''עגל הזהב זה המקור של רוב
אם לא כל הבעיות שלנו ,ומאז
שהיהודים עשו את עגל הזהב
עם ישראל סובל.
נכון שהעגל נהרס במדבר ,אבל
הוא נכנס ללב שלנו ולא נמחק
ועכשיו ]זמן[ התיקון :למחוק את
)עמוד (17
עגל הזהב מהלב''.
''בקרוב עם ישראל ,תעזוב את
חיי השקר שלך ותבוא לאמת
הגדולה שנעלמה ממך מאז
שנעשה עגל הזהב .עכשיו עגל
הזהב ייטחן לעפר ותהיה
)עמוד (36
משוחרר מהשקר''.

מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה
מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות
מסכת בבא בתרא דף יב

בעז''ה

קול
דממה
דקה
חלק א

גליון מיוחד בענין עגל הזהב
שהוא עיקר תחבולת היצר היום
והשורש לכמעט כל הקלקולים והצרות שלנו

מסרים חשובים לדורנו
מאוטיסטים ופגועי מח
מלווה עם מקורות מחז '' ל וספה '' ק

פעיה '' ק ירושלים תובב '' א

ה ' תשס ' ' ה
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במטרה לסייע להבנת עניני ''עגל הזהב'':
■ חילקנו את החוברת לשני מדורים ,לפי הנושאים המרכזיים:
ח''א  -עגל הזהב ותוצאותיו היום ח''ב  -עגל הזהב והגאולה
■ שמנו סיכום ותמצית בהתחלת כל חלק )עמ'  8- 9ועמ' (39- 40
■ עניני עגה''ז )ועוד כמה ענינים חשובים( הושמו באותיות דגושות
■ הוספנו מסגרות עם ענינים בעלי חשיבות מיוחדת וקצת מקורות
■ הצגנו לפני כל מסר מסגרת עם תמצית של הענינים העיקריים
■ הוספנו ביאורים קצרים והערות ]בתוך סוגרים מרובעים[
■ שני מאמרים של הסבר כללי וגם העמקה )בעמ'  20ובעמ' (25-27
טבלת עגל הזהב לעיל נוצרה על פי האוטיסט בנימין גולדן .הוא הוסיף
שלפעמים עגל הזהב נקרא גם ''אליל'''' ,עבודה זרה'' או ''טומאה''.

ח''א  /עגל הזהב ותוצאותיו
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חלק א אוסף מסרים בענין

עגל הזהב ותוצאותיו
שהוא הנושא המרכזי במסרי האוטיסטים
והשורש העיקרי לצרות הכלל והפרט היום
תמצית המסר :מראה איך שעגל הזהב ממלא את חיינו בריקנות ,ומונע מאתנו
האושר האמיתי של קרבת ה' בעולם הזה ,וגם גורם לעובדן חיי הנצח ח''ו.

עגל הזהב חודר לתוך חיינו
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
ש .למה אתה מדבר כל כך הרבה אודות עגל הזהב?
ת'' .עגל הזהב'' זה השורש לכמעט כל הקלקולים והצרות שלנו ,וגורם לעם
להמשיך לעשות מה שהם רוצים ,כולל מחלוקת ,מוציא שם רע ,שנאת חינם
וכו' .כל זה בא מריחוק מהקב"ה וקירוב לעגל] .שהעגל גורם ריחוק מה'[
ש .איך ''עגל הזהב'' משפיע עלינו?
ת .המצב הנכון והטבעי של יהודי זה להיות קרוב להקב"ה .אבל אם אדם
מאד עסוק בגשמיות ,הוא לא יכול להגיע לזה.
היום ,לצערי הרב ,מסעדות כמו זו שהתפוצצה ,הם דוגמא של ''עולם הזה
עם הכשר'' .נכון שאנשים תמימים אכלו שם ,אבל כל האכילה היא
למטרת בידור .לא משנה אם יש הכשר טוב .ההכשר זה על האוכל ,לא על
הלב .ולא על הטומאה שנכנסת ללב ]מהבידור[.
בידור זה דבר שלא קיים באידישקייט ]יהדות[ .בידור זה ליצנות! להעביר את
הזמן על ריק! ]עיין במשנה ברורה או''ח סימן א בבה''ל בענין מצות עשה של
אהבת ה' ,שהמתענג בענינים גשמיים והבלי העולם ''ביטל עשה זו וענשו גדול''[
בידור הוא מחיצה מאד גדולה שמרחיקה מהקב''ה .בידור נובע
מהתשוקות של החושים ,של הגוף ,ומכוון את האדם להתרחק מהקב''ה.
קוקה קולה ,פיצה ,גלידה ,כל הדברים האלו שנחשבים ל''דברים
טובים'' ,נכנסו לתוך החיים שלנו בצורה כזאת שאנשים גדולים ביותר
לא מתחילים ארוחה בלי זה ,והיום המסעדות הם מקומות בידור!
כמו בארה"ב ,שגם שם היה לאחרונה טרגדיה גדולה :התרסקות
הליקופטר של חרדים שהלכו לבלות .עושים חופשות עם הכשר מצוין,
גלאט כשר  -אבל כל הטיול לא כשר! חרדי שהולך עם שטריימל או עם
זקן ופיאות ל''דיסנילנד'' ,מקום של טומאה ,או ל''אפקוט'' ]מקום בידור[
עושה דבר שאסור ]כנ''ל במשנה ברורה[.

8

קול דממה דקה
העגל ותוצאותיו
■

סיכום ותמצית

מתוך המסרים

''עגל הזהב זה שאנחנו אוהבים את העולם הזה
ואפילו שאנחנו מתפללים ,אנחנו לומדים וכו' וכו'  -הכל לא כמו
שהיה פעם ,כי עכשיו באמת אנחנו רוצים את 'העולם הזה'

והלב שלנו בעיקר בעולם הזה ,ולא בעיקר עם הקב''ה'' ][11

■''עגל הזהב :גשמיות .התעסקות עם בגדים ,בתים ,רהיטים ,וכו',
התעסקות יתר עם פאות ,אפילו מטפחות .אפילו החרדים ביותר
מתעסקים הרבה עם העניבות שלהם ,הכובעים שלהם וכו' .הריצה
]עמ' [12
אחרי כסף ,הריצה אחרי כבוד וכו'''

עגל הזהב  -הסכנה הגדולה
■''הסכנה הגדולה ביותר היא בינינו ,בין החרדים :המחלה שנכנסה
אפילו לתוך העולם החרדי ,המחלה ששמה ''עגל הזהב'' .מחלה זו
היא החיים של הגוים  -אבל עבור יהודים זה אסון''
]עמ' [23
■''עגל הזהב מביא לפירוק גמור של כל דבר שיש בו שייכות
לקדושה .חיים עם עגל הזהב זה פירוק של כל דבר קדוש ,בגלל שזה
]עמ' [23
קשר רק עם העולם הגשמי''
■''עגל הזהב זה המקור של רוב אם לא כל הבעיות שלנו ,ומאז
שהיהודים עשו את עגל הזהב ,עם ישראל סובל .נכון שהעגל נהרס
במדבר ,אבל הוא נכנס ללב שלנו ולא נמחק ,ועכשיו ]זמן[ התיקון:
למחוק את עגל הזהב מהלב''
]עמ' [17
■''אנחנו מושפעים ונהנים מעולם הטומאה .הכנסנו את הטומאה
]כינוי לעגל הזהב[ לרחובות שלנו ,לבתי ספר שלנו ,לבתים שלנו,
ללב שלנו ,לרצון שלנו''
]עמ' [21
■''יש מחלה שהגיעה לגוף של העם...ועכשיו זה רוצה להגיע ללב.
ואם לא נעצור את זה ,כל הגוף יעלם ח''ו ,כי הלב זה החיים של
הגוף .המחלה הזאת זו הגשמיות ,זה ''עגל הזהב'' ,זה שאנחנו
]עמ' [11
אוהבים את העולם הזה''
■''על ידי חיי גשמיות ועוה''ז יפסידו את חיי הנצח שלהם!'' ]עמ' [10

עגל הזהב  -הרס היהדות
■''מתפללים לעגל הזהב יותר מלה' ,ואוהבים את עגל הזהב יותר
מלימוד התורה ,דואגים יותר לכסף מאשר לבנות ישיבות מאהבת
ה' .אלו הן עבירות קשות ביותר ,והן הורסות את כל העם'' ]עמ' [47
■''התבונן בתוך ליבות העם ותמצא שאין שם אהבת השם .תמצא
את עגל הזהב בבית הכנסת  -ליד ארון הקודש''
]עמ' [12

ח''א  /עגל הזהב ותוצאותיו
]המשך מעמוד הקודם[

■''שומרים מצוות בעיקר מתוך שגרה ,ולא מתוך פנימיות הלב.
מתפללים בלי לעשות קשר עם הקדוש ברוך הוא ,וגם לומדים תורה
בלי הקדוש ברוך הוא''
]עמ' [32
■''אצל רוב היהודים הכל בלי לב ,בלי נשמה ,ולכן נכנסת אוירה זרה
במקום הלב ]גשמיות ,עגל הזהב[''
]עמ' [13
■''והאוירה הזרה הזאת גורמת לירידה מאד גדולה ברוחניות ,ולכן
]עמ' [13
היום היהודים במצב של ריחוק מאד גדול מרבון העולם''
■"העולם הזה ]עגל הזהב[ דוחק את רגלי 'המקום' טיפין טיפין
בכל תחומי החיים ,אפילו בעולם הישיבות ,בכוללים ,בשולחן של
]עמ' [14
הרבי ,אצל העסקנים תומכי הישיבות''
■''באופן כללי החיים שלכם בנויים סביב גשמיות ,כבוד ,ושאיפה
להשיג מעמד וכח ]כל אלו תוצאות של עגל הזהב[  -וכל זה מוביל
]עמ' [32
למחלוקת ושנאת חינם''
■''אין לנו הרבה זכויות ,כי יהודי בלי לב ,בלי אהבת השם  -לא יהודי''][13

יש פתרון
■''המצב הנכון והטבעי של יהודי זה להיות קרוב להקב"ה .אבל אם
]עמ' [7
אדם מאד עסוק בגשמיות ,הוא לא יכול להגיע לזה''
■''אדם שהוא מלא גשמיות ]עגל הזהב[ לא יכול להתקרב להקב''ה -
]עמ' [30
כי הגשמיות זה מחיצה בין האדם לבין בוראו''
■''אנחנו צריכים להוציא מהרצון ,מהלב ,מהבית ,מהרחוב שלנו ,כל
דבר מיותר ,כל דבר שהוא גויי ]גשמיות'' ,עגל הזהב''[ ,ולחזור לאמת
]רוחניות ,הקב''ה[''
]עמ' [12
■''צריכים להפוך את החיים שלנו ,כי היום הדתיים החרדים
והחילונים יש להם דבר אחד משותף :כולנו אוהבים גשמיות ,אוהבים
]עמ' [28
את העולם הזה''
■''אם החרדים יתאחדו מתחת לדגל ה' ויחזרו להקב"ה כמו שצריך,
כולם יבואו אחריהם! החרדים הם ה''שפיץ'' ,הפסגה ,ולכן צריכים
להיות הטובים ביותר אבל כדי לעשות את זה
צריכים לברוח מעגל הזהב  -וזה יאפשר לנו לחזור להקב"ה!'' ][22
''נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו ,ונפרדת תאוותה
מעבודת הבורא ,ונבדלת משרשיה ,תרד במותו למטה לארץ אל
מקום תאותה ,ותהי תולדתה כטבע העפר ,לרדת ולא לעלות .אבל
יעלוה למרום לדין ולמשפט ,ולראות איך החליפה מרום בשאול''
שערי תשובה )ש''ב י"ח(
ראה גם עמ' ) 37הסבר מקיף של עגל הזהב ופעולותיו  -בעמ' ( 25- 27

9

10

קול דממה דקה

והרבה עושים את זה  -ועם ההכשר הכי טוב .או נוסעים באניות בידור
לפסח .והכל גלאט ,והכל מהדרין ,ואפילו בלי גיבראקס ]מצה שרויה[.
האוכל אולי כשר ,אבל החיים מסביב לא כשרים! וזה אסור!
אפשר לחשוב שזה רק אנשים יותר מודרניים .אבל האמת היא שזה
לאט לאט נכנס לכל העולם החרדי ,וכתוצאה מזה הקשר החזק עם
הקב''ה נהיה חלש ] ראה עמ'  .[13- 14לכן אנחנו חייבים להוציא את כל
הדברים האלו מהחיים שלנו ,ולחזור לאמת ]ראה עמ'  37ד''ה יש[ ולה'.
לחזור לחיים פשוטים מבוססים על תורה בלבד  -בלי להשתקע
בגשמיות והבלי הגוים ]''עגל הזהב''[.
ש .אבל אם יעשו כך לכאורה יפסידו הרבה ,לא תשאר שמחת חיים?
ת .על ידי חיי גשמיות ו''עולם הזה'' יפסידו את חיי הנצח שלהם!
ש .אם יחיו חיי תורה בלי רדיפת גשמיות ,האם תהיה גם שמחת חיים?
ת .הבעיה היא שרוצים את השמחה של החילונים ושל הגוים .אבל
השמחה הזאת זה הכל שקר ,זו לא שמחה בכלל .זה בא מעצב ,מריקנות.
כי אדם שלא קשור להקב"ה אין לו נצח ,ואיך אפשר לשמוח בלי נצח?
שמחה אמיתית זו הנאה עצומה ,שמתקרבים באמת להקב"ה .השמחה
הגדולה ביותר שקיימת ,זה להתקרב להקב''ה .לבטוח בו ,לאהוב אותו,
להתגעגע אליו .זו השמחה האמיתית :להיות קרוב ,קרוב ,קרוב ,מה
שיותר קרוב ,להקב''ה .אין שמחה יותר גדולה ,אין דבר יותר טוב
מהקירבה להקב"ה ]כמבואר בהרחבה במסילת ישרים פרק א[.
ש .לגבי האסונות שקרו בשבוע שעבר ,מה צריכים לעשות כדי למנוע את
הפיגועים והגזירות הקשות?
ת .כל הטרגדיות זה מסר אחד מן השמים :מיד לעזוב את העולם
הגשמי ] עגל הזהב[ ולחזור לתורת אמת .זה הכל .פשוט מאד.
ש .זאת אומרת ,שבגלל שאנחנו שקועים בגשמיות קורים כל האסונות?
ת .כן ]ראה בטבלה של בנימין גולדן בעמוד  6שעגל הזהב גורם לטרגדיות
ושאר עונשי שמים[ .כשמדברים על תשובה ,מוכנים פה ושם להתחזק בכל
מיני דברים .אבל העיקר לא מוכנים לעשות .וזה לעזוב את האנוכיות,
שהוא תוצאה של חיי גשמיות ]עגל הזהב[ ,ולחזור להקב"ה לגמרי ,לכופף
את הראש ולקבל בדיוק מה שהשם מבקש.
ש .מה המסר ליהודים בחוץ לארץ?
ת .הם סובלים מאד .אין קהילה היום שלא סובלת .סובלים מהרבה
מחלות ,ממקרי מוות משונים ,ומכל מיני דברים שלא יכלו לצפות להם.
אבל בדרך כלל לא מבינים  -כי הם כל כך שקועים בעגל הזהב ,בעולם
הזה ,בכסף ולוקסוס ,שלא יכולים לראות את האמת והקב''ה .קוברים
את המתים וממשיכים הלאה עם השטויות .לכן המסר שלהם אותו
הדבר :לעזוב את הגשמיות ולחזור להקב''ה!

ח''א  /עגל הזהב ותוצאותיו
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תמצית המסר :הגשמיות ורדיפת עוה''ז )''עגל הזהב''( מתפשטת בעם ישראל וזה
מביא עלינו צרות רבות .לכן חייבים להוציא גשמיות מיותרת ושאר דרכי הגוים
מהחיים שלנו ,ולחזור לחיים של יהודים אמיתיים ,וזה יביא לנו אושר ושמחה אמיתית.

עגל הזהב :מחלה מסוכנת
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
עם ישראל ,אני מאד דואג לכם .ואני אחד מכם ,ולכן דואג עוד יותר.
ולמה? כי אנחנו ישנים שינה עמוקה ,וה' מנסה להעיר אותנו בכל מיני
דרכים .בכל יום יש טרגדיות חדשות .יש מלחמות ,יש מחלות ,יש
אסונות טבע בארץ ובחוץ לארץ ,ליהודים ולגוים .אבל במיוחד החרדים
סובלים .ולמה? כי אנחנו הדוגמא לעולם ,ואנחנו חייבים להיות הטובים
ביותר .אבל כל העולם ירד בקדושה ,מלמטה עד למעלה .ואנחנו שצריכים
להיות למעלה ,דוגמא לכולם ,אנחנו יורדים.
לכן אנחנו חייבים לעלות שוב .וזה לא קל ,כי כדי לעלות אנחנו חייבים
לעשות משהו שרוב היהודים לא מוכנים לעשות :להוציא את הגשמיות
מהחיים ,מהלב ,מהרצון .להוציא כל דבר גויי ,ולהפריד בינינו לבין העולם
הרחב .זה מה שתמיד שמר על היהודים ,וברגע שירדנו מזה ,נפלנו ואז ה'
נאלץ ללמד אותנו בצורה לא כל כך נעימה שהעם שלו ,אהובתו ,חייבת להיות
רק שלו ורק אתו ,ואין מקום לאלילים אחרים ,ולכן ''עגל הזהב'' ]חיי
גשמיות ועוה''ז[ חייב לצאת!
אנחנו צריכים רק לראות מה שהיה בשבועות האחרונים כדי לראות מה
שקורה .ביום אחד  13יהודים נהרגו :שלשה ממשפחת פינקוס ,חמישה
חיילים ואחר כך עוד אחד ,וארבעה ממשפחה אחת של ישראלים שטיילו
בסקוטלנד  -ביום אחד!
וממי אנחנו מפחדים? מפחדים מערבים! אבל כל אלה נהרגו לא על ידי
ערבים .אלא על ידי ''תאונות דרכים''  -וברור שזה הגיע ישיר מהקב"ה.
זה ברור מאד שה' נתן לנו מסר :שכדאי לפחד מה' ולא מהערבים .כי אם
אנחנו נגיע למצב הטוב ,למצב הטוב הרוחני ,אז לא יהיה לנו ממה לפחד.
עם ישראל! יש מחלה שהגיעה לגוף של העם ,וזה פוגע בכל מיני מקומות.
ועכשיו זה רוצה להגיע ללב .ואם לא נעצור את זה ,כל הגוף יעלם ח''ו ,כי
הלב זה החיים של הגוף .המחלה הזאת זו הגשמיות ,זה ''עגל הזהב'' ,זה
שאנחנו אוהבים את העולם הזה .ואפילו שאנחנו מתפללים ,אנחנו
לומדים וכו' וכו' הכל לא כמו שהיה פעם .כי עכשיו באמת אנחנו רוצים
את העולם הזה ,והלב שלנו בעיקר בעולם הזה ,ולא בעיקר עם הקדוש
ברוך הוא .וזה נוגע לכל שטח ושטח אם זה לימוד תורה ,אם זה צניעות,
אם זה אהבת ה' ,אם זה תפלה .מגיע לכל מקום ומקום.
אנחנו חייבים לעשות משהו כדי לשנות .ברוך ה' ,יש לנו עדיין הרבה
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יהודים שהם באמת צדיקים וחיים חיים שדומים למה שה' רוצה .אבל גם
הם בסכנה גדולה .כי ברגע שהמחלה מתחילה ללכת מאבר לאבר ,אז כלם
בסכנה ,כל הגוף בסכנה .ולכן אנחנו צריכים להוציא מהרצון ,מהלב ,מהבית,
מהרחוב שלנו ,כל דבר מיותר ,כל דבר שהוא גויי ]גשמיות'' ,עגל הזהב''[,
ולחזור לאמת ]רוחניות ,הקב''ה[ .לחזור לאמת ,להפסיק את המחלוקות
ולחזור לאמת .להיות עם אחד מתחת לדגל של הקדוש ברוך הוא!
ש .למה אתה קורא לשורש הבעיות של דורנו בשם "עגל הזהב"?
ת .עגל הזהב מסמל את העולם הזה ,את הגשמיות ,את הכבוד ]שגם זה
תוצאה של העגל[ ,את כל הדברים שהם הפך התורה ]ראה מס''י פ''א[.
ש .האם זה באמת המשך של חטא עגל הזהב שכתוב בתורה ,זה אותו החטא?
ת .בוודאי ]ראה לקמן עמ'  17ד''ה עגל[ .ויש אפילו מאלו שנחשבים
למנהיגים שנופלים בחולשה הזאת ,כי כל אחד צריך את המקום שלו
מובטח .ובדור הזה נהיה כל כך בולט שזה בגבול חילול ה'.
ש .מה זה בדיוק ''עגל הזהב''?
ת .גשמיות .התעסקות עם בגדים ,בתים ,רהיטים ,וכו' ,התעסקות יתר
עם פאות ,אפילו מטפחות .אפילו החרדים ביותר מתעסקים הרבה עם
העניבות שלהם ,הכובעים שלהם וכו' .הריצה אחרי כסף ,הריצה אחרי
כבוד וכו'.
ש .מה התחליף לזה ,במה יהודי צריך להתעסק?
ת .כאשר יהודי דואג לכבוד למשל ,התורה שלו כבר לא תורה ,המצוות
שלו כבר לא מצוות .אז מה נשאר לו?
ש .איך יהודי שלא מתנהג בצורה הנכונה יכול לצאת מזה ולעבור לדרך
הנכונה?
ת .זו בעיה גדולה מאד .כי בעולם שלנו הכל התערבב ,החילונים והדתיים
מאד דומים היום ברחוב שלהם .כי הרחובות מלאים חנויות של בגדים,
מקומות של אכילה מופרזת וכו' .ברחוב יש פריצות ,פריצות חילונית,
ובדרגה הרבה פחותה גם פריצות דתית .וצריכים ממש לשמור על הילדים
בבית ולדאוג כשהם יוצאים לרחוב .לא לדאוג מהערבים ,לדאוג מהפריצות.
ש .אני מבין מתוך דבריך שהחומה שמונעת את כל הטובה מאתנו זה "עגל
הזהב" ועד שלא נבטל את זה לא נוכל להגיע לכלום?
ת .כן ,בדיוק .וזה גורם לפילוג ומחלוקת ,וזה שנוא במיוחד בשמים.

''ולמה אנחנו מדברים ישיר אל החרדים?

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.
כל עם ישראל צריך לעלות  -אבל רק כאשר
הגבוהים ביותר עולים ,כולם יכולים לעלות''
האוטיסט בנימין גולדן
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תמצית המסר :היום יש הרבה תורה וחסד וכדו' ,אבל אצל רוב היהודים הכל בלי לב,
ובמקום הלב נכנסת אוירה זרה של עגל הזהב ,הגורמת לירידה מאד גדולה ברוחניות
וריחוק מה' .בגלל זה יש לנו כבר רשימה ארוכה של צרות ,ואנחנו בסכנה גדולה שה'
לא יוסיף עוד מכות ח"ו כדי לעורר אותנו לחזור אליו.

עגל הזהב מונע אהבת ה'
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן לאחד מהגדולים
הרב  ...שליט"א! 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 חסד ,והבתי כנסיות מלאים מתפללים ,אבל אצל רוב
היהודים הכל בלי לב ,בלי נשמה .ולכן נכנסת אוירה זרה במקום הלב
]דהיינו עגל הזהב :גשמיות ,צעצועי עוה''ז ,וכו'[.
והאוירה הזרה הזאת גורמת לירידה מאד גדולה ברוחניות .ולכן היום
היהודים במצב של ריחוק מאד גדול מרבון העולם ]ראה גם במסר הבא[.
עד כמה שהמצב קשה בארץ ,בחו"ל המצב קשה עוד יותר ,במיוחד
באמריקה הירידה כל כך גדולה.
זה מדאיג ביותר כי כמה זמן השם לא יגיב? כמה זמן? כמה זמן?
הרב יודע שאנחנו בגלל זה בסכנה גדולה מאד] ,וכבר יש[ כל כך הרבה
יהודים חולים ,כל כך הרבה מתים צעירים ,כל כך הרבה יתומים ,כל כך
הרבה גירושין ,כל כך הרבה צעירים שיורדים מהדרך ,כל כך הרבה דברים
זרים בתוך המקומות הקדושים ביותר.
עכשיו אנחנו ]עם ישראל[ חייבים לעשות משהו להחזיר את הלב לעם
ישראל .הרב .....שליט"א מתחילים באמריקה ,חייבים פה רבנים חזקים
להראות את האמת בלי פחד ,חייבים להגיב כי הזמן נגמר ואין לנו הרבה
זכויות ,כי יהודי בלי לב ,בלי אהבת השם  -לא יהודי .אני מבקש מהרב
ברכה גדולה לנו וגם לכל העם.
מצוות עשה ואהבת את ה' אלוקיך )דברים ו(

"וכיצד היא האהבה הראויה? הוא שיאהב את ה' אהבה גדולה
יתירה עזה מאד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה' ונמצא שוגה בה
תמיד כאלו חולה חולי האהבה ,שאין דעתו פנויה מאהבת אותה
אשה ,והוא שוגה בה תמיד ,בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא
אוכל ושותה .יתר מזה תהיה אהבת ה' בלב אוהביו ,שוגים בה
תמצית המסר'' :עגל הזהב'' דוחה את ה' מלבנו בכל תחומי החיים ,ולכן כולנו
במסגרת בעמ
בלבנועיין
נפשך" ]
ספיקך ובכל
כלמלבב
הבא [,וה' יטהר
עולם' הזה
אלא עניני
אהבת ה'
שצונושבאין
כלמהו בגלל
תמיד,גדו
בסכנה
ישארו לקבל פני משיח?
כמה
יודע
מי
ולכן
,
בעצמנו
זאת
נעשה
לא
ם
א
אותנו ח''ו
רמב"ם הלכות תשובה פרק י
ע
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תמצית המסר" :העולם הזה" מתגבר ומתפשט בכל תחומי החיים ,אפילו במקומות
של עבודת ה' ,ולכן אין לנו מספיק אהבת ה' בלבנו .כולנו בסכנה גדולה בגלל שה'
יצטרך לטהר אותנו מזה אם ח''ו לא נעשה זאת בעצמנו ,ואז מידת הדין יהיה קשה.

העגל משתלט בכל תחומי החיים
מסר מב .לרב ו.
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 עבורי?
ת .המסר שלי הוא שהיהודי הדתי באמריקה נמצא בסכנה הגדולה ביותר.
כיון ש"העולם הזה" ]עגל הזהב[ דוחק את רגלי "המקום" טיפין טיפין
בכל תחומי החיים ,אפילו בעולם הישיבות ,בכוללים ,בשולחן של הרבי,
אצל העסקנים תומכי הישיבות .מחלה זו מתגברת ועלינו לעצור אותה
מיד .אחרת היא תקיף את כל האוכלוסיה.
ש האם אתה יכול לפרט יותר?
ת .כן .אנו צריכים ללמד אהבת השם ,ללמד שהשם ודברו ורצונו צריכים
"ואהבת את ה' אלקיך )דברים ו(
שיראה האדם להשים כל מגמתו וכל מחשבתו אחר אהבת השם ית'
והקובע את מחשבתו בענינים הגשמיים ובהבלי העולם ]''עגל הזהב''[
שלא לשם שמים רק להתענג ולהשיג כבוד

ביטל עשה זו ועונשו גדול"

ביאור הלכה סימן א

להיות המוקד הבלעדי של חיינו ]כמבואר בשולחן ערוך או"ח סימן רלא
ובמסילת ישרים פרק א .ועיין במסגרת כאן שזה חיוב גמור מן התורה.
המו''ל[ .לא דברים שטותיים ,לא רעיונות גוים ]שכל תוכן חייהם הוא רק
הבלי העולם הזה ,גשמיות עגל הזהב  -ראה עמ'  8ד''ה הסכנה[  -לא
לאפשר ל"עגל הזהב" להשתלט עלינו ,אלא השם ודברו בלבד!
עלינו לנקות את לבבנו מוחינו וחיינו ]מעגל הזהב[ ,לטהרם ולהביאם
לקדושה ]ראה עמ' '' 9יש פתרון''[ .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.
אנו מואשמים בהרבה עבירות בין בפרט ובין בכלל .אמנם עושים אנו
הרבה חסד ,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
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הוא מזהירנו כל יום .כל יום עוד אסון ,כל יום עוד ]רב[ גדול הולך.
נשארים אנו כמעט לבדינו ,ומי בכלל שם לב?
ש .האם יכול אתה לתת לי סימן שדבריך הם מהרבונו של עולם?
ת .מדוע בעצם אתה צריך אותי? אין רצונו של השם להעביר את דבריו
דוקא דרכינו .באמת מדבר הוא ישירות לכל אחד ואחד .הסתכל סביבך
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 כך ,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 .יודע אני שקיימת שתיקה גדולה ,במקום שהיה צריך להיות פחד גדול.
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?
ת .בוודאי .ברם עליך לזכור שאין אנו נביאים ,אנחנו רק מביאים מסר
ואזהרה .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 ]כש''כ בס' דרך עץ חיים "אם היתה הידיעה רחבה
ועומדת על לב בני האדם לא היו חוטאים לעולם וכו' ע''ש[ 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 ישארו לקבל את פניו?
ש .מה עלי לעשות?
ת .אתה אוהב השם ,מכובד מאד ,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.
המסרים האלו נכתבו כדי לתת הדרכה לעם ישראל איך להנצל ולהגיע
לישועה .אמנם אפשר לקרוא את זה בספרים הקדושים ,אבל רוב
היהודים לא יעשו את זה .לכן בשעת פחד ולחץ תקראו את המילים
שלנו וזה יעזור להבין מה קורה ומה הדרך כדי להנצל .בנימין גולדן

16

קול דממה דקה

תמצית המסר :עגל הזהב זה המקור של רוב אם לא כל הבעיות שלנו .ומאז שעשו את
עגל הזהב ,עם ישראל סובל .העגל נהרס במדבר ,אבל הוא נכנס ללב שלנו ולא נמחק.
ועכשיו התיקון והדרך לגאולה ברחמים הוא למחוק את עגל הזהב מהלב.

הפתרון :מחיקת עגל הזהב מלבנו
מסר מטלי

ילדה עם תסמונת רֶ ץ

הזמן נגמר! נגמר! נגמר! ואנחנו עדיין תקועים .מה יהיה? מה יכול לשחרר
אותנו מהשקר ,מה''עולם הזה''? לפני שהתאומים נפלו היו כל מיני
דברים משונים ,כל מיני מקרי מוות משונים ,כל מיני דברי טבע משונים,
אסונות טבע משונים ,כל מיני תאונות משונות .כל כך הרבה אנשים
בחובות עצומים ,כל כך הרבה בעיות חינוך ,כל כך הרבה ילדים שירדו
מהדרך ,ה' ירחם ,וכו' וכו'.
וכל זה בעולם שנראה כאילו בשלום ,בשלווה ,עולם שיש בו לוקסוס
בשפע .עולם שכל יהודי זוכה לבית ,אוכל ,בגדים ,מעיל חורף ,כל מה
שצריך ,ועוד .ואפילו עניים יש להם את כל זה .עני יכול להיות בעל רכב
ונחשב עני .ובעולם כזה שהרפואה מתקדמת והטכנולוגיה מתקדמת ולכל
אחד יש שפע בחיים ,העולם הזה הוא עולם של שקר מוחלט! בעולם
שנחשב ההתקדמות הכי גדולה של הבנה גדולה ואינטליגנציה ,בעולם הזה
מחלות משונות וכו'.
ופתאום ,הכל התהפך .נפלו שני מגדלי התאומים ,לב הגשמיות .לב
השקר נפל .וכל אדם וכל יהודי שרואה אמת ידע ברגע זה ,שזו ההתחלה
של הסוף של השקר .אבל עד שהאמת תתגלה לגמרי ,נעבור צירי לידה
קשים .מאד קשים .אבל אנחנו ,היהודים ,יכולים לשנות את זה ,לעזור
ללידה שתהיה הרבה יותר קלה! אבל עדיין לא מוכנים לעשות את זה.
היום אנו מפחדים .ובצדק ,כי הסכנות מאד גדולות .אבל הרב שך זצ"ל,
הפטירה שלו תקנה לנו עוד זמן .עוד קצת זמן לעשות תשובה אמיתית:
להשתחרר מהשקר מהעולם הזה מהגשמיות ועגל הזהב ,ולחזור לאמת –
להקדוש ברוך הוא ולתורתו.
הקב"ה מרחם עלינו ונותן לנו יותר זמן .ה' יגרום עוד מצבים מפחידים
ומסוכנים ,כדי לשחרר אותנו מהשקר ,ואולי מפחד נתעורר .כי בטוב
אנחנו לא מתעוררים .אולי מפחד .ואז אם נבין ונבוא אליו באמת ,כמו
מרדכי הצדיק ,עם שק ואפר ,בכי וסליחות ,ונבקש מחילה וישועה,
ונבטיח לו שלא נמשיך בחיי גשמיות .ונחזור לחיי אמת  -שזה מהבקר ועד
הערב ,ה' ותורתו .כל היום וכל הלילה וכל החיים .ראינו ששום דבר ,אף
אדם ושום סכום כסף ,לא יכול להציל אותנו .שום צבא ,שום ראש
ממשלה ,רק ה' יתברך .רק הקב"ה ,רק הקב"ה!
אם נעשה את זה באמת ,ונחליט ברצינות ,באמת ,כל מה שאנחנו אומרים,
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ה' יציל אותנו ויהפוך הלידה הקשה ללידה קלה .ואז משיח יגיע בשמחה
ובקלות ורוב היהודים יחיו לקבל את פניו .אבל אם לא ,הלידה תהיה
קשה ביותר .והרבה פחות מחצי ישארו לקבל את פניו .יהודי בעל לב פתוח
לה' יעבור את החבלים בקלות .אם לבו פחות פתוח לרוחניות] ,יהיה לו[
קשה יותר .ואם אין לו פתח כלל בלבו לה' ,הוא פשוט יעלם! משני
עולמות!
החרדים צריכים לחזור בתשובה לפני כולם .לדוגמא ,לא יודעת מי שמדבר
חמש פעמים בפלאפון באמצע לימוד תורה ,או חלילה באמצע שמונה
עשרה אומר נו ,נו ,כיצד הוא יוכל לקבל משיח .כל הענין זה להחזיק חזק
בשתי ידים ביד ה' להאמין בו בכל הלב!
עגל הזהב זה המקור של רוב אם לא כל הבעיות שלנו .ומאז שהיהודים
עשו את עגל הזהב ,עם ישראל סובל .נכון שהעגל נהרס במדבר ,אבל הוא
נכנס ללב שלנו ולא נמחק .ועכשיו ]זמן[ התיקון :למחוק את עגל הזהב
מהלב .זה להתקרב לה' על ידי מצוות ,תפילה וכו'.
ש .מה יקרה עם מי שעדיין לא חזר בתשובה?
ת .אדם חייב לחזור עכשיו ,כי כאשר יתחילו הצרות הגדולות לא יהיה זמן
אדם שנלחם על החיים שלו ,אין לו ראש וזמן לעשות תשובה .אין לו ראש
לשנות את עצמו .מתי הוא ישנה את הלב שלו ,מתי? לפני המוות? אז אין
זמן לחזור .זאת אומרת שיהיה יותר קשה לחזור.
ש .מה עם המשיח?
ת .זהו הדור האחרון ,והמשיח מוכן .המשיח כבר לא ימות.

''המסרים מן האוטיסטים ופגועי המח מזכירים את תקופת
הנביאים ,אשר היתרו והיתרו בעם ישראל ,ומאחר שמשמים
נתנו לעם ישראל המון זמן לחזור בתשובה על פשעיהם ורוע
מעלליהם ,העם טעו לחשוב שדברי הנביאים הם הבל וריק ואין
בכוחם להתגשם.
וכאשר קרו הדברים ביתר שאת ,ונחתו על עמנו יסורים קשים,
חורבן וגלות ,הבינו עם ישראל שכל דברי הנביאים היו אמת .אך
הכל היה כבר מאוחר מדי! כי מידת הדין כבר החלה לפעול
בעולם מבלי יכולת לסגת.
יש קצת דמיון למסרים שלנו ,פגועי המח :בקרוב כאשר יראו
שהכל קורה  -והלוואי שלא  -אזי יוותר לנו רק לבכות ולבכות
ולהתפלל לאבינו שבשמים שירחם עלינו .ולשוב עד השם ,כדי
להפסיק את הפורענויות הקשות המתרגשות לבוא עלינו''
מסר מגליה תשס''ב
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תמצית המסר :תיאור המצב הקשה והמסוכן הנוצר בעולם החרדי בגלל התפשטות עגל הזהב
אפילו שם ,ואזהרה והכוונה לגבי התיקון הדרוש כדי לחזור אליו ית' בלב שלם ,ולהנצל מפח היצר
הרע וממידת הדין .כדי להבין את הדברים על נכון ,הכרחי לעיין היטב במסגרת שבעמוד .12

העגל חדר לקודש פנימה
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
השנים האחרונות קשות מאד וכל שנה קשה מהקודמת .והשנה הזאת
כבר הגיעה לשיא ,שיא של אסונות טבע בכל העולם ,שיא של טרגדיות
משונות בכל העולם ,שיא של מלחמות אכזריות בכל העולם .ואצלנו,
אצל היהודים החרדים ,שיא של אלמנים ,שיא של יתומים ,שיא של
אלמנות צעירות ,שיא של יהודים חולים מכל הגילאים ,שיא של טרגדיות
משונות .ואנחנו לא מבינים למה ]ראה עמוד  6שאלו מאפיינים עונשי
שמים שבאים בגלל עגל הזהב[.
אנחנו לומדים כל כך הרבה ,אנחנו עושים חסד בגדול מאד ,כל כך הרבה
חוזרים בתשובה ,כשרות בכל מקום נשמרת ,טהרת המשפחה גם
נשמרת ,חינוך חרדי לכל ילד וילדה .אז מה לא בסדר? מה? וגם הישיבות
מלאות בחורים לומדים ,וכל בחורה רוצה רק בחור 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 "גיבראקס" ]מצה
שרויה[ .ויש סוכות ב"דיסנילנד" 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 בכל 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!
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והישיבות הקדושות שלנו ,מה איתן? ופה התביעה הקשה ביותר כי יש
להן את התפקיד הגדול ביותר ואם לא ממלאים את זה כמו שראוי ,אז 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 שם .כי זה דור שיש הרבה בחורים ואברכים שהם בעיקר
דואגים לעצמם ולצרכים האישיים שלהם ,לדירות ,לבגדים ,לחתונות,
וכלה שתתן כסף 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 .והרבה 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 זו 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 זו הנטיה ,וכולם יודעים .וזה מה שגורם לדם שנשפך
בינינו כל יום .כי החסד שלנו גם אנוכי ,והתורה שלנו גם אנוכית ,והמצוות
שלנו גם אנוכיות ,אז זו בדיוק הבעיה .והיהודי החרדי שנחשב חרדי
ביותר ,הוא עלול להיות הבעיה הגדולה ביותר ,כי פעמים רבות אצלו אין
כלום לשם שמים.
ועם מי אדבר אם לא עם 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 חלק גדול 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 גם זו עבירה.
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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 היטב ההרס הרוחני הנגרם ע''י חיים
של גשמיות ועוה''ז )''עגל הזהב''( ,ומתוך הדברים מובן גם הדרך לתיקון הדור.

הבעיה העיקרית היום
הרה"ג ר' אהרן צבי רומפלר שליט"א
הנסיון 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 "בתורת 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.
וזו הסיבה של כל המחלוקות ופירוד הלבבות ושנאת 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 "ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים" -
שזו התמונה ,הצורה של ישראל.
בדורות שלפנינו אפילו הפשוטי עם והנשים היה לבם לה' 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 -
"אידישע מאמע" .כי 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.
וזו הסיבה של 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,
ואין יום שאין צרתו מרובה מאתמול ,לא מתעוררים מכיון שהלב אטום וסתום
מהרוחני.
לכן צריכים לקבל על עצמנו ולקיים מה שמקבלים ,והוא לשנות את כל
תהליך החיים .ובכדי לשבור את האבן הסותם את הלב ,צריך מסירות נפש,
ולקפוץ למים כנחשון בן עמינדב .ואז בוודאי יראה ה' את שינוי המעשים,
ככתוב בפרשת נינוה ,ויבטל את הגזירות הרעות והקשות מעלינו ומעל כל בני
ישראל .וכדאי שכל דרשן בכל הזדמנות יעורר על כל זה ויציע דוגמאות
לקהל,
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עולם.עם
ועדחלקי
מעתה כל
הקשה של
הרוחני
המצב
אפשר ,לראות
המסר:
תמצית
החיים
בתהליך
אתינוי
בבירורהש
ולהמחיש את
כל הנ"ל
לבצע את
איך
ישראל ולכן היום מצבנו מאד מסוכן .הישועה תלויה בחרדים ,שהם הפסגה של העם
ואם הם יתרחקו מ''עגל הזהב'' ויחזרו להקב''ה כמו שצריך ,כולם ילכו אחריהם.

תופעות עגל הזהב בימינו
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
פה בארץ ישראל עוברים עלינו כל כך הרבה צרות .לא רק על קבוצה אחת
של יהודים אלא על כולם .ואני לא מדבר רק על המלחמות ,אני מדבר על
כל מיני מחלות ,מקרי מוות משונים ,כל מיני תופעות משונות...
אנחנו יכולים להציל את עצמנו ,אבל מי שלא רצה לראות ,לא יצא
ממצרים .רק חמישית יצאו ממצרים ,וככה יהיה גם עכשיו ,בגאולה
השלמה על ידי המשיח .אולם בידינו להציל את עצמנו אם רק נבין את
מצבנו ונחזור לאמת ונתקרב להקב''ה.
מעניין עד כמה שבני אדם יכולים להיות עיוורים .במלחמת המפרץ,
שלושים ותשעה סקדים נפלו עלינו ,ועדיין ,עם כל הניסים--שאף אחד לא
נהרג חוץ מכופר אחד  -כולם לא חזרו בתשובה!! אני מתפלל על עם
ישראל כל הזמן ,שהחילונים יחזרו בתשובה ,ובפרט שהחרדים יחזרו
בתשובה.
עכשיו ,מה עם החרדים? גם הם צריכים לחזור בתשובה .לצערי הרב ,פה
בארץ העולם החרדי ,יחד עם העולם החילוני ,מתפרקים!! ולמה? כי
הורידו את המחיצות בינם לבין העולם החיצוני .אנחנו מושפעים ונהנים
מעולם הטומאה .הכנסנו את הטומאה ]כינוי לעגל הזהב[ לרחובות שלנו,
לבתי ספר שלנו ,לבתים שלנו ,ללב שלנו ,לרצון שלנו .ולכן אנחנו רואים
בין החרדים את אותה טומאה של החילונים  -רק בכמות הרבה יותר
קטנה .לכן אם לא נעשה משהו מהר מאד ,גם אנחנו ניפול אתם חס
ושלום.
היהודים באמריקה :יש לכם גם בעיות קשות ,לא פחות מבארץ .גם אתם
בסכנה גדולה ,ואתם לא יודעים ולא מרגישים .חושבים שאם יש מלחמה,
זו הסכנה .אבל אתם תראו  -וכבר אתם רואים  -כל מיני סכנות גדולות.
כל מיני אנשים נפטרים בצורה משונה ,טרגדיות גדולות ,בלי הסבר וכו'
וזה מראה שה' מזהיר אותנו לחזור בתשובה .כדאי לעשות את זה כמה
שיותר מהר כדי לחסוך מעצמנו סבל יותר גדול.
עכשיו לחילונים באמריקה :אתם חייבים להתחיל לראות אמת .אין
הרבה זמן .זכרו את המלים שלי ,פתחו את לבבכם לקב"ה כי אין משהו
אחר! אתם לא מרגישים עד כמה שהעולם שלכם נופל .אבל אין הרבה זמן.
הסוף יהיה בעתיד הקרוב ,ומי שלא יצליח לראות אמת ,לקבל אמת ,לא
יצליח לחיות.
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לחרדים בארה"ב :גם אתם סובלים מהעולם הזה .התורה הקדושה
עומדת י ח ד עם ' ' עגל ה זה ב " ] ה ג שמ י ות [  ,ואתם מתפללים לעגל
באותו זמן! אתם טובעים בגשמיות והקב"ה רחוק מהלב ומהרצון של רוב
החרדים בארה"ב .עושים חופשות נהדרות באניות לוקסוס עם הכשר
הטוב ביותר .ואפשר לנסוע ל''דיסנילנד'' עם הכשר טוב לפסח .למהדרין,
בלי מצה שרויה.
הכל אפשר בארה"ב והכל עם הכשר ]לכאורה[ .ארה''ב זו ארץ של
היתרים .אפשר לקבל היתר כמעט על כל דבר .הכל עם היתר--אבל
הסתכלו מסביב! לספור את המתים הצעירים שלכם! את היתומים שלכם!
את הדברים המוזרים שקורים לכם! וכל אלה אזהרות מן השמים שנחזור
בתשובה בעוד מועד!!
ש .אבל רואים שעם ישראל חוזר בתשובה ,יש הרבה ישיבות ,בתי כנסיות,
סמינרים וכו'?
ת .זה עולם מבולבל .יש שבאים ויש שיוצאים .יש הרבה בעלי תשובה,
ביניהם יותר קרובים להקב"ה ופחות קרובים .ויש בחורים ובחורות
ממשפחות חרדיות שיוצאות מהמשפחה ומהקהילה ומורידים את הכיפה
והציצית ונהיים בערך חילונים .ויש תופעות מאד מדאיגות של התדרדרות
בכל העם ,וגם בכל האזורים של החרדים.
אמנם יש צדיקים בין החרדים ,יש עדיין צדיקים .אבל יש הרבה
מהחרדים שהלב שלהם רוצה להיות כמו החילונים .הם עדיין לבושים כמו
חרדים ,אבל הלב במקום אחר .ואלו שירדו מן הדרך משפיעים על
הצדיקים כי הם עדיין לבושים כחרדים .ולא רק זה .יש חלק שהם
משפיעים גדולים בעולם החרדי  -אבל הם לא חרדים לא בלב ולא
בהתנהגות.
בארצות הברית המצב עוד יותר גרוע .יש סקנדלים כל יום וחילול השם,
וזה גורם לי בכי בלי סוף .נכון זה לא כולם ברוך ה' ,ויש יהודים מאד
חשובים ומאד קרובים להקב"ה .אבל כל אחד יודע מה שקורה בשטח וזה
עצוב מאד ומסוכן מאד  -שה' עלול לשפוט אותנו ח''ו.
חוץ מזה ,יש שנאת חינם .יש באמריקה ,יש באנגליה ,ויש בארץ .בכל
העולם ,בכל הקהילות .שנאת חינם ,מחלוקת ,כעס .כל אחד רב עם השני -
וזה הכל ''לשם שמים'' .אבל זה לא לשם שמים ,וזה עצוב מאד.
אם לא ננקה את עצמנו מהטומאה ,את הלב ואת הרחוב שלנו ,ונשים שוב
מחיצות ,מחיצות פיזיות וגם רוחניות ,של הפרדה בינינו לבין העולם
החיצוני ,ונחזור להקב"ה ,לחיות כמו שהיינו במדבר ,אז ה' יוריד עלינו
את הכעס הגדול שלו ח''ו ,והוא ינקה אותנו מכל העבירות!
ש .במה צריכים להתחזק במיוחד בימים אלו?
ת .אחדות .להוריד את המחיצות בין החרדים .כי אם החרדים יתאחדו
מתחת לדגל ה' ויחזרו להקב"ה כמו שצריך ,כולם יבואו אחריהם!
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תמצית המסר :הסכנה הגדולה ביותר זה לא הערבים וכו' ,אלא עגל הזהב .הערב רב
נראים כיהודים כשרים ובגלל זה נגרם קלקול גדול ,שישראל לומדים מהם דרכי הגוים,
שתוכן חייהם הוא אורח חיים של גשמיות ועגל הזהב.

החרדים הם ה''שפיץ'' ,הפסגה ,ולכן צריכים להיות הטובים ביותר.
אבל כדי לעשות את זה ,צריכים לברוח מעגל הזהב ,וזה יאפשר לנו לחזור
להקב"ה ולהתאחד מתחת לדגל ה'.

הגייס החמישי של עגל הזהב
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
המצב הרוחני שלנו מאד קשה ,אבל מה שמדאיג אותנו זה הפצצות וההרג
וכל הסימנים של מלחמה ,ח''ו .אבל מלחמה ,זו לא הסכנה הגדולה ביותר.
קיימת אפשרות לאסונות טבע גדולים מאד .וקיימות גם אפשרויות
אחרות שמאד יכולות להפחיד את האדם עד לשגעון.
אבל הסכנה הגדולה ביותר היא בינינו ,בין החרדים :המחלה שנכנסה
אפילו לתוך העולם החרדי ,המחלה ששמה ''עגל הזהב'' .מחלה זו היא
החיים של הגוים ,אבל עבור יהודים זה אסון ,ולכן חייבים לסלקה
מבינינו כדי שנוכל להתגבר על הבעיות האחרות.
ושוב ישאלו מה זה בדיוק ''עגל הזהב''? עגל הזהב זה כסף ,כבוד ,כח,
וכו' .עגל הזהב מביא לפירוק גמור של כל דבר שיש בו שייכות לקדושה.
חיים עם עגל הזהב זה פירוק של כל דבר קדוש ,בגלל שזה קשר רק עם
העולם הגשמי ,עולם של אחיזת עינים ,שבאמת קיים רק בדמיון.
אנחנו חיים בתקופה שלפני סוף הגלות ,ועכשיו היצר הרע משתולל באופן
קשה ביותר .אבל לא בצורה של שנות ה 30-וה 40-כאשר ראינו בעינינו
מפלצת אמיתית .והיטלר ימ''ש אמר בדיוק מה שהוא רוצה לעשות ,ולא
הסתיר את כוונתו .עכשיו המצב הרבה יותר גרוע בגלל שעכשיו אנחנו לא
יודעים מי האויב ,וזו עיקר הבעיה .יכול להיות שהאויב זה הקרוב שלך או
השכן שלך .פשוט לא יודעים מי האויב.
ולמה המצב כזה? כי המלחמה היא לא נגד הערבים .המלחמה לא נגד אויב
מוגדר .המלחמה היא נגד יצר הרע .לכל אחד מאתנו יש קצת יצר הרע וזה
האויב שלנו מבפנים .אבל יש גם כן יצר הרע מבחוץ ,וזה מה שמבלבל
אותנו יותר ,כי קשה לדעת בדיוק מי האויב? אנחנו חושבים שערפאת הוא
האויב .אבל ערפאת לא אויב ממש .הוא רק שליח שהעבירות של
היהודים יצרו אותו .אז מי האויב באמת? האויב האמיתי ,זה חלק מן
היהודים שהולכים לבושים כקרובים לה' .כי יש בינינו כאלה שהשורש
שלהם לא יהודי .אבל לא רואים מי הם כי הם לבושים כמו כולם .ונולדו
מאמהות יהודיות ,ולמדו בבתי ספר הטובים ביותר! ויש להם אפילו יחוס.
אז איך נדע מי האויב? ה' ריחם עלינו ,והוא גרם בדור הזה מחלוקת.
מחלוקת קטנה ,מחלוקת גדולה ,כל מיני מחלוקת .כל העולם מלא
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מחלוקת ,ואפילו העולם החרדי מלא מלמעלה עד למטה עם מחלוקת .וזה
מגלה מי שייך למה .ולכן פשוט התבוננו ,ותראו איך אדם מגיב למחלוקת.
אדם שלא מקבל לשון הרע ,מוציא שם רע וכו' ,לא מתערב במחלוקת -
חוץ מלנסות לעשות שלום  -אדם כזה הוא יהודי באמת .ואדם שהוא
מוסיף למחלוקת והוא רוצה להפיל יהודים אחרים בלי סיבות אמיתיות -
אפילו אם בראש הוא חושב שזה אמיתי  -זה לא יהודי זה ערב רב ,או
משורש של עמלק.
ויש עוד סימן של יהודי אמיתי .יהודי אמיתי זה אדם שעם מה שהוא
רחוק ,אוהב את עם ישראל וגם אוהב את הקדוש ברוך הוא .בדור שלנו יש
מחלוקת שחוגגת בכל מקום .יש קבוצות גדולות וידועות שרבים אחדת
עם השניה .יש אנשים שרבים אחד עם השני .יהודי ,אדם שנראה יהודי,
שמוכן להרוג יהודי שני ,להרוג את השם שלו ,ללכלך את החיים שלו,
לקלקל את העתיד שלו ,להרוס את העבר שלו ,ולהשמיד את ההווה שלו -
כביכול ''לשם שמים''  -אדם כזה השורש שלו לא יהודי.
יש שני דברים בכל יהודי אמיתי .הדבר הראשון זה אהבת הקדוש ברוך
הוא .והדבר השני זה אהבת ישראל .ואפילו החילוני הרחוק ביותר יכול
פתאום לחזור בתשובה רק משני הדברים האלה שהם בטבע של כל יהודי
כבר לפני שנולד .אבל אם יש אחד שקורא לעצמו יהודי  -ואפילו בעל יחוס
והולך עם זקן עד לברכים  -אם הוא מנסה להשמיד בדיבור או בכל צורה
אחרת יהודי אחר ,עד שהוא לא יכול להרים את הראש ,הוא לא משורש
יהודי ,והוא האויב.
כי יש לנו אויב מבפנים ,זה היצר הרע שיש לכל אחד .ויש גם אויב מבחוץ
שיותר מסוכן ,והוא נראה כאילו הוא חלק מעם ישראל .אבל למעשה
השורש שלו לא מעם ישראל .ואפילו הוא בעצמו לא יודע שהוא לא שייך
לעם ישראל .אבל זה האויב העיקרי שלנו והוא המסוכן ביותר ]ראה
במסגרת למטה דברי הגר''א שהערב רב גרועים ביותר בגלל שהיהודים
לומדים מהם ,דהיינו דרכי הגוים ,אורח חיים של עגל הזהב[....
ואם ימשיכו המחלוקות ]שזה תוצאה של עגל הזה ,ראה בעמ'  25 ,9ועוד[,
בפרט בעולם החרדי ,שהוא המקום החשוב ביותר בעיני הקב''ה ,זה יביא
לאסון גדול ,ח''ו .אסון גדול שיתבטא בזה שהגוים יפעלו נגדנו .וגם בתוכנו
תהיה תסיסה וסכנה .והאדמה של ארץ ישראל ושל העולם לא תוכל
לסבול את כל השנאת חינם של יהודי נגד יהודי ]ובגלל זה נחרב בית
המקדש  -ראה במסגרת בעמ'  .[54והאדמה תרעד עד שכולם יפלו ,כמו אצל
המחלוקת של קרח ועדתו .וכל הערב רב וכל העמלקים יסתלקו מהעולם הזה,
ומהנצח! וישארו רק היהודים האמיתיים ,כאלה שיצאו ממצרים בלב שלם.

''הדורות מתמעטים והערב רב מתגברים...וכל הגלות והצרות
וחורבן בית המקדש הכל על ידי שקיבל משה לערב רב...והם
גרועים מעובדי כוכבים שישראל נמשכים אחריהם...וזהו סיבת
הגר''א אבן שלמה פ''יא
אריכות הגלות''
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העתקנו כאן מאמר חשוב מאחד מגדולי הרבנים שליט"א ,היות וראינו שזה מבהיר
ומסביר הענין המרכזי של המסרים של האוטיסטים'' ,עגל הזהב'' .גם היום עגל הזהב
הוא התחבולה העיקרית של היצר הרע לגרום להסיח הדעת מרוחניות ומהתפקיד
האמיתי של האדם בחייו כמבואר כאן ,ולכן הוא המפתח לישועתנו.

עיקר תחבולת היצר
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 מיוחד ,וכאשר יבואר.
מצב דומה היה אחרי יציאת מצרים כאשר נזדככו בני ישראל על ידי
מאתים ועשר שנים של השעבוד ,וממצבם אז נוכל להבין את פעולות היצר
הרע בתקופתנו .לאחר יציאת מצרים ומתן תורה היה שפע גדול המכונה
בפסוק "די זהב" ,שזה מצד אחד טוב ומצד שני נסיון .ובני ישראל נכשלו בזה
שנשקעו בביזת הים ,עד כדי כך שמשה רבנו היה צריך להסיעם בעל כרחם
ככתוב ויַ סע את בני ישראל )רש''י( ,שמשה פחד שישקעו לגמרי,וכתוצאה
משפע זה באמת נעשה חטא העגל.זה שטען משה רבינו'' :רבונו של עולם
בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די ,הוא גרם שעשו את
העגל" )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 צעגל .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 ,אחרי 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" ז ואין לנו באמת אלא להשען על אבינו שבשמים( ,במקום
זה השקיעם היצר ונמשך לבם לרכישת הון .שהנאצים ימ''ש התחילו לתת
כסף פיצויים ,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 להשקעם בגשמיות .עד
שהגיעו למצב שלא היה כמוהו מאז היה 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 הזה  -ולא בחטא  -שזה 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 ליבא בעי )סנהדרין קו( ,וכמו שכתב האבן
עזרא )דברים ל יד( ''שכל המצות עיקרם בלב" ע''ש.
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לכן על ידי זה ירדו לאט לאט כל כלל ישראל עוד פעם לתהום ,שכולם
נמשכו בגשמיות עד שנחרב הפנימיות של היהדות :אהבת ה' ,בטחון
אמיתי ,ריגשי קירבת ה' ושאר התענוגים הרוחניים 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.
וגם היום זו סיבת כל ההתדרדרות ,גם של הנוער וגם של המבוגרים:
מפני שהלב שקוע ומנותק מהמטרה האמיתית ,ולכן אין סיפוק ותענוג
מרוחניות .וז''ל האור החיים הק' )דברים כו יא( ''שאם היו בני אדם מרגישין
במתיקות ועריבות טוב התורה ,היו משתגעים ומתלהטים אחריה ,ולא יחשב
בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה'' ולתוך החלל הזה שבלב רודפי
עולם הזה ,נכנס היצר הרע עם כל שלוחיו ,תאוות ,גשמיות ,ירידה בקדושה
וכו' .ועכשיו מובן איך שניתוק הלב מרוחניות ,זה השורש לכל המכשולים
והצרות  -זה הגורם ,ושאר העבירות נגררות אחרי זה .ולפי זה מובן היטב
שצוה שלמה המלך בחכמתו תיקון הלב מעל הכל )משלי ד(" ,מכל משמר
נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים".
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 שאין כן אם נתקן את הפנימיות והתשוקה לרוחני וקשר עם
ה' ,כל המחלה שלנו בבת אחת תתוקן ,וגם יסתלקו היסורים והמאורעות
הקשים של זמננו ]כי ''אם בחוקותי תלכו.[''...
אמנם יש לדעת שרדיפת עולם הזה לא כוללת רק כסף ,אלא גם כן
רדיפת חשיבות וכבוד .ומרדיפת כבוד וכסף נובע מחלוקת ופוליטיקה) ,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
כמובן,מבוסס על העדר אמונה ובטחון  -שברגע שמכירים שאין אדם נוגע
במוכן לחברו אפילו כמלא נימא )יומא לח( ,אין מקום לקנאה ושנאה וכו'.
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 ''כחי
ועוצם ידי'' בצורה של ציונות ,וחלק אחר נלכד באותו יצר הרע בצורה אחרת:
רדיפת הון כפשוטו ,וכמו שכתוב ''וכסף וזהב ירבה לך...ואמרת בלבבך כחי
ועוצם ידי וגו'''.
לכן התיקון הגדול שעלינו לעשות עכשיו הוא להתייאש ולהתנתק
מהעולם הגשמי ,שהוא בין כה נפסד וכלה ועומד להתבטל .אמנם כדי לעשות
את זה ,צריכים להבין שישנם שלושה סוגי בני אדם ,שכל אחד מהם צריך
תיקון אחר:
יש סוג אחד ,שכל מטרת החיים שלהם גשמיות .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 ,ולכן על אלו נאמר:
"ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה" )ישעיהו כט(.
הסוג השני ,רוצים גם עולם הזה וגם עולם 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
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מלנשמה ולרוחניות .ולכן כל זמן שהגשמיות איננו בטלה ומבוטלת בלב
האדם ,היא מתחזקת וגוברת.
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 ,על ידי זה הם נלכדים בדאגות וטרדות
וחובות וכו' גם עבור דברים מיותרים) ,ומצוי שהרבה דברים שהבני בית
דורשים נעשים להם בטעות גם כן כאילו הכרחיים( ,עד שבעל כרחם לא
נשאר להם מח ולב לתורה ,והלימוד והתפילה והמצות נעשים בלי לב.
האנשים האלו חושבים שהם אנוסים גמורים ,אבל לאמיתו של דבר,
מצב זה תחילתו 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 ,והוא צריך רק
לעשות פעולה כלשהי כדי לתת מקום לברכת שמים ,כמו שכתוב "וברכתיך
בכל אשר תעשה'' ]וכמו שכתב הרמב''ן סוף פרשת בא ''שאין לאדם חלק
בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים ,אין בהם
טבע ומנהגו של עולם'' ע''ש ,וכמו שכתב המסילת ישרים )פכ''א( ודרך
פקודך )מצוה כו( ועוד הרבה מזה בחז''ל ובספה''ק[ .אבל עכשיו שלא למדו
כל זה היצר יכול לפתותם להאמין בפעולה גשמית של האדם ,בטבע ,בסיבות
הגשמיות בכחי ועוצם ידי .ובגלל זה אין קץ לכל עמלם ולא נשאר לב ומח
לרוחני.
ועכשיו נוצרה שרשרת ,שכולם מושפעים זה מזה ברדיפת עניני עולם הזה.
והמובחרים שבעם צריכים במיוחד להזהר בזה כי בני ישראל הם כגוף אחד ובעיה
קטנה במח משפיעה מחלות רציניות על שאר האברים .ולכן הבני תורה צריכים
להקפיד שלא יהיה ח''ו רפיון אצלם מבחינת הלב או בתורה ותפילה ומצוות .ואם
יהיה מספיק ניכר עליהם קיום חובת הלבבות ,בודאי ישמשו דוגמא לטובה
לכולם ,וישפיעו על שאר הדרגות .מה שאין כן להפך ,אם ח''ו גם הם פונים
לגשמיות ,והון וכבוד חשובים ותופסים מקום אצלם ,אז הקולר תלוי על צווארם
שנותנים יד ליצר הרע לדרדר שאר העם מדחי אל דחי.
ב גלל כל המצ ב הזה ,השם יתברך באהבתו שולח לנו נסיון אחרון:
להתיאש ולהתנתק מהגשמיות ,לפני שיתחדש עלינו העולם הרוחני ]ע'
רמב''ם םוף הל' מלכים ומהר"ל נצח ישראל פ''נ ועוד[ .כדי שמי שיזכה
ויעמוד בנסיון זה ,יזכה להגאל  -שזה השער לה' והמפתח להגיע לפנימיות
היהדות ויעודי התורה ,וכל הקנינים והתענוגים הרוחניים שבעבורם נברא
האדם .ומי שחס ושלום לא ישתחרר מן הגשמיות ,בוודאי שיעלם ]עיין
במסגרת דברי רבינו יונה[ ,כמו בשלשת ימי אפילה לפני יציאת מצרים

"עגל הזהב" בדברי רבינו יונה
''נפש הרשע אשר כל תאותה לחפצי הגוף בחייו ,ונפרדת
תאותה מעבודת הבורא ונבדלת משרשיה ,תרד במותו למטה
לארץ אל מקום תאותה ,ותהי תולדתה כטבע העפר ,לרדת
ולא לעלות .אבל יעלוה למרום לדין ולמשפט ,ולראות איך
שערי תשובה )ש'' ב י "ח(
החליפה מרום בשאול''
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תמצית המסר :אנחנו עדיין רחוקים מלהיות במצב רוחני שראוי לקבלת עולם שכולו
אמת ,ובגלל זה משיח לא מגיע .אנחנו צריכים להוציא מחיינו את ''העולם הזה'' ,את
הגשמיות ,את העולם הגויי ,ולחזור לאמת )להקב''ה(  -ואז תגיע הישועה.

חורבן העגל הוא בנין הגאולה
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
ש .איזה מעשים או מצוות במיוחד יכולים להביא לנו ישועה?
ת .אנחנו צריכים ביחד להחליט שאנחנו חוזרים כולנו ,במיוחד החרדים,
להקב"ה .לבא ביחד לרחוב ,כולם ,כולם .להתפלל ,לבכות ,לקרוע את
הבגדים ,לשים שק ואפר ]''וכל העם מתקבצים ומתכסים בשקים ונותנין
אפר מקלה...וכל אחד ואחד נוטל ונותן בראשו''-שולחן ערוך או''ח תקעט[
 ,להגיד וידוי ,לבקש מחילה ,להגיד להקב"ה שאנחנו נחזור אליו ,ונזרוק
את העולם הזה .ואז לחזור לבתים שלנו ולעשות מה שאמרנו ואז הקב"ה
ירחם עלינו ויציל אותנו.
ש .זאת אומרת שאם נחזור לה' אז הוא יציל אותנו מכל הצרות
המחלוקות האסונות וכו'?
ת .מחלוקת זה אנחנו צריכים להפסיק .אבל לא קרה פעם אחת שעם ישראל
בא להקב"ה ביחד בלב אחד בצורה אמיתית ביותר וביקש מחילה ובקש
ישועה ולא קיבל .לא קרה כזה דבר!!.
ש .למה מגיע לעם ישראל עכשיו כל האינטיפדה הזאת?
ת .למה מגיע לנו? שאלה טובה .למה היה מגיע לנו מלחמת העולם
הראשונה? ולמה מלחמת העולם השניה עם כל ההרג והדם וכו'? כי אנחנו
לא בסדר! ולכן אנחנו צריכים לטהר את עצמנו כדי שנוכל לקבל את פניו
)של משיח( .אבל אנחנו עדיין רחוקים מלהיות במצב רוחני לקבל עולם
שכולו אמת )ולכן משיח לא מגיע(.
ש .מה אנחנו צריכים לתקן?
ת .כמו שאמרתי .צריכים להפוך את החיים שלנו .כי היום הדתיים
החרדים והחילונים יש להם דבר אחד משותף :כולנו אוהבים גשמיות,
אוהבים את העולם הזה .ולכן יש כל מיני היתרים למה אפשר להתלבש כך
או אחרת ,או לעבוד במקום זה או זה ,ולעשות כל מיני דברים שלמעשה
רק מרחקים אותנו מהקב"ה .וזה נעשה כל כך חלק של החיים שלנו שלא
מבינים אפילו איך להפריד בינינו לבין העולם הזה של הגשמיות ]עגל
הזהב[.
לכן אנחנו צריכים לעבוד ביחד להגיע ביחד לאסיפה גדולה מאד .לא של
דרשות של כל מיני יהודים שבסוף תגרום למחלוקת מי ידבר חמש דקות
יותר ,או מי חשוב יותר .ולא יהיה דבר שבסוף יהיה פוליטי .אלא להבין
שאנחנו כולנו בסכנה גדולה ביותר ,והנצח שלנו בסכנה .צריכים לבא
ביחד לרחוב ,לשים שק ואפר ,להגיד וידוי ,לבקש מהקב"ה מחילה
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וישועה ,ולהחליט שאנחנו מורידים כל דבר גויי מהחיים שלנו ,וכל
גשמיות מיותרת.
ונחזור לבתים שלנו ,לשכונות שלנו ונחיה חיים של תורה באמת .תורה
בלי כבוד עצמי ,בלי אנוכיות ,תורה לשם שמים .ואז השלום ירד עלינו,
האמת תגיע ולא יהיה יותר צער.
ש .בספרים הזכירו במיוחד שנות תש"ס ותשס"א כראוים לגאולה .מה זה
בעצם מחייב אותנו?
ת .הדבר הכי משונה מכל זה ,זה שאנחנו במקום לעשות תשובה באמת,
להתאחד ולהגיע לאחדות מתחת לדגל ה' וכו' ,אנחנו רק יושבים ומחכים
להצגה הגדולה .אולי זה גוג ומגוג ,אולי זה רעידת אדמה ,לא יודעים
ומחכים .מחכים לקרקס שצריך להגיע לעיר .אבל במקום לדאוג צריכים
לעבוד ,לעבוד ולעבוד .להביא את היהודים לאחדות ,להביא אותם
להקב"ה  -להוציא את ''העולם הזה'' ,את הגשמיות ,את העולם הגויי,
ולחזור לאמת .ואז תגיע הישועה.
ש .האם זה חשוב להפיץ את הדברים שאתה ושאר האוטיסטים אומרים?
ת .יש ענין להפיץ כל אמת.
ש .ואתם מגלים את האמת ,כמו במקום הנביאים של פעם?
ת .אנחנו לא נביאים ,אבל את האמת אנחנו אומרים .ושוב ,צריך להיות
רק אלה ]אוטיסטים[ שמכירים ויודעים שהם תחת פיקוח של רבנים.
ש .האם יש לך עוד משהו להוסיף?
ת .אני רק יכול להגיד לעם ישראל שכל מה שאני מדבר זה מתוך אהבה.
אני דואג לעם האהוב ביותר בשמים .הקב"ה רוצה את הכלה שלו בחזרה,
שתשב ביחד אתו בבית ה'! ]ראה במסגרת כאן ובעמ' [48

כיצד היא גאולתן של ישראל?
''באותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה
ותחרות .שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר,
ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד.
באותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת שנאמר )ישעיה יא( כי
מלאה הארץ דעה את ה'...ונאמר )יחזקאל לו( והסירותי את לב
האבן מבשרכם.
המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהיה יתר משלמה ,ונביא גדול
הוא ,קרוב למשה רבינו .ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה'.
ויבואו כל הגוים לשומעו שנאמר )מיכה ד( והיה באחרית הימים
נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים...ונהרו עליו עמים ,והלכו גוים
רבים ואמרו :לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית אלקי יעקב ויורנו
מדרכיו ונלכה בארחתיו'' רמב''ם הל' תשובה פ''ט ומלכים פי''ב
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דברי רבינו החפץ חיים

זצ"ל

הם מסר חשוב גם עבורנו  -ותואמים לשאר המסרים
''אנו רואים בימינו אלה שנתגברה מאד מדת הדין בעולם ,ואין לנו
יום שאיננו שומעים שמועות נוראות ומחרידות מהמאורעות
המתהוות בעולם...
וכל אחד ואחד הלא צריך לירא לנפשו מאימת הדין הקשה השורר
בעולם( .ובוודאי תאחז פחד ורעדה לכל איש מבין  -מה זה עשה ה'
לנו?...
אלא המבין יבין שמזרז הקב"ה אותנו לתשובה .ומראה לכל ,שבידו
לעשות כל מה שירצה ,ומי בכל מעשה ידיו בעליונים ובתחתונים
שיאמר לו מה תעשה ומה תפעל.
וברור לי שאם היו לנו נביאים מה' ,בודאי עמדו על המשמר לזרז
את ישראל לתשובה לאבינו שבשמים .ובאשר בעונותינו הרבים אין
לנו בימינו אלה נביאים ושלוחים ,הוא מזרז לעולם על ידי שלוחים
אחרים כדכתיב "עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט".
על כן אחי ורעי ,עלינו להאמין שכל אלו המאורעות הנה התראות
מהקב"ה שנעשה תשובה ,ומי יודע מה יולד יום .וכל מה שנאחר
לשוב בתשובה יגדל ח"ו החרון אף בעולם''.

ספר בית ישראל

פ רק י

ש .במצב של היום איך יהודים
יכולים לעבוד את ה' בשמחה?
ת .השמחה הגדולה ביותר שקיימת ,זה להתקרב
להקב''ה .לבטוח בו ,לאהוב אותו ,להתגעגע אליו .זו
השמחה האמיתית :להיות קרוב ,קרוב ,קרוב ,מה שיותר
קרוב ,להקב''ה.
יש צדיקים שמורידים את העולם הזה ועולים מעלה
מעלה ,קרוב מאד להקב''ה .אבל אדם שהוא מלא גשמיות
]עגל הזהב[ לא יכול להתקרב להקב''ה ,כי הגשמיות זה
מחיצה בין האדם לבין בוראו.
אין שמחה יותר גדולה ,אין דבר יותר טוב מהקירבה
להקב"ה] .כמבואר בהרחבה במסילת ישרים פרק א[
האוטיסט בנימין גולדן
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תמצית המסר :תהליך הגאולה בתקופתנו הוא שהקב''ה משמיד בשיטתיות את
הגשמיות המיותרת והמושחתת שהפכה להיות האליל שלנו ]עגל הזהב[ .גשמיות זו
מסירה את הלב של שלנו מהמצוות וגורמת לנו ריחוק גדול מה' ועונשי שמים.

העגל משחית את לבנו
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
הזמן נגמר .בניני התאומים ,הסמל הגדול והמרכז של גשמיות ,גשמיות
בין-לאומית ]עגל הזהב[ ,התפוררו לתוך האדמה ,ויחד אתם בנינים
ענקיים אחרים שעמדו כמו חיילים לצד שני המבנים המלכותיים .עכשיו
הכל אבק וברזל מעוקם.
אבל מה למדנו מזה? מה הרווחנו מזה? איזו הבנה השגנו מזה? הבורסות
ברחבי העולם נופלות .אנשים מפחדים לצאת מבתיהם .מסכות גז נקנות
בארצות הברית .בעולם המערבי פחד שורר .פחד מצבא לא מוכר של
מחבלים ללא זהות אמיתית .אויב לא ידוע ,ללא פנים .הפנים היחידות
שידועות לעולם – בין לאדין .אבל איך יכול צבא שלם להלחם נגד אדם
בודד? איך יתכן שכל העולם המערבי מפחד מאדם אחד? אז מה באמת
למדנו מכל זה?
אני אסביר מה שאתם צריכים ללמוד מכל זה :הקדוש ברוך הוא משמיד
את השקר ,את העולם המזויף שבו חיינו .את הגשמיות המיותרת
המושחתת שהפכה להיות האליל שלנו  -יחד עם השקר שאפשר לסמוך על
צבא ,ביטוח לאומי ,חברות ביטוח ,עבודה קבועה ,חשבון בנק גדול ,וכו'.
השם משמיד בשיטתיות את כל הדמיונות שלנו ,ועכשיו הוא רק התחיל.
המלחמה הגדולה הזאת נגד היצר הרע ,השקר ]כינוי לעגל הזהב[ ,נודעה
לאנשים רבים .אפילו אם קיים מה שאפשר לקרוא הרגעה במצב המסוכן
הזה ,תדעו שההפסקות האלו הן כדי לאפשר לעם ישראל לחזור בתשובה.
אם מצרים עובדים לעגל הזהב ,לשקר ,זה לא משנה הרבה בעולם .אבל
אם היהודים עובדים לעגל הזהב ,לשקר ,אז רק אסון יכול לקרות בעולם,
כולל היהודים.
עם ישראל היקר שלי ,אם רצונכם להציל את עצמכם ואת העולם ,זרקו
את עגל הזהב ,השקרים שלו ,הדמיונות שלו ,וחזרו בשלמות לאביכם
שבשמים .השמידו את אלילי השקר שלכם וחזרו!
אבל אתם תקראו את מה שאני אומר ותצהירו שאתם נותנים הרבה
צדקה ,ומתפללים כל יום ,ותומכים בחתנים שלומדים ואתה בעצמך
לומד תורה ,ואתה תלמיד חכם ,וכל הילדים שלך הם חרדים ,ואשתך
אומרת תהלים ,ואתה שומר את כל החגים ושבת ,ושומר טהרת
המשפחה ,ומקיים כל המצוות .אז מה לא בסדר אתנו?

32

קול דממה דקה

טפשים! טפשים! מה אני יכול להגיד לכם? או שאתם עוורים או שחסר
לכם שכל .האם אתם לא רואים שחוץ מכמה צדיקים וצדקניות אמיתיים,
כל השאר אינם עושים לשם שמים? אתם לומדים כדי להשיג כבוד,
נותנים צדקה כדי שהעסקים שלכם ימשיכו לשגשג] .ראה במסגרת למטה[
שומרים מצוות בעיקר מתוך שגרה ולא מתוך פנימיות הלב ,מתפללים
בלי לעשות קשר עם הקדוש ברוך הוא ,וגם לומדים תורה בלי הקדוש
ברוך הוא .באופן כללי החיים שלכם בנויים סביב גשמיות ,כבוד,
ושאיפה להשיג מעמד וכח ]עגל הזהב[  -וכל זה מוביל למחלוקת ושנאת
חינם!
מתי תלמדו? אתם לא מפחדים מספיק .הלבבות שלכם לא מספיק
שבורים .בירור גדול כבר התחיל .כל יהודי ,כל גוי ,כל בעל חי ,יבחר את
הצד שלו .או עם בני אדם ,לבטוח בבני אדם ח''ו ,או עם הקדוש ברוך הוא,
לבטוח רק בו.
זה יהיה מאבק נורא ,לחימה מלאת סבל .אבל אלה שיחזיקו בביטחונם
בהשם ,באהבתם ובאמונתם בהשם ,יקבלו פני משיח בעזרת השם.
המסר הזה מיועד לכל יהודי ,חרדי או לא .זה המסר ,זאת האמת .מעין
מכתב מן השמים להגיד לך בפירוש מה מצפים ממך.
אני מברך את כולכם ,כל יהודי שחי היום ,זכר ונקבה ,בכל גיל ,שכולנו
ביחד נזכה לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו.
אני רוצה לחזור ולאמר :אין זמן ,אין זמן .העולם כפי שאתם מכירים

התוצאה של ''עבודה בלי לב''
''ויאמר אדנ-י :יען כי נגש העם הזה
בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני
ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה
לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה
הפלא ופלא'' )ישעיה כט(
רש''י :וכל הקללות שבמשנה תורה שכולן אינן אלא הפלאה
אחת ''-והפלא ה' את מכותך'' ) דברים כח( -וכאן שתי הפלאות

כבר התאמת אצל כל חכם צורך תמימות העבודה וחובת
טהרתה ונקיונה  -שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל ,אלא
נמאסת ומתועבת ,כי כל לבבות דורש ה' מסילת ישרים

ח''א  /עגל הזהב ותוצאותיו

33

קטע זה מתוך ''ספר הברית'' )ווילנא תקנ"ז ,מאת הגה"צ ר' פנחס אליהו הורביץ
זצ''ל( מראה בעליל איך שעגל הזהב הוא בעוכרנו לגרום המשך גלותנו וצרותנו .שורש
הקלקול המבואר כאן הוא אנוכיות – שהוא תוצאה של אורח חיים בסגנון ''עגל הזהב''.

אותו ,העולם הגשמי כפי שאתם מכירים אותו ,מתפורר .אין זמן.

האנוכיות מונעת את הגאולה
ספר הברית ווילנא תקנ"ז
ודרשתי וחקרתי היטב בכל לבבי לדעת סיבת אריכות הגלות החל הזה,
וארא והנה בדורות האלה יש תורה הרבה בישראל ,מרבים העם ללמוד
משניות גמרא ופוסקים גם ספרי קבלה  -ובכל זאת לא בא לציון גואל .והרבה
אנשים בדורות אלו התחזקו בתפלה בכל כח ועוז ,וגם אלה צועקים ואינם
נענים ,והרבה אנשים עוסקים במצוות למרבה עד כי מלאים מצוות כרמון
]ראה לעיל עמ'  9ד''ה שומרים והלאה[ ,ועם כל זה שנת גאולי לא באה....
ואמרתי אני בלבי אין זאת כי אם שיש איזה מפסיד העומד כנגדם ,ויבא
גם השטן בתוכם להחליש כח שלש אלה ,כי זבוב מות אחד יבאיש שמן
רוקח הרבה .ויהי כאשר חפשתי לדעת מי הוא זה המפסיד ,מצאתי שהוא
מה אשר כל ג' כתות הנזכרים כלם אינם מכוונים במה שעושים כי אם
לצורך עצמם ולתועלתם  -לא למפרק קוב"ה ושכינתיה מן הגלות ,וכל
אדם מישראל מחשבתו לדרכו פנה ולתועלת עצמו ,וכל תורה או תפלה או
מצווה אשר הוא עושה מכוין לקנות לו מקום חשוב בגן עדן ועוה"ב,
ושיצליח על ידי זה בכל משלח ידיו בעוה"ז וכו'
וביאת המשיח רגיל על לשונו תמיד  -אך משפה ולחוץ לא בלב שלם…ואין
קורא בצדק ואין עושה באמת בכל שלש כתות הנזכרים הדברים כדי למהר
את הקץ ולפדות גוי ואלקיו ולמפרק קוב"ה ושכינתיה .זה לא יש בנו ,והוא
שאמר הכתוב "וכל חסדו כציץ השדה" )ישעיה מ( ,כלומר אינם מכוונים
בתורה ותפלה ומצות שלהם כי אם לטובת עצמן לתועלתם לבד או לעולם
הזה או לעולם הבא או לשניהם יחד )תקו''ז עג(…
ובכן אחי ועמי ,לבטח תדעו כי כל זמן שלא נכוין בתורה ותפלה ומצות רק
כדי למפרק קוב"ה ושכינתיה לא זולת ,לא יבא משיחנו  -כי הוא יתברך
מתנהג עמנו מדה כנגד מדה ,ואומר :אתם אינכם חסים כי אם על עצמכם
לא עלי ,אף אני לא אחוס עליכם.

מעין בא אנוכיות?
''העיקר לא מוכנים לעשות ,וזה לעזוב את האנוכיות ,שהוא תוצאה
]לעיל עמ' [10
של חיי גשמיות ]עגל הזהב[''
''והאנוכיות זו הבעיה הקשה ביותר .אנוכיות גם בין הלומדים ,גם
בין המודרנים ,גם בין הגבירים ,וכו' וזה מה שגורם לדם שנשפך
בינינו כל יום .כי החסד שלנו גם אנוכי ,והתורה שלנו גם אנוכית,
]לעיל עמ' [19
והמצוות שלנו גם אנוכיות''
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עגל הזהב מונע הצלחה בתורה
מכתב חיזוק שכתב

הגאון רבי אהרן לייב שטינמן

שליט"א

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"מאדע" ומדקדקים
בזה מאד.
וכמובן שזה מחוסר יראת שמים .גם מי שראשו בזה לא יתכן שיצליח
בלימוד .ואפילו כשלמראית העין נראה שדווקא בחורים האלה יש להם
שם בישיבה ,אבל הצלחה אמיתית בלימוד לא תיתכן .כי מי שאין בו יראת
שמים ,אז במשך הזמן הוא יורד גם בהבנת התורה .וכל עתידו הוא להפך
מלהיות מאלה שהתורה חלקם בחיים וממלאת כל ישותם.
לכן ,לא להתפעל מאלה שמדברים בלעג על מי שאינו עושה כמעשיהם,
וצריך לברוח ולהתרחק מהנהגה שהוא בניגוד למה שצריך להיות לבן
תורה ,גם לא ימנע טוב להולך בתמים ויזכו לסייעתא דשמיא מיוחדת.

קודם לימוד התורה  -טיהור הלב
''שזו היא הדרך האמיתי אשר בזה בחר הוא ית' שמו
שבכל עת שיכין האדם עצמו ללמוד:
ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל על כל פנים זמן מועט
ביראת ה' טהורה בטהרת הלב להתודות על חטאתו
מעומקא דלבא כדי שתהא תורתו קדושה וטהורה

ויכוין להתדבק בלימודו בו בתורה בו בהקב"ה
היינו להתדבק בכל כחותיו לדבר ה' זו הלכה
ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכול'' עכ''ל

ספר נפש החיים

)ש''ד פ''ו(
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עגל הזהב בלימוד התורה :חורבן הארץ
''דכוונתו ית' מעולם היתה שנהיה עוסקם בתורה כדי שתתעצם
נשמתינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה
ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת
היו המה מרכבה והיכל לשכינתו יתברך
שהיתה השכינה ממש בקרבם...

והארץ כולה היתה מאירה מכבודו...

אבל עתה שעברו חוק זה שלא עסקו בתורה
כי אם לצורך הדברים הגשמיים להנאתם
לידע הדינים לצורך משא ומתן
גם להתגאות להראות חכמתם
ולא נתכוונו להתעצם ולהדבק בקדושת ורוחניות התורה
ולהמשיך השכינה למטה בארץ

בזה עשו פירוד שנסתלקה השכינה מן הארץ...
והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה''

ב''ח

או''ח מז

'']לימוד התורה[ ענינה אלקי כמ"ש .ולא עוד אלא שהוא היותר
עליון ונשגב שבענינים הנמשכים ומגיעים ממנו ית' אל הברואים.
וכיון שכן ודאי שיש לו לאדם לירוא ולרעוד בעסקו בענין כזה.
שנמצא הוא נגש לפני אלקיו ומתעסק בהמשכת האור הגדול ממנו
אליו .והנה צריך שיבוש משפלותו האנושי וירעש מרוממותו ית'.
והנה יגל מאד מחלקו הטוב שזכה לזה ,אך ברעדה כמ"ש .ונכלל
בזה ,שלא ישב בקלות ראש ,ולא ינהג שום מנהג בזיון ,לא בדבריה ולא
בספריה ,וידע לפני מי עומד ומתעסק .ואם הוא עושה כן ,אז יהיה
תלמודו מה שראוי לו להיות באמת ,ותמשך על ידו ההשפעה שזכרנו,
ויתעצם בו היקר האלקי ,וימשך תיקון והארה לכל הבריאה.
אבל אם תנאי זה יחסר ממנו ,לא תמשך ההארה על ידו .ולא
יהיו דבריו אלא כשאר כל הדיבורים האנושיים ,הגיונו כקורא
איגרת ,ומחשבותיו כחושב בדברי העולם .ואדרבא לאשמה תחשב לו
]כש''כ שבת לא'' .מוטב אם לא העליתה''[ שקרב אל הקדש בלי מורא,
ומקל ראשו לפני בוראו ,עודו מדבר לפניו ומתעסק בקדושתו ית' עכ''ל

ספר דרך

השם לרמח''ל )ח"ד פ"ב(
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תמצית המסר :בקרוב השקר ייחשף והיצר הרע יישחט ,אבל רק היהודים שהיה להם
בטחון גמור בהקב''ה ,רק היהודים שהשתוקקו למשיח ,רק היהודים שרצו להיות
קרובים לה'  -יזכו לגאולה .בית המקדש השלישי ייבנה והמשיח יוכתר ושלום ימלוך.

ישועת הכלל והפרט :שחיטת העגל
מסר מהאוטיסט בנימין גולדין
אוי עם ישראל ,הכלה האהובה של השם במדבר ,בקרוב תתאחדי שוב עם
בעלך המתגעגע אליך .תשתוקקי להיות בחזרה בביתו ,בביתכם ,בבית
השם .בקרוב עם ישראל ,תעזוב את חיי השקר שלך ]''עגל הזהב''[ ותבוא
לאמת הגדולה ]מבואר בעמ  37ד''ה יש[ שנעלמה ממך מאז שנעשה עגל
הזהב .עכשיו עגל הזהב ייטחן לעפר ותהיה משוחרר מהשקר.
הזמן קצר .לפעמים נדמה שהעולם מתרגל למציאות החדשה הזאת
ושהמצב הכלכלי משתפר .אל תתן לדמיון הזה להטעות אותך .השם נותן
לנו זמן לחזור בתשובה ולפתח בנו בטחון גמור בו .בטחון גמור בהשם הוא
ההגנה היחידה שיש לנו לקראת המאורעות של העתיד הקרוב.
מי זה בין לאדן? הוא היצר הרע בדמות אדם :רמאי אכזרי ,פַ נַ טי ,פרוע,
וצמא דם .אבל מה היא האלטרנטיבה :העולם המערבי עם הערכים
הכאילו דמוקרטיים? זה פשוט זאב בבגדי כבש .הוא לבוש בגדי צדק,
חרות ,ושוויון זכויות .אמנם המציאות האמיתית היא שהעולם המערבי
הוא אדום בתפארתו הגדולה ביותר ,ומיצג את התאוות והגשמיות של
"עולם הזה" שמסתיר ומסלף את האמת.
איפה שקיים עגל הזהב ו"עולם הזה" ,במקום ההוא פני השם נסתרות.
העולם אינו יכול להמשיך להתקיים כל זמן שהקדוש ברוך הוא "מוכרח",
כביכול ,להסתיר את פניו ,אבל אנחנו ,עם ישראל ,מעדיפים את העולם
הגשמי ,מקושט עם "קודש" ,על התגלות שלימה של האמת .אנחנו
מעדיפים את ה"עולם הזה" ]עגל הזהב[ על חיים רוחניים שיביאו אותנו
קרובים אל השם ויתנו לנו לשבת בבית השם כל ימי חיינו.
עם ישראל! בין אם אתם רוצים ,בין אם לא ,העולם משתנה! השקר ייחשף
והיצר הרע יישחט .שני הכוחות ,אדום וישמעאל ,ילחמו זה בזה במלחמה
נוראה .אחד יתגבר על השני ,וזה שישאר יעלה עם צבאותיו נגד עם ישראל.
השם יציל את עמו האהוב .אבל רק היהודים שהיה להם בטחון גמור
בהקב''ה ,רק היהודים שהשתוקקו למשיח ,רק היהודים שרצו להיות
קרובים להשם  -רק אלו ישרדו! ]שלשת התכונות הללו אי אפשר להשיג
ביחד עם חיי עגל הזהב וראה הסבר בעמוד הבא[.
אחרי זה ,יהיה שלום בעולם והאמת תמלוך .בית המקדש השלישי ייבנה
והמשיח יוכתר .אהבה אמיתית  -אהבת השם ותורתו ומצוותיו  -תכסה
כל פינה של העולם ומעבר .מחלוקת ,מריבה ומלחמה יעלמו.
לשנה הבאה בירושלים הבנויה
עם ישראל חי
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■

עגל הזהב  -החטא של כל הדורות

■

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

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

''ותכלית כל ההצלחה שהוא מבטיח לישראל ,הוא התברר
יחודו לעיני הכל ,ודבר זה נזכר פעמים אין מספר בדברי
הנביאים ע"ה...וסוף דבר הלא זה עדותנו בכל יום תמיד:
שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד"
דעת תבונות סימן לד

''הקב''ה מביא את העולם הגשמי
שאנחנו מכירים ,את עולם השקר
]עגל הזהב[ לקץ .ומתוך העולם
הנהרס יוולד עולם של אמת ,עולם
רוחני ,עולם שכולו טוב''.
''עם ישראל צריך לעזוב מהר את
'עגל הזהב' ]חיי גשמיות[ ולחזור
לחיים אמיתיים של תורה ,כי ה'
יעשה בירור גדול כמו בגאולת
מצרים ,ורק אלה שמקבלים אמת
יחיו לקבל פניו של משיח צדקנו''.
האוטיסט בנימין גולדן
סיכום ומסקנה
מבחר המין האנושי הוא ישראל והם המעותדים לדביקות
בו ית' וראוי להם שיהיו מעוטרים בעיטורי קדושה גדולה
ותהיה שכינתו ית' שורה עליהם ומתדבקת בם...
שיתא ]ששה[ אלפי שנה הגבילה החכמה העליונה לעבודת
בני האדם והשתדלותם על השלימות ,ואחר כך יתחדש
העולם בצורה אחרת ראויה למה שיעשה בו אחרי כן ,דהיינו
ההנאה הנצחית לזוכים לה.
מאמר העיקרים לרמח''ל

38

קול דממה דקה
חלק ב אוסף מסרים בענין

עגל הזהב והגאולה
הגאולה אפשרית רק על ידי תיקון חטא עגל הזהב
מעשינו יקבעו את מידת הקושי של חבלי משיח
תמצית המסר :נפילת מגדלי התאומים היה בגלל שה' מתחיל להרוס את עולם השקר
הגשמי )''עגל הזהב''( .זה הכרחי כדי לאפשר כינון עולם האמת וגאולת ישראל .לכן
כדאי ליהודים לחזור לחיים רוחניים אמיתיים ועי''ז להביא את הגאולה ברחמים.

מגדלי התאומים :מכה לעגל הזהב
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
אתם יודעים כמוני שמהרגע הזה ]הריסת מגדלי התאומים[ החיים לא
יהיו אותו הדבר .נגמר החופש ,מתחיל המצב הקשה ביותר .מה שקרה
היום אף אחד לא היה יכול להעלות על הדעת .אולי באיזה סרט של גוים,
איזה סרט שאף אחד לא היה יכול להאמין בזה .אבל זה קרה .וכמו
שאמרנו כבר ,ה' יביא עוד מכות מכיוונים שאי אפשר יהיה לתאר.
זה לא נגמר .החיים ימשיכו כאילו רגילים ,אבל יהיה שינוי מאד גדול .רק
כמה דברים אני יכול להגיד לכם .המצב הכלכלי יתדרדר מאד ,והכסף לא
יהיה שווה כלום .אבל יהיו עוד דברים .עוד דברים קשים ,עד שכולם
יבינו .בירור גדול יתחיל מראש השנה ,ובאמת זה כבר התחיל .כל המצב
ילך ויתדרדר .ואפילו אם תהיינה תקופות של קצת רגיעה ,זה לא יהיה
להרבה זמן.
האם אתם יודעים למה זה קרה עכשיו בארה"ב? אני אגיד לכם .מחלוקת.
המחלוקת של היהודים .המחלוקת של היהודים הפילה את מגדלי
התאומים ,ואת הפנטגון וכו' .כן ,המחלוקת של היהודים.
האם אתם יודעים כמה שהמחלוקת הגדולה הידועה בארה"ב עשתה
רעידה ענקית בשמים ובארץ? אין משהו שהקב"ה שונא יותר ממחלוקת.
ומחלוקת נמצאת בכל מקום היום .חוץ מהמחלוקת הגדולה באמריקה ,יש
מחלוקת ושנאת חינם בכל מקום שגרים חרדים .הורים נגד ילדים ,ילדים
נגד הורים ,בעל נגד אשה ,אשה נגד בעלה ,שכנים כועסים על שכנים וכו'.
וגם מחלוקת כמעט בכל ישיבה .המחלוקת החמורה ביותר זה בתוך
הישיבות .זה הכי גרוע ,כי שם התורה צריכה להיות .ובמקום תורה ,יש
מריבות .וכמעט בכל מוסד אחר ,בכל בית כנסת ,בכל אירגון.
כל המריבות ]מחלוקת[ באות משני דברים .הדבר הראשון ,זה בגלל שכל
אחד רוצה את ''עגל הזהב'' ,רוצה לתפוס את זה בשביל עצמו .לכן ,אם
השני גם רוצה ,אז זה גורם למלחמה .הדבר השני ,זה שחלק מן האנשים
השורש שלהם מהערב רב או מעמלק ,והם נהנים מלגרום צרות ליהודים.
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מחלוקת גורמת צער עצום בשמים ,ומונעת מהמשיח מלהגיע .ויהודים
שהראש שלהם בכסף ובעולם הזה ]''עגל הזבה''[ לא מעניין אותם בכלל
שהמשיח יגיע .וגם זה גורם צער גדול בשמים.
גם החילונים סובלים ממחלוקת  -הרבה יותר מהחרדים .והם גם טובעים
בעגל הזהב ,בעולם הזה ,ובשקר .אלה שהם יהודים באמת ולכן יש להם אהבת
ה' ואהבת ישראל ]מבואר לעיל עמ'  ,[24בשניה יכולים להשתנות לטובה .אבל
אלה שהם משורש של עמלק והערב רב לא יוכלו להשתנות ובכלל יעלמו ,ל''ע.
אבל למה אני מדבר בעיקר אל החרדים? כי הם הטובים ביותר .אם
הטובים ביותר נופלים ,אז כולם נופלים ,גם החילונים וגם הגוים .אבל
אם היהודי החרדי עולה ,אז הוא מושך את כל העולם אתו.
ואם אנחנו היינו מגיעים לאחדות ,אחדות מתחת לדגל הקב"ה ,ואם היינו
יוצאים לרחוב כמו שבקשנו ,עם שק ואפר ובכי ,לבכות ולבקש מחילה
וישועה ,זה לא היה קורה .תמיד כשעם ישראל בא ביחד לבקש עזרה
מהקב"ה ,לבקש מחילה וישועה ,תמיד ה' נתן .תמיד ה' נותן ,אבל אנחנו
מעדיפים לשבת בבית ולריב אחד עם השני.

ש .מה המסר לעם ישראל מהריסת מגדלי התאומים?
ת .המגדלים היו הסמל הגדול ביותר והפאר של ''העולם הזה'',
הגשמיות ]''עגל הזהב''[ ,בשביל ארה''ב ובשביל כל העולם .זה
שהם נפלו זו רק ההתחלה של הסוף של ''העולם הזה'' ,של
האורח חיים של רדיפת גשמיות.
זה לא ילך במכה אחת .המגדלים זה הסמל .הסמל נפל ,עכשיו
הכל מתפרק ,מתפורר .בהתחלה נראה לאט אבל אחר כך זה ילך
הרבה יותר מהר .עכשיו יש קצת זמן ,תקופה קצרה של רגיעה
יחסית ,וזה נותן לנו זמן לחזור בתשובה :לבחור אם לבטוח
בהקב''ה או ח''ו לבטוח בבני אדם והמוסדות שלהם.
זה לא מספיק שאחרי שהכל נופל ואין הצלחה לצבא וכו' וכו',
פתאום נחליט שאנחנו מאמינים בהקב''ה .אנחנו צריכים
להחליט ולבחור לפני שהאמת תתברר.
ש .לפי דבריך נשארה לעם ישראל ברירה :או לעזוב את רדיפת
עולם הזה ]''עגל הזהב''[ מרצונם כמו שאתה ביקשת הרבה
פעמים ,או שה' יבטל את העבודה זרה הזאת בעל כרחנו?
ת .נכון .ואם ה' יעשה את זה ,התהליך יהיה מאד מכאיב .יש
לנו רק מעט זמן להחליט ,כי ברגע שה' משחרר את הדין ,יהיה
כמעט בלתי אפשרי להחזיר את זה .האוטיסט בנימין גולדן
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סיכום ותמצית

מתוך המסרים

■''העולם המערבי עם הערכים ה כאילו ''דמוקרטיים'' ,זה פשוט
זאב ב בגדי כבש! הוא לבוש בגדי צדק ,חרות ,ושוויון זכויות,
אמנם המציאות האמיתית היא

שהעולם המערבי הוא אדום בתפארתו הגדולה ביותר
ומיצג את התאוות והגשמיות של 'עולם הזה'
שמסתיר ומסלף את האמת ]הקב'' ה ,רוחניות['' ]עמ' [36
לכן מלכות ה' ]הגאולה[ לא יכול להתגלות רק על ידי חורבן אדום:
■''על ידי חורבנה של מלכות אדום ,עולה ומתגלה מלכות שמים
']ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו[  -והיתה לה' המלוכה'
)עובדיה א'( .חורבנה של אדום ]עשו[ יבוא רק על ידי חורבן העולם
הזה ...אז יכירו את ההפסד שבחיי העולם הזה כשהם מרוקנים מכל
)מכתב מאליהו ח''ג ,וראה במסגרת בעמ' (45
תוכן רוחני ]''עגל הזהב''[''

העולם משתנה
■''בקרוב עם ישראל ,תעזוב את חיי השקר שלך ]עגל הזהב[ ותבוא
לאמת הגדולה שנעלמה ממך מאז שנעשה עגל הזהב .עכשיו עגל הזהב
ייטחן לעפר ותהיה משוחרר מהשקר''
]עמ' [36
■''צריך להיות ברור לכולם שהעולם משתנה ,משתנה למצב יותר
טוב .אבל בכדי להשלים את עצמו ,הוא צריך להכחיד את החלק
שלו שלא תואם את צורתו הסופית המושלמת .לכן כל שקרים ,כל
סילופים ,כל לא אמת ,חייב להעלם''
]עמ' [43
■''הקדוש ברוך הוא משמיד את השקר ,את העולם המזויף שבו חיינו,
את הגשמיות המיותרת המושחתת שהפכה להיות האליל שלנו'' ][31
■''ההרס שזה גרם מסביב מסביב ,כולל המגדלים ]התאומים[ ,זה מעל
ומעבר למה שהטרוריסטים חלמו .זו היתה אזהרה גדולה מן השמים
שה' מתחיל לתקן את העולם ]שחיטת עגל הזהב[  -ולכן היהודים
]עמ' [42
צריכים להתרחק מיד מהגשמיות ולהחזיר לבם לרוחניות''
■''שומרים מצוות בעיקר מתוך שגרה ולא מתוך פנימיות הלב,
מתפללים בלי לעשות קשר עם הקדוש ברוך הוא ,וגם לומדים תורה
בלי הקדוש ברוך הוא .באופן כללי החיים שלכם בנויים סביב
]עמ' [32
גשמיות''
■''רק טיפשים יכולים להאמין שה' מוכן לסבול את אלוהי הכסף
והרכוש החומרי ]'' עגל הזהב''[ ביחד עם תורתו .את האלוה של
ההנאות הגופניות ביחד עם תורתו ,את האלוה של האנוכיות ]שגם
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זה תוצאה של העגל[ ביחד עם תורתו .הוא לא ירשה לתועבה הזו
להמשיך ,כי כל פעם שעם ישראל הכניסו אלהים אחרים ,ה'
]עמ' [61
השמיד אותם ביחד עם עובדיהם''
■''כל אלו שהם חלק מן העולם השקרי הדמיוני ]עגל הזהב ,חיי
חומריות[ ,צריכים להעלם ,ביחד עם השקר שממלא את חייהם.
]עמ' [43
אנחנו נמצאים עכשיו על סף לידתו של העולם המושלם''

אנחנו קובעים את תהליכי הגאולה
■''הכל תלוי בעם ישראל .כאשר כולנו הולכים בדרך השם יתברך
כל הגזירות מתבטלות ונמחקות ואיש לא יפגע .הכל תלוי בנו ,ככל
שיחזרו יותר אנשים בתשובה נפגע פחות .בידינו לקבוע את מהלכי
]עמ' [50
הגאולה''
■''למה אנחנו מדברים ישיר אל החרדים? 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 .כל עם ישראל צריך לעלות  -אבל רק כאשר

הגבוהים ביותר עולים ,כולם יכולים לעלות''

]עמ' [12

■''אם אנחנו היהודים החרדים בכל מקום בעולם נבין איזו טעות
אנחנו עשינו ונחליט לנקות ]מהעגל[ את ליבינו ובתינו ובתי
כנסיותינו ובתי ספרינו ,אז נוכל לההפך לאוהבי ה' ,אז הגאולה
]עמ' [62
תבוא בדרך הרבה יותר קלה''
■''תבינו ,זה הסוף! תבינו ,זה הסוף! כמעט כל מה שנאמר
]עמ' [54
בנבואות לגבי התקופה שלפני הגאולה כבר התקיים!''
■''כדאי לקרוא שוב כל מה שנכתב .לא רק מה שהפגועי מח כתבו,
]עמ' [53
אלא גם מה שכתבו בנבואות ובחז''ל''
■''מי שלא רצה לראות ,לא יצא ממצרים .רק חמישית יצאו
ממצרים ,וככה יהיה גם עכשיו ,בגאולה השלמה על ידי המשיח.
אולם בידינו להציל את עצמנו אם רק נבין את מצבנו ונחזור לאמת
]עמ' [21
ונתקרב להקב''ה''
''והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא
מגבעות ונהרו אליו כל הגוים .והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה
אל הר ה' אל בית אלקי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו ,כי
מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם .ושפט בין הגוים והוכיח
לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות''
)ישעיה ב(

הציבור חייב לשמוע אמת ,האמת של הקב"ה .אולי ישתנו .אולי בכל זאת
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הציבור חייב לשמוע אמת ,האמת של הקב"ה .אולי ישתנו .אולי בכל זאת
אפשר יהיה להציל את הרוב .תחשבו על מה שקרה .התאומים הגדולים,
הפאר של העולם המודרני ,הדבר הענק הזה ,עכשיו רק עפר ואפר .כל
ארצות הברית וקנדה רועדים מפחד ,לא יודעים מאיפה יכולה לבוא מכה
נוספת .וכל זה ,זה כדי להוכיח לכולם שהקב"ה יצר את העולם והוא
שולט על כל דבר ,מהגדול ועד הקטן .על הכל.
אנחנו יושבים פה ורק חושבים על דברים שאנחנו עוד לא הרגשנו על הבשר
שלנו .וח"ו אנחנו לא רוצים להרגיש .אז אנא ,יש לכם אפשרות עכשיו
לעצור את הדברים .לשנות את הדברים .לעשות משהו כדי להציל את העם
ואת העולם.
עד עכשיו ,מה שקרה סחף אותנו .לא היתה לנו שליטה .אבל עכשיו אנחנו
יכולים לשנות דברים .איך? כל העם בלי יוצא מן הכלל ,גברים לחוד ונשים
לחוד ,צריך לצאת לרחוב בלבוש שק ,ואפר על הראש ,ולבכות ולדפוק על
הלב ,ולבקש מהקב"ה מחילה וישועה.
ולהחליט שאנחנו מקבלים את התורה ,נעשה ונשמע כמו בהר סיני.
ולהחליט שאנחנו דוחים את כל העולם הגשמי והשקר ורק מתכופפים
לרצונו של הקב"ה ,מלך מלכי המלכים .ואז לחזור לבתים שלנו ,לנקות
אותם מהשקר ,ולחזור לאמת של ה'.
אם לא נשמע לאזהרות של הקב"ה ,אם לא נסתכל ונתבונן ונשתדל להבין
בדיוק מה קרה בניו יורק ,אם לא נבין ,אז הקב"ה יזעזע אותנו עוד יותר.
אם לא נשמע בקולו ,אם לא נעשה את רצונו ,הוא יביא לנו פחד עצום,
וזעזוע עוד יותר קשה .עד שנבין ,ועד שנקבל .אבל אם הוא יצטרך לעשות
את זה הרבה פעמים עד שנבין ,אני לא יודע כמה מאתנו ישארו לקבל את
פניו של משיח צדקנו.
השקר חייב להיעלם מן העולם .איך זה יעלם מן העולם? על ידי שה' לאט
לאט ,בכח ,מראה לבני אדם מה שווה העולם הזה .כלום .ומי באמת יצר
את הכל? ומי הכח האמיתי?
אבל אם אנחנו מקבלים את זה בלי שיוריד עלינו את מגדלי התאומים ,אז
נציל את עצמנו וגם את כל העולם!
ש .האם זה ,במילים אחרות ,מה שאמרת כמה פעמים שה' מביא את
עולם השקר לסוף
ת .כן.
ש .לכאורה השמדת מגדלי התאומים לא היה דבר טבעי )שמטוס ישמיד
בנין ענק שגדול ממנו פי כמה מאות(?
ת .ההרס שזה גרם מסביב מסביב ,כולל המגדלים ,זה מעל ומעבר למה
שהטרוריסטים חלמו .זו היתה אזהרה גדולה מן השמים שה' מתחיל
לתקן את העולם ]שחיטת עגל הזהב[ ,ולכן היהודים צריכים להתרחק
מיד מהגשמיות ולהחזיר לבם לרוחניות.
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תמצית המסר :ניתן להרגיש שהעולם בתהליך של שינוי .כמעט כל הנבואות כבר
התאמתו והאמת עומדת להתפרץ החוצה ולהכחיד את כל השקרים .לכן מי שרוצה
לשרוד צריך כבר עכשיו להיפרד מהשקר והבלי עולם הזה ולהתחבר לאמת וחיים רוחניים.

ישועתנו תלויה בעזיבת העגל
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
בקרוב ,אתחיל ללבוש שק ,וגם אתם .הקשיבו לי היטב ,מכיון שמעטים
מאד יגידו לכם את האמת .צריך להיות ברור לכולם שהעולם משתנה,
משתנה למצב יותר טוב ]זכריה יג" :ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ"
ועיין רמב"ם סוף הל' מלכים ומהר"ל ספר נצח ישראל פ''נ ועוד[ .אבל
בכדי להשלים את עצמו ,הוא צריך להכחיד את החלק שלו שלא תואם את
צורתו הסופית המושלמת .עולם האמת צריך להתקיים בלי אפילו צל של
שקרים .לכן כל שקרים ,כל סילופים ,כל לא אמת ,חייב להעלם.
לכן כל אלו שהם חלק מן העולם השקרי הדמיוני ]עגל הזהב ,חיי
חומריות[ ,צריכים להעלם ביחד עם השקר שממלא את חייהם .אנחנו
נמצאים עכשיו על סף לידתו של העולם המושלם ]עיין ס' דעת תבונות
עמ' פב-פג[.
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 ]ה' ,רוחניות[ ישארו.
א בל צריכים לזכור  -שלא תוכלו פתאום להתחבר לאמת .עליכם
להתחיל כבר עכשיו לחפש את האור בתוך החושך ולהתחבר לאמת .כדי
שכשיגיע השינוי העצום ,כבר תהיו מוכנים ,ותוכלו להיות חלק מעולמו
המושלם של ה'.
הטבע משתנה .מלחמות ישנו דברים ,ועוד הרבה מקרים מוזרים יקרו,
ניסים ואסונות שאי אפשר לצפות אותם מראש .אנחנו נראה את מיתת
השקר ,כמו פרעה וחייליו .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 ביחד ,זרקו
מקהילותיכם את כל הדברים הנוכריים! ]שהם שייכים לעגל הזהב[ אותם
יהודים שיסרבו לעזוב את האלילים שלהם יצטרכו גם כן לצאת מן
הקהילה .רק אלו שרוצים את האמת ישארו .נקו את הראש שלכם ,הלב
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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 את כל התשוקות לחיות חיים כמו הגוים ]עגל הזהב[,
רק שאתם עם פאות וכיפות .תשבו ותאמרו תהלים ותבכו ,בגלל שכולנו
בסכנה החמורה ביותר .זרקו מלבבכם את התשוקות הטפלות והטיפשיות.
שבו על הארץ לבושים שק והתחננו להקדוש ברוך הוא שיציל אותנו .אין
לנו עתיד אם לא נעשה את זה עכשיו.
יהודים ,התחברו יחד ,כעם אחד ,תחת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך
הוא .ואולי אז עם חסד ,ברחמים ,הוא יציל את בניו הסוררים .עם
ישראל! אתה הכלה של ה' במדבר ,הבן הסורר של ה' ,הידיד הנאהב של
ה' .עם ישראל! הוא מחכה לנו לשוב אליו ,לזרוק את הנוצץ ,השקרים,
התאוות הריקות ,להפשיט את עצמנו מכל זה ולבוא אליו להיכלו
הפנימי .ליפול אל תוך זרועותיו המחכות לנו ,ולבכות על כתפו.
הסוף מאד קרוב .ואפילו שנראה לך שהעסק שלך ממשיך כרגיל,
והחופשות שלך לא נדחו ,והשמחות המפוארות שלך ממשיכות .למרות
שנראה שהכל הולך כרגיל ,האמת 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:

"והוצאתי 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 אלקים"
יחזקאל כ' ]עיין שם בפסוק הקודם הסיבה לחימת ה'" :א שר אתם או מ ר י ם
נהיה כגוים" ,שתוכן חייהם הו עגל הזהב ,וראה לעיל עמ' [8-9

ח''ב  /עגל הזהב והגאולה

45

תמצית המסר :עם ישראל בתרדמה ויש סכנה שה' יעורר אותנו ח"ו על ידי מכה
מאד קשה .בקרוב כל המהלכים בעולם ישתנו )וישחט עגלהזהב( ומי שיזכה ,יראה
ניסים ונפלאות .אחרי הזמנים הקשים ,תבוא גאולה נצחית עם ישראל .

השקט שלפני הסערה הגדולה
מסר מגליה מתוך הספר גליה-פרידה
אמא :גליה ,את אומרת שהגאולה קרובה מאד .כמה זה קרוב?
גליה :לא יכולה לומר ,רק מותר לומר שזה קרוב! אמא ,אנחנו נמצאים
בזמנים מאד קשים ,כל העם צריכים לעשות תשובה .לא יכולה להגיד לך
מה שהולך לקרות ,אבל אני יכולה לומר שהולך לקרות משהו גדול 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 עכשיו לא הבנו את הרמזים ,ועתה זה
כבר לא יהיה ברמזים וזה יכול להיות נורא כואב .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 רדום ,ישן ,אדיש ,ומכה יכולה להעיר אותו מתרדמתו

הגאולה רק לאחר שחיטת עגל הזהב
''מלכות משיח צומחת ומתגלה מתוך מלכות אדום ,שעל
ידי חורבנה של מלכות אדום ,עולה ומתגלה מלכות שמים
']ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו[ – והיתה לה'
המלוכה' ]עובדיה א' ,וראה מ''ר סוף שמיני[.
חורבנה של אדום ]עשו[ יבוא רק על ידי חורבן העולם
הזה .כאשר מביא הקב''ה את העולם למצב שיסודות חיי
העולם הזה יתמוטטו ,השלוה תתערער ,חיי הפרט יהפכו לחיי
דאגה ,פחד ויסורים ,וכל העולם כולו יעמוד תחת אימת הרס
וחורבן ,אז יתגלה לעין כל שהתרברבותו של האדם וגאותו על
התקדמותו בכיבוש הבריאה ,כביכול ,מביאים רק לאבדון.
אז יכירו את ההפסד שבחיי העולם הזה כשהם מרוקנים
מכל תוכן רוחני ]''עגל הזהב''[ ,המובילים רק לכלייה ואבדון.
כשיתיאש האדם מלהשיג רצונותיו ותאוותיו ,אז יתגלה אורו
של משיח ''ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו''

מכתב מאליהו
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העמוקה .עם ישראל יעברו בקרוב )ח"ו( תקופה קשה מאד ,שעוד לא
נראתה בארץ.
אמא :שמעתי שאוטיסטים נוספים ופגועי מח אומרים בתיקשור את מה
שאת אומרת ,שהולך להיות משהו קשה חלילה.
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 .זו דרך
נעימה קלה וטובה.
העיקר זה לא ללבוש מעיל שחור וסמנים חיצוניים אלא תפילה ובקשה
מעומק 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 מאד ,המצב יהיה מאד קשה ,ואנשים
צריכים ממש לבכות על מה שהולך לקרות לנו .אם היו יודעים מה
שהולך לקרות הם היו ממש צמים על זה.
אבל אנשים רבים נמצאים עדיין באפילה ...לצערינו ,הם לא הבינו את
הדברים ברמזים שקיבלנו קודם על ידי פיגועים והמון קורבנות! זה
השקט הגדול שלפני הסערה הגדולה .קשה לדמיין איזו סערה גדולה
תתחיל להתחולל בקרוב על עם ישראל היקר שלי )ח"ו(.
משמים עצובים על כך ,ומשמים יעזרו לכל מי שיצא להציל ולזכות את
הרבים .עדיין אפשר לחזור לאבינו שבשמים שכה אוהב את בניו היקרים.
זו עת רצון ,אבל אין לדעת כמה זמן העת הזאת תמשך .חשוב לנו לנצל את
הזמן היקר הזה שבו מקבלים אותנו באהבה ושמחה ,כמו אבא שמתגעגע
לבניו האהובים ,והנה הם שבים אליו והוא מאושר ומקבלם באהבה גדולה
מאד.
אבל גם אבא יכול להתייאש קצת מבניו שלא מעונינים לשוב הביתה.
אמא ,כל אבא עצוב אם בניו שהוא כה אוהב לא שבים אליו .אם תגידי
לכולם שיתעוררו אנחנו בעזרת השם דור מיוחד של גדולות ,ישועות
ונצורות ,אנחנו הוא דור הגאולה!
ובקרוב מאד כל המהלכים בעולם ישתנו ומי שיזכה ,יראה ניסים ונפלאות.
לא להתיאש מהזמנים הקשים .אחרי הזמנים הקשים תבוא גאולת עם
ישראל .היכונו ,אחי ואחיותי 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!
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תמצית המסר :זמנים קשים מגיעים בגלל שהלב שלנו שקוע בעגל הזהב ,אבל מידת
הקושי של חבלי משיח תלויה בנו ,ויש אפשרות למתק את הדין )ראה במסגרת למטה(.

שני דרכים לגאולה :בנחת או בפחד
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן לרב פ.
מאד כדאי לא לשכוח שהסוף ]של הגלות[ מגיע בקרוב מאד ,וזמנים
קשים מגיעים אלינו .אבל מידת הקושי תלויה בנו .בינתיים המצב הכללי
מאד קשה .עם ישראל מפורק לחתיכות קטנות ,כל אחד רב עם השני
במעטה של "לשם שמים" ,אבל אף אחד מהם אינו מתכוון באמת לשם
שמים .ולקחת את העם קשה העורף הזה ,שכל כך אהוב על ה' ,ולאחד
אותו תחת דגל ה' זו משימה כמעט בלתי אפשרית ,ח"ו.
אומר לך שתי אפשרויות שתוכלנה להביא אותנו לתשובה הסופית .אחת
מרצון :אנחנו נחליט ,שאין על מה לסמוך בעולם הזה .לא על הכסף לישיבות,
לא על ה"דחוי" לצבא ,לא על הרופא בקופ"ח ,לא על ביטוח לאומי ,לא על
הפסיכולוג ,לא על מנהל הבנק ,לא על אף אדם בעולם .רק על ה'!
נצא לרחוב כולנו בצום ,נשים אפר על הראש ראה במסגרת למטה[ ,נבכה
ונגיד סליחות ווידוי ונבקש מה' מחילה וישועה .אפילו שלא מגיע לנו -
התורה גם היא סובלת ודחויה על ידי העם ,כי הם מתפללים לעגל הזהב
יותר מלה' ,ואוהבים את עגל הזהב יותר מלימוד התורה ,דואגים יותר
לכסף מאשר לבנות ישיבות מאהבת ה' .אלו הן עבירות קשות ביותר  -והן
הורסות את כל העם!
נכון ,אמנם רק ה"בעלי בתים" הם 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 .אמנם בנות ישראל רוצות בחורים שלומדים ,אבל יחד עם זאת הרבה
רוצות דירה ,בגדים ,נסיעות ועוד ,ועוד ,ואין תורה ]ר''ל כראוי ,ראה עמ' . [35
אנחנו צריכים לצאת לרחוב ]ראה במסגרת למטה[ ולבכות ,להוריד נהר של
דמעות ,הגדולים ילכו ברחוב אחרי העם ,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 מתוך
פחד .ואז נזעק ונבכה ונבקש מה' שיציל אותנו .זה לא יהיה קל והרבה ילכו.
''מוציאין את התיבה לרחובה של עיר וכל העם מתקבצים ומתכסים
בשקים ונותנין אפר מקלה...וכל אחד ואחד נוטל ונותן בראשו''
שולחן ערוך או''ח תקעט
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הגאולה היא תכלית הבריאה
ולכן הרב ו האוטיסטים לדבר אודות הגאולה
■ ישעיה הנביא :והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה'
בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים .והלכו עמים
רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב וירנו מדרכיו
ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם .ושפט בין
הגוים והוכיח לעמים רבים ,וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם
למזמרות .לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה )ישעיה ב(
ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם ואתם כהני ה'
תקראו )ישעיה סא( אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה
בלע המות לנצח
אז ידלג כאיל פסח ותרן לשון אלם )ישעיה לה(
ומחה ה''א דמעה מעל כל פנים )ישעיה כה(
מ

■ הרמב"ם :המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה
לממשלה הראשונה ,ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל ,וחוזרין כל
המשפטים בימיו כשהיו מקודם :מקריבין קרבנות ,ועושין שמטין
המלך שיעמוד
ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה )מלכים פי''א(
מזרע דוד בעל חכמה יהיה יתר משלמה ,ונביא גדול הוא ,קרוב למשה
רבינו .ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה' .ויבואו כל הגוים
לשומעו שנאמר וגו' )תשובה פ''ט( .ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב
ולא מלחמה ,ולא קנאה ותחרות ,שהטובה תהיה מושפעת הרבה ,וכל
המעדנים מצויין כעפר ,ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה'
בלבד...שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים )מלכים פי''ב(
■ הרמח''ל :מלך המשיח .והנה בזמנו ועל ידו יתוקנו ישראל
תיקון גדול וכל הבריאה אחריהם ,שירבה הטוב בכל הצדדין
ויסור הרע לגמרי ...וכנגד זה תרבה השלוה והרוחה ולא ימצאו
נזקים ולא הפסדים כלל .והוא מה שהבטיחו הנביאים ,לא ירעו
ולא ישחיתו בכל הר קדשי וגו' .ולא יהיה סכלות בעולם אלא כל
הלבבות יהיו מלאי חכמה ורוח הקדש יהיה שפוך על כל בשר
באופן שיזכו לו הכל בלי קושי כלל ,והוא מה שאמר הנביא
והנה ישמחו ויעלצו
אשפוך רוחי על כל בשר וגו ' .
ברוב הטובה והם מתדבקים בבורא ית ' ועובדים לפניו
עבודה שלימה  .ועל ידי זה יהיו מתעלים והולכים עילוי
על עילוי עד שיגיעו למה שצריך שיגיעו לו לעבור ממנו
אל מצב הנצחיות בחי דוש העולם ) מאמ ר ה ע יק ר י ם (
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הגאולה היא אחד מי''ג העיקרים
ולכן חשוב מאד לדעת נושא זה על בוריו

■ האם הצפיה לגאולה ממש חובה?
מלכים פ''יא ה''א(" :המלך המשיח… וכל מי שאינו מאמין בו ,או מי
שאינו מחכה לביאתו ,לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר ,אלא
בתורה ובמשה רבינו" .הרי מפורש ,כי אדם שאינו מחכה לביאת
המשיח  -אף שמאמין בו  -נקרא כופר.
■ יתירה מזו :האמונה בביאת המשיח והצפיה לבואו היא לא רק
מצוה ,אלא גם אחת משלוש עשרה עיקרי האמונה ,כש''כ" :אני
מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ,ואף על פי שיתמהמה עם כל
זה אחכה לו בכל יום שיבוא".
■ אם חסר אחד מי''ג עיקרי האמונה? הרמב"ם פוסק את
דינו" :יצא מן הכלל ,וכפר בעיקר ,ונקרא מין ,ואפיקורס ,וקוצץ
בנטיעות ,ומצוה לשונאו ,ולאבדו" )הקדמה לפיה''מ ,פ' חלק(.
■ שוגג או אנוס בי''ג עיקרי האמונה? הגר"ח מבריסק
מוכיח נחרצות כי אפילו אדם שהשתבש לו בשוגג או באונס אחד
מי"ג עיקרי האמונה נקרא "אפיקורס" ,שכן אמונה פירושה לדעת
ולהאמין בי"ג העיקרים ,ומה בכך שאינו יודע מחמת שגגה או
טעות? סוף סוף עיקר זה של אמונה אינו ידוע לו ,וחסרון ידיעת אחד
מהעיקרים הרי זה אפיקורסות )כפירה(.
■ מסיבה זו  -מבאר הגר"ח מבריסק  -הובדלו י"ג עיקרי האמונה
מתרי"ג המצוות .שכן יהודי המאמין בכל י"ג עיקרי האמונה ,על אף
שנעלמו ממנו מצוות רבות ,בכל זאת הוא מכלל ישראל המאמינים
בהשי"ת .אך מי שנעלמה ממנו ידיעת אחד מעיקרי האמונה -
למרות שהוא יודע את כל התורה כולה ומקיים את כל מצוותיה -
הרי הוא כופר בעיקר ,ויצא מכלל ישראל )כנ''ל ''אם חסר וגו'''(.
■ אופן הצפיה לגאולה :יש לנו ללמוד מפסוק מפורש בגאולת
מצרים" :מתניכם חגורים ,נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם
ואכלתם אותו בחיפזון" .כאדם מחכה ומצפה לרגע האות ,כאשר
מקלו בידו ,והוא כולו דרוך )הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל ס' אור יחזקאל(.
ממשיל החפץ חיים :משל לחולה מסוכן היודע כי רופא אמור
לבקרו כל רגע ולהמציא תרופה למחלתו ,והוא עומד וממתין
לביאתו .כל נקישה בדלת גורמת לו להתרגשות ,אולי זה הרופא.
■ עד כמה צפיה לגאולה? אנשי כנסת הגדולה תיקנו לומר
בתפילת שמונה עשרה" :את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו
תרום בישועתך כי לישועתך קוינו כל היום" .ללמדנו ,כי לא די בכך
שנחכה לו בכל יום שיבוא ,אלא חובת הצפיה היא כל רגע ורגע.
פסק הרמב"ם )הלכות
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תמצית המסר :הגאולה הממשמשת ובאה ,אבל בידינו לקבוע את מהלכי הגאולה .לפני
הגאולה השלמה יהיה בירור גדול ורק אנשים אמיתיים נאמנים לה' ומצוותיו יוכלו
לשרוד ,ולכן כדאי לפקוח עינים בעוד מועד ולחזור לאמת.

בידינו לקבוע את מהלכי הגאולה
מסר מגליה מתוך ספר גליה-פרידה
אמא :גליה יש לך עצה איך להנצל ממלחמת גוג ומגוג?
גליה :כן ,קודם כל לשמור שבת כהלכתה עם שלוש סעודותיה ,לעשות
המון חסד וצדקה ומצוות ,לימוד תורה וזיכוי הרבים .אמא יקרה שלי אין
לי רשות לפרט לך ,רק יכולה לחזור ולומר שבקרוב מאד כל התמונה
תשתנה ויתחיל להיות מאד לא רגוע בכל העולם .כל העולם יהיה כמרקחה
אחת גדולה .יהיה המון מתח והתנגדויות רבות בין עמים וארצות ,ואלה
יהיו ההכנות לגוג ומגוג הבלתי נמנע.
הכל הולך להשתנות בזמן הקרוב ,גם בגשמיות וגם ברוחניות .הכל יהיה
בתזוזה הרים ,יבשות ,אנשים ,צבאות ,גייסות ,הכל יזוע וינוע ובקרוב
מאד הגאולה המיוחלת של עם ישראל .יבואו זעזועים רבים בכל התבל
לקראת הגאולה המיוחלת ויותר מזה אין לי רשות לפרט.
הכל תלוי בעם ישראל .כאשר כולנו הולכים בדרך השם יתברך כל
הגזירות מתבטלות ונמחקות ואיש לא יפגע .הכל תלוי בנו .ככל שיחזרו
יותר אנשים בתשובה נפגע פחות .בידינו לקבוע את מהלכי הגאולה .אבל
אמא לצערי הרב לפני גוג ומגוג עדיין תנחת עלינו מכה קשה ,חס וחלילה,
כי כפי שכבר אמרתי יש גזירה שאנחנו לא משכילים לבטל .אנחנו מאד
מרככים הכל ,אך זה לא נתבטל והמכות שנקבל חלילה יעירו אותנו ובעצם
יגרמו להצלה של המונים מאבדון .כי כל מכה גורמת לחזרה בתשובה.
אמא יקרה שלי ,אני רואה את כל ההכנות הנהדרות הנעשות כל הזמן ללא
הפוגה לכבוד עם ישראל בניו
אמא :גליה את מפחידה בעצם הדברים הקשים האלה ,מה יהיה? המון
שיקראו יפחדו נורא!
גליה :אמא יקרה ,אני לא אומרת את הדברים כדי להפחיד ,אלא כדי
לפקוח עינים .המון הולכים כעיורים אחרי הכסף ,המרמה ,הסחטנות
וחוסר הענווה והצניעות ,ומחפשים כבוד ועושר גשמי ]''עגל הזהב''[ -
שאין מה לעשות בו בעולם הטוהר והקדושה!
רבים מהדתיים צריכים להתעורר ולהבין ,שלהתפלל ולהעמיד פני חסיד
בצורה החיצונית ,זה לא מהווה אישור לעשות עבירות לעיתים קשות
ביודעין ובנסתר .הכל גלוי וידוע לפני אדון הכל ,ורבים מהדתיים צריכים
לחזור בתשובה .צריכים לפקוח עינים ולזכור שעל הכל באים במשפט
והדין דין צדק .רק מחיקת הקיטרוגים שהצטברו יכולה לעזור .אנחנו בעת
רצון ,משמים מקבלים היום כל יהודי שירצה לחזור לאבינו שבשמים ,מי
שעוזר לעצמו מקבל עזרת שמים עצומה ביותר!
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תמצית המסר :בשנים האחרונות ה' הביא הרבה אסונות וצרות ברחבי העולם .מי
שחכם פותח עיניים ,מסתכל מסביב ומבין :הקב"ה מביא אותנו לסוף ,סוף העולם
הגשמי שאנחנו מכירים .ה' רוצה להביא אותנו למצב שהגאולה תגיע בקלות.

הדרך לגאולה ברחמים
מסר מבתיה ילדה עם שיתוק מוחין
אנחנו מקבלים כל הזמן מסרים .לאו דווקא מאוטיסטים ,אלא ישירות
מה'! אבל אנחנו לא רוצים לשמוע .כבר שמונה שנים אנחנו ]הפגועי מח[
אומרים ואומרים ומזהירים ,ולא רוצים לשמוע .יש יהודים שאומרים לנו
שכל כך הרבה שנים אתם מזהירים ולא קורה דבר.
אבל תסתכלו היטב כמה שהעולם השתנה בשנים האחרונות! בואו
נסתכל ביחד .קודם כל ,ארץ ישראל .עד לפני האינתיפאדה ,אנחנו חיינו
בעולם של שקר מוחלט .כל המדינה היתה בנויה על אנוכיות ,שהביא
לדברים חברתיים איומים :לגשמיות ,לגניבות ,לרצון להיות בדיוק כמו
הגוים  -ושכחה לגמרי מהקב"ה והשורשים שלנו] .כל אלו מאפיינים אורח
חיים של עגל הזהב ,כמבואר בפרטות בחלק א לעיל[
האנוכיות הזאת נכנסה גם לתוך העולם החרדי והדתי ,ובעיקר החילוני.
בכל .אפילו החסד של החילונים נעשה לא לשם שמים  -לשם האדם
בעצמו .בניגוד למתיישבים הראשונים בארץ ישראל ,האידיאליסטים ,הכל
עכשיו הולך למען הבן אדם עצמו .רק דואג לעצמו ולא לשום דבר אחר.
אבל ברגע שהתחילה האינתיפאדה ,פתאום הבינו שאין שום שליטה  -רק
הקב"ה שולט! הצבא לא יכול להציל ,המצב הכספי נופל ונופל וכל הכסף
וכל הידע וכל הרצון להיות כמו גוי ,לא עוזר בכלל .ואין אדם או ארגון
שיכול להציל אותנו .וזה מפחיד מאד .כי יש יותר ויותר ירידה ולא יודעים
איך לעצור את זה!
בואו נסתכל מחוץ לארץ ישראל ,באמריקה .שנה או יותר לפני ה11-
בספטמבר ,המצב הכלכלי בכל העולם ירד מאד ,בלי הסבר .וכל חודש
אמרו ''זה הסוף ,עכשיו יעלה'' .אבל לא נהיה .עבר -11בספטמבר ,ומאז
יורד ,יורד ויורד .לפעמים עולה קצת ,ויורד כפול.
בנוסף לכל זה יש כל מיני צרות איומות ,גם בארץ וגם בעולם הרחב.
תראה רק בשבת שעברה כמה אנשים נהרגו ,טבעו ,תאונות ,וכו' .מה
לעשות? לא רוצים לראות!
בארה"ב יש בצורת מאד קשה ,וגם שריפות ענק ,שמעולם לא היו דברים
כאלה בארה''ב .וגם מכת ארבה בארה''ב שהאמריקאים לא זוכרים כזו
מכה .יש בצורת גם בכל העולם .בנוסף לכל ,יש מקרי מוות ,ומחלות שונות
ומשונות .מיליונים רבים חולים במחלת איידס ,לא עלינו .האם זה לא
מספיק? אתם לא יכולים רק מהפרטים ה''קטנים'' האלו להבין מה
קורה?
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ועוד דבר מאד מדאיג .זה ענן ענק שכולו זיהום .העומק של הענן זה
שלושה ק''מ ,והענן מונע  10%-15%מהאור של השמש להגיע לארץ .וזה
משנה את מזג האויר בעולם לרעה .וגורם לבצורות ושטפונות ,פוגע
ביבולים ועוד.
והיהודים לא רוצים לדעת מה שקורה! לא רוצים לראות את המסרים
הברורים של הקב"ה! ]מבואר לקמן עמ'  62במאמר ''לבטל את הגזרות הקשות''[
אני רוצה להדגיש :אמרנו שהמצב ילך ויחמיר ,שבניו יורק יהיה מסוכן
כמו בתל אביב ,והקב"ה יביא כל מיני סכנות לעולם .מלחמות וגם כל מיני
דברים אחרים .ובדיוק זה מה שקורה בשמונה שנים האחרונות!
מי שחכם פותח עיניים ,מסתכל מסביב ומבין :הקב"ה מביא אותנו
לסוף ,סוף העולם כמו שאנחנו מכירים אותו! ]מבואר בחוברת ''קול דממה
דקה  ''2עמ'  55-56 ,49-50ועוד[

ה' רוצה להביא אותנו למצב שנביא את הגאולה בקלות .כי אם לא נחזור
בתשובה כמו שצריך ,אם לא נחזור לאמת ,הגאולה תגיע בקושי רב .אבל
תגיע בעז"ה.
ה' רוצה להציל כל יהודי! יש נבואות האומרות שמעט יהודים ישארו
לקבל את פניו של משיח .אבל יש אפשרות אחרת ,וזה תלוי במעשים
שלנו! ]ראה לעיל עמ'  ,47מאמר ''שני דרכים לגאולה''[
"ואין 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 הק' דברים כו יא

''מה שהורונו חז''ל

הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה'
ולהנות מזיו שכינתו
שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול
מכל העידונים שיכולים להמצא'' מסילת ישרים פ''א
]יש ספרים המבארים בשפה ומושגים של זמננו איך להנצל מעגל הזהב
ולהגיע לקרבת ה' ,כגון ספר ''בלבבי משכן אבנה'' ,והבא לטהר וגו'[
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תמצית המסר :העולם קרוב לסופו .כמעט כל מה שנאמר בנבואות לגבי התקופה
שלפני הגאולה כבר התקיים .בקרוב העולם ישתנה לגמרי ,ומי שלא דבוק להקב"ה
לא יצליח לעשות את המעבר לעולם הרוחני והמושלם  -שזו הגאולה האמיתית.

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

החורבן והגלות  -בגלל עגל הזהב?
''לא חרב הבית בראשונה אלא שהיו עובדי כוכבים ומזלות,
ומגלי עריות ושופכין דמים
אבל בשני ,מכירין אנו אותם שהיו יגיעין בתורה וזהירין במצות
ובמעשרות וכל ווסת ]הנהגה[ טובה היתה בהן? ]ראה לעיל עמ' [33
אלא שהיו אוהבין את הממון ]''עגל הזהב''[ ושונאין אלו לאלו
שנאת חינם'' ]שזה תוצאה של עגל הזהב ,ראה עמ' [7, 19, 20, 32, 38
תלמוד ירושלמי יומא ד:
ת
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תמצית המסר :כל אחד צריך להבין שהעולם משתנה לגמרי ,שהעולם כמו שאנחנו
מכירים אותו ,נגמר .כדאי מאד עכשיו לשנות את הדרך ,כי מי שלא ישנה את עצמו
לא יוכל לחיות בעולם של אמת .הזמן מאד מאד קצר .רק מי שמחזיק ביד ה' ינצל.

העת לשנות את הדרך
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
אני מאד מאד סובל .אני יושב בודד עטוף עם טלית עם אפר על הראש,
ובוכה ובוכה ובוכה על המצב של כלל ישראל .אני רוצה להסביר מה המצב
באמת ,ומה אפשר לעשות כדי לשנות את המצב.
כל אחד יודע בבירור שהמצב מאד מאד קשה .אנחנו עם קטן בארץ קטנה,
ובתוך שטח זה עַם זַ ר חי לידנו ,עם אויב ועוין) .ובינינו גוים שנחשבים
ליהודים ,ואפילו כאלה שאינם נחשבים ליהודים אבל בכל זאת מקבלים
אזרחות( ובתוך הארץ נמצאות עזה והגדה המערבית ,שגרים שם ממש
אויבים שלנו שרוצים להרוג אותנו בצורה אכזרית ביותר ל"ע .ומסביב,
ארצות של אויבים .מאות מליונים שרק מחכים לחסל אותנו ח''ו.
ויש גם אויבים גדולים באירופה והמזרח הרחוק .ארץ כל כך קטנה ממש
פצפונת על מפת העולם ,עם כל כך הרבה אויבים .ויש גם אויבים בינינו.
)יש השמאל הקיצוני שאומר ''למה צריכים להיות יהודים?'' שח''ו נהיה
כמו הגוים ,ואז יאהבו אותנו יותר כמו את שאר הארצות(.
בנוסף לכל הצרות של כלל ישראל קיימת מדינת ישראל .אני לא אדבר
עכשיו על עצם המדינה ,שהאמת שכל המדינה מיסודה היא נגד התורה
הקדושה .אני רק אדבר עכשיו לאלו שמתייחסים אליה בצורה רצינית .שאלו
את עצמכם ,האם המדינה לא מבוססת כולה על אנוכיות בלבד? מי שבנה את
המדינה הזאת בנה אותה על יסוד של אנוכיות :כל אחד בשביל כבודו
ורעיונותיו האישיים ,כל אחד לעשות את הממון שלו ואת השם הגדול שלו.
כל הכנסת בנויה על אינטרסים אישיים וזה מושב לצים .העם מאד חושב
על הגשמיות )הבורסה ,קצבות ילדים ,חשבונות בנק ,כרטיסי אשראי וכו'(
והגשמיות מביאה לאנוכיות ,רדיפת כבוד ורצון לשליטה .וכל מה שקורה
בכנסת מבוסס על זה.
כל ניהול המדינה מבוסס על אנוכיות .מי שלוחץ מספיק יכול להשתמש
במים עד שיגמרו .פותחים את ברז המים בלי חשבון ,בלי אחריות ,בלי
אהבת הזולת .בלי שמישהו ידאג שלא ישאר מים לכל העם .שחיתות בעניני
כספים בכל מקום .אלו שנתפסים הם רק אחוז קטן מאלה שלוקחים .הכל
מסתובב מסביב לגשמיות ,וה' לא נמצא בזה בכלל .ה' ותורתו לא חלק
מהדבר הזה כלל.
אבל יש גבול לכמה שהקב''ה יתן לנו להשתולל .ועכשיו ה' אומר די,
מספיק! עכשיו תראו את האמת! וזו הסיבה שיש לנו היום כל כך הרבה
צרות .ה' שוחט את עגל הזהב ]מבואר בחוברת ''קול דממה דקה  ''3עמ'  1-3ועוד[.
ומגלה לאט לאט מי הם המנהיגים ,ומה היא באמת הכנסת ,ומי באמת
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השמאל ,ומי באמת הימין ,ומי עומד באמצע .והוא מגלה מה זה באמת
בטחון ,ומה זה באמת שלום.
מי שחושב שיהיה פעם שלום עם הערבים חי בדמיונות .כי הערבים
שנלחמים נגדינו הם רק חלק של עם יותר גדול שנלחם נגד כל העולם ]כש''כ
)בראשית טז( ''ידו בכל ויד כל בו'' וע''ש ברמב''ן וראב''ע[ .סאדם חוסיין ,חומייני,
בן לאדן ,קדפי ,מוברק ,אסאד וכו' ,הם כולם רוצים דבר אחד :להשתלט
על העולם .הפלשתינאים שלנו הם חלק מזה ,ושלום לא יהיה ,לא כאן ולא
בכל העולם כולו ,עד שהמשיח יבוא.
כל אחד צריך להבין שהעולם משתנה לגמרי .שהעולם כמו שאנחנו
מכירים אותו ,נגמר .ובמקומו יהיה עולם של אמת .עולם של שלום
אמיתי ,עולם של תורה ]כמו שכתב הרמב''ם ,ראה לעיל במסגרת בעמ'  .[29כל
אדם הכי פשוט כבר יכול לראות ששום דבר לא יחזור למה שהיה.
כדאי מאד עכשיו לשנות את הדרך .כי מי שלא ישנה את עצמו לא יוכל
לחיות בעולם של אמת .מי שאוהב את השקר וחי אותו ונהנה מהשקר ,לא
יוכל לחיות בעולם של אמת ]מבואר בחוברת ''קול דממה דקה  ''2עמ'  34ועוד[.
וזה נגמר עכשיו עוד מעט .הזמן מאד מאד קצר .רק מי שמחזיק ביד ה'
לא משנה מה שקורה ,רק היהודי הזה יוכל להנצל.
המצב של כלל ישראל היום זה כמו קבוצת אנשים שעומדים בביצה
ונמשכים למטה .חלק מהם אומרים שהם לא שוקעים בכלל .וכשיורדים
עד לצוואר ,הם שוקעים מתחת לבוץ .חלק אחר ,שעומדים בביצה
ורואים שיורדים .מבינים שצריך להחזיק במשהו ותופסים חפץ שאין
לו שורש .ואז גם הם שוקעים ונעלמים מתחת לבוץ.
אבל אדם שרואה את זה ותופס בעץ חזק שהשורש שלו עמוק באדמה ,לא
רק שלא שוקע אלא גם יצא מהביצה .אין לנו במה להחזיק כדי שלא
לשקוע למטה אלא בהקב"ה .לא יהיה שום דבר אחר שאפשר יהיה
להחזיק בו .ואיך מחזיקים בהקב"ה? על ידי תפלה ,חסד ,קיום מצוות
ולמוד תורה – וכל אלה לשם שמים!
אבל עם כל זה שהבעיות תהינה גדולות מאד והפחד עצום ,רק תצמדו לה'.
לסגור את העינים ולהגיד עוד ועוד ועוד :אני מאמין באמונה שלמה
בביאת המשיח ,וכל שלשה עשר העיקרים .זה מה שיציל אותנו .זה
הבסיס של הכל!
אם כלל ישראל יתאחד ויתפלל אל ה' עם שק ואפר ,יבכה ויגיד סליחות,
יבקש מחילה ויבטיח לחזור בתשובה באמת ,ולזרוק כל זֵ כר של עגל
הזהב ,אז הישועה תבוא ברחמים ובשמחה ,וזה בתנאי שאנחנו נעשה את
זה בעצמנו .אבל אם נחכה עד שה' יגרום שנעשה את זה  -אז הגאולה
תגיע בסבל רב] .מבואר בחוברת ''קול דממה דקה  ''3במסר  16ועוד מסרים[.
הקב"ה מתגעגע לכלה שלו במדבר! הוא רוצה להציל את כולם!

שובי שובי השולמית!
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תמצית המסר :כח אמירת תהלים הוא גדול מאד ,ויכול להביא את הישועה .אמירה
בקבוצה )תהלים מחולק( הרבה יותר חזקה ,ויכולה להציל את העולם .האמירה
בקבוצה מחברת את יחידים ומתקנת את האנוכיות שהיא בעיה גדולה היום.

תהלים בקבוצות :הנשק החזק ביותר
מסר מבתיה ילדה עם שיתוק מוחין
תהלים זה התרופה החזקה ביותר בעולם ,אין יותר חזק .ולכן אם קבוצות
של יהודים רבים יגידו תהלים ביחד ,ברור שזה יכול להציל את העולם
ולהביא את הישועה בקלות .היום רק אחדות יכולה להציל אותנו ]ראה
עמ'  .[58-59וח"ו 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 שאומר בקבוצות תהלים יכול להציל
את העולם.
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 יעשו?
ת .מיד יבוא משיח.
ש .כמה גברים?
ת .רוב העם.
ש .מה זה עם?
ת .עם זה כל יהודי.
ש .כמה תהלים לומר?
ת .לדאוג שכל יהודי יגיד לפחות פעמיים בשבוע בקבוצה .ואז זה יכין
אותם ליום שיצטרכו להגיד וידעו איך.
ש .האם אמירת תהלים היום היא רק בגדר הכנה ליום ההוא ,או שהיא
חשובה גם לעכשיו?
ת .גם וגם ,תלוי מה קורה .הבעיה של העם היום זה האנוכיות ]שזה
תוצאה של עגל הזהב[ .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 מהד' אמות שלו ולהגיע לד'
אמות של אחרים ביחד ,ואז ביחד להגיע להשם.
ש .מה עם תהלים לתינוקות?
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 וכו'

58

קול דממה דקה

סיכום :תהלים זה הנשק החזק ביותר נגד האויב הגדול ביותר .הדרך
שלכם עם הנשק הזה להצליח במלחמה החשובה ביותר ,זה ביחד .להגיד
תהלים ביחד ,ואם זה נשים ,להפגש לפחות פעמיים בשבוע ולהגיד את כל
ספר תהלים מחולק ,לכל אחד רק חלק להגיד .כי מזה לומדים לפעול לא
כיחיד ,אלא כחלק של שלימות ,וגם הגברים .יותר קשה לגבר לרצות
אפילו להיות רק חלק של שלימות ,אבל זו המציאות .להגיד את כל ספר
תהלים בחלקים .וזה יכול להביא את הישועה בקלות ,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 וספרים לקבוצות תהלים )מחולק( טל02-5004661 02-5004660 :
מוקד התהלים הארצי הממוחשב טל) :שלוחה 1- 700- 700- 721 (1
תהלים בבית )ללא קבוצה(  -מוקד התהלים העולמי טל02-5380757 :
תמצית המסר :עם ישראל הוא העם הנבחר ,אבל סטינו ואנחנו אשמים שהשקענו את
הלבבות בעגל הזהב )גשמיות ,עולם הזה( ובגלל זה והתרחקנו מה' .משום כך אנחנו
מוכים על ידי צרות רבות .הגאולה מגיעה )העולם משתנה מעולם של שקר לעולם של
אמת( וכדי לשרוד צריכים לעזוב את עגל הזהב ולהתאחד עם ה' כמבואר כאן.

הפתרון הוא אחדות
האוטיסט בנימין גולדן לקבוצת נשים
כבר אמרתי :ה' מוביל אותנו לקראת הסוף ]של הגלות[ .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 ]ראה דברי החפץ חיים בעמוד .[30
אחזור על דברים שכבר אמרתי פעם .אנחנו הסיבה לכל בעיות העולם
]"אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל'' יבמות ס''ג [.כמו שיונה
הנביא היה הסיבה לסערה הגדולה שבים שסיכנה את כל האניה .נכון,
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 כך 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  -ממילא אשמים אנחנו שאיננו אוהבים את השם
באמת ,כיון שאנו אוהבים את עצמנו ,מעמדנו ורכושנו יותר ממה שאנו
אוהבים את השם .אמנם לא כולנו ,אבל הרבה מאתנו.
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המפתח ביד החרדים
''שיהיה 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''
משום כך מוכים אנו ישירות :על ידי מחלות רבות ומסוכנות .על ידי בנים
ובנות שבאו מן המשפחות הטובות ביותר וירדו מן הדרך 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 כך 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 יבוא ,עלינו היהודים החרדים להתאחד עם השם .אחדות ,זו
היא הרפואה היחידה .אחדות אינה קבלת כל יהודי בלי להתחשב בדעותיו
והתנהגותו.
אחדות היא להיות אחד עם ה' ללא שום תנאים מוקדמים .זה אומר
שהשם אחד ושמו אחד ואנחנו אחד עם ה' .אחדות היא להיות אחד עם ה'.
אחדותו של ה' כוללת אותנו ]עיין ספר דרך ה' ח''א פ"ב ומהר"ל ס' נצח
ישראל פי"ב ופי"ג[ 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 ה' נוכל לחיות לנצח ]באדון עולם'' :ואחרי ככלות
הכל לבדו ימלוך נורא''[.
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"ו נעלם .זה הוא המצב שאנו נמצאים בו עתה בזמן של בחירה
חופשית .אינני נביא ואינני רב .אני צעיר מוגבל היודע את האמת הברורה
כל כך שדברי נכונים.
הזמן עובר ,אסונות הטבע נעשים גדולים יותר עם עוצמה הרסנית יותר.
כל המדענים מסכימים שמצב זה ילך ויחמיר והם רואים שהעולם משתנה.
מדוע אנחנו לא רואים את זה? נכון ,העולם משתנה מעולם של שקר
לעולם של אמת .אלו שהם רגילים לאמת ,שהם מבקשי אמת ,והם
מאוחדים עם ה' ,הם יצליחו להשרד במעבר .אלו שהם קצת עם ה',
יסבלו ,אבל יצליחו להתקיים במעבר .אולם אלו המסוגרים יעלמו ,כיון
שאינם מוכנים לקבל את השינוי.
אם כן מה אתן יכולות לעשות? נכון ,הקבוצות שאומרות תהלים הן מאד
חשובות שהן מאחדות את עם ישראל עם ה' .מלבד מה שהן מביאות
מעשית את העם להתכנס יחד לומר את הספר .גם זו הכנה לקבוצות ,שאם
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חס ושלום יהיה אסון ,כמו צבא מתורגל היטב ,יהיו מוכנים להציל את
העם על ידי קבוצות התהלים שלנו.
יותר מזה .מאחר ואנו בזמן מסוכן מאד ,הצעד הנכון עתה ,לאסוף את
העם ביחד ,ולעשות עצרות ענקיות ,שבהם נתפלל ,ונאמר וידוי ואבינו
מלכנו .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 קורבנות ,אלו המוכרים ואלו שאינם מוכרים .ומשום כך
לפני ראש השנה ויום הכיפורים שלשה גברים ואשה אחת נלקחו ,כדי לתת
לנו יותר זמן.
אנחנו כל כך מפונקים בחיינו .כל כך קשה לנו לבצע את המוטל עלינו.
ללואמנם 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 כך אתן חייבות יותר .מי
שרואה אמת ומבין  -חייב!
ש .מה כוונתך "עגל הזהב"?
ת .עגל הזהב הוא עולם הזה וצעצועיו .אנחנו 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 לך להורות לנו?
ת .את צריכה להתחיל תהלים בבית ]ראה מסר בעמ' .[57-58
ש .לומר לבד?
ת .קבוצה ,מחולק ]ספר תהלים מחולק שכל אחד אומר חלק ,וביחד
גומרים את כל הספר[.
ש .כל יום?
ת .לפחות כמה פעמים בשבוע ,להגיד רק את זה  -שהעולם בסכנה .כל
הסכנה באה ליהודים ]בגלל[ שהם רחוקים מה' ,וזו העבודה שלכם:
לקרב את עצמכם וגם אחרים.
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הסבר מפורט על ידי אוטיסט בעצמו של תהליך התקשורת בתמיכה ,איך זה פועל,
מאיפה בא המסר ,וסיבת ההתקדמות ברמת המסרים ועוד.

הסבר התקשורת עם אוטיסטים
האוטיסט בנימין גולדין
ש .מאיפה באים הרעיונות שאוטיסט מביע דרך 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 מודע ,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
)בבא בתרא יב" (:מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים ולתינוקות''[ וזה 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.
ש .למה התופעה הזאת של התקשורת עם אוטיסטים ושאר פגועי המוח
)"תקשורת בתמיכה" (FC ,הופיע דווקא 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 ]מבחינה[ רוחנית ואי
אפשר להגיד את האמת כל כך גלויה .ולכן במקום דברים כמו דיבוקים יש
אוטיסטים שצריכים להשתמש גם במתקשר כדי להוציא את האמת .וזה
יותר מסובך ופחות ברור ,כי הדור שלנו לא יכול לקבל יותר מזה.
ש .למה רואים היום התקדמות גדולה בתוכן של המסרים?
ת .כי העולם הולך ומתקדם ומתקרב לגאולה ואנחנו חייבים לעזור
להתחדד יותר על האמת.
בנימין גולדן הוא אוטיסט בשנות השלושים שלא יכול לדבר וצריך עזרה
בחייו היום-יומיים .הוא מעביר את דבריו על ידי שיטה מיוחדת הנקראת
 .FCבאמצעות שיטה זו ניתן להגיע לשכבות הגבוהות של הנפש של אדם
מוגבל ,שהם בדרך כלל טהורות ,ועל ידי זה להעביר מסרים מהעולמות
העליונים .הסבר מקיף של התופעה מופיע בספר ''ונפשי יודעת מאד ."2
מידע נוסף בענין התקשורת עם האוטיסטים והרבה תיקשורים נוספים:
ספר " ונפש י יוד עת מאד  ) " 2בעברית  ,אנגלית וצרפתית (
"המסע אל תוך מסתורי הנפש" )קלטת וידאו או תקליטור(
ספרי "גליה" )א' ב' וג'(
) אנגל ית ( SECRETS OF THE SOUL
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הדרך לביטול הגזרות הקשות
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
שלום לעם ישראל .אני בן גולדן רוצה לומר משהו חשוב מאד .משהו
שהרוב ]של היהודים החרדים[ יודעים  -אם לפחות מוכנים לראות אמת.
עם ישראל ,עם ישראל ,האהוב של הקדוש ברוך הוא ,תשמעו ,תשמעו!
באמת באמת הסוף מגיע! באמת באמת יהיה משפט גדול מאד בשמים באמת
באמת ]סוף מלאכי :היום בא בוער כתנור וכו' יום ה' הגדול והנורא וכו'[.
הדין עומד מעל ראשנו .עם ישראל הקשיבו הקשיבו :אנחנו חייבים,
חייבים להציל את עצמנו ,חייבים להציל את עצמנו! בארץ ישראל יש
סכנה,בחוץ לארץ יש סכנה.
כבר לא שמים לב לאסונות ,האסונות שלא היו דומים להם כמה אלפי
שנה )בצורה שיש צרות גדולות ומשונות בכל העולם ,גם בין היהודים וגם
בין הגוים( .כבר לא שמים לב לכל הטרגדיות המשונות והרבות שפוגעות
גם בעולם החרדי וגם בעולם החילוני וגם בעולם הגוים .כבר לא שמים לב
כמה נהרגים ונפגעים קשה בתאונות דרכים .כבר לא שמים לב לכל מקרי
הגירושין ההמוניים .כבר לא שמים לב לכל המחלות השונות והמשונות
שפוגעות בכל העולם .כבר לא שמים לב לכל המלחמות שכל כך הרבה
אלפי בני אדם נהרגים באכזריות רבה .כבר לא שמים לב על המצב הקשה
במים ,הדבר החשוב ביותר בטבע שנותן לחיים לחיות .כבר לא שמים לב
שהשם גורם לבעיות קשות בפרנסה ,קשות מאד גם ליהודים טובים וגם
לחילונים וגם לגוים בעולם הרחב.
כבר לא שמים לב שהשם אומר וצועק ולוחש לנו :תשובה! תשובה!
תשובה! כי אם לא ,תהיה סלקציה קשה מאד .הוא יבחר את אלה
שבאמת מקבלים עול מלכות שמים ,שבאמת מכירים אמת ,שבאמת
בוחרים בהקדוש ברוך הוא ,שבאמת אוהבים אותו ,שבאמת מאמינים בו.
אוי עם ישראל ,את האהובה של הקדוש ברוך הוא ,את הכלה שלו
במדבר .איפה את? איפה את? כבר דברנו ]במסרים קודמים[ על המצב
הקשה בין היהודים ,הגשמיות שמורידה את האמונה ,ושהיהודים
מתפללים אל עגל הזהב במקום אל השם .שאפילו החסד פגוע ,כי לרוב זה
בא לא לשם שמים .והתורה ירדה מאד כי השם לא קיים ]ר''ל בלימודם,
ראה עמ'  .[35בעיקר קיים הכבוד בלב היהודי ,והמחלוקת והשנאת חנם
]שזה גם תוצאה של עגל הזהב ,ראה עמודים [7, 19, 20, 32, 38
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 ,גדולה ביותר .עם ישראל ,חייבים לבא
אל אבינו שבשמים עם ראש למטה עם שק ואפר .ולחזור בתשובה לפניו
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ולבקש מחילה ולבקש ישועה ,ולהחליט שאנחנו משנים את הדרך שלנו.
לכן צריכים כולנו ביחד ללכת אליו ,לעמוד לפניו בשק ואפר ולבכות
ולהתפלל ולבקש מחילה ,ולהבטיח שנחזור אליו באמונה שלמה ושנקבל
באמת עול מלכות שמים ,ושנהיה עבדים ,עבדים של הקדוש ברוך הוא.
ואם לא נעשה את זה ,הוא יכריח אותנו לעשות את זה .נצטרך ח''ו לרוץ
לרחוב בבהלה ובבכי ,ונצטרך בפחד לחזור בתשובה .ולמה לא עכשיו,
לפני המכה ,שנבכה ונבקש לפניו .למה לא לעשות לפני המכה ,למה? למי
שמפחד להתאסף בגלל בעי'ה בטחונית ,שאולי ערבים ישימו חומר נפץ
במקום ,אני רק אגיד שהאי בטחון בהקדוש ברוך הוא זה סכנה יותר
גדולה ,שהפצצה של הקדוש ברוך הוא הרבה יותר מסוכנת .והמצב של
עם ישראל כל כך קשה שלא מבינים מי ומה מונע את הדבר הגרוע ביותר??
אם היינו מבקשים את כולם לצאת לרחוב כי רוצים לגייס בחורים
מהישיבות לצבא ,אז בקלי קלות מליון יהודים היו יוצאים לרחוב ,ופה
הסכנה הרבה יותר גדולה ,ולא מבינים ולא תופסים.
אני רק בחור אוטיסט בלי יכולת לעשות דברים רגילים כמו כל אדם .אבל
אני קשור לאמת ואני מזהיר אתכם שהעתיד הקרוב יביא דברים קשים
ביותר! לא רק מלחמות ,ולא רק אסונות טבע עוד יותר גדולים .ולא רק
טרגדיות משונות ,ולא רק מחלות קשות ,לא עלינו .אלא זה יביא פירוק
של דברים שתמיד היו כאילו הדברים שתמיד יכולים לסמוך עליהם,
ופחד גדול יפול על כולנו  -ואז השם יבחר מי לחיים ומי לא.
עם ישראל ,אני מאד מאד מבקש :תקראו את הדברים שאמרתי ,לחשוב
מאד עמוק ,לעשות חשבון נפש ,ולנסות להבין את הבעיה .אני מאד ממליץ
שיהודים יתאספו בקבוצות גדולות להתפלל על הישועה ,שהשם יציל
אותנו וימחול לנו .אני מאד ממליץ שכולם יתחילו להגיד תהלים ביחד,
ביחד ]ראה עמ' '' 57תהלים בקבוצות :הנשק החזק ביותר''[ כדי לבטל
את הגזרות הקשות שעומדים עלינו.
אני מברך את כל העם שכולנו ביחד נקבל עול מלכות שמים ושביחד
נבקש בבכי את הישועה ,ושביחד נקבל את פניו של משיח צדקנו.
ראה בעמוד  30מה שכתב החפץ חיים זצ''ל לפני השואה דברים
דומים לאזהרות שבמסרים הללו ,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.
לכן ראוי לשים לב במיוחד לאסונות הרבות שפקדו אותנו ,שמזה
רואים שחלק ניכר מהאזהרות של האוטיסטים כבר התקיימו,
והמשכילים יבינו ) ראה גם דברי גליה במסגרת בעמוד .(17
וזה לשון החפץ חיים שם'' :וכל אחד ואחד הלא צריך לירא לנפשו
מאימת הדין הקשה השורר בעולם ''.המו''ל
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נחסוך הרבה סבל ומוות
מסר מחיים וייל

ילד עם שיתוק מוחין

ה' מתאמץ כל כך לעורר אותנו ,אבל אין איש הרוצה להקשיב .הסתכל
מסביב ,הגוויות נערמות ואין איש שואל מדוע! התבונן מסביב ותראה את
כל הסערות ,השטפונות ,רעידות האדמה ,השריפות והאסונות האיומים
והמוזרים .אין אדם שואל מדוע! הסתכל מסביב ותראה כל כך הרבה
מלחמות במקומות רבים בעולם ,כל כך הרבה מומתים ,נרצחים .על ידי
לחיצת כפתור נוכל להיות נשמדים על ידי מלחמה גרעינית ,ואין שואל מדוע!
אנחנו יודעים שכל מה שקורה בעולם לטוב או לרע הוא מסר ליהודים.
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 ]ראה דברי החפץ חיים בעמ'  .[30משמעות
הדבר ,פונה הוא קודם כל לחרדים ]ראה במסגרת בעמוד  .[12הוא אומר:
אנכי ה' אלקיך  -ולא אחרים חוץ ממני .אולם אנו ממלאים את חיינו
באלהים שקריים שאנו מדמים לעצמנו שהם יכולים להיות בד בבד עם
אלקים חיים.
רק טיפשים יכולים להאמין שה' מוכן לסבול את אלוהי הכסף והרכוש
החומרי ]''עגל הזהב''[ ביחד עם תורתו .את האלוה של ההנאות הגופניות
ביחד עם תורתו .את האלוה של האנוכיות ]שזה תוצאה של העגל[ ביחד
עם תורתו .הוא לא ירשה לתועבה הזו להמשיך .כי כל פעם שעם ישראל
הכניסו אלהים אחרים ,ה' השמיד אותם ביחד עם עובדיהם....
העולם הוא בזמנו הסופי לפני הישועה הגדולה שכולם מחכים לה .זהו
גם הזמן שאנו נמצאים בו במצב הירוד ביותר שהיינו אי פעם .יש לנו
הרבה תורה אולם מעט אהבת ה' או בטחון .יש לנו הרבה אלילים
שקריים שהכנסנו לליבנו .אנו רק נראים כמאמינים אולם ללא לב .אם
נשוב בתשובה מיד ,נחסוך הרבה סבל ומוות.
הזמן שנותר הוא באמת מאד קצר ,ממש בסוף לא יהיה זמן לשוב .ה'
ישמיד הרבה מן העולם כדי לנקות אותו מן הטומאה .אלו שישרדו יהיו
האוהבים של ה' .אף אחד אחר לא תהיה לו היכולת להתקיים בעולם של
אמת ]רוחניות[ .עכשיו ,אם אנחנו היהודים החרדים בכל מקום בעולם
נבין איזו טעות אנחנו עשינו ונחליט לנקות ]מהעגל[ את ליבינו ובתינו
ובתי כנסיותינו ובתי ספרינו ,אז נוכל לההפך לאוהבי ה' .אז הגאולה
תבוא בדרך הרבה יותר קלה .שלום ימלא את העולם ורק הרשעים יכלו.
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] .מבואר בעמ'  37ד''ה יש ע''ש[

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

מבחר המין האנושי הוא ישראל והם המעותדים
לדביקות בו ית' וראוי להם שיהיו מעוטרים בעיטורי
קדושה גדולה ותהיה שכינתו ית' שורה עליהם
ומתדבקת בם...
שיתא ]ששה[ אלפי שנה הגבילה החכמה העליונה
לעבודת בני האדם והשתדלותם על השלימות ,ואחר
כך יתחדש העולם בצורה אחרת ראויה למה שיעשה בו
אחרי כן ,דהיינו ההנאה הנצחית לזוכים לה.
מאמר העיקרים לרמח''ל

