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מה קורה עם המנהיגים?
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

אב תשס''א

ש .כיצד יתכן שמנהיגים ''נאורים'' ת .הדבר הראשון :שהערבים הם לא אחד ,כולם לא חזרו בתשובה!! אני
מנסים לקיים משא ומתן עם שונאנו האויבים האמיתים שלנו .העבירות שלנו ,מתפלל על עם ישראל כל הזמן,
המכריזים שרוצים לכלותנו ,ומתעלמים הם האויבים שלנו! ואם יש לערבים כח ,שהחילונים יחזרו בתשובה ,ובפרט
מכל המכשולים המסוכנים שיוצאים מזה? ולנו חולשה ,זה רק בגלל העבירות שלנו ,שהחרדים יחזרו בתשובה.
ת .כי האנשים האלה רוצים חיים נוחים ,שמרחיקים אותנו מן הקב"ה ומן האמת .עכשיו ,מה עם החרדים? גם הם צריכים
כמו שהיו עד עכשיו .לא רוצים להלחם ,אם עם ישראל באמת יחזור בתשובה ,לחזור בתשובה .לצערי הרב ,פה בארץ
העולם החרדי ,יחד עם העולם החילוני,
רוצים להמשיך עם הישראכרט ,עם אני יכול להגיד בוודאות שננצח.
פה בארץ ישראל עוברים עלינו כל כך מתפרקים!! ולמה? כי הורידו את
המכונית עם החופשות וכו'.
אין להם קשר עם ארץ ישראל כבעבר .יש הרבה צרות .לא רק על קבוצה אחת של המחיצות בינם לבין העולם החיצוני.
להם רק קשר עם הגשמיות ,ולכן אין יהודים אלא על כולם .ואני לא מדבר רק אנחנו מושפעים ונהנים מעולם הטומאה.
על המלחמות ,אני מדבר על כל מיני הכנסנו את הטומאה לרחובות שלנו,
להם חשק להלחם ]אפילו שזו שיטתם[.
אבל כל זה מן השמים .זה כדי להביא מחלות ,מקרי מוות משונים ,כל מיני לבתי ספר שלנו ,לבתים שלנו ,ללב שלנו,
את העם להבנה שיש רק מקור אחד תופעות משונות .אדם לא מרגיש בטוח לרצון שלנו .ולכן אנחנו רואים בין
לשלום ,ושמחה ושלווה .וזה הקדוש בשום דבר .וזה רק הולך ומחמיר--ועוד החרדים את אותה טומאה של
החילונים-רק בכמות הרבה יותר קטנה.
ילך ויחמיר.
ברוך הוא.
ש .למה דווקא בני ישמעאל מצערים זה הכל כדי להעיר את כולנו .ולהראות לכן אם לא נעשה משהו מהר מאד ,גם
אנחנו ניפול אתם חס ושלום.
אותנו ,למה יש פיגועים בנתניה?
היהודים באמריקה :יש לכם גם
ת .בני ישמעאל הם השליחים של
בעיות קשות ,לא פחות מבארץ .גם
הקב"ה .הם בני דודים שלנו,
ש.במצב של היום איך יהודים
אתם בסכנה גדולה ,ואתם לא
משפחה שלנו .אבל אנחנו אלו
יכולים לעבוד את ה' בשמחה?
יודעים ולא מרגישים .חושבים
שגורמים לבעיות שלנו ,וה' שולח לנו
ת .השמחה הגדולה ביותר שקיימת ,זה
שאם יש מלחמה ,זו הסכנה .אבל
אזהרות כואבות ,כי ב''טוב'' אנו לא
להתקרב להקב''ה ,לבטוח בו ,לאהוב
אתם תראו--וכבר אתם רואים--כל
שומעים .ולמה וורסאי ,למה הרבה
מיני סכנות גדולות .כל מיני אנשים
פיגועים בנתניה? כי בנתניה וגם
אותו ,להתגעגע אליו .זו השמחה
נפטרים בצורה משונה ,טרגדיות
בוורסאי הצניעות לא היתה כמו
האמיתית :להיות קרוב ,קרוב ,קרוב,
גדולות ,בלי הסבר וכו' וזה מראה
שצריך.
מה שיותר קרוב ,להקב''ה.
שה' מזהיר אותנו לחזור בתשובה.
אבל זה לא אומר שדווקא המשפחה
יש צדיקים שמורידים את העולם הזה
כדאי לעשות את זה כמה שיותר
שסבלה מזה ,היא הגורם לזה .לא,
ועולים מעלה מעלה ,קרוב מאד
מהר כדי לחסוך מעצמנו סבל יותר
היא רק הקרבן כדי להעביר את
להקב''ה .אבל אדם שהוא מלא גשמיות
גדול.
המסר מה' לכל העם .יש עוד עשרות
עכשיו לחילונים באמריקה .אתם
שהתחתנו שם עם אותה בעיה .אבל
לא יכול להתקרב לקב''ה כי הגשמיות
חייבים להתחיל לראות אמת .אין
זה התיקון והזכות שלהם להיות
זה מחיצה בין האדם לבין בוראו.
הרבה זמן .זכרו את המלים שלי,
הקרבן של עם ישראל.
אין שמחה יותר גדולה ,אין דבר יותר
פתחו את לבבכם לקב"ה כי אין
נתניה זה מקום ידוע בפריצות .ולכן
טוב מהקירבה להקב"ה''] .ישמח ישראל
משהו אחר! אתם לא מרגישים עד
הוא מקבל הרבה מהאזהרות של
בעושיו ,בני ציון יגילו במלכם''–תהלים קמט,
כמה שהעולם שלכם נופל .אבל אין
הקב"ה .אבל זה לא יותר גרוע
וע' מסילת ישרים ריש פרק א[
הרבה זמן .הסוף יהיה בעתיד
מהרצליה ,הרצליה פיתוח ,חולון
הקרוב ,ומי שלא יצליח לראות
וכו' ,ובוודאי לא יותר גרוע מאילת.
אמת ,לקבל אמת ,לא יצליח לחיות.
אבל ה' בחר את זה ,והמקום הזה
לנו שאי אפשר לסמוך על שום דבר ,ולא
נהיה הקרבן לכולם .כמו שבמלחמת על אף אחד .לא על ראש הממשלה ולא לחרדים בארה"ב :גם אתם סובלים
על קופת חולים ולא על ביטוח לאומי מהעולם הזה .התורה הקדושה עומדת
המפרץ ,רמת גן היתה קרבן.
ש .במה צריכים להתחזק במיוחד בימים ולא על צבא ,ולא על כלום .רק על י חד ע ם '' עג ל ה ז הב " ] הג שמ י ות [ ,
ואתם מתפללים לעגל באותו זמן! אתם
אלו?
הקב"ה! ומי שלא מבין את זה ,יבין
ת .אחדות .להוריד את המחיצות בין בעתיד הקרוב ,כשיבואו עוד צרות .לא טובעים בגשמיות והקב"ה רחוק מהלב
החרדים .כי אם החרדים יתאחדו מתחת נוכל לדעת מראש מאיפה זה יגיע .נסתכל ומהרצון של רוב החרדים בארה"ב.
לדגל ה' ויחזרו להקב"ה כמו שצריך ,לצד שמאל ,זה יגיע מימין.,אם נסתכל עושים חופשות נהדרות באניות לוקסוס
עם הכשר הטוב ביותר .ואפשר לנסוע
כולם יבואו אחריהם .החרדים הם למעלה ,זה יגיע מלמטה.
ה''שפיץ'' ,הפסגה ,ולכן צריכים להיות אנחנו יכולים להציל את עצמנו .אבל מי ל''דיסנילנד'' עם הכשר טוב לפסח.
הטובים ביותר .אבל כדי לעשות את זה ,שלא רצה לראות ,לא יצא ממצרים .רק למהדרין ,בלי מצה שרויה.
צריכים לברוח מעגל הזהב ]גשמיות חמישית יצאו ממצרים ,וככה יהיה גם הכל אפשר בארה"ב והכל עם הכשר
מיותרת[ וזה יאפשר לנו לחזור להקב"ה עכשיו ,בגאולה השלמה על ידי המשיח] .לכאורה[ .ארה''ב זו ארץ של היתרים.
ולהתאחד מתחת לדגל ה' .כמעט כל אולם בידינו להציל את עצמנו אם רק אפשר לקבל היתר כמעט על כל דבר.
המחלוקות מבוססות על כסף .כסף נבין את מצבנו ונחזור לאמת ונתקרב הכל עם היתר--אבל הסתכלו מסביב!
לספור את המתים הצעירים שלכם! את
וכבוד ולא יותר .וזה לא לשם שמים.
להקב''ה.
ש .איזה מסר יש לך עבור עם ישראל? מעניין עד כמה שבני אדם יכולים להיות היתומים שלכם! את הדברים המוזרים
]"משחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן עיוורים .במלחמת המפרץ ,שלושים שקורים לכם! וכל זה אזהרות מן
הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות"  -ותשעה סקדים נפלו עלינו ,ועדיין ,עם כל השמים שנחזור בתשובה בעוד מועד!!
מסכת בבא בתרא יב[:
הניסים--שאף אחד לא נהרג חוץ מכופר

ש .האם אפשר גם לתת תקוה לעם
ישראל?
ת .יש תקוה .השאלה אם רוצים
לעשות את זה :לחזור להקב''ה .ה'
נותן לנו אפשרות לחזור אליו ואנחנו
לא שמים לב .אנחנו רוצים להמשיך
עם השטויות ושה' יתן לנו להמשיך.
אבל זה לא יכול להיות ככה.
במלחמת המפרץ לא הבינו .איך לא
הבינו? כל כך הרבה נסים ,ממש נסים

ש .אבל רואים שעם ישראל חוזר
בתשובה ,יש הרבה ישיבות ,בתי
איך זה שאתם לא רואים? צרות על צרות
כנסיות ,סמינרים וכו'?
נופלות לנו על הראש ,ולא רואים?!
ת .זה עולם מבולבל .יש שבאים ויש
צריכים באמת לצאת כל העם לרחוב,
שיוצאים .יש הרבה בעלי תשובה,
ולא לפחד מהערבים ,ולהתאסף ביחד
ביניהם יותר קרובים להקב"ה ופחות
ולבכות ,להגיד וידוי ,לבקש מחילה,
קרובים .ויש בחורים ובחורות
ולבקש את הישועה ,ולהחליט שאנחנו
שיוצאות
חרדיות
ממשפחות
חוזרים בתשובה באמת ,חוזרים להיות
את
ומורידים
ומהקהילה
מהמשפחה
יהודים אמיתיים.
הכיפה והציצית ונהיים בערך
ולא צריך לאסוף גם את
חילונים .ויש תופעות מאד
החילונים .הם יבואו אחרינו.
מדאיגות של התדרדרות בכל ש .בזכות נשים צדקניות יצאו
יראו שאנחנו יושבים עם שק
העם,
ואפר ובוכים בכי אמיתי .כולם
החרדים.וגם בכל האזורים של אבותינו ממצרים .מה יש לך לומר
יבואו אחרינו .כולם יודעים,
אמנם יש צדיקים בין החרדים ,לנשים הצדקניות שבדור שלנו?
יודעים שזה הסוף .רק אדם
ת .גם בדור הזה הנשים יותר פתוחות לאמת.
שלא רוצה לראות ,לא רואה.
יש עדיין צדיקים .אבל יש
אלו שרוצים רואים.
הן מוכנות להיפגש ביחד ,ספרדיות,
הרבה מהחרדים שהלב שלהם
ש .הנביאים כתבו ]זכריה יד[
אשכנזיות ,ממשפחות של חסידים ,ליטאים
רוצה להיות כמו החילונים .הם
שתהיה מלחמה על ירושלים
עדיין לבושים כמו חרדים ,אבל
וכו' ביחד .מוכנות להגיד תהלים ביחד,
באחרית הימים .האם זה מה
הלב במקום אחר .ואלו שירדו
.
כך
כל
לא
,
הגברים
אבל
.
חברות
להיות
שאנחנו רואים באופק?
מן הדרך משפיעים על
וזה בדיוק מה שיכול להציל אותנו :האחדות
ת .אני לא יכול להגיד לכם .רק
לבושים
הצדיקים כי הם עדיין
התפילה ,התהלים ביחד ,בשמחה ובאהבה.
יכול להגיד לכם שהעתיד יהיה
כחרדים .ולא רק זה .יש חלק
מאד קשה .מאד מאד קשה .ורק
חייבים להתאחד ואין יותר טוב מלהתאחד
שהם משפיעים גדולים בעולם
אלה הקרובים לאמת יוכלו
בשירי אהבה לקב''ה שחיבר דוד המלך .כי
החרדי-אבל הם לא חרדים לא
לעבור את זה בקלות יותר.
כאשר הקב''ה שומע את עמו שר שירי
בלב ולא בהתנהגות.
ש .מה אדם צריך לעשות בכדי
אהבה אליו ,לא יכולה להיות תגובה יותר
להיות קרוב לאמת ,ללמוד יותר
בארצות הברית המצב עוד
חזקה בשמים .תגובה של אהבה ,תגובה של
תורה?
יותר גרוע .יש סקנדלים כל יום
רחמים ,תגובה של ישועה!
ת .זה בוודאי .אבל יש אנשים
וחילול השם ,וזה גורם לי בכי
שלומדים תורה והם רחוקים
התהלים יכול לאחד את עם ישראל עם
בלי סוף .נכון זה לא כולם ברוך
מהקב"ה .כדי להתקרב לה',
הקב''ה וזה לבד יכול להביא את הישועה.
ה' ,ויש יהודים מאד חשובים
חייבים להוריד את העולם הזה
זה
,
ה
''
הקב
עם
ביחד
ישראל
שעם
ברגע
ומאד קרובים להקב"ה .אבל
למינימום ,כי זה מחיצה מאד
בשטח
כל אחד יודע מה שקורה
השירי
זה
,
הקשר
זה
תהלים
.
השלמות
גדולה בין האדם להקב"ה.
-מאד
וזה עצוב מאד ומסוכן
אהבה של העם שלו.
]כמבואר בחוברת ''קול דממה
שה' עלול לשפוט אותנו ח''ו.
דקה'' עמ'  63-61ועוד ,ע''ש[
חוץ מזה ,יש שנאת חינם .יש
גלויים ,ולא הבינו!
ש .האם יש קשר לזה שהכניסו את הרב
באמריקה ,יש באנגליה ,ויש בארץ .ש .מה עם הגאולה של עם ישראל? אריה דרעי לכלא ,למצב המסוכן ומתדרדר
מיום ליום בארץ ישראל?
בכל העולם ,בכל הקהילות .שנאת עד מתי אנחנו מצפים למשיח?
חינם ,מחלוקת ,כעס .כל אחד רב עם ת .גם אני רוצה לדעת עד מתי .אני כל ת .הוא נכנס לבית סוהר ,אבל זה הכל סמלי.
כי אנחנו בבית הסוהר .אנחנו בבית סוהר של
השני--וזה הכל לשם שמים .אבל זה לא
כך דואג לעם ישראל .עד מתי? היום ,התאוות שלנו ,הרצונות שלנו ,הטומאה
לשם שמים ,וזה עצוב מאד.
הרגע ,אפשר להביא את המשיח .אבל שלנו .ואנחנו צריכים גם להשתחרר ,לחפש
,
מהטומאה
אם לא ננקה את עצמנו
אנחנו לא מוכנים ,רק שואלים בפנים את כל החולשות שלנו .לסלק אותן,
את הלב ואת הרחוב שלנו ,ונשים שוב "מתי?" אני אגיד לכם מתי :מתי לסלק את עגל הזהב ,ולחזור לקב"ה .ואז גם
וגם שתרצו אותו באמת .מתי שתחזרו אנחנו נצא ממצרים ,ונקבל את פניו של
מחיצות ,מחיצות פיזיות
רוחניות ,של הפרדה בינינו לבין להקב"ה באמת .כל העם ביחד ,כל משיח צדקנו.
אני רואה שאם אנחנו נרצה ,כל עם ישראל
העולם החיצוני ,ונחזור להקב"ה,
העם ביחד בצעקה גדולה'' .הידים ידי ירוצו לקדוש ברוך הוא .יזרקו את כל הרע
לחיות כמו שהיינו במדבר ,אז ה' עשו ,והקול קול יעקב''--כדי להוריד וירוצו לטוב .ואז יגיע משיח צדקנו ,ויהיה
יוריד עלינו את הכעס הגדול שלו ח''ו ,את הידים של עשו ,צריכים לצעוק שלום אמיתי ,ושלווה ,ושמחה וקדושה.
והוא ינקה אותנו מכל העבירות! צעקה גדולה בקול יעקב .ש .אתה
]וכידוע שקרו דברים כאלו הרבה תמיד אומר שצריך לצאת בלבוש שק
בנימין גולדן הוא אוטיסט בן  29שלא
פעמים ,החל מהמבול ודור הפלגה עד ואפר ,אבל אנשים מרגישים שזה
יכול לדבר וצריך הרבה עזרה בחייו
מסעי הצלב ,והשואה וכו' וכבר כתב קצת משונה?
היום-יומיים .הוא מעביר את דבריו על
החפץ חיים זצ''ל לפני השואה דברים ת .נכון שאנשים מרגישים משונים
ידי שיטה מיוחדת הנקראת ''תקשורת
דומים לזה )ע' ספר בית ישראל פ''י( בשק ואפר .אבל אם עכשיו מרגישים
בתמיכה'' ) .(FCבאמצעות שיטה זו ניתן
ובכל זאת לא שמו לב לדבריו ולא משונים ,כי לא התנתקו מן השקר ,אז
להגיע לשכבות הגבוהות של הנפש של
לשים
האמינו שיתכן שיבוא צר ואויב בעתיד הקרוב ,לא עלינו ,נרוץ
אדם מוגבל—שהם בדרך כלל טהורות—
בצורה שהיתה .ואפילו אחרי את זה .נרוץ למצוא שק ואפר לשים,
ועל ידי זה להעביר מסרים מהעולמות
העליונים .הסבר מקיף של התופעה מופיע
שהתחילה השואה ,רוב העולם לא ולבכות ולהתפלל לקב''ה .ואז אף
האמינו מה שקורה .המו''ל[.
בספר ''ונפשי יודעת מאד ."2
אחד לא ישים לב אם זה נראה משונה
או לא .אבל למה לחכות? למה
לחכות?
אתם רואים ,אבל אתם לא רואים.

