
 החטא של כל הדורות -עגל הזהב 
החוטא  מוותר  על  הקשר  שלו  עם ?  מהו  חטא  עגל  הזהב:  הגדרה[

'' להנות''ה  תמורת  דברים  גשמיים  שיותר  קל  לו  להרגיש  ו''הקב
 )].הזהב מסמל טובות עולם הזה(מהם 

 

במדבר  לפני  כל מאז  ארע  חטא  העגל  הוא  החטא  שכל  הדורות  סבלו  ממנו  ''
אנו .  של  חטא  מתועב  זהאה  הקשה  ביותר  דורנו  נושא  את  התוצ.  כך  הרבה  שנים

אם  נוכל  לכפר  כפרה ,  אנחנו  יכולים  לגלות  אותו.  הדור  הקרוב  ביותר  למשיח
 '' של אמת על חטא עגל הזהב

', מאמינים'אפילו  ,  רוב  האנשים.  דור  שפל  זה  שקוע  בזהב  שהעגל  עשוי  ממנו''
, ואי  כמו  הממסד  הרפ.במוסדות  בני  אדם,  שמים  את  מבטחם  לאמיתו  של  דבר

אם  הוא :  בטוח  שהוא  הקובעהאדם  .  ''כל  יכול''חזאי  מזג  האויר  או  הצבא  ה
, אם  לרשותו  צבא  מצויד  היטב,  יוכל  לפרוש  בבטחון,  יחסוך  כסף  בקרן  פנסיה
 '''ינצח את המלחמה וכו

העדר הוא  .  הוא  קשור  לחטא  אדם  הראשון?  חטא  עגל  הזהב]  סיבת[מהו  ''
שולט  שליטה  מוחלטת  על '    בטוח  שה  דהיינו  להיות  לגמרי-'  בטחון  שלם  בה

. 'הוא  חסרון  אמונה  אמיתית  בה.  ועל  החיים  של  כל  אחד  מאתנו,  העולם  כולו
 ''וכל דור ודור מאז שארע, זה החטא היחיד שכולל את כל עם ישראל

הם  עושים  עגל  זהב  בגלל  שהם  חשים ,  כמו  עם  ישראל  לרגלי  הר  סיני''
מקום  אבינו )  חס  ושלום(  יחליף  אנו  נחפזים  לעשות  עגל  זהב  אשר...בדידות

אנו  קושרים  את .  ועל  ידי  זה  אנו  מרצוננו  מפרידים  עצמנו    ממנו  -שבשמים  
 ''עצמנו לעולם חולף זה ולתאוותיו האנוכיות

, כולם  יחד  וכל  אחד  לחוד    .יש  רק  דרך  אחד  לצאת    ממצב  אפל  נורא  זה''
אין  לאדם ''[  ''ולקבל  אותו  בלב  שלם]  'של  יחוד  ה  [למצוא  את  האמתמוכרח  

לם  נסיםו  שכ,חלק  בתורת  משה  רבינו  עד  שנאמין  בכל  דברינו  ומקרינו
וראה  למטה ,  ן  שמות  יג"רמב  -''      אין  בהם  טבע  ומנהגו  של  עולם,  )'השגחת  ה(
 ]''דעת תבונות''

או :  אנו  יכולים  להשיג  דרגה  רוחנית  עליונה  זאת  באחת  משתי  דרכים''
יכול  להציל  אותנו  ממנה  על  ידי יביא  חלילה  טרגדיה  איומה  שרק  הוא  '  שה

או  שעם  ישראל  ככלל  צריך  לבקש  את ,  ]וכך  נכיר  גדלותו  ויחודו[ניסים  גלויים  
 ''האמת הזאת ולקבלו מרצון

 )מתורגם מאנגלית(האוטיסט בנימין גולדן 

, לעיני  הכל  הוא  התברר  יחודו,  ותכלית  כל  ההצלחה  שהוא  מבטיח  לישראל''
 )לד' סי, ונותדעת תב  ("ה"דברי הנביאים עודבר זה נזכר פעמים אין מספר ב

ולמה מדרכיכם  הרעים  ,  שובו,  שובו''
 ). יחזקאל לג('' תמותו בית ישראל

אנחנו  האוטיסטים  כבר  קרוב  לחמש 
מזהירים ,  עשרה  שנים  מדברים  ומדברים

תשובו :  פני  עם  ישראלומתחננים  ל
ולא  לעבוד  את  עגל ,  להקדוש  ברוך  הוא

לברוח .  לברוח  מעולם  השקר.  הזהב
 . בלי מהות רוחנית, מעולם הבנוי על אויר

אבל  כל  שנה  ושנה  עם  ישראל  יורד 
ופה  ושם  יש  גם ,  ודאי  לא  כולם.  ויורד
החילונים .  אבל  הרוב  הגדול  יורד.  עליות

וב כי  הר,  הם  לא  חלק  של  הנושא  עכשיו
הגדול  בקושי  יודעים  או  רוצים  לדעת  מה 

 . זה להיות יהודי
החרדים .  לכן  אני  מדבר  אל  החרדים

, הם  הטובים  ביותר  של  הקדוש  ברוך  הוא
הם .  ה''כביכול  הקרובים  ביותר  להקב

אבל  שנה ,  יכלו  להציל  את  עם  ישראל
שנה  אחרי .  אחרי  שנה  יש  ירידה  קשה

. יותר  ויותר  חרדים  חיים  כמו  גוים,  שנה
בלי  מהות ,  הרבה  מהם  רק  כאילו  חרדים

 . בלי הפנימיות של התורה, רוחנית
יושבים .  ריקים,  יושבים  ולומדים

ולומדים  תורה  אבל  מה  שמענין  חלק  גדול 
מתפללים  ומניחים .  מהם  זה  הגשמיות

אבל  הפנימיות .  תפילין  ושאר  המצוות
 . בדרך כלל יש חלל ריק, כמעט לא קיים

, וא  יוםוהזהרנו  את  עם  ישראל  שיב
תקעו  שופר  בציון ''[היום  הגדול  והנורא  

ירגזו  כל  יושבי  הארץ ,  והריעו  בהר  קדשי
יום  חושך  ואפלה ,    כי  קרוב'  כי  בא  יום  ה

יום  ענן  וערפל  כשחר  פרש  על  ההרים  עם 
רב  ועצום  כמהו  לא  נהיה  מן 

לפניו  רגזה  ארץ  רעשו  שמים ...העולם
'' שמש  וירח  קדרו  וכוכבים  אספו  נגהם

יביא  את '  ה.  שזה  יגיע  לקץ,  )]יואל  ב(
  והיום -זה  תלוי  בנו  ',  איך'אבל  ,  הגאולה

רק  מעטים  ממש  חוזרים  בתשובה  כמו 
 . שצריך

מחכים  לנו  זמנים  קשים ,  לצערי  הרב
.   וזה  לא  דבר  חדש.ישמור'  ה,  ביותר

אמרנו  דברים  דומים  הרבה  מאד  פעמים 
אבל .  במשך  השנים  הרבות  שאנו  כותבים

כל  מה  שאמרנו ש:  יש  דבר  שונה  היום
 . מתחיל להתגשם
העולם ,  ]העולם  הגשמי[העגל  הזהב  

העולם  שמבוסס  על  הרצונות ,  הדמיוני
הוא  מבוסס  על ,  הלא  טובים  של  בני  אדם

, התשוקות  ועל  כל  הדברים  שנגד  התורה
זה  שקר  מוחלט  ועכשיו  השקר  מתחיל 

 . ליפול
הכסף  זה .  זה  מתבטא  בעיקר  בכסף

א  הזה ועכשיו  החט.  העגל  הזהב  הטהור
יפול  חזק ,  לכן  הכל  יפול.  יתוקן  לגמרי

אין  בן  דוד  בא  עד  שתכלה  פרוטה  מן ''[
 .)]. בסנהדרין צז('' הכיס

איך  יכול .  ואתם  רואים  שזה  מהשמים

, גדולות,  שממשלות  חשובות,  להיות
ממשלות  ששולטות  על  כל ,  ענקיות
לא  יכולים  לעצור  את  הנפילה ,  העולם

, הגדולה  המדהימה  הזאת  בבורסה
 .'בנקים וכוב

הרבה  אנשים  מתחילים ,  לאט  לאט
זה  לא ,  שלא  משנה  מה  שיעשולהבין  
כי .  לא  יעזור  בשום  פנים  ואופן.  יעזור

ולקבור ,  הגיע  הזמן  להרוס  את  עגל  הזהב
 . אותו לנצח

ועד  שכל  אדם  בעולם  לא  יראה  שכל 
זה  לא ,  העגל  הזהב  שקר  ואין  לו  חיים

זה  ימשיך  ויביא  את  העולם  למצב .  יפסיק
שיהיו ''['  קטסטרופה'קוראים  לזה  אולי  ש

. י  שם  בסנהדרין  צז''רש(''  בידים  ריקניות
אולי  יש  מילה  יותר  חזקה  שאני  לא )].  ש'ע

 . אבל גרוע מקטסטרופה, יודע

כי  עומדת  לפנינו ,  אבל  זה  לא  הכל
קוראים  למלחמה .  מלחמה  גדולה  וקשה

זה  יביא  פחדים .  ''גוג  ומגוג''הזאת  
ני  דגי  הים  ועוף ורעשו  מפ''[עצומים  

השמים  וחית  השדה  וכל  הרומש  הרמש על 
האדמה  וכל  האדם  אשר  על  פני  האדמה 
ונהרסו  ההרים  ונפלו  המדרגות  וכל  חומה 

 )]. ש''יחזקאל לח ע(''' לארץ תיפול וגו

אנחנו  עומדים  לפני  ניסים .  ולא  רק  זה
כי  כל  העמים  יבואו  נגד .  גלויים  ענקיים

חמה ילחם  את  המל'  אבל  ה,  עם  ישראל
ואספתי  את  כל  הגוים  אל ''[הזאת  

ונלחם '  ויצא  ה'  ירושלם  למלחמה  וגו
והוא )]  ש''זכריה  יד  ע('''  בגוים  ההם  וגו

הוא  לא  צריך .  לא  צריך  פצצה  אטומית
הוא  יכול  להרוס  את  אדום .  שום  דבר

הוא  יכול  להרוס  את  כל  העולם .  בשניה

 קול דממה דקה
  770077-9-03  חייג

 ועדכונים לשמיעת המסרים

 

 דפים אלו המעונין לעזור להפיץ

 948-120-0527     ניתן להתקשר

''למה תמותו בית ישראל''    ד''בס   
ט"ג תשרי  תשס''האוטיסט בנימין גולדן        ימסר מ                  
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כולל  הרבה  מסרים''  2דניאל''הספר  
בענינים  מעשיים  ודברים  העומדים  על 

. בחנויות  ספרים  הפרק  וניתן  להשיגו
948-120-0527  :פרטים)  ובאנגליתבעברית  (

 

 .בפחות משניה

והוא  גם  יכול  להציל  את  העם  האהוב 
אם  לא  חוזרים ,  עם  ישראל,  בלא.  שלו
אם  לא  מבינים  שאין  על  מי ,  אליו

אם  לא  חיים  את ,  ה"להשען  רק  על  הקב
 .  אין  שום  אפשרות  לשרוד,הדבר  הזה

בעולם  של  אמת  אי  אפשר  לחיות  עם 
 .השקר

 אם  היהודי  לא  מגיע  למודעות 
אתה  הראת ''  [''אין  עוד  מלבדו''ש

הוא  האלקים  אין  עוד '  לדעת  כי  ה
  וידעת  היום  והשבת  אל 'מלבדו  וגו
הוא  האלקים  בשמים  ממעל '  לבבך  כי  ה

, )]דברים  ד(''  ועל  הארץ  מתחת  אין  עוד
כי  עולם  של .  אין  לו  שום  אפשרות  לחיות
ושום  אדם .  אמת  יכול  לקבל  רק  אמת

 . אחר לא יכול להכנס

כל .  כל  יום  הסוף  מתקרב,  עם  ישראל
זה  לא .  אנחנו  מתקרבים,  כל  שניה,  דקה

  עד שכל העולם ירגישו את יקח  הרבה זמן
שרק ,  פחד  כל  כך  גדול.  הקושי  ואת  הפחד

 .יכול לעמוד בזה' אדם המאמין ובוטח בה
תחזרו !  תחזרו  הביתה,  עם  ישראל

תשבו  על ,  אני  מתחנן.  אני  מתחנן.  לאמת
תשימו  אפר  על  הראש  ושק  על ,  הרצפה
] ח  תקעט''ראה  שולחן  ערוך  או[הגוף  

. ירהותוציאו  מהזכרון  כל  עבירה  ועב
ותצטערו  ותבכו  על  כל  עבירה  ותחזרו 

שבו  עדי  בכל  לבבכם  ובצום ''[בתשובה  
ותצטערו )].  יואל  ב(''  ובבכי  ובמספד

 . שחייתם חיים של שקר

על  בית ]  גם[תבכו  .  תבכו  עם  ישראל
ועל ,  תעל  הקורבנו,  המקדש  שהפסדנו
אני  דואג  מאד .  תבכו.  הִקרבה  לשכינה
ששכחתם  איך  לבכות ,  ששכחתם  לבכות

אתם  רק  בוכים  על .  על  דברים  אמיתיים
בשנים .  ממש  על  שטויות.  שטויות

כל  כך  הרבה  יהודים  חלו  לא ,  האחרונות
חלו .  שיהיה  להם  רפואה  שלימה,  עלינו

הרבה  יותר  מן ,  במחלות  קשות  ביותר
 . ודוקא יהודים שומרי מצוות. הרגיל

.   אין  הרבה  זמן!שובו,  שובו,  עם  ישראל
  כל  הגשמיות לזרוק  את.  אין  הרבה  זמן

יוריד  לכל '  איך  שלא  יהיה  ה.  המיותרת
הוא  יוריד .  אחד  את  הגשמיות  המיותרת

 .אם רוצים או לא רוצים, לכם את זה בכח
, ה  הוא  כל  יכול"אלו  שמבינים  שהקב

נותן  את ,  רק  הוא,  אלו  שיודעים  שהוא
, את  המיטה  הטובה,  את  הבית,  האוכל

רק  אלה   -את  הכל  ,  את  הרפואה  השלימה
לעמוד  בנסיונות  הקשים  שעומדים יוכלו  
 . בפנינו
אבל .  ה  עושה  תיקונים  גדולים"הקב

משתדל  ללמד  לעמו  את ,  יותר  מזה
. למשוך  אותנו  מן  השקר  לאמת.  האמת

אבל  אפילו  שנפטרים  על  ימין  ועל 
וכל  יום  קוברים  כמה  וכמה ,  שמאל

. אנחנו  לא  שמים  לב,  יהודים  טובים
אוי .  בוכים  קצת  וחוזרים  לחיי  השקר

 . ישראלעם, ם ישראלע

. בכלל  לא,  המילים  שלי  הם  לא  חדשות
: ועכשיו  אומר  עוד  פעם,  אמרנו  עוד  ועוד

, אין  זמן.  עכשיו,  עכשיו,  ה"תחזרו  להקב
אין ,  אין  זמן:  אני  מתחנן  שוב.  אין  זמן

 !אין זמן, זמן

לחזור  להיות  בנות  ישראל ,  בנות  ישראל
קודם  כל .  נשי  ישראל  אמיתיות,  אמיתיות

'' מודות''ה.  ות  צנועותנשים  ובנ
המודרניות  בלבוש  של  החרדיות  כמו 

גרביים ,  פאות  ובגדים  קצרים  וצרים
החוסר  צניעות  הזאת ',  שקופות  וכו

אשה  יהודיה .  שנואה  ביותר  בשמים
צריכה  להיות  בבית  כדי  לחנך  את  הילדים 

ותורתו  ולעשות  בית  מקדש '  באהבת  ה
 .קטן לבעלה

ה  בתפילה "לחזור  לקב,  גם  הגברים
להתקרב  אליו  ולזרוק .  בלימוד  אמיתיו

שיהיו  לכם ,  אברכים.  את  כל  עגל  הזהב
ולא  כמו ,  נשים  שנראות  כמו  בנות  ישראל

תוציאו  את ,  הגברים,  ואתם.  נשי  רחוב
הראשים  שלכם  מהשטויות  של  העולם 

 .הזה
אם  אפשר  עדיין  לדבר ,  אני  לא  יודע

  של  רוב  היהודים ולהגיע  אל  הלב
אני  חושש .  סותאבל  אני  חייב  לנ.  החרדים

. מאד  שהרבה  מאד  כבר  אין  להם  לב  חי
. והלואי  שאני  טועה,  יש  להם  לב  של  אבן

באמת  אני  לא  רואה  הרבה  תקוה  לרוב  עם 
עוד ,  כי  עם  כל  מה  שקורה.  ישראל

 . תקועים בשקר
אבל  הרבה .  הרוב  לא  רואים  את  האמת

. שהכל  עומד  ליפול,  לא  רק  אנחנו,  רואים
שעם  כל  הלב אלו  .  כל  השקר  עומד  ליפול

 –'  זורקים  את  עצמם  כביכול  לידים  של  ה
 . ישרדו

. אני  רק  יכול  לאחל  לכולם  פתקא  טבא
ואיך  להגיע ,  נבין  מה  זה  אמת'  שבעזרת  ה

, ושנזכה  השנה  לקבל  משיח  צדקנו.  לזה
 .לשנה הבאה בירושלים. כל עם ישראל

 רבה סבלהנחסוך 

     שיתוק מוחיןליים וייחמסר מ
רר ל  כך  לעוכמתאמץ  '  ה

ראה  את  כל מסביב  ותהתבונן  ...אותנו
, רעידות  האדמה,  תהשיטפונו,  תרוהסע

. השריפות  והאסונות  האיומים  והמוזרים
הסתכל .  אין  אדם  שואל  מדוע]  כמעט[

כל  כך  הרבה  מלחמות   הארתו  מסביב
כל  כך  הרבה ,  במקומות  רבים  בעולם

על  ידי  לחיצת  כפתור .  םירצח  נ,מומתים
 המלחמ  דינוכל  להיות  נשמדים  על  י

 .דועואין שואל מ, רעיניתג
עים שכל מה שקורה בעולם דנחנו יוא

יבמות [דים  ויהלר  מסלטוב  או  לרע  הוא  
, בלים  כל  כך  הרבה  מסריםקאנחנו  מ  .].סג

ואין  אדם  מנסה  להבין  מה  יקרה  אם 
נמשיך  להתעלם  מן  האותות  האלקיים 

, אני  אתן  הבזק  רעיוני.  שאנחנו  מקבלים
  אם  אנחנו  כן -  ןנד  להתבוצכי,  רק  הברקה

 .להביןננסה 

. עשות  תשובה  לותנואמזהיר  '  ה
כל   דםוקוא  ונה  הפ,  דברהמשמעות  

 -אלקיך  '  אנכי  ה:  רהוא  אומ.  לחרדים
ם ינו  ממלאא  םלוא.  ינולא  אחרים  חוץ  ממ

ים משאנו  מד  את  חיינו  באלהים  שקריים  
ולים  להיות  בד  בבד  עם כם  ישהלעצמנו  

 .אלקים חיים
מוכן '  ין  שהמהאים  ללויכ  ק  טיפשיםר

הכסף  והרכוש  החומרי ת  אלוהי  לסבול  א
את .  ביחד  עם  תורתו]  ''עגל  הזהב''[

  של  ההנאות  הגופניות  ביחד  עם ההאלו
שזה [את  האלוה  של  האנוכיות  .  תורתו

וא ה.  ותרוביחד  עם  ת]  תוצאה  של  העגל
כי  כל .  שה  לתועבה  הזו  להמשיךרלא  י

, ם  אחריםיאלה  פעם  שעם  ישראל  הכניסו
 ....אותם ביחד עם עובדיהםהשמיד ' ה

שועה יי  הפנ  בזמנו  הסופי  לאעולם  הוה
זמן הזהו  גם    .הגדולה  שכולם  מחכים  לה

  במצב  הירוד  ביותר ומצאים  בנשאנו  
בה  תורה  אולם רש  לנו  הי.    פעםהיינו  איש

  יש  לנו  הרבה .או  בטחון'  הת  הב  אמעט
 קר  ונא  .אלילים  שקריים  שהכנסנו  לליבנו

ם נשוב א. א לבנראים  כמאמינים אולם לל
 .רבה סבל ומוותהנחסוך , תשובה מידב

. ר  הוא  באמת  מאד  קצרותזמן  שנה
ישמיד '  ה.  יה  זמן  לשובה  יף  לאוסממש  ב

רבה  מן  העולם  כדי  לנקות  אותו  מן ה
 . ]ראה זכריה יג ח[הטומאה 

אף .  'ו  יהיו  האוהבים  של  הדלו  שישרא
חר  לא  תהיה  לו  היכולת  להתקיים אאחד  

אם ,  עכשיו].  חניותרו[  אמת  בעולם  של
ם ואנחנו  היהודים  החרדים  בכל  מק

ולם  נבין  איזו  טעות  אנחנו  עשינו עב
ובתינו     ליבינותא]  מהעגל[ונחליט  לנקות  
אז  נוכל ,  ספרינונו  ובתי  ובתי  כנסיותי

א   תבוהז  הגאולא.  'לההפך  לאוהבי  ה
א  את לשלום  ימ  .רבה  יותר  קלההך  רבד

 .העולם ורק הרשעים יכלו

ובם ,  פשעינו  וחטאתינו  עלינו''
 ? אנחנו נמקים ואיך נחיה

' דני  ה-חי  אני  נאם  א,  אמר  אליהם
אם  אחפוץ  במות  הרשע  כי  אם 

שובו  שובו .  בשוב  רשע  מדרכו  וחיה
מדרכיכם  הרעים  ולמה  תמותו  בית 

  ...ישראל
בשוב  צדיק  מצדקתו  ועשה  ָעֶול  ומת 

ובשוב  רשע  מרשעתו  ועשה .  בהם
 ''הוא יחיה, משפט וצדקה עליהם

 )יחזקאל לג(


