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 הביאורים בסוגרים אושרו על ידי בנימין[

 ] שהם תואמים כוונתו בדבריו-גולדן 

עכשיו  באמת  מתקרב  הרגע  שחיכו  לזה 
 קשהה  מאוד  לכן  זאת  תקופ.  דורי  דורות

וכמו  במצרים  שהיה  קושי  השעבוד  קודם ''[

תכבד  העבודה )  שמות  ה(כמו  שכתוב  ,  הגאולה

אבן ,  א''הגר(''  והם  חבלי  משיח'  על  האנשים  כו

תקופה  של  מבחנים  קשים .  )]א''שלמה  פי
דניאל (  ''  רבים  ויתלבנו  ויצרפויתבררו''[ביותר  

התיקונים  והבירורים  האחרונים .  ])יב
, למים,  לגוים,  יהודים  ל:לכל  העולם

 . לחי ולצומח, לדומם, להרים, לאדמה
הבירור ,  כל  דבר  חי  עכשיו  במבחן

האחרון  עד  השלב  הבא  של 
שהבריאה  מתפתחת [הבריאה  

בהדרגה  לקראת הנצחיות כמו שכתב 

ל  במאמר  העיקרים  ערך ''ל  ז''הרמח

וראה  כללים  ראשונים ''  בגאולה''

עד  ימות  המשיח  יחד .  ]אות  ט
בית  המקדש ,  דקנועם  משיח  צ
 . 'השלישי וכו

רוב .  אבל  אנחנו  לא  מוכנים
שהם  החשובים  ביותר ,  היהודים

''' וגו'  בך  בחר  ה''[  בכל  הבריאה

, ]ב  ד''א  פ''ח',  וראה  דרך  ה)    זדברים(
פשוט  לא  מוכנים .  לא  מוכנים

עולם  של ,  לחיות  בעולם  מתוקן
עדיין  רוצים  את .  חיי  רוחניות

 . הגשמיות ולא את הרוחניות
אם  קוראים  את  דברינו  וזה 

כי ,  לא  מרוצים,  נשמע  קשה
שרק ['' קלה''רוצים  את  הדרך ה

אבל  סופה  קשה  ומר ,  תחילתה  קלה

רוצים  את  הגשמיות .  ]ביותר
 רוחניות"  כאילו"וגם  את  ה

אבל  לא  שמים  לב  שעכשיו  העולם [

משתנה  ממה  שהיה  כל  השנים 

והמערכת  של  חיי  גשמיות  ותענוגי 

  .]עולם הזה מתמוטטת
אבל  אם  תקראו  את  הנביאים 
הקדושים  תראו  שדברינו  מאד 
עדינים  לעומת  מה  שהם  חזו 

הם .  בעתיד  בשביל  עם  ישראל
גדולים ,  ראו  קשיים  גדולים  ביותר

. ])חסנהדרין  צ(  ''ייתי  ולא  אחמיניה''[ביותר  
 . מבחנים כמעט בלתי אפשריים לעבור

 .אבל  לא  רוצים  לשמוע  דברים  קשים
ת  רצון  כמו  פורים  או אני  שומע  לפני  כל  ע

שהתפילות  של  פורים  או  חג ,  חג  אחר
אבל  אל .  אחר  כבר  ימתיקו  את  הגזרות

תשכחו  שגם  לפני  מלחמת  העולם  השניה 
היו  פורים  ופסח  וראש  השנה  ויום  כיפור 

. כל  העתות  רצון,  וסוכות  וכל  החגים
היתה  שואה  איומה  שאין ,  ובכל  זאת

 .אפילו מילים לתאר את זה
יעזור  לנו  כלום  אם  לא   לא  ,וגם  היום 

לא  יעזור  לנו  כלום  אם .  נחזור  בתשובה

לא  יעזור  לנו .  לא  נחזור  בתשובה
זה .  כלום  אם  לא  נחזור  בתשובה

    .  וזה לא רוצים לדעת-המסר 
מוכנים  לעשות  כל  מיני  דברים 

לחזור  באמת ,  אבל  זה,  סמליים
לשים  מחיצה  בינינו  לבין   ,בתשובה

  זה  לא -  עולם  הגשמיות  המיותרת
א ''ראה  מסילת  ישרים  פ[וכנים  לעשות  מ

ז ''שיסוד  הכל  הוא  להתרחק  מגשמיות  ועוה

 . ]שזו מטרת חיינו, 'ולהתקרב לה
כשנראה  סכנות ,  כשיגיע  רגע  האמת

מעבר  ליכולת  של  אדם  קטן  וחלש 
כשנגיע ,  כשהפחד  יהיה  עצום,  לקלוט

 דאלה  שלא  מסוגלים  להיפר,  לרגע  זה
וכל ''[  יהרסו  יחד  אתו''  עגל  הזהב''מה

תפילת  ימים (''  הרשעה  כולה  כעשן  תכלה

בגלל  שהם  הרבו  להתעסק .  ])נוראים
בגשמיות  והתרגלו  להחשיב  מאד  דברים 

ולכן  הם  לא  מתאימים  לחיות ,  גשמיים
 . ]ראה במסגרת מעבר לדף[בעולם רוחני 

עכשיו  היהודים  בארץ  ישראל 
. גדולה  ביותר,  בסכנה  גדולה  ביותר

ים היהודים  פה  בארץ  הקודש  מתחיל
, מתחילים  קצת  לפחד.  להבין  את  זה

אמנם  ממשיכים  עם  החיים  כאילו  שלא 
אבל  בארץ  ישראל  יש .  קורה  כלום

של ,  אפילו  שזו  קטנה,  תנועה  אמיתית
 .תשובה אמיתית

 לא  רק  תשובה  של  חילונים
אבל ,  ה''שחוזרים  בתשובה  לקב

בעיקר  שומרי  מצוות  שנהיים  יותר 
. ה''ומתקרבים  ממש  להקב  אמיתיים

  להפריד  את  עצמם ים  שמוכניםיהוד
אי שבלי  זה  [מהעולם  הגויי  הגשמי  

א ''ח('    כמבואר  בדרך  ה,'אפשר  להתקרב  לה

  .)]ש היטב''ד ב ע''פ
אבל  אלה  שלא  מוכנים  לעזוב  את 

הלא ,  הגשמיות  המיותרת
אפילו  שגרים  באזורים ,  יהודית
, באזורים  כמו  ירושלים,  חרדיים

, ביתר,  בית  שמש,  בני  ברק
  והם -'  וכו,  ת  ספרקרי,  אלעד

עדיין  מנסים  לחיות  חיים  של 
כמו ,  גשמיות  כמו  הגוים

אלו  לא  יכירו  את ,  החילונים
 . משיח צדקנו

כל  אחד ,  ברגע  זה,  עכשיו
 ?למה  הוא  חי:  צריך  להחליט

  הוא ?למה  הוא  בעולם  הזה
צריך  לחשוב  על  יום  מותו  ומה 

האדם  רוב ''[.  יהיה  העתיד  שלו

נות שנות  ימיו  עומד  לחשוב  חשבו

ולמה  לא ,  עסקי  חיי  שעה,  עסקיו

ישים  אל  לבבו  אפילו  שעה  אחת  גם 

מה :  לחשוב  מחשבת  ממש,  לזאת

  או  מה  מבקש ?ולמה  בא  לעולם?  הוא

ממנו  מלך  מלכי  המלכים  הקדוש  ברוך 

זאת   ?ומה  יהיה  סוף  כל  עניניו?  הוא

 היא  התרופה  היותר  גדולה  וחזקה

דרך '  ס(''  שתוכל  להמציא  נגד  היצר

 )].עץ חיים

? מה  הוא  יעשה  בעולם  הבא
איך  אדם  יכול  לחשוב  שיגיע 
לעולם  הבא  עם  הכרטיס 

שלו .  וו.מ.ועם  הב,  אשראי  שלו
ועם  האשה  עם  פאה  יפה  עד 
לכתפיים  וחוסר  צניעות  בסגנון 

  והוא  עם  כל  הצעצועים ?גויי
והפלאפון  שמצלם  ועושה ,  המחשב:  שלו

 . 'מוסיקה וכו
עם  כל  הצעצועים  האלה  הוא  ודאי 

כי  הם  יעידו  נגדו  בשמים ,  יהנוםילך  לג
אפילו .  שזה  היה  עיקר  החיים  שלו

אבל ,    לא  תמיד-שהוא  התפלל  במנין  
. 'נתן  צדקה  וכו,    שם  תפילין-כמה  שיכל  

 אבל  הלב  והראש  היו  בדברים  גויים
יען  כי  ניגש  העם  הזה  בפיו  ובשפתיו  כבדוני ''[

 )].ש''ע, ישעיה כט('' ... לכןולבו רחק ממני

  אלו  היהודים  שנפרדים ,לעומת  זאת
תרבות  יוון  היתה  חיי [ מכל  דבר  הלניסטי

וגם  היום  זה  אורח  החיים  של ,  הנאות  גשמיות

  וגם  של -המערב  ושל  היהודים  החילונים  

 קול דממה דקה
  9770077-03 חייגו :חדש

 ועדכונים לשמיעת המסרים

 דפים האלו ההמעונין לעזור להפיץ

 050-410-4147           ניתן להתקשר

 
            ד''בס

 לצאת מבית העבדים 
ח"תשס' אדר ב שיחת חיזוק עם האוטיסט בנימין גולדן                  
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' בדורות  הקודמים  ידעו  והזכירו  הכל  את  ה
  ובכל  פעולה  ומעשה  הוזכר  שנעשה  ברצון יתברך

 . ובעזרתו' ה

והיא  התביעה .  נמנעים  אנו  מכך,  ואילו  בדורנו
וכנאמר  בכתוב ,    מאתנואשר  יתבע  מלך  המשיח

המשיח  יתבע .  '''והריחו  ביראת  ה'')  ישעיה  יא(
ואלו  הרחוקים  מיראת ,  ויריח  יראת  שמים

 .שמים לא יזכו לקבל פני משיח צדקנו

: )שערי  תשובה  ג  כז(ומפורש  הדבר  ברבינו  יונה  
) דברים  ח(אלוקיך  '  השמר  לך  פן  תשכח  את  ה''

' השמר'כל  מקום  שנאמר  )  מנחות  צט(ל  ''ואמרו  חז
הוזהרנו  בזה .  'לא  תעשה'הרי  זה  ',  אל'ו'  פן'

ודייק  בדבריו .  ''יתברך  בכל  עת'  לזכור  את  ה
אלא  זכרון ,    ללא  הפסק  והפוגה  כלל-''  בכל  עת''

 .ללא שכחה כלל, תמידי

. ת  חייבים  לבוא  כל  מעשיו''ומכח  זכירת  השי
כי  זרע  הקודש  ישיגו  כל ''...והיינו  שהוסיף  שם

'   בעליה  מזכירת  ההנהגה  נאוה  והמעטירה
יצדקו '  בה:  )ישעיה  מה(כמו  שנאמר  ,  יתברך

 "...ויתהללו כל זרע ישראל

וכמו ,  ת  היא  עיקר  מציאות  האדם''זכירת  השי
' כוונת  כל  המצוות  וגו:  )שמות  יג(ן  ''שכתב  הרמב

 .]ק''ל במסגרת מעבר לדף ודו''ם ז''וראה גם דברי הרמב[

 צח' דרכי העבודה עמאור יחזקאל  



 על ידי מחשבה: 'דבקות בה

 והשיגו מחשבת האדםעם  הפנות  ''
לוה  יתברך  בדרכים  האמתיים -הא

אי  אפשר ,  ושמחתו  במה  שהשיג
שיקרה  אז  לאיש  ההוא  מין  ממיני 

, לוה-הוא  עם  הא  כי  -הרעות  
 .לוה עמו-והא

, לוה-אבל  בהסיר  מחשבתו  מהא
, לוה-וא  אז  נבדל  מהאאשר  ה

והוא  אז   -לוה  נבדל  ממנו  -והא
 ''מזומן לכל רע שאפשר שימצאהו

א''ג פנ''נ ח''מו ם ''רמב  
 

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

כמו  הסיפור ,  ]הטועים  הדתיים  והחרדיים
המעטים  האלה  אם  הם .  של  חנוכה

הם  יהיו  אלה ,  ימשיכו  בכיוון  האמת
 .שלישישיגיעו למשיח ולבית המקדש ה

. באמת  אין  זמן.  באמת  אין  זמן
ראה  פרטים  במסר [חייבים  לעשות  תשובה  

זה  הגלגל  הצלה  היחיד  שיש .  ]הסמוך
גם :  בשבילנו  וזה  יגן  נגד  כל  הטילים

גם  נגד ,  ו"נגד  הטילים  עם  ראש  כימי  ח
וגם  נגד ,  ו''טילים  עם  ראש  גרעיני  ח

וגם  נגד  טילים ,  טילים  עם  ראש  ביולוגי
ויגן  כנגד  כל .    סתםפשוטים  שהורגים

 .המחלות ושאר עונשי שמים הנוראים
יעשה  ניסים  גדולים  בשביל  אלו '  ה

שהם  אלו  שעוזבים ,  שחוזרים  בתשובה
שזה ',    ורוצים  קרבת  האת  הגשמיות

 כל  ימי  חייהם'  אך  ורק  לשבת  בבית  ה
כמבואר  במסילת ,  וזה  עיקר  מטרת  החיים[

  ].א ממקורות רבות בתורה''ישרים פ
  וזה   זה  המקלט  היחיד'בית  ה  כי

לא .  הדבר  היחיד  שאפשר  לבטוח  בו
ולא  ראש ,  ולא  פיקוד  העורף,  ל"צה

או  הנשיא  או  שום  חבר ,  הממשלה
 . רק אבינו שבשמים. כנסת

כך  הוא  לא  יהיה ,  ואם  אנחנו  לא  אתו
. ]ם  במסגרת  למטה''ראה  דברי  הרמב[  אתנו

, ואם  כן.  אנחנו  צריכים  להיות  אתו
 .  שקיימתנינצל מכל סכנה. נינצל

. מה  שאמרתי  עד  עכשיו  זה  לא  חדש
כי ,  אבל  צריכים  לומר  את  זה  עוד  ועוד

מתי  בדיוק .    אין  מסר  אחר-זה  המסר  
'' הרגע  שחיכו  לזה  דורי  דורות''[  זה  יקרה

אבל  זה  לא  הדבר ,  זה  מענין,  ]ל''כנ
לדעת  מי  יטיל  על  מי .  החשוב  ביותר

וזה ,  זה  יהיה.  גם  זה  לא  חשוב,  פצצות
 . אבל זה לא הדבר החשוב. דיהיה מפחי

ה "מה  שחשוב  זה  שנתקרב  לקב
ונהיה  העבדים ]  ראה  במסגרת  מעבר  לדף[

עבדי ,  כי  לי  בני  ישראל  עבדים''[  שלו  בלבד

וראה  שם  בספר  עבד ,  ויקרא  כה('''  הם  וגו

ולא  העבדים  לתשלומים  לבנק .  )]המלך
וכל  מיני  צעצועים  ולא  עבדים  לרצון 

ולא ',  דושלנו  להיות  צעירים  ויפים  וכ
העבדים  לאוכל  או  לעישון  או  לכל  דבר 

' ועובדי  ה'  רק  עבדי  ה.  גשמי  אחר
ר  ובמקום  זה ''להיות  בני  חורין  מהשעבוד  ליצה[

 .]ב ותכלית הבריאה''שזה העוה', להתענג על ה

.       אין  זמן,  הקשיבו,  עם  ישראל
לאו  דווקא .  חייבים  להתכונן  למלחמה

, פצצות  אטום,  המלחמה  של  טילים
אבל  בעיקר ,  גם  לזה.  'מיות  וכוכי

צריכים  להתכונן  למלחמה  נגד  היצר 
כי  רק  אלה ,  וצריכים  לנצח.  הרע

ו "וח.  שינצחו  יוכלו  לקבל  משיח  צדקנו
 ...אלה שנכשלים

דרך  איך  לחזור   לכן  אני  אציג  עכשיו
 :בתשובה ולהיות ראויים לגאולה

 להוריד  את  הראש  כל  אחד  חייב  )1(
 .ה"י הקבולהיות עניו לפנ) הגאווה(

דבר זה  אומר  .  לחזור  בתשובה  )2(
להצטער  ולבכות  על  כל  עבירה   :ראשון

בגלל  שכל  דבר  שעושים ,  ועבירה  שעשו
כל  דבר  עושה ,  נגד  תורתו,  ה"נגד  הקב

עונותיכם ''[מחיצה  בנינו  לבין  בורא  עולם  
 )].ישעיה נט('' היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם

. ומחיצה  זו  מרחיקה  אותנו  מהאמת
  -אז  אנחנו  בסכנה  שנעֵלם  עם  השקר  ו

אבל  אלה .  ו"שזה  מוות  נצחי  ח
הם ,  ה  ותורתו"שהולכים  בדרך  של  הקב

 .יקבלו חיים נצחיים
לכן  כל  יהודי  צריך  להצטער  עד  בכי 

צריכים .  על  כל  עבירה  ועבירה  שעשינו
לקרוע  את  הבגדים ,  לשבת  על  הרצפה

  ולבכות  ולבכות שק  ואפראו  לשים  
ועל  כל .  רות  שלנוולבכות  על  כל  העבי

  מהאדם -העבירות  של  האבות  שלנו  
 .הראשון

  שבגלל ,ולבכות  על  בית  המקדש
לבכות  על .  העבירות  נחרב  ונלקח  מאתנו
מבואר  היטב [הפאר  הרוחני  שאבדנו  

ועל .  ]ם  לתהלים  קלז''בפירוש  המלבי
האפשרות  שהייתה  לנו  להביא  קרבנות 

 .אוי לנו. ולכפר על כל עבירה ועבירה
  אבל  להצטער ,ד  וידוילהגי  )3(

אבינו  מלכנו  חטאנו ''להגיד  .  באמת
  רק -אבינו  מלכנו  אין  לנו  ''.  ''לפניך

עשה  עמנו  צדקה  וחסד ''.  ''אותך  יש  לנו
 .'']גאולה ובנין בית המקדש[והושיענו 

עד  שזה ,  עוד  ועוד.  תגידו  עוד  ועוד
עד .  יכנס  לראש  וללב  ולכל  הגוף

אה זו  עצה  נפל[עד  שתבכו  באמת  ,  שתבינו

שרק  זה ,  איך  לפתוח  את  הלב  לתשובה  אמיתית

 .]יכול להצילנו
אנחנו   להחליט  שמעכשיואחר  כך    )4(

, זורקים  את  העולם  הגשמי  המיותר
, וזה  יאפשר  לנו  חיי  רוחניות[''  עגל  הזהב''ה

ואנחנו  חוזרים ,  ]ראה  במסגרת  משמאל
 . לדרך התורה בכל חלקי החיים שלנו

 לכן  אנחנו  צריכים  להוציא  מהבית
כל  מכשיר  מטונף ,  כל  עיתון,  כל  ספר

לתוך  הבתים ''  עגל  הזהב''שמביא  את  
 . שלנו
מהבתים  כל  דבר   לזרוקואז   )5(

' ששייך  לעולם  הגויי  ולחזור  לרצון  ה

 -אם  זה  עיתונים  או  ספרים  .  בלבד
אם  זה ,  אם  זה  שמלות,  אפילו  חרדיים

 . לא משנה מה', רדיו או מחשב וכו
בתים לנקות  את  האנחנו  צריכים  

כל ,  שלנו  נקיון  יסודי  מכל  דבר  מיותר
כל  דבר  שמושך  אותנו  לכיוון ,  דבר  גויי

  .]גויי, גשמי[הליניסטי 
בדרך  התשובה  הזאת  נוכל  להגיע 

. 'שזה  אהבת  ה,  לרמה  הגבוה  ביותר
בגעגועים '  זה  אומר  לאהוב  את  ה

להתגעגע  אליו  יותר  מהאדם .  אליו
  ולהתגעגע  לבית .הכי  אהוב  עלינו

  עם  געגועים תקורבנוהמקדש  ול
 . שמביאים את האדם לכאבים ולבכי

מוכרחים ,  כדי  להצליח  בזה)  6(
זה  לא  משהו '  לדעת  שלעשות  רצון  ה

מי  שמתחיל  לעשות  את  זה .  משעמם
הוא  מתחיל  להיות  הבן  האמיתי  של 

אז  הוא  ידע  שהחיים  האלה  של .  ה"הקב
הם  החיים  הטבעיים ,  תורה  ומצוות

 . והטובים והמאושרים ביותר
למלאות  את  רצון ,  'חיים  של  רצון  ה

, ]ל  בסוף  המסר  הקודם''כנ''  עבד  השם''['  ה
חיים  כאלה  הם  צורת  החיים 

וכל  צורה .  האמיתיים  היחידה  שקיימת
 . זו שקר ואחיזת עיניים, אחרת

או  לפחות  ישתדל ,  ולכן  מי  שיחיה
חיים  כאלה  יקבל  את ,  בכל  כוחו  לחיות

, ומי  שלא.  משיח  צדקנו  ואת  הגאולה
 . עלם עם השקרי

כי ,    אבל  עכשיו-כל  אחד  צריך  לבחור  
אם  אנחנו  חוזרים .  הזמן  ממש  נגמר

אנחנו  יכולים  להציל ,    אמיתיתבתשובה
 . את עצמנו

אבל  לחזור  בתשובה  זה  לא  רק 
כי .  להחליט  שלא  לעשות  עבירות  יותר

לא  נעמוד  בזה  אם  אנחנו  לא  מכירים 
שגם  בזמנים  קלים  יותר  וגם  בזמנים 

לא  אנחנו  ולא ,  ה  קובע''הקברק  ,  קשים
 .'רצוננו חייב להיות כמו רצון ה. רצוננו

אם  אנחנו  רוצים  להציל  את  עצמנו 
אנחנו  חייבים  לעשות  את ,  ואת  ילדנו

עגל ''להוציא  את  ה:  התוכנית  הזאת
מהלב ,  וכל  הגוישקייט  מהבית''  הזהב

' ולחזור  לעבודת  ה,  ומהחיים  שלנו
כפי  כל  מה  שכתוב ,  ולתורת  משה

 . ם הקדושיםבספרי
נזכה  ביחד  בשמחה '  ואז  בעזרת  ה

 .לקבל משיח צדקנו

  אב להצלתנותוכנית
ח"מסר מהאוטיסט בנימין גולדן    תשס  

 

 מים ואש 

כאשר  לא  יתחברו  בכלי  אחד  המים ''
כן  לא  תתחבר  בלב  המאמין ,  והאש

' וע  (''ב"אהבת  העוהז  ו"אהבת  העוה
 )ד ב''א פ''ח' דרך ה

 ג''נ פ''חה שער  חובת הלבבות


