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 .ויושרחכמהבדרךוגםהשאלותכללפימאדתואמיםכהלכהלענין
שכתובומהל IIחזלדבריתואמיםוהםחידושים,גםבדבריווהיו

עודעםנפגשתיכךכואחרהזהבמאמרשיראווכמוהקדושים,בספרים
תשובותלן IIהנדרךעלמדויקהיההכלוגםבירושליםאחרתמוחפגועת

תמוז,בי"דהיהזהמחוכמים.כחכמיםישרןלעניןןוכולםמאדמהירות
הזה).המאמרכתיבתאחריכבר

 ]הרבה/אחריםאוטיסטיםומתוך'ידבריהם,מתוך .היצואהכלליויהענ!
 :ישקרוב/והריזהמהלדעתאפשרשאי(כמובו.קרובהסכנהשישהוא:
 !רבינודברינעייןלתשובההעםלעוררוצריךוכון),אפיםארך,מדת:
 . .] 4עמדולעיל,חייםיה!יפץ!

 ~החרדיםשהםהראשים, ] 57 60-עמ'נעייןלתקןתפק~דניועיקר
 ,שהםאחרים,יתוקנוזהידייעללשמים.ליבםשיהיהתורה,והבני

 )העםדלתכךאחריתוקנוזהידיועלגתוכנו~והםבסתרעגירהעוברי:
 .שנשבו.ותיניקותהנדחים.

ישלחזקצירוףלעבורח/'ונצטרךמועדןבעודנתקולאו I1חואם
 .ישמרנו..השם 'היכו,עדידועומי·.מיווז, Wבגוזיןברוחניותהווסוריון; .

התורה,פיעלשנראהמהמ IIהמומציעוהנניהתראתם.תוכןזהכל
יהיהואל .שבדורנוחכמיםותלמידיהגדוליםלפנישראיתימהולפי

דברי,ורובהעניןהואגדולדברכיהזההמאמראריכותלמשאעליהם
לדברהגדוליםלפנילבואמוכן(והנניהעניןבהירותלצורךהםהמאמר

ת, IIבעזהיבזהטירחהשוםחוסךואינילחקור,ירצואם Iפהאלפה
להתייחס).ואיךלעשותמההםוישפטו
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לשוטיםנבואהשנתנההגמראבדבר'א.

מונבןאהניטלהביהמ"קשחרבמיןם ):בי(בתראבבאבמסכתאיתא
רבברשמרעובדאהתםומייתיןלתינןקןת.לשןטיםןניתנההנביאים

נבואתזושאיןפיןא IIובמהרש .משוטהששמעמהי IIעפפעלאשי
הנביאשנבואתאח,רעניןאלאלשוטיםןונתנהמהםשנטלההנביאים

בגמןשחילקוכמו Iשדי IIעותינוקשוטהונבואת Iמלאךאות IIהשיי IIע
 .בואדברבחלוםבונאמרמלא,ךעיייהויאיחלוםלענין ):ננהברכות

א IIהמהרשודמיון .ד IIעכידברושואהחלומותעליונאמרשדעיייואי
שוטהנבואתי IIעפמעשהעשהבגמןהכאדהאבירורצריךברכותלגמן
דמילאכרחךעלכ IIואבגמרא,כמבוארהתינוקנבואתנתקייםוכן

ברכות.לגמן

בןישבסתמאדחלןםחזינוהרןאהבפרקהארןכההסןגיאבכלןהנה
חלןםתעניתישןלדינאבנבןאה.משישיםאחדונקראןפקידה,סימו
שוא,מדברואינושדעיייהחלוםשאיןדנקטינןכרחך.ועלעניניםןהרבהבשבת

כלשעםונמצא ..בואדברבחלוםמהם,פנישהסתרתיאעפייי :אמרוה)(חגיגהובגמי
מןשנטלהנבואהלעניןכאןנאמרולמה .חלוםעייילהתגלותהירצוןההסתר-יש
מהרשייאלפיי(ואמנם .הקדושהוכחמלאךעייייהיהשלאלשוטיםונתנההנביאים
 .עיישלרשיייהפשוטפייזהאין,אבלעיישממשנבואהבדרגתמדברהעניןשםבחגיגה

דרגתדהחלוםמוכחשםהכבודבאוצרוגם-להמעייןבירורצריךמהרשייאדבריוגם
 .קדושה)

שאינםאנשיםעלגםהשורהעליוןרוחאיזהשהואבאמתנקטחייםובתורת
משל,דרךעלופירשהכנתם).מצדרוה"קשפעלקבלתראוייםשאינם(ר"למהוגנים

מצידוהקבייהוכן .לכלביםלהשליכהוציוהעליווסרחולעבדיוסעודהשעשהלמלך
עושיםשאינםלפיאלאישראל,עלרוחומלהשפיעהחורבןלאחרואפייימנעלא

פסוקיך"ליפסוק IIבהשתמשודחזיילעודוהוסיף .ותינוקותשוטיםעלשורהרצונו
נבואהבדמותוהואכן,לעשותשרשאימפנילייניחושייחיישינןולאלינוקאשאמרו
 .עיישדייעכעליולסמוךוראוי

כךןמפניהשמים.מודהנבןאהלהדיאכ'בתראבבאעלח"אןבמהר"ל
הנעלםדברמקבללכךבשכלןפןעלןאיודעתלושאיוהשןטה

מפניהאדםמןיותרלראותלבהמהרשותשניתנה ,בעייחכדוגמתוהוא .מעליןנים
המדמהנפשמקבלבשכלופועלשאינוכייגהתינוקוכן.יותרומקבליםתמימיםשהם
כיעתידותלקבלמוכןשלוהמדמהנפשואיןבשכלופועלהחכםאבלהעתידות.שלו
לחכמיםקרובהשיייהיהקיים,שבהמייקובזמן .קבלתובשכלוומבטללזהפנויאינו
באהוהנבואהבהמ"קחרבוכאשר .הנבואהלקבלהראויואלהעולםאלקרובוהיה

עכ"דלקבלהיותרהשוטיםקרוביםלזההעולם,עלה'גזרשכךמצדלעולם
דרבעובדהוהביא(פכייו),ישראל"יינצחבספרהעניןבזהמהריילביארועודהמהרייל.

הרי .בקולושצפצףהעורבמןבריחתואודותשליחותלושהיהמייג),(גיטיועיליש
עייכ.בעליוניםידיעותמקבליםפשיטותםמחמתוזהעיליש,מרביותרראודבעייח

השראהדשייךדס"לחייםןתורתמהר"למדבריבפשיטןתןמבןאר
וגםזה.עללסמןךןרשאידקדןשה,מסטראןהכלשןטיםעלעליןנה

דהריבזה,איסורכתבשלאפשוטש,די IIעשזהא IIמהרשכ IIמש
הרחיקולאמהו,ידענולאדרכולפיהשדעניןוגם .בזהופעלוסמכוהאמוראים

זייימעילה(ועייונמוךגרועגילויאיזהרקקיירוהדרגתזושאיןמיעטרקהדברעצם
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בדומהשהואנשמעלשוטיםונתנההנביאיםמןנבואהנטלההגמ'מלשון ,ודו"ק)
בזה,ז'אותלהלןוע"עלנבואה,

שהואהנבואהעניןשבאר(אחריוז"לשכתבשםבתראבבאסופרבחתםר l!שו
לפעמיםכילשוטים,נבואהנתנהזהדרךועלשכלו),כלידרךהנביאמהשגתלמעלה
שכלוואיןרחוקיםכדבריםשנראהאלאלו,אומרולבודבריםרואהאדםנשמת
ובעינינולמעלה,נגדריםדבריםהם,ובאמתמפיוכאלהשטותדברילהוציאלומניח

וכיו"בטביומאדרבעובדאכגון,יגי.דיראהאשרוהשוטהרחוקים,כדברים(נראים)

ונבואהקולבתעניןביאורמ"ו,דףזצ"ל,הכהןלר"צצדקדוברבס'(וע"ע ,ל"עכ
פניםלהדיאלאאחוריים,בדרךמלמעלהגילוישהואכאלובחי'וכמהלשוטים
ייואזניך :שנא'קול?בבתשמשתמשיןמניןלב)(מגילהחז"לדרשוולכןבפנים,

ואכמ")ל,עודע"שמאחריך",דברתשמענה

-הדבריםא~יתת.ן-ל~בחיאיך-ב~--- .-,-

אןפנים:כמהעלהןאהשןטים,בנבןאתבגןדבריםישאםלראןתהדרך

והםהעניןתןכןאלקןלעןתשהתשןבןתדעתןלפירןאההשןאלאםא.
דמימכריזהשוטהשמעאשישרבבתראבבאדגמ'וכעובדאלנושא,מתאימים

מלוכהשלעניןהיהשם,והריחתימתוהיהוזהטביומיחותםמחסיאבעירשימלוך
מינוילאותוראויהיהר"אברמרוגם ,מזהיודעהשוטהואיןמתיבתארישומינוי
רבאתלמנותרבנןשחשבומהלבטלזאת,עלכךכלוסמךבגודבריםדיששפטומזה
בומתיעציןשהיומפניד"תעפ"ינעשהשזהפשוטמקוםומכל ,בראשמדפתיאחא

כזאתעושההיהלאששמעהנבואהבליזאתבכלאבלאח.דממניןהיולאוזולתו
 ,לעצמועטרהליטול

והדברעתידאיזהעלכגוןהטבעי,בתחןםשאינןדבריגלהאםב.
מצינווהריהשמים,מןשנתגלהמוכחומזהלו,גילהומינתקיים,
השמיםמןכרוזים,ויששמתומיפרקברישהפרגודמאחורידבריםידעושהרוחות

עליומכריזיןהאדםפטירתשלפניבזוה"קגםוכמבוארלפועל,יוצאתשהגזרהלפני
ה"תורתדבריולפיכרוזים,שישבזוהרמצינועניניםהרבהועוד ,)'זאותלהלן(ועי'

והואהקדמה.ז l!עישגזירות,שישכמובבריאהטבעיחלקזהל"והמהרחיים"
וגםויאמרבונאמרהעולםבריאתשכלע"דומעשהבדיבורהבריאהעםהקב"הקשר
 . ,ואכ"מבזהוי"לויעש,

כןחןלפיןאינןדמילתא,בטעמאחכמהדבריגלהאםביןתרהמופלאג.
הרי ,ןחידןשחכמהדברימביוהשןמעחכםןהתלמידחכמתן,ןעיך
שוטה,מעשהזהשאיןפשוט

ברדמרכעובדאתמוהדברהואענינושבתחילתשטותבדברהואבגמ'החידושוכל
בדברולאהחכמיםוהסכמתכבודבדברהמינוילבואצריךהיהשלכאורהא' Iר

נבואתלעניןבגמ'שאמרוממהניכרתיותרדרגאבזהישולכאורההשוטה,הכרזת
מסברתםלכווולחכמיםנבואהדנתנהשםשאמרולמהדומהזהדהרישוטים,
הלכהדסברתשכלומכחשבאבזהלומרשייךדלא ,מסינילמשההלכההישרה
מכחדאינושוטהבנבואתשיששהגרעוןאלאמלמעלה,גילויהואמסינילמשה

ממקורמלמעלהגילויאלאהואמצוותברלאודהריזה,גוףבושזכהרוה"קהשראת
תורהקדושתגילויהואותורתובמעשיוהזוכהוהחכםביותר,פשוטכליע"יחכמה

 ,וברמב"ןבגמ'ע"שמנביאעדיףונקראומצוות
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 .מיוחדתבצורההתורהוקיום Iהאהבתשמים,יראתעליעורראםד.
האמיתיתהתורהממקורשהםח IIותה'לעובדיניכריםוהדברים
דוקאכוונתי(ואיןעליוןממקורשהדברגדולסימןזההרי 1לנוהמסורה

מאדגדולהוא-עליונהה'ידבושניכראמיתיגילויכלאלא ,אדיריםגילויים
וזהויראה,תורהגדוליח IIתשלעיןטביעתי IIעפאלודבריםוהכרעת .אליולהתייחס

אמיתתבזהשרואיםח I1והתהדורחכמישלק I1לרוהומצטרףשבהכרעותהחזקמן
אםכ IIמשאבנ",דל IIשר(פשוטשאומרמיעלולאהעניןעללדוןשישוהעיקר, .הענין
 .כידוע)רשעיצאמרשעים ,נשגביםדבריםאפילואומררשע

דהרילמיחשצריךל l1הנההוכחותכלבליהריאמת.יעורראםה.
 .תמידלהתחזקמצוויםאנוהכיבלאו

Iחזניבאושכברדמשיחאבעיקבתאוביותרהזמןןבמצוקותובפרט I ל
שכותבכמוהתשובהעללעוררצריכיםהמקריםוכן 1והזהירונוז IIע

ברוריםדבריםש IIעהתורהמןמצוהשזהתעניתבהלןלהדיאם IIהרמב
והלכותיה.תעניתמסכתנוסדהזהועלגן.בןא IIהא IIפ

שלאמתנבואתמכחמוחזקתהיאהשוטהשלנבואתושכלונמצא
זקוקיםשכולנוישראללחכמיידועוהדברהתורה.י l1עפוהכלל l1חז

 .י IIהיורדיםוהדורות 1לתיקון

 r----------------שותהחש _אור.~ב·~-ג··-----·------~-- ..-
(הכוונהשוטיםבנבואתלהאמיןמלמהרהמסתייגיםחששותאמנם
אוהזה)ןהמאמרסובבזהשעלבזמננו,האוטיסטיםהילדיםבענין
שזהיתכןאםדגם .מובניםהזה,העניןעלמדייותרולסמוךלקבוע
נכוןמקוםמכלאמת,ע"דוהתעוררותסמיכהכדיבושישברוראמת
 :בזהירותלהתנהגטעמיםכמהמחמת

עתיםוקובעיספריודעיגם(והכוונההארץעמישהםההמוניםלבא.
דעתםאיןאםבזהנכלליםלהיותיכוליםתורהבניהמוןוגם ,לתורה
היתרהההתפעלותמפנינעלם,דברכלאחרינמשכיםמאדרחבה)ן
מתרבהוכאשר .העניניםגדריכלליודעיםואין 1מוזרדברכלאחרי
כליקבעוכברמלמעלה,גילויאולנבואההדומהבדבריתרהאמונה
 .לזהתיכףנתפסהרעוהיצר ,פיהםעלהנהגותמיניוכלהתורה

כי .מכפירה)כמוכמעט(לפעמיםהנכוןגדרכפישלאיתרהמאמונהסובליםואנו
שאמרוכמו IIואמונהאמת" 'בחירקשהיאאמונהשלהאמיתיגדראינםשניהם
צריךאמונהדכלהפשוטוהביאור .זהעניןבזוה"קמובאוכןק"ש,בברכותבתפילה
להעמידהתורהדבריבאוז IIוע ,ל IIחזודבריהתורההלכותעניןי I1עפקבועלהיות

מקוםכאןואיןגדול,הפסדגורםמזהסטיהוכלהאמיתי.הדעתי IIעפהאמונהאת
 .י IIוהמשכהעניןלפרטשקשהמכיוןלהארי,ך

ו IIהרחהקדמתועייןורע.מטובמעורבלהיותיכולמלמעלהגילויכלב.
מקוםבכלנאחזשהיצרמפניבירורצריךוהדברבזה, IIקדושהשערי IIלספרול IIז

והרבה .הלבבותבחובתשכןכלאותושיפסידפגעלושאיןטובדברואיןשיוכל,
פיגול,נעשהוזמנםלמקומםחוץנתפשטווכאשרבטובהתחילובעולםטוביםדברים
וגבולגדרהשומרתאמתמידתשהיאבתורהגדולכללוזהכידוע,קדשיםדוגמת



 ll-----ל lIחזפיעל--------האןטיסטים

בוהיהכשר,לנב;אהשמיםמןגילוישהיההצדיקיוסףשלבחלומוכואפילוהדברים
שםכדאיתאבנבואהשייךלאוזהבגמרא,שםכדמוכחבטלים,דבריםתערובת
ואכמ")ל.נ"זבגמרא

ומההתורהחכמיי IIעפרקהואהקביעותוהנהגהןהלכהבעניניג.
משנהכסףוע'ינ"טכב"מהזהבפרקסוףאיתא.והריחיחכםנשמתדרךשעבר

מבחיניםואינםדעתקליאדםבניולב .היאבשמיםלא ,)ט"ה ,פ"בצרעתטומאתיהל
אמונתומיעוטוחכמיה,בתורההאמיתיתוהאמונההדעתמיעוטמפניוזהבזה,

זואמונהכובמקוםמעלתם.וזההתורהאמיתתעפ"יענינםשכלאמיתייםצדיקים
רוצהוגםבולהאמיןהרוצהשלדמיונולפייפהשעולהמנהיגבאיזהאותהמחליפים
,וכידוע).בויאמינושאחרים

חששישומיוחדטובבדברודוקאא IIהסמאחיזתלחושישתמיד .ד
שהס"אהדורותמכלידועיםוהדבריםגדולים.וסכנותיוהרעהיצרוערמת.,יותר

 ,לשקרמאמתדבריםלהפוךוקל .לתועלתהדברכלומנצלתהכלומקלקלתמתערבת
 .וחששותטעמים 'הרבהעודלמצואנוכלכיואכמ"ל

1 :._ .. _ i_ ~ ~ !!tl!_ .ךב~~~_ Jוכ~__י!_~_~ ~~_·~ון_ב~~ת~~~ __פ_~נ___ ! 

בושישבמקוםהחששותכלמחמתהעניולשלולאיןעדייןמקוםמכל
עומדיםאנווהריהבא).בסעיףשיתבאר(וכמועצומהרוחניתתועלת
שאלהבאותההפרט),בשאלותוהןהכללבשאלות(הןהיוםכלתמיד
בגמראמצינווכזאתאעשה",לאאםליאויכךאעשהאםלי'יאוי ;של

בנייאשעושיםכליםעללדבראםשנסתפקזריב"לגביט) IIפבתרא(בבא
הספק.עיישלדבר,שלאאוטומאה),לה!שנוגעמה(כלפירמאים
ופושעיםבםילכווצדיקיםהןדרכיישריםכי IIמקראאמרהולבסוף
יותר,עודהזהוכהיוםהענינים,בכלתמידל IIיהשאלהוזובםןן.יכשלו
התועלתלמנועלאגיסא,מאידךוגםבזאת.תמידזהירותוצריך

 .ידועיםוהדברים

התאוות.ויצרהמינותשגברהבדוראנוהרידידןלנידוןבנוגעכןואם
הואהתורהוכחוההתעוררות,הטובנמנעלאבזהתועלתנמצ!)ואם
ישאללאה IIבלאמכרעתהתו,רהשאין 2ולמ .תמידהמכריעיהיה

ש IIעעליךמשגיחכלוםה IIעלעיחגיגהבמסישאמרו(וכעיןלחכמים
מאדגדולהואוהאמתהתשובהאלאדםבנילעוררהצורךוענין .);ב IIכ

שכלפיי IIאעפהיראיםאצלגםרואותועינינומיוחדות,אזהרותבליגם
ל IIחזבזמן(ואפילוכברותוכואיןמקוםמכלדרי,כאכשורמחזיחוץ

 .)ח IIכברכותבמסכתכדאיתאלזהחששו

מנהיגיםואיזה ,ל IIרבאיםנסיונותאיזהיודעמיהימיםמןביוםו IIוח
הרשעיםוהצלחתהחיצוניותו IIחואזאמת,ד IIעהשומעומי ,אזיהיו
כפילתקנונמהרלאאםהמקולקלהתוךויתגלהיתגברהרעוכח

היצרוע"זשלם.בלבהאמונהביסודתלויוהכלמועדבעודהיכולת
בזהובפרטבכללהיצרכחעלהעידוכבר .לקלקלובתחבולותעובד
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האמונהלרופףכוחובכלהמעשהיחודשערהלבבותחובותבספר
רבים"ויצרפו :דניאלניבא.וכברבתוכנוגםוהצביעותהשקרולהגביר
שערהלבבותחובתעודועי'הספר),סוף(ע"שוגו'''רשעיםוהרשיעו

ובשעתל, IIרחהאמינהלקלקלהיצרפיתויעיקרה IIפהמעשהיחוד
כידוע.זהלפניולקדםלחזקאפשררקלעשות,מהאיןהנסיון

האוטיסטיםדברימתוךשראיתי.הוכחותה

שמכריזיםוהאזהרותדבריהםאמיתתעל
.-

התשובהעלמזהיריםהי"והאוטיסטיםהילדיםהריאחרת.ועודזאת
וטרםהתקופהעלהדורלעוררמלמעלה"'יימסרלהםשישואומרים

ל IIהנל IIחזכדבריקטנהנבואהבגדרממשוזהקשיםימיםיגיעו
מוכיחיםשהיוהנביאיםבמקוםשעומדיםל II(רלשוטיםנבואהשנתנה

יותרנשמעיםהיוישראלגדולישדבריקודמיםובדורותישראלאת
שנתבארמהוכפיכמובן),לזהצריכיםהיולאגלויהורוה"קה'ליראי
 .למעלההעניןקצת

ז IIע(שאפילושטותדבריזהשאיורואהדבריהםושומעהרואהובאמת
מדויקתחכמהדבריהםבאמתאלאלשוטים).נבואהניתנהאמרו

עלבאוזהואמת.חכמההםודבריושוטה,הואשהגבראאלאלהפליא,
נעייןענינםכלהדקהיטבבעצמםשמבארים·וכמושלהםהנשמהמכחכרחך
הואעצמםעלשמדבריםמה:שכלהנכונההעדותעצמווזה .] 18-19עמ'

מקרבם.מדברנכוושרוחראיותבהרבהמוכיחוהדברנכון.ובדעתביושר

במסכתל IIהנהגמראמדבריל IIבחזמקורמוצאיםהיינולאאםואפילו
בזוהרמקורותולחפשבעצמנולשקולצריכיםהיינוגםבתרא,בבא

הדורחכמיעיניראותכפילראותאפילואו .אמת,ובחכמיהקדוש
הנ"להגמראדבריוכלדדייני.בשודאדבריםמיניכלהקובעים
אומפוארהחכמהיתכואיךוקושיא,סתירהיהיהשלאמסייעים

מכרעתכללהיתהלאזושקושיאמאד.ויתכןמכוערבכליתוכחהדברי
קשיאלאל, IIהנהגמראדבריאחריאבלהיא.קושיאבגדרפ IIעכרק

בפשיטות.שפיראתיוהכלהדברלאמתישסיועאדרבא,אלאמידי.

 :הדבריםפלאותאמיתתעינישראוממהאוכיחבזאתוהנה
הקדימניעניני,שספרתיולפניכנ"ל,בנימיןהאוטיסטעםנפגשתיא.

טעםונתןעלי,ושעברהעוברוהסבלמחלתיעניןוביארבשלום,
ז IIתשנבשנתפ IIכל IIרחמותשעריעד(שנחליתילביעלשהתקבל

ניצלתי).גלוייםשבניסיםעדח IIתשנ
כזאת,גםלשמועמצפהוהייתיעוונות,תיקוןעלהוכיחנישלאלמרות

יודעתונפשי IIהספרמתוךוכידוע .זוהעלמהעלגםבאמתטעםיש
דבריםבגילוינזהריםשהםהאוטיסטים,עניןבאורךהמבאר IIמאד
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דלאבלאותוכחהבהלכותוכידועלגלות,צורך(כשאיןהבריותבכבוד
שם.אחריםאנשיםאיתיהיווהריחטא),עליותשא
תפקידולמילויראוישיהיההאדםלזכךתכליתבזהדישליואמר
שהננינכוןוזהעניני,שאספרמבליתשובההיתהוזו .אחריםלזכות
לזכותזיכוךוצריךזכותשזהפשוט(וגם .הןעבודתעללרביםומעוררמדבר

להאריך).צ IIוא ,ח) IIי :ה IIפ(אבותהרביםאתוזיכה IIזכה IIמשהל IIחזכלשון ,לזה

מדוייקתתשובה Iלפרטורוצהשאיניבעניןפרטיתשאלהעלענהב.
בתורה.גדולכאדםמיליםכמהידיעלוהכלובבהירות,ביותר

ישבששאלתיוהשאלותבכל.אבלחידושיםכמהאמרעניניםעודעלג.
מובהק.למדןכמובדבריםוחילק ,מדויקיםבדבריםהענינים

הדברוכלחכםתלמידשאינואמר.ששאלתיואחרותידיעות.בעניןד
יותריודעשאינואומרובעצםולדעת.להכריעחכמיםלתלמידימסור
I(רמסרלהעבירייכלי"הוארקממני, I מןלושמוסריםדבריםל
כתוביםאלווכדברים .להצילוכדיהעםתיקוןלצורךלהעביר)השמים

שדואגראינוהעניןכלובתוךהרבה,מאדןןיודעתנפשי IIבספרגם
Iחזדברילכלמתאיםבאמתוזה-הקשיםוימיםמעונשהכלללהצלת I ל

רבנושללסגנוןדומיםממשהיוודבריו .כידועדמשיחאבעקבתא
כידועחייםהחפץודבריישראל,לכללמוכיחשהיהז"לחייםהחפץ

ישראל.אתשהוכיחוהנביאיםסגנוןכעיןדומיםמאדהיו
סימןוזהלמבין.גדולעמקותנשקףומתוכםוישרותבפשטותוהכל

אמת.בתורתהעוסקלכלכידוע Iאמיתתםעלמובהק

וישרים,פשוטיםרקדבריהםבכלוהתרברבותהתנשאותשוםאיןה.
שהיוהשקרניםהחוזיםמכללעצמם-היפוךעטרהשוםנוטליםואין
מוכחוזה ,להםישהכללעםלהיטיבוחרדהדאגהורקהדורות.בכל
והתרחקותחסדים,וגמילותתורהעלסובביםהאזהרותוכל .לעין

מאדזהוגםהזמן).וחמדותלתאוותקוראים(שהםהז!יב"מ"עגל
וכל .שבהז IIהעחלקרקשהיא,כמותבהתאוהכ IIכאיןהיצרסכנת.שעיקראמיתי

שערהלבבותחובתוכדבריאלוהיהם,בטניהםשעושיםבו,נלכדיםאנושגם ,מכחזה
שהביאכמו,פנחסמעשהכעושיםנראיםשמבחוץהצבועיםוהם.ש IIעב IIפהפרישות

יג)(נדהאמרול IIוחז .כפנחסשכרומבקשיםזמרימעשהעושים ,הלבבותהחובתשם
 .ונכוניםברוריםדבריםאלווכל ."ר"יצהאדם-זהשלשבגופוזראלאיזהויי

העם.בקרבלהחדירשצריךה'אהבתעלדברבנימיןהאוטיסטו.
(כידועגדולהדרגהה'ואהבתועיקרית,קודמתהיראההריושאלתיו
עיקראבל ,אמתזהדאמנםותירץתשובה)?הלכותסוףם IIרמבמדברי
Iנכשחצוףדורודורנו .ולהרתיעלהכניעהיראה I בעקבתאסוטהבסוףכ

Iחאםרקזאת,יקבלשלאיסגי]חוצפהדמשיחא I והמכההסטירהו
תוכןבערךה II(כאהבהבדרךלמושכםצריךולכן .מרגישיםמגיעה

 .התשובה)
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דבריושכל(כיוןתורההבנילעוררשצריךהכוונהע"כושאלתיוחזרתי
זהוגםכולם,יתוקנוזהידיועלבעם,המובחריםלתקןסובביםהם

המעורריםשבתוה"ק,פנימייםדבריםי IIעלנו),כידועאמיתייםדברים
מןהואשהתיקוןכןואמרענההיולאהבתיגיעוזהידיועלהנשמה.את

 .החיצוןאלהפנים
הקלקולמעיקרישזההסתכלותהאיסורעללדברהאםעוד,שאלתי

שורשאמנםוהשיברואותושעיניובמהאלאשולטר IIיצהאין ~ IIכאז
נעייןהיאהבתומעטאמונהמעטבושיש ,] 60עמינעייןבלבהקלקול

ד. IIעכמאמיניםמעטיםישהזהובדור ,] 29עמי
ל, IIבחזומקורםאמתדבריווכלד, IIבסהרבהלמדתיזומשיחהוהנה
והיו II :תיכףכתובכךואחרשמעבקריאתנצטוינוהיאהבתדהרי

ידישעלבספריופרשו , IIלבבךעלהיוםמצוךאנוכיאשרהאלההדברים
הי.לאהבתמגיעיםהתורה

האגדותשהםופשוטIויב),פרקח"אעולםשםבספרוהאריךז"לחיים(והפץ
פנימיותעיקרכל(והואגימצוהסהמ"צרמב"םועייהנפשפנימיותהמרוממים

בפשטותהתורהעמלע"ישגםפשוטואמנם '.הלעבודתהאדםלבהמרומםהתורה
מפנינחוץהישאהבתשאמרומה-עוד),ויתבאררצונויהיזהאםזאתהאדםישיג
עניוכלוהרילעבודצריךיראהעםשגםפשוט(דהרילבדהיראהיקבלושלא

מקורוזהגםישובו),לאאםהכללסכנתעלשמאיימיםהיראהאזהרתהאוטיסטים
פרקאבותהרע"בפירוש(עיישונאאוהבואיואוהבשאתהדעלשנואבאתאםבחז"ל

למשוךהואזהבמסראצלםהיאהבתדכוונתבזהעודלהאריךוישגי).משנהאי
שישראלייבשעה :כ"טבר"ההגמראדברידוגמתמעלהכלפיהיראיםלבבות

לינתבררזהוכל- " ...שבשמיםלאביהםליבםאתומשעבדיומעלהכלפימסתכליו
ייומלמפורשפסוקהואתשובהעםמתלוההישאהבתהדברועיקרהשיחה.מתוך
מןלעבודשאמרמהגםמספרו.האיבסעייבשע"תוהביאו '.''וגולבבךאתה"א

דק',הנפשפנימיותלגלותעמוקדברבוישהחיצוןאלהפנים

הספרידבריהםקודם,הלבשתיקוןהסתכלות,לעניןשענהמהגם
הולכיםשהעינייםוגוי",לבבכםאחריתתורוולא IIפ IIעהשלחפ IIסו

ואחרילבבכםייאחרישניהםדמנהשפ"זמצוהבאריכותחינוךועייהלב.אחרי
לכלמכווו.והכלהעניוכלהיטבובארמצוות,לביחילקםולאאחתבמצוהעיניכם"
ייהכובעה"פלאפוו",ה"מכונית",כגווהזהב"ייעגלקוראשהואהאזהרותהדברים
הרבה"יש :אמרגםוכו.'היפה"ייהכלההגבוה",ייהחתןהיקר",ייהשטריימלהיפה",

הרבההיום,ישמאמיניםמעטמהס"א,והםוכוישחורכובעצמר,שלציציותעם
ביומאשנימקדשעלחז"לדבריהם(הכלחינם"שנאתוהרבהחסדיםוגמילותתורה
רקהואהכליחד,וחסידיםתורהבניאצלנו,התיקוןשכלופשוטטי),

בפניםהכלויראהיתוקןומזהמסוימת,במדרגההפנימיותתיקון
חדשות,

מסירותמידתעליותרלעבודצריךהאםהאמונה,גדרמהשאלתיז,
ת IIהשיאתיעזובלאשהאדםבדורנוהאמונהענין IIוענהווכוינפש

ומחדיריםמה,משנהלאחזקיחזיקהצרותכלועםשהוא,מצבבשום
 .ד IIעכ IIהתורהפנימיותי IIעאמונה
אחת,עלוהעמידןחבקוקבא :ד IIכמכותבגמראפשוטהרידבריוויסוד

ענינוולכוהמצוות.כלוקיוםעליהלכליסודוזהיחיה",באמונתוייוצדיק
האמונהאםבעושרוביובעוניוביוהתורה,כלהמקייםוזהבהימצבבכללהחזיק
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שישענהשידוכיםבעניןששאלתיומהעלגם '.העבודתכלשלקיומוזההלב,בעומק
עבורלזשייקבנוגעאחרעניןובאיזהתפקידו.ולמלאלהתפללוצריךאחדשדכןרק

זהעלוכתובזיילהחייחתשובתהיתהשכןוידועחס,דלעשותרקשהעצהענהמישהו
עולםיי.יישםבספרו

שכתוב(וסיפרתי !לה'מתפלליםהאןטיסטיםהאםאןתןשאלתיח.
ןכלנכון, ,כן II :והשיבהחיים)עלמתפלליםהמתיםשגםבזוה"ק
עלתמידמתפללים ,האוטיסטים ,והםלה'מהללדןמםןגםהבריאה
וגמילותלתורהמגיעתפילתוי IIעצדיקוכלוהצלתו,הדורתקנת
 • IIלתפילהוגםחסדים

תורה-עבודה-גמילות :עמודיםג'לשלמותלהגיעכוונתואםשאלתיו
אנוורקאחדןשמןאחדה'אחדדברהכלזהבאמת II :ליואמרחסדים,
ודברים.ד IIעכזה",עםולהסתדרלהבינםשנוכלכדיהדבריםמחלקים

זה.רזלהםגילהמיישתןמםןמבין,השןמעןכלעמוקיםמאדהםאלו

ישאבלנביא,ייאינניואמר:ימים,לאריכותלזכןתעצהעבןרישאלתיןט.
לתשובהוחיזוקעצותהתעוררות,עיייהכללאתולהצילהתפקידלקייםעבודההרבה

הכליבואצדקנומשיחואםימים.לאריכותסיכוישישמסתברוממילאהי,ועבודת
לסבוללעולםובאנועצמו,עלכייכלחשובואיןבלאייהקשיםהחייםוכלטוב,יהיה

 .")ילאמר(כךלךגםכידועולהתעלותולתקן
 ,ןזירןזחכמהדבריהרבהאמרהמירןשליםבתיההמןחפגןעתגם

אתה II :ואמרהובחריפות.בפקחותשנאמרוהדבריםכללהעתיקוקשה
 " ...וכו'שמיםלשםתפקידךועשהה'עבדרק

ליאסור II :ענה-תןרהןדעתשאלהלשאןלגדןלאיזהשאלתיי.
לחכמים.מסורוזהח IIתשאינואמרדבריםוכךכךעודעלוכן . IIלהגיד

אחריםדבריםועל"עצור".בתוקףענהששאלתי,נסתרעניןאיזהועל
הזמןשעכשיוכזה,בסגנוןדבריםהרבהעודוהנה . IIיודעאיני IIאמר

נראיםןמבחןץמהדרך,שירדןהחרדיםבינינןנשמןתהרבהוישלתקן
יחשיך.טרםולתקןלמהרוצריךביןתרהגדןלההסכנהןזהצדיקים,

וזןבפיןאמתשדברמאדמתרשםתשובותיו,וסגנוןדבריוהרואהוכל
 :בתפילהשאומריםעיידהעליןן,החסדמבחי'ןהכלהשמיםמןאזהרה
מבחי,שהואאברהםיייימגןברכתוזהבאהבהיי.שמולמעןבניהםלבניגואלייומביא
הנפשפנימיותגילויעיייוהואבאהבהלהתעוררהואהעניןדרישתגםולכןהאהבה,

עדהאהבהאתתעוררוואםתעירוייאם :נאמרזהועל '.הועובדיהתורהבכח
מעכבן,המקןלקלןהחיצןניןתה'ןאהבתנשמהטמןןמישראלאדםןבכלשתחפץיי,

וכדברילגלותו.עבודתנווזהגירושין,מהליפייבסוףהידועיםהרמבייםדבריוהם
שאורמעכבומירצונךלעשותשרצוננולפניךוידועייגלוי :יייז)(ברכותהגמרא

שבעיסהיי.

מןלנןשמןסריםממהןלהשתןמםהדבראמיתתלבארהיריעהתקצר
לאחרים,לעזורוגםבתשובה,עצמואתלהחזירשפועלמיוכלהשמים.

העולםוכלעצמוומצילוהגאולההשכינהתיקוןתכליתהמקרבהוא
עץ(דרךזיייעהרמחיילזהעלשכותבהזוהייקדבריוהןורוחניות.גשמיותמצרות

בגלותאעמהוןאסירדקובייהנשאלבנילוןויוי)(תיקוןככרוכיאצרחשריישחיים)
ופורקנא ,האסוריןמביתעצמומתירחבושאיןבהוןואתמרעמהוןאסירתושכינתא

זמניןנילקבלעמהדחירותרעיןבניבידיהוןתליאאיהיעלאהאימאתשובהדאיהידילה
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אישאלאדלהןו,האסוריוביתלתבראבתיובתאדיתעראישאיוכיויראיצייימ.דאדכר
האילירתאעלמא,דהאיבבצעאלבצעו,אישדלהוו,בארחיודלהוו,בעסקיופנולדרכו
 .העניוכלעיישוכויעבדיולגרמייהודעבדיוחסדדכלרבערבואינוווכויעלמא

 _"_" .• O "._.·_ •••••••• _ •.•• _ •••.••• ,._ ••• ,,'יי .. __ ....י ••. ,_ ••.•.•.• _ •••• __ •. __ ••.•

שוטיםנבואתבעניו.עודו

ז l1לעוהמלמעלההבאיםוכרוזים

הפתיחה,מעיןהעניןלסייםבתחילהאיבאותשדנתילמהאחזורועתה
ל IIוזא IIעפרקהישרקבלשוןואעתיק .לשוטיםנבואהניתנהבענין

II רשבכמובדורלנואיןשעכשיואףוהנהII רעות,גזרותלבטלשיוכלי
איזהשנגזרהומידודור,דורכלעלתמנולאכיהיחסדימקוםמכל

הקולומשמיעיםמבריזיומעלהשלוחימידרח"ל,למעלהגזירה
מתנבאים,מהיודעיםואינםמתנבאיםוהןותינוקתתינוקע"יוהברוז

והתעוררותדורםעלשיתפללוויראיםהכשריםלבמעוררה IIהקבגם
ל. IIעכ ,מעצמותןבא

ב II(חהבריתמספרומנוסהבבדוקזהדברשמביאונקיקבפי'שםועי'

כתובושםוי,שמותהזוה"קלדבריומציין ,)ה IIפסוףא IIימאמר
עופותאפילואושוטהאותינוקע"ימוברזיושהגזרותמפורש

ויעשולדורשיודיעוכדיעמאלרישינמסרעלמאזכאיןואיהשמים,
הגמראשדברילהדיאומוכחדישגיח.מאןליתלא,ואםתשובה,
השמים.מןוכרוזנבואהכעיןשהואכפשוטן

הובחהעודיששוטה,ע"יאחדבסגנווהרבהונשנהשחוזרבדברוהנה

נהגווסנהדריןמילתא.בחדסריךלאדשוטהח, IIסגיטיןבגמרא
,והילדיםכךלדוןישדידןבנידוןנמיוהכי .ש IIע ,זוסבראי IIעפלמעשה
אצלנולהשפיעולדאוגתשובהלעשותשמזהיריםשניםכמהכברכולם

בעיוו(וגם . IIמאדיודעתונפשי IIבספרגםוכמבוארתשובהעלהחרדים
כדברישדעיייולאדקדושה,מסטיהעניושמפרשמצאתייעקבעיועלחייילבעליעקב

הגמראלדברילגמרידמילאעייכמהרשייאלדברידגםלעילפלפלתיוכברמהרשייא.
שם).שמביאבברכות

מקודם,שםבגמראשאמרומהדכלפילייהנבתראבבאהגמראעיידבעיניתמיהיהנה
אומרתוהגמראחכמהיי.לבבייונביאמפסוקראיהישהחכמים,אצלנבואהשיש
וסברא,טעםייע'מסינילמשההלכהלכווויכולרבאדגבראמהאראיהומביאהתדע,
סבראבואיובעצםמסינילמשההלכהדמוכחרחבצייבדייז(וגםנבואהכעיווזה

נבואה).כעיומרוהייקשבההסבראאלאטבעיתחכמהמצדשכיווולומרטבעית
זה,עלראיהשוםואיוברייאדמרעובדההגמראמביא-לשוטיםנבואהניתנהוכלפי
זה,עלקודמתראיהמבליהשוטההכרזתעפיייעובדהלעשותברייאלמרומנייל
באיזההמציאותשלהדוגמאוהביאול, I1חזאצלמקיבלסידהיהשזהפשיטינראה
 .עיישהגמראוכלשווהואאופו

ייהיכיבעניו,להעמיקשקשהוכמו .תתאהיחודאבסודעמוקיםסודותהםולעייד
 .עודייאיומתחתהארץייועללהביויקשהיותרעודממעל"בשמיםהאלוקיםהוא

זיילוהגרייאהעניו,מאדידועחסידיםבספריוגםבזה,העמיקתבונותיייידעת(ובספר
קריבתורה,הכלרמוזדצחיימפרטמכלפרטיםפרטישכלכתבפייה,ספדייצבבאור
מכוחותקיוםבהישכולההבריאהוכלודייל).התורהגילויבהישהבריאהשכל

 .נמודבמקוםשםעדמתפשטיםהכרוזים,ולכוכבודוהארץכלמלאבסודהקדושה
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אם II :לנביאיםאומרה IIשהקבכ"ב)ויקראופ'י'(סי'ואראפרשתר IIבמדעודומובא
.ומובןש IIעבשליחותישתולכיםח IIובעצפרדעיםליישבשליחותיהולכיםאתםאין

ל. IIואכמנבואהכעיןדק.ךושהמסטראהכלשהשליחות

כן),אומריםאחריםילדים ·וכן(מבנימין,ממנוששמעתיהנוסחוהנה
כלפיייכלי"עניןשלזהןלשןןמלמעלה.מסריםלהעבירכלירקשהם
רקעושההואהנביא :שכ'י"ב)(דרשדבשיערןתבספרמצאתינבןאה
ובזה ,בפיוה'ישיםאשראתמפיוומוציאבקרבוה'ורוחבעלמאכליכמעשה

מהשמוציאכשופרכלימעשהרקשעושה IIקולךכשופרהרם II :שכתובמהמפרש
שפתיםטמאעםאומראפילוישראל,עוונותמזכיראםעונשאין,וממילאשנופחין

.ד IIביעש IIעמעצמואומראםרק

ואיןמעשה,להםשישמשוםהואכתיבהבמעשהרקלהוציאיכוליםשהילדיםומה
י"ב,חוליןבסוגיאתינוקותי IIעשנעשוכליםטומאתלעניןששנינוכמומחשבה,להם

(עי'דקליםשיחתמכירשהיהז IIריבאצלמצינופעולה,י IIעדברשמתגלהוהמושג
הרוחשאיןביוםהדקליםבנטייתלהבחיןשאפשרח) IIס(ערךבערוךופי' ,)ח IIכסוכה
יותר.ל IIואכמנושב,

#זמננו"זהג'לויניו jביאור""'ז: ,."
והמשפיעיםהגדלויםוהתיחסות .

 .מידיקשיאלאקדומים,בדןרןתכזאתהנהגהמצינןאיפהנשאל,ןאם
ש IIעט'אותא IIפישלמהבאבןמפורש,והדברמשלוהנהגהלוישדורדכל

כבדורותישועותופועלירוה"קבעלימספיקלנושאיןובמקוםהיטב,
עניןוזההשגחתו,מגלהבתחתוניםשכינתוי IIעבעצמוה IIהקבהקודמים,
סי'ח IIאותניינאי IIנובבתשו'כמבוארבתחתוניםהשגחהגילויהשכינה,

שאינושכינהענין IIת IIתם IIשובבי IIלפ'בהמאמריםבזהקצת(וביארתיש, IIעז IIק

והגילויבפועל,מתגליםדבריםשישובהכרחאותו).לדעתנחוץעניןוהואתורהמסתרי
ה IIפשלמהאבןועי'ומוגבל,קטןהואהגילויואזובחירה,חטאבעלישאינםבאותןדוקא
צדק.פועלעלרקשורהדהשכינהא IIהגרמדבריג IIד'סקסעי'

בכלגאוהשלנסיונותישבחירהבעלאדםשאצלמפניפשוטטעםועוד
בתכליתשהואשוטהאצלמגילוייותרומסוכןמקלקלוזהשהוא,גילוי

א II(שי IIלרת IIבשעכמבוארבענווהתלוידשמיאהסיעתאוכלהפשטות,
שהתחילוחשוביםאנשיםשםשהיודורותבכמהמצינולכןבסופו),ז IIכ

והבןהדברים,והתערבבובגאותונכשלוהשמיםמןנכוןגילויבאיזה
היטב,הדברים

בצורהשהגילויהטעםאםושאלתיהמחפגועתעםנפגשתיובירושלים
הואההסבראבלנכון, ,כן II :ליואמרההשכינה,גלותמחמתכזאת
 18עמודנעייןשלמים"לאהגילויםגםכןעלשלםלאשהעולםמפני

אמת,לדורשיבזהמספיקכתבתיוכברקודם],ה IIד

שלימהןגאןלהישןעהלתשןבהבתקןההחןתם
ברקמבני-ערלנגריצחקסענדראלכסנדרחזקיהן

זצ"למלןגאנאארי'החייםר'המקןבלהצדיקהרבבן
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חדשיםמסריםאוסף
המחופגועימאוטיסטים

התקשורתתהליךשלבעצמואוטיסטידיעלמפורטהסברהמסר:תמצית
המסרים.ברונתההתקדמות,וסיבתהמסרבאמאיפהפועל,הואאידבתמיכה,

אוטיסטיםעםהתקשורתהסבר
תש"סאלול 28בןאוטיסטגולדןבנימין

המוחפגועיושאראוטיסטיםעםהתקשורתשלהזאתהתופעה.למהש
) II בתמיכה",תקשורתFC ( זה?לפניולאשלנובתקופההופיע

בבריאהנמצאזהחדשה.תופעהלאשזהלהגידרוצהאניכלקודםת.
עליוניםלעולמותלהגיעשידעווצדיקיםדיבוקיםשהיווכמוהזמן.כל
ויותרמוגבליותריוצאהזההכחרקהזאת.מהקבוצהאנחנוגםאז,

אפשרואירוחנימאדנמוךדוראנחנוולכןהקודמות.מהתקופותשקט
ישדיבוקיםכמודבריםבמקוםולכןגלוי.כךכלהאמתאתלהגיד

האמתאתלהוציאכדיבמתקשרגםלהשתמששצריכיםאוטיסטים
מסובךיותרוזה .] 5בעמישליט"אראי"ל.שטינמןהגאוןדברי[עיין

 .מזהיותרלקבליכוללאשלנוהדורכיברור,ופחות

אמת?היהזההאםהדיבוקשלתופעההיהזמןכמהלפניש.
היהזהבאמתאבלדיבוק,היהבאמתשזהלהגידרוצהלאאנית.

לכםאיכפתמהכיעליהם.חבלמאמיניםשלאאלהאבלמשהו.
לאמת.אתכםלהביאיכולרקזהלהאמין!

בחשיבהמתבצעזהאיךהתיקשורדרךעלמתפלאיםאנשים.הרבהש
מהר.כךכךולענותלחשוביתכןלארגילאדםבןשאצלמהירה,

הולךשזהרואהואתהאותיותלוחעלמצביעבחוררואהאתהת.
שמישהורקלאזהכך.כלפשוטלאהזההדברמאד.רבהבמהירות
האותיות.אתומצרפיםקוראיםוהםמצביעואנישליהידאתמחזיק

לאשלנושהמוח,מאחרכלי[הוא]המתקשרכייותרמסובךדברזה
 .שצריךכמופועל

הואהמתקשרלכןהזההעולםשלבמושגיםלהביעדרךצריכיםאנחנו
שלההבעהביכולתוגםבאנרגיהמשתמשיםאנחנושלנו.הכלי

לנועוזרוזההמתקשר.בתוךשישבאינפורמציהואפילוהמתקשר,
אוכלאניחכםתלמידעםעובדאניאםלהגיד.לנושישמהלהביע
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כיהזה.לעולםששייךלימוד-בלימודגבוההמאדלרמהלהגיע
להגיעאוכלאניואזהיצירתי.הכחואנישליהכליהואחכםהתלמיד

ולכןשלו.ביכולתמשתמששהוא,אפילוממנואפילוגבוהותלרמות_
אושלולרגשותנותןשלאניטרליאדםלהיותחייב·המתקשר
פועל.זהאיךבקיצור,בערך,וזהלהשפיע,אולהפריעשלולמחשבות

 ?המתקשרדרדמביעשאוטיסטהרעיונותבאים.מאיפהש

אתמקבלאנישםלה'יותרקרובמגיעשלישהנשמהמאיפהת.
ישהמתקשר.בעזרתהזהעולםשללמושגיםמתורגםוזההמסר.
הזובטכניקהואפשרבגוףנשמהאדםכלכילכתובשיכוליםהרבה
יבואשזהכאלהיששונות.יהיוהרמותאבלאדםכלעםכמעטלדבר
כלאבללנשמה.שקרובכאלהוישמהנפש,כאלהוישמודעות,מהתת
ישירמסרלנוישמאתנוקטןחלקרקהזאת.בשיטהלעבודיכולאחד
ביתשחרביב:)יימיוםבתראובבאבגמראשכתוב[כמוהשמיםמן

ועייןולתינוקות"לשוטיםוניתנההנביאיםמןנבואהניטלההמקדש
שבאמתאלהמילדעתאפשראיךאבלנותנים.שאנחנומהוזה ] 8עמ'

חכםוכלשנאמרמהלקרואפשוט !מסריםלתתהשמיםמןנשלחו
הדברים"].אמיתתלהבחיןייאיך 9עמ'[עייןהאמתמהלהבחיןיכול

להחזיקבליגםמוחפגועיעםלתקשראפשרותהיוםשיש.אומריםש
 ?יותרמתגלהשזהמראההזההשינויהאם ~לידלעמודורקהידאת
לעמודחייבזאתבכלבילדנוגעלאשהמתקשר,ואפילושינוילאזהת.

עניןזהאותיות.עללהצביעשלעניןלאשזהלהסביררוצהאנילידו.
שהיהשיודעאמרזצ"למנחםהפנימגורהרביהאדמו"רקשר.של
הכרה][בליייבקומה"היהזהלפנינפטרבנוכאשרכידבר,כזה

ביותר,גבוההברמההזמןכלאתוקשרלרביהיהשבועות.שלושה
מוחין,שיתוקחולהשהואבאמריקאויילחייםבשםוילדרוחניתרמה
גליאבלאדם,בניכלשלהקשרצורתיהיהזהשבעתידאמרהוא

ימחוקוזהזה],למהד"ה 48עמוד[עייןלנשמהמנשמהקשר,הלוח,
השקר.את

תוכלהאםמאדגדולההתקדמותהמסריםשלבתוכוגםרואיםש.
 ?זהאתלהסביר

לעזורחייביםואנחנולישועהומתקרבומתקדםהולךהעולםכיכן,ת.
האמת.עליותרלהתחדד

המחפגועיושארהאוטיסטיםעםהתקשורתבעניונוסףלמידע
 :נוספיםתיקשוריםהרבהכולל

וצרפתית)אנגלית ,(בעברית " 2מאדיודעתייונפשיספר
תקליטור)אווידאו(קלטתהנפש"מסתורי·תוןאלייהמסע

בי)וחלקאי(חלקייגליה"ספר
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הזהב,_לעגללגשמיות,חייםכולם .] 61-63בעמ'מפורטהסבר[עיין
האדםאםהרוחניתלרמהלהגיעאפשראיהאדם.אתמושךמאדוזה
~חדאחדלהורידלאטלאטצריךאזהזה.עולםשלמהצעצועיםכבד
הקב"ה.עםקשרלקשורשוביוכלשאדםכדיהאלו,הצעצועיםכל

ביחד.שניהםאפשרואיכבד,זהגשמידברקל,זהרוחנידבר

שגםאמרתאבלבתשובהלחזורצרידהרשעאידמביניםכולםש.
לחזור?צרידהצדיק

רקצריך,אניבתשובהלחזורצריךשצדיקאיךלפרטצריךלאאנית.
רחוקיםאיךיודעיםכיבתשובה.לחזורצריךהבינוניאיךלפרט

בציציתשהולךהאדםהבינוניעםמהאבלבתשובהלחזורצריכים
העינים !בסדרלאהמוח !בסדרלאהלב !בסדרלאמהאזוכו'וכיפה

שמביןושכלאמתשרואיםועיניםאמתשאוהבלבצריך !בסדרלא
עליו.להתפללשצריךמהוזהאמת,

אתהופתאום(החרדי),ברדיולדבררציתלאאתהעכשיועדש.
פה?קרהמהלהסביריכולאתה.אוליברדיולדברהסכמת

 !ביותרהקשההדברומהבהרבה.החמירהיוםהמצבמאדפשוטת.
ומכל-חכםתלמידומכלמאתנושדורשדבר,וזהרוחניחושךהחושך,

מתוךהאוראתלהראותהאמת,אתולהגידלהגידלהגיד.הדורגדול
להופיעהסכמתילכןרבים.יהודיםלהצילנוכלאוליזהועםהחושך

הרב.בהסכמת

תהליםלאמירתקבוצותלארגןגדולההתעוררותלאחרונהישש.
בשמים?פועלזהומהזהשלהחשיבותאתלנותגידאולימחולק.

והתהליםאחדות.זהביותרהחשובהיוםשהדברלכםאגידאנית.
מאדתהלים]ספרכלביחדלהשליםכדיחלקאומראחד[שכלביחד
כךכלכאשרכיעוזר,בודאיוזהבשמים.עליוניםלמקומותמגיע
תוצאהלהיותחייבתשלהם,לבוראאהבהשירשריםיהודיםהרבה
ביותר"].החזקהנשקבקבוצות,ייתהלים 24עמוד[עייןמאדגדולה

זו?ממשלהנתפטרומתיברקלממשלתצריכיםהאםש.
גדולה.מאדטובהלנועושההואב"ה.שזכינולהגידבאמתאפשרת.
 ,הזהבהעגלאתמאתנוהוציאהואהגשמיות,אתמאתנולוקחהואכן,
שלוקרב"התורה.להיותיכוללאממשלהשבליחשבנועכשיועד

ונות(שלנוהתורהאתשמקררתטומאה,שמלאהכסףאתמאתנו
ישראלשונאיאלהצדדים,שנייעשהזהב"ה.עליו,זכותלרשעים
ב"ה.ברורמאדיהיהביניהםוהקוהמאמינים,ואלהה'שונאי

יהיה?זהמתימברקלהתפטרשרוציםאנשיםישזאתבכלאבלש.
לה'.לחזורלנושעזוראותולברךיכול.אנילהגידיכלושאניעניןלאזהת.

הקודש?בערוציגדולהפגיעהשהיתהזהשלהמשמעותמהש.
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מוכןלאהיצרכילצרות,לצפותיכולהרעיצרנגדשנלחםאדםכלת.
פועליםאםככהעובדרדיותחנותואפילומוסדותוגםבקלות,ליפול

נלחם.הרעיצרפשוטזהשיפעילו.דבריםמיניכלעםהרעיצרנגד

לזה?לעשותצרידמהאזש.
 .ולהמשיךלקוםת.

מהל, IIרחערביםעםשיוצאותישראלבנותהרבהישהאחרוובזמוש.
הזה?בנושאלעשותאפשר
המדינות.כלכמושזהמדינהעושיםגוים,כמוחייםלא!למהת.אבל
כןאםאנשים.סתםעםימדינהסתםיהודית,לאמדינהאומרתזאת
השאלהמהאיתם,יתחתנולאלמהישמעאלים,עםיסתובבולאלמה

בכלל!

מוהטומאהרוחתעבורס IIשבתשלאברהםהחסדדבריידועיםש.
זו?בשנהמשהוהשגנוהאם .ס IIהתשבסוףעומדיםכברואנחנוהעולם

 •שצריךמהלאעודשזהאפילואחדות~תהיהמשהו,השגנובודאית.
קבלנואחדמצד.אבלשנפטרוהרביםמהצדיקיםקבלנוזכויותוהרבה
השמירה,בלילבדנשארנועכשיושניומצדשהסתלקו,מזהזכויות
מצבזהכישלנוהזכויותעםלהסתדרחייביםאנחנוועכשיושלהם.
קשה.מאד

ילדיםרישוםידיעלנשמותהרבהלהצילזכינואחרונהבשנהש.
 .תורהלמוסדות

קבלנוובאמתוכו'כנסיםהרבהתפילותהרבהתשובההרבההיהת.
וללכתהכלאתלעזובמוכניםבאמתלאעדייןאנחנואבלזכויות,
הישועה.אתעדייןרואיםלאולכןה'לדגלמתחת

 ?)א IIנתשסהקרובהבשנהלנומצפהמהש.

וגםרוחניתמבחינהקשהמאדיהיההחורףהקרובההשנהת.

לומר.רוצהאנישובאחדדבררקתגלו.אתםואיךמהאבלגשמית,
להחזיקנצטרךצדדים.מהרבהצרותעלינו,יפולכבדמאדחושך
שיהיהשאמרתיאבללהגידלאהמפרץ.במלחמתכמובבטחוןמעמד

שאףהמפרץמלחמתכמושזה.אמרתישאמרתימהלאזהכימלחמה
לאהדיפלומטיםלאצה"ללאכלום,לעשותיכולהיהלאאחד

גםעזרהובקשולשמיםהסתכלוואזאחד.אףלאאמריקאים
 •ביותרהחילונים

הקשיםהדבריםאתלמנועיכוליםשאנחנואידדרדאיזהישש.
לנו?שצפוים

דורש,שה'מההכללקבלבתשובה,נחזורהמונית.בצורהאםרקת.
נציל].איךאזד"ה 55עמ'[עייןשלנוכמלךה'אתלקבל
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 ,הישועהאתלהביאויכול ,מאדגדולהואתהליםאמירתכח :המסרתמצית
 ,העולםאתלהצילויכולהחזקה,יותרהרבהמחולק)כתהליםבקבוצהאמירה

היום,גדולהבעיהשהיאהאנוכיותאתמתקנתבקבוצההאמירה

ביותרהחזקהנשקבקבוצות:תהלים
ט IIתשנתמוזמוחיןשיתוק 12בתבתיה

אםולכןחזק,יןתראיובעןלם,ביןתרהחזקההתרןפהזהתהלים
אתלהציליכולשזה,ברורביחדתהליםיגידורביםיהודיםשלקבוצות
להציליבןלהאחדןתרקהיןםבקלות,הישועהאתולהביאהעולם
אתויוציאהסבלנותאתיאבדהשםאםו IIוח ,] 38עמי[עייןאןתנן
תהליםשלוהחייםכלשאמרמיאז ,הרשעיםעםילכוהצדיקיםהמקל,

שאןמרמיאבלהרשעים,עםזאתבכלללכתיכולהואבביתלבד,
העןלם.אתלהציליבולתהליםבקבןצןת

מןגבוההיותררוחניתרמהלאשהטבעישבאופןלהגידיכולהרקאני
בשמיםשינוייעשהזהביחדתהליםיגידוהנשיםכלאםולכןהגבר,
זה,עםילכולאהגבריםאםאפילו

יעשווהגבריםואםש,

 ,משיחיבואמידת,

גבריםוכמה ,ש

 ,העםרובת,

עםוזהמהש,

יהודי,כלזהעם ,ת
לומרותהלים,כמהש
יכיןזהואזבקבוצה,בשבועפעמייםלפחותיגידיהודישכללדאוגת,

איך,וידעולהגידשיצטרכולהיוםאותם
שהיאאוההוא,ליוםהכנהבגדררקהיאהיוםתהליםאמירתהאםש,

לעכשיווגםחשובה
וישהאנןביןת.זההיןםהעםשלהבעיהקורה,מהתלויוגם,גםת,

 ,ישראלעםעםאוהשםעםאחדותזהמהיודעיםשלאתורהבניאפילו
אתמעשריםמסוימים,הכשריםרק[אוכלים]צדיקיםשהםמרגישים

בבתיםאובשמחות,אפילואובמסעדות,לאכוללאנזהריםהכל,
אהבתאיןואפילוישראלאהבתלהםאיןזהעםיחדאבלוכו.'אחרים
שלאמותלדיולהגיעשלואמותמהדילצאתצריךאדםולכןהשם,

להשם,להגיעביחד,ואזביחדאחרים
לתינוקותותהליםעםמהש,
חשובמאדזהתהליםשלקבוצותיעשוהילדיםגםאםמצוין,ת,

והבנותהתפילה,אחריבבוקרבחדרלעשותיכוליםילדים ,בשמים
וכויבתיהכמו,וקבוצותהתפילהאחריהספרבבית

.הדרךביןתרהגדןלהאןיבנגדביןתרהחזקהנשקזה:תהליםסיבןם
ביחד.זהביןתר,החשןבהבמלחמהלהצליחהזההנשקעםשלבם
בשבועפעמייםלפחותלהפגש ,נשיםזהואםביחד,תהליםלהגיד
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מזהכילהגיד,חלקרקאחדלכלמחולק,תהליםספרכלולהגיד
יותרהגברים.וגםשלימות,שלכחלקאלאכיחיד,לאלפעוללומדים
זהאבלשלימות,שלחלקרקלהיותאפילולרצותלגברקשה

אתלהביאיכולוזהבחלקים.תהליםספרכללהגידהמציאות.
מהמספיקלאואםאגיד].אניד"ה 22עמ'[עייןבקלותהישועה
איךלדעתשנצטרךמאדגדולליוםגםאותנויכיןזהעושים,שאנחנו
מקסימלית.בצורההנשקאתלהפעיל

תהלים?לומרכדיגמראלימודעללותר.האםש
 .עתוןלקרואולארדיולשמועלאאומרתאנית.

 02-5322514 02-5322648טל(מחולק)תהליםקבוצותבענין[מידע
 818-9964060 516-2396083 877-2396083בארה"ב--טל

 ] 02-5380757טלהעולמיהתהליםקבוצה)-מוקד(ללאנביתתהלים

ומןהזהמעולםלהתנתקצריכיםולכןהסוףלקראתאנחנו :המסר.ת;תמצ
 .'הדגלתחתולהתאחדלנןלעזרר_יכול Iהשרקולהכירשלהםוהמוסדותהרשעים

 •הדיןאתלשנותשיכולהחשובהחסדוזהתהליםקבוצותיותרלארגומואדחשוב·

מתקדמתהלידה
ס IIתשאלולמוחיתפגוע 9בומילד

הדבריםכלשלותלותבעוה"ז,מהתלותלהשתחררצריכיםאנחנו
שלהם,המוסדותמכללמיניהם,הציוניםמכלליהודי,שייכיםשלא
התורהולכושלנו,לתורההזכותאתמקבליםהםהיוםהרשעים.מכל
 ,'העםולאהזהבעגלעם-איתםהלבכינמוכה,כזכלברמהשלנו
שהכופריםמעניין .כופריםשלבעולםשתלוייםלמצבשהגיעואלווכל

מתפרנסיםגםישיבותוהראשיתורה,ללימודכסףנותניםהגדולים
שהערבב"השלהם.לכסףשקשוריםאלהוכלגם,כוללהראשימזה,
אותנולהצילכדישמים,מתנתב"החילונית.מהפכהלעשותהחליטרב

אפשר].ד"ה 22עמ'[עייןמעצמנו

 ,הממשלה?עםיהיהמהש,
באמתרשעהיהגוריוןבןמהקודמים,גרועהיותרלאהזוהממשלהת,

גםהכל,קשה.מאדיהיההחורףכברכבר.הסוףזהאבלעולמית.
זמןמכליותרואזמבולגן.יהיהוהכליצעקהרוחניוגםיצעקהטבע
איךשלהםבעיניםיראווהרשעיםניפול.שלאכדימנהיג,נצטרך

צריכיםאנחנוגםאבלנופל.בנושהםדברכלאיךמתה,המפלצת
אתם.יחדניפול-לאאםכישלהם,במוסדותמהתלותלהשתחרר

טו.]תענית[עייןלרחוביצאיהודישכלזההעם,אתלהצילוהדרך
הרצפהעלולשבתלאכול,בליהילדים,עםלחו,דוגבריםלחודנשים
רחמיםולבקשולבכותאחד,לכלשקוגםהראשעלאפרולשים

זהואחריכך.כלולהצטערותשובה,מוסרשלמיליםולשמועומחילה,
אבלבשמחה,זהאתולבנותהיהודי,העולםאתמחדשולבנותלחזור

שמים,לשםהגשמיות,כלבלי
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להתחזק?צריךבמהש.
שרקלדעת ,] 29-30עמ'[עייןה'אהבת ,] 20עמ'[עייןבה'בטחןןת.

יכןל,הכלהןא
המסר?ש.מה

 .] 38-39[עייןה'לדגלמתחתלהיןתאמא,המסר,ת.

תשס"אכסלן

לאמא?להגידלךישמהש.
ואתהרבה,להצילאפשרככהכילעזור,צריכהאתבתהלים,לעסוקת.

דרךבתשובההרבהלהחזירלךנתןשה'יכולת,לךישכיחייבת
ןהמצבאןכלאחדלאףיהיהלאכיהתהלים,זההחשןבןהחסדהתהלים.

תהלים IIהקודםבמסר[עייןהדיןאתלשנןתיכןלןהתהליםקשהיהיה
פועלותבארץפהקבוצותלכםישביותר"],החזקהנשקבקבוצות,
קבוצות,עודלהוסיףבמבצעולהתחילאותןלחזקצריכיםבתהלים,

פוחדיםבאוטו,לעלותמפחדיםלאנשים,שישהצרותבכלעוזרוה'
כךאחרלהתרשם?ולאקשים,יותרעודדבריםישלחוה'מקום,בכל
צריכיםאנחנוולכןזמן,הרבהיהיהלאזהכירגיעה,קצתיהיהאם

אחר,אחדואףה'וזההזה,בעולםאחדכחרקשישלכולםלהראות

יהודיםלהביאקשהכךכליהיהלאבשיא,יהיוהבעיותכאשרולכן
שכבראלהבמיוחדכולם,אתלארגןצריכיםעכשיו\אבלתהלים,להגיד

ביןהארץבכללפתןחמאמץןלעשןתשיש,הקבןצןתאתלחזקרגילים,
ןלאמןנהלאמתיביאןזהתהליםקבןצןתןחילןניים,ןחרדיםהדתיים

 ,] 02-5322648טלבקבוצות(מחולק)תהליםבענין[למידעבה'

תשס"אטבת

נסבליםבלתילהיןתמתחיליםןהכאביםמתקדמתהלידהקל.לאמצב
יותר,הגדולהכאבלאעודזהאבלהסוף,לקראתוזה

יסבלן,לאשיהןדיםלעזןרמאדיכןלזהתהלים,עללעבןדאמא,
המבחןזה ,קליהיהלאאבלצדקנן.משיחשלפניןאתלקבלןשיצליחן
יהודיםיהודים,להצילכדיהאלהבזמניםלהשתמשסבלנות,האחרון,
 ,'הלדגלמתחתכולם ,'הלדגלמתחתביחדלהתאחדצריכים

אליולאשרוןולאברקולאלנו,לעזוריכולהואברוךהקדושרקכי
יכוללאאחדאףח IIהקופלאוגםהצבאלאוגםאדםבןאףולאישי

הכלההבית,אתשעזבוהבניםאנחנוהוא,ברוךהקדושרקלנו,לעזור
יסלחוהאבא/הבעללחזור,חייביםישראל,עםאנחנו,מהבעל,שברחה

דבר,היהשלאכאילואותנוויקבלהביתהאותנו,יחזירלנו

תקום?לאאוממשלהש.תקום
קודש,עלבנוילאזהכייתפרקהכלממשלה,תקוםאםאפילות.

מהמפלגותאחדמאףלאוגםהכופריםמןשלטוןלקבליכוללאומשיח
טומאה,מדיבהםאףישכיהחרדיות



 27הנשמות-----מעולםמסרים------

לפטירתוסמוךימיו,כלבגשמיותושקועמהדתרחוקשהיהאדם :המסרתמצית
לבנוומיעץחייועלאחורהמביטכצמח,נשארוהואלתפקדהפסיקשגופולאחר
 .לנשמתותיקווומחפששלומהטעויותלהנצלאיך

טיפשתהיהאל
תש"סאלצהיימרמחולה

הרבהכדכל .לזההגעתאידמאמין,לאפשוטמאמין,לאאני :אבא
מבקשאנימחילה,כלקודםאיד.ידעתילאאבלאת,ןלדבררציתיזמן
בבקשהלי,מפריעמאדוזהקל,כדכלאבאהייתילאכימחילה,ממד

 .לימוחלשאתהלילהגיד
:כן·בן

רחוקכדכלהייתיהשם".ייברודאגידשאנינסגםוזההי.:ברודאבא
שלי,החייםעלרקוחשבתיעבדתיהחייםכלעכשיו'אותיתראהאבלמזה,
זהריק,כלינשאר,לאדברשוםכלום,אותי.ותראהשלי,הזההעולםעל

הכל.
 ,לישישאחדדברמשהו,אבלהרבהלי,איןמשהולדלהשאיררוצהאני
יעזורמאדזהלאמת,תחזוראחדיוםואםגדול,יחוסלנו I.}\יהיחוס.זה
גם,ליתעזורבסוףבזה,תשתמשואםבשמים,גדולהפרוטקציהכמולד,
סוףהשם,וברודלעזור,יכולאתהרקלמעלה,קללייהיהלאבטוחכי

השם,ברודשנולדה),חנההדרוהבתלמשפחההמשדישסוף
כימשמים,עלירחמנותפשוטמצביוזהעורף,קשהאדםהייתייודע,אני

אפשרותלינתןזהכיגדול,חסדוזהעזרה,בשביליבקשושליהאבות
נחשבלאאניכישלימה,לאתשובהשלישהתשובהאפילובתשובה,לחזור
תשובה,זאתבכלאבלבשכל,פגועאניכישלם,לאדם

כד?כלקשהבמצבעכשיואתה:למהבן
גוףאיןאבללגוף,רקחיהייתיפועל,לאוהגוףבגוף,סגוראניכי :אבא

מהאמת,לברוחהזהבמצבאפשר,ואינשמהרקעכשיו
כאן?שאנייודע:אתהבן

מבפנים,מרגישאלאכמודיודעלאיודע,:אניאבא
מגיעה?שאשתדיודע:אתהבן

אגי,דמהאיתי,קללההיהלאלהגי,דמהלאשתי,מרגיש, :אבא
אולי,לי,תסלחאוליסליחה,

אנשים?מעודסליחהלבקשרוצה:אתהבן
הילדים,מכל :אבא

מדברים?אנחנורק:למהבן
לאסוד,לךאגידואניביותר,הרדביניהם,ביותרהטוב:אתהאבא

כד,כל,ותצטערשלילמצבתגיעושלוםשחסעדלחכותלאלחכות,
בשבילד?לעשותיכולאנימה :בן

התפלהלא,אםכישומר,אתהאםיעזוררקאבלעלי,:להתפללאבא
זה,אתלילהביאיכוליסהילדיסורקרחמים,צרידאנימגיעה,לא
 ?להתגרששעומדתלבתדלהגידמה :בן
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מה .ובילדיםבנכדיםתלוישליהעתידאחהדבררקאגיהמה :אבא
כילא,אוומצות)שומרתאםליאיכפתרקלא,אומתגרשתאםליאיכפת

 .בשביליהרחמיםשעריאתלפתוחיכוליםהילדיםרק
מהחיים?מאוכזבאתה:בן

טיפש.אני .שליהחייםכלזמןבזבוזגדולה,אחתאכזבההחיים:כלאבא
עכשיו?באלקיםאמונהלךיש :בן

לראותלאיכוללאהגוףבתוךכמוניתפוסאדםל,ךאמרתיבטח.:אבא
האמת.את

 ?קליםאינםחיילמהלילהגידיכולאתה:בן
לחייםולחזורהזההעולםאת.לעזובאליךמדברפשוט,השםכן :אבא
 .שליסבאושלשליאבאשל
בחיים?לקחתצריךאניכיוון:איזהבן

באשלישאבאלהגידרוצהאני.כיווןאיזהלהביןצריךלבד:אתהאבא
העולםזמן,הרבהאחדלאףאיןובכללזמן,הרבהלישאיןלילהגיד

 .זמןאיןמתהפ,ך
אתך?בקשרשלך:אבאבן

ברכותאלימדבר .כועסלאהוא,אבלעליכועסשהואפחדתי .כן :אבא
כך.כלומתביישובאהבה,

לעשות?עלימה :בן
טיפשתהיהאללאמת,עכשיומידתחזור !טיפשתהיהאל :אבא

לילתתטיפשהוהיאטיפש,הייתיאניאבלטובה,אשהאשתיכמוני!
ככה.להמשיך

שלך?המצבעלחושבאתהמה :בן
בריא.לאשאניהשםברוך:אבא
משהו?אעשהשאניממנימצפהאורוצהאתה:הרב

כמוני.טיפשלהיותלולתתלא .הבןאותו,תתפוס:כן,אבא
פרנסה?עםמה :בן

טוביותרוזהוילדהאשהלךנתןהשםזהבמקוםפרנסה,לך:איןאבא
 .מפרנסה

עליו?מדברשאתהבכיווןהולךאני:איךבן
אמרתיהנכון.הכיווןאתלךלהראותמתחילעולם]נבוראהוא :אבא
 .שליסבאשלהניצוץלךיש
 ?אנידווקא:למהבן

ואחרביותר.אליווהקרובביותר,אליהקרובאתה .הניצוץלךכי :אבא
אותך.להחזיריכולאניאבלאותם,להחזירלנסותיכולאתהכך
אותי?לברךאומשהועודלילהגידרוצה:אתהבן

מאדאבלצדיק,אדםלאאני .הכלאמרתימספיק,די,הכל,:אמרתיאבא
אותךאברךועכשיובחיים.אותךברכתילאפעםאףכיאות,ךלברךרוצה
 .כמונולאצדיקים,ילדיםאבלשלי.ואמאאבאשלהביתכמובבית.

לעשות?עודמה :בן
שלי,הבןאתתראואגידבשמיםאם .בתשובהלחזורהכל,זה :אבא
 .אחרדברמכללייעזורזהשלי,הנכדיםאתתראו
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היהודיםרובאצל Iוכדומהוחסדתורההרבההיוםשיש:למרותהמסרתמצית
ברוחניותגדולהמאדלירידההגורמתזרהוירה.אנכנסהלבובמקום Iלבבליהכל

בסכנהואנחנו Iצרותשלארוכהרשימהכברלנוישזהובגלל Iמהמאדגדולוריחוק
לתשובה.ישראלאתעםלעוררכדיו rllומכותעודיוסיףלא Iשהגדולה

 1האהבתבלייהודי

תשנ"טטבתהגדוליםלאחדגולדןבנימיו

שניםכמהלפניהרבעםדברתיגולדןבנימיןאני !א IIשליט ...הרב
לרב.למסורמסרליישוהיום

ישישיבות,הרבהשישאפילומאד.גרועישראלבעםהמצבלרב,ידוע
אצלאבלמתפללים,מלאותכנסיותוהבתיחס,דוהרבהתורה,הרבה

במקןםזרהאןירהנכנסתןלכןנשמה.בלילב,בליהכלהיהןדיםרןב
הלב.

 62עמ'נעייןברןחניןתגדןלהמאדלירידהגןרמתהזאתהזרהןהאןירה
מרבוןגדולמאדריחוקשלבמצבהיהודיםהיוםולכןידי].עלולכןה IIד

יותר,עודקשההמצבבחו"לבארץ,קשהשהמצבכמהעדהעולם.
 .גדולהכדכלהירידהבאמריקהבמיוחד

זמן!כמהזמן!כמהיגיב!לאהשםזמןכמהכיביןתרמדאיגזה
יהודיםהרבהכדכלמאד.גדןלהבסכנהזהבגללשאנחנןיןדעהרב

הרבהכדכליתומים,הרבהכדכלצעירים,מתיםהרבהכדכלחולים,
זריםדבריםהרבהכדכלמהדר,ךשיורדיםצעיריםהרבהכדכלגירושין,

 .ביותרהקדושיםהמקומותבתוד

לעםהלבאתלהחזירמשהןלעשןתחייביםישראל)ועםאנחנןעכשין
חזקיםרבניםפהחייביםבאמריקה,מתחיליםשליט"א .....הרבישראל.
הרבהלנןןאיןנגמרהזמןכילהגיבחייביםפח,דבליהאמתאתלהראות
אני .] 64עמודנעייןיהןדילא-השםאהבתבלילב,בלייהדויכיזכןיןת,
 .העםלכלוגםלנוגדולהברכהמהרבמבקש

אלוקיךה'אתואהבתשלעשהמצוות
גדולהאהבה Iהאתשיאתבהואתראויה?תאתבתתיא'·וכיצד
שיגתינמצא Iתבאהבתקשןרהנפשישתהאעדמאדעזחיתירח

מאהבתפנויהדעתישאיןתאתבה,חוליחולהכאלןתמידבה
בשעהביןבקימןביןבשבתןביןתמדי,בחשוגחיהיאאשה,איתח

שןגים Jאוהביובלב Iהאהבתתהיהמזה.יתרןשיתהאןכלשהיא
הבא]בעמימשבצת(עייןנפשד"יבכללבבךבכלשציניכמי Iתמידבה

יפרקתשובה,הלכותרמב"ם
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עניניאלאבלבנוה'אהבתמספיקשאיובגללגדולהבסכנה:כולנוהמסרתמצית
מתגברהזה"ייהעולםבעצמנו,זאתנעשהלאאםח"ואותנויטהרוה'הזה,עולם

משיח?פנילקבלישארוכמהיודעומיהחיים,תחומיבכלומתפשט

הואהבתללמדצריכים
ט IIתשנחשןו .ןלרבב.

היהודיאבלביותר,גדולהבסכנהנמצאיםשכולנולרבלומרברצוני
שלי,הנושאהואבאמריקההדתי

לךישמסראיזהבהשגחה,הכלנפגשיםשאנחנומקרהזהאיןש.
עבוריו

הגדולהבסכנהנמצאבאמריקההדתישהיהודיהואשליהמסרת.
בכלטיפיןטיפיןה"מקום"רגליאתדוחקהזה"שה"עולם,כיוןביותר
אצלהרבי,שלבשולחןבכוללים,הישיבות,בעולםאפילוהחיים,תחומי

שם]ובהמשךגםה IIד 61עמ'[עייןזומחלההישיבות,תומכיהעסקנים
האוכלוסיה,כלאתתקיףהיאאחרת,מידאותהלעצורועלינומתגנבת

יותרולפרטיכולאתההאםש
ורצונוודברושהשםללמדהשם.אהבתללמדצריכיםאנוכן.ת.

ערוךבשולחן[כמבוארחיינושלהבלעדיהמוקדלהיותצריכים

II חאתואחבתI אלחיך
ית'השםאהבתאחרמחשבתווכלמגמתוכללהשיםהאדםשיראה

העולםובהבליהגשמייםבעניניםמחשבתואתוהקובע
כבודולהשיגלהתענגרקשמיםלשםשלא

 IIגדולועונשוזועשהביטל

אסימןהלכהביאור

חיובשזהכאןבמשבצתועייןא,פרקישריםובמסילתרלאח,סימן IIאו
לאגוים,רעיונותלאשטותיים,דבריסלא ,]ל IIהמוהתורה,מןגמור

עלינובלבד,ודברוהשםאלאעלינולהשתלט IIהזהבעגל IIללאפשר
יודעהרבלקדושה,ולהביאםלטהרםוחיינו,מוחנולבבנואתלנקות
להתחילצריכיםואחריםהרב,אתהבלבדקצרזמןאלאלנונותרשלא
הנוכחילמצביאפשרלאשהשםהיהודי,לעולםהאמתאתלספר

נעשהלאאנואםאותנויטהרהואואזבלבד,מוגבללזמןאלאלהמשיך
 ,] 38בעמ'משבצת[עייןבעצמנוזאת

אנועושיםאמנםבכלל,וביןבפרטביןעבירותבהרבהמואשמיםאנו
הסתכלברםיקרות,ישיבותהרבהכךכלקיימותגםחס,דהרבה
תמצאהשם.אהבתשםשאיןותמצאהעםליבותבתוךוהתבונןמקרוב

אבלחמורנשמעזההקודש,ארוןליד-הכנסתבביתהזהבעגלאת
גדולעודיוםכלאסון,עודיוםכליום,כלמזהירנוהואברוךהקדוש
לבושםבכלל,ומילבדינוכמעטאנו,נשאריםהולך

עולםושלמרבונוהםשדבריךסימןלילתתאתהיכול.האםש
דבריואתלהעבירהשםשלרצונואיןאותיוצריךאתהבעצםמדועת.

סביבךהסתכלואחד,אחדלכלישירותהואמדברבאמתדרכינו,דוקא
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שכלותגלהסביבךהסתכלמגפה?שלמשמעותההיאמהמגפה,ותמצא
השםאםלומר?באזהמהמח],[פגועיכמונונולדיםילדיםהרבהכך

אנחנו-קורההיהמהלךאומרברוריםמסריםדרכינומעבירהיה
לאהשםאולם ,רבניםלהיותנהפכיםהיינוכ,ןכלוהסובליםהאבודים

אומכירלאשהרבדבראמרתילאאניהרבנים,אתםכיזה,אתרוצה
 .שותקים?אתםמדועכןאםיודע,לא

שותק?באמתאניש.האם

פחדלהיותצריךשהיה\במקוםגדןלהשתיקהשקיימתאנית.יןדע
אנחנו ,הבירהבשושןשהיהלמהדומההמצביהיהדברשלסופו ,גדןל

מפחדשאיננומנהיגאנחנוצריכים ,חתללאהעשוימרדכיאתצריכים
יוכלושההמוניםכדידלילהנעשיתשלושהאמתכזהלאהעם,מן

המר,טעמהבלאלשתותה
כן?לנהוגתוכלאתהגםהאםונחמה,בחיזוקגמרותמידש.הנביאים
 .מסרמביאיםרקאנחנןנביאים,אנןשאיןלזכורעליךברם ,ת.בוודאי
תבואהגדולההישועהאזילמקורנוונחזורבתשובהכשנשובןאזהרה.
נהיהאנחנוהמשיח,אתונכתירלירושליםנעלהוכולנוורינהבשמחה
דברכלכמוטבעיתכךכלתהיהוהתורהעצמנוועםהשםעםשלמים
הרעשהיצרעדחזקכךכלהשםשלנוכחותואתנרגישתמיד,ואנחנואחר

היום,המצוימןהפךשלמה,בהרמוניהישתלבוהכללהתקיים,יפסיק
 ,היוםלאותומחכיםאנחנובריאים?כולנונהיהיבואש.כשמשיח

פנין!אתלקבלישארןכמהאבלרב,זמןיקחלאוזהמחכהגםת.אני
לעשות?עליש.מה
עליך-וצדיקחכםכתלמידומוכרמאהמכובדהשם,אוהבת.אתה
אחראים,תהיוהאחריםוהמנהיגיםאתה ,קולךאתלהרים

אמי?שלשמהאתיודעאתה.האםש
להגידיכוליםהיינואםהאלו,הדבריםאתיודעיםהיינואםת.לא,
מרשימותתחבולותאחרינו,הולךהיההעםהזמן,כלנסתריםדברים
אמיתיים.אנשיםרקמרשימההאמתאולםאותם,

חסרבישיבותשאפילוהחרדי,בעולםהואהיוםהעיקריתהתביעההמסר:תמצית
תאוותנכנסיםשלתוכוריקלחללגורםוזהפנימיותעניניושארבטחון ,'האהבת
סכנהוישנהעוה"זבצעצועישקועיםהםאבלעמו,אתרוצהמאדה' ,הזהעולם
 ,מתרדמתםלעוררםבכדיקשהבידאותםלחנךחווויצטרךשהוא

הפנימיותאבדנו
א IIתשס .שלרבגולדןבנימין

במקרהאליהגעתשלאיודע ,גולדןבנימיןאני, ,ישיבההראשכבודשלום
 ,אותילשאולמהדברלךשישיודעואנילךלומרמהליישכי

בעןלםנמצאתהעיקריתהתביעהאבלקשה,מאדקשה,מאדהמצב
יודעאני ,כן]ה IIד 30 'בעמ[עייןהןאהבתחסרבישיבןתאפילןהחרדי.

בטחוןאין ,איןלרובאבלאמיתית, 'האהבתסגולהיחידילכמהשיש
ןבתןךחלל.-ןמבפניםחיצןניןת,רקדבר.שןםאיןןלכןאהבה,ןאין



--------הקדדממהקול 32-------

היום.הסכנהוזוהיהזהב,עגלנכנסהזה,העולםנכנסהזההחלל

יודעאתהלעשות,מה,אבלקטןלאכאבלךגורם,וזהלךחדשלאזה
ואפילוהכלל,שלהמשחקאתממשיכיםמסוכן,מאדמסוכן,מצבשזה

מגיעים,הר-בניםכללאאזתפילה,ליוםלרחובכשיוצאיםשמתפללים
כללבדרךהןלאסיפותהסיבותשלו,הקבוצהלפיהולךאחדכל

שלהכסףשליותרהגדולהחלקאתרוצהקבוצהוכלפוליטיות,
הממשלה,

ולבכותולבכות ],ט"ותענית[עייןלרחובלצאתצריכיםביחדכולם
שזהתראההנפטריםאתתספוראםבאמתכיומחילה,ישועהולבקש
דגלתחתהמאמיניםכלשללאחדותנגיעלאאםממשית,מגפהבעצם

עםעסוקההיאאבלשלו,הכלהאתרוצהכךכלה'קל,יהיהלא ,'ה
לכולםואומרתרחובאשתכמולבושהוכןהעוה"ז,שלהצעצועים

זמןכברמנסההואלסבול,יכוללאהמלךזה,ואתמלךשלכלהשהיא
 ] 4בעמ'חייםהחפץדברי[עייןבאזהרותברמזיםאותהלהחזיררב

אתגמרתיאנישלה,בדרךממשיכההיאאבלאפשרית,דרךובכל
ש"לי,המסר

הישיבה?לתלמידילומרמהש.
רהיטיםפסח,שלמטבחיםדירות,כובעים,שחליפות,להםתגידת.

לאומי,ביטוחכוללהזההעולםכלאותם,יצילולאאלוכלומכוניות,
לאהיאשלהםהתורהואםלהם,יעזרולאוכדומהצה"לחולים,קופת
בעמ'משבצת[עייןנגדםתעידהיאבסוף ,'האהבתוללאשמיםלשם

הבא],

כךכלהםכירכה,בידהזההדוראתלחנךשצריךאומריםיודע,אני
עולםרכה,מידיוצאמה,תראונכוןבדיוקלאזה,אבלומפונקיםרכים

אלאהבתיםבעליביןרקולאבקלות,דברכלכמעטבולהשיגשאפשר
הישיבות,לעולםששייכיםאלהביןגם

דוריהיה?מהיהיה?מהזכויות,לנוואיןלאט,לאטנעלמיםהצדיקים
לאאםלסבולנאלץסבלכמהאבלאותנו-יצילה',ברור,חלשכךכל

אצלנו,אפילואךמבחוץ,ויפהישןביתכמונראההחרדיהעולםנשתנה?
אפשר ,] 64עמ'[עייןהפנימיותביותר:החשובהדבראתאבדנומבפנים

ה'מתאים,חינוךיקבלולאואםהתורה,עללוותרלאאבלרכהיד
שראשבזמןנפטרויהודיםכמהתסתכלואותנו--רקיחנךבעצמו

כמעטהאמתכיהאמת,אתלומרחייביםנפטר,המנוחהישיבה
 ] 57-58עמ'[עיין ..פלסטיק,שליידישקייטונוצרנשכחה



 33הנשמות------מעולםמסרים------

 1כיצד-התורהלימוד
פ"ב)(ח"דלרמח"להשםדרךספר

שהואאלאעודולא •ש IIכמאלקיענינההתורה]נלימוד
אליתןממנוומגיעיםהנמשכיםשבעניניםונשגבעליוןהיותר

בעסקיולרעודלירואלאדםלושישודאישכןוכיוןהברואים.
בהמשכתומתעסקאלקיולפנינגשהואשנמצאכזה.בענין
האנושימשפלותושיבושצריךוהנהאליו.ממנוהגדלוהאור
ית/.מרוממיתווירעש

ש. IIכמברעדהאךלזהןשזכההטובמחלקומאדיגלוהנה
לאבזיוןןמנהגשוםינהגלואראשןבקלותישבשלאבזהןונכלל

הואואםומתעסק.עומדמילפניוידעבספריהןלואבדבריה
ןתמשךבאמתןלהיותלושראוימהתלמדוויהיהאז Iכןעושה

תיקוןוימשך Iהאלקיהיקרבןויתעצם Iשזכרנוההשפעהידועל
הבריאה.לכלוהארה

 •ידועלההארהתמשךלא Iממנויחסרזהתנאיאםאבל
הגיונוהאנושייםןהדיבוריםכלכשאראלאדבריויהיוןלא

ואדרבאהעולם.בדבריכחןשבומחשבותיואיגרתןכקורא
העליתהןן]לאאםמןטב IIלא.שבתכ IIנכשלותחשבלאשמה
עןדובוראוןלפניראשוומקלמוראןבליהקדשאלשקרב
הענין]כלש IIנעל l1עכיתןבקדושתןומתעסקלפניומדבר

פ"ן)(ש"דהחייםנפשספר
שמויתברךהואבחרבזהאשרהאמתיהדרךהיאשזו

ללמוד:צמו.עהאדםשיכיןעתשבכל

שיתחילקודםלהתיישבלוראוי
הלבבטהרתטהןרההןביראתמועטזמןפניםכלעל

דלבאמעומקאחטאתועללהתודות
ןטהורהקדןשהתורתושתהאכדי

ה l1בהקבבובתורהבובלימודולהתדבקויכוין
הלכהזוהןלדברכחותיובכללהתדבקהיינו
/ל Iעככביכלוממשיתברךבודבוקהואובזה

 .שעראלאאינההתירה
שמיםליראתבהליכנס

ב l1עיומאפירשווי-על
א IIלבשבתןכ"כהסןגיהכלןע"ש



--------הקדדממהקול 34-------

הנבואותכלכמעטהגלות.בסוףשאנחנורואהטובהראיהעםאדםכל :המסרתמצית
אזןרנןאתוננקהןנתעןררחכמיםנהיהאםרדןם.העםאבלעכשין,יתגשמן

כמה?,השאלהאבלישאר,ישראלעםברחמים.תבןאהגאןלהאזימהטןמאה,

באופקהמשיח
א lIתשסחשוואוטיסטיתילדהלאה

אנייהיה?מהלדעתרוציםוכולםקשה,מאדשהמצביודעיםכולנו
שעתיד-לדעתצריכיםכולםזהואתהעתי,דאתלהגידקצתרקיכולה
 .] 37-38עמינעייןיותרקלולעשותלשנותאפשר

שהנבואותרואיםבסוף.שאנחנורואהטובהראיהלושישאדםכל
יהיו, .יגמרולאהבעיותכל .לסוףמחכים .עכשיויתגשמוכולםכמעט
ביותר.קשהלדבריתפתחזהבסוףיגמר.לאזהאבלרגיעות,קצת
וכלשמוימחקגוריוןבןכמושאפיקורסיםהמדינההמדינה?עםומה

לדיןאלאשלנו,לדיןלאלדין.יעמדובכנסתשיושביםאלווכלחבריו
למלדיעבורשהשלטוןכדיתיפולשקר,עלבנוישהכלוהמדינה, .שמים

 ] 57עמינעייןהזהמהעולםלצאתצרידהשקרכלשיקרוס,וכדיהמשיח.
השקר.זה-הרעיצראת,לשחוט

איוןהשאראמת,בעןלםלחיןתיכןליםאמתלקבלשיכןליםאלןןרק
הםגם .] 55עמינעייןעתידלהםאיולהיןת,ןאיפהלעשןתמהלהם

חלקגםלהעלם.יעדיפוולכןאמת,סובללאהשקרכיירצו.לאבעצמם
רקמרשימןת.מכןתאחרייצאןחמישיתרקבמצריםןכמןהדתיים.מן

עולוקיבלוהמכותאתשעברוחמישיתיצאו,מהיהודיםחמישית
אפשראידמרשימות!כדכלמכותאחריחמישיתרקשמים.מלכות
 .עכשיויהיהבמצריםכמואבלאפשר?,אידלהבין

לעשות?אפשרמהש.
שכולםהרגשהישהצרותכלעםהעם.אתלאסוףלהשתדלחייביםת.

המכוניות,עדייןאבלברקעיריותשומעיםמבינים.לארדומים,
היריות.מןמרשימיםיותרהטלויזיה,והחתונות,מצוותהברהבתים,

תהליםשלקבוצותעשו.היוםמאד,חבלמרגישיםבהםשיוריםאלורק
במקוםביחדהמוניםלאלמהבאמת?היוכמהאבלתפילותשלקבוצות
 .אנשיםמפחדיםלאמסוכן.שזהכמהמביניםלאלמהאחד?

הזמןשכלצדקניותנשיםכמהזה?אתמרגישבכללמיבאןפק.משיח
בעמימשבצתנעייןשמחכהמיבערדזהומחכות,תהליםאומרות

כלעלועונשהיסוריםכלאתלקבליכולאחדשצדיקהזמןהבא].עבר
יהיה.לאשלאומילחזור,צריכיםכולםהיוםהדור.

איזהישאלןןלאכןלם,לרחןב,ירןצושכןלםכזהמצביהיהאחדיןם
גדוליםכולם,ירוצוהסכמה?ואיזולזה?ישהכשרןאיזהאמררב

מחילהיבקשוסליחות.ויגידוויתפללוויבכואפרועםשקעםוקטנים
לפוליטיקה.לחכותבליספונטנירב.בבכיורחמים

השנה?הגשמיםמצבמהש.

הןאברןךהקדןש .חכוהשנההגשמים .שמיטהלשומריגשמיםירדות.
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[זההבוסהענין-מיכלזההמלך.מיהשולט,מיהבוס,מילכולםיראה
 .]ש IIעל IIלרמח IIתבונותדעת IIבםפרבהרחבהשמבוארביותרחשובענין

ברחמים?לגאולההסיכוימהש.
,כולםשלנוהאזוריםאתננקהמחילהונבקשחכמיםנהיהאםבטח,ת.

ישראלארץכלואתהעירואתהרחובהלבהביתאתלנקותצריכים
הסוהרבביתדרעיבקלות,יבואואזוהטומאה,הזיהוםמהטינופת

עםכמוהו,בדיוקמסכניםאנחנורוחני.סוהרבביתואנחנואמיתי

הואאםאיכפתיהיהלאאחדשלאףיוםיבואדומה,במצבודרעיישראו
עסוקיםיהיוכולםכיהדלתאתלפתוחפשוטיוכלולאאז ,טוהרבבית

אחרים,בדברים

מבינים.לאהמצב,מסוכןשזהכמהמביניםלאאתם
היהאםהאמת,אתיותרלצעוקלהגי,דצרידשלו,אתיעשההזמן
מוכניםהם ,רדוםשהעם,כמהמוכןהעםכימתאספיםהיוכברמנהיג

ככהפתאום?מה :אומרזהאבללזה,להגיעמוכניםהרובמכמה,חוץ
הסכמהיתןלאהרבפתאוםמהאו,לרחוב?לצאתעושים,לאליטאים
 ,שטויותפתאום,מהיקלקל,זהלרחוב,להגיע
לארגן-גברים ,תהליםשלקבוצותהמונילעשותצריכות-נשים
ניסיםישושקט,קצתזהתפילותשעושיםמהכללרחובות,יציאה

 . ,לזהלבשמיםבכללאםשניה,אחריושוכחים

ו? IIחנוספתשואהתתכןהאםש.
יהיהלא,וזהריכוזמחנהחושביםשואהכשאומריםהיה?לאבמצריםת.

השאלהישאר,ישראלעםמתווך.בליהןידוברור,ישיריהיהזהככה,
שלולאשלום,שלעולםאמתשלטובשלעולםיהיהבנו.תלויוזהכמה!
עםאחדות-אמיתישלום ,כזהשלוםשוםולאברקשלוםולאחברשלום

כדיקשה,ויותרכואביותריהיהמשברכלהגאולהעד ,] 39עמ'[עייןה'
מזה?בתשובהחזרוכמהניסים,הרבהכדכלהיואותנו!להעיר

דודמלכותולהחזירלעמודעתידהמשיחהמלך
הראשונהלממשלהליושנה

ישראלנדחיימקבץהמקדשיבינה
מקודםכשהיובימיוהמשפטיםכלוחוזרין

יכי'ויובלותשמטיןועושיןקרבנותמקריבין

לביאתומחכהשאינומיאיבימאמיןשאינומיוכל
רבינויבמשהבתורהאלא-כופרהואבלבדנביאיםבשארלא

יא IIפמלכיסהלכןתרמב//ם

רב!בבכיאליכםפונהאניהמזרחיים,בישוביםשגריםולאלו
מכםלהרבהגםאבלהגאולה,אתרוציםאתםשבת,שומריםאתם
זהכלאחריורקל IIצהעל ,המדינהעלקודםמדברים ·מאד,גדולהטעות

וזהו!הואברודהקדושבאשקודםלהביןחייבים ,ה IIהקבעלמדברים
אפשראיאותם,להעירבכדימכותשמקבליםבמקומותיושביםהם

OWNER
מלבן

OWNER
מלבן
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 !כן-הראשאתלכסות :הצניעותעםנתחיל .הרצוןלפידיניםלעשות
חובשיםאתםגם.גבריםשלצניעותלא!-גבריםעםחופשילדבר
לאזה .נשיםעםחפשיודיבורגמרא,שלומדיםקצריםשרווליםכיפות

חושביםהרבההדבר.אותומכםהרבהשלהחייםוכלביח.דבא
מדינהעללדבריכולים.הדתייםכמווגםהחילוניםכמולחיותשאפשר

לשמורוגםהכוחוהואמנצחשהואל IIצהעללדבריכולםכופרים,של
יח.דהולךלאפשוטזהאבלשבת.

ע"יח"ואותנויעוררשה'סכנהוישושאננותבתרדמהישראלעםהמסר:תמצית
צריכיםושמחה.באהבהשביםמקבליםשעדייןרצוןעתעכשיו .קשהמאדמכה

 .המוניםלהציליכולוזהדווסא.הלבמעומס Iהאללחזור

הגדולההסערהשלפניהשקט
גליה-פרידה)הספרומתוזגליה

קרובןזהכמהמאד.קרובהשהגאולהאומרתאת:גליה,אמא
נמצאיםאנחנואמא,קרוב!שזהלומרמותררקלומר,יכולהלא :גליה

להגידיכןלהלאתשןבה.לעשןתצריכיםהעםכלקשים,מאדבזמנים
גדןלמשהןלקרןתשהןלךלןמריכןלהאניאבללקרןת,שהןלךמהלך

בעתידשיקרהממהעצובהאניכיבוכהאניאמא,הקרוב.בזמןממש

יום,כלונתפללכולנושנתאחדוצריךתתפלליאזנורא.ממשזההקרוב,
אתהבנןלאעכשיןעדישראל.עםעלהקשותהגזירותאתיבטלשהשם

זהכןאב.נןראלהיןתיכןלןזהברמזיםיהיהלאכברזהןעתההרמזים,
ישראלעםעלסניגוריםבשמיםישאמא, .עכשיוישראללעםגדולזמן
הקשה.הגזירהאתלשנותוכוחיכולתמספיקלסניגוריםאיןאבל
מתרדמתואןתןלהעיריכןלהןמכהאדיש,ישו,רדןם,ישראלעם

לאשעודמא,דקשהתקופהו) IIנחבקרוביעברוישראלעםהעמוקה.
בארץ.נראתה

אתבתיקשוראומריםמחופגועינוספיםשאוטיסטיםשמעתי :אמא

 ] 55עמ'.נעייןחלילהקשהמשהולהיותשהולךאומרת,שאתמה
בעודלאשליהיקרישראללעםיהיהקשהמצביקרהאמא ,:גליה
לעוצמתמודעיםולאבשאננותלהתנהגממשיכיםוהעםזמן,הרבה

חזרההיאשבשמיםלאבינולחזורביותרהטובההדרךה"מכה".

ןטןבה.קלהנעימהדרךזןבתשובה.

תפילהאלאחיצןנייםןסמניםשחןרמעילללבןשלאזההעיקר
לחזורשגורםמהזההכיפהוגודלצבעלאהלב.מעןמקןבקשה

צבעאתבדקלאמעולםהתפילהקבלתעלהממונההמלאךבתשובה.
עשויה.היאבדסוגומאיזההכיפה

האנשיםאםחלילה,קשה,פורענותעלינושמתרגשתבאוירמרגישים
ואנשיםקשה,מאדיהיההמצבמא,דמהרבידייםעצמםאתיקחולא

מהיןדעיםהיןאם .לנולקרותשהולךמהעללבכותממשצריכים
נמצאיםרביםאנשיםזה.אבלעלצמיםממשהיןהםלקרןתשהןלך
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שקיבלנוברמזיםהדבריםאתהבינןלאהםלצערינו, ...באפילהעדיין
שלפניהגדולהשקטזה !קורבנותוהמוןפיגועיםידיעלקןדם

להתחוללתתחילגדולהסערהאיזולדמייןקשההגדולה.הסערה
(חיין).שליהיקרישראלעםעלבקרוב

אתולזכותלהצילשיצאמילכליעזרו,ומשמיםכךעלעצוביםמשמים
בניואתאוהבשכהשבשמיםלאבינולחזוראפשרעדייו ,הרבים.

חשובתמשך.הזאתהעתזמןכמהלדעתאיןאבלרצוו,עתזוהיקרים.
כמןושמחה,באהבהאותנומקבליםשבוהזההיקרהזמןאת _לנצללנו

מאושרוהןאאליושביםהםוהנההאהובים,לבניןשמתגעגעאבא
מבניוקצתלהתייאשיכןלאבאגם.אבלמאדגדןלהבאהבהומקבלם

כהשהואבניואםעצובאבאכלאמא,הביתה.לשובניניםמעןשלא
השםבעזרתאנחנןשיתעןררולכולםתגידיאםאליו.שביםלאאוהב
 !הגאולהדורהואאנחנוונצורות,ישועותגדולות,שלמיוחדדור

יראהשיזכה,ומי ] 55-56עמינעייןישתנובעלוםהמהלכיםכלמאדובקרוב
הקשיםהזמניםאחריהקשים.מהזמניםלהתיאשלאונפלאות.ניסים
מאתנוידחשלאהיקריםןאחיןתיאחיהיכונן,ישראל.עםגאולתתבוא
האהובים.ובנותיובניואליכםומתגעגעאוהבכהשבשמיםאבינונידח.
 !,התעוררורדומיםתשארואלאמתחפשודרך.חפשואליושובובואו

חפציובשארבכסףשקועשלנושהלבבגללמגיעיםקשים:זמניםהמסרתמצית
מרצוולהינחזוראם :בנותלויהמשיח]חבלי[שלהקושימידת'אבלהזה.העולם
יפלו,הרבהאזו IIחפחדעלינולהפיליצטרךהיואםיותר,קליהיה

לישועהדרכיםשני
תש"ספ.לרבגולדןבנימיןהאוטיסט

מגיעיםקשים,וזמניםמאדבקרובמגיעשהסוףלשכוחלאכדאימאד
 .קשהמאדהכלליהמצבבינתיים .בנותלויההקושימידתאבל .אלינן
שלבמעטההשניעםרבאחדכלקטנןת,לחתיכותמפורקישראלעם

שמים.לשםבאמתמתכווןאינומהםאחדאףאבלשמיםיי,"לשם
אותוולאחדהו,עלאהובכךשכלהזה,קשה-העורףהעםאתולקחת
 .חייואפשרית,בלתיכמעטמשימהזוהידגלתחת

הסופית.לתשובהאותנולהביאשתוכלנהאפשרויותשתילךאומר
הכסףעללאבעוהייזלסמוךמהעלשאיןנחליט,אנחנומרצוו:אחת

ביטוחעללאבקופייח,הרופאעללאלצבא,היידחויייעללאלישיבות,
בעולם.אדםאףעללאהבנק,מנהלעללאהפסיכולןג,עללאלאומי,

הי!עלרק

ווידויסליחותונגידנבכההראש,עלאפרנשיםבצום,כולנולרחןבנצא
סובלתהיאגםהתורהלנומגיעשלאאפילווישועה,מחילה'מהיונבקש
ואוהביםמלה',יותרהזהבלעגלמתפלליםהםכיהעם,ידיעלןדחויה

לבנותמאשרלכסףיותרדואגיםהתורה,מלימודיותרהזהבעגלאת
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כלאתהורסותוהןביותרקשותעבירותהןאלו .'המאהבתישיבות
61-63עמ'ועייןמשבצת[עייןהעם -[, 

מדעתהתורהנעזובשאםבתורה,ייהודיענו

הזמןבהבליונעסוק
הזההעולםטובותכלהעוזביםמןיסירהאמתשדיין

לבעוטידיהםחזקו--שהן

הבאהעולםמלקנותאותןהמונעיםהרעותכלעליהםומביא
 IIברשעםשיאבדו--כדי

ט IIפתשובההלכותם IIרמב

וידאורואיםמודרניים,שנהייםאלוהם IIבתיםבעלי IIהרקאמנםנכון,
חשוביותרהיוםלמטה,נפלוהםכיאשמיםתורהבניהרבהאבלוכו',

והרהיטיםהדירהוכןוהפלאפון,החליפההכובע,בחוריםלהרבה
 ,] 53 , 54עמ'[עייןהחתונהלאחרשיקבלו

הרבהזאתעםיחדאבלשלומדיםבחוריםרוצותישראלבנותאמנם
צריכיםאנחנותורה,ואיןועו,דועו,דנסיעותבגדים,דירה,רוצות

ברחובילכוהגדוליםדמעות,שלנהרלהורידולבכות,לרחובלצאת
מהגויםחלקאפילותשובה,ויעשוזהאתיראווהחילוניםהעם,אחרי
האוראתבקלותלנוויביאלנויסלחה'ואולימצוות,עליהםיקבלו
צדקנו,משיחאתהגדול,

שלנוהבתיםמןבפחדשנברח,ח"ו:אפשרותעודלהיותיכולהאבל,
אואשכנזיזהאםברחוב,עומדיםאנחנומיעםנבדוקלאואזלרחוב,
ביחדנהיהתשובה,בעלאוחניוקאומודרניליטאי,אוחסידספרדי,
יהיהלאזהאותנו,שיצילמה'ונבקשונבכהנזעק,ואזפחדמתודפשוט
 ;ועצומהאדירה,שמיםילכווהרבהקל

שהשקענואשמיםואנחנוסטינואבלהנבחר,העםהואישראלעםהמסר:תמצית
צרותידיעלמוכיםאנחנוכךומשוםמה',והתרחקנוהזהעולםבעניניהלבבותאת

בשלוםיהיהשהעולםכדיאמת,שללעולםהשקרמעולםמשתנההעולם-רבות,
 ,כאןכמבוארה'עםלאתאחדצריכיםחרדים ijלשרו,דוכדייבוא,שמשיחוכדי

הפתרוןזהאחדות:
תש"סתשרינשיםלקבוצתגולדןבנימין

ומוכיחניכר,מאדזהדבר ,הסוףלקראתאןתנומןבילה' :אמרתיכבר
מביןאחדכל-האדמהשברעשיהגדולהריבויאמיתיים,אכןשדברי
הנפשלחשבוןאותנולעוררבכוונהבאשזהברורהדברמקרה,זהשאין
 ,] 4בעמודחייםהחפץדברי[עיין

העןלםבעיןתלכלהסיבהאנחנופעם,אמרתישכברדבריםעלאחזור
שיונהכמו ],ג IIסיבמותישראל"בשבילאלאלעולםבאפורענות['ייאין
האניה.כלאתשסיכנהשביםהגדןלהלסערההסיבההיההנביא
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הסערהלאותההגורםוהואהחרדי,היהודיהואההרפסגתונכוו
צדיקהיהיונה .הסיבהמאותהוכמעטכולו,העולםאתהמנדנדת
כדומפנילחובה,אותםידוןשהשםרצהולאישראלעםאתשאהב
יכול.היהלא,הואכמובן.אבלובקשתוהשםמעינילברוחניסה

גדולותבישיבותמתפאריםשאנוואףסטינו.אולםהנבחרים,אמנםאנחנו
מלאיםכנסיותובתיכולליםלבנות,ספרובתיתלמידים,מאותמלאות

לעגלמתפלליםזמניתבושאנחנוכיוןחסרים,אנועדייןברם,מתפללים.
השםאתאוהביםשאיננואנחנואשמיםממילא .] 64עמודנעייןהזהב

שאנוממהיותרורכושנומעמדנועצמנו,אתאוהביםשאנומכיוןבאמתו

מאתנו.הרבהאבלכולנו,לאאמנם .] 29-30עמינעייןהשםאתאוהבים

ידיעלומסוכנות.רבותמחלותידיעלישירותאנומוכיםכךמשום
הנכונה.הדרןמןוירדוביותרהטובותהמשפחותמןשבאוובנותבנים

ממשיכההבעיותורשימתמגבלות.עםהנולדיםרביםתינוקותידיעל
פתרוןשוםלהןנראהשלאביתשלוםשלבעיותלגדול.וממשיכה

שלבזמןבעיותהרבהכדכלשהיובעבר,כןהיהלאמעולםהגיוני.
כלכלית.ויציבותשלום

שהואמהונדע,נחשובשנבחיןבכדיאותנומזעזעשהשםלדעתעליכם
בשלוםיהיהשהעולםכדיהעולם.תיקוןוזהפשוטזהמאתנו.רוצה
השם.עםלהתאחדהחרדיםהיהודיםעלינויבואושמשיחוכדי

בלייהודיכלקבלתאינהאחדותהיחידה.הרפואההיאזואחדותו
שוםללאהיעםאחדלהיותהיא.אחדותוהתנהגותובדעותיולהתחשב
הי.עםאחדואנחנואחדושמואחדשהשםאומרזהמוקדמים.תנאים

ספר[עייןאותנוכוללתהישלאחדותוהי.עםאחדלהיותהיאאחדות
מןחלקאנוופיייג]פיייבישראלנצחסיומהריילפייבהי'חייאדרד

להתקייםיוכללאזומאחדותלהתנתקרוצהיהודי.ואםהזוהאחדות
היעםמאוחדיםנהיהאםורקזו,אחדותהיאההויהכללותכלכלל.
נוראיי].ימלודלבדוהכלככלות'יואחרי :עולם[באדוןלנצחלחיותנוכל

הולכיםומתיםחייםאנחנוהזדמנות.אחרהזדמנותלנוניתנהעתהעד
זאתמגיע.הסוףברםלתקן,ומנסיםחוזריםושובלגיהנום,אועדןלגן

עםשנתאחדאו .עצמנואתלהשליםהזדמנותיותרתהיהשלאאומרת
שלבזמןעתהבונמצאיםשאנוהמצבהואזהנעלם.ו I1שחאוהשם

האמתאתהיודעמוגבלצעיראנירב.ואיננינביאאינניחופשית.בחירה
נכונים.שדבריכדכלהברורה

יותר.הרסניתעוצמהעםיותרגדוליםנעשיםהטבעאסונותעובר,הזמן
שהעולםרואיםוהםויחמירילדזהשמצבמסכימיםהמדעניםכל

שלמעולםמשתנההעולםנכוווזהואתרואיםלאאנחנומדועמשתנה.
שהםלאמת,רגיליםשהםאלו .] 55עמי[עייןאמתשללעולםשקר

אלובמעבר.להשרדיצליחוהםהי,עםמאוחדיםוהםאמת,מבקשי
אלואולםבמעבר.להתקייםיצליחואבליסבלווה'ועםקצתשהם

 .השינויאתלקבלמוכניםשאינם,כיוןיעלמוהמסוגרים
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הןתהליםשאומרותהקבוצותנכון,לעשות?יכולותאתןמהכןאם
מלבד .'העםישראלעםאתמאחדותשהן ] 24עמ'[עייןחשובותמאד
זוגםהספר.אתלומריחדלהתכנסהעםאתמעשיתמביאותשהןמה

היטב,מתורגלצבאכמואסון,יהיהושלוםחסשאםלקבוצות,הכנה
 .שלנוהתהליםקבוצותידיעלהעםאתלהצילמוכניםיהיו
אתלאסוףעתה,הנכוןהצעדמא,דמסוכןבזמןואנומאחרמזה.יותר
ואבינווידויונאמרנתפלל,שבהםענקיות,עצרותולעשותביח,דהעם

ירשיםזהכולנו.לה'נתפללואזותוכחהחיזוקלדברינקשיב .מלכינו
גםמהםמעטהפחותשלכלמשוםהגויםואתהחילוניםהיהודיםאת

האמת.אתיכירו

הצדיקיםאתלוקחאותנובאהבתוהשםכיבהקפהחייםמקבליםאנו
אנשיםצדיקים,וממילאזמן.יותרלהרויחשנוכלכדיכקרבנותשלו

כדומשוםמוכרים.שאינםואלוהמוכריםאלוקרבנות,נעשיםונשים
כדינלקחו,אחתואשהגבריםשלשההכיפוריםויוםהשנהראשלפני
 .זמןיותרלנולתת

 .עלינוהמוטלאתלבצעלנוקשהכדכל .בחיינומפונקיםכדכלאנחנו
לבעל,לילדים,לבית,לדאוגישקשה,שזהמביןאחדכלואמנם

וכדו'.לנופשלצאתגםצריכיםחתונות,מצוות,ברישלשבת,להתכונן

חיישניה.שלבחלקיקלהגמריכולהריהכל-התעוררואנאאבל,
רקלנוח,זמןאיןמלחמה!היאזובסכנה,עתידכםבסכנה,ילדיכם
היוםפההנמצאאחדכל .'העםלהתאחדביחדהעםאתלהביאלעבוד
הזמיןפלוניהרילומריכולותאתןנכון,באות.הייתןלאאחרתנבחר,
זהוובאמת,שלכן,התפקידזהוממילא .השמיםמןהכלאבלאותי,

אתןכדומשוםישירות,זהאתשמעתןאתןאבלאחד.כלשלתפקידו
חייב!-ומביןאמתשרואהמייותר.חייבות

 ? IIהזהבעגל IIכוונתדמה .ש
אוהביםאנחנו .] 61-63עמ'נעייןוצעצועיוהזהעולםהואהזהבת.עגל
אתשלנו,השוניםהטלפוניםאתשלנו,המכוניותאתשלנו,הבתיםאת

רגישיםבלתישנהיהלכךגורמיםהאלוהדבריםשלנו.המחשבים
 •התורהלנוניתנתהיתהלאלה'הזההקשר.בלימהשםורחוקים

לנו?להורותלדישמהש.

 .] 24-25עמ'נעייןבביתתהליםלהתחילצריכהאתת.
לבד?ש.לומר

וביחדחלק,אומראחדשכלמחולקתהליםנספרמחולקקבןצה,ת.
הספר].כלגומרים

יום!כלש.
כלבסכנה.שהעולם-זהאתרקלהגידבשבוע,פעמיםכמהלפחותת.

לקרבשלכםהעבודהוזהמה',רחוקיםשהםליהודיםבאזההסכנה
אחרים.אתוגםעצמכם,את
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לאאבלעליו,מזהיריםמוחשהפגועילאסוומחכיםאנשיםהמסר:תמצית
ההשתדלותלנומתאיםלא .לנושולחשהיהרבותלאזהרותלבשמיםולאמתכוננים

 ..הרעהיצרשלללבשמגיעחץ.וזההתפילהזושלנוהחרב .והחילוניםהגויםשל

לאסוןמחכים
תשנ"טסיוןמוחיןשיתוק 12בתב.

הסוףקשה.מאדמאדשהמצביודעים,שאתםמהלהגידרוצהאני
בערךכברואומריםאומריםהריקרוב.זהמהתשאלושובאבלבקרוב,
מילהאיןטיפשים,טיפשים,שמבטיחים?האסוןואיפהשנים,ארבע
אלאלןמחכיםרקןלאלאסןןמחכיםכיאותם.לתאריותרעדינה
 •לעירלהגיעשצריךקרקסזהכאילןאןתןרןאים

הדברהזה,הגדולהדבראתלראותמחכיםפשוטמתכןננים.לאגם
הואהתיבה.אתשנהועשריםמאהבנהנחטיפשים.אותם.שישעשע

גבוה,עלובאמתשהמיםבסוף,רקשמעו.ולאוהזהירוהזהירהזהיר
לאשנהועשריםמאה .התכוננולאכיולמה? .שימותוהבינואזרק

התכוננו.

אתלמהאת?איפההאהובה,הכלהאתך?לעשותמהישראל.עםאוי
אתםכן,את?ואיפהלך!מחכהבעלךלמה?בחוץ,לבלותמחפשת
 CPחולתילדהאלי,באיםבאמת.מצחיקלעשות.מהלדעתרוצים

מה .נחשוןרקמנהיג,לאאחד.נחשוןאפילושאיןלעםאויומפגרת.
כיווןולאיזההים?איפהאבלנחשון,להיותצריךאחדכללעשות?
 .אחדלאאףללכת.לאןיודעלאאחדואףמבולבלהכלקופצים?אנחנו

התורה.עםללכתלאןיודעיםלאגםאבל ,בתורהמחזיקיםהצדיקים

הםמילמה?שייךמייותר.אופחותצדיקיםאותםנראיםכולםבחוץ
במחלוקת?שמתעסקיםישיבותראשי?אותםמיהאמיתיים?הצדיקים

האשהאוישיבה?ראשכמולעבודהלהגיעכדישלומדיםהבחוריםאו
הכלמבולבלמאדזהמי?יום?כלתהליםואומרתילדיםעלשבוכה

לשםבודאיהכלהממון,עלשליטהלישיבות,כסףפוליטיקה,מבולבל.
ישראל.לעםאוישמים.

אנייודעת.שאנימהלכםאגידואניבשכלימוגבלתצעירהילדהאני
כל ,) 4בעמ'חייםהחפץדברינעייןאזהרןתיןםכלשןלחשה'יןדעת
רןציםלאכיהאןזנים,אתןסןתמיםעיניםסןגריםאנחנןאבליןם.

יוםשכלותראותשמעובאמת .יוםכלעצמנואתלשקררוציםלדעת.
ילדיםנולדיםמאדהרבהלעיתיםקורה.טבעיעלאחדדברלפחות
ישאםמהאזטבע.אסונותונוסףוכוי.מאדהרבהכמוני.פגועים

טיפשים,טיפשים,לעשות?אפשרמקלחתיש?בביתמיםהשנה?בצורת
שלו?הבניםאתאוהבכךכלהילמה
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השם.ועםישראלעםעםאחדותאחדןת!הפתרןן:אתלכםאתןןעכשין
היחיד,הדבראותנושיצילהיחידהדבר,וזהאחדדברהשםעםישראלעם

עמוקכךכלרחוק,כךכללעםאפשריבלתינראהזהאבל ] 38עמ'[עיין
לעזורכדימהרמתפלליםלמנין,רציםמתפללים,כאשרהזה.בעולם

ביחדביח.דוידויותגידותשבוטיפשים.צדיקיםטיפשים,לבחירות.
לתתביותר.הקטןאפילוחטא,כלעלתצטערושבור.לבעםתהליםלהגיד
אחד.אףלאהורקאתכםויצילהשםאתכם.יצילןזהלהוהאהבהכלאת

הזההעולםשלהמלוכלךלרחובלצאתלנומתאיםולאמלךבניאנחנו
להתנהגלנומתאיםלאהרע.יצרשמשתמשצורהבאותולהלחם:;כדי
לידבארמוןלשבתלנומתאיםשלהם.בנשקלהשתמשהחילונים,כמו

ביןתרהגדןלהכחהןא .עזרהמהמלךולבקשולבכותהקודשהארון
לעשותצריךאבלשאומריםואלהאןתנן.להציליכןלהןאןרקבעןלם

איזהואבלנכון.השתדלות,

בןבלעםאתשהרגוכמוהאויב,שלבנשקלהשתמשצריך.לפעמיםש
בחרבובעור

ללבשיגיעחץזההתפילה.זןשלנןהחרבפנחס.כמוצדיקיםלאאנחנות.
ושלשליהמיליםאתיוכיחהזמןאחר.דברשוםלאזה,ורקהרע.היצרשל
חלקרק II 19עמ'[עייןנשלחנןחלקאבלכןלם,לאנשלחנןוכיהילדים,כל

בזה].להבחיןאיךשםועיין IIהשמיםמןישירמסרלנוישמאתנוקטן

מוכרחיםולכןקשים,מאדזמניםומגיעיםהחגיגהנגמרהעכשיוהמסד:תמצית
והפןליטיקהוהשקרהגשמיןתאתלזרוקולהחליטמהיורחמיםסליחהלבקש
וחסד.מצוות,ישראל,אהבתבטחון,הי,אהבתתורה,שלחדשיםחייםןלבנות

החגיגהנגמרה
תש"סאלולגולדןבנימיןהאוטיסט

זהוככההזה.כפורביוםבפחדחיבארץיהודיכלקשים.מאדהזמנים
שאפילןהשקרועןלםבתןךכךכלאנחנןאבלכפור.יוםכללהיותצריך
שבאמתמהאתהאמת,אתןלהרגישלהשתחרראפשראיכפןרביןם

בתוךשלנוהראשאבלבכוונה,להתפללמנסיסאנחנואמנםחשוב.
שם]ד IIובמצא,יבדניאל[עייןהישמעאליםבאווהנה,אחרים.דברים
שליוםיהיההזההכיפוריםיוםהשם,ברוךישראל.עםעלגדולואיום
לאכללשבדרךרביםחילוניםאצלאפילוובכי.תשובהתפילה

מתפללים.

רקלמה ,]גלג[שמותעורףקשהעםישראל,עםאויישראל,עםאוי,
אני .יהיהמההמח][פגועימאתנולדעתורוציםלמהוהןלךוזהבמכןת
הסכנהגדולה.בסכנהשאנחנווזהלהגי,דלישמותרמהרקאגיד

בודאיוזהכל.קודםפיזיזהאתנרגישאבלרןחני.זהביןתרהגדןלה
מאדרגעיםנעבוראבללה.מחכיםשנהאלפישאנחנוהישועהשלחלק
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דבריםמאד,גדוליםניסיםנראהמפחידים,מאדרגעיםקשים,
גל.עודנעבוראזהאמת,אתנביןלאואםמדהימים,

אותנומפחידהישניםכמהכלהשניה,העולםמלחמתמאזתראו,
חוזריםשהחייםאחריאבלמקבלים.רגעובאותובניסים,אותנוומציל
שלהשטחייםהחייםאתממשיכיםושובשוכחיםרגיל,למצב
טבעבאסונותמשונים,מוותבמקריאותנומזהירשהיואפילו ..השקר
להבין.רוציםלאעדייןאנחנודומים,ודברים

אנחנוואםקשים,מאדזמניםומתחילהחגיגהנגמרהעכשיואבל
אםאבלבניסים,אותנויצילהיששובכדיעצמנואתלהצילרוצים
קרבנותויהיויותרקשיםנסיונותלנוישלחהיזה,אתנקבללאאנחנו
פוליטיקה,בליחייביםאנחנועצמנו,אתלהצילרוציםאנחנו,אםרבים.
עללשבתשק,ללבוש ,].וטתעניתבמשנה,נעייןלרחובלצאתשמים,לשם

אפרלשיםלרחוב,לצאתהילדים.עםלחו,דוגבריםלחודנשיםהרצפה,
מחילה.לבקשרחמים,לבקשסליחות,להגידולבכות,

 :] 64עמ'[עייןאמיתייהודישלחייםשונים.חייםלבנותולהחליט
וחסד.מצוותישראל,אהבתבה',בטחון ,'האהבתתורה,שלחיים

יעזורהיואוליוישועהמחילהולבקשלבכותמוסר.שלמיליםלשמוע
להגידמלכינויי,ייאבינולהגידחטאיי,ייעללהגידהישועה.אתויביאלנו

הואברוךלהקדושלהוכיחהדרךוזו .מצדיקיםמוסרולשמועסליחות
ונדבקהממנושנעלמהשהכלהתשובה,באמתעשההעורףקשהשהעם

אליו!חוזרתשנים,אלפילהמחכהשהואהכלהלעוהייז,

השקר,אתלזרוקהגשמיות,אתלזרוקזמן!הרבהאיןישראל,עם
לא,ואםלאמת.ולחזורמיותרדברכללזרוקהפוליטיקה,אתלזרוק
הממשלה.ראשולאהצבאלא .] 55-56עמינעייןלנויעזורלאאדםשום
הזהבעגלאתאוהביםשפשוט.ואלהיפלוהינגדשנלחמיםהיהודיםכל
אלהאבלמהעגל.יפרדושהםבזהעצמםאתלהציליכוליםהם

 .חזקיפלוהינגדשנלחמים

צדקנומשיחשלפניואתנקבלכולנושביחדישראלעםאתמברךאני
אמן.בימינו,במהרהבמשבצת]נעיין

ותחרות.קנאהלואמלחמהלוארעבלאשםיהיהלאהזמןובאותו
כעפרמצוייןהמעדניםוכלהרבהמושפעתתהיהשהטובה

 •••בלבדה'אתלדעתאלאהעלוםכלעסקיהיהלוא
מכסיםליםכמיםה'אתדעההארץמלאהכישנאמר

ב I1פימלכיםהלכתורמב"ם
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יכוליסוהסה'שלהאהוביסהבניסהסתורהוהבניהחרדיסהמסר:תמצית
אמת,לתורתוהכולליסהישיבותאתלהחזירעליהסמוטללכן .כולסאתלהציל

 .ביהודיסתלויהוהישועהמה',וישועהמחילהלבקשעירשללרחובהלצאתוגס

החרדיםבידהמפתח
ט I1תשנתמןזא.לרבב.

שלהאהוביםהבניםשהםהדתייםבזכותעומדוהעולםקשההמצב
חייבאתהגםלכןיהיה?מהאזאבאמביתבורחיםהםאפילוואם .'ה

הכוללים,בכלהישיבות,בכלהבניםכלהבנים,שללנשמותלדאוג
הזה.העולםנגדלמלחמהלצאת

במיוחדאתכם,להעירכדיצרהלכםשלחשהשםשובלכםאגידאני
קבוצהרקלאכולם,אתנשמות.להצילרבכחלךישכיאות,ןלהעיר
יהיושלךהבןשלוהבעיותקשה,מצבלכולנומחכה .כולםאלאאחת

למלחמהלצאתחייביםלכולנו.שמחכהמהלעומתקטנותבעיות
אמת.לתורתהכולליםואתהישיבותאתולהחזיר

שחסדכמהיודעאתהבעולם.מקרהשאיןיודע,ואתהחנםתלמידאתה
תעזרוחוזרת,שובאני .כמוניהתשובותלאותםלהגיעיכולתואתהמציל
לךכינבחרת,ולכןשלכם.התקוןאתאתםגםותקבלוהעולםאתלתקן

אתלכווןצריךאתהבזה.אשםלאאחדואףקשההמצב .הכחאתיש
שישיודעאתהלאמת.הדתייםואפילוהעםאתלהחזירשלךהכוחות

ה'כירב.סבליביאוזההזה,בעולםביותרהחלשהמקוםוזהגדולהבעיה
בחוץ.הלבאבלולומדיםיושביםהםהם?ואיפהבניו,אתרוצה

אחד?נחשוןאפילושאיןהכוונה.מהש
הזה,העולםשלהחייםאתהכל,אתלהקריבשמוכןאחדאפילות.אין
ישראל.כלללמעןהחייםאתהעמדה,אתהפרנסה,שלהמעמדאת

אין .'העםאחדותאחדות,להיותיכוללאוככהנגיעותעםכולם
ישראל.אהבתבליה'עםאחדות

ממשרדתקציביםעלורביםמחולקיםהעולם,שלהפסגההדתיים,
לשםשהכלוטועניםכסףמהממשלהלקבלכדיהדתות,וממשרדהפנים
איפה .שמיםלשםהכלשמים",לשם IIהשניאתאחדשונאיםשמים.
המים,לתוךהיוםיקפוץאחדנחשוןאםבה'?בטחוןאיפה ,'האהבת
לקבוצותשייךבטח IIתשובה",לבעלישייךבטח II"משונה",עליויגידו

למים.לקפוץמשונות".

לחכות?ולאאחדות"לעשות IIשצריךאמרתש.את
עלשאמרתימהשכלברורושיהיההדרך.לאהיאהזאתהדרךת.אבל

להצילכדירקזהאתאמרתי-תורהוהבניחכמיםהתלמידיהחרדים,
כלקודםהםולכןהאהוביםהבניםהםכי !בידםהמפתחכיכולנו,את

השער].עמודלפני IIחשובההבהרה IIנעייןלאמתלחזורחייבים
-להסכיםצריכיםכולםיסכימו,שהרבניםאחריביחד,כולםאבל

לצאתוצריכיםוחסידים.ליטאיםירושלמים,ספרדים,אשכנזים,
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כדכל .רחמיםלבקשלבכות,וידוי,להגידהראש,עלאפרולשיםלרחוב
בחוריםמגפה,ישלעשות?אפשרעודמהישראל,לעםישצרותהרבה

ביתשלוםבעיותונפטרים,חוליםצעיריםמהדר,ןיורדיםובחורות
גםישראל,בארץרקלא !לשמיםלצעוק-לעשותאפשרעודמהמשונות.
דומההסיפוריהודים.בושישמקוםוכלאמריקהאירופה,באנגליה,

אחזור].ד"ה 38עמ'נעייןביהודיםתלויוזהכולו,בעולםמקוםבכל

ולקרבהדיןאתלנטרלכדיחיינולתוךאסונותהרבהשולחה' :המסרתמצית
עםאתשיצילהשינויאתלגרוםויכולאלוקיםבצלםנעשהיהודיכל .אליואותנו
 .עיוורונםאתולרפאותהאמתאתלעםלהביא:ביותרהגדולהחסדוזה .ישראל

ביותרהגדולהחסד
ט I1תשנתשריחודשים 14בומנחם

 .מפחידיםמאדבזמניםחייםאנומתפרק.-בוחייםשאנוהעולם
היהודיידיעלמונהגהעולם .שלנוהצרותאתיצרנובעצמנואנחנו

מסוכןלסוףמגיעהזההעולםאםבאחריותנושאיםאנחנוהחרדי.
 .השער]עמודלפניחשובה"ייהבהרהנעיין
זוכרהוא.אותנולהפסידרוצהואינואותנואוהביתברדהשםאבל
שחוריםלובשיםאנוועדייןסבלשנותאלפייםשבנו.הטובאת

טהרתעלושומריםביוםפעמיםשלשומתפלליםזקניםומגדלים
פיעלאמנםחסדים.וגמילותצדקהמצוותלקייםומנסיםהמשפחה,

יתברדוהואנעשות.המצוותעדייןאבלשמים,לשםזהאיןרוב
אסונותהואשולחהגדולהבחכמתוכדמשום .זהדברעלמתמקד

מחפששבורלבעםשאדם,מכיוןהדיואתלנטרלכדיחיינולתוז
השם.את

להשתנות?להםגורםלאוזהללבהאסונותאתלוקחאיננוהציבור.אבלש
לאמה'ביקשאבינושאברהםכשםהזהרתי.כדועלהבעיהזו ,ת.כן

עדייןכןכמוצדיקים.עשרהשםימצאואםועמורהסדוםאתלהחריב
להשתנות.חייביםאנוהעולם.בעדהזאתבפעםמה'הואמבקש
קודמים?בדורות ) FC (בתמיכהתקשורתעלשמענולאש.למה
מסריםלהםשלחה' .גבוההרוחניתברמההיוהדורותשבעברת.מכיון

היוהראשוניםהשליחיםהרוחנית.בגדלותםלדרגתםהמתאימים
מכדיוברוריםאמיתייםמדיהיוהםאולםהדיבוקים,באמצעות
דברינעייןאותנוקבלשלנוהדורכדמשוםלשאת.מסוגלשדורינו
רקלכולם,ברוריםאנושאין ,] 5בעמ'א IIשליטשטיינמןל IIראיהגאון
להציל.מנסההשםואותםאמת.שרואיםלאלו
לציבור?להעבירעלינומסר.איזהש

 .מהיוםלכולםשיידשכתבתימהת.כל
החוצהלצאתחייבאחדוכלאתם :לכולםלומראחדדברעודלייש

אינכם .דתייםולאדתייםלה'לחזורהיהודיםלחבריולעזורלנסות
בדעתינו,לעלותיכוליםשאנחנוממהאיוםיותריהיהשזהלכזמודעים
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נהיתהלאאשרצרהעת"והיתה :דניאל[סוףזמןמכליותרמפחיד
אינכםהאםאולם ,'הבעזרתתבואהישועה .] IIההיאהעתעדגוימהיות
 .שכתבתימהכלאתלהראותיכולים!אתםשםלהיותרוצים

בזהויאמינוש.האם

תקשורתבליגםזהאתלראותיכולאתהשלא.ויששיאמינות.יש
אנוהשנים].ה IIד 57עמ'[עייןואסוןמוותסביבותינוכלמסייעת.
הזוהשנהיתומים.לגמריונשארנוכמעטשלנו.הגדוליםאתמאבדים
כועסשה'הוכחהזוהאיןוליהודים.לעולםביותרהקשהתהיה

ישראל.כללבגללהואבעולםשקורהמהשכלאנועלינו!יודעים
לחפשצריכיםאנולגבינווהמשמעותמהבעםומגפהכשישכתובמה
אפילוזאתלךלומריוכלילדכלפשוט,זהכןולאעוונותינושורשאחר

התורה.כלאתיודעשאינו
אלינוויקשיבמירבנים,אנואיןאנחנוומיש.אבל
הכנסו :משהבאמצעותלהםאמרה'סוףביםעמדוישראלת.כשעם

לקפוץפשוטאחדיהודילקחזהמשה.לא,אפילוזזלאאחדאףלים.
העם.אתולהציללתוכו
פשוטואדםלאמנהיגהיהש.הוא
 .אלקיםבצלםנבראיהודי,וכלגדלותווזופשוטיהודיהואיהודית.כל
יהודיוכלאתהתשכח,אלאתה.וגםיהודיכלמל,ךבןאתהנסי,ךאתה

השינוי.אתלעשותיכולים
מקשיביםואינםהבחוריםאולםבישיבהשיחהנותןש.הוא
רוצההואיעזור.כברוה'האמת,אתלהםותאמרקבוצהת.ארגן
אסונותהרבהיביאהואהאהובה.כלתואתלהשמידולאאותנולהציל
 .יותרלהקשיבירצושהאנשיםכדיהשנה

שיעורומגידרקואהיהשליהעבודהאתאפסיקאניש.האם
הואבירמיהוהתבונן .'העבודתאתלעשותקללאטוב.רעיוןזהת.אין
אמתאולםישראל.עםשלהמנהיגיםידיעלשקרןנקראהואנאסר,
כשהדברלמצריםאותו.שלחאותוהצילהואברוךוהקדושאמתהיא

עדן.בגןיושבהואולבסוףקרה,האיום
יקשיבושלנוהדוראיךהקשיבולאאנשיםירמיהושלבזמניםש.אם

למצבביותרהשפלמהמצבלעבורדבר,של,בסופומוכרחיםת.אנחנו
היהעקיבארביבעולם.השפליםהיותשובהבעליהרבהביותר.הרם
תורהללמודלשבתשיכולה'שלגדולחברלהיותגדלוהואפשוטרועה
אותו.להדביקהצליחלארבינושמשהמישבשמים,אבינועם

ה'ושםאתלהפיץולאבביתלהיותצריכהשאמאכתובש.בתורה
גדולותמשפחותלהםשהיוצדקניותנשיםאותןכלכנראהכןת.אם

שאתםאומרזהלהיות.יכוללאעבירהועברוגדוליםחסדיםעשווגם
הבעלביח.דאתםאבליהודי.ביתולהקיםילדכםאתלחנךצריכים
הזה,לעולםביותרהגדולהחסדאתלהביאיכוליםוהילדים,האשה
עיוורונו.אתלרפאותזהידיועללעיור,האמתהבאתשלהחסד
גדוליםובמניניםלהתפללטוביותרש.האם
בדמעות.להתפללחשובת.יותר



------47הנשמותמעולםמסרים------

ידיעל ,'העםשלנןבקשררקתלןיםהשלןםאןהסכנההמסר:תמצית
הסכנהבשןאה,שארעןכמןסכנה,לידיעצמנןאתמביאיםאנחנןמה',תנןהתרחקן
אןתנן,יציל Iהאזעצמנןאתננקהאנחנןאםשלנן,הלבמתןדהןאהאמיתית

עצמנות-אמפיליםאנחנו
ס !1תשתמוזאוטיסטיתילדהל.

הסוףנשמות,ולהצילהמצבאתלשנותכדידרדכללנסותחייביםאתם
 .. ,ואנחנוקרובמאד
קרוב?באמתשהסוףהסימןמהש.

 Iזהאתלטעום Iזהאתלהריחיכולאתהאות,ןמבינהלאאניח.

זה,אתלהרגיש Iזהאתלשמוע
אותנו?יתקיפוהפלשתינאיםהאםש.
זהאבלו, IIחכיווןמכלאותנולהפיליכולהשםלזה?דואגאתהלמהח.
 Iהבשואהוקרהמהעצמנן.אחמפיליםאנחנןאותנו.שמפילהשםלא
להיותרצינו Iההשכלהאתרצינוזה,אתעשינואנחנואותנו,הרגלא
יצאפשןטהןאאזהוא,ברודמהקדושלהשתחררלב,דולהחליטלבד

וזהכולנו,אתהרגולאגדולבנסורקהגיעוהגרמניםואזמהשטח,
יפול,הוא-לבדולהלחםלהחליטיכולשהואשחושבמיעכשיו,המצב

ואםש] IIעבאפרשתסוףהרמב"ןכ IIנכשבנסחיהזהבעולםאחדכלכי
ו, IIחנופליםכולםהנסאתלוקחהשם
יתקיים?דייוידבקמפההסכםהאםש.

העןלם.ןבןראישראלעםבין-אחדשלןםהסכםרקישח.
ירושלים?עלהפורענותתתחילמתיש.
שונות,נבואותישנןכזו,שאלהעללענותרשותלישאיןיודעאתהח.

 ,]ב Iה'ב IIפימלכיםהלכותם IIהרמבשכתבנכמובסוףנראהזהאתאבל
ןבןטחיםשמאמיניםאלהןרקמאד,גדולפחדשלמצביצורהשם
המאורעותסדראתנגידאםהמשיח,שלפניןאחןיקבלןזהאחיעברן
מבחן,בעבורכםיהווהלאזה Iבעתידשיקרהמהואת
 _הגאוה?עניןעללומרלדישמהש.
יושביםבינונייםיהודיםהרבהשלנו,בדורבמיוחדקשה,בעיהזוח.

אברכיםהרבהכדכלמכובדים,באמתשהםוחושביםמכובדתבעבודה
בכיס,זהאתלהםישכברהבא,עולםלקבלצריכיםשהםשחושבים

סביבמסתובבהעולםשכלשחושביםחילוניםיהודיםהרבהכדכלויש
היה,לאפעםשאףמצבזהוהדימיוניים,הצרכיםשלהם,הצרכים

השולטים,אנחנו Iוכוומכוניותטלפוןלנושיששבגללחושביםאנחנו
כזו,חולשההיתהלאפעםאף Iמאדחלשיםשאנחנוהיאהאמתאבל
היום?הסכנהמהש.

אנחנו ,] I 29עמנעייןשלנןהלבמחןךהיאהסכנהותראה,תחכהח.
השכונהאתלנקותצרידפהאחדכלהבית,אתלנקותצריכיםהחרדים

הטומאה,מןהמקדשביתאתשטיהרובחנוכהכמו ,שלו
הביחןאחהחרדיהרחןבאחננקהאם :שובאגידמסר,רוציםאתם

תצאואןחנן.יצילהשםאז ) 56עמ'[עייןהחרדיהלבןאחהחרדי
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מפחדיםאבלזהאתשמביניםהרבהישלכם,אומרתאניותצעקו,לרחוב
קולהקוקהצריךלארום, CDעםהמחשביםכלונגדהוידאוכלנגדלצאת
הזה,לעולםכךכלששייךדברזהבד"ץ,שלחותמתזהעלישאםאפילו

כולם, , RCגםפפסיגםשלו,הנשמהאתמקלקלזהת"אששותהמי

קדוששיותרבעולםמקוםאיןישראל,בארץשישהטומאה:למרותהמטרתמ~ית .
בעתידבהקב"ה,רקבצבא,אובממשלהתלויאינוהדאםשלהבטחוןממנה,

האוטיסטים,עםלתקשורתבדומהלנשמה,מנשמהתהיהאדםבניביןהתקשורת

קדושבמקוםלשבת
תש"סבאבט"וויילחיים

לגורנכוןלאזהלכאורה,ישראל?בארץבטוחשיותראמרתםלמהש.
בציונים?לבטוחלאובוודאישם,
בגללישראלבארץבטוחשיותרשחושבשמיאגידרקאנית.

שהמדינהיודעאחדכלכיטיפש.הואהמשטרהאוה~באאוהממשלה
איךאזמאד,הקרובבעתידותפולמתפוררתשלההמחלוקותכלעם

הכחסמךעלרקישראלבארץלהתיישבשצריכיםלחשובאפשר
תחתנמצאתישראלשארץשלמרותאסביררקאנישלהם?הדימיוני
נשארתעדייוהיאלא]למהאבלד"ה 23עמי[עייןהציוניםשלהטומאה
מעדיףאישיתאניממנה,קדוששיותרבעולםמקוםואיןקדושה
עםבט,להיותמאשרכלוםבליגג,בלילחם,בליואפילובהלהיות
מהגוים,וכויוכסףמסודרוביתמכונית

אחריישראלבארץבטוחיותרשיהיהאומריםשאתםאומרת,זאתש.
תיפול?שהמדינה

במקוםלשבתלמההוא,ברוךבהקדושרקהואהאדםשלהבטחוןת.
קדוש,ויהיההיהשתמידבמקוםקדוש,במקוםלשבתאפשראםזר

לאנמות,שלאבטוחלאבטוח,לאאחרדברשוםבטוח,מקוםזהו
שאנחנובטוחרקביתלנושיהיהבטוחלאפרנסה,לנושיהיהבטוח
הקודש,בארץ

לקוסם?אוטיסטים]עם[התיקשור FCתקשורתביןהבדלישהאםש.

דבר,כזהלשאולאפשראיךמביןלאאניייקוסםי'.?נקראכןזהלמהת.
שלכם,הנשמותלביןשליהנשמהביןקשרישפשוט,דמיון,שוםאין
האדםבניכלביןהקשרצורתתהיהזוובעתידביותר,טבעידברזה

השקר,אתימחוקוזהלנשמה,מנשמהאלאלוחעללהצביעבליאבל
 ?)אג,ניואלבשר"כלעלרוחיאת:ייואשפוךשכתובמהזה.האםש
כן,ת.

קודשרוחשורההבוטחעלכיהבטחוןממדת
ה'יעזרהואמנםכיהמבשרועוזרוחעמוומתלוה

לביייראלאמחנהעליתחנהייאםע"ההמלךדודשאמרוכמו
כז)(תהליםוגו"מלחמהעליתקוםאם

ב lIפובטחיןאמונהאישן;החזו
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לנקןתןכדימהעןלםהרבהישמיד Iהןבקריבהסןפיבזמנןהעןלםהמסר:תמצית
כךכללאזהמי.דיתב'אליןנחזןראםומןןתסבלהרבהלחסןךאפשרמהטןמאה.

 .סיניהרממעמדגבוהיןתרנגיעזהידיועלצרןתהרבהויחסךולעשיתקשה

הסןפיבזמנןהעןלם
ט 1Iתשנחשווויילחיים

גוברתבמהירותזורמתהזרימהקבועה.בזרימהעוברותושעותדקות

מעטיםמכך.מודאגשנראהמיאיןאולם .זמןישארלאמעטועוד
שהחייםרואיםמסביבכשמתבונניםאבלכךעלחושביםלפעמים

מפסיקיםהםגםממילאגדולה.דאגהנראיתולאכרגילמתנהלים
כך.עללחשוב

ה'הזו?המאיימתבאמתולהתבונןלעמודליהודיםלגרוםיכולמה
הסתכללהקשיב.הרוצהאישאין,אבלאותנולעוררכךכלמתאמץ
ותראהמסביבהתבונןמדוע.שואלאישואיןנערמותהגויותמסביב,

והאסונותהשריפותהאדמה,רעידותהשטפונות,הסערות,כלאת
כלותראהמסביבהסתכלמדוע.שואלאדםאיןוהמוזרות.האיומות

מומתים,הרבהכךכלבעולם,רביםבמקומותמלחמותהרבהכך
מלחמהידיעלנשמדיםלהיותנוכלכפתורלחיצתידיעל .נרצחים
 ] 4בעמ'חייםהחפץדברינעייןמדוע?שואלואיןגרעינית,

ליהודים.מסרהואלרעאולטובבעולםשקורהמהשכליודעיםאנחנו
ואיןמסרים,הרבהכךכלמקבליםאנחנואחזור]ה IIד 38עמודנעיין·

האלקייםהאותותמןלהתעלםנמשיךאםיקרהמהלהביןמנסהאדם
אםלהתבונןכיצדהברקה,רקרעיוני,הבזקאתןאנימקבלים.שאנחנו
 .להביןננסהכןאנחנו

 .] 59ועמ' 4בעמ'חייםהחפץדברינעייןתשובהלעשותאותנומזהירה'
ה':אנכיאומרהואלחרדים.כלקודםהואפונההדבר,משמעות
באלהיםחיינואתממלאיםאנואולם .ממניחוץאחריםולא-אלקיך

אלקיםעםבבדבדלהיותיכוליםשהםלעצמנומדמיםשאנושקריים
חיים.

והרכושהכסףאלוהיאתלסבולמוכןשה'להאמיןיכוליםטיפשיםרק
שלהאלוהאת .] 38בעמ'משבצתנעייןתורתועםביחדהחומרי
עםביחדהאנוכיותשלהאלוהאתתורתו,עםביחדהגופניותההנאות
ישראלשעםפעםכלכילהמשיך.הזולתועבהירשהלאהואתורתו.
ישהיום,עובדיהם.עםביחדאותםהשמידה'אחרים,אלהיםהכניסו

נקרי,ה'למקדשלפלושיכוליםשהםשהחליטוהחרדימהציבור
האליםאתלתוכוולהכניסוהבתים),כנסיותהבתיהיהודית,הקהילה
ל. IIהנהעבריניםאתישמידה'החוצה,אותםיפלוטה'אבלשלו.הזרים
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זהולה.מחכיםשכולםהגדולההישועהלפניהסופיבזמנוהואהעולם
 'עמ[עייןפעםאישהיינוביותרהירודבמצבבונמצאיםשאנוהזמןגם
הרבהלנויש .בטחוןאוה'אהבתמעטאולםתורההרבהלנויש .] 61

ללאאולםכמאמיניםנראיםרקאנו.לליבנושהכנסנושקרייםאלילים
ומוות.סבלהרבה,נחסוךמידבתשובהנשובאםלב.

ה' .לשובזמןיהיהלאבסוףממש ,קצרמאדבאמתהואשנותרהזמן
אלו .] 55עמ'[עייןהטומאהמןאותולנקותכדיהעולםמןהרבהישמיד

היכולתלותהיהלאאחראחדאף .ה'שלהאוהביםיהיושישרדו
מקוםבכלהחרדיםהיהודיםאנחנואם ,עכשיו .אמתשלבעולםלהתקיים

ובתיובתינוליבינואתלנקותונחליטעשינואנחנוטעותאיזונביןבעולם
תבואהגאולהאז .'הלאוהבילההפדנוכלאז ,ספרינוובתיכנסיותינו

 .יכלוהרשעיםורקהעולםאתימלאשלוםקלה.יותרהרבהבדרך

אותנוולהביאוהאסונותהמגפהאתלעצורכדילעשותעלינומה
לראותלרצותרקצריכים.אנחנוקשהכךכללאזה !סבלבלילגאולה
צריכיםאתםלעשות.מהבדיוקעכשיולדאומראניהאמת.אתולקבל
יחדשיבואוהחרדיםהיהודיםכל .אחדדגלתחתיחדלבוא ,אחדות

לבואלכולםטכניתבאפשרותזהאתעשהה'בעולם.המקומותמכל
 ,ביחדלרחובותתלכו .ותורתו 'השללדגלמתחתאחדכעםביחד

 .ילדיםעם,ביחדבנפרדונשיםאנשים

שנמנעתםאחריתבואו .ראשיכםעלאפרושימוהקרקעעלתשבו
ותתחננותבכו ,ביחדוידויתגידו .אחתסעודההפחותלכלמלאכול
האחרים ,אחריכםיבואושלכםהרבניםותבכו.תתחננו ,לישועה
ויביאאותנויושיעזהתפחדאלאחריכם.יבואודתייםהלאוהאחים

 .ראשינומעלהריהיהשלאמכיון ,סיניהרממעמדגבוהיותראותנו
 .מאהבהאליונבואאנחנו

נהרסתזהידיועלהחרדילעולםנכנסהגויי ,הגשמיהעולם :המסרתמצית
זהנגדביחדלהלחםצריכים .רבותוצרותמחלוקתונגרמות ,'הואהבתהפנימיות
ישועה.ולבקשוסליחהוידוילומרכדואחר ,מבינינוהטומאהאתולהוציא

הטומאהאתלהוציא
תש"ססיוןח.לרב 28בןאוטיסטגולדןבנימין

כי[להתרחש]להיותיכולזהאבלהתורה.לעולםנכנסהחיצוניהעולם
טהרתרקלאוזההזה.העולםאתרוציםהםשרוצה,מהקהליש

 .מקוםבכלבכוללים,וגםכנסתבבתיוגם ,בישיבותוגם .המשפחה

 .רכיסתם!לאן.הושל.רשלצאצאיהםשנהרגוחושביםאתםולמה
 .בראבל .[יהדות]אידישקייטשלונהיעללדוגמאנחשבתתהיה .הוגם

נכנסהגוייהחיצוניוהעולםחזקנכנסומחלוקתחזקנכנסהגשמיות
בטיכלהראשמכסותוהנשיםשחוריםבגדיםלובשיםעדיין.אמנםחזק
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פנימיות.,איוחיצונילבושרקהיוםשר.זההמצי/.ר}ותאבל[מטפחת]
[יהדות].אידישקייטשלהדוגמאהיהר.כייפול,הכלישתנה,לאואם

ועצלניתשמנהנהייתה .הגםאבלגרוע.כךכללאכמור.,לא .וה
הרגילות,הסיסמאותאתעדייןשישואפילוהזה.בעולםומעורבת
אותם,גםהרסהבר.המחלוקתבר.גםישומחלוקתחסר!ה'אהבת

אזהרהרקוזהביותרמסוכןדברזהמחלוקתהאש.אתהדליקגם
קשהבמצבהעםכיישראל.עםלכלאלאבה.רקולאבר.,רקלאמה',

הדברחסר :וכולליםכנסתהבתיכלועםהישיבותכלעםביותר,
עמודלפניחשובה"ייהבהרה[עייןה'אהבתחסרביותר,החשוב
השער].

 .] 30עמ'[עייןה'אהבתללמדלהגיד.לצעוק,להלחם,ארגוניםלהקים
ביחד,.אבלהלבושאתלשנותלהיות,צריכיםשלאאלומבינינולהוציא

שרוציםביחד,החרדיםהמקומותמכלהעדות,מכלקבוצותיחד
ומעולםהזהומעולםמגשמיותבריחהשמים,לשםתמימות,צניעות,
לזרוקהתורה.לפישלאכתובדברמכלולהתפטרולזרוקלשרוףהגויי.

ישמעהחרדים.כלאצלוזהלנו.שייךשלאדברכלוכו'וידאומחשבים
 .] 56עמ'[עייןאותנושיבריאהיחידיהדברזהאבלקיצוני

וגבריםילדיםולשבת,הראשעלאפרלשיםלרחוב,לצאתזהואחרי
חיזוקשלדבריםלשמוע .ישועהלבקשוידוילהגידלחוד.נשיםלחוד,
ותראוהמתיםאתתספרוכי .ביחד,כולםמחילהולבקש,לבכותומוסר
--וטרגדיותמחלות.הרבהאבלאחתמחלהלאהמגפהמגפה.שיש

מגפה.שזהותראוהמתיםאתיוםכלתספרו

במנין?הכללעלתפילהתהיהשתמידש.
 ,'האתשאוהביםמאמיניםיהודיםבאמתשיהיותשתדלכן!ת.

טומאה.בביתםשאיןשיודעים

טומאה?זהמהש.

וכו'.וידאומחשבים,אותם,לקרואשאסוריםכתוביםדבריםת.
מנין?.מספיקש

כמהתהלים,ולהגידלהתפלל.צריכיםכולםונשיםגבריםיותר,ת.
מבינינולהוציאחייביםכמוך.שמרגישיםאנשיםישתהלים.שאפשר

דתיים.וגםחילוניםגםטומאה,מלאהירושליםהטומאה.את
הרבנפטר.למהש
תסתכלוצדיקים.הרבהצריכיםעכשיו.נופליםהצדיקיםרקת.

לאאומהביתלצאתאםדואגתואתומשמאל.מימיןנופליםמסביב,
באמתטוביםאנשיםומשמאלמימיןנופליםושיעורים]?דרשות[להגיד

יגמר.זהגםאבלזמן,לנונותנתשלהםהזכותכיולמה?מאמינים.
הזהב!עגלזהמהש.
 .] 61-63בעמ'מפורטהסבר[עייןוכו'דירותמכוניות,לבוש,כסף,ת.

טומאותמיניכלמכניסים.לכןהגויםשלוההנאההחכמהאתורוצים
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זריםרעיונותמיניכלמכניסיםהמשפחה.טהרתשלהטהרהבתוך
אסור.חרדיעיתוןוגם .אסוריםדבריםהרבהקוראיםלחינוה

חגי?ברחובבעיהישהאםש.

פרוצה.שנהיתהבעיה,ישבגאולהת.
במה?פרוצהש.

יודעת.לאשאתמשהואומרלאאנית.בכל!
בזה?להכשללאאפשראיךש.

לדבר!לדבר!לדבר!בפגישות,בצעקות,נג,דת.ללחום
 ,ש.דרשות?

שמאמיניםקבוצהסביבכםלארגןליחידים.וגםדרשותגםבודאי,ת.
מחסידויותאחרות,מקבוצותגםביניכםלהכניסכדאיאבל .כמוכם
 .כמוכםביניהםיש .וכוימליטאיםאחרות,

החיצונימהעולם .ולהתרחקפירצותוכמהכמהלתקןצריכים :המסרתמצית
וזההי,ואהבתובטחוווחס,דלימודשלחייםבאמתלחיותאפשרואזהשקרי,

 .המסר)בסוףמשבצת(עייואמיתיוסיפוקלשמחהאותנויביא

אמיתיתלשמחהלהגיע
תש"ס .רלרבניתמןחיושיתןק 12בתבתיה

 .מהנשיםיותרירודבמצבהגבריםכיהעם,אתלהציליכולותהנשים
האמתבעדולהלחםבמדברהצדקניותהנשיםכמולהיותצריכים
 !החרדיהעולםמןהעגלאתלהוציאהזהב.עגלאתלקבלולסרב
לאבלילה,שפתוחותלמסעדותלהכנסלתתלאלגמרי!אותוהוציאו
ששוםלתתלאזרים,ספריםלקנותלתתלאבלילה,במסעדותלשבת
לאבכללרדיו,לשמועלא .ובעבודהבמשרדיםרקהביתה,יכנסמחשב
פסיכולוגיה.לשמוע

 !הקודשערוציעםמהש.

ולאלחילוניםרקמיועדיםהקודש.ערוצימאדגדולהשאלההיאזות.
לדתיים.

 .] 29-30יעמנעייןהואהבתשלחינוךש'היההחינוהאתלחזקצורךיש
שיהיובכלל,צרותחצאיותתהיינהשלאצנוע.לאברחובללכתלא

קלהבצורהרקמדי.מאופרותתהיינהלא.שהנשיםלברךמתחתארוכות
צריכותהגרבייםלדבר.מהעלשאיןבוודאיבשבתלא.בכללאוביותר
 !מספיקלאזהגם ,דנייר 40מינימוםעבותלהיות

ולאחילוניות,פעםשהיוזמרותמיניכלעםטיפשיותהצגותלעשותלא
ללמודזהאםרקגברים,עםאונשיםעםשידברזראדםשוםלהזמין
לימודועםעצמנואתלסגורעלינו .ראשונהעזרהכמומאדטכנימשהו
תפרסמואםאמיתית.לשמחהכולנואתיביאוזהבהווובטחוןחסד
לסגוריכוליםלאאנחנופתאום?מה :יגידואנשיםשלי,הדבריםאת
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הילדים?עםנעשהומההגוים,מחכמתלקבלמותרלגמרי,עצמנואת
הביניים?בימיכמובגטואותםנסגורהאםהיום?כליעשוהםמה

אמיתית-לשמחהןלהגיעבאמת,לחיןתאפשר!בגטןשכןאומרתואני
אמת.שלחייםלחיןתהשקרי,החיצןניהעןלםבלי

תורהאלאטובייואין
התורהטובועריבותבמתיקותמרגישיןאדםבניהיושאם

אחריהומתלהטיםמשתגעיםהיו
למאומהוזהבכסףעולםמלאבעיניהםיחשבולא
שבעולם"הטובותכלכוללתהתורהכי

יא)כו(דבריםהקיהחייםאור

ל IIחזשהורונויימת
שכינתומזיוולהנותה'עללהתענגאלאנבראלאשהאדםהוא

הגדולוהעידוןהאמיתיהתענוגשזהו
פ'יאישריםמסילתלהמצא"שיכוליםהעידוניםמכל

שכתבחיזוקמכתב

א IIשטינמושליטליביהודהאהרורביהגאון
תורהלבן

 !לךישעורבשלום
גםילכו,בוהנכוןהדרךאתלדעתמבקשיםהרבהאיןלדאבונינו

מעמיקים,שאינםידיעלעצמםמרמיםהםאמנםכן,אומריםשכולם
 .עצמולרמותאפשרשטחיתובהסתכלות

התחילוישיבהמבחוריניכרבחלקששמעתישמועהדברעלבאתיכעת
ומדקדקים IIמאדע IIהכפישיהיההמלבושיםבעניןוליבםראשםלשים
מא.דבזה

שיצליחיתכןלאבזהשראשומיגםשמים.יראתמחוסרשזהוכמובן
להםישהאלהבחוריםשדווקאנראההעיןכשלמראיתואפילובלימוד.

בושאיןמיכייתכן.לאבלימודאמיתיתהצלחהאבלחבישיבה,שם
עתידווכל .התורהבהבנתגםיורדהואהזמןבמשךאזשמים,יראת
ישותם.כלוממלאבחייםחלקםשהתורהמאלהמלהיותלהפךהוא

כמעשיהם,עושהשאינומיעלבלעגשמדבריםמאלהלהתפעללאלכן,
לבןלהיותשצריךלמהבניגודשהואמהנהגהולהתרחקלברוחוצריד
 .מיוחדתדשמיאלסייעתאויזכובתמיםלהולךטובימנעלאגםתורה,
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(ירמיהט) 1הארץאבדהמהעל
II יתדכוןנתןI ןורה.בעוסקםשנהיההיתהמעולםjשתתעצםכדי

התורהמןצאמקורוקדושתןרוחניןתבעצמותנשמתינו

הזאתהכןןנהעלבתןרהעןסקיםהיןןאם
 .יתברךלשכינתןןהיכלמרכבההמההין

 •••בקרבםממשהשכינהשהיתה
 •••מכבןדןמאירההיתהכןלהןהארץ

בתורהעסקושלאזהחוקשעברועתהאבל
להנאתםהגשמייםהדבריםלצורךאםכי

ומתומשאלצורךהדיניםלידע
חכמתםלהראותלהתגאותגם

התןרהןרןחניןתבקדןשתןלהדבקלהתעצםנתכןןנןןלא
בארץלמטההשכינהולהמשיך

 ..•הארץמוהשכינהשנסתלקהפירודעשובזה
קדושהבליבגשמיותהנשארהוהארץ
ואבידתה"חורבנהגורםהיהוזה

ש IIעמזחייםאורחב!'ח

הזההעםנגשכייעואדנ-יויאמר

ממנירחקולבוכבדוניובשפתיובפיו
מלומדהאנשיםמצותאותייראתםותהי

להפליאיוסיףהננילכו
כט)(ישעיהיפלאהפלאהזההעםאת

הפלאהאלאאינןשכןלןתןרהשבמשנההקללןתןכל :רש!!י

הפלאןתשתיכח)-ןכאו(דבריםמכןתך"אתה'אחת-ייןהפלא

שמייתברךהבוראבעבידתיותרשהנרצה

הנשמהותשוקתהלבחפץהוא

העבודהתמימותצורךחכםכלאצלהתאמתשכבר
דואינרציתאינהאלהונקיונה--שזולתטהרתהוחובת
ה!דורשלבבותכלכיומתועבת!נמאסתאלאכלל!

ישריסמסילת
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עיקריכעת,והדורהעולםמצבשלסיכוםמהווההחוברתסוףעד ,-מכאןהחומר
לתקן,בידושישמיכללפנימוצעיםהאלוהדבריםפתרונות.והצעתהבעיות,

למזורזיםאלאמזרזיםואיןהרבה,אםמעטאם

החוצהלהתפרץעומדתהאמתמשתנה,שהעולםלהרגישניתן :המסרתמצית
מהשקרלהיפרדעשכיוכברצרידלשרודשרוצהמילכןהשקרים,כלאתולהכחיד
 ,יתגשמושהאחרונותמחכיםורקהתאמתוכברהנבואותכלכמעטלאמת,ולהתבחר

משתנההעולם
תשס"אחשין 28בןאוטיסטגולדןבנימין

שמעטיםמכיוןהיטב,ליהקשיבואתם,וגםשק,ללבושאתחילבקרוב,
משתנה,שהעולםלכולםברורלהיותצריךהאמת,אתלכםיגידומאד

מןאעבירהטומאהרוחייואת :יג[זכריהטוביותרלמצבמשתנה
פיינישראלנצחספרומהריילמלכיםהליסוףרמבייםועייןהארץיי
שלוהחלקאתלהכחידצריך,הואעצמואתלהשליםבכדיאבלועוד].
להתקייםצריךהאמתעולםהמושלמת,הסופיתצורתואתתואםשלא
אמת,לאכלסילופים,כלשקרים,כללכןשקרים,שלצלאפילובלי

להעלם,חייב

להעלםצריכים ,הדמיוניהשקריהעולםמןחלקשהםאלוכללכן,
סףעלעכשיונמצאיםאנחנוחייהם,אתשממלאהשקרעםביחד
בושקיימתמיכל ,מקוםבכלקייםהמתחהמושלם.העולםשללידתו

להתפרץמוכןבפנים,וגודלוגודלשגודלאיךלחושיכולרגישות
משתקת,שינהישנים,כולםסיבה,שהיאמאיזועדיין,אבלהחוצה,
שמתרחש,מהשללמציאותקשוריםנראיםלאבתרדמה,נמצאים

מהעם ,הגשמיהעולםעםרקמקושר ,היפנוטשלבמצבנמצאהעולם
אתותשמידהחוצהתתפרץהאמת ,ופתאום ,השקרלעולםששייך

אלוורקלנצח!יעלמויעלמו,השקריםאלשמחובריםאלוהשקרים.
ישארו,לאמתעצמםאתשמחברים

עליכםלאמת,להתחברפתאוםתוכלולזכור--שלאצריכיםאבל
כדילאמת,ולהתחברהחושךבתוךהאוראתלחפשעכשיוכברלהתחיל
מעולמוחלקלהיותותוכלומוכנים,תהיוכברהעצום,השינוישכשיגיע
הי,שלהמושלם

יקרו,מוזריםמקריםהרבהועודדברים,ישנומלחמותמשתנה,הטבע
מיתתאתנראה,אנחנומראשאותםלצפותאפשרשאיואסונותניסים
שלהם,הגדולהשקרמיתתאתראומצריםוחיליו,פרעהכמוהשקר,
כולו,העולםלעינייישחטהזההדמיוןקרוב,המאדבעתיד

 :לכםאגידאני !עצמנואתנצילאיךאז
הנוכריים,הדבריםכלאתמקהילותיכםזרקוביח,דהתאספויהודים,
לצאתכןגםיצטרכושלהםהאליליםאתלעזובשיסרבויהודיםאותם
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שלכם,הראשאתנקוישארו.האמתאתשרוציםאלורקהקהילה.מן
אתנקושלכם.העריםשלכם,הרחובותשלכם,הבתיםשלכם,הלב

אותם!תשרפואותם,תזרקוהאלילים.השקרים,

וידאו,כלזר,קריאהחומרכללתורה.בניגודשהואביגודכל,קודם
תחתשהםלאלו{פרטאינטרנטאו CD ROMעםמחשביםטלויזיות,

יהודי,בביתמקוםלהםשאיןהצעצועיםכלביותר).קפדנירבניפיקוח
כללאלימות,הקשוריםמשחקיםכמוצעצועיםוכו'.בארביבובותכגון
שלמוחותיהםמחבליםשרקמתאימיםולאטיפשייםמשחקיםמיני

 .יהודייםילדים

שאתםרקהגוים,כמוחייםלחיותהתשוקותכלשלכםמהלבזרקו
שכולנו,בגללותבכותהליםותאמרותשבווכיפות.פאותעםלבושים
הטפלותהתשוקותאתמלבבכםזרקוביותר.החמורהבסכנה

הואברוךלהקדושוהתחננושקלבושיםהארץעלשבווהטיפשיות.
 .עכשיוזהאתנעשהלאאםעתידלנו.איןאותנושיציל

ברוךהקדושהמלכיםמלכימלךתחתאחד,כעם Jיחדהתחברויהודים,
עםהסוררים.בניואתיצילהואברחמים,חס,דעםאזואוליהוא.

הנאהבהידיד ,'השלהסוררהבןבמדבר,ה'שלהכלהאתהישראל!
הנוצץ,אתלזרוקאליו,לשובלנומחכההואישראל!עם .'השל

אליוולבואזהמכלעצמנואתלהפשיטהריקות,התאוותהשקרים,
כתפו.עלולבכותלנו,המחכותזרועותיותוךאלליפולהפנימי.להיכלו

כרגיל,ממשיךשלךשהעסקלךשנראהואפילוקרוב.מאדהסוף
למרותממשיכות.שלךהמפוארותוהשמחותנדחו,לאשלךוהחופשות

רבזמןיקחלאיתפוצץ.שהכלהואהאמתכרגיל,הולךשהכלשנראה
תשתנה.מאדמאדשלךהמציאותשכלעד

לעשות.לכםאומרלאאחדאףאםאפילועכשיו.משהועשוכן,אם
ולהתחנןלהתפללאותהליםלאמרלכםאומרלאאחדאףאםאפילו

לרחובביחדלרוץלכםאומרלאאחדאףאם.אפילואותנושיציללה'
מתחנניםמהעיניםזורמותדמעותעםהראש,עלואפרבשק,לבושים

 .אותנוולהציללנולסלוחלה'

אתתנקובחזרה.אותךרוצהה'להגיד!נוכלעודמהישראל!עםאוי,
כברהנבואותכלכמעטעצמכם.אתוהצילועכשיו,קהילותיכם

 :יתגשמושהאחרונותמחכיםרק.אנחנוהתאמתו

נפוצותםאשרהארצותמןאתכםוקבצתיהעמיםמןאתכםייוהוצאתי

מדבראלאתכםוהבאתישפוכה.ובחמהנטויהובזרועחזקהבידבם
אתנשפטתיכאשרפנים.אלפניםשםאתכםונשפטתיהעמים

אלוקים~"אדנ-ינאוםאתכםאשפטכןמצריםארץבמדבראבותיכם
 )'כ(יחזקאל

כגוים"]נהיהאומריםאתםייאשר :ה'לחימתהסיבההקודםבפסוקנעיין
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לאית'ה'חסדישמגןדלמןח,הפגןעישלהמסריםחשיבןתעלבאצבעמראההזההמסר
בלב 'יתאליןלחזןראןתנןלעןררדבריםלנןןשןלחהזה,השפלבדןרגםמאתנןחסדןהסיר
ממיהאמתקבל IIלכוהדברים,אמיתתלהכחישאפשרןאיהרעהיצרמפחןלהצילנןשלם,

 .השערעמןדשלפניחשןבה"הבהרה IIהטיב.לעייןישהאלןהדבריםלהבנתם) IIנרמב IIשאמרן

ישראללעםגלןימכתב
תש"סא'אדר 28בואוטיסטגולדןבנימיו

הזאתוהשנהמהקודמת.קשהשנהוכלמאדקשותהאחרונותהשנים
טרגדיותשלשיאהעולם,בכלטבעאסונותשלשיאלשיא,הגיעהכבר

ואצלנו,העולם.בכלאכזריותמלחמותשלשיאהעולם,בכלמשונות
שלשיאיתומים,שלשיאאלמנים,שלשיאהחרדים,היהדויםאצל

טרגדיותשלשיאהגילאים,מכלחוליםיהודיםשלשיאצעירות,אלמנות
 . .] 4בעמ'חייםהחפץדברי[עייןלמהמביניםלאואנחנומשונות.

כךכלמאד,בגדולחסדעושיםאנחנוהרבה,כךכללומדיםאנחנו
גםהמשפחה,טהרתנשמרמקוםבכל,כשרותתשובהחוזריםהרבה
וגם !מה !בסדרלאמהאזוילדה.ילדלכלחרדיחינוךנשמר,

אזלומד,בחוררקרוצהבחורהוכללומדים,בחוריםמלאותהישיבות
מה.אבלשלנווהסביםהסבתותשלחלוםהזההמצב !בסדרלאמה

כךכלזהחרדישלהיותעולםמושלם,כמעטעולםלנושנראה
אבלקיים.לאכמעטפסחמטבחבלישאדםרגיל,כךוכלמשוכלל,
הזההיפההעולם.אפילומושלםלאבכללהזהמושלםהכמעטהעולם
מבפנים.מתפוררהרבהמבפנים,נאכלממנוהרבהמבחוץ

החרדים,ביןיותרהמודרנייםשנחשביםהיהודיםביחד.נבדוקבואו

הכשרעםאבלהגויםשלהחייםאתרוציםהםהזהב.בעגלמאוהבים
ישטוב.הכשרעםהכלאבלוכו'בילויומקומותמסעדותישולכןטוב,
[מצהייגיבראקס"בליוח"ומצויןהכשרעםלוקסוסבאוניותפסח

 .הכשרעםוהכלב"הוואי"ושבועותלנד"ב"דיסניסוכותויששרויה].

מתוצרתמטייליםפחותאוליהםמודרניים,שנחשביםהישראלים
זהעםיחדאבלהאלה.החייםאתלחקותמשתדליםגםאבלחוץ,

נותניםכיהמנין,מןלצדיקיםונחשביםוכו'לישיבותרבכסףנותנים
שהצניעות,אפילוולכןוכו'.ישיבותולראשיכולללראשיכסףהרבה
[עייןכשרלאבכללשלהםהחייםשלהגשמיודרךבשאלה,שלהם

וישחשובים.חרדיםליהודיםנחשביםזאתבכל ] 61בעמ'במשבצת
כללבדרךנראיםוהבגדיםשלובבגדלבושאחדכלהחוגים,בכלכאלה

וזהשלהם,הנשיםעלהסתכלוהם,מילדעתרוציםאםאבלחרדים,
מכלהיתריםמקבליםשבקלותקבוצהגםוזוהסיפור.כלאתיספר

שמחזיקיםהאנשיםואלוהיתר.לקבלגדולהכךכלבעיהלאהסוגים,
הישיבות.את

כיביותרהקשההתביעהופה !איתםמהשלנו,הקדושותוהישיבות
אזשראוי,כמוזהאתממלאיםלאואםביותרהגדולהתפקידלהםיש
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לאזהאבללימוד,מלאותכללבדרךהישיבותהעם.לכלכשלוןזה
בלישמיםלשםללמודאפשראיךמה'.מלב,ריקיםהרבהכימספיק

בחוריםהרבהשישדורזהכישמה.נמצאלאבכללה'לכןלב!
שלהם,האישייםולצרכיםלעצמםדואגיםבעיקרשהםואברכים
להמשיךשיוכלכדיהכסףשתתןוכלהלחתונות,לבגדים,לדירות,
ללמוד.

מתעסקיםעיתון,קוראיםיושבים,מספיק.לאלומדים!באמתוכמה
לאוהתורהלימודלאהלימודאבללומדיםוגםדבריםמיניכלעם

נשמתםאתמכרוישיבותראשיוהרבה ] 33עמוד[עייןשמיםלשם
הבינונים.הםאםהציונים,הםאםהמודרניים,הםאםלתורמים,

זהאבלכולם.לאברור-שלהםולכבודלעצמםדואגיםהםגםאבל
היום.שלהנטיה

ביןגםהלומדים,ביןגםאנוכיותביותר,הקשההבעיהזווהאנוכיות
הכוללים.וראשיהישיבותראשיביןוגםהגבירים,ביןגםהמודרנים,

לדםשגורםמהוזהיודעים.וכולםהנטיה,זהאבלכולם.לאושוב
גםשלנווהתורהאנוכי,גםשלנוהחסדכייום.כלבינינושנשפך
והיהודיהבעיה.בדיוקזואזאנוכיות,גםשלנווהמצוותאנוכית,
ביותר,הגדולההבעיהלהיותעלולהואביותר,חרדישנחשבהחרדי

שמים.לשםכלוםאיןאצלורבותפעמיםכי

יהודילכלהחרדים,לכלאגידאני !החרדיםלאאםאדברמיועם
משהותעשולאאתםשאםהחרדים,שלנוהמנהיגיםולכלמאמין,
ואגידרואה.ביותרהטיפשאפילווזהענקית.טרגדיהתהיהמהר,
להפסיקצריכיםחינם,השנאתאתלהפסיקצריכיםלעשות.מהלכם
עלוללחוםהעוגהשלהגדולבחלקולחטוףשלובקבוצהלשבתאחדכל
ושלישיבותשלמפואריםבניניםהרבהכיותדעו,וחתיכה.חתיכהכל

תתאחדולאאםהחוצה,כךואחרמבפניםקודםיפלויפלו,מדרשבתי
 .'הדגלמתחת

מכלהרחובאתלנקותהבית,אתלנקותהלב,אתלנקותביחד,כולם
לחוד,ונשיםלחודגבריםביחד,לרחובולצאת !דברכלגויי,דבר

אבלוישועה.מחילהמה'ולבקשוידויולהגידהראש,עלאפרולשים
שלנוהקהילהאתמחדשולבנות!ולחזור!ביחד!ביחדביחדרב.בבכי
זרבכסףולאבה'לגמרישבוטחיהודייהודי.שלאמיתיתדמותעם
לאומיבביטוחולאהזה,העולםשלהצעצועיםבכלולאבמחשבולא
שלום.יהיהאוליואזוכו'.

הבעיות,אתלעצורמשתדלולאשמביןחכםתלמיד,וכלשמביןמיוכל
כלאלאהעבירות,אתשעושיםאלהרקלאזה.עלבדיןיעמודהוא
גם.עבירהזההשתיקהששותקים.אלה
השער].עמודלפניחשובה"ייהבהרה[עיין
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ראשנומעלעומדהדיו
א l1תשסאסתרתעניתגןלדןבנימיןמהאןטיסט

משהומא.דחשובמשהולומררוצהגולדןבןאניישראל.לעםשלום
אמת.לראותמוכניםלפחותאם-יודעיםהחרדים)היהודים(שלשהרוב

תשמעו!תשמעו,הוא,ברודהקדוששלהאהובישראל,עםישראל,עם
בשמיםמאדגדןלמשפטיהיהבאמתבאמתמגיע!הסןףבאמתבאמת
הגדןלה'יןםןכן'כתנןרבןערבאהיןם :מלאכיוסןףבאמתבאמת
ןכן".ןהנןרא

חייבים,:אנחנוהקשיבוהקשיבוישראלעםראשינן.מעלעןמדהדין
ישישראלבארץעצמנו.אתלהצילחייביםעצמנו,אתלהצילחייבים
 .סכנהישלארץ,בחוץסכנה
אלפיכמהלהםדןמיםהיןשלאהאסןנןתלאסןנןת,לבשמיםלאכבר
ביןוגםהיהודיםביוגםהעולם,בכלומשונותגדולותצרות(שיששנה

גםשפוגעותוהרבותהמשונותהטרגדיותלכללבשמיםלאכברהגוים).
לבשמיםלאכברהגוים.בעולםוגםהחילוניבעולםוגםהחרדיבעולם
מקרילכללבשמיםלאכבר .דרכיםבתאונותקשהונפגעיםנהרגיםכמה

והמשונותהשונותהמחלותלכללבשמיםלאכבר .ההמונייםהגירושים
הרבהכדשכלהמלחמותלכללבשמיםלאכבר .העולםבכלשפוגעות

הקשההמצבעללבשמיםלאכבררבה.באכזריותנהרגיםאדםבניאלפי
לבשמיםלאכברלחיות.לחייםשנותןבטבעביותרהחשובהדברבמים,
וגםטוביםליהודיםגםמאדקשותבפרנסה,קשותלבעיותגורםשהשם

הרחב.בעולםלגויםוגםלחילונים

ביןםןאמרןצרןת,רבןתרעןתןמצאןהןלאכןל,ןהיהמהם,פניייןהסתרתי
לא).(דבריםהאלה"הרעןתמצאןניבקרביאלןהיאיןכיעלהלאההןא:

זהעושיםואנחנוסיבתהאנחנוהזאתהפנים'ש'הסתרתהואומבואר

ביוםפניאסתירהסתרייואנכי :אמרווהוא-ובינובינינוהמבדילהמסד
ש) IIעא IIפנג IIח-נבוכים(מורהם l1רמבעשה"אשרהרעהכלעלההוא

 !תשןבה !תשןבהלנן:ןלןחשןצןעקאןמרשהשםלבשמיםלאכבר
שבאמתאלהיבחרהואמאד.קשהסלקציהיהיהלא,אםכיתשןבה!

בוחריםשבאמתאמת,מכיריםשבאמתשמים,מלכותעולמקבלים .
 .בומאמינים,שבאמתאותואוהביםשבאמתהוא,ברודבהקדוש

שלןהכלהאתהןא,ברןךהקדןששלהאהןבהאתישראל,עםאןי
המצבעלקודמים][במסריםדברנוכבראת?איפהאת!איפהבמדבר.
ושהיהודיםהאמונה,אתשמורידההגשמיותהיהודים,ביןהקשה

זהלרובכיפגוע,החסדשאפילוהשם.אלבמקוםהזהבעגלאלמתפללים
בלימודם,[ר"לקייםלאהשםכימאדירדהוהתורה ..שמיםלשםלאבא

חנם.והשנאתוהמחלוקתהיהודי,בלבהכבודקייםבעיקר .] 33עמ'ועיין



--------הקדדממה ליק------- 60

מהתורה,ומשחררקטניםלחלקיםאותנומפרקזהלנו?עושהזהמה
ולאלתורתוולאהואברוךלהקדושלאשייכיםלאאנחנוואזאמת.תורת

לבאחייביםישראל,עםביותר.גדולה Jביותרגדולההסכנהואזלכלום.
לפניובתשובהולחזורואפר.שקעםלמטהראשעםשבשמיםאבינואל

 .שלנוהדרןאתמשניםשאנחנוולהחליטישועה,ולבקשמחילהולבקש
ולבכותואפרבשקלפניולעמודאליו,ללכתביחדכולנוצריכיםלכן

ושנקבלשלמהבאמונהאליושנחזורולהבטיחמחילה,ולבקשולהתפלל
הוא.ברודהקדוששלעבדיםעבדים,ושנהיהשמים,מלכותעולבאמת

לרוץו jjחנצטרךזה.אתלעשותאותנויכריחהוא Jזהאתנעשהלאואם
לפניעכשיו,לאולמהבתשובה.לחזורבפחדונצטרך Jובבכיבבהלהלרחוב
למילמה?המכה,לפנילעשותלאלמהלפניו.ונבקששנבכההמכה,
נפץחומרישימוערביםשאוליבטחונית,בעי'הבגלללהתאסףשמפחד
יותרסכנהזההואברוךבהקדושבטחוןשהאיאגידרקאני Jבמקום

שלוהמצבמסוכנת.יותרהרבההואברוךהקדוששלשהפצצה jגדולה
ביותר.הגרועהדבראתמונעומהמימביניםשלאקשהכדכלישראלעם
בחוריםלגייסרוציםכילרחובלצאתכולםאתמבקשיםהיינואם

ופהלרחוב,יוצאיםהיויהודיםמליוןקלותבקליאזלצבא,מהישיבות
תופסים.ולאמביניםולא Jגדולהיותרהרבההסכנה

אבל .אדםכלכמורגיליםדבריםלעשותיכולתבליאוטיסטבחוררקאני
קשיםדבריםיביאהקרובשהעתידאתכםמזהירואנילאמתקשוראני

רקולאגדולות.יותרעודטבעאסונותרקולאמלחמות,רקלא !ביותר
פירוקיביאזהאלאעלינו.לאקשות,מחלותרקולאמשונות,טרגדיות

 Jעליהםלסמוךיכוליםשתמידהדבריםכאילוהיושתמידדבריםשל

לא.ומילחייםמייבחרהשםואז-כולנועליפולגדולופחד

לחשוב Jשאמרתיהדבריםאתתקראומבקש:מאדמאדאני Jישראלעם
מאדאניהבעיה.אתלהביןולנסותנפש,חשבוןלעשות Jעמוקמאד

שהשםהישועה,עללהתפללגדולותבקבוצותיתאספושיהודיםממליץ
תהליםלהגידיתחילושכולםממליץמאדאנילנו.וימחולאותנויציל

כדיביותר"]החזקהנשק :בקבוצותייתהלים 24עמ'נעייןביחדביח,ד
שכולנוהעםכלאתמברדאניעלינו.שעומדיםהקשותהגזרותאתלבטל
ושביחדהישועהאתבבכינבקשושביחדשמיםמלכותעולנקבלביחד
 .צדקנומשיחשלפניואתנקבל
למסרדומיםדבריםהשואהלפניחייםהחפץשכתבמה 4בעמודנעיין
ואויבצרשיבואשיתכןהאמינוולאלדבריולבשמולאזאתובכלהזה,

מההאמינולאהעולםרובהשואהשהתחילאחריואפילושהיתה.בצורה
הנביאים,לאזהרותהאמינולאהמקדשביתחורבןלפניכןכמושקורה.
אףלהצילהצליחולאשנהועשריםמאהבמשדנחשלהאזהרותואפילו
כאןהנזכרתהאסונותלרשימתבמיוחדלבלשיםראוילכןמהמבול.אחד

התקיימוכברהאוטיסטיםשלמהאזהרותניכרשחלקרואיםשמתוכה-
הלאואחדאחדוכל jjשם:חייםהחפץלשוןוזהיבינו.והמשכילים

המו"ל]. jjבעולםהשוררהקשההדיומאימתלנפשוליראצריך
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מבהירשזהוראינוהיות ,א IIשליטהרבניםמגדולימאחדחשןבמאמרבאוהעתקנן
עגל IIמכניםשהםהמסריםשלהמרכזיהעניו(בפרטהמחפגועישלשבמסריםהענינים
 .במסריםשנאמרוהדבריםשלליסודותותמציתסיכוםבוומצאנו ) IIהזהב

הדורלתיקווהמפתח
לפי ,נפשותלצודאיךחדשותתחבולותהרעליצרישתקופהבכל

עליומתחדשאדםשליצרו ):ל(קידושיןשכתובוכמוהזמן,אותושלהמצב
עלהעולםאוירונטהרהיות ,גדולרצוןעתשהיההשואהאחרילכן .יוםבכל
אתולהביא 'להלהתקרבמסוגלזמןוהיהוכו'נפשוהמסירותהיסוריםידי

בכלהרעהיצרהתאמץלכןבזמנו)הדורצדיקיאמרו(כאשרהשלמההגאולה
 .יבוארוכאשרמיוח,דטכסיסזהלצורךוהפעילמהמטרה,להרחיקםכחו

ידיעלישראלבנינזדככוכאשרמצריםיציאתאחריהיהדומהמצב
היצרפעולותאתלהביןנוכלאזוממצבםהשעבו,דשלשניםועשרמאתים

המכונהגדולשפעהיהתורהומתןמצריםיציאתלאחר .בתקופתנוהרע
בזהנכשלוישראלובנינסיון.שניומצדטובאחדמצדשזה ,"זהבדי IIבפסוק
כרחםבעללהסיעםצריךהיהרבנושמשהכךכדיעד ,היםבביזתשנשקעו
וכתוצאה,לגמרישקעוישפחדשמשה ,י) II(רשישראלבניאתו~סעככתוב
עולםשלרבונו II :רבינומשהשטעןהעגל.זהחטאנעשהבאמתזהמשפע
אתשעשוגרםהוא ,דישאמרועדלישראללהםשהשפעתוזהבכסףבשביל
 .לב)(ברכות IIהעגל

יכוליםהיוכסףהרבהכךכלבליגםהלאלתמוה,ישלכאורהאבל
משהויתןאחדשכלמספיקהיהגבריםרבואששיםמתוךהעגל?אתלעשות

 ,להםשהיההכסףריבוישבגללהיינובזההמכווןאבל .עגללעשותכדיזהב
הממוןוקיבלבזה,לבםאתולהשקיע ,ממונםעלויותריותרלחשובהתחילו

לרוחניותותשוקתםהערכתםנחלשוממילא .בעיניהםחשיבותויותריותר
 .העגלבחטאלהכשילםהרעליצראפשרותשנוצרהעד

שאריתאתהרעהיצרתקףהשואהאחרי Iממשהזהכדמיוןכןכמו

בתכלית,הזהמהעולםרחוקיםשהיולדרגהוהגיעו,ונטהרושנזדככוהפליטה
קניניעללסמוךאפשרשאיבעיניהםשראו(מכיוןמהגשמיותכברשהתיאשו

השקיעםזהבמקום ,שבשמים)אבינועללהשעןאלאבאמתלנוואיןז IIעוה
 ,פיצויםכסףלתתהתחילוש IIמישהנאצים .הוןלרכישתלבםונמשךהיצר

והלקחההתעוררותונשכחמרוחניות,לבםוהפנהקיררםהזהוהכסףכביכול,
שעשהכמוובדיוקהגאולה,אתלקרבהעצוםזכותםונתבטל ,בשואהשלמדו
 .בשעתוהיםביזתכזאת

עדהובכלמקוםהכיוונים--בכלבכלעבדהרעהיצרכךאחרגם
 .בגשמיותלהשקעהכולםלבלהמשיך :הנקודהבאותהאחרת--אבלבצורה

נעשהזהטכסיס .לגויישראלהיתהמאזכמוהוהיתהשלאלמצבשהגיעועד
 ,ממשחטאיםלתוךלהמשיכםההיא.בתקופהכחהיהלאהרעשליצרמכיון
יציאתלאחרכמועשההיצרולכןהשואה.סבלידיעלטיהורםלאחר
היהכןבחאtושזהרiדJtולאעולםבחומריותוהשקיעםהמשיכם :מצרים
לנתק :בשרעדמנפששמכלהקשהמחלהלתוךנפלוזהידיועל .ביכלתו
היסודנהרסזהידיועלהזהעולםלהבליולשעבדומרוחניותהלבתשוקת

שכתבוכמוקו),(סנהדריןבעילבאשרחמנא ,המצותוקיוםהתורהכלשל
 .ש IIע IIבלבעיקרםהמצותשכל IIיד)לםי(דברעזראהאבן

 ,לתהוםפעםעודישראלכללכללאטלאטירדוזהידיעללכן
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בטחןן ,'האהבתהיהדןת:שלהפנימיןתשנחרבעדבגשמיןתנמשכןשכןלם
הבריאה.מטרתשהםהרןחנייםהתענןגיםןשארה'קירבתרגשיאמיתי,

הרמב!!םמדבריוכידועעבירות,לשארגםכךאחרנמשכוממילאזהידיועל
יצרים.מיניכלבונכנסיםממילאאזברוחניות)שקוע(אינופנויהלבשאם

 :המבוגריםשלוגםהנוערשלגםההתדרדרןת,כלסיבתזןהיןםןגם
ותענוגסיפוקאיוולכוהאמיתית,מהמטרהומנותקשקועשהלבמפני

מרגישיואדםבניהיו!!שאםיא)כו(דבריםהקיהחייםהאורוז!!למרוחניות.
יחשבולאאחריה,ומתלהטיםמשתגעיםהיוהתורה,טובועריבותבמתיקות
עןלםרןדפישבלבהזההחללןלתןךלמאומה!!וזהבכסףעולםמלאבעיניהם

וכוי.בקדושהירידהגשמיות,תאוות,שלןחין,כלעםהרעהיצרנכנסהזה,
המכשןליםלכלהשןרשזהמרוחניות,הלבשניתוקאיךמובוועכשיו

היטבמובוזהולפיזה.אחרינגררותהעבירותושארהגורם,זהןהצרןת.
נצורמשמר!!מכל ,)ד(משליהכלמעלהלבתיקוובחמתוהמלךשלמהשצוה
 .] 60עמיגם[עייןחיים!!תוצאותממנוכילבך

(בעיקרלשפרמהלעשות,מהלהםשיורורוציםאנשיםהרבההיום
מסוימיםפרטיםעליתעוררואםיעזורזהמהאבלמשיח).מחבלילהנצלכדי

עםוקשרלרוחניוהתשוקההפנימיותאתנתקואםכושאיומהאיננו?והלב
והמאורעותהיסוריםיסתלקווגםתתוקן,אחתבבתשלנוהמחלהכלהי,

 .]!! ...תלכובחוקותי!!אם[כיזמננושלהקשות
כוגםאלאכסף,רקכןללתלאהזהעןלםשרדיפתלדעתישאמנם

(ומזהופולטיקה,מחלוקתנובעוכסףכבודומרדיפתוכבו.דחשיבותרדיפת
ח!!ותעשהלאהקדושהשהתורההתורה,במוסדותגםלהזהרצריכים
מחלוקתשייךלאשמים,לשםיעשוהדבריםשאםואנוכית).עצמית

זהוכל ..הזהעולםועניניקניניבקשתשלמרהתוצאהרקשהםופוליטיקה
נוגעאדםשאיושמכיריםובטחוו--שברגעאמונההעדרעלכמובו,מבוסס

וכוי.ושנאהלקנאהמקוםאיולח),(יומאנימאכמלאאפילולחברובמוכו
ולהדבקלהעריךהעםאתללכודהרעהיצרהצליחכךמקוםמכל

תחומיבכלולענהראשפורהשורשלהעמידהזה--כדיעולםהבליבחשיבות
ייכחישלביצרנלכדומהעםחלקלמשל,שונות.בצורותמתבטאוזההחיים,
אחרת--בצורההרעיצרבאןתןנלכדאחרוחלקציונות,שלבצורהידיווועוצם
כחיבלבבךואמרת ...לךירבהוזהבוווכסףשכתובוכמוכפשוטו,הוורדיפת
וגוי".ידיועוצם

ןלהתנתקלהתיאשהןאעכשיןלעשןתשעלינןהגדןלהתיקןןלכן
כדיאמנםלהתבטל.ועומדוכלהנפסדכהביושהואהגשמי,מהעןלם
מהםאחדשכלאדם,בניסוגישלושהשישנםלהביוצריכיםזה,אתלעשות
 :אחרתיקווצריך

רוציםהםאמנםגשמיןת.שלהםהחייםמטרת,שכלאחדסןגיש
ממילאחובה.ידילצאתכדירקבעיקרזהאבלרוחניות,גםהבא,עולםגם

 :נאמראלועלולכוהזה,עולםבענינירקהואוהתלהבותםלבםתשוקת
 • Cכט(ישעיהומלומדה"אנשיםמצוותאותייראתםייותהי

מכיריםהםהבא.עןלםןגםהזהעןלםגםרןציםהשני,הסןג
לא,אבלעיקראצלםשהרוחניותלהםונדמההבאעולםהואהחייםשמטרת
מקוםתופסתהגשמיותידיעתם,ללאאמנםהגשמיות.עללוותריכולים
לגוףקרוביםיותרתמידהאדםשלוהמחשבותשהחומרמפניבראש,

ומבוטלתבטלהאיננושהגשמיותזמוכלולכוולרוחניות.מלנשמהולגשמיות
וגוברת.מתחזקתהיאהאדם,בלב
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רוחניות.רקזההחייםשעיקרבבירורמכיריםהשלישי,הסוג
צרכיםשיששמכיוןאונס?הפירושמהההבל.אחריבאונסנמשכיםהםאבל

וטרדותבדאגותנלכדיםהםזהידיעל Iלהםלדאוגשנאלציםהכרחיים
ביתשהבנידבריםשהרבה(ומצוי Iמיותריםדבריםעבורגם Iוכווחובות
נשארלאכרחםשבעלעד Iהכךחיים)כאילוכןגםבטעותלהםנעשיםדורשים

לב.בלינעשיםוהמצותוהתפלהוהלימוד Iלתורהולבמחלהם
 Iדברשללאמיתואבל Iגמוריםאנוסיםשהםחושביםהאלוהאנשים

ביררוולאלמדושלאהיאהפשיעהבאונס.סופוורקפשיעהתחלתוזהמצב
איןזהעלולכןהואברוךהקדושידיעלרקמתנהלהגשמישהעולםלעצמם
אבלבחירה.ישבזהשרקמפניברוחניותרקשייכתדאגה .לדאוגמהלאדם

רקצריךוהוא Iכללזהעלשליטהלאדםואיןבחירהאיןהגשמיותעל
וברכתיך IIשכתובכמו Iשמיםלברכתמקוםלתתכדיכלשהיפעולהלעשות

חלקלאדםיישאיןבאפרשתסוףן IIהרמבשכתבנוכמו IIתעשהאשרבכל
בהםאיןנסים,שכלםומקרינודברינובכלשנאמיןעדרבינומשהבתורת
פקודךודרךא) II(פכישריםהמסילתשכתבוכמו Iש IIעעולם"שלומנהגוטבע

זהכללמדושלאעכשיואבל .)ק IIובספהל IIבחזמזההרבהועודכו)(מצוה
בסיבות Iבטבע Iהאדםשלגשמיתבפעולהלהאמיןלפתותםיכולהיצר

ומחלבנשארולאעמלםלכלקץאיןזהובגללידי.ועוצםבכחיהגשמיות
לרוחני.

 .הזהעולםעניניברדיפתמזהזהנשפעיםשכולם Iשרשרתנצורהועכשיו
ובעיהאחדכגוףהםישראלבניכיבזהלהזהרבמיוחדצריכיםשבעםוהמובחרים

צריכיםתורההבניולכןהאברים.שארעלרציניותמחלותמשפיעבמחקטנה
ואםומצוות.ותפילהבתורהאוהלבמבחינתאצלםרפיוןו IIחיהיהשלאלהקפיד

לטובהלדוגמאישתמשובודאי Iהלבבותחובתקיוםעליהםניכרמספיקיהיה
פוניםהםגםו IIחאםלהפהכןשאיןמההדרגות.שארעלוישפיעולכולם

צווארםעלתלויהקולראז Iאצלםמקוםותופסיםחשוביםוכבודוהון Iלגשמיות
 .דחיאלמדחיהעםשארלדרדרהרעליצרידשנותנים

 :אחרוןנסיוןלנושולחבאהבתויתברךהשםהזה,המצבכלבגלל
 Iנעהרוחניהעולםעלינושיתחדשלפני Iמהגשמיותולהתנתקלהתיאש

שיזכהשמיכדיועוד).נ IIפישראלנצחל IIומהרמלכים Iהלםוףם IIרמב
לפנימיותלהגיעוהמפתחלה'השערשזה-להגאליזכה Iזהבנסיוןויעמוד
נבראשבעבורםהרוחנייםוהתענוגיםהקניניםוכלהתורה,ויעודיהיהדות
נעייןשיעלםבוודאי Iהגשמיותמןישתחררלאושלוםשחסומיהאדם.

מצריםיציאתלפניאפילהימיבשלשתכמו Iיונה)רבינודבריבמשבצת

 ,יונהרבינובדבריהזהבןןייעגל
ונפרדתבחייו,הגוףלחפציתאותהכלאשרהרשענפשכייידע

לארץלמטהבמותו,תרדמשרשיהונבדלתהבוראמעבודתתאותה
לעלות.ולאלרדתהעפר,כטבעתולדתהותהיתאותה,מקוםאל
מרוםהחליפהאיזולראותולמשפט,לדיולמרוםיעלוהאבל

י"ח)ב II(שתשובהשעריבשאול".
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שהתקייםגדולבכנסשחולקהחשוביםמהרבניםמאחדגלוימכתבלידינונזדמן
אלפים,שלוקהלגדוליםרבניםבמעמדהנביא,שמואלרח'ע"יעיה"קבירושלים

ומדבריםהזמן,בעיותעלומעוררהמבהירישראללעםחשובמסרשזהוראינו
עלינו.שעובריםהקשיםהמאורעותאתלמנועהצלחנולאלמהיובןאלו

היוםהעיקריתהבעיה
א IIשליטרומפלרצביאהרורןג IIהרה

ונהיהלב,ואיןפנימיותשאיןהיאהיוםישראלכללשלהבעיה
בלילומדיםאדםבניהרבה .מהעםגדולחלקכוללוזהמלומדה.אנשיםמצוות

בלימודמטרתואין(כלומרהלימודידיעלאלוקותקרבתלבקשבלילב,
 .חפצו)בתורתואלא-חפצו"ה'ייבתורתככתובלה'להתקרב

שנחשביםכאלואפילווישנםלב,בלימתפלליםאדםמבניגדולחלק
שלהםוההתנהגותבסביבה,אובקהילהחשובמקוםתופסיםאומהמכובדים

הסביבהועלהחבריםעלמשפיעזהובוודאיבליבם.פנימיותבהםואיןככה
 .כמוהםומתקרריםמהםלומדיםלאטשלאטכולו,הכללעלוגםשלהם

לאכלומר, .'הואהבתפנימיותובתלמידיםבילדיםמכניסיםלא
ונשאריםהגשמי.ומיאוסוביטולהרוחני,ותשוקתאהבתבהםנוטעים

והוןהגשמיעסקרקואיחולםשתשוקתם ,תקופתנושלהעולםשלבהשפעה
הבנות.וגםהבניםגםוזהועמקות,והשכלמדעלהםמעניקיםרק .גופניועונג
 .היהדותעיקרבאמתשזה-הלבולאהיהדות,שזהשמביניםעד

מכיוןחינם,ושינאתהלבבותופירודהמחלוקותכלשלהבעיהולכן
ישובזההגופני.וכבודהחיצוניותרקהאמיתי,הרוחניהחייםמטרתשאין

לאבינואחדלבשאיןמכיוןפירוד)שייךוגופניותבחיצוניותרק(כיפירוד
לאביהםאחדלבאלאלהםאיןייישראלז"ל ):מה(סוכהובגמראשבשמים.
ישראל.שלהצורההתמונה,שזה-שבשמים"

אףולרוחני.להילבםהיהוהנשיםעםהפשוטיאפילושלפנינובדורות
נשארולבםללבםנגעלאזאתבכלבגשמי,ובגופםבחיצוניותשעסקופיעל

-אמיתיתאמאושלאמיתי,יהודישלהתמונהנשכחהוכהיום,לה.'רקמיועד
ונעשיםהגשמי,רדיפתבעסקשקועיםהלבבותגםכי . !Iמאמעייאידישע
שניתןבחינוךומורדיםבועטיםעלינו,לאמהנוער,גדולאחוזולכןלגוף.עבדים
כעולרקלרוחני,ואהבהמשיכהמרגישיםלאלכןחיצוני.רקשזהמכיון .להם
ולחץ.ומשא

החידהעלעומדלאאחדואףהיום,ההתדרדרותריבויהסיבתזו
אתולעצורלמנועדרכיםמחפשיםהבעיה).שלהשורש(מהוהזאת

שאיןמיםזההריולכןחיצוניות,שובהואשמוצאיםוהפתרוןההתדרדרות,
ומשונות,שונותצרותכךכלשישואפילומהתרדמה,מתעורריםולאסוף.להם
אטוםשהלבמכיוןמתעורריםלאמאתמול,מרובהצרתהשאיןיוםואיו

 .מהרוחניוסתום
אתלשנותוהואשמקבלים,מהולקייםעצמנועללקבלצריכיםולכן

 ,נפשמסירותצריךהלב,אלהסותםהאבןאתלשבור.ובכדיהחייםתהליךכל
המעשים,שינויאתהייראהבוודאיואזעמינדב.בוכנחשוןלמיםולקפוץ
בניכלומעלמעלינווהקשותהרעותהגזירותאתויבטלנינוה,בפרשתככתוב
לקהל,דוגמאותויציעזהכלעליעוררהזדמנותבכלדרשושכלוכדאיישראל.

עולם.ועדמעתההחייםבתהליךהשינויאתולהמחישהנ"ל,כלאתלבצעאיך
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האוטיסטלאחרונה,ישראלעםהפוקדיםהקשיםהמאורעותלאורהמסר:תמצית
לכללותמסרשזהפיעלאףישראל,מעםדורששהשםמתברורהבצורהלהציגנתבקש
משה,תורתליודעימאדרבוריםוהדבריםרפטי,אדםלכלהכוונהכןגםישהעם,

מאתנידירשהשםמה
א IIתשסאדרכןגןלדןבנימיןהאןטיסט

מהלהגידרןצה ] 8עמ'[עייןהשםשליחגולדן,,בנימיןאניעכשין
מאתנן:ןמצפהדורששהשם

אןתןרקלאהןב :לגמרילןנאמןיהיהישראלשעםומצפהדורשהוא ) 1
חינוךנעייןבורקולהאמין ,] 20עמ'נעייןבורקלבטוח ,] 29-30עמ'נעיין
 ,] 61-63עמ'(עייןהזהבעגלכמואחר,אליללשיםולאכה]מצוה

מחלוקתבליחנם,שנאתבליבאחדות,להיותמאתנוומצפהדורשהוא ) 2
 ,]ז IIפחרדיםבספרכמבוארבזהתלוייםהעליוןוהיחודהשכינה(והשראת
השם,לדגלמתחתאחדות

,מהלבשלנו,מהבתיםשלנומהרחובלהוציאמאתנוומצפהדורשהוא ) 3
 ,גויידברכלשלנו,מהרצון ,שלנו
קריאת ,שלנואסוריםאחריםדבריםאועיתוניםקריאתזהאם

כמואסוריםדבריםשמיעתאו,צפיהלנושאסוריםוסיפוריםפילוסופיה,
עלמהםנשפעיםלהיותכאובאוניברסיטאותללמודוכו',רדיו,טלויזיה,

מעורביםלקונצרטיםללכתוכו'),פסיכולוגיםכגוןשם,שלמדואלוידי
ואפילודומים,ודבריםלקולנועללכתואסורגויית,רחובית,שהמוסיקה

כן,גםאסורזהוכו',רכילותבהםשישחרדייםכאלועיתונים
שלאאדםכלמאצלנןנסלקדין]בתי(באמצעותשאנחנורוצההשם ) 4

 •תורהשלאמיתייםחייםלחיןתמוכו
:כן,ואגידקדמוניםןלזמניםחוזריםמהןתצעקו!קשה,מאדנראהוזה

הגויםבדרךהזה,בעולםהתאהבנומהאמת,ברחנולאמת,חוזרים
יצאוחמישיתשרקבמצריםוכמולאמת.לחזורצריכיםאנחנוועכשיו

שלאאלהכלאתיסלקוהשםמא,דגדולבירוריהיהעכשיוגםממצרים,
מתאימים,

אמת,לתורתשנחזוררוצההואמאתנו!רוצהשה'מהזהישראל!עם
אליושתחזורמבחוץ,השפעותבלילגמריאליושנחזוררוצההוא

לגמרי,אליןתחזורשכלתןרוצה:שהואמהכלזהבמדבר,הכלה
 , !לנצחביחדשיהין
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