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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
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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

בס''ד
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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
פני מהם והיה לאכול ,ומצאוהו רעות
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.
אבל ה' בחר את זה ,והמקום הזה
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 ה ז 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
הלב במקום אחר .ואלו שירדו
.
כך
כל
לא
,
הגברים
אבל
.
חברות
להיות
שאנחנו רואים באופק?
מן הדרך משפיעים על
וזה בדיוק מה שיכול להציל אותנו :האחדות
ת .אני לא יכול להגיד לכם .רק
לבושים
הצדיקים כי הם עדיין
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
שהם משפיעים גדולים בעולם
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
לשים
האמינו שיתכן שיבוא צר ואויב בעתיד הקרוב ,לא עלינו ,נרוץ
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
של הגאולה לא תבוא בקלות אם לא
ועם ישראל צריך להתאסף בדיוק
אמת ,ואנחנו רואים בעינים
שקר .כאשר נשתנה ונחזור נחזור לחיי תורה ורוחניות ,בלי
כמו שהרב הזה אמר.
ש .בקשר לילדה שדברה על
בתשובה ,נראה ברור את האמת עגל הזהב.
בנימין גולדן
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
זו
גשמיים והבלי העולם ''ביטל עשה
מזה הקשר החזק עם הקב''ה נהיה מוות משונים ,ומכל מיני דברים שלא יכלו
להעביר
וענשו גדול''[ .בידור זה ליצנות!
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'' -
וקיימות גם אפשרויות אחרות שמאד
אדם כזה השורש שלו לא יהודי.
יכולות להפחיד את האדם עד לשגעון.
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
כסף ,כבוד ,כח ,וכו' ]ע' משבצת
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
רק
אחיזת עינים ,שבאמת קיים
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.
משתולל באופן קשה ביותר .אבל
ואין בן דוד בא עד שימחו מן העולם,
אבל זה האויב העיקרי שלנו
40
לא בצורה של שנות ה 30-וה-
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

הריסת מגדלי התאומים:
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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
או וְ יִ ְפ ֲ
דו ּפֶ ן י ִַּגיעַ הַ ּפֻ ְרעָ ּ
ח ּ
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
מו פנותם )מצודת-הם המגדלים הגבוהים (
ָנ ׁ ַ
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
'
ית
ם
ש
ֵ
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הַ
ת
אוֹ
ר
ָ
ת
ְ
הַ
ת
שר הֵ ם ּ ֶבאֱ מֶ
ַא ּ ׁ ֵ
ּ
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 :
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 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!''

ההגנה היחידה
כ"ז תשרי תשס"ב
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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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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''.
כל
לעגל הזהב .וזה רוצח
ושבעת ובתים טובים תבנה
דבר רוחני ,כל קשר עם
מכתב מאליהו ח''ג עמ' 205
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
''קול דממה דקה ''2
טל 331186-055
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

בס"ד

הדבר שיוכל להקל על כולם
תפילה אמיתית -ביחד ותהילים -ביחד
תיקשור עם בנימין גולדן בחור אוטיסט בן 30

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

 24הגלות האחרונה :ישמעאל
כה אלול תשס"ב
מסר מבנימין גולדן אוטיסט בן

מסרים מעולם הנשמות
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דעת תורה ומסרים אחרונים

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:

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
בכל זאת יש זמן ,ובגלל המחשבות נאמר כבר הרבה פעמים ,וכל מה עם ישראל ,עם ישראל ,אני מבקש ,אני
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
תראו את כל הסימנים ואת כל
שוב ''הגלויות אינם אלא ארבע:
האזהרות ואת כל המסרים שה'
כל מה שנכתב .לא רק מה
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 רז''ל ובספר הזהר פרשת לך לך''
שיכול לקרות.
להקב"ה .להגיד לו ''אתה
)רב חיים ויטאל
תפתחו את העיניים
המלך ואנחנו המשרתים ,אתה
(
קכד
תהלים
ספר ''עץ הדעת טוב''
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
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
עגל
את
כך הרבה צרות .ה' שוחט
הזהב ]מבואר בחוברת ''קול דממה דקה
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,
(
לו
יחזקאל
)
ונאמר
...
'
ה
את
דעה
הארץ
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
אמיתי ,עולם של תורה ]כמו שכתב
הר בית ה' בראש ההרים...ונהרו עליו
לא יחזור למה שהיה.
פשוט כבר יכול לראות ששום דבר
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''
אמת ]מבואר בחוברת ''קול דממה דקה
מהשקר ,לא יוכל לחיות בעולם של

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.

בס''ד
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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
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

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
מצב דומה לזה ,אמנם בצורה וחמושים עלו בני ישראל מארץ
נמוכה וגסה ביותר.
אחד מחמשה
מצרים )שמות יד(
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?
אותו
זה אינני יודע .אבל כן יקבלו
'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

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 להם 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.
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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 ְס ֵפּד ְ
ַ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
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