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יתחזקו ,    קרוב  לזמן  גאולתנו,בסוף  גלותינו  זה
  ויאמרו   ויצר  להם    ,זקוצרות  לישראל  תכלית  הח

נו  עלי  פלונגבעות  יאמרו  ולאל  ההרים  כסונו  
  ...עברמפני צרות הגדולות שיסובבום מכל 

  על םהשכינה  תדין  את  ביתה  ויביאש  ,והטעם
  ואל  הטוב כדי  לזככם  אל  הגאולהמסורת  הברית  

 .ו נביאיל ידי לנו עבטחהמו

]באופן[,  להו  רעיוןישיעור  לא  יכהוא  טוב  ההו 
וניסים  לפני  גאולת ,  זכר  גאולת  מצריםתשלא  

ולא  יאמרו  עוד "אומרו    כ,ישראל  ונסים  ונפלאות
י   כ-  ישראל  ממצריםבני  אשר  העלה  את  '  חי  ה
מארץ  צפון ישראל  בני  אשר  העלה  את  '    חי  האם

  )...ירמיה טז (''מכל הארצותו

  לצרף   הצרותבויר  ,  הימיםםהזוכים  לזה  באות
וכל ...  וכל  אחד  ואחד  יצטער,  הדין  את  ישראל  כפי

 .יאבד, מי שיקשה עורפו ולא ישוב

 ל''לרב משה קורדאווירו זצ'' האילימה''ספר 
 מעין א נהר יז '' חסד לאברהם''והובא בספר 

 

בחרב ימותו כל חטאי עמי האומרים לא תגיש
).וראה זוהר פקודי רמ - עמוס ט(  ותקדים בעדינו הרעה

רוצה  לדבר  עם  העם בנימין  גולדן  אני  
  .עם ישראל, האהוב עלי ביותר

הסכנות   שאותכל  אדם  יכול  לר
כם רק  את''    [  בעיקר  נגד  יהודים,מתרבות

  על  כן –ידעתי  מכל  משפחות  האדמה  
עמוס (''  אפקוד  עליכם  את  כל  עוונותיכם

  הטבע  היום .אמנם  כל  העולם  בסכנה,  )]ג
כל  מיני  שינויים ויש  ,  במצב  קשה  ביותר

כל  מיני וגם  .  דרסטיים  במזג  האויר
כל   ואסונות  טבע  ברמה  ענקית  ומפחידה

מיני  מצבים  כמו  בקוטב  הצפוני  והדרומי 
  של  העולם גדול  חלק  .ותשנמסים  במהיר

 . ביותר  קשהבצורתבסכנת 
והעולם  עומד  לפני  מלחמה  עולמית 

המלחמה  לפני   ,שלישית
מלחמת  גוג שהיא    -  האחרונה

  ובמלחמה  זו ].יחזקאל  לח  [ומגוג
' ה,  יחרב  שני  שליש  של  העולם

' והיה  בכל  הארץ  נאום  ה"  [ישמור
עו ופי  שניים  בה  יכרתו  יגו

תי  את והבא.  והשלישית  יוותר  בה
ף וכצר  השלישית  באש  וצרפתים

את  הכסף  ובחנתים  כבחון  את 
  .)]זכריה יג('' הזהב
גוים  ויהודים ,  כל  העולםלכן  ו

 ,מתחילים  לפחד,  כאחד
  גם .מתחילים  לראות  את  האמת

, המצב  הכלכלי  שיורד  ויורד
  כי  כל .מתחיל  להפחיד  בני  אדם

הנוסחאות  וכל  המוסדות  שפעם 
, היו  כביכול  מצילים  אותם

  וכל  מוסד .תאום  זה  לא  פועלפ
וכל  דבר  שפעם  חשבו  שזה  יציל 

  עד .אחד  אחד  נופלים,  כלכלית
 חוץ שלא  ישאר  לנו  מקור  לכלכלה

  .מאבינו שבשמים
ועכשיו  היהודים  שנואים 

אנטישמיות  עולה  ועולה ה  .בעולם
רבים יהודים    ובארצות  רבות

ויש .  מפחדים  להראות  את  עצמם  כיהודים
לויה  ברחובות מקומות  שהאנטישמיות  ג

  .פחדללא 
וראה [ל  עם  כל  הצרות  ''הנובעולם  

 חושביםעדיין  יש  יהודים  ש,  ]במסגרת
המערבי  שפעם -שנחזור  לחלום  האמריקאי

מרכזי ,  בילוים,    עולם  של  מסעדות:היה
ים  או  פסח לִּפֲאפסח  ָּב,  חופשות,  קניות

. 'כו  וים  המלחאו  פסח  ב,  רמידותיבפ
כל  אחד  בעולם כמעט  ו,  הכסף  זרם

,   יחסיתחי  על  רמה  גבוהההיה  המערבי  
ואפילו  העניים  יכלו  לאכול  במסעדות 

  .רכב יבעללהיות ו
יהודים ,    אנחנו,אבל  היום  כשהכל  נופל

  במצב  שהעניים  היום  באמת  עניים ,וגוים
 .מתקשים  להשיג  את  הצרכים  הבסיסייםו

מפחדים  להוציא   והעשירים  שנשארו
עוד  מעט  הכסף ו.    שלהםףאת  הכס
רנו אמוכמו  ש,    יהיה  שווה  כלוםשלהם  לא

  .קודם
ה "הקבוכל  המצב  הזה  הוא  בגלל  ש

 ,במיוחד  היהודים  ,רוצה  להביא  אותנו
''' וידעו  מצרים  כי  אני  ה''  [אבל  גם  הגוים

ה  שאין  על  מי כרלה,  )]ד''שמות  ז  וי(
כי  הכל ,    אלא  על  אבינו  שבשמיםלהישען
יכירו  וידעו  כל  יושבי  תבל  כי ''[ה  ''מהקב

זה   )].עלינו  לשבח('''  ל  ברך  כולך  תכרע  כ
ה רוצה להעביר ''שהקב המסר העיקר של

 .עכשיו לעם ישראל ולכל העולם
  שעל  כל למצב   אותנומביאה  "הקבלכן  

צטרך נ,  דבר  ודבר  שאנחנו  צריכים
והוא  יתן ,    ישירה"בקש  מהקבלתפלל  ולה

ענין '  ''ו  א''ד  פ''ח'  דרך  ה  [לנו  ישיר
לתיקונים אנחנו  מגיעים    .]'''התפילה  וכו
 .וזה  לא  פשוט,  של  העולם  הזההאחרונים  

מאדם  וחוה  עד ,  התגלגלנו  אלפי  שנים
  ולצערי  הרב  העולם  לא  התקדם עכשיו

  החטאים  הראשונים  של  אדם .כהוא  זה
וחוה  היו  שני  חטאים  שהכי  מפריעים  לנו 

 והם לשון הרע וחוסר צניעות , היוםגם 

כל  הנפילה  של  האנושות  ביום  השישי 
  היתה  בגלל  שני  החטאים ,של  הבריאה

'   ה,  הנחש  אמר  לחוה  לשון  הרע .האלה
 ].א,  בראשית  רבה  כ  [ה"  על  הקב,ירחם

  היא  יכולה  להיות כביכולכנע  אותה  שיוש
 .כמוהו  אם  היא  רק  תאכל  את  פרי  העץ

ואז  היא  רק היתה צריכה לשכנע את בעלה 

  אבל  מה  היתה  המטרה  .ות  אותו  דברעשל
הוא ,  ותההוא  רצה  א?  העיקרית  של  הנחש
 .]בראשית  רבה  יח  ו  [רק  רצה  את  חוה

חוסר צניעות ואי שמירת , אותם  העבירותו
 .מפריעים לנו עד היום, הלשון

וה ו  הגא?גורם  לעבירות  האלוומה  
זאת ,  והרצון  למלאות  את  התשוקות  שלנו

 ,  לא העולם הרוחני .''העולם  הזה''אומרת  
השורש  של כי  ,  אלא  העולם  הגשמי

 . עגל הזהב זה-הבעיות שלנו 
כמה  וכמה  פעמים  במהלך  ההיסטוריה 

, נונקיהיו  לנו  אפשרויות  לתקן  ולא  ת
   האחרונההזדמנותהזו  ועכשיו  

 המרכזייםלתקן  את  שני  החטאים  
  שהם  חטאים האלה  ועוד  הרבה

אבל  כדי  לעשות  את  זה .  משניים
,   להיפרד  מהעולם  הזהמוכרחים

 .]ראה מעבר לדף['' עגל הזהב''מ
העולם שלנו , ובגלל עגל הזהב

  עם .מלא  מחלוקת  בזמן  האחרון
, כל  זה  שלומדים  שמירת  הלשון
, המחלוקת  חוגגת  בין  עדה  לעדה

'   וכובין  ספרדים  לאשכנזים
 בין  חסידות  לחסידותואפילו  

  המצב .בין  ליטאים  לליטאיםו
  מקום   וקשה  למצוא,גרוע  ביותר
כל ,    ועם  כל  הגשמיות.של  שלום

קבוצה מפחדת שהקבוצה השניה 
קח  ממנה  את  הפרנסה  וזה תי

 . מצב גרוע ביותר
 ,החילונים והמאמינים,  כל  היהודים
   והמחלוקתלשון  הרעסובלים  מ

גם  הגוים  סובלים  מזה (ת  חוגג
 ).אבל  אין  זה  עניננו,  עוד  יותר
, מחלוקת,  מחלוקת,  מחלוקת
אבל   .ם  שמיםלשכאילו  והכל  

. ם  שמיםכמעט  שום  דבר  לש
 ,למרות  הכוונות  הנעלות  שמצהירים

כבוד ,  הכל  בשביל  כסףבדרך  כלל  
ממש  כאב  לב  כל  המחלוקות  בין  .'וכו

, בתוך  ישיבות,    בין  החסידויות.הקבוצות
 .קורע לב, משהו משהו

הרבה  מאד  מלימוד   גם  בדור  הזה
, ''העולם  הזה''התורה  שלנו  מבוסס  על  

ה "הקב  לכן  .על  כסף  ולא  לשם  שמים
את  הכספים ו,  מוריד  את  עגל  הזהב

עושה   מי  יתבררואז  ,  יבותשזורמים  ליש
  .ם שמיםלש

מי  ישב  וילמד  אפילו  שיצטרך  ללכת 
,   מי  יקח  אתו  גמרא?לעבודה  כל  היום

וישב  עם  הגמרא  שלו  אפילו  שאין  לו  כולל 
ואין  לו אשה שעובדת במשרד עם ,  שמשלם

, גברים  והולכת  עם  פאה  ארוכה  קסטם

 קול דממה דקה
 9770077-03  חייג

 ועדכונים לשמיעת המסרים
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  מתקיימת תפילת  רבים  בלבוש  שק
. ליד  הכותל  המערבי  וברחבי  הארץ

ערב  ראש ,  ה  ביום  שני''התפילה  הבאה  בעז
פרטים  נוספים .  15:30בשעה  ,  חודש  אדר
 .948-120-0527 :תקשר או להתבעיתונו

 

והולכת  עם  בגדים  צמודים 
ומרוויחה  כסף  טוב  ומשלמת  עבור 

 . לימוד שלוה
 הרבה הלימוד  הזה לא שווהאבל  

רק  שלא     לא].'ב  ו''ד  פ''ח'  דרך  ה[
גור  משתמש  בזה יהקט,  הרבהשווה  

דרך [ם  ישראל  נגד  ענגד  אותו  יהודי  ו
 לאשמה  יחשב  לוואדרבה  '':  שם'  ה

ש ''ע'''  שקרב  אל  הקודש  בלי  מורא  וגו
על  מה ''ח  סימן  מז  ביאור  ''ח  או''ובב

יגלה '  כשיו  ה  ע.]ש''ע''  אבדה  הארץ
 .ם שמיםלומד לשבאמת  מי לכולם
ל  הגשמיות  שלנו  גורמת ך  ככ

ראה   [ה"שיהודים  יתרחקו  מהקב
והיהודים   ].במסגרת  משמאל

שזה ,  יותר''  מודרניים''הנקראים  
, אומר  שפחות  מקפידים  על  המצוות

בדרך  כלל  יהודים  אלו  הם  יותר 
ה  ויותר  קרובים ''רחוקים  מהקב

 . לעגל הזהב

 ,ה"חקים  מהקבמתרלא  רק  
 ]יהדות  [מיצרים  אידישקייטאלא  

 ,  במדברשעשו  כמו  .חדש  כביכול
 םוהיו  בטוחים  שה  -שיצרו  את  עגל  הזהב  

אנחנו  יצרנו כך     .ה"נאמנים  לקב
 הזהב  עגלשבנו  כמו  ,  חדש  ''אידישקייט''

 חושביםו,  אנחנו  מתפללים  אליוו.  במדבר
, קורהמה  שזה  .  ה"שאנחנו  מתפללים  לקב

ם  טובים  מתבלבלים  בין  נכון ואפילו  יהודי
  .שקר ואמתבין , לא נכון לבין

זה   .אידישקייט  שיש  לנו  היוםהזה  
, באנגליה,    שיש  באמריקה''אידישקייט''ה

זה  לא אבל     .וכל  העולםבאירופה  
כביכול   באמריקה  ה .אידישקייט

הנאות על  בדרך  כלל    בנוי  ''אידישקייט''
 אפילו שיש .  הגשמיתיותחמהנו,  עולם  הזה

לצערי  הרב  הרבה  מהחסד ,  רבה  חסדה
כל  חסד ''  [מרוויחים  מזה  וסעבנוי  על  ביזנ

ואפילו  כל  אינון ,  דעבדין  לגרמייהו  עבדין
כל  חסד  דעבדין ,  דמשתדלין  באורייתא

: ועג.  תיקוני  זהר  כב(''  לגרמייהו  עבדין
  ].ש  גודל הקלקול מזה''ע

רוצים  חיים בדרך  כלל  האמריקאים  
  ובאירופה  .היוםלהנות  כל    וטובים  וקלים

  אבל  אני  מדבר  רק  על .האמריקבגם  כמו  
  היהודים  אפילו  לא שארבגלל  שהחרדים  

וגם  לא  מענין  אותם ,  מתקרבים  לאמת
 .בדרך כלל

  יותר  נחשבים החרדים  באירופה
אבל  בשנים ,  כשמרנים  באורח  החיים  שלהם

האחרונות  הגשמיות  זורמת  גם  שמה 
הם   גם  .ומושכת  הרבה  יהודים  לעגל  הזהב

  כמו  היהודים נהנים  מכל  הגשמיות
בכל  ארץ  זה  מקבל .  החרדיים  האמרקאים

אבל  בסופו  של  דבר  זה ,  צורה  קצת  אחרת
 .וזה מפרק כל דבר רוחני שבחיים. עגל הזהב

. אנחנו  עומדים  לפני  הסוף,  עם  ישראל
אתם  חייבים  לזרוק ?    נצח  חייאתם  רוצים

  לקבל   זההדרך  היחידה.  את  העולם  הזה
ראה  דברי [כות  שמים  בהכנעה  עול  מל

 ]. ק במסגרת מעבר לדף''הרמ
  מי .  של  הדור  הזהוןהתיקון  האחרזה  

  לא ו''חמי  ש,    הזהשלא  עושה  את  התיקון
ה "ומקבל  כל  מה  שהקב  מוריד  את  הראש

כל  דבר ,  כל  מכה  שהוא  נותן  לנו,  נותן  לנו
שאינו ו,  בלי  שאלה,  קשה  שהוא  נותן  לנו

הוא '  ה,  הוא  האלקים'  ה  :צועק  לשמים
 אחד'  אלקינו  ה'  שמע  ישראל  ה,  האלקים

,   הוא  יעלם  מהעולם  הזה  ומהעולם  הבא-
היום  בא  בוער  כתנור  והיו  כל  זדים ''  [ע''ל

אשר  לא  יעזב  להם ...וכל  עשה  רשעה  קש
    .)]מלאכי ג('' שרש וענף
 מי  שאומר  את  זה  עם  כל  הלבאבל  

הוא ,  ומקבל  עול  מלכות  שמים  באמת
  ומי .ה"זעיחיה  לנצח  ויקבל  משיח  צדקנו  ב

יבוא  בעצמו '  ה .  אין  לו  שום  סיכוי–שלא  
וימחוק  את  כל  הרשעים  מהעולם  הזה 

  וכמו  שהוא  עשה ע"ומהעולם  הבא  ל
שיר [במצרים  בשלושת  ימי  האפילה  

תבחרו  לכם  מה   ].השירים  רבה  ב  ל  ועוד
 .שאתם רוצים

אני  רוצה  להגיד  שיש  יהודים   :דניאל
, שיזכו  לעולם  של  משיח  וימות  המשיח

ש  יהודים  שבימי  החושך  יעלמו אבל  י
  ולצערי ,]א''ראה  אבן  שלמה  פי  [לגמרי
 . זה יהיה הרוב,לפי המצב הנוכחיהרב 

 לא  משנה  אם  היהודי  הוא  רב  או 
  אם  הוא  לא  מאמין  ובוטח .אפיקורס
. סנהדרין  צח  [ע"הוא  יעלם  ל',  באמת  בה

אמר  רבי  חנינא  אין  בן  דוד  בא  עד  שיכלו ''
) ניה  גצפ('  גסי  הרוח  מישראל  שנא

והשארתי  בקרבך  עם  עני  ודל  וחסו  בשם ''
הודים הי  לכן].  י  ותרגום  שם''רש'  וע''  ה

  .יתתילחזור בתשובה אמעכשיו חייבים 
להוריד  את ,  חייבים,  אנחנו  חייבים

לשבת  לבכות ,  יםלקרוע  את  הבגד,  הראש
  לחזור .הסוף  שלנו  כבר  קרוב  שולהבין
כל   לזרוק  את,  ה  עם  כל  הלב"לקב

  .זרוק את הכלל ,הגשמיות
   איך שלא יהיה,כי  אם  לא נזרוק את זה

  אתם  לא .מוריד  מאתנו  את  כל  זה'  ה
כל ,  כל  הגשמיות  שהיתה  לכם  ו?רואים

תשמחו  על  כל   .לא  יחזור,  השפע
, על  כל  חתיכת  לחם,  כוס  של  מים
נקבל ,    ואם  נינצל.ה"תבקשו  מהקב
 .ן השמיםן ִממים מהבאר וָמ

 .העולם  מגיע  לסוף  :בנימין
 .תבינו,    יהודים  תבינו,הודיםי

 .כל  המחלוקת  שלכםאת  תפסיקו  
כל   וכל  הכסף  לא  יהיה  שווה  כלום

אפילו ,  הכבוד  שאתם  מחפשים
  רק  אלה  שהם .  ישיבות  יפלוהרבה

ספק  כמה ו,  ם  שמים  ישארולש
ישיבות מספר  ה.  מהם  באמת  כך
הרבה זה  ,  ם  שמיםשהם  באמת  לש

תי גם  ב  .פחות  ממה  שצריך  להיות
הרבה כי  גם  ,  ע"לרוב  ל  יפלו  כנסת

 .ם שמים לשמהם לא
 .רוצה  אותנו'  ה,  אוי  עם  ישראל

רוצה  להחזיר  אותנו ,רוצה  אותנו
אליו  ולהביא  אותנו  לעולם  שכולו 

  אבל  אנחנו  רוצים  את  העולם .טוב
כל ,  עם  כל  מה  שהכסף  קונה,  הזה

 .מהדרין'' הכשר''עם התענוגים 
  זה  שנתנו  לעגל  הזהב אבל 

  פעם  דברנו  .  אותנוצילאינו  מ  ''הכשר''
וחלק ,    לימודאינוהלימוד  חלק  גדול  מש

לעגל  הזהב  ולא הם  התפילות  גדול  מ
  יהודים   חיים  חייה  ואנחנו  לא"לקב

טורחים אנחנו  בדרך  כלל  לא    .אמיתיים
אלא  נמשכים ,  ה"את  הקבהרבה  למצוא  

   . וזה האסון של הדור- עגל הזהבל
ברגע  זה  הרוב   :שוב  אני  חוזר  ?מה  יהיה

  לא  יגיעו  למשיח  אם  לא  יעשו  תשובה ו''ח
כמו .    תשובה  אמיתית  עם  כל  הלב.מיד

  שרוב  היהודים  לא חזרו בתשובה ,במצרים
 אפילו  פחותאולי    ו,רק  חמישית  יצאוו
, ואולי  אפילו  פחות  מאחד  מחמש  מאות[

ראה  מכילתא  בשלח  וילקוט  שמעוני  שמות 
  . עכשיוהמצבככה , ]יב רמז רח

: די  אירופהוכמו  יה,  ואני  אזכיר  לכם
כמה  מאות  שנים  היתה  ירידה  קשה  ביותר 

 ירידה  קשה  בכל  התחומים  ,באידישקייט
ים  לקדושה קרהם  נהיו  .  הרוחניים

, והצניעות  זה  הדבר  הראשון  שהלך  לפח
היתה ובסופו  של  דבר  .  זה  השבתואחרי  
ע  ומעט  יהודים  נשארו  בחיים ''שואה  ל

  ומה  נשאר -אחרי  יסורים  קשים  ומרים  
 ?וגים שכל כך רדפו אחריהםלהם מהתענ

  בעולם כחשאין  ,  אני  רק  רוצה  לומר
מי   .ה"רק  הקב,  ותנושיכול  להציל  א

,   בתשובה  ישירו  אליפנהי  שרוצה  לשרוד
והיה  הנשאר "[בתפילה  ובשמירת  המצוות  

" בציון  והנותר  בירושלים  קדוש  יאמר  לו
 .)] דישעיה(

, שישים  שק  על  הגוף  ואפר  על  הראש
 ה  ויבכה  ויבכהוישב  על  הרצפה  ויבכ

' ויחזור  בתשובה  באמת  ויגיד  סליחות  וכו
אבל  באמת  יחזור   .חזור  לאמתחליט  שיוי

 .לאמת ולא לשקר

 ''הגיע הסוף, אין זמן. יתה תחזרו הב,ה" אהובתו של הקב,עם ישראל''
 

 :הציל את חיי הנצח שלך 
 התרחק מעגל הזהב

וישתדל  להוציא  אהבת  העולם  הזה ''
, לבו  ולהגביר  אהבת  העולם  הבא  עליהמ

ומה בהסתכלו  באחרית  שני  העולמים  
 שיהיה סוף ענינו בשני המעונים 

ז  מלבו "וישתדל  להרחיק  אהבת  העוה
  . תמידולקיים בו אהבת העולם הבא
כאשר לא , וכבר אמר אחד מן החכמים

כן  לא ,  יתחברו  בכלי  אחד  המים  והאש
תתחבר  בלב  המאמין  אהבת  העולם  הזה 

 . הבת העולם הבאוא
: כשתי  צרותב  ''ז  והעוה''העוה,  ואמרו

. ''כאשר תרצה האחת מהן תקצוף השנית
 ג''פ' שער ח  חובת הלבבות

 


