בס''ד

52

עגל הזהב הורס את היהודים
מסר מהאוטיסט מנחם

אני לא אדבר הרבה על הגברת י] .ראה
במסר מעבר לדף[ ,רק אומר לכם ,כי גם
המקרה הזה יפריד אותנו החרדים יותר
ויותר מההלניסטים הציונים .וזה חשוב
מאוד ,כי אז הציונים יפלו ומשיח יגיע
]''ביבש קצירה תשברנה וגו''' )בבא
בתרא י.[(:
וכל המלחמות ,כמו עכשיו נגד הבית
חולים ,נגד המשטרה וכו' ,זה מחליש את
מערכת השקר ששולטת בארץ ישראל.
לא לפחד ,מי שמוסר נפש בשביל הקב''ה,
אין לו מה לפחד בעז"ה.
כמו נחשון שקפץ לים ,כי ידע שזה
רצון ה' ,אנחנו חייבים לקפוץ למים
אפילו שאנחנו לא רואים את השביל
היבש שמוביל אותנו לצד השני של הים.
העולם היום זה תוהו ובוהו ,כמו ים
סוער ביותר .אנחנו יודעים שהקב''ה
רוצה שנלך אך ורק בדרכו .ואנחנו
חייבים להאמין שהקב''ה יפתח לנו
ולכל היהודים הנאמנים לו ,מעבר
בטוח מהעולם הזה של השקר ,שזה
כמו ים סוער ,לחוף הבטוח שזה ימות
המשיח.

קול דממה דקה

ה' אב תשס"ט

חייג 03-9770077

ויש גם התקדמות מצד אחר :נגד
העגל הזהב  -שזה שורש כל הרע
והצרות בעולם הזה ]ראה במסגרת[.
היהודים שנעצרו בארה"ב ,זה חלק של
הבירור וההפרדה בין עם ישראל
לעולם הגויי ,כי זה מוריד את עגל הזהב
של היהודים ומעלה את האנטישמיות
של הגוים.
וזה מבודד את היהודי מהעולם הגויי
שמסביבו .המצב הזה של בידוד מכל
העולם הזה של הגוים יכול בעז''ה
להחזיר את היהודים לאמת ולקב''ה.
המטרה של הממשלה האמריקאית
של אובמה ]במעצר של היהודים הללו[
זה אנטישמיות ,חד וחלק .כל תמונה של
יהודי חרדי עם פאות ארוכות מעביר
מסר בכל בתקשורת ההמונית שהיהודים
הם גנבים ,אנשי פשע וגורם ראשי
לנפילה הכלכלית באמריקה .זה עושה
שנאה גדולה ליהודים ומעביר את
האשמה מאובמה ליהודים.
אבל האנטישמיות כבר התחילה לפני
הפעולה הזאת .הפעולה הזאת באה
מממשלת אובמה ]שהוא שונא ישראל

לשמיעת המסרים ועדכונים

עיקר עצת היצר היום'' :עגל

הזהב''

והוא הנושא המרכזי במסרים של האוטיסטים:
■ ''עגל הזהב זה שאנחנו אוהבים את העולם הזה .ואפילו שאנחנו מתפללים,
אנחנו לומדים וכו' וכו' ,הכל לא כמו שהיה פעם .כי עכשיו באמת אנחנו רוצים
את 'העולם הזה' ,והלב שלנו בעיקר בעולם הזה  -ולא בעיקר עם הקב''ה''.
■ ''שומרים מצוות בעיקר מתוך שגרה ,ולא מתוך פנימיות הלב .מתפללים בלי
לעשות קשר עם הקב''ה ,וגם לומדים תורה בלי הקדוש ברוך הוא.''.
■ ''עגל הזהב מביא לפירוק גמור של כל דבר שיש בו שייכות לקדושה .חיים עם
עגל הזהב זה פירוק של כל דבר קדוש  -בגלל שזה קשר רק עם העולם הגשמי''.
■ ''עגל הזהב :גשמיות .התעסקות עם בגדים ,בתים ,רהיטים ,וכו' ,התעסקות
יתר עם פאות ,אפילו מטפחות .אפילו החרדים ביותר מתעסקים הרבה עם
העניבות שלהם ,הכובעים שלהם וכו' .הריצה אחרי כסף ,הריצה אחרי כבוד וכו'''.
■ "העולם הזה ]'עגל הזהב'[ דוחק את רגלי 'המקום' טיפין טיפין בכל תחומי
החיים ,אפילו בעולם הישיבות ,בכוללים ,בשולחן של הרבי''.
■ ''עגל הזהב זה המקור של רוב אם לא כל הבעיות שלנו ,ומאז שהיהודים
עשו את עגל הזהב ,עם ישראל סובל .נכון שהעגל נהרס במדבר ,אבל הוא נכנס
ללב שלנו ולא נמחק ,ועכשיו ]זמן[ התיקון :למחוק את עגל הזהב מהלב''.
■ ''צריכים להפוך את החיים שלנו ,כי היום הדתיים החרדים והחילונים יש להם
דבר אחד משותף :כולנו אוהבים גשמיות ,אוהבים את העולם הזה''.
■ ''השמחה הגדולה ביותר שקיימת ,זה להתקרב להקב''ה .לבטוח בו ,לאהוב
אותו ,להתגעגע אליו .זו השמחה האמיתית :להיות קרוב ,קרוב ,קרוב ,מה
שיותר קרוב ,להקב''ה ]כמבואר בהרחבה במסילת ישרים פרק א[.
יש צדיקים שמורידים את העולם הזה ועולים מעלה מעלה ,קרוב מאד להקב''ה.
אבל אדם שהוא מלא גשמיות ]''עגל הזהב''[ לא יכול להתקרב להקב''ה ,כי
הגשמיות זה מחיצה בין האדם לבין בוראו.
אין שמחה יותר גדולה ,אין דבר יותר טוב מהקרבה להקב"ה''.
''נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו ,ונפרדת תאוותה מעבודת
הבורא  -ונבדלת משרשיה  -תרד במותו למטה לארץ ,אל מקום תאותה...
אבל יעלוה למרום לדין ולמשפט  ,ולראות איך החליפה מרום בשאול''.
רבינו יונה ז''ל שערי תשובה ש''ב י"ח

המעונין לעזור להפיץ דפים אלו
ניתן להתקשר 0527- 120- 948
גדול ,כמו שכתוב במסר הקודם[ בכוונה
להגביר את האנטישמיות המתפשטת
ומתחזקת.
בתוך היהודים החרדים שיושבים
באמריקה פיתחו קהילה ענקית מבוססת
על ''העולם הזה'' ,עם כל ההנאות
שאפשר לחלום עליהן ,עם ''הכשרים"
מעולים .אבל החברה הזאת עומדת
ליפול ]ביחד עם כל השקר של עגל הזהב
והעולם הזה[.
בתוך החברה החרדית באמריקה חיים
את השקר הגדול ביותר .למה? כי הם
הכשירו את השקר ,עשו את העולם הזה,
עם כל השקר ,כאילו ''כשר למהדרין''
ולפי שיטתם כמעט הכל מותר ,כביכול.
החברה האמריקאית החרדית בדרך
כלל לא יכולה להבין שה''אידישקייט''
]יהדות[ ,כביכול ,שהם בנו הוא לא
אמיתי .לדוגמא ,כאשר מטיילים ברחוב
השלוש עשרה בבורו פארק ועוברים
ממסעדה למסעדה ,רואים יהודים
חרדים עם זקנים ארוכים יושבים
ואוכלים ,וכל אחד ברחוב יכול לראות
איך הם אוכלים ]האוכל בשוק דומה
לכלב ופסול לעדות )קידושין מ([.
וכל הנסיעות למלונות מפוארים ,הכל
''כשר למהדרין'' בסימן שאלה גדול .וכל
החברה המקולקלת ,אפילו אלו
שחושבים שהם הצדיקים ביותר ,הם לא
על רמה רוחנית בכלל ,כי ''עשרת
הדיברות'' שלהם מתחיל עם העולם הזה
]וזה הפך היסוד הגדול של המסילת
ישרים )פ''א( ,וראה בתחתית המסגרת
כאן דברי רבינו יונה ז''ל בענין זה[.
יש אמנם מעטים שהם כן משתדלים
מאוד ,אבל בחברה כל כך גשמית ,כל כך
רחוקה מהקב"ה ,גם הם טובעים ברע
]ראה רמב''ם ,הלכות דעות פ''ו ה''א[.
וזה שעצרו את היהודים האלה
ומעוררים את האנטישמיות ,גם זה באה
לגלות את השקר של עגל הזהב ,ולהרוס
אותו לפני העיניים של היהודים .עגל
הזהב הורס את היהודים ]מקלקל להם
את העוה''ז ומאבד להם את העוה''ב[.
ואלה שנעצרו עכשיו ,זה יהרוס את
יהדות אמריקה .כי זה מפתח שנאה גדולה
ליהודים ועכשיו אין ליהודים את הכח
שהיה להם פעם ,לא כספי וגם לא פוליטי
וגם לא את הזכויות שהיו להם פעם.

דף זה טעון גניזה

הזהב
עגל
)''חיי גשמיות''(
איך
איך
'' עגל הזהב''
'' עגל הזהב''
הורס
הורס

פירוד

עונשי שמים

ריחוק מה'
חוסר סיפוק מרוחניות

א נוכיות

פיגועים ,תאונות וכדו'

שטחיות )''מלומדה''(

ש נאת חינם

מחלות שונות ,טרגדיות

חוסר צניעות וכו '

מ חלוקת

אסונות טבע ,מלחמות

עכשיו זה הסוף ,ולכן תתחילו לזוז
מארצות הברית ושאר ארצות הגוים .לא
כדאי לעבור לקנדה או למקסיקו או
לאנגליה או לאירופה או לשום מקום
בעולם ,כי גם בכל העולם שונאים
אתכם .תעלו לארץ ישראל ,אפילו אם
אין לכם פרוטה ,אפילו אם לא תדעו מה
לעשות .תעשו במסירות נפש כי בכל ארץ
אחרת אתם בסכנה.
האנטישמיות פה בארץ היא הגרועה
ביותר כי זה יהודי נגד יהודי .יהודי לא
מאמין שעושה רע ליהודי אחר בגלל
שהוא מאמין בהקב"ה ,צריך לרחם עליו
ולהתפלל עליו כי הסיכוי שלו לשרוד
ולקבל משיח כמעט אפס .ובכל זאת
כדאי למסור נפש להגיע לארץ ישראל.
בקרוב הרשעים יפלו ,גם הרשעים
היהודים וגם הגוים.
אין לאן לברוח ,רק לארץ ישראל .ולא
לדאוג שהרשעים כעת בשליטה .הם לא
יהיו בשליטה הרבה זמן .אבל גם הרבה
מאד חרדים לא עם הקב"ה ,וגם הם
יעלמו עם ההלניסטים ]ששניהם עובדים
לעגל הזהב[.
אנחנו עכשיו כבר נכנסנו לתקופה
קשה ביותר .הסיפור עם גברת י.
והסיפור עם החרדים באמריקה ,זה
הסימן .הסימן שהסוף בעתיד הקרוב.
יהיו מלחמות חוץ מהמלחמות האלו
שנלחמים עכשיו נגד השקר .יהיו
מלחמות ממש מפחידות ביותר עם הרג
המוני ]ראה זכריה יג ,ח[ ,ובעתיד
הקרוב.
הזמנים קשים ומפחידים ,ובעתיד
יהיה עוד יותר קשה ומפחיד .אבל מי
שקרוב לה' ומשתדל באמת לעשות את
רצונו ,אין לו ממה לפחד .להנצל ,קודם
כל זה להדבק בקב"ה ולעשות את רצונו
]''ואתם הדבקים בה' אלקיכם  -חיים
כולכם היום'' )דברים ד([.
ועוד דבר אני רוצה להזכיר לכם.
החפץ חיים כותב ]כלל ז ,א[ שאסור
להאמין רע על יהודי שכופרים או גוים
מספרים סיפורים עליו ,אפילו אם זה
בטלוויזיה ברדיו או בעיתונות ]ברבים[.
אסור להאמין .אתם מבינים? אסור
להאמין .היהודים שנעצרו ,הם הקורבן,
והמצב שלהם יביא אנטישמיות גדולה.
השכינה מזמן יצאה מארצות הברית
ומארצות אירופה וזה חושף אותם
לאנטישמיות בצורה קשה ביותר.
כמו שאמרנו מזמן ,הרבה מאד
מהישיבות הן ריקות מהקב"ה .לומדים

לומדים לומדים ,אבל הקב"ה לא הוזמן
להיות שם .ולכן מזמן רוב הישיבות ריקות
מרוחניות .אבל עכשיו הם יפלו גם גשמית.
ולכן תתכוננו למצב חדש בעולם .מי
שבאמת מאמין בקב"ה ידע מה לעשות.
אני מאוד עצוב ,לא מבין את היהודים
בחו''ל .אני לא מאשים אותם שלא באים
לארץ ישראל .אני כן מאשים אותם
באטימות כלפי האמת ,שזה הקב''ה,
בורא עולם ,כל יכול .ואנחנו צריכים
לדעת את זה ,ולעזוב את השקר של
העולם הזה ולדבק אך ורק בהקב''ה.
המצב בחו''ל דומה לגרמניה מיד
אחרי "קריסטאל נאכט"  -ליל הבדולח.
האמת התגלתה שהגרמנים מזלזלים
בחיי יהודים ורוצים להרוג אותם .אבל
הרוב העצום של היהודים לא ברחו ,רק

מעטים ברחו .למה לא ברחו אחרי ליל
הבדולח ,לא יכלו להבין? לא הבינו ,לכן
נשארו במקומם .כן ,היה קשה ,לאן
ללכת ,מה לעשות? אבל יכלו להציל את
החיים שלהם .נכון שלא היו רבנים
שאמרו ליהודים לברוח כדי להציל את
החיים שלהם .וגם היום אין רב מפורסם
שמדבר.
עם כל הקושי לעלות לארץ ,יהודי
שמוסר נפש לעלות הוא אומר בזה שהוא
מכיר שזה המקום של כל יהודי ויהודי,
ופה תהיה הגאולה השלמה ,ופה יבנה
בית המקדש.
בנוסף ,שמשיח עוד מעט בא והם
מאמינים בזה ולכן הם רוצים להיות פה
ולקבל אותו ובגלל זה הם מוכנים לזרוק
הכל רק בשביל להגיע לפה ,וסומכים על
הקב"ה שישמור עליהם.
וזה דבר דומה לזה שנחשון קפץ למים
אפילו שלא היה לאן ללכת .הרבה
יהודים רצו לחזור למצרים אבל הוא
קפץ למים אפילו שלא היה סימן אחד
שיקרע הים או שיקרה איזה נס והגיעו
מים עד נפש ובכל זאת הוא המשיך.

איבדנו את השמירה

מסר מהאוטיסט דניאל
אנחנו צריכים ללמוד ממה שקרה
לאשה שהרשעים האשימו אותה שהיא
מתעללת בבנה ,חס ושלום ]התקשורת
החילונית כבר כינו אותה ''האמא
המרעיבה"[ .אנחנו צריכים לראות מזה
איך שאנחנו עלולים לבטוח ברשעים עד
כדי כך שאנחנו שוכחים מהקב"ה,
וללמוד לסמוך רק על הקב''ה  -שהוא
הכל יכול ,ורק הוא מושיע אותנו.
למה היא האמינה להם? כי אפילו
הקהילה החרדית לרוב התעוורו על ידי
מה שידוע לכולם כ"מקצוענות" כביכול.
גם חרדים הפכו לקרבן נגיש של
מקצוענים חסרי מצפון ,הלא מאמינים,
כמעט בכל תחום בגלל שהם הוקסמו
מכל הידע השטחי כל כך של העולם הזה
שיש ל''מקצוענים''.
החרדים לרוב משתוקקים לגשמיות
של העולם הגויי .ולכן במקום לבטוח
בקב"ה ,להתפלל אליו על כל הצרכים
שלנו ,אנחנו בוטחים ברופאים ,בעורכי
דין ,בחיילים – הצבא ,במשטרה,
בבנקים ,בבורסות ,בבתי החולים,
בביטוח לאומי וכדו'.
זה עגל הזהב שיצרנו  -ואנחנו
רוקדים ומשתוללים סביבו בתקווה
שהוא יציל אותנו .ובגלל העבירות שלנו,
שהם בעיקר תוצאה של העגל הזהב,
איבדנו הרבה מהשמירה שלנו ]כנגד
הסטרא אחרא[ .לכן ,למשל ,אפילו אשה

אב תשס"ט

הרה ,אמא לילדים קטנים ,אשה נורמלית
ורגילה ,יכולה להיזרק בבזיון כבולה
באזיקים לכלא בתנאים תת אנושיים -
על ידי כביכול יהודים אחרים.
ההפגנות שעשו החרדים נגד האי צדק
הנוראי שנעשה באשה הזאת  -וכל החרדים
שסבלו מכל מיני משרדים ממשלתיים
וכדו'  -עוזרים לנו ,לחרדים ,להתרחק
מעגל הזהב .אבל זו רק ההתחלה.
כל כך הרבה יהודים חרדים לא
מוכנים לעזוב את האליל שלהם .ולכן
הקב"ה ,כמו שהיה עם עגל הזהב במדבר,
ישמיד את כל מי שהיה לו חלק בבניית
עגל הזהב ומי שעובד את עגל הזהב.
כמובן תמיד יש אפשרות לעשות תשובה,
אך מכיוון שגם בימינו הערב רב יצרו
ועובדים את עגל הזהב ]כמו שהם עשו
במדבר[ ,הסיכויים שלהם להישרדות
הרבה פחות טובים.
אני מתפלל להקב"ה שכל עם ישראל,
בין אם הם באמריקה ,באירופה ,בארץ
ישראל או בכל מקום אחר בעולם ,ירסקו
את עגל הזהב בידיהם ,יהפכו אותו לאבק
ויעיפו אותו לארבעת רוחות השמים.
אז ,ורק אז ,נוכל כולנו להינצל.
יש רק אלוקים אחד בעולם הזה .הוא
הכל ,הוא ברא אותנו והוא הביטחון
היחיד שלנו ורק אליו אנחנו יכולים
להתפלל – הוא הקדוש ברוך הוא.
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