון גמור בו .בטחון גמור בהשם הוא ההגנה
היחידה שיש לנו לקראת המאורעות של העתיד הקרוב.
מי זה בין לאדן? הוא היצר הרע בדמות אדם :רמאי אכזרי ,פַ ַנטי ,פרוע,
וצמא דם .אבל מה היא האלטרנטיבה? העולם המערבי עם הערכים הכאילו
דמוקרטיים? זה פשוט זאב בבגדי כבש .הוא לבוש בגדי צדק ,חרות ,ושוויון
זכויות .אמנם המציאות האמיתית היא שהעולם המערבי הוא אדום
בתפארתו הגדולה ביותר ,ומיצג את התאוות והגשמיות של "עולם הזה"
שמסתיר ומסלף את האמת .איפה שקיים עגל הזהב ו"עולם הזה" ,במקום
ההוא פני השם נסתרות.
העולם אינו יכול להמשיך להתקיים כל זמן שהקדוש ברוך הוא "מוכרח",
כביכול ,להסתיר את פניו .אבל אנחנו ,עם ישראל ,מעדיפים את העולם
הגשמי ,מקושט עם "קודש" ,על התגלות שלימה של האמת .אנחנו מעדיפים
את ה"עולם הזה" על חיים רוחניים שיביאו אותנו קרובים אל השם ויתנו לנו
לשבת בבית השם כל ימי חיינו.
עם ישראל! בין אם אתם רוצים ,בין אם לא ,העולם משתנה! השקר ייחשף
והיצר הרע יישחט .שני הכוחות ,אדום וישמעאל ,ילחמו זה בזה במלחמה
נוראה .אחד יתגבר על השני ,וזה שישאר יעלה עם צבאותיו נגד עם ישראל.
השם יציל את עמו האהוב .אבל רק היהודים שהיה להם בטחון גמור
בהקב''ה ,רק היהודים שהשתוקקו למשיח ,רק היהודים שרצו להיות קרובים
להשם  -רק אלו ישרדו! ]עיין חסד לאברהם מעין ג נהר כב[
אחרי זה ,יהיה שלום בעולם והאמת תמלוך .בית המקדש השלישי ייבנה
והמשיח יוכתר .אהבה אמיתית  -אהבת השם ותורתו ומצוותיו  -תכסה כל
פינה של העולם ומעבר .מחלוקת ,מריבה ומלחמה יעלמו.
לשנה הבאה בירושלים הבנויה
עם ישראל חי

שיחה עם מבנימין גולדן
בנימין :אנחנו לקראת הסוף .כל
התקופה התחילה בתשעה באב 1914
כשהתחילה מלחמת העולם הראשונה.
הקב"ה יזם שינוי עצום .הוא מוריד את
השקר ומגלה את האמת .וזה לוקח זמן
והרבה סבל כדי ללמד גם את הגוים ,גם
את היהודים ,אמת.
ש .על איזה סוף אתה מדבר?
ת .סוף השקר .ותחלה של האמת .עולם
של אמת ,עולם שכולו טוב ,שאין
מלחמה ויהיה שלום אמיתי .ומה זה
שלום אמיתי? שעם ישראל אחד
ובשלום עם הקב"ה.
ש .אתה אמרת ''רק היהודים שהיה
להם בטחון גמור בהקב''ה ,רק
היהודים שהשתוקקו למשיח ,רק
היהודים שרצו להיות קרובים להשם -
רק אלו ישרדו'' .אם כן ח''ו ישארו מעט
מאד יהודים לקבל פני משיח?
ת .לצערי הרב אתה צודק .אבל כל אחד
יכול לשנות את עצמו עכשיו ברגע זה.
וזה לא לוקח יותר מרגע אחד.
ש .למה אמרת שהסוף התחיל עם
מלחמת העולם הראשונה?
ת .זו ההתחלה של השלבים האחרונים

של השקר ,של עולם השקר ,עולם
הגשמיות .זה הגיע לשיא ,ועכשיו ה'
הרס את המגדלים שהיו נחשבים לשיא
הגשמיות ,למרכז הגשמיות בעולם.
זה לא בין לאדן .בין לאדן הוא רק
שליח .בחלום הכי טוב שלו הוא לא
חלם שמקרה זה יגרום להרס כל כך
גדול .רק הקב"ה יכול לעשות את זה.
זה יד ה' ויש בזה מסר גדול לעולם
ובוודאי ליהודים.
ש .עכשיו ,אחרי התאומים ,מה ה'
דורש מאתנו?
ת .הזמן הזה זה הזדמנות לחזור
בתשובה ולהתכונן לשלב הבא ,שזה
שלב הרבה יותר מפחיד .לא לפחד,
להתקרב להקב"ה .לא לדאוג ,להיות על
ידו ,להחזיק ביד שלו ולא לפחד .לחזור
בתשובה מלאה ,זאת אומרת לקבל עול
מלכות שמים באמת.
ש .מה צריך לעשות כדי להיות באמת
דבוק לה' ,ולזכות למשיח?
ת .ברור שכל יהודי צריך לקבל עול
מלכות שמים .זה שאדם מקבל על
עצמו להיות עבד ה' .מה שה' רוצה זה
גם הרצון שלו ,מה שה' מבקש ,זה מה
שהוא עושה מיד .זה עול מלכות שמים.
וצריך לזרוק את הגשמיות המיותרת.

מצוה להעביר את הדף הזה לאחרים וכן לשכפל ולתלות בבית הכנסת לזיכוי הרבים!
להזמין כמויות מדף זה או דפים אחרים להפצה או החוברת של המסרים האחרונים ''קול דממה דקה'' טל) 331186-055 :עדיף בערב(
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בס''ד

הסוף של השקר

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

הזמן נגמר .בניני התאומים ,הסמל
הגדול והמרכז של גשמיות ,גשמיות
בין-לאומית ,התפוררו לתוך האדמה,
ויחד אתם בנינים ענקיים אחרים
שעמדו כמו חיילים לצד שני המבנים
המלכותיים .עכשיו הכל אבק וברזל
מעוקם.
אבל מה למדנו מזה? מה הרווחנו
מזה? איזו הבנה השגנו מזה?
הבורסות ברחבי העולם נופלות.
אנשים מפחדים לצאת מבתיהם.
מסכות גז נקנות בארצות הברית.
בעולם המערבי פחד שורר .פחד מצבא
לא מוכר של מחבלים ללא זהות
אמיתית .אויב לא ידוע ,ללא פנים.
הפנים היחידות שידועות לעולם – בין
לאדין .אבל איך יכול צבא שלם
להלחם נגד אדם בודד? איך יתכן שכל
העולם המערבי מפחד מאדם אחד?
אז מה באמת למדנו מכל זה?
אני אסביר מה שאתם צריכים
ללמוד מכל זה :הקדוש ברוך הוא
משמיד את השקר ,את העולם המזויף
שבו חיינו .את הגשמיות המיותרת
המושחתת שהפכה להיות האליל
שלנו .יחד עם השקר שאפשר לסמוך
על צבא ,ביטוח לאומי ,חברות ביטוח,
עבודה קבועה ,חשבון בנק גדול ,וכו'.
השם משמיד בשיטתיות את כל
הדמיונות שלנו .ועכשיו הוא רק
התחיל .המלחמה הגדולה הזאת נגד
היצר הרע ,השקר ,נודע לאנשים
רבים .אפילו אם קיים מה שאפשר

כסלו תשס''ב

לקרוא הרגעה במצב המסוכן הזה,
תדעו שההפסקות האלו הן כדי
לאפשר לעם ישראל לחזור
בתשובה .אם מצרים עובדים לעגל
הזהב ,לשקר ,זה לא משנה הרבה
בעולם .אבל אם היהודים עובדים
לעגל הזהב ,לשקר ,אז רק אסון יכול
לקרות בעולם ,כולל היהודים.
עם ישראל היקר שלי ,אם רצונכם
להציל את עצמכם ואת העולם ,זרקו
את עגל הזהב ,השקרים שלו,
הדמיונות שלו ,וחזרו בשלמות
לאביכם שבשמים .השמידו את אלילי
השקר שלכם וחזרו!
אבל אתם תקראו את מה שאני
אומר ותצהירו שאתם נותנים הרבה
צדקה ,ומתפללים כל יום ,ותומכים
בחתנים שלומדים ואתה בעצמך לומד
תורה ,ואתה תלמיד חכם ,וכל הילדים
שלך הם חרדים ,ואשתך אומרת
תהלים ,ואתה שומר את כל החגים
ושבת ,ושומר טהרת המשפחה,
ומקיים כל המצוות .אז מה לא בסדר
אתנו?
טפשים! טפשים! מה אני יכול
להגיד לכם? או שאתם עוורים או
שחסר לכם שכל .האם אתם לא
רואים שחוץ מכמה צדיקים וצדקניות
אמיתיים ,כל השאר אינם עושים
לשם שמים? אתם לומדים כדי להשיג
כבוד ,נותנים צדקה כדי שהעסקים
שלכם ימשיכו לשגשג .שומרים מצוות
בעיקר מתוך שגרה ולא מתוך פנימיות

קול דממה דקה
מסרים מעולם הנשמות
מופץ בהמלצת רבנים חשובים

דעת תורה ,מקורות מחז''ל וספה''ק
והרבה מסרים נוספים כלולים בחוברת
טל 0527-120-948
''קול דממה דקה''

הלב ,מתפללים בלי לעשות קשר עם
הקדוש ברוך הוא ,וגם לומדים תורה
בלי הקדוש ברוך הוא .באופן כללי
החיים שלכם בנויים סביב גשמיות,
כבוד ,ושאיפה להשיג מעמד וכח .וכל
זה מוביל למחלוקת ושנאת חינם!
מתי תלמדו? אתם לא מפחדים
מספיק .הלבבות שלכם לא מספיק
שבורים .בירור גדול כבר התחיל .כל
יהודי ,כל גוי ,כל בעל חי ,יבחר את
הצד שלו .או עם בני אדם ,לבטוח
בבני אדם ח''ו ,או עם הקדוש ברוך
הוא ,לבטוח רק בו.
זה יהיה מאבק נורא ,לחימה מלאת
סבל .אבל אלה שיחזיקו בביטחונם
בהשם ,באהבתם ובאמונתם בהשם,
יקבלו פני משיח בעזרת השם.
המסר הזה מיועד לכל יהודי ,חרדי
או לא .זה המסר ,זאת האמת .מעין
מכתב מן השמים להגיד לך בפירוש
מה מצפים ממך.
אני מברך את כולכם ,כל יהודי שחי
היום ,זכר ונקבה ,בכל גיל ,שכולנו
ביחד נזכה לקבל פני משיח צדקנו
במהרה בימינו.
אני רוצה לחזור ולאמר :אין זמן ,אין
זמן .העולם כפי שאתם מכירים אותו,
העולם הגשמי כפי שאתם מכירים
אותו ,מתפורר .אין זמן.

הקדוש ברוך הוא ישחרר אותנו
חשון תשס''ב
מטלי ילדה עם תסמונת ֶרץ
מסר ַ
הזמן נגמר! נגמר! נגמר! ואנחנו עדיין תקועים .מה יהיה? מה יכול לשחרר אותנו מהשקר ,מה''עולם הזה''?
לפני שהתאומים נפלו היו כל מיני דברים משונים ,כל מיני מקרי מוות משונים ,כל מיני דברי טבע משונים,
אסונות טבע משונים ,כל מיני תאונות משונות .כל כך הרבה אנשים בחובות עצומים ,כל כך הרבה בעיות חינוך,
כל כך הרבה ילדים שירדו מהדרך ,ה' ירחם ,וכו' וכו'.
וכל זה בעולם שנראה כאילו בשלום ,בשלווה ,עולם שיש לוקסוס בשפע .עולם שכל יהודי זוכה לבית ,אוכל,
בגדים ,מעיל חורף ,כל מה שצריך ,ועוד .ואפילו עניים יש להם את כל זה .עני יכול להיות בעל רכב ונחשב עני.
ובעולם כזה שהרפואה מתקדמת והטכנולוגיה מתקדמת ולכל אחד יש שפע בחיים ,העולם הזה הוא עולם של שקר
מוחלט! בעולם שנחשב ההתקדמות הכי גדולה של הבנה גדולה ואינטליגנציה ,בעולם הזה מחלות משונות וכו'.
ופתאום ,הכל התהפך .נפלו שני מגדלי התאומים ,לב הגשמיות .לב השקר נפל .וכל אדם וכל יהודי שרואה
אמת ידע ברגע זה ,שזו ההתחלה של הסוף של השקר .אבל עד שהאמת תתגלה לגמרי ,נעבור צירי לידה קשים.
מאד קשים .אבל אנחנו ,היהודים ,יכולים לשנות את זה ,לעזור ללידה שתהיה הרבה יותר קלה! אבל עדיין לא מוכנים
לעשות את זה.
הרב שך זצ"ל נפטר .אם הוא היה נפטר לפני בערך ארבע שנים ,אז ,כאשר הוא היה מאד חולה ,לא היתה
הלויה כל כך גדולה .באותו זמן ,הרבה פחות התפללו עליו ,וה' ברחמיו הגדולים על עם ישראל דחה את הפטירה
של הרב שך עד לפני שבוע .ולמה? כי עכשיו המצב אחר .היהודים מאד דואגים ומפחדים.
היה מצב מאד קשה לרב שך לפני בערך ארבע שנים .אבל אז לא פחדנו .לא התרשמנו מהצדיק שהיה צריך
להסתלק מהעולם .אבל היום אנו מפחדים .ובצדק ,כי הסכנות מאד גדולות .אבל הרב שך זצ"ל ,הפטירה שלו תקנה
לנו עוד זמן .עוד קצת זמן לעשות תשובה אמיתית :להשתחרר מהשקר ,מהעולם הזה )ההמשך,נמצא מעבר לדף(

חייבים לעזוב את הגשמיות ועגל
הזהב ,ולחזור לאמת – להקדוש ברוך
הוא ולתורתו.
הקב"ה מרחם עלינו ונותן לנו יותר
זמן .ה' יגרום עוד מצבים מפחידים
ומסוכנים ,כדי לשחרר אותנו
מהשקר ,ואולי מפחד נתעורר .כי
בטוב אנחנו לא מתעוררים .אולי
מפחד .ואז אם נבין ונבוא אליו
באמת ,כמו מרדכי הצדיק ,עם שק
ואפר ,בכי וסליחות ,ונבקש מחילה
וישועה ,ונבטיח לו שלא נמשיך בחיי
גשמיות .ונחזור לחיי אמת  -שזה
מהבקר ועד הערב ,ה' ותורתו .כל
היום וכל הלילה וכל החיים .ראינו
ששום דבר ,אף אדם ושום סכום כסף,
לא יכול להציל אותנו .שום צבא ,שום
ראש ממשלה ,רק ה' יתברך .רק
הקב"ה ,רק הקב"ה!
אם נעשה את זה באמת ,ונחליט
ברצינות ,באמת ,כל מה שאנחנו
אומרים ,ה' יציל אותנו ויהפוך הלידה
הקשה ללידה קלה .ואז משיח יגיע
בשמחה ובקלות ורוב היהודים יחיו
לקבל את פניו .אבל אם לא ,הלידה
תהיה קשה ביותר .והרבה פחות מחצי
ישארו לקבל את פניו .יהודי בעל לב
פתוח לה' יעבור את החבלים בקלות.
אם לבו פחות פתוח לרוחניות] ,יהיה לו[
קשה יותר .ואם אין לו פתח כלל בלבו
לה' ,הוא פשוט יעלם! משני עולמות!
החרדים צריכים לחזור בתשובה
לפני כולם .לדוגמא ,לא יודעת מי
שמדבר חמש פעמים בפלאפון באמצע
לימוד תורה ,או חלילה באמצע שמונה
עשרה אומר נו ,נו ,כיצד הוא יוכל לקבל
משיח .כל הענין זה להחזיק חזק בשני
ידים ביד ה' להאמין בו בכל הלב!
עגל הזהב זה המקור של רוב אם לא
כל הבעיות שלנו .ומאז שהיהודים עשו
את עגל הזהב ,עם ישראל סובל .נכון
שהעגל נהרס במדבר ,אבל הוא נכנס
ללב שלנו ולא נמחק .ועכשיו התיקון
למחוק את העגל הזהב מהלב ,זה להתקרב
לה' על ידי מצוות ,תפילה וכו'.
ש .מה יקרה עם מי שעדיין לא חזר
בתשובה?
ת .אדם חייב לחזור עכשיו ,כי כאשר
יתחילו הצרות הגדולות לא יהיה זמן
אדם שנלחם על החיים שלו ,אין לו
ראש וזמן לעשות תשובה .אין לו ראש
לשנות את עצמו .מתי הוא ישנה את
הלב שלו ,מתי? לפני המוות? אז אין זמן
לחזור .זאת אומרת שיהיה יותר קשה
לחזור.
ש .מה עם המשיח?
ת .זהו הדור האחרון ,והמשיח מוכן.
המשיח כבר לא ימות.

הבחירה הסופית
מסר מחיים ילד עם שיתוק מוחין
הזמן רץ מהר .כל אחד שיכול
לראות אפילו מעט ,יכול להרגיש
באיזו מהירות החיים נעים .הקצב,
הריקוד האיטי שפעם היה מאפיין את
זרימת הזמן ,כמעט נעלם .ועכשיו
התופים מתופפים ,הזמן טס ,וכולנו
מנסים להחזיק מעמד.
זה המצב של העולם כעת :הזמן
טס ,פראי ומפחיד .עד הסוף – שיבוא
מאד בקרוב .הריסת מגדלי התאומים
אותתה והפעילה את החלק הסופי של
ההיסטוריה שלנו .ההיסטוריה מהר
סיני עד להכתרת משיח צדקנו,
במהרה בימינו .אבל מהרגע הזה עד
הסוף ,מה אנחנו יכולים לעשות כדי
לעבור את המעבר מהעולם של
שקרים עד לעולם של אמת?
אשה מוכנה ללדת .הילד שלה קיים
במציאות ,אבל אף אחד לא רואה
אותו .אבל האם מכירה היטב את
הילד .היא מרגישה את בעיטותיו ,את
דופק הלב שלו .היא יודעת שהוא
קיים .ואז הכאבים הנוראים ,הרגעים
האחרונים לפני שהילד יגלה את
קיומו .הכאב הנורא של הלידה,
שהילד נדחף בכוח לתוך אויר העולם.
ואחר כך שלום ,שביעת-רצון ,רווחה,
ושמחה ,כאשר הילד מוצג לאמו.
האם שתמיד ידעה מקיומו .עכשיו
התגלתה האמת .הילד הוא ממשי
ואמיתי ,וכולם יכולים לראות אותו
בבירור .לא דמיונה של האם ,אלא בן
אדם אמיתי.
כעת אנחנו מתחילים את חבלי
הלידה ,מתחילים את החלק האחרון
והקשה ביותר של הלידה .הכאב
החזק ביותר ,המאבק הקשה ביותר.
אבל בסוף זה יתגלה .הישועה
הגדולה ,הגאולה תוולד .ויחד אתה
משיח ,ועם משיח ,בית המקדש .ועם
בית המקדש ,שלום גמור ,שלווה,

מתוך דברי הרבנים

חשון תשס"ב

טובה ,אהבה ,ושמחה .הכל עטוף
בתורה ,מצוות ,חסד ,אהבת השם,
בטחון גמור ואמונה.
זאת התמונה של מה שיהיה .אבל
עכשיו אנחנו צריכים לתרגם את זה
לפעולות מעשיות יותר ,כדי שכל יהודי
יבין לגמרי מה זאת אמת ומה הלידה
הזאת תגלה .עם ישראל נמצא כעת
בתקופת בחירה :לבחור בין השם לבני
אדם .לבחור בין לבטוח בהשם או
בחיילים ,שוטרים ,מכבי אש ,רופאים,
עורכי דין ,אנשי ביטוח ,וכו'.
העגל הזהב ]הגשמיות[ גוסס,
והאמת מתחילה להוולד .השקר יעלם
לצמיתות והאמת תמלוך .אבל רוב
היהודים רוצים להחזיק בשקר,
ב''עולם הזה'' .נעשה להם מאד נוח
להיות בגלות והם לא יהיו מוכנים
לעזוב כאשר השופר תוקע .רק אלו
שבאמת מחכים למשיח יוכלו להתנתק
מיד ולרוץ לארץ ישראל ללא היסוס,
מחשבה ,או פחד.
נח בנה את התיבה במשך מאה
ועשרים שנה .הוא ניסה להזהיר את
תושבי העולם ממה שיתרחש ,אבל הם
לא היו מוכנים לעזוב את השקר
מאחוריהם .לכן הם רק צחקו מנח.
מתשעה באב של מלחמת העולם
הראשונה )שהתחילה בתשעה באב(,
מהרגע ההוא ,התחלנו את ההתחלה של
הסוף .המשבר הכלכלי בשנת 1929
מלחמת העולם השניה ,וכל המלחמות
וכו' עד ל 11-בספטמבר )כאשר נהרס
הלב של ''עולם הזה''( ,הכל נסיון ללמד
את היהודים ואת העולם מה זה שקר
ומה זה אמת .שקר זה ''עולם הזה'' עם
הרגש השטחי שלו .ואמת זאת קירבה
לה'.
עם ישראל! הגיע הזמן לבחור את
בחירתך :פחד או בטחון בה'? בטחון
גמור .כל אחד יבחור  -אבל רק בעלי
בטחון יחיו לקבל פני משיח צדקינו!

) קטעים מתוך החוברת ''קול דממה דקה'' ע''ש(:

הגאון רבי אהרן לייב שטינמן שליט''א נוכח אישית בתקשורות עם
פגועי מוח והתפעל מאד מהתשובות שהם השיבו לו על שאלותיו .לדעת
הרב שליט"א חשוב מאד להתבונן בדברי המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש
באשר דבריהם הם מוסר חוצב להבות אש ומעורר מאד את המעיינים בהם.
הרב סענדר ערלנגר שליט''א ''תקצר היריעה לבאר אמיתת הדבר
ולהשתומם ממה שמוסרים לנו מן השמים''
הרב נתן ואכטפוגל זצ''ל )מנהל רוחני ביה''מ גבוה לייקווד( ''ריחם
הבורא ית' על עמו ושלח לנו ברוב רחמיו אמצעי המסוגל לעורר אנשים
מתרדמתם העמוקה ,באמצעות תקשורת חדשה עם בני אדם הפגועים במוחם''.

מצוה להעביר את הדף הזה לאחרים וכן לשכפל ולתלות בבית הכנסת לזיכוי הרבים!
להזמין דף זה או דפים אחרים להפצה בכמויות :טל 0527-120-948
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הסוף של אֶ דום
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

תשס''ב

באים לשאול אוטיסט מסכן מה
לעשות! אוי עם ישראל .מזה הלב שלי
כל כך שמח  -לא בגלל שאתם נותנים
לי כבוד גדול .אלא זה סימן שזה דור
באמת עזוב ,בלי הנהגה באמת .כמו
שכתוב שלפני שיגיע משיח הדור יהיה
דור של יתומים ,בלי הנהגה .ולכן אני
כל כך שמח כי באמת הישועה
קרובה ,ואין ממה לפחד או לדאוג,
רק מהיצר הרע .ומי יעבור את הקושי

קול דממה דקה
מסרים מעולם הנשמות
מופץ בהמלצת רבנים חשובים

העולם מאד מפחיד היום .המצב הוא
שאין לאן לברוח .כל אחד עם קצת
''קול דממה דקה'' טל 053 804795
הבנה מבין שמשהו גדול מאד קורה.
בכל המאה הקודמת וגם בשנים
מהמסורת שלו ,מהאמונה שלו,
האלו ,תחילת המאה הזו ,יותר ויותר
מהבטחון שלו ,מהאהבת ה' שלו.
השם מראה לנו שאין לאן לברוח .כל
ש .לכאורה אנחנו כל כך שקועים
המלחמות במאה העשרים ,לאט לאט
בתרבות של העולם המערבי ,של
המלחמות נהיו גדולות יותר ויותר,
אדום ,שאנחנו חושבים שזה טוב.
וכיסו יותר ויותר מהעולם .עד היום
ת .נכון ,וגם החרדים מרגישים את
הזה שכמעט לא נשאר מקום בטוח
המשיכה לחומר ,לבגדים,
בכל העולם.
למכוניות ,לפלאפונים ,לטיולים
עכשיו ארצות הברית בפחד
מלכות משיח צומחת ומתגלה מתוך
וכו'.
גדול ,ויש סיבה .כי המנוול
מלכות אדום .שעל ידי חורבנה של
ש .למה אמרת שבמקום שיש
בן לאדן הוא אדם מאד
''עגל הזהב'' )גשמיות( שם ה'
מלכות אדום ,עולה ומתגלה מלכות
פיקח ,מאמין פנאטי בכוחות
מסתיר את פניו?
הרעים ,הבטוח שהוא צודק
שמים '']ועלו מושיעים בהר ציון
ת .כי השקר והאמת לא
ונלחם ''לשם שמים" .ולכן
לשפוט את הר עשו[ – והיתה לה'
יכולים לעמוד ביחד .האמת
ארה"ב מרכז הטומאה,
המלוכה'' ]עובדיה א' ,ועיין מדרש רבה ,שמיני
זה רוחניות ,האמת זה
ארה"ב מרכז עגל הזהב,
פ''יג[.
הקב"ה ,להתקרב אליו.
ארה"ב מצרים ממש ,אדום
חורבנה של אדום ]עשו[ יבוא רק על
השקר ,הגשמיות ,לא יכול
ממש ,ארה"ב שהכסף
ידי חורבן העולם הזה .כאשר מביא
לחיות בתוך עולם של
והגשמיות ממש הרסו כל
רוחניות .לכן התרבות של אדום,
הקב''ה את העולם למצב שיסודות חיי
דבר רוחני ,ובמיוחד בין
של גשמיות ,חייבת ליפול.
העולם הזה יתמוטטו ,השלוה
היהודים ,ארה"ב שאין לה
ש .אבל למה גשמיות
שנלחם
זכויות נגד אחד
תתערער ,חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה,
מפריעה לרוחניות? למה זה
''לשם שמים'' ,אפילו שהוא
פחד ויסורים ,וכל העולם כולו יעמוד
לא טוב שיש ליהודי הרבה
יש
רשע ,מעוות וחייתי .ולכן
תחת אימת הרס וחורבן ,אז יתגלה
כסף ורכוש וכו'?
ממה לפחד.
לעין כל שהתרברבותו של האדם
ת .אדם צריך רק את הבסיס
כי על פני השטח ארה"ב
וגאותו על התקדמותו בכיבוש הבריאה,
שלו בשביל לחיות .יכול
נראית ממש כמו ארץ של
כביכול ,מביאים רק לאבדון.
להיות לו בית צבוע ,נקי
צדיקים .חופש ביטוי ,מקום
ומסודר ,אבל לא יותר מזה.
שכל אדם יכול להרוויח את
אז יכירו את ההפסד שבחיי העולם
ברגע שעובר את זה ,הוא
יכול
לחמו ,מקום שכל אחד
הזה כשהם מרוקנים מכל תוכן רוחני,
מגיע ]בדרך כלל[ לעגל הזהב
להאמין ולהתפלל איך שהוא
המובילים רק לכלייה ואבדון.
ושוכח את הקב"ה.
רוצה בלי הפרעות ,מקום
כשיתיאש האדם מלהשיג רצונותיו
]ודבר זה כתוב מפורש בתורה
שעוזר לארצות אחרות .אבל
ותאוותיו ,אז יתגלה אורו של משיח ''ועלו
)דברים ח('' :השמר לך פן
כל זה ,זה רק ''בית מקדש''
תשכח את ה' אלקיך...פן תאכל
מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו''.
לעגל הזהב .וזה רוצח כל
ושבעת ובתים טובים תבנה
דבר רוחני ,כל קשר עם
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וישבת .ובקרך וצאנך ירביון
הקב"ה.
וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר
בין
מלחמה
יש
ועכשיו
לך ירבה .ורם לבבך ושכחת את
אלו
,
לאמת
קרובים
ה
אלו
רק
?
הזה
ה' אלקיך''[.
השקר של אדום והשקר של
ישמעאל .אני לא צריך להגיד מי שלא משנה מה ,מחזיקים ביד השם ,אדם שיש לו פלאפון פשוט כי הוא
ינצח .תקראו בנביאים ותדעו הכל .ולא עוזבים .רק אלו יעברו את זה.
חייב להתקשר לאשתו כמה פעמים
המערבי
תשאלו את הרבנים שלכם מי ינצח ,ש .למה אמרת פעם שהעולם
ביום ,אחרי כמה זמן הוא רוצה
אדום או ישמעאל? ואחרי זה תשאלו זה ''זאב בבגדי כבש''?
פלאפון יותר משוכלל ,ולתת את שלו
מי ינצח ,הקב"ה או הגוים? ותשאלו ת .התרבות של העולם המערבי ,של לאשה .גם אז צריך עוד אחד ,כי צריך
מי ינצח ,השליח של הקב"ה ,משיח ,אדום ,זו הסכנה הגדולה ביותר .רק בשביל המשפחה הקרובה
או הגוים שיבואו כולם ,שבעים זאבים ,אדום זה הסמל של העולם הזה ,של ולילדיו .עד אז הוא כל כך משוגע עם
הגשמיות ,של השקר .אנחנו נסחבים פלאפונים ,והוא טובע בחשבונות
נגד הכבשה הקטנה .מי ינצח?
עם ישראל ,תראו באיזה מצב קשה לתוך החיים של העולם הזה ,וזה פלאפונים ,שהוא כבר שוכח את
אנחנו! באמת אנחנו יתומים גמורים .שכנוע טוב ונעים להפריד את היהודי הקב"ה!
דעת תורה ,מקורות מחז''ל וספה''ק
והרבה מסרים נוספים כלולים בחוברת

 600,000צריכים להתאסף
מטלי
מסר ַ

ילדה בת  10עם תסמונת ֶרץ

אני טַ לי מאד שמחה לדבר ,אבל מה
שיש לי להגיד זה מאד מאד רציני.
אני רוצה להגיד לכם שתשובה זה
הדבר היחיד שיכול למתן את הצרות
שמחכות לנו .כי עכשיו אנחנו לפני
הלידה הקשה שתביא את הישועה
ואת המשיח .אנחנו צריכים לא לפחד
אפילו שהסכנה גדולה ביותר .הסכנה
בא מתוכנו ,מתוכנו .מתוך הבן אדם
עצמו ומתוך העולם החרדי .כי אנחנו
יודעים ברור את הסכנות של החילונים
ושל הגוים .כבר רואים בכל
העולם אנטישמיות גדולה גדולה.
אנחנו חייבים בתוך עצמנו
להלחם חזק יותר – זאת אומרת
כל אחד בתוך עצמו צריך לסלק
את הסטרא אחרא ,וגם ביחד
צריך לסלק את הסטרא אחרא
מהבית ומהרחוב .וכשאנחנו
נעשה זאת הלידה תהיה קלה.
אנחנו צריכים להיות באחדות
מתחת דגל ה' .זו האמת
הפשוטה  -ולא עושים זאת!
אפילו בין החרדים יש מחלוקת,
רדיפה אחרי ''עגל הזהב'' ,רצון
לכבוד ועמדה .יש בריחה
מהאמת .לכן אם אנחנו רוצים
לידה קלה ,פשוט מאד .וכמה
שזה פשוט זה מסובך וקשה .כי
היהודים המאמינים כביכול
מסרבים לעזוב את האלילים
שלהם ,וזה מאד עצוב.
צריך להתאסף ביחד .אך לפני
כן חייבים להחליט שאנחנו
חוזרים להקב"ה ,לתורת אמת,
להיות עבדי ה' מהבוקר עד
הבוקר ,עבדי ה' לגמרי .ואז
להתאסף ולקבל עול מלכות
שמים ביחד .צריך לפחות שש
מאות אלף גברים ברחוב .נשים
וילדים מגיל  11בנפרד .רק
הגברים ילבשו שק ואפר .צריך
להתפלל ולבקש לבכות ולשמוע מוסר
ולקבל עול מלכות שמים לגמרי.
לזרוק את עגל הזהב ,הכל .וצריך
להתפלל .וזה תמיד תמיד עובד ועוזר.
אם יגיעו שש מאות אלף אין ספק
שזה יעזור .כל פעם שיהודים עשו
זאת זה עזר .זה כתוב בגמרא ]עיין
תענית טו[ וגם מרדכי הצדיק עשה
זאת .ומתי שיצאו לרחוב עם שק
ואפר ה' שמע אותם.

אין אחדות וגם לא מוכנים לעזוב את
עגל הזהב .את מגדלי התאומים,
הסמל של עגל הזהב ,ה' הפיל אותם
כאילו זה היה עשוי מנייר ,כך זה נפל.
זה היה ממש נס מן השמים איך שזה
נפל .נעלם לגמרי כל הסמל הזה.
ולמה? כי אנחנו קשורים לזה! כל
אחד מאתנו קשור באיזה מקום לעגל
הזהב .אפילו אנשים שנקראים
צדיקים ביותר ,הרבה מהם יש בלבם
משיכה לזה.
ש .למה האוטיסטים לא מגלים דברים
מעשיים כמו איפה בין לאדן או
תאריכים מסוגלים לנצחון וכו'?
ת .לא נשלחנו לתת תאריכים מדויקים.
נשלחנו להזהיר שאם לא עושים תשובה,
ה' יגרום לסבל כל כך גדול כדי לטהר
את העם שכדאי יותר לעשות תשובה.
אם אגיד שב 11-בספטמבר תהיה
התקפה על מגדלי התאומים ,מה הייתם
עושים?
ש .אולי יהודים היו ניצלים!
ת .יכול להיות] .אבל[ רוב היהודים היו
סובלים פי כמה וכמה .כי במקום לעשות
תשובה ,היו דואגים לא להיות בבנין ,או
היו דואגים שיהיו מטוסי קרב להפיל
את המטוסים האחרים ,או היו תופסים
את הערבים לפני שעשו את זה .אבל אף
אחד לא היה עושה תשובה! היו בטוחים
שהצבא מציל אותם .וזה לא מה
שהקב"ה רוצה .הוא רוצה להציל את
העם.
ש .בשביל מה ה' הביא מפלצת כבין
לאדין לעולם שלנו?
ת .כמו שהביא כל רשע :כדי להפחיד
ולהעניש את היהודים כדי להחזיר
אותם למצב טהור ולהחזיר אותם
בתשובה.

האוטיסט בנימין גולדן
ואני רוצה להסביר לכם עוד :אם
הדתיים לא משנים את זה ,את
עצמם ,צירי הלידה יהיו קשים
ביותר .בקרוב יתחיל הקושי הגדול.
העיקר בחו"ל ,אך זה ישפיע גם
עלינו מאד .ואחרי שזה יקרה ,אתם
לא צריכים לבוא אלינו .פשוט תפתחו
את ספרי הנביאים וזה יגיד את הכל.
ומסר מיוחד לאלו שמתנגדים לגילוי
האמת :במקום לבוא ולעזור לעם

מצוה לשכפל ולהעביר
את הדף הזה לאחרים!
להזמין דף זה או דפים אחרים
או החוברת של מסרים
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ישראל ,אתם נלחמים נגד האמת.
יהודים חרדים וחשובים ,במקום
לעזור לעם ישראל לעשות תשובה
ולהתאחד ,מתעסקים במריבות!
תחזרו בתשובה .המשיח כבר כמעט
מגיע ,נגמר הזמן ,ואתם נלחמים נגד
טחנות רוח!
אנו אומרים לעשות תשובה,
להגיד תהלים ,להתפלל ולחכות
בגעגועים למשיח ,לעזוב את עגל
הזהב ולקבל ביחד עול מלכות
שמים .אבל למה אתם לא
עובדים למען אחדות העם ,ולמה
אתם לא נלחמים להוציא את
הרע מתוך העם? למה אתם לא
עובדים יותר כדי להביא את
משיח צדקנו? יש לכם כסף,
כבוד ,בגדים ,וכו' .אז תשתמשו
בשכל שלכם ,כי עכשיו צריך
להציל את העם!
ולכל העם :ראיתם כמה שאנו
צודקים שהעולם עומד לפני
הסוף! ומי שלא רואה זאת,
עיוור .מי שלא מרגיש זאת,
אטום .ומי שלא חש את זה ,אין
לו עומק .הסוף מאד מאד
בקרוב .לא רק לפי המפגרים,
אלא לפי הצדיקים ,הרבנים,
והתלמידי חכמים .ולפי הנבואות
של הנביאים הקדושים שלנו.
תתכוננו עם ישראל! במקום לריב
חייבים להתכונן .אין זמן!
רק מבקשים תשובה ,זה הכל.
זה יציל! רק תשובה ,לחזור
לאמת .תשובה ואחדות ,תשובה
ואחדות! תשובה ואחדות ,זה
הכל! ההצלה היחידה!
הפיגוע שהיה אתמול ,איפה
היה? אמנם רוב המסעדות שם
]ברחוב בן יהודה[ כשרות ,אפילו
למהדרין .אך אתם חושבים שאפשר
לעשות את הארץ טמאה וה' ישתוק?
אם אנשים נהרגים ,לא עושים
תשובה .אך אם ה' לוקח פרנסה ,אז
עושים תשובה .גם המצב הכלכלי
הקשה וגם הפיגועים באים כדי לזעזע
אותנו כדי להכין אותנו ,שנבין
דברים שישנו את כל העולם!

גדולי הדורות כבר קבעו:

דביקות המחשבה בה' תמיד זה חובתנו וגם ישועתנו!

)עיין עמוד הראשון(

דף זה נתרם לזכות עם ישראל-שנקבל כולנו את פניו של משיח צדקנו במהרה בימינו

מהדורה מחודשת

 22יותר חזק מרעידת אדמה קול דממה דקה
מסרים מעולם הנשמות
בס"ד ,מסר מטלי ,ילדה בת  10עם תסמונת ֶרץ ,ער"ח סיון תשס"ב

מופץ בהמלצת רבנים חשובים
דעת תורה ומסרים אחרונים המסבירים
תקופתנו וחובת השעה בחוברות

המצב ממשיך להתדרדר .לא רק בארץ בלי גשמיות – אדם כזה אבוד .הוא לא
אלא גם בעולם כולו .זה חלק מהתהליך פיתח בעצמו רוחניות ,אמונה ובטחון,
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שלפני בואו של משיח צדקנו .חייבים ונשאר כלי ריק ,שבור לגמרי .אדם כזה
לטהר את העולם ,וה' מטהר את העולם .מוכן יותר בקלות למות מלהפסיד את
שימו לב שבכל העולם הבילוים ירדו הגשמיות והתענוגים.
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן,
מאד .אפילו ברדיו ובטלביזיה יש הרבה הזמנים יהיו כל כך קשים וכולנו נסבול,
י"א סיון תשס"ב
פחות לכלוך .חלק מהעיוות שמאפיין את אבל מי שבוטח בה' באמת ,מחזיק
בעקשנות באמונתו בה' ,וסוגר עיניו עם ש .יש לך מסר לעם ישראל?
ה'חברה המתקדמת' ירד ,והכל נחלש.
כי בכל העולם רוב האנשים מרגישים כל מה שקורה ,וצועק" :אני מאמין ת .יש לי רק דבר אחד להגיד :סכנה,
שהעולם לא יחזור למה שהיה .גמרנו .באמונה שלימה בביאת המשיח ,ואף על סכנה ,סכנה ,סכנה ,סכנה ,סכנה!
ש .איפה הסכנה?
רק יכול להיות יותר קשה .פה
ת .בכל העולם .העולם עומד
ושם יראה כאילו הדברים
להתהפך [מבואר בחוברת
משתנים לטובה ,פה ושם
המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה
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לממשלה הראשונה ,ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל וכו'
הבורסה עולה ויש כאלה
וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו – לא
ועוד] .זה כמו שאמרנו ,שיבואו
שיגידו שהכלכלה משתפרת,
בשאר נביאים בלבד הוא כופר ,אלא בתורה ובמשה רבינו.
מצד אחד ,אחר כך מצד שני,
אבל אחרי זמן קצר שוב הכל
רמב"ם סוף הלכות מלכים.
----------------אחר כך מצד שלישי ,אח"כ
נופל – וכל מקרה קטן בעולם
כל אותן אלפים שנפלו בימי דוד לא נפלו אלא מפני שלא
מצד רביעי ,מלמעלה ומלמטה.
יכול להפיל את הכל.
תבעו בנין בית המקדש ,לפיכך התקינו חסידים הראשונים
לא נדע לאיפה להסתכל קודם.
עכשיו יתחילו זמנים עוד יותר
שיהיו ישראל מתפללין שלש תפילות בכל יום ויום" :אנא
הקב"ה לא יהרוס לגמרי את
השב שכינתך לציון וסדר העבודה לירושלים" .ותקנו
קשים .אך זה יתקדם לאט
בונה ירושלים ה' בברכה בפני עצמה ,בתפילה ובברכת
ארץ ישראל .הגאולה תהיה פה
רגע
לאט .אלה שמחכים כל
המזון ,בצווי משה רבינו .מדרש תהלים ,מזמור י"ז
בעזרת ה' ,בית המקדש פה,
למשיח יתחילו להתעצבן
*********************
בית המקדש השלישי .ה' יכתיר
דור שהוא מצפה למלכותו מיד הם נגאלים
מחוסר סבלנות .ואלה שלא
ילקוט שמעוני ,מגילת איכה ,פתיחתא תתקצ"ז
את המשיח פה .הגאולה תהיה
מחכים ,חס וחלילה ,הם יקוו
***********************
פה ,ולכן ארץ ישראל תשאר.
שהאסון לא יגיע כל כך מהר.
"תכלית כל ההצלחה שהוא מבטיח לישראל ,הוא
אבל לוח הזמנים בידי ה',
התברר יחודו לעיני הכל .ודבר זה נזכר פעמים אין
אבל אם כל עם ישראל רוצה
מספר בדברי הנביאים ע"ה ,ונשגב ה' לבדו ביום
וברגע הנכון הכל יפול עלינו
ההוא [ישעיהו ב] ,והיה ה' למלך על כל הארץ ,ביום
להציל את עצמו ,צריך לצאת
בבת אחת .רגע קודם יהיה
ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד [זכריה יד] ,כי אז
לרחוב ביחד :לשבת על
קשה ,ואחר כך יהיה האור
אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'
הריצפה ,לקרוע את הבגדים,
הגדול.
[צפניה ג] ,וסוף דבר הלא זה עדותנו בכל יום תמיד:
לשים אפר על הראש ,ללבוש
איך שנעבור את התקופה
"שמע ישראל ,ה' אלקינו ה' אחד".
שק [כמובא בשולחן ערוך אורח
מספר דעת תבונות (סימן לד) ע"ש ביאור כל הענין ,ועיין רמב"ן
בנו
תלוי
–
הזאת
סו" פ בא :וכוונת כל המצוות וגו' ,כד הקמח ערך 'אמונה' :עיקר
חיים סי' תקע"ט] ,לבכות
יש
בנבואות
ובהתנהגותינו.
התורה והמצווה וגו' ,ליקוטי הלכות נט"י שחרית ה"ב ,זוה"ק
ולדרוש מעצמו לחזור בתשובה.
כמה גירסאות איך שזה יהיה,
ח"א צא :כי מי וגו' ,ועוד כהנה רבות.
נבטיח להקב"ה שנשנה את
ובידינו הבחירה אם זה יהיה
עצמנו לטובה [מבואר בחוברת
בקלות או בקושי .בעזרת ה',
פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל
אם נבחר בתפילה ,בתהלים ,ובאחדות יום שיבוא" ,ומתחזק וצועק' :ה' הוא "קול דממה דקה  ,"2עמ'  .]61-61וזה
בינינו ועם ה' – תבוא הגאולה בקלות האלוקים" ,רק אדם כזה יזכה לעבור יקל עלינו ,ואז הגאולה תגיע הרבה יותר
בקלות
ויותר בקרוב .צריך לדאוג שכל יהודי את חבלי משיח.
יגיד תהלים בכדי שיוכל לקבל את אבל אדם שלא מקיים מצוות  -יש לו
סיכוי קטן מאד שיעמוד בזה .יש גם התהליך של הגאולה התחיל ואי אפשר
האמת כשתפול עלינו.
הרבה מאד אנשים כבר מבינים שהדרך דתיים שלא יעמדו בזה ,כי פנימיותם לעצור אותו .אפשר לדחות את הדין כדי
שעם ישראל יעשה תשובה ,אבל באיזה
שהלכו בה עד עכשיו קורסת .ויבינו עוד ריקה ,והדתיות נשארת רק בחוץ.
יותר כשהכלכלה בעולם תקרוס לגמרי השם רוצה להציל את עמו .לכן הוא שלב יהיה בלתי אפשרי לדחות יותר.
[מבואר בחוברת "קול דממה דקה  "3עושה לנו "אימונם" .כל הצרות שבעולם אם עם ישראל יתאחד ביחד עם
וכל הבילבול זה בכדי "לאמן אותנו" ,הקב"ה ,ה' ישמור עלינו ויעזור לנו ,כמו
במסר  ,18ועוד].
זה יהיה יותר חזק עבורם מרעידת כמו לדוגמא במלחמה .עלינו להתחזק במדבר .הוא יעטוף אותנו בענן ,ונהיה
אדמה או מלחמה .כי כל החיים מאד בהכרה שאין עוד כח מלבד ה' שמורים .אבל אם לא ,חס וחלילה,
המודרניים מבוססים על גשמיות וכסף שיכול להציל מתופת ומפיגועים! [ר' הסבל יהיה רב[ .מבואר בחוברת "קול
דממה דקה  ,"2עמ'  ,38-40ע"ש].
[מבואר מעבר לדף] ,ולכן זה ההלם החזק במשבצת].
ביותר שאפשר לעשות לאדם שחי
בתרבות המערבית.

העולם עומד להתהפך

בס"ד

סיבת ההתדרדרות

מכתב גלוי מאחד הרבנים החשובים שליט"א המבהיר היטב את ההרס הנגרם ע"י חיי
גשמיות ("עולם הזה"" ,עגל הזהב") ומתוך הדברים מוסבר גם הדרך לתיקון הדור בע"ה.

הנסיון של כלל ישראל היום הוא שחסר פנימיות ,חסר לב( .כלומר שירגישו אהבה
לה' בלב ,וכן לעשות את כל המצוות עם אהבת ה' [*ר' הערה למטה]) ,וזה נהיה הכל
'מצוות אנשים מלומדה' .וזה כולל חלק גדול מהעם .הרבה בני אדם לומדים בלי לב ,בלי
לבקש קרבת אלוקים על ידי הלימוד ,כלומר שאין מטרתו בלימוד להתקרב לה'( .עי' נפש
החיים ש"ד פ"ו ,ודרך ה' לרמח"ל ח"ד פ"ב ,ושאר ספה"ק שהאריכו בזה).
חלק גדול מבני אדם מתפללים בלי לב .וישנם אפילו כאלו שנחשבים מהמכובדים או
תופסים מקום חשוב בקהילה או בסביבה ,ומתנהגים כך ,ואין בהם פנימיות בליבם.
ובוודאי זה משפיע על הסביבה שלהם וגם על הכלל כולו ,שלאט לאט לומדים מהם
ומתקררים כמותם.
לא מכניסים בילדים ובתלמידים פנימיות ואהבת ה' ,כלומר לא נוטעים בהם אהבה
ותשוקה לרוחניות ,וביטול ומיאוס לגשמיות .ונשארים בהשפעה של העולם של
תקופתינו – שתשוקתם ואיחולם רק לעסק הגשמי והון ועונג גופני .רק מעניקים להם
מדע והשכלה ועמקות (וזה בין אצל הבנים ובין אצל הבנות) ,עד שהם מבינים שההשכלה
והמדע זה העיקר ,ולא הלב .אבל באמת עיקר היהדות הוא הלב ,וכמאמר חז"ל
(סנהדרין קו :):הקב"ה ליבא בעי דכתיב 'וה' יראה ללבב'.
בדורות שלפנינו אפילו פשוטי העם והנשים היה ליבם לה' ולרוחניות .אף על פי
שעסקו בגשמיות בכל זאת זה לא נגע ללבם ולבם נשאר מיועד רק לה' .אבל היום נשכחה
התמונה של יהודי אמיתי ,ושל אמא אמיתית " -אידישע מאמע" ,וגם הלבבות שקועים
בעסק רדיפת הגשמיות ,ונעשים עבדים לגוף .ולכן אחוז גדול מהנוער לא עלינו בועטים
ומורדים בחינוך שניתן להם ,מכיון שזה רק חיצוני ,ולכן לא מרגישים משיכה ואהבה
לרוחניות ,וזה עליהם רק כעול ומשא ולחץ.
וזוהי סיבת ריבוי ההתדרדרות היום ,ואף אחד לא עומד על המענה לחידה הזאת
(מהו השורש של הבעיה) ,מחפשים דרכים למנוע ולעצור את ההתדרדרות ,והפתרון
שמוצאים זה שוב חיצונות ,ולכן זה נכנס ל'מים שאין להם סוף' ,ולא מתעוררים
מהתרדמה .ואף על פי שיש כל כך הרבה צרות שונות ומשונות ,ואין יום שאין צרתו
מרובה מאתמול ,ובכ"ז לא מתעוררים מכיון שהלב אטום וסתום מן הרוחניות.
וזוהי גם סיבת כל המחלוקות ופירוד הלבבות ושנאת החינם שיש ,מכיון שאין מטרת
החיים הרוחיות האמיתית ,שזה קרבת ה' ,אלא רק החיצוניות והכבוד הגופני ,ובזה יש
פירוד (כי רק בחיצוניות וגופניות שייך פירוד) ,מכיון שאין לב אחד לאבינו שבשמים.
ובגמרא (סוכה מה ):זה לשונו" :ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים"  -שזו
התמונה ,הצורה האמיתית של ישראל.

לכן צריכים לקבל על עצמנו לשנות את תהליך החיים :לחיות באופן
שיהיה רק עבור המטרה הנכונה.
ויש לדעת שכדי לשבור את האבן הסותמת את הלב – צריך מסירות נפש ,ולקפוץ
למים כנחשון בן עמינדב .ואז בודאי יראה ה' את שינוי המעשים ,ככתוב בפרשת נינוה
(בספר יונה) ויבטל את הגזירות הרעות והקשות מעלינו ומעל כל בני ישראל .וכדאי שכל
דרשן בכל הזדמנות יעורר על זה ,ויציע דוגמאות לקהל איך לבצע את כל הנ"ל,
ולהמחיש את השינוי בתהליך החיים מעתה ועד עולם.
* כמו שמפרש רש"י על הפסוק "ואהבת את ה' אלקיך" :עשה דבריו מאהבה ,עכ"ל.

בס"ד

הדבר שיוכל להקל על כולם
תפילה אמיתית -ביחד ותהילים -ביחד
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יום א' י"ח ניסן ,תשס"ב

מה שיש לי להגיד זה לא יעזור להרבה ,כי מילים כנראה לא מספיקות כדי להביא את העם לאמת,
ולכן ,רק מעשים ומצבים קשים יביאו את היהודים האמיתיים לראיה ברורה ואמיתית ,יגיעו מצבים
שלא נראה איך אפשר לצאת מהם ,כמו בומרנג  -נזרוק את החפץ וזה יחזור לכיוון שלנו ,מה שנעשה
לא יהיה טוב ,מה שנעשה יחזור עלינו בצורה אחרת נגדנו ,אפשר יהיה לראות את זה בכל שטח ,עד
שנגיע לאי שליטה מוחלטת ,מצב זה יאיים עלינו ,ויהיה בכל העולם.
האנטישמיות תגדל לגודל של מפלצת ענקית ,ובכל העולם ,יהודי יהיה רק מטרה לשנאה .כל מה
שנשעננו עליו כגון נשק ,צבא ,הגיון וחכמה מערבית ,רופאים ותרופות וכל הדברים שבדרך כלל אנחנו
נשענים עליהם כמו כסף ,בנקים וכו' הכל יקרוס! ונשאר לבד עם הקב"ה ומי שברגע האמת יבין שלא
צריך את כל אמצעי הביטוח )הנ"ל( כדי להינצל ,אלא שצריך ,רק את הקב"ה .אלה שיבינו את הדבר
הפשוט הזה יגאלו בעזרת ה' ,ומי שלא ,לא יגאל! אם רוצים תיאור יותר מדויק )למה שעומד לקרות(
פשוט ,תפתחו את הנביאים ותקראו אותם עם כל הפרשנות ,זה מה שיהיה.
בקשנו ,דברנו ,התחננו לעם ישראל לחזור לה' ,אבל עכשיו התחילה ההתחלה של הסוף וזה יתגלגל
כמו כדור שלג .הדבר שיוכל להקל על כולם זה תפילה אמיתית ביחד ,יהודים ביחד ותהילים,
תהילים ותהילים! ודוקא ביחד ,אמנם גם בנפרד זה טוב אבל העיקר ביחד ,תהילים ותפילות ביחד
זה יותר חזק מאשר בנפרד! ה' אוסף את כל התהילים והתפילות ומשתמש בזה בדיוק בזמן הנכון
ותמיד לטובתנו.
מי שחושב שהוא או היא צריכים מנוחה ,אגיד לכם שאין זמן למנוחה! אמנם ,יתכן שאדם לבד יוכל
להינצל ,אבל אנחנו רוצים שכל העם יגאל ,ושהדין לא יהיה כל כך קשה.
משיח בדרך להתגלות בעזרת ה' ,אבל ,ישנם עוד דברים שעלינו לעבור עד אז ,ולכן העם צריך להיות
באחדות ,קודם עם הקב"ה וגם אחד עם השני יחד עם הקב"ה ,וזה כל מה שאפשר להגיד עכשיו.
אני גם רוצה לברך את עם ישראל היושב בחו"ל ,שיבינו את המצב ויזרקו את עגל הזהב ויחזרו
להקב"ה ,גם הדתיים וגם החילונים .היהודים האמיתיים יגאלו ,אבל יהיה קשה יותר בחו"ל.
ליהודים בארץ ישראל אני מברך את כולם ,שכולם ביחד ,כל היהודים האמיתיים יגאלו בקלות
ושמיד נבין שאין שום דבר בעולם חוץ מהקב"ה ,שום דבר לא יוכל להציל אותנו חוץ מהקב"ה ומי
שיבין את זה חרדים ,דתיים וחילונים  -יגאל!
האמוראים שלא רצו לחיות עכשיו )בתקופה של חבלי המשיח( הסיבה היא לא מפני שפחדו מסבל או
מיתה ,אלא פחדו מהבלבול ,מהחושך ,מהמחיצה בינם לבין הקב"ה ועל זה לא היו מוכנים לחזור
לעולם.

יהודים ! תגידו ביחד תהילים ,תהילים ותהילים!
כי שום דבר לא יוכל להציל אותנו חוץ מהקב"ה
להפצת הדף0527-120-948 :

בס''ד

קול דממה דקה
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דעת תורה ומסרים אחרונים

כמו שאתם יודעים ,העולם
משתנה והכל קורס .כמו שאמרנו,
כל הדברים הגשמיים שחשבנו
שאנחנו תלויים בהם ,קורסים.
בנקים ,קופות חולים ,צבא ,הכל.
הכל קורס .כל דבר שפעם האמנו
בו ,קורס .והעבודה שלנו היא
להוציא את הרוחניות מתוך
הגשמיות ולהעלות את הרוחנית
להקב"ה.
כמו שאמרתי לא פעם אחת:
כדי להציל את עצמנו בצורה
קלה אנחנו צריכים לעשות מה
שעשו בשושן הבירה .מה
שמרדכי הצדיק עשה .כל פעם
שעם ישראל בא להקב"ה
בצורה כזאת ,תמיד נצלנו.
אבל היום עם ישראל
עדיין לא מבין שנגמרה
הימים ,אזי יצמח בן דוד
לדידי וכו'[
החגיגה ,שהגשמיות והחיים
– שהוא מתולדת יצחק.
אני מברך את כל העם
שחיו בשנים האחרונות נגמרו.
היהודי שכולנו ביחד נזכה לקבל
)בעל הטורים ,בראשית כה יח(
ובמקום זה בא עולם שכולו
את פניו של משיח צדקנו .אבל
אמת.
אנחנו חייבים להתפלל ,לבכות
כל מה שאמרתי עד הרגע הזה ולהחזיק ביד ה' .כי אם לא ,אין לנו עתיד.
העם רוצה לחשוב שאולי
עם ישראל ,עם ישראל ,אני מבקש ,אני
בכל זאת יש זמן ,ובגלל המחשבות נאמר כבר הרבה פעמים
 ,וכל מה מבקש ,לא לגרום דברים קשים לעצמכם!
האלו מנסים להמשיך את החיים
שצריך להגיד כבר נאמר .לכן אני לעבור את זה בקלות.
כמו קודם .אבל עכשיו זה הסוף,
עכשיו אין יותר מה לומר .עכשיו
האפשרות האחרונה לעשות
תפתחו את העינים ותסתכלו טוב.
תשובה .לכן כדאי לקרוא שוב
תראו את כל הסימנים ואת כל
מה ''הגלויות אינם אלא ארבע:
האזהרות ואת כל המסרים שה'
כל מה שנכתב .לא רק
שהפגועי מח כתבו ,אלא גם בבל ,מדי ,יון ואדום ,אבל עוד
שולח לנו .מסרים ישירים לעם
ישראל! אם זה שטפונות משונים
עתידין ישראל להיות באחרית
מה שכתבו בנבואות ובחז''ל.
וענקיים ,אם זה רעידות אדמה,
וצריכים להבין שהדרך הימים בגלות ישמעאל ,הנזכר
אם זה מקרי מוות משונים ,אם
זה מלחמות אכזריות ,אם זה רצח
היחידה להציל את עצמנו היא בפרקי דרבי אליעזר ובמדרשי
אכזרי .אם זה כל דבר משונה
לבוא עם ראש למטה
אתה רז''ל ובספר הזהר פרשת לך לך''
שיכול לקרות.
להקב"ה .להגיד לו ''
)רב חיים ויטאל
תפתחו את העיניים
המלך ואנחנו המשרתים ,אתה
ספר ''עץ הדעת טוב'' תהלים קכד(
ותבינו שה' מדבר אתנו
האבא ואנחנו הבנים .ואנחנו
ישיר! ישיר ,לא דרך
רוצים לחזור אליך ולחיות
חיים שכל החיים הם רק עבודת בא עכשיו למסור את המסר אוטיסטים .דרך הטבע ,דרך
השם'' .חיים מסביב לרצון ה' ולא האחרון שלנו .ואם יש פגוע מח מלחמות ,דרך כל דבר שקורה
יותר ]כש''כ בשולחן ערוך או''ח סימן שידבר לכלל ,אז זו הדעה שלו ,בעולם ]''אין פורענות באה לעולם
רלא[ .להחליט סופית שאלו החיים אבל לא מסר מן השמים .כי אלא בשביל ישראל''-יבמות סג.[.
עכשיו אין מה לחדש.
תפתחו את העיניים עם ישראל!
שאנחנו רוצים.
ואחרי המסר הזה בינתיים אין תפתחו את העיניים ותצילו את
אם לא נעשה את זה ,לא
נצליח לעבור בקלות את השינוי סיבה ליותר מסרים מפגועי המח .עצמכם!
כי הקב''ה שולח מסרים ברורים
מעולם של שקר לעולם של אמת.
ומה יהיה? הטבע ילך נגד עצמו
עוד יותר קשה .ויהיו מלחמות,
מלחמות לא פשוטות ,ועוד
מאד שאומרים לנו שהעולם משתנה
טרגדיות קשות ביותר.
 ולא יחזור למה שהיה ]עיין מעבראבל יותר מהכל ,העולם לדף[ .ואם רוצים לחיות בעולם של
ישתנה לגמרי .ומי שלא דבוק אמת ,חייבים לקבל אמת ,שזה עול
להקב"ה ,לא יצליח לעשות את מלכות שמים!
המעבר] .מבואר בחוברת ''קול דממה
אין מה לדבר יותר .תבינו ,זה
דקה  ''2מאמר ''העולם משתנה''[
הסוף! תבינו ,זה הסוף! כמעט כל
מה שנאמר בנבואות לגבי
התקופה שלפני הגאולה כבר
התקיים .כמעט הכל.
ישמעאל זו הגלות האחרונה.
וסמיך ליה
זה כבר התחיל וזה לא יקח
הרבה זמן .ישמעאל הרים את
הראש כבר נגד אדום ,וזה סימן
לומר :כשיפול ישמעאל באחרית
של הסוף] .ע' מהרש''א ב''ב עג:
המסבירים תקופתנו וחובת השעה
בחוברות ''קול דממה דקה''  2ו3-
052 7120948 058 602489

''על פני כל אחיו נפל''
''ואלה תולדות יצחק''
–

נא קרא את הדברים שנית ,השיבם אל לבבך והעבר הדף אל חבריך!
תמורת  100ש''ח נפיץ לזכותך  1500דפים ויתכנו  1500הרהורי תשובה והתחזקות

נא לשמור על קדושת הגליון
בזכותך! להתקשר 0527-120-948

ש .מה אתה אומר על המצב?
ת .אני מאד מאד סובל .אני יושב בודד עטוף עם טלית עם אפר על הראש ,ובוכה ובוכה ובוכה על המצב של כלל ישראל .אני רוצה
להסביר מה המצב באמת ,ומה אפשר לעשות כדי לשנות את המצב.
כל אחד יודע בבירור שהמצב מאד מאד קשה .אנחנו עם קטן בארץ קטנה ,ובתוך שטח זה עַ ם זַ ר חי לידנו ,עם אויב ועוין.
)ובינינו גוים שנחשבים ליהודים ,ואפילו כאלה שאינם נחשבים ליהודים אבל בכל זאת מקבלים אזרחות( ובתוך הארץ נמצאות
עזה והגדה המערבית ,שגרים שם ממש אויבים שלנו שרוצים להרוג אותנו בצורה אכזרית ביותר ל"ע .ומסביב ,ארצות של אויבים.
מאות מליונים שרק מחכים לחסל אותנו ח''ו.
ויש גם אויבים גדולים באירופה והמזרח הרחוק .ארץ כל כך קטנה ממש פצפונת על מפת העולם ,עם כל כך הרבה אויבים.
ויש גם אויבים בינינו) .יש השמאל הקיצוני שאומר ''למה צריכים להיות יהודים?'' שח''ו נהיה כמו הגוים ,ואז יאהבו אותנו יותר
כמו את שאר הארצות(.
בנוסף לכל הצרות של כלל ישראל קיימת מדינת ישראל .אני לא אדבר עכשיו על עצם המדינה ,שהאמת שכל המדינה מיסודה
היא נגד התורה הקדושה .אני רק אדבר עכשיו לאלו שמתייחסים אליה בצורה רצינית .שאלו את עצמכם ,האם המדינה לא
מבוססת כולה על אנוכיות בלבד? מי שבנה את המדינה הזאת בנה אותה על יסוד של אנוכיות :כל אחד בשביל כבודו ורעיונותיו
האישיים ,כל אחד לעשות את הממון שלו ואת השם הגדול שלו.
כל הכנסת בנויה על אינטרסים אישיים וזה מושב לצים .העם מאד חושב על הגשמיות )הבורסה ,קצבות ילדים ,חשבונות בנק,
כרטיסי אשראי וכו'( והגשמיות מביאה לאנוכיות ,רדיפת כבוד ורצון לשליטה .וכל מה שקורה בכנסת מבוסס על זה.
אנוכיות .מי שלוחץ מספיק יכול
כל ניהול המדינה מבוסס על
את ברז המים בלי חשבון ,בלי
להשתמש במים עד שיגמרו .פותחים
שמישהו ידאג שלא ישאר מים לכל
אחריות ,בלי אהבת הזולת .בלי
מקום .אלו שנתפסים הם רק אחוז
העם .שחיתות בעניני כספים בכל
''באותו הזמן לא יהיה שם לא רעב
מסביב לגשמיות ,וה' לא נמצא בזה
קטן מאלה שלוקחים .הכל מסתובב
ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות.
הזה כלל.
בכלל .ה' ותורתו לא חלק מהדבר
שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל
יתן לנו להשתולל .ועכשיו ה' אומר
אבל יש גבול לכמה שהקב''ה
האמת! וזו הסיבה שיש לנו היום כל
את
די ,מספיק! עכשיו תראו
המעדנים מצויין כעפר .ולא יהיה עסק
הזהב ]מבואר בחוברת ''קול דממה דקה
עגל
את
כך הרבה צרות .ה' שוחט
כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד.
הם המנהיגים ,ומה היא באמת
 ''3עמ'  3-1ועוד[ .ומגלה לאט לאט מי
באותן הימים תרבה הדעה והחכמה
באמת הימין ,ומי עומד באמצע.
הכנסת ,ומי באמת השמאל ,ומי
והאמת שנאמר )ישעיה יא( כי מלאה
ומה זה באמת שלום.
והוא מגלה מה זה באמת בטחון,
הארץ
(
לו
יחזקאל
)
ונאמר
...
'
ה
את
דעה
הערבים חי בדמיונות .כי הערבים
מי שחושב שיהיה פעם שלום עם
והסירותי את לב האבן מבשרכם.
יותר גדול שנלחם נגד כל העולם
שנלחמים נגדינו הם רק חלק של עם
]כש''כ )בראשית טז( ''ידו בכל ויד כל בו''
וע''ש ברמב''ן וראב''ע[ .סאדם חוסיין,
המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה
אסאד וכו' ,הם כולם רוצים דבר
חומייני ,בן לאדן ,קדפי ,מוברק,
יהיה יתר משלמה ,ונביא גדול הוא,
הפלשתינאים שלנו הם חלק מזה,
אחד :להשתלט על העולם.
קרוב למשה רבינו .ולפיכך ילמד כל
העולם כולו ,עד שהמשיח יבוא.
ושלום לא יהיה ,לא כאן ולא בכל
העם ויורה אותם דרך ה'.
משתנה לגמרי .שהעולם כמו
כל אחד צריך להבין שהעולם
ויבואו כל הגוים לשומעו שנאמר
בחוברת ''קול דממה דקה  ''2בעמודים 26-
שאנחנו מכירים אותו ,נגמר] .מבואר
עולם של אמת .עולם של שלום
 56-55 ,50-49 ,25ועוד[ .ובמקומו יהיה
)מיכה ד( והיה באחרית הימים נכון יהיה
הרמב''ם ,עיין במשבצת[ .כל אדם הכי
שכתב
אמיתי ,עולם של תורה ]כמו
הר בית ה' בראש ההרים...ונהרו עליו
לא יחזור למה שהיה.
דבר
ששום
פשוט כבר יכול לראות
עמים ,והלכו גוים רבים ואמרו :לכו
הדרך .כי מי שלא ישנה את עצמו לא
כדאי מאד עכשיו לשנות את
ונעלה אל הר ה' ואל בית אלקי יעקב
שאוהב את השקר וחי אותו ונהנה
מי
יוכל לחיות בעולם של אמת.
ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו''
מהשקר ,לא יוכל לחיות בעולם של
אמת ]מבואר בחוברת ''קול דממה דקה

עתידו של עם ישראל

 ''2עמ'  34ועוד[.

רמב''ם

וזה נגמר עכשיו עוד מעט.
לדף[ .רק מי שמחזיק ביד ה' לא
יוכל להנצל.
המצב של כלל ישראל היום זה כמו קבוצת אנשים שעומדים בביצה ונמשכים למטה .חלק מהם אומרים שהם לא שוקעים
בכלל .וכשיורדים עד לצוואר ,הם שוקעים מתחת לבוץ .חלק אחר ,שעומדים בביצה ורואים שיורדים .מבינים שצריך להחזיק
במשהו ותופסים חפץ שאין לו שורש .ואז גם הם שוקעים ונעלמים מתחת לבוץ.
אבל אדם שרואה את זה ותופס בעץ חזק שהשורש שלו עמוק באדמה ,לא רק שלא שוקע אלא גם יצא מהביצה .אין לנו במה
להחזיק כדי שלא לשקוע למטה אלא בהקב"ה .לא יהיה שום דבר אחר שאפשר יהיה להחזיק בו .ואיך מחזיקים בהקב"ה? על ידי
תפלה ,חסד ,קיום מצוות ולמוד תורה – וכל אלה לשם שמים!
אבל עם כל זה שהבעיות תהינה גדולות מאד והפחד עצום ,רק תצמדו לה' .לסגור את העינים ולהגיד עוד ועוד ועוד :אני מאמין
באמונה שלמה בביאת המשיח ,וכל שלשה עשר העיקרים .זה מה שיציל אותנו .זה הבסיס של הכל!
אם כלל ישראל יתאחד ויתפלל אל ה' עם שק ואפר ,יבכה ויגיד סליחות ,יבקש מחילה ויבטיח לחזור בתשובה באמת ,ולזרוק
כל זֵ כר של עגל הזהב ,אז הישועה תבוא ברחמים ובשמחה ,וזה בתנאי שאנחנו נעשה את זה בעצמנו .אבל אם נחכה עד שה' יגרום
שנעשה את זה – אז הגאולה תגיע בסבל רב] .מבואר בחוברת ''קול דממה דקה  ''3במסר  16ועוד מסרים[.
הקב"ה מתגעגע לכלה שלו במדבר! הוא רוצה להציל את כולם!
)הלכות תשובה פ''ט והלכות מלכים פי''ב(

הזמן מאד מאד קצר ]עיין מעבר
משנה מה שקורה ,רק היהודי הזה

שובי שובי השולמית!
מצוה לשכפל ולהעביר את הדף לאחרים! המעונין להפיץ או לתרום דפים ,להתקשר  0527-120-948נא לשמור על קדושת הגליון

בס''ד

25

העולם מתכונן לסוף
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר
מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה.
ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל
וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו
מקודם ,מקריבין קרבנות וכו'.
וכל מי שאינו מאמין בו  -או מי שאינו
מחכה לביאתו  -לא בשאר נביאים
בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה
רבינו .רמב"ם הל' מלכים פ''יא
נשלחנו כדי לחזק את עם ישראל ,להגיד
ולהזהיר שאם לא חוזרים בתשובה
אז אסון ח"ו יפול עלינו ]''מיום שחרב
בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים ולתינוקות'' מסכת בבא
בתרא יב.[.

הקב"ה כביכול בעל סבלנות
מדהימה ,אבל יש סוף לזה .כי אם
הוא נותן לילדים שלו לעבור את גבול
הלא טוב ]ואינו עוצרם[ ,אז הם יכולים
]כביכול[ לסכן ולהפסיד את כל מטרת
הבריאה ]ראה במסגרת דברי הרמח''ל ז''ל[.
אין לנו עכשיו הרבה זמן ,כי מגיעים
לסוף הגלות  -וזה רק חלק לא גדול
של התהליך של טהרה שאנחנו,
הנשמות היהודיות ,צריכות לעבור
כדי להגיע למטרה וליצירה הסופית.
ולכן אנחנו עוברים ממצב אחד
למצב השני .
אנחנו כבר בלידה! ]''הגאולה ...מכונה
בשם 'לידה' כמו שכתוב )ישעיה סו( כי חלה
גם ילדה ציון'' )ספר אבן שלמה פי''א([

והלידה רק התחילה .והעולם מתכונן
לזה .העולם הפיזי משתנה ,כמו המזג
אויר וכל מה ששייך לזה .כל התופעות
המדהימות ,המשונות והמסוכנות,
שראינו בשנים האחרונות ,כולל
צונאמי ,כולל זה שהקוטב הצפוני
והדרומי נמסים ,כולל תופעות
משונות כמו חום של  50מעלות
ברומניה ,כמו סערות משונות
באנגליה ,ושיטפונות ,כמו סופות
טורנדו בניו יורק ,כולל הוריקנים שיכולים
למחוק עיר גדולה כמו ניו אורלינס.
הקב''ה מכין אותנו בהרבה צרות בכל
העולם  .צרות משונות ורב ות  ,שהם
תיקונים אחרונים של הגלות הארוכה הזו
]''כשמתקרבת הלידה ,כואב יותר מכל ימי
הריונה...כן קודם הגאולה יכבד הגלות יותר
מכל הגלות'' )ספר אבן שלמה פי''א([ .ולא רק

של הגלות ,גם של ההיסטוריה מאדם

קול דממה דקה

אב תשס''ז

הראשון .הכל תיקונים .ואין זמן כי עוד
מעט "הלידה" ,והכל צריך להיות מוכן.
בנוסף ,יש הכנות רציניות למלחמה.
יש כבר מלחמות אכזריות בהרבה
מקומות בעולם ]מלחמות זה התחלת הגאולה
)מגילה יז .[(:אבל אנחנו בסלון הממוזג
שלנו ,לא שמים לב כל כך למלחמות האלה ,כי
זה רחוק מאד .ולמי אכפת על כמה סודנים
נהרגים או כמה בסרילנקה נהרגים וכו'?
ויש מלחמה גם עם המערב  ,עם

תוכנית האב של העולם
שיתא ]שישה[ אלפי שנה הגבילה החכמה
העליונה לעבודת בני האדם והשתדלותם על
השלימות ,ואחר כך יתחדש העולם בצורה
אחרת ,ראויה למה שיעשה בו אחרי כן ,דהיינו
ההנאה הנצחית לזוכים לה .וטרם יכלו ו'
אלפים אלה הנה צריך שתעמוד האומה
הנבחרת במצבה השלם ,שיוכלו ליעתק
הדברים אחר כך אל הנצחיות.
וזה מה שהובטחנו עליו שיהיה על כל פנים,
והאמצעי לזה יהיה אחד מזרע דוד שיבחרהו
האדון ב"ה לזה .ויעזרהו שיצליח בו ,והוא מלך
המשיח .והנה בזמנו ועל ידו יתוקנו ישראל
תיקון גדול וכל הבריאה אחריהם .שירבה
הטוב בכל הצדדים ויסור הרע לגמרי...
והוא מה שהבטיחו הנביאים )ישעיה יא( לא
ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי וגו' .ולא יהיה
סכלות בעולם אלא כל הלבבות יהיו מלאי
חכמה ורוח הקדש יהיה שפוך על כל בשר
באופן שיזכו לו הכל ,בלי קושי כלל .והוא מה
שאמר הנביא )יואל ג( אשפוך רוחי על כל בשר וגו'.
והנה ישמחו ויעלצו ברוב הטובה ,והם
מתדבקים בבורא ית' ועובדים לפניו עבודה
שלימה .ועל ידי זה יהיו מתעלים והולכים
עילוי על עילוי עד שיגיעו למה שצריך שיגיעו לו
לעבור ממנו אל מצב הנצחיות בחידוש העולם.
רמח''ל מאמר העיקרים ''גאולה''
הטרוריסטים ,הפונדמנטליסטים הערביים
נגד העולם המערבי .וזה "מדגדג" לנו יותר,
אבל גם את זה אנחנו רוצים לשכוח ,כי זה
מפריע לנו .וכשנפלו ]מגדלי[ התאומים היינו
בטוחים שכבר הגאולה ,אבל לא קרה כבר
משהו גדול אחרי זה ,אז אפשר גם לשכוח
את הסכנה''] .אין פורענות בא לעולם אלא
בשביל ישראל'' )יבמות סג'' (.כדי שיתעוררו
ישראל אל התשובה...ואין ספק כי מי שרואה

מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב
המעונין להפיץ או לתרום דפים
057-3122301

 /ב''ב

052-767-4447

כל אלו התלאות  -אשר הם באמת התראות
השם ית'  -ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך
בה...התיר עצמו למיתה'' דרשות הר"ן )ו'([

אבל מאז התאומים הרבה מאד דברים
קרו  -כל העולם השתנה ממש! אירופה
נהפכת למדינה ערבית .ובפקיסטן יש סכנה
גדולה שהערבים הקיצונים יקחו את
השלטון ,ויש לפקיסטן את סודות
הגרעיני המלחמתי .ויש כידוע ,את
המטורף באירן שמאיים על כל העולם
המערבי.
ויש ליד ארה"ב ארץ שקוראים לה
מכסיקו שנהיית מיום ליום יותר
פרוצה ,ויותר מסוכנת .ולכן נעשה
המקום בטוח לטרוריסטים  -ממש ליד
ארה"ב .וכל העולם כולו גם הטבע וגם
הסכנה של מלחמה ,עומד להשתנות.
להתפוצץ וליפול על אלה שהם נגד
הקב"ה.
עכשיו זה זמן של בדיקה .מוציאים
את התיק של כל אחד ואחת,
מתבוננים אם אפשר בכלל להציל אותו
או אותה .מבוגרים וילדים ,כולם .וזה
לא פשוט בכלל ]כי[ העולם צריך לעבור
מעולם של שקר לעולם של אמת!
מה זה אומר עולם של שקר ,ומה זה
אומר עולם של אמת? עולם של שקר
זה העולם שמבוסס כביכול על למלאות
את כל הרצונות של האדם .לא את
רצון ה' ,את רצון האדם .כדי לעשות
את זה ,האדם יצר לעצמו עולם עם
עשרת הדברות משלו .וכל עשרת
הדברות שלו זה מתחיל עם ''אני
צריך'''' ,אני חייב'' ,או ''אני רוצה''.
זה הכל מסתובב מסביב לאדם
עצמו .ויש בין האנשים האלה ,שרק
חיים בשביל ליהנות ולמלאות את
התשוקות שלהם .ויש אנשים יותר
עדינים כביכול שרוצים גם רוחניות.
והרוחניות הזאת ,זה לא הקב"ה שהם
רוצים  -זה עבודה זרה שהם רוצים.
פעם חשבתם על אלה במצרים שלא
יצאו ? איך זה יכול להיות שהיו כ ל כך
דבוקים לעבודה זרה של מצרים  -אפילו
ששמרו על שמותם ושפתם ולבושם? זאת
אומרת שהיו דתיים ,אבל התכופפו לאליל!

מסר מגליה'' :המסרים מן האוטיסטים ופגועי המוח מזכירים את תקופת הנביאים
אשר היתרו והיתרו בעם ישראל ,ומאחר שמשמים נתנו לעם ישראל המון זמן לחזור בתשובה על פשעיהם ורוע מעלליהם,
העם טעו לחשוב שדברי הנביאים הם הבל וריק ואין בכוחם להתגשם.
וכאשר קרו הדברים ביתר שאת ,ונחתו על עמינו יסורים קשים ,חורבן וגלות ,הבינו עם ישראל שכל דברי הנביאים היו אמת.
אך הכל היה כבר מאוחר מדי! כי מידת הדין כבר החלה לפעול בעולם מבלי יכולת לסגת .הגזרה אז ]כבר[ יצאה לפועל!
הסתיימו ההתראות הרבות ,הגיעה לקיצה כל תקופת ההמתנה הארוכה אשר קיבלו עם ישראל.
ונותר היה רק לבכות על עם ישראל בשמים ובארץ .יש קצת דמיון למסרים שלנו ,פגועי המח:
בקרוב כאשר יראו שהכל קורה  -והלוואי שלא  -אזי יוותר לנו רק לבכות ולבכות ולהתפלל לאבינו שבשמים שירחם עלינו,
ולשוב עד השם ,כדי להפסיק את הפורענויות הקשות המתרגשות לבוא עלינו''.
נא לשמור על קדושת הגליון!

איך זה יכול להיות שעם כל הניסים לא
רצו לצאת ממצרים? כי באמת לא רצו
לעזוב את העבודה זרה שלהם] .גם היום[
יש אנשים שיאמרו שהאליל שלהם
)הגשמיות( יביא את הישועה וכל הדברים
הנעימים  -אבל האליל ]ראה במסגרת[ רוצה
דווקא את כל הדברים שהם הפך התורה.
והם בונים עולם של שקר .בונים עולם
ששחור זה לבן ,עולם הפוך מהאמת,
מבוסס על השקר של הגוף ]הגשמיות[ .על
השקר של הגוף  -לא על האמת של הנשמה
]זה מבואר היטב בספר דרך ה' )חלק א פ''ד(,
ע '' ש גילויים נוראים המאירים עינים
מחשכת הגשמיות השולטת בימינו[.

היום המנהיגים אומרים יש "דמוקרטיה".
זה אומר ,שכל אדם חופשי לעשות מה
שהוא רוצה ,כל זמן שהוא לא הורג מישהו
או גונב ממישהו ,וכיוצא בדברים כאלה.
אבל באמת ,ברגע שנותנים לאדם חופש
לתת ליצרים שלו לחגוג ,אי אפשר למנוע
גם גניבה ,גם רצח ,ועוד הרבה דברים
גרועים .ולכן יש גם יהודים טובים
שמתלבשים כיהודים  -בלב רוצים את
הכביכול ''חופש'' הזה ,לעשות מה שרוצים,
מתי שרוצים .ואלה לא יוכלו לחיות בעולם
של אמת.
מה זה עולם של אמת? עולם של אמת זה
אך ורק רצון ה' .ואחרי שמשיח בא ,זה
יהיה עולם בלי יצר הרע ,וכל אדם ירצה
לעשות רק רצון ה' ,ושום דבר אחר ,שום
דבר אחר ]''ויעשו כלם אגדה אחת לעשות
רצונך בלבב שלם'' )תפילת ימים נוראים(
ומבואר בהרחבה ברמב''ן דברים ל ,ו[.

ולכן ,קשה אפילו לדמיין איזה עולם
נפלא זה יהיה .ונחיה מהבוקר עד הערב,
מהערב עד הבוקר ,רק בשביל לעשות רצון
ה' .וההנאה תהיה מאד גדולה ]''ובכן
צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלזו וחסידים
ברינה יגילו וכל הרשעה כלה כעשן תכלה''
)תפילת ימים נוראים([.

אבל גם זה רק חלק של התהליך שיביא
אותנו לשלמות הסופית ,אבל זה רק
הלידה .זה רגע הלידה והגאולה זה התינוק.
והתינוק עוד יגדל ,ויהיו עוד שינויים .אבל
זה מדי מסובך לדבר על זה ]זה מבואר בדעת
תבונות פח-צד ובכללים ראשונים ט[ .קודם כל
שנגיע לגאולה ושנקבל פניו של משיח
צדקנו .אבל לא יהיה פשוט ,לא יהיה פשוט
בכלל.
ה' שלח לנו נביאים ,נביאי אמת ,ירמיה,
ישעיה ,עמוס ,וכו' ,והרבה צדיקים שכתבו
את הפרשנות שלהם על מה שהנביאים
אמרו .ופלא פלאים ,זה הכל קורה במדויק
]ראה למשל ספר ''נבואה והשגחה''[ .כי ה'
שלח אותם להראות לעם ישראל מה עומד
להיות ,ואיך להבין את זה  -ומה לעשות
כדי להינצל ]ראה במסגרת[.
אבל רוב היהודים ,ורוב הגוים לא
מתיחסים לזה בכלל .מביאים קצת
מדבריהם בתור ''קוריוז'' ,בתור דבר
מעניין ,אבל ממשיכים אח"כ עם השקר
שלהם .ועכשיו כשמתקרבים ללידה,
הצירים יהיו הרבה יותר קשים .והיהודים
יסבלו ,אבל כל העולם יסבול .כל העולם

יסבול .אדום יהרס לגמרי ,ותהיה פה
מלחמה שכולם מכירים כגוג ומגוג.
זה לא פשוט כל המלחמות ,וכל הסבל
וכל הסכנות כמו נשק גרעיני וכו' .וכל אחד
יכול גם לראות שפה בארץ ישראל מחכה
לנו מלחמה מאד גדולה ומסוכנת ,קרוב
מאד .זה לא יכול להיות אחרת .לא צריך
נבואה בשביל זה ,זה פשוט עובדה כבר.
אבל הקב"ה לא צריך פצצה אטומית כדי
לחסל ארץ שלמה ,הוא יכול רק להזיז
כביכול אצבע קטנה והכל נעלם .ואם כתוב
שאדום יהרס כליל ]עובדיה א ,יח[ ,אז זה
מה שיקרה] .לפי המלבי''ם ועוד מפרשים
אדום זה העולם המערבי וד''ל![ .ואם הוא
אומר שהצדיקים שיעשו תשובה יעברו
את הצרות הגדולות האלה ויחיו ,אז ככה
זה יהיה.
אוי ,אוי ,אוי ,אוי ,אוי עם ישראל למה
אתם-אנחנו כל כך קשי עורף .למה ,למה
לא מבינים באיזה סכנה עומדים  -ושכל זה
בא להציל אותנו כדי שנוכל להגיע לשלמות

הבריאה .לשלמות הבריאה! מה יותר טוב,
להגיע לשלמות או להישאר שבורים
ועצובים ,שכורים ששוכבים בתוך הקיא
שלהם? מה עוד אפשר להגיד מה עוד אפשר
לומר .תפתחו את העיניים!
דור כל כך ירוד שלא מחפש את הדרך
שה' כתב ברור בכל ספרי הקודש ,אלא
נזקקים לאוטיסטים מסכנים .כן ,זה
הדור ש''הנורמאליים'' הרבה מאד
מתנהגים כמו אוטיסטים )מנותקים
מהאמת( .והאוטיסטים עצמם ,הם יותר
''נורמאליים''  -כי אנחנו קשורים לאמת.
וכשתגיע הגאולה השלימה ,הגוף שלנו
יתחיל לעבוד והנשמות שלנו תשארנה
טהורות .ואז עם כל הצדיקים נעלה להר
הבית ונקריב קרבנות.
והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית
ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו
אליו כל הגוים...וכתתו חרבותם לאתים
וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי
חרב ולא ילמדו עוד מלחמה )ישעיה ב(

''עגל הזהב''  -העבודה זרה של הדור
והוא עיקר עצת היצר הרע היום ,והנושא המרכזי במסרים של האוטיסטים:

■ ''עגל הזהב זה שאנחנו אוהבים את העולם הזה! ואפילו שאנחנו מתפללים,
אנחנו לומדים וכו' וכו' ,הכל לא כמו שהיה פעם .כי עכשיו באמת אנחנו רוצים
את 'העולם הזה' ,והלב שלנו בעיקר בעולם הזה  -ולא בעיקר עם הקב''ה''.
■ ''שומרים מצוות בעיקר מתוך שגרה ,ולא מתוך פנימיות הלב .מתפללים בלי
לעשות קשר עם הקב''ה ,וגם לומדים תורה בלי הקדוש ברוך הוא!''.
■ ''עגל הזהב מביא לפירוק גמור של כל דבר שיש בו שייכות לקדושה! חיים עם
עגל הזהב זה פירוק של כל דבר קדוש  -בגלל שזה קשר רק עם העולם הגשמי''.
■ ''עגל הזהב :גשמיות .התעסקות עם בגדים ,בתים ,רהיטים ,וכו' ,התעסקות
יתר עם פאות ,אפילו מטפחות .אפילו החרדים ביותר מתעסקים הרבה עם
העניבות שלהם ,הכובעים שלהם וכו' .הריצה אחרי כסף ,הריצה אחרי כבוד וכו'''.
■ "העולם הזה ]'עגל הזהב'[ דוחק את רגלי 'המקום' טיפין טיפין בכל תחומי
החיים ,אפילו בעולם הישיבות ,בכוללים ,בשולחן של הרבי''.
■ ''עגל הזהב זה המקור של רוב אם לא כל הבעיות שלנו ,ומאז שהיהודים
עשו את עגל הזהב ,עם ישראל סובל .נכון שהעגל נהרס במדבר ,אבל הוא נכנס
ללב שלנו ולא נמחק ,ועכשיו ]זמן[ התיקון :למחוק את עגל הזהב מהלב''.
■ ''צריכים להפוך את החיים שלנו ,כי היום הדתיים החרדים והחילונים יש להם
דבר אחד משותף :כולנו אוהבים גשמיות ,אוהבים את העולם הזה''.
■ ''השמחה הגדולה ביותר שקיימת ,זה להתקרב להקב''ה .לבטוח בו ,לאהוב
אותו ,להתגעגע אליו .זו השמחה האמיתית :להיות קרוב ,קרוב ,קרוב ,מה
שיותר קרוב ,להקב''ה ]כמבואר בהרחבה במסילת ישרים פרק א[.
יש צדיקים שמורידים את העולם הזה ועולים מעלה מעלה ,קרוב מאד להקב''ה.
אבל אדם שהוא מלא גשמיות ]''עגל הזהב''[ לא יכול להתקרב להקב''ה ,כי
הגשמיות זה מחיצה בין האדם לבין בוראו.
אין שמחה יותר גדולה ,אין דבר יותר טוב מהקירבה להקב"ה''.
''נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו ,ונפרדת תאוותה מעבודת
הבורא  -ונבדלת משרשיה  -תרד במותו למטה לארץ ,אל מקום תאותה...
אבל יעלוה למרום לדין ולמשפט  ,ולראות איך החליפה מרום בשאול''.
רבינו יונה ז''ל שערי תשובה ש''ב י"ח

הזהב
עגל
)חיי גשמיות(
השתלשלות

התוצאות של
''עגל הזהב''

פירוד

עונשי שמים

ריחוק מה'
חוסר סיפוק מרוחניות

א נוכיות

פיגועים ,תאונות וכדו'

שטחיות )''מלומדה''(

ש נאת חינם

מחלות שונות ,טרגדיות

חוסר צניעות וכו '

מ חלוקת

אסונות טבע ,מלחמות

עכשיו שעת סכנה! חשוב להעביר את המסרים לכל יהודי בכל דרך ) לפקסס  ,לשכפל  ,להדביק בבית הכנסת  ,וכו ' וכו ' ( כדי ש גם הם
ידעו מה קורה ומה לעשות .לאור חומרת המצב גם הוקם כעת אתר זמני להעברת והדפסת המסרים ) ועדכונים(www.emet8.com :

בס''ד
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המלחמה האחרונה
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

העולם שלנו באמת עומד להשתנות.
שנים רבות היתה ארץ ישראל מקום שמם,
ללא צמחיה ללא כל זכר למה שהיה פעם -
יערות גדולים ומלאים ירק ,שפע של מים
חלב ודבש .אבל משעה שעם ישראל נזרק
לגלות ,הארץ הפכה לארץ אחרת ,מקום
חול ורוח וסלעים מקום שבמשך אלפיים
שנה לא ניתן לשום אדם להחיות את הארץ
עם הקללה.1
ופתאום באו הציונים  -ה"לא מאמינים",
האפיקורסים  -ומשום מה הארץ התחילה
לחיות .הם היו לכאורה הגורמים להחיות
שוב את ארץ ישראל ,וזה דבר משונה
ביותר ,כי הם לא מאמינים ועוד הפוך
ממאמינים .2אנשים שבטוחים שבכח
ידיהם הכל נעשה .3עושים מלחמות רבות,
ובניסים גדולים 4הצליחו שארץ ישראל
שוב פורחת.
כל המלחמות :מלחמת השחרור ,מלחמת
סיני ,מלחמת ששת הימים ,מלחמת
ההתשה ,מלחמת יום הכפורים ,עד
המלחמה הזאת שעוד מעט תתחיל  -כולם
היו בניסים גדולים .במלחמת המפרץ
הראשון  39סקדים נפלו עלינו  -ורק כופר
אחד נהרג .זהו נס עצום ,שהרי ירו
באמריקאים סקד אחד ונהרגו ארבעים
חיילים אמריקאים .ובארץ ישראל 39
סקדים ,שהרוב נפלו במקומות צפופי
אוכלוסיה ,ורק אדם אחד נהרג .מאד
מרשים! ויש סיפורים על סיפורים מכל

ו' תשרי תשס''ח

המלחמות של ניסים על ניסים.
עכשיו זה ברור שהמנהיגים הגיבורים
של הזמנים האלה לא היו הגורמים
להצלחה הגדולה .לא משה דיין עם העין
האחת ,או שרון שהלך עם אקדחים עם
ידיות משנהב .הם לא היו הגיבורים
שבגללם המלחמות נגמרו בהצלחה גדולה.
רק ניסים! רק ניסים הביאו לניצחון .אבל
בכל המלחמות ,בזמן המלחמה כולם אמרו
''ניסים ניסים'' ,אבל אחרי המלחמות
אמרו :משה דיין ,גולדה מאיר ,בן גוריון,
שרון וכו' .שכחו מי הביא את הנסים ,שכחו
שהקב"ה ,הכח עליון ,פשוט עשה לנו ניסים
גדולים  -לא פחות מהמכבים! אבל לא

''ומי ישאר בסוף?
רק אלו המאמינים באמת ,אלו
שיכולים ורוצים לחיות בעולם
שכולו אמת] .ראה צפניה ג ,יב[
אוי עם ישראל ,עם ישראל
אהובת ה'! תחזרו לאמת ,תחזרו
לאמת  -תחזרו לקב"ה.11
אלו שלא חוזרים ,שחושבים
שאפשר לברוח מכאן למקום
יותר בטוח ,אלו ימותו עם העמים
הזרים .אין לאן לברוח  -רק
לקב"ה!'' ]ראה דרך ה' ,ח''א פ''ב ועוד[

קול דממה דקה
מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
ניתן להתקשר 050-410-4147

רוצים להבין ,לא רוצים לדעת .רוצים
להאמין שהכל בידיים שלנו .ומי אנחנו?
אנשים חלשים עם יצה"ר גדול .ושאנחנו,
החלשים המסכנים ,עם הכח הזה שלנו
נצחנו?
אנחנו עומדים בפני מלחמה עצומה,5
המלחמה האחרונה! לא כולם מאמינים
בזה עדיין ,רוצים להרגיש שלא תהיה
מלחמה ,הענין יסתדר איכשהו .הישראלים
שוב חזקים ,הצליחו לפוצץ נשק גרעיני
שבידי הסורים .תראו ,שוב אנחנו על
הגובה  -אבל זה הכל אחיזת עיניים.
מאמינים בשקר שהם יצרו ,וזו הסכנה
הגדולה לכולנו.
באמת זו ארץ של מנהיגות  -סליחה על
המילה " -שלומיאלית" .אם הכל היה תלוי
בהם ,לא היינו מגיעים לכלום .הקב"ה נתן
להם את האפשרות לבנות את ארץ ישראל
שוב ,ולהאמין בכחות שכאילו זה שלהם -
אבל זה באמת של הקב"ה.
והנה אנחנו עומדים בפני מלחמה
רוחנית  -מלחמה בין שלשת הדתות:
היהדות הנצרות והאיסלם .6מה שברור,
שהערבים מאמינים מאד בדת שלהם.
ומאמינים שיש להם זכויות לא פחות מעם
ישראל ,כי אנחנו אחים  -ישמעאל ויצחק.

 --------------------------------------------מקורות וביאורים -----------------------------------------------'' 1והשמותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה'' )ויקרא כו(,

וכתב שם הרמב"ן" :מה שאמר בכאן 'ושממו עליה אויבכם' ,היא בשורה טובה,
מבשרת בכל הגליות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו .וגם זו ראיה גדולה
והבטחה לנו ,כי לא תמצא בכל הישוב ,ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר היתה
נושבת מעולם ,והיא חרבה כמוה  -כי מאז יצאנו ממנה לא קבלה אומה ולשון,
וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם".
 2הגר"א ז''ל מביא על פי הזוהר )ביאור הגר"א לתיקוני זוהר חדש דף כז(
שבעקבתא דמשיחא נשמות הערב רב יתפסו את השלטון ויהיו ראשי העם,
שנאמר 'היו צריה לראש' )איכה א( .והם יתנהגו בחוצפא רבה וינסו להשפיע
מההשקפות האפיקורסיות שלהם על בני ישראל המאמינים" .הערב רב...הם
פורקי עול מלכות שמים ,והם דבוקים מאד בישראל וישראל לומדים
ממעשיהם...והם גורמים כל ביטול תורה ואריכות הגלות...הם ראשי ישראל
בגלות וגוזלים לעניי ישראל...וזה מרומז בכתוב )בראשית לג( 'וישם את השפחות
וילדיהן ראשונה'  -הם הערב רב שהם ראשי העם' ,ואת לאה וילדיה אחרונים'
 הם העמי הארצות הטובים הכפופים תחת הערב רב' ,ואת רחל ואת יוסףאחרונים'  -הם התלמידי חכמים שהם שפלים מכולם" )ספר אבן שלמה פי"א(.
" 3זהו הנסיון שלתוכו הוטל עם ישראל בעקבתא דמשיחא :ה' יתברך משיב
יהודים רבים לארץ ישראל והם השולטים בה ופורקי עול התורה מתגאים
כאילו הם עשו ופעלו זאת בגבורתם...רצונם להשליט את האפיקורסות ח"ו.
זהו הנסיון האחרון של גלות השכינה ...העומדים בתקיפות ובגבורה נפשית
בנסיון הקשה הזה של הדעות הכוזבות של 'כחי ועצם ידי'...הם אשר יזכו
לגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו בב"א" )הגר"א דסלר ז''ל בספרו מכתב
מאליהו ח"ג עמ' .(217

 4יש לתמוה מדוע באמת הקב"ה עשה ניסים כאלו על ידי הכופרים ,הרי הכלל
הוא "מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב"? רבינו החפץ חיים זצ''ל
מסביר בפירושו על התורה )בפרשת ראה עה"פ "כי יקום בקרבך נביא או חולם
חלום ונתן אליך אות או מופת"( "וברש"י :ונתן אליך אות בשמים או מופת
בארץ וכו' אף על פי כן לא תשמע לו .ואם תאמר מפני מה נותן לו הקב"ה

אות ? כי מנסה ה' אלקינו אתכם עכ "ל רש "י .ראה מזה  ,שבעת שהקב"ה
רוצה לנסות את ישראל אזי מצליח הוא בידי המורדים עד כדי כך
שעושים אותות ומופתים  -ומכל שכן שמצליחים הצלחה ארצית בעניני
גשמיים וכדומה .והנה ידוע מן הכתובים שקודם ביאת המשיח יבחנו
ישראל מאד ,ככתוב )זכריה יג( 'וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון
את הזהב' והיינו שיבחנו אם הם דבקים באמת בה' ובתורתו כמו שמסיים
שם הכתוב ,ובעת שצריך לנסות את האנשים אם יש להם אהבה אמתית בלב
ונפש לה' ותורתו .אז מרומם ה' את העוזבים דרכו ומצליחים בכל מפעלם,
לבחון את עובדי ה' אם תמימים הם עם ה' לעבדו בלב שלם ,למרות כל
ההצלחות של שונאיהם ומחרפיהם ...
וזהו מה שאמר הנביא האחרון מלאכי )מלאכי ג( 'אז נדברו יראי ה' איש אל
רעהו' .כלומר ,אז כשעושי הרשעה מצליחים כאמור בכתוב' ,גם נבנו עושי
רשעה ,גם בחנו א' וימלטו' ,אז מתכנסים יראי ה' וחושבי שמו ונדברים
ביניהם .שהעת היא עת הבחינה ואין להתרעם על הצלחת הרשעים ,כי מנסה
ה' אותנו אם אנו אוהבים את ה' בכל לבבנו ונפשנו ,ואם רק נעמוד בנסיון ,אזי
ישועתנו וגאולתנו קרובה .והדברים אמורים ביותר על הזמן הנוכחי שאנו
רואים בהצלחת הרשעים" עכ"ל החפץ חיים.
 5אנו עתה בתחילת השנה השביעית ומבואר בגמרא )סנהדרין צז( ''שבוע שבן
דוד בא...שישית קולות ,שביעית מלחמות'' .אם כן מבואר שהשנה שביעית
שלפני בוא המשיח תהיה שנת מלחמה.
עוד מובא בשו"ע חאו"ח סי' תרס"ג ס"ג שבשבת חול המועד סוכות מפטירין
ביחזקאל "והיה ביום בוא גוג" ומובא במשנה ברורה הטעם וז"ל ":לפי
שלעתיד תהיה מלחמת גוג ומגוג בתשרי" ומקורו בטור או"ח סי' ת"צ וז"ל:
"והכי אמר רב האי שמעתי מפי חכמים כי תחיית המתים עתידה להיות בניסן
ונצחת גוג ומגוג בתשרי ומשום הכי בניסן מפטירין העצמות היבשות ובתשרי
ביום בא גוג"
 6דבר זה כבר מרומז בתורה בנבואת בלעם על אחרית הימים שסיים נבואתו
בפסוק "וצים מיד כתים וענו אשור וענו עבר וגם הוא עדי אובד " .הפסוק

והנוצרים בטוחים שאיתם האמת.
כולם מחכים למשיח ,כל אחד והמשיח
שלו .אבל יש רק משיח אחד ,והוא משיח
בן דוד שאנחנו מחכים שנים רבות לבואו.
והגיוני מאד להבין שהיהודים ה"לא
מאמינים" שלא עושים אפילו את הדברים
המינימליים ביהדות ,ועוד להפך דוקא
הולכים בפומבי נגד התורה  -הם לא
יכולים להלחם מלחמה רוחנית .הם לא
יכולים להוביל את עם ישראל לניצחון
רוחני נגד העמים האחרים .ואדרבא ,אם
הם יעמדו בראש העם ,הקטרוג יהיה
כל כך גדול שמיד ניפול )ח''ו(.
לכן ,המלחמה הזאת לא תוכל
להצליח עד שהמלך האמיתי יעמוד
בראש עמו  -רק עם משיח צדקנו נוכל
לנצח את המלחמה האחרונה .אם
תרצו לדעת בדיוק איך? רק תפתחו
את הנבואות .עד עכשיו כל מה
שכתוב בנבואות הכל קרה בדיוק 7
 חוץ מהחלק הסופי ממש .וזה עכשיועומד להיות .כל המצבים שכתובים
בנבואות ,כולם עומדים ומוכנים
לפעולה .אירן היא פרס ,ועירק היא
בבל .האמריקאים הם אדום וגם
אירופה היא אדום .ורוסיה מי יודע
מה היא? ודאי יש בה הרבה מעמלק.
כולם מחכים להלחם אחד עם
השני .זאת לא תהיה מלחמה רק
בארץ ישראל עם הערבים ,זה יהיה
הרבה יותר גדול .ולפי הנבואות,
ארצות רבות יעלמו מן העולם! 8ולפי
הנבואות ארצות רבות יפגעו קשה.
ולפי הנבואות יהיו ארצות שלא יפגעו
וארץ ישראל תשאר שלימה.
אבל עד שה"לא מאמינים" ירדו
מהשלטון ,המלחמה האחרונה לא נוכל
לנצח ,כי היא מלחמה רוחנית )הכוונה
במלחמה רוחנית היא שהמניע למלחמה
הוא דתי  -בין היהדות האיסלם והנצרות(.
הדבר ברור שבמלחמה רוחנית רק זרע
דוד יכול להוביל .אם עד עכשיו הקב"ה
נתן להם ניצחון דרך ניסים  -וגם עכשיו
יהיו עוד ניסים  -אבל ]זה[ רק כדי
להחזיר אנשים בתשובה .אולם ברגע
מסוים ,זה כבר לא ילך.

הקב"ה נותן לעם ישראל עוד זמן ועוד
זמן  -אולי יחזרו בתשובה] .אבל בסוף[
השכינה תעזוב ,כמו לפני שנחרב ביהמ"ק
הראשון וביהמ"ק השני .הוא נתן עוד זמן
ועוד זמן והשכינה יצאה לאט לאט
מביהמ"ק ,ואחר כך מהעיר ירושלים 9לאט
לאט .וכל הזמן הזה הקב"ה מחכה אולי
יחזרו .10ובסופו של דבר ,לא הבבלים ולא
הרומאים נצחו .הם כמעט והלכו הביתה
מתוך יאוש ,אבל בסופו של דבר ה' פתח
להם את השערים ]ראה איכה רבה א מג[.

''כל מי שתמצאהו רעה
מרעות העולם...
לא מצאהו הרע ההוא רק בעת השכחה
ההיא ]מן ה'[...ועם הפנות מחשבת האדם
והשיגו הא-לוה ית' בדרכים האמתיים
ושמחתו במה שהשיג ,אי אפשר שיקרה אז
לאיש ההוא מין ממיני הרעות  -כי הוא עם
הא-לוה והא-לוה עמו.
אבל בהסיר מחשבתו מהא-לוה ,אשר הוא
אז נבדל מהא-לוה והא-לוה נבדל ממנו -
והוא אז מזומן לכל רע שאפשר
שימצאהו...
והנה התאמתה אצלי זאת האמונה גם כן
מדברי התורה :אמר ית' "והסתרתי פני
מהם והיה לאכול ,ומצאוהו רעות רבות
וצרות ,ואמר ביום ההוא ,הלא על כי אין
אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה".

רמב''ם

מו''נ )ח''ג פנ''א( ע''ש

שוב הגיוני שאדם בלי קדושה לא יכול
להוביל את עם ישראל לניצחון במלחמה
רוחנית ועוד שכולם נגדנו .כי כל המלחמה
הזו ]היא[ דתית ,לכן אדם ,יהודי שלא
מאמין ,לא יכול לייצג את עם ישראל .
הערבים בטוחים שהם צריכים לכבוש את
העולם בשביל האסלם ,והנוצרים מנסים
כל הזמן להביא עוד ועוד אנשים לתוך הדת
שלהם )המסיונרים( .היהודים ,העם
הפצפון הזה ,שחלק רציני שלו רוצה להיות
כמו הגוים בדיוק ,ולכן הכמות שלנו

המאמינים באמת בה' היא כמעט אפסית.11
אבל עם המעטים האלו ,כמו בחנוכה,
ננצח .בן דוד יעמוד בראש ואנחנו ננצח .כי
הקב"ה ילחם את המלחמה בשבילו,
הקב"ה בכבודו ובעצמו .ולא רק יעלמו
ארצות בגלל פצצות גרעיניות .להקב"ה יש
כל מיני אפשרויות להרוס מדינות .יהיו
ניסים לא פחות ממכות מצרים.
ומי ישאר בסוף? רק אלו המאמינים
באמת .אלו שיכולים ורוצים לחיות בעולם
שכולו אמת] .ראה צפניה ג ,יב[
אוי עם ישראל ,עם ישראל אהובת
ה' .תחזרו לאמת ,תחזרו לאמת -
תחזרו לקב"ה .אלו שלא חוזרים,
שחושבים שאפשר לברוח מכאן
למקום יותר בטוח ,אלו ימותו עם
העמים הזרים .אין לאן לברוח  -רק
לקב"ה ]ראה במסגרת[ .אין לאן
לברוח! ]ראה דרך ה' ,ח''א פ''ב ועוד[
יכול להיות שבתחילת המלחמה
הזאת ירגישו הלא מאמינים שיש לנו
כח ,אבל בשלב מסוים הכל יתהפך.
וברגע שהם ירדו מן השלטון ,משיח בן
דוד יקח את השלטון ,12יביא אותנו
בעזהי"ת לנצחון .ה' ילחם את
המלחמה ואנחנו ננצח!
כיצד עלינו להתכונן לקראת
המלחמה הגדולה? כל אדם צריך
לדאוג קודם כל לרוחניות שלו ולקשר
שלו עם הקב"ה .ואחר כך לדאוג
לאוכל יבש שלא מתקלקל ולמים ,כמו
שמתכוננים לשעת חירום.
ה' מעמיד אותנו במצב ]נסיון[ של
בטחון מלא איתו .אנחנו צריכים
להאמין שהוא שומר עלינו ,הוא מפרנס
אותנו .אם הוא ירצה שנחיה  -נחיה ,ואם ח"ו
לא ,אז לא .אם הוא ירצה שכל מה שיקרה
לא יפריע לנו בכלל ,אז לא נרגיש את זה.
דבר אחד ברור :שהצדיקים שבינינו לא
ירגישו לא טוב מהמצב .אדרבא ,הם
ישמחו כי סוף סוף תהיה אמת ,וזה שוה
את הכל .הבינונים יסבלו ,אבל בעז"ה יעשו
תשובה וישרדו .אבל הרשעים יברחו
וימותו עם שאר העמים .לסיום :ההגנה
היחידה היא להיות צמודים לקב "ה !
]ראה במסגרת דברי רבינו הרמב''ם ז''ל[

 --------------------------------------------מקורות וביאורים ------------------------------------------------מבואר על פי תרגום יונתן בן עוזיאל שם :יצאו חיילים רבים בצי אדיר וספינות
גדולות מאיטליא של אדום )הארצות המערביות של זמננו( והם ילחמו בלגיונות
שיצאו מן קוסטנטיני של ישמעאל )ארצות ערב( ובסוף אלו ואלו  -בני אדום
ובני ישמעאל  -יפלו ביד מלך המשיח שהוא יאבד אותם עד עולם.
ודברים אלו מפורשים יותר בזוהר )וארא לב .מתורגם לעברית( "ועתידים בני
ישמעאל לעורר מלחמות חזקות בעולם ויתאספו בני אדום עליהם ויתגרו בהם
מלחמה ,אחת על הים ואחת על היבשה ואחת סמוך לירושלים .וישלטו אלה
באלה והארץ הקדושה לא תמסר לבני אדום" .וכן הוא במדרש פרקי דר"א )פרק
ל( "ועוד היה רבי ישמעאל אומר שלש מלחמות של מהומה עתידין בני ישמעאל
לעשות בארץ באחרית הימים וכו' ואחד בכרך גדול שברומי וכו' ומשם בן דוד
יצמח ויראה באובדן של רשעים".
 7ראה בהרחבה בספר "נבואה והשגחה" שהוא אוסף גדול של הנבואות בתורה
ובנביאים שהתקיימו עד היום.
 8מספר דוגמאות מהנבואה על אדום )כפי שניבא ירמיהו בפרק מ"ט(:
)יג( ''בי נשבעתי נאם ה' כי לשמה לחרפה לחרב ולקללה תהיה בצרה וכל עריה
תהיינה לחרבות עולם''
)יז(''והיתה אדום לשמה כל עבר עליה ישם וישרק על כל מכותיה''

)יח( ''כמהפכת סדום ועמורה ושכניה אמר ה' לא ישב שם איש ולא יגור בה בן
אדם''
וכן בנבואות על בבל )שניבא ירמיהו בפרק נ'(:
)ג( ''כי עלה עליה גוי מצפון הוא ישית את ארצה לשמה ולא יהיה יושב בה
מאדם ועד בהמה''
)יג( ''מקצף ה' לא תשב והיתה שממה כולה ,כל עבר על בבל ישם וישרוק על
כל מכותיה''
" 9עשר מסעות נסעה שכינה ,מקראי מכפרת לכרוב ומכרוב לכרוב ומכרוב
למפתן וממפתן לחצר ומחצר למזבח וממזבח לגג ומגג לחומה ומחומה לעיר
ומעיר להר ומהר למדבר וממדבר עלתה וישבה במקומה שנאמר אלך אשובה
אל מקומי" )ראש השנה דף לא(
" 10אמר רבי יוחנן ששה חדשים נתעכבה שכינה לישראל במדבר שמא יחזרו
בתשובה .כיון שלא חזרו אמר תיפח עצמן" )שם(.
 11חסד לאברהם )מעין ג נהר כב( ,ויואל משה )עמ' קן(.
" 12וככלות נפץ יד עם קדש )דניאל יז(  -כשתכלה תקומתם וחוזק ידיהם וכו',
ואחר שתכלה גבורתם -שיהיו שפלים למאד :רש"י )סנהדרין דף צח(.
''תכלינה''  -אלו הצרות ויבא משיח ,כדאמרינן ''כי אזלת יד" .רש''י )שם(.

חשוב להעביר את המסרים האלו לכל יהודי בכל דרך שאפשר )לפקסס ,לשכפל ,להדביק בבית הכנסת ,וכו'( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.
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מיום שחרב בית המקדש
בס''ד

מסר מהאוטיסט דניאל

כל המסרים של ֶבן ]האוטיסט בנימין
גולדן[ ואחרים ]מהקבוצה שלנו של נשמות
שנבחרו להעביר מסרים לעם ישראל,[1

שנותנים אלה המסרים ,אין הבדל
בינינו בזה ]בתוכן של הדברים ,רק כל
אחד מדבר בסגנון שלו[.
אני רוצה להוסיף את החלק החשוב
ביותר ,וזה איך להינצל מחבלי משיח,
וזה מאד חשוב לעם ישראל .נכון,
בעתיד הקרוב מאד נראה דברים מאד
מפחידים ,וגם ניסים מאד גדולים.
שב ן כתב ]בסוף מסר  [27וכמו
וכמו ֶ
שזה ידוע ]מהנבואות[:
הצדיקים ישמחו מכל זה ,כי סוף סוף
יראו אמת ברורה ובהירה.
הבינונים ,כל אחד לפי רמתו הרוחנית
וסבלו ]שכיפר על עבירותיו[ ,אבל בסופו
של דבר ]אי''ה[ יעשו תשובה.
הרשעים שלא מוכנים להשתנות
יברחו לעמים ושם ימותו יחד אתם.
ולבינונים ולצדיקים ,איך להינצל
מהפחד והסכנה שעומדת להיות? ואני
אגיד:
דבר ראשון ,כל אחד צריך לשבת
ולהסתכל 2לתוך הלב שלו ולעשות
תשובה אמיתית .לפרט לעצמו כל
עבירה ועבירה 3עד כמה שהוא יכול
לזכור ,מאז שהוא זוכר את עצמו עד
היום הזה .לעבור על כל עבירה
ולהצטער עד דמעות  -כי כל עבירה
עושה ריחוק 5בינו לבין הקב"ה ]ראה
הסבר מפורט מעבר לדף[.
ולכן הדבר הראשון ,זה להגיד את
כל העבירות .לקבל את זה כעבירות

כ' תשרי תשס''ח

שבאמת עשינו .להגיד את זה לקב"ה
ברור :אשמנו 6וכו' ]ר''ל מצות וידוי[.
אבל באמת לעשות תשובה על כל
אחת ואחת ,ובאמת להצטער 7על כל
עבירה ועבירה.
אחרי שבכינו והצטערנו על כל
העבירות שלנו ,להחליט להשתדל
לחיות לפי רצון ה' ]ראה מעבר לדף הדרך
של חז''ל איך אפשר להצליח לעשות את זה
בד' שלבים[ .ואז לנקות את הבתים

שלנו ,את הרחובות שלנו ,את החיים
שלנו מכל אותם העבירות.
אחרי זה לעבוד על הביטחון שלנו
בה' .לדעת :לא משנה מה קורה ,אנחנו
בידים שלו בלבד .וכל מה שקורה לנו,
הוא יודע והוא מכוון את זה לטובתנו.
לא משנה כמה כואב לנו-הכל לטובתנו,

סיכום ומסקנה
''הקב''ה מביא את העולם הגשמי
שאנחנו מכירים ,את עולם השקר
]עגל הזהב[ לקץ .ומתוך העולם
הנהרס יוולד עולם של אמת ,עולם
רוחני ,עולם שכולו טוב.
עם ישראל! צריך לעזוב מהר את
'עגל הזהב' ]חיי גשמיות[ ולחזור
לחיים אמיתיים של תורה .כי ה'
יעשה בירור גדול ,כמו בגאולת
מצרים ,ורק אלה שמקבלים אמת
יחיו לקבל פניו של משיח צדקנו!''
האוטיסט בנימין גולדן

ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב
המעונין להפיץ או לתרום דפים
057-3122301

 /ב''ב

052-767-4447

ולהאמין בזה ולהיות שמחים.8
כי אם הקב"ה פוסק שאנחנו לטובתנו
חייבים למות לפני הגאולה  -זה
לטובתנו .ואם בעזרת השם הוא פוסק
שאנחנו צריכים לחיות ולקבל משיח,
גם זה לטובתנו .וזה שמת לפני שמשיח
בא ,בעזרת ה' יקום .אם הוא עשה
תשובה ,יקום לתחיית המתים וגם
יקבל משיח צדקנו.
הקב"ה עושה הכל לטובתנו ואנחנו
צריכים להאמין בזה ממש .ולא רק
להגיד  -להאמין ממש .ומי שמאמין
בזה ועשה תשובה אמיתית ,הוא
ישרוד .ויהיה לו חלק של העולם
הבא .העולם הבא ,משיח!
הסוכה זה ביטחון בה' .9יושבים
בסוכה ובוטחים בה' שהוא ידאג לנו,
הוא ידאג לנו לכל .וזה מה שיציל
אותנו  -הביטחון הזה של הסוכה.
שלא משנה איזה נשק רוצים לזרוק
עלינו ,אנחנו בוטחים בה' ולא
צריכים מקלט.
המקלט שלנו זה הסוכה .ואפילו
אם זה אחרי 10סוכות  ,אז אנחנו
ניקח את הסוכה אתנו .לא סוכה
אמיתית ,לא ]להרגיש ביטחון[ רק
בלב ,אלא בכל הגוף שלנו .זה הסוכה
 ביטחון בקב"ה.]ההסברים שבסוגרים נכונותם
אושר על ידי האוטיסט עצמו[

 -------------------------------------------מקורות וביאורים ------------------------------------------------- 1כמו שהבטיחו חז''ל שתמיד נקבל מסרים מה''' :מיום שחרב בית המקדש,
ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ותינוקות'' )בבא בתרא יב(.
" 2ירמיהו היה מתאונן על רוע בני דורו מפני היותם נגועים בנגע המדה הזאת,
שהיו מעלימים עיניהם ממעשיהם בלי שישימו לב לראות מה הם :הלהעשות
אם להעזב? ואמר עליהם )ירמיה ח( :אין איש נחם על רעתו לאמר וגו' כלה שב
במרוצתם כסוס שוטף במלחמה'' )מסילת ישרים פ"ב(.
 3חומרת כל עבירה ועבירה תיאר הרמ''ק ז''ל )תומר דבורה פ''א( ''אפילו צדיק
גמור ועשה עבירה אחת ,דומה לפניו כאלו שרף את התורה ,עד שירצה חובו
ואחר כך יקבל שכר כל מצות'' .ודומה לזה כתב במסילת ישרים )פ''ד( ''לא
ישכיחו החמורות את הקלות ולא יעלים הדיין עינו מהם כלל ,כאשר לא יעלים
מהחמורות .אלא על כולם ישגיח ויפקח בהשואה אחת ,לדון כל אחד מהם
ולהעניש אחר כך על כל אחד כפי מה שהוא .והוא מה ששלמה המלך ע''ה
אומר )קהלת יב('' :כי את כל מעשה האלקים יביא במשפט וגו''' .כי כאשר אין
הקדוש ברוך הוא מניח מלשכוח כל מעשה טוב קטן כמות שהוא ,כן לא יניח
מלשפוט ולהוכיח כל מעשה רע קטן כמות שהוא'' .ע''ש כל הענין ,שהרמח''ל
ז''ל יצא מגדרו והאריך מאד להסביר חומרת ''כל עבירה ועבירה''' ,כנראה
בגלל שבדרך כלל בני אדם רחוקים מהכרה זו.
'' 4פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך'' )תהילים קיט(.
" 5כי אם עונתיכם היו מבדלים בינכם לבין אלקיכם" )ישעיהו נט(.
 6הקדמת הוידוי לתשובה רמוז בפסוק "מודה ועוזב ירוחם" .מודה הוא וידוי,
ועוזב הוא קבלה לעתיד .וכן פרש הרמב"ן את הפסוק בדברים ל יא'' ,כי המצוה
הזאת אשר אנוכי מצווך וכו' ולא רחוקה היא וכו' כי קרוב אליך הדבר מאד
בפיך ובלבבך לעשותו" .ופירש שם הרמב"ן שמדובר במצות תשובה וז"ל
'בפיך ובלבבך לעשותו' שיתוודו את עוונם ואת עון אבותם בפיהם וישובו בלבם
אל ה' ויקבלו עליהם היום התורה לעשותה לדורות עכ''ל.

ההסבר כאן שנותן בתקשור לצורך בוידוי הוא נפלא ,שלכאורה לא ברור לשם
מה צריך כלל להתודות .הרי כל שמתחרט ומצטער על החטא ומקבל לעתיד שלא
יחטא ,לכאורה כבר נשלמה התשובה ולשם מה הוידוי? אבל לפי מה שכתוב
בתקשור כאן ש"דבר הראשון להגיד את כל העבירות ולקבל את זה כעבירות
שבאמת עשינו ,להגיד את זה לקב"ה ברור" .שברגע שאדם ברור לו שחטא ,אז
ורק אז אפשר לעשות תשובה ,שכל עוד לא ברור לו שחטא ,על מה יצטער
ויתחרט?
" 7ומדרגות התשובה ומעלותיה לפי גודל המרירות ועוצם היגון" )רבינו יונה
בשערי תשובה ש"א י"ג(.
 8השמחה כאן מטרתה כפולה :א .היא מגלה שהבטחון הוא אמיתי ולא מזוייף כי
בעת צרה רק הבוטח האמיתי שמח .ב .אי אפשר להשיג קרבה להשי"ת אלא על
ידי שמחה בלבד שנא' עוז וחדוה במקומו .ואפילו הנביא לא יוכל להשיג את
נבואתו ללא שמחה כנאמר אצל אלישע שבקש שיביאו לו מנגן.
 9הסוכה מגינה על עם ישראל כמו שכתוב )תהלים כז( "כי יצפנני בסוכו ביום
רעה" .ולשון הברכה שתקנו חז"ל בתפילת ערבית אחרי קריאת שמע "ופרוס
עלינו סוכת שלומך וכו' הגן וגו''' .וכמו שענני הכבוד היו הצלה ,כך גם הסוכה
)שהיא כנגד ענני הכבוד( היא מצילה עם ישראל מכל צרה .וז''ל הזהר הק'
)אמור קג( "בשעתא דבר נש יתב במדורא דא צילא דמהימונתא ,שכינתא פרסא
גדפהא עליה מלעלא" ]בשעה שאדם יושב בסוכה השכינה עליו[.
 10הסוכה מגינה על ישראל לא רק כשהם בסוכה בפועל אלא אפילו אחר
שיוצאים מן הסוכה ,כמבואר בזוהר הקדוש )שם( "כל מאן דיתיב תחות צלא
דמהימנותא )כינוי לסוכה ''צל האמונה''( אחסן חירו ליה ולבנוי לעלמין ,ומאן
דאפק גרמה מצילא דמהימונתא אחסן גלותא ליה ולבנוי" .רואים מפורש
שהישיבה בסוכה מועילה לו לחירות ושמירה לעולמים ,ולא רק בזמן שהוא
יושב בתוכה.
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האוטיסטים צודקים  -כל מטרת חיינו זה רק להשיג קרבת ה'!
אבל אין כאן חידוש  -זה כבר מבואר היטב בדברי חז'' ל ובפסוקים רבים
והמסילת ישרים מוכיח את זה ממקורות רבים מאד

וגם מגלה לנו איך להשיג את התענוג העצום הזה באמצעות ד ' שלבים :
''יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה הוא ]א[ שיתברר ]ב[ ויתאמת אצל האדם
מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים ]ג[ מבטו ]ד[ ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו''.

]א[ שיתברר
)מתוך התורה(

''והנה מה שהורונו ח ז'' ל הוא ,
שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה '
ולהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג
האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים

שיכולים להמצא .
ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא ,כי הוא
הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה .אך הדרך כדי להגיע
אל מחוז חפצנו זה ,הוא זה העולם .והוא מה שאמרו ז''ל
)אבות ד( העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא.
והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה ,הם
המצוות אשר צונו עליהן הא-ל יתברך שמו ]כמבואר בהמך
''מבטו''[ .ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה.
על כן הושם האדם בזה העולם בתחילה כדי שעל ידי
האמצעים האלה המזדמנים לו כאן יוכל להגיע אל המקום
אשר הוכן לו ,שהוא העולם הבא ,לרוות שם בטוב אשר קנה
לו על ידי אמצעים אלה .והוא מה שאמרו ,ז''ל )עירובין כב(
היום לעשותם ומחר לקבל שכרם''...
כללו של דבר :האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה
אלא בעבור מצבו בעולם הבא .אלא שמצבו בעולם הזה הוא
אמצעי למצבו בעולם הבא שהוא תכליתו.
על כן תמצא מאמרי חכמינו ז"ל רבים כולם בסגנון אחד
מדמים העולם הזה למקום וזמן ההכנה ,והעולם הבא למקום
המנוחה ואכילת המוכן כבר וכו' ...וכאלה רבים על זה
הדרך''.
''ותראה באמת שכבר לא יוכל
שום בעל שכל להאמין שתכלית
]ב[ ויתאמת
בריאת האדם הוא למצבו בעולם
אצל האדם
הזה ,כי מה הם חיי האדם בעולם
חובתו בעולמו
הזה ,או מי הוא ששמח ושליו ממש
בעולם הזה? ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות
שמונים שנה ורהבם עמל ואון )תהלים צ( ,בכמה מיני צער
וחלאים ומכאובים וטרדות ,ואחר כל זאת ,המות .אחד מני
אלף לא ימצא שירבה העולם לו הנאות ושלוה אמיתית .וגם
הוא ,אילו יגיע למאה שנה כבר עבר ובטל מן העולם.
ולא עוד ,אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם
הזה ,לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה
ועליונה שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם ,כל שכן

שהיא אינה מוצאה שום נחת רוח בכל עינוגי זה העולם .והוא
מה שלמדונו ז''ל במדרש קהלת ,זו לשונם )קה''ר ו( וגם הנפש לא
תמלא ,משל למה הדבר דומה ,לעירוני שנשא בת מלך וגו'...כי
אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל אלא אדרבא מואסת בו.
אם כן ודאי לא היה בורא הבורא יתברך בריאה לתכלית שהוא
נגד חוקה ונמאס ממנה.
אלא בריאתו של האדם ,למצבו בעולם הבא היא .ועל כן
ניתנה בו נשמה זאת ,כי לה ראוי לעבוד ,ובה יוכל האדם לקבל
השכר במקומו וזמנו ,שלא יהיה דבר נמאס אל נשמתו בעולם
הזה ,אלא אדרבא נאהב ונחמד ממנה וזה פשוט''.
''והנה אחר שידענו זה ]ר''ל שנתברר
ונתאמת חובת האדם ,שהוא להתענג על
]ג[ מבטו
ה'[ ,נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו
= רק מצוות
ויקר העבודה אשר בידינו ,כי הנה אלה
הם האמצעים המביאים אותנו אל השלמות האמיתי  -אשר
בלעדם לא יושג כלל.
ואולם ידוע כי אין התכלית מגיע אלא מכח קיבוץ כל
האמצעים אשר נמצאו ואשר שימשו להגיעו .וכפי כח
האמצעים ושימושם ,כן יהיה התכלית הנולד מהם .וכל הפרש
קטן שימצא באמצעים ,תבחן תולדתו בבירור ודאי בהגיע זמן
התכלית הנולד מקיבוץ כולם ,כמו שכתבתי ,וזה ברור .מעתה
ודאי הוא ,שהדקדוק שידקדק על ענין המצות והעבודה,
מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק כאשר ידקדקו שוקלי הזהב
והפנינים לרוב יקרם''...
''זכינו לדין ,כי עיקר חובת האדם הוא
להיות כל פניתו רק לבורא יתברך1
]ד[ מגמתו
ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל
)כוונתו(
מעשה שיעשה ,אם קטן ואם גדול,
אלא להתקרב אליו ית' ,ולשבור כל המחיצות המפסיקות
בינו לבין קונו .הן הנה כל עניני החומריות והתלוי בהם .עד
שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת.
וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרבה הזאת ,ירדוף
אחריו ויאחז בו ולא ירפהו .וכל מה שיוכל לחשוב שהוא
מניעה לזה ,יברח ממנו כבורח מן האש ,וכענין שנאמר
)תהלים סג( דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך  -כיון שביאתו
לעולם אינה אלא לתכלית הזה .דהיינו להשיג את הקרבה
הזאת ,במלטו נפשו מכל מונעיה ומפסידיה''.

■ הרמח'' ל הוסיף ביאור חשוב לחובת הדבקות במאמר שלו '' דרך חכמה'' ■ :

''תכלית מה ששם האדון ב"ה את האדם בעוה"ז הוא רק לשיקנה וישיג בעמלו את השלמות האמיתי  -שהוא
ההתקרב לו ית' תכלית הקריבות שאפשר והתדבק בו תכלית הדבקות שאפשר...אם כל עיקר מציאותו של האדם
בעוה"ז הוא לתכלית הזה ,הנה ראוי לו שינהג כל עניניו כולם להשיג את התכלית הזה...המעשה הנוטה ממנו ,הנה
הוא נוטה מן הטוב ,ואם כן ודאי הוא רע... .התעוררות פעולה אשר יולד ברצונו של האדם ,ראוי לו שישקול אותה
בפלס התכלית הזה שזכרנו ]''התקרב לו ית' תכלית הקריבות שאפשר''[ ,כי אם תסכים לתכלית יעשנה ,ואם אין
יעזבנה'' עכ''ל.
■ חיוב הדבקות אינו רק חומרא או ענין של מוסר אלא חיוב הלכתי גמור ■ :

''מצות עשה לדבקה בו ית' ,שנאמר )דברים י( 'ובו תדבק' ,היינו תוקף האהבה  -שלא יפרד עוד ממנו אפילו רגע...וזה
לשון הרמב"ן בחומש )דברים יא( 'ובו תדבק' -שתהא זוכר השם ית' תמיד ,לא תפרד מחשבתך ממנו'' )ספר חרדים פ''ט(.
''השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך )דברים ח( ,ואמרו רבותינו ז''ל )סוטה ה (.כל מקום שנאמר 'השמר' 'פן' ו'אל' ,הרי
זה 'לא תעשה'  -הוזהרנו בזה לזכור את ה' ית' בכל עת'' ) שערי תשובה ש''ג כז(.
■ קרבת ה' אינה רק מצוה בעלמא  -אלא הטובה הגדולה ביותר עבור האדם ■

כמבואר ב'' דעת תבונות'' )כד( " :הנשמה אינה אלא חלק אלוק ממעל ,הנה אין תשוקתה ודאי אלא
לשוב ולדבק במקורה ולהשיגו ,כטבע כל עלול החושק לעילתו ,ואין מנוחתה אלא כשתשיג את זה ''.
1הנוסח כתב יד הרמח''ל עצמו )הוצאת מכון אופק(.

.

הניתוח הזה של מס''י פ''א גילה הרב שמואל דביר ז''ל.

חשוב להעביר את המסרים האלו לכל יהודי בכל דרך שאפשר )לפקסס ,לשכפל ,להדביק בבית הכנסת ,וכו'( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.
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רק אלה יוכלו לחיות

קול דממה דקה

מסר מחיים ווייל בן  15חולה שיתוק מוחין חשון תשס''ח

אני רוצה לומר לכולם ,כמו שכל
הבחורים האוטיסטים והפגועי מוח
מספרים ,שבעתיד הקרוב העולם
ישתנה מאוד .גם החילונים ,המדענים,
כל המי ומי של הצבא ,יודעים שיש
אפשרות למציאות קשה ביותר.
יש אנשים שמחכים למלחמה עצומה,
מלחמה שעוד לא היה כזה דבר
בהיסטוריה .וזה לא כל כך קשה
לדמיין ,כי כתוב הרבה בנבואות
שנכתבו לפני אלפי שנים .ואפילו היו
סרטי הוליווד רבים המתארים
בצורה
מצב דומה לזה ,אמנם
וחמושים עלו בני ישראל מארץ
נמוכה וגסה ביותר.
מצרים )שמות יד(
אחד מחמשה
אבל בעיקר זו מלחמה רוחנית.
ויש אומרים אחד מחמשים ויש
מלחמה קשה שאנחנו חייבים
אומרים אחד מחמש מאות )מכלתא שם(
לנצח סופית את היצר הרע -
והקב''ה ישחוט אותו .זה לא יהיה
התנאי הראשון לצאת ממצרים היתה
קל ויש ממה לפחד .אבל העולם
השאיפה לצאת ,ומכיון שחסרה אצלם
לא יחרב לגמרי וארץ ישראל
שאיפה זו לא זכו לכך .וגודל התשוקה
תמשיך להתקיים ,ויהודים יקבלו
הנצרכת כדי לזכות יש לראות מחובת
את משיח צדקנו .כמה יקבלו
אכילת קרבן פסח במצרים:
אותו? כמה ראויים לקבל אותו?
זה אינני יודע .אבל כן יקבלו אותו
'מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם
יהודים.
ומקלכם בידכם ואכלתם אותו בחפזון'
ומי יקבל אותו? היהודים
)שמות יב( ,כן צריכה להיות התאוה והחפץ.
שמאמינים בקב"ה ובוטחים בו
שאדם חייב להכין את עצמו לגאולה,
ממש .יהודים שבוטחים בו בכל
עד שלא יחסר לו במאומה ,ועומד וממתין
דבר בחיים שלהם .יהודים
ומצפה לרגע...וכל שחסר לו במידת
שמאמינים עם כל הלב שכל מה
שקורה זה רצונו וזה לטובתם.
ההכנה הזאת לא יזכה עכ''ל
יהודים שמחכים באמת למשיח,
אור יחזקאל אמונה עמ' רכט
המקדש
לבית
שמתגעגעים
,
ממש
שמתגעגעים
ולקורבנות.
חוגג .שם יצרו משהו דומה
רואים
שלא
לאהוב
שמתגעגעים
כמו
לאידישקייט ]יהדות[ ,אבל זה לא
.
ממש
געגועים
.
רבות
שנים
אותו
אידישקייט .הגברים מתלבשים פחות
אלה יקבלו משיח צדקנו .אבל כמה או יותר כמו יהודים של פעם .לא כולם,
כאלה יש לנו בעולם הזה שלנו בתקופה אבל הרבה.
הזאת? נראה שמעט .ולמה? כי אפילו
אבל הרבה נשים לבושות כמו גויות
בין היהודים החרדים ,הרבה מתעסקים מפריז או ממקום אחר ששייך לאופנה.
בדברים שהפוכים מביטחון בה' .נדבר והבתים מפוארים והרבה נשים
על החרדים ,כי החילונים הם כל כך מבזבזות זמן ומחשבות לשפץ את
רחוקים מהאמת ,שרק נס יחזיר
אותם .והדתיים הלאומיים או מה
שנקרא אורתודוקסים מודרניים ,גם
הם מבולבלים עם הגשמיות ועם
הרצון להיות גם יהודים וגם דומים
לעולם הגויי.
אז בואו נתרכז על החרדים ,כי אם
יש אמת  -זה איתם ,ונראה איפוא
אנחנו עומדים .אני בא מארה"ב אבל
ברוך השם ברגע זה אנחנו בארץ ישראל
 -אבל כולנו בגלות .בחו"ל עגל הזהב

מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
ניתן להתקשר 050-410-4147

הבתים שלהן עוד פעם ועוד פעם ועוד
פעם  -כי זה מה שנותן טעם לחייהן.
וכשמשעמם להם יוצאים לבלות
במסעדות כשרות ,בקונצרטים כאילו
כשרים ,ונופשים עם סימן שאלה אפילו
שכתוב כשר למהדרין מן המהדרין.
ובאופן כללי רוצים דברים שלא שייכים
לחיים יהודיים .אפילו אם קוראים לזה
אידישקייט ]חיים יהודיים[ ,אפילו
אם הכל נראה כאידישקייט ,זה לא
אידישקייט.
ופה בארץ ישראל הדברים
דומים .ומי שמנסה לחזור למה
שהיה ולשים מחיצה מסביבו ,גורם
לצחוק מהחברה ,החברה החרדית,
ואפילו שנאה .ולמה שנאה? כי זה
מסכן את היכולת שלהם לחיות כמו
גוים .זה ביקורת ,ביקורת בצורה
גלויה על צורת החיים האסורים
שלהם .זה שיהודים חרדים שונאים
יהודים חרדים אחרים שמנסים
לחזור למה שפעם היה ,זה בגלל
שזה מטיל עליהם ביקורת.
אפילו שרק מתלבשים יותר צנוע,
לא מוכנים לאכול במסעדות,
משתדלים לא ללכת לכל מיני
דברים ומקומות שבאמת אסורים
וכו' ,זה מסכן את התאוות של
החרדים שרוצים גם את העבירות
וגם את הכשרות ,גם את הטריפה
וגם את הכשר ,גם את החלב ביחד
עם הבשר.
זה המצב העגום שלנו היום .ויש
הרבה מאוד חרדים שלא יכולים לשמוע
את המילים שלי שמגלים את האמת .כי
גם אנחנו מסכנים את הרצון שלהם
למה שאסור .הם לא רוצים ביקורת,
רוצים שאני אגיד להם :תגידו עשרה
פרקים של תהילים כל יום ויהיה בסדר.

רק המשתוקק ומפקיר תאוותיו
''אדם נידון בכל יום )ראש השנה טז(...ומשפט נוסף יש לתחית המתים ולימות המשיח .וכדי לזכות בכל משפט
ומשפט ,תלוי רק במידת גודל שאיפת ותאות האדם לזכות לזה .וכל שאינו משתוקק לכך ואינו מוכן להפקיר
תאוותיו הפרטיות כדי לזכות ,לא יזכה במשפטו .וכדחזינן ביציאת מצרים :שלמרות אמונתם שנאמר עליהם
"מאמינים בני מאמינים" ,אך כיון שחסר בעומק לבם השאיפה לכך ,לא יצאו ממצרים ]ראה במשבצת למעלה[.
''וכן עלינו להבין דהנה אנו עומדים ומצפים כל יום לגאולה העתידה לביאת המשיח ,מכל מקום  -לא נזכה לראות
בביאתו אם לא נשאף ונרצה בזה בכל כוחות נפשינו .וכתב הסמ"ק במצוה א' 'אנכי ד' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ
מצרים' כי מיציאת מצרים עלינו ללמוד בינה אף לגאולה העתידה ,שתהא במתכונת ובמידת יציאת מצרים .ואם כן,
כשם שאלו שלא ציפו באמת ובתמים ליציאת מצרים לא זכו לראותה ]ראה במשבצת למעלה שזה היה הרוב הגדול של עם
אור יחזקאל אמונה עמ' רל
ישראל[ ,כן ח"ו כל שלא יחכה באמת לימות המשיח לא יזכה לראותה''.

תגידו כל יום פרק שירה והכל יהיה
טוב .תגידו בערב שבת שיר השירים
ואתם יכולים להמשיך להתנהג כמו
גוים .אבל אני לא יכול להגיד שדברים
אלו יצילו אותם.
חייבים להשתדל מאוד ללכת בדרך
ה' ולחיות חיים רוחניים וגם גשמיים -
אבל לא הגשמיות של הרחוב ,אלא
גשמיות אשר משרתת את רצון ה',
משרתת את התורה ואת המצוות .לא
גשמיות מוגזמת .רק אלה יוכלו לחיות
בעולם של אמת ,רק אלה.
אני רוצה שוב להגיד ,רק אלה
המחפשים אמת .לאו דווקא אלה
שמצליחים להיות הצדיקים הגדולים
ביותר ,אלא גם כן אלה שמשתדלים.
קמים ,נופלים ,קמים ,שוב מנסים ,שוב
נופלים ,אבל קמים ומשתדלים ,רק
אלה יצליחו להגיע לבית המקדש
השלישי.
אבל אלה שבטוחים שהגאולה בכיס
שלהם ,כי הם נותנים הרבה צדקה  -אבל
יש הרבה עבירות בעניני כספים שלהם,
או אלה שמתלבשות כמו נשי רחוב  -אבל
בטוחות שינצלו בגלל שמתפללות בצורה
רצינית .או אלה שחושבים שהם צדיקים
וצדקניות ועושים את כל המצוות בהידור
רב  -אבל מדברים לשון הרע אחד נגד
השני .כל אלה לא יצליחו להגיע למשיח,
ה' ירחם.
עם ישראל ,תבדקו את עצמכם .אין
זמן .אל תהיו בין אלה שרוצים את
השקר של נביאי השקר .אל תחשבו
שיעשו לכם הנחות] .ראה בספר דרך ה'
)ח''ג פ''ד ט-יא( ביאור ענין נביאי השקר
שנזכרו במקומות רבים בתנ''ך ,שהם נשפעו
מ''כוחות הטומאה שנמצאים בעולם''
שביכולתם לסלף דברים ,אפילו אצל נביאים.
מהם מגיעים גם היום סילופים'' ,מסרים''
ו''מומחים'' וכו' שמטעים בני אדם מהאמת
ומובילים אותם לסוף מר מאד רח''ל[.

נכון ,הקב"ה בעל הרחמים ,אבל הוא
לא ירחם על מי שהולך נגד מצוותיו.
אני רוצה להזכיר לכם ,תפתחו ספרי
היסטוריה ,מאדם הראשון ועד היום.
לקב"ה יש הרבה סבלנות ,לפעמים הוא
מחכה מאות שנים שהאדם יחזור
בתשובה .אבל ,יש גבול .וכל פעם שבני
אדם עברו את הגבול ,באה המכה
הקשה ביותר.
לא לשכוח ,כשתבוא המכה ,זה יהיה
נורא .בבית המקדש הראשון והשני,
מליונים של יהודים נהרגו בצורה
אכזרית ביותר .בזמנים כמו אירופה
לפני אלף שנה יהודים נתנו את החיים
על קידוש ה' ונהרגו בצורה אכזרית
ביותר .ומי יכול לשכוח את השואה.
אז יהודים ,אנא ,תשתדלו מאוד
לחזור בתשובה עכשיו ,אין הרבה זמן.

אנחנו לא רוצים שיהיה לנו סוף כמו
לאלה שקיבלו את המכות בהיסטוריה.
לא רוצים להיות שייכים לחלק הזה
של ההיסטוריה שקיבלו את
העונשים הגדולים .אנא מכם ,עכשיו,
עכשיו ,תבדקו את כל החיים שלכם,
מההתחלה ועד היום ]ראה פרטים במסר
 .[27תחפשו את החולשות ואת
הרצונות האסורים שלכם ,ותחזרו
לקב"ה.
אין זמן .באופן פתאומי יתחילו
המלחמות הקשות ,והקב"ה יביא נסים
עצומים ומפחידים מאוד .מאוד דומים
למכות ביציאת מצרים ,אבל יותר
מרשימים וגדולים.
ולא לשכוח לרגע ,שגם ממצרים יצאו
לכל היותר חמישית .אולי אחד

לחמישים ואולי אחד מחמש מאות ]כמו
שכתוב במכילתא בפרשת בשלח ,ראה
במשבצת מעבר לדף[ אז לא לחשוב

שהגאולה בכיס ,שזה בטוח ,רק בגלל
שאתם יהודים ונותנים צדקה ועושים
כל מיני דברים נחמדים )מצוות( שזה
מספיק בשביל להנצל .זה לא מספיק.
זה לא מספיק.
צריכים להגיע למצב של געגועים
רבים לגאולה ולמשיח צדקנו ]ראה
מעבר לדף[ .צריכים להגיע לאהבת ה'
ממש :שמוכנים לא רק למות כיהודי,
אלא לחיות כיהודי ,כיהודי אמיתי:

צריכים את האומץ לזרוק את
הגשמיות ולהגיע לאמת!
]ראה במשבצת למטה[

האמת ,האמת ,האמת!

עגל הזהב זה עיקר עצת היצר הרע היום:
עונשי שמים
פירוד
ריחוק מה'
הזהב
עגל
)''חיי גשמיות''(
השתלשלות
הקלקולים של
''עגל הזהב''

חוסר סיפוק מרוחניות

א נוכיות

פיגועים ,תאונות וכדו'

שטחיות )''מלומדה''(

ש נאת חינם

מחלות שונות ,טרגדיות

חוסר צניעות וכו '

מ חלוקת

אסונות טבע ,מלחמות

והנושא המרכזי במסרים של האוטיסטים:

■ ''התבונן בתוך ליבות העם ותמצא ]בדרך כלל[ שאין שם אהבת השם ,תמצא
]הרבה פעמים[ את עגל הזהב ]אפילו[ בבית הכנסת  -ליד ארון הקודש''.
■ ''עגל הזהב ,זה שאנחנו אוהבים את העולם הזה  -ואפילו שאנחנו מתפללים,
אנחנו לומדים וכו' וכו'  -הכל לא כמו שהיה פעם .כי עכשיו באמת אנחנו רוצים
את העולם הזה ,והלב שלנו בעיקר בעולם הזה  -ולא בעיקר עם הקב''ה''.
■ ''מתפללים לעגל הזהב יותר מלה' ,ואוהבים את עגל הזהב יותר מלימוד
התורה ,דואגים יותר לכסף מאשר לבנות ישיבות מאהבת ה' .אלו הן עבירות
קשות ביותר ,והן הורסות את כל העם''.
■ ''עגל הזהב מסמל את העולם הזה ,את הגשמיות ,את הכבוד ]שגם רדיפת
כבוד הוא תוצאה של העגל[ ,את כל הדברים שהם הפך התורה :התעסקות עם
בגדים ,בתים ,רהיטים וכו' ]ראה מסילת ישרים פרק א[''.

■ ''עגל הזהב זה השורש לכמעט כל הקלקולים והצרות שלנו ''.
■ '' אנחנו צריכים להוציא מהרצון  ,מהלב  ,מהבית  ,מהרחוב שלנו  ,כל
דבר מיותר ,כל דבר שהוא גויי ]גשמיות'' ,עגל הזהב''[ ,ולחזור לאמת ]לקב''ה,
לרוחניות ,כמו שכתב למעלה בסוף המסר[''.
■ ''אם החרדים יתאחדו מתחת לדגל ה' ויחזרו להקב"ה כמו שצריך ,כולם
יבואו אחריהם! החרדים הם ה''שפיץ'' ,הפסגה ,ולכן צריכים להיות הטובים
ביותר ,אבל כדי לעשות את זה
צריכים לברוח מעגל הזהב  -וזה יאפשר לנו לחזור להקב"ה!''
ראשית הדרך להגברת תאות העוה"ב ]והגאולה[ בקרבו ,היא עקירת תאות
העוה"ז מנפשו .כי לא תיתכן בלב האדם שתי תאוות אלו ,כי מנוגדות המה וכל
אחת סותרת חבירתה .וכל שרצון ותאות העוה"ז בו ,לא נמצאת בקרבו
אור יחזקאל אמונה עמ' רל
השאיפה האמיתית והנכונה לעולם הבא.
נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו ,ונפרדת תאוותה מעבודת הבורא
ונבדלת משרשיה ,תרד במותו למטה לארץ ,אל מקום תאותה...אבל יעלוה
למרום לדין ולמשפט ,ולראות איך החליפה מרום בשאול .שערי תשובה ש''ב י"ח

חשוב להעביר את המסרים האלו לכל יהודי בכל דרך שאפשר )לפקסס ,לשכפל ,להדביק בבית הכנסת ,וכו'( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.

בס''ד
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תשובה היא התשובה
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

כולם יודעים שאין הרבה זמן לקיום
העולם כמו שאנחנו מכירים אותו ]שקוע
בגשמיות ושקר[ .וכל אחד יכול לראות
איך שהעולם מתכונן למלחמה ענקית.
כבר לא צריכים להיות אוטיסט להגיד
את זה.
כל קריין רדיו פשוט יכול לומר את
הדברים הללו  -רק שהם לא יודעים את
הנבואות .הנבואות ]בתנ''ך[ מראות
בדיוק מה שקורה היום .וזה מאד
מרשים ,כי זה כל כך מדויק.
ומה עלינו לעשות? לחזור ולהחזיר
בתשובה כמה שאפשר .ללכת ,לדבר,
להגיד ,לעבוד .וגם מי שיכול ,להשתתף
באמירת וידוי עם שק ואפר ,בעיקר ליד
הכותל .זה ימשוך הרבה לבבות ויתחילו
לבוא ,יתחילו לבוא .גם במקומות
אחרים בארץ ,אבל המרכז
והעיקר זה ליד הכותל

י' כסלו תשס"ח

חברים בכנסת ,המוסד המטונף
שקוראים כנסת ,חייבים להתפטר.
או כך או כך צריכה כל צורת המדינה
להחרב .זה לא אומר שהבנינים
צריכים ליפול אבל המבנה של
הממשלה ,של בתי המשפט ,המשטרה
וכל מוסד ממשלתי וכו' צריך להעלם -
ויהיה פה תוהו ובוהו .אז המשיח יכול
להתגלות ולקבל את השלטון.
זה יכול להיות בתוך מעט מאד זמן.
כי באמת הרבה אנשים כבר רואים
את הסוף של מדינת ישראל הציונית.
וכשאני אומר ציונית ,אני לא מדבר
ח"ו על הציונות האמיתית ]אהבת ארץ
ישראל מצד קדושתה[ .אני מדבר על בן
גוריון והדומים לו ,כל אלה שמאז
קום המדינה החילונית רצו לעשות

קול דממה דקה
מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב
המעונין להפיץ או לתרום דפים
ניתן להתקשר 057-3122301

וגם בעיני הרבה אזרחים של מדינת
ישראל .יש לנו ראש ממשלה שכל אחד
צוחק ממנו" ,גולם" שכל אחד בטוח
שפשוט הוא עושה את הדברים בחוסר
שכל .הוא טס לפוטין שאומר לו "נייט"
ואחר כך הוא טס למוברק שבקושי
דיבר איתו.
בענין ירושלים ,הם יכולים לרצות
לחלק את ירושלים מהיום ועד להודעה
חדשה  -אבל רק הקב"ה מחליט מה
יחולק ,ואני דואג לאלה שחושבים שיש
להם אפשרות לכזה דבר .אני רק רוצה
לכוון אותם לבית החולים איפה ששוכב
שם אריאל שרון ,כך כל אדם שחושב
שיכול לחלק את ירושלים
בלי הסכמת הקב"ה.
]מתחילים בעז''ה בעשרה בטבת בשעה
כל המדינה מבולבלת ,גם
 2:30לפרטים :להתקשר [0526-526-166
מעת שחרב הבית יצאה רוחנו ]השכינה[ עטרת ראשנו
רוחנית וגם כלכלית .ובכלל
איפה שהשכינה נמצאת
יש הרגשה שהיא מתפרקת.
ונשארנו רק אנחנו הוא גוף שלה  -בלא נפש
ביותר ועצובה ביותר .צריכים
הצבא ממש במצב קשה
להסביר לכולם שזה הסוף
ויציאה לחוץ לארץ ]ישראל[  -הוא הקבר
מאד .כמה שאמרו שהמצב
ולהראות
ולשבת על הרצפה
ורימה מסובבת עלינו - ...העכו"ם האוכלים בשרנו
יותר טוב וזה חזר להיות
.
תשובה
עושים
ליהודים איך
ומ''מ היו חבורות וישיבות גדולות עד שנרקב הבשר
כמו פעם ,כולם יודעים שזה
כדאי להכין את הנבואות
והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור...
ממש לא נכון .ולכן למעשה
עם פרשנות קלה שיוכלו
שהן התלמידי חכמים שבישראל  -מעמידי הגוף
המדינה כמעט מפורקת .יש
להבין מה זה אומר ,ושיבינו
רק איזה בסיס לא חזק
עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב...
שכתוב בנבואות בדיוק מה
שצריך להתפורר ולא ישאר
ונעשה עפר  ' -שחה לעפר נפשנו ' ) תהלים מד (
שקורה היום .ולהראות
כלום.
מתוכם שכדי לשרוד צריכים
ואנחנו מקוים עתה לתחיית המתים ]הגאולה[:
ה''ציונים'' עשו את
לעשות תשובה אמיתית .אין
'התנערי מעפר קומי ]שבי ירושלם[' )ישעיה נב( עכ''ל
התיקון הגדול שלהם  ,הם
שום דרך אחרת.
הפריחו את הארץ  .היתה
אפשר להכין מים ומזון
הגר"א ליקוטים סוף ספרא דצניעותא
קללה כמעט אלפיים שנה
בתוך בית שלם ,אבל זה לא
ועכשיו הארץ פורחת שוב .
יעזור כלום אם לא עושים
תשובה .אפשר לחפור כמו שעושה מדינה יהודית כמו כל המדינות.
למה היתה ל הם זכות כזאת ? יש כל
אנחנו לא מדינה כמו כל המדינות .מיני גרסאות ואחת מהן היא
הממשלה מקלט ענקי בתוך ההר ,אבל
זה לא יעזור כלום אם לא עושים אנחנו עם ישראל ,עם הקרוב לקב"ה .שלפחות חלק מהם הם הגלגולים של
תשובה .זה יהפוך לקבר כמו ולכן רק שלטון שעושה רצון ה' יכול הבריונים שבגללם נחרב בית המקדש
בפירמידות ,רק שזה בתוך האדמה .בלי להיות לנצח .רק מלכות דוד .אבל כל השני  .זו לא הסיבה היחידה לחורבן ,
תשובה אין חיים! בלי תשובה אין הטומאה שכיסתה את הארץ עם שקר ,אבל הם הגורמים היחידים שעדיין
חיים! אני חוזר :בלי תשובה אין חיים! זה חייב להעלם ]ראה גם מסר  .[25ואז יכלו להציל את בית המקדש  ,אבל
מה שיעזור זה רק תשובה .יש אפילו משיח ,משיח בן דוד ,יכול לקחת את הם הלכו לכיוון שלהם .
הרבה מאד חילונים שרוצים לעשות השלטון ,כשהשקר ימות ויעלם.
עכשיו המצב הוא שנגמר התיקון
יותר ויותר רואים שזה יכול להיות הזה של ה בריונים וצריך עכשיו
תשובה .עוד מעט  -ממש עוד מעט -
תהיה מציאות מפחידה ביותר ,ואז בתוך זמן קצר מאד .החילונים עצמם לחזור בתשובה  .כולם  ,לא רק
יחפשו איך להתקרב אל ה' .נסתכל על כבר רואים שהרוב העצום של הבריונים ולא רק ה'' ציונים'' .גם
הסכנה הצפויה מצד אחד ונפחד המוסדות במדינת ישראל עומדים על החרדים וגם המזרחיסטים ,כל עם
מהמראה שיבוא פתאום מצד שני שלא גנבה ושקר .וזה כבר מאז קום המדינה ישראל חייב לחזור בתשובה.
ולפני כן ,וכידוע שמי שיושב ליד הסיר
ומה זה אומר לחזור בתשובה? זה
התכוננו לזה  -ולאו דווקא מלחמה.
משיח מאד קרוב אבל ידוע שהוא לא אוכל הרבה.
אומר שכל אחד ישב עם עצמו ויחשוב
מדינת ישראל נחשבת היום לעולם על כל עבירה ועבירה שעשה בחיים שלו,
יכול לקבל את המפתחות לכנסת.
הכנסת צריך לההרס וכל אלה שהם השלישי בעיני המערב ובעיני הגויים ,מהילדות ועד הרגע ]ההמשך מעבר לדף[

הגר''א :מצבנו היום

]המשך מעבר לדף[ הזה ]ראה גם מסר .[27
אם לא זוכרים את הכל ,לא לדאוג.
ולמה? כי האדם בדרך כלל חוזר עוד
ועוד על אותן עבירות .אז אם עשיתם
עבירה לפני עשר שנים ושכחתם ,אז
כמעט בטוח שלפני חמש שנים ואפילו
היום עשיתם אותה עבירה.
איך שלא יהיה ,תוכלו לעשות
תשובה אם באמת אתם רוצים ,כי
הקב"ה יעזור לכם .כי בסך הכל הוא
רוצה את עמו חיים ולא מתים .לכן,
לעבור על כל עבירה ועבירה ולחשוב
ולהצטער כל כך עד כאב ,עד דמעות
רבות .ולהחליט שיותר לא ללכת נגד
רצון ה' ח"ו.
אלה שהכשילו אנשים אחרים זו
עבירה קשה ביותר ,אבל גם על זה
אפשר לעשות תשובה .אם הקב"ה
מקבל את התשובה שלכם הוא יכול
לעזור לאלה שהכשלתם גם לחזור
בתשובה ,וזה ינקה את העבירה הזאת
בעזרת ה'.
אז אם יהודי רוצה לחיות חיי נצח
עם הקב"ה ,מתחת לכנפיו ית' כביכול,
אז תשובה היא התשובה.
הסוף יהיה מאד קשה והדרך לסוף
קשה ,בגלל שעם ישראל עדיין ישן.
החרדים ישנים חזק ביותר ואפילו הם,
שהם הכי קרובים להקב"ה ,חלק גדול
מהם מאוהבים חזק בעולם הזה וברצון
להיות כמו הגוים .ובחוסר אומץ לתקן
את המסגרת של החרדים ,אז מנסים
להביא את העולם הגויי לתוך העולם
החרדי ,ואפילו לשים על זה הכשר .אם
ב]שכונת[ גאולה יש בורגר עם הכשר
הבד"ץ אז הסוף מאד קרוב.
שה' יעזור לנו שנוכל לתקן ולחזור
בתשובה ולקבל משיח ולקבל את כל
הקרובים שלנו בתחיית המתים ]ראה
במשבצת מעבר לדף[ .

רק אלו שרוצים להקשיב
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רואים בבירור שהעולם ,כולו נמצא
במצב מאד מפחיד .יש ריבוי של
אסונות טבע ענקיים ומשונים ,כולל
איום של מלחמת עולם שלישית ,שאף
אחד לא יכול להכחיש .יש נשק מחריד
להשמדה המונית ,מעבר לכל דמיון.
ויש מחלות קשות ,לא עלינו,
שמעוררות אימה בלב כל מי ששומע
עליהם ,ועוד ועוד...
ומכיוון שגדולי הדור אינם מגיבים
ולא נותנים הדרכה לעם ,נשאר חלל.
ואת החלל הזה ממלאים אנשים שאינם
ראויים ,שאינם בריאים בנפשם או
אנשים מבולבלים או אנשים בעלי דעות
כוזבות ,כוזבות לגמרי .או יהודים בעלי
רמה נמוכה שמשקרים לאחיהם
היהודים כדי שלא יהיו עצובים או
חסרי תקווה.
האנשים ה"המעודדים" האלה
מגבירים מאד את הבלבול .חלק
מושכים לכיוון זה וחלק לכיוון זה,
וקול האמת כמעט ואינו נשמע .פה ושם
שומעים את האמת מאיזה תלמיד חכם
או מאנשים מבינים שרואים ושיש להם
תבונה  -אך זה מאד נדיר.
רוב האנשים הללו מושכים את עם
ישראל בכיוון הלא נכון ,לתוך חלום
ורוד ויפה .חלום שאומר להם שאפשר
להמשיך לחיות עם כל הגשמיות שיש
לנו ,עם כל השקר ,ושאנחנו יכולים
להנות מכל מה שיש לגוים אבל רק
עם "הכשר"  -ולהמשיך לחיות כך
לצמיתות ]ראה במסגרת מעבר לדף[.
אבל זה לא יכול להיות .הקב"ה לא
יתן לזה להיות .ה' יעצור את זה מכיוון

דעת תורה

כסלו תשס"ח

שלתת לזה להמשיך ,זה להרוס את כל
הבריאה .הבריאה נבראה כדי לעשות
את רצון ה' ,ולא כדי שיחגגו וישתוללו
מסביב ל''עגל הזהב'' ]''חיי גשמיות''[.
מה אנחנו יכולים לעשות כדי שתוודע
האמת? יש מקומות שבהם ניתן לשמוע
את האמת ,אך הבעיה היא שרק מעט
אנשים רוצים לשמוע .אז מה ניתן
לעשות?
אפשר פשוט להמשיך לדבר ]למסור
עוד מסרים[ ולנסות לעשות תשובה ואלה
שרוצים להתעלם מן האמת ולא רוצים
להבין את האמת ,עבורם אין הרבה מה
לעשות .אמנם ה' יביא על האנושות,
האנושות כולו ,פחד אדיר .פחד מאוד
שונה ממה שהיה עד היום.
במצרים קרו דברים .היו עשר מכות
שהורגשו בכל העולם .בכל העולם
הרגישו את המכות האלו באיזה שהוא
אופן ,כמו עם קריעת ים סוף .וזה מה
שיתרחש עכשיו  -אך באופן יותר גדול.
יהיו ניסים שכמותם עוד לא היו
וירגישו אותם בכל העולם .הפחד יהיה
אדיר .יש לקוות שהפחד הזה יביא
הרבה אנשים להכיר ולהבין את האמת.
רק אלו שרוצים להקשיב ישמעו
האמת .אנחנו יכולים להגיע רק
לאנשים שבאמת רוצים לשמוע את
האמת .ה' מעביר לנו כל מיני מסרים
באמצעות מה שקורה בעולם ]ראה
במסגרת למטה[ .הוא מראה לנו הרבה
דרכים שמובילים לאמת .המסרים
האלו מן השמים יגיעו לאנשים
הראויים לכך בכל מיני דרכים .ה'
מכוון כל פירור של אמת ללב המתאים.

מרבינו החפץ חיים זצ"ל

אנו רואים בימינו אלה שנתגברה מאד מדת הדין בעולם ,ואין לנו יום שאיננו שומעים שמועות נוראות ומחרידות
מהמאורעות המתהוות בעולם ]בדיוק כמו בימינו[.
הרעש הגדול שהיה בארצנו הקדושה ,שזה הרעש הוא התראה מהקב"ה שנשוב מדרכינו הרעים .השטף הנורא שהיה
במדינתנו ,הרעש הגדול שהיה ברוסיה שנפצעו ונהרגו למאות אנשים ונשים וטף ובהמה רבה .וכמעט שאין מדינה בעולם
שיצאה נקיה ממדת הדין בעת האחרונה.
)ופלא גדול לי על מה שאין העולם מפחד כלל ,בעת שהננו רואים שכל הפקידות שנאמרו בתפילת ''נתנה תוקף''
נתקיימו כמעט בעת האחרונה ,ואין איש שם על לב על זה .וכל אחד ואחד הלא צריך לירא לנפשו מאימת הדין הקשה
השורר בעולם(.
ובוודאי תאחז פחד ורעדה לכל איש מבין  -מה זה עשה ה' לנו? הלא הוא טוב ומטיב לכל ורחמן על כל מעשיו ,ולא
חפץ אפילו במות רשע כדכתיב ביחזקאל "חי אני נאום ה' אם אחפוץ במות רשע כי אם בשובו מדרכיו וחיה".
אלא המבין יבין שמזרז הקב"ה אותנו לתשובה .ומראה לכל ,שבידו לעשות כל מה שירצה ,ומי בכל מעשה ידיו
בעליונים ובתחתונים שיאמר לו מה תעשה ומה תפעל.
וברור לי שאם היו לנו נביאים מה' ,בודאי עמדו על המשמר לזרז את ישראל לתשובה לאבינו שבשמים ]''מיום שחרב
בהמ''ק ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים'' בבא בתרא יב[ .ובאשר בעונותינו הרבים אין לנו בימינו אלה נביאים ושלוחים,
הוא מזרז לעולם על ידי שלוחים אחרים כדכתיב "עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט" ]ראה לעיל בסוף המסר[.
על כן אחי ורעי ,עלינו להאמין שכל אלו המאורעות הנה התראות מהקב"ה שנעשה תשובה ,ומי יודע מה יולד יום.
וכל מה שנאחר לשוב בתשובה יגדל ח"ו החרון אף בעולם.
ספר בית ישראל פרק י'
חשוב להעביר את המסרים האלו לכל יהודי בכל דרך שאפשר )לפקסס ,לשכפל ,להדביק בבית הכנסת ,וכו'( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.

בס''ד
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שק ואפר יוצע לרבים
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אנחנו עומדים לפני אסון גדול ,וזה יגיע
לצערי הרב ,כי כבר עברנו את הגבול ,ואין
מה לעשות .רק בנס אפשר להציל את כל עם
ישראל בשלמות.
כולם רוצים לדעת מה עומד לפנינו ,ואיך
אפשר בכל זאת לקבל משיח ,וכתבנו הרבה
מאד על זה .ולא רק אנחנו כתבנו ,אלא
הרבה מאד צדיקים ,גדולי הדור ,כתבו על
זה .ולא רק הם ,אלא גם הנביאים
הקדושים.
אז מה עומד לפנינו באמת? הבסיס יהיה
כמו יציאת מצרים ,אבל יהיה בכל זאת
אחרת ,והרבה יותר קשה .אם כל כך הרבה
יהודים אז לא היו ראויים לצאת ,אז הדור
שלנו הרבה יותר נמוך .ומה שמפחיד היום ,זה
שיהודים שנחשבים ככשרים ומאמינים
ושומרי מצוות לא מבינים בכלל שהם בעלי
עבירות קשות במיוחד.
ובנוסף לכל הצרה הזאת יש להם הרבה
פעמים גיבוי מלא מרבנים שונים וזה ממש
מבלבל את כולם .ולכן כמעט אין סיכוי
באופן טבעי להשפיע על כל עם ישראל
לעשות תשובה .כי הם עסוקים בלתת אחד
לשני טפיחה על השכם ,ולהגיד כמה שאנחנו
בעלי חסד ,שומרים על הלשון ,עושים מצוות
ומעשים טובים ,מתפללים ,לומדים ,ממש
דור נהדר ]בחיצוניותו[.
אבל האמת רחוקה מאד מזה והקב"ה שם
עלינו מצבים קשים ביותר ,כדי להעיר אותנו
מהשינה העמוקה .אבל אנחנו לא רוצים
להתעורר ולראות את האמת .וכמו שיהודי
אירופה לא רצו לראות אמת ,ולכן שלמו
בצורה קשה ביותר ל"ע] ,אבל[ לפני זה ה'
הזהיר אותם.
היו כל מיני מצבים שיכלו להבין שזאת לא
הדרך הנכונה .ואז היו באמת צדיקים
גדולים שאמרו בבירור שמה שעושים זה
אסור ,ואם לא ישנו את הדרך ,ישלמו קשה
מאד .ואמנם כך היה.
וגם היום המצב שה' לא מדבר דרך הגדולים
של היום בדרך כלל .אלא דרך הגדולים של
פעם וגם דרך כל מיני אסונות מעל הטבע,
כמו מחלות קשות ומשונות ,בעיות כלליות
בשלום בית ,בנות ישראל בלי שום רגישות
לצניעות ,בעיות בכל מיני תחומים שקשה
להסביר ,וכל אחד מסתובב עם פחד בלב.
אבל קשה לעזוב את הטמטום ואת הטפשות
שתפס את המוח היהודי.
אוי לנו שעכשיו אנחנו עומדים לפני הסוף.
מה יש לנו להראות היום ,יהודים רבים
שכחו מה שזה להיות ענווים ,להיות צנוע
בלבוש,בהתנהגות .יהודים שכל הראש
שלהם בתוך כסף ,חפצים ונופשים .כל יום
אוכלים טריפות ,כי הרמה של הכשרות
נמוכה ביותר ,כי הם תלויים מאד בכסף ולא
באמונה ,ואני לא צריך להמשיך.
יש בלי סוף מחלוקות וכו' וכו' .וכל זה דור
שלא מבין מתי שהוא לבוש ,ומתי שהוא
ערום .ולכן אני מזהיר אתכם יהודים יקרים.
על החילונים אין לי מה לומר ,אבל החרדים
שצריכים להיות קרובים ביותר ]לה'[ :אם
אתם לא תעזבו את השקר ,השקר עצמו
יהרוג אתכם .איך? כי כשהמשיח יגיע ,אתם
לא תכירו אותו .תראו אמת ואתם שקר,

טבת  ,תשע " א
הדפסה חוזרת  ,ומסרים חדשים

ושקר זה דמיון ,ואמת זה מציאות .השקר
אין לו צורה ,אין לו נפח ,הוא נעלם כמו שלא
היה .אבל האמת נצחית.
ולכן ,נכון ,יהיו דברים קשים ביותר ,גם
מלחמות ,כל מיני מצבים מדהימים ,אבל
אלו שבאמת בוטחים בה' ,שמשתדלים
לעשות רצונו ,אפילו אם לא מצליחים במאה
אחוז ,הם יהיו מכוסים ושמורים ,ויצאו מזה
בריאים ושלימים ב"ה .ואם עם ישראל ברגע
זה יאמינו ,כל המאמינים יצאו לרחוב עם
שק ואפר ,ויעשו תשובה ,יבכה ויגיד סליחות
וכו' יחזרו לבתים ולשכונות שלהם ,ויעשו
בדק בית ,רק אז יש לנו אולי אפשרות
שמשיח יבוא בקלות.
עם ישראל ,חייבים לבוא אל אבינו
שבשמים עם ראש למטה ]בהכנעה[ ,עם שק
ואפר .ולחזור בתשובה לפניו ולבקש מחילה
ולבקש ישועה ,ולהחליט שאנחנו משנים את

כל העם מתקבצים ומתכסים
בשקים.ואחד מן העם נוטל אפר
וכל אחד ואחד נוטל ונותן בראשו
ואח"כ מעמידים ביניהם זקן חכם
ואומר לפניהם דברי כיבושים
)פירוש שכובשין ומעוררין הלב
לתשובה(...ומוסיף בענינים אלו כפי
כחו עד שיכניע לבם וישובו
בתשובה גמורה
שולחן ערוך אורח חיים סימן תקעט
הדרך שלנו .לכן צריכים כולנו ביחד ללכת
אליו ,לעמוד לפניו בשק ואפר ולבכות
ולהתפלל ולבקש מחילה ,ולהבטיח שנחזור
אליו באמונה שלמה ושנקבל באמת עול
מלכות שמים ,ושנהיה עבדים ,עבדים של
הקדוש ברוך הוא.
ואם לא נעשה את זה ,הוא יכריח אותנו
לעשות את זה .נצטרך ח''ו לרוץ לרחוב
בבהלה ובבכי ונצטרך בפחד לחזור בתשובה.
ולמה לא עכשיו ,לפני המכה ,שנבכה ונבקש
לפניו .למה לא לעשות לפני המכה ,למה?

מטלי ילדה עם תסמונת רֶץ
מסר ַ

]אפילו[ בין החרדים יש מחלוקת ,רדיפה
אחרי ''עגל הזהב'' ,רצון לכבוד ועמדה ,יש
בריחה מהאמת .לכן אם אנחנו רוצים לידה
קלה ,פשוט מאד .וכמה שזה פשוט זה מסובך
וקשה .כי היהודים המאמינים כביכול
מסרבים לעזוב את האלילים שלהם ,וזה מאד
עצוב.
צריך להתאסף ביחד .אך לפני כן חייבים
להחליט שאנחנו חוזרים להקב"ה ,לתורת
אמת ,להיות עבדי ה' מהבוקר עד הבוקר,
עבדי ה' לגמרי .ואז להתאסף ולקבל עול
מלכות שמים ביחד .צריך לפחות שש
מאות אלף גברים ברחוב .רק הגברים
ילבשו שק ואפר.
צריך להתפלל ולבקש לבכות ולשמוע מוסר
ולקבל עול מלכות שמים לגמרי .לזרוק את
עגל הזהב ,הכל .וצריך להתפלל .וזה תמיד

קול דממה דקה

מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב
ניתן לשמוע את המסרים03-9-77-00-77 :
קבלת המסרים להפצה0527-120-948 :
תמיד עובד ועוזר.
אם יגיעו שש מאות אלף אין ספק שזה
יעזור .כל פעם שיהודים עשו זאת זה עזר .זה
כתוב בגמרא ]עיין תענית טו[ וגם מרדכי
הצדיק עשה זאת ]ראה מעבר לדף[ .ומתי
שיצאו לרחוב עם שק ואפר ה' שמע אותם.
אנחנו צריכים ביחד להחליט שאנחנו
חוזרים כולנו ,במיוחד החרדים ,להקב"ה.
לבוא ביחד לרחוב ,כולם ,כולם .להתפלל,
לבכות ,לקרוע את הבגדים ,לשים שק ואפר,
להגיד וידוי ,לבקש מחילה ,להגיד להקב"ה
שאנחנו נחזור אליו ,ונזרוק את העולם הזה.
ואז לחזור לבתים שלנו ולעשות מה שאמרנו
ואז הקב"ה ירחם עלינו ויציל אותנו.
ויום אחד ,הכל יעלם ,כל הרע יעלם ,וזה
יהיה כמו לצאת מבית הסוהר .בדיוק.
מסר מאלתר ,כסלו ,תשע"א.
גם אני מחכה מאד למשיח .ואתם אין לכם
בעיות? באמת הכל שטויות.
בוכים פה יום ולילה איפה משיח ,איפה
משיח .תנסו ח"ו פעם להיות אוטיסט ,ואז
יהיה לכם בעיות .כל השטויות שלכם עם
הבעלים עם האבות עם האמהות הכל
שטויות .גם עם המחותנים ...הכל שטויות.
אני רק רוצה לומר לכם שאני למדתי מזמן,
שכל הקושי בחיים זה הסיבה שהגענו לעולם
הזה .וצריך לקבל את זה בשמחה ולהלחם
עם עצמנו ועם הסביבה ,נגד היצה"ר.
ואנחנו עם זה גומרים את התיקון שלנו.
אבל עכשיו בעולם החשוך הזה עם כל השקר
כל הדברים הקשים ,אני לפעמים כמוכם
מאבד את הסבלנות ולא יודע מה לעשות.
אני כועס ומרגיש כמו סכין בתוך הקישקעס.
והכאב הזה הכי קשה שיש בכלל ,ואני יודע
שכולכם מרגישים את הסכין הזה לפעמים.
וזה הרגשה גם של בדידות נוראית .ואני יודע
שזה דבר הקשה ביותר שיש בעולם הזה.
הרגשה של בדידות ,הרגשה של אבדון.
הרגשה של ניתוק מהטוב .אבל צריכים
להלחם .גם אני נלחם .נלחם ונלחם ונלחם.
ויום אחד ,הכל יעלם ,כל הרע יעלם ,וזה
יהיה כמו לצאת מבית הסוהר .בדיוק.
העולם הזה זה בית הסוהר ,בית הסוהר.
והסוהרים הם רשעים ,רשעים גמורים ואין
לאן ללכת .אפילו אלו שבבית הסוהר אתנו –
רשעים .כל כיוון שהולכים מרגישים את
השקר ואת החושך .אבל באמת בעתיד
הקרוב ,באמת קרוב ,הכל ישתנה .רק צריך
סבלנות עד אז .ובאמת אני רוצה לראות אם
יהיה לכם את הכח ,את הביטחון העז לעמוד
במה שמחכה לנו .אמנם בצורה מסויימת זה
יהיה קל יותר ,וכולם יעמדו בזה .אבל חלק
לא ישרדו ,חלק גדול .וכשרואים שנופלים על
שמאל ועל ימין ,נראה כמה כח יהיה לנו,
כמה שלא נפחד ,כמה שלא נרצה את השקט.
השקט של השקר.
אוי ,מה אני מדבר .אני אפילו לא יודע ,אני
מבולבל גם .אבל אני רק מבקש מכם לא
לאבד את הכח .כח רצון להיות עם הקב"ה,
לעשות את רצונו תמיד ,לא לשמוע לבני
אדם .רק לשמוע את הקול דממה דקה

שבתוך כל אדם ,כל יהודי .רק זה .לצערי עכשיו ,חורף אבל כמו קיץ

הרב אפילו רבנים בדרך כלל לא יכולים
לעזור ,רק הקול דממה דקה בתוך כל יהודי,
זה הכל.

תקשיבו טוב !
לכולם יש דברים שמושכים אותם מהדרך
שהם בטוחים שצריכים ללכת .וזה המבחן,
שאברהם אבינו הלך לעקדה כמה שלוחים
שלח הס"א )סיטרא אחרא( היצר הרע לעצור
אותו ,שהוא לא יגיע למצוה הגדולה שהוא
חשב שצריך לעשות .אבל זה גם היה יכול
לבלבל את אברהם אבינו .תשים את העיניים
על האמת ולא לעזוב את זה .צריכים
בעקשנות ללכת לכיוון הנכון ולא להסתכל
לא לשמאל ולא לימין .ולא להתבלבל.
צריכים לשבת לעשות קצת התבודדות,
ולעשות חשבונות ,האם זה יכול להיות ס"א
או שלא .תחשבו .תעשו את זה הגיוני ,תהיו
אמיתיים עם עצמכם .האמת לא באה
בקלות ,צריכים להלחם עם הס"א על שמאל
ועל ימין .ובתוך עצמנו.

מסר משמואל ,כסלו תשע"א
מי יודע כמה זמן יהיה אוכל בכלל ,עכשיו
אני נהנה .אבל זה לא סתם מה שאני אומר.
תראו ,מה אתם חושבים .שבע שנים של
בצורת וגם עכשיו ,חורף אבל כמו קיץ ,ובכל
העולם בשטחים ענקיים יש בצורת .לעומת
זאת שטחים ענקיים יש גם הפוך מבצורת,
שיש יותר מדי גשם זה גם הורס את היבול,
אז עוד מעט נרגיש חוסר באוכל ,ומחירים
גבוהים ביותר .הדברים משתנים עכשיו
במהירות הבזק.
אני גם רוצה לומר לכם שמי שבוטח בה'
לא יהיה לו דאגה של אוכל ,רק אם הוא
אדם שאוהב לדאוג .אבל ככה לא צריך
להיות שום דאגה של אוכל .אם הוא עם
השם ,אם הוא בוטח בו .אני גם רוצה לומר
שהמסר שאלתר נתן זה האמת ואין לי
באמת מה לומר יותר ,רק אם ישאלו אותי.
חוסר הירקות זה רק מבוא שנתרגל למצב,
הקדמה .יהיה מצב קשה ביותר ,זה יכול
ליפול כל רגע ,לא רק בארץ – בכל העולם.

בכל העולם המצב יחמיר כלכלית וזה יביא
גם רעב וגם מצב שבמקומות שונים לא יהיה
קורת גג להרבה אנשים .ואני יודע שזה ממש
יעשה רע להרבה אנשים .ואפילו שפה לא
ירגישו את זה כל כך כמו בחו"ל ,אבל ללכת
לירקן ולסופר ולקנות כל מה שעולה על
דעתנו  -זה לא יהיה .אבל ...אין מה לומר
יותר .עוד מעט באמת יהיו הפתעות חזקות
וקשות .עוד מעט עוד מעט עוד מעט .זה כבר
קורה .אתם חושבים שאין חדשות ,פשוט
מספרים מה שרוצים .ואתם חושבים שלא
קורה כלום ,זה קורה כל הזמן ,כל יום ,כל
יום .ופתאום נודע לאנשים אז זה כאילו שזה
פתאום קורה ,אבל זה תהליך שמתמשך,
הולך ומחמיר .אני רוצה לומר שאמנם יש
לכם הרבה סבלנות אבל עוד מעט לא
תצטרכו סבלנות .יעבור הכל אחד אחרי
השני ,כל הצרות שאתם דואגים להם עכשיו
ייעלמו כי לא יהיו כל כך חשובים .רק
להחזיק בה' ,זה מה שצריכים כל הזמן
בראש ,לעשות את רצונו בכל מצב שהוא.
ולא להפסיק לבטוח בו ,ה' עזר ,עוזר ויעזור
לנו.

מי לבש שק ?
ָשׂם ַשׂק ְבּ ָמ ְתנָיו )בראשית לז(
יעקב אבינו וַיִּ ְק ַרע ַיעֲקב ִשׂ ְמל ָֹתיו ַויּ ֶ
משה רבינו משה לבש שק ונתעטף שק ...עד שנזדעזעו שמים וארץ )דברים רבה יא י(
בוּשׁי ָשׂק )תהלים סט(
ָא ְתּנָה ְל ִ
ֵיהם )דברי הימים א כא( ו ֶ
ֻסּים ַבּ ַשּׂ ִקּים עַל ְפּנ ֶ
וְה ְזּ ֵקנִים ְמכ ִ
דוד המלך וַיִּ פֹּל ָדּוִיד ַ
ָדיו וַיִּ ְת ַכּס ַבּ ָשּׂק )ישעיה לז(
מע ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ וַיִּ ְק ַרע ֶאת ְבּג ָ
חזקיהו המלך וַיְ ִהי ִכּ ְשׁ ַ
ָא ֶפר )דניאל ט(
ָא ְתּנָה ֶאת ָפּנַי ֶאל ה' ָה ֱאל ִֹקים ְל ַב ֵקּשׁ ְתּ ִפ ָלּה וְ ַת ֲחנוּנִ ים ְבּצוֹם וְ ַשׂק ו ֵ
דניאל ו ֶ
יהם) :נחמיה ט(
ֲל ֶ
ַא ָד ָמה ע ֵ
וּב ַשׂ ִקּים ו ֲ
ֶא ְספוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּצוֹם ְ
נחמיה ובני ישראל נ ֶ
ָשׂם ַשׂק ַעל ְבּ ָשׂרוֹ ַויָּצוֹם וַיִּ ְשׁ ַכּב ַבּ ָשּׂק )מלכים א כא(
ָדיו ַויּ ֶ
המלך אחאב וַיִּ ְק ַרע ְבּג ָ
ַרא ָה ָעם וְ ִהנֵּה ַה ַשּׂק ַעל ְבּ ָשׂרוֹ ִמ ָבּיִ ת )מלכים ב ו(
המלך יהורם ַויּ ְ
ָא ֶפר )אסתר ד(
ָדיו וַיִּ ְל ַבּשׁ ַשׂק ו ֵ
ֳכי ֶאת ְבּג ָ
מרדכי וַיִּ ְק ַרע ָמ ְרדּ ַ
אסתר המלכה אסתר נפחדת...ותפשוט בגדי מלכותה ואת תפארתה ותלבש שק )אסתר רבה ח ז(
ֻצּע ָל ַר ִבּים )אסתר ד(
ָא ֶפר י ַ
וּמ ְס ֵפּד ַשׂק ו ֵ
וּב ִכי ִ
הוּדים וְ צוֹם ְ
עם ישראל ֵא ֶבל גָּדוֹל ַליְּ ִ
תינוקות מה עשה מרדכי קבץ את התינוקות ועינה אותם מלחם ומים והלבישן שק )אסתר רבה ח ז(
ַא ִמינוּ אַנְ ֵשׁי נִ ינְ וֵה ֵבּה' וַיִּ ְק ְראוּ צוֹם וַיִּ ְל ְבּשׁוּ ַשׂ ִקּים )יונה ג(
אנשי נינוה ַויּ ֲ
אָדם וְ ַה ְבּ ֵה ָמה וְ יִ ְק ְראוּ ֶאל ֱאל ִֹקים ְבּ ָח ְז ָקה )יונה ג(
בהמות וְ יִ ְת ַכּסּוּ ַשׂ ִקּים ָה ָ
הבית יוסף ללבוש שק כל שני וחמישי )מגיד מישרים פרשת מצורע(
רב חיים ויטאל שאתענה מ' יום רצופים בשק ואפר ובכי )שער הגלגולים הקדמה לח(
וְל ֲחגר ָשׂק )ישעיה כב( ַעל זאת
וּל ָק ְר ָחה ַ
וּל ִמ ְספֵּד ְ
ַיִּק ָרא ה' אלקים ְצ ָבקוֹת ַבּיּוֹם ַההוּא ִל ְב ִכי ְ
הנביאים ו ְ
אוֹתם ַפּ ָלּצוּת )יחזקאל ז( ועוד הרבה.
ילילוּ )ירמיה ד( וְ ָח ְגרוּ ַשׂ ִקּים וְ ִכ ְסּ ָתה ָ
ִח ְגרוּ ַשׂ ִקּים ִס ְפדוּ וְ ֵה ִ
שולחן ערוך כל העם מתקבצים ומתכסים בשקים...עד שיכניע לבם וישובו תשובה גמורה )או''ח תקעט(
משנה ברורה בשקים-וכתב המ''א...דיכסה למעלה על בגדיהם )מ''ב שם באורח חיים תקעט ס''א(

למה לובשים שק ?
אמר רב איבו :לפי שתפס יעקב אבינו את השק ,לפיכך אינו זז לא ממנו

לא ממנו
רבה זז
בראשיתאינו
את השק ),לפיכך
אבינו
ולא לפי
איבו:
ולארב
אמר
פד כ(
הדורות
יעקב כל
שתפסעד סוף
מבני בניו -
מבניו
)בראשית רבה פד כ(
ולא מבניו ולא מבני בניו  -עד סוף כל הדורות

כדי לאמת זה ,דע כי ''שק'' עולה בגימטריא ארבע מאות  -וזהו סוד הארבע מאות כתות הטומאה שנבראו
)חסד לאברהם שם(
בעולם וגו' )ראה שם הסבר כל הענין(
וכן אמ רו חז''ל  :כל מי שלובש שק ומתענה אינו מעבירו ממנו עד שתעשה בקשתו )מדרש רבה
אסתר י בשם רבי חלבו(
כתבו תלמידי האר"י ז"ל'' ,שק ואפר'' עולים כמנין מילואים של שם הוי"ה ושם אהי"ה ,שהם ע"ב ס"ג מ"ה
ב"ן קס"א קנ"א קמ"ג-עולים תרפ"ז .וכן עולה ''ארץ ושמים'' ] ,[687דאינון זעיר ונוקביה ,כי על ידי זה
)השל"ה הקדוש מסכת יומא(
יתייחדו זעיר ונוקביה )ע''ע שם(
לתשובה צריך שק וכן אמר דוד המלך עוד ע"ה )תהלים סט( ''ואתנה לבושי שק'' ,ובבראשית רבה )וישב פד(
)ראשית חכמה שער התשובה פ''ג(
אמרו רבותינו ז"ל...הרי שהתשובה היא בתענית ושק.
תפילות רבים בלבוש שק מתקיימות ליד הכותל המערבי ,שריד בית קדשנו ותפארתנו .התפילה הבאה בעז''ה ביום שני ערב ראש
חודש שבט בשעה ) 3:30מנחה ויום כיפור קטן( .דברי התעוררות ועניני דיומא ,פרטים נוספים .050-410-4147

בס''ד
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''ולא

ילמדו עוד

מסר מדניאל בחור אוטיסט

אנחנו מתקרבים מאוד לסוף ,מאוד
מתקרבים .ואלו שלא רוצים לראות את
האמת ,אלה שרוצים להיות כמו בת-
יענה ,אז אין לי מה לומר להם .אבל,
לאלה שמתחילים כבר להבין את האמת,
אני רוצה לומר :אין זמן ,אין זמן.
הסתכלו מסביב תראו באיזה מצב
אנחנו .נשאר לנו ''ידיד אמת'',
במרכאות כפולות ,אמריקה  -וגם היא
עכשיו עזבה אותנו .מה נשאר לאלה
אשר לא מאמינים בה' ובתורתו
ובנביאים שלו? נשאר מצב מאוד
מפחיד ,מאוד מדכא .אנחנו מדינה של
בערך ששה מליון יהודים  -גם לא כולם
יהודים באמת  -נגד כל העולם .מצב
מעניין ביותר .בחלומות הקשים ביותר
של הציונים החילוניים לא חלמו על
גירסה כזאת.
אולי אם ניתן שטחים לישמעאלים
ירדו מאתנו ויעשו שלום .וזה מצחיק
גם אותי וגם את הרוסים וגם את
אחמדינז'אד וגם את כולם .אולי
האמריקאים בגלל )שאין להם חוש(
הומור ,לא רואים את הצחוק .אבל
האבסורד ברור.
זה כמו לתת לכלב בשר כשהוא
רעב ולהגיד לו לאכול רק חתיכה
אחת ,לא את הכל .הערבים פראיים,
רוצים את הדם של היהודים ,רוצים
את כל ארץ ישראל ולא רוצים
שיהיה פה אף יהודי! ואם יהיה
)ישאר( יהודי ,רק )בתנאי( שיהיה
עבד ממש של הערבי ,שהוא יעשה
אתו את כל הדברים האכזריים
שעולים על דעתו.
וזה המצב שלנו .אם ניכנס עכשיו
לעזה ,מיד יבואו אלינו כולם.
בפועל יבואו החמאס והחיזבאללה
והסורים והרוסים והאיראנים ובטח
הירדנים .ברור שגם המצרים ,אולי
לא מיד ,אבל לא יקח הרבה זמן .ומה יש
לנו נגדם? כלום ,לא האמונה הכי קטנה
עם הקב"ה .ובודאי לא את הנשק שצריך
בשביל לנצח .אז מה נשאר לנו? מוות
בטוח ,חס ושלום .אבל יש צד שני של
המטבע ,וזה הצד הרבה פחות פופולרי
של אדם עם אמונה שלימה.
אפילו החרדים והדתיים  ,הדתיים
במיוחד  ,מאמינים בכוח של צה"ל .
לאלה אני רק רוצה להזכיר שבבית
המקדש הראשון והשני  ,אי אפשר
היה לנצח את היהודים  .אז מה קרה ?
הקב" ה בעצמו פתח את השערים של
ירושלים והוריד את החומות ] ראה
ילקוט שמעוני דברים פ'' ח [  ,וגם הוא
עושה לנו את זה עכשיו .

דפים אלו
טעונים גניזה

מלחמה''
כ''ט כסלו תשס"ח

ומי ישרוד? רק הבוטחים בקב"ה.
רק היהודים שעושים בדק בית,
שפותחים את הלב ואת השכל ואת
המקומות הכי עמוקים בכל הפינות
שבתוך האדם ,ומנקים את זה מכל
העבירות ועושים תשובה שלימה.
שמצטערים ממש על כל מילה מיותרת,
על כל צעד נגד רצון השם .על כל מבט
לא נכון ,על הכל .וירגישו שהם
מצטערים עד דמעות.
וישב על הרצפה וישים שק על הגוף
ואפר על הראש ]ראה במשבצת למטה[
ויבכה ויבכה ויבכה ויבכה  -שהוא
מצטער כל כך .ואני רוצה לומר שמי
שלא יעשה את זה ,או משהוא מאוד
דומה ,לא יוכל לשרוד .אין כזו מציאות.

''ומי ישרוד?
רק הבוטחים בקב"ה .רק
היהודים שעושים בדק בית,
שפותחים את הלב ואת השכל ואת
המקומות הכי עמוקים בכל
הפינות שבתוך האדם ומנקים
את זה מכל העבירות ועושים
תשובה שלימה.
שמצטערים ממש על כל מילה
מיותרת ,על כל צעד נגד רצון
השם .על כל מבט לא נכון ,על
הכל .וירגישו שהם מצטערים עד
דמעות.
וישב על הרצפה וישים שק על
הגוף ואפר על הראש ויבכה ויבכה
ויבכה ויבכה שהוא מצטער כל כך''.
הקב"ה אוהב את עם ישראל והוא לא
רוצה להשמיד את עמו .אבל הוא לא
יכול לתת גם לאלה שלא מאמינים
במאה אחוז ,לבנות את העולם החדש,
העולם של משיח .הם לא מתאימים ולא
יוכלו לתפוס אפילו את האמת שרואים
את זה ברור מאוד .ולכן באופן טבעי,
אדם כזה לא מתאים לעולם הבא.
לעולם הבא ,זאת אומרת לעולם של
משיח .ולכן הכרטיס כניסה ,זו רק הדרך
הזאת ואין דרך אחרת.
וכל אלה שרוצים להגיד :כן ,כן ,ה'
אוהב אותנו ,הוא יסלח לנו ,לא משנה
אם אנחנו )לא ( עושי ם מה שהוא רוצה
בדיוק ,או שאנחנו מחליטים שהדרך
שלנו נכונה .אין דבר )כזה( .הוא יסלח

קול דממה דקה
חייג 03- 9770077
לשמיעת המסרים ועדכונים
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
ניתן להתקשר 0527- 120- 948
לנו ,הוא ירחם עלינו ,זה נכון ,הוא ירחם
באמת .אבל גם אנחנו צריכים לרחם על
עצמנו ולהגיע לאמת .ואני אזכיר לכם
שוב ,כמו שנכתב על ידי בנימין:
תסתכלו בכל ההיסטוריה ,וכשהיהודים
לא עשו מה שהיו צריכים לעשות ,לא
היתה לקב"ה ברירה )כביכול( ,רק לרדת
חזק עליהם כדי להוציא את הטינופת,
את מה שלא צריך להיות מביניהם ,כדי
שמשהוא טהור יותר יוכל לצמוח.
ואני לא רוצה לעבור מתקופה לתקופה
להזכיר לנו ,רק כמו שבן הזכיר בסופו
של דבר ,השואה .השואה היא גם אהבת
ה' כלפי עם ישראל .אם הוא לא היה
אוהב אותם ,הוא לא היה משמיד
כל כך הרבה בצורה כל כך אכזרית.
זה מידה כנגד מידה ,ויחד עם זה,
כמה גרגרים הוא הציל ומזה צמחו
קהילות שלימות מחדש וזה
הרחמים .אבל שוב ,הרבה בוסר
נכנס לגידול הזה )עם ישראל(
וחייבים להוציא את זה וחייבים
כולנו לחזור בתשובה.
אבא ,אבא ,מיד ,מיד ,להתחיל
עם השק ואפר שעם ישראל יראה
דוגמא מה לעשות ואיך לעשות ]ראה
במשבצת למטה[ .אבא ,אבא ,לא
סתם קיבלת אותי ,אני מכוון אותך,
זה התיקון שלך לעשות את זה .זה
התיקון .וכל אחד שעובד אתנו ]כל
המתנדבים והפעילים[ ,עם בנימין
ועם
ואיתי ועם מנחם ועם ליפי ִ
ועם כולם  -כל אלה .כל
ישראל ִ
ועם עם
אלה ,יש )להם( תיקון אתנו ִ
ישראל .כולם ,כל אלה שעובדים
אתנו .וגם לך אבא .אין חוץ ממעשי
)דברים מעשיים ,תכלס( עכשיו,
אדם חייב להיות מעשי ,ואם לא ,אז אי
אפשר לעזור להציל את עם ישראל.
ולא לשכוח ,לאדם שיכול להשפיע על
עם ישראל ולא עושה אז הוא יואשם
בשמים שהוא יכל ולא עשה .הוא עובד
יום ולילה כי הוא רוצה לעזור ולהציל
בעזרת ה' את עם ישראל ואת המשפחה
שלו ,יחד עם כולם.
עוד מעט זה יגמר והחיים יהיו טובים,
וכולם יהיו בריאים וכולם יהיו שמחים,
וכולם ילמדו תורה ולא יהיה יצר הרע
ולא יכעסו אחד על השני ויגורו ויחיו
בשלום .עד השלב הבא שיהיה שלב עוד
יותר גבוה לבני אדם ,אבל את זה לא
מבינים עכשיו ]ראה כללים ראשונים ט[.

תפילת רבים בלבוש שק מתקיימת ליד הכותל המערבי ,שריד בית מקדשנו.
התפילה הבאה בעז''ה ביום שני ,ערב ראש חודש אדר ,בשעה  .3:30מנחה ויום כיפור
קטן וקבלת עול מלכות שמים עם דברי התעוררות וענייני דיומא .כמן כן מתארגנות
תפילות רבים עם שק ואפר ברחבי הארץ ,פרטים נוספים להתקשר.0527-120-948 :

שהעולם מתכונן למלחמה
''כל אחד יכול לראות איך
להיות אוטיסט להגיד את
ענקית .כבר לא צריכים
יכול לומר את הדברים הללו
זה .כל קריין רדיו פשוט
 רק שהם לא יודעים את הנבואות .הנבואות ]בתנ''ך ובדברי חז''ל[ מראות בדיוק מה שקורה היום .וזה מאד מרשים ,כי זהכל כך מדויק'''' .כדאי להכין את הנבואות עם פרשנות קלה שיוכלו להבין מה זה אומר ,ושיבינו שכתוב בנבואות בדיוק
מה שקורה היום .ולהראות מתוכם שכדי לשרוד צריכים לעשות תשובה אמיתית .אין שום דרך אחרת) .מסר מהאוטיסט
בנימין גולדן י' כסלו תשס"ח(
היות ובדרך כלל מי שבקיא בנבואות ודברי חז''ל איננו בקיא בחדשות העולם ,ולהפך אלו שבקיאים בחדשות בדרך כלל אינם
בקיאים כל כך בנבואות ודברי חז''ל ,לכן חיברנו יחד את שני התחומים כדי להשלים את התמונה בעיני כולם וזאת בכדי שידעו
באיזה מצב אנחנו נמצאים כעת ויבינו איך להינצל .לכן הבאנו כאן מדרש חז''ל עם ביאור שמראה התגשמות דבריהם בזמננו.

התגשמות הנבואות בימינו

לשני שליש האלו וכידוע
 1מתגרים זה בזה  -יותר
שרובו ככולו .אבל זה מדובר
מכל השנים.
שנה שמלך המשיח נגלה בו ,כל מלכי
על כללות העולם כמבואר
2
1
פרס
של
השם
פרס
 2מלך
האומות העולם מתגרים זה בזה .מלך
במפרשים שם .אמנם אצל עם
עד
אבל
'',
איראן
''
לשם
הוחלף
פרס ]איראן [ 4מתגרה 3במלך הערבי ]ערב
ישראל המצב חמור יותר
פרסי
בלשון
שם
מדברים
היום
הסעודית[ 5והולך מלך הערבי לאדום ]ארה''ב[
כמ''ש בגמרא סוף כתובות
ושם שושן הבירה וכו' כידוע.
)קיב (:דשמואל אמר צירוף
ליטול עצה מהם
 3מלך הערבי  -כידוע שערב
אחר צירוף שנאמר )ישעיה ו(
6
חצי
הסעודית היתה נקראת ''
וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם .וכל
''ועוד בה עשיריה ושבה והיתה
מדינתם
האי ערב'' ,ועד היום
]הנשארים[
מתרעשים
העולם
אומות
לבער'' ורש''י מפרש ''כשתשעה
נקראת ''ערב הסעודית'' ואין
ומתבהלים ונופלים עלך פניהם ויאחוז אותם
החלקים ]של עם ישראל[ יהיו
מדינה אחרת שנקראת בשם
אבודין ולא נותר כי אם
7צירים כצירי יולדה.
''ערב'' )וכל ה''ערבים'' מקורם
העשירית''.
וישראל מתרעשים ומתבהלים ,ואומרים להיכן
מחצי האי ערב הנ''ל ,ומשם
כדי שלא יחשוב הקורא
המזרח
התפשטו לשאר מדינות
נלך ולהיכן נבוא? ואומר להם ]הקב''ה[ בניי אל
שדברי המדרש כאן תלושים מן
,
מרוקו
התיכון כמו ירדן,
תתייראו...הגיע זמן גאולתכם.
המציאות של ימינו ,חשוב
מצרים וכו'(.
 4מתגרה במלך הערבי  -כידוע יש שני זרמים מרכזיים להבהיר לצבור מה שמופיע כל הזמן בעיתונות על השקפותיו
באיסלאם ,סוניים ושיעיים שהם אויבים זה לזה .איראן היום של מלך פרס )נשיא איראן( בענין המאהדי )''משיח'' שיעי
היא ראש החץ השיעי ,וערב הסעודית היא ראש החץ הסוני .שאמור כאילו להשליט את האיסלם על העולם( .לפי דעתו
היום יש עוינות חזקה ביניהם בגלל שערב הסעודית פוחדת ודת הכת הקיצונית שלו ,הדרך להביא את המאהדי ,זה רק
שאיראן תשליט הגמוניה שיעית על העולם הערבי והמוסלמי על ידי יצירת מצב של תהו ובהו מקומי ובינלאומי .לכן
באמצעות עליונות צבאית וזה על ידי פיתוח כלי נשק גרעיני .אומר נשיא איראן שצריך להבעיר מלחמה אזורית ואחר כך
לפי זה מובן שיתכן מאד שיפרוץ עימות גלוי בין איראן להחריב את העולם המערבי באמצעות פצצות גרעיניות.
כהיום ממשלת איראן מורכבת אך ורק מחברי הכת הזאת
לסעודיה בזמן הקרוב )וגם בגלל שאלו קיצוניים ואלו מתונים(.
 5והולך מלך ערבי לאדום ]ארה''ב[ ליטול עצה מהם  -שמאמינים לגמרי באידאולוגית המאהדי ,ומי שמפקפק בזה
הראש של אדום היא ארה''ב של ימינו .היום אנחנו בגלות מסלקים אותו מהממשלה.
לאחר שנבחר נשיא איראן וגם כמה וכמה פעמים לאחר
אדום כידוע וארה''ב היא המעצמת-על והראש של תרבות
אדום .היות ויש קשרים הדוקים ,כלכליים וצבאיים ,בין מכן ,הצהיר שתכלית ממשלתו להחיש את בואו של
ארה''ב לערב הסעודית ,לכן מובן מאליו שאחרי שאיראן ה''מאהדי'' ועל זה יוקצו כל המשאבים הכלכלים והצבאיים.
תתגרה ]תאיים[ על ערב הסעודית ,היא בוודאי תלך לארה''ב הוא אפילו הצהיר בפני עצרת האו''ם ביום  25לספטמבר 2007
שבקרוב מאד יפול שלטון המעצמות ]המערביות[ ויושמדו וכו'.
כדי לחפש עצה איך להתגונן.
לפי הנ''ל ברור שדברי המדרש ''וחוזר מלך פרס ומחריב את
 6ומחריב את כל העולם  -אי אפשר להחריב את ''כל
העולם'' על ידי נשק קונבנציונלי ,זה אפשרי רק על ידי נשק כל העולם'' עומדים להתרחש בקרוב .מענין לשים לב
גרעיני )דבר שפותח רק בתקופתנו!( לכן ברור שמדובר כאן על שפורסמו בהרחבה בעיתונות העולמית שהאסטרולוגים רואים
מלחמה גרעינית איומה שלא היה דבר כזה בהסטוריה .יש את החורף הזה כ''חורף גרעיני'' ,אשר בו תחרב אירופה
לציין שגורמי האופוזיציה האיראנית פרסמו שיש להם המערבית על ידי איראן )וזה תואם בדיוק את דברי המדרש(.
הוכחות ששלטונות איראן כבר השיגו נשק גרעיני .גם גורמים וכמו כן להבדיל בזמן האחרון יש כמה צדיקים שאומרים
רשמיים בממשל איראן עצמו הצהירו באמצע הקיץ שעבר שבחו''ל יפלו פצצות אטום ובארץ ישראל יהיה הבירור הנ''ל
שיש להם מאות ק''ג אורניום מועשר ]זה מספיק לבנית עשרות )בישעיה ו ''ועוד בה עשיריה וגו'''( ,על ידי רעידת אדמה נוראה
בעוצמה שלא ידענו כדוגמתה.
פצצות גרעיניות ,ובנוסף הם עושים כל הזמן עוד ועוד[.
המדרש הזה מתקשר עם דברי הנביא יואל )פ''ג( ''ונתתי
 7צירים כצירי יולדה  -פחד ''כצירי יולדה'' לא קיים לגבי
נשק קונבנציונלי בגלל שישנם דרכים להתמודד אתו ,וגם מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן'' .דם  -בארץ,
יש אפשרות להחזיר מנה אחת אפיים ,כמו בכל המלחמות ואש ותמרות עשן  -בשמים )מצודות דוד ועוד מפרשים(.
שהיו עד היום .רק נשק גרעיני מטיל פחד עצום של ''צירי רש''י מסביר ''ותמרות עשן'' פירושו ''זקיפות מעלה עשן
יולדה'' בגלל שאי אפשר להתגונן בפניו כלל והוא משמיד בגובה'' והרד''ק כתב ''תמרות'' ר''ל כעץ תמר ''גבוה וישר''.
וכל זה איננו בצורת סתם עשן רגיל אלא בצורה מיוחדת
כליל בשטח נרחב ואפילו מדינות שלמות.
שמאוד תואמת לצורת הפטריה הידועה של פצצת אטום.
אין כוונת המדרש באמרו ''ומחריב את כל העולם'' כפשוטו ופטרית האטום היא בצורה של ''אש ותמרות עשן'' הנ''ל.
היוצא מכל זה הוא :מי שרוצה לשרוד מהבירור הנורא הזה,
 כל העולם ממש  -בגלל שכתב אחר כך ''וכל אומות העולםמתרעשים ומתבהלים וכו'' ואם כל או''ה מתים ,מה איכפת הפעולה שראוי לו לנקוט ,זה כמסקנת המסרים מהאוטיסטים:
מהפחד הזה? אלא ברור שחלק מן העולם נשאר וניתן להבין את ''אז אם יהודי רוצה לחיות חיי נצח עם הקב"ה ,מתחת לכנפיו
דברי המדרש מתוך הנבואה של זכריה )פרק יג('' :והיה בכל ית' כביכול ,אז תשובה היא התשובה...ומה זה אומר לחזור
בתשובה? זה אומר שכל אחד ישב עם עצמו ויחשוב על כל
הארץ נאום ה' פי שנים בה יכרתו יגוועו והשלשית יותר בה''.
לפי זה מה שכתב במדרש ''מחריב את כל העולם'' הכוונה עבירה ועבירה שעשה בחיים שלו'' ]ראה פרטים במסר מעבר לדף[.
חשוב להעביר את המסרים האלו לכל יהודי בכל דרך שאפשר )לפקסס ,לשכפל ,להדביק בבית הכנסת ,וכו'( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.
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הכל תלוי בנו
מסר מהאוטיסט ישראל דוד

שבט תשס''ח

קול דממה דקה
מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב

אם נבכה על כל השקר שנכנס לעולם
היהודים היקרים שביישו את עצמם
ובלי פחד הלכו לכותל עם שק ואפר ]ראה שלנו ,נבכה שנתנו ליצר הרע להשתלט על
במסגרת למטה[ ,אפילו שהשומרים בכותל העולם שלנו ,נצטער מאד על כל הטעויות
לא נתנו להם להיכנס ועשו בעיות קשות שעשינו ,נשב על הרצפה נקרע את
בלי שום סיבה ,היהודים האלה צדיקים הבגדים ]כדוגמת הקריעה בראית חורבן ביה''מ[,
ממש .והם בטוח באו אך ורק לשם או נשים שק על הגוף ואפר על הראש ,ונבכה
מהאוטיסט בנימין גולדן תשס''ב
שמים ,כדי להציל את עם ישראל.
ונבכה ונבכה ונצטער כל כך עד שהלב נשבר,
העולם המערבי עם הערכים הכאילו
.
שנשרוד
תקוה
לנו
תהיה
אז
.
כביכול
אל
ישר
וכל דמעה שיצאה מהם הלכה
דמוקרטיים? זה פשוט זאב בבגדי כבש.
ללכת
בושה
בלי
שמוכנים
היקרים
היהודים
אחד
כל
של
מתחת כסא הכבוד .וכל תפילה
הוא לבוש בגדי צדק ,חרות ,ושוויון
לשבת
הרצפה
על
ולשבת
ללכת
,
דוגמה
ולתת
היה שווה לאלף יהודים ]''המעט הזך הוא רב,
זכויות .אמנם המציאות האמיתית היא
והרב הבלתי זך הוא מעט ואין בו תועלת''  -חובת ולבכות ולהתפלל ולהראות איך נראה יהודי שהעולם המערבי הוא אדום בתפארתו
הלבבות ,שער יה''מ פ''ו[ .לכן היה כאילו אמיתי שעושה תשובה ,יהודים כאלה הגדולה ביותר ,ומיצג את התאוות
יכולים להציל את כל העולם.
כמאתיים אלף יהודים מתפללים.
והגשמיות של "עולם הזה" שמסתיר
דבר אחד בטוח :עכשיו הקב"ה נותן ומסלף את האמת .איפה שקיים עגל
הם הלכו לשם כדי להיות דוגמא למה
שיהודי צריך לעשות עכשיו .לא חייבים לכל העולם ,לא רק ליהודים ,הזדמנות הזהב ו"עולם הזה" ,במקום ההוא פני
את השק ואפר ,אבל זה סימן של אבל .אחרונה ]ראה גם במסר שמעבר לדף[ .השם נסתרות...
אנחנו ,עם ישראל ,מעדיפים את
סימן של חוסר גאווה ,סימן של בית
תהליך החורבן בעיצומו
העולם הגשמי מקושט עם "קודש",
המקדש שנעלם מאתנו  -שזו
על התגלות שלמה של האמת .אנחנו
הטרגדיה הגדולה ביותר שנפלה על
חורבנה של אדום ]עובדיה א יח[ 'יבוא רק
מעדיפים את ה"עולם הזה" על חיים
עם ישראל אי פעם.
על ידי חורבן העולם הזה .כאשר מביא
רוחניים שיביאו אותנו קרובים אל
יהודי יכול פשוט לשבת על הרצפה
הקב''ה את העולם למצב שיסודות חיי
השם ויתנו לנו לשבת בבית השם כל
במקום
ולקרוע את הבגדים שלו ]שזה
העולם הזה יתמוטטו ,השלוה תתערער ,חיי
ימי חיינו.
יהודים
לשים שק ואפר[ ,אבל כמה
הפרט יהפכו לחיי דאגה ,פחד ויסורים ,וכל
עם ישראל! בין אם אתם רוצים,
מוכנים לקלקל את החולצות שלהם?
העולם כולו יעמוד תחת אימת הרס וחורבן,
בין אם לא ,העולם משתנה! השקר
וכמה מוכנים לשבת על רצפה קרה
אז יתגלה לעין כל שהתרברבותו של האדם
יחשף והיצר הרע יישחט.
לא נוחה ולבכות כמו תינוקות דליים
וגאותו על התקדמותו בכיבוש הבריאה,
ארה"ב מרכז הטומאה ,ארה"ב
מלאים דמעות על חורבן הבית ועל
כביכול ,מביאים רק לאבדון.
מרכז עגל הזהב ,ארה"ב מצרים
חורבן עם ישראל?
אז יכירו את ההפסד שבחיי העולם הזה
ממש ,אדום ממש .ארה"ב שהכסף
אנחנו בדור של חורבן ,עכשיו
והגשמיות ממש הרסו כל דבר רוחני,
כשהם מרוקנים מכל תוכן רוחני
באמצע החורבן ]ראה במסגרת[  .חורבן
ובמיוחד בין היהודים...
בחינוך ,שהוא העתיד של העם ,חורבן
המובילים רק לכלייה ואבדון .כשיתיאש
על פני השטח ארה"ב נראית ממש
בגלל חוסר הצניעות ,חורבן בגלל
האדם מלהשיג רצונותיו ותאוותיו ,אז
כמו ארץ של צדיקים .חופש ביטוי,
חוסר הבטחון בהקב"ה ,חורבן של כל
יתגלה אורו של משיח ''ועלו מושיעים
מקום שכל אדם יכול להרוויח את
כך הרבה חילונים שעדיין סומכים על
בהר ציון לשפוט את הר עשו ]והיתה
לחמו ,מקום שכל אחד יכול להאמין
היצר הרע ועל השקר שיציל
אותםה .לה' המלוכה[''.
ולהתפלל איך שהוא רוצה בלי
חורבן ממש ,ואני מבקש מהקב"
מכתב מאליהו ח''ג עמ' 205
הפרעות ,מקום שעוזר לארצות
לשלוח משיח מהר מאוד ,כי אם לא
אחרות .אבל כל זה ,זה רק ''בית
יגיע מהר מי יהיה פה לקבל אותו?
העולם עומד על סף התפוצצות כמו
אני מבקש מהקב"ה לא לעזוב את העם שנאמר כבר בחדשות .בכל הכיוונים מקדש'' לעגל הזהב  -וזה רוצח כל דבר
שלו ,את הכלה שלו במדבר ,אהובתו .לא ובכל העולם כבר מודעים יותר ויותר רוחני ,כל קשר עם הקב"ה.
לעזוב את הילדים האהובים שלו.
התרבות של העולם המערבי ,של אדום,
שהעולם עומד לפני מלחמה מפחידה
אין לנו הרבה זכויות בדור הזה ,אבל ביותר .אבל אנחנו היהודים יודעים לפי זו הסכנה הגדולה ביותר .אדום זה הסמל
בזכות הדורות הקודמים ששפכו דם רב על הנבואות ולפי האמונה ולפי הביטחון של העולם הזה ,של הגשמיות ,של השקר.
קידוש ה' ,ובזכות הדורות הקודמים שחיו שלנו בה' שזה הכל בידיים של היהודים ,אנחנו נסחבים לתוך החיים של העולם
הזה ,וזה שכנוע טוב ונעים להפריד את
חיים קשים ביותר כי לא רצו לעזוב את אם נעשה תשובה או לא.
אמנם יש נבואות שחייבות להתקיים היהודי מהמסורת שלו ,מהאמונה שלו,
היהדות שלהם ,את האידישקייט שלהם,
בזכות הצדיקים של כל הדורות שהביאו כגון שאדום ייהרס לגמרי ]עובדיה א יח[ .מהביטחון שלו ,מהאהבת ה' שלו ]''השמר
אור עצום לתוך החושך ,אולי בזכותם אבל לגמרי ,וזה חייב להיות ]ראה במסגרת לך פן תשכח את ה' אלקיך...פן תאכל ושבעת
למעלה ובמסר הבא[ .אבל יש לנו אפשרות ובתים טובים תבנה וישבת וגו''' )דברים ח([.
נינצל ,אם לא בזכותנו .אבל כמה ינצלו?
השקר והאמת לא יכולים לעמוד
אני בוכה יום יום ,שעם ישראל יבינו להציל את עם ישראל .אבל אם לא נעשה
בדיוק את המצב ויתחילו להתפלל פעולה חזקה בעתיד הקרוב ,אז הנבואות ביחד .האמת זה רוחניות ,האמת זה
בדמעות כדי להציל את עצמנו ,את כל הקשות ביותר יהיו אלה שיתקיימו .אם הקב"ה -להתקרב אליו .השקר ,הגשמיות,
העם את האהובים שלנו את הילדים שלנו נצליח לעשות תשובה בגדול ,אז הנבואות לא יכול לחיות בתוך עולם של רוחניות.
את הבעלים והנשים שלנו את האבות שאומרות שהגאולה תגיע ברחמים לכן התרבות של אדום ,של גשמיות,
חייבת ליפול ]ראה במסגרת למעלה[.
והאמהות שלנו את כל העם שלנו.
יתקיימו .זה תלוי בנו.
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
050-410-4147
ניתן להתקשר

תרבות אדום

תפילת רבים בלבוש שק מתקיימת ליד הכותל המערבי ובערים נוספות בארץ .התפילה הבאה בעז''ה ביום שלישי ,ערב ראש חודש
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זה מה שיציל אותנו ועם זה
כל אחד יכול לראות שמצב
מובטחים לנו ניסים גדולים.
העולם מתדרדר ונעשה מפחיד
ואלה שיקבלו את זה ויעשו את
ביותר ,כל אחד .וכל חכם יכול
זה ,רק לאלה תהיה אפשרות
לראות ולהבין שמה שקורה
מס ר מהאוטיסט בנימין גולדן יח טבת תשס''ח
לשרוד .חייבים לעשות תשובה,
היום זה ממש לפי הנבואות
אין דרך אחרת להנצל ולקבל
הקדושות וזה הכל מתוכנן
ידוע שבזמנים של סכנה לעם ישראל
מראש ]ישעיה מא'' :מי פעל ועשה קורא יצאו לרחוב עם ספר תורה עם שק על הגוף פני משיח צדקנו.
גם העולם החילוני צריך עכשיו
הדורות מראש'' וראה ע''ז מדרש רבה אסתר ואפר על הראש ועשו וידוי ,ובבכי
ומדרש תנחומא כי תשא[.
ובצעקות חזרו בתשובה ,כמו שכתוב להתחיל לחזור בתשובה .בדור הזה כמעט
הקב''ה גורם לכל הנבואות להתקיים בגמרא ]תענית טו-טז וגם בשולחן ערוך או''ח אין מציאות של תינוק שנשבה ]שהמצב
אחת אחרי השניה .לא במהירות הקול ,תקעט .וראה דברי החפץ חיים זצ''ל בס' חומת השתנתה בזמנינו ,כמו שמוסבר בהמשך ,וכעת ה'
הדת פ''יד ''צריכים להתאסף ביחד ולצעוק אל נותן הזדמנות אחרונה לכל הנשמות[.
אבל בכל זאת מהר .אחת אחרי השניה.
כל יהודי שיודע שהוא יהודי ,לא יכול
אפשר להרגיש ]ולא רק לראות[ שזה כמו השם'' ועי''ז ה' יגאל אותנו[.
לפני שנֹח גמר לבנות את התיבה .בנה לבכות ]שערי תשובה ש''א עיקרי התשובה הג' לומר שהוא לא ידע .מן הרגע שהוא יודע
ובנה ,מאה ועשרים שנה ,כדי שאנשים והד'[ ולהגיד וידוי ]שם העיקר הי''ד[ ולהגיד שהוא יהודי הוא חייב לחפש את האמת
יראו וישאלו ויתעניינו ואולי גם יעשו את כל העבירות שעברנו ]שם העיקר הי''א[ .ולחפש מה זה להיות יהודי ,ומה הקב''ה
להתבונן בכל עבירה ועבירה שלנו ]ע''ש דורש מכל יהודי .ולדעת מה זה אומר
תשובה .אבל רק צחקו מעבודתו.
רק כאשר התחילו המים ממש לעלות העיקר הי''ב[ ולהצטער כל כך שעם כאלה ''להיות יהודי''.
תשובות לשאלות אלו אפשר למצוא
לגובה מפחיד ,אז רצו בכל הכוחות שלהם דברים קטנים וטיפשיים אנחנו הרחקנו
להיכנס לתיבה ]ראה ספר הישר עמ'  17בשם את אבינו שבשמים מאתנו ]ע''ש העיקר הד' אפילו באינטרנט ,ובודאי בספריות .כל
מדרש[ .הרצון שלהם לא היה לעשות והו'[ .שעם העבירות האלה ,בנינו קיר אחד יכול לשבת ליד המחשב ולכתוב בגוגל
שמפריד בינינו לבין הקב"ה ]''עונותיכם היו ''יהודי'' או ''יהדות'' ולקבל הרבה תשובות
תשובה ,אלא להציל את החיים שלהם.
והרבה אינפורמציה על כל מה שהוא צריך
וזה מה שקורה היום .אמנם מעכשיו עד מבדילים בינכם לבין אלקיכם''  -ישעיה נט[.
להצטער כל כך על כל השניות ,הדקות ,לדעת כדי להיות יהודי אמיתי.
הגאולה לא יקח מאה ועשרים שנה ,זה
בתקופה שלנו ,החילונים שרואים
יהיה בעזרת ה' בעתיד הקרוב .אבל זו השעות ,הימים ,החודשים והשנים
ההזדמנות האחרונה לפתוח את העיניים שבזבזנו וקלקלנו  -ולהחליט להשתנות .בטלוויזיה ובאינטרנט ,ובכל מקום
והלב ולהבין את המצב ולחזור לקב"ה .להחליט להיפרד כמה שאפשר מהעולם שהוא ,את מה שקורה בעולם ,ורואים
הגשמי המוגזם ,העולם ההלניסטי הגויי כמה שהעולם הולך לכיוון מלחמה
ומי שלא ,ישאר בחוץ ויעלם.
איומה שהממדים של המלחמה עד
יש אנשים שרוצים לבנות מקלט גרעיני] .ע''ש העיקר הט' ורמב''ם הלכות דעות פרק ו[.
ובמקום זה לחיות אך ורק לעשות את עכשיו נמצאו רק בסרטים וספרים של
זאת אומרת מקלט כביכול נגד פצצה
גרעינית .שטויות .הם חושבים שזה יהיה רצון ה' .מהבוקר עם "מודה אני" עד ''מדע דמיוני'' ,גם הם צריכים כבר
בשבילם תיבת נֹח להינצל ,אבל זה יהיה הלילה עם ''קריאת שמע על המיטה'' ]כנ''ל להבין שקורה משהו על טבעי.
ושיבינו שמי שרואה דברים כל כך
קבר ולא תיבת נֹח.
בשולחן ערוך[ .רק לעבוד את ה' ולהתקרב
מי שחושב שיציל את החיים שלו אפילו לה' ולעשות את רצון ה' .ואז לחזור ברורים כמו אסונות הטבע הרבים
שהוא לא מאמין ולא בוטח בהקב"ה ,ולא לבתים שלנו וליישם את ההחלטות האלה .וההכנות למלחמה כל כך גדולה עולמית
גרעינית וכו' והוא לא
רק זה ,אלא לא עשה דבר
מפחד או מחפש תשובה -
רק
כדי להתקרב לה' ,ולא
)שבת מב(
תורה:
אז גם הוא לא ישרוד.
זה ,אלא שהרחיק יהודים
דכוונתו ית' מעולם היתה שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם
ואם הוא כן יחפש
מהקב"ה  -אדם כזה לא יכול
נשמתינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה
תשובה ,אז גם הוא ישב
אפילו לחלום שהוא ינצל על
ויבכה בדמעות רבות על
ידי חור עמוק באדמה
ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת
חיים מבוזבזים ויעורר את
שקוראים לזה ''מקלט''.
היו המה מרכבה והיכל לשכינתו יתברך.
הרצון להתקרב לה' .מי
יכול
הדבר היחידי שאדם
שהיתה השכינה ממש בקרבם...
שאפילו קצת יבין ,ה' כבר
כך
כל
לעשות עכשיו ,שזה
והארץ כולה היתה מאירה מכבודו...
יעזור לו להבין הרבה ]''פתחו
קרוב לסוף ]של עולם השקר,
אבל עתה שעברו חוק זה שלא עסקו בתורה
לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח
וראה מעבר לדף במסגרת ובמסר
כי אם לצורך הדברים הגשמיים להנאתם
לכם פתח כפתחו של אולם''[.
הראשון שם[ ,זה להתקרב
לידע הדינים לצורך משא ומתן
בעולם שלנו יש סימנים
להקב"ה .להתקרב אליו על
גם להתגאות להראות חכמתם
מהטבע וממלחמות איומות
ידי תפילה ,תורה ]ראה
ולא נתכוונו להתעצם ולהדבק בקדושת ורוחניות התורה
שמאיימות על העולם
במסגרת כאן איך חייבים ללמוד
וטרגדיות רבות ומשונות
תורת ה'[ ,תשובה וצדקה.
ולהמשיך השכינה למטה בארץ
ומחלות משונות ל''ע ,כל
'
ז''א לעשות אך ורק רצון ה
בזה עשו פירוד שנסתלקה השכינה מן הארץ...
מיני מסרים מן השמים
ערוך
]כמו שכתוב בפרוט בשולחן
והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה
שכל אדם יכול להבין שה'
וכמוסבר
או'''ח סימן רלא,
וזה היה גורם חורבנה ואבידתה
מזהיר אותנו.
בהרחבה במסילת ישרים פרק א[.
ב''ח אורח חיים סימן מז
והעיקר מכל הדברים
לפני כל מלחמה היו
האלה זה לחזור בתשובה.
סימנים גדולים .אנשים לא
]לימוד התורה[ ענינה אלקי כמ"ש .ולא עוד ,אלא שהוא היותר
מה זה אומר? כמו שכתבתי
דאגו .רצו להמשיך עם
עליון ונשגב שבענינים הנמשכים ומגיעים ממנו ית' אל
כבר ,ללכת ביחד לאיזה
שניתן
הוורוד
החלום
הברואים .וכיון שכן ,ודאי שיש לו לאדם לירוא ולרעוד
מקום מתאים ,כגון בית
להמשיך עם העולם החומרי
בעסקו בענין כזה...והנה צריך שיבוש משפלותו האנושי
מקום
מדרש ,בית כנסת או
וההנאות -במקום להשתוקק
וירעש מרוממותו ית' .והנה יגל מאד מחלקו הטוב שזכה
מתאים אחר ]ראה מעבר לדף
לתורה מצוות וקרבת ה'.
לזה ,אך ברעדה כמ"ש...
במסגרת למטה[ .לשים שק על
רצון ה'  -זה הכיוון
אבל אם תנאי זה יחסר ממנו ,לא תמשך ההארה על ידו ,ולא
הגוף בשביל להרגיש ענוה
להגיע למשיח צדקנו .רצון
יהיו דבריו אלא כשאר כל הדיבורים האנושיים .הגיונו
ואפר על הראש להזכר בבית
ה' מהבוקר עד הלילה,
כקורא איגרת ,ומחשבותיו כחושב בדברי העולם  -ואדרבא,
המקדש ובמה שהפסדנו,
אפילו בשינה.
לאשמה תחשב לו שקרב אל הקדש בלי מורא ]ע''ש כל הענין[
ולהזכר שבסך הכל ,עם כל
ש :משיח קרוב?
ספר דרך ה' לרמח''ל )ח"ד פ"ב(
]שפע[ הגשמיות שלנו ,אנחנו
ת :מאד מאד מאד.
בגלות.

ההזדמנות האחרונה

לא זכה נעשית לו סם המות

חשוב להעביר את המסרים האלו לכל יהודי בכל דרך שאפשר )לפקסס ,לשכפל ,להדביק בבית הכנסת ,וכו'( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.

בס''ד
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הפחד עוזר לנו

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

ו' שבט תשס"ח

לכן איך אנחנו באמת יכולים לצאת
מהסכנה העצומה הזאת? הסכנה היא
לא רק ממלחמה ,כי אם מאסונות טבע
עצומים שמחכים לנו .ועוד אסונות
שאנחנו לא יודעים מהם .ומכות עצומות
יותר מהמכות של מצרים ]שבהם לפחות
שמונים אחוז מעם ישראל מתו  -במכת חושך[.
ומי יצא ממצרים? רק אלה שהיו
דבוקים בה' ושבאמת רצו את הגאולה.
וגם עכשיו ,רק אלה שרוצים באמת את
הגאולה ובאמת לקבל את המשיח ועולם
בלי יצר הרע .רק אלה יוכלו לעבור את
הקשיים של חבלי משיח ,שלא היו
כמותם בעולם הזה עד היום .רק אלה
יזכו בעז"ה לקבל את פני משיח צדקנו.
איך להינצל? כדאי שכל יהודי יתבונן
טוב גם בנבואות וגם במה שקורה

קול דממה דקה
מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב

בוש עזב והשאיר בארץ מבוכה .אלה
שבטוחים שהוא הגוג המפורסם
מהנבואות ,שמחים מאוד .סוף סוף אולי
מתקרבים ממש לסוף הגלות .אולי בעתיד
זה לא עבור החילונים .זה בעיקר עבור
הקרוב בעז"ה נגיע לגאולה.
החרדים ,כי אם יש מקום של אמת זה
כמו
,
הימנית
לפוליטיקה
אלה ששייכים
ודאי אצלם .מי שלומד תורה וחי חיי
רוצים
כי
.
עצובים
מאוד
המזרחיסטים,
מצוות חייב להיות יותר קרוב למלך מלכי
,
גרוע
יותר
ועוד
.
'
67
לקו
אותנו
להחזיר
המלכים הקב"ה .אך בימינו ,עם כל השקר
למקומות
השיבה
זכות
את
לערבים
לתת
בעולם השקר ,השקר נכנס גם לקודש
.
בארץ
גרים
היו
שפעם
הקדשים .חייבים להוציא את זה ,ולכן גם
אלה ששייכים לשמאל הם מאושרים.
החרדים חייבים לבדוק את עצמם.
סוף סוף אפשר להחזיר את ארץ ישראל
יהיו גם חילונים ודתיים שיחזרו
לגוים] .לדעתם[ אפשר להרוויח טוב טוב
בתשובה בשניה אחת ,אם הם כמעט
מזה ,כי בטוח שבוש ואמריקה העשירה,
בתחום האמת ,אך צריך לדחוף אותם.
יתנו לנו הרבה פיצוי כספי בשביל כל מה
אבל זאת לא תהיה תשובה מושלמת .זאת
לא
שאנחנו נותנים .אך בטוח שהשמאלנים
תהיה תשובה רק להציל את עצמם.
יחזירו ]לא יוותרו[ את הבתים או המכוניות
החרדים צריכים להיות
שלהם או את הנסיעות שלהם
הרבה יותר קרובים לה' ,כי יש
לחו"ל .להפך ,הם בטוחים
שורש הרע והצרות'' :עגל הזהב''
להם את כל המסגרת של תורה
שהדברים האלה יהיו להם יותר
ומצוות ואם לא חיים בקדושה
דבר ידוע הוא כי התגברות התאוה על השכל
בשפע אם זה יקרה.
כזאת ,הדין נגדם יהיה יותר
הוא השורש של כל חטא ,והגורם של כל מדה מגונה
השמאלנים
אך אפילו בין
קשה .ואם הם כן חיים כמו
וכי מעולם לא נטו בני ישראל אל תאוות העולם הז ה
איזה
קיים
ביותר
הקיצוניים
שצריך ,הסוף שלהם יהיה מאוד
אלא אחרי שנטו מהתורה ,ואחרי שהיצר פיתה אותם
הפעם
שאולי
.
מאוד
פחד גדול
טוב .וזה לא יהיה סוף ,זאת
לא לדאוג למען טובתם בעולם הבא...
מהסכנה
לצאת
לנו
יתן
ה' לא
תהיה התחלה ]של תענוגים
במלחמת
כמו
בקלות
כך
כל
להחליף עולם קיים בעולם עובר...
רוחניים וחיי נצח[.
מלחמת
,
סיני
מלחמת
,
השחרור
וככל שהם התקרבו יותר אל תאוות העולם הזה
עכשיו נעבור לנושא של
ששת הימים מלחמת יום
הם התרחקו יותר מאור האמת...
הגשמיות של עם ישראל ]''עגל
הכיפורים וכו' .נכון שהיו
עד שהדרך הרע של שכלם נעשה בעיניהם הדרך הטוב
הזהב'' ,וראה במסגרת מימין[ ומה
אבדות ,לפעמים לא קטנות ,אך
שצריכים לתקן כדי לשרוד:
בסוף יצאנו על הגובה.
עושים את בטנם לאלהיהם
הביטחון בשקר ,כגון שכאילו
אבל עכשיו אולי זה לא יהיה
ואת הלבשתם לתורה שלהם וכו'
צה''ל יכול להציל אותנו,
ככה .אפילו השמאלני ביותר
ורוצים להגיע למדרגות הצדיקים
המחשבה שביטוח לאומי יפרנס
יכול לראות שהסכנה הזאת
אותנו ,שמשרד החינוך יחנך
על ידי ההתנהגות של הרשעים
אחרת מכל סכנה שהיתה לנו
אותנו ח''ו וכו' וכו'.
חובת הלבבות שה''פ פ"ב )לב טוב(
מאז קום המדינה ,וכל
חוסר הקדושה שיש בכל
המקלטים שלהם לא יעזרו
מקום .החילונים היום הם כמו
להם .לא יעזרו ,כי אם יש
מסביבנו ]כדי להבין שמה שמתרחש היום כבר
פצצה גרעינית ,אפילו אם ישבו עמוק נכתב בנבואות הקדושות וראה במסגרת מעבר חיות ,כמו בג'ונגל .הכל מותר והכל
בחור מוגן בתוך ההר או האדמה ויחיו ,לדף[ .לראות את הסכנות הגופניות אפשר לעשות .אפשר ללכת בלי בגדים
אך מתי יצאו? יהיה מאד מסוכן לצאת ]הכתובות גם בנבואות[ ולפחד ממש .הפחד או להתעטף מלמעלה עד למטה כפי
עוזר לנו לזרוק את דרך השקר ,הדרך של שמתחשק לאדם .העולם החילוני -הגויי
אולי שנים מהמקום הזה.
השמחים ביותר ,הם אלו בין החרדים הגשמיות ו''עגל הזהב''  -ולחפש את איבד את השליטה .אין בכלל קדושה
שיודעים אמת .הם יודעים שאנחנו הקב"ה .חז''ל כבר אמרו לנו ]ברכות ה :[.שאפשר למצוא ביניהם  -אבל הבסיס
עומדים לפני סכנה גדולה ביותר ,אך אם שום דבר לא עוזר לאדם ,צריך לחשוב הרוחני של היהודי זה ''קדושים תהיו''
שמחים כי מחכים יותר מאלפיים שנה על יום מותו .כי רק אז אדם תופס מי הוא ]שזה ההפך של ''עגל הזהב'' וגשמיות[.
האנוכיות היא מאוד חזקה בכל תחום
לקבל פני משיח וסוף סוף נראה שהגיע ומה הוא .כדאי מאוד לעשות את זה.
הקב"ה שולח לנו מסרים ואיומים מכל ותחום ,וזה משפיע ביחסים בין אדם
הזמן.
כל היהודים האחרים הם אומללים ,כל צד וצד ,ועלינו להפנים את זה ולדאוג לחברו ]עד שנאת חינם[ .וזה מתבטא בצרכים
אחד לפי דרגתו הרוחנית .כי הם לא חשים מאוד שאולי אין לנו מספיק זכויות ח"ו .גופניים ויצרים מאוד חזקים ,שלא נדע.
אין תוכחה .כל אחד עושה מה שהוא
את האמת ,לא מבינים ולא מסתכלים אולי אנחנו לא מספיק קרובים לה' ]כמו
בנבואות הקדושות ]ראה במסגרת מעבר לדף[ .שכתוב בשולחן ערוך סימן א ובמסילת ישרים עושה בחוסר צניעות ואיך שהוא רוצה
הם לא מבינים שאפילו אם יש מקלט פ''א[ .אולי יש בנו שקר שתופס לנו את ואין מי שיגיד מילה אחת נגד .ואם מישהו
עמוק עם כל הטכנולוגי'ה החדשה ביותר הראש ואת הלב .צריכים להיכנס עם מעיז לומר ,אז עושים ממנו צחוק
שיכולה לשמור על האדם נגד פצצה פינצטה ולהוציא כל פגם ופגם ,כל שקר ומאשימים אותו בדברים גרועים ביותר.
אלה החרדים שנותנים לטינופת של
גרעינית ,האדם לא ישרוד אם ה' לא רוצה .ושקר שעל זה ביססנו חלקים מחיינו.
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
050-410-4147
ניתן להתקשר

תפילת רבים בלבוש שק מתקיימת ליד הכותל המערבי ובערים נוספות בארץ .התפילה הבאה בעז''ה ביום שלישי ,ערב ראש חודש
אדר א )שובבי''ם( ,בשעה  .3:30מנחה ויום כיפור קטן וקבלת עומ''ש עם דברי התעוררות וענייני דיומא .פרטים נוספים .050-410-4147

בימים אלו מופץ בהרבה בתי כנסיות
הספר ''דניאל'' שכולל הרבה מסרים
בענינים מעשיים ודברים העומדים על
הפרק .גם ניתן להשיג את הספר
''דניאל'' בחנויות ספרים )בעברית
ובאנגלית( .פרטים נוספים . 050-410-4147 :

העולם החילוני להיכנס אצלם בכל מיני
דרכים ,אלה לא שייכים לא לתורה ולא
לארץ ישראל ,והדין יפול עליהם קשה .כי
אלו הם שומרי המצוות ,שומרי ]מוסרי[
התורה מדור לדור .ולכן מי מהקבוצה
הזאת שסוטה ,יסבול במיוחד .נאמר לכל
עם ישראל ''קדושים תהיו'' אבל אלו
שנחשבים לדוגמה ,מחויבים בשמים
להשתדל להיות צדיקים.
נשים צריכות להיות מכוסות ,בגדים
רחבים ,אטומים וארוכים ,כיסוי ראש
מתאים ,לא פאה .צריכות להיות בצניעות
גם בהליכה וגם בדיבור .צריכים לחנך את
הבנות לצניעות גם בבית הספר .הגברים
צריכים לדרוש מהנשים שלהם לא להיות
דוגמניות .צריכים לדרוש מהאשה שתהיה
אשת חיל אמיתית שבונה בית יהודי.
בית שמהבוקר עד הלילה עושים
רצון ה' .בית של שמחה יהודית עם
תורה ומצוות וכל הדברים ששייכים
לרצון ה'.
גם הגברים צריכים להיות
צנועים ,מכוסים בבגדים .נכון שלפי
הדין לא חייבים ,אך כדי להוריד
המחיצות בינינו לבין הקב''ה
חייבים .גבר שמתפלל בלי מעיל או
עם מכנסים קצרים או צ'ופ ]בלורית[
על הראש ,לא יכולה להיות לו
תפילה אמיתית ,כי זה מוכיח
שמחשבותיו במקום אחר לא רצוי.
יש גברים עם כל הלבוש המהודר
שגם הראש שלהם לא בקדושה .על
אלה הדין יפול חזק אם הם לא
עושים תשובה'' .קדושים תהיו'' זה
הבסיס של אידישקייט ]יהדות[.
אם תגידו לי שהרבנים שלכם אמרו
שמותר פאות ואפילו פאות ארוכות
שמושכות תשומת לב ,ואני רק אוטיסט
פשוט אומר שזה אסור ,כל טיפש יכול
להבין שזה בכלל לא שאלה .אם ללכת עם
פאה זה בכלל לא שאלת רב ,כי זה ברור
שזה אסור .זה כמו לשאול רב אם מותר
לאכול חזיר ,שאשה שחובשת פאה
בלונדינית ארוכה יפה ,משיער אמיתי עם
בגד צמוד על הגוף ,עם חצאית יחסית
צרה ,עם גרבים שקופות  -מושכת
]מכשילה[ גברים אחריה וזה אסור .יש
הרבה גדולי הדור מהעבר ומהיום שפסקו
]באופן[ מוחלט נגד הפאות.
בבית יעקב הכניסו את תכנית הליבה.
לאט לאט עשו לעצמם שטיפת מוח
שחייבים לעשות את המבחנים של
החילונים .חייבים גם לקבל תעודות כדי
שיקבלו עבודה ויחזיקו את בעליהן
בלימוד .הנשים האלו שיוצאות לעבודה
כאילו להשאיר את הבעלים בלימוד,
משאירות את הילדים שלהן עם מטפלות

ורצות מעבודה לעבודה .במקרה הטוב
היא מורה בבית ספר של בנות.
במקרה הרע ,היא עובדת במשרד עם
גברים ]מעורב[ וכו' ,והתורה של הבעלים
שלהן לא תורה ,כי הבית לא בית יהודי.
אשה כזאת כבר לא אמא יהודיה ,אמא
שדואגת כל היום לילדים .שאומרת עם
הילדים את הברכות וקריאת שמע בבוקר
ובלילה ,ומלוה את הבן להסעה או ישר
לחדר ואם ח''ו ילד חולה היא בבית כדי
לטפל בו ,אופה ומבשלת שיהיה להם כח
ללמוד ,דואגת לבנות שתדענה איך להיות
אשת חיל ודואגת לבעל שיהיה לו כל מה
שצריך בשביל ללמוד  -כמו בית יהודי
חם .זה מציל את כל המשפחה לדורי
דורות לחיות חיים של אמת.
אבל היום האשה החרדית שרצה לעבודה
ואברך שהולך ללמוד ,הרבה מאוד  -לא
כולם ,אבל הרבה מהם  -נראים כמו
בובות .אמנם הבעל עם ציצית והאשה עם
פאה אבל ההבעה בפנים איבדה את
המראה של היהודי האמיתי הפנימי.
צריך לבכות ולבכות על ההפסד הזה.

מכתבי הקודש
''ראוי מאד לאסוף ִ
ומדברי חז"ל ,כל הכתובים והמאמרים
מעניני תקופתנו וכפי דברי הרמב"ם
)הלכות מלכים פ''יא( שכל דברי הנביאים
מלאים מזה וראשית לכל הכתובים
בחומש פרשת נצבים והאזינו
ולבאר את פשוטי הדברים ואחר כך
להראות איך כל הדברים נתקיימו
בימינו במילואם לא נפל דבר מהם ,וכל
המסתכל ומתבונן בזה ימצא את עצמו
כמסתכל באספקלריא המאירה...
אפשר לפקוח עינים עיוורות''.
הרב אלחנן וסרמן הי"ד
קובץ מאמרים ואגרות החדש ח"א עמ' של

יהודים לבושים כמו יהודים אך לא
נראים כמו יהודים ולא מתנהגים
כיהודים .אוי לנו ,אוי לנו! ויותר גרוע,
לא רק שלא מתנהגים כיהודים אלא
צוחקים מאלה שרוצים להיות יהודים
אמיתיים ,מקררים אותם .אחד שנחשב
חרדי צוחק על חרדי אחר שרוצה להיות
קרוב יותר להקב"ה בלבוש במנהגים
וכו' .עושים ממנו צחוק ואפילו
מביישים אותו .אוי לנו!
יש נבואה שרק שבעת אלפים יהודים
יקבלו משיח ]חסד לאברהם ,מעין ג נהר כב[.
שואלים אותי איך יתכן? אני אומר לכם:
לחשב כמה באמת מחפשים אמת ולכן יכירו
את המשיח כשיופיע? צריך לחפש בפנימיות,
המראה החיצוני לא מספיק.
לכל יהודי יש את האפשרות לחזור
לקב''ה .אך צריכים להחליט .הקב"ה רוצה
מאוד להחזיר אותנו ולהציל אותנו .אלה
שלא רוצים להאמין שרק שבעת אלפים
ינצלו ,צריכים לראות את ההיסטוריה ]כמו
במבול ,חורבן בית המקדש וכו'[.
אנחנו חייבים לעבוד חזק כי ה' כן רוצה

כדאי מאד לעיין היטב בכל
המסר החשוב הזה שמפרט את
הדרך איך להינצל מכל הצרות
ולהגיע בעז''ה לגאולה ברחמים.
העלון לרפואת משה עובדיהו בן צפורה

להציל אותנו .אך אנחנו חייבים לחפש
עם פינצטה את השקר ולהוציא את זה.
כי נקודה אחת של שקר יכולה למנוע
מאתנו לראות את האמת .כי אדם שיש לו
נגיעה של שקר זה כמו ל"ע המחלה
הידועה שאפילו משהו מקרוסקופי יכול
להרוג את האדם .גרם אחד של שקר
בתוך קילוגרם יקלקל את כל השאר.
ה' מגלה לנו עכשיו איפה השקר .זו
תקופה של גילוי שקרים .לכן חייבים להבין
איפה השקר  -שזה הגורם לנו לחטוא ]כש''כ
בס' דרך עץ חיים :האמת מחזקת הנשמה וגו'[.
אדם יכול לעשות ח"ו עבירות אבל אם הוא
מצטער ורוצה לשנות את עצמו ויודע שזה
שקר רק אין לו כח להתגבר ,הוא יכול לנצח.
כי הוא יודע איפה השקר שלו ,הוא יודע שזה
שקר אך אין לו כל כך כח .כל זמן שהוא
מצטער ,יש לו אפשרות לנצח.
אבל מי שלא יודע איפה השקר,
שלא מחפש ממש ,אפילו שרוצה
להגיע לגאולה ,הוא בבעיה .בפורים
היהודים רצו ממש לחזור בתשובה.
הם חיפשו את השקר שגרם לחטא
של המשתה של אחשורוש .הם תפשו
שלא היו בסדר ולכן כולם ניצלו.
אנחנו חייבים לראות ולהבדיל בין
שקר לאמת .שקר זה כל דבר גשמי
שאנחנו מרגישים שתלויים בזה
להצלחתנו בעולם הזה .אבל אמת
זה רק הקב''ה ,שיצר את הכל .והוא
הכח היחיד שיכול לעזור לנו בכל
דבר בחיינו.
וגשמיות ,שזה השקר ,זה לא רק
חפצים .זה גם דרך חיים .יש אנשים
שהחיים שלהם מבוססים על חופש ,לעשות
מה שרוצים ומתי שרוצים .הם לאו דווקא
אנשים שאוהבים חפצים של העולם הזה,
אבל גם זה שקר .יש אנשים ששומרים
מצוות אבל תלויים מאוד בכסף ובחפצים
וגם זה שקר .כל אחד צריך למצוא את
השקר שלו ,להוציא את זה ולהישען רק
על הקב"ה ]שהוא האמת והכח היחיד כנ''ל[.
עכשיו הקב"ה עוזר לנו מאוד ,כי יום
אחר יום הוא מפיל לפני העינים שלנו כל
מיני ענינים ומושגים של השקר שפעם היו
קדש הקדשים של ''העולם הזה'' ]צבא,
ממשלה ,כסף וכו'[ .הוא מגלה לפני כל
העולם את השקר ]של הגשמיות ו''עגל
הזהב''[ שזה הבסיס של העולם המודרני.
אבל אנחנו צריכים להבין את המסר של
ה' שרואים עכשיו ולשנות את החיים
שלנו ]לעזוב חיי גשמיות ,הדרך של הגוים[.
לטהר את עצמנו ולבטוח אך ורק בקב"ה.
באמת אין הרבה זמן .אני מברך את
כל עם ישראל שכולנו ביחד נזרוק את
השקר ונקבל ]בזכות זה[ את משיח
צדקנו בשמחה וברחמים.

חשוב להעביר את המסרים האלו לכל יהודי בכל דרך שאפשר )לפקסס ,לשכפל ,להדביק בבית הכנסת ,וכו'( כדי שגם הם יבינו מה קורה ומה לעשות כדי לשרוד
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העולם בתוהו ובהו

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

ז אדר א תשס''ח

קול דממה דקה
מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב

אנחנו רואים ברור שהעולם עומד
לקרוס ]ראה במסגרת דברי הנביא ישעיה[ .כל
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
מקום
יום ,כל יום משהו קורה באיזה
050-410-4147
ניתן להתקשר
בעולם ,משהו קשה ,משהו מפחיד .הרבה
פעמים זה יותר מדבר אחד ביום .ואנחנו
לעבור את זה ולחזור למה שהיה.
עם ישראל ,אנחנו פה בארץ ישראל במצב
אבל לא תהיה חזרה למה שהיה .ורק
קשה ביותר .וכל אחד רואה את זה.
אדם שמחכה למשיח וקרוב לקב"ה,
הערבים סוגרים עלינו מכל הכיוונים.
שעושה תשובה אמיתית ,יוכל לחיות
מהדרום ,מהצפון ,מהמערב ,מהמזרח,
בעולם שישאר אחרי המלחמה האחרונה.
מאיפה שאתם רוצים ,הם סוגרים עלינו.
ולכן ,תתכוננו עכשיו לעולם החדש ]ראה
וזה לא הערבים ממלחמת ששת הימים
במסגרת דברי הנביא[ .העולם שזה גם גשר
שהשאירו את הנעלים שלהם וברחו.
כדי להגיע לשלמות יותר גדולה .תתכוננו
שהמצרים הורידו את החיילים ממשאיות
עכשיו ,כי לא תהיה אפשרות אחר כך.
ושלא רצו לרדת בכלל ,ולא רצו להלחם
עכשיו תתכוננו .ואני שוב מבקש ,בוכה
והרביצו להם עד שירדו.
ומבקש :עם ישראל תתכוננו לעוה"ב.
היום זה צבא מוכן מכל הבחינות
תתכוננו ברגע זה ,אין זמן.
להלחם בגבורה רבה ,עם הנשק החדיש
אי אפשר לומר לי עכשיו כמו שתמיד
ביותר .ולא רק זה .הכמות של הערבים
הייתם אומרים'' :כל הזמן האוטיסטים
עצומה לעומת היהודים.
אומרים 'עוד מעט' אבל לא קורה
ואם זה היה כמו סיפור חנוכה,
כלום'' .כי עכשיו כולם רואים
''ונשגב ה' לבדו ביום ההוא
המעטים נגד הרבים ,הצדיקים
שזה באמת זה ''עוד מעט''.
נגד
נגד הרשעים ,הטהורים
פה ושם יש אנשים שאומרים
כי יום לה' צבקות...ושח גבהות האדם
הטמאים ]ראה נוסח ''על הניסים''[ -
''עוד שבע שנים'' וכו' .ואני אומר
ושפל רום אנשים .ונשגב ה' לבדו ביום
אז היה לנו יותר סיכוי .אבל ]היום[
לא ,אין עוד שבע שנים .לא יודעים
ההוא ,והאלילים כליל יחלוף.
המעטים הם גם טמאים וגם
אם יש שבע חודשים ,או אפילו
רשעים וגם לא ראויים .וזה מאד
שבע שבועות .אי אפשר לדעת.
ובאו במערות צורים ובמחילות עפר מפני
מאד עצוב .אני לא רוצה לומר
אבל כשזה יתחיל ,לא יהיה זמן
פחד ה' ומהדר גאונו-בקומו לערוץ הארץ.
שכל היהודים לא ראויים .זה לא
אפילו לחשוב איך לעשות תשובה.
נכון .אבל האמת היא שברגע זה
שוב אני מדגיש ,שזה לא וקח
ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו
רק מעטים ראויים.
עוד שבע שנים בעז''ה .אולי שבע
ואת אלילי זהבו''.
אבל המצב הזה יכול להשתנות
חודשים ,אולי שבע שבועות -
בשניה ,ממש בשניה .אם נחליט
אולי פחות .כשזה יתחיל ,לא
''וכיתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם
לעשות תשובה ,ממש לעשות
יהיה זמן או ראש לעשות תשובה
למזמרות .לא ישא גוי אל גוי חרב ולא
כל
תשובה מבפנים ומבחוץ ,ב
מלאה .חלקי אולי ,אבל חלקי זה
ילמדו עוד מלחמה''.
הפינות .ולהחליט שמהרגע ,בעזרת
לא מספיק.
ישעיה פרק ב
ה' ,אנחנו נעשה רק את רצון ה' ,או
אני מבקש שוב  ,אני מתחנן ,
לפחות להשתדל מאוד.
ַע ם ישראל תבינו מה קורה פה .
אבל עם כל הצרות שכבר רואים ,ועם הטעם של הגשמיות יורד .ואז אדם כזה תפתחו עינים ותראו את האמת  .תמלאו
כל זה שברור שאנחנו בסכנת קיום במצב קשה ביותר ,כי אם אין לו את מיד את בתי הכנסת  ,תבכו ותשימו שק
הגדולה ביותר שהיתה אי פעם למה הגשמיות ,אז מה נשאר לו.
על הגוף ואפר על הראש ותבכו עם
שנקרא ''מדינת ישראל'' ,אפילו שרואים
הוא חי את החיים של החומר בלבד .דמעות רבות ] ראה במסגרת למטה [
את זה ,אנשים לא רוצים לקבל את ואפילו מת עם הדולרים ביד ,עם הדאגה ותבקשו מחילה מהקב " ה .
האמת] .רק[ חלק ,קצת ,אבל עם יד אחת עדיין של ''עגל הזהב'' .הוא מתייחס
ותבקשו ממנו את הכח ללכת נגד
על ''עגל הזהב'' ויד השניה על הציצית.
לעולם הבא כאילו שהוא ]העוה''ב ,נמצא[ החברה שירדה כל כך .חברה של
וזה לא מספיק .צריכים להרים את עגל בניו יורק או בפריז או בפלורידה .כאילו החילונים ,הדתיים ואפילו של החרדים
הזהב ולזרוק אותו ולשבור אותו לאבקה .שהוא הולך לנופש .אוי ,אוי לנו.
]ראה מעבר לדף[ ,ולחזור לאמת בלי פחד.
לאבקה ,להפוך אותו לאבקה .ורק אז
אני רק אגיד לכם את הדברים הבאים ,אתם לא מבינים שלחזור לאמת זה לא
אפשר להתחיל לחזור בתשובה.
ואחרי זה אני לא רואה סיבה לדבר יותר פחד ,לחזור לאמת זו הצלה.
אוי עם ישראל ,עם ישראל ,עם ישראל ,עד שיקרה משהו כל כך קשה שכולם
שוב אני רוצה להדגיש שהעולם כמו
מה לומר לכם? הקב"ה יוציא מהשורש יפתחו בבת אחת את עיניהם .אבל לא שאנחנו מכירים אותו ,בסוף דרכו .בסופו
אומר שיפתחו את העינים ויבינו.
ֵ
את כל דבר נגד התורה .כל בנין שבנו
של דבר ,כל אחד נשאר לבד עם עצמו ועם
ֶ
ועדיין לא
הציונים שהם שונאי ישראל ,כל מה
אומר שיהיו מוכנים לוותר הקב"ה .אפילו אם תהיו בתוך אלף אנשים
שהערב רב בנה ,הקב"ה יוציא מהשורש ,על החלום האמרקאי ,על החלום הוורוד או עשרת אלפים או מאה אלף או מליון,
וזה יעלם .כל אדם אפיקורסי או סתם של מה זה ''להיות אדם מוצלח בעולם כל אחד יהיה לבד ביום הדין.
הזה'' .יפחדו ,יעשו חישוב'' :טוב ,כמה
שונא ישראל יעלם מהשורש שלו.
ַע ם ישראל  ,אהובתו של הקב "ה
זה לא פשוט וזה מאד מפחיד .מה אני זמן זה יכול להמשיך'' ,ויתחילו לתכנן איך
תחזרו הביתה .אין זמן ,הגיע הסוף.
יכול להגיד עוד ,מה אפשר להגיד עוד?
תפתחו עינים ותראו שהכל קורה
עכשיו .הכל קורה כמו שכתוב בנבואות.
אם זה המלחמה בין ישמעאל ואדום
או בין ישמעאל וישראל או אסונות
הטבע העצומים והמשונים או המחלות
הקשות והמשונות שתוקפות אותנו ,לא
עלינו .או העובדה שהמים באוקיינוס
עולים והקרח בקוטב הצפוני והדרומי
נמס.
העולם בתוהו ובהו .תוהו ובהו של
הטבע ,תהו ובהו של הפוליטיקה ,תהו
ובהו במלחמות רבות ואכזריות .וכל
אחד מתחיל לפחד .רק הטיפשים
ממשיכים בלי פחד.
אלה שמפחדים מנסים בכל זאת לחיות
חיים רגילים .אבל הגשמיות איבדה את
הטעם שלה .כאשר הפחד של קיום נכנס,

''אם אנחנו רוצים להציל את עצמנו אנחנו חייבים בלי פוליטיקה ,לשם שמים ,לצאת לרחוב .ללבוש שק ,לשבת על הרצפה ,נשים
לחוד וגברים לחוד ,עם הילדים .לצאת לרחוב לשים אפר ולבכות ,להגיד סליחות ,לבקש רחמים ,לבקש מחילה ...זה יעזור להציל
את כולנו .לפי ההיסטוריה ,היהודים שבאו ביחד להקב"ה בבכי בלב שבור ,בראש למטה ,ומבקשים סליחה מחילה וישועה ,תמיד
קבלו'' )האוטיסט בנימין גולדן תש''ס( .תפילת רבים בלבוש שק מתקיימת ליד הכותל המערבי ובערים נוספות .התפילה הבאה
בעז''ה ביום חמישי ,ערב ראש חודש אדר ב ,בשעה  .4:00מנחה ויום כיפור קטן עם דברי התעוררות .לפרטים נוספים.050-410-4147 :

מכתב גלוי לעם ישראל
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
השנים האחרונות קשות מאד ,וכל שנה
קשה מהקודמת .והשנה הזאת כבר הגיעה
לשיא ,שיא של אסונות טבע בכל העולם,
שיא של טרגדיות משונות בכל העולם,
שיא של מלחמות אכזריות בכל העולם.
ואצלנו ,אצל היהודים החרדים ,שיא של
אלמנים ,שיא של יתומים ,שיא של
אלמנות צעירות ,שיא של יהודים חולים
מכל הגילאים ,שיא של טרגדיות משונות.
ואנחנו לא מבינים למה .אנחנו לומדים
כל כך הרבה ,אנחנו עושים חסד בגדול
מאד ,כל כך הרבה חוזרים בתשובה,
כשרות בכל מקום נשמרת .טהרת
המשפחה גם נשמרת ,חינוך חרדי לכל ילד
וילדה .אז מה לא בסדר? מה? וגם
הישיבות מלאות בחורים לומדים ,וכל
בחורה רוצה רק בחור שלומד.
אז מה לא בסדר? המצב הזה חלום של
הסבים והסבתות שלנו .אבל מה שנראה
לנו עולם כמעט מושלם ,עולם שלהיות
חרדי זה כל כך משוכלל וכל כך רגיל,
שלהרבה מאד יהודים יש מטבח פסח.
אבל העולם הכמעט מושלם הזה בכלל לא
מושלם.
העולם היפה הזה מבחוץ נאכל מבפנים.
מתפורר מבפנים ורק ]אפילו[ רוח חלשה
תפיל את כל החזית .כן ,הכל מתרקב
מבפנים .בואו נבדוק ביחד.
היהודים שנחשבים המודרנים יותר בין
החרדים ,מאוהבים ב''עגל הזהב'' .הם
רוצים את החיים של הגוים אבל עם
הכשר טוב .ולכן יש מסעדות ומקומות
בילוי וכו' אבל הכל עם הכשר וטוב .יש
פסח באוניות לוקסוס עם הכשר מצוין
וח"ו בלי "גברוקט'ס" ]מצה שרויה[ .ויש
סוכות ב"דיסני לנד" ושבועות ב"הוואי",
והכל עם הכשר.
הישראלים שנחשבים מודרניים ,הם
אולי פחות מטיילים מתוצרת חוץ ,אבל
גם משתדלים לחקות את החיים האלה.
אבל יחד עם זה נותנים כסף רב לישיבות
וכו' ונחשבים לצדיקים מן המנין.
כי נותנים הרבה כסף לראשי כולל
ולראשי ישיבות וכו' .ולכן אפילו
שהצניעות שלהם בשאלה ,ודרך הגשמי
של החיים שלהם ]עגל הזהב[ בכלל לא כשר,
בכל זאת נחשבים ליהודים חרדים
חשובים.
ויש כאלה בין החסידים וגם בין
הליטאים .כל אחד לבוש בבגד שלו,
והבגדים נראים בדרך כלל חרדים .אבל
אם רוצים לדעת מי הם ,הסתכלו על
הנשים שלהם ,וזה יספר את כל הסיפור.
וזה גם קבוצה שבקלות מקבלים היתרים
מכל הסוגים ,לא בעיה כל כך גדולה לקבל
היתר  -ואלו האנשים שמחזיקים את
הישיבות.
והישיבות הקדושות שלנו ,מה איתם?
ופה הבעיה הקשה ביותר ,כי הישיבות
בדרך כלל מלאות לימוד וריקות מלב,

אדר א תש''ס

מה' .איך אפשר ללמוד לשם שמים בלי
לב? לכן ה' בכלל לא נמצא שמה.
כי זה דור ]באופן כללי[ של בחורים
ואברכים שהם בעיקר דואגים לעצמם
ולצרכים האישיים שלהם .לדירות,
לבגדים ,לחתונות ,וכלה שתתן הכסף כדי
שיוכל להמשיך ללמוד .וכמה באמת
לומדים? יושבים ,קוראים עיתון,
מתעסקים עם כל מיני דברים וגם
לומדים .אבל הלימוד לא לימוד והתורה
לא לשם שמים.
וחלק מהראשי ישיבות מכרו את
נשמתם לתורמים ,אם הם המודרניים,
אם הם הציונים ,אם הם הבינוניים .אבל
גם הם דואגים לעצמם ולכבוד שלהם.
ברור לא כולם ,אבל זו הנטיה של היום.
והאנוכיות ,זו הבעיה הקשה ביותר.
אנוכיות גם בין הלומדים ,גם בין
המודרניים ,גם בין הגבירים ,וגם בין
ראשי הישיבות וראשי הכוללים .ושוב,
לא כולם.
אבל זו הנטיה ,וכולם יודעים .וזה מה
שגורם לדם שנשפך בינינו כל יום .כי
החסד שלנו גם אנוכי ,והתורה שלנו גם
אנוכית ,והמצוות שלנו גם אנוכיות .אז זו
בדיוק הבעיה.
והיהודי החרדי שנחשב חרדי ביותר
]הרבה פעמים[ הוא הבעיה הגדולה ביותר,
כי שמה אין כלום לשם שמים .ואני אגיד
לכל החרדים ,לכל יהודי מאמין ,ולכל
המנהיגים שלנו החרדים :שאם אתם לא
תעשו משהו מהר ,תהיה טרגדיה ענקית,
וזה אפילו הטיפש ביותר רואה.
ואגיד לכם מה לעשות :צריכים להפסיק
את השנאת חינם .צריכים להפסיק כל
אחד לשבת בקבוצה שלו ולחטוף את
החלק הגדול של העוגה ,וללחום על כל
חתיכה וחתיכה.
ותדעו שכל הבנינים המפוארים של
הישיבות ובתי מדרש אלו ,יפלו .יפלו קודם
מבפנים ואחר כך החוצה ,אם לא תתאחדו
מתחת דגל ה' .כולם ביחד לנקות את הלב,
לנקות את הבית ,לנקות את הרחוב ,מכל
דבר גויי .כל דבר.
ולקחת את ארון הקודש עם התורה
ולצאת לרחוב ביחד ] מסכת תענית טו ושולחן
ארוך או''ח תקעט[  ,גברים לחוד ונשים לחוד.
ולשים אפר על הראש ,ולהגיד ווידוי
ולבקש מה ' מחילה וישועה .אבל בבכי רב.
ביחד ! ביחד ! ביחד !
ולחזור ולבנות מחדש את הקהילה שלנו
עם דמות אמיתית של יהודי .יהודי שבוטח
לגמרי בה ' ולא בכסף ולא במחשב ולא בכל
הצעצועים של העולם הזה .ולא בביטוח
לאומי וכו ' .ואז יהיה שלום  ,משיח ועולם
הבא.
וכל מי שמבין ,וכל תלמיד חכם שמבין ולא
משתדל לעצור את הבעיות ,הוא יעמוד בדין על
זה .לא רק אלה שעושים את העבירות ,אלא כל
אלה ששותקים .השתיקה זו עבירה גם.

ספירה לאחור

מהאוטיסט דניאל ו אדר א תשס"ח
דניאל) :אני( רק רוצה להגיד שהזמן נגמר.
באמת זה ספירה לאחור ,ואפילו שהרבה
יהודים וגם גוים מתחילים להבין שמשהו
על-טבעי קורה ,אפילו )עדיין( זה לא מגיע
למודעות המלאה של הרוב .חבל מאוד.
אבא :דניאל ,איך השפיעו בשמים העצרות
של שק ואפר ]ראה במסגרת מעבר לדף למטה[
האחרונות שעשינו?
דניאל :הפעם )זה( עשה שמחה גדולה בשמים,
שמחה )למרות ש( מעט יחסית של יהודים
טרחו לבוא לשים שק ואפר ולהתפלל בבכי
לקב"ה ,להתפלל ולבקש מחילה וגאולה.
אבא :איך השפיעה העצרת בבני ברק?
דניאל :אפילו שלא היו כל כך הרבה,
הצעקות והתפילות הגיעו ישר לכסא הכבוד.
אבא :נאמר מספר פעמים על כך שיהיה
"פחד גדול" ,אפשר להסביר?
דניאל :כבר התחיל הפחד .אנשים לא
יודעים כבר ממה לפחד קודם .ממלחמות,
מבעיות כספיות ,מנפילת הבנקים .ממה
לפחד קודם ,מאסונות טבע משונים
ורבים ,כמעט כל יום עכשיו.
אבא :הם לא יודעים שהבנקים יפלו ,אז
הם לא מפחדים מזה.
דניאל :יש שמפחדים ,כי כבר פרסמו בארצות
הברית כי זו אפשרות שיכולה להיות.
אבא :הרב ב .אמר שתוך חודשיים יתחיל
הבלגן הגדול.
דניאל :כן ,יתכן .תסתכל אבא ,תסתכל
מה שקורה בדרום ,תסתכל איך שהערבים
סוגרים עלינו ,ואולמרט יושב כאילו שלא
קורה כלום ,כאילו שאנחנו ביום קיץ ,ואין
לנו מה לעושות רק לשבת ולשחק
משחקים של שטויות.
אבל ,לא רק זה ,תראה איזה אסונות טבע
כל יום בעולם .בארה"ב היו  6סופות
טורנדו ענקיים ביחד שעברו על  4מדינות
הרגו עשרות אנשים והרבה נפצעו ,וזו לא
עונת הטורנדויים בכלל .והשלג שנמס
בקוטב הצפוני והדרומי ,ובכל העולם
שינויים במזג האויר ואסונות גדולים.
והשריפה בשוק בלונדון ,סתם אסון
משונה ,חמישים הרוגים.
רעידות אדמה בכל מקום .היו איזה 5
רעידות אדמה בארץ בזמן האחרון ,כולם
בסביבות ) 4בסולם ריכטר( ,ואם זה
פתאום יעלה ל 6-ח"ו או  7ח"ו או  8ח"ו?
והתחילו לעשות תרגילים )חילוץ( ,כי
המדענים הסיסמולוגים אומרים שאנחנו
לפני רעידת אדמה גדולה מאד.
ומה עם הבנקים ,אבא? הבנקים רועדים,
הם נתנו יותר מדי אשראי .זה הזמן
הקשה ביותר מאז זמן הנפילה הגדולה
בשנת  .1929בכל העולם ולא רק
באמריקה...
באמת אין הרבה זמן .בעתיד הקרוב
יתחילו מלחמות פה בארץ ,ומזה יתחילו
כל הדברים הקשים שעומדים לפנינו.
הספר ''דניאל'' שכולל הרבה מסרים
בענינים מעשיים ודברים העומדים על
הפרק ניתן להשיג בחנויות ספרים.
)בעברית ובאנגלית( פרטים . 050-410-4147 :

חשוב להעביר את המסרים האלו לכל יהודי בכל דרך שאפשר )לפקסס ,לשכפל ,להדביק בבית הכנסת ,וכו'( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.
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קול דממה דקה

האסון של הדור
שיחה עם האוטיסט בנימין גולדן

]הביאורים בסוגרים אושרו על ידי בנימין
גולדן  -שהם תואמים כוונתו בדבריו [

של

הצניעות

נדבר על המצב
והחשיבות של הצניעות
נשים[ .כמובן שנוכל לדבר רק על
החרדים ,כי לחילונים אין מושג בסיסי
מה זה צניעות ,ולעולם הדתי לאומי
הרעיון של צניעות מעוות מההתחלה.
החרדים צריכים להיות הקדושים
ביותר ,אבל רבים ואפילו רוב החרדים,
מבולבלים בנושא זה .ואלה שרוצים גם
את העולם החילוני ,הגויי ,ההלניסטי
]תרבות יוון[ ,הם בכלל מעונינים לערבב
את האידישקייט עם המושגים הגויים,
ובמיוחד בקשר לצניעות.
"קדושים תהיו" זה הבסיס של
אידישקייט ]יהדות[ .אבל ''קדושים'' זה
מושג שקיבל היום צורה מעוותת.
קדושים לפי המושגים ההלניסטיים:
יהודי חרדי לומד ,לובש שחור ,חולצה
לבנה ,כובע שחור מעיל ארוך או קצר,
אבל שחור לבן.
אבל הרבה פעמים אשתו הולכת עם
פאה יפה ,שער אמיתי ושביל לבן ,ממש
שער יפה ,ממש כמו דוגמנית גויה.
החולצה ממש מגיעה למרפק ,הכפתור
פתוח למעלה ,צמוד על הגוף ,החצאית
קצרה לא רחבה ,גרביים שקופות.
ונעלים ,אם היא רוצה נוחות ,הולכת
עם נעלי ספורט לבנות ,או נעלים עם
עקב שעושות רעש גדול ,פלוס איפור
פלוס תכשיטים  -ממש כמו הגוים.
לצערנו זה המראה של הרבה זוגות
חרדים היום.
יש נשים צדקניות יותר ,שבעליהן
ממש יושבים ולומדים כמו שצריך ,והן
או נשים של רבנים ,של תלמידי חכמים
ידועים ,לובשות פאה קצרה מסכנה,
אולי עם כובע ,בגדים די צנועים,
גרביים עבות .בנוסף לזה יש את
הירושלמיות .יש צדיקות יותר,
שהולכות עם ַשאַל על הראש ועל
הכתפיים ,בגדים רחבים ,בלי איפור,
בלי תכשיטים ,וכל השאר צנוע .ממש
דוגמה של צניעות.
אבל יש ירושלמיות עם מטפחות
שחורות ,אבל עם כיוון אחר לגמרי:
חצאיות קצרות וכו' .אמנם יש
ירושלמיות שלובשות חצאיות ארוכות
יותר אבל צרות ,גרביים אולי שחורות,
]שיחה עם קבוצת

ח' אדר א' תשס"ח

אך שקופות שרואים את הרגלים,
תכשיטים ,איפור ,וזה דבר משונה
ביותר ומצער ביותר.
וכל אלו צוחקות ומתבדחות
מהצדיקות ביותר עם ַשאַל על הראש
ועל הכתפיים ,שמלות רחבות וכו' .כי
הן מפחדות מאד שידרשו מהן לעזוב
את ''עגל הזהב'' ]חיי גשמיות ועוה''ז[ שהן
כל כך אוהבות .ממש פוחדות שלא יהיה
להן את הצעצועים של העוה"ז שהן כל
כך אוהבות.
וזה האסון של הדור שלנו שהורס את
הכל .וכל אשה חרדית שסוטה מהאמת
גורמת לעוד אסון בעם ישראל ]''בעוון
נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות
מתחדשות ובחורי שונאי ישראל מתים וכו'''
 שבת לג[ ל"ע ,וגורמת לנפילת הדור]מדרגתו הרוחנית ,וכעצת בלעם :אלקיהן של
ישראל שונא זימה וגו' )סנהדרין קו ע''ש([.

וכל בעל שרוצה את הדבר הזה אשם לא
פחות מאשתו  -כי זה גם מה שהלב שלו
רוצה .כל אשה שמתלבשת לא בדרך
התורה משפיעה לרעה על כל הסובבים
אותה ]''ולא יראה בך ערות דבר ושב
מאחריך''  -פ' כי תצא[.

ואם היא במקרה ''רבנית'' ומבססת
את ההתנהגות האנטי יהודית שלה על
התורה ]שזה כאילו מותר[ זה אסון עצום
]ראה יומא פו ושערו תשובה ש''ד ו גדול

העוון של חיול השם ר''ל[ ואני לא מקנא

מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
050-410-4147
ניתן להתקשר

ברבנית הזאת .הרב ,בעלה ,בוודאי
יכעס מאד על אוטיסט מיסכן שמעיז
לומר דבר כזה .אך ב"ה יש רשימות
ארוכות וחשובות ,רשימות שעושות
רושם גדול ,של רבנים שמתנגדים
בצורה חריפה לפאות ולפריצות של
האופנה שנכנסה לעולם החרדי.
ש .נשים שמדברים איתן על צניעות
אומרות שאין מה לדבר איתן על
ַשאַלים כי קודם צריך לתקן הרבה
דברים אחרים?
ת .היסוד הראשון של התורה זה
''קדושים תהיו'' ]לחיות למטרה רוחנית
ולא גשמית  -קרבת ה' וחיי עולם הבא ,כמו
שכתוב במסילת ישרים פ''א ''יסוד...שהאדם
לא נברא אלא להתענג על ה'...שזה התענוג
האמיתי והעידון הגדול וגו''' ע''ש היטב[ וזה

השורש של צניעות .אבל יש בלבול גדול
בזה ויש אפילו מודה חדשה של ַשאַלים
בעולם הגויי .ולכן אפשר לראות תיירות
בשאַלים
חרדיות אמריקאיות עטופות ַ
יחד עם פריצות זועקת .מדובר על נשים
ששייכות כביכול לקודש הקודשים של
העולם החרדי ,אבל הן מושפעות מאד
מההלניסטים ,מהעולם המודרני.
למה הצניעות חשובה כל כך? כי ה'

למה להיות צנוע?
מקום צניעות ,שם משכן רוח קדושה ,כאשר היה במשכן ובכל
]ה[מקומות .כי אין רוח הקודש שורה רק במקום צניעות .ולכך אמרו
חז"ל )ברכות לד( אסור להתפלל בבקעה ,ופירש רש"י ''מקום גלוי לכל'' .כי
שם לית ]אין[ סטרא דקדושה ,רק במקום צניעות.
וכפי שיותר בן אדם צנוע ,יותר תחול עליו רוח הקודש .ולכך כהן גדול
שבעהימים קודם יום הכפור היה מופרש למאוד .וכן במילואים'' ,שבע ימים
אל תצאו''  -לחול עליו רוח הקודש ,כי אין לו אחיזה לסטרא דמסאבא
]רוח טומאה[ במקום מוצנע ,מה שאין כן במקום הפקר ובפרהסיא.
ולכן ֵ
אָבל ,לבל יחול בו סטרא דמסאבא  -היות מדת הדין מתוחה עליו,
אין יוצא כל שבעה מפתח ביתו .לכך אשה אשר תעמוד בחוץ ושבתה
הבית ,מעט פעם כה ,ממשכת על עצמה סטרא דמסאבא ,וסופה לבוא
לידי מכשול ועבירה גוררת עבירה ,שהולכת בגילוי בשר וכו'
הנני מתרה בכם ,הסירו הדבר הרע הזה ,כי אשה אשר צווארה ערום,
לבסוף לטבח תובל ע"י מלאך המות במיתה קשה וחמורה ,ולא תנקה
מדינה של גיהנום .ועונשה קשה מאד ,כי היא חוטאת ומחטיאה אחרים.
רבי יהונתן אייבשיץ זצ''ל יערות דבש )ח''א דרוש יב(

עצרות שק ואפר יערכו בעז''ה ביום חמישי ערב ראש חודש אדר ב' בשעה 16:00
ב 13-ערים 1 :בירושלים-בכותל המערבי  2בני ברק-
בית הכנסת "אשי ישראל" ,קרית הרצוג ,כיכר האחים מאיר ,כניסה מרח' גניחובסקי  3 7-5רמלה-בית הכנסת המרכזי ,שכונת גני דן ,רח' האתרוג  4טבריה-בית
הכנסת "אוהל נחום" )של הרב קוק( ,קרית שמואל  5רמת גן-בית הכנסת "תפארת שלמה" ,רח' סוקולוב ) 14כניסה דרך המדרגות משמאל( בשעה  6 13:00קרית
אתא-בית הכנסת "שערי חיים" רח' העצמאות  7 58בת ים-בית הכנסת "היושבת בגנים" ,רח' ארלוזורוב פינת הרצל  8צפת-בית הכנסת "פאר הנצח" רח' צה"ל ,7
שכ' מאור החיים  9עמנואל-בית הכנסת "חניכי ישיבות" ,רח' רבבות אפרים  10 18בית שמש-בית הכנסת "ישועת דוד" ,רח' נחל הערוגות  11 13אופקים-בית
הכנסת "שארית יעקב" ,רח' שבזי  12 1אלעד-כולל "מאיר חזקיהו" ,רח' בן-זכאי ) 79מול רח' שמעון הצדיק(  13ניו יורק-מונסי ,פרטים בטל.845-7865371-

ציווה "קדושים תהיו" ואדם לא קדוש,
בשמים הוא דבר מטונף ומגעיל .כי הוא
מלא תשוקות בלי רסן ,ואיך אפשר
להגיד מילים ותפילות קדושות מפה
ולב ושכל שדורשים הנאות של העולם
הזה?
עם ישראל שעמד לפני הקב"ה בהר
סיני וקיבל את תורתו ,היה העם הצנוע
ביותר בעולם ]לא היה אחד מהם פותח
פתחו כנגד פתחו של חברו וכו'  -ילקוט

שמעוני במדבר פ''כג רמז תשעא ע''ש[,
והיום אפילו החרדים התחילו להתנהג
כמו הגוים" .קדושים תהיו" זה הבסיס
לכל האידישקייט .אדם שהוא שקוע
בגשמיות ,ומתפלל כמו צדיק ומחפש
הנאות כמו גוי ,התפילות שלו לא
יכולות להגיע השמימה.
ש .איך אפשר להוריד את החומה
לשאַל?
המתנגדת ַ
ת .אין מה לעשות רק להתפלל
עליהם ולהסביר להם שכל אחד יכול
לראות באיזה מצב קשה שאנחנו
נמצאים ושזה קורה בדיוק כמו
שכתוב בדברי חז''ל ]במסכת סוטה דף
מט'' :פני הדור כפני הכלב ,הבן אינו
מתבייש מאביו וכו' וכו' ע''ש[,

הראש ,אומרים עליהן שהן לא יכולות
להשפיע בצניעות על אחרות ,כי הן
נראות מדי קיצוניות.
ת .כמו בכל דבר ,אדם חייב להיות
אמיתי .ואז מכבדים אותו  -אפילו
שכועסים עליו .ולכן באמת] ,צריכים[
השאַלים ובגדים רחבים.
ללכת עם ַ
אחרת כל המוסר שהאנשים האלה
נותנים לא יהיה שווה בכלל.
ש .האם אפשר היום עוד לשנות את
חוסר הצניעות במצב שלנו?
ת .ה' הכל יכול .אנחנו צריכים
להשתדל ולהתפלל על כולנו שנבין ונלך
בדרך האמת .ועוד יותר צריכים לתת
מוסר ותוכחה  -ולהתפלל לפני כן שזה
יצליח.
כמו שאמרנו הרבה פעמים ,רק
חמישית ]לכל היותר[ יצאו ממצרים וכו',
מעטים יחסית .ובכל דור ששולט מידת

אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו
ובעניני תורה ומצוות אין שום הצלחה.,
הגם שכל אחד מבקש מהקב''ה ,אין
הקב''ה שומע לו .הלא דבר הוא?
ואמרתי כי עיקר סיבת הדבר הוא שאנו
מרחיקים בעצמנו את הקב''ה מאתנו...
על ידי ה''מאדע'' ]האופנה[ הגרוע הזו.
כי מתגברת כוח הטומאה מאוד על ידי זה,
ממילא נפסקה ההשפעה והברכה מכל
אחד ואחד בעסקיו .ומכך נסבו כל הצרות
והרעות...הרי ביאר לנו הכתוב מפורש :אם
יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו,
וממילא יחולו עלינו כל הסיבות ח''ו.

שעכשיו הזמן שיהודי צריך
למסור נפש בכדי לחיות כיהודי.
יותר חשוב לחיות כמו יהודי אמיתי
מלמות כיהודי .מה שאדם מכסה
את עצמו יותר ,הוא יותר שמור
מהצרות של העולם הזה ,וזה גם
שייך לגברים ]ראה במסגרת מעבר לדף[.
אם הגברים היו דורשים מהנשים
מכתבי החפץ חיים תרפ''ד
צניעות זה היה מציל את המצב ,אך
גם רוב הגברים לא מתלבשים כמו
א"ר פנחס בשם ר' חייא בר אבא...על ידי
שצריך .למשל ,יש ''מודה'' בין
שגדרו ישראל במצרים עצמן מן הערוה
ליטאים רבים שהולכים עם מכנסים
ויקרא רבה לב ה
נגאלו ממצרים.
צמודות ,וכן גם הז'קט ושאר
התלבושת .זה לא אברך בן תורה .וגבר הדין ]כגון מצרים ,השואה ,האינקווזיציה
שהולך בחליפת פסים ושהבגד שלו וכו'  -וכמו היום[ ,זה רק המעטים
צמוד על הגוף ,ורואים כל תנועה בגוף  -שמצליחים לעשות תשובה ולשרוד.
הראש שלו לא במקום .יהודי אמיתי ולכן כדאי מאד לחיות בקיצוניות
הולך מה שיותר רחב .גם הגבר וגם יהודית .להיות בת ישראל ,אשת חיל,
וכן להיות תלמיד חכם אמיתי.
האישה מכסים את הגוף מה שיותר.
ש .יש הורים שאוהבים את הצניעות
יש ראשי ישיבות רבים שלא שמים
דגש בכלל על בעיות של צניעות של ורוצים את זה ולא הולך להם להשפיע
בחורים רבים עם עצמם .מסתכלים על על הבנות שלהם?
ת .צריך להתפלל עליהם ולהקים בתי
זה ב''עין פסיכולוגית'' שאומרת :מה
לעשות ,בכל בחור יש יצר .ואם זה ספר קטנים ולדבר .אבל אין הרבה זמן.
קורה ח"ו זה אסון גדול וצריך לעשות כל החגיגה הזאת תגמר בקרוב .ה'
תיקון רציני .אבל הם עוברים על זה מביא את הכל לסיום .מצב היהדות
בשקט וזה מקלקל את כל הדור והרבה יגיע כל כך נמוך שזה לא יהיה דומה
דורות אחרי זה .בהרבה מקרים לאידישקייט .אם יעבור עוד דור יהיה
מלמדים את הבחורים להיות סלחנים קשה להאמין שהם באמת יהודים.
על בעיות בצניעות בין הבחורים.
זה דור יתום ממנהיגים ,דור שעומד
הולכים לפי הפסיכולוגיה של העולם לפני מצבים קשים שלא היה כך בכל
הגויי המודרני .זה טעות וזה אסור.
ההיסטוריה של האנושות ,ורק אלה
ש .הנשים שנראות עם ַשאַל על שמחליטים ללכת עם הקב"ה עם כל

ההידורים שרק אפשר ,רק הם יקבלו
את משיח צדקנו.
אנחנו פרקנו את הבית היהודי .בלי
בית יהודי אין עתיד לעם ישראל .הבית
היהודי שהיה פעם קיים עדיין אצל
בודדים ,אבל זה עכשיו כמעט רק
היסטוריה עם כמה דוגמאות שנשארו,
אוי לנו ,אוי לנו.
יש רק דבר אחד שיעזור לנו :תשובה
אמיתית ,ביחד עם היסוד של ''קדושים
תהיו'' ]כמבואר לעיל[ .לפרק את עצמנו,
ולהוציא כל כתם ,כל נקודה של עבירה
]כמבואר במסר  ,[27של רצון לעבירה ,או
צורך לעוה"ז שלא שייך לקיום שלנו.
זה יעזור לנו להוציא מאתנו את
החלק החולה ,כל נקודה ונקודה.
להתפלל ולבכות בדמעות על כל עבירה
ועבירה ,להצטער שבזבזנו את החיים
שלנו על דברים שטותיים ,ולהחליט
שמעכשיו חוזרים לה' בכל
ההידורים.
ש .האם בצניעות צריכים לחזור
עד הסוף כמו הסבתות?
ת .חייבים לחזור .אם אגיד
לסבתות ,צריכים להחליט איזה
סבתות .כי סבתות לפני מאה שנה
היו מאד צנועות אך היו גם כאלה
שלא כיסו את הראש והיו אברכים
לפני מאה שנה שבכל זאת
התעסקו עם דברים אסורים .אז
על איזה סבתות מדובר? גם לפני
מאתיים שנה היו סבים וסבתות
לא צנועים.
צריכים להיות צנועים ,גם גברים
וגם נשים ,עם כיסוי ראש ,רחב,
ארוך ,נעליים פשוטות וכהות וכו'.
אבל יותר מזה צריכים לרצות את
זה ולאהוב את זה  -כי זה רצון ה'.
לרוץ אחרי כל מה שה' רוצה.
להתחיל עם הצניעות כי החיצוניות
משפיעה על הפנימיות ]כמו שכתוב
במסילת ישרים פרק ז ע''ש[.
אדם שלבוש כצדיק ,שואף להיות
צדיק וכן ההפך .יהודי שלבוש כגוי
בוודאי רוצה את החיים הגויים .זאת
לא אומרת שאין יהודים שלובשים טוב,
ובפנים הם רקובים .אבל אם מתבוננים
טוב ,רואים שהם גם לא לבושים צנוע
במאה אחוז.
רק אגיד לכם שבעתיד הקרוב ביותר
יהיו דברים מאד מפחידים .להיצמד
לקדושה והכל יעבור בשלום .לצערי
הרב ישפך דם ,אבל בגלל המסירות נפש
שלכן הרבה ינצלו.
ש .אבל למה צריך שישפך דם?
ת .עובדה היא .תסתכל בהיסטוריה,
תמיד היהודים יכלו לעשות תשובה ולא
עשו תשובה ,זה הסתיים בדם.

חשוב להעביר את המסרים האלו לכל יהודי בכל דרך שאפשר )לפקסס ,לשכפל ,להדביק בבית הכנסת ,וכו'( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.

בס''ד
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שיחה עם האוטיסט בנימין גולדן

כב אדר א תשס"ח

קול דממה דקה
מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב

]שיחה של האוטיסט בנימין
לנקות את עצמנו מהדברים של
גולדן עם האבא של דניאל [
העולם הזה המיותרים ולשבת רק
ההכנות
שאלה :מה דעתך על
שלנו
בבית ה' ]כמו שאמר דוד המלך ע''ה
לעצרות שק ואפר?
''אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי
בנימין :אני מתרגש מאד ,כי הגאולה בבית ה' כל ימי חיי'' )תהילים כז ,וכמבואר ]גשמי[ .אבל המטרה של הדבר ,זה
בהרחבה במסילת ישרים פרק הראשון([ .עוד להוריד את הגאווה של האדם ]כש''כ
]ראה במסגרת[ קרובה ומתקרבת
מעט עומדים להיות דברים גדולים ואז בשולחן ערוך או''ח תקעט ''ומתכסים בשקים...
במהירות מאד גדולה .וזה שיהודים
עד שיכניע לבם''[.
מתאספים ושמים על הגוף שק ועל אני אדבר באריכות.
ולהביא אותו להרגשה של בכי,
הראש אפר ,ויושבים על הרצפה ובוכים אני אזכיר לכולם שרק דבר אחד יכול
להקב''ה ודופקים על הלב ומצטערים על להציל ,וזה לחזור בתשובה ]כ''כ רס''ג להרגשה שהוא הפסיד עולם גדול ויפה
כל העבירות ,ורוצים לחזור בתשובה וראה סנהדרין צז .[:להכיר את האמת ונהדר .הוא הפסיד את בית המקדש
אמיתית ,זה סיבה שהקב''ה יכול ,אולי ,היהודית ולהשתדל לעשות את רצון ה' והקרבנות ]שאפר הוא זיכרון לשרפת בית
ולא לתת לעצמנו הנחות .להיות יהודים המקדש ,וכמו ששמים אפר בראש חתן למטרה
להציל את עם ישראל ברחמים.
זאת הדרך לגאולה :להוריד את הראש קיצוניים .מה זה אומר להיות יהודים זו כמו שכתוב בשולחן ערוך או''ח תקס[.
ולהוריד את הגאווה ,ולהרים את הראש קיצוניים? לעשות רצון ה' עד הסוף עם הוא צריך להרגיש כמה גדול ההפסד
ולהסתכל השמימה ולבקש מה' מחילה כל ההידורים שאפשר.
כשמאבדים את כל הדברים האלה .הוא
ורחמים .וזה ]העצרות שק ואפר שקוראים לה' שאלה :למה בתקופה האחרונה אתה צריך לדעת את גודל ההפסד .הוא יושב
בחזקה[ סימן ,סימן מאד חזק ,שהגאולה מדבר כל כך הרבה אודות העצרות של על הרצפה עם שק על הגוף ואפר על
באבל .הוא
הראש והוא בוכה כי הוא ֵ
כל כך קרובה שאפשר לטעום אותה כבר'' .שק ואפר''?
אבל לצערי הרב ,רוב האנשים עדיין בנימין :שק ואפר זה דבר חיצוני .בוכה על כל מה שהוא הפסיד בגלל
ממשיכים עם עולם הגשמיות שנותן שמים שק ,שזה דבר שאפשר לגעת בזה העבירות שלו בכל הגלגולים.
להם הנאה גופנית יותר פשוטה ויותר
''
קלה להשגה.
שסידר רבינו האברבנאל זצ'' ל מתוך דברי הנביאים
שאלה :בספר דניאל ) 2בשלבי הכנה(,
בספרו ''משמיע ישועה'' )עמ' תצא-תצה ע''ש כל פרטי המקורות בפסוקי הנבואות(
הרבה נכתב נגד הפאות .שאל אותי
יהודי אחד ,איך אוטיסטים יכולים
לקבוע הלכה ,הרי רק תלמיד חכם יכול
]ח[ תשוב השכינה לחול בעם ישראל
] א [ נקמת ה ' מעכו '' ם מכת חרב
בשלמות ,יותר מהר סיני ,ותשוב רוח
והרג ואבדן עצום מאוד ,לא היה
לפסוק הלכות?
כמוהו .ועל ,זאת ניבאו :ישעיה ,ירמיה,
הנבואה ותתרבה החכמה כי ''מלאה
בנימין :זה נכון ,אבל הבעיה של הפאה,
הארץ דעה את ה' ַכּ ַמּיִ ם ַליָּם ְמ ַכ ִסּים''
יחזקאל ,הושע ,יואל ,עמוס ,עובדיה ,מיכה,
זה לא באותה קטגוריה .זה בקטגוריה של
)ישעיה יא( .ועל זה ניבאו :ישעיה,ירמיה,
חבקוק ,חגי ,זכריה ,מלאכי.
חזיר .אי אפשר לפסוק שחזיר זה כשר .אף
הושע ,יואל ,עובדיה ,מיכה ,חבקוק ,צפניה,
]ב[ נקמה' ה' מאדום תהיה יותר
והפאה
רב לא יכול לפסוק שחזיר זה כשר,
חגי ,זכריה.
גדולה מנקמת שאר האומות .ועל זה
שאלה
של היום זה כמו חזיר .זה לא
ניבאו :ישעיה ,יואל ,עמוס ,עובדיה ,מיכה,
]ט[ ישובו גם פושעי ישראל אשר
ללכת
מותר
בכלל .אין בכלל שאלה אם
חבקוק.
יצאו מכלל הדת והתערבו בגוים ,אם
עם פאה או אסור ללכת עם פאה.
מפאת האונס וכו' ועל זה ניבא ישעיה.
]ג [ קיבוץ גלויות ותשועת ישראל.
אדם
בן
כל
כל הפאות היום אסורות.
ועל זה ניבאו כולם :ישעיה ,ירמיה ,יחזקאל,
]י[ ימלוך מלך מבית דוד ונחה עליו
אם
.
אסור
ה
שז
עם הגיון הכי פשוט מבין
הושע ,יואל ,עמוס ,עובדיה ,מיכה ,חבקוק,
רוח ה' וישים משפט בעולם .ועל זה
אשה הולכת ברחוב בלי חולצה ,ברור
צפניה ,חגי ,זכריה ,מלאכי.
ניבאו :ישעיה ,ירמיה ,יחזקאל ,הושע,
לשאול
שזה אסור ,לא צריך ללכת לרב
עמוס ,זכריה.
]ד[ עשרת השבטים ישובו .ועל זה
אם זה מותר או אסור.
ניבאו :ישעיה ,ירמיה ,יחזקאל ,הושע,
]יא[ לא תשוב הגאולה ממנה ולא
גדולי התורה ,ענקים ,מלפני יותר
עובדיה ,מיכה ,צפניה.
מזרעם לגלות אחר ,לפי שימול ה' את
ממאה וחמישים שנה ,כאשר התחילו
ערלת לבבם ולא יחטאו עוד .ועל זה
]ה[ דומה לגאולת מצרים בבחינות
לחבוש פאות בגלל הגזירות ,ידעו וראו
ניבאו :ישעיה ,ירמיה ,יואל ,עמוס ,מיכה,
רבות :שיצאו מהגלות כולם ולא
צפניה ,זכריה.
אסרו
ברוח הקודש לאן זה יגיע ולכן
יוותר מהם איש בכל הגלות וכו' .ועל
את זה.
]יב[ יקבלו רוב האומות הנשארות
זה ניבאו :ישעיה ,הושע ,זכריה ,מיכה.
,
כולם
ד
כנג
ללכת
קשה
אבל
:
שאלה
אמונת השי"ת ויכירו וישתעבדו
]ו[ יש עת מוגבל לפניו ית' לגאולת
הציבור ,החברים וכו'?
לאלקים וידרשו תורתו .ועל זה ניבאו:
עמו ,ולא ימנענה בבוא עתה אף
ישעיה ,הושע ,יואל ,צפניה ,זכריה ,מלאכי.
בנימין :זה הזמן של מסירות נפש.
שיהיו בהם רשעים ,אבל הרשעים
ישרוד
אדם שרוצה קיצורי דרך הוא לא
]יג[ יהיה שלום בכל העולם'',וְ ִכ ְתּתוּ
שבהם יכלו בזמן חבלי משיח. .ועל
שרוצה
לקבל פני משיח צדקנו .אדם
יהם
יתוֹת ֶ
ַחנִ ֵ
וֲ
ְל ִא ִתּים
בוֹתם
ַח ְר ָ
זה ניבאו :ישעיה ,יואל ,מיכה ,חבקוק,
ְל ַמ ְז ֵמרוֹת לֹא יִ ָשּׂא גוֹי ֶאל גּוֹי ֶח ֶרב''
צפניה ,זכריה.
להאמין שלא יהיה עונש ,הוא יכול
)ישעיה ב( .ועל זה ניבאו :ישעיה ,חגי.
הוא
להמשיך לחיות חיים דמיוניים ,אך
]ז[ אחר זמן רב מהגלות ותוקף
לא ישרוד ח"ו.
] יד [ יחיו המתים ,ועל זה ניבאו:
הצרות ,תגיע הגאולה .ועל זה ניבאו:
כל
עם
ה
"
לקב
לחזור
חייבים
אנחנו
ישעיה ,יחזקאל ,מלאכי.
ישעיה ,ירמיה ,חבקוק ,צפניה ,זכריה.
הרצונות ועם כל הכוחות .זה אומר
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
050-410-4147
ניתן להתקשר

י ד העיקרים של הגאולה העתידה

וזה הזמן לבכות ולהצטער ולהגיד
לקב"ה :חטאתי ,עויתי ,פשעתי ,סלח לי
ולכל עם ישראל ]כש''כ שם בשולחן ערוך
תקעט בהמשך ''וישובו תשובה גמורה''[ -
ולבקש מהקב"ה שיביא את הגאולה
השלמה :את בית המקדש השלישי ,את
הקרבנות ואת משיח צדקנו ]ראה שולחן
ערוך סימן תקעו ס''א[.

זה פיקוח נפש עבור כל יהודי להשתתף
בתפילות האלה ,כדי להכין את עצמו
לרגע הגדול ,הענק שמחכה לנו בעתיד
הקרוב ביותר  -עבור אלה שמוכנים,
מוכנים נפשית ורוחנית .זה יהיה הרגע
הגדול ביותר ,הנהדר ביותר בהיסטוריה.
אבל לאלה שלא מוכנים ,חס וחלילה:
שלא חזרו בתשובה באמת ,שלא הורידו
את הגאווה שלהם ,שלא בכו על
העבירות שלהם  -בשבילם זה יהיה יום
מפחיד ביותר .היום הזה יביא להם את
הסוף ,לא עלינו ,ה' ירחם.
הלובש שק ומתפלל לפני השם
יתברך ושואל ממנו שאלתו
קורעין ומבטלין כל גזר דין
שבעולם .
חסד לאברהם

מעין ד נהר מ ע''ש

עצרות שק ואפר ב 19-ערים
אי''ה ביום חמישי ערב ראש חודש אדר ב' בשעה 16:00
 1ירושלים  -בכותל המערבי
 2בני ברק  -בית הכנסת "אשי ישראל" ,קרית הרצוג
)כיכר האחים מאיר ,כניסה מרח' גניחובסקי (7-5
 3רמלה  -בית הכנסת המרכזי ,שכונת גני דן ,רח' האתרוג
 4טבריה  -בית הכנסת "אוהל נחום" )של הרב קוק( ,קרית שמואל
 5רמת גן  -בית הכנסת "תפארת שלמה" ,רח' סוקולוב 14
)כניסה דרך המדרגות משמאל( בשעה 13:00
 6קרית אתא  -בית הכנסת "שערי חיים" רח' העצמאות 58
 7בת ים  -בית הכנסת "היושבת בגנים" ,רח' ארלוזורוב פינת הרצל
 8צפת  -בית הכנסת "פאר הנצח" רח' צה"ל  ,7שכ' מאור החיים
 9עמנואל  -בית הכנסת "חניכי ישיבות" ,רח' רבבות אפרים 18
 10בית שמש  -בית הכנסת "ישועת דוד" ,רח' נחל הערוגות 13
 11אופקים  -בית הכנסת "שארית יעקב" ,רח' שבזי 1
 12אלעד  -כולל "מאיר חזקיהו" ,רח' בן זכאי ) 79מול רח' שמעון הצדיק(
 13נשר  -כולל "אור מרדכי וברכת אליהו" רח' סיני ,1בן-דור
 14באר שבע  -בית כנסת "גשר לעם" ,רח' גוש עציון ,מקלט 5
 15נתניה  -רח' יאיר ) 9באוהל(
 16אשדוד  -בית כנסת "מורשה" ,קרית אברמסקי ,אזור ג )ביום רביעי(
 17רחובות  -תלמוד תורה "בן איש חי" רח' מנשה כפרה 30
 18אשקלון  -אולם "פרדס רימונים" ,בית אוהל משה ,רח' ההסתדרות
 19ניו יורק  -מונסי ,פרטים בטל .845-7865371
לקבוצות נוספות המעונינות להיצטרף ופרטים
בטלפונים050-410-4147 052-652-6166 :

אמר רב איבו :לפי שתפס יעקב אבינו את השק ,לפיכך אינו זז לא ממנו
)בראשית רבה פד כ(
ולא מבניו ולא מבני בניו  -עד סוף כל הדורות
יעקב אבינו
משה רבינו משה לבש שק ונתעטף שק ...עד שנזדעזעו שמים וארץ )דברים רבה יא י(
שׂק )תהלים סט(
בוּשׁי ָ
ָא ְתּנָה ְל ִ
ֵיהם )דברי הימים א כא( ו ֶ
ֻסּים ַבּ ַשּׂ ִקּים עַל ְפּנ ֶ
וְה ְזּ ֵקנִים ְמכ ִ
דוד המלך וַיִּפל ָדּוִיד ַ
שּׂק )ישעיה לז(
ָדיו וַיִּ ְת ַכּס ַבּ ָ
מע ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ וַיִּ ְק ַרע ֶאת ְבּג ָ
חזקיהו המלך וַיְ ִהי ִכּ ְשׁ ַ
ָא ֶפר )דניאל ט(
ָא ְתּנָה ֶאת ָפּנַי ֶאל ה' ָה ֱאל ִֹקים ְל ַב ֵקּשׁ ְתּ ִפ ָלּה וְ ַת ֲחנוּנִ ים ְבּצוֹם וְ ַשׂק ו ֵ
דניאל ו ֶ
יהם) :נחמיה ט(
ֲל ֶ
ַא ָד ָמה ע ֵ
וּב ַשׂ ִקּים ו ֲ
ֶא ְספוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּצוֹם ְ
נחמיה ובני ישראל נ ֶ
שּׂק )מלכים א כא(
ָשׂם ַשׂק ַעל ְבּ ָשׂרוֹ ַויָּצוֹם וַיִּ ְשׁ ַכּב ַבּ ָ
ָדיו ַויּ ֶ
המלך אחאב וַיִּ ְק ַרע ְבּג ָ
שּׂק ַעל ְבּ ָשׂרוֹ ִמ ָבּיִ ת )מלכים ב ו(
ַרא ָה ָעם וְ ִהנֵּה ַה ַ
המלך יהורם ַויּ ְ
ָא ֶפר )אסתר ד(
ָדיו וַיִּ ְל ַבּשׁ ַשׂק ו ֵ
ֳכי ֶאת ְבּג ָ
מרדכי וַיִּ ְק ַרע ָמ ְרדּ ַ
אסתר המלכה אסתר נפחדת...ותפשוט בגדי מלכותה ואת תפארתה ותלבש שק )אסתר רבה ח ז(
ֻצּע ָל ַר ִבּים )אסתר ד(
ָא ֶפר י ַ
וּמ ְס ֵפּד ַשׂק ו ֵ
וּב ִכי ִ
הוּדים וְ צוֹם ְ
עם ישראל ֵא ֶבל גָּדוֹל ַליְּ ִ
תינוקות מה עשה מרדכי קבץ את התינוקות ועינה אותם מלחם ומים והלבישן שק )אסתר רבה ח ז(
ָשׁבוּ ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ ָה ָר ָעה )יונה ג(
לקים ְבּ ָח ְז ָקה וְ י ֻ
אָדם וְ ַה ְבּ ֵה ָמה ִוְי ְק ְראוּ ֶאל ֱא ִ
אנשי נינוה ויִ ְת ַכּסּוּ ַשׂ ִקּים ָה ָ
הבית יוסף ללבוש שק כל שני וחמישי )מגיד מישרים פרשת מצורע(
רב חיים ויטאל שאתענה מ' יום רצופים בשק ואפר ובכי )שער הגלגולים הקדמה לח(
וּל ָק ְר ָחה וְלַחֲגר ָשׂק )ישעיה כב( ַעל זאת
וּל ִמ ְספֵּד ְ
ַיִּק ָרא ה' אלקים ְצ ָבקוֹת ַבּיּוֹם ַההוּא ִל ְב ִכי ְ
הנביאים ו ְ
שׂק ְבּ ָמ ְתנָיו )בראשית לז(
ָשׂם ַ
וַיִּ ְק ַרע ַיעֲקב ִשׂ ְמל ָֹתיו ַויּ ֶ

אוֹתם ַפּ ָלּצוּת )יחזקאל ז( ועוד הרבה.
ילילוּ )ירמיה ד( וְ ָח ְגרוּ ַשׂ ִקּים וְ ִכ ְסּ ָתה ָ
ִח ְגרוּ ַשׂ ִקּים ִס ְפדוּ וְ ֵה ִ
שולחן ערוך כל העם מתקבצים ומתכסים בשקים...עד שיכניע לבם וישובו תשובה גמורה )או''ח תקעט(
משנה ברורה בשקים  -וכתב המ''א...דיכסה למעלה על בגדיהם )מ''ב שם באורח חיים תקעט ס''א(

כל מי שלובש שק ומתענה אינו מעבירו ממנו עד שתעשה בקשתו
כתבו תלמידי האר"י ז"ל'' ,שק ואפר'' עולים כמנין מילואים של שם הוי"ה ושם אהי"ה ...וכן עולה
)השל"ה הקדוש מסכת יומא(
''ארץ ושמים'' ] ...[687כי על ידי זה יתייחדו זעיר ונוקביה )ע''ע שם(
לתשובה צריך שק וכן אמר דוד המלך עוד ע"ה )תהלים סט( ''ואתנה לבושי שק'' ,ובבראשית רבה )וישב פד(
)ראשית חכמה שער התשובה פ''ג(
אמרו רבותינו ז"ל...הרי שהתשובה היא בתענית ושק.
)מדרש רבה אסתר י בשם רבי חלבו(

חשוב להעביר את המסרים לכל יהודי בכל דרך ) לפקסס  ,לשכפל  ,להדביק בבית הכנסת  ,וכו ' וכו ' ( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות .

בס''ד
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לצאת מבית העבדים
שיחת חיזוק עם האוטיסט בנימין גולדן אדר ב' תשס"ח

]הביאורים בסוגרים אושרו על ידי בנימין
גולדן  -שהם תואמים כוונתו בדבריו [

עכשיו באמת מתקרב הרגע שחיכו לזה
דורי דורות .לכן זאת תקופה מאוד קשה
]''וכמו במצרים שהיה קושי השעבוד קודם
הגאולה ,כמו שכתוב )שמות ה( תכבד העבודה
על האנשים כו' והם חבלי משיח'' )הגר''א ,אבן
שלמה פי''א([ .תקופה של מבחנים קשים
ביותר ]''יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים'' )דניאל
יב([ .התיקונים והבירורים האחרונים

לא נחזור בתשובה .לא יעזור לנו
כלום אם לא נחזור בתשובה .זה
המסר  -וזה לא רוצים לדעת.
מוכנים לעשות כל מיני דברים
סמליים ,אבל זה ,לחזור באמת
בתשובה ,לשים מחיצה בינינו לבין
עולם הגשמיות המיותרת  -זה לא
מוכנים לעשות ]ראה מסילת ישרים פ''א
שיסוד הכל הוא להתרחק מגשמיות ועוה''ז
ולהתקרב לה' ,שזו מטרת חיינו[.

קול דממה דקה
חדש :חייגו 03-9770077
לשמיעת המסרים ועדכונים
המעונין לעזור להפיץ הדפים האלו
050-410-4147
ניתן להתקשר

לא רק תשובה של חילונים
שחוזרים בתשובה לקב''ה ,אבל
בעיקר שומרי מצוות שנהיים יותר
אמיתיים ומתקרבים ממש להקב''ה.
יהודים שמוכנים להפריד את עצמם
מהעולם הגויי הגשמי ] שבלי זה אי
אפשר להתקרב לה' ,כמבואר בדרך ה' )ח''א
פ''ד ב ע''ש היטב([.

לכל העולם :ליהודים ,לגוים ,למים,
לאדמה ,להרים ,לדומם ,לחי ולצומח.
אבל אלה שלא מוכנים לעזוב את
כל דבר חי עכשיו במבחן ,הבירור
הגשמיות המיותרת ,הלא
האחרון עד השלב הבא של
יהודית ,אפילו שגרים באזורים
הבריאה ] שהבריאה מתפתחת
בדורות הקודמים ידעו והזכירו הכל את ה'
חרדיים ,באזורים כמו ירושלים,
בהדרגה לקראת הנצחיות כמו שכתב
יתברך ובכל פעולה ומעשה הוזכר שנעשה ברצון
בני ברק ,בית שמש ,ביתר,
הרמח''ל ז'' ל במאמר העיקרים ערך
ה' ובעזרתו.
אלעד ,קרית ספר ,וכו'  -והם
''בגאולה'' וראה כללים ראשונים
עדיין מנסים לחיות חיים של
ואילו בדורנו ,נמנעים אנו מכך .והיא התביעה
אות ט[ .עד ימות המשיח יחד
גשמיות כמו הגוים ,כמו
אשר יתבע מלך המשיח מאתנו ,וכנאמר בכתוב
עם משיח צדקנו ,בית המקדש
החילונים ,אלו לא יכירו את
)ישעיה יא( ''והריחו ביראת ה''' .המשיח יתבע
השלישי וכו'.
משיח צדקנו.
ויריח יראת שמים ,ואלו הרחוקים מיראת
אבל אנחנו לא מוכנים .רוב
עכשיו ,ברגע זה ,כל אחד
היהודים ,שהם החשובים ביותר
.
צדקנו
משיח
פני
לקבל
יזכו
לא
שמים
צריך להחליט :למה הוא חי?
'''
בכל הבריאה ]''בך בחר ה' וגו
למה הוא בעולם הזה? הוא
ומפורש הדבר ברבינו יונה )שערי תשובה ג כז(:
,
[
ד
)דברים ז( וראה דרך ה' ,ח''א פ''ב
צריך לחשוב על יום מותו ומה
''השמר לך פן תשכח את ה' אלוקיך )דברים ח(
מוכנים
לא מוכנים .פשוט לא
יהיה העתיד שלו''] .האדם רוב
ואמרו חז''ל )מנחות צט( כל מקום שנאמר 'השמר'
של
עולם
לחיות בעולם מתוקן,
שנות ימיו עומד לחשוב חשבונות
.
'
תעשה
לא
'
זה
הרי
',
אל
'
ו
'
פן
בזה
הוזהרנו
'
את
רוצים
חיי רוחניות .עדיין
עסקיו ,עסקי חיי שעה ,ולמה לא
.
''
עת
בכל
יתברך
'
בדבריו
ודייק
ה
את
לזכור
הגשמיות ולא את הרוחניות.
ישים אל לבבו אפילו שעה אחת גם
''בכל עת''  -ללא הפסק והפוגה כלל ,אלא זכרון
אם קוראים את דברינו וזה
לזאת ,לחשוב מחשבת ממש :מה
נשמע קשה ,לא מרוצים ,כי
הוא? ולמה בא לעולם? או מה מבקש
תמידי ,ללא שכחה כלל.
רוצים את הדרך ה''קלה'' ]שרק
ממנו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך
ומכח זכירת השי''ת חייבים לבוא כל מעשיו.
כשיגיע רגע האמת ,כשנראה סכנות
מעבר ליכולת של אדם קטן וחלש
לקלוט ,כשהפחד יהיה עצום ,כשנגיע

תחילתה קלה ,אבל סופה קשה ומר
ביותר[ .רוצים את הגשמיות

וגם את ה"כאילו" רוחניות
]אבל לא שמים לב שעכשיו העולם
משתנה ממה שהיה כל השנים
והמערכת של חיי גשמיות ותענוגי
עולם הזה מתמוטטת[.

והיינו שהוסיף שם''...כי זרע הקודש ישיגו כל
הנהגה נאוה והמעטירה בעליה מזכירת ה'
יתברך ,כמו שנאמר )ישעיה מה( :בה' יצדקו
ויתהללו כל זרע ישראל"...
זכירת השי''ת היא עיקר מציאות האדם ,וכמו
שכתב הרמב''ן )שמות יג( :כוונת כל המצוות וגו'
]וראה גם דברי הרמב''ם ז''ל במסגרת מעבר לדף ודו''ק[.
אור יחזקאל דרכי העבודה עמ' צח

אבל אם תקראו את הנביאים
הקדושים תראו שדברינו מאד
עדינים לעומת מה שהם חזו
בעתיד בשביל עם ישראל .הם
ראו קשיים גדולים ביותר ,גדולים
ביותר ]''ייתי ולא אחמיניה'' )סנהדרין צח([.
מבחנים כמעט בלתי אפשריים לעבור.
אבל לא רוצים לשמוע דברים קשים.
אני שומע לפני כל עת רצון כמו פורים או
חג אחר ,שהתפילות של פורים או חג
אחר כבר ימתיקו את הגזרות .אבל אל
תשכחו שגם לפני מלחמת העולם השניה
היו פורים ופסח וראש השנה ויום כיפור
וסוכות וכל החגים ,כל העתות רצון.
ובכל זאת ,היתה שואה איומה שאין
אפילו מילים לתאר את זה.
וגם היום ,לא יעזור לנו כלום אם לא
נחזור בתשובה .לא יעזור לנו כלום אם

לרגע זה ,אלה שלא מסוגלים להיפרד
מה''עגל הזהב'' יהרסו יחד אתו ]''וכל
הרשעה כולה כעשן תכלה'' )תפילת ימים

נוראים([ .בגלל שהם הרבו להתעסק
בגשמיות והתרגלו להחשיב מאד דברים
גשמיים ,ולכן הם לא מתאימים לחיות
בעולם רוחני ]ראה במסגרת מעבר לדף[.
עכשיו היהודים בארץ ישראל
בסכנה גדולה ביותר ,גדולה ביותר.
היהודים פה בארץ הקודש מתחילים
להבין את זה .מתחילים קצת לפחד,
אמנם ממשיכים עם החיים כאילו שלא
קורה כלום .אבל בארץ ישראל יש
תנועה אמיתית ,אפילו שזו קטנה ,של
תשובה אמיתית.

הוא? ומה יהיה סוף כל עניניו? זאת
היא התרופה היותר גדולה וחזקה
שתוכל להמציא נגד היצר'' )ס' דרך
עץ חיים([.

מה הוא יעשה בעולם הבא?
איך אדם יכול לחשוב שיגיע
לעולם הבא עם הכרטיס
אשראי שלו ,ועם הב.מ.וו .שלו
ועם האשה עם פאה יפה עד
לכתפיים וחוסר צניעות בסגנון
גויי? והוא עם כל הצעצועים
שלו :המחשב ,והפלאפון שמצלם ועושה
מוסיקה וכו'.
עם כל הצעצועים האלה הוא ודאי
ילך לגיהנום ,כי הם יעידו נגדו בשמים
שזה היה עיקר החיים שלו .אפילו
שהוא התפלל במנין  -לא תמיד ,אבל
כמה שיכל  -שם תפילין ,נתן צדקה וכו'.
אבל הלב והראש היו בדברים גויים
]''יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני
ולבו רחק ממני לכן) ''...ישעיה כט ,ע''ש([.

לעומת זאת ,אלו היהודים שנפרדים
מכל דבר הלניסטי ]תרבות יוון היתה חיי
הנאות גשמיות ,וגם היום זה אורח החיים של
המערב ושל היהודים החילונים  -וגם של
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הטועים הדתיים והחרדיים[ ,כמו הסיפור
של חנוכה .המעטים האלה אם הם
ימשיכו בכיוון האמת ,הם יהיו אלה
שיגיעו למשיח ולבית המקדש השלישי.
באמת אין זמן .באמת אין זמן.
חייבים לעשות תשובה ]ראה פרטים במסר
הסמוך[ .זה הגלגל הצלה היחיד שיש
בשבילנו וזה יגן נגד כל הטילים :גם
נגד הטילים עם ראש כימי ח"ו ,גם נגד
טילים עם ראש גרעיני ח''ו ,וגם נגד
טילים עם ראש ביולוגי ,וגם נגד טילים
פשוטים שהורגים סתם .ויגן כנגד כל
המחלות ושאר עונשי שמים הנוראים.
ה' יעשה ניסים גדולים בשביל אלו
שחוזרים בתשובה ,שהם אלו שעוזבים
את הגשמיות ורוצים קרבת ה' ,שזה
אך ורק לשבת בבית ה' כל ימי חייהם
]וזה עיקר מטרת החיים ,כמבואר במסילת
ישרים פ''א ממקורות רבות בתורה[.

כי בית ה' זה המקלט היחיד וזה
הדבר היחיד שאפשר לבטוח בו .לא
צה"ל ,ולא פיקוד העורף ,ולא ראש
הממשלה ,או הנשיא או שום חבר
כנסת .רק אבינו שבשמים.
ואם אנחנו לא אתו ,כך הוא לא יהיה
אתנו ]ראה דברי הרמב''ם במסגרת למטה[.
אנחנו צריכים להיות אתו .ואם כן,
נינצל .נינצל מכל סכנה שקיימת.
מה שאמרתי עד עכשיו זה לא חדש.
אבל צריכים לומר את זה עוד ועוד ,כי
זה המסר  -אין מסר אחר .מתי בדיוק
זה יקרה ]''הרגע שחיכו לזה דורי דורות''
כנ''ל[ ,זה מענין ,אבל זה לא הדבר
החשוב ביותר .לדעת מי יטיל על מי
פצצות ,גם זה לא חשוב .זה יהיה ,וזה
יהיה מפחיד .אבל זה לא הדבר החשוב.
מה שחשוב זה שנתקרב לקב"ה
]ראה במסגרת מעבר לדף[ ונהיה העבדים
שלו בלבד ]''כי לי בני ישראל עבדים ,עבדי
הם וגו''' )ויקרא כה ,וראה שם בספר עבד
המלך([ .ולא העבדים לתשלומים לבנק

וכל מיני צעצועים ולא עבדים לרצון
שלנו להיות צעירים ויפים וכדו' ,ולא
העבדים לאוכל או לעישון או לכל דבר
גשמי אחר .רק עבדי ה' ועובדי ה'
]להיות בני חורין מהשעבוד ליצה''ר ובמקום זה
להתענג על ה' ,שזה העוה''ב ותכלית הבריאה[.

דבקות בה' :על ידי מחשבה
''עם הפנות מחשבת האדם והשיגו
הא-לוה יתברך בדרכים האמתיים
ושמחתו במה שהשיג ,אי אפשר
שיקרה אז לאיש ההוא מין ממיני
הרעות  -כי הוא עם הא-לוה,
והא-לוה עמו.
אבל בהסיר מחשבתו מהא-לוה,
אשר הוא אז נבדל מהא-לוה,
והא-לוה נבדל ממנו  -והוא אז
מזומן לכל רע שאפשר שימצאהו''

רמב''ם

מו''נ ח''ג פנ''א

תוכנית אב להצלתנו
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עם ישראל ,הקשיבו ,אין זמן.
חייבים להתכונן למלחמה .לאו דווקא
המלחמה של טילים ,פצצות אטום,
כימיות וכו' .גם לזה ,אבל בעיקר
צריכים להתכונן למלחמה נגד היצר
הרע .וצריכים לנצח ,כי רק אלה
שינצחו יוכלו לקבל משיח צדקנו .וח"ו
אלה שנכשלים...
לכן אני אציג עכשיו דרך איך לחזור
בתשובה ולהיות ראויים לגאולה:
) (1כל אחד חייב להוריד את הראש
)הגאווה( ולהיות עניו לפני הקב"ה.
) (2לחזור בתשובה .זה אומר דבר
ראשון :להצטער ולבכות על כל עבירה
ועבירה שעשו ,בגלל שכל דבר שעושים
נגד הקב"ה ,נגד תורתו ,כל דבר עושה
מחיצה בנינו לבין בורא עולם ]''עונותיכם
היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם'' )ישעיה נט([.

ומחיצה זו מרחיקה אותנו מהאמת.
שנעלם עם השקר -
ֵ
ואז אנחנו בסכנה
שזה מוות נצחי ח"ו .אבל אלה
שהולכים בדרך של הקב"ה ותורתו ,הם
יקבלו חיים נצחיים.
לכן כל יהודי צריך להצטער עד בכי
על כל עבירה ועבירה שעשינו .צריכים
לשבת על הרצפה ,לקרוע את הבגדים
או לשים שק ואפר ולבכות ולבכות
ולבכות על כל העבירות שלנו .ועל כל
העבירות של האבות שלנו  -מהאדם
הראשון.
ולבכות על בית המקדש ,שבגלל
העבירות נחרב ונלקח מאתנו .לבכות על
הפאר הרוחני שאבדנו ]מבואר היטב
בפירוש המלבי''ם לתהלים קלז[ .ועל
האפשרות שהייתה לנו להביא קרבנות
ולכפר על כל עבירה ועבירה .אוי לנו.
) (3להגיד וידוי ,אבל להצטער
באמת .להגיד ''אבינו מלכנו חטאנו
לפניך'''' .אבינו מלכנו אין לנו  -רק
אותך יש לנו'''' .עשה עמנו צדקה וחסד
והושיענו ]גאולה ובנין בית המקדש[''.
תגידו עוד ועוד .עוד ועוד ,עד שזה
יכנס לראש וללב ולכל הגוף .עד
שתבינו ,עד שתבכו באמת ]זו עצה נפלאה
איך לפתוח את הלב לתשובה אמיתית ,שרק זה
יכול להצילנו[.

) (4אחר כך להחליט שמעכשיו אנחנו
זורקים את העולם הגשמי המיותר,
ה''עגל הזהב'' ]וזה יאפשר לנו חיי רוחניות,
ראה במסגרת משמאל[ ,ואנחנו חוזרים
לדרך התורה בכל חלקי החיים שלנו.
לכן אנחנו צריכים להוציא מהבית
כל ספר ,כל עיתון ,כל מכשיר מטונף
שמביא את ''עגל הזהב'' לתוך הבתים
שלנו.
) (5ואז לזרוק מהבתים כל דבר
ששייך לעולם הגויי ולחזור לרצון ה'

תשס"ח

בלבד .אם זה עיתונים או ספרים -
אפילו חרדיים ,אם זה שמלות ,אם זה
רדיו או מחשב וכו' ,לא משנה מה.
אנחנו צריכים לנקות את הבתים
שלנו נקיון יסודי מכל דבר מיותר ,כל
דבר גויי ,כל דבר שמושך אותנו לכיוון
הליניסטי ]גשמי ,גויי[.
בדרך התשובה הזאת נוכל להגיע
לרמה הגבוה ביותר ,שזה אהבת ה'.
זה אומר לאהוב את ה' בגעגועים
אליו .להתגעגע אליו יותר מהאדם
הכי אהוב עלינו .ולהתגעגע לבית
המקדש ולקורבנות עם געגועים
שמביאים את האדם לכאבים ולבכי.
) (6כדי להצליח בזה ,מוכרחים
לדעת שלעשות רצון ה' זה לא משהו
משעמם .מי שמתחיל לעשות את זה
הוא מתחיל להיות הבן האמיתי של
הקב"ה .אז הוא ידע שהחיים האלה של
תורה ומצוות ,הם החיים הטבעיים
והטובים והמאושרים ביותר.
חיים של רצון ה' ,למלאות את רצון
ה' ]''עבד השם'' כנ''ל בסוף המסר הקודם[,
חיים כאלה הם צורת החיים
האמיתיים היחידה שקיימת .וכל צורה
אחרת ,זו שקר ואחיזת עיניים.
ולכן מי שיחיה ,או לפחות ישתדל
בכל כוחו לחיות ,חיים כאלה יקבל את
משיח צדקנו ואת הגאולה .ומי שלא,
יעלם עם השקר.
כל אחד צריך לבחור  -אבל עכשיו ,כי
הזמן ממש נגמר .אם אנחנו חוזרים
בתשובה אמיתית ,אנחנו יכולים להציל
את עצמנו.
אבל לחזור בתשובה זה לא רק
להחליט שלא לעשות עבירות יותר .כי
לא נעמוד בזה אם אנחנו לא מכירים
שגם בזמנים קלים יותר וגם בזמנים
קשים ,רק הקב''ה קובע ,לא אנחנו ולא
רצוננו .רצוננו חייב להיות כמו רצון ה'.
אם אנחנו רוצים להציל את עצמנו
ואת ילדנו ,אנחנו חייבים לעשות את
התוכנית הזאת :להוציא את ה''עגל
הזהב'' וכל הגוישקייט מהבית ,מהלב
ומהחיים שלנו ,ולחזור לעבודת ה'
ולתורת משה ,כפי כל מה שכתוב
בספרים הקדושים.
ואז בעזרת ה' נזכה ביחד בשמחה
לקבל משיח צדקנו.

מים ואש
''כאשר לא יתחברו בכלי אחד המים
והאש ,כן לא תתחבר בלב המאמין
אהבת העוה"ז ואהבת העוה"ב'' )וע'
דרך ה' ח''א פ''ד ב(

חובת הלבבות

שער חה''נ פ''ג

חשוב להעביר את המסרים לכל יהודי בכל דרך ) לפקסס  ,לשכפל  ,להדביק בבית הכנסת  ,וכו ' וכו ' ( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות .
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''ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי
עיניכם אשר אתם זונים אחריהם''
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

כעת העולם כולו במצב קשה ביותר.
החילונים מוכרים את העולם הבא
שלהם בעד קצת גשמיות .רוב הדתיים
הלאומיים רוצים את העולם החילוני
לבוש בקצת אידישקייט ]יהדות[ ,ושילוב
זה הוא שקר מוחלט.
החרדים יכלו להציל את העולם ,כי
החרדים היו צריכים להיות האור
לעולם ]''שיאיר עיניהם בדרכי ה' וישפוט ביניהם

ו' תמוז תשס"ח

קול דממה דקה
חדש :חייגו 03-9770077
לשמיעת המסרים ועדכונים

הסכמות לא שווים ,כי הם פשוט
קנויים .ויש גם בתי דין שמושפעים
מבחוץ ]''רבי יוסי בן אלישע אומר אם

המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
ניתן להתקשר

050-410-4147

הפרסום הכפרני[-7 ,אפ ,ג'אמפ וכו' ,הכל
ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק לא כשר ,כי זה נובע מהתאוות
בדייני ישראל ,שכל פורענות שבאה לעולם וגו''' והתשוקות של הגוים.
)שבת קלט .ע''ש([.
אפילו אם המרכיבים כשרים ,הסגנון
יש
.
''
הזהב
עגל
''
הכל
מ
מושפע
הרחובי הזה אסור ]ראה במסגרת ובביאור
הכשרים על כל דבר שאנחנו אוכלים ,הלכה סימן א ד''ה הוא[ .זה כמו אכילת
אבל כמה ממה שאנחנו אוכלים באמת אדם וחוה מעץ הדעת :זה מביא לתוכנו
ויוכיחם שיהיו בשלום זה עם זה'' )הרד''ק עה''פ כשר? וכמה ראוי לאכילת יהודי שהוא את היצר הרע והטומאה של אומות
''ומשפטי לאור עמים'' )ישעיה נא([.
רוצה כשרות אמיתית? לצערי הרב ,גם העולם .זה משנה אותנו גופנית ורוחנית.
.
מכסף
שמושפעים
אוכל
על
הכשרים
יש
הם הקרובים ביותר לאמת ,לקב''ה
בנוסף לזה ,המרכיבים עצמם
]''עם קרובו'' )תהלים קמח([.
במקרים רבים לא כשרים.
החרדים היו צריכים להביא
הרבה מאד בשר ממש לא כשר
את שאר היהודים לגאולה
או לא על רמה שיהודי אמיתי
[
המשיח
וימות
הגאולה
כגון
]
חדשה
הויה
כל
''
בשמחה ובשלמות .והם היו
צריך לדרוש .ואני מדבר לא רק
צריכים להביא את העולם
הוא הפסד הויה ]מציאות[ הראשונה ]הקודמת[
על ישראל או אמריקה או
לרמה הרוחנית הגבוהה ביותר
אירופה .בזה כל העולם דומה.
ולפיכך הוא הגורם שיהיה העדר ]קלקול[
וקרבה לקב"ה ]''הוא מתעלה
בעייתי ,הירקות,
הכל
הויה בעולם קודם שיתגלה המשיח ]כדי
והעולם עצמו מתעלה עמו'' )מסילת
הבשר ,החלב ,הדברי מאפה
''
לפנות העולם עבור הגאולה והעולם המתוקן של משיח[
ישרים פרק א ע''ש ההסבר([.
וכו' .הכל בעייתי כי הכל
(
ש
''
עע
לה
רק
פ
ישראל
נצח
,
ל
''
מהר
)
אבל לצערנו הרב ,המציאות
מושפע מכסף רב ורווחים
היא
אחרת לגמרי .המציאות
גדולים ]אמנם חשוב לדעת שריבוי
]לכן תיארו חז''ל הקלקול וההפסד שלפני הגאולה[:
זאת
שהרבה חרדים בתקופה
הקלקולים והצרות שיש בעולם
אמר רבי יוחנן ,דור שבן דוד בא תלמידי
לא רק שלא מעלים את העולם
היום ,הם סימן לקרבת הגאולה
חכמים מתמעטין ,והשאר עיניהם כלות ביגון
אלא הם מורידים את העולם
ותיקון העולם ,ראה במסגרת[.
ואנחה וצרות רבות וגזירות קשות מתחדשות וגו'
]''תן דעתך שלא תקלקל ותחריב
יהודי צריך לאכול כשר .אבל
רבי יהודה אומר ,דור שבן דוד בא בו ,בית
את עולמי'' )קהלת רבה ו' וראה
הוא לא צריך לאכול פיצה,
הועד יהיה לזנות ,והגליל יחרב...וחכמת הסופרים
מסילת ישרים ,פ''א([.
אוכל פרווה בטעם בשר ואוכל
תסרח ,ויראי חטא ימאסו וגו'
הרבה חרדים נמשכים
פרווה בטעם גבינה ,כל מיני
רבי נהוראי אומר ,דור שבן דוד בא בו ,נערים
לצורת חיים של החילונים.
גלידות וממתקים וכו' .כל אלו
ילבינו פני זקנים ,וזקנים יעמדו לפני נערים ,ובת קמה
החרדים נחשׂפו לעולם הרחב
הם חיקוי של התאוות של
באמה ,וכלה בחמותה ,ופני הדור כפני הכלב וגו'.
אם
הטמא בכל מיני דרכים.
העולם הגויי.
)סנהדרין צז(.
מגורים
בטיסות רבות או
אנחנו צריכים להיות צנועים
''המילים שלי קשות ,אבל זה רק בגלל שהמצב
בחו''ל ,אם בקשר עם חילונים
בכל דבר ,כולל באוכל .לאכול
.
''
[
ל
''
כנ
הגאולה
לקרבת
סימן
וזה
]
ביותר
קשה
הוא
או בקריאת ספרים ועיתונים
אוכל פשוט בלי הרבה
(
לדף
מעבר
ראה
,
גולדן
בנימין
האוטיסט
)
הם
או ברדיו ואינטרנט וכו'.
מרכיבים ,ועשוי בבית .אוכל
של
הטעם
את
טעמו
כזה הרבה יותר קל לשמור על
גוית
החילונית
''
תרבות
ה''
ואפילו אם האוכל כשר ,לעיתים כשרותו ,וברור שאוכל כזה הרבה יותר
והתוצאה היא שהרבה מהם שקועים קרובות האריזה או הפרסומת לא כשר .בריא לגוף ולנשמה.
בגשמיות וב''עולם הזה'' ו]לכן[ רחוקים וזה אסון ,כי ברגע שהחוץ לא כשר הכל
יש ב"ה מעטים שעוד נשארו עם
מהקב"ה.
לא כשר .כי זה חושׂף את היהודי תורת אמת ומשתדלים לעשות את רצון
החיים הלא יהודיים האלו של ומשפחתו למראה ולהשקפה לא כשרה ה' .אבל בשבילם ובשביל הילדים שלהם
ה''חרדים'' היום ,בדרך כלל מלווים שיכולים לפגוע ברוחניותם ח''ו .זו סכנה אין הרבה תקווה לעתיד .כי רוב
הקהילה יורדת למטה בצעדים ענקיים
כאילו עם ''הכשר'' .החרדים האלו לחיים הנצחיים שלהם.
שסטו מהדרך לא מחפשים הכשרים על
הגלידות ,הצ'יפסים ,הבורגרים ,והם סוחבים את כולם אתם לטמיון,
התאוות שלהם .אבל מאחר שאפשר המסטיקים והפיצות וכו' ,כל הדברים אם רוצים או לא ]כמבואר ברמב''ם הלכות
להרוויח מזה הרבה כסף ,לכן יהודים האלה לא שייכים לדרך החיים של דעות פרק ו' ה''א ,וכה''ג כתב הגר''א )משלי
עם יוזמה סידרו ''הכשרים'' על הרבה יהודי אמיתי .וזה מכניס את התשוקות יח יא( .יסוד חשוב זה מבואר בהרחבה באור
והטומאה של הרחוב לתוך היהודי .יחזקאל ''מדות'' עמ' רפד והלאה ע''ש[.
דברים שהם ממש הפוך מכשר.
עוד נושא שמסכן את העולם ממש ,זה
האמת היא ,שהרבה הכשרים והרבה קוקה-קולה ]''טעם החיים'' כאילו ,לפי

המצב הקשה  -סימן לגאולה!

מי שמע כזה דבר? יהודיה ממאה
חוסר הצניעות .המצב הנוכחי מוריד את האמת ,אבל לא רוצים לחיות לפי זה.
ויש תופעה חדשה היום'' :הכשרים'' שערים אוכלת ברחוב ואף אחד לא
היהודים לתחתית הטומאה .המצב היום
הוא שאפילו ברחוב החרדי ,גבר שרוצה על חנויות של בגדי נשים שמוכרות אומר מילה? פעם היו זורקים עליהן
ללכת ממקום למקום ,פשוט לא יכול .בגדים שממש מתאימים לאשת רחוב .ביצים או עגבניות ,והיו צועקים עליהן.
הוא צריך לשמור על עיניו עד כדי כך געוואלד ,געוואלד! ויש גם ''הכשרים'' אבל היום יש שקט והכל מותר .וזה
על פאות .מי יכול לתת הכשר על הפאות נקרא אידישקייט .אוי לנו ,אוי לנו.
שהוא אינו יכול לראות לאן שהוא הולך.
ה' ציוה לנו ''קדושים תהיו'' ,אבל
אפילו אם הוא מוריד את עיניו של היום? פאות ארוכות ,שממש נראות
למדרכה ,שם רואים רגלים בלי גרביים כמו השיער של הגויה הכי גרועה ,הכי היום אנחנו בדרך כלל נמשכים
כהלכה או נעליים פתוחות שמושכות לא צנועה ]ראה רש''י עה''פ ''עמי מאשריך לגשמיות ,לעגל הזהב ,שזה בדיוק להפך
את העין והלב ואת יצר הרע .יהודי מתעים'' )ישעיה ג יב( ושאר המפרשים שם מקדושה .זה הורס את הבסיס של
אידישקייט )יהדות( :הבית היהודי
שהולך אפילו באזור חרדי צריך כלב ומציין פסוק טז עיין שם[.
איך יכול להיות שיהיה הכשר על כזה והקרבה לקב''ה.
כמו של אדם עיוור כדי לא להיכשל
הסגנון חיים הזה של רדיפה אחרי
בפריצות החרדית ]וזה דבר חמור ,שבגלל דבר .זה ממש רשעות ,זה לקלקל את עם
החוסר צניעות של בנות ציון נחרב בית ישראל בדם קר] .ראה בשולחן ערוך יורה ''העולם הזה'' מקלקלת את חיי
דעה סימן קנז ס''א ברמ''א ונ''כ ששייך בזה המשפחה שלנו ומביא את היהודים
המקדש ,וזה בכלל גילוי עריות )יומא ט.[(:
גם יהרג ואל יעבור ,וזה דומה לעצת בלעם למעשי ארץ מצרים .שמרנו על
אבל אם הוא באמת צדיק ,הוא
המשפחות שלנו לכל אורך הגלות.
להשמיד את עם ישראל[.
יחוש את הטומאה הגדולה שיש ברחוב
טרף .אם שמרנו על הטהרה של המשפחה
טרף ,לגמרי ֵ
היום פאה זה ֵ
בלי לראות .טומאה ממש,
היהודית ,אבל כל הטמטום של
טומאה כבדה ,קליפות כבדות
הפריצות ממש מקלקל את
]ראה יומא עד :שהסתכלות בנשים ''ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם
הדבר הכי חשוב לעם ישראל,
אשר אתם זונים אחריהם'' )במדבר טו(
גרוע מניאוף[ ,והוא גם ככה
וזו הקדושה של עם ישראל .וכל
יסבול מזה.
שלא ירדוף האדם אחר מראה עיניו .ובכלל
הטמטום של האוכל התאווני-
היום הרחובות של ירושלים -
זה שלא לרדוף אחר תאוות העולם הזה כי
גויי הזה מקלקל את השכל
ירושלים של החרדים  -של מאה
ולימוד התורה.
אחריתם רעה וכדי בזיון וקצף...
שערים ,של גאולה וכו' ,ובבני
כתוצאה מכל זה ,המשפחה
''עבירה גוררת עבירה ,ומצוה גוררת מצוה''
ברק ,רחוב רבי עקיבא ,וכו' וכו',
היהודית בסכנת הרס .היום
)אבות פ"ד( שאם תשית דעתך למלאות תאוותך
לא
מלאים נשים לא צנועות –
לעתים קרובות האמא לא אמא
הרעה פעם אחת ,תמשך אחריה כמה פעמים.
נשים
צנועות באופן קיצוני .גם
והאבא לא אבא .האמא רוצה
נחשבות
של אברכים שהן
ואם תזכה להיות גיבור בארץ לכבוש יצרך
להיות אשת קריירה ,כביכול
לצדיקות ,שהן מלמדות בבית
ולעצום עיניך מראות ברע פעם אחת ,יקל
בשביל הבעל שהוא ילמד .אבל
אוי
יעקב ,שנחשבות למכובדות.
בעיניך לעשות כן כמה פעמים...
הרבה פעמים זה לא כמו שצריך
להן ולבעליהן.
להיות.
כל איש בהרגילו בתאוות ובהתמידו בהן
מי שנותן לאשתו ללכת ככה,
המצב הוא כל כך קשה,
יחזק עליו יצרו הרע יום יום .ובהמנעו מהם
כנראה שהוא נהנה מזה שגברים
שאשה המפרנסת את בעלה כדי
ישמח בחלקו תמיד כל היום...
אחרים מסתכלים עליה רח''ל .כי
שהוא ילמד תורה ,הרבה פעמים
כ
,
עיניו
אחר
תר
שהוא
מי
רודף
שהוא
לומר
עם
קשה לא להסתכל על אשה
לומדת כל מיני מקצועות לא
בתענוגים
נפשו
להשלים
...
העולם
תאוות
אחר
,
שנחשבת
לבוש לא צנוע ,אשה
רצויות עבור בת ישראל ,כדי
זה
בדרך
הולך
שהוא
מי
כל
זה
לאו
על
עובר
ליפה לפי טעם הגוים .חלק מהן
לקבל תעודות שנותנות לה
.
עסקו
עת
בכל
תמיד
נראות
אפילו לא שמות לב שהן
אפשרות להכנס לשוק העבודה
או
מפריז
כגויות .גויות ממש,
החומרי והגויי .אמנם במראה
ספר החינוך מצוה שפז
מניו-יורק ,או מלונדון וכו'.
חיצוני מקום העבודה הוא
חרדי ,אבל התוכן זה גויי,
לאשתו
שמרשה
בעל
זה לא עבודה זרה ממש ,אז זה עבודה
להסתובב ככה ,הוא ישב בגהינם יחד זרה איך שלא יהיה .בגלל שהפאות והתשוקות הם לגשמיות ולתאוות
אתה ]''הגורם תקלה לחבירו הוא נכנס היום כל כך מפוארות וכמו שער אמיתי העולם הזה.
גם הגברים נהנים מהעולם הזה,
תחתיו לכל עונשין'' )רש"י ורמב''ן במדבר ל שזה שייך ל''עגל הזהב'' ,שזה עבודה
טז מספרי([ .כל יהודי שאשתו הולכת זרה ממש .ברור שאסור לאשת איש אפילו שלומדים .ברור לא כולם ,אבל
קצר ,או צמוד ,או עם דברים כמו פאה להראות כמו בחורה לא נשואה .מי הרבה מאד .היום בדרך כלל נמשכים
ארוכה ,גרביים שקופות ,נעליים גבוהות שלובשת כזו פאה היא נראית לא חזק לעולם הזה .בחורים דורשים דירה
עושות רעש ,שרשראות ,עגילים נשואה ,וזה גורם להרבה בעיות .זה ורהיטים ופרנסה וכו' וכו' והראש
מתנדנדים ,איפור ,בושם וכו' ,הוא הביא להרבה גירושין ,והרבה משפחות שלהם בגשמיות .אפילו אם הוא לומד
הרבה אבל הוא גם רוצה ''עולם הזה''.
וודאי יסבול מדין קשה בעולם הבא .שבורות.
ואם הוא אברך ,התורה שלו היא לא
המציאות קשה ביותר ואני יושב ]אבל ''כך היא דרכה של תורה ,פת במלח
תורה.
ובוכה על עם ישראל יום ולילה ,תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן
המילים שלי קשות ,אבל זה רק בגלל שברחובות שלנו יש טינופת – וגם וגו''' )אבות פ''ו מ''ד([.
אמנם יש הרבה זוגות אמיתיים
שהמצב הוא קשה ביותר .המצב הוא טינופת עם הכשר .נשים עם כיסוי ראש
שהרבה מאד יהודים שנחשבים לחרדים שחור ,מסתובבות עם חצאיות צמודות שמוסרים נפשם בשביל המטרה
יאבדו את הנצח שלהם .אתם שומעים? וקצרות ,מדברות בקול רם עם הקדושה שהבעל ילמד תורה .האשה
מטפלת בבית ולרוב הם חיים בדוחק
יאבדו את הנצח .למה? כי יודעים את פלאפונים ברחוב ואוכלות ברחוב.
לרפואת צ .בת ח.

העולם יעבור עוד יותר
ומשתדלים לחנך טוב את
ילדיהם .אבל אפילו לאלו אין נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו שינויים ,ויהיה פחד עצום.
עכשיו  ,ברגע זה  ,כל
סיכוי גדול שיצליחו ,כי ונפרדת תאוותה מעבודת הבורא ונבדלת משרשיה
העולם מסביב כל כך מושחת
יהודי חייב לתפוס את עצמו
תרד במותו למטה לארץ  -אל מקום תאותה
]כנ''ל ,דברי הרמב''ם והגר''א[.
ולהביא את עצמו לבית ה' .
ותהי תולדתה כטבע העפר לרדת ולא לעלות
להיות מוכן לקבל את משיח
והיהודים החרדים החדשים,
אבל יעלוה למרום לדין ולמשפט
צדקנו ולא להיעלם ולאבד
זה עוד מימד שנכנס לעולם
ולראות איך החליפה מרום בשאול.
את הנצח ח"ו  .ולא ללכת
החרדי ,שכמעט לא היה
אחרי העיניים ואחרי הלב ,
בעבר .הם רגילים למצב של
רבינו יונה ז''ל שערי תשובה ש''ב י"ח
שבשבילם אנחנו מפסידים
חוסר צניעות ,ואני לא רוצה
את כל העולם הזה ואת כל
לכתוב את זה יותר ברור.
מצב כזה בכל ההיסטוריה של היהודים
העולם הבא שלנו ח''ו .
והפתיחות
והחוסר צניעות הזה,
עד היום.
לעבירות
גורמים
שלהם לעולם הגשמי,
עם ישראל ,מה עוד אפשר להגיד?
עם ישראל ,שוב אני אומר ,המילים
קשות ביותר.
שלי קשות אבל לא אמרתי אפילו חלק חייבים לחזור בתשובה ,לחזור אל
אפילו בישיבות קיימות סכנות .ילד קטן ממה שיש להגיד .זה לא יהיה קל האמת .וכל אחד יצטרך לעשות את זה
תמים שנכנס לישיבה יכול לצאת עם להיות יהודים לפי רצון ה' ,כי היום אין בעצמו.
חינוך לא תורני .בחורה שנכנסת
לבית לנו מנהיג חזק שיקום וידריך אותנו תוספת למסר של בנימין
יעקב ,הסיכויים גדולים שהיא תצא לא באורח חיינו ויגיד את האמת ,ושתהיה
מהאוטיסט דניאל:
צנועה .גם בישיבות ישנם עבירות קשות לו השפעה] .ראה פירוש רש''י לשירת
אני רוצה רק להוסיף קצת .כי בנימין
ביותר ,והופכים להיות דבר של כמעט האזינו )דברים לב לו( שזה מסימני הגאולה
יום יום ,ויש גם סלחנות של ראשי וע' בס' הדור האחרון עמ' קסד עוד הרבה כבר אמר הרבה מאד אמת ויש לי רק
ישיבות לעבירות כאלה.
קצת להוסיף :שהקב"ה לא רוצה
מקורות נוספים לזה[.
היו
,
בישיבה
דבר
פעם אם היה כזה
לכן עם ישראל ,ה' בחכמתו סיבב להרוס את עמו.
ולא
אותו
וזורקים
לוקחים את הבחור
הוא אוהב את עמו .עם ישראל זה
שכל אחד צריך לעשות את זה בעצמו.
משנה לאן שהוא ילך .הוא היה כבר כל אחד צריך להחזיר את עצמו הכלה של הקב"ה .והכלה ברחה מהחתן
מקולקל .אז מה זה משנה לאן נזרוק בתשובה .לעשות דין וחשבון אישי מתחת לחופה ,והלכה לכל מיני ארצות
אותו? מה שמשנה ,שהוא לא יקלקל ולהחליט'' :עכשיו אני חוזר לקב"ה .וניסתה לחיות כמו הגוים .עכשיו
אחרים .ושיראו אחרים שלא כדאי אפילו אם ה'חברים' יצחקו עלי ,על הקב"ה רוצה אותה בחזרה ]מבואר
בנבואת הושע ,פרק ב[.
אפילו לחשוב על כזה דבר .ורק הטובים הילדים שלי ,ועל האשה שלי''.
ישארו ואלה בעלי הנטיות לדברים לא
יש חלקים מהעם שמוכנים לחזור.
''אין דבר ]''מוטב לי להקרא שוטה כל
נקיים ,לא יהיו.
ימי ,ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום'' אבל הוא רוצה את כל הכלה שלו .לא
אבל היום יש לעתים סלחנות )עדיות פ''ה מ''ו([ .אני חי לשרת את רק את הרגל ,או את הראש ,הוא רוצה
להרבה דברים שהם לא מתאימים הקב"ה .אני חי אך ורק לעשות את את הכל .את הלב את השכל ,את הכל.
לדרך התורה .ולמה? שוב זה בגלל רצונו .אין סיבה אחרת לחיים אלא אבל ברגע זה ,הכלה נראית ,פצועה,
ומסכנה מאד .אבל אם היא
כסף .יש ישיבות שהם ענין של ביזניס .לעשות את רצונו ית' .העולם הזה הוא צולעת ִ
יש להם הרבה רבנים ,הרבה ראשי פרוזדור לעולם הבא ]אבות פ''ד מט''ו תחזור אפילו ככה ִמסכנה ,הוא יקבל
אותה .רק שהיא תחזור אליו ,לא משנה
ישיבות וכו' ,וכולם צריכים להתפרנס ומבואר בהרחבה במסילת ישרים פרק א[''.
אנחנו הדור הנמוך ביותר שהיה אי איך היא תראה.
מהישיבה .לכן צריכים הרבה בחורים,
חייבים
ולא רוצים לזרוק אותם.
אבל לא כמו אשה לא צנועה .אלא
פעם ,ובגלל זה אנחנו הכי קרובים
אותם אפילו אם הם בעלי עבירות למשיח ]''קודם וסמוך לביאת הגואל נראה כמו אשה צנועה ,מתאימה להיות
שפלות ישראל יותר ממה שהיה כבר ,הן מצד מלכה .היא צריכה להיות לבושה כמו
קשות .לכן סולחים להם.
ומסכנה ,כי
היה סקנדל באמריקה בענין בשר שפלותם בעצמם ,שכמעט נשתכחה תורה'' כלה ,אפילו שהיא קצת רזה ִ
כאילו כשר .איך יכול להיות שיהודי )מהר''ל נצח ישראל ,פרק לב ע''ש ההסבר([ ,מלכה היא תהיה.
אני מבקש מאד עם ישראל ,תבינו.
כל כך חשוב מכר שנים על שנים בשר והוא כבר כמעט פה .בחודשים
טרף לכל כך הרבה יהודים תמימים? האחרונים כל אחד יכל לראות כמה אתם חייבים ,חייבים לחזור אל האמת.
איך יכול להיות? פשוט מאד ,כסף .שינויים מדהימים שהעולם עבר ]ראה אתם רוצים לאבד את הנצח שלכם? אני
רדיפת כסף גורם להרבה קלקולים במסגרת בעמוד הראשון[ .ובעתיד הקרוב לא מבין ,אתם כל כך אוהבים את
הלכלוך של הרחוב שאתם
]ראה במסגרת[.
מעדיפים לאכול מפח אשפה
יש אנשים אמיתיים
החורבן והגלות  -בגלל עגל הזהב
ולא לאכול מהמצוות ומרצון
שנלחמים נגד דברים כאלה
''לא חרב הבית בראשונה אלא שהיו עובדי כוכבים
ה' ,מכל המעשים שה' מבקש
מאמץ
ועושים הרבה
ומזלות ,ומגלי עריות ושופכין דמים
מאתנו? מעדיפים להתגלגל
לאכול כשר באמת .אבל
אבל בשני ,מכירין אנו אותם שהיו יגיעין בתורה וזהירין
בלכלוך ,ולא לחזור לקב"ה,
שוב ,אין להם הרבה
סיכוים ,ואין לילדים במצות ובמעשרות וכל ווסת ]הנהגה[ טובה היתה בהן?
לחתן שמחכה לכם מתחת
לחופה?
שלהם הרבה סיכוים ,כי
אלא שהיו אוהבין את הממון ]''עגל הזהב''[ ושונאין
עם ישראל ,תחזרו .אני
רוב העולם החרדי מושך
אלו לאלו שנאת חינם'' ]שזה תוצאה של עגל הזהב ,ראה
מבקש עם כל הלב:
חזק לכיוון ''עגל הזהב''.
שע''ת ש''א לא[
תלמוד ירושלמי יומא ד
המצב יותר מעצוב .לא היה
תחזרו תחזרו תחזרו.
:
ת
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עם ישראל ,אנחנו דואגים בימים
אלה למלחמת גוג ומגוג .אבל המלחמה
הגדולה ביותר והמסוכנת ביותר ,הגוג
ומגוג האמיתי ,זו המלחמה של כל יהודי
בינו לבין היצר הרע שלו ]''השונא הגדול
שיש לך בעולם ,הוא יצרך וגו''' )חובת הלבבות([.

כל יהודי חייב להילחם עם היצר הרע
ולנצח אותו .עכשיו היצר הרע מאד חזק,
כי זה סוף כל הגלגולים וכל העבירות
שלא הגיעו לתיקון עד עכשיו ,עכשיו
צריכים לתקן .ולכן האויב ,היצר הרע,
הוא חזק ביותר ואכזרי ביותר].עיין שם
בחובת הלבבות )שער יה''מ פ''ה( תוקף ופעולות

היצה''ר[ ואנחנו חייבים להילחם ,כל אחד
בנפרד ,ולנצח בעז"ה את היצר הרע.
בתקופה האחרונה אנחנו מקבלים
הרבה אזהרות ]ראה במסגרת למטה[ ,גם
אישיות וגם כלליות .כמעט כל בית
בישראל סובל מצרות ,כל מיני צרות.
בעולם הרחב ,אנחנו עומדים לפני
מלחמה גדולה .הגדולה ביותר שהיתה
אי פעם בעולם וגם האכזרית ביותר.
ועכשיו ,נוסף לכל זה ,קיבלנו אזהרה
חדשה ,אזהרה מאוד קשה .געוואלד,
געוואלד ,געוואלד! בבני ברק נשרפו ביום
אחד ארבעה ספרי תורה ל"ע.
מי אלה שעשו את זה? אנחנו .אנחנו
לא שרפנו ,אבל העבירות שלנו שרפו את
ספרי התורה .העבירות שלנו ,של
החרדים ,של המאמינים כביכול ,שרפו
את הספרי תורה .זה לא משנה מי

הדליק את האש .הם רשעים גמורים
וה' יטפל בהם.
אבל זה מסר אלינו :שאנחנו לא
עושים מה שהתורה מבקשת מאתנו.
אנחנו לומדים ושומרים כביכול את
המצוות ,אבל חסר לנו מאוד במצוות
שאנחנו עושים.
חסר לנו ,ולכן עם ישראל קיבל
אזהרה .התורה שלנו ,התורה שאנחנו
כביכול לומדים ,והמצוות שאנחנו
מנסים לעשות ,לא מספיק טובים .חסר
במעשינו הלב ]הכוונה[ והקשר לקב''ה
]ראה במסגרת משמאל ודברי הב''ח ז''ל למטה[.
לכן חייבים לחזור בתשובה.
דבר ראשון ,להוציא את הגשמיות
מחיינו ]שזה יפתח את הלב שלנו לרוחניות[.
אחר כך ,להוציא את כל ]שאר[ השקר
ולחיות אך ורק לעשות את רצון ה'.
בימים האחרונים קיבלנו עוד אזהרה
חמורה ,והחלו הפתעות גדולות לכולנו.
מה היו ההפתעות הגדולות? כל העולם
לא היה מודע לעובדה שרוסיה ,הדוב
הגדול האכזרי והרשע ,כבר התכונן
להתקיף אחת מהארצות הקטנות
שמסביבה.
הדוב הגדול כאילו ישן .בשנים
האחרונות ,כאילו החליף את אופיו
מאכזר ורשע לדובון חמוד .בתקופה זו
גם נפתחו השערים והפחד מהק.ג.ב .ירד
מאוד.
ולכן גם יהודים נסעו לרוסיה בכדי

לשמיעת המסרים ועדכונים
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
0527- 120- 948
ניתן להתקשר

כיצד עובדים ה'?
''הנרצה יותר בעבודת הבורא
ית' שמו ,הוא חפץ הלב

ותשוקת הנשמה.
שכבר התאמת אצל כל חכם
צורך תמימות העבודה וחובת
טהרתה ונקיונה  -שזולת אלה

אינה נרצית ודאי כלל
אלא נמאסת ומתועבת''
)מסילת ישרים ,הקדמה(

''בפיו ובשפתיו כיבדוני

וליבו רחק ממני
ותהי יראתם אותי
מצות אנשים מלומדה
לכן הנני יוסיף להפליא
את העם הזה הפלא ופלא''
)ישעיה כט(

כל הקללות שבמשנה תורה
שכולן אינן אלא הפלאה
אחת 'והפלא ה' את מכותך'
)דברים כח(  -וכאן שתי
הפלאות )רש''י שם(

על מה אבדה הארץ?

אזהרות ה '

''דכוונתו ית' מעולם היתה שנהיה עוסקם בתורה כדי שתתעצם
נשמתינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה
ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת
היו המה מרכבה והיכל לשכינתו יתברך.
שהיתה השכינה ממש בקרבם...

''לפעמים מתחדשים מקרים ברחוק מקום
ובאיים הרחוקים

והארץ כולה היתה מאירה מכבודו...
אבל עתה שעברו חוק זה שלא עסקו בתורה...
ולא נתכוונו להתעצם ולהדבק בקדושת ורוחניות התורה
ולהמשיך השכינה למטה בארץ בזה עשו פירוד

שנסתלקה השכינה מן הארץ...
והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה
וזה היה גורם חורבנה ואבידתה''
ב''ח אורח חיים סי' מז ע''ש

''בכל עת שיכין האדם עצמו ללמוד ,ראוי לו
להתיישב קודם שיתחיל על כל פנים זמן מועט
ביראת ה' טהורה בטהרת הלב ,להתודות על
חטאתו מעומקא דלבא ...ויכוין להתדבק בלימודו
בו בתורה בו בהקב"ה''
נפש החיים )ש''ד פ''ו(
נא לשמור על קדוש הגליון

כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה
וייראו ויפחדו פן יגיע הפורענות אליהם
והוא מאמר הנביא:
'הכרתי גוים נשמו פנותם .החרבתי
חוצותם מבלי עובר ,נצדו עריהם
מבלי איש מאין יושב .אמרתי אך
תיראי אותי ,תקחי מוסר' )צפניה ג(
וכשאינם מתיסרים ברעת האחרים
הפורענות הולך הלוך ונסוע ,וילך הלוך וקרב

ואין ספק כי מי שרואה כל אלו התלאות

אשר הם באמת התראות השם יתברך
ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה
הוא כמי שעובר עבירה וקבל עליו התראה
שהתיר עצמו למיתה מכאן ואילך''.
דרשות הר"ן )הדרוש השישי(
לרפואת צ .בת ח.

''והיה באחרית הימים

''ויצא חוטר מגזע ישי...

נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות
ונהרו אליו כל הגוים.
והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל
בית אלקי יעקב ,ויורנו מדרכיו ונלכה באורחתיו...
ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים.
וכיתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות.
לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה''.

ונחה עליו רוח ה' ...ולא למראה עיניו ישפוט ולא
למשמע אזניו יוכיח ...והכה ארץ בשבט פיו
וברוח שפתיו ימית רשע.
וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר
ומריא יחדו ונער קטן נהג בם...
לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה
הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים''.

ישעיה פרק ב

ישעיה פרק יא

להחזיר יהודים אחרים בתשובה ,וחלק על כל העבירות שלו ,דמעות של יהודי שבור שרוצה לעשות תשובה אמיתית.
בשביל לעשות שם ביזנס טוב .זו תופעה שמבין שברחנו מבית אבא ורוצה עכשיו
יהודים בכל העולם ,אנחנו מגיעים
כך
חדשה .במקום שיהודים יעזבו את לחזור .דמעות של יהודי שרוצה כל
לסוף ]הגלות[ .אולי עוד קצת ,אבל אנחנו
שוב
רוסיה ,נהייתה תנועה הפוכה ,שגם שאבינו שבשמים יקבל אותו
בסוף .כל אחד בנפרד צריך לעבור על כל
יהודים מכל מיני מקומות הגיעו הביתה.
החיים שלו ולעשות דין וחשבון אישי,
לרוסיה.
דמעות כאלו יצילו כל יהודי להכיר את כל העבירות שלו ולהודות
עד היום היה נראה שרוסיה כבר לא שמשתמש בהם .כל יהודי כזה ינצל .בהם ולהצטער עליהם.
חזקה כמו שהיתה פעם ושהיא כביכול ]''אילו בכיתם בכיה אחת עד שאתם בציון לא
תרשמו אותם על נייר ,תשבו על
דמוקרטית .אבל האמת היא אחרת גליתם'' )מדרש תהילים קלז([.
הרצפה ,הגברים עם שק ואפר ,ותבכו עם
לגמרי ]''היהפוך כושי עורו ונמר
לב שבור על כל עבירה
חברבורותיו'' )ירמיה יג([ ,והדוב
ועבירה .תצטערו שהכאבתם
צפית לישועה? )שבת לא(.
שוב נהפך לדוב ענק
כביכול לריבונו של עולם,
ומפלצתי ]''מצפון תפתח הרעה ''המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות
לאבינו שבשמים ,לאבינו
על כל יושבי הארץ'' )ירמיה א( דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש
מלכנו .ותחליטו לחזור
בתשובה שלמה ולא לעשות
ורוסיה היא בצפון של ארץ ומקבץ נדחי ישראל וחוזרין כל המשפטים בימיו
ישראל[.
שום עבירה ולא להתרחק מן
כשהיו מקודם ,מקריבין קרבנות וכו'
הקב''ה.
לכן אני רוצה לומר לכל
היהודים שנמצאים היום וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה
לא לשכוח לשבת על
ברוסיה שכדאי מאוד לארוז לביאתו ,לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא
הרצפה עם שק ואפר ]ראה
את ה''פעקלאך'' ולהסתלק בתורה ובמשה רבינו ,שהרי התורה העידה עליו...
הלכות תענית בשולחן ערוך או''ח
תקעט[ .ואם אין שק ואפר,
מהר .בקרוב יגיע הזמן שלא ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה
לקרוע קריעה כמו ֲא ֵבל.
תוכלו
לצאת .העולם בסכנה ולא קנאה ותחרות שהטובה תהיה מושפעת
טבעי
באופן
הנשים
באמת כל
גדולה .המלחמה בגורגיה הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר ולא יהיה
מרגישות את זה יותר ולא
זאת רק ההתחלה של עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד''
צריכות שק ואפר .דמעה של
רמב"ם סוף הלכות מלכים
אמא יהודיה שווה יותר
המלחמה הגדולה ביותר
משק ואפר.
שהיתה מעולם – גוג ומגוג
]אפילו מהשם של גורגיה אפשר להבין רמז לגוג,
ולהצטער גם על חורבן הבית ,ועל
אבל היהודים שחושבים שאמריקה
וגם מהשם של גורג בוש[.
תציל אותם ,או שצה"ל יציל אותם או העבירות שלנו מדורי דורות ]''והתודו את
לכן מה עלינו לעשות? ליהודים יש האירופאים יצילו אותם ,יהודים כאלה עונם ואת עון אבותם'' )ויקרא כו([ שגרמו לזה
נשק אחד חזק ביותר ,וזה הדמעות אבודים חס ושלום ]''אשור לא יושיענו על ]''בחטאינו ובעונות אבותינו ,ירושלם ועמך
שלנו .לא רוסיה ולא אמריקה ולא אירן ,סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלקינו למעשה לחרפה'' )דניאל ט([ .ולבקש מה' להביא
משיח צדקנו ]ראה במסגרת למטה בצד
שום מדינה אין לה נשק חזק כזה''] .מי ידינו'' )הושע יד([.
פצצה גרעינית ,גז או כל פצצה שמואל[.
גוי גדול אשר לו אלקים קרבים אליו כה' אלקינו
בכל קראנו אליו'' )דברים ד([
עם ישראל ,מה עוד אפשר לומר? אני
מלוכלכת ,כל הטכנולוגיה של הרס
הדמעות של יהודי ,של יהודי שבוכה שפיתח גם המערב וגם המזרח ,זה לא יושב ובוכה על כל הגלות שלנו ,על בתי
בלב שבור ורוצה באמת לעשות תשובה יעזור נגד דמעה אחת של יהודי עם לב המקדש שחרבו ומבקש משיח צדקנו.

דור שהוא מצפה למלכותו ,מיד הם נגאלים
ילקוט שמעוני איכה פתיחתא תתקצז

בשעה שצועקים ישראל לפניו ,תבוא להם
תשועה כך בסנה שנאמר הנה צעקת בני ישראל באה

אלי וכן בגדעון וכו' וכן לעתיד לבוא בשעה
שמות רבה לב
שיגלה הגאולה
כל אותן אלפים שנפלו ]מתו[ בימי דוד לא נפלו
אלא שלא תבעו בנין בית המקדש שוחר טוב יז

אחר ישובו בני ישראל וביקשו
את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם
)הושע ג(

תנא משום ר"ש בן יוחאי :בג' דברים מאסו בני
ישראל בימי רחבעם :במלכות שמים ובמלכות
בית דוד ובבית המקדש ,הה"ד ...אמר רבי
שמעון בן מנסיא אין מראין סימן טוב
לישראל

עד שיחזרו ויבקשו שלשתן.

בס''
40ד המתקרב לה' ינצל מכל רע
ג' אלול תשס"ח
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
אני רוצה להגיד לכל עם ישראל שכל
רגע מתקרב הסוף .כל רגע ,כל שניה ,כל
דקה מתקרבים לתקופה הקשה ביותר
של עם ישראל מאז שיצאו ממצרים
]''והיתה עת צרה אשר לא נהיתה ,מהיות
גוי עד העת ההיא'' )דניאל יב([.

וזה לא רק הרגע האחרון של הגלות
של עם ישראל .זה יום הדין של כל
העולם ]''ופתאום יבוא אל היכלו האדון
אשר אתם מבקשים ...ומי מכלכל את יום
בואו ומי העומד בהראותו ,כי הוא כאש
מצרף וכבורית מכבסים'' )מלאכי ג([.
יהיה מצב מפחיד ביותר''] .ובאו
במערות צרים ובמחלות עפר מפני פחד ה'
ומהדר גאונו בקומו לערוץ )לשבור( הארץ
)ישעיה ב([.

אבל עם ישראל ,הכלה האהובה של
הקב''ה ,תסבול ]''יתבררו ויתלבנו ויצרפו
רבים'' )דניאל יב([ אבל היא לא תעלם
]כעם שחלק מעם ישראל ישאר ,כמבואר
בכתובות קיב :ע''ש[ כמו רוב האומות
בעולם ]שיעלמו לגמרי'' :והיה בכל הארץ
נאום ה' פי שנים בה יכרתו יגוועו והשלשית
יוותר בה'' )זכריה יג( וגם אדום יושמד
לגמרי )עובדיה א יח ועוד([.

עם ישראל ישרוד בעז"ה ויהיה
הגרעין ]לפי דברי הגמרא כתובות קיב:
היינו עשירית מהעם ,ראה שם ברש''י ד''ה
ועוד[ לבריאת העולם המושלם ]ראה
דברי הרמח''ל במסגרת משמאל ומהר''ל
''נצח ישראל'' פרק ל' ועוד[.

אבל בכדי לזכות לזה ,אני מבקש
מהאחים והאחיות שלי ,עם ישראל,
לשבת על הרצפה ,ולבכות ולבכות
ולבכות ]ראה פרטים במסר  ,[39להוריד
לגמרי את הגאווה ]''אז אסיר מקרבך
עליזי גאותך...והשארתי בקרבך עם עני ודל
)ענוותן-רש''י שם('' )צפניה ג([ .לחזור

בתשובה על כל חטא וחטא ,להצטער עד
לדמעות ולהחליט שלא לחטוא יותר.
להתקרב לאבינו שבשמים הקב''ה
ולא לצאת מתחת כנפיו ,כביכול ]''ותחת
כנפיו תחסה'' )תהלים צא([ ולא להתעסק
בגשמיות מיותרת או הבלי העולם הזה
]''והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים
קדוש יאמר לו'' )ישעיה ד([.

עם ישראל ,בימים הבאים ובשבועות
הבאים לא יהיה שום מקלט בטוח ,רק
בבית ה' .מי שיתקרב בימים אלה
לקב''ה ,היהודי הזה ינצל .גם מהפחד
וגם מכל דבר קשה שיבוא לעולם ]ראה
במסגרת מעבר לדף דברי הרמב''ם[.
ולדעת
כדי להבין את המצב שלנו
מה
ואיך לעשות ,כדאי לקרוא שוב את
המסרים הקודמים שלנו ,להתבונן בהם

ולבצע את השינוי הגדול ]מחיי גשמיות
לחיים אמיתיים של רוחניות וקרבת ה'[.

וכדאי לעיין במקורות של הדברים
בתורה ,בדברי חז''ל והנביאים
הקדושים – שהם מתרחשים כעת.
יהודים ,יהודים ,זיסע קינדערלאך

קול דממה דקה
חדש :חייגו 03-9770077
לשמיעת המסרים ועדכונים
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
0527- 120- 948
ניתן להתקשר

]ילדים מתוקים[ ,תחזרו לקב''ה .תחזרו
לאבינו שבשמים ותחיו ,תחיו לנצח.

מה עומד להתרחש בקרוב?
שיתא ]שישה[ אלפי שנה הגבילה יהיה שפוך על כל בשר באופן שיזכו לו
החכמה העליונה לעבודת בני האדם הכל בלי קושי כלל ,והוא מה שאמר
והשתדלותם על השלימות .ואחר כך הנביא ''אשפוך רוחי על כל בשר ]ונבאו
יתחדש העולם בצורה אחרת ראויה בניכם ובנותיכם זקניכם ,חלמות יחלמון
למה שיעשה בו אחרי כן ,דהיינו בחוריכם חזינות יראו ,וגם על העבדים
ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את
ההנאה הנצחית לזוכים לה.
וטרם יכלו ו' אלפים אלה ,הנה צריך רוחי'' )יואל ג([.
שתעמוד האומה הנבחרת במצבה
והנה ישמחו ויעלצו ברוב הטובה
השלם ,שיוכלו ליעתק הדברים אחר כך והם מתדבקים בבורא ית' ועובדים
אל הנצחיות .וזה מה שהובטחנו עליו לפניו עבודה שלימה ]כש''כ הרמב''ם,
שיהיה על כל פנים .והאמצעי לזה יהיה הל' תשובה פ''ט ה''ב[ .ועל ידי זה יהיו
אחד מזרע דוד שיבחרהו האדון ב"ה מתעלים והולכים עילוי על עילוי עד
לזה ]כש''כ הרמב''ם הל' מלכים פי''א[ שיגיעו למה שצריך שיגיעו לו לעבור
ויעזרהו שיצליח בו ,והוא מלך המשיח.
ממנו אל מצב הנצחיות בחידוש העולם
]''והיה באחרית הימים יהיה הר בית ]כמבואר בכללים ראשונים ט ד''ה ויש[.
ה' נכון בראש ההרים ונשא הוא מגבעות
והנה באומות העולם יעשה בירור
ונהרו עליו עמים .והלכו גוים רבים ואמרו גדול באותם שימצאו באותו הזמן
לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית אלקי יעקב ]''וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל
ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון עמק יהושפט ונשפטתי עמם וגו''' )יואל
תצא תורה ודבר ה' מירושלם .ושפט )מלך ד([ .אותם שכפי המשפט העליון יהיו
המשיח( בין עמים רבים והוכיח לגוים ראוים לכליה ישמדו בחרב ובדבר וכל
עצמים עד רחוק וכתתו חרבתיהם לאתים מיני עונשים ]''לכן חכו לי נאם ה' ליום
וחניתתיהם למזמרות'' )מיכה ד([.
קומי לעד ,כי משפטי לאסף גוים לקבצי
והנה בזמנו ועל ידו יתוקנו ישראל ממלכות לשפך עליהם זעמי ,כל חרון אפי כי
תיקון גדול וכל הבריאה אחריהם .באש קנאתי תאכל כל הארץ'' )צפניה ג([.

שירבה הטוב בכל הצדדין ויסור הרע
לגמרי ]''לא ישאו גוי אל גוי חרב ולא
ילמדון עוד מלחמה .וישבו איש תחת גפנו
ותחת תאנתו ואין מחריד'' )מיכה ד ([.

בין במה שנוגע לנפש ובין במה
שנוגע לגוף .דהיינו לב האבן יעשה לב
בשר ,והוא שתגבר בבני האדם הנטיה
לטובות ובאופן שלא ימשכו אחרי
החומר כלל ,אלא ינטו תמיד לעבודה
ולתורה ויתגברו בה.
וכנגד זה תרבה השלוה והרוחה
ולא ימצאו נזקים ]''וגר זאב עם כבש
ונמר עם גדי ירבץ...ואריה כבקר יאכל
תבן וגו'' )ישעיה יא([ ולא הפסדים כלל.

והוא מה שהבטיחו הנביאים'' ,לא
ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי ]כי
מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים
מכסים'' )ישעיה יא([.

ולא יהיה סכלות בעולם אלא כל
הלבבות יהיו מלאי חכמה .ורוח הקדש

ואותם שיהיו ראוים להנצל ינצלו
וישארו ויכירו האמת ויעזבו אליליהם
וישתעבדו לישראל .ויהיה להם
לתפארת עבוד את ישראל ושרת
אותם ,באשר יכירו וידעו שהנה על ידי
זה יגיע להם מה שאפשר שיקבלו מן
הקדושה ואור ה' ]''הקדושה מאירה
בישראל ומתחזקת בם ,ובהיות אומות
העולם משתעבדים תחתם ,נתקנים על
ידם ונמשך להם משך מן הקדושה''
)מאמר החכמה([

והנה ימצא העולם כלו נמשך אחר
עבודת הבורא ית' ולא תהיה עבודה
זרה כלל בעולם .והוא מה שאמר
הנביא'' ,אז אהפוך אל עמים שפה
ברורה ]לקרוא כולם בשם ה''' )מלאכי ג([
וכתוב )זכריה יד( ''ביום ההוא יהיה ה'
אחד ושמו אחד''.
מאמר העיקרים לרמח''ל

עכשיו שעת סכנה! חשוב להעביר את המסרים לכל יהודי בכל דרך ) לפקסס  ,לשכפל  ,להדביק בבית הכנסת  ,וכו ' וכו ' ( כדי שגם

הם ידעו מה קורה ומה לעשות  .לאור חומרת המצב  ,הוקם אתר זמני להעברת והדפ סת המסרים ) ועדכונים (www.emet8.com :

מסר דחוף לעם ישראל

אויבים רשעים ומסוכנים מאוד
שמרובים מאתנו בממדים גדולים,
בכל זאת אין ממה לפחד.
כל מדינות העולם עומדים
לעבור מלחמות קשות מאוד וניסים
מופלאים דומים לאלו שהיו
במצרים ושני שליש מהעולם ילך -
אבל לא ארץ ישראל.
אחי ואחיותי ,שובו הביתה.
הזמן הגיע .אלו שברוסיה ,כדאי
לכם מאוד לצאת עכשיו .אלו
שבאמריקה ואירופה ,אדום הולכת
להחרב )עובדיה א ,יח( .תבינו לבד.
רק אלו שבאמת בוטחים
בקב"ה ואוהבים את הקב"ה,
ינצלו .רק אלו שחיים כל הזמן
קרוב לקב"ה יינצלו .רק אלו
שמשתדלים ,לפחות משתדלים,
לעשות את רצונו ,אלו ישרדו .כי
רק אנשים כאלה מתאימים לחיות
בעולם של אמת.
אל תבזבזו את הזמן כי הסוף
קרוב מאוד .אני אומר את זה
עכשיו כדי להזהיר אתכם ובע"ה
לעזור לכם להגיע להחלטה
שהמקום הכי בטוח בעולם זה
תחת ''כנפי הקב"ה'' בארץ ישראל.
נכון ,לא יהיה קל .יהיה קשה
מאוד .הציונים חייבים ליפול,
הממשלה המושחתת חייבת ליפול
ומשיח יתגלה.
כל הרשעים של עם ישראל
ייעלמו .לא יהיה פשוט ,אך אלו
שמאמינים אוהבים ומקבלים את
הקב"ה למלכם ישרדו ויפרחו.

סיבת כל הצרות

מהאוטיסט בנימין גולדן
ד' מנחם אב תשס"ח
אני בטוח שאחי היהודים מאוד
מרגישים שהעולם נמצא במבוכה
מפחידה .אני בטוח שכמעט כל
יהודי מרגיש בחייו האישיים
הרבה צער ויסורים .בין אם זה
מחלות חס ושלום ,בעיות של
שלום בית או ילדים שירדו
מהדרך או כל מיני צרות אישיות
אחרות.
אסונות כאלו הולכים ונהיים
יותר ויותר קשים ותכופים .בנוסף
לצרות האישיות האלו שכבר
התרבו כל כך ,לא עלינו ,ראינו
בשנים האחרונות שינויים עצומים
בעולם שלנו .בין אם זה תופעות
טבע משונות ו"תנכיות" או איומי
מלחמה יותר מפחידים ממה
שהמח יכול לתפוס ,עם חומרי
נשק כל כך נוראים שאנחנו
מפחדים אפילו לחשוב עליהם ,או
כל מיני בעיות כלכליות שיש בכל
העולם אשר גורמים לקשיי פרנסה
לעולם כולו ,או המחסור באוכל
אשר גרם להעלאה דרסטית של
מחירי האוכל.
מה שאמרתי עכשיו זה רק
תקציר של השינויים שהתרחשו
בעולם בו אנו חיים .עולם של פחד,
עולם של מתח ,עולם שמאיים
להיחרב בכל רגע .זה ברור לכל מי
שרוצה לראות את האמת ,שאנחנו
במצב קשה ושהקב"ה אומר לנו
משהו מאוד חשוב.
לנו ,לעם ישראל ,יש את
התורה הקדושה שמורה לנו איך
לחיות ,ואת הנביאים הקדושים
ללמוד מהם ,שניבאו כל מה שקרה עד
עכשיו במדויקות מדהימה .היהודים
שבאמת מאמינים שהקב"ה הוא ריבונו
של העולם ושהמילה שלו זה הכל ,הם
ישמחו עם כל השינויים המתרחשים
מסביבנו .כי זה מראה שהנבואות באמת
נכונות ושבאמת בקרוב נקבל את משיח
צדקינו ,בעז"ה.
אחים ואחיות ,הביטו מסביבכם.
תראו כל מה שמתרחש .תשנו את
עצמכם לטובה .תכירו בעובדה
שהקב"ה הוא השולט .ואם לא ,הוא
יראה לכם את זה בצורה הקשה ביותר
ולא תוכלו להכחיש את זה יותר .לפי
דברי הנביאים הקדושים ,שני שליש
מהעולם הולך להחרב ]זכריה יג[.
הוא יביא עלינו ניסים גדולים יותר
מאלו שהיו במצרים .פחד ,בהלה וייאוש
יתקפו את אלו שמכחישים את קיומו

''כל מי שתמצאהו רעה מרעות העולם,
]אפילו[ מן הנביאים או מן החסידים
השלמים ,לא מצאהו הרע ההוא רק בעת
השכחה ההיא ]מה'[...ועם הפנות מחשבת
האדם והשיגו הא-לוה ית' בדרכים האמתיים
ושמחתו במה שהשיג ,אי אפשר שיקרא אז
לאיש ההוא מין ממיני הרעות ,כי הוא עם
הא-לוה והא-לוה עמו.
אבל בהסיר מחשבתו מהא-לוה ,אשר הוא
אז נבדל מהא-לוה ,והא-לוה נבדל ממנו ,והוא
אז מזומן לכל רע שאפשר שימצאהו...
אבל מי שאלקיו בקרבו ,לא יגע בו רע כל
עיקר .אמר ית'" ,אל תירא ,כי אתך אני אל
תשתע ,כי אני אלוהיך וגו'" ,ואמר" ,כי
תעבור במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך
וגו'" .כי כל מי שהכין עצמו עד ששפע עליו
השכל ההוא ,תדבק בו ההשגחה וימנעו ממנו
הרעות כולם .אמר" ,ה' לי ,לא אירא מה
יעשה לי אדם" ואמר" ,הסכן נא עמו ושלם"
יאמר ,פנה אליו ותשלם מכל רע.
התבונן ב''שיר של פגעים'' ]תהלים צא[
ותראה שהוא מספר ההשגחה ההיא הגדולה
והמחסה והשמירה מכל הרעות...אמר" ,כי
הוא יצילך מפח יקוש ,מדבר הוות ,באברתו
יסך לך ותחת כנפיו תחסה ,צינה וסוחרה
אמיתו ,לא תירא מפחד לילה ,מחץ יעוף
יומם ,מדבר באופל יהלוך ,מקטב ישוד
צהרים" .והגיע לסיפור השמירה מצער בני
אדם שאמר שאתה אילו יקרה שתעבור
במלחמת חרב פושטת ואתה על דרכך ,עד
שיהרגו אלף הרוגים משמאלך ועשרת
אלפים מימינך  -לא יגע בך רע בשום פנים''.
רמב''ם מו''נ ח'ג פ''נא

או את שליטתו המוחלטת .אך
המאמינים ישמחו .הם ישמחו והקב"ה
ידאג להם כמו שאמא דואגת לתינוק
הקטן שלה ולא יהיו להם שום דאגות,
שום פחד ושום צער.
לכן ,עכשיו זה הזמן להשמיד את
עגל הזהב .כל אחד במו ידיו ,לנפץ אותו
ולמעך אותו עד שישאר רק אבק.
ותקברו את האבק הזה לנצח.
עם ישראל ,הגיע הזמן לחזור
הביתה .נכון ,זה לא יהיה קל לבוא
לארץ אשר מנהיגיו לא מאמינים ולגמרי
דוחים את המושג "משיח" וכל מושג
אחר של יהדות .אך לא לפחד ,כי אנחנו
יודעים מהנביאים הקדושים שהמנהיגים
הלא-מאמינים של היום יפלו לגמרי עוד
לפני שהמשיח יוכתר.
בנוסף לזה ,הרשו לי להבהיר
שלמרות שארץ ישראל מוקף על ידי

מסר ליהודי רוסיה

יהודי רוסיה ,כבר אמרתי לכם
שצריכים לצאת מרוסיה .אף על פי
שאני בטוח שרובכם לא ישמעו לי,
ואפילו אחרי שרוסיה הרימה את הראש
שלה שוב לנסות לכבוש את העולם.
מכל מקום ,שוב אני מבקש ,יהודים
צאו משם! הרוסים הם אכזריים,
אנטישמיים ואנטי-הקב''ה .הם ניסו
להרוס את האידישקייט ברוסיה
בשיטות קשות ואכזריות ביותר וכמעט
הצליחו.
אבל הם לא הצליחו ,כי נשארה
קבוצה קטנה ששומרת תורה ומצוות.
ומהגרעין הזה יצמח בעז''ה עץ גדול .כי
אפילו שהכמות קטנה ,השורשים
עמוקים .אבל כל זמן שאפשר ,יהודים
צאו משם ,צאו!
הספר ''דניאל ''2שכולל הרבה מסרים
בענינים מעשיים ודברים העומדים על
הפרק ניתן להשיג בחנויות ספרים.
)בעברית ובאנגלית( פרטים 0527 - 120 - 948 :
.
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היום הגדול והנורא מתקרב
מסר מדניאל בחור אוטיסט

קול דממה דקה

כ"ב אלול תשס"ח

חייג 03-9- 770077

עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל
מארץ מצרים ,כי אם חי ה' אשר
העלה את בני ישראל מארץ צפון
ומכל הארצות'' )ירמיה טז( ''לא
שתעקר יציאת מצרים ממקומה
אלא גאולה אחרונה עיקר ויציאת
מצרים טפל לה'' )רש''י שם([.
הימים האלה מתקרבים אלינו
במהירות ,אבל רוב האנשים לא זזים,
ולא מנסים להציל את עצמם .ואיך
אנחנו יכולים להציל את עצמנו מכזה
מצב? מילה אחת :תשובה.

לשמיעת המסרים ועדכונים

אחי ואחיותי ,היום הגדול והנורא
)יואל ג( מתקרב ]''הגדול והנורא-כי אז
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
יראה גדולת ממשלתו ומעשיו הנוראים''
ניתן להתקשר 0527- 120- 948
)מצודת דוד שם([ .מתקרב בצעדי ענק.
יכול
כל אדם שחי בעולם היום,
)ישעיה ו( ''אין איש נִחם על רעתו...כולה
לראות ברור ולהרגיש ברור שהעולם
שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה וגו'''
משתנה מאד .מכל הכיוונים אנחנו
)ירמיה ח( ועד הרבה בדברי הנביאים[.
רואים פירוק של כל הדברים שעד היום
כבר כתבנו כל מה שיש לכתוב .כמה
אנחנו נשעננו עליהם.
דיברנו ודיברנו ,אבל אלה שלא רוצים
מהצד הכלכלי ,כל המבנה מתפרק.
לשמוע ,פשוט סותמים את האוזניים.
מתפרק ,כי זה בנוי על שקר ]''כוחי
השקר נעים להם יותר ,כי הם לא
מסוגים
ועוצם ידי'' ,בנוסף לשחיתות
מכירים את ההנאה הרוחנית הבלתי
שונים[ .רוב בני האדם בעולם
מוגבלת של קרבת ה' ]כמבואר
בטוחים שזה מבנה חזק
במסילת ישרים פ''א ועוד[ .הם
?
אחיזת
ואמיתי ,אבל זה רק
זונים אחרי החומר ]''עגל
ל
''
ז
ין
'
מוולאז
חיים
מרבי
ל
יפו
זה
עיניים  -ועוד מעט
הזהב'' ,הבלי עוה''ז[ ,ומכירים
לגמרי ,אפילו עם כל המאמצים
"הרבנית יוצאת לשוק ואני פותח ספר ומתחיל
רק את ההנאות החומריות
של המדינות הגדולות והעשירות לעיין בסוגיא שלפני .פתאום אני מרגיש כי השמש
השטחיות והחולפות .אנשים
להציל את השקר ולתמוך התחילה מאירה באור גדול פי כמה ממה שהאירה
כאלו הם אבודים ,רח''ל.
במבנה זה שבנוי באוויר.
עד עתה .איזו בהירות! פתאום אני שומע כיצד
אבל אולי עכשיו שהעולם כל
אבל הם תומכים בזה עם הציפורים על העצים שבגינה פוצחות פיהן במנגינה
כך רועש ,אולי עם ישראל מוכן
ול
דברים לא ממשיים ,ולכן בסוף חדשה ,מרנינה ,כובשת לבבות .והנה אני שומע ק
סוף סוף לראות את האמת .אולי
הכל יתפרק ויפול לתהום רחש עולה מן הרחוב.
עם כל הסימנים שה' שלח לנו
]''ותמלוך אתה הוא ה' אלקינו
אני מושיט ראשי בעד החלון ואני רואה את
בזמן האחרון ,כל המסרים :דרך
מהרה לבדך על כל מעשיך ,בהר אלי הסנדלר רץ בבהלה .מה קרה אלי? מה קרה
הטבע ,דרך המשבר הכלכלי,
ציון משכן כבודך ובירושלים עיר לאור השמש? מנין נגינת הציפורים המקסימה? מה
דרך כל מיני אסונות אישיים
קדשך'' )תפלת ימים נוראים([.
קרה לעצים שהתחילו מלבלבים לפתע בניצה
ל"ע ,דרך האיומים של רוסיה
כל המערכת הכלכלית של
חדשה ,מה קרה?
ואיראן ,ואיומים מכל מיני
העולם תתמוטט וישאר תוהו
כיוונים ,אולי עם כל זה ,יפתח
מה ,אינך יודע רבי ,נותן בי הסנדלר את עיניו,
פתח קטן בלב יהודים רבים
ובוהו ]''ושח גבהות האדם ושפל הרי משיח בא! מיד רץ אני לארון להוציא מלבוש
ויתחילו להרהר הרהורי תשובה.
רום אנשים ונשגב ה' לבדו ביום של שבת שלי כדי להתעטף בו ולצאת לקראת המלך
לכן אני מתחנן לפני כל
ההוא ,והאלילים כליל יחלוף'' המשיח .מוציא אני את המלבוש והנה ,אויה ,חסר
)ישעיה ב([.
יהודי :תחזור לקב"ה! ֵשב על
בו כפתור!...
מצד אסונות טבע ,ראינו
הרצפה ,שים אפר על הראש,
אני עומד ודן עם עצמי מה לעשות .האם
הרבה בזמן האחרון .ויהיו עוד
ושק על הגוף ]ראה שולחן ערוך
להתעטף בקפוטה הפגומה או לא להתעטף בה?
ממה
יותר גדולים ,יותר
או''ח תקעט[  -ואם אין שק ואין
ואני תוהה אם אפשר לצאת לקראת המלך
.
לדמיין
יכול
שהדמיון של האדם
אַבל -
אפר ,תקרע קריעה כמו ֶ
המשיח בבגד של חול?"
מפחידים מאד והרסניים בצורה
ותבכה על כל העבירות שעשית נגד
מהגאון רבי משה סולובייצ'יק ,בנו של הגר"ח מבריסק
ענקית ומדהימה ]''ובאו במערות
הקב"ה ]''אמר רבי אלעזר...אף על
)רי"ד סולובייצ'יק בספר על התשובה עמ'  ,236וכ''כ ראה
דברי רבי חיים מוולאז ' ין גם בספר דרך סלולה עמ ' ( 77
צורים ובמחילות עפר מפני פחד
פי ששערי תפלה ננעלו ,שערי
ה' ומהדר גאונו בקומו לערוץ שלושה באין בהיסח הדעת ,אלו הן משיח וגו' דמעה לא ננעלו'' )ברכות לב.[(:
הארץ'' )ישעיה ב([.
תעבור על כל עבירה ועבירה
)סנהדרין צז(.
ובנוסף לזה ,כל אדם יכול
במחשבה שלך ותבכה על זה.
לראות שעומדת לפנינו מלחמה
לחזור בתשובה ,שזה לחזור להקב"ה ותחליט'' :מהרגע ,אני חי חיים של אמת.
ענקית וקשה .מלחמה שלא היתה כזו ולתורתו באמת ,בלי הבלי העולם הזה .אני חוזר לקב"ה ,והעבירות שעשיתי לא
מלחמה בהיסטוריה .יהיה הרס של שני אדם שהוא מצטער על כל השקר וההבל אעשה עוד'' .להגיד וידוי כאילו שאלה
שליש של העולם ]''והיה בכל הארץ שהיה בחיים שלו ,ורוצה את האמת עם הרגעים האחרונים שלך בעולם הזה.
נאום ה' פי שנים בה יכרתו יגוועו כל הכוחות שלו ,ומשתדל להגיע לזה,
הגיע הזמן לעשות משהו ממשי כדי
והשלשית יוותר'' )זכריה יג([ ,על ידי זה אדם שבעז"ה יציל את עצמו.
להציל את עצמנו .וזה הדבר היחיד
הקב"ה בעצמו ,בלי שליחים.
אנחנו האוטיסטים ,כתבנו ב"ה הרבה שיציל אותנו :תשובה אמיתית ]''רבי
דברים
יהיו
ויהיו גם ניסים עצומים.
מסרים בנושא הזה .אבל לרוב האנשים אליעזר אומר ,אם ישראל עושין תשובה
שיהיה ברור שהם באים ישיר מהשמים זה לא מזיז ]אין זו תופעה חדשה כלל :נגאלין ,שנאמר 'שובו בנים שובבים
]''הנה ימים באים נאום ה' ולא יאמר ''השמן לב העם הזה ואזניו הכבד וגו''' ארפא משובותיכם''' )סנהדרין צז.[(:

כיצד יופיע משיח צדקנ ו

מ צוה להעביר את המסרים לכל יהודי ) בכל דרך שאפשר  :לפקסס ,לשכפל ,להדביק בביה '' כ וכו ' ( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.

להוריד מסרים נוספים )בפורמט פי .די .אפ:(.
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לראות הרבה מסרים נוספים:
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קודם תשובה ,ובנוסף לזה תעשו
משהו להראות לקב"ה שאתם באמת
מחכים לו ]''חיוב לחכות לביאתו בכל
יום וכל היום...כמו שאנו אומרים בתפלה
'כי לישועתך קוינו כל היום''' )הגדת בית
הלוי עמוד ק"כ ע''ש כל הענין וראה
במסגרת כאן([ .תעשו לעצמכם בגד יפה,
לבוש מיוחד רק לקבל פני משיח.
כשיגיע הזמן שמשיח מגיע ,וכל אחד
ירוץ לקבל פניו ,אנחנו נלך לארון שלנו,
נפתח ויהיה בגד מוכן .לא יהיה חסר
כפתור ולא נצטרך להחליט הבגד הזה
או הבגד הזה .שהכל יהיה מסודר ,שלא
פתאום יתגלה כתם או שחסר משהו.
שפשוט נלבש ונלך לקבל משיח צדקנו
]ראה במסגרת מעבר לדף[.
וגם שכל אחד יבדוק שהבגד מתאים
לקבל משיח ,שזה בגד צנוע .לאשה ,בגד
רחב עם שרוול ארוך ,מכופתר עד הצואר
גם מאחור ומהצדדים .שמשיח בא ,אי
אפשר לרוץ לקבל אותו עם בגד לא
מתאים או עם כיסוי ראש לא מתאים.
אסור לקבל משיח עם פאה .אין שום
פאה שתהיה מותרת .שום חצאית או
שמלה צמודה ,שום גרב לא מספיק
עבה ,שום נעל לא צנועה .בלי איפור,
]להיות[ ממש אשה צנועה .הגברים ,גם
הבגדים שלכם צריכים להיות לא
צמודים ,רחבים ומכובדים.
עם ישראל ,אלה הבגדים שאנחנו
צריכים ללבוש כשאנחנו באים לקבל
פניו של משיח .וצריכים גם את הלבוש
הפנימי  -זה התשובה ]זכריה ג ,ד
ושערי קדושה א ,א ע''ש[ .להצטער על
העבירות שלנו ,להצטער עם כאב חזק
עד דמעות .ועם שני הדברים האלה,
הלבוש החיצוני המתאים והלבוש
הפנימי המתאים ,אנחנו בעתיד הקרוב
נקבל בשמחה את משיח צדקנו.
ויש עוד דבר חשוב ביותר ,שזה
היסוד של הקשר של כל יהודי לעולם
הבא ולנצח .וזה האמונה והביטחון
שהקב"ה הכל יכול .שהוא ברא אותנו
ואת כל העולם ,ואם אנחנו רעבים  -הוא
יאכיל אותנו .ואם אנחנו עייפים  -הוא
יסדר לנו מיטה נוחה ,ואם אנחנו
צמאים  -הוא יביא לנו מים .ואם אנחנו
מפחדים  -הוא ירגיע אותנו ]ראה העיקר
הראשון של הי''ג עיקרי האמונה[.
וכל מה שאנחנו צריכים  -הוא יספק
לנו ,ואנחנו לא צריכים הבנק ,ביטוח
לאומי ,קופת חולים ,צבא ,משטרה וכו'.
אנחנו לא צריכים שום דבר  -רק
צריכים את הקב"ה ,והוא יטפל בכל
הצרכים שלנו.
עם אמונה ובטחון כזה יהיה לנו זכות
לקבל את משיח צדקנו ברחמים
]''הבוטח בה' ,חסד יסובבנו'' )שוחר טוב
לב וראה מלבי''ם תהילים קכה([.

על מה אנחנו מתפללים?
תפילות עם ישראל ברובן סובבות על הגאולה העתידה
■ עד ברוך שאמר :סדר הקרבנות של בית קדשנו ותפארתנו.
■ הסיום )והתכלית( של פסוקי דזמרה'' :תבאמו ותטעמו בהר נחלתך וגו'
מכון לשבתך פעלת ה' ,מקדש א-דני כוננו ידיך ,ה' ימלוך לעולם ועד'' ''והיה
ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד''
■ ברכות קריאת שמע" :אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו",
''והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ וגו'' .והסיום ,שהוא התכלית'' :צור
ישראל קומה בעזרת ישראל ופדה כנאומך יהודה וישראל וגו'''
■ תפילת שמונה עשרה" :ומביא גואל לבני בניהם"" ,ומהר לגואלנו גאולה
שלמה" )עי' מגילה יז" ,(:תקע בשופר גדול ִ
לחרותנו" )עי' מגילה שם :ומה ראו
וגו'(" ,השיבה שופטנו"" ,תשכון בתוך ירושלים עירך…וכסא דוד עבדך
מהרה...ובנה אותה בנין עולם...בונה ירושלים"" ,את צמח דוד עבדך מהרה
תצמיח"" ,והשב העבודה לדביר ביתך"" ,ותחזינה עינינו בשובך לציון".
וסיום כל שמונה עשרה" :יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו וגו'"
■ בקדושה'' :ימלוך ה' לעולם וגו''' בקדושת שבת שחרית" :ותמלוך עלינו
מהרה כי מחכים אנחנו לך ,מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו וגו'" .בברכות
ההפטרה" :רחם על ציון כי היא בית חיינו וגו'"" .שמחנו ה' אלקינו באליהו
הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך ,במהרה וגו'" .בברכת המזון :ברכה
מיוחדת "רחם…ועל ירושלים עירך ועל הר ציון משכן כבודך וגו'''.
■ בתפלת המוספים" :שתעלנו בשמחה לארצנו"" ,והביאנו לציון עירך
ברינה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם וגו'" .בראשי חודשים ובחגים
ביעלה ויבוא" :משיח בן דוד עבדך" "ירושלים עיר קדשך...והושיענו וגו'".
בימים נוראים" :ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו"" ,אבינו מלכנו
הצמח לנו ישועה בקרוב וגו''' .מעין המאורע של התפלה בתשעה באב כולה
על הגאולה" :נחם ה' אלקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים וגו'"
■ כל ה''קדיש'''' :יתגדל ויתקדש שמיה רבה...וימליך מלכותיה ויצמח
פורקניה ויקרב משיחיה וגו''' .וסיום כל התפילות" :על כן נקוה לך ה' אלקנו
לראות מהרה בתפארת עוזך ,להעביר גלולים מן הארץ ,לתקן עולם במלכות
ש-די וגו''' ,עד הסיום של עלינו'' :והיה ה' למלך על כל הארץ וגו'''

ועוד כהנה רבים מאד  -עד שאמרו חז''ל:
''כל תפלתן של ישראל אינו אלא על בית המקדש''
)בראשית רבה יג וילקו''ש בראשית ב(
אמנם אין די באמירת התפילות על הגאולה ,אלא חובה לצפות
לישועה בלב ולכן נשאלים ביום הדין" :צפית לישועה?" )שבת לא(

שינוי כל סדרי העולם
ה"חפץ חיים" זצ"ל אמר :כיום מתחוללות בעולם תהפוכות כה מפליגות
ובמשך תקופה כה קצרה ,תהליכים אשר לפנים נדרשו להם מאה שנה ויותר.
רואים אנו כי גלגל הזמן מסתובב במהירות הבזק  .מה זה עשה לנו ה'? למה
נשתנו הנסיבות?
והשיב על כך ה"חפץ חיים" :בשמים נערמו מימי בראשית עד היום הזה
חשבונות רבים .טרם ביאת המשיח יש להסדיר חשבונות אלה ,מפני שאז יתבטל
יצר הרע ,ועל ידי כן יחוסלו כל עסקי העולם הזה ,התלויים ועומדים במלחמת
היצר .על כן שומה על כל נפש ונפש לפרוע את שנשארה חייבת לשמים .היות וימי
המשיח קרובים מאד ,הכרחי הוא לזרז את התהליך הזה.
הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל ,שאמר את הדברים הנ"ל בשם ה"חפץ חיים",
מוסיף וכותב :מעת שה"חפץ חיים" הביע דעה זו לפני עשרים שנה ,עלה קצב
התרחשות המאורעות בעולם .מתרחשים דברים בין לילה ,מה שדרש לפנים זמן
של דורות רבים .דומה שגלגל הזמן אץ ורץ ,כאילו מישהו דוחק בו" :הזדרז וחוש".
כל בר דעת יסיק מכך ,כי חיים אנו בתקופה מיוחדת ,אשר עתידה בקרוב
לשנות את כל סדרי העולם ,ומידי יום ביומו הקצב הולך וגובר.
)מאיר עיני ישראל ,ח"ב(

הספר '' דניאל  '' 2כולל הרבה מסרים בענינים העומדים על הפרק וניתן להשיגו בחנויות ספרים ) בעברית ובאנגלית (

לפרטים 0527 - 120 - 948 :

בס''ד

42

עגל הזהב גוסס
המערכת הכלכלית העולמית מתמוטטת
מסר מדניאל בחור אוטיסט

ד' תשרי תשס"ט

קול דממה דקה
חייג 03-9- 770077
לשמיעת המסרים ועדכונים
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
ניתן להתקשר 0527- 120- 948

ברגע זה הרבה אנשים מבולבלים,
ועדיין מאמינים שבני אדם ]ממשלות,
גופים פיננסיים וכו'[ יכולים למנוע
ויש ילדים וכו'  -זה ניסיון קשה ביותר.
נפילת המערכת הכלכלית העולמית.
ה' יודע שברגע אחד אדם לא יכול
אבל כל המאמצים לא יעזרו ועוד מעט
לעשות שינוי כל כך גדול ולבטוח לגמרי
הכסף לא יהיה שווה כלום.
בקב"ה .אבל לאט לאט הוא
''עגל הזהב'' ]התרבות של
מכניס אותנו לימות המשיח,
אדום  -חיי גשמיות ורדיפת
לעולם הבא .לכן ה' מבטל את
תענוגי ''עולם הזה'' [,נפצע
הגשמיות לאט לאט ,עד שנגיע
אנושות ועומד למות ]ראה
''ולא יהיה שריד לבית עשו ]אדום[
לביטחון מלא בקב"ה ]''ונשגב ה'
במסגרת דברי הנביאים וראה
...והיו כלוא היו'' )עובדיה א(
לבדו ביום ההוא ,והאלילים כליל
מעבר לדף הסבר מפורט
יחלוף'' )ישעיה ב([.
מהאוטיסט בנימין גולדן[ .כמו ''טבח גדול בארץ אדום...תחרב לנצח
הקב"ה עכשיו מכין את העולם
שאמרנו לפני כמה שנים ,הבנקים
נצחים אין עובר בה'' )ישעיה לד(
לימות המשיח ,ולכן הוא מוריד
יפלו לגמרי וכסף לא יהיה שווה
''והיתה אדום לשמה...כמהפכת
את כל השקר ]כוחי ועוצם ידי,
יותר מנייר טישיו.
(
מט
ירמיה
)
''
ועמורה
סדום
מוסדות שבני אדם הקימו ,הנהגת
יש אנשים שחושבים שיצילו
את עצמם מבחינה כלכלית בזה ''ונטתי ידי על אדום והכרתי ממנה אדם הטבע וכו'[ שלב אחרי שלב .עכשיו
התהליך הולך יותר מהר.
שקונים זהב .אבל אי אפשר
ובהמה ונתתיה חרבה'' )יחזקאל כה(
לאכול זהב .בקרוב יהיה מצב
העולם צריך להבין שהשקר זה
שלא יהיה מאיפה לחיות'' ,ואדום למדבר שממה תהיה'' )יואל ד( אחיזת עיניים ורק דמיון
והמקור היחיד יהיה המקור
]''ותכלית כל ההצלחה שהוא
שתמיד נותן לנו .שנותן לנו מאז
מבטיח לישראל ,הוא התברר
מאד ,כי רק אלו שבוטחים בו עד הסוף
שנולדים עד שעוזבים את העולם  -וזה ינצלו בעז''ה וזה סוף סוף התיקון של יחודו לעיני הכל .ודבר זה נזכר פעמים
הקב''ה .רק הוא ]''עיני כל אליך ישברו חטא העגל במדבר ]''עיקר נתינת התורה אין מספר בדברי הנביאים ע"ה :ונשגב
ואתה נותן להם את אכלם ִ
בעתו'' לישראל הוא כדי שישימו בטחונם בה''' ה' לבדו ביום ההוא )ישעיהו ב( והיה ה'
)תהילים קמה([.
למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה'
)הגר''א ,משלי כב יט([.
אחד ושמו אחד )זכריה יד( ,כי אז
הפרנסה לא באה מן העבודה
אהפוך אל עמים שפה ברורה
שלנו ,וזה לא בא מביטוח לאומי,
לקרוא כלם בשם ה' )צפניה ג( וסוף
וזה לא בא משום מקור אחר .רק
דבר ,הלא זה עדותנו בכל יום
מהקב''ה ]הוא ''נותן לחם לכל
''תדע שלא לבד על ארץ אדום הסמוכה
תמיד :שמע ישראל ה' אלקינו ה'
בשר'' )תהילים קלו([ .ואוכל ,ה' לארץ ישראל ניבא הנביא ]עובדיה על
אחד" )דעת תבונות ,סימן לד([.
יתן לנו כמו שהוא עשה ביציאת חורבנם וכו'[ ,כי אם על האומה שנסתעפה
מצרים במדבר ] ָמן )שמות טז([.
אנחנו יצרנו עולם של שקר כדי
משם ונתפשטה בכל העולם והיא אומת
למלאות את התאוות שלנו ,בשביל
כמו שהוא עושה תמיד הנוצרים היום הזה ]אירופה ארה''ב וכו'[,
להגיע למה שאנחנו רוצים ]''ביום
]''פותח את ידך ומשביע לכל חי שהם מבני אדום''
ההוא ישליך האדם את אלילי
רצון'' )תהילים קמה([ .רק
אברבנאל ,עובדיה א
כספו ואת אלילי זהבו אשר עשה
שאנחנו בדרך כלל לא מכירים
''אדום הרעו לישראל בחורבן בית ראשון
לו להשתחוות'' )ישעיה ב([ .אבל
בזה .היהודים יצאו ממצרים עם
הרבה זהב ,אבל במדבר מה זה וגו' ואחר כך התפשטה אמונתם הידועה
מה שאנחנו רוצים בדרך כלל זה
עזר להם? טוב ,אחר כך בנו את ]נצרות[ ונקראו כל בעלי דתם בשם אדום.
לא אמת.
המשכן עם זה ,אבל הם לא יכלו ותחתם סבלו ישראל גלות והריגות אין
אבל אם מיתת עגל הזהב
מספר במשך ימים רבים ]פוגרומים ,מסע
לאכול או לשתות את זה.
וביטול הגשמיות יתרחש יותר מדי
הם היו עשירים כשיצאו הצלב ,האינקויזיצי' ,השואה וכו'[''
מהר ,אפילו אלה הראויים להנצל
יכולים לקבל כזה זעזוע שישברו,
ממצרים ,אבל אוכל לא היה
מלבי''ם ,שם
וזה לא מה שה' רוצה .ה' רוצה
להם .ה' נתן להם אוכל ושתיה,
להציל אותנו .ההמונים לא ינצלו,
ומקום לנוח ,ושמר עליהם עם
ה' לא רוצה לעשות את זה ]לבטל את
ענני הכבוד .ככה זה יהיה גם עכשיו  -הטבע שמסתיר את השגחתו ית'[ בבת במיוחד הגויים ,הרוב יאבדו ]''והיה בכל
למי שיזכה לשרוד ]וראה רש''י כתובות אחת בלי הכנות ,כי רוב האנשים ימותו הארץ נאם ה' ,פי שנים בה יכרתו יגוועו
קיב :שבבירור הראשון רק עשירית של מהלם ,ח''ו .כשמגיעים לטיפה האחרונה והשלשית יוותר בה'' )זכריה יג([ .אבל
עם ישראל תשאר ,כש''כ ''ועוד בה של מים ,או לפירור האחרון של אוכל ,היהודים ,כל אחד זה יהלום של
עשיריה'' )ישעיה ו( ע''ש[.
עכשיו בן אדם יכול להכין אוכל
בבית ]שימורים ,שתיה וכו'[ ,אבל
לאט לאט גם זה יגמר .ואז לכולנו תהיה
רק ברירה אחת :או לבטוח לגמרי
בקב''ה או לא .ואם לא ,הסוף יהיה גרוע

הסוף של אדום

מי זה ''אדום'' היום?

תפילת רבים בלבוש שק מתקיימת ברוב עם ליד הכותל המערבי ובערים נוספות ברחבי הארץ .התפילה הבאה בעז''ה ביום שלישי
כט תשרי ,ערב ר''ח חשון .מנחה ויום כיפור קטן ועוד .פרטים יפורסמו בעיתונות .המעונין להצטרף ניתן להתקשר .0527- 120- 948

מצוה להעביר את המסרים לכל יהודי ) בכל דרך שאפשר  :לפקסס ,לשכפל ,להדביק בביה '' כ וכו ' ( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.

להוריד מסרים נוספים )בפורמט פי .די .אפ:(.

www.emet8.com

לראות הרבה מסרים נוספים:
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הקב"ה ,כל אחד זה בן יחיד בשבילו ,או ושוויון זכויות .אמנם המציאות
התרבות של העולם המערבי ,של
האמיתית היא שהעולם המערבי הוא אדום ,זו הסכנה הגדולה ביותר .אדום
בת יחידה.
ולמה המערכת הכלכלית צריכה אדום בתפארתו הגדולה ביותר ,ומיצג זה הסמל של העולם הזה ,של הגשמיות,
ליפול? כי זה שקר ענק שבנו כמה את התאוות והגשמיות של "עולם של השקר .אנחנו נסחבים לתוך החיים
אנשים בכל העולם שרוצים כסף ,כוח ,הזה" שמסתיר ומסלף את האמת .של העולם הזה ,וזה שיכנוע טוב ונעים
השפעה וכבוד .והם סחבו את העולם איפה שקיים עגל הזהב ו"עולם הזה" ,להפריד את היהודי מהמסורת שלו,
לתוך השקר הזה .והיום רוב האנשים במקום ההוא פני השם נסתרות...
מהאמונה שלו ,מהבטחון שלו,
אנחנו ,עם ישראל ,מעדיפים את מהאהבת ה' שלו ]''השמר לך פן תשכח
בעולם בנו את החיים שלהם מסביב
העולם הגשמי מקושט עם "קודש" ,על את ה' אלקיך...פן תאכל ושבעת ובתים
לשקר הזה.
''עגל הזהב'' של היום ,הוא ממש התגלות שלמה של האמת .אנחנו טובים תבנה וישבת וגו''' )דברים ח([.
השקר והאמת לא יכולים לעמוד
אותו עגל הזהב שהיהודים עשו במדבר .מעדיפים את ה"עולם הזה" על חיים
רוחניים שיביאו אותנו קרובים אל השם ביחד .האמת זה רוחניות ,האמת זה
וזה התיקון הסופי של העבירה הזאת.
יהודים יקרים ,הקשיבו טוב ויתנו לנו לשבת בבית השם כל ימי הקב"ה – להתקרב אליו .השקר,
הגשמיות ,לא יכול לחיות בתוך עולם
למילים שלי .נכון שאמרתי שה' מביא חיינו.
עם ישראל! בין אם אתם רוצים ,בין של רוחניות .לכן התרבות של אדום ,של
אותנו שלב אחרי שלב כדי שלא נקבל
]ראה
גשמיות ,חייבת ליפול
הלם .אבל אנחנו כבר בשלבים
במסגרת[.
חורבנה של אדום ]עובדיה א[
האחרונים .וכאשר נגיע לסוף ,זה
יבוא עלינו כאילו בפתאומיות.
יבוא רק על ידי חורבן העולם הזה .כאשר
מביא הקב''ה את העולם למצב שיסודות חיי
ולמה ''כאילו''? כי ה' כבר הזהיר
מהאוטיסט בנימין גולדן תשס''ב
אותנו בכל מיני צורות ,שנה אחרי
העולם הזה יתמוטטו ,השלוה תתערער ,חיי
שנה ,לחזור אליו ולחזור לתורתו
הזמן נגמר .בניני התאומים,
הפרט יהפכו לחיי דאגה ,פחד ויסורים ,וכל
ולהנצל .אבל רוב היהודים עדיין
הסמל הגדול והמרכז של גשמיות,
העולם כולו יעמוד תחת אימת הרס וחורבן,
רוצים להמשיך לחיות את השקר,
גשמיות בין-לאומית ]של אדום[,
אז יתגלה לעין כל שהתרברבותו של האדם
ולא רוצים לדעת או להכיר את
התפוררו לתוך האדמה ,ויחד אתם
וגאותו על התקדמותו בכיבוש הבריאה,
האזהרות של הקב''ה.
בנינים ענקיים אחרים שעמדו כמו
כביכול ,מביאים רק לאבדון.
המבנים
שני
לצד
חיילים
:
עכשיו
אתכם
ולכן אני מזהיר
אז יכירו את ההפסד שבחיי העולם הזה
המלכותיים .עכשיו הכל אבק
הסוף מאד קרוב ]''בחורבן אדום כשהם מרוקנים מכל תוכן רוחני ]תרבות
וברזל מעוקם.
תהיה ישועת ישראל'' )רד''ק ישעיה
אדום[ המובילים רק לכלייה ואבדון.
סג ,א( וכן כתב המלבי''ם )יחזקאל
אני אסביר מה שאתם צריכים
כשיתיאש האדם מלהשיג רצונותיו
לה ,ב([ ושום דבר לא יעזור.
ללמוד מכל זה .הקדוש ברוך הוא
שום דבר לא יציל אותנו חוץ ותאוותיו ,אז יתגלה אורו של משיח ''ועלו
משמיד את השקר ,את העולם
מלחזור לקב''ה ותורתו .וזה לא מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו
המזויף שבו חיינו .את הגשמיות
אומר לחזור ל''עגל הזהב החרדי''] .והיתה לה' המלוכה[''.
המיותרת המושחתת שהפכה
מכתב מאליהו ח''ג עמ' 205
זה אומר להגיע לדרגה של אמונה
להיות האליל שלנו .יחד עם
ובטחון מלא בקב''ה ושום אמונה
השקר שאפשר לסמוך על צבא,
יחשף
השקר
!
משתנה
העולם
,
לא
אם
הוא
ובטחון בעולם הזה ]''עיקר הכל
ביטוח לאומי ,חברות ביטוח ,עבודה
...
ישחט
י
הרע
היצר
ו
הבטחון השלם והוא כלל כל המצות''
קבועה ,חשבון בנק גדול ,וכו'.
מרכז
ב
"
ארה
,
הטומאה
מרכז
ב
"
ארה
)הגר''א ,משלי כב יט([.
ה' משמיד בשיטתיות את כל
אדום
,
ממש
מצרים
ב
"
ארה
,
הזהב
עגל
אני רוצה להדגיש שעומדת לפנינו
הדמיונות שלנו .ועכשיו הוא רק התחיל.
ממש
והגשמיות
שהכסף
ב
"
ארה
.
ממש
גוג
גם מלחמה מאד גדולה ]מלחמת
המלחמה הגדולה הזאת נגד היצר הרע,
בין
ובמיוחד
,
רוחני
דבר
כל
הרסו
מלחמה
ומגוג[ שתשפיע על כל העולם.
השקר ,נודעה לאנשים רבים .אפילו אם
...
היהודים
ואם
.
סטוריה
שעוד לא היתה כמוהו בהי
קיים מה שאפשר לקרוא הרגעה במצב
כמו
ממש
נראית
ב
"
ארה
השטח
פני
על
אנחנו מרוב עצלות או טיפשות מסרבים
המסוכן הזה ,תדעו שההפסקות האלו
שכל
מקום
,
ביטוי
ש
חופ
.
צדיקים
של
ארץ
השקר
לעשות את רצון ה' ]לעזוב את
הן כדי לאפשר לעם ישראל לחזור
שכל
מקום
,
לחמו
את
להרוויח
יכול
אדם
אנחנו
אחת
ולבוא לאמת כנ''ל[ ,בשניה
בתשובה .אם מצרים עובדים לעגל
שהוא
איך
ולהתפלל
להאמין
יכול
אחד
בלי
במצב
ו
''
יכולים למצוא את עצמנו ח
הזהב ,לשקר ,זה לא משנה הרבה
תקוה ,שה' ירחם .או אפשר למצוא את רוצה בלי הפרעות ,מקום שעוזר לארצות בעולם .אבל אם היהודים עובדים לעגל
עצמנו בתוך הגאולה השלמה .הבחירה אחרות .אבל כל זה ,זה רק ''בית מקדש'' הזהב ,לשקר ,אז רק אסון יכול לקרות
היא שלנו.
לעגל הזהב  -וזה רוצח כל דבר רוחני ,כל בעולם ,כולל היהודים.
.
ה
"
הקב
עם
קשר
עם ישראל היקר שלי ,אם רצונכם
להציל את עצמכם ואת העולם ,זרקו
הספר ''דניאל ''2כולל הרבה מסרים
מהאוטיסט בנימין גולדן תשס''ב
את עגל הזהב ,השקרים שלו,
על
בענינים מעשיים ודברים העומדים
הדמיונות שלו ,וחזרו בשלמות
העולם המערבי עם הערכים הכאילו
הפרק וניתן להשיגו בחנויות ספרים.
לאביכם שבשמים .השמידו את אלילי
דמוקרטיים? זה פשוט זאב בבגדי
)בעברית ובאנגלית( פרטים 0527 - 120 - 948 :
השקר שלכם וחזרו!
,
כבש .הוא לבוש בגדי צדק ,חירות
.

התחלת הסוף

תרבות אדום

בס''ד
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''למה תמותו בית ישראל''
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

''שובו ,שובו ,מדרכיכם הרעים ולמה
תמותו בית ישראל'' )יחזקאל לג(.
אנחנו האוטיסטים כבר קרוב לחמש
עשרה שנים מדברים ומדברים ,מזהירים
ומתחננים לפני עם ישראל :תשובו
להקדוש ברוך הוא ,ולא לעבוד את עגל
הזהב .לברוח מעולם השקר .לברוח
מעולם הבנוי על אויר ,בלי מהות רוחנית.
אבל כל שנה ושנה עם ישראל יורד
ויורד .ודאי לא כולם ,ופה ושם יש גם
עליות .אבל הרוב הגדול יורד .החילונים
הם לא חלק של הנושא עכשיו ,כי הרוב
הגדול בקושי יודעים או רוצים לדעת מה
זה להיות יהודי.
לכן אני מדבר אל החרדים .החרדים
הם הטובים ביותר של הקדוש ברוך הוא,
כביכול הקרובים ביותר להקב''ה .הם
יכלו להציל את עם ישראל ,אבל שנה
אחרי שנה יש ירידה קשה .שנה אחרי
שנה ,יותר ויותר חרדים חיים כמו גוים.
הרבה מהם רק כאילו חרדים ,בלי מהות
רוחנית ,בלי הפנימיות של התורה.
יושבים ולומדים ,ריקים .יושבים
ולומדים תורה אבל מה שמענין חלק גדול
מהם זה הגשמיות .מתפללים ומניחים
תפילין ושאר המצוות .אבל הפנימיות
כמעט לא קיים ,בדרך כלל יש חלל ריק.
והזהרנו את עם ישראל שיבוא יום,
היום הגדול והנורא ]''תקעו שופר בציון
והריעו בהר קדשי ,ירגזו כל יושבי הארץ
כי בא יום ה' כי קרוב ,יום חושך ואפלה
יום ענן וערפל כשחר פרש על ההרים עם
רב ועצום כמהו לא נהיה מן
העולם...לפניו רגזה ארץ רעשו שמים
שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם''
)יואל ב([ ,שזה יגיע לקץ .ה' יביא את
הגאולה ,אבל 'איך' ,זה תלוי בנו  -והיום
רק מעטים ממש חוזרים בתשובה כמו
שצריך.
לצערי הרב ,מחכים לנו זמנים קשים
ביותר ,ה' ישמור .וזה לא דבר חדש.
אמרנו דברים דומים הרבה מאד פעמים
במשך השנים הרבות שאנו כותבים .אבל
יש דבר שונה היום :שכל מה שאמרנו
מתחיל להתגשם.
העגל הזהב ]העולם הגשמי[ ,העולם
הדמיוני ,העולם שמבוסס על הרצונות
הלא טובים של בני אדם ,הוא מבוסס על
התשוקות ועל כל הדברים שנגד התורה,
זה שקר מוחלט ועכשיו השקר מתחיל
ליפול.
זה מתבטא בעיקר בכסף .הכסף זה
העגל הזהב הטהור .ועכשיו החטא הזה
יתוקן לגמרי .לכן הכל יפול ,יפול חזק
]''אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן
הכיס'' )בסנהדרין צז.[(.
ואתם רואים שזה מהשמים .איך יכול

י''ג תשרי תשס"ט

להיות ,שממשלות חשובות ,גדולות,
ענקיות ,ממשלות ששולטות על כל
העולם ,לא יכולים לעצור את הנפילה
הגדולה המדהימה הזאת בבורסה,
בבנקים וכו'.
לאט לאט ,הרבה אנשים מתחילים
להבין שלא משנה מה שיעשו ,זה לא
יעזור .לא יעזור בשום פנים ואופן .כי
הגיע הזמן להרוס את עגל הזהב ,ולקבור
אותו לנצח.
ועד שכל אדם בעולם לא יראה שכל
העגל הזהב שקר ואין לו חיים ,זה לא
יפסיק .זה ימשיך ויביא את העולם למצב
שקוראים לזה אולי 'קטסטרופה' ]''שיהיו
בידים ריקניות'' )רש''י שם בסנהדרין צז.
ע'ש([ .אולי יש מילה יותר חזקה שאני לא
יודע ,אבל גרוע מקטסטרופה.
אבל זה לא הכל ,כי עומדת לפנינו
מלחמה גדולה וקשה .קוראים למלחמה

קול דממה דקה
חייג 03-9- 770077
לשמיעת המסרים ועדכונים
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
ניתן להתקשר 0527- 120- 948

הזאת ''גוג ומגוג'' .זה יביא פחדים
עצומים ]''ורעשו מפני דגי הים ועוף
השמים וחית השדה וכל הרומש הרמש על
האדמה וכל האדם אשר על פני האדמה
ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות וכל חומה
לארץ תיפול וגו''' )יחזקאל לח ע''ש([.
ולא רק זה .אנחנו עומדים לפני ניסים
גלויים ענקיים .כי כל העמים יבואו נגד
עם ישראל ,אבל ה' ילחם את המלחמה
הזאת ]''ואספתי את כל הגוים אל
ירושלם למלחמה וגו' ויצא ה' ונלחם
בגוים ההם וגו''' )זכריה יד ע''ש([ והוא
לא צריך פצצה אטומית .הוא לא צריך
שום דבר .הוא יכול להרוס את אדום
בשניה .הוא יכול להרוס את כל העולם

עגל הזהב  -החטא של כל הדורות
]הגדרה :מהו חטא עגל הזהב? החוטא מוותר על הקשר שלו עם
הקב''ה תמורת דברים גשמיים שיותר קל לו להרגיש ו''להנות''
מהם )הזהב מסמל טובות עולם הזה([.

''חטא העגל הוא החטא שכל הדורות סבלו ממנו מאז ארע במדבר לפני כל
כך הרבה שנים .דורנו נושא את התוצאה הקשה ביותר של חטא מתועב זה .אנו
הדור הקרוב ביותר למשיח .אנחנו יכולים לגלות אותו ,אם נוכל לכפר כפרה
של אמת על חטא עגל הזהב''
''דור שפל זה שקוע בזהב שהעגל עשוי ממנו .רוב האנשים ,אפילו 'מאמינים',
שמים את מבטחם לאמיתו של דבר ,במוסדות בני אדם .כמו הממסד הרפואי,
חזאי מזג האויר או הצבא ה''כל יכול'' .האדם בטוח שהוא הקובע :אם הוא
יחסוך כסף בקרן פנסיה ,יוכל לפרוש בבטחון ,אם לרשותו צבא מצויד היטב,
ינצח את המלחמה וכו'''
''מהו ]סיבת[ חטא עגל הזהב? הוא קשור לחטא אדם הראשון .הוא העדר
בטחון שלם בה'  -דהיינו להיות לגמרי בטוח שה' שולט שליטה מוחלטת על
העולם כולו ,ועל החיים של כל אחד מאתנו .הוא חסרון אמונה אמיתית בה'.
זה החטא היחיד שכולל את כל עם ישראל ,וכל דור ודור מאז שארע''
''כמו עם ישראל לרגלי הר סיני ,הם עושים עגל זהב בגלל שהם חשים
בדידות...אנו נחפזים לעשות עגל זהב אשר יחליף )חס ושלום( מקום אבינו
שבשמים  -ועל ידי זה אנו מרצוננו מפרידים עצמנו ממנו .אנו קושרים את
עצמנו לעולם חולף זה ולתאוותיו האנוכיות''
''יש רק דרך אחד לצאת ממצב אפל נורא זה .כולם יחד וכל אחד לחוד,
מוכרח למצוא את האמת ]של יחוד ה'[ ולקבל אותו בלב שלם'' ]''אין לאדם
חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו ,שכולם נסים
)השגחת ה'( ,אין בהם טבע ומנהגו של עולם''  -רמב"ן שמות יג ,וראה למטה
''דעת תבונות''[
''אנו יכולים להשיג דרגה רוחנית עליונה זאת באחת משתי דרכים :או
שה' יביא חלילה טרגדיה איומה שרק הוא יכול להציל אותנו ממנה על ידי
ניסים גלויים ]וכך נכיר גדלותו ויחודו[ ,או שעם ישראל ככלל צריך לבקש את
האמת הזאת ולקבלו מרצון''
האוטיסט בנימין גולדן )מתורגם מאנגלית(
''ותכלית כל ההצלחה שהוא מבטיח לישראל ,הוא התברר יחודו לעיני הכל,
ודבר זה נזכר פעמים אין מספר בדברי הנביאים ע"ה" )דעת תבונות ,סי' לד(

בפחות משניה.
והוא גם יכול להציל את העם האהוב
שלו .אבל ,עם ישראל ,אם לא חוזרים
אליו ,אם לא מבינים שאין על מי
להשען רק על הקב"ה ,אם לא חיים את
הדבר הזה ,אין שום אפשרות לשרוד.
בעולם של אמת אי אפשר לחיות עם
השקר.
אם היהודי לא מגיע למודעות
ש''אין עוד מלבדו'' ]''אתה הראת
לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד
מלבדו וגו' וידעת היום והשבת אל
לבבך כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל
ועל הארץ מתחת אין עוד'' )דברים ד([,
אין לו שום אפשרות לחיות .כי עולם של
אמת יכול לקבל רק אמת .ושום אדם
אחר לא יכול להכנס.
עם ישראל ,כל יום הסוף מתקרב .כל
דקה ,כל שניה ,אנחנו מתקרבים .זה לא
יקח הרבה זמן עד שכל העולם ירגישו את
הקושי ואת הפחד .פחד כל כך גדול ,שרק
אדם המאמין ובוטח בה' יכול לעמוד בזה.
עם ישראל ,תחזרו הביתה! תחזרו
לאמת .אני מתחנן .אני מתחנן ,תשבו על
הרצפה ,תשימו אפר על הראש ושק על
הגוף ]ראה שולחן ערוך או''ח תקעט[
ותוציאו מהזכרון כל עבירה ועבירה.
ותצטערו ותבכו על כל עבירה ותחזרו
בתשובה ]''שבו עדי בכל לבבכם ובצום
ובבכי ובמספד'' )יואל ב([ .ותצטערו
שחייתם חיים של שקר.
תבכו עם ישראל .תבכו ]גם[ על בית
המקדש שהפסדנו ,על הקורבנות ,ועל
הקרבה לשכינה .תבכו .אני דואג מאד
ִ
ששכחתם לבכות ,ששכחתם איך לבכות
על דברים אמיתיים .אתם רק בוכים על
שטויות .ממש על שטויות .בשנים
האחרונות ,כל כך הרבה יהודים חלו לא
עלינו ,שיהיה להם רפואה שלימה .חלו
במחלות קשות ביותר ,הרבה יותר מן
הרגיל .ודוקא יהודים שומרי מצוות.
עם ישראל ,שובו ,שובו! אין הרבה זמן.
אין הרבה זמן .לזרוק את כל הגשמיות
המיותרת .איך שלא יהיה ה' יוריד לכל
אחד את הגשמיות המיותרת .הוא יוריד
לכם את זה בכח ,אם רוצים או לא רוצים.
אלו שמבינים שהקב"ה הוא כל יכול,
אלו שיודעים שהוא ,רק הוא ,נותן את
האוכל ,את הבית ,את המיטה הטובה,
את הרפואה השלימה ,את הכל  -רק אלה
יוכלו לעמוד בנסיונות הקשים שעומדים
בפנינו.
הקב"ה עושה תיקונים גדולים .אבל
יותר מזה ,משתדל ללמד לעמו את
האמת .למשוך אותנו מן השקר לאמת.
אבל אפילו שנפטרים על ימין ועל
שמאל ,וכל יום קוברים כמה וכמה
יהודים טובים ,אנחנו לא שמים לב.
בוכים קצת וחוזרים לחיי השקר .אוי

''פשעינו וחטאתינו עלינו ,ובם
אנחנו נמקים ואיך נחיה?
אמר אליהם ,חי אני נאם א-דני ה'
אם אחפוץ במות הרשע כי אם
בשוב רשע מדרכו וחיה .שובו שובו
מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית
ישראל...
בשוב צדיק מצדקתו ועשה ָעוֶל ומת
בהם .ובשוב רשע מרשעתו ועשה
משפט וצדקה עליהם ,הוא יחיה''
)יחזקאל לג(
עם ישראל ,עם ישראל.
המילים שלי הם לא חדשות ,בכלל לא.
אמרנו עוד ועוד ,ועכשיו אומר עוד פעם:
תחזרו להקב"ה ,עכשיו ,עכשיו .אין זמן,
אין זמן .אני מתחנן שוב :אין זמן ,אין
זמן ,אין זמן!
בנות ישראל ,לחזור להיות בנות ישראל
אמיתיות ,נשי ישראל אמיתיות .קודם כל
ה''מודות''
צנועות.
ובנות
נשים
המודרניות בלבוש של החרדיות כמו
פאות ובגדים קצרים וצרים ,גרביים
שקופות וכו' ,החוסר צניעות הזאת
שנואה ביותר בשמים .אשה יהודיה
צריכה להיות בבית כדי לחנך את הילדים
באהבת ה' ותורתו ולעשות בית מקדש
קטן לבעלה.
גם הגברים ,לחזור לקב"ה בתפילה
ובלימוד אמיתי .להתקרב אליו ולזרוק
את כל עגל הזהב .אברכים ,שיהיו לכם
נשים שנראות כמו בנות ישראל ,ולא כמו
נשי רחוב .ואתם ,הגברים ,תוציאו את
הראשים שלכם מהשטויות של העולם
הזה.
אני לא יודע ,אם אפשר עדיין לדבר
ולהגיע אל הלב של רוב היהודים
החרדים .אבל אני חייב לנסות .אני חושש
מאד שהרבה מאד כבר אין להם לב חי.
יש להם לב של אבן ,והלואי שאני טועה.
באמת אני לא רואה הרבה תקוה לרוב עם
ישראל .כי עם כל מה שקורה ,עוד
תקועים בשקר.
הרוב לא רואים את האמת .אבל הרבה
רואים ,לא רק אנחנו ,שהכל עומד ליפול.
כל השקר עומד ליפול .אלו שעם כל הלב
זורקים את עצמם כביכול לידים של ה' –
ישרדו.
אני רק יכול לאחל לכולם פתקא טבא.
שבעזרת ה' נבין מה זה אמת ,ואיך להגיע
לזה .ושנזכה השנה לקבל משיח צדקנו,
כל עם ישראל .לשנה הבאה בירושלים.
הספר ''דניאל ''2כולל הרבה מסרים
בענינים מעשיים ודברים העומדים על
הפרק וניתן להשיגו בחנויות ספרים.
)בעברית ובאנגלית( פרטים 0527 - 120 - 948 :

נחסוך הרבה סבל
מסר מחיים וייל שיתוק מוחין
ה' מתאמץ כל כך לעורר
אותנו...התבונן מסביב ותראה את כל
הסערות ,השיטפונות ,רעידות האדמה,
השריפות והאסונות האיומים והמוזרים.
]כמעט[ 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 ]יבמות
סג .[.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.
ה' מזהיר אותנו לעשות תשובה.
משמעות הדבר ,פונה הוא קודם כל
לחרדים .הוא אומר :אנכי ה' אלקיך -
ולא אחרים חוץ ממני .אולם אנו ממלאים
את חיינו באלהים שקריים שאנו מדמים
לעצמנו שהם יכולים להיות בד בבד עם
אלקים חיים.
רק טיפשים יכולים להאמין שה' מוכן
לסבול את אלוהי הכסף והרכוש החומרי
]''עגל הזהב''[ ביחד עם תורתו .את
האלוה של ההנאות הגופניות ביחד עם
תורתו .את האלוה של האנוכיות ]שזה
תוצאה של העגל[ ביחד עם תורתו .הוא
לא ירשה לתועבה הזו להמשיך .כי כל
פעם שעם ישראל הכניסו אלהים אחרים,
ה' השמיד אותם ביחד עם עובדיהם....
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 ]ראה זכריה יג ח[.
אלו שישרדו יהיו האוהבים של ה' .אף
אחד אחר לא תהיה לו היכולת להתקיים
בעולם של אמת ]רוחניות[ .עכשיו ,אם
אנחנו היהודים החרדים בכל מקום
בעולם נבין איזו טעות אנחנו עשינו
ונחליט לנקות ]מהעגל[ את ליבינו ובתינו
ובתי כנסיותינו ובתי ספרינו ,אז נוכל
לההפך לאוהבי ה' .אז הגאולה תבוא
בדרך הרבה יותר קלה .שלום ימלא את
העולם ורק הרשעים יכלו.

מצוה להעביר את המסרים לכל יהודי ) בכל דרך שאפשר  :לפקסס ,לשכפל ,להדביק בביה '' כ וכו ' ( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.

להוריד מסרים נוספים )בפורמט פי .די .אפ:(.

www.emet8.com

לראות הרבה מסרים נוספים:

www.dani18.com
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כוכב שחור משחיר את העולם
מסר מהאוטיסטים בנימין ודניאל

י"ג חשון תשס"ט

קול דממה דקה
חייג 03- 9770077
לשמיעת המסרים ועדכונים

מאלול העולם השתנה מאד .כל
לא
העולם חי עכשיו בפחד .אנשים
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
בוטחים כבר בכל הבורסות ובכל
ניתן להתקשר 0527- 120- 948
החלומות שפעם כיוונו להם את החיים
.
]''עגל הזהב'' ,חיי הבל ועוה''ז[
האדון אשר אתם מבקשים'' )מלאכי ג([,
,
הגשמיות שמסתובבת מסביב לכסף
ואלו שיודעים את הנבואות של התורה
כרטיסי אשראי ,בילוי ,חשבון בנק וכל
יזכרו אז שה' כבר הודיע לנו דברים אלו
הגשמיות יתר שמנהלת את החיים
לפני אלפי שנים.
42
שלהם ,פתאום זה בסכנה ]ראה מסר
אלו שלא מתענינים בנבואות לא יכירו
הכלכלית
''עגל הזהב גוסס – המערכת
את גוג ולא יכירו את משיח והם יעברו
העולמית מתמוטטת''[.
מן העולם ל''ע ]שבת לא .ראה דברי רש''י
איך
,
יהיה
מה
יודעים
פתאום הם לא
ד''ה ציפית לישועה )היות ומי שלא יודע
השקריים
החיים
את
יוכלו להמשיך
תוכן הנבואות של הגאולה ממילא חסר
א
ל
אבל
.
היום
עד
שחיו
המטורפים
לו אחד מן הי''ג עיקרים וראה דברי
מוכנים בשום פנים ואופן לעזוב את כל
הרמב''ם בפיה''מ פרק חלק שאין לו חלק
.
זה ,ולכן מסתובבים בבילבול מלא
בעם ישראל רח''ל([.
את
ופתאום מופיע כוכב שחור שמושך
הקב"ה שולח לנו שליחים רעים כדי
רוב העולם ,כוכב שקוראים לו
להביא אותנו לאמת .והוא עירער
אובאמה.
''הקב''ה מביא את העולם הגשמי
כבר ,ויערער עוד ,את הגשמיות -
פתאום
ופיע
ה
זה
ה
אובאמה
עד שלא יהיה דבר שבן אדם יכול
בלי הכנה מראש שיש כזה אדם .שאנחנו מכירים ,את עולם השקר
להשען על זה בשביל פרנסתו .הוא
מופיע מהשמים ורוב העולם הולך ]עגל הזהב[ לקץ .ומתוך העולם
לא יוכל להשען על הכרטיס
אחריו .ומי זה האובאמה הזה? הנהרס יוולד עולם של אמת ,עולם
אשראי שלו ,על הביטוח לאומי
אף אחד לא יודע .הוא סימן
שלו ,על הפנסיה שלו ,על
המקור רוחני ,עולם שכולו טוב''.
שאלה בראש של האנשים.
המשכורת שלו ,על הרופאים ,על
כדי
עד
אפילו
שלו מפוקפק מאוד,
''עם ישראל צריך לעזוב מהר את
הביטוח הרפואי שלו ,על האוטו
כך שלא יודעים אם הוא
שלו ,על החשמל ,על המים שזורם
נולד 'עגל הזהב' ]חיי גשמיות[ ולחזור
לו
יש
באמריקה או לא ואם
לו בביתו .ה' מלמד אותנו שאי
לחיים אמיתיים של תורה ,כי ה'
אזרחות נוספת או לא.
אפשר להשען על שום דבר גשמי
שהגיע
העיקר
אבל למי אכפת?
יעשה בירור גדול כמו בגאולת
]ראה במסגרת מעבר לדף[.
הכוכב השחור להציל כביכול את
עולם מצרים ,ורק אלה שמקבלים אמת
בנוסף לזה ,ה' יביא עלינו
אמריקה ואת העולם ]
אסונות טבע הרבה יותר גדולים
השקר והגשמיות המיותרת ו''עגל יחיו לקבל פניו של משיח צדקנו''.
ממה שראינו .ומלחמה ענקית
הזהב''[ .ומי זה באמת אובאמה?
האוטיסט בנימין גולדן
ומפחידה ,מלחמה שבה יהרס חלק
סיכום ומסקנה
הוא אדום וישמעאל ביחד .שילוב
רציני של העולם ]''והיה בכל הארץ
ממש שלם .מצד אחד אביו היה
מוסלמי ,והוא עצמו למד בבית ספר בוא גוג על אדמת ישראל וגו''' )שם נאם ה' פי שנים בה יכרתו יגוועו''
מוסלמי .מצד השני ,הוא ישב הרבה בנבואת יחזקאל([ ,ותכנס בו רוח רעה )זכריה יג([ .ה' מביא אותנו שלב שלב
לאמת ]''כי כאשר ייסר איש את בנו ,ה'
שנים בכנסיה נוצרית של כומר ]ראה רש''י שם לח ד[.
הוא ילחם נגד היהודים ונגד הקב"ה אלקיך מיסרך'' )דברים ח([.
אנטישמי ידוע לשימצה.
הוא רוצה שנשען רק עליו ,ונכיר
באמת שילוב של אדום וישמעאל ''] -יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד
ולכן יש לו כח רב .יש לו את הזכויות על ה' ועל משיחו'' )תהילים ב([ .הקב"ה בעובדה שאין עוד מלבדו ]שזה תכלית
של שניהם ,של ֵע ָשו שכיבד את אביו ושל יעשה את המלחמה ואנחנו יודעים מה הבריאה ,כמבואר בהרחבה בדעת
ישמעאל שקיים מצות מילה ומצות יהיה הסוף ]כש''כ ביחזקאל שם[ .אבל לא תבונות ,ודברי הנביאים מלאים מזה[.
הוא הכל יכול ואין כח אחר שקיים
הכנסת אורחים כמו אברהם אביו.
נדע ברור מי הוא גוג עד הרגע האחרון.
עכשיו למה אני מדבר על אובאמה? מה שיכול לעזור לנו להנצל.
כשיש שילוב כזה בזמן שעם ישראל
ולכן הוא נותן לבני האדם ולמדינות
לא ברמה רוחנית גבוה ,יש סכנה גדולה .אכפת לי מאובאמה? כי אובאמה הוא לא
כי הכח של עשו וישמעאל ביחד מאד סתם הגיע לעולם ,הוא כמו ההוריקנים לנסות כל רעיון וכל תוכנית שלהם
מאיים על היהודים כאשר הם בירידה שפתאום מופיעים באוקיינוס  -אייק ,להציל את העולם .בשלב מסוים יבינו
גם ראשי המדינות וכל היועצים שלהם
רוחנית ,כמו היום.
קטרינה וכו' .גם הוא פתאום מופיע.
כי ככה הקב"ה ציווה ,שהסימנים של וכל האנושות שאין עוד מלבדו ]''יכירו
אבל אם אנחנו חוזרים בתשובה ונלך
בדרך של יעקב אבינו ע''ה ,אז לא תהיה הגאולה שיופיעו באחרית הימים ,יבואו וידעו כל יושבי תבל וגו''' ,וכך היה
לנו שום בעיה ולא יהיה ממה לפחד באופן פתאומי ]''פתאום יבוא אל היכלו במצרים'' :וידעו מצרים כי אני ה'''[,
]''אריב"ל אם קרעתם לבבכם
בתשובה אין אתם קורעין בגדיכם
לא על בניכם ולא על בנותיכם וגו'''
)ירושלמי תענית ט .[(.אבל אם אנחנו
לא חוזרים בתשובה ח"ו ,אז יש לנו
ממה לפחד .אמנם תמיד יהיו יהודים
שכן יחזרו בתשובה ואלה אין להם ממה
לפחד מהקב"ה .אני מתפלל ,אפילו
שכעת זה לא נראה מציאותי ,שאיתם
יהיה כל עם ישראל.
אז מי הוא אובאמה? נראה .אולי הוא
נשלח מן השמים להוביל את כל הרשעה
בעולם ,לרכז אותם ולהביא אותם לארץ
ופה תהיה מלחמה ,שה' ילחם בשבילנו
]ראה יחזקאל לח וזכריה יד[ .פה תהיה
המלחמה ,בארץ ישראל .על אדמת ארץ
ישראל גוג יגיע עם הרבה כוחות ]''ביום

תפילת רבים בלבוש שק מתקיימת ברוב עם ליד הכותל המערבי ובערים נוספות ברחבי הארץ .התפילה הבאה בעז''ה ביום חמישי
כט חשון ,ערב ר''ח כסלו .מנחה ויום כיפור קטן ועוד .פרטים יפורסמו בעיתונות .המעונין להצטרף ניתן להתקשר .0527- 120- 948

הנביאים הקדושים.
''ותכלית כל ההצלחה שהוא מבטיח לישראל הוא :התברר יחודו לעיני הכל
אבל אני רוצה להודיע לכם
שהנבואות הטובות יתקיימו
ודבר זה נזכר פעמים אין מספר בדברי הנביאים ע" ה:
רק אם עם ישראל חוזר
ונשגב ה ' לבדו ביום ההוא )ישעיהו ב(
בתשובה .אם חס ושלום לא,
והיה ה ' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה ' אחד ושמו אחד )זכריה יד(
יש נבואות אחרות של נביאים
כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כ ו לם בשם ה ' )צפניה ג(
קדושים ,והם קשים הרבה
וסוף דבר הלא זה עדותנו בכל יום תמי ד :
יותר ,עד מסורת ה''חסד
שמע ישראל ה ' אל ק ינו ה ' אחד"
לאברהם'' שבארץ ישראל רק
דעת תבונות )סימן לד( ע''ש ביאור כל הענין ,ועיין רמב''ן ס''פ בא :וכוונת כל המצות וגו' ,כד הקמח ערך שבעת אלפים יהודים יקבלו
אמונה :עיקר התורה והמצוה וגו' ,ליקוטי הלכות נט''י שחרית ה''ב ,זהר ח''א צא :כי מי וגו' ,ועוד כהנה רבות.
משיח צדקנו ]''מסורת קבלה
בידינו כי באותו יום כשיבוא
וכל מה שהם מנסים ,עם כל ,הכביכול ,ולהשתדל לחזור בתשובה שלמה
המשיח עם קיבוץ גליות לארץ ישראל,
הגאונות שלהם ,זה כשלון אחד גדול .לקב"ה.
באותו יום ימצא בארץ ישראל שבעת
אם רוצים להנצל ולשרוד צריכים פשוט
אני
,
טובים
יהודים
,
ישראל
עם
אלפים מבני ישראל'' )חסד לאברהם
להתפלל להקב"ה ,גם הגויים וגם
תחזרו
,
לפניכם
מתחנן
אני
,
מכם
מבקש
מעין ג ,נהר כ([.
היהודים  -והיהודים צריכים לעשות לאמת .לזרוק את כל הגשמיות
אז אני מבקש מעם ישראל :למה
תשובה שלמה.
המיותרת .תתלבשו כמו יהודים
זו התמונה כעת .אבל איך זה יגמר ויהודיות ,לא כמו גוים וגויות .תאכלו לסבול? למה להחזיק בעגל הזהב
כמו יהודים ויהודיות ולא כמו גוים והשקרים של הגוים? התרחקו מהשקר.
בדיוק ,זה עדיין ניתן לשינויים ]''וכל
וגויות .תחיו כמו יהודים ויהודיות ולא התקרבו לקב"ה ותהיו זכאים לקבל
אלו הדברים וכיוצא בהן ,לא ידע אדם
איך יהיו עד שיהיו'' )רמב''ם הלכות כמו גוים וגויות .תחשבו כמו יהודים משיח צדקנו.
דניאל :עכשיו אני אדבר ,ואני אתן
מלכים פי''ב ה''ב([ .אם עם ישראל יעשה ויהודיות ולא כמו גוים וגויות.
אוי עם ישראל ,אוי עם ישראל ,כמה את המנה האחרונה המתוקה
תשובה שלמה ,אז הגאולה תגיע בקלי
קלות ]''בטרם תחיל ילדה בטרם יבוא אפשר לדבר ,כמה אפשר להתחנן .הסוף ]''קומפוט''[ .למה מתוקה? כי אני רוצה
חבל לה והמליטה זכר...כי חלה גם פה ,עכשיו ,הסוף פה ,עכשיו .ושוב אומר להגיד לכם ,מה תרוויחו אם אתם
לאלה שיש להם אפשרות לחזור ולהגיע תעשו את מה שבנימין אמר ותחזרו
ילדה ציון'' )ישעיה סו([.
אבל אם רק חלק מהיהודים עושים לארץ ,לעשות את זה מיד ,כמה שיותר בתשובה שלמה עכשיו .הרחוקים
תשובה ,אז זה יהיה עם סבל רב ]''אמר מהר .לא לעשות חשבונות ,להגיע .ה' מאוד :להתחיל לשמור שבת ,טהרת
המשפחה ,כשרות וכו'.
עולא ייתי ולא איחמיניה'' )סנהדרין יעזור.
והקרובים יותר :לזרוק את הגשמיות
צח .[(:תהיה גאולה שלמה ,אבל עם
אין הרבה זמן ,אין הרבה זמן .אני
סבל רב ,שה' ירחם עלינו .זו הבחירה מתפלל שבעז"ה כולם ,כל עם ישראל ,המיותרת שנכנסה לעם ישראל
יבחרו בדרך הנכונה .ליהודים הרחוקים ]''ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם''
שלנו עכשיו.
כל אדם עם חצי ראיה ,יכול לראות שנשואים עם גוים וגויות ,לעזוב אותם) .תהלים קו([ .להפסיק עם מסעדות,
איפה אנחנו עומדים .עומדים לפני אם הילדים שלהם לא יהודים ולא להפסיק עם פאות נוכריות ,להפסיק עם
הסוף ,עומדים לפני הגאולה ותחיית רוצים להיות יהודים ,לעזוב אותם כל הדברים המיותרים הגויים ששמנו
עליהם הכשר ולחזור לקב"ה ולהצטער
המתים .אבל אנחנו חייבים לעשות ולהגיע לארץ ישראל.
למה לבוא לארץ ישראל? כי מי שבא על כל העבירות.
תשובה כדי לזכות לגאולה וימות
לחזור בתשובה אמיתית .אז ,אפילו
לגור בארץ ישראל מקבל זכויות רבות.
המשיח.
זה מאוד מרגש לשמוע רדיו ח"ו ,או כי מי שבא באמת מהסיבות הנכונות שתהיה מלחמה קשה ביותר ,לא תרגישו
טלויזיה ח"ו ,ולראות את אובאמה ,לגור בארץ ישראל ,זה כרוך בהרבה ותקבלו את משיח צדקנו בשמחה ,רעננים
ולראות את כל הצוות שלו ולראות את מסירות הנפש ,והמסירות נפש הזה ומלאים שמחה ותקווה .וזו תהיה
ההוריקנים וכו' וכו' .אבל זה לא חשוב .אהוב בשמים .חוץ מזה ,אלו שבאים כי השמחה הגדולה ביותר שהייתה אי
מה שחשוב זה שנעשה תשובה ]''כל מכירים בכל הסימנים של הגאולה ,פעם :להגיע לבית המקדש ,לקבל משיח
הנביאים כולן צוו על התשובה ואין חוסכים לעצמם הרבה מאד סבל להגיע צדקנו ,להקריב שוב את הקורבנות
ישראל נגאלין אלא בתשובה'' )רמב''ם לארץ ישראל ברגעים האחרונים של ולחיות חיים של נחת ושלמות.
הלכות תשובה פ''ז([ .שנקבל על עצמנו העולם הזה .אני מברך את כל עם
אם לא נחזור בתשובה ח"ו ,אז יהיה
,
לעשות תשובה ,לחזור לקב"ה ,לחזור ישראל שנראה את האמת ,ונגיע לאמת הרבה יותר קשה .רק מעט יקבלו את
ושנוכל לקבל משיח צדקנו.
המשיח ]כנ''ל בחסד לאברהם[ ,אחרי
לאמת ,כי רק האמת היא כרטיס
כל
עם
שאפילו
יש הרבה יהודים
מלחמות קשות עם הרבה הרבה צער
הכניסה שלנו לימות המשיח.
חייבים להצטער על כל עבירה ועבירה .הצרות וכל האזהרות שה' שלח לנו ועם הרבה דמעות ]ראה אור החיים הק'
הגברים לשבת על הרצפה ,לשים שק על בשנים האחרונות ,הם אומרים ''לא )בראשית מט א( שבזמן הגאולה אם לא
הגוף ואפר על הראש ]ראה שולחן ערוך נורא'''' ,השם יציל את כולנו'' וכדו' ,עושים תשובה ''באמצעות היסורין
או''ח תקעט[ ,ולבכות ולבכות ולבכות ומסתמכים על כל מיני נבואות אמת של יזדככו הנפשות ויתבררו ניצוצי
הקדושה ,כדרך שיתבררו באמצעות
]''שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי
הספר ''דניאל ''2כולל הרבה מסרים
בחינת התורה אלא שזו מלאכתו נאה
ובמספד וקרעו לבבכם'' )יואל ב([.
בענינים מעשיים ודברים העומדים על
וזו מלאכתו בלתי נאה'' ע''ש כל הענין[.
על
ולבכות
לבכות על העבירות שלנו,
הפרק וניתן להשיגו בחנויות ספרים.
אבל בעז"ה לפחות כמה יקבלו אותו.
כל
ועל
,
הזה
כל העבירות שבדור
הפצה ראשית :גיטלר טל03-5798187 .
תבחרו עם ישראל איזה גירסה
העבירות מאדם הראשון ]''והתוודו את
המהדורה באנגלית :טל0527- 120- 948 .
אתם רוצים ,תבחרו ,תבחרו.
עוונם ואת עוון אבותם'' )ויקרא כו([,

בס''ד
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למה נרצחו הצדיקים בהודו?
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

ד' כסלו תשס"ט

מסר חשוב ביותר .המסר הוא'' :עם
ישראל ,תחזרו בתשובה ,תחזרו
בתשובה ,כי אם לא ,תצטרכו לסבול
קשה ביותר עד שתחזרו בתשובה
]פדר''א סוף פמ''ב ודברים ד ''בצר לך
ומצאוך כל הדברים האלה באחרית
הימים ושבת עד ה' וגו'''[ ,או שח"ו
ִתעלמו מהבריאה'' .זה המסר העיקרי.
עם ישראל ,הצדיקים האלה נרצחו
בשבילנו .להם אין בעיה כבר .הם בגן עדן,
הם נרצחו על קידוש השם .אבל מה
איתנו? מה איתנו? אחי ואחיותי ,מה
איתנו?
ושימו לב גם למקום שזה התרחש.
מומבאי בהודו ,זו עיר שהרבה כסף זורם
דרכה ]היא המרכז הפיננסי של כל הודו[.
זו עיר גדולה של העולם הזה ]''עגל
הזהב''[ :תיירות גדולה מארצות המערב,
מסעדות ובתי מלון מפוארים וכו' .בנוסף,

קול דממה דקה
חייג 03-9- 770077
לשמיעת המסרים ועדכונים

אוי לעם ישראל ,אוי לעולם .הטרגדיה
הגדולה בהודו היתה אכזרית ביותר.
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
הרבה יהודים וגם לא יהודים ,שואלים
ניתן להתקשר 0527- 120- 948
''למה''? למה זה קרה?
יש הסבר של הלא יהודים ,שהם חיים
הזהב ושוחט אותו וכעת הוא כבר גוסס
על פי הדעות שלהם ,ולא מתוך אמונה
]ראה מסר .[42
בקב''ה .הם חושבים שזו היתה יוזמה של
אבל עוד לא גמרנו אתו לגמרי ,ויהודים
טרוריסטים מתאבדים שרוצים יותר מכל
רבים עדיין חולמים שהעולם יחזור לימים
דבר להפיל את ארצות המערב ,ארה"ב
שהיו לא מזמן ,כאשר הכסף זרם ,וכל
ואירופה ,ובמיוחד את ישראל.
היום התעסקו בקניות ובחוסר צניעות
וכדי לעשות את זה ,הם מוכנים
וכל שאר הדברים החומריים שהם
להתאבד ולאבד את רוב העולם .ולמה
הפוכים לרצון ה'  -שזה תורתו ומצוותיו.
הם כל כך שונאים את המערב ואת
אבל עכשיו כאשר עגל הזהב גוסס,
ישראל? המערב בשבילם זה הסמל של
והיהודים האלו לא יכולים לממן את
טומאה גדולה והתנוונות רוחנית
החיים הגשמיים שהיו להם ,הם
שמקלקלת את העולם.
מבולבלים ולא יודעים מה לעשות.
וישראל בשבילם זה המלחמה הרוחנית
הם מוכנים להתפלל לקב"ה להביא
בין יצחק וישמעאל .לכן יש להם קנאה
פרנסה ,אבל לרוב הם עדיין לא מוכנים
ושנאה כלפי היהודים .כי הם בטוחים
לחזור בתשובה שלמה ואמיתית
שהם ,בני ישמעאל ,הבנים
ולהחליט שלעולם לא יחזרו לחיים
האמיתיים מבנו הבכור של נפש הרשע ,אשר כל תאוותה לחפצי הגוף
האסורים שהיו להם .לחיים של
אברהם אבינו ע''ה .ולכן להם
בחייו ,ונפרדת תאוותה מעבודת הבורא,
חומריות ,של עגל הזהב ]ראה
הזכות לשלוט בעולם הגשמי וגם
במ
ד
תר
,
ה
אל
לארץ
למטה
ותו
משרשי
ונבדלת
במסילת ישרים פרק א' שהחיים
הרוחני .ובאמת זאת המטרה
מקום תאותה ,ותהי תולדתה כטבע העפר,
האמיתיים והטובים של יהודי זה
גם
שלהם :לשלוט בכל העולם,
לרדת ולא לעלות .אבל יעלוה למרום לדין
בדיוק ההפך מעגל הזהב[.
לפי
הגשמי וגם הרוחני ]כידוע,
ולמשפט ,ולראות איך החליפה מרום בשאול.
עוד לא מוכנים לעשות צעד
כל
להרוג
הקוראן שלהם ,צריכים
שערי תשובה ש''ב י"ח
כזה .ואם לא מוכנים לחזור
בעלי האמונות האחרות[.
אבל כל זה לא ההסבר הנכון .עגל הזהב זה שאנחנו אוהבים את העולם
בתשובה באמת ,ולחזור להיות
יהודים אמיתיים ,אז ימשיכו
הזה .ואפילו שאנחנו מתפללים ,אנחנו לומדים
יש סיבה אמיתית שכל יהודי צריך
להיות טרגדיות עצומות .עד
וכו' וכו'  -הכל לא כמו שהיה פעם .כי עכשיו
להבין .אנחנו ,היהודים ,יודעים
שהעולם השקר הנוכחי יפול
שכל מה שקורה בעולם זה מסר
באמת אנחנו רוצים את ''העולם הזה'' והלב
לגמרי ,ואלה שלא מוכנים לחזור
לעם ישראל ]ראה דרשות הר''ן
שלנו בעיקר בעולם הזה  -ולא בעיקר עם
בתשובה ,יִ עלמו מהבריאה ח"ו
)דרוש ו'( עה''פ ''הכרתי גוים
האוטיסט בנימין גולדן
הקב''ה.
]ראה רמב''ם הלכות תשובה פ''ח
נשמו פנותם החרבתי חוצותם
הלכה ה'[ .כי בעולם של אמת
מבלי עובר ...אמרתי אך תיראי אותי
תקחי מוסר )צפניה ג([ ,אם זה טוב או הודו בעצמה זו ארץ שמהותה עבודה זרה ,יכולים לחיות רק אנשי אמת.
אם זה רע ח"ו ]''א"ר אלעזר בר אבינא ויש עבודה זרה בכל פינה.
יש שנים מהנביאים ,זכריה ויחזקאל,
יחד עם כל זה ,העיר מומבאי מלאה גם שכל אחד מהם מצייר לנו סוף אחרת
אין פורענות באה לעולם אלא בשביל
בטינופת הרוחנית של ארצות המערב ,לעולם הזה .לפי נבואה אחת ,המון גוים
ישראל'' )יבמות סג.[(.
רוב הנרצחים היו גוים ,אבל בין גשמיות וכל שאר הדברים השנואים על מעמים רבים יבואו על עם ישראל בארץ
היהודים שנרצחו בלטו כמה יהודים הקב"ה .לכן זה מקום בדיוק מתאים ישראל כדי להשמיד אותם .אבל מאחר
והיהודים עשו תשובה ,עם ישראל לא
צדיקים ביותר .הצדיק שהפעיל ביחד עם להעביר את המסר הזה נגד עגל הזהב.
וזו דוגמה קטנה של מה שאמור להיות יפגע מזה ]ראה יחזקאל פרק לח[.
אשתו הצדיקה מקום גדול לקירוב
אבל אם ח''ו לא נחזור בתשובה ,יש
רחוקים אל תחת כנפי השכינה .ושני בעולם כולו אם לא חוזרים בתשובה
המשגיחים שהיו שם באותו זמן ,אף הם ומכלים את הטומאה הגדולה שנוצרה את הגירסה השניה ,שלא נדע .והיא
מהעבירות שלנו ]ראה ישעיה פרק לד ,שהמלחמה תהיה עד לירושלים עם רעידת
היו צדיקים.
ובכלל כל היהודים שמתו שם על זכריה יג ח-ט ,מלאכי ג יט ועוד הרבה אדמה ענקית ועם הרבה הרג וכו' ]ראה
קידוש השם ,יש להם מעמד של צדיקים .בדברי הנביאים[ .ולכן זה היה אכזרי זכריה יד[ .הרבה הרוגים ,ורק מעט
אבל ארבעה אלה בלטו במיוחד .והיה כל ביותר .אבל זה עדיין קטן לעומת מה יחסית יקבלו משיח צדקנו .וזה תואם
כך ברור שה' שֹם אותם שׁם ,בדיוק בזמן שעוד מחכה לעולם אם עם ישראל לא דברי ה''חסד לאברהם'' ]הסבא של
הפיגוע ]''מה' מצעדי גבר כוננו'' )תהלים ישמיד את עגל הזהב ויחזרו לקב''ה החיד''א ז''ל[ שכתב ]מעיין ג נהר כב[ שיש
לז ,וע''ש מצודת ציון ומלבי''ם( וראה ]ראה במסגרת כאן ובמסגרת מעבר לדף[ .מסורת קבלה שבארץ ישראל רק שבעת
לצערי הרב ,היום רוב היהודים מאוד אלפים יהודים יקבלו פני משיח צדקנו.
ספר דברי ישראל ,תחילת ויקרא[ .וזה
היה כדי שיזכו למות על קידוש השם.
שקועים בכל סגנון החיים של הגוים
אם אנחנו לא מוציאים מהחיים שלנו
אבל למה? למה כאלה צדיקים היו ]''ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם'' את כל הגוישקייט ,כל הדברים הגויים
צריכים למות? כי מהרגע שנולדו היה )תהלים קו([ שהוא סביב לגשמיות ועגל שהכנסנו לחיים היום-יומיים שלנו ,אין
להם תיקון לעזור להביא לעם ישראל הזהב .אבל הקב"ה עכשיו שם קץ לעגל לנו שום סיכוי לקבל משיח צדקנו
מצוה להעביר את המסרים לכל יהודי ) בכל דרך שאפשר  :לפקסס ,לשכפל ,להדביק בביה '' כ וכו ' ( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.
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]''ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי וגו''' שנהרגו בהודו על קידוש השם ]שסבלם אלא עם הלב.
)פרשת קדושים וע''ש ברש''י([.
זה חלק מהמסר אלינו[ .מי שראה את
וגם לאהוב כל יהודי ויהודי ,להרגיש
כמה פעמים אפשר להגיד את זה עוד התמונות ,אלה היו תמונות זוועה .אבל את הכאב של כל יהודי ויהודי ,ושל עם
ועוד? מבקשים מכם רק לחזור בתשובה ,לפי העדויות ,הם באמת סבלו הרבה יותר ישראל ככלל ,להיות עניו ולהיות צנוע
להיות יהודים אמיתיים .אתם הולכים מזה ל"ע.
ולהיות קדוש.
הקב"ה רוצה שאנחנו נקבל את
אשה צריכה להיות בבית לגדל את
להתפלל בבית כנסת ,מניחים כל יום
תפילין ,מתפללים שלוש פעמים ביום ,הדברים האלו ברצינות גמורה .ואם לא הילדים .ואם היא צריכה לעבוד ,אז
ח''ו ,אלה שלא יקבלו ,בשלב מסוים לא בעבודה המתאימה לאשת חיל ,לא
עושים ברית מילה לבנים ושאר המצוות.
אבל זה בדרך כלל ריק .אפילו הלימוד תהיה להם שוב אפשרות נוספת לחזור במשרדים ולא במקומות שעובדים גברים.
ברוב המקרים ריק מתוכן ]מצב זה בתשובה ,שלא נדע .אנחנו בשלבים בנות ישראל הכשרות לא לומדות
הודיעו לנו חז''ל כבר בגמרא ,ראה האחרונים .לחזור לקב"ה או שלא תהיו .באוניברסיטאות ושאר מקומות המלאות
מהרש''א סנהדרין צז .ד''ה פני הדור[ .זה לחזור לקב"ה או שלא תהיו .לחזור רעיונות של גוים .וגם לא לומדות
בלי לב .זה לב של אבן ,ולכן התורה לא לקב"ה או שלא תהיו ח''ו.
בקולג'ים עם ''הכשרים'' ,כי גם זה
טרייף.
יכולה להכנס פנימה.
יהודים אמיתיים לא הולכים
התורה שלנו לא מרככת את הלב ,כי
ד' כסלו תשס''ט
למסעדות לאכול בשביל בידור ,לא
אנחנו טובעים בגשמיות ]וזה להפך ממה
אני רוצה להוסיף למה שבנימין אמר ,הולכים למקום של פיצה ,המבורגר וכו'
שצריך לעשות כדי להשיג תורה ''כך היא
דרכה של תורה :פת במלח תוכל וגו''' להסביר קצת יותר ,ולהגיד דברים שכבר לשבת ולאכול .זה שנוא אצל הקב"ה ,זה
)אבות פ''ו משנה ד( וראה במסגרת כאן אמרנו אבל נשכחים .מה זה לעשות כמו לאכול בשוק ]קידושין מ .[:יהודים
ֲאוּלינג'' ,כמו
תשובה? צריכים לזרוק מנהגי הגוים  -לא הולכים לבידור כמו ''ב ִ
ובמסגרת מעבר לדף[.
הגשמיות הזאת עושה את הלב קשה ואני מדבר בעיקר לחרדים .כי החרדים קונצרטים כביכול חרדיים וכו' .זה רק
חיקוי של דרכי הגוים וזה אסור.
ועושה את השכל אטום ]''עד
יהודים לא נוסעים לכל מיני
תורה
שאדם מתפלל על דברי
יתפלל על החמרי ]גשמי[ הוא מתנגד אל דבר הנבדל
טיולים ועוזבים את ארץ הקודש
שיכנסו בתוך מעיו
]רוחני[ .וכאשר האדם נמשך אחר התאוה
בלי סיבה באמת מוצדקת.
אכילה ושתיה שלא יכנסו בתוך
החמרית ,מתרחק מן מדריגה הנבדלת ]הרוחנית[.
נשים צריכות להתלבש כמו
מעיו'' )מסילת ישרים פרק יג בשם
וזה...קפחו ]נאבדו[ עשרת השבטים מישראל
,
שרה ,רבקה רחל ולאה ע''ה
תנד"א כו( ''אמרי דבי רבי
שהיו נוטים אחר התאוה הגשמית .
]שוודאי לא לבשו פאה נכרית[ ולא
ינאי...במי אתה מוצא חמאה של
מהר''ל שבת קמז:
כמו דוגמניות מפריז ]ראה מסר 35
תורה? במי שמקיא חלב שינק
[ .אין להכניס לבית יהודי כל מיני
משדי אמו עליה'' )ברכות סג :ועיין עגל הזהב מביא לפירוק גמור של כל דבר
דברים כתובים מהרחוב ,ולא
עוד שם([.
שיש בו שייכות לקדושה .חיים עם עגל
קוראים ספרים של הגוים .וגם לא
אוי עם ישראל ,עם ישראל.
הזהב זה פירוק של כל דבר קדוש ,בגלל שזה
ספרים של יהודים מקולקלים,
במסרים הקודמים הסברנו
קשר רק עם העולם הגשמי.
אפילו אם הם הולכים עם כיפות.
בדיוק מה לתקן ואיך לתקן
הסכנה הגדולה ביותר היא בינינו ,בין
והיום אפילו מוזיקה צריכה הכשר
]אפשר גם לעיין בהרחבה
החרדים :המחלה שנכנסה אפילו לתוך העולם
טוב ]ראה פרטים בחוברת ''כי דבר
בספרים ''דניאל'' ו''דניאל''2
החרדי ,המחלה ששמה ''עגל הזהב'' .מחלה זו
ה' ָבזָה'' ועוד[.
)בעברית ובאנגלית([ .להתרחק
היא החיים של הגוים  -אבל עבור יהודים זה
אנחנו צריכים לחזור לקב"ה
מהעולם הזה ובעיקר צריכים
ולרצות אך ורק להיות מתחת
האוטיסט בנימין גולדן
אסון.
לתקן את הלב ]''הקב''ה ליבא
לכנפיו כביכול .מהבוקר עד הלילה,
בעי'' )סנהדרין קו'' (:יען כי נגש
ומהלילה עד הבוקר ,רק לרצות
כבדוני
העם הזה בפיו ובשפתיו
הם הלב של עם ישראל ,הדוגמה בשביל
ולהשתדל לעשות את רצונו.
מצות
אתי
יראתם
ולבו רחק ממני ותהי
שאר עם ישראל.
להפליא
יוסף
הנני
אנשים מלמדה ,לכן
עם ישראל ,מי שחוזר לה' ככה,
אבל לצערי הרב ,הדוגמה כבר לא
אטע'' ]לאבא[ האמיתי שלו ,היחיד
את העם הזה הפלא ופלא וגו''' )ישעיה דוגמה .כי לעיתים קרובות הדוגמה ל'' ַט ֶ
כט( וראה שע''ת ש''ג טו[ ,ולחזור להיות שהחרדים מקרינים לעולם ,זה של שלו ,לאבא האוהב שיצר אותנו ,זה יביא
יהודי עניו וצנוע שחי רק בשביל לעשות יהודים שמכרו את הנשמה שלהם לעגל אותו לנצחיות .ומי שמשיג את הנצחיות
את רצון ה' ]כמו שכתוב בשולחן ערוך הזהב .לחזור בתשובה על זה ,צריכים ישיג את כל הטוב ,הרבה יותר מכל הטוב
או''ח סימן רלא ע''ש[.
לבטוח אך ורק בקב"ה בשביל הפרנסה .שבעולם הזה ]''יפה שעה אחת של קורת
זה הכל .עניו ,צנוע מבפנים ומבחוץ שכל מה שצריכים מהילדות ועד לזקנה ,רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה''
שחי רק כדי לעשות את רצון ה' בלי שום מבחינה חומרית ,בשביל רפואה ,בשביל )אבות פ''ד( וראה רמב''ם הלכות תשובה
ענין אחר ]''מה טוב ומה ה' דורש ממך כי כל דבר ודבר בחיים ,צריכים לסמוך אך פ''ח ''הטובה הצפונה לצדיקים וגו' הנקמה
שאין נקמה גדולה ממנה וגו''' ע''ש[.
אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת ורק על הקב"ה.
עם אלקיך'' )מיכה ו([.
איך מגיעים לזה? מאוד בקלות ,רק
צריכים להפסיק לחפש בידור ,להפסיק
לעבוד רק להשיג הצרכים הבסיסיים ,לחפש מה לעשות ,להפסיק לבזבז זמן על מחפשים להיות עבד ה' .אוי עם ישראל,
רק מה שאדם באמת צריך כדי לחיות שטויות ולחזור לבית המדרש ,עם הגמרא ,אין הרבה זמן .בואו ,תחזרו בתשובה,
חיים של תורה ומצוות ,בלי מותרות .עם המשניות או שאר ספרי קודש .וללמוד תחזרו לאמת ,כי אף אחד לא יוכל להציל
לחיות בעיקר בשביל לעשות רצון ה' .זה באמת עם כל הלב ,ולא רק עם הראש ,אתכם .לא המשטרה ולא החיילים ולא
אף אחד .לא אף אחד.
הכל .זה כל מה שה' רוצה מאתנו .זה
הכל ,רק זה.
הספר ''דניאל ''2כולל הרבה מסרים
עם ישראל ,עם ישראל תחזרו ,תחזרו
עם ישראל .אבינו שבשמים מחכה לנו,
בענינים מעשיים ודברים העומדים על
אני אומר לכם עכשיו ברור :מי שלא
הוא לא רוצה ''להשמיד להרוג ולאבד''.
ינסה לפחות בצורה רצינית לחזור
הפרק וניתן להשיגו בחנויות ספרים.
הוא רוצה שנחזור אליו ,כי הוא יודע שזו
לקב"ה ,אפילו אם זה קשה ,הוא יסבול
הפצה ראשית :גיטלר טל03-5798187 .
היא הדרך היחידה לחיי נצח ]ראה בספר
הראה
בצורה בלתי נסבלת .בגלל זה ה'
המהדורה באנגלית :טל0527- 120- 948 .
דרך ה' ח''א פ''ב ופ''ד[.
לנו את היסורים הנוראים של היהודים

מסר מהאוטיסט דניאל

בס''ד

46

לחיות חיי נצח

מסר מהאוטיסטים בנימין ודניאל

דניאל :אני רוצה להסביר לכם
שהמצב היום הולך ומחמיר ,גם כלכלי-
גשמי וגם מה שנקרא ''בטחוני''.
המצב הכלכלי לא יחזור למה שהיה.
]ראה מלאכי א ד ,וראה פרטים בדף 42
''עגל הזהב גוסס  -המערכת הכלכלית
העולמית מתמוטטת''[ .במצב הקודם
היה שפע של חומרניות שלא היה בכל
ההיסטוריה.
עכשיו ה' הוריד בצורה דרסטית את
כל הגשמיות שיש בעולם הזה .לא
במכה אחת ,אלא לאט ולפי סדר .כדי
שכל אחד ,יהודי וגוי ,יוכל להתרגל
למצב החדש .למצב שבעתיד הקרוב
כל הגשמיות המיותרת הזו תעלם.
ולאט לאט יוכלו להבין שאין על מי
להישען ,רק על הקב"ה''] .יכירו
וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל
ברך ,תשבע כל לשון .לפניך ה' אלקינו
יכרעו ויפלו וגו' ויקבלו כולם את עול
מלכותך וגו''' )עלינו לשבח-שהוא
הסיום של כל ג' תפילות עמ''י([.
העולם יגיע למצב קשה ביותר ,ולא
נוכל לסמוך על כלום ,רק על אבינו
שבשמים .נסתכל ונחפש איפה לכסות
את עצמנו ומה לאכול .ונדע בסוף,
שעל כל פרוסה של אוכל ועל כל טיפה
של שתיה נצטרך להתפלל.
ורק מי שיתפלל יקבל ]''מן הסדרים
שסידרה החכמה העליונה הוא,
שלהיות הנבראים מקבלים שפע ממנו
ית' צריך שיתעוררו הם אליו ויתקרבו
לו ויבקשו פניו .וכפי התעוררותם לו
כן ימשך אליהם שפע .ואם לא
יתעוררו ,לא ימשך להם'' )דרך ה',
ח''ד פ''ה א'([ .מי שיכיר בקב"ה ינצל.
ומי שלא  -יעלם מהמציאות ל"ע .ומי
שכן  -ירוויח גם חיי נצח בעז"ה.
המצב הביטחוני הוא שעכשיו אנחנו
סובלים מהערבים שהם מבני
ישמעאל .וכתוב ברור שכך תהיה הגלות
האחרונה ,ישמעאל ואדום .וגלות
ישמעאל יצא מגלות אדום ]דניאל פ''ז[
וזה בדיוק קורה עכשיו.
המלחמה התחילה פה בארץ ומי
שחושב שיכול להיות שלום ,הוא ממש
לא מבין .בני אדם לא מסוגלים לעשות
שלום ,רק הקב"ה .אבל קודם יהיה
תיקון גדול ]מבואר ב''מאמר העיקרים''
לרמח''ל ערך ''בגאולה''[ וכל הארצות
שהתנגדו לקב"ה ,עכשיו ישלמו מחיר
גבוה ]ראה עמוס פרק א' וב' ועוד[.
כל העולם יעבור תיקון ,ורק מי שיבין

דף זה טעון גניזה

טבת תשס"ט

קול דממה דקה
חייג 03- 9770077
לשמיעת המסרים ועדכונים

]''והרשיעו רשעים ולא יבינו כל
רשעים והמשכילים יבינו'' )דניאל
מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן
יב([ ויקבל את הקב"ה כמלך מלכי
בבא בתרא יב
הנביאים וניתנה לשוטים
המלכים ,רק הוא יצליח לחיות.
לחיות חיי נצח.
עכשיו ולעשות תשובה .מי שיכול להגיע
הכל מתואר בנבואות ,וזה מדויק לארץ ישראל ,יותר טוב.
מדויק ,ואנחנו כבר רואים שהכל
מי שלא יכול להגיע ,לעשות תשובה.
מתגשם .רק את הסוף עוד לא ראינו ,לבכות ,לקרוע את הבגדים ,לשבת על
אבל זה בא במהירות הבזק .המלחמה הרצפה ,ולבכות על כל עבירה ועבירה
שיש בדרום תגדל ,ואפילו שינסו לעשות ]ראה פרטים לקמן במסר הבא[ .ולבקש
שלום ,זה לא ילך.
מהקב"ה נס ,נס להוציא אותו
מהטומאה שתופסת את הגוף ואת
הנפש .ואז אולי יצליח להגיע בנס
מי מפרנס הטרוריסטים?
לארץ הקודש.
כאשר אנחנו עוזבים את הקב"ה,
ואלה שכבר גרים בארץ או שבאים
ומתפללים לעגל הזהב ]ראה לקמן
הצרות
לפני
הקודש
לארץ
עמוד ד'[ ,אנחנו חלשים  -ואנחנו
האחרונות ,אל תחשבו שזה מקלט.
נותנים כח לכל הטרוריסטים.
אם אתם לא מקבלים את מלכות ה'
ה
"
הקב
הם כולם שליחים של
ואם אתם לא עושים תשובה מלאה,
ואנחנו ,היהודים ,נותנים להם את
ויושבים וקורעים את הבגדים
הכחות שלהם.
ובוכים ,זה לא יעזור לכם ,אפילו
אם היינו קרובים להקב"ה ,לא
שתהיו בארץ ישראל.
היה להם כח בכלל  -כמו בלון
למנהיגים של עם ישראל ,אם
שיצא ממנו האויר.
יהודים חרדים או יהודים חילונים,
אם אתם באיזו שהיא צורה
האוטיסט בנימין גולדן
מכשילים את עם ישראל בעבודת ה',
אוי לכם .מי שמכשיל את עם ישראל
עם הפנות מחשבת האדם
ימחק.
והשיגו הא-לוה ית' בדרכים
יהודים יקרים ,הקב"ה אוהב
האמתיים ושמחתו במה שהשיג,
אתכם ]מלאכי א ב[ .אתם הסיבה
אי אפשר שיקרה אז לאיש ההוא
לבריאה ,הוא ברא את הבריאה
מין ממיני הרעות  -כי הוא עם
בשביל עם ישראל ]רש'י בראשית א
הא-לוה ,והא-לוה עמו.
א ''בשביל ישראל שנקרא ראשית
אבל בהסיר מחשבתו מהא-לוה,
וגו''' ,ומבואר בדרך ה' ח''א פ''ב ד'[.
אשר הוא אז נבדל מהא-לוה,
אנא עם ישראל ,תחזור אליו ,הוא
והא-לוה נבדל ממנו  -והוא אז
רוצה את עמו ,הוא מחכה לעמו.
מזומן לכל רע שאפשר שימצאהו
השכינה סובלת ובוכה ,מחכה
רמב''ם מו''נ ח''ג פנ''א
לעמה האהוב .תחזרו ,תחזרו .רק
הכלה שחוזרת לחתן – שהקב''ה
ארץ ישראל תהיה כאילו המקום הוא החתן ועם ישראל ]וכן כל יהודי[
המסוכן ביותר בעולם .אבל זו לא אמת .הכלה – תזכה לנצח.
המקום המסוכן ביותר בעולם זה אדום.
בנימין :אנחנו פה בארץ במצב קשה.
אדום יהרס וימחק מהעולם לגמרי אבל לפי הנבואות ,המקום הבטוח
]עובדיה א ועוד[ .כל זה לא רעיונות שלי ,ביותר זה ארץ ישראל  -ארץ הקודש,
זה הכל מהנבואות .כל אחד יכול לקרוא המקום הקדוש היחיד בעולם .יש כאלה
את הנבואות ולהאמין .אבל לצערי הרב ,בין המאמינים שבטוחים שהציונים כל
אנשים קוראים ולא מאמינים ,או לא כך טמאו את ארץ ישראל שאי אפשר
קוראים בכלל .או לא רוצים לדעת .אבל לגור פה.
זה אמת ,וזה יקרה .שתדעו.
נכון שהם ממש לכלכו ,אבל בכל זאת
אני מזהיר אתכם ,אלה שגרים בארצות זו ארץ הקודש ,וזה מקום של כל יהודי
של עשו ]אדום[ ,הארצות הנוצריות] ,ולכן בזמן הגאולה לא ישאר שום יהודי
תיזהרו מאד .כדאי לעשות דין וחשבון בחו''ל )אברבנאל ,כתובים ,עמ' תצג ע''פ
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ישעיה כז יב([ .וכדי להיות יהודי רוצים לראות משיח ולשמוח כשהוא לא יכול להיות.
בשלמות חייבים להיות פה ]''עיקר מגיע ולהיות בשמחה גדולה .אבל לצערי
הערבים רוצים מלחמה ,ואין להם
המצות ליושבים בארץ ה' ,ולפיכך אמרו הרב ברגע זה אני לא רואה את זה.
ברירה ,אפילו שארצות מסוימות ירצו
בספרי וגו''' )דרשת הרמב"ן ז"ל לראש
אני רואה קבוצה קטנה של יהודים לעשות שלום ,זה לא יתפוס .העולם
השנה עע''ש כל הענין([.
סובלים שיקבלו משיח צדקנו ]כש''כ השתנה לגמרי .הערבים מרגישים על
כל זמן שאנחנו בגלות ,אי אפשר בחסד לאברהם )מעין ג' נהר כ''ב( שרק הגובה ,יש להם טונות של נשק .ה' סידר
להיות שלמים לגמרי ,אבל היום הגדול שבעת אלפים יהיו אז בארץ ישראל[ .את זה שהם לא יוכלו לעצור את עצמם.
והנורא מגיע ,ואז נהיה שלמים בארץ אני רוצה שתוכיחו לי שאני טועה.
יש להם כזה חשק ,ואתם יודעים,
ישראל ועם הקב"ה .אבל אלו שמגיעים ש :רק מי שסובל יקבל משיח ?
כאשר לערבים יש חשק ,הם לא יכולים
לפה קודם באמונה שלמה וברצון ת :אם זה רק קבוצה קטנה ,יתכן מאוד לשמור על רגיעה .הם חייבים את מה
שהם רוצים ,הם כל כך רוצים להשתלט
להתקרב לאמת ולקב"ה ,אלה שמגיעים שיהיו אחרי סבל גדול.
לפה במסירות נפש ,כמו היהודים שעלו ש :מה לעשות לפני שיהיו צרות על העולם ,ואפילו רוצים למות בשביל
לארץ ישראל לפני מאות שנים כמו
הטיפשות שלהם.
ויסורים ,על מנת לעורר עוד יהודים?
האריז"ל ותלמידי הגר''א והבעל שם
בני ישמעאל כמו שכתוב בתורה
טוב ז''ל וכו' ,אלה ירוויחו מזה ]גם ת :צריך לדבר ולהסביר כל מה שאמרנו
היום .להפיץ באמריקה ,באירופה ,שישמעאל ]שהוא[ פרא אדם ,גם הבנים
שיהיה להם[ פחות סבל.
בארץ ובכל מקום ואולי יתחילו להבין .שלו .הם רק מחכים להשמיד להרוג ולאבד
מי שמגיע במסירות נפש ,או מי כשיגיע היום הדין הגדול ,כולנו נעמוד את עם ישראל ח''ו .ובני עשו ,הם שונאי
שמפחד לבוא כי זה מסוכן פה ,או
עם ישראל .רק רוצים לגמור אותנו.
מתגעגע
כי אין מספיק כסף ,אבל
הם קומבינציה מאד חזקה
יהודים
איך
היום
של
במצב
:
ש
לארץ ישראל ולשלמות שאפשר
בעולם עכשיו .אפילו הנשיא הנבחר
למצוא פה ,היהודי הזה גם ינצל
?
שמחה
ב
'
ה
את
לעבוד
יכולים
של ארה"ב הוא תערובת של בני
ישמעאל ובני עשו ]כמו שהוסבר
בניסים  -אם עושה תשובה כמו ת :השמחה הגדולה ביותר שקיימת ,זה
שצריך .אפילו אם ישאר בחו"ל ה'
בהתחלת מסר '' 44כוכב שחור
בניסים להתקרב להקב''ה .לבטוח בו ,לאהוב
יציל אותו .אבל זה יהיה
משחיר את העולם'' ע''ש[.
גדולים ועם פחד עצום .זה לא אותו ,להתגעגע אליו .זו השמחה
כדאי למנהיגים של ארץ ישראל
פשוט ,כי הפחד עצמו יהיה מבחן האמיתית :להיות קרוב ,קרוב ,קרוב,
לקרוא את הנבואות ואת הפרשנות
מאד גדול באמונה וביטחון מה שיותר קרוב לקב''ה.
על הנבואות ,שאומרות שהחילונים
בקב"ה.
יש צדיקים שמורידים את העולם הזה
שיבנו בעז"ה את ארץ ישראל בסוף
ה
''
קב
ל
מאד
קרוב
,
.
מעלה
מעלה
ועולים
זמנים
לפנינו
עומדים
,
ישראל
עם
]הגלות[ לפני משיח ,יפלו ]''בני
קשים ביותר ,מלאים פחדים אבל אדם שהוא מלא גשמיות לא יכול
פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון
עצומים .אני יודע שאנחנו חוזרים להתקרב לקב''ה ,כי הגשמיות זה
ונכשלו'' )דניאל יא([.
על הדברים שוב ושוב אבל אתם מחיצה בין האדם לבין בוראו.
הם יפלו חזק  ,ואנחנו כבר
לא מבינים או לא רוצים להבין.
רואים את זה  .ועוד מעט נראה
אין שמחה יותר גדולה ,אין דבר יותר
את הנפילה האחרונה  ,את
כל כך הרבה צרות אישיות ,טוב מהקירבה להקב"ה ]דרך ה' ח''א פ''ב[.
במיוחד בזמן האחרון כל כך הרבה
הנפילה של השלטון החילוני .
האוטיסט בנימין גולדן
מקרי מוות משונים ,כל כך הרבה
שלפני אלפי שנים ידעו שיהיו
דברים
יתומים ,כל כך הרבה
יגילו
ציון
בני
,
בעושיו
ישראל
ישמח
''
]
ויעלו ויפלו מכל הלכלוך והחוסר
בהרחבה
ראה
ו
(
קמט
תהלים
)
''
במלכם
.
אותנו
משונים ,וזה לא מזיז
אמונה בה'  -ועם זה בנו את
מזה בספר ''מסילת ישרים'' פרק א'[.
משיח
חבלי
אומרים אוי אוי אוי,
הארץ ] ראה הסבר מאלף ע'' ז
וממשיכים לחיות חיי ''עולם הזה''
מהאור שמח בקובץ המכתבים ,
]עגל הזהב[.
להחזיר
שניסינו
להוכיח
ונצריך
במשפט
הובא בספר גלות ישמעאל ספ'' ד [.
שאנחנו
מאד
טוב
.
בתשובה
יהודים
כבר לא מזיז לנו ,מאות ואלפי
ש :האם המלחמה בדרום היא התחלת
,
להגיד
צריכים
אבל
,
האמת
את
יודעים
יתומים.
המלחמה האחרונה ,או כפי שהיה עד
.[.
נה
שבת
]
עוזר
שלא
שחושבים
אפילו
לא מזיז לנו שבכל בית ספר יש מלא
היום ,מלחמה ,תקופה של הפסקה,
יתומים ,דבר שאף פעם לא היה כן.
ש :לגבי המצב הביטחוני ,דניאל מסר מלחמה וכו'?
וירדו
קטן
בדבר
שיתחיל
כשנה
לפני
לא מזיז לנו ,אולי קצת ,המצב
ת :אי אפשר לדחוף .לקב"ה יש את
הכלכלי הקשה .עדיין חולמים שיחזור עלינו טילים כמו גשם.
הלוח זמנים שלו ,ואם היו עליות
למה שהיה.
ת :ב"ה יש לנו גשם ולצערי הרב גם וירידות ,יש סיבה ]לכך[ ויש תכנון .אם
רק
זו
,
התחיל
לא
עוד
זה
.
טילים
אין לנו סבלנות ,אנחנו לא מספיק
לא מזיז לנו אפילו הקסאמים,
הקטיושות והגראדים שנופלים על ההתחלה .זה מתחיל לאט לאט להכניס חכמים פשוט להבין שלקב"ה יש את
הדרום .רק מנסים לברוח מזה .אבל פחד לעם ישראל כדי שיעשו תשובה .הזמן שלו .אבל עם כל זה ,זה יבוא
לחזור בתשובה ,להצטער על העברות ,אבל לא יהיה שלום ,רק כסיל חושב עכשיו בקצב ובמהירות אי"ה.
להתקרב לקב"ה ,חס ושלום.
שיהיה שלום .זה לא יכול להיות ,פשוט ש :בקשר להכנת מלאי אוכל בבית,
נימסר פעם שכדאי להכין אוכל
עם ישראל ,ה' נותן לנו עוד אפשרות
הספר ''דניאל ''2כולל הרבה מסרים
לשבועיים לפחות.
ולא יהיה זמן ארוך לתפוס ,להבין
בענינים מעשיים ודברים העומדים על
ת :כמו שיעקב אבינו הכין את עצמו.
תהיה
ולעכל את האמת .אחרי זה לא
הפרק וניתן להשיגו בחנויות ספרים.
אתם לא צריכים למלאות את הבית
,
ישראל
שום אפשרות להשתנות .עם
הפצה ראשית :גיטלר טל03-5798187 .
אוכל ,אבל קצת כן .גם היהודים שיצאו
אנחנו רוצים שמיליונים של יהודים
המהדורה באנגלית :טל0527- 120- 948 .
ממצרים לקחו אתם אוכל ועל זה היתה
יקבלו משיח בשמחה ולא רק מעט.

ברכה ונס.
ואפילו אם הלב לא נישבר לגמרי ,זה כן תופסים את האמת.
בעצרות
התשובה
האם
.
בשמים
נחשב
עדיין לא תופשים באיזו סכנה אנחנו.
בתקופה שלנו הקב"ה עושה זאת
רואים את הסכנה הגופנית ,אבל לא ובכותל מספקת את ה' יתברך?
בצורה הרבה יותר ברורה .אין אפילו על
מבינים את הסכנה הפנימית ,הרוחנית .ת :יש דרגות ,נכון .יהודי שעולה מה לחשוב .פשוט התשובה ברורה .אבל
לא מבינים שהולכים לכיוונים לא לאוטובוס ,עושה מאמץ להגיע לכותל בכל זאת הרוב לא רוצים לדעת.
נכונים .לא כולם ב"ה ,אבל הרבה מאד .כדי להתפלל ולעשות תשובה ,ולבקש
אבל זה לא ימשיך לעולם .יהיה סוף
החילונים לא מבינים והחרדים לרוב לא את הגאולה ,לא משנה אם הוא בוכה לניסים שראינו עכשיו ויהיו ניסים
מבינים .וזה הדבר העצוב ביותר.
בדמעות או לא .הוא עשה מאמץ גדול אחרים בעתיד .אבל ביחד עם זה ,יהיה
הוא
הזה
המאמץ
ועל
.
'
ה
קידוש
וזה
הקב"ה מביא עלינו פחד ,בינתיים לא
סבל רב .שה' ישמור עלינו ויציל אותנו
פחד כל כך גדול .אלה שהם גרים יקבל שכר גדול  -ויקבל את הגאולה מעצמנו.
באזורים מסוכנים יותר – הם מפחדים ,אם הוא ממשיך בזה.
ש :האם צריכים לפחד מטילים במרכז
אבל לא עד כדי כך .זה לא שמאות
אבל אם יש אדם שלא עושה שום הארץ?
אנשים נהרגים ח''ו .זה לא פחד מספיק
להגיד
וממשיך
,
אותו
מעניין
ולא
מאמץ
ת :צריכים לפחד בכל הארץ .הלכלוך
גדול .ובשאר הארץ עוד חיים חיים
את
גמר
ובזה
"
אמר
לא
שלי
הרב
"
האנושי של תל אביב ]במיוחד[ מושך
רגילים .יש איזה פחד ,רצים לשמוע
.
תקווה
הרבה
לו
אין
,
ין
הענ
טילים .יש גם יהודים שומרי מצוות שם,
חדשות וכו' ,אבל עוד לא רוצים להבין
זה דור שאין לו חשק לעזוב את אבל הטומאה שם גדולה ,וכנראה לא
את המצב האמיתי הקשה.
וכמה
,
[
''
הזהב
עגל
''
]
שלו
זרה
העבודה
תהיה ברירה .גם חיפה חוצפנית שבלי
יש כבר אנשים שאין
בעיות מחללת שבת ,באופן
להם מה לאכול ,אבל הרוב
רשמי.
.
עדיין איך שהוא שורדים
מקום
ברחוק
מקרים
מתחדשים
לפעמים
ש :האם בירושלים יפלו
זה
אם זה באשראי ,אם
טילים ?
ובאיים הרחוקים
קצת כסף שיש להם
ת :בירושלים יהיו מקומות.
התשובה
אל
ישראל
שיתעוררו
כדי
בחסכונות.
אבל לירושלים יש יותר
יגיע
אליהם
הפורענות
פן
ויפחדו
וייראו
אבל פתאום הכול יפול
סיכוי להנצל ,כי היהודים
בבת אחת ,ואז לא ישאר
החרדים שגרים פה הם
והוא מאמר הנביא )צפניה ג(:
בתשובה.
לחזור
זמן
יכולים להגיע לאמת יותר
''הכרתי גוים נשמו פינותם ,אמרתי
הכלכלי
המצב
פתאום
מכל מקום ]אחר[.
אך תיראי אותי תקחי מוסר''
יהיה כמו קופסת קרטון
אמנם בבני ברק ובכל
וכשאינם מתיסרים ברעת האחרים
שנפתחת מלמטה וכל מה
מיני מקומות אחרים יש
וקרב
הלוך
וילך
,
ונסוע
הלוך
הולך
הפורענות
,
שבתוכו נופל .כך זה יהיה
יהודים שיודעים אמת,
היום
אבל זה עוד לא
ואין ספק כי מי שרואה כל אלו התלאות
אבל האחוז הגדול ביותר
הגדול והנורא ]יואל ג ד
זה בירושלים.
אשר הם באמת התראות השם ית'
מיד
ומלאכי ג כג[ .זה יגיע
ש :מה אתה אומר לגבי
אחרי זה.
אשה שמקפידה על כל
הוא כמי שעובר עבירה וקבל עליו התראה
ש :האם הקטסטרופה
תרי"ג המצוות ,רק שהולכת
לפיה שני שליש מהעולם
עם פאה נוכרית?
שהתיר עצמו למיתה מכאן ואילך
בה
יחרב ]ישעיה ו' "ועוד
ת :היא בדיוק כמן אשה
דרשות הר"ן הדרוש הששי
עשיריה וגו''' וכתובות
שמקפידה ואוכלת רק בד"ץ
קיב ,[:וכו' ,זה יהיה
אבל גם חזיר פה ושם.
בשלוש שעות כפי שיש
רוצים
לא
.
עוזר
לא
זה
,
מזהיר
'
שה
ש :ואם יש לה רב שמרשה לה?
ויש
,
"
שעות
מקור "הושע נא שלש
בצורה
שעומדת
האמת
את
לראות
ת :אוי לרב .מה אני יכול להגיד ,הפאות
מקור" :אמר רבי ברכיה :עתיד הקב"ה ברורה לפנינו.
היום מביאות לעברות גדולות ביותר .יש
להיפרע מעשיו ואלופיו בשלוש שעות"?
,
שהקסאמים
גדול
נס
באמת זה
נשים שמוכנות לעשות כל מיני דברים
ת :אני לא יכול להגיד בדיוק ,כי רק הגראדים ,והקטיושות כמעט ולא פגעו רוחניים כל זמן שלא מאיימים על סגנון
הקב"ה יודע איך בסופו של דבר זה באדם ,אחרי שנפלו כמה מאות ]מהם[ החיים שלהן .מוכנות להשתדל להתקרב
יהיה ]כש''כ הרמב''ם הלכות מלכים על עם ישראל .נס עצום ,אבל אפילו לה' .שעה ביום שמירת הלשון ,רק שעה,
פי''ב[ .אם זה יהיה בשלוש שעות של החרדים לא תופסים את המסר.
כן .מוכנות להגיד תהילים ,מוכנות
שעון שוויצרי או שעון שמיימי שאנחנו
כל טיפש יכול להבין שזה נס .אפילו להרבה מאד דברים .אבל אם יש איום
לא מבינים ,אבל זה יהיה מהר.
,
נס
פה
היה
אומרים
בחדשות
הקריינים
על הפאה "הקדושה" ,אוי ואבוי.
ש :אתם מדברים על תשובה בדרגות או שם ,או איפה שהוא .אבל מה זה דניאל לסיום :אין יותר מה לומר .לקום
גבוהות שצריכים לקרוע את הלב ,אומר? מאמינים שהיה להם ''מזל''.
ולעבוד ,אין זמן להתעסק עם שטויות.
ולקרוע את הבגדים .בעצרות התשובה
אבל הקב"ה עושה את הניסים האלה יש עבודה אחת :להשתדל להציל את
שאנחנו עושים עם שק ואפר ושאנחנו כדי שעם ישראל יפתחו את העיניים עם ישראל ,בעז''ה ]כמבואר לעיל בעמ'
עורכים בכותל ,אנשים מגיעים מכל ויראו כמה הקב"ה אוהב אותם ]כש''כ  2ד''ה צריך רק[.
הארץ ,ומשקיעים זמן והשתדלות.
''משכני אחריך  -נרוצה ,הביאני המלך
ומאחר וכל יהודי שייך לעם ישראל,
אך לא מצליחים להגיע למדרגות חדריו נגילה ונשמחה בך'' )שיר השירים זה אומר לה ציל את עצמנו ואת
התשובה שאתם מבקשים .זה כמעט לא א([ ,מנסה ללמד את בניו את האמת ,המשפחות שלנו  .אם אנחנו פועלים
בר השגה .לפי הבית יוסף גם אם אדם ורוצה אותם ביחד אתו .אבל לצערי עבור עם ישראל אנחנו מצילים גם
לא הוריד דמעות ,אבל רוצה ומשתדל עדיין הרבה מאד מעם ישראל עוד לא את עצמנו .

ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה

ולכן מי שיחיה ,או לפחות ישתדל בכל
כוחו לחיות ,חיים כאלה יקבל את
משיח צדקנו ואת הגאולה .ומי שלא,
תשס"ח
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
יעלם עם השקר.
לכן אנחנו צריכים להוציא מהבית כל
עם ישראל ,הקשיבו ,אין זמן .חייבים
כל אחד צריך לבחור  -אבל עכשיו ,כי
שמביא
מטונף
מכשיר
כל
,
עיתון
כל
,
ספר
להתכונן למלחמה .לאו דווקא המלחמה
הזמן ממש נגמר .אם אנחנו חוזרים
ראה
]
נו
של
הבתים
לתוך
''
הזהב
עגל
''
את
של טילים ,פצצות אטום ,כימיות וכו' .גם
בתשובה אמיתית ,אנחנו יכולים להציל
לזה ,אבל בעיקר צריכים להתכונן במסגרת דברי החפץ חיים זצ''ל[.
את עצמנו.
למלחמה נגד היצר הרע .וצריכים לנצח,
דבר
כל
) (5ואז לזרוק מהבתים
אבל לחזור בתשובה זה לא רק
כי רק אלה שינצחו יוכלו לקבל משיח
'
לרצון
ולחזור
הגויי
לעולם
ששייך
ה
להחליט שלא לעשות עבירות יותר .כי
צדקנו .וח"ו אלה שנכשלים...
בלבד .אם זה עיתונים או ספרים  -אפילו לא נעמוד בזה אם אנחנו לא מכירים
לכן אני אציג עכשיו דרך איך לחזור חרדיים ,אם זה שמלות ,אם זה רדיו או שגם בזמנים קלים יותר וגם בזמנים
מחשב וכו' ,לא משנה מה.
בתשובה ולהיות ראויים לגאולה:
קשים ,רק הקב''ה קובע ,לא אנחנו ולא
) (1כל אחד חייב להוריד את הראש
אנחנו צריכים לנקות את הבתים שלנו רצוננו .רצוננו חייב להיות כמו רצון ה'.
דבר
ל
כ
,
מיותר
דבר
מכל
יסודי
נקיון
)הגאווה( ולהיות עניו לפני הקב"ה.
אם אנחנו רוצים להציל את עצמנו
לכיוון
אותנו
שמושך
דבר
כל
,
גויי
דבר
אומר
) (2לחזור בתשובה .זה
ואת ילדנו ,אנחנו חייבים לעשות את
.
[
גויי
,
גשמי
]
הליניסטי
ראשון :להצטער ולבכות על כל עבירה
התוכנית הזאת :להוציא את ה''עגל
נוכל
הזאת
התשובה
בדרך
להגיע
שעושים
ועבירה שעשו ,בגלל שכל דבר
וכל
בהמשך[
]מבואר
הזהב''
דבר
נגד הקב"ה ,נגד תורתו ,כל
הגוישקייט מהבית ,מהלב
בורא
עושה מחיצה בנינו לבין
ומהחיים שלנו ,ולחזור לעבודת
וביותר צריכים אנו לחזק את עצמנו בה'
עולם ]''עונותיכם היו מבדילים ביניכם
ה' ולתורת משה כפי כל מה
ותורתו ,שמאד מאד רפתה האמונה בימינו
לבין אלוקיכם'' )ישעיה נט([.
שכתוב בספרים הקדושים.
ומחיצה זו מרחיקה אותנו אלה ,על ידי שנתפשטו הרבה ספרי מינות
ואז בעזרת ה' נזכה ביחד
מהאמת .ואז אנחנו בסכנה בעולם שכופרים בה' ובתורה .וכמעט אין
בשמחה לקבל משיח צדקנו.
ֵ
שנעלם עם השקר  -שזה מוות בית שלא נמצא בו ספרי מינים ,והם הם
''
''
שהולכים
אלה
אבל
.
ו
"
ח
נצחי
הגורמים לרפיון האמונה בישראל.
הם
,
ותורתו
ה
"
ב
הק
של
בדרך
■ ''עגל הזהב זה שאנחנו אוהבים
ועל כל אחד ואחד מי שיש בידו להוכיח
יקבלו חיים נצחיים.
את העולם הזה .ואפילו שאנחנו
לכן כל יהודי צריך להצטער עד ולברר גודל הרעה שאנו גורמים לנו לעצמנו
מתפללים ,אנחנו לומדים וכו' וכו'
בכי על כל עבירה ועבירה עי"ז .הן מי שמשהה את הספרים הללו
 הכל לא כמו שהיה פעם ,כישעשינו .צריכים לשבת על בתוך ביתו אף שאינו קורא בהם עובר על
עכשיו באמת אנחנו רוצים את
הרצפה ,לקרוע את הבגדים או הלאו :ד''לא תביא תועבה אל ביתך''
'העולם הזה' והלב שלנו בעיקר
לשים שק ואפר ולבכות ולבכות ]דברים ז[ ,וסופו ''והיית חרם כמוהו'' ]שם[
בעולם הזה ,ולא בעיקר עם
הקב''ה''
ולבכות על כל העבירות שלנו .ועל ח"ו .והן מי שקורא אותם או בני ביתו
כל העבירות
■ ''הסכנה הגדולה ביותר היא
של .האבות שלנו  -קוראים בהם ,שאין לו חלק לעולם הבא.
מהאדם הראשון
בינינו ,בין החרדים :המחלה
החפץ חיים זצ''ל
,
המקדש
בית
ולבכות על
שנכנסה אפילו לתוך העולם החרדי,
ב''קובץ שיעורים'' ברנוביץ תרצ''ד-צ''ז
ונלקח
נחרב
העבירות
שבגלל
המחלה ששמה ''עגל הזהב''.
מאתנו .לבכות על הפאר הרוחני
מחלה זו היא החיים של הגוים -
שאבדנו ]מבואר היטב בפירוש המלבי''ם לרמה הגבוה ביותר ,שזה אהבת ה' .זה
אומר לאהוב את ה' בגעגועים אליו .אבל עבור יהודים זה אסון''
לתהלים קלז[ .ועל האפשרות שהייתה לנו
להביא קרבנות ולכפר על כל עבירה להתגעגע אליו יותר מהאדם הכי אהוב ■ ''עגל הזהב מביא לפירוק גמור של
עלינו .ולהתגעגע לבית המקדש כל דבר שיש בו שייכות לקדושה.
ועבירה .אוי לנו.
) (3להגיד וידוי ,אבל להצטער באמת .ולקורבנות עם געגועים שמביאים את חיים עם עגל הזהב זה פירוק של כל
דבר קדוש ,בגלל שזה קשר רק עם
להגיד ''אבינו מלכנו חטאנו לפניך'' .האדם לכאבים ולבכי.
) (6כדי להצליח בזה ,מוכרחים לדעת העולם הגשמי''
''אבינו מלכנו אין לנו  -רק אותך יש
לנו'''' .עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו שלעשות רצון ה' זה לא משהו משעמם'' ■ .אנחנו מושפעים ונהנים מעולם
מי שמתחיל לעשות את זה הוא מתחיל הטומאה .הכנסנו את הטומאה ]כינוי לעגל
]גאולה ובנין בית המקדש[''.
תגידו עוד ועוד .עוד ועוד ,עד שזה יכנס להיות הבן האמיתי של הקב"ה .אז הוא הזהב[ לרחובות שלנו ,לבתי ספר שלנו,
לראש וללב ולכל הגוף .עד שתבינו ,עד ידע שהחיים האלה של תורה ומצוות ,לבתים שלנו ,ללב שלנו ,לרצון שלנו''
שתבכו באמת ]זו עצה נפלאה איך לפתוח את הם החיים הטבעיים והטובים ■ ''עגל הזהב זה המקור של רוב אם
והמאושרים ביותר.
הלב לתשובה אמיתית ,שרק זה יכול להצילנו[.
לא כל הבעיות שלנו ,ומאז שהיהודים
רצון
את
למלאות
,
'
ה
רצון
של
חיים
אנחנו
) (4אחר כך להחליט שמעכשיו
עשו את עגל הזהב ,עם ישראל סובל.
,
[
המסר
בסוף
ל
הקודם
''
כנ
''
השם
עבד
'
'
]
'
ה
זורקים את העולם הגשמי המיותר,
נכון שהעגל נהרס במדבר ,אבל הוא
ה''עגל הזהב'' ]וזה יאפשר לנו חיי רוחניות ,חיים כאלה הם צורת החיים האמיתיים נכנס ללב שלנו ולא נמחק ,ועכשיו
ראה חוה''ל שער חה''נ פ''ג[ ,ואנחנו חוזרים היחידה שקיימת .וכל צורה אחרת ,זו ]זמן[ התיקון:
שקר ואחיזת עיניים.
לדרך התורה בכל חלקי החיים שלנו.
למחוק את עגל הזהב מהלב!''

תוכנית אב להצלתנו  -ששה שלבים

מה זה עגל הזהב ?

מצוה להעביר את המסרים ל כל יהודי ) בכל דרך שאפשר  :לפקסס ,לשכפל ,להדביק בביה '' כ וכו ' ( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.

נא לשמור על קדושת הגליון
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''בחרב ימותו כל חטאי
מסר מהאוטיסטים בנימין ודניאל

עמי''

ח' שבט תשס"ט

בחרב ימותו כל חטאי עמי האומרים לא תגיש
ותקדים בעדינו הרעה )עמוס ט  -וראה זוהר פקודי רמ(.
והעשירים שנשארו מפחדים להוציא
את הכסף שלהם .ועוד מעט הכסף
שלהם לא יהיה שווה כלום ,וכמו שאמרנו
קודם.
וכל המצב הזה הוא בגלל שהקב"ה
רוצה להביא אותנו ,במיוחד היהודים,
אבל גם הגוים ]''וידעו מצרים כי אני ה'''
)שמות ז וי''ד([ ,להכרה שאין על מי
להישען אלא על אבינו שבשמים ,כי הכל
מהקב''ה ]''יכירו וידעו כל יושבי תבל כי
לך תכרע כל ברך כו''' )עלינו לשבח([ .זה
העיקר של המסר שהקב''ה רוצה להעביר
עכשיו לעם ישראל ולכל העולם.
לכן הקב"ה מביא אותנו למצב שעל כל

קול דממה דקה
חייג 03- 9770077
לשמיעת המסרים ועדכונים
מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן
הנביאים וניתנה לשוטים

בבא בתרא יב

אני בנימין גולדן רוצה לדבר עם העם
האהוב עלי ביותר ,עם ישראל.
לעשות אותו דבר .אבל מה היתה המטרה
כל אדם יכול לראות שהסכנות
העיקרית של הנחש? הוא רצה אותה ,הוא
מתרבות ,בעיקר נגד יהודים ]''רק אתכם
רק רצה את חוה ]בראשית רבה יח ו[.
ידעתי מכל משפחות האדמה – על כן
ואותם העבירות ,חוסר צניעות ואי שמירת
אפקוד עליכם את כל עוונותיכם'' )עמוס
הלשון ,מפריעים לנו עד היום.
ג([ ,אמנם כל העולם בסכנה .הטבע היום
ומה גורם לעבירות האלו? הגאווה
במצב קשה ביותר ,ויש כל מיני שינויים
והרצון למלאות את התשוקות שלנו ,זאת
דרסטיים במזג האויר .וגם כל מיני
אומרת ''העולם הזה'' .לא העולם הרוחני,
אסונות טבע ברמה ענקית ומפחידה וכל
אלא העולם הגשמי ,כי השורש של
מיני מצבים כמו בקוטב הצפוני והדרומי
הבעיות שלנו  -זה עגל הזהב.
שנמסים במהירות .חלק גדול של העולם
כמה וכמה פעמים במהלך ההיסטוריה
בסכנת בצורת קשה ביותר.
היו לנו אפשרויות לתקן ולא תיקננו,
והעולם עומד לפני מלחמה עולמית
ועכשיו זו ההזדמנות האחרונה
לפני
המלחמה
שלישית,
לתקן את שני החטאים המרכזיים
האחרונה  -שהיא מלחמת גוג
בסוף גלותינו זה ,קרוב לזמן גאולתנו ,יתחזקו
האלה ועוד הרבה שהם חטאים
ומגוג ]יחזקאל לח[ .ובמלחמה זו
משניים .אבל כדי לעשות את זה
יחרב שני שליש של העולם ,ה' צרות לישראל תכלית החוזק ,ויצר להם ויאמרו
מוכרחים להיפרד מהעולם הזה,
ישמור ]"והיה בכל הארץ נאום ה' אל ההרים כסונו ולגבעות יאמרו נפלו עלינו
מ''עגל הזהב'' ]ראה מעבר לדף[.
פי שניים בה יכרתו יגוועו מפני צרות הגדולות שיסובבום מכל עבר...
ובגלל עגל הזהב ,העולם שלנו
והשלישית יוותר בה .והבאתי את
והטעם ,שהשכינה תדין את ביתה ויביאם על
מלא מחלוקת בזמן האחרון .עם
השלישית באש וצרפתים כצרוף
את הכסף ובחנתים כבחון את מסורת הברית כדי לזככם אל הגאולה ואל הטוב
כל זה שלומדים שמירת הלשון,
המובטח לנו על ידי נביאיו.
המחלוקת חוגגת בין עדה לעדה,
הזהב'' )זכריה יג([.
בין ספרדים לאשכנזים וכו'
ולכן כל העולם ,גוים ויהודים
והטוב ההוא שיעור לא יכילהו רעיון] ,באופן[
ואפילו בין חסידות לחסידות
,
לפחד
מתחילים
כאחד,
שלא תזכר גאולת מצרים ,וניסים לפני גאולת
ובין ליטאים לליטאים .המצב
מתחילים לראות את האמת .גם
המצב הכלכלי שיורד ויורד ,ישראל ונסים ונפלאות ,כאומרו "ולא יאמרו עוד
גרוע ביותר ,וקשה למצוא מקום
מתחיל להפחיד בני אדם .כי כל חי ה' אשר העלה את בני ישראל ממצרים  -כי
של שלום .ועם כל הגשמיות ,כל
הנוסחאות וכל המוסדות שפעם אם חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון
קבוצה מפחדת שהקבוצה השניה
תיקח ממנה את הפרנסה וזה
היו כביכול מצילים אותם ,ומכל הארצות'' )ירמיה טז(...
מצב גרוע ביותר.
פתאום זה לא פועל .וכל מוסד
הזוכים לזה באותם הימים ,ירבו הצרות לצרף
כל היהודים ,החילונים והמאמינים,
וכל דבר שפעם חשבו שזה
יציל את ישראל כפי הדין ,וכל אחד ואחד יצטער ...וכל
סובלים מלשון הרע והמחלוקת
כלכלית ,אחד אחד נופלים .עד
מי שיקשה עורפו ולא ישוב ,יאבד.
חוגגת )גם הגוים סובלים מזה
שלא ישאר לנו מקור לכלכלה חוץ
ל
''
זצ
קורדאווירו
ספר ''האילימה'' לרב משה
עוד יותר ,אבל אין זה עניננו(.
מאבינו שבשמים.
והובא בספר ''חסד לאברהם'' מעין א נהר יז
מחלוקת ,מחלוקת ,מחלוקת,
ועכשיו היהודים שנואים
והכל כאילו לשם שמים .אבל
בעולם .האנטישמיות עולה ועולה
כמעט שום דבר לשם שמים.
בארצות רבות ויהודים רבים
דבר ודבר שאנחנו צריכים ,נצטרך
מפחדים להראות את עצמם כיהודים .ויש להתפלל ולבקש מהקב"ה ישיר ,והוא יתן למרות הכוונות הנעלות שמצהירים,
מקומות שהאנטישמיות גלויה ברחובות לנו ישיר ]דרך ה' ח''ד פ''ו א' ''ענין בדרך כלל הכל בשביל כסף ,כבוד
התפילה וכו'''[ .אנחנו מגיעים לתיקונים וכו' .ממש כאב לב כל המחלוקות בין
ללא פחד.
ובעולם הנ''ל עם כל הצרות ]וראה האחרונים של העולם הזה ,וזה לא פשוט .הקבוצות .בין החסידויות ,בתוך ישיבות,
במסגרת[ ,עדיין יש יהודים שחושבים התגלגלנו אלפי שנים ,מאדם וחוה עד משהו משהו ,קורע לב.
בדור הזה גם הרבה מאד מלימוד
שנחזור לחלום האמריקאי-המערבי שפעם עכשיו ולצערי הרב העולם לא התקדם
היה :עולם של מסעדות ,בילוים ,מרכזי כהוא זה .החטאים הראשונים של אדם התורה שלנו מבוסס על ''העולם הזה'',
לפּים או פסח וחוה היו שני חטאים שהכי מפריעים לנו על כסף ולא לשם שמים .לכן הקב"ה
קניות ,חופשות ,פסח ָבּ ֲא ִ
מוריד את עגל הזהב ,ואת הכספים
בפירמידות ,או פסח בים המלח וכו' .גם היום ,והם לשון הרע וחוסר צניעות
כל הנפילה של האנושות ביום השישי שזורמים לישיבות ,ואז יתברר מי עושה
הכסף זרם ,וכמעט כל אחד בעולם
המערבי היה חי על רמה גבוהה יחסית ,של הבריאה ,היתה בגלל שני החטאים לשם שמים.
מי ישב וילמד אפילו שיצטרך ללכת
ואפילו העניים יכלו לאכול במסעדות האלה .הנחש אמר לחוה לשון הרע ,ה'
ירחם ,על הקב"ה ]בראשית רבה כ ,א[ .לעבודה כל היום? מי יקח אתו גמרא,
ולהיות בעלי רכב.
אבל היום כשהכל נופל ,אנחנו ,יהודים ושיכנע אותה שכביכול היא יכולה להיות וישב עם הגמרא שלו אפילו שאין לו כולל
וגוים ,במצב שהעניים היום באמת עניים כמוהו אם היא רק תאכל את פרי העץ .שמשלם ,ואין לו אשה שעובדת במשרד עם
ומתקשים להשיג את הצרכים הבסיסיים .ואז היא רק היתה צריכה לשכנע את בעלה גברים והולכת עם פאה ארוכה קסטם,
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השפע ,לא יחזור .תשמחו על כל
והולכת עם בגדים צמודים
כוס של מים ,על כל חתיכת לחם,
ומרוויחה כסף טוב ומשלמת עבור
הלימוד שלו.
תבקשו מהקב"ה .ואם נינצל ,נקבל
ומן ִמן השמים.
מים מהבאר ָ
אבל הלימוד הזה לא שווה הרבה
בנימין :העולם מגיע לסוף.
]דרך ה' ח''ד פ''ב ו'[ .לא רק שלא
''וישתדל להוציא אהבת העולם הזה
יהודים ,יהודים תבינו ,תבינו.
שווה הרבה ,הקטיגור משתמש בזה
מלבו ולהגביר אהבת העולם הבא עליה,
תפסיקו את כל המחלוקת שלכם.
נגד אותו יהודי ונגד עם ישראל ]דרך
בהסתכלו באחרית שני העולמים ומה
כל הכסף לא יהיה שווה כלום וכל
ה' שם'' :ואדרבה לאשמה יחשב לו
הכבוד שאתם מחפשים ,אפילו
שקרב אל הקודש בלי מורא וגו''' ע''ש
שיהיה סוף ענינו בשני המעונים
הרבה ישיבות יפלו .רק אלה שהם
ובב''ח או''ח סימן מז ביאור ''על מה
וישתדל להרחיק אהבת העוה"ז מלבו
לשם שמים ישארו ,וספק כמה
אבדה הארץ'' ע''ש[ .עכשיו ה' יגלה
ולקיים בו אהבת העולם הבא תמיד.
לכולם מי באמת לומד לשם שמים.
מהם באמת כך .מספר הישיבות
שהם באמת לשם שמים ,זה הרבה
כך כל הגשמיות שלנו גורמת
וכבר אמר אחד מן החכמים ,כאשר לא
פחות ממה שצריך להיות .גם בתי
שיהודים יתרחקו מהקב"ה ]ראה
,
לא
כן
והאש
המים
אחד
בכלי
יתחברו
כנסת יפלו לרוב ל"ע ,כי גם הרבה
משמאל[ .והיהודים
במסגרת
תתחבר בלב המאמין אהבת העולם הזה
מהם לא לשם שמים.
הנקראים ''מודרניים'' יותר ,שזה
ואהבת העולם הבא.
אוי עם ישראל ,ה' רוצה אותנו.
אומר שפחות מקפידים על המצוות,
רוצה אותנו,רוצה להחזיר אותנו
בדרך כלל יהודים אלו הם יותר
ואמרו ,העוה''ז והעוה''ב כשתי צרות:
אליו ולהביא אותנו לעולם שכולו
רחוקים מהקב''ה ויותר קרובים
כאשר תרצה האחת מהן תקצוף השנית''.
טוב .אבל אנחנו רוצים את העולם
לעגל הזהב.
חובת הלבבות שער ח' פ''ג
הזה ,עם כל מה שהכסף קונה ,כל
לא רק מתרחקים מהקב"ה,
התענוגים עם ''הכשר'' מהדרין.
אלא מיצרים אידישקייט ]יהדות[
אבל זה שנתנו לעגל הזהב
חדש כביכול .כמו שעשו במדבר,
שלא עושה את התיקון הזה ,מי שח''ו לא
שיצרו את עגל הזהב  -והיו בטוחים שהם מוריד את הראש ומקבל כל מה שהקב"ה ''הכשר'' אינו מציל אותנו .פעם דברנו
נאמנים לקב"ה .כך אנחנו יצרנו נותן לנו ,כל מכה שהוא נותן לנו ,כל דבר שחלק גדול מהלימוד אינו לימוד ,וחלק
''אידישקייט'' חדש ,כמו שבנו עגל הזהב קשה שהוא נותן לנו ,בלי שאלה ,ושאינו גדול מהתפילות הם לעגל הזהב ולא
במדבר .ואנחנו מתפללים אליו ,וחושבים צועק לשמים :ה' הוא האלקים ,ה' הוא לקב"ה ואנחנו לא חיים חיי יהודים
שאנחנו מתפללים לקב"ה .זה מה שקורה ,האלקים ,שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד אמיתיים .אנחנו בדרך כלל לא טורחים
ואפילו יהודים טובים מתבלבלים בין נכון  -הוא יעלם מהעולם הזה ומהעולם הבא ,הרבה למצוא את הקב"ה ,אלא נמשכים
ל''ע ]''היום בא בוער כתנור והיו כל זדים לעגל הזהב  -וזה האסון של הדור.
לבין לא נכון ,בין שקר ואמת.
מה יהיה? שוב אני חוזר :ברגע זה הרוב
זה האידישקייט שיש לנו היום .זה וכל עשה רשעה קש...אשר לא יעזב להם
ח''ו לא יגיעו למשיח אם לא יעשו תשובה
ה''אידישקייט'' שיש באמריקה ,באנגליה ,שרש וענף'' )מלאכי ג([.
אבל מי שאומר את זה עם כל הלב מיד .תשובה אמיתית עם כל הלב .כמו
באירופה וכל העולם .אבל זה לא
הכביכול ומקבל עול מלכות שמים באמת ,הוא במצרים ,שרוב היהודים לא חזרו בתשובה
באמריקה
אידישקייט.
''אידישקייט'' בנוי בדרך כלל על הנאות יחיה לנצח ויקבל משיח צדקנו בעז"ה .ומי ורק חמישית יצאו ,ואולי אפילו פחות
עולם הזה ,מהנוחיות הגשמית .אפילו שיש שלא – אין לו שום סיכוי .ה' יבוא בעצמו ]ואולי אפילו פחות מאחד מחמש מאות,
הרבה חסד ,לצערי הרב הרבה מהחסד וימחוק את כל הרשעים מהעולם הזה ראה מכילתא בשלח וילקוט שמעוני שמות
בנוי על ביזנעס ומרוויחים מזה ]''כל חסד ומהעולם הבא ל"ע וכמו שהוא עשה יב רמז רח[ ,ככה המצב עכשיו.
ואני אזכיר לכם ,כמו יהודי אירופה:
דעבדין לגרמייהו עבדין ,ואפילו כל אינון במצרים בשלושת ימי האפילה ]שיר
דמשתדלין באורייתא ,כל חסד דעבדין השירים רבה ב ל ועוד[ .תבחרו לכם מה כמה מאות שנים היתה ירידה קשה ביותר
באידישקייט ,ירידה קשה בכל התחומים
לגרמייהו עבדין'' )תיקוני זהר כב .ועג :שאתם רוצים.
דניאל :אני רוצה להגיד שיש יהודים הרוחניים .הם נהיו קרים לקדושה
ע''ש גודל הקלקול מזה[.
האמריקאים בדרך כלל רוצים חיים שיזכו לעולם של משיח וימות המשיח ,והצניעות זה הדבר הראשון שהלך לפח,
טובים וקלים ולהנות כל היום .ובאירופה אבל יש יהודים שבימי החושך יעלמו ואחרי זה השבת .ובסופו של דבר היתה
גם כמו באמריקה .אבל אני מדבר רק על לגמרי ]ראה אבן שלמה פי''א[ ,ולצערי שואה ל''ע ומעט יהודים נשארו בחיים
אחרי יסורים קשים ומרים  -ומה נשאר
החרדים בגלל ששאר היהודים אפילו לא הרב לפי המצב הנוכחי ,זה יהיה הרוב.
להם מהתענוגים שכל כך רדפו אחריהם?
מתקרבים לאמת ,וגם לא מענין אותם
לא משנה אם היהודי הוא רב או
אני רק רוצה לומר ,שאין כח בעולם
בדרך כלל.
אפיקורס .אם הוא לא מאמין ובוטח
החרדים באירופה יותר נחשבים באמת בה' ,הוא יעלם ל"ע ]סנהדרין צח .שיכול להציל אותנו ,רק הקב"ה .מי
כשמרנים באורח החיים שלהם ,אבל בשנים ''אמר רבי חנינא אין בן דוד בא עד שיכלו שרוצה לשרוד יפנה אליו ישיר בתשובה,
האחרונות הגשמיות זורמת גם שמה גסי הרוח מישראל שנא' )צפניה ג( בתפילה ובשמירת המצוות ]"והיה הנשאר
ומושכת הרבה יהודים לעגל הזהב .גם הם ''והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו"
נהנים מכל הגשמיות כמו היהודים ה'' וע' רש''י ותרגום שם[ .לכן היהודים )ישעיה ד([.
שישים שק על הגוף ואפר על הראש,
החרדיים האמרקאים .בכל ארץ זה מקבל חייבים עכשיו לחזור בתשובה אמיתית.
וישב על הרצפה ויבכה ויבכה ויבכה
צורה קצת אחרת ,אבל בסופו של דבר זה
אנחנו חייבים ,חייבים ,להוריד את
ויחזור בתשובה באמת ויגיד סליחות וכו'
עגל הזהב .וזה מפרק כל דבר רוחני שבחיים .הראש ,לקרוע את הבגדים ,לשבת לבכות
ויחליט שיחזור לאמת .אבל באמת יחזור
עם ישראל ,אנחנו עומדים לפני הסוף .ולהבין שהסוף שלנו כבר קרוב .לחזור
לאמת ולא לשקר.
אתם רוצים חיי נצח? אתם חייבים לזרוק לקב"ה עם כל הלב ,לזרוק את כל
את העולם הזה .הדרך היחידה זה לקבל הגשמיות ,לזרוק את הכל.
תפילת רבים בלבוש שק מתקיימת
בהכנעה עול מלכות שמים ]ראה דברי
כי אם לא נזרוק את זה ,איך שלא יהיה
ליד הכותל המערבי וברחבי הארץ.
הרמ''ק במסגרת מעבר לדף[.
ה' מוריד מאתנו את כל זה .אתם לא
התפילה הבאה בעז''ה ביום שני ,ערב ראש
זה התיקון האחרון של הדור הזה .מי רואים? וכל הגשמיות שהיתה לכם ,כל
חודש אדר ,בשעה  .15:30פרטים נוספים
בעיתונות או להתקשר . 0527- 120- 948 :
''עם ישראל ,אהובתו של הקב"ה ,תחזרו הביתה .אין זמן ,הגיע הסוף''

הציל את חיי הנצח שלך:
התרחק מעגל הזהב
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הכתר על הראש של עגל הזהב
תשובות מהאוטיסטים בנימין גולדן ודניאל

תשס"ט

קול דממה דקה
חייג 03-9- 770077
לשמיעת המסרים ועדכונים

ש :למה לאחרונה אתם מדברים כל
כך הרבה על הנושא של צניעות?
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
התחילו
האוטיסטים
דניאל :כאשר
ניתן להתקשר 0527- 120- 948
לדבר לעם ישראל ,דיברנו על נושאים
עם
פחות רגישים ויותר כלליים ,כי
והמטרה של החיים שלה ,איך היא רוצה
את
לשמוע
ישראל לא היה מוכן עוד
להראות ומה היא רוצה לעשות בחיים.
האמת הנוקבת .אבל לאט לאט התחלנו
אם זה פאה ארוכה בלונדינית שעפה עם
יותר ויותר להתחדד על נושאים חשובים
הרוח כמו איזה שובבה בת שמונה
ביותר לעם ישראל .ועכשיו שאנחנו כל
עשרה ,או משהו יותר רציני כמו אשה
,
כך קרובים לסוף ]של עוה''ז ,הגאולה[
שעובדת בתור מנהלת משרד.
ולכן
חייבים להגיד את האמת המלאה
ובגלל הדמיונות האלו היא מתאימה
הגענו לשפיץ של הבעיה.
גם את שאר הבגדים ולצערי הרב בסופו
הוא
המוסרי
המצב
היום בכל העולם
של דבר ,מהראש עד לקצה האצבעות
הנמוך ביותר שהיה אי פעם .בין הגוים
ברגלים היא לבושה כמו גויה ממש .וזה
והחילונים כמעט נשכח המושג של
גורם גם לרגשות פנימיות
משפחה מסודרת עם אבא ואמא,
והתנהגות חיצונית של גויה
?
חשובה
כך
כל
צניעות
למה
ילדים ונאמנות .הכל נהפך
את
מעוררת
]החיצוניות
לאנוכיות בלבד ]בנימין :שכל אחד בעת אשר יתור האדם ]היהודי[ לחשוב
הפנימיות ,ראה מסילת ישרים
פ''ז[.
דואג רק לרצונו האישי ולא בלבבו מחשבה אשר לא טהורה
לטובת כלל המשפחה )וזה קלקול
לכן אשה יהודיה כשרה צריכה
ראה בניאוף רחמנא ליצלן ,הרי הוא מכניס
גדול שלמדו מתרבות אדום,
ללבוש כיסוי ראש אמיתי שזה
זונה ,סמל הקנאה ,בבית קדשי
בסוף המסר([.
מטפחת ,וממילא ]ר''ל שזה גורם
גם אצל היהודים החרדים הקדשים העליון נורא בעולמות
לה איך לבחור שאר בגדיה ,כנ''ל[
המושג שהכל מותר התחיל רח''ל העליונים הקדושים ח"ו.
גם בגדים רחבים ,ארוכים כולל
להכנס לתוך הקהילה .בגלל ומגביר רחמנא ליצלן כחות הטומאה
שרוולים ארוכים עד כף היד
הגישה הזאת שהכל מותר ,נולד והסטרא אחרא בבית קדשי הקדשים
וגרביים עבות ונעלים סגורות
הפריצות החרדית שמביא
ושקטות.
רבים.ה העליון
לאסונות ]עונשי שמים[
זה דמות של קדושה שתמיד,
כתוצאה מהפריצות והאנוכיות הרבה יותר ויותר ממה שנגרם התגברות
לאורך כל ההיסטוריה ,זאת
שלמדו מהעולם הגויי-חילוני ,יש כח הטומאה על ידי טיטוס ]גוי[ בהציעו
הייתה הדמות של אשה יהודיה
גם בין החרדים התמוטטות של זונה בבית קודש הקדשים במקדש מטה
אמיתית .אבל היום עם הפאות
המושג של קדושה ,שהדת היהודי
נפש החיים ש''א פ''ד ע''ש
הכל נהפך להוליווד רח''ל.
מבוסס על זה ]שזה היה המטרת
ראה עוד מענין זה במסגרת מעבר לדף
של מתן תורה'' :אתם תהיו לי
ש :האם זה טכסיס חדש של
שמות
ממלכת כוהנים וגוי קדוש'' )
היצר הרע בדורנו?
חרדיות ידועות שמקפידות על יופיין
יט([.
דניאל :לפני כמעט ששת אלפים שנה,
ללבוש
מאוד
דואגות
והן
,
כדוגמניות
הקב"ה ברא את אדם וחוה ,וכבר בשעות
ש :למה אתם מדברים כל כך חזק נגד
פאה נכרית ,הרי נשים צדקניות כבר שלהן ורוצות שישימו לב אליהן .וכיום הראשונות של החיים שלהם הם חטאו,
הלכו עם זה לפני כמה דורות?
אשה שמתלבשת כך ,עם פאה שנראית ל"ע .ומאז אנחנו משלמים בגלל זה,
דניאל :לכל אורך ההיסטוריה ,הנחש כמו שיער ,אפילו חרדים אחרים בסבל רב ולעבור מוות ]''כי עפר אתה
 הוא היצר הרע הוא הסיטרא אחרא  -לפעמים מתבלבלים ולא בטוחים אם זה ואל עפר תשוב'' )בראשית ג([ ,ולהתגלגלממציא דרכים שונות להפיל את עם פאה או לא.
מדור לדור ולעשות תיקונים לקלקול
ש :למה פאה נכרית זה "הכתר הזה של אדם הראשון.
ישראל ]''יצרו של אדם מתחדש עליו בכל
''?
הזהב
עגל
שבראש
מה הייתה העבירה הגדולה? הנחש
יום'' )קידושין ל([ .לפני כמה מאות שנה
הוא הביא לעולם את הפאה ,שזו יצירה
בנימין :הפאה נכרית של היום היא כל רצה את חוה ]בראשית רבה יח ו[ .היה לו
ממש של הסטרא אחרא.
כך יפה ומושכת עין ,שגורמת לזה רצון גשמי והוא סיבב את חוה ללכת נגד
נשואה
לא
בחורה
כמו
מרגישה
שהאשה
הקב"ה ,והוא שכנע אותה לשכנע את
ברור שהפאה הנוכרית של היום אינה
כמו שהיתה אז .בגלל הגזירות שהיו ויפהפיה ,כי הפאות של היום יותר יפות בעלה ללכת נגד הקב"ה .הוא רצה שאדם
באירופה נגד נשים שהלכו עם מטפחת מהשער שלה .אשה שבוחרת פאה ,הראשון יחטא וימות וחוה תהיה רק
ברחוב ,הצדיקות ביניהן עשו לעצמן קובעת עם זה שהיופי זה השאיפה שלו .ומהעבירה הזו שהתחילה עם
פאות העשויות מזנב של סוס או
מחבלים או מקש .זה היה ברור שזה
לא שיער אבל אפילו אז צדיקים
גדולים התנגדו בהחלט ללכת עם זה.
בנוסף לזה רוב הנשים באזורים אלו
באירופה פשוט הפסיקו ללכת עם כיסוי
ראש בכלל ואלה שהלכו עם הפאות
האלה ,הן היו נחשבות לצדיקות.
אבל היום ,הפאות של היום לכל
הדעות הן אסורות בהחלט ]לשמיעת
פרטי הפסק המקורי בענין פאה נכרית
להתקשר  [03-6-71111-3-2-1-1-174כי הן
יפות ומושכות עין.
ולא סתם מושכות עין .יש הרבה

חוסר צניעות מסלק השכינה מישראל ומביא את כל הצרות'' :ומכך נסבו כל הצרות והרעות ...הרי ביאר לנו
הכתוב מפורש ]דברים כג'' :ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך''[ אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו''.
מכתבי החפץ חיים תרפ''ד

צניעות הנשים יכול להציל את כל העם ]אפילו אצל אומות העולם!['' :ואמרו במדרש ,בשביל צניעות נשי
יערות דבש ח''א דרוש ח
מואב ועמון...זכו ולא גלו בראש גולים ,דכתיב וכו'''

ניתן להשיג דיסקים בנושא ''שק של אמותינו  -שרה רבקה רחל ולאה.
לכן עם ישראל ,אני מזהיר אתכם
ואפר'' לשמיעה או לצפיה )רק  1ש''ח ואם תגידו לי "מה ,להתלבש כמו מאוד ,עכשיו ,לטהר את עצמכם .לבכות
לדיסק( בהוצאת הארגון ''בחגוי הסלע'' ערביות?" לא ,כמו שרה רבקה רחל ולאה על העבירות שלכם ולעשות תשובה
ברחוב השומר  74ק''ד  ,בני ברק או אמותינו.
מלאה ,כדי שה' לא יצטרך לטהר אותנו
בצורה שהוא עשה אז באירופה] .בגלל
בטל03-6167266 .
ש :איפה היה ה' בשואה ?
דניאל :המצב של היהודים באירופה שהמצב היום דומה להתדרדרות הזאת
תשוקה והגיע למעשה נגד הקב"ה ,זו לפני מלחמת העולם השניה היה גרוע שהיתה אז באירופה[.
בנימין :החורבן היום בעניני צניעות
היתה ההתחלה של ירידת הדורות ומאז ביותר .כבר עברו בערך מאתיים שנה של
אנחנו משלמים על זה ביוקר.
ההשכלה שזה ממש החליש את היהדות מראה שעגל הזהב נכנס עמוק עמוק
כמו אז בהתחלה ,הנחש מופיע בכל באירופה מאוד מאוד בצורה מפחידה לתוך החיים של החרדים בעם ישראל
דור בלבוש אחר ומנסה להפיל את ורוב היהודים באירופה היו מחללי שבת ,והורס את היסודות של האידישקייט
האשה ודרך האשה את הבעל וכל והתחילו גם להתנהג ולהתלבש ולחיות ]יהדות[ ומסכן ממש את כל העתיד שלנו
בעולם הזה ובעולם הבא.
המשפחה היהודית הקדושה .את כמו גוים.
הצלחותיו של הנחש  -היצר הרע,
ולא רק בעתיד .אלא ברגע זה ,שאנחנו
ואפילו אלה ששמרו שבת ,הם לא היו
הסטרא אחרא  -אנו רואים ברחובות עובדי ה' בכל תחום .היו צדיקים כבר סובלים מהרבה עונשי שמים בגלל
ערינו ,בתורים הארוכים לפני בתי הדין אמיתיים אז ,אבל הם היו מעטים לעומת הפרצות בחומת הקדושה ]ראה במסגרת
שפריצות כבר גרם לחורבן של כל
המטפלים בגיטין ובפניהם של הילדים האוכלוסיה של היהודים באירופה.
השבורים ממשפחות אלה.
השאלה הנכונה היא איפה היו העולם[.
ש :מה עם הגאולה?
ש :לצערנו יש הרבה קלקולים היום ,היהודים באירופה לפני פרוץ מלחמת
האם הפאה יותר גרוע משאר העבירות?
דניאל :רואים ברור שאנחנו קרובים
העולם השניה? איפה היו היהודים לפני
לסוף ,ואין מישהו שיכול להגיד
דניאל :הרבה נשים כאלה ]עם
שזה לא נכון .פעם ,לפני שנים,
פאות[ דואגות גם לבגדים צרים
חוסר צניעות – חורבן העולם
כשהיינו כותבים את זה ,אז אמרו:
וקצרים ,לגרביים שקופות או
"טוב ,אתם אומרים ואומרים
בצבע הרגליים ,לנעליים שעושות
''ויהי כי החל האדם לרוב על פני
ואומרים אבל לא קורה".
רעש ,לאיפור ,לעגילים מתנדנדים
האדמה ובנות יולדו להם'' )בראשית ו(
וכו' ושאר הדברים שתופשות עין.
אבל עכשיו הרבה מהדברים
ואותן בנות היו הולכות פרוצות בלבושן
שאמרנו כבר קרו והמצב בעולם
הלבוש הזה גורם לעבירות
לעיני כל
מתדרדר ועוד מעט העולם יהיה
גדולות ורבות ,ולמחשבות לא
ועל ידי זה נתגבר עליהם היצר הרע
במצב של מלחמה עולמית קשה
טובות וכל זה מקלקל את הקדושה
בתאות נשים וזה שכתוב ]אחי זה[ ''ויראו
ביותר .שני שליש של העולם ייחרב
של עם ישראל ]ראה במסגרות
בני האלהים'' ]השרים והשופטים )רש''י([ את
]''פי שנים בה יכרתו יגוועו'' )זכריה
מעבר לדף[ והיום עם ישראל מלא
בנות האדם וגו'''
יג( ואדום ייהרס לגמרי ]עובדיה א,
טומאה בגלל חוסר קדושה ]ראה
להמשך
והעיקר
היסוד
וזה היה
ועוד[.
שערי תשובה ש''א ל[.
להיות
להם
גרם
ש
עד
בחטאותיהם
ורק היהודים שעושים את רצון
מה היה תמיד מאפיין את עם
נכרתים מן העולם ...ובגלל זה
ה' ,לפחות משתדלים עם כל
ישראל ,אפילו באירופה שההשכלה
''קץ כל בשר בא לפני''
הכוחות שלהם ,רק אלה ישרדו.
השתוללה ,ואלפי יהודים ירדו
ספר הזוהר ח''א סב :ע''פ מתוק מדבש
זה לא רעיון חדש של אוטיסטים,
מהדרך? אלה שהיו קרובים לה'
וזה יובן לפי דברי הנפה''ח שבמסגרת מעבר לדף
זה כתוב בנבואות הקדושות
אפיין אותם הקדושה ,התמימות,
]''והשארתי בקרבך עם עני ודל
המשפחה הקדושה ,מחשבות
וחסו בשם ה''' )צפניה ג( ''והיה
קדושות ,לבוש קדוש וצנוע.
ליל הבדולח? הרוב לא היו עם הקב"ה.
אם לא היתה השואה ,לא היו הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש
צניעות גם של הגברים ,גם של הנשים
וגם של הילדים .אבל היום יש מעטים נשארים כמעט יהודים שומרי שבת יאמר לו'' )ישעיה ד( ,וראה גם ישעיה ו יג
מעטים שמחזיקים משהו שאפילו דומה באירופה .ולכן הקב"ה ,מתוך רחמים וכתובות קיב[:
ש :איך אתם אומרים ''היום עם
למה שהיה.
רבים ,שלח את עמו לתאי הגזים כדי
אוי לנו ,אוי לנו ,אוי לנו .הפאה של לנקות אותם ולטהר אותם ,כי הם היו ישראל מלא טומאה''? להפך ,יש היום
הרבה מאד בעלי תשובה?
היום ,זה הסיטרא אחרא עצמו שתפס מלאים טומאה .לא כולם ,אבל הרוב.
בנימין :אם יש תשובה אמיתית בדרך
את היהודיה בראשה .ומהראש מלביש
היום ,מבחוץ הכל נראה כשר ובסדר,
אותה עד הרגלים ]בצורה מתועבת עשרות סוגים של אוכל כשר כביכול .אבל כלל זה אצל החרדים .היום בדרך כלל
כנ''ל[ .ומסובב לכולם את הראש  -את כשמסתכלים טוב ,רואים שהפריצות היהודים חיים לפי תרבות אדום שזה
המחשבות  -ומוריד אותם למטה משתלטת ומקלקלת את הכל .כשרואים אומר שכל אדם צריך ליהנות מהחיים
טוב ,כשמסתכלים בעין חדה ,רואים לפי רצונו והתאוות שלו .וזה נכון שיש
]לגיהנום[.
זה נכון שהפאה היא לא הבעיה שזה לא האידישע מאמע ]אמא יהודית[ ,הרבה כביכול בעלי תשובה ,אבל בעלי
היחידה ,אבל כאשר אשה שמה פאה זה לא האידישע טאטע ]אבא יהודי[ ,וזה תשובה אמיתיים הם מעטים.
ולכן העולם מלא טומאה ,שאפילו
שנותנת לה להיראות כמו בחורה צעירה לא ילדים תמימים ]כנ''ל[ .הפרצופים
ויפה ורחוקה מהקב"ה ,והיא יוצאת קבלו מבט של ''העולם הזה'' והעתיד החרדים והדתיים בהרבה מאד מקרים
לרחוב ,זה מעורר חשק ורצון של גברים שלנו בסכנה .בסכנה הגדולה ביותר קיבלו על עצמם את הגישה של תרבות
אדום וכאשר חילוני חוזר כביכול
שרואים אותה לחפש דברים אסורים .שהייתה אי פעם בכל ההיסטוריה.
בתשובה ,העולם החרדי-דתי לא דורש
וזה מקלקל את כל הדור וגם את הדור
ממנו לזרוק לגמרי את החיים האנוכיים
הבא ,וגם הדור שאחרי זה וכו'.
החומריים שהוא הביא אתו.
עם ישראל ,עם ישראל ,תחזרו ללבוש
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בס''ד

50

המילים האחרונות לעם ישראל
מסר מהאוטיסטים בנימין ודניאל

בנימין :המסר הזה בא להדגיש שהסוף
מאד מאד קרוב ולהגיד שיש עברה אחת
שמורידה את כל הדור .העברה הזאת מצויה
בכל תחומי היהדות ומורידה את כל הרמה
הרוחנית של האידישקייט ]יהדות[ של היום.
אם תגידו ''מה פתאום ,איך זה יכול
להיות שעברה אחת יש לה כל כך הרבה כח
שלילי?'' אני עונה ,שכל יהודי קיבל ציווי
מה''' :קדושים תהיו'' ]ויקרא יט[ .ואם
אנחנו לא קדושים ,אז כל המצוות האחרות
פסולות .יהודי טמא קודם כל צריך להוריד
את הטומאה ]''רחצו היזכו וגו''' )ישעיה א([.
לפני כמה ימים הגיעה אזהרה גדולה
לעם ישראל :מכונית תופת מתחת לקניון
ענק שאלפי אנשים כל יום מבלים שם .זה
היה מסר לעם ישראל .בנס גדול המכונית
תופת לא התפוצצה.
זה לא סתם נס ,זה נס ענקי .אלפי אנשים
יכלו לההרג בקניון זה ,אבל ה' גרם לנס גלוי
שהפצצה לא התפוצצה .התחילה להתפוצץ
ולא התפוצצה .כמעט לא היה יהודי ,אפילו
ראש הממשלה ,שלא אמר פשוט ''ברוך ה'''.
ולמה היה לנו כזה נס? ובכלל בזמן
האחרון היו ניסים גלוים ענקיים בישראל.
בשביל מה? כי הקב"ה מזהיר אותנו שהסוף
מגיע ומי שרוצה להיגאל .חייב לחזור
בתשובה ,לחזור לאמת .כי העולם שיהיה
אחרי הגאולה השלימה יהיה עולם של אמת,
ואדם שחי חיי שקר ,לא יוכל לחיות בעולם
כזה והוא יעלם מהבריאה ח"ו.
ולכן הקב"ה מזהיר אותנו עם כל מיני
ניסים .ניסים גלוים שמראים שיש רק בורא
עולם אחד והוא מלך מלכי המלכים .ואנחנו
כולנו עבדים שלו ,ועובדים שלו ,ומשרתים
שלו .זה ה''סטטוס'' שלנו ,ואנחנו צריכים
לשמוח עם הסטטוס הזה .הוא המלך ,אנחנו
משרתיו ,ואנחנו חיים רק לעשות את רצונו.
ומה משמח אותנו? לעשות את רצונו.
שישמח אותנו ויאהב אותנו .כי הוא הבורא,
המלך הכל יכול שלנו ,ושל כל הבריאה.
כל אדם ,כל יהודי ,אפילו כל גוי ,יכול
כבר לראות שאנחנו מגיעים לסוף ,שהעולם
הזה עם כל הגשמיות שלו ,קורס .שכל
העולם מתכונן למלחמה ,כולם ,למלחמה
ענקית .ברור גם שהטבע עובד נגדנו בצורה
מפחידה ביותר ,ואף אחד לא יודע מאיזה
כיוון תבוא המכה הבאה ,ה' ישמור עלינו.
יש מחלות איומות שאי אפשר לרפא אותן
ל"ע ,לפחות לא ברפואה רגילה .ויש מגיפות
קשות ענקיות כמו שלא היו בעולם ,כמו
האיידס שכבר תפס חלק עצום של העולם ל"ע.
הדבר ששנוא ביותר על הקב"ה ,זה
הפריצות ]''אלקיהם של אלו שונא זימה''
)סנהדרין קו( ומבואר בהרחבה במסילת
ישרים פ''יא ע''ש היטב[ אבל הרחוב החרדי
נהפך לתערוכת אופנה של פריצות .זה נהפך
למרכז קניות של בגדים לא צנועים .זה נהפך
למראה גויי לגמרי ]''ה' אלקיך מתהלך בקרב

כ"ז אדר תשס"ט

מחנך להצילך ...ולא יראה בך ערות דבר
ושב מאחריך'' )דברים כג([.
אם יגידו אלה שלבושות בפריצות:
''מה פתאום ,זו הגזמה ,אנחנו יודעות
שאתן מהקיצוניות שהולכות עם כיסוי
ראשַ '' ,שאלים'' ,גרביים עבות ובגדים
רחבים .אבל אנחנו יותר קדושות מכן ,כי
כולם מסתכלים עליכן כמו מוזרות ,ואתן
מושכות עין וזה לא צנוע .אבל אנחנו
שמתלבשות בדיוק כמו הגויות ,אפילו יותר
יפות ,אנחנו חלק של החברה .אף אחד לא
מסתכל עלינו כמשונות ,אנחנו ממש כמו
כולן .עם הפאות היפות ,שיותר יפות
מהשיער של רוב הגויות ,והבגדים
האלגנטיים היפים שלנו ,שממש עולים
ביופים על האופנה הגויית .אנחנו ממש כמו
הגוים ,ולכן לא מסתכלים עלינו במיוחד.
אנחנו לא שונים ומשונים''.
כן ,נכון ,אתן לא שונות ומשונות ,אתן
ממש כמו גויות .ולא רק המראה החיצוני,
אלא גם בפנימיות כמו גויות שרודפות אחרי
הבלי העולם הזה .אמנם עם כל ההידורים

''המסר הזה בא להדגיש
שהסוף מאד מאד קרוב
ושיש עברה אחת שמורידה
את כל הדור .העברה הזאת
מצויה בכל תחומי היהדות
ומורידה את כל הרמה
הרוחנית של האידישקייט''
כביכול של היהודים ,אבל זה כמו להלביש
את עגל הזהב עם כיפה וציצית ,כמו שאמרנו
במסרים קודמים  -וזה מאד שנוא בשמים.
ויש גם פריצות של בידור יהודי ,כביכול,
עם מוזיקה של גוים .למה? כי כל המוזיקה
גויית .גם המנגינות והקצב בנויים על
היצרים החיתיים של האדם .כל מיני זמרים
עולים ,שרים ,מתנענעים ומתנהגים כמו
גוים .רק מה? עם פסוקים מתהילים,
ומהתורה הקדושה רח''ל .
הם רוצים עם הפסוקים כאילו לקדש את
עגל הזהב .אבל זו עברה ענקית בשמים ]וזה
''מביא רעה לעולם ,שהתורה לובשת שק
וגו''' )סנהדרין קא ע''ש ובמשנה ברורה סימן
תקס([ .יש אפילו זמר חסידי ששר באידיש
עם מוזיקת רחוב ומתנענע כמו כושי ,והוא
''מצליח'' מאוד.
אפילו בחורי ישיבות ובנות בית יעקב
רצים לראות אותו .הוא ''קדוש'' ,כי הוא שר
באידיש ושר פסוקים .אוי לנו ,אוי לעונש
שמחכה לנו ]ראה שבת נה .[.הבידור היהודי,
כמה פעמים דיברנו על זה ,זה הכל בא מעגל
הזהב ,מהרצון להיות כמו הגוים.
היום מאד מצוי בעולם החרדי שמנסים
לחקות את צורת החיים של הגוים .ולכן

''ומכך נסבו כל הצרות והרעות...הרי ביאר לנו הכתוב מפורש :אם יראה בנו
מכתבי החפץ חיים תרפ''ד
ערות דבר הוא שב מאחרינו''.

קול דממה דקה
חייג 03-9- 770077
לשמיעת המסרים ועדכונים
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
ניתן להתקשר 0527- 120- 948
אנחנו מוצאים גישה חדשה שאומרת שבן
אדם צריך ''להשתחרר'' מהמתחים שלו,
מהחיים היום יומיים ,ולצאת ל''חופש'' .וגם
זה שייך לחוסר הצניעות ולחיים הגויים.
היהודי שמחפש ''שחרור'' מחוץ לתורה מגיע
לעולם גויי שהכל מבוסס על היצרים.
אמנם היהודים האלו משתדלים להלביש
את הרצון שלהם לחיים גויים בלבוש
''חרדי'' ,אבל זה גויי ממש .למשל ,איפה
תהיו בפסח? במלון ברומניה ,או באלפים
השוויצרים ,או באונית נופש? אולי תהיו
בפריז ,או בלונדון .או תיסעו להונג קונג
לפסח? אולי פסח ליד החומה הגדולה בסין,
למה לא? אולי בקניון הגדול בקולורדו ,או
מי יודע איפה – והכל גלאט כשר ללא
געבראקס ]מצה שרויה[.
העולם השתגע .מה הקשר בין פסח
ויציאת מצרים לבית מלון שנותנים אוכל
גלאט כשר עם כל מיני בידורים כדי שהיהודי
לא ישתעמם? יהודים שצריכים להיות במלון
בפסח עבור בידור הם מסכנים ,הם לא
מהאנשים השמחים .איך אפשר להיות בפסח
במלון? זה גלות ,על גלות ,על גלות ,על גלות.
ארבע גלויות ,והם סובלים את כולם.
היו זמנים שהיו אנשים מסכנים בלי
קרובים ,בלי בית ,אז הלכו למלון .אבל פה,
הרבה מאד מהעולם החרדי רץ למקומות
אחרים בשביל פסח .קשה להם לנקות ,קשה
להם לבשל .קשה להם פסח ]לכן[ הם רוצים
הכל מוכן.
צריכים לדעת שהקב"ה ציוה לנו:
"קדושים תהיו" ]ויקרא יט[ .אלה שכל כך
רצים אחרי עגל הזהב  -אפילו שכביכול
מתפללים שלוש פעמים ביום ,עם תפילין וכו'
 לא תמיד שומרים טהרת המשפחה כמושצריך .לא הייתם מאמינים כמה יהודים לא
שומרים כמו שצריך ,יהודים חרדים כביכול.
זו סטירה נגד השמים ,וזה מקלקל לדורי
דורות .זה מקלקל את הקדושה של עם
ישראל ,והעולם החרדי מלא כאלה שעוברים
על הדינים האלה.
ולא רק זה .קיימים בעולם היום מצבים
שאף פעם לא היו .אפילו ילדים עם יצרים
שאף פעם לא ראו ,ובדור הזה יש .ויש גישה
סלחנית כלפי כל אלה .בחורים בישיבות,
מנוולים שממש לא צריכים להיות עם בנים
אחרים בכלל .אבל יש גישה סלחנית כלפי
הדברים האלה .אוי לנו .ברור שבעולם יש
גישה סלחנית לזה ,ובכלל הם מרימים דגל
שהם כאלה ,שהולכים נגד הקב"ה.
אבל ה' יחסל את כל אלה שעושים כאלה
דברים .אבל זה דור של סלחנות כלפי הכל,
כלפי הדברים המטונפים ביותר .אפילו בין

דף זה טעון גניזה

דיסקים מהכנסים של ''שק ואפר''
ניתן להשיג ) 1ש''ח בלבד( ברח' השומר
 74ק''ד ,בני ברק או בטל.03-6167266 .
)בהוצאת ארגון ''בחגבי הסלע''(

החרדים ,העיקר שיהיה שלום בית ,לא
משנה איזה טינופת יש .ולאף אחד ,אולי
למעט ,יש אומץ לעמוד ולהגיד ''עד כאן''.
ובגלל זה הדור שלנו מטונף .לא כולם
ב"ה ,ולאלה שעדין נקיים ,או רוצים
להתנקות ,תעשו תשובה עמוקה עם הרבה
דמעות כדי לנקות את הלב ואת הגוף
ותשמרו על כל הדינים והחוקים של הקב"ה
בענין קדושה ,ואולי זה יציל אתכם.
הסוף שלנו מגיע ,הסוף של העולם הזה
בצורתו הנוכחי .אלה שלא רוצים לדעת או
שעיוורים ,אני לא מקנא בכם .תפתחו עינים,
תראו איך שהכל נופל לנו בכל הכיוונים ,כל
הדברים שפעם האמנו שיצילו אותנו .הבן
אדם כשהוא היה צעיר היה מחכה לפנסיה
שלו ,שהוא יוכל לשבת ולא לעשות כלום,
לקום מאוחר ,וכו' וכו' .אבל מה קרה? אין
פנסיה ,נעלם הכסף .אי אפשר לסמוך על זה.
על הרפואה? כמה ַפאשלות יש ברפואה
המודרנית ,כמה טעויות ,כמה מנוולים
שמנתחים בלי סיבה מוצדקת בגלל שרוצים
להרוויח על החולים המסכנים .כמה אנשים
מתים בגלל הרופאים? כמה מחלות שהם לא
יודעים מה לעשות עם זה ,ל"ע.
תמחו נגד עברות ברורות ברחוב ,וזה לא
לשון הרע .אסור לתת ליהודים לעשות
עברות ברחוב שכולם רואים ]ראה שולחן
ערוך או''ח סימן תרח[ ולהוריד את כל עם
ישראל ,כמו שעושים בצניעות ובכל מיני
דברים אחרים.
כמה מסעדות של אוכל רחובי יש ברבי
עקיבא ובמלכי ישראל עם ההכשרים
הטובים ביותר ,כמה? צריכים למחות נגד.
זה לא חיים של יהודים ,זה לא הטעם של
יהודי .להיכנס למסעדה הדומה למקדונלד
ולהגיד ברכת המזון ולשבת ולדבר שטויות,
שולחן כזה זה כמו להקיא על השולחן ]''כי
כל שולחנות מלאו קיא צואה בלי מקום''
)אבות פ''ג ,ע''ש([ ,אוי לנו.
ולטייל ברחובות שנשים מסתובבות חצי
ערומות ,כביכול חרדיות ,ולא להגיד מילה,
לאלה שלא אומרים מילה אוי לנו .זה לא
לשון הרע ,זה חיוב מן השמים למחות.
ש .אם רואים אשה לא צנועה ,להגיד לה
שזה לא צנוע?
ת .גבר לא יגיד לאשה ,לבעל של האשה כן.
איש יכול להגיד לאיש.
ש .ואם יודעים שזה לא יעזור כלום ,גם
להוכיח אותם?
ת .לא משנה ,צריכים להוכיח .אף פעם לא
יודעים מתי זה יכנס ללב .אבל אם לא
מוכיחים בכלל ,אז נעמוד למשפט על זה
]כש''כ בשבת נד-נה[.
גאולה ורבי עקיבא ,הם הרחובות
המסוכנים ביותר בכל הארץ .בדיזינגורף
יודעים שמסתובבים שם בבגדי ים ,ולא
הולכים לשם .אבל בגאולה חושבים שהן
צדיקות .אוי ל''צדיקות'' שמסתובבות שם.
ש .איך להוכיח אותן?
ת .את יהודיה ,נכון? מאיזה עדה באת?

מתימן? מאירופה? תורכיה? לא משנה
מאיפה .הסבתות שלכן דאגו להיות צנועות,
כי הן רצו להיות קרובות לה' .מה הן היו
אומרות לך? שאתן נראות כמו גויות פרוצות.
בגלל כל הבעיות בקדושה בתוך עם
ישראל יש הרבה ילדים שהמקור שלהם
בספק גדול .אבל זה סוד ולא יודעים מי הם,
כי בחוץ נראית משפחה רגילה ,בנים ובנות
רגילות .אבל אי אפשר לדעת ,ויש הרבה
טומאה בתוך עם ישראל.
יש יהודים חרדים כמו שצריך ובאמת
עושים כל מאמץ להיות משפחות קדושות
ממש ,שהבית יהיה בית מקדש קטן .אבל
לצערי הרב ,יש זוגות צעירים ]אפילו[ בין
החרדים שיש להם חוסר קשר עם קדושה,
והרבה קשר עם טומאה.
הם לא מרגישים בדיוק מה טומאה ומה
קדושה ,או למה קדושה חשובה .רק חשוב
להם את היצרים שלהם שהם רוצים
למלאות .הם לא מקפידים על קדושה כמו
שצריך ,ולא על טהרת המשפחה כמו שצריך.
זה מביא לכל מיני סטיות אחרות וכל
מיני דברים איומים ,וברור שזה משפיע חזק
על הדור הבא .אני מאוד מצטער לומר את
הדברים האלה ,אבל עם ישראל צריך לדעת.

מקום צניעות ,שם משכן רוח
קדושה ,כאשר היה במשכן ובכל
]ה[מקומות .כי אין רוח הקודש
שורה רק במקום צניעות.
ולכך אמרו חז"ל )ברכות לד( אסור
להתפלל בבקעה ,ופירש רש"י ''מקום
גלוי לכל'' .כי שם לית ]אין[ סטרא
דקדושה  -רק במקום צניעות.
יערות דבש )ח''א דרוש יב(
כשפוסקים בצורה סלחנית פעם אחר
פעם לנשים או גברים שקשרו קשר עם
אחרים מחוץ לנישואין שלהם ,או שפוסקים
בצורה סלחנית לבחורים שיש להם סטיות
בקדושה ,או שלא מקפידים על יחוד כמו
שצריך ,טהרת המשפחה כמו שצריך ,זה
גורם לירידה הקשה ביותר שהייתה לעם
ישראל בכל ההיסטוריה.
לפני מלחמת העולם השניה ,עם ישראל
באירופה ובאמריקה ירד ברוחניות בצורה
איומה ,אבל החרדים ביותר ,היו חרדים
ממש ,היו נקיים ,היו צדיקים וכו' .אבל
היום קשה לדעת מי שייך למה.
הדור שלנו ,דור נמוך ביותר ,בכל מיני
נושאים ,בעיקר בנושא הצניעות .זה ברור
שהאחריות תמיד על הגבר לשמור על אשתו,
שתהיה צנועה .שתצא מהבית לבושה צנוע
בכיסוי ראש ,לא פאה .עם בגדים רחבים ,עם
גרביים עבות וכהות ,ונעליים שקטות
ועדינות ,ובלי תכשיטים ואיפור .ואם היא
מוסיפה '' ַשאל'' ,עוד יותר טוב.
וגם הגבר עצמו חייב לשמור על הצניעות
שלו .בהתנהגות שלו ,במחשבות שלו,
במעשים שלו ,וגם לא ללכת במודה של
הגברים החרדיים היום .במיוחד הצעירים
שלובשים בגדים צמודים מאד ,שהרבה
פעמים מראים את צורת הגוף .ולשמור על
העינים ,ולשמור שהמשפחה בבית קדושים.

אם הגבר והאשה בונים יחד בית כמו בית
מקדש קטן ,הטומאה לא תיכנס ורק ידעו
נחת רוחני וגשמי .מי שלא שומר על קדושה,
הוא משאיר פתח ענק לקלקל את העולם
הבא שלו ,את השלמות הנצחית שלו ]שזו
מטרת חיינו[ ואת העולם הבא של דורי
דורות ]שעתידים לצאת ממנו[.
ולכן עם ישראל ,זה עוד לא מאוחר מידי.
יש עוד מעט זמן לחזור בתשובה ,לנקות את
הנשמות שלנו מבפנים ומבחוץ ולהגיע
לגאולה שלמה ולחיי נצח.
הקב''ה לקח את עם ישראל בתור אשה
כביכול ,אבל היא ברחה ממנו ממש מתחת
לחופה .היא ברחה לבין כל העמים ולכלכה
את עצמה עם כל התרבויות שקר שלהם.
ועכשיו ,ברגע אחרון בהיסטוריה ,הוא מוכן
לקבל אותה בחזרה  -בתנאי שהיא תעשה
תשובה מלאה ותהיה נאמנה לו ולתורתו.
ש .איך על מצוה זו ,אשר בלעדיה אני עלול
להפסיד את השלמות הנצחית שלי ,כמעט
לא מדברים?
ת .לצערי הרב זו אחת העברות הגדולות
ביותר של הדור שלנו ,כל הקשור לצניעות
וטהרת המשפחה .כל העולם טובע בחוסר
צניעות והתשוקות סביב נושא זה .זה אחד
האיסורים הכי ענקים שיש ,ומשפיע על בעל
העברה והטומאה הולכת לדורי דורות.
עברות אלה גרמו לחיסול של דור שלם,
דור המבול ]''כי השחית כל בשר וגו'''[ ,והדור
שלנו גם לא רחוק מסוף לא טוב .לצערי ,ה'
ישמור עלינו .אבל לא כולם ,כי בכל זאת
ישנם חרדים שמבינים את החשיבות של חיי
תורה וטהרת המשפחה כמו שצריך .אבל
היום עם הרוח הליברלית הפתוחה שלצערי
הרב נכנסה גם לעולם החרדי ,ודרישות
התורה טושטשו ונהיו לא ברורים.
בעולם החילוני והגויי זה ממש דור
המבול .המנהיגים שלנו ,הרבה פעמים ,פשוט
יודעים שלא ישמעו להם ,שאם יתחילו לרדת
חזק על כולם לשמור טהרת המשפחה
וצניעות כמו שצריך ,אז יאבדו את הקהילה
שלהם .לכן גם הם מורידים את הדרישות,
או בכלל לא מתעסקים עם זה וזה מביא לנו
דור חסר עתיד כמעט .אוי ,אוי ,אוי לנו.
אלה ששומרים בנושא זה ומשתדלים
מאד להוציא את הטומאה מהלב ומהחיים,
ולעשות בית של קדושה ,של טהרה בכל
נושא ,אלה ינצלו ,והשאר ...
זה המסר האחרון כשאנחנו במצב הזה.
המצב שלנו ישתנה מאד בעתיד הקרוב.
המצב של העולם משתנה במהירות הבזק.
זה לא משנה שאתם יוצאים לרחוב והרחוב
נשאר אותו דבר ,האוטובוס מגיע ,יורד גשם,
יש מוניות וכו' .אבל מתחת לכל זה ,יש שינוי
עצום ,ואנחנו יום אחד נפתח את העינים ולא
נכיר את העולם שלנו.
דניאל :אני לא אכתוב הרבה .רק אגיד
שבאמת הזמן קצר .רק תסתכלו מסביב
ותדעו שהזמן קצר ,ואין לנו על מי להישען
רק על הקב"ה ,אבינו שבשמים .ואין לנו שום
תקווה ,רק אתו ,ואי אפשר לסמוך על שום
דבר ,ועל שום בן אדם ,רק עליו.
אז בבקשה עם ישראל ,החתן מחכה לך,

תחזרי .החופה מוכנה ,מסדר הקידושין
הגיע ,רק הכלה חסרה.
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אמרנו כי ניתן מסר כאשר יהיה שינוי
ממשי בעולם ,וזה קרה.
לפני אלול אמרנו שמאלול העולם
ישתנה לגמרי ,ובאמת מאלול התחילה
ליפול כל הכלכלה של העולם .אחר כך
הנשיא ברק חוסיין אובמה נבחר .בין אלול
לאדר העולם השתנה מאוד ,ומאדר עד
היום העולם השתנה עוד יותר.
הכל יורד יותר ויותר .מדינות מתכוננות
למלחמה גדולה .יותר ויותר מדינות יש
להם נשק גרעיני פעיל ,האנטישמיות
הגיעה לרמה כמו באירופה לפני מלחמת
העולם השניה ויותר ויותר אנשים חסרי
עבודה מינימלית.
בואו ניזכר איך היה העולם לפני שלוש
שנים ואיך העולם עכשיו .כל כך הרבה
ארצות מתחמשות בצורה קשה ביותר,
עם הנשק המפחיד ביותר ואין מי
שיעצור אותם .רק דבר אחד ברור:
כולם נגד ישראל והיהודים.
ברק חוסיין אובמה הוא שליח ה'
וה' דוחף אותו לעשות דברים משונים,
לא הגיוניים ועל גבול הטיפשות .אבל
עם הרבה סייעתא דשמיא הוא השיג
את המקום שלו בתור נשיא ארה''ב וה'
הכניס בו רצון לשלוט בכל העולם .הוא
שליח רע שיגרום להרס של רוב העולם
]הנזכר בזכריה יג ,ח[.
אובמה רוצה להיות דיקטטור
באמריקה והוא מצליח מאוד .הוא
שולט על לפחות שלושים אחוז של
העסקים באמריקה .מענין מאוד שהוא
מצליח לעשות דברים שאף נשיא לא
היה מעיז לחשוב על זה  -והוא לא יכול
אפילו להוכיח שהוא אמריקאי בכלל
וזה מדהים מאוד.
הוא חתם על מאות חוקים מאז
שהגיע לבית הלבן .אף נשיא לא הצליח
להעביר כל כך הרבה חוקים בזמן כל
כך קצר .וחלק מהם מאוד מאוד
משונים ואנטי דמוקרטיים ואנטי
אמריקאיים.
ברק חוסיין אובמה הוא מורכב מאדום
ישמעאל ועמלק והוא הגיע לנשיאות עם
ניסים גלויים .הוא תומך בכל מיני דברים
שאסורים לא רק ליהודים אלא גם לבני
נח .הוא רוצה להשתלט על ארה''ב ולהיות
יותר דומה למלך מאשר לנשיא וזה לא
החלום האמריקאי ]דמוקרטיה[.
הוא בא לעולם כאילו שהוא המשיח
החילוני ,המשיח הגויי שלא מאמין אפילו
במשהו דומה לקב"ה ,והוא מאמין שהוא
מציל את העולם .זה לא להאמין ומעל
הטבע שאדם רשע ולא חכם יכול להגיע
לרמה כזו ,וזה ממש נס.
]כל הדברים הלא טבעיים הנזכרים לעיל
מראים בעליל שהסיבה שאובמה הגיע
לשלטון זה רק בגלל שה' שלח אותו ויש

א' סיון תשס"ט

לזכור שגם הצורר הגרמני ימ''ש הגיע
לשלטון בצורה דומה ונגד כל הגיון וד''ל[.
בזמן האחרון הוא מגלה את שנאתו
הכפייתית למדינת ישראל וזה מבוסס
על השנאה שלו כלפי היהודים .עכשיו
נהיה יותר ויותר ברור שהוא רוצה להרוס
את מדינת ישראל ,לפרק אותה ,ולא משנה
לו אם גם הערבים יחסלו את היהודים
ח"ו .זה בכלל לא מענין אותו.
הוא מאמין שמדינת ישראל היא הבעיה
עיקרית של כל מזרח התיכון .ובזה הוא לא
רחוק מהאמת .כי ברור שהציונים הביאו
את כל הצרות על היהודים פה בארץ ישראל
ואת כל המלחמות .אם הם היו עושים את
רצון ה' ,אז לא היינו עוברים את זה

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר
מלכות דוד ליושנה לממשלה
הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי
ישראל וחוזרין כל המשפטים בימיו
כשהיו מקודם ,מקריבין קרבנות וכו'
וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו
מחכה לביאתו לא בשאר נביאים בלבד
הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו
שהרי התורה העידה עליו וגו'
ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא
מלחמה ולא קנאה ותחרות ,שהטובה
תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים
מצויין כעפר .ולא יהיה עסק כל העולם
אלא לדעת את ה' בלבד.
רמב"ם מלכים פי''ג

דור שהוא מצפה למלכותו
מיד הם נגאלים

ילקוט שמעוני איכה פתיחתא תתקצז

והגאולה הייתה מגיעה ,במיוחד אחרי
שואה כל כך קשה.
אבל בכל זאת אנחנו יהודים ,אפילו
שאנחנו לא מאמינים בדרך העקומה של
הציונים ,אנחנו גרים בארץ ישראל ואין
לנו חשק שהערבים ישלטו עלינו ,כי גם זה
מוות.
אובמה אומר ברור שמדינת ישראל
חייבת לתת את ירושלים ,לחזור לגבולות
 '48וגם להחזיר את הערבים הפליטים
לארץ ישראל .אנחנו צריכים להתפלל לה'
לעזור לנו לחזור בתשובה שלמה כדי
שבכל זאת ה' ירחם עלינו ,עם כל העבירות
שלנו ,ויביא את משיח צדקנו ברחמים
]''אם ישראל עושין תשובה נגאלין''
)סנהדרין צב.[(:

דף זה טעון גניזה

קול דממה דקה
חדש :חייג

077- 450- 2234

לקבל המסרים בפקס
לשמוע בטלפון03- 9770077 :
אנחנו מדברים ומסבירים ליהודים בכל
העולם את הסכנות הגדולות שעומדות
לפנינו ,אבל לא רק שיהודים לא רוצים
לקבל מה שאנחנו כותבים ,אלא לרוב גם
לא מוכנים לקבל מה שכתוב בנבואות
התורה .תפקחו את העינים ותראו
בעצמכם הסוף מגיע ,הסוף הקשה ]הנזכר
בעתה''[.
בנבואות לגבי הגאולה '' ִ
זה לא רק שארץ ישראל בסכנה .כל
יהודי בכל העולם בסכנה .האנטישמיות
היא מעל ומעבר .כל יהודי העולם בסכנה.
לא לחשוב שאם היהודי גר בארה"ב אז
הוא בטוח .חכו עד שהנשיא שלכם
יכעס מאוד מאוד על הישראלים ,תראו
איפה אתם תעמדו ומה הוא יעשה
לכם.
כמה יהודים יש בעולם? המספרים
מיקרוסקופיים לעומת אומות העולם.
מה יהיה לכם היהודים של העולם? מה
יהיה העתיד שלכם בארצות שלכם?
יהודים תיפתחו את העינים! אנחנו
מעטים לעומת הענקים שנגדנו .ההצלה
היחידה שלנו זה הקב''ה .הוא שלח
לנו את הנבואות להדריך אותנו
לתקופה זאת מה לעשות ואיך לעשות
את רצונו כדי שהוא יציל אותנו.
יהודים שגרים בחו''ל אם אפשר
עדיף שתהיו פה בארץ ישראל .אם
בשום פנים ואופן אתם לא יכולים
להגיע ,אז תעשו מה שכל היהודים,
כולל אלו שבארץ ,צריכים לעשות וזה
לחזור בתשובה אמיתית .זה מסר
לחילונים ,לדתיים ולחרדים :תחזרו
בתשובה כמו שכתבנו במסרים עד
היום ]במיוחד במסרים  27ו) 37-ניתן
לקבל הדפים גם בפקס.[(077-450-2234 :
ממלחמת העולם השניה עד היום ,העולם
לא ידע שפע של גשמיות כל כך גדולה כמו
שהיה עד אלול תשס''ח ]ספטמבר .[2008
התרגלנו לגשמיות שלנו והרגשנו שאי אפשר
לחיות בלי הדברים האלה.
השפע של גשמיות כל כך גדולה שהיא
מעוותת לגמרי דרך חיינו .אדם שחי חיים
כאלה מעוות וכל המבט שלו על העולם
מעוות .אפילו יהודי המאמין בקב"ה
ומתפלל שלש פעמים ביום ,ולומד תורה,
אבל משתתף בעולם השקר הזה ]עגל
הזהב[ עם כל הלב שלו ,ומנסה לחיות בשני
העולמות ,הוא יעלם מהמציאות ל"ע .כי
אי אפשר לחיות בשני עולמות ,עולם
האמת ועולם השקר ]''הגברת התאוה על
השכל היא ראש כל חטאת וסיבת כל גנות
וגו''' )חובת הלבבות שער הפרישות פ''ב
וע''ע שם בהרחבה([.

שאלות ותשובות

זה הרגע שחייבים לבחור .הרגע הזה,
כי הוא יספק לנו את צרכנו ,אפילו אם לא
הרגע לפני הסוף .ותדעו ,שזה באמת הרגע
נצליח בהשתדלות שלנו ,אז נוכל להינצל
ש .שמעתי מפי אנשי מודיעין כי לאיראן
לפני הסוף .זה הזמן שאתם צריכים
]''ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה'
יש מעל מאה פצצות אטום והם שלחו
לבחור .כי מי שלא בוחר בביטחון מלא
מבטחו והיה כעץ שתול על מים וגו'''
אותם עם מתאבדים אשר הבריחו את
)ירמיה יז([.
בקב"ה  -וזה לעשות את כל רצונו בלי
הגבול הפרוץ בין מקסיקו לארה"ב והם
השקר  -אין לו מקום בעולם של משיח.
אך אלה שמאמינים ביכולת שלהם,
נמצאים בהרבה מדינות שם ומחכים ליום
לכן הדבר הראשון שצריכים לעשות זה פקודה .האם זה נכון? )יעקב ג .מירושלים( ב''כוחי ועוצם ידי'' ,הם לא ינצלו ]''ארור
לחזור לקב"ה באמת .להוריד את כל
הגבר אשר יבטח באדם וגו' ולא ירא כי
ת .דבר אחד ברור :אמריקה תקבל זבנג
המושגים ,את כל הרצונות שלא שייכים
יבוא טוב וגו''' )ירמיה יז([ .ואלה שעדיין
גדול מאד ,וזו לא בדיחה .אמריקה תסבול
חיים בצרפת ,אוי להם.
לאידישקייט ]יהדות[ ,ולחזור אך ורק
מאד מאד בעתיד הקרוב .ברק חוסיין
ולהלביש
לרצון ה' .ולא לעוות את רצון ה'
אובמה רוצה להשתלט על העולם .הבעיה ש .אני גרה בקנדה עם משפחתי .האם
את זה על רצוננו אלא רצון ה' באמת.
היא שהוא לא כל כך חכם .הוא רשע גדול ,עלינו להתייחס לאזהרות ליהודי ארה"ב?
אבל אנחנו כל כך רחוקים מהאמת ,והעולם הולך להשתנות עוד פעם ,אבל מאד )רחל ממונטריאל(
כולל הרבה מהמנהיגים שלנו ,שאני מאוד מאד ,ובסופו של דבר כל הנבואות שצריכות ת .בכל מקום בעולם היהודים יהיו מטרה
לפיגועים אנטישמיים .הם כבר מטרה
מפחד שאי אפשר להגיע לאמת .כאשר להתקיים יתקיימו בצורה מלאה.
המחשבה כל כך מעוותת והרצונות כל כך
הדאגה שלנו היא לא אם אנחנו נשרוד בהרבה מקומות .לפי הנבואות ארץ
מעוותים ,לרוב אינם מסוגלים להגיע או לא .הדאגה שלנו אם אנחנו נוכל לחיות ישראל לא תחרב ]''כי קרוב יום ה' על כל
לאמת.
הגוים...ובהר ציון תהיה פליטה''
אני מאוד דואג שאנחנו נהיה כמו
)עובדיה א ויואל ג( ''פרזות תשב
המסרים מן האוטיסטים ופגועי המוח
במצרים שרק חמישית מהיהודים
ירושלים מרוב אדם'' )זכריה ב([
מזכירים את תקופת הנביאים
נגאלו .ואני מפחד שבמצב של
אבל אדום בטח יחרב ]עובדיה א
אשר היתרו והיתרו בעם ישראל ,ומאחר
ועוד[ ואת חיה בחלק של אדום.
היהודים היום זה יהיה הרבה פחות
ח"ו ]''וחמושים עלו בני ישראל-אחד
שמשמים נתנו לעם ישראל המון זמן לחזור
ש .האם זה יותר בטוח להיות
מחמשה ויש אומרים אחד מחמשים
בקנדה מאשר באמריקה? )משה
בתשובה על פשעיהם ורוע מעלליהם ,העם
ויש אומרים אחד מחמש מאות''
מקנדה(
טעו לחשוב שדברי הנביאים הם הבל וריק
)ילקוט שמעוני שמות יב(.
ת .יותר בטוח להיות עם הקב"ה.
ואין בכוחם להתגשם.
]והחי יתן אל לבו שדבר כזה כבר
ש .איך אדם יכול לדעת אם ינצל
וכאשר קרו הדברים ביתר שאת ונחתו על
התרחש בעם ישראל'' :והשארתי
במלחמת גוג ומגוג? )משה
,
וגלות
חורבן
,
קשים
יסורים
עמנו
עם
הבינו
בישראל שבעת אלפים כל הברכים
מברוקלין(
.
אמת
היו
הנביאים
דברי
שכל
ישראל
אך
אשר לא כרעו לבעל וגו''' )מלכים א
ת .אף אחד לא יכול לדעת מראש.
מעין
יט( וראה בספר חסד לאברהם )
הכל היה כבר מאוחר מדי...
רק תהיה קרוב לקב"ה ותתרחק
ג נהר כ( שכתב שבאמת כך יהיה
מעגל הזהב ומהשקרים של העולם
יש קצת דמיון למסרים שלנו ,פגועי המח.
בא''י בגאולה העתידה בב''א ע'ש[.
הזה.
בקרוב כאשר יראו שהכל קורה  -והלוואי
כי רוב היהודים עוד חיים את
ש .מה יקרה לאדם המבולבל מאד
שלא  -אזי יוותר לנו רק לבכות ולבכות
החיים הדמיוניים ]עגל הזהב,
בחייו ,האם הוא ילך לגהינום או
ולהתפלל לאבינו שבשמים שירחם עלינו,
החלום האמריקאי[ .אפילו שזה כבר
לגן עדן? )מנחם מברוקלין(
ולשוב עד השם ,כדי להפסיק את הפורענויות
מתמוטט ,יש להם עוד את התשוקה
ת .בלבול זה נגד התורה.
.
עלינו
לבוא
המתרגשות
הקשות
והתקווה שאולי בכל זאת המצב
גליה
ש .כבר לפני חודשיים כמעט
יחזור למה שהיה פעם .ואם אני
כתבתם שיהודי אמריקה בסכנה
אשאל את רוב היהודים :אתם
גדולה ,ולא רואים ב"ה כלום.
רוצים לעבור דברים קשים ,אבל להגיע בעולם של אמת .אנחנו צריכים לחזור
לטוב  -למשיח צדקנו ,לבית המקדש  -או בתשובה .זו צריכה להיות כל הדאגה שלנו עכשיו שאני עוברת על החומר אני רואה
לחזור לעולם שהיה לפני שלש או ארבע ולא מקלט ולא מסיכת גז ולא שום דבר ,שאזהרה דומה פרסמתם ליהודי רוסיה
כבר מזמן וב"ה גם פה טעיתם .אז מה זה
שנים? אני חושש שהרוב יגידו שהם רוצים רק זה.
ש .מה עלי לעשות על מנת להינצל על ידי סתם תחזיות בע"מ או סתם רמאות?
לחזור למה שהיה.
ולכן אני רוצה שיהיה ברור :זה הסוף .הקב"ה? אני דואג בקשר לעולם הפיננסי ת .צוחק מי שצוחק אחרון .אבל אני לא
העולם נכנס בעתיד הקרוב למצב קשה וגם הרוחני ,אך כתוב "אם אין קמח ,אין אצחק ,אני אבכה על כל יהודי ויהודי.
ביותר ,מפחיד ביותר .מצב ששני שליש תורה" אז אנו צריכים את שניהם על מנת אנחנו לא נביאים ולהבדיל ,ירמיהו
הנביא ע''ה הזהיר את עם ישראל משך
מהעולם יחרב ]זכריה יג[ ,שה' ישמור לעשות את רצון ה') .דוד ס .מצרפת(
עלינו ,ומלחמות קשות ביותר .רק אלה ת .אתה צודק ,אך קודם כל עליך להתקרב שמונים שנה שיבוא אסון אם לא יעשו
שבאמת קרובים לקב"ה יחיו ]''והיה כל לה' ולבטוח בו .אנו מתקרבים לזמן כמו תשובה ,וצחקו ממנו ]''ואדבר אליכם
אשר יקרא בשם ה' ימלט'' )יואל ג( שבני ישראל היו במדבר ללא מקורות מחיה .אשכים ודבר ולא שמעתם'' )ירמיה כה([.
ומצודת שם'' :רק הנשארים המבוררים אנו בשלבים של התנתקות מהעולם הזה ,בסופו של דבר ,היה חורבן בית המקדש
הראשון והגלות.
שבהם ,אשר כל אחד מהם קורא אל ה' הכלכלי ,הגשמי וכו'.
ונח בנה את התיבה משך מאה ועשרים
וצועק אליו ומשים בו בטחונו''[
אם נלמד לבטוח בה' עם כל הלב ,ונדע
שנה ,וכל הזמן הזהיר את כולם שיעשו
מה עוד אפשר להגיד? תקראו את כל
תשובה ואם לא יהיה מבול וכולם יהרגו.
הדברים שכתבנו ויותר מזה תקראו את
ניתן להשיג דיסקים בנושא ''שק
צחקו ממנו ובסופו של דבר זה קרה.
הנבואות של תורת משה רבינו ע''ה ותדעו
ואפר'' לשמיעה או לצפיה ) 1ש''ח
אנחנו נותנים מסרים כבר שבע עשרה
את
מה לעשות ואיך לעשות כדי להציל
לדיסק( בהוצאת הארגון ''בחגוי הסלע'':
שנה ,ומה שאנחנו אומרים עכשיו זה לא
עצמכם .העולם של משיח יהיה עולם של
ברחוב השומר  74ק'' ד  ,בני ברק
יקח שמונים שנה או מאה ועשרים שנה,
אמת בלבד ורק אנשי אמת יוכלו לחיות
או בטל.03-6167266 .
זה יקרה עוד מעט.
בעולם של אמת.
)(

בס''ד
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עגל הזהב הורס את היהודים
מסר מהאוטיסט מנחם

אני לא אדבר הרבה על הגברת י] .ראה
במסר מעבר לדף[ ,רק אומר לכם ,כי גם
המקרה הזה יפריד אותנו החרדים יותר
ויותר מההלניסטים הציונים .וזה חשוב
מאוד ,כי אז הציונים יפלו ומשיח יגיע
]''ביבש קצירה תשברנה וגו''' )בבא
בתרא י.[(:
וכל המלחמות ,כמו עכשיו נגד הבית
חולים ,נגד המשטרה וכו' ,זה מחליש את
מערכת השקר ששולטת בארץ ישראל.
לא לפחד ,מי שמוסר נפש בשביל הקב''ה,
אין לו מה לפחד בעז"ה.
כמו נחשון שקפץ לים ,כי ידע שזה
רצון ה' ,אנחנו חייבים לקפוץ למים
אפילו שאנחנו לא רואים את השביל
היבש שמוביל אותנו לצד השני של הים.
העולם היום זה תוהו ובוהו ,כמו ים
סוער ביותר .אנחנו יודעים שהקב''ה
רוצה שנלך אך ורק בדרכו .ואנחנו
חייבים להאמין שהקב''ה יפתח לנו
ולכל היהודים הנאמנים לו ,מעבר
בטוח מהעולם הזה של השקר ,שזה
כמו ים סוער ,לחוף הבטוח שזה ימות
המשיח.

קול דממה דקה

ה' אב תשס"ט

חייג 03- 9770077

ויש גם התקדמות מצד אחר :נגד
העגל הזהב  -שזה שורש כל הרע
והצרות בעולם הזה ]ראה במסגרת[.
היהודים שנעצרו בארה"ב ,זה חלק של
הבירור וההפרדה בין עם ישראל
לעולם הגויי ,כי זה מוריד את עגל הזהב
של היהודים ומעלה את האנטישמיות
של הגוים.
וזה מבודד את היהודי מהעולם הגויי
שמסביבו .המצב הזה של בידוד מכל
העולם הזה של הגוים יכול בעז''ה
להחזיר את היהודים לאמת ולקב''ה.
המטרה של הממשלה האמריקאית
של אובמה ]במעצר של היהודים הללו[
זה אנטישמיות ,חד וחלק .כל תמונה של
יהודי חרדי עם פאות ארוכות מעביר
מסר בכל בתקשורת ההמונית שהיהודים
הם גנבים ,אנשי פשע וגורם ראשי
לנפילה הכלכלית באמריקה .זה עושה
שנאה גדולה ליהודים ומעביר את
האשמה מאובמה ליהודים.
אבל האנטישמיות כבר התחילה לפני
הפעולה הזאת .הפעולה הזאת באה
מממשלת אובמה ]שהוא שונא ישראל

לשמיעת המסרים ועדכונים

עיקר עצת היצר היום'' :עגל

הזהב''

והוא הנושא המרכזי במסרים של האוטיסטים:
■ ''עגל הזהב זה שאנחנו אוהבים את העולם הזה .ואפילו שאנחנו מתפללים,
אנחנו לומדים וכו' וכו' ,הכל לא כמו שהיה פעם .כי עכשיו באמת אנחנו רוצים
את 'העולם הזה' ,והלב שלנו בעיקר בעולם הזה  -ולא בעיקר עם הקב''ה''.
■ ''שומרים מצוות בעיקר מתוך שגרה ,ולא מתוך פנימיות הלב .מתפללים בלי
לעשות קשר עם הקב''ה ,וגם לומדים תורה בלי הקדוש ברוך הוא.''.
■ ''עגל הזהב מביא לפירוק גמור של כל דבר שיש בו שייכות לקדושה .חיים עם
עגל הזהב זה פירוק של כל דבר קדוש  -בגלל שזה קשר רק עם העולם הגשמי''.
■ ''עגל הזהב :גשמיות .התעסקות עם בגדים ,בתים ,רהיטים ,וכו' ,התעסקות
יתר עם פאות ,אפילו מטפחות .אפילו החרדים ביותר מתעסקים הרבה עם
העניבות שלהם ,הכובעים שלהם וכו' .הריצה אחרי כסף ,הריצה אחרי כבוד וכו'''.
■ "העולם הזה ]'עגל הזהב'[ דוחק את רגלי 'המקום' טיפין טיפין בכל תחומי
החיים ,אפילו בעולם הישיבות ,בכוללים ,בשולחן של הרבי''.
■ ''עגל הזהב זה המקור של רוב אם לא כל הבעיות שלנו ,ומאז שהיהודים
עשו את עגל הזהב ,עם ישראל סובל .נכון שהעגל נהרס במדבר ,אבל הוא נכנס
ללב שלנו ולא נמחק ,ועכשיו ]זמן[ התיקון :למחוק את עגל הזהב מהלב''.
■ ''צריכים להפוך את החיים שלנו ,כי היום הדתיים החרדים והחילונים יש להם
דבר אחד משותף :כולנו אוהבים גשמיות ,אוהבים את העולם הזה''.
■ ''השמחה הגדולה ביותר שקיימת ,זה להתקרב להקב''ה .לבטוח בו ,לאהוב
אותו ,להתגעגע אליו .זו השמחה האמיתית :להיות קרוב ,קרוב ,קרוב ,מה
שיותר קרוב ,להקב''ה ]כמבואר בהרחבה במסילת ישרים פרק א[.
יש צדיקים שמורידים את העולם הזה ועולים מעלה מעלה ,קרוב מאד להקב''ה.
אבל אדם שהוא מלא גשמיות ]''עגל הזהב''[ לא יכול להתקרב להקב''ה ,כי
הגשמיות זה מחיצה בין האדם לבין בוראו.
אין שמחה יותר גדולה ,אין דבר יותר טוב מהקרבה להקב"ה''.
''נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו ,ונפרדת תאוותה מעבודת
הבורא  -ונבדלת משרשיה  -תרד במותו למטה לארץ ,אל מקום תאותה...
אבל יעלוה למרום לדין ולמשפט  ,ולראות איך החליפה מרום בשאול''.
רבינו יונה ז''ל שערי תשובה ש''ב י"ח

המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
ניתן להתקשר 0527- 120- 948
גדול ,כמו שכתוב במסר הקודם[ בכוונה
להגביר את האנטישמיות המתפשטת
ומתחזקת.
בתוך היהודים החרדים שיושבים
באמריקה פיתחו קהילה ענקית מבוססת
על ''העולם הזה'' ,עם כל ההנאות
שאפשר לחלום עליהן ,עם ''הכשרים"
מעולים .אבל החברה הזאת עומדת
ליפול ]ביחד עם כל השקר של עגל הזהב
והעולם הזה[.
בתוך החברה החרדית באמריקה חיים
את השקר הגדול ביותר .למה? כי הם
הכשירו את השקר ,עשו את העולם הזה,
עם כל השקר ,כאילו ''כשר למהדרין''
ולפי שיטתם כמעט הכל מותר ,כביכול.
החברה האמריקאית החרדית בדרך
כלל לא יכולה להבין שה''אידישקייט''
]יהדות[ ,כביכול ,שהם בנו הוא לא
אמיתי .לדוגמא ,כאשר מטיילים ברחוב
השלוש עשרה בבורו פארק ועוברים
ממסעדה למסעדה ,רואים יהודים
חרדים עם זקנים ארוכים יושבים
ואוכלים ,וכל אחד ברחוב יכול לראות
איך הם אוכלים ]האוכל בשוק דומה
לכלב ופסול לעדות )קידושין מ([.
וכל הנסיעות למלונות מפוארים ,הכל
''כשר למהדרין'' בסימן שאלה גדול .וכל
החברה המקולקלת ,אפילו אלו
שחושבים שהם הצדיקים ביותר ,הם לא
על רמה רוחנית בכלל ,כי ''עשרת
הדיברות'' שלהם מתחיל עם העולם הזה
]וזה הפך היסוד הגדול של המסילת
ישרים )פ''א( ,וראה בתחתית המסגרת
כאן דברי רבינו יונה ז''ל בענין זה[.
יש אמנם מעטים שהם כן משתדלים
מאוד ,אבל בחברה כל כך גשמית ,כל כך
רחוקה מהקב"ה ,גם הם טובעים ברע
]ראה רמב''ם ,הלכות דעות פ''ו ה''א[.
וזה שעצרו את היהודים האלה
ומעוררים את האנטישמיות ,גם זה באה
לגלות את השקר של עגל הזהב ,ולהרוס
אותו לפני העיניים של היהודים .עגל
הזהב הורס את היהודים ]מקלקל להם
את העוה''ז ומאבד להם את העוה''ב[.
ואלה שנעצרו עכשיו ,זה יהרוס את
יהדות אמריקה .כי זה מפתח שנאה גדולה
ליהודים ועכשיו אין ליהודים את הכח
שהיה להם פעם ,לא כספי וגם לא פוליטי
וגם לא את הזכויות שהיו להם פעם.

דף זה טעון גניזה

הזהב
עגל
)''חיי גשמיות''(
איך
איך
'' עגל הזהב''
'' עגל הזהב''
הורס
הורס

פירוד

עונשי שמים

ריחוק מה'
חוסר סיפוק מרוחניות

א נוכיות

פיגועים ,תאונות וכדו'

שטחיות )''מלומדה''(

ש נאת חינם

מחלות שונות ,טרגדיות

חוסר צניעות וכו '

מ חלוקת

אסונות טבע ,מלחמות

עכשיו זה הסוף ,ולכן תתחילו לזוז
מארצות הברית ושאר ארצות הגוים .לא
כדאי לעבור לקנדה או למקסיקו או
לאנגליה או לאירופה או לשום מקום
בעולם ,כי גם בכל העולם שונאים
אתכם .תעלו לארץ ישראל ,אפילו אם
אין לכם פרוטה ,אפילו אם לא תדעו מה
לעשות .תעשו במסירות נפש כי בכל ארץ
אחרת אתם בסכנה.
האנטישמיות פה בארץ היא הגרועה
ביותר כי זה יהודי נגד יהודי .יהודי לא
מאמין שעושה רע ליהודי אחר בגלל
שהוא מאמין בהקב"ה ,צריך לרחם עליו
ולהתפלל עליו כי הסיכוי שלו לשרוד
ולקבל משיח כמעט אפס .ובכל זאת
כדאי למסור נפש להגיע לארץ ישראל.
בקרוב הרשעים יפלו ,גם הרשעים
היהודים וגם הגוים.
אין לאן לברוח ,רק לארץ ישראל .ולא
לדאוג שהרשעים כעת בשליטה .הם לא
יהיו בשליטה הרבה זמן .אבל גם הרבה
מאד חרדים לא עם הקב"ה ,וגם הם
יעלמו עם ההלניסטים ]ששניהם עובדים
לעגל הזהב[.
אנחנו עכשיו כבר נכנסנו לתקופה
קשה ביותר .הסיפור עם גברת י.
והסיפור עם החרדים באמריקה ,זה
הסימן .הסימן שהסוף בעתיד הקרוב.
יהיו מלחמות חוץ מהמלחמות האלו
שנלחמים עכשיו נגד השקר .יהיו
מלחמות ממש מפחידות ביותר עם הרג
המוני ]ראה זכריה יג ,ח[ ,ובעתיד
הקרוב.
הזמנים קשים ומפחידים ,ובעתיד
יהיה עוד יותר קשה ומפחיד .אבל מי
שקרוב לה' ומשתדל באמת לעשות את
רצונו ,אין לו ממה לפחד .להנצל ,קודם
כל זה להדבק בקב"ה ולעשות את רצונו
]''ואתם הדבקים בה' אלקיכם  -חיים
כולכם היום'' )דברים ד([.
ועוד דבר אני רוצה להזכיר לכם.
החפץ חיים כותב ]כלל ז ,א[ שאסור
להאמין רע על יהודי שכופרים או גוים
מספרים סיפורים עליו ,אפילו אם זה
בטלוויזיה ברדיו או בעיתונות ]ברבים[.
אסור להאמין .אתם מבינים? אסור
להאמין .היהודים שנעצרו ,הם הקורבן,
והמצב שלהם יביא אנטישמיות גדולה.
השכינה מזמן יצאה מארצות הברית
ומארצות אירופה וזה חושף אותם
לאנטישמיות בצורה קשה ביותר.
כמו שאמרנו מזמן ,הרבה מאד
מהישיבות הן ריקות מהקב"ה .לומדים

לומדים לומדים ,אבל הקב"ה לא הוזמן
להיות שם .ולכן מזמן רוב הישיבות ריקות
מרוחניות .אבל עכשיו הם יפלו גם גשמית.
ולכן תתכוננו למצב חדש בעולם .מי
שבאמת מאמין בקב"ה ידע מה לעשות.
אני מאוד עצוב ,לא מבין את היהודים
בחו''ל .אני לא מאשים אותם שלא באים
לארץ ישראל .אני כן מאשים אותם
באטימות כלפי האמת ,שזה הקב''ה,
בורא עולם ,כל יכול .ואנחנו צריכים
לדעת את זה ,ולעזוב את השקר של
העולם הזה ולדבק אך ורק בהקב''ה.
המצב בחו''ל דומה לגרמניה מיד
אחרי "קריסטאל נאכט"  -ליל הבדולח.
האמת התגלתה שהגרמנים מזלזלים
בחיי יהודים ורוצים להרוג אותם .אבל
הרוב העצום של היהודים לא ברחו ,רק

מעטים ברחו .למה לא ברחו אחרי ליל
הבדולח ,לא יכלו להבין? לא הבינו ,לכן
נשארו במקומם .כן ,היה קשה ,לאן
ללכת ,מה לעשות? אבל יכלו להציל את
החיים שלהם .נכון שלא היו רבנים
שאמרו ליהודים לברוח כדי להציל את
החיים שלהם .וגם היום אין רב מפורסם
שמדבר.
עם כל הקושי לעלות לארץ ,יהודי
שמוסר נפש לעלות הוא אומר בזה שהוא
מכיר שזה המקום של כל יהודי ויהודי,
ופה תהיה הגאולה השלמה ,ופה יבנה
בית המקדש.
בנוסף ,שמשיח עוד מעט בא והם
מאמינים בזה ולכן הם רוצים להיות פה
ולקבל אותו ובגלל זה הם מוכנים לזרוק
הכל רק בשביל להגיע לפה ,וסומכים על
הקב"ה שישמור עליהם.
וזה דבר דומה לזה שנחשון קפץ למים
אפילו שלא היה לאן ללכת .הרבה
יהודים רצו לחזור למצרים אבל הוא
קפץ למים אפילו שלא היה סימן אחד
שיקרע הים או שיקרה איזה נס והגיעו
מים עד נפש ובכל זאת הוא המשיך.

איבדנו את השמירה

מסר מהאוטיסט דניאל
אנחנו צריכים ללמוד ממה שקרה
לאשה שהרשעים האשימו אותה שהיא
מתעללת בבנה ,חס ושלום ]התקשורת
החילונית כבר כינו אותה ''האמא
המרעיבה"[ .אנחנו צריכים לראות מזה
איך שאנחנו עלולים לבטוח ברשעים עד
כדי כך שאנחנו שוכחים מהקב"ה,
וללמוד לסמוך רק על הקב''ה  -שהוא
הכל יכול ,ורק הוא מושיע אותנו.
למה היא האמינה להם? כי אפילו
הקהילה החרדית לרוב התעוורו על ידי
מה שידוע לכולם כ"מקצוענות" כביכול.
גם חרדים הפכו לקרבן נגיש של
מקצוענים חסרי מצפון ,הלא מאמינים,
כמעט בכל תחום בגלל שהם הוקסמו
מכל הידע השטחי כל כך של העולם הזה
שיש ל''מקצוענים''.
החרדים לרוב משתוקקים לגשמיות
של העולם הגויי .ולכן במקום לבטוח
בקב"ה ,להתפלל אליו על כל הצרכים
שלנו ,אנחנו בוטחים ברופאים ,בעורכי
דין ,בחיילים – הצבא ,במשטרה,
בבנקים ,בבורסות ,בבתי החולים,
בביטוח לאומי וכדו'.
זה עגל הזהב שיצרנו  -ואנחנו
רוקדים ומשתוללים סביבו בתקווה
שהוא יציל אותנו .ובגלל העבירות שלנו,
שהם בעיקר תוצאה של העגל הזהב,
איבדנו הרבה מהשמירה שלנו ]כנגד
הסטרא אחרא[ .לכן ,למשל ,אפילו אשה
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הרה ,אמא לילדים קטנים ,אשה נורמלית
ורגילה ,יכולה להיזרק בבזיון כבולה
באזיקים לכלא בתנאים תת אנושיים -
על ידי כביכול יהודים אחרים.
ההפגנות שעשו החרדים נגד האי צדק
הנוראי שנעשה באשה הזאת  -וכל החרדים
שסבלו מכל מיני משרדים ממשלתיים
וכדו'  -עוזרים לנו ,לחרדים ,להתרחק
מעגל הזהב .אבל זו רק ההתחלה.
כל כך הרבה יהודים חרדים לא
מוכנים לעזוב את האליל שלהם .ולכן
הקב"ה ,כמו שהיה עם עגל הזהב במדבר,
ישמיד את כל מי שהיה לו חלק בבניית
עגל הזהב ומי שעובד את עגל הזהב.
כמובן תמיד יש אפשרות לעשות תשובה,
אך מכיוון שגם בימינו הערב רב יצרו
ועובדים את עגל הזהב ]כמו שהם עשו
במדבר[ ,הסיכויים שלהם להישרדות
הרבה פחות טובים.
אני מתפלל להקב"ה שכל עם ישראל,
בין אם הם באמריקה ,באירופה ,בארץ
ישראל או בכל מקום אחר בעולם ,ירסקו
את עגל הזהב בידיהם ,יהפכו אותו לאבק
ויעיפו אותו לארבעת רוחות השמים.
אז ,ורק אז ,נוכל כולנו להינצל.
יש רק אלוקים אחד בעולם הזה .הוא
הכל ,הוא ברא אותנו והוא הביטחון
היחיד שלנו ורק אליו אנחנו יכולים
להתפלל – הוא הקדוש ברוך הוא.
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השלב האחרון של הגלות

מסר מאהרן ,בחור אוטיסט

השלב האחרון של הגלות כבר התחיל.
אנחנו כבר בתוך השלב האחרון שלפני
הגאולה השלמה ]ראה בסוף מסכת סוטה
הרבה סימנים של הגאולה שמסרו לנו
חז''ל ,כבר התקיימו[ .הרבה מהשקר כבר
התגלה ובקרוב כל השקר יתגלה וכל
היהודים וגם הגוים בכל העולם יעברו
בירור.
עכשיו אנחנו באמצע הבירור ]''יתבררו
ויתלבנו ויצרפו רבים וגו''' )דניאל יב,
וכה''ג זכריה יג ,ט([ :מי יחיה לנצח
בעז''ה ומי ימות לנצח ל''ע ]ראה יחזקאל
כ ,לב-לח ,ומלאכי ג ,יח-יט[ .וזה בכל
העולם :גם הגוים המוסלמים הנוצרים
וכל יתר הגוים ]''ושח גבהות האדם ושפל
רום אנשים ונשגב ה' לבדו ביום ההוא
והאלילים כליל יחלוף'' )ישעיה ב([.
גם היהודים החילונים ,הדתיים
והחרדים ,כולם עוברים עכשיו בירור וכל
השקר של כולם מתגלה יתגלה ויפול ]כנ''ל
וראה גם ישעיה ג ,יג-ד ,ג ועוד[ .רק חלק
מהיהודים ישרדו ומעט מהגוים ]ראה
כתובות קיב :ועוד בה עשיריה וגו'[.
היהודים שישרדו הם רק אלה
שדבוקים לקב"ה ]''והשארתי בקרבך עם
עני ודל וחסו בשם השם'' )צפניה ג([,
שבאמת מצטערים על העבירות שלהם
ונדבקים אך ורק להקב"ה על ידי תורתו
ומצוותיו ]ראה פרטים במסר .[27
אלו שעדיין לא רוצים לעזוב את השקר
ולהחליט ללכת עם הקב''ה ,וחושבים
שאפשר להחליט לעשות תשובה ברגע
אחרון לפני שמתגלה המשיח ,לא יוכלו
לבחור באמת .צריכים ברגע זה לבחור
באיזה צד עומדים.
היהודים כבר התחילו שוב להיות,
ובעתיד יהיו עוד יותר ,המטרה
לאנטישמיות של הגוים .וגם פה בארץ
ישראל יהיו ,ויש כבר ,מלחמות ,בין
היהודים והערב רב .אבל היהודים פה
שיעשו גטו ,הפרדה מוחלטת מהרשעים,
הם ישרדו ]ראה רמב''ם ,הלכות דעות פ''ו
ה''א[.
העולם עומד לקרוס .תהיה שואה
באמריקה ובמקומות אחרים .קורים
דברים בעולם ובארץ שאי אפשר להאמין
שיכולים להיות .קשה להאמין שמצב כזה
יכול להיות כלל .רוב האנשים בהלם ולא
רוצים לחשוב על זה .רוצים רק להמשיך
את החיים עם כל הגשמיות המיותרת ]עגל
הזהב ,שזה עיקר חיי או''ה[.
נשמות של רשעים גדולים מכל הדורות
נשלחו בחזרה לדור הזה להלחם נגד האמת
]במיוחד מדור הפלגה שנלחמו נגד ה',
ומדור המבול שהשחיתו את דרכם[ .בסופו
של דבר הם ימחקו מהעולם ,מכל
ההיסטוריה ולנצח .יש ביניהם קבוצה של
אנשים רשעים במיוחד ,שהם ראשי
ממשלות ,משפחות מלכותיות ואנשים
שהם בין העשירים שבעולם ].[NWO
עם ישראל ,אלה שקרובים לה' באמת,
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לא לפחד ]שמות רבה כי תשא מ''א ד[.
המצב יהיה מפחיד מאוד ,אבל אם אתם
באמת דבקים בה' ועושים כל מצוותיו,
אין ממה לפחד ]''ואתם הדבקים בה''א,
חיים כולכם היום'' )דברים ד([.
תתכוננו לעזוב את הגשמיות .לא
להאמין באף אחד שבא מ''העולם הגדול'',
כגון המשטרה הממשלה וכו' ,רק בהקב"ה
ותורתו .שמעתם? לא להאמין לאף אחד,
גם לא להאמין למנהיגי העולם  -רק
בהקב"ה ותורתו ]''אל תבטחו בנדיבים בבן
אדם שאין לו תשועה'' )תהילים קמו([.
תתכוננו ,כי הימים הקשים כבר
התחילו .מילה לאמריקאים :יהודים ,הגיע
הזמן לעשות דין וחשבון ולהחליט אם
רוצים להציל את עצמכם .כדאי לעזוב את
אמריקה כמה שיותר מהר .מתכננים
בשבילכם שואה גדולה וההכנות כבר
התחילו ]מחנות  FEMAוכו'[ .ומי ששם את
ראשו באדמה ]כמו בת יענה[ ,שלא רוצה
לראות את האמת ולעזוב את הגשמיות,
הוא לא ישרוד.
הרבה יהודים בכל העולם כבר
מרגישים את העתיד הקשה שמחכה
להם .אם אין אפשרות להגיע לארץ עכשיו,
העיקר זה לעשות תשובה אמיתית .אין
כבר לאן לברוח .עם ישראל בארץ ,אתם
במקום הטוב ביותר ]ראה אגרת הגר''א
ז''ל וספר טוב הארץ[ אבל אם אתם לא
נדבקים בה' ועוזבים את השקר ]עגל הזהב
והבלי העוה''ז[ ,גם פה לא תוכלו לשרוד
]''כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור,
השמידו ה''א מקרבך'' )דברים ד( .גם פה
בארץ ישראל יש שלטון של ערב רב
רשעים ,אבל מי שדבוק להקב''ה ותורתו
הוא ינצל מכל סוגי הרשעים.
אני יושב ובוכה ובוכה ,צועק וצועק
לקב"ה ומבקש רחמים על עם ישראל,
שהם כל כך הרבה שנים בגלות ורצים
משואה לשואה במשך כמעט אלפיים שנה
]ראה דברי גדעון ,שופטים ו ,יג-יד[.
אבל עם ישראל לא לשכוח שה' רוצה
לסלוח ולקבל אותנו בחזרה ולגאול אותנו
ברחמים ]''אתה נותן יד לפושעים וגו'''
)תפילת נעילה([ .אך עלינו להדבק אליו,
לעזוב את העולם הגויי ואת עגל הזהב
]כמבואר בהרחבה במסילת ישרים פ''א
שזה היסוד של עבודת ה'[.
כל מי שמבין את הדברים האלו חייב
למחות נגד הדרך של הרשעים ]שבת נה.
ושולחן ערוך או''ח תרח[ ,שהרבה יהודים,
כולל הרבה חרדים ,מושפעים או תפוסים
מהשקר .חייבים להודיע כי אוי ליהודי
שיכול למחות ולא מוחה ]''כל מי שאפשר
למחות...נתפס וגו''' )שבת נד ,[(:ואוי
ליהודי שיכול להביא יהודי אחר לאמת
ולא מנסה .זה לא אומר שהם בוודאי
יחזרו אך עלינו לנסות לדבר.

דף זה טעון גניזה

קול דממה דקה
חייג 03- 9770077
לשמיעת המסרים ועדכונים
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
ניתן להתקשר 0527- 120- 948

המעט שינצלו
מסר חדש מהאוטיסט בנימין גולדן
יש לי הרבה מה להגיד .הזמן מאד קצר.
אני רוצה להעביר מסר ליהודים שנמצאים
בכל העולם ,בעיקר לאלו שבאמריקה וארץ
ישראל  .אני בטוח שרובכם יודעים שמאז
אלול ]תשס"ח[ העולם השתנה לגמרי
]כמבואר במסר  .[51ועכשיו ,השלב
האחרון שלפני הסוף כבר התחיל .הסוף,
הכוונה לגאולה השלימה אליו כולנו
מצפים ולמשיח צדקנו.
אך מה זה אומר לגבי היהודים ברחבי
העולם ]וגם לגוים[? זה אומר שכל אלו
שמעדיפים לחיות חיים של שקר לא
ישרדו .אני לא מתכוון להגיד שהם פשוט
ימותו ,אני מתכוון שלא יהיה להם חיי
נצח ]שזה העונש החמור ביותר שקיים,
כמו שכתב הרמב"ם )הלכות תשובה פ''ח,
ה''ה([.
אלו שהולכים בכיוון האמת ,הם
ישלימו את התיקון של אדם הראשון והם
יזכו לחיי נצח .לפני החטא של אדם
הראשון ,לא היה לאדם יצר הרע בתוכו.
הוא בעצמו הכניס את יצר הרע לתוכו
]דעת תבונות סימן קכו ונפש החיים ש''א
פ''ו בהגהה השניה[ ,ואנחנו סובלים בגלל
זה אלפי שנים.
הדור הנוכחי הוא הדור שיפריד שוב את
הרע מהטוב ,וסוף סוף יזרוק את היצר
הרע מהלב האנושי ]דברים ל ,ב ,ומבואר
שם ברמב''ן ל ,ו[ .בדור הנמוך הזה יש
ויהיו אנשים מעטים שילכו לעבר האמת
ויזרקו את היצר הרע לנצח .מעטים אלו
יהיו הבסיס של עולם ימות המשיח העתיד
לבוא.
מי יהיו האנשים האלו? אלו יהודים
שלמרות כל הבלבולים של העולם הזה,
למרות כל הגשמיות המיותרת שכל כך
תופסת אנשים בחוזקה ,למרות כל
התאוות והתשוקות שכל כך זמינות -
ומורשות מהדרגות הגבוהות ביותר -
למרות הכל ,הם ידחו את כל השקרים
וירוצו להקב''ה ]ראה דרך ה' חלק א' פ''ב[.
היהודים האלו יבואו מכל מיני זרמים
אך הרוב יהיו חרדים ,ה"קיצוניים"
כביכול .מדוע? כי הם היחידים שיכולים
להבדיל את עצמם מהשקר ]עגל הזהב
ותאוות עוה''ז[ והם קיבלו על עצמם לחיות
כיהודים אמיתיים עוד לפני שיתחילו כל
הצרות הגדולות בעולם ]ראה זכריה יג
ועוד נבואות רבות[.
הם בונים ויבנו גטו משלהם ולא יחכו
לגוים שיבנו את זה בשבילם .הם ירוצו
לתוך הגטו שלהם וינעלו את הדלתות,
כביכול ]''לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך''

ושרה ע''ה[ .צריכים לשמור שבת באמת
)ישעיה כו([ ,כדי שהטומאה של העולם
תפילת רבים בלבוש שק מתקיימת
]יערות דבש/מ''ב[ ,צריכים להיות יהודים
הפרוע והפרוץ שחוגג עם סיפוק התאוות
ליד הכותל המערבי וברחבי הארץ.
אמיתיים ]''שארית ישראל לא יעשו עולה
שלו ,לא יכנס לתוך ביתם ,לתוך
התפילה הבאה בעז''ה ביום ה' ,כז תשרי,
ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון
מחשבותיהם או לתוך רצונותיהם .אלו
פרטים נוספים )או הקמת מנין נוסף(
תרמית'' )צפניה ג([.
האנשים שישרדו ]ראה צפניה ג[.
בעיתונות ובטלפון . 0527- 120- 948 :
וחשוב מהכל ,כדי להגיע לזה ,צריך
עכשיו אני פונה לחרדים שיצרו לעצמם
לעשות הפרדה מוחלטת בינינו לבין העולם
יהדות מלאכותית של שקרים והרבה מהם
מחקים את הגוים ברדיפת סיפוק תאוות החיים של הגוים .הנשמות האלו חיים גם הגויי הגשמי המקולקל ]''הן עם לבדד
]ראה רמב''ם הלכות תשובה פ''ז ה''ב וביאור עכשיו והם שוב ידחו את דרכי הגוים ישכון'' )במדבר כג([ ,וגם להפרד מן הערב
הלכה סימן א' ד''ה שיהא" :ובכלל זנות הוא וידבקו בקב"ה ]''פתחו שערים ויבא גוי רב ,שהם הולכים בדרכי הגוים ]חיי עגל
צדק שומר אמונים'' )ישעיה כו([ ,ושמלת הזהב והבלי עוה''ז ,שזה בדיוק להפך
מי שרודף אחר תאות העולם וגו'''[.
לדוגמא ,יש המון חנויות תאווה מפיצה הכלולות שלהם תהיה לבנה כשלג והחתן מהתורה )כמבואר במסילת ישרים רפ''א([.
והכלה יתאחדו שוב .שאר האומות ,כולל
זה התחלה טובה ב"ה שמסרו נפש,
בשכרות
עד המסעדות היוקרתיות ביותר .ויש הרבה הרבה מהחרדים ,מתהוללים
אבל זה לא מספיק .צריך למסור נפש
בעיות כשרות בגלל שהדרישה לבשר מכל שלהם.
ברוחניות ]לשמור את התורה בכל פרטיה[
סוג כל כך גדולה וגם בעיות כשרות בכלל
הם לא מבינים כמה נורא המראה ולחיות כיהודי ולהפרד מהעולם החיצוני.
אנשים
בגלל שהדרישה לאוכל כל כך גדולה.
שלהם .הם לא מבינים מתוך השכרות לסגור את עצמנו ,וזה הדבר היחיד שיכול
...
אוכלים ושותים ואז עושים דיאטה
לאיזה שפל הם הגיעו .הדבר היחיד שאולי להציל אותנו.
הכל מסתובב סביב כסף ורווחים ,ולא יביא אותם להכיר במצבם הירוד ,זה
בכל העולם המצב דומה ,רק פה בארץ
שלהם
סביב כשרות .פיצה כשרה – חלב ישראל ,כשהם יתפכחו מתרדמת השכרות
אנחנו נלחמים נגד הערב רב ,שהם רוצים
הפנים
עם
מילקשייק כשר – חלב ישראל .כל מיני ברחוב ,תוך שהם מתבוססים
לא פחות מהגוים ,אפילו יותר ,לחסל כל
מעדנים חלביים – חלב ישראל .וכשהם כלפי מטה בתוך הקיא שלהם.
יהודי מאמין ]''גדולה שנאה ששונאין עמי
צריכים דיאטה ,זה גם עם ההכשר
הארץ משנאה ששונאין עכו''ם וגו'''
המהודר ביותר וגם זה חלב ישראל
)פסחים מט.[(:
וגם "ישן" ]כל זה כאילו ''הכשר'' על
בחו"ל המצב יותר קשה .פה
ומצוקה
צרה
יום
,
ההוא
היום
עברה
יום
חיי עגל הזהב[.
בארץ לפחות יש יהודים מעטים
...
ואפלה
חשך
יום
,
ומשואה
אה
ו
ש
יום
,
החרדי
העולם
כולל
העולם,
המוכנים למסור נפש על שמירת
מכל
השתגעו
הם
.
לגמרי
השתגע
חטאו
'
ה
ל
כי
כעורים
והלכו
לאדם
והצרתי
שבת וכדו' .אבל באמריקה,
,
אפשר
שרק
הגשמיים
הצעצועים
ושפך דמם כעפר ולחמם כגללים
באירופה וכו' הם כל כך תפוסים
כמו סרטים ,מכשירי ה"אם .פי, "3 .
בגשמיות ובטמטום שזה מביא,
בעל גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם
כל מה שרק אפשר לחלום עליו
ביום עברת ה' ובאש קנאתו תאכל כל הארץ שאפילו המעטים מהם שמבינים
לחצנים וכפתורים .כל הפטנטים
את האמת קשה להם להלחם על
צפניה פרק א
האפשרויות
וכל
והמכשירים,
נושאים כשבת וכשרות וכו' כי
שקיימות לחופשות ואפילו אפשריות
החברה החרדית הולכת חזק מאד
רבות כל כך לדברים שאסורים
לכיוון ההפוך .בכל העולם נכנס השקר
לגמרי .והרבה מהדברים האסורים מגיעים
לתוך קודש הקדשים ,לתוך הקבוצות של
עם ''הכשרים'' כאילו טובים ממש.
מסר חדש מהאוטיסט ליפי
חרדים שהיו נחשבות כהחזקות ביותר
אם האנשים האלו ]השקועים בעגל
אני כל היום בוכה .אפילו שהיום היה
באידישקייט ]יהדות[.
הזהב[ לא ישתנו עכשיו ומהר ,הם אבודים .שבת אני בכיתי ,כי רואים את הסערה
בעתיד הקרוב ביותר יבואו עלינו ימים
אך זה כמעט בלתי אפשרי שהם יוכלו מתקרבת .העננים השחורים מתאספים
להשתנות ,כי המוח שלהם סתום .סתום בשמים ]ראה במסגרת[ ופה בארץ החושך שחורים כבדים מחניקים ורק המעטים
שרוצים להיות עם ה' יצאו מזה בלי פגע -
מכל הביוב והזוהמה של השקר ,של העולם נהיה יותר ויותר סמיך .אני בוכה על עם
וזה מעט מאוד ברגע זה ]ראה לעיל מסר
הזה ,מעגל הזהב שזוהר כל כך ומסנוור
ישראל האהוב של ה' ,אני בוכה על כל אלה "המעט שינצלו''[ .אני בוכה אפילו בשבת
את עיניהם.
שלא ימשיכו לחיי נצח.
כי אני מרגיש את הכבדות של הימים
הזהב
עגל
את
להרוס
להם
תאמר
אם
חשבתי היום איך אפשר להציל את עם הבאים ,כבדות גדולה מאוד ומבקש מכל
עגל
לא
זה
!
ושלום
חס
"
,
לך
יגידו
הם
הזהב ,זה הקב"ה )חלילה(!" .הם ישראל? רוב היהודים היום הם ערב רב יהודי ויהודי :אפשר ללחום יום ולילה נגד
מבולבלים כל כך שאפילו ברגע האחרון] ,וכ''כ האר''י ז''ל לגבי דורו )ליקו''ת פרשת הציונים וכו' נגד אנטישמיות של הגוים
כשכל טיפש כבר יוכל לראות מה אמת ומה ואתחנן( ,ויותר מזה ראה בדברי חיים וכו' אך המלחמה הגדולה זה לא נגדם ,כי
שקר ,הם יעדיפו את השקר ויעמדו על כך עה''ת בהשמטות לפרשת ויקהל[ .אבל מה את המלחמות האלה ה' ילחם לנו.
עם שאר היהודים איך להציל אותם? פה
המלחמה הגדולה היא עם היצר הרע של
שזה אמת ]''הוי האומרים לרע טוב ולטוב בירושלים קבוצות של יהודים הלכו
כל אחד ואחד בפני עצמו ]''ומה היא
רע ,שמים חושך לאור ואור לחושך'' להפגנות גדולות .הם מסרו נפש וזאת
המלחמה הגדולה? אמר להם מלחמת
)ישעיה ה([.
התחלה מאוד טובה.
היצר וחייליו'' )חובת הלבבות ,שער יה''מ
אוי אוי עם ישראל ,הבכור המתוק של
אבל מה שהם לא מבינים ,זה שרק פ''ה ,ע''ש כל ההסבר של כל הענין([ .ואם
הקב"ה ,הבכור והיחיד של הקב"ה ]''בני הצדיקים צריכים ללכת למלחמות
לא נשתדל לעשות תשובה שלמה ,אז אין
בכורי ישראל'' )שמות ד([ .העם שהוא בישראל ]סוטה מד .[.לכן כל אלה שמסרו
אוהב יותר מכולם ]דברים י ,טו[ .מה קרה נפש זה לא מספיק .צריכים גם למסור לנו שום סיכוי לשרוד ]''ובא לציול גואל
לך? עם ישראל ,ברחת מהחתן שלך ]הושע נפש בעיקר בחיי היום יום .לחיות על ולשבי פשע ביעקב'' )ישעיה נט([.
ומה זה תשובה? זאת אומרת ''קדושים
ב ,ד-ט[ .ברחת לאומות העולם והם רק קידוש ה' ולא רק למות על קידוש ה'.
העיפו אותך מצד לצד ,דרכו עליך והפכו צריכים לבנות בית של קדושה ,לעשות את תהיו'' ]פרושים מגשמיות ,ראה רמב''ן שם
אותך לפרוצה שלהם ועכשיו נותר ממך רק הבית היהודי להיות כבית מקדש קטן )ויקרא יט ,ב( ומסילת ישרים פ''א[ בכל
מראה עלוב ומביש.
]כש''כ הרמב''ן בענין הבית של אברהם החיים שלנו ,וזה כולל כל המצוות .אם
נהיה קדושים ,נמלא את רצון
אבל ברוך ה' ,יש את אלו
הקב"ה ונזכה לימות המשיח
שחזרו ושעוד יחזרו .הם אלו חדש :חייגו  077- 2234- 450כדי לקבל המסרים בפקס
וחיי נצח.
שבמשך כל הדורות דחו את

קרוב יום ה' הגדול

לחיות על קידוש ה'

בס''ד
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אין עוד מלבדו
מסר מבנימין גולדן ,בחור אוטיסט

תשרי תש"ע

קול דממה דקה
חייג 03-9770077
לשמיעת המסרים ועדכונים

החג עבר ,הסוכות פורקו והחיים
חוזרים למסלולם הרגיל כביכול ואלה
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
שקוראים את המסרים שלנו מאוכזבים
ניתן להתקשר 0527-120-948
בגדול .חלק אומרים :אתם רואים ,לא
קרה כלום .אין גאולה ,הכל שטויות.
כמו שלא שלטה אף פעם בהיסטוריה.
על היהודים האלה ,יש לי רחמנות
ולמה? כי זה הזמן שה' מגלה את כל
גדולה .כי כל אדם נורמלי יכול להרגיש עד
הרשעות ביחד ]ראה במסגרת ובמהר''ל
כמה שהגאולה קרובה .ואם לא מאמינים
נצח ישראל פל''ה ועוד[ .יש פה גלגולים של
שהגאולה קרובה ,אז כל אדם עם אפילו
דור הפלגה ]כפירה[ ,של דור המבול ]זימה[,
טיפה של שכל יכול להבין כמה קרובה
של סדום ועמורה ]רשעות[ ,ושל הבריונים
מלחמה קשה ביותר ,שיכולה להחריב את
]לאומניות[ .נקבצו היום כל הרשעיות
רוב העולם ]ראה זכריה יג ,ח[ ,שלא נדע.
שהיו בעולם אי פעם ,גם של היהודים וגם
,
החוצה
אבל קמים בבוקר ,יוצאים
של הגוים.
השמש זורחת ,המכוניות נוסעות,
למה הם פה עכשיו ,הם לא מתקנים?
הציפורים שרות את השירים
גם הערב רב פה ,ורוב היהודים
שלהן ,הולכים לעבודה ,מרוויחים
היום ,בסוף הגלות ,הם מנשמות
כסף ,קונים בסופרמרקט ,ויש כל
של הערב רב ]האר''י ז''ל אמר כבר
לא
מה שאדם חושב שהוא צריך.
פי עליון ]התורה[ מעיד בעצמו ומודיע כי כל
בדורו שרוב היהודים הם מן הערב
או
מבּה,
חסר דבר ,אפילו לא ַבּ ַ
הנלקט מכל מסיבותיו הגדולות אשר הוא
רב )ליקו''ת פרשת ואתחנן( ובנוסף:
שוקולד ,גלידה או פיצה.
מתהפך בעולמו ,הלא הוא גילוי יחודו הגמור
''הדורות מתמעטין והולכין והערב
בל
מבל
זה
הכל כאילו כרגיל ,ו
הזה ,כענין אמרו "ראו עתה כי אני אני הוא ואין
רב מתגברין'' )הגר''א ,אבן שלמה
.
ביותר
המאמין
אפילו את האדם
פי''א ע''ש([.
אלהים עמדי" )דברים לב(.
הכל שקט ,הכל כביכול כרגיל
הם לא מתקנים ,אז למה הם
ומקרא זה נאמר אחר שכלל ]בשירת האזינו[
בעולם השקר .ואיך זה יכול
באו לפה? בשבילנו! בשבילנו ,כדי
כל סיבוב הגלגל שהיה עתיד ומזומן להיות
להיות שאנחנו בסכנה כל כך
שנחזור בתשובה ]לתקן את הרע
סובב בעולם ...ובדברי הנביא ישעיה נתבאר
גדולה? איך זה יכול להיות?
שיש בנו[ .וזו העבודה הכי קשה
אני
כי
ותבינו
לי
ותאמינו
תדעו
מען
ל
"
:
בהדיא
השניה
במלחמת העולם
שנתנה לדור אי פעם ,כי עלינו
יהודים
אספו
הנאצים ימ''ש
הוא ,לפני לא נוצר קל ואחרי לא יהיה וגו'"
להתמודד מול כל הרשע של כל
מה
רק
לקחת
ואמרו להם
)ישעיה מג( וגו' כתוב "למען ידעו ממזרח שמש
הדורות שהיום זה קיים ביחד.
ילדים
נשים
גברים
שצריכים.
וממערבה כי אפס בלעדי וגו'" )ישעיהו מה(.
אנשי דור הפלגה היו צריכים
ותינוקות ,לקחו את כולם לרכבת.
רק להלחם נגד היצר הרע של דור
והנה "למען ידעו"" ,למען תדעו ותבינו"
רוב האנשים לא האמינו שהולכים
הפלגה .אנשי דור המבול היו
כתיב  -משמע שרוצה שנדע בידיעה והבנה
למות ,שלוקחים אותם לנסיעה
צריכים רק להלחם נגד יצר הרע
]וכפי שרואים היום מתוך פירוק העוה''ז[.
האחרונה שלהם.
של דור המבול וכו' .מי שהיה בזמן
ותכלית כל ההצלחה שהוא מבטיח לישראל
לא האמינו ,איך זה יכול להיות?
דור המבול היה צריך רק להלחם
נזכר
זה
ודבר
.
הכל
לעיני
יחודו
התברר
הוא
השמש זורחת ,יש אויר לנשום ,כל
נגד התכונות הרעות של דור
מיני אנשים שמכירים וקרובים
ונשגב
"
ה
"
ע
הנביאים
בדברי
מספר
אין
פעמים
המבול .אבל אנחנו צריכים להלחם
מסביבנו .איך זה יכול להיות?
'
וכו
'
וכו
"
ההוא
ביום
לבדו
'
ה
נגד כולם ,כנגד כל סוגי הרשע .זה
לתאי
עד הרגע האחרון כשהלכו
לא פשוט בכלל ,וצריכים להיות
וסוף דבר ,הלא זה עדותנו בכל יום תמיד
הרוב
לפחות
הגזים ,הם לא האמינו,
חזקים ביותר .מי שיעמוד בזה,
"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד".
להתרחש
עומד
לא האמינו ,מה
בודאי יקבל חיי נצח ,ומי שיקבל
לד
סימן
תבונות
דעת
!
מצב
באותו
ואנחנו עכשיו
את הנצח הזה ,הטעם יהיה מתוק
ומי לא מאמין? אלה שלא
במיוחד.
רוצים להאמין .אלה שרוצים להאמין בנקים וכו'  -שזה לא כמו הסילופים
אנחנו כמעט בסוף .אם זה יהיה בעוד
שהעולם הגשמי ,השטחי ,העולם של עגל שמפיצים בעיתונות וכו'[.
שבועיים ,עוד יום ,עוד עשרה חודשים ,לא
הזהב ,ימשיך .לא רוצים להאמין שזה הכל
תסתכלו כמה אנשים חולים ונפטרים יודע .אבל אני יודע שבעזרת ה' זה קרוב
שקר .לא רוצים שה' יהרוס את הכל לנצח ממחלות משונות וקשות.
ביותר .ומי שרוצה לשרוד צריך לחזור
]ראה הבטחת ה' בישעיה ב ועוד[.
תסתכלו כמה שהרופאים ממש הורגים ,לקב"ה ולסרב לקבל אפילו דבר קטן
מהדרך של כל הרשעים שקיימים היום -
לא רוצים להאמין .מה אפשר להגיד? בטעות או בכוונה אלפי אנשים כל יום.
תסתכלו איך המשטרה בעצמה נהפכה שהם לא יקבלו את הנצח ,הם יושמדו
איך אפשר לומר לאדם שעומד על פסי
אחרי זה ]''בפרוח רשעים כמו עשב...
הרכבת ,ומדבר עם חבר שלו והוא חייב לפושעת.
תסתכלו איך בתוך הצבא מתרבות להשמדם עדי עד )תהלים צב([.
לסיים את הבדיחה שיש לו להגיד .והנה הוא
,
אבל אם אנחנו לא מסרבים לקבל את
רואה את הרכבת ,אבל הוא לא רוצה לדעת קבוצות גדולות של גוים וכל מיני אנשים
כי הוא רוצה לספר את הבדיחה .הוא רוצה שלא שייכים לעם ישראל ]ערב רב[ .צבא כל הדברים האלה ,איבדנו את הנצח ח''ו.
לראות את התגובה של החבר שלו.
של הרבה חיילים עם סמים ,אלכוהול וכו' .לדוגמא ,אם אנחנו לא מסרבים לקבל את
תסתכלו איך אי אפשר לסמוך  -לא על היצר הרע של דור המבול ,את החוסר
צועקים לו מכל הכיוונים'' :תרד
מהפסים ,הרכבת מתקרבת!'' אבל הוא חברות ביטוח ,לא על ביטוח-לאומי ,לא על הצניעות שלהם ,את התאוות הגדולות
שלהם ,את כל הדברים העקומים האלה.
עסוק בלספר את הבדיחה .ובדיוק ברגע שום דבר ,לא על בנקים ,לא על כלום.
תסתכלו איך הרשעות שולטת ,שולטת או הרע של הערב רב שהם מכניסים בנו,
של הצחוק הכי גדול של החבר שלו,
בתוך היהודים עצמם ,את כל הרשע
הרכבת באה והם נעלמים לנצח.
הדף טעון גניזה
שבעולם .בעיקר העבודה זרה של עגל
זה המצב שלנו .נכון ,חיכינו בתש"ס,
נכון שחיכינו במוצאי שביעית ,נכון
שחיכינו בסוכות השנה ,ולא הגיע .אבל
תסתכלו מסביב מה קורה .תסתכלו טוב.
כל הארצות קונות ומייצרות נשק,
נשק הכי קשה וקטלני שהיה אי פעם
בהיסטוריה .תסתכלו כמה כולם מדברים
על מלחמה ]''אמר רבי אלעזר בר אבינא
אם ראית מלכיות מתגרות אלו באלו ,צפה
לרגלו של משיח'' )בראשית רבה מב([.
תסתכלו איזה רשעות יש בעולם ,מהבן
אדם הכי קטן ,עד ראשי מדינות וכו'.
תסתכלו על המצב הכלכלי ,איך ה' ממש
מחסל את עגל הזהב .תסתכלו טוב ]על
המצב האמיתי של אנשים ,נפילת הרבה

הולך ומתגלה' :אין עוד'

יהיו ניסים ענקיים ]''יהיה נס של
גאולה אחרונה גדול מנס של יציאת
מצרים ,עד שלא יאמרו עוד חי ה' אשר
העלה מארץ מצרים ,כי אם וגו''' )מלבי''ם,
ירמיה טז ,ע''ש([ ,ואם זה לא יחזיר
יהודים בתשובה ,אז הם אבודים.
יהודים צריכים להבין שאין עוד מלבדו
 ואם לא מבינים את זה ,אין תקווה ]ראהבמסגרת מעבר לדף[ .אם מאמינים אפילו
בטיפה של השקר של העולם הזה ,אם כן
אין להם תקווה לשרוד ח''ו.
כשהיהודים יצאו ממצרים הם עוד לא
היו ברמת הביטחון בה' שה' דרש מהם.
הם לא יצאו לגמרי מאמונתם שהעולם
הזה יכול להציל אותם ]ראה כלי יקר ,ריש
פרשת בשלח[ ,כי הערב רב משך אותם
לכיוון אחר .אבל בתוך כל יהודי שהיה
בהר סיני ואמר ''נעשה ונשמע'' ,יש את
האמונה הזאת ,ועכשיו נראה מי יהודי
באמת ומי לא.
כל היהודים האמיתיים ,שעמדו בהר
סיני ואמרו ''נעשה ונשמע'' יש להם את
הקשר עם הקב''ה ]ראה רמב''ם ,אגרת
תימן[ ,ואף אחד לא יכול לקחת את זה

לא נדע מי שייך למה עד הסוף .אבל מי
שמדביק את עצמו לקב"ה לגמרי ,סומך
עליו לגמרי ,הוא יראה ניסים .כדאי
להתחיל לעבוד על זה עכשיו''] .עיקר נתינת
תורה לישראל היא כדי שישימו בטחונם
בה'...שעיקר הכל הוא הבטחון השלם והוא
כלל כל המצות'' )הגר''א ,משלי כב ,יט([

הזהב הם מכניסים לתוך הקהילה
היהודית ,גם החרדית וגם החילונית.
עגל הזהב ,זה העגל שהערב רב עשה
במדבר וזה עוד חי וקיים בצורה
המתאימה לדור שלנו .החזירו אותו לעולם
הזה בדורנו ועכשיו הם עושים את זה
כאילו שזה דבר כשר ביותר .למשל,
דניאלֶ :בּן אמר כמעט את הכל ,אבל
מושכים את היהודי מהתורה שלו לאכול
אני רק רוצה להזכיר לכולם שהגיע הזמן
במסעדות ,בורגרים ,פיצות ,וכו' ,כל מיני
לעזוב את כל הארצות .הגיע הזמן להתחיל
דברים ,שלא שייכים ליהודי.
לארוז את החפצים ולבוא לארץ ישראל.
יהודי אמיתי אוכל מחוץ לבית שלו ,רק
לא בגלל שמדינת ישראל תשמור על
אם הוא רחוק מהבית וכדו' ולא יושב
היהודים ,ובחו"ל האנטישמיות גדלה,
אוכל בטעם
ֶ
במסעדה לבלות ,ולא אוכל
וידוע כמה שהנשיא האמריקאי רוצה
הרחוב .זה דבר גויי ,זה עגל הזהב ,זה
לחסל את היהודים.
''העולם הזה'' .זה לא יהודי אמיתי.
לא בגלל זה .אלא בגלל שהגאולה מאוד
יהודי אמיתי יושב ליד השולחן ,מדבר
קרובה ,ומי שהגיע ויגיע לפה לשם שמים,
דברי תורה ומברך עם כל הכוחות שלו.
כי הוא מאמין שפה הוא יהיה קרוב יותר
הוא לא הולך לבלות ,הוא ''מבלה'' רק עם
לקב"ה ,ולאמת ,זה יהיה זכות בשבילו
הקב"ה ]''להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו
]ראה בהרחבה המסר של מנחם בדף .[52
שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל
מי שבא לארץ ישראל צריך לסמוך רק
העידונים'' )מסילת ישרים פ''א([.
על הקב"ה .המדינה והצבא לא יעמדו
אבל היום יש כל מיני טיולים של
הרבה זמן .ואם סומכים על המשטרה
יהודים שהם כמו דרכי הגוים .ללכת
והצבא והנשיא של ארה"ב או מלכת
המילה
להנות כביכול ,לעשות ''כיף''.
אנגליה ,או על סרקוזי של צרפת וכו',
זה
כיף
''כיף'' היא מילה פסולה.
אז אין לכם מה לבוא .תעשו מהר
הזהב
לעגל
לגוי ,כיף זה שייך לעוה''ז ו
תשובה ,כי אם לא ,אין לכם סיכוי
.
[
]וזה הבל ולא תענוג אמיתי
...ובעבודת בית המקדש נשמח כולנו
לשרוד ]''ארור הגבר אשר יבטח באדם
השמחה
,
שלנו
אנחנו יהודים.
ושם בשר זרעו ומן ה' יסור לבו...ולא
הטובהתורה ,המצוות ובשירי דוד עבדך הנשמעים בעירך
,
החגים
שלנו ,זה רק
יראה כי יבוא טוב וגו' )ירמיה י' ע''ש([.
...
מזבחך
לפני
האמורים
והעידון
האמיתי
התענוג
וכו' ]''שזה
ואני לא אומר שאם יהודים לא
([.
שם
י
''
מס
)
''
העידונים
הגדול מכל
והביאנו לציון עירך ברנה ולירושלים
יכולים להגיע בגלל כל מיני סיבות,
גדולה
שמחה
ו
ז
.
סוכות
עכשיו
היה
שהם לא ישרדו .זה תלוי במה שיש
בית מקדשך בשמחת עולם
בית
שמחת
ראה
שלא
מי
]''כל
להם בלב .אבל הזמן מגיע ,ואין לחכות.
)תפילת מוסף לראש חודש(
''
מימיו
מחה
ש
ראה
לא
,
השואבה
חייבים להזדרז כי באמת זה הסוף.
)סוכה פ''ה([ .צריכים להיות שמחים
מי שרוצה לצחוק ,ולא מאמין שזה
תשובה
יעשו
האלו
היהודים
וכל
.
מהם
,
התורה
ביחד בשמחת תורה ,לרקוד עם
הסוף ,הוא חושב שהוא יכול ללכת לים
ואדיר
,
ד
ב
''
פ
ב
''
ח
'
ה
דרך
ראה
]
וינצלו
יותר
משהו
לשמוח עם התורה באמת .יש
להשתזף בשקט ,ללכת למסעדה כשרה
לבלתי
מחשבות
וחשב
''
ריב
'
עמ
במרום
זהב
מאלפי
פיך
טוב מזה? ]''טוב לי תורת
ולאכול המבורגר עם קטשופ וקולה בלי
[.
'''
וגו
נדח
ממנו
ידח
חושב
יהודי
אם
וכסף'' )תהלים קיט([
דאגות ,שהוא יכול ללכת לבית הכנסת
יהודי
זה
מי
ברור
לדעת
אפשר
אי
אבל
הוא
אז
,
ו
"
ח
טוב
יותר
שלטייל בתאילנד זה
לספר בדיחות לחבר שלו בקריאת התורה -
ערב
של
נשמות
גם
יש
כי
[
בנשמתו
]
אמיתי
הוא
,
ה
"
בקב
מאמין
לא
כמו גוי .אז הוא
הוא לא מבין את ה-אלף בית של להיות
עם
,
חשובים
כביכול
יהודים
בתוך
רב
.
ל
''
רח
,
הזהב
בעגל
מאמין בעיקר
יהודי .למעשה ,הוא כמו גוי.
מי
ו
.
'
וכדו
ארוכות
ופאות
ארוכים
זקנים
אותם היהודים החרדים ביותר שבוטחים
יהודים שעושים עבירות ומצטערים על
לא
ה
"
בקב
לגמרי
להאמין
יכול
שלא
באנשים כמו רופאים ,משטרה ,ביטוח
העברות שלהם ומשתדלים עם כל הכוחות
.
הטוב
במקרה
,
רב
ערב
מה
ונשמתו
,
ישרוד
,
לאומי ,הכנסת ,הכסף של המדינה ,בנקים
שלהם לעשות תשובה ,ויודעים שאין על
יהודי
שאפילו
,
לכולם
להזכיר
ורק
,
בורסה וכו'  -הם כאילו מאמינים בקב"ה
מי לסמוך חוץ מהקב"ה ,יהודים כאלה
אם
כי
בתשובה
עכשיו
לחזור
חייב
אמיתי
ראה
אבל בעיקר הם מאמינים בעגל הזהב ]
ישרדו ]''ברוך הגבר אשר יבטח בה' ,והיה
וזה
,
בתשובה
לחזור
אותו
יכריח
'
ה
,
לא
ל
''
זצ
''קובץ מאמרים'' של ר''א וסרמן
ה' מבטחו'' )ירמיה יז( ''אם יבטח בו ,הוא
להן
מעמיד
ה
''
ב
הק
''
]
רב
סבל
עם
יהיה
הם
([.
'
)מאמר עקבתא דמשיחא ב' ,אות ד
יהיה מבטחו'' )רד''ק שם([
עושין
וישראל
כהמן
קשות
שגזרותיו
מלך
יותר
אותו
מאמינים שאדם יכול להציל
מי שלא בוטח בה' מעל לכל ,זה בגלל
.[(:
צז
הדרין
סנ
)
''
בה
תשו
לא
הוא
כי
,
ישרוד
מהקב"ה! יהודי כזה לא
שהוא לא רוצה לראות את האמת .הוא
הוא
אם
,
אמת
של
יכול לחיות בעולם
הרבה
יודע
לא
שהוא
חילוני
אפילו
רוצה להמשיך את החיים הטיפשיים,
.
[
לדף
מעבר
במסגרת
מאמין בשקר ]ראה
יכיר
הוא
אם
אבל
,
[
יהדות
]
אידישקייט
השטחיים ,הגויים .אנשים כאלה הם
אמין
י
הוא
ו
,
ה
"
מהקב
בא
שהכל
פתאום
.
תהיה
המלחמה
.
היום
וזה המצב שלנו
]אנחנו
שכאילו
להגיד
שמחים
כל
עם
,
שלו
בשכל
,
שלו
במהות
,
שלו
בלב
וזה
יהיה
זה
,
במאוחר
או
אם זה במוקדם
האוטיסטים[ טעינו.
.
לשרוד
יוכל
הוא
אז
,
שלו
הכוחות
יבוא
ההרס
רוב
אבל
.
ביותר
יהיה קשה
אני רק יודע שהסוף מאוד קרוב וכשיגיע
מאוד
הרבה
,
הפתעות
הרבה
יהיו
מיני
כל
צריך
לא
ה
''
הקב
.
השמים
ישר מן
הזמן ,שוב ישמעו הניגונים של דוד המלך,
רבים
ויצרפו
ויתלבנו
יתבררו
''
]
הפתעות
זכריה
)
הנבואה
את
לקיים
כדי
]
'
וכו
פצצות
משיח בן דוד והעולם יהיה רגוע ומלא שמחה,
סוף
)
'''
וגו
בינו
י
ולא
שעים
ר
והרשיעו
.
[
יחרב
העולם
של
שליש
ששני
יג ח(
תורה ודעה את ה'] .ראה במסגרת[
דניאל([ .יש הרבה יהודים כביכול חשובים
תפילת רבים בלבוש שק מתקיימת ליד
ניתן להשיג דיסקים בנושא ''שק
שהם באמת מנשמות של הערב רב ]''נראה
הכותל המערבי וברחבי הארץ .התפילה
ואפר'' לשמיעה או לצפיה ) 1ש''ח
בעליל שהרבנים והחסידים והבע''ב שבדור
חודש
הבאה בעז''ה ביום ב' ,ערב ראש
לדיסק( בהוצאת הארגון ''בחגוי הסלע''
המה בעוה''ר רובן מערב רב'' )דברי חיים
או
בפרסומים
כסלו ,בשעה  .16:00פרטים
ברחוב השומר  74ק''ד  ,בני ברק
עה''ת ,השמטות לפרשת ויקהל וכה''ג
0527-120-948
בטלפון:
או בטל03-6167266 .
בשולחן הטהור עמ' עד ועוד([.

מזבח חדש בציון תכין

בס''ד
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קבלת שבת  -לאלף השביעי
מסר מדניאל ,בחור אוטיסט

ל' כסלו תש''ע

האחרון ,זוכים רק לכותרת זמנית
בחדשות.
ובניגוד למצב הכלכלי הקשה,
הבורסה עולה ופורחת ומזג האויר
חורפי .ב"ה יורד גשם ,ואולי לא תהיה
בצורת .נראה שהעולם ממשיך בצורה
רגילה ביותר.
אבל אנחנו יודעים בפנים שזה לא נכון.
האמת היא שהעולם מסוכן ועומד
להתפוצץ בעתיד הקרוב .והסכנות
הממשיות לכל אדם בעולם הן גדולות מכל
הסכנות שהיו בהיסטוריה .הפחד היה
צריך להיות גדול ביותר ,אבל אנחנו לא
תמיד רואים את זה  -או לא רוצים לראות
את זה.
הרצון לשכוח מכל הסכנות ולחיות

קול דממה דקה
חייג 03- 9770077
לשמיעת המסרים ועדכונים

הרבה מאתנו אומרים ''לא קרה כלום,
אנחנו באותו מצב'' .בחנוכה ,שזה זמן
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
הגאולה
שהוא כל כך מסוגל לגאולה ]בגלל
ניתן להתקשר 0527- 120- 948
מהיוונים וחנוכת המזבח[ ,ועד היום לא
קרה כלום .שקט ,חוץ מהרוח החזקה
אם אנחנו רוצים להביא משיח מהר
ששומעים והחול שעף מכל הכיוונים ,הכל
]שזה תלוי בנו כנ''ל[ ,גם אנחנו צריכים
רגיל ,שקט.
להקריב את עצמנו ,ולעשות מעשים כדי
כבר
דוד
בן
משיח
מתי
?
יגיע
כבר
מתי
להבטיח את העתיד של היהודים
חיכינו
?
צריכים
אנחנו
סבלנות
כמה
יגיע?
המאמינים .כדי שילמדו תורה כמו שצריך
,
הגיע
ולא
בפסח
חיכינו
.
הגיע
ולא
בפורים
]כמבואר בספר דרך ה' ח''ד פ''ב ,וראה
היינו בטוחים שראש השנה ,יום כיפור,
ב''ח שולחן ערוך או''ח סימן מז שאופן
הרי
סוכות ,הושענה רבא ,בטח יגיע.
לימוד התורה של היום גורם סילוק
מוצאי
חיכינו לפני שנה שיגיע כי זה
השכינה וחורבן העולם רח''ל[ ,ויחיו חיים
דוד
בן
שביעית
שביעית ,שכתוב ''במוצאי
של יהודים אמיתיים ]בלי עגל הזהב והבלי
את
סחבנו
.[:
יז
בא'' ]סנהדרין צז .ומגילה
עוה''ז וראה בהמשך[.
מוצאי שביעית עד הושענה רבא ,וגם לא
למכבים היה יותר קל מאתנו
הגיע .ועכשיו אנחנו מתקרבים ל-
]להביא ישועה לעם ישראל[ .האמת
"זאת חנוכה" ,ועדין משיח בן דוד לא
''שיתא אלפי ]ששת אלפים[ שנה הגבילה
היתה יותר ברורה .לנו האמת יותר
התגלה לנו.
מטושטשת ]''ותהי האמת נעדרת וסר
החכמה העליונה לעבודת בני האדם
איזה יאוש ,איזה סבל ,איך אפשר
מרע משתולל )על הבריות('' )ישעיה
והשתדלותם על השלימות ואחר כך יתחדש
זה
להמשיך? אבל עיכוב הגאולה
נט([.
העולם בצורה אחרת ראויה למה שיעשה בו
בגללנו ,ואין לנו להתלונן אלא על
כי אפילו בתוך העולם הסגור של
אחרי כן ,דהיינו ההנאה הנצחיית לזוכים לה.
עצמנו! ]שמשיח יבוא היום ''אם
החרדים ביותר ,נכנסה התרבות
בקולו )של הקב''ה  -רש''י( תשמעו''
וטרם יכלו ו' אלפים אלה הנה צריך
היוונית ההלניסטית ]''עגל הזהב''[
)סנהדרין צח.[(.
לתוך לבם של לא מעט חרדים.
שתעמוד האומה הנבחרת ]עם ישראל[
מפחיד
למקום
נהפך
העולם
והמתייוונים החרדיים עדיין לבושים
במצבה השלם ,שיוכלו ליעתק הדברים אחר
[.
לדף
מעבר
במסגרת
ראה
ומסוכן ]
עם פאות ,זקן וציציות ,מעיל ארוך
כך אל הנצחיות ,וזה מה שהובטחנו
בכל
בגדול
חוגגת
האנטישמיות
ושחור ולפעמים פסים ]מעיל ירושלמי,
]הנביאים[ עליו שיהיה על כל פנים ...שירבה
הארצות .ובארץ יש לנו אנטישמיות
''קפטן''[ ,ולא מכירים שהם
קשה ביותר של הערב רב שבשלטון,
הטוב בכל הצדדין ויסור הרע לגמרי ,בין
מתייוונים.
נגד היהודים האמיתיים ,עם שנאה
במה שנוגע לנפש ובין במה שנוגע לגוף,
זה ההבדל :בזמן המכבים ,ראו
היהודים
הרבה יותר גדולה כלפי
דהיינו לב האבן יעשה לב בשר...
ברור מי הם המתייוונים .אבל היום,
מהגוי הרשע ביותר ]''גדולה השנאה
לא תמיד זה מתגלה בחיצוניות,
תרבה השלוה ְ
והר ַוחה ולא ימצאו נזקים
ששונאים עמי הארץ את התלמידי
להראות כלפי חוץ
בלבוש .אדם יכול ֵ
.
כלל
הפסדים
ולא
שהבטיחו
מה
והוא
חכמים יותר מהשנאה ששונאים
כמו יהודי מאמין "קיצוני" ,אבל בלב
העכו"ם את ישראל'' )תנא דבי אליהו
הנביאים )ישעיה יא ט('' ,לא ירעו ולא
ובשכל הוא יכול להתעניין בדברים
זוטא ,פרק טז([.
ישחיתו בכל הר קדשי וגו'''
כמו פסיכולוגיה ,כל מיני צעצועי
והעולם מלא איומים של מלחמה.
גשמיות כמו ,DVD PLAYER :כמו
מאמר העיקרים לרמח''ל
אלפי טילים מכוונים לארץ ישראל על
מחשבים ,כמו אינטרנט ,כמו כל מיני
ידי אויבינו הערבים ,ואיומים של
פלפונים עם מצלמות ,סרטים וכו'.
מלחמות גרעיניות בין ארצות אחרות .מצב בשקט ,שולט על רוב העולם .ולכן רוב
ואפילו אלה שהם לא עושים את זה,
כלכלי קשה ביותר בכל העולם ]ראה מסר האנשים נכנסים עמוק לתוך הצעצועים
שלהם ]עגל הזהב והבלי עוה''ז ,שזה והדברים האלה לא כל כך מעניינים אותם,
" 42עגל הזהב גוסס" ועוד[ ,והטבע גם
התרבות של היוונים[ ,של הגשמיות ,כדי יכול להיות להם נשים שלא לבושות
מתקיף אותנו קשה.
לשכוח על ידי ההנאה מהצעצועים את בצניעות ,שעסוקות עם כל מיני דברים
.
ממשיך
[
פנים
וההסתר
אבל הבלבול ]
המציאות הקשה ]''ויקרא א-דני יקוק שטחיים וטיפשיים  -ועדיין הם נחשבים
,
הקשים
המצבים
,
האיומים
כי מצד אחד
צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה כאילו לחרדים ביותר.
אסונות הטבע וכו' .ומצד שני לא מרגישים
בזמן המכבים ,היהודים הקריבו את
כלום .לא חיים בתחושה שאלפי טילים ולחגור שק  -והנה ששון ושמחה הרוג בקר
מכוונים אלינו ,לא מרגישים טילים ושחוט צאן ,אכול בשר ושתות יין ...ונגלה עצמם ]על המשך קיום העבודה כנ''ל[.
מתפוצצים עדיין .לא חיים בהרגשה באזני ה' צבקות אם יכופר העוון הזה לכם ברחו למערות עם המשפחות שלהם,
שהבנקים והמוסדות הכלכליים עומדים עד תמותון'' )ישעיה כב([.
ונלחמו נגד העולם הזה ,מלחמה נגד
המכבים היו גיבורים גדולים בשדה תרבות יוון הרשעה .אבל היום הבלבול כל
ליפול עם כל החסכונות והפנסיה וכו'
הקרב ,אבל בעיקר הקריבו את עצמם כך גדול ,שהאדם לא מוצא את האמת ]וזה
שלנו.
אנו חיים כאילו כל הדברים האלה למען הקב"ה ,לשם שמים ]''על כן נעשה מסימני של הדור שבן דוד בא )סנהדרין
רחוקים מהמציאות שלנו .אמנם מידי פעם הנס...תחת אשר הערו את נפשם למות על צא.[(.
תופסים אוניה ,או מטוס ,או שיירה של קיום העבודה'' )ב''ח או''ח תר''ע([ .הם
כאשר מתתיהו כהן גדול ,האבא של
כדי
משאיות המובילות טונות של טילים ונשק הקריבו את עצמם למען עם ישראל
החשמונאים ,הרג לפני כולם יהודי
הגבורה
לאויבים שלנו .אך אלה תופסים כותרות שהתורה לא תעלם ח"ו ,וזו היתה
שהקריב חזיר על המזבח ,ומעשה זה הביא
במשך יום-יומיים והחיים זורמים הלאה] .העיקרית[ שלהם.
את המצב להיות ברור לכל מאמין .נהייתה
גם מפעלים ועסקים הפושטים רגל עם
בהירות ,ללא ספק ,איפה הטוב ואיפה
הדף הזה טעון גניזה
מאות מפוטרים לעיתים קרובות בזמן
הרע.

''בסוף גלותינו זה קרוב לזמן
גאולתנו ,יתחזקו צרות לישראל
תכלית החוזק...והטעם ,שהשכינה
תדין את ביתה ויביאם על מסורת
הברית כדי לזככם אל הגאולה ואל
הטוב המובטח לנו על ידי נביאיו.
והטוב ההוא שיעור לא יכילהו
שכל ורעיון ,שלא תזכר גאולת מצרים
וניסים ההם ,לפני ]בגלל[ גאולת
ישראל ונסים ונפלאות ,כאומרו
''ולא יאמרו עוד וגו''' )ירמיה טז(...
וכל אחד ואחד כפי חיובו יצטער
וכל מי שיקשה עורף ולא ישוב יאבד.
ומי שיתן צוארו בעול התשובה
וקבלת הצרות עליו בסבר פנים יפות
ויתן את שכמו לסבול ,יזכה''.

אילמה רבתי

לרמ''ק )פכ''ד(

ו''חסד לאברהם'' מעין א נהר יז

זה מה שחסר לנו היום :אין לנו כהן גדול
שיעשה מעשה החלטי כמו מתתיהו ,ולכן
אנחנו לרוב מבולבלים מאד ]בין טוב לרע[.
אך בעתיד הקרוב ביותר ,יהיו מלחמות
גדולות ,והכל יהיה ברור .המלחמה
הרוחנית כבר התחילה מזמן ,וההתחלה
של המלחמה הסופית העולמית כבר
מורגשת היטב .באמריקה ובאירופה
האנטישמיות כבר חוגגת .היהודים שתמיד
הרגישו כל כך נוח במקומם ,מתחילים
להרגיש שהקרקע בוערת מתחתם .ובכל
העולם אנטישמיות גדולה ,ויהודי ששכח
שהוא יהודי מקבל תזכורת עכשיו שהוא
יהודי  -אם הוא רוצה או לא.
ה' יביא על העולם הרס עצום ]''והיה
בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו
יגועו'' )זכריה יג([ ,ויהיה ברור שרק ריבונו
של עולם שולט ]שגילוי יחוד ה' זה מטרת
הבריאה ''ודבר זה נזכר פעמים אין מספר
בדברי הנביאים ע''ה'' )דעת תבונות לד,
וע''ש ביאור כל הענין([ ,והוא עושה את
המלחמות עבור הכמות הקטנה של
היהודים האמיתיים ,כדי שיראו כל יושבי
תבל איך מן השמים כל הרע בעולם נימחק.
אז לא יהיה ספק ליהודים ,ולכמה
חסידי אומות העולם ,שיש לנו ריבונו של
עולם שברא את הכל ואין עוד מלבדו ]ראה
בדע''ת שם הרבה פסוקים על זה[ .המשיח
יתגלה ,ובית המקדש השלישי ירד מן
השמים ]ראה תיקוני זהר כז [.ושוב נקריב
קורבנות ]רמב''ם ,מלכים פ''יא ה''א[.
הכל יהיה ברור בלי ספק ,והקב"ה
יחזיר אותנו למצב של אדם הראשון לפני
החטא ,ונקבל את השבת ]אלף השביעי[
בטהרה ובשלמות בעז"ה ]ראה כללים
ראשונים אות ט'[.
תפילת רבים בלבוש שק מתקיימת ליד
הכותל המערבי וברחבי הארץ .התפילה
הבאה בעז''ה ביום ה' ,כח טבת )ערב ר''ח
מוקדם( ,בשעה  .16:00פרטים נוספים
בעיתונות או להתקשר . 0527- 120- 948 :

ערב שבת  -ליום שכולו שבת
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
אנחנו עומדים לפני זמנים קשים ביותר
]''אם אין עושין תשובה...הקב''ה מעמיד
להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל
עושין תשובה'' )סנהדרין צז ,[(:וזה כבר
התחיל ויפגע בכל העולם.
]הכלל בצרות של זמננו ,הסביר רב
סעדיה גאון ז''ל ''לא יתכן שתהיה
הישועה ואנחנו חוטאים .שהוא )ה'( הגלנו
מפני חטאינו)...אם( ישיבנו קודם שנתקן,
יהיה זה )הגלות( בשוא .אלא קדמונינו ז''ל
קבלו שתקראנה אותנו צרות רבות ורעות,
שנבחר בעבורם התשובה ונהיה ראויים
להגאל'' )אמונות ודעות ,מאמר ח' פ''ה([.
הצדיקים ,שהם אלה שבוטחים בה'
בלבד ,ישרדו ]''והשארתי בקרבך עם עני
ודל וחסו בשם ה''' )צפניה ג([.
יהודים שסוגרים עצמם בתוך הד'
אמות שלהם בתוך גטאות ,הם ישרדו ]''לך
עמי בא בחדריך וסגר דלתיך בעדך ,חבי
כמעט רגע עד יעבור זעם'' )ישעיה כו([.
יהודים שרואים ברור את השקר
ובורחים ממנו ,הם ישרדו ]''צינה וסוחרה
אמיתו'' )תהילים צא([.
יהודים צנועים עובדי ה' ,שלא מדברים
לשון הרע ,ולא מוציאים שם רע וכו' הם
ישרדו ]''והשארתי בקרבך עם עני
ודל...שארית ישראל לא יעשו עולה ולא
ידברו כזב וגו''' )צפניה ג([
יהודים שנופלים לפעמים במצוות ,אבל
קמים שוב ומשתדלים מאד לחזור
בתשובה ובוטחים כל הזמן בקב"ה ,הם
ישרדו ]''שבע יפול צדיק וקם'' )משלי כד([.
אבל רוב היהודים היום לא יודעים את
ההבדל בין שקר לאמת ]ראה גם במסר
הקודם של דניאל[.
רוב היהודים היום הם ערב רב ]האר''י
ז''ל אמר כבר על דורו ,לפני כארבע מאות
שנה ,שרוב היהודים הם מן הערב רב
)ליקוטי תורה ,פרשת ואתחנן( ,ובנוסף כבר
אמר הגר''א ז''ל'' :הדורות מתמעטין
והולכין והערב רב מתגברין'' )אבן שלמה
פי''א ע''ש כל הענין([.
רוב היהודים היום שקועים בעולם הזה
הגשמי ,עולם השקר ]שזה הדרך,
ה''תרבות'' ,של הערב[.
אבל כמו בחנוכה שהמעטים נצחו את
הרבים ]תפילת על הנסים[ ,אנחנו,
היהודים שמחזיקים חזק בחבל שקושר
אותנו לקב"ה ,אנחנו שרואים אמת,
ורוצים רק אמת ,חייבים לסגור עיניים
ולהסתכל למעלה.
לא שמאלה ולא ימינה ולא למטה ,רק
למעלה לה' ,ואז כל ההרס שיבוא לעולם
בעתיד הקרוב ביותר ]''והיה בכל הארץ
נאם ה' פי שנים בה יכרתו יגועו'' )זכריה
יג([ ,לא ישפיע עלינו.
זה המצב של העולם ברגע זה .אבל

כסלו תש''ע

בעתיד הקרוב ביותר העולם יגיע לבלבול
]והסתר פנים[ עוד יותר גדול מהיום.
הכסף ,המטבעות שידועים היום ,יפלו
]''גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם
ביום עברת ה''' )צפניה א([ .רשעים גדולים
מכל מיני מקומות ינסו להשתלט על
העולם .כל הרשעות שהיתה קיימת
מתחילת העולם הזה ,מהנחש ועד היום
הזה ,הכל חוזר שוב.
הם ילחמו אחד נגד השני ,כל אחד מהם
ירצה לשלוט על העולם ,אך הם כולם
יהרגו ,יעלמו ,וישארו רק היהודים
האמיתיים שאין להם שום קשר לערב רב
]ראה אבות דרבי נתן פ''ל ג ,ורבינו יונה
אבות פ''א מ''ז[  ,ועוד כמה גוים צדיקי
עולם ,רק הם ישארו.
]וזה כולל גם הערב רב ה''חרדי'':
''נראה בעליל שהרבנים והחסידים והבעלי
בתים שבדור ,המה בעוה''ר רובן מערב
רב'' )דברי חיים עה''ת ,השמטות לפרשת
ויקהל וכה''ג בשולחן הטהור עמ' עד ועוד(,
וכנ''ל שאמר האר''י ז''ל על דורו  -שכולם
היו שומרי תו''מ  -שרובם מהערב רב [.
מעט יחסית ,יקבלו פני משיח צדקנו
]לפי הזכויות של כל אחד ,ויתכן שיזכו
אפילו פחות מביציאת מצרים'' :מסורת
קבלה בידינו כי באותו יום כשיבוא המשיח
עם קיבוץ גליות לארץ ישראל ,באותו יום
ימצא בארץ ישראל שבעת אלפים מבני
ישראל'' )חסד לאברהם ,מעין ג ,נהר כב([.
בסוף המלחמות הקב"ה בעצמו יגלה
את כוחו ]שגילוי יחודו ית' זה מטרת
הבריאה'' :כשנשיב אל לבנו כל סדרי
מעשיו ית' ,כל המעשה הגדול אשר עשה
מני שים אדם עלי ארץ ,וכל אשר הבטיח
לנו לעשות על ידי נביאיו הקדושים ,הנה
מה שמתברר לנו מכל זה בירור גמור ,הוא
עוצם יחודו יתברך'' )דעת תבונות לד ,וע''ש
כל הענין([.
והוא ית' יחסל לגמרי את הרע ]''בילע
המוות לנצח'' )ישעיה כד([ ,ובנסים גדולים
ישאיר את היהודים הטובים האמיתיים
]''ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני
ישראל ממצרים ,כי אם חי ה' אשר העלה
את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות''
)ירמיה טז([.
ואז נזרוק לגמרי את הרע שבתוכנו
]יושלם תיקון חטא אדם הראשון[ ,ואז
נחזור להיות במצב שבו היה אדם הראשון
לפני שחטא ]ראה רמב''ן ויקרא כו ו[ .ואז
סוף סוף נקבל את השבת ]אלף השביעי
ועולם הבא[ שהפסיד אדם הראשון.
ניתן להשיג דיסקים בנושא ''שק
ואפר'' לשמיעה או לצפיה ) 1ש''ח
לדיסק( בהוצאת הארגון ''בחגוי הסלע''
ברחוב השומר  74ק'' ד  ,בני ברק
או בטל03-6167266 .
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הגשמיות רוצחת אותנו

קול דממה דקה

ט"ז באדר תש"ע
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
אני רוצה להגיד לעם ישראל כמה אותנו לרמה של הגוים הנמוכים
לקבל המסרים בפקס
שכואב לבי על המצב העגום שלנו .לא ביותר ]''דרש רבי יהודה בר אלעאי...
רציתי באמת לתת עוד מסר ,כי אנחנו אומה זו משולה לעפר ...כשהן יורדין המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
ניתן להתקשר 0527- 120- 948
מקבלים מספיק מסרים ישירים יורדין עד עפר'' )מגילה טז .[(.ועם כל
מה שקורה ,לא מתעוררים!
וקשים מהקב"ה .אבל משהו ,כן אני עכשיו העולם על סף מלחמה נוראה אמיתית ,הוא לא יציל אותנו ח"ו ]''לא
מרגיש שאני חייב לומר ,וזה:
]''והיה בכל הארץ נאום ה' ,פי שנים בה יתכן הישועה ואנחנו חוטאים ,שהוא
עם ישראל ,עם ישראל ,תפתחו את יכרתו יגוע ,והשלשית יותר בה'' )זכריה הגלנו מפני חטאינו ...ישיבנו קודם
העיניים! ]כלה[ למה את ישנה? למה? יג([ .בארץ ישראל האיומים הגדולים שנתקן? ...אבל קדמוננו ז''ל קבלו
העולם מסביב מתמוטט ,ועם ישראל והרציניים של הערבים נגדנו  -עם כל )סנהדרין צז( שתקראנה אותנו צרות
הכלה של הקב"ה ,ישנה שינה עמוקה הנשק הכי משוכלל והכי הרסני שקיים רבות ורעות שנבחר בעבורם התשובה
בתוך הלכלוך של העולם הזה .גם בעולם .ועם התמיכה של מדינות ביניהם ונהיה ראויים להגאל'' )רב סעדיה גאון.
החילונים וגם הדתיים וגם החרדים ,רוסיה ,שהיא נותנת את רוב החימוש אמונות ודעות ,מאמר ח'([.
ואיך עושים תשובה אמיתית? זה לא
תפתחו את העינים!
לערבים.
נשיא איראן ימ''ש נובח וצועק נגד מספיק להגיד קצת תהילים ,כי המצב
ראינו בזמן קצר ביותר מכות טבע לא
רגילות .בפורים היתה סופת שלג היהודים .ברחבי העולם האנטישמיות הוא מידי קשה בשביל זה .המצב
בארה"ב בשטח מאוד גדול ,דבר שמאד רבה מאוד ,לפי כל הדעות ,המצב היום הרוחני שלנו ירוד מדי .חייבים ,בצורה
הרצינית ביותר ]כמו הרצינות של
חריג .בארץ באותו זמן היה גשם
אנשי נינוה ,שמעשיהם שינו את
ב"ה טוב ,אבל כמות אדירה
''לפעמים מתחדשים מקרים ברחוק מקום
הפורענות שנגזרה עליהם[ .לבכות,
ולבעיות
שגרמה לאי נעימות
ובאיים הרחוקים
לשים שק על הגוף ואפר על הראש,
לאנשים רבים.
כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה
ולבכות ]''שובו עדי בכל לבבכם
מול
ענקית
אדמה
רעידת
היתה
ובצום ובבכי ובמספד'' )יואל ב([
וייראו ויפחדו פן יגיע הפורענות אליהם
לפחד
שגרמה
ילי
'
צ
של
החוף
ולבקש מחילהעל כל העבירות שלנו.
מה
וגר
,
מהעולם
רבע
ב
מצונמי
והוא מאמר הנביא )צפניה ג(:
]''ומה היא התשובה? הוא
לכדור הארץ לקפוץ מהמסלול
החרבתי
'הכרתי גוים נשמו פנותם.
שיעזוב החוטא חטאו ויסירו
הרגיל .לא הרבה לפני זה היתה
חוצותם מבלי עובר ,נצדו עריהם
ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו
רעידת אדמה בהאיטי שגרמה
מבלי איש מאין יושב .אמרתי אך
עוד שנאמר...וכן יתנחם על שעבר
למאות אלפי מתים ,ומליונים בלי
תיראי אותי ,תקחי מוסר'
שנאמר...ויעיד עליו יודע תעלומות
קורת גג ,נדיר מאוד .ולא צריכים
שלא ישוב לזה החטא לעולם וכו'
וכשאינם מתיסרים ברעת האחרים
לחזור על זה שהקוטב הצפוני
וצריך להתודות בשפתיו ולומר
הפורענות הולך הלוך ונסוע ,וילך הלוך וקרב
והדרומי נמסים במהירות רבה.
עניינות אלו שגמר בלבו'' )רמב''ם,
ובכל העולם הטבע מתפרץ
ואין ספק כי מי שרואה כל אלו התלאות
הלכות תשובה פ''ב([.
ולעיתים
בצורה משונה מאד -
אשר הם באמת התראות השם יתברך
ועל איך שעשינו מהתורה של
קרובות מפחיד מאד .בפורים היו
הקב"ה יהדות מפלסטיק ,שאין
ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה
הוריקנים גם באירופה ,מקום בנוי
לה לב ,ואין לה נשמה ]''ונאמר על
הוא כמי שעובר עבירה וקבל עליו התראה
מאד טוב ומאורגן טוב  -אבל בכל
האנשים שאינם עורכים מחשבות
זאת היו מקרים לא מעטים של
שהתיר עצמו למיתה מכאן ואילך''
להתבונן תמיד ביראת ה' )ישעיה
מוות מזה ]ראה במסגרת משמעות
דרשות הר"ן )הדרוש השישי(
כט(" :ותהי יראתם אותי מצות
''המסרים'' האלו[.
אנשים מלומדה לכן הנני יוסיף
ואלה רק הדברים הבולטים
להפליא את העם הזה הפלא
דומה לעולם שמלפני מלחמת העולם
רבות
לעין .בנוסף לזה יש מחלות
השניה .ולמדינת ישראל אין ידיד אחד .ופלא" )שערי תשובה ש''ג טו('' ,ולא
חולים
ומשונות ,בתי חולים מלאים
אף מדינה לא מוכנה להיות ידידה של יעשה כאדם העושה דבר במנהג ומוציא
גם
.
נדע
מהמחלות הגרועות ביותר ,שלא
עם ישראל] .רואים בחוש דברי חז''ל :דברים מפיו בלא הגיון הלב ועל דבר זה
אשר
במחלות
ילדים גם מבוגרים חולים
''אמר רשב''י :הלכה בידוע שעשו שונא חרה אף ה' בעמו ושלח לנו ביד ישעיה
שיש
וכמה
.
עליהן
אף פעם לא שמעו
את יעקב'' )ספרי בהעלותך ועוד([ ואיך וכו' ועי"ש )בס"ח סי' מ"ו( עוד מה
איך
יודעים
לא
,
ברפואה
כביכול ידע
שהאריך בגודל העונש עבור זה'' )משנה
אנחנו עדיין ישנים! איך?
אמר
''
]
האלה
מהמחלות
בהרבה
לטפל
גם אמריקה במצב מאד לא קל ,עם ברורה סימן ה([.
רבות
שצרות
דור
ראית
אם
יוחנן
רבי
חייבים לחזור בתשובה על כל
באות עליו כנהר חכה לו שנאמר כי יבא ממשלה עקומה ,שרק דואגת לאיזה
תוכנית מסתורית הרסנית בארה"ב .העבירות שלנו .כולנו ,כל העם ,ואז אם
כנהר צר רוח ה' נוססה בו וסמיך ליה עולם שעל סף מלחמה ,אבל חוץ מנגד זו תשובה אמיתית ,נזכה בעז''ה לקבל
ובא לציון גואל'' )סנהדרין צח.[(.
ישראל ,לא ברור מי נגד מי .ועדיין עם משיח צדקנו .אבל כמו שאנחנו עכשיו,
עושים בדיחה מכל האזהרות שה'
הגורם לכל האסונות והצרות ,עם ישראל ישן!
ישראל ,זה הגשמיות .הגשמיות רוצחת
אתם לא מבינים ,שבלי הקב"ה אין שולח לנו ]אסונות הטבע וכו' כנ''לצ
אותנו ,רוצחת את הרוחניות שלנו .תקווה ]''אם ה' לא ישמר עיר שוא שקד וראה דברי הר''ן ז''ל במסגרת כאן[.
כל היהודים ,חייבים לפתוח את העינים
וגורמת לריבוי העבירות ולמיעוט שומר'' )תהלים קכז([ ,וכמו שאנחנו
המצוות והזכויות שיש לנו .רוצחת את מתנהגים היום ,שהוא לא יציל הרבה ולראות באיזו סכנה אנחנו נמצאים .סכנה
האמונה והביטחון בה' ]''אם האדם מאתנו  -אם לא נעשה תשובה גופנית ,שזו סכנת מוות ,וסכנה רוחנית,
נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו,
שזו סכנה לחיי הנצח שלנו.
העולם
הנה הוא מתקלקל ,ומקלקל
או ,עם ישראל ,מה יהיה? כמה ישרדו
הדף טעון גניזה
עמו'' )מסילת ישרים פ''א([ ,ומביא

חדש :חייגו 077-450-2234

מכל זה ]''ולקחתי אתכם אחד מעיר
ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון''
האמת
)ירמיה ג([? כמה רואים את
מסר מהאוטיסט דניאל אדר תש''ע
בנוי
שהכל
שצריכים לברוח מהעולם הזה,
שאלה :כנראה ,העולם כמנהגו נוהג.
בתוך
שנעלם
על שקר על חומר ,על משהו
הכותרות בעיתונים אותו דבר .הבורסה
הקבר ]מבואר בדרך ה' )ח''א פ''ד א-ג([.
עולה ,העיתונים מכילים שפע פרסומים
לא יודע כמה אנשים ישרדו ]ביציאת
על חופשות לקראת הפסח הקרוב וכו'.
מצרים יצאו רק חמישית וי''א הרבה
העתיד נראה ורוד .אז איך אתה אומר
פחות ,וראה בספר חסד לאברהם )מעין ג,
שאנחנו על הסף של אסון נורא?
נהר כב( שרק שבעת אלפים יהודים
דניאל :לפני מלחמת העולם השניה,
ישארו בארץ ישראל[ .אבל אפילו אם
הנאצים ימ''ש איימו על כל
ישרדו מעט יהודים ,עם המעט
שיתא ]שישה[ אלפי שנה הגבילה החכמה
אירופה ,ועל כל העולם.
הזה ,הקב''ה יבנה את עולם
העליונה לעבודת בני האדם והשתדלותם על
המשיח ואחר כך את העולם הבא
הם התקיפו כבר יהודים,
השלימות ,ואחר כך יתחדש העולם בצורה אחרת,
]ר''ל הנצחיות .וראה כאן במסגרת
והצבא שלהם היה מוכן למלחמה,
ראויה למה שיעשה בו אחרי כן .דהיינו ההנאה
התוכנית הכללית של הבריאה[.
וכל העולם ידע את זה.
'
ו
יכלו
וטרם
.
לה
לזוכים
הנצחית
הנה
אלה
אלפים
דניאל :אני רוצה להוסיף
שגם
אבל גם אז ,כמו שהיום ,לא
ב
הנבחרת
האומה
שתעמוד
צריך
השלם
מצבה
,
מאד
אני עצוב מאד .דואג
רצו לחשוב על זה רצו ליהנות
.
הנצחיות
אל
כך
אחר
הדברים
ליעתק
שיוכלו
את
יעיר
ומתפלל לה' שמשהו
]מעולם הזה[ .היו אז אנשים,
פנים
כל
על
שיהיה
עליו
שהובטחנו
מה
וזה
,
להגיד
מוכרח
היהודים .אבל אני
עיתונים ,ראשי ממשלות וכו'
דוד
מזרע
אחד
יהיה
לזה
והאמצעי
האדון
שיבחרהו
ראה
]
אסונות
שה' ישלח עוד
שהיו מודעים לסכנה ,אבל רוב
המשיח
מלך
והוא
,
בו
שיצליח
ויעזרהו
.
לזה
ה
"
ב
.
מיני
מכל
,
[
מד
יחזקאל כ ,לב
האנשים לא רצו לדעת ,זה גם
וכל
גדול
תיקון
ישראל
יתוקנו
ידו
ועל
בזמנו
והנה
.
עמו
את
להעיר
כיוונים ,כדי
המצב היום.
הבריאה אחריהם שירבה הטוב בכל הצדדים ויסור
כי לקב''ה אין משהו יותר חשוב
למשל ,לפני מלחמת העולם
הרע לגמרי...
לו מעם ישראל ]שהם תכלית
השניה ,העיר וורשה היתה שקטה
והוא מה שהבטיחו הנביאים )ישעיה יא( לא ירעו
הבריאה כמ"ש רז"ל )ב"ר(...בשביל
ושמחה .אנשים הלכו לעשות
ולא ישחיתו בכל הר קדשי וגו' .ולא יהיה סכלות
ישראל שנקראו )ירמי' ב( ראשית
קניות ,טיפלו בילדים שלהם ,הלכו
)רש''י בראשית א( וזה מבואר
בעולם אלא כל הלבבות יהיו מלאי חכמה ורוח
לעבודה .הכל היה רגיל  -עד
היטב בספר דרך ה' )ח''א פ''ב([.
הקדש יהיה שפוך על כל בשר באופן שיזכו לו הכל,
שהמטוסים הגרמנים הפציצו את
אבל ,לצערי הרב ,לעם ישראל
בלי קושי כלל .והוא מה שאמר הנביא )יואל ג( ''אשפוך
וורשה.
יש כל מיני צעצועים ]הבלי עוה''ז
רוחי על כל בשר וגו'''.
אז ,בשניה אחת ,כל המציאות
– וזה דומה לדברי הנביא:
והנה ישמחו ויעלצו ברוב הטובה,והם מתדבקים
השתנתה .מחיים רגילים ,נחמדים,
''ויקרא אדנ-י ה' צבקות ביום
בבורא ית' ועובדים לפניו עבודה שלימה .ועל ידי זה
נעימים עם אנשים המתכננים
ההוא לבכי ולמספד ולקרחה
יהיו מתעלים והולכים עילוי על עילוי עד שיגיעו
חופשות בעתיד ,לידות בעתיד,
ולחגור שק  -והנה ששון ושמחה
למה שצריך שיגיעו לו לעבור ממנו אל מצב הנצחיות
קבעו תור לרופא השיניים וכו'.
הרג בקר ושחט צאן .אכול בשר
בחידוש העולם...
וברגע אחד כל העולם שלהם
ושתות יין אכול בשר ,כי מחר
והנה ימצא העולם כלו נמשך אחר עבודת הבורא
הפך לשחור .הורים וילדים נהרגו
נמות .ונגלה באזני ה' צבקות אם
ית' ולא תהיה עבודה זרה כלל בעולם ,והוא מה שאמר
ל"ע .לא היה אוכל והנהר היה
יכפר העון הזה לכם עד תמתון''
הנביא )צפניה ג( אז אהפוך אל עמים שפה ברורה וגו'''
מזוהם מכל האנשים והסוסים
)ישעיה כב( וע' יומא פו.[.
וכתוב ''ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד''.
שמתו מההפצצות .העולם נכנס
אבל עם כל זה ,ה' יעשה הכל
רמח''ל ,מאמר העיקרים
לתקופה של מוות ,הרס ופחד.
להחזיר את כלתו האהובה לחופה
יותר מחמש שנים של גהינום.
]ראה יחזקאל לו ,כב-לו[.
הקב''ה משלים את עולמו )אות ט( השלבים של עליות בנצחיות[.
גם עכשיו ,העולם כביכול ממשיך
כל יהודי ,כדי להיות חלק של תשתית בצורה רגילה .אבל יום אחד ,בעתיד
מסר מהאוטיסט דניאל י"ג אדר תש"ע
זו שתהיה קיימת לנצח ,יהיה חייב לחזור הקרוב ,המציאות שאנחנו מכירים ,תהפוך
העולם
אנחנו בסוף ההיסטוריה של
לקב"ה .להתנתק מכל הגשמיות המיותרת למציאות אחרת .ה' כבר מזכיר לנו
ברא
ה
"
כמו שאנחנו מכירים אותו .הקב
של תרבות הגוים .ולהתנתק גם שאנחנו חיים בגלות ,בשער החמישים של
גן
]
הבא
את העולם הזה ואת העולם
מהחילוניות של היהודים היום ,ולחזור הטומאה ]כמבואר באור החיים הק'
,
הכל
את
עדן ,גהינום וכו'[ .הוא ברא
ליהדות אמיתית לעשות רק רצון ה' .מי )שמות ג ,ח([ ,הגלות הכי חשוכה.
בנין
השלמת
ואנחנו עדין בתהליך של
בסוף כל ההיסטוריה כל הרשעים וכל
העולם] .ראה במסגרת הסבר הרמח''ל שיחיה ,או לפחות ישתדל בכל כוחו לחיות
חיים כאלה יקבל את משיח צדקנו ואת הכופרים ,ידעו ברגע האחרון שאין עוד
זצ''ל במאמר העיקרים[.
מלבדו .אבל זה לא יעזור להם .נגמר הזמן
.
השקר
עם
יעלם
,
שלא
ומי
.
הגאולה
האמת
בין
,
והרע
המלחמה בין הטוב
שלהם ,והם יעלמו מהמציאות ]''ואת כל
הרע
,
בסוף
.
לשיאה
והשקר ,מגיעה עכשיו
להיות קרוב לקב"ה ,זה לחיות את הרשעים ישמיד'' )סוף אשרי([.
.
ישארו
והאמת
והטוב
והשקר יעלמו לנצח,
האמת להידבק לגמרי לקב"ה בענווה.
כל זמן ששורה אצלנו מצב מלחמה עם
המלחמה האחרונה תהיה קשה ביותר .מי שיעשה את זה יעבור בקלות את כל
מלכות שמים ,לא נצליח בכל אשר
המבחנים והנסיונות ואת כל הסבל
נפנה ...אין לפנינו שום דרך להצלתנו
הופיע ספר חדש של מסרים ''תיקשור עם
שיפול עלינו ועל כל העולם בעתיד
זולתי להתפייס ולעשות שלום עם
נשמות'' .ניתן גם להשיג דיסקים בנושא
הקב''ה ותורתו ,ואז תתקיים ההבטחה
הקרוב ]''ואתם הדבקים בה' אלקיכם
''שק ואפר'' ועוד נושיאים חשובים ) 1ש''ח
)ויקרא כו( 'אם בחוקותי תלכו וגו'
חיים כולכם היום'' )דברים ז([.
לדיסק( מהוצאת הארגון ''בחגוי הסלע'',
ונתתי שלום בארץ וגו'.
הכל אצל ''מלכות דוד'' ,ברחוב השומר,74
ובעזרת ה' נגיע לשלמות ,נקבל את
רבי אלחנן וסרמן ז''ל הי''ד
בני ברק .פרטים נוספים בטל.03-6167266 .
משיח צדקנו ,ונביא קורבנות בבית
קובץ מאמרים ואגרות עמ ' קסה ע '' ש
הלאה
לזיכוי הרבים נא להעביר הדף
המקדש השלישי.
לפי המצב הנוכחי של עם ישראל כעת ,יהיו
הרבה יותר קורבנות מאשר ניצולים ]ראה
לעיל דברי ספר חסד לאברהם וראה
כתובות קיב ,:וסוף ספר דניאל'' :צירוף
אחרי צירוף וכו''
רק המעטים הטהורים ישרדו
]''והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו
בשם ה''' )צפניה ג([ ,והם יהיו
התשתית לעולם של ימי המשיח ,ואחר
כך לעולם הבא ]ראה כללים ראשונים

הכל באמת רגיל?
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שני שליש יגוועו

ז' אייר תש"ע
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
המהלך של העולם היום מוכיח ובנקים וכו' יפלו ,זה יפגע מאד בחיים
שאנחנו בסכנה גדולה מאד .כל העולם ,של בני אדם.
לא רק היהודים ,אבל היהודים מקבלים
אז ברוך השם בגלל הכסף ,שמים
מסרים ישיר מן השמים .למשל ,ה' גרם לב לנס שהקב"ה עשה .אבל לא גמרנו
לעולם זעזועים קשים מאד בתקופה עם הסכנה .הרי הגעש האלה ,שני
האחרונה .רק להזכיר לכם ,בחודשיים האחים ,יעשו עוד הרבה צרות לעולם.
שלשה האחרונים ראינו הרבה מאד אני מקווה שמהסיבוב הבא יתחילו
רעידות אדמה חזקות ביותר וזה להבין שיש בורא לעולם ושרק הוא הכל
מדהים .כל העולם רועד.
יכול ,ומי שמתנגד לו ,יעלם ]''ראו עתה
מי שמבין ,מבין שבעיקר זה מסר כי אני אני הוא ואין אלקים עמדי וגו''
לעם ישראל ]''א"ר אלעזר בר אבינא :ואין מידי מציל'' )דברים לד( וזה מבואר
אין פורענות באה לעולם אלא בשביל בהרחבה בס' דעת תבונות[.
ישראל )ליראם כדי שיחזרו בתשובה-
אבל ההר געש הזה והשני ,לא יביאו
רש''י('' )יבמות סג([ .הקב"ה מכין את לסוף העולם .יהיו עוד מכות .וכמו
העולם למצב קשה ביותר והוא יעביר במצרים ,כל מכה תביא לעולם יותר
אותנו ,היהודים ,דרך האש ]''ומי מכלכל פחד מה' .וכל זה בא בעיקר לעורר את
את יום בואו ומי העומד בהראותו ,כי היהודים ,כדי שיעשו תשובה .לפי גדולי
הוא כאש מצרף וכבורית מכבסים'' הדור הקודמים ,רוב היהודים בסוף,
)מלאכי ג([ ,כדי לטהר אותנו מהעבירות לפני משיח ,הם מנשמות הערב רב
של העולם הזה ולהביא אותנו למצב של והערב רב לא ישרוד ]''נראה בעליל
ביטחון מלא בקב"ה כדי שנוכל לקבל שהרבנים והחסידים והבעלי בתים
משיח צדקנו ]''עיקר נתינת התורה שבדור ,המה בעוה''ר רובן מערב רב''
לישראל הוא כדי שישימו ביטחונם )דברי חיים עה''ת ,השמטות לפרשת
בה'...שעיקר הכל הוא הביטחון השלם ויקהל( כבר אמר האר''י ז''ל על דורו
והוא כולל כל המצות''
וראה
)הגרי''א ,משלי כב,
''
דברים ח ,ג([.
לאומות העולם זו אזהרה
שגם הם ,לפחות חלק,
צריכים לעשות תשובה .אבל
זכריה יג
לרוב הגדול של הגוים זה
מסר שהסוף שלהם הגיע יחד
שרוב היהודים הם מן הערב רב )ליקוטי
הצרות
כל
עם העונש העצום בגלל
תורה ,פרשת ואתחנן([.
.
הדורות
במשך
שהביאו על בני ישראל
אל תחשבו שכל החילונים הם ערב
תר
יו
,
מאד
קשה
זה יהיה מפחיד מאד,
רב .זה לא נכון .ולא לחשוב שאף אחד
יציאת
של
מהמכות
קשה ומפחיד
מהחרדים לא ערב רב .גם זה לא נכון.
מצרים.
גם בין החילונים יש יהודים טהורים
הראש
את
מרים
בקושי
העולם
אבל
שטועים בדרכם ,אך ברגע הנכון
יש
לכן
.
האלה
המסרים
כל
על
ומסתכל
יתאוששו ויבינו ויקבלו את האמת -
עוד מסר מאד חזק שהעולם קיבל שרק הקב"ה מלך מלכי המלכים ,אין
שהתחיל לפני שבוע בערך ,באיסלנד .הר עוד מלבדו ,רק הקב"ה ותורתו ]''וידעת
געש התפרץ ומההתפרצות הזאת נוצר היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא
מצב שבכל אירופה לא היה מטוס אחד האלקים בשמים ממעל ועל הארץ
שהמריא או נחת.
מתחת ,אין עוד'' )דברים ד([.
אם הייתה התפרצות קשה של הר
אבל יש בין החרדים הרבה ''כאילו
אף
געש ובכל זאת המטוסים היו טסים,
חרדים'' שלא מאמינים באמת בקב''ה
מכמה
אחד לא היה שם לב לזה ,חוץ
ושצריך לבוא משיחו .הם תפוסים בעגל
.
מהבית
איסלנדים שהיו צריכים לברוח
הזהב והשקר של העולם הזה .לכן ה'
כך
שכל
אבל מאחר שזה פגע בטיסות
שולח מכות ומכה את הגוים ,כדי להעיר
מרימים
לפחות
אהובות על כל העולם,
את היהודים ]''הכרתי גוים ,נשמו
,
נעשה
מה
,
ואבוי
ראש ואומרים ''אוי
פינותם ,החרבתי חוצותם...אמרתי אך
לבר
נגיע
איך
או
לפריז
איך נטוס השבוע
תיראי אותי ,תקחי מוסר'' )צפניה ג([.
לטיול
נגיע
איך
או
מצוה בבלגיה,
לפי הנבואות ,בסופו של דבר תהיה
את
קצת
פותחים
ולכן
באוקראינה''.
מלחמה קשה ,ושני שליש מהעולם יחרב
העינים.
]''והיה בכל הארץ נאום ה' ,פי שנים בה
:
לכולם
קשה
יותר
עוד
בעיה
יש
אבל
יכרתו יגוועו ,והשלישית יוותר בה''
כל
של
ובכלל
,
אירופה
של
הכלכלי
המצב
)זכריה יג([.
טיסות
אין
ימים
חמישה
אם
.
העולם
אבל לא לחשוב שכל היהודים ישרדו.
בתוך אירופה ומחוץ לאירופה ,אז כל לא לשכוח שבמכת חושך רק חמישית
העולם מושפע כלכלית לרעה .וזה
הדף הזה טעון גניזה
מסוכן .כי אם המצב הכלכלי יחמיר,

קול דממה דקה
חייג 03- 9770077
לשמיעת המסרים ועדכונים
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
ניתן להתקשר 0527- 120- 948
מהיהודים נשארו ]וי''א אחד מחמישים
וי''א אחד מחמש מאות )מכילתא בשלח
א([ .ועכשיו הערב רב לא ישרוד ,ויש
יהודים עם זקנים ארוכים ופאות
ארוכות והם לא ישרדו .כי עם כל
הלבוש החיצוני ,הלב לא עם הקב"ה
]שזה העיקר ש''רחמנא ליבא בעי''
)סנהדרין קו ,ע''ש כל הענין([.
במשפחה אחת של יהודים ,יכול
להיות כאלה שהם ערב רב וכאלה שלא
ערב רב .זה לא הולך לפי משפחות .יכול
להיות משפחות מיוחסות מאד ,יהודים
שהם בן אחרי בן מגדולי הדור ,וזה לא
אומר שהם לא ערב רב .רוב החילונים,
ברור ,לא יבינו על מה אני מדבר .אבל
גם הרבה מהחרדים לא יבינו ,והמצב
הזה עגום מאד.
ומי לא ערב רב? יהודי עניו שמשתדל
כל הזמן כל כולו להאמין ולבוטח בקב"ה
ולעשות רצונו ית' ]''והשארתי
בקרבך עם עני ודל וחסו בשם
ה''' )מלאכ' ג([ .אם בסוף ,לפני
משיח ,יש לאדם הספק הכי
קטן  -הוא פסול .לא יכול
''
להיות ספק ,ספק זה הרס,
ספק זה יצר הרע .משה רבנו
ביקש מהקב"ה לתת רשות
לקחת את הערב רב ממצרים.
מהי הבעיה של הערב רב ,הספק .למי שיש
ספק יכול היה לצאת ממצרים ,אבל לא
יכול לקבל משיח צדקנו.
שאלה :מה הכוונה ספק?
תשובה :אם לא מאמינים שהקב"ה הוא
הכל יכול ,והוא עושה את הכל לטובה
]''כל דעביד רחמנא לטב עביד'' )ברכות
ס([ ,אפילו שזה לא נוח לנו ,או שההגיון
שלנו אומר אחרת .אנחנו חייבים להיות
כפופים לגמרי לקב"ה ,לתורה שלו ,ולכל
מה שחז"ל אמרו .הכל אמת ,משה אמת
ותורתו אמת ]וזה התיקון של בני קרח
)בבא בתרא עד([ .זה הכל.
ומי שיש לו ספק הכי קטן בזה ,לא
יכול להצטרף לאלה שמקבלים משיח
צדקנו .אדם שמאמין באמת בקב"ה ולא
בעולם הזה והשקר שלו ,לא תהיה לו שום
בעיה לעבור את המבחן הזה .ספק זה
הרבה יותר גרוע מעבירה של חולשה לרגע,
הרבה יותר קשה ,כי על זה מאד מאד
קשה לעשות תשובה.
עם ישראל ,תפתחו את העינים! אחרי
המכה הזאת שעוד לא נגמרה ,יהיו עוד
מכות ,כל אחת יותר מפחידה ויותר קשה
מן הקודמת .וברור שזה יפגע קשה מאד
בכלכלה .במצרים לא נשארה למצרים
בכלל כלכלה אחרי המכות ואחרי קריעת
ים סוף ,וזה יהיה המצב של העולם.
ה' ורק ה' יהרוס שני שליש של העולם
]כנ''ל בזכריה יג[ ,ואז לא יהיה ספק מי

ה'

והיה בכל הארץ נאום
פי שנים בה יכרתו יגוועו

שולט בכל העולם  -רק הקב"ה .וכל הגוים
וכל הרשעים יראו את האמת בסוף ,אבל לא
יוכלו לשנות את עצמם .יתפסו את האמת
ברגע האחרון ,אבל זה יהיה הסוף שלהם.
כמו המצרים שנכנסו לים סוף ,שקעו
בבוץ הגדול בתוך המים .עלו וירדו ,ותפסו
את האמת ]''וחיזקתי את לב פרעה ורדף
אחריהם...וידעו מצרים כי אני ה''' )שמות
יד([ .אבל לא יכלו לעשות דבר להציל את
עצמם .וכך יהיה הסוף עכשיו.
יהודים ,עם כל מה שקורה בעולם ,על
טבעי וכביכול טבעי ,כל האיומים של
מלחמת העולם השלישית ,עם כל זה אתם
מסתובבים בבועה ורודה כאילו שלא
קורה כלום .אם זה יהודים בארץ ,אפוא
שלערבים יש טיל כמעט על כל יהודי
בארץ ,שלא נדע ,או באמריקה ,או
באירופה .ממשיכים את החיים פחות או
יותר כמו פעם ,ומקווים שהכלכלה תעלה
ונחזור לזמנים כביכול הטובים יותר.
אבל אני אומר לכם ,הזמן הזה ,זה
הטוב ביותר .זה הזמן שמתגלה האמת
]של האפסיות של כל הגשמיות והבלי
העולם הזה[ ,ומה יותר טוב מהאמת .מה
מרגיע ,מה משמח ,מה יותר טוב מהאמת
של הקב''ה?
אבל אדם שהוא רחוק מהקב"ה,
מעדיף את השקר .להסתובב ברחוב רבי
עקיבא בבני ברק ,קונים
בגדים לא צנועים ,הולכים
למסעדות .או ברחוב מלכי ''
ישראל בירושלים מלקקים
גלידה ואוכלים כל מיני
מאכלים המתאימים לגוים
 אמנם עם הכשר.מתלבשים כמו גוים
ורוצים להנות מכל העולם
הזה ,הנאות כמו הגוים  -אבל עם הכשר
או עם ''היתר'' .העיקר שכביכול לא
עוזבים לגמרי את המסגרת של היהדות.
אבל בעתיד הקרוב יהיה בירור קשה
ביותר ]''והיתה עת צרה אשר לא נהיתה
מהיות גוי עד העת ההיא...יתבררו ויתלבנו
ויצרפו רבים וגו''' )דניאל יב([ וכל אלה
שלא עומדים בדרישות האמיתיות של
הקב''ה בתורתו יעלמו ]''ואת כל הרשעים
ישמיד'' )סוף אשרי([.
ואלה שמחזיקים חזק באמת ישמחו
מאד ,ויעברו לעולם של משיח ,בבית
המקדש השלישי ,שזו השמחה האמיתית
והנצחית ]כמבואר בהרחבה במסילת
ישרים ,פרק א'[.

לזיכוי הרבים נא להעביר הדף הלאה משיח צדקנו ,הוא יתגלה לכולנו בעז"ה
וילחם את המלחמות של היהודים נגד
בהאיטי או לא משנה אפוא ומה אם זה הגוים וינצח בעז"ה .ואז רק היהודים
 8.8בסולם ריכטר? אז מה אם הר געש האמיתיים יוכלו לקבל את פניו ולהנות
התפרץ ובגלל זה כל התעופה באירופה הנאה רוחנית גדולה ביותר ]ראה מסילת
השתתקה?
ישרים פ''א[.
אחרי כל דבר ומפחיד ומדאיג שקורה,
עם ישראל ,אני מבקש מכם ,תסתכלו
רוב האנשים רק מחכים לרגע שיכולים טוב טוב מה שקורה בעולם .אם
לחזור בשקט לגשמיות שלהם .זה בעיקר תסתכלו טוב ,אתם תתחילו לראות את
מסר ליהודים .כל האסונות ,גם של הכיוון ולהבין לאן ה' מביא אותנו.
הטבע וגם הנגרמות כביכול על ידי טעות למרות כל הניסיונות האישיים שלנו ושל
אנוש ,באים לומר ליהודים :הגיע הזמן ,הכלל ,אנחנו חייבים לבטוח לגמרי
עכשיו ברגע זה לחזור בתשובה .לחזור בקב"ה בלי שום ספק ,ולרצות עם כל
לקב"ה ולתורת אמת.
מהותנו להיות עם ישראל ,הכלה של
אבל האסונות העולמיים והאישיים הקב"ה במדבר ]ראה ירמיה ב ,ב[ .עם
שאירעו בעולם בשנים האחרונות ,לא ישראל ,הילדים שלו ,הילדים האהובים
עושים עליהם רושם .פחדו קצת זמן ביותר של הקב"ה.
כשנפלו התאומים ,נדהמו קצת זמן עם
אלה שלא יוכלו לעזוב את הספק
הצונאמי ,וכו' וכו' .אבל רוב האנשים ]ביחוד ה'[ ,וישארו עם עגל הזהב ,ישארו
והיהודים
כביכול.
אומרים ''שטויות ,החיים ממשיכים ,ב''מצרים''
אין מה לדאוג ,תפסיקו לדאוג שמתגעגעים לבית המקדש ולמשיח,
לשטויות'' ,כאילו זה לא נוגע אלינו.
ולעולם יותר שלם ,ולהיות מתחת
לפני שהיהודים יצאו ממצרים ,היו לשלטון של משיח צדקנו ,היהודים
עשר מכות .כל פעם ה' הכה את המצרים האלה ,יצאו מהגלות ויהיו בני חורין
מכות קשות ביותר וזה נמשך זמן מה ,אמיתיים .יהיו זמנים קשים ואסור לנו
וכאשר זה ניגמר שכחו .הרוב שכחו ,לשכוח שזה רק מבחן של ביטחון בה'
והמשיכו עם השנאה כלפי היהודים .כל
לכל היהודים ,ולא כדאי
לנו לעזוב את החבל
שמחבר אותנו לקב"ה ולא
משנה כמה שהקב"ה
כביכול מנענע את החבל
ועושה לנו ניסיונות קשים.
אנחנו היהודים חייבים
''
לחזור לאבינו שבשמים,
עמוס ט
שהרבה מאתנו ברחו מבית
ה' ולא רוצים להכיר את
פעם זה חזר על עצמו :פחדו ,סבלו
מהמכות ,אבל אחרי זה שכחו וחזרו אבינו שבשמים .הגיע הזמן שכולנו
להיות רשעים .גם היהודים שראו את נחזור לגמרי ,הרחוקים והקרובים .כי
הסוף מגיע ,ועולם השקר יעלם ועולם
המכות התחזקו באמונה ובטחון בה'.
אבל כאשר נגמרו המכות ,גם היה האמת יבוא במקומו  ,עם כל היופי
קשה ליהודים לזכור מה שה' עשה והכוח הרוחני שלו ]מבואר במהר''ל,
ולהיות בטוחים שה' ימשיך בעתיד נצח ישראל ,פל''ט ועוד[ .אנחנו צריכים
לשמור עליהם ולהוציא אותם ממצרים .להיות ראוים לחיות בעולם שכולו טוב.
עולם שהתורה היא החיים שלנו ,ולא
ואנחנו במצב מאד דומה.
זה כבר הסוף של העולם כמו שאנחנו שום דבר אחר .כל היום ,עשרים וארבע
מכירים את זה .ה' כבר התחיל לתת שעות ,שבעה ימים בשבוע.
וזה מה שיהודי צריך לעשות :להפריד
בעולם מכות קשות .כל פעם שבאה
מכה ,אומרים כל מיני דעות על זה ,את עצמו מהשקר של העולם הזה ,עם
כולם מתרגשים ,רואים את זה בכל כל הרשלנות .וכשאני אומר רשלנות ,אני
העולם בטלוויזיה ,שומעים את זה ברדיו מתכוון שלא מקיימים הדברים
ומתרגשים מאד ,ואפילו מפחדים .אבל החשובים ביותר כגון אהבת ה' ,לימוד
באיזה שלב זה נרגע וחוזרים לעסקים תורה לשמה ,קדושה ,צניעות ,שמירת
העינים ,והלשון ,והברית ]ראה זהר
כרגיל כביכול.
כבר התחלנו לקבל את המכות בשלח נז ,[:ואהבת לרעך וכו' ]מבואר
מהשמים לפני הסוף ,וזה צריך לשמח בהרחבה בהקדמה לס' חובת הלבבות[.
אותנו ,ולהביא אותנו ליותר אמונה היהודים חייבים להפריד את עצמם
ובטחון בה' .אבל רוב האנשים לא שמים מהחומריות והשקר של העולם הזה ,כדי
לב שאלה מכות שאנחנו מקבלים הן מן שיוכלו לחיות בעולם שכולו טוב ,עולם
השמים כדי להעיר אותנו .לעזור לנו בלי יצר הרע ]''ומל ה' אלקיך את לבבך
לרצות להיות בני חורין ,יהודים שלא וגו''' )דברים לב ,ע''ש ברמב''ן([.
זה מאד חשוב שכל יהודי יצא שוב
תלוים בשום דבר גשמי ,רק בקב"ה.
ואחרי כל מכה שאנחנו מקבלים ,מ''מצרים'' ושוב יקבל עול מלכות
אנחנו רוצים לשכוח מזה ,כאילו שלא שמים .זה יביא אותנו לסוף הגלות ולקבל
היה .כי אנחנו רוצים את העגל הזהב את פניו של משיח צדקנו ,ונזכה להקריב
]הגשמיות[ שלנו .אבל עוד מעט כשיבוא קורבנות בבית המקדש השלישי.

בחרב ימותו כל חטאי עמי
האומרים לא תגיש ותקדים
בעדינו הרעה

בחרב ימותו כל חטאי עמי
מסר מהאוטיסט דניאל ט' אייר תש''ע
אני שמעתי את מה שבנימין אמר
ורוצה להוסיף כמה נקודות .יש הרבה
אנשים שלא רוצים לדעת כמה שהעולם
בסכנה .הם מעדיפים לשקר לעצמם
ולהגיד שהעולם מתנהל כמו תמיד .אז
מה אם יש רעידת אדמה בצ'ילה או
תפילת רבים בלבוש שק מתקיימת ליד
הכותל המערבי וברחבי הארץ .התפילה
הבאה בעז''ה ביום ה' ,כט אייר )ערב ר''ח
סיון( ,בשעה  .18:30פרטים נוספים
ב פרסומים או להתקשר 0527- 120- 948 :
.
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 58זכרתי לך חסד נעוריך
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן מוצש"ק בהעלותך תש"ע
אַה ַבת ְכּלוּל ָֹתיִ ְך
עוּריִ ְך ֲ
ָכ ְר ִתּי ָל ְך ֶח ֶסד נְ ַ
אָמר ה' ז ַ
"כֹּה ַ
רוּעה" )ירמיהו ב'(
אַח ַרי ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ֶא ֶרץ לֹא זְ ָ
ֶל ְכ ֵתּ ְך ֲ
הגלות הארוכה הזאת כמעט נגמרת ,החתן והכלה
בעתיד הקרוב יהיו שוב ביחד ואנחנו חייבים להתכונן .אבל
מי באמת מרגיש שהגלות נגמרת ? ומי באמת מתכונן ?
מעט .כל יהודי אמיתי שהיה במעמד הר סיני ,כל יהודי
אשר במשך כל הגלות הזאת ,באמת עשה ועושה את
התיקון שלו .כל יהודי אמיתי ינצל.
יש יהודים שהם רחוקים יותר מהאמת ,או יהודים
שהם רחוקים פחות מהאמת ,והקב"ה יביא את כל
היהודים האמיתיים לאמת ,מהמקום ]הרוחני[ שהם
נמצאים עכשיו .אם רחוק ]מה'[ ,יסבול יותר ,אם קרוב
יסבול פחות ,אבל יעבור את הגלות בעזרת ה' בשלום.
הבעיה היא שרוב היהודים היום הם "ערב רב" ]הארי
ז'''ל ועוד[ ולא יודעים מי שייך למה ,ויש בלגן גדול .אבל
עוד מעט הבלגן יתבהר ,ואת היהודים האמיתיים ה' יציל
בעצמו ,כביכול בידיים שלו ,ויחזיר אותם למקום שצריכים
להיות .ולא תאבד אף נשמה אחת של יהודי ]''וחשב
מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח'' )שמואל ב יד ,וע''ש
במצו''ד(''.
אבל הערב רב ,שלפעמים נראים כמו תלמידי חכמים או
מנהיגים ,ובודאי הרבה חילונים ,כל אלה לא יישארו ,הם
ייעלמו .ואמרנו את זה הרבה פעמים ,אבל נראה שלרוב לא
שומעים ולא מתקנים ,אפילו לא מנסים להתקרב אל
הקב"ה ,מסתובבים ומתעסקים בשטויות ,ונלחמים נגד
האמת.
ובעתיד הקרוב הטילים יעופו ,ואנשים יהרגו ל"ע
והעולם יהיה מאד מבולבל ופגיע .זה יקרה בסופו של דבר
באופן פתאומי ,וזה ברור לכולם .העיתונים והאינטרנט וכו'
מדברים על המלחמות .כל העולם .כל המדינות ,אוספים
נשק יותר ויותר קטלני ,ואף אחד לא יכול להגיד שהוא לא
יודע ,אבל בכל העולם ,האנשים ממשיכים ללכת לעבודה,
לדאוג לפנסיות שלהם ,ללכת בסוף שבוע לים או לבילוי
אחר ,חיים כאילו שלא קורה דבר ,מתכננים מה שיעשו
בעוד שלשה חודשים ,חצי שנה ,אבל אין להם בכלל תחושה
שמשהו עומד להיות.

נגמרה החגיגה

חייג  03-977-00-77לשמיעת המסרים
לקבלת המסרים להפצה 0527-120-948
לזיכוי הרבים ,נא להעביר הדף הלאה.

הדף טעון גניזה
ה' שולח מסרים יום יום ,רעידות אדמה ,הרי געש ועוד
אסונות טבע משונים כגון דליפת הנפט הענקית במפרץ
מקסיקו וכו' .ואנחנו ממשיכים כמו אנשים מסוממים,
שאפילו כל העולם מסביבם נופל והם לא מרגישים ,ואפילו
שעגל הזהב ]רדיפת גשמיות ועוה''ז[ שאהוב ביותר בכל
העולם מתמוטט ,לא מתייחסים ,לפעמים הכלכלה בכל
העולם יורדת ,והם מחכים שזה יחלוף כמו חלום.
ויום אחד ,ודווקא יום בהיר אחד ,יבוא הסוף לכל
החלומות הורודים ,לכל המחשבות על הפלגות נופש לאיים
אקזוטיים כשר למהדרין ,הכל ייעלם בעשן גדול ,ואז ההלם
הגדול יגיע ,ואז רוב העולם פשוט ימות וייעלם ,ורק מעט
אנשים אמיתיים וגויים טובים יישארו.
למה היהודים בארץ ובעולם לא פותחים עיניים?
מסביבנו יושבים מיליארדי ערבים ,מצוידים בנשק הכי
קטלני המוכן לפעולה .ויש להם עשרות אלפי טילים ,לכל
טיל יש כתובת לפי המחשב ,והוא מדויק מאד ,והערבים
רוצים מלחמה ,הם רואים שהיהודים שרויים באדישות,
מעניין אותם רק משחקים ,ללכת למסעדות ,לבלות ,לא
מעניין אותם מלחמה ,החליטו פשוט למחוק את זה מסדר
היום ,לחצו על) DELETEביטול ,מחיקה( ונעלם ,לא רוצים
שזה יהיה ,אז החליטו שזה לא יהיה ,אבל כן יהיה ,הרבה
הרס והרג ,הרבה דם ,אש וגופרית.
העולם מאד מאד מבולבל ומבולגן ,תהו ובוהו ,האדם
לא יודע מה אמת ומה לא אמת ,ורק היהודי שמחזיק חזק
בקב"ה ותורתו ,יכול להבחין מה האמת ומה השקר .והכאב
הגדול ביותר זה לראות יהודים שפעם היו שייכים לקודש
הקודשים ,בגשמיות וגם ברוחניות ,ורואים שגם הם
התבלבלו .איך זה קורה שגם הם מתבלבלים? כי עזבו את
התורה ואת הקרבה לה' ,אפילו שמעל פני השטח מתנהגים
כבנים נאמנים ,וזו הטרגדיה הגדולה ביותר.
אבל ברוך ה' ,נשארו מעט יהודים שממשיכים להחזיק
חזק בבורא עולם ותורתו ,ועל היהודים האלה יבנה העולם
של משיח .והיהודים האמיתיים יבינו ויחזרו בתשובה,
ואחרי שזה יגמר ,נהיה בדיוק במצב של האדם הראשון
לפני החטא ,ואז נקבל את השבת  -האלף השביעית.

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

אי אפשר לחכות יותר ,כי רוב היהודים ובודאי הגוים
חיים באחיזת עינים ,חיים בשקר כל כך חזק שלא מאפשר
להגיע לאמת .כל העולם כולו הם אויבים שלנו ,וזאת לא
הגזמה .יש רק אחד שאיתנו וזה הקב"ה ,אבינו שבשמים.
רק הוא ,הקב"ה לא יעזוב אותנו וילחם עבורנו''] .כי לא
יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב" )תהילים צד([.
אך מאחר שרוב עם ישראל כיום הם ערב רב ]ראה דברי
האר''י ז''ל בשער הפסוקים פרשת ואתחנן[ ,רובם הגדול של
החילונים ולא מעט מהחרדים ,והם גורמים לבעיה גדולה.
כי הם באים לקרר את האמונה והביטחון שלנו בקב"ה -
והם לבושים לפעמים כחילונים ,לפעמים כדתיים לאומיים
ולפעמים כחרדים בני תורה .ומטרתם היא לקרר ולהרחיק
אותנו מאבינו שבשמים ותורתו .הם מרחיקים אותנו
מהאמת וזאת הסכנה הגדולה ביותר.
בנוסף לזה יש עוד סוג של ערב רב והם הציונים
החילונים ,אלה שנגד הדת והתורה ,שמנהלים את המדינה.
הערב רב שבינינו גרם למצבנו היום שאנחנו מאמינים בצבא,

קול דממה דקה

כ"ז סיון תש"ע

בביטוח לאומי ,בממשלה ,בלשכה הסוציאלית ,בחברות
ביטוח ,בבנקים וכו' ,שלא נדע .ולא מאמינים ובוטחים בה'.
אבל עכשיו ה' מראה לנו שהם בנו עולם של שקר
סביבנו .בשנה האחרונה גילינו בהרבה מקרים שבתי חולים
מסוכנים לחולים ,ראינו שהמשטרה תופסת רק חרדים
שמפגינים וטובה מאד בלתת דוחות ,ואת רוב הגנבים הם
לא תופסים .לצבא אין בכלל כוח ולא את החכמה שה' פעם
נתן להם ,ועכשיו לקח מהם בכדי להראות לנו שהם כלום.
אני יודע שהמילים שלי לא ישכנעו הרבה יהודים ,אך
אני מוכרח בכל זאת להגיד .בחוץ לארץ יש את הערב רב
שכל המטרה שלהם זה לקרר את היהודים .המצב בארץ
ישראל הוא שיש לנו אויבים מבחוץ ובנוסף גם אויב אכזרי
בתוך עצמנו ,והאויב הפנימי מסוכן יותר מהאויב החיצוני
]''מהרסיך ומחריביך ממך יצאו'' )ישעיה מט([.
עוד מעט יבואו אלינו כל העולם עם הנשק הכי משוכלל
ולא יהיה לנו אפילו סיכוי של אחוז אחד שנוכל לנצח
אותם .הם ירצו לחסל אותנו לגמרי ,שלא יהיה זכר מעם

 ומי, ואיך נעמוד בפני המצב הזה.הבא עוד מעט יתחיל
?ישרוד
מי שמתפלל באמת ומבקש את הגאולה ומשתדל לעשות
 וגם, הוא ישרוד בעז"ה,את כל מה שהקב"ה מבקש ממנו
אלה שהיום חילוניים ]אך מנשמות עם ישראל ולא הערב
 אך, ויש להם נשמה גדולה, כשפתאום יראו את האמת,[רב
 ברגע,בגלל התיקון שלהם היו צריכים להיוולד חילונים
אחד יוכלו לתפוס את האמת מבחוץ ומבפנים ולהשתנות
 אני לא יכול לתאר לכם כמה שאני סובל בשביל עם.ברגע
 כמה שאני בוכה ומבקש מה' שיציל כל יהודי,ישראל
, תהיו רציניים. החגיגה נגמרה, עם ישראל.אמיתי
 אתם לא יודעים כמה מצבים קשים. תחזרו לקב"ה,בוגרים
. אך גם הפחד יהיה עצום, נראה ניסים עצומים.מחכים לנו
אני מברך את עם ישראל שנראה את האמת ונבין שזו
. שנראה משיח ונבין שהוא המשיח,האמת
 והציונים,השבועות האלה מראים לנו מה שעומד להיות
, מה שקורה עם הקברים )החפירות( זה גרוע.עומדים ליפול
כל נשמה של יהודי שהוציאו אותה מהקבר בוכה לפני כסא
 והמעשה הזה יגרום למכת שמים,הכבוד ומבקשת נקמה
 זה יכול להפיל את הממשלה.קשה ביותר לאחראים לדבר
.הציונית

, הכנסת תברח מפה, ואז מה נעשה? תאמינו לי.ישראל
 הרופאים,הצבא יתבלבל ויתחילו לירות מכל מיני כיוונים
 ואלה שיתחבאו בבונקרים שבנו,ברובם יעזבו את הארץ
. ישרוד ולא יסבול,' רק מי שבוטח בה.להם יקברו שם
הגוים יריבו אחד עם השני ואז ה' יהרוג שני שליש
 פי שנים בה יכרתו,'מהעולם ]''והיה בכל הארץ נאם ה
 מי שרוצה לשרוד יבטח.[(יגוועו והשלשית יותר'' )זכריה יג
 אני אומר שאסור לתת ליהודי למות לפני שיעשה.'בה
 כולם כבר יודעים.תשובה או לתת לו אפשרות לשרוד
 אך היהודים. כל העולם נגדנו,שהמצב מסוכן מאד
באירופה ובאמריקה עוד לא תופסים שגם הם בסכנה
.גדולה
 שימו שק על הגוף ואפר.אני מבקש שתתאספו ותתפללו
על הראש ותבקשו סליחה ומחילה מה' על כל השנים
, ותבטיחו שתחזרו בתשובה באמת,שברחנו לעגל הזהב
.שתוציאו את עגל הזהב מהלב שלכם ותהפכו אותו לעפר
תפזרו את זה לכל רוחות השמים ותחזרו לאבינו שבשמים
כי היום הגדול והנורא מגיע במהירות בעז"ה ]''כי גדול יום
.[(ה' ונורא מאד ומי יכילנו'' )יואל ב
 הכלה שבמדבר שוב! תחזור עם כל הלב ועם,עם ישראל
 השלב. ואז נוכל לקבל את פני משיח צדקנו,כל המהות

Mass Destruction

I want to tell you also, that the Shechina has receded
from most places in the world, and there is a feeling,
for the most part that the Shechina has come to rest in
Eretz Yisroel. Yidden have no more protection in the
foreign lands; no more protection. And even though it
seems truthfully that Medinas Yisroel is in the greatest
danger of all, still I say to you that we have a promise
from Hakodosh Boruch Hu that the Land of Israel and
its inhabitants will not be destroyed. The Medina (the
State of Israel) will fall and the Erev Rav that run it
will fall with it, but Am Yisroel will survive Be’ezras
Hashem.
I am begging you Am Yisroel, leave the Gashmius
and come close to Avinu Shebashomayim. Those who
can leave Chutz Laaretz now, I suggest you do so.
Those who cannot not find a way to come to Eretz
Yisroel, whether because of a lack of money or
whatever, get yourselves ready spiritually. Put your
materialistic life in order. Make yourself ready to
leave at any moment, and you too can be saved.
Hashem will take his true Yidden out miraculously.
Yes, pack your bags. Yes, take your money. Do all
the technical things, but besides that stop and think. Stop
and beg Hashem to help put you on the right path.
Am Yisroel, please, I beg you, come back to your
Chosson. You ran away from Him when you were
under the Chupa. Now come back. He with a capital
“H” is going to destroy most of the world as we know
it (Zechariah 13).
We will be looking at mass destruction of the
world as we know it and this process has already
begun. Terrible, terrible destruction and fear. So
please, please beg Hashem. Please, please beg
Hashem to save us. He loves us. He really, really
loves us. All He wants is for us to come back to
Him. Please, please beg Hashem.

A message from Moishela, 5 Tamuz 5770
Mommy, I want to write a message to those Yidden
who are still in Chutz La’aretz. We are all in Golus,
that’s true and even here in Eretz Yisroel, Eretz
HaKodesh we are also in Golus.
The world is changing at a dizzying pace, and fear
has entered many people’s hearts throughout the
world. Hashem is shaking up the world everywhere.
News is constant. When one shocking thing happens
it takes maybe a day or two or even less and another
shocking thing is happening. And every day we wait
with fearful anticipation to hear what is going to
happen next. What is going to make us afraid again,
what is going to shake up the world?
Yidden and Goyim alike are getting the feeling that
it’s time for Moshiach. Not only do so many things
that are happening today go exactly according to the
Nvuos (Prophesies), but besides all that the world has
become Tohu V’Vohu; a place so unstable that we
easily loose our balance.
In this atmosphere I come to beg you Am Yisroel:
leave the Gashmius. Leave the lie, come close to
Hakodesh Boruch Hu. Rid yourself of all materialistic
unnecessary toys. Close yourselves off into a ghetto.
To those who have the opportunity to leave Chutz
Laaretz and come to live in Eretz Yisroel, I say do it
and do it as quickly as you can, because time is
running out. Coming to Eretz Yisroel now is a
“Matonah” (a gift), because this is the moment before
the greatest moment in all of history.
I want to tell you all that in the near future the
world is going to change again and be almost
unrecognizable to the world that was before 9/11.
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בס"ד

זה הסוף!
מסרים של אוטיסטים ,אלול תש"ע

"מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים"...
)בבא בתרא יב(

שמיעת המסרים בטל03-977-00-77 :
קבלת הדפים להפצה0527-120-948 :
לזיכוי הרבים ,נא להעביר הדף הלאה.

הדף טעון גניזה
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אתם לא מבינים? זה הסוף!
כל העולם יהיה בפאניקה
קדושים תהיו ,שכחתם
העם מתחיל להרגיש פחד
השתיקה המסוכנת ביותר
חייבים להידבק לקב"ה
הצצה קטנה אל העתיד
עגל הזהב גוסס
כאשר כל הבנקים יפלו
לאחר אסון הרכבת
כאשר הבועה הורודה תתפוצץ
החלק האחרון של ההיסטוריה
מעלה דמעות בעיני

_________________________________________

א אתם לא מבינים? זה הסוף!
מסר מיצחק אייזיק ,אב תש"ע
אני מאד רוצה לדבר ,כי מאד לוחצים עלי
כמה דברים חשובים ,שעד עכשיו לא
יכולתי להגיד ,ועכשיו אני אומר:
לפני שמדינה הולכת למלחמה ,הדבר
הראשון שעושים זה להחזיר את השגריר
שלה לארץ שלה ,כדי שלא יהיה בסכנה,
ושהודיעו מראש שעומדים להתחיל
מלחמה.
ועכשיו בעשר שנים האחרונות ,הרבה
מאד גדולים עזבו את העולם הזה ,וזה לא
הסוף ,עוד ועוד יעזבו את העולם ,וזה סימן
שהעולם עובר תהליך קשה ביותר ,תהליך
האחרון לפני הגאולה.
תתכוננו תתכוננו ,כי בעתיד הקרוב צריך
להיות המשך של הדבר הזה ,ומה אנחנו
יכולים לעשות ?
ולמה ה' יתברך לוקח את הצדיקים שלנו ?
כי הצדיקים מתפללים בשמים ליד כסא
הכבוד להציל את עמו ,אבל זה לא מספיק
שרק הצדיקים יתפללו ליד כסא הכבוד,
העם פה ,בעולם הזה ,חייב להתפלל ,כי
אחרת לגדולים שבשמים ,לצדיקים
שמתפללים ליד כסא הכבוד ,אין כח ,בלי
התפילות והתשובה שלנו אין להם כח ,אז
אני מבקש מאד ,מבקש מאד ,שכל העם
יעשו בדיקה להוציא כל פגע ,כל דבר שלא
הולך יחד עם תורת משה ,כל דבר שהוא
נגד רצון ה' יתברך ,ולעשות תשובה על זה,
להסתכל חזק על כל פרט ופרט ,ולעשות
תשובה אמיתית ,ולהפריד בינינו לבין

העולם המלוכלך הזה ,עולם השקר ,לשים
מחיצות מסביבנו ,מסביב למשפחה שלנו,
להפריד בינינו לבין העולם הזה ,ומחיצות
בין הקהילה שלנו לבין העולם הזה.
וזה הדבר היחיד שיציל אותנו ,כי בלי
התשובה שלנו ,בלי הדמעות שלנו ,בלי
התפילות האמיתיות שלנו ,אין ,אין
תפילות ובקשות בשמים ,הצדיקים לא
יכולים לעזור לנו ,רק אם אנחנו רוצים
לעזור לעצמנו .וזה מה שיש לי להגיד.
)פניה לנשים שהיו בתיקשור ,העוסקות
בזיכוי הרבים ובחיזוק הצניעות(
אני יודע שחשוב לכן מאד הצניעות ,וזה
באמת יסוד עולם הקדושה .אין משהוא
יותר חשוב מן הקדושה ,כי בתוך הקדושה
הכל נכלל  -גם שמירת הלשון ,גם כל
הדינים וכל החוקים ,וכל עשרת הדברות -
זה הכל מבוסס על קדושה,
ואם אין לנו את הקדושה ,אין לנו כלום.
הנשמה הקדושה של כל יהודי לא יכולה
לסבול טומאה ,או לכלוך רוחני כלשהוא,
הנשמה לא יכולה לסבול משהוא שאינו
טהור ,משהוא שאינו קדוש ,ולכן ,בלי
קדושה אין לנו כלום.
אני רוצה עוד להגיד לכם ,שכל הצדיקים
והצדקניות הם הדוגמא של קדושה,
ויהודים שרוצים לעלות בקדושה ,להתקרב
לקב"ה ,אז שזה יהיה בפנים ובחוץ ,בכל
מקום ובכל זמן ,וכל התנהגות ,וכל מצווה
שעושים ,צריכים לדאוג שיהיה בכולם
קדושה ,ואז היהודים האלה יקבלו משיח
צדקינו.
אני רוצה להגיד לכם שהיה לי סבא
)זצ"ל( צדיק מאד וקדוש מאד ,הוא היה
ממש קדוש ,והוא עומד ליד כסא הכבוד
והוא בוכה כי הוא היה והוא עדין אוהב
ישראל מאד גדול ,ואוהב ה' מאד גדול,
והוא עומד לפני כסא הכבוד ,והוא בוכה
ובוכה ובוכה ,ולא יכול להפסיק ,הוא עומד
כל הזמן בלי הפסקה ,יומם ולילה עומד
ובוכה על עם ישראל ,אבל הוא מרגיש שאין
לו כח ,כי פה בעולם הזה לא בוכים ולא
מתפללים ולא משתדלים.
אבל בכל זאת יש מעט יהודים יחסית
שמתפללים ובוכים ,והתפילות של אלה
נותנים לו כח ,אבל זה מעט מאד ,והוא
מרגיש חלש ,אבל בכל זאת הוא ממשיך
לבכות להתפלל ולבקש שעם ישראל יזכה
לקבל משיח צדקינו ברחמים.
אבל מעט מאד מתפללים באמת
ומשתדלים באמת ,ולכן עומד להיות מצב
באמת כזה קשה ,שה' ייקח מאיתנו עוד
צדיקים שלא נדע ,והם יעלו למעלה
ויתפללו ויבכו על עם ישראל ,והתפילות
שלנו כנראה לא יהיו מספיק ,ואז ירדו
עלינו המכות הקשות של סוף העולם הזה,
וזה כבר התחיל ,אבל זה יחמיר מאד ,יהיו
דברים מדהימים ומפחידים ,ובסופו של
דבר ,לא יודע כמה יהודים יקבלו משיח.
אבל כל אלה שיקבלו אותו בסופו של
דבר ,יהיו יהודים אמיתיים ,נשמות שעמדו
בהר סיני ,שכנראה יש רק מעט מאד עכשיו
בעולם הזה ,אז כל אלה שהם יהודים
אמיתיים ינצלו ,לא משנה איפה הם ,ומי
הם ,ה' יביא אותם לאמת ,אם רוצים או
לא .הערב רב יעלם ויחד איתו הרוב הגדול
של הגויים שהם רשעים ועשו דברים רעים

לעם ישראל משך כל הדורות .ואז ב"ה שוב
אזכה לראות את סבא ,ולקבל משיח
צדקינו ולהגיע לבית המקדש והקורבנות
וכו' .אני גם רוצה לומר לכם ,שמי שנלחם
על קידוש ה' ומסכן את עצמו ,הוא אהוב
מאד בשמים ,וזה נותן לתפילות של סבא
ושל כל הצדיקים שבוכים ליד כסא הכבוד,
עם הרבה מאד דמעות קדושות ,זה נותן
להם הרבה כח ,הרבה כח ,אבל הכח הזה
מספיק רק למתן את הסבל.
הגאולה השלמה תבוא עם כל הנבואות
הקדושות של הנביאים של עם ישראל ,ואז
אם נעשה תשובה ,נעבור את זה בקלות,
אבל ברור שכל מי ששייך לשקר אפילו
ברוחב של שערה לא יוכל לחיות בעולם של
אמת ,פשוט לא יוכל.
אתם לא מבינים? זה הסוף! ,כל העברות
שהיו אי פעם ,כל הרשעים שהיו אי פעם,
הם כולם פה ,אתם לא מבינים ? צריכים
להתפלל חזק ,המצב היום הכי גרוע והכי
קשה שהיה אי פעם .יש סוגים שונים של
גלגולי נשמות ,יש בין היהודים כאלה שהם
ערב רב או עמלק ,יש מבולבלים ,וישנם
מועטים המחפשים את האמת .הרוב הם
המבולבלים ,וצריכים לעזור להם להבין
את האמת ,וזה מה שה' יעשה  -או עם
הרבה סבל או עם מעט סבל ,יביא אותם
לאמת.
אני מאד שמח שאני יכול לדבר מה שיש
לי בלב ,ה' שלח אותי במצב קשה מאד,
ואני יודע שאני דוחה הרבה אנשים ,ולא
יכולים לסבול אותי ,אבל אני נשמה מאד
גדולה ,ואני סובל מאד מאד ובוכה ,גם על
עם ישראל ,ואני מאד מאד צריך תיקון,
וזה התיקון שלי ,לעזור לעם ישראל לחזור
בתשובה .המסר הזה מאד עוזר לי.
אני גם רוצה להגיד שהדברים הקשים
ביותר יתחילו בעתיד הקרוב ,גם בארץ
ישראל וגם בעולם.
)אחד הנוכחים ביקש לשאול שאלה(
אין מה לשאול ,רוצים כבר את הגאולה,
וגם לי נמאס להיות אוטיסט מסכן ,אני
רוצה לקחת גמרא וללמוד .פעם הייתי
תלמיד חכם מאד ,אדם חשוב ועכשיו אני
כזה ,אבל מגיע לי ,וזה התיקון שלי וב"ה
אני שמח עם זה.
אני רוצה לומר  -תתכוננו ,הדבר החשוב
ביותר כדי לשרוד חוץ מלהיות קדושים זה
לבטוח בה' ,לא להתבלבל ,לבטוח לגמרי
בקב"ה ,להאמין עם כל הלב שהוא מביא
את כל הטוב ומביא גם את הרע ,אבל יביא
אותנו לטוב ,ואם אין מה לאכול ,הוא
יאכיל אותנו ,ואם צריך לשתות הוא יביא
לנו שתיה ,ואם צריכים מקום ללון הוא
יביא לנו בית ומיטה ,וכל מה שאנחנו
צריכים ,לא לדאוג ולא לפחד.
בעוד זמן קצר נהיה כמו במצב של דור
המדבר ,לדור המדבר שיצא ממצרים ,הכל
היה ברור ,הם קבלו את כל מה שהיו
צריכים ישירות מהקב"ה ,והאמת היא
שגם היום זה הכל מה' ,אך בדרך כלל
אנחנו לא מודעים לזה .עוד מעט הכל יהיה
ברור ב"ה ,צריך הרבה ביטחון לדעת לקבל
את זה ולא למות מפחד ח"ו ,צריכים לא
לפחד! ,ה' יתן לנו ישירות כל מה שנצטרך,
וחשוב מאד לא לשכוח  -לבטוח בה'.
)(1

)אורח :נראה שהעולם משוגע!(
הרע פשוט שיגע את עצמו ,הרע משתולל,
ומאחר ואין מטרה לרע חוץ מרע ,אז אין לו
לאן ללכת והוא מתמוטט ,מתפרק,
משתולל כמו חיה שעומדת למות ונכנסת
לפניקה ולא יודעת איך להסתדר ומה
לעשות ,ולכן זה מפחיד מאד ,אבל הוא
יגמר ,וכל אלה שאיתו ילכו יחד איתו
לתהום .אני גמרתי.

ב כל העולם יהיה בפאניקה
מסר משיינדל ,תמוז ,תש"ע
רוצה לומר שהכול נופל ,ברור לכולם
אני ָ
שהכול נופל ,אבל רוב האנשים לא רוצים
לדעת מזה ,רוצים להמשיך את החיים
הגשמיים כרגיל ,כאילו שהכול בסדר ,ואין
בכלל שום בעיה בכול העולם.
כשרואים מה שקורה ,שהכול נופל ,וישנם
אסונות טבע כל כך מפחידים ,והם כאילו
בחלום ליל קיץ ,לא מפריע להם כלום ,רק
להמשיך לאכול ,לשתות ,לצחוק וזהו.
ותראו פה בליל שבת איך הולכים הזוגות
ומדברים וצוחקים ,ואיך בכלל נראים
זוגות צעירים שזה העתיד של עם ישראל,
ה' ישמור עלינו ,אוי לנו.
אבל יש נקודות אור משני דברים :דבר
אחד זה ההפגנות על הקברים ,שזה בכל
זאת נותן הרגשה שברוך ה' ,לפחות לחלק
מעם ישראל ,עוד יש לו מספיק רגש יהודי
לכבד את האחריות שלנו למתים ,וזה חסד
של אמת .מה שעושים הציונים למתים
ודאי יביא עליהם צרות ענקיות.
בנוסף לזה ,מה שקרה בעמנואל ,זה
מעלה את הביטחון והאמונה בקב"ה .כי זה
מראה לנו בצורה ברורה מאד ,שמי שמוכר
את השליטה על החינוך של הילדים שלו
לסיטרא אחרא ,לציונים ,מוכר את הנשמה
שלו ואת העתיד שלו.
ה' מראה לנו שלב שלב לראות ולהבין את
האמת ,אם ה' היה עושה את זה בבת אחת,
לא הייתה תועלת.
ש .למה הכוונה כאן "להבין את האמת" ?
ת .הכוונה באמת היא שאסור לקחת כסף
מהמדינה מרשעים שדרך הכסף שהם
נותנים לחינוך הילדים שלנו ,הם נהיים
השולטים ,ואוי ווי אם אנחנו הולכים נגדם.
בסופו של דבר הם מכתיבים את החינוך
של ילדנו ,והמצב הזה זהה בכל תחום.
ש .מה הכוונה "בבת-אחת" ?
ת .קב"ה לא הוציא את עמו ממצרים בבת
אחת ,וכך שנה שלמה של עשר מכות לימד
את עם ישראל לבטוח בקב"ה .וגם עכשיו
הוא יוציא אותנו בהדרגה מהעבדות
והשעבוד לערב-רב לחרות של בטחון מלא
בקב"ה .בכל זאת ,הוא רוצה להציל את
עמו האהוב ,ולכן הוא לוקח אותנו שלב
שלב ,וכל העולם השתנה מלפני שנה וחצי,
ממש העולם השתנה ,בכל חודש ,בכל רגע,
משתנה ממש ,ממש ,הכל משתנה ,ואין
אדם שיכול להגיד שהכול יחזור למה
שהיה ,כי כבר השתנה כ"כ שא"א לחזור,
עוד כמה מכות וכל העולם יהיה בפאניקה,
כל העולם .ברגע זה רוב העולם מסתובב
עם פחדים ,אפילו שממשיכים לקבל
משכורת ,וממשיכים לעשות חיים כביכול
"טובים" ,אבל זה לא אמיתי ,והם בפנים
ממש רועדים ומפחדים ,ולרוב אפילו לא
יודעים למה .זהו.

ג קדושים תהיו ,שכחתם
מסר ממנחם ,תמוז תש"ע
אני רוצה לדבר על הצניעות,
לחילונים אני לא אדבר על צניעות ,כי אין
להם בכלל מושג מה זה ,הם יכולים
להסתובב באותה מידה בלי בגדים ולא
יודעים את ההבדל ,אין להם אפילו כבר
איזה רגש לזה ,אדם בלי רגש ,עם רגש
עקום ,כי הכל כל כך חופשי ,שלא נישאר -
לא רגשות ,ולא כלום ,אדם מעוות.
והם אנשים מאד עצובים ,לא יודעים מה
זה הרמוניה ,שלמות בין בעל לאישה ,לא
בין אבא לבן ,לא בין אימא לילדים.
מתחתנים עכשיו והולכים לייעוץ ,איך
להיות אימהות ,איך להיות אבות ,איך
להיות בעלים ,איך להיות נשים ,עצוב מאד.
וזה במקרה הטוב שמתחתנים.
אבל העצוב ביותר זה החרדים שלנו .אני
דילגתי על המזרחיסטים ,כי אין לי בכלל
מה להגיד ,זה בלגן שם שאין לי חשק
להיכנס לזה.
אבל החרדים ,החרדים ביותר ,שהבעלים
לובשים מעיל ארוך ,פאות ארוכות ,זקנים
ארוכים ,והם מבולבלים ,עם נשים שנראות
כמו אשת רחוב ,והבגדים שלה צמודים,
אפילו אם הולכת עם מטפחת או כובע ולא
פאה ,ואלה עם פאות אז בכלל נראות כמו
גויות מעולם האופנה ,וחלק מהן מאד יפות
לפי היופי של יפת ולא של היהודים .ומה
עוד אפשר להגיד ,וכל המראה מביא
לבחילה לאדם מאמין בה' ,ממש בחילה
יחד עם דמעות בעיניים על מה שקרה לעם
שלנו ,לעם ישראל הקדוש.
קדושים תהיו ,שכחתם ,קדושים תהיו,
תשימו כמה שיותר בגדים ,גם הגברים ,אין
דבר ,עוד ,עוד ועוד ,ולא להסתובב עם כל
הגוף גלוי ועם כיסוי ראש של פאה נוכרית
שנראה כמו גילוי ראש ,שזה ודאי נגד
היהדות.
ומה אפשר עוד להגיד ,זה נשמע מצחיק,
אבל זה עצוב מאד ,עוברים ליד מסעדות,
וגם אני עובר ליד זה לפעמים ,ורואים
יהודים בלבוש חרדי זוללים אוכל ,כמו,
סליחה ,חזירים ,וזה עושה לי רע מאד ,אוי
לנו .יושבים במסעדות עם הנשים שלנו עם
הפאות הארוכות ,היפות ,עם הבגדים
הצמודים וזה המראה החדש של היהודים.
)בעניין החפירות וחילול הקברים(.
למה הציונים החליטו לקחת את העצמות
של היהודים הקבורים שם מאות שנים,
למה ? כי זה מהעברות שלנו ,חלק מאיתנו
הם הגלגולים של הנשמות שלהם ,ואנחנו
חוטאים מאד ,ומורידים את התורה
הקדושה שהקב"ה נתן לנו ,הדבר היקר
ביותר בעולם ,ואנחנו ל"ע מלכלכים את
זה ,לכן ה' לוקח את העצמות שלנו ,וזורק
אותם לפח.
תתעוררו עם ישראל ,כל דבר קשור אחד
בשני ,כאשר עם ישראל יורד ,כל העולם
יורד ,יש קשר ישיר בין מה שקרה לפני
אלפי שנה לבין מה שקורה היום ואנחנו
קשורים לזה.
יהודים אמיתיים ,עם כל התכונות של
יהודי  -ביישן ,רחמן וגומל חסדים ,אפילו
אם התכונות האלה מכוסות בקליפה עבה,
תשברו את הקליפה ותחזרו לקב"ה ,רק כך

תצילו את עצמכם .הקב"ה רוצה שתעשו
את זה בעצמכם ,לא לפחד ,הוא יעזור לכם,
רק תרצו ,רק תעשו את הצעד הראשון,
תדבקו לאמת ,ולא לתת לאף אחד למנוע
מכם לעלות בקדושה ,ולא משנה אם הוא
אדם פשוט או כביכול אדם חשוב ,יש ערב
רב בין כולם.

ד העם מתחיל להרגיש פחד
מסר מבנימין גולדן ,פרשת בלק תש"ע
רוב היהודים התרחקו מהקב"ה .החילונים
זה ברור ,אבל החרדים  -זה הלב השבור.
החרדים יש בהם גם יהודים אמיתיים ,גם
יהודים שמסוגלים להיות אמיתיים ,אבל
התבלבלו .ויש הערב רב .היום רוב
היהודים הם מנשמות הערב רב] .כמו
שכתב האר''י ז''ל בליקוטי תורה ,פרשת
ואתחנן[ .ודאי החילונים ,אבל גם בין
החרדים .בין החרדים  -ודאי חלק של
המנהיגים ,אז המצב שלנו קשה ביותר .אם
רוב היהודים ערב רב והם המנהיגים את
העולם היהודי כביכול ,אז מה יהיה
איתנו?!
אבל ברוך ה' הקב"ה אוהב את עמו,
אוהב את הכלה שלו שברחה מתחת החופה
והוא רוצה אותה בחזרה והיא ודאי תחזור
בע"ה ,או שהיא תחזור במהירות ]ואם לא[
הוא ידאג שהיא תחזור .אין שלמות בלי עם
ישראל עם הקב"ה .ולכן כמו שנאמר פה
לפני כמה ימים הקב"ה יחזיר כל נשמה של
יהודי שעמדה בהר סיני ,אבל אלה
שרחוקים יותר מן האמת יסבלו יותר ,ואלו
שקרובים יותר לאמת יסבלו פחות .אבל
כולם יחזרו לקב"ה ,והערב רב יעברו מפני
הארץ כמו רוב הגויים שבעולם.
אז ברגע זה כל אדם  -יהודי או גוי ,יכול
לראות ברור שהקב"ה התחיל כבר את
התהליך של ההרס של העולם הזה  -עולם
השקר .אנחנו מקבלים מכל מקום ,מכל
צד ,מכל כיוון מקבלים מסרים ברורים.
אם זה באסון בארה"ב עם הנפט שיכול
לסכן את כל העולם ,או רעידות האדמה
שהתרבו בצורה דרסטית בכל העולם ,או
עם הרי הגעש שפתאום החליטו להתעורר,
או עם המלחמה שאנחנו רואים בעיניים
שעומדת לפרוץ .לא רק בארץ יש סכנה של
מלחמה אלא בכל העולם .וזה ברור לכל
אדם הכי פשוט שרוצה לדעת.
כל העולם נגד היהודים – כולם .אין לנו
אפילו חבר אחד .בכלל בכל העולם כל
הגוים שונאים אותנו ]''הלכה ,עשיו שונא
ליעקב'' )רש"י ,בראשית ל"ג,ד'([ ,כועסים
עלינו ורוצים את הדם שלנו .אבל לה' יש
תוכנית שמימית ,וזה כבר יצא לפועל.
בעתיד הקרוב יהיו ניסים הרבה יותר
גדולים ,הרבה יותר מפחידים .לא יהיה
פשוט .מאד מאד מפחיד .אבל ליהודי
שקרוב לקב"ה אין ממה לפחד .להדבק
אליו על ידי כל דברי ודרכי תורתו הקדושה
]באמת[ ולא לזוז .להדבק אליו ולא לזוז.
אוי ,עם ישראל .אוי ,עם ישראל .עדיין
אנו מסתובבים כאילו שלא קורה כלום .לא
מרימים את ראשנו להסתכל .להסתכל
ברור מה שקורה .זה לא משהו שקשה
לראות .זה ברור ,ברור מאד.
זה בגלל שרוב האנשים רדומים,
אפאטיים .גם אין להם כח להילחם נגד )(2

היצר הרע שלהם כל כך.
פשוט לא מעניין אותם .רוצים את
הגשמיות שלהם ]''עגל הזהב'' ,שהוא
העבודה זרה של היום[ .זה נותן להם
הרגשה טובה ,כמו מוצץ שמרגיע את
התינוק ,ולא מעניין אותם בכלל מה
שקורה.

פוחדים לדעת .מעדיפים להסתיר
את עצמם ולברוח מן האמת .אבל
האמת תכנס לתוך הבתים שלהם
ותמשוך אותם החוצה לראות ברור
מה ה' שלח ,איזה מסר ה' שלח לנו.
הקב"ה בכבודו ובעצמו .אוי לנו ,אוי
לנו ,אוי לנו.
העם מתחיל להרגיש פחד .כי פה יש
איום עצום של מלחמה ,מפחדים מאד
ממלחמה ,גם גרעינית .ורואים שהציונים
מאד מפחדים .כי הצבא שפעם היה
האליטה של הארץ ,עכשיו זה חלק של
הבדיחות .הרבה מהקצינים שלהם רואים
אותם כסתם דגנרטים .והראשי ממשלות
בזמן האחרון מאד נראים כמו שגמרו בית
ספר לחינוך מיוחד...
אז כבר בכלל ,אין הרגשה שאנחנו
הגדולים ,החזקים שכל העולם מפחד
מאתנו .היהודים ,החכמים ,שמקבלים
פרסי נובל .מי קיבל בזמן האחרון פרס
נובל? שמעון פרס  -לשלום! זה יותר
מצחיק מהבדיחה הכי גדולה .אז מה נשאר
מהם? רק שלד וזה הולך ליפול לגמרי .לכן
היהודים מתחילים לפחד .לכן בחוץ לארץ
יש משפחות שרוצות להגיע לפה .יש נבואה
ששני שליש של העולם ייהרס ]זכריה יג[,
אבל לא ארץ ישראל .לא מדובר על מדינת
ישראל ,זה ודאי יהרס .אבל ארץ ישראל
והתושבים היהודים האמיתיים ישרדו
לקבל פני משיח צדקנו בשמחה גדולה
ונצחית.
גם בזמן האחרון 'החרדים הציונים'
קיבלו מכה" .עמנואל" זו המכה הגדולה
לכל היהודים שמאמינים בכסף של
הציונים .חושבים שאפשר לקחת כסף ולא
לשלם מחיר .ושנים כבר מכניסים תוכנית
ה'ליבה' בתוך בתי הספר של הבנות ,אבל
זה ממש ממש אפיקורסיות וגויות.
רוב החרדים שתקו על זה ,שתקו ,ולכן
עכשיו השלטון רוצה להכניס את זה גם
לכל הישיבות שלוקחות כסף מהמדינה.
שאם לא – אין געלט .אין כסף .וב'עמנואל'
זו היתה המלחמה ,אשר חשפה את האמת
כי מי שלוקח כסף מהרשעים מוכר את
הנשמה שלו .זו האזהרה הגדולה לפני
המפלה .זה יבדיל בין היהודים האמיתיים
והערב רב .על היהודים להבין שאי אפשר
לעשות עסק עם נחש ארסי.

ב"ה .יש ציונים שהם שופטים בבית
ה השתיקה המסוכנת ביותר
המשפט ,ויש ציונים שהם דיינים בבית דין,
ע
מסר מיצחק אייזיק ,אב תש"
אבל הדין יהיה זהה לשניהם .אנחנו
חייבים להידבק לקב"ה ולא לפחד מאף
פרשת קדושים )ויקרא פרק יח(
"...אַלִ -תּ ַטּ ְמּאוּ ְבּ ָכלֵ -א ֶלּה ִכּי ְב ָכלֵ -א ֶלּה יהודי או גוי ,רק מהקב"ה ,ולהתפלל חזק
מאד שיגיע משיח בן דוד שיצילנו בקרוב,
ֵיכם:
גּוֹים ֲא ֶשׁרֲ -א ִני ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ִמ ְפּנ ֶ
ִנ ְט ְמאוּ ַה ִ
תּוֹעבֹת ָה ֵא ֶלּה לא לפחד.
ֲשׂה ִמכֹּל ַה ֵ
ִכּי ָכּלֲ -א ֶשׁר ַיע ֶ
ִוְנ ְכ ְרתוּ ַה ְנּ ָפשׁוֹת ָהעֹשֹׂת ִמ ֶקּ ֶרב ַע ָמּם"

ז הצצה קטנה אל העתיד

אוי לנו ,בארץ ישראל הקדושה יש טינופת.
יש לכלוך אנושי ,יש חוצפה יותר גדולה
משל טיטוס .טיטוס לפחות היה גוי .הוא
עשה דבר איום ונורא ,אבל פחות גרוע
מהמצעד שעומד להיות מחר ח"ו .שקבוצה
של כביכול יהודים ,עושים מצעד של
העברות הגדולות ביותר כאילו שזה דבר
נורמאלי ,כאילו שהקב"ה ח"ו לא צודק.
עושים את זה פתוח שכולם יראו .הולכים
בצורות לא צנועות ומדגישים את העברה
לפני העינים של כל העולם ,עם מצלמות
טלויזיה ותקשורת .לפני כל העולם
אומרים :אנחנו צודקים ח"ו ולא הקב"ה.
ואנחנו היהודים שותקים ,חוץ מכמה
טובים שמוכנים לומר את האמת.
המטונפים האלה גם מכריזים שתל אביב
תהיה ח''ו עיר הבירה של העולם לדבר
הזה .ואם כך הם הכריזו ,אז תל אביב
בסכנה מאד גדולה ,כי כמה יכול הקב"ה
לתת להם לעשות מה שהם רוצים .זה יותר
גרוע ממגדל בבל .הם יפלו ,השאלה היא,
כמה יהודים יפלו יחד אתם.
אני רוצה שיהיה ברור ,שמצעד התועבה,
זה חוצפה הכי גדולה שהיתה אי פעם
בעולם הזה ,וזאת לא הגזמה .וזה שכביכול
יהודים שותקים על זה ,זה רע מאד ומי
שכן פותח את פיו למחות ,הוא ינצל.
ואלה ששותקים כי לא רוצים שהילדים
ישמעו על כך ,זאת לא הסיבה .כי הרבה
מקומות ,גם בישיבות ,בארץ ובחו"ל,
מלאים עם העבירה הזאת .וכל ילד שרוצה
לשמור על התמימות שלו יכול להיות
קורבן לאדם כזה ,ואין לי יותר מה להגיד.
להתפלל שה' יציל אותנו מהטינופת של
העולם הזה ,ושלא ניפול לתהום מזה.
העולם יפול ורק למי שזה כואב בלב וקרוב
לקב"ה מחכה לו עולם הבא ויקבל משיח
צדקנו ברחמים.
הבעיה שהעולם מלא בעברות כאלה,
וזאת העברה שתפיל את העולם ,כי זו בעיה
של צניעות וחוצפה ,שרוצים להפוך את
האמת לשקר .מרגע שהמצעד מתקיים ח''ו
בלי מחאה נמרצת ,תתחיל הידרדרות
עצומה בעולם .וזה יגיע לכל אדם ואדם וזה
כבר התחיל .הפתעות גדולות וקשות יהיו
כבר ממחר ,זה לא יעבור בשקט.

ו חייבים להידבק לקב"ה
יהודים יקרים,
אנא ,עזרו לנו להפיץ את האמת.
עזרו לנו להציל עוד יהודים ולהביא
את הגאולה ברחמים .המסרים
נשלחים חינם בדואר או בפקס.
לפרטים0527-120-948 :

מסר מקובי ,תמוז ,תש"ע.
העולם השתנה מאד ,אין אדם שיכול להגיד
שהעולם לא הולך לכיוון של קטסטרופה.
אנחנו חייבים לסמוך רק על הקב"ה,
לבטוח בו ,כי הוא יציל אותנו ,את אלה
שקרובים אליו הוא יציל בעז"ה .ואין
סיבה לדאוג ,כל מה שה' עושה ,זה
לטובתנו ,ולא לפחד ,לא מהציונים ולא
מהציונים הלבושים כמו חרדים ,לא מזה
ולא מזה ,הם שניהם יעלמו ואנחנו נישאר

מסר מאת מויש'לה ,י"א אב תש"ע
)המסר תורגם מאנגלית(
העולם כפי שאנו מכירים אותו מגיע לסוף.
זה כבר ברור מאד לרוב האנשים.
דברים מוזרים קורים בטבע ,והעולם נע
בצורה מבשרת רעות למלחמת העולם
הגדולה ביותר ,ה' ישמור .המלחמה
הגרועה וההרסנית אי פעם .כפי שידוע לנו
מנבואות התורה ,שליש אחד של העולם
יהרס לחלוטין בלי להשאיר אפילו יצור
קטן אחד בחיים ,שליש אחד של העולם
ייפגע בצורה מאד קשה ,ושליש של העולם,
כולל ארץ ישראל לא יינזק ]מלבד
הרשעים[.
כיום אנו עומדים על סף הפיצוץ הגדול.
ה'טבע' כפי שאנו מכנים אותו מכיל
הפתעות גדולות עבורנו ,גדולות ,מפחידות
והרסניות .בעתיד הקרוב לא נוכל לכנות
זאת 'טבע' כי זה יהיה גלוי לכל שזה בא
ישירות מה' .אדם ילחם באדם וזה יהיה
מלחמה איומה מעבר למה שאדם מסוגל
להאמין .וזוהי רק הצצה קטנה לעתיד.
אתם שואלים מה אנו מסוגלים לעשות
רוב האנשים בוחרים
בקשר לזה?
להתעלם מזה ,ומקוים שהסימנים שאנו
מקבלים ,הסימנים הכל כך ברורים שאנו
מקבלים מהשמים פשוט יעלמו ,יתנדפו,
כאילו מעולם לא היו .אנו רוצים להמשיך
עם חיי הגשמיות שלנו כאילו מאומה לא
קרה .אבל איננו יכולים .אותם יהודים
שרוצים לשרוד חייבים לעצור כליל את
מרוץ החיים ולהתחיל לעשות חשבון הנפש.
]ראה מסילת ישרים פרק ג'[.
פעמים רבות במשך ההיסטוריה הקב"ה
הביא על עם ישראל כאב ,סבל ומוות,
ולעתים באופנים האיומים ביותר .מדוע?
מפני שבנו האהוב התרחק ממנו ,ובכדי
להציל את בנו בכורו היה עליו להעניש
אותו בכדי להביא אותו בחזרה לאמת.
וכיום אנו חיים בעולם של כמעט שקרים
גמורים .עגל הזהב זה ה'אל' הראשי של
רוב הנוצרים ,המוסלמים וכמותם
היהודים .ברוך ה' ,נשארו עדיין יהודים
שעדיין נצמדים בעוז לחלוטין לבוראם
ולתורתו .רוב היהודים שמצהירים שהם
דתיים או חרדיים בטוחים שהם נשענים על
הקב"ה ,אבל באמת הרוב נצמדים לזנב של
עגל הזהב.
אז מה אנו יכולים לעשות?
כל יהודי חייב לעצור ולבדוק את מהלך
חייו ולהוציא ממהותו במלקטת את כל
ה'עגל הזהב' שיש בתוך עצמו ,ועליו לדחות
ולסלק את כל השקרים של ה'עולם הזה'
שהוא כל כך התאהב בהם .הוא מעדיף
חופשות 'כשרות' בשווייץ מאשר לשבת
וללמוד ולחיות חיים של פשטות ,של
אידישקייט אמיתית .הוא מעדיף לעשות
חתונה מפוארת מאשר להוליך את ילדו )(3

לחינוך אמיתי לתורה .הוא היה מעדיף
להתעסק באוכל חומרני גס ושאר
הבידורים ]עם 'הכשרים' כמובן[ ,מאשר
להיות עסוק בתפילה ,באמירת תהילים,
לבכות ולהתחנן לקב"ה לשוב ולבנות את
בית המקדש ולהביא את משיח צדקנו.
אבל אחיי ואחיותי היקרים שאינם
מקשיבים למילים שלי! אם אינכם עושים
חשבון הנפש  -אתם תיעלמו לעולם ועד,
חס ושלום .מפני שה' מחריב את העולם של
השקרים והוא מוציא לפועל את היצירה
של העולם של האמת .אדם שחי חיים של
שקרים לעולם לא יוכל לחיות בעולם של
האמת ,הוא לא יוכל להתקיים ביחד עם
האמת המוחלטת הכל-מקפת .יהודי שיש
בו אפילו פיסה קטנה של שקר ,שהוא
מאמין באיזשהו אופן בשקר אינו יכול
להתקיים עם האמת.
הביטו מה קורה בארץ ישראל! הקהילה
החרדית מפוצלת בכל דרך שהיא .היא
מחולקת ומפוצלת עד החלק הקטן ביותר.
רוב החרדים נהנים כיום מרמה של גשמיות
שמעולם לא היתה להם בעבר .אך רמה זו
של גשמיות לעתים קרובות נקנית במחיר,
והמחיר הוא שהם מכרו את נשמתם ל'עגל
הזהב' ולנציג שלו שזה מדינת ישראל .חלק
גדול מהיהודים החרדים מכרו את ילדיהם
לסיטרא אחרא בלקיחת כספים מהערב רב
שמחזיק את החינוך שלהם .והם אילצו
אותם להכניס לתוך מערכת הלימודים
שקרים מורעלים ,שקרים שהם אנטי
תורה ,ולהקנות אותם לילדיהם התמימים
כאילו שזו האמת.
המריבות בין היהודים החרדיים הלכו
ונהיו יותר ויותר גרועות .קבוצה זו שונאת
את הקבוצה ההיא ,והקבוצה ההיא שונאת
את הקבוצה הזאת ,וכל הקבוצות הללו
שלוחמים האחת כנגד השניה מלאים
בשקרים .יש אבות כנגד בנות ,אמהות כנגד
בנים ,בעלים נגד נשים ,נשים נגד בעלים.
ובנוסף יש לנו את האנשים שנהנים מהמצב
הנורא הזה ,ומתדלקים אותו בחומר
בעירה כדי שימשיך לבעור.
ברוך ה' ,השם הורג בברור את עגל הזהב.
הכסף הולך ונחלש יותר ויותר ,כסף שוה
פחות ופחות .אנשים מתחילים להיאבק
חזק כדי לאפשר לעצמם לשלם עבור חיי
הגשמיות שלהם .הרבה מהחרדים הוכו
חזק בנקודה זו .החינוך הפך לנושא
מסוכן .היהודי הממוצע מתחיל להבין
שמשהו גרוע מאד קורה בבתי הספר שלנו,
בישיבות שלנו .שרעיונות מהעולם הגויי
הסתננו למוסדות שהיו כל כך יקרים
וחשובים בעבר.
והגרוע מכל הוא שהערב רב הוא ששולט.
]ראה אבן שלמה י"א ,ז'[ .הערב רב שולט
במדינה ,אך גם בתוך החרדים הערב רב
שולט .הם שולטים באמריקה בעולם
החרדי ,ובודאי בעולם החילוני .הם
שולטים באירופה בעולם החרדי ובעולם
החילוני .הם שולטים בכל העולם .בכל
מקום שיש יהודים הערב רב שולט בין אצל
אלו שאינם חרדים ובין בקהילה החרדית.
אבל זה לא ימשיך כך .ה' יביא אותנו
בעתיד הקרוב ביותר למצבים מפחידים.
אנחנו כבר מרגישים בלתי בטוחים
בעולמנו .ה' עושה זאת שלב אחר שלב כך

]שימורים ,שתיה וכו'[ ,אבל לאט לאט גם
זה יגמר .ואז לכולנו תהיה רק ברירה
אחת :או לבטוח לגמרי בקב''ה או לא .ואם
לא ,הסוף יהיה גרוע מאד ,כי רק אלו
שבוטחים בו עד הסוף ינצלו בעז''ה וזה
סוף סוף התיקון של חטא העגל במדבר.
ה' לא רוצה לעשות את זה ]לבטל את
הטבע שמסתיר את השגחתו ית'[ בבת אחת
בלי הכנות ,כי רוב האנשים ימותו מהלם,
ח''ו .כשמגיעים לטיפה האחרונה של מים,
או לפירור האחרון של אוכל ,ויש ילדים
וכו'  -זה ניסיון קשה ביותר.
ה' יודע שברגע אחד אדם לא יכול לעשות
שינוי כל כך גדול ולבטוח לגמרי בקב"ה.
אבל לאט לאט הוא מכניס אותנו לימות
המשיח ,לעולם הבא .לכן ה' מבטל את
הגשמיות לאט לאט ,עד שנגיע לביטחון
מלא בקב"ה.
אם מיתת עגל הזהב וביטול הגשמיות
תתרחש יותר מדי מהר ,אפילו אלה
הראויים להינצל יכולים לקבל כזה זעזוע
שישברו ,וזה לא מה שה' רוצה .ה' רוצה
להציל אותנו .ההמונים לא ינצלו ,במיוחד
הגויים ,הרוב יאבדו ,אבל היהודים ,כל
אחד זה יהלום של הקב"ה ,כל אחד זה בן
יחיד בשבילו ,או בת יחידה.
''עגל הזהב'' של היום ,הוא ממש אותו
עגל הזהב שהיהודים עשו במדבר .וזה
התיקון הסופי של העבירה הזאת.
יהודים יקרים ,הקשיבו טוב למילים
שלי .נכון שאמרתי שה' מביא אותנו שלב
אחרי שלב כדי שלא נקבל הלם .אבל
אנחנו כבר בשלבים האחרונים .וכאשר
נגיע לסוף ,זה יבוא עלינו כאילו
בפתאומיות .ולמה ''כאילו''? כי ה' כבר
הזהיר אותנו בכל מיני צורות ,שנה אחרי
שנה ,לחזור אליו ולחזור לתורתו ולהינצל.
אבל רוב היהודים עדיין רוצים להמשיך
לחיות את השקר ,ולא רוצים לדעת או
להכיר את האזהרות של הקב''ה.
ולכן אני מזהיר אתכם עכשיו :הסוף מאד
קרוב ושום דבר לא יעזור .שום דבר לא
יציל אותנו חוץ מלחזור לקב''ה ותורתו.
הבחירה היא שלנו.

שהיהודים שיכולים להבין יתחילו באמת
להבין .שלב אחר שלב הם יגיעו לאמת .ה'
יציל כל נשמה שעמדה על הר סיני ,אך לא
את הערב רב .הם עמדו מרחוק ,הם לא
התקרבו להר סיני .אבל כל יהודי שעמד על
הר סיני – ינצל .אלו שיותר קרובים לה'
יסבלו פחות ,אלו שרחוקים יותר מה'
יסבלו יותר .ובכל אופן הערב רב ,אותם
מצריים שכאילו קיבלו על עצמם יהדות,
אותם ערב רב שבאמת לא קיבלו מעולם
עול מלכות שמים ,אותם ערב רב יעלמו
לנצח.
עם ישראל! אנחנו עומדים בפני הזמנים
הקשים ביותר שהאנושות עמדה בפניהם!
הגויים ,הישמעאלים ,הנוצרים ,כל הגויים
יענשו על מה שהם עשו לעם ישראל] .ראה
תהילים קמ"ט ,עובדיה א' ועוד[ .ועם
ישראל יטוהר ויזוכך .הם יזהירו באור
רוחני שיבדיל בינם ובין הגויים שיוותרו.
]דניאל י"ב :והמשכילים יזהירו כזוהר
הרקיע[ .הם יהיו אנשי אמת ,ורק אמת .לא
יהיו שקרים .והגויים שישארו לאחר
המכות ,אחרי המכות שיכו את העולם
ויושביו ,אלו שישארו יהיו גויים צדיקים
שיבינו ויקבלו את האמת גם הם.
עם ישראל! הצילו את עצמכם מסבל!
שובו לה' ,חיזרו לתורה ,שובו לחיים
אמיתיים שזה מהבוקר ועד הלילה  -רק ה'
ותורתו .רוב היהודים כיום מרגישים שזה
משעמם ,חס ושלום .אבל ברוך ה' ,עדיין
קיימים יהודים שקמים בבוקר ,אומרים
'מודה אני' ,נוטלים את ידיהם ,ומרגע זה
והלאה לכל אורך היום משתדלים בכל לבם
ובכל נפשם למלא את מצוות ה' .הם אינם
משתעממים חס ושלום .ההיפך .זה מרומם
אותם לספירות רוחניות גבוהות ועושה
אותם קרובים לקב"ה .אין משהו יותר
מרגש ,יותר מביא סיפוק ויותר אמת
בעולם שלנו ,או בכל עולם שהוא ,מאשר
להיות רק עבדי ה' יתברך.
עם ישראל! אלו שעמדו על הר סיני !
אנחנו הזרעים של העתיד הנשתלים
לצמוח ולהתרבות ולמלא תבל ומלואה.
הבריאה לא הסתיימה ,וזה עדיין ממשיך,
וכל יהודי אמיתי יהיה חלק של הבריאה
ט כאשר כל הבנקים יפלו
הזו לנצח נצחים.
מסר ממנחם ,תמוז תש"ע
אני רוצה לדבר על עגל הזהב ,ולהגיד לכם
ח עגל הזהב גוסס )הדפסה חוזרת(
שהסוף של זה מאד קרוב ,ולהגיד לכם
מסר מדניאל ,תשרי תשס"ט )קד"ד (42
ברגע זה הרבה אנשים מבולבלים ,ועדיין שהכל יפול ולא יישאר לא כסף ,ולא שום
מאמינים שבני אדם ]ממשלות ,גופים מטבע שמישהו יכול להגיד שזה כסף .כל
פיננסיים וכו'[ יכולים למנוע נפילת הבניה של עולם הבנקים ייעלם ,כי זה הכל
המערכת הכלכלית העולמית .אבל כל בנוי על שקר גמור .פעם בן אדם היה יכול
המאמצים לא יעזרו ועוד מעט הכסף לא לקחת מטבע של זהב ,כסף או כל דבר
ששווה למוכר ,אבל היום לא רואים כמעט
יהיה שווה כלום.
''עגל הזהב'' ]תרבות אדום  -חיי גשמיות כסף ,רק שטרות ,כרטיסי אשראי וצ'קים.
ורדיפת תענוגי ''עולם הזה'' [,נפצע אנושות כל ההון רשום בבנק בתוך מחשב ,ואם
ועומד למות וכמו שאמרנו לפני כמה שנים ,מישהו באמת מיליונר ,יש לו רק בית ענק,
הבנקים יפלו לגמרי וכסף לא יהיה שווה אוטו מפואר וכו' פלוס כרטיסי אשראי
ואיזה מספרים ארוכים הכתובים בחשבון
יותר מנייר טישיו.
הפרנסה לא באה מן העבודה שלנו ,וזה הבנק שלו .ויום אחד בקרוב ,כל זה ייעלם,
לא בא מביטוח לאומי ,וזה לא בא משום המחשבים יפסיקו לעבוד ,ולא ישארו
מקור אחר .רק מהקב''ה ]הוא ''נותן לחם שטרות שנקראים כסף ,געלט .MONEY ,ולא
לכל בשר'' )תהילים קלו([ .ואוכל ,ה' יתן רק זה ,האדם בעצמו יעבור ''שוק'' גדול ,כי
לנו כמו שהוא עשה ביציאת מצרים במדבר יש לו אוטו שצריך בנזין אבל הכרטיס
אשראי לא יעבוד ,ויש לו בית שצריך
] ָמן )שמות טז([.
)(4
עכשיו בן אדם יכול להכין אוכל בבית חשמל ,אבל גם זה יפסיק לפעול.

אז איפה הוא מיליונרֶ ,בּ ָמה ?
כל העולם הפיננסי בעולם נופל כי ה'
רוצה שייפול ,אבל האנשים הרעים או
הטובים ,תלוי איך מסתכלים על זה ,אלה
אנשים עם הרבה תאווה לכסף ,לשליטה
ולכבוד ,והם בנו מצב חלומי ,אבל באמת
חלומי ,כי זה קיים רק בחלומות .כל
השיטה הבנקאית זה שקר אחד גדול ,ענק,
והם חיים כל כך עמוק בתוך השקר הזה,
עד שהם כבר חושבים שהשקר הזה הוא
אמת.
והשקרנים נמצאים בכל הארצות ,כולל
ארצות העולם השלישי ,וכל אלה יצרו
מטבע ,אם זה יורו ,אם זה דולר ,אם זה
שטרלינג ,לא משנה איך שתקראו לזה,
ניירות שמדפיסים כל רגע שרוצים כסף.
אם יש בעיה שגנבו יותר מידי הרבה
מהלקוחות ,למשל בביטוח ,אין בעיה,
מדפיסים עוד כסף ,ומכסים את החסר ,וכל
ראשי הממשלות גם בעסק הזה ,וגם אלה
בפרלמנטים ,ובקונגרס ובכנסת ואיפה
שאתם רוצים ,כולם חלק של השקר הענק.
ומי סובל ?
האדם הפשוט ,שהוא לא חלק של המועדון
הזה .וכל הכסף יהיה שווה לנייר טואלט.
וזה לא מצחיק ,וכאשר כל הבנקים יפלו
ההלם שיגיע יהיה יותר גדול מפצצת
אטום ,כי מה יהיה אם פצצת אטום נופלת?
אדם פשוט מת ,אבל כאשר האדם יכנס
למציאות שבה אין כסף ,אין בנקים ,אין
חשמל ,אין רופאים ,אין קופת חולים ,אין
מכולת ,מציאות שהוא חושב שנותנת לו
את החיים – הוא יכנס להלם .ומה יעשה
אדם כזה? אדם כזה יכול בקלות להתאבד,
כי לא ידע מה לעשות ,איך לחיות ,למי
ללכת לעזרה ,הוא לא יחשוב על הקב"ה.
אבל כמו שאמרנו פעמים רבות היהודים
שמשתדלים באמת להתקרב לקב"ה ינצלו
בעז"ה ויזכו לימות המשיח וחיי נצח.

י לאחר אסון הרכבת
מסר מדניאל ,כ"ז באב ,תש"ע
התאונה בין הרכבת והמכונית הייתה
טרגדיה במימדים שאי אפשר לתאר,
משפחה שלמה נמחקה ל"ע ,ה' ישמור.
מה אפשר להגיד על זה? המקרה הזה מדבר
בעד עצמו ,יש אנשים שיגידו שהנהג אשם
והנהגים הישראלים נוסעים בפראות ,אבל
באמת ,זה מסר לכל עם ישראל,
תתעוררו ,תחזרו לאמת ,כי מיום ליום,
מרגע לרגע ,משניה לשניה ,אנחנו לא
יודעים מה גורלנו ,גורלנו אך ורק בידיו של
הקב"ה ,ולא בידי שום כח אחר ,לא בידי
נהגים ,לא בידי ערבים ,ולא בידי
אמריקאים וכו' .אין לנו שום שליטה על
כלום בעולם ,רק על יראת השמים שלנו.
ואפילו זה ,אם אין סיעתא דשמיא ,אדם
לא יכול להגיע ליראת שמים ברמה
הרצויה .ברוך דיין אמת.
______________________________
באחד התיקשורים דניאל אמר :מי שקורא
את זה ויש לו צער בגלל שהוא חושב שהוא
ערב רב ,הוא בטח לא ערב רב ,אבל גם אם
הוא לא מצטער ,זה עדיין לא אומר שהוא
ערב רב.
______________________________

י"א כאשר הבועה הורודה תתפוצץ י"ב החלק האחרון של ההיסטוריה
תקשור עם דניאל ,ל' באב ,תש"ע
שאלה :אנו מקבלים מידי פעם מכתבים
המותחים ביקורת על המסר שלנו ליהודים
לעלות ארצה ,ובמיוחד על הפרסום מניסן
תשס"ט" :מסר ליהודי אמריקה ,אתם
בסכנה גדולה ,כדאי להתחיל לארוז את
החפצים ולזוז לכיוון ארץ ישראל".
יהודי מניו-יורק כותב לנו" :נו! באמת! מה
קורה? אין זכר וסימן לסכנה ,עוד דיבור
סתמי,איך להאמין לכם?" ,מה נענה לו ?
דניאל :יהודי חמוד,
כבר כמה שנים אנחנו אומרים שצריכים
לעלות ארצה ,ומי ששמע בקולנו אז ,היה
יכול למכור בנחת את ביתו ורכושו במחיר
מלא ,ולקנות בית טוב בירושלים .היום מי
שרוצה ,בקושי יקבל חצי מחיר ,ואם יחכה
עוד קצת ,גם את זה לא יקבל .ומי שיישאר
עוד יותר ספק אם יוכל לעלות .וזה רק
הצד הגשמי .מסגנון המכתב שלך אתה
שוכח שהדבר הכי חשוב שצריך לעשות זה
לחזור בתשובה .יש הרבה דברים בחיים
שלך שאתה צריך לתקן ,ואם אתה בא
לארץ או לא ,זה לא הכי חשוב .מה שחשוב
זה שתחזור בתשובה ,ואם אתה חרדי
כביכול ,זה לא אומר שאין לך על מה לחזור
בתשובה .יהודי אמיתי ,שעושה תשובה
אמיתית ,ה' יציל אותו מכל מקום.
יהודי חמוד ,אתה כנראה לא יודע מה
שקורה במדינה שלך ,וכנראה שאתה
מרגיש את עצמך יותר אמריקאי מאשר
יהודי ,אם אתה יכול להגיד שלא קורה
כלום בארה"ב .ארה"ב זה לא אותו מקום
שהיה לפני עשרים שנה ,אפילו לא כמו
שהיתה לפני עשר שנים .אפילו הגוים
רואים את זה ומודאגים מאד.
יהודי נחמד ,אני אתפלל עליך שתפתח
את העיניים ותראה מה שקורה .לא רק
שאתה בסכנה בתור יהודי ,אתה בסכנה גם
בתור אמריקאי .היהודים בסכנה ,והגוים
בסכנה .פעם אמריקה הייתה גדולה
וחזקה ,אבל היום ,היא חלשה על סף
להיות דיקטטורה ,עם מצב כלכלי על סף
התמוטטות ,עם מצב אקולוגי מפחיד
ביותר .ואפילו העיתונות הגוית באמריקה
מציגה כותרות שצועקות שזה סוף העולם.
יהודי נחמד ,אני מאד מקווה שלא תפגע
כאשר הבועה הורודה שלך תתפוצץ.
יהודים ,יהודים ,תתעוררו ,תפתחו את
העיניים ,תפתחו את הלב ,תפתחו את
הנשמה ,תראו מה קורה מסביב ,תסתכלו
רק על החודש האחרון :רעידות אדמה ,הרי
געש ,דליפת נפט ענקית ,גלי חום ושרפות,
שיטפונות עצומים ,אסונות טבע מעל
ומעבר קורים עכשיו כל הזמן מסביב
לעולם ,נזקים של מיליארדים ,מיליוני
אנשים נפגעים .הכל מתקיים כמו שכתוב
בנבואות התורה ,הקב"ה שולח לנו סימנים
ברורים – אחד אחרי השני :זה הסוף.
אתם שומעים? זה הסוף!
וכאשר יפתחו שערי הגאולה ,ינעלו שערי
התשובה .לא תהיה הזדמנות נוספת.
יהודים יקרים ,יהודים אהובים ,אתם לא
מרגישים את הגאולה באוויר?
אתם לא שומעים את קול השופר ברקע?
תחזרו הביתה ,תחזרו לאמת ,תחזרו
לקב"ה.

תקשור עם בנימין ודניאל ,אלול תש"ע
בנימין :אני רוצה לומר כמה דברים
חשובים ,כי זה פשוט ב"ה ,יעזור לעשות
את התמונה של המצב שלנו בפוקוס חד.
רוב האנשים בעולם מסתובבים כאילו שלא
קורה כלום ,אבל יחד עם זה בתוך הלב,
בתוך הבטן מרגישים סכנה ,מרגישים
שמשהוא לא כשורה .אבל ,רוצים להמשיך
את החיים הרגילים במרכאות כפולות,
ובלי לתת לדמיון לראות או להמחיש את
העובדות הקשות שתוקפות אותנו יום יום,
כמו העובדה שכדור הארץ משתנה ,וחלק
של השינוי ,ודאי הבן האדם גורם לזה ,וזה
לא חיובי בכלל .כי האדם גורם לשינויים
בטבע בגלל שהוא משתוקק לכסף ,ולא
איכפת לו מה שהוא מקלקל ,כל זמן שהוא
לא גר באזור הקלקול ,כל זמן שהוא לא
מושפע ישירות מהקלקול .הדוגמא
הגדולה ,זה מפרץ מקסיקו ,והנפט שכל
הזמן זורם לתוך הים ,וזה עדיין זורם.
ודבר זה יכול לשנות דברים חשובים
שישפיעו לרעה על כל העולם.
כל אחד בעולם כבר יודע שהעולם עומד
לפני מלחמה ענקית ,המלחמה הקשה
ביותר שהייתה אי פעם ,וזה לא בדיחה ,כי
משנות החמישים העולם מפחד ממלחמה
גרעינית .בשנות החמישים רק לארה"ב
ורוסיה היו פצצות גרעיניות ,אבל היום,
כמעט לכל מדינה גדולה יש את הידע הזה,
ולכן אנחנו עומדים לפני מלחמה כ"כ קשה,
כ"כ הרסנית ,כפי שלא הייתה מעולם ,זה
מפחיד מאד ,וכל אחד מסתובב עם הפחד
הזה ,אם זה במודעות או אם לא.
ויש פחד אחר ,פחד מהשלטונות ,בכל
העולם ,בכל מדינה .אפילו בארה"ב
הגדולה ,שהיא תמיד בעד התושבים שלה,
שהיא הדוגמא של הדמוקרטיה ,שכל אחד
יכול לחיות חופשי בלי דיקטטורה ,יכול
לבנות בית ,להקים משפחה ,לעבוד,
להרוויח ,לקנות ,להיות ממש בגן העדן
הגשמי .ויש אירופה ,שאף פעם לא הייתה
עד כדי כך דמוקרטית ,אבל גם ברמה
גשמית נמוכה קצת מארה"ב ,אפשר לחיות
טוב ,לכל הדעות.
אבל עכשיו ,גילינו ,שיש קבוצה של
מטורפים שהם שולטים ,ודאי מאז מלחמת
העולם השניה ,אולי לפני ,שולטים ושלטו
על הממשלות ,גם בארה"ב ,גם באירופה,
וכו' ,כמעט בטוח שגם בישראל.
ש .מה הכוונה מטורפים ?
ת .מטורפים זה לא מילה ,הורגים אנשים
ולא אכפת להם .ובזה כל הרע מתגלה
ואפשר לראות את זה.
ש .איך אפשר לראות זה ?
ת .פעם היה נשיא ארה"ב בשם ג'ון קנדי.
הוא נהרג .הרגו אותו ,לא מי שאמרו שהרג
אותו ,אלא קבוצה של אנשים שרצו להפטר
ממנו ,כי הוא לא הלך לכיוון שלהם ,לעשות
כל מה שהם רצו .כדי שיוכלו להשתלט גם
על ארה"ב וגם להרוויח הון כסף.
ש .מה עם רצח רבין ?
ת .מי שרצח את רבין ,הוא לא מי שלחץ על
ההדק ,מי שרצח את רבין הוא מאותה
קבוצה.
היו מלחמות ,והיו כל מיני משברים
כלכליים ,והקבוצה הזאת ,של אנשים )(5

חשובים ,גוים ויהודים ,שרוצים להשתלט
על העולם ולכוון את זה לפי הדעות שלהם.
הקבוצה הראשונה שולטת בארה"ב,
אנגליה ובכל אירופה .הקבוצה השניה
ברוסיה ,אפילו אם לשלטון קוראים
דמוקרטיה עכשיו ,יש אותו סוג של שלטון.
ועכשיו תבוא המלחמה הגדולה .ולמה
המלחמה? ולמה עכשיו מלחמה? כי למעשה
יש לנו ידע טכנולוגי עצום ,אפשרות לעשות
שלום וטוב בכל העולם ,ובדיוק עכשיו
רוצים מלחמה גרעינית עולמית .למה?
פשוט ,ככה ,רוצים להשתלט.
ש .אם כבר השתלטו על אמריקה ,אירופה
ורוסיה ,שזה כבר כמעט כל העולם ,אז מה
יש להם עוד להשתלט ?
ת .זה לא מספיק ,כי עכשיו קבוצה אחת
רוצה להשתלט על השניה.
חוץ מזה יש עוד גורם ,וזה הערבים.
הערבים הם קבוצה שלישית ,שהם מאד
מאמינים ,וגם הם רוצים להשתלט על
העולם ,כדי להשליט את האיסלם ,והם
רוצים להיות מעל ליעקב ומעל עשיו ,הם
רוצים להשתלט לגמרי ,וחלק רציני
מההשתוקקות הזאת שלהם להשתלט הוא
רוחני .הם בכל זאת הבנים של אברהם,
הבני דודים שלנו ,והם מאמינים בה' ,ויש
להם ברית ,אמנם לא באופן מושלם ,ויש
להם זכויות ,אבל זה הכל יגמר עכשיו.
אז כל הקבוצות האלה הולכים להילחם.
עכשיו הם יהיו שני קבוצות) :הקבוצה
השלישית תצטרף לשניה( בקבוצה השניה:
רוסיה ,איראן ,תורכיה ,סין ,צפון קוריאה,
ונצואלה ,ברזיל ,אולי יש עוד ,וברור שגם
כל הארצות הערביות שמסביב לישראל,
סוריה ,לבנון ,עזה וכו'.
בתוך הקבוצה השניה ,הערבים בעצמם
רוצים להשתלט על העולם .רוסיה מאמינה
שתוכל בסופו של דבר להשתלט על
הערבים ,אבל בכל זאת הם עכשיו ביחד נגד
אמריקה ,אירופה וישראל.
ולכן זה המצב היום .יותר ויותר יודעים
את זה ,יותר ויותר יודעים שהמצב הוא
קשה ביותר ,והרבה עיתונים גוים מדברים
על סוף העולם .והגוים הנוצרים הדתיים,
הם גם מדברים על משיח .אמנם זה משיח
אחר שלא קיים ,אבל בכל זאת מדברים על
סוף העולם.
ש .מה יצא להם מזה אם כל העולם ייהרס?
ת .לפי הנבואות ,רוב העולם ,שני שליש,
ייהרס לגמרי או יהיה פגוע מאד קשה.
ה' פשוט מוריד את המסך על העיניים
שלהם ,לא רואים ולא חושבים .כל אחד
בטוח שהוא זה שישתלט .זה כמו דור
ההפלגה ,נלחמים ל"ע עם הקב"ה ,אבל
בכלל אין פה מלחמה ,כי ה' יגמור אותם,
עם מכות יותר מדהימות מאלה שבמצרים,
אבל קודם תהיה מלחמה.
ש .מה יהיה עם היהודים ?
ת .מי שחוזר לקב"ה בימים האלה לפני
המלחמה ,ישרוד ויגיע לעולם הבא ולמשיח
ולעולם הנצחי אחרי זה ,ב"ה .ומי שנדבק
לשקר ,הוא ברור ,שייך לס.א ,.הוא ערב-רב
או אולי הוא עמלק ,לא משנה ,הם שניהם
באים מעשיו .גם בינינו יש הרבה ערב-רב
ועמלק ,ולכן אם נשאל כמה יהודים ישרדו,
משהוא דומה למספר שיצאו מצרים
כנראה ,אני לא יודע ,זה הכל רק ה' יודע.

ומתי זה יהיה ? גם לא יכול להגיד ,רק
יכול להגיד שזה בעתיד הקרוב ב"ה.
וכדאי לכל בן אדם עם שכל ,גם יהודי וגם
גוי ,להתחיל לעשות תשובה ,ולחזור לאמת,
כי באמת אין זמן ,ואני חושב שכל אדם
שיודע קצת מה שהולך בעולם ,יכול כבר
לראות שהכל מוכן .רוב הנבואות כבר
התקיימו ,ואנחנו מוכנים לחלק האחרון
של ההיסטוריה לפני המשיח.
ש .למה יש כזו התנגדות לצניעות ?
דניאל :בין היהודים יש הרבה ערב רב ,כמו
שכתבנו קודם ,זה עפ"י האריז"ל ,הגר"א,
והאמרי חיים ,ועכשיו ,אנחנו בדור
האחרון ,ואנחנו מלאים ערב רב וגם עמלק,
בין החילונים וגם בין החרדים.
ולכן ,מה הערב רב עושה? ובמיוחד בין
החרדים? הוא מושך את החרדים לשקר,
ומה השקר? השקר זה הגשמיות ,החומר,
עגל הזהב ,והוא מושך אותם לשם .בהרבה
דברים עם הכשר ,אפילו עם הכשר של
העדה החרדית ,יש בעיה .לדוגמא ,מקום
של גלידות או פיצה או מיני מאכלים של
הרחוב ,עם שולחנות קטנים ,ויושבים שם
אנשים שאין להם כ"כ מה לעשות ,רק
לשבת לאכול ולפטפט ,נשים וגברים
צפופים במקום קטן ,זה לא כשר גם אם
האוכל כשר .זה לא מתאים ליהודי חרדי,
זה רחובי ,זה סגנון גוי ,לא מתאים לנו .יש
חטיפים או משקאות עם תמונות מגעילות
השייכות לרחוב ,שייכים לגוים ,לא
ליהודים .אז אפילו אם האוכל בפנים כשר,
החבילה טריפה ,והילדים שלנו ,קונים את
זה ,רואים את התמונות ,קוראים את
הסיסמאות המגעילות שכתובות על זה,
וזה משפיע .העבודה של הערב רב זה לקרר
את היהדות ,את האידישקייט של היהודי,
למשוך אותו מהרוחני לגשמי.
ולכן כשיש קבוצה של נשים ,ובהסכמת
בעליהן הן מתלבשות כמו האמהות של
פעם ,עם שמלות ארוכות ורחבות ,סינר,
כיסוי ראש ,שאל ורדיד ,נשים כאלה
מפריעות לס.א ,.כי זה מושך את הלב של
היהודים האמיתיים ומחזיר אותם למה
שהיה פעם ,ואת זה הערב רב לא יכול
לסבול ,כי אז הם לא יכולים להשתלט על
היהודים ולהחזיר אותם למצרים ,וזה
מפריע להם .והערב רב מתפללים "כאילו"
לקב"ה ,אבל מתפללים באמת לעגל הזהב.
מכל מה ששמענו עד היום ,מה אנחנו
צריכים לעשות ? זה להבין שהעולם הזה
שקר ,העולם הזה נהיה כ"כ מסובך ,וכ"כ
מעורבב עם שקר ,שאי אפשר כבר לדעת
בכלל איפה האמת ,אז לכן ,כדי להגיע
לאמת ,אנחנו חייבים לסגור את עצמנו מכל
השקר ,להקיף את עצמנו בחומות ,ולחזור
לאמת של הקב"ה ,האמת שהיא אמת,
ואפשר לעשות את זה אך ורק אם אנחנו
חיים חיים של יהדות אמיתית מהבוקר עד
הלילה ,ומהלילה עד הבוקר ,להשתדל
לעשות כל מה שהקב"ה רוצה ולא פחות.
ואנחנו חייבים ,אבל חייבים להיפרד
מהעולם מסביב ,כי גם העולם החרדי מלא
שקר ,וכדי להציל את התורה האמיתית,
חייבים להסתגר ולבנות חומות ,גם
אמיתיות וגם רוחניות סביבנו ,אין ברירה
אחרת ,ולהפסיק להתפלל לעגל הזהב,
ולהפסיק לעשות מכל מיני דברים גוים

כאילו מותרים.
חייבים לחזור לאידישקייט כמו שהיה.
בכל הדורות היו כאלה שרצו את העולם
הזה ,אבל כל אחד מאיתנו יודע למה אני
מתכוון כשאני אומר "למה שהיה" ,אני לא
מתכוון לשנים של ההשכלה ,שקלקלו
הרבה מאירופה ,ובסופו של דבר ,ה' הרס
את רוב הקהילה באירופה ,כי הם ברחו
ממנו ,ורצו להיות כמו הגוים.
ש .מה הכוונה לבנות חומות סביבנו ?
ת .לא להסתובב ברחובות שלא צריך,
להחזיק את הילדים בבית ככל הניתן,
והנשים יצאו מהבית רק לדברים חשובים
כמו לקנות אוכל ,ללכת לשמחות ,שיעורים
וכדומה .ולא להסתובב מאוחר בלילה,
ולהשתדל לדאוג שהבית יהיה נקי מהגסות
של הרחוב .זה הצד הגשמי.
ברוחניות תמיד לחפש את קרבת ה' ,לחיות
אך ורק לעשות את רצונו ולבנות בית של
קדושה ,בית שיהיה כמו בית המקדש.
בנימין :אני רוצה לומר גם ,שכדי להפריד
בינינו לבין הגוים והערב רב שיש בינינו,
חייבים באמת לחזור לצניעות של פעם,
שהאישה מכוסה בבית ,וכשהיא הולכת
החוצה ,עוד יותר ,ועוד יותר טוב מה
שאמרנו מקודם .ושהגבר לא יסתכל בכלל
על נשים ,לא משנה איזה ,ושומר חזק על
הקדושה ,ומלמדים את הילדים גם לשמור
על הקדושה ,ואז אפשר להגיע לעולם הבא,
לימות המשיח ,ולתחיית המתים ב"ה.

י"ג מעלה דמעות בעיני
תקשור לאחר הפיגוע בו נרצחו ארבע
יהודים מבית חגי ,ט"ו באלול ,תש"ע
ש .אפשר לקבל התייחסות לפיגוע הירי?
דניאל :יש לך שאלה שמעלה דמעות בעיני.
האם ארבעת היהודים הם הראשונים ,או
האחרונים שהולכים לעולמם על קידוש ה'?
הרי לפני זמן קצר שבעה אנשים ,משפחה
שלמה נמחקה וכבר שכחו מזה ,חוץ
מהמשפחה .אמרו שהם קורבנות הדור.
גם על ארבעת היהודים שנרצחו אתמול
יגידו שהם קורבנות הדור ,הלכו בגלל
העבירות שלנו ,אבל ישכחו גם אותם בעוד
שבוע ,כי אנחנו שמחים.
אלה הלכו על-מנת שנוכל להמשיך
לחיות ,אך אנחנו לא מבינים ,כי אם הם
הלכו על קידוש ה' .אם הם היו קורבנות
הדור בשבילנו ,בשביל הדור שלנו ,זה
מחייב אותנו לעשות תשובה .אלה
שנשארים חייבים להשלים את ההקרבה
שלהם ,של הקורבנות ,פה בעולם הזה,
ולחזור בתשובה .ומה התשובה הכי
חשובה? פשוט מאד ,לחזור לאמת ,לחזור
לקב"ה ולתורתו ,ולא ,אני לא מדבר על
האנשים הרחוקים משמירת מצוות ,אני
מדבר על החרדים ,שלרוב חיים חיים
כאילו שהם יהודים חרדים ,אבל באמת,
הלב שלהם רוצה את העולם הזה ,כל
החומריות שבו ,וכל התשוקות שיש בדבר.
אנחנו חייבים לחזור לאידישקייט האמיתי,
הפשוט ,בלי חיקוי של גוים עם כאילו
הכשר .אני לא אכנס לכל הפרטים עכשיו,
אך אם תרצה שזה יהיה יותר ברור לך,
תקרא את המאמרים שלנו ,כחמישים
מאמרים בנושא הזה ,ותוכל לעשות
)(6
תשובה .ברוך דיין אמת.
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תתכוננו עם ישראל ,תתכוננו
מסרים של אוטיסטים ,חשון תשע"א
לשמיעת המסרים בטל03-977-00-77 .
לקבלת הדפים להפצה 0527-120-948
לזיכוי הרבים ,נא להעביר הדף הלאה.
א .למה נשרפו ספרי התורה בויז'ניץ
תקשור עם דניאל.
אוי ,גיוואלד ,גיוואלד ,גיוואלד ,גיוואלד,
טרגדיה גדולה בבני ברק ,בחול המועד
סוכות ,ספרי תורה נשרפו ,ספרי תורה
נשרפו ,כל יהודי יודע כשנשרפים כל כך
הרבה ספרי תורה ,זה אסון גדול ,וזה סימן
רע מאד לעם ישראל .לפני זמן קצר גם 12
ספרי תורה נגנבו בבני ברק ,וזה מסר לעם
ישראל.
לצערי הרב ,אחרי ההלם שעם ישראל
קיבל ,אחרי ששמעו שכל כל הרבה ספרי
תורה נגנבו ,אחרי ששמעו שכל כך הרבה
ספרי תורה בבת אחת נשרפו ,אחרי שיקברו
את ספרי התורה ,יחזרו לחיים רגילים,
ישימו את זה מאחוריהם וימשיכו כאילו
שלא קרה כלום.
ביום כיפור ,אלפים אלפים צמו ,אלפים
אלפים הלכו לבית הכנסת ,האם הייתה
תשובה גדולה ? לא היתה!
האם החלטנו שאנו מחסלים את עגל הזהב
שערבבנו אותו בתוך האידישקייט שלנו ? לא
חסלנו .אמנם יש בודדים שעובדים על זה,
שהולכים לכיוון הזה ,אבל לרוב לא .אז
הקב"ה שרף את ספרי התורה ,ושלח גנבים
לגנוב ספרי תורה ,להפחיד ולהעיר אותנו.
אנחנו חייבים לעשות שינוי חזק ,כי אם
האידישקייט ימשיך לכיוון שהוא הולך,
כיוון שהוא של השקר ,של עגל הזהב בעוד
דור או שתים לא ישאר אידישקייט אמיתי.
אנחנו חייבים להוציא כל גרגיר של עגל
הזהב ,של העולם הזה ,של הגשמיות,
גשמיות יתר ,של הדמיון לגויים ,ולחזור
לאידישקייט כמו פעם ,גם בלבוש ,גם
במנהגים ,וגם בזה שאנחנו חייבים לחזור
ולהיות יהודים אמיתיים כמו פעם ,ולעשות
הפרדה ביננו לבין העולם הגויי ,העולם
החילוני.
אם לא ,הם יבלעו אותנו ,אנחנו נמשכים
אליהם ,ורוצים את ההנאות שלהם ,ואת
התאוות שלהם .והצניעות זה הדבר הראשון
שאנחנו צריכים לתקן.
"קדושים תהיו" לא לשכוח,החטא הראשון
היה בצניעות שהנחש רצה את חוה ,והחטא
השני היה לשון הרע שהנחש דיבר לחוה נגד
הקב"ה.
ויז'ניץ זה בבני ברק ,ובני ברק מובילה,
לפני ירושלים ,את המודה בביגוד נשים,
ביגוד נשים לפי המודה החרדית הגוית.
הפאות ,הבגדים הלא צנועים שנקראים
'כביכול' בגדים כשרים ,התחילו בארץ בבני
ברק ,ואוי לנו ברח' הנקרא ֶרבי עקיבא .עם
ישראל ,איך יכולה להיות קדושה בבית,
שהבעל צדיק בלבוש כמו לפני מאות שנים,
והאישה לפי המודה האחרונה נראית כמו
אשת רחוב ,כמו גויה .עם פאה נוכרית
שחושבים שהיא כיסוי ראש ,אבל היא כמו
גילוי ראש .עם בגדים צמודים ,עם חצאיות

קצרות ,עם בגד גלוי ,עם גרביים שקופות,
שהרגליים נראות גלויות ,עם נעליים טופפות
שעושות רעש ומושכות עין .איך זה יכול
להיות בית של קדושה ,כשהאישה הולכת
לעבודה ,לכל מיני מקומות ,לא רק בבית
יעקב ,כדי להחזיק את הבעל שלה בלימוד.
איזה לימוד יש לו ,כשהבית שלו לא בית
כמו פעם – כשהאישה היתה בבית מגדלת
את הילדים לתורה ,מצוות ומעשים טובים.
והאבא ,היה יושב ולומד לשם שמים ,והיו
מוכנים לחיות חיים עם מעט כסף ,אפילו
מעט אוכל ,על מנת שהאבא ילמד ,אז
הילדים גדלו עם חינוך של קדושה ויראת
שמים אמיתית ,והלכו בדרכם של ההורים
עם הקב"ה ולא עם עגל הזהב.
אבל היום ,זה נהיה הדבר החשוב ביותר,
שהאישה תלך לעבודה ,תחזיק את הבעל
בלימוד ולא משנה באיזה מחיר רוחני ,כי
חייבים דירה ,וחייבים לוקסוס ,וחייבים
בגדים יפים ,וחייבים וחייבים וחייבים כל
מה שרוצים בגשמיות ,והם שוכחים שזה לא
דרך ה'.
עם ישראל ,המחלה הזאת של עגל הזהב
כבר בכל מקום ,בכל מקום בארץ ,ואם ישנה
קבוצה קטנה של אנשים שמשתדלים לחזור
למה שהיה ,אז עושים מהם צחוק ,מדברים
עליהם בלעג וכו'.
ספרי התורה נשרפו בויז'ניץ בבני ברק.
יש כאלה שאומרים :אה ,זה קרה בויז'ניץ
בגלל שיש שם מחלוקת ,אז אני שואל
אתכם ,איפה אין מחלוקת? בכל החסידויות
הגדולות יש מחלוקת ,אצל הליטאים יש
מחלוקת ,אז איפה אין מחלוקת ? ויש כאלה
שאומרים ,אולי בחרו את ויז'ניץ בגלל שהם
לוקחים כסף מהמדינה ,מהציונים ,לחינוך.
אבל כמה ,כמה מקומות לוקחים כסף
מהמדינה? הרבה מאד.
ויש כאלה שאומרים  -הם אולי דוגמא ,הם
מרכזיים ,הם בית מדרש מאד גדול ,אז אולי
זו הסיבה שהם נבחרו.
אבל הסיבה האמיתית היא שזה קרה
בויז'ניץ כי ממה שהם סובלים רוחנית ,כל
עם ישראל סובל רוחנית ,וזה בעיקר הרצון
לעגל הזהב ,לגשמיות ,וזה הורס אותנו ,זה
הורס את האידישקייט שלנו.
נשארו אצלנו הגרגרים )ניצוצות הרצון לעגל
הזהב( מתקופת ההשכלה .גם אחרי ששרפו
אותנו באירופה ,כדי להוציא את זה מאיתנו,
עדיין נשארו בתוכנו הגרגרים של תנועת
ההשכלה.
רוב היהודים שיצאו משם ,יצאו עם
ההשכלה בתוך הלב שלהם ,בתוך הקישקעס
שלהם ,בתוך הדם שלהם ,אפילו שמבחוץ לא
ראו את זה ,אבל זה נשאר אצלנו ,וזה חזר
גם בלבוש חרדי.
ברור שכל החילונים חולים עם זה ,אבל גם
החרדים חולים עם המחלה הזאת ,ואם זה
לא יגמר ,אם לא נוציא את זה מתוכנו ,ואם
אנחנו לא נחזור לאידישקייט האמיתי ,ואם
אנחנו לא נשתחרר מהציונים ומהכסף
המלוכלך שלהם ,ואם אנחנו לא נחזור
לאמת ,יקרה לנו מה שקרה במצרים,
שבמקרה הטוב רק  20%יצאו ממצרים,
 20%במקרה הטוב יצאו ונהיו בני חורין.
כל אחד יכול לראות ברור שהגאולה מאד
קרובה ב"ה ,ולכן אם אנחנו לא נבין את
המסר הקשה שקבלנו ,אם לא נחזור
בתשובה שלמה עכשיו ,אם לא נבכה,
בדמעות רבות ובלב שבור ונחזור בתשובה
מלאה ,ונפריד את עצמנו מהשקר שניכנס

לאידישקייט שלנו ,שניכנס ללימוד התורה
שלנו ,שניכנס לבית היהודי הטהור שלנו ,אז
מעט מאד יהודים יזכו לקבל משיח צדקנו.
אין לנו הרבה זמן ,אני מציע לכם עכשיו
לעשות תשובה ,ואל תגידו לי שזה מפריע
לשמחה שלנו ,לשמחת בית השואבה שלנו,
שגם זה פגוע ,פגוע בגשמיות ובחוסר צניעות,
בפריצות גדולה .אני מציע לכם ,אם אתם
רוצים שמחה ,אז לבכות חזק עכשיו ולחזור
בתשובה .מועדים לשמחה.
סוף המסר.
הערה מדניאל:
אומרים עכשיו שספרי התורה שנשרפו היו
פסולים לקריאה ,ולכן אומרים כאילו שזה
לא אסון כ"כ גדול ,ואלה שאומרים כך הם
כמו פרעה שקיבל מכה אחרי מכה וכל פעם
מצא סיבה הגיונית למה לא צריך לפחד ,לא
מה' ולא המסרים שלו דרך המכות ,ואז ה'
הקשיח את לב פרעה ,ובגלל זה נהרסה
מצרים לגמרי .ואם אנחנו נמצא סיבות
הגיוניות לא לבכות על האסון הזה ,בידינו
נפיל את עצמנו לתהום ח"ו.

ב .תתכוננו עם ישראל תתכוננו
מסר מיצחק אייזיק,כ''ה תשרי תשע"א.

אני מאד מרוגש ומפוחד ,כי קרה אסון ענק
לעם ישראל וזה מפחיד מאד.
ה' שלח לנו במוצאי חג הסוכות אזהרה
ענקית ,שספרי תורה רבים נשרפו בבני ברק
בבית הכנסת הגדול של חסידי ויז'ניץ וזה
מאד עושה צער בלב של כל יהודי אמיתי.
לפחות צריך לעשות צער ופחד ענק כי כזה
דבר ,כזה אסון ,לא קורה סתם.
הרבנים פסקו שאי אפשר להתאבל בחג
ומצב זה מדאיג אותי מאד .כי ידוע שכאשר
אדם מקבל מכה והוא עצוב וכאוב .ברגע זה
הוא מוכן יותר לעשות תשובה.
אם הוא יצטרך לחכות שבועיים ,אז ברור
שהלב שלו לא יהיה כל כך פתוח לתשובה ,כי
כבר השכל שכח במידה גדולה את הכאב,
את הצער ,שהוא הרגיש ברגע הראשון שהוא
שמע על האסון .זה דבר טבעי ביותר שהזמן
עוזר לאדם לשכוח מאסון .במקרה זה של
הדור שלנו ,שלא רוצה בדרך כלל להפריע
לחיים הגשמיים שלו כדי להתאבל ולבכות
מהמקום העמוק ביותר בתוך הלב ,ולעשות
תשובה שלמה ,שדורשת ממנו לשנות את רוב
החיים שלו ,אז ברור שיש רצון יותר גדול
לשכוח מהאסון.
ה' שלח לנו מסר ברור .חבל אם לא ננצל
את זה כדי לחזור בתשובה .אני מאד מפחד
מזה ,שגם אחרי החג אין מתאבלים .אין
אוירה של אבלות .ואיך זה יכול להיות שעל
כזו טרגדיה ענקית אין אבלות .ואפילו אם
יקברו את הספרי תורה בערב ראש חודש
חשון ,ויעשו עצרת או יום תפילה עולמי,
חושש אני שזה יהיה משהו שטחי שלא יביא
לתשובה שלמה בעם ישראל כמו שדורשים
מן השמים על ידי האסון של שריפת ספרי
תורה רבים במוצאי סוכות חול המועד.
אז בשביל מה נשרפו כל הספרי תורה
האלו .השטחיות שבתגובה שלנו היא אסון
עוד יותר גדול .איך זה יכול להיות? רוצים
להמשיך ליהנות ,רוצים להמשיך את
השמחה .ויגידו שאסור להפריע לשמחה,
ואפילו אבל על אבא או על אמא ,לא עלינו,
לא צריך לשבת עד אחרי החג .אבל זה יותר
גרוע מאבל של אבא או של אמא ,שלא נדע.
זה אסון לעם ישראל.
אנחנו צריכים להבין כי שריפת ספרי התורה

ולמחרת שריפת בית באותו אזור ,ולפני החג
גניבה של עשרות ספרי תורה במספר
מקומות שונים בארץ ,זה הכל מסרים מן
השמים שעם ישראל במצב רוחני קשה,
וחייבים עכשיו ,בלי לדחות ,לעשות תשובה.
ועל מה אנחנו חייבים לעשות תשובה?
אנחנו חייבים להבין שהיהדות הולכת היום
ומתפרקת ,ה' ישמור .וכל זה בא מהערב רב
שבינינו היהודים :החילונים ,הדתיים
והחרדים ,שמושך אותנו לאליל הידוע
שלהם ,שזה עגל הזהב .ומי שעובד לעבודה
זרה הזאת יכול להיות חובש כיפה עם זקן
ופאות או חובש כיפה סרוגה או אחד שהולך
בגילוי ראש .רוב האנשים חושבים שהם
יכולים להתאים את עצמם לחיות בעולם
הזה ,שזה עולם השקר ,עם כל ההנאות
הגשמיות  -וגם לחיות בעולם של אמת .אבל
זה ודאי בלתי אפשרי.
עם ישראל פשוט לא רוצה לדעת את
האמת .ברור לא כולם ,אבל הרוב .לא רוצה
להבין איזה אסון זה ,אם השם שלח את זה
דווקא במוצאי סוכות .אז חייבים לשים לב,
חייבים להיות עצובים ,חייבים.
אבל רוב העם רוצים להמשיך את החיים
הטיפשיים עם כל הגשמיות שלנו ,עם כל
הדאגה לכבוד המדומה שלנו ,עם כל
הטיפשות שלנו.
אוי אוי אוי.
ובגלל זה אני מפחד מאד ודואג מאד.
היהודים במצרים היו נחשבים כחרדים,
ובכל זאת הרוב עבדו עבודה זרה .ואיך זה
יכול שהם גם התפללו לקב"ה וגם עבדו
עבודה זרה? כי זה נתן להם הנאה רוחנית
מצד הטומאה ,והנאה גשמית במילוי
התאוות שלהם .ואי אפשר היה להפריד
אותם מזה .ולכן הם לא היו ראויים לצאת
ממצרים ומתו במכת חושך ,ל"ע.
ופה זה אותו דבר .אי אפשר להפריד את
עם ישראל מהטיפשות מה''פרעס'' ]זלילה[
במסעדות ,מהבגדים הפרוצים ,מהטיולים
ה'כשרים' כביכול ,מהמסיבות והמכירות
הגדולות ,מכל העולם הזה שכאילו כשר
למהדרין .את כל זה הם רוצים להמשיך ,וזה
עבודה זרה .והם חושבים כמו היהודים
במצרים ,שחשבו שהם ַעם ה' ,אבל הם ' ַעם
העבודה זרה' ]עגל הזהב[ ,והם לא רוצים
להיפרד מזה.
רוב היהודים ,וגם הרוב הגדול של
החרדים ,לא הרגישו כמעט כלום בלב על
האסון שהיה עם הספרי תורה.
כלום ,כלום.
אולי זה הפריע להם אם ח''ו יצטרכו בזמן
ההנאה שלהם לחשוב ,להיות עצובים קצת.
זה לא לפי התכנון שלהם ולא לפי הרצון
שלהם .ואחרי החג ,לאחר שיקברו את
הספרי תורה הצער לא יהיה באותה עוצמה,
לא יהיה אותו הרצון לעשות תשובה ,כי כבר
לא ירגישו את גודל האסון ואת גודל המסר.
ודבר יותר גרוע  -הם ודאי וודאי לא
מחכים בכלל למשיח צדקנו .מוכנים להגיד
שכן ,אבל לא מחכים באמת .לא מרגישים
שבלי משיח עכשיו ,אין עתיד.
הם רואים עדיין את העתיד שלהם בבתים
שיבנו ,בבר מצוות שיעשו ,בברית מילה
שיעשו וכו' .אלה מצוות ,אבל הם רק
חושבים על הגשמיות של הדבר הזה ולא על
התוכן של המצוה .כי אם היו חושבים על
התוכן בברית המילה ,שמביאים ילד לתוך
עם ישראל ,לתורה ,אז איך אפשר שלא
לפחד ,כי כמעט לא נשארה תורה אמיתית

בעם ישראל ,כמעט אין אמונה של עם
ישראל בקב''ה.
איך אפשר לא לפחד שמביאים ילד לבר
מצוה? איפה הוא ילמד? האם בתוך
הישיבות של היום שבקושי מוצאים את
הקב''ה שם .שבקושי מרגישים איזה רגש,
בקושי מוכנים לדבר על משיח  -כי אם
מדברים על משיח אז ודאי שייכים לחב''ד
או משהו אחר כזה .וכשמוליכים ילדים
לחופה ,בשביל מה? בשביל לגדל ילדים
בשקר? מה יהיה אתם ,עם המערכת החינוך
של היום .הם לא יהיו יהודים כמו שצריך.
אבל לא רוצים לדעת את זה.
מי שבאמת מחכה למשיח מבין שהדור
הזה גמור .הדור הבא לא יכול להיות .חייב
עכשיו לקבל משיח כי אם לא  -לא ישאר
כלום ,כלום .העולם יחרב בלי כלום.
ברוך ה' יש מעט יהודים אמיתיים ,כמו
במצרים ,אולי עשרים אחוז .אולי פחות,
אולי אחד מחמשים ,אולי אחד מחמש מאות
]מכילתא ,פרשת בשלח[ ,שכן מוכנים לקבל
משיח ומחכים לו .אבל ,אנחנו לא יודעים
מה יהיה.
ה' כבר יראה לנו .אני רק יודע שרוב
היהודים בסכנה גדולה מאד.
ואני מזהיר את כולם ,שאם לא נחזור
לקב''ה ולא נזרוק את כל הצעצועים של
העולם הזה ,ואם לא נסגור את עצמנו
מהשפעה של העולם הגויי ,לא תהיה לנו
שמירה נגד האסונות הענקיים ,המכות
המדהימות שיתקיפו את העולם ישר מן
השמים.
וכמו במצרים במכת חושך שרוב היהודים
מתו ,כי לא היו מוכנים לעזוב את מצרים
ואת העבודה זרה של מצרים ,גם בעתיד
הקרוב היהודים שמעדיפים את העולם של
הגוים עם ''הכשר'' מהודר ,יעלמו כמו במכת
חושך ,ולא יזכו לקבל משיח צדקנו.
פתחו את העיניים עם ישראל!
אנחנו מקבלים הרבה אזהרות גדולות מאד
ובולטות מאד .לא תוכלו להגיד ''אבל הרב
לא אמר לנו מה לעשות'' .כי זה דור שבדרך
כלל שומע לרבנים מתי שנוח להם ובהרבה
מקרים הציבור ,בלחצים שונים ,אפילו
מכוון את רבנים.
עם ישראל ,כל אחד בנפרד יצטרך לחפש
את האמת ולחזור לקב''ה ,שבתי בבית ה' כל
ימי חיי .והפעם זה לא יהיה כמו בשואה,
שה' לקח גם את הצדיקים וגם את הרשעים,
הפעם יהיה בירור.
יבחרו משמים מי כן ומי לא ,יהיה מאד
ברור .הערב רב ,שהם רוב היהודים בדור
הזה] ,האר''י ז''ל )ליקוטי תרוה ,פרשת
ואתחנן([ יעלמו.
לכן תתכוננו עם ישראל ,תתכוננו .אין זמן.

ג .יותר מהמכות של מצרים
תקשור עם מנחם ,ה' חשון תשע"א

שיחה עם מספר רבנים העוסקים בחיזוק.
עומדים בגבולות אלפי חיילים איראנים ,ויש
יותר טילים מכוונים לתל אביב מאשר לכל
מקום בעולם ,ואנחנו שקועים בעגל הזהב.
אז לכן המצב עצוב מאד ,והטיל הראשון
יהיה שוק לרוב האנשים ,אפילו שיודעים את
זה ברור ,וכבר כתוב בעיתונים שאנחנו בסכנה
רצינית ואמיתית.
הרוב כבר שכח את שריפת ספרי התורה
בויז'ניץ ,אשר היתה אזהרה גדולה מאד בשביל
כל העולם החרדי ,שאנחנו לקחנו את התורה
ושרפנו אותה .היהדות של היום היא לא

היהדות של פעם ,זו יהדות כאילו .יהדות
כאילו.
רוב החברה החרדית בתרדמה ,אנחנו
שיכורים לגמרי מהגשמיות ,וה' שופך עלינו
מים קרים כדי להעיר אותנו ולהביא אותנו
לאמת .אנחנו צריכים לנסות להעיר את
הנשמה היהודית שבתוך כל יהודי ,זה התפקיד
שלנו ,אבל יש הרבה יהודים שהם ערב רב ולא
נצליח ,אבל ב"ה צריכים לנסות .הדרך לעשות
את זה ,זה ללכת מאחד לשני ,לחזק
אותם,לחלק חומר וכו'.
עוד מעט יהיה הרבה יותר קל כי העולם
עומד להתהפך ,כל אחד יכול לראות את
הסימנים הטבעיים והעל טבעיים ,מזג אויר
משונה ,רעידות אדמה בכל העולם ,הבעיה עם
הנפט במפרץ מקסיקו שיכול לגרום לכפור
שלא היה אלף שנים באירופה ובמזרח ארה"ב.
נהר הדנובה הידוע שעומד להיות מזוהם
מדליפה ממפעל אלומיניום ,ועשרה מליון
אנשים שותים מהמים שלו ,ומה צבע הזיהום?
צבע אדום ,כמו מכת דם .וזוכרים את המכה
עם מיליוני הצפרדעים בסין ?
ואולי קצת מצחיק ,אבל באמריקה יש מכת
כינים ,הולכים לחנות יוקרה ,קונים מיטה
שעולה הון ,וחוזרים הביתה עם פשפשים ,וזה
משהוא נפוץ באמריקה ,עד כדי כך שיש חנויות
גדולות שסגרו את המחלקות האלה.
וזה רק קצת ממה שקורה בעולם חוץ
מהמלחמה עם הוירוסים והמחשבים שאנחנו
לא שומעים ,כי היום בעלי אינטרסים שולטים
גם על החדשות.
דמוקרטיה? זה היה הדגל של ארה"ב
ואירופה שכל הזמן נפנפו עם זה ,וזה מת.
עכשיו אין דמוקרטיה כבר .זה לא מדהים?
אמריקה עוד מעט תהיה דיקטטורה ,וגם
כנראה אירופה .נו אז מה עוד אתם רוצים.
והמצב הכלכלי הולך ומחמיר ,אולי נפילת
הכלכלה באירופה ובאמריקה תעיר אותנו ,זה
לא משנה איך שהם מקפיצים את הבורסות,
זה הכל מלאכותי ,זה רק כיסוי ,והכסף עוד
מעט לא יהיה שווה כלום.
אני דואג לחוסר הצניעות שנכנס להרבה
בתים של נשמות יהודיות ,אני דואג לליבה
שנכנסה להרבה מקומות בחינוך שלנו ,אני
מודאג שבנות מבתי ספר שנחשבים לחרדים
ביותר ,הולכות לקניונים ולפארקים ,שכלם
שם חילונים ,עם השפעות גרועות ביותר של
חוסר קדושה מהעולם הזה .אני מודאג
מהגברים שסובלים מחוסר צניעות גם
במחשבה וגם במעשה.
ואם תבדקו כמה ששומרים כמו שצריך
טהרת המשפחה ,אני חושש שיהיו לכם
הפתעות גדולות ומרות.
כל יהודי צריך לחזק את הביטחון שלו
בקב"ה ,לא לפחד מכלום ,לא מחוסר כסף
לדירה לילדים ,לא לפחד מבעיות בריאותיות,
בעזרת ה' זה יהיה בסדר ,צריכים רק לבטוח
בה' ולהתכונן לסוף של העולם הזה כמו
שאנחנו מכירים אותו ,להכין את עצמנו לקבל
את משיח צדקנו ,לסוף הגלות .בהחלט לא
יהיה קל ,אבל נראה ניסים ונפלאות יותר
מהמכות של מצרים.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

אנא ,עזרו לנו להפיץ את האמת .עזרו לנו
להציל עוד יהודים ולהביא את הגאולה
ברחמים .המסרים נשלחים חינם בדואר,
בפקס או במייל .לפרטים0527-120-948 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

לעורר רחמי שמים ,עצרות תשובה ותפילה
יערכו בכותל וברחבי הארץ ביום חמישי ,כ"ז
בחשון )ער"ח כסלו( .פרטים בפרסומים.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בס''ד ה' מראה לנו שהגאולה
בפתח קול דממה דקה
64
י' כסלו תשע''א
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
חייג 03- 9770077
''בשעה שאדם מצפה באמת ובתמים
לביאת מלך המשיח ,היה כל מקרה
שקורה בעולם ויש לו איזה רמז או
שייכות לגאולה ,מעוררו ומביאו לידי
מחשבה 'אולי כבר המלך המשיח
בפתח'.
הטעם שאין רואים את סימני הגאולה,
מפני שאינם חושבים ומהרהרים כלל
בביאתו .זכרוני האיך שהחפץ חיים
זצ''ל היה מחכה ותולה כל דבר בסיבות
)אור יחזקאל ,ח''ז עמ' שטו(
הגאולה''
בנימין :אמא ,אני רוצה לומר לך,
שבעתיד הקרוב יתחילו מאורעות מזעזעים
ומפחידים ]''והיתה עת צרה אשר לא
נהיתה וגו''' )דניאל יב( ועוד הרבה בנביאים[.
ספרי לחברות חסרות הסבלנות שלך ,כי
ברגע שזה יתחיל ,עלול להיות ,שיהיה להן
חס שלום ,מחשבות שניות בקשר למצב,
והן יתגעגעו לחזור למצב הרגוע כביכול של
עולם השקר.
אני גם מבקש לומר ליהודים שהינם
חסרי סבלנות ,ובאמת רוצים שמשיח
יבוא ,בגלל שהם משתוקקים ,יותר מכל
דבר אחר ,לעולם של אמת ,שהם יזכו
לתמורה גדולה.
אני גם מבקש לומר ,שזה יהיה בקרוב
מאד .באמת ,אפילו במושגי הזמן של
עולמנו כיום .באמת ,באמת ,זה יהי בקרוב
מאד .השלבים האחרונים של הסוף יתחילו
בקרוב.
כן ,עולם השקר עומד להתמוטט וה'
מודיע לנו את זה בבירור .לא רק על ידי
נביאיו הקדושים ,אלא גם על ידי מה
שמתרחש בעולם עכשיו.
לכן כל אחד צריך לקלוט שהעולם
בסכנה הכי גדולה שהיתה אי פעם .ה'
מודיע לנו בזה שהוא מתכנן לנו הרבה
הפתעות גדולות ומפחידות ,מאורעות שלא
יאמנו ,כולל מלחמה ]''והיה בכל הארץ נאום
ה' ,פי שנים בה יכרתו יגועו'' )זכריה יג([.
ה' מודיע לנו את כל זה כדי שנוכל לשוב
בתשובה אמיתית בעוד מועד ,כמו
שהסברנו פעמים רבות .מי שנמצא קרוב
לה' ,ורוצה מאד לקבל משיח ,ומרגיש
שלזכות לקבל פני משיח זו השאיפה הכי
חשובה שלו בחיים ,הוא לבטח ינצל בעז"ה
מכל הצרות של חבלי משיח.
אני באמת לא יודע מתי זה יהיה ,אבל
אני מרגיש שזה יהיה בקרוב מאד.
שאלה :איך היהודים באמריקה יעלו
לארץ ישראל ?
בנימין :אל תדאג ,היהודים האמיתיים,
לא הערב רב ,ינצלו על ידי ניסים.
והיהודים האמיתיים ,שהם לא חרדים,
ברגע האחרון ,יתפסו ויבינו את האמת,
ויעשו תשובה ]או שח''ו ה' ''מעמיד עליהן
מלך קשה כהמן'' ומחזירם בתשובה
)תענית ג .[(.היהודים האמיתיים ינצלו
בעז"ה ]''לבלתי ידח ממנו נדח'' )ש''ב יד([.

הדף טעון גניזה

דור שהוא מצפה למלכותו

מיד הם נגאלים
)ילקוט שמעוני ,איכה פתיחתא תתקצז(

מסר מדניאל ,בחור אוטיסט
ח' בכסלו תשע"א
דניאל :גוג ומגוג ,הגאולה ,משיח ,בית
המקדש השלישי ,הקורבנות ,כולנו
מחכים ומחכים ומחכים כבר אלפי שנים.
וסוף סוף רואים ברור ,ישר מהשמים ,איך
הנבואות של הנביאים הקדושים
מתקיימות ממש בדור הזה ,בצורה ברורה
ובלי ספק.
אם מדובר על פרס ]איראן[ וכל
האיומים שלה ,אם מדובר על מזג האויר
המשונה ,אם מדובר על כל אסונות הטבע
המשונים ,הגדולים וכו' .ואנחנו רואים גם
איך שהכלכלה נופלת והאינפלציה חוגגת -
ועוד תחגוג בצורה בלתי נסבלת.
ולפי כל גדולי הדור ,ותלמידי החכמים,
שכתבו כל מיני פרשנויות על מה שעומד
להיות ,מכל המקורות של הצדיקים
שכתבו על הזמנים האלה לפני משיח,
רואים ברור שהכל מתקיים .חסר לנו רק
את הסוף.
בארץ ישראל הסכנה גדולה מאד ,עם
כל הערבים מסביבנו ,עם כל הנשק הרב
והמשוכלל ,שמקבלים מרוסיה ומעוד
מדינות ,בעיקר מרוסיה .הם לא החיילים
שזרקו את הנעליים בסיני וברחו.
הם כבר צבא מיומן ,ברמה טכנולוגית
גבוהה .וזו סכנה גדולה מאד ליהודי ארץ
ישראל ,שעכשיו ברור שאין להם כח על פי
הטבע ,וגם אין להם את הסייעתא דשמיא
של פעם.
בודאי ובודאי זה קורה בגלל הציונים.
היהודים החילונים ,הולכים נגד הדת
בצורה איומה ,בצורה קשה  -ועדיין הם
חושבים שהכוח בידים שלהם .מדינת
ישראל חלשה ,וזו תהיה הפתעה גדולה
מאד אם היא תוכל לעמוד במלחמה נגד
הערבים ,ובמיוחד ארצות ערב שהן כל כך
חזקות ,חזקות ומלאות בנשק משוכלל
ומפחיד.
בארה"ב ובאירופה ,ובעוד מקומות
בכל העולם ,קורים דברים מאד מוזרים
ומפחידים .ארה"ב היא כבר לא ארה"ב
של פעם .הכלכלה יורדת בצורה בלתי
רגילה ,והכסף של העולם המערבי יורד
ויורד בערכו .האינפלציה עולה,
ובארה"ב ,כבר יש אנשים שישנים
באוהלים ובמקומות שונים או במנהרות
ריקות .זו ארה"ב ''הגדולה'' של היום,
ובאירופה המצב לא יותר טוב.
אבל עם ישראל לא שם לב .זה לא
מעניין את רוב עם ישראל ,באופן כללי עם
ישראל מעונין להמשיך את החיים כמו
שפעם ,וזה לא משנה אם זה חילונים,
דתיים או חרדים .רוצים לסגור את
העינים ולהמשיך עם השקר.

לשמיעת המסרים ועדכונים
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
ניתן להתקשר 0527- 120- 948
פה בארץ ישראל ,שהסכנה כל כך
גדולה ,זה לא מענין כמעט אף אחד.
ממשיכים עם העבודה כרגיל ,עם החיים
כרגיל ולא אכפת להם .לא מכירים את
האמת ולא מחפשים את האמת.
מה יהיה הסוף? אם אנחנו עכשיו ,לפני
כל הצרות הגדולות ,לא נתפלל לה' ונבקש
מהקב"ה להציל אותנו ,מה יהיה הסוף?
אם לא נגיד לקב"ה שאנחנו מצטערים על
כל השטויות של העולם הזה שמושכות
)שבת לא (.אמר רבא :בשעה
שמכניסין אדם לדין אומרים לו...

צפית לישועה?
 ''מלך המשיח עתיד לעמוד
ולהחזיר מלכות דוד ליושנה
לממשלה הראשונה ,ובונה המקדש
וכו' וכל מי שאינו מאמין בו או מי
שאינו מחכה לביאתו ,לא בשאר
הנביאים בלבד הוא כופר אלא
בתורה ובמשה רבינו ,שהרי
התורה העידה עליו שנאמר וגו'''
)רמב''ם ,הלכות מלכים פי''א(

 ''רק אלו אשר ציפו לגאולה,
הם יזכו לראותה .וכשם שמצינו
במצרים שיצאו רק אחד מחמשה
)ויש אומרים אחד מחמישים(.
ואמרו חז"ל )שמות רבה יד(,
שהקב"ה ראה שהיה להם שררות
במצרים ,והיה חסר להם רצון
לצאת ,ומשום כך מתו בשלשת
ימי אפלה .כמו כן יהא בגאולה
העתידה  -שהצפיה לגאולה תנאי
הכרחי לזכות לגאולה''.
)אור יחזקאל ,ח''ג עמ' רפח(

 ''זכרוני שהחפץ חיים היה
ממשיל את צורת הצפיה למלך
המשיח לחולה אנוש היודע כי
רופא גדול בא לבקרו ולהמציא
תרופה למחלתו ועומד וממתין
לביאתו וכל נקישה גורמת לו
להתרגשות ,שהנה הרופא בא
אליו וגו'''
)אור יחזקאל אמונה ,עמ' רצב(

 ''אין אנו מכינים את עצמנו
כלל לקבל פניו ]של משיח[ .מוכח
מזה שהאמונה בביאת המשיח
קטנה היא מאד ואם כן כל
דיבורנו אודות משיח צדקנו הוא
מן השפה ולחוץ ולבנו בל אתנו''
)חפץ חיים על התורה ,פרשת וירא(

ש .מה הכוונה שהחרדים הם המפתח
אותנו ומורידות אותנו מהמצוות ,מה
'' רק אלו אשר ציפו לגאולה
לגאולה?
יהיה הסוף?
''
לראותה
יזכו
הם
ת .המפתח לגאולה זה אמונה וביטחון
אם לא נגיד לקב"ה שאנחנו מצטערים
בה' .החרדים תמיד היו קרובים יותר
על כל השטויות שעשינו .השטויות תלכו עם הקב"ה.
לקב"ה  -עד שהעולם הזה של השנים
שהראש שלנו מכוון אליהם  -במקום
לא לפחד .ה' יתן לכם אוכל .ה' יתן לכם האחרונות עם כל הגשמיות שלו ,עם כל
לקב"ה .אנחנו צריכים לחזור ליהדות
האמיתית ,להתקרב לקב"ה .ואם לא בית ,ה' יתן לכם כל מה שאתם צריכים .הצעצועים שלו ,משך אותם למטה והפריד
נעשה את זה ,עם כל הלב ,לא יהיה לנו רק תלכו אתו ,תבטחו בו ,לא לפחד .לא ביניהם לבין הקב"ה.
לפחד מהחבר'ה ,ולא מהגוים ,ולא
עתיד ח"ו.
אבל ברוך השם לא כולם .ואנחנו
מהערבים ,לא מהפסד הדולרים ,ולא
אני עייף מלדבר ,אני עייף מלבקש ,מכלום .כי הוא אבינו והוא מלכנו .הוא צריכים להקריב את עצמנו ולחיות חיים
לפי רצון ה' ,עם דגש על קדושה ,תורה
מלהתחנן לפני היהודים ,ובמיוחד נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים.
ומעשים טובים .לדחות ולסרב להיות חלק
החרדים .כי בידי החרדים יש את המפתח
עכשיו ,עכשיו ,תשנו את הדרך ,את של עגל הזהב בעולם הזה.
של הגאולה  -ולא משתמשים בזה .גם
החרדים הולכים בהמוניהם יותר ויותר הכיוון .תלכו עם אלה שהולכים בדרך ה'.
ש .מה הכוונה "תלכו למדבר"?
ותעשו את זה מהר ,כי אנחנו מקבלים
לכיוון הגשמיות וזה בכל העולם.
ת .היום המדבר זה העולם הזה בלי עגל
אזהרות גדולות ,וחייבים להקשיב ,כי
אם החרדים יורדים כל כך ,אז איזה הזמן קצר .וכשאני אומר "קצר" ,זה לא הזהב ,בלי הגשמיות המיותרת .ואנחנו
תקווה יש לחילונים או לדתיים?
חייבים לבנות מחיצה בינינו
החרדים הם הדוגמא היחידה שיש.
לגשמיות הזו ,בינינו לרוח העקומה
כי עד לפני זמן קצר עוד היה להם
של החילונים והגוים .ואז צריכים
קשר עם האמת ,דרך
לנתק את עצמנו מה"כיף" שאנחנו
התורה ''מבחר המין האנושי הוא ישראל והם
ויותר
יותר
והמצוות .אבל עכשיו גם
רגילים לעשות .מבילויים שונים,
חרדים נתפסים על ידי הגשמיות המעותדים לדביקות בו ית' וראוי להם
קניות מיותרות ,מסעדות ,בגדים לא
ועגל הזהב ,ומחזיקים חזק את הזנב שיהיו מעוטרים בעיטורי קדושה גדולה
צנועים ,אכילה לשם תאווה ולא
של עגל הזהב שהוא דוהר לתהום ותהיה שכינתו ית' שורה עליהם ומתדבקת
לצורך בריאות וכו' וכו'.
ומושך חזק את הרוב הגדול של בם...
ה"כיף" הזה מכניס אותנו
החרדים יחד איתו.
שיתא ]ששה[ אלפי שנה הגבילה החכמה
לגיהנום  -אפילו אם זה עם הכשר -
ולכן ,אני בוכה ,יושב ובוכה ,מה העליונה לעבודת בני האדם והשתדלותם על
ומפסידים את העולם הזה ואת
העולם הבא .לכן כדאי להשתחרר
עוד אפשר לעשות? מה עוד אפשר השלמות ,ואחר כך יתחדש העולם בצורה
להגיד? לפעמים אני רוצה
מזה כמה שיותר מהר .תחשבו ,לא
לצעוק אחרת ,ראויה למה שיעשה בו אחרי כן,
ולהשתולל כי אני רואה ברור את
מה ש''הם'' יגידו ,אלא מה שה' יגיד.
האמת ,ואיך שהרוב מתעלם ממנה .דהיינו ההנאה הנצחית לזוכים לה''.
זה הרבה יותר חשוב.
רמח''ל מאמר העיקרים
אבל אני יודע שזה רק יגרום
ש .במסרים מזכירים מצבים מאד
קשים ומפחידים כמו :תהיה
שיאשפזו אותי שוב במחלקה ''הקב''ה מביא את העולם הגשמי שאנחנו
מלחמה קשה ,ירדו עלינו טילים כמו
הסגורה ,וכמעט אף אחד לא ישים מכירים ,את עולם השקר לקץ .ומתוך
לב.
גשם ,שני שליש מהעולם יחרב ,כל
העולם הנהרס יוולד עולם של אמת,
עולם
הבנקים יפלו ,לא יהיה מים ,לא
עם ישראל ,תפתחו את העיניים!
אתם נופלים לתהום .רוב היהדות רוחני ,עולם שכולו טוב.
יהיה אוכל ,לא קופות חולים וכו'.
החרדית יורדת ויורדת לתהום .אבל ''עם ישראל צריך לעזוב מהר את 'עגל
האם הכוונה בזה להכין אותנו
למציאות כזו?
ברוך השם כמה וכמה חרדים הזהב' ]חיי גשמיות[ ולחזור לחיים אמיתיים
ת .ודאי ,למי שעובד ארבעים שנה
החליטו בכל זאת למשוך לכיוון של תורה ,כי ה' יעשה בירור גדול כמו
האמת ,לכיוון ה'.
ופתאום אין לו פנסיה ,אז הוא
בגאולת מצרים ,ורק אלה שמקבלים אמת
באמת יכול למות מהתקפת לב .וזה
,
עליהם
וצוחקים
זה לא קל,
יחיו לקבל פניו של משיח צדקנו''.
רק דוגמא קטנה למה שיהיה ,כאשר
ועושים בדיחות מהם ,אבל הם לא
האוטיסט בנימין גולדן
לא יהיה אוכל ומים ,חוץ מהטילים
שמים לב ,והם מתרבים וממשיכים
והפצצות.
למשוך לכיוון ה' .ואולי בעזרת
אבל מי שמוכן ומחכה ,מאמין
השם ,המעטים האלה ,כמו בחנוכה,
אומר שמחר זה יקרה ,אבל יכול להיות.
המעטים שהצילו את הרבים .גם פה ,אני לא יודע ,אבל אני כן יודע שזה לא יקח בקב"ה ובוטח בו ,והצ'ק לא מגיע ,הוא
ישמח ,שזה סימן שמשיח כמעט פה .וכמו
בעזרת השם ,המעטים יצילו את הרבים.
הרבה זמן ,וזה יקרה.
ואם לא תתחילו עכשיו ,אז כבר לא במדבר ,ה' ידאג לו ,ואנחנו נקבל את כל
תסתכלו על האנשים האלה ,תסתכלו
עליהם טוב .תעשו חשבון נפש ,תעזבו את תוכלו לשנות את דרככם ח"ו .אז תתחילו מה שאנחנו צריכים  -ישיר מהשמים.
ש .זה כאילו יהיה המעבר מהעולם הזה
השקר ,תלכו לכיוון הקב"ה .תזרקו את כל עכשיו ,כי המצב הולך ומחמיר ,הולך
הצעצועים המיותרים ,תלכו למדבר ,ומחמיר .מי שבוטח בה' ,הכל יהיה שלו ,לשלב הבא של הבריאה?
ת .לא ''כאילו'' ,אלא באמת .כל רגע ,כל
באמונה וביטחון כמו ביציאת מצרים ,גם העולם הזה וגם העולם הבא .ומי שלא
בוטח בה' ח"ו ,לא יהיה לו ,לא העולם רגע הגאולה יכולה להגיע .ואף על פי
אנא ,עזרו לנו להפיץ את האמת .עזרו
הזה ולא העולם הבא .ומי שבוטח בה' ,שיתמהמה ,עם כל זה ,אחכה לו בכל יום
לנו להציל עוד יהודים ולהביא את
יהיה לו בעזרת השם גם משיח ,גם בית שיבוא ]ראה מאמר העיקרים לרמח''ל
הגאולה ברחמים .המסרים נשלחים
ערך ''בגאולה'' וכללים ראשונים אות ט'[.
המקדש וגם העולם הבא.
חינם בדואר ,בפקס או במייל .לפרטים
עם ישראל ,עם ישראל,
להתקשר0527 -120-948 :
כל זמן ששורה אצלנו מצב מלחמה
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,
בנק
חשבון
בלי
להיות
לפחד
לא
עם מלכות שמים ,לא נצליח בכל אשר
בקרוב בעז''ה תופץ חינם חוברת מסרים
לא לפחד להיות בלי בית,
נפנה ...אין לפנינו שום דרך להצלתנו
באידיש ,המעונינים לעזור בהפצת
זולתי להתפייס ולעשות שלום עם
לא לפחד להיות בלי ביטוח לאומי,
החוברת ,נא להתקשר לטלפון הנ"ל.
הקב''ה ותורתו ,ואז תתקיים
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לא לפחד להיות בלי קופת חולים.
לעורר רחמי שמים ,עצרות תשובה
ההבטחה )ויקרא כו( 'אם בחוקותי
ה' הכל יכול ,הוא אבינו ,הוא מלכנו,
ותפילה יערכו בכותל וברחבי הארץ
תלכו וגו' ונתתי שלום בארץ וגו'.
הוא נותן לנו הכל .הוא ריבונו של עולם,
מידי ערב ראש חודש .פרטים
רבי אלחנן וסרמן ז''ל הי''ד
ואם אנחנו נהיה עבדיו ,אנחנו נגיע
קובץ מאמרים ואגרות עמ ' קסה ע '' ש
בפרסומים.
לגאולה השלמה ברחמים.

סיכום :מה קורה ואיך לשרוד

בס''ד
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לך כנוס את כל היהודים
מסרים של אוטיסטים

למה לא עכשיו ,לפני המכה
מסר מבנימין  ,מ עלון מספר . 30
אנחנו עומדים לפני אסון גדול ,וזה יגיע
לצערי הרב ,כי כבר עברנו את הגבול ,ואין
מה לעשות .רק בנס אפשר להציל את כל עם
ישראל בשלמות.
כולם רוצים לדעת מה עומד לפנינו ,ואיך
אפשר בכל זאת לקבל משיח ,וכתבנו הרבה
מאד על זה .ולא רק אנחנו כתבנו ,אלא הרבה
מאד צדיקים ,גדולי הדור ,כתבו על זה .ולא
רק הם ,אלא גם הנביאים הקדושים.
אז מה עומד לפנינו באמת? הבסיס יהיה
כמו יציאת מצרים ,אבל יהיה בכל זאת
אחרת ,והרבה יותר קשה .אם כל כך הרבה
יהודים אז לא היו ראויים לצאת ,אז הדור
שלנו הרבה יותר נמוך .ומה שמפחיד היום ,זה
שיהודים שנחשבים ככשרים ומאמינים ושומרי
מצוות לא מבינים בכלל שהם בעלי עבירות
קשות במיוחד.
ובנוסף לכל הצרה הזאת יש להם הרבה
פעמים גיבוי מלא מרבנים שונים וזה ממש
מבלבל את כולם .ולכן כמעט אין סיכוי
באופן טבעי להשפיע על כל עם ישראל
לעשות תשובה .כי הם עסוקים בלתת אחד
לשני טפיחה על השכם ,ולהגיד כמה שאנחנו
בעלי חסד ,שומרים על הלשון ,עושים מצוות
ומעשים טובים ,מתפללים ,לומדים ,ממש
דור נהדר ]בחיצוניותו[.
אבל האמת רחוקה מאד מזה והקב"ה שם
עלינו מצבים קשים ביותר ,כדי להעיר אותנו
מהשנה העמוקה .אבל אנחנו לא רוצים
להתעורר ולראות את האמת .וכמו שיהודי
אירופה לא רצו לראות אמת ,ולכן שלמו בצורה
קשה ביותר ל"ע] ,אבל[ לפני זה ה' הזהיר
אותם .היו כל מיני מצבים שיכלו להבין מהם
שזאת לא הדרך הנכונה .ואז היו באמת
צדיקים גדולים שאמרו בבירור שמה
שעושים זה אסור ,ואם לא ישנו את הדרך,
ישלמו קשה מאד .ואמנם כך היה.
וגם היום המצב שה' לא מדבר דרך
הגדולים של היום בדרך כלל .אלא דרך
הגדולים של פעם וגם דרך כל מיני אסונות
מעל הטבע ,כמו מחלות קשות ומשונות,
בעיות כלליות בשלום בית ,בנות ישראל בלי
שום רגישות לצניעות ,בעיות בכל מיני
תחומים שקשה להסביר ,וכל אחד מסתובב
עם פחד בלב .אבל קשה לעזוב את הטמטום
ואת הטפשות שתפס את המוח היהודי.
אוי לנו שעכשיו אנחנו עומדים לפני הסוף.
מה יש לנו להראות היום ,יהודים רבים שכחו
מה שזה להיות ענווים ,להיות צנוע בלבוש,
בהתנהגות .יהודים שכל הראש שלהם בתוך
כסף ,חפצים ונופשים .כל יום אוכלים
טריפות ,כי הרמה של הכשרות נמוכה
ביותר ,כי הם תלויים מאד בכסף ולא
באמונה ,ואני לא צריך להמשיך.
יש בלי סוף מחלוקות וכו' וכו' .וכל זה
בדור שלא מבין מתי שהוא לבוש ,ומתי שהוא
ערום .ולכן אני מזהיר אתכם יהודים יקרים.
על החילונים אין לי מה לומר ,אבל החרדים
שצריכים להיות קרובים ביותר ]לה'[ :אם
אתם לא תעזבו את השקר ,השקר עצמו
יהרוג אתכם .איך? כי כשהמשיח יגיע ,אתם
לא תכירו אותו .תראו אמת ואתם שקר,

טבת  ,תשע " א
ושקר זה דמיון ,ואמת זה מציאות .השקר
אין לו צורה ,אין לו נפח ,הוא נעלם כמו שלא
היה .אבל האמת נצחית.
ולכן ,נכון ,יהיו דברים קשים ביותר ,גם
מלחמות ,כל מיני מצבים מדהימים ,אבל
אלו שבאמת בוטחים בה' ,שמשתדלים
לעשות רצונו ,אפילו אם הם לא מצליחים
במאה אחוז ,הם יהיו מכוסים ושמורים,
ויצאו מזה בריאים ושלמים ב"ה .ואם עם
ישראל ברגע זה יאמינו ,וכל המאמינים יצאו
לרחוב עם שק ואפר ,ויעשו תשובה ,יבכו
ויגידו סליחות וכו' ויחזרו לבתים ולשכונות
שלהם ,ויעשו בדק בית ,רק אז יש לנו אולי
אפשרות שמשיח יבוא בקלות.
עם ישראל ,חייבים לבוא אל אבינו
שבשמים עם ראש למטה ]בהכנעה[ ,עם שק
ואפר .ולחזור בתשובה לפניו ולבקש מחילה

כל העם מתקבצים ומתכסים
בשקים .ואחד מן העם נוטל אפר
וכל אחד ואחד נוטל ונותן בראשו
ואח"כ מעמידים ביניהם זקן חכם
ואומר לפניהם דברי כיבושים
)פירוש שכובשין ומעוררין הלב
לתשובה(...ומוסיף בענינים אלו כפי
כחו עד שיכניע לבם וישובו
בתשובה גמורה
שולחן ערוך אורח חיים סימן תקעט
ולבקש ישועה ,ולהחליט שאנחנו משנים את
הדרך שלנו .לכן צריכים כולנו ביחד ללכת
אליו ,לעמוד לפניו בשק ואפר ולבכות
ולהתפלל ולבקש מחילה ,ולהבטיח שנחזור
אליו באמונה שלמה ושנקבל באמת עול
מלכות שמים ,ושנהיה עבדים ,עבדים של
הקדוש ברוך הוא.
ואם לא נעשה את זה ,הוא יכריח אותנו
לעשות את זה .נצטרך ח''ו לרוץ לרחוב
בבהלה ובבכי ונצטרך בפחד לחזור בתשובה.
ולמה לא עכשיו ,לפני המכה ,שנבכה ונבקש
לפניו .למה לא לעשות לפני המכה ,למה?

להגיד להקב"ה שאנחנו נחזור אליו
מטלי ,ילדה עם תסמונת ֶרץ )עלון .(30
מסר ַ
]אפילו[ בין החרדים יש מחלוקת ,רדיפה
אחרי ''עגל הזהב'' ,רצון לכבוד ועמדה ,יש
בריחה מהאמת .לכן אם אנחנו רוצים לידה
קלה ,פשוט מאד .וכמה שזה פשוט זה מסובך
וקשה .כי היהודים המאמינים כביכול מסרבים
לעזוב את האלילים שלהם ,וזה מאד עצוב.
צריך להתאסף ביחד .אך לפני כן חייבים
להחליט שאנחנו חוזרים להקב"ה ,לתורת
אמת ,להיות עבדי ה' מהבוקר עד הבוקר,
עבדי ה' לגמרי .ואז להתאסף ולקבל עול
מלכות שמים ביחד .צריך לפחות שש מאות
אלף גברים ברחוב .רק הגברים ילבשו שק
ואפר .צריך להתפלל ולבקש לבכות ולשמוע
מוסר ולקבל עול מלכות שמים לגמרי .לזרוק
את עגל הזהב ,הכל .וצריך להתפלל .וזה
תמיד תמיד עובד ועוזר.

מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב
ניתן לשמוע את המסרים03-9-77-00-77 :
קבלת המסרים להפצה0527-120-948 :
הדף טעון גניזה
אם יגיעו שש מאות אלף אין ספק שזה
יעזור .כל פעם שיהודים עשו זאת זה עזר .זה
כתוב בגמרא ]עיין תענית טו[ וגם מרדכי
הצדיק עשה זאת ]ראה מעבר לדף[ .ומתי
שיצאו לרחוב עם שק ואפר ה' שמע אותם.
אנחנו צריכים ביחד להחליט שאנחנו
חוזרים כולנו ,במיוחד החרדים ,להקב"ה.
לבוא ביחד לרחוב ,כולם ,כולם .להתפלל,
לבכות ,לקרוע את הבגדים ,לשים שק ואפר,
להגיד וידוי ,לבקש מחילה ,להגיד להקב"ה
שאנחנו נחזור אליו ,ונזרוק את העולם הזה.
ואז לחזור לבתים שלנו ולעשות מה שאמרנו
ואז הקב"ה ירחם עלינו ויציל אותנו.
ויום אחד ,הכל יעלם ,כל הרע יעלם ,וזה
יהיה כמו לצאת מבית הסוהר .בדיוק.
מסר מאלתר ,כסלו ,תשע"א.
גם אני מחכה מאד למשיח .ואתם אין לכם
בעיות ,באמת הכל שטויות.
בוכים פה יום ולילה איפה משיח ,איפה
משיח .תנסו ח"ו פעם להיות אוטיסט ,ואז
יהיו לכם בעיות .כל השטויות שלכם עם
הבעלים עם האבות עם האמהות הכל
שטויות .גם עם המחותנים ...הכל שטויות.
אני רק רוצה לומר לכם שאני למדתי מזמן,
שכל הקושי בחיים זה הסיבה שהגענו לעולם
הזה .וצריך לקבל את זה בשמחה ולהלחם
עם עצמנו ועם הסביבה ,נגד היצה"ר.
ואנחנו עם זה גומרים את התיקון שלנו.
אבל עכשיו בעולם החשוך הזה עם כל השקר
כל הדברים הקשים ,אני לפעמים כמוכם
מאבד את הסבלנות ולא יודע מה לעשות .אני
כועס ומרגיש כמו סכין בתוך הקישקעס.
והכאב הזה הכי קשה שיש בכלל ,ואני יודע
שכולכם מרגישים את הסכין הזה לפעמים.
וזו הרגשה גם של בדידות נוראית .ואני יודע
שזה הדבר הקשה ביותר שיש בעולם הזה.
הרגשה של בדידות ,הרגשה של אבדון.
הרגשה של ניתוק מהטוב .אבל צריכים
להלחם .גם אני נלחם .נלחם ונלחם ונלחם.
ויום אחד ,הכל יעלם ,כל הרע יעלם ,וזה
יהיה כמו לצאת מבית הסוהר .בדיוק.
העולם הזה זה בית הסוהר ,בית הסוהר.
והסוהרים הם רשעים ,רשעים גמורים ואין
לאן ללכת .אפילו אלו שבבית הסוהר אתנו –
רשעים .כל כיוון שהולכים מרגישים את
השקר ואת החושך .אבל באמת בעתיד
הקרוב ,באמת קרוב ,הכל ישתנה .רק צריך
סבלנות עד אז .ובאמת אני רוצה לראות אם
יהיה לכם את הכח ,את הביטחון העז לעמוד
במה שמחכה לנו .אמנם בצורה מסויימת זה
יהיה קל יותר ,וכולם יעמדו בזה .אבל חלק
לא ישרדו ,חלק גדול .וכשרואים שנופלים על
שמאל ועל ימין ,נראה כמה כח יהיה לנו,
כמה שלא נפחד ,כמה שלא נרצה את השקט.
השקט של השקר.
אוי ,מה אני מדבר .אני אפילו לא יודע ,אני
מבולבל גם .אבל אני רק מבקש מכם לא
לאבד את הכח .כח רצון להיות עם הקב"ה,
לעשות את רצונו תמיד ,לא לשמוע לבני
אדם .רק לשמוע את הקול דממה דקה

שבתוך כל אדם ,כל יהודי .רק זה .לצערי עכשיו חורף אבל קיץ

הרב אפילו רבנים בדרך כלל לא יכולים
לעזור ,רק הקול דממה דקה בתוך כל יהודי,
זה הכל.

תקשיבו טוב !
לכולם יש דברים שמושכים אותם מהדרך
שהם בטוחים שצריכים ללכת .וזה המבחן,
שאברהם אבינו הלך לעקדה כמה שלוחים
שלח הס"א )סיטרא אחרא( היצר הרע לעצור
אותו ,שהוא לא יגיע למצוה הגדולה שהוא
חשב שצריך לעשות .אבל זה גם היה יכול
לבלבל את אברהם אבינו .תשים את העיניים
על האמת ולא לעזוב את זה .צריכים
בעקשנות ללכת לכיוון הנכון ולא להסתכל
לא לשמאל ולא לימין .ולא להתבלבל.
צריכים לשבת לעשות קצת התבודדות,
ולעשות חשבונות ,האם זה יכול להיות ס"א
או שלא .תחשבו .תעשו את זה הגיוני ,תהיו
אמיתיים עם עצמכם .האמת לא באה
בקלות ,צריכים להלחם עם הס"א על שמאל
ועל ימין ,ובתוך עצמנו.

מסר משמואל ,כסלו תשע"א
מי יודע כמה זמן יהיה אוכל בכלל ,עכשיו אני
נהנה .אבל זה לא סתם מה שאני אומר.
תראו ,מה אתם חושבים .שבע שנים של
בצורת' עכשיו חורף אבל קיץ ,ובכל העולם
בשטחים ענקיים יש בצורת .לעומת זאת
שטחים ענקיים יש גם הפוך מבצורת ,שיש
יותר מדי גשם זה גם הורס את היבול ,אז עוד
מעט נרגיש חוסר באוכל ,ומחירים גבוהים
ביותר .הדברים משתנים עכשיו במהירות
הבזק.
אני גם רוצה לומר לכם שמי שבוטח בה'
לא יהיה לו דאגה של אוכל ,רק אם הוא אדם
שאוהב לדאוג .אבל ככה לא צריך להיות שום
דאגה של אוכל .אם הוא עם השם ,אם הוא
בוטח בו .אני גם רוצה לומר שהמסר שאלתר
נתן זה האמת ואין לי באמת מה לומר יותר,
רק אם ישאלו אותי .חוסר הירקות זה רק
מבוא שנתרגל למצב ,הקדמה .יהיה מצב
קשה ביותר ,זה יכול ליפול כל רגע ,לא רק
בארץ – בכל העולם.

בכל העולם המצב יחמיר כלכלית וזה יביא
גם רעב וגם מצב שבמקומות שונים לא יהיה
קורת גג להרבה אנשים .ואני יודע שזה ממש
יעשה רע להרבה אנשים .ואפילו שפה לא
ירגישו את זה כל כך כמו בחו"ל ,אבל ללכת
לירקן ולסופר ולקנות כל מה שעולה על
דעתנו  -זה לא יהיה .אבל ...אין מה לומר
יותר .עוד מעט באמת יהיו הפתעות חזקות
וקשות .עוד מעט עוד מעט עוד מעט .זה כבר
קורה .אתם חושבים שאין חדשות ,פשוט
מספרים מה שרוצים .ואתם חושבים שלא
קורה כלום ,זה קורה כל הזמן ,כל יום ,כל
יום .ופתאום נודע לאנשים אז זה כאילו שזה
פתאום קורה ,אבל זה תהליך שמתמשך,
הולך ומחמיר .אני רוצה לומר שאמנם יש
לכם הרבה סבלנות אבל עוד מעט לא
תצטרכו סבלנות .יעבור הכל אחד אחרי
השני ,כל הצרות שאתם דואגים להם עכשיו
ייעלמו כי לא יהיו כל כך חשובים .רק
להחזיק בה' ,זה מה שצריכים כל הזמן
בראש ,לעשות את רצונו בכל מצב שהוא .ולא
להפסיק לבטוח בו ,ה' עזר ,עוזר ויעזור לנו.

מי לבש שק ?
ָשׂם ַשׂק ְבּ ָמ ְתנָיו )בראשית לז(
יעקב אבינו וַיִּ ְק ַרע ַיעֲקב ִשׂ ְמל ָֹתיו ַויּ ֶ
משה רבינו משה לבש שק ונתעטף שק ...עד שנזדעזעו שמים וארץ )דברים רבה יא י(
בוּשׁי ָשׂק )תהלים סט(
ָא ְתּנָה ְל ִ
ֵיהם )דברי הימים א כא( ו ֶ
ֻסּים ַבּ ַשּׂ ִקּים עַל ְפּנ ֶ
וְה ְזּ ֵקנִים ְמכ ִ
דוד המלך וַיִּ פֹּל ָדּוִיד ַ
ָדיו וַיִּ ְת ַכּס ַבּ ָשּׂק )ישעיה לז(
מע ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ וַיִּ ְק ַרע ֶאת ְבּג ָ
חזקיהו המלך וַיְ ִהי ִכּ ְשׁ ַ
ָא ֶפר )דניאל ט(
ָא ְתּנָה ֶאת ָפּנַי ֶאל ה' ָה ֱאל ִֹקים ְל ַב ֵקּשׁ ְתּ ִפ ָלּה וְ ַת ֲחנוּנִ ים ְבּצוֹם וְ ַשׂק ו ֵ
דניאל ו ֶ
יהם) :נחמיה ט(
ֲל ֶ
ַא ָד ָמה ע ֵ
וּב ַשׂ ִקּים ו ֲ
ֶא ְספוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּצוֹם ְ
נחמיה ובני ישראל נ ֶ
ָשׂם ַשׂק ַעל ְבּ ָשׂרוֹ ַויָּצוֹם וַיִּ ְשׁ ַכּב ַבּ ָשּׂק )מלכים א כא(
ָדיו ַויּ ֶ
המלך אחאב וַיִּ ְק ַרע ְבּג ָ
ַרא ָה ָעם וְ ִהנֵּה ַה ַשּׂק ַעל ְבּ ָשׂרוֹ ִמ ָבּיִ ת )מלכים ב ו(
המלך יהורם ַויּ ְ
ָא ֶפר )אסתר ד(
ָדיו וַיִּ ְל ַבּשׁ ַשׂק ו ֵ
ֳכי ֶאת ְבּג ָ
מרדכי וַיִּ ְק ַרע ָמ ְרדּ ַ
אסתר המלכה אסתר נפחדת...ותפשוט בגדי מלכותה ואת תפארתה ותלבש שק )אסתר רבה ח ז(
ֻצּע ָל ַר ִבּים )אסתר ד(
ָא ֶפר י ַ
וּמ ְס ֵפּד ַשׂק ו ֵ
וּב ִכי ִ
הוּדים וְ צוֹם ְ
עם ישראל ֵא ֶבל גָּדוֹל ַליְּ ִ
תינוקות מה עשה מרדכי קבץ את התינוקות ועינה אותם מלחם ומים והלבישן שק )אסתר רבה ח ז(
אנשי נינוה ַו ַיּ ֲא ִמינוּ אַנְ ֵשׁי נִ ינְ וֵה ֵבּה' וַיִּ ְק ְראוּ צוֹם וַיִּ ְל ְבּשׁוּ ַשׂ ִקּים )יונה ג(
אָדם וְ ַה ְבּ ֵה ָמה וְ יִ ְק ְראוּ ֶאל ֱאל ִֹקים ְבּ ָח ְז ָקה )יונה ג(
בהמות וְ יִ ְת ַכּסּוּ ַשׂ ִקּים ָה ָ
הבית יוסף ללבוש שק כל שני וחמישי )מגיד מישרים פרשת מצורע(
רב חיים ויטאל שאתענה מ' יום רצופים בשק ואפר ובכי )שער הגלגולים הקדמה לח(
וְל ֲחגר ָשׂק )ישעיה כב( ַעל זאת
וּל ָק ְר ָחה ַ
וּל ִמ ְספֵּד ְ
ַיִּק ָרא ה' אלקים ְצ ָבקוֹת ַבּיּוֹם ַההוּא ִל ְב ִכי ְ
הנביאים ו ְ
אוֹתם ַפּ ָלּצוּת )יחזקאל ז( ועוד הרבה.
ילילוּ )ירמיה ד( וְ ָח ְגרוּ ַשׂ ִקּים וְ ִכ ְסּ ָתה ָ
ִח ְגרוּ ַשׂ ִקּים ִס ְפדוּ וְ ֵה ִ
שולחן ערוך כל העם מתקבצים ומתכסים בשקים...עד שיכניע לבם וישובו תשובה גמורה )או''ח תקעט(
משנה ברורה בשקים-וכתב המ''א...דיכסה למעלה על בגדיהם )מ''ב שם באורח חיים תקעט ס''א(

מתוך הספר "שבחו של אהרן" על רבי אהרן ראטה זצוק"ל בעל השומר אמונים וטהרת הקודש.
פרק יז – "שנת ת"ש ,לך כנוס את כל היהודים"...

:

להקדים נסיעתו לארץ
לפיכך ת"ש.
מאד משנת
מפחד
אגרות ,כי
לתלמידיו
רבנו הקדוש אמר תמיד
רצהממנו
ולכןלא
אינו זז
השק,
ליבואת
אבינו
בכמה יעקב
כתבשתפס
איבו ,וכןלפי
אמר רב
ישראל לפני כן ,וכן היה כידוע מהגזירות הנוראות בשואה .ותמיד כמה ליבו הטהור לאסוף עם רב וגדול מעם ישראל הקדוש
והציע כ(
רבה פד
בראשית
עםכל
סוף
והלךעד
בניו -
הגזירה מבני
מבניו ולא
להם והסביר להם
לארץ,
הדורות ישראל שהיו )אז בחוץ
כמה מגדולי
לדבר
הנוראה.
ולאשיבטל
ולזעוק ולצעוק לה'
כי היות והגזרות מתחדשות מיום ליום ועם הקודש נמצא בצער ובמצוקה גדולה ,אז כדאי שיתאספו בכל עיר ועיר ויעשו עצרות
רבתי עם ויזעקו זעקה גדולה ומרה בתפילות ובתחנונים שיקרע הקב"ה רוע גזר דיננו ,ואין כחנו אלא בפה ,ואולי יוכלו לבטל את
הגזירות הנוראות .אך דעתם לא נחה מדברי רבנו הקדוש ,ודחו את דבריו הק' ,ואמרו לו שלא צריך להכניס פחד ויראה בלבם
של ישראל .ורבנו הקדוש ראה שלא קבלו את דבריו ,והחליט לכל הפחות להציל את עצמו ובני ביתו ולעלות לארץ הקודש ולחונן
עפרה הקדוש בכל מיני מסירות נפש )ואח"כ פרצה מלחמת העולם השניה כידוע(.

כמו שעשו היהודים בכל ההיסטוריה
מסר מדניאל ,כ"ד כסלו תשע"א – נר ראשון של חנוכה.
עם ישראל ,גם היום אנחנו במצב קשה ביותר ,הערבים מסביבנו עם הנשק המשוכלל ביותר ,המכוון אלינו מכל הכיוונים .העולם
רועד וגולש מאסונות טבע ענקיים וטעויות אנוש קטלניות .המצב הכלכלי בעולם הוא הגרוע ביותר שהיה אי פעם בהיסטוריה
וממשיך להחמיר .בואו לעצרות התשובה ,לבשו שק ואפר כמו שעשו היהודים בכל ההיסטוריה בזמנים של סכנה .תבואו,
תתפללו ,תבכו לה' ,תבקשו רחמים ,תאמרו לקב"ה – חטאנו ,עוינו ,פשענו ,ועכשיו אנחנו רוצים לעשות תשובה ולחזור אליך
אבינו שבשמים ,אנחנו רוצים לקבל משיח צדקינו ,אנחנו מבקשים גאולה ברחמים ,אנא ה' הושיע נא.
חשוב להעביר את המסרים האלו לכל יהודי בכל דרך שאפשר )לפקסס ,לשכפל ,להדביק בבית הכנסת ,וכו'( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.

בס''ד
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למה נישרף הכרמל ?

מסרים של אוטיסטים

תקשור עם מנחם
נכון ,יש לי דמעות בעיניים .ואתם שואלים
אותי :למה אני בוכה .אני בוכה כי עם ישראל
לא בוכה .הקב"ה משדר לנו מסרים יום יום,
כל השנה .ואנחנו לא מבינים .בכלל לא
מבינים ,או שלא רוצים להבין .והנה ביום
הראשון של חנוכה ,בנר הראשון ,שזה אש של
קדושה ,התחילו שרפות ענקיות בצפון .מיד
נהרגו כארבעים אנשים .בהתחלה רצו להגיד
שהם לא יהודים ,אבל בסופו של דבר ,התברר
שלפחות הרוב הגדול ,הם כן יהודים .יש
פצועים ,והארץ בוערת .וזה לא מספיק כדי
להעיר את עם ישראל .והיום הנר הרביעי,
ועדיין בוער ,עם כל השרפות שהולכות
ומתגברות .אפילו ששולחים מטוסים מכל
מיני ארצות כדי לטפל בזה עם כל זה האש
מתגברת ,והאש הולכת מישוב לישוב ,רצה,
רצה .יש שאומרים שזו התקפה ,שזה פיגוע,
אוייב מתקיף בצורה כזאת .ויש שאומרים:
לא ,זה קרה בטעות ,ברשלנות .אבל ,זה הכל
שקר .כי הקב"ה עשה את זה ,ועם ישראל לא
מקשיב ,לא שם לב לאמת.
וזה לא יכול להיות שהקב"ה שולח כזה
מסר ואנחנו לא נקשיב ולא נחזור בתשובה
כמו שהוא רוצה .ואם נמשיך לא להקשיב ,אז
בסופו של דבר ,נקבל עונש כזה ,ש'או שנקשיב
או שנמות' ח"ו .המשחק נגמר .בשמים אין
כבר סבלנות ליהודים שסגרו את עצמם
מהאמת ,שמעדיפים להאמין בשקר ולהנות
מהשטויות .כל העולם מתהפך ,ומדינת
ישראל תיפול .הם לא מוכנים בכלל ,בכלל,
לאויב שמחכה לו .אויב שה' נתן להם נשק.
לא הרוסים נתנו להם ,הקב"ה נתן להם
טילים בכמויות עצומות ופצצות בכמויות
עצומות מכל מיני סוגים מפחידים ,והוא יתן
להם את הדיוק אם אנחנו לא נצעק אליו
ונבקש ממנו לעזור לנו .אם לא נגיד שנעשה
תשובה ונגיע אי"ה לרמה הרוחנית שהיה לנו
פעם.
אבל זה לא נראה בעתיד הקרוב .לרובנו יש
סתימה רוחנית ,גם החילונים ,גם הדתיים
הלאומיים וגם החרדים .אמנם יש בודדים
שמבינים ,אבל הרוב העצום יושב בשקט
ומחכה שזה יעבור ,שהם יוכלו להרגע
ולהמשיך את החיים המטורפים הגשמיים.
אבל זה לא ילך .רואים ברור שהממשלה לא
יכולה לעשות כלום .לא נגד האש ,לא יכולה
להביא גשם ,ולא יכולה לעצור את הערבים.
נמר של נייר ,שגם ישרף עם כל היערות .וזה
לא סתם מה שאני אומר .ואתם תראו איך זה
יתגבר ,לאו דווקא האש ,אלא הצרות של עם
ישראל.
מה אתם חושבים? בלי גשם אפשר לחיות?!
מה אתם חושבים? יכול להיות חיים בלי
מים?! יש לכם את הטכנולוגיה להביא מים
מהשמים?! כן ,יש איזה משהו .איזה מטוסים
שמתיזים איזה חומר בעננים ,אבל זה לא
ימלא את הכנרת! יכול להיות שיגיע אלינו
גשם מאירופה שעכשיו הם סובלים מקור
קשה ביותר וגשם שזה ממש מבול .אולי יהיה
לנו מבול .אבל גם מבול יביא לנו צרות.
הקב"ה הוא ה'ריבונו של עולם' ,ולא הגוים
המסכנים ,ולא היהודים המסכנים ,רק
הקב"ה .ומי שלא מכיר בזה ,ומי שלא מתפלל
ועושה תשובה ,מי שלא רוצה להכיר שהקב"ה
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הוא ה"ריבונו של עולם" ,הסוף שלו יהיה
גרוע ביותר.
העולם על סף מלחמה עולמית ,לכל הדעות.
העולם המערבי עומד לקרוס כלכלית ,לכל
הדעות .הכסף לא שווה כלום .מחלות שונות
ומשונות משתוללות בעולם .הרפואה איבדה
את האמון של בני האדם ,כי היא מלאה שקר.
וכל העולם מלא שקר .לא מאמינים בקב"ה,
הרוב הגדול מאמינים בשקר של העולם הזה.
השקר צף עכשיו ,מתגלה ונהיה ברור .ולכן
חייבים ,חייבים להחזיק באמת כי הקב"ה
יקח את כל השקר הזה וישרוף אותו ,אתם
שומעים? ישרוף אותו ,ותישאר רק האמת.
ומי שמוצא את המקלט שלו בתוך האמת –
ישרוד.
ָדעוּ ָבּנִ ים ְס ָכ ִלים
אוֹתי לֹא י ָ
ִכּי ֱאוִ יל ַע ִמּי ִ
ֵה ָמּה וְ לֹא נְ בוֹנִים ֵה ָמּה ֲח ָכ ִמים ֵה ָמּה
ָדעוּ:
יטיב לֹא י ָ
וּל ֵה ִ
ְל ָה ַרע ְ

יתי וְ ִהנֵּה ַה ַכּ ְר ֶמל ַה ִמּ ְד ָבּר וְ ָכל
ָר ִא ִ
ָע ָריו נִ ְתּצוּ ִמ ְפּנֵי ה' ִמ ְפּנֵי ֲחרוֹן אַפּוֹ:
אָרץ
אָמר ה' ְשׁ ָמ ָמה ִת ְהיֶה ָכּל ָה ֶ
ִכּי כֹה ַ
ֱשׂה:
וְ ָכ ָלה לֹא ֶאע ֶ
ירמיהו ד'
שאלות ותשובות
ש .פעם דברתם על חיפה שהיא תקבל מכה,
שהיא חוצפנית.
ת .לחיפה וגם לכרמל יש הרבה משמעות.
חיפה ,עיר שמחללת שבת בצורה חוצפנית
ביותר ,היא מרכז החילוניות כמו תל אביב,
אמנם בגוון אחר ,אבל חילוניות עם השורשים
העמוקים ביותר בחוסר אמונה ובטחון בה'.
חוצפנים ,חוצפנים .נכון שיש אזורים של
תושבים שהם חרדים ,יש חסידי ויזניץ וגור,
אבל רוב העיר ,עיר של חוצפנים ,יהודים
וגוים .והקב"ה התחיל שמה .ודווקא בכרמל.
ומה קרה בכרמל? המזבח של אליהו הנביא!
המקום בו ירדה האש על מזבחו של אליהו
הנביא ,ולא על מזבח עובדי הבעל ,וכל העם
ענו "ה' הוא האלוקים".
ולכן שם המקום המדויק להתחיל .מי לה'
אלי .בדיוק .ואני אזכיר לכם שמעט מאד
יהודים יצאו מזה בחיים .ויש מסורת
שהמספר של היהודים ששרדו אז ,יהיה
מספר היהודים שיקבלו את משיח צדקנו.
ש .כמו שאמרתם מספר פעמים ,הכל
מתקיים מול עינינו בצורה ברורה .וכל
האסונות שהיו בחו"ל ,עכשיו זה קרוב ליד
הבית .השאלה היא האם צריך ללכת מיהודי
ליהודי ולנסות להעיר אותם ?
ת .אני לא חושב שזה יצליח .אם ה' הוריד
כזה אסון על עם ישראל ,שזה עוד לא נגמר,
ואם חס ושלום האויבים יתחילו לזרוק
טילים עכשיו ,מה יהיה? מה יהיה פה? הם לא
רואים? היהודים לא רואים בעצמם שה'
עושה משהו ,שה' רוצה משהו מהם .במשך
שנים רבות נפטרים כל יום יהודים רבים
ממחלות שונות ומשונות ,שלא נדע ,ואם
המחלה לא הורגת אותם ,אז הטיפול של
המחלה הורג אותם .ואין אף בן אדם ששם

מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב
ניתן לשמוע את המסרים03-9-77-00-77 :
קבלת המסרים להפצה0527-120-948 :
הדף טעון גניזה
לב ,חוץ ממעטים ,שזה ישר מן השמים.
לא מבינים .מלחמות ,מחלות ,אסונות טבע,
וטעויות אנוש גרמו בשנים האחרונות לכל כך
הרבה צרות לעולם .וזה גורם לשינוי מזג
האוויר ולבעיות קשות בכל העולם.
חלק רציני של העולם בבצורת ,שטח גדול,
ועוד מעט נרגיש חוסר באוכל .והמחירים של
האוכל יעלו בצורה אסטרונומית ,ואף אחד
לא זז .לא זז .תלך מדלת אל דלת ,תגיד:

"תתעורר! תתעורר! אתה לא רואה שכולם,
שכולם ,שכל היהודים חייבים להתעורר,
לעשות תשובה .הקב"ה מדבר אלינו בצורה
קשה".

בודדים מחפשים את האמת .אבל הרוב
עדיין לא רוצים לדעת את האמת.
ש .האם יש מה לדבר עם בחורי הישיבות ?
ת .בטח לדבר עם הבחורים בישיבות .הם הכי
מסכנים .מגדלים אותם בשקר .שיתחילו
להבין את האמת ,שיתחילו לפחד על החיים
שלהם .רובם מסתובבים כמו נסיכים שגרים
בבועה ורודה .ששום דבר לא יכול להפריע
להם .צריכים לגרום להם לזעזוע ,כדי להעיר
אותם ,ולהביא אותם לאמת.
ש .לפני הקמת המדינה ,הציונים היו
מחליפים את קופות הצדקה של רבי מאיר
בעל הנס לקופות של קק"ל )קרן קיימת
לישראל( .זה היה סמל גדול של הציונות.
נטיעות היערות היו מעשה של 'חלוציות',
הפרחת השממה ,תחילת ה'גאולה' הציונית.
ופה בכרמל הכל נמוג בעשן ,בדיוק ככתוב
"וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר
ממשלת זדון מן הארץ" .האם זה המסר?
ת .ודאי .ה'קרן קיימת' זה הסמל של
הציונים .אבל כמו שהיה בסרט לפני הרבה
שנים ,שקראו לסרט הזה 'סאלח שבתי' ,היו
באים קבוצות של אמריקאים לראות את
היער ,ולכל קבוצה היו מחליפים את שם
היער לפי הקבוצה .כי כבר אז היו גונבים את
הכסף ולא היו שותלים את כל העצים שהיו
צריכים ...אז זה בנוי מהתחלה על שקר ,כמו
כל המדינה .אבל ,נכון ,הקק"ל היתה ממש
הדוגמה של הציונות ,של המדינה החדשה
כביכול ,שפורחת .אבל גמרנו עם זה .וכל
העצים או לפחות חלק רציני מהם ,כבר
שחורים ,אפר.
וזה לא נגמר .לא נגמר .כי לא רצו לתת
דולר על כל יהודי בהונגריה כדי להציל אותם.
הציונים שהיו עם חשבון בנק מפוצץ לא רצו
לתת דולר על כל יהודי .ומאחר שלא נתנו
דולר על כל יהודי ולא הצילו אותם ,הם הפכו
להיות אפר שחור .אז עכשיו כל העצים גם הם
כך :אפר שחור.
ש .כלומר ,בגלל שקנו עצים במקום להציל
יהודים ,זה נהפך לאפר?
ת .בטח .במקום דולר להציל כל יהודי ,קנו
עצים .ואם היית אומר להם שעושים משהו
לא בסדר ,היו אומרים לך' :לא נכון' .העץ
הוא העתיד של ארץ ישראל .צריכים לבנות
שוב את ארץ ישראל שאפשר יהיה לגור פה.
אבל הם לא מבינים ולא רוצים להבין
שהקב"ה נותן גם את העצים וגם את הכסף

להציל את היהודים ,והם בחרו בעצים,
בבניינים ,בלבנים ולא הצילו יהודים .בפעולה
הזו הם גילו לעולם שאין להם לב יהודי ,כי
נשמה של יהודי לא יכולה לסבול שיהודי אחר
סובל .לכן עכשיו ,העצים שלהם נראים כמו
היהודים שנשרפו בכל המחנות באירופה ,כמו
אושוויץ אחד גדול שלא נדע.
ש .לאחרונה התגלו כמה פרשיות של
שחיתויות ומעילות בציבור החרדי .האם זוהי
'המפלה' שעליה דובר במסר מפרשת בלק,
מפלה לאלה המאמינים בכסף של הציונים?
ת .יש עוד שיתגלו .אבל זה חלק של זה .כן,
וזה רק מראה מה השקר פה .השקר מגיע לכל
מקום .אפילו ,כביכול ,למקום הקדוש ביותר.
זה מלא שקר ,שקר ,שקר .ומי שרוצה אמת
הוא 'משונה' ,הוא לא יהודי כביכול וכו'..
ש .הגוים ,תורכיה ,יון ,רוסיה וכו' עוזרות
לנו ,וחוץ מהבושה והבזיון בכך שהממשלה
פונה לאומות העולם לעזרה וסיוע ,האם
תוכל לפרט בעניין זה שהגוים עוזרים לנו?
ת .כן .בנימין נתניהו באמת היה נראה מסכן
מאד .הוא עמד לפני העולם בטלביזיה ,ברדיו,
ודיבר כל כך עצוב .דיבר על 'אמנם עשינו
איזה טעות ,לא היינו מוכנים ,אבל תראו
כמה שהגויים טובים ,הם מביאים לנו
מטוסים עם חומר נגד שריפה ,דרך אגב זה
מיוצר בארץ ...וממש אפשר היה לבכות ...יש
כאלה שריחמו עליו .אני בכיתי .כי הוא כזה
טיפש ורוב הממשלה רשעים וטיפשים .איך
אפשר ,איך אפשר לעמוד לפני העולם בצורה
כל כך אומללה .התשובה היא כי הם באמת
מסכנים .הם נפלו לגמרי .אין להם כח .אין
להם את הסיעתא דשמיא שהיתה להם
במלחמת השחרור ,במלחמת סיני ובמלחמת
ששת הימים .אין להם .איבדו את הכל .השם
נותן להם עכשיו להראות כמה שהם
"חזקים" בלי הסיעתא דשמיא .והנה
התוצאה :מסכנים ,מסכנים .ואם מישהו עוד
חושב שהמדינה וצה"ל יכולים להגן עליו ,אז
הוא מסכן ,וזה ממש עצוב .כי יש הרבה מאד
חרדים ,שבטוחים שצה"ל והממשלה יכולים
להציל אותם .להציל אותם מהערבים ,להציל
אותם ממחלות ,להציל אותם מכל דבר רע.
אבל הם לא יכולים .כי הם בעצמם הרע.
ש .כתוב בפסוק' :הנה אנכי שולח לכם את
אליהו הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא'.
האם אפשר לראות במה שקורה כאן בהר
הכרמל ,ההר של אליהו הנביא ,שזו בעצם
אזהרה ש'היום הגדול והנורא' קרוב מאד?
ת .קרוב מאד ,מאד .וכל פעם ה' מדהים
אותנו ,ואחר כך שוכחים .עכשיו לא יוכלו
לשכוח.
יתי ו ְִהנֵּה
ש .בירמיה ד' ,כ"ו ,כתוב " ָר ִא ִ
ְכל ָע ָריו ִנ ְתּצוּ:"..
ַה ַכּ ְר ֶמל ַה ִמּ ְד ָבּר ו ָ
'נתצו' זה כמו 'נצתו' מלשון הצתה ,נשרפו.
רבי חיים ויטאל זצ"ל כותב שנבואה זו
מתייחסת לדור האחרון .האם אנו רואים את
תחילת ההתגשמות של נבואת פורענות זו ?
ת .נכון מאד .אבל זה לא הסוף .זה לא הסוף.
יהיו עוד הפתעות.
ש .בחורבן בית המקדש כתוב שה' כילה
חמתו בעצים ואבנים .וכאן שהיתה כזו
שריפה גדולה זה גם נראה כך .מה דעתך?
ת .בינתיים הוא לא הרג הרבה יהודים .אבל
הערב רב ואלה שלא מקבלים את הקב"ה
כריבונו של עולם יעלמו מן העולם .אז הם
יהרגו .אז אני לא יודע עוד כמה זמן יהיו מעט
קרבנות.
ש .היו כאן דברים בגדר שמעל הטבע .רוחות
חזקות .כל ההתפשטות הגדולה.
ת .בודאי .אם בארץ כמו רוסיה היה להם כזו

שריפה בשטחים עצומים והם לא הצליחו
בכלל משך שבועות להתגבר על זה .ואיך זה
נגמר? כי היה גשם .זאת אומרת ,ה' כיבה את
האש .אז פה שזו ארץ יחסית קטנה והשריפה
היתה יכולה לכסות את כל הארץ ,ואם ה'
ירצה לעצור את זה הוא יכול לשלוח גם מבול
לגמור עם זה ,אבל אפילו אם זה יגמר ,יבוא
עוד משהו ,כי ה' עכשיו עושה סדר .השקר
יעלם והאמת תתגלה.
ש .העולם אומר לאחרונה שאין ליהודים
שום זיקה דתית לכותל המערבי ,מה דעתך?
ת .למה שלא יגידו .היהודים מזלזלים בכותל,
אז למה שלא יגידו ,למה יש פריצות כזו
גדולה ליד הכותל במקום הקדוש ביותר,
הציונים ממש מורידים את הערך הרוחני בכל
צורה שאפשר .ומי הם הציונים בכלל? לא
מאמינים! הם לא מאמינים שהשכינה שמה.
לא מאמינים בקדושה של הכותל ,רק
מאמינים בכסף שזה מכניס מהתיירות.
ש .האם במסר הגדול של שריפת הכרמל יש
עוד מסרים? למה נפגע הקיבוץ של השומר
הצעיר,למה נשרפו כארבעים אנשי משטרה
זכרונם לברכה ?
ת .ודאי שיש מסרים בתוך המסר .אבל אני
לא יכול לעבור על כל המסרים .אבל למה
דווקא האנשים האלה נבחרו ,אני לא יודע,
אבל ברור שהיה דין וחשבון עם המשטרה.
קיבוץ של השומר הצעיר נישרף ,למה דווקא
הקיבוץ הזה ,אני לא יודע ,כי יש עוד קיבוצים
של השומר הצעיר שעוד לא קרה להם כלום.
ויש הרבה עניינים שאפשר להגיד בגלל סיבה
כזו או אחרת ,אבל המסר הכי גדול והכי ברור
זה הכרמל וחיפה .וזה מי לה' אלי ,זה המסר
הגדול.

והיה אם שמע תשמעו
תקשור עם בנימין ,חנוכה תשע"א

וֹתי ֲא ֶשׁר
וְה ָיה ִאם ָשׁמ ַֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִמ ְצ ַ
" ָ
אַה ָבה ֶאת ה'
אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם ְל ֲ
וּב ָכל
וּל ָע ְבדוֹ ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם ְ
יכם ְ
ֱאלֹ ֵק ֶ
אַר ְצ ֶכם ְבּ ִעתּוֹ:"...
ָת ִתּי ְמ ַטר ְ
ַפ ְשׁ ֶכם :וְ נ ַ
נְ
אין גשם ,ואין גשם .וזו לא השנה הראשונה
של בצורת ,ולא השנה השניה ,אלא השנה
השביעית של בצורת פה בארץ ,אבל זה לא רק
בארץ ,אלא בעוד מקומות שונים ,ושטחים
גדולים של העולם ,בהם לא הייתה בצורת כל
כך קשה בשנים האחרונות ,וזה מסר ,מסר
שלא שמים לב אליו ,מסר גדול וחשוב.
פה בארץ ,החיים ממשיכים רגיל .עם
ישראל ממשיך את החיים ,כאילו שלא קורה
דבר ,ממשיכים לזלול פיצות בהכשר בד"צ,
לשתות פפסי בהכשר בד"צ ,הולכים לנופשים
בהכשר בד"צ ,ובכלל נהנים מחיים כמו של
גויים בהכשר טוב כביכול.
אבל עוד זמן קצר ,יתעוררו בוקר אחד,
והעולם יהיה אחר לגמרי .השלטון גם בארץ
וגם בעולם ,משקר לאוכלוסיה ,רוצים
שימשיכו את החיים כביכול הרגילים ,שכולם
שיכורים מהגשמיות ,ואפילו שאין כל כך כסף
לקנות את הדברים הלא חשובים בחיים ,ואין
אפשרות לחיות כמו שפעם ,בגשמיות יתר
שעוברת כל גבול ,ובכל זאת ממשיכים כאילו
שלא קורה כלום.
וכמו שאמרתי ,יום אחד יקומו ,והעולם
יהיה שונה לגמרי ,יפתחו את הברז ולא יצא
מים ,ידליקו את האור ,ואין חשמל .מלחמות
רבות יתחילו באופן פתאומי ,עם הנשק
הקטלני הגדול ביותר שהיה אי פעם ,הטבע
יתקיף אותנו בצורה קשה ,והשם יביא ניסים
גלויים וענקיים ,מכות דומות ,אבל גדולות

בהרבה יותר מאלה שבמצרים .וזה בכל
העולם .המקום הבטוח ביותר יהיה פה בארץ
ישראל ,אבל זה לא יהיה רגוע בכלל,
ה' לא יהרוס את ארץ ישראל לגמרי.
אבל הרשעים פה ,הרשעים שהולכים נגד
הקב"ה ,הרשעים שרוצים את העולם הגשמי,
שהפכו את האידישקייט למשהו גשמי ולא
רוחני ,אלה יסבלו מאד ,ואלו שהם ערב רב
לא ישרדו .ולפי הרבה צדיקים ,מדורי דורות,
באחרית הימים ,רוב היהודים יהיו ערב רב,
גם בין היהודים החרדים .ואפילו יכול להיות
יהודים עם זקנים ארוכים ועם פאות ארוכות
שהם גם ערב רב''] .נראה בעליל שהרבנים
והחסידים והבע''ב שבדור המה בעוה''ר
רובן מערב רב'' )דברי חיים עה''ת ,השמטות
לפרשת ויקהל וכה''ג בשולחן הטהור עמ'
עד ועוד([ .וזה הדבר המפחיד ביותר ,כי זה
מבלבל את כולם .מה לעשות ,איך אפשרי
לחיות בעולם הזה ,בבלבול כזה.
וישנה רק דרך אחת ,כל יהודי חייב להחזיק
כביכול ביד ה' .כל אחד חייב להיות דבק
בקב"ה.
כל אחד חייב לבנות חומה מסביבו וסביב
המשפחה שלו ,כדי שהיצר הרע של העולם
הזה לא יכנס לד' אמות שלו ויכניס את
הטומאה .וזה הדבר היחיד שאפשר לעשות,
לטהר את עצמנו ,ולסגור את עצמנו מהעולם,
לשמור את עצמנו מהעולם.
ואפילו אבק על הרגליים שלנו ,יכול להכניס
את הטומאה .אני לא יודע כמה אנשים
מבינים מה שאמרתי עכשיו.
אבל הסוף מאד מאד קרוב ,והמצב מאד
מאד קשה ,והסבל מאד מאד גדול כבר ,אבל,
כשהשקר יפול ,והאמת תתגלה ,השוק
)ההלם( לאלה שלא שייכים לאמת ,יהיה כל
כך גדול ,שימותו.
הקב"ה דורש מאיתנו מעט מאד ,אנחנו
צריכים כיהודים ,רק לשמור את המצוות,
לאהוב את הקב"ה ,להיות עבדים שלו,
ולעשות את רצונו .לחיות חיים של טהרה ,של
קדושה ,ואם אנחנו עוברים על רצונו חס
ושלום ,אז צריך לעשות תשובה אמיתית.
לשמוח עם השמחה של הקדושה ,של החגים,
של המצוות ,ולבכות על חורבן הבית.
מה ה' דורש מאיתנו ? לבנות סוכה בסוכות,
לשתות קצת יין בפורים ,ולאהוב אותו ואת
התורה והמצוות ,זה הכל.
הוא רוצה מאיתנו פרו ורבו ,אבל בקדושה,
הוא רוצה מאיתנו להיות העם שלו ,בני
ישראל ,הבנים שלו .אני מאד עצוב ,כי כשאני
יוצא עם אבא שלי לרחוב ,אני רואה אנשים,
מתנהגים כמו כסילים ,יהודים שמבולבלים,
ודבוקים לסט"א ,יהודים שאין להם מושג
מהמילה קדושה ,אוי לנו.
אני חוזר הביתה ורוצה לבכות ולבכות
ולבכות .מה יהיה הקב"ה ,מה יהיה ? אבל
אני יודע שיש יהודים אמיתיים וטובים ,והם
ישרדו .ואלה החוצפנים ,שהאמת לא מעניינת
אותם ,שחושבים שבגלל שיש הכשר על הפאה
של האישה ,והכשר על הפיצה ,והכשר על
הבית מלון ,אז מותר הכל .וחושבים שאם
מקבלים היתר על עבירה ,אז זה לא עבירה,
אבל ,הם יקבלו שוק ,הלם ,ממה שעומד
לפניהם .והצדיקים לא יסבלו ,כי את האמת
הם כבר יודעים.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

אנא ,עזרו לנו להפיץ את האמת .עזרו לנו
להציל עוד יהודים ולהביא את הגאולה
ברחמים .המסרים נשלחים חינם בדואר,
בפקס או במייל .לפרטים0527-120-948 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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עבדים אנחנו
מסרים של אוטיסטים

תקשור עם יצחק אייזיק.
אתמול זה היה עשרה בטבת .זה מאד מפחיד,
מאד .זה היה יום שישי השנה ,וזה דבר גדול,
כי זה כמעט שבת ,הגאולה ,משיח ,בית
המקדש ,הקורבנות וכו' .ואנחנו מגיעים ממש
לגאולה .ואני מאד מודאג .מעט מאד אנשים
יודעים מה שקורה ,כמו שהיה במצרים .השם
יעזור לנו.
אני מאד מודאג .אנחנו לא מודעים לכך
שדברים קורים ,אבל קרו השבוע .באמת קרו.
והעולם נופל ונופל למטה .העולם עבר השבוע
התדרדרות גדולה כלפי מטה .גם כלכלית ,גם
מזג האוויר ,ובכל צורה ובכל מקום.
ברחבי העולם תתחיל עוד מעט אלימות
הרבה יותר קשה ,הפגנות ,מהומות וכו' כי
האנשים יתפסו שהם נהפכים להיות עבדים.
כשיתברר להם שלא יהיה להם מה לאכול או
שלא יהיה להם כסף בשביל השכר דירה.
והמצב לא ישתנה ,עד שהם יכירו בזה שהדרך
היחידה לחיות  -זה לעשות מעצמם עבדים.
ואז כשיוודע להם שהם עבדים  -הם ישתגעו.
אנחנו גם מחכים למלחמות מפחידות
ביותר .הטבע יפגין כנקמה על הרע שבני
האדם גרמו לטבע .ואחרי המצבים
המפחידים ביותר האלה ,ה' יגלה את עצמו
בצורה כזו ,שהרבה ימותו מפחד .רק אלה
שבוטחים בו ויש להם קירבה אליו יוכלו
לעמוד בזה ,ויהיה להם כח לעמוד בהתגלות
הענקית שתהיה ,והם יהיו זכאים לקבל
משיח צדקנו .התכניות של ה' יהיו עוד מעט
הרבה יותר ברורות.
אני רוצה לומר שיצאנו ממצרים מעם לועז,
ועכשיו יש לנו שעבוד "מצרים" עוד פעם ,אבל
הפעם לא רק במצרים ,ולא רק ליהודים ,אלא
בכל העולם! יש תכנית שרק עכשיו הולכת
ומתגלית לאט לאט.
יש כיום את דור המבול ,יש את דור
ההפלגה שזה אדום ,ויש את הערבים -
ישמעאלים ואת היהודים .דור ההפלגה רוצה
לשלוט על כל העולם .הם כבר שולטים פחות
או יותר על כל המערב ,וברור שהכוונה
למלכות אדום ,ועכשיו הם הולכים לחפש
לשלוט על מקומות אחרים .אבל אמריקה,
קנדה ואירופה ,אלה כבר בידיים שלהם.
והם ,אנשי העסקים הגדולים האלה,
שולטים כבר על האוכלוסיות של כל הארצות
האלה .והם מורידים את כח הכסף בכוונה.
זה גורם לעוני ולכל הבעיות שהעוני גורם.
ואנשי העסקים האלה יצרו גם את הארגונים
הטרוריסטים ,כדי להפחיד את בני האדם,
ולשכנע אותם שרק הממשלות והמשטרות
וכו' יכולים להציל אותם מסכנה ,וע"י כך
המשטרה תוכל לשלוט .הם מפחידים את בני
האדם עד כדי כך שיתנו להם פשוט לקחת את
השלטון .ויוותרו בקלות על הדמוקרטיה שכל
כך מאמינים בה .למעשה אין כבר דמוקרטיה,
היא נגמרה .וחזרנו לעבדות מצרים ,פרעה
ואנשיו.
והם רוצים לשלוט על כל העולם ,לשלוט על
כל דבר שאדם צריך בשביל לחיות .הם לא
יאפשרו מצב שאדם יוכל לגדל את האוכל
שלו בחצר ,שיהיה לו איזה עז לצורך חלב או
כמה תרנגולות בשביל ביצים או שחיטה ,או
כמה עגבניות או מלפפונים .לא! הם רוצים
לשלוט על המים ,על האוכל ,על החשמל ,ועל
כל מה שאדם צריך בשביל לחיות .לאדם

מוצ " ש  ,י "א בטבת  ,ת ש ע " א
הרגיל לא יהיה מספיק כסף בשביל לקנות מה
שהוא צריך ,דואגים שהאינפלציה תהיה
ענקית ,וערכו של הכסף ירד וירד.
וזה כבר התחיל .ויש מהומות קשות
באירופה ,ומחכים שזה יגיע גם לארה"ב.
אלא שהאמריקאים עוד חושבים שיש להם
דמוקרטיה .העם עוד חולם שאובמה
הדמוקרטי יצא עוד שנתיים .וזה שטות ,כי
גם בוש הרפובליקני היה בשליטתם.
זהו ,נגמרה הדמוקרטיה האמריקאית
הגדולה ביותר בהיסטוריה ,אבל לא רק
באמריקה ,אלא גם באירופה .הדמוקרטיה
נגמרה .והגויים בארצות המערב כבר
מתחילים להיות עבדים .מנהיגי דור ההפלגה
של היום יגידו מי יעבוד ,ומי יחיה ,ומי יאכל
ומי לא .הכל הם יחליטו בשביל רוב האנשים
בעולם .והתכנון שלהם זה להקטין בהרבה
את רוב אוכלוסיית העולם ,כי יש בעולם יותר
מידי אנשים .הם רוצים להיות כמו אלה שבנו
את מגדל בבל.
ואיפה הערבים הישמעאלים נכנסים
לתמונה? דור ההפלגה לא יוכל לשלוט עליהם.
הערבים לא כל כך רוצים לעשות מה שאלה
השולטים על אירופה רוצים שיעשו ,כי הם
לא מוכנים להיות עבדים .ותהיה מלחמה
גדולה ביניהם.
ואיפה היהודים נכנסים לזה? כולם שונאים
את היהודים .לא משנה מי .אז ליהודים יש
סכנות מכל הכיוונים ,והמצב גרוע מאד.
תתחיל אנטישמיות עוד יותר חזקה בעולם.
ובהולנד כבר אמרו ליהודים שאי אפשר
לשמור עליהם ,שכדאי להם לצאת משם.
לגבי הארץ ,פה בודאי יש יהודים עשירים
ופוליטיקאים שגם רוצים להצטרף לסדר
העולמי החדש ,ודאי .אבל האם הסדר הזה
ישלוט על ישראל? זה אני לא יודע .אבל
נראה ,למה לא ,יש כאלה שרוצים שיהיה
ככה .העם כאן בארץ ישראל הוא עם בכלל
לא חכם .הם רק רוצים את הגשמיות שלהם,
וחוץ מזה לא מעניין אותם כלום .לכן הם לא
יכולים בכלל להבין מה שקורה היום .הם
חיים עוד במושגים של שנות החמישים
והשישים ,והם עדיין לא יצאו מזה .הם רק
רוצים שקט כדי שיוכלו לחיות ולהנות .לשבת
ולהנות מהגשמיות שלהם.
אבל לאט לאט גם הישראלים מבינים שרוב
הגשמיות זה שקר .לאט לאט לא יהיה כסף
לשום דבר .ובמצב כזה עדיף יהיה לסגור את
הדלת ולא להיות חלק של מה שקורה .אבל
תהיה בעיה של אוכל ומים וכו' .אז נראה איך
זה מתפתח .ומי שצמוד לקב"ה ,מחזיק
ב"חבל" ,לא צריך לפחד .השם יתן לו גם
מים ,גם אוכל ,וגם כל מה שהוא צריך.
אז בואו נחזור לתיאור המצב בעולם.
האנשים שרוצים לשנות את העולם ל'מצרים
אחת גדולה' רוצים גם לשלוט על הטבע ,וזו
טעות מאד גדולה שלהם ,כי הטבע ינצח
אותם תמיד ,כי הטבע הוא לא כמו בן אדם
חלש .השם יצר את הטבע הרבה יותר חזק
מבן-האדם ,אבל הם חוצפנים גדולים והם
בטוחים שגם על הטבע הם יכולים למשול.
והם כבר עשו נזק רב ,והטבע כבר מאד מאד
השתנה ,והוא מכה אותנו ,והאדם לא יכול
לעשות דבר ,ולא משנה כמה כסף שיש לו.
ועכשיו יש שלגים באירופה ,וגם לפני כמה
שבועות היו שלגים וקור איום ונורא .וזה בא
בטוח מהקב"ה ,אבל בנוסף לזה ,זה נגרם

מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב
ניתן לשמוע את המסרים03-9-77-00-77 :
קבלת המסרים להפצה0527-120-948 :
מהרשעות של הבן אדם ,מהחוצפה של הבן
אדם ,דור ההפלגה,
אדום ,מצרים .יהיו הרבה אסונות טבע
עצומים ,יהיה גם מצב פוליטי קשה ביותר,
ויהיו מלחמות.
אבל בסופו של דבר ,כאשר בכל העולם יהיה
בלגן גדול ,תוהו ובוהו ,הקב"ה יוריד על
הגויים ,ועל הערב רב ועל העמלקים ועל
האדומים ועל הישמעאלים את כל המכות
שהיו במצרים ועוד יותר .ועוד יותר.
וכל הרשעים לפני שימותו לנצח יגידו' :אין
עוד מלבדו' .זה יהיה הסוף שלהם ,וזה יהיה
כבר מאוחר מדי עבורם .כמו המצרים שראו
איך הים מכסה אותם ,ולא יכלו להינצל.
וליהודים הנאמנים לקב"ה עם כל מהותם,
יהיו ניסים ונפלאות במעמד שלא היה מאז
מתן תורה .ואיך אנחנו נגיע לזה? רק להחזיק
ב"חבל" של הקב"ה .הצניעות ,הבגדים
הארוכים והרחבים ,המטפחות ,ה"שאלים",
הסינרים והרדידים ישמרו עליכן) .הערה:
התקשור היה לפני קבוצת נשים חרדיות(.
ומה ישמור על הגברים? לימוד התורה
לשמה ,תפילין ,טלית ,ציצית ,הפאות
והזקנים ,התפילות ,החסד ,שמירת הלשון
ָ
שלנו ,שמירת הברית ,הצניעות ,הביטחון
בקב"ה ,והרצון ללכת בדרך ה'  -רק זה מה
שישמור עלינו.
ואני יודע שהכול מבולבל ,ולפעמים קשה
לדעת מה לעשות ,אבל אם נחזיק בחבל ,לא
משנה מה שלא יהיה ,אפילו אם יש לנו
הרגשה שעשינו איזה עבירה ,צריך להחזיק
כל הזמן בחבל ,וה' יציל אותנו .לא לעזוב,
פשוט לא לעזוב.
המצב של היום מאד עצוב .וזה לא מספיק
חזק מה שאמרתי .זה הרבה יותר מעצוב ,זה
קורע את הלב .אין הרגשה של יהודים באמת.
הנשמה היהודית כיום מכוסה עם שכבות
רבות של גשמיות ,רעיונות ומחשבות גויות,
אין לנו את היידישע נשמה ,הנשמה היהודית
של פעם.
ומה אנחנו צריכים לעשות? לנקות את כל
שכבות הלכלוך והרפש הסובבים אותנו,
לחפש ,לחפור עמוק בפנים עד שמגיעים
לנשמה היהודית ,שהיא הקשר הישיר עם
הקב"ה ,צריכים למצוא את זה ,ולהביא את
זה בחזרה למה שהיה פעם .וזה לא קל ,צריך
להתאמץ ,לעבוד על זה ,לוותר על צעצועי עגל
הזהב שאהבנו ,לוותר על מנהגי הגויים
שהורגלנו ,להתפלל ולבכות לקב"ה שיפתח
לנו את הלב ,שנוכל להגיע לאמת שאין עוד
מלבדו.
ואם אנחנו לא נעשה את זה ,לא נעשה
תשובה אמיתית ,הקב"ה יביא אותנו לאמת,
אבל תדעו שזה יכאב ,אוי לנו ,אוי לנו .ה'
יעזור לנו שבאמת נוכל לחזור בתשובה שלמה
ולזכות לקבל את משיח צדקנו.
ש .מתי זה יקרה?
ת .זה יכול להיות בשניה ,וזה יכול לקחת עוד זמן.
אני לא יודע כמה .אבל דבר אחד אני כן יודע -
שזה כבר קורה .ואם תחזיקו חזק בחבל יהיה לכם
הרבה הרבה חיזוק ,ואתם לא תרגישו כמו כל
המסכנים והעצובים בעולם הזה ,ואפילו שכל
העולם יהיו עבדים – אבל מי שמחזיק בחבל לא
יהיה עבד .כל הרע חייב לצאת ,כל הרע חייב לצוף
למעלה כדי שכל השקר ייחשף .ואז ה' יגמור עם
השקר ,עם היצר הרע בבת אחת.

כן ,כן ,יש בישראל כאלה שהם שייכים למעשה
לדור ההפלגה .הם "כאילו" יהודים והם גם רוצים
לשעבד את היהודים בארץ ישראל .הרי כל הזמן
הם רצו מדינה כמו כל המדינות ,אז זה נהיה
בדיוק אותו הדבר :מדינה כמו כל המדינות ,וזה
היה בלי מלחמה ,התרבות הזרה כבשה את ארץ
ישראל בלי מלחמה ,והערב רב יכול לשמוח,
ובמיוחד אלה שהם בשלטון .וכמו בכל העולם
הדמוקרטיה הישראלית נעלמה מזמן.
ובכל העולם היהודים יסבלו באופן מיוחד ,כי
לא בנו את בתי הסוהר בכל אמריקה רק בשביל
גויים מסכנים .בארה"ב יש כבר רדיפה נגד
היהודים אבל בשקט .הרבה יהודים כבר יושבים
בבית סוהר .ובאירופה רמת האנטישמיות גוברת
והיא עולה על זו שהייתה לפני השואה.
כאשר התחלתי לתקשר עוד כשהייתי ילד ,בערך
לפני כ 20שנה ,כולנו חשבנו שהמשיח כבר בא.
ועדיין לא הגיע .אבל לא לדאוג ,הוא כמעט מוכן
לגלות את עצמו ,וכל אלה שמחזיקים חזק את
החבל ,יזכו בעזרת ה' לקבל משיח צדקנו.

שאלות ותשובות
ש .מתחילים עכשיו ימי השובבי"ם ,ימי תשובה
במיוחד על עניינים של קדושה' .שובו בנים
שובבים' ,איך אפשר להגדיר את התפקיד שלנו
בימים אלו ,יש הרבה בלבול ,הולכים לקברי
צדיקים וכו'.
ת :מה אני יכול להגיד .כל בן אדם עם הכי פחות
שכל יכול להבין :צריך לעשות תשובה! כל יהודי
הכי פשוט יכול לפתוח את העיניים ולהסתכל בכל
מקום ,ברחוב ,בישיבות ,בבתי ספר ,בכל מקום,
בבתים ולראות שיש לנו בעיה קשה .שאנחנו
עוברים כל יום עבירות קשות ,ובמיוחד בקדושה,
ובשמירת הברית .אז מה יש לעשות?! לא צריך רק
ללכת לקברי צדיקים! צריכים לשבת על הרצפה,
לקרוע את הבגדים ,לשים אפר על הראש ושק על
הגוף ,ולבכות ,ולבקש מחילה ,ולהחליט שאנחנו
נשוב להקב"ה ולאמת.
ש .במצב של ימינו זה כבר בעצם לא מצב של עת
רצון ,זה עת צרה ,זמן של תשובה ,מה לעשות,
האם ללכת לקברי צדיקים,האם לשים שק ואפר?
ת .בודאי ובודאי ,היה זמן שהרבנים בירושלים
היו הולכים רוב הזמן עם השק .והיום ,רוב
היהדות הפכה להיות חגיגה אחת גדולה .רצים
לאומן ,רצים לרבי שמעון ,רצים לכל הקברים.
אבל בשביל מה? זה בידור! זה לא אמיתי – לרוב
זה בידור! עושים מזה יום טיולים ,יום כיף ,ואחרי
שחוזרים מהמקומות הקדושים ,האנשים בדרך
כלל לא משתנים ולא עושים תשובה .אם התפילות
היו אמיתיות ,עם כל הנשמה ,עם דמעות שיוצאות
מהלב ,העולם היה נראה אחרת ,והצדיקים בודאי
לא אשמים שהתפילות לא מתקבלות בשמים ,הם
אפילו בוכים עוד יותר על כל יהודי ויהודי.
ש .ישנו מאמר של המשגיח הרב יחזקאל
לוינשטיין זצ"ל בספר 'קובץ שיחות' וכן בספר
'פאר הדור' שמדבר על הגאולה ,שהעולם עומד
לקראת סיום במתכונתו הנוכחית ,ושלא כולם
יזכו ,והצורך בהכנה הרוחנית כדי להיות ראויים
לימות המשיח וכו' .
ת .אתה רוצה לשאול אותי אם הוא צודק?! אני
אפילו לא מגיע לברכיים שלו .אני רק אגיד שברור
ברור שאנחנו צריכים להיות מוכנים למשיח .ולכן
לא להתלונן על זה שבסוף זה לוקח קצת יותר ,כי
אפילו כל אחד שיושב פה יודע שלפני שנתיים לא
הייתם מוכנים כמו היום .רציתם משיח מאד ,אבל
בתוך עצמכם המצב הרוחני היה יותר ירוד ממה
שעכשיו .גבהתם ,גדלתם ,והוספתם משקל רוחני.
וזה מאד חשוב ,כי עכשיו אתם יותר מוכנים לקבל
משיח .צריך לשמוח עם כל רגע ורגע .הקב"ה
עושה את זה עם תוכנית .זה לא סתם שפתאום
אפשר לבקש ממנו לדלג על חלק של העבודה.
הקב"ה רוצה להכין אותנו לקבל משיח צדקנו.
וזהו המצב עכשיו ,להכין אותנו לסמוך רק על
הקב"ה .עם כל הצרות רק עליו לסמוך ,ולא לפחד.
ש .האם כיום יכול להיות לנו איזה שהוא מושג,
הבנה ,איזו תפיסה איך בסוף תיראה הגאולה
באמת?
ת .אף אחד פה עוד לא יכול להבין מה זה הגאולה,
אבל ה' מכין אותנו שכשיגיע הזמן פתאום נהיה

בשלום בית ,ובודאי כולנו יודעים על הרבה מחלות
קשות ,שהרבה מאד יהודים סובלים מזה ,לא
עלינו.
אבל זה לא העיר אף אחד חוץ מכמה .מעט
התעוררו מזה .רק כמה התעוררו מזה .ועכשיו
יהיה הרבה יותר קשה .יהיו אסונות טבע הרבה
יותר גדולים .וגם אנחנו מחכים למלחמה ענקית.
אבל זה לא מפחיד בינתיים אנשים .אנחנו מאד
מאד רוצים שהרבה מאד יהודים יקבלו את פניו
של משיח צדקנו .אבל העולם כולל רוב היהודים
באופוריה עדיין ,ובחלום ,ולא רוצים להשתחרר
מזה .וכל הרשעים שמנסים להשתלט על העולם
לא יצליחו .ה' יגמור אותם ,ובקלי קלות .הם
יעלמו מן העולם .ואולי אז ,רוב האנשים בעולם
כולל רוב היהודים ,יבינו .אבל  -אולי לא ,חס
ושלום ,מי יודע .אני אישית נדהם איך שלא
מתעוררים ,איך שלא רוצים לדעת .אוי טאטא
טאטא ,תעזור לנו! תעזור לעם ישראל .אין לי עוד
מה להגיד.

מסוגלים להבין.
ש .בקשר לויכוחים בנושא הגיור ,האם יש לזה
משמעות?
ת .ודאי .הרשעים רוצים לגמור את היהדות ,זה
ברור .הם לא רוצים שיישארו יהודים אמיתיים.
וכמו שאמרתי יש מספיק פוליטיקאים ועשירים
פה שרוצים להיות חלק של הסדר העולמי החדש.
והם גם רוצים שזה יהיה חלק של "מצרים",
שישראל תהיה חלק ממש של אירופה ואמריקה
וכו' .אלה התוכניות שלהם ,אבל לקב"ה יש
תוכניות אחרות.
ש .הרמב"ן אומר במאמרו 'הנה ישכיל עבדי'
שהעשירים בעלי הגאווה הם המתנגדים למשיח.
ת .הם מתנגדים לקב"ה ,ה' ישמור ,לא רק
למשיח .אבל יש להם בעיה עם הערבים ,כי הם
בכל אופן מאמינים בקב"ה וגם במשיח .אמנם לא
שלנו אלא איזה משיח-דמיוני שלהם ,בכל אופן,
זה יהיה מעניין מאד.
ש .יוצא אם כך שאנחנו עומדים לקראת אחד
השינויים ההיסטוריים הענקיים ביותר מאז
שאלות ותשובות
יציאת מצרים.
ת .זה הענקי .זה הסוף .זה לא אחד הענקיים ,זהו ש .בעניין עצרות התשובה של ער"ח שבט ,איך
השינוי הענקי .אין אחרי זה כלום .כלומר ,יש ,אפשר לחזק את האנשים לתשובה אמיתית,
שיביאו לזעקה ,לבכי וכו'?
אבל לא בעולם כמו שמוכר לנו.
ש .איך זה מסתדר עם התהליך של הגאולה ,ת .אני לא יודע איך להביא את עם ישראל לבכי.
שמצד אחד אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך נכון ,יש אחדים שבוכים ושכואב להם ,ואני
הגאולה ומצד שני העולם הופך להיות 'מצרים' מאמין שהם יקבלו משיח צדקנו ,אבל יש אחרים
שלא רוצים לבכות ,רוצים לשמוח .רוצים את
אחת גדולה .איך זה מסתדר?
ת .כל זה  -זה חלק של הגאולה .זה חלק של עולם השקר .וכל כך הרבה אסונות עברו ולא מזיז
הצרות שעוברים לפני הגאולה .כל אירופה אותם .בוכים קצת וממשיכים עם המסיבה.
ואמריקה הופכות להיות מדינה של משטרה ,של ש .היו השבוע גלים גדולים של הסתה נגד
כמה אנשים ששולטים עם משטרות ועבדים .הציבור החרדי .אז מציעים להכשיר מסבירים
ונראה לי ,אולי גם מדינת ישראל הולכת לכיוון שיראו לחילונים ויסבירו להם שלא רק שאין
להם גיבנת ,גם אין להם שן תותבת...
הזה.
ת .יראו גם שאין להם תורה.
ש .מה הולך להיות פה בארץ ?
ת .מי שמחזיק בחבל של הקב"ה ישאר יהודי ,ומי ש .מה הסיבה שזה קורה דווקא השבוע ,האם זה
שלא  -יהפך לעבד של פרעה .והצדיקים שיודעים בגלל התקציבים שהם דרשו ,או שזה קשור למה
את האמת שמחים ,כי הם כבר מרגישים את שקורה בעולם?
ת .כל פעם שמתקיפים את החרדים ,זה מבחן
הסוף.
האם יש עוד שאלות? אין עוד שאלות .אני רוצה לחרדים .רוצים לקחת מהם את הסוכריה על
לומר לכם שמהרגע הזה ,תתחילו לראות את מקל ,והחרדים לא רוצים .אז הם צריכים להסביר
הדברים הרבה יותר ברורים .את הכל .ולא לפחד .למה צריך להשאיר להם את הסוכריה על המקל,
ה' ישמור עליכם בניסים גדולים וגלויים מאד ,ולא אבל הבעיה הגדולה היא שהסוכריה לא כשרה...
ש .האם יש נכונות בקרב הציבור אחרי כאלה
לדאוג ולא לפחד.
גלים של הסתה כבר להיפרד מהם ,להבין שהגיע
הזמן להתנתק מהם ?
תקשור עם מנחם ,י"ח טבת תשע"א
כן ,כבר בחדשות אנחנו רואים שיש דברים ת .יש אנשים שמבינים שצריכים לברוח מהם,
מפחידים .במיוחד שומעים על מזג האויר ,אבל וקיבלו מודעות לזה יותר עכשיו ,אבל הרוב
יותר מזה יש בעיות שקוראים להם ביטחוניות ,נכנסים לפאניקה ורוצים שמישהו יסביר לחילונים
ובעיות אחרות שונות קשות שיופיעו בעתיד שבאמת אנחנו לא כאלה רעים ,ואנחנו באמת
הקרוב .ויום יום נחשפים דברים איומים ,שקרים טובים ,ודומים להם באמת ...אנחנו לא החרדים
גדולים שאף אחד לא היה מאמין שהם קרו ,כמו פעם ...או כמו הקיצוניים...
ושקורים .אי אפשר לסמוך על שום דבר .והקב"ה ש .המבי"ט אומר בספרו בית אלוקים' ,ולשבי
גורם לזה ,שהעולם הזה כמו שאנחנו מכירים פשע ביעקב' זה הפשע של חטא העגל ,שאם
אותו ,קורס מכל הצדדים .ומעניין מאד שאנשים יחזרו ממנו תבוא הגאולה .והשאלה היא ,מאחר
עדיין מטיילים ומסתובבים כמו שלא קורה דבר .ועגל הזהב הוא השורש של כל החטאים ,איך
תראו באירופה .היה שלג וקור איום ונורא .אנשים אפשר לחזור מעגה"ז ,הרי זה השורש של כל
נתקעו בשדות תעופה בלי חימום ,בלי אורות .ולא החטאים .אז איך יהיה אפשר להתחיל לתקן
אכפת לאף אחד .כי ברגע שיגמרו השלגים והמזג אותו ?
האויר הקשה יעבור ימשיכו לטוס .ברגע שנגמר ת .הקב"ה מחכה רק לדבר אחד :שהאדם ,ובעיקר
השלג באירופה המונים ברחו מהארץ לטוס היהודי ,שהוא פשוט יבין בשניה אחת שעגה"ז זה
לאירופה ,בלי בעיות .בלי פחד .וזו הגישה בכל פשוט חתיכת מתכת ולא יותר .וזה לא נותן לו
העולם .כאשר הסכנה נעלמת  -אנחנו ממשיכים חיים ,וזה לא נותן לו עולם הבא ,וזה לא מביא
אותו להקב"ה שהוא ריבונו של עולם .וברגע שהוא
בכוח את חיי השקר .אבל זה יגיע לסוף.
בינתיים ,האסונות הגדולים היו בארצות העולם יתפוס שכל מה שהוא חי עד עכשיו בעולם של
השלישי .אבל לאט-לאט או לא-לאט-לאט ,מהר השקר,שזה באמת שקר ,שהאמת היא רק עם
מאד ,זה יגיע לעולם המערבי .לא בצורה של הרבה ריבונו של עולם ,אז הוא יחזור בתשובה ,והגאולה
שלג ומצבים לא נוחים ,אלא במצבים מפחידים תוכל להגיע .אבל כמו שכולם או הרוב לפחות
ובאבדות גדולות של חיי אדם .ואני מזהיר אתכם :מסתובבים כאילו מסוממים ,אני לא יודע מה
תחזרו בתשובה! 'טמבלים' ,תחזרו בתשובה! אני יהיה.
לא יודע מילה אחרת ,איזו מילה חריפה יותר ~~~~~~~~~~~~~~~ְ~~~~~~~~~~~~~~~~~
שאני יכול להגיד :תחזרו בתשובה .אתם לא אנא ,עזרו לנו להפיץ את האמת .עזרו לנו להציל
עוד יהודים ולהביא את הגאולה ברחמים.
רואים שהקב"ה הוא ה'ריבונו של עולם'?
בתחילה ה' ניסה להחזיר את היהודים בתשובה המסרים נשלחים חינם בדואר .טל0527-120-948 .
ע"י אסונות אישיים ,במחלות קשות ל"ע ,מצבים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
קשים ,אבל זה לא גרם לרוב האנשים להתעורר .לעורר רחמי שמים ,עצרות תשובה ותפילה יערכו
חלק קיבלו את המסר ברוך ה' ,אבל הרוב לא .כל בכותל וברחבי הארץ מידי ערב ראש חודש.
כך הרבה מצבים קשים שיהודים עברו יום יום :פרטים בפרסומים.
מקרי מות משונים ,בעיות פרנסה ,בעיות משונות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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העולם הזה גוסס

מסרים של אוטיסטים

ט "ו בשבט  ,ת ש ע " א

ניתן לשמוע את המסרים בטלפון03-9-77-00-77 :

הדף טעון גניזה

מסר ממנחם ,מוצש"ק ויגש
אני רק רוצה לומר לכם שהעולם עכשיו כמו על
חוט דק ,ועומד ליפול כל יום .זה לא אומר
שמשיח מיד יגיע ,אבל זה כן אומר שהעולם
הזה ממש עומד ליפול ,ואני יודע שאנחנו
אומרים את זה שנה אחרי שנה ,קרוב לעשרים
שנה והגאולה עוד לא הגיעה .אבל מה שכן קרה,
וזה ברור ,שהכלכלה בעולם כמעט על הריצפה
או מתחת .והמוסדות של העולם המערבי איבדו
את האמון של רוב אוכלוסיית העולם ,מסתכלים
על המנהיגים כגנבים ,ולרוב זה נכון ,ועל
המוסדות כמו בנקים ,קופות חולים ,חברות
ביטוח וכו' כשקרנים וגזלנים ,ובכלל ,מפחדים
מהמשטרה ,ומפחדים מהצבא ,ולא משנה
באיזה ארץ ,בכל העולם ,ולא מאמינים אפילו
במשפחה ,בשכנים ,ובידידים.
העולם עויין לבני האדם ,ולא משנה למי או
איפה ,ולמעטים שבוטחים בקב"ה ,יש במה
להאמין ,יש על מה להישען ,אבל לשאר
העולם ,אין במה להאמין .העולם פשוט עויין
בכל מקום ,בכל פינה ,בכל מצב ,וזה ממש
חידוש ,כי אף פעם לא היה מצב כזה בעולם,
ואפילו הטבע מאיים עלינו ולא משנה איפה.
במדינות שאף פעם לא היו רעידות אדמה ,יש
רעידות אדמה .במקומות שאף לא היה סופות
טורנדו יש סופות טורנדו ,במקומות שלא היו
הוריקנים יש הוריקנים .ולא קטנים ,גדולים.
ישנו דבר הנקרא צונאמי שאירע פעמיים
ברעידות אדמה ענקיות וגרם לכדור הארץ
לקפוץ .כל כדור הארץ קפץ ,ואולי זו הסיבה
לשינוי בזוית הסיבוב של כדור הארץ .ובגלל
זה השמש מגיעה בזווית אחרת וזה גורם לבלגן
גדול בטבע .נו ,מתי היה כזה דבר בכל
ההיסטוריה שאנחנו מכירים.
והאדם לא מפחד .כל העולם שלו מסתובב
מסביב להנאות שלו .הוא לא שם לב כמה
שהוא בסכנה .יהודי אמיתי שעומד לפני המוות
ח"ו ,יש לו תקווה שהוא יגיע לעולם הבא,
ובעז"ה לגן עדן ,ואפילו אם מגיע לגהינום ח"ו,
בסופו של דבר יש לו תקווה להגיע לגן עדן,
ורוב האוכלוסיה בעולם לא יודעת איזה סכנה
ענקית מחכה להם .והם לא יודעים ,סליחה ,לא
רוצים לדעת ,ובגלל זה גם הם לא חושבים על
המוות ,על ההמשך של החיים ,על 'מה יהיה
איתם' .אולי בגלל שלא רוצים להאמין שהגרוע
מכל יכול להיות.
מפחדים בכלל לחשוב על זה ,אז בורחים מזה
לתוך הגשמיות .אבל הרוב הם סתם סתומים,
ולא רוצים לדעת כי הם נהנים ממה שיש ,ולא
רוצים לעזוב את זה בשום פנים ואופן.
והיהודים היקרים שלנו אותו הדבר .גם הם
רוצים להמשיך עם ההנאות של העולם המערבי
של עשיו .רוצים להמשיך ולהנות ולא רוצים
להרים את הראש אפילו לדקה לראות את
האמת ,לראות את הפחד שהם צריכים למעשה
להרגיש.
זה כואב הלב ,כי אם היו יותר יהודים
שומרים שבת ומשתדלים לעשות את רצון ה'
באמת ,היו יכולים להביא משיח בקלי קלות.
אבל אנחנו עם קשה עורף ,וזה יגמור את רוב
היהודים ,וגם משיח יבוא עם צרות גדולות.
ואין לי כבר כוח להגיד" :לעשות תשובה,
לעשות תשובה ,לעשות תשובה" .מי שומע?
יגידו לי" :מה זאת אומרת לעשות תשובה? אני
עושה תשובה!" אבל לא עושים תשובה .עושים
תשובה קצת .אומרים כמה תהילים יותר,
לומדים כל יום שתי הלכות בשמירת הלשון,

אבל ממשיכים עם הגשמיות כמו כולם.
ועכשיו תראו את מדינת ישראל ,החזקה,
הגיבורים הגדולים .אתם יודעים מה ,אין
אפילו תוכנית להציל את העורף! אפילו
תוכנית אחת להציל את העורף! זאת אומרת
שהם יודעים שהמלחמה הבאה תהיה כל כך
קשה ,שהם לא יוכלו להציל את העורף,
פשוט ילחמו עם מה שיש .כל אחד ,כל יהודי
או לא יהודי בארץ ישראל ידאג לעצמו.
שמעתם? זה הציונים .אני עדיין מאמין
שיקחו את המפתחות ,יסגרו את המדינה
וילכו לאיזה וילה באיזה מקום סתר שהכינו,
ישאירו את כל היהודים למות .והם לא
מוכנים לכלום ,לא למלחמה ,לא לרעידת
אדמה וכו' .וכל השחיתות מתגלה עכשיו.
ובעז"ה הסוף של השחיתות עוד מעט יגיע.
וכל הערבים מוכנים למלחמה ,מוכנים
לתקוף אותנו ,וה' עוצר אותם .מעניין איך
עדיין לא התחילו במלחמה איתנו ,כי אנחנו
נראים לכל העולם כנמרים מנייר .וכולם
צוחקים על הציונים ,במיוחד על נתניהו ועל כל
הליצנים שלו ,אבל בינתיים הקב"ה עוצר את
הערבים ומונע מהם לתקוף אותנו ,וזה נס גלוי,
ובינתיים הוא מגלה לכל העולם עד כמה
הציונים הם גנבים ושפלים ,ובודאי שאין להם
אהבה ליהודים ולארץ ישראל .הם הכינו
לעצמם בונקרים ווילות מחוץ לא"י וכל מיני
דברים יפים כדי לשרוד ולחיות .אבל הקב"ה
לא יתן להם .הם ישלמו מחיר גבוה ביותר.
העולם החרדי גם מלא שחיתות ,למה לא?
אם אנחנו לא שמים גדר בינינו לבין החילונים
אז איך שלא יהיה שחיתות? אם אנחנו
מכניסים לתוך העולם שלנו את כל הלכלוכים
של החילונים ,של הגויים ,למה לא? אם אנחנו
לוקחים מהממשלה כסף בשביל לבנות בתי
חינוך וכו' אז למה שלא ניפול כמוהם לתוך
הבוץ .למה לא .לא צריך גטו ולא גדר ,צריכים
מקלט עשר מטר מתחת לאדמה כדי שהטומאה
לא תיכנס.

מסר מיצחק אייזיק ,מוצש"ק ויגש
העולם הזה גוסס ,ואני רוצה לומר לכם
שבאמת ,באמת ,זה קרוב .אבל לא סתם.
אתם לא מבינים כמה שזה קרוב .ממש
אפשר להריח את זה ,אפשר לטעום את זה,
זה כמעט פה.
אני גם רוצה לומר לכם שהמצב של עם
ישראל כל כך קשה וזה מביא אותי
לדמעות .כי באמת מעט מבינים את האמת,
מעט מאד ,לא סתם .מעט מאד ,ונראה
שמעט מאד ישרדו ,וזה עצוב מאד.
עכשיו יש רק דבר אחד לעשות ,להחזיק
בקב"ה .לא להסתכל לא שמאל ולא ימין .אני
יודע שהסוף קרוב ,ולא להסתכל לא שמאל
ולא ימין ,וכמה שה' ינענע אותנו ויפחיד
אותנו ,והכל ,לא לעזוב אותו ,לא לעזוב אותו
לרגע .אם לא נעזוב אותו כמה שהוא מנענע
אותנו וכמה שאנחנו טועים אבל אנחנו
ממשיכים להחזיק בו אז אנחנו נשרוד איתו.
הוא זה שיציל אותנו ,רק הוא .הוא הריבונו
של עולם ,ורק אם אנחנו נחזיק בו אז נשרוד.
עוד פעם ועוד פעם .תעברו על זה ,רק אם
נחזיק בו ,נחזיק בחבל שקשור אליו ,אנחנו
נשרוד ,נשרוד לנצח .אתם שומעים? לשרוד
לנצח! וזהו.

אני גם דואג למשפחה שלי ,מאד מאד ,לא יודע
כמה שהם מבינים או לא מבינים .אוי ,אוי ,כמה
שאני מתפלל עליהם ,אפילו שאני פה והם שם,
ובקושי רואים אותי ,אבל אני מתפלל עליהם
מאד חזק .המצב מאד מפחיד אותי .מה אפשר
להגיד ,כל אחד יצטרך לסבול .מי יודע כמה
משפחות שלמות ישרדו .מי יודע.
יש חדשות כל הזמן .יש כאלה ששומעים
חדשות ,ויש כאלה שרואים חדשות ,ואפילו
ששומעים ורואים ,עוד לא תופסים .ה' יעזור
שכולם יתפסו .ודאי ,ודאי כל הזמן קורים
דברים ,בין אם אנחנו קוראים את זה בעיתונות
או לא .אבל זה קורה ,בלי הפסקה.
הרשעים עובדים יום ולילה .הם מטורפים.
ה' לקח להם את השכל .כל הרשעים שהיו
פעם בהיסטוריה חזרו בגילגול בדור הזה ,והם
התחברו ביחד ,וה' עוזר להם להרוס את עצמם
ואת השקר .מה אתם חושבים? מי עשה את
עגל הזהב? הערב רב ,נכון.
אוי ,כל אלו שעשו את עגל הזהב הם חזרו
בדור הזה .כל הערב רב שהיו אז ,שעשו לנו את
הבעיות הגדולות נמצאים עכשיו .והם
משתדלים מאד להפיל את המאמינים .הם
מקבלים הנאה מזה שגורמים רע ליהודים
טובים .ממש נהנים מזה .זה מה שמשתדלים
כל היום לראות איך אפשר לעשות רע ליהודי
שני .אין להם אהבת ישראל ,יש להם שנאת
ישראל ,ורוב היהודים היום הם ערב רב .זה
הכל .ואני רוצה לומר לכם שיהיו עוד גילויים.
וזה יהיה מדהים ,מדהים .אין עוד מה להגיד.
זה יהיה משהו מחריד .הדבר היחיד שאני
יכול לעשות זה שוב לבקש ,להתחנן לפני עם
ישראל" :תחזרו לקב"ה עכשיו ,כי באמת

הסוף מגיע במהירות .ואתם רוצים לחיות,
ולא רק בגוף ,אלא גם בנשמה לנצח .ועוד
מעט מגיע הבירור הגדול ,ואלה שלא
מוכנים לקבל את הקב"ה כריבונו של עולם
בלי שאלות ובלי היסוסים ,אז לא רק
שימותו ,אלא ימותו לנצח ,לא עלינו.
מה עוד אפשר לעשות? להתחנן ,לבכות,
לבקש" :עם ישראל ,תתעוררו! עם

ישראל ,תחזרו!"

מסר ממנחם ,מוצש"ק וארא
היום זה הראשון בינואר  2011למניינם .קשה
להאמין שעברנו כל כך הרבה זמן מאז
שהאוטיסטים התחילו לדבר כביכול ,ומשיח
עוד לא הגיע .אבל אני רוצה להגיד לאלה
שחושבים שהעולם ממשיך כמו שהיה לפני
עשרים שנה  -שזה לא אמת .העולם השתנה
מאד .ואלה שמחכים למשיח באמת ,מקבלים
חיזוק גדול מכל מה שקורה .עוד לא הייתה
שנה כמו השנה האחרונה מאז בריאת העולם.
ומי שלא רוצה להאמין  -הוא רק צריך לפתוח
עיתונים ח"ו או אינטרנט ח"ו ,ולראות שזה
אמת.
אפילו הגויים מתחילים להרגיש שהעולם
לא כמו שהיה .ואני מדבר על כדור-הארץ ,ולא
על בני אדם ולא על הכלכלה ,רק על מצב
כדור-הארץ .הרי בלי כדור-הארץ אין לנו
חיים ,אין לנו בתים ,אין לנו אוכל ,אין לנו
כלום .והקב"ה ברא את הכל .וזה כמו שהוא
כביכול לוקח את כדור-הארץ בידיים ומזיז
אותו טיפה .ומאחר שהוא זז טיפה ,כי הוא
קפץ מהמסלול פעמיים בשני הצונאמים
שהיו ,ואולי מעוד דברים ,לכן הכל משתנה,
יש רעידות אדמה בלי סוף ,מהקוטב הצפוני
עד הקוטב הדרומי .דרום אמריקה ,ארצות
הברית ,אירופה ,אוסטרליה ,רוסיה ,איפה
שאתם רוצים .מאות ואלפי רעידות אדמה היו
בשנה האחרונה ,וזה לא צחוק.

מסר מליפי ,מוצש"ק וארא
מנחם פחד .הוא לא רוצה לשמוע מה שיש
להגיד .ואני אמשיך היכן שהוא הפסיק .אני
מפחד מאד .כי זה יהיה מאד מפחיד .אמנם
יהיו מלחמות ,אבל בן-האדם לא יכול להרוס
שלשת-רבעי עולם ,רק הקב"ה יכול ליצור את
העולם ולהרוס את העולם .ולא שום כח אחר.
שיהיה ברור .ונכון ,בני-האדם ממש הורסים
את הבריאה .אבל להרוס לגמרי את הבריאה -
הם לא מסוגלים ,כי היא של ה' ולא שלהם .וה'
לא יתן להם .אם מישהו או איזה כח יהרוס
את העולם או חלק של העולם ,זה רק ריבונו
של עולם ,ולא שום כח אחר.
בני אדם ,אני מזהיר אתכם! גם את הגויים
וגם את היהודים .תפתחו את העיניים שלכם
ותראו מה שקורה .אסונות טבע ,זה יד ה' וזה
ברור מאד .כל רעידות האדמה ,אלפים-אלפים
בשנה אחת ,והשיטפונות העצומים ,רק הקב"ה
יכול לעשות .כל השלג והקור ,נכון ,חלק מזה
אולי בא מכך שזרם הגולף הפסיק ,אבל בסופו
של דבר ,גם זה בא ישיר מהקב"ה .זה שבני
אדם היו שליחים ,זה לא משנה .זה בא
מהקב"ה .והטבע שהקב"ה ברא יכה את
האנושות ,את כל החוצפנים שחושבים שהם
יכולים להיות במקום הקב"ה ,את כל הגויים
שחושבים שאפשר להתפטר מהיהודים ,את כל
היהודים שרוצים להיות כמו גויים וגם להיות
במקום הקב"ה ,ח"ו .וישארו אך ורק אותם
היהודים המעטים היום שמאמינים ממש
בקב"ה ובוטחים בו .אלו שרואים את האמת
שאין עוד מלבדו ,שכל העולם הזה הוא רק
אחיזת עיניים ושאין מה לעשות בעולם ,רק
להיות עם הקב"ה ולעשות את רצונו.
אבל לצערי הרב ,בני האדם לא מפחדים.
בכלל לא מפחדים .הגויים ברור לא מפחדים
לרוב .והיהודים  -אוי ליהודים! הקב"ה ברא
את העולם הזה בעבורנו ,בשביל היהודים.
ואיפה אנחנו? לא עם הקב"ה לרוב .רוב
היהודים לא עם הקב"ה.
אז מה יהיה? אם זה ימשיך ח"ו ,ואין הרבה
זמן ,אין הרבה זמן בכלל ,אם היהודים לא
יפתחו את העיניים ויחזרו בתשובה  -הם לא
יהיו! אתם מבינים?! הם לא יהיו! הקב"ה
צריך רק לקחת את כדור-הארץ ולהזיז אותו
סנטימטר אחד ,והאסונות שיהיו יכולים
לגמור את רוב האנושות! אתם מבינים את זה?
ואנחנו רואים שזה קורה היום  -אסונות שאף
פעם לא היו .אחד אחרי השני .ה' מזהיר
אותנו ,ובמיוחד את עם ישראל.
ומהיהודים החרדים אני מבקש מאד :תחזרו
לאמת! תזרקו את עגל הזהב .תזרקו את כל
"העולם הזה" .תפסיקו להתנהג כמו גויים! רוב
החילונים מזמן כבר הפסידו את היכולת לחזור
בתשובה .אבל החרדים ,יש חרדים שלא
מפחדים לעבור עברות קשות בשביל כסף או
בשביל תשוקה של כל דבר אסור בלי בעיות.
מבחוץ נראים כאילו צדיקים גמורים ,ובפנים
עקומים לגמרי .מה יהיה? אני אגיד לכם ,אם
אתם לא חוזרים בתשובה ,גם החילונים ,גם
הדתיים ,וגם החרדים ,מעט מאד יקבלו משיח.
ואת זה אמרנו כבר .וזה לא רק אנחנו אומרים,
זה כתוב בהרבה מקומות .זה עולם של
משוגעים ,בית-חולים ענק לחולי נפש .אבל
יש כמה שרואים את האמת ,והם מאוזנים.
אלה שעוד עם החולי! תשתדלו לראות את
האמת! תשתדלו להוציא את עצמכם
מהטירוף ,מהשיגעון ,ותעברו להקב"ה .תעזבו
את הכסף שאתם דואגים לו כל כך ,ואת כל
הדברים שאתם בוטחים בהם במקום בקב"ה,
ותבואו להקב"ה כי רק הביטחון בו יציל
אתכם .ואני לא יודע כמה פעמים אני יכול
להגיד את זה ,או יצחק אייזיק יכול להגיד את
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יכול להגיד את זה .אבל עוד פעם ,עוד פעם:
תתעוררו! תתעוררו! האם אתם נורמלים?
אתם לא רואים מה שקורה? אתם נורמלים או
שאתם משוגעים?
הרי כל בן אדם נורמלי שעומד על פסי רכבת
ורואה שהרכבת באה אליו הוא יודע שהוא
צריך לקפוץ הצידה כדי להציל את עצמו.
ואתם עומדים על פסי הרכבת של העולם הזה!
ואתם לא מוכנים לזוז! מה קרה לכם? האם
אין לכם חשק לחיות חיי נצח? אתם רוצים
להמשיך כך עד שה' יהרוג אתכם בלי שתהיה
לכם אפשרות לחזור בתשובה ,חס ושלום.
עכשיו זה הזמן! עכשיו! אתם לא מבינים? אילו
יכולתי לצעוק הייתי צועק ,אבל אני לא יכול
לצעוק .אולי בתוך המילים שלי תשמעו את
הצעקה המתוסכלת ,את הכאב.
עם ישראל! איפה אתם? איפה הראש שלכם?
איפה הלב שלכם? איפה אתם? לא עם הקב"ה
בדרך כלל .רק עם השקר! רק עם השקר!
אבל ,זה נכון .הרים יפלו ,זה נכון ,וארצות
יהיו מכוסות מים ,זה נכוןְ " .במוֹט ָה ִרים ְבּ ֵלב
ַמּים" )תהילים מ"ו( :ותהיינה התפוצצויות
יִ
של הרי געש בכל העולם" ,ו ִַיּ ְתפּ ְֹצצוּ ַה ְר ֵרי ַעד"ֹ
אָרץ
)חבקוק ג'( :והעולם ירעד " ַה ַמּ ִבּיט ָל ֶ
ַתּ ְר ָעד" )תהילים ק"ד(:
וִ
ורק אלו שעם הקב"ה יחיו .ולא משנה כמה
נשק יש לערבים ,לרוסים ולאמריקאים
ולנאט"ו ולשמאטו ,הם כולם יעלמו יחד עם
רוב האוכלוסיה של העולם .וכל אלה שהם
חושבים שהם יכולים להיות במקום הקב"ה
ח"ו ,ה' יהרוס אותם ,אבל הם ירגישו פחד ענק
לפני שזה קורה .אפילו אם זה דקה לפני ,הם
ירגישו כזה פחד שאדם אף פעם לא הרגיש
בעולם .וזה יהיה הסוף שלהם .וישארו בעולם
הזה רק אוהבי ה' ,אלה שבאמת מחכים
למשיח ,שבאמת רוצים אמת ,שבאמת רוצים
חיי נצח.
ש .אנשים אומרים שצריך לדבר דברים
חיוביים ,לדון לכף זכות וכו' .מה להגיד להם?
ת .צריכים להגיד את האמת .כי עד שיראו את
הטוב שבגאולה השלמה ,אנחנו צריכים לעבור
דברים קשים ביותר .ואם לא יהיו מוכנים אז
מה יהיה? זה כמו חייל .אז תגיד לו' :בוא
חמודי ,הכל מצוין .הנה פרחים ,הנה שמים,
הכל רגוע ,תנוח ..עוד מעט תהיה מלחמה..עוד
מעט ,'..במקום לתת לו רובה ולהגיד :אתה
צריך לעשות אימונים! נו! תשכב על הבטן!
תתחיל לזחול ,ככה תציל את החיים שלך!
ש .זה גורם לאנשים שיתוק ,להיות מאובנים.
ת .הם כבר מאובנים ,הם לא יכולים לזוז
מהטמטום שלהם .מהעגל הזהב שלהם .מכל
האוכל שלהם וכל הגשמיות שלהם .וההגרלות,
מכל הכסף ,הכל.
ש .מה אפשר להגיד לילדים ,האם הם יכולים
לקלוט כאלה דברים מפחידים?
ת .האם הילדים יכולים לקלוט? הם קולטים
יותר טוב מהמבוגרים .רק מישהו צריך להגיד
להם ולהסביר להם .וצריך להכין אותם.
ש .איך אפשר לפעול נגד הורסי היהדות?
ת .אין מה לעשות! אתה לא יכול לעשות כלום,
רק להתפלל על הגאולה .עבדים היינו ,ואנחנו
עדיין עבדים ,עבדים לעגל הזהב .ואנחנו לא
נוכל לצאת ממצרים במצב הזה .רק אחדים
יצאו כמו שזה נראה היום.

כמה אסונות טבע צריכים להיות עד
שהיהודים יבינו את המסר? כמה אנשים
צריכים להיהרג עד ש ...כמה ציפורים
צריכים למות עד ש ...כמה דגים צריכים למות
עד ש ...כמה טילים צריכים להיות מכוונים
לארץ ישראל עד ש ...וכמה רעידות אדמה
צריכים להיות עד ש ...כמה שיטפונות עם
הרוגים ונזק לבתים עד ש ...כמה יהודים
צריכים למות ממחלות שונות ומשונות עד ש...
כמה משפחות של אברכים צריכים להיות בלי
אוכל עד ש...
הקב"ה מביא לנו מסרים מכל העולם ,העולם
הוא שלו ,כל הנשמות הן שלו ,הכל שלו .ועכשיו
הוא לוקח את כדור-הארץ ,משנה אותו,
ומביא אותו למצבים מפחידים ביותר ,אבל
היהודים קשי עורף ,לרוב לא חוזרים בתשובה
ואומרים :מה זה שייך לנו ,אסור לשמוע
חדשות ,אסור לדעת מה קורה ,יש לנו את
התורה .אבל התורה שהם כביכול מחזיקים
אותה כל כך חזק ,לרוב היא לא מה שמעניין
אותם ,מה שמעניין אותם לרוב זה להמשיך את
החיים עם כל הדברים השטחיים שהם נהנים
מהם ,ולא חושבים על הגאולה ,על סוף הגלות,
כי הם כבר נהנים מהגלות ,ונהנים מעגל הזהב.
אבל ,כמו שהקב"ה הרים את ההר מעל
הראש של היהודים והכריח אותם להגיד
"נעשה ונשמע" ,גם עכשיו ,ה' יעשה את זה
ליהודים האמיתיים שכל-כך תפוסים בשקר,
עד שקשה להם לחזור בתשובה ,ואז יחזרו
בתשובה ,אבל בפחד גדול ,ושאר הכביכול
יהודים שהם ערב רב ,יעלמו.
והיהודים האמיתיים שלא יכולים להוריד
דמעה אחת ולהצטער על כל העברות שלהם,
ולהבין שהחיים זה רק לעשות את רצון ה' ולא
לחיות חיים של גויים עם הכשר ,הכשר שלא
שווה כלום ,כי זה נותן הכשר לחיות כמו
הגויים ,יסבלו מאד עד שיבינו ויקבלו את
האמת.
מה יהיה? תהיה גאולה ובעתיד הקרוב ,אבל
נסבול מאד ,ויש ממה לפחד ,כי זה לא יהיה
קל ,היהודים שעמדו על הר סיני ,סבלו לא
מעט ,אפילו הנשמות שלהם פרחו מגופם לרגע,
וזה לא פשוט .ועכשיו ,לאלה שלא רואים את
המסרים שה' שולח בכל העולם ,לא מרגישים
אותם ,לא שמים לב אליהם וממשיכים עם
השטויות ,הדרך תהיה קשה מאד .ולאלה
שרואים את הסימנים ,מבינים את המסרים,
וחוזרים בתשובה באמת ,יהיה הרבה יותר קל.
מסר מדניאל ,ד' בשבט תשע"א
עם ישראל ,עם ישראל ,נמאס לנו כבר לתת
מסרים ,נמאס לנו כבר לתת תוכחה ,קשה לנו
כבר לבכות עם הרבה דמעות על העם האהוב
ביותר של הקב"ה.
עם ישראל ,אהובת ה' ,תחזרו ,תחזרו
מרצונכם הטוב ,שלא נצטרך לסבול יותר ממה
שסבלנו עד עכשיו ,כי בסוף הגלות הארוכה
הזאת ,תהיה לנו ,נאמני ה' ,חיים כל כך
טובים ,כל כך מאושרים ,כל כך שלמים,
שאדם בימינו לא יכול לתאר את זה.

אני מאמין באמונה שלמה
בביאת המשיח,
ואף על שיתמהמה
עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לעורר רחמי שמים ,עצרות תשובה ותפילה יערכו
בכותל וברחבי הארץ מידי ערב ראש חודש .העצרת
הבאה ביום חמישי כ"ט בשבט ,ערב ראש אדר א'.
פרטים בפרסומים.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

אנא ,עזרו לנו להפיץ את האמת .עזרו לנו להציל
עוד יהודים ולהביא את הגאולה ברחמים .המסרים
נשלחים חינם בדואר .טל .0527-120-948 .דניאל:
ברכה מיוחדת לכל מי שעוזר לנו להפיץ את האמת.
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האם תיפול פצצת אטום על ישראל?

מסרים של אוטיסטים

ה באדר א' ,ת ש ע " א

ניתן לשמוע את המסרים בטלפון03-9-77-00-77 :

הדף טעון גניזה

דניאל:

אני רוצה להגיד לכל עם ישראל האמיתי ,אם
אתם חילונים או דתיים לאומים ,חרד"ל,
אורתודוכסים ,חרדים או סופר חרדים ,אני
רוצה להגיד לכם :ה' אבינו שבשמים ,אוהב
אתכם ,רוצה שתחזרו אליו ,רוצה שתקבלו
משיח צדקנו ועולם הבא ,רוצה שתהיו חלק
של הנצח.
כדי לשכנע אתכם לחזור אליו ,הקב"ה מגלה
את השקר ,הוא מעלה את הרשעים שישלטו
על העולם ,משנה את הטבע ,כדי שכל
היהודים האמיתיים ,יתחילו להרגיש
שהעולם לא של האדם ,העולם של הקב"ה.
הוא עושה עם בני האדם מה שהוא רוצה,
הוא עושה עם הטבע מה שהוא רוצה ,ואפילו
אלו שחושבים שהם משנים את הטבע עם כל
מיני דברים טכנולוגיים ,זה שקר .כמו שדור
ההפלגה היה בטוח שהוא מגיע עד לקב"ה,
חשבו שאפשר להילחם נגד הקב"ה ,ומה הוא
עשה? בלל את שפתם ,אף אחד לא הבין את
השני ,התעצבנו ,רבו זה עם זה ובזה נגמר
הסיפור.
והכל קורה שוב בימים שלנו .עם ישראל,
תקשיבו טוב ,העולם בששת החודשים
האחרונים השתנה מקצה לקצה ,מניו יורק
ועד לאוסטרליה ,מבנגקוק ועד לונדון ,כל
העולם השתנה ובזמן כ"כ קצר ,וכל אדם עם
קצת שכל רואה שהקב"ה משחק עם כדור
הארץ ,מזיז אותו איך שהוא רוצה ,גורם לכל
מיני אסונות טבע ,כל מיני הפיכות של
משטרים בכל מיני ארצות ,כל מיני רשעים
מתגלים עכשיו ,והכלכלה "על הפנים".
תפתחו את העיניים ,אם אנחנו לא נחזור
אליו ,מה יהיה ? הוא עושה לנו סימנים שאי
אפשר שלא לראות אותם ,ברורים כשמש ולא
רוצים להבין.
כמה אני צריך לבכות ,כמה? אין כמעט
יהודים כמו פעם ,שבמצב הזה ,מצב שברור
שאנחנו לפני משיח צדקנו ,עם כל הדברים
שקורים שממש כמו שכתוב בנבואות ,אין
כמעט יהודים שיושבים על הרצפה ובוכים
ומבקשים את הגאולה ,מבקשים שנצא מזה
בריאים ושלמים ושנזכה לקבל משיח צדקנו.
עומדים לפנינו זמנים מפחידים ביותר ,מי
יעמוד בזה ,זה לא פשוט ,תראו מה שקורה
בעולם ,ותארו לעצמכם עד איפה זה יכול
להגיע.
כל מה שקרה עד עכשיו ,זו רק ההתחלה,
השטפונות ,רעידות האדמה ,הרי הגעש
שמתפרצים אחד אחרי השני ועוד הרבה
דברים .בארץ אנחנו לא מרגישים את זה ,כי
ה' מרחם עלינו ,ונותן לנו ,דרך האסונות
שפוגעים בגוים אזהרה גדולה ,ה' אומר לנו
בכך "עם ישראל ,העם האהוב ביותר עלי,
תחזרו אלי ,ותקבלו חיי נצח והעולם הבא".
תפסיקו לבזבז את הזמן בקניות של
טפשות ,באכילת שטויות ברחוב ,בכל מיני
נופשים .תבינו ,הנצח שלכם בסכנה ,הנצח!,
אתם מבינים? הנצח!
איך אתם ממשיכים להתעלם מכל הסימנים
שה' שולח? ,איך לא אכפת לכם מכל מה
שקורה? לא אכפת לכם שהקב"ה יצטרך
להרוג מליוני בני אדם על מנת לעורר אותנו
היהודים ? האם זה שווה? האם זה שווה
שהנצח שלכם בסכנה?
אתם רוצים לגמור עכשיו ,ברגע זה ,לגמור

את החיים שלכם באמצע אכילת פיצה ?
אני לא מבין ,פשוט לא מבין ,אתם לא רוצים
לדעת? לא רוצים להיות רציניים ?
לא רוצים לפחד ?
אוי לנו ,אוי לנו ,הסוף קרוב מאד ,עם ישראל
תתכוננו ,תתכוננו עם ישראל ,הסוף ממש פה,
הסוף ממש כאן.

בנימין:
אני רוצה להמשיך את דבריו של דניאל ,רק
לעשות קצת תזכיר של מה שקורה בעולם
בחודשים האחרונים ,ששינו את פניו של
העולם.
דבר ראשון ,כל כך הרבה רעידות אדמה
גדולות ,שקשה להאמין וקשה לעקוב אחרי
כל כך הרבה ,כל יום ,כל יום ,ורעידות
גדולות ומסוכנות .העולם רועד מכל
הכיוונים ,רוצה להזכיר לכם ,שהמשיכה
המגנטית של כדור הארץ ,שעד עכשיו היתה
בקוטב הצפוני ,זזה לכיוון רוסיה .ומה זה
עושה? קודם כל זה קיצר את היום בפחות
משניה ,והיום כבר לא  24שעות ,ואולי שמתם
לב שהזמן רץ ,לא סתם רץ ,כשמגיע יום שני,
יש הרגשה שנגמר השבוע .כדור הארץ קפץ
בצונאמי האחרון ,ולכן הוא עכשיו מסתובב
בזוית קצת אחרת ,וזה משפיע על כל
הגידולים של פירות ,ירקות וכו' בכל העולם,
כי הזריחה היא לא באותו זמן כמו שהיה
מקודם.
בנוסף ,לפני שנים מעטות דאגו שיהיה
בעולם חוסר מים לשתיה ,ועכשיו אומרים
שיש עודף עצום של מים ,ובגלל עלית פני
הים ,חופי הים קטנים יותר .ורק צריך לראות
את אוסטרליה שנראה כאילו שהקב"ה רוצה
שתיטבע מתחת לכל המים שיורדים עליה,
וכל הסערות הגדולות והמפלצתיות שמכות
אותה.
והקור ,גם בארה"ב וגם באירופה ,מאד
מאד מפריע ומאד מפחיד ,ובהרבה מקומות
ומפחדים מאד שבזמן הקור הזה ,לא יהיה
חימום בבתים ,כי אם החשמל לא יעבוד ,או
שלא יוכלו להביא נפט לבתים בגלל מזג
האויר ,אז אנשים יכולים למות מקור .אתם
שומעים? אתם מבינים?
אנחנו ,העולם המערבי ,עולם מפונק .אפילו
במקומות הקרים ביותר ,תמיד יש חימום,
ואם אין בגלל סיבות מסויימות ,אפשר ללכת
לשכן ממול ,או לקרוא לעזרה ,אבל הכל הולך
ויורד ויורד ,והאדם חשוף יותר ויותר
לסכנות.
תראו מה קרה במפרץ מקסיקו ,דליפה של
מליוני חביות נפט לתוך הים ,ובנוסף כמויות
עצומות של כימיקלים ששפכו שמה ,והם
מתפשטים בכל האוקינוסים ,ומליוני הדגים
שמתו וממשיכים למות ,ואנשים חולים לא
סתם ,אלא מזה ,ולא אכפת לאף אחד.
העולם מסוכן ,יש חוסר אוכל בעולם בגלל
כל מיני סיבות ,וזה הולך להחמיר בגלל כל
אסונות הטבע ,ומה יהיה כאשר האנשים
במערב לא יוכלו ללכת לכל מקומות האכילה
כמו מקדונלד ,או הפיצות ,או כל השטויות
האלה ,כי זה יעלה כ"כ הרבה כסף ,ורק
בודדים יוכלו לקנות ,ולא רק זה ,הכסף עצמו
לא יהיה שוה כלום ,ובעתיד הקרוב.
ויש אנשים רשעים שהשתלטו על אירופה
ועל אמריקה ,ויש להם תוכניות מפחידות

ביותר עבור כל האוכלוסיה אשר לא שייכת
למועדון שלהם .ובכלל הם ,הרשעים האלה,
שייכים לדור ההפלגה ,והם בטוחים שהם
יכולים להשתלט על העולם ,ואפילו להוריד
את כמות האוכלוסיה של העולם למעט מאד
עבדים ,ולפי התכנון שלהם ישארו עשרה
אחוז מהאוכלוסיה.
אבל הם שוכחים שישנו הקב"ה ,והעולם
שלו ,הכל שלו ,והוא הכל יכול ,והוא השלמות
של העולם ,והוא הכל של העולם ,והוא יהרוס
אותם יחד עם התוכניות שלהם ,הוא יקח את
הטבע ויפעיל את הטבע נגד הרשעים.
והם חושבים שיפילו את העולם במלחמה.
תהיה מלחמה זה בטוח ,אבל זה לא מה
שיהרוס שני שליש של העולם ,הבן אדם לא
יכול להרוס שני שליש עולם ,רק הקב"ה יכול
להרוס את העולם שהוא ברא.
ואני רוצה לומר עכשיו ,השכינה היתה
תמיד יותר בארץ ישראל מאשר בכל העולם.
אבל עכשיו ,השכינה שנמצאת בעולם ,עוזבת
את העולם ,עוזבת את ארצות הגוים ,ועם כל
הכח ,מתרכזת בארץ ישראל .ועוד מעט ,היא
לא תהיה בכל הארצות בעולם חוץ מארץ
ישראל ,ומהקדושה הגדולה שתהיה הציונים
לא יוכלו לעמוד בזה.

מסר ליהודים בחו"ל

ואני מזהיר עכשיו את כל היהודים בחו"ל,
לא כדאי להישאר ,לא כדאי ,לא בגלל
שמדינת ישראל יכולה לשמור עליכם ,אלא
בגלל שארץ ישראל היא ארץ הקודש ,וזו
זכות לחזור אליה לפני הגאולה .ברור שאם
אדם לא מאמין בקב"ה ,אם יבוא לארץ
ישראל ,זה לא יעזור לו הרבה ,אבל יתן לו
זכויות ,ואולי בכל זאת הוא יחזור לאמת.
ובנוסף ,גם בחו"ל לא תהיה עבודה ,ויש
תוכניות מאד מפחידות לשנות את כל צורת
החיים בחו"ל.
יש גם תוכניות למלחמות גדולות ,ותאמינו
לי שירושלים הרבה יותר בטוחה מניו יורק,
פריז ,לונדון ,או כל עיר אחרת בחו"ל .אני
מזהיר אתכם ,תעזבו את הגשמיות שלכם,
ותעלו לארץ ישראל ,כי אם אתם מגיעים
לישראל ,זה מראה לקב"ה שאתם מוכנים
לעזוב את עגל הזהב ולבוא אליו .ואני לא
מדבר על האמריקאים שחושבים שאפשר
לבוא לפה ולחיות כמו באמריקה ,לא ,זה
יהיה קשה מאד ,גם גשמית וגם רוחנית ,כי
הבלבול גדול וגשמיות לא תהיה ,אבל יהיה
לכם סיכוי רב לעולם של נצח ,לחיים של נצח.
ולכן ,וזו לא הקריאה ראשונה שלנו ,תבואו
לארץ ,כל היהודים ,תתכוננו למה שעומד להיות,
שני שליש של העולם יהרס ,כמו שכתוב בנבואות,
שליש לגמרי ,שליש קשה ושליש לא יפגע ,וארץ
ישראל שייכת לחלק הזה .ובכל מקרה לפי
הנבואות אדום תיחרב לגמרי ,והרבה תלמידי
חכמים חושבים שאדום כיום היא אמריקה
ואירופה.
עם ישראל ,אמנם נכון שה' יעלה יהודים מחו"ל
לפה כשיגיע הזמן ,אבל כדאי להגיע קודם ,אח"כ
יהיה הרבה יותר קשה .וכשתגיעו לפה ,תצטרכו
לעבוד על הביטחון שלכם ,כי בלי זה ,אי אפשר
לשרוד.

בני בכורי ישראל
הקב"ה רוצה את כל היהודים שלו ,רוצה
להציל אותם ,אבל זה תלוי גם בנו ,והוא
יהרוג את הערב רב ,שזה רוב עם ישראל
היום ,והוא יציל את היהודים שלו ,הוא ירים
אותם ,וימשוך אותם ,אפילו נגד רצונם ,הוא
ימשוך אותם לאמת .וברגע שיהודי אמיתי,
יעבור את הקושי שיש לו ,את ההתנגדות שיש
לו לרוחניות ולקרבה לקב"ה ,אז יפתח ליבו
ויחזור לאבינו שבשמים ,והוא יחזור בבכי

ובבושות על כל השנים ,משך כל הדורות,
שברח מהאמת ,ויחזור בשמחה.
עם ישראל ,תבינו ,החודשים הבאים יהיו
קשים ביותר בכל העולם ,ולאט לאט כולם
מתחילים להבין שזה עולם אחר ,עולם שלא
חלמנו עליו ,שלא חלמנו שיכול להיות כזה
מאיים ,כזה מלוכלך ,כזה מלא עברות קשות,
ולאף אחד לא אכפת ,מקבלים את זה כאילו
שזה בסדר ,הופכים את המלוכלך לכאילו נקי,
ואת הנקי לכאילו מלוכלך ,ורק מי שקרוב
לקב"ה יכול לראות את האמת ,וזה כל כך
מבלבל ,כי באמת רואים שאפילו הכביכול
צדיקים ,הרבה פעמים הם בתוך השקר ,וזה
מאד כואב ,וזה מאד מבלבל.

שעת רחמים
מה עוד אני יכול להגיד ,אני מסתובב בלילות,
אני לא יכול לישון ,זה מאד מפריע להורים
שלי ,אבל זה הזמן שאני יכול להתפלל על עם
ישראל .ואני יושב על הרצפה ובוכה ,וכאילו
יש לי שק על הגוף ואפר הראש ,אפילו
שבמציאות אין לי ,אבל הלב ,בתוך הנשמה
כאילו שיש ,ואני עם ים של דמעות ,לא
רואים את זה ,מבפנים ,בתוך הנשמה שלי,
ואני כל פעם מהקב"ה :אין מה להאשים את
ישראל ,נסיון כל כך קשה ,להיות בעולם הזה,
בתוך הגוף שלנו ,שמושך אותנו לכל דברים
אסורים ,וצריך כח של גיבור גדול להילחם עם
הגוף ועם הרצונות והתאוות הגשמיות שלו.
בעבר...
כל זמן שהיהודים חיו תחת איום של הגוים,
היה יותר קל להיות יהודי אמיתי ,לשמור
מצוות ,ללמוד תורה ולהדבק לקב"ה ,כי
ממילא לא היתה לנו שום גשמיות כמעט ,כל
הזמן היינו באיום של רצח .אבל עכשיו,
במאות השנים האחרונות ,רוב היהודים חיים
ברמת חיים גבוהה ,יכולים לעבוד בכל
המקומות כמעט ,היו פה ושם נגד היהודים,
אבל סה"כ היהודים בארצות המערב ,חיו
ברמת חיים גבוהה ,יכלו ללמוד ,אבל לרוב
עזבו את התורה והמצוות.
והיהודים החרדים כביכול ,גם היום ,לאט
לאט ,הופכים לכמעט גוים ,לא עלינו ,וזה לא
כולם בודאי ,אך המצב הוא קשה מאד ,כי יש
בלבול ,מי שייך למי ,מה שייך למה .יהודי
חרדי שיש לו זקן ארוך וכו' ,ונראה כמו יהודי
אמיתי ,אבל האם בתוך הלב שלו ,במחשבה
שלו ,הוא עם הקב"ה? והחילוני ,אולי בלב
שלו ,הוא באמת עם הקב"ה ,אפילו שהוא לא
ממש שומר מצוות?
הקב"ה ,כל כך קשה להיות יהודי ,אבל
תראה ,אחרי אלפי שנה ,שהרגו אותנו כי
היינו יהודים ,ע"י הגוים ששנאו אותך לא
עלינו ,ורצו להשמיד את עמך .עם כל הסבל
שעברנו כל השנים ,בכל זאת יש עוד יהודים
שומרי מצוות עם כל הלב.
שעם כל הסבל ,עוד
איפה יש עם כזהֵ ,עם ִ
שומרים מצוות ,אמנם לא הרבה שומרים כמו
שצריך ,אבל מרגישים יהודים ,וברגע שאתה
תגלה את עצמך ,ריבונו של עולם ,כולנו נרוץ
אליך .אבינו שבשמים ,אין לנו כבר כח לעולם
השקר הזה ,עזור לנו ,רחם עלינו ,גאל אותנו.
שאלות ותשובות
ש .מה עם המהפיכה במצרים ?
ת .מצרים היא מפתח למה שעומד להיות ,כי
מצרים נמצאת במקום המתנגד למלחמה עם
ישראל ,אבל כשהיא נופלת בעזרתם של
האמריקאים שני דברים קורים :אחד ,שאף אחד
כבר לא מאמין לאמריקאים ,ודבר שני
שהמוסלמים הקיצונים יקחו את השלטון בכל
הארצות הערביות .כולן יפלו לזה ,אם זה בהפיכה
פנימית או ע"י הפגנות ברחוב ,אבל השלטונות
יפלו ,והמנהיגים האיסלמים הקיצונים רוצים

לכבוש את ארץ ישראל.
ש .לא מובנת ההתנהגות של האמריקאים ,משך
שנים תמכו במוברק במיליארדים כל שנה,
לאחרונה אמרו שכדאי לנשיא מצרים להתפטר,
ועכשיו אומרים שכדאי שישאר?
ת .אני לא עיתונאי ,רק רואים שאובמה הוא הקבר
של אמריקה ואירופה ,והוא עצמו סתם בובה על
חוטים ,שאנשים אחרים מפעילים אותו לפי כל
מיני תוכניות משונות להשתלט על העולם ,אבל
ה' לא יתן להם .ה' יגמור אותם בצורה כזו ,שיראו
את המוות שלהם לפני העינים ויבינו שה' הכל
יכול.
ש .קראתי השבוע שהאדמו"ר משומרי אמונים,
ציין השבוע כי יזרקו פצצת אטום והנס יהיה שבני
ישראל לא יפגעו .האם תיפול כאן פצצת אטום ?
ת .בא"י לא תתפוצץ פצצה אטומית .ואני אומר
את זה ,לא בגלל שאני נביא ,אני לא נביא ,אני
אומר את זה כי יש לנו הבטחה שא"י לא תיהרס,
לכן לא יכול להיות שתתפוצץ כאן פצצה אטומית.
ומספרים על האדמו"ר מצאנז זצ"ל שאמר
שיזרקו פצצה ,אך היא תעמוד באויר ,לא תרד
על הקרקע ,וישראל לא תפגע ב"ה.
ש .יכול להיות שתיפול ,ולא תתפוצץ?
ת .הכל יכול להיות ,אך א"י לא תפגע.
ש .למה בכל המצוות יש לי רצון וקל לי להוסיף
הידורים וחומרות ,אפילו יותר מההלכה ,ובמצוות
הצניעות אין לי רצון להחמיר כלל?
ת .הס.א .מאד חכם ,הוא נותן ליהודי לרצות
קדושה ואומר לו:
"אתה רוצה תפילות ,שמירת הלשון ,תהילים,
חסד ,ארבעת המינים הכי מהודרים ,בבקשה ,כל
המצוות – עד הסוף ,עם כל הלב ,אין בעיה,אבל
צניעות ,עד כאן ,זה לא .אפשר להיות יהודי טוב
וגם להנות מהעולם הזה ,למה לך להגביל את
עצמך ,צניעות זה קיצוניות ,וזה לא טוב להיות
קיצוני ,למה לך להיות שונה מכולם? מה תגיד
הסביבה? אתה כבר יהודי טוב גם ככה"
עד כאן המילים של הס.א .והוא אומר את זה גם
לגברים וגם לנשים.
יהודי שעושה את כל המצוות ,אבל חוטא יום
אחרי יום ,שעה אחרי שעה בחטא רציני ביותר,
חטא שדומה לחטאים הראשונים שהיו לשון הרע
ובעיה בקדושה) ,שהנחש רצה שחוה תהיה האישה
שלו ,ואמר לה לשון הרע על הקב"ה(.
אם אשה עושה את העברה הזו ,עברה של
פריצות ,של בגדים צמודים ,קצרים ,גרביים
שקופות ,חולצות צמודות ,גם אם לא כל כך
צמודות אבל צמודות מידי לבת ישראל ,לבושה
בסגנון רחובי ,פאה שנראית כמו שיער ממש כי זה
באמת שיער ,ובכלל הפאה אסורה כי זה נראה כמו
גלוי ראש ולא כיסוי ראש ,ויחד עם זה הולכת
לרחוב מושכת עין של גברים ,אפילו אם היא
קוראת תהילים ואומרת את המילים הקדושות של
התפילות ,כל המצוות שלה לא שוות .למה ?
כי בכך היא כאילו אומרת לקב"ה :אני אוהבת
את כל המצוות שלך ,אבל על מצוות הצניעות אני
מחליטה ,חס ושלום .או במילים אחרות היא
אומרת לקב"ה :עד כאן .כל המצוות כן ,זה לא.
ומי שחושבת כך ,היא במצב קשה מאד ,ואם היא
אומרת שהרב שלה פסק שזה בסדר ,אז אוי ואבוי
לה ולרב שלה .אני לא מאמין שצדיק יסתכל על
אשה חוץ מאולי על הבת שלו או על אשתו ,כדי
לראות אם היא צנועה או לא.
ואם בעלה מתאר את הבגדים לרב ,זה לא
מספיק ,כי התאור הוא לפי הרצון של האדם
המתאר .לא יכול להיות שהרבנים אומרים
שפריצות זה צניעות.
ישנן גם כאלה ,שזה מוריד אותן בכל תחום,
מתחילים להיחלש בכשרות של האוכל ,וההרגשה
של "החופש" במרכאות ,מהלבוש שדומה מאד
לגויים הפרוצים ,זה מביא לרצון ללכת למסעדות,
טיולים וכו' .ואני לא אפרט יותר ,כי את
הצלחותיו של הסיטרא אחרא אתם יכולים לראות
בתורים הארוכים בבתי הדין לגירושין ,ה' ישמור.
יהודי אמיתי ,קודם כל צריך לזכור את המילים
"קדושים תהיו" ,ו"קדושים תהיו" מתחיל בצניעות.
יהודי בלי קדושה הוא כמו יהודי בלי נשמה .בלי
ניתוק מעולם הפריצות החילוני ,עם כל התאוות
האסורות שלו הוא לא יוכל להיות אף פעם יהודי
אמיתי.

אין עוד מלבדו

אני רוצה לומר שכל הרי הגעש שמתפרצים היום
בכל העולם ,זו אזהרה ענקית לעם ישראל ,הקב"ה
ברא את העולם בשבילכם ,בשביל עם ישראל,
ואתם לא שמים לב.
הרי כתוב ברור ,שכל מה שקורה בעולם ,גם
בארצות אחרות ,כל האסונות שקורים ,זו אזהרה
לעם ישראל.
בינתים עם ישראל בארץ ישראל לא סובל ,אבל
יגיע הזמן שהקב"ה יגרום גם לנו סבל חס ושלום
אם לא נבין את האזהרות ונחזור אליו ,ונחזור
אליו עם בטחון מלא שרק הוא כל יכול ,ואפשר
לבטוח רק בו .אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו ,אין
עוד מלבדו ,אתם מבינים? אין עוד מלבדו.

איך לשרוד – תוכנית הצלה )קטע ממסר (27
דבר ראשון ,כל אחד צריך לשבת ולהסתכל לתוך
הלב שלו ולעשות תשובה אמיתית .לפרט לעצמו
כל עברה ועברה עד כמה שהוא יכול לזכור ,מאז
שהוא זוכר את עצמו עד היום הזה .לעבור על כל
עברה ולהצטער עד דמעות  -כי כל עברה עושה
ריחוק בינו לבין הקב"ה ולכן הדבר הראשון ,זה
להגיד את כל העברות .לקבל את זה כעברות
שבאמת עשינו .להגיד את זה לקב"ה ברור :אשמנו
וכו' ]ר''ל מצות וידוי[ .אבל באמת לעשות תשובה
על כל אחת ואחת ,ובאמת להצטער על כל עברה
ועברה.
אחרי שבכינו והצטערנו על כל העברות שלנו,
להחליט להשתדל לחיות לפי רצון ה' ,ואז לנקות
את הבתים שלנו ,את הרחובות שלנו ,את החיים
שלנו מכל אותן העברות.
אחרי זה לעבוד על הביטחון שלנו בה' .לדעת:
לא משנה מה קורה ,אנחנו בידיים שלו בלבד .וכל
מה שקורה לנו,הוא יודע והוא מכוון את זה
לטובתנו .לא משנה כמה כואב לנו ,הכל לטובתנו,
ולהאמין בזה ולהיות שמחים כי אם הקב"ה פוסק
שאנחנו לטובתנו חייבים למות לפני הגאולה  -זה
לטובתנו .ואם בעזרת השם הוא פוסק שאנחנו
צריכים לחיות ולקבל משיח ,גם זה לטובתנו .וזה
שמת לפני שמשיח בא ,בעזרת ה' יקום .אם הוא
עשה תשובה ,יקום לתחיית המתים וגם יקבל
משיח צדקנו.
הקב"ה עושה הכל לטובתנו ואנחנו צריכים להאמין
בזה ממש .ולא רק להגיד  -להאמין ממש .ומי
שמאמין בזה ועשה תשובה אמיתית ,הוא ישרוד.
ויהיה לו חלק של העולם הבא ,העולם הבא ,משיח!
הסוכה זה ביטחון בה' .יושבים בסוכה ובוטחים
בה' שהוא ידאג לנו ,הוא ידאג לנו לכל .וזה מה
שיציל אותנו -הביטחון הזה של הסוכה .שלא
משנה איזה נשק רוצים לזרוק עלינו ,אנחנו
בוטחים בה' ולא צריכים מקלט .המקלט שלנו זה
הסוכה .ואפילו אם זה אחרי סוכות ,אז אנחנו ניקח
את הסוכה אתנו .לא סוכה אמיתית ,לא להרגיש
ביטחון רק בלב ,אלא בכל הגוף שלנו .זה הסוכה -
ביטחון בקב"ה.
 25העולם מתכונן לסוף ,בנימין גולדן
מה זה עולם של אמת? עולם של אמת זה אך
ורק רצון ה' .ואחרי שמשיח בא ,זה יהיה עולם בלי
יצר הרע ,וכל אדם ירצה לעשות רק רצון ה' ,ושום
דבר אחר ,שום דבר אחר.
ולכן ,קשה אפילו לדמיין איזה עולם נפלא זה
יהיה .ונחיה מהבוקר עד הערב ,מהערב עד הבוקר,
רק בשביל לעשות רצון ה' .וההנאה תהיה מאד
גדולה ]''ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלזו
וחסידים ברינה יגילו וכל הרשעה כולה כעשן
תכלה'' )תפילת ימים נוראים([.
אבל גם זה רק חלק של התהליך שיביא אותנו
לשלמות הסופית ,אבל זה רק הלידה .זה רגע
הלידה והגאולה זה התינוק .והתינוק עוד יגדל,
ויהיו עוד שינויים .אבל זה מדי מסובך לדבר על זה
]מבואר בדעת תבונות פח-צד ובכללים ראשונים
ט[ .קודם כל שנגיע לגאולה ושנקבל פניו של
משיח צדקנו .אבל לא יהיה פשוט ,לא יהיה פשוט
בכלל.
ה' שלח לנו נביאים ,נביאי אמת ,ירמיה ,ישעיה,
עמוס ,וכו' ,והרבה צדיקים שכתבו את הפרשנות
שלהם על מה שהנביאים אמרו .ופלא פלאים ,זה
הכל קורה במדויק ]ראה למשל ספר ''נבואה
והשגחה''[ .כי ה' שלח אותם להראות לעם ישראל
מה עומד להיות ,ואיך להבין את זה  -ומה לעשות
כדי להינצל.

בס"ד
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מסרים של אוטיסטים

ו' אדר ב' ,ת שע " א

ניתן לשמוע את המסרים בטלפון03-9-77-00-77 :

הדף טעון גניזה

דניאל ,כ"ד אדר א' ,תשע"א
אנחנו מגיעים לסוף ,וכמו שדברנו מספר פעמים,
אנחנו רואים ממש ,הרס של העולם הזה) ,רעידות
אדמה ,הרי געש ,שינויים קיצוניים במזג אויר,
בעלי חיים שמתו וממשיכים למות בהמוניהם בכל
מיני מקומות בעולם( ועכשיו זה נהיה יותר ברור
לכולם ,הרס ע"י הטבע ,והרס הטבע ע"י בני אדם.
ואנשי דור ההפלגה שהם רשעים ,גנבים ,רוצחים,
הלבושים בחליפות ועניבות יפות ,נראים אנשי
תרבות ,פוליטיקאים ,עשירים ,בתי מלוכה ,ואפילו
האפיפיור ,מעורבים בדברים של העולם התחתון,
אבל כלפי חוץ נראים כצדיקי העולם של הגויים.
עולם מבולבל ,עולם של שקר ,אי אפשר להאמין
בשום דבר הכתוב בעיתונות ,לפעמים באותו עמוד
שני מאמרים הסותרים אחד את השני .אי אפשר
להאמין .פעם ,כשהיה כתוב משהוא ,האמינו ,לא
חשבו שיעיזו לכתוב שקר ,כי משהוא יקח אותם
לבית המשפט ,ובבית משפט יש צדק ,אבל השקר
חוגג ,ובתי המשפט הם חלק של השקר ,לא רק
בארץ ,בכל העולם.
ומדינת ישראל ,כביכול מדינת היהודים ,נהפכה
למדינה כמו כל המדינות ,עם כמה חרדים ,דתיים
וחילונים שגרים במדינה ,כמו בכל המדינות ,כמו
שבאמריקה ובאירופה .אבל רוב המדינה כמעט
גויים ,והיהודים האמיתיים לא שמים לב ,איך
הציונים )המנהיגים המתנגדים לדרך התורה
ומנסים לעקור אותה מישראל( נהיו ממש חלק
של דור ההפלגה ,הם קשורים עם התכנון לעשות
עולם אחד ,שכל העולם יהיה מתחת לשלטון אחד,
ומכוונים את המדינה לכיוון הזה .הם רוצים
למחוק ולהשמיד כל זכר של קשר של עם ישראל
עם הקב"ה ,למחוק חס ושלום את עם ישראל
ותורת משה מהעולם.
ואיך עומדים לעשות את זה? ע"י הפיכת ארץ
ישראל למקום של אנשים הרחוקים מהתורה
היהודית ,והם מתכננים להפוך את מדינת ישראל
לחלק של עולם אחד ושלטון אחד ,וכל דבר ששונה
ממה שהם מכתיבים יושמד או שיזרק לכלא.
ומה זה אומר? שכבר לא תהיה מדינת היהודים,
זה יהיה עוד סתם אזור בעולם חס ושלום ,שכל
מיני סוגים של אנשים יגורו שם ,ויש הרבה
שישאלו אז מה לא בסדר בזה? וברור שאם
שואלים את זה ,אין להם נשמה יהודית.
כמו שעכשיו ,הרשעים השקרנים ,הגנבים,
הרוצחים ,התלבשו על ארה"ב וכבשו אותה בלי
שירו כדור אחד ,בלי טיל אחד ,והם שליחים מה'
להרוס את ארה"ב וארצות אחרות בעולם ,והם
רוצים להפוך את כל העולם לעבדים שלהם .והם
לא מאמינים בקב"ה ,הם חושבים שהם עושים את
זה בכוחות עצמם .ועכשיו אנחנו רואים איך שהם
מפילים את השלטון ומשתלטים על לבנון,
תוניסיה ,מצרים ,לוב ,תימן וכו' ,והם מתכננים
להתחיל אינתיפאדה כאן בארץ ישראל.
וגם על ישראל הם השתלטו ,ועם ישראל שותק,
מבולבל ,התרגל לחיים של שפע רב .כל קיץ,
כשמגיע הראשון ליולי ,חצי ממדינת ישראל אם לא
יותר ,עפים מהארץ לאירופה ,אמריקה ,תאילנד,
הודו ,אוסטרליה ,הוואי וכו' .צריכים הרבה כסף
בשביל זה ,הרבה עגל הזהב בשביל זה .יש
מסעדות ,יש חופשות ,יש בתים ,יש רהיטים ,יש
מכוניות ,וזה מה שמעניין את הישראלים.
הישראלים לא רוצים מלחמה ,רוצים שקט ,רוצים
להנות מתענוגות העולם הזה .לא רוצים לדעת מה
שקורה.
ועכשיו יבוא המבחן של כל יהודי ויהודי ,לראות
אם הוא באמת יהודי .היהודי האמיתי לא יכול
לסבול להיות גוי ,הנשמה שלו לא תיתן לו ,הוא
חייב להיות יהודי .אם יקחו יהודי חילוני ויכריחו
אותו להיות גוי ,אם הוא אמיתי הוא יתנגד ,אפילו
במחיר של החיים שלו ,כי זו נשמה יהודית
אמיתית שמקריבה את עצמה לשם שמים.
יש מדינת ישראל ויש מנהיגים ששייכים לעולם
הגויי שרוצים להפוך את ישראל לעולם גוי,

והיהודים האמיתיים לא יסכימו לזה .כוונתם של
המן והיטלר ,היתה להרוג ,לאבד ולהשמיד את כל
היהודים .כוונתם של היוונים היתה להרוג את
הנשמה היהודית ,להרוס את היהדות ,למחוק
ולהשמיד כל קשר של עם ישראל עם הקב"ה.
והיום יש לנו את שניהם.
וזה המצב שלנו עכשיו ,לא פשוט ,זו המלחמה הכי
קשה שהייתה לנו אי פעם .פעם זה היה ברור,
אנחנו פה והאוייב שם ,וידענו מי נלחם נגד מי,
והיום האוייב הוא גם שם ,גם פה ,וחלק אפילו
נמצא בתוכנו.
פעם היהודים היו כל כך חזקים באמונה ובבטחון
שלהם בקב"ה ,וכאשר לקחו אותם ואמרו :או
שתהיו גוים נוצרים או שנהרוג את כולכם ,היה
להם הכח ,האומץ ,האמונה השלמה והבטחון בה',
לקחת סכינים ,חרבות ,ולהרוג את הנשים ואת
הילדים שלהם ואת עצמם ולא להסכים להתנצר.
אבל היום אנחנו מפונקים ,והרשעים למדו שזו לא
הדרך להשמיד את היהדות ,הם למדו שהדרך עם
היהודים היא לאט לאט דרך עגל הזהב ,למשוך
אותם למטה לעולם הגוי ,אם הוא לא יפול עכשיו
אז עוד דור של חיים כאלה והוא יתרחק כבר לבד
מהקב"ה ,ואם לא תהיה להם סבלנות ,פשוט יהרגו
את המתנגדים.
קחו למשל את אמריקה 50% ,התבוללות תוך
דור ,והרוב הנותר גם הם באותה דרך ,ה' ירחם.
אבל ,עכשיו יש להם בעיה ,כי יש תנועה של חזרה
בתשובה ,למרות זאת הם עושים את הכל להכנס
לעולם החרדי ולהרוס אותנו ,להרוס את האמונה
והבטחון ,והם מצליחים מאד ,מצליחים להכניס
לבתי הספר החרדים שלנו כפירה ,ועל כל פרוטה
שנותנים לנו ,מושכים את זה בחזרה עם
האפיקורסיות שלהם שמכניסים בנו.
ואנחנו תלויים בכסף שלהם ,ואוי ליהודי שתלוי
בכסף שלהם ,הוא מוכר את הנשמה שלו ואת
העולם הבא שלו .נכון שצדיקים גדולים כמו החזון
איש זצ"ל והאדמו"ר מבעלזא זצ"ל אמרו שמותר
לקחת מהם כסף ,אבל ,אם הם היו חיים היום ,לא
מאמין שהיו מסכימים עם זה .ועכשיו בין החרדים
יש ריב ,מי ישב הכי קרוב לצלחת ,רוב היהודים
בכנסת מכרו את הנשמות שלהם ,וקשה להבין מה
הם עושים שמה כבר ,כי הם לא מרגישים שמכרו
את הנשמה שלהם עבור ממון וכבוד ,מרגישים רק
שמושכים את היהודים החרדים החוצה ,החוצה
מהגטאות הרוחניות שלנו ,ומכניסים אותנו לשקר.
כמה אנשים יש כבר בצבא ,צבא של השקר ,כבר
שכנעו הרבה אברכים להצטרף לצבא בתור
עובדים ,אמנם לא בעירוב עם נשים אבל זה מוריד
אותם רוחנית .וזה לא סתם שהכניסו כל כך הרבה
גוים לצבא ,ואני דואג שיום אחד ישתמשו בהם נגד
יהודים ,ח"ו .והנה יש איזה  100,000טילים לכיוון
ישראל ,האם יש לנו צבא בכלל? יורים עלינו,
אנחנו מדגדגים אותם קצת עם כמה טילים,
לפעמים הורגים איזה מחבל ,אבל אנחנו רק עושים
הצגות ,זה לא אמיתי ,כי בסופו של דבר ,אפילו אם
תהיה מלחמה כמו בלבנון ,זה גם מלאכותי ,לתת
לעם ישראל הרגשה שנלחמים ,שזה כמו פעם.
אנחנו ,החרדים ,אשמים כי השאיפה לגשמיות,
להנאות העולם הזה ,הפך להיות מעל ומעבר לכל
גבול .ומי שמתנגד הוא משוגע ,הוא קיצוני ,הוא
לא נורמלי ,אוי לנו .אוי לחרדים שכביכול מחזיקים
את דגל ה' ,אוי לנו .ברוך השם יש יהודים בודדים
שבאמת משתדלים לסגור את עצמם מאחרי קיר
רוחני ,כדי שלא להרגיש את הלכלוך והטמטום
אפילו של הרחוב החרדי .לפעמים מצליחים יותר
ולפעמים פחות ,אבל משתדלים ,ובזכות
ההשתדלות הזאת ,אפילו אם היא לא מושלמת ,כי
בדור שלנו זה דבר קשה ביותר לעשות ,כשכל
הסביבה נגד ,ומסתכלים על הנשים שמשתדלות
להיות כמו פעם ,יהודים טובים אמיתיים כמו פעם,
קרובים לקב"ה ,וכל הסביבה צוחקת ,ואומרים שהן
משוגעות ,אבל הנשים האלה ,והבעלים התומכים
והמעודדים שלהם ,הם הגיבורים של הדור.

)בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים
ובזכות נשים צדקניות עתידים להיגאל(.
והיהודים ,הכביכול חרדים ,הלבושים פחות או
יותר כמו יהודים ,אך נשותיהם בדרך כלל לא כל
כך לבושות כמו יהודיות ,עם פאות מאד מפוארות,
וגם אם לא כל כך מפוארות ,נראות כמו גלויות
ראש ,חצאיות מידי צרות כמו הגויות ,עם הרגשה
של חופש כשהולכות לעבודה במשרדים מעורבים
וכו' .והילדים הרבה פעמים באים הביתה ,אמא
לא בבית ,אמא בעבודה ,וגם אם האבא לומד,
נכנסת הגויות לבית הזה .והיהודים האמיתיים
יודעים שזה שקר ,והיהודים הלא אמיתיים לא
יודעים שזה שקר.
רק להסתכל מסביב ,ולראות כמה גיטין יש בין
החרדים ,מספרים מאד גדולים יחסית לחרדים.
ואמנם הם לא מספרים גדולים אם משווים אותם
מול החילונים או הגוים ,אבל בשביל החרדים זה
הרבה .כמה מקרים של עברות קשות אחרות של
גלוי עריות שאף פעם לא היו בין החרדים ביותר,
אולי היה איזה מקרה שמשהוא ירד מהדרך ,אבל
לא בין אלה שלבושים כמו יהודים חרדים עם
פאות ארוכות ,זקנים ולבוש חרדי ביותר ,זה אף
פעם לא היה.
ועכשיו ,זה מה שיש ,הערב רב נכנס חזק ,מקרר
את היהודים ומושך אותם לעולם הגשמי.
והמנהיגים בכל העולם כולל מדינת ישראל שייכים
לדור המבול ,והם רוצים לעשות ממשלה אחת
שתשלוט על כל העולם ,והם הכלי חס ושלום
להרוס את עם ישראל בארץ ישראל .ה' עוזר
לרשעים להשתלט .וכמו בסיפור של המן ביום
שהוא היה הכי גבוה אז הגיע הרגע של הנפילה
הגדולה ביותר שלו מרום המעלה של 'משנה
למלך' .גם היום הוא נותן לעמלק את האפשרות
לעלות מאד גבוה וזה כדי להפיל אותם.
והתכנון שלהם שהעולם יהיה מחולק לאיזורים,
וישראל תהיה עוד אזור של גוים ,של אנשים
שאולי פעם היו יהודים ,ח"ו .ואני מזהיר אתכם ,ה'
מעלה אתכם ,דור ההפלגה ,מעלה אתכם מעלה
מעלה ,ותהיה לכם עוד מעט נפילה קשה ביותר.
ואנשי דור ההפלגה היהודים כביכול ,יפלו הכי חזק,
יותר מהגוים ,לא ישאר זכר מהם ,וליהודים שהם
ערב רב ,שלפי הדין הם יהודים ,אבל בהתנהגות
לא ,הם עדיין רוקדים מסביב לעגל הזהב ,תזהרו,
כי גם הסוף שלכם לא יהיה טוב בכלל .וליהודים
האמיתים ,החרדים ,הדתיים לאומיים ,ואלה
שעדיין חילוניים היום ,תחזרו לקב"ה ,תחזרו
עכשיו ,כי אין זמן ,והסוף קרוב ,וכבר אפשר
לראות שאין עוד מלבדו ,כבר אפשר לראות את
השקר ברור ,תחזרו לאמת ,תחזרו לאמת ,הסוף
כבר מגיע.
והעיקר לא לפחד כלל ,כי כמו שהיה במדבר ,ה'
דואג וידאג לכל הצרכים שלנו ,מקום מגורים,
אוכל ,בגדים ,וכל דבר גשמי ורוחני שאנו זקוקים
לו .ליהודים האמיתיים שבוטחים בקב"ה ,אין מה
לפחד כלל ,מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר
לחומץ וידלוק) .תענית ,כה.(.
בנימין גולדן ,ג' אדר ב' תשע"א
אני מאד שמח עם התיקשור שדניאל נתן ,ולא ניתן
להגיד עוד דבר נוסף חוץ מהצד הרגשי הרוחני של
היהודי ,של כל יהודי .ואני ,בנימין ,מרגיש את עם
ישראל כל כך חזק וכל כך קרוב ,ואני סובל מאד
בתוך הבלבול הנורא של הדור שלנו .לא היה כזה
דבר מששת ימי בראשית .תמיד אמנם היה שקר,
מהרגע שאדם וחוה הכניסו את היצה"ר פנימה
לתוך האדם .אבל שקר כל כך גדול ,כל כך ברור
מעל פני השטח – לא היה אף פעם .כל אדם
נורמלי מתבלבל מאד ,ולא מוצא את הדרך .הוא
הולך בדרך מסוימת והוא בטוח שהוא בדרך
הנכונה ,ופתאום הכל משתנה .כל דבר שהוא נשען
על זה פתאום מגלה את עצמו כשקר מוחלט.
והאדם מסתובב בבלבול מוחלט ,מסתובב כאילו
בחלום ,כאילו איבד את כל היכולת שלו לפעול נגד
איום כל כך ברור .ובמקום לראות את האמת,
ולהתנגד לשקר שמאיים על החיים שלו  -הוא
פשוט ממשיך עם השקר לתהום .הוא לא יודע מה
לעשות ,הוא לא יודע לחפש אמת ,לא יודע לעשות
תשובה ,לא יודע איך להתקרב להקב"ה.

ובכל יום המצב נהיה יותר ויותר גרוע .בכל יום
היהודים ,וגם הגוים ,מתרחקים מהדבר היחיד
שיכול להציל אותם ,וזה  -הקב"ה .ברוך ה' ,יש
יהודים שמושכים לכיוון השני ,לכיוון הקב"ה,
אבל הם מעטים מאד .מה אפשר לומר ,כמה
אפשר לבכות.
כל לילה אני בוכה ובוכה על עם ישראל ,אני יושב
ובוכה .אני מרגיש שכאילו יש עלי שק ואפר,
ומסביבי שלולית של דמעות .מה אפשר לומר ,מה
אפשר להגיד לעם ישראל כדי שהיהודים יגיעו
לאמת .מסתובבים לרוב כמו שיכורים שבמקום
להפסיק לשתות ,במקום להפסיק להשתולל
בשכרות שלהם ,הם מעדיפים להמשיך את
השתיה ,ואת הבריחה מן האמת .והיהודים לא
מבינים ולא רוצים להבין שאנחנו מגיעים עכשיו
ליום-הדין האחרון לפני הגאולה ,ויום הדין הזה
כל כך קרוב .ומי שרוצה לראות את האמת יכול
כבר לראות את זה ולחוש את זה ,ולהבין שזו
עובדה ברורה.
הגוים רצים אחרי הזנבות שלהם ולא מתקדמים
בכלל ,ואותם מעט הגויים שרואים קצת את
האמת ומאמינים שיש בורא לעולם ,אף אחד לא
שומע אותם ,או מעטים שומעים אותם אפילו
שהם ברדיו או באינטרנט או בטלויזיה ,לא משנה.
והרבה מהם שכביכול 'לוחמים נגד השקר' הם
בעצמם שקר .ואי אפשר להאמין .ואי אפשר לדעת
מי שייך למה .ובין היהודים ,כביכול הצדיק ביותר,
לפחות בעיני הרבה מאד מהאנשים ,יכול להיות
'עמלק' שמוביל את היהודים לכיוון הלא נכון .אז
למי ללכת לבקש ,לשאול איך מגיעים לאמת? אין.
אין את מי לשאול ,ואין מי שיכוון.
ולכן כל יהודי ויהודי חייב לשבת על הריצפה ,עם
שק על הגוף ואפר על הראש כמו מרדכי הצדיק,
כמו אסתר הצדיקה ,המלכה ,ולבקש מהקב"ה
ֶצח.
ולנ ַ
שימחל לנו ,ויציל אותנו ,בדור הזה ָ
עם ישראל ,אני רק יכול לומר לכם :בעתיד
הקרוב יהיה בעולם פחד נורא .זה יהיה כאילו
שכדור הארץ מתפרק ,סכנה כזאת .אבל לא לפחד!
הקב"ה יציל את כל אלה שאיתו ,את כל אלה
שמאמינים בו ,את כל אלה שרוצים אותו ואת
תורתו .העתיד מפחיד ביותר ,אבל תקוותינו עם
הקב"ה.
נכון שהשכינה עוזבת את כל הארצות שבחו"ל,
ומתרכזת בארץ ישראל .בכל העולם חייב להיות
תהליך-טהרה ,ובמיוחד בארץ ישראל ,על מנת
להכין אותנו לגאולה ולקבל משיח צדקנו .ה' יזרוק
מארץ ישראל את הכביכול 'ציונים' ויפיל את עגל
הזהב שלהם ,את השקר של הציונות .כי הציונות
לא נולדה בשביל לעזור לעם ישראל ,זה נוצר כדי
למלא כיסים של יהודים רבים בממון על חשבון
האחרים ,על חשבון הקב"ה כביכול .אבל מהרגע
הראשון נלחמו נגד אבינו שבשמים ,ועכשיו הם
ֵעלמו לנצח .הם רשעים
יפלו נפילה קשה ביותר ,וי ָ
ורוצחים ,ויש לכך הוכחות לא מעטות .משיח לא
יכול להתגלות פה עד שזה נעשה.
נכון ,השכינה מגיעה לפה בשלמותה .ובגלל זה
הקדושה תהיה חזקה מאד ,וזה יביא להפלה של
מה שאנו קוראים 'ממשלת מדינת ישראל' ,לא ע"י
האדומים ,הקב"ה יפיל אותם.
הערבים ולא ע"י ֱ
ואז נשאר לנו רק לחכות ברוגע לגילוי של המשיח.
בימים הבאים ,בשבועות הבאים יהיו דברים
מאד גדולים .וכשיהיו אתם תראו ,תבינו,
ותתקרבו לקב"ה .לא יעזור הרבה לאסוף אוכל,
מים ,בטריות וכו' ,אבל מה שיעזור זה לבטוח
בקב"ה שיציל אותנו .וכמו היהודים שיצאו
ממצרים שקיבלו מן ולא הפסידו אפילו ארוחה
אחת .אוי עם ישראל! אתם רוצים לדעת חדשות,
אבל מה זה משנה? מה שחשוב הוא שעוד לא עשינו
עדיין תשובה ,שאנחנו עוד לא מוכנים לקבל את
המשיח .וכשאנחנו נהיה מוכנים אז הוא יבוא כבר,
הוא יתגלה כבר ,ואנחנו נהיה שוב בני חורין.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לעורר רחמי שמים ,עצרות תשובה ותפילה יערכו בכותל
וברחבי הארץ מידי ערב ר"ח.העצרת הבאה ביום שני,
כ"ט באדר ב' ,ערב ר"ח ניסן .פרטים בפרסומים.

~~~~~~~~~~~~~~~~~ְ~~~~~~~~~~~~~~~
אנא ,עזרו לנו להפיץ את האמת .עזרו לנו להציל עוד
יהודים ולהביא את הגאולה ברחמים .המסרים נשלחים
חינם בדואר .טל  0527-120-948דניאל :ברכה מיוחדת
לכל מי שעוזר לנו להפיץ את האמת.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

מוישל'ה ,ו' באדר ב' תשע"א
היום הגדול והנורא מתקרב
אני מאד עצוב ,ביפן היה אסון ענקי ,אלפי הרוגים ,דניאל ,כ"ב אלול תשס"ח )קטעים ממסר (41
אלפי נעדרים ואלפים ללא קורת גג ,הכור האטומי
על סף התפוצצות ,וזה בלי ספק דבר שלא היה אחי ואחיותי ,היום הגדול והנורא )יואל ג(
בעולם עד היום ,ועד שתקראו מה שכתבתי ,יהיו מתקרב ,מתקרב בצעדי ענק .כל אדם שחי בעולם
עוד גילויים חדשים על הטרגדיה הזו .אבל מה זה היום ,יכול לראות ברור ולהרגיש ברור שהעולם
משנה ,אם רוב עם ישראל לא יבין את המסר ,כי משתנה מאד .מכל הכיוונים אנחנו רואים פירוק
כל זה מכוון רק לעם ישראל ,ולא לאף עם אחר ,של כל הדברים שעד היום אנחנו נשענו עליהם.
אבל עם ישראל לא רוצה לשמוע ,רוצה להמשיך מהצד הכלכלי ,כל המבנה מתפרק .מתפרק ,כי זה
לחגוג ,לא רוצה לקלקל את הקרנבל שקוראים לו בנוי על שקר .רוב בני האדם בעולם בטוחים שזה
מבנה חזק ואמיתי ,אבל זה רק אחיזת עיניים -
פורים ,חס ושלום.
וכדי להביא את המסר יותר קרוב ,הערבים ועוד מעט זה יפול לגמרי ,אפילו עם כל המאמצים
נכנסו לישוב איתמר ,ורצחו שלשה ילדים ,אמא של המדינות הגדולות והעשירות להציל את השקר
ואבא ,חפים מפשע ,בדם קר עם סכינים ,וזה אולי ולתמוך במבנה זה שבנוי באוויר.
יקלקל את החג של היהודים ,אבל כפי שאני מכיר מצד אסונות טבע ,ראינו הרבה בזמן האחרון.
את היהודים של היום ,הם ישכחו מזה מהר מאד ,ויהיו עוד יותר גדולים ,יותר ממה שהדמיון של
האדם יכול לדמיין .מפחיד מאד והרסני בצורה
וימשיכו עם החגיגות שלהם.
ענקית ומדהימה .ובנוסף לזה ,כל אדם יכול לראות
מה יהיה איתנו? אני רק ילד ,ואני מבין את שעומדת לפנינו מלחמה ענקית וקשה .מלחמה
האמת ,כי יש לי נשמה גדולה מאד ,נשמה שהייתה שלא היתה כזו מלחמה בהיסטוריה .יהיה הרס של
בהר סיני .אני זוכר שאני הייתי בהר סיני ,כי שני שליש של העולם .ויהיו גם ניסים עצומים.
הנשמה שלי קשורה ישירות לזיכרון שלי ,כי אין לי ויהיה ברור שהם באים ישיר מהשמים .הימים
את המחיצות הרוחניות של רוב היהודים .רק האלה מתקרבים במהירות ,אבל רוב האנשים לא
היהודים האמיתיים יכולים לזכור שהם יצאו זזים ,ולא מנסים להציל את עצמם .ואיך אנחנו
ממצרים ועלו להר סיני .רק היהודים האמיתיים יכולים להציל את עצמנו מכזה מצב? מילה אחת:
יכולים להרגיש שהם קבלו באמת את התורה ,ורק תשובה .לחזור בתשובה ,שזה לחזור להקב"ה
הם ינצלו .ואם יש עדיין בין הלא מאמינים יהודים ולתורתו באמת ,בלי הבלי העולם הזה .אדם שהוא
אמיתיים חס ושלום ,ה' יתפוס אותם כביכול מצטער על כל השקר וההבל שהיה בחיים שלו,
באוזן וימשוך אותם בכח לגאולה ,זה יכאב ולא ורוצה את האמת עם כל הכוחות שלו ,ומשתדל
יהיה קל ,ובעז"ה יגיעו לאמת .וכל האפיקורסים ,להגיע לזה ,זה אדם שבעז"ה יציל את עצמו.
אולי עכשיו שהעולם כל כך רועש ,אולי עם
הערב-רב ועמלק יעלמו מהעולם.
יפן ,אוסטרליה ,וכל מקום שבעתיד יקבלו מכות ישראל מוכן סוף סוף לראות את האמת .אולי עם
קשות מהטבע ,או מכיוון אחר ,ויהיו מכות בכל כל הסימנים שה' שלח לנו בזמן האחרון ,כל
מקום ,וזה יגדל ויהיה הרבה יותר מפחיד ממה המסרים :דרך הטבע ,דרך המשבר הכלכלי ,דרך
שקרה ביפן ,הרבה יותר מפחיד ,וכל המכות האלה ,כל מיני אסונות אישיים ל"ע ,דרך האיומים של
הם רק בשבילנו כדי לעשות תשובה") .אין פורענות איראן ומכל מיני כיוונים ,אולי עם כל זה ,יפתח
פתח קטן בלב יהודים רבים ויתחילו להרהר
באה לעולם אלא בשביל ישראל" ,יבמות ס"ג(.
הרהורי תשובה.
ואני מזהיר את כל היהודים בחו"ל ,הגיע הזמן
לארוז את החפצים ולהתחיל לעלות לארץ ישראל ,לכן אני מתחנן לפני כל יהודי :תחזור לקב"ה! ֵשב
בין אם יש לכם מקום לגור או לא ,בין אם יש לכם על הרצפה ,שים אפר על הראש ,ושק על הגוף ,ואם
אַבל  -ותבכה על
כסף או לא ,הזמנים יוכיחו את מה שאני אומר .אין שק ואין אפר ,תקרע קריעה כמו ֶ
אתם חייבים לזוז לכיוון ארץ ישראל ,חייבים כל העבירות שעשית נגד הקב"ה ]אף על פי ששערי
תפלה ננעלו ,שערי דמעה לא ננעלו'' )ברכות לב.[(:
לעלות.
אני מאד מפחד על עם ישראל ,כי אפילו שאני תעבור על כל עבירה ועבירה במחשבה שלך ותבכה
יודע שכל יהודי אמיתי ינצל ,אני לא יודע איזה על זה .ותחליט'' :מהרגע ,אני חי חיים של אמת .אני
כאב ואיזה סבל זה יקח .ה' יעזור לנו .יהודים ,חוזר לקב"ה ,והעבירות שעשיתי לא אעשה עוד''.
תנצלו את פורים ,לא בשביל לעשות מזה קרנבל ,להגיד וידוי כאילו שאלה הרגעים האחרונים שלך
אלא לעשות תשובה .לשבת על הרצפה ,לקרוע את בעולם הזה.
הבגדים ,לשים שק ואפר ,ולבכות ,ולבכות ולבכות .קודם תשובה ,ובנוסף לזה תעשו משהו להראות
ולאלה שאומרים" :מה פתאום שק ואפר ,מה לקב"ה שאתם באמת מחכים לו ,תעשו לעצמכם
אנחנו ליצנים?" ,אני רוצה להסביר לכם שוב ,בגד יפה ,לבוש מיוחד רק לקבל פני משיח .וגם שכל
שככה היהודים עשו משך כל ההיסטוריה של עם אחד יבדוק שהבגד מתאים לקבל משיח ,שזה בגד
ישראל ,גם דוד המלך ,גם מרדכי הצדיק ואסתר צנוע .לאשה ,בגד רחב עם שרוול ארוך ,מכופתר עד
המלכה ,והרבה יהודים אחרים ,כאשר היו צרות ,הצואר גם מאחור ומהצדדים .כשהמשיח יבוא ,אי
שמו שק על הגוף ואפר על הראש ,וישבו ובכו ,ועשו אפשר יהיה לרוץ לקבל אותו עם בגד לא מתאים או
וידוי וחזרו בתשובה ,וזה הדבר היחיד שיכול עם כיסוי ראש לא מתאים .אי אפשר לקבל משיח
עם פאה ,שום חצאית או שמלה צמודה ,שום גרב
לעזור.
עם ישראל ,כדור הארץ תלוי בחלל ומסתובב לא מספיק עבה ,שום נעל לא צנועה .בלי איפור,
בחלל ,ואם רואים תמונות של זה ,זה מפחיד ממש אשה צנועה .הגברים ,גם הבגדים שלכם
ביותר לראות את כדור הארץ תלוי בחלל ואין מה צריכים להיות לא צמודים ,רחבים ומכובדים.
וצריכים גם את הלבוש הפנימי  -זה התשובה.
שיחזיק את זה ,רק הקב"ה.
ואם אתם ,ברוב החכמה שלכם ,מנתקים את להצטער על העבירות שלנו ,להצטער עם כאב
הקשר עם הקב"ה שמחזיק את העולם הזה והעולם חזק עד דמעות .ועם שני הדברים האלה ,הלבוש
הבא שלנו ,אז איפה תהיו? מה יהיה עם החיים החיצוני המתאים והלבוש הפנימי המתאים,
שלכם? )הקב"ה הוא סיבת קיום המציאות כולה ,אנחנו בעתיד הקרוב נקבל בשמחה את משיח
צדקנו .ויש עוד דבר חשוב ביותר ,שזה היסוד של
והוא מחיה אותה בכל רגע ורגע ,המהר"ל(.
עם ישראל ,תפתחו את העינים ,זה הסוף ,אפילו הקשר של כל יהודי לעולם הבא ולנצח .וזה
הגויים יודעים שזה הסוף ,ולמה אתם לא יודעים האמונה והביטחון שהקב"ה הכל יכול .שהוא ברא
שזה הסוף? למה אתם ממשיכים את החיים כאילו אותנו ואת כל העולם ,ואם אנחנו רעבים  -הוא
יאכיל אותנו .ואם אנחנו עייפים  -הוא יסדר לנו
שלא קורה דבר?
האם אתם טפשים? האם אתם מסוממים או מיטה נוחה ,ואם אנחנו צמאים  -הוא יביא לנו
שיכורים? האם אתם יהודים? האם יש לכם נשמה מים .ואם אנחנו מפחדים  -הוא ירגיע אותנו ]ראה
העיקר הראשון של הי''ג עיקרי האמונה[.
יהודית?
יש לכם או לא? אם יש ,אז פורים הוא לא הזמן וכל מה שאנחנו צריכים  -הוא יספק לנו ,ואנחנו
להשתכר ולהקיא על הרצפה ,זה הזמן להתנהג כמו לא צריכים בנק ,ביטוח לאומי ,קופת חולים ,צבא,
מרדכי הצדיק ואסתר המלכה ,שישבו שלשה ימים משטרה וכו' .אנחנו לא צריכים שום דבר  -רק
וצמו ,צמו יחד עם הילדים וחזרו בתשובה ,וזה מה צריכים את הקב"ה ,והוא יטפל בכל הצרכים
שהציל את עם ישראל ,וזה מה שיציל את עם שלנו .ועם אמונה ובטחון כזה יהיה לנו זכות לקבל
את משיח צדקנו ברחמים.
ישראל.

בס"ד

 71כשהדולר ימות
מסרים של אוטיסטים
י" ג ניסן  ,ת שע " א
ניתן לשמוע את המסרים בטל03-9-77-00-77.
הדף טעון גניזה

 1לזכרו של צדיק
דניאל ,כ"ג אדר ב' ,תשע"א.
אני רוצה להגיד כמה מילים על יהודי חשוב
ביותר ,תלמיד חכם ,יהודי שעבד שעות רבות החל
מלפני קרוב לחמש עשרה שנה כדי להוציא לאור
את התיקשורים שלנו ,של האוטיסטים .שמו
אליעזר משה זקס בן רבקה זצ"ל ,והוא נפטר בי"ח
אדר ב' השנה .הרב זקס היה יהודי שחיפש אמת,
יהודי שומר תורה ומצוות ,למד תורה ולימד תורה,
יהודי גדול אשר ניסה בכל כוחו להביא את האמת
לעם ישראל .הוא רצה מאד לקבל פניו של משיח,
אבל בעזרת ה' הוא יעשה את זה בתחיית המתים,
הוא יחסר לנו מאד וגם לעם ישראל.

 2כבר איבדנו הרבה יהודים
מסר ממוישל'ה ,י"ג אדר ב' תשע"א.
אני רוצה להזכיר לכולם ,הערב זה מוצ"ש ,פורים
ברוב העולם ,מחר בלילה אי"ה פורים גם פה
בירושלים .אבל קשה להגיד שזה פורים .בשבוע
שעבר אני אמרתי שכדאי לשבת עם שק ואפר
ולבכות ולהתפלל לקב"ה ,ולבקש ממנו להציל את
עם ישראל ואת כל העולם ,והיתה שאלה "אבל זה
פורים ,האם מותר להיות עצובים ולבכות על עם
ישראל בפורים?"
מרדכי הצדיק ואסתר המלכה עשו זאת בפסח,
בליל הסדר ,למה? כי עם ישראל היה בסכנה
גדולה מאד .רצו להשמיד את עם ישראל לגמרי,
למחוק את עם ישראל מהעולם .שואלים "למה
מותר עכשיו ,הרי לפי מה שרואים ,עם ישראל
בכלל לא בסכנה עד כדי כך" ,והשאלה הזו מדאיגה
אותי מאד ,לא רק שאנחנו בסכנה ,כל העולם
בסכנה ,ובמיוחד היהודים.
כל העולם שונא אותנו ורוצים להשמיד אותנו,
וזה לא משנה אם האפיפיור ימח שמו אומר
שאנחנו לא רצחנו את אותו איש .תודה רבה .הוא
לא אמר את זה מתוך צדקות ,אלא בגלל שהוא
רוצה לרכך את היהודים ,כדי להשמיד אותם ולא
מסיבה אחרת.
ואנחנו בסכנה רוחנית גדולה מאד ,וכבר איבדנו
הרבה יהודים ,לא רצחו אותם ,אבל הם נפלו כי
הם לא חזרו בתשובה ואיבדו את העולם הבא
שלהם ,איבדו את הנצח שלהם ,ויש הרבה מאד
יהודים שהם בדרך לגורל כזה.
מגיע פורים ,החג החשוב ביותר לחיזוק האמונה
והביטחון בה' ,ומה אנחנו מוצאים בארץ ישראל
הקדושה וכמעט בכל העולם? לא פורים כמו
שצריך להיות ,לא מסירות נפש על קידוש ה' ,לא
קירבה לקב"ה .רואים בעיקר קבוצות גדולות של
יהודים ,רצים לחנויות ,קונים כל מיני ממתקים,
נהיים שיכורים ומקיאים ברחובות ובבתים .יש
גסות רוח והתהוללות ברחוב ,יש תחפושות כמו
הגויים האמריקאים ,האנגלים או האירופאים,
ששייכות לעבודה זרה ,כמו בקרניבל ,לא יהודי
בכלל .יש מוזיקה שנשמעת כמו בג'ונגל באפריקה,
הרוק'נרול ,כמו הגויות שיש בעולם המודרני.
ואיפה היהודי כמו מרדכי הצדיק ואסתר המלכה
והיהודים שישבו וצמו שלשה ימים רצופים כדי
להתקרב לה' ולהוריד מעלינו את הגזירה הקשה?
יש עלינו גזירה קשה ביותר ואנחנו משתוללים,
משתכרים ,מוציאים כסף על שטויות כמו חג
התחפושות באמריקה .אוי לנו ,האם בהתנהגות
הגויית הזו אנחנו חושבים שהקב"ה יציל אותנו?
דוקא בפורים הזה ,שכל העולם במצב קשה ביותר,
ועוד מעט השנאה תעבור לעם ישראל ,ושבעים
עמים יהיו נגדנו ,ואנחנו ,איפה אנחנו? אנחנו
שוכבים על הרצפה ,בתוך הקיא שלנו ,ורובנו לא
נמצאים כלל במצב הרוחני הראוי לקבל פניו של
משיח צדקנו.

ולכן עם ישראל ,בטח הייתי מציע לכם לשבת
על הרצפה עם שק ואפר ,ולבכות ולבקש מחילה
מהקב"ה ,שיביא אותנו לגאולה השלמה בשלמות
וברחמים ,כי עכשיו אנחנו לא ראויים ,אנחנו
בכלל לא במצב לקבל משיח ,אז אנא עם ישראל,
אפילו בפורים כדאי מאד לבכות ולהגיד וידוי,
ולבקש מהקב"ה להציל אותנו ,כי העתיד לא
פשוט ,העולם מתמוטט ,ה' מכה את העולם כולו,
קודם מסביבנו ,ועוד מעט זה יגיע אלינו ,רק אם
נעשה תשובה עכשיו ,אם באמת נעשה תשובה ,אז
נקבל משיח צדקנו ברחמים.
אני רוצה עוד לומר ,שבקרוב יהיה קשה ביותר,
ואם ההשתוללות בפורים תגיע לשיא ,אז גם
המכות יגיעו לשיא ,לא לשכוח מה שאני אומר ,ה'
מכה אותנו ,מנסה להפחיד אותנו מנסה לעורר
אותנו כדי שנגיע לאמת.
אני גם רוצה להזהיר את היהודים בכל העולם,
לא לחשוב אפילו לחגוג את פסח ,ליל הסדר ,בכל
מיני מלונות ,נסיעות באוניות וכו' ,כי מי שלא
מנקה את הבית לפסח מחמץ גשמי כמו שצריך,
ומנקה את עצמו וביתו מחמץ רוחני ,ועושה סדר
כמו שצריך ,וחוגג את החג הזה כמו שבאמת
אנחנו יוצאים ממצרים ,לא יֵצא ממצרים ,לא יֵצא
ממצרים! ולא יהיה אף פעם בן חורין ,זאת אומרת
שלא ינצל ,אלא אם כן יעשה תשובה באמת .אני
גם רוצה להגיד שבקרוב מאד ,העולם ישתנה מאד
מאד מאד ,הכל ישתנה ,כל הגשמיות .הרוב יפול.
אין עוד מה לומר.

 3סוף סוף מגיעים לסוף
מסר מנחם ,י"ז אדר ב' ,תשע"א.

ויוצא מהפה ,לא הקיא של הבחורים המחוספסים
של היום ,אלא היופי של תורת משה ,תורת אמת.
כאשר יהודי אמיתי שומע אמת ,אפילו אם הוא
חילוני ,זה נוגע לו ללב ,יהודי אמיתי שרואה ילד
תמים עם פאות ארוכות מקבל דמעות בעינים,
יהודי אמיתי שמגיע לבית הכנסת ביום כיפור
ושומע תפילה ,מרגיש געגועים חזקים לאבינו
שבשמים ,ומרגיש עצב על כל העברות שלו .זה
יהודי אמיתי ,בין אם הוא רחוק מאידישקייט כרגע
חס ושלום ,או קרוב לאידישקייט.
אבל ,יש בינינו הרבה ערב רב ,והם רוצים לקרר
אותנו ,וביניהם אפילו כאילו החרדים ביותר,
וחלקם אפילו רבנים ,והם מקררים את היהודים,
מורידים אותם מהדרך .מאז יציאת מצרים ועד
היום ,הערב רב בונה עגל זהב בכל דור ודור ,אבל,
בדור הזה ,זה יגמר ,הם יעלמו מהעולם ,ויחד
איתם עגל הזהב יעלם לנצח .וכל יהודי אמיתי,
אפילו אם הוא רחוק מהאמת ,יחזור ,יחזור כי הוא
עמד בהר סיני ,וקיבל את התורה וזה חלק ממנו,
ואף אחד ,לא עמלק ימ"ש ,ולא הערב רב ,לא
יכולים להפריד ולהוציא את התורה מתוך הנשמה
של יהודי שעמד בהר סיני.
מחכות לנו מלחמות קשות ביותר ,גם בארץ.
ארץ ישראל לא תיהרס ,אבל שני שליש של
העולם כן יהרסו ,שליש לגמרי ,ושליש קשה
ביותר .תפתחו את העינים ותראו כבר את המכות
בעולם ,תתכוננו ,זה לא דמיוני ,זה לא חלום ,זה
אמיתי .ה' מתחיל להכות את העולם ,סוף סוף
מגיעים לסוף.
ש .איך נעבור את הסבל הזה?
ת .כל יהודי אמיתי מבין שהסבל זה דבר מתוק ,זה
דבר שמעלה אותנו .בשביל מה אנחנו חיים? חיים
על מנת להתקרב לקב"ה ,כדי להיות יותר ויותר
שלמים ,כדי שנוכל להגיע בשלמות לסוף השלב
הזה של הבריאה ,ולהמשיך לעולם הבא ומעבר
לזה .אנחנו לא יודעים מה זה השלמות ,או מה זה
העולם הבא ,אבל אנחנו יודעים שזה משהו כל כך
טוב ,שאנחנו לא יכולים לתאר את זה ,כי המוח
והשכל שלנו ,לא מספיק מפותחים כדי להבין,
אבל ,מה שאנחנו כן מבינים ,זה שכל יהודי עם לב
ונשמה יהודית ,מבין שהסבל הוא מן השמים וזה
חשוב לכל יהודי ,למרות שזה קשה ,וזה מביא
אותנו להרגשה שאנחנו שייכים למשהו ענק
וחשוב וקדוש) .קודשא בריך הוא ואורייתא
וישראל כולא חד ,הזוהר הקדוש ,פרשת אחרי מות
עג.(.
והסבל הזה שאנחנו היהודים עוברים ,עוזר לנו
להוריד את המחיצות של העולם הזה ביננו לבין
הקב"ה ,זה גורם לעליה רוחנית וקרבה לאבינו
שבשמים .כי מה כבר יכול להיות לנו? מקסימום
מות חס ושלום ,והמוות גם הוא רק סיום שלב
לפני מעבר לשלב גבוה יותר ,וגם מי שמגיע
לגהינום חס ושלום ,מגיע אחרי כן לגן-עדן ,שזה
משהוא שאי אפשר לתאר במילים .מהי ההנאה
הכי גדולה? אמת .כשהשקר נעלם – זה גן עדן.

הגיע הזמן ,הגיע הרגע ,המלחמה התחילה ,זה לא
יהיה "זבנג" וגמרנו ,אבל גם זה יגיע ,וזה יחמיר
שלב אחרי שלב .ועכשיו ,אנחנו בארץ ,נרגיש
בקרוב צרות לא קטנות ,שלא נדע .זה התחיל עם
טבח משפחת פוגל הי"ד באיתמר ,ולמעשה זה
התחיל קודם ,אבל לא שמנו לב ,ואולי זה יגרום
ליהודים פה בארץ להתעורר ,ולהגיע לאמת .ומהי
האמת? האמת היא שאין עוד מלבדו ,שהוא מטיל
עלינו את כל הצרות שלנו כדי שנגיע לאמת ,כדי
שנהיה מוכנים להיות בני חורין ,כדי שנוכל להגיע
לנצח.
ואיך מגיעים לנצח? שוב נאמר ,צריך להוריד את
כל הגשמיות המיותרת ,צריך לעשות תשובה
מלאה ,צריך להוריד את הגאוה לאפס ,לבכות
ולקבל עול מלכות שמים באמת ,להיות עבדים של
הקב"ה ,כי רק עבד ה' יכול להיות בן חורין.
חייבים ללמוד תורה ,חייבים לעשות את המצוות
ברצון ובשמחה ,ולקבל על עצמנו לחיות כמו
יהודים אמיתיים ,לבכות על חורבן הבית ,לרצות
לשמוח בשמחת תורה ,אבל שמחה אמיתית ובכי
אמיתי ,לא שמחה "כאילו שמחה" כמו שהיה
בפורים ,לא שכרות כמו הגויים ,אלא המתיקות
של
פורים ,האמת של פורים ,המסירות נפש של  4בוכים ליד כסא הכבוד
פורים.
ואיך יהודי משתכר? הוא לא מסתובב ברחובות מסר מיצחק אייזיק ,י"ז אדר ב' ,תשע"א
ושר שירים טפשיים ,אומר כל מיני שטויות ,אלא אני רוצה מאד מאד לדבר ליהודים בחו"ל :תברחו
הוא אומר תורה ,והוא מגיע עד לנשמה שלו ,מהעגל הזהב שלכם .עגל הזהב עכשיו הוא עם

שינים חדות ,והולך לאכול כל יהודי שלא מגיע
לאמת .הוא יאכל אותם ואחר כך יקיא אותם ,והם
לא יהיו חלק של עם ישראל .והסכנה הרבה יותר
גדולה בחו"ל מאשר בארץ .אמנם בכל מקום
מסוכן עכשיו ,אבל מה שמסוכן בחו"ל זו הגשמיות
הרבה ,הגשמיות שלא היתה אף פעם בכל
ההיסטוריה ,כזו גשמיות ענקית .אתם בסכנה,
ואני מזהיר אתכם ,כי אתם לא תופסים כי רובכם
עזבתם את הקב"ה ואתם משתחוים לעגל הזהב,
כמו שפעם כתבנו ,לעגל הזהב החובש כיפה ועטוף
בציצית ,אבל העגל הזהב הזה יזרוק את הכיפה
שלו ואת הציצית שלו .הוא יאכל אתכם ,הוא
יבלע אתכם ולא ישאר זכר.
הגיע הזמן להפסיק עם כל השטויות ,עם כל
החיים השטחיים 'הכאילו יהודים'' ,הכאילו
חרדים'' ,כאילו' נותנים לילדים שלכם חינוך.
כאילו .זה אידישיקייט של 'כאילו' .ולא משנה אם
אתם לובשים שטריימיל ,הולכים עם זקן ארוך,
פיאות מסולסלות ,או אתם 'ישיביש' ליטאים
שמדייקים על זמן לימוד ולשבת בכולל .זה לא
יציל אתכם כי לרוב זה שטחי וחיצוני בלי נשמה,
בלי לב ,בלי מסירות נפש של יהודי.
אני מזהיר אתכם :תחזרו בתשובה .ה' כבר מכה
אתכם ,המצב הכלכלי אצלכם לא פשוט .וזוהי רק
ההתחלה .וגם כל כך הרבה אנשים עוברים עכשיו
טרגדיות משונות ,כל מיני סוגים של סבל ,בכדי
להעיר אתכם .אבל אתם לא רוצים לדעת ,בוכים
וממשיכים עם השטויות.
אוי ,עם ישראל ,נמאס לי כבר .נמאס לי .נמאס
לי כבר להגיד את הדברים האלה .איפה אתם?
ְל ַמה אתם מחכים? שיהיה צונאמי במנהטן,
שמליוני אנשים ייסחבו לים ,שלא נדע? ְל ַמה אתם
מחכים?
שחצי אמריקה תהיה מכוסה מים? לרעידות אדמה
ענקיות או דברים יותר קשים ,מכות קשות
שעומדות להיות?
מה בדיוק אתם רוצים? אתם לא מפחדים?! לא
מפחדים למות? לא מפחדים לאבד את הנצח ח"ו.
אני לא מבין אתכם ,לא מבין אתכם .אתם
ממשיכים עם המסיבות ועם השטויות כאילו שלא
קורה כלום .אבל איך אומרים? נגמרה החגיגה.
נגמרה.
ומה תעשו עכשיו? אתם שכחתם את גדולי הדור
שאתם כאילו מחקים אותם .אבל אתם לא מחקים
אותם ,ואפילו לא מתקרבים לזה ,והם בוכים ליד
כסא הכבוד ,על כל יהודי ויהודי שהוא כאילו
יהודי .ויש עוד כאלה שאומרים שהם חסידים של
רב או רבה )אדמו"ר( ידוע גדול מהרבנים הגדולים
שלפני דורות .הם בוכים בשמים כאשר היהודים
הכאילו המאמינים ,מכריזים כי הם הממשיכים
את דרכם.
די ,די .אין לי סבלנות .ברוך ה' ,הקב"ה עוד
אוהב את העם האמיתי שלו .אני רוצה לצעוק,
לצעוק לשמים.
אני עברתי הרבה סבל בתור אוטיסט .הייתי צדיק,
תלמיד חכם גדול ,ועכשיו אני מוגבל ואנשים
צוחקים ממני ,אין לי שליטה על מה שאני עושה.
אבל אני מבין שזה טוב ,זה מוריד ממני את כל
הגאוה .הגאוה היא הדבר הכי גרוע ,והלב האמיתי
של יהודי מרגיש שהסבל מעלה אותו .הסבל זה
אמת .כשהוא סובל ומתקרב לקב"ה ,לא משנה
מה ,הוא מרגיש את האמת .הוא מתגעגע להיות
קרוב לאבא שלו בשמים ,הוא מתקרב למשהו
אשר גוי לא יכול להבין ,הוא מתקרב לאמת ,הוא
חייב להיות חלק מזה .וזו הנאה יותר גדולה מכל
דבר גשמי ,ומי שהרגיש את זה ,מי שטעם את זה,
אוכל כבר לא טעים לו ,וכל ההנאות הגשמיות לא
מושכות אותו ,כי זה מעל ומעבר לכל ,ואי אפשר
לתאר את זה.

 5שקר על שקר על שקר
מסר ממוישל'ה ,כ' אדר ב' ,תשע"א.
שקר ,שקר ,שקר ,כל העולם הזה שקר ,ורק
היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך
)כמו שכתוב "קדושים תהיו" שזה :לימוד תורה,
טהרת המשפחה ,שמירת העינים ,הלשון ,שמירת
הברית ,צניעות ,שבת וכו'( הם מחזיקים באמת.
האמת רק איתם ,ולא בשום מקום אחר בעולם,
והם מעטים מאד .ואם עד עכשיו חשבנו שהעולם

מלא שקר ,וחשבנו שתפסנו וראינו "בול" בדיוק
מה השקר ,יתגלה עוד מעט שקר ,כמו שלא
חלמתם ,שקר על השקר .זאת אומרת ,שברגע
שנחשוב שהגענו לאיזה הבנה מי השקרנים ומה
השקר ,יתגלה שקר עוד יותר גדול.
תראו ,אנחנו עוד מעט נראה את זה ברור מאד,
בלבול ענק יהיה ,יותר מעכשיו .והשקר מסתיר
את הסכנה העצומה בארץ ובכל מקום בעולם .יש
סכנות מכל מיני מקומות בכל מיני צורות
והשקרים העצומים מסתירים את זה.
אני מציע לכל היהודים בחו"ל וגם בארץ להבין
שאתם בסכנה גדולה מאד! ,אתם חושבים שהכל
לא כל כך מסוכן" ,אפילו שזה שקר ,מה כבר
יעשו? יהרסו את כל העולם?"
אבל באמת ,אין להם גבול ,כי מדובר על קבוצה
של מטורפים ,אלה שמנהיגים את העולם ,הם
המטורפים ,והבן אדם הפשוט הוא הטיפש
שמסתובב ורוקד לפי החליל של המטורפים,
ומאמין למה שיש להם להגיד ,מעניין מאד.
ומי בין היהודים חושב בכלל שכולנו בתוך
הטירוף הזה? מי חושב שאולי תשובה היא
התשובה? מי חושב שהפתרון הוא שנתקרב לה'?
לברוח מהשקר ולהתקרב לאמת?
כמה יהודים חושבים על זה? אני לא מדבר על
הגויים ,רק על היהודים .מי חושב על זה? להיפך,
הרוב הולכים יותר לשקר כי הם בפניקה גדולה ,כי
הם רגילים להחזיק ולהישען על השקר .כי רק את
זה הם יודעים ,ובטוחים בזה ,ושכחו שהקב"ה
מנהיג את העולם ,ולא השקר.
וכל החיים שלנו פה בעולם הזה הם רק נסיון,
בלזרוק את השקר וללכת לאמת .השקר יעלם
ותישאר רק האמת ,אבל תאמינו לי ,הרבה אנשים
לא ישארו ,כי אין הרבה אנשים שמבינים ,רואים
ורוצים את האמת הפשוטה .וכשנגיע לעולם של
אמת ,זה יהיה כל כך פשוט ,וכל כך מובן ,ואלה
שחיים את השקר ,לא יבינו את זה בכלל.
אוי לי ,אוי לנו ,מה לעשות ,מה לעשות .אבל
שוב אני חוזר על מה שאמרנו עד עכשיו ,האמת
זה הקב"ה ,פשוט מאד .יהודים יהודים ,כל אחד
עם נשמה יהודית באמת ,תחזרו לקב"ה ,תחזרו
אליו ,פשוט ,זה כל כך פשוט ,אתם לא מבינים? זה
כל כך פשוט!.
וכשהאמת תתגלה ,ואלה שמסוגלים להבין את
האמת סוף סוף יבינו ,אז הכל יהיה כל כך פשוט,
למחלות הכי קשות  -הרפואה תהיה פשוטה
ביותר ,נגיד "איך לא חשבנו על זה? פשוט ביותר",
כל דבר בחיים שלנו יהיה פשוט וישר ובלי בעיות,
ונוכל לעלות מעלה מעלה ברוחניות ,וקרוב יותר
ויותר לאור הגנוז ,להרגשה הטובה ביותר שקיימת
בכלל .עם ישראל ,עם ישראל ,בואו ,בואו לאמת,
בואו לקב"ה ,תחזרו בתשובה.
ש .האם נזכה לראות את האור הגנוז? זה נראה
לנו כל כך רחוק.
ת .לא רחוק בכלל ,זה מאד קרוב.
ש .קרוב לפי הזמנים שלכם או הזמנים שלנו?
ת .לפי הזמנים של כולם ,זה לא הרבה זמן ,אני רק
מפחד מאד שהיהודים לא מוכנים ,פשוט לא
רוצים לדעת.
ש .אם נחכה לכולם ,זה יכול לקחת הרבה זמן.
ת .אל תדאגו ,הקב"ה הולך לפי לוח הזמנים שלו
שהוא המדויק ביותר ,ולא לפי מתי שכולם
מחליטים להיות מוכנים .וכמו שאמרנו ,מי שלא
מוכן ,הקב"ה יתפוס לו באוזן כביכול ,וימשוך
אותו חזק עד שיגיע .זה לא יקח הרבה זמן.
תסתכלו מה שקורה ,יום אחרי יום ,האנושות
פשוט הורסת את עצמה ואת העולם ,בנו את
העבר ,בונים את ההווה ואת העתיד ,שקר על
שקר על שקר .אני לא מבין ,המצב כל כך קשה
ורוב האנשים לא רוצים לדעת.
ש .יוצאים החוצה לרחוב והכל נראה רגיל.
ת .אם הייתם גרים ביפן או באוסטרליה לא הייתם
אומרים כך ,ועוד מעט בכל ארץ ישראל ובחו"ל
יהיה ברור עוד יותר ,כי ה' מפחיד אותנו מאד מאד
כדי להחזיר אותנו בתשובה .עוד מעט מ דינת
ישראל תהיה על הכוונת ,וזה חלק של הגאולה.
וגם היהודים באמריקה ובאירופה יתחילו להיות
על הכוונת .באירופה כבר מתחילות להיות
אסיפות גדולות נגד היהודים.
נכנסו ללוב עם רשות של האו"ם ,על פי סעיפים
מסוימים ,נקודות שאפשר להאשים גם את

ישראל .קודם יגמרו עם לוב ,ואחרי שיגמרו עם
חלק מארצות ערב ,מדינת ישראל תהיה על
הכוונת.
גם כלכלית הכל הולך ליפול ,לא סתם ,לא סתם.
הם חושבים שהם מכינים כבר את העתיד של
הדולר ,מכינים שזה יפול .תחכו ותראו .וכשהדולר
יפול ,הכל יפול .אבל בכדי להציל את עצמם הם
רוצים לעשות מטבע חדש ,אבל ה' יכין להם
הפתעות גדולות ביותר.

 6לכתך אחרי במדבר
מסר ממוישלה ,כ"א אדר ב' תשע"א.
עם ישראל ,אני רוצה שוב ושוב ושוב לומר לכם
להתעורר ולעשות תשובה .כי אם לא ,הסוף
שלכם יהיה קשה ביותר) .ראה צפניה סוף פרק א',
סוף ספר ישעיהו ועוד(.
וליהודים בחוץ לארץ וגם בארץ ,בכל העולם,
אני רוצה לומר :אל תגידו שאנחנו מדכאים
אתכם .אתם אומרים "למה לשמוע דברים עצובים
ומפחידים ,יהודים צריכים להאמין בה' שהכל יהיה
טוב ,ושמח ,ואנחנו צריכים כל הזמן לראות בחיוב
את הכל" .אבל אלה שאומרים את זה לא מבינים
שנכון ,היהודי חייב לראות את הכל חיובי ,אבל
צריך להבין שכשהקב"ה נותן לנו סבל ,כי זה מה
שיביא אותנו לגאולה.
כל יהודי אמיתי חייב לעשות תשובה .יהודי
צריך להיות עם לב שבור לא בדכאון") .קרוב ה'
לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע" ,תהילים ל"ד(.
כל היהודים צריכים לקבל בשמחה כל נסיון ,עם
כל הקושי ,כדי לעלות רוחנית ובכדי להתקרב לה'.
כל יהודי יכול להוריד את המחיצה בינו לבין
הקב"ה עם דמעות ,דמעות של לב שבור ולא של
עצב .דמעות של אהבת ה' .דמעות של התרגשות
ולא דמעות של דכאון .וכולנו נסבול ,וסובלים ,כי
רק ככה נעשה תשובה.
ואלה שרוצים להגיד ש'צריכים להיות שמחים
ולא לחשוב על הרע' ,זה בגלל שלא רוצים את
קרבת ה' ,רוצים רק להמשיך ולהתנהג ולהשתולל
כמו הגויים ,לעשות מסיבות ,לנסוע לטיולים,
ולהרויח כספים ,לקנות בגדים ,ואפילו כאלו עם
'הכשר' ,אבל הכל שקר ,שקר ,שקר .הכל עגל
הזהב .לא פחות מעגל הזהב שהיה ליד הר סיני.
כמה צריך לומר ,כמה צריך לבקש" :לכתך אחרי
במדבר"? ומה זה 'מדבר' היום? המדבר היום זה
כל העולם .שכל העולם שקר ,חוץ מה' ותורתו
והמצוות .העולם הזה יותר גרוע ממדבר אמיתי,
כי אין בו אמת והוא עשוי מגשמיות ושקר .וכל
היהודים שיצליחו ללכת אחרי הקב"ה למדבר ולא
לעזוב אותו ,הקב"ה יביא אותם לגאולה ,והשאר
ימותו במדבר .ואנחנו צריכים להבין שכל מה
שקורה זה מפני שהקב"ה מזהיר אותנו בגדול.
והאנשים שאומרים שהכל יחזור בעולם למה
שהיה פעם  -הם יותר מטפשים ,הם יותר מחולי
נפש ,הם פשוט עמלק ,ערב-רב או כל סוג של רשע
אחר .כי רק רשעים שלא רוצים ללכת אחרי בורא-
עולם ,רק הם יכולים להגיד טפשות שכזאת.
רק להסתכל מה שקורה ביפן .זה מפחיד! הנזק
הזה מגיע לכל העולם .אך האנשים לא רוצים
לדעת ,רוצים להמשיך עם השטויות ולהגיד
שאסור להיות עצובים.
ומה עם כל הארצות כמו אוסטרליה וכל
המקומות האחרים שקורים שם כאלו צרות ,ומה
עם כל מה שקורה בעולם .ומה עם זה שנהפכים
להיות עבדים של חלק של השלטון הגדול בעולם,
הר ַשע שעולה על כל הדורות שהיו
של שלטון ֶ
מזמן האדם הראשון .נכון ,עבדים אנחנו .אבל אלו
שרוצים באמת לצאת ממצרים יגידו בשמחה:
'עבדים היינו  -ועכשיו בני חורין'.
כל הסבל של עם ישראל היום רק יביא אותנו
לגאולה .זה הכל מן השמים .ואם נעבור את זה עם
אמונה חזקה נבין שה' הוא הכל-יכול והוא מתכנן
הכל כדי להביא אותנו לאמונה ובטחון כי כל מה
שהוא עושה לנו ,לא משנה כמה שקשה ,זה בכדי
לתקן את העברות שלנו או לחזק אותנו יותר כדי
שנוכל לקבל את משיח צדקנו ולהגיע לעולם הבא.
וזה חסד עצום מהקב"ה .כי הוא רוצה להציל את
הנשמות שלנו .ויש לו תכניות מעבר לדמיון בכדי
להעלות אותנו לגבהים רוחניים שאנחנו לא
יכולים אפילו לדמיין ,וזה התכנון שלו ,היהודים

הם המרכז והם העתיד .ואנחנו היהודים
האמיתיים רוצים מאד מאד את הקירבה הזאת
לה' ,אנחנו מתגעגעים מאד לקב"ה ,וכל זה מטרת
החיים שלנו  -להיות אחד עם הקב"ה ,ולרצות את
זה ,ולהתגעגע לזה .עם ישראל! לא תוכלו
להתנגד ,יהודים אמיתיים! ה' יכריח אתכם להגיע
אליו .ולערב רב אין שום תקוה .סוף.

 7מפילים בכוונה את הדולר
תקשור עם מנחם ,סוף אדר ב' תשע"א

העולם במצב קשה מאד .והרגשה אחת של כבדות.
כבדות ופחד .ומי שלא מרגיש את זה ,פשוט בורח
מהאמת .לפנינו פסח .מאחורינו פורים .אבל לא
הרגשנו את הפורים ,ועכשיו לא ממש מרגישים
את ההכנות לפסח .והעולם עובר שינויים גדולים
מאד .שינויים מפחידים מאד .ומי שלא רוצה
להודות באסונות הטבע ,ובמלחמות הרבות של
בני אדם ,פשוט רוצה לברוח מהאמת .ולהיות
כביכול 'שמחים' במצב כזה – זה ממש אסור.
)ראה שערי תשובה לרבנו יונה ,שער ב' אותיות ב'
ג'( .נכון שכל מה שה' עושה לנו  -זה לטובה ,אבל
כשהוא נותן מכות בעולם  -זה בכדי לעורר את
היהודים .אבל היהודים לא רוצים להתעורר.
הפורים היה עצוב .התחפושות הגויות,
השיכורים הלא-נחמדים ,הרחוב עם המוסיקה
שלא שייכת ליהדות ,וכך זה היה בפורים בשנים
האחרונות .היו בודאי מקומות שונים שעוד היתה
המתיקות של הפורים האמיתי ,ושיכורים נחמדים
ששפכו מהפה תורה ,אבל זה נעלם כמעט ,ונשארו
רק השיכורים האמיתיים והתחפושות הגויות,
לרוב.
בפורים הזה  -גם בירושלים היה די ָשקט .כי
בכל זאת יש בעיות כספיות ,ויש איזה דיכאון אצל
רוב היהודים ,כי הגשמיות נעלמת .קשה מאד
עכשיו מבחינה כספית לרוב האנשים .להרבה מאד
יש חובות גדולים .ולא רק ליהודים ,לאנשים
הפרטיים ,אפילו לממשלות גדולות יש חוב עצום,
עד כדי כך שאין להם אפילו סיכוי להחזיר את זה.
לדוגמא ,החובות של ארה"ב ,הארץ הגדולה,
החזקה כביכול ,כעת היא לא יכולה לשלם את
החובות שלה ,וכמו כל היהודים והגויים שגמרו
את החסכונות שלהם ,ולא יכולים לקבל יותר
אשראי.
ועכשיו אנחנו מגיעים לפסח בעזרת ה' ,יציאת
מצרים .וזה החג של הגאולה ,שאנחנו יוצאים
מעבדות לחרות .אבל אנחנו עבדים ,אנחנו עבדים.
ולאורך כל השנים האחרונות אנחנו יותר ויותר
בעבדות .ו'עבדות' זה להיות עבד לעגל-הזהב ,עבד
לשקר הגשמי .וכיום  -גם הגויים וגם היהודים,
ואפילו רוב החרדים ,עבדים לדבר הזה.
ואם אנחנו רוצים לצאת מעבדות לחרות – אז
חייבים להחליט שאנו סומכים רק על הקב"ה ,ולא
על שום דבר אחר ,ושום כח אחר ,ושום דבר גשמי
אחר .אך ורק הקב"ה .הוא הכל יכול ,הוא היה הוה
ויהיה ,הוא עשה ועושה ויעשה .הכל  -הקב"ה.
אבל לצאת ממצרים ולהיות בני חורין  -זה לא
יהיה פשוט .והפסח הזה הוא קריטי .כי אנחנו
עומדים לפני מצבים מפחידים ביותר בכל העולם.
ולא יהיה על מי להשען רק על הקב"ה.
והקב"ה כבר היכה את העולם מספיק בכדי
להפחיד וכדי להעביר את האמת ללב של היהודים.
)ישעיה ב' :מפני פחד ה' ומהדר גאונו בקומו
לערוץ הארץ .צפניה ג' :הכרתי גויים כו' אמרתי
אך תיראי אותי תקחי מוסר( .אבל כנראה שלראות
את יפן במצב של סכנה ממש גדולה ביותר עם
אפשרות שהיא תיעלם בכלל מהעולם  -כנראה
שזה עדיין לא מזיז להרבה אנשים .ובנוסף,
המקומות האחרים בעולם קיבלו מכות קשות.
וארצות הברית מחכה להר-געש ענק שיכול
להתפוצץ) .חבקוק ג' ,פסוקים ד'  -ו'( .וגם
הרדיואקטיביות מיפן  -בכל יום עוד גל ועוד גל
של נשורת רדיואקטיבית מגיעים לאירופה
ולארה"ב.
וכבר מצאו את הרדיואקטיביות בחלב ובאוכל
בכל מיני מדינות בארה"ב .האם כל זה לא
מפחיד?! זה לא מפחיד?!
ממשיכים רק להתעסק עם כסף .ואם מדברים
על כסף ,הרי המטבע של עגל הזהב עד היום  -זה
היה הדולר .ואפילו היה רשום על זה' :בה' אנחנו

בוטחים' .וזה מצחיק ,מצחיק מאד .כי הדולר הוא
הסמל הענק של חוסר-בטחון בה' .והסמל הזה
הולך ליפול ,הולך ליפול חזק! .ואני לא נביא,
הכלכלנים יגידו לכם את זה שמפילים בכוונה את
הדולר ,את היורו ,את השטרלינג האנגלי וכו',
בכוונה עושים את זה כדי שיהיה מטבע אחר ,כדי
שהרבה אנשים גם לא יוכלו להספיק להחליף את
הכספים ,ואז קיימת סכנה שלא יהיה עם מה
לקנות ,ואנשים יתחילו למות מרעב ,לא יהיה
מאיפה לחיות .מענין ביותר .וזה לא מהדימיון
שלי ,וזה כתוב בהרבה מקומות) .ישעיהו פרק ב',
ביום ההוא ישליכו איש את אלילי כספו ואת
אלילי זהבו .צפניה ג' :גם כספם גם זהבם לא-יוכל
להצילם ביום עברת ה' .ישעיה ל"א :כי ביום ההוא
ימאסון ,איש אלילי כספו ואלילי זהבו אשר עשו
לכם ידיכם חטא .ועוד( .ואנשים דואגים מהמצב
הזה.
יש מנוולים בעוה"ז שהם הגלגולים של דור
ההפלגה] .ראה רמב"ן בסוף פר' וישלח על הפסוק
"אלוף מגדיאל אלוף עירם" מדברי פרקי דרבי
אליעזר פרק ל"ח ,ע"ש[ .והם משתעממים .כי הם
כל כך עשירים וכל כך רשעים עד שלא נשאר להם
מה לעשות רק לשחק כאילו שהם הקב"ה ,ח"ו.
והם עושים כל מה שעולה בדעתם .ובינתיים ה'
נותן להם את כל החופש ואת כל ההצלחה .אבל
יום אחד הם יפלו .והם נמצאים בכל מקום.
ואנחנו ממשיכים עם השטויות שלנו .ומאחר
שהיהודים ,ובודאי הגוים ,כל כך לא-חכמים ,כל כך
סתומים במחשבות של הרדיפה אחרי עגל הזהב,
אז לכן הם לא רואים ,ולא מרגישים ,ולא אכפת
להם .עדיף להם למות  -אבל עם ההמבורגר בפה.
]אכול ושתו כי מחר נמות .ע' יומא פו.[.
אוי ,יהודים יהודים ,תתעוררו! תתעוררו! כמה
אפשר לבקש מכם? מה אתם רוצים? אתם רוצים
את החיים של היום הזה ,של הרגע הזה ,ולהפסיד
את העולם הבא? אתם רוצים ח"ו להפסיד את
הגאולה? מה אתם רוצים? אני לא מבין! פשוט לא
מבין! איך אתם יכולים להיות כ"כ אטומים ולא
לראות אמת כל כך ברורה וחזקה? )ישעיהו כ"ז :כי
נסך עליכם ה' רוח תרדמה ויעצם את עיניכם(.
נכון ,הבלבול של הימים האלה מאד גדול .יש
מלחמות שקשה להבין מי זה האויב ומי הוא
החבר") .איש מרעהו השמרו ועל כל אח אל
תבטחו" ירמיה ח'( .יש סכנות מצד אחד ,וחדשות
מצד שני שאומרות שאין סכנה .והבן-אדם יכול
לבחור מה שהוא רוצה להאמין .ויש רק אמונה
אחת – בקב"ה .וכל היהודים שהקב"ה רוצה
להציל אותם  -עוברים בעיות קשות אישיות
עכשיו) ,יתבררו ויצרפו וילבנו רבים ,דניאל י"ב( כי
זה מה שיקרב אותם לאמת.
אם הבן-אדם סומך על הקב"ה שיעשה בשבילו רק
טוב  -אין לו דאגה בכלל .כי אפילו אם זה קשה,
הרי זה לטובתו! והסוף יהיה טוב .ומה זה הסוף
הטוב? הסוף הטוב זה שנצא סוף סוף ממצרים
לחיי נצח ,שנהיה בני חורין בעזרת ה' ,שאנחנו
הכלה במדבר של הקב"ה .ונכון ,אנחנו במדבר .לא
במדבר-סיני ,אלא במדבר רוחני ,אבל אם אנחנו
הולכים עם הקב"ה  -אז אנחנו בני חורין.
וכשנגיע לליל-הסדר אני מבקש מאד מכל
היהודים לדמיין שאנחנו באמת יוצאים ממצרים,
]בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו
הוא יצא ממצרים .הגדה של פסח[ .לדמיין ולצייר
באמת שאנחנו בוטחים בקב"ה ,ומוכנים לקבל את
התורה .כולה .ולא לחפש היתרים ,ולא לחפש
מסעדות כשרות ,או נסיעות להונגריה לליל הסדר
וכו' ,אלא שכל מי שיכול שישב עם המשפחה או
עם אורחים ליד שולחן-הסדר ושיצאו באמת
ממצרים ,אבל באמת.
הכל בדיוק כפי מה שאמרתי .השקר חוגג .אבל
עוד מעט נראה ברור את השקר .מי שהולך לכוון
הקב"ה רואה ברור את השקר .ומי שלא הולך
לכוון של הקב"ה ,לבטחון בקב"ה  -הולך לשקר.
לכם ברור השקר ,הרבה יותר מכולם.
ש .מהו ה'שקר' שכל כך יתגלה?
ת .יש שקר בעולם .לא צריכים להיכנס לזה ,כי
אתם לא קשורים לזה .ואתם רואים את השקר
איך שלא יהיה .השקר הזה זה לגבי אנשים
שתלויים במה שקורה בעולם .כמו אלו שמאמינים
באמריקה שכאילו הם שנלחמים על הדמוקרטיה,

שזה שקר גדול .ומאמינים על אמריקה שהם
טובים ,שהם החיילים שאיכפת להם על כל
העולם ,על החופש ,וזה שקר גדול .ועל
האירופאים שהם אנשים תרבותיים וכו' וכו' ,וזה
שקר .על הערבים שאפשר לעשות אתם שלום ,וזה
שקר .ועל זה שיש לבן-אדם כאילו 'חופש-דיבור'
בעולם המודרני ,וזה שקר .שעולם הרפואה רוצה
להציל חיים ,וזה שקר .וכו' וכו' הכל שקר .כי
האמת היא  -שהכול זה כסף ,מעמד ,ושליטה .וזה
מה שמנהל את העולם של הלא-מאמינים .זה שקר
ענק .ולכן עושים כל מיני דברים שלא הייתם
מאמינים .אפילו הורגים את התושבים של עצמם
כדי להתחיל מלחמות .ומעניין ,זה לא רק בדור
שלנו שקורה כאלה דברים .והשקר שהממשלות
דואגות כביכול לתושבים? זה שקר! או שכאילו
חברת הביטוח דואגת לבן-אדם שיש לו פוליסת-
ביטוח מהלידה עד לקבר ,שקר! שקר! הם ממש
לוקחים את הכסף ,וכשצריכים קבר ,אז אין! נכון.
הם מאד 'אנושיים' .ואפילו יש להם בתי קברות
לכלבים ,ויש להם בתי-חולים לכלבים .והאמת
היא שמתנהגים לכלבים יותר טוב מאשר לבני-
אדם .אוי לנו ,אוי לנו.
ֲע ֵר ִבים?! אני לא אומר שלא צריכים לעזור
ליתומים ואלמנות ,אני אומר שקודם צריכים
להיות עם הקב"ה .צריכים לדעת :מגיפה מגיעה
בגלל בעיה רוחנית ,וקודם כל צריכים לטפל בזה
ולחפש בתוכנו מה הסיבה שגורמת לכזו תגובה מן
השמים ,ואז לעשות תשובה .לשבת ביחד על
הרצפה עם שק ואפר ,להגיד וידוי בבכי ובדמעות
עם לב שבור על כל העוונות שעשינו ,ולהחליט
לחזור בתשובה ולחיות את החיים כמו שה' רוצה,
ואז בעזרת ה' אולי לא נצטרך את "ערבים" ,כי לא
תהיה יותר מגיפה בעזרת ה'.
ש .שמעתי מרבנים בשם החפץ חיים זצ"ל,
שכאשר הישמעאלים נלחמים אחד בשני ,זה
הסימן ,זה הזמן שצריכים להכין בגדי שבת...
ת .הייתי אומר שזה לא רק שמה שנלחמים ערבים
נגד הערבים שזה סימן ,כי למעשה  -זה אדום נגד
ישמעאל! ]ראה מלבי"ם יחזקאל ל"ח ,ב' וכן ל"ב,
י"ז[ .שהרי מי הכניס ומי תומך בכל הערבים
האדומים!
המפגינים ,מי נותן להם את הכסף? זה ֱ
אז למעשה זוהי מלחמה בין ישמעאל ואדום.
והאדומים רוצים לגמור את הישמעאלים ,להפוך
אותם לפרימיטיביים כמו שתמיד הם היו ,בכדי
שלא יפריעו להם.
ש .היהודים היו כבר צריכים להתעורר...
ת .היהודים אולי יתעוררו  -רק כאשר יתחילו
לעצור אותם או ח"ו להרוג אותם ,או כשהדולר
ימות ,ואחריו גם היורו והשטרלינג יפלו.
ש .עד מתי?!
ת .גם אני שואל עד מתי .עד מתי אנחנו לא נראה את
האמת .עד מתי אנחנו לא נרצה להיות בני-חורין .עד
מתי ,עד מתי) .ישעיה פרק ו' :ואומר עד מתי ,ה' ,ויאמר
עד אשר אם שאו ערים מאין יושב וכו'(.
ש .אבל יש הרבה שכן רוצים?
ת .יש שרוצים .אבל הם לא-הרבה ,יחסית לכמות
היהודים) .והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ה':
צפניה ג'(.
ש .מה עם הנבואה 'וזרקתי עליכם מים טהורים
וטהרתם' ]הפטרת פרשת פרה[ ?
ת .הוא ישפוך עלינו מים טהורים ,אבל אם אנחנו לא
נהיה טהורים  -אז המים האלו יהיו כואבים ,הם יכאיבו
לנו ,עד שנתרגל ועד שנהיה טהורים.

 8דניאל ,קטע ממסר מי"ב טבת ,תשס"ז
כן ,כן ,כן ,יהיה מצב עוד יותר קשה בעולם ,הרבה
יותר קשה .העולם ,חלק רציני ממנו חייב להיחרב
 ולא יעזור כלום ,זה בנבואות ,דברים שחייביםלהיות .יש נבואות שלא חייבות לצאת בדיוק ,ויש
נבואות שחייבות ,וחלק של העולם חייב ויהיה,
וחלק לא .וזה יפחיד מאד מאד ,והעולם יהיה
במצב מאד מבולבל וקשה .וכל מיני דברים
שסמכנו עליהם כמו הצבא האמריקאי ,ה-
 SOCIAL SECURITYבאמריקה ,הביטוח
הלאומי פה ,צה"ל ,הדולר הנצחי ,היורו הגבוה ,וה-
 POUND STERLINGהחזק ,והרפואה
והטכנולוגיה וכל הדברים שהעולם המודרני
שאנחנו סומכים עליהם במקום על הקב"ה.
כל זה יתפרק ויהפוך לאפר ,יעלם מהעולם כאילו
לא היה אף פעם.

בס"ד

למ ְד ָבּר
 72עוד מעט נִ ָכּנֵס ִ
מסרים של אוטיסטים
י" ח אייר  ,ת שע " א
ניתן לשמוע את המסרים בטל03-9-77-00-77.
הדף טעון גניזה
דניאל ,ז' אייר תשע"א
אני רוצה לומר לכולם :הסוף קרוב מאד! ואין בזה
ספק .לא צריך להיות אחד מהנביאים הקדושים
של עם ישראל כדי לדעת את זה ,כי אנחנו בנקודה
בהיסטוריה שקרובה מאד לגאולה .ובכל יום יש
סימנים גדולים וקטנים כדי להראות לנו ברור
שהגאולה קרובה ,זה לא ענין של שנים רבות ,אלא
ענין של חודשים ,ובכל מקרה אני מרגיש שהמצב
לא יוכל להמשך כך הרבה יותר זמן .ואם הגאולה
השלמה לא תגיע בעוד כמה חודשים ,עד אז יהיה
ברור שהדרדרות של העולם תהיה קשה ומפחידה.
וזה יהיה השלב האחרון לפני הגאולה השלמה.
הקב"ה מראה לנו ברור את כל הסימנים ,מכל
הנבואות ,מכל הצדיקים שבכל הדורות ,כל יום
עוד נבואה מתממשת למציאות .ולכן ,תפתחו את
העינים ,עם ישראל! אני כבר לא מדבר על הגויים,
אני מדבר רק על עם ישראל .הכל בשבילנו ,הכל
בשביל עם ישראל :רעידות אדמה ,הרי געש
שמתפרצים ,שטפונות ,סופות טורנדו ,שריפות
ענקיות וכו' וכו' .זה הכל ישר מהקב"ה כדי להגיד
לעם ישראל :תתעוררו! תתעוררו!
אנחנו בסכנה אבל ישנים ,ישנים ולא רוצים
לקום ,נראה כאילו שאנחנו שוכבים על פסי
הרכבת והרכבת כמעט עלינו .אבל לא רוצים
להתעורר ,שומעים את הצפצוף ,רואים את
האורות ,מפהקים ,מסתובבים לצד השני
וממשיכים לנחור .אוי עם ישראל ,מה יהיה איתנו,
מה יהיה איתנו .להתעורר ,להתעורר ,סכנה,
סכנה!
אבל עם ישראל לא מבין על מה יש להתעורר.
הרבה יהודים חושבים" :אנחנו צדיקים גדולים,
אנחנו לומדים ,יש הרבה כוללים והרבה ישיבות.
והנשים שלנו מכסות את הראש ,ואנחנו הולכים
בחליפות ובשטריימלים וספודיקים ומעילים
ארוכים ,ואפילו עם פסים .מה יש להתעורר?
אנחנו צדיקים! יש הרבה מאד חזרה בתשובה,
ובכלל להיות יהודי כשר היום  -זה לא בעיה! הכל
עם הכשר ,הכל".
וזה העולם שלנו ,וזו היהדות שלנו ,ויש מעט מאד
יהודים ,ממש מעט שמחפשים את האמת
ומשתדלים לחזור למשהו טהור .ליהדות כמו
שפעם .נכון ,היהודים עברו הרבה הרבה מצבים
קשים ביותר .והרבה פעמים ירדו מהדרך ,אבל דור
כזה מקולקל ,שמקולקל בכל העולם  -עוד לא היה.
החילוניים ,בכלל רחוקים ביותר ,ו'החרדים'
כביכול ,רחוקים עוד יותר .למה עוד יותר? אפילו
שלכאורה שומרים מצוות? כי את המצוות בד"כ
לא שומרים כמו שצריך .המצוות לא תמיד נעשות
ברוח הנכונה .אפשר ללכת למסעדות כשרות
ביותר במרכאות כפולות ,לשבת בשולחנות ,בעל
ואשה ,זוג שהולכים עדיין לשידוכים ,ילדים עם
המשפחות שלהם ,אוכלים ,אוכלים ואוכלים ,ואלו
שהולכים ברחוב לפני המסעדה  -כולם יכולים
להסתכל דרך חלון הזכוכית הגדול ולראות איך
שכולם זוללים .זה לא כשרות ,וזה לא יהדות ,וזה
לא כלום ,כי יש גברים עם זקנים ופאות ,ואפילו
עם מעילים ארוכים ,נשים עם פיאות ,כיסוי ראש,
שכביכול זה לבוש של יהודים ,אבל הריח והמראה
 ממש גויי.ויש את הבעיה של הצניעות ,שאין צניעות ,לא בין
הגברים ולא בין הנשים של החרדים .זה לא בדיוק
נכון מה שאני אומר .יש בכל זאת כמה ,לא הרבה,
אבל כמה יהודים שמשתדלים בכ"ז להיות צנועים.
גם הגברים וגם הנשים ,וזה לא פחות חשוב
שהגברים יהיו צנועים .כי אם גבר לא צנוע
במחשבה ,בהתנהגות ובלבוש  -הוא לא יכול
לבקש מאשתו להיות צנועה ,כי זה בכלל לא
מענין אותו.
אז לכן ,הדור הזה ,זה דור של נשים 'חרדיות
כביכול' לרוב לא-צנועות .עם חצאיות קצרות

וצמודות ,חולצות צמודות ,גרבים שקופות ,נעלים
גבוהות ומרעישות ,איפור וכו' וכו' .והכתר על כל
זה ,זו פיאת הקאסטם ,וזה באמת ,שיער .זה עשוי
מאד יפה ,ומאד-מאד מושך עין ,ומושך מחשבות
לא-טובות בין הגברים .ואיך יכול להיות שלא? או
שהגברים היום לא גברים .מי שחושב שגבר לא
מגיב לא במחשבה ולא בכלום כשהוא רואה אשה
מסתובבת בבגדים צמודים או שקופים שרואים כל
תנועה שלה ,צריך פסיכיאטר.
ולכן ,נכון ,כמו שהרב דסלר זצ"ל אמר :זה דור
של חולי נפש .אבל בכל זאת ,אשה יהודיה צריכה
להיות לבושה ממש ,שלא רואים את התנועות
שלה ,שלא רואים את הצורה של הגוף שלה .הרבה
רבנים יגידו על הנשים הלובשות רדיד" :זה
אפיקורסיות וחוסר-צניעות .מה? שאשה לבושה
כמו אהל? זה אסור ..ממש אסור ..זה מפחיד את
הילדים ..זה מפחיד אפילו את הכלבים ..וזה ממש
אסור ..איך אפשר כזה דבר ,זה אף פעם לא היה
בהיסטוריה של היהודים!".
סליחה ,רבנים נכבדים .אוי ואוי לאמותינו
הקדושות ,שרה רבקה רחל ולאה ,אם היו יורדות
לעולם הזה ומטיילות ברחוב מלכי-ישראל או
ברחוב רבי-עקיבא .יהיו חרדים שיירקו עליהן
ויצעקו עליהן' :טאליבן'! ערביות! נזירות!.
והאמהות שלנו יסתכלו סביב ,ויהיו בהלם ,לא
יבינו מה כל כך הרבה גויות מסתובבות באיזור
יהודי בגלוי ראש וכל אחת לבושה פחות מהשניה.
אוי לנו ,איזה עולם מבולבל .אבל היהודים
שממשיכים להחזיק מעמד ולא לעזוב את האמת,
אפילו שהם מעטים ,הם יהיו אלה שישרדו .ואלה
שעושים צחוק מיהודים צדיקים או שמשתדלים
לקרר את האש האמיתית היהודית שבכל לב-יהודי
או לזלזל במסירות-נפש של יהודים אמיתיים,
הסוף שלהם יהיה מר .וכמעט כל אחד שעושה את
זה בודאי עובר עבירות גדולות על הזלזול הזה,
וזה הפוך מקידוש השם .ולכן אני מאד-מאד עצוב,
ובוכה הרבה מאד על עם ישראל ,כי קשה לי
לראות איך לצאת מהבעיה הזאת .ואני מקבל
עידוד בכל פעם שקורה משהו גדול בעולם ,כי אני
מאמין שאולי זה יעיר את העם הישן על פסי-
הרכבת לפני שהרכבת תדרוס אותו .אולי אולי
יתעוררו מהסכנה ,מהאסונות הענקיים שקורים
עכשיו ,אולי יתעוררו ,ישימו לב שהם בסכנה ,ואז
יקומו ,יברחו וילכו לקב"ה ,לאבא ,לאבא
שבשמים ,ל"טאטע" שבשמים ,לאבינו שבשמים,
כי רק הוא יכול להציל אותנו.

אָמר ה'
"כֹּה ַ
עוּריִ ְך
ָכ ְר ִתּי ָל ְך ֶח ֶסד נְ ַ
זַ
אַה ַבת ְכּלוּל ָֹתיִ ְך
ֲ
אַח ַרי ַבּ ִמּ ְד ָבּר"...
ֶל ְכ ֵתּ ְך ֲ
)ירמיהו ב'(

בנימין ,ז' אייר תשע"א
אני רוצה לדבר עם היהודים פה בארץ ,בעיקר.
בעיקר לחרדים ,אבל אחרים יכולים גם לשמוע.
אתם חושבים שהעולם ימשיך כמו שזה עכשיו,
ושה' ישמור על עם ישראל כמו שהוא שמר עד
עכשיו? נכון ,ה' בודאי ישמור על עם ישראל ,אבל
לא על כל עם ישראל ,רק על הנבחרים .רק על
היהודים האמיתיים ,שאפילו אם הם נכשלים פה
ושם ,הם קמים ,משתדלים ומתאמצים להגיע
לאמת.
אנחנו מנסים להסביר לעם ישראל איך אנחנו
ֶצח .כי כל
וּלנ ַ
צריכים להתנהג כדי להגיע למשיח ְ
אחד יכול להבין שהסוף בקרוב ,בעתיד הקרוב
מאד ,ולכן חייבים שוב ושוב לשמוע מה שרוצים
מאתנו.
ליהודים בארץ ישראל! הנופש לא ימשיך עוד
הרבה זמן .נכון ,יש לנו בעיות כספיות פה בארץ,
אבל עוד אפשר לשרוד ,אפילו אם זה בקושי,
לחיות ברמת חיים גשמיים לא רעה .ונכון ,צריכים
ללוות כסף וזה הרבה מתח ,אבל בסה"כ אפשר
עוד להחזיק פחות או יותר את הרמה הזאת.

ואפשר להמשיך עם הבר-מצוות והחתונות וכל
המצוות הגדולות והטובות והקדושות ולהנות.
בפסח בכל זאת עדיין יש חלוקה ,ויש עוד קצת
כסף פה ושם שנותנים לאברכים מסכנים
ולמשפחות שלהם .יש חסד ,אפשר לחיות .בסה"כ
גם אין מלחמות ,יש לנו שקט ,אנחנו יכולים
להמשיך לטייל ברחובות ירושלים או בני ברק או
נתניה או כל עיר אחרת ,לשבת לשתות קפה,
לאכול עוגה עם הכשרים טובים אפילו ,ולהמשיך
את החיים 'הנורמליים'.
אבל זה לא להרבה זמן .ארץ ישראל היא באמצע
שטח הפקר ,שטח שהרבה ארצות רוצות את זה.
יש לנו מנהיגים שהם בסה"כ לא ִעם ַעם ישראל,
הם יכולים למכור את היהודים בכסף .אנחנו
ַצ ַח רק אם נצמיד את עצמנו לקב"ה .לא
יכולים לנ ֵ
שמתם לב ש'המנהיגים' כביכול הם אנשים שלא
עושים כלום ?
המצב הבטחוני קשה ביותר ,והמנהיגים שלנו
בקושי זזים ,בקושי מדברים ,בקושי אומרים משהו
חשוב .פשוט מושכים את הזמן .ומאחר שיש להם
כל מיני תכנונים בשבילנו ,והם קשורים לכל מיני
אנשים שלא אוהבים ,ולא רוצים את ההמשך של
העם היהודי בצורה שאברהם אבינו רצה ,אז יש
לנו אפשרות קשה ביותר שארץ ישראל תיהפך
למשהו אחר לגמרי ,ולא משהו יהודי בכלל.
כך זה התכנון של המנהיגים שלנו ,וגם של
המנהיגים של העולם שהם בקשר איתם .וכל זה
לא מזיז אותנו ,כי אנחנו לא רוצים להאמין בזה,
כי אנחנו רוצים להמשיך פה בארץ ישראל עם
ֵלך! ומי שמנסה
החלום שלנו .אבל זה לא י ֵ
להמשיך עם השקר ועם הרשעות יפול לגמרי
וימחק מהעולם.
ורק היהודים האמיתיים ,אם זה רבנים ,אם זה
יהודים פשוטים ,או אם זה תלמידי חכמים ,מי
שקרוב לה' באמת ,רוצה את האמת ,משתוקק
לאמת ולגאולה ,רק אלה יגיעו לזה ,והשאר יעלמו,
יעלמו לגמרי.
ובינינו ,כמה מתושבי ארץ ישראל שהם נחשבים
ליהודים ,באמת באמת מחכים למשיח?
יש שאומרים שהם מחכים ,אבל אם ייתנו להם
להחליט ,לבחור ,שעכשיו פתאום הדולר יעלה,
והדברים יחזרו למצב שהיה פעם ,עם כסף שנוזל
מכל הצדדים ,או לבחור במצב קשה ביותר אבל
בעתיד הקרוב מאד לקבל משיח  -מי יבחר לקבל
משיח ,עכשיו או עוד מעט?! מעט מאד .מעדיפים
להמשיך את המסיבה הגדולה ,גם החרדים וגם
החילונים.
ולכן ,אלה שאוהבים את המסיבות ,את החגיגות,
אתם ממש במצב קשה .כי מי שכל כך דבוק בזה,
לא יכול אף פעם להשתנות .כי בלי זה לא
מרגישים שהם חיים ,כי אין להם את הטעם של
היהודי שקרוב לה' ,הטעם המתוק שמתפטרים
מהכבדות של העוה"ז ,ומגיעים לרוחניות הקלה
והטובה ,הקרובה לאמת ,אמת שממלאה את כל
הגוף שלנו ומביאה אותנו לשלמות .האם אתם
יודעים מה היא הרגשה-של-שלמות? משהו משהו!
תסתכלו עלי .אוטיסט ,לא יכול לדבר ,עושה
תנועות משונות ,כלפי חוץ אני נראה כחוסר
שלמות ,אבל בפנים ,באמת ,אני שלם .אבל רוב
האנשים בעולם ההיפך .כלפי חוץ נראים נורמלי,
אבל הפנימיות שלהם היא אוטיסטית ,רק לא
רואים את זה כלפי חוץ .ועוד מעט החיצוניות
תיעלם ,השקר יעלם ,והאמת תיתגלה ,אני אהיה
שלם .וכל מי שהוא אוטיסט פנימי ,כשזה יתגלה,
יחשף ,זה יהרוס אותו ,והוא יעלם!
אני רק יכול שוב ושוב ושוב לבקש מעם
ישראל :תעזבו את השקר ,תצפו ממש לישועה,
תחכו ממש לישועה שעוד מעט מגיעה .זה לא
סתם ,זה אמת .זה עוד מעט מגיע .והיהודים
שמעדיפים את הגשמיות על הרוחניות ,אני מבקש
מכם :תשתדלו ,תשתדלו להוריד את כל הגשמיות
הזאת פחות ופחות ,עד שתהיה לכם תלות אך ורק
בקב"ה.
בזמנים אלו  -הקב"ה עוזר לנו להגיע לאמת .הוא
נותן לנו בעיות וצרות אישיות גדולות מאד .בעיות
טכניות ובעיות רגשיות .בעיות של בריאות שלא
נדע ,ובעיות של כסף .בעיות של שינאה ובעיות
של אהבה .וזה הכל שטחי .ואם נידבק לקב"ה  -אז
כל הכאבים הללו ,כל הרגשות הללו של אהבה

ושינאה ,של רצונות לא כשרים שדוחפים אותנו
מאד ,זה הכל ייעלם .כי מי שנצמד לקב"ה  -נהיה
קדוש .וכל הדברים האחרים  -נעלמים .זו מלחמה
קשה .וזה לא תמיד מביא את ההנאה הרגעית של
הדברים האחרים .ובן-אדם שמקנא בשני סובל
סבל ענק ,כואב לו בתוך הגוף ,בתוך הלב ובתוך
המח  -בתוך המחשבה ,ואין לו מנוחה .מה זו
קנאה? יש קנאה על כל מיני סיבות .אבל זה דבר
שהורס ,אלה רגשות שליליים ,דמיוניים ,לא
אמיתיות.
אהבה .יש כל-מיני סוגים של אהבה .אהבת ה' -
זה טהור .אהבה שהולכת לפי הדין ,לפי התורה ,זה
קדוש וטהור .ולא יכול להביא למישהו כאב לא-
טהור ,אבל הכאב הלא-טהור הורס את האדם.
אבל פלא פלאים! כל כך קשה לאנשים שסובלים
מזה לעזוב את הרגשות האלה .מעדיפים להחזיק
אותם עם כל הכאב! למה? כי זה נותן להם
הרגשה שהם חיים .אין להם את היכולת להוריד
את זה ולהגיע לקב"ה ולרוחניות .וזה משהו דק
ועדין ,ולא עם כאלו רגשות 'בומבסטיות' ,שזה
נותן להם יותר הרגשה שהם 'חיים' יותר .אבל זו
הרגשה של מוות ולא של החיים ,זו הרגשה של
ההיפך מהנצח .כי הדבר היחיד שיכול להמשיך
לנצח  -זה דבר טהור ,דבר נקי .דבר בלי תשוקה
לדבר אסור .רק עם אהבה אמיתית ,אהבה קדושה,
אהבה לפי התורה ,וזה יביא אותנו לאלף השביעי,
שאנחנו לא יכולים אפילו להבין מה זה .רק אנחנו
יודעים שהנאה כזאת לא קיימת בעולם-הזה כמו
שאנחנו מכירים אותו .ואנחנו לא יכולים אפילו
לדמיין את זה .אפילו הגדול ביותר ,היהודי הגדול
ביותר והקרוב ביותר להקב"ה  -לא יכול לדמיין
את הטוב הזה .זה טוב נקי .זה טוב קדוש.
מוישל'ה ,ז' אייר תשע"א
אני רוצה לדבר עם החוצ'ניקים .כי יש לי קירבה
לזה מאד .באנו ,ההורים שלי ,והסבא והסבתא
שלי מארה"ב לארץ .ויש לנו עוד קשר עם היהודים
בחו"ל ,ואני דואג להם מאד מאד .כי אני רואה
ברור שאם היהודים בארץ ישנים ולא תופסים את
האמת  -שמה עוד יותר קשה .ממש ממש קשה.
לפני מלחה"ע ה ,1-הרבה יהודים היו בלי עבודה
ובלי כסף מינימאלי לקיום ,ולאט לאט נכנעו
והתחילו לעבוד בשבת ,וזה הביא לעוד עבירות עד
שלבסוף הרוב עזבו את המצוות בכלל .והיהודים
שהגיעו לארה"ב מאירופה ,קפצו לתוך הגשמיות
בשמחה רבה .אמנם בהתחלה נשארו תמימים
וטובים ,משתדלים מאד להתקרב לה' ,אבל הדור
הישן הזקין והדור החדש נמשך חזק לגשמיות ,הם
נהיו פחות רגישים ללימוד ולתפילות ובכלל
למהות של היהודי .ואחרי הדור השני בא הדור
השלישי .ובדור השלישי  -אמנם יש הרבה יותר
ישיבות ,כמעט כל בת-ישראל רוצה רק בחור
שלומד תורה ,כולם מקפידים לאכול כשר ,לשמור
שבת ,אבל כשזה מגיע לדברים כמו צניעות ,או
לדקדק על דינים כמו דיני כשרות ,או עבירות
הרבה יותר קשות שאני לא רוצה לדבר עליהם פה,
יש כבר סימן-שאלה .ישנה ירידה ענקית
באידישקייט בארה"ב בין החרדים.
פעם ,באמת הישיבות היו אמיתיות ומלאות
אהבה להקב"ה .אבל בדור הזה  -זה כבר משהו
מכני ,פשוט לומדים  -אבל זה לא בלב .זה שטחי
ביותר .ויש היתרים על היתרים על היתרים גם
בכשרות וגם בכל הדינים ,בכל התחומים של
החיים היהודים .הישיבות החדשות מרשים כל
מיני עבירות שאף פעם לא הרשו .יש בחורים
שנשארים בישיבות  -שבכלל לא מעניין אותם
הלימוד ,ששוכרים מכוניות ,נוסעים ,משתוללים,
אבל נחשבים לבחורים טובים וממשפחות טובות,
ולומדים מעולים .אבל הלימוד ריק .לימוד ריק.
ואהבת ה'  -כמעט לא קיימת שם .ובטחון בה' -
בודאי שלא .,כי בוטחים בדולר ,שברוך ה' ,עוד
מעט יעלם .ושכחו מה זה להיות יהודי אמיתי.
מדברים כמו גויים ,אפילו פה ושם מקללים ,וזה
לא עם ישראל כמו פעם .נסיעות  -אמנם למלונות
כשרים ביותר ,פסח באלפים או אולי באיים
הקריביים .אוי מה להגיד ,מה להגיד.
אבל עכשיו יש כוכב שחור שעלה לשמים.
קוראים לו אובמה .והוא מחשיך את ארה"ב ,כי
הדמוקרטיה ששמרה על היהודים ,כבר לא
דמוקרטיה .ולאט לאט ,היהודים שכל-כך שמחים

עם החיים שלהם ,עד שלא שמים לב בכלל ,לאט-
לאט לוקחים להם את החופש ,את החופש להיות
יהודים .עוד מעט כל זה יגמר .אבל לא רוצים
לדעת את זה ,לא רוצים לשים לב לכל הסימנים
שה' שולח ,לכל האזהרות שה' שולח .המצב היום
זה כמו  -או לפחות מאד דומה למצב לפני מלחמת
העולם השניה ,אבל היהודים לא רוצים לדעת .גם
באירופה לפני המלחמה .היהודים שברחו לאו
דוקא עשו תשובה .אחרי שהם עברו את כל ההרס
הם לאו דוקא עשו תשובה .הם ברחו מהתופת
ואיתם הם לקחו את הגרעינים של ההשכלה .עם
כל הגהינום שהיה באירופה הם הצליחו להבריח
את הגרעינים של ההשכלה .הזרעים של ההשכלה.
ושם בארה"ב זה צמח שוב .אמנם זה מכוסה עם
מעיל ארוך ,ספודיק או שטריימל וכו' ,וזה מכוסה
בישיבות שבהם הרבה-מאד בחורים לומדים ,אבל
בלי לב ,בלי נשמה ,בלי הקב"ה ,וזה מכוסה בכל
מיני דברים כאילו קדושים ,אבל בתוך הלב  -לא.
והאמריקאים עשו יצוא לכל העולם של הסוג
הזה של ה'אידישקייט' ,יהדות פלסטית .וזה רעל,
רעל שיכול להרוס את עם ישראל יותר יסודי
מהיטלר ימ"ש .וזה מה שכל כך עצוב .כל היהודים
שהצליחו לצאת מהשואה ולבנות חיים חדשים,
הרוב הכניסו גם את ההשכלה .ולכן אם הם
בעצמם בידיים שלהם לא יהרסו את מה שהם בנו
בשם 'כביכול הקב"ה' אבל באמת זו השכלה ,אם
הם לא יעשו את זה בעצמם ויתחילו לבנות מחדש
יהדות לפי התורה באמת וקרוב להקב"ה ,לא יהיה
להם עתיד.
הפעם לא יהיה עתיד בשבילם .אף אחד מאלה
לא ֵי ֵצא בחיים .רק אלה שקרובים לקב"ה ,רק אלה
שקרובים לאמת ,רק אלה עם מסירות-נפש,
שמוכנים לספוג את הצחוק של היהודים החרדים
האחרים ,מוכנים לספוג את כל הרכילות
שמדברים נגדם ,מוכנים לספוג את המצב
שיהודים חרדים אחרים לא ירצו להיות חברים
שלהם ,כי אלה שרוצים את העולם הזה ואת
היהדות הפלסטית ,לא רוצים שאלה שמחפשים
אמת יפריעו להם .הם מפחדים מהם .רק אלה
שעם מסירות נפש ובלי פחד ימשיכו להחזיק
וללכת עם אמונה שלמה בקב"ה ,רק אלה יחיו,
השאר יעלמו.
דיברנו ,ודיברנו ,ודיברנו .תמיד אנו אומרים את
אותו הדבר ,אמנם כל פעם קצת שונה ,קצת
בסגנון אחר ,אבל תמיד אותו דבר .כי זו האמת
ואין עוד .מי שלומד תורה  -תמיד לומד אותם
ספרים ,עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם .והם מקוים
שבכל פעם יבינו עוד-יותר-טוב .ואנחנו נשלחנו
לעוה"ז להגיד את האמת לעם ישראל ,פעם בצורה
כזאת ופעם בצורה אחרת ,אבל תמיד אותה אמת.
עם ישראל ,אני מבקש מכם! תבינו שזה הסוף!
כל הנבואות כמעט התגשמו ,וזה ברור עכשיו.
ואפילו הגויים מדברים על זה ,והם מדברים על זה
יותר מהיהודים ,לצערי הרב .פיתחו את העינים!
מה יהיה איתכם?! מה יהיה?!
ואני רוצה להגיד לכם ,שעדיף לחזור בתור
אוטיסט לעוה"ז ,מאשר לחיות בשקר כמו רוב
היהודים.
מוישל'ה ,חול המועד פסח ,תשע"א
קודם כל מועדים לשמחה .אני רוצה לומר לכולם
שבעתיד הקרוב שוב העולם ישתנה מאד מאד,
בעתיד הקרוב צריך להיות משבר כלכלי קשה
ביותר שישפיע על כל העולם וגם אסונות אחרים,
אבל יותר מהחדשות הקשות שכמעט כל אדם
שמתעניין אפילו קצת יכול לדעת ,אני רוצה שוב
ושוב לבקש מעם ישראל ,תחזרו ,תחזרו לאבינו
שבשמים ,תחזרו אליו באהבה וברצון להגיע
לנצח.
מה עוד אפשר להגיד? מה עוד אני יכול לומר?
אתם לא רואים שכל העולם הזה שקר? אומרים
לנו כל מיני דברים שהם שקר.
שוב ,אתם לא רואים שה' מדבר אלינו? הוא
מכה את כל העולם כדי שאנחנו נבין שאין עוד
מלבדו ,כל השקר עולה עכשיו למעלה ,ולפחות
 2/3של העולם יחרב .אנחנו חייבים לחזור
בתשובה ,חייבים .אתם זוכרים לפני כמה שנים
שהאוטיסטים התחילו להגיד שאי אפשר לסמוך
יותר על כל המוסדות של בני האדם ,כל מה שהבן
אדם בנה ,אין על מה להישען ,והזהירו את כולם

לא לבטוח לא ברופאים ,ולא בקופת חולים ולא
בביטוח לאומי ,ולא בצה"ל ולא בראש הממשלה
ולא בנשיא של ישראל ,לא בארה"ב ולא בנאט"ו,
ולא בכל דבר שהיינו בוטחים בזה .אני לא אומר
לא ללכת לרופא כשבאמת צריך ,אני אומר שלא
לבטוח בהם.
עד היום ,כל דבר שהבן אדם בנה ועשה ,אין מה
לבטוח בו ,רק בקב"ה ,בתורתו ,ובצדיקים שלו
שכל החיים שלהם זה רק להיות עבד ה' .רק על
אלה אפשר לסמוך .הקב"ה ותורתו והצדיקים
האמיתיים שלו ,וכל דבר אחר יפול ,לא משנה אם
זה בית חולים או ממשלה או צבא ,זה יפול ואנחנו
לא נפסיד מזה .אני רוצה לומר לכם שזה לא יקח
הרבה זמן ,אנחנו על סף שינויים ענקיים ,ואני
מציע לכם לבטוח בה' ,לחזור בתשובה ,לשמור
תורה ומצוות כמו שצריך ,ובמיוחד אני מדבר
לחרדים שחייבים להיות הדוגמא ,ראשונים
במערכה.
לצערי הרב יש הרבה מאד ביננו שיצאו ממצרים
בתור ערב-רב ומנסים לקרר את האידישקייט
)יהדות( האמיתית ,ואוי להם ואוי לנו אם אנחנו
נותנים להם לעשות את זה.
עם ישראל ,תחזרו לאמת ,תחזרו לקב"ה ,עוד
מעט העולם באמת ישתנה ,עוד יותר ממה שזה
נעשה עד עכשיו .אני חושב שרק כאשר זה יפול
כלכלית אולי יתעוררו .צונאמי מהים פחות מעיר
מצונאמי כלכלי ,וזה ממש יעיר את כולם.
אבל ,עם ישראל ,למה לעבור את זה כל כך
קשה?
יהודי שבוטח בה' יודע כי בני ישראל יצאו
ממצרים עם זהב וכסף וכל הדברים ששייכים
לעולם הזה ,אבל כשהגיעו למדבר ,לא היה להם
מספיק אוכל בשביל לחיות ,וה' עשה ניסים והיה
לכולם מה לאכול ,ובגד ללבוש ,ומקום לישון
בלילה ,ה' שמר עליהם נגד כל הדברים המסוכנים
שיש במדבר.
עוד מעט אנחנו נכנסים למדבר ,ולא יהיה לנו
שום מקור פרנסה ,שום מקור אוכל ,שום כיוון של
מחיה .רק הקב"ה יתן לנו את זה ישיר ,ולא לפחד,
לא לפחד ,אם אנחנו בוטחים בו הוא ישמור
עלינו.
להיות חלק של הבריאה המושלמת
בנימין גולדן )פרק  84מהספר "דניאל("2
עם ישראל ,הקשיבו היטב ,כי כל מה שנכתב
בנבואות כבר התקיים  -חוץ מהסוף )הגאולה( .וזה
עומד להיות ממש בקרוב .לכן אני רוצה לומר לכל
עם ישראל :אין זמן .צריכים מהר מאד לעשות
תשובה ,שרק זה יאפשר לנו לזכות לימות המשיח
ולחיי נצח.
ומה זה תשובה? לזרוק את הכל ,ולהידבק ברצון
ה' בלבד .ברצון ה' בלבד .שכל דבר אחר יעלם
מהחיים שלנו ,ורק נשתדל עם כל הכוחות לעשות
את רצון ה' .ואיך אנחנו יודעים מה רצון ה'? בשביל
זה יש לנו את הספרים הקדושים ]מסילת ישרים,
חובת הלבבות ,שולחן ערוך ,מדרשים ,שו''ת וכו'[.
עם ישראל ,אני מעט עייף מלדבר כבר .אבל הסוף
]של הגלות[ באמת מגיע ,ואנחנו חייבים ,חייבים
לעשות תשובה .זה משעמם לכם כבר לשמוע:
לעשות תשובה ,לעשות תשובה ,לעשות תשובה.
אבל אין דרך אחרת לקבל את משיח צדקנו.
ולקבל את משיח צדקנו ,זה לא רק לחיות לקבל
אותו .זה להיות חלק של הבריאה המושלמת
]עולם הבא ,הנצחיות[ .הקב"ה משלים את
הבריאה .אם אנחנו רוצים להיות חלק של זה
בעזרת ה' ,אז חייבים להיות ראויים להיות חלק
מזה .כי אדם שהוא לא ראוי לזה ,לא יכול להיות
שהוא יהיה חלק מהשלמות .זה כמו לשים בורג
מדי גדול או מדי קטן בתוך חור שצריך מידה
מסוימת .זה לא ילך .אי אפשר לתקן .זה בורג שלא
מתאים.
עם ישראל ,אנחנו צריכים להיות חלק של
השלמות ,ואם לא ,אז אדם כזה לא יהיה חלק של
כלום ,ח''ו.
דניאל ,קטע ממסר 50
אז בבקשה עם ישראל ,החתן מחכה לך ,תחזרי,
החופה מוכנה ,מסדר הקידושין הגיע ,רק הכלה
חסרה...

בס"ד

 73עולם ללא חשמל
מסרים של אוטיסטים
סיון ת שע " א
ניתן לשמוע את המסרים בטל03-9-77-00-77.
הדף טעון גניזה
"...באנו בשליחות להסביר לעם ישראל את
דניאל,
דבריהם וסודותיהם של הנביאים"...
תשס"ח
מוישל'ה ,מוצ"ש במדבר ,כ"ד אייר תשע"א
המצב בעולם מאד מבולבל" ,בלגן" מפחיד מאד
ומלא שקר ,לא יודעים מי החבר ומי האויב.
הכלכלה העולמית מתפרקת ,והמזג אויר מכה
אותנו בלי רחמנות בכל העולם ,הדמוקרטיה
כביכול נעלמת לגמרי בכל הארצות .האדם מרגיש
פחד ,אבל לא יודע בדיוק למה ומאיפה יבוא הרע,
הוא יודע שאין לו מספיק כסף בדרך כלל ,ואם יש
לו כסף הוא לא יודע מה העתיד הקרוב יביא .ואם
אין לו כסף ,ואין לו עבודה ואין לו בית ,אז הוא
בכלל חסר אונים .אבל ,יגיעו זמנים של תוהו
ובהו ,ודאי בין הגויים ,אבל גם בין היהודים ,וזה
מחזק מאד ,כי זה סימן חזק שאנחנו ממש קרובים
למשיח.
אבל יש לנו עוד מצב ,והמצב הזה שבין החרדים
יש גם בלבול ובלגן ,ואלו שמנסים להיות יהודים
אמיתיים ,קרובים לה' ,הם ממש מרגישים חסרי
אונים .אין קהילה יהודית כמו פעם ,אין מנהיגים
כמו פעם ,שמכוונים אותנו לטוב ,אין לנו בעל-
שם-טוב ,אין לנו חפץ-חיים ,אין לנו מנהיגים
חזקים שיכוונו אותנו למקומות הנכונים,
ובכיוונים הנכונים ,שיחזיקו את הקהילה כדי לא
ָאל ְללֹא
ַבּים ְלי ְִשׂר ֵ
ָמים ר ִ
לסטות מדרך האמתְ " .וי ִ

ְאַתּם ִח ְזקוּ
וּללֹא תוֹרָה :ו ֶ
וּללֹא כּ ֵֹהן מוֹרֶה ְ
ֱמת ְ
ֱאלֹ ֵקי א ֶ
וְאַל י ְִרפּוּ ְידֵיכֶם ִכּי יֵשׁ ָשׂ ָכר ִל ְפעֻלּ ְ
ַתכֶם" )דברי הימים
ב' פרק ט"ו(
אבל ברוך השם ,צדיקים רבים כמו האריז"ל,
הגר"א ,הבעש"ט ,האמרי-חיים וכו' ,כתבו שבדור
האחרון רוב היהודים יהיו ערב רב )ע"ר( ,וגם
הרבה מנהיגים ,וזה מחזק מאד ,אפילו שזה דבר
עצוב ביותר ,אבל לפחות אלה שמחפשים אמת,
כשרואים ברחוב החרדי שקר על שמאל ועל ימין,
לפחות אפשר להתחזק במילים של הגדולים
מפעם ,שרוב היהודים בתקופה הזאת הם ע"ר,
לפחות אפשר להבין .זה לא רק הציונים ,זה גם
החרדים .זה לא רק ראש הממשלה ,יש ח"ו גם
רבנים כאלה .וזה מפחיד וגם מחזק ,לפחות יש
ניצוץ של אמת שעוזר לנו לתפוש את השיווי
משקל היהודי שלנו ולא לקבל סחרחורת וליפול
מהבלבול שרואים ברחוב.
יש תופעות עוד יותר קשות היום ,יהודי נגד
יהודי ,פוליטיקה חרדית ,יש יהודים מלשינים על
יהודים ,גורמים ליהודים לשבת בבתי-סוהר
ובטוחים שזה מותר ואפילו מצווה ,ויש יהודים
שגם בטוחים שאפשר להרוג יהודים אחרים או
לפצוע אותם כדי שישיגו את השליטה על כספים,
זה לא רק סיפור אחד ,יש הרבה יהודים ויהודיות
שיושבים בבתי סוהר בגלל מלשינים חרדים ,ולא
תמיד המלשינים מספרים אמת.
ומה עם כל הפוליטיקה החרדית? יש קבוצות
גדולות של חסידים ,של ליטאים ,עם רבנים ,עם
ראשי ישיבות ,וכל הממלכות האלה שוות הרבה
מאד כסף ,וכוח.
ואיך אני יכול לראות את זה ,ואיך כל אדם
שרוצה לחיות אמת יכול לדעת מה האמת? יש לנו
מלא הכשרים עם סימני שאלה ,כי הם ענקיים ולא
יכולים לשלוט על כל המוצרים .איך אפשר
להשתלט על כזו ממלכה? וכשיש כסף מעורב
באידישקייט ,אז אי אפשר לסמוך על שום דבר ,כי
הכסף מדבר יותר מהאמת ,יותר צועק ,יותר מושך
את האדם בד"כ .ובחלק מבתי הדין יש בעיות
קשות ,יש אחד נגד השני ,יש פוליטיקה גם שם,
פוליטיקה של שליטה של כסף וסתם של שנאת
וּצ ָד ָקה ֵמרָחוֹק ַתּ ֲעמֹד ִכּי
חינםְ " .ו ֻה ַסּג אָחוֹר ִמ ְשׁ ָפּט ְ

תּוֹמם ִכּי ֵאין
ִכּי ֵאין ִמ ְשׁ ָפּטַ :ויּ ְַרא ִכּי ֵאין ִאישׁ ַויּ ְִשׁ ֵ
ַתּוֹשׁע לוֹ ְזרֹעוֹ ְו ִצ ְד ָקתוֹ ִהיא ְס ָמ ָכ ְתהוּ"
יע ו ַ
ַמ ְפ ִגּ ַ
)ישעיהו נ"ט(

ברור שהציונים כמעט כולם זה ע"ר או עמלק,
אבל לא כל החילונים ,יש חילונים שהם יהודים
אמיתיים וינצלו בסוף ,ויש חרדים שלא ינצלו ,כי
הם לא יהודים אמיתיים ,הם לא עמדו בהר סיני.
אלה שיש להם שנאה לדת ,שיש להם שנאה
לתורה ,אלה חייבים להיות ערב רב .אבל הם
יגידו :מה אנחנו? אנחנו לומדים ,אין לנו שנאה
ח"ו לדת ,לתורה? ח"ו .אנחנו יהודים חשובים,
למדנו בישיבות ,שומרים שבת ,הולכים עם
שטריימלים ,עם בורסלינות ,אנחנו חרדים עם
זקנים ,עם פאות של גברים.
אבל יש דברים שמרגיזים חלק של היהודים
החרדים .והדבר הגדול ביותר שמרגיז אותם זה
שיהודי מנסה להיות יהודי כמו פעם ,את זה הם
לא רוצים ,זה מפריע להם מאד ,ואם גם יהודי או
יהודיה רוצים ללכת בלבוש צנוע כמו פעם ,אז
בכלל זה ברור שזו עבירה גדולה ביותר ומותר
להלשין עליהם ,ולדאוג שהעובדת הסוציאלית
תיקח את הילדים שלהם ח"ו ,ולהפחיד אותם בכל
מיני צורות אלה שמלשינים על יהודים אחרים,
ושונאים יהודים אחרים ,כי הם מנסים להיות
קרובים לקב"ה הם ודאי וודאי לא יהודים
אמיתיים.
אבל בעתיד הקרוב נראה מי כן ומי לא ,וכל
הצדיקים שבטוחים שיש להם כרטיס כניסה לבית
המקדש השלישי ,להרבה מהם תהיה הפתעה
גדולה ,לא רק שלא יהיה להם כרטיס ,הם לא יהיו.
ואני בוכה גם עליהם .אבל מאז יציאת מצרים,
הערב רב מקלקל אותנו ,והרצון של הערב רב
למנהיג שיעביר אותם מאידישקייט לגוישקייט לא
יצליח ,כי לה' יש תוכניות אחרות.
ויהיה ברור ענק בעתיד הקרוב ,וזה יתחיל בארץ
ישראל עוד מעט .ופה בארץ ממשיכים לטייל
כאילו שהכל נשאר כמו שהיה,והיהודים בחו"ל לא
תופסים את המצב ,חושבים כאילו שיש עוד 100
שנה כמו שהיה .אבל בעתיד הקרוב תהיה
התעוררות מהשינה ,כשהמצב יתהפך ומי שלא עם
האמת ,זה הערב רב והם לא יבחרו באמת ,בקב"ה,
ובמשיח ,הם לא רוצים משיח ,הם רוצים להמשיך
את העסקים ולהרוויח כסף ,שליטה וגשמיות ,זה
מה שמעניין אותם.
ולצערי הרב ,רוב היהודים הם ערב רב ,אבל יש
ביניהם יהודים שפשוט לא הבינו את האמת ,אבל
יש להם נשמה יהודית וה' יציל אותם ,הע"ר עובד
נגד הקב"ה בכוונה ואין להם אפשרות לעשות
תשובה ,והם מבלבלים מאד את היהודים
האמיתיים ,וזה גם נכון שלרוב ,החינוך של
היהודים כיום בידים של הע"ר.

בנימין ,מוצ"ש בחוקותי,ל"ג בעומר ,תשע"א
ל"ג בעומר השנה הוא אחרת מכל השנים ,לכאורה
זה נראה אותו דבר ,אבל האוירה השתנתה מאד,
זה נכון שכבר לפני שנים רבות התחיל השינוי,
אבל השנה הזאת זה נהיה ברור .ואני בוכה יחד
עם רבי שמעון ורבי אלעזר ,שהם רואים בודאי
את עם ישראל בהמוניהם מגיעים לציון ביום
ההילולא ,זה נראה דבר גדול ,שכל-כך הרבה
אנשים מוציאים הרבה כסף ועושים דרך קשה
וארוכה על מנת להתפלל בציון של הרשב"י.
הרשב"י מרגיש חזק את הסבל של אלה שמגיעים
בתום לב ורצון לקבל ישועות ,אם זה ח"ו בגלל
מחלות או בעיות פרנסה וכו' ,וסתם ישראל
שבוכה כשהמצב קשה בכל העולם.
אבל בסה"כ הרבה מאד אנשים מגיעים בגלל
שזה מעניין ,יש מוזיקה ,ריקודים ,הדלקה ,יש
אוכל ,ויש מספיק ח"י רוטל למלא בריכת שחיה
אולימפית ,והמחירים שלוקחים בצימרים ממש
אסטרונומיים .נכון שיש את העצובים ואת
השבורים שמגיעים לישועה ,אך רובם נהנים יותר
ומרגישים יותר את המוזיקה ,הרבה פעמים יש גם
רוקנרול ,והרבה פעמים הריקוד הוא בלי רגש
ובכלל זה נהפך בחלקו הגדול לקרנבל שלא נדע,
ומזה כבר כמה שנים רבי שמעון דוחה את זה ,כי
זה נהפך למשהו לא יהודי ,למשהו מסחרי וזה
איבד את הפנימיות ,את האמת ,את הקשר עם
תוּכל ָלבוֹא :ו ְ
ֱמת וּ ְנכ ָֹחה לֹא ַ
ָכ ְשׁ ָלה ָב ְרחוֹב א ֶ
ַתּ ִהי הצדיק ,זה איבד את הנשמה.
ֱמת נ ְֶע ֶדּרֶת ְו ָסר ֵמ ָרע ִמ ְשׁתּוֹלֵל ַויּ ְַרא ה' ַוֵיּ ַרע ְבּ ֵעי ָניו
ָהא ֶ
וזה משקף את תמונת המצב הקשה והעצובה

של אוכלוסית העולם ,של הגוים ,ובודאי של
החילונים ולצערי הרב גם של הדתיים והחרדים
ביותר .העולם נהפך יותר ויותר לדבר גשמי ,אפילו
בין הצדיקים ביותר ,ואני לא מדבר על גדולי הדור.
ובודאי הרבה מהמנהיגים שלנו שקועים עמוק,
יחד עם "עמך" בגשמיות הגדולה שאף פעם לא
הייתה כמותה בעולם .בשבועות הבאים תהיה עוד
פעם ירידה גדולה ברמה הגשמית והכלכלית
בעולם ,ועוד מעט נמצא את עצמנו בלי דברים
שעד עכשיו חשבנו שהם דברים בסיסיים שכל
אדם צריך בשביל לחיות.
כל יהודי וכל גוי שחי היום בארצות המערב
המתקדמות ,לא יודעים מה זה לחיות בלי חשמל,
פשוט אין כזו מציאות ,ואם יום אחד לא יהיה
חשמל ,העולם יחזור אחורה בשניה אחת לפחות
מאתיים שנה ,אבל החברה לא בנויה למצב כזה,
ואנשים ימותו מרעב .ובכלל לא יוכלו להסתדר
עם הדברים הפשוטים ביותר כמו לבשל אוכל ,כי
גרים בערים בלי עצים ובדירות אי אפשר להדליק
אש ,דמיינו לעצמכם חיים בלי מקרר ,בלי תנור,
בלי מכונת כביסה ,בלי תחבורה ,בלי טלפון ,בלי
מעלית ,תחשבו על זה...
ובנוסף ,אם שמתם לב יש שינויים קשים בטבע,
ועכשיו הגשם שקלקל הרבה מאד מקורות של
אוכל בעולם ,למשל יש חוסר חיטה בגלל השרפות
הגדולות ברוסיה של גידולי החיטה ,ורוסיה שהיא
אחת היצואניות הגדולות בעולם של חיטה,
הפסיקה לייצא חיטה .השטפונות הגדולים
במיסיסיפי שחיסלו את יבולי התירס והחיטה שם,
ובטקסס היו שריפות ענקיות שחיסלו את החיטה,
וזו בעיה קשה בעולם ,וזו רק דוגמא אחת לסוג
של אוכל ,ועוד מעט נסבול מחוסר אוכל
והמחירים יגיעו עד לשמים ,וכמו שדברנו הדולר
יורד שוב והוא יגיע לאפס ,וגם היורו וגם
השטרלינג ,ובכלל יפן בסכנה שתיעלם לגמרי והיא
המדינה הרביעית בעולם בכלכלה.
אז יהודים ,תתכוננו ,יש עוד הרבה דברים
שיכולים להפחיד אותנו ,ומה שאמרתי זה מעט
מאד ,ויש קבוצת רשעים גדולה ,אולי הרשעים
הגדולים שהיו אי פעם והתגלגלו לעולם שלנו,
והם רוצים להפוך אותנו לעבדים שלהם ,ויכול
להיות שעבור היהודים יש להם תכנון עוד יותר
גרוע ,והם גם רוצים להיפטר מתשע עשיריות
מאוכלוסית העולם .ואנחנו ממשיכים לחיות
כרגיל ,היהודים החרדים חיים בבועה ורודה ,ולרוב
ממשיכים עם הגשמיות המוגזמת עם עגל הזהב,
חיקוי ובילוי כשר של העולם הגויי ,ולא רוצים
להתעורר .הקב"ה מנסה כבר שנים רבות להעיר
אתכם ,אבל אפילו שבתי החולים מלאים חרדים
במחלות קשות ביותר ,לא רוצים לשמוע ועדיין
לא מתעוררים.
אבל עכשיו אולי תתחילו להתעורר כי כל
היהודים בחו"ל יתחילו להרגיש מצבים קשים
ביותר ,גם בתור יהודים וגם בתור סתם בני אדם,
בנוסף לזה ,היהודים בארץ ירגישו פחד גדול מאד,
אם לא מרגישים כבר ,והפחד בכל העולם יגדל
מאד ,והדמוקרטיה כביכול תיעלם לגמרי מהעולם
בלי שתרגישו .יש גם סכנה גדולה בקרוב בכל
העולם ,ושוב אני מתחנן לפני עם ישראל ,לחזור
לאמת ,לחזור עכשיו לפני שה' יקח מכם את הנצח
ח"ו.
ומתוך אהבת ה' וקרבה לה' ,להאמין שהקב"ה
נותן לנו הכל ,ואנחנו ניכנס בכל העולם לשלב בו
נוכל לקבל רק ממנו ,ממנו ישירות בלי שליחים,
נקבל את כל מה שאנחנו צריכים ,ישירות רק
מהקב"ה ,ומי שלא מאמין בזה ,או מחפש דרך
אחרת ,לא יצליח .כמו במדבר סיני ,היהודים יכלו
להישען רק על הקב"ה בשביל האוכל ,בשביל
המים ,בשביל הכל ,וה' שמר על כולם ונתן כל מה
שיהודי צריך בשביל לחיות .ורק מי שמאמין בזה,
ומרגיש כך ובכיוון הזה ,ומאמין בכל הכוחות שאין
עוד מלבדו ,ושהוא הריבונו של עולם ואין עוד,
ושהוא מכלכל כל יהודי ויהודי וגם את כל הגויים,
וגם את החיות ,רק אדם כזה ,יהודי אמיתי ,יוכל
לשרוד.
יהודי שהוא אמיתי כי הוא יצא ממצרים ,עמד
בהר סיני ,קיבל את התורה ,ואמר נעשה ונשמע,
בסופו של דבר הוא יבין ,אולי הוא יצטרך לסבול
מאד ,אבל בסוף הוא יבין ויינצל ,ויגיע לימות
המשיח .שוב ,בקרוב העולם ישתנה מאד ,מי

יהם ְתּ ַע ַכּ ְסנָה" )ישעיה ג'(
וּב ַר ְג ֵל ֶ
שחושב שהוא יכול לדאוג בעצמו לאוכל ,לשתיה ֵתּ ַל ְכנָה ְ

וכו' ויש לו מספיק זהב וכסף כדי לעבור את
הזמנים הקשים ,או שהוא יחד עם קבוצה גדולה
של הרשעים שחפרו איזה בונקר גדול מתחת
לאדמה ,והם חושבים שזה יציל אותם ,אני מזהיר
אתכם ,בפרוש זה לא יציל אותם ,והבונקרים
הענקיים והעמוקים שהם בנו לכל מיני מקרים של
אסונות יהפוך לקבר שלהם .ואלה שעוד
משתוללים ומשתכרים מהגשמיות יחנקו על הקיא
שלהם .ואלה שמאמינים שה' הוא הכל יכול,
שהוא הריבונו של עולם ,שהוא היה הוה ויהיה,
עשה עושה ויעשה ,אלה יקבלו את משיח צדקנו
ויחיו בעולם שכולו טוב.

מוישל'ה ,מוצ"ש נשא ,ב' סיון תשע"א
אנחנו מתקרבים לגאולה ואני רוצה לומר לכם
שכל מיני אנשים ילכו ויעלמו מהמציאות .אבל לא
נוכל להגיד :אה ,בדיוק כאלה הם הערב רב ,או
בדיוק החילונים ,או בדיוק הציונים ,או בדיוק
אנשים מסויימים ,יהיו אנשים מכל הסוגים
שיעלמו .יהיה בירור בין החילונים ,בין הדתי
לאומי ובודאי בין הרבנים שלהם ,ואצל החילונים
והמנהיגים שלהם שכמעט כולם הם ע"ר ,אבל גם
בין החרדים .והרוב לא נקראים יהודים אלא ע"ר.
והצורה שהע"ר ייעלמו תהיה אחרת מכל דבר
שידענו עד היום שלא נדע.
וביננו חייב להיות שלום ,וזה חייב ,חייב .כל
אחד שהוא יהודי אמיתי יחפש את השלום ולא
להילחם .אבל יש מצבים שיש ע"ר חרדי שנלחמים
נגד היהודים האמיתיים ,אבל גם הע"ר נראה כמו
צדיקים ,אז איך נדע מי יהודי אמיתי? אם יהודי
יכול לבכות על הצרות של יהודי אחר ,הוא בודאי
לא ע"ר ,אם יהודי עושה חסד לשם שמים בלי
להרוויח כבוד או כסף מזה ,הוא בודאי נשמה
שעמדה על הר סיני .והע"ר פועל אך ורק בשביל
כבוד ,ממון וסיפוק תאוותיו ,אין להם לב אמיתי
ליהודי אחר ,הם בעולם הזה בלבד .לפעמים אנחנו
מתבלבלים כי יש יהודים שהם נראים בעלי חסד,
אבל באמת הם עושים אך ורק לעצמם.
אם הוא לוקח את הדין ומסובב את זה כאילו שזו
צדקות הוא ע"ר ,חייבים להתרחק ,ואי אפשר לשמוע
לו ,זה לא שלום ,ואסור לעשות איתם שלום .ולכן,
לחשוב טוב ,אם יש ויכוח ,על מה הויכוח ,לשמוע כל
צד והנימוק שלו ואז תדעו .לפעמים זה לא כל כך
פשוט לדעת ,כי לע"ר יש הרבה רבנים לצידם
שמסובבים את האמת ,אבל יהודי אמיתי יבין בלב
שלו מה האמת ,יחד עם זה ,לא כדאי להילחם פנים
אל פנים ,אלא לפעול בשקט ולהשתחרר מהם לגמרי.
המצב בעולם זה  90%שקר ו  10%אמת ,אין
גוונים בשקר ,אין מקום עם פחות שקר או יותר
שקר ,כי השקר הוא שקר ,אפילו שזה רק קצת,
ולהיפך ,קצת שקר הרבה יותר מסוכן מהרבה
שקר ,כי הרבה שקר מגלים בקלות ,וקצת שקר
מבלבל וזה גורם אסונות עצומים.
ש .האם הפסק שרבנים קבעו כי לאשה מותר
ללכת עם פאה נוכרית זה דוגמא של השקר?
ת .ודאי ,איך יכול להיות שיהודי אמיתי יכול
לפסוק שהפאות של היום מותרות? בו בזמן שהן
אסורות בצורה בוטה ,כי יש להן מראה של שיער
אמיתי ,כי הן באמת עשויות משיער אמיתי של
בני אדם.
החובשת פאה נראית ממש כגלויית ראש .הפאה
הנוכרית משנה את המראה החיצוני של האישה
מאישה יהודיה צנועה לאיזה נערה ,שבעקבות
הפאה מתחילה להתלבש גם בבגדים יותר צמודים,
יותר קצרים ,ממש נגד הדין.
כשאישה מרגישה שהיא בגילוי ראש עם
תיסרוקת כמו הגויות ,זה משנה לה את ההרגשה
הפנימית ומושך אותה לעולם הגדול של
החילוניים ,של הגויים ,וזה משפיע לרעה על כל
החיים שלה ,כי זה מושך אותה לכיווך ההפוך
מלהיות ענוה ,מלהיות בתוך הבית למען הילדים,
למען התורה ,למען הקדושה ,וזה הרס לעם-
ישראל.
גמרא יומא ט" :מקדש ראשון מפני מה חרב" מפני
ג' דברים שהיו בו :ע"ז ,גילוי עריות ושפיכות
דמים ,ומפרשת הגמרא מה זה גילוי עריות?
דכתיב:

ַתּ ַל ְכנָה
ָבהוּ ְבּנוֹת ִציּוֹן ו ֵ
ַען ִכּי ג ְ
ֹאמר ה' י ַ
" ַויּ ֶ
לוֹך וְ ָטפֹף
וּמ ַשׂ ְקּרוֹת ֵעינ ִָים ָה ְ
ְנטוּיוֹת גָּרוֹן ְ

רש"י :על הנשים אשר משלו בעמי ..צובעות
עיניהם..קושרות פיאות נכריות ..כשהיו עוברות
בשוק אצל בחורי ישראל דורסתו ברגלו ורמזתו
צד חיבת נואפות כדי להבעיר בו יצר הרע כארס
של נחש.
ומעט מאד רבנים מהדורות הקודמים היו בעד
פיאות ,ואם כן היו בעד ,זה היה מדובר על פיאות
העשויות משיער סוס ,או קש ,ובודאי לא הפאות
של היום .יחד עם זה ,הרוב הגדול של גדולי הדור
הקודמים פסקו גם נגד הפאות העשויות מקש
וכו'.
ובכלל ללכת עם פאה נוכרית היום זה כמו ללכת
עם חצאית קצרה ,צמודה ושקופה.
ש .התקשרה אישה שהחלה ללבוש רדיד ואמרה
שהרב שלה אמר לה שאסור ללכת עם זה ,כי זה
מושך תשומת לב ,מה דעתך?
ת .זו תשובה שנשמעת הרבה היום ,וזה נכון שזה
מושך תשומת לב ,אבל האמת היא שזה כמו אישה
יהודיה צנועה שהולכת עם מטפחת ראש ובגדים
צנועים ארוכים ורחבים בלי איפור ותכשיטים
ברחוב דיזינגוף בין החילוניות שמסתובבות חצי
ערומות ,ודאי היא מושכת עין ,כי ברחוב החרדי,
לבוש צנוע לפי הדין לנשים ונערות ,פשוט יצא
מהאופנה ,ורוב הנשים והנערות היהודיות לובשות
בגדים אשר בהחלט לא מתאימים לבת-ישראל
אמיתית .אז מה רוצים לומר? שהיא צריכה
להוריד את הבגדים וללכת חצי ערומה כמוהן על
מנת לא למשוך עין ?
זה אותו דבר היום ,הנשים הרוצות צניעות כמו
פעם ,לבושות צנוע עם רדידים ושאלים וכו' ,הן
מושכות עין ברחוב החרדי ,כי בעולם החרדי,
הדינים האמיתיים של הצניעות נשכחו ,ונשים
מבולבלות ומתלבשות צר ,קצר ושקוף ,נעליים לא
מתאימות ,איפור ,תכשיטים ופיאות .ולכן מי
שהיא באמת צנועה מושכת עין .אבל לבת ישראל
הצנועה והאמיתית מחכה גן-עדן ,ואם הנשים הלא
צנועות לא יעשו תשובה מחכה להם גהינום.
והיום גבר שרוצה ללכת ברחוב חרדי ,מוכרח
לשמור עיניים חזק מאד כדי לא להיות מושפע
לרעה ,והנשים הצדקניות שהולכות עם רדידים
וכו' מושכות עין ,כי זה מזכיר ליהודים האחרים
מה באמת צריך להיות ,ובאמת כיצד צריכה
להיראות יהודיה שיוצאת לרחוב ,וזה מרגיז מאד
חלק מן היהודים ,כי גם הנשים וגם בעליהם
רוצים להמשיך את המראה הרחובי יותר ,שמקרב
אותם לעגל הזהב ,לכן הכעס הגדול נגד נשים
צנועות ,כי הם לא מוכנים לוותר על החיים היותר
גשמיים שהם בחרו בזה.
לכל יהודי יש נשמה גדולה מאד
הקב"ה מטפל בו אישית
הקב"ה מכניס את הנשמה לתוך התינוק
הקב"ה סידר תוכנית תיקון לכ"א בנפרד
אנחנו חייבים לעבור תהליכים מסויימים
כדי להגיע לשלמות
בנימין גולדן ,יום ראשון ג' סיון תשע"א
כמו שאמרנו פעמים רבות ,העולם השתנה כבר
מהקצה-לקצה בצורה קשה ביותר .בהרבה מאד
איזורים בעולם יש אסונות טבע מדהימים,
מפחידים ומשונים .בכל העולם כמעט ,מלחמות
רבות .דם זורם ,רצח נהיה המוני וחסר רגש .ואין
אדם שמבין בדיוק למה .חוץ מאלו שעומדים
מאחרי מלחמות אלו ,שגם זה לא ברור מי בדיוק
עומד מאחורי זה .ועוד יותר סוד זה – למה? כל
העולם בפחד ,ולא יודעים בדיוק למה.
ויש בעיות כלכליות שאף פעם לא היו ,וזה הולך
ומחמיר .ולא ברור למה זה הולך ומחמיר ,כי יש
כל כך הרבה מומחים בכלכלה שמנהלים את
העולם ,אז איך זה יכול להיות שהכל נופל ,ושעוד
מעט יהיה מחסור באוכל ,ואינפלציה ענקית שלא
תהיה אפשרות לשלם שכר דירה ,משכנתא או
מזון .איך זה יכול להיות בעולם שהוא כל-כך
מתקדם ,כל-כך חכם ,וכל-כך דמוקרטי במרכאות
כפולות ,איך זה יכול להיות שהאדם הרגיל ,האיש
הפשוט ,לא יכול להשיג את הדברים המינימליים?
איך זה יכול להיות שהפרסומת של חברות-
הביטוח' :אנו שומרים עליכם ודואגים לכם
מהלידה עד לקבר' לא עובדת .איך זה יכול להיות?

בכל העולם  -הכל רועד .הכל מפחיד .האדם
הולך לישון בלילה עם פרפרים בבטן ,ועם הרגשה
של פחד בלב .אם יש לו הרבה חובות שלא נדע,
או שהוא חולה ,או יש ילדים לא-טובים שלא נדע
או כל מיני בעיות אחרות עוד אפשר להבין .אבל
אפילו במצב כזה אי אפשר להבין מאיפה הפחד
העמוק הזה שהולכים לישון איתו ,ומתעוררים
בבוקר עם זה .בסך הכל הרי עדיין אפילו העניים
והחולים לא-עלינו והאומללים מכל-מיני-סיבות
הם חיים במצב שיש בדרך כלל מספיק אוכל ,גג
סביר מעל לראש ,ומיטה פחות-או-יותר נוחה,
ואפילו פלאפון!
אבל באמת בשניה אחת רוב העולם יכול
ֵע ְלמוּ איתם .מספיק
להיעלם .וכל הדברים האלו י ָ
רק שלא יהיה חשמל .הרי אם לא יהיה חשמל ,לא
יהיה כלום .בתוך כשבועיים אנשים יתחילו למות
מרעב .לא יהיה אוכל ,לא יהיו מים נקיים ,ולא
יהיה שום דבר מהדברים שאנחנו כל כך רגילים
להם .אז מה נעשה? איך נתמודד? אנחנו נחזור
לעולם כפי שהיה לפני בערך מאתים שנה! אבל
לפני מאתים שנה היה לכל אחד סוס ועגלה ,והיה
יכול לצאת ליער לכרות כמה עצים קטנים ,שיהיה
לו במה לבשל .הוא לא היה צריך דוקא ללכת
לסופרמרקט לקנות עוף מוקפא בחבילה ,הוא
פשוט לקח תרנגול או תרנגולת ,שחט ועשה את
הפעולות שצריך ,בישל ואכל .הוא גידל בחצר
ירקות וכו' תלוי באיזורו ,או לפחות היו לו שכנים
שיכל להחליף איתם ,למשל חלב תמורת ירקות או
משהו כזה .בכל אופן העולם היה בנוי להיות בלי
חשמל .אבל היום  -אוי ואבוי לנו בלי חשמל!
אנחנו תלויים לגמרי בחשמל .ובלי החשמל הזה
אין לנו שום קיום .כך אנחנו מאמינים ,וזו הבעיה.
וחוץ מהחשמל יש עוד הרבה דברים חשובים
שאנחנו חושבים שאין לנו קיום בלעדיהם ,אבל זה
רק בדמיון שלנו ,כי אנחנו באמת תלויים אך ורק
בקדוש ברוך הוא .כשיצאנו ממצרים ,לא היה לנו
מספיק אוכל ,וגם לא מספיק שתיה ,הבגדים
באופן טבעי היו מתלכלכים ונשחקים ,וללכת
במדבר החם והבוער עם כל השרצים וכל
הנחשים ,עם כל המשפחה התינוקות והזקנים
וכו' ,זה היה בלתי אפשרי שאפשר יהיה לחיות
ולעבור את זה שלמים.
אבל כמו שכתוב 'פותח את ידך ומשביע לכל חי
רצון' ,ה' נתן גם את האוכל וגם את השתיה ,וגם
הוא ָשׂם מתחת לרגלים של היהודים משהו שהיה
קל להם ללכת] ,שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך
לא בצקה זה ארבעים שנה .פרשת עקב [.והענן
מלפניהם ומאחריהם וכו' וכו' .וככה הם חיו עם
ַה ָמּן ִמן השמים ,שנתן לגוף את כל מה שהיה צריך,
ובודאי שהיה הרבה יותר טוב מכל האוכל
והויטמינים שאנחנו צורכים היום .ולא היו צריכים
לא חשמל ולא כלום ,רק הקב"ה .להיות נאמנים
לו  -וזה הכל .בלי חשמל יכלו לחיות טוב מאד.
וכל זאת מפני שהקב"ה הוא הכל-יכול ,והוא נותן
את הכל ,ואנחנו לא תלויים בשום דבר בעולם -
רק בו.

ְהיָה ה' ִמ ְב ַטחוֹ:
ֲשׁר י ְִב ַטח ַבּה' ו ָ
רוּך ַה ֶגּ ֶבר א ֶ
ָבּ ְ

)ירמיהו י"ז(
ואני רוצה לומר לכם ,לכל אלו שכבר מרגישים
את הפחד ,לכל אלו שהולכים לישון עם כאבי בטן
ופחד בלב ,עם מחשבות שלא נותנים לישון :יש
ממה לפחד .לאדם שאין לו בטחון אמיתי בקב"ה -
אכן יש ממה לפחד.
אם אדם יש לו עבירות אבל הוא עושה תשובה
ובוטח בה'  -אין לו ממה לפחד ,אבל אדם שיש לו
עבירות והוא לא בוטח בה' ח"ו ,יש לו בהחלט
ממה לפחד .לאדם שרק חושב על הגשמיות ,על
חוסר הכסף שלו ,או על כל הדברים השטחיים
ששייכים לעוה"ז ודואג יום ולילה על זה ,אין לו
עתיד  -לא בעוה"ז ולא בעולם הבא ,ח"ו.
וליהודים שמקררים יהודים אחרים כלפי הקב"ה
ותורתו  -הגורל שלהם יהיה קשה ביותר .כי זה
בדיוק כל התכונות של הע"ר .והע"ר לא יחיה.
ואפילו יש רשימה ארוכה מאד של גדולי הדור
שהזהירו אותנו שבדור הזה ,לפני משיח  -רוב
היהודים יהיו ערב רב) .ראה מקורות בדף האחרון(
אמרנו את זה פעם אחרי פעם .אבל שוב ,שיכנס
לכם לראש :רוב היהודים ע"ר! כולל מנהיגים,
כולל רבנים ,לצערי הרב ואל תכוונו את הרובים
עלי ,כי זה לא יעזור ,כי אני רק אוטיסט ,ואני

אומר רק מה שאמרו גדולי הדורות ,דורי-דורות
לפנינו .והם אמרו ברור והסבירו שהם אומרים את
זה כדי לחזק את היהודים האמיתיים בדור שלנו.
שרואים סתירות ודברים משונים שיש בעולם
היהודי הדתי והחרדי ,ולא מבינים איך זה יכול
להיות.
רואים מבתי דין פסקים שלפני מאה שנה לא
היו קורים .רואים הקלות בכל מיני דינים ,שאף
פעם לא היו מעיזים לעשות .יש גישות שדומות
לשמאלנים בהרבה מקרים .ויש קשר ודאי בין
הרבה 'כאילו קיצוניים' חרדים ,שלכאורה הם נגד
המדינה ,אבל יש קשר ביניהם ובין המדינה וכל
מיני משרדים של המדינה ,שבסה"כ זה אומר שיש
להם קשר עם הכסף של המדינה ,אמנם זה בשקט
ובסוד ,אבל זה קיים.
והעולם מלא שקר ,שקר ושקר ושקר.
ונכון ,השקר בכל העולם חוגג .בעיתון אי אפשר
להאמין בכלום  -שקר ושקר ושקר ושקר .כותבים
דבר אחד ,עושים דבר אחר .כותבים דבר אחד,
וליד זה כותבים בדיוק הפוך .עושים דברים,
ומדברים אחרת אחרי המעשה .ומספרים שקרים,
סיפורים ,וכולם רואים שזה שקר .אבל מגיבים
כמו בסיפור ' ִבּ ְג ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ֲח ָד ִשׁים' .וזה בדיוק כך.
רואים שהמלך ערום ,אבל אף-אחד או לפחות רוב
האנשים בעולם לא מוכנים להגיד" :המלך ערום",
המלך פשוט ערום! אני מדבר על העולם הזה ,על
המנהיגים ,כל אלו שמנהלים ,לצערי הרב ,או
'כאילו מנהלים' את העולם .זה אומר שהם דואגים
אך ורק לעשות רושם מסויים כדי להשיג את
המטרות האנוכיות ביותר שלהם ,שלפעמים
המטרות הם על סף שיגעון ,אם לא שיגעון ממש.

ְח ְברֵי ַגּנּ ִָבים כֻּלּוֹ א ֵֹהב שֹׁ ַחד
סוֹר ִרים ו ַ
" ָשׂ ַרי ְִך ְ
ְורֹדֵף ַשׁ ְלמֹ ִנים" )ישעיה א'(
והכואב ביותר זה השקר בין החרדים .כי אנחנו
החרדים צריכים להיות השפיץ של העולם ,השפיץ
הרוחני של העולם ,ומה איתנו? אנחנו ירדנו מאד
מאד .ירדנו כמעט לאפס .ירדנו למצב קשה ביותר.
רק להסתכל חיצונית על הקהילות שלנו ,על עגל
הזהב השולט בין החסידים ,הליטאים והספרדים
ולבכות ולבכות .יש קהילות מפוארות מאד,
והכסף שזורם שם כנהר מלא מים על גדותיו ,לא
מעלה את הרוחניות והקדושה של הקהילות ,אלא
מוריד אותם ,כי רוב מנהיגי הקהילות ,שהם
הנהנים בעיקר מהגשמיות ,סוחבים את כל
הקהילה לכיוונים של עגל הזהב .ובעולם הישיבות,
הרבה ראשי ישיבות היו במצב טוב לפני הנפילה
הכלכלית האחרונה ,כל יהודי שני היה ראש-כולל,
כל אברך בלי כשרון לימודי מיוחד הפך לעסקן.
החליט שהוא רוצה לפתוח כולל ,טס לאמריקה או
לאירופה ,לברזיל ,לדרום אפריקה ,אסף כספים,
פתח כולל ...זה לא רק כבוד ,זה גם פרנסה ...ואז
התחילו הנסיעות שלו ,שלש ,ארבע ,חמש פעמים
בשנה טס ...טס בכל העולם כביכול 'על קידוש
השם' ...להחזיק את הכולל שלו.
אבל ,פלא פלאים! רוב הכוללים האלו נפלו.
למה? בגלל שהם היו כל כך קדושים?! ובהרבה
ישיבות גדולות יש בעיות כספיות קשות .למה? כי
הם היו כל כך מלאים תורה ואהבת השם? וגם
החסידויות סובלות ,כי אין כבר את הכסף שהיה.
השי"ת רוצח את עגל הזהב .ועכשיו אנו רואים
שרוב הדברים הם היו רק בלון נפוח .והאויר יוצא.
זה עוד לא יצא לגמרי ,אבל זה יוצא במהירות
רבה.
אבל זה לא עצר מהרבה יהודים החרדים ,להלל
את עגל-הזהב ולהגיד כמה שעגל הזהב "קדוש",
וכמה שהקב"ה שלח אותו במיוחד להציל את עם
ישראל .ודאי לוקחים כסף מהמדינה בשביל חינוך
הבנות ,ולחינוך העצמאי ולכל בתי יעקב ,גם
החסידים וגם הליטאים ,בודאי ובודאי צריך לקחת
את הכסף הזה ,כי זה מה שמציל את המצב ,כי זה
נותן משכורות להרבה יהודים ויהודיות ,ולהרבה
מנהלים .ויש הרבה-הרבה כסף מזה .ויש מעט
רוחניות מזה.
מאז שהתחילו לקחת כסף מהמדינה ,הרמה
הרוחנית בבתי ספר אלה ירדו בצורה איומה .אבל
נשמעת הטענה :כל כך הרבה תלמידות ,כל כך
הרבה תלמידים ,לומדים כל כך הרבה תורה...
לומדים ולומדות להיות מנהלות בבתי ספר ,מורות
בבתי ספר ,לומדות להיות עובדות במשרדים עם

מחשבים ,לומדות כל מיני דברים מעניינים .יש
בית ספר ,סמינר חסידי שלומדות אפילו צילום
אומנתי .ממש יהודי! ממש דבר יהודי מאד .ואם
יגידו מילה ,יגידו" :מה?! גם הן רוצות ללמוד...
אנחנו בעולם כזה ...וצריך משהו מעניין"...
היהדות לא מעניינת ,הבית לא מעניין ,להתחתן
ולהביא ילדים ,ולחנך אותם כמו יהודים אמיתיים,
זה לא מענין .מה מענין? קורס צילום אומנתי!
אבל זה לא רק במקומות אלה ,זה גם בישיבות
גדולות של בחורים גדולים ,גם ליטאים ,חסידים
וספרדים.
רוב החינוך זה פשוט עגל-הזהב .וזה בלי רגש.
כן ,לומדים ,אולי יודעים הרבה ,לפחות חלק...
אבל אין את הנשמה היהודית בזה כמעט .חסר.
וזה מפחיד מאד ,זה כמו איזה גולם שמסתובב
בעולם בלי נשמה .הוא נושם ,מסתובב ,אבל בלי
נשמה ,נראה כמו יהודי  -אבל בלי נשמה.

וּב ְשׂ ָפ ָתיו
ַען ִכּי ִנגַּשׁ ָה ָעם ַהזֶּה ְבּ ִפיו ִ
ֹאמר ה' י ַ
" ַויּ ֶ
ַתּ ִהי י ְִר ָ
ִכּ ְבּדוּנִי ו ְִלבּוֹ ִר ַחק ִמ ֶמּנִּי ו ְ
אָתם א ִֹתי ִמ ְצוַת
ֻמּדָה) :ישעיהו כ"ט(
ָשׁים ְמל ָ
ֲאנ ִ
נחזור עכשיו לע"ר .מאחר שברור שרוב היהודים
הם ערב-רב ,התפקיד שלהם בעולם-הזה זה לקרר
את היהודי כלפי בוראו ,שלא ירצו להתקרב אליו,
רק שיעדיפו ח"ו להתקרב לעגל הזהב .אבל הע"ר
לא מבין דבר אחד :אמנם הם יצאו ממצרים עם
עם-ישראל  -אבל הם אף פעם לא נתנו את הלב
שלהם לקב"ה .היה להם חשק לרגע מסויים לצאת
עם עם-ישראל ממצרים מכל מיני סיבות ,אבל
לתת את הלב לקב"ה? אף פעם לא! ולכן אין להם
תיקון.
ואלה הרגעים האחרונים שלהם בעולם הזה,
והם צריכים לעשות צרות ליהודים .לקרר אותם
מלהיות יהודים .ויש ביניהם שמאלניים ,ימניים,
דתיים-לאומים וחרדים .וגם מנהיגים ביניהם,
ורבנים ביניהם .והתפקיד שלהם זה לקרר את עם-
ישראל ,לסחוב אותם לכיוון הלא-טוב כמו שהם
עשו במדבר כשחיכו למשה רבינו והם עשו את
עגל הזהב ,ומאז הם עושים לנו רק צרות .אבל הם
יפלו ,נפילה קשה .אין נפילה יותר קשה מלהיעלם
מהנוכחות לחלוטין ,להיעלם מהמציאות בכלל,
שלא נדע.
ואת היהודים האמיתיים ,הקב"ה יסחוב בכח
לאמת! חלק יסבלו מאד ,כי הם רחוקים מאד,
אבל יגיעו בעז"ה ,וחלק הם קרובים ולא יסבלו
בע"ה .אבל הקב"ה לא ישאיר את הבנים והבנות
שלו האהובים בלתי-שלמים .הוא יודע כמה
שהמבחן קשה ,וכמה שהם היו צריכים לסבול
ולעבור קשיים כדי להגיע לאמת] .אמת כי אתה
הוא יוצרם ואתה יודע יצרם כי הם בשר ודם.
תפילת ונתנה תוקף[ .והוא מרחם עליהם מאד ,על
כולנו ,על כל עם-ישראל האמיתי ,על כל נשמה יהודית
שעמדה על הר-סיני .והוא לא יעזוב אותנו .אין כזו
מציאות .והגויים והיהודים הערב-רב והעמלקים עם כל
הכחות שלהם מנסים להרוס אותנו .אבל זה לא יעזור
להם .הריבונו של עולם הוא יציל אותנו ,ויפיל אותם.

ואני יודע שהיהודים האמיתיים מאד מבולבלים,
ואפילו הצדיקים ביניהם ,כי העולם מלא שקר,
והעולם החרדי מלא שקר .ורבנים פוסקים על
דברים שלא היו אף פעם באידישקייט ואומרים
שזו האמת .ויהודים אמיתיים עוצרים ואומרים:
מה? זוהי האמת? איך זה יכול להיות? אבל אסור
לדבר! יש שקט .כי פסקו .אז יש שקט.
אבל יותר ויותר יהודים מבינים שהשקר הוא
השולט עכשיו ,והאמת היא המעט עכשיו] .והאמת
תהא נעדרת ,משנה סוף סוטה בענייני עקבתא
דמשיחא[ .אבל בעתיד הקרוב מאד ,הנשמה
היהודית תשתלט ותבריח לגמרי את השקר,
הקב"ה ימלא כל יהודי אמיתי עם אמת ,והאמת
הזאת תלך לכל פינה בעולם ,וכל השקר יעלם
לנצח.
עם ישראל ,משיח אם הוא איננו פה ,אז הוא
כמעט פה .והוא בעתיד הקרוב ביותר יתגלה .למה
לחכות עד שהקב"ה יצטרך לסחוב אתכם באף או
באוזן ..למה זה צריך להיות לכם קשה? תסתכלו
מסביב ,תסתכלו מסביב ותראו את הבלגן בעולם,
את השקר בכל מקום .תתקרבו שוב לקב"ה .כל
האלילים שלכם נופלים אחד-אחד ,נופלים לגמרי
ונעלמים .ה' מוכיח בבירור שהם ריקים ושהם
תמיד היו ריקים ,ריקים מכל תוכן .למה לחכות.
למה לא עכשיו ברגע זה ,לפני הקושי הגדול

ביותר ,למה לא להתקרב לקב'"ה ,לזרוק את
השקר ,ולחזור אליו.
כי יום אחד בעתיד הקרוב  -כל השקר יעלם,
ואנשי אמת ירגישו שהם חזרו הביתה .והעולם
יהיה רגוע ,בית המקדש ירד מן השמים ארצה .דוד
המלך משיח-צדקנו ישב שוב על כסא המלוכה
ִש ֵחט .עולם בלי יצר הרע .עולם של
והיצה"ר י ָ
רוגע ,שמחה וקירבה לה' .ואף אחד לא יגיד' :אבל
זה משעמם ,צריך איזה טיול לאמריקה או ללכת
לים' ,לא! בלי היצה"ר ,ורק עם האמת ,הכל יהיה
מושלם ,והאדם ירגיש שלמות ,ואין הנאה יותר
גדולה מזה!
ובאמת גם בסמינרים וגם בבתי יעקב נעלם
הדגש על הנשמה היהודית ועל הסיבה והמטרה
האמיתית שה' שלח אותנו עבורה לעולם הזה .הם
חושבים באמת שצריך להתחתן עם תלמיד-חכם,
לקבל דירה שלימה עם כל הריהוט ,עבודה טובה,
לא משנה אם היא הולכת בין גברים לעבוד,
העיקר שהיא מביאה את הכסף ,והאברך יכול
לשבת ללמוד .אבל הראש של האברך גם לא
בלימוד בד"כ ,כי בגלל הגשמיות מסביב ,גם הוא
בסופו-של-דבר צריך לחפש איזו עבודה כדי
להשביע את התיאבון הגדול לגשמיות .והילדים
שלהם גדלים באוירה של תורה מצוות וכו' יחד
עם גשמיות .וזה מבלבל את הדור מאד מאד .זה
הופך אותם לשטחיים ולרחוקים מהקב"ה .אפילו
שהולכים לבושים בחליפות ,ועוד יש זקנים
להרבה מאד ,ויש הרבה בלי זקנים ,יש עם מעילים
ארוכים והרבה עם מעילים קצרים ,הרבה עם
מכנסיים צרים וזק'טים קצרים ,ותספורת
ובורסלינו ,כובע מסודר.
אבל שוב אני אגיד :הרוב של הדור ,ע"ר .והמעט
שהם יהודים-אמיתיים שהם עמדו בהר סיני
ואמרו 'נעשה ונשמע' ,אפשר בכל זאת לעורר את
הלב שלהם ,ואת האידישע נשמה שלהם ,ולסחוב
אותם בחזרה.
אם היה חוזר הבעש"ט או רבי נחמן ,לא משנה
מי מהדורות הקודמים  -הם היו פשוט יושבים
וקורעים את הבגד ושמים שק על הגוף ואפר על
הראש ובוכים להקב"ה להציל את הדור הזה .ואני
יודע שבטח הם יושבים בשמים ובוכים על הדור,
ומודים להקב"ה שלא נולדו בדור שכזה.
]"ייתי ולא אחמיניה" .סנהדרין צ"ז[
ש .על מה הם בוכים ?
ת .הם בוכים על הסבל שעוברים היהודים ,על איך
שהורידו את היהדות לרמה של גויים לא עלינו,
על זה הם בוכים .על כבוד ה' ,על השכינה על זה
הם בוכים ,והם מודים לה' שלא נולדו ולא חיים
בדור הזה.
ש .מתוכנן מצעד "גאוה" גדול הפעם ,מה דעתך?
ת .הכל חייב להתנפץ ,וליפול ולהעלם ,אל תדאג.
הקב"ה יפיל את כולם והם ייעלמו בצורה קשה
ביותר .בינתיים צריכים להיערך למחאה כרגיל כמו
בשנים קודמות .חייבים מחאה .מישהו חייב
למחות.
כל פעם שיש "מצעד הגאוה" כפי שהמנוולים
קוראים לזה ,זה כאילו יריקה על השכינה ח"ו ,וזה
לא יעבור בשתיקה ,וסופם של כל המשתתפים
בזה יהיה רע ומר.
ש .קצת עידוד...
ת .אנחנו כבר כותבים בערך תשע-עשרה שנה.
בתשע-עשרה שנה אלה אנחנו אומרים פחות-או-
יותר אותו דבר ,בצורות שונות .בהתחלה זה היה
יותר כללי ,ועכשיו זה הגיע ליותר ויותר מדוייק
וממוקד .ורואים עכשיו שהכל מתקיים .רק מחכים
לסוף .ומרגישים שהסוף קרוב ביותר .אפילו
הטיפש ביותר יכול לראות את זה בעיניים של
בשר ודם .ולכן אנחנו כבר כמעט בסוף .זה יהיה
קשה מאד ,אנחנו כבר יכולים לראות מרחוק
ול ְצפוֹת את הקשיים הקשים ביותר שעומדים
ִ
בפנינו .אבל אנחנו היהודים האמיתיים  -דור חזק,
נשמות לא-הכי רגישות ,כי ה' שלח לדור-האחרון
לא את הנשמות שיפלו על כל דבר קטן ,אלא
נשמות עם עוצמה וחוסן ,שהם פחות רגישות
מהדורות הקודמים ,וזאת בכדי שהם יוכלו לשרוד
מצבים כל כך קשים.
ואנחנו נראה ניסים ענקיים ,כבר אנחנו רואים,
אבל יהיו עוד יותר ענקיים .ואפילו שזה נראה
עכשיו כאילו שהרשעים הם שמקבלים את כל

ההטבות  -שלא נדע ]ומשלם לשונאיו אל פניו ציונים לדברי הזוה"ק:

להאבידו .סוף פר' ואתחנן ,ראה רש"י ותרגום
אונקלוס[ ,אך באמת כל אחד מאתנו מרגיש יום-
יום את הסיעתא דשמיא ואת הניסים הגלויים.
וזה כמו שהקב"ה כביכול לוחש לנו באוזניים כל
הזמן ואומר לנו' :אני איתכם ,לא לדאוג .אני
איתכם ,לא לדאוג'.
ש .בקשר למסר האחרון )דף " (72זכרתי לך חסד
נעורייך לכתך אחרי במדבר" .אנו מבינים מאד
שאנחנו מקבלים כאן הכנה נפלאה לקראת היציאה
למדבר .אני שואל איך אנחנו באמת מתכוננים
למעשה לבשורה הגדולה של היציאה למדבר .האם
לתת לחיים לזרום ופשוט להתכונן ,או שבאופן
אקטיבי אנחנו צריכים לקום ,להתנער ולהתנתק
בפועל מהכל.
ת .אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר לצאת
למדבר ,האם זה לקום ולצאת למדבר-יהודה או
מדבר אחר ולחיות שם ִעם כל מה שיש במדבר ,או
שזה אומר לצאת למדבר של עולם בלי הגשמיות
ובלי העגה"ז .זה נראה דבר מפחיד לאדם שקשור
מאד לגשמיות ולעגה"ז .אבל יש כבר יהודים
שעושים את זה .יש נשים שיולדות בבית .יש
נשים שלבושות כמו אמותינו הק' שרה רבקה
ורחל ולאה ,וזה כבר מבדיל ביניהן ובין הסביבה.
והן כבר לא יכולות לצאת לגן החיות או לבלות
בחוף הים או לאכול במסעדות כמו שהן לבושות,
הן כבר במדברִ .עם הקדוש ברוך הוא .הן במדבר -
והמן ִא ָתּן והכל ִא ָתּן .זה נקרא
וענני הכבוד ִא ָתּןָ ,
'לצאת למדבר'.
ש .אשה הלובשת פאה ,האם יש בזה גאוה?
ת .בגדי פריצות זה ענין של עזות וגאוה .כי מתי
בכל ההיסטוריה הסתובבו עם כאלה פאות? אפילו
אם זה היה פאה "שמאטע" ,סמרטוט ,אבל עכשיו
זה אפילו לא זה ,זה אפילו כל כך נראה כמו
דוגמניות .ויש כאלו שהן אפילו ארוכות ביותר,
לא רוצה לתאר עד איפה .וזה מפחיד מאד .אשה
צריכה עזות בכדי ללכת עם כזה דבר .איך אפשר
כשאַתּ הולכת בכזה דבר? זה
ְ
להגיד שאת יהודיה
לא יתכן! וככל שהאשה לבושה יותר כמו דוגמנית
 היא יותר מרגישה גאוה ,היא מרגישה יותרחופשיה ,ומסוגלת גם להכנס לכל מיני מקומות -
שלמעשה לא מתאימים לאשה יהודיה ,ואפילו אם
יש לזה הכשרים .זה לא מתאים לשבת במסעדה,
לשתות קפה ולאכול עוגה סתם בשביל לקשקש.
זה אסור .יגידו שכאילו נולדתי לפני שלש מאות
שנה .אך ככה זה צריך להיות .מי שמע פעם על
יהודיה שיושבת בבית-קפה ואוכלת באנג'ל או
במקום אחר כזה ,נוגסת עוגה עם קצפת ושותה
קפה ,קפוצ'ינו ומקשקשת לחברה שלה .שטויות.
בזבוז חיים .חוץ מזה ,שזה בכלל לא צנוע.
אין זמן .וחוץ מזה העולם נהיה יותר בלאגן אבל
מצד שני העולם נהיה יותר ברור שהכל שקר.

מקורות מדברי רבותינו בענין הערב רב:
רוב הדור האחרון מערב רב:
האריז"ל :ספר הליקוטים פרשת ואתחנן.

וַ ִ ּי ְת ַע ֵּבר ה' ִ ּבי ְל ַמ ַענְ כֶ ם ,דע ,כי בכל דור בא
משה בסוד עיבור ,לפי שהקב"ה לא היה רוצה
לקבל ערב רב ,ומשה קבלם ,בחשבו כי טוב הוא
להכניסם בקדושה ,ובפרט שהיו נוגעים לו קצת,
כמ"ש העם אשר אנכי בקרבו ,וכתיב כל העם אשר
ברגליך ,ולזה רצה לתקנם ,ואדרבה קלקלו
לישראל .וז"ס מ"ש לך רד כי שיחת עמך וכו',
נשחת לא נאמר אלא שיחת ,פי' שיחת לישראל,
ועתה רוב הדור מהם .ולזה הוצרך לבוא משה
בעיבור א' לנ' שנה ,לפי שהוא שרש ישראל,
לתקנם שלא ַי ְטעוּם ערב רב.

דברי חיים השמטות ,פרשת ויקהל:
ה' ציוה שלא יתחברו עם הערב רב בשום פעם,
ועי"ז יהיו ראויים לבנות משכן ,כי ישראל בעצמן
קדושים ,אך הערב-רב כל חסד דעבדין לגרמייהו
עבדין ,כנראה בעליל שהרבנים והחסידים והבעלי
בתים שבדור הזה המה בעוה"ר רובן מע"ר ,ורוצים
לשרור על הציבור ,וכל מעשיהם רק לגרמייהו
לקבל ממון וכבוד ,ולכן יש להתחבר רק עם
עובדים באמת מוסרים נפשם לה' לא לקבל
תועלת לעצמם.

ע' בראשית כה .רעיא מהימנא פ' פנחס ,תיקוה"ז
דף כב .וכן דף נב .כי תשא קצ"א ע"א וע"ב ,רע"מ
כי תצא ,וזהר חדש מדרש הנעלם בראשית י"ג,
וזוהר ויקרא ו .וברע"מ כי תצא כתב וזה לשונו:
גלותא רביעאה 'תהום רבה' וחושך על פני תהום,
ואתקרי בור בלא תורה ,אבל נחשים ועקרבים יש
בו ,דור דרשעים ,מלא נחשים ועקרבים דעקרין
מלין דרבנן ודיינין לשקרא ,עלייהו איתמר :היו
צריה לראש ויפן כה וכה וירא כי אין איש בישראל
באילין רשיעיא ערב רב ,ודא בסוף גלותא ,ובגין
דא קץ דפורקנא 'נוקב עד התהום' רבה.

עוד בענין הערב רב ,מהותו וענינו:
ע' זוה"ק חלק ג' דף קכ"ה ע"ב בארוכה.
ומדבריו אנו למדים:
א .הערב רב לא עמדו בהר סיני,
ב .הם לא יזכו להינצל בגאולה האחרונה,
ג .מי שרוצה להנצל אין לו להתחבר אתם.
ד .הע"ר הם ראשי העם ומנהיגיהם ורועיהם
בגלות האחרונה ,שע"ז נא' היו צריה לראש,
ה .הם שולטים על הממון.
ו .הם מבזים ושונאים את הצדיקים ותלמידי
החכמים כמ"ש ויראי חטא ימאסו ,וחכמת סופרים
תסרח.
ושם בדף קכו כתב וז"ל :אינון ערב רב ,אינון
עתירין ,בשלוה בחדוה ,בלא צערא בלא יגונא כלל,
גזלנין מארי שוחד ,דאינון דיינין רישי עמא,
)בראשית ו יג( כי מלאה הארץ חמס מפניהם,
עלייהו אתמר )איכה א ה( היו צריה לראש:
וכתב בספר אבן שלמה ,פרק י"א אות ד' ובהגה"ה
אות ה' :ונקראין 'ערב רב' מפני שהם ראשי העם
בגלות ,ולכן נקראים 'רב' ,וכל הגלות והצרות
וחורבן ביהמ"ק הכל הי' ע"י מה שקיבל משה
לע"ר ,וע"ר הוא מצד הרע ,כראשי התיבות ע"ר.
ומדברי הגר"א בפי' לזוה"ק יש ללמוד יסודות
רבים בענין הע"ר :כתב הגר"א בפי' לתקוה"ז דף
קי"א" .ויראי חטא ימאסו" פי' בעיני הערב רב שהן
ראשין בגלותא .ובפי' יהל אור לזוה"ק פ' בראשית
דף כח :ביאר שהע"ר רוצים להיות להם שם 'רב'
ו'גדול' ,והם קופצים להורות אעפ"י שלא הגיעו
להוראה .ובפי' לתיקו"ז דף צז .ד"ה ועלייהו כתב:
וכל עזי פנים ורשעים שבדור הן מנהון ,פירוש
מנשמתין דלהון ,שהן גלגול דילהון ,וז"ש בגמרא
ביצה לב :הנהו מע"ר קאתי .ובפי' לתיקוז"ח דף כז.
ד"ה ודא כתב וז"ל :רוב מאותן תתקע"ד דורות
שבהן היה בונה עולמות ומחריבן הוא עכשיו בסוף
הימים בעקבתא דמשיחא ,חוצפא יסגי .ובפי'
לחומש דברים כתב שה' מיני ע"ר הן א .בעלי
מחלוקת ולשון הרע וכו' והם הנקראים עמלקים,
ואין בן דוד בא עד שימחו מן העולם ,ועליהם
נאמר מחה תמחה את זכר עמלק.
וראה מאמר נפלא המקיף ומבאר את ענין הערב
רב מיציאת מצרים עד עקבתא דמשיחא ,נמצא
בספר פתחי שערים לרבי יצחק אייזיק חבר זצ"ל,
נתיב גדלות דז"א ,פתח ס"ט .וע' ספר לב העברי
ח"א דל"ג ע"ב ,וספר משכיל אל דל ח"ג כלל י'
פרט א'.
מנהיגי הדור האחרון ,בדברי הנבואות הקדושות
ובדברי חז"ל:
ִשׂ ָר ֵאל
רוֹעי י ְ
ָבא ַעל ֵ
אָדם ִהנּ ֵ
יחזקאל פרק ל"דֶ :בּן ָ
אָמר ֲאדֹנָי יֱדֹוִ ד
יהם ָלר ִֹעים כֹּה ַ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
ָבא וְ ַ
ִהנּ ֵ
אוֹתם ֲהלוֹא ַהצֹּאן
הוֹי ר ֵֹעי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָהיוּ ר ִֹעים ָ
י ְִרעוּ ָהר ִֹעים :ראה תרגום יונתן .ופי' רש"י :על
רועי ישראל  -על פרנסי ישראל .אשר רועים אותם
 את עצמם היו מענגין מממון חבריהם אשרתחתיהם .הלא הצאן ירעו הרועים  -הלא משפט
הרועים לרעות את הצאן ולא לרעות את עצמן:
ֹאכלוּ וְ ֶאת ַה ֶצּ ֶמר ִתּ ְל ָבּשׁוּ ַה ְבּ ִריאָה
ֶאת ַה ֵח ֶלב תּ ֵ
ִתּזְ ָבּחוּ ַהצֹּאן לֹא ִת ְרעוָּ :ל ֵכן ָהר ִֹעים ִשׁ ְמעוּ ְדּ ַבר ה':
ותרגם יונתן :בכן פרנסיא  ...תובו לאוריתא ואנא
עתיד לרחמא עליכון אציתו לאולפן אוריתא
אָמר ֲאדֹנָי יֱדֹוִ ד
וקבילו פתגמא דה') :יא( ִכּי כֹּה ַ
וּב ַקּ ְר ִתּים :מצודת דוד:
ֹאני ִ
אָני וְ ָד ַר ְשׁ ִתּי ֶאת צ ִ
ִה ְנ ִני ִ
הנה אני אפנה אל הרועים לשלם להם כגמולם,
ואענישם על איבוד הצאן והשבתים מהיות עוד
רועי צאן ,ולא ישמינו עוד את עצמם בחלב הצאן,
כלומר אקח מהם השררה ולא יתענגו עוד בגזל
העניים.

הטעיית הרועים והמדריכים:
ָשׁים ָמ ְשׁלוּ בוֹ,
עוֹלל וְ נ ִ
ישעיה ג' ,י"בַ :ע ִמּי נ ְֹג ָשׂיו ְמ ֵ
אַשּׁ ֶרי ָך ַמ ְת ִעים וְ ֶד ֶר ְך א ְֹרח ֶֹתי ָך ִבּ ֵלּעוּ .ופי'
ַע ִמּי ְמ ְ
רד"ק :עמי מאשריך מתעים  -מי שאומר לך אשריך
כשתעשה מעשים רעים אותם הם מתעים אותך,
והם נביאי השקר שמשבחים אותך במעשיך
הרעים והם בלעו ושחתו דרך אורחותיך שלא
חזרת לדרך הטובה והלכת בדרך רעה ,וכן תרג'
יונתן 'משבחך אטעיוך ואורח שבילך קלקילו' ,ויש
מפרשים 'מאשריך' כמו מישריך ,כלומר אותם
שהיו ראויים לישר אותך בדרך הטובה הם הטעו
אותך:
וראה דברי קדשו של הספורנו על הפסוק 'וירא כי
לא יכול לו ויגע בכף ירכו' ]פרשת וישלח[ וכן על
הפסוק בשיר השירים :יונתי בחגוי הסלע כו' אחזו
לנו שועלים כו'.
ספר עיון יעקב במס' סוטה דף מט.
פני הדור כפני הכלב .כלומר שיהיו עזי פנים ,עזי
נפש המה ,כי פרנס לפי הדור ,שחוצפא יסגי,
ובזוהר איתא שמנהיגי הדור יהיו מערב רב ,כי ג'
סימנים יש באומה זו ]כלומר שאם אין להם בושת
פנים בידוע שאין הם מבני עומדי הר סיני ,עי'
ביצה לב.[:
ספר עקבתא דמשיחא ,רבי אלחנן וסרמן זצ"ל:
מגדולי הדור דרשו לפנים שיהיו מחוננים בתורה,
ביראה ובחכמה .אבל בעקבתא דמשיחא יוכתר
ל'גדול' כל מי שיש לו מדת חוצפה למדי ,ולא עוד
אלא כל מי שחוצפתו גדולה ביותר יהי'ה גם בר-
סמכא גדול ביותר.
הגר"א בפי' למגילת אסתר] ,על דרך הרמז ,א' ה'[:
כי הכליה דמגילה זו מרמז על גמר הכליה
שבעקבות משיחא .שחוצפא יסגי .וענין החוצפה
ההיא כי מעמידין דיין ופרנס שאינו הגון שארז"ל
שכאילו נוטע אשירה ועז"נ לא תעשון כו' אלהי
כסף ואלהי זהב] ,ע"ש במהרש"א[ וזקנים יעמדו
מפני קטנים .ומי הכריחן לכך? אלא שגברה
החוצפה ,והוא אף בזקנים ,ובכולם ,גם בגדולי
הדור ,ובעוון חנופה נתחייבו כליה כדמעשה
דאגריפס.
'היתרים' מפוקפקים שונים מחוסר יראת שמים:
ראה ביאור הגר"א לספר משלי :פרק כ"ה ,ד' .על
ֵצא ַלצּ ֵֹרף ֶכּ ִלי ,ועי' אבן
הפסוק ָהגוֹ ִס ִיגים ִמ ָכּ ֶסף ַויּ ֵ
שלמה ,פי"א אות ד' ,שכל הסייגים והגדרים
שחז"ל הוסיפו במשך הדורות זה בגלל הערב רב
שהם פרצו גדרות וערבבו טוב ברע ,האסור
במותר .וראה בספר משך חכמה ,דברים ל' ,י' :כי
תשמע בקול וכו' הכתובה בספר התורה הזה  -דמי
שמביט בתורה בשרירות לבו יאמר כי כתוב בה
באופן אחר מהאמת ,כי הרצון יטה לבבו לעקר
דברי א"ח ולפרש אותם באופן אשר יסכים
לתאותו וזדונו.
מעטים יהיו מבקשי ה' באמת:
ונשארתם מתי מספר בגויים כו' וביקשתם משם
את ה' אלוקיך ומצאת] .ואתחנן[ .והיה הנשאר
בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו .ועוד בה
עשיריה ושבה והיתה לבער כו' זרע קודש מצבתה.
]ישעיה ד-ה[ .ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש.
]ס' עובדיה[ .וראה חוה"ל שער הפרישות פ"ב:
"וכאשר הגיע היצר ברוב אנשי התורה אל מה
שסיפרנו ]שמשוקעים בהבלי העוה"ז[ כו' ".
ובספרי החסידות האריכו הרבה בזה ,ראה
לדוגמא :דגל מחנה אפרים פרשת נח ,ד"ה ויהי.
שיחות הר"נ לה ,לו ,קכ ,קכו וראה מלבי"ם
ישעיה נ"א ,א' :על הפסוק ִשׁ ְמעוּ ֵא ַלי ר ְֹד ֵפי ֶצ ֶדק
ְמ ַב ְק ֵשׁי ה' ַה ִבּיטוּ ֶאל צוּר ֻח ַצּ ְב ֶתּם וְ ֶאל ַמ ֶקּ ֶבת בּוֹר
יכם וְ ֶאל ָשׂ ָרה
אַב ָר ָהם ֲא ִב ֶ
ֻקּ ְר ֶתּםַ :ה ִבּיטוּ ֶאל ְ
נַ
אַר ֵבּהוּ :ופי'
ַא ָב ְר ֵכהוּ וְ ְ
אתיו ו ֲ
חוֹל ְל ֶכם ִכּי ֶא ָחד ְק ָר ִ
ְתּ ֶ
המלבי"ם וז"ל :הביטו  -אומר הגם שאתם מועטין
בין בתוך בני עמכם שכולם רשעים ,ובין בתוך בני
העולם שהמה עכו"ם ,מ"מ אל תיראו כי מאתכם
יבנה בית ישראל ,כמו שהיה הענין באברהם שהיה
ג"כ יחיד בדורו שפרסם האמונה ונרדף מבני דורו
והיה לאב המון גוים ,הביטו אל אברהם אביכם -
כמו שהוא היה יחיד ועמד נגד תועים רבים כן
תהיו אתם.

 74השלב הבא  -הגאולה
מוישל'ה ,מוצש"ק בהעלותך ,תשע"א
אני רוצה לומר לכם שאני ממעט לישון ולאכול
בזמן האחרון .כי אני לא יכול להנות כאשר אני
יודע שבני האדם ,היצירה של ה' יתברך ,יעברו
מצבים כל-כך קשים ,כל-כך ...לא יודע איזה מילה
להשתמש בכדי לתאר את מה שעומד בפני כל
האנושות :הרס ,מוות ,סכנות ענקיות ומצבים
שמעולם לא עברו על העולם שלנו .ובודאי
מלחמות .והמלחמות כבר החלו ,אבל יהיו
מלחמות שבסופו של דבר יהיו שונות מאד ממה
שאנחנו רגילים אליהן.
ה' ברא גם את העולם הזה .הוא ברא את האדם
ואת העולם באופן כל כך מושלם ,בכל פרט ופרט.
והאדם היה יכול להיות מושלם ,ולחיות לנצח ,בלי
כל הצרות הקשות של העולם הזה ,ובלי כל
הבעיות של העולם הזה .ישנם בני אדם שרוצים
להיות "כמו הקב"ה" אבל לא במידותיו הטובות -
אלא באמת 'במקום' לשבת על כסא הכבוד
במקומו ,כביכול .ולכן הגענו אחרי כל-כך הרבה
שנים למצב שבו האדם עדיין מנסה להיות במקום
הקב"ה .ולעומתם הצדיקים מנסים ללכת אחרי
הקב"ה בכל המידות הטובות ובכל הדברים
שהתורה מכתיבה לנו.
אבל הרשעים רוצים להשתלט .להשתלט,
ולסחוב את בני-האדם מן האמת לשקר .רוצים
להרוס את הטוב  -ולהגביר את הרע .כי הרע זה
הפוך מהטוב .והטוב זה הקב"ה .והם מאמינים
ַצ ַח .אבל
וּלנ ֵ
שאפשר להלחם נגד הקב"ה ,ח"וְ ,
הקב"ה נותן להם לחשוב ,ולפעול עד שכל
הרישעות תצוף למעלה ,עד שכל-אחד יוכל לראות
ברור מהו השקר ,ומה הוא הרע .וזה מדהים שכבר
כל-כך הרבה שנים שהבן אדם פחות-או-יותר
חושב שהוא משתלט על העוה"ז ,והוא הצליח
ממש לרדת שלב-אחר-שלב עד לתהום .ובסופו של
דבר ,הרע יגמור את עצמו ,והטוב שזה המעט-
מאד ,זה יגדל וימלא את העולם.
היהודים הם הטובים ביותר .אבל רק היהודים
האמיתיים ,ולא הערב רב .אז גם בין היהודים
ישארו רק מעט ,אבל הטובים ביותר .וזה יהיה
הבסיס של העולם-הבא :עולם של משיח ,של בית-
המקדש ,של הקרבנות וכו'.
בעוד זמן קצר אנחנו נעמוד בפני ניסיונות
קשים ביותר בכל העולם .וגם בישראל .לא לפחד.
ואני מדבר רק עם היהודים האמיתיים :לא לפחד!
ה' יתן לכם את כל מה שאתם צריכים .ה' ישמור
על כל היהודים האמיתיים .וכשאני כותב 'אמיתי'
אין הכוונה ליהודים שיכולים להראות לעולם את
הייחוס שלהם ,כי גם יהודי בעל-יחוס יכול להיות
ערב רב .וכל יהודי שעמד בהר סיני  -הוא יהודי
אמיתי .אבל זה לא אומר שכולם עמדו בהר סיני.
יש יהודים שהם בטוחים שהם יהודים
אמיתיים ,שומרים מצוות ,לומדים תורה ,אבל יש
רק בעיה אחת קטנה :הם הולכים נגד האמת .וזה
בדיוק הסימן .הם לקחו את התורה ,ובלבלו את
הפירושים בכדי להתאים את זה למה שהם רוצים.
ואני יודע שמה שאמרתי עכשיו מסוכן מאד ,כי
הערב רב יכול להגיד 'אוו'!  -בטוח מה שאנחנו
עושים זה אמת!
היהודים שמנסים להגיע לאמת ,אבל דרך חזרה
לאידישקייט כמו שהיה פעם ,האידישקייט
האמיתית ,אלה הם נשמות יהודיות ,בדרך כלל .כל
יהודי שרוצה את האמת באמת ,ולא מה שנקרא
'האמת'  -כפי שרוב היהודים קוראים לזה.
בואו ניתן דוגמאות .יהודי שמחפש היתרים על
דברים שהם הלכות ברורות שאין אפשרות
להתירם ,כמו למשל היתרים על צניעות  -זה
בודאי ערב רב .יהודים שמשמיצים אחד את השני
וגורמים למחלוקות קשות ,או שמלשינים על
יהודים לציונים או ללשכה הסוציאלית או כל מיני
דברים כאלה ,הם לא יכולים להיות יהודים! לב
יהודי לא יכול לעשות כזה דבר .וזה ידוע
שבתקופה שלנו רוב היהודים הם ע"ר .ואין בכלל
מישהו שיכול להתנגד לזה ,כי זה כבר נכתב על ידי
גדולי הדור משנים קדמוניות ,בדורות שלפנינו,
כתוב ברור.
יש אדם שאמנם הוא יהודי באמת אבל הוא

שייך לחברה ולכן הוא מבולבל .ובכל-זאת אין לו
את היצר הרע ,את הרשעות של הע"ר .ומרגישים
את ההבדל שבין מבולבלים לרשעים .הרשעים הם
שמאמצים את כל הדברים הרעים ,והמבולבלים
הולכים איתם בגלל הבלבול ,אבל בסופו-של-דבר
הם יגיעו לאמת .אבל הע"ר לא יכול בשום פנים
ואופן להגיע לאמת .ותתכוננו לזמנים קשים
ביותר .ותתפללו ,ותחזרו בתשובה על כל עבירה
ועבירה.
כי הסוף באמת קרוב .ולא רק היהודים יודעים
את זה אלא גם הגויים יודעים את זה .עם ישראל,
בקרוב ,אתם שומעים? בקרוב .תסדרו את
החשבונות שלכם עם שמים ,כי אין זמן .תעשו
דין-וחשבון עם הקב"ה ,שלא תהיינה לכם
הפתעות ,שלא יהיה לכם קשה .תחזרו לאמת.
אפילו הצדיקים יצטרכו לעשות דין וחשבון ,אפילו
הצדיקים .כל עם ישראל ,כל העולם יעמוד עכשיו
בדין .גם החיות ,גם הטבע ,גם השמים והארץ וגם
בני האדם .והחשובים ביותר בבני האדם :עם
ישראל .וכולנו נעמוד לדין לפני הבורא ,והוא
ישפוט אותנו .ואנחנו חייבים עכשיו ,ברגע זה,
להתחיל לעשות תשובה רצינית ,ולחסוך מאתנו
הרבה מאד סבל .שוב ,זה קרוב ביותר .בעתיד
הקרוב יתחיל סבל הרבה יותר גדול ,שיגיע גם
לארץ ישראל .יש שאלות ?
ש .איך מתחילים את התשובה הזאת?
ת .תשבו ותעשו רשימה של כל העבירות שאתם
יודעים שעשיתם ,ושל כל הנטיות הלא-טובות
שיש לכם ,ותעשו תשובה על כל אחד ואחד לפני
הקב"ה .תתפללו על עם ישראל שנעבור את זה
בקלות .צריך להגיד וידוי הרבה .ורצוי לומר וידוי
גם בתוך התפילות שלכם .תשובה ,תשובה,
תשובה .וזו היא התשובה ,זהו הפתרון להכל.
אני באתי רק להגיד את הדברים האלה ,ואני
רוצה לומר לכם שכל מה שאמרתי אמת ,וסכנה
ענקית עומדת לפנינו בעתיד הקרוב ביותר .ה'
רוצה שנצטער מאד על כל העבירות שלנו מכל
הדורות ,מכל הגלגולים ,ונהיה מוכנים שוב לקבל
את התורה ,לבטוח לגמרי בקב"ה ולא לפחד.
המבחן הקשה שעומד בפנינו עכשיו בעתיד הקרוב
יהיה :לא לפחד .לבטוח בה' ,לבטוח בה' ולא
לפחד .וזה יהיה מבחן קשה ,קשה ,מאד קשה .אם
ליהודים שיצאו ממצרים היה קשה לבטוח בה' עד
כדי כך שהרוב הגדול לא יכלו לצאת ,ומתו ,אז
המבחן הזה יהיה לפחות כפליים יותר קשה ,אבל
לא לפחד .מי שבוטח בה' ולא מפחד יצליח לעבור
את זה יחסית בקלות .והסוף יהיה כל-כך מתוק,
וכל-כך טוב ,עד שלא קיימות מילים בעולם שלנו
היום לתאר את זה.
אהר'לה ,מוצש"ק בהעלותך ,תשע"א
אני רוצה לומר לכם שאוי אוי מה שמחכה לנו.
וזה מאד מפחיד אותי ,כל הזמן .אתם יודעים
שאני פחדן ,מפחד מאד מאד מהמלחמה.
המלחמה .מלחמה ,מלחמה .וזה מאד מפחיד .גם
פה בארץ תהיה מלחמה .ואני רוצה לומר שלא רק
בארץ .יהיה אמנם קשה פה ,אבל בעולם ,זה יהיה
ממש מפחיד ביותר ,וקשה ביותר .ממש הרס
עצום .ובני האדם ממש יהרגו את עצמם ,ממש
יהרגו את עצמם בהמוניהם וילכו מן העולם .ולא
רק בני-האדם ,אפילו ארצות שלמות יעלמו ויהרסו
לגמרי .וה' יוריד על העולם פחד והרס ,ישיר מן
השמים.
בני האדם חושבים שהם השולטים ,ושהנשק
המשובח כביכול שלהם יכול להרוס .אבל הקב"ה
יראה להם שרק הוא יכול להרוס .והוא יהרוס
אותם יחד עם הכל :עם החיות ,עם העצים ,עם
האבנים ,הכל יהרס לגמרי ,אבל לפני שהרשעים
הגדולים ביותר ימותו ,הם יגידו שהקב"ה הוא
הריבונו של עולם ,והוא האמת .ואז יעלמו מן
המציאות ,יעלמו ולא יחזרו ,ולא יהיו קיימים
בשום מקום בבריאה .תתכוננו ,כי זה יתחיל
בעתיד הקרוב .זה יתחיל על אש נמוכה ,וזה ילך
ויגדל לדברים מדהימים.
ש .איך זה יבוא לידי ביטוי בארץ?
ת .אני לא יכול להגיד אבל אתם תראו בעצמכם,
ואתם תראו את כל השקרנים פה בארץ הזאת ,את
כל הרשעים .כל הרשעים שהם 'כביכול יהודים'.
תהיה מלחמה פה ,ותהיה מלחמה בחו"ל ,אבל
בחו"ל יהיה כזה הרס שאי אפשר שאיזה יצור יחיה
שם אחרי כן.

ש .מה עם היהודים בחו"ל ?
ת .רוב היהודים בחו"ל לא מתעוררים ,אבל בעתיד
המאד קרוב ,הם יקבלו מכה קשה .ואני מקוה
שהם יתעוררו .וגם פה  -רוב היהודים לא
מתעוררים ,וגם פה יקבלו מכות ,אבל לא כמו
בחו"ל.
חושך חושך חושך ,לא יהיה חשמל ,לא יהיה
מים ...לא רק זה ,לא יהיה אפשר להביא אוכל
מהחנויות וכלום ,ולא בנזין למכוניות ,והבעיה
העיקרית עם המים.
מנחם ,מוצש"ק שלח תשע"א
כל אחד יכול לראות מלחמה באופק ,מלחמה
ענקית .הרס עצום ,רצח עצום ,דם נשפך מכל
הצדדים .רואים את זה ,רואים שזה בדרך אלינו,
גם בעולם הרחב וגם עלינו בא"י ,אבל רוב
האנשים לא רוצים לראות את זה .רוב האנשים
עם המסיבה הגדולה של אנשים שמעדיפים להיות
שיכורים ,ומשתוללים בלי שמחה אמיתית,
ובעיניהם מי שרואה את האמת – הוא כאילו
האויב שלהם שרוצה להשבית להם את השמחה,
ולעצור את המסיבה.
ומי הם אנשי האמת? קודם כל הם מעט אנשים
בעולם הזה .הרוב הגדול  -גם של היהודים וגם של
הגויים  -רוצים רק את השקרֵ ) .אין ק ֵֹרא ְב ֶצ ֶדק
טוֹח ַעל תֹּהוּ וְ ַד ֶבּר ָשׁוְ א ָהרוֹ
וְ ֵאין ִנ ְשׁ ָפּט ֶבּ ֱאמוּנָה ָבּ ַ
הוֹליד אָוֶן :ישעיהו נ"ט ,ד( ובין היהודים  -מי
ָע ָמל וְ ֵ
הם אנשי האמת? לא תמיד אפשר לדעת .אבל
בדרך-כלל הם אלו שמאמינים בקב"ה ,אבל לא
משתלבים עם החברה הגדולה של החרדים ,כי
רובה של החברה החרדית התקלקלה .הם בשליטה
 אבל לא בדיוק לפי התורה .ולכן העולם החרדיבד"כ משתדל להיות חלק של העולם הגדול.
העולם החרדי משתדל להכניס הרבה גשמיות
לחיים שלהם ,ועם הגשמיות הם לא יכולים
להכניס את הרוחניות ,כי ביחד זה לא הולך .ולכן
מעדיפים את הגשמיות ,לרוב.
אנשי-אמת מעדיפים את הרוחניות ,את הקשר עם
הקב"ה .הם רוצים מה שפחות גשמיות כי
הגשמיות מקלקלת את העולם .ואפילו בין
החילונים יש אנשי-אמת ,אבל לא ממש אמת ,כי
בלי אמונה בקב"ה אי אפשר להגיע לאמת ממש.
אבל יש בכ"ז חילונים שהם בדרך לאמת ממש,
ולא יקח הרבה זמן עד שיגיעו גם הם לקב"ה .והם
מעט מאד  -כל אנשי האמת בסך הכל.
העולם מלא שקר .רוב מה שאנחנו רואים בעולם
הזה דרך העיתונים ,האינטרנט או כל מדיה אחרת
 הרוב הוא שקר גמור! פרי-דמיון של רשעיםשרוצים להשתלט על העולם .והשקר הוא בכל
מקום .גם בחיים היומיומיים של האדם הרגיל ,אם
זה בפרסומות של מוצרים או שפשוט זה נהפך
לדרך-חיים ,לשון-הרע ומחלוקות וכל מיני דברים
אסורים ולא-עדינים שמספרים אחד על השני.
ֶא ֶמת
והשקר חוגג עכשיו) .וְ ִאישׁ ְבּ ֵר ֵעהוּ ְי ָה ֵתלּוּ ו ֱ
לֹא י ְַד ֵבּרוִּ ,ל ְמּדוּ ְלשׁוֹנָם ַדּ ֶבּר ֶשׁ ֶקר ַה ֲעוֵה ִנ ְלאוּ:
ירמיהו ט' ד'(.
האדם מנסה לעשות רושם על החברה .ובשביל
לעשות רושם הוא חייב להתאים את עצמו
למושגים של החברה ,ואז הוא מציג את עצמו
בשקר ,במשהו לא-אמיתי ,כדי להתאים לשקר
שמסתובב ברחוב .מי יכול להבין מה שאני אומר?
רק אנשי-אמת .אז כנראה שאין הרבה שיוכלו
לקרוא את זה.
אבל אני מזהיר אתכם! כמו שאמרתי בהתחלה ,ה'
יצרוף אותנו .את היהודים האמיתיים הוא יצרוף -
אָרץ ְנ ֻאם ה' ִפּי ְשׁ ַניִם ָבּהּ
עד שנבריק) .וְ ָהיָה ְב ָכל ָה ֶ
אתי ֶאת
ָתר ָבּהּ :וְ ֵה ֵב ִ
י ִָכּ ְרתוּ ִי ְגוָעוּ ,וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁית ִיוּ ֶ
וּב ַח ְנ ִתּים
וּצ ַר ְפ ִתּים ִכּ ְצרֹף ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ְ
ַה ְשּׁ ִל ִשׁית ָבּ ֵאשׁ ְ
ַא ִני ֶא ֱענֶה אֹתוֹ,
ָהב הוּא ִי ְק ָרא ִב ְשׁ ִמי ו ֲ
ִכּ ְבחֹן ֶאת ַהזּ ָ
לקי) :זכריה פרק
ֹאמר ה' ֱא ָ
אָמ ְר ִתּי ַע ִמּי הוּא וְ הוּא י ַ
ַ
י"ג( .יש מלחמה באופק .והשקרנים יש להם ממה
לפחד .ואנשי האמת יסבלו אך ישרדו .וזה מגיע
בעתיד הקרוב ,וכל אחד יכול לראות זאת .אבל
הרשעים אפילו לא מודעים לזה .וחוץ מזה יהיו
אסונות-טבע .האדם יכול אמנם להביא להרס -
אבל רק עד לנקודה מסויימת .ה' יעשה ניסים
ונפלאות ,אך הפחד יהיה מאד גדול .ואנשי-אמת
לא יפחדו ,כי הם ישמחו שסוף-סוף האמת
מתגלית.
אני מאד עצוב ,אני בוכה ,אני יודע שאנחנו
לפני הלידה הגדולה ,לפני שניכנס לעולם חדש:

עולם של משיח ,בית-המקדש וכו' .וזה ממש סוף
הגלות ,אך הרגע כמעט הכי-כואב של הלידה  -זה
הרגע הזה .ולכן אני מבקש מאנשי-אמת :תחזיקו
מעמד! לא להכנס לדיכאון ,כי עוד דקה  -הלידה!
יצחק אייזיק ,מוצ"ש קרח ,תשע"א
אני רוצה שתדעו ,אתם חייבים לדעת ,אני כבר לא
יכול לסבול שאנשים ממשיכים להסתובב כאילו
שהכל ממשיך כרגיל .אני מוכרח לומר שבעתיד
הקרוב ביותר יהיה פיצוץ ,זה יתחיל עם פיצוץ
אחד ,ואני לא מדבר דוקא על פצצה ,אני מדבר על
משהוא קשה שיקרה ,ומזה זה ילך עוד יותר ועוד
יותר ,דברים שונים מכל הכיוונים ,עד שהאדם לא
ידע מאיפה תבוא המכה הבאה ,ואז אנחנו ,אלה
שמאמינים באמת בקב"ה ,נעבור מבחן גדול
ביותר ,כי אם אנחנו נהיה רגועים ,נתפלל חזק ולא
נפחד ,אולי נתרגש מאד ,אך לא לפחד ,לבטוח בה',
ואז נעבור את זה בקלות יחסית ,אבל זה יהיה
ממש מפחיד.
כבר יש מצב מפחיד בעולם ,אבל הרוב
ממשיכים עם השטויות שלהם ,וכועסים על כל
אחד שמנסה להוציא אותם מהשקר ,צועקים על
אנשי אמת שמנסים להוציא אותם מהשקר,
יורקים עליהם ועושים להם בושות .אבל יום אחד
הם יכנסו לפניקה כזו גדולה ולא ידעו לאן לברוח,
אבל זה יהיה כבר מאוחר מידי בשבילם.
אני יודע את כל זה ,וכל בן-אדם עם חצי מוח
יכול להבין את זה ,אבל לא רוצים לדעת .אני לא
מבין מה כל כך טעים ,מה כל כך נעים בכל
הגשמיות והשקר שלהם .האמת נותנת הרגשה
יותר טובה לאדם ,נותנת לו הרגשה של
התרוממות רוחנית ,שהוא רואה את כל השקר
בעולם ,ורואים שזה שקר ,אז הוא מרגיש הרבה
יותר גבוה ,הרבה יותר בשליטה על עצמו ,מבין
הרבה יותר את ההבדל בין השקר לאמת .אדם
שהוא איש אמת ,הוא קרוב לה' ,אדם שהוא איש
אמת ,הוא קרוב לנצח ,ויהיה לו נצח ,כי רק אנשי
אמת יכולים לחיות בעולם של אמת ,ועולם של
אמת זה נצח ,ולא סתם נצח שסובלים מזה ,זה לא
שיהיו לנו כל מיני בעיות בחיים של נצח ,בעיות
שלא יגמרו אף פעם אם זה נצח ח"ו ,יהי לנו כ"כ
טוב ,כ"כ טוב ,ונעלה ונעלה ונעלה רוחנית ,יותר
ויותר ויותר אמת ,הלוואי שכבר נגיע לזה.
אני בתור אוטיסט רואה את האמת ,בדרך כלל
הרבה יותר ברור מרוב בני האדם "הנורמליים".
אבל ,הייתי כמוכם ,הייתי 'טמבל' ,גם נמשכתי
פעם לעולם הגשמי ,לא בגלגול הזה ,בגלגול אחר,
וטעיתי כ"כ הרבה פעמים ,נפלתי כ"כ הרבה
פעמים ,אבל עכשיו ,אני רואה ברור את האמת,
ואני לא יכול להבין איך נפלתי על דברים כ"כ
שטותיים ,כ"כ שוליים ,כ"כ לא חשובים ,אבל בכל
זאת נפלתי .אבל הייתי גם צדיק ,וזה יותר גרוע
אם צדיק נופל ,ובכל אופן ,ירדתי שוב לעולם הזה
בתור שוטה שלא יכול לחטוא ,ואני מאד מאד
סובל מהמצב שלי ,כי אני שונא את העולם
הגשמי ,וגם אין לי אפשרות לעלות רוחנית .כי רק
לאדם רגיל "נורמלי" בעולם הזה ,שיש לו בחירה
חופשית ,יש יכולת לעלות רוחנית ,ולכן אני סובל
מאד מאד .אני זוכר את העברות שלי ,איך
שבזבזתי את הזמן שלי בתור בן-אדם רגיל בגלגול
הקודם.
יכולתי להגיע בקלות לגן-עדן ,אבל לא עשיתי
את זה ,אני נמשכתי אל החטאים של העולם הזה
ולא חשבתי על העולם הבא ,לא חשבתי על הנצח,
האמנתי לשקרים ,ועכשיו ,ברורה לי האמת כ"כ,
ואני במצב שאני לא יכול לעלות ,אפילו שאני
יודע את האמת .וזה כואב לי מאד ,אבל זה חלק
של התיקון שלי וזה לטובתי.
אבל ,אתם יהודים טובים ,אתם במצב של
אנשים נורמליים ,אל תבזבזו את הזמן ,תעלו,
תעלו רוחנית ,תעזבו את כל התשוקות ,וכל
העולם הזה שלכם עם תענוגותיו הדמיוניים,
השקריים והזמניים ,ותדבקו לקב"ה ,חבל על הזמן.
אני הייתי צדיק לא סתם ,אבל גם לי היה יצר
הרע ,אמנם לא כמו של אדם פשוט ,אולי גם
הייתם אומרים שזה לא נורא ,אבל בשבילי זה היה
נורא ,יכולתי לעלות הרבה יותר ,וכשהגעתי
לעולם הבא ואמרו לי על כמה עברות שעברתי
עליהם ,זה היה ממש בושה בשביל אדם כמוני.
אני הרגשתי כ"כ רע ,וכ"כ מתבייש ,ואפילו עם כל
זה ,הייתי צריך להיות רק זמן קצר בגהינום ,ואחרי

זה כבר היו מעבירים אותי לגן-עדן ,אבל רציתי
לנקות את הכל ,אז שלחו אותי בחזרה כשוטה,
שגם תהיה לי אפשרות לעזור להעביר מסרים לעם
ישראל.
מנחם ,מוצ"ש קרח ,תשע"א
אני מאד עצבני ,מאד עצבני ,מדברים ומדברים
ומדברים ,לעשות תשובה ולעשות תשובה ולעשות
תשובה ,יום ולילה יום ולילה ,לעשות תשובה,
להגיע לאמת ,לעזוב את הגשמיות .נמאס כבר ,אני
לא רוצה יותר להגיד ,מי שלא מבין את זה ,מי
שכל כך 'טמבל' ,שלא יכול לראות מה שקורה
בעולם הזה ,אז מגיע לו מה שמגיע לו ודי.
ש .שמואל ,למה אתה עצבני?
ת .כי אני לא יכול להבין למה ,איך ,אנשים רואים
כ"כ הרבה דברים קשים ולא שמים לב ,אפילו לפני
עשרים שנה ,שכ"כ הרבה אנשים התחילו למות
בכל מיני צורות משונות ,יהודים ,ויהודים חרדים,
ועוד סוגרים את העינים ולא רוצים לדעת.
זה סימן מאד ברור ושקוף ולא רוצים לדעת .והיום
כאשר דברים ממש מדהימים קורים ,ממשיכים
כרגיל כאילו שלא קורה כלום .איך הם יכולים
להיות כ"כ סתומים? ברור שזה לא סתם ,ברור
שהם עוד לא רוצים את האמת ,שהם דוחים את
האמת ,וזה מה שכואב לי הכי הרבה .עוד דבר
שמפריע לי מאד מאד ,ומכעיס אותי ,זה שאנשים
שכביכול הם צדיקים וצדקניות ,פשוט לוקחים את
היהדות ואת התורה ואומרים בפרוש בדיוק הפוף
ממה שצריך להיות ,וזה ממש נותן לי כאבי לב,
כאבי בטן ,כאבי ראש ,אני כבר לא בן אדם מזה.
ש .מה הכוונה לפרוש ההפוך למה שצריך להיות?
ת .הדוגמא הכי בולטת זו הצניעות ,שאומרים
שפריצות היא צניעות וצניעות זה פריצות .אם
אשה מתכסה בהרבה בגדים ,בהרבה שכבות של
בדים ,אז היא נחשבת בעיניהם כפרוצה חס
ושלום ,כי היא הולכת ברחוב ומסתכלים עליה ,הר
של בגדים זה מעניין ,אבל כל הפריצות עם הלבוש
הצר ,הקצר והצמוד וכו' זה לא מעניין וזה נחשב
לצניעות .העיקר בעיניהם להראות כמו כולם ,אם
כולם ילכו עם בגדי ים ברחוב ,אז צריכים להיות
כמו כולם .נכון שהרבה רבנים מתירים פאות
קסטם ארוכות ונותנים על זה הכשר ,ואפילו יש
הכשרים על חנויות שמוכרות בגדים ממש לא
צנועים ,צרים וקצרים ,אבל אי אפשר לשקר את
הקב"ה ,פריצות נשארת פריצות .ואומרים שאני
מפגר ,ואני אומר שהאנשים האלה ממש מפגרים.
אבל ,מאז ההשכלה ,הכל השתנה לגמרי ,לא רק
בצניעות ,בכל דבר ,בכל הדינים ,בכל האידישקייט.
וזה לא הפיל רק את אלה שהלכו להיות רפורמים
או חילונים ,גם בתוך היהדות החרדית יש את
הזרעים של ההשכלה .השואה הקשה אשר חיסלה
כמעט את כל יהדות אירופה ,לא הצליחה לחסל
את זרעי תנועת ההשכלה ,והם ממשיכים לצמוח
ולגדול בתוך ליבם של רוב היהודים בדור הזה.
אתם חושבים שהקב"ה יתן למצב הזה להמשיך?
אבל אין דבר ,בעתיד הקרוב יגיע המשיח והוא
יהיה השליח הגדול לסדר את כל העולם הזה,
ולהביא את כולנו לאמת ,ואני מחכה כל כך ,אני
פשוט עצבני כי כבר אין לי סבלנות .זה כמעט
תמוז ,וככה עובר לו חודש אחרי חודש אחרי
חודש ואין שום תקוה במה שרואים ,כי רואים
שאנשים לא זזים ,אבל ,מה שקורה בעולם נותן
הרבה חיזוק ,כי זה הולך בדיוק ממש לפי
הנבואות ,ואם זה מתקיים ,אז כנראה שיהיו
בעזרת ה' הרבה יהודים שיחזרו בתשובה .אבל אני
אישית לא מאמין שזה יהיה קל ,אני מאמין שזה
יהיה קשה כי אנחנו עם קשה עורף ,ואנחנו לא
נכנעים כ"כ לרצון שמים .ואני מדבר על היהודים
האמיתיים ,על הע"ר אין מה לעשות.
מוישל'ה ,מוצ"ש קרח ,תשע"א
גם אני רוצה להגיד לכם שהזמן מאד קצר ,קודם
תגלו בהפתעה גדולה דברים שכבר קיימים ועדיין
לא גילו את זה .מצבים מפחידים של אנשים
חשובים השולטים על העולם ,אבל עושים דברים
שממש מתאימים יותר לחולי נפש ,וזה ישפיע על
כל העולם .ואחרי זה יהיו מצבים בעולם הזה,
בכדור הארץ הזה ,שיפחידו את כולם ,אפילו
החיות יפחדו ,זה יהיה מדהים מאד ,מפחיד מאד,
והרבה מאד בני אדם ילכו מהעולם הזה ,ועם כל
זה ,מה שכולם דואגים יותר מכל דבר ,זה אם
הדולר עולה או יורד.

אבל יהיו דברים הרבה יותר קשים מזה ,והרבה
יותר מפחידים מזה .נכון ,זה מפחיד שפתאם
הכסף יעלם ,ולא יהיה כסף לקנות דברים בסיסיים
ביותר ,אבל זה עוד קטן לעומת מה שעומד לפנינו,
והכל לפי הנבואות.
מה אפשר עוד לומר לכם? לחזור לאמת? לחזור
לקב"ה? להוציא מהחיים שלנו את כל השקר של
הגשמיות? שהגברים יחזרו למסורת האמיתית של
עם ישראל ,לתורה של משה ,והנשים יחזרו
לאידישקייט של שרה רבקה רחל ולאה? אני יודע
שהרוב יצחקו ממני ,אבל זה מה שצריך לעשות ,כי
אם אנחנו לא נעשה את זה ,אנחנו נעלם מהעולם
הזה ומהעולם הבא ח"ו.
אני גם רוצה לומר שוב ,שהבסיס למצבים
הקשים ביותר שעומדים בפנינו בעתיד הקרוב
ביותר כבר מוכן ,וזה ילך לכיוונים שלא חלמנו על
זה ,לפחות רוב האנשים לא חלמו על זה ,ולכן אני
מציע לכם ,להתחיל ללמוד ,לראות ולהתבונן ,מה
האמת ומה השקר ,כי אם לא ,יהיו לכם הפתעות
קשות ביותר .וזה יתחיל בכל העולם ,הבסיס לכל
המלחמות כבר קיים.
לא אמרנו אף פעם כמה יהודים ישרדו ,אבל מה
שברור מאד ,שהרבה אנשים הפסיקו ללכת עם כל
מיני תוספות בצניעות ,בגלל הרחוב ,בגלל
שאנשים מגיבים בצורה כ"כ קשה שהם מפחדים
להיות יהודים אמיתיים ,אין להם את האומץ של
חנה ושבעת בניה ,או של כל גיבור אחר של עם
ישראל ,וזה לא פשוט ,זה לא אומר שכל אלה שלא
הולכים בצניעות הם ע"ר ,פשוט אין להם את הכח
הנפשי להקריב בשביל היהדות ,אבל ה' יעזור,
ובאיזה שלב ,היהודים האמיתיים בודאי יחזרו
בתשובה בעז"ה.
דניאל ,ב' תמוז ,תשע"א
אני רוצה להציג בפניכם כיוון חשיבה נוסף אשר
יקל עליכם את הקשיים והפחדים של שלב הלידה,
המעבר משלב זה לשלב הבא ,הגאולה.
הדברים האמיתיים הנצחיים היחידים הם הקב"ה,
התורה ,נשמות עם ישראל ,והקשר ביניהם.
)"קודשא בריך הוא ,אורייתא וישראל חד הם"
הזוהר הקדוש ח"ג עג (.וכל יתר פרטי המציאות
חוץ מהמצוות ולימוד התורה ,הם זמניים ,ארעיים,
דמיונים ויעלמו מהעולם") .מה אנו ,מה חיינו ,מה
כחנו ,מה גבורתנו ...הלא כל הגיבורים כאין
לפניך ...כי רוב מעשיהם תהו וימי חייהם הבל
לפניך ,ומותר האדם מן הבהמה אין ,כי הכל הבל,
לבד הנשמה הטהורה ,שהיא עתידה לתן דין
וחשבון לפני כסא כבודך "...מתוך תפילת שחרית(.
הקב"ה יודע כי לא נוכל לעבור בבת-אחת מהעולם
הזה לעולם הבא של משיח .העולם הבא הוא
עולם ללא יצר הרע ,עולם שכולו אמת ,עולם שכל
רצונו של האדם יהיה לעלות עוד ועוד ברוחניות
ולהתקרב יותר ויותר לקב"ה .יהיה כזה שפע רוחני
בלי היצר הרע ,שאנשים עלולים להיכנס להלם
ולהשתגע ,ולכן הקב"ה יקח אותנו לשם שלב
אחרי שלב ,אבל גם אנחנו צריכים להכין את
עצמנו לקראת השינוי העצום .לא כל אחד יהיה
מסוגל לעשות תשובה אמיתית ,ובלי תשובה
אמיתית אי אפשר להיכנס לעולם שכולו אמת.
הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה ביטחון בה',
ביטחון מלא בקב"ה ,לדעת שהכל לטובתנו ,גם אם
העולם מסביב מתהפך ,נעלם ,איננו ,פצצות
נופלות מצד ימין ורעידת אדמה מצד שמאל ,לא
לפחד מכלום ,רק לבטוח בה'") .והשבות אל לבבך
כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו"(.
דבר שני ,אהבת ה' )"ואהבת את ה' אלקיך בכל
לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"( ומי שאוהב את
אבא שבשמים ,פשוט שצריך לאהוב גם את בניו
האמיתיים") ,ואהבת לרעך כמוך"(.
מי שיש בידו עברות של שנאת חינם ,לשון הרע,
גזל ,עבר בלא תחמוד ,חוסר קדושה ולא יעשה
תשובה שלימה ,גם אחרי שראה ויראה את הניסים
העצומים והמפחידים שה' הביא ויביא עלינו בעתיד
הקרוב ,לא יהיה לו מקום בעולם שכולו אמת.
אם יעשה תשובה עכשיו ,ישב על הרצפה ,ישים
שק על הגוף ואפר על הראש ויבכה עם דמעות
ויצטער באמת על כל העברות שלו ,יגיד וידוי ויתפלל
לה' ויבקש מחילה ,אז ה' ינקה אותו מכל הספיקות
ומכל העברות ,ובעזרת ה' יהיה מוכן להיכנס לעולם
הבא ,לעולם של משיח ובעזרת ה' יקריב שוב
קורבנות בבית המקדש השלישי.

בס"ד
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הדף טעון גניזה

אהרל'ה – מוצש"ק מסעי ,תשע"א
אני מזועזע ,אני לא יכול להבין ,העולם
נגמר ,איך יכול להיות כזה דבר ,מתי קרה
כזה דבר בכל ההיסטוריה ,פעמיים בזמן כ"כ
קצר ,שני יהודים ,כביכול חרדים ,אחד
כביכול שומר שבת ,רוצחים בדם קר שני
יהודים טהורים ,אחד ילד קטן טהור ואחד
צדיק ,לכל הדעות .איך זה קורה? כל העולם
החרדי בהלם ,אבל למה אנחנו בהלם? הם
נרצחו בגללנו ,נרצחו בגלל העברות שלנו,
ואנחנו לא רוצים להבין ,ולא רוצים לדעת,
ולא רוצים שיגידו לנו ,כי אנחנו רוצים
להמשיך את העולם הגויי ,העולם של שקר,
עולם של יהדות שהיא לא יהדות,
אידישקייט גויית ולא יהודית בכלל.
אנחנו לא רוצים לשמוע שאנחנו צריכים
להשתנות ,אבל לא רק קצת ,אלא צריכים
לשנות את החיים שלנו ב  180מעלות.
אנחנו רוצים שהרבנים שלנו יגידו לנו מה
לעשות ,איך להתנהג ,איך להבין את האסון,
אבל הם יגידו :אוי אוי ,טרגדיה גדולה,
אנחנו צריכים לדאוג שעל כל רב גדול יהיה
שומר ראש ,וכל ילד חייב פלאפון עם לחצן
חרום ,אם ח"ו הוא במצוקה .וזה מה
שאנחנו לומדים מכל המצב הזה ,האיום
והנורא.
ואני רוצה לומר לכם ,אני רוצה לא לומר
לכם ,אני רוצה לצעוק לכם ,צעקה גדולה
מתוך הלב שלי ,מתוך הנשמה שלי :מה
אתם עושים? מה אתם רוצים? מה אתם
רוצים מהחיים? כסף? מסיבות? טיולים?
מה אתם רוצים? חתונות מפוארות? מה
אתם רוצים? לאכול פיצה כל יום? מה
אתם רוצים מהחיים?
באנו במטרה להגיד את האמת
ולעזור ליישר את המחשבות
של המבולבלים

אני שוב אגיד לכם ברור ,הישיבות שלנו
היום ריקות מהקב"ה בד"כ ,הם מלאות
בתלמידים לומדים ,אבל אין יראת שמים,
אין אמונה ובטחון בה' .ומזכירים את ה' כי
זה שייך לאידישקייט ולכל ההצגה של
האידישקייט המעוות .ויש לנו ישיבות
שנהפכו לעסק ,ומשלמים תיווך הרבה כסף
למי שמביא להם ראש חכם ,וזה פוגע
בבחורים אחרים ,אפילו שיראת השמים
שלהם בהרבה פעמים יותר גדולה
"מהגאונים" .והראשי ישיבות ,הרוב לפחות,
רק רוצים את הרושם ,הרושם של הלימוד
של כביכול הבחורים הצדיקים .כמה
בחורים צדיקים יש בכלל? מעט מאד .מה
זה הישיבות? רובם ריקים מתוכן ,מגדלים
דור של בחורים שקוצים ,שאין להם בכלל
קשר עם הקב"ה.
הלב שלי כואב ,מתפוצץ כמעט מהכאב,
שקוצים שקוצים ,נהפכנו לשקוצים ,והבנות
גם הולכים לבתי יעקב ,שיקצ'ס ,שיקצ'ס,
רוב הבתי יעקב מלאים פריצות ,לא נותנים
לבנות לבוא עם שמלות ארוכות ח"ו,
חייבים לראות חלק רציני של הרגל ,חייבים

גרביים בצבע הרגל ,חייבים חולצות
צמודות ,מאפשרים לכפתור העליון להיות
פתוח ,וחייבים להיות שיקצ'ס.
והמורות ,לא תמיד ,אבל לרוב עכשיו ,ה'
ישמור ,שיקצ'ס ,ולא פחות.
ואני מזהיר את כל אלה שאומרים
שהלבוש הצנוע של שמלות ארוכות
וחולצות רחבות וגרביים כהות שזה קיצוני,
שאם לא יעשו תשובה מייד ,הסוף שלהם
לא יהיה טוב ,כי הם חיים חיי שקר ,שקר,
אתם שומעים? שקר ,שקר.
והשקר הזה רצח את לייבי זצ"ל ,ואת הרב
אלעזר זצ"ל .ולא רק זה ,מדריכים את הדור
החדש בקדושה עקומה ,בקדושה שדומה
לפריצות של הגויים .והיום כמעט ואין לנו
קדושה בעם ישראל ,העם הנבחר ,עם
סגולה .את התורה קבלנו" ,נעשה ונשמע"
אמרנו ,אבל "קדושים תהיו" שכחנו.
הרוב מחפשים תשובה ,מכל מיני מקורות
הם צריכים משהו כמו
החמור של בלעם שדיבר.
לחמור כזה יקשיבו  -לדבר כזה חריג
לדבר רגיל לא יקשיבו

טמבלים אתם ,טמבלים ,שותקים כשיש
מצעד תועבה ,תועבה ,אתם שומעים?
תועבה ,ואנחנו שותקים) .הערה :שלשום
היה מצעד תועבה בירושלים( רק פה ושם
כמה יהודים אמיצים הלכו לרחוב למחות
נגד.
ואיפה גדולי הדור? למה לא שומעים
אותם היום? הם אסירים בעל כורחם תחת
שלטון העסקנים והגבאים .אוי לנו ,צריכים
להתפלל על גדולי הדור שלנו ,שיוכלו
להשתחרר מהשקר שהם סוגרים אותם ,לא
נותנים להם לדבר ,לא נותנים להם להגיד.
הנשמה היהודית נעלמת בתוך כל
החומר ,הגשמיות ,הצעצועים.
הנשמה היהודית היא
העיקר של העולם הזה
ולא הפוך
אבל אנשים שוכחים.

אוי לנו ,אוי לנו ,אוי לנו ,מה העתיד
שלנו? מה העתיד שלנו? אוי לנו ,מה יהיה
עם הדור הבא?
הרוצח הראשון רצח את לייבי זצ"ל בדם
קר ,וחתך אותו לחתיכות בדם קר ,קצב,
קצב הוא היה .וזה מה שאנחנו עושים
לילדים שלנו .החילונים בכלל רוצחים את
הילדים רוחנית ,וגם אנחנו ,החרדים
הכביכול הקרובים ביותר לקב"ה ,אנחנו
רוצחים את הילדים שלנו ,עם החינוך
העקום שלנו ,החינוך של עגל הזהב ,עם כל
הרעיונות של הגויים ,הפסיכולוגיה של
הגויים ,הסרטים של הגויים ,והיום כמעט
הכל בכיוון של הגויים .גיוואלט!
אנחנו מחנכים את הדור הצעיר שלנו
בבזבוז זמן על לבוש ,אוכל ,בידור ,נופש
וכו' ,והכל לכאורה כשר ,אבל זה לא כשר,
זה הכל שקר ,שקר ,שקר!
והרבה מהבחורים מתייחסים ללבוש
שלהם כמו בחורות ,דואגים לעניבות
צבעוניות ,חליפות צרות ,נעליים מודרניות.
ויש המקדישים זמן רב לכובעי הבורסלינו,
לשטריימלים הגבוהים הכי מודרניים ,ואני

כבר עייף מלדבר על כל הנשים שעדיין
מסתובבות ברחוב עם הפאות הנוכריות,
והן שמחות להיראות כמו נשים פנויות.
אוי לנו ,אוי לנו ,איך ירדנו ,איך נפלנו
בידיו של הסיטרא אחרא .וכל זה ממש
עבודת אלילים ,ומראה שהראש מכוון
לחיצוניות לשטחיות ,לעגל הזהב ממש,
במקום שיהיה מכוון לקב"ה ולקדושה.
ומצעד התועבה ,יש לנו תועבה בינינו ח"ו,
כמה ילדים הותקפו במקוואות או בבתי
מדרש ,בחדרים וכו' ,ולא מדברים על זה,
שקט ,אסור לדבר ,אבל כל בחור יודע שיש
בעיה כזאת בישיבות ,גם של המזרחיסטים
וגם של החרדים ,ובין החילונים זה נעשה
כבר חלק של "החיים הנורמליים" .אנחנו
מטונפים כבר ,מעט יהודים מנסים לשמור
על קדושה אמיתית ,ללכת נגד הזרם,
והשאר מלא טינופת ,טינופת.
ואתם חושבים שאתם צדיקים ,שהאישה
צדיקה ,עם פאת הקסטם והאיפור,
החולצות והחצאיות הצמודות והקצרות,
הגרביים השקופות ,צדיקה? פויה ,פויה.
אני יודע שהשכינה בוכה עם דמעות
מלאות מלאות צער ,צער ,צער על עם
ישראל .כמה ה' מנסה להחזיר אותנו למה
שהיה וזה לא עוזר ,לא עוזר .מה נעשה?
מה נעשה? מה יהיה? אתם לא רואים
שהעולם מתפוצץ? אתם חושבים שלייבי
זצ"ל והרב אלעזר זצ"ל נרצחו בגלל שאנחנו
צדיקים כ"כ גדולים? אתם חושבים שהרצח
האכזרי שלהם יציל אותנו מגזרה קשה?
ויש כאלה שחושבים שהם מתו על מנת
שיהיה לנו יותר קל ,שטויות ,הם מתו
מהעברות שלנו ,והעברות שלנו ממשיכות.
הקב"ה רוצה להראות לנו שהוא לא שמח
איתנו ,הוא לוקח את הצדיקים ,את
הקורבנות ,אבל הוא רוצה להראות לנו
שאנחנו לא בסדר .ואני מזהיר את מי
שינסה להפוך את זה ולהראות שזה הפוך,
שאנחנו כן בסדר .הרמב"ם ,הלכות תעניות:
"שבזמן שתבוא צרה ויזעקו הכל עליה
ויריעו ,ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים
הורע להם ..ואם לא יזעקו ולא יריעו ,אלא
יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו ,הרי
זו דרך אכזרית וגורמת להם להידבק
במעשיהם הרעים ,ותוסיף הצרה צרות
אחרות"...
כן ,יש הרבה בחורים לומדים ובחורות
יוצאות לעבודה כדי שהבעלים שלהם יוכלו
ללמוד ,וזה גם שקר ,זה שקר ,זה שקר ,כי
על חשבון הקדושה של הבית ,היהודים
עושים את הכל .וזה שקר ,הקב"ה מעדיף
אמא בבית ,ובעל עובד ,מאשר השקר
שהאישה יוצאת לעבודה לא מתאימה לפי
התורה ,כדי להחזיק את בעלה ,שהוא שקוע
גם כן ,אפילו בתוך הכולל בעגל הזהב.
אוי לכם ,אוי לכם ,אוי לנו ,אוי לנו ,אני
מזהיר אתכם שוב ,העולם עומד להתהפך,
לא סתם ,לא סתם.
הרציחות האלה ,זו אזהרה לנו ,שאם
אנחנו לא נעלה שוב על דרך ה' ,לדרך
האמיתית של ה' ,אז אנחנו נעבור ,לא פחות
מלייבי והרב אלעזר עליהם השלום רח"ל.
אני אמרתי את שלי ,כואב לי הלב מאד
מאד ,אני לא יודע איך להיפטר מההרגשה
הלא טובה שבעתיד הקרוב ,יפלו עלינו
דברים מאד קשים ,כי אנחנו קשי עורף ולא
רוצים להבין.

מנחם ,מוצש"ק מסעי ,תשע"א
נכון מאד כי יש הרבה סימליות במה שקרה,
שני הרציחות היו קשים מאד ,עם הרבה
כעס ,עם הרבה אלימות ובלי סיבה
המתקבלת על הדעת .שוב ,הילד הטהור
התמים שהרוצח רצח בצורה כ"כ אכזרית,
הוא סמל של הדור הבא שלנו ,הם נולדים
תמימים וטובים ,ילדים שיכלו לגדול
ולהיות צדיקים גדולים ולהציל את הדור,
אבל אנחנו חולי נפש ,ההורים חולי נפש,
כל הדור מלא חולי נפש .למה אנחנו
חולים? כי אנחנו מאמינים בעגל הזהב יותר
מאשר בקב"ה.
ובגלל זה ,הדור הבא נרצח בדם קר ,הם
ילדים קטנים ,וכבר בחדרים יש להם בעיות
של קדושה כפי שאף פעם לא היה ,וברור
שכשהם מגיעים לישיבות יש בעיות גדולות
של קדושה ,אבל יש לנו סלחנות כלפי
הבעיות האלה בקדושה .זה טבעי ,לפי
הפסיכולוגיה זה טבעי ,בחור צריך לשחרר
את הרגשות שלו ,לא נורא ,אפשר לסבול.
מי שמע פעם על כזה דבר בהיסטוריה של
היהדות? וכ"כ הרבה חוסר קדושה
במקומות שצריכים להיות הכי קדושים,
בבתי מדרש ,במדרשות ,בבתי ספר לבנות
חרדיות ,חדרים וכו'.
הרצח של לייבי זצ"ל הוא סמל לדור
שאיבד את העדינות נפש ,את הנשמה
הטהורה ,ונהפך לגס רוח וחייתי.
לייבי זצ"ל הוא קורבן ציבור שנרצח כדי
להגיד לכל היהודים החרדים :תפסיקו,
תפסיקו לרצוח את הנוער הצעיר שלכם,
את הילדים התמימים ,תפסיקו לרצוח
אותם בדם קר רוחנית .הרצח הוא לא
גופני ,הרצח הוא גשמי רוחני.
הרב אלעזר היה סמל של צניעות וענוה,
סמל של קדושה ,בן של הרב מאיר הצדיק
הענק ונכד של בבא-סאלי ,צדיק ענק ,היו לו
גם דודים צדיקים ענקים כ"כ שאי אפשר
להבין בכלל איך הגיעו לדור הזה שהוא כ"כ
נמוך .והיהודי הצדיק הזה ,סמל של קדושה,
נרצח ע"י יהודי חרדי כביכול ,עם סכין
בצורה קשה ואכזרית ביותר.
כן ,אפשר להגיד ששני הרוצחים
משוגעים ,אבל הרב דסלר אמר שבדור הזה,
רוב האנשים יהיו משוגעים ,אם לא כולם.
הרב אלעזר זצ"ל היה סמל של צניעות ,לא
רק של לבוש ,אלא צניעות של הנשמה ,של
התנהגות ,של האכילה ,של השינה ,של
התפילה והלימוד ,של כל דבר שאדם עושה
משך היום ,מהבוקר עד הלילה ומהלילה עד
הבוקר ,הוא היה סמל.
אישה יהודיה צריכה להיות בבית
כדי לחנך את הילדים באהבת ה' ותורתו
ולעשות בית מקדש קטן לבעלה
ואנחנו גסי רוח ,אנחנו מלקקים את הגלידה
ברחוב ,חרדים אוכלים ברחוב בלי בעיות וזה
גס-רוח וגויי .צוחקים ומדברים בקול רם בלי
בעיות וזה גס רוח ,זה לא יהודי .בחורות
מסתובבות צוחקות וצועקות ברחוב בלי
בעיות ,וזה גס רוח ,זה לא עדין ,זה לא צנוע.
אנחנו אוכלים במסעדות וזה גס-רוח .כל אחד
יכול להכנס למסעדה ,לשבת עם אשתו
והילדים שלו או לבד ,נשים וגברים מעורב,
אוכלים ,צוחקים ,מדברים בקול ,גס-רוח ,גס-
רוח.

חתונות מפוארות ,ואפילו אם לא מפוארות,
המוזיקה ,הריקודים בד"כ נהפכו למשהוא גוי
עם עטיפה יהודית ,וזה לא יהודי ,זה גס-רוח,
כל הזמרים המודרניים ,הכביכול חרדים ,זה
הכל גס-רוח ,רחובי.
נהפכנו לעם שטחי ,שטחי ,אין לנו שכל ,אין
לנו עומק ,ואנחנו נדבקים לכל דבר שטחי
ומודרני .ואין לנו מנהיגים ,כל אחד עושה לפי
רוחו ,ואם מישהוא נראה שרוצה לומר
שמשהוא לא בסדר ,הבן-אדם הזה בסכנה.
ואם יהודי משתדל לחיות חיים כמו של פעם,
אז הוא בסכנה ,אומרים שהוא קיצוני ,משוגע.
יהודים קשורים לגויים ,למשטרה ,ללשכה
הסוציאלית ,לכל אלה שהם נגדנו ורוצים
להכניס אותנו להסגר ,כי שונאים את כל מה
שנחשב ליהודי באמת .להיות קרוב לקב"ה זה
שנוא עליהם ,וגם יש בינינו הרבה ערב רב
שרק רוצים לקרר את האידישקייט ,לקרר
אותנו מהאש שיש בכל יהודי אמיתי
לאידישקייט שלו ולקב"ה.
אוי מה יהיה ,מה יהיה ,גיוועלד ,גיוועלד,
גיוועלד.
יהודים אמיתיים צריכים לבכות על העולם
שה' ברא בשלמות והפכנו אותו לעולם של
שקר .והדמעות האלה חשובות מאד לגאולה,
כי הדמעות האלה מתחברות עם השכינה ,ועל
זה יבנה העולם הבא .והדמעות האלה יצילו
אותנו מיסורי הגלות .ה' רוצה שהיהודים
ירגישו את הצער של השכינה ולא רק את
הרצונות המעוותים שלהם.
עם ישראל ,הקב"ה לא רצה להחריב את
בתי המקדש ,והוא סובל את זה יותר מאיתנו
היהודים ,ולכן כשיהודי בוכה על בית המקדש,
ועל הגלות הארוך הזה ולא מנסה להסתדר פה
טוב בעולם הזה ,ולחיות פה טוב ,בית ,כסף
וכו' ,אלא מקדיש את כל כוחו לריבונו של
עולם ולרצונו ,הוא בוכה בדמעות רבות
ומרות על מה שהפסדנו בעבר ,על החטא
שבגללו ה' גרש אותנו מגן-עדן ,והכניס אותנו
לגלות הארוכה הזאת .הבכי והדמעות האלה
מקרבות אותנו לשכינה ,וזה מה שיציל אותנו
מיסורי הגלות ויביא אותנו לגאולה.
שאלה :אפשר להתייחס לטרגדיות שארעו
לאחרונה 12 ,נשים נפטרו בזמן קצר בשכ'
סנהדריה בירושלים ,ושלש נשים צעירות
שנפטרו בשבוע אחד בשכונת רמת אלחנן
בבני ברק ?
תשובה :כן ,זה לא דבר משונה בזמן האחרון
לצערי הרב ,ה' מנסה לתפוס את תשומת הלב
שלנו ,הוא רוצה שנשתנה ,אבל אנחנו לא
רוצים לשמוע ,אז הוא לוקח צדיקים ,הוא
לוקח אותם בכמויות ואנחנו לא רוצים
לשמוע .ובכל המקומות ,לא רק במקומות
אלה יש בעיות קשות בקדושה.

דניאל ,אב תשע"א
יש לי עוד נקודה שאני ,דניאל ,רוצה להוסיף
לענין של הרצח של הרב הקדוש הרב אלעזר
אבוחצירא זצ"ל ,וגם לרצח של לייבי הצדיק
הקטן זצ"ל.
יש תופעה בעולם וגם בין החרדים ,והיא
בלתי נסבלת ,במיוחד בין החרדים .בעולם
הרחב אנחנו רואים שקר גדול ,רואים
אלימות ,רואים שנאה אחד לשני ,רואים
עשירי עולם שמנסים להשתלט על העולם
כולו ,ורואים אנשי בנקים ואנשי עסקים שגם
מנסים להשתלט על העולם כולו ,ולא רק
ממשלות או צבאות המנסים להשתלט ,יש גם
אנשים פרטיים המנסים להשתלט אחד על
השני או על השייך לו.
יש מלחמות מאד אכזריות ,לא גדולות,
קטנות ,בין קבוצות לקבוצות ,בין עמים
לעמים ,הכל עם הרבה אכזריות והרבה דם.

ואצלנו ,בין החרדים גם יש את התופעה
הזאת ,וזה מתבטא בלשון הרע ,ברכילות
ושנאת חינם ,שממש רוצחים גופנית ורוחנית
את הבן אדם .יש בין החרדים מלשינים רבים,
אנשים שרוצים להתקדם בכסף או פשוט יש
להם שנאה ליהודי אחר .אין להם בעיה
להלשין במשטרה ,לעובדות הסוציאליים ,לכל
מיני גופים ממשלתיים ,שיכולים להביא על
יהודי מסכן ,כובד של עונשים איומים.
מאד רגיל בעולם החרדי להתחיל מחלוקת
בין אחד לשני ,בין קבוצה אחת לשניה,
שמתבטא בלהרביץ ולהשמיץ ,ולקרוא
למשטרה ולהתלונן עליהם.
יש קבוצות ,יש יהודים ,שאין להם שום
בעיה לדבר לשון הרע ברבים נגד יהודים
אחרים ,אפילו לשקר ,להתחיל כל מיני
סיפורים כדי להרוס אותם ,להרוס את החיים
שלהם בדם קר .יש יהודים חרדים שאין להם
שום בעיה להכנס לתוך בתים של בעל ואשה
החיים על מי מנוחות ,ובכוונה להרוס את
הנישואין שלהם בגלל שהם לא אוהבים את
ההתנהגות או הדרך היהודית של אחד מהזוג.
זה עולם שכבר אין תקוה בשבילו.
יהודים תמיד היו נאמנים לקב"ה ,ולא רק
לקב"ה ,היה להם לב לכל יהודי ויהודי.
היהודים באירופה העדיפו להתאבד במקום
להתנצר ,להרוג את עצמם ואת המשפחה
שלהם לשם שמים .יהודים כאלה לא הלשינו.
מתאים לי להיות בבית המקדש
רוצה להיות כבר בחזרה
הנשמה הגדולה שאני
נימאס לי הלבוש הזה של אוטיסט
מה קרה לנו? יהודים שיש להם לב אבן ,אין
להם בעיה להתחיל סיפורים אחד על השני,
שזה פשוט שקר גמור ובלי להרגיש דבר ,ואפילו
להרגיש שמחה שהם הצליחו להרוס חיים של
יהודי שפשוט הפריע להם ,שאולי בדרך החיים
היהודית האמיתית שלו נתן להם מוסר ,והוא
לא רוצה לראות את זה ,או להרגיש את זה ,אז
הוא מחליט ללכת נגדו ולהרוס אותו כליל ,שלא
יפריע לו יותר ,ולא רק להרוס אותו ,אלא
להרוס את כל המשפחה שלו .ומקרים כאלה
לצערי הרב הם רבים בעולם שלנו .והסיפורים
יכולים ללכת מארץ לארץ ,יכול להיות סיפור
שמתחיל בבלגיה ,ומתפשט לכל קהילה חרדית
במערב אירופה ,בארה"ב ,בקנדה ,בארץ ,ואז
השם של הבן אדם ,של היהודי הזה ,הוא
מקולקל ,לא רק בעיר שלו ,אלא בכל העולם.
וזה המצב היום ,זה קורה בגדול ,וקורה בקטן,
וזה דור שיש כ"כ הרבה קבוצות ויהודים
בודדים שלומדים שמירת הלשון של החפץ
חיים יום יום ,ועם כל זה ,שנאה כ"כ גדולה בין
יהודי ליהודי לא היתה בכל ההיסטוריה.
בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת-חינם,
ואנחנו ירדנו יותר נמוך מזה ,ויש לנו היום גם
שינאת חינם ,גם רכילות וגם לשון הרע ,יש לנו
מלשינים ויש יהודים חרדים שמכניסים ע"י
שקרים יהודים אחרים לכלא ,ועוד דברים יותר
גרועים שאני ממש מתבייש להגיד.
אנו יודעים
שהעולם זה אינו אלא צל
אשר יעלם כאשר יפציע האור
מצפה לנו חורבן גדול ,שלא נדע ,שה' יעזור
לנו לעשות תשובה מלאה ,שנזכה לקבל משיח
צדקנו ברחמים.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לזיכוי הרבים ,ניתן לקבל את המסרים חינם בדואר.
ניתן לקבל עלונים/דיסקים לשמיעה.
פרטים בטל.0527-120-948 .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 76אני מזהיר את העולם
מסרים של אוטיסטים
אלול תשע " א
ניתן לשמוע את המסרים בטל03-9-77-00-77.
טעון גניזה
באתי במיוחד לעולם הזה
בנימין ,ד' מנחם-אב תשע"א
אני בטוח שכמעט כל יהודי וגם גוי ,מרגיש
שאנחנו ,תושבי כדור הארץ בבעיה קשה ביותר.
חלק גדול מהם לא מבינים למה בדיוק הם
מרגישים כך .הם יודעים שכל העולם משתנה מאד,
והשינוי הזה נותן לכולם הרגשה של חוסר ביטחון
ופחד לא קטן ,הטבע השתנה ,הממשלות השתנו,
הבן אדם הרגיל ברחוב השתנה ,אבל בכל זאת ,לא
יודעים עד כמה .יש מעטים היודעים בדיוק מה
הקב"ה מצפה מהם ,ומה ההיסטוריה של העולם,
הם מבינים יותר מה שעומד להיות ,והם מכינים
את עצמם כראוי לתקופה הקשה ביותר שהיתה
בהיסטוריה של העולם ,שעומדת לרדת עלינו
בעתיד הקרוב.
ואיך מכינים את עצמם? בתפילה ,במעשים
טובים ,בבדיקה פנימית של כל העבירות שלהם,
תשובה וחרטה על כולם ,ובכי גדול על כל דבר
שהם עשו נגד רצונו של הקב"ה ,והם מקבלים בלב
שלם עול מלכות שמים ,כל רגע ורגע ,והם יודעים
שכל מה שהקב"ה עושה זה לטובתם ,ולא משנה
כמה שהם סובלים מזה .הם יודעים שכל הסבל
הבא עלינו ,הוא כדי לתקן ולהביא אותנו למצב
הרבה יותר טוב ,הרבה יותר גבוה רוחנית ,זה בא
להציל אותנו ,ממש להציל אותנו.
אבל ,הסוג השני של בני אדם ,הרשעים שרוצים
להשתלט על העולם ,הם גם יודעים שעומד להיות
אסון ענק בעולם ,והם גם מכינים את עצמם לזה,
אבל בצורה אחרת לגמרי .כי הם שונאים את
המחשבה שיש ריבונו של עולם ,הם מאד מאד
רוצים להילחם נגדו ה' ישמור ,ולהוכיח כי יש להם
כוח יותר חזק שלא נדע .דור ההפלגה ,ממש ,והם
מכינים את עצמם בזה שהם חופרים תעלות
גדולות באדמה ,בונקרים ,נגד כל מה שיגיע ,והם
חושבים שכל עשרת מכות מצרים לא יוכלו לפגוע
בהם .והם בטוחים בזה ,שברגע שה' יוריד את
המכות ,הם יהיו בתוך הבונקרים העמוקים בתוך
האדמה ,עם כל האוכל שהם צריכים ,עם אויר
לנשום ,ואפילו עם בריכות שחיה ,והם יוכלו
להמשיך לחיות ,והם כאילו ח"ו יסדרו את הקב"ה,
ויצאו מזה בחיים.
אבל ,אני מזהיר את כל העולם ,ובמיוחד את
היהודים ,הזמן קצר ביותר ,והזמן ממש רץ מהר,
ושבוע כביכול ניגמר כבר ביום שני ,ברגע שמגיע
יום שני ,זה כבר קופץ לשבת ,אז אין הרבה זמן,
לא לפי הלוח ולא לפי ההרגשה .הזמן קצר ביותר
וכדאי לכם להתכונן .אם אתם רוצים להיות בין
הרשעים ,אז תעשו לכם בונקרים ,והבונקרים
האלה יהיו הקבר שלכם ,ואם אתם רוצים להגיע
לגאולה השלמה ולקבל משיח צדקנו ,תעשו
תשובה ,תעשו תשובה ,אני מבקש מכם ,אני
מבקש מכם ,תעשו תשובה.
אני יהודי אמיתי ,אני אוהב עם ישראל ,כל יהודי
אמיתי אוהב ה' ,ואוהב עם ישראל ,ואוהב בכלל
את הבריאה .ואני בוכה על כל נשמה יהודית
שבורחת מהקב"ה ורוצה להיות כמו הגויים ,עם
הגסות שלהם ועם החוסר קדושה שלהם ,עם עגל
הזהב שלהם .אני בוכה על כל אחד ואחד ,ולא כמה
דמעות ,אלא דמעות שיכולות למלא אגם שלם ,לא
כמו הכנרת ,אלא אגם הרבה יותר גדול.
ואני מבקש מכם ,יהודים אמיתיים ,תפסיקו עם
המלחמות אחד נגד השני ,תפסיקו עם הלשון הרע
אחד נגד השני ,תפסיקו לברוח מהאמת ,תחזרו
לקדושה .נכנסה לעם-ישראל רוח רעה ,רוח של
שטחיות ,של תאוות ,רוח גויית ביותר ,והרוח
הזאת הורסת אותנו ,משמידה נשמות יהודיות,
ואני מבקש מכם ,תחזרו ליהדות האמיתית,
לאידישקייט האמיתי ,שזה יהודי תמים ,יהודי
פרוש מהעולם הזה ,מהגויות שמסתובבת בכל
המקומות וגם במקומות הדתיים והחרדים.
תתרחקו מתנועת ההשכלה ששולטת עלינו כמה
מאות שנה ,ותחזרו לגטו ,לגטו שצריך להיות

טהור ,בלי ההשפעות הרעות ,הקשות ,של העולם הקליפות הקשות שהצטברו משך כל אלפי השנים
בחוץ ,בלי הפסיכולוגיה ,בלי הרפואה המנסה ותחזרו לקב"ה.
להשתלט על החיים שלנו ,בלי הפוליטיקה וכו',
בלי השקר ,בלי השקר ,זה העיקר ,בלי השקר.
העולם רועד מכל הכיוונים
שיהיו לנו ילדים ששוב נראים כמו יהודים מנחם ,מוצש"ק נחמו תשע"א.
אמיתיים ,שיש להם פנים תמימות ,פנים מתוקות ,אני רוצה לומר לכל היהודים ולכל היהודיות
פנים של ילד שמאמין עם כל ליבו ,שיש ריבונו שרוצים כבר ברגע זה את הגאולה :סבלנות!
של עולם ,והוא ה"טאטא" שלו ,והוא ה"ממי" זה באמת יגיע בעתיד הקרוב ,אבל צריכים לחכות
שלו ,והוא הכל שלו .ושנראה שוב יהודים עם לפחות איזו מנה קטנה של סבלנות .כי אם לא
אמיתיים שכל החיים שלהם ,מהבוקר עד הלילה ,נעשה כך  -אז זה מביא לדיכאון .כי העולם החיצוני
ומהלילה עד הבוקר ,זה אך ורק לעשות את רצון דומה למשהו כמו איזו חיה ,איזה יצור רגע לפני
ה' ,מנטילת ידים בבוקר עד נטילת ידים בקריאת המוות שלו ,שעוד נסחב קצת ועוד אוכל קצת,
שמע בלילה ,שרק יהיה עם הקב"ה ,ורק שירצה ולפעמים כשהוא רעב הוא עוד יכול להרוג איזה
לעשות את רצונו .יהודים ,יהודים ,ירדנו לרמה של קרבן בכדי לאכול אותו ,אבל ברגע אחד – הוא יתן
בהמות ,מסתובבים ברחוב ורואים בהמות ,גם שאגה ,וישכב ,וימות .וזהו עולם השקר שלנו .הוא
זכרים וגם נקבות ,אוכלות כמו בהמות ,כמו בשוק ,כבר במצב של חולי ,חולי סופני ,שאנחנו רק
מתלבשות כמו בהמות ,או ללא לבוש ,והגברים גם ,מחכים לשאגה האחרונה שלו לפני מותו.
ולכן ,אני יודע שאתם מחכים לחדשות ,ובאמת
מראה גס ,לא עדין ולא תמים .וזה לא מראה של
יהודי הקשור לקב"ה .אוי ,אוי ,עם ישראל ,כמה יש הרבה סימנים ענקיים שהעולם הזה חולה
פעמים אמרנו את הדברים האלה ,ואתם קשי בצורה סופנית .ואפשר רק לספור דקות מעטות עד
עורף ,קשי עורף ,למה אתם מתעוררים רק אחרי למוות .וכל דקה זה כמו מאה שנים ,בשביל אדם
שמחכה לגאולה .לאדם שסובל את הגלות הקשה-
שמקבלים את המכה ,למה ?
והילדים שלכם גדלים לרוב קשי עורף ,ה' ישמור ביותר הזאת  -כל דקה זה כמו חיים שלמים .אבל
מה שהם רואים ומה שעושים עד שמגיעים באמת זה לא יקח הרבה זמן .כי העולם רועד מכל
לבגרות .ואוי לנו ,איך מלמדים אותם עכשיו הכיוונים ,וזה לא יקח הרבה בכדי שהוא יקרוס
להקים משפחה יהודית ,הם ממש מוציאים את לחלוטין.
אבל לפני הסוף ,ה' יגלה ניסים ענקיים ,נסים
הקב"ה משלשת השותפים בנישואין ,ומכניסים את
המדריך במקום ,או את המדריכה במקום ,או את גדולים יותר מיציאת מצרים .ובכדי לקבל את כל
הפסיכולוג במקום ,ואין כבר בית יהודי ,יש בית הדברים הקשים הענקיים האלו ולא לאבד את
בלי קדושה ,יש בית עם מושגים של העולם הזה ,האמונה והביטחון ,ובכדי להשתחרר מהפחד של
והמושגים האלה מתאימים לגויים ,לא מתאימים המוות  -אנחנו חייבים עכשיו  -ברגעים האחרונים
שלפני סוף עולם-השקר ,לקחת את כל הנסיונות
ליהודים.
והיום אנחנו חולים במחלות של הגויים ,כי שה' שולח לנו ,ולנצל אותם לעשיית אימונים רבים
אנחנו חיים כמו גויים ,אז מביאים לנו פסיכולוגים באמונה וביטחון בה' .ובכל דבר שמפחיד אותנו או
ופסיכיאטרים ,והתאוריות הגויות שלהם ממש בכל דבר שלא הולך בדרך שאנחנו צריכים ,ואני
הורגות אותנו עד הסוף ,ומי שהורס את הבית מדבר בין על דברים רציניים וגם על דברים קטנים
היהודי ,הורס את הדורות הבאים ,ואם אין הדור יותר ,פשוט להגיד עם כל הלב' :גם זו לטובה' .גם
הבא ,אין בשביל מה לחיות ,אין בשביל מה זו לטובה .ה' עושה לנו רק מה שטוב לנו .ואנחנו
מאמינים שאין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו .ולכן
להחזיק את העולם הזה.
הקב"ה יהרוס שני שליש של העולם ,וזה לפי אין דבר שיכול לפגוע בנו ,או להפריע לנו.
להגיד עוד ועוד 'גם זו לטובה' ,ו'אין עוד מלבדו'.
הנבואות ,וזה יהיה בעתיד הקרוב ,שליש של
העולם יהיה פגוע כ"כ קשה שלא ישאר בו דבר חי ,עוד ועוד .על כל דבר – בין אם זה קל יותר או
שליש יהיה פגוע קשה ,אבל לא עד כדי כך ,ושליש קשה יותר .ה' ישמור .ובאמת הולכים להיות
העולם לא יפגע ,אבל ,מי שלא חוזר לקב"ה ,יהודי דברים קשים וגדולים בעולם הזה ,וגם בישראל
או גוי ,פשוט לא יהיה ,הוא פשוט יעלם ,אמרנו יהיו דברים מפחידים ,ולא מעט דם ומוות .אבל
נמשיך להגיד 'גם זו לטובה' ו'אין עוד מלבדו',
את זה הרבה פעמים ,זה לא סתם.
אתם חושבים שאתם תמשיכו לקום בבוקר ,ונעבור את זה יחסית בקלות בעזרת ה' .ואפילו
לעשות מה שאתם עושים ,ללכת להתפלל ובאמצע השבוע הקרוב יהיה מלא וגדוש בדברים קשים ,אני
התפילה לשלוח מסר טקסט לחברים ולדבר על כל יודע שזה חייב להיות בעתיד הקרוב ביותר .דברים
מיני שטויות ,ואח"כ לרוץ לעבודה ,ואולי קצת גדולים .אני לא אומר רק להגיד 'אין עוד מלבדו'
בצהריים ללמוד קצת ,ואח"כ לרוץ הביתה ,ולהיות ו'גם זו לטובה' סתם .חייבים להרגיש את זה .לכוון
עסוקים עם האינטרנט או עם הפלאפון ,או עם את הראש ואת השכל ואת הלב להאמין עם כל
הכוחות ש'אין עוד מלבדו' ,ושהוא עושה את הכל
השטויות שלכם ,וזה ילך בשקט? לא.
כל הצעצועים שלכם ,עושים מחיצה ביניכם לבין לטובתינו ,צריכים להאמין בזה .וזו העבודה שלנו:
לשבת ולחזק את האמונה הזאת.
האמת ,ביניכם ובין הקב"ה.
ב"כיף" ,המילה "כיף" ,המילה של הגוים "כיף" ,שוב ,לא לפחד ,לא לפחד ,וה' יציל אותנו .הכל
אין כזה דבר אצל יהודים "כיף" .ליהודים יש רק לטובה .ה' עושה לנו הכל לטובה .לטובתנו .הוא
תורה ,מצוות ומעשים טובים ,שנותנים הנאה רוצה באמת להציל אותנו .אין עוד מלבדו.
אדם שמחכה עכשיו לגאולה  -לא יכול להיות
רוחנית שקשורה אך ורק לקב"ה" ,כיף" זה לא
בשבילנו" ,כיף" זה טרף ,וזה אסור לנו ,אסור לנו עכשיו שמח כל כך ,כי הוא כל-כך מחכה ,והוא
השטויות האלה ,אבל אתם לא יודעים כבר לחיות רואה שזה מתחיל ,ורואים שיש עכשיו דברים שלא
בלי ה"כיף" ,ה"כיף" שמחזיק לכם את החיים ,וחלק היו אף פעם בעולם ,אבל הוא מחכה ומחכה .קשה
מכם יגידו ,איך זה יכול להיות ,לחיות בלי לחכות וגם לעשות את כל מה שצריכים ברוח
להשתחרר לפעמים ,איך אפשר להיות רציניים כל הנכונה .אבל אפשר להשוות את זה לאדם שהוא
הזמן? כי היהדות שלכם זו יהדות ששייכת לשקר ,בנסיעה שהוא פטור מהרבה מצוות ,וגם ממצוות
אתם ,כמו שאתם הולכים לעבודה וצריכים לסבול ,של תפילה ,כי הוא בנסיעה ואין לו מחשבות
כי העבודה היא קשה ,ואח"כ יש חופש ,חושבים יציבות ורגועות ,כי אין לו סדר ואין לו מקום יציב
שבין הזמנים זה חופש מהלימוד .חופש מהלימוד? שהוא ישן שם ואוכל שם וכו' ולכן הוא פטור
איזה יהודי אמיתי צריך חופש מהלימוד? זה מהרבה מאד דברים.
ולאורך כל הגלות אנחנו נמצאים בתנועה.
צריך להיות הדבר המתוק ביותר שיש לו ,הדבר
הטוב ביותר שיש לו בכל היום ,והוא רוצה חופש לפעמים אנחנו נמצאים כמה שנים במקום אחד,
מזה? זה אומר שהלב היהודי לא קרוב לה' ,ולא ולפעמים במקום אחר .לפעמים רודפים אותנו
מרגיש את העומק ואת הטעם המתוק של הדבר ולפעמים לא .אבל התרגלנו לזה ,זה נהיה סדר של
חיים ,וזהו .אנחנו יכולנו גם לחגוג את החגים ,וגם
הטוב הזה.
אני בוכה על עם ישראל ,באתי במיוחד לעולם לחיות את החיים הרגילים אפילו בזמנים קשים.
הזה רק להגיד כאלה דברים ,ואני בוכה על עם אבל עכשיו כשמגיע הסוף לגלות המרה הזו ,אז אין
ישראל ,איפה היהודים האמיתיים? ברוך ה' ,יש לנו כבר ישוב דעת ,אין לנו סדר-יום שיכול להחזיק
עוד כמה ,ועל הכמה האלה ,ה' יבנה את העולם אותנו ,כי אנחנו רואים איך שהעולם קורס
הבא ,העולם השלם יותר ,העולם של משיח ,ואני ומחכים לסוף .וזה דבר קשה .קשה לארגן את היום
מברך את כולכם ,שתבינו את האמת ,תורידו את שלנו כמו שצריך ,קשה להתפלל ,קשה לעשות

הרבה דברים ,אבל אנחנו צריכים להלחם נגד
חוסר-הסדר ולהכניס את עצמנו שוב לסדר ,כדי
שנוכל באמת בקלות לקבל משיח צדקנו ברחמים
ובשמחה.
ש .נחמו נחמו עמי .במה נוכל להתנחם עכשיו?
ת .שאלה גדולה .התשובה כי בעתיד הקרוב נקבל
משיח צדקנו אי"ה .אני כהן ,ואני ארוץ ואעלה
לביהמ"ק השלישי ,ויהיו שוב קרבנות ,ואז יהיה לנו
את הכל :את כל הדברים הרוחניים והגשמיים
הטובים ביותר שנבראו ,שבכל הבריאה לא היה
דבר יותר טוב מזה .והביהמ"ק השלישי יהיה הרבה
יותר מהשניים שקדמו לו ,ואני אזכה להיות שמה
גם כהן ,וזה מנחם אותי יום יום .נכון ,לא ניסע
יותר לאומן ...וגם כל הצדיקים יגיעו לפה ,ואנחנו
לא נמות ,ה' ישחוט את מלאך המות ,וגם בכלל לא
תהיה סיבה למות ,כי לא יהיה כבר יצר הרע .האם
יש דבר יותר גדול לנחמה מאשר הדבר הזה ?!
אבל לצערי הרב רוב היהודים בכלל לא בכיוון
הזה ,ולא כל כך מעניין אותם הגאולה .יותר מעניין
אותם שימשיכו לקבל את המשכורת וימשיכו לסוע
לחוץ לארץ 'לשנורר געלט' ,ושיהיה הרבה געלט
ל'שנורר' .וחבל מאד על כל היהודים האלה ,כי
אנחנו עומדים לפני הדבר הגדול ביותר שהיה מאז
מתן תורה .ומי שיזכה להגיע לזה  -זה יהיה דבר
עצום .ולמעשה כל הנשמות שהיו בהר סיני יזכו.
ואז אנחנו נשמח שמחה אמיתית ,שמחה בלי פגע,
שמחה בלי שטויות ,בלי ליצנות ,שמחה גדולה
ונצחית ,שמחה רוחנית ביותר ,ונזכה להרגיש את
זיו השכינה חזק חזק ,וזה לבד יעלה אותנו ,וזה מה
שמנחם אתי .נחמו נחמו עמי.
זו הנחמה ,ואין נחמה אחרת ,ואין שום דבר
במקום זה .בודאי לא נוכל לנחם את עצמנו עם
המשכורות ,לא נוכל להתנחם עם המסיבות או
החתונות או החופשים שלנו או כל השטויות שלנו
או לא משנה מה .רק בזה אפשר לנחם את עצמנו.
אבל אם היהודי לא רוצה את זה עם כל הכוחות
שלו ,עם כל מהותו ,אז הוא לא יזכה ,כי כנראה
שהוא לא נשמה יהודית ,כי נשמה יהודית כל הזמן
מתגעגעת רק לזה  -רק לקירבה עם הקב"ה ,רק
לגאולה השלמה.
ולכן ,יהודים אמיתיים ,באיזשהו שלב ,בין אם
הם רוצים או לא ,ה' יאיר את ליבם ,וימשוך את
השכל שלהם לכיוון האמת .ואז גם הם ,כל
היהודים ,רחוקים כקרובים ,יזכו לקבל משיח
צדקנו .אבל מי שיוצא לרחוב היום ,קשה להתנחם
על מה שיש ברגע זה .אפשר להתנחם רק עם
העתיד ,העתיד לבוא ,עם הגאולה השלמה .אבל
כשרואים את הרחוב החרדי ,ובודאי החילוני
ובודאי איפה שמסתובבים הדתים-לאומים וגם
אצל החרדים ,אי אפשר להתנחם .זה הכל כאב לב.
הכל יורד ויורד עד התהום ,ויורד מעבר לתהום.
אי אפשר אפילו לעכל ,אפילו לתפוס איך יהודים
יכולים להגיע לרמה נמוכה כל כך ,רמה רוחנית
וגשמית כל כך נמוכה .נכון ,הערב רב שרקדו
מסביב עגל הזהב הורידו את עם ישראל מאד מאד,
אבל זה עבר את המצב הזה בהרבה .ועכשיו הע"ר
הם נחשבים ליהודים ממש לפי הדין ,אז אי אפשר
להבדיל בין זה לזה.
רצח אכזרי ,זה משהו שאף פעם לא היה בין
היהודים ,שייכנסו ויהרגו ככה אדם צדיק  -זה דבר
שלא היה אף פעם .זה רק מראה איפה אנחנו
נמצאים בעולם-הזה עכשיו ,לאיזו רמה כה נמוכה
שאף פעם לא היתה הגענו .והרגו דווקא איש
שהוא היה סמל של הצניעות ,סמל של הקדושה:
'קדושים תהיו' ,וזה בדיוק מה שאנחנו עושים
לקדושה .נחמו נחמו עמי .בעתיד הקרוב ה' ישרוף
את העולם הזה ,הוא יהרוס את העוה"ז וישאר רק
העולם הבא ,העולם של משיח ,ובית המקדש
והקרבנות והשלימות.
אין לאן לברוח
מנחם ,מנחם-אב תשע"א
העולם קורס .קורס .ותושבי כדור-הארץ מתחילים
לשים לב שהכל רועד מתחת לרגליהם .ומתחילים
להרגיש חוסר שיווי-משקל נפשי ורוחני.
ומסתובבים עם פחד בלב בלי להבין בדיוק למה.
הם יודעים ומבינים שהכלכלה בכל העולם נופלת
בצעדים גדולים .ואפילו אלו שעוד יש להם עבודה,
ואפילו במדינות שעדיין לא חשים בצורה קשה את
המצב הכלכלי הקשה בעולם ,גם הם דואגים על

בעולם שלנו היום אין לאן לברוח .גם הזמן הוא
העתיד שלהם.
והגיע מצב שהרבה אנשים דואגים מאד לעתיד לא כמו שהיה פעם ,הזמן רץ .וזה לא דמיון .זה
שלהם ושל משפחותיהם .הם דואגים אם יהיה אמיתי ,ממש אמיתי.
חשמל ,אם יהיה להם אוכל ,אם יהיו להם מים
ראויים לשתיה .ואלו שתלויים בתרופות דואגים הקשר היחיד  -הקשר עם ה'
איפה הם יקבלו את זה .ודואגים ומפחדים מנחם ,מוצש"ק כי-תצא ,י"ב אלול תשע"א
מקבוצה של רשעים גדולים שמנסים להשתלט על יש עננים שחורים באופק .השמים נהיו שחורים,
העולם ,ולהפוך את רוב האוכלוסיה בעולם וחושך עמוק יורד ויורד על פני כדור-הארץ כולו.
לעבדים .וכל העולם בסכנה.
ַע ָר ֶפל
ֹשׁ ְך י ְַכ ֶסּה ֶא ֶרץ ו ֲ
ישעיהו ס' ,ב'ִ :כּי ִהנֵּה ַהח ֶ
ויש גם מלחמות בהרבה מקומות בעולם .ובכל ְל ֻא ִמּים וכו' .העולם מחכה לסוף .והחושך הרוחני
אירופה ,ובארצות הברית ,ובהרבה ממדינות-ערב והגשמי כבר מגיע אלינו ,לבני-האדם ,בכל מקום
ובעוד הרבה מדינות בעולם יש סכנה של מהומות בעולם .הרגישים בינינו והקרובים יותר לאמת
אלימות של האזרחים שלהם .וגם הפשע עלה מאד יכולים כבר להרגיש את החושך ,את השחור
בעולם המערבי ,כי אין לאנשים עבודה ואין כסף שנמצא בכל-מקום ,את הדיכאון ,את הפחד .אבל
לדברים בסיסיים .ויש דור של נוער שנולדו בבתים לרוב היהודים והגויים יש עוד שמחה מדומה בלב,
עניים ביותר והם גרים בארצות עם הרבה גשמיות ,והם ממשיכים עם המוזיקה ,והריקודים,
ואין להם רגש של בני-אדם רגילים ,כי עגל-הזהב והטיפשות ,חיים של ריקנות וגשמיות .אבל הסוף
הוריד מהם את העדינות והרגישות של אדם רגיל .מאד קרוב .ואין לנו זמן .אין לנו הרבה זמן להציל
ואין להם בעיה להרוג ,לשרוף ,לשבור ,לגנוב .אין את עצמינו .ברגע שיתחילו המלחמות הגדולות
להם שום בעיה .פראי אדם .וכל העולם שנקרא בפועל ,אי אפשר יהיה לחזור בתשובה ,כי הבלבול
'העולם המערבי' העשיר ומלא-הגשמיות  -ממש יהיה כל-כך גדול שאפילו אם אדם רוצה לחזור
נופל מכל הכיוונים ,והופך להיות הריסות גדולות .בתשובה  -הוא לא יוכל .השכל שלו לא יפעל ,הלב
וגם פה בארץ יש לנו הפגנות ,לפעמים אלימות .יהפך לאבן ,והוא ימות .לכן ,התשובה צריכה להיות
וזה לא שייך ליהודים ,כי מאחורי זה עומדים גויים .לפני זה .לאו-דוקא 'לפני' ,כי היריות הראשונות
גויים שרוצים להרוס את היהדות ,ובמקום זה כבר התחילו ,אבל כשנגיע לשלב שכל העולם
לבנות עוד שלוחה של הרשעים ,של אלה שמנסים בוער ,אז זה כבר הסוף של התשובה בעולם-הזה.
להשתלט על העולם .וגם פה אנחנו בסכנה גדולה,
דבר אחד אני רוצה שתבינו :יש מעט יהודים
לא כל כך מהערבים כמו מהיהודים עצמם ,אלה שהם בדרך של אמת) .ר' גליון  73במקורות( .כמו
שעדיין קשורים לרשעים ,לאנשי דור-הפלגה.
שאמרנו ,יש יהודים שיקח להם זמן עד שיגיעו
לאמת ,אבל אם הם עמדו בהר-סיני ,ה' יכריח
וזה מספיק להיסטוריה .ועכשיו נגיע לשורה אותם לחזור בתשובה .אבל כבר מתפתח מצב שכל
התחתונה :עם ישראל ,עם ישראל חייב להתעורר ,יהודי נמצא בודד .ואפילו אם הוא מצא קבוצה
כי הזמן קצר מאד ,ואין דרך אחרת לשרוד .רק מי שדומה לו הוא בודד .אפילו אם יש לו רב  -הוא
שהוא עם הקב"ה – ישרוד.
ירגיש את עצמו בודד .אבל עם הקדוש ברוך הוא -
ואמנם יש כל מיני תכניות שאנשים מתכננים הוא ירגיש קרוב .זאת אומרת ,שבגלל כל מיני
כיצד לשרוד כאשר המצב של כל העולם יהיה סיבות  -האדם לא יוכל לקשור קשר עד-הסוף עם
בסכנה ,וכאשר לא יהיו כל הדברים הבסיסיים אדם אחר ,או אפילו עם הרב שלו .הוא יצטרך רק
שהאדם המודרני נזקק בכדי להמשיך את החיים קשר ישיר עם הקב"ה ,ורק דרך הקשר הישיר עם
הגשמיים שלו .הם אומרים לאגור אוכל ומים ,וכל בוראו  -הוא ינצל.
מיני מאכלים כמו אגוזים ושקדים וכו' ובטריות כדאי לכם ולכולם לפתח במהירות את הקשר הזה
וכו' כל מיני דברים כאלה ,אביזרים שיסייעו לאדם עד הסוף ,עד היכן שאפשר .כי זה הקשר היחיד
לשרוד .אבל זה לא יעזור כלום לאדם .זה רק בעולם .וזו האמת היחידה בעולם .בני אדם
'כאילו' .כי הקב"ה יאפשר לשרוד  -רק לאלו שהם סבורים שהם מוצאים אמת בכל מיני מצבים ,בכל
נאמנים לו.
מיני קשרים ,בכל מיני תיאוריות .אבל באמת  -יש
ומהי המטרה של כל החיים האלה ,של כל רק אמת אחת ,וזה :הקשר עם הקב"ה .והקב"ה
הכמעט-ששת-אלפים-שנה מאז שנברא האדם הוא האמת  -ואין עוד מלבדו.
הראשון? המטרה אז וגם היום זה להאמין ולבטוח ש .אם בסוף כבר לא יהיה אפשר לחזור בתשובה,
בקב"ה .ולחיות אך ורק בכדי לעשות את רצונו .אז איך אמרנו שה' יחזיר כל יהודי אמיתי אל
וזוהי הדרגה שכל יהודי חייב להגיע אליה .ועכשיו האמת בסופו-של-דבר?
 כי אין זמן .והעולם יראה ניסים גדולים בהרבה ת .אני דיברתי אחרי שלב מסוים .ה' יחזיר את כליותר מהניסים שהיו במצרים וביציאת-מצרים.
אלה שצריכים לחזור .הוא יכריח אותם לחזור
וה' נותן לנו קצת להציץ ולראות בקטן-מאד מה בתשובה ,לא משנה מה .כמו אדם שלוקחים אותו
הולך להיות ,עם כל אסונות-הטבע למיניהם בכח לבית חולים למרות רצונו ,והוא מתנגד
שקורים בכדור-הארץ יום-יום ,דברים שבהיסטוריה לטיפול ,ומאלצים אותו לקבל את התרופות ,הוא
המודרנית אנחנו מעולם לא זוכרים כזה דבר .צועק וצורח והוא מסרב ומתנגד ,הוא לא רוצה.
ואפילו הגויים מדברים על סוף העולם ,והנוצרים אבל בסוף הוא מקבל טיפול ,ובסוף הוא מבריא.
וגם המוסלמים  -לא רק היהודים  -מדברים על אז גם את אלו הוא יכריח לחזור בתשובה למרות
משיח .אז מה עוד יש להגיד חוץ מ :עם ישראל ,שהם קשי-עורף) .ישעיהו מ"חָ :ה ִראשֹׁנוֹת ֵמאָז
ֹיתי ַו ָתּבֹאנָהִ :מ ַדּ ְע ִתּי ִכּי ָק ֶשׁה
ַד ִתּי כו' ִפּ ְתאֹם ָע ִש ִ
תתעוררו! תחזרו! תפסיקו עם כל השקרים ,עם כל ִהגּ ְ
הגשמיות המיותרת! תחזרו להיות יהודים
חוּשׁה(:
וּמ ְצ ֲח ָך ְנ ָ
אָתּה ,וְ ִגיד ַבּ ְרזֶל ָע ְר ֶפּ ָךִ ,
ָ
אמיתיים! תהיו קדושים ,תהיו קדושים!
וזה לא כל כך פשוט .יש יהודים אמיתיים כ"כ
מקולקלים וכ"כ רחוקים ,שעם כל הסבל ,בסוף ה'
ש .למה יש כזו הרגשה של כובד ,של 'אין כח'?
ת' .אין כח' ,זה סימן טוב .כי אלו שאין להם כח ,יצטרך פעולה מיוחדת בשבילם לשנות את הראש,
שמרגישים חלשים ,זה בגלל שהם מחכים כל-כך ולפתוח את העיניים ,ואת הלב ואת המח לאמת.
מאז אדם הראשון יש לנו בחירה ,אבל למעשה -
חזק למשיח .והם גם רואים ברור את השקר ,וזה
מה שמעייף ,מייאש .אבל אלה שהם לא מודעים זו אינה בחירה רגילה שיש לנו אפשרות לבחור אם
לשקר והם לא דואגים מכל הדברים כמו הפריצות אנחנו נלך עם האמת או לא .ה' מכוון אותנו ודואג
וחוסר-האמונה והביטחון בה' – הם עוד שמחים .שהניצוצות ,הנשמות שהוא יצר ,שהם יגיעו ליעד
כי הם עוד חולמים על העתיד שלהם .הם חולמים שהוא רוצה .למעשה ,האדם-הראשון ואשתו היו
על הנסיעות שלהם ,ועל החופשות שלהם ,ועל חייבים לעבור את הנפילה הגדולה .כי כך העולם
ההעלאה-בדרגה בעבודה .ואלו הם הע"ר .הם לא היה צריך בכדי לעבור את כל השלבים עד הגאולה,
יכולים להבין ,והם לא יכולים להינצל .כי הם לא ומעבר לגאולה .קשה להסביר לבני אדם הגיוניים,
יכולים לתפוס את זה .הם נולדו עם השכל ,עם אבל כמו שאמרתם  -בלב מרגישים את זה .אנחנו
ה'ראש' של 'מצרים' ,של גשמיות ,של עבודה-זרה .נראה יותר ויותר ,שיש לנו מלחמה באופק .ה'
וזה לא משנה אם הם הולכים עם מעילים ארוכים ,יעזור לנו ויציל אותנו .ואחרי ראש השנה יהיו
וזקנים ופיאות .ולא משנה אפילו אם קוראים להם מצבים מדהימים.
'רב' .למרות זאת הם באים מתרבות מצרים .ומי
שמחכה ממש למשיח ,הוא לא יכול להיות ע"ר לזיכוי הרבים ,ניתן לקבל את המסרים חינם
והוא סובל .הע"ר לא סובלים .אבל בסוף הם בדואר .פרטים בטל.0527-120-948 .
יסבלו את הסבל הקשה ביותר שהיה בעולם.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
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הימים האחרונים של העולם
מסרים של אוטיסטים
אלול תשע " א

הימים האחרונים של העולם
מוישל'ה ,כ"ג מנחם-אב תשע"א,
אני רוצה לומר ליהודים בארץ ישראל:
הפסקת-אש או לא ,הבעיות לא הפסיקו ,וגם לא
יפסיקו בעתיד הקרוב .אל תחשבו שאם ישנו
הסכם להפסקת-אש כביכול ,זה כבר אומר שאין
כבר פחד ,שאפשר יהיה לחזור לשטויות
היומיומיות שאתם כל כך נהנים מזה .זה פשוט
רחוק מן האמת .כי זה רק הפסקות קטנות .ולא
לתמיד .כי משיח מחכה להתגלות ,ושום-דבר
בעולם ברגע זה לא יכול לעצור את זה .ולכן ,כל
הצרות שהיו בשנים האחרונות  -זה רק בשביל
להעיר אותנו ,להעיר את עם ישראל מהתרדמה
החזקה שלכם .להעיר אתכם ,שתתחילו להבין
שכל הגשמיות שלכם ,וכל 'הכיפים' שלכם ,וכל
הדברים הלא-משמעותיים של העולם-הזה שלכם,
לא יעזרו לכם לחיות חיים נצחיים .כי הדבר
היחיד שיעזור לכם  -זה לחזור בתשובה ,ולהשתדל
מאד עם כל מהותכם לחיות חיים של רצון ה'.
ואין זמן .באמת אין זמן .הימים האחרונים של
העולם הזה כמו שאנחנו מכירים את זה ,הימים
האחרונים האלו ,הם ספורים ממש .ולא לצחוק
ממה שאני אומר ,כי הצוחק באמת  -זה הצוחק
האחרון .והשורה התחתונה היא ש"אין עוד
מלבדו" .ואם אתם לא מאמינים בזה ,ולא חיים
בצורה כזו  -אז אתם עומדים לפני הפתעות קשות
ומפחידות ביותר .ולא תוכלו לעכל את זה ,ולא
תוכלו לעבור את זה בשלום.
כי אתם בוטחים בצה"ל ,בממשלה ,במשטרה,
בבתי-החולים עם הרופאים וכו' ,אבל לא יהיה
להם שום כח .והם לא יוכלו לעזור לכם בכלל
בכלל .רק מי שבוטח בקב"ה ,הוא ינצל .כי רק הוא
יכול להציל את כולם .כן ,רק הקדוש ברוך הוא.
שוב אני אומר לכם :אם אתם רוצים להמשיך
להיות בעולם-של-החיים  -אז עכשיו ,ברגע זה,
עליכם לשנות את הדרך שלכם .לשנות את החיים
שלכם .ולהשתדל לבטוח בכל דבר אך ורק בקב"ה.
כי הוא זה שברא אותנו ,הוא זה שברא את
העולם ,את כל הכוכבים ואת כל העולמות ,והוא
מחליט מה לעשות איתם ומה לעשות איתנו .ומי
שלא בוטח בו ,מי שאין לו בטחון דומה לבטחון
של היהודים שיצאו ממצרים ,אז לנצח לא תהיה
לו אפשרות בכלל לחיות.
בעתיד הקרוב יהיו בארץ ישראל ,ובכל העולם,
מצבים קשים ומפחידים ביותר .דברים שאתם לא
יכולים לחלום על מצבים כאלו .תקומו בבוקר
ותחשבו שאתם במימד אחר לגמרי .בסרט דמיוני -
ולא בעולם-הזה .תפחדו מאד מאד .אבל אלו שהם
בוטחים בה' ,ויודעים את הנבואות ,וקרובים
לקב"ה ,ומשתדלים לעשות את רצונו ,אין להם
שום דאגה .וכמו עשרים האחוז שיצאו ממצרים
למרות הכל ,הם בטחו בקב"ה ,והם יצאו .והם אלו
שעמדו בהר-סיני ,ובדיוק הנשמות הללו ,מעשרים-
האחוז האלה ,הם אלה היהודים-האמיתיים
שבעזרת ה' יקבלו משיח-צדקנו.
במצרים ,כל היהודים שמרו על שלשה דברים
יחודיים :דיברו בשפה שלהם ,לבשו בגדים של
יהודים שהבדילו ביניהם ובין הגויים ,והשמות
שלהם היו מיוחדים ליהודים .וגם אנחנו כיום
עושים את אותו הדבר .על אותם שלשת הדברים
אנחנו שומרים ,חוץ מלבוש הנשים שירד ממש
לפריצות גלויה ,אבל בסך-הכל היהודים האמיתיים
שומרים בדרך כלל על מאפיינים אלו.
אבל גם אצלנו  -כמו במצרים ,אפילו ששמרו על
שלשת הדברים האלו ,בכל זאת רק עשרים-אחוז
הם ממש בטחו בקב"ה ,והאמינו בו .וכל השאר,
כל אלו שנשארו עם האלילים המצריים לא יצאו.
אז גם עכשיו ,כל היהודים שיש להם אלילים כמו
עגל-הזהב ולא הקב"ה ,אפילו שחושבים שהם
חרדים והם כן מאמינים בקב"ה ,אבל בלב  -לא.
והיהודים האלו לא ישרדו ,בדיוק כמו במצרים.
ש .אם זה זמן כ"כ מבולבל ,למה לא מתעוררים?
ת .למה הדור של המבול לא התעוררו?! גם אז היו

עבירות קשות ביותר .ולא רצו לשמוע לנח.
למה? ואפילו כשירד הגשם לא רצו לשמוע,
אפילו שהמים הגיעו עד לצוואר שלהם לא רצו
לשמוע .למה? כי נהנו מהעבירות שלהם ,ולא
רצו להפסיק ,ולא רצו לחיות חיים של קרבה לה',
חיים של קדושה .וגם היום נהנים יותר מן
הפיצה ,מהחברות ,ומהחברים ,ומכל הלכלוך
שנכנס לעולם החרדי .והחילונים והגויים הם חיים
חיים של לכלוך ,אז למה שהם ירצו להפסיק? הם
מאמינים ב'לשתות ולאכול היום כי מחר אנחנו
מתים' .מה אכפת להם?! ]ישעיהו ,כב ,יג :וְ ִהנֵּה
ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה ָהרֹג ָבּ ָקר וְ ָשׁחֹט צֹאן אָכֹל ָבּ ָשׂר
וְ ָשׁתוֹת ָייִן אָכוֹל וְ ָשׁתוֹ ִכּי ָמ ָחר נָמוּת[:
יש יהודים חשובים ,אפילו רבנים ,ואפילו ראשי-
ישיבות ,שהם לא רוצים להפסיק את הדרך של
העם ,כי גם הם נהנים מזה .הם נהנים מהיוקרה
של העבודה שלהם .הם נהנים מהכסף שנכנס.
וברוך ה' ,יש עכשיו בעיות גדולות בכסף ,ולא
יכולים כבר להחזיק את השקר .ועכשיו רואים מי
הם למדנים באמת ומי לא .מי לומד לש"ש ומי לא.
ש .אם הסוף כל כך קרוב אז אולי תדריך אותנו
בתמצית איך להתכונן?
ת :אני תמיד מדבר בקיצור ,כי אם הייתי מדבר
בארוכה על הנושא הזה ,זה היה לוקח ספרים
שלמים בכדי להסביר את זה .אבל בקיצור :צריך
לזרוק את כל הגשמיות המיותרת שלא צריכים
בכלל ,את כל החופשים ,הנופשים ,האוכל שזה לא
טוב לכם ,זה רק בשביל מה שאתם קוראים 'הכיף'.
את כל הדברים המיותרים שמורידים אותנו
רוחנית ונותנים לנו מיני הנאות מיידיות שהם לא
כשרות בגלל המהות שלהם .לא בגלל חותמת
ההכשר על האוכל .ולהשתדל לחיות כדי לעשות
רצון ה'.
וכדי לדעת מה רצון ה' ,אתם צריכים לפתוח
ספרים ללמוד .אני רק אגיד לכם בקיצור :רצון ה'
זה קודם כל' :קדושים תהיו' .בכל האספקטים של
הקדושה ,בכל המצבים של הקדושה ,קדושת
הבית ,קדושת הדיבור ,הכל .לא משנה מה .טהרת
המשפחה טהרת הפה .קדושים תהיו  -זה הבסיס
של הכל .ומזה אתם יכולים ללמוד את הכל .אבל
תצטרכו לפתוח ספרים ,וללמוד .ממש .ואני גם
מבקש מכם ,להשפיע על המשפחה ,וגם על
השכונה ,שיוציאו מהרחובות את כל מה שלא
שייך להקב"ה ,כל מה שלא שייך ליהודי אמיתי -
יהודי שקרוב להקב"ה .לא לשכוח .קדושים תהיו.
זה העיקר .ולא לעשות לעצמנו 'היתרים' ,בשום
אופן לא לעשות היתרים לעצמנו ,כי 'היתר' לא
פועל בשמים בנושא זה .כי עכשיו זה הסוף ,ואין
כבר 'היתרים' על שטויות.
ש .אם יש רבנים שלא מאמינים במסרים של
האוטיסטים ,אז איך הציבור יאמין בזה?
ת .הרבנים שלא מאמינים בזה ,זה הרוב לצערי
הרב .הם לא מאמינים בזה  -וזה אמת .אבל
הרבנים שכן מאמינים בזה ,הם משפיעים עד כמה
שהם יכולים ,אבל הם מעט .אבל ,העם ,היהודים-
האמיתיים ,המלים של האמת תיגענה בלב שלהם.
ואפילו שהרב שלהם יגיד 'לא' ,הם ידעו ויבינו מה
האמת .והאמת שאני מדבר עליה זה דבר מאד-
מאד הגיוני ,ומאד פשוט .ולא צריך להיות תלמיד-
חכם מאד גדול בשביל להבין את זה ,ובשביל
להאמין בזה .אבל ישנם תלמידי-חכמים גדולים
שהם תפוסים עם הצד הלא-קדוש של החיים ,עם
כל הדברים שלא שייכים ליהודים ,רק שהפכו
כאילו להיות שייכים ליהודי  -כי יש על זה איזה
'הכשר' .כמו למשל פיאות הקאסטם ,שזה בכלל
לא יהודי ,שזה ממש כמו גילוי-ראש של דוגמנית-
אופנה גויה ,וזה לא כמו יהודיה אמיתית ,אבל יש
לזה הכשר] .ראה 'קול דממה דקה'  48 ,הכתר על
ראש עגל-הזהב[ .אדם שקרוב לה' לא יכול להבין
איך אפשר לתת לזה הכשר .ואפילו אם רב יתן
ֵר ֶאה לו שזה אמת ,ויש בלי
הכשר על זה ,זה לא י ָ
סוף דוגמאות כאלו .ה' יעזור שכל יהודי אמיתי
שעמד בהר-סיני ,במעמד הר-סיני ,יחזור בתשובה
מלאה .אפילו אם הוא חילוני ,אפילו אם הוא דתי-
לאומי ואפילו אם הוא חרדי...
כן .אני רוצה להזכיר לכם ,שהפסקת-האש הזאת
 זה לא הסוף .בשום פנים ואופן זה לא הסוף.ועוד יבואו על העולם ועל היהודים צרות גדולות,
כדי שנבין ונחזור להקב"ה .ואם נבין  -אז יהיה לנו
הרבה יותר קל ונקבל משיח-צדקינו בשמחה

וברחמים .אבל אם לא נרצה להבין ,חס ושלום ,אז
נעבור גהינום בעולם הזה ,אבל בכל זאת נגיע .אם
הנשמות שלנו עמדו בהר סיני.
אז ,אנא ,למה לסבול?! הרשעים יעלמו .הרשעים,
השקרנים ,הע"ר ,העמלקים ,כולם יעלמו .ואנחנו,
יהודים-אמיתיים ,נחיה חיי נצח .אבל היהודים
האמיתיים שעדיין רחוקים מהאמת ,ונלחמים נגד
הקדושה של הקב"ה ,יצטרכו לעבור ממש גהינום
בעולם הזה ,כדי להגיע למצב שיהיו מוכנים גם
גופנית וגם רוחנית לקבל משיח צדקנו.
מהר מאד ,העולם לא יהיה כמו שהוא היה רגיל
להיות ,וזה משתנה במידה שלא תאומן ,ואנשים
מתחילים לראות את זה ומתחילים להיות
נפחדים .אבל הם לא יודעים מה לעשות .הם לא
רוצים לעשות תשובה הם לא מוכנים לוותר על
הגשמיות שלהם ,הם מחזיקים בזנב של עגל הזהב
בחיים שלהם והם לא יודעים שעגל הזהב עומד
למות.
אזהרה קשה בקרוב
יצחק אייזיק ,כ"ד מנחם-אב תשע"א
אני רוצה לדבר .ואני רוצה להגיד שבעתיד-הקרוב
העולם ישתנה מאד .מאד .בשנתיים האחרונות,
כל הזמן העולם יורד לאט-לאט אל התהום .זה
יורד ,וכאילו נעצר .יורד ,ונעצר כאילו .בכל
התחומים .בכל הכיוונים .הכיוון  -זה למטה.
אבל ,בעתיד-הקרוב תהיה עוד ירידה מאד קשה.
בדומה ל"רכבת-שדים" מאד גבוהה .אנחנו נרד
ירידה ברכבת הזאת ,שזה נקרא 'העולם הזה' ,נרד
ירידה קשה ביותר .אבל רק אלו שקרובים לקב"ה -
יעלו .והשאר ילכו לתהום.
ושוב ,אני רוצה לומר שאנחנו ,עם-ישראל,
אנחנו  -המרכז של הבריאה"] .בראשית"  -בשביל
ישראל שנקראו 'ראשית' .רש"י בתחי' פרשת
בראשית[ .אנחנו  -הקרובים ביותר לקב"ה ,הבן
היקר של הקב"ה] .ישעיה ה' ,ז'ִ :כּי ֶכ ֶרם ה' ְצ ָבקוֹת
שׁוּעיו[ .ואנחנו
ְהוּדה נְ ַטע ַשׁ ֲע ָ
ִשׂ ָר ֵאל ו ְִאישׁ י ָ
ֵבּית י ְ
חייבים להיות קדושים .ומי שיהיה קדוש ,ומי
שיהיה קרוב לה' ,ויחיה אך ורק בכדי להשתדל
לעשות את רצון ה'  -הוא ימשיך להיות מרכז
הבריאה .הוא ילך ויתפתח .קודם בימות המשיח,
ואח"כ הוא יעלה עוד ועוד בעליה שאנחנו לא
נוכל להבין עכשיו.
אבל העולם כולו ,הרוב העצום של הגויים,
והרוב הגדול של היהודים ,לא רוצים להבין .לא
רוצים לאהוב את ה' .לא רוצים להתקרב לה' או
לעשות את רצונו .רוצים אך ורק את העוה"ז ,עם
כל הצעצועים ,עם כל הפריצות ,עם כל הדברים
הלא-צנועים ,ועם כל התשוקות ,כל הדברים
האסורים ביותר .ורוצים להלביש את זה בבגדי
צדיקים ולעשות מה שהם רוצים .וזה  -בכל
התחומים .בכל התחומים.
קדושים ,קדושים ,זוהי המהות של עם ישראל,
העם הקדוש .הקדוש"] .ישראל קדושים הם" -
פסחים פ"ג ,ב' .נדה י"ז א'[ .ורק מי שקדוש יכול
להתקרב לה' .קדוש בדיבור ,קדוש בהתנהגות,
קדוש בלב ,קדוש בשכל ,קדוש בכל איבר בגוף.
ִשׂ ָר ֵאל
]ויקרא י"ט ,ב'ַ :דּ ֵבּר ֶאל ָכּל ֲע ַדת ְבּנֵי י ְ
דשׁים ִתּ ְהיוּ ִכּי ָקדוֹשׁ ֲאנִ י ה'
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ְק ִ
וְ ַ
יתם ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹ ָתי
ַע ִשׂ ֶ
יכם :במדבר ט"ו ,מ' :ו ֲ
ֱאלֹ ֵק ֶ
דשׁים לֵאלֹ ֵקיכֶם :וראה רש"י סוף פרשת
ִיתם ְק ִ
ִו ְהי ֶ
אחרי-מות ואור החיים שם [.ואם הוא לא קדוש -
אז הוא לא בנוי לחיות בעולם-של-משיח ,לא בנוי
בשביל העולם הבא .לא יהיו לו את הכלים.
ֵיטה ְו ָהיָה
וּב ַהר ִציּוֹן ִתּ ְהיֶה ְפל ָ
]עובדיה א' י"זְ :
קֹ ֶדשׁ .ובתרגום שם" :ויהון קדישין"[.
תסתכלו מה שקורה בעולם! תסתכלו ,תסתכלו!
אתם לא רואים ?! אתם לא מבינים ?! אתם לא
מרגישים ?! אתם סתומים ?! מה אתכם ?! מה
אתכם ?! האם אתם כל-כך כל-כך רחוקים ?!
כשאדם הולך ברחוב ,ורואים את גסות-הרוח שיש
ברחוב החרדי ,ולא מבינים שמשהו מאד חולה
בתוך החברה שלנו ,לא רואים את החנויות שהם
רק חיקוי של הגויים ,את הלבוש שזה רק חיקוי
של הגויים ,את ההתעסקות עם שטויות .אתם לא
רואים את זה ?! לא מרגישים את זה ?!
יהודים ,יהודים! איפה אתם? איפה "היהודי"
שבתוך היהודי? איפה הנשמה שהיתה בהר סיני?!
אין לי מה לומר עוד .ואני לא מאמין שיש עוד מה
לומר .יהיו זמנים קשים ביותר בעתיד-הקרוב .גם

פה בארץ ישראל ,וגם בעולם .ואני רוצה לומר
לכם שזה יהיה קשה .ולא סתם .קשה ביותר .קשה
קשה .ומי שלא יעמוד בזה  -פשוט לא יהיה .מי
שלא יהיה קרוב לה' – פשוט לא יהיה] .יואל ג',
ִמּ ֵלטִ ,כּי ְבּ ַהר
ה'ְ :ו ָהיָה כֹּל ֲא ֶשׁר י ְִק ָרא ְבּ ֵשׁם ה' י ָ
אָמר ה',
ֵיטה ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
ירוּשׁ ַלִם ִתּ ְהיֶה ְפל ָ
וּב ָ
ִציּוֹן ִ
ידים ֲא ֶשׁר ה' קֹרֵא[.
וּב ְשּׂ ִר ִ
ַ
אני מבקש מכם :הלב שלי נשבר ,עם ישראל!
עם ישראל! אתם לא מבינים ?! תתחילו לזוז
לכיוון הנכון! עוד מעט תקבלו עוד אזהרה גדולה
וקשה ,גם בחוץ לארץ  -וגם בארץ .ואני מקוה
שתבינו את הרמזים.
ליהודים בחו"ל ,אתם ישנים עוד יותר
מהישראלים .אבל אתם קיבלתם קצת תזוזה .ה'
תפס את האדמה  -והזיז אותה .הוא הזיז אתכם.
ממש .הוא הכניס פחד ,ורצתם לרחוב מפחד .אבל
 הפחד נעלם .כי פתאום הכל נהיה שוב שקט.אבל הפחד הזה  -זה היה בכדי לומר לכם ,שיום
אחד  -ה' יזיז אתכם חזק .ואם לא תהיו יחד עם
הקב"ה  -אתם לא תצאו מזה בחיים.
ה' מאיים עליכם .כמו בהר-סיני שהוא הרים את
ההר מעל ראשכם .אבל הפעם הוא לא יעשה את
זה .הוא יתן לכל אחד בחירה חופשית ,בכדי
להחליט איפה ,איפה הוא רוצה להיות .כל אחד
יצטרך להחליט בעצמו מה הוא רוצה .ורוב
היהודים – ע"ר .לכן זאת תהיה החלטה אישית אך
ורק של היהודים עצמם .כי הע"ר אין להם שום
החלטה .הם לא יכולים ללכת יחד עם הקב"ה .הם
רק יכולים להיות עם עגל-הזהב .אבל יהודים-
אמיתיים יכולים להיות רק עם הקב"ה .ואפילו
שזה נראה שיש להם בחירה ,באמת אין להם.
הקב"ה יקח אותם ,יסחוב אותם כביכול לאמת,
בין אם הם רוצים או לא רוצים .סוף.

המלחמה כבר התחילה
מנחם ,ח' אלול תשע"א.
אני אתחיל עם משפט קשה :מלחמה בעתיד
הקרוב .מלחמה בכל המזרח התיכון .ואז ישכחו
מכל השטויות שיש בלב ,במחשבות ובמעשים.
והמלחמה הזאת תמשוך עוד מדינות ,עד שתהיה
באמת המלחמה הגדולה .לא גוג ומגוג ,אלא
המלחמה הגדולה כמו שאנחנו קוראים לה
'מלחמת העולם השלישית'.
וכל הבירורים האחרונים יהיו אז :מי בצד
האמת ,ומי לא .וזה הרבה יותר קרוב ממה שאתם
חולמים .ומה שקרה וקורה השבוע ,על זה יהיה
מבוסס העתיד .והזמנים הבאים יהיו הרבה יותר
קשים מאשר עד עכשיו .אבל לא להתייאש,
ולהמשיך ,לא משנה מה.
ואם זה קשה עכשיו להיות צנועות וקרובות
לאמת ולקב"ה ,בעתיד הקרוב מאד אתן תשימו לב
שיתחיל להיות עוד יותר קשה מאשר עכשיו .אבל
יחד עם-זה תראו הרבה נשים שיחליטו להקריב
את עצמם לשם-שמים ,ויתחילו להתלבש בצניעות
רבה .וזה ירגיז את המתנגדים .ואז תהיה המלחמה
הגדולה .והמתנגדים שהם אינם יהודים שעמדו
בהר סיני – 'יקבלו את הפסק' .ואז גם הציונים
יפלו עוד יותר ,לא יודע להגיד יותר .היום ,זה
הסוף של הרשעים ,יש להם הרגשה שהם נעלמים,
שזה הימים האחרונים שלהם ,ולכן הם יותר
ָבינוּ
רשעים] .דניאל י"ב י' :וְ ִה ְר ִשׁיעוּ ְר ָשׁ ִעים וְ לֹא י ִ
ָבינוּ[ .וההרגשה הזאת ,זה
ָכּל ְר ָשׁ ִעים; וְ ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִלים י ִ
מוּדעוּת שלהם ,אלא בתת-מוּדע.
לא ַבּ ָ
והדוגמאות שלכם רק מוכיחות שהזמנים קשים
כבר עוד-יותר ,ואנחנו חייבים להחזיק כביכול
בחבל של הקב"ה ולא לעזוב .הוא ינענע אותנו
עוד יותר חזק עכשיו .לא לעזוב את החבל! והחבל
ואלו שמרגישים כבר את
 זה הקשר שלנו איתוֵ .החוזק של הנענוע ושעוד הצלחנו להחזיק את
החבל עד עכשיו ,אז בעתיד לא יהיה לנו כל-כך
קשה ,לא נתעייף כל כך בנדנוד הזה .ונוכל להרגיש
יותר בטוח שלא ניפול ,ושנצליח להחזיק את
החבל חזק בשתי הידיים] .ישעיהו מ"א י' :אַל
ַר ִתּי ָך אַף
אָני כו' ִא ַמּ ְצ ִתּי ָך אַף ֲעז ְ
ירא ִכּי ִע ְמּ ָך ִ
ִתּ ָ
ימין ִצ ְד ִקי[.
יך ִבּ ִ
ְתּ ַמ ְכ ִתּ ָ
ובסוף ה' יאסוף כביכול את כל החבלים עם כל
היהודים ,ויניח אותם בארץ ישראל ,בבית
המקדש] .יחזקאל ל"ו כ"ד :וְ ִק ַבּ ְצ ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמ ָכּל
אַד ַמ ְת ֶכם[ .ויביאו
אתי ֶא ְת ֶכם ֶאל ְ
ָה ֲא ָרצוֹת וְ ֵה ֵב ִ
קרבנות ,ויהיה שלום ,ותהיה שלימות] .בחוקותי,

אָרץ .עי' רמב"ן שם[.
ָת ִתּי ָשׁלוֹם ָבּ ֶ
ויקרא כ"ו ו' :וְ נ ַ
תראו ,היהודים שיצאו ממצרים ,יצאו עם הרבה
כסף וזהב ,אבל אי אפשר להגיד שהיתה להם
גשמיות ,כי לא היה להם מים ואוכל ,אז מה היא
הגשמיות? את הזהב אי אפשר לאכול .ואם אין
מה לאכול  -אין חיים .ואם אין חיים  -אין
גשמיות.
וברור שנעבור פחד גדול במלחמה וכו' ,אבל אלו
המאמינים ממש – הם לא יהיו בלי אוכל ,בלי מה
שהגוף צריך בשביל להמשיך לחיות ,נוזלים ואוכל.
זה לא יהיה 'דליקטסים' אבל הטעם  -יהיה טעם
של גן עדן .והנס יהיה טבעי .ובאמת הכל עכשיו
זה גם נס] ,ראה רמב"ן סוף פרשת בא[ .רק שזה
מכוסה עם הרבה לכלוך וטומאה ,ולכן קשה
לראות את הניסים .כשאוכלים ממתקים  -זה
הגוף ,וזה בכלל לא מגיע אפילו קרוב לנפש
ולנשמה .אבל בעתיד הקרוב אנחנו נאכל ,וזה
יהיה טוב לגוף ,אך לא תהיה לנו תשוקה ותאוה
לאכול .זה ימלא את הגוף ,והגוף יפעל בצורה
מושלמת ,ויהיה לנו כח ללמוד ולעבוד את ה'
ולעלות במדרגות ולא לפחד .ותמיד נרגיש טוב ,כי
אנחנו חייבים להרגיש טוב כדי לעלות רוחנית .כי
אם הגוף מלא כאב ועייפות ודיכאון אי אפשר
לעלות רוחנית] .ע' רמב"ם ה' דעות פ"ד ה"א:
הואיל והווית הגוף בריא ושלם ,מדרכי ה' הוא,
שהרי אי אפשר שיבין או ידע ,והוא חולה כו'[.
וכל העולם של משיח ,ובכל התקופה של משיח -
המטרה תהיה לעלות ולעלות ,ולהתקרב יותר
ויותר לקדוש ברוך הוא ,לזיו השכינה] .תהלים ל"ו
אוֹר ָך ִנ ְר ֶאה אוֹר[] .ר' סוף תפילת 'ובא לציון
י'ְ :בּ ְ
גואל' :שנזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה
לשני ימות המשיח ולחיי העוה"ב ,וכעי"ז נהוג
לומר בסוף ברכת-המזון :הרחמן הוא יזכנו
לימוה"מ ולחיי העוה"ב .ועי' רמב"ם פ"ט מה'
תשובה וסוף ה' מלכים[ .וזו תהיה הנאה כה
עצומה שאני לא יודע אפילו להתחיל להסביר או
אָתה ֱאל ִֹקים
לתאר) .ישעיהו ס"ד ג'ַ " :עיִן לֹא ָר ָ
ַע ֶשׂה ִל ְמ ַח ֵכּה לוֹ"(
זוּל ְת ָך ,י ֲ
ָ

ש .למה אנחנו מרגישים כזו 'כבדות'?

ת .עכשיו אנחנו כבדים כי כבר יש מלחמה.
המלחמה התחילה גם בשמים וגם פה] .ר' דניאל
יכ ֵאל ַה ַשּׂר ַהגָּדוֹל וכו'
ַעמֹד ִמ ָ
וּב ֵעת ַה ִהיא י ֲ
פי"בָ :
ע"ש[ .ואתם נלחמים את המלחמה הזאת יום יום.
אתם נמצאים בשדה הקרב .והרבה יהודים אחרים
נלחמים על כמה נושאים באידישקייט ,אבל
הקדושה היא הנושא] .ראה 'קול דממה דקה' גליון
 ,38ועוד[ .וזה גם שייך לפה של האדם ,לדיבור.
ואתם תרגישו את הכבדות הזאת עד שהמלחמה
עצמה תתחיל  -המלחמה הפיזית בין כל המדינות.
כי הניצחון בשמים יהיה לפני הניצחון בעולם-הזה.
אז לכן קודם תרגישו שהכבדות הולכת ונעלמת
עוד לפני שתגמר המלחמה .והמלחמה בכל-זאת
היא מפחידה .אבל בן-אדם ,היהודי-האמיתי,
יתחיל להרגיש רגיעה וקלות-תנועה בכל האיברים
שלו עוד לפני שנגמרת המלחמה ,כי הניצחון
בשמים יבוא קודם ,והוא ירגיש את זה] .ישעיהו
אוֹנים ָע ְצ ָמה
וּל ֵאין ִ
ָעף כּ ַֹח ְ
מ' ,כ"ט  -ל"א :נ ֵֹתן ַליּ ֵ
ַעלוּ ֵא ֶבר ַכּ ְנּ ָשׁ ִרים,
ַח ִליפוּ כ ַֹח י ֲ
י ְַר ֶבּה :וְ קוֹ ֵי ה' י ֲ
ִיעפוּ .וע' סנהדרין
ֵלכוּ וְ לֹא י ָ
יָרוּצוּ וְ לֹא יִיגָעוּ ,י ְ
צ"ב[:
נגמר הזמן ,בנימין ,ט' אלול תשע"א.
אני רוצה לומר לעם ישראל שהזמן קצר מאד .ואם
אמרנו את זה לפני חמש עשרה שנה ,עכשיו זה
ממש קצר מאד.מאד מאד .ואני מאמין שכל אדם,
יהודי וגוי ,מרגיש כבר שאנחנו מגיעים לסוף-
העולם-הזה כמו שאנחנו מכירים אותו] .יחזקאל ז'
ִשׂ ָר ֵאל ֵקץָ :בּא ַה ֵקּץ ַעל
אַד ַמת י ְ
אָמר ה' ְל ְ
ב' :כֹּה ַ
אָרץ[.
אַר ַבּע ַכּ ְנפוֹת ָה ֶ
ְ
גם הרבה מאד גויים מדברים על זה  -על סוף
העולם .הרבה מאד גויים מאמינים שאין לנו יותר
משנה או שנה-וחצי .ואני אומר לכם ,שאני מרגיש
שזה הרבה פחות משנה או שנה-וחצי .ומעניין כל-
כך ,שהגויים מדברים על זה כל-כך הרבה ,אבל
היהודים – מעט ,יחסית.
ואני רואה ברחוב היהודי ,גם בארץ-ישראל
למרות שהסכנה גדולה מאד ,וגם היהודים
שבארה"ב ,באנגליה ,ובאירופה וכו' שהם פשוט
מסתובבים כאילו שלא קורה דבר .וממשיכים עם
החלומות שלהם ,ועם הגשמיות שלהם ,ועם
ההנאות שלהם .נכון ,הולכים ומתפללים לה',

הרבה מהחרדים מתפללים שלש פעמים ביום
באמת ,אבל זה בלי לב ,ובלי אש ,האש שמדליקה
את הקשר בין היהודי לקב"ה] .שיה"ש ח' ,ו'ִ :כּי
יה ִר ְשׁ ֵפּי ֵאשׁ ַשׁ ְל ֶה ֶב ְת ָי'ה[.
אַה ָבה כו' ְר ָשׁ ֶפ ָ
ַעזָּה ַכ ָמּוֶת ֲ
ְשׁנִ ים:
אבל אני מוכרח לומר לכל היהודים ַהיּ ֵ
היהודים החילונים ,הדתיים ,האורטודוקסים,
החרדים ,האולטרה-אורטודוקסים ,שהזמן נגמר.
ואם עד ראש-השנה הזה ועד יום-הכיפורים הזה,
לא תהיה תשובה ממש אמיתית ,אם לא תוכיחו
לקב"ה שאתם יהודים-אמיתיים ,שרוצים להיות
קרובים אליו ,שמאמינים שהוא הכל-יכול ,שהוא
מלך-מלכי-המלכים ,אז הסוף שלכם יהיה ליפול
ולה ָע ֵלם .ויהודים אמיתיים שעמדו בהר-
לתהום ֵ
סיני ,אבל יש לכם עורף קשה ,ה' ירכך לכם את
העורף הזה ,אבל ִעם הרבה סבל לפני שתגיעו
לאמת] .עי' סנהדרין צ"ח[.
נגמר .נגמרה הגשמיות שנשפכת מכל הכיוונים,
הבזבוז הענקי של עם שיכור תאוות-בולמוס על
כל הדברים הגשמיים שהיו לנו בזמן האחרון
בשפע כזה שלא היה כמותו בכל ההיסטוריה.
אנחנו הפכנו לשיכורים] .ישעיהו כ"ח :הוֹי ֲע ֶט ֶרת
לוּמי ָייִן:
גֵּאוּת ִשׁכּ ֵֹרי ֶא ְפ ַריִם כו' רֹאשׁ גֵּיא ְשׁ ָמ ִנים ֲה ֵ
ָביא ָשׁגוּ
וּב ֵשּׁ ָכר ָתּעוּ ,כּ ֵֹהן וְ נ ִ
וְ גַם ֵא ֶלּה ַבּ ַיּיִן ָשׁגוּ ַ
ַב ֵשּׁ ָכר ִנ ְב ְלעוּ ִמן ַה ַיּיִןָ ,תּעוּ ִמן ַה ֵשּׁ ָכרִ :כּי ָכּל
ֻשׁ ְל ָחנוֹת וכו'[ .שיכורים שמתנהגים כמו שיכורים,
שמגעילים את כוחות-הקדושה ,ושירדו כל-כך נמוך
עד שקשה להאמין שבכלל אפשר להציל אותם.
אבל בכל זאת ,הסוף יגיע.
היהודים ,עם-ישראל ,בני ישראל שהקב"ה כל-כך
אוהב] ,אבות פ"ג מי"ג :חביבין ישראל כו' חיבה
יתירה כו'[ שהוא ברא אותם במיוחדַ ] ,עם-זוּ
ְס ֵפּרוּ .ישעיהו מ"ג ,כ"א[ הבן
ָצ ְר ִתּי ִליְ ,תּ ִה ָלּ ִתי י ַ
יַ
ַקּיר ִלי ֶא ְפ ַר ִים
היקר שלו! ]ירמיהו ל"א ,י"טֲ :ה ֵבן י ִ
ֶלד ַשׁ ֲע ֻשׁ ִעים וכו' ַעל ֵכּן ָהמוּ ֵמ ַעי לוֹ ַר ֵחם
ִאם י ֶ
ֲא ַר ֲח ֶמנּוְּ ,נ ֻאם ה' [.הוא לא יעזוב אתכם! הוא יביא
אתכם מכל פינות העולם .ואם אתם רחוקים ממנו
בלב ובשכל ,הוא ימשוך אתכם בכח ,ותסבלו מאד,
אבל בסופו של דבר תגיעו לאמת ,ותינצלו .אבל
זה יהיה קשה מאד .ואלה שמחזיקים כל-הזמן
באמונה ובטחון בה' ולא נופלים ,ואפילו שצוחקים
ממכם ,ואומרים לכם מילות גנאי ,או יורקים
עליכם בגלל הקירבה שלכם לאמת ,אתם תהיו
אלה 'שעל הגובה' ,אלה שיגיעו לגאולה הרבה
יותר בשלמות ,ואתם תהיו אלה שייכנסו קודם
לבית המקדש.
אני יודע שכתבנו לא-פעם-אחת מילים דומות,
אבל עכשיו  -הגיע הזמן .וזה לא רק האוטיסטים
אומרים את זה ,גם הרבה רבנים אומרים את זה.
לא רבנים כל-כך ידועים אולי ,ויש הרבה יותר
רבנים ספרדים שמדברים על הדברים האלה
מאשר אשכנזים .אבל  -זה אמת .זה אמת .וכל
הדברים הקשים שאמרנו שעומדים להיות ,באמת
התקיימו .ואם אתם חושבים שבגלל שהדולר
עולה קצת או יורד בהרבה ,עולה עוד קצת ויורד
עוד הרבה ,זה אומר שהדולר ימשיך לעלות,
ושאתם יכולים להמשיך 'לעשות חגיגות' עם הכסף
שאתם מרוויחים ,לפעמים ביושר ולעתים במרמה,
אז אני אומר לכם שזה לא ילך כבר .זה נגמר .ואם
אתם חושבים שאם יום אחד הבורסה עולה גבוה-
גבוה ,וביום השני זה יורד נמוך-נמוך ,וביום
השלישי עוד פעם נמוך וביום הרביעי עולה יפה,
אז אנחנו כבר יכולים לחזור לכל השטויות שלנו
ולהירגע באשליה שהעולם הגשמי ,העולם של
העגה"ז ,השקר הגדול ,שזה ממשיך ,ואנחנו עוד
יכולים לחיות בשקט "כאילו בעולם של הקב"ה" -
בעולם של השקר שלנו?! לא! זה נגמר! זה נגמר
לגמרי.
אבל תקבלו עוד כמה מכות ודוגמאות נוספות,
ָצר את
בכדי להראות לכם מי 'הבוס' ,ומי זה שי ַ
העולם ,ומי הוא ריבונו של העולם ,בכדי שנבין
שהאדם הוא כלום ,אפילו לא כמו זבוב ,הרבה
ֵע ֵלם עם כל הצעצועים,
פחות מזבוב .ועגל-הזהב י ָ
ֵע ֵלם ,זה ישרף ,זה
עם כל הגשמיות .זה לא רק י ָ
ֵר ֶאה כמו התאומים אחרי שהם נפלו.
יפול .זה י ָ
]ישעיהו מ' ,ט"וֵ :הן ִאיִּ ים ַכּ ַדּק ִיטּוֹל[] .ור' ישעיהו
פ"ב פסוקים י"ב–כ"ב כל הענין שם בארוכה[.
עם ישראל! שתהיה לנו שנה טובה ,וחתימה
טובה ,ושנזכה לקבל בעתיד הקרוב את משיח-
צדקנו שלמים ברוחינו ובגופנו.

בס"ד

78

תשע"ב
מסרים של שוטים

ניתן לשמוע את המסרים בטל03-9-77-00-77.
חשון תשע " ב * טעון גניזה
]"מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים" בבא-בתרא יב[:

עולם של שקר
דניאל ,כ"ח אלול תשע"א.
עם ישראל ,אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ,אבל
איך לאחל לכם שנה טובה זו הבעיה שלי ,מה אני
יכול להגיד ,שעוד לא אמרתי?
אבל בואו נתחיל ,ואני אגיד מה שיש לי בלב.
עם ישראל ,באמת באמת ,העולם כמו שאנחנו
מכירים אותו ,ניגמר ,זה ניגמר ,כל אדם יכול
לראות את זה ,הוא רק צריך לרצות לקבל את
האמת ,ולראות שאי אפשר להמשיך עם חגיגת
השכרות שהיתה עד עכשיו .זה ניגמר! אתם
שומעים? זה ניגמר! יש פה ושם שרידים של מה
שהיה פעם ,אבל זה ניגמר.
בעולם ,השכינה נעלמת מכל הארצות,
ומתאספת בארץ ישראל ,אז יהודים ,מה אתם
עושים בחו"ל עוד? ממה אתם נהנים בחו"ל עוד?
הגלות נגמרת ,העולם של גשמיות מיותרת ניגמר,
מה יש לכם שם עוד?
העולם הזה מתגלה כשקר אחד גדול ,הכל שקר,
אתם רואים את זה כבר ,כולם רואים את זה כבר,
אבל לא רוצים לקבל את זה .זה ניגמר כי אי-
אפשר להמשיך עם עולם של שקר ,שבן אדם לא
יכול להאמין באף אחד ובשום דבר ,אי-אפשר
להמשיך ככה .אפילו אדם שלא מאמין חס ושלום
בקב"ה ,חייב להאמין במשהו ,לפחות להאמין
שהחבר שלו הוא ישר איתו ,שהראש הממשלה
שלו ישר איתו ,רוצה את טובת האוכלוסיה ,אבל
גם זה אין כבר .גילו את עצמם בכל העולם
כשקרנים שרק רוצים למצוץ מהאדם הקטן את כל
הממון שיש לו ,ואחרי שמוצצים ממנו את כל זה,
זורקים אותו לפח.
אבל עם ישראל ,עם ישראל ,אתם מרגישים
שבעתיד הקרוב ,עכשיו ,עכשיו עכשיו ,תשע"ב,
יהיו דברים ענקים ,דברים שלא יאמנו .אמנם
לאלה שמכירים את הנבואות ,לא תהיה להם
הפתעה ,לאלה שיש להם ביטחון מלא בה' ,לא
תהיה להם הפתעה ,הם יעברו את זה הרבה יותר
בקלות ,אבל אלה שאין להם מושג ,שאין להם
אמונה וביטחון אמיתיים בקב"ה ,ולא משנה אם
שומרים שבת או לא שומרים שבת ,הם לא יוכלו
לעבור את זה.
המצב הוא גרוע ,כל המוסדות שהאמנו בהם,
גילו את עצמם כריקים ומלאים שקר ,שאין להם
את טובת האזרח בלב או ברצון או בעבודה ,רק
שקר .תעזבו את השקר ,תחזרו לקב"ה ,תבטחו בו,
תדעו באמת שרק הוא הכל יכול ,שהוא מכוון
אותנו בעולם הזה לעולם הבא ,לעולם של משיח,
עולם שלם ,רגוע ,שרק עולים ועולים ועולים
ברוחניות ,עולים ועולים ועולים בכיוון הקב"ה.
ואחרי זה ,האלף השביעי ,שזה יהיה משהו כל
כך נהדר ,שאנחנו לא יודעים לתאר את זה בכלל,
קשה לדמיון שלנו להבין את זה.
עם ישראל ,אני מציע לכם ,באמת ,אני לא יכול
להגיד את זה יותר ,אבל עכשיו ,אני אגיד את זה
לקראת ראש השנה :עם ישראל ,אלה שבגלות
ואלה שבארץ ישראל ,תחזרו לקב"ה ,אלה
שבחו"ל ,תחזרו ,תחזרו לארץ ישראל ,עם כל מה
שקורה ,זה המקום הכי בטוח.
ולכל אלה שלא עולים לארץ ישראל בגלל
הציונים ,שלא הולכים בדרך ה' ,אני רוצה לומר
שאין ציונים כבר ,יש כל מיני יהודים שיושבים
בכנסת שהם סתם רשעים ,אבל ציונים הם בטח
לא ,ע"ר ,עמלק ,רשעים .ציונים כבר אין ,הם מתו,
כולם ,ואם יש פה ושם איזה זקן שעוד נשאר מאז,
הוא גם כבר לא ציוני ,הוא גם כבר עמלק או ע"ר.
ציונים אין ,רק רשעים ,כמו כל הגויים בעולם.
החברה החרדית מלאה עמלקים וע"ר ,אז לחזור
לארץ ישראל ,לארץ הקודש ,לפחות להראות
לקב"ה שאנחנו מוכנים לחזור הביתה ,רוצים כבר
את הגאולה ,רוצים לשבת על האדמה ,לא במדינת

ישראל ,אלא בארץ ישראל ,על האדמה שהיא
קדושה .כדאי ,כדאי באמת לחזור .ואלה שלא
יכולים ,תחזרו לקב"ה ,הוא יביא אתכם על כנפי
נשרים .רק אלה שבאמת בוטחים בו ,אך ורק אלה
שבאמת מאמינים בו ובוטחים בו ויודעים שהוא
הכל יכול.
אנחנו נכנסים בעזרת ה' עכשיו לתשע"ב ,כל
הסימנים הם שזו שנת הגאולה ,כל הסימנים בכל
מקום ,כל הנבואות מראים שיש לנו סיכוי ענק,
שזאת שנת הגאולה ,כי העולם לא יכול להמשיך
כמו שזה ,העולם התדרדר בצורה מהירה ביותר,
זה לא יכול להחזיק מעמד.
אז עם ישראל ,אני מאחל לכם שנה טובה,
כתיבה וחתימה טובה ,ואני מבקש מכם ,לחזור
הביתה ,לחזור לקב"ה במעשים עם כל הלב ,עם
כל המהות של הבן-אדם .גם לחזור לארץ ישראל,
לא למדינת ישראל ,לארץ ישראל .שנה טובה.
הטעות הגדולה ביותר של החיים
ליפי ,י"ד אלול תשע"א
אני מאד עצוב .מאד עצוב שבימים כל כך קשים
ומסוכנים ,היהודים מתעסקים עם מחלוקת.
היהודים מתעסקים עם שקר .היהודים מתעסקים
עם עבירות קשות .היהודים מתעסקים עם עגל-
הזהב ,עם כל התשוקות והחומריות של העגל .אני
עצוב מאד-מאד שעם-ישראל לא מבין שזה הסוף,
שאנחנו עומדים לפני מלחמה ענקית קשה מאד,
לא רק בארץ אלא גם בעולם.
השינויים בעולם-הזה ,בכל העולם הזה ,מלפני
שנתיים ממש מדהימים .שינויים שקשה לנו לעכל.
ויש לרוב האנשים בעולם רצון לא-להאמין
שהעולם למעשה זה לא אותו עולם שמלפני עשר
שנים או אפילו שתים-עשרה שנה.
אנחנו היהודים עומדים לפני בירור ענק .גם כל
העולם כולו עומד לפני בירור ענק .אבל חשובים
לי בעיקר – היהודים .והיהודים בכלל לרוב לא
רוצים להאמין שהגיע הסוף .כאלפיים שנה בערך
מסתובבים בעולם ,בגלות ,לפעמים חיים בצורה
טובה מאד ,גשמית ,ולפעמים חיים במצב רוחני
מאד גבוה ,אבל בדרך-כלל שניהם לא הולכים
ביחד .ולכן המצב של היום שזה גשמי .ויש הרבה
מאד יהודים שסבורים שהגשמיות והרוחניות
יכולים לחיות ביחד .אבל זה לא יכול להיות,
רוחניות  -שזה קירבה לה' לא יכול להיות ביחד
עם הגשמיות שזה ריחוק מה' ,בשום-פנים ואופן.
ועכשיו ,ברגע זה ,בלי לחכות ,כל יהודי חייב
לבחור .האם הוא רוצה את הגשמיות או את
הרוחניות ,לבחור בשניהם  -אי אפשר .חייבים
לבחור רק באחת מן האפשרויות .וגשמיות זה לא
רק כסף וזהב ,כי זה גם אמונה בכוחות אחרים,
כוחות זרים .וזה להאמין בכוחות נמוכים )צה"ל,
משטרה ,קופות-חולים ,ביטוח לאומי וכו'( ,אבל
יש יהודים שמאמינים בכוחות נמוכים שהם אלו
שכאילו יצילו אותם.
ורוחניות זו קירבה לקדוש ברוך הוא .ולחיות
את החיים רוחנית  -זה אומר לחיות כל הזמן את
רצון ה' ,כל היום ,וכל הלילה ,וכל החיים .אם הוא
אדם רוחני  -זה מה שיש לו בראש.
ועכשיו תהיה הבחירה הגדולה ,בראש השנה
הזה .כל יהודי בוחר איפה הוא רוצה להיות .האם
הוא רוצה להיות עם העוה"ז ,עגל הזהב ,שזה
אומר מות רוחני וגם גשמי לנצח ח"ו ,או שהוא
רוצה רוחניות ,שזה קרבה לה' לנצח] .מלכים א',
ֹאמרַ :עד ָמ ַתי
י"ח ,כ"אַ :ו ִיּגַּשׁ ֵא ִליָּהוּ ֶאל ָכּל ָה ָעם ַויּ ֶ
אַתּם פּ ְֹס ִחים ַעל ְשׁ ֵתּי ַה ְסּ ִע ִפּיםִ ,אם ה' ָה ֱאל ִֹקים
ֶ
אַח ָריו.[:
אַח ָריו ,וְ ִאם ַה ַבּ ַעל ְלכוּ ֲ
ְלכוּ ֲ
זה הסוף .אנחנו מתקרבים לסוף במהירות
הבזק .הרבה יהודים התעוררו מהשינה שלהם .וכל
אחד שבוחר בגשמיות וריחוק מהקב"ה ,פתאום
בסוף הוא יבין שאולי ,בעצם לא אולי  -בודאי,
שהוא עשה את הטעות הגדולה ביותר של החיים.
ואת זה הוא יבין בסוף לפני המוות ,ואז הוא ימות
ר"ל אם הוא ע"ר .אני מזהיר מאד את כל
היהודים המאמינים בלשון הרע .כי בהוצאת שם
רע אפשר ח"ו להוריד את הקדושה מעם-ישראל.
אוי לכם ,אוי לכם .העונש גדול ִמ ַדּי אפילו להסביר
לכם.
אני מברך את כל היהודים בשנה טובה ,שנת
גאולה וישועה .שכל יהודי ויהודיה ,ילד וילדה,
יקבלו את משיח צדקנו ברחמים ובשמחה.

יש לקב"ה לוח-זמנים משלו
מנחם ,כ"ה אלול ,תשע"א
אני יודע שאתם מחכים מאד מאד לגאולה ,ואני
יודע שאתם חושבים שלא קרה כלום בימים
האחרונים .אבל זה לא מצב של 'זבנג וגמרנו' .כל
מצב  -הוא לא סתם .כל מצב – מביא למצב אחר.
מצב שמביא אותנו קרוב ,וקרוב יותר ויותר
לגאולה .ואנחנו נראה זמנים מאד-מאד קשים,
ומאד מדהימים .אבל יהיו ודאי מצבים של שקט
מדומה ,ופתאום תפרוץ אלימות וסכנה .ואני רוצה
לומר לכם :בזמנים האלה תנצלו את זה להתקרב
עוד-יותר ועוד-יותר לקב"ה .והחשוב ביותר  -זה
הקירבה לקב"ה .ואפילו שאנחנו חושבים שצריכה
להיות איזו 'התפוצצות' שתביא אותנו לסוף
הגאולה ,אבל זה לא מתבצע  -אז גם זה מביא
אותנו לקירבה לה' .להבין ולקבל שיש לקב"ה לוח-
זמנים משלו .ואנחנו יודעים שאנחנו קרובים
לסוף ,אבל יודעים שזה לא הולך לפי מה שאנחנו
רוצים .צריכים לחכות ולהבין שהקב"ה בוחן
אותנו שוב .זה לא רק מבחן אם בן-אדם מוכן
להקריב את החיים שלו ,הרבה יותר קשה זה
שהאדם מחליט מה צריך להיות ,והוא בטוח שכך
צריך להיות ,ובסוף זה אחרת .ואם הוא יכול לקבל
את זה בשמחה ,ובהבנה ,ובלי כעס ,או בלי הרגשה
שמשהו פה לא מסתדר נכון ,אז זה גם כן הקרבה
גדולה .וזו הקרבה במקום העדין ביותר בתוכנו ,זה
להקריב את הרצונות שלנו .ולהבין שיש את
הקב"ה שהתוכנית שלו מועדפת] .אבות פ"ב מ"ד:
עשה רצונו כרצונך כו' בטל רצונך מפני רצונו[.
והגיע הזמן שאנחנו נשלים את העבודה שלנו עם
עצמנו ,והעבודה הזו  -היא להגביר בכל צורה את
הקדושה .בכל צורה .אפילו אם זו הקרבה גדולה.
להגביר את הקדושה .וזה ישמור עלינו .כל אחד
לפי המצב שלו  -להגביר את הקדושה .הכי הכי
חשוב ,והבסיס של כל האידישקייט זה "קדושים
תהיו"" ,עם קדוש"] .והייתם לי סגולה מכל העמים
כו' ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש .שמות
י"ט[ .ואז נהיה יותר מוכנים לניסים והנפלאות
הקשים והמדהימים שנצטרך לעבור בעתיד הקרוב.
וכדי לקשור את הקשר החזק עם הקב"ה ,חייבים
להיות קדושים] .והייתם לי קדושים כי קדוש אני
ד' אלוקיכם[ .ובלי הקשר הזה אי-אפשר להנצל.
אני יודע שיכול להיות שלא היו הרבה חדשות
לפני שבת אפילו שציפינו להרבה חדשות ,אבל אל
תדאגו .יהיו עוד הרבה מאד ,ובעתיד הקרוב מאד.
וחשוב ביותר שאנחנו נהיה מוכנים לזה.
שאלות ותשובות:
בתשובה לשאלה במה להתחזק :יש לי להגיד לך:
'קדושה' .להעלות את הקדושה בבית שלך ,ובלב
שלך .בלי קדושה אין כלום .צריך ללכת בכל מקום,
בתוך עצמך ובתוך הבית ,ולראות היכן להגביר את
הקדושה .אני מבין אותך מאד אבל להגיד
שמרימים ידים ואין לך כח בכלל להילחם ,זה
בכלל לא תשובה .למרות שאתה חושב שאין לך
יכולת להמשיך ,איך-שלא-יהיה אתה צריך להמשיך
להילחם .אבל העיקר ,כמו שאמרנו ,זה לשמור על
הקדושה והטהרה של הבית ,גם במחשבות וגם
בהתנהגות .וזה שהבן-אדם נמצא במצב קשה
במיוחד ,ועצוב במיוחד ,זה גם מבחן .וצריך לקחת
כמה צעדים אחורנית ,ולהסתכל על הכל כאילו
מרחוק ,ולהחליט בלי רגש מה צריך לעשות,
ולעשות את זה.
אנחנו נופלים בגלל הרגשות שלנו שמשקרים
לנו .וזה היצר הרע .ה' נתן לכולנו תפקידים,
ואנחנו חייבים למלא אותם .לאדם אחד – יש לו
פחד לעשות ולפעול .והשני – יש לו עצב ,ואין לו
כח כבר לראות את המצב העצוב .ויש עוד הרבה
מצבים .אבל אנחנו חייבים להמשיך להלחם נגד
היצר-הרע שמפיל אותנו ,וזה – הרגש .הרגש יכול
להיות טוב  -אם אנחנו מפעילים את זה בשביל
לעשות חסד ,בשביל לעזור ליהודי אחר .אבל זה
רע – אם זה נותן לנו פחד ממה שאנחנו צריכים
לעבור ,או שזה מפיל אותנו כי נמאס לנו הסבל.
אנחנו צריכים להלחם עם כל הכוחות נגד.
באמת שמעתי שהיו סיפורים מהשואה
ומהאנשים שהיו בתוך המחנות ,והיו בעלי רגש
לא פחות מאיתנו ,ולקחו מאיתם את הבעלים ,את
הנשים ,את הילדים ,את ההורים ,לא עלינו .אבל
הגיבורים שביניהם המשיכו לפעול ,ואפילו יצאו
ובנו בתים חדשים עם ילדים חדשים .וזה אנחנו

חייבים לעשות ,להלחם נגד הרגש שמפיל אותנו,
נגד הרגש שמפריד בינינו לבין הקב"ה .נגד הרגש
שזה פשוט אנוכי בלבד .אין כזה דבר להרים ידים.
לא יעזור כלום .ומי שמרים ידים – יצטער .אדם
צריך ללכת קדימה – לעשות כל מה שהוא יכול,
גם בבית וגם בחוץ  -ואין זמן .וזה מה שהוא צריך
לעשות .עכשיו ,אין כזה דבר להרים ידים .הקב"ה
לא יתן .המצבים קשים ,מאד קשים ,אבל יש לנו
את הקב"ה .ואנחנו יודעים שיש לו תוכנית
מיוחדת בשבילנו במיוחד ,כי זה יהיה רק טוב.
נגיע לעולם של משיח – ואז יהיה לנו רק טוב.
ואפילו אם נגיע לעולם הבא – זה עולם של אמת!
ומה יותר טוב מאשר האמת?! צריכים להילחם
פה על האמת ולהבין מה זה אמת ,כדי להבין
וליהנות מן האמת לעתיד לבוא.
המצב הוא קשה ביותר ,והולך להיות יותר
קשה .זה כמו איזה פצע מלא מוגלה שעדיין לא
התפוצץ וצריך לחכות עוד ועוד ,וזה לוחץ ולוחץ,
עד שזה יתפוצץ .ובינתיים סובלים מהלחץ הזה.
ואין מה לעשות .זה יעבור .אם הייתם הולכים
לפסיכיאטר ,הוא היה אומר שזה פחדים ,אבל אני
אומר שזה מהלחץ הרוחני ,זה בגלל המלחמה בין
הרוחניות והגשמיות שעומדת להתפוצץ.
אין מה לדאוג .היהודים האמיתיים ילחמו עד
הסוף .אבל כל-אחד צריך להכין את עצמו .אבל
שוב אני אומר :לנקות את הבית ,שיהיה בית של
קדושה .בכל אופן ,בעתיד הקרוב נראה הרבה,
הרבה מאד דברים קשים-ביותר .ובראש השנה
נבכה הרבה ,ונתפלל חזק בע"ה .הלב קשוח,
נאטם ,וקשה להרגיש רגש ,וקשה לקשור קשר,
יוֹמיִּים בלי לחשוב.
יוֹמ ִ
ורק יותר קל לעשות דברים ְ
אבל אין דבר .חייבים לחשוב .חייבים לדחוף
דברים קדימה ,גם רוחני וגם גשמי .בלי לחשוב.
ואם אין את הרגש בתוך התפילה – אין דבר .ככה
זה עכשיו .צריכים פשוט לדחוף .ולהשתדל שיהיה
בית של קדושה ,גם בדיבור וגם בהכל .שבוע טוב,
שנה טובה ,כתיבה וחתימה טובה ,ושה' ירחם
עלינו.
ֵחרֵב
רוב העולם הזה  -י ָ
מוישל'ה ,כ"ה אלול ,תשע"א
מאד נהניתי לשמוע את מנחם .הוא צדיק גדול
מאד .ואני רק רוצה להוסיף ולומר שאין שום דבר
בעולם ,אין שום כח בעולם ,חוץ משל הקב"ה,
שיכול לעצור את מה שעומד להיות .לא התשובה
שלנו ,ולא התשובה של עמים אחרים .אנחנו
הגענו למצב של הסוף .והיהודים האמיתיים יחזרו
בתשובה .כולם .חלק בכח ,וחלק כבר הגיעו כמעט
לתשובה שלימה .אבל בסופו של דבר – כולם
יחזרו בתשובה .אבל הערב רב – לא .עמלק – לא.
הגויים שרצחו יהודים – לא .ולכן אין מה להרגיש
יותר-טוב או פחות-טוב אם בדיוק עכשיו אנחנו
רואים התחלות של מלחמה שזה יכול להביא
משיח .אל תדאגו! ברגע אחד זה יכול להיות.
]ישועת ה' כהרף עין[ .ברגע אחד .פתאום הוא
יופיע – המשיח] .פתאום יבוא אל היכלו האדון
אשר אתם מבקשים כו' .סוף מלאכי[ .ואנחנו נהיה
בשוק ,בהלם .מה?! ככה?! מה?! כבר?! אבל זה
יהיה קשה ,ממש קשה.
שוב ,אמרנו זאת הרבה פעמים :מי שהוא יהודי
אמיתי ,בסופו של דבר יחזור בתשובה .חלק שהם
רחוקים – זה יהיה קשה ,והחלק שהם קרובים –
זה יהיה קל .וכל נס ,כל מצב של נס גדול ,גדול
עוד יותר מניסי מצרים ,יביא אותם לשמחה יותר
ויותר גדולה.
ולמה מנחם דיבר כל כך הרבה על הנושא של
קדושה? כי זה הוא המפתח לעולם הטוב ,לעולם
של משיח .וגם לגן עדן] .והתהלכתי בתוככם ולא
תגעל נפשי אתכם .בחוקותי[ .כי קדושה – זו
אמת .ובלי קדושה – אין תורה .להיות רוחני
ולקשור קשר עם הקב"ה – זה קדוש .צריכים
באמת לבדוק בכל הבית איפה חסרה קדושה .בכל
מצב ,בדיבור ,במעשה ,בלב ,במעשים ,בלימוד כו'
כו'.
אני גם רוצה לומר לכם :בשבוע הבא יהיו עוד
קרבנות ,שלא נדע ,ה' ישמור עלינו .עוד מעט יהיו
חדשות גדולות ,ולצערי הרב ,העולם ,העולם-הזה,
ֵח ֵרב .ואין הרבה זמן .ואל
רוב העולם הזה  -י ָ
תחשבו שאם יש קצת שקט פה-או-שם ,שזה
נעלם .זה לא נעלם.

הרישעות ,הסיטרא-אחרא ,הנחש ,חייב להראות
את עצמו עד הסוף ,ואז ה' יגמור אותו .זה לא
עוזר להרוג רק חלק של צבא של רשעים .הכל
צריך להתגלות .כל חייל וחייל של הסיטרא-אחרא,
כל שליח רע של הנחש ,הכל יתגלה ואז לגמור
אותם בבת אחת .כמו שהקב"ה ביקש מהמלך
שאול להרוג את כל העמלקים כולל הבהמות
שלהם ,אבל הוא השאיר את הבהמות ,והשאיר
את המלך אגג ,ולכן אנחנו סובלים עד היום.
עכשיו ה' יקח את כל בני-הנחש ויגמור אותם.
עד שה' יתקן את כל היהודים האמיתיים
בנימין ,כ"ג אלול ,תשע"א
עוד יהיו דברים גדולים מאד .ומה עוד יש לומר?!
סוף-סוף מה שדיברנו שבע-עשרה שנה מתחיל
להתקיים .זה לא 'מתחיל' ,כי התהליך כבר התחיל
מזמן .ועדיין עם כל הצרות ,ועם כל הנפילות ,גם
של הכסף ,וגם דברים מוזרים וקשים מן הטבע ,גם
מלחמות בכל מקום ,ומהומות בכל מקום ,ורואים
את השקר שזה עולה וצף יותר ויותר ,מגלים את
זה יותר ויותר ,בכל פינה ,בכל מקום .עם כל זאת,
ברגע שיש טיפה רגיעה – רוב האנשים חוזרים
למה שהיה .לא חושבים על תשובה .לא חושבים
על להתקרב יותר לה' .חוזרים לאותם שטויות,
לאותם המושגים ,שהם סתם השקר של העולם
הזה ,ולכן עכשיו יבואו צרות הרבה יותר גדולות,
וכמעט בלי הפסקה בין אחת לשניה .עד שה' יתקן
את כל היהודים האמיתיים .ובמצרים לקח שנה
שלימה כל המכות ,עם הפסקות בין אחת לשניה,
אבל הרבה זמן לא יהיה לנו בין אחת לשניה –
כמו עכשיו.
כמו שאמרנו פעם ,יסתכלו למעלה – יבוא
מלמטה .יסתכלו ימינה – יבוא משמאל .עכשיו ,זה
גם מימין וגם משמאל ,מלמעלה וגם מלמטה ,מצד
אחד ומצד השני .מכל מקום .אי אפשר לדעת
איפה להסתכל ומה לחשוב.
ולאנשים הלא-אינטלגנטים שעוד מתכננים את
העתיד ששה חודשים מראש ,מתי יהיה איזה
מפגש חברתי ,ומצפים בתקוה לאיזה טיול שיעשו
בחו"ל ,אז אני מבקש מהם מאד :לראות את
האמת שאי אפשר לדעת מה יקרה מרגע לרגע.
ועכשיו במיוחד ,יהיו זמנים קשים מאד לאלו שלא
בוטחים בה' ,ולאלה שכן בוטחים בה' ובאמת
מחכים למשיח ]חיזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים
לה' ,סוף תפילת ובא לציון [.ובאמת בוכים על
צער השכינה ,זו תהיה השמחה הגדולה ביותר.
אז לאלה שמבינים מה שאני אומר ,אני מברך
אתכם שכולנו ביחד נקבל משיח-צדקנו ברחמים
ובשמחה .ולאלה שלא מבינים מה שאמרתי ,אני
מרחם עליכם ,ומתפלל להקב"ה שבכל זאת הוא
יציל אתכם בכח.
שאלות:
ש .איך אנחנו מתכוננים כראוי לראש-השנה ,במה
זה שונה מיתר הימים בהכנה הרוחנית בעבודת ה'
הנדרשת מאתנו בתקופה הזו?
ת .שוב ,הדבר החשוב ביותר ,זה שנדע בטוח ,עם
כל הכוחות שלנו ,ועם כל המהות שלנו ,שאין עוד
מלבדו .ורק הוא יכול להציל אותנו .גם מרעב ,גם
מכל מיני מכות ,מכל דבר] ,תהילים צ"א :כי הוא
יצילך מפח יקוש מדבר הוות כו'[ .רק הקב"ה יכול
להציל אותנו .גם ממחלות ,הכל ,הכל ,רק הקב"ה
יכול להצילנו .זה אנחנו צריכים לדעת.
אבל ,הדבר השני ,וחשוב ביותר שלא נשכח ,זה
שננקה את עצמינו" .קדושים תהיו" .אדם שהוא
לא קדוש ,לפחות שמנסה להיות קדוש ,אדם שלא
מבין מה זה להיות קדוש ,הוא לא יכול להיות
יהודי ,הוא לא יכול להנצל .אני לא אומר שהוא
יהיה מושלם ,אבל הוא צריך ללכת לכיוון נכון עם
הקדושה .וזה על הגוף שלו ,בתוך המחשבות שלו,
בהתנהגות שלו ,בבית שלו ,בבית-הכנסת ,ברחוב,
בכל מצב ובכל מקום' .קדושים תהיו' זה הדבר
החשוב ביותר – המעשי.
ש .ועל זה הכי פחות מדברים ...
ת .בודאי .כי נהנים לשבת במסעדות ולזלול] .ראה
רמב"ן בתחילת פרשת קדושים תהיו[ .ונהנים
מללכת לגן-החיות עם כל המשפחה ולהצטופף שם
בחול-המועד עם כל מיני 'שקוצים' .נהנים מלטוס
לחופש באמריקה ,או ללכת לקברי-צדיקים
באירופה .אבל מי אומר שהטיסות האלה זה כשר?
ומי אומר שיש איזו רשות לצאת מהארץ? יוצאים,
חוזרים ,כאילו שאין תקנון שאומר שיהודי לא

יכול לצאת מארץ-ישראל סתם ככה .כן .מחפשים
כל מיני סיבות שאולי זה יתאים לדין ,אבל זה לא
מתאים ,לרוב.
ש .מסופר שהחפץ חיים זצ"ל בתפילות ימים-
נוראים היה ממעט באמירת הפיוטים ובאותה
שעה היה מעמיק לחשוב עצות איך לעזור לעם
ישראל .אנחנו במצב של ימינו צריכים לחשוב
ולהתפלל מהבוקר עד הערב כדי לדעת מה לעשות.
ת .רק הגדולים יכולים לחשוב על איך לתקן את
הדור .אנחנו נסתפק בזה שכל יהודי ויהודי יתקן
את-עצמו .אולי יעזור לתקן את משפחתו .זה כבר
יכול להיות הישג גדול .האם הצדיקים שלנו
יכולים גם לתקן אותנו? עד כמה שאני יודע ,יש
לנו צדיקים גדולים ,נכון ,אבל העולם הוא כ"כ
קשה ,שרק עם קשר של כל-יהודי באופן אישי עם
ה' – הוא יכול לתקן.
ש .מה בנוגע לדוחק הפרנסה ,בזוה"ק מובא
שעתידים ישראל בגלות האחרונה להגאל מתוך
דוחק וצער של עניות .עד כמה צריך להשתדל
ולחפש מקור מבוסס של עבודה וכו'.
ת .מי שסובל מעניות  -יודע שזה לא פשוט ללכת
למצוא עבודה .וכשיש פרנסה ,אין קשר בין
המאמץ וההשתדלות בעבודה לשכר שמרויחים,
ובדור שלנו במיוחד .אבל כמה שעובדים את ה' –
זה כבר חשוב .אדם צריך לעשות השתדלות .וזה
תלוי בבטחון שלו כמה שהוא צריך לעשות.
עבדים אנחנו )הדפסה חוזרת(
יצחק אייזיק ,מוצ " ש  ,י " א בטבת  ,ת שע " א
ברחבי העולם תתחיל עוד מעט אלימות הרבה
יותר קשה ,הפגנות ,מהומות וכו' כי האנשים
יתפסו שהם נהפכים להיות עבדים .כשיתברר להם
שלא יהיה להם מה לאכול או שלא יהיה להם כסף
בשביל השכר דירה .והמצב לא ישתנה ,עד שהם
יכירו בזה שהדרך היחידה לחיות  -זה לעשות
מעצמם עבדים .ואז כשיוודע להם שהם עבדים -
הם ישתגעו.
אנחנו גם מחכים למלחמות מפחידות ביותר.
הטבע יפגין כנקמה על הרע שבני האדם גרמו
לטבע .ואחרי המצבים המפחידים ביותר האלה ,ה'
יגלה את עצמו בצורה כזו ,שהרבה ימותו מפחד.
רק אלה שבוטחים בו ויש להם קירבה אליו יוכלו
לעמוד בזה ,ויהיה להם כח לעמוד בהתגלות
הענקית שתהיה ,והם יהיו זכאים לקבל משיח
צדקנו .התכניות של ה' יהיו עוד מעט הרבה יותר
ברורות.
אני רוצה לומר שיצאנו ממצרים מעם לועז,
ועכשיו יש לנו שעבוד "מצרים" עוד פעם ,אבל
הפעם לא רק במצרים ,ולא רק ליהודים ,אלא בכל
העולם! יש תכנית שרק עכשיו הולכת ומתגלית
לאט לאט .יש כיום את דור המבול ,יש את דור
ההפלגה שזה אדום ,ויש את הערבים  -ישמעאלים
ואת היהודים .דור ההפלגה רוצה לשלוט על כל
העולם .הם כבר שולטים פחות או יותר על כל
המערב ,וברור שהכוונה למלכות אדום ,ועכשיו
הם הולכים לחפש לשלוט על מקומות אחרים.
אבל אמריקה ,קנדה ואירופה ,אלה כבר בידיים
שלהם.
והם ,אנשי העסקים הגדולים האלה ,שולטים
כבר על האוכלוסיות של כל הארצות האלה .והם
מורידים את כח הכסף בכוונה .זה גורם לעוני
ולכל הבעיות שהעוני גורם .ואנשי העסקים האלה
יצרו גם את הארגונים הטרוריסטים ,כדי להפחיד
את בני האדם ,ולשכנע אותם שרק הממשלות
והמשטרות וכו' יכולים להציל אותם מסכנה ,וע"י
כך המשטרה תוכל לשלוט .הם מפחידים את בני
האדם עד כדי כך שיתנו להם פשוט לקחת את
השלטון .ויוותרו בקלות על הדמוקרטיה שכל כך
מאמינים בה .למעשה אין כבר דמוקרטיה ,היא
נגמרה .וחזרנו לעבדות מצרים ,פרעה ואנשיו.
והם רוצים לשלוט על כל העולם ,לשלוט על כל
דבר שאדם צריך בשביל לחיות .הם רוצים לשלוט
על המים ,על האוכל ,על החשמל ,ועל כל מה
שאדם צריך בשביל לחיות .לאדם הרגיל לא יהיה
מספיק כסף בשביל לקנות מה שהוא צריך ,דואגים
שהאינפלציה תהיה ענקית ,וערכו של הכסף ירד
וירד .וזה כבר התחיל...
ַע ם ישראל ,אהובתו של הקב" ה
תחזרו הביתה ,אין זמן ,הגיע הסוף

יהיו 'בומבות'
אהר'לה ,מוצש"ק חול-המועד סוכות תשע"ב
אני מאד עצוב .נכון .מאד עצוב .אני עצוב כי אני
מסתובב ברחוב ,ומפחד מאד .מפחד מהאלימות
שיש ברחוב ,אלימות של חילונים ,של
מזרחיסטים ,ואני גם ְמ ַפ ֵחד מאלימות של יהודים
עם כיפות שחורות ,עם פיאות ארוכות ,ועם זקנים
ארוכים .מפחד מהם .מפחד מבחורי הישיבות
שמשתוללים בשמחת-בית-השואבה .אוי לנו.
הנוער ממש נפל חזק .יש שמסתובבים ,וצוחקים,
ומשתוללים ,ומסתכלים לכל כיוון .יש גם אברכים
שלא יודעים איך להתנהג בתור יהודי אמיתי .אין
קדושה .ואפילו שהולכים במדרכה שונה גברים
ונשים – בכל זאת מצליחים להתנגש אחד עם
השני .וההשתוללות היא מעל ומעבר .אני מפחד
מהם .הם לא יהודים אמיתיים .יש להם בלב
משהו עקום ,משהו שמפחיד אותי ,משהו שרוצח,
משהו לא-נקי .ערב רב .מפחיד אותי מאד .והם
מסתובבים ומתערבבים בין היהודים האמיתיים.
ָאַב ִדּל ֶא ְת ֶכם ִמןָ -ה ַע ִמּים,
]ע' רש"י על הפסוק :ו ְ
ִל ְהיוֹת ִלי קדושים :כ' ,כ"ו [.ואי-אפשר לדעת מי
שייך ְל ַמה .אמנם רוב היהודים האמיתיים
מתנהגים הרבה יותר טוב ,אבל יש גם כאלו
שמושפעים מההשתוללות ,וההשתוללות הזאת
לא מפריעה .לא מפריעה לרוב היהודים.
והבנות ,אוי לנו .אני משתדל לא לראות אותן .הן
לא נראות לרוב יהודיות ,הן נראות ...ה' ישמור.
אני לא יכול לסבול שיש נשים 'כאילו יהודיות',
בנות 'כאילו יהודיות' ,צועקות ברחוב ,אוכלות
ברחוב ,ואין בכלל התקרבות למה שבת-ישראל
צריכה להיות] .ע' בראשית כ"ז ,מ"ו[ .והן עם
הרבה גאוה ,והן בטוחות שהן הטובות ביותר שיש.
ָבהוּ ְבּנוֹת ִציּוֹן
ַען ִכּי ג ְ
ֹאמר ה' י ַ
]ישעיהו ג' ,ט"זַ :ויּ ֶ
ַתּ ַל ְכנָה ְנטוּיוֹת גָּרוֹן כו'[ אני רואה גם בבנות
וֵ
האלה ובנשים האלה עם החוצפה הגדולה ,וגם של
הגברים שלהן ,חוצפה גדולה .אני לא יכול לראות
אותן עם החוצפה הזאת .הרחוב מפחיד אותי
מאד .מאד מפחיד אותי .אני רואה  -לא רחוב
חרדי עם 'שמחת בית השואבה' ,אני רואה שורות
של אנשים שהולכים למוות ,שורות של יהודים-
כביכול שהולכים למוות .זה מביא את כל העולם
למוות] .תהילים מ"ט ,י"גִ :נ ְמ ַשׁל ַכּ ְבּ ֵהמוֹת ִנ ְדמוּ.
ְשׁ ִרים
ַכּצֹּאן ִל ְשׁאוֹל ַשׁתּוָּ ,מוֶת י ְִר ֵעםַ :ויּ ְִרדּוּ ָבם י ָ
ַלבּ ֶֹקר כו'[ ]וכ' רש"י בפ' נח שכ"מ שיש פריצות,
אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת רעים וטובים .ע'
כתובות ח [:ולא רואה אפילו שום "שמחת בית
השואבה".
אני גם יודע שבתוך בתי-הכנסת ,היכן שעושים
כביכול את השמחה  -זה כבר לא שמחה .זו לא
הוֹלל
אָמ ְר ִתּי ְמ ָ
שמחה! ]קהלת ב' ב'ִ :ל ְשׂחוֹק ַ
וּל ִשׂ ְמ ָחה ַמה זֹּה ע ָֹשׂה[ אפילו כשכבר כמה יהודים
ְ
משתדלים לעשות שמחה אמיתית ,אז האחרים,
'הפושטאקים' ,החוצפנים ,מפריעים להם .הם לא
נותנים לשמוח ,כי הם לא שמחים .הם לא שמחים
 כי אין להם עוה"ז  -וגם לא יהיה להם עולםאָסיר ִמ ִקּ ְר ֵבּ ְך ַע ִלּיזֵי
הבא] .צפניה ג' י"אִ :כּי אָז ִ
ָת ְך [.אוי לנו .אנחנו קרובים לסוף .וכנראה כך
ַאו ֵ
גֲּ
צריכות להיות שמחות-בית-השואבה בסוף .בסוף
לפני הגאולה .וזה עושה עצב גדול בשמים ,עצב
גדול מאד ,ולכן גם אשה חשובה ,צדיקה כמו
הרבנית קנייבסקי ע"ה  -הלכה דוקא בחג הזה,
בכדי להראות לנו ,שלמעשה אנחנו צריכים 'לשבת
שבעה' על כל השמחות שלנו] .ראה גליון ,64
"למה נשרפו ספרי התורה בויז'ניץ"[ .היא לא
נפטרה כדי לכפר על הדור ,כי זה לא יציל את
הדור .כי רק הדור יכול להציל את עצמו .אבל היא
הלכה כי אנחנו לא שמחים באמת .והכל נהפך
לבעיה ענקית.
כל הסוכות שצריכים להשקיע כל כך הרבה
כסף ,וכל כך הרבה קישוטים ,ממש כל אחת צריכה
להיות 'סוכת-פלא' ,וכל אחד צריך להשקיע
באתרוגים ובלולבים הון-כסף .וכל ילד קטן חייב
לולב ואתרוג .וזה לכשעצמו יכול היה להיות דבר
טוב ,אבל זה נהפך לעבודה-זרה  -ולא לדבר קדוש.
לרוב הם לא משקיעים את כל הכסף והמאמץ הזה
לשם-שמים ,אלה בשביל החברה ,בשביל מה
שאחרים יגידו ,כמו בחתונות ובהרבה דברים

אחרים .והילדים לא מבינים ,הם רק יודעים את
הצד הגשמי של הלולב והאתרוג ,וגם את הצד
הגשמי של הסוכה המפוארת .אמנם זה לא כולם,
עוד ישנם יהודים טובים שיושבים בסוכה
אמיתית ,שיש לה את הדפנות הפשוטות ועם סכך
כמו שצריך ,וסובלים קצת כשישנים שם .אבל
היום  -הסוכות הן בתוך הבתים ,והן מאד נוחות.
ואפילו יש מקומות שיש להם סוכות עם כמה
חדרים :סלון ,ומקום שינה וכו' .יש היום כל מיני
סוכות .העיקר  -לעשות את זה נוח ,ומפואר ,ובלי
רגש ,ובלי לב ,ובלי סוכה אמיתית] .ישעיהו כ"ט,
ֻמּ ָדה[ .מהו הסמל של
ָשׁים ְמל ָ
י"גִ :מ ְצוַת ֲאנ ִ
הסוכה? מה הרעיון של הסוכה? הסוכה זה
הבטחון בקב"ה .שאנחנו יושבים בכזה דבר ארעי,
]סוכה דירת עראי בעינן .סוכה ב [.והקב"ה ישמור
עלינו .ואין לנו מה לדאוג ,לא מגשם ,ולא
מפצצות ,ולא מכלום .אנחנו שמורים  -כי אנחנו
ְשׁוּע ִתי,
בוטחים בקב"ה] .תהילים ק"מ ,ח' :ה' עֹז י ָ
ָשׁק [.אבל שכחנו את העיקר.
ֹאשׁי ְבּיוֹם נ ֶ
ַסכּ ָֹתה ְלר ִ
]הגר"א ז"ל ביאר את הפסוק בתהילים ע"ח ,ז':
ָשׂימוּ ֵבאל ִֹקים ִכּ ְס ָלם" ,שעיקר נתינת התורה
"וְ י ִ
לישראל היתה בכדי שיבטחו בהשי"ת[ .אבל עוד
מעט ,אולי אפילו עוד לפני סוף חג-הסוכות ,ואולי
לא ,יהיו 'בומבות' ,ואז נראה מי בוטח באמת ומי
לא.
אני מאד מפחד מהשבועות הבאים .השבועות
הבאים יהיו מלאים בדברים מפחידים מאד .דברים
מדהימים ,מפחידים .לא יודע מה להגיד .אבל אני
יודע דבר אחד :רק מי שבוטח בה'  -הוא יכול
ְשׂגָּב[.
וּבוֹט ַח ַבּה' י ֻ
ֵ
לעבור את זה] .משלי כ"ט ,כ"ה:
'בוטח'  -זה אומר במאה אחוז .מי שמוריד את
הגשמיות המיותרת כדי להתקרב לה' ,כי בלי זה
אי אפשר להתקרב לה' ,הוא יצליח לעבור את זה
בשלום .לבטוח בה' ,ולהשתדל להתקרב אליו.
ָדל ,וְ ָחסוּ
אַר ִתּי ְב ִק ְר ֵבּ ְך ַעם ָע ִני ו ָ
]צפניה ג' ,י"ב :וְ ִה ְשׁ ְ
ְבּ ֵשׁם ה'[.
ולא לשכוח את הדבר הכי חשוב :הקדושה .כי בלי
קדושה  -אין קירבה לה'' .קדושים תהיו' .לא
לשכוח .זהו המפתח' .קדושים תהיו' .מי שקדוש -
הוא יוכל לעבור את זה בקלות יחסית] .ע' ספר
טהרת-הקודש ,מאמר מעלות נוטרי היסוד ,מעלות
כ"ד ,כ"ה ,כ"ו[ .קדושים תהיו ,קודש ,קודש.
ונשים ,לא להיראות כמו דוגמניות מפריז.
וגברים ,לא לחשוב ולא להתעסק עם דברים שלא
קדושים .קדושים תהיו  -זה לחזור להיות יהודים
אמיתיים .הקב"ה רוצה קדושה ,צניעות ,זה מה
שהוא רוצה  -קודם כל .לפני כל דבר .לפני הכל -
הוא מצפה לקדושה] .ערש"י סוף פרשת אחרי-
מות[ .והדור הזה  -ממש 'דור המבול' .וגם בין
החרדים יש את התופעות האלו ,דור המבול,
רח"ל.
תסתכלו ברחוב .ואל תגידו לי מיד' :מה פתאום?
זה לא נכון! יש כל כך הרבה ישיבות ,ובתי יעקב!'.
ואני אומר לכם :תלכו ברחוב החרדי ,ותראו איך
שלא שמים לב בכלל לצניעות .נשים ממש כמו
פרוצות ,וגברים ממש בלי בושה ,מסתכלים
ומדברים וכו' ,וכולם וכולם צועקים ומושכים-עין,
וגם אוכלים ברחוב .מי אוכל ברחוב?! איך יהודי
אוכל ברחוב?! בלי שום בושה! בלי להבין אפילו
מה לא בסדר! ]ע' קידושין מ"א [.לאן הגענו?!
הדבר הכי פשוט' :אסור לאכול ברחוב' ,אפילו את
זה כבר לא מבינים ,אז מה כן?!
בדור הזה  -אף צדיק שהולך לעולמו לא מכפר על
הדור ,שלא נדע .הוא יכול להגיע לשמים ולהתפלל
ליד כסא הכבוד בשביל הדור הזה ,אבל הדור עצמו
 חייב לחזור בתשובה] .ע' כלי יקר על הפסוק"ותמת שם דבורה כו' אלון בכות"[ .וכל אחד
בנפרד  -חייב לחזור בתשובה .וכל הערב-רב ילכו
לעזאזל.
אני לא יודע מה שיהיה בשמחת-תורה .אני רק
מפחד מהיום הזה .זה יום מאד חשוב .ומהושענא-
רבא  -אני מאד מפחד מהדין .מיום-הדין האחרון
של השנה הזאת  -אני מאד מפחד.
אני אדבר על ההופעות .ההופעות זה לא
'שמחת בית השואבה'  -בדרך כלל .זה גויי .זה
לאסוף אנשים ולהשתולל ו'כאילו לשמוח' .וזה לא
שמח .זה רמקולים ,וזה השתוללות ,זה מנגינות
שלא שלנו ,הכל גויי] .רמב"ם הל' שביתת-יו"ט פ"ו
הי"ט :שהשכרות והשחוק הרב וקלות-הראש אינה

שמחה אלא הוללות וסכלות .ולא נצטווינו על
ההוללות והסכלות אלא על השמחה שיש בה
עבודת יוצר-הכול ,שנאמר "תחת אשר לא עבדת
כו' .וע"ע שם בהל' כ'[ .זו איננה 'שמחת בית
השואבה' .שמחת בית השואבה  -זה בתוך בית-
הכנסת ,בתוך השטיבל .וזה בלי רמקולים ,עם
מוסיקה עדינה מהנשמה כמו היהודי באמת ,כמו
פעם .אולי כמו יום-טוב עהרליך או משהו כזה.
אבל לא כמו שעכשיו .מה שקורה עכשיו  -זה
סתם .זה גס .מה אני יכול להגיד .רק רוצה לבכות.
אני מפחד מהרחוב .זה מפחיד אותי כמו פורים.
שזה גם כן הפחיד אותי מאד מאד .אבל גם
שמחות-בית-השואבה ,מלא מלא השתוללות .וכל
יהם לֹא
וּב ֻחקּ ֵֹת ֶ
ההצגות – גויים] .ויקרא י"ח ,ג'ְ :
ֵת ֵלכוּ .ע' רש"י שם מדברי חז"ל[.
אני יודע שכמה וכמה צדיקים הלכו לעולמם,
וזה מפני שאנחנו צריכים להרגיש שאין לנו על מי
להשען – רק על הקדוש ברוך הוא] .ע' סוף מס'
סוטה דף מט :בענין עקבתא דמשיחא[.
חייבים לסלק מהכותל את כל הטינופת ,חייבים.
השכינה בוכה ובוכה ובוכה על כל הטינופת
שמסתובבת שם .נשים חצי-לבושות וגברים קלי-
ראש וכל כך הרבה גויים יש שם] .יחזקאל ז' ,כ"ב:
לוּה .ור' ירמיהו ז' ,י"א[.
יצים וְ ִח ְלּ ָ
וּבאוּ ָבהּ ָפּ ִר ִ
ָ
חייבים לנקות את המקום הזה .זה גורם לשכינה
צער מאד מאד גדול.
וגם אנחנו נצטרך להיות מוכנים לזה
מנחם ,מוצש"ק חול-המועד סוכות תשע"ב
אני רוצה לומר לכם שמה שאהר'לה אמר זה
מדויק מאד .אבל אני רוצה לחזור שוב על מה
שדיברנו :מי ישרוד? הבוטחים בקב"ה] .ר' תהלים
עוֹלם
קכ"ה ,א'ַ :הבּ ְֹט ִחים ַבּה' ְכּ ַהרִ -ציּוֹן לֹא יִמּוֹטְ ,ל ָ
ֵשׁב[ .ואפילו אם הבטחון מעורב עם פחד  -הוא
יֵ
ישרוד .וכל יהודי אמיתי  -ה' יכריח אותו לבטוח
בו ,יכריח אותו לחזור בתשובה .וכל הערב-רב ילכו
ֵע ְלמוּ .אבל זה לא יהיה פשוט .מאד-מאד קשה
וְ י ָ
יהיה לנו  -לאלה שבוטחים בה' .אבל יהיה לנו
יותר קל מעכשיו .כי עכשיו השקר חוגג ,וחוסר-
הקדושה חוגג ,ולכן אי אפשר לישון בשקט ,אי
אפשר לקום בשקט ,אי אפשר לחיות חיים רגילים,
כי מעל הראש שלנו רואים את השקר ,את
היצה"ר ,יותר ויותר נכנס לעולם-החרדי והורס
אותו.
ומה נעשה בלי רבנים ,ובלי קדושה ,ועם שקר
בכל מקום?! איזו תקוה יש לו לאדם הפשוט,
יהודי שרוצה טוב ומקבל רק יאוש?! אבל זהו
המבחן ,שאפילו שכמעט הכל שקר מסביב  -אנחנו
ממשיכים עם בטחון בה' .מכריחים את עצמנו
לקום בבוקר ,ולעשות מה שצריך ,ולהשתדל
להמשיך עולם 'רגיל' .אבל לא 'רגיל' כמו הרחוב,
אלא רגיל כמו יהודי אמיתי.
ונכון ,כדי לעשות את זה  -צריכים לסגור את
עצמנו ,כי אם נותנים לילדים יותר-מדי להיות
ברחוב ,או יותר-מדי לשמוע את המודרניזציה של
החדרים ,או נותנים להם יותר-מדי לשחק עם
ילדים אחרים ,אז הם חוזרים הביתה מקולקלים.
ואז אנחנו צריכים לעבוד כפול  -כדי להחזיר
אותם לאמת .בדור הזה  -לא יהיו הרבה יהודים
שיגיעו לגאולה ,כי אין הרבה יהודים-אמיתיים
בכלל בדור הזה .הם מעט מאד יחסית .ואם נראה
את כמות היהודים בעולם לעומת הגויים  -אז זו
קבוצה קטנה ביותר .ואם נסתכל מיהו יהודי
אמיתי בתוך כל אלו שהם כביכול יהודים ,רואים
שמעט מתוך כל האוכלוסיה ה'כביכול יהודית',
מעט מאד שהם יהודים אמיתיים לפי הדין ,בגלל
ההתבוללות .ואם ניקח את כל אלו שלפי הדין
אמנם הם יהודים אמיתיים ,ונבדוק מי מביניהם
'ערב-רב' ומי לא  -אז ישארו מעט מאד יהודים .אז
לכן ,מעט מאד מאלה שחושבים שהם יהודים -
יקבלו משיח.
ש .מה עם המעצורים שמפריעים לנו בדרך
החיזוק ,כל ההרגשות הלא-ברורות?
ת .זה כל הנסיון .תעצרו רגע ,תסדרו את
המחשבות בצורה ברורה ,ותעשו מה שצריך
לעשות .כי זה יקל עליכם אחר כך .מה שמצליחים
לתפוס עכשיו  -זה יקל על הסבל אחר כך.
ש .האם האנשים שהולכים בדרך השקר לא
מרגישים את זה...
מוּד ִעים
ת .לא בדיוק .הם כן מרגישים .אך הם לא ָ

ְל ַמה שהם מרגישים .הם מטשטשים את זה עם כל
הגשמיות .ובמקום לחפש את האמת  -שזה מה
שיציל אותם ,הם הולכים ויורדים עוד יותר ועוד
יותר לגשמיות ,ולפריצות ,ולחוסר הקדושה ,לכל
דבר שיטשטש להם את ההרגשה הזאת של בריחה
מהאמת .הם לא הולכים לכיוון הקב"ה ,כי הרעיון
שהם יצטרכו לעזוב את הגשמיות יותר מדי קשה
בשבילם ,וזה מה שהורג אותם .והם הולכים
ושוקעים בזה יותר ויותר .כי לא רוצים לעזוב את
הגשמיות ,את עגל הזהב.
ש .הם בתוך בתי-כלא מאד גדולים וחזקים של
החברה וכו'...
ת .עצם הסגירות והכבילות בתוך החברה ,זה גם
הכל מהגשמיות .איך מתלבשים ,איך נראים ,מה
עושים ,הכל זה 'בית-סוהר' ,נכון .אבל כל זה
מהסימנים שמובילים למוות.
ש .קשה לי לראות את המשפחה מסביב .זה מרגיז
מאד .מה אפשר לעשות?
ת .אין מה לעשות .רק להתפלל עליהם .זה הכל.
שוב אני אומר :אם הם יהודים אמיתיים  -ה' ידאג
להם שהם ינצלו.
בואו נדבר על מסירות נפש .זה יהיה המבחן
האחרון .מה היה הנסיון של העקדה? ה' שלח את
אברהם אבינו פשוט להקריב ,להרוג את הבן שלו.
והוא היה מוכן להתנתק ממידת החסד שלו
ולעשות ,כי כך הקב"ה רצה ,וגם אנחנו נצטרך
להיות מוכנים לזה.
'מסירות נפש' – מהי ,דניאל ,כ"ט תשרי תשע"א
אבא ,אבא ,אבא ,מה עוד יש להגיד ,תמיד אני
חושב ,מה עוד יש להגיד ,כמה דברנו ודברנו ,כמה
אוטיסטים דברו ודברו כל השנים 17 ,שנה18 ,
שנה ,מדברים ומדברים על הגאולה ,מבקשים
ומבקשים מעם ישראל לעשות תשובה ,לעזוב את
עגל הזהב ,לזרוק אותו לפח ,ללכת בדרך ה' ,לעזוב
את יהדות הפלסטיק ,לעזוב את היהדות
בתחפושת .עכשיו לשנות כיוון ,לכוון את הלב,
הנשמה ,המחשבות והרצונות לקב"ה ,לתורה,
למצוות ,לקדושה ,לצניעות ,למשפחה ,ולהוציא
את כל הגשמיות ,הצעצועים והשטויות של העולם
הזמני הזה.
עכשיו ,עכשיו אתם עוד יכולים לשנות ,אתם
עוד יכולים לעשות תשובה ,אבל עוד מעט ישמע
קול שופר הגאולה ,שערי התשובה ינעלו ,ואי
אפשר יהיה להשתנות .העולם הזה יעלם עם כל
הרשעים ,ורק מי שחי בקדושה יוכל לצאת
מהמיצרים של העולם הזה ,ולהיכנס לבית המקדש
השלישי ,אל תחזרו על הטעות של כל מליוני
היהודים שלא יצאו ממצרים ,של אלה שמתו
בחורבן בית המקדש ,של אלה שהלכו בדרך תנועת
ההשכלה לפני השואה הנוראה וכו' .לא תוכלו
להגיד לא שמעתי ,לא ידעתי.
איך אפשר ,איך אפשר להמשיך לכתוב ,אני לא
יודע מה עוד אפשר לכתוב ,אבל אולי בכל זאת
נדבר על הנקודה החשובה ביותר וזו האמונה
ובטחון בה' ,אמונה ובטחון בה' ,בלי זה אין כלום,
בלי זה אין תורה ,בלי זה אין מצוות ,בלי זה אין
עתיד ,אין בשביל מה לחיות.
יהודי נולד באופן טבעי עם אמונה ובטחון בה',
זה חלק של הנשמה שלו ,לדעת שה' אחד ושמו
אחד ,שה' הכל יכול ,שה' הוא ריבונו של עולם,
שה' ברא אותנו ואת כל העולמות והוא שולט על
הכל .הוא יודע את המחשבות של כל בן-אדם
בעולם ,הוא יודע את הרגשות של כל אדם בעולם.
הוא מוביל כל יהודי וגם גוי לכיוונים שהוא תיכנן
בשבילם ולטובתם .לכל בן-אדם בעולם .משהוא
מדהים! והוא הכל יכול ,הוא הבורא ,הוא האבא,
ואנחנו כולנו היצירות שלו ,אנחנו הילדים שלו.
להיות יהודי עם ביטחון ואמונה בה' זה דבר
מאד מאד קשה .כשאדם נולד לעולם הזה ,הוא
גדל ,הוא לומד לאכול ,ללכת ,לרוץ ,לרכב על
אופניים ,להרגיש את העולם הזה ,אבל הוא לא
לומד בדרך כלל לחוש את עצמו ,את הנשמה שיש
בו ,את המימד שאנחנו לא רואים .אבל עם
רגישות רבה ,אנחנו יכולים להרגיש את הנשמה
שהיא דבר רוחני ,נצחי ]ברכות השחר] :ברכות ס[:
אלוקי ,נשמה שנתת בי טהורה היא ,אתה בראתה,
אתה יצרתה כו' ואתה עתיד ליטלה ממני
ולהחזירה בי לעתיד לבוא[.
היהודי צריך להרגיש את זה ,אדם שהוא מעורב

מאד בעולם הזה לא מרגיש את זה ,הוא מרגיש
את העולם הזה ,את כל הדברים מסביב שמביאים
לנו בידור ושמחה שטחית ,דברים טעימים לאכול,
גלידות ,שוקולדים ,עוגות ,אוכל טוב עם כל מיני
סוגים של בשר ,ירקות ויין מכל מיני סוגים.
אדם שמעורב מאד בעולם הזה ,ואוהב אותו,
ותענוגות העולם הזה הם המטרה שלו ,לא יכול
להרגיש את הנשמה שלו .וכדי להרגיש את הנשמה
שלו ,הוא צריך להוריד את חשיבות העולם הזה,
ולהשתמש בעולם הזה כדי לעבוד את ה' ולא
לעבוד לעגל הזהב ,כי העולם הזה הוא קליפה
שנדבקת ,משהו מחוספס ,וכשהוא מוריד את
העולם הזה ,מוריד את הקליפה הזאת ,אז יש לו
את הרגישות להרגיש בפנים את הנשמה היהודית
הנצחית שלו ,להרגיש את הקשר הישיר של כל
נשמה יהודית עם הקב"ה וזו הנאה שהיא מעל
ומעבר לכל דבר בעולם הזה .וזה מביא אותנו
לשמחה אמיתית ,כשאדם מגלה את האמת,
מתקרב לקב"ה ,זה השיא של ההנאה.
ואיך אנחנו מגיעים לזה? קודם כל להוריד את
העולם הזה כמה שאפשר ,להתפלל ,לעשות
מצוות ,ללמוד תורה ,להשתדל להיות יהודי לפי
התורה ,אבל הבסיס של כל לימוד התורה וכל
המצוות זה ביטחון ואמונה בה' ,ויחד זה מביא
אותנו לאהבת ה' ,וכשהאדם מגיע להרגיש את
הנשמה שלו ,וקושר את הנשמה עם התורה ,אז
הוא יכול להרגיש את בורא העולם ,וזו ההרגשה
המופלאה ביותר ,וכשיבוא משיח צדקנו ,אנחנו
נרגיש את זה יום יום ,רגע רגע ,אבל ברמה הרבה
יותר גבוהה ,ולא יהיה יצר הרע להפריע לנו,
ותהיה לנו אפשרות לעלות ולעלות ולעלות.
בעולם שלנו היום ,היהודי צריך מסירות נפש
להגיע לרמה של ביטחון מלא בקב"ה ,והוא בטוח,
שלא משנה מה קורה לו ,זה לטובתו .הוא בטוח
שה' ברא אותו למטרה מסוימת ,ובשביל להגיע
למטרה הזאת ,הקב"ה נותן כל מיני נסיונות שהם
קשים לנו מאד ,ואנחנו צריכים לעמוד בזה .ואם
אנחנו עומדים בזה ,זה נקרא מסירות נפש ,אנחנו
מוכנים בכל מחיר ,לא לעזוב את מה שאנחנו
יודעים שזה אמת ,וזה לא משנה אם זה בגלל
שלדוגמא נשים שהולכות עם רדידים ,שאלים
וסינרים )*( ושמלות ארוכות ורחבות ,וכולם
צוחקים מהן אבל הן עושות זאת במסירות נפש
]כי עליך הורגנו כל היום .ר' ספר חסידים סי' מ'[,
כי הן יודעות שזו הצניעות ,הן יודעות שהרבנים
הגדולים מקודם כמו החפץ חיים ]ביאור הלכה סי'
ע"ה ד"ה ודע[ ,החתם סופר ]שיר משכיל כלל ה'
פרט ט'[ ,הרב זוננפלד ועוד הרבה רבנים אמרו
שאישה צריכה להיות צנועה וצריכה מטפחת
לכיסוי ראש] ,ספר דברי שלום וס' דבר ה' בענין
פיאה נכרית ועוד[ .וללבוש רדיד ,שאל וכו' וכו'
ויש תמונות וצילומים שמוכיחים את זה.
בשמים ברור שהצדיקות האמיתיות הן אלה
שהיו גם צנועות ,ובעולם הזה הצניעות היא
הבסיס ליהדות האמיתית ,ומצוות הצניעות לנשים
היא החשובה ביותר .והן מוכנות לקבל צחוק,
ולסבול בזיונות ,ולמרות הכל ,ובמסירות נפש
לשם שמים ,לא עוזבות את זה] .בזכות נשים
צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים ,ובזכותן עתידין
להגאל .ילקוט שמעוני רות אות תר"ו ,ור' קב
הישר פרק פ"ב[.
אברך שיושב במסירות נפש ולומד יום ולילה,
משקיע את הנשמה שלו בלימוד ,כאשר אברכים
אחרים כבר עובדים ומביאים יותר משכורת וכו'
וכו' ,לא מוכן לעזוב את דרך החיים שלו ,עם
הלבוש היהודי שלו ,עם הזקן והפאות הארוכות
שלו ,לא מוכן לעזוב את החיצוניות של יהודי
אמיתי ,והפנימיות של הלימוד תורה האמיתי ,לא
מוכן לעזוב את זה ,וזו מסירות נפש ,זו מסירות
נפש להיות יהודי ,אפילו שצוחקים על הצדקות
הקדושה והלימוד שלו ,אפילו שיהודים כמוהו,
יהודים שנראים כמוהו צוחקים ממנו ,הוא לא
מוכן לעזוב את דרכו ,זו המסירות נפש שלו.
ש .האם זה לא קיצוני מידי? הרי חז"ל אמרו שדרך
זו מתאימה רק לבודדים] ,ברכות לה :הרבה עשו
ולא עלתה בידן; ועי' רמב"ם סוף הלכות שמיטה
ויובל[ ובנוסף ,איך אפשר לחיות על משכורת
אברך  1000שקל?
ת .לא כל אחד צריך לשבת וללמוד כל היום,
אפשר גם לעבוד ,אבל צריך ללמוד קבוע ,וכל

יהודי חייב לחיות בקדושה ,חייב לעשות את
המצוות כמה שיותר מדויק ,חייב להשתדל לעשות
את רצון ה' כל היום וכל הלילה ,וחייב לעזוב את
עגל הזהב ,אפילו אם עגל הזהב לבוש בציצית
וכיפה ,כי זה עבודה זרה .חייב לאכול כשר ,אבל
כשר אמיתי ולא בכל המסעדות והפיצות ,שאפילו
שיש בזה הכשר ,אי אפשר לדעת כמה זה באמת
כשר ,כי מאד מסובך להיות משגיח במקום כזה,
ויש סכנה מאד גדולה לכשרות .אסור לנו להעתיק
את דרך החיים הגשמית של הגויים ולשים על זה
הכשר ,כי הסגנון הגויי מבטל את ההכשר.
הולכים ברחוב ,רואים פריצות של נשים עם
בגדים צמודים ,שמלות קצרות ,פאות נוכריות
וכו' ,רואים ליצנות בין החרדים ,רואים יהודים
אוכלים ברחוב ,יהודים חרדים ,רואים התנהגות
שלא מתאימה ליהודים חרדים ,רואים אלימות בין
חרדים שזו עבירה קשה ביותר ]סנהדרין נח:
המרים יד על חברו כו' נקרא רשע ,וע"ש עוד[.
וכל יהודי אמיתי שרוצה את האמת ,הולך נגד
דרכו של הע"ר למרות שהע"ר הוא השולט כיום,
הולך ומופיע כמו יהודי אמיתי ,מקבל צחוק ,מקבל
בושות ,אבל מחזיק מעמד בכח ,וזה מסירות נפש,
נלחמים להחזיק את הרחוב היהודי נקי
מגוישקייט ,לקבל מכות ,זה מסירות נפש .זה דור
שחייבים להילחם על האידישקייט ,על היהדות
האמיתית ולא על יהדות הכאילו.
וה' שלח בשביל זה כל מיני נשמות חזקות שלא
מוכנות לוותר ,לא משנה מה שעושים להם ,לא
מוכנים לוותר על דרך חיים יהודיים ,היהדות שכל
היום היהודי עסוק רק עם רצון ה' ,וזה לא
משעמם לו ,זה נותן לו את הכוחות שלו ,זה נותן
לו את הסיבה לחיות ,זה נותן לו את כל ההנאה
שלו ,לעשות את רצון ה' ,מהבוקר עד הלילה,
ומהלילה עד הבוקר ,בכל צעד וצעד ,בכל צורה של
לבוש ,בכל התנהגות ברחוב והתנהגות בבית ,עם
כל המצוות ,ובעיקר עם אמונה וביטחון בה' ,ומעל
הכל אהבת ה'] .חוה"ל שער י'[.
ש .אתם עדיין ממליצים לשמור בבית מים ואוכל?
ת .כדאי מאד שיהיה בבית מים ואוכל לשבועיים
כולל סוללות וכו' .כמו שהיהודים במצרים יצאו
עם קצת אוכל וזה החזיק מעמד הרבה זמן ,אז גם
אנחנו נעשה קצת השתדלות וה' יעזור לנו ,לא
צריך יותר משבועיים ,חוץ מזה ,כולנו נראה
דברים מדהימים ,פחד גדול ,אבל רק שנדע ,שמה
שיביא אותנו לגאולה זה יהיה הביטחון שלנו בה'.
)*( רדיד :כעין מטפחת מעל הכיסוי ראש המכסה
את הראש ,הכתפיים העורף ,הצוואר והגרון ,אשר
בנות ישראל הצנועות נהגו ללבוש כאשר יצאו
מהבית ,הרדיד אינו מכסה את הפנים.
שאל :כעין מעיל ,שכמיה ,המסתירה את צורת
הגוף.
סינר :כמו סינר רגיל ,מעיד על צניעות ,שורש
הלבוש הוא תקנה של עזרא הסופר אשר עלה
ארצה וראה את הפריצות שהיתה בארץ ישראל.
רבי יונתן אייבשיץ ]יערות דבש ח"א ל"ט מ'[ כותב
כי אשה הלובשת סינר גם ברשות הרבים מוגנת
נגד מלאך המות בעל הרבה עינים .כך היו לבושות
הנשים היהודיות עד לפני כחמישים שנה.
מהמסרים של בתיה ע"ה.
)מתוך הספר "ונפשי יודעת מאד ("2

...זה הסוף ,עוד מעט והעולם יתמודד עם
הנסיון הסופי .חצי מן היהודים חיים בעולם
של חלומות ללא אמת .הדור שלנו דור שפל
ועצוב שמוקף כל כך הרבה חושך עד שזקוקים
למפגרים למצוא ניצוצות של אור ,אבל זהו
החושך שלפני האור הגדול .אנו המפגרים של
העולם הזה נשלחנו לגלות את האמת ,אנו
מוכרחים לעשות זאת כי זה חלק מהתיקון
שלנו.
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...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

לזיכוי הרבים ,ניתן לקבל את המסרים חינם
בדואר .פרטים בטל.0527-120-948 .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

79

מלחמת העולם השלישית

דניאל ,א' כסלו תשע"ב
מלחמת העולם השלישית ,מדברים על זה בכל
מקום היום .בכל העיתונים הכותרות זועקות:
"מלחמה ,מלחמה" ,ועם כל זה ,אנחנו היהודים
עוד ממשיכים את החיים ברגיעה .החילונים
ממשיכים עם הטיולים שלהם אפילו שהמצב
הכלכלי קשה ,והחרדים ממשיכים עם המלחמות
שלהם .כל היום נלחמים אחד נגד השני ,ובזמן
האחרון אפילו בצורה אלימה מאד .מה אני יכול
להגיד עוד?
אני יושב ואני חושב על זה .אני חושב על יהודים
עם פאות וזקנים ,שמניחים תפילין כל יום,
ומתפללים שלש פעמים ביום בד"כ ,ששומרים
מצוות פחות או יותר ,ומגדלים משפחות מרובות
ילדים .מצד אחד מקריבים מאד לאידישקייט
שלהם ,מאד .ומצד שני רצים אחרי עגל-הזהב.
אַתּם פּ ְֹס ִחים ַעל ְשׁ ֵתּי
]מלכים א' ,י"חַ :עד ָמ ַתי ֶ
ַה ְסּ ִע ִפּים[.
מה ההבדל בינינו לבין הדור שלפני חורבן הבית
הראשון? מה ההבדל בינינו לבין הדור שלפני
חורבן הבית השני שבו היו הרבה תלמידי חכמים
ולמדו הרבה תורה? ]תוספתא סוף מס' מנחות:
אבל באחרונה ]פי' במקדש שני[ שמכירין אנו בהם
שהן עמלין בתורה וזהירין במעשרות ,מפני מה
גלו? מפני שאוהבין את הממון ,ושונאין איש את
רעהו ,ע"ש[.
בבית הראשון העברות היו ברורות ,כי היתה
שפיכות דמים ,גילוי עריות ועבודה זרה .בבית
השני היה אחרת ,כי למדו תורה ,ושמרו מצוות,
ומעל פני השטח הרוב היו צדיקים .אבל זה לא
מנע את חורבן בית-המקדש .וגם אצלנו אנחנו
רואים ,שלומדים ולומדים ,יש כביכול 'צדיקים',
צדיקים שלומדים יום ולילה ,שלא עובדים רק
לומדים ,הנשים שלהם עובדות שהבעל יוכל
ללמוד .ועם כל זה יש גם לנו את החסרונות
והעברות של שני הדורות שלפני חורבן בתי
המקדש.
וגם אנחנו עומדים לפני אסון גדול .אבל זה
אסון לא רק לנו ,אלא לכל העולם .ונכון שאנחנו
לא צריכים לשים לב לעיתונות ,אבל כאשר כל
העיתונות בעולם צועקת 'מלחמה' ,צועקת 'סוף
העולם' ,צועקת 'מלחמת העולם השלישית' ,אז
כנראה שזה גם מסר משמים] .יואל ב' ,י"א :וַה'
נוֹרא ְמאֹד.
ָתן קוֹלוֹ ִל ְפנֵי ֵחילוֹ כו' ִכּי גָדוֹל יוֹם ה' וְ ָ
נַ
ע"ש[.
והיהודים החרדים ,הצדיקים כביכול ,יגידו
שאסור לנו לשמוע רדיו ולקרוא עיתונים ,אבל
להרבה מהיהודים האלה יש קשר הדוק דוקא עם
כל הדברים האלה ,ואין להם שום בעיה עם זה,
ורק כשיש בחדשות דברים שהם לא רוצים
לשמוע ,אז נזכרים שאסור לשמוע.
והם חושביםַ " :הא ,שטויות! אסור לי לשמוע ...מי רוצה
מלחמה עכשיו?! כי כל אחד יודע שמלחמה עכשיו זה
יהרוס הרבה מאד מהעולם ,ויהרוג חלק גדול של
האוכלוסיה של העולם .אף אחד לא רוצה את זה .אז
עדיף פשוט להחליט שזה דבר גויי ,ולא שייך לנו ,זה
סתם ...העולם ימשיך כרגיל ,וה' ישמור עלינו".
אני רק רוצה להזכיר לכם שזו היתה אותה
הגישה גם לפני חורבן הבית הראשון ,גם לפני
החורבן הבית השני ,וגם לפני שואת אירופה.
]ירמיהו ז' ,ד :אַל ִתּ ְב ְטחוּ ָל ֶכם ֶאל ִדּ ְב ֵרי ַה ֶשּׁ ֶקר
יכל ה' ֵה ָמּה .ועיי"ש כל
יכל ה'ֵ ,ה ַ
יכל ה'ֵ ,ה ַ
ֵלאמֹרֵ :ה ַ
הענין פסוקים ב'  -ט"ו[.
אבל זה כן יפול עלינו .וזה אפילו כתוב בנבואות
]יואל ב' ,צפניה ג' ,זכריה י"ג ועוד רבות[ .ואני
יודע שאז יתחילו הפרושים השונים על מה באמת
נאמר בנבואות .ואני אגיד לכם שבאמת תהיה
מלחמה .ענקית ,באמת .וכמו שזה עומד היום ,מעט
יהודים ישרדו .ובעולם ,גם כן ,מעט אנשים יחסית ֵיצאו
מזה בחיים.

ואתם צריכים להבין ,שזה נכון ,שלא לכל יהודי
יש נשמה של יהודי .רוב היהודים לפי הרבה מאד
מקורות מצדיקים מדורות קודמים הם ערב רב
)ע"ר( ]ר' מקורות בגליון  ,[73ואלה ֵיעלמו מהעולם.
מי הם הע"ר? הם יהודים לפי הדין .אבל הנשמה
שלהם היא לא נשמה של יהודי] .ע' ביצה לב :הני

מערב-רב קאתו[ .ואיך אפשר להכירם? מי שמקרר
את היהודים ליהדות .מקררים ומצננים אותם,
]אשר קרך בדרך .סוף כי-תצא[ .מכבים את האש
שיש אצל כל יהודי אמיתי ,האש שעושים ִא ָתּהּ
את המצוות .וזה עושה את היהדות ליהדות בלי
חיים ,בלי נשמה] .מצות אנשים מלומדה .ישעיה
כ"ט[ .כי הע"ר לא יכול לסבול קדושה ,הע"ר לא
יכול לסבול את הקשר ההדוק של יהודי אמיתי עם
הקב"ה.
הע"ר ,מאז שהם יצאו ממצרים ,הם רק רוצים
להפריע בין הקשר של עם-ישראל לריבונו של
עולם .ובדור הזה הם חוגגים .וכל כך הרבה יהודים
נופלים לתוך הדבר הזה ,נופלים לתוך הרצון של
הע"ר ,שהרבה מהם הם אנשים 'חשובים'
במרכאות כפולות] ,ירמיהו נ' ,ו' :צֹאן א ְֹבדוֹת ָהיוּ
שׁוֹבבוּם[ .שבפנים,
ְ
יהם ִה ְתעוּםָ ,ה ִרים
ַע ִמּי ,ר ֵֹע ֶ
עמוק בתוך התכנון שלהם זה להוריד את היהודי
האמיתי מהיהדות האמיתית שלו .והע"ר לבוש
בח ֵר ִדיוּת ,כי הוא כביכול 'יהודי צדיק' ,ובמקום
ָ
לכוון לאמת ,הוא מוריד את היהודי מהאמת.
]איכה ב' ,י"דְ :נ ִביאַי ְִך ָחזוּ ָל ְך ָשׁוְ א וְ ָת ֵפל ,וְ לֹא ִגלּוּ
ֶחזוּ ָל ְך ַמ ְשׂאוֹת ָשׁוְ א
בוּת ְךַ ,ויּ ֱ
ֵך ְל ָה ִשׁיב ְשׁ ֵ
ַעל ֲעוֹנ ְ
דּוּחים[ .והאמת היא ש'אין עוד מלבדו' .וכדי
וּמ ִ
ַ
לחיות במלחמה הזאת שעוד מעט תיפתח ,כדי
לשרוד ,צריכים קשר הדוק עם הקב"ה] ,תהילים
אַתּה
ָ
אָמ ְר ִתּי
ַ
ָע ְק ִתּי ֵא ֶלי ָך ה',
קמ"ב ,ו' :ז ַ
ַמ ְח ִסיֶ ,ח ְל ִקי ְבּ ֶא ֶרץ ַה ַחיִּים[ .ולא עם אף אחד אחר
בעולם .כי אף אחד אחר לא יכול לכוון אותנו לזה.
כל יהודי צריך לקשור את הקשר האישי עם
הקב"ה ,והקשר הזה יציל אותו.
אני יושב ובוכה ,בוכה ובוכה ,כשאני רואה את
היהודים מתעסקים עם שטויות ,עם שטחיות ,עם
ילים
אַרצוֹ ֱא ִל ִ
ַתּ ָמּ ֵלא ְ
עגל הזהב] .ישעיהו ב',ח' :ו ִ
ָדיו ִי ְשׁ ַתּ ֲחווּ [.כן ,מתפללים ,אבל זה עוד
ְל ַמ ֲע ֵשׂה י ָ
רחוק מאידישקייט ,כי תרבות עגל הזהב ,גורמת
לחוסר-הקדושה שיש בכל מקום ,גורמת לשטחיות
בקיום המצוות בעם-ישראל ,לחרדים ,וזה ממש
רעל שמפריד אותנו מהאמת.
עם ישראל ,אני מבקש מכם ,אני מתחנן
לפניכם ,עכשיו ,בערב המלחמה הגדולה ,תחזרו
לאמת! תחזרו לקדושה ,תוציאו מהחיים שלכם
את כל הדברים ששייכים לעולם הזה ,חוץ
מהדברים שממש צריכים בשביל להתקיים.
תתפללו באמת לה' .תבינו! אנחנו כולנו בסכנה
גדולה מאד ,סכנה של מוות ,סכנה לאבד את הכל,
גם בעולם הזה וגם בעולם הבא חס ושלום .זה
הזמן לשבת ,להתפלל בבכי ,לחפש בתוך עצמנו
איפה עגל הזהב נכנס ,איפה הע"ר קלקל אותנו,
ולהוציא את השקר ,ולחזור לאמת.
מה עוד אפשר להגיד לכם ,עם ישראל? אין לי
עוד מילים .הזמן ניגמר ,הזמן ניגמר .כל אחד יודע
את זה ,גם הגויים ,וגם היהודים צריכים לדעת.
הגויים מבינים ,אבל היהודים סתומים ,סותמים
את עצמם .רוצים עד הסוף ,עד הרגע האחרון,
למצוץ את כל ההנאות של העולם הזה] .ישעיה
כ"ב ,י"בַ :ו ִיּ ְק ָרא ֲאדֹ' ה' ְצ ָב' ַבּיּוֹם ַההוּאִ ,ל ְב ִכי
וּל ָק ְר ָחה וְ ַל ֲחגֹר ָשׂק :וְ ִהנֵּה ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה,
וּל ִמ ְס ֵפּד ְ
ְ
ָהרֹג ָבּ ָקר וְ ָשׁחֹט צֹאן ,אָכֹל ָבּ ָשׂר וְ ָשׁתוֹת ָי ִין ,אָכוֹל
וְ ָשׁתוֹ ִכּי ָמ ָחר נָמוּת[.
אם המשיח היה מגלה את עצמו ברגע זה ,הוא
היה בא לאזור המגורים של 'היהדות החרדית
ביותר' כביכול ,שזה מאה שערים ,גאולה ,רח' רבי
עקיבא בבני ברק ,ואני מפחד שהוא היה נותן
צעקה שהיתה שורפת את כל מה שעומד בשלשת
המקומות האלה ,ולא היה נשאר דבר ,חוץ
מהצדיקים האמיתיים ,שהם מעטים מאד .כי אלה
מקומות שאי אפשר לחשוב עליהם כמקום של
קדושה .אין שם קדושה .והקצת שיש בקושי
רואים אותו ,כי הרחובות האלה ,באיזורים האלה,
מלאים אלימות ,פריצות ,שנאת-חינם וחוסר-קשר
עם הקב"ה.
עם ישראל ,זה הסוף! יותר אין לי מה להגיד.
תתחילו לעשות חשבונות לפני הסוף ,חשבונות
נפש .לשבת ,לעבור על החיים שלכם ,לראות איפה
אתם סטיתם מהדרך .לעשות תשובה עם דמעות
וחרטה ,לבקש מהקב"ה מחילה ,להבטיח ,ולקיים,
שמהרגע הזה אנחנו חוזרים אליו ,גם בלבוש ,גם
בתפילה ,גם בחסד ,גם בקדושה ,ובכל דבר ששייך
ליהודי אמיתי שקיבל את התורה בהר סיני] .יואל

ב' ,יב :וְ גַם ַע ָתּה ְנ ֻאם ה'ֻ ,שׁבוּ ָע ַדי ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם,
יכם,
וּב ִמ ְס ֵפּד :וְ ִק ְרעוּ ְל ַב ְב ֶכם וְ אַל ִבּ ְג ֵד ֶ
וּב ְב ִכי ְ
וּבצוֹם ִ
ְ
יכם[ .או שתיעלמו מהמציאות
וְ שׁוּבוּ ֶאל ה' ֱאל ֵֹק ֶ
לא עלינו] .וראה גליון  37בכותרת' :תוכנית אב
להצלתינו'[.
התורה היום לובשת שק ואפר ,כי לא לומדים
לרוב לשם-שמים .התורה לובשת שק ואפר ,כי
הדינים )ההלכות( ,שבאו ישר מהשמים ליהודים,
הם כבר מעוותים .היהודים עוותו אותם ,והדיינים
פוסקים לפי עגל-הזהב ,לפי רצון הקהילה] .פני
הדור וכו' ,הרב וסרמן זצ"ל בקובץ מאמרים בשם
הגרי"ס ועוד[ .קשה להאמין ,איך אפשר לתת
הכשר לפאות נוכריות אם התורה אומרת "שיער
באשה ערווה" ,איך אפשר לתת הכשר לעופות
כאשר השוחט צריך לשחוט מאות עופות בשעה,
ולא תאמינו כמה טרפות עם-ישראל החרדי אוכל.
כי כשעניין ההכשרים נהיה עסק עם רווחים
ענקיים ,אז תמיד יהיו סימני-שאלה גדולים עד
כמה ההשגחה יכולה להיות באמת לפי הדין .קשה
להאמין ,איך נשים יהודיות הולכות ברחוב עם
לבוש לא צנוע צר וקצר ,אם התורה אומרת "טפח
באשה ערווה" .קשה להאמין ,איך יהודים לא
שומרים טהרת המשפחה כמו שצריך .איך יהודים
כביכול 'צדיקים' במרכאות כפולות ,יודעים
להשתמש במילים ובכח-הזרוע נגד נשים וילדות
שרוצות לחזור ללבוש הצנוע של שרה אמנו ע"ה.
התורה לובשת שק-ואפר ,כי עם ישראל התרחק
ממנה .כביכול הם 'קרובים' ,אבל הם רחוקים מאד
מהאמת .התורה הקדושה לובשת שק-ואפר כי היא
רואה שה' לא יתן לזה להמשיך .ומאחר ששנים
רבות ה' מנסה להחזיר את העם שלו ,וזה לא
ֵיכם ֶאת ָכּל ֲע ָב ַדי
ָא ְשׁ ַלח ֲאל ֶ
עוזר] ,ירמיהו ז' ,כ"ה :ו ֶ
יאים ,יוֹם ַה ְשׁ ֵכּם וְ ָשׁל ַֹח :וְ לוֹא ָשׁ ְמעוּ ֵא ַלי ,וְ לֹא ִהטּוּ
ַהנְּ ִב ִ

ֶאת אָזְ נָםַ ,ויּ ְַקשׁוּ ֶאת ָע ְר ָפּם[ .אז לכן חלק ענק של
הגויים ,והיהודים שיש להם נשמות של ע"ר,
יעלמו מהעולם .והיהודים האמיתיים יקבלו
משיח-צדקנו.
התורה לובשת שק ואפר ובוכה .ואם גם אנחנו
היינו לובשים שק ואפר ,יושבים ובוכים ,יחד עם
התורה ,יחד עם השכינה ,בלב שבור ,ומצטערים
על הריחוק ,הריחוק ֶשׁ ָנ ַתּנּוּ לע"ר להרחיק אותנו
מהתורה ,מהקב"ה ,והיינו מצטערים על זה ,הייתה
תקווה שנעבור את העתיד בקלות יותר .אבל
מאחר ומעט אנשים עושים את זה ,וברוך ה' יש
אנשים שכן עושים את זה ,אך מאחר והם מעטים,
אז התקווה שנעבור את זה בקלות  -היא מעטה
מאד.
אין לי יותר מה להגיד .הסוף מתקרב .הסוף לפני
ָאָרץ
בוֹרא ָשׁ ַמיִם ֲח ָד ִשׁים ו ֶ
העולם החדשִ ") .כּי ִה ְנ ִני ֵ
ֲח ָד ָשׁה ." ...ישעיה ס"ה ,י"ז(.
ואם אדם בעקשנות מחזיק בשקר וצועק
שהשקר הוא אמת ,שהשקר הוא התורה ,אז הוא
לא יוכל לחיות בעולם החדש שכולו אמת.
למה נלקחים הצדיקים?
יצחק אייזיק ,י"ב חשון תשע"ב
ְאין ִאישׁ ָשׂם ַעלֵ -לב .וְאַנְ ֵשׁיֶ -ח ֶסד
אָבד ו ֵ
ַה ַצּ ִדּיק ָ
ֶא ַסף ַה ַצּ ִדּיק.
ֶא ָס ִפים ְבּ ֵאין ֵמ ִביןִ ,כּיִ -מ ְפּנֵי ָה ָר ָעה נ ֱ
נֱ
ישעיהו נ"ז ,א'.
הלך מהעולם הזה צדיק גדול ביארצייט של
ֶיה .ירמיהו
מאמע-רחל ע"הָ ] .ר ֵחל ְמ ַב ָכּה ַעל ָבּנ ָ
ל"א[ .היהודי הזה עשה מסירות-נפש ענקית
בשביל התורה .והוא רק אחד מצדיקים רבים
שבחודשים האחרונים נעלמים מהעולם הזה.
ולפעמים יותר ִמ ְש ַניִ ם ליום .צדיקים ,שחלק מהם
ידועים מאד כמו הרב הגאון ר' נתן צבי פינקל
זצ"ל ,וחוץ מזה ,הרבה מאד צדיקים פחות ידועים
בעולם-הזה ,אבל מאד מכובדים בשמים.
וזה מצב מפחיד ביותר .כי מה אנחנו נעשה בלי
הצדיקים?! והצדיקים שנקראים גדולי הדור -
הרוב יהודים מבוגרים מאד ,ואנחנו רועדים על
הבריאות שלהם יום-יום .ונשאלת השאלה :למה?!
למה ברגע הזה בהיסטוריה אנחנו עומדים
ומסתכלים יום-יום איך שהפאר של עם-ישראל
פשוט נעלם] .ליקו"ת ח"ב ,ל"ג[ .מהי הסיבה?
פשוט מאד .אנחנו ממש לפני הגאולה השלימה
בעזרת ה' ,ועם ישראל במצב קשה מאד .ואם
נותנים לעם-ישראל יותר מדי מוסר  -אז עם-
ישראל לא רוצה לשמוע בדרך כלל.
ַתּ ְשׁ ֵל ְך ְדּ ָב ַרי
מוּסר ו ַ
ָ
ֵאת
אַתּה ָשׂנ ָ
]תהילים נ',יז :וְ ָ

אַח ֶרי ָך [:ויותר מזה ,עם ישראל כועס על אלה
ֲ
שאומרים להם את האמת ,ובורחים מן האמת
במקום להתקרב .ולכן ,הקב"ה מוריד על היהודים
מכות קשות .בשנים האחרונות המכות על עמ"י
הם גדולות וכואבות מאד .יהודים רבים שנפטרים
באופן פתאומי ,או בתאונות דרכים לא-עלינו ,או
בכל מיני צורות משונות ל"ע ,או במחלות קשות
ורבות ל"ע .ואנחנו קוברים אותם ,וממשיכים
הלאה .שוכחים ,וממשיכים ,אבל אנחנו לא
חוזרים בתשובה במיוחד] .ישעיהו מ"ב כ"ה:
ַתּ ַל ֲה ֵטהוּ
ֶעזוּז ִמ ְל ָח ָמה .ו ְ
ִשׁפּ ְֹך ָע ָליו ֵח ָמה אַפּוֹ ו ֱ
" ַויּ ְ
ָשׂים ַעל ֵלב"[.
ַתּ ְב ַער בּוֹ וְ לֹא י ִ
ָדע ,ו ִ
ִמ ָסּ ִביב וְ לֹא י ָ
יש אמנם כמה יהודים שחוזרים בתשובה
באמת ,אבל הרוב ממשיכים להתרחק ,ואני מדבר
על החרדים .ממשיכים להתרחק ,ממשיכים לטבוע
בתוך העולם-הזה ועגל-הזהב .אמנם מדביקים
'הכשרים' על זה ,אבל זה טרף ,וזה מביא רק לסוף
החיים ,שאדם יפסיד את הנצח חס ושלום.
אבל הקב"ה רואה שזה לא עוזר  -אז הוא לוקח
מאתנו את הצדיקים .כי בלי הצדיקים אין לנו
הרגשה של בטחון בכלל .וברגע שהם נעלמים
מהשטח  -אז הכל מפחיד ביותר .ונכון שבשמים
הם יתפללו על עמ"י ,וזה יעזור .אבל כל יהודי
ויהודי חייב לבד לקשור קשר עם הקב"ה .וזה מה
שיציל אותו .ולא יהיו לנו צדיקים לעזור ,כי הם
כמעט לא קיימים פה .אנחנו עוד מעט נהיה ממש
יתומים ה' ירחם ,וכמו שכתוב ,שבסוף  -לפני
משיח ,זה יהיה דור של יתומים .יתומים מרבנים,
מצדיקים שמכוונים אותנו ונותנים לדור זכויות.
ומה אני יכול לומר .כמעט עשרים שנה אנחנו
מדברים .ויש אנשים שמתחילים להבין ,אבל הם
לא הרוב .ממשיכים להלחם יהודי-נגד-יהודי על
שטויות .יהודים עושים נגד יהודים אחרים כל-
מיני מעשי רשעות ,רק מקנאה ושנאה וכל מיני
רגשות שליליות' .מחלוקת'  -זה שם המשחק.
והמצב הולך ומחמיר .יש אלימות ברחוב החרדי.
והמצב הוא שמי שרוצה לגדל ילדים לתורה
ומצוות ומעשים-טובים ,באמת אין כמעט סיכוי
לילד להגיע לאידישקייט אמיתית .ולכן ,חייב
להיות עכשיו סוף הגלות .חייב להיות סוף הגלות
עכשיו! ברגע זה! כי אין תקוה כמעט לעתיד.
מרגישים שהשכינה כבר לא נמצאת בכל העולם.
יהודים רבים סובלים בצורה קשה ביותר .אבל לא
מתעוררים .ממשיכים להיות שמחים עם עצמם,
לומדים ,שומרי-שבת ,יהודים טובים ,אבל  -בלי
לב .לרוב  -הם בלי לב .גם הישיבות ,גם הבתי-
יעקב .לומדים ,ולומדים ,אבל איפה הקב"ה
באופק?! איפה הקב"ה?! לא בלב .לא בלב של רוב
היהודים.
עם ישראל ,מה שאני אומר זה לא חדש .רק דבר
אחד אני רוצה לומר :עננים שחורים מאד באופק.
]צפניה א' ,ט"ו :יוֹם ֶע ְב ָרהַ ,היּוֹם ַההוּא :יוֹם ָצ ָרה
ַא ֵפ ָלה ,יוֹם
ֹשׁ ְך ו ֲ
וּמשׁוֹאָה ,יוֹם ח ֶ
צוּקה ,יוֹם שֹׁאָה ְ
וּמ ָ
ְ
ַע ָר ֶפל[ .העננים השחורים זה מלחמה.
ָענָן ו ֲ
המלחמה העולמית השלישית .ומלחמה זו תהיה
קשה ביותר .מאות-אלפים ,ואולי מליונים יהרגו.
שני שליש של העולם יהרס] .יחזקאל ז' ,ה' :כֹּה
אַחתָ ,ר ָעה ִהנֵּה ָבאָהֵ :קץ ָבּא,
אָמר ֲאד' ה'ָ ,ר ָעה ַ
ַ
ירה
ָבּא ַה ֵקּץֵ ,ה ִקיץ ֵא ָל ִי ְךִ ,הנֵּה ָבּאָהָ :בּאָה ַה ְצּ ִפ ָ
הוּמה,
אָרץָ ,בּא ָה ֵעתָ ,קרוֹב ַהיּוֹם ְמ ָ
יוֹשׁב ָה ֶ
ֵא ֶלי ָך ֵ
וְ לֹא ֵהד ָה ִרים[ .וארץ ישראל לא תהרס .אבל
היהודים ,גם בארץ-ישראל ,אלו שלא חוזרים
בתשובה ,אלה שממשיכים בשיטוט )בשוטטות(
שלהם בעולם הזה ,הם לא ישרדו .זה לא אומר
שלא יהיה כלום בארץ-ישראל .יהיה ,אבל ארץ
ישראל לא תהרס לגמרי .ואני רק יכול לברך את
כל עם ישראל שנחזור בתשובה שלמה ,ושהסוף
שלנו יהיה הגאולה השלמה ,ושנזכה לזה ,כי זה
יהיה תענוג יותר מכל התענוגות של העוה"ז .אבל
אני מאד דואג שעד שנגיע לזה העולם יהיה מקום
הרוס .הרוס ממש .ה' יהרוס לגמרי את כל הרע,
את כל השקר ,ויביא אותנו לעולם-של-אמת .בלי
היצה"ר .אבל  -רק עם האמת.
תבחרו עם ישראל ,תבחרו .אין הרבה זמן.
המלחמה הזאת עומדת לפנינו .ואפשר כבר לראות
אותה מרחוק ,שהיא מתקדמת במהירות אלינו.
נשק שלא-נדע יש לכל הארצות ,רשעות ושקר
מנהלים את העולם .ואין הגיון בכלום .השטן
מוביל אותם .היצה"ר ,הנחש ,שולט עליהם .אבל
בסופו של דבר בניסים ענקיים  -ה' ימחוק אותם

מהקיום .ולחכות ,אפילו דקה אחת ,זה דבר מסוכן
ביותר .חייבים ברגע זה לשנות את הכיוון לכיוון-
של-אמת ,ולהוריד את כל השקר שיש לכם בחיים.
לפני הפיצוץ ,בנימין גולדן ,ג' כסלו תשע"ב
אוי לעם ישראל! אין קנאים .כמעט אין קנאים
כבר .ואיך אפשר להמשיך את הדורות בלי קנאים
לה'? אין יהודים-קיצונים כמעט .קיצונים -
בקירבה לה' ובעבודת ה' .אין כמעט .רק מעטים
מוכנים להקריב את-עצמם בשביל האמת .וזה
מאד מפחיד .כי הרחוב החרדי נהיה פרוץ ,ומסוכן,
ועויין לכל דבר ששייך לאמת .יש קבוצות של
חוליגנים ,של בריונים ששולטים לרוב על דעת
הקהל ,והם עובדים בשביל 'כביכול צדיקים',
עסקנים גדולים שכביכול רוצים את טובת עמ"י.
והמצב הזה הוא לא חדש בהיסטוריה של
היהודים .היו בריונים שבגללם ביהמ"ק נחרב
בסופו של דבר .והיום ,גם כן זה כך .רק שאין לנו
בית-מקדש .אבל את הקהילות הגדולות של
יהודים 'כביכול שומרי מצוות' – הבריונים האלה
עם המנהיגים שלהם מחריבים .ובעתיד הקרוב
המצב יחמיר מאד .החוליגנים ישלטו יותר יחד עם
המנהלים שלהם ,ואדם שבאמת מחפש אמת
ורוצה להתקרב לה' ,הוא יהיה כאילו 'המוזר',
וה'לא-שייך לאידישקייט'] .ישעהו נ"ט ט"ו :וסר
מרע משתולל[ אבל ה' יטפל בכל אלו ,שהם
למעשה נשמות של ע"ר.
בעתיד הקרוב יותר תתחיל רשמית מלחמת
העולם השלישית .ובעתיד היותר-קרוב ,תהיה
נפילה בעולם של הגשמיות ,כמו שלא היתה
בהיסטוריה .וזה ,ביחד עם המלחמה העולמית
הקשה ביותר שהיתה אי פעם בגלל הנשק
המשוכלל ,והמסוכן ,והקטלני של היום ,שני
הגורמים הללו  -יהרסו ויחריבו הרבה מאד
מהעולם ,כולל הקהילות היהודיות .ותישאר כמות
יחסית-קטנה של יהודים לקבל משיח צדקינו.
אבל אנחנו ,היהודים שבאמת רוצים אמת ,אנו
יודעים שכל זה מסופר בהרבה נבואות .והרבה
מאד צדיקים גדולים מהדורות הקודמים כתבו
ברורות ,שבדור הזה – רוב היהודים יהיו ע"ר.
ואפילו מנהיגים יהיו ע"ר .אבל זה יהרוס את רוב
הקהילות .כי אם המצב ימשך כך שההלניסטים
שולטים  -אז הדור הבא יהיו פחות דומים ליהודים
אמיתיים ,והדור שאחרי-זה כבר לא יהיו בכלל
יהודים .ולכן ,כל העולם עובר עכשיו בירור.
והיהודים שרוצים להיות יהודים אמיתיים,
שנשמותיהן היו בהר סיני  -הם ינצלו .השאר
יעלמו ]אבן שלמה להגר"א ,י"א[.
לא לפחד! יהודים רודפי אמת ,לא לפחד! ה'
איתכם! ובעזרת ה' ,אלה שמוכנים להקריב את
עצמם בשביל האמת ,בשביל הדור הבא ,שיהיו
"ערליכע-יידן" ,יהודים ָכּ ֵאלוּ יעברו את הקושי הרב
שעומד בפנינו בעתיד הקרוב .ומי שיותר בוטח
בקב"ה ,מי שמוכן לחיות על קידוש ה' ,לא משנה
מה שהחברה מסביב אומרת ,מי שבאמת אוהב
את הקב"ה ,הוא ישרוד בע"ה ,ויעבור את זה
יחסית בקלות.
נכון ,הציונים יפלו .ומי שהולך נגד הקב"ה יפול
 ובמיוחד הציונים .ולצערי הרב ,יש הרבה יהודיםשהם לא-ציונים או לפחות רשמית הם לא-ציונים,
שהם יפלו .בכל קהילה של יהודים ,אם זה
חילונים ,רפורמים ,דתיים או חרדים ,כיום  -מי
שמנהיג את הקהילות ,בד"כ מנהיגים את זה כמו
הגויים ,ולא בדרך האמת .וזה גם כתוב בנבואות
ובדברי חכמים ,צדיקים גדולים מהדורות
הקודמים .כן ,הרוב לא-אמת .לא מנהיגים את
הקהילות באמת .יש גניבות ,יש דילים בין החרדים
לחילונים ,והכל על גבו של היהודי הפשוט .בדיוק
כמו שמנהיגים את המדינה ,ככה מנהלים את
הקהילות .ובכל העולם זה ככה.
ושכחו מה זה להיות יהודי באמת ,איך נראה
יהודי באמת .כל כך קשורים לעגל-הזהב .לנסוע,
לטוס כמה פעמים בשנה ,אמנם בשביל מצוות,
בשביל כל-מיני סיבות ,אבל גם נוסעים לעשות
פסח בשוייץ ,ואולי קצת לעשות סקי ,והם
אומרים "ומה לא בסדר עם סקי?! באמת! שאלתי
את הפוסק שלי ,והוא אומר שסקי זאת התעמלות
טובה ,ובלי שום בעיה הלכתית .למה לא?!"
ואלה הפוסקים .כן ,הפוסקים .כל ההנהלה של
כל הקהילות ,ההנהלה של המדינה  -מדינת
ישראל ,ההנהלה של ארה"ב ,של רוסיה ,של כל

הארצות באירופה ,של האו"ם וכו'  -זה הכל אותו
דבר :על בסיס של כסף ושליטה .אבל לא על בסיס
אידישקייט .פה ושם יש יהודים מעטים ,אמיצים,
שבכל הכוחות שלהם ,בכל מאודם ,לא מוכנים
לעזוב את הקשר האמיתי עם הקב"ה .והיום,
מלכלכים אותם וצוחקים מהם .אבל בעתיד
הקרוב הם יהיו ,איך אומרים ברחוב? על הגובה!
אני באמת רוצה לדבר על הצדיקים שמסתלקים
מהעולם הזה .היהודים ממשיכים לחגוג .הם
בוכים ברגע הראשון ,ומצטערים שצדיק זה או
אחר נפטר .הם קצת בהלם ,כשביום אחד ארבעה
צדיקים נעלמו מהעולם .אבל הרבה מהם פשוט
מחליטים" :נוּ ,הם נפלו בשבילנו ,הלכו ''על קידוש
השם'' ,כדי שאנחנו היהודים לא נסבול .הם לקחו
מאתנו את התיקון הקשה ,ועכשיו אנחנו יכולים
להמשיך בשמחה את החיים הרגילים" .לצערי ,זו
הגישה של רוב האנשים ,רוב היהודים] .ירמיהו ב',
מוּסר לֹא ָל ָקחוּ;
ָ
ֵיכם,
יתי ֶאתְ -בּנ ֶ
כטַ :ל ָשּׁוְ א ִה ֵכּ ִ
אַריֵה ַמ ְשׁ ִחית[ .כי הרוב
יכםְ ,כּ ְ
יא ֶ
אָכ ָלה ַח ְר ְבּ ֶכם ְנ ִב ֵ
ְ
לא מרגישים כמו יתומים .וזה כמו שיש יתומים,
שהאבא שלהם נפטר ,לא-עלינו ,וגם האמא שלהם
נפטרה לא-עלינו ,אבל יש להם הרבה דודים
ודודות שלוקחים אותם ללונה-פארק ,וקונים להם
מתנות ,ונותנים להם כל מה שהם רוצים ,והם
פשוט נהנים מהחיים .ועל האמא ועל האבא – הם
בכלל לא חושבים.
ככה זה אנחנו .אנחנו משתדלים ליהנות מהעולם
החומרי .זה לא כולם ,אבל זה הרוב .וכששומעים
שהצדיקים ,שהם השליחים להיות רועי-הצאן שלנו
בעוה"ז ,שהם נעלמים ,ג"כ לא כל כך שמים לב חוץ
מאשר באותו יום .כי יש לנו שעשועים אחרים ,והכל
עם "הכשר" ,ואפילו ההכשרים הכי טובים .ואי אפשר
להיות עצובים .אסור להיות עצוב .זה מביא לדיכאון!
ואנחנו רוצים שמחה ,אנחנו רוצים לחגוג ,ורוצים
להמשיך את המסיבה .אבל בין אם הם רוצים או לא
 המסיבה תיגמר בעתיד הקרוב .ובמקום המסיבההם יאכלו עפר .ובמקום כל החומריות שהיתה להם,
ובמקום כל ה'לוקסוס' וכל הצעצועים שלהם  -יהיו
להם שריפות .והם יסבלו מאד ,וייעלמו .ואם יש
ביניהם נשמה יהודית אמיתית  -ה' יביא אותו לאמת.
הוא יקבל בסוף את האמת ,והוא יציל אותו .אבל
אחרי הרבה סבל.
אז עם-ישראל ,אם אתם לא רוצים לסבול  -כדאי
לזרוק את כל הגלידות והשוקולדות ,כדי שבסופו-
של-דבר לא תצטרכו לאכול עפר] .צפניה א' :וְ ֻשׁ ַפּ ְך
וּל ֻח ָמם ַכּ ְגּ ָל ִלים[ .ואלו שהם ע"ר ,הם לא
ָדּ ָמם ֶכּ ָע ָפרְ ,
יוכלו להשתנות או לעשות תשובה ,כי הנשמה שלהם
היא לא של יהודי .הנשמה שלהם לא יכולה לסבול
את התורה ואת המצוות .והם מדללים את התורה
והמצוות .ואפילו שהרבה מהם נראים צדיקים ,הם
מושכים את עמ"י לכיוון של הסכנה הרוחנית -
במקום לסחוב את עמ"י בחזרה לאמת.
אגיד לכם עוד פעם .בעתיד הקרוב ,העולם עומד
ליפול מכל הכיוונים .כלכלית ,בבת-אחת תהיה ירידה
כ"כ קשה ,שיהיו אנשים בלי כסף ,ואפילו בשביל
אוכל מרגע לרגע .הכסף פשוט יתנדף בתוך
המחשבים .ויכול להיות אדם עשיר ,שישאר רק עם
כרטיס-האשראי וכמה דולרים בכיס ,ולא יהיה לו
אפילו די כסף למכולת .וזה יהיה באירופה,
ובאמריקה ,ובעוד מקומות .ובארץ יהיה קשה.
בהתחלה לא נרגיש את זה עד-כדי-כך ,אבל מספיק
קשה ,ואפילו קשה מאד .ומי שקשור לעגה"ז מאד,
ולא בוטח בקב"ה ,ולא מאמין באמת שהוא הכל-
יכול ,ושהכל הוא נותן לנו ,ושאין דבר שאנחנו
מקבלים שלא בא ממנו ,כי הכל הוא שנותן לנו ,מי
שבלב לא מאמין באמת בזה  -אז הוא יכול פשוט
למות מהלם ,מ'שוֹק' .אבל אלה שמאמינים ובוטחים
יידעו שה' הוא הנותן לנו את הכל .וגם כשאין כסף,
ולא רואים אוכל ,הוא יכול גם לתת לנו ָמן ,והוא
יכול לתת לנו "באר מרים" לשתות ,ואין לנו ממה
לפחד כלל.
וחוץ מזה עוד מעט תתחיל המלחמה .והמלחמה
הזאת על הצניעות ,זה החלק המקדים ,הראשוני של
המלחמה העולמית .ותבוא עכשיו מלחמה כביכול
בגלל ישראל ,או על ישראל ,אבל רוב המלחמה תהיה
מחוץ לישראל .ותהיה מלחמה קשה ביותר .ויותר
אני לא יכול להגיד ,רק להזכיר לכם ששני שליש של
העולם יחרב ,אבל לא ארץ ישראל] .זכריה י"ג ,יואל
ג' ,ס' עובדיה[ .וזה יהיה מפחיד ביותר .ורוב
האוכלוסיה של העולם  -תיעלם .וה' יעזור לנו שנזכה
לקבל משיח צדקינו כולנו ,ושכל היהודים-האמיתיים
יעשו תשובה-שלימה ,ושנעבור את התקופה הבאה
בקלות וברחמים.

בס"ד
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המסר האחרון לעם ישראל
טבת ה ' תשע " ב * מסרים של שוטים * ניתן לשמוע את המסרים בטל03-9-77-00-77 .

"מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן
הנביאים וניתנה לשוטים" בבא-בתרא יב:
מסר מבנימין גולדן ,נר ג' של חנוכה ,ה' תשע"ב
כן ,כן ,זה נכון .אנחנו מפסיקים לתמיד לכתוב
מסרים לעם ישראל .בעזרת ה' ,אנחנו נכנסים עכשיו
לתקופה ,התקופה שלפני הגאולה .תקופה קשה
ביותר] .בלק כ"ד ,כ"ג" :אוֹי ִמי יִ ְחיֶה ִמ ֻשּׂמוֹ ֵק'ל" .אבן
שלמה להגר"א י"א ,ה'[ .תקופה ,שכל יהודי יצטרך
לבדו לקשור את הקשר החזק עם הקב"ה] .תהילים
ֶך.[".
יךִ ,בּי ָתּ ְמ ָכה יְ ִמינ ָ
אַח ֶר ָ
ַפ ִשׁי ֲ
ס"ג ,ט'ָ " :דּ ְב ָקה נ ְ
תקופה שאף אחד לא יוכל להתחזק מאדם אחר ,רק
ישיר מהקב"ה ,מהספרים הקדושים ,מהצדיקים
מהדורות הקודמים והניסיונות שה' שולח לנו.
וּללֹא
ָמים ַר ִבּים ְליִ ְשׂ ָר ֵאל כו' ְ
]דבה"י ב' ט"ו ,ג'" :וְ י ִ
תוֹרה .ע"ש[.
ָ
וזה מצב שגם אנחנו ,מה שקוראים "האוטיסטים",
או פגועי המח  -גם אנחנו לא יכולים לתת חיזוק או
כיוון .כי כל יהודי שהנשמה שלו היתה בהר-סיני,
חייב להגיע לזה בעצמו] .ירמיהו ל"א ,ל"ג" :וְ לֹא
יְ ַל ְמּדוּ עוֹד ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ כו'"[ .וזו תקופה מאד קשה
לחלק-של-העם ,ולחלק-של-העם זה מצב משמח.
אָתה ב ֶֹקר וְ גַם ָליְ ָלה" ,ב"ק ג [:כי
]ישעיהו כ"א ,י"בָ " :
חלק של העם ,החלק הגדול ביותר ,חי בשקר .וחלק
של העם ,הקטן הרבה יותר] ,צפניה ג' ,י"ב:
ָדל"[ .משתדל להגיע
אַר ִתּי ְב ִק ְר ֵבּ ְך ַעם ָע ִני ו ָ
"וְ ִה ְשׁ ְ
לאמת .והשמחה הגדולה ביותר של המיעוט של עם-
ישראל )עמ"י( ,זה לחיות חיי אמת"] .ברוך אלוקינו
שבראנו לכבודו" .תפילת שחרית ,רמב"ם הל' תשובה
פרק י'[ וזה מה שמביא להם את ההנאה הגדולה
ביותר.
שאר האוכלוסיה היהודית בעולם חיים חיים-של-
שקר בדרגות שונות .חלק יותר וחלק פחות .אבל
סבל רב יעברו עד שיגיעו לאמת ]סנהדרין צז .[:ולכן,
זו תקופה מפחידה ,תקופה קשה] .עמוס ה' ,י"ח[.
אבל גם משמחת .אבל יהיה פחד ענק] .ישעיהו ב':
"בּוֹא ַבצּוּר כו'" ושם כל הענין[ .ותהיה מלחמה ,כמו
שאמרנו כמה וכמה פעמים .ולא צריכים לשמוע את
זה רק מאתנו ,זה כתוב בנבואות .ועכשיו ,זה אפילו
בכותרות של כל העיתונות כמעט .אמנם בכותרות
של העיתונות מדברים על מלחמה ,וליד זה מדברים
על כדורגל ותיאטרון ,אבל מלחמה תהיה .ותהיה
מלחמה קשה ביותר שלא היתה כזאת בכל
ההיסטוריה] .יואל ב'[ .ורק לחשוב על הנשק האכזרי
שיש לכל מדינה ומדינה כמעט ,זה מספיק בשביל
להתעלף מפחד .אבל יהודים אמיתיים לא צריכים
ֹאשׁי ְבּיוֹם
לפחד] .תהילים ק"מ ,ח'ַ " :סכּ ָֹתה ְלר ִ
ָשׁק .[".ה' יציל אותנו ,אם אנחנו רוצים או לא
נֶ
רוצים .וכמו שנאמר פה ,יש הרבה ערב-רב )ע"ר(
בינינו .אפילו לפי הרבה מקורות  -רוב היהודים בדור
הזה ע"ר) .הערה :מאמרים וציטוטים מהנבואות
ומדברי חז"ל והזוה"ק וגדולי הדורות בעניני הערב-רב
ומנהיגי הדור ,בספר 'הדור האחרון' ,קובץ מקורות.
ניתן להשיג בטל(02-5382966 .
ואני רוצה לומר לכם ,שבגלל זה אנחנו לא יכולים
לקבל חיזוק מאף אדם ,מאף יהודי .כי איך נדע אם
זה ע"ר או לא? יש אמנם כמה סימנים ,אבל לא
תמיד רואים את הסימנים על הבן-אדם .סימן אחד
זה שאין להם רחמנות של יהודי שמרחם על יהודי
אחר ,אין להם באמת את ההרגשה ,ההרגשה שיש
כשרואים יהודי סובל .אין להם דמעות או לב ,לרחם
על יהודי אחר .הם קרים ,קרים ליהודים אחרים.
]חז"ל" :ישראל ביישנים ,רחמנים וגומלי חסדים"[.
ועוד סימן ,שהם מקררים אותנו מהדת .רוצים
לכבות את האש שלנו לה' .אבל זה לא ניתן ,וזה לא
יוּכלוּ
יהיה] .שיר השירים ח' ,ז'ַ " :מיִ ם ַר ִבּים לֹא ְ
אַה ָבה"[ וכל היהודים האמיתיים עם
ְל ַכבּוֹת ֶאת ָה ֲ
נשמות יהודיות ,אפילו שהיום הם מסתובבים
ברחובות ומלקקים את הגלידה ברחוב ,הם לא יפלו
לאכזריות ,לקינאה של הע"ר .הם יחזרו לאמת.
ונכון מאד שנראה בעתיד הקרוב דברים קשים
ביותר ,גם בחו"ל וגם בארץ .אבל בחו"ל זה יהיה
נורא .והמילה "נורא" זה לא מספיק מתאר את המצב
שעוד עומד להיות .גם היהודים בחו"ל ירגישו חזק
את האנטישמיות .חזק מאד .אנטישמיות שעוד לא

היתה בדור הזה ,רק בגרמניה בין הנאצים לפני
ששים ,שבעים שנה ,או אצל סטאלין ]" ָה ַפ ְך ִל ָבּם
ִל ְשׂנֹא ַעמּוֹ" .תהלים ק"ה ,כ"ה[ .בשנים האחרונות לא
הרגשנו אנטישמיות כזו ,ועכשיו היא תהיה חזקה
מאד.
והע"ר ,הגויים ,ועוד כמה יהודים ביניהם ,משתדלים
להשתלט על העולם .משתדלים להיות יותר ח"ו
ָבל ְבּ ִלבּוֹ ֵאין
אָמר נ ָ
מהקב"ה] .תהילים י"ד ,א'ַ " :
ֱאל ִֹקים"[ .זו קבוצה של מטורפים ,קבוצה של אנשים
שאיבדו את האנושיות שלהם] .אבות ג' ,י"ד[ .כי הם
כל כך אכזריים ורשעים .ויש גם כן פה במדינה כאלה.
אבל עוד מעט האמת תעלה ,ונדע מי שייך למה.
יִצּ ְרפוּ ַר ִבּים,
]דניאל י"ב ,י'" :יִ ְת ָבּ ְררוּ וְ יִ ְת ַל ְבּנוּ וְ ָ
וְ ִה ְר ִשׁיעוּ ְר ָשׁ ִעים"[.
אבל החשוב ביותר  -זה שעם ישראל יחזור לאמת,
יחזור למקור שלו] .ואין נגאלין אלא בתשובה.
רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ב[ .שנחזור לצורת החיים
הטהורה והקדושה שפעם היתה .שנתקן את העבירה
הראשונה של האדם הראשון .שנתקן את כל
העבירות מאז .והעבירה הגדולה ביותר ,הראשונה,
שבגלל זה נפלנו כולנו ,זה לחשוב שאנחנו יכולים
יתם
להיות כמו הקב"ה] .בראשית ג' ,ה'" :וִ ְהיִ ֶ
ָרע .[".שאם רק נאכל את פרי-
ֵכּאל ִֹקים י ְֹד ֵעי טוֹב ו ָ
העץ ,אז נוכל להשתלט על העולם לגמרי .אבל הנה,
הרבה ניסו ונכשלו .וגם אלה היהודים והגויים
שמנסים להשתלט ,אפילו על חלק קטן של העולם
או של האוכלוסיה ,יכשלו בגדול] .ישעיהו י"ד ,ה':
" ָשׁ ַבר ה' ַמ ֵטּה ְר ָשׁ ִעיםֵ ,שׁ ֶבט מ ְֹשׁ ִלים" .ע' שבת קלט.[.
ובכל מקום ומקום אנחנו רואים את החטא הזה -
החטא שאנחנו רוצים להשתלט .להשתלט על דבר
שרק הקב"ה יכול ,אבל אנחנו רוצים להיות 'כמו
וּמ ְג ָדּל וְ רֹאשׁוֹ ַב ָשּׁ ַמיִ ם,
הקב"ה'] .בראשית י"א ,ד'ִ " :
ַע ֶשׂהָ -לּנוּ ֵשׁם[ .והנחש עדיין עומד ולוחש לנו
וְ נ ֲ
באוזן' :אתם יכולים! אתם יכולים להשתלט!' .אם זה
במדע ,שיש כל מיני תיאוריות איך ליצור חיים ח"ו,
איך לייצר כל מיני בקטריות ,כדי להרוג אנשים .ואם
ברפואה ,איך לייצר כל-מיני טיפולים למחלות ,שרק
גורמים לאנשים סבל .וזה 'סימן-שאלה' אם זה עוזר
להם ,אבל הרבה מאד כסף זה מכניס לכיס של
הרופאים ,של היצרנים ,ושל הטכנאים] .טוב
שברופאים לגיהנום .סוף מס' קידושין[.
ורוצים להשתלט על מדינות שלמות .או להשתלט
עליהן באופן חלקי ,להשתלט על אזורים שלמים.
ובכלל ,על כל העולם רוצים להשתלט] .ישעיה מ"ז,
אַפ ִסי עוֹד"[ .ואצל היהודים החילוניים ,גם
ח'ֲ " :א ִני וְ ְ
כן יש להם רצון להשתלט על כל מה שהגויים רוצים.
ובין היהודים הדתים-לאומיים ,הם רוצים
שישתלטו על הערבים ]אמת ליעקב להגר"י מליסא
ב"ב עג .[:ועל מדינת ישראל .ככה ,רוצים .ובעולם
החרדי ,יש עסקנים שרוצים להשתלט על כל הכסף
שנכנס לקופות הצדקה של ארגוני החסד ,ישיבות
וכו' .יש עסקנים שרוצים את הכל ,את הגשמיות ,את
הרוחניות ,על הכל הם רוצים להשתלט .הם לא
רוצים שחסידות אחרת תשתלט .רק החסידות
מוֹטה"[ .ואם
שלהם] .ישעיהו נ"ח ,ו'ַ " :ה ֵתּר ֲאגֻדּוֹת ָ
לא  -אז מותר לקחת כמה מקלות ברזל ,ולהרביץ למי
שמפריע .ואם זה לא עוזר  -אז אפשר לעשות כל
מיני טריקים אחרים בכדי לעשות רע לשני.
ובכלל ,רוצים להשתלט גם על הרחוב .לעשות
פיצות ,וגלידות ,והמבורגרים וכו' ]תהילים פ' ,י"ד:
ָער"[ .כדי להשתלט על התאווה
"יְ ַכ ְר ְס ֶמנָּה ֲחזִ יר ִמיּ ַ
ל' ָכּ ֵשר' של היהודי החרדי ,להיות כמו גויים ,אבל
להיות באמת 'חרדים' .הכל עם "הכשר" .והתאווה
הזו מביאה לעסקים הרבה כסף ,ולהשתלט על זה -
זה ממש ממלכה של עגל הזהב.
וככה היהודים משתלטים .ואם מישהו מפריע
לשני ,אז שוב ,מותר מכות ,הפגנות וכו'] .יחזקאל
יתם ְבּ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים" ,ר' שערי
ָתנוּ ִח ִתּ ָ
ל"ב ,כ"דֲ " :א ֶשׁר נ ְ
תשובה ג' קס"ב – קס"ה[ .ורוצים שהנשים שלנו
תיראנה כמו אשת-רחוב ,שתמשוך את העיניים של
ָבהוּ כו'
ַען ִכּי ג ְ
כל הגברים] .ישעיהו ב' ,ט"ז" :י ַ
וּמ ַשׂ ְקּרוֹת ֵעינָיִ ם" .ע' סוטה מז :משרבו נטויות כו'
ְ
רבו המים המרים[ .ואם ח"ו מישהי תתלבש
בצניעות ,תרצה חיים של קדושה ,אז מותר לזרוק
עליה דברים ,למשוך לה את הכיסוי-ראש .זה מותר.
כי יש רבנים שרוצים להשתלט על הרחוב .והם
אומרים שמותר .כי זה לא הרחוב כמו שהם רוצים,

* טעון גניזה

זה רחוב אחר.
וחלק מהמנהיגים שלנו הם מנהיגי שקר] ,ב"ק נב.
כד רגיז רעיא כו'[ שהם לא שייכים לעם היהודי] ,עיון
יעקב סוטה מט :פני הדור כו'[ והם רוצים להשתלט
על כל הקהילות .כי זה הרבה כסף ,הרבה כוח וכו'.
המצב עצוב בעם ישראל] .סוף שירת האזינוִ " :כּי
יִ ְר ֶאה ִכּי אָזְ ַלת יָד ,וְ ֶא ֶפס ָעצוּר וְ ָעזוּב"[ .כי החרדים
שהם צריכים להיות קודש-הקדשים ,הם בנו ,כל
קבוצה ,ישיבות גדולות וקטנות ,בתי כנסת ,בתי
מדרש ,ענקיים ,יפים ,מרשימים] .הושע ח' ,י"ד:
יכלוֹת"[ ,ובנו בתי-
ֹשׂהוּ ,וַיִּ ֶבן ֵה ָ
יִשׂ ָר ֵאל ֶאת ע ֵ
ַיִּשׁ ַכּח ְ
ו ְ
ספר-לבנות מאד גדולים ,אבל יש בעיה אחת קשה
ביותר :לא הזמינו את הקב"ה להיכנס לשם .אבל כן
הזמינו :מפקחים ומפקחות מ'חינוך העצמאי' ,או
ממשרד החינוך ,לראות ,ולחתום .כדי שיתנו כסף.
מה זה משנה שתיכנס תוכנית ה'ליבה'?! מה זה
משנה אם ילמדו קצת על בן גוריון ימ"ש ,או על
הרצל ימ"ש ,או על כל השקרנים והרשעים שהיו
בהיסטוריה של המדינה הזאת] .משלי כ"ח ,ד'" :עֹזְ ֵבי
תוֹרה יְ ַה ְללוּ ָר ָשׁע" .קוא"ג חזו"א ר'[ .זה לא יכול
ָ
להזיק ...אבלִ ,תּ ְר ֶאה ,עם הכסף הזה אפשר לבנות
עוד ועוד בתי ספר לבנות ,ומחשבים ,ועם חוגים
לציור ,כל מיני דברים כמו החילוניים ,שהם כמו
ַשׂ ִפּיקוּ" .כל
ָכ ִרים י ְ
וּבי ְַל ֵדי נ ְ
הגויים] .ישעיהו ב' ,ו'ְ " :
הענין ,ובמפ' שם.[.
והכנסנו גם פסיכולוגיה" .פסיכולוגיה"?  -זה יציל
אותנו??? פסיכולוגיה? זה בטוח שהפסיכולוגיה היא
חלק מהנחש בעצמו! וכל הקורסים ,כל ה"ליבות",
הם ממש הנחש בעצמו .והחכמים של הרשעים הבינו
בעורמתם שזו הדרך לשבור את עם ישראל .זו הדרך
לקחת את החרדים ולפרק אותם לחתיכות קטנות.
יה לֹא
שהם ייעלמו מן העולם] .משלי ב' ,י"טָ " :כּל ָבּ ֶא ָ
יְשׁוּבוּן"[ .הם יעלמו לתוך העגל-הזהב .הם יעלמו
לתוך חנויות-הגלידה .טובעים בגלידה  -ועוד עם
ֵיכםֶ ,פּ ֶרשׁ
יתי ֶפ ֶרשׁ ַעל ְפּנ ֶ
ֵר ִ
חיוך] .מלאכי פרק ב'" :וְ ז ִ
ֵיכם"[ .זה יהיה הסוף של עם ישראל  -אם זה
ַחגּ ֶ
ימשיך כך ,ח"ו] .שבת קמ"ז :חמרא דפרוגיתא כו'[.
אבל אנחנו חייבים לתקן את העבירה הזאת ,את
החטא הראשון של אדם וחוה] .שבת קמו .[.ורק
לרצות להיות קרובים לה' .ולא לרצות להיות
"במקום ה'" .לא בתוך הבתים שלנו ,לא בתוך
הכיתות שלנו ,ולא בתוך החיים החברתיים שלנו.
אנחנו צריכים אך ורק לרצות להתקרב לה'"] .נפשי
חמדה בצל ידיך" .פיוט אנעים זמירות[ .לא להשתלט
על אף אחד"] .ושנא את הרבנות" .אבות פ"א מ"י.
עיי"ש ברוח חיים להגר"ח[ .רק להתקרב לה' .וזהו
התיקון הכי גדול :לעשות את רצון ה' .וממילא ,אם
עושים רצון ה' ,כל העברות נעלמות] ,ישעיהו מ"ד,
יך"[
אַל ִתּ ָ
שׁוּבה ֵא ַלי ִכּי ְג ְ
יך כו' ָ
יתי ָכ ָעב ְפּ ָשׁ ֶע ָ
כ"בָ " :מ ִח ִ
ואנחנו מגיעים לנחלה] .תהלים ט"ז ,ו' .ישעיהו נ"ד,
ַח ַלת ַע ְב ֵדי ה' כו'"[.
י"ז" :זֹאת נ ֲ
לכן ,עם ישראל! הקב"ה אוהב אתכם מאד מאד.
ַיִּב ַחר ָבּ ֶכם" .ע"ש[ .אתם
]דברים ז' ,ז'ָ " :ח ַשׁק ה' ָבּ ֶכם ו ְ
יצאתם ממצרים מתוך אהבה ,יצאתם ממצרים בלי
אוכל כמעט .אמנם עם הרבה זהב ,אבל עם מעט
אוכל .ורוב היהודים מתו במצרים .ולא בכיתם על
זה ,ולא כעסתם על זה .יצאתם ממצרים בשמחה,
ובאמונה וביטחון בה' .וה' לא שוכח את זה] .ישעיהו
מ"ט ,ט"ו" :וְ אָנ ִֹכי לֹא ֶא ְשׁ ָכּ ֵח ְך"[ .הוא לא שוכח את
הכלה שלו שיצאה אתו למדבר ,רק מתוך אהבה.
עוּריִ ְך,
ָכ ְר ִתּי ָל ְך ֶח ֶסד ְנ ַ
פשוט אהבה] .ירמיהו ב' ,ב'" :ז ַ
אַח ַרי ַבּ ִמּ ְד ָבּרְ ,בּ ֶא ֶרץ לֹא
אַה ַבת ְכּלוּל ָֹתיִ ְךֶ .ל ְכ ֵתּ ְך ֲ
ֲ
רוּעה.[".
זְ ָ
אבל מהרגע הזה ,רגע מיד אחרי שיצאנו  -התחילו
כבר בעיות בענין של עגל-הזהב ,שעד היום זה ממש
הורס אותנו] .בית אלוקים להמבי"ט סוף ש'
התשובה[ ולכן ,עם-ישראל ,התיקון הוא לקשור
מחדש את הקשר עם הקב"ה .לא כעם שלם ,ברגע
זה ,אלא שכל אחד ,כל יהודי ,שיגיע לקב"ה ,וי ְַר ֶאה
כביכול ישיר לקב"ה ,כמה שהוא אוהב את הקב"ה,
ורוצה להיות ַעבדו ,רוצה ְל ָע ְבדו .זה העיקר] .ועי'
מסילת ישרים פי"ט בענין האהבה[ .ואז בע"ה נצא
מהגלות הזאת לחרות ,לגאולה השלמה .ונקבל משיח
צדקנו ממש בשמחה .ואנחנו נמשיך ככה לנצח.
וּבאוּ ִציּוֹן ְבּ ִרנָּה,
וּפדוּיֵי ה' יְשׁוּבוּןָ ,
]ישעיהו נ"א ,י"אְ " :
ַשּׂיגוּן ,נָסוּ
ֹאשׁםָ :שׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה י ִ
עוֹלם ַעל ר ָ
וְ ִשׂ ְמ ַחת ָ
ָחה" .שבת פט.[.
ַאנ ָ
יָגוֹן ו ֲ

שאלות ותשובות:

ש .אז למה לא נזכה לשמוע עוד מסרים?
ת .שוב  -זה נעצר כי כל יהודי חייב עכשיו לחפש
בעצמו את הקשר עם הקב"ה.
בחודש שבט הקרוב  -זה יהיה עשרים שנה מאז
שאנחנו מדברים .עשרים שנה מאז שיצחק-אייזיק
כתב את המאמר הראשון .בכל התקופה הזאת
העבודה שלנו היתה לחזק את עם ישראל ,ולאט-
לאט ,במשך כל השנים האלו ,ועשרים שנה זה הרבה
זמן ,לאט-לאט להביא אותם לרגע זה .אבל ,עמ"י
שומע ,קורא ,יש אנשים שמבינים יותר ומבינים
פחות .וזה לא רק אנחנו בעולם הזה שמדברים על
הגאולה ועל הישועה .יש עוד שמנסים לעזור לעם
ישראל .אבל ,עם ישראל צריך לרצות בעצמו .אי
אפשר להכריח מישהו לעשות משהו נגד רצונו .צריך
וּב ַח ְר ָתּ ַבּ ַחיִּ ים" ,וע"ש
לרצות] .דברים ל' ,י"טָ " :
ברש"י[ .אז אם הוא רוצה  -הוא חייב את החלק
האחרון לעשות בעצמו .זה כמו כשילד מתחיל ללכת,
אפשר לעזור לו ,אבל באיזה שהוא שלב הוא צריך
כל-כך לרצות ללכת ,עד שהוא יקום וילך בעצמו בלי
שום בעיות .כי הוא רוצה ללכת .כי הוא רוצה להיות
עצמאי ,ולהגיע למקומות .וגם אנחנו .צריך לרצות
להיות עבד ה'] .ותן בנו יצר טוב כו' ובאהבה .זמירות
לשבת[ .ואם אנחנו נהיה עבדי ה' ,אז נהיה בני חורין.
אבל צריך לרצות ,כי בלי לרצות זה לא הולך .זה
הזמן שצריך לרצות] .הערה :עי' פרשת התשובה
והגאולה דברים ל' ,ובפתיחת המלבי"ם שם ,ועי'
דברי הרמב"ן שם פסוק ו' ,וספורנו פסוק י"ט,
ובתפילת ובא לציון :הוא יפתח כו'[.
כמעט כל דבר שנאמר עד עכשיו ,כל מה שנאמר,
יהיה אפשר לקרוא .בע"ה יוציאו חוברת מהמסרים
האחרונים ,וקטעים נוספים מתאימים .ואם מישהו
רוצה לקבל חיזוק דווקא ממה שאנחנו כתבנו – הוא
יכול להרים טלפון ולהקשיב ,או לקרוא את החוברת.
כי אין משהו חדש או דבר נוסף ,שעוד אפשר להגיד.
להגיד לכם 'מתי משהו יתפוצץ' או 'מתי תהיה
מלחמה' ,את היום ואת השעה בדיוק ,אי אפשר .וזה
לא חשוב .החשוב הוא שכולם יחזרו בתשובה .זה
מה שחשוב .שכולם יגיעו לקב"ה  -זה מה שחשוב.
להתחיל להתעסק יותר מדי עם' :איזה מדינה תעיף
את הטיל הראשון'  -זה לא חשוב.
ש' .השיבה שופטינו כבראשונה' .אין בן דוד בא עד
יך
אַשּׁ ֶר ָ
שתכלה הנהגת השקר] .ישעיהו ג' ,י"בַ " :ע ִמּי ְמ ְ
ַמ ְת ִעים כו' " סנהדרין צח .שבת קלט .[.איך באמת
נוכל לדעת מי פוסק ,מי מנהיג לאמת בלי משוא
פנים .איך נוכל לזהות?
ת .אנחנו לא יודעים .לכן אני אומר :היהודי צריך
יתי ה'
להיות קשור עם הקב"ה] .תהילים ט"ז ,ח'ִ " :שׁוִּ ִ
ימ ִיני ַבּל ֶאמּוֹט ".ע"ש .[.ולהיות מאד זהיר עם
כו' ִכּי ִמ ִ
מי הוא קושר קשר .ואפילו אם הוא זהיר  -הוא לא
תמיד יודע .הסימנים הם  -שאין לע"ר לב יהודי ,לכן
הוא לא מרחם על יהודי אחר .הוא יכול אמנם
'לעשות הצגה'] ,בראשית כ"ה ,כ"חִ " :כּי ַציִ ד ְבּ ִפיו",
עי' בי' הגר"א לסדב"א 'אחוי לן מנא' [.אבל יהודי-
אמיתי צריך לדעת שזוהי הצגה .אולי לא בפעם
הראשונה ,אבל בפעם השניה או השלישית  -זה יהיה
יותר ברור .זה זמן שיהודי צריך להיות בודד] .רמב"ם
הל' דעות פ"ו ה"א ,מס"י סו"פ ט"ו[ .להתבודד עם
הקדוש ברוך הוא .ולא סתם ,זה לא במקרה ,שהרעיון
של 'התבודדות' חזר לדור הזה על ידי רבי נחמן זצ"ל.
כי זה בערך מה שצריך לעשות :להתבודד .ולא
צריכים דווקא ללכת ליער בשביל זה ,אפשר גם
בסלון .אבל צריכים להתבודד .ולחפש את האמת.
הוֹר ִני ה' ַדּ ְר ֶכּ ָךֲ ,א ַה ֵלּ ְך ַבּ ֲא ִמ ֶתּ ָך"[.
]תהילים פ"ו ,י"אֵ " :
ואז ה' יעזור לנו .לבד אנחנו לא יכולים לעשות.
]קידושין ל .[:וצריכים כל יום לבקש מה' להציל
אותנו מהע"ר] .ברכות טז :תפילת רבי[.
ש .חז"ל אמרו ]יבמות עט .ע"ש[ שליהודי יש שלשה
סימנים :רחמן ,ביישן ,גומל-חסדים...
ת .אבל ,נכון ,אלו אמנם שלשת הדברים שמתארים
יהודי אמיתי .אבל יש ע"ר שיודעים לעשות הצגה
מעולה'] .עשיו' – 'הא-שוא' .יומא פ"ו' :מפרסמים
את החנפים' .וברש"י[.
ש .כבר לפני מאות שנה ,בכתבי רבי חיים ויטאל
זצ"ל מסופר שמנהיגים לא אהבו להעיר ולהוכיח
בענייני קדושה וצניעות .מהי הסיבה שדוקא בנושא
זה מפחדים להוכיח יותר מאשר שאר הליקויים?
ת .הסיבה ברורה .כי כשיש ירידה גדולה ,מה נופל
קודם? באירופה זרקו קודם את השבת ,ואת טהרת
המשפחה ,את הקדושה .זה מה שהעם רוצה הכי
הרבה] .רמב"ם הל' איסו"ב פכ"ב הי"ז[ .וזו התשוקה
הכי גדולה של עגל הזהב .ולכן הרבנים נזהרים לא
ליגוע בזה כי הם יאבדו את הקהילה שלהם.
]סנהדרין צז .רש"י ד"ה נתמעטו התלמידים .וע'

ספורנו עה"פ" :אָחוֹת ָלנוּ ְק ַטנָּה ".שיה"ש ח'[.
ש .מה אתה אומר על המלחמה נגד הצניעות
בירושלים עיר-הקודש?
ת .המלחמה של חרדים נגד הצניעות זה דבר שקשה
להבין .כל סגנון החיים של החרדים בדור הזה הוא
בבעיה .הנשים מסתובבות בפריצות ברחוב,
והקדושה זה הדבר האחרון שמעניין אותם .ועם כל
התהילים שאומרים ,ועם כל התפילות יום-יום ,אבל
מה שמושך אותם זה עגל הזהב .והיו תקופות
שהיהודים היו יהודים שגרו בארץ ישראל והם רצו
אל הבעל ,כי הבעל משך אותם] .סנהדרין קב [.וזה
יהם ֶכּ ֶסף
הבעל של היום] .תהילים קט"ו ,ד'ֲ " :ע ַצ ֵבּ ֶ
ָהב כו'" ,העמק-דבר להנצי"ב ,דברים ד' ,מ"ד ,ע"ש[.
וְ ז ָ
עגל הזהב מושך אותם חזק ,וזה מה שהם רוצים.
הגברים לבושים כמו לפני כמה-מאות-שנה והנשים
כמו דוגמניות מהעיתון .ויותר גרוע שאפילו הגברים
היום לא-צנועים .החליפות צמודות .כמעט אין גבר
שהולך כמו פעם :עם רעקל רחב ,עם מכנסים רחבים,
מכוסה כמו שצריך ,כמעט לא קורה .כולם צמודים
על הגוף .אפילו מצחיק ,אבל זה כ"כ מגעיל ,שזה
קונפליקט של רגשות.
ש .מה עם המצב הכספי ,הכלכלי?
ת .הכסף יפול ביחד עם המלחמה] .ר' גליון :71
"כשהדולר ימות"[ .וזה שזה עוד לא נפל ,זה מעניין.
המצב הכלכלי הוא גרוע ,והרשעים מחזיקים את זה
שלא יפול עד הרגע שמתאים להם ,אבל הקב"ה הוא
המחליט.
ש .הפסוק אומר] :דברים ל'[ 'כי קרוב אליך הדבר
מאד' ,האם מצות התשובה היא באמת כל-כך קלה?
האם גם בימינו זה כל כך קל?
ת .בודאי שזה קל .וזה עוד יותר קל כשבן-אדם מגיע
כ"כ רחוק ,אז הוא לא צריך לעשות סיבוב גדול כדי
להגיע להתחלה ,כי אז הוא הרבה יותר קרוב ...אבל
מאחר שהראש שלו כ"כ סתום עם כל הזבל של
העוה"ז ,של העגה"ז ,של הע"ר ,כל החינוך של הע"ר,
אז זה קשה מאד .אבל יהודי-אמיתי ,מספיק רק מילה
אחת שזה פותח לו את הלב ,ואת הרגשות .איזו
מילה? כל אחד זו מילה אחרת ,שפשוט מעוררת את
זה.
ש .בנימין אמר פעם בעבר שיבוא זמן שהאנשים
יצאו לרחובות ויחפשו את ה'שק ואפר'...
ת .זה לא רק שיבקשו 'שק ואפר' ,הם יבקשו את
אָשׁוּבה ֶאל
ָ
אָמ ָרה ֵא ְל ָכה וְ
הקב"ה] .הושע ב' ,ט'" :וְ ְ
ִאי ִשׁי ָה ִראשׁוֹן"[ .הם לא יֵדעו מה לעשות .הם יבינו
שכל מה שעשו בחיים  -זה היה ריק .זה לא היה
לשם-שמים לגמרי .זה היה רק בשביל העגל הזהב
שלנו ,לרוב .וזה יכאיב להם מאד מאד .ואז הם
יחפשו משהו ,משהו לעשות .לשים תפילין ,לשבת על
ֵדע איך לנקות את עצמו
הרצפה ,לבכות .אדם לא י ַ
מכל השקר .הוא יבכה מצער על שהוא ביזבז כל כך
הרבה גלגולים במשך כל השנים.
ש .אז התיקון הסופי הוא בעצם ,שנדע להתעלם מכל
העגל הזהב ,מכל החומריות והגשמיות ,ו'להרים את
הכנפים' לכיוון הקב"ה ,האם זהו התיקון?
ת .זה הסוף ,כן .לברוח מהנחש .מה החומר עושה
לנו? זה נותן לנו הרגשה שאנחנו רחוקים מהקב"ה.
שאנחנו לא צריכים להיות תלויים בו בשום דבר.
]יומא עו" .שאלו תלמידיו את רשב"י כו'"[ .ויותר
ויותר זה נכנס לנו לראש .אמנם יש כאלה
שמתפללים ,ומבקשים פרנסה וכו' ,אבל זה יותר כמו
אמונה טפלה] ,ירמיהו י"ב ,ב'[ ולא כמו מישהו
שקשור ביותר לה'.

מסר ממויש'לה ,נר ב' של חנוכה ,ה' תשע"ב
המסר האחרון ליהודי חו"ל
סביבון ,סוב ,סוב ,סוב ,חנוכה הוא חג טוב ...
אלה ימי חנוכה .וכולם חוגגים .יש מסיבות ,ויש
תצוגות ,יש סרטים ,יש הצגות ,נוסעים לטיולים,
ואוכלים הרבה סופגניות ולביבות .אבל כששואלים
ילד” :למה חוגגים חנוכה?" אז החילונים בטח שלא
יודעים ,יגידו 'אולי בגלל שהסופגניה טעימה,'..
והחרדי ,הוא יודע שהיתה מלחמה עם אנטיוכוס ,עם
המתיוונים וכו' ,אבל זה לא כ"כ מעניין כמו הסרטים,
והטיולים ,ובודאי כמו החופש שיש מהחידר ומבית-
הספר בחנוכה.
ואנחנו עכשיו בנר השני או השלישי של חנוכה.
ואני רק רוצה לבכות ,כי שוב אנחנו המעטים נגד
הרבים .אבל לא רק הרבים של העולם הרחב ,אנחנו
לא רק מעטים נגד הגויים שהם הרבה יותר מאתנו,
אלא גם בין היהודים  -יש לנו אויבים ,גם בין
היהודים  -יש לקב"ה אויבים] .תהילים קל"ט ,כ"א:
קוֹטט .שערי
יך ֶא ְת ָ
קוֹמ ֶמ ָ
וּב ְת ְ
יך ה' ֶא ְשׂנָא ִ
ֲהלוֹא ְמ ַשׂ ְנ ֶא ָ
תשובה לרבנו יונה ,שער ג' ,אותיות קנ"ט – קס"א[.
וזו הבעיה הגדולה ביותר.
והמתייוונים שהם בארץ ישראל ובכל ארצות

העולם ,הם מקלקלים את שאר היהודים .ואלה
שרוצים לקרר את האש שבלב ובנשמה של כל יהודי
 אלה הם הע"ר] .שמות ל"ב ,ז'ֶ :ל ְך ֵרד ִכּי ִשׁ ֵחת ַע ְמּ ָךית ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם[ .אמנם לפי הדין הם
ֲא ֶשׁר ֶה ֱע ֵל ָ
יהודים ,אבל כמו שלמדנו ,בסוף ,לפני שמשיח בא,
הע"ר יהיה אויב רציני ביותר .כי הם יהודים לפי
הדין ,וחלק מהם אפילו 'חרדים ,והחרדים האלה
ששונאים את הקדושה ,ואת האמונה והביטחון
בקב"ה ,והם אפילו לפעמים רבנים ,ומנהיגים את
העולם החרדי .ולפעמים הם יהודים תלמידי חכמים.
ולפעמים הם יהודי פשוט ,רגיל ביותר .אבל מכנה
משותף אחד יש לכולם :הם שונאים את הקדושה.
הם שונאים את הקשר עם הקב"ה  -הקשר המיוחד
של כל יהודי ויהודי] .ספר אבן שלמה להגר"א ,פרק
י"א[
ומאז שהם יצאו אתנו ממצרים הם מקנאים בנו,
אבל הם לא יכולים להגיע לאמונה וביטחון ואהבת
ה' .כי הם נשארו זרים .והיום ,אם אנחנו מסתכלים
על החברה החרדית ,ואיך שחוגגים את החנוכה,
אנחנו רואים ברור עד כמה שהע"ר הצליח להחליש
את האידישקייט של עם-ישראל .הרבה יהודים,
הרבה מאד יהודים חרדים ,דתיים ,וחילונים,
מדליקים בחג הזה מנורות חנוכה ,חנוכיות .מדליקים
שמונה לילות את הנרות .וזה נראה לכאורה סימן
מעולה ,שיש יותר ויותר יהודים ,ממש חוגגים חג
כ"כ חשוב .אבל אם נסתכל ונתבונן יותר קרוב ,אז
עד כמה שהרחוקים לפעמים עושים איזו מחווה
לקב"ה ,בזה שעושים איזה דבר כמו לשמוע מגילה
בפורים ,או להדליק נרות חנוכה ,בכ"ז יחד עם זה -
החרדים יותר ויותר מקבלים את המנהגים של
ההלניסטים.
היהודים אוהבים את הבידור .יש חופש – אז
חייבים בידור .אבל בידור זה שייך לעגל-הזהב,
ועגה"ז שייך לע"ר .והחנוכה שלנו מלא-מלא מנהגים
זרים שהכניסו לנו לתוך קודש-הקדשים :הטיולים,
הסרטים ,ההצגות ,וכו' .ואני כבר שומע את הצעקות
של יהודים רבים" :אבל חייבים להשתחרר ...חייבים
ליהנות קצת ...חייבים ללכת לאיזה מקום ,ולראות
מה אפשר לעשות עם הילדים כ"כ הרבה זמן ,בלי
חידר ,בלי בית ספר .אפשר להשתגע"...
אבל זה לא 'אפשר להשתגע' ,כי באמת כבר
השתגענו .אנחנו שיכורים על המינהגים וההתנהגות
השפלה של הגויים] .תהילים פרק ק"ו ,פסוקים ל"ה,
יהם .וַיִּ ְט ְמאוּ
ל"ט :וַיִּ ְת ָע ְרבוּ ַבגּוֹיִ ם וַיִּ ְל ְמדוּ ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
יהם[ .ובעתיד הקרוב תהיה
יהם וַיִּזְ נוּ ְבּ ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ְב ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
לנו התעוררות קשה מאד.
ובגלל זה אנחנו כותבים את המסרים האחרונים
האלו .זה כבר כמעט עשרים שנה מאז שהתחילו
להביא מסרים לעולם היהודי ,החרדי .ועכשיו נגמר
הזמן .כי עוד מעט כל העולם ישתנה לגמרי .והשינוי
יהיה קשה מאד .השינוי יהיה מפחיד מאד .והתהליך
של השינוי יהיה מאד-מאד קשה על כולם.
ואנחנו כבר נכנסנו לתקופה הזאת ,ולשלב הזה
שלפני הגאולה .ואין לנו מה להגיד יותר .וכל אחד
מאתנו שכותב עכשיו מסרים ,מנסה לארגן את כל
הדברים שאמרנו במילים ספורות כדי שיהיה לכם
איזה מורה דרך ,לאלה שאינם תלמידי חכמים ,בכדי
לעבור את הזמן הזה בקלות ,לפחות בקלות יותר.
שוב אני אזכיר לכם :כל יהודי אמיתי ישרוד .אם
הוא רחוק יותר מהאמת  -ה' יסחוב אותו בצורה
חזקה וקשה עד שהוא יבין את האמת ויקבל אותה.
]שמואל ב' י"ד ,י"ד :וְ ָח ַשׁב ַמ ֲח ָשׁבוֹתְ ,ל ִב ְל ִתּי יִ ַדּח
ִמ ֶמּנּוּ ִנ ָדּח[ .אם הוא יותר קרוב לה'  -הוא יסבול
פחות .ואם יהודי נפטר לפני הגאולה בתקופה הזאת,
זה לא אומר שהוא ע"ר .כי לערב-רב יהיה להם מוות
מיוחד ,כך שכל אחד ידע שהם ע"ר ולא יהודי טוב.
לכן ,שוב נעבור על כל הבעיות שיש לנו בעוה"ז.
ואני פונה בעיקר ליהודים בחו"ל ,ואל תגידו לי
שהסאטמער רבי זצ"ל אמר שאסור לבוא לגור
במדינת ישראל ,כי אני יודע את זה ,ואני מאמין בזה.
אבל אם הסאטמער רבי זצ"ל היה פה היום  -מאמין
אני שגם הוא היה עולה לארץ .כי הוא היה רואה
שזה הסוף .ולא רק זה ,אני בטוח שהסאטמער רבי
זצ"ל ,מהמקום הטוב שלו בעולם הבא ,בוכה מאד על
הקהילה שלו ,ועל כל הקהילות של עם ישראל.
ובמיוחד בחו"ל ,שמשתמשים בשם שלו בכדי לעשות
עברות גדולות .ושמשתמשים במה שהוא כתב ,בכדי
למנוע ברגע זה מיהודים להגיע לארץ.
כי אני בטוח שהוא בעצמו היה קם ומוביל את
הקהילה שלו לפה .כי העולם בסכנה ענקית .כל יהודי
אירופה וגם יהודי ארה"ב בסכנה ענקית ,רוחנית
וגשמית .ותוך זמן מאד קצר אתם תבינו מה שאני
אומר .והסכנה הרוחנית באמריקה ובאירופה ובארץ
עכשיו  -זה אותו הדבר .עגל הזהב הורס את היהדות

בכל מקום בעולם ,ואם נמשיך עם זה ,זה יהרוס את
כל היהדות .אבל אם אנחנו עושים סיכום מכל
הסכנות ,המקום הכי פחות מסוכן זה בארץ ישראל,
אפילו שעדיין יש פה שלטון של רשעים .כי יש לנו
הבטחה מהקב"ה שארץ ישראל ,לא 'מדינת ישראל'
אלא "ארץ ישראל" לא תיהרס ,ארץ ישראל תישאר.
ובארץ ישראל יבנה בית המקדש השלישי בע"ה,
ובארץ ישראל נקבל משיח צדקנו בעתיד הקרוב
בע"ה .אבל בארה"ב ,ובאירופה ,ובמקומות דומים,
הסכנה הפיזית ,הגופנית ליהודים ,הסכנה
האנטישמית גדלה והולכת .ואין שום הבטחה
משמים שארה"ב ואירופה לא יהרסו.
יהודים ,אתם יודעים את הנבואות ,שני שליש של
אתי ֶאת ַה ְשּׁ ִל ִשׁית
העולם יהרס] .זכריה י"ג ,ט' :וְ ֵה ֵב ִ
וּב ַח ְנ ִתּים ִכּ ְבחֹן ֶאת
וּצ ַר ְפ ִתּים ִכּ ְצרֹף ֶאת ַה ֶכּ ֶסףְ ,
ָבּ ֵאשְׁ ,
ָהב[ .שליש אחד כולל אדום יהרס לגמרי ,שליש
ַהזּ ָ
שני מאד קשה ,וארץ ישראל לא תפגע] .עובדיה א',
יטה ,וְ ָהיָה ק ֶֹדשׁ[.
וּב ַהר ִציּוֹן ִתּ ְהיֶה ְפ ֵל ָ
י"זְ :
אני מבקש מכם רגע לחשוב ,להתבונן .כל
המסיבות שלכם ,ובמיוחד בחו"ל ,כל החסד שלכם,
כל התפילות שלכם ,כל האמונה והבטחון בה' שלכם,
כל לימוד-התורה שלכם ,כמה זה שווה? לא הרבה.
]מצות אנשים מלומדה ,ישעיהו כ"ט .ועי' משנה
ברורה סי' ה' בשם ס' חסידים[ .למה? כי לרוב זה רק
קישוט לצרכים הגופניים ,החומריים שלכם .לרוב ,זה
לא משהו עמוק .זה פשוט סיבה לעשות מה שאתם
רוצים.
ומפורסם למשל באמריקה ,שברוב בתי הכנסת יש
כל-כך הרבה אנשים שמדברים אחד עם השני עד
שכמעט אי אפשר להתפלל .זה דבר ידוע בארה"ב .יש
הרבה הרבה חסד ,אבל הרבה מהחסד הזה הוא לא
אמיתי] .כל הבשר חציר" .כל חסד דאינון עבדין
לגרמייהו עבדין"[ .זה חסד בשביל להבטיח פרנסה.
וזה כמעט בתור אמונה טפלה ,ולא בתור אמונה
ובטחון בקב"ה .היהודים בחו"ל מאד-מאד רוצים
בידור חייבים את הבידור .ולא מבינים שהבידור זה
יִשׂ ָר ֵאל
גויי ,זה בזבוז זמן] .הושע ט' ,א' :אַל ִתּ ְשׂ ַמח ְ
ֶאל ִגּיל ָכּ ַע ִמּים[ .יש לנו כמות מעטה של שנים לחיות,
ואנחנו מבזבזים את זה על בידור .חבל! חבל על כל
רגע!
ויש את התלמידי-חכמים ,הבחורים ,שיושבים
ולומדים .ואוי לנו ,אוי לנו .מה זה תורה בלי נשמה?
מה זה תורה בלי קדושה? וזה מה שיש ברוב
הישיבות .ובחו"ל זה יותר גרוע ,אבל גם בארץ.
בישיבות האלה הרבה בחורים והם לומדים ממש
מעולה ,אבל הם בלי קדושה ,לרוב] .ירמיהו ח' ,ח':
אָכן
תוֹרת ה‘ ִא ָתּנוּ; ֵ
ַחנוּ ,וְ ַ
ֹאמרוּ ֲח ָכ ִמים ֲאנ ְ
יכה ת ְ
ֵא ָ
ִהנֵּה ַל ֶשּׁ ֶקר כו'; ִהנֵּה ִב ְד ַבר ה‘ ָמאָסוּ ,וְ ָח ְכ ַמת ֶמה
ָל ֶהם[ .ואם אין קדושה אין תורה .כי הבסיס ,היסוד
של כל היידישקייט ,של כל התורה ,זוהי הקדושה.
יתם
ַע ִשׂ ֶ
]במדבר ט"ו ,ל"ט :וּזְ ַכ ְר ֶתּם ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹת ה‘ ו ֲ
יתם ֶאת ָכּל ִמ ְצו ָֹתי
ַע ִשׂ ֶ
א ָֹתם; וְ לֹא ָתתוּרוּ כו' ,ו ֲ
יתם ְקד ִֹשׁים כו'[ .וקדושה זה המגן על כל חלק של
וִ ְהיִ ֶ
ֶיך ָקדוֹשׁ .פ' כי תצא ,דברים כ"ג,
החיים] .וְ ָהיָה ַמ ֲחנ ָ
ע"ש[ .ויהודי שהוא קדוש ,איך הוא יכול להסתובב
בלבוש ,בחליפה ,שהמכנסים צרים והז'קט צר עליו,
והוא כל היום רק מחליט איזה עניבה הוא יבחר
ללבוש .איך זה יכול להיות שחתן ,חסיד ,הולך עם
שטריימל שנראה כמו 'כובע-ליצן' עם שפיצים,
שעושה את זה עוד יותר גבוה ממה שזה .כי אין לבן-
אדם מה לעשות .השטריימל שפעם היה סמל של
כתר ,של משהו מיוחד ,רוחני ,זה הפך ל'כובע של
ליצן'" .כובע של ליצן" אמנם יוקרתי ,אבל בלי
קדושה.
ובכלל ,כל העניין של קדושת הנישואים ,זה ממש
נהפך לדבר גויי .כל המושגים ,הם מושגים לא-
יהודים ,לפחות בדרך-כלל .הרוב הגדול של המדריכים
והמדריכות סומכים הרבה על הפסיכולוגיה ועל
הכיוון הגויי של קשר בין שני בני הזוג .וזה חולני
מאד .וזה אנטי תורה] .איש ואשה שזכו שכינה
ביניהם .ע' שירי משכיל כלל ה' סוף פרט ט'[.
והפסיכולוגיה גם נכנסה לכל הענין של החינוך
בחדרים ובישיבות .כי יש בעיות קשות ,אז מאשימים
את התורה על הבעיות .כי התורה ח"ו זה 'לא
מודרני' ,וזה 'לא מבין את הילדים' ,ח"ו .אבל באמת,
הבעיה בישיבות ובחדרים זה שלא הולכים לפי
התורה .שמנסים לחיות חיים של גויים .כי ברגע
שאנחנו חיים חיים-של-גויים ,אז מקבלים את
המחלות ואת הבעיות של הגויים.
וחלק גדול של הילדים שלנו במצב קשה מאד ,הם
לא מתנהגים בדיוק כמו יהודים ,אפילו שמתלבשים
כמו יהודים ,והם גם לא גויים בדיוק ,כי בכ"ז יש
איזושהי נשמה יהודית בד"כ .אוי לנו .אני לא אכנס

יותר לדברים ,כי אתם יכולים לקרוא מספיק את כל
התיקשורים שנעשו במשך עשרים שנה.
אבל מה שכן אגיד לכם ,אם לא תחזרו בתשובה
באמת ,ותפסיקו להשתוקק לכל הגשמיות שרוצחת
אותנו ,רוצחת את היידישקייט שלנו ,רוצחת את
הנצח שלנו .אז אתם חייבים להוציא את היצר הרע
הזה מהראש ומהלב .ולהגיע לאמת .ליהנות
ולהשתוקק להיות קרובים לקב"ה] .פיוט 'ידיד נפש':
"משוך עבדך אל רצונך"[ להרגיש את ההרגשה שאי-
אפשר לתאר אותה ,ההרגשה הכל-כך נהדרת של
אדם שקרוב לריבונו של עולם ,להכל-יכול] .תהילים
ַפ ִשׁי ְל ַח ְצרוֹת ה'ִ ,ל ִבּי
פ"ד ,ג'ִ :נ ְכ ְס ָפה וְ גַם ָכּ ְל ָתה נ ְ
וּב ָשׂ ִרי יְ ַר ְנּנוּ ֶאל ֵקל ָחי[ .ההרגשה של קלות ,של
ְ
שחרור ,של חוסר-כבידות של אדם ,שיכול לעלות
מעלה-מעלה בקלי-קלות ולהגיע למקום הטוב.
עם ישראל ,שוב אני אגיד :תשבו על הריצפה,
תשימו שק ואפר ,תבכו לקב"ה ,תבקשו מחילה על
כל החטאים ,תבכו עם דמעות אמיתיות] ,יואל ב',
וּבצוֹם
י"ב :וְ גַם ַע ָתּה ְנ ֻאם ה‘ֻ ,שׁבוּ ָע ַדי ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם; ְ
יכםְ ,ושׁוּבוּ ֶאל
וּב ִמ ְס ֵפּד ,וְ ִק ְרעוּ ְל ַב ְב ֶכם וְ אַל ִבּ ְג ֵד ֶ
וּב ְב ִכי ְ
ִ
יכם[ .כי בלי זה ,בלי לעשות ניתוח קשה
ה‘ ֱאל ֵֹק ֶ
ולהוציא את הרעל של העגל-הזהב שהערב רב
הכניסו בנו ,בלי להוציא את זה לגמרי – אתם
תסבלו מאד.
כן ,מלחמה תהיה ,מלחמה קשה ומפחידה ,מלחמה
שהרבה מליונים ילכו מהעולם .אבל היהודים
האמיתיים ישארו ויקבלו משיח צדקנו .ואלו יהנו את
ָקר
ההנאה הגדולה ביותר שיש] ,תהילים ל"ו ,ח'ַ :מה יּ ָ
ית ָך כו'ִ .כּי ִע ְמּ ָך ְמקוֹר ַחיִּ ים,
ַח ְס ְדּ ָך כו' ,יִ ְרוְ יֻן ִמ ֶדּ ֶשׁן ֵבּ ֶ
אוֹר ָך ִנ ְר ֶאה אוֹר[] .פיוט 'ידיד נפש' :יערב לו
ְבּ ְ
ידידותיך מנופת צוף וכל טעם"[ .וזה  -הקירבה
לקב"ה .ואנחנו נמשיך לעלות ולהתקרב לקב"ה עוד
יותר ועוד יותר.
אנחנו ,זה הבסיס של הקב"ה לעולם החדש,
ליצירה הסופית שלו .היצירה שתהיה עולם שבו
באמת הכל טוב מוחלט] .פסחים נ' .לעת"ל על כל
מידה מברך 'ברוך הטוב והמטיב'[ .סוף.
)גימטריאות ממוישל'ה(
דף התקשור האחרון היה דף מס'  .79והגימטריא שלו
זה "בן דויד בא" ,או "לא'ל חי" .זה שניהם והפירוש,
הכוונה ,זה על שניהם .השנה בע"ה צריכה להיות
הגאולה ,תשע"ב תשע"ג.
התקשור הזה  -זה יהיה הדף השמונים במספר
הגליונות ,שזה 'גואלם' ,כלומר הגאולה שלנו.
שמונים זה גם בגימטריא "הבטחון" ,כי בלי בטחון
בקב"ה – אי אפשר להיגאל .וזה הדבר החשוב ביותר.
ביטחון גמור ומוחלט רק בקב"ה שהוא הכל יכול,
ושכל זה רק לטובתינו .וזה המפתח לגאולה.
וכמו כן זה בגימטריא" :יסוד" .וזה היסוד" .הביטחון"
 זה היסוד והמפתח לגאולה .וכמו כן זה במספר "כלאוהביו" ,כי ברור שכל אוהביו ינצלו ,והם בלבד .ואני
מקווה שכל היהודים האמיתיים יקחו את זה לליבם,
ושנזכה להיפגש בבית המקדש .סוף.

"סיימנו" ,דניאל ,כ"ו כסלו ,תשע"ב
אבא ,אבא ,זה כבר כמה שנים שיש לי את הזכות
לתת מסרים מן השמים לעם ישראל] .דניאל י"ב ,ד':
ָעד"[ .אני זוכר את
עוֹלם ו ֶ
כּוֹכ ִבים ְל ָ
יקי ָה ַר ִבּים ַכּ ָ
וּמ ְצ ִדּ ֵ
" ַ
המסרים הראשונים ,אבא ,שבקושי יכולת להאמין
שאני מסוגל לכזה דבר ,שזה לא חלום ,שזה אמיתי.
]" ָהיִ ינוּ ְכּח ְֹל ִמים" .תהילים קכ"ו[ .אולי בהתחלה לא
היית בטוח שזה אמיתי ,אבל במשך השנים ראית כי
מה שאמרנו באמת מתקיים] .משלי י"ב ,י"טְ " :שׂ ַפת-
ֱא ֶמת ִתּכּוֹן ָל ַעד"[ .והנה אבא הגענו לשלב האחרון
לפני הגאולה ,השלב הקשה ביותר לעם ישראל,
ובכלל לעולם .ואנחנו עומדים על פתח הגאולה.
וברגע זה ,אחרי כל כך הרבה שנים של מסרים,
מסרים שנועדו לעזור לעם ישראל להתכונן לגאולה,
הגענו לרגע של המסר האחרון ,בצורה כזאת של
תיקשור )"("Facilitated Communication
ובקיצור .FC
למה פתאום אנחנו קיבלנו מסר מהשמים לעצור
את המסרים בכלל? כי העולם השתנה לגמרי] .קהלת
ג'ַ " :לכֹּל זְ ָמןֵ ...עת ַל ֲחשׁוֹת וְ ֵעת ְל ַד ֵבּר"[ .וכל מה
שאמרנו עד עכשיו ,זה מה שנגיד גם בעתיד .כי אין
יותר מה להגיד בשלב הזה .אין יותר מה להגיד לעם
ישראל איך להכין את עצמנו לגאולה .אם אתם
רוצים להתחזק ,אז פשוט תוציאו את הדפים
הקודמים ,ותעברו עליהם .אין חדש לומר לכם.
אָרץ
יתי ֶאת ָה ֶ
העולם בלגן] .ירמיהו ד' ,כ"גָ " :ר ִא ִ
וְ ִהנֵּה תֹהוּ ָובֹהוּ .["...היהודים ,ובכלל כל תושבי
העולם-הזה ,גם הגויים ,גם היהודים ,התרגלו
לגשמיות מעל ומעבר לחלומות הבלהה הקשים

ביותר של הסבים והסבתות שלנו] .ישעיהו פכ"ח,
עמוס פ"ו[ .הם לא יכלו אפילו לדמיין את השפע
יְשׁרוּן
ַיִּשׁ ַמן ֻ
שאנחנו נהנים מזה] .האזינו ל"ב ,ט"ו" :ו ְ
ַיִּב ָעט"[ .אבל על השפע הזה אנחנו משלמים מחיר
ו ְ
ָהב' – עי' ברכות לב .[.זה כמעט הרס את
כבד'] .וְ ִדי ז ָ
האידישקייט .ואין מחיר יותר כואב וכבד מזה .זה
כמעט הרס לגמרי את הקשר שלנו עם האמת ,עם
הקב"ה .ואין מחיר יותר גדול מזה] .דברים ח' י"ב:
ֹאכל וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ.["...
" ֶפּן תּ ַ
עם ישראל יצר יהדות פלסטית] .עקב ט' ,ט"ז:
יתם ָל ֶכם ֵעגֶל ַמ ֵסּ ָכה"[ .יהדות שמתאימה
" ֲע ִשׂ ֶ
לדרישות השקריות שלנו מהעולם הזה :הנאות
שטחיות ,וכל הדברים שהם בדיוק הפוך מהתורה
הקדושה שלנו] .תוס' כתובות קד .[.לקחנו את
האידישקייט )יהדות( שלנו והפכנו אותה למשהו
מלאכותי ,המתאים לכל צריכה שטחית וטיפשית ,של
כל יהודי שממש רוצה רק את עגל-הזהב :העולם הזה
בוֹדם
ָמירוּ ֶאת ְכּ ָ
וההנאות שלו] .תהלים ק"ו ,כ'ַ " :ויּ ִ
ְבּ ַת ְב ִנית שׁוֹר א ֵֹכל ֵע ֶשׂב"[.
ברוך ה' ,יש עוד יהודים שמשתדלים להחזיק
מעמד ביהדות אמיתית ,וקירבה אמיתית לקב"ה.
משתדלים ללמוד לשם שמים ,ולגדל את הילדים
שלהם לפי תורת משה] .וילך ל"א ,כ"אִ " :כּי לֹא
ַרעוֹ"[ .אבל הם מעטים .וכמה שכתבנו
ִת ָשּׁ ַכח ִמ ִפּי ז ְ
וכתבנו ,והשתדלנו להביא את האמת לפני עם
ישראל ,לא הצלחנו הרבה .אולי פה ושם פתחנו קצת
לב אל האמת ,ברוך ה' .אבל לרוב ,היהודים לא
מוכנים לשמוע .ולא רק שלא מוכנים לשמוע אותנו,
אלא לא מוכנים ,ולא מעוניינים להבין את האמת
שבתורה] .רש"י ישעיהו כ"ח ,י'[.
בכל העולם ,יש גויים ,וביניהם גם יהודים ,שרוצים
להשתלט על הכל ,ולהביא את העולם למצב כל-כך
גרוע ,כל-כך אכזרי ,כל-כך לא שייך לשום דת של
האנושות ,כדי שהם בעצמם ישתלטו על הכל .שהם
בעצמם יהיו חס-ושלום כאילו במקום הקב"ה ,כמו
וּמ ְג ָדּל וְ רֹאשׁוֹ ַב ָשּׁ ַמיִ ם"[.
בדור ההפלגה] .נח י"א ,ד'ִ " :
וכמו בדור ההוא ,ה' נותן להם להמשיך ולהצליח.
אבל בסופו-של-דבר הוא יוריד אותם חזק מאד] .שם
יצם ה'" .סנהדרין קז .[:הם
וּמ ָשּׁם ֱה ִפ ָ
פסוק ט'ִ " :
ייעלמו מהמציאות .וגם בין היהודים יש דבר כזה.
בדגֶם קטן יותר .אבל בהשפעה גדולה
אותו דבר  -רק ֶ
יותר פי אלף .כי מרכז העולם הוא היהודי] .רש"י
האזינו ל"ב ,ח'[ .מרכז הקיום זה היהודי .מרכז
הרוחניות הוא היהודי .ואפילו שיש מעט יהודים
בעולם הזה ,מה שקורה להם משפיע על כל העולם.
]הכוזרי ,מאמר א'[.
פה ,בארץ ישראל ,יש לנו ממשלה ,אשר רובה
אַנ ֵשׁי ָלצוֹןֲ ...א ֶשׁר
אנטי-דתית] .ישעיהו כ"ח ,י"דְ " :
ירוּשׁ ָלִם" ,ע"ש[ .ויש ביניהם קבוצה של יהודים ,עם
ִבּ ָ
תפקידים חשובים ,שרוצים להתחבר עם הגויים
האלה שרוצים להשתלט על העולם ,וליצור סדר-
עולמי-חדש ,שזה עקום ומבוסס על רשעות] .ישעיהו
נ"ח ,ו'ַ " :פּ ֵתּ ַח ַח ְרצֻבּוֹת ֶר ַשׁע"[ .ובקבוצת הרשעים
האלה ,יש גם יהודים חילונים מכל העולם
שמאמינים בכזה דבר .והם משתתפים בזה .ויש להם
חלק גדול בזה.
יש גם יהודים חילונים ,ששכחו בכלל מה זה להיות
יהודי .בכלל ,בכלל ,בכלל .והם גם כן מתנהגים כמו
הגויים ,ורוצים להתנהג כמו הגוייםִ "] .נ ְהיֶה ַכגּוֹיִ ם."...
יחזקאל כ' ,ל"ב .ע"ש[ .אבל יש ביניהם יהודים
אמיתיים ,שבתוך הלב ,בתוך הנשמה ,הם יהודים
אמיתיים .ולוקח לפעמים רק מילה אחת לפתוח את
המקום הזה ,והם יהיו מסוגלים לעשות תשובה .אבל
יש ביניהם כאלה שהם באים ממקור של ע"ר ,והם
רוֹתי
וּב ִ
לא יוכלו לחזור בתשובה] .יחזקאל כ' ,ל"חָ " :
פּוֹשׁ ִעים ִבּי"[.
ִמ ֶכּם ַהמּ ְֹר ִדים וְ ַה ְ
אחר כך ,יש לנו את היהודים האורתודוכסים-
המודרניים בחו"ל .פה בארץ קוראים להם 'דתיים-
לאומיים' .יש ביניהם הרבה מבולבלים ,בין העולם-
הזה לעולם-הבא"] .פּ ְֹס ִחים ַעל ְשׁ ֵתּי ַה ְסּ ִע ִפּים" .מלכים
א' ,י"ח[ .הם רוצים את שניהם .אבל אי אפשר.
צריכים להחליט .העולם הזה הוא רק בשביל להכין
את עצמנו לגאולה ולעולם-הבא] .מסילת ישרים
פ"א[ .ואם אנחנו לוקחים מצד אחד את התורה,
ומצד שני את העולם הזה ,ומנסים לעשות מזה דבר
אחד ,זה אף פעם לא יעבוד .כי העולם הזה הוא
שקר ,והתורה היא אמת .התורה לא תקבל אף-פעם
תּורת ֱא ֶמת.["...
ָתן ָלנוּ ַ
את השקרֲ "] .א ֶשׁר נ ַ
וגם בין הדתיים-הלאומיים והאורתודוכסים-
המודרניים וגם בין הרבנים שלהם יש ערב רב .ולא
יוכלו לעשות תשובה  -הע"ר הזה ,כי הם לא מנשמות
יהודיות .לפי הדין הם יהודים ,אבל הם לא נשמות
יהודיות ,ואף פעם לא היו .הם עשו לנו בעיות תמיד.

]האריז"ל ש' הפסוקים ,פר' ואתחנן[.
ויש גם את החרדים ,שביניהם יש אשכנזים
וספרדים ,ליטאים ,חסידים וכו' .וגם ,לצערי הרב,
בקודש-הקדשים הזה ,שפעם היה הפאר של העולם,
שפעם החזיק את העולם ברוחניות ,שבגללם עמד
עוֹלם".
ָ
העולם בכלל בלי להיהרס"] ,וְ ַצ ִדּיק יְ סוֹד
משלי י' ,כ"ה[ .גם ביניהם נכנס זיהום קשה] ,שבת
קמו .[.זיהום שהוא מסוכן ביותר ,שזה בא מהע"ר,
שנכנס לתוך העולם החרדי ביותר ,העולם הקרוב
ביותר לקב"ה .וגם בעולם החרדי הזה ,נשארו יחסית
מעט אנשים שעוד מחזיקים באמת.
קשה להאמין ,אבל גם בין היהודים החרדים  -יש
הרבה ע"ר .ואפילו בין המנהיגים שלנו  -יש ע"ר .ה'
ירחם'] .היוקר יעוות' .סנהדרין צ"ז .ע"ש ברש"י[.
והע"ר הזה מנסה לקרר אותנו מהדת ,למשוך אותנו
לגשמיות .לקרב אותנו לחילונים או לממשלה .לקרב
אותנו לעולם הגויי .והם עושים את זה בצורה
שכביכול זה לשם-שמים'] .כתלמיד חכם נדמה לו'.
ידה' .זכריה ה' ,ט' .סנהדרין
ָפיִם ְכּ ַכנְ ֵפי ַה ֲח ִס ָ
'וְ ָל ֵהנָּה ְכנ ַ
כ"ד .עי' בבי' הגר"א לאגדות סדב"א ורבב"ח כמ"פ[.
והיהודים האלה עושים נזק רב .כי אפילו שאנחנו
יודעים שכל יהודי אמיתי ינצל בעזרת ה'] ,שמואל ב',
י"ד ,י"דְ " :ל ִב ְל ִתּי יִ ַדּח ִמ ֶמּנּוּ ִנ ָדּח"[ .כי כל נשמה
יהודית יקרה מאד בשמים ]דברים י"ד ,א'ָ " :בּ ִנים
יכם"[ .ה' ימשוך אותו בכוח חזרה.
אַתּם ַלה' ֱאל ֵֹק ֶ
ֶ
]דברים ל' ,ד'ִ " :אם יִ ְהיֶה ִנ ַדּ ֲח ָך ִבּ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ָמיִ ם.["...
אבל אם הוא יתקלקל מאד ,יהיה לו סבל עצום עד
שהוא יגיע לאמת.
הע"ר שבינינו ,הם לא יצליחו] .ישעיהו נ"ד ,י"ז:
יִצ ָלח ."...ע' 'אגרת תימן'
יוּצר ָע ַליִ ְך לֹא ְ
" ָכּלְ -כּ ִלי ַ
להרמב"ם[ .אפילו שלפעמים זה נראה שהם כן
מצליחים  -אבל לא יצליחו .הם יותר ויותר מתגלים,
כי הם נלחמים בגלוי יותר ויותר נגד הקדושה של עם
תּוֹר ֶת ָך" .עי' פיהמ"ש סוף מס' ברכות,
ישראלֵ "] .ה ֵפרוּ ָ
ושם בס' 'נחלת יעקב' להגר"י מליסא[.

לא יכולה לזוז .מי ששמח על הכסף שיש לו בבנק -
יראה שזה נעלם .ומי שמחכה לפנסיה שלו  -יגלה
שהיא נמחקה] .צפניה א' ,י"ח" :גַּםַ -כּ ְס ָפּם גַּם-
זְ ָה ָבם .["..מי שצריך ללכת לרופא  -יגלה שהסניף
סגור .ומי שאוהב את הכסף שיש לו  -יגלה כי הוא
לא שווה כלום .מי שצמא  -יראה שאין מים בברז.
ומי שילך למכולת  -ימצא שהמכולת ריקה] .תהלים
ירים ָרשׁוּ וְ ָר ֵעבוּ"[ .מי שסומך על הצבא
ל"ד ,י"אְ " :כּ ִפ ִ
שישמור עלינו  -ישמע כיצד הטילים מתפוצצים
יענוּ ."...הושע י"ד ,ד' .ע"ש[.
יוֹשׁ ֵ
מסביב"] .אַשּׁוּר לֹא ִ
ומי שבוטח בקב"ה – יהיה לו הכל :אוכל ,מיטה ,בית
ַח ְסרוּ ָכל
המקדש ,נצח] .תהלים שם" :וְ ד ְֹר ֵשׁי ה' לֹא י ְ
טוֹב"[ .ומי שלא בוטח בקב"ה  -לא יהיה לו כלום.
אָדם ,וְ ָשׂם
ֶבר ֲא ֶשׁר י ְִב ַטח ָבּ ָ
]ירמיהו י"ז ,ה'" :אָרוּר ַהגּ ֶ
ָבּ ָשׂר זְ רֹעוֹ.["...
העולם הולך לקראת מלחמה .המטורפים  -שהם
גלגולים של כל-מיני רשעים מכל התקופות] ,דניאל
י"ב ,ב'[ .מנסים להשתלט על העולם ,ולהיות חס
ושלום כאילו במקום הקב"ה .וזו טיפשות אפילו
לחשוב שאפשר לעשות כזה דבר] .ישעיהו י' ,ט"וִ " :כּי
ַרזֶן  ,"...ע"ש[ .אבל
יתיֲ ...היִ ְת ָפּ ֵאר ַהגּ ְ
אָמר ְבּכ ַֹח י ִָדי ָע ִשׂ ִ
ַ
הם כל כך מלאים עם תחושת הכוחות של עצמם,
שהם לא יכולים בשום פנים ואופן לקבל את זה,
שהם בסך הכל בני-אדם שהקב"ה ברא .אז סוחבים
את כל העולם לסוף ,עם הרס עצום ,עם סבל עצום
לכל אוכלוסיית העולם .יהודים וגויים עם קצת
הבנה ,מרגישים ברור שעומד להיות אסון בעולם .גם
בכלכלה וגם במלחמות] .מלאכי א' ,ד'[ .רוב העולם
יהרס ,ורוב אוכלוסיית העולם תיהרג .ובין היהודים
ישארו אלה שעמדו על הר סיני"] .וְ ָהיָה ַה ִנּ ְשׁאָר
ֵאָמר לוֹ" .ישעיהו ד',
ירוּשׁ ִלַםָ ,קדוֹשׁ י ֶ
נּוֹתר ִבּ ָ
ְבּ ִציּוֹן ,וְ ַה ָ
ג'[.
כשאני מדבר על קדושה ,הקדושה זה למעשה
הבסיס של היהדות ,החיים של היהודי ]תהלים קי"ד,
הוּדה ְל ָק ְדשׁוֹ"[ .במחשבות ,בלבוש
ב'ָ " :היְ ָתה יְ ָ
ובהתנהגות :זה איך שהבן-אדם מדבר ,זה איך שהוא
הולך ברחוב ,באיזה צורה הוא מזיז את הגוף שלו,
אם הוא בגאווה עם הראש למעלה והליכה של אדם
'שוויצר' ]'קומה זקופה' .עי' סוטה ה' ,[.או שהוא
הולך ָע ִדין ,עם הראש למטה ]איגרת הרמב"ן[ ,ולא
מנסה לתפוס את העין של האנשים .אם זה בלבוש,
גם של האשה וגם של הגבר.
אשה צנועה ,הגוף שלה מכוסה בכמה שיותר
שכבות שאפשר ,כי זה מנהג האמהות שלנוְ '] .צ ִאי ָל ְך
ְבּ ִע ְק ֵבי ַהצֹּאן' .שיה"ש א' ח'[ .ואם התורה אומרת
ששיער באישה זה פריצות )ברכות כ"דֵ " :.שׂ ָער ָבּ ִא ָשּׁה
ֶע ְרוָה"( שאשה נשואה צריכה להיות צנועה ,צריכה
להיראות נשואה ,היא לא יכולה לשים עליה פאה עם
שערות של אשה אחרת ,ולחשוב שזה צנוע] .שירי
משכיל כ"ה פ"ט[ .זו פריצות ,ובשמים זה הרבה יותר
גרוע מחילול שבת'] .גדול המחטיאו יותר מן ההורגו'.
ספרי על דברים כ"ג ,ד'[ .אשה עם פאה של היום
נראית גלוית ראש .ואם היא אומרת שבעלה רוצה
את זה ,אז שניהם ילכו לגהינום] .מאמר 'גדר עולם'
להח"ח ,פרק ו'[ .ואם היא תגיד שהרב שלה אישר את
זה ,קשה לי להאמין שהרב ראה את הפאה ופסק
שזה כשר] .ועי' בחפץ חיים ,הל' לה"ר כלל א' ס"ה[.
הפאה הנוכרית נותנת לאישה הרגשה של גילוי
ראש ,הרגשה של חופש להיות כמו אישה פנויה,
שהיא לא נשואה ,וזה השקר הגדול של הדור,
ההצלחה הגדולה של הסיטרא אחרא ,כי התירו את
הפאות לפני מאות שנים בגלל גזירה של הגויים ,אבל
היום אין גזירה של הגויים המחייבת את הנשים
ללכת עם פאה ,ובכל זאת ממשיכות ללכת עם
הפאה .ובזמן הגמרא שכתוב שהיו פה ושם נשים עם
פאה ,אבל הן לא יצאו לרחוב עם פאה גלויה.
והאבות שלנו ,שעד לא מזמן ,לפני דור ,החזיקו
את הצניעות ,היו הולכים עם בגדים רחבים .והיום
הרוב הולכים עם מכנסיים צמודים ,מעילים צמודים,
עניבות צבעוניות וכו' וחוץ מזה ,יש אנשים
שאוכלים ברחוב .זה לא צנוע ,זה אסור] .סופ"ק
דקידושין דף מא ,.עיי"ש[ .גם גברים וגם נשים .יש
סגנון דיבור שנשים מדברות ברחוב בקול רם,
מושכות עין ,הולכות עם נעלים שעושים רעש ,עם
תכשיטים שמושכים עין] .ישעיהו ג'[ .חוץ מהבגדים
הלא צנועים ,קצר וצר וכו' .יש מפגשים אסורים בין
נשים וגברים] .ע' סוכה נב .[.יש מקומות עבודה שיש
נשים וגברים] .ע' שו"ע אהע"ז סי' כ"א[ .יש מקומות
אכילה שממש יושבים צפוף ,וזה אסור] .ישעיהו כ"ח,
ח'ִ " :כּי ָכּלֻ -שׁ ְל ָחנוֹתְ ...בּ ִלי ָמקוֹם" .אבות פ"ג מ"ג[.
יתם
"קדושים תהיו" – זה כל החיים שלנו'] .וִ ְהיִ ֶ
יכם' .במדבר ט"ו ,מ'[ .אדם שאין לו
ְקד ִֹשׁים ֵלאל ֵֹק ֶ

לפני כמה מאות שנה קמה תנועת ההשכלה.
ילים יִ ָכּ ְשׁלוּ.["...
וּמן ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִ
]דניאל י"א ,ל"הִ " :
והתחילה ירידה גדולה בעם ישראל .הדברים
הראשונים שהיהודים זרקו היו טהרת המשפחה
והשבת] .שהיא יסוד האמונה .עי' הקדמת המשנה
ברורה להל' שבת[ .ומאז עם ישראל יורד עוד ועוד
ועוד בדברים האלה .עד הדור הזה שהקדושה  -שהיא
הבסיס של הקשר שלנו עם הקב"ה  -כמעט נעלמה.
ואם יש רב או יהודי פשוט שהולך באיזושהי צורה
נגד שני הדברים האלה ,אין להם אפשרות להצליח
בכלל ,והסוף שלהם יהיה מר מאד] .עי' סנהדרין ק"ו.
'מי מטיל כסותו.['...
אלה שני הדברים שהם הבסיס של היהדות .ואם
תשאל אותי" :מה עם לימוד תורה"? ודאי .לימוד
תורה זה בסיס גם] ,ירמיהו ל"ג ,כ"הִ " :אם-לֹא ְב ִרי ִתי
ָליְ ָלה .["...ויש עוד דברים שמחזיקים חזק את
יוֹמם ו ָ
ָ
היהדות] .אבות פ"א מ"ב[ .אבל ,בלי קדושה אין
תורה  -ובלי תורה אין קדושה .אז הכל זה דבר אחד.
ֻשּׁתוֹ'[.
יִשׂר ֵאל ִבּ ְקד ָ
תּוֹרה ְל ַעמּוֹ ָ
ָתן ָ
רוּך ֶשׁנּ ַ
]' ָבּ ְ
לומדים היום תורה בלי קדושה .הישיבות מלאות
יהודים ,בחורים שלומדים תורה ,אפילו על רמה
תּוֹרה לֹא
טכנית גבוהה] ,ירמיהו ב' ,ח'" :וְ ת ְֹפ ֵשׂי ַה ָ
עוּני"[ .אבל לרוב אין קדושה .ויש לנו חלישות-
יְ ָד ִ
הדעת בטיפול בנושאים של קדושה ,גם בישיבות וגם
בבתי הספר של החרדים .כאשר קורים כל מיני
דברים אסורים ,במקום לסלק את המעורבים
]אוהחה"ק בפ' קדושים ,פ"כ פכ"ב[ .ההנהלה
מתייחסת לזה בדרך כלל בסלחנות גדולה .אם מתוך
רצון לשמור על שם המקום ,או משיקולים כלכליים.
מה עוד אני יכול להגיד לכם? אתם יודעים ,זה דור
מבולבל .כ"כ דבוק לעגל הזהב .כ"כ דבוק לשקר של
העולם ,ולא יכול לעזוב את זה בקלות .מאד קשה
להם לעזוב] .עבודה זרה יז' .דאביק בה טובא'[ .אני
רק יכול לומר לכם את זה – עומדות לפנינו
התגשמות של הנבואות ,מלחמה קשה ביותר,
מלחמה אמיתית] .יחזקאל ל"ב .ושם פל"ח[ .ושורש
המאבק הוא רוחני] ,עי' מלבי"ם שם[ ,בין נוצרים,
מוסלמים ,ויהודים ,ואתיאיסטים שלא נֵדע .וכולם
נגד כולם .ובסופו של דבר ,יהיה הרס רב לעולם הזה.
רוב העולם יהרס .אבל ,עם ישראל האמיתי ,היהודים
האמיתיים ,שבאמת קרובים לקב"ה ,שבאמת יש
להם נשמה אמיתית שעמדה בהר-סיני ואמרה "נעשה
ונשמע" ,אלה יגיעו לאמת ,יקבלו משיח צדקנו,
ויקריבו שוב קורבנות בבית המקדש ,בעזרת ה'.
אבל ,נעבור גיהנום עד אז .הקב"ה ישחט את עגל-
הזהב מול העינים שלנו] .סוכה נב .ע"ש[ .מי שאוהב
את הפלפון שלו  -יראה שזה לא עובד ,סתם חתיכת
פלסטיק .ומי שאוהב את המכונית שלו  -יראה שהיא מחשבות קדושות ]ויקרא כ' ,י"ד ,תרגום 'זימה' -

'עצת חטאין'[ המדבר מילים לא יפות] ,כתובות ח:
שבת לג .[.ההולך עם לבוש פרוץ ,לא צנוע ,איש
או אשה ,איך הוא יכול להתפלל לפני הקב"ה?!
לעמוד לפני הקב"ה?! ]ישעיהו א' י"בִ " :מי ִב ֵקּשׁ
זֹאת ִמיּ ְֶד ֶכם ְרמֹס ֲח ֵצ ָרי"[ .אנשים אומרים" :אז מה

אם היא לא מתלבשת בדיוק בצניעות ,אבל היא
מתפללת כ"כ חזק ."...זה כמו להגיד" :אז מה אם
היא אוכלת קצת חזיר כל יום ,אבל היא מתפללת
כ"כ יפה ."...אי אפשר לעמוד לפני הקב"ה

בפריצות .זוהי חוצפה] .ירמיהו ז' ,י"אַ " :ה ְמ ָע ַרת
ָפּ ִר ִצים ָהיָה ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה .["...לעמוד בלי צניעות
ולהתפלל מילים קדושות לפני הקב"ה  -זה ממש
חוצפה מעל ומעבר .וכל אדם שזורק את הצניעות,
את הקדושה ,הוא חוצפן ,ואין לי מילה אחרת
בשבילו] .עי' נדרים כ .[.אנחנו איבדנו את
התחושה ,את הרגישות לקדושה.
עכשיו חנוכה ,יש כל מיני הצגות וסרטים,
כביכול כשרים .אבל הם לא-כשרים .זה הכל חיקוי
יהם לֹא
וּב ֻחקּ ֵֹת ֶ
של הגויים] .אחרי מות ,י"ח ,ג'ְ " :
ֵת ֵלכוּ" ,ע"ש ברש"י[ .וזה אסור ,וזה מריח לא-טוב
מעגל הזהב .והירידה הקשה הזו בקדושה ,בלבוש,
ובהתנהגות ,מביאה אותנו לעבירות קשות] ,סוטה
מז :משרבו נטויות גרון ...ע"ש[ .והעולם החרדי
שלנו מלא דברים אסורים ,מלא פריצות וגלוי
עריות ודברים איומים .ה' ירחם.
אבא ,זהו המסר האחרון בצורה הזאת ,בצורה
כזאת של תיקשור .אבל אבא ,בעזרת ה' ,עוד
מעט ,אתה ואני נדבר רגיל] .ישעיהו ל"ה ,ו'" :אָז...
וְ ָתרֹן ְלשׁוֹן ִא ֵלּם"[ .אני מקווה שבעתיד הקרוב
ביותר נעבור את כל המלחמות ,והדניאל שלך יוכל
לדבר איתך כתלמיד-חכם ,כיהודי נורמלי לגמרי.
מסר מאראלה ,ר"ח טבת תשנ"ז
מתוך ספר "ונפשי יודעת מאד  ,"2עמ' :129
התראה מפני אסון
עם ישראל! ההזדמנות האחרונה מגיעה.

כשהאזהרות שלנו יפסקו  -הסוף יהיה קרוב .סוף
החיים הריקים שלכם .האמת תתחיל להתגלות
קימעא-קימעא עד שאלו העתידים לשרוד יהיו
מוכנים לקבל את האור המלא .עם ישראל! הפסיקו
את מעלליכם הטפשיים .אהבו איש את רעהו .חיזרו
לתורתכם בטהרה .קירבו ליוצרכם!

כמו בתקופת הנביאים ,מסר מגליה

אמא יקרה שלי ,המסרים מן האוטיסטים
ופגועי המוח ,מזכירים את תקופת הנביאים,
אשר היתרו והיתרו בעם ישראל ומאחר
שמשמים נתנו לעם ישראל המון זמן לחזור
בתשובה על פשעיהם ורוע מעלליהם ,העם
טעו לחשוב שדברי הנביאים הם הבל וריק
ואין בכוחם להתגשם.
וכאשר קרו הדברים ,ונחתו על עמינו
ייסורים קשים ,חורבן וגלות ,הבינו עם
ישראל שכל דברי הנביאים היו אמת ,אך הכל
היה כבר מאוחר מדי! כי מידת הדין כבר
החלה לפעול בעולם מבלי יכולת לסגת.
הגזרה אז יצאה לפועל! ונותר היה רק לבכות
על עם ישראל בשמים ובארץ .יש קצת דמיון
למסרים שלנו פגועי המוח.
בקרוב כאשר יראו שהכול קורה והלוואי
שלא ,אזי יוותר לנו רק לבכות ולבכות
ולהתפלל לאבינו שבשמים שירחם עלינו
ולשוב עד ה' ,כדי להפסיק את הפורענויות
הקשות המתרגשות לבוא עלינו.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
אנא ,עזרו לנו להפיץ את האמת .עזרו לנו להציל
עוד יהודים ולהביא את הגאולה ברחמים .המסרים
נשלחים חינם בדואר .טל  .0527-120-948דניאל:
ברכה מיוחדת לכל מי שעוזר לנו להפיץ את
האמת.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
אנו מודים לכל המתנדבים שעזרו לנו להפיץ
המסרים ולהביא את האמת לעם ישראל.
בתקווה שכולנו ניפגש בבית המקדש השלישי,
ושנזכה לקבל משיח צדקנו במהרה ברחמים
ובשמחה.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* הודפס בשבט תשע"ב ,ירושלים.

נבואת ישעיהו הנביא על המסרים של האוטיסטים
ראיתי לנכון לשתף אתכם בחידוש נפלא שהתחדש לי בעזה"י שיש נבואה
מיוחדת שעוסקת בתקשור עם האוטיסטים הצדיקים ואכתוב את החידוש
הזה בצורת מאמר והרי הוא לפניכם.
כתב רבנו הקדוש מברסלב בספר "ליקוטי מוהר"ן" סי' קפ"ו וז"ל" :וכן
מצינו אצל הנביאים שבעת שאמר הנביא הנבואה היתה ברמז ,ולא היו
מבינים נבואתו בפירוש על מה מרמז ,ואח"כ כשנתקיים דברי הנביא ,היו
יודעים למפרע שנתקיים דברי הנביא שהתנבא ורמז על זה מקודם ,והבינו
דברי הנביא למפרע ,שהתכוון על זה ,וכמו שמצינו בדניאל שמרמז על סוף
קץ הגאולה ,ועתה הדברים סתומים ,כמו שכתוב שם )דניאל ,יב( " ְסתֹם
ַחתֹם ַה ֵסּ ֶפר ַעד ֵעת ֵקץ" .איך מרומז שם זמן הגאולה ,אבל לעתיד
ַה ְדּ ָב ִרים ו ֲ
אי"ה כשיקוים הדברים ויגיע קץ האמת ויבוא משיחנו ,אזי ידעו למפרע איך
שמרומז בדבריו זמן הקץ ,וכן מצינו בכמה נביאים ":עכלה"ק.
ויש להמליץ זאת על נבואה שקשה מאד להבינה בספר ישעיהו )פרק כח
מוּעה גְּ מוּלֵי ֵמ ָח ָלב
ָבין ְשׁ ָ
ֵעה ְו ֶאת ִמי י ִ
ט-יג( וכך לשון הנבואה " ֶאת ִמי יוֹ ֶרה ד ָ
יקי ִמ ָשּׁ ָדיִםִ :כּי ַצו ָל ָצו ַצו ָל ָצו ַקו ָל ָקו ַקו ָל ָקו ְז ֵעיר ָשׁם ְז ֵעיר ָשׁםִ :כּי
ַע ִתּ ֵ
ֵיהם זֹאת
אָמר ֲאל ֶ
אַח ֶרת י ְַד ֵבּר ֶאל ָה ָעם ַהזֶּהֲ :א ֶשׁר ַ
וּב ָלשׁוֹן ֶ
ְבּ ַל ֲעגֵי ָשׂ ָפה ְ
מוֹעְ :ו ָהיָה ָל ֶהם ְדּ ַבר יְהוָה
ֵעה ְולֹא אָבוּא ְשׁ ַ
נוּחה ָהנִ יחוּ ֶל ָעיֵף ְוזֹאת ַה ַמּ ְרגּ ָ
ַה ְמּ ָ
ֵלכוּ ו ְָכ ְשׁלוּ אָחוֹר
ְעיר ָשׁם ְז ֵעיר ָשׁם ְל ַמ ַען י ְ
ַצו ָל ָצו ַצו ָל ָצו ַקו ָל ָקו ַקו ָל ָקו ז ֵ
נוֹקשׁוּ ְונִ ְל ָכּדוּ ":והפסוקים "צו לצו קו לקו" וגו' מאד קשים להבנה
ְונִ ְשׁ ָבּרוּ ְו ְ
והם אומרים דרשני.
ובדורנו אנו שהתגלה התיקשור הנפלא עם האוטיסטים )פגועי מח ל"ע(
שמעוררים את העם לחזור בתשובה ,בלי שום משוא פנים וזיופים ,רק
ללכת בדרך אבותינו ואמותינו הקדושות בקדושה וצניעות המלבושים
כקדמת דנא ,ללא כחל ושרק .אז הנבואה הזאת מובנת היטב כפתור ופרח,
תפוחי זהב במשכיות כסף ,דבר דבור על אופניו.
מוּעה" ,פי'
ָבין ְשׁ ָ
ֵעה ְו ֶאת ִמי י ִ
וכך כוונת הפסוקים בעזה"י " ֶאת ִמי יוֹ ֶרה ד ָ
ע"י מי הקב"ה יורה דעה ויבין שמועה את עם ישראל ,ומסיים הפסוק "גְּ מוּלֵי
יקי ִמ ָשּׁ ָדיִם" ,והכוונה י"ל על הילדים האוטיסטים שעל ידם הקב"ה
ֵמ ָח ָלב ַע ִתּ ֵ
מורה את העם .וראה ברד"ק שמפרש "גמולי מחלב עתיקי משדים .הם
הנערים הקטנים אחר שנשלמה יניקתם כמו ויגדל הילד ויגמל ,עד יגמל
הנער ,והנערים כשתשלם יניקתם מתחילין לדבר ,ואין להם עדיין מתבונת
האדם והבדל מן הבהמה אלא הדיבור .כי אין להם עדיין דעת ,כן הם אלה
הגדולים כקטנים" .וכו' עכ"ל .וכידוע האוטיסטים אעפ"י שגדלים אעפ"כ
דעתם נשארת קטנה ל"ע.
ועכשיו הפסוק כותב לנו את צורת התקשור המיוחדת שלהם .וכידוע
מראים לפניהם לוח עם כל האותיות ומחזיקים להם את היד ,והם מראים
באצבע על האות שהם רוצים לומר ולכתוב ,וכך עוברים איתם מאות לאות
ונוצר מילה ואח"כ עוד מילה עד שנהיה למשפט וכו' וכו' וזה עבודה מייגעת
לצרף את האותיות והמילים כידוע למי שמתעסק בזה ,וזה פי' הפסוק " ִכּי
ַצו ָל ָצו ַצו ָל ָצו" ,דהיינו שמצרפים אות לאות אות לאות ,עד שנהיה מילה
אחת" .קו לקו קו לקו" היינו שמצרפים מילה למילה ,עד שנהיה משפט
שלם" .זעיר שם זעיר שם" היינו שמצרפים משפט למשפט עד שמסתיים כל
המאמר.
אַחרֶת י ְַד ֵבּר ֶאל
וּב ָלשׁוֹן ֶ
וממשיך הנביא ישעיהו ואומר " ִכּי ְבּ ַל ֲעגֵי ָשׂ ָפה ְ
ָה ָעם ַהזֶּה" .והפי' "בלעגי שפה" הולך על הילדים האוטיסטים שהם עלגי
שפה )ראה פי' רש"י ורד"ק שם ,וראה מה שכתב שם רש"י ידבר אל העם
הזה .כל המדבר אליהם דבר נבואה ותוכחה ,דומה להם ללשון נלעג שאין
אַח ֶרת י ְַד ֵבּר ֶאל ָה ָעם ַהזֶּה" .הפי' שהנבואה תהיה
וּב ָלשׁוֹן ֶ
יכולין להבין בו(ְ " .
בלשון אחרת דהיינו לא בדרך הנבואה הרגילה שהיא בפה ,אלא בלשון
אחרת דהיינו בצורת התיקשור הנ"ל.
נוּחה ָהנִ יחוּ ֶל ָעיֵף וְ זֹאת
ֵיהם זֹאת ַה ְמּ ָ
אָמר ֲאל ֶ
וממשיך הפסוק " ֲא ֶשׁר ַ
ֵעה " ראה מהשפי' שם הרד"ק "והנביא לא יאמר להם אלא דברים
ַה ַמּ ְרגּ ָ
טובים ,שינוחו בהם אם ישמעו לו" וכו' ע"ש .והכונה לתיקשור הנ"ל שיש בו
רק דברים טובים שמביאים למנוחת הנפש ,ומועילים .ומסיים הפסוק " ְולֹא
מוֹע" .כמו שלדאבוננו קורה שהרבה לא מאמינים בזה ולא רוצים
אָבוּא ְשׁ ַ
לשמוע לזה .כי לא מוכנים לקבל מוסר מילדים פגועי מח ל"ע.
ומסיים הנביא "וְ ָהיָה ָל ֶהם ְדּ ַבר יְהוָה ַצו ָל ָצו ַצו ָל ָצו ַקו ָל ָקו ַקו ָל ָקו ְז ֵעיר
נוֹקשׁוּ ְונִ ְל ָכּדוּ" .והכוונה בזה
ֵלכוּ ו ְָכ ְשׁלוּ אָחוֹר ְונִ ְשׁ ָבּרוּ ְו ְ
ָשׁם ְז ֵעיר ָשׁם ְל ַמ ַען י ְ
לומר שאין עונשין אלא א"כ מזהירין ,והקב"ה מזהיר אותנו כ"כ הרבה לחזור
בתשובה ע"י האוטיסטים ,ואף א' לא יכול להגיד ,לא ידעתי ולא שמעתי ,כי
זה מופץ בכל מקום ומקום ,ומי שלא רוצה לשמוע ואוטם עיניו מלראות אז
חלילה גורם לעצמו את הרעה כמו שנאמר תמותת רשע רעה .יה"ר שכל
עם ישראל יחזרו בתשובה אמן.
ובתיקשור האחרון מס'  80של חודש טבת הם אומרים שזה התקשור
האחרון שלהם בגלות ,ואין להם מה להוסיף יותר ,ודניאל הצדיק אומר
שבתקשור הבא בעזה"י הוא כבר ידבר רגיל בגאולה הקרובה במהרה בימינו,
אכי"ר.
ויה"ר שנזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו וכמו שכתוב בפר' ויחי
)בראשית מט א( "ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר
"יקרא אתכם" באחרית הימים ":וכתב רש"י "בקש לגלות את הקץ
ונסתלקה ממנו שכינה והתחיל אומר דברים אחרים" .וי"ל שאעפ"כ מרומז
בפסוק זה קץ הגאולה בדרך רמז כי "יקרא אתכם" בגימטריה תשע"ב יה"ר
שנזכה לגאולה בקרוב ממש ונשמע לדבר ה' בדורנו הנמסר לנו דרך
האוטיסטים.
אמן כן יהי רצון.
החותם בברכה שמואל זאנוויל גוטרמן ,בני ברק

מכתב של אברך ,י' טבת ה'תשע"ב
לאבא של דניאל ולכל העוסקים במלאכת הקודש!
קיבלנו קצת בהפתעה את ההודעה שזהו המסר האחרון .אבל כנראה ,כמו
שמובן מתוכנו של אותו מסר ,שהגיעה העת המיוחלת ,העת שכל המסרים
במשך העשרים שנה האחרונות יתממשו וילבשו עור וגידים .קראתי אותו
מילה במילה .מנסה להבין את מלא התוכן שניסו לתמצת במילים ספורות.
במהלך הקריאה ,לעיתים תכופות אחזני רעד והתרגשות  -הנה כל הגלגל
האדיר הזה של העולם כולו ,על כל מה שהוא עכשיו ,על כל ההיסטוריה
שלו ,מתנקז לנקודה אחת .נקודה עליה חשב הבורא מלכתחילה' .סוף מעשה
במחשבה תחילה' .נקודה עליה דיברו כ"כ הרבה ,התפללו כ"כ הרבה ,קיוו
ובכו כ"כ הרבה ,סבלו ומסרו נפשם כ"כ הרבה .הנה הנה אנחנו עומדים על
סיפה ואולי כבר בתוכה.
אי אפשר לעצור את הדמיון שמתחיל כבר לצייר על הנשמה בצבעים
זוהרים את המראה של העולם החדש .אין יותר מתאים מזמן זה לומר בפה
מלא ובלב עוד יותר מלא :תודה! ודאי יצא לכם לא מעט לתהות ביניכם
לבין עצמכם  -במי המסרים כבר יוכלו לגעת? הרי התכנים שלהם הם כל כך
לא מקובלים אפילו במגזר הקרוב ביותר לקב"ה! תהייה די מובנת לאור
המציאות העגומה בה אנו חיים .אך דרכים רבות למקום...
אוכל לספר בקצרה איך זה השפיע עלי .אני בחור ישיבה בן  25המתגורר
במרכז .תמיד אהבתי ושאפתי לאמת .למה שהקב"ה באמת רוצה .את
ההגדרה לאמת הזאת קיבלתי במידה רבה מתורת ה' וספרים לרוב ,וגם ,לא
פחות מזה  -מהקשבה כנה לנשמה ,שיודעת היטב מה היא רוצה .הכל
התחיל בערך לפני יותר מ 10-שנים .חודשים מספר אחרי התרסקות מגדלי
התאומים שטלטלה את העולם ,התגולל לבית הכנסת שלנו עלון אחד עם
מסרי האוטיסטים .לראשונה נפגשתי בסגנון המיוחד הזה של האוטיסטים.
סוג של אמת טהורה ללא כחל וסרק .שמים את הכל על השולחן ללא
שיקולים זרים שלא לגופו של עניין .קורא חדש צריך לעשות לעצמו כעין
"מהפכה" בראש כדי להפוך את עצמו לכלי קיבול של אותם המסרים .אלו
דברים שגם אם אתה חי בחברה דתית או חרדית ,יש בהם מן ההפתעה.
הפתעה של העמדתך במקום האמיתי .העמדתם במקום של ציבורים שלמים
שכלפי חוץ נראים שכ"כ שואפים לרוחניות ,ונגיעה בנקודות הכי רגישות,
ודווקא מתוך כך  -הכי אמיתיות .ובכן ,אז הראש התחיל לראשונה להתעצב
בכיוון אליו כיוונו האוטיסטים .להבין את משמעות התקופה ,איפה אנחנו
עומדים בדיוק ,את הפרופורציות הנכונות כאן בעולם ,ובמשפט אחד -
הסרת המסכה מעל העולם וחשיפתו כמות שהוא באמת.
זה היה המפגש הראשון .מאז חלפו שנים עד שנפגשתי עם המסר הבא
ומיני אז התחלתי לעקוב בדריכות אחר אותם המסרים .ממש השתדלתי לא
להחמיץ אף אחד מהם ,ולהתייחס במלא הרצינות לכל אחד מהם .אני זוכר
ששאלתי את עצמי :מה ראית לייחס חשיבות למסרים של אוטיסטים בעוד
שהארץ מוצפת רבנים ודרשנים לרוב? ספרים מכל הסוגים נמצאים בכל קרן
זווית ,ודווקא דבריהם של אותם אוטיסטים פועלים עליך? התשובה שעניתי
לעצמי הייתה לא מסובכת :הם כנראה אמרו אמת פשוטה ,צרופה ונקייה
מכל סיג )מצרך נדיר בדורנו( .ונשמה של יהודי יודעת לקלוט את זה היטב.
זאת התחושה שאפפה אותי בכל פעם שקראתי את המסרים  -תחושה של
אמת .פשוטו כמשמעו .סוף סוף מישהו מדבר לעניין .הם היו לי כמים קרים
על נפש עייפה מהבלי העוה"ז .נקודת אור בתוך כל הערבוביה של העוה"ז.
הרגשתי תחושה חזקה ,נדירה ולא מוסברת שנשמתי צועקת  -כל מילה כאן
אמת לאמיתה! הייחודיות שלהם זה בכך שהם הדגישו את הפנימיות של
עבודת ה' ,את האמת שבה .הם יכלו לומר לך :יכול להיות שאתה יהודי
שמקיים את כל תרי"ג מצוות לומד תורה וכו' ,אבל ...אתה בדיוק בדרך
ההפוכה מהקב"ה! דבר שלכאורה נשמע לא הגיוני ובלתי אפשרי .אולם ,מי
שקרא קצת את דבריהם מבין טוב על מה שאני מדבר .הסרת מסווה השקר
מעל כל מיני מעשים חיצוניים של תורה ויראת שמים ,וחשיפת הלב העקום
ומאווייו השליליים .לא פעם יצא לי לדבר עם חברי .הם מצידם הפטירו:
אנו לא מבינים על מה אתה מדבר .מה אתה דורש? וכי אנו מחללים שבת?
אוכלים חזיר? אנו לומדים תורה ב"ה .מתפללים .עושים חסד .וחוץ מזה,
את מה שאנו צריכים לעשות נלמד מספרים ואין לנו צורך במסרים מעין
אלו .אלו דבריהם .ניסיתי להסביר להם שתגובתם מצביעה בדיוק על שורש
הבעיה .אל תסתכל על מה שאתה עושה .תביט איפה הלב שלך .האם
הקב"ה באמת מעניין אותך .האם יש לך שאיפות ורצון להיות קרוב אליו ,או
שכבר טיהרת לעצמך את השרץ במחשבה שללכת לאיזו הופעה זה חלק
מעבודת ה'.
הם באו להחזיר לנו את הקשר הישיר והבלתי אמצעי עם אבינו-מלכנו-
אוהבנו-אהובנו .לאט לאט הולכים ומבינים למה בדיוק מתכוונים אותם
אוטיסטים .ככל שמתקדם הזמן ,דבריהם מהעבר שנראו במבט ראשון די
הזויים ומנותקים מהמציאות ,אינם זקוקים להוכחה יותר טובה מהמציאות
עצמה שטופחת לנו על הפנים .היה ויש לי עוד הרבה מה לכתוב ,אולם גם
מה שכתבתי כבר התארך מעבר למצופה ...לסיום ,אני רוצה שוב להודות
לבנימין ,דניאל ,מויישל'ה ,יצחק-אייזיק ,שמואל ,חיים וגליה )סליחה אם
שכחתי מישהו( ,ולכל אלו שטרחו ועזרו בהפצת דבריהם .אתם אוטיסטים
)נשמות גבוהות!( ,אם יש לכם ספק עד כמה הצלחתם להשפיע ,תדעו
נאמנה שלפחות על יהודי אחד כן הצלחתם .והרבה! וקמי שמיא גליא ...אין
לי אלא להתחנן לפני הקב"ה שיזכנו להתקרב אליו באמת ובוא תבוא העת
בה נגילה ונשמחה בו במהרה אמן!
ואולי גם אזכה להודות לכם פה אל פה...
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