
וזה ,    לפני  אסון  גדולעומדים נחנוא
,   עברנו  את  הגבולכברכי  ,  יגיע  לצערי  הרב
 רק  בנס  אפשר  להציל.  ואין  מה  לעשות

 .  ישראל בשלמותעם לכ את
, לפנינוכולם  רוצים  לדעת  מה  עומד  

, משיח לקבל ואיך  אפשר  בכל  זאת
ולא  רק  אנחנו .  וכתבנו  הרבה  מאד  על  זה

 גדולי ,צדיקים אלא  הרבה  מאד,  כתבנו
אלא  גם ,  ולא  רק  הם  .כתבו  על  זה,  הדור

  .הקדושיםהנביאים 
  הבסיס ?  לפנינו  באמתעומד מה אז

  בכל יהיה  אבל  ,יהיה  כמו  יציאת  מצרים
אם  כל .    קשהיותר והרבה ,זאת  אחרת

, כך  הרבה  יהודים  אז  לא  היו  ראויים  לצאת
 ומה.    יותר  נמוךהרבה שלנו אז  הדור

זה  שיהודים  שנחשבים ,  שמפחיד  היום
  מצוות  לא ושומרי ומאמינים ככשרים

מבינים  בכלל  שהם  בעלי 
 . במיוחדקשותעבירות 

   הצרה  הזאתלכל ובנוסף 
פעמים   להם  הרבה  יש

גיבוי  מלא  מרבנים  שונים 
 את מבלבל וזה  ממש

  ולכן  כמעט  אין .כולם
  להשפיע טבעי  סיכוי  באופן

  עם  ישראל  לעשות כלעל  
 עסוקים  הם  כי.  תשובה

בלתת  אחד  לשני  טפיחה  על 
ולהגיד  כמה  שאנחנו ,  השכם
 על שומרים  ,  חסדבעלי

 מצוותעושים  ,  הלשון
 ,מתפללים,  ומעשים  טובים

 .]בחיצוניותו [נהדר ממש דור, לומדים

 ה"  והקב  האמת  רחוקה  מאד  מזהאבל
 כדי ,שם  עלינו  מצבים  קשים  ביותר

אבל .  העמוקה  אותנו  מהשינה  להעיר
 אתאנחנו  לא  רוצים  להתעורר  ולראות  

  שיהודי  אירופה  לא  רצו וכמו .האמת
  בצורה  קשה שלמוולכן  ,  לראות  אמת

 .הזהיר אותם' לפני זה ה] אבל[, ע"ל ביותר
 להבין  מצבים  שיכלו  ינימ כל  היו

ואז  היו  באמת .  שזאת  לא  הדרך  הנכונה
  בבירור  שמה שאמרו גדולים צדיקים

 אתואם  לא  ישנו  ,  שעושים  זה  אסור
 . כך היהואמנם .מאד ישלמו קשה, הדרך
   דרךמדבר לא '  המצב  שההיום וגם

אלא  דרך .    היום  בדרך  כללשל הגדולים
  כל  מיני דרךוגם  הגדולים  של  פעם  

כמו  מחלות  קשות ,  הטבע עלמ אסונות
, בעיות  כלליות  בשלום  בית,  ומשונות

,   לצניעותרגישות שום   ישראל  בליבנות
, בעיות  בכל  מיני  תחומים  שקשה  להסביר

אבל .    בלבפחד עם   אחד  מסתובבוכל
קשה  לעזוב  את  הטמטום  ואת  הטפשות 

 .  היהודיהמוחשתפס את 

  אנחנו  עומדים  לפני שעכשיו לנו אוי
, לנו  להראות  היום  יש  מה.  הסוף

  שזה  להיות מה שכחו   רביםיהודים
. בהתנהגות,להיות  צנוע  בלבוש,  ענווים

,   כסףבתוך שלהם יהודים  שכל  הראש
, טריפותכל  יום  אוכלים  .  חפצים  ונופשים

כי ,  ביותר  נמוכה כי  הרמה  של  הכשרות
ואני ,  הם  תלויים  מאד  בכסף  ולא  באמונה

 . צריך להמשיךלא
 זה וכל.  'וכו'  כו  סוף  מחלוקות  ובלי יש

ומתי ,  דור  שלא  מבין  מתי  שהוא  לבוש
  אתכם מזהיר אני ולכן.  ערוםשהוא  
על  החילונים  אין  לי  מה .    יקריםיהודים
 להיות  שצריכים אבל  החרדים,  לומר

אם  אתם  לא  תעזבו   :]'לה[קרובים  ביותר  
 .אתכם השקר  עצמו  יהרוג,  השקראת  
אתם  לא  תכירו ,  כי  כשהמשיח  יגיע?  איך

 זה ושקר,    שקרואתםתראו  אמת  .  אותו
השקר  אין  לו .  ואמת  זה  מציאות,  דמיון
 שלא   נעלם  כמוהוא,  אין  לו  נפח,  צורה
 .נצחיתאבל האמת . היה

,   יהיו  דברים  קשים  ביותר,נכון ,ולכן
,   מיני  מצבים  מדהימיםכל ,מלחמות גם

', אבל  אלו  שבאמת  בוטחים  בה
  אם  לא אפילו ,רצונו   לעשותשמשתדלים
הם  יהיו  מכוסים ,  מאה  אחוזמצליחים  ב

 ושלימים בריאים ויצאו  מזה,  ושמורים
כל ,    ישראל  ברגע  זה  יאמינועם ואם.  ה"ב

, ואפר  עם  שק  לרחוב יצאו המאמינים
' וכויבכה  ויגיד  סליחות  ,  ויעשו  תשובה
ויעשו ,  שלהם  ולשכונות יחזרו  לבתים

רק  אז  יש  לנו  אולי  אפשרות ,  בדק  בית
 .בקלות  יבואשמשיח

א  אל  אבינו ו  חייבים  לב,לעם  ישרא
  עם ,]בהכנעה  [שבשמים  עם  ראש  למטה

  ולחזור  בתשובה  לפניו  ולבקש .שק  ואפר
  ולהחליט  שאנחנו ,מחילה  ולבקש  ישועה
  לכן  צריכים  כולנו .משנים  את  הדרך  שלנו

 לעמוד לפניו בשק ואפר, ביחד ללכת אליו
, ולבכות  ולהתפלל  ולבקש  מחילה

מה ולהבטיח  שנחזור  אליו  באמונה  של
ושנהיה , ושנקבל  באמת  עול  מלכות שמים

 .עבדים של הקדוש ברוך הוא, עבדים
הוא  יכריח ,  ואם  לא  נעשה  את  זה

  לרוץ ו''  חנצטרך.  אותנו  לעשות  את  זה
לרחוב  בבהלה  ובבכי  ונצטרך  בפחד  לחזור 

 ,לפני  המכה,  ולמה  לא  עכשיו.  בתשובה
  למה  לא  לעשות  לפני .שנבכה  ונבקש  לפניו

 ?למה, המכה

 ץ עם תסמונת ֶרילדהמַטלי  מסר
, מחלוקת  החרדים  יש  בין]  אפילו[

רצון  לכבוד '',  עגל  הזהב''רדיפה  אחרי  
לכן  אם  אנחנו .  יש  בריחה  מהאמת,  ועמדה

פשוט ,    לידה  קלהרוצים
וכמה  שזה  פשוט  זה .  מאד

כי  היהודים .  מסובך  וקשה
  מסרבים כביכולהמאמינים  

, לעזוב  את  האלילים  שלהם
 .  וזה מאד עצוב

.   להתאסף  ביחדצריך
  לפני  כן  חייבים אך

להחליט  שאנחנו  חוזרים 
, לתורת  אמת,  ה"להקב

 מהבוקר'  להיות  עבדי  ה
. לגמרי' עבדי ה, עד הבוקר

ואז  להתאסף  ולקבל  עול 
צריך .  מלכות  שמים  ביחד

  שש  מאות  אלף לפחות
  ילבשו  שק הגבריםרק  .  גברים  ברחוב

 .ואפר
 צריך  להתפלל  ולבקש  לבכות  ולשמוע 

. ר  ולקבל  עול  מלכות  שמים  לגמרימוס
וצריך .  הכל,  הזהבלזרוק  את  עגל  

 . וזה תמיד תמיד עובד ועוזר. להתפלל
  שזה ספקאם  יגיעו  שש  מאות  אלף  אין  

. כל  פעם  שיהודים  עשו זאת זה עזר.  יעזור
 וגם]  עיין  תענית  טו[  כתוב  בגמרא  הז

. ]ראה  מעבר  לדף[  מרדכי  הצדיק  עשה  זאת
שמע '  ואפר השקומתי שיצאו לרחוב עם 

ה  ברחבת  הכותל ''מתקבצים  בעז[  אותם

, ערב  ראש  חודש  שבט,  המערבי  ביום  שני
 .050-410-4147]:  לפרטים.2:30בשעה 

אנחנו  צריכים  ביחד  להחליט  שאנחנו 
, במיוחד  החרדים,  חוזרים  כולנו

, כולם,  א  ביחד  לרחובולב.  ה"להקב
לקרוע  את ,  לבכות,  להתפלל.  כולם

, להגיד  וידוי,  אפרלשים  שק  ו,  הבגדים
ה  שאנחנו "להגיד  להקב,  לבקש  מחילה

ואז .  ונזרוק  את  העולם  הזה,  נחזור  אליו
                  לעשות  מה  שאמרנו  ולחזור  לבתים  שלנו

  .ה ירחם עלינו ויציל אותנו"ואז הקב

 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

 שק ואפר יוצע לרבים
          מסר מהאוטיסט בנימין גולדן                 
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ואחד ...ומתכסים  בשקים  כל  העם  מתקבצים
וכל  אחד  ואחד  נוטל ...מן  העם  נוטל  האפר

  ונותן בראשו
ואומר ...ואחר  כך  מעמידים  ביניהם  זקן  חכם

פירוש  שכובשין (לפניהם  דברי  כיבושים  
ומוסיף  בענינים )...עוררין  הלב  לתשובהומ

עד  שיכניע  לבם  וישובו  תשובה אלו  כפי  כחו  
 גמורה

 סימן תקעט אורח חייםשולחן ערוך               
 



    ?מי לובש שק
 

 
 

 )בראשית לז( יוְּבָמְתָנ ַׂשקַוִּיְקַרע ַיֲעקב ִׂשְמלָֹתיו ַוָּיֶׂשם    יעקב אבינו

 )דברים רבה יא י(עד שנזדעזעו שמים וארץ ... שק ונתעטף שק  משה לבש משה רבינו
 )תהלים סט( ָׂשקָוֶאְּתָנה ְלבּוִׁשי  )דברי הימים א כא( ְּפֵניֶהם ַעל ַּבַּׂשִּקים ָּדִויד ְוַהְּזֵקִנים ְמֻכִּסים ַוִּיפל   דוד המלך

 )ישעיה לז( ַּבָּׂשקְּבָגָדיו ַוִּיְתַּכס  ֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ַוִּיְקַרע ֶאת ִּכְׁשמַע ַהַוְיִהי   חזקיהו המלך
 )דניאל ט( ָוֵאֶפר ַׂשקְוָהֱאלִֹקים ְלַבֵּקׁש ְּתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים ְּבצֹום ' ָּפַני ֶאל ה  ֶאתָוֶאְּתָנה  דניאל 

 )נחמיה ט( : ֲעֵליֶהםַוֲאָדָמה יםּוְבַׂשִּקִיְׂשָרֵאל ְּבצֹום  ֶנֶאְספּו ְבֵני   נחמיה ובני ישראל
 )מלכים א  כא (ַּבָּׂשק ַעל ְּבָׂשרֹו ַוָּיצֹום ַוִּיְׁשַּכב ַׂשקַוִּיְקַרע ְּבָגָדיו ַוָּיֶׂשם    המלך אחאב

 )מלכים ב ו ( ַעל ְּבָׂשרֹו ִמָּבִית ַהַּׂשקַוַּיְרא ָהָעם ְוִהֵּנה   המלך יהורם

 ) דאסתר( ָוֵאֶפר ַׂשקְּבָגָדיו ַוִּיְלַּבׁש  ַוִּיְקַרע ָמְרֳּדַכי ֶאת   מרדכי
 )אסתר רבה ח ז( שקותפשוט בגדי מלכותה ואת תפארתה ותלבש ...אסתר נפחדת   אסתר המלכה

 )אסתר ד(  ֻיַּצע ָלַרִּביםָוֵאֶפר ַׂשק ַלְּיהּוִדים ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסֵּפד ָּגדֹולֵאֶבל    עם ישראל

 )אסתר רבה ח ז( שקאת התינוקות ועינה אותם מלחם ומים והלבישן מה עשה מרדכי קבץ   תינוקות 

 )יונה ג( ַׂשִּקיםצֹום ַוִּיְלְּבׁשּו  ַוִּיְקְראּו'  ַאְנֵׁשי ִניְנֵוה ֵּבהַוַּיֲאִמינּו   אנשי נינוה

 )יונה ג(  ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ְוִיְקְראּו ֶאל ֱאלִֹקים ְּבָחְזָקהַׂשִּקיםְוִיְתַּכּסּו    בהמות
 )מגיד מישרים פרשת מצורע(  כל שני וחמישישקללבוש     הבית יוסף

 )שער הגלגולים הקדמה לח(  ובכיבשק ואפריום רצופים ' שאתענה מ    רב חיים ויטאל

 זאת ל ַע  )ישעיה כב( ָׂשקֹות ַּבּיֹום ַההּוא ִלְבִכי ּוְלִמְסֵּפד ּוְלָקְרָחה ְוַלֲחגר קאלקים ְצָב'  הַוִּיְקָראהנביאים   
 . ועוד הרבה )יחזקאל ז(  אֹוָתם ַּפָּלצּותְוִכְּסָתה ַׂשִּקים ְוָחְגרּו   )ירמיה ד(  ְוֵהיִלילּוִסְפדּו ַׂשִּקיםִחְגרּו     

 )ח תקעט''או(עד שיכניע לבם וישובו תשובה גמורה ...בשקיםכל העם מתקבצים ומתכסים שולחן ערוך  
    )א''ב שם באורח חיים תקעט ס''מ(למעלה על בגדיהם דיכסה ...א''וכתב המ-בשקיםמשנה ברורה  

    

 ?למה לובשים שק
 

 
 

 

ראה ('    וזהו  סוד  הארבע  מאות  כתות  הטומאה  שנבראו  בעולם  וגו-עולה  בגימטריא  ארבע  מאות  ''  שק''דע  כי  ,  כדי  לאמת  זה
 )חסד לאברהם שם(                                              )שם הסבר כל הענין

 כל  מי  שלובש  שק  ומתענה  אינו  מעבירו  ממנו  עד  שתעשה  בקשתו:  ל''ן  אמרו  חזוכ
 )מדרש רבה אסתר י בשם רבי חלבו(

שהם ,  ה"ה  ושם  אהי"עולים  כמנין  מילואים  של  שם  הוי''  שק  ואפר,  ''ל"י  ז"כתבו  תלמידי  האר
אינון  זעיר ד,  ]687[''  ארץ  ושמים''וכן  עולה  .  ז"עולים  תרפ-ג"א  קמ"א  קנ"ן  קס"ה  ב"ג  מ"ב  ס"ע

 )ה הקדוש מסכת יומא"השל(                             )ע שם''ע(על ידי זה יתייחדו זעיר ונוקביה כי , ונוקביה

ובבראשית '',  ואתנה  לבושי  שק  '')תהלים  סט(ה  "  וכן  אמר  דוד  המלך  עוד  עלתשובה  צריך  שק
ראשית  חכמה  שער (                      .הרי  שהתשובה  היא  בתענית  ושק...ל"אמרו  רבותינו  ז)  וישב  פד(רבה  

 )ג''התשובה פ
 

 

 לפיכך אינו זז לא ממנו, לפי שתפס יעקב אבינו את השק: אמר רב איבו
 )בראשית רבה פד כ( ף כל הדורות           עד סו -ולא מבניו ולא מבני בניו 

  י השם יתברך ושואל ממנו שאלתוהלובש שק ומתפלל לפנ
)חסד לאברהם  מעין ד נהר מ (   קורעין ומבטלין כל גזר דין שבעולם  

ערב  ראש  חודש,  ה  ביום  שלישי''התפילה  הבאה  בעז.  ובערים  נוספות  בארץ  מתקיימת  ליד  הכותל  המערביתפילת  רבים  בלבוש  שק  
.050-410-4147  פרטים נוספים.ש עם דברי התעוררות וענייני דיומא''מנחה ויום כיפור קטן וקבלת עומ. 3:30בשעה , )ם''שובבי(אדר א 

כדי שגם הם) 'וכו' וכו, להדביק בבית הכנסת, לשכפל, לפקסס(חשוב להעביר את המסרים לכל יהודי בכל דרך ! עכשיו שעת סכנה
www.emet8.com   ):ועדכונים(הדפסת המסרים לאור חומרת המצב גם הוקם כעת אתר זמני להעברת ו. ידעו מה קורה ומה לעשות

 


