
 רק המשתוקק ומפקיר תאוותיו

וכדי  לזכות  בכל  משפט .  ולימות  המשיח  לתחית  המתיםש  ומשפט  נוסף  י...)ראש  השנה  טז(אדם  נידון  בכל  יום  ''
לכך  ואינו  מוכן  להפקיר   שאינו  משתוקק  וכל.  תלוי  רק  במידת  גודל  שאיפת  ותאות  האדם  לזכות  לזה,  ומשפט

  שנאמר  עליהם שלמרות  אמונתם:  וכדחזינן  ביציאת  מצרים.  לא  יזכה  במשפטו,    כדי  לזכותתאוותיו  הפרטיות
 .]ראה במשבצת למעלה[לא יצאו ממצרים ,  לכךהשאיפהאך כיון שחסר בעומק לבם , "מאמינים בני מאמינים"

לא  נזכה  לראות   -מכל  מקום  ,  וכן  עלינו  להבין  דהנה  אנו  עומדים  ומצפים  כל  יום  לגאולה  העתידה  לביאת  המשיח''
וצאתיך  מארץ אלקיך  אשר  ה'  אנכי  ד'  'ק  במצוה  א"וכתב  הסמ.  בביאתו  אם  לא  נשאף  ונרצה  בזה  בכל  כוחות  נפשינו

, ואם  כן.  שתהא  במתכונת  ובמידת  יציאת  מצרים,  כי  מיציאת  מצרים  עלינו  ללמוד  בינה  אף  לגאולה  העתידה'  מצרים
ראה  במשבצת  למעלה  שזה  היה  הרוב  הגדול  של  עם [כשם  שאלו  שלא  ציפו  באמת  ובתמים  ליציאת  מצרים  לא  זכו  לראותה  

 רל' אמונה עמאור יחזקאל                    . ''א יזכה לראותהכל שלא יחכה באמת לימות המשיח לו " כן ח,]ישראל

כמו  שכל ,  לומר  לכולם  אני  רוצה
 חהבחורים  האוטיסטים  והפגועי  מו

שבעתיד  הקרוב  העולם ,  מספרים
, דעניםהמ,  גם  החילונים.  ישתנה  מאוד

יודעים  שיש ,  כל  המי  ומי  של  הצבא
 .אפשרות למציאות קשה ביותר

, יש  אנשים  שמחכים  למלחמה  עצומה
מלחמה  שעוד  לא  היה  כזה  דבר 

וזה  לא  כל  כך  קשה .  בהיסטוריה
כי  כתוב  הרבה  בנבואות ,  לדמיין

ואפילו  היו .  שנכתבו  לפני  אלפי  שנים
סרטי  הוליווד  רבים  המתארים 

בצורה אמנם  ,  מצב  דומה  לזה
 .נמוכה וגסה ביותר
. מלחמה  רוחניתאבל  בעיקר  זו  

 מלחמה  קשה  שאנחנו  חייבים
 -  לנצח  סופית  את  היצר  הרע

זה  לא  יהיה .  ה  ישחוט  אותו''והקב
אבל  העולם .  קל  ויש  ממה  לפחד

לא  יחרב  לגמרי  וארץ  ישראל 
ויהודים  יקבלו ,  תמשיך  להתקיים

כמה  יקבלו .  את  משיח  צדקנו
? בל  אותוכמה  ראויים  לק?  אותו

אבל  כן  יקבלו  אותו .  זה  אינני  יודע
 .יהודים

היהודים ?  ומי  יקבל  אותו
ה  ובוטחים  בו "שמאמינים  בקב

  יהודים  שבוטחים  בו  בכל .ממש
יהודים .  דבר  בחיים  שלהם

שמאמינים  עם  כל  הלב  שכל  מה 
. שקורה  זה  רצונו  וזה  לטובתם
, יהודים  שמחכים  באמת  למשיח

שמתגעגעים  לבית  המקדש 
, שמתגעגעים  ממש.  ותולקורבנ

כמו  שמתגעגעים  לאהוב  שלא  רואים 
 . געגועים ממש.אותו שנים רבות

אבל  כמה .  אלה  יקבלו  משיח  צדקנו
כאלה  יש  לנו  בעולם  הזה  שלנו  בתקופה 

כי  אפילו ?  ולמה.  נראה  שמעט?  הזאת
 הרבה  מתעסקים,  החרדיםבין  היהודים  

נדבר .  'בדברים  שהפוכים  מביטחון  בה
ילונים  הם  כל  כך כי  הח,  על  החרדים

שרק  נס  יחזיר ,  רחוקים  מהאמת
והדתיים  הלאומיים  או  מה .  אותם

גם ,  שנקרא  אורתודוקסים  מודרניים
הם  מבולבלים  עם  הגשמיות  ועם 

הרצון  להיות  גם  יהודים  וגם  דומים 
 .לעולם הגויי
אם   כי,  נתרכז  על  החרדיםאז  בואו  
ונראה  איפוא ,    זה  איתם-יש  אמת  

ב  אבל "  מארהאני  בא.  אנחנו  עומדים
ברוך  השם  ברגע  זה  אנחנו  בארץ  ישראל 

ל  עגל  הזהב "בחו.    אבל  כולנו  בגלות-

שם  יצרו  משהו  דומה .  חוגג
אבל  זה  לא ,  ]יהדות[לאידישקייט  

הגברים  מתלבשים  פחות .  אידישקייט
, לא  כולם.  או  יותר  כמו  יהודים  של  פעם

 .אבל הרבה
אבל  הרבה  נשים  לבושות  כמו  גויות 

. ם  אחר  ששייך  לאופנהמפריז  או  ממקו
והבתים  מפוארים  והרבה  נשים 
מבזבזות  זמן  ומחשבות  לשפץ  את 

הבתים  שלהן  עוד  פעם  ועוד  פעם  ועוד 
.   כי  זה  מה  שנותן  טעם  לחייהן-פעם  

וכשמשעמם  להם  יוצאים  לבלות 
בקונצרטים  כאילו ,  במסעדות  כשרות

ונופשים  עם  סימן  שאלה  אפילו ,  כשרים
. ריןשכתוב  כשר  למהדרין  מן  המהד

ובאופן  כללי  רוצים  דברים  שלא  שייכים 
אפילו  אם  קוראים  לזה .  לחיים  יהודיים

אפילו ,  ]חיים  יהודיים[אידישקייט  
זה  לא ,  אם  הכל  נראה  כאידישקייט

 .אידישקייט
ופה  בארץ  ישראל  הדברים 

ומי  שמנסה  לחזור  למה .  דומים
גורם ,  שהיה  ולשים  מחיצה  מסביבו

, החברה  החרדית,  לצחוק  מהחברה
זה כי  ?  ולמה  שנאה.  ואפילו  שנאה

מסכן  את  היכולת  שלהם לחיות כמו 
ביקורת  בצורה ,  זה  ביקורת.  גוים

גלויה  על  צורת  החיים  האסורים 
זה  שיהודים  חרדים  שונאים .  שלהם

יהודים  חרדים  אחרים  שמנסים 
זה  בגלל ,  לחזור  למה  שפעם  היה
 .שזה מטיל עליהם ביקורת

, אפילו  שרק  מתלבשים  יותר  צנוע
, א  מוכנים  לאכול  במסעדותל

משתדלים  לא  ללכת  לכל  מיני 
דברים  ומקומות  שבאמת  אסורים 

זה  מסכן  את  התאוות  של ',  וכו
שרוצים  גם  את  העבירות החרדים  

גם  את  הטריפה ,  וגם  את  הכשרות
גם  את  החלב  ביחד ,  וגם  את  הכשר

 .עם הבשר
ויש .  זה  המצב  העגום  שלנו  היום

מוע הרבה  מאוד  חרדים  שלא  יכולים  לש
כי .  את  המילים  שלי  שמגלים  את  האמת

גם  אנחנו  מסכנים  את  הרצון  שלהם 
, הם  לא  רוצים  ביקורת.  למה  שאסור

תגידו  עשרה :  רוצים  שאני  אגיד  להם
. פרקים  של  תהילים  כל  יום  ויהיה  בסדר

 קול דממה דקה
 מיום שחרב בית המקדש 
 ניטלה נבואה מן הנביאים 

 בבא בתרא יב וניתנה לשוטים  

 דפים אלו המעונין לעזור להפיץ

 050-410-4147ניתן להתקשר     

  

ד''בס

          רק אלה יוכלו לחיות        
 28 ח''חולה שיתוק מוחין   חשון תשס 15מחיים ווייל בן מסר             

עלו  בני  ישראל  מארץ   וחמושים
אחד  מחמשה                                                                                                                          )        שמות  יד(  מצרים

ויש אחד  מחמשים  ויש  אומרים  
 )מכלתא שם(   מחמש מאות אחדאומרים

 

לצאת  ממצרים  היתה   התנאי  הראשון
  ומכיון  שחסרה  אצלם ,השאיפה  לצאת

וגודל  התשוקה.  שאיפה  זו  לא  זכו  לכך
הנצרכת  כדי  לזכות  יש  לראות  מחובת 

 :אכילת קרבן פסח במצרים

מתניכם  חגורים  נעליכם  ברגליכם  '
' ומקלכם  בידכם  ואכלתם  אותו  בחפזון

 .התאוה והחפץה להיות כן צריכ ,)שמות יב(

, לגאולה  שאדם  חייב  להכין  את  עצמו
וממתין   ועומד,  עד  שלא  יחסר  לו  במאומה

וכל  שחסר  לו  במידת ...ומצפה  לרגע
 ל''עכההכנה הזאת לא יזכה 
 רכט' אמונה עמ         אור יחזקאל  



 :עגל הזהב זה עיקר עצת היצר הרע היום

 

 

 

 

 

 :והנושא המרכזי במסרים של האוטיסטים
תמצא ,  שאין  שם  אהבת  השם]    בדרך  כלל[  תמצאוהתבונן  בתוך  ליבות  העם  ''  ■■■■
  ''.קודש ארון הידל -סת נ הכתבבי]  אפילו[ הבזה גלעאת ] הרבה פעמים[

,   ואפילו  שאנחנו  מתפללים-לם  הזה    זה  שאנחנו  אוהבים  את  העו,הזהבעגל  ''  ■■■■
  כי  עכשיו  באמת  אנחנו  רוצים .פעםהיה  הכל  לא  כמו  ש  -'  וכו'  אנחנו  לומדים  וכו

 ''.ה''קב ולא בעיקר עם ה- והלב שלנו בעיקר בעולם הזה, את העולם הזה

את  עגל  הזהב  יותר  מלימוד   אוהביםו,  'עגל  הזהב  יותר  מלהלתפללים  מ''■■■■ 
ירות בלו  הן  עא  .'  לבנות  ישיבות  מאהבת  הרשאמ  ףסדואגים  יותר  לכ,  התורה

 ''. כל העםתורסות א הוהן, קשות ביותר

שגם  רדיפת [  את  הכבוד,    את  הגשמיות,עגל  הזהב  מסמל  את  העולם  הזה''■■■■ 

ת  עם התעסקו:  הם  הפך  התורהכל  הדברים  שאת  ,  ]תוצאה  של  העגלכבוד  הוא  
  ''.]ראה מסילת ישרים פרק א [ 'רהיטים וכו, בתים, בגדים

 

 ''.כל הקלקולים והצרות שלנועגל הזהב זה השורש לכמעט ''■■■■ 

כל ,    שלנומהרחוב,  מהבית,  מהלב,  להוציא  מהרצון  אנחנו  צריכים''■■■■ 
, ה''לקב[  ולחזור  לאמת,  ]''עגל  הזהב,  ''גשמיות[  כל  דבר  שהוא  גויי,  דבר  מיותר

 ''.]כמו שכתב למעלה בסוף המסר, תלרוחניו

כולם ,  ה  כמו  שצריך"ויחזרו  להקב'    מתחת  לדגל  האם  החרדים  יתאחדו''■■■■ 
  צריכים  להיות  הטובים לכןו,  הפסגה'',  שפיץ''  החרדים  הם  ה!יבואו  אחריהם

 אבל כדי לעשות את זה , ביותר

 ''!ה"וזה יאפשר לנו לחזור להקב - צריכים לברוח מעגל הזהב 
 

 

היא  עקירת  תאות ,  בקרבו]  והגאולה[ב  "דרך  להגברת  תאות  העוהראשית  ה
  וכל מנוגדות  המהכי  ,    אלולא  תיתכן  בלב  האדם  שתי  תאוותכי  .  ז  מנפשו"העוה
לא  נמצאת  בקרבו ,  ז  בו"וכל  שרצון  ותאות  העוה.    חבירתהסותרתאחת  

  רל'עמאור יחזקאל  אמונה                   .השאיפה האמיתית והנכונה לעולם הבא

מעבודת  הבורא תאוותה  ונפרדת  ,  ו  בחייצי  הגוףתה  לחפואור  כל  תשא  הרשע  פשנ
אבל  יעלוה ...אל  מקום  תאותה,  ותו  למטה  לארץבמד  תר,  ונבדלת  משרשיה

 ח"ב י''ש ובה ששערי ת   .ולאהחליפה מרום בשולראות איך , למרום לדין ולמשפט

תגידו  כל  יום  פרק  שירה  והכל  יהיה 
תגידו  בערב  שבת  שיר  השירים .  טוב

ו ואתם  יכולים  להמשיך  להתנהג  כמ
אבל  אני  לא  יכול  להגיד  שדברים .  גוים

 .אלו יצילו אותם
חייבים  להשתדל  מאוד  ללכת  בדרך  
 -ולחיות  חיים  רוחניים  וגם  גשמיים  '  ה

אלא ,  אבל  לא  הגשמיות  של  הרחוב
, 'גשמיות  אשר  משרתת  את  רצון  ה

לא .  משרתת  את  התורה  ואת  המצוות
רק  אלה  יוכלו  לחיות .  גשמיות  מוגזמת
  .ק אלהר, בעולם של אמת

רק  אלה ,  אני  רוצה  שוב  להגיד
  אלה אלאו  דווק.    אמתהמחפשים
  להיות  הצדיקים  הגדולים שמצליחים

. אלא  גם  כן  אלה  שמשתדלים,  ביותר
שוב ,  שוב  מנסים,  קמים,  נופלים,  קמים
רק ,  אבל  קמים  ומשתדלים,  נופלים

אלה  יצליחו  להגיע  לבית  המקדש 
 .השלישי

אבל  אלה  שבטוחים  שהגאולה  בכיס 
  אבל -כי  הם  נותנים  הרבה  צדקה  ,  הםשל

, יש  הרבה  עבירות  בעניני  כספים  שלהם
  אבל -או  אלה  שמתלבשות  כמו  נשי  רחוב  

בטוחות  שינצלו  בגלל  שמתפללות  בצורה 
או  אלה  שחושבים  שהם  צדיקים .  רצינית

וצדקניות  ועושים  את  כל  המצוות  בהידור 
  אבל  מדברים  לשון  הרע  אחד  נגד -רב  
, צליחו  להגיע  למשיחכל  אלה  לא  י.  השני

 .ירחם' ה
אין .  תבדקו  את  עצמכם,  עם  ישראל

אל  תהיו  בין  אלה  שרוצים  את   .זמן
אל  תחשבו .  השקר  של  נביאי  השקר

' ראה  בספר  דרך  ה[  .שיעשו  לכם  הנחות

ביאור  ענין  נביאי  השקר )  יא-ד  ט''ג  פ''ח(

שהם  נשפעו ,  ך''שנזכרו  במקומות  רבים  בתנ

'' ולםכוחות  הטומאה  שנמצאים  בע''מ

 .אפילו  אצל  נביאים,  שביכולתם  לסלף  דברים

'' מסרים  '',מהם  מגיעים  גם  היום  סילופים

שמטעים  בני  אדם מהאמת '  וכו''  מומחים''ו

 ].ל''ומובילים אותם לסוף מר מאד רח

אבל  הוא ,  ה  בעל  הרחמים"הקב,  נכון
. לא  ירחם  על  מי  שהולך  נגד  מצוותיו

תפתחו  ספרי ,  אני  רוצה  להזכיר  לכם
. מאדם  הראשון  ועד  היום,  טוריההיס
לפעמים  הוא ,  ה  יש  הרבה  סבלנות"לקב

מחכה  מאות  שנים  שהאדם  יחזור 
וכל  פעם  שבני .  יש  גבול,  אבל.  בתשובה

באה  המכה ,  אדם  עברו  את  הגבול
 .הקשה ביותר
זה  יהיה ,  כשתבוא  המכה,  לא  לשכוח

, בבית  המקדש  הראשון  והשני.  נורא
מליונים  של  יהודים  נהרגו  בצורה 

בזמנים  כמו  אירופה .  אכזרית  ביותר
לפני  אלף  שנה  יהודים  נתנו  את  החיים 

ונהרגו  בצורה  אכזרית '  על  קידוש  ה
 . ומי יכול לשכוח את השואה. ביותר

תשתדלו  מאוד ,  אנא,  אז  יהודים
. אין  הרבה  זמן,  לחזור  בתשובה  עכשיו

כמו אנחנו  לא  רוצים  שיהיה  לנו  סוף  
.   בהיסטוריהלאלה  שקיבלו  את  המכות

לא  רוצים  להיות  שייכים  לחלק  הזה 
של  ההיסטוריה  שקיבלו  את 

, עכשיו,  אנא  מכם.  העונשים  הגדולים
, תבדקו  את  כל  החיים  שלכם,  עכשיו

ראה פרטים במסר [  מההתחלה  ועד  היום

תחפשו  את  החולשות  ואת .  ]27
ותחזרו ,  הרצונות  האסורים  שלכם

 . ה"לקב
באופן  פתאומי  יתחילו .  אין  זמן

ה  יביא  נסים "והקב,  ותהמלחמות  הקש
מאוד  דומים .  עצומים  ומפחידים  מאוד
אבל  יותר ,  למכות  ביציאת  מצרים

 . מרשימים וגדולים
שגם  ממצרים  יצאו ,  ולא  לשכוח  לרגע

   אולי  אחד.לכל  היותר  חמישית

כמו [לחמישים  ואולי  אחד  מחמש  מאות  

ראה ,  שכתוב  במכילתא  בפרשת  בשלח

אז  לא  לחשוב ]  במשבצת  מעבר  לדף
רק  בגלל ,  שזה  בטוח,  אולה  בכיסשהג

שאתם  יהודים  ונותנים  צדקה  ועושים 
שזה )  מצוות(כל  מיני  דברים  נחמדים  

. זה  לא  מספיק.  מספיק  בשביל  להנצל
 . זה לא מספיק

צריכים  להגיע  למצב  של  געגועים 
ראה [רבים  לגאולה  ולמשיח  צדקנו  

' צריכים  להגיע  לאהבת  ה.  ]מעבר  לדף
, כיהודישמוכנים  לא  רק  למות  :  ממש

 :כיהודי אמיתי, אלא לחיות כיהודי

 צריכים את האומץ לזרוק את
 !הגשמיות ולהגיע לאמת

 ]ראה במשבצת למטה[
 !האמת, האמת, האמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ' ריחוק מה   פירוד      עונשי שמים

 'תאונות וכדו, פיגועים

 טרגדיות, מחלות שונות

 מלחמות, אסונות טבע

 נוכיותא

 נאת חינםש

 חלוקתמ

 וסר סיפוק מרוחניותח

 )''מלומדה''(טחיות ש

 'חוסר צניעות וכו

 עגל הזהב
 

 )''חיי גשמיות''(
 

 השתלשלות
 הקלקולים של

''עגל הזהב''  
 
 

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


