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בס''ד

לצאת מבית העבדים

שיחת חיזוק עם האוטיסט בנימין גולדן
]הביאורים בסוגרים אושרו על ידי בנימין
גולדן  -שהם תואמים כוונתו בדבריו [

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

אדר ב' תשס"ח

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

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

המעונין לעזור להפיץ הדפים האלו
050-410-4147
ניתן להתקשר

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

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

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

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

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

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

לרגע זה ,אלה שלא מסוגלים להיפרד
מה''עגל הזהב'' יהרסו יחד אתו ]''וכל
הרשעה כולה כעשן תכלה'' )תפילת ימים
נוראים([ .בגלל שהם הרבו להתעסק

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

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

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

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

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

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

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

רמב''ם

מו''נ ח''ג פנ''א

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

היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם'' )ישעיה נט([.

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

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

תשס"ח

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

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

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

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

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

של הגלות ,גם של ההיסטוריה מאדם
הראשון .הכל תיקונים .ואין זמן כי עוד

אב תשס''ז

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

קול דממה דקה
מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
ניתן להתקשר 050-410-4147
השם ית'  -ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך
בה...התיר עצמו למיתה'' דרשות הר"ן )ו'([.

אבל מאז התאומים הרבה מאד דברים
קרו – כל העולם השתנה ממש .אירופה
נהפכת ]יותר ויותר[ למדינה ערבית.
ובפקיסטן יש סכנה גדולה שהערבים
הקיצונים יקחו את השלטון ,ויש לפקיסטן
את סודות הגרעיני המלחמתי .ויש
כידוע ,את המטורף באירן שמאיים על
תוכנית האב של העולם
כל העולם המערבי.
החכמה
שיתא ]שישה[ אלפי שנה הגבילה
ויש ליד ארה"ב ארץ שקוראים לה
על
והשתדלותם
העליונה לעבודת בני האדם
מכסיקו שנהיית מיום ליום יותר
בצורה
העולם
יתחדש
השלימות ,ואחר כך
פרוצה ,ויותר מסוכנת .ולכן נעשה
דהיינו
,
כן
אחרי
בו
שיעשה
אחרת ,ראויה למה
המקום בטוח לטרוריסטים – ממש
'
ו
יכלו
וטרם
.
לה
לזוכים
ההנאה הנצחית
ליד ארה"ב .וכל העולם כולו גם הטבע
אלפים אלה הנה צריך שתעמוד האומה
וגם הסכנה של מלחמה ,עומד
הנבחרת במצבה השלם ,שיוכלו ליעתק
להשתנות .להתפוצץ וליפול על אלה
הדברים אחר כך אל הנצחיות.
שהם נגד הקב"ה.
וזה מה שהובטחנו עליו שיהיה על כל פנים,
עכשיו זה זמן של בדיקה .מוציאים
והאמצעי לזה יהיה אחד מזרע דוד שיבחרהו
את התיק של כל אחד ואחת,
מתבוננים אם אפשר בכלל להציל
האדון ב"ה לזה .ויעזרהו שיצליח בו ,והוא מלך
אותו או אותה .מבוגרים וילדים,
המשיח .והנה בזמנו ועל ידו יתוקנו ישראל
כולם .וזה לא פשוט בכלל ]כי[ העולם
תיקון גדול וכל הבריאה אחריהם  -שירבה
צריך לעבור מעולם של שקר לעולם
הטוב בכל הצדדים ויסור הרע לגמרי...
של אמת!
והוא מה שהבטיחו הנביאים )ישעיה יא( לא
מה זה אומר עולם של שקר ,ומה
ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי וגו' .ולא יהיה
זה אומר עולם של אמת? עולם של
סכלות בעולם אלא כל הלבבות יהיו מלאי
שקר זה העולם היום ,שמבוסס
חכמה ורוח הקדש יהיה שפוך על כל בשר
כביכול על למלאות את כל הרצונות
באופן שיזכו לו הכל ,בלי קושי כלל .והוא מה
של האדם .לא את רצון ה' ,את רצון
שאמר הנביא )יואל ג( אשפוך רוחי על כל בשר וגו'.
האדם .כדי לעשות את זה ,האדם
והנה ישמחו ויעלצו ברוב הטובה ,והם
יצר לעצמו עולם עם עשרת הדברות
מתדבקים בבורא ית' ועובדים לפניו עבודה
משלו .וכל עשרת הדברות שלו זה
שלימה .ועל ידי זה יהיו מתעלים והולכים
מתחיל עם ''אני צריך'''' ,אני
עילוי על עילוי עד שיגיעו למה שצריך שיגיעו לו
חייב'' ,או ''אני רוצה''.
לעבור ממנו אל מצב הנצחיות בחידוש העולם.
זה הכל מסתובב מסביב לאדם
רמח''ל מאמר העיקרים ''גאולה''
עצמו .ויש בין האנשים האלה ,שרק
חיים בשביל ליהנות ולמלאות את
נגד העולם המערבי .וזה "מדגדג" לנו יותר,
אבל גם את זה אנחנו רוצים לשכוח ,כי זה התשוקות שלהם .ויש אנשים יותר עדינים
מפריע לנו .וכשנפלו ]מגדלי[ התאומים היינו כביכול שרוצים גם רוחניות .והרוחניות
בטוחים שכבר הגאולה ,אבל לא קרה כבר הזאת ,זה לא הקב"ה שהם רוצים  -זה
משהו גדול אחרי זה ,אז אפשר גם לשכוח עבודה זרה שהם רוצים.
פעם חשבתם על אלה במצרים שלא
את הסכנה''] .אין פורענות בא לעולם אלא
בשביל ישראל'' )יבמות סג'' (.כדי שיתעוררו יצאו? איך זה יכול להיות שהיו כל כך
ישראל אל התשובה...ואין ספק כי מי שרואה דבוקים לעבודה זרה של מצרים  -אפילו
כל אלו התלאות  -אשר הם באמת התראות ששמרו על שמותם ושפתם ולבושם? זאת

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

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

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

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

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

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

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

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

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

הזהב
עגל
)''חיי גשמיות''(
השתשלות
הקלקולים של
''עגל הזהב''

פירוד

עונשי שמים

ריחוק מה'
חוסר סיפוק מרוחניות

א נוכיות

פיגועים ,תאונות וכדו'

שטחיות )''מלומדה''(

ש נאת חינם

מחלות שונות ,טרגדיות

חוסר צניעות וכו '

מ חלוקת

אסונות טבע ,מלחמות

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

בס''ד
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המלחמה האחרונה

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

ו' תשרי תשס''ח

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

העולם שלנו באמת עומד להשתנות ]ראה
נצח ישראל פל''ה[ .שנים רבות היתה ארץ

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

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

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

המעונין לעזור להפיץ הדפים האלו
050-410-4147
ניתן להתקשר
רוצים להבין ,לא רוצים לדעת .רוצים
להאמין שהכל בידים שלנו .ומי אנחנו?
אנשים חלשים עם יצה"ר גדול .ושאנחנו,
החלשים המסכנים ,עם הכח הזה שלנו
נצחנו?
אנחנו עומדים בפני מלחמה עצומה,5
המלחמה האחרונה! לא כולם מאמינים
בזה עדיין ,רוצים להרגיש שלא תהיה
מלחמה ,הענין יסתדר איכשהו .הישראלים
שוב חזקים ,הצליחו לפוצץ נשק גרעיני
שבידי הסורים .תראו ,שוב אנחנו על
הגובה  -אבל זה הכל אחיזת עיניים.
מאמינים בשקר שהם יצרו ,וזו הסכנה
הגדולה לכולנו.
באמת זו ארץ של מנהיגות ,סליחה על
המילה" ,שלומיאלית" .אם הכל היה תלוי
בהם ,לא היינו מגיעים לכלום .הקב"ה נתן
להם את האפשרות לבנות את ארץ ישראל
שוב ,ולהאמין בכחות שכאילו זה שלהם -
אבל זה באמת של הקב"ה.
והנה אנחנו עומדים בפני מלחמה
רוחנית  -מלחמה בין שלשת הדתות:
היהדות הנצרות והאיסלם .6מה שברור,
שהערבים מאמינים מאד בדת שלהם.
ומאמינים שיש להם זכויות לא פחות מעם
ישראל ,כי אנחנו אחים  -ישמעאל ויצחק.

 ---------------------------------------------מקורות וביאורים -----------------------------------------------

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

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

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

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

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

הקב"ה נותן לעם ישראל עוד זמן ועוד
זמן  -אולי יחזרו בתשובה] .אבל בסוף[

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

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

רמב''ם

מו''נ )ח''ג פנ''א( ע''ש

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

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

 ---------------------------------------------מקורות וביאורים ------------------------------------------------

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

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

חשוב להעביר את המסרים האלו לכל יהודי בכל דרך שאפשר )לפקסס ,לשכפל ,להדביק בבית הכנסת ,וכו'( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.
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איך לשרו ד  -תוכנית הצלה קול דממה דקה
27
בס''ד

מסר מהאוטיסט דניאל

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

שנותנים אלה המסרים ,אין הבדל
בינינו בזה ]בתוכן של הדברים ,רק כל
אחד מדבר בסגנון שלו[.
אני רוצה להוסיף את החלק החשוב
ביותר ,וזה איך להינצל מחבלי משיח,
וזה מאד חשוב לעם ישראל .נכון,
בעתיד הקרוב מאד נראה דברים מאד
מפחידים ,וגם ניסים מאד גדולים.
וכמו שבֶ ן כתב ]בסוף מסר  [27וכמו
שזה ידוע ]מהנבואות[:
הצדיקים ישמחו מכל זה ,כי סוף סוף
יראו אמת ברורה ובהירה.
הבינונים ,כל אחד לפי רמתו הרוחנית
וסבלו ]שכיפר על עבירותיו[ ,אבל בסופו
של דבר ]אי''ה[ יעשו תשובה.
הרשעים שלא מוכנים להשתנות
יברחו לעמים ושם ימותו יחד אתם.
ולבינונים ולצדיקים ,איך להינצל
מהפחד והסכנה שעומדת להיות? ואני
אגיד:
דבר ראשון ,כל אחד צריך לשבת
ולהסתכל 2לתוך הלב שלו ולעשות
תשובה אמיתית .לפרט לעצמו כל
עבירה ועבירה 3עד כמה שהוא יכול
לזכור ,מאז שהוא זוכר את עצמו עד
היום הזה .לעבור על כל עבירה
ולהצטער עד דמעות  -כי כל עבירה
עושה ריחוק 5בינו לבין הקב"ה ]ראה
הסבר מפורט מעבר לדף[.
6
ולכן הדבר הראשון ,זה להגיד את
כל העבירות .לקבל את זה כעבירות

כ' תשרי תשס''ח

שבאמת עשינו .7להגיד את זה
לקב"ה ברור :אשמנו וכו' ]ר''ל מצות
וידוי[ .אבל באמת לעשות תשובה על
כל אחת ואחת ,ובאמת להצטער 8על
כל עבירה ועבירה.
אחרי שבכינו והצטערנו על כל
העבירות שלנו ,להחליט להשתדל
לחיות לפי רצון ה' ]ראה מעבר לדף הדרך
של חז''ל איך אפשר להצליח לעשות את זה

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

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

חדש :חייגו 03- 9770077
לשמיעת המסרים ועדכונים

המעונין לעזור להפיץ הדפים האלו
050-410-4147
ניתן להתקשר

ולהאמין בזה ולהיות שמחים.9
כי אם הקב"ה פוסק שאנחנו לטובתנו
חייבים למות לפני הגאולה  -זה
לטובתנו .ואם בעזרת השם הוא פוסק
שאנחנו צריכים לחיות ולקבל משיח,
גם זה לטובתנו .וזה שמת לפני שמשיח
בא ,בעזרת ה' יקום .אם הוא עשה
תשובה ,יקום לתחיית המתים וגם
יקבל משיח צדקנו.
הקב"ה עושה הכל לטובתנו ואנחנו
צריכים להאמין בזה ממש .ולא רק
להגיד  -להאמין ממש .ומי שמאמין
בזה ועשה תשובה אמיתית ,הוא
ישרוד .ויהיה לו חלק של העולם
הבא .העולם הבא ,משיח!
הסוכה זה ביטחון בה' .10יושבים
בסוכה ובוטחים בה' שהוא ידאג לנו,
הוא ידאג לנו לכל .וזה מה שיציל
אותנו  -הביטחון הזה של הסוכה.
שלא משנה איזה נשק רוצים לזרוק
עלינו ,אנחנו בוטחים בה' ולא
צריכים מקלט.
המקלט שלנו זה הסוכה .ואפילו
אם זה אחרי 11סוכות ,אז אנחנו
ניקח את הסוכה אתנו .לא סוכה
אמיתית ,לא ]להרגיש ביטחון[ רק
בלב ,אלא בכל הגוף שלנו .זה הסוכה
 ביטחון בקב"ה.]ההסברים שבסוגרים נכונותם
אושר על ידי האוטיסט עצמו[

 --------------------------------------------מקורות וביאורים -------------------------------------------------

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

 7ההסבר כאן שנותן בתקשור לצורך בוידוי הוא נפלא ,שלכאורה לא ברור לשם
מה צריך כלל להתודות .הרי כל שמתחרט ומצטער על החטא ומקבל לעתיד שלא
יחטא ,לכאורה כבר נשלמה התשובה ולשם מה הוידוי? אבל לפי מה שכתוב
בתקשור כאן ש"דבר הראשון להגיד את כל העבירות ולקבל את זה כעבירות
שבאמת עשינו ,להגיד את זה לקב"ה ברור" .שברגע שאדם ברור לו שחטא ,אז
ורק אז אפשר לעשות תשובה ,שכל עוד לא ברור לו שחטא ,על מה יצטער
ויתחרט?
" 8ומדרגות התשובה ומעלותיה לפי גודל המרירות ועוצם היגון" )רבינו יונה
בשערי תשובה ש"א י"ג(.

 9השמחה כאן מטרתה כפולה :א .היא מגלה שהבטחון הוא אמיתי ולא מזוייף כי
בעת צרה רק הבוטח האמיתי שמח .ב .אי אפשר להשיג קרבה להשי"ת אלא על
ידי שמחה בלבד שנא' עוז וחדוה במקומו .ואפילו הנביא לא יוכל להשיג את
נבואתו ללא שמחה כנאמר אצל אלישע שבקש שיביאו לו מנגן.
 10הסוכה מגינה על עם ישראל כמו שכתוב )תהלים כז( "כי יצפנני בסוכו ביום
רעה" .ולשון הברכה שתקנו חז"ל בתפילת ערבית אחרי קריאת שמע "ופרוס
עלינו סוכת שלומך וכו' הגן וגו''' .וכמו שענני הכבוד היו הצלה ,כך גם הסוכה
)שהיא כנגד ענני הכבוד( היא מצילה עם ישראל מכל צרה .וז''ל הזהר הק'
)אמור קג( "בשעתא דבר נש יתב במדורא דא צילא דמהימונתא ,שכינתא פרסא
גדפהא עליה מלעלא" ]בשעה שאדם יושב בסוכה השכינה עליו[.
 11הסוכה מגינה על ישראל לא רק כשהם בסוכה בפועל אלא אפילו אחר
שיוצאים מן הסוכה ,כמבואר בזוהר הקדוש )שם( "כל מאן דיתיב תחות צלא
דמהימנותא )כינוי לסוכה ''צל האמונה''( אחסן חירו ליה ולבנוי לעלמין ,ומאן
דאפק גרמה מצילא דמהימונתא אחסן גלותא ליה ולבנוי" .רואים מפורש
שהישיבה בסוכה מועילה לו לחירות ושמירה לעולמים ,ולא רק בזמן שהוא
יושב בתוכה.

האוטיסטים צודקים  -כל מטרת חיינו זה רק להשיג קרבת ה'
צ

אבל אין כאן חידוש  -זה כבר מבואר היטב בדברי חז '' ל ובפסוקים רבים
והמסילת ישרים מוכיח את זה ממקורות רבים מאד

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

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

שיכולים להמצא .
ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא ,כי הוא
הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה .אך הדרך כדי להגיע
אל מחוז חפצנו זה ,הוא זה העולם .והוא מה שאמרו ז''ל
)אבות ד( העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא...
על כן הושם האדם בזה העולם בתחילה כדי שעל ידי
האמצעים האלה המזדמנים לו כאן יוכל להגיע אל המקום
אשר הוכן לו ,שהוא העולם הבא ,לרוות שם בטוב אשר קנה
לו על ידי אמצעים אלה .והוא מה שאמרו ,ז''ל )עירובין כב(
היום לעשותם ומחר לקבל שכרם''...
''ותראה באמת שכבר לא יוכל שום
]ב[ ויתאמת
בעל שכל להאמין שתכלית בריאת
האדם הוא למצבו בעולם הזה ,כי
אצל האדם
מה הם חיי האדם בעולם הזה ,או
חובתו בעולמו
מי הוא ששמח ושליו ממש בעולם
הזה? ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים
שנה ורהבם עמל ואון )תהלים צ( ,בכמה מיני צער וחלאים
ומכאובים וטרדות ,ואחר כל זאת ,המות .אחד מני אלף לא
ימצא שירבה העולם לו הנאות ושלוה אמיתית  -וגם הוא,
אילו יגיע למאה שנה כבר עבר ובטל מן העולם.
ולא עוד ,אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך
העולם הזה ,לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך
חשובה ועליונה שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם ,כל
שכן שהיא אינה מוצאה שום נחת רוח בכל עינוגי זה העולם.
והוא מה שלמדונו ז''ל במדרש קהלת וגו'

אלא בריאתו של האדם ,למצבו בעולם הבא היא .ועל כן
ניתנה בו נשמה זאת ,כי לה ראוי לעבוד ,ובה יוכל האדם לקבל
השכר במקומו וזמנו ,שלא יהיה דבר נמאס אל נשמתו בעולם
הזה ,אלא אדרבא נאהב ונחמד ממנה וזה פשוט''.
''והנה אחר שידענו זה ]ר''ל שנתברר
ונתאמת חובת האדם ,שהוא להתענג על
]ג[ מבטו
ה'[ ,נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו
= רק מצוות
ויקר העבודה אשר בידינו ,כי הנה אלה
הם האמצעים המביאים אותנו אל השלמות האמיתי  -אשר
בלעדם לא יושג כלל.
ואולם ידוע כי אין התכלית מגיע אלא מכח קיבוץ כל
האמצעים אשר נמצאו ואשר שימשו להגיעו וכפי כח
האמצעים ושימושם ,כן יהיה התכלית הנולד מהם...מעתה
ודאי הוא ,שהדקדוק שידקדק על ענין המצות והעבודה,
מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק כאשר ידקדקו שוקלי הזהב
והפנינים לרוב יקרם''...

]ד[ מגמתו

''זכינו לדין ,כי עיקר חובת האדם הוא

להיות כל פניתו רק לבורא יתברך1

ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל
)כוונתו(
מעשה שיעשה ,אם קטן ואם גדול,
אלא להתקרב אליו ית' ,ולשבור כל המחיצות המפסיקות
בינו לבין קונו .הן הנה כל עניני החומריות והתלוי בהם .עד
שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת.
וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרבה הזאת ,ירדוף
אחריו ויאחז בו ולא ירפהו .וכל מה שיוכל לחשוב שהוא
מניעה לזה ,יברח ממנו כבורח מן האש ,וכענין שנאמר
)תהלים סג( דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך  -כיון שביאתו
לעולם אינה אלא לתכלית הזה .דהיינו להשיג את הקרבה
הזאת ,במלטו נפשו מכל מונעיה ומפסידיה''.

■ הרמח''ל הוסיף ביאור חשוב לחובת הדבקות במאמר שלו ''דרך חכמה''■ :
תכלית מה ששם האדון ב"ה את האדם בעוה"ז הוא רק לשיקנה וישיג בעמלו את השלמות האמיתי  -שהוא
ההתקרב לו ית' תכלית הקריבות שאפשר ,והתדבק בו תכלית הדבקות שאפשר...אם כל עיקר מציאותו של האדם
בעולם הזה הוא לתכלית הזה ,הנה ראוי לו שינהג כל עניניו כולם להשיג את התכלית הזה...המעשה הנוטה ממנו,
הנה הוא נוטה מן הטוב ,ואם כן ודאי הוא רע ]... .כל[ התעוררות פעולה אשר יול ד ברצונו של האדם ,ראוי לו
שישקול אותה בפלס התכלית הזה שזכרנו ]''התקרב לו ית' תכלית הקריבות שאפשר''[ ,כי אם תסכים לתכלית
יעשנה ,ואם אין יעזבנה עכ''ל.

■ חיוב הדבקות אינו רק ענין של מוסר או חומרא אלא חיוב הלכתי גמור■ :
מצות עשה לדבקה בו ית' ,שנאמר )דברים י( 'ובו תדבק' ,היינו תוקף האהבה  -שלא יפרד עוד ממנו אפילו רגע...וזה
לשון הרמב"ן בחומש ) דברים יא( 'ובו תדבק'  -שתהא זוכר השם ית' תמיד ,לא תפרד מחשבתך ממנו) .ספר חרדים פ''ט(
'השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך' )דברים ח( ,ואמרו ר בותינו ז''ל )סוטה ה (.כל מקום שנאמר 'השמר' 'פן' ו'אל' ,הרי
זה 'לא תעשה'  -הוזהרנו בזה לזכור את ה' ית' בכל עת ) .שערי תשובה ש''ג כז(.
הנשמה אינה אלא חלק אלוק ממעל .הנה אין תשוקתה ודאי אלא לשוב ולדבק במקורה
ולהשיגו ,כטבע כל עלול החושק לעילתו ,ואין מנוחתה אלא כשתשיג את זה .דעת תבונות )כד(
1הנוסח כתב יד הרמח''ל עצמו )הוצאת מכון אופק(.

.

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

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

בס''ד
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רק אלה יוכלו לחיות

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

המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
ניתן להתקשר 050-410-4147

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

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

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

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

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

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

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

האמת ,האמת ,האמת!

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

חוסר סיפוק מרוחניות

א נוכיות

פיגועים ,תאונות וכדו'

שטחיות )''מלומדה''(

ש נאת חינם

מחלות שונות ,טרגדיות

חוסר צניעות וכו '

מ חלוקת

אסונות טבע ,מלחמות

והנושא המרכזי במסרים של האוטיסטים:

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

נכון ,הקב"ה בעל הרחמים ,אבל הוא
לא ירחם על מי שהולך נגד מצוותיו.
אני רוצה להזכיר לכם ,תפתחו ספרי
היסטוריה ,מאדם הראשון ועד היום.
לקב"ה יש הרבה סבלנות ,לפעמים הוא
מחכה מאות שנים שהאדם יחזור
בתשובה .אבל ,יש גבול .וכל פעם שבני
אדם עברו את הגבול ,באה המכה
הקשה ביותר.
לא לשכוח ,כשתבוא המכה ,זה יהיה
נורא .בבית המקדש הראשון והשני,
ראשית הדרך להגברת תאות העוה"ב ]והגאולה[ בקרבו ,היא עקירת תאות
מליונים של יהודים נהרגו בצורה
העוה"ז מנפשו .כי לא תיתכן בלב האדם שתי תאוות אלו ,כי מנוגדות המה וכל
אכזרית ביותר .בזמנים כמו אירופה
אחת סותרת חבירתה .וכל שרצון ותאות העוה"ז בו ,לא נמצאת בקרבו
לפני אלף שנה יהודים נתנו את החיים
אור יחזקאל אמונה עמ' רל
השאיפה האמיתית והנכונה לעולם הבא.
על קידוש ה' ונהרגו בצורה אכזרית
נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו ,ונפרדת תאוותה מעבודת הבורא
ביותר .ומי יכול לשכוח את השואה.
ונבדלת משרשיה ,תרד במותו למטה לארץ ,אל מקום תאותה...אבל יעלוה
אז יהודים ,אנא ,תשתדלו מאוד
למרום לדין ולמשפט ,ולראות איך החליפה מרום בשאול .שערי תשובה ש''ב י"ח
לחזור בתשובה עכשיו ,אין הרבה זמן.
המסרים לנו
רוציםאתשיהיה
כמובכל דרך שאפשר )לפקסס ,לשכפל ,להדביק בבית הכנסת ,וכו'( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.
סוףיהודי
האלו לכל
לא להעביר
אנחנוחשוב

■ ''עגל הזהב זה השורש לכמעט כל הקלקולים והצרות שלנו '' .
■ ''אנחנו צריכים להוציא מהרצון ,מהלב ,מהבית ,מהרחוב שלנו ,כל
דבר מיותר ,כל דבר שהוא גויי ]גשמיות'' ,עגל הזהב''[ ,ולחזור לאמת ]לקב''ה,
לרוחניות ,כמו שכתב למעלה בסוף המסר[''.
■ ''אם החרדים יתאחדו מתחת לדגל ה' ויחזרו להקב"ה כמו שצריך ,כולם
יבואו אחריהם! החרדים הם ה''שפיץ'' ,הפסגה ,ולכן צריכים להיות הטובים
ביותר ,אבל כדי לעשות את זה
צריכים לברוח מעגל הזהב  -וזה יאפשר לנו לחזור להקב"ה!''

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

קול דממה דקה

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

חדש :חייגו 03- 9770077
לשמיעת המסרים ועדכונים

המעונין לעזור להפיץ הדפים האלו
050-410-4147
ניתן להתקשר

השלישי בעיני המערב ובעיני הגויים,
וגם בעיני הרבה אזרחים של מדינת
ישראל .יש לנו ראש ממשלה שכל אחד
צוחק ממנו" ,גולם" שכל אחד בטוח
שפשוט הוא עושה את הדברים בחוסר
שכל .הוא טס לפוטין שאומר לו "נייט"
ואחר כך הוא טס למוברק שבקושי
דיבר איתו.
בענין ירושלים ,הם יכולים לרצות
לחלק את ירושלים מהיום ועד להודעה
חדשה  -אבל רק הקב"ה מחליט מה
יחולק ,ואני דואג לאלה שחושבים שיש
להם אפשרות לכזה דבר .אני רק רוצה
לכוון אותם לבית החולים איפה ששוכב
שם אריאל שרון .כך כל אדם שחושב
שיכול לחלק את ירושלים בלי הסכמת
הקב"ה.
]התפילה הבאה תתקיים בעז''ה
כל המדינה מבולבלת ,גם
ביום שני ערב ראש חודש שבט
רוחנית וגם כלכלית .ובכלל
בשעה  .3:00לפרטים.[050-410-4147 :
יש הרגשה שהיא מתפרקת.
צריכים להסביר לכולם
הצבא ממש במצב קשה מאד.
מעת שחרב הבית יצאה רוחנו ]השכינה[ עטרת ראשנו
שזה הסוף ולשבת על הרצפה
כמה שאמרו שהמצב יותר
ונשארנו רק אנחנו הוא גוף שלה  -בלא נפש
ולהראות ליהודים איך עושים
טוב וזה חזר להיות כמו פעם,
הקבר
הוא
[
ישראל
]
לארץ
וץ
לח
ויציאה
תשובה .כדאי להכין את
כולם יודעים שזה ממש לא
הנבואות עם פרשנות קלה
בשרנו
האוכלים
ם
"
העכו
..
.
עלינו
מסובבת
ורימה
נכון .ולכן למעשה המדינה
,
שיוכלו להבין מה זה אומר
ומ''מ היו חבורות וישיבות גדולות עד שנרקב הבשר
כמעט מפורקת .יש רק איזה
בנבואות
ושיבינו שכתוב
בסיס לא חזק שצריך
והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור...
בדיוק מה שקורה היום.
להתפורר ולא ישאר כלום.
שהן התלמידי חכמים שבישראל  -מעמידי הגוף
ולהראות מתוכם שכדי
ה''ציונים'' עשו את
עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב...
לשרוד צריכים לעשות
התיקון הגדול שלהם ,הם
תשובה אמיתית .אין שום
ונעשה עפר ' -שחה לעפר נפשנו' )תהלים מד(
הפריחו את הארץ .היתה
דרך אחרת.
ואנחנו מקוים עתה לתחיית המתים ]הגאולה[:
קללה כמעט אלפיים שנה
ומזון
מים
להכין
אפשר
ועכשיו הארץ פורחת שוב.
'התנערי מעפר קומי ]שבי ירושלם[' )ישעיה נב( עכ''ל
בתוך בית שלם ,אבל זה לא
למה היתה להם זכות
יעזור כלום אם לא עושים
הגר"א ליקוטים סוף ספרא דצניעותא
כזאת? יש כל מיני גרסאות
תשובה .אפשר לחפור כמו
ואחת מהן היא שלפחות
שעושה הממשלה מקלט ענקי
חלק מהם הם הגלגולים
בתוך ההר ,אבל זה לא יעזור כלום אם אנחנו עם ישראל ,עם הקרוב לקב"ה .של הבריונים שבגללם נחרב בית
לא עושים תשובה .זה יהפוך לקבר כמו ולכן רק שלטון שעושה רצון ה' יכול המקדש השני .זו לא הסיבה היחידה
בפירמידות ,רק שזה בתוך האדמה .בלי להיות לנצח .רק מלכות דוד .אבל כל לחורבן ,אבל הם הגורמים היחידים
תשובה אין חיים! בלי תשובה אין הטומאה שכיסתה את הארץ עם שקר ,שעדיין יכלו להציל את בית המקדש,
חיים! אני חוזר :בלי תשובה אין חיים! זה חייב להעלם ]ראה גם מסר  .[25ואז אבל הם הלכו לכיוון שלהם.
מה שיעזור זה רק תשובה .יש אפילו משיח ,משיח בן דוד ,יכול לקחת את
עכשיו המצב הוא שנגמר התיקון
הרבה מאד חילונים שרוצים לעשות השלטון ,כשהשקר ימות ויעלם.
הזה של הבריונים וצריך עכשיו לחזור
להיות
יכול
יותר ויותר רואים שזה
תשובה .עוד מעט  -ממש עוד מעט -
בתשובה .כולם ,לא רק הבריונים ולא
תהיה מציאות מפחידה ביותר ,ואז בתוך זמן קצר מאד .החילונים עצמם רק ה''ציונים'' .גם החרדים וגם
יחפשו איך להתקרב אל ה' .נסתכל על כבר רואים שהרוב העצום של המזרחיסטים ,כל עם ישראל חייב
הסכנה הצפויה מצד אחד ונפחד המוסדות במדינת ישראל עומדים על לחזור בתשובה.
מהמראה שיבוא פתאום מצד שני שלא גנבה ושקר .וזה כבר מאז קום המדינה
ומה זה אומר לחזור בתשובה? זה
התכוננו לזה  -ולאו דווקא מלחמה.
ולפני כן ,וכידוע שמי שיושב ליד הסיר אומר שכל אחד ישב עם עצמו ויחשוב
.
הרבה
אוכל
משיח מאד קרוב אבל ידוע שהוא לא
על כל עבירה ועבירה שעשה בחיים שלו,
יכול לקבל את המפתחות לכנסת.
מדינת ישראל נחשבת היום לעולם מהילדות ועד הרגע ]ההמשך מעבר לדף[

הגר''א :אנחנו כמתים

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

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

דעת תורה

כסלו תשס"ח

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

מרבינו החפץ חיים זצ"ל

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

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

אנחנו עומדים לפני אסון גדול ,וזה
יגיע לצערי הרב ,כי כבר עברנו את הגבול,
ואין מה לעשות .רק בנס אפשר להציל
את כל עם ישראל בשלמות.
ולהבטיח שנחזור אליו באמונה שלמה
,
לפנינו
עומד
כולם רוצים לדעת מה
ושנקבל באמת עול מלכות שמים ,ושנהיה
,
משיח
לקבל
ואיך אפשר בכל זאת
עבדים ,עבדים של הקדוש ברוך הוא.
וכתבנו הרבה מאד על זה .ולא רק אנחנו
ואם לא נעשה את זה ,הוא יכריח
גדולי
כתבנו ,אלא הרבה מאד צדיקים,
אותנו לעשות את זה .נצטרך ח''ו לרוץ
גם
אלא
הדור ,כתבו על זה .ולא רק הם,
לרחוב בבהלה ובבכי ונצטרך בפחד לחזור
הנביאים הקדושים.
בתשובה .ולמה לא עכשיו ,לפני המכה,
הבסיס
?
באמת
לפנינו
אז מה עומד
שנבכה ונבקש לפניו .למה לא לעשות לפני
בכל
יהיה
אבל
,
מצרים
יציאת
יהיה כמו
המכה ,למה?
זאת אחרת ,והרבה יותר קשה .אם כל
מסרמטַ לי ילדהעם תסמונת רֶ ץ
כך הרבה יהודים אז לא היו ראויים לצאת,
]אפילו[ בין החרדים יש מחלוקת,
אז הדור שלנו הרבה יותר נמוך .ומה
רדיפה אחרי ''עגל הזהב'' ,רצון לכבוד
שמפחיד היום ,זה שיהודים שנחשבים
ועמדה ,יש בריחה מהאמת .לכן אם אנחנו
ככשרים ומאמינים ושומרי מצוות לא
רוצים לידה קלה ,פשוט
מבינים בכלל שהם בעלי
מאד .וכמה שזה פשוט זה
עבירות קשות במיוחד.
כל העם מתקבצים ומתכסים בשקים...ואחד
מסובך וקשה .כי היהודים
ובנוסף לכל הצרה הזאת
מן העם נוטל האפר...וכל אחד ואחד נוטל
המאמינים כביכול מסרבים
יש להם הרבה פעמים
לעזוב את האלילים שלהם,
גיבוי מלא מרבנים שונים
ונותן בראשו
וזה מאד עצוב.
את
וזה ממש מבלבל
ואחר כך מעמידים ביניהם זקן חכם...ואומר
צריך להתאסף ביחד.
כולם .ולכן כמעט אין
לפניהם דברי כיבושים )פירוש שכובשין
אך לפני כן חייבים
סיכוי באופן טבעי להשפיע
להחליט שאנחנו חוזרים
על כל עם ישראל לעשות
ומעוררין הלב לתשובה(...ומוסיף בענינים
להקב" ה ,לתורת אמת,
תשובה .כי הם עסוקים
אלו כפי כחו עד שיכניע לבם וישובו תשובה
להיות עבדי ה' מהבוקר
בלתת אחד לשני טפיחה על
עד הבוקר ,עבדי ה' לגמרי.
גמורה
השכם ,ולהגיד כמה שאנחנו
ואז להתאסף ולקבל עול
בעלי חסד ,שומרים על
שולחן ערוך אורח חיים סימן תקעט
מלכות שמים ביחד .צריך
הלשון ,עושים מצוות
לפחות שש מאות אלף
ומעשים טובים ,מתפללים,
אותו .תראו אמת ואתם שקר ,ושקר זה גברים ברחוב .רק הגברים ילבשו שק
לומדים ,ממש דור נהדר ] בחיצוניותו[.
אבל האמת רחוקה מאד מזה והקב"ה דמיון ,ואמת זה מציאות .השקר אין לו ואפר.
צורה ,אין לו נפח ,הוא נעלם כמו שלא
צריך להתפלל ולבקש לבכות ולשמוע
שם עלינו מצבים קשים ביותר ,כדי
היה .אבל האמת נצחית.
מוסר ולקבל עול מלכות שמים לגמרי.
להעיר אותנו מהשינה העמוקה .אבל
ולכן ,נכון ,יהיו דברים קשים ביותר ,לזרוק את עגל הזהב ,הכל .וצריך
אנחנו לא רוצים להתעורר ולראות את
האמת .וכמו שיהודי אירופה לא רצו גם מלחמות ,כל מיני מצבים מדהימים ,להתפלל .וזה תמיד תמיד עובד ועוזר.
לראות אמת ,ולכן שלמו בצורה קשה אבל אלו שבאמת בוטחים בה',
אם יגיעו שש מאות אלף אין ספק שזה
לא
שמשתדלים לעשות רצונו ,אפילו אם
יעזור .כל פעם שיהודים עשו זאת זה עזר.
ביותר ל"ע] ,אבל[ לפני זה ה' הזהיר אותם.
מכוסים
היו כל מיני מצבים שיכלו להבין מצליחים במאה אחוז ,הם יהיו
זה כתוב בגמרא ]עיין תענית טו[ וגם
שזאת לא הדרך הנכונה .ואז היו באמת ושמורים ,ויצאו מזה בריאים ושלימים מרדכי הצדיק עשה זאת ]ראה מעבר לדף[.
צדיקים גדולים שאמרו בבירור שמה ב"ה .ואם עם ישראל ברגע זה יאמינו ,כל ומתי שיצאו לרחוב עם שק ואפר ה' שמע
שעושים זה אסור ,ואם לא ישנו את המאמינים יצאו לרחוב עם שק ואפר ,אותם ]מתקבצים בעז''ה ברחבת הכותל
הדרך ,ישלמו קשה מאד .ואמנם כך היה .ויעשו תשובה ,יבכה ויגיד סליחות וכו' המערבי ביום שני ,ערב ראש חודש שבט,
וגם היום המצב שה' לא מדבר דרך יחזרו לבתים ולשכונות שלהם ,ויעשו
בשעה  .2:30לפרטים.[050-410-4147 :
הגדולים של היום בדרך כלל .אלא דרך בדק בית ,רק אז יש לנו אולי אפשרות
אנחנו צריכים ביחד להחליט שאנחנו
הגדולים של פעם וגם דרך כל מיני שמשיח יבוא בקלות.
חוזרים כולנו ,במיוחד החרדים,
עם ישראל ,חייבים לבוא אל אבינו להקב"ה .לבוא ביחד לרחוב ,כולם,
אסונות מעל הטבע ,כמו מחלות קשות
ומשונות ,בעיות כלליות בשלום בית ,שבשמים עם ראש למטה ]בהכנעה[ ,עם כולם .להתפלל ,לבכות ,לקרוע את
בנות ישראל בלי שום רגישות לצניעות ,שק ואפר .ולחזור בתשובה לפניו ולבקש הבגדים ,לשים שק ואפר ,להגיד וידוי,
בעיות בכל מיני תחומים שקשה להסביר ,מחילה ולבקש ישועה ,ולהחליט שאנחנו לבקש מחילה ,להגיד להקב"ה שאנחנו
וכל אחד מסתובב עם פחד בלב .אבל משנים את הדרך שלנו .לכן צריכים כולנו נחזור אליו ,ונזרוק את העולם הזה .ואז
קשה לעזוב את הטמטום ואת הטפשות ביחד ללכת אליו ,לעמוד לפניו בשק ואפר לחזור לבתים שלנו ולעשות מה שאמרנו
ולבכות ולהתפלל ולבקש מחילה ,ואז הקב"ה ירחם עלינו ויציל אותנו.
שתפס את המוח היהודי.
אוי לנו שעכשיו אנחנו עומדים לפני
הסוף .מה יש לנו להראות היום,
יהודים רבים שכחו מה שזה להיות
ענווים ,להיות צנוע בלבוש,בהתנהגות.
יהודים שכל הראש שלהם בתוך כסף,
חפצים ונופשים .כל יום אוכלים טריפות,
כי הרמה של הכשרות נמוכה ביותר ,כי
הם תלויים מאד בכסף ולא באמונה ,ואני
לא צריך להמשיך.
יש בלי סוף מחלוקות וכו' וכו' .וכל זה
דור שלא מבין מתי שהוא לבוש ,ומתי
שהוא ערום .ולכן אני מזהיר אתכם
יהודים יקרים .על החילונים אין לי מה
לומר ,אבל החרדים שצריכים להיות
קרובים ביותר ]לה'[ :אם אתם לא תעזבו
את השקר ,השקר עצמו יהרוג אתכם.
איך? כי כשהמשיח יגיע ,אתם לא תכירו
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''ולא

ילמדו עוד

מסר מדניאל בחור אוטיסט

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

מלחמה''

קול דממה דקה

כ''ט כסלו תשס"ח

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

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

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

היהודים היקרים שביישו את עצמם
ובלי פחד הלכו לכותל עם שק ואפר ]ראה
במסגרת למטה[ ,אפילו שהשומרים בכותל
לא נתנו להם להיכנס ועשו בעיות קשות
בלי שום סיבה ,היהודים האלה צדיקים
ממש .והם בטוח באו אך ורק לשם
שמים ,כדי להציל את עם ישראל.
וכל דמעה שיצאה מהם הלכה ישר אל
מתחת כסא הכבוד .וכל תפילה של כל אחד
היה שווה לאלף יהודים ]''המעט הזך הוא רב,

שבט תשס'' ח

אם נבכה על כל השקר שנכנס לעולם
שלנו ,נבכה שנתנו ליצר הרע להשתלט על
העולם שלנו ,נצטער מאד על כל הטעויות
שעשינו ,נשב על הרצפה נקרע את
הבגדים ]כדוגמת הקריעה בראית חורבן ביה''מ[,
או נשים שק על הגוף ואפר על הראש ,ונבכה
ונבכה ונבכה ונצטער כל כך עד שהלב נשבר,
כביכול .אז תהיה לנו תקוה שנשרוד.
היהודים היקרים שמוכנים בלי בושה ללכת
ולתת דוגמה ,ללכת ולשבת על הרצפה לשבת
ולבכות ולהתפלל ולהראות איך נראה יהודי
אמיתי שעושה תשובה ,יהודים כאלה
יכולים להציל את כל העולם.
דבר אחד בטוח :עכשיו הקב"ה נותן
לכל העולם ,לא רק ליהודים ,הזדמנות
אחרונה ]ראה גם במסר שמעבר לדף[.

קול דממה דקה
חדש :חייגו 03- 9770077
לשמיעת המסרים ועדכונים
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
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תרבות אדום
מהאוטיסט בנימין גולדן תשס''ב

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

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

ההזדמנות האחרונה

לא זכה נעשית לו סם המות

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

בס''ד
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הפחד עוזר לנו
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

ו' שבט תשס"ח

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

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

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

תפילת רבים בלבוש שק מתקיימת ליד הכותל המערבי ובערים נוספות ברחבי הארץ פרטים נוספים בעיתונים ובמוקד .050-410-4147
התפילה הבאה בכותל המערבי בעז''ה ביום שלישי ,ערב ראש חודש סיון ,בשעה  .18:00מנחה ,יוכ''ק ,דברי התעוררות וענייני דיומא.

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

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

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

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

קובץ מאמרים ואגרות החדש ח"א עמ' של

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

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

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

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

ז אדר א תשס''ח

יכול להגיד עוד ,מה אפשר להגיד עוד?
תפתחו עינים ותראו שהכל קורה
עכשיו .הכל קורה כמו שכתוב בנבואות.
אם זה המלחמה בין ישמעאל ואדום
או בין ישמעאל וישראל או אסונות
הטבע העצומים והמשונים או המחלות
הקשות והמשונות שתוקפות אותנו ,לא
עלינו .או העובדה שהמים באוקיינוס
עולים והקרח בקוטב הצפוני והדרומי
נמס.
העולם בתוהו ובהו .תוהו ובהו של
הטבע ,תהו ובהו של הפוליטיקה ,תהו
ובהו במלחמות רבות ואכזריות .וכל
אחד מתחיל לפחד .רק הטיפשים
ממשיכים בלי פחד.
אלה שמפחדים מנסים בכל זאת לחיות
חיים רגילים .אבל הגשמיות איבדה את
הטעם שלה .כאשר הפחד של קיום נכנס,

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

אנחנו רואים ברור שהעולם עומד
כל
לקרוס ]ראה במסגרת דברי הנביא ישעיה[.
המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
מקום
יום ,כל יום משהו קורה באיזה
050-410-4147
ניתן להתקשר
בעולם ,משהו קשה ,משהו מפחיד .הרבה
פעמים זה יותר מדבר אחד ביום .ואנחנו
לעבור את זה ולחזור למה שהיה.
עם ישראל ,אנחנו פה בארץ ישראל במצב
אבל לא תהיה חזרה למה שהיה .ורק
קשה ביותר .וכל אחד רואה את זה.
אדם שמחכה למשיח וקרוב לקב"ה,
הערבים סוגרים עלינו מכל הכיוונים.
שעושה תשובה אמיתית ,יוכל לחיות
מהדרום ,מהצפון ,מהמערב ,מהמזרח,
בעולם שישאר אחרי המלחמה האחרונה.
מאיפה שאתם רוצים ,הם סוגרים עלינו.
ולכן ,תתכוננו עכשיו לעולם החדש ]ראה
וזה לא הערבים ממלחמת ששת הימים
במסגרת דברי הנביא[ .העולם שזה גם גשר
שהשאירו את הנעלים שלהם וברחו.
כדי להגיע לשלמות יותר גדולה .תתכוננו
שהמצרים הורידו את החיילים ממשאיות
עכשיו ,כי לא תהיה אפשרות אחר כך.
ושלא רצו לרדת בכלל ,ולא רצו להלחם
עכשיו תתכוננו .ואני שוב מבקש ,בוכה
והרביצו להם עד שירדו.
ומבקש :עם ישראל תתכוננו לעוה"ב.
היום זה צבא מוכן מכל הבחינות
תתכוננו ברגע זה ,אין זמן.
להלחם בגבורה רבה ,עם הנשק החדיש
אי אפשר לומר לי עכשיו כמו שתמיד
ביותר .ולא רק זה .הכמות של הערבים
הייתם אומרים'' :כל הזמן האוטיסטים
עצומה לעומת היהודים.
אומרים 'עוד מעט' אבל לא קורה
ואם זה היה כמו סיפור חנוכה,
כלום'' .כי עכשיו כולם רואים
''ונשגב ה' לבדו ביום ההוא
המעטים נגד הרבים ,הצדיקים
שזה באמת זה ''עוד מעט''.
נגד
נגד הרשעים ,הטהורים
פה ושם יש אנשים שאומרים
כי יום לה' צבקות...ושח גבהות האדם
הטמאים ]ראה נוסח ''על הניסים''[ -
''עוד שבע שנים'' וכו' .ואני אומר
ושפל רום אנשים .ונשגב ה' לבדו ביום
אז היה לנו יותר סיכוי .אבל ]היום[
לא ,אין עוד שבע שנים .לא יודעים
ההוא ,והאלילים כליל יחלוף.
המעטים הם גם טמאים וגם
אם יש שבע חודשים ,או אפילו
רשעים וגם לא ראויים .וזה מאד
שבע שבועות .אי אפשר לדעת.
ובאו במערות צורים ובמחילות עפר מפני
מאד עצוב .אני לא רוצה לומר
אבל כשזה יתחיל ,לא יהיה זמן
פחד ה' ומהדר גאונו-בקומו לערוץ הארץ.
שכל היהודים לא ראויים .זה לא
אפילו לחשוב איך לעשות תשובה.
נכון .אבל האמת היא שברגע זה
שוב אני מדגיש ,שזה לא יקח
ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו
רק מעטים ראויים.
עוד שבע שנים בעז''ה .אולי שבע
ואת אלילי זהבו''.
אבל המצב הזה יכול להשתנות
חודשים ,אולי שבע שבועות -
בשניה ,ממש בשניה .אם נחליט
אולי פחות .כשזה יתחיל ,לא
'' וכיתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם
לעשות תשובה ,ממש לעשות
יהיה זמן או ראש לעשות תשובה
למזמרות  .לא ישא גוי אל גוי חרב ולא
תשובה מבפנים ומבחוץ ,בכל
מלאה .חלקי אולי ,אבל חלקי זה
ילמדו עוד מלחמה'' .
הפינות .ולהחליט שמהרגע ,בעזרת
לא מספיק.
ישעיה פרק ב
ה' ,אנחנו נעשה רק את רצון ה' ,או
אני מבקש שוב ,אני מתחנן,
לפחות להשתדל מאוד.
עַ ם ישראל תבינו מה קורה פה.
אבל עם כל הצרות שכבר רואים ,ועם הטעם של הגשמיות יורד .ואז אדם כזה תפתחו עינים ותראו את האמת .תמלאו
כל זה שברור שאנחנו בסכנת קיום במצב קשה ביותר ,כי אם אין לו את מיד את בתי הכנסת ,תבכו ותשימו שק
הגדולה ביותר שהיתה אי פעם למה הגשמיות ,אז מה נשאר לו.
על הגוף ואפר על הראש ותבכו עם
שנקרא ''מדינת ישראל'' ,אפילו שרואים
הוא חי את החיים של החומר בלבד .דמעות רבות ]ראה במסגרת למטה[
את זה ,אנשים לא רוצים לקבל את ואפילו מת עם הדולרים ביד ,עם הדאגה ותבקשו מחילה מהקב" ה.
האמת] .רק[ חלק ,קצת ,אבל עם יד אחת עדיין של ''עגל הזהב'' .הוא מתייחס
ותבקשו ממנו את הכח ללכת נגד
על ''עגל הזהב'' ויד השניה על הציצית.
לעולם הבא כאילו שהוא ]העוה''ב ,נמצא[ החברה שירדה כל כך .חברה של
וזה לא מספיק .צריכים להרים את עגל בניו יורק או בפריז או בפלורידה .כאילו החילונים ,הדתיים ואפילו של החרדים
הזהב ולזרוק אותו ולשבור אותו לאבקה .שהוא הולך לנופש .אוי ,אוי לנו.
]ראה מעבר לדף[ ,ולחזור לאמת בלי פחד.
לאבקה ,להפוך אותו לאבקה .ורק אז
אני רק אגיד לכם את הדברים הבאים ,אתם לא מבינים שלחזור לאמת זה לא
אפשר להתחיל לחזור בתשובה.
ואחרי זה אני לא רואה סיבה לדבר יותר פחד ,לחזור לאמת זו הצלה.
אוי עם ישראל ,עם ישראל ,עם ישראל ,עד שיקרה משהו כל כך קשה שכולם
שוב אני רוצה להדגיש שהעולם כמו
מה לומר לכם? הקב"ה יוציא מהשורש יפתחו בבת אחת את עיניהם .אבל לא שאנחנו מכירים אותו ,בסוף דרכו .בסופו
את כל דבר נגד התורה .כל בנין שבנו אומֵ ר שיפתחו את העינים ויבינו.
של דבר ,כל אחד נשאר לבד עם עצמו ועם
הציונים שהם שונאי ישראל ,כל מה
ועדיין לא אומֶ ר שיהיו מוכנים לוותר הקב"ה .אפילו אם תהיו בתוך אלף אנשים
שהערב רב בנה ,הקב"ה יוציא מהשורש ,על החלום האמרקאי ,על החלום הוורוד או עשרת אלפים או מאה אלף או מליון,
וזה יעלם .כל אדם אפיקורסי או סתם של מה זה ''להיות אדם מוצלח בעולם כל אחד יהיה לבד ביום הדין.
הזה'' .יפחדו ,יעשו חישוב'' :טוב ,כמה
שונא ישראל יעלם מהשורש שלו.
עַ ם ישראל ,אהובתו של הקב"ה
זה לא פשוט וזה מאד מפחיד .מה אני זמן זה יכול להמשיך'' ,ויתחילו לתכנן איך
תחזרו הביתה .אין זמן ,הגיע הסוף.
''אם אנחנו רוצים להציל את עצמנו אנחנו חייבים בלי פוליטיקה ,לשם שמים ,לצאת לרחוב .ללבוש שק ,לשבת על הרצפה ,נשים
לחוד וגברים לחוד ,עם הילדים .לצאת לרחוב לשים אפר ולבכות ,להגיד סליחות ,לבקש רחמים ,לבקש מחילה ...זה יעזור להציל
את כולנו .לפי ההיסטוריה ,היהודים שבאו ביחד להקב"ה בבכי בלב שבור ,בראש למטה ,ומבקשים סליחה מחילה וישועה ,תמיד
קבלו'' )האוטיסט בנימין גולדן תש''ס( .תפילת רבים בלבוש שק מתקיימות ברחבי הארץ .התפילה הבאה בעז''ה ביום שלישי ,ערב
ראש חודש סיון) ,בכותל המערבי בשעה  .(18:00מנחה ויוכ''ק עם דברי התעוררות .פרטים נוספים בעיתונים ובמוקד .050-410-4147

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

אדר א תש''ס

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

ספירה לאחור

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

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

בס''ד
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האסון של הדור
שיחה עם האוטיסט בנימין גולדן

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

נדבר

קול דממה דקה

על

המצב

של

הצניעות

והחשיבות של הצניעות ]שיחה עם קבוצת
נשים[ .כמובן שנוכל לדבר רק על

החרדים ,כי לחילונים אין מושג בסיסי
מה זה צניעות ,ולעולם הדתי לאומי
הרעיון של צניעות מעוות מההתחלה.
החרדים צריכים להיות הקדושים
ביותר ,אבל רבים ואפילו רוב החרדים,
מבולבלים בנושא זה .ואלה שרוצים גם
את העולם החילוני ,הגויי ,ההלניסטי
]תרבות יוון[ ,הם בכלל מעונינים לערבב
את האידישקייט ]יהדות[ עם המושגים
הגויים ,ובמיוחד בקשר לצניעות.
"קדושים תהיו" זה הבסיס של
אידישקייט אבל ''קדושים'' זה מושג
שקיבל היום צורה מעוותת .קדושים
לפי המושגים ההלניסטיים :יהודי
חרדי לומד ,לובש שחור ,חולצה לבנה,
כובע שחור מעיל ארוך או קצר ,אבל
שחור לבן.
אבל הרבה פעמים אשתו הולכת עם
פאה יפה ,שער אמיתי ושביל לבן ,ממש
שער יפה ,ממש כמו דוגמנית גויה.
החולצה ממש מגיעה למרפק ,הכפתור
פתוח למעלה ,צמוד על הגוף ,החצאית
קצרה לא רחבה ,גרביים שקופות.
ונעלים ,אם היא רוצה נוחות ,הולכת
עם נעלי ספורט לבנות ,או נעלים עם
עקב שעושות רעש גדול ,פלוס איפור
פלוס תכשיטים  -ממש כמו הגוים.
לצערנו זה המראה של הרבה זוגות
חרדים היום.
יש נשים צדקניות יותר ,שבעליהן
ממש יושבים ולומדים כמו שצריך ,והן
או נשים של רבנים ,של תלמידי חכמים
ידועים ,לובשות פאה קצרה מסכנה,
אולי עם כובע ,בגדים די צנועים,
גרביים עבות .בנוסף לזה יש את
הירושלמיות .יש צדיקות יותר,
שהולכות עם שַ אַל על הראש ועל
הכתפיים ,בגדים רחבים ,בלי איפור,
בלי תכשיטים ,וכל השאר צנוע] .וזה[
ממש דוגמה של צניעות.
אבל יש ירושלמיות עם מטפחות
שחורות ,אבל עם כיוון אחר לגמרי:
חצאיות קצרות וכו' .אמנם יש
ירושלמיות שלובשות חצאיות ארוכות
יותר אבל צרות ,גרביים אולי שחורות,
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אך שקופות שרואים את הרגלים,
תכשיטים ,איפור ,וזה דבר משונה
ביותר ומצער ביותר.
ומתבדחות
צוחקות
וכל אלו
ברבנית הזאת .הרב ,בעלה ,בוודאי
הראש
על
אַל
שַ
עם
ביותר
מהצדיקות
יכעס מאד על אוטיסט מיסכן שמעיז
ועל הכתפיים ,שמלות רחבות וכו' .כי לומר דבר כזה .אך ב"ה יש רשימות
הן מפחדות מאד שידרשו מהן לעזוב ארוכות וחשובות ,רשימות שעושות
את ''עגל הזהב'' ]חיי גשמיות ועוה''ז[ שהן רושם גדול ,של רבנים שמתנגדים
כל כך אוהבות .ממש פוחדות שלא יהיה בצורה חריפה לפאות ולפריצות של
להן את הצעצועים של העוה"ז שהן כל האופנה שנכנסה לעולם החרדי.
כך אוהבות.
ש .נשים שמדברים איתן על צניעות
וזה האסון של הדור שלנו שהורס את אומרות שאין מה לדבר איתן על
הכל .וכל אשה חרדית שסוטה מהאמת שַ אַלים כי קודם צריך לתקן הרבה
גורמת לעוד אסון בעם ישראל ]''בעוון דברים אחרים?
נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות
ת .היסוד הראשון של התורה זה
מתחדשות ובחורי שונאי ישראל מתים וכו'''
''קדושים תהיו'' ]לחיות למטרה רוחנית
 שבת לג[ל"ע ,וגורמת לנפילת הדורהמעונין לעזור להפיץ הדפים האלו
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]מדרגתו הרוחנית ,וכעצת בלעם :אלקיהן של
ישראל שונא זימה וגו' )סנהדרין קו ע''ש([.

ולא גשמית  -קרבת ה' וחיי עולם הבא ,כמו
שכתוב במסילת ישרים פ''א ''יסוד...שהאדם
לא נברא אלא להתענג על ה'...שזה התענוג
האמיתי והעידון הגדול וגו''' ע''ש היטב[ וזה

וכל בעל שרוצה את הדבר הזה אשם לא
פחות מאשתו  -כי זה גם מה שהלב שלו
רוצה .כל אשה שמתלבשת לא בדרך השורש של צניעות .אבל יש בלבול גדול
התורה משפיעה לרעה על כל הסובבים בזה ויש אפילו מודה חדשה של שַ אַלים
אותה ]''ולא יראה בך ערות דבר ושב בעולם הגויי .ולכן אפשר לראות תיירות
חרדיות אמריקאיות עטופות בשַ אַלים
מאחריך''  -פ' כי תצא[.
ואם היא במקרה ''רבנית'' ומבססת יחד עם פריצות זועקת .מדובר על נשים
את ההתנהגות האנטי יהודית שלה על ששייכות כביכול לקודש הקודשים של
התורה ]שזה כאילו מותר[ זה אסון עצום העולם החרדי ,אבל הן מושפעות מאד
]ראה יומא פו ושערי תשובה )ש''ד ו( גדול מההלניסטים ,מהעולם המודרני.
למה הצניעות חשובה כל כך? כי ה'
העוון של חילול השם ר''ל[ ואני לא מקנא

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

אחים יקרים חייבים להתעורר ,חרב מונחת על צווארנו! לחיזבללה יש כ  30,000-טילים )דברי שר הבטחון שפורסמו בתקשורת( ,וזרימת
הנשק מאירן וסוריה אליהם ולעזה ולשאר המחבלים ,ממשיכה .בין הטילים ,ישנם טילים אירניים חדישים ארוכי טווח שמאיימים על כל
ריכוזי האוכלוסיה הגדולים בארץ ,על תחנות החשמל ,שדות התעופה הנמלים וכו' ועד הכור הגרעיני שבדימונה )הארץ 2 ,מרץ  .(2008בנוסף,
קיימת סכנה גדולה יותר של שיגור טילים בו זמנית מאיראן וסוריה עצמם ,הכוללים טילים קונבנציונאליים ,כימיים ,ביולוגים וגרעיניים
רח''ל .במלחמת לבנון )וכן בשדרות אשקלון וכו'( לא הצליחו למנוע את שיגור הטילים .ואלו רק חלק מהסכנות המונחות על צווארנו וד''ל...

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

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

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

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

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

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

חשוב להעביר את המסרים האלו לכל יהודי בכל דרך שאפשר )לפקסס ,לשכפל ,להדביק בבית הכנסת ,וכו'( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.
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שאלה :מה דעתך על ההכנות שלנו
לעצרות שק ואפר?
בנימין :אני מתרגש מאד ,כי הגאולה
]ראה במסגרת[ קרובה ומתקרבת במהירות
מאד גדולה .וזה שיהודים מתאספים
ושמים על הגוף שק ועל הראש אפר,
ויושבים על הרצפה ובוכים להקב''ה
ודופקים על הלב ומצטערים על כל
העבירות ,ורוצים לחזור בתשובה
אמיתית ,זה סיבה שהקב''ה יכול ,אולי,
להציל את עם ישראל ברחמים.
זאת הדרך לגאולה :להוריד את הראש
ולהוריד את הגאווה ,ולהרים את הראש
ולהסתכל השמימה ולבקש מה' מחילה
ורחמים .וזה ]העצרות שק ואפר שקוראים
לה' בחזקה[ סימן ,סימן מאד חזק,
שהגאולה כל כך קרובה שאפשר לטעום
אותה כבר.
אבל לצערי הרב ,רוב האנשים עדיין
ממשיכים עם עולם הגשמיות שנותן להם
הנאה גופנית יותר פשוטה ויותר קלה
להשגה.
שאלה :בספר דניאל ) 2בשלבי הכנה(,
הרבה נכתב נגד הפאות .שאל אותי יהודי
אחד ,איך אוטיסטים יכולים לקבוע
הלכה ,הרי רק תלמיד חכם יכול לפסוק
הלכות?
בנימין :זה נכון ,אבל הבעיה של הפאה,
זה לא באותה קטגוריה .זה בקטגוריה של
חזיר .אי אפשר לפסוק שחזיר זה כשר .אף
רב לא יכול לפסוק שחזיר זה כשר ,והפאה
של היום זה כמו חזיר .זה לא שאלה בכלל.
אין בכלל שאלה אם מותר ללכת עם פאה או
אסור ללכת עם פאה.
כל הפאות היום אסורות .כל בן אדם עם
הגיון הכי פשוט מבין שזה אסור .אם אשה
הולכת ברחוב בלי חולצה ,ברור שזה
אסור ,לא צריך ללכת לרב לשאול אם זה
מותר או אסור.
גדולי התורה ,ענקים ,מלפני יותר ממאה
וחמישים שנה ,כאשר התחילו לחבוש
פאות בגלל הגזירות ,ידעו וראו ברוח
הקודש לאן זה יגיע ולכן אסרו את זה.
שאלה :אבל קשה ללכת כנגד כולם,
הציבור ,החברים וכו'?
בנימין :זה הזמן של מסירות נפש .אדם
שרוצה קיצורי דרך הוא לא ישרוד לקבל
פני משיח צדקנו .אדם שרוצה להאמין
שלא יהיה עונש ,הוא יכול להמשיך לחיות
חיים דמיוניים ,אך הוא לא ישרוד ח"ו.
אנחנו חייבים לחזור לקב"ה עם כל
הרצונות ועם כל הכוחות .זה אומר
לנקות את עצמנו מהדברים של העולם
הזה המיותרים ולשבת רק בבית ה' ]כמו
שאמר דוד המלך ע''ה ''אחת שאלתי מאת ה'
אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי''
)תהילים כז ,וכמבואר בהרחבה במסילת ישרים
פרק הראשון([ .עוד מעט עומדים להיות

דברים גדולים ואז אני אדבר באריכות.

כב אדר א תשס"ח

אני אזכיר לכולם שרק דבר אחד יכול
להציל ,וזה לחזור בתשובה ]כ''כ רס''ג וראה
סנהדרין צז .[:להכיר את האמת היהודית
ולהשתדל לעשות את רצון ה' ולא לתת
לעצמנו הנחות .להיות יהודים קיצוניים.
מה זה אומר להיות יהודים קיצוניים?
לעשות רצון ה' עד הסוף עם כל ההידורים
שאפשר.
שאלה :למה בתקופה האחרונה אתה
מדבר כל כך הרבה אודות העצרות של
''שק ואפר''?
בנימין :שק ואפר זה דבר חיצוני .שמים
שק ,שזה דבר שאפשר לגעת בזה ]דבר גשמי[.
אבל המטרה של הדבר ,זה להוריד את
הגאווה של האדם ]כש''כ בשולחן ערוך או''ח
תקעט ''ומתכסים בשקים ...עד שיכניע לבם''[.

ולהביא אותו להרגשה של בכי,
להרגשה שהוא הפסיד עולם גדול ויפה
ונהדר .הוא הפסיד את בית המקדש
והקרבנות ]שאפר הוא זיכרון לשרפת בית
המקדש ,וכמו ששמים אפר בראש חתן למטרה
זו כמו שכתוב בשולחן ערוך או''ח תקס[.

הוא צריך להרגיש כמה גדול ההפסד
כשמאבדים את כל הדברים האלה .הוא
צריך לדעת את גודל ההפסד .הוא יושב
על הרצפה עם שק על הגוף ואפר על
הראש והוא בוכה כי הוא באֵ בל .הוא
בוכה על כל מה שהוא הפסיד בגלל
העבירות שלו בכל הגלגולים.
וזה הזמן לבכות ולהצטער ולהגיד
לקב"ה :חטאתי ,עויתי ,פשעתי ,סלח לי
ולכל עם ישראל ]כש''כ שם בשולחן ערוך
תקעט

בהמשך ''וישובו תשובה

גמורה''[

ולבקש מהקב"ה שיביא את הגאולה
השלמה :את בית המקדש השלישי ,את
הקרבנות ואת משיח צדקנו ]ראה שולחן
ערוך סימן תקעו ס''א[.
זה פיקוח נפש עבור כל יהודי להשתתף
בתפילות האלה ,כדי להכין את עצמו לרגע
הגדול ,הענק שמחכה לנו בעתיד הקרוב
ביותר  -עבור אלה שמוכנים ,מוכנים נפשית
ורוחנית .זה יהיה הרגע הגדול ביותר,
הנהדר ביותר בהיסטוריה.
אבל לאלה שלא מוכנים ,חס וחלילה:
שלא חזרו בתשובה באמת ,שלא הורידו
את הגאווה שלהם ,שלא בכו על העבירות
שלהם  -בשבילם זה יהיה יום מפחיד
ביותר .היום הזה יביא להם את הסוף ,לא
עלינו ,ה' ירחם.

י''ד העיקרים של הגאולה העתידה
שסידר רבינו האברבנאל זצ''ל מתוך דברי הנביאים
בספרו ''משמיע ישועה'' )עמ' תצא-תצה ע''ש כל פרטי המקורות בפסוקי הנבואות(

]ח[ תשוב השכינה לחול בעם ישראל
]א[ נקמת ה' מעכו''ם מכת חרב
בשלמות ,יותר מהר סיני ,ותשוב
והרג ואבדן עצום מאוד ,לא היה
רוח הנבואה ותתרבה החכמה כי
כמוהו .ועל ,זאת ניבאו :ישעיה ,ירמיה,
''מלאה הארץ דעה את ה'כַּ מַּ יִ ם
יחזקאל ,הושע ,יואל ,עמוס ,עובדיה ,מיכה,
לַ יָּם מ ְ כַ סּ ִ ים'' )ישעיה יא( .ועל זה ניבאו:
חבקוק ,חגי ,זכריה ,מלאכי.
ישעיה,ירמיה ,הושע ,יואל ,עובדיה ,מיכה,
]ב[ נקמה' ה' מאדום תהיה יותר
חבקוק ,צפניה ,חגי ,זכריה.
גדולה מנקמת שאר האומות .ועל זה
ניבאו :ישעיה ,יואל ,עמוס ,עובדיה ,מיכה,
]ט[ ישובו גם פושעי ישראל אשר
חבקוק.
יצאו מכלל הדת והתערבו בגוים ,אם
מפאת האונס וכו' ועל זה ניבא ישעיה.
]ג[ קיבוץ גלויות ותשועת ישראל.
ועל זה ניבאו כולם :ישעיה ,ירמיה ,יחזקאל,
]י[ ימלוך מלך מבית דוד ונחה עליו
,
הושע ,יואל ,עמוס ,עובדיה ,מיכה ,חבקוק
רוח ה' וישים משפט בעולם .ועל זה
צפניה ,חגי ,זכריה ,מלאכי.

]ד[ עשרת השבטים ישובו .ועל זה
ניבאו :ישעיה ,ירמיה ,יחזקאל ,הושע,
עובדיה ,מיכה ,צפניה.

]ה[ דומה לגאולת מצרים בבחינות
רבות :שיצאו מהגלות כולם ולא
יוותר מהם איש בכל הגלות וכו' .ועל
זה ניבאו :ישעיה ,הושע ,זכריה ,מיכה.

ניבאו :ישעיה ,ירמיה ,יחזקאל ,הושע,
עמוס ,זכריה.

]יא[ לא תשוב הגאולה ממנה ולא
מזרעם לגלות אחר ,לפי שימול ה' את
ערלת לבבם ולא יחטאו עוד .ועל זה
ניבאו :ישעיה ,ירמיה ,יואל ,עמוס ,מיכה,
צפניה ,זכריה.

]יב[ יקבלו רוב האומות הנשארות
אמונת השי"ת ויכירו וישתעבדו
לאלקים וידרשו תורתו .ועל זה ניבאו:

]ו[ יש עת מוגבל לפניו ית' לגאולת
עמו ,ולא ימנענה בבוא עתה אף
ישעיה ,הושע ,יואל ,צפניה ,זכריה ,מלאכי.
שיהיו בהם רשעים ,אבל הרשעים
]יג[ יהיה שלום בכל העולם כ''וְִ תּ ְ תוּ
שבהם יכלו בזמן חבלי משיח .ועל
וַחֲ נִיתוֹתֵ יהֶ ם
ל ְ א ִ תּ ִ ים
חבקוק,בוֹתָ ם
זה ניבאו :ישעיה ,יואל ,מיכה ,חַ ר ְ
ל ְ מַ זְ מֵ רוֹת לֹא יִשָּׂ א גוֹי אֶ ל גּוֹי חֶ רֶ ב''
צפניה ,זכריה.
)ישעיה ב( .ועל זה ניבאו :ישעיה ,חגי.
]ז[ אחר זמן רב מהגלות ותוקף
]יד [ יחיו המתים ,ועל זה ניבאו:
הצרות ,תגיע הגאולה .ועל זה ניבאו:
ישעיה ,ירמיה ,חבקוק ,צפניה ,זכריה.

ישעיה ,יחזקאל ,מלאכי.
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תשס''ב

קול דממה דקה
מסרים מעולם הנשמות
מופץ בהמלצת רבנים חשובים

העולם מאד מפחיד היום .המצב הוא באים לשאול אוטיסט מסכן מה לעשות!
שאין לאן לברוח .כל אחד עם קצת הבנה אוי עם ישראל .מזה הלב שלי כל כך שמח
מבין שמשהו גדול מאד קורה .בכל המאה  -לא בגלל שאתם נותנים לי כבוד גדול.
הקודמת וגם בשנים האלו ,תחילת המאה אלא זה סימן שזה דור באמת עזוב ,בלי
הזו ,יותר ויותר השם מראה לנו שאין לאן הנהגה באמת .כמו שכתוב שלפני שיגיע העולם הזה ,וזה שכנוע טוב ונעים להפריד
לברוח .כל המלחמות במאה העשרים ,משיח הדור יהיה דור של יתומים ,בלי את היהודי מהמסורת שלו ,מהאמונה
לאט לאט המלחמות נהיו גדולות יותר הנהגה .ולכן אני כל כך שמח כי באמת שלו ,מהבטחון שלו ,מהאהבת ה' שלו.
ויותר ,וכיסו יותר ויותר מהעולם .עד הישועה קרובה ,ואין ממה לפחד או
ש .לכאורה אנחנו כל כך שקועים
היום הזה שכמעט לא נשאר מקום בטוח
לדאוג ,רק מהיצר הרע .ומי יעבור את בתרבות של העולם המערבי ,של אדום,
בכל העולם.
הקושי הזה? רק אלו הקרובים לאמת ,אלו שאנחנו חושבים שזה טוב.
עכשיו ארצות הברית בפחד
ת .נכון ,וגם החרדים מרגישים
גדול ,ויש סיבה .כי המנוול בן
את המשיכה לחומר ,לבגדים,
מלכות משיח צומחת ומתגלה מתוך מלכות
לאדן הוא אדם מאד פיקח,
למכוניות ,לפלאפונים ,לטיולים וכו'.
מאמין פנאטי בכוחות הרעים,
אדום .שעל ידי חורבנה של מלכות אדום,
ש .למה אמרת שבמקום שיש
הבטוח שהוא צודק ונלחם
עולה ומתגלה מלכות שמים '']ועלו
''עגל הזהב'' )גשמיות( שם ה'
''לשם שמים" .ולכן ארה"ב
מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו[ –
מסתיר את פניו?
מרכז הטומאה ,ארה"ב מרכז
והיתה לה' המלוכה'' ]עובדיה א' ,ועיין מדרש
ת .כי השקר והאמת לא יכולים
עגל הזהב ,ארה"ב מצרים ממש,
רבה ,שמיני פ''יג[.
לעמוד ביחד .האמת זה רוחניות,
אדום ממש ,ארה"ב שהכסף
האמת זה הקב"ה ,להתקרב
והגשמיות ממש הרסו כל דבר
חורבנה של אדום ]עשו[ יבוא רק על ידי
אליו .השקר ,הגשמיות ,לא יכול
רוחני ,ובמיוחד בין היהודים,
חורבן העולם הזה .כאשר מביא הקב''ה את
לחיות בתוך עולם של רוחניות .לכן
ארה"ב שאין לה זכויות נגד אחד
העולם למצב שיסודות חיי העולם הזה
התרבות של אדום ,של גשמיות,
שנלחם ''לשם שמים'' ,אפילו
יתמוטטו ,השלוה תתערער ,חיי הפרט
חייבת ליפול.
שהוא רשע ,מעוות וחייתי .ולכן
יהפכו לחיי דאגה ,פחד ויסורים ,וכל העולם
יש ממה לפחד.
ש .אבל למה גשמיות מפריעה
כולו יעמוד תחת אימת הרס וחורבן ,אז
לרוחניות? למה זה לא טוב שיש
כי על פני השטח ארה"ב
יתגלה לעין כל שהתרברבותו של האדם
ליהודי הרבה כסף ורכוש וכו'?
נראית ממש כמו ארץ של
וגאותו על התקדמותו בכיבוש הבריאה,
צדיקים .חופש ביטוי ,מקום
ת .אדם צריך רק את הבסיס
שכל אדם יכול להרוויח את
שלו בשביל לחיות .יכול להיות לו
כביכול ,מביאים רק לאבדון.
לחמו ,מקום שכל אחד יכול
בית צבוע ,נקי ומסודר ,אבל לא
אז יכירו את ההפסד שבחיי העולם הזה
להאמין ולהתפלל איך שהוא
יותר מזה .ברגע שעובר את זה,
כשהם מרוקנים מכל תוכן רוחני ,המובילים
רוצה בלי הפרעות ,מקום שעוזר
הוא מגיע ]בדרך כלל[ לעגל הזהב
רק לכלייה ואבדון .כשיתיאש האדם
לארצות אחרות .אבל כל זה ,זה
ושוכח את הקב"ה.
רק ''בית מקדש'' לעגל הזהב.
מלהשיג רצונותיו ותאוותיו ,אז יתגלה אורו
]ודבר זה כתוב מפורש בתורה
קשר
וזה רוצח כל דבר רוחני ,כל
)דברים ח('' :השמר לך פן תשכח
של משיח ''ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט
עם הקב"ה.
את ה' אלקיך...פן תאכל ושבעת
את הר עשו''.
ובתים טובים תבנה וישבת.
ועכשיו יש מלחמה בין השקר
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ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב
של אדום והשקר של ישמעאל.
ירבה לך וכל אשר לך ירבה .ורם
אני לא צריך להגיד מי ינצח.
לבבך ושכחת את ה' אלקיך''[.
תקראו בנביאים ותדעו הכל.
שלא משנה מה ,מחזיקים ביד השם ,ולא
תשאלו את הרבנים שלכם מי ינצח ,אדום
אדם שיש לו פלאפון פשוט כי הוא חייב
או ישמעאל? ואחרי זה תשאלו מי ינצח ,עוזבים .רק אלו יעברו את זה.
להתקשר לאשתו כמה פעמים ביום ,אחרי
הקב"ה או הגוים? ותשאלו מי ינצח,
ש .למה אמרת פעם שהעולם המערבי כמה זמן הוא רוצה פלאפון יותר משוכלל,
?
''
כבש
בבגדי
זאב
''
זה
השליח של הקב"ה ,משיח ,או הגוים
ולתת את שלו לאשה .גם אז צריך עוד
הכבשה
שיבואו כולם ,שבעים זאבים ,נגד
של
,
המערבי
העולם
של
התרבות
.
ת
אחד ,כי צריך רק בשביל המשפחה
הקטנה .מי ינצח?
זה
אדום
.
ביותר
הגדולה
הסכנה
ו
ז
,
אדום
הקרובה ולילדיו .עד אז הוא כל כך משוגע
של
,
הגשמיות
של
,
הזה
העולם
של
הסמל
עם פלאפונים ,והוא טובע בחשבונות
עם ישראל ,תראו באיזה מצב קשה
אנחנו! באמת אנחנו יתומים גמורים .השקר .אנחנו נסחבים לתוך החיים של פלאפונים ,שהוא כבר שוכח את הקב"ה.
דעת תורה ,מקורות מחז''ל וספה''ק
והרבה מסרים נוספים כלולים בחוברת
''קול דממה דקה'' טל 057- 3122301

ש .למה האוטיסטים לא מגלים דברים מעשיים כמו איפה בין לאדן או תאריכים מסוגלים לנצחון וכו'?
ת .לא נשלחנו לתת תאריכים מדויקים .נשלחנו להזהיר שאם לא עושים תשובה ,ה' יגרום לסבל כל כך גדול כדי
לטהר את העם שכדאי יותר לעשות תשובה .אם אגיד שב 11-בספטמבר תהיה התקפה על מגדלי התאומים ,מה
הייתם עושים?
ש .אולי יהודים היו ניצלים!
ת .יכול להיות] .אבל[ רוב היהודים היו סובלים פי כמה וכמה .כי במקום לעשות תשובה ,היו דואגים לא להיות בבנין ,או
היו דואגים שיהיו מטוסי קרב להפיל את המטוסים האחרים ,או היו תופסים את הערבים לפני שעשו את זה .אבל אף
אחד לא היה עושה תשובה! היו בטוחים שהצבא מציל אותם .וזה לא מה שהקב"ה רוצה .הוא רוצה להציל את העם.
האוטיסט בנימין גולדן

בס''ד

מסר חדש מגליה
נמסר אדר א תשס''ח )חלק א(
גליה :אמא יקרה שלי ,התקשור הזה נראה עַ ם ישראל ישועות ונחמות ,יהיה קשה יותר .היום זה ברחמים
בינינו הוא מתנה שהקב''ה שלח לנו וניסים גדולים ומופלאים ביותר ,רק ובקלות ,חשוב לנצל את המצב הזה
בּ ְ ימים קשים אלה ובזמן שעדיין רבים ח ִ זקוּ ואמצוּ.
היום כי הוא עומד להשתנות בקרוב
הולכים כעיוורים ומגששים באפילה.
מאוד .כאשר יתגלה המשיח בע''ה
מי יכנס למעגל אוהבי ה'?
אמא :איזה מסרים יפים ברוך ה' ,ברוך בקרוב בקרוב ,לא יהיו כבר חוזרים
נהרות של תשובה
בקרוב תהיו עדים לחזרה בתשובה ה' שזכית להעביר לי וזכיתי לקבל ,וברוך בתשובה .יהיו כאלה שהספיקו לעלות
עצומה כפי שלא היתה מעולם .המונים ה' שיזכו לקבל גם כלל ישראל .האם על הרכבת ,וכאלה שהפסידו את הרכבת
 כי היא כבר נסעה ולא תשוב עודמעם ישראל .נהרות נהרות של תשובה מותר לפרסם אותם ברבים?
גליה :אמא את יודעת שחשוב לעולם למסלול שלהם.
ישטפו את כל יהודֵ י הארץ והעולם.
בוא יבוא משיח צדקנו!
רבים ישובו לארץ ישראל .אך באָרֶ ץ להתייעץ עם הרב ,לגבי מה לפרסם .אין
אמא :גליה ,כתוב שהמשיח יגיע בסוף
התשובה תהיה הרבה יותר קלה מהירה ספק שזה יכול לחזק את עם ישראל
ומשמעותית.
בזמנים הקשים הללו ,ואמא יקרה שלי ,האלף הששי לבריאת העולם ,ולפני
בקרוב אמא הכל יקרה .המצב שישרור הגאולה ממש קרובה והזמנים הללו האלף השביעי ,לפני קבלת השבת .כי גם
בארץ ובעולם יחזיר המונים לה' יתברך הקשים יהיו כנראה עוד יותר קשים בשבת שהוא היום השביעי מקבלים את
ללא ספק כלל .העולם לפני שינוי גדול בעולם בכלל ,והרבה יסבלו סבל נורא ,השבת קצת לפני הזמן של השקיעה,
מאוד  -ושומעים ויודעים בחוש שזה כך אבל כל מי שמתקרב לאבינו שבשמים כלומר כבר לפני סוף היום השישי
ושהמצב הנוכחי לא יוכל להימשך כך ,ומתחיל לשמור שבת ולקרוא "שמע מקבלים את השבת .אז אנחנו כבר
מכל הבחינות .לא איומי הערבים ישראל" ,כבר נכנס למעגל אוהבי ה' לקראת סיום האלף השישי לבריאת
והגויים הרשעים על ישראל ולא המצב וחסד יסובבנו ]אם ימשיך להתעלות[ .העולם .מתי המשיח יבוא?
הקב''ה מסוכך עליו ועל כל ישראל ,אך
הרוחני הנוכחי.
גליה :הוא יבוא ,בוא יבוא משיח צדקנו!
חייב להיות שינוי גדול לטובה .רבים קשה לסוכך על קוצים וברקנים כי היד הזמן כבר הגיע! אנו מחכים עוד לאחרונים
המאחרים .אז בואואֶ חַ י ואחיותי
רבים מישראל ישובו לאבינו
שבשמים ,אם בטוב ואם במוטב ,כאשר יתגלה המשיח בעז''ה
המאחרים והזדרזו להגיע כבר ,כי
מחכים לכם .הקב''ה לא רוצה
לא יהיו ברירות אחרות ]''הקב''ה בקרוב בקרוב ,לא יהיו כבר
להתחיל את השמחה העצומה
מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות
כהמן חוזרים בתשובה .יהיו כאלה
המצפה לנוולָ עולם לפני שיגיעו כל
וישראל עושין תשובה'' )סנהדרין צז:
בניו ובנותיו האיטיים ,העצלים
ע''ש([ .בקרוב תביני על מה אני שהספיקו לעלות על הרכבת,
והמאחרים .עורו בנים שובבים,
מדברת.
וכאלה שהפסידו את הרכבת -
שובו אלי ואשובה אליכם ]מלאכי ג ז[.
גאולה וחבלי משיח
אמא :למה ,מה הולך להיות בקרוב? כי היא כבר נסעה ולא תשוב
השמחה הגדולה מצפה לעם ישראל.
הכל תלוי רק בנו .אנחנו יכולים
גליה :אין לי רשות לפרט לך ,עוד לעולם למסלול שלהם .
לקרב כל אחד את חברו ושכנו
אבל באופן כללי מותר לי לומר לך
שבקרוב גאולת ישראל השלמה ,ולפני יכולה להידקר ולכאוב .יותר קל לסוכך ובני משפחתו ,להפיץ תורה וקדוּשה
הגאולה יהיו עוד כמה חבלי לידה קשים ,על פרחים רכים ועדינים.
ולזכות את הרבים .כל המזכה את
ה' שָׂמֵ חַ בכל פרח רענן של ישראל הרבים יש לו בשמים היכלות מיוחדים,
וכמה צרות על שונאי ישראל.
ולאחר החושך הכבד יפציע אור חדש שלו ,לעת עתה הוא מסכים לסוכך כי כל אבא שבניו התרחקו ואבדו לו,
על ציון ,וכולנו נתעורר לאורו של משיח אפילו על כל הברקנים הדוקרניים הללו ומישהו חיפש אותם והתאמץ ומצא
צדקנו אשר ינהיג את ישראל בהנהגה למען הפרחים היפים שלו ,המפיצים אותם והשיבם לאבא האוהב ,יתוגמל
קדושה לקראת בנין בית המקדש ]ראה ריחות
בשָׂ מ ִ ים בכל העולם הגשמי העכור בתגמול הולם ביותר .אז א ִ זרו עוז
הזה .אמא תגידי לכולם שכל אחד ואחת ותעצומות וכל אדם מישראל ינסה לקרב
ישעיה ב[.
הגאולה בפתח ,אסור להתייאש גם אם יכולים להיות פרח יפה וריחני.
בדרכי נועם את כל מי שיוכל ]גם שומרי
כמה חשוב לנקש את כל הקוצים תו''מ[ .לא להתעלם מאחיך ,עזוב תעזוב
יהיו ימים קשים ,והכל תלוי בנו,
ביכולתנולמַ תֵ ן הרבה גזרות ומכות .ככל והברקנים המפריעים לָ צמיחה והפריחה עמו .זו מצווה עצומה.
שיעשו מצוות וחסדים ויעבדו על של עַ ם ישראל .בע''ה בקרוב הגינה
וזה ימנע הרבה צער כאשר נראה את
המידות ויהיו ישרים והגונים וישמרו תהיה יפה לתפארת ותכיל רק פרחים אחינו הרחוקים שלא יכולים להשתתף
שבת קודש ואת מצווֹת ה' יתברך ,אזי יפים ורעננים .כל הקוצים יתייבשו בשמחת הגאולה הקרובה ,הם לא יוכלו
המאזן יהיה לטובתעַ ם ישראל והגאולה ויקמלו ולא יתקיימו יותר .אז הבה להתקרב למעגל הרוקדים .הם יהיו
חיש תגיע ויתבטלו המון קטרוגים ונפריח את השממה הרוחנית!
מנודים ומרוחקים ועצובים ובוכים,
יש כבר המון פריחה בישראל .רבים והשמחה שלנו לא תהיה שלמה
והרבה צרות.
כאשר מקיימים מצוות נבראים מהם רבים שבו לאבינו שבשמים .יש היום בלעדיהם .לכן עשו מעשה עוד היום
הרבה מלאכים ששומרים על ישראל .הרבה אמצעים שמקלים להתבונן ולדעת ונסו לקרב כל יהודי ויהודיה לאבינו
אמא יקרה שלי ,אני יכולה רק לומר לך ולשוב לה' יתברך .היום זה קל ,אך ככל שבשמים ,ותבואו על הברכה בע''ה.
גילוי משיח זה סוף העולם?
שאנחנו כבר צעד אחד קטן לפני הגאולה שיעבור הזמן יהיה קשה הרבה יותר .כי
השלמה בע''ה יתברך .בקרוב בקרוב כאשר הזמנים יהיו קשים יותר ,הכל
אמא :אם המשיח יגיע בקרוב ,ואם זה

סוף העולם ,אז למה להתחתן ולהוליד
ילדים?
גליה :אני יכולה לומר שאין בןדָ וִד בא
עדשֶׁ יִכלוּ כל הנשמות שבגוף ]יבמות
סג .[:כל הזמן יש תיקונים וכל נשמה
היורדת לעולם הזה מתקנת תיקונים
עצומים ביותר וחשובים ביותר .וגילוי
משיח זה לא סוף העולם חלילה ,העולם
עוד ימשיך להתקיים בע''ה.
בגילוי משיח ,זה רק יהיה סוף של
עולם השקר והכפירה ותחילתו של עולם
חדש של אמת ,עולם ללא יצר רע .וצריך
לעבוד על מידת הביטחון ולבטוח רק
בקב''ה ,שרק הוא יודע מה טוב לעמו
ישראל ורק הוא יתעלה וישתבח מלך
העולם ,יודע מתי הכי טוב שיהיה גילוי
משיח .ובכל דור ודור קיים בינינו
המשיח ]כש''כ הברטנורא בפירושו למגילת
רות[ .הוא אינו מודע לכך וברגע
שהקב''ה ברחמיו יחליט ,הוא יתברך
יערֶה עליו מלמעלה רוח קדוּשָ ה
ויתקיימו כל דברי הנביאים.
הגאולה מאוד קרובה אבל רק הקב''ה,
אין עוד מלבדו מחליט מתי ואיך ,והכל
יכול להיות ברחמים גדולים ותלוי בנו
הרבה מאוד מתי יהיה ואיך יהיה.
איך לקרב את הגאולה?
אמא :אולי יש לך מסר לעם ישראל
לגאולה ,מה הם צריכים לעשות בדיוק
כדי לקרב את הגאולה?
גליה :אמא אמרתי לך היום הרבה
דברים שיכולים לקרֵ ב את הגאולה.
חשוב שיתבוננו ,ישאלו ,יחפשו,יִ ל ְ מדוּ,
ויגיעו לאמת .הם הגיעו לעולם הזה
בתוך גוף של אדם נבון לא בתוך גוף
בהמה שאין לה אפשרות לחשוב .ומי
שיתאמץ להבין ולא יתעלם ולא ישקע
בתאווֹת ותענוגות גשמיים.
אלא יגיע להבנה שה' הוא מלך העולם
וכל העולמות כולם ואין עוד מלבדו
]כמבואר בהרחבה בספר דעת תבונות לרמח''ל
ז''ל[ ,ויבין שה' נתן לנו תורה ומצוות

ועלינו לקיימם ,ולעשות חסד עם הזולת,
ולעבוד על המידות שלנו כדי שנהיה כולנו
הגונים ,כולנו ישרים ,כולנו אוהבים ,ללא
מחלוקות וללא שנאה ומדון ,אלא רק

הבנה וכבוד איש לרעהו הרי שהגאולה
תגיע מהרה ,בקלות וברחמים.
מתי תגיע הגאולה?
אמא :מתי תגיע הגאולה?
גליה :אמא היקרה ,רק הקב''ה מחליט
מתי תגיע הגאולה השלמה ולא אף אחד
אחר ,זה סוד כמוס שרק הקב''ה יודע
ועַ יִ ן לא תשוּרנו .ולמרות שצדיקי עולם
בכל הדורות חזו וצפו וכתבו תאריכים
לגאולה ,המשיח לא הגיע בתאריכים
הללו וזה לא מפחית מערכם של
הצדיקים העצומים הללו מאומה ,זה רק
כי הזמן עוד לא הגיע .התאנה עדיין לא
הבשילה ועת הרימון לא הגיע.
האם תהיה מלחמה?
אמא :האם מותר לך להגיד אם תהיה
מלחמה?
גליה :מותר לי להגיד שהכל תלוי בעם
ישראל .אם יתקרבו לאבינו שבשמים לא
תהיה שום מלחמה .אבל חלילה אם לא
יתקרבו מספיק יהודים לה' יתברך ,ה' לא
יתן שיפֵ רו את הברית הקדושה שלנו
אשר התחייבנו בהר סיני .ואם לא תהיה
ברירה והילד מאוד עקשן ועושה דברים
שרק מזיקים לו ומסכנים אותו ,אז
האבא הטוב והאוהב והדואג לבנו
האהוב ,בלית ברירה יכול גם להכותו
מכות של אהבה.
אז רצוי שהילד העקשן הזה ,בני בכורי
ישראל ,יחזור כבר לאבא שבשמים,
לתורה הקדושה שמוֹרָ ה לנו איך להתנהג
בעולם הזה .אין התנהגות נכונה יותר
וטובה יותר עבור כל אדם מישראל .כל
מצוות התורה הן לטובתו מאהבת ה'
אליו נתן לו את התורה .ובכך יגן על
עצמו ומשפחתו ועל כלל ישראל .בכח
התשובה יש לבטל כל גזרות קשות
ורעות ,ולקרב את הגאולה השלמה,
וכמובן לבטל כל מלחמה.
אבל מלחמה יכולה להיות רק באין
ברירה .ואם תהיה מלחמה גדולה בעולם
גם לא לדאוג ,כי אלה ההולכים בדרך ה'
יתברך ]ששומרים כל המצוות ונזהרים מכל
העבירות[ לא יאונה להם שום רע.
המלחמה תהיה כדי להיפרע מהגויים
הרשעים ,הכל דין צדק מוחלט ,ומשמים

עצרות שק ואפר מתקיימות בערב ראש חודש ברחבת הכותל המערבי
ובכ 40-מוקדים ברחבי הארץ) .מנחה ויום כיפור קטן וקבלת עול מלכות
שמים עם דברי התעוררות וכו'( .המעונינים לארגן עצרות שק ואפר
במקומות נוספים יכולים להתקשר.050-410-4147 :

''אם אנחנו רוצים להציל את עצמנו אנחנו חייבים בלי
פוליטיקה ,לשם שמים ,לצאת לרחוב .ללבוש שק ,לשבת על
הרצפה ,נשים לחוד וגברים לחוד ,עם הילדים .לצאת לרחוב
לשים אפר ולבכות ,להגיד סליחות ,לבקש רחמים ,לבקש
מחילה ...זה יעזור להציל את כולנו .לפי ההיסטוריה ,היהודים
שבאו ביחד להקב"ה בבכי בלב שבור ,בראש למטה ,ומבקשים
סליחה מחילה וישועה ,תמיד קבלו'' האוטיסט בנימין גולדן

הספר ''דניאל'' שכולל הרבה מסרים
חדשים של אוטיסטים ודברים
העומדים על הפרק ניתן להשיג
בחנויות ספרים) .בעברית ובאנגלית(
מחיר מיוחד לזיכוי הרבים רק  10ש''ח
הפצה הראשית :גיטלר . 03-5798187

אין ויתור לאף אחד על מעשיו ומעלליו
הרעים לעם ישראל בכל הדורות .עֵ ת
נקם יבוא ועֵ ת שילומים יהיה ]''כי יום
נקם לה' שנת שילומים'' )ישעיה לד([.
אבל לא לדאוג ולא לפחד כלל מכך,
יתברךִ פָּ רַ ע מכל הגויים שהצֵ רוּ
י
שכן ה'
לעם ישראל אהובו ,שהרגו ושחטו בנו,
שהתאכזרו לנו בכל הדורות ,לא יכול
להיות מצב שהם לא יענשו ]ראה יחזקאל
לח ח ,זכריה יב ב ,עובדיה א טו ועוד[.
המלחמה הגדולה ,אם תהיה ,היא רק
כדי להעניש את הגויים הרשעים ולמחוק
זֵדים מהעולם ,אשר הרֵ עוּ לנו בכל דור
ודור .זה חלק מהגאולה .מי שדבק בה'
]כמבואר במסילת ישרים פרק א[ יראה
בנפול אוייביו .הנקמה והחרון אף מופנה
רק לשונאי ישראל ,ואנחנו כולנו עם
סגולה ישראל האהובים ,נתקרב לאבינו
שבשמים ]ע''ש במס''י[ ובכך נבטל מעלינו
כל צרות גדולות וקטנות .עת שילומים
הגיע ,הגאולה בפתח ,ומי שיפָּ גַע יהיה
בעיקר מאומות העולם הרשעים .זה לא
מכוון נגדנו חלילה.
מי קודם" :גוג ומגוג" או המשיח?
אמא :מה יהיה קודם גוג ומגוג ואחר כך
המשיח ,או המשיח ואחר כך גוג ומגוג?
גליה :גוג ומגוג הוא כינוי מתמשך
לָ צַ רוֹת של עם ישראל בכל הדורות ,בכל
דור יש קצת גוג ומגוג והכל חבלי משיח.
אבל יהיה עוד גוג ומגוג גם בדור שלנו
לצערנו והוא יהיה קשה מאוד.
אבל אני שוב מזכירה שהכל חבלי
לידה לקראת לידת העולם החדש ,שלא
יכול להיוולד ללא צער וייסורים ,והכל
לטובה ולברכה .כל מה שקורה לנו
ובעולם הכל לטובה למרות שלפעמים
זה נוגד את ההגיון.
כי המשיח כבר בפתח ,ורוב הצרות של
גוג ומגוג בדורנו יפלו על הגויים להיפרע
מהם ,כי יום נָקָ םקָ רֵ ב ועת שילומים
קרובה ,והכל דין צדק מוחלט ,וכל מי
שהזיק כחוט השערה ליהודים בכל
הדורות יבוא בקרוב על עונשו הקשֶׁ ה
גם אם יהיה צורך במחיקת ארצות
שלמות מתחת פני השמים ]כגון עובדיה
א יח[ ,הכל כשר בעת הגאולה השלמה
של עם ישראל הקדושים ,והכל תלוי
בכל אחד ואחד מישראל ,כמה יתרום
את חלקו לקֵ רוּב הגאולה בקלות
וברחמים.
המעונין לעזור בהפצת הדף ניתן להתקשר
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כל הזכויות שמורות לאמא של גליה

בס''ד

 22יותר חזק מרעידת אדמה
מסר מטלי ילדה בת עם תסמונת רץ ער"ח סיון תשס''ב
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קול דממה דקה
מסרים מעולם הנשמות
דעת תורה ומסרים אחרונים

המצב ממשיך להתדרדר .לא רק
הזמנים יהיו כל כך קשים וכולנו
בארץ ,אלא גם בעולם כולו .זה חלק נסבול ,אבל מי שבוטח בה' באמת,
מהתהליך שלפני בואו של משיח מחזיק בעקשנות באמונתו בה' וסוגר
צדקנו .חייבים לטהר את העולם וה' עיניו עם כל מה שקורה ,וצועק ''אני
מטהר את העולם .שימו לב שבכל מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח
העולם הבילוים ירדו מאד .אפילו ברדיו ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה
ובטלוויזיה יש הרבה פחות לכלוך .חלק לו בכל יום שיבוא'' ,ומתחזק וצועק ''ה' מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
יא סיון תשס''ב
מהעיות שמאפיין את ה''חברה הוא האלקים'' ,רק אדם כזה יזכה
המתקדמת'' ירד ,והכל נחלש.
לעבור את חבלי משיח.
ש .יש לך מסר לעם ישראל?
אבל אדם שלא מקיים מצוות יש לו ת .יש לי רק דבר אחד להגיד :סכנה,
כי בכל העולם רוב האנשים
מרגישים שהעולם לא יחזור למה סיכוי קטן מאד שיעמוד בזה .יש גם סכנה ,סכנה ,סכנה ,סכנה ,סכנה!
שהיה .גמרנו .רק יכול להיות
ש .איפה הסכנה?
יותר קשה  .פה ושם יראה כאילו
ת .בכל העולם .העולם עומד
פה המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר
הדברים משתנים לטובה.
להתהפך ]מבואר בחוברת ''קול
הראשונה
לממשלה
ליושנה
דוד
מלכות
ושם הבורסה עולה ויש כאלה
דממה דקה  ,''3במסר  13ועוד[ .זה
שיגידו שהכלכלה משתפרת .אבל ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל וכו'
כמו שאמרנו ,שיבואו מצד אחד,
אח"כ מצד שני ,אח"כ מצד שלישי,
אחרי זמן קצר ,שוב הכל נופל  -וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו
ו כל מקרה
אח"כ מצד רביעי ,מלמעלה ומלמטה.
קטן בעולם יכול מחכה לביאתו לא בשאר נביאים בלבד
להפיל את הכל.
לא נדע לאיפה להסתכל קודם.
עכשיו יתחילו זמנים עוד יותר הוא כופר ,אלא בתורה ובמשה רבינו
הקב"ה לא יהרוס את ארץ
רמב"ם סוף הלכות מלכים
קשים .אך זה יתקדם לאט לאט.
ישראל לגמרי .הגאולה תהיה פה
אלה שמחכים כל רגע למשיח
בעזרת ה' ,בית המקדש פה ,בית
לא
דוד
בימי
שנפלו
אלפים
אותן
כל
יתחילו להתעצבן מחוסר סבלנות.
המקדש השלישי .ה' יכתיר את
ואלה שלא מחכים ,חס וחלילה ,נפלו אלא שלא תבעו בנין בית המקדש
המשיח פה .הגאולה תהיה פה ,לכן
הם יקוו שהאסון לא יגיע כל כך
לפיכך התקינו חסידים הראשונים שיהו
ארץ ישראל תשאר.
מהר .אבל הלוח זמנים בידי ה'
ישראל מתפללין שלש תפלות בכל יום ויום:
אבל אם כל עם ישראל רוצה
בבת
וברגע הנכון הכל יפול עלינו
''אנא השב שכינתך לציון
להציל את עצמו ,צריך לצאת
אחת .רגע קודם יהיה קשה ,ואחר
וסדר עבודה לירושלים''
לרחוב ביחד :לשבת על הרצפה,
כך יהיה האור הגדול.
ותקנו בונה ירושלים ה' ברכה בפני עצמה,
לקרוע את הבגדים ,לשים אפר על
התקופה
את
איך שנעבור
בתפלה וברכת המזון ,בצווי משה רבינו
הראש ,ללבוש שק ]כה''ג בשולחן ערוך
הזאת תלוי בנו ובהתנהגותנו.
מדרש תהלים מזמור יז
או''ח תקעט[ לבכות ולדרוש מעצמו
בנבואות יש כמה גרסאות איך
לחזור בתשובה נבטיח להקב"ה
דור שהוא מצפה למלכותו
שזה יהיה ,ובידינו הבחירה אם
שנשנה את עצמנו לטובה ]מבואר
בעזרת
יהיה בקלות או בקושי.
מיד הם נגאלים
בחוברת ''קול דממה דקה  ''2עמ' -63
בתהלים
השם אם נבחר בתפילה,
 .[61וזה יקל עלינו,ואז הגאולה
ילקוט שמעוני איכה פתיחתא תתקצז
תבוא
,
'
ה
ובאחדות בינינו ועם
תגיע הרבה יותר בקלות.
.
בקרוב
יותר
הגאולה בקלות ו
התהליך של הגאולה התחיל ואי
דתיים שלא יעמדו בזה כי פנימיותם
תהלים
יגיד
יהודי
צריך לדאוג שכל
אפשר לעצור אותו .אפשר לדחות את הדין
ריקה והדתיות נשארת רק בחוץ.
בכדי שיוכל לקבל את האמת כשתפול
השם רוצה להציל את עמו .לכן הוא כדי שעם ישראל יעשה תשובה אבל באיזה
עלינו.
עושה לנו ''אימונים'' .כל הצרות בעולם שלב יהיה בלתי אפשרי לדחות יותר.
נים
מבי
כבר
אנשים
מאד
הרבה
אם עם ישראל יתיחד ביחד עם
וכל הבלבול זה ''לאמן'' אותנו .כמו
שהדרך שהלכו בה עד עכשיו קורסת .לדוגמא ,במלחמה יש נטיה להאמין הקב"ה ,ה' ישמור עלינו ויעזור לנו ,כמו
במדבר .הוא יעטוף אותנו בענן ,ונהיה
ויבינו עוד יותר כשהכלכלה בעולם בצה"ל.
תקרוס לגמרי ]מבואר בחוברת ''קול
חשוב מאד להתחזק בהכרה שאין שמורים .אבל אם לא ,חס וחלילה,
דממה דקה  ''3במסר  18ועוד[.
עוד כוח מלבד ה' שיכול להציל מתופת הסבל יהיה רב] .מבואר בחוברת ''קול
מרעידת
עבורם
זה יהיה יותר חזק
דממה דקה  ''2עמ'  38-40ע''ש[
ופיגועים! ]עיין במשבצת[
אדמה או מלחמה .כי כל
החיים המודרניים מבוססים ''ותכלית כל ההצלחה שהוא מבטיח לישראל ,הוא התברר יחודו לעיני הכל
על גשמיות וכסף ולכן זה
ודבר זה נזכר פעמים אין מספר בדברי הנביאים ע"ה
ההלם החזק ביותר שאפשר
ונשגב ה' לבדו ביום ההוא )ישעיהו ב(
לעשות לאדם שחי בתרבות
והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד )זכריה יד(
המערבית .בלי גשמיות אדם
כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כלם בשם ה' )צפניה ג(
כזה אבוד .הוא לא פיתח
בעצמו רוחניות ,אמונה
וסוף דבר הלא זה עדותנו בכל יום תמיד:
ובטחון ,ונשאר כלי ריק,
שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד"
שבור לגמרי .אדם כזה מוכן
דעת תבונות )סימן לד( ע''ש ביאור כל הענין ,ועיין רמב''ן ס''פ בא :וכוונת כל המצות וגו' ,כד הקמח ערך
למות יותר בקלות מלהפסיד
אמונה :עיקר התורה והמצוה וגו' ,ליקוטי הלכות נט''י שחרית ה''ב ,זהר ח''א צא :כי מי וגו' ,ועוד כהנה רבות
את הגשמיות והתענוגים.

המסבירים תקופתנו וחובת השעה
בחוברות ''קול דממה דקה''  2ו3-

העולם עומד להתהפך

בס"ד

מלחמת העולם השלישית

יהודי/ה עצור! כדאי להתבונן בנאמר כאן ואפשר שתזכה בכך להציל את חייך
דע! העולם כמו שהוא עכשיו עומד להסתיים בעתיד הקרוב.
כולם מבינים וגם מרגישים שהמצב בארץ ובעולם הגיע למבוי סתום ,והשאלה הגדולה הנשאלת על ידי כל בר
דעת שמעורה במה שקורה בעולם ,היא לא האם תפרוץ מלחמה אלא מתי? מתי תפרוץ מלחמת העולם
השלישית? וכל אדם מציאותי מבין שעל פי סוגי הנשק וכמויות הנשק שיש לכל אחד מהצדדים כיום ,הרי
שבדרך הטבע כמעט אי אפשר להתגונן ולהינצל ממלחמה כזו.
בדף זה ,נביא בעזרת ה' יתברך ,הסבר על המצב האמיתי כיום בארץ ובעולם ,וכן תיאור מדויק ,נפלא ומדהים
עד מאד של חז"ל הקדושים מלפני אלפיים שנה לערך ,ושל נביאי ישראל אשר חיו עוד קודם לכן ,על העומד
להתרחש בעתיד הקרוב .כמו כן נביא לפני הקורא את הדרך כיצד להינצל מהמאורעות העתידים לבוא ולזכות
לראות במלכות בית דוד ובנין בית המקדש ,שיבנה במהרה בימינו אמן.
אמר רבי יצחק

שנה שמלך המשיח נגלה בו

ביאור המדרש :אמר רבי יצחק ]לפני כאלפיים שנה![ שנה שמלך
המשיח נגלה בו ]מה צפוי לקרות בעולם באותה שנה שבה מלך
המשיח עתיד להתגלות[ כל מלכי אומות העולם 1מתגרים זה בזה

כל מלכי אומות העולם מתגרים
]איומי מלחמה ישמעו מכל עבר בתוך המדינות ובין אחת לחברתה[
זה בזה .מלך פרס ] איראן[ מתגרה
]שלב א[ 2מלך פרס ]נשיא איראן[ 4מתגרה 3במלך הערבי ]מאיים
במלך הערבי ]ערב הסעודית[ והולך
במלחמה נגד מלך ערב הסעודית )סעודיה( שהיא היחידה ממדינות ערב
מלך הערבי לאדום ]ארה''ב[ ליטול
שנצמד לה השם ''ערב''[
5
]שלב ב[ והולך מלך הערבי לאדום ליטול עצה מהם ]והולך מלך
עצה מהם.
ערב הסעודית למדינות המערב ובראשם ארה"ב להתייעצות איך לנהוג
וחוזר מלך פרס ומחריב את כל
כנגד איומי המלחמה האיראנים[
העולם .וכל אומות העולם
] שלב ג[ וחוזר מלך פרס 6ומחריב את כל העולם ]פשוט וברור שאי
]הנשארים[ מתרעשים ומתבהלים
אפשר להחריב את העולם בנשק קונבנציונאלי אלא הכוונה היא
ונופלים על פניהם ויאחוז אותם
שמחריב את העולם בנשק גרעיני'') .ומחריב את כל העולם'' – אין
צירים כצירי יולדה.
הכוונה כל העולם ממש ,אלא הכוונה היא ש''רובו ככולו'' ,כלומר
וישראל מתרעשים ומתבהלים,
מחריב את רוב מדינות העולם([
ואומרים להיכן נבוא ונלך?
וכל אומות העולם ]הכוונה למדינות הנותרות שלא יחרבו ,וראה
ואומרים להיכן נבוא ונלך?
בהמשך שלפי נבואת זכריה )פי''ג( ,שני שליש מהעולם יחרב ורק שליש
ואומר להם ]הקב''ה[ ,בני אל
ישאר[ מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם
תתייראו ,כל מה שעשיתי לא
7צירים כצירי יולדה ]פחד איום ונורא שלא היה כמותו בעבר בעולם
עשיתי אלא בשבילכם .מפני מה
יאחז את כל אומות העולם הנותרים ,פן ימותו גם הם במלחמה גרעינית,
אתם מתייראים ,הגיע זמן
מאחר ואי אפשר להתגונן כלל בפני פצצות גרעיניות וכן מהקרינה
גאולתכם!
הרדיואקטיבית שתיווצר[ .וישראל מתרעשים ומתבהלים ]מפני
ילקוט שמעוני ישעיהו ס
הפחד הנורא שיהיה אז בעולם ושמא יתקוף נשיא איראן )פרס( גם את
עם ישראל[ ואומרים להיכן נבוא ונלך ]מאחר ולא תהיה אפשרות
להישען על שום דבר ולא תהיה שום דרך טבעית להינצל ,ועל זמן שכזה נאמר ''אין לנו על מי להישען אלא על אבינו
שבשמים''[ ואומרים להיכן נבוא ונלך ]לשון כפולה ,להדגיש את חוסר האונים והפחד שיהיו אז[ ואומר להם
]הקב"ה לעם ישראל[ בני אל תתייראו ]אין לכם מה לפחד[ כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם ]הקב"ה
מרגיע את ישראל שכל המלחמה שנעשתה הייתה רק לטובתם  -כדי להחריב את מלכות אדום הרשעה ולהעביר את
הרוע מהעולם שזה יאפשר למלך המשיח להתגלות ולמלוך[ מפני מה אתם מתייראים ]הקב"ה חוזר ומרגיע שנית
את ישראל מפני הפחד הגדול והנורא ,כדרך שהפסוק שונה ואומר פעמיים "נחמו נחמו עמי"[ הגיע זמן גאולתכם.
 1מתגרים זה בזה  -יותר מכל השנים 2 .מלך פרס  -השם של פרס הוחלף לשם ''איראן'' ,אבל עד היום מדברים שם
ביאורים נוספים
בלשון פרסי ושם שושן הבירה וכו' כידוע 3 .במלך הערבי  -כידוע שערב הסעודית היתה נקראת ''חצי האי ערב'' ,ועד היום מדינתם נקראת
''ערב הסעודית'' ואין מדינה אחרת שנקראת בשם ''ערב'' )וכל ה''ערבים'' מקורם מחצי האי ערב הנ''ל ,ומשם התפשטו לשאר מדינות המזרח
התיכון כמו ירדן ,מרוקו ,מצרים וכו'( 4 .מתגרה במלך הערבי  -כידוע יש שני זרמים מרכזיים באיסלאם ,הסוניים והשיעיים .שתי כיתות
אלו הם אויבים זה לזה .איראן היום היא ראש החץ השיעי ,וערב הסעודית היא ראש החץ הסוני .היום יש עוינות חזקה ביניהם בגלל שערב
הסעודית פוחדת שאיראן תשליט הגמוניה שיעית על העולם הערבי והמוסלמי באמצעות עליונות צבאית וזה על ידי פיתוח כלי נשק גרעיני .לפי
זה מובן שיתכן מאד שיפרוץ עימות גלוי בין איראן לסעודיה בזמן הקרוב )וגם בגלל שאלו קיצוניים ואלו מתונים( 5 .והולך מלך הערבי לאדום
]ארה''ב[ ליטול עצה מהם  -הראש של אדום היא ארה''ב של ימינו .היום אנחנו בגלות אדום כידוע וארה''ב היא המעצמת-על והראש של
תרבות אדום .היות ויש קשרים הדוקים ,כלכליים וצבאיים ,בין ארה''ב לערב הסעודית ,לכן מובן מאליו שאחרי שאיראן תתגרה ]תאיים[ על
ערב הסעודית ,היא בוודאי תלך לארה''ב כדי לחפש עצה איך להתגונן 6 .ומחריב את כל העולם  -אי אפשר להחריב את ''כל העולם'' על ידי
נשק קונבנציונאלי ,זה אפשרי רק על ידי נשק גרעיני )דבר שפותח רק בתקופתנו!( לכן ברור שמדובר כאן על מלחמה גרעינית איומה שלא
היתה כמוה בהסטוריה 7 .צירים כצירי יולדה  -פחד '' כצירי יולדה'' לא קיים לגבי נשק קונבנציונלי בגלל שישנם דרכים להתמודד
אתו ,וגם יש אפשרות להחזיר מנה אחת אפיים ,כמו בכל המלחמות שהיו עד היום .רק נשק גרעיני מטיל פחד עצום של ''צירי יולדה''
בגלל שאי אפשר להתגונן בפניו כלל והוא משמיד כליל שטח נרחב ואפילו מדינות שלמות.

אין כוונת המדרש באומרו ''ומחריב את כל העולם''
כפשוטו ''כל העולם ממש'' .אלא ,רובו ככולו .ניתן להבין
את דברי המדרש מתוך הנבואה של זכריה )פרק יג( "והיה
בכל הארץ נאום ה' פי שנים בה יכרתו יגוועו והשלישית
יוותר בה וגו' " כלומר שני שליש מאוכלוסית העולם
ימותו .ורק שליש ישאר.
כל זה מדובר על כלל אומות העולם כמבואר במפרשים
שם .אמנם אצל עם ישראל המצב יכול להיות חמור הרבה
יותר אם ח"ו לא יעשו תשובה .כמו שכתוב בגמרא
)כתובות קיב( "שמואל אמר :צירוף אחר צירוף שנאמר
)ישעיה ו( 'ועוד בה עשיריה ושבה והייתה לבער וגו''.
רש"י מפרש שם ''כשתשעה החלקים )של עם ישראל(
יהיו אבודים ולא נותר כי אם העשירית'' .פירוש הדבר,
שבצירוף ]בירור[ שיהיה לפני ביאת המשיח ,אזי תשעים
אחוז מעם ישראל ימותו ח"ו )אם לא יעשו תשובה( ורק
עשירית תישאר.
וכדי שלא יחשוב הקורא שדברי המדרש כאן רחוקים
מהמציאות של ימינו ,חשוב להבהיר לציבור הקוראים מה
שמופיע פעמים רבות בעיתונות העולמית וגם בעיתונות
בארץ ,על השקפותיו ודעותיו של מלך פרס )נשיא איראן(
בעניין "המהאדי".
לפי דעתו ודעת הכת הקיצונית שהוא מייצג ,הדרך
להביא את "המהאדי")''משיח'' שיעי שאמור לפי דעתם
המשובשת כאילו להשליט את דת האיסלאם על העולם(,
זה רק על ידי יצירת מצב של תוהו ובהו וחורבן מקומי
ובינלאומי .לכן אומר נשיא איראן שצריך להבעיר מלחמה
אזורית ואחר כך להחריב את העולם המערבי )שלדעתו
הוא שורש הרע( באמצעות פצצות גרעיניות.
כידוע  ,היום ממשלת איראן מורכב ת אך ורק
מחברי הכת הזאת שמאמינים לגמרי באידאולוגית
" המהאדי " .מי שמפקפק בכך  ,מסלקים אותו
מהממשלה ) ולכן סולק מתפקידו לאחרונה מפקד
משמרות המהפכה האיראנים ותחתיו נכנס אחד

הנאמן לנשיא איראן אחמדיניג ' אד ימ''ש(.
ידוע שמאז שנבחר נשיא איראן הנוכחי הוא הצהיר
ברבים כמה וכמה פעמים שתכלית ממשלתו היא להחיש
את בואו של "המהאדי" ,ועבור זה יוקצו כל המשאבים
הכלכליים והצבאיים .הוא אף אמר בפני עצרת האו"ם
)ביום  25לספטמבר  2007למניינם( שבקרוב מאוד יפול
שלטון המעצמות )המערביות( ויושמדו.
האיום הזה אינו רק אידיולוגיה .ודיבורים בעלמא
לאחרונה התפרסם בעיתונות שלישראל יש מידע
מודיעני מוצק שלאיראן יש כור גרעיני סודי שבו היא
מיצרת ראשי נפץ גרעיניים לטילים שלה.
דבר מעניין נוסף שפורסם הרבה בעיתונות העולמית:
האסטרולוגים רואים דבר מדהים :שבקרוב מאד יחרב
העולם המערבי על ידי איראן באמצעות נשק גרעיני )זה
תואם בדיוק את דברי המדרש הנ''ל( .ולהבדיל ,בזמן
האחרון יש כמה צדיקים בדורנו שאומרים שבקרוב מאד
יהיה מלחמה גרעינית בחו"ל ושבארץ ישראל יהיה הבירור
הנ''ל )''ועוד בה עשיריה וגו'''  -ישעיה ו( על ידי רעידת
אדמה נוראה בעוצמה שלא ידענו כדוגמתה בעבר.
לפי כל זה ,ברור שדברי חז''ל ''וחוזר מלך פרס
ומחריב את כל העולם'' מאד אקטואליים ,ויתכן
בהחלט שיתרחשו בקרוב.
וראה קורא יקר ,דבר פלא נוסף בדברי חכמי ישראל
הקדושים מלפני אלפיים שנה לערך )בילקוט שמעוני,
שה''ש פ''ד רמז תתקפח( "אמר רבי ברכיה :בשלוש
שעות עתיד הקב"ה להיפרע מעשיו ואלופיו" .חכמינו
ז''ל אומרים לנו כאן שחורבן מלכות אדום הרשעה
תהיה ''בשלוש שעות''.
מסתבר מאד שהכוונה היא על המלחמה הגרעינית
הנזכרת לעיל ,שהיא תימשך רק שלוש שעות ,ובה תחרב
מלכות אדום הרשעה ]כמו שכתוב בנבואת עובדיה א
יח[ ,שיצאה כידוע מעשיו ואלופיו  -היא מלכות רומי,
המיוצגת כיום על ידי ארה"ב ומדינות אירופה והמערב.

◄ היוצא לנו מכל הדברים האלו► :
נראה ברור שעומדת לפנינו מלחמת עולם שלישית ,שלא ידענו כדוגמתה בעבר ,אשר תיפתח בגלל נשיא
איראן .כפי שראינו בבירור ,נביאי ישראל וחכמיה חזו אותה מלפני אלפי שנים .לפי דבריהם כמבואר לעיל,
המלחמה תתפתח בשלושה שלבים ,אחד אחרי השני:

שלב א'  -נשיא איראן מאיים ומתגרה במלך ערב הסעודית )סעודיה(.
שלב ב'  -מלך ערב הסעודית פונה למדינות המערב )ובראשם ארה"ב( ליטול עצה כיצד להתגונן.
שלב ג'  -איראן פותחת במלחמה גרעינית ומחריבה את העולם המערבי.
)יתכן שבין שלב לשלב יעברו שעות ספורות בלבד(

 ----------הנוגע לכל אחד ואחד למעשה מכל זה -----------לכל אחד יש עכשיו הזדמנות אחרונה ועליו לבחור לאן פניו מועדות ולמי נאמנותו נתונה .עליו לבחור בין הטוב
ובין הרע ,בין החיים ובין המוות .בין נאמנות מוחלטת לבורא עולם ובין להפקיר את עצמו לסכנת מוות ח"ו )אם
ילך בשרירות ליבו ותאוותיו( .והנה למי שאין בו דעת להציל את עצמו ומפקיר את עצמו לאבדון אין אנו מדברים
ולא אליו דברינו מופנים .וכל מי שלא בוחר לחזור בתשובה שלמה בעת הזאת ,הרי הוא נכלל בין אלה האנשים
רח"ל ומתחייב בנפשו .אמנם כל הרוצה להציל את עצמו ,את בני משפחתו ,ועוד יהודים מעם ישראל ,הרי הדרך
בה ילך ויעשה וינצל בעז"ה :יקבל על עצמו מצוות עשה של התשובה ,ויעשה חשבון נפש אמיתי ונוקב אשר כמוהו
לא עשה מעולם על כל מעשיו עד עתה ,עד כמה שידו מגעת ,ואז:
א  -יתחרט על כל עבירה שעבר על רצון ה' )לא תעשה( ועל כך שנמנע מלעשות את מצוות ה' )מצוות עשה(.
ב  -יתוודה על כך בבכי ובצער עמוק עד היכן שיוכל.
ג  -יקבל על עצמו שמעתה ואילך ,יהיה נאמן לבורא יתברך ,יקיים את כל מצוותיו ,וישמור את דרך ה' בכל
ליבו ולא ישוב לדרכו הרעה .וכמובן שאם נכשל ונפל שוב ,אז מיד יקום ויתחיל מחדש וגם יעסוק בתורה
ובגמילות חסדים לשם שמים וינצל בעז"ה ויזכה לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ,כן יהי רצון.
המעונין לעזור בהפצת הדף הזה או לתרום דפים להתקשר 054-841-0059
כידוע שתשובה וחיזוק בציבור הרבה יותר חזק והרבה יותר קל לעשות .לכן מומלץ מאד להשתתף בעצרות שק ואפר שמתקיימות כל ערב ר''ח
ברחבי הארץ ובמיוחד אצל הכותל המערבי .לפרטים נוספים בענין שק ואפר בלבד או לארגן עצרת שו''א במקומך ,להתקשר 050-410-4147
.

