הבהרה

חשיבה !

החןברת הזאת מיןעדת בעיקר לחרדים ,אבל גם לכל יהןדי,
כדי שהדבריס שבחןברת יובנן על נכןו ,נצטט כאו כלל חשוב
שנאמר על יךי אחד מהא .ןטיסטים :

 JJולמה אנחנו  -:מדברים ישיר אל

החרדים 1

לא כי הם צריכים · מוסר חזק יותר מאחרים שהם כל כך
לא טובים . .אלא אדרבה  -בגלל שהם הטובים ביותר
וצריכים להעלות לא רק את עצמם אלא כל עם ישראל.

בלעם ישראל צריך לעלות -

אבל רק באשר

הגבוהים ביותר עולים  1בולם יבולים ?עלות.

JJ

קול
דממה

דקה
י מסרים

חדוטים.

עד אדר תשס"א
מהאוטיסטים ופגועי המח
בענין המצב והתקופה
דעת תורה

על התקשורת עם פגועי המח
מלווה עם מקורות מחז/ל וספה'  Iק

.

.

עיה"ק יוושלים תןבב"א
'l

מאז פסקה הנבואה עיקר דיבורו של המקום ב  lIה מתגלה
אלינו באמצעות המאורעות הבאים עלינו ,כמאמרם ז  IIל
נברכות (.ה IIאם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש

במעשיו .II

האסונות

בטורקיה

ובמקומות

הנוראים

שבהם

שפקדו את
נוספים,

ניספו

העולם,

סופות

הרעשים בהודו,

ההוריקן

רבבות בני אדם

וכו',

והשטפונות
הם

דיבורים

קשים הפונים אלינו ,כמו שאמרו חז  IIל ניבמות סג" (.אין

פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל" .ובנוסף לאלו
ה  IIמגפה השקטה  IIהשוררת בתוכנו המכלה מספר רב כל כד
של צעירים בכל מיני מחלות משונות ושאר הבעיות עד בלי די.
כל אלו ללא ספק הם דיבורים קשים מן השמים נעיין
דברי החפץ חיים בעמוד  [.4אד הפעם לא השאיר אותנו
הקב  IIה בחושד בהבנת כוונתו ,אלא שלח לנו נשמות טהורות
פגועות מח וגוף שאינו מסתיר מהם את העולם הרוחני .דרכם
נמסר לנו המשמעות והסיבות להנהגה זו  -בקול דממה דקה.
בחוברת זו עשרות תקשורות שנעשו עם אוטיסטים ושאר

פגועי המוח שיש בהם פירוש נפלא למאורעות האחרונים
שהתרחשו בעולם ,ומוסר והדרכה בעיקר לחרדים אל דבר
השם ,על מנת לעבור בקלות ובשלום את המאורעות הגדולים
של תקופתנו ,ולזכות ולראות בשוב ה' לציון וברחמים בב"א.
]כידוע הנהגת האומה נמסר לחכמי התורה בלב,ד ולכן בכל
שאלה מעשית יש להתייעץ עם תלמיד חכם וירא שמים .ועיין
לקמן בעמ'  5דברי הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן
שליט"א[

החוברת :
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לאפשר לקורא להכיר מיד הנושאימ העיקריימ ,וגמ לאפשר סקירה מהירה של
.
החוברת )יש -להתחי .ל מהמשבצת שלפני עמוד השער(.
ההוספות בתוך סוגרים מרובעי  Qהמ מהמוציא לאור ,במטרה להראות קצת
מהעומק שיש בדברימ הללו  Iותן לחכמ ויחכמ
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היות וכל דברי החוברת מתאימים לדברי רבינו החפץ חיים ,לכו ראינו לנכון להקדים
דבריו הקדושים בתור הקדמה ,ובפרט שהחפץ חיים זצייל מורה לנו מה עלינו לעשות
היום ,כאשר נתגברה מאד מידת הדיו בעולם הייי ,בדיוק כמו שמתואר בדבריו כאו .

דברי רבינן החפץ חיים זצ  IIל
אנן רןאים בימינן אלה שנתגברה מאד מדת הדין בעןלם ,ןאין לנן יום
שאיננן

שןמעים

שמןעןת נןראןת

ןמחרידןת מהמאןרעןת המתהןןת

בעןלם.

הרעש הגדול שהיה בארצנו הקדושה ,שזה הרעש הוא התראה
מהקדוש

בייה

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 יינתנה תוקףיי נתקיימו
בעת האחרונה ,ואין איש שם על לב על זה .ןכל אחד ןאחד הלא
צריך לירא לנפשן מאימת הדין הקשה השןרר בעןלם(.

כמעט .

ןבןןדאי תאחז פחד ןרעדה לכל איש מבין--מה זה עשה ה' לנן!
הלא הוא טוב ומטיב לכל ורחמן על כל מעשיו ,ולא חפץ אפילו
במות רשע כדכתיב ביחזקאל ייחי אני נאום הי אם אחפוץ במות
רשע כי אם בשובו מדרכיו וחיהיי.

אלא המבין יבין שמזרז הקב"ה אןתנן לתשןבה .ןמראה לכל,
שבידן לעשןת כל מה שירצה ,ומי בכל מעשה ידיו בעליונים
ובתחתונים שיאמר לו מה תעשה ומה תפעל.

ןברןר לי שאם הין לנן נביאים מה' ,בודאי עמדו על המשמר לזרז
את ישראל לתשובה לבז<ינו שבשמים .ובאשר בעונותינו הרבים
אין לנו בימינו אלה נביאים ושלוחים ,הוא מזרז לעולם על ידי
שלוחים אחרים כדכתיב ייעושה מלאכיו רוחות משרתיו אש
לוהט".
על כן אחי ורעי ,עלינן להאמין שכל אלן המאןרעןת הנה התראןת
מהקב"ה שנעשה תשןבה ,ומי יודע מה יולד יום .וכל מה שנאחר
לשוב בתשובה יגדל ח"ו החרון אף בעולם.

ספר בית ישראל פרק י'

-------הקדהממדלוק5 -------דברים אלו היו לנגד עיניו של הרב והוא אישרם להדפיס בספר 'ייונפשי יודעת
מאוד "  ,מתוך דברי הרב מתברר לנו איך להפיק התועלת הרצויה מהמסרים
של האוטיסטים ושאר פגועי המח ,והיחס הנכוו לכל זה על פי תורה ,

דברי הגאיו הגדול

רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט " א
נמסר

לי

מפיו

אישית

של

הגראי  IIל

שטיינמן

]  IIאוטיסטים [, II

התקשורת החדשה עם פגועי המוח

בענין

שהוא רואה

בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה את הישנים השוכחים את
האמת בהבלי הזמן  ,ושוגים כל שנתם בהבל וריק ,ואף לחזק את
בני התורה בדברים שיש לחזק את בני התורה של זמנינו,
באשר דבריהם הם מןסר חןצב להבןת אש ןמעןרר מאד

את כל המעיינים בהם .על כן ,טוב להפיץ ןלפרסם דברים אלן.

הגראי  IIל נכח אישית בתקשורות עם פגועי מוח ןהתפעל
מאד

מהתשןבןת שהם

השיבו

לו

על שאלותיו.

לדעת הרב

שליט  IIא חשןב מאד להתבןנן בדברי המןסר שלהם לצןרך חשבןן

הנפש ןאין להתעלם מהם.
הקב  IIה שולח לנו הארה ממרום

ואילו אנשים רבים

מתעלמים ומזלזלים · בה ,לכן ,עודד אותי מאד הרב שליט  IIא
להוציא את הספר ]  IIונפשי יודעת

מאד [II

המעביר מסרים אלו

לציבור הרחב ,מאידך ,בקש להזהיר בזה שאין להשתמש בהם

למעשה לשום ענין והוראה ,כמו כן הזהיר לא לשאול אותם
בעניני עתידות ,לא זכינן לגילןי תןפעה זן אלא לצןרך מטרה
אחת ,לקרב את לבבןת עם ישראל לאבין שבשמים.

6

iכן ,דממה
j -------'-

במכתב זה של הרה  IIג

רI

דקה - - - - - - - - -

נתן ואכטפוגל זצ  IIל ,מנהל רוחני של ביהמ  IIד

גבוה

לייקוואוד בארה " ב ,מבאר את גודל החשיבות של התקשורת עם האוטיסטים
ופגועי מח ,והתועלת הרבה שכבר יצא מהמסרים הללו ,כידוע לו מנסיונו האישי .

בס  IIד

RABBI NOSSON M. WACHTFOGEL
BETH MEDRASH GOVOHA
LAKEWOOD, NEW JERSEY. 08701

הרב נתן מאיר וכטפו יגעל
בית מדרש גבוה

לייקוואוד ,נ .דז 10780 .
כ  IIה סיון תשנ  IIז

 IIהעם ההולכים בחושך ראו אור גדול  .IIנמצאים אנו בתקופה
שהחושך והבלבול גדולים מאד .רבים מעמנו אינם מכירים אפילו את
אביהם שבשמים ,ואפי' מאלו ההולכים בדרך האמת ישנם הרחוקים
עדיין מן השלימות  .ריחם הבוי"ת על עמו ושלח לנו ברוב רחמיו
אמצעי המסוגל לעורר אנשים מתרדמתם העמוקה ,באמצעות

תקשורת חדשה עם בני אדם הפגועים במוחם ]ייאוטיסטים"[ .דרך
תקשורת זו רואים אנו שהעולם הרוחני גלוי לפניהם.
למרות שבעיני העולם נחשבים אנשים אלו כחסרי הבנה וידיעה

בנעשה

סביבם,

התקשורת

באמצעות

החדשה

הנקראת

 IIתקשורת

בתמיכה  IIאנו מגלים שידיעתם בענינים הרוחנים של העולם ,בעניני
הבורא ,ההשגחה ומוסר ,הם ברמה גבוהה מאד .דברים אלו כבר
הביאו חיזוק רב להרבה יהודים לחזור לשורשם או לחזק את דבקותם
בתורה ומצוות .על כו אני רואה חשיבות גדולה לפרסם את הספר
ייונפשי יודעת מאד" והמסרים של אותם פגועים הגורמים לקירוב
הלבבות לאביהם שבשמים.

מרוב טרדותי לא יכולתי לעיין בספר הזה ובקשתי מתלמיד חכם
הנאמן עלי כבי תרי לעבור עליו ,והוא אכן עבר על חלק גדול מן הספר
נוכח מקרוב באמיתו
שבעצמו
את תוכנו .מלבד מה
ומסר לי
התקשורת וחשיבותה .יחד עם זאת עלינו להדגיש שהמסרים
הנמסרים לנו דרכם ראויים לחזק ולקרב את הלבבות ,ואין לפעול על
פיהם למעשה בלי להועץ ברב כי כידוע אין הנהגת האומה בפועל אלא
על ידי חכמי התורה .

,

אני רוצה לברך את אלו העוסקים בהפצת המסרים החשובים
הללו במטרה לקדש שם שמים ולהגדיל את שמו יתברך בעולם  .יהי
השי  IIת בעזרם וחפץ ה' בידם יצליח .
הרב נתן ן · ואכטפוגל

~ {t)r
~

-------האוטיסטים על פי חז ----- IIל 7מאמר מקיף זה שחובר על ידי תלמיד חכם מובהק ,מבאר ההוכחות לאמיתות
התקשורת עם פגועי המח והמקורות לתופעה זו בחז  IIל ובספרים הקדושים ,וגם
מספר בהרחבה

)עמ (12-15 I

הוכחות שראה המחבר בתקשורותיו עם אוטיסטים.
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ביום כ  IIו סיון שנה זו )תשנ  IIט(ן נפגשתי עם ה~ז  \7ייסט

בנימין במוסד בזכרון יעקב אחרי ששמעתי אודותיו וגם על אחרים
כמובא בספר  IIונפשי יודעת מאד  .IIועל פי זה כתבתי המאמר הזה

להציעו לפני גדולי דורנו ,ה' ישמרם ויאריך ימיהם בטוב .
וגופא דעובדא הוי ששאלתיו כמה וכמה ענינים למעלה משעה שלימה,
והכל היה על ידי המתקשרת שהיא גם אשה חרדית ,וכל התשובות היו
לענין כהלכה תואמים מאד לפי כל השאלות וגם בדרך חכמה ויושר.
והיו בדבריו גם חידושים ,והם תואמים לדברי חז  IIל ומה שכתוב
בספרים הקדושים ,וכמו שיראו במאמר הזה כואחר כך נפגשתי עם עוד

פגועת מוח אחרת בירושלים וגם הכל היה מדויק על דרך הנ  IIלן תשובות
מהירות מאד וכולם לעניןן ישרן כחכמים מחוכמים .זה היה בי"ד תמוז,
כבר אחרי כתיבת המאמר הזה(.

! הענ יו הכללי היצוא  .מתוך דבריהם' ,י ומתוך אוטיסטים אחרים הרבה[ /
 :הוא שיש סכנה קרובה ) .כמובו שאי אפשר לדעת מה זה קרוב/והרי יש :
 :מדת  ,ארך אפים וכון( ,וצריך לעורר העם לתשובה נעיין דברי רבינו !

! ה!יפץי חיים לעיל ,עמדו [.4

.

ועיקר תפק~דני לתקן נעיין עמ'  [57 -60הראשים ,שהם החרדים ~
והבני תורה ,שיהיה ליבם לשמים .יעל ידי זה יתוקנו אחרים ,שהם ,

 :עוברי עגירה בסתר והם גתוכנו~ ועל ידי זה יתוקנו אחר כך דלת העם (

 .הנדחים ותיניקות שנשבו.

.

ואם ח  I1ו לא נתקו בעוד מועדן נצטרך ח'/ו לעבור צירוף חזק של י

 ; .וסוריון הו ברוחניות וזין בג Wמיווז·. ,ומי ידוע עד היכו ',השם ישמרנו. ..
כל זה תוכן התראתם .והנני מציע המו  IIמ מה שנראה על פי התורה,
ולפי מה שראיתי לפני הגדולים ותלמידי חכמים שבדורנו  .ואל יהיה
עליהם למשא אריכות המאמר הזה כי דבר גדול הוא הענין ,ורוב דברי
המאמר הם לצורך בהירות הענין )והנני מוכן לבוא לפני הגדולים לדבר
פה אל פה  Iאם ירצו לחקור ,ואיני חוסך שום טירחה בזה בעזהי  IIת,
וישפטו הם מה לעשות ואיך להתייחס(.
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לןק --------דממה ---------הקד

א .בדבר' הגמרא שנתנה נבואה לשוטים
איתא במסכת בבא בתרא (:בי) מיןם שחרב ביהמ"ק ניטלה נבןאה מו
הנביאים ןניתנה לשןטים ןלתינןקןת .ומייתי התם עובדא שמר בר רב
אשי פעל עפ  IIי מה ששמע משוטה  .ובמהרש  IIא פין שאין זו נבואת
הנביאים שנטלה מהם ונתנה לשוטיםן אלא ענין אח,ר שנבואת הנביא
ע  IIי השי  IIת או מלאך  Iונבואת שוטה ותינוק ע  IIי שד  Iכמו שחילקו בגמן

ברכות ננה  (:לענין חלום אי הוי עייי מלא,ך נאמר בו בחלום אדבר בו .
ואי עייי שד נאמר עליו החלומות שוא ידברו עכ  IIד .ודמיון המהרש  IIא
לגמן ברכות צריך בירור דהא הכא בגמן עשה מעשה עפ  IIי נבואת שוטה

וכן נתקיים נבואת התינוק כמבואר בגמרא ,וא  IIכ על כרחך לא דמי
לגמן ברכות.

ןהנה בכל הסןגיא הארןכה בפרק הרןאה חזינו דחלןם בסתמא יש בן
סימו ןפקידה ,ונקרא אחד משישים בנבןאה .ןלדינא יש תענית חלןם
בשבת ןהרבה ענינים .ועל כרחך דנקטינן שאין החלום עייי שד ואינו מדבר שוא,
ובגמי )חגיגה ה( אמרו  :אעפייי שהסתרתי פני מהם ,בחלום אדבר בו ..ונמצא שעם כל
ההסתר-יש רצון הי להתגלות עייי חלום  .ולמה נאמר כאן לענין נבואה שנטלה מן
הנביאים ונתנה לשוטים שלא יהיה עייי מלאך וכח הקדושה ) .ואמנם לפיי מהרשייא
בחגיגה שם הענין מדבר בדרגת נבואה ממש עייש ,אבל אין זה פיי הפשוט לרשייי עייש.
וגם דברי מהרשייא צריך בירור להמעיין  -וגם באוצר הכבוד שם מוכח דהחלום דרגת
קדושה( .

ובתורת חיים נקט באמת שהוא איזה רוח עליון השורה גם על אנשים שאינם
מהוגנים )ר"ל שאינם ראויים לקבלת שפע רוה"ק מצד הכנתם( .ופירש על דרך משל,
למלך שעשה סעודה לעבדיו וסרחו עליו וציוה להשליכה לכלבים  .וכן הקבייה מצידו
לא ימנע ואפיי לאחר החורבן מלהשפיע רוחו על ישראל ,אלא לפי שאינם עושים
רצונו שורה על שוטים ותינוקות  .והוסיף עוד דחזייל השתמשו ב  IIפסוק לי פסוקיך"
שאמרו לינוקא ולא חיישינן לייניחושיי מפני שרשאי לעשות כן ,והוא בדמות נבואה
וראוי לסמוך עליו עכ יי ד עייש.

ןבמהר"ל ח"א על בבא בתרא כ' להדיא דהנבןאה מו השמים .ןמפני כך
השןטה שאיו לו דעת ןאיו פןעל בשכלן לכך מקבל דבר הנעלם
מעליןנים  .והוא כדוגמת בעייח  ,שניתנה רשות לבהמה לראות יותר מן האדם מפני
שהם תמימים ומקבלים יותר  .וכן התינוק ג יי כ שאינו פועל בשכלו מקבל נפש המדמה
שלו העתידות .אבל החכם פועל בשכלו ואין נפש המדמה שלו מוכן לקבל עתידות כי
אינו פנוי לזה ומבטל בשכלו קבלתו  .ובזמן שבהמייק קיים ,היה השייי קרוב לחכמים
והיה קרוב אל העולם ואל הראוי לקבל הנבואה  .וכאשר חרב בהמ"ק והנבואה באה
לעולם מצד שכך גזר ה' על העולם ,לזה קרובים השוטים יותר לקבלה עכ"ד
המהרייל .ועוד ביאר מהרייל בזה הענין בספר יינצח ישראל" )פכייו( ,והביא עובדה דרב
עיליש )גיטיו מייג( ,שהיה לו שליחות אודות בריחתו מן העורב שצפצף בקולו .הרי
דבעייח ראו יותר מרב עיליש ,וזה מחמת פשיטותם מקבלים ידיעות בעליונים עייכ.

ןמבןאר בפשיטןת מדברי מהר"ל ןתורת חיים דס"ל דשייך השראה
עליןנה על שןטים ןהכל מסטרא דקדןשה ,ןרשאי לסמןך על זה .וגם
מש  IIכ מהרש  IIא שזה ע  IIי ש,ד פשוט שלא כתב איסור בזה ,דהרי
האמוראים סמכו ופעלו בזה  .וגם ענין השד לפי דרכו לא ידענו מהו ,ולא הרחיק
עצם הדבר רק מיעט שאין זו דרגת רוה יי ק רק איזה גילוי גרוע ונמוך )ועיי מעילה י יי ז
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ודו"ק(  ,מלשון הגמ' נטלה נבואה מן הנביאים ונתנה לשוטים נשמע שהוא בדומה
לנבואה ,וע"ע להלן אות ז' בזה,
שו  !lר בחתם סופר בבא בתרא שם שכתב וז"ל )אחרי שבאר ענין הנבואה שהוא
למעלה מהשגת הנביא דרך כלי שכלו( ,ועל דרך זה נתנה נבואה לשוטים ,כי לפעמים
נשמת אדם רואה דברים ולבו אומר לו ,אלא שנראה כדברים רחוקים ואין שכלו
מניח לו להוציא דברי שטות כאלה מפיו ,ובאמת הם דברים נגדרים למעלה ,ובעינינו
)נראים( כדברים רחוקים ,והשוטה אשר יראה יגי.ד כגון ,עובדא דרב טביומא וכיו"ב

עכ " ל ) ,וע"ע בס' דובר צדק לר"צ הכהן זצ"ל ,דף מ"ו ,ביאור ענין בת קול ונבואה
לשוטים וכמה בחי' כאלו שהוא גילוי מלמעלה בדרך אחוריים ,לא להדיא פנים
בפנים ,ולכן דרשו חז"ל )מגילה לב( מנין שמשתמשין בבת קול? שנא'  :ייואזניך
תשמענה דבר מאחריך" ,ע"ש עוד ואכמ"(ל,

-- --,-.

ב~ -איך ל~בחי-ן .א~יתת הדברים -

הדרך לראןת אם יש דברים בגן בנבןאת השןטים ,הןא על כמה אןפנים:
א .אם השןאל רןאה לפי דעתן שהתשןבןת קןלעןת אל תןכן הענין והם

מתאימים לנושא ,וכעובדא דגמ' בבא בתרא שרב אשי שמע השוטה מכריז דמי
שימלוך בעיר מחסיא חותם טביומי וזה היה חתימתו ,והרי שם היה ענין של מלוכה
ומינוי ריש מתיבתא ואין השוטה יודע מזה  ,וגם מר בר ר"א היה ראוי לאותו מינוי
ומזה שפט דיש דברים בגו וסמך כל כך על זאת ,לבטל מה שחשבו רבנן למנות את רב
אחא מדפתי בראש  ,ומכל מקום פשוט שזה נעשה עפ"י ד"ת מפני שהיו מתיעצין בו
וזולתו לא היו ממנין אח.ד אבל בכל זאת בלי הנבואה ששמע לא היה עושה כזאת
ליטול עטרה לעצמו ,

ב .אם יגלה דבר שאינן בתחןם הטבעי ,כגון על איזה עתיד והדבר

נתקיים ,ומי גילה לו ,ומזה מוכח שנתגלה מן השמים ,והרי מצינו
שהרוחות ידעו דברים מאחורי הפרגוד בריש פרק מי שמתו ,ויש כרוזים מן השמים

לפני שהגזרה יוצאת לפועל ,וכמבואר גם בזוה"ק שלפני פטירת האדם מכריזין עליו
)ועי' להלן אות '(,ז ועוד הרבה ענינים מצינו בזוהר שיש כרוזים ,ולפי דברי ה"תורת
חיים" והמהר " ל זה חלק טבעי בבריאה כמו שיש גזירות ,יש ע  !lז הקדמה .והוא
קשר הקב"ה עם הבריאה בדיבור ומעשה ע"ד שכל בריאת העולם נאמר בו ויאמר וגם
.
ויעש ,וי"ל בזה ואכ"מ ,

ג .המופלא ביןתר אם יגלה דבר חכמה בטעמא דמילתא ,ןאינן לפי כןחן
ןעיך חכמתן ,ןהתלמיד חכם השןמע מביו דברי חכמה ןחידןש  ,הרי
פשוט שאין זה מעשה שוטה,

וכל החידוש בגמ' הוא בדבר שטות שבתחילת ענינו הוא דבר תמוה כעובדא דמר בר
ר  ' Iא שלכאורה היה צריך לבוא המינוי בדבר כבוד והסכמת החכמים ולא בדבר
הכרזת השוטה ,ולכאורה יש בזה דרגא יותר ניכרת ממה שאמרו בגמ' לענין נבואת
שוטים ,דהרי זה דומה למה שאמרו שם דנתנה נבואה לחכמים לכווו מסברתם
הישרה הלכה למשה מסיני  ,דלא שייך לומר בזה שבא מכח שכלו דסברת הלכה
למשה מסיני הוא גילוי מלמעלה ,אלא שהגרעון שיש בנבואת שוטה דאינו מכח
השראת רוה"ק שזכה בו גוף זה ,דהרי לאו בר מצוות הוא אלא גילוי מלמעלה ממקור
חכמה ע"י כלי פשוט ביותר ,והחכם הזוכה במעשיו ותורתו הוא גילוי קדושת תורה
ומצוות ונקרא עדיף מנביא ע"ש בגמ' וברמב"ן ,

 I0לוק -------דממה --------הקד
ד .אם יעורר על יראת שמים ,אהבת ה  Iוקיום התורה בצורה מיוחדת .
והדברים ניכרים לעובדי ה' ות  IIח שהם ממקור התורה האמיתית
המסורה לנו  1הרי זה סימן גדול שהדבר ממקור עליון )ואין כוונתי דוקא
גילויים אדירים  ,אלא כל גילוי אמיתי שניכר בו יד ה' עליונה  -הוא גדול מאד
להתייחס אליו  .והכרעת דברים אלו עפ  IIי טביעת עין של ת  IIח גדולי תורה ויראה ,וזה
מן החזק שבהכרעות ומצטרף לרוה  I1ק של חכמי הדור והת  I1ח שרואים בזה אמיתת
הענין  .והעיקר ,שיש לדון על הענין ולא על מי שאומר )פשוט שר  IIל בנ",ד משא  IIכ אם
רשע אומר אפילו דברים נשגבים  ,מרשעים יצא רשע כידוע( .

ה .אם יעורר אמת .הרי בלי כל ההוכחות הנ  l1ל צריך למיחש דהרי
בלאו הכי אנו מצווים להתחזק תמיד.
ובפרט במצוקות הזמןן וביותר בעיקבתא דמשיחא שכבר ניבאו חז  I Iל
ע  IIז והזהירונו  1וכן המקרים צריכים לעורר על התשובה כמו שכותב
הרמב  IIם להדיא בהלן תענית שזה מצוה מן התורה ע  IIש דברים ברורים
פ  IIא ה  IIא בן גן .ועל זה נוסדה מסכת תענית והלכותיה.
ונמצא שכל נבואתו של השוטה היא מוחזקת מכח נבואת אמת של
חז  l1ל והכל עפ  l1י התורה .והדבר ידוע לחכמי ישראל שכולנו זקוקים
לתיקון 1והדורות יורדים ה  IIי.

-. -
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אמנם חששות המסתייגים מלמהר להאמין בנבואת שוטים )הכוונה
בענין הילדים האוטיסטים בזמננו ,שעל זה סובב המאמר הזה(ן או
לקבוע ולסמוך יותר מדי על הענין הזה ,מובנים  .דגם אם יתכן שזה
אמת ברור שיש בו כדי סמיכה והתעוררות ע"ד אמת ,מכל מקום נכון
מחמת כמה טעמים להתנהג בזהירות :
א .לב ההמונים שהם עמי הארץ )והכוונה גם יודעי ספר וקובעי עתים
לתורה  ,וגם המון בני תורה יכולים להיות נכללים בזה אם אין דעתם
רחבה(ן מאד נמשכים אחרי כל דבר נעלם ,מפני ההתפעלות היתרה
אחרי כל דבר מוזר 1ואין יודעים כלל גדרי הענינים .וכאשר מתרבה
אמונה יתרה בדבר הדומה לנבואה או גילוי מלמעלה ,כבר יקבעו כל

התורה וכל מיני הנהגות על פיהם  ,והיצר הרע נתפס תיכף לזה .
ואנו סובלים מאמונה יתרה שלא כפי גדר הנכון )לפעמים כמעט כמו מכפירה(  .כי
שניהם אינם גדר האמיתי של אמונה שהיא רק בחי ' " אמת ואמונה  IIכמו שאמרו
בתפילה בברכות ק"ש ,וכן מובא בזוה"ק ענין זה  .והביאור הפשוט דכל אמונה צריך
להיות קבוע עפ  I1י ענין הלכות התורה ודברי חז  IIל  ,וע  IIז באו דברי התורה להעמיד

את האמונה עפ  IIי הדעת האמיתי .וכל סטיה מזה גורם הפסד גדול ,ואין כאן מקום

להארי,ך מכיון שקשה לפרט הענין

והמשכ  IIי.

ב .כל גילוי מלמעלה יכול להיות מעורב מטוב ורע .ועיין הקדמת הרח  IIו
ז  IIל לספרו  IIשערי קדושה  IIבזה ,והדבר צריך בירור מפני שהיצר נאחז בכל מקום
שיוכל ,ואין דבר טוב שאין לו פגע שיפסיד אותו כל שכן בחובת הלבבות  .והרבה
דברים טובים בעולם התחילו בטוב וכאשר נתפשטו חוץ למקומם וזמנם נעשה פיגול,
דוגמת קדשים כידוע ,וזה כלל גדול בתורה שהיא מידת אמת השומרת גדר וגבול

-------האןטיסטים על פי חז ----- lIל l lהדברים כואפילו בחלומו של יוסף הצדיק שהיה גילוי מן השמים לנב;א כשר ,היה בו
תערובת דברים בטלים ,כדמוכח שם בגמרא ,וזה לא שייך בנבואה כדאיתא שם
בגמרא נ"ז ואכמ"(ל.

ג .בעניני הלכה והנהגהן הקביעות הוא רק עפ  IIי חכמי התורה ומה
שעבר דרך נשמת חכם חי .והרי איתא סוף פרק הזהב כב"מ נ"ט וע'י כסף משנה
הל י טומאת צרעת פ"ב  ,ה " (,ט לא בשמים היא  .ולב בני אדם קלי דעת ואינם מבחינים
בזה ,וזה מפני מיעוט הדעת והאמונה האמיתית בתורה וחכמיה ,ומיעוט אמונת

צדיקים אמיתיים שכל ענינם עפ"י אמיתת התורה וזה מעלתם .כובמקום אמונה זו
מחליפים אותה באיזה מנהיג שעולה יפה לפי דמיונו של הרוצה להאמין בו וגם רוצה
שאחרים יאמינו בו ,וכידוע(.

ד.

תמיד יש לחוש מאחיזת הס  IIא ודוקא בדבר טוב ומיוחד יש חשש

יותר  ,.וערמת היצר הרע וסכנותיו גדולים .והדברים ידועים מכל הדורות שהס"א
מתערבת ומקלקלת הכל ומנצלת כל דבר לתועלתה  .וקל להפוך דברים מאמת לשקר ,
ואכמ"ל כי נוכל למצוא עוד הרבה' טעמים וחששות .

__~~~.!!tl!_~~ iךב _ ~נ_Jפ__ת~~~~ ב~_~ון _·~~ ~_~_ _י!_וכ~
..:._1

___ !

מכל מקום עדיין אין לשלול העניו מחמת כל החששות במקום שיש בו
תועלת רוחנית עצומה )וכמו שיתבאר בסעיף הבא( .והרי אנו עומדים
תמיד כל היום )הן בשאלות הכלל והן בשאלות הפרט( ,באותה שאלה
של ; 'יאוי לי אם אעשה כך אוי לי אם לא אעשה" ,וכזאת מצינו בגמרא
)בבא בתרא פ  IIט( לגבי ריב" ז שנסתפק אם לדבר על כלים שעושים בנייא
רמאים )כלפי מה שנוגע לה! טומאה( ,או שלא לדבר ,עייש הספק.
ולבסוף אמרה מקרא  IIכי ישרים דרכי הן וצדיקים ילכו בם ופושעים
יכשלו בםןן .וזו השאלה י  IIל תמיד בכל הענינים ,וכהיום הזה עוד יותר,

וצריך זהירות תמיד בזאת .וגם מאידך גיסא ,לא למנוע התועלת
והדברים

ידועים.

ואם כן בנוגע לנידון דידן הרי אנו בדור שגברה המינות ויצר התאוות.
ואם נמצ!( תועלת בזה לא נמנע הטוב וההתעוררות ,וכח התורה הוא
יהיה המכריע תמיד  .ולמ 2שאין התו,רה מכרעת בלא  IIה לא ישאל
לחכמים )וכעין שאמרו במסי חגיגה לעי ע  IIה כלום משגיח עליך ע  IIש
כ  IIב  ;(.וענין הצורך לעורר בני אדם אל התשובה והאמת הוא גדול מאד
גם בלי אזהרות מיוחדות ,ועינינו רואות גם אצל היראים אעפ  IIי שכלפי
חוץ מחזי כאכשור דרי ,מכל מקום אין תוכו כברו )ואפילו בזמן חז  IIל
חששו לזה כדאיתא במסכת ברכות כ (. IIח

וח  IIו ביום מן הימים מי יודע איזה נסיונות באים ר  IIל  ,ואיזה מנהיגים
יהיו אז  ,ומי השומע ע  IIד אמת ,ואז ח  IIו החיצוניות והצלחת הרשעים
וכח הרע יתגבר ויתגלה התוך המקולקל אם לא נמהר לתקנו כפי
היכולת בעוד מועד והכל תלוי ביסוד האמונה בלב שלם .וע"ז היצר
עובד בתחבולות לקלקלו  .וכבר העיד על כח היצר בכלל ובפרט בזה
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בספר חובות הלבבות שער יחוד המעשה בכל כוחו לרופף האמונה
ולהגביר השקר והצביעות גם בתוכנו .וכבר ניבא דניאל " :ויצרפו רבים
והרשיעו רשעים וגו''' )ע"ש סוף הספר( ,ועי' עוד חובת הלבבות שער
יחוד המעשה פ  IIה עיקר פיתוי היצר לקלקל האמינה רח  IIל ,ובשעת
הנסיון אין מה לעשות ,רק אפשר לחזק ולקדם לפני זה כידוע.

ה .הוכחות שראיתי מתוך דברי האוטיסטים

על אמיתת דבריהם והאזהרות שמכריזים
.-

זאת ועוד אחרת .הרי הילדים האוטיסטים הי"ו מזהירים על התשובה
ואומרים שיש להם 'יימסר מלמעלה" לעורר הדור על התקופה וטרם
יגיעו ימים קשים וזה ממש בגדר נבואה קטנה כדברי חז  IIל הנ  IIל
שנתנה נבואה לשוטים )ר  IIל שעומדים במקום הנביאים שהיו מוכיחים
את ישראל ובדורות קודמים שדברי גדולי ישראל היו נשמעים יותר
ליראי ה' ורוה"ק גלויה לא היו צריכים לזה כמובן( ,וכפי מה שנתבאר
קצת הענין למעלה.
ובאמת הרואה ושומע דבריהם רואה שאיו זה דברי שטות )שאפילו ע  IIז
אמרו ניתנה נבואה לשוטים( .אלא באמת דבריהם חכמה מדויקת
להפליא ,אלא שהגברא הוא שוטה ,ודבריו הם חכמה ואמת .וזה בא על
כרחך מכח הנשמה שלהם וכמו · שמבארים בעצמם היטב הדק כל ענינם נעיין
עמ'  [. 18-19וזה עצמו העדות הנכונה :שכל מה שמדברים על עצמם הוא
ביושר ובדעת נכון .והדבר מוכיח בהרבה ראיות שרוח נכוו מדבר מקרבם.

ואפילו אם לא היינו מוצאים מקור בחז  IIל מדברי הגמרא הנ  IIל במסכת

בבא בתרא ,גם היינו צריכים לשקול בעצמנו ולחפש מקורות בזוהר
הקדוש ובחכמי אמת .,או אפילו לראות כפי ראות עיני חכמי הדור
הקובעים כל מיני דברים בשודא דדייני .וכל דברי הגמרא הנ"ל
מסייעים שלא יהיה סתירה וקושיא ,איך יתכו חכמה מפוארה או
דברי תוכחה בכלי מכוער .ויתכן מאד שקושיא זו לא היתה כלל מכרעת
רק עכ  IIפ בגדר קושיא היא .אבל אחרי דברי הגמרא הנ  IIל ,לא קשיא
מידי .אלא אדרבא ,סיוע יש לאמת הדבר והכל אתי שפיר בפשיטות.

והנה בזאת אוכיח ממה

שראו עיני אמיתת פלאות הדברים :

א .נפגשתי עם האוטיסט בנימין כנ"ל ,ולפני שספרתי עניני ,הקדימני
בשלום ,וביאר ענין מחלתי והסבל העובר ושעבר עלי ,ונתן טעם
שהתקבל על לבי )שנחליתי עד שערי מות רח  IIל כ  IIפ בשנת תשנ  IIז
תשנ  IIח עד שבניסים גלויים ניצלתי(.

למרות שלא הוכיחני על תיקון עוונות ,והייתי מצפה לשמוע גם כזאת,
יש טעם באמת גם על העלמה זו .וכידוע מתוך הספר  IIונפשי יודעת
מאד  IIהמבאר באורך ענין האוטיסטים ,שהם נזהרים בגילוי דברים
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בכבוד הבריות )כשאין צורך לגלות ,וכידוע בהלכות תוכחה בלאו דלא
תשא עליו חטא( ,והרי היו איתי אנשים אחרים שם.
ואמר לי דיש בזה תכלית לזכך האדם שיהיה ראוי למילוי תפקידו
לזכות אחרים  .וזו היתה תשובה מבלי שאספר עניני ,וזה נכון שהנני
מדבר ומעורר לרבים על עבודת הן ) .וגם פשוט שזה זכות וצריך זיכוך לזכות
לזה  ,כלשון חז  IIל משה

 IIזכה II

וזיכה את הרבים )אבות

פ  IIה :

י  IIח(  ,וא  IIצ להאריך(.

ב .ענה על שאלה פרטית בענין שאיני רוצה לפרטו  Iתשובה מדוייקת
ביותר ובבהירות ,והכל על ידי כמה מילים כאדם גדול בתורה.
ג .על עוד ענינים אמר כמה חידושים .אבל בכל השאלות ששאלתיו ישב
הענינים בדברים מדויקים  ,וחילק בדברים כמו למדן מובהק.
ד .בענין ידיעות אחרות ששאלתיו  .אמר שאינו תלמיד חכם וכל הדבר
מסור לתלמידי חכמים להכריע ולדעת .ובעצם אומר שאינו יודע יותר
ממני ,רק הוא ייכלי" להעביר מסר )ר  I Iל דברים שמוסרים לו מן
השמים להעביר( לצורך תיקון העם כדי להצילו  .וכדברים אלו כתובים
גם בספר  IIנפשי יודעת מאדןן הרבה ,ובתוך כל הענין ראינו שדואג
להצלת הכלל מעונש וימים הקשים  -וזה באמת מתאים לכל דברי חז  I Iל
בעקבתא דמשיחא כידוע  .ודבריו היו ממש דומים לסגנון של רבנו
החפץ חיים ז"ל שהיה מוכיח לכלל ישראל ,ודברי החפץ חיים כידוע
היו מאד דומים כעין סגנון הנביאים שהוכיחו את ישראל.
והכל בפשטות וישרות ומתוכם נשקף עמקות גדול למבין .וזה סימן

מובהק על אמיתתם  Iכידוע לכל העוסק בתורת אמת.
ה .אין שום התנשאות והתרברבות בכל
ואין נוטלים שום עטרה לעצמם-היפוך
בכל הדורות .ורק דאגה וחרדה להיטיב
לעין  .וכל האזהרות סובבים על תורה
מ"עגל הז!יב" )שהם קוראים לתאוות

דבריהם רק פשוטים וישרים,
מכל החוזים השקרנים שהיו
עם הכלל יש להם  ,וזה מוכח
וגמילות חסדים ,והתרחקות
וחמדות הזמן( .וגם זה מאד

אמיתי .שעיקר סכנת היצר אין כ  IIכ בהתאוה כמות שהיא ,רק חלק הע  IIז שבה  .וכל

זה מכח  ,שגם אנו נלכדים בו ,שעושים בטניהם אלוהיהם ,וכדברי חובת הלבבות שער
הפרישות פ  IIב ע  IIש  .והם הצבועים שמבחוץ נראים כעושים מעשה פנחס  ,כמו שהביא

שם החובת הלבבות  ,עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס  .וחז  IIל אמרו )נדה יג(
יי איזהו אל זר שבגופו של אדם-זה יצה " ר  ".וכל אלו דברים ברורים ונכונים .

ו .האוטיסט בנימין דבר על אהבת ה' שצריך להחדיר בקרב העם.
ושאלתיו הרי היראה קודמת ועיקרית ,ואהבת ה' דרגה גדולה )כידוע
מדברי רמב  IIם סוף הלכות תשובה(? ותירץ דאמנם זה אמת  ,אבל עיקר
היראה להכניע ולהרתיע  .ודורנו דור חצוף נכש  I Iכ בסוף סוטה בעקבתא
דמשיחא חוצפה יסגי[ שלא יקבל זאת ,רק אם ח  I Iו הסטירה והמכה
מגיעה

מרגישים.

התשובה( .

ולכן צריך למושכם בדרך אהבה )כ  IIה בערך תוכן
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חזרתי ושאלתיו ע"כ הכוונה שצריך לעורר הבני תורה )כיון שכל דבריו
הם סובבים לתקן המובחרים בעם ,ועל ידי זה יתוקנו כולם ,וגם זה
דברים אמיתיים כידוע לנו( ,ע  IIי דברים פנימיים שבתוה"ק ,המעוררים
את הנשמה .ועל ידי זה יגיעו לאהבת היו ענה ואמר כן שהתיקון הוא מן
הפנים אל החיצון .
שאלתי עוד ,האם לדבר על האיסור הסתכלות שזה מעיקרי הקלקול
כאז  ~ IIאין יצה  IIר שולט אלא במה שעיניו רואותו והשיב אמנם שורש
הקלקול בלב נעיין עמי  [, 60שיש בו מעט אמונה ומעט אהבת הי נעיין
עמי

[, 29

ובדור הזה יש מעטים מאמינים עכ  IIד.

והנה משיחה זו למדתי הרבה בס  IIד ,וכל דבריו אמת ומקורם בחז  IIל,
דהרי אהבת הי נצטוינו בקריאת שמע ואחר כך כתוב תיכף

הדברים האלה אשר אנוכי מצוך היום על
התורה מגיעים לאהבת הי.

לבבך ,II

:

 IIוהיו

ופרשו בספרי שעל ידי

)והפץ חיים ז"ל האריך בספרו שם עולם ח"א פרק Iויב( ,ופשוט שהם האגדות
המרוממים פנימיות הנפש ועיי רמב"ם סהמ"צ מצוה גי )והוא כל עיקר פנימיות
התורה המרומם לב האדם לעבודת '.ה ואמנם פשוט שגם ע"י עמל התורה בפשטות
ישיג האדם זאת אם זה יהי רצונו ,ויתבאר עוד(

-

ומה שאמר שאהבת הי נחוץ מפני

שלא יקבלו היראה לבד )דהרי פשוט שגם עם יראה צריך לעבוד והרי כל עניו
האוטיסטים אזהרת היראה שמאיימים על סכנת הכלל אם לא ישובו( ,גם זה מקורו
בחז"ל אם באת לשנוא דע שאתה אוהב ואיו אוהב שונא )עיי פירוש הרע"ב אבות פרק
אי משנה גי( .ויש להאריך עוד בזה דכוונת אהבת הי אצלם במסר זה הוא למשוך
לבבות היראים כלפי מעלה דוגמת דברי הגמרא בר"ה כ"ט  :ייבשעה שישראל
מסתכליו כלפי מעלה ומשעבדיו את ליבם לאביהם שבשמים  - " ...וכל זה נתברר לי
מתוך השיחה .ועיקר הדבר שאהבת הי מתלוה עם תשובה הוא פסוק מפורש ייומל
ה"א את לבבך '''.וגו והביאו בשע"ת בסעיי האי מספרו .גם מה שאמר לעבוד מן
הפנים אל החיצון יש בו דבר עמוק לגלות פנימיות הנפש דק',

גם מה שענה לענין הסתכלות ,שתיקון הלב קודם ,הם דברי הספרי
סו  IIפ שלח עה  IIפ  IIולא תתורו אחרי לבבכם וגוי" ,שהעיניים הולכים
אחרי הלב .ועיי חינוך באריכות מצוה שפ"ז דמנה שניהם ייאחרי לבבכם ואחרי
עיניכם" במצוה אחת ולא חילקם לבי מצוות ,ובאר היטב כל העניו .והכל מכווו לכל
הדברים האזהרות שהוא קורא ייעגל הזהב" כגוו ה"מכונית" ,ה"פלאפוו" ,ייהכובע
היפה" ,ייהשטריימל היקר" ,ייהחתן הגבוה" ,ייהכלה היפה" וכו '.גם אמר " :יש הרבה
עם ציציות של צמר ,כובע שחור וכוי והם מהס"א ,מעט מאמינים יש היום ,הרבה
תורה וגמילות חסדים והרבה שנאת חינם" )הכל הם דברי חז"ל על מקדש שני ביומא

טי( ,ופשוט שכל התיקון אצלנו ,בני תורה וחסידים יחד ,הכל הוא רק
תיקון הפנימיות במדרגה מסוימת ,ומזה יתוקן ויראה הכל בפנים
חדשות,

ז ,שאלתי מה גדר האמונה ,האם צריך לעבוד יותר על מידת מסירות
נפש וכוי ו וענה  IIענין האמונה בדורנו שהאדם לא יעזוב את השי  IIת
בשום מצב שהוא ,ועם כל הצרות יחזיק חזק לא משנה מה ,ומחדירים
אמונה ע  IIי פנימיות

התורה II

עכ  IIד.

ויסוד דבריו הרי פשוט בגמרא מכות כ  IIד  :בא חבקוק והעמידן על אחת,
ייוצדיק באמונתו יחיה" ,וזה יסוד לכל עליה וקיום כל המצוות .ולכו ענינו
להחזיק בכל מצב בהי וזה המקיים כל התורה ,וביו בעוני וביו בעושר אם האמונה
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בעומק הלב ,זה קיומו של כל עבודת '.ה גם על מה ששאלתיו בענין שידוכים ענה שיש
רק שדכן אחד וצריך להתפלל ולמלא תפקידו .ובאיזה ענין אחר בנוגע לזשייק עבור
מישהו ענה שהעצה רק לעשות חס,ד וידוע שכן היתה תשובת החייח זייל וכתוב על זה
בספרו יישם עולםיי.

ח .שאלתי אןתן האם האןטיסטים מתפללים לה' ! )וסיפרתי שכתוב
בזוה"ק שגם המתים מתפללים על החיים( והשיב  II :כן ,נכון ,ןכל
הבריאה ןגם דןמם מהלל לה' והם  ,האוטיסטים  ,מתפללים תמיד על
תקנת הדור והצלתו ,וכל צדיק ע  IIי תפילתו מגיע לתורה וגמילות
חסדים וגם לתפילה • II
שאלתיו אם כוונתו להגיע לשלמות ג' עמודים  :תורה-עבודה-גמילות
חסדים ,ואמר לי  II :באמת זה הכל דבר אחד ה' אחד ןשמן אחד ורק אנו
מחלקים הדברים כדי שנוכל להבינם ולהסתדר עם זה" ,עכ . IIד ודברים
אלו הם מאד עמוקים ןכל השןמע ןמבין ,ישתןמם מי גילה להם רז זה.
ט .שאלתין עבןרי עצה לזכןת לאריכות ימים ,ואמר :ייאינני נביא ,אבל יש
הרבה עבודה לקיים התפקיד ולהציל את הכלל עייי התעוררות ,עצות וחיזוק לתשובה
ועבודת הי ,וממילא מסתבר שיש סיכוי לאריכות ימים .ואם משיח צדקנו יבוא הכל
יהיה טוב ,וכל החיים קשים בלאייה ואין לחשוב כייכ על עצמו ,ובאנו לעולם לסבול
ולתקן ולהתעלות כידוע גם לך )כך אמר (".יל

גם פגןעת המןח בתיה מירןשלים אמרה הרבה דברי חכמה ןזירןז,
וקשה להעתיק כל הדברים שנאמרו בפקחות ובחריפות .ואמרה  II :אתה
רק עבד ה' ועשה תפקידך לשם שמים

וכו' " ...

י .שאלתי איזה גדןל לשאןל שאלה ןדעת תןרה  -ענה  II :אסור לי
להגיד  .IIוכן על עוד כך וכך דברים אמר שאינו ת  IIח וזה מסור לחכמים.
ועל איזה ענין נסתר ששאלתי ,ענה בתוקף "עצור" .ועל דברים אחרים
אמר  IIאיני

יודע .II

והנה עוד הרבה דברים בסגנון כזה ,שעכשיו הזמן

לתקן ויש הרבה נשמןת בינינן החרדים שירדן מהדרך ,ןמבחןץ נראים

צדיקים ,ןזה הסכנה הגדןלה ביןתר וצריך למהר ולתקן טרם יחשיך.
וכל הרואה דבריו וסגנון תשובותיו ,מתרשם מאד שדבר אמת בפין וזן
אזהרה מן השמים ןהכל מבחי' החסד העליןן ,עייד שאומרים בתפילה :
ייומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבהיי .וזה ברכת יימגן אברהםיי שהוא מבחי,
האהבה ,ולכן גם דרישת הענין הוא להתעורר באהבה והוא עייי גילוי פנימיות הנפש
בכח התורה ועובדי '.ה ועל זה נאמר  :ייאם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד
שתחפץיי ,ןבכל אדם מישראל טמןן נשמה ןאהבת ה' ןהחיצןניןת המקןלקל מעכבן,
והם דברי הרמביים הידועים סוף פייב מהלי גירושין ,וזה עבודתנו לגלותו .וכדברי
הגמרא )ברכות יייז(  :ייגלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ומי מעכב שאור
שבעיסהיי.

תקצר היריעה לבאר אמיתת הדבר ןלהשתןמם ממה שמןסרים לנן מן
השמים .וכל מי שפועל להחזיר את עצמו בתשובה ,וגם לעזור לאחרים,
הוא המקרב תכלית תיקון השכינה והגאולה ומציל עצמו וכל העולם
מצרות גשמיות ורוחניות .והן דברי הזוהייק שכותב על זה הרמחייל זיייע )דרך עץ
חיים( שרייש צרח ככרוכיא )תיקון וי( וי לון לבני נשא דקובייה אסיר עמהון בגלותא
ושכינתא אסירת עמהון ואתמר בהון אין חבוש מתיר עצמו מבית

האסורין,

ופורקנא

דילה דאיהי תשובה אימא עלאה איהי תליא בידיהון בני תרעין דחירו עמה לקבל ני זמנין
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דאדכר יצייימ .וירא כי איו איש דיתער בתיובתא לתברא בית האסוריו דלהןו ,אלא איש
לדרכו פנו בעסקיו דלהוו ,בארחיו דלהוו ,איש לבצעו ,בבצעא דהאי עלמא ,לירתא האי
עלמא וכוי ואינוו ערב רב דכל חסד דעבדיו לגרמייהו עבדיו וכוי עייש כל העניו.
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ו .עוד בעניו נבואת שוטים

וכרוזים הבאים מלמעלה לעוה  l1ז
ועתה אחזור למה שדנתי באות אי בתחילה לסיים הענין מעין הפתיחה,
בענין ניתנה נבואה לשוטים  .ואעתיק לשון קב הישר פרק ע  IIא וז  IIל
 IIוהנה אף שעכשיו אין לנו בדור כמו רשב  IIי שיוכל לבטל גזרות רעות,
מכל מקום חסדי הי כי לא תמנו על כל דור ודור ,ומיד שנגזרה איזה
גזירה למעלה רח"ל ,מיד שלוחי מעלה מבריזיו ומשמיעים הקול
והברוז ע"י תינוק ותינוקת והן מתנבאים ואינם יודעים מה מתנבאים,

גם הקב  IIה מעורר לב הכשרים ויראים שיתפללו על דורם והתעוררות
בא מעצמותן  ,עכ  IIל.
ועי' שם פי' קב ונקי שמביא דבר זה בבדוק ומנוסה מספר הברית )ח  IIב

מאמר י  IIא סוף פ (, IIה ומציין לדברי הזוה"ק שמות וי ,ושם כתוב
מפורש שהגזרות מוברזיו ע"י תינוק או שוטה או אפילו עופות
השמים ,ואי זכאין עלמא נמסר לרישי עמא כדי שיודיעו לדור ויעשו
תשובה ,ואם לא ,לית מאן דישגיח .ומוכח להדיא שדברי הגמרא
כפשוטן שהוא כעין נבואה וכרוז מן השמים.

והנה בדבר שחוזר ונשנה הרבה בסגנוו אחד ע"י שוטה ,יש עוד הובחה

בגמרא גיטין ס  IIח ,דשוטה לא סריך בחד מילתא .וסנהדרין נהגו
למעשה עפ  IIי סברא זו  ,ע  IIש .והכי נמי בנידון דידן יש לדון כך ,והילדים
כולם כבר כמה שנים שמזהירים לעשות תשובה ולדאוג להשפיע אצלנו
החרדים על תשובה וכמבואר גם בספר  IIונפשי יודעת מאד ) . IIוגם בעיוו
יעקב לבעל חייי על עיו יעקב מצאתי שמפרש העניו מסטי דקדושה ,ולא עייי שד כדברי
מהרשייא .וכבר פלפלתי לעיל דגם לדברי מהרשייא עייכ לא דמי לגמרי לדברי הגמרא
בברכות שמביא שם(.

יהנה תמיה בעיני עייד הגמרא בבא בתרא הנ יי ל דכלפי מה שאמרו בגמרא שם מקודם,
שיש נבואה אצל החכמים ,יש ראיה מפסוק ייונביא לבב חכמהיי .והגמרא אומרת
תדע ,ומביאה ראיה מהא דגברא רבא יכול לכווו הלכה למשה מסיני ע' י י טעם וסברא,
וזה כעיו נבואה )וגם דייז צייב רחב דמוכח הלכה למשה מסיני בעצם איו בו סברא
טבעית לומר שכיווו מצד חכמה טבעית אלא הסברא שבה מרוהייק כעיו נבואה(.
וכלפי ניתנה נבואה לשוטים  -מביא הגמרא עובדה דמר ברייא ואיו שום ראיה על זה,
ומנייל למר ברייא לעשות עובדה עפייי הכרזת השוטה מבלי ראיה קודמת על זה,
ינראה פשיט שזה היה סיד מקיבל אצל חז  I1ל ,והביאו הדוגמא של המציאות באיזה
אופו הוא וכלשוו הגמרא עייש.

ולעייד הם סודות עמוקים בסוד יחודא תתאה  .וכמו שקשה להעמיק בעניו ,כי ייהי
הוא האלוקים בשמים ממעל" עוד יותר יקשה להביו ייועל הארץ מתחת איו עודיי .
)ובספר יידעת תבונותיי העמיק בזה ,וגם בספרי חסידים ידוע מאד העניו ,והגרייא זייל

בבאור ספדייצ פייה ,כתב שכל פרטי פרטים מכל פרט דצחיימ רמוז הכל בתורה ,קרי
שכל הבריאה יש בה גילוי התורה ודייל( .וכל הבריאה כולה יש בה קיום מכוחות
הקדושה בסוד מלא כל הארץ כבודו ,ולכו הכרוזים מתפשטים עד שם במקום נמוד.

-------האןטיסטים על פי חז  IIל  7 - - - - -ןומובא עוד במד  IIר פרשת וארא )סי' י' ופ' ויקרא כ"ב( שהקב  IIה אומר לנביאים  II :אם
אין אתם הולכים בשליחותי יש לי צפרדעים ובע  IIח שתולכים בשליחותי ע  IIש .ומובן
שהשליחות הכל מסטרא דק.ךושה כעין נבואה ואכמ  IIל.

והנה הנוסח ששמעתי ממנו )מבנימין ,וכן· ילדים אחרים אומרים כן(,
שהם רק כלי להעביר מסרים מלמעלה .ןלשןן זה של ענין ייכלי" כלפי
נבןאה מצאתי בספר יערןת דבש )דרש י"ב(

שכ' :

הנביא הוא עושה רק

כמעשה כלי בעלמא ורוח ה' בקרבו ומוציא מפיו את אשר ישים ה' בפיו  ,ובזה
מפרש מה שכתוב

:

 IIהרם כשופר

קולך II

שעושה רק מעשה כלי כשופר שמוציא מה

שנופחין ,וממילא אין עונש אם מזכיר עוונות ישראל ,אפילו אומר עם טמא שפתים
רק אם אומר מעצמו ע  IIש ביע . IIד

ומה שהילדים יכולים להוציא רק במעשה כתיבה הוא משום שיש להם מעשה ,ואין
להם מחשבה ,כמו ששנינו לענין טומאת כלים שנעשו ע  IIי תינוקות בסוגיא חולין י"ב,
והמושג שמתגלה דבר ע  IIי פעולה ,מצינו אצל ריב  IIז שהיה מכיר שיחת דקלים )עי'
סוכה כ (, IIח ופי' בערוך )ערך ס  IIח( שאפשר להבחין בנטיית הדקלים ביום שאין הרוח
נושב ,ואכמ  IIל יותר.

".,

ז'"":ביאור  jניו ג'לוי זה "#זמננו
 .והתיחסות הגדלוים והמשפיעים
מידי.

ןאם נשאל ,איפה מצינן הנהגה כזאת בדןרןת קדומים ,לא קשיא
דכל דור יש לו הנהגה משלו ,והדבר מפורש באבן שלמה פי  IIא אות ט' ע  IIש
היטב ,ובמקום שאין לנו מספיק בעלי רוה"ק ופועלי ישועות כבדורות
הקודמים ,הקב  IIה בעצמו ע  IIי שכינתו בתחתונים מגלה השגחתו ,וזה ענין
השכינה ,גילוי השגחה בתחתונים כמבואר בתשו' נוב IIי תניינא או  IIח סי'
ק  IIז ע  IIש) ,וביארתי קצת בזה בהמאמרים לפ'  IIשובבי  IIם

ת  IIת II

ענין שכינה שאינו

מסתרי תורה והוא ענין נחוץ לדעת אותו( .ובהכרח שיש דברים מתגלים בפועל ,והגילוי
דוקא באותן שאינם בעלי חטא ובחירה ,ואז הגילוי הוא קטן ומוגבל ,ועי' אבן שלמה פ  IIה
סעי' ד'סק  IIג מדברי הגר  IIא דהשכינה שורה רק על פועל צדק.

ועוד טעם פשוט מפני שאצל אדם בעל בחירה יש נסיונות של גאוה בכל
גילוי שהוא ,וזה מקלקל ומסוכן יותר מגילוי אצל שוטה שהוא בתכלית
הפשטות ,וכל הסיעתא דשמיא תלוי בענווה כמבואר בשע  IIת לר  IIי )ש  IIא
כ  IIז בסופו( ,לכן מצינו בכמה דורות שהיו שם אנשים חשובים שהתחילו
באיזה גילוי נכון מן השמים ונכשלו בגאות והתערבבו הדברים ,והבן
הדברים היטב,

ובירושלים נפגשתי עם פגועת מח ושאלתיה אם הטעם שהגילוי בצורה
כזאת מחמת גלות השכינה ,ואמרה לי  II :כן  ,נכון ,אבל ההסבר הוא
מפני שהעולם לא שלם על כן גם הגילוים לא שלמים" נעיין עמוד 18
ד  IIה קודם[ ,וכבר כתבתי מספיק בזה לדורשי אמת,
החןתם בתקןה לתשןבה ישןעה ןגאןלה שלימה
חזקיהן אלכסנדר סענדר יצחק ערלנגר  -מבני ברק
בן הרב הצדיק המקןבל ר' חיים ארי'ה מלןגאנא זצ"ל
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אוסף מסרים חדשים
מאוטיסטים ופגועי המח
תמצית המסר :הסבר מפורט על ידי אוטיסט בעצמו של תהליך התקשורת
בתמיכה ,איד הוא פועל ,מאיפה בא המסר ,וסיבת ההתקדמות ברונת המסרים.

הסבר התקשורת עם אוטיסטים
בנימין גולדן אוטיסט בן 28

אלול תש"ס

ש .למה התופעה הזאת של התקשורת עם אוטיסטים ושאר פגועי המוח
)  IIתקשורת בתמיכה" (FC ,הופיע בתקופה שלנו ולא לפני זה?
ת .קודם כל אני רוצה להגיד שזה לא תופעה חדשה .זה נמצא בבריאה
כל הזמן .וכמו שהיו דיבוקים וצדיקים שידעו להגיע לעולמות עליונים
אז ,גם אנחנו מהקבוצה הזאת .רק הכח הזה יוצא יותר מוגבל ויותר
שקט מהתקופות הקודמות .ולכן אנחנו דור נמוך מאד רוחני ואי אפשר
להגיד את האמת כל כך גלוי .ולכן במקום דברים כמו דיבוקים יש
אוטיסטים שצריכים להשתמש גם במתקשר כדי להוציא את האמת
]עיין דברי הגאון ראי"ל.שטינמן שליט"א בעמי  [. 5וזה יותר מסובך
ופחות ברור ,כי הדור שלנו לא יכול לקבל יותר מזה.
ש .לפני כמה זמן היה תופעה של הדיבוק האם זה היה אמת?
ת .אני לא רוצה להגיד שזה באמת היה דיבוק ,אבל באמת זה היה
משהו .אבל אלה שלא מאמינים חבל עליהם .כי מה איכפת לכם
להאמין! זה רק יכול להביא אתכם לאמת.
ש .הרבה אנשים מתפלאים על דרך התיקשור איך זה מתבצע בחשיבה
מהירה ,שאצל בן אדם רגיל לא יתכן לחשוב ולענות כך כך מהר.
ת .אתה רואה בחור מצביע על לוח אותיות ואתה רואה שזה הולך
במהירות רבה מאד .הדבר הזה לא פשוט כל כך .זה לא רק שמישהו
מחזיק את היד שלי ואני מצביע והם קוראים ומצרפים את האותיות.
זה דבר מסובך יותר כי המתקשר ]הוא[ כלי ,מאחר שהמוח שלנו לא
פועל כמו שצריך.
אנחנו צריכים דרך להביע במושגים של העולם הזה לכן המתקשר הוא
הכלי שלנו .אנחנו משתמשים באנרגיה וגם ביכולת ההבעה של
המתקשר ,ואפילו באינפורמציה שיש בתוך המתקשר .וזה עוזר לנו
להביע מה שיש לנו להגיד .אם אני עובד עם תלמיד חכם אני אוכל
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להגיע לרמה מאד גבוהה בלימוד  -לימוד ששייך לעולם הזה .כי
התלמיד חכם הוא הכלי שלי ואני הכח היצירתי .ואז אני אוכל להגיע
_ לרמות גבוהות אפילו ממנו ,אפילו שהוא משתמש ביכולת שלו .ולכן
המתקשר · חייב להיות אדם ניטרלי שלא נותן לרגשות שלו או
למחשבות שלו להפריע או להשפיע ,וזה בערך ,בקיצור ,איך זה פועל.
ש .מאיפה באים הרעיונות שאוטיסט מביע דרד המתקשר ?

ת .מאיפה שהנשמה שלי מגיע קרוב יותר לה' שם אני מקבל את
המסר .וזה מתורגם למושגים של עולם הזה בעזרת המתקשר .יש
הרבה שיכולים לכתוב כי כל אדם נשמה בגוף ואפשר בטכניקה הזו
לדבר כמעט עם כל אדם אבל הרמות יהיו שונות .יש כאלה שזה יבוא
מהתת מודעות ,ויש כאלה מהנפש ,ויש כאלה שקרוב לנשמה .אבל כל
אחד יכול לעבוד בשיטה הזאת .רק חלק קטן מאתנו יש לנו מסר ישיר
מן השמים ]כמו שכתוב בגמרא ובבא בתרא יב(:יימיום שחרב בית

המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות" ועיין
עמ'  [8וזה מה שאנחנו נותנים .אבל איך אפשר לדעת מי אלה שבאמת
נשלחו מן השמים לתת מסרים ! פשוט לקרוא מה שנאמר וכל חכם
יכול להבחין מה האמת ]עיין עמ'  9ייאיך להבחין אמיתת הדברים"[.

ש .אומרים שיש היום אפשרות לתקשר עם פגועי מוח גם בלי להחזיק
את היד ורק לעמוד ליד ~ האם השינוי הזה מראה שזה מתגלה יותר ?
ת .זה לא שינוי ,ואפילו שהמתקשר לא נוגע בילד בכל זאת חייב לעמוד
לידו .אני רוצה להסביר שזה לא ענין של להצביע על אותיות .זה ענין
של קשר .האדמו"ר הרבי מגור הפני מנחם זצ"ל אמר שיודע שהיה
כזה דבר ,כי כאשר בנו נפטר לפני זה היה ייבקומה" ]בלי הכרה[
שלושה שבועות .היה לרבי קשר אתו כל הזמן ברמה גבוהה ביותר,

רמה רוחנית וילד בשם חיים וייל באמריקא שהוא חולה שיתוק מוחין,
הוא אמר שבעתיד זה יהיה צורת הקשר של כל בני אדם ,אבל גלי
הלוח ,קשר ,מנשמה לנשמה ]עיין עמוד  48ד"ה למה זה[ ,וזה ימחוק
את השקר.

ש .רואים גם בתוכו של המסרים התקדמות גדולה מאד האם תוכל
להסביר את זה ?
ת .כן ,כי העולם הולך ומתקדם ומתקרב לישועה ואנחנו חייבים לעזור
להתחדד יותר על האמת.

למידע נוסף בעניו התקשורת עם האוטיסטים ושאר פגועי המח

כולל הרבה תיקשורים

נוספים :

ספר ייונפשי יודעת מאד ) " 2בעברית  ,אנגלית וצרפתית(
ייהמסע אל תון · מסתורי הנפש" )קלטת וידאו או תקליטור(
ספר ייגליה" )חלק אי וחלק בי(

 22לוק --------'--דממה --------הקד
]עיין הסבר מפורט בעמ'  [. 61-63כולם חיים לגשמיות ,לעגל _ הזהב,
וזה מאד מושך את האדם .אי אפשר להגיע לרמה הרוחנית אם האדם
כבד מהצעצועים של עולם הזה .אז צריך לאט לאט להוריד אחד ~חד
כל הצעצועים האלו ,כדי שאדם יוכל שוב לקשור קשר עם הקב"ה.
דבר רוחני זה קל ,דבר גשמי זה כבד ,ואי אפשר שניהם ביחד.
ש .כולם מבינים איד הרשע צריד לחזור בתשובה אבל אמרת שגם
הצדיק צריד לחזור?
ת .אני לא צריך לפרט איך שצדיק צריך לחזור בתשובה ,אני צריך רק
לפרט איך הבינוני צריך לחזור בתשובה .כי יודעים איך רחוקים
צריכים לחזור בתשובה אבל מה עם הבינוני האדם שהולך בציצית
וכיפה וכו' אז מה לא בסדר ! הלב לא בסדר ! המוח לא בסדר ! העינים
לא בסדר ! צריך לב שאוהב אמת ועינים שרואים אמת ושכל שמבין
אמת ,וזה מה שצריך להתפלל עליו.
ש .עד עכשיו אתה לא רצית לדבר ברדיו )החרדי( ,ופתאום אתה
הסכמת לדבר ברדיו .אולי אתה יכול להסביר מה קרה פה?
ת .פשוט מאד המצב היום החמיר בהרבה .ומה הדבר הקשה

ביותר !

החושך ,חושך רוחני ,וזה דבר שדורש מאתנו ומכל תלמיד חכם -ומכל

גדול הדור להגיד .להגיד ולהגיד את האמת ,להראות את האור מתוך
החושך ועם זה אולי נוכל להציל יהודים רבים .לכן הסכמתי להופיע
בהסכמת הרב.

ש .יש לאחרונה התעוררות גדולה לארגן קבוצות לאמירת תהלים
מחולק .אולי תגיד לנו את החשיבות של זה ומה זה פועל בשמים?
ת .אני אגיד לכם שהדבר היום החשוב ביותר זה אחדות .והתהלים
ביחד ]שכל אחד אומר חלק כדי להשלים ביחד כל ספר תהלים[ מאד
מגיע למקומות עליונים בשמים .וזה בודאי עוזר ,כי כאשר כל כך
הרבה יהודים שרים שיר אהבה לבורא שלהם ,חייבת להיות תוצאה
גדולה מאד ]עיין עמוד  24ייתהלים בקבוצות ,הנשק החזק ביותר"[.
ש .האם צריכים לממשלת ברק ומתי נתפטר ממשלה זו?
ת .אפשר באמת להגיד שזכינו ב"ה .הוא עושה לנו טובה מאד גדולה.
כן ,הוא לוקח מאתנו את הגשמיות ,הוא הוציא מאתנו את העגל הזהב ,
עד עכשיו חשבנו שבלי ממשלה לא יכול להיות תורה .ב"ה שלוקר
מאתנו את הכסף שמלא טומאה ,שמקררת את התורה שלנו ונות)
לרשעים זכות עליו ,ב"ה .זה יעשה שני צדדים ,אלה שונאי ישראל
שונאי ה' ואלה המאמינים ,והקו ביניהם יהיה מאד ברור ב"ה.
ש .אבל בכל זאת יש אנשים שרוצים להתפטר מברק מתי זה יהיה?
ת .זה לא ענין שאני יכלו להגיד .אני יכול לברך אותו שעזור לנו לחזור לה'.
ש .מה המשמעות של זה שהיתה פגיעה גדולה בערוצי הקודש?
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ליפול בקלות ,וגם מוסדות ואפילו תחנות רדיו עובד ככה אם פועלים
נגד יצר הרע עם כל מיני דברים שיפעילו .זה פשוט יצר הרע נלחם.
ש .אז מה צריד לעשות לזה?
ת .לקום ולהמשיך .
ש .בזמו האחרוו יש הרבה בנות ישראל שיוצאות עם ערבים רח  IIל ,מה
אפשר לעשות בנושא הזה?
ת.אבל למה לא! חיים כמו גוים ,עושים מדינה שזה כמו כל המדינות.
זאת אומרת מדינה לא יהודית ,סתם מדינה י עם סתם אנשים .אם כן
למה לא יסתובבו עם ישמעאלים ,למה לא יתחתנו איתם ,מה השאלה
בכלל!
ש .ידועים דברי החסד לאברהם שבתש  IIס תעבור רוח הטומאה מו
העולם ואנחנו כבר עומדים בסוף התש  IIס  .האם השגנו משהו בשנה זו?
ת .בודאי השגנו משהו~ ,תהיה אחדות אפילו שזה עוד לא מה שצריך•
והרבה זכויות קבלנו מהצדיקים הרבים שנפטרו .אבל מצד אחד קבלנו
זכויות מזה שהסתלקו ,ומצד שני עכשיו נשארנו לבד ,בלי השמירה
שלהם .ועכשיו אנחנו חייבים להסתדר עם הזכויות שלנו כי זה מצב
מאד קשה.

ש .בשנה אחרונה זכינו להציל הרבה נשמות על ידי רישום ילדים
למוסדות תורה.
ת .היה הרבה תשובה הרבה תפילות הרבה כנסים וכו' ובאמת קבלנו
זכויות ,אבל אנחנו עדיין לא באמת מוכנים לעזוב את הכל וללכת
מתחת לדגל ה' ולכן לא רואים עדיין את הישועה.
ש .מה מצפה לנו בשנה הקרובה נתשס (? IIא
ת.

השנה

הקרובה

החורף

יהיה

מאד

קשה

מבחינה

רוחנית

וגם

גשמית ,אבל מה ואיך אתם תגלו .רק דבר אחד שוב אני רוצה לומר.
חושך מאד כבד יפול עלינו ,צרות מהרבה צדדים .נצטרך להחזיק
מעמד בבטחון כמו במלחמת המפרץ .לא להגיד אבל שאמרתי שיהיה
מלחמה כי זה לא מה שאמרתי .אמרתי שזה כמו מלחמת המפרץ שאף
אחד לא היה יכול לעשות כלום ,לא צה"ל לא הדיפלומטים לא
אמריקאים לא אף אחד .ואז הסתכלו לשמים ובקשו עזרה גם
החילונים ביותר•
ש .יש איזה דרד איד שאנחנו יכולים למנוע את הדברים הקשים
שצפוים לנו?
ת .רק אם בצורה  .המונית נחזור בתשובה ,לקבל הכל מה שה' דורש,
לקבל את ה' כמלך שלנו ]עיין עמ'  55ד"ה אז איך נציל[.
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תמצית המסר  :כח אמירת תהלים הוא גדול מאד ,ויכול להביא את הישועה ,
אמירה בקבוצה כתהלים מחולק( הרבה יותר חזקה ,ויכולה להציל את העולם ,
האמירה בקבוצה מתקנת את האנוכיות שהיא בעיה גדולה היום,

תהלים בקבוצות :הנשק החזק ביותר
בתיה בת
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תמוז תשנ  IIט

תהלים זה התרןפה החזקה ביןתר בעןלם ,איו יןתר חזק ,ולכן אם
קבוצות של יהודים רבים יגידו תהלים ביחד ,ברור שזה יכול להציל את
העולם ולהביא את הישועה בקלות ,היןם רק אחדןת יבןלה להציל
אןתנן ]עיין עמי  ,[38וח  IIו אם השם יאבד את הסבלנות ויוציא את
המקל ,הצדיקים ילכו עם הרשעים  ,אז מי שאמר כל החיים שלו תהלים
 ,לבד בבית הוא יכול ללכת בכל זאת עם הרשעים ,אבל מי שאןמר
בקבןצןת תהלים יבול להציל את העןלם.
אני רק יכולה להגיד שבאופן טבעי לאשה רמה רוחנית יותר גבוהה מן
הגבר ,ולכן אם כל הנשים יגידו תהלים ביחד זה יעשה שינוי בשמים
אפילו אם הגברים לא ילכו עם זה,
ש ,ואם הגברים יעשוו
ת ,מיד יבוא משיח ,

ש  ,כמה גבריםו
ת ,רוב העם ,

ש ,מה זה עםו

ת  ,עם זה כל יהודי,
ש ,כמה תהלים לומרו
ת ,לדאוג שכל יהודי יגיד לפחות פעמיים בשבוע בקבוצה ,ואז זה יכין
אותם להיום שיצטרכו להגיד וידעו איך,
ש ,האם אמירת תהלים היום היא רק בגדר הכנה ליום ההוא ,או שהיא
חשובה גם לעכשיוו
ת ,גם וגם ,תלוי מה קורה ,הבעיה של העם היןם זה האנןביןת .ויש
אפילו בני תורה שלא יודעים מה זה אחדות עם השם או עם עם ישראל ,
מרגישים שהם צדיקים ]אוכלים[ רק הכשרים מסוימים ,מעשרים את
הכל ,נזהרים לא לאכול במסעדות ,או אפילו בשמחות ,או בבתים

אחרים וכו '.אבל יחד עם זה אין להם אהבת ישראל ואפילו אין אהבת
השם ,ולכן אדם צריך לצאת מהדי אמות שלו ולהגיע לדי אמות של
אחרים ביחד ,ואז ביחד להגיע להשם,
ש ,מה עם תהלים לתינוקותו
ת ,מצוין ,אם גם הילדים יעשו קבוצות של תהלים זה מאד חשוב
בשמים  ,ילדים יכולים לעשות בחדר בבוקר אחרי התפילה ,והבנות
בבית הספר אחרי התפילה ,וקבוצות כמו בתיה וכוי
סיבןם :תהלים זה הנשק החזק ביןתר נגד האןיב הגדןל ביןתר .הדרך
שלבם עם הנשק הזה להצליח במלחמה החשןבה ביןתר ,זה ביחד.
להגיד תהלים ביחד ,ואם זה נשים  ,להפגש לפחות פעמיים בשבוע
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לומדים לפעול לא כיחיד ,אלא כחלק של שלימות ,וגם הגברים .יותר
קשה לגבר לרצות אפילו להיות רק חלק של שלימות ,אבל זה
המציאות .להגיד כל ספר תהלים בחלקים .וזה יכול להביא את
הישועה בקלות ]עיין עמ'  22ד"ה אני אגיד[ .ואם לא מספיק מה
שאנחנו עושים ,זה יכין אותנו גם ליום גדול מאד שנצטרך לדעת איך
להפעיל את הנשק בצורה מקסימלית.
ש .האם לותר על לימוד גמרא כדי לומר תהלים?
ת .אני אומרת לא לשמוע רדיו ולא לקרוא עתון.
]מידע בענין קבוצות תהלים )מחולק( טל 02-5322514 02-5322648

בארה"ב--טל 818-9964060 516-2396083 877-2396083
תהלים נבית )ללא קבוצה(-מוקד התהלים העולמי טל [02-5380757
תמצ;.ת המסר  :אנחנו לקראת הסוף ולכן צריכים להתנתק מעולם הזה ומן
הרשעים והמוסדות שלהם ולהכיר שרק ה  Iיכול _ לעזרר לנן ולהתאחד תחת דגל '.ה
· חשוב מואד לארגו יותר קבוצות תהלים וזה החסד החשוב שיכול לשנות את הדין•

הלידה מתקדמת
מילד בו  9פגוע מוחית

אלול תש  IIס

אנחנו צריכים להשתחרר מהתלות בעוה"ז ,ותלות של כל הדברים
שלא שייכים ליהודי ,מכל הציונים למיניהם ,מכל המוסדות שלהם,
מכל הרשעים .היום הם מקבלים את הזכות לתורה שלנו ,ולכו התורה
שלנו ברמה כל כז נמוכה ,כי הלב איתם  -עם עגל הזהב ולא עם ',ה
וכל אלו שהגיעו למצב שתלויים בעולם של כופרים  .מעניין שהכופרים
הגדולים נותנים כסף ללימוד תורה ,והראשי ישיבות גם מתפרנסים
מזה ,הראשי כולל גם ,וכל אלה שקשורים לכסף שלהם .ב"ה שהערב
רב החליט לעשות מהפכה חילונית .ב"ה מתנת שמים ,כדי להציל אותנו
מעצמנו ]עיין עמ'

22

ד"ה אפשר[.

ש ,מה יהיה עם הממשלה? ,
ת ,הממשלה הזו לא יותר גרועה מהקודמים ,בן גוריון היה רשע באמת
עולמית .אבל זה הסוף כבר .כבר החורף יהיה מאד קשה .הכל ,גם
הטבע יצעק וגם הרוחני יצעק והכל יהיה מבולגן .ואז יותר מכל זמן
נצטרך מנהיג ,כדי שלא ניפול .והרשעים יראו בעינים שלהם איך
המפלצת מתה ,איך כל דבר שהם בנו נופל .אבל גם אנחנו צריכים
להשתחרר מהתלות במוסדות שלהם ,כי אם לא  -ניפול יחד אתם.
והדרך להציל את העם ,זה שכל יהודי יצא לרחוב ]עיין תענית טו[.
נשים לחוד וגברים לחו,ד עם הילדים ,בלי לאכול ,ולשבת על הרצפה
ולשים אפר על הראש וגם שק לכל אחד ,ולבכות ולבקש רחמים
ומחילה ,ולשמוע מילים של מוסר ותשובה ,ולהצטער כל כך .ואחרי זה
לחזור ולבנות מחדש את העולם היהודי ,ולבנות את זה בשמחה ,אבל
בלי כל הגשמיות ,לשם שמים,
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ש .במה צריך להתחזק?
ת .בטחןן בה' ]עיין עמ'

[, 20

אהבת ה' ]עיין עמ'

[, 29-30

לדעת שרק

הןא הכל יכןל,
ש.מה המסר?

ת .המסר ,אמא ,להיןת מתחת לדגל ה'

]עיין [. 38-39

כסלן תשס"א

ש .מה יש לך להגיד לאמא?
ת .לעסוק בתהלים ,את צריכה לעזור ,כי ככה אפשר להציל הרבה ,ואת
חייבת כי יש לך יכולת ,שה' נתן לך להחזיר הרבה בתשובה דרך
התהלים .ןהחסד החשןב זה התהלים ,כי לא יהיה לאף אחד אןכל ןהמצב
יהיה קשה ןהתהלים יכןל לשנןת את הדין ]עיין במסר הקודם  IIתהלים
בקבוצות ,הנשק החזק ביותר"[ ,יש לכם קבוצות פה בארץ פועלות
בתהלים ,צריכים לחזק אותן ולהתחיל במבצע להוסיף עוד קבוצות,
וה' עוזר בכל הצרות שיש לאנשים ,מפחדים לעלות באוטו ,פוחדים
בכל מקום ,וה' ישלח דברים עוד יותר קשים ,ולא להתרשם? אחר כך
אם יהיה קצת רגיעה ,כי זה לא יהיה הרבה זמן ,ולכן אנחנו צריכים
להראות לכולם שיש רק כח אחד בעולם הזה ,וזה ה' ואף אחד אחר,

ולכן כאשר הבעיות יהיו בשיא ,לא יהיה כל כך קשה להביא יהודים

להגיד תהלים ,אבל\ עכשיו צריכים לארגן את כולם ,במיוחד אלה שכבר
רגילים ,לחזק את הקבןצןת שיש ,ןלעשןת מאמץ לפתןח בכל הארץ בין
הדתיים ןחרדים ןחילןניים ,קבןצןת תהלים ןזה יביא לאמת ןלאמןנה
בה' ]למידע בענין תהלים )מחולק( בקבוצות טל [, 02-5322648
טבת תשס"א

מצב לא קל .הלידה מתקדמת ןהכאבים מתחילים להיןת בלתי נסבלים
וזה לקראת הסוף ,אבל זה עוד לא הכאב הגדול יותר,
אמא ,לעבןד על תהלים ,זה יכןל מאד לעזןר שיהןדים לא יסבלן,
ןשיצליחן לקבל את פנין של משיח צדקנן .אבל לא יהיה קל  ,זה המבחן
האחרון ,סבלנות ,להשתמש בזמנים האלה כדי להציל יהודים ,יהודים
צריכים להתאחד ביחד מתחת לדגל ',ה כולם מתחת לדגל ה ' ,
כי רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לנו ,ולא ברק ולא שרון ולא אלי
ישי ולא אף בן אדם וגם לא הצבא וגם לא הקופ  IIח אף אחד לא יכול
לעזור לנו ,רק הקדוש ברוך הוא ,אנחנו הבנים שעזבו את הבית ,הכלה
שברחה מהבעל ,אנחנו ,עם ישראל ,חייבים לחזור ,והאבא/הבעל יסלח
לנו ,יחזיר אותנו הביתה ויקבל אותנו כאילו שלא היה דבר,
ש.תקום ממשלה או לא תקום?

ת .אפילו אם תקום ממשלה ,הכל יתפרק כי זה לא בנוי על קודש,
ומשיח לא יכול לקבל שלטון מן הכופרים וגם לא מאף אחד מהמפלגות
החרדיות כי יש אף בהם מדי טומאה,
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לאחר שגופו הפסיק לתפקד והוא נשאר כצמח ,מביט אחורה על חייו ומיעץ לבנו
איך להנצל מהטעויות שלו ומחפש תיקוו לנשמתו.

אל תהיה טיפש
מחולה אלצהיימר

תש"ס

אבא  :אני לא מאמין ,פשוט לא מאמין ,איד הגעת לזה .כל כד הרבה
זמן רציתי לדבר את,ן אבל לא ידעתי איד .קודם כל מחילה ,אני מבקש
ממד מחילה ,כי לא הייתי אבא כל כד קל ,וזה מאד מפריע לי ,בבקשה
להגיד לי שאתה מוחל לי.
בן :כן·

אבא :ברוד הי .וזה גם נס שאני אגיד ייברוד השם" .הייתי כל כד רחוק
מזה ,אבל תראה אותי' עכשיו כל החיים עבדתי וחשבתי רק על החיים שלי,
על העולם הזה שלי ,ותראה אותי .כלום ,שום דבר לא נשאר ,כלי ריק ,זה
הכל.
אני רוצה להשאיר לד משהו ,אין לי הרבה ,אבל משהו דבר אחד שיש לי,
זה היחוס .י  \{.Iלנו יחוס גדול ,ואם יום אחד תחזור לאמת ,זה מאד יעזור
לד ,כמו פרוטקציה גדולה בשמים ,ואם תשתמש בזה ,בסוף תעזור לי גם,
כי בטוח לא יהיה לי קל למעלה ,רק אתה יכול לעזור ,וברוד השם ,סוף
סוף יש המשד למשפחה והבת הדר חנה שנולדה( ,ברוד השם,
אני יודע ,הייתי אדם קשה עורף ,וזה מצבי פשוט רחמנות עלי משמים ,כי
האבות שלי בקשו בשבילי עזרה ,וזה חסד גדול ,כי זה נתן לי אפשרות
לחזור בתשובה ,אפילו שהתשובה שלי תשובה לא שלימה ,כי אני לא נחשב
לאדם שלם ,כי אני פגוע בשכל ,אבל בכל זאת תשובה,
בן :למה אתה עכשיו במצב קשה כל כד?
אבא  :כי אני סגור בגוף ,והגוף לא פועל ,הייתי חי רק לגוף ,אבל אין גוף
עכשיו רק נשמה ,ואי אפשר במצב הזה לברוח מהאמת,
בן :אתה יודע שאני כאן?

אבא :אני יודע ,לא יודע כמוד אלא מרגיש מבפנים,
בן :אתה יודע שאשתד מגיעה?

אבא  :מרגיש ,לאשתי ,מה להגי,ד לא היה לה קל איתי ,מה אגי,ד
סליחה ,אולי תסלח לי ,אולי,
בן :אתה רוצה לבקש סליחה מעוד אנשים?
אבא  :מכל הילדים,
בן :למה רק אנחנו מדברים?
אבא :אתה הטוב ביותר ביניהם ,הרד ביותר ,ואני אגיד לך סוד ,לא
לחכות ,לא לחכות עד שחס ושלום תגיע למצב שלי ,ותצטער כל כד,
בן  :מה אני יכול לעשות בשבילד?
אבא :להתפלל עלי ,אבל רק יעזור אם אתה שומר ,כי אם לא ,התפלה
לא מגיעה ,אני צריד רחמים ,ורק הילדיס יכוליס להביא לי את זה,
בן  :מה להגיד לבתד שעומדת להתגרש?
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אבא  :מה אגיה רק דבר אחה העתיד שלי תלוי בנכדים ובילדים  .מה
איכפת לי אם מתגרשת או לא ,רק איכפת לי אם שומרת ומצות( או לא ,כי
רק הילדים יכולים לפתוח את שערי הרחמים בשבילי.
בן  :אתה מאוכזב מהחיים?

אבא :כל החיים אכזבה אחת גדולה ,בזבוז זמן כל החיים שלי  .אני טיפש.
בן  :יש לך אמונה באלקים עכשיו?
אבא  :בטח .אמרתי ל,ך אדם תפוס כמוני בתוך הגוף לא יכול לא לראות
את האמת.

קלים?

בן  :אתה יכול להגיד לי למה חיי אינם
אבא  :כן ,השם פשוט מדבר אליך .לעזוב את העולם הזה ולחזור לחיים
של אבא שלי ושל סבא שלי.
בן :איזה כיוון אני צריך לקחת בחיים?
אבא :אתה לבד צריך להבין איזה כיוון  .אני רוצה להגיד שאבא שלי בא

להגיד לי שאין לי הרבה זמן ,ובכלל אין לאף אחד הרבה זמן ,העולם
מתהפ,ך אין

זמן.

בן :אבא שלך בקשר אתך?
אבא  :כן .פחדתי שהוא כועס עלי ,אבל הוא לא כועס .מדבר אלי ברכות
ובאהבה ,ומתבייש כל כך.
בן  :מה עלי לעשות?

אבא  :אל תהיה טיפש ! תחזור מיד עכשיו לאמת ,אל תהיה טיפש
כמוני! אשתי אשה טובה ,אבל אני הייתי טיפש ,והיא טיפשה לתת לי
להמשיך ככה.
בן  :מה אתה חושב על המצב שלך?
אבא  :ברוך השם שאני לא בריא.
הרב  :אתה רוצה או מצפה ממני שאני אעשה משהו?

אבא :כן ,תתפוס אותו ,הבן  .לא לתת לו להיות טיפש כמוני.

בן :

מה עם פרנסה?

אבא :אין לך פרנסה ,במקום זה השם נתן לך אשה וילדה וזה יותר טוב
מפרנסה .

בן :איך אני הולך בכיוון שאתה מדבר עליו?
אבא  :הוא נבורא עולם[ מתחיל להראות לך את הכיוון הנכון .אמרתי
יש לך הניצוץ של סבא שלי.
בן :למה דווקא אני ?
אבא  :כי לך הניצוץ  .אתה הקרוב אלי ביותר ,והקרוב אליו ביותר .ואחר
כך אתה יכול לנסות להחזיר אותם ,אבל אני יכול להחזיר אותך.
בן :אתה רוצה להגיד לי עוד משהו או לברך אותי?
אבא :אמרתי הכל ,די ,מספיק ,אמרתי הכל  .אני לא אדם צדיק ,אבל מאד
רוצה לברך אות,ך כי אף פעם לא ברכתי אותך בחיים .ועכשיו אברך אותך
בבית .כמו הבית של אבא ואמא שלי .אבל ילדים צדיקים ,לא כמונו .
בן  :מה עוד לעשות?
אבא  :זה הכל ,לחזור בתשובה  .אם בשמים אגיד תראו את הבן שלי,
תראו את הנכדים שלי ,זה יעזור לי מכל דבר אחר .
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הכל בלי לב  Iובמקום הלב נכנס א .וירה זרה הגורמת לירידה מאד גדולה ברוחניות
וריחוק גדול מאד מה  Iובגלל זה יש לנו כבר רשימה ארוכה של צרות  Iואנחנו בסכנה
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יהודי בלי אהבת
בנימיו גולדן לאחד הגדולים

ה1
טבת תשנ"ט

הרב  ...שליט  IIא ! אני בנימין גולדן דברתי עם הרב לפני כמה שנים
והיום יש לי מסר למסור לרב.

ידוע לרב ,המצב בעם ישראל גרוע מאד .אפילו שיש הרבה ישיבות ,יש
הרבה תורה ,והרבה חס,ד והבתי כנסיות מלאות מתפללים ,אבל אצל
רןב היהןדים הכל בלי לב ,בלי נשמה .ןלכן נכנסת אןירה זרה במקןם
הלב.

ןהאןירה הזרה הזאת גןרמת לירידה מאד גדןלה ברןחניןת נעיין עמ' 62
ד  IIה ולכן על ידי[ .ולכן היום היהודים במצב של ריחוק מאד גדול מרבון
העולם .עד כמה שהמצב קשה בארץ ,בחו"ל המצב קשה עוד יותר,
במיוחד באמריקה הירידה כל כד גדולה.
זה מדאיג ביןתר כי כמה זמן השם לא יגיב! כמה זמן! כמה זמן!

הרב יןדע שאנחנן בגלל זה בסכנה גדןלה מאד .כל כד הרבה יהודים

חולים ,כל כד הרבה מתים צעירים ,כל כד הרבה יתומים ,כל כד הרבה
גירושין ,כל כד הרבה צעירים שיורדים מהדר,ך כל כד הרבה דברים זרים
בתוד

המקומות הקדושים ביותר.

עכשין אנחנן ועם ישראל( חייבים לעשןת משהן להחזיר את הלב לעם
ישראל .הרב  .....שליט"א מתחילים באמריקה ,חייבים פה רבנים חזקים
להראות את האמת בלי פח,ד חייבים להגיב כי הזמן נגמר ןאין לנן הרבה
זכןיןת ,כי יהדוי בלי לב ,בלי אהבת השם  -לא יהןדי נעיין עמוד  [. 64אני
מבקש מהרב ברכה גדולה לנו וגם לכל העם .

מצוות עשה של ואהבת את ה' אלוקיך
'·וכיצד תיא תאתבת תראויה? הוא שיאתב את ה  Iאהבה גדולה
יתירח עזח מאד עד שתהא נפשי קשןרה באהבת ת  Iינמצא שיגת

בה תמיד כאלן חולה חולי תאתבה ,שאין דעתי פנויה מאהבת
איתח אשה ,יהיא שוגח בח תמדי ,בין בשבתן בין בקימן בין בשעה

שהיא אןכל ןשיתה .יתר מזה תהיה אהבת ה  Iבלב אוהביו  Jשןגים
בה תמיד  Iכמי שציני בכל לבבך יבכל נפשד" )עיין משבצת בעמי הבא[
רמב"ם

הלכות תשובה ,פרק י
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תמצית המסר :כולנו בסכנה גדולה בגלל שאיו מספיק אהבת ה' בלבנו אלא עניני
עולם הזה ,וה' יטהר אותנו ח"ו אם לא נעשה זאת בעצמנו ,ייהעולם הזה" מתגבר
ומתפשט בכל תחומי החיים ,ומי יודע כמה ישארו לקבל פני משיח?

צריכים ללמד אהבת הו
ב.

לרב ן.

חשןו תשנ  IIט

ברצוני לומר לרב שכולנו נמצאים בסכנה גדולה ביותר ,אבל היהודי
הדתי באמריקה הוא הנושא שלי,
ש .אין זה מקרה שאנחנו נפגשים הכל בהשגחה ,איזה מסר יש לך
עבוריו

ת .המסר שלי הוא שהיהודי הדתי באמריקה נמצא בסכנה הגדולה
ביותר ,כיון שה"עולם הזה" דוחק את רגלי ה"מקום" טיפין טיפין בכל
תחומי החיים ,אפילו בעולם הישיבות ,בכוללים ,בשולחן של הרבי ,אצל
העסקנים תומכי הישיבות ,מחלה זו ]עיין עמ'  61ד  IIה גם ובהמשך שם[
מתגנבת ועלינו לעצור אותה מיד  ,אחרת היא תקיף את כל האוכלוסיה,
ש האם אתה יכול לפרט יותרו
ת .כן .אנו צריכים ללמד אהבת השם .ללמד שהשם ודברו ורצונו
צריכים להיות המוקד הבלעדי של חיינו ]כמבואר בשולחן ערוך

 IIואחבת את ח  Iאלחיך
שיראה האדם להשים כל מגמתו וכל מחשבתו אחר אהבת השם ית'
והקובע את מחשבתו בענינים הגשמיים ובהבלי העולם
שלא לשם שמים רק להתענג ולהשיג כבוד
ביטל עשה זו ועונשו גדול II

ביאור הלכה

סימן א

או  IIח,סימן רלא ובמסילת ישרים פרק א ,ועיין במשבצת כאן שזה חיוב
גמור מן התורה ,המו [, IIל לא דבריס שטותיים ,לא רעיונות גוים ,לא
לאפשר ל  IIעגל הזהב  IIלהשתלט עלינו אלא השם ודברו בלבד ,עלינו
לנקות את לבבנו מוחנו וחיינו ,לטהרם ולהביאם לקדושה ,הרב יודע
שלא נותר לנו אלא זמן קצר בלבד ,אתה הרב ואחרים צריכים להתחיל
לספר את האמת לעולם היהודי ,שהשם לא יאפשר למצב הנוכחי
להמשיך אלא לזמן מוגבל בלבד ,ואז הוא יטהר אותנו אם אנו לא נעשה

זאת בעצמנו ]עיין משבצת בעמ' [, 38
אנו מואשמים בהרבה עבירות בין בפרט ובין בכלל ,אמנם עושים אנו
הרבה חס,ד גם קיימות כל כך הרבה ישיבות יקרות ,ברם הסתכל
מקרוב והתבונן בתוך ליבות העם ותמצא שאין שם אהבת השם .תמצא
את עגל הזהב בבית הכנסת  -ליד ארון הקודש ,זה נשמע חמור אבל
הקדוש ברוך הוא מזהירנו כל יום ,כל יום עוד אסון ,כל יום עוד גדול
הולך ,נשארים אנו כמעט לבדינו ,ומי בכלל שם לבו

ש .האם יכול אתה לתת לי סימן שדבריך הם מרבונו של עולםו
ת .מדוע בעצם אתה צריך אותיו אין רצונו של השם להעביר את דבריו
דוקא דרכינו ,באמת מדבר הוא ישירות לכל אחד ואחד ,הסתכל סביבך

  - - - - -מסרים מעולם הנשמות31 -----ותמצא מגפה ,מה היא משמעותה של מגפה? הסתכל סביבך ותגלה שכל
כך הרבה ילדים נולדים כמונו ]פגועי מח[ ,מה זה בא לומר? אם השם
היה מעביר דרכינו מסרים ברורים אומר לך מה היה קורה  -אנחנו
האבודים והסובלים כל כ,ן היינו נהפכים להיות רבנים  ,אולם השם לא
רוצה את זה ,כי אתם הרבנים ,אני לא אמרתי דבר שהרב לא מכיר או
.
לא יודע ,אם כן מדוע אתם שותקים?
ש.האם אני באמת שותק?

ת.יןדע אני שקיימת שתיקה גדןלה במקום \ שהיה צריך להיות פחד
גדןל  ,סופו של דבר יהיה המצב דומה למה שהיה בשושן הבירה  ,אנחנו
צריכים את מרדכי העשוי ללא חת  ,צריכים אנחנו מנהיג שאיננו מפחד

מן העם ,לא כזה שהאמת שלו נעשית דלילה כדי שההמונים יוכלו
לשתותה בלא טעמה המר,

ש.הנביאים תמיד גמרו בחיזוק ונחמה ,האם גם אתה תוכל לנהוג כן?

מסר.

ת.בוודאי  ,ברם עליך לזכור שאין אנן נביאים ,אנחנן רק מביאים
ןאזהרה .כשנשוב בתשובה ונחזור למקורנו אזי הישועה הגדולה תבוא
בשמחה ורינה וכולנו נעלה לירושלים ונכתיר את המשיח ,אנחנו נהיה
שלמים עם השם ועם עצמנו והתורה תהיה כל כך טבעית כמו כל דבר
אחר ,ואנחנו תמיד נרגיש את נוכחותו של השם כל כך חזק עד שהיצר הרע
יפסיק להתקיים ,והכל ישתלב בהרמוניה שלמה ,הפך מן המצוי היום,
ש.כשמשיח יבוא נהיה כולנו בריאים? אנחנו מחכים לאותו היום ,
ת.אני גם מחכה וזה לא יקח זמן רב ,אבל כמה ישארן לקבל את פנין!
ש.מה עלי לעשות?
ת.אתה אוהב השם ,מכובד מאה ומוכר כתלמיד חכם וצדיק  -עליך
להרים את קולך  ,אתה והמנהיגים האחרים תהיו אחראים,
ש .האם אתה יודע את שמה של אמי?
ת.לא ,אם היינו יודעים את הדברים האלו ,אם היינו יכולים להגיד
דברים נסתרים כל הזמן ,העם היה הולך אחרינו ,תחבולות מרשימות
אותם ,אולם האמת מרשימה רק אנשים אמיתיים.
תמצית המסר :התביעה העיקרית היום הוא בעולם החרדי ,שאפילו בישיבות חסר
אהבת ',ה בטחון ושאר עניני פנימיות וזה גורם לחלל ריק שלתוכו נכנסים תאוות
עולם הזה  ,ה' מאד רוצה את עמו ,אבל הם שקועים בצעצועי עוה"ז וישנה סכנה
שהוא יצטרך חווו לחנך אותם ביד קשה בכדי לעוררם מתרדמתם ,

אבדנו הפנימיות
בנימין גולדן לרב

ש.

תשס  IIא

שלום כבוד הראש ישיבה  ,אני ,בנימין גולדן  ,יודע שלא הגעת אלי במקרה
כי יש לי מה לומר לך ואני יודע שיש לך דבר מה לשאול אותי ,
המצב מאד קשה ,מאד קשה ,אבל התביעה העיקרית נמצאת בעןלם
החרדי .אפילן בישיבןת חסר אהבת הן ]עיין בעמ '  30ד  IIה כן[  ,אני יודע
שיש לכמה יחידי סגולה אהבת ה ' אמיתית ,אבל לרוב אין  ,אין בטחון
ןאין אהבה ,ןלכן אין שןם דבר .רק חיצןניןת ,ןמבפנים

-

חלל .ןבתןך
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החלל הזה נכנס העולם הזה ,נכנס עגל הזהב ,וזוהי הסכנה היום.
זה לא חדש לך ,וזה גורם לך כאב לא קטן ,אבל מה לעשות ,אתה יודע
שזה מצב מסוכן ,מאד מסוכן ,ממשיכים את המשחק של הכלל ,ואפילו
שמתפללים כשיוצאים לרחוב ליום תפילה ,אז לא כל הר-בנים מגיעים,
כל אחד הולך לפי הקבוצה שלו ,הסיבות לאסיפות הן בדרך כלל
פוליטיות ,וכל קבוצה רוצה את החלק הגדול יותר של הכסף של
הממשלה,

כולם ביחד צריכים לצאת לרחוב ]עיין תענית ט"ו [ ,ולבכות ולבכות
ולבקש ישועה ומחילה ,כי באמת אם תספור את הנפטרים תראה שזה
בעצם מגפה ממשית ,אם לא נגיע לאחדות של כל המאמינים תחת דגל
',ה לא יהיה קל ,ה' כל כך רוצה את הכלה שלו ,אבל היא עסוקה עם
הצעצועים של העוה"ז ,וכן לבושה כמו אשת רחוב ואומרת לכולם
שהיא כלה של מלך ,ואת זה המלך לא יכול לסבול ,הוא מנסה כבר זמן
רב להחזיר אותה ברמזים באזהרות ]עיין דברי החפץ חיים בעמ' [4
ובכל דרך אפשרית ,אבל היא ממשיכה בדרך שלה ,אני גמרתי את
המסר ש"לי,

ש .מה לומר לתלמידי הישיבה?
ת .תגיד להם שחליפות ,כובעים ,דירות ,מטבחים של פסח ,רהיטים
ומכוניות ,כל אלו לא יצילו אותם ,כל העולם הזה כולל ביטוח לאומי,
קופת חולים ,צה"ל וכדומה לא יעזרו להם ,ואם התורה שלהם היא לא
לשם שמים וללא אהבת ',ה בסוף היא תעיד נגדם ]עיין משבצת בעמ'
הבא[,

אני יודע ,אומרים שצריך לחנך את הדור הזה ביד רכה ,כי הם כל כך
רכים ומפונקים ,אבל זה לא בדיוק נכון ,תראו מה יוצא מיד רכה ,עולם
שאפשר להשיג בו כמעט כל דבר בקלות ,ולא רק בין בעלי הבתים אלא
גם בין אלה ששייכים לעולם הישיבות,
הצדיקים נעלמים לאט לאט ,ואין לנו זכויות ,מה יהיה? מה יהיה? דור
כל כך חלש ,ברור ,ה' יציל אותנו -אבל כמה סבל נאלץ לסבול אם לא
נשתנה? העולם החרדי נראה כמו בית ישן ויפה מבחוץ ,אך אפילו אצלנו,
מבפנים אבדנו את הדבר החשוב ביותר :הפנימיות ]עיין עמ'

[, 64

אפשר

יד רכה אבל לא לוותר על התורה ,ואם לא יקבלו חינוך מתאים ,ה'
בעצמו יחנך אותנו--רק תסתכלו כמה יהודים נפטרו בזמן שראש
הישיבה המנוח נפטר ,חייבים לומר את האמת ,כי האמת כמעט
נשכחה ונוצר יידישקייט של פלסטיק] .. ,עיין עמ' [57-58
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לימוד התורה  -כיצד1
ספר דרך השם לרמח"ל )ח"ד פ"ב(
נלימוד התורה[ ענינה אלקי כמ  IIש• ולא עוד אלא שהוא
היותר עליון ונשגב שבענינים הנמשכים ומגיעים ממנו יתן אל
הברואים .וכיון שכן ודאי שיש לו לאדם לירוא ולרעוד בעסקי
בענין כזה .שנמצא הוא נגש לפני אלקיו ומתעסק בהמשכת
האור הגדלו ממנו אליו .והנה צריך שיבוש משפלותו האנושי
וירעש מרוממיתו ית./

והנה יגל מאד מחלקו הטוב שזכה לזהן אך ברעדה כמ  IIש.
ונכלל בזהן שלא ישב בקלות ראשן לוא ינהג שום מנהג בזיוןן לא
בדבריה לוא בספריהן וידע לפני מי עומד ומתעסק .ואם הוא
עושה כן  Iאז יהיה תלמדוו מה שראוי לו להיות באמתן ןתמשך
על ידו ההשפעה שזכרנו  Iויתעצם בן היקר האלקי  Iוימשך תיקון
והארה לכל הבריאה.

אבל אם תנאי זה יחסר ממנו  Iלא תמשך ההארה על ידו•
ןלא יהיו דבריו אלא כשאר כל הדיבורים האנושייםן הגיונו
כקורא איגרתן ומחשבותיו כחןשב בדברי העולם .ואדרבא
לאשמה תחשב לו נכש  I Iכ שבת לא II .מןטב אם לא העליתהןן[

שקרב אל הקדש בלי מוראן ומקל ראשו לפני בוראון עןדו
מדבר לפניו ומתעסק בקדושתן יתן עכ  l1ל נע  IIש כל הענין[

ספר נפש החיים )ש"ד פ"ן(
שזו היא הדרך האמתי אשר בזה בחר הוא יתברך שמו

שבכל עת שיכין האדם ע.צמו ללמוד:
ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל
על כל פנים זמן מועט ביראת הן טהןרה בטהרת הלב
להתודות על חטאתו מעומקא דלבא
כדי שתהא תורתו קדןשה ןטהורה

ויכוין להתדבק בלימודו בו בתורה בו בהקב  l1ה
היינו להתדבק בכל כחותיו לדבר הן זו הלכה
ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכלו עכ / Iל

התירה אינה אלא שער
ליכנס בה ליראת שמים
רשווי-על פי יומא ע  l1ב
ןע"ש כל הסןגיה ןכ"כ בשבת ל  IIא

.
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תמצית המסר  :כל אדם עם ראיה טובה רואה שאנחנו בסוף הגלות .כמעט כל הנבואות
יתגשמן עכשין ,אבל העם רדןם .אם נהיה חכמים ןנתעןרר וננקה את אזןרנן

מהטןמאה ,אזי הגאןלה תבןא ברחמים .עם ישראל ישאר ,אבל השאלה  ,כמה?

המשיח באופק
לאה ילדה אוטיסטית

חשוו תשס  lIא

כולנו יודעים שהמצב מאד קשה ,וכולם רוצים לדעת מה יהיה? אני
יכולה רק קצת להגיד את העתי,ד ואת זה כולם צריכים לדעת  -שעתיד
אפשר לשנות ולעשות קל יותר נעיין עמי [. 37-38
כל אדם שיש לו ראיה טובה רואה שאנחנו בסוף .רואים שהנבואות
כמעט כולם יתגשמו עכשיו .מחכים לסוף  .כל הבעיות לא יגמרו , .יהיו
קצת רגיעות ,אבל זה לא יגמר .בסוף זה יתפתח לדבר קשה ביותר.
ומה עם המדינה? המדינה שאפיקורסים כמו בן גוריון ימחק שמו וכל
חבריו וכל אלו שיושבים בכנסת יעמדו לדין .לא לדין שלנו ,אלא לדין
שמים  .והמדינה ,שהכל בנוי על שקר ,תיפול כדי שהשלטון יעבור למלד
המשיח .וכדי שיקרוס ,כל השקר צריד לצאת מהעולם הזה נעיין עמי [57
,לשחוט את יצר הרע  -זה השקר.
ןרק אלן שיכןלים לקבל אמת יכןלים לחיןת בעןלם אמת ,ןהשאר איו
להם מה לעשןת ןאיפה להיןת ,איו להם עתיד נעיין עמי  [. 55גם הם

בעצמם לא ירצו .כי השקר לא סובל אמת ,ולכן יעדיפו להעלם .גם חלק
מן הדתיים .ןכמן במצרים רק חמישית יצאן אחרי מכןת מרשימןת .רק

חמישית מהיהודים יצאו ,חמישית שעברו את המכות וקיבלו עול
מלכות שמים .רק חמישית אחרי מכות כל כד מרשימות! איד אפשר
להבין ,איד אפשר? אבל כמו במצרים יהיה עכשיו .
ש .מה אפשר לעשות?
ת .חייבים להשתדל לאסוף את העם .עם כל הצרות יש הרגשה שכולם
רדומים ,לא מבינים .שומעים יריות ברקע אבל עדיין המכוניות,
הבתים ,הבר מצוות והחתונות ,הטלויזיה ,יותר מרשימים מן היריות.
רק אלו שיורים בהם מרגישים ,חבל מאד .היום עשו קבוצות של תהלים
קבוצות של תפילות אבל כמה היו באמת? למה לא המונים ביחד במקום
אחד? למה לא מבינים כמה שזה מסוכן .לא מפחדים אנשים.
משיח באןפק .מי בכלל מרגיש את זה? כמה נשים צדקניות שכל הזמן
אומרות תהלים ומחכות ,זה בערד מי שמחכה נעיין משבצת בעמי
הבא[.עבר הזמן שצדיק אחד יכול לקבל את כל היסורים ועונש על כל
הדור .היום כולם צריכים לחזור ,ומי שלא לא יהיה.

יןם אחד יהיה מצב כזה שכןלם ירןצו לרחןב ,כןלם ,ןלא ישאלן איזה

רב אמר ןאיזה הכשר יש לזה? ואיזו הסכמה? ירוצו כולם ,גדולים
וקטנים עם שק ועם אפר ויבכו ויתפללו ויגידו סליחות .יבקשו מחילה
ורחמים בבכי רב .ספונטני בלי לחכות לפוליטיקה.
ש .מה מצב הגשמים השנה?

ת .ירדו גשמים לשומרי שמיטה .הגשמים השנה חכו .הקדןש ברןך הןא

  - - - - -מסרים מעילם הנשמית35 ------יראה לכולם מי הבוס ,מי השולט ,מי המלך .זה כל הענין-מי הבוס ]זה
ענין חשוב ביותר שמבואר בהרחבה בםפר  IIדעת

תבונות II

לרמח  IIל ע [. IIש

ש .מה הסיכוי לגאולה ברחמים?
ת .בטח ,אם נהיה חכמים ונבקש מחילה ננקה את האזורים שלנו ,כולם
צריכים לנקות את הבית הלב הרחוב ואת העיר ואת כל ארץ ישראל
מהטינופת הזיהום והטומאה ,ואז יבוא בקלות ,דרעי בבית הסוהר
אמיתי

ואנחנו בבית סוהר

רוחני.

אנחנו מסכנים בדיוק כמוהו,

עם

ישראו ודרעי במצב דומה ,יבוא יום שלאף אחד לא יהיה איכפת אם הוא

בבית טוהר  ,אז לא יוכלו פשוט לפתוח את הדלת כי כולם יהיו עסוקים
בדברים אחרים,

אתם לא מבינים כמה שזה מסוכן המצב ,לא מבינים.
הזמן יעשה את שלו ,צריד להגי,ד לצעוק יותר את האמת ,אם היה
מנהיג כבר היו מתאספים כי העם מוכן ,כמה שהעם

רדום ,

הם מוכנים

חוץ מכמה ,הרוב מוכנים להגיע לזה ,אבל זה אומר  :מה פתאום? ככה
ליטאים לא עושים ,לצאת לרחוב? או ,מה פתאום הרב לא יתן הסכמה
להגיע לרחוב ,זה יקלקל ,מה פתאום ,שטויות ,
נשים  -צריכות לעשות המוני קבוצות של תהלים  ,גברים  -לארגן
יציאה לרחובות ,כל מה שעושים תפילות זה קצת ושקט ,יש ניסים

ושוכחים אחרי שניה ,אם בכלל שמים לב לזה . ,
ש .האם תתכן שואה נוספת ח  IIו?
ת .במצרים לא היה? כשאומרים שואה חושבים מחנה ריכוז ,וזה לא יהיה
ככה ,זה יהיה ישיר וברור ,יד הן בלי מתווך .עם ישראל ישאר ,השאלה
כמה! וזה תלוי בנו .יהיה עולם של טוב של אמת עולם של שלום ,ולא של
שלום חבר ולא שלום ברק ולא שום שלום כזה  ,שלום אמיתי  -אחדות עם
ה' ]עיין עמ'  [, 39עד הגאולה כל משבר יהיה יותר כואב ויותר קשה ,כדי
להעיר אותנו! היו כל כד הרבה ניסים ,כמה חזרו בתשובה מזה?

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד
ליושנה לממשלה הראשונה
יבינה המקדש ימקבץ נדחי ישראל
וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם
מקריבין קרבנות ועושין שמטין ויובלות יכי'
וכל מי שאינו מאמין בי אי מי שאינו מחכה לביאתו
לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר  -אלא בתורה יבמשה רבינו
רמב//ם

הלכןת מלכיס פ  IIיא

ולאלו שגרים בישובים המזרחיים ,אני פונה אליכם בבכי רב!
אתם שומרים שבת ,אתם רוצים את הגאולה ,אבל גם להרבה מכם

טעות גדולה מאד · ,מדברים קודם על המדינה

,

על צה  IIל ורק אחרי כל זה

מדברים על הקב  IIה  ,חייבים להבין שקודם בא הקדוש ברוד הוא וזהו!
הם יושבים במקומות שמקבלים מכות בכדי להעיר אותם ,אי אפשר
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לעשות דינים לפי הרצון .נתחיל עם הצניעות  :לכסות את הראש
לדבר חופשי עם גברים  -לא! צניעות של גברים גם .אתם חובשים
כיפות שרוולים קצרים שלומדים גמרא ,ודיבור חפשי עם נשים  .זה לא
בא ביח.ד וכל החיים של הרבה מכם אותו הדבר .הרבה חושבים
שאפשר לחיות כמו החילונים וגם כמו הדתיים  .יכולים לדבר על מדינה
של כופרים ,יכולם לדבר על צה  IIל שהוא מנצח והוא הכוח וגם לשמור
שבת .אבל זה פשוט לא הולך יח.ד
תמצית המסר :עם ישראל בתרדמה ושאננות ויש סכנה שה' יעורר אותנו ח"ו ע"י
מכה מאד קשה  .עכשיו עת רצון שעדיין מקבלים שבים באהבה ושמחה .צריכים
לחזור אל ה  Iמעומס הלב דווסא .וזה יכול להציל המונים .

השקט שלפני הסערה הגדולה
גליה ומתוז הספר גליה-פרידה(
אמא :גליה ,את אומרת שהגאולה קרובה מאד .כמה זה קרובן
גליה  :לא יכולה לומר ,רק מותר לומר שזה קרוב! אמא ,אנחנו נמצאים
בזמנים מאד קשים ,כל העם צריכים לעשןת תשןבה .לא יכןלה להגיד
לך מה שהןלך לקרןת ,אבל אני יכןלה לןמר שהןלך לקרןת משהן גדןל
ממש בזמן הקרוב .אמא ,אני בוכה כי אני עצובה ממה שיקרה בעתיד

הקרוב ,זה ממש נורא .אז תתפללי וצריך שנתאחד כולנו ונתפלל כל יום,
שהשם יבטל את הגזירות הקשות על עם ישראל .עד עכשין לא הבנן את
הרמזים ,ןעתה זה כבר לא יהיה ברמזים ןזה יכןל להיןת נןרא כןאב .זה
זמן גדול לעם ישראל עכשיו  .אמא ,יש בשמים סניגורים על עם ישראל
אבל אין לסניגורים מספיק יכולת וכוח לשנות את הגזירה הקשה.
עם ישראל רדןם ,ישו ,אדיש ,ןמכה יכןלה להעיר אןתן מתרדמתו
העמוקה .עם ישראל יעברו בקרוב נח  IIו( תקופה קשה מא,ד שעוד לא
נראתה בארץ.

אמא :

שמעתי שאוטיסטים נוספים ופגועי מח אומרים בתיקשור את

מה שאת אומרת ,שהולך להיות משהו קשה חלילה .נעיין עמ' [55
גליה  , :אמא יקרה מצב קשה יהיה לעם ישראל היקר שלי לא בעוד
הרבה זמן ,והעם ממשיכים להתנהג בשאננות ולא מודעים לעוצמת
ה"מכה" .הדרך הטובה ביותר לחזור לאבינו שבשמים היא חזרה
בתשובה .זן דרך נעימה קלה ןטןבה.

העיקר זה לא ללבןש מעיל שחןר ןסמנים חיצןניים אלא תפילה
ןבקשה מעןמק הלב .לא צבע וגודל הכיפה זה מה שגורם לחזור
בתשובה .המלאך הממונה על קבלת התפילה מעולם לא בדק את צבע
הכיפה ומאיזה סוג בד היא עשויה.

מרגישים באויר שמתרגשת עלינו פורענות קשה ,חלילה ,אם האנשים
לא יקחו את עצמם בידיים מהר מא,ד המצב יהיה מאד קשה ,ואנשים
צריכים ממש לבכות על מה שהולך לקרות לנו  .אם הין יןדעים מה
שהןלך לקרןת הם הין ממש צמים על זה.אבל אנשים רבים נמצאים
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קןדם על ידי פיגועים והמון קורבנות ! זה השקט הגדול שלפני
הסערה הגדולה .קשה לדמיין איזו סערה גדולה תתחיל להתחולל
בקרוב על עם ישראל היקר שלי )חיין(.
משמים עצובים על כך ,ומשמים יעזרו לכל מי שיצא להציל ולזכות את
הרבים , .עדייו אפשר לחזור לאבינו שבשמים שכה אוהב את בניו
היקרים .זו עת רצוו ,אבל אין לדעת כמה זמן העת הזאת תמשך .חשוב
לנו לנצל_ את הזמן היקר הזה שבו מקבלים אותנו באהבה ושמחה ,כמן
אבא שמתגעגע לבנין האהובים ,והנה הם שבים אליו והןא מאושר
ומקבלם באהבה גדןלה מאד .אבל גם אבא יכןל להתייאש קצת מבניו
שלא מען נינים לשוב הביתה .אמא ,כל אבא עצוב אם בניו שהוא כה
אוהב לא שבים אליו .אם תגידי לכולם שיתעןררו אנחנן בעזרת השם
דור מיוחד של גדולות ,ישועות ונצורות ,אנחנו הוא דור הגאולה !
ובקרוב מאד כל המהלכים בעלום ישתנו נעיין עמי  [55-56ומי שיזכה ,יראה
ניסים ונפלאות .לא להתיאש מהזמנים הקשים .אחרי הזמנים הקשים
תבוא גאולת עם ישראל .היכונן ,אחי ןאחיןתי היקרים שלא ידח מאתנו
נידח .אבינו שבשמים כה אוהב ומתגעגע אליכם בניו ובנותיו האהובים.
בואו שובו אליו .חפשו דרך חפשו אמת אל תשארו רדומים ,התעוררו !
תמצית המסר :זמנים קשים מגיעים בגלל שהלב שלנו שקוע בכסף ובשאר חפצי
העולם הזה .אבל ' מידת הקושי ]של חבלי משיח[ תלויה בנו  :אם נחזור להי מרצוו
יהיה קל יותר ,ואם הי יצטרך להפיל עלינו פחד ח  IIו אז הרבה יפלו,

שני דרכים לישועה
האוטיסט בנימין גולדן לרב פ.

תש"ס

מאד כדאי לא לשכוח שהסוף מגיע בקרוב מאד ,וזמנים קשים מגיעים
אלינן .אבל מידת הקושי תלויה בנו .בינתיים המצב הכללי מאד קשה.
עם ישראל מפורק לחתיכות קטנןת ,כל אחד רב עם השני במעטה של
"לשם שמיםיי ,אבל אף אחד מהם אינו מתכוון באמת לשם שמים.
ולקחת את העם קשה-העורף הזה ,שכל כך אהוב על הו ,ולאחד אותו
תחת דגל הי זו משימה כמעט בלתי אפשרית ,חייו.
אומר לך שתי אפשרויות שתוכלנה להביא אותנו לתשובה הסופית.
אחת מרצוו :אנחנו נחליט ,שאין על מה לסמוך בעוהייז לא על הכסף
לישיבות ,לא על היידחוייי לצבא ,לא על הרופא בקופייח ,לא על ביטוח
לאומי ,לא על הפסיכולןג ,לא על מנהל הבנק ,לא על אף אדם בעולם.
רק על הי!
נצא לרחןב כולנו בצום ,נשים אפר על הראש ,נבכה ונגיד סליחות ווידוי

ונבקש מהי מחילה' וישועה ,אפילו שלא מגיע לנו התורה גם היא סובלת
ןדחויה על ידי העם ,כי הם מתפללים לעגל הזהב יותר מלה' ,ואוהבים
את עגל הזהב יותר מלימוד התורה ,דואגים יותר לכסף מאשר לבנות
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ישיבות מאהבת '.ה אלו הן עבירות קשות ביותר והן הורסות את כל
העם ]עיין משבצת ועיין

עמ'[, 61-63 -

ייהודיענו בתורה ,שאם נעזוב התורה מדעת

ונעסוק בהבלי הזמן
שדיין האמת יסיר מן העוזבים כל טובות העולם הזה
--שהן חזקו ידיהם לבעוט

ומביא עליהם כל הרעות המונעים אותן מלקנות העולם הבא
--כדי שיאבדו

ברשעם II

רמב  IIם

הלכות תשובה פ  IIט

נכון ,אמנם רק ה  IIבעלי בתים  IIהם אלו שנהיים מודרניים ,רואים וידאו
וכו' ,אבל הרבה בני תורה אשמים כי הם נפלו למטה ,היום יותר חשוב
להרבה בחורים הכובע ,החליפה והפלאפון ,וכן הדירה והרהיטים
שיקבלו לאחר החתונה ]עיין עמ' [, 53 , 54
אמנם בנות ישראל רוצות בחורים שלומדים אבל יחד עם זאת הרבה
רוצות דירה ,בגדים,

נסיעות ועו,ד

ועו,ד

ואין תורה ,אנחנו צריכים

לצאת לרחוב ולבכות ,להוריד נהר של דמעות ,הגדולים ילכו ברחוב
אחרי העם ,והחילונים יראו את זה ויעשו תשובה ,אפילו חלק מהגוים
יקבלו עליהם מצוות ,ואולי ה' יסלח לנו ויביא לנו בקלות את האור
הגדול ,את משיח צדקנו,

אבל ,יכולה להיות עוד אפשרות ח"ו :שנברח ,בפחד מן הבתים שלנו
לרחוב ,ואז לא נבדוק עם מי אנחנו עומדים ברחוב ,אם זה אשכנזי או
ספרדי ,חסיד או ליטאי ,מודרני או חניוק או בעל תשובה ,נהיה ביחד
פשוט מתוד פחד ,ואז נזעק ונבכה ונבקש מה' שיציל אותנו ,זה לא יהיה
קל והרבה ילכו ,שמים אדירה ועצומה;
תמצית המסר :עם ישראל הוא העם הנבחר ,אבל סטינו ואנחנו אשמים שהשקענו
את הלבבות בעניני עולם הזה והתרחקנו מה' ,ומשום כך אנחנו מוכים על ידי צרות
רבות - ,העולם משתנה מעולם השקר לעולם של אמת ,כדי שהעולם יהיה בשלום
וכדי שמשיח יבוא ,וכדי לשרו,ד  ijחרדים צריכים לאתאחד עם ה' כמבואר כאן ,

אחדות :זה הפתרון
בנימין גולדן

לקבוצת נשים

תשרי תש"ס

כבר אמרתי  :ה' מןביל אןתנו לקראת הסוף  ,דבר זה מאד ניכר ,ומוכיח
שדברי אכן אמיתיים ,הריבוי הגדול שברעשי האדמה  -כל אחד מבין
שאין זה מקרה ,הדבר ברור שזה בא בכוונה לעורר אותנו לחשבון הנפש
]עיין דברי החפץ חיים

בעמוד ,[4

אחזור על דברים שכבר אמרתי פעם ,אנחנו הסיבה לכל בעיןת העןלם
]'ייאין פורענות בא לעולם אלא בשביל ישראל" יבמות ס ,[ IIג כמו שיונה
הנביא היה הסיבה לסערה הגדןלה שבים שסיכנה את כל האניה.

------
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נכוו ו פסגת ההר הוא היהודי החרדי ,והוא הגורם לאותה הסערה
המנדנדת את העולם כולו ,וכמעט מאותה הסיבה .יונה היה צדיק
שאהב את עם ישראל ולא רצה שהשם ידון אותם לחובה ,ומפני כד
ניסה לברוח מעיני השם ובקשתו .אבל כמובן ,הוא לא היה יכול.
אנחנו אמנם הנבחרים ,אולם סטינו .ואף שאנו מתפארים בישיבות גדולות
מלאות מאות תלמידים ,ובתי ספר לבנות ,כוללים ובתי כנסיות מלאים
מתפללים .ברם ,עדיין אנו חסרים ,כיון שאנחנו בו זמנית מתפללים לעגל
הזהב נעיין עמוד  [. 64ממילא אשמים אנחנו שאיננו אוהבים את השם
באמתו מכיון שאנו אוהבים את עצמנו ,מעמדנו ורכושנו יותר ממה שאנו

אוהבים את השם נעיין עמי [. 29-30

אמנם לא כולנו ,אבל הרבה מאתנו.

משום כך מוכים אנו ישירות על ידי מחלות רבות ומסוכנות .על ידי
בנים ובנות שבאו מן המשפחות הטובות ביותר וירדו מן הדרן הנכונה.

על ידי תינוקות רבים הנולדים עם מגבלות .ורשימת הבעיות ממשיכה
וממשיכה לגדול .בעיות של שלום בית שלא נראה להן שום פתרון
הגיוני .מעולם לא היה כן בעבר ,שהיו כל כד הרבה בעיות בזמן של
שלום ויציבות כלכלית.
עליכם לדעת שהשם מזעזע אותנו בכדי שנבחין ,נחשוב ונדע מה שהוא

רוצה מאתנו .זה פשוט וזה תיקון העולם .כדי שהעולם יהיה בשלום
וכדי שמשיח יבואו עלינו היהודים החרדים להתאחד עם השם.
אחדותו זו היא הרפואה היחידה .אחדות אינה קבלת כל יהודי בלי
להתחשב בדעותיו והתנהגותו .אחדות היא להיות אחד עם הי ללא שום
תנאים מוקדמים .זה אומר שהשם אחד ושמו אחד ואנחנו אחד עם הי.

אחדות היא להיות אחד עם הי .אחדותו של הי כוללת אותנו ]עיין ספר
דרד הי'חייא פייב ומהרייל סי נצח ישראל פיייב ופיייג[ אנו חלק מן
האחדות הזו .ואם יהודי רוצה להתנתק מאחדות זו לא יוכל להתקיים
כלל .כל כללות ההויה היא אחדות זו ,ורק אם נהיה מאוחדים עם הי
נוכל לחיות לנצח ]באדון עולם ' :יואחרי ככלות הכל לבדו ימלוד נוראיי[.
עד עתה ניתנה לנו הזדמנות אחר הזדמנות .אנחנו חיים ומתים הולכים
לגן עדן או לגיהנום ,ושוב חוזרים ומנסים לתקן ,ברם הסוף מגיע .זאת
אומרת שלא תהיה יותר הזדמנות להשלים את עצמנו .או שנתאחד עם
השם או שח  I1ו נעלם .זה הוא המצב שאנו נמצאים בו עתה בזמן של
בחירה חופשית .אינני נביא ואינני רב .אני צעיר מוגבל היודע את האמת
הברורה כל כד שדברי נכונים.
הזמן עובר ,אסונות הטבע נעשים גדולים יותר עם עוצמה הרסנית יותר.

כל המדענים מסכימים שמצב זה ילד ויחמיר והם רואים שהעולם
משתנה .מדוע אנחנו לא רואים את זהו נכווו העולם משתנה מעולם של
שקר לעולם של אמת ]עיין עמי  [. 55אלו שהם רגילים לאמת ,שהם
מבקשי אמת ,והם מאוחדים עם הי ,הם יצליחו להשרד במעבר .אלו
שהם קצת עם ה'ו יסבלוו אבל יצליחו להתקיים במעבר .אולם אלו
המסוגרים יעלמו ,כיון שאינם מוכנים לקבל את השינוי.

40
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אם כן מה אתן יכולות לעשות? נכון ,הקבוצות שאומרות תהלים הן
מאד חשובות ]עיין עמ'  [24שהן מאחדות את עם ישראל עם '.ה מלבד
מה שהן מביאות מעשית את העם להתכנס יחד לומר את הספר .גם זו
הכנה לקבוצות ,שאם חס ושלום יהיה אסון ,כמו צבא מתורגל היטב,
יהיו מוכנים להציל את העם על ידי קבוצות התהלים שלנו.
יותר מזה .מאחר ואנו בזמן מסוכן מא,ד הצעד הנכון עתה ,לאסוף את
העם ביח,ד ולעשות עצרות ענקיות ,שבהם נתפלל ,ונאמר וידוי ואבינו

מלכינו .נקשיב לדברי חיזוק ותוכחה ואז נתפלל לה' כולנו .זה ירשים
את היהודים החילונים ואת הגוים משום שלכל הפחות מעט מהם גם
יכירו את האמת.

אנו מקבלים חיים בהקפה כי השם באהבתו אותנו לוקח את הצדיקים
שלו כקרבנות כדי שנוכל להרויח יותר זמן .וממילא צדיקים ,אנשים
ונשים נעשים קרבנות ,אלו המוכרים ואלו שאינם מוכרים .ומשום כד
לפני ראש השנה ויום הכיפורים שלשה גברים ואשה אחת נלקחו ,כדי
לתת לנו יותר זמן.

עלינו.

אנחנו כל כד מפונקים בחיינו .כל כד קשה לנו לבצע את המוטל
ואמנם כל אחד מבין שזה קשה ,יש לדאוג לבית ,לילדים ,לבעל,
להתכונן לשבת ,יש בר מצוות ,חתונות ,צריכים גם לצאת לנופש וכדו'.

אבל ,אנא התעוררו  -הכל הרי יכול להגמר בחלקיק של שניה .חיי
ילדיכם בסכנה ,עתידכם בסכנה ,זו היא מלחמה! אין זמן לנוח ,רק
לעבוד להביא את העם ביחד להתאחד עם '.ה כל אחד הנמצא פה היום
נבחר ,אחרת לא הייתן באות .נכון ,אתן יכולות לומר הרי פלוני הזמין

אותי ,אבל הכל מן השמים  .ממילא זהו התפקיד שלכן ,ובאמת ,זהו
תפקידו של כל אחד .אבל אתן שמעתן את זה ישירות ,ומשום כד אתן

חייבות יותר .מי שרואה אמת ומבין -
ש .מה כוונתד  IIעגל הזהב ?II

חייב!

ת.עגל הזהב הוא עולם הזה וצעצועיו נעיין עמ'  [. 61-63אנחנו אוהבים
את הבתים שלנו ,את המכוניות שלנו ,את הטלפונים השונים שלנו ,את
המחשבים שלנו .הדברים האלו גורמים לכך שנהיה בלתי רגישים
ורחוקים מהשם .בלי הקשר הזה לה' לא היתה ניתנת לנו התורה•
ש .מה יש לד להורות לנו?
ת .את צריכה להתחיל תהלים בבית נעיין עמ' [. 24-25
ש.לומר לבד?
ת .קבןצה ,מחולק נספר תהלים מחולק שכל אחד אומר חלק ,וביחד
גומרים כל הספר[.
ש .כל יום!
ת .לפחות כמה פעמים בשבוע ,להגיד רק את זה  -שהעולם בסכנה .כל
הסכנה זה בא ליהודים שהם רחוקים מה' ,וזה העבודה שלכם לקרב
את עצמכם ,וגם את אחרים.
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תמצית המסר :אנשים מחכים לאסוו שהפגועי מוח מזהירים עליו ,אבל לא
מתכוננים ולא שמים לב לאזהרות הרבות שהי שולח לנו .לא מתאים לנו ההשתדלות
של הגוים והחילונים  .החרב שלנו זו התפילה .וזה חץ שמגיע ללב של היצר הרע ..

מחכים לאסון
ב .בת

12

שיתוק מוחין

סיון תשנ"ט

אני רוצה להגיד מה שאתם יודעים ,שהמצב מאד מאד קשה .הסוף
בקרוב ,אבל שוב תשאלו מה זה קרוב .הרי אומרים ואומרים כבר בערך
ארבע שנים ,ואיפה האסון שמבטיחים? טיפשים ,טיפשים ,אין מילה
עדינה יותר לתאר אותם .כי מחכים לאסןן ןלא רק מחכים לן אלא
רןאים אןתן כאילן זה קרקס שצריך להגיע לעיר•
גם לא מתכןננים .פשוט מחכים לראות את הדבר הגדול הזה ,הדבר
שישעשע אותם .טיפשים .נח בנה מאה ועשרים שנה את התיבה .הוא

הזהיר והזהיר והזהיר ולא שמעו .רק בסוף ,שהמים באמת עלו גבוה,
רק אז הבינו שימותו .ולמה? כי לא התכוננו  .מאה ועשרים שנה לא
התכוננו.

אוי עם ישראל .מה לעשות אתך? הכלה האהובה ,איפה את? למה את
מחפשת לבלות בחוץ ,למה? בעלך מחכה לך! ואיפה את? כן ,אתם
רוצים לדעת מה לעשות .מצחיק באמת .באים אלי ,ילדה חולת CP
ומפגרת .אוי לעם שאין אפילו נחשון אחד .לא מנהיג ,רק נחשון  .מה
לעשות? כל אחד צריך להיות נחשון ,אבל איפה הים? ולאיזה כיוון
אנחנו קופצים? הכל מבולבל ואף אחד לא יודע לאן ללכת .אף לא אחד.
הצדיקים מחזיקים בתורה  ,אבל גם לא יודעים לאן ללכת עם התורה.
בחוץ כולם נראים אותם צדיקים פחות או יותר .מי שייך למה? מי הם
הצדיקים האמיתיים? מי ?אותם ראשי ישיבות שמתעסקים במחלוקת?
או הבחורים שלומדים כדי להגיע לעבודה כמו ראש ישיבה? או האשה
שבוכה על ילדים ואומרת תהלים כל יום? מי? זה מאד מבולבל הכל
מבולבל .פוליטיקה ,כסף לישיבות ,שליטה על הממון ,הכל בודאי לשם
שמים .אוי לעם ישראל.

אני ילדה צעירה מוגבלת בשכלי ואני אגיד לכם מה שאני יודעת .אני
יןדעת שה' שןלח כל יןם אזהרןת נעיין דברי החפץ חיים בעמ'  (, 4כל
יןם .אבל אנחנן סןגרים עינים ןסןתמים את האןזנים ,כי לא רןצים
לדעת .רוצים לשקר את עצמנו כל יום .באמת תשמעו ותראו שכל יום
לפחות דבר אחד על טבעי קורה .לעיתים הרבה מאד נולדים ילדים
פגועים כמוני.

הרבה מאד וכוי.

ונוסף אסונות טבע .אז

מה אם יש

בצורת השנה? מים בבית יש? מקלחת אפשר לעשות? טיפשים ,טיפשים,
למה הי כל כך אוהב את הבנים שלו?
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ןעכשין אתן לכם את הפתרןן :אחדןת! אחדות עם עם ישראל ועם השם.
עם ישראל עם השם דבר אחד ,וזה הדבר היחיד שיציל אותנו ,הדבר היחיד
]עיין עמ'  [38אבל זה נראה בלתי אפשרי לעם כל כך רחוק ,כל כך עמוק
בעולם הזה .כאשר מתפללים ,רצים למנין ,מתפללים מהר כדי לעזור
לבחירות .טיפשים ,צדיקים טיפשים .תשבו ותגידו וידוי ביח.ד ביחד
להגיד תהלים עם לב שבור .תצטערו על כל חטא ,אפילו הקטן ביותר .לתת
את כל האהבה להו ןזה יציל אתכם .השם יציל אתכםו רק הו לא אף אחד.
אנחנו בני מלך ולא מתאים לנו לצאת לרחוב המלוכלך של העולם הזה
;:כדי להלחם באותו צורה שמשתמש יצר הרע .לא מתאים לנו להתנהג
כמו החילונים ,להשתמש בנשק שלהם .מתאים לנו לשבת בארמון ליד
הארון הקודש ולבכות ולבקש מהמלך עזרה  .הןא הכח הגדןל ביןתר
בעןלם ןרק הןא יכןל להציל אןתנן .ואלה שאומרים אבל צריך לעשות
השתדלות ,נכון .אבל איזהו
ש .לפעמים צריך להשתמש בנשק של האויב ,כמו שהרגו את בלעם בן
בעור בחרבו

ת .אנחנו לא צדיקים כמו פנחס .החרב שלנן זן התפילה .זה חץ שיגיע ללב
של היצר הרע .ורק זה ,לא שום דבר אחר .הזמן יוכיח את המילים שלי ושל
כל הילדים ,כי נשלחנןו לא כןלם ,אבל חלק נשלחנן ]עיין עמ'  II 19רק חלק
קטן מאתנו יש לנו מסר ישיר מן השמים  IIועיין שם איך להבחין בזה[.

תמצית המסד :עכשיו נגמרה החגיגה ומגיעים זמנים מאד קשים ,ולכן מוכרחים
לבקש סליחה ורחמים מהי ולהחליט לזרוק את הגשמיןת והשקר והפןליטיקה
ןלבנות חיים חדשים של תורה ,אהבת הי ,בטחון ,אהבת ישראל ,מצוות ,וחסד.

נגמרה החגיגה
האוטיסט בנימין גולדן

אלול תש"ס

הזמנים מאד קשים .כל יהודי בארץ חי בפחד ביום כפור הזה .וככה זה
צריך להיות כל יום כפור .אבל אנחנן כל כך בתןך עןלם השקרו שאפילן
ביןם כפןר אי אפשר להשתחרר ןלהרגיש את האמת ,את מה שבאמת
חשוב .אמנם אנחנו מנסיס להתפלל בכוונה ,אבל הראש שלנו בתוך
דברים אחרים .והנה ,באו הישמעאלים ]עיין דניאל יב א ,ובמצ  IIד שם[

ואיום גדול על עם ישראל .ברוך השם ,יום הכיפורים הזה יהיה יום של
תפילה תשובה
מתפללים.

ובכי.

אפילו אצל חילונים

רבים

שבדרך כלל לא

אוי ,עם ישראל ,אוי עם ישראל ,עם קשה עורף ]שמות לג [,ג למה רק
במכןת זה הןלךו למהו ורוצים לדעת מאתנו ]פגועי המח[ מה יהיה  .אני
אגיד רק מה שמותר לי להגי,ד וזה שאנחנו בסכנה גדולה .הסכנה
הגדןלה ביןתר זה רןחני .אבל נרגיש את זה פיזי קודם כל .וזה בודאי
חלק של הישועה שאנחנו אלפי שנה מחכים לה .אבל נעבור רגעים מאד
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קשים ,רגעים מאד מפחידים ,נראה ניסים גדולים
מדהימים ,ואם לא נבין את האמת ,אז נעבור עוד גל.

מאד,

דברים

תראו ,מאז מלחמת העולם השניה ,כל כמה שנים הי מפחיד אותנו
ומציל אותנו בניסים ,ובאותו רגע מקבלים .אבל אחרי שהחיים חוזרים
למצב רגיל ,שוכחים ושוב ממשיכים את החיים השטחיים של
השקר  ..ואפילו שהי 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 הי יציל אותנו בניסים ,אבל אם
אנחנו לא נקבל את זה ,הי ישלח לנו נסיונות קשים יותר ויהיו קרבנות
רבים, .אם אנחנו רוצים להציל את עצמנו ,אנחנו חייבים בלי פוליטיקה,
לשם שמים ,לצאת לרחוב נעיין במשנה ,תענית .[,וט ללבוש שק ,לשבת על
הרצפה ,נשים לחוד וגברים לחו,ד עם הילדים .לצאת לרחוב ,לשים אפר
ולבכות ,להגיד סליחות ,לבקש רחמים ,לבקש מחילה.

ולהחליט לבנות חיים שונים .חיים של יהודי אמיתי ]עיין עמ' [: 64
חיים של תורה ,אהבת ',ה בטחון בה' ,אהבת ישראל ,מצוות וחסד.
לשמוע מילים של מוסר .לבכות ולבקש מחילה וישועה ואולי הי יעזור
לנו ויביא את הישועה .להגיד ייעל חטאיי ,להגיד ייאבינו מלכינויי ,להגיד
סליחות ולשמוע מוסר מצדיקים .וזו הדרך להוכיח להקדוש ברוך הוא
שהעם קשה העורף עשה באמת תשובה ,שהכלה שנעלמה ממנו ונדבקה
לעוהייז ,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 נעיין עמי  [. 55-56לא הצבא ולא ראש הממשלה.
כל היהודים שנלחמים נגד הי יפלו .ואלה שפשוט אוהבים את עגל הזהב
הם יכולים להציל את עצמם בזה שהם יפרדו מהעגל .אבל אלה
שנלחמים נגד הי יפלו חזק.
אני מברך את עם ישראל שביחד כולנו נקבל את פניו של משיח צדקנו
נעיין במשבצת[ במהרה בימינו ,אמן.

ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב לוא מלחמה לוא קנאה ותחרות.
שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר

לוא יהיה עסק כל העלום אלא לדעת את ה' בלבד•••
שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים
רמב"ם

הלכתו מלכים פי I1ב
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תמצית המסר :החרדיס והבני תורה הס הבניס האהוביס של ה' והס יכוליס
להציל את כולס  .לכן מוטל עליהס להחזיר את הישיבות והכולליס לתורת אמת,
וגס לצאת לרחובה של עיר לבקש מחילה וישועה מה' ,והישועה תלויה ביהודיס .

המפתח ביד החרדים
ב .לרב א.

תמןז תשנ  I1ט

המצב קשה והעולם עומד בזכות הדתיים שהם הבנים האהובים של
'.ה ואם אפילו הם בורחים מבית אבא אז מה יהיה? לכן גם אתה חייב
לדאוג לנשמות של הבנים ,כל הבנים בכל הישיבות ,בכל הכוללים,
לצאת למלחמה נגד העולם הזה.
אני אגיד לכם שוב שהשם שלח לכם צרה כדי להעיר אתכם ,במיוחד
להעיר אות,ן כי יש לך כח רב להציל נשמות .את כולם ,לא רק קבוצה
אחת אלא כולם  .מחכה לכולנו מצב קשה ,והבעיות של הבן שלך יהיו
בעיות קטנות לעומת מה שמחכה לכולנו .חייבים לצאת למלחמה
ולהחזיר את הישיבות ואת הכוללים לתורת אמת.

אתה תלמיד חנם ,ואתה יודע שאין מקרה בעולם .אתה יודע כמה שחסד
מציל ואתה יכולת להגיע לאותם התשובות כמוני  .אני שוב חוזרת ,תעזרו
לתקן את העולם ותקבלו גם אתם את התקון שלכם .ולכן נבחרת ,כי לך
יש את הכח  .המצב קשה ואף אחד לא אשם בזה .אתה צריך לכוון את
הכוחות שלך להחזיר את העם ואפילו הדתיים לאמת .אתה יודע שיש
בעיה גדולה וזה המקום החלש ביותר בעולם הזה ,וזה יביא סבל רב .כי ה'
רוצה את בניו ,ואיפה הם? הם יושבים ולומדים אבל הלב בחוץ.
ש .מה הכוונה שאין אפילו נחשון אחד?
ת.אין אפילו אחד שמוכן להקריב את הכל ,את החיים של העולם הזה,
את המעמד של הפרנסה ,את העמדה ,את החיים למען כלל ישראל.
כולם עם נגיעות וככה לא יכול להיות אחדות ,אחדות עם '.ה אין
אחדות עם ה' בלי אהבת ישראל.
הדתיים ,הפסגה של העולם ,מחולקים ורבים על תקציבים ממשרד
הפנים וממשרד הדתות ,כדי לקבל מהממשלה כסף וטוענים שהכל לשם
שמים .שונאים אחד את השני  IIלשם שמים" ,הכל לשם שמים  .איפה
אהבת ',ה איפה בטחון בה'? אם נחשון אחד יקפוץ היום לתוך המים,
יגידו עליו "משונה" II ,בטח שייך לבעלי תשובה" II ,בטח שייך לקבוצות
משונות" .לקפוץ למים.
ש.את אמרת שצריך  IIלעשות אחדות" ולא לחכות?
ת.אבל הדרך הזאת היא לא הדרך .ושיהיה ברור שכל מה שאמרתי על
החרדים ,התלמידי חכמים והבני תורה  -אמרתי את זה רק כדי להציל
את כולנו ,כי המפתח בידם ! כי הם הבנים האהובים ולכן הם קודם כל
חייבים לחזור לאמת נעיין  IIהבהרה חשובה  IIלפני עמוד השער[.
אבל כולם ביחד ,אחרי שהרבנים יסכימו ,כולם צריכים להסכים -
אשכנזים ,ספרדים ,ירושלמים ,ליטאים וחסידים .וצריכים לצאת
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הרבה צרות יש לעם ישראל ,מה עוד אפשר לעשות? יש מגפה ,בחורים
ובחורות יורדים מהדר,ן צעירים חולים ונפטרים ,בעיות שלום בית
משונות .מה עוד אפשר לעשות  -לצעוק לשמים ! לא רק בארץ ישראל ,גם
באנגליה ,אירופה ,אמריקה וכל מקום שיש בו יהודים .הסיפור דומה
בכל מקום בעולם כולו ,וזה תלוי ביהודים נעיין עמ'  38ד"ה אחזור[.
תמצית המסר  :ה' שולח הרבה אסונות לתוך חיינו כדי לנטרל את הדין ולקרב
אותנו אליו .כל יהודי נעשה בצלם אלוקים ויכול לגרום את השינוי שיציל את עם
ישראל  .וזה החסד הגדול ביותר  :להביא לעם את האמת ולרפאות את עיוורונם .

החסד הגדול ביותר
מנחם בו 14
שאנו חיים בו -

חודשים

תשרי תשנ  I1ט

מתפרק .אנו חיים בזמנים מאד מפחידים .
העולם
אנחנו בעצמנו יצרנו את הצרות שלנו  .העולם מונהג על ידי היהודי
החרדי .אנחנו נושאים באחריות אם העולם הזה מגיע לסוף מסוכן
נעיין ייהבהרה חשובה" לפני עמוד השער[ .
אבל השם יתברד אוהב אותנו ואינו רוצה להפסיד אותנו  .הוא זוכר
את הטוב שבנו .אלפיים שנות סבל ועדיין אנו לובשים שחורים
ומגדלים זקנים ומתפללים שלש פעמים ביום ושומרים על טהרת
המשפחה ,ומנסים לקיים מצוות צדקה וגמילות חסדים .אמנם על פי
רוב אין זה לשם שמים ,אבל עדיין המצוות נעשות .והוא יתברד
מתמקד על דבר זה  .משום כד בחכמתו הגדולה שולח הוא אסונות
לתוז חיינו כדי לנטרל את הדיו ,מכיון שאדם עם לב שבור מחפש
את השם.

ש .אבל הציבור איננו לוקח את האסונות ללב וזה לא גורם להם להשתנות?
ת.כן  ,זו הבעיה ועל כד הזהרתי .כשם שאברהם אבינו ביקש מה' לא
להחריב את סדום ועמורה אם ימצאו שם עשרה צדיקים .כמו כן עדיין
מבקש הוא מה' בפעם הזאת בעד העולם .אנו חייבים להשתנות.
ש.למה לא שמענו על תקשורת בתמיכה ) (FCבדורות קודמים?
ת.מכיון שבעבר הדורות היו ברמה רוחנית גבוהה  .ה' שלח להם מסרים
המתאימים לדרגתם בגדלותם הרוחנית .השליחים הראשונים היו
באמצעות הדיבוקים ,אולם הם היו מדי אמיתיים וברורים מכדי
שדורינו מסוגל לשאת .משום כד הדור שלנו קבל אותנו נעיין דברי
הגאון ראי  IIל שטיינמן שליט  IIא בעמ'  [, 5שאין אנו ברורים לכולם ,רק
לאלו שרואים אמת .ואותם השם מנסה להציל.
ש .איזה מסר עלינו להעביר לציבור?

ת.כל מה שכתבתי שייד לכולם מהיום.
יש לי עוד דבר אחד לומר לכולם  :אתם וכל אחד חייב לצאת החוצה
לנסות לעזור לחבריו היהודים לחזור לה' דתיים ולא דתיים .אינכם
מודעים לכז שזה יהיה יותר איום ממה שאנחנו יכולים לעלות בדעתינו,
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מפחיד יותר מכל זמן ]סוף דניאל " :והיתה עת צרה אשר לא נהיתה
מהיות גוי עד העת ההיא  [. IIהישועה תבוא בעזרת ',ה אולם האם אינכם
רוצים להיות שם !אתם יכולים להראות את כל מה שכתבתי.
ש.האם יאמינו בזהו

ת.יש שיאמינו ויש שלא .אתה יכול לראות את זה גם בלי תקשורת
מסייעת .כל סביבותינו מוות ואסון ]עיין עמ'  57ד  IIה השנים[ .אנו
מאבדים את הגדולים שלנו .כמעט ונשארנו לגמרי יתומים .השנה הזו
תהיה הקשה ביותר לעולם וליהודים .האין זו הוכחה שה' כועס
עלינו!יודעים אנו שכל מה שקורה בעולם הוא בגלל כלל ישראל.
מה כתוב כשיש מגפה בעםו מה המשמעות לגבינוו אנו צריכים לחפש
אחר שורש עוונותינו לא כןו זה פשוט ,כל ילד יוכל לומר לך זאת אפילו
שאינו יודע את כל התורה.
ש.אבל מי אנחנוו אין אנו רבנים ,מי יקשיב אלינוו
ת.כשעם ישראל עמדו בים סוף ה' אמר להם באמצעות משה  :הכנסו
לים .אף אחד לא זז ,אפילו לא משה .זה לקח יהודי אחד פשוט לקפוץ
לתוכו ולהציל את העם.
ש.הוא היה מנהיג לא אדם פשוטו
ת.כל יהודי הוא יהודי פשוט וזו גדלותו ,וכל יהודי נברא בצלם אלקים .
אתה נסי,ך אתה בן מל,ך כל יהודי וגם אתה .אל תשכח ,אתה וכל יהודי
יכולים לעשות את השינוי.
ש.הוא נותן שיחה בישיבה אולם הבחורים אינם מקשיביםו
ת.ארגן קבוצה ותאמר להם את האמת ,וה' כבר יעזור .הוא רוצה
להציל אותנו ולא להשמיד את כלתו האהובה .הוא יביא הרבה אסונות
השנה כדי שהאנשים ירצו להקשיב יותר.
ש.האם אני אפסיק את העבודה שלי ואהיה רק מגיד שיעורו
ת.אין זה רעיון טוב .לא קל לעשות את עבודת '.ה התבונן בירמיהו הוא
נאסר ,הוא נקרא שקרן על ידי המנהיגים של עם ישראל .אולם אמת
היא אמת והקדוש ברוך הוא הציל אותו .שלח אותו למצרים כשהדבר
האיום קרה ,ולבסוף הוא יושב בגן עדן.
ש.אם בזמנים של ירמיהו אנשים לא הקשיבו איך הדור שלנו יקשיבו
ת.אנחנו מוכרחים ,בסופו של דבר ,לעבור מהמצב השפל ביותר למצב
הרם ביותר .הרבה בעלי תשובה היו השפלים בעולם .רבי עקיבא היה
רועה פשוט והוא גדל להיות חבר גדול של ה' שיכול לשבת ללמוד תורה
עם אבינו שבשמים ,מי שמשה רבינו לא הצליח להדביק אותו.
ש.בתורה כתוב שאמא צריכה להיות בבית ולא להפיץ את שם ה'ו
ת.אם כן כנראה כל אותן נשים צדקניות שהיו להם משפחות גדולות
וגם עשו חסדים גדולים עברו עבירהו לא יכול להיות .זה אומר שאתם
צריכים לחנך את ילדכם ולהקים בית יהודי .אבל אתם ביח.ד הבעל
האשה והילדים ,יכולים להביא את החסד הגדול ביותר לעולם הזה,
החסד של הבאת האמת לעיור ,ועל ידי זה לרפאות את עיוורונו.
ש.האם יותר טוב להתפלל במנינים גדוליםו
ת.יותר חשוב להתפלל בדמעות.
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התרחקן תנן מה' ,אנחנן מביאים את עצמנן לידי סכנה ,ןכמן שארע בשןאה ,הסכנה
האמיתית הןא מתןד הלב שלנן ,אם אנחנן ננקה את עצמנן אז ה  Iיציל אןתנן,

אנחנו מפילים א-ת עצמנו
ל .ילדה אוטיסטית

תמוז תש ! 1ס

אתם חייבים לנסות כל דרד כדי לשנות את המצב ולהציל נשמות ,הסוף
מאד קרוב

ואנחנו .. ,

ש .מה הסימן שהסוף באמת קרוב?

ח .אני לא מבינה אות,ן אתה יכול להריח את זה
לשמוע את זה  Iלהרגיש את זה,
ש .האם הפלשתינאים יתקיפו אותנו?
ח .למה אתה דואג לזה? השם יכול להפיל אותנו מכל כיוון ח  IIו ,אבל זה
I

לטעום את זה

I

לא השם שמפיל אותנו .אנחנן מפילים אח עצמנן .מה קרה בשואהו ה I
לא הרג אותנו ,אנחנו עשינו את זה ,רצינו את ההשכלה  Iרצינו להיות
לבד ולהחליט לב,ד להשתחרר מהקדוש ברוד הוא ,אז הןא פשןט יצא
מהשטח ,ואז הגרמנים הגיעו ורק בנס גדול לא הרגו את כולנו ,וזה
המצב עכשיו ,מי שחושב שהוא יכול להחליט ולהלחם לבד  -הוא יפול,
כי כל אחד בעולם הזה חי בנס נכש  IIכ הרמב"ן סוף פרשת בא ע  IIש[ ואם
השם לוקח את הנס כולם נופלים ח  IIו,

ש .האם ההסכם בקמפ דייויד יתקיים?

ח .יש רק הסכם שלןם אחד  -בין עם ישראל ןבןרא העןלם.
ש .מתי תתחיל הפורענות על ירושלים?
ח .אתה יודע שאין לי רשות לענות על שאלה כזו ,ישנן נבואות שונות,
אבל את זה נראה בסוף נכמו שכתב הרמב  IIם הלכות מלכים פי  IIב ה' [, Iב
השם יצור מצב של פחד גדול מאד ,ןרק אלה שמאמינים ןבןטחים
יעברן אח זה ןיקבלן אח פנין של המשיח ,אם נגיד את סדר המאורעות
ואת מה שיקרה בעתיד  Iזה לא יהווה בעבורכם מבחן,
_
ש .מה יש לד לומר על ענין הגאוה?
ח .זו בעיה קשה ,במיוחד בדור שלנו ,הרבה יהודים בינוניים יושבים
בעבודה מכובדת וחושבים שהם באמת מכובדים ,כל כד הרבה אברכים
שחושבים שהם צריכים לקבל עולם הבא ,כבר יש להם את זה בכיס,
ויש כל כד הרבה יהודים חילונים שחושבים שכל העולם מסתובב סביב
הצרכים שלהם ,הצרכים הדימיוניים ,זהו מצב שאף פעם לא היה,
אנחנו חושבים שבגלל שיש לנו טלפון ומכוניות וכו  Iאנחנו השולטים,
אבל האמת היא שאנחנו חלשים מאד  Iאף פעם לא היתה חולשה כזו,
ש .מה הסכנה היום?

ח .תחכה ותראה ,הסכנה היא מחןך הלב שלנן נעיין עמ  [, 29 Iאנחנו
החרדים צריכים לנקות את הבית ,כל אחד פה צריד לנקות את השכונה
שלו ,כמו בחנוכה שטיהרו את בית המקדש מן הטומאה,
אתם רוצים מסר ,אגיד

שוב :

אם ננקה אח הרחןב החרדי ןאח הביח

החרדי ןאח הלב החרדי ]עיין עמ'

(56

אז השם יציל אןחנן .תצאו
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לרחוב ותצעקו ,אני אומרת לכם ,יש הרבה שמבינים את זה אבל מפחדים
לצאת נגד כל הוידאו ונגד כל המחשבים עם  CDרום ,לא צריך קוקה קולה
אפילו אם יש על זה חותמת של בד"ץ ,זה דבר ששייך כל כך לעולם הזה,
מי ששותה א"ת זה מקלקל את הנשמה שלו ,גם פפסי גם  ,RCכולם,

.

תמ~ית המטר :למרות הטומאה שיש בארץ ישראל ,אין מקום בעולם שיותר קדוש
ממנה ,הבטחון של הדאם אינו תלוי בממשלה או בצבא ,רק בהקב"ה ,בעתיד
התקשורת בין בני אדם תהיה מנשמה לנשמה ,בדומה לתקשורת עם האוטיסטים,

לשבת במקום קדוש
חיים וייל

ט"ו באב תש"ס

ש .למה אמרתם שיותר בטוח בארץ ישראל? לכאורה ,זה לא נכון לגור
שם ,ובוודאי לא לבטוח בציונים?
ת .אני רק אגיד שמי שחושב שיותר בטוח בארץ ישראל בגלל
הממשלה או ה~בא או המשטרה הוא טיפש .כי כל אחד יודע שהמדינה
עם כל המחלוקות שלה מתפוררת ותפול בעתיד הקרוב מאד ,אז איך
אפשר לחשוב שצריכים להתיישב בארץ ישראל רק על סמך הכח
הדימיוני שלהם? אני רק אסביר שלמרות שארץ ישראל נמצאת תחת
הטומאה של הציונים ]עיין עמי  23ד"ה אבל למה לא[ היא עדייו נשארת
קדושה ואין מקום בעולם שיותר קדוש ממנה ,אני אישית מעדיף
להיות בה ואפילו בלי לחם ,בלי גג ,בלי כלום מאשר להיות בט ,עם
מכונית ובית מסודר וכסף וכוי מהגוים,

ש .זאת אומרת ,שאתם אומרים שיהיה יותר בטוח בארץ ישראל אחרי
שהמדינה תיפול?
ת .הבטחון של האדם הוא רק בהקדוש ברוך הוא ,למה לשבת במקום
זר אם אפשר לשבת במקום קדוש ,במקום שתמיד היה ויהיה קדוש,
זהו מקום בטוח ,שום דבר אחר לא בטוח ,לא בטוח שלא נמות ,לא
בטוח שיהיה לנו פרנסה ,לא בטוח שיהיה לנו בית רק בטוח שאנחנו
בארץ הקודש,

ש .האם יש הבדל בין תקשורת ] FCהתיקשור עם אוטיסטים[ לקוסם?
ת .למה זה כן נקרא ייקוסםי' ?.אני לא מבין איך אפשר לשאול כזה דבר,
אין שום דמיון ,פשוט ,יש קשר בין הנשמה שלי לבין הנשמות שלכם,
זה דבר טבעי ביותר ,ובעתיד זו תהיה צורת הקשר בין כל בני האדם
אבל בלי להצביע על לוח אלא מנשמה לנשמה ,וזה ימחוק את השקר,
ש .האם זה מה שכתוב :ייואשפוך את רוחי על כל בשר" ניואל ג(? ,א
ת .כן,

ממדת הבטחון כי על הבוטח שורה רוח קודש
ומתלוה עמו רוח עוז המבשרו כי אמנם יעזרהו ה'
וכמו שאמר דוד המלך ע"ה ייאם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי
אם תקום עלי מלחמה וגו" )תהלים כז(
החזו;ן איש

אמונה ובטחין פ  l Iב
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תמצית המסר :העןלם בזמנן הסןפי ןבקריב ה  Iישמיד הרבה מהעןלם כדי לנקןתן
מהטןמאה .אפשר לחסןך הרבה סבל ומןןת אם נחזןר אלין יתב' מי.ד זה לא כל כך
קשה לעשית ויחסךו הרבה צרןת ועל ידי זה נגיע יןתר גבוה ממעמד הר סיני .

העןלם בזמנן הסןפי
חיים וייל

חשוו תשנ  1Iט

דקות ושעות עוברות בזרימה קבועה .הזרימה זורמת במהירות גוברת

ועוד מעט לא ישאר זמן .אולם אין מי שנראה מודאג מכך .מעטים
לפעמים חושבים על כך אבל כשמתבוננים מסביב רואים שהחיים
מתנהלים כרגיל ולא נראית דאגה גדולה .ממילא גם הם מפסיקים
לחשוב על כך.

מה יכול לגרום ליהודים לעמוד ולהתבונן באמת המאיימת הזו? ה'
מתאמץ כל כך לעורר אותנו ,אבל אין איש הרוצה להקשיב .הסתכל
מסביב ,הגויות נערמות ואין איש שואל מדוע .התבונן מסביב ותראה
את כל הסערות ,השטפונות ,רעידות האדמה ,השריפות והאסונות
האיומות והמוזרות .אין אדם שואל מדוע .הסתכל מסביב ותראה כל
כך הרבה מלחמות במקומות רבים בעולם ,כל כך הרבה מומתים,
נרצחים  .על ידי לחיצת כפתור נוכל להיות נשמדים על ידי מלחמה
גרעינית ,ואין שואל מדוע? נעיין דברי החפץ חיים בעמ' [4

אנחנו יודעים שכל מה שקורה בעולם לטוב או לרע הוא מסר ליהודים.
· נעיין עמוד  38ד  IIה אחזור[ אנחנו מקבלים כל כך הרבה מסרים ,ואין
אדם מנסה להבין מה יקרה אם נמשיך להתעלם מן האותות האלקיים
שאנחנו מקבלים .אני אתן הבזק רעיוני ,רק הברקה ,כיצד להתבונן אם
אנחנו כן ננסה

להבין.

ה' מזהיר אותנו לעשות תשובה נעיין דברי החפץ חיים בעמ'  4ועמ' [. 59
משמעות הדבר ,פונה הוא קודם כל לחרדים .הוא אומר :אנכי ה'
אלקיך  -ולא אחרים חוץ ממני .אולם אנו ממלאים את חיינו באלהים
שקריים שאנו מדמים לעצמנו שהם יכולים להיות בד בבד עם אלקים
חיים.

רק טיפשים יכולים להאמין שה' מוכן לסבול את אלוהי הכסף והרכוש
החומרי ביחד עם תורתו נעיין משבצת בעמ'  [. 38את האלוה של
ההנאות הגופניות ביחד עם תורתו ,את האלוה של האנוכיות ביחד עם
תורתו .הוא לא ירשה לתועבה הזו להמשיך .כי כל פעם שעם ישראל

הכניסו אלהים אחרים ,ה' השמיד אותם ביחד עם עובדיהם .היום ,יש
מהציבור החרדי שהחליטו שהם יכולים לפלוש למקדש ה' נקרי,
הקהילה היהודית ,הבתי כנסיות והבתים( ,ולהכניס לתוכו את האלים
הזרים שלו .אבל ה' יפלוט אותם החוצה ,ה' ישמיד את העברינים הנ  IIל.
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העולם הוא בזמנו הסופי לפני הישועה הגדולה שכולם מחכים לה .זהו
גם הזמן שאנו נמצאים בו במצב הירוד ביותר שהיינו אי פעם ]עיין עמ '

 .[61יש לנו הרבה תורה אולם מעט אהבת ה' או בטחון  .יש לנו הרבה
אלילים שקריים שהכנסנו לליבנו  .אנו רק נראים כמאמינים אולם ללא
לב .אם נשוב בתשובה מיד ,נחסוך הרבה סבל ומוות.

הזמן שנותר הוא באמת מאד קצר  ,ממש בסוף לא יהיה זמן לשוב  .ה'
ישמיד הרבה מן העולם כדי לנקות אותו מן הטומאה ]עיין עמ'  [. 55אלו
שישרדו יהיו האוהבים של ה'  .אף אחד אחר לא תהיה לו היכולת
להתקיים בעולם של אמת  .עכשיו  ,אם אנחנו היהודים החרדים בכל מקום
בעולם נבין איזו טעות אנחנו עשינו ונחליט לנקות את ליבינו ובתינו ובתי
כנסיותינו ובתי ספרינו  ,אז נוכל לההפד לאוהבי ה  '.אז הגאולה תבוא
בדרך הרבה יותר קלה .שלום ימלא את העולם ורק הרשעים יכלו .
מה עלינו לעשות כדי לעצור את המגפה והאסונות ולהביא אותנו
לגאולה בלי סבל ! זה לא כל כך קשה .אנחנו צריכים רק לרצות לראות
ולקבל את האמת .אני אומר לד עכשיו בדיוק מה לעשות .אתם צריכים
אחדות  ,לבוא יחד תחת דגל אחד  .כל היהודים החרדים שיבואו יחד
מכל המקומות בעולם .ה' עשה את זה באפשרות טכנית לכולם לבוא
ביחד כעם אחד מתחת לדגל של ה ' ותורתו  .תלכו לרחובות ביחד,
אנשים ונשים בנפרד ,ביחד עם ילדים.
תשבו על הקרקע ושימו אפר על ראשיכם  .תבואו אחרי שנמנעתם
מלאכול לכל הפחות סעודה אחת  .תגידו וידוי ביחד  ,תבכו ותתחננו
לישועה  ,תתחננו ותבכו .הרבנים שלכם יבואו אחריכם  ,האחרים
והאחים הלא דתיים יבואו אחריכם .אל תפחד זה יושיע אותנו ויביא
אותנו יותר גבוה ממעמד הר סיני  ,מכיון שלא יהיה הר מעל ראשינו.
אנחנו נבוא אליו מאהבה .

תמצית המסר  :העולם הגשמי  ,הגויי נכנס לעולם החרדי ועל ידי זה נהרסת
הפנימיות ואהבת ה  ',ונגרמות מחלוקת וצרות רבות  .צריכים להלחם ביחד נגד זה
ולהוציא את הטומאה מבינינו  ,ואחר כד לומר וידוי וסליחה ולבקש ישועה.

להוציא את הטומאה
בנימין גולדן אוטיסט בן  28לרב ח.

סיון תש"ס

העולם החיצוני נכנס לעולם התורה .אבל זה יכול להיות ]להתרחש[ כי
יש מהקהל שרוצה ,הם רוצים את העולם הזה .וזה לא רק טהרת
המשפחה  .וגם בישיבות  ,וגם בבתי כנסת וגם בכוללים ,בכל מקום .
ולמה אתם חושבים שנהרגו צאצאיהם של ר  .ושל ה  .ן לא סתם! כי ר .

וגם ה  .ה י תה נחשבת לדוגמא על י ונה של אידישקייט ]יהדות[  .אבל בר .
הגשמיות נכנס חזק ומחלוקת נכנס חזק והעולם החיצוני הגויי נכנס
חזק .אמנם עדיין לובשים בגדים שחורים והנשים מכסות הראש בטיכל
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]מטפחת[ אבל המצי./ר{ות זה שר .היום רק לבוש חיצוני ,איו פנימיות.
ואם לא ישתנה ,הכל יפול ,כי ר .היה הדוגמא של אידישקייט ]יהדות[.

וה.

לא כמור ,.לא כל כך גרוע .אבל גם

ה.

נהייתה שמנה ועצלנית

ומעורבת בעולם הזה .ואפילו שיש עדיין את הסיסמאות הרגילות,

אהבת ה' חסר! ומחלוקת יש גם בר .המחלוקת בר .הרסה גם אותם,
גם הדליק את האש .מחלוקת זה דבר מסוכן ביותר וזה רק אזהרה
מה' ,לא רק בר ,.ולא רק בה .אלא לכל עם ישראל .כי העם במצב קשה
ביותר ,עם כל הישיבות ועם כל הבתי כנסת וכוללים  :חסר הדבר
החשוב ביותר ,חסר אהבת ה' ]עיין ייהבהרה חשובה" לפני עמוד
השער[.

להקים ארגונים להלחם ,לצעוק ,להגיד .ללמד אהבת ה' ]עיין עמ' [. 30
להוציא מבינינו אלו שלא צריכים להיות ,לשנות את הלבוש .אבל ביחד,
יחד קבוצות מכל העדות ,מכל המקומות החרדים ביחד ,שרוצים
צניעות ,תמימות ,לשם שמים ,בריחה מגשמיות ומעולם הזה ומעולם
הגויי .לשרוף ולזרוק ולהתפטר מכל דבר כתוב שלא לפי התורה .לזרוק
מחשבים וידאו וכו' כל דבר שלא שייך לנו .וזה אצל כל החרדים .ישמע
קיצוני אבל זה הדבר היחידי שיבריא אותנו ]עיין עמ' [. 56
ואחרי זה לצאת לרחוב ,לשים אפר על הראש ולשבת ,ילדים וגברים
לחוד ,נשים לחוד .להגיד וידוי לבקש ישועה .לשמוע דברים של חיזוק
ומוסר ,לבכות ולבקש מחילה ,כולם ביחד .כי תספרו את המתים ותראו
שיש מגפה .המגפה לא מחלה אחת אבל הרבה מחלות .וטרגדיות --
תספרו כל יום את המתים ותראו שזה מגפה.
ש .שתמיד תהיה תפילה על הכלל במנין?
ת .כן! תשתדל שיהיו באמת יהודים מאמינים שאוהבים את ',ה
שיודעים שאין בביתם טומאה.
ש .מה זה טומאה?

ת .דברים כתובים שאסורים לקרוא אותם ,מחשבים ,וידאו וכו'.
ש .מספיק מנין?

ת .יותר ,גברים ונשים כולם צריכים להתפלל .ולהגיד תהלים ,כמה
שאפשר תהלים .יש אנשים שמרגישים כמוך .חייבים להוציא מבינינו
את הטומאה .ירושלים מלאה טומאה ,גם חילונים וגם דתיים.
ש .למה נפטר הרב
ת .רק הצדיקים נופלים עכשיו .צריכים הרבה צדיקים .תסתכלו
מסביב ,נופלים מימין ומשמאל .ואת דואגת אם לצאת מהבית או לא
]להגיד דרשות ושיעורים[? נופלים מימין ומשמאל אנשים טובים באמת
מאמינים .ולמה? כי הזכות שלהם נותנת לנו זמן ,אבל גם זה יגמר.
ש .מה זה עגל הזהב!

ת .כסף ,לבוש ,מכוניות ,דירות וכו' ]עיין הסבר מפורט בעמ' [. 61-63
ורוצים את החכמה וההנאה של הגוים .לכן מכניסים כל מיני טומאות
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בתוך הטהרה של טהרת המשפחה .מכניסים כל מיני רעיונות זרים
לחינוה קוראים הרבה דברים אסורים  .וגם עיתון חרדי אסור.
ש .האם יש בעיה ברחוב חגי?

ת .בגאולה יש בעיה ,שנהיתה פרוצה.
ש .פרוצה במה?

ת.בכל! אני לא אומר משהו שאת לא יודעת.
ש .איך אפשר לא להכשל בזה?
ת.ללחום נג,ד בצעקות ,בפגישות ,לדבר! לדבר! לדבר!

ש.דרשות? ,
ת .בודאי ,גם דרשות וגם ליחידים .לארגן סביבכם קבוצה שמאמינים
כמוכם  .אבל כדאי להכניס ביניכם גם מקבוצות אחרות ,מחסידויות
אחרות ,מליטאים וכוי  .יש ביניהם כמוכם .

תמצית המסר  :צריכים לתקן כמה וכמה פירצות ולהתרחק  .מהעולם החיצוני
השקרי ,ואז אפשר לחיות באמת חיים של לימוד וחס,ד ובטחוו ואהבת הי ,וזה
יביא אותנו לשמחה וסיפוק אמיתי )עייו משבצת בסוף המסר( .

להגיע לשמחה אמיתית
בתיה בת 12

שיתןק מןחיו לרבנית

ר.

תש"ס

הנשים יכולות להציל את העם ,כי הגברים במצב ירוד יותר מהנשים .
צריכים להיות כמו הנשים הצדקניות במדבר ולהלחם בעד האמת
ולסרב לקבל את עגל הזהב .להוציא את העגל מן העולם החרדי!
הוציאו אותו לגמרי! לא לתת להכנס למסעדות שפתוחות בלילה ,לא
לשבת במסעדות בלילה ,לא לתת לקנות ספרים זרים ,לא לתת ששום
מחשב יכנס הביתה ,רק במשרדים ובעבודה  .לא לשמוע רדיו ,בכלל לא
לשמוע פסיכולוגיה.
ש .מה עם ערוצי

הקודש !

ת .זו היא שאלה גדולה מאד .ערוצי הקודש מיועדים רק לחילונים ולא
לדתיים.

יש צורך לחזק את החינוה ש'היה חינוך של אהבת הו נעיין עמ י .[29-30
לא ללכת ברחוב לא צנוע .שלא תהיינה חצאיות צרות בכלל ,שיהיו
ארוכות מתחת לברך .שהנשים לא תהיינה מאופרות מדי .רק בצורה קלה
ביותר או בכלל לא .בשבת בוודאי שאין על מה לדבר .הגרביים צריכות
להיות עבות מינימום  40דנייר ,גם זה לא מספיק!
לא לעשות הצגות טיפשיות עם כל מיני זמרות שהיו פעם חילוניות ,ולא
להזמין שום אדם זר שידבר עם נשים או עם גברים ,רק אם זה ללמוד
משהו טכני מאד כמו עזרה ראשונה  .עלינו לסגור את עצמנו עם לימודו
חסד ובטחון בהוו וזה יביא את כולנו לשמחה אמיתית .אם תפרסמו
את הדברים שלי ,אנשים יגידו  :מה פתאום? אנחנו לא יכולים לסגור

------
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את עצמנו לגמרי ,מותר לקבל מחכמת הגוים ,ומה נעשה עם הילדים?
מה הם יעשו כל היום? האם נסגור אותם בגטו כמו בימי הביניים?
ואני אומרת שכן !בגטן אפשר לחיןת באמת ,ןלהגיע לשמחה אמיתית-
בלי העןלם החיצןני השקרי ,לחיןת חיים של אמת.

ייואין טוב אלא תורה
שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה

היו משתגעים ומתלהטים אחריה
ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה
כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם"
אור החיים הקי )דברים כו יא(

יימת שהורונו חז  IIל
הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו
שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול
מסילת ישרים פ'יא
מכל העידונים שיכולים להמצא"

מכתב חיזוק שכתב

הגאון רבי אהרו יהודה ליב שטינמושליט א
II

לבן תורה

שלום ורב ישע לך !
לדאבונינו אין הרבה מבקשים לדעת את הדרך הנכון בו ילכו ,גם
שכולם אומרים כן ,אמנם הם מרמים עצמם על ידי שאינם מעמיקים,
ובהסתכלות שטחית אפשר לרמות עצמו.
כעת באתי על דבר שמועה ששמעתי בחלק ניכר מבחורי ישיבה התחילו
לשים ראשם וליבם בענין המלבושים שיהיה כפי ה  IIמאדע  IIומדקדקים
בזה מא.ד

וכמובן שזה מחוסר יראת שמים .גם מי שראשו בזה לא יתכן שיצליח
בלימוד .ואפילו כשלמראית העין נראה שדווקא בחורים האלה יש להם
שם בישיבה ,אבלח הצלחה אמיתית בלימוד לא יתכן .כי מי שאין בו
יראת שמים ,אז במשך הזמן הוא יורד גם בהבנת התורה  .וכל עתידו
הוא להפך מלהיות מאלה שהתורה חלקם בחיים וממלא כל ישותם.
לכן ,לא להתפעל מאלה שמדברים בלעג על מי שאינו עושה כמעשיהם,

וצריד לברוח ולהתרחק מהנהגה שהוא בניגוד למה שצריך להיות לבן
תורה ,גם לא ימנע טוב להולך בתמים ויזכו לסייעתא דשמיא מיוחדת .

54

לוק -------דממה --------הקד

על מה אבדה הארץ) 1ירמיהט(
 IIדכוןנתן ית  Iמעולם היתה שנהיה עוסקם בj.ןורה כדי שתתעצם
נשמתינו בעצמות ןרוחניןת וקדושת מקור מןצא התורה

ןאם הין עןסקים בתןרה על הכןןנה הזאת

הין המה מרכבה ןהיכל לשכינתן יתברך.
שהיתה השכינה ממש בקרבם •••
ןהארץ כןלה היתה מאירה מכבןדן•••
אבל עתה שעברו חוק זה שלא עסקו בתורה
כי אם לצורך הדברים הגשמיים להנאתם
לידע הדינים לצורך משא ומתו
גם להתגאות להראות חכמתם
ןלא נתכןןנן להתעצם ןלהדבק בקדןשת ןרןחניןת התןרה

ולהמשיך השכינה למטה בארץ

בזה עשו פירוד שנסתלקה השכינה מו

הארץ •..

והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה
וזה היה גורם חורבנה ואבידתה"
ב!'ח אורח חיים מז ע  IIש

ויאמר אדנ-י יעו כי נגש העם הזה

בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני
ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה
לכו הנני יוסיף להפליא
את העם הזה הפלא יפלא )ישעיה כט(
רש!!י  :ןכל הקללןת שבמשנה תןרה שכןלן אינן אלא הפלאה
אחת-ייןהפלא ה' את מכןתך" )דברים כח(-ןכאו שתי הפלאןת

שהנרצה יותר בעבידת הבורא יתברך שמי

הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה
שכבר התאמת אצל כל חכם צורך תמימות העבודה
וחובת טהרתה ונקיונה--שזולת אלה אינה נרצית דואי
כלל! אלא נמאסת ומתועבת! כי כל לבבות דורש ה!
מסילת ישריס
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הבעיות ,והצעת פתרונות .הדברים האלו מוצעים לפני כל מי שיש בידו לתקן,
אם מעט אם הרבה ,ואין מזרזים אלא למזורזים
תמצית המסר  :ניתן להרגיש שהעולם משתנה ,האמת עומדת להתפרץ החוצה
ולהכחיד את כל השקרים ,לכן מי שרוצה לשרוד צריד כבר עשכיו להיפרד מהשקר
ולהתבחר לאמת ,כמעט כל הנבואות כבר התאמתו ורק מחכים שהאחרונות יתגשמו ,

העולם משתנה
בנימין גולדן אוטיסט בן 28

חשין 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  :ייואת רוח הטומאה אעביר מן
הארץיי ועיין רמביים סוף הלי מלכים ומהרייל ספר נצח ישראל פיינ
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 הי,
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 יישחט לעיני העולם כולו,

אז איך נציל את עצמנו ! אני אגיד לכם :
יהודים ,התאספו ביח,ד זרקו מקהילותיכם את כל הדברים הנוכריים,
אותם יהודים שיסרבו לעזוב את האלילים שלהם יצטרכו גם כן לצאת
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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  Jכעם אחד ,תחת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך
הוא .ואולי אז עם חס,ד 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 הוא שהכל יתפוצץ .לא יקח זמן רב
עד שכל המציאות שלך מאד מאד תשתנה.
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 :

ייוהוצאתי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם

בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה .והבאתי אתכם אל מדבר
העמים ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים .כאשר נשפטתי את
אבותיכם במדבר ארץ מצרים כן אשפט אתכם נאום אדנ-י אלוקים~"
)יחזקאל ('כ
נעיין בפסוק הקודם הסיבה לחימת ה'  :ייאשר אתם אומרים נהיה כגוים"[

  - - - - -מסרים מעולם הנשמות------ך 5המסר הזה מראה באצבע על חשיבןת המסרים של הפגןעי מןח ,שמגןדל חסדי ה' ית' לא
הסיר חסדן מאתנן גם בדןר השפל הזה ,ןשןלח לנן דברים לעןרר אןתנן לחזןר אלין ית ' בלב
שלם ,ןלהצילנן מפח היצר הרע ןאי אפשר להכחיש אמיתת הדברים ,לכו  IIקבל האמת ממי
שאמרן  IIנרמב  IIם( להבנת הדברים האלן יש לעיין הטיב II .הבהרה חשןבה" שלפני עמןד השער .
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אדר א' תש"ס

השנים האחרונות קשות מאד וכל שנה קשה מהקודמת .והשנה הזאת

כבר הגיעה לשיא ,שיא של אסונות טבע בכל העולם ,שיא של טרגדיות
משונות בכל העולם ,שיא של מלחמות אכזריות בכל העולם .ואצלנו,
אצל היהדוים החרדים ,שיא של אלמנים ,שיא של יתומים ,שיא של
אלמנות צעירות ,שיא של יהודים חולים מכל הגילאים ,שיא של טרגדיות

משונות .ואנחנו לא מבינים למה ]עיין דברי החפץ חיים בעמ' . [.4

אנחנו לומדים כל כך הרבה ,אנחנו עושים חסד בגדול מאד ,כל כך

הרבה חוזרים תשובה ,כשרות בכל מקום נשמר ,טהרת המשפחה גם
נשמר ,חינוך חרדי לכל ילד וילדה .אז מה לא בסדר ! מה ! וגם
הישיבות מלאות בחורים לומדים ,וכל בחורה רוצה רק בחור לומד ,אז
מה לא בסדר ! המצב הזה חלום של הסבתות והסבים שלנו .אבל מה
שנראה לנו עולם כמעט מושלם ,עולם שלהיות חרדי זה כל כך
משוכלל ,וכל כך רגיל ,שאדם בלי מטבח פסח כמעט לא קיים .אבל
העולם הכמעט מושלם הזה בכלל לא מושלם .אפילו העולם היפה הזה
מבחוץ הרבה ממנו נאכל מבפנים ,הרבה מתפורר מבפנים.
בואו נבדוק ביחד .היהודים שנחשבים המודרניים יותר בין החרדים,

מאוהבים בעגל הזהב .הם רוצים את החיים של הגוים אבל עם הכשר
טוב ,ולכן יש מסעדות ומקומות בילוי וכו' אבל הכל עם הכשר טוב .יש
פסח באוניות לוקסוס עם הכשר מצוין וח"ו בלי ייגיבראקס" ]מצה
שרויה[ .ויש סוכות ב"דיסני לנד" ושבועות ב"הוואי" והכל עם הכשר .

הישראלים שנחשבים מודרניים ,הם אולי פחות מטיילים מתוצרת
חוץ ,אבל גם משתדלים לחקות את החיים האלה .אבל יחד עם זה
נותנים כסף רב לישיבות וכו' ונחשבים לצדיקים מן המנין ,כי נותנים
הרבה כסף לראשי כולל ולראשי ישיבות וכו' .ולכן ,אפילו שהצניעות
שלהם בשאלה ,ודרך הגשמי של החיים שלהם בכלל לא כשר ]עיין
במשבצת בעמ'  [61בכל זאת נחשבים ליהודים חרדים חשובים .ויש
כאלה בכל החוגים ,כל אחד לבוש בבגד שלו והבגדים נראים בדרך כלל
חרדים ,אבל אם רוצים לדעת מי הם ,הסתכלו על הנשים שלהם ,וזה
יספר את כל הסיפור .וזו גם קבוצה שבקלות מקבלים היתרים מכל
הסוגים ,לא בעיה כל כך גדולה לקבל היתר .ואלו האנשים שמחזיקים
את הישיבות.

והישיבות הקדושות שלנו ,מה איתם ! ופה התביעה הקשה ביותר כי
יש להם התפקיד הגדול ביותר ואם לא ממלאים את זה כמו שראוי ,אז
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זה כשלון לכל העם .הישיבות בדרך כלל מלאות לימוד ,אבל זה לא
מספיק כי הרבה ריקים מלב ,מה' .איך אפשר ללמוד לשם שמים בלי
לב! לכן ה' בכלל לא נמצא שמה .כי זה דור שיש הרבה בחורים
ואברכים שהם בעיקר דואגים לעצמם ולצרכים האישיים שלהם,
לדירות ,לבגדים ,לחתונות ,וכלה שתתן הכסף כדי שיוכל להמשיך
ללמוד.
וכמה באמת לומדים! לא מספיק .יושבים ,קוראים עיתון ,מתעסקים
עם כל מיני דברים וגם לומדים אבל הלימוד לא לימוד והתורה לא
לשם שמים ]עיין עמוד  [33והרבה ראשי ישיבות מכרו את נשמתם
לתורמים ,אם הם המודרניים ,אם הם הציונים ,אם הם הבינונים.
אבל גם הם דואגים לעצמם ולכבוד שלהם  -ברור לא כולם .אבל זה
הנטיה של היום.
והאנוכיות זו הבעיה הקשה ביותר ,אנוכיות גם בין הלומדים ,גם בין
המודרנים ,גם בין הגבירים ,וגם בין ראשי הישיבות וראשי הכוללים.
ושוב לא כולם .אבל זה הנטיה ,וכולם יודעים .וזה מה שגורם לדם
שנשפך בינינו כל יום .כי החסד שלנו גם אנוכי ,והתורה שלנו גם
אנוכית ,והמצוות שלנו גם אנוכיות ,אז זו בדיוק הבעיה .והיהודי
החרדי שנחשב חרדי ביותר ,הוא עלול להיות הבעיה הגדולה ביותר,
כי פעמים רבות אצלו אין כלום לשם שמים.
ועם מי אדבר אם לא החרדים ! אני אגיד לכל החרדים ,לכל יהודי
מאמין ,ולכל המנהיגים שלנו החרדים ,שאם אתם לא תעשו משהו
מהר ,תהיה טרגדיה ענקית .וזה אפילו הטיפש ביותר רואה .ואגיד
לכם מה לעשות .צריכים להפסיק את השנאת חינם ,צריכים להפסיק
כל אחד לשבת בקבוצה שלו ולחטוף בחלק הגדול של העוגה וללחום על
כל חתיכה וחתיכה .ותדעו ,כי הרבה בנינים מפוארים של ישיבות ושל
בתי מדרש יפלו ,יפלו קודם מבפנים ואחר כך החוצה ,אם לא תתאחדו
מתחת דגל '.ה
כולם ביחד ,לנקות את הלב ,לנקות את הבית ,לנקות את הרחוב מכל
דבר גויי ,כל דבר ! ולצאת לרחוב ביחד ,גברים לחוד ונשים לחוד,

ולשים אפר על הראש ,ולהגיד וידוי ולבקש מה' מחילה וישועה .אבל
בבכי רב .ביחד !ביחד !ביחד !ולחזור ולבנות מחדש את הקהילה שלנו
עם דמות אמיתית של יהודי .יהודי שבוטח לגמרי בה' ולא בכסף זר
ולא במחשב ולא בכל הצעצועים של העולם הזה ,ולא בביטוח לאומי
וכו' .ואז אולי יהיה שלום.
וכל מי שמבין ,וכל תלמיד חכם שמבין ולא משתדל לעצור את הבעיות,
הוא יעמוד בדין על זה .לא רק אלה שעושים את העבירות ,אלא כל
אלה ששותקים .השתיקה זה עבירה גם.
]עיין ייהבהרה חשובה" לפני עמוד השער[.
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הדיו עומד מעל ראשנו
מהאןטיסט בנימין גןלדן

תענית אסתר תשס  l1א

שלום לעם ישראל .אני בן גולדן רוצה לומר משהו חשוב מא.ד משהו
שהרוב )של היהודים החרדים( יודעים  -אם לפחות מוכנים לראות אמת.
עם ישראל ,עם ישראל ,האהוב של הקדוש ברוד הוא ,תשמעו ,תשמעו!
באמת באמת הסןף מגיע! באמת באמת יהיה משפט גדןל מאד בשמים
באמת באמת וסןף

מלאכי :

היןם בא בןער כתנןר ןכן'

יןם ה' הגדןל

ןהנןרא ןכן".

הדין עןמד מעל ראשינן .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 לאסןנןת ,האסןנןת שלא הין דןמים להם כמה אלפי
שנה )שיש צרות גדולות ומשונות בכל העולם ,גם ביו 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 כד 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.
ייןהסתרתי פני מהם ,ןהיה לאכןל ,ןמצאןהן רעןת רבןת ןצרןת ,ןאמר ביןם
ההןא :הלא על כי אין אלןהי בקרבי מצאןני הרעןת האלה" ).דברים לא(
ומבואר הוא ש'הסתרת הפנים' הזאת אנחנו סיבתה ואנחנו עושים זה

המסד המבדיל בינינו ובינו  -והוא אמרו  :ייואנכי הסתר אסתיר פני ביום
רמב  l1ם )מורה נבוכים  -ח  IIג פנ  IIא ע  IIש(
ההוא על כל הרעה אשר עשה"

כבר לא שמים לב שהשם אןמר ןצןעק ןלןחש לנן :תשןבה ! תשןבה !
תשןבה! כי אם לא ,יהיה סלקציה קשה מאד .הוא יבחר אלה שבאמת
 .מקבלים עול מלכות שמים ,שבאמת מכירים אמת ,שבאמת בוחרים
בהקדוש ברוד הוא,

שבאמת אוהבים אותו ,שבאמת מאמינים בו.

אןי עם ישראל ,את האהןבה של הקדןש ברןך הןא ,את הכלה שלן
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,
ועיין עמ'  [. 33בעיקר קיים הכבוד בלב היהודי ,והמחלוקת והשנאת חנם.
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מה זה עושה לנו? זה מפרק אותנו לחלקים קטנים ומשחרר מהתורה,
תורת אמת .ואז אנחנו לא שייכים לא להקדוש ברוך הוא ולא לתורתו ולא
לכלום .ואז הסכנה גדולה ביותר  Jגדולה 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 הדרן 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 ברוד הוא.
ואם לא נעשה את זה  Jהוא יכריח אותנו לעשות את זה .נצטרך ח  j jו לרוץ
לרחוב בבהלה ובבכי  Jונצטרך 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 J

אני רק אגיד שהאי בטחון בהקדוש ברוך הוא זה סכנה יותר

גדולה  jשהפצצה של הקדוש ברוך הוא הרבה יותר מסוכנת .והמצב של
עם ישראל כל כד 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  Jולא 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 אסונות טבע עוד יותר גדולות .ולא רק
טרגדיות משונות ,ולא רק מחלות קשות ,לא עלינו .אלא זה יביא פירוק
של דברים שתמיד היו כאילו הדברים שתמיד יכולים לסמוך עליהם J
ופחד גדול יפול על כולנו  -ואז השם יבחר מי לחיים ומי לא.
עם ישראל  Jאני מאד מאד מבקש :תקראו את הדברים שאמרתי  Jלחשוב
מאד עמוק  Jלעשות חשבון נפש ,ולנסות להבין את הבעיה .אני מאד
ממליץ שיהודים יתאספו בקבוצות גדולות להתפלל על הישועה ,שהשם
יציל אותנו וימחול לנו .אני מאד ממליץ שכולם יתחילו להגיד תהלים
ביח,ד ביחד נעיין עמ'  24ייתהלים בקבוצות  :הנשק החזק ביותר"[ כדי
לבטל את הגזרות הקשות שעומדים עלינו .אני מברד את כל העם שכולנו
ביחד נקבל עול מלכות שמים ושביחד נבקש בבכי את הישועה ושביחד
נקבל את פניו של משיח צדקנו.
נעיין בעמוד  4מה שכתב החפץ חיים לפני השואה דברים דומים למסר
הזה ,ובכל זאת לא שמו לב לדבריו ולא האמינו שיתכן שיבוא צר ואויב
בצורה שהיתה .ואפילו אחרי שהתחיל השואה רוב העולם לא האמינו מה
שקורה .כמו כן לפני חורבן בית המקדש לא האמינו לאזהרות הנביאים,
ואפילו האזהרות של נח במשד מאה ועשרים שנה לא הצליחו להציל אף
אחד מהמבול .לכן ראוי לשים לב במיוחד לרשימת האסונות הנזכרת כאן
 שמתוכה רואים שחלק ניכר מהאזהרות של האוטיסטים כבר התקיימווהמשכילים יבינו .וזה לשון החפץ חיים שם j j :וכל אחד ואחד הלא

צריך לירא לנפשו מאימת הדיו הקשה השורר בעולם

jj

המו"ל[.
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העתקנן באו מאמר חשןב מאחד מגדולי הרבנים שליט  IIא  ,היות וראינו שזה מבהיר
הענינים שבמסרים של פגועי המח )בפרט העניו המרכזי של המסרים שהם מכנים  IIעגל
הזהב  (IIומצאנו בו סיכום ותמצית ליסודות של הדברים שנאמרו במסרים.

המפתח לתיקוו הדור
בכל תקופה יש ליצר הרע תחבולות חדשות איך לצוד נפשות  ,לפי
המצב של אותו הזמן ,וכמו שכתוב )קידושין ל  (:יצרו של אדם מתחדש עליו
בכל יום  .לכן אחרי השואה שהיה עת רצון גדול  ,היות ונטהר אויר העולם על
ידי היסורים והמסירות נפש וכו' והיה זמן מסוגל להתקרב לה ' ולהביא את

הגאולה השלמה )כאשר אמרו צדיקי הדור בזמנו( לכן התאמץ היצר הרע בכל
כחו להרחיקם מהמטרה ,והפעיל לצורך זה טכסיס מיוח,ד וכאשר יבואר .
מצב דומה היה אחרי יציאת מצרים כאשר נזדככו בני ישראל על ידי
מאתים ועשר שנים של השעבו,ד וממצבם אז נוכל להבין את פעולות היצר
הרע בתקופתנו .לאחר יציאת מצרים ומתן תורה היה שפע גדול המכונה
בפסוק  IIדי זהב  ",שזה מצד אחד טוב ומצד שני נסיון .ובני ישראל נכשלו בזה
שנשקעו בביזת הים  ,עד כדי כך שמשה רבנו ה י ה צריך להסיעם בעל כרחם
ככתוב ו~סע את בני ישראל )רש  IIי(  ,שמשה פחד ש י שקעו לגמרי  ,וכתוצאה
משפע זה באמת נעשה חטא העגל.זה שטען משה רבינו  II :רבונו של עולם
בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די  ,הוא גרם שעשו את
העגל II

)ברכות לב( .

אבל לכאורה יש לתמוה ,הלא גם בלי כל כך הרבה כסף היו יכולים
לעשות את העגל? מתוך ששים רבוא גברים היה מספיק שכל אחד יתן משהו
זהב כדי לעשות עגל  .אבל המכוון בזה היינו שבגלל ריבוי הכסף שהיה להם ,
התחילו לחשוב יותר ויותר על ממונם  ,ולהשקיע את לבם בזה ,וקיבל הממון
יותר ויותר חשיבות בעיניהם  .וממילא נחלש הערכתם ותשוקתם לרוחניות
עד שנוצרה אפשרות ליצר הרע להכשילם בחטא העגל .
כמו כן כדמיון הזה ממש  Iאחרי השואה תקף היצר הרע את שארית

הפליטה שנזדככו ונטהרו  ,והגיעו לדרגה שהיו רחוקים מהעולם הזה בתכלית,
שהתיאשו כבר מהגשמיות )מכיון שראו בעיניהם שאי אפשר לסמוך על קניני
עוה  IIז ואין לנו באמת אלא להשען על אבינו שבשמים(  ,במקום זה השקיעם
היצר ונמשך לבם לרכישת הון  .שהנאצים י מ  IIש התחילו לתת כסף פיצוים ,
כביכול ,והכסף הזה קיררם והפנה לבם מרוחניות ,ונשכח ההתעוררות והלקח
שלמדו בשואה  ,ונתבטל זכותם העצום לקרב את הגאולה ,ובדיוק כמו שעשה
כזאת ביזת הים בשעתו .

גם אחר כך היצר הרע עבד בכל הכיוונים--בכל מקום ובכל עדה
בצורה אחרת--אבל באותה הנקודה  :להמשיך לב כולם להשקעה בגשמיות .
עד שהגיעו למצב שלא היתה כמוהו מאז היתה ישראל לגוי .טכסיס זה נעשה

מכיון שליצר הרע לא היה כח בתקופה  .ההיא להמשיכם לתוך חטאים ממש ,
לאחר טיהורם על ידי סבל השואה .ולכן היצר עשה כמו לאחר יציאת
מצרים  :המשיכם והשקיעם בחומריות עולם רiדJtולא בחאtושזה כן היה
ביכלתו .ועל ידי זה נפלו לתוך מחלה קשה שמכלה מנפש עד בשר  :לנתק
תשוקת הלב מרוחניות ולשעבדו להבלי עולם הזה ועל ידי זה נהרס היסוד
של כל התורה וקיום המצות  ,שרחמנא לבא בעי )סנהדרין קו( ,וכמו שכתב
האבן עזרא )דבר י ם ל יד(  IIשכל המצות עיקרם בלב  IIע  IIש.
לכן על ידי זה ירדו לאט לאט כל כלל ישראל עוד פעם לתהום ,
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שכןלם נמשכן בגשמיןת עד שנחרב הפנימיןת של היהדןת :אהבת ',ה בטחןן
אמיתי ,רגשי קירבת ה' ןשאר התענןגים הרןחניים שהם מטרת הבריאה.

ועל ידי זה ממילא נמשכו אחר כך גם לשאר עבירות ,וכידוע מדברי הרמב!!ם
שאם הלב פנוי )אינו שקוע ברוחניות( אז ממילא נכנסים בו כל מיני יצרים.
ןגם היןם זן סיבת כל ההתדרדרןת ,גם של הנוער וגם של המבוגרים :
מפני שהלב שקוע ומנותק מהמטרה האמיתית ,ולכו איו סיפוק ותענוג
מרוחניות .וז!!ל האור החיים הקי )דברים כו יא( !!שאם היו בני אדם מרגישיו
במתיקות ועריבות טוב התורה ,היו משתגעים ומתלהטים אחריה ,ולא יחשב
בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה!! ןלתןך החלל הזה שבלב רןדפי עןלם
הזה ,נכנס היצר הרע עם כל שלןחין ,תאוות ,גשמיות ,ירידה בקדושה וכוי.
ועכשיו מובו איך שניתוק הלב מרוחניות ,זה השןרש לכל המכשןלים
ןהצרןת .זה הגורם ,ושאר העבירות נגררות אחרי זה .ולפי זה מובו היטב
שצוה שלמה המלך בחמתו תיקוו הלב מעל הכל )משלי (,ד !!מכל משמר נצור
לבך כי ממנו תוצאות חיים!! ]עיין גם עמי [. 60

היום הרבה אנשים רוצים שיורו להם מה לעשות ,מה לשפר )בעיקר
כדי להנצל מחבלי משיח( .אבל מה זה יעזור אם יתעוררו על פרטים מסוימים
והלב איננו? מה שאיו כו אם נתקו את הפנימיות והתשוקה לרוחני וקשר עם
הי ,כל המחלה שלנו בבת אחת תתוקן ,וגם יסתלקו היסורים והמאורעות
הקשות של זמננו ]כי !!אם בחוקותי תלכו !![. ...
אמנם יש לדעת שרדיפת עןלם הזה לא כןללת רק כסף ,אלא גם כו
רדיפת חשיבות וכבו.ד ומרדיפת כבוד וכסף נובע מחלוקת ופולטיקה) ,ומזה
צריכים להזהר גם במוסדות התורה ,שהתורה הקדושה לא תעשה ח!!ו
עצמית ואנוכית( .שאם הדברים יעשו לשם שמים ,לא שייך מחלוקת
ופוליטיקה שהם רק תוצאה מרה של בקשת קניני ועניני עולם הזה  ..וכל זה
כמובו,מבוסס על העדר אמונה ובטחוו--שברגע שמכירים שאיו אדם נוגע
במוכו לחברו אפילו כמלא נימא )יומא לח( ,איו מקום לקנאה ושנאה וכוי.
מכל מקום כך הצליח היצר הרע ללכוד את העם להעריך ולהדבק
בחשיבות הבלי עולם הזה--כדי להעמיד שורש פורה ראש ולענה בכל תחומי
החיים ,וזה מתבטא בצורות שונות .למשל ,חלק מהעם נלכדו ביצר של ייכחי
ועוצם ידיוו בצורה של ציונות ,וחלק אחר נלכד באןתן יצר הרע בצורה אחרת--
רדיפת הוו כפשוטו ,וכמו שכתוב וווכסף וזהב ירבה לך  ...ואמרת בלבבך כחי
ועוצם ידי וגוי".

לכן התיקןן הגדןל שעלינן לעשןת עכשין הןא להתיאש ןלהתנתק
מהעןלם הגשמי ,שהוא ביו כה נפסד וכלה ועומד להתבטל .אמנם כדי

לעשות את זה ,צריכים להביו שישנם שלושה סוגי בני אדם ,שכל אחד מהם
צריך תיקוו

אחר :

יש סןג אחד ,שכל מטרת החיים שלהם גשמיןת .אמנם הם רוצים
גם עולם הבא ,גם רוחניות ,אבל זה בעיקר רק כדי לצאת ידי חובה .ממילא
תשוקת לבם והתלהבותם הוא רק בעניני עולם הזה ,ולכו על אלו נאמר :
ייותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה" )ישעיהו כט•C
הסןג השני ,רןצים גם עןלם הזה ןגם עןלם הבא .הם מכירים
שמטרת החיים הוא עולם הבא ונדמה להם שהרוחניות אצלם עיקר ,אבל לא
יכולים לוותר על הגשמיות .אמנם ללא ידיעתם ,הגשמיות תופסת מקום
בראש ,מפני שהחומר והמחשבות של האדם תמיד יותר קרובים לגוף
ולגשמיות מלנשמה ולרוחניות .ולכו כל זמו שהגשמיות איננו בטלה ומבוטלת
בלב האדם ,היא מתחזקת וגוברת.

 - - - - - -מסרים מעולם

הנשמות6 3 - - - - - -

הסוג השלישי ,מכירים בבירור שעיקר החיים זה רק רוחניות.
אבל הם נמשכים באונס אחרי ההבל .מה הפירוש אונס? שמכיון שיש צרכים
הכרחיים שנאלצים לדאוג להם  Iעל ידי זה הם נלכדים בדאגות וטרדות
וחובות

וכו I

גם עבור דברים מיותרים

I

)ומצוי שהרבה דברים שהבני בית

דורשים נעשים להם בטעות גם כן כאילו הכךחיים(  Iעד שבעל כרחם לא נשאר
להם מח ולב לתורה  Iוהלימוד והתפלה והמצות נעשים בלי לב.
האנשים האלו חושבים שהם אנוסים גמורים  Iאבל לאמיתו של דבר I
מצב זה תחלתו פשיעה ורק סופו באונס .הפשיעה היא שלא למדו ולא ביררו
לעצמם שהעולם הגשמי מתנהל רק על ידי הקדוש ברוך הוא ולכן על זה אין
לאדם מה לדאוג  .דאגה שייכת רק ברוחניות מפני שרק בזה יש בחירה .אבל
על הגשמיות אין בחירה ואין לאדם שליטה על זה כלל  Iוהוא צריך רק
לעשות פעולה כלשהי כדי לתת מקום לברכת שמים  Iכמו שכתוב  IIוברכתיך
בכל אשר תעשה  IIנוכמו שכתב הרמב  IIן סוף פרשת בא יישאין לאדם חלק
בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסים ,אין בהם
טבע ומנהגו של עולם" ע  IIש  Iוכמו שכתב המסילת ישרים )פכ  IIא( ודרך פקודך
)מצוה כו( ועוד הרבה מזה בחז  IIל ובספה (. IIק אבל עכשיו שלא למדו כל זה
היצר יכול לפתותם להאמין בפעולה גשמית של האדם  Iבטבע  Iבסיבות
הגשמיות בכחי ועוצם ידי .ובגלל זה אין קץ לכל עמלם ולא נשאר לב ומח
לרוחני.
ועכשיו נצורה שרשרת  Iשכולם נשפעים זה מזה ברדיפת עניני עולם הזה.
והמובחרים שבעם צריכים במיוחד להזהר בזה כי בני ישראל הם כגוף אחד ובעיה
קטנה במח משפיע מחלות רציניות על שאר האברים .ולכן הבני תורה צריכים
להקפיד שלא יהיה ח  IIו רפיון אצלם מבחינת הלב או בתורה ותפילה ומצוות .ואם
יהיה מספיק ניכר עליהם קיום חובת הלבבות  Iבודאי ישתמשו לדוגמא לטובה
לכולם וישפיעו על שאר הדרגות .מה שאין כן להפה אם ח  IIו גם הם פונים
לגשמיות  Iוהון וכבוד חשובים ותופסים מקום אצלם  Iאז הקולר תלוי על צווארם
שנותנים יד ליצר הרע לדרדר שאר העם מדחי אל דחי.
בגלל כל המצב הזה ,השם יתברך באהבתו שולח לנו נסיון אחרון :
עלינו העולם הרוחני נע I
להתיאש ולהתנתק מהגשמיות  Iלפני שיתחדש
רמב  IIם םוף הל  Iמלכים ומהר  IIל נצח ישראל פ  IIנ ועוד( .כדי שמי שיזכה
ויעמוד בנסיון זה  Iיזכה להגאל  -שזה השער לה' והמפתח להגיע לפנימיות
היהדות ויעודי התורה ,וכל הקנינים והתענוגים הרוחניים שבעבורם נברא
האדם .ומי שחס ושלום לא ישתחרר מן הגשמיות  Iבוודאי שיעלם נעיין
במשבצת דברי רבינו יונה(  Iכמו בשלשת ימי אפילה לפני יציאת מצרים

ייעגל הזהבןן בדברי

רבינו יונה ,

יידע 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 לדיו ולמשפט ,ולראות איז החליפה מרום
שערי תשובה )ש  IIב י"ח(
בשאול".
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נזדמן לידינו מכתב גלוי מאחד מהרבנים החשובים שחולק בכנס גדול שהתקיים
בירושלים עיה"ק ע"י רח' שמואל הנביא ,במעמד רבנים גדולים וקהל של אלפים,
וראינו שזה מסר חשוב לעם ישראל המבהיר ומעורר על בעיות הזמן ,ומדברים
אלו יובן למה לא הצלחנו למנוע את המאורעות הקשים שעוברים עלינו.

הבעיה העיקרית היום
הרה  IIג רן אהרו צבי רומפלר שליט  IIא
הבעיה של כלל ישראל היום היא שאין פנימיות ואין לב ,ונהיה
מצוות אנשים מלומדה .וזה כולל חלק גדול מהעם  .הרבה בני אדם לומדים בלי
לב ,בלי לבקש קרבת אלוקות על ידי הלימוד )כלומר אין מטרתו בלימוד
להתקרב לה' ככתוב ייבתורת ה' חפצו"  -אלא בתורתו חפצו( .
חלק גדול מבני אדם מתפללים בלי לב ,וישנם אפילו כאלו שנחשבים
מהמכובדים או תופסים מקום חשוב בקהילה או בסביבה ,וההתנהגות שלהם
ככה ואין בהם פנימיות בליבם .ובוודאי זה משפיע על החברים ועל הסביבה
שלהם וגם על הכלל כולו ,שלאט לאט לומדים מהם ומתקררים כמוהם .
לא מכניסים בילדים ובתלמידים פנימיות ואהבת '.ה כלומר ,לא
נוטעים בהם אהבת ותשוקת הרוחני ,וביטול ומיאוס הגשמי .ונשארים
בהשפעה של העולם של תקופתנו ,שתשוקתם ואיחולם רק עסק הגשמי והון
ועונג גופני  .רק מעניקים להם מדע והשכל ועמקות ,וזה גם הבנים וגם הבנות.
עד שמבינים שזה היהדות ,ולא הלב  -שזה באמת עיקר היהדות .
ולכן הבעיה של כל המחלוקות ופירוד הלבבות ושינאת חינם ,מכיון
שאין מטרת החיים הרוחני האמיתי ,רק החיצוניות וכבוד הגופני .ובזה יש

פירוד )כי רק בחיצוניות וגופניות שייך פירוד( מכיון שאין לב אחד לאבינו
שבשמים .ובגמרא )סוכה מה ( :ז"ל ייישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם
שבשמים"  -שזה התמונה ,הצורה של ישראל.
בדורות שלפנינו אפילו הפשוטי עם והנשים היה לבם להי ולרוחני .אף
על פי שעסקו בחיצוניות ובגופם בגשמי ,בכל זאת לא נגע ללבם ולבם נשאר
מיועד רק לה '.וכהיום ,נשכחה התמונה של יהודי אמיתי ,ושל אמא אמיתית -
ייאידישע מאמע ! .Iכי גם הלבבות שקועים בעסק רדיפת הגשמי ,ונעשים
עבדים לגוף .ולכן אחוז גדול מהנוער ,לא עלינו ,בועטים ומורדים בחינוך שניתן
להם  .מכיון שזה רק חיצוני .לכן לא מרגישים משיכה ואהבה לרוחני ,רק כעול
ומשא ולחץ.
זו הסיבת ריבוי ההתדרדרות היום ,ואף אחד לא עומד על החידה
הזאת )מהו השורש של הבעיה( .מחפשים דרכים למנוע ולעצור את
ההתדרדרות ,והפתרון שמוצאים הוא שוב חיצוניות ,ולכן הרי זה מים שאין
להם סוף .ולא מתעוררים מהתרדמה ,ואפילו שיש כל כך צרות שונות ומשונות,
ואיו יום שאין צרתה מרובה מאתמול ,לא מתעוררים מכיון שהלב אטום
וסתום

מהרוחני.

ולכן צריכים לקבל על עצמנו ולקיים מה שמקבלים ,והוא לשנות את
כל תהליך החיים .ובכדי לשבור את האבן הסותם אל הלב ,צריך מסירות נפש ,
ולקפוץ למים כנחשון בו עמינדב .ואז בוודאי יראה הי את שינוי המעשים,
ככתוב בפרשת נינוה ,ויבטל את הגזירות הרעות והקשות מעלינו ומעל כל בני
ישראל .וכדאי שכל דרשו בכל הזדמנות יעורר על כל זה ויציע דוגמאות לקהל,
איך לבצע את כל הנ"ל ,ולהמחיש את השינוי בתהליך החיים מעתה ועד עולם.

  - - - - -מסרים מעןלם הנשמןת6 5 - - - - - -תמצית המסר :לאור המאורעות הקשים הפוקדים עם ישראל לאחרונה ,האוטיסט
נתבקש להציג בצורה ברורה מת שהשם דורש מעם ישראל ,אף על פי שזה מסר לכללות
העם ,יש גם כן הכוונה לכל אדם רפטי ,והדברים רבורים מאד ליודעי תורת משה,

מה השם דירש מאתני
האןטיסט בנימין גןלדן

כן אדר תשס  IIא

עכשין אני ,בנימין גולדן ,שליח השם ]עיין עמ'  [8רןצה להגיד מה
שהשם דורש ןמצפה מאתנן:

 (1הוא דורש ומצפה שעם ישראל יהיה נאמן לן לגמרי  :לאהןב רק אןתן
נעיין עמ'  [, 29-30לבטוח רק בו נעיין עמ'  [, 20ולהאמין רק בו נעיין חינוך
מצוה כה[ ולא לשים אליל אחר ,כמו עגל הזהב )עיין עמ' [, 61-63

 (2הוא דורש ומצפה מאתנו להיות באחדות ,בלי שנאת חנם ,בלי מחלוקת
)והשראת השכינה והיחוד העליון תלויים בזה כמבואר בספר חרדים פ[, IIז
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 כאו להיות נשפעים 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 מאצלנן כל אדם שלא
מוכו לחיןת חיים אמיתיים של תורה•
וזה נראה מאד קשה ,תצעקו! מהן חוזרים לזמנים קדמוניםן 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 מא,ד 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 במדבר ,זה כל מה שהוא רוצה :שכלתן תחזור אלין לגמרי,
שיהין ביחד לנצח !
,

