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נשים ,  לשבת  על  הרצפה,  ללבוש  שק.  ובחרל  תאצל,  לשם  שמים,    אנחנו  חייבים  בלי  פוליטיקהרוצים  להציל  את  עצמנו  ם  אנחנוא''
זה  יעזור  להציל   ...לבקש  מחילה,  לבקש  רחמים,  ותהגיד  סליחל,  ולבכות  לצאת  לרחוב  לשים  אפר.  עם  הילדים,    לחודםלחוד  וגברי
תמיד,  ומבקשים  סליחה  מחילה  וישועה,    בראש  למטה,ה  בבכי  בלב  שבור"היהודים  שבאו  ביחד  להקב,  לפי  ההיסטוריה  .את  כולנו

התפילה  הבאה .  מתקיימת  ליד  הכותל  המערבי  ובערים  נוספותתפילת  רבים  בלבוש  שק  ).      ס''האוטיסט  בנימין  גולדן  תש(''  ובלק
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אנחנו  רואים  ברור  שהעולם  עומד 
כל .  ]ראה  במסגרת  דברי  הנביא  ישעיה[  לקרוס

  כל  יום  משהו  קורה  באיזה  מקום ,יום
הרבה   .  משהו  מפחיד,ו  קשה  משה,בעולם

ואנחנו .  פעמים  זה  יותר  מדבר  אחד  ביום
  אנחנו  פה  בארץ  ישראל  במצב ,עם  ישראל
 . וכל אחד רואה את זה. קשה ביותר

 .הערבים  סוגרים  עלינו  מכל  הכיוונים
 ,  מהמזרח,מערבה  מ,  מהצפון,מהדרום

 .לינוע  הם  סוגרים  ,מאיפה  שאתם  רוצים
ים וזה  לא  הערבים  ממלחמת  ששת  הימ

. שהשאירו  את  הנעלים  שלהם  וברחו
  ממשאיות םהחיילישהמצרים  הורידו  את  
  ולא  רצו  להלחם ,ושלא  רצו  לרדת  בכלל

 . עד שירדווהרביצו להם 
   מכל  הבחינותןהיום  זה  צבא  מוכ
  עם  הנשק  החדיש ,להלחם  בגבורה  רבה

  הכמות  של  הערבים .ולא  רק  זה.  ביותר
 .  לעומת היהודיםמהעצו
 ,סיפור  חנוכהאם  זה  היה  כמו  ו

  הצדיקים ,המעטים  נגד  הרבים
ים  נגד ר  הטהו,נגד  הרשעים

 -  ]''על  הניסים''ראה  נוסח  [  הטמאים
 ]היום[   אבל.אז  היה  לנו  יותר  סיכוי

גם  טמאים  וגם הם  המעטים  
  וזה  מאד .רשעים  וגם  לא  ראויים

אני  לא  רוצה  לומר .  מאד  עצוב
  זה  לא .שכל  היהודים  לא  ראויים

ברגע  זה א  שהיאמת  האבל  .  נכון
 .  ראוייםיםמעטרק 

אבל  המצב  הזה  יכול  להשתנות 
  אם  נחליט .  ממש  בשניה,בשניה

  ממש  לעשות ,לעשות  תשובה
כל ב  ,ומבחוץ  תשובה  מבפנים

  בעזרת ,  ולהחליט  שמהרגע.הפינות
  או ,'  אנחנו  נעשה  רק  את  רצון  ה,'ה

 .שתדל מאוד להלפחות
ועם ,  אבל  עם  כל  הצרות  שכבר  רואים

שאנחנו  בסכנת  קיום כל  זה  שברור  
  למה הגדולה  ביותר  שהיתה  אי  פעם

אפילו  שרואים '',  מדינת  ישראל''שנקרא  
אנשים  לא  רוצים  לקבל  את ,  את  זה
אבל  עם  יד  אחת ,  קצת,    חלק]רק.  [האמת

 . ויד השניה על הציצית'' עגל הזהב''על 
צריכים  להרים  את  עגל .  וזה  לא  מספיק

 .הזהב  ולזרוק  אותו  ולשבור  אותו  לאבקה
ורק  אז .  להפוך  אותו  לאבקה,  לאבקה

 .אפשר להתחיל לחזור בתשובה
, עם  ישראל,  עם  ישראל,  אוי  עם  ישראל
ה  יוציא  מהשורש "הקב?  מה  לומר  לכם

כל  בנין  שבנו .  את  כל  דבר  נגד  התורה
כל  מה ,  הציונים  שהם  שונאי  ישראל

, ה  יוציא  מהשורש"הקב,  שהערב  רב  בנה
ם כל  אדם  אפיקורסי  או  סת.  וזה  יעלם

 . שונא ישראל יעלם מהשורש שלו
מה  אני .  זה  לא  פשוט  וזה  מאד  מפחיד

? מה  אפשר  להגיד  עוד,  יכול  להגיד  עוד
תפתחו  עינים  ותראו  שהכל  קורה 

 .הכל קורה כמו שכתוב בנבואות. עכשיו
אם  זה  המלחמה  בין  ישמעאל  ואדום 
או  בין  ישמעאל  וישראל  או  אסונות 

הטבע  העצומים  והמשונים  או  המחלות 
לא ,  הקשות  והמשונות  שתוקפות  אותנו

 סאו  העובדה  שהמים  באוקיינו.  עלינו
עולים  והקרח  בקוטב  הצפוני  והדרומי 

 . נמס
  תוהו  ובהו  של .העולם  בתוהו  ובהו

תהו ,  תהו  ובהו  של  הפוליטיקה,  הטבע
וכל .  ובהו  במלחמות  רבות  ואכזריות

 םרק  הטיפשי.  אחד  מתחיל  לפחד
 . ממשיכים בלי פחד

ם  מנסים  בכל  זאת  לחיות אלה  שמפחדי
הגשמיות  איבדה  את אבל  .  חיים  רגילים
, כאשר  הפחד  של  קיום  נכנס.  הטעם  שלה

ואז  אדם  כזה .  הטעם  של  הגשמיות  יורד
כי  אם  אין  לו  את ,  במצב  קשה  ביותר

 . אז מה נשאר לו, הגשמיות
 .הוא  חי  את  החיים  של  החומר  בלבד

עם  הדאגה ,  ואפילו  מת  עם  הדולרים  ביד
הוא  מתייחס .  ''עגל  הזהב''עדיין  של  

 ]נמצא,  ב''העוה[לעולם  הבא  כאילו  שהוא  
כאילו .  בניו  יורק  או  בפריז  או  בפלורידה

 .אוי לנו, אוי. שהוא הולך לנופש
, אני  רק  אגיד  לכם  את  הדברים  הבאים
 ואחרי  זה  אני  לא  רואה  סיבה  לדבר  יותר
עד  שיקרה  משהו  כל  כך  קשה  שכולם 

בל  לא א.  יפתחו  בבת  אחת  את  עיניהם
 .אוֵמר שיפתחו את העינים ויבינו

ועדיין  לא  אוֶמר  שיהיו  מוכנים  לוותר  
על  החלום  הוורוד ,  על  החלום  האמרקאי

להיות  אדם  מוצלח  בעולם ''של  מה  זה  
כמה ,  טוב'':  יעשו  חישוב,  יפחדו  .''הזה

ויתחילו לתכנן איך '', זמן  זה  יכול  להמשיך

 . לעבור את זה ולחזור למה שהיה
ורק .  יה  חזרה  למה  שהיהאבל  לא  תה

, ה"אדם  שמחכה  למשיח  וקרוב  לקב
יוכל  לחיות ,  שעושה  תשובה  אמיתית

 .בעולם שישאר אחרי המלחמה האחרונה
ראה [  לעולם  החדשתתכוננו  עכשיו  ,  ולכן

שזה  גם  גשר    העולם.]במסגרת  דברי  הנביא
 תתכוננו  .להגיע  לשלמות  יותר  גדולהכדי  

. ר  כךכי  לא  תהיה  אפשרות  אח ,עכשיו
בוכה ,  ואני  שוב  מבקש.  עכשיו  תתכוננו

. ב"עם  ישראל  תתכוננו  לעוה:  ומבקש
 . אין זמן, תתכוננו ברגע זה

אי  אפשר  לומר  לי  עכשיו  כמו  שתמיד 
כל  הזמן  האוטיסטים '':  הייתם  אומרים

אבל  לא  קורה '  עוד  מעט'אומרים  
כי  עכשיו  כולם  רואים .  ''כלום

  .''עוד מעט''שזה באמת זה 
אנשים  שאומרים פה  ושם  יש  

ואני  אומר .  'וכו''  עוד  שבע  שנים''
לא  יודעים .  אין  עוד  שבע  שנים,  לא

או  אפילו ,  אם  יש  שבע  חודשים
. אי  אפשר  לדעת.  שבע  שבועות

לא  יהיה  זמן ,  אבל  כשזה  יתחיל
 .אפילו לחשוב איך לעשות תשובה

  שזה  לא  וקח ,שוב  אני  מדגיש
  אולי  שבע .ה''עוד  שבע  שנים  בעז

 -י  שבע  שבועות  אול,  חודשים
לא ,  כשזה  יתחיל.  אולי  פחות

יהיה  זמן  או  ראש  לעשות  תשובה 
אבל  חלקי  זה ,  חלקי  אולי.  מלאה

 .לא מספיק
 ,אני  מתחנן,  אני  מבקש  שוב

. ַעם  ישראל  תבינו  מה קורה פה
תמלאו . תפתחו עינים ותראו את האמת

ותשימו  שק תבכו  ,  מיד  את  בתי  הכנסת
 על  הגוף  ואפר  על  הראש  ותבכו  עם

] ראה  במסגרת  למטה[  דמעות  רבות
 . ה"ותבקשו מחילה מהקב

ותבקשו  ממנו  את  הכח  ללכת  נגד 
חברה  של .  החברה  שירדה  כל  כך

הדתיים  ואפילו  של  החרדים ,  החילונים
. ולחזור  לאמת  בלי  פחד,  ]ראה  מעבר  לדף[

לחזור  לאמת  זה  לא אתם  לא  מבינים  ש
 .לחזור לאמת זו הצלה, פחד

העולם  כמו שוב  אני  רוצה  להדגיש  ש
בסופו .  בסוף  דרכו,  שאנחנו  מכירים  אותו

כל  אחד  נשאר  לבד  עם  עצמו  ועם ,  של  דבר
אפילו  אם  תהיו בתוך אלף אנשים .  ה"הקב

, או  עשרת  אלפים  או  מאה  אלף  או  מליון
 .כל אחד יהיה לבד ביום הדין

 ה"אהובתו של הקב, ַעם ישראל
 .הגיע הסוף, אין זמן .תחזרו הביתה

 קול דממה דקה
 מיום שחרב בית המקדש
 ניטלה נבואה מן הנביאים

 בבא בתרא יב וניתנה לשוטים  

 דפים אלו המעונין לעזור להפיץ
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 לבדו ביום ההוא' ונשגב ה''

ושח  גבהות  האדם ...צבקות'  כי  יום  לה
לבדו  ביום '  ונשגב  ה.  ושפל  רום  אנשים

 .והאלילים כליל יחלוף, ההוא

ובאו  במערות  צורים  ובמחילות  עפר  מפני 
.בקומו לערוץ הארץ-ומהדר גאונו' פחד ה

א  ישליך  האדם  את  אלילי  כספו ביום  ההו
 .''ואת אלילי זהבו

וכיתתו  חרבותם  לאיתים  וחניתותיהם ''
לא  ישא  גוי  אל  גוי  חרב  ולא .  למזמרות

 .''ילמדו עוד מלחמה
 פרק בישעיה 

 



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

  וכל  שנה ,קשות  מאד  האחרונות  השנים
  הזאת  כבר הגיעה והשנה  .קשה  מהקודמת

, שיא  של  אסונות  טבע  בכל  העולם,  לשיא
,   העולםבכלשיא  של  טרגדיות  משונות  

  .שיא של מלחמות אכזריות בכל העולם
  שיא  של ,  אצל  היהודים  החרדים,ואצלנו
שיא  של ,  שיא  של  יתומים,  אלמנים

  שיא  של  יהודים  חולים ,אלמנות  צעירות
 .  של טרגדיות משונותשיא, ל הגילאיםמכ

  לומדים אנחנו  .ואנחנו  לא  מבינים  למה
אנחנו  עושים  חסד  בגדול ,  כל  כך  הרבה

, תשובהבכל  כך  הרבה  חוזרים  ,  מאד
  טהרת .תכשרות  בכל  מקום  נשמר

  לכל  ילד חרדיחינוך  ,  תהמשפחה  גם  נשמר
וגם ?  מה?    אז  מה  לא  בסדר.וילדה

  וכל ,הישיבות  מלאות  בחורים  לומדים
 .לומדש רוצה רק בחור בחורה

המצב  הזה  חלום  של   ? אז  מה  לא  בסדר
  מה  שנראה אבל  .הסבים  והסבתות  שלנו

עולם  שלהיות ,  לנו  עולם  כמעט  מושלם
, רגילחרדי  זה  כל  כך  משוכלל  וכל  כך  

.   מטבח  פסחשלהרבה  מאד  יהודים  יש
אבל  העולם  הכמעט  מושלם  הזה  בכלל  לא 

 . מושלם
 .ץ נאכל מבפנים היפה הזה מבחוהעולם

רוח  חלשה   ]אפילו[  ורקמתפורר  מבפנים  
הכל  מתרקב ,    כן.תפיל  את  כל  החזית

 . נבדוק ביחדבואו. מבפנים
 ביןהיהודים  שנחשבים  המודרנים  יותר  

הם .  ''עגל  הזהב''מאוהבים  ב,  החרדים
רוצים  את  החיים  של  הגוים  אבל  עם 

  יש  מסעדות  ומקומות ולכן.  הכשר  טוב
יש .  ל  עם  הכשר  וטובאבל  הכ  'בילוי  וכו

  הכשר  מצוין עםפסח  באוניות  לוקסוס  
ויש .  ]שרויהמצה  ["  ס'קטוגבר"  בלי  ו"וח

 ,"הוואי"  בושבועות"    לנדדיסני"בסוכות  
 .  עם הכשרוהכל

הם ,    מודרנייםשנחשביםהישראלים  
אבל ,  אולי  פחות  מטיילים  מתוצרת  חוץ

 .  האלההחייםגם  משתדלים  לחקות  את  
ם  כסף  רב  לישיבות אבל  יחד  עם  זה  נותני

  .ונחשבים לצדיקים מן המנין' וכו

  נותנים  הרבה  כסף  לראשי  כולל כי
  ולכן  אפילו .'ולראשי  ישיבות  וכו

ודרך  הגשמי ,  בשאלהשהצניעות  שלהם  
,  בכלל לא כשר]עגל הזהב[ של  החיים  שלהם

בכל  זאת  נחשבים  ליהודים  חרדים 
 .חשובים

  כאלה  בין  החסידים  וגם  בין ויש
 ,  שלובבגדל  אחד  לבוש    כ.הליטאים

  אבל .והבגדים  נראים  בדרך  כלל  חרדים
  הסתכלו  על ,אם  רוצים  לדעת  מי  הם

.   וזה  יספר  את  כל  הסיפור,שלהםהנשים  
וזה  גם  קבוצה  שבקלות  מקבלים  היתרים 

  כל  כך  גדולה  לקבל בעיהלא  ,  מכל  הסוגים
  ואלו  האנשים  שמחזיקים  את -  היתר

 .הישיבות
 ?ה  איתםמ,    הקדושות  שלנווהישיבות

כי  הישיבות ,  ביותרופה  הבעיה  הקשה  
 ,  מלבותמלאות  לימוד  וריקבדרך  כלל  

 בליאיך  אפשר  ללמוד  לשם  שמים  .  'מה
 . בכלל לא נמצא שמה' לכן ה? לב

ים רשל  בחו  ]באופן  כללי[כי  זה  דור  
 לעצמםואברכים  שהם  בעיקר  דואגים  

,   לדירות.ולצרכים  האישיים  שלהם
ן  הכסף  כדי וכלה  שתת,  לחתונות,  לבגדים
  וכמה  באמת .  ללמודלהמשיךשיוכל  
,   קוראים  עיתון,יושבים?  לומדים

 וגםמתעסקים  עם  כל  מיני  דברים  
אבל  הלימוד  לא  לימוד  והתורה   .לומדים

 .לא לשם שמים
  ישיבות  מכרו  את הראשיחלק  מו

, המודרנייםאם  הם  ,  נשמתם  לתורמים
אבל .  יםיאם  הם  הבינונ,  אם  הם  הציונים

 .לעצמם  ולכבוד  שלהםגם  הם  דואגים  
 .  הנטיה של היוםו אבל ז, לא כולםברור

 .  זו  הבעיה  הקשה  ביותר,והאנוכיות
גם  בין ,  הלומדיםאנוכיות  גם  בין  

וגם  בין ,  גם  בין  הגבירים,  יםיהמודרנ
 ,ושוב.  ראשי  הישיבות  וראשי  הכוללים

  .לא כולם
וזה  מה .  וכולם  יודעים,    הנטיהואבל  ז

כי .  יוםכל  שגורם  לדם  שנשפך  בינינו  
והתורה  שלנו  גם ,  החסד  שלנו  גם  אנוכי

 זו  אז  .והמצוות  שלנו  גם  אנוכיות,  אנוכית
 .בדיוק הבעיה

  החרדי  שנחשב  חרדי  ביותר והיהודי
, ביותרהוא  הבעיה  הגדולה    ]הרבה  פעמים[

ואני  אגיד .  כי  שמה  אין  כלום  לשם  שמים
ולכל ,  לכל  יהודי  מאמין,  לכל  החרדים

  שאם  אתם  לא :םי  שלנו  החרדהמנהיגים
 ,תהיה  טרגדיה  ענקית,  תעשו  משהו  מהר

 .  ביותר רואההטיפשוזה אפילו 
  צריכים  להפסיק :ואגיד  לכם  מה  לעשות

  כל להפסיקצריכים  .  את  השנאת  חינם
את אחד  לשבת  בקבוצה  שלו  ולחטוף  

וללחום  על  כל ,  חלק  הגדול  של  העוגהה
 . וחתיכהחתיכה 
כל  הבנינים  המפוארים  של   שותדעו
  יפלו  קודם .  יפלו,  אלוות  ובתי  מדרשהישיב

  אם  לא  תתאחדו ,  כך  החוצהואחרמבפנים  
,   כולם  ביחד  לנקות  את  הלב.'מתחת  דגל  ה

  מכל ,  את  הרחובלנקות,  לנקות  את  הבית
  . כל דבר.דבר גויי
  את  ארון  הקודש  עם  התורה ולקחת

מסכת  תענית  טו  ושולחן [  ולצאת  לרחוב  ביחד
 .  ונשים  לחודגברים  לחוד,  ]ח  תקעט''ארוך  או

  ולהגיד  ווידוי ,  הראשעלולשים  אפר  
 .  אבל  בבכי  רב.מחילה  וישועה'  ולבקש  מה

 ! ביחד! ביחד! ביחד
  ולבנות  מחדש  את  הקהילה  שלנו ולחזור

  יהודי  שבוטח .עם  דמות  אמיתית  של  יהודי
ולא  בכסף  ולא  במחשב  ולא  בכל   'בהלגמרי  

  ולא  בביטוח .הצעצועים  של  העולם  הזה
משיח  ועולם ,    יהיה  שלוםואז  .'לאומי  וכו

  .הבא
  ולא שמביןוכל  תלמיד  חכם  ,    מי  שמביןוכל

הוא  יעמוד  בדין  על ,  משתדל  לעצור  את  הבעיות
אלא  כל ,  העבירות  לא  רק  אלה  שעושים  את  .זה

 . עבירה גםוהשתיקה ז .אלה ששותקים

 ספירה לאחור

 ח"תשס אדר א מהאוטיסט דניאל    ו 
 .יד  שהזמן  נגמר  רוצה  להגרק)  אני(:  דניאל
ואפילו  שהרבה ,  ספירה  לאחור  זה  באמת

יהודים  וגם  גוים  מתחילים  להבין  שמשהו 
זה  לא  מגיע )  עדיין(אפילו  ,  טבעי  קורה-על

 . מאודחבל. למודעות המלאה של הרוב
איך  השפיעו בשמים העצרות ,  דניאל:  אבא
 ]ראה  במסגרת  מעבר  לדף  למטה[שק  ואפר  של  

 ? האחרונות שעשינו
, עשה שמחה גדולה בשמים)  זה(  הפעם:  דניאל

מעט  יחסית  של  יהודים )  למרות  ש(שמחה  
 שק ואפר ולהתפלל בבכי לשיםטרחו  לבוא  

 .להתפלל ולבקש מחילה וגאולה, ה"לקב
 ?  השפיעה  העצרת  בבני  ברקאיך:  אבא
,   שלא  היו  כל  כך  הרבהאפילו:  דניאל

 .הצעקות והתפילות הגיעו ישר לכסא הכבוד
עמים  על  כך  שיהיה   מספר  פנאמר:  אבא

 ?סביראפשר לה, "פחד גדול"
אנשים  לא   .  הפחדהתחיל  כבר:  דניאל

,   ממלחמות.יודעים  כבר  ממה  לפחד  קודם
ממה .    הבנקיםמנפילת,  מבעיות  כספיות

מאסונות  טבע  משונים ,  לפחד  קודם
  .עכשיוכמעט כל יום , ורבים
אז ,    לא  יודעים  שהבנקים  יפלוהם:  אבא

 .הם לא מפחדים מזה
כי  כבר  פרסמו  בארצות ,    שמפחדיםיש:  אלדני

 .הברית כי זו אפשרות שיכולה להיות
אמר  שתוך  חודשיים  יתחיל .    בהרב:  אבא

 .הבלגן הגדול
תסתכל ,  אבא  תסתכל.  יתכן,  כן:  דניאל

תסתכל  איך  שהערבים ,  מה  שקורה  בדרום
  שלא כאילוואולמרט  יושב  ,  סוגרים  עלינו
ואין ,  כאילו  שאנחנו  ביום  קיץ,  קורה  כלום

 ולשחקלנו  מה  לעושות  רק  לשבת  
 .משחקים של שטויות

תראה  איזה  אסונות  טבע ,  לא  רק  זה,  אבל
  סופות 6ב  היו  "בארה.  בעולםכל  יום  

  מדינות 4טורנדו  ענקיים  ביחד  שעברו  על  
וזו  לא ,    אנשים  והרבה  נפצעועשרותהרגו  

  שנמס   והשלג.עונת  הטורנדויים  בכלל
ולם ובכל  הע,  בקוטב  הצפוני  והדרומי

 .שינויים  במזג  האויר  ואסונות  גדולים
סתם  אסון ,    בשוק  בלונדוןוהשריפה

 . הרוגיםחמישים, משונה
 5היו  איזה  .    בכל  מקוםאדמה  רעידות

  כולם ,רעידות  אדמה  בארץ  בזמן  האחרון
ואם  זה ,  )בסולם  ריכטר  (4בסביבות  

? ו"  ח8ו  או  "  ח7ו  או  "  ח6-פתאום  יעלה  ל
כי ,  )וץחיל(  לעשות  תרגילים  והתחילו

המדענים  הסיסמולוגים  אומרים  שאנחנו 
 .לפני רעידת אדמה גדולה מאד

,   רועדיםהבנקים  ?אבא,    עם  הבנקיםומה
  זה  הזמן .הם  נתנו  יותר  מדי  אשראי

הקשה  ביותר  מאז  זמן  הנפילה  הגדולה 
  העולם  ולא  רק בכל  .1929בשנת  

 ...באמריקה
בעתיד  הקרוב .  באמת  אין  הרבה  זמן

ומזה  יתחילו ,  בארץיתחילו  מלחמות  פה  
 .כל הדברים הקשים שעומדים לפנינו

  גלוי לעם ישראלמכתב
 ס''תש אדר א                   וטיסט בנימין גולדן  מסר מהא
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