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עגל הזהב-השורש לכל הצרות!
מסר מבנימין גולדן ,אוטיסט בן 29

ו אייר תשס''א

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

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

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

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

לעילוי נשמת יחזקאל בן יהודה הלוי

נא לשמור על קדושת הגליון!

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

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

מדברי הרבנים

ת שובה )ש''ב י"ח(

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

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

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

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

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