


רובהזהבעגל'' של המקור זה
שלנו הבעיות כל לא ומאז,אם

הזהבשהיה עגל את עשו ודים
. סובלישראלעם

במדבר נהרס שהעגל אבל,נכון
נמחק ולא שלנו ללב נכנס הוא

את: התיקון]זמן[ועכשיו למחוק
מהלב הזהב )17ודעמ(''          .עגל

ישראלבקרוב'' אתותעז,עם ב
ותהחיי שלך לאמתבואשקר

מאזהגדולה ממך שנעלמה
הזהבנעשהש עגלעכשיו.עגל

וייטחןהזהב תהיהלעפר
)36ודעמ(''      .מהשקרמשוחרר

נבואה ניטלה המקדש בית שחרב מיום
לשוטים וניתנה הנביאים ותולתינוקמן

בתראמסכת יבבבא דף



ה''בעז

לוק
דממה
דקה

א חלק

הזהב עגל בענין מיוחד גליון
היום היצר תחבולת עיקר שהוא

שלנו והצרות הקלקולים כל לכמעט והשורש

לדורנו חשובים מסרים
מח ופגועי מאוטיסטים

מחז מקורות עם וספה''מלווה ק''ל

תובב''פעיה ירושלים ה''ק ה''תשס'א
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עניני להבנת לסייע הזהב''במטרה :''עגל
מדורים■ לשני החוברת את המרכזיים, חילקנו הנושאים :לפי

היום-א''ח ותוצאותיו הזהב והגאולההזהבעגל-ב''חעגל
חלק■ כל בהתחלת ותמצית סיכום )40-39' ועמ9-8' עמ(שמנו
עגה■ כמה(ז''עניני חשוביםועוד דגושות)ענינים באותיות הושמו
ענ■ עם מסגרות מקורותהוספנו וקצת מיוחדת חשיבות בעלי ינים
העיקריים■ הענינים של תמצית עם מסגרת מסר כל לפני הצגנו
והערות■ קצרים ביאורים מרובעים[הוספנו סוגרים ]בתוך
העמקה■ וגם כללי הסבר של מאמרים )27-25' מובע20' בעמ(שני

גולדן בנימין האוטיסט פי על נוצרה לעיל הזהב עגל הוסיףהו. טבלת א
גם נקרא הזהב עגל ''אליל''שלפעמים זרה'', ''.טומאה''או''עבודה
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בענין מסרים אוסף א חלק

ותוצאותיו הזהב עגל
האוטיסטים במסרי המרכזי הנושא שהוא
היום והפרט הכלל לצרות העיקרי והשורש

חיינו לתוך חודר הזהב עגל
בנימין מהאוטיסט גולדןמסר

הזהב. ש עגל אודות הרבה כך כל מדבר אתה ?למה
הזהב''.ת שלנו''עגל והצרות הקלקולים כל לכמעט השורש לעם, זה וגורם

נםיחשנאת, רעשםמוציא, מחלוקתכולל, רוציםהםשמהלעשותלהמשיך
מה[.לעגלוקירובה"מהקבמריחוקבאהזכל. 'וכו ריחוק גורם ]'שהעגל
עלינו'' הזהבעגל''איך. ש ?משפיע
יהודיההמצב. ת של והטבעי אדםאםאבל. ה"להקבקרובלהיותזהנכון

ללהיכוללאהוא, בגשמיותעסוקמאד .זהגיע

זההעולם''שלדוגמאהם,צהשהתפוצוזכמומסעדות,הרבלצערי, היום
היאהאכילכלאבל, םשאכלותמימיםאנשיםשנכון. ''הכשרעם ה

עללא, האוכלעלזההכשרה. טובהכשרישאםמשנהלא. בידורלמטרת
.]בידורמה[ללבתשנכנסהטומאהעלולא. הלב

ליצנות.]יהדות[ידישקייטאבקייםשלאדברזהבידור זה את! בידור להעביר
ריק על במשנה! [הזמן אועיין בבה''ברורה א סימן של''ח עשה מצות בענין ל

ה העולם',אהבת והבלי גשמיים בענינים גדול''שהמתענג וענשו זו עשה ]''ביטל

מהקב שמרחיקה גדולה מאד מחיצה הוא נובע. ה''בידור בידור
החושים של הגוף, מהתשוקות מהקב, של להתרחק האדם את . ה''ומכוון

לשנחשבהאלוהדבריםלכ, גלידה, פיצה, קולהקוקה דברים''ים
ביותרגדוליםשאנשיםכזאתבצורהשלנוהחייםתוךלונכנס'',טובים

! בידורמקומותהםהמסעדותוהיום,זהבליארוחהמתחיליםלא

שש, ב"ארהבכמו התרסקות:גדולהטרגדיהלאחרונההיהםגם
, צויןמהכשרעםותפשוחעושים.לבלותשהלכוחרדיםשלהליקופטר

םעאושטריימלעםשהולךחרדי!כשרלאהטיולכלאבל-כשרגלאט
]בידורמקום['' אפקוט''לאו, טומאהשלמקום, ''דיסנילנד''לופיאותזקן

ברורה''כנ[שאסורדברעושה במשנה ].ל

המסר בריקנות:  תמצית חיינו את ממלא הזהב שעגל איך מאתנו, מראה ומונע
ה קרבת של האמיתי הזה' האושר ח, בעולם הנצח חיי לעובדן גורם .ו''וגם
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ותוצאות ותמציתיוהעגל המסריםסיכום מתוך

העוהזהבעגל''■ את אוהבים שאנחנו הזהזה לם
מתפללים שאנחנו וכו, ואפילו לומדים כמו-' וכו' אנחנו לא הכל

את, פעםהיהש רוצים אנחנו באמת עכשיו הזה'כי 'העולם
הזה בעולם בעיקר שלנו ה, והלב עם בעיקר ]11['' ה''קבולא

הזהב''■ בגדים. גשמיות:עגל עם ',וכו, רהיטים, בתים, התעסקות
פאות עם יתר מטפחות, התעסקות ביותר.אפילו החרדים אפילו

שלהם העניבות עם הרבה וכו, מתעסקים שלהם הריצה. 'הכובעים
כסף וכו, אחרי כבוד אחרי '' 'הריצה

הזהב הגדולה-עגל הסכנה
בינינו''■ היא ביותר הגדולה החרדי, הסכנה שנכנסההמחלה: םבין

החרדי העולם לתוך הזהב''ששמההמחלה, אפילו זומחלה. ''עגל
הגוים של החיים אסוןאבל-היא זה יהודים ''עבור

שייכות''■ בו שיש דבר כל של גמור לפירוק מביא הזהב עגל
קדוש.לקדושה דבר כל של פירוק זה הזהב עגל עם שזה,חיים בגלל

הגשמי העולם עם רק ''קשר

שלנו''■ הבעיות כל לא אם רוב של המקור זה הזהב ומאז,עגל
עשוהש הזהבאתיהודים סובל, עגל ישראל נהרס. עם שהעגל נכון

שלנוהואאבל, במדבר ללב נמחקנכנס : התיקון] זמן[ועכשיו,ולא
את מהלבלמחוק הזהב '' עגל

הטומאה''■ מעולם ונהנים מושפעים הטומא. אנחנו את ההכנסנו
הזהב[ לעגל שלנו] כינוי שלנו, לרחובות ספר שלנו, לבתי ,לבתים

שלנו שלנו, ללב ''    לרצון

שהגיעשי''■ העםהמחלה של ללב...לגוף להגיע רוצה זה .ועכשיו
זה את נעצור לא ח, ואם יעלם הגוף של,ו''כל החיים זה הלב כי

ז.הגוף הזאת הזהב''זה,הגשמיותוהמחלה שאנ'',עגל חנוזה
העו את הזהאוהבים '' לם

ועוה''■ גשמיות חיי ידי האתיפסידוז''על '' !שלהםנצחחיי

הזהב היהדות-עגל הרס
מלהלתפלליםמ''■ יותר הזהב יותרואוהבים, 'עגל הזהב עגל את

התורה לכ, מלימוד יותר מאהבתרשאמףסדואגים ישיבות לבנות
עא.'ה הן ביותרבלו קשות אורהוהן, ירות העםתסות ''כל

העם''■ ליבות בתוך השםוהתבונן אהבת שם שאין מצאת. תמצא
הל-סתנהכתבביהבזהגלעאת ארון ]12'עמ[''קודשיד

]10' עמ[

]47' עמ[

]11' עמ[

]21' עמ[

]17' עמ[

]23' עמ[

]23' עמ[

]12' עמ[
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הקודם[ מעמוד ]המשך

מצוות''■ שגרהמבעיקרשומרים הלב, תוך פנימיות מתוך .ולא
הוא ברוך הקדוש עם קשר לעשות בלי תורה, מתפללים לומדים וגם

הוא ברוך הקדוש ''בלי

היהודיםא''■ רוב לבלכהצל נשמהב, בלי נולכ,לי און זרהיכנסת רה
הלב הזהב, גשמיות[במקום '']עגל

גדו''■ מאד לירידה גורמת הזאת הזרה לכןו,חניותרובלהוהאוירה
במצבםהיו רהיהודים מרבוןשל גדול מאד ''םלועהיחוק

הזה"■ הזהב[העולם ר]  עגל את טיפין'קוםהמ'ילגדוחק טיפין
החיים תחומי האפילו,  בכל שללושב, בכוללים, שיבותיבעולם חן

ה, יבהר תועאצל הישיסקנים ' 'בותמכי

גשמיות''■ סביב בנויים שלכם החיים כללי שאיפהו, כבוד, באופן
מ הזהב[וכחעמדלהשיג עגל של תוצאות אלו מ-] כל זה ובילוכל

חינם ושנאת '' למחלוקת

לנו''■ זכויותאין לב, הרבה בלי יהודי השם, כי אהבת י-בלי ]13[''ידוהלא

פתרון יש
יהודיההמצב''■ של והטבעי אםאבל. ה"להקבקרובלהיותזהנכון

ללהיכוללאהוא, בגשמיותעסוקמאדאדם ''זהגיע

גשמיות''■ מלא שהוא הזהב[אדם ל] עגל להתקרב יכול -ה''קבהלא
בוראוכי לבין האדם בין מחיצה זה ''הגשמיות

צריכים''■ מהרצוןאנחנו כל, שלנומהרחוב, מהבית, מהלב, להוציא
מיותר שהו, דבר דבר גוייכל הזהב, ''גשמיות[א לאמת, ]''עגל ולחזור

'' ]ה''הקב, רוחניות[

שלנו''■ החיים את להפוך החרדים,צריכים הדתיים היום כי
יש משותףלהםוהחילונים אחד גשמיות:דבר אוהבים אוהבים, כולנו

הזהאת ''העולם

יתאחדו''■ החרדים האם לדגל להקב' מתחת שצריך"ויחזרו כמו , ה
אחריהם יבואו ה!כולם הם צריכיםלכןו, הפסגה'',שפיץ''החרדים
ביותר הטובים זהלהיות את לעשות כדי אבל

הזהב מעגל לברוח להקב-צריכים לחזור לנו יאפשר ]22[''  !ה"וזה

תשאהרשעפשנ'' כל לחפואור הגוףתה תאוותהונפרדת, ובחייצי
הבורא משרשיה, מעבודת אלותובמדתר, ונבדלת לארץ למטה
תאותה העפר, מקום כטבע תולדתה אבל. לעלותאלותדלר, ותהי

ולמשפט לדין למרום בש, יעלוה מרום החליפה איך ''ולאולראות
ת י''ש(ובהששערי )ח"ב

עמ גם ופעולותיו(37'ראה הזהב עגל של מקיף )27-25' בעמ-הסבר

]32' עמ[

]13' עמ[

]13' עמ[

]32' עמ[

]7' עמ[

]28' עמ[

]30' עמ[

]12' עמ[

]14' עמ[



דממהק דקהול 10

בידורבאניותנוסעיםאו. טובהכיהכשרהםעו-זהאתעושיםוהרבה
שרויה[קסראביגבליואפילו, מהדריןוהכל, גלאטוהכל.פסחל .]מצה

כשר אולי כשרים, האוכל לא מסביב החיים ! אסורוזה!אבל

רקלאפשר שזה מודרניאנשיםחשוב שזההיאהאמתאבל.םייותר
מזהו,החרדיהעולםלכלנכנסלאטלאט עםהחזקהקשרכתוצאה
עמ[חלשנהיהה''הקב כלאתלהוציאחייביםאנחנולכן. ]14-13' ראה

מהחייםהדברים עמ[לאמתולחזור, שלנוהאלו יש''ד37' ראה .'ולה] ה
לל להשתקע-בלבדתורהעלמבוססיםפשוטיםחייםחזור בלי

הגוים והבלי הזהב''[בגשמיות .]''עגל

לכאורה. ש כך יעשו אם ?חייםתשמחשארתלא, הרבהיפסידואבל
חיי.ת ידי ועל הזה''גשמיות האתיפסידו''עולם !שלהםנצחחיי
גשמיותתורהחיייחיואם.ש רדיפת ת, בלי ?חייםשמחתגםהיההאם
אבל.הגויםושלהחילוניםשלהשמחהאתשרוציםהיאהבעיה.  ת

.מריקנות, מעצבבאזה.בכללשמחהלאוז,שקרהכלזההזאתהשמחה
? נצחבלילשמוחאפשראיךו, חנצלואיןה"להקבקשורשלאאדםכי

השמחה.ה"להקבבאמתשמתקרבים,עצומההנאהוזאמיתיתשמחה
שקיימת ביותר להקב, הגדולה להתקרב בו.ה''זה אותו, לבטוח , לאהוב

אליו האמיתית. להתגעגע השמחה קרוב: זו מה, קרוב, קרוב, להיות
קרוב גדולה.ה''להקב, שיותר יותר שמחה י, אין דבר טובאין ותר

להקבימהק ב[ה"רבה בהרחבה פכמבואר ישרים .]ארקמסילת
אתלמנועכדילעשותצריכיםמה, שעברבשבועשקרוהאסונותלגבי.ש
?הקשותהגזירותוםפיגועיה
העולםאתלעזובמיד:השמיםמןאחדמסרזההטרגדיותכל. ת

הזהב[הגשמי .מאדפשוט. הכלזה. אמתלתורתולחזור] עגל
?האסונותכליםקורבגשמיותשקועיםשאנחנושבגלל, אומרתזאת.ש
בעמוד[כן.ת גולדן בנימין של בטבלה לטרגדיות6ראה גורם הזהב שעגל

שמים עונשי בכללהתחזקושםפהמוכנים, תשובהעלכשמדברים. ]ושאר
, האנוכיותאתלעזובוזה.לעשותמוכניםלאהעיקראבל. דבריםמיני

תוצא חיישהוא של הזהב[גשמיותה לכופף,לגמריה"להקבולחזור,]עגל
.מבקששםשהמהבדיוקולקבלהראשאת
?לארץבחוץליהודיםהמסרמה. ש
מהרבהסובלים.  סובלתשלאהיוםקהילהאין.מאדסובליםהם.ת

. להםלצפותיכלושלאדבריםמיניומכל, משוניםמוותממקרי, מחלות
כללאבל בעולם,הזהבבעגלשקועיםכךכלהםכי-יניםמבלאבדרך
והקבלראותיכוליםשלא,ולוקסוסבכסף, הזה האמת קוברים. ה''את
אותולכן.השטויותעםהלאהוממשיכיםהמתיםאת שלהם המסר

להקב: הדבר ולחזור הגשמיות את !ה''לעזוב



ותוצאותיו/ א''ח הזהב 11עגל

המסר עוה:  תמצית ורדיפת הזהב''(ז''הגשמיות וזה) ''עגל ישראל בעם מתפשטת
רבות צרות עלינו הגוים.  מביא דרכי ושאר מיותרת גשמיות להוציא חייבים לכן

שלנומהח יהודיםאמיתיים, יים של לחיים ושמחהאמיתית, ולחזור אושר לנו יביא .וזה

הזהב מסוכנת: עגל מחלה
בנימין מהאוטיסט גולדןמסר

ישראל דואא, עם מאד מכם.לכםגני אחד יותר, ואני עוד דואג . ולכן
עמוקה? ולמה שינה ישנים אנחנו מיני' וה, כי בכל אותנו להעיר מנסה
יום. דרכים חדשותבכל טרגדיות מלחמות. יש מחלות, יש יש, יש

טבע לארץובארץאסונות החרדים.לגויםוליהודים, בחוץ במיוחד אבל
אנחנו? ולמה. סובלים לעולםכי הטובים,הדוגמא להיות חייבים ואנחנו
בקדושה. ביותר ירד העולם כל למעלה,אבל עד שצריכים.מלמטה ואנחנו

למעלה לכולם, להיות יורדים, דוגמא .אנחנו

שוב לעלות חייבים אנחנו קל. לכן לא חייבים,וזה אנחנו לעלות כדי כי
לעשות מוכנים לא היהודים שרוב משהו הגשמיותלהוציא:לעשות את

גויי. מהרצון, מהלב, מהחיים דבר כל העולם, להוציא לבין בינינו ולהפריד
היהודים. הרחב על שמר שתמיד מה מזה, זה שירדנו הנפלנו, וברגע ' ואז

נעימה כך כל לא בצורה אותנו ללמד שלונאלץ להיות, אהובתו, שהעם חייבת
אתו ורק שלו אחרים, רק לאלילים מקום הזהב''ןולכ,ואין חיי[''עגל

ועוה לצאת]ז''גשמיות !חייב

מה לראות כדי האחרונים בשבועות שהיה מה לראות רק צריכים אנחנו
אחד. שקורה נהרגי13ביום פינקוס:והודים ממשפחת חמישה, שלשה

כךאחויליםיח אחדר שטיילוהארבעו, עוד ישראלים של אחת ממשפחה
אחד-בסקוטלנד !ביום

אנ מפחדיםוממי מערבים? חנו אלה! מפחדים כל ידיאבל על לא נהרגו
ידי.ערבים על דרכים''אלא מהקבו-''תאונות ישיר הגיע שזה . ה"ברור

שה מאד ברור מסר' זה לנו מה:נתן לפחד מהערבים' שכדאי אם. ולא כי
הטוב למצב נגיע הרוחנילמצב, אנחנו לפחד, הטוב ממה לנו יהיה לא . אז

ישראל שהגיעיש!עם העםהמחלה של מקומות, לגוף מיני בכל פוגע . וזה
ללב להגיע רוצה זה זה.ועכשיו את נעצור לא ח, ואם יעלם הגוף כי,ו''כל

הגוף של החיים זה ז.הלב הזאת הזהב''זה,הגשמיותוהמחלה זה'',עגל
העו את אוהבים הזהשאנחנו מתפללים.לם שאנחנו אנחנו, ואפילו

וכו ש' וכו' לומדים כמו לא רוציםכי.פעםהיההכל אנחנו באמת עכשיו
הזה העולם הזה, את בעולם בעיקר שלנו הק, והלב עם בעיקר דושולא

הוא ושטח. ברוך שטח לכל נוגע לוזה זה תורהימאם צניעות, וד זה , אם
ה אהבת זה תפלה',אם זה ומקום.אם מקום לכל .מגיע

לש כדי משהו לעשות חייבים ה.  נותאנחנו הרבה',ברוך עדיין לנו יש
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אנחנו'' החרדיםולמה אל ישיר ?מדברים
מאחרים יותר חזק מוסר צריכים הם כי לא, לא כך כל שהם

אדרבה. טובים ביותר-אלא הטובים שהם וצריכים,בגלל
ישראל עם כל אלא עצמם את רק לא .להעלות

לעלות צריך ישראל עם כאשר-כל רק אבל
עולים ביותר לעלות, הגבוהים יכולים ''כולם

בנימין גולדןהאוטיסט

שדומ חיים וחיים צדיקים באמת שהם שהיםיהודים גם. רוצה' למה אבל
גדולה בסכנה לאבר. הם מאבר ללכת מתחילה שהמחלה ברגע כלם, כי אז

בסכנה, בסכנה הגוף מהרצון. כל להוציא צריכים אנחנו , מהבית, מהלב, ולכן
מיותר, שלנומהרחוב דבר דבר, כל גוייכל הזהב, ''גשמיות[שהוא , ]''עגל

לאמת לאמת].ה''הקב, רוחניות[ולחזור קותומחלהאתלהפסיק, לחזור
לאמת עם.  ולחזור הואאחדלהיות ברוך הקדוש של לדגל !מתחת

קורא.ש אתה הבעיללמה בשםותשורש דורנו הזהב"של ?"עגל
הזה.ת העולם את מסמל הזהב הגשמיות,עגל הכ, את זה[בודאת שגם

הע של שאת, ]גלתוצאה הדברים התורהכל הפך מס[הם פ''ראה .]א''י
בתורהבאמתזההאם.ש שכתוב הזהב עגל חטא של החטא, המשך אותו ?זה
עמ[דאיובו. ת לקמן עגל''ד17' ראה שנחשביםמאפילוויש. ]ה אלו

הזאתשלמנהיגים בחולשה כל,נופלים שלוכי המקום את צריך אחד
ה. מובטח חילול בגבול שזה בולט כך כל נהיה הזה .'ובדור

בדיוק. ש זה הזהב''מה ?''עגל
בגדים. גשמיות. ת עם יתר',וכו, רהיטים, בתים, התעסקות התעסקות

פאות מטפחות, עם עם.אפילו הרבה מתעסקים ביותר החרדים אפילו
שלהם וכו, העניבות שלהם כסף. 'הכובעים אחרי אחריהריצה, הריצה

וכו .'כבוד
לזה.ש התחליף להתעסק,מה צריך יהודי ?במה
לכבוד.ת דואג יהודי תורה, למשלכאשר לא כבר שלו המצוות,התורה

כבר מה. מצוותלאשלו לואז ?נשאר
ל.ש ולעבור מזה לצאת יכול הנכונה בצורה מתנהג שלא יהודי דרךאיך

?הנכונה
מאדוז.ת גדולה שלנ. בעיה בעולם התערבבכי הכל והדתיים, ו החילונים

שלהם ברחוב היום דומים בגדים.מאד של חנויות מלאים הרחובות ,כי
וכו מופרזת אכילה של פריצות. 'מקומות יש חילונית, ברחוב , פריצות

פחות הרבה דתיתהובדרגה פריצות הילדים. גם על לשמור ממש וצריכים
יוצאים כשהם ולדאוג לדאוג. לרחובבבית מהפריצות, מהערביםלא .לדאוג

מבין.ש דבריךאני זהמתוך מאתנו הטובה כל את שמונעת עגל"שהחומה
זהו" הזהב את נבטל שלא נוכלעד לכלוםלא ?להגיע

ומחלוקת. בדיוק, כן. ת לפילוג גורם בשמיםואשנוזה,וזה .במיוחד
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הרבההיום: רמסהתמצית ותויש וכדורה לב',חסד בלי הכל היהודים רוב אצל , אבל
הזהב עגל של זרה אוירה נכנסת הלב גדולה, ובמקום מאד לירידה ברוחניותהגורמת

מה ארו.'וריחוק רשימה כבר לנו יש זה שה, רותצלשהכבגלל גדולה בסכנה ' ואנחנו
ח מכות עוד יוסיף אליו"לא לחזור אותנו לעורר כדי . ו

ה אהבת מונע הזהב 'עגל
מהאוטיסט גבמסר מונימין לאחד הגדוליםלדן

לפני! א"שליט...רבה הרב עם דברתי גולדן בנימין והיוםשמהכאני נים
לרב למסור מסר לי .יש

לרב מאד, ידוע גרוע ישראל בעם ש.המצב ישיבותישאפילו יש, הרבה
תורה חסד, הרבה מתפללים, והרבה מלאים כנסיות רובאאבל, והבתי צל

לבלכההיהודים נשמהב, בלי אוכנןולכ. לי הלבינסת במקום זרה רה
הזהב[ עגל עוה, גשמיות: דהיינו ].'וכו, ז''צעצועי

גדו מאד לירידה גורמת הזאת הזרה היוו. חניותרובלהוהאוירה םלכן
במצב רהיהודים מרבוןשל גדול מאד הבא[םלועהיחוק במסר גם .]ראה

כמה בארץשעד קשה יותרל"בחו, המצב עוד קשה במיוחד, המצב
כלבאמריק הירידה גדולה .הכך

מדאיגז יגיבה לא השם זמן כמה כי זמן? ביותר זמן? כמה ?כמה

יודעה מאדלבגלנוחשאנרב גדולה בסכנה יש[,זה ה] וכבר כך בהרכל
חולים צעירים, יהודים מתים הרבה כך יתומים, כל הרבה כך כך, כל כל
גירושין מהדרך, הרבה שיורדים צעירים הרבה כך כך, כל דבכל םירהרבה

בת ביותרוקמהךוזרים הקדושים .מות

ישראל[חנואנעכשיו משהו] עם לעשות אלחייבים עםלהלבתהחזיר
מתחילים"טשלי.....ברה.לישרא חזקים, באמריקהא רבנים פה חייבים

בלי האמת את נגמריםיבחי, פחדלהראות הזמן כי לנוולהגיב הרבהאין
לב, זכויות בלי יהודי השםב, כי אהבת יה-לי מבקשא. ידולא מהרבני

העם לכל וגם לנו גדולה .ברכה

ע

הזהב'':רסהמתמצית ה'' עגל את החיים' דוחה תחומי בכל כולנו, מלבנו ולכן
גדו בגללבסכנה שה מל האין אהבת הזה' ספיק עולם עניני אלא יטהר' וה, בלבנו

א''חנואות בעצמנוםו זאת נעשה פנ, לא לקבל ישארו כמה יודע מי ?חישמיולכן

עשמ ההצוות את ו(אלוקיך' ואהבת )דברים

ה" הראויהיוכיצד האהבה השואה?א את גדולה' יאהב אהבה
באהב קשורה נפשו שתהא עד מאד עזה היתירה בה' ת שוגה ונמצא

האהבה חולי חולה כאלו אותה,  תמיד מאהבת פנויה דעתו שאין
ש, אשה תמידווהוא בה בקומו, גה בין בשבתו בשעהבבין שהואין
ושוכאו מזהי. תהל הבאהההיתתר בה,  והביאולבב'ת שוגים

שצונומכ, תמיד בעמ[" נפשךלבכוךבבלכלבו במסגרת ]הבא' עיין

ישתתוכלהם"מבר פרק ובה
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החיים תחומי בכל משתלט העגל
מ ול. במסר .רב

לב ביותרורצוני גדולה בסכנה נמצאים שכולנו לרב היה, מר דתיהדיואבל
הרבאמ הוא שלייקה .נושא
מא. ש זה בהשגחקין הכל נפגשים שאנחנו עבורי, הרה לך יש מסר ?איזה
שליה. ת הגדולהההיהודישהואמסר בסכנה נמצא באמריקה .ביותרדתי

ש הזה"כיון הזהב" [העולם ר] עגל את טיפין" קוםהמ"ילגדוחק טיפין
החיים תחומי האפילו, בכל הרלושב, בכוללים, שיבותיבעולם של , יבחן

ה תועאצל הישיסקנים וע. בותמכי מתגברת זו אותהמחלה לעצור לינו
האוכלוסיה. מיד כל את תקיף היא . אחרת
אתההש יותריאם לפרט ?כול
צרי. ןכ. ת השםכאנו אהבת ללמד צריכים,ים ורצונו ודברו שהשם ללמד

חיינו של הבלעדי המוקד או[להיות ערוך בשולחן רלא"כמבואר סימן ח
א פרק ישרים גמויוע. ובמסילת חיוב שזה כאן במסגרת התורהין מן . ר

דבר.]ל''המו רעיו,שטותייםיםלא גויםנלא רק[ות הוא חייהם תוכן שכל
הזה העולם הזהב, הבלי עגל עמ-גשמיות הסכנה''ד8' ראה לא-] ה

הזהב"לרלאפש בלבד, עלינולהשתלט" עגל ודברו השם !אלא

אקולנועלינ וחיינובלבתת מוחינו הזהב[נו ולהביאם, ]מעגל לטהרם
עמ[דושהלק פתרון''9' ראה קצר].''יש זמן אלא לנו נותר שלא יודע הרב

הרב. בלבד לעולםםירחאואתה האמת את לספר להתחיל צריכים
לאש: היהודי היהשם למצב להמנואפשר אלאשכחי בלבדליך מוגבל ,זמן

אותנו יטהר הוא בעצמנו-ואז זאת נעשה לא אנו .אם

בימשאמוואנ בירבההם בכללעבירות ובין בפרט אנו. ן עושים אמנם
חסד כל, הרבה קיימות הגם יקרותכך ישיבות בקרומלסתכהברם. רבה

העם ליבות בתוך השםווהתבונן אהבת שם שאין אתת-תמצא גלעמצא
הל, סתנהכתבביהבזה ארון ברוךזה!קודשיד הקדוש אבל חמור נשמע

אתאהו" ו(יךקאל' הבת )דברים

האירש להשיםדאה מגמתוכם מחשבתול אהבוכל יתתאחר 'השם
אהקו העולםתובע ובהבלי הגשמיים בענינים הזה''[מחשבתו ]''בעגל

לש כבודםשלא ולהשיג להתענג רק שמים
עשהב גדוליטל ועונשו "זו

הלבי אהכאור סימן

הזה":רסהמתמצית החיים" העולם תחומי בכל ומתפשט במקומות, מתגבר אפילו
ה עבודת המלנואיןולכן',של אהבת גדוכולנ. בלבנו' ספיק בסכנה שהלו בגלל ' ה

אות לטהר אנויצטרך בעצמנו''חםמזה זאת נעשה לא קשה, ו יהיה הדין מידת .ואז
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כדי נכתבו האלו ישראלהמסרים לעם הדרכה ולהגיעלתת להנצל איך
הקדושים. לישועה בספרים זה את לקרוא אפשר רוב, אמנם אבל

זה את יעשו לא המילים. היהודים את תקראו ולחץ פחד בשעת לכן
יעזור וזה להנצלשלנו כדי הדרך ומה קורה מה גולדן.  להבין בנימין

יוםהוא כל אסון.  מזהירנו עוד יום י,  כל הולך] רב[דעוםוכל . גדול
לבדינו כמעט אנו לב, נשארים שם בכלל ?ומי

יכולה.ש לתאתאם הםה שדבריך סימן לי עולםונובהרמת ?של
בעצמ. ת אותיאתהםדוע ר? צריך שלצאין להעבירהונו דברישם ואת

דרכינו ואחד. דוקא אחד לכל ישירות הוא מדבר סביבךלתכהס. באמת
מגפה הי. ותמצא מגפהמה של משמעותה שכל? א ותגלה סביבך הסתכל
ילדי הרבה נוכך כמונום מח[לדים לומרהזהמ. ]פגועי היה? בא השם אם

קורה היה מה לך אומר ברורים מסרים דרכינו האבודים-מעביר אנחנו
כליובהסו רבנים,כךלם להיות נהפכים את. היינו רוצה לא השם אולם

הרבנים, זה אתם לאא. כי לאמאני שהרב דבר יודעאריכמרתי לא אם. ו
מ אתדכן ?שותקיםםוע
אניה. ש שותקבאם ?אמת
שתיקהאודעי. ת שקיימת שהיהבמק, גדולהני גדולום פחד להיות . צריך

של בשסופו שהיה למה דומה המצב יהיה את. בירההשןודבר צריכים אנחנו
חת ללא העשוי מנהיג. מרדכי אנחנו משאיצריכים העםננו מן הזכלא, פחד

שאהש כדי דלילה נעשית שלו המרהמת טעמה בלא לשתותה יוכלו .המונים
גמרותמנביאיםה. ש וניד כןהאם,חמהבחיזוק לנהוג תוכל אתה ?גם
עליךרב. וודאיב. ת אנושלזכורם מסרא, יםאנביאין מביאים רק נחנו

בכ.ואזהרה הגדתשנשוב הישועה אזי למקורנו ונחזור תבואשובה ולה
המשיח את ונכתיר לירושלים נעלה וכולנו ורינה נהיה.בשמחה אנחנו

ו עצמנו ועם השם עם תההשלמים דבריתורה כל כמו טבעית כך כל ה
כ. אחר השם של נוכחותו את נרגיש תמיד שעזקחכךלואנחנו הרעהד יצר

להתקיים בס''כש[יפסיק חיים' כ עץ רחבה"דרך הידיעה היתה אם
וכוועומדת לעולם חוטאים היו לא האדם בני לב ישתלב] ש''ע' על והכל

שלמה הי, בהרמוניה המצוי מן .וםהפך
יכ. ש כבשמשיח נהיה לאותו? יאיםרבונלווא מחכים .יוםהאנחנו
מא. ת גם רחני זמן יקח לא וזה לקא,בכה ישארו כמה פניובבל את ?ל
למ. ש עלי ?שותעה
אוהבא.  ת מאד, השםתה וצדיק,מכובד חכם כתלמיד עליך-ומוכר

קולך את אחראים. להרים תהיו האחרים והמנהיגים .אתה
אתהה. ש אתודיאם אמיע של ?שמה
האלוויינהםא. אל. ת הדברים את להגידא, יודעים יכולים היינו ם

הזמן כל נסתרים הוםהע, דברים אחרינולהיה מרשימותתחבולות.ך
מרשהאולם. אותם רקיאמת אמיתייםמה .אנשים
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מלבנומחיקת: הפתרון הזהב עגל
ץ רֶ תסמונת עם ילדה מטלי מסר

נגמר תקועים! נגמר! נגמר! הזמן עדיין יהיה. ואנחנו לשחרר? מה יכול מה
מהשקר הזה''מה, אותנו מיני''?עולם כל היו נפלו שהתאומים לפני
משונים משונים, דברים מוות מקרי מיני מיני, כל משוניםכל טבע , דברי

משונים טבע משונות,אסונות תאונות מיני אנשים. כל הרבה כך כל
עצומים חינוך, בחובות בעיות הרבה כך שירדו, כל ילדים הרבה כך כל

.'וכו' וכו, ירחם' ה, מהדרך

בשלום כאילו שנראה בעולם זה שיש, בשלווה, וכל לוקסוסבועולם
זוכה.בשפע יהודי שכל חורף, בגדים, אוכל, ביתלעולם מה, מעיל כל
להם. ועוד, שצריך יש עניים זהאתואפילו רכב. כל בעל להיות יכול עני

עני ש. ונחשב כזה והובעולם מתקדמת ולכלהרפואה מתקדמת טכנולוגיה
בחייםישאחד מוחלט, שפע שקר של עולם הוא הזה בעולם!העולם

ואי גדולה הבנה של גדולה הכי ההתקדמות הזה, נטליגנציהשנחשב בעולם
וכו משונות .'מחלות

התהפך, ופתאום התאומים. הכל מגדלי שני הגשמיות, נפלו לב.לב
נפל זה. השקר ברגע ידע אמת שרואה יהודי וכל אדם התחלההושז, וכל

השקר של הסוף לגמרי.של תתגלה שהאמת עד לידה, אבל צירי נעבור
קשים. קשים זהי, היהודים, אנחנואבל. מאד את לשנות לעזור, כולים

קלה יותר הרבה שתהיה זה!ללידה את לעשות מוכנים לא עדיין .אבל

מפחדים אנו גדולות, ובצדק. היום מאד הסכנות זצ. כי שך הרב ,ל"אבל
שלו זמןתהפטירה עוד לנו זמ. קנה קצת אמיתיתלעשותןעוד :תשובה

מהשקר הזהלהשתחרר הזהבמהעולם ועגל לאמתו, מהגשמיות –לחזור
הואלהק ברוך .ולתורתודוש

זמן"הקב יותר לנו ונותן עלינו מרחם מפחידים' ה. ה מצבים עוד יגרום
מהשקר, ומסוכנים אותנו לשחרר נתעורר, כדי מפחד בטוב. ואולי כי

מתעוררים לא מפחד. אנחנו באמתאםואז. אולי אליו ונבוא כמו, נבין
הצדיק ואפר, מרדכי שק וס, עם וישועה, ליחותבכי מחילה , ונבקש

לו גשמיותונבטיח בחיי נמשיך אמת. שלא לחיי ועד-ונחזור מהבקר שזה
החיי. ותורתו' ה, הערב וכל הלילה וכל היום דבר. םכל ששום אף, ראינו

כסף סכום ושום אותנו, אדם להציל יכול צבא. לא ראש, שום שום
ה, ממשלה הקב. יתברך' רק הקב, ה"רק !ה"רק

באמתאם זה את ברצינות, נעשה אומרים, באמת, ונחליט שאנחנו מה , כל

המסר שלנו:תמצית הבעיות כל לא אם רוב של המקור זה הזהב שעשו. עגל אתומאז
הזהבע סובל, גל ישראל במדבר. עם נהרס נמחקהואאבל, העגל ולא שלנו ללב . נכנס

התיקון הואועכשיו ברחמים לגאולה אתוהדרך מהלבלמחוק הזהב .עגל
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ויהפ' ה אותנו הלידהויציל קלההך ללידה בשמחה. קשה יגיע משיח ואז
פניו את לקבל יחיו היהודים ורוב לא.ובקלות אם תהיה, אבל הלידה

ביותר פניו. קשה את לקבל ישארו מחצי פחות פתוח. והרבה לב בעל יהודי
בקלותיע' לה החבלים את לרוחניות. בור פתוח פחות לבו לו[, אם ]יהיה

יותר לה. קשה בלבו כלל פתח לו אין יעלם',ואם פשוט משני! הוא
! עולמות

בתשובה לחזור צריכים מ,לדוגמא. כולםלפניהחרדים יודעת שמדברילא
תורה לימוד באמצע בפלאפון פעמים שמונה, חמש באמצע חלילה או

אומר משיח, נו, נועשרה לקבל יוכל הוא חזק. כיצד להחזיק זה הענין כל
התבש ביד ידים הלב' י בכל בו !להאמין

שלנו הבעיות כל לא אם רוב של המקור זה הזהב ש. עגל יהודיםהומאז
הזהבאתעשו סובל, עגל ישראל במדבר. עם נהרס שהעגל הואאבל, נכון

נמחק ולא שלנו ללב את: יקוןהת] זמן[ועכשיו. נכנס הזהבלמחוק עגל
להזה.מהלב מצוות' להתקרב ידי וכו, על .'תפילה

בתשוב.ש חזר לא שעדיין מי עם יקרה ?המה
עכשיו.ת לחזור חייב זמ, אדם יהיה לא הגדולות הצרות יתחילו כאשר ןכי

שלו החיים על שנלחם תשובה, אדם לעשות וזמן ראש לו ראש. אין לו אין
שלומ. עצמואתלשנות הלב את ישנה הוא המוות? מתי, תי אין? לפני אז

לחזור לחזור.זמן קשה יותר שיהיה אומרת .זאת
המשי.ש עם ?חמה
האחרון.ת הדור מוכן, זהו ימות. והמשיח לא כבר .המשיח

תקופת'' את מזכירים המח ופגועי האוטיסטים מן המסרים
ישראל, הנביאים בעם והיתרו היתרו שמשמים,  אשר ומאחר

ע בתשובה לחזור זמן המון ישראל לעם ורוענתנו פשעיהם ל
ואין, מעלליהם וריק הבל הם הנביאים שדברי לחשוב טעו העם

להתגשם .בכוחם

שאת ביתר הדברים קרו קשים, וכאשר יסורים עמנו על , ונחתו
וגלות אמת, חורבן היו הנביאים דברי שכל ישראל עם אך. הבינו

מדי מאוחר כבר היה לפעול! הכל החלה כבר הדין מידת כי
י מבלי לסגתבעולם .כולת

שלנו למסרים דמיון קצת המח, יש יראו: פגועי כאשר בקרוב
קורה שלא-שהכל ולבכות-והלוואי לבכות רק לנו יוותר אזי

עלינו שירחם שבשמים לאבינו השם. ולהתפלל עד כדי, ולשוב
עלינו לבוא המתרגשות הקשות הפורענויות את ''להפסיק

מגליה ב''תשסמסר
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פנימה לקודש חדר העגל
גולדן בנימין מהאוטיסט מסר

האה קחשנים מאדשרונות שנהוות מהקוכל הזאת.דמתקשה והשנה
לשיא הגיעה טבע, כבר אסונות של טרגדיותיש,ולםהעלבכשיא של א

העולם בכל העולם, משונות בכל אכזריות מלחמות של , ואצלנו. שיא
החרדים היהודים אלמנים, אצל של יתומים, שיא של של, שיא שיא

צעירות מכל, אלמנות חולים יהודים של טשי, ילאיםהגשיא של רגדיותא
מביניםנחוא. שונותמ לא עמוד[למהנו עונשי6ראה מאפיינים שאלו

הזהב עגל בגלל שבאים ].שמים

לא כךומנחנו כל מאדעונחנא, בההרדים בגדול חסד הרבה, ושים כך כל
בתשובה נשמרתמלכבתכשרו, חוזרים גם, קום המשפחה טהרת

וילדה, נשמרת ילד לכל חרדי ל.חינוך מה היש?מה? רדבסאאז יבותוגם
לומדים בחורים רובוכל, מלאות בחצחורה רק לומדה לא, ור מה אז

שלנ? דרבס והסבים הסבתות של חלום הזה לנולאב. והמצב שנראה מה
מושלם כמעט כך, עולם כל זה חרדי שלהיות רגיל, ללכושמעולם כך , וכל

קיים לא כמעט פסח מטבח בלי העולם. שאדם מאבל הזהשלםוהכמעט
מו לא היהאפילו. שלםבכלל נפעולם ממנו הרבה מבחוץ הזה כלאה

מבפנים, םימבפנ מתפורר .הרבה

ביחדבנבואו החרדים.דוק בין יותר המודרניים שנחשבים , היהודים
הזהב בעגל הכשר. מאוהבים עם אבל הגוים של החיים את רוצים הם

וכו, בוט בילוי ומקומות מסעדות יש טו' ולכן הכשר עם הכל שי. באבל
מצלוקסוסאוניותבפסח הכשר וחויעם בלי"ן [גיבראקס"ו מצה" 

ב" ילנדנסיד"בותוכסויש].שרויה הכשר" הוואי"ושבועות עם . והכל

שישראליה חוץ, מודרנייםםיבשחנם מתוצרת מטיילים פחות אולי , הם
לחקות משתדלים גם האלההאתאבל כסף. חיים נותנים זה עם יחד אבל

לישיב וכוורב המניןלצדיקיםחשביםנו' ת כסףכי, מן הרבה נותנים
ישי ולראשי כולל בשאלה, ןכלו. 'ווכתבולראשי שלהם שהצניעות , אפילו
החיים של הגשמי ליהודיםבםהלשודרך נחשבים זאת בכל כשר לא כלל

חשובים . חרדים

כאל החהויש כל, גיםובכל בדרך נראים והבגדים שלו בבגד לבוש אחד לכל
ראב. חרדים אם לדעל הםוצים מי שלהםסתה, ת הנשים על יספר, כלו וזה

הסיפור כל גם. את הסוגיםבקוזו מכל היתרים מקבלים שבקלות לא, וצה
כ כל היתרהלודגךבעיה הישיבות. לקבל את שמחזיקים האנשים !ואלו

המסר הזהב:תמצית עגל התפשטות בגלל החרדי בעולם הנוצר והמסוכן הקשה המצב תיאור
שם כדי, אפילו הדרוש התיקון לגבי והכוונה יתואזהרה אליו שלם' לחזור היצר, בלב מפח ולהנצל

הדין וממידת נכון. הרע על הדברים את להבין שבעמוד, כדי במסגרת היטב לעיין .12הכרחי
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שקהתהישיבוו איתןמ, נולדושות ביותר? ה הקשה התביעה ישופה כי
הג התפקיד את שראוילהן כמו זה את ממלאים לא ואם ביותר זה, דול אז

העם לכל בד. כשלון מרהישיבות כלל לימלך כי,ודאות מספיק לא זה אבל
ריקיםה לב. 'מה, במלרבה בלי שמים לשם ללמוד אפשר ' הכןל? איך

שם נמצא לא ש. בכלל ואברכים בחורים הרבה שיש דור זה רקיעבםהכי
האי ולצרכים לעצמם שלהםדואגים , לחתונות, לבגדים, לדירות, שיים

ללמוד להמשיך שיוכל כדי כסף שתתן . וכלה

באו מספיק?ומדיםלמתכמה ע, שביםוי. לא עם, יתוןקוראים מתעסקים
לומדים וגם דברים מיני הלימ. כל לשםאלודאבל לא והתורה לימוד

לתורמיםהברהו. שמים נשמתם את מכרו ישיבות הם, ראשי אם
הציונהאם, יםהמודרני הבינוניםםא, םים דואגים. הם הם גם אבל

ולכבו לארוב-שלהםדלעצמם הנטיאבל-כולםר היוםהזו . של

ביוותהאנוכיו הקשה הבעיה הלומדיםגתכיונוא. תרזו בין בין, ם גם
הגבירים, המודרנים בין הכולליםןיבםגו, גם וראשי הישיבות –ראשי

זו. ולםכלא, שובו יוו, נטיההאבל שנשפך. עיםדכולם לדם שגורם מה וזה
יום כל הח. בינינו שלנוסכי אנוכיגד אוהתורה, ם גם והמצוות, כיתנושלנו

אנוכיות גם בד, שלנו זו חרדי. עיההבקיואז שנחשב החרדי והיהודי
ביותר, ביותר הגדולה הבעיה להיות עלול אין, הוא אצלו רבות פעמים כי

שמים לשם . כלום

החרדיםו עם לא אם אדבר מי אגי??עם הדאני יהודי, םרדיחלכל לכל
החרדים, מאמין שלנו המנהיגים אתם,ולכל תעששאם מלא משהו , הרו

ענקית טרגדיה רואה.  תהיה ביותר הטיפש אפילו המםלכידאגו.וזה
חינם. לעשות השנאת את להפסיק להפסי, צריכים דחאלכקצריכים

ו שלו בקבוצה כלשבת על וללחום העוגה של גדול חלק חתיכהללחטוף
וכי, תדעוו. הכחתיו ישיבות של מפוארים בנינים משהרבה בתי רשדל

קו, יפלו מבפניםיפלו החוצהודם כך ה, אחר דגל מתחת תתאחדו לא . 'אם

ביכ הלב, חדולם את הבית, לנקות את מכל, לנקות הרחוב את רבדלנקות
דבר, ייוג לרחו!כל ביחדולצאת לחוד, ב ונשים לחוד אפר, גברים ולשים

הראש וידוי, על מולהגיד רב. וישועהמחילה' הולבקש בבכי . אבל

מחדש! ביחד! ביחד! ביחד ולבנות עםשההילהקתאולחזור דמותלנו
יהודי של בה: אמיתית לגמרי שבוטח במחשבכבאלו'יהודי ולא זר סף

הזה העולם של הצעצועים בכל לאומיולא, ולא אוליו. 'כוובביטוח אז
שלום . יהיה

מיו ת, ביןשמכל חכםלוכל אתמיד לעצור משתדל ולא , עיותהבשמבין
זה על בדין יעמוד אלה. הוא רק אלה, בירותעהאתיםוששעלא כל אלא

עבירה. ששותקים זו גם . השתיקה
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החשנלידיןנזדמ מהרבנים מאחד גלוי מכתב שחווו שהלבים גדול בכנס תקייםק
עיה ע"בירושלים רח''ק הנביאמש'י אלפים, ואל של וקהל גדולים רבנים , במעמד

ישראל לעם חשוב מסר שזה עוראינו הנגרם הרוחני ההרס היטב חיים''המבהיר י
ועוה גשמיות הזהב''(ז''של הדור,)''עגל לתיקון הדרך גם מובן הדברים .ומתוך

היום העיקרית הבעיה
רומפלרצאהרן'רג"רהה א"ליטשבי

שה ישרנסיון כלל פנימיותאל שאין היא היום לבול מצוות, אין ונהיה
מלומדה כול. אנשים מהעםלוזה גדול לב. חלק בלי לומדים אדם בני , הרבה

אלוקו קרבת לבקש הלימודדילעתבלי להתקרב(י בלימוד מטרתו אין כלומר
)חפצוובתורתאאל-" חפצו'הבתורת"ככתוב' לה

גדולח מתפללילק אדם לבבםמבני שנחשביםיו, לי כאלו אפילו שנם
בסביבה או בקהילה חשוב מקום תופסים או שלהםתנההו, מהמכובדים הגות

בליבם פנימיות בהם ואין מש. ככה זה הסביבהלעעיפובוודאי ועל החברים
כולו הכלל על וגם לומדים, שלהם לאט ומתקשלאט .כמוהםריםרמהם

מכניסל פנימיא ובתלמידים בילדים ואהם הביות נוטעיםלא, כלומר.'ת
אהב הרוחניתבהם הגשמי,  ותשוקת ומיאוס בהשפעה.  וביטול לשונשארים

תקופתנו של והו, העולם הגשמי עסק רק ואיחולם רק. גופניגנועוןשתשוקתם
ועמקות והשכל מדע להם הבנ, מעניקים גם הביוזה וגם שמביניםע. ותנם ד

היהדות הלב, שזה בא-ולא השזה עיקר .הדותימת

הסיבו כזו של חינםה ושנאת הלבבות ופירוד המחלוקות שאין, ל מכיון
הח היימטרת האמיתירום הגופני, חני וכבוד החיצוניות יש.רק כי(פירודובזה

פירוד שייך וגופניות בחיצוניות שבשמים) רק לאבינו אחד לב שאין . מכיון
מה(ובגמרא להם"ל''ז:)סוכה אין שבישראל לאביהם אחד לב -" מיםשאלא

ישהצור, ונההתמשזו של .לראה
שב היהלדורות והנשים עם הפשוטי אפילו על. ולרוחני' להםלבפנינו אף

בגשמי ובגופם בחיצוניות שעסקו זא, פי מיועדגנאלתבכל נשאר ולבם ללבם ע
לה ה,וכהיום. 'רק יהודיתנשכחה של אמיתית, ימיתאמונה אמא -ושל

מאמעאיד" הלבבוגכי".ישע רדבשקועיםתם הגשמעסק עשיםנו,ייפת
לגוףדעב אח. ים מהנוערוולכן גדול עלינו, ז שניתןומיםעטבו, לא בחינוך ורדים

חיצוני. להם רק שזה לא. מכיון לרוחניישיגרמלכן ואהבה משיכה כעול, ם רק
ולחץ .ומשא

שלזו הסיבה ההתדו אחדו, היוםתדרורריבוי החידהאלאף על עומד
הבעיה(הזאת של השורש ולדרכיםםמחפשי).מהו אתמנוע לעצור

חיצוניות, ותההתדרדר שוב הוא שמוצאים מי, והפתרון זה הרי איןשםולכן
סוף מהתרדמה. להם מתעוררים כך, ולא כל שיש ומשונותשתורצואפילו , ונות

מאתמול מרובה צרתו שאין יום מתעל, ואין מכיררוא וסתוםהשןוים אטום לב
.מהרוחני
ולקלצריכיםלכן עצמנו על מהיקבל אתלוהוא, שמקבליםים כלשנות

החיים ל.תהליך הסותםשובכדי האבן את נפש, בהלתאבור מסירות , צריך
עמינדב בן כנחשון למים האדוובזוא. ולקפוץ יראה המעשים' י שינוי , את

נינוה בפרשת הגזירו, ככתוב את והקשותעהרתויבטל בניות כל ומעל מעלינו
שכל. ישראל בכלדוכדאי יעוררהזדמנורשן דוגמאותת ויציע זה כל על
, לקהל
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הנ כל את לבצע בתהליךהשאתשולהמחי, ל"איך עולםינוי ועד מעתה .החיים

בימינו הזהב עגל תופעות
גולדן בנימין מהאוטיסט מסר

בארץ הרישראלפה כך כל עלינו צרותעוברים אחת.בה קבוצה על רק לא
כולם על אלא יהודים מדבר. של לא המלחמותרקואני על, על מדבר אני

מחלות מיני משונים, כל מוות משונות, מקרי תופעות מיני ...כל
עצמנו את להציל יכולים לראותאבל,אנחנו רצה שלא יצא, מי לא

ממצרים. ממצרים יצאו חמישית עכשיו, רק גם יהיה בגאולה, וככה
המשיח ידי על אתאולם. השלמה נבין רק אם עצמנו את להציל בידינו

להקב ונתקרב לאמת ונחזור .ה''מצבנו

עיוורים להיות יכולים אדם שבני כמה עד המפרץ. מעניין , במלחמת
עלינו נפלו סקדים ותשעה הנ, ועדיין, שלושים כל לא--סיםיעם אחד שאף

אחד מכופר חוץ לא-נהרג בתשובהכולם עם!!חזרו על מתפלל אני
הזמן כל בתשובה, ישראל יחזרו יחזרו, שהחילונים שהחרדים ובפרט

.בתשובה

החרדים, עכשיו עם בתשובה? מה לחזור צריכים הם הרב. גם פה, לצערי
החרדי העולם החילוני,  בארץ העולם עם כי? ולמה!!מתפרקים,  יחד

החיצ העולם לבין בינם המחיצות את ונהנים. וניהורידו מושפעים אנחנו
הטומאה הטומאה. מעולם את הזהב[הכנסנו לעגל שלנו] כינוי , לרחובות
שלנו ספר שלנו, לבתי שלנו, לבתים שלנו, ללב רואים.לרצון אנחנו ולכן

החילונים של טומאה אותה את החרדים בכמות-בין יותרהרבהרק
מאד. קטנה מהר משהו נעשה לא אם אנחנו,  לכן חסגם אתם ניפול
.ושלום

באמריקה קשות:היהודים בעיות גם לכם מבארץ, יש פחות אתם. לא גם
גדולה מרגישים, בסכנה ולא יודעים לא מלחמה. ואתם יש שאם , חושבים

הסכנה תראו. זו אתם רואים-אבל אתם גדולות-וכבר סכנות מיני . כל
משונה בצורה נפטרים אנשים מיני גדולות, כל וכו, טרגדיות הסבר ' בלי

שה מראה בתשובה' וזה לחזור אותנו זה. מזהיר את לעשות מהככדאי
גדול יותר סבל מעצמנו לחסוך כדי מהר .שיותר

באמריקה לחילונים אמת:עכשיו לראות להתחיל חייבים אין. אתם
זמן שלי. הרבה המלים את לקב, זכרו לבבכם את משהו"פתחו אין כי ה

מרגישים! אחר לא נופלעדאתם שלכם שהעולם זמן. כמה הרבה אין . אבל
הקרוב בעתיד יהיה אמת, הסוף לראות יצליח שלא אמת, ומי לא, לקבל

לחיות . יצליח

עם: רהמסתמצית חלקי כל של הקשה הרוחני המצב את בבירור לראות אפשר
מסוכן מאד מצבנו היום ולכן בחרדיםה. ישראל תלויה העם, ישועה של הפסגה שהם

מ יתרחקו הם הזהב''ואם להקב'' עגל שצריך''ויחזרו כמו אחריהם, ה ילכו .כולם
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בארה אתם:ב"לחרדים הזהסובליםגם הקדושה. מהעולם התורה
עםעומדת 'יחד הזהב' [עגל לעגל,]הגשמיות"  מתפללים ואתם

זמן בגשמיות! באותו טובעים ומהרצון"והקבאתם מהלב רחוק רובה של
בארה הכשר. ב"החרדים עם לוקסוס באניות נהדרות חופשות עושים

ביותר ל. הטוב לנסוע לפסח'' דיסנילנד''ואפשר טוב הכשר , למהדרין. עם
שרויה מצה .בלי

בארה אפשר הכשר"הכל עם והכל של''ארה].לכאורה[ב ארץ זו ב
על. היתרים כמעט היתר לקבל דבראפשר היתר. כל עם אבל--הכל

מסביבה שלכם! סתכלו הצעירים המתים את שלכם! לספור היתומים ! את
לכם שקורים המוזרים הדברים שנחזוראלוכל! את השמים מן אזהרות ה

מועד בעוד !!בתשובה

בתשובה. ש חוזר ישראל שעם רואים ישיבות, אבל הרבה כנסיות, יש , בתי
וכו '?סמינרים

מב.ת עולם שיוצאים. ולבלזה ויש שבאים תשובה. יש בעלי הרבה , יש
להקב קרובים יותר קרובים"ביניהם ופחות ובחורות. ה בחורים ויש

הכיפה את ומורידים ומהקהילה מהמשפחה שיוצאות חרדיות ממשפחות
חילונים בערך ונהיים התדרדרות. והציצית של מדאיגות מאד תופעות ויש

העם האזורים,  בכל בכל החרדיםוגם . של

החרדים בין צדיקים יש צדיקים, אמנם עדיין הרבה. יש יש אבל
החילונים כמו להיות רוצה שלהם שהלב כמו. מהחרדים לבושים עדיין הם

אחר, חרדים במקום הלב על. אבל משפיעים הדרך מן שירדו ואלו
כחרדים לבושים עדיין הם כי זה. הצדיקים רק שהם. ולא חלק יש

גדול החרדימשפיעים בעולם ולא-ים בלב לא חרדים לא הם אבל
.בהתנהגות

גרוע יותר עוד המצב הברית השם. בארצות וחילול יום כל סקנדלים , יש
סוף בלי בכי לי גורם ה. וזה ברוך כולם לא זה מאד',נכון יהודים ויש

להקב קרובים ומאד וזה. ה"חשובים בשטח שקורה מה יודע אחד כל אבל
ומסו מאד מאדעצוב אותנולעלול' שה-כן .ו''חשפוט

מזה חינם, חוץ שנאת באמריקה.יש באנגליה, יש בארץ, יש בכל. ויש
הקהילות, העולם חינם. בכל עםהשני. כעס, מחלוקת, שנאת רב אחד -כל
זהלאלשםשמים. ''לשםשמים''וזההכל . וזהעצובמאד, אבל

לא מהטומאהאם עצמנו את וא, ננקה הלב שלנואת הרחוב שוב, ת ונשים
רוחניות, מחיצות וגם פיזיות העולם, מחיצות לבין בינינו הפרדה של
להקב, החיצוני במדבר, ה"ונחזור שהיינו כמו ה, לחיות עלינו' אז יוריד

ח שלו הגדול הכעס העבירות, ו''את מכל אותנו ינקה ! והוא
צריב.ש אלוחזקלהתכיםמה בימים ?במיוחד
החרדיםל. אחדות.ת בין המחיצות את יתאחדוכי. הוריד החרדים אם

ה לדגל להקב' מתחת שצריך"ויחזרו כמו אחריהם, ה יבואו !כולם
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ה הם ביותרלכןו, הפסגה'',שפיץ''החרדים הטובים להיות . צריכים
זה את לעשות כדי הזהב, אבל מעגל לברוח לחזור,צריכים לנו יאפשר וזה

לדגל"להקב מתחת ולהתאחד .'הה

הזהב עגל של החמישי הגייס
גולדן בנימין מהאוטיסט מסר

קשה מאד שלנו הרוחני וההרג, המצב הפצצות זה אותנו שמדאיג מה אבל
מלחמה של הסימנים מלחמה. ו''ח, וכל ביותר, אבל הגדולה הסכנה לא . זו

מאד גדולים טבע לאסונות אפשרות אפשרויות. קיימת גם וקיימות
יכו שמאד לשגעוןאחרות עד האדם את להפחיד .לות

בינינואבל היא ביותר הגדולה החרדים, הסכנה שנכנסה: בין המחלה
החרדי העולם לתוך ששמה, אפילו הזהב''המחלה היא. ''עגל זו מחלה

הגוים של אסון,החיים זה יהודים עבור לסלקה,אבל חייבים ולכן
האחרות הבעיות על להתגבר שנוכל כדי . מבינינו

בדיוקוש זה מה ישאלו הזהב''וב כסף''?עגל זה הזהב , כח, כבוד, עגל
לקדושה. 'וכו שייכות בו שיש דבר כל של גמור לפירוק מביא הזהב . עגל

קדוש דבר כל של פירוק זה הזהב עגל עם עם, חיים רק קשר שזה בגלל
הגשמי עינים, העולם אחיזת של בדמיון, עולם רק קיים . שבאמת

ב חיים הגלותאנחנו סוף שלפני באופן, תקופה משתולל הרע היצר ועכשיו
ביותר ה. קשה שנות של בצורה לא בעינינו40-וה30-אבל ראינו כאשר

אמיתית ימ. מפלצת לעשות''והיטלר רוצה שהוא מה בדיוק אמר ולא, ש
כוונתו את לא. הסתיר אנחנו שעכשיו בגלל גרוע יותר הרבה המצב עכשיו
האויב מי הבעיה, יודעים עיקר או. וזו שלך הקרוב זה שהאויב להיות יכול

שלך האויב. השכן מי יודעים לא .  פשוט

כזה המצב הערבים? ולמה נגד לא היא המלחמה אויב. כי נגד לא המלחמה
הרע. מוגדר יצר נגד היא וזה. המלחמה הרע יצר קצת יש מאתנו אחד לכל

מבפנים שלנו מב. האויב הרע יצר כן גם יש שמבלבל, חוץאבל מה וזה
יותר האויב, אותנו מי בדיוק לדעת קשה הוא? כי שערפאת חושבים אנחנו

ממשאבל. האויב אויב לא של. ערפאת שהעבירות שליח רק הוא
אותו יצרו באמת. היהודים האויב מי האמיתי? אז מן, האויב חלק זה

לה כקרובים לבושים שהולכים שהשו.'היהודים כאלה בינינו יש רשכי
יהודי לא כולם. שלהם כמו לבושים הם כי הם מי רואים לא ונולדו. אבל
יהודיות ביותר, מאמהות הטובים ספר בבתי יחוס! ולמדו אפילו להם .ויש

האויב מי נדע איך עלינו' ה?אז מחלוקת, ריחם הזה בדור גרם . והוא
קטנה גדולה, מחלוקת מחלוקת, מחלוקת מיני מלא. כל העולם כל

המסר וכו:תמצית הערבים לא זה ביותר הגדולה הזהב',הסכנה עגל רבהערב. אלא
גדול נגרםקלקול זה ובגלל כשרים כיהודים לומדיםמהםדרכיהגוים, נראים , שישראל

הזהב ועגל גשמיות של חיים אורח הוא חייהם .שתוכן
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מחלוקת,מחלוקת עם למטה עד מלמעלה מלא החרדי העולם וזה. ואפילו
למה שייך מי התבוננו. מגלה פשוט למחלוקת, ולכן מגיב אדם איך . ותראו

הרע לשון מקבל שלא וכו, אדם רע שם במחלוקת',מוציא מתערב -לא
שלום לעשות מלנסות באמת-חוץ יהודי הוא כזה שהוא. אדם ואדם

והוא למחלוקת אמיתיותמוסיף סיבות בלי אחרים יהודים להפיל -רוצה
אמיתי שזה חושב הוא בראש אם רב-אפילו ערב זה יהודי לא או, זה

עמלק של . משורש

אמיתי יהודי של סימן עוד שהוא. ויש מה שעם אדם זה אמיתי יהודי
הוא, רחוק ברוך הקדוש את אוהב וגם ישראל עם את יש. אוהב שלנו בדור

שחו מקוםמחלוקת בכל אחדת. גגת שרבים וידועות גדולות קבוצות יש
השניה השני. עם עם אחד שרבים אנשים יהודי, יהודי. יש שנראה , אדם

שני יהודי להרוג שלו, שמוכן השם את שלו, להרוג החיים את , ללכלך
שלו העתיד את שלו, לקלקל העבר את שלו, להרוס ההווה את -ולהשמיד

שמים''כביכול יהודי-'' לשם לא שלו השורש כזה . אדם

אמיתי יהודי בכל דברים שני ברוך. יש הקדוש אהבת זה הראשון הדבר
ישראל. הוא אהבת זה השני יכול.והדבר ביותר הרחוק החילוני ואפילו

יהודי כל של בטבע שהם האלה הדברים משני רק בתשובה לחזור פתאום
שנולד לפני לעצמו. כבר שקורא אחד יש אם יחוס-יהודיאבל בעל ואפילו

לברכים עד זקן עם צורה-והולך בכל או בדיבור להשמיד מנסה הוא אם
אחר יהודי הראש, אחרת את להרים יכול לא שהוא משורש, עד לא הוא

האויב, יהודי . והוא

מבפנים אויב לנו יש אחד, כי לכל שיש הרע היצר מבחוץ. זה אויב גם ויש
מסוכן נראה,  שיותר ישראלוהוא מעם חלק הוא למעשה. כאילו אבל

ישראל מעם לא שלו שייך. השורש לא שהוא יודע לא בעצמו הוא ואפילו
ישראל ביותר. לעם המסוכן והוא שלנו העיקרי האויב זה ראה[אבל

הגר דברי למטה ביותר''במסגרת גרועים רב שהערב שהיהודיםא בגלל
מהם הגוים, לומדים דרכי חיי, דהיינו הזהבאורח עגל של ]....ם

המחלוקות ימשיכו הזה[ואם עגל של תוצאה בעמ, שזה , ]ועוד25, 9' ראה
החרדי בעולם הקב, בפרט בעיני ביותר החשוב המקום יביא, ה''שהוא זה

גדול נגדנו. ו''ח, לאסון יפעלו שהגוים בזה שיתבטא גדול בתוכנו. אסון וגם
וסכנה תסיסה ישראל.  תהיה ארץ של תוכלוהאדמה לא העולם ושל

יהודי נגד יהודי של חינם השנאת כל את בית[לסבול נחרב זה ובגלל
בעמ-המקדש במסגרת יפלו.]54' ראה שכולם עד תרעד אצל, והאדמה כמו

ועדתו קרח של הזה. המחלוקת מהעולם יסתלקו העמלקים וכל רב הערב , וכל
האמיתיים! ומהנצח היהודים רק מ, וישארו שיצאו שלםכאלה בלב .מצרים

מתגברים'' רב והערב מתמעטים והצרות...הדורות הגלות וכל
רב לערב משה שקיבל ידי על הכל המקדש בית והם...וחורבן

אחריהם נמשכים שישראל כוכבים מעובדי סיבת...גרועים וזהו
הגלות פא''הגר'                                      'אריכות שלמה יא''אבן
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היצר תחבולת עיקר
תקופב חדשותהכל תחבולות הרע ליצר נפשותיש לצוד לפי, איך

הזמן אותו של שכתוב, המצב אדםיצרו:)לןקידושי(וכמו עשל ליומתחדש
יום גדול. בכל רצון עת שהיה השואה אחרי ו, לכן העואהרנטהיות עלםלויר

וכו נפש והמסירות היסורים להו' ידי להתקרב מסוגל זמן את' היה ולהביא
השלמה בזמנו(הגאולה הדור צדיקי אמרו בכלמהתאלכן) כאשר הרע היצר ץ

מהמטרה להרחיקם זהלצוהפעיל, כחו מיוכסיטורך .יבוארוכאשר, חדס
דוממ אחריהצב מצריםיצהיה ייאת על ישראל בני נזדככו דיכאשר

ועשראתמ השעבודנשים של פעולותוממצבם,  ים את להבין נוכל רציהאז
בתקופתנו המכונה. הרע גדול שפע היה תורה ומתן מצרים יציאת לאחר

זה"בפסוק נסיוןהשז, "בדי שני ומצד טוב אחד ישרא. מצד בלובני זהנכשלו
בביזתשנשקע הי,  היםו רבנו שמשה כך כדי כרחםהעד בעל להסיעם צריך
ישראלסוַיבככתו בני את שישקעו,)י''רש(ע פחד צאהווכת,גמרילשמשה

העגלזעפשמ חטא נעשה באמת רבינו.ה משה שטען ש'':זה עולםלרבונו
דיכסףבשביל שאמרו עד לישראל להם שהשפעת ג, וזהב ארהוא שעשו תם

לב" (עגלה ).ברכות
לכאוא לתמוהרבל יש יכולים, ה היו כסף הרבה כך כל בלי גם הלא
ששים? העגלתאלעשות אחמתוך שכל מספיק היה גברים שהומןתידרבוא

צעגל כדי שבגלל. זהב היינו בזה המכוון הכראבל להםסיבוי שהיה ,ף
ממונם על ויותר יותר לחשוב בזה, התחילו לבם את הממון, ולהשקיע וקיבל

בעיניהם חשיבות ויותר לרוחניותנחלוממילא. יותר ותשוקתם הערכתם ש
שנ הרעוצעד ליצר אפשרות .עגלהטאבחלהכשילםרה

כן ממשכמו הזה השואה, כדמיון אתאחרי הרע היצר תיראשתקף
ונטהרוה שנזדככו הזה, פליטה מהעולם רחוקים שהיו לדרגה והגיעו

מהגשמיותישהת, בתכלית כבר אפשר(אשו שאי בעיניהם שראו סמוךלמכיון
ו"עוהניקניעל שבשמיםז אבינו על להשען אלא באמת לנו במקום, )אין

השקיעם הוןריצהזה לרכישת לבם ימ. ונמשך לתת''שהנאצים התחילו ש
מרוחניות, ולכיבכ, ייםופיצכסף לבם והפנה קיררם הזה ונשכח, והכסף

והלקח את, בשואהולמדשההתעוררות לקרב העצום זכותם ונתבטל
כ, הגאולה בשעשמוובדיוק כזאת בשעתוה הים .יזת
אחרג עביצהכךם הרע הכיווניםר בכל עדווםמקבכל, ד צורהבהבכל
הנקודה, אחרת באותה ל: אבל כולם לב עד. גשמיותבעםקשהלהמשיך

לגוי ישראל היה מאז כמוהו היה שלא למצב זיטכס. שהגיעו מכיוןהס נעשה
ההיא בתקופה כח היה לא הרע חלתםלהמשיכשליצר ממשוך לאחר, טאים

השו סבל ידי על ה. אהטיהורם יצולכן לאחר כמו עשה מצריםייצר : את
בחומריותהושיכםהמ הזהלועשקיעם בחטא-ם . ביכלתוההיןכשזה-ולא

לתוך נפלו זה ידי בשרועל עד מנפש שמכלה קשה קתותשלנתק: מחלה
הזהה עולם להבלי ולשעבדו מרוחניות נו-לב זה ידי היסוהרעל כלדס של

ו המצותהתורה בעי,קיום ליבא קו(שרחמנא האבן, )סנהדרין שכתב וכמו
יד(עזרא ל בלב'') דברים עיקרם המצות .ש''ע" שכל

כה חשובאעתקנו מאמר שליטן הרבנים מגדולי מבהיר, א"מאחד שזה וראינו היות
האוטיסטים של המסרים של המרכזי הענין הזהב, ''ומסביר הזהב. ''עגל עגל היום גם

ומהתפקיד מרוחניות הדעת להסיח לגרום הרע היצר של העיקרית התחבולה הוא
כמבו בחייו האדם של כאןהאמיתי לישועתנו, אר המפתח הוא .ולכן
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יל על לתהוםדכן פעם עוד ישראל כלל כל לאט לאט ירדו זה כולםש, י
היהדותשנמ של הפנימיות שנחרב עד בגשמיות ה: כו בטחון',אהבת

הריקריגשי,  יאמית הת' בת הבריאהושאר מטרת שהם הרוחניים .ענוגים
מ זה ידי לשאמועל גם כך אחר נמשכו הרמב, בירותערילא מדברי ם''וכידוע
פנוי הלב יצרים) רוחניותבעוקשאינו(שאם מיני כל בו נכנסים ממילא . אז

היוםו ה, התדרדרותהכלסיבתזוגם של המבוגריםנגם של וגם : וער
שקושמפני האמיתיתעהלב מהמטרה ס, ומנותק אין ותענויפולכן גוק

החי''וז. מרוחניות האור יא(' קהיםל כו היו'') דברים מרגישיןשאם אדם בני
ועריב אחריה, התורהבוטתובמתיקות ומתלהטים משתגעים יחשבו, היו לא
מלא למאומהוסףכולםעבעיניהם הח'' זהב רודפלולתוך שבלב הזה יל

הזהלעו ענכנס, ם הרע שלוחיוהיצר כל בקדושהיריד, מיותשג, תאוות,ם ה
הל. 'וכו שניתוק איך מובן השורשז, רוחניותמבועכשיו המכשוליםה לכל

הגור-והצרות זה,  םזה אחרי נגררות העבירות היטב. ושאר מובן זה ולפי
הכל מעל הלב תיקון בחכמתו המלך שלמה ד(שצוה משמר", )משלי מכל

לבך חתוממנוכינצור . "ייםצאות
הרה שבהיום רוצים לעשואנשים מה להם כדי(שפרלמה, תיורו בעיקר

משיח מחבלי א).להנצל יעזור זה מה מסוימיםרועתיםאבל פרטים על רו
איננו הפנ? והלב את נתקן אם כן שאין וימה עםקתשוהמיות וקשר לרוחני ה

ת',ה אחת בבת שלנו המחלה היסורייסתלקוגם, וקןתכל והמאורעותו ם
בח''כי[זמננושלהקשים תלכואם ].''...וקותי
ישא שרדיפתעלדמנם כסףלועת רק כוללת לא הזה כן, ם גם אלא
וכבודובישחתרדיפ ופוליטיקה. ת מחלוקת נובע וכסף כבוד הזומ(, ומרדיפת

להזהר ח, התורהוסדותמבםגצריכים תעשה לא הקדושה ו''שהתורה
ואנו הד).יתכעצמית שי, שמיםלשםיעשובריםשאם קתמחלויךלא

וענ קניני בקשת של מרה תוצאה רק שהם הזהיניופוליטיקה זה. עולם וכל
ובטחון,כמובן אמונה העדר על נוגע-מבוסס אדם שאין שמכירים שברגע

נימא כמלא אפילו לחברו לח(במוכן וכו, )יומא ושנאה לקנאה מקום .'אין
העם את ללכוד הרע היצר הצליח כך מקום ולהדבקךירעהלמכל

הזהבחש עולם הבלי פורה,  יבות שורש להעמיד ולענהרכדי תחומיבכלאש
שונות, החיים בצורות מתבטא מהעחל, למשל. וזה בלנםק שלכדו חיכ''יצר

ידי ציונות'' ועוצם של נלכד, בצורה אחר יצבוחלק אהרעראותו : רתחבצורה
כפשוטו הון שכתוב,  רדיפת לך''וכמו ירבה וזהב כחיבלבתרמאו...וכסף בך

וגו ידי .'''ועוצם
התיקל ולהתנתקוכן להתייאש הוא עכשיו לעשות שעלינו הגדול ן

הגשמי בי, מהעולם וכלנכהןשהוא להתבטלהפסד לע. ועומד כדי תשואמנם
זה אדם, את בני סוגי שלושה שישנם להבין צריךאלשכ,  צריכים מהם חד

אחר :תיקון
אי סוג גש, דחש שלהם החיים מטרת הם. מיותשכל גםאמנם רוצים

הבא רוחניות, עולם בעיקרזאבל, גם כרה חובהדק ידי לצאת ממילא. י
והתלהבותם לבם רקהתשוקת הזהנעבוא עולם נאמרולכ, יני אלו על : ן

מלומדה" אנשים מצוות אותי יראתם ).טכהועייש" (ותהי

השנה הבא, יסוג עולם וגם הזה עולם גם מכ. רוצים טרתמשריםיהם
עיקר אצלם שהרוחניות להם ונדמה הבא עולם הוא לא, החיים םיכוליאבל

הגשמיות על ידיעתם. לוותר ללא ברקמתתופסתהגשמיו, אמנם , אשום
והמחמפני ולגשמיותשבשהחומר לגוף קרובים יותר תמיד האדם של ות
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ולרוחניות בלב. מלנשמה ומבוטלת בטלה איננו שהגשמיות זמן כל ולכן
וגוברת,םדאה מתחזקת .                היא

השלה שעםמכירי,  שייסוג רוחניותהקריבבירור רק זה אבל.    חיים
אחרנהם באונס אונסהפירהמ. ההבלימשכים צרכים? וש שיש שמכיון

להם לדאוג שנאלצים הם, הכרחיים זה ידי בדדילכנעל וטרדותוגאם ת
וכו מיותרים' וחובות דברים עבור ביתרהשיוצומ(, גם שהבני דברים בה

כאי כן גם בטעות להם נעשים הכרחייםלדורשים לא, )ו כרחם שבעל עד
לתורה ולב מח להם נוההתפילהווהלימוד, נשאר בלימצות .        לבעשים

הא גמורלהאנשים אנוסים שהם חושבים דברבלא, יםו של , לאמיתו
באונס סופו ורק פשיעה תחילתו זה ביררוהעישפה. מצב ולא למדו שלא היא

ול הוא ברוך הקדוש ידי על רק מתנהל הגשמי שהעולם איןכלעצמם זה על ן
לדאוג מה רק. לאדם שייכת יקשרמפניברוחניותדאגה בחירהבזה אבל. ש

הגשמיע בחירהול אין לאת כללדואין זה על שליטה ר, ם צריך קוהוא
שמיםל לברכת מקום לתת כדי כלשהי פעולה שכתוב,  עשות וברכתיך"כמו

תעשה אשר הרמב['' בכל שכתב בא''וכמו פרשת סוף חלקדלאןשאי''ן ם
שכולםתתורב ומקרינו דברינו בכל שנאמין עד רבינו בהםןאי, נסיםמשה

עולם של ומנהגו המו,ש''ע''טבע שכתב ישריםסכמו ודרך) א''פכ(ילת
כצומ(דךפקו בחזו)  וה מזה הרבה ובספה''עוד שלא].ק''ל עכשיו ודמלאבל
האדםלכ של גשמית בפעולה להאמין לפתותם יכול היצר תובסיב, בטבע,זה
ידיגה ועוצם בכחי עמ.  שמיות לכל קץ אין זה נלובגלל ולא לבשם ומחאר

.   נילרוח
נו שרשרתועכשיו הזה, צרה עולם עניני ברדיפת מזה זה מושפעים .  שכולם

במיוח צריכים שבעם ובעיהוהמובחרים אחד כגוף הם ישראל בני כי בזה להזהר ד
האברים שאר על רציניות מחלות משפיעה במח צריכים.  קטנה תורה הבני ולכן

ח יהיה שלא ומצוות''להקפיד ותפילה בתורה או הלב מבחינת אצלם רפיון ואם. ו
הלבבות חובת קיום עליהם ניכר מספיק לטובה, יהיה דוגמא ישמשו בודאי

הדרגותוישפ, לכולם שאר על להפך. יעו כן שאין ח, מה פונים''אם הם גם ו
אצלם, לגשמיות מקום ותופסים חשובים וכבוד צווארם, והון על תלוי הקולר אז

דחי אל מדחי העם שאר לדרדר הרע ליצר יד .שנותנים

המצב כל אחרון, הזהבגלל נסיון לנו שולח באהבתו יתברך : השם
הרוחני, מהגשמיותקתנתהלולהתיאש העולם עלינו שיתחדש ' ע[לפני

הל''רמב םוף פ"ומהרםלכימ' ם ישראל נצח ועוד''ל שיזכה].נ שמי כדי
לה-להגאליזכה, זהנסיוןבויעמוד השער לפנימיות'שזה להגיע והמפתח

התורה ויעודי נברא, היהדות שבעבורם הרוחניים והתענוגים הקנינים וכל
ישת.האדם לא ושלום שחס הגשמיותומי מן עיין[םליעשבוודאי,  חרר

רב דברי מצרים, ]ונהינויבמסגרת יציאת לפני אפילה ימי בשלשת כמו

הזה" יונה" בעגל רבינו בדברי
אפשנ'' תשהרשע כל לחפר הגוףאותה ונפרדת,  ובחייצי

הבורא מעבודת משרשיהתאותה למטהבמדתר, ונבדלת ותו
תאותה מקום אל העפר, לארץ כטבע תולדתה תדלר, ותהי

ולמשפט. לעלותאלו לדין למרום יעלוה איך, אבל ולראות
בש מרום ת''ולאהחליפה י''ש(ובהששערי )ח"ב
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הגאולה בנין הוא העגל חורבן
גולדן בנימין מהאוטיסט מסר

ל. ש יכולים במיוחד מצוות או מעשים ישועהאיזה לנו ?הביא
חוזרים. ת שאנחנו להחליט ביחד צריכים החרדים, כולנואנחנו , במיוחד

לרחוב.ה"להקב ביחד את, לבכות, להתפלל. כולם, כולם, לבא לקרוע
ואפר, הבגדים שק ונותנין''[לשים בשקים ומתכסים מתקבצים העם וכל

מקלה בראשו...אפר ונותן נוטל ואחד אחד או-''וכל ערוך ]תקעטח''שולחן
וידוי,  מחילה, להגיד להקב, לבקש שאנחנ"להגיד אליוה נחזור ונזרוק, ו

הזה העולם שלנו. את לבתים לחזור שאמרנווואז מה הקבלעשות ה"ואז
אותנו ויציל עלינו .ירחם

אומרת. ש להזאת נחזור הוא' שאם הצרותיצילאז מכל אותנו
ה '?ווכאסונותהמחלוקות

להפסיק.ת צריכים אנחנו זה אחאבל. מחלוקת פעם קרה ישראלתלא שעם
וב"להקבבא ביותר אמיתית בצורה אחד בלב ביחד ובקשיה מחילה קש

קיבל ולא דב. ישועה כזה קרה .!!רלא
הזאתמלמה. ש האינטיפדה כל עכשיו ישראל לעם ? גיע
לנו.ת מגיע טובה? למה העולם. שאלה מלחמת לנו מגיע היה למה

וכו? הראשונה והדם ההרג כל עם השניה העולם מלחמת אנחנו?'ולמה כי
פניו!בסדרלא את לקבל שנוכל כדי עצמנו את לטהר צריכים אנחנו ולכן

משיח( עולם. )של לקבל רוחני במצב מלהיות רחוקים עדיין אנחנו אבל
אמת מגיע(שכולו לא משיח .)ולכן

לתקן. ש צריכים אנחנו ?מה
שאמרתי.ת שלנו.  כמו החיים את להפוך הדתיים.  צריכים היום כי

יש והחילונים משותףלהםהחרדים אחד גשמיותכולנו:דבר , אוהבים
הזהאתאוהבים כך.העולם להתלבש אפשר למה היתרים מיני כל יש ולכן
אחר זה, תאו או זה במקום לעבוד שלמעשה, או דברים מיני כל ולעשות

מרחק מהקביםרק שלנונעשהוזה. ה"אותנו החיים של חלק כך שלאכל
בינינ להפריד איך אפילו הגשמיותמבינים של הזה העולם לבין עגל[ו

.]הזהב
מאד גדולה לאסיפה ביחד להגיע ביחד לעבוד צריכים אנחנו של. לכן לא

שבסוף יהודים מיני כל של דקותתדרשות חמש ידבר מי למחלוקת גרום
יותר, יותר חשוב מי פוליטי. או יהיה שבסוף דבר יהיה להבין.ולא אלא

בי גדולה בסכנה כולנו בסכנה, ותרשאנחנו שלנו לבא.והנצח צריכים
לרחוב ואפר, ביחד שק וידוי, לשים מהקב, להגיד מחילה"לבקש ה

המסר מל:תמצית רחוקים עדיין רוחניאנחנו במצב שכולותלקבלשראויהיות עולם
מגיע, אמת לא משיח זה להוציאאנחנו.ובגלל הזה''אתמחיינוצריכים את, ''העולם

הגויי, הגשמיות העולם לאמת, את הישועהתואז-)ה''להקב(ולחזור .גיע
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ישראל של גאולתן היא ?כיצד
הזמן'' קנאהבאותו ולא מלחמה ולא רעב לא שם יהיה לא

מושפעתשהטובה. ותחרות כעפרתהיה מצויין המעדנים וכל ,הרבה
ה את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה .בלבד' ולא

והאמת והחכמה הדעה תרבה הימים יא(שנאמרבאותן כי)ישעיה
האר המלאה את דעה לו(ונאמר...'ץ לב)יחזקאל את והסירותי

מבשרכם .האבן
משלמה יתר יהיה חכמה בעל דוד מזרע שיעמוד גדול,המלך ונביא

רבינו,הוא למשה ה. קרוב דרך אותם ויורה העם כל ילמד .'ולפיכך
הגוים כל שנויבואו ד(אמרלשומעו הימים)מיכה באחרית והיה

ה בית הר יהיה ההריםבר' נכון עמים...אש עליו גוים,ונהרו והלכו
ואמרו הר:רבים אל ונעלה אל'הלכו בית ויורנוקואל יעקב י

בארחתיו ונלכה פ' הלם''רמב''מדרכיו פי''תשובה ומלכים ב''ט

שלנו, וישועה מהחיים גויי דבר כל מורידים שאנחנו וכל, ולהחליט
מיותר .תגשמיות

שלנו לבתים באמת, ונחזור תורה של חיים ונחיה שלנו תורה. לשכונות
עצמי כבוד אנוכיות, בלי שמים, בלי לשם עלינו. תורה ירד השלום , ואז

צערתהאמת יותר יהיה ולא .גיע
שנ. ש במיוחד הזכירו תשובספרים ותשס"ת לגאולה"ס כראוים זה. א מה

אותנו מחייב ?בעצם
זה.ת מכל משונה הכי באמת, הדבר תשובה לעשות במקום שאנחנו , זה

ה לדגל מתחת לאחדות ולהגיע יו',וכו' להתאחד רק ומחכיםאנחנו שבים
הגדולה ומגוג.להצגה גוג זה אדמה, אולי רעידת זה יודעים, אולי לא

לעיר. ומחכים להגיע שצריך לקרקס צריכים. מחכים לדאוג במקום אבל
ולעבוד, לעבוד לאחדות.לעבוד היהודים את אותם, להביא להביא
את-ה"להקב הזה''להוציא הגשמיות, ''העולם הגויי, את העולם , את

לאמתו הישועהתואז. לחזור .גיע
אתהאם.ש להפיץ חשוב אומריםזה האוטיסטים ושאר שאתה ?הדברים
אמת.ת כל להפיץ ענין .יש
האמת. ש את מגלים פעם, ואתם של הנביאים במקום ?כמו
נביאים.ת לא אומרים, אנחנו אנחנו האמת את להיות, ושוב.אבל צריך

אלה וי]אוטיסטים[רק רבניםעודשמכירים של פיקוח תחת שהם . ים
להוסיףהאם. ש משהו עוד לך ?יש
אהבה. ת מתוך זה מדבר שאני מה שכל ישראל לעם להגיד יכול רק . אני

לעם דואג בשמיםאני ביותר בחזרה"הקב. האהוב שלו הכלה את רוצה , ה
אתו ביחד השתשב ובעמ[! 'בבית כאן במסגרת ]48' ראה
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היום. ש של יהודיםבמצב איך
היכולים את ?בשמחה' לעבוד

שקיימת. ת ביותר הגדולה להתקרב, השמחה זה
בו.ה''להקב אותו, לבטוח אליו, לאהוב זו. להתגעגע

האמיתית קרוב: השמחה שיותר, קרוב, קרוב, להיות מה
.ה''להקב, קרוב

מעלה ועולים הזה העולם את שמורידים צדיקים יש
להקב, מעלה מאד גשמיותאבל. ה''קרוב מלא שהוא אדם

הזהב[ ל] עגל להתקרב יכול זהכי,ה''קבהלא הגשמיות
בו לבין האדם בין .ראומחיצה
גדולה יותר שמחה מהק, אין טוב יותר דבר רבהיאין

א[. ה"להקב פרק ישרים במסילת בהרחבה ]כמבואר

גולדן בנימין האוטיסט

ל"זציםחיהחפץנורבירידב
עבורנוה גם חשוב מסר המסרים-ם לשאר ותואמים

בעולםתגנשהלאבימינויםאורואנ'' הדין מדת מאד לנו, ברה ואין
מהמאורעות ומחרידות נוראות שמועות שומעים שאיננו יום

בעולם ...המתהוות

אחדוכ הלאואל ליצחד השוררראריך הקשה הדין מאימת לנפשו
פחדתבוודאיו.)בעולם לואחז ' השהעזההמ-יןבמשאיכלרעדה

...?נול

המביאל שןא הקבמזיבין לתשובהה"רז לארומ. אותנו ידובש, כלה
כלשולע ניםותחבתוםיונליעבידיוהשמעבכלומי, הצרישהמת
תאמרשי מה ומהעלו .פעלתשה

לנוליוברור היו מהיביאנשאם עב, 'ם המדודאי על לזרמשו זמר
ישר שבשמיםהלתשובאלאת בו. לאבינו אהנותינועובאשר יןרבים

ושל נביאים אלה בימינו שלוחים, וחיםלנו ידי על לעולם מזרז הוא
ר"כתיבכדאחרים מלאכיו לווירתשמותוחעושה ".טהאש

אעל ורעיחכן להע,י הנהאשכלמיןאלינו המאורעות תראותהלו
תשובהה"קבהמ שנאחרהמוכל. םוייולדהמיודעימו, שנעשה

ח יגדל בתשובה בעולם"לשוב אף החרון .''ו

יקרפלישראביתספר
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לבנו את משחית העגל
גולדןמהאוטיסטמסר בנימין

התאומים. נגמרהזמן ו, בניני הגדול גשמיות, גשמיותשלמרכזההסמל
הזהב[לאומית-בין האדמהוהתפורר, ]עגל בנינים,לתוך אתם ויחד

חיי כמו שעמדו אחרים לענקיים שנילים המלכותייםצד עכשיו. המבנים
מעוקםאבקהכל .וברזל

מזה למדנו מה מזה? אבל הרווחנו מזההבנהאיזו? מה הבורסות? השגנו
מבתיהם. נופלותהעולםרחביב לצאת מפחדים נקנות.אנשים גז מסכות

הברית המערב.בארצות שורריבעולם של.  פחד מוכר לא מצבא פחד
אממ זהות ללא ידוע.יתיתחבלים לא פנים, אויב היחידות.ללא הפנים
לאדין–עולםלידועותש איך. בין שלםיכולאבל אלהצבא נגד דםלחם

מא? בודד מפחד המערבי העולם שכל יתכן מה? אחדדםאיך באמתאז
זה מכל ?למדנו

מה אסביר זהשאתםאני מכל ללמוד משמיד: צריכים הוא ברוך הקדוש
השקר חיימזויףהעולםהאת,את המיותרתאת. נושבו הגשמיות

שלנומושחתתה האליל להיות ש-שהפכה השקר עם עלאפשריחד לסמוך
לאומי, צבא ביטוח, ביטוח קבועה, חברות גדול, עבודה בנק .'וכו, חשבון

שלנו הדמיונות כל את בשיטתיות משמיד התחילעכשיוו,השם רק . הוא
נגד הזאת הגדולה הרעההמלחמה הזהב[השקר,יצר לעגל נודעה, ]כינוי

רבים לקר. לאנשים שאפשר מה קיים אם במצבואפילו הרגעה מסוכןהא
שת, זהה בתשובהההפסקותהדעו לחזור ישראל לעם לאפשר כדי הן .אלו

הזהב לעגל עובדים מצרים בעולם, לשקר, אם הרבה משנה לא אבל. זה
הזהב לעגל עובדים היהודים אסו, לשקר, אם רק בעולםאז לקרות יכול , ן

.יהודיםהכולל

שלי היקר ישראל העולםרצונכםאם, עם ואת עצמכם את זרקו, להציל
הזהבאת שלוה, עגל שלודמיוה, שקרים לאביכםבשלמותוחזרו, נות

השקרה. שבשמים אלילי את !וחזרושלכםשמידו

אתתקראםאתאבל שאו אומרמה הרבהניםנותםשאתוותצהירני
יוםיםמתפללו, צדקה בעצמךשלומדיםחתניםבכיםותומ, כל ואתה

תורה חכם, לומד תלמיד הילדים, ואתה חרדיםשלךוכל ואשתך, הם
תהלים שומר, אומרת וואתה החגים כל טהרת, שבתאת ושומר

המצוות, המשפחה כל מה.ומקיים אתנואז בסדר ?לא

המסר ש:תמצית הוא בתקופתנו הגאולה אתבשיטתיותמשמידה''קבהתהליך
המיותרת שלנומושחתתהוהגשמיות האליל להיות הזהב[שהפכה זו].עגל גשמיות

מה גדול ריחוק לנו וגורמת מהמצוות שלנו של הלב את שמים' מסירה .ועונשי
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של לב''התוצאה בלי ''עבודה

אדנ'' הזה:  י-ויאמר העם נגש כי יען
כבדוני ובשפתיו ממניבפיו רחק ולבו

מלומדה אנשים מצות אותי יראתם ותהי
הנני הזהלכן העם את להפליא יוסיף

ופלא כט(''הפלא )ישעיה

הפלאה: י''רש אלא אינן שכולן תורה שבמשנה הקללות וכל
ה''-אחת מכותך' והפלא כח('' את הפלאות-)דברים שתי וכאן

וחובת העבודה תמימות צורך חכם כל אצל התאמת כבר
ונקיונה אי-טהרתה אלה כללשזולת ודאי נרצית אלא, נה
ומתועבת ה, נמאסת דורש לבבות כל ישרים'     כי מסילת

אני! טפשים! טפשים להמה לכםיכול עוורי? גיד שאתם שאו או חסרם
שכל אמיתיים. לכם וצדקניות צדיקים מכמה שחוץ רואים לא אתם , האם
השאר שמיםכל לשם עושים כבוד?אינם להשיג כדי לומדים , אתם

שלכם שהעסקים כדי צדקה לנותנים למטה[. שגשגימשיכו במסגרת ]ראה

מצוות הלבמבעיקרשומרים פנימיות מתוך ולא שגרה מתפללים, תוך
לעשות הואבלי ברוך הקדוש עם הקדוש, קשר בלי תורה לומדים וגם
הוא גשמיות. ברוך סביב בנויים שלכם החיים כללי , כבוד, באופן

מו להשיג הזהב[וכחעמדשאיפה מ-] עגל זה ושנאתובילוכל למחלוקת
!חינם

תלמדו מספיק? מתי מפחדים לא מספיק. אתם לא שלכם הלבבות
התחי. שבורים כבר גדול יהודי. לבירור גוי, כל את, חיבעלכל, כל יבחר
שלו עם. הצד הוא, ו''חאדםניבבלבטוח, אדםבניאו ברוך הקדוש עם , או

בו רק . לבטוח

נורא מאבק יהיה מל, זה ש. סבלאתלחימה אלה בביטחונםוחזיקיאבל
ב, שםהב ובאמונתם השם, שםהבאהבתם בעזרת משיח פני .יקבלו

יהההמסר לכל מיועד או, ודיזה המסר.לאחרדי האמת, זה מעין.זאת
ממך מצפים מה בפירוש לך להגיד השמים מן .מכתב

כולכם את מברך היום, אני שחי יהודי ונקבה, כל גיל, זכר שכולנו, בכל
ליחדב משיחנזכה פני בימינוצדקנוקבל .במהרה

רוצה ולאמראני זמן:לחזור זמן,אין מ. אין שאתם כפי כיריםהעולם
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מתוך זה הברית''קטע תקנ('' ספר הגה, ז"ווילנא ר"מאת הורביץ' צ אליהו פנחס
וצרותנו) ל''זצ גלותנו המשך לגרום בעוכרנו הוא הזהב שעגל איך בעליל שורש. מראה

אנוכיות הוא כאן המבואר בסגנ–הקלקול חיים אורח של תוצאה .''הזהבעגל''וןשהוא

אנוכיות בא ?מעין
תוצאה, האנוכיותאתלעזובוזה,לעשותמוכניםלאהעיקר'' שהוא

חיי עמ[''                                        ]עגלהזהב[גשמיותשל ]10' לעיל

ביוותהאנוכיו'' הקשה הבעיה הלומדיםגתכיונוא. תרזו בין גם, ם
המודרנים בין, בין שנשפך' וכו, הגביריםגם לדם שגורם מה וזה
יום כל הח. בינינו שלנוסכי אנוכיגד אוהתורה, ם גם , כיתנושלנו

אנוכיות גם שלנו עמ[''                                        והמצוות ]19' לעיל

אותו, אותו מכירים שאתם כפי הגשמי זמן. מתפורר, העולם .אין

הגאולה את מונעת האנוכיות
תקנ ווילנא הברית ז"ספר

סיבת לדעת לבבי בכל היטב וחקרתי הזהאודרשתי החל הגלות , ריכות
האלה בדורות והנה בישראלוארא הרבה תורה ללמוד,  יש העם מרבים

ופוס גמרא קבלהמשניות גםספרי גואל-קים לציון בא לא זאת והרבה. ובכל
ועוז כח בכל בתפלה התחזקו אלו בדורות ואינם, אנשים צועקים אלה וגם

כרמון, נענים מצוות מלאים כי עד למרבה במצוות עוסקים אנשים והרבה
עמ[ לעיל והלאה''ד9' ראה שומרים באה, ]ה לא גאולי שנת זה כל ....ועם

אנו כנגדםאמרתי העומד מפסיד איזה שיש אם כי זאת אין בלבי ויבא, י
בתוכם השטן אלהגם שלש כח שמן, להחליש יבאיש אחד מות זבוב כי

הרבה המפסיד. רוקח זה הוא מי לדעת חפשתי כאשר שהוא, ויהי מצאתי
ג כל אשר כלם' מה הנזכרים אםכתות כי שעושים במה מכוונים אינם

ולתועלתם עצמם קוב-לצורך למפרק הגלות"לא מן ושכינתיה וכל, ה
עצמו ולתועלת פנה לדרכו מחשבתו מישראל או, אדם תפלה או תורה וכל

ועוהמצווה עדן בגן חשוב מקום לו לקנות מכוין עושה הוא , ב"אשר
בעוה ידיו משלח בכל זה ידי על וכו"ושיצליח 'ז

תמידו לשונו על רגיל המשיח בל-ביאת לא ולחוץ משפה שלםאך ואין…ב
למהר כדי הדברים הנזכרים כתות שלש בכל באמת עושה ואין בצדק קורא

קוב ולמפרק ואלקיו גוי ולפדות הקץ ושכינתיה"את בנו. ה יש לא והוא, זה
הכתוב השדה"שאמר כציץ חסדו (וכל מ"  מכווניםכלומר, )ישעיה אינם

או לבד לתועלתם עצמן לטובת אם כי שלהם ומצות ותפלה לעולםבתורה
יחד לשניהם או הבא לעולם או עג''תקו(הזה …)ז

ועמיו אחי כי, בכן תדעו רקלבטח ומצות ותפלה בתורה נכוין שלא זמן כל
קוב למפרק זולתה"כדי לא משיחנו, ושכינתיה יבא יתברך-לא הוא כי

מדה כנגד מדה עמנו עצמכם: ואומר, מתנהג על אם כי חסים אינכם אתם
עלי אנ, לא עליכםאף אחוס לא .   י



דממהק דקהול 34

חימ כתבשקזוכתב

שטינמןרגאוןה לייב אהרן א"שליטבי
תורל הבן

ורבש לךלום !ישע

ילכוודאבונינל בו הנכון הדרך את לדעת מבקשים הרבה שכולם, אין גם
כן מעמיקים, אומרים שאינם ידי על עצמם מרמים הם , אמנם

עצמו לרמות אפשר שטחית .ובהסתכלות

באתכ ששמעתייעת שמועה דבר ניכרעל ישמבחלק לוהתחייבהבחורי
המלבושיםלשים בענין וליבם הראשם כפי ומדקדקים" מאדע"שיהיה
.אדמבזה

שמיםשזכמובןו יראת מחוסר שיצגם. ה יתכן לא בזה שראשו חילמי
להם. מודילב יש האלה בחורים שדווקא נראה העין כשלמראית ואפילו

הצל, הבישיבשם תיתכןאבל לא בלימוד אמיתית מ. חה ביכי יראתושאין
במ, יםשמ התורהאז בהבנת גם יורד הוא הזמן להפך. שך הוא עתידו וכל
שהמאתיומלה ישותםרותלה כל וממלאת בחיים חלקם .ה

ל, כןל מאלהלא כמעשיהםרבדמשהתפעל עושה שאינו מי על בלעג , ים
למ בניגוד שהוא מהנהגה ולהתרחק לברוח לבןוצריך להיות שצריך ה

י, תורה לא למגם טוב בתמהולנע ויזכוך מיוחדתים דשמיא .לסייעתא

התורה לימוד הלב-קודם טיהור
האמ'' הדרך היא יתישזו הוא בחר בזה אשר שמו'תי

עצמו האדם שיכין עת :ללמודשבכל

שיתחיל קודם להתיישב לו מועטראוי זמן פנים כל על
ה בטהרת' ביראת חטאתולבהטהורה על להתודות

דלבא וטהורהמעומקא קדושה תורתו שתהא כדי

להתדבק בהקבבלימודוויכוין בו בתורה ה"בו
ה לדבר כחותיו בכל להתדבק הלכה' היינו זו

כביכולהואובזה ממש יתברך בו ל''עכ''  דבוק

החייםספר פ''ש(נפש )ו''ד

ה מונע הזהב בתורהעגל צלחה
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ה['' כמ] ורהתלימוד אלקי היותר. ש"ענינה שהוא אלא עוד ולא
ית ממנו ומגיעים הנמשכים שבענינים ונשגב הברואים' עליון .אל

כזה בענין בעסקו ולרעוד לירוא לאדם לו שיש ודאי שכן . וכיון
הא בהמשכת ומתעסק אלקיו לפני נגש הוא הגדולושנמצא ממנור

צר. אליו מוהנה וירעש האנושי משפלותו שיבוש יתיך . 'רוממותו

לזהלגינההו שזכה הטוב מחלקו כמ, מאד ברעדה ונכלל.ש"אך
ישב, בזה ראשבקלשלא בזיון, ות מנהג שום ינהג ולא, ולא בדבריה לא

ומתעסקדוי,  בספריה עומד מי לפני עו. ע הוא יהיה, ןכהשואם אז
באמת להיות לו שראוי מה שזכרנו, תלמודו ההשפעה ידו על ,ותמשך

האלקיויתעצם היקר הבריאה, בו לכל והארה תיקון .וימשך

אם ממנותאבל יחסר זה תמ, נאי הלא ידושך על ולא. הארה
האנושיים הדיבורים כל כשאר אלא דבריו כקורא,  יהיו הגיונו

כח, איגרת העובשוומחשבותיו תאדרבאו. םלבדברי לוחלאשמה שב
לא''כש[ שבת העליתה''. כ לא אם אל] ''מוטב מוראשקרב בלי , הקדש

בוראו לפני ראשו יתברמדועוד, ומקל בקדושתו ומתעסק ל''עכ'  לפניו

דרךס פ"ח(ל''רמחלשםהפר )ב"ד

התורה בלימוד הזהב הארץ: עגל חורבן
ע' יתדכוונתו'' שנהיה היתה שתתעצםמעולם כדי בתורה וסקם

התורה מוצא מקור וקדושת ורוחניות בעצמות נשמתינו

היוו הזאתיוסקעאם הכוונה על בתורה ם
המהה לשמיו והיכל יתכרכבה רךבינתו

השש בקרבםכהיתה ממש ...ינה
מכבודוכווהארץ מאירה היתה ...לה

עתהא בתורהשבל עסקו שלא זה חוק עברו
הדברים לצורך אם להנאתםכי הגשמיים

הדל ומתןינידע משא לצורך ים
חכמתם להראות להתגאות גם

נתכוו להתעולא וצנו התורהלם ורוחניות בקדושת הדבק
באההשכינולהמשיך רץלמטה

הארץירופעשוזהב מן השכינה שנסתלקה ...ד
נשו קדושהאהארץ בלי בגשמיותה ''רה

זמח''ואח''ב
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והפרט הכלל העגל: ישועת שחיטת
גולדיןמהמסר בנימין אוטיסט

ישראל עם במדבר, אוי השם של האהובה עםאתתבקרוב,הכלה שוב חדי
אליך המתגעגע בליתשתוקק.  בעלך בחזרה ביתב, כםביתב, ביתוהיות

ישראלבקרוב.השם חייותעז, עם את שלךהב הזהב''[שקר בואות]''עגל
הגדולה בעמ[לאמת יש''ד37מבואר מאז] ה ממך עגלנעשהששנעלמה

הזהבעכשיו. הזהב וייטחןעגל משוחררלעפר .מהשקרתהיה

קצר החדשה. הזמן למציאות מתרגל שהעולם נדמה הזאתלפעמים
משתהוש הכלכלי ת. פרמצב אותךאל להטעות הזה לדמיון נותן.תן השם

לחזור זמן בולנו גמור בטחון בנו ולפתח גמור. בתשובה הואבהשםבטחון
היחידה המאורעותההגנה לקראת לנו הקרובהשלשיש .עתיד

ב זה לימי אדם? ןאדן בדמות הרע היצר , ועפר, טיַנַפ, אכזרירמאי:הוא
דם האלטרנטי. וצמא היא מה המערבה:בהאבל ערכיםהעםיעולם

דמוקרטייםה זאב?כאילו פשוט כבשבזה צדק. בגדי בגדי לבוש , הוא
זכויותו, חרות המערבהשהיאהאמיתיתהמציאותאמנם. שוויון יעולם

בתפארת אדום ביותרהוא הגדולה של,ו והגשמיות התאוות את ומיצג
הזה" האמתסלףומסתירשמ" עולם .את

ועגלקייםשאיפה הזה"הזהב ההוא, "עולם נסתרותבמקום השם .פני
כ להתקיים להמשיך יכול אינו זמןהעולם הואשל ברוך , "מוכרח"הקדוש

פניו, כביכול את ישראל, אנחנואבל,להסתיר העולם, עם את מעדיפים
עם, הגשמי של, "קודש"מקושט התגלות האמתיעל של אנחנו.מה

ה את הזה"מעדיפים הזה[" עולם אותנועל] בעגל שיביאו רוחניים חיים
חיינו ימי כל השם בבית לשבת לנו ויתנו השם אל . קרובים

ישראל את!עם אם לא, יםרוצםבין אם משתנה, בין ייחשףהשקר!העולם
הרעו הכ. ישחטיהיצר וישמעאל, חותושני במלחמה, אדום בזה זה ילחמו

השני.נוראה על יתגבר צזהו, אחד עם יעלה ישראלותבאשישאר עם נגד . יו
האהוב עמו את יציל שאבל.השם היהודים גמורהיהרק בטחון להם

ש, ה''הקבב היהודים שר, למשיחושתוקקהרק היהודים להיותצורק
להשם ישרדו-קרובים אלו להשיג[!רק אפשר אי הללו התכונות שלשת

הבא בעמוד הסבר וראה הזהב עגל חיי עם ].ביחד

זהאחר ש, י תמלוךיהיה והאמת בעולם ייבנה.לום השלישי המקדש בית
יוכתר אמיתית.והמשיח ומצוותיו-אהבה ותורתו השם כסהת-אהבת

פינה הכל ושל .יעלמוומלחמהמריבה, קתומחל. מעברעולם

חי ישראל בירושליםעם הבאה הבנויהלשנה

המסר והשקרבקרוב:תמצית הרעייחשף ש,ישחטיהיצר היהודים רק להםהיהאבל
ב גמור ש, ה''הקבבטחון היהודים שר, למשיחושתוקקהרק היהודים להיותצורק

לה לגאולהי-' קרובים המקדש. זכו יוכתרבית והמשיח ייבנה ימלוךהשלישי .ושלום
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הזהב■ הדורות-עגל כל של ■החטא
הזהב: הגדרה עגל חטא הקשר? מהו על מוותר החוטא

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

הע'' ממנוחטא סבלו הדורות שכל החטא הוא ארעגל במדברמאז
שנים הרבה כך כל ביותר. לפני הקשה התוצאה את נושא שלדורנו

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

ממנו'' עשוי שהעגל בזהב שקוע זה שפל האנשיםר. דור אפילו, וב
דבר',מאמינים' של לאמיתו מבטחם את אדם, שמים בני .במוסדות

הרפואי הממסד ה, כמו הצבא או האויר מזג יכול''חזאי האדם. ''כל
הקובע שהוא פנסיה: בטוח בקרן כסף יחסוך הוא לפרוש, אם יוכל

היטב, בבטחון מצויד צבא לרשותו וכו, אם המלחמה את '''ינצח

הזהב] בתסי[מהו'' עגל הראשון? חטא אדם לחטא קשור . הוא
בההוא שלם בטחון שה-' העדר בטוח לגמרי להיות שולט' דהיינו

כולו העולם על מוחלטת מאתנו, שליטה אחד כל של החיים . ועל
בה אמיתית אמונה חסרון עם. 'הוא כל את שכולל היחיד החטא זה

שארע, ישראל מאז ודור דור ''וכל

יש'' עם סיניכמו הר במרגלות שהם, ראל בגלל זהב עגל עושים הם
בדידות יחליף...,חשים אשר זהב עגל לעשות נחפזים ושלום(אנו ) חס

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

אפ'' ממצב לצאת אחד דרך רק זהיש נורא אחד.ל וכל יחד כולם
האמתמוכרח,  לחוד את ה[למצוא יחוד בלב]  'של אותו ולקבל
דברינו''[''שלם בכל שנאמין עד רבינו משה בתורת חלק לאדם אין

נסיםושכ,ומקרינו ה(לם עולם, )'השגחת של ומנהגו טבע בהם ''  אין
יג"רמב- שמות למטה, ן תבונות''וראה ]''דעת

יכ'' משתיאנו באחת זאת עליונה רוחנית דרגה להשיג ולים
שה: דרכים להציל' או יכול הוא שרק איומה טרגדיה חלילה יביא

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

גולדן בנימין )מתורגם(האוטיסט

כל'' לישראלותכלית מבטיח שהוא התברר,  ההצלחה הוא
הכליחודו בדברי, לעיני מספר אין פעמים נזכר זה ודבר

ע תמיד...ה"הנביאים יום בכל עדותנו זה הלא דבר : וסוף
ה ישראל הקאל' שמע תבונות"אחד'ינו לדסימןדעת



הגשמי''הקב'' העולם את מביא ה
מכירים השקר,שאנחנו עולם את

הזהב[ העולם. לקץ]עגל ומתוך
אמת של עולם יוולד עולם,הנהרס

טוב,רוחני שכולו ''.עולם

לע'' צריך ישראל אתעם מהר זוב
הזהב' גשמיות[' עגל ולחזור]חיי

תורה של אמיתיים ה,לחיים ' כי
בגאולת כמו גדול בירור יעשה

אמת,מצרים שמקבלים אלה ורק
צדקנו משיח של פניו לקבל ''.יחיו

גולדן בנימין האוטיסט
ומסקנה סיכום

ישראל הוא האנושי המין המעותדיםהומבחר לדביקותם
ית גדולה'בו קדושה בעיטורי מעוטרים שיהיו להם וראוי

ית שכינתו בם'ותהיה ומתדבקת עליהם ...שורה
העליונה]ששה[שיתא החכמה הגבילה שנה לעבודתאלפי

השלימות על והשתדלותם האדם יתחדש,בני כך ואחר
בצ כןהעולם אחרי בו שיעשה למה ראויה אחרת דהיינו, ורה

לה לזוכים הנצחית .ההנאה
העיקרים ל''לרמחמאמר
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בענין מסרים אוסף ב חלק

והגאולה הזהב עגל
הזהב עגל חטא תיקון ידי על רק אפשרית הגאולה
משיח חבלי של הקושי מידת את יקבעו מעשינו

התאומים הזהב: מגדלי לעגל מכה
גולדן בנימין מהאוטיסט מסר

הזה שמהרגע כמוני יודעים התאומים[אתם מגדלי לא] הריסת החיים
הדבר אותו החופש. יהיו ביותר, נגמר הקשה המצב שקרה. מתחיל מה

ל יכול היה לא אחד אף הדעתהיום על גוים. העלות של סרט באיזה , אולי
שאף סרט באיזה להאמין יכול היה לא קרה. זהאחד זה וכמו.אבל

לתארעודיביא' ה, כברשאמרנו יהיה אפשר שאי מכיוונים .מכות
נגמרזה ימשי. לא רגילכוהחיים גדול, יםכאילו מאד שינוי יהיה רק. אבל

לכם להגיד יכול אני דברים מאד. כמה יתדרדר הכלכלי לא, המצב והכסף
כלום שווה י. יהיה דבריםאבל עוד קשים. היו דברים שכולם, עוד עד

השנה.יבינו מראש יתחיל גדול התחילו, בירור כבר זה המצב. באמת כל
ויתדרדר תה. ילך אם רגיעהנהייואפילו קצת של יהיה, תקופות לא זה

זמןל .הרבה
בארההאם עכשיו קרה זה למה יודעים לכם? ב"אתם אגיד . מחלוקת. אני

היהודי של ה. םהמחלוקת היהודים של מגדליפילההמחלוקת את
וכו, התאומים הפנטגון היהודים, כן. 'ואת של . המחלוקת

בארההאם הידועה הגדולה שהמחלוקת כמה יודעים עש"אתם התב
בשמים ענקית שהקב? ובארץרעידה משהו ממחלוקת"אין יותר שונא . ה

נמצא היוםתומחלוקת מקום באמר. בכל הגדולה מהמחלוקת יש, יקהחוץ
ו חרדיםמחלוקת שגרים מקום בכל חינם ילדים.שנאת נגד ילדים, הורים
הורים אשה, נגד נגד בעל, בעל נגד שכנים, האשה על כועסים .'וכושכנים

ישיבה בכל כמעט מחלוקת הה. וגם ביותרמחלוקת בתוךזהחמורה
גרוע. הישיבות הכי ש, זה צריםכי תורה.להיותכההתורה יש, ובמקום
בכל.מריבות אחרוכמעט כנסתב,מוסד בית אירגון, כל . בכל

המריבות דבריםותבא] מחלוקת[כל הראשון. משני ש, הדבר בגלל כלזה
את רוצה הזהב''אחד עצמו, ''עגל בשביל זה את לתפוס אם, כןל.רוצה
רוצה גם למלחמה, השני גורם זה השני. אז שחלק, הדבר האנשיםמןזה
שלהם מעמלקהמהשורש או רב ליהודיםמנהניםוהם, ערב צרות . לגרום

המסר שה:תמצית בגלל היה התאומים מגדלי ע' נפילת את להרוס השקרמתחיל ולם
הזהב''(הגשמי ישראל).''עגל וגאולת האמת עולם כינון לאפשר כדי הכרחי לכן. זה

ועי אמיתיים רוחניים לחיים לחזור ליהודים ברחמים''כדאי הגאולה את להביא .ז
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בשמים עצום צער גורמת ויהודים. להגיעממהמשיחתומונע, מחלוקת
הזה ובעולם בכסף שלהם הזבה''[שהראש מעני] ''עגל בכללילא אותם ן

יגיע בשמיםגורםזהגםו. שהמשיח גדול . צער

ממחלוקת סובלים החילונים מהח-גם יותר טובעיםהםו. רדיםהרבה גם
הזהב יהודיםבאמת.שקרבו, עולםהזהב, בעגל ישלהםאהבתולכןאלהשהם

ישראל' ה עמ[ואהבת לעיל ל, ]24' מבואר יכולים לטובהתשהבשניה אבל. נות
שה מאלה ושלשורשם להשתנותהעמלק יוכלו לא רב יעלמווערב . ע''ל, בכלל

למה החרדיםאבל אל בעיקר מדבר ביותר?אני הטובים הם אם. כי
נופלים ביותר נופלים, הטובים כולם הגוים, אז וגם החילונים אבל. גם
עולה החרדי היהודי אתו,אם העולם כל את מושך הוא . אז

לאחדות מגיעים היינו אנחנו הקב, ואם לדגל מתחת היינו, ה"אחדות ואם
שבקשנו כמו לרחוב ובכי,יוצאים ואפר שק ולב,עם מחילהלבכות קש

קורה,  וישועה היה לא עזרה. זה לבקש ביחד בא ישראל כשעם תמיד
וישועה, ה"מהקב מחילה ה, לבקש ה. נתן' תמיד אנחנו,נותן' תמיד אבל

השני עם אחד ולריב בבית לשבת .מעדיפים

לעם. ש המסר התאומיםישראלמה מגדלי ?מהריסת
שלהמגדלים. ת והפאר ביותר הגדול הסמל הזה''היו '',העולם

הזהב''[הגשמיות ארה,]''עגל העולםובשבילב''בשביל זה. כל
של הסוף של ההתחלה רק זו נפלו הזה''שהם של'',העולם

גשמיותםחייהאורח רדיפת .של

אחתילךלאזה הסמל. במכה זה נפל. המגדלים עכשיו, הסמל
מתפרק נראה.מתפורר, הכל ילךלאטבהתחלה זה כך אחר אבל

מהר יותר זמןישעכשיו.הרבה רגיעה, קצת של קצרה תקופה
בתשובה, יחסית לחזור זמן לנו נותן לבטוח: וזה אם לבחור
ח''בהקב או בב''ה לבטוח שלהםו והמוסדות אדם . ני

וכומספיקלאזה לצבא הצלחה ואין נופל שהכל ',וכו' שאחרי
מאמינים שאנחנו נחליט צריכים.ה''בהקבפתאום אנחנו

לפני ולבחור .תתבררשהאמתלהחליט

לעם.ש נשארה דבריך רדיפת: ברירהישראללפי את לעזוב או
הזהעו הזהב''[לם בי]''עגל שאתה כמו הרבהמרצונם קשת

שה, פעמים כרחנויבטל' או בעל הזאת זרה העבודה ?את

ה. נכון. ת זה' ואם את מכאיב, יעשה מאד יהיה יש. התהליך
להחליט זמן מעט רק שה, לנו ברגע הדין' כי את יהיה, משחרר

אפשרי בלתי זהלהחזירכמעט גולדןהאוטיסט.את בנימין
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והגאולה ותמציתהעגל המסריםסיכום מתוך

המערבה''■ פשוט'',דמוקרטיים''כאילוהערכיםהעםיעולם זה
כבשבזאב צדק! בגדי בגדי לבוש זכויותו, חרות, הוא ,שוויון

היאהאמיתיתהמציאותאמנם
המערבהש בתפארתיעולם אדום ביותרהוא הגדולה ו

של והגשמיות התאוות את הזה'ומיצג 'עולם
האמתסלףומסתירשמ ]36' עמ['']רוחניות, ה''הקב[את

ה מלכות אדום] הגאולה[' לכן חורבן ידי על רק להתגלות יכול :  לא
אדום''■ מלכות של חורבנה ידי שמים, על מלכות ומתגלה עולה
עשוועלו[' הר את לשפוט ציון בהר לה-] מושיעים ' המלוכה' והיתה
א( אדום).'עובדיה של העולם] עשו[חורבנה חורבן ידי על רק יבוא

מכל...הזה מרוקנים כשהם הזה העולם שבחיי ההפסד את יכירו אז
רוחני הזהב''[תוכן ח(''          ]''עגל מאליהו בעמ, ג''מכתב במסגרת )45' וראה

משתנההעול ם
ישראלבקרוב''■ חייותעז, עם את שלךהב הזהב[שקר בואות]עגל

הגדולה מאזלאמת ממך הזהבנעשהששנעלמה הזהבעכשיו. עגל עגל
וייטחן משוחררלעפר ]36' עמ[''מהשקרתהיה

להיצ''■ משתנהוריך שהעולם לכולם ברור לממ, ת יותרצשתנה ב
בכד. טוב עצמויאבל את החלק, להשלים את להכחיד צריך הוא

שלא המושלמתואםתשלו הסופית צורתו שקרים. את כל כל, לכן
אמת, סילופים לא להעלם, כל ]43' עמ[''                                       חייב

השקר''■ את משמיד הוא ברוך ההאת,הקדוש חיימזויףעולם ,נושבו
האת המיותרת שלנומושחתתהגשמיות האליל להיות ]31['' שהפכה

מסביב''■ מסביב גרם שזה המגדלים, ההרס מעל, ]התאומים[כולל זה
שהטרוריסטיםומעבר השמים.חלמולמה מן גדולה אזהרה היתה זו
את' שה לתקן הזהב[העולםמתחיל עגל היהודים-] שחיטת ולכן

מהגשמי מיד להתרחק לרוחניותצריכים לבם ולהחזיר ]42' עמ[''ות

מצוות''■ הלבמבעיקרשומרים פנימיות מתוך ולא שגרה , תוך
הוא ברוך הקדוש עם קשר לעשות בלי תורה, מתפללים לומדים וגם

הוא ברוך הקדוש סביב.בלי בנויים שלכם החיים כללי באופן
]32' עמ[''                                        גשמיות

טיפשיםר''■ ללויכק שהמהאים א' ין לסבול אלוהימוכן הכסףת
החומרי הזהב''[והרכוש תורתו] ''עגל עם האלו. ביחד שלהאת

עם ביחד הגופניות האנוכיות, תורתוההנאות של האלוה שגם[את
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הקודם[ מעמוד ]המשך

העגל של תוצאה ת] זה עם יה.ותרוביחד לא הזורוא לתועבה שה
הכניסו, להמשיך ישראל שעם פעם כל אחריםיאלהכי ' ה, ם

עובדיהם עם ביחד אותם ]61' עמ[''                                            השמיד

חלקלאכל''■ שהם הדמיוניו השקרי העולם הזהב[מן חיי, עגל
להעלם, ]חומריות חייהם, צריכים את שממלא השקר עם . ביחד

נמא עלצנחנו עכשיו המאים העולם של לידתו ]43' עמ[''שלםוסף

הגאולה תהליכי את קובעים אנחנו
תלויה''■ ישראלכל יתברךראשכ.בעם השם בדרך הולכים כולנו

מתב הגזירות ונמחקותכל לאוטלות בנו. פגעיאיש תלוי לככ,הכל
בתשובהיש אנשים יותר פחותגנפחזרו לב. ע מהלכיקידינו את בוע

]50' עמ[''                                                                         הגאולה

החרדים''■ אל ישיר מדברים אנחנו צריכים? למה הם כי לא
טובים לא כך כל שהם מאחרים יותר חזק אדרבה, מוסר -אלא

ביותר הטובים שהם אלא, בגלל עצמם את רק לא להעלות וצריכים
ישראל עם צריך.כל ישראל עם כאשר-לעלותכל רק אבל

עולים ביותר לעלות, הגבוהים יכולים ]12'  עמ[''                    כולם

החרדים''■ היהודים אנחנו מקאם בובכל טעותעם איזו נבין ולם
לנקות ונחליט עשינו ובתיליבינותא] מהעגל[אנחנו ובתינו

ובתיכנסיותי ה, ספרינונו לאוהבי לההפך נוכל הגאולא',אז הז
קלההךרבדאתבו יותר ]62' עמ[''רבה

הסוף, תבינו''■ שנאמר!הסוףזה, תבינו!זה מה כל כמעט
הגאולהבנבואות שלפני התקופה ]54' עמ[''        !התקייםכברלגבי

שנכתבכדאי''■ מה כל שוב רק.לקרוא כתבולא מח שהפגועי , מה
ובחז בנבואות שכתבו מה גם ]53' עמ[''ל''אלא

לראות''■ רצה שלא ממצר, מי יצא יצאו. יםלא חמישית רק
עכשיו, ממצרים גם יהיה המשיח, וככה ידי על השלמה . בגאולה

לאמתאולם ונחזור מצבנו את נבין רק אם עצמנו את להציל בידינו
להקב ]21' עמ[''                                                         ה''ונתקרב

הימים'' באחרית יהיהוהיה הנכון בית ונשא' הר ההרים בראש
הגוים כל אליו ונהרו ונעלה. מגבעות לכו ואמרו רבים עמים והלכו

ה הר בארחתיו' אל ונלכה מדרכיו וירנו יעקב אלקי בית כי, אל
ה ודבר תורה תצא והוכיח. מירושלם' מציון הגוים בין ושפט

למזמרות וחניתותיהם לאתים חרבותם וכתתו רבים ''לעמים
)בישעיה(

אמתהציבור לשמוע הקב, חייב של ישתנו. ה"האמת זאת. אולי בכל אולי
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אמתהציבור לשמוע הקב, חייב של ישתנו. ה"האמת זאת. אולי בכל אולי
הרוב את להציל יהיה שקרה. אפשר מה על הגדולים. תחשבו , התאומים
המודרני העולם של הזה, הפאר הענק ואפר, הדבר עפר רק כל. עכשיו

מפחד רועדים וקנדה הברית יכול,ארצות מאיפה יודעים מכהולבהלא א
זהו. נוספת לכו, כל להוכיח כדי שהקבזה והוא"לם העולם את יצר ה

דבר כל על ועד, שולט .הכלעל. קטןהמהגדול

ה על הרגשנו לא עוד שאנחנו דברים על חושבים ורק פה יושבים בשראנחנו
להרגיש"וח. שלנו רוצים לא אנחנו אנא. ו עכשיו, אז אפשרות לכם יש

הדברים את הדברים. לעצור את ה. לשנות את להציל כדי משהו עםלעשות
העולם .ואת

עכשיו אותנו, עד סחף שקרה היתה. מה שליטהלא אנחנו. לנו עכשיו אבל
דברים לשנות הכלל? איך. יכולים מן יוצא בלי העם ונשים, כל לחוד גברים

ל, לחוד לצאת שקצריך בלבוש הראש,רחוב על על,ואפר ולדפוק ולבכות
מהקב, הלב וישועה"ולבקש מחילה . ה

שאנחנו התורהולהחליט את סיני,מקבלים בהר כמו ונשמע . נעשה
הגשמי העולם כל את דוחים שאנחנו מתכופפיםוהשקרולהחליט ורק

הקבנולרצו המלכים, ה"של מלכי שלנו.מלך לבתים לחזור לנקות, ואז
מהשקר ה, אותם של לאמת .'ולחזור

הקב של לאזהרות נשמע לא להבין, ה"אם ונשתדל ונתבונן נסתכל לא אם
יורקב בניו קרה מה נבין, דיוק לא יותריה"הקבאז,אם עוד אותנו .זעזע

בקולו נשמע לא רצונו, אם את נעשה לא עצום,אם פחד לנו יביא , הוא
יותרוזעזוע שנבין. קשהעוד שנקבל, עד לעשות.ועד יצטרך הוא אם אבל

שנבין עד פעמים הרבה זה את, את לקבל ישארו מאתנו כמה יודע לא אני
צדקנו משיח של .פניו

העולם מן להיעלם חייב העולם.השקר מן יעלם זה יד? איך לאט' שהיעל
לב,בכח,לאט הזהנימראה העולם שווה מה יצר. כלום.אדם באמת ומי

הכל האמיתי? את הכח ?ומי

התאומים מגדלי את עלינו שיוריד בלי זה את מקבלים אנחנו אם אז, אבל
וגם עצמנו את העולםאתנציל !כל

זה.ש אחרות, האם שהשאמרתמה, במילים פעמים את' כמה מביא
לסוף השקר עולם

. כן. ת

מגדלי. ש השמדת טבעיהתאומיםלכאורה דבר היה ישמיד(לא שמטוס
מאות כמה פי ממנו שגדול ענק ?)בנין

מסביב. ת מסביב גרם שזה המגדלים, ההרס מעל, כולל למהומעברזה
שה.למוחשהטרוריסטים השמים מן גדולה אזהרה היתה מתחיל' זו

את הזהב[העולםלתקן עגל להתרחק, ]שחיטת צריכים היהודים ולכן
לרוחניות לבם ולהחזיר מהגשמיות .מיד
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תל העגלהיוישועתנו בעזיבת
מהאוטיסט גבמסר לדןונימין

שקחאת, קרובב ללבוש אתם, יל היטב. וגם לי שמעטים, הקשיבו מכיון
האמתמא את לכם יגידו להיצ. ד משתנהוריך שהעולם לכולם ברור , ת
לממ טובצשתנה יותר י[ב הארץ: "גזכריה מן אעביר הטומאה רוח " ואת

רמב הל"ועיין סוף ומהר' ם נ"מלכים ספר פארשיחצל ועוד''ל אבל.]נ
עצמויבכד את החלק, להשלים את להכחיד צריך שלאהוא אתואםתשלו

הסופית להתקי. המושלמתצורתו צריך האמת בלייעולם צליפאם שללו
שקרים. שקרים כל סילופים, לכן אמת, כל לא להעלם, כל .חייב

הדמיונילאכלןכל השקרי העולם מן חלק שהם הזהב[ו חיי, עגל
חייהם, ]חומריות את שממלא השקר עם ביחד להעלם נחנוא. צריכים

המצנמ העולם של לידתו סף על עכשיו ס[שלםואים תבונות' עיין דעת
. ]פג-פב' עמ

קייה מקוםםמתח י, בכל רגישות בו שקיימת מי לחככל שגודלאושול יך
בפנים וגודל החוצה, וגודל להתפרץ עדיין. מוכן ס, אבל שהיא , היבמאיזו

ישניםכו משתקת, לם בתרדמה. שינה קשורי, נמצאים נראים םלא
שמתרחשאיצמל מה של .ות

נה במצעולם היפנוטא של ר, מצב העולקמקושר מה, מישהגםעם עם
השקר לעולם תתפה, פתאוםו.ששייך אוהחוצהרץאמת תתשמיד

שמח.השקרים יעלמוואלו השקרים אל לנצח, ברים אלו!יעלמו ורק
לאמתאתיםברשמח .ישארו] רוחניות',ה[עצמם

צריא לזכורכיבל תוכלש-ם לאמתחתהלםופתאולא עליכם. בר
החלה בתוך האור את לחפש עכשיו כבר ולהתחותחיל לבשך כדי. מתאר

העצום השינוי מוכנים, שכשיגיע תהיו חלותוכלו, כבר מעולמהיות ולק
השהמושלם .'ל

משתה דבריםימלחמות. הנטבע הר, שנו יקרוקרמבהועוד מוזרים , ים
מראש אותם לצפות אפשר שאי ואסונות מיתתנונחנא. ניסים את ראה

וחייליו, רהשק פרעה שלהם. כמו הגדול השקר מיתת את ראו .  מצרים
קרוב המאד לעיני, בעתיד יישחט הזה .ולוכהעולםהדמיון

נזא עצמיצאיך את אגידא? נול ביחדהת, הודיםי: לכםני זרקו, אספו
הנוכרייםםכמקהילותי הדברים כל הזהב[! את לעגל שייכים אותם] שהם

את לעזוב שיסרבו מןםילילאהיהודים לצאת כן גם יצטרכו שלהם
ישאר. הקהילה האמת את שרוצים אלו שלכםונק. ורק הראש הלב, את

להרנ: רמסהתמצית שינויגיתן של בתהליך שהעולם כבר. יש הנבואות כל כמעט
כלתאה את ולהכחיד החוצה להתפרץ עומדת והאמת שרוצה. השקריםמתו מי לכן

והבלי מהשקר להיפרד עכשיו כבר צריך ולהתלשרוד רוחנייםחעולםהזה וחיים לאמת . בר
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שלכם, שלכם שלכרהע, שלכםהרחובות, הבתים את. םים , השקריםנקו
אותם. האלילים אותם, תזרקו !תשרפו

כלק שגויב, ודם לתורההוד בניגוד חומר. א זרכל וידאו,קריאה , כל
עםיבשחמ,תטלויזיו CDם ROMאינט תחת(נטראו שהם לאלו פרט

רבני ביפיקוח יהודיכ).תרוקפדני בבית מקום להם שאין הצעצועים , ל
ב בארוכגון וכובבות משצעצועים.'י לאלימותחקכמו הקשורים כל, ים

ולא טיפשיים משחקים שלמיאימתמיני מוחותיהם מחבלים שרק ם
יהודיים .ילדים

מהלז הגויםכאתםכלשברקו כמו חיים לחיות התשוקות הזהב[ל , ]עגל
ש וכיפותעתםארק פאות ותבכו. ם תהלים ותאמרו שכו, תשבו נולבגלל

והטיפשיותז. ביותרהחמורההכנבס הטפלות התשוקות את מלבבכם . רקו
לבוש הארץ על אותנוהוקשיםשבו שיציל הוא ברוך להקדוש אין. תחננו

נעשה לא אם עתיד .כשיועהזתאלנו

יחדתה, הודיםי אחד, חברו מלך, כעם ברוךתחת הקדוש המלכים מלכי
חסדלואו.הוא עם אז הסוררי, ברחמים, י בניו את יציל עם. םהוא
הה, במדבר' השלהכלהתהא! לאישר של הסורר של',בן הנאהב הידיד
ישראל. 'ה אליוכמחואה!עם לשוב לנו א, ה , השקרים, הנוצץתלזרוק

הריקותהת להיכלו, אוות אליו ולבוא זה מכל עצמנו את להפשיט
תוךלליפו. הפנימי לנוורועזאל המחכות כתפו, תיו על .ולבכות

מאדה כרגילשילופאו. בוקרסוף ממשיך שלך שהעסק לך , נראה
נדחו לא שלך ממשיכות, והחופשות שלך המפוארות למרות. והשמחות
כרגיל הולך שהכל הוא, שנראה עד. צץופתילכשההאמת רב זמן יקח לא

תשתנה מאד מאד שלך המציאות .שכל

כןא עכשיוועש, ם לעשות. משהו לכם אומר לא אחד אף אם פילוא. אפילו
לאמראם לכם אומר לא אחד להתאף ולהתחנן להתפלל או שיציל' הלים

א. אותנו אם בשקאףאפילו לבושים לרחוב ביחד לרוץ לכם אומר לא , חד
הראשואפר לה, על מתחננים מהעינים זורמות דמעות לנו' עם לסלוח

.אותנוולהציל

י, ויא להגיד! ראלשעם נוכל עוד ב' ה? מה אותך אתת.זרהחרוצה נקו
עצמכםילוהצ, עכשיוילותיכםהק את כל!ו התאמתוכמעט כבר . הנבואות

יתגשמויכמחרקואנחנ שהאחרונות :ם

וקבצתוהוצאתי" העמים מן נפוצותםםכתאיאתכם אשר הארצות מן
שפוכה ובחמה נטויה ובזרוע חזקה ביד מדבראתיאוהב. בם אל תכם
פ אל פנים שם אתכם ונשפטתי אתשפטתינשרכא. יםנהעמים

מצריםאבות ארץ במדבר אדנ, יכם נאום אתכם אשפט אלקים-כן " י
ה['כיחזקאל לחימת הסיבה הקודם בפסוק שם אתםא: "'עיין םירמואשר

כגונ הזהב, "םיהיה עגל הו חייהם עמ, שתוכן לעיל ]9-8' וראה
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שלפה הגדולהנשקט הסערה י
מ גליהוךמתהליגמסר פרידה-הספר

מאשהגאולהאומרתאת, גליה: מאא זה. דקרובה ?קרובכמה
יכול: ליהג קרוב, לומרהלא שזה לומר מותר נמצאיםא, מאא! רק נחנו

קשיםבזמני מאד צכ, ם העם תשובהרל לעשות יכולהל.יכים לךא להגיד
לקרות שהולך גדול, מה משהו לקרות שהולך לומר יכולה אני ממשאבל

עצובה, אמא. הקרובןבזמ אני כי בוכה שיקאני הקרוברממה בעתיד , ה
נורא ממש . זה

ו כולנו שנתאחד וצריך תתפללי יוםנאז כל את, תפלל יבטל שהשם
הזירגה ישראלקשות עם על עכשיוע. ות הרמזיםד את הבנו זה, לא ועתה

יהי לא יכולוםיזמרבהכבר כזה נורא זמן.אבולהיות לעםגזה דול
עכשיו ע, אמא. ישראל סניגורים בשמים ישליש איארעם אבל ןל

הקשהלסניגו הגזירה את לשנות וכוח יכולת מספיק .רים

ישראלע אותוליכומכהו,אדיש, ישן, רדוםם להעיר מתרדמתוה

הזהב עגל שחיטת לאחר רק הגאולה
אדום'' מלכות מתוך ומתגלה צומחת משיח שעל, מלכות

אדום מלכות של חורבנה שמים,  ידי מלכות ומתגלה עולה
עשו[' הר את לשפוט ציון בהר מושיעים לה–] ועלו ' והיתה

א['  המלוכה מ',עובדיה שמיני''וראה סוף .]ר

אדום של העולם] עשו[חורבנה חורבן ידי על רק יבוא
הקב. הזה מביא חיי''כאשר שיסודות למצב העולם את ה

יתמוטטו הזה תתערער, העולם יהפכו, השלוה הפרט לחייחיי
ויסורים, דאגה הרס, פחד אימת תחת יעמוד כולו העולם וכל
על, וחורבן וגאותו האדם של שהתרברבותו כל לעין יתגלה אז

הבריאה בכיבוש לאבדון, כביכול, התקדמותו רק .מביאים

ההפ את יכירו מרוקניםאז כשהם הזה העולם שבחיי סד
רוחני תוכן הזהב''[מכל ואבדון, ]''עגל לכלייה רק . המובילים

ותאוותיו רצונותיו מלהשיג האדם אורו, כשיתיאש יתגלה אז
משיח עשו''של הר את לשפוט ציון בהר מושיעים ''ועלו

מאליהו עמ''חמכתב 205' ג

ישרא:רסהממציתת סכנלעם ויש חי' שההבתרדמה אותנו מכ"עורר ידי על הו
קשה ישתנורבק. מאד בעולם המהלכים כל עגלהזהב(וב שיזכו) וישחט יראה, המי

ונפלאות הזמא. ניסים גאו, הקשיםיםנחרי נצחיתלתבוא .ישראלםעה
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בקרוב. העמוקה יעברו ישראל מאד)  ו"ח(עם קשה לא,  תקופה שעוד
בארץ .נראתה

ש: מאא אומריםסטטיואשמעתי מח ופגועי מהיםנוספים את בתיקשור
אומרת חלילה, שאת קשה משהו להיות . שהולך

ישראלרהקיאאמ: ליהג לעם יהיה קשה הרבהיקרהמצב בעוד לא שלי
ולא, ןזמ בשאננות להתנהג ממשיכים הלמודעיםוהעם ".מכה"עוצמת

חזרהדרך היא שבשמים לאבינו לחזור ביותר דרךז. בתשובהההטובה ו
קלהענ .ובהטוימה

זהה ובקשהעיקר תפילה אלא חיצוניים וסמנים שחור מעיל ללבוש לא
צבע.בלהמעומק בתשובהולא לחזור שגורם מה זה הכיפה המלאך. גודל

ב לא מעולם התפילה קבלת על צבדהממונה את ועק סוהכיפה בדמאיזה ג
עשויה .היא

קשהמרגישים פורענות עלינו שמתרגשת האנשיםאם, החליל, באויר
מאד מהר בידיים עצמם את יקחו מאד, לא יהיה יםשואנ, קשההמצב

לנו לקרות שהולך מה על לבכות ממש יא. צריכים היו המדעיםום
ממשותקרלשהולך היו זהימצהם על .ם

אנש באפילהיאבל עדיין נמצאים רבים את, לצערינו...ם הבינו לא הם
על קודם שקיבלנו ברמזים קורבנותגיפידיהדברים והמון הז! ועים

הגדולההשקטה הסערה שלפני לדמ.גדול סערהיקשה איזו גדולהין
להת בקרתתחיל עםחולל על שליוב היקר ).ו"ח(ישראל

עמ כךצושמים על שיצארוזיעמשמיםו, בים מי אתהללכל ולזכות ציל
אפע. הרבים היקשדיין בניו את אוהב שכה שבשמים לאבינו לחזור . םירר

רצוןוז אין,עת תמשךאבל הזאת העת זמן כמה את. לדעת לנצל לנו חשוב
מ שבו הזה היקר אוקהזמן באהבהתבלים שמתגעגעכ, ושמחהנו אבא מו

הא שבי, הוביםלבניו הם וםוהנה במאאהואליו ומקבלם גדולהבהאושר ה
. אדמ

הביתה לשוב מעונינים שלא מבניו קצת להתייאש יכול אבא גם . אבל
עכ, אמא אבא שהואצל בניו אם אכוב אליווה שבים לא יתגידאם. הב

בעזרת אנחנו שיתעוררו דורהלכולם שלמשם שועותי, גדולותיוחד
ה, ונצורות הגאולהאנחנו דור !וא

מרבקו ישתנואוב בעולם המהלכים כל שיזכוד ונפלאות, המי ניסים .יראה
להתיאל הקששא הזמא. םימהזמנים גאונחרי תבוא הקשים עלים םת

היקריםחא, יכונוה. ישראל ואחיותי נידח-י מאתנו ידח בינוא. שלא
האהוביםששב ובנותיו בניו אליכם ומתגעגע אוהב כה ש. מים אליובואו . ובו
אמתדשוחפ חפשו רלארך !התעוררו, מיםדותשארו
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ק: רמסהתתמצי הזהבשזמנים בעגל שקוע שלנו שהלב בגלל מגיעים מידת, ים אבל
בנו תלויה משיח חבלי של הדין, הקושי את למתק אפשרות למטה(ויש במסגרת ).ראה

דרכיםש בפחד: גאולהלני או בנחת
מ פבאוטיסטהמסר לרב גולדן .נימין

כדאימ שהסוףלאלאד הגלות[שכוח מאד] של בקרוב וזמנים, מגיע
מגיעים בנובא. אלינוקשים תלויה הקושי מידת הכללי.ל המצב בינתיים

קשה יש. מאד קטנותעם לחתיכות מפורק השני, ראל עם רב אחד כל
של לשםלאב, "שמיםלשם"במעטה באמת מתכוון אינו מהם אחד אף

קשה. שמים העם את הזההולקחת אהוש, עורף כך הבכל ולאחד,'על
הוא דגל תחת אפשרית' תו בלתי כמעט משימה . ו"ח, זו

לךא לתשובהשומר אותנו להביא שתוכלנה אפשרויות אחת. הסופיתתי
נ:מרצון הזה, ליטחאנחנו בעולם לסמוך מה על לישיבותסהכעלאל.שאין , ף

ה על בקופ, לצבא" דחוי"לא הרופא על ב, ח"לא על לאוילא עלאל, מיטוח
הבנקעללא, הפסיכולוג בעולם, מנהל אדם אף על ה. לא על ! 'רק

לרחונ בצוםבצא למרפאםישנ, כולנו במסגרת ראה הראש נבכה, ]טהעל
סל מהחותיונגיד ונבקש וישועה' ווידוי לנו. מחילה מגיע שלא -אפילו
ודחהתורה סובלת היא ידיוגם על הזהבלתפלליםמהםיכ, םהעיה עגל

מלה התורהואוהבים, 'יותר מלימוד יותר הזהב עגל יותר, את דואגים
ישיבותרשאמףסלכ הלבנות עא.'מאהבת הן ביותרבלו קשות והן-ירות
אה העםתורסות ! כל
האמנ, כוןנ רק בתים"ם שנה" בעלי אלו מודריהם וידאו, ייםנים רואים

הרב, 'וכו למטההאבל נפלו הם כי אשמים תורה יו.בני חשובתהיום ר
הכובע בחורים והפלאפון, להרבה לאחר, החליפה שיקבלו והרהיטים הדירה וכן

בנא. החתונה בחוריםותמנם רוצות הרבה, שלומדיםישראל זאת עם יחד אבל
תו,ועוד, נסיעותועוד, בגדים, רוצותדירה כראוי''ר[הרואין ] .35' ראהעמ, ל

צריכיםאנחנ לרחובו למטה[לצאת במסגרת שלל, ולבכות] ראה נהר הוריד
י, דמעות אברולכהגדולים צריכיםאנחנ, העםירחחוב ולבכותו לרחוב , לצאת

דמעול של נהר י, תהוריד אברולכהגדולים ראויוהחילונים, העםירחחוב
תשובהזאת ויעשו ח, ה מצוותלאפילו עליהם יקבלו מהגוים ' הילואו. ק
הגדולסי האור את בקלות לנו ויביא לנו צדקנו, לח משיח . את
אפשרעלהיותהיכול, בלא הבתיחדפב, שנברח:ו"חתווד לרחובמן שלנו , ם

אנחנ מי עם נבדוק לא ברחובואז עומדים אש, ו זה ספרדיזנכאם או חסיד, י
ליטאי או, או תשובה'' חניוק''מודרני בעל מתוך, או פשוט ביחד נהיה

ונבקשמהנזאו. דפח ונבכה ילכו. אותנוציליש' זעק והרבה קל יהיה לא .זה

ו'' מתקבצים העם וכל עיר של לרחובה התיבה את מתכסיםמוציאין
אפר ונותנין בראשו...מקלהבשקים ונותן נוטל ואחד אחד ''וכל

ערוך תקעטח''אושולחן
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הבריאה תכלית היא הגאולה
הרב הגאולהולכן אודות לדבר האוטיסטים ו

הנביא■מ הימים:ישעיה באחרית הוהיה בית הר יהיה 'נכון
מגבעות ונשא ההרים הגויםבראש כל אליו עמים.  ונהרו והלכו

ה הר אל ונעלה לכו ואמרו מדרכיו' רבים וירנו יעקב אלקי בית אל
ה ודבר תורה תצא מציון כי בארחתיו ביןושפט. מירושלם' ונלכה

רבים לעמים והוכיח וחניתותיהם, הגוים לאתים חרבותם וכתתו
חרב. למזמרות גוי אל גוי ישא מלחמהלא עוד ילמדו )     בישעיה(ולא

וכרמיכם אכריכם נכר ובני צאנכם ורעו זרים הועמדו כהני ' ואתם
סא(תקראו תפתחנה) ישעיה חרשים ואזני עורים עיני תפקחנה אז

כא ידלג אלםאז לשון ותרן פסח לה(יל לנצח) ישעיה המות בלע
ה פנים''ומחה כל מעל דמעה כה(א )ישעיה

לעמוד:ם"הרמב■ עתיד ליושנההמשיח דוד מלכות ולהחזיר
הראשונה ישראל, לממשלה נדחי ומקבץ המקדש כל, ובונה וחוזרין

מקודם כשהיו בימיו קרבנות: המשפטים שמטין, מקריבין ועושין
בתורה האמורה מצותה ככל פי(ויובלות שיעמוד) א''מלכים המלך

משלמה יתר יהיה חכמה בעל דוד הוא,מזרע גדול למשה,ונביא קרוב
ה. רבינו דרך אותם ויורה העם כל ילמד הגוים.'ולפיכך כל ויבואו

שנ וגולשומעו פ(' אמר רעב).ט''תשובה לא שם יהיה לא הזמן ובאותו
מלח ותחרות, מהולא קנאה הרבה, ולא מושפעת תהיה וכל, שהטובה

כעפר מצויין ה, המעדנים את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה ' ולא
דעהאתה...בלבד הארץ מלאה כי ) ב''מלכיםפי(כמיםליםמכסים' שנאמר

המשיח:ל''הרמח■ ישראל. מלך יתוקנו ידו ועל בזמנו והנה
אחריה הבריאה וכל גדול הצדדין, םתיקון בכל הטוב שירבה

לגמרי הרע ימצאו...ויסור ולא והרוחה השלוה תרבה זה וכנגד
כלל הפסדים ולא הנביאים. נזקים שהבטיחו מה ירעו, והוא לא

וגו קדשי הר בכל ישחיתו כל. 'ולא אלא בעולם סכלות יהיה ולא
חכמה מלאי יהיו בשרהלבבות כל על שפוך יהיה הקדש ורוח

שיזכו כללבאופן קושי בלי הכל הנביא,  לו שאמר מה והוא
וגו בשר כל על רוחי ויעלצו. 'אשפוך ישמחו והנה

ית בבורא מתדבקים והם הטובה לפניו'ברוב ועובדים
שלימה יהיו. עבודה זה ידי עילויועל והולכים מתעלים

עילוי ממנועל לעבור לו שיגיעו שצריך למה שיגיעו עד
בחיאל הנצחיות העולםמצב העיקרים(דוש )    מאמר
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מי אחד היא העיקרים''הגאולה ג
בוריו על זה נושא לדעת מאד חשוב ולכן

חובהלגאולההצפיההאם■ הלכות(ם"הרמבקפס?ממש

פ במיוכל…המשיחהמלך: ")א''היא''מלכים מאמין מי, ושאינו או
הוא, לביאתומחכהשאינו בלבד הנביאים בשאר אלא, כופרלא

רבינו ובמשה מפורש".בתורה שאינו, הרי אדם לביאתמחכהכי
כופר-בומאמיןשאף-המשיח .נקרא

המשיח:מזויתירה■ בביאת רקהיאלבואווהצפיההאמונה לא
גם, מצוה עשרהאלא משלוש "כ''כש, האמונהעיקריאחת אני: 
המשיחבאמונהמאמין בביאת כל, שלמה עם שיתמהמה פי על ואף

שיבואלואחכהזה יום ."בכל

מאם■ אחד האמונהג''יחסר אתם"הרמב?עיקרי פוסק
הכלליצא":דינו מין, בעיקרוכפר, מן וקוצץ, ואפיקורס, ונקרא

לשונאו, בנטיעות לפי("ולאבדו, ומצוה .)חלק'פ, מ''ההקדמה

אווש■ האמונהג''ביסאנוגג מבריסקח"הגר?עיקרי
לואפילוכינחרצותמוכיח שהשתבש אחדבאונסאובשוגגאדם

נקראג"מי האמונה לדעתריפאמונהשכן, "אפיקורס"עיקרי ושה
בי או, עיקריםהג"ולהאמין שגגה מחמת יודע שאינו בכך ומה

זהסוף?טעות עיקר לואמונהשלסוף ידוע אחדידיעתוחסרון, אינו
זהמהעיקרים ).כפירה(אפיקורסותהרי

י-מבריסקח"הגרמבאר-זומסיבה■ האמונהג"הובדלו עיקרי
ייהודישכן.המצוותג"מתרי בכל האמונהג"המאמין אף, עיקרי על

רבות מצוות ממנו זאת, שנעלמו המאמיניםמכללהואבכל ישראל
ממנו. ת"בהשי שנעלמה מי האמונהדאחידיעתאך -מעיקרי
אתושהלמרות יודע אתהתורהכלא ומקיים -מצוותיהכלכולה

הוא מכלל, בעיקרכופרהרי חסר''ל''כנ(ישראלויצא . )'''וגואם

לגאולהאופן■ לנו:הצפיה מפורשמללמודיש גאולתבפסוק
"מצרים בידכם, חגוריםמתניכם:  ומקלכם ברגליכם נעליכם

מחכה".בחיפזוןאותוואכלתם האותוכאדם לרגע כאשר, מצפה
בידו כולו, מקלו זצרביצ"הגה(דרוךוהוא לוינשטיין יחזקאל' סל"יחזקאל .)אור

המ לחולה:חייםחפץמשיל אמורמסוכןמשל רופא כי היודע
רגע כל למחלתוולהמציאלבקרו וממתיןהואו,תרופה עומד

לו.לביאתו גורמת בדלת נקישה הרופא, להתרגשותכל זה .אולי

כמה■ לומראנשי?לגאולהצפיהעד תיקנו הגדולה כנסת
עשרהבתפיל שמונה "ת וקרנואת:  תצמיח מהרה עבדך דוד צמח

לישועתך כי בישועתך היוםקוינותרום בכך, ללמדנו".כל די לא כי
שיבוא יום בכל לו ורגע, שנחכה רגע כל היא הצפיה חובת . אלא
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הגאולה מהלכי את לקבוע בידינו
מ מתוגמסר גליהךליה פרידה-ספר

ישגלי: מאא עצהה להנצאלך ומגוגליך גוג ?ממלחמת
כהקודם, כן: ליהג שבת לשמור עםלכל סעודשכתה ותלעש, ותיהלוש

ומצוות וצדקה חסד הרבים, המון וזיכוי תורה אין. לימוד שלי יקרה אמא
לך לפרט רשות התמונה, לי כל מאד שבקרוב ולומר לחזור יכולה רק

ויתח בכויהלליתשתנה רגוע לא מאד העולםת כמרקחהלהעולכ. ל יהיה ם
גדולה רבו. אחת והתנגדויות מתח המון ואלה,וארצותיםעמביןתיהיה

ליה ההכנות נמנעגויו הבלתי ומגוג . ג
להשתנות הולך בגשמ,קרובהמןבזהכל ברוחניותיגם וגם יהיה.ות הכל

הרים ובק, גייסות, צבאות, אנשים, יבשות, בתזוזה וינוע יזוע וברהכל
ישראלמ עם של המיוחלת הגאולה בכל. אד רבים זעזועים תבלהיבואו

הגאולהאלקר לפרטהמיוחלתת רשות לי אין מזה . ויותר

תלויה ישראלכל כלראשכ.בעם יתברך השם בדרך הולכים כולנו
מתבטלות לאוונמחקותהגזירות בנו. פגעיאיש תלוי חזרוישלככ.הכל

נפ בתשובה אנשים פחותגיותר לב. ע הגאולהקידינו מהלכי את אבל.בוע
לפניאמא הרב ומגלצערי קשהוגוג מכה עלינו תנחת עדיין וחלילה, ג , חס

אמרתי שכבר כפי גזירהיכי לאש לבטלכשמשאנחנו מ. ילים דאאנחנו
הכל א, מרככים יעירו חלילה שנקבל והמכות נתבטל לא זה עצםבוונתואך

המונים של להצלה בתשובה.דוןבאמיגרמו לחזרה גורמת מכה כל . כי
שלי יקרה רואה, אמא ההאאני כל הנהדכת הנעשנות הזמןרות כל לאלות

בניו ישראל עם לכבוד הפוגה

את: אמא האלהבהדיחפמגליה הקשים הדברים יה, עצם וןמה? הימה
נורא יפחדו !שיקראו

יקר: ליהג לא, האמא אתאאני להפחידכהדבריםומרת כדי, די אלא
עינים הכסף. לפקוח אחרי כעיורים הולכים הסחטנות, המרמה, המון

והצניעות הענווה גשמיומחפשים,וחוסר ועושר הזהב''[כבוד -]''עגל
והקדושה הטוהר בעולם בו לעשות מה ! שאין

להת צריכים מהדתיים ורוערבים חסיד, הביןלר פני ולהעמיד שלהתפלל
החיצונית מ, בצורה לא אישהזה לעשותוווה לר קשותעבירות עיתים

ובנסתרב אד. יודעין לפני וידוע גלוי צריכיםםיבור, כלהוןהכל מהדתיים
בתשובה במשפט.  לחזור באים הכל שעל ולזכור עינים לפקוח צריכים

צדקןידהו הקיטרוגי. דין מחיקת לעזורבהצטשםרק יכולה בעא. רו תנחנו
מ,רצון שירצהקמשמים יהודי כל היום שבשמיםבלים לאבינו ימ, לחזור

ממלעצשעוזר ביותרקו עצומה שמים עזרת !בל

הממשמהגאו: רהמסתמצית ובאהלה לקינידבאבל,שת מבו את הגאולההוע לפני. לכי
אנ ורק גדול בירור יהיה השלמה להיתיאמםשיהגאולה נאמנים יוכלו' ים ומצוותיו

לאמת, לשרוד ולחזור מועד בעוד עינים לפקוח כדאי .ולכן



והגאולה/ ב''ח הזהב 51עגל

ברחמים לגאולה הדרך
מוחין שיתוק עם ילדה מבתיה מסר

מסרים הזמן כל מקבלים מאוטיסטיםולא. אנחנו ישיר, דווקא ותאלא
לשמוע!'מה רוצים לא אנחנו אנחנו. אבל שנים שמונה מח[כבר ] הפגועי

ומזהיריםאומרים לשמוע,ואומרים רוצים לנושיהודיםיש. ולא אומרים
דבר קורה ולא מזהירים אתם שנים הרבה כך . שכל

האחרונותאבל בשנים השתנה שהעולם כמה היטב בואו!תסתכלו
ביחד כל. נסתכל הא.ישראלארץ,קודם לפני חיינו, דהאיפתניעד אנחנו

מוחלט שקר של ב.  בעולם היתה המדינה אנוכיותכל על שהביא,  נויה
איומים חברתיים כמו,גניבותל,גשמיותל:לדברים בדיוק להיות לרצון

מהקב-הגוים לגמרי והש"ושכחה שלנווה אורח[.רשים מאפיינים אלו כל
הזהב עגל של לעיל, חיים א בחלק בפרטות ]כמבואר

נכנסה הזאת והדתיהאנוכיות החרדי העולם לתוך החילונ,גם .יובעיקר
שמים.בכל לשם לא נעשה החילונים של החסד אדםהלשם-אפילו

הראשונים.  בעצמו למתיישבים ישראלבניגוד הכל,  האידיאליסטים, בארץ
עצמו אדם הבן למען הולך אחר.עכשיו דבר לשום ולא לעצמו דואג .רק

שהתחיל ברגע שליטה, דהאיפתניהאהאבל שום שאין הבינו רק-פתאום
שולט"הקב להציל!ה יכול לא הכסףה, הצבא וכל ונופל נופל הכספי מצב

להיות הרצון וכל הידע בכלל,גויכמווכל עוזר ארגון. לא או אדם ואין
אותנו להציל מאד. שיכול מפחיד יודעים. וזה ולא ירידה ויותר יותר יש כי
זה את לעצור !איך

לואוב מחוץ לפנ. באמריקה, ישראלארץנסתכל יותר או השנה 11-י
מאד, בספטמבר ירד העולם בכל הכלכלי הסבר, המצב חודש. בלי וכל

הסוף''אמרו יעלה, זה נהיה.''עכשיו לא ומאז,בספטמבר-11עבר. אבל
ויורד,יורד קצת. יורד עולה כפול, לפעמים . ויורד

איומות צרות מיני כל יש זה לכל הרחב,בנוסף בעולם וגם בארץ . גם
שעבר בשבת רק נהרגוהתראה אנשים מה.  'וכו,  תאונות,  טבעו,  כמה

לראות? לעשות רוצים !לא

קשה"בארה מאד בצורת יש ענק, ב שריפות המעולםש, וגם דבריםיולא
ארבה.ב''בארהאלהכ מכת כזו''בארהוגם זוכרים לא שהאמריקאים ב

העולםיש. מכה בכל גם לכל. בצורת מוות,בנוסף מקרי שונות, יש ומחלות
רבים. ונותומש איידסיםחולמיליונים עלינו,במחלת לאהאם. לא זה

ה?מספיק מהפרטים רק יכולים לא מההאלו''קטנים''אתם להבין
?קורה

ה: רמסהתמצית האחרונות העולם' בשנים ברחבי וצרות אסונות הרבה מי. הביא
עיניים פותח ומבין, שחכם מסביב לסוף"הקב:מסתכל אותנו מביא העולם,ה סוף

מכיריםהגשמי ש'ה. שאנחנו למצב אותנו להביא .בקלותעתגיהגאולהרוצה
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תורה" אלא טוב ואין
התורה טוב ועריבות במתיקות מרגישין אדם בני היו שאם

מש אחריההיו ומתלהטים תגעים
למאומה וזהב כסף עולם מלא בעיניהם יחשב ולא

שבעולם הטובות כל כוללת התורה "כי
הק החיים יא' אור כו דברים

חז'' שהורונו ל''מה
להתע אלא נברא לא שהאדם ההוא על ' נג

שכינתו מזיו ולהנות
הגדול והעידון האמיתי התענוג שזהו

להמצא שיכולים העידונים ישרים''מכל א''פמסילת

הזהב[ מעגל להנצל איך זמננו של ומושגים בשפה המבארים ספרים יש
ה לקרבת ספר',ולהגיע אבנה''כגון משכן ל'',בלבבי וגווהבא ]'טהר

מדאיגועוד מאד זיהום.  דבר שכולו ענק ענן זה.  זה הענן של העומק
ק מונע, מ''שלושה לארץ10%-15%והענן להגיע השמש של וזה. מהאור

מזג את לרעהמשנה בעולם ל. האויר פוגע, שטפונותובצורותוגורם
.ועודביבולים

שקורהו מה לדעת רוצים לא המסרים!היהודים את לראות רוצים לא
הקבברורה של עמ[! ה"ים לקמן הגזרותהקשות''במאמר62' מבואר את ]''לבטל

להדגיש רוצה וי:אני ילך שהמצב מסוכןבש,חמיראמרנו יהיה יורק ניו
אביבבכמו לעולם"והקב,תל סכנות מיני כל יביא ו.ה מינימלחמות כל גם

אחרים האחרונות. דברים שנים בשמונה שקורה מה זה !ובדיוק

עיניים פותח שחכם ומבין, מי מסביב אותנו"הקב:מסתכל מביא ה
העולם,לסוף מכיריםסוף שאנחנו בחוברת[! אותוכמו דממה''מבואר קול
]ועוד56-55,  50-49' עמ'' 2דקה

ה'ה את שנביא למצב אותנו להביא נחזור.בקלותגאולהרוצה לא אם כי
שצריך כמו לא, בתשובה לאמתאם ת, נחזור רבגיעהגאולה אבל. בקושי

בעזת .ה"גיע

יהודירוצה' ה כל י!להציל יהודים שמעט האומרות נבואות שארויש
משיח של פניו את אחרת.לקבל אפשרות יש בוזה, אבל מעשיםתלוי

עמ[!שלנו לעיל לגאולה''מאמר, 47' ראה דרכים ]''שני
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לסופו: רהמסתמצית קרוב בנבואות.העולם שנאמר מה כל התקופהכמעט לגבי
הגאולה התקייםשלפני לגמריבקרוב.כבר ישתנה להקב,העולם דבוק שלא ה"ומי

המעברלא את לעשות והמושלםיצליח הרוחני האמיתית-לעולם הגאולה .שזו

לסופו מגיע העולם
בנימין מהאוטיסט גולדןמסר

יודעים שאתם קורס,כמו והכל משתנה שאמרנו.העולם הדברים,כמו כל
ש שהגשמיים בחשבנו תלויים חולים, בנקים.יםקורס,הםאנחנו , קופות

קורס. הכל, צבא שלנו. קורס,בוהאמנופעםשדברכל. הכל היאוהעבודה
הגשמיות מתוך הרוחניות את אתהלולהוציא .ה"להקבהרוחניתעלות

אחת פעם לא שאמרתי אנחנו:כמו קלה בצורה עצמנו את להציל כדי
הבירה בשושן שעשו מה לעשות עשה.צריכים הצדיק שמרדכי פעם. מה כל

להקב בא ישראל כזאת"שעם בצורה נצלנו,ה . תמיד

היום שנגמראבל מבין לא עדיין ישראל שהגשמיות,החגיגההעם
האחרונות בשנים שחיו הזהב, גשמיות[והחיים זה.ונגמר] עגל ובמקום

אמתבא שכולו .עולם

זאת בכל שאולי לחשוב רוצה זמןהעם מנסים, יש האלו המחשבות ובגלל
קודם כמו החיים את הסאבל. להמשיך זה האחרונה, וףעכשיו האפשרות

תשובה כדאי. לעשות שנכתבלכן מה כל שוב רק.לקרוא שהפגועילא מה
כתבו ובחז, מח בנבואות שכתבו מה גם . ל''אלא

עצמנוכיםוצרי את להציל היחידה שהדרך ראשהיאלהבין עם לבוא
להקב לו.ה"למטה המשרתים''להגיד ואנחנו המלך האבא, אתה אתה
הבנים החייםו.ואנחנו שכל חיים ולחיות אליך לחזור רוצים רקהםאנחנו

ה ה. ''שםעבודת לרצון מסביב יותר' חיים או''כש[ולא ערוך בשולחן ח''כ
רלא ש].סימן סופית רוציםאלולהחליט שאנחנו . החיים

זה את נעשה לא ל, אם נצליח השינויעבולא את בקלות שקרר של מעולם
אמת של יהיה. לעולם קשהבעטה? ומה יותר עוד עצמו נגד יהיוו.ילך

פשוטות, מלחמות לא ביותר,מלחמות קשות טרגדיות . ועוד

מהכל יותר לגמרי, אבל ישתנה להקב. העולם דבוק שלא לא, ה"ומי
המעבר את לעשות בחוברת[.יצליח דקה''מבואר דממה מאמר'' 2קול

משתנה'' ]''העולם

כבר נאמר הזה הרגע עד שאמרתי מה פעמיםכל מה,הרבה שצריךוכל
בא. נאמרכברלהגיד אני שלנולכן האחרון המסר את למסור אםו. עכשיו

לכלל שידבר מח פגוע ז,יש שלוואז לא,הדעה השמיםמסראבל כי.מן
לעכשיו מה . חדשאין

הזה המסר המחבינתייםואחרי מפגועי מסרים ליותר סיבה כי.  אין
ברורי''הקב מסרים שולח משתנהה שהעולם לנו שאומרים מאד ולא-ם
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ארבע'' אלא אינם ואדום, מדי, בבל: הגלויות עתידי, יון עוד ןאבל
באחרית להיות ישמעאלישראל בגלות דרבי, הימים בפרקי הנזכר

רז ובמדרשי הזהרפרשתלךלך''אליעזר ובספר '' ל
ויטאל חיים טוב''ספררב הדעת קכד''  עץ תהלים

שהיה למה אמת. יחזור של בעולם לחיות רוצים אמת, ואם לקבל חייבים
שמים- מלכות עול ! שזה

יותר לדבר מה הסוף, תבינו. אין הסוף, תבינו!זה מה!זה כל כמעט
בנבואות הגאולהשנאמר שלפני התקופה התקייםלגבי הכל.כבר . כמעט

האחרווזישמעאל יקח.נההגלות לא וזה התחיל כבר זמןזה . הרבה
אדום נגד כבר הראש את הרים הסוף,ישמעאל של סימן א''מהרש' ע. [וזה

עג בתרא וכו: בבא ]'לדידי

משיח של פניו את לקבל נזכה ביחד שכולנו היהודי העם כל את מברך אני
להתפלל. צדקנו חייבים אנחנו ה, אבל ביד ולהחזיק לא. 'לבכות אם , כי

עתיד לנו ישראל. אין ישראל, עם מבקש, עם מבקש, אני ל, אני גרוםלא
בקלות!לעצמכםקשיםדברים זה את . לעבור

לומר מה יותר אין טוב.עכשיו ותסתכלו העינים את תפתחו תראו. עכשיו
ואת הסימנים ואתכל האזהרות שהאתכל המסרים לנו' כל . שולח

ישראליםישיריםמסר שטפונ!לעם זה משונואם זה,יםוענקייםת אם
אדמה משונים, רעידות מוות מקרי זה אכזריות, אם מלחמות זה אם, אם
אכזרי רצח לקרות.זה שיכול משונה דבר כל זה . אם

העיני את שהיתפתחו ותבינו ישיר' ם אתנו דרך, ישיר!מדבר לא
הטבע.אוטיסטים מלחמות, דרך בעול, דרך שקורה דבר כל אין''[םדרך

ישראל בשביל אלא לעולם באה סג-'' פורענות . .]יבמות

העיני את ישראליתפתחו עם עצ!ם את ותצילו העיניים את !מכםתפתחו

והגלות הזהב-החורבן עגל ?בגלל
כ'' עובדי שהיו אלא בראשונה הבית חרב ומזלותלא ,וכבים

דמים ושופכין עריות ומגלי

בשני במצות,אבל וזהירין בתורה יגיעין שהיו אותם אנו מכירין
ווסת וכל בהן] הנהגה[ובמעשרות היתה עמ[?טובה לעיל ] 33' ראה

שהיו אתאלא הזהב''[הממוןאוהבין לאלו]''עגל אלו ושונאין
ח הזהב[''נםישנאת עגל של תוצאה עמ, שזה ,7' ראה 19, 20, 32, 38[

ירושלמית דתלמוד : יומא
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לה: רהמסתמצית צריך אחד לגמריכל משתנה שהעולם שאנחנו,בין כמו שהעולם
אותו עכשיו.נגמר,מכירים מאד הדרךכדאי את עצמוכי,לשנות את ישנה שלא מי

אמתילא של בעולם לחיות קצר. וכל מאד מאד ביד.הזמן שמחזיק מי .ינצל' הרק

הדרך את לשנות העת
בנימין מהאוטיסט גולדןמסר

סובל מאד מאד הראש.אני על אפר עם טלית עם עטוף בודד יושב ,אני
על ובוכה ובוכה כללהמצובוכה של להסביר.ישראלב רוצה המצבאני מה

המצב,באמת את לשנות כדי לעשות אפשר .ומה

אחד בבכל קשהייודע מאד מאד שהמצב קטנה. רור בארץ קטן עם , אנחנו
ַע זה שטח ַזובתוך לידנום חי אויב,ר שנחשבים(.עויןועם גוים ובינינו

אבל, ליהודים ליהודים נחשבים שאינם כאלה מקבליםואפילו זאת בכל
נמצא)אזרחות הארץ המערביתוובתוך והגדה עזה ש,ת ממשםשגרים

להר שרוצים שלנו לואויבים ביותר אכזרית בצורה אותנו ,ומסביב.ע"ג
אויבים של אותנויומלמאות.ארצות לחסל מחכים שרק .ו''חנים

הרחוקגםויש והמזרח באירופה גדולים ממש. אויבים קטנה כך כל ארץ
העולםפ מפת על אויבים,צפונת הרבה כך כל בינינו.עם אויבים גם .ויש
שאומר( הקיצוני השמאל יהודים''יש להיות צריכים נהיהו''חש''?למה

הגוים הארצות,כמו שאר את כמו יותר אותנו יאהבו ).ואז

ישראל מדינת קיימת ישראל כלל של הצרות לכל אדבר. בנוסף לא אני
המ עצם על שש, דינהעכשיו המדינההאמת התורהכל נגד היא מיסודה

שמתייחסי. הקדושה לאלו עכשיו אדבר רק רציניתםאני בצורה שאלו. אליה
עצמכם בלבד, את אנוכיות על כולה מבוססת לא המדינה את?האם שבנה מי

אנוכיות של יסוד על אותה בנה הזאת כבודו: המדינה בשביל אחד כל
האישיים שלולעשותאחדכל,ורעיונותיו הממון שלוואת הגדול השם . את

אישיים אינטרסים על בנויה הכנסת לציםוזהכל חושבהעם.מושב מאד
הגשמיות ילדים, הבורסה(על בנק, קצבות אשראייכרט, חשבונות ) 'וכוסי

לאנוכיות מביאה לשליטה, והגשמיות ורצון כבוד שקורה. רדיפת מה וכל
זה על מבוסס . בכנסת

אנוכיותהמדינההולינכל על להשתמש. מבוסס יכול מספיק שלוחץ מי
שיגמרו עד חשבון.במים בלי המים ברז את אחריות, פותחים בלי, בלי

שמ.הזולתאהבת שלאיבלי ידאג העםשהו לכל מים ב. ישאר ענינישחיתות
מקוםכספים שלוקחיםהםיםשנתפסאלו.בכל מאלה קטן אחוז הכל.רק

לגשמיותמסבמסתובב בכלל' וה, יב בזה נמצא חלק' ה. לא לא ותורתו
כלל הזה . מהדבר

שהקב לכמה גבול יש להשתולל''אבל לנו יתן ה. ה די' ועכשיו , אומר
את! מספיק תראו הרבה!אמתהעכשיו כך כל היום לנו שיש הסיבה וזו
הזהב' ה.צרות עגל את בחוברת[שוחט דקה''מבואר דממה ].ועוד3-1' עמ' '3קול

מי לאט לאט הכנסתהיאומה, המנהיגיםהםומגלה באמת, באמת ומי
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הימין, השמאל באמת באמצע, ומי עומד באמת. ומי זה מה מגלה והוא
שלום, בטחון באמת זה . ומה

ש שחושב פעםמי הערביםיהיה עם הערבים. דמיונותבחישלום כי
שנלחם גדול יותר עם של חלק רק הם נגדינו העולםשנלחמים כל כ''כש[נגד

טז( בו'') בראשית כל ויד בכל ברמב''וע'' ידו וראב''ש חוסיין. ]ע''ן , חומייני, סאדם
לאדן וכו, מוברק, קדפי, בן אחד,'אסאד דבר רוצים כולם להשתלט:הם

העולם מזהאהפלשתינ. על חלק הם שלנו יהיה,ים לא ולא, ושלום כאן לא
כולו העולם יב, בכל שהמשיח .אועד

לה צריך אחד לגמריכל משתנה שהעולם שאנחנו.בין כמו שהעולם
אותו אמת.נגמר,מכירים של עולם יהיה שלוםשעולם. ובמקומו ל

תורה, אמיתי של הרמב[עולם שכתב בעמ, ם''כמו במסגרת לעיל כל.]29' ראה
שהיה למה יחזור לא דבר ששום לראות יכול כבר פשוט הכי . אדם

עכשי מאד הדרךכדאי את לשנות עצמוכי.ו את ישנה שלא וכלילאמי
אמת של בעולם מהשקר. לחיות ונהנה אותו וחי השקר את שאוהב לא, מי

אמת של בעולם לחיות בחוברת[יוכל דקה''מבואר דממה .]ועוד34' עמ'' 2קול

מעט עוד עכשיו נגמר קצר.וזה מאד מאד ה.הזמן ביד שמחזיק מי ' רק
מה משנה להנצל, שקורהלא יוכל הזה היהודי .רק

היום ישראל כלל של כמוהמצב שעומדיםקבוצתזה ביצהבאנשים
למטה בכללחלק. ונמשכים שוקעים לא שהם אומרים וכשיורדים.מהם

לצוואר לבוץ,עד מתחת שוקעים אחר.  הם בביצה,חלק שעומדים
שיורדים חפץ.ורואים ותופסים במשהו להחזיק שצריך שאיןמבינים

שורש הםואז.לו לבוץגם מתחת ונעלמים . שוקעים

שרואה אדם זהאבל באדמהאת עמוק שלו שהשורש חזק בעץ לא,ותופס
מהביצה יצא גם אלא שוקע שלא שלא. רק כדי להחזיק במה לנו אין

אלא למטה יהיה.ה"בהקבלשקוע שאפשר אחר דבר שום יהיה לא
בו בהקב. להחזיק מחזיקים ידיע? ה"ואיך מצוות, חסד, תפלהל קיום
תורה שמים–ולמוד לשם אלה !וכל

תהי שהבעיות זה כל עם עצוםנהאבל והפחד מאד לה, גדולות תצמדו .'רק
ועודאתלסגור ועוד עוד ולהגיד שלמה: העינים באמונה מאמין אני

המשיח שלש,בביאת אותנו. קריםיהעעשרהוכל שיציל מה זה.זה
הכל של !הבסיס

ישראלאם הכלל אל ויתפלל ואפר' יתאחד שק סליחות, עם ויגיד , יבכה
באמת בתשובה לחזור ויבטיח מחילה ֵזלו, יבקש כל עגלזרוק של כר

תבוא, הזהב הישועה ובשמחהאז אתוזה, ברחמים נעשה שאנחנו בתנאי
בעצמנו שה.זה עד נחכה אם זה' אבל את שנעשה הגאולה-יגרום אז

רב בסבל בחוברת[.תגיע דקה''מבואר דממה מסרים16במסר'' 3קול .]ועוד

במדבר"הקב שלו לכלה מתגעגע כולם!ה את להציל רוצה !הוא
השולמית שובי !שובי
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אמיר:המסרתמצית מאדתכח גדול הוא הישועה, תהלים את להביא אמירה. ויכול
מחולק(בקבוצה חזקה) תהלים יותר העולםויכולה, הרבה את האמירה. להציל
והבקבוצ יחידים את היוםתנקתממחברת גדולה בעיה שהיא האנוכיות . את

בקת ביותר: וצותבהלים החזק הנשק
מוחין שיתוק עם ילדה מבתיה מסר

זהת הפתרוההלים בעולםחה ביותר חזקתויאין, זקה אם. ר קבוצותולכן
ביחד תהלים יגידו רבים יהודים העולם, של את להציל יכול שזה ברור

האולהביא בקלותית רקה. שועה להאיום יכולה ראה[נותואליצחדות
אם"חו].59-58' עמ המקלהו את ויוציא הסבלנות את יאבד הצדיקים, שם

הרשעים עם שאז.ילכו יכומראמי הוא בבית לבד תהלים שלו החיים לכל
הרשעים עם זאת בכל שא. ללכת מי להצילאבל יכול תהלים בקבוצות ומר

העולם .את
יא רק מןכני גבוהה יותר רוחנית רמה לאשה טבעי שבאופן להגיד ולה

כ. הגבר אם הנולכן אפילול בשמים שינוי יעשה זה ביחד תהלים יגידו שים
הגב יראם לא זהלים עם .כו

הגב.ש יערואם ?ושים
יבו.ת .משיחאמיד
גבר.ש ?םיכמה
העם.ת .רוב
ע.ש זה ?םמה
כ.ת זה .יהודילעם
תהל.ש לומריכמה ?ם
ש.ת בכלדאוג פעמיים לפחות יגיד יהודי יכין. בוצהקבעובשל זה ואז

איך וידעו להגיד שיצטרכו ליום .אותם
אמי.ש רקרהאם היא היום תהלים הכנבת ההואהגדר שהיא, ליום או

לעכש גם ?יוחשובה
וגם.ת קורהת, גם מה שלה. לוי האנוכבעיה זה היום שזה[תיוהעם

הזהב עגל של אפי].תוצאה יודעלויש שלא תורה בני מיו אחדותהם עםזה
ישראל עם עם או צדיקיםישיגרמ. השם שהם הכש] אוכלים[ם ריםרק

הכל, מסוימים את במסעדות, מעשרים לאכול לא ופילאאו, נזהרים
וכואו, חותמבש אחרים ישראללבא. 'בבתים אהבת להם אין זה עם יחד

השם אהבת אין אד. ואפילו מהדיךצרםולכן ולהגיע' לצאת שלו ' לדאמות
ביחדא אחרים של להואז, מות .םשהלעיגביחד
ת.ש עם לתינוקותהמה ?לים
בםא. מצוין.ת חשוב מאד זה תהלים של קבוצות יעשו הילדים . מיםשגם

ייילד התפילהכולים אחרי בבוקר בחדר לעשות הספר, ם בבית והבנות
התפילה וכו, אחרי בתיה כמו 'וקבוצות



דממהק דקהול 58

ביותרםילהת:יכוםס הגדול האויב נגד ביותר החזק הנשק דרךה.זה
ביותרםשלכ החשובה במלחמה להצליח הזה הנשק ביחד, עם להגיד.זה

ביחדהת נשים, לים זה לפ, ואם ביפעמיותחלהפגש אתלושבועם לכהגיד
ת מחהספר חלק, קלולים רק אחד לכ.הגידללכל מזה לאוי לפעול מדים
שלימותכלאא,כיחיד של הגב,חלק לרצותקשהיותר. יםרוגם לגבר

רק להיות המציאות, שלימותלשקלחאפילו זו ס. אבל כל את פרלהגיד
בחלקיםת יכולו. הלים בקלותזה הישועה את לא,להביא מהמואם ספיק

עושים איך,  שאנחנו לדעת שנצטרך מאד גדול ליום גם אותנו יכין זה
מקסימלית בצורה הנשק את .להפעיל

לות.ש כדירהאם גמרא לימוד ? הליםתרמולעל
אומ.ת עתוןראני לקרוא ולא רדיו לשמוע לא .ת

לק וספרים תהליםבמידע 5004660-025004661-02: טל)  מחולק(וצות
התהלים טלמוקד הממוחשב 721-700-700-1) 1שלוחה: (הארצי

בבית קבוצה(תהלים טל-) ללא העולמי התהלים 5380757-02: מוקד

אחדותהפתר הוא ון
גבהאוטיסט נשיםונימין לקבוצת לדן

הסוףאמוביל' ה: יאמרתברכ לקראת הגלות[ותנו זה. ]של אדמדבר
ש, ניכר אכןדומוכיח האדמהההריבוי. אמיתייםברי שברעשי כל-גדול

מקרה זה שאין מבין שז.  אחד ברור אותנובההדבר לעורר בכוונה א
הנפש בעמוד[לחשבון חיים החפץ דברי ].30ראה

עא פעםלחזור אמרתי שכבר הא. דברים העולםכלהסיבנחנו בעיות ל
פו"[ ישראלתענוראין בשביל אלא לעולם ס'' באה שיו.]ג''יבמות הנכמו

הסיבההנביא ההיה האניהגלסערה כל את שסיכנה שבים ,כוןנ.דולה
ההרפ החרדיסגת היהודי אתורםגהוהוא, הוא המנדנדת הסערה לאותה

כולו הסיבה, העולם מאותה את. וכמעט שאהב צדיק היה לארשיםעיונה
לחובה אותם ידון שהשם רצה השםימפנו, ולא מעיני לברוח ניסה כך

כמובן. ובקשתו הי,אבל לא .יכולההוא

אמא הנבחרינחנו סט, םנם בישיבות. וינאולם מתפארים שאנו ואף
מלא לבנות, ידיםמלתתאומותגדולות ספר כנסיות, ובתי ובתי כוללים

מתפללים ח, ברם. מלאים אנו זמניתיכ, םירסעדיין בו שאנחנו ון
הזהב לעגל אנאממילא-מתפללים החשמים את אוהבים שאיננו םשנו

ש, מתבא אוהביםנאכיון עצמנוו שאנו, את ממה יותר ורכושנו מעמדנו
השם את כולנו. אוהבים לא מאתנו, אמנם הרבה . אבל

המת ישרא:רסמצית הנבחרלעם העם סטינו, הוא אתנאנחואבל שהשקענו אשמים ו
הזהב בעגל הזה, גשמיות(הלבבות מה) עולם והתרחקנו זה כ. 'ובגלל אנחנוךמשום

רבות צרות ידי על מגיעה.מוכים של(הגאולה לעולם שקר של מעולם משתנה העולם
עם) אמת ולהתאחד הזהב עגל את לעזוב צריכים לשרוד .ןאככמבואר' הוכדי
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כךמ ישירותמשום אנו ידי:וכים ומסוכנותמעל רבות בנים. חלות ידי על
המ מן שבאו הנכונהתפחושובנות הדרך מן וירדו ביותר ידי. הטובות על

רב הנולדיתינוקות מגבלים עם וממשיכהורשימ. ותם ממשיכה הבעיות ת
בית. לגדול שלום של הגיוניהלאהנראשלבעיות פתרון שום לא. ן מעולם

בעבר כן של, היה בזמן בעיות הרבה כך כל כלכליתיוםולששהיו .ציבות

לדע שנבחיןעזעזמהשםשתעליכם בכדי שהוא, אותנו מה ונדע נחשוב
מאתנו וזהפזה. רוצה העושוט ש. לםתיקון יהיכדי וכדיההעולם בשלום

יבוא ה, שמשיח היהודים השםםדיחרעלינו עם זו, אחדות. להתאחד
היחידה הרפואה א. היא להתחשביאחדות בלי יהודי כל קבלת ויתועדבנה

. והתנהגותו

אחד להיות היא מוקדמים'  העםאחדות תנאים שום אומר. ללא זה
וא אחד ושמו אחד אנשהשם החדחנו היאאח. 'עם הדות עם אחד . 'להיות

ה של אותנו' אחדותו ספ[כוללת הרעיין פ''ח'דרך ומהר"א ס"ב נצח' ל
פי ופי"ישראל חלק]ג"ב הזואנו האחדות יהו. מן להתנתקהצורידואם

להתק יוכל לא זו כללימאחדות זו. ים אחדות היא ההויה כללות ורק, כל
עם מאוחדים נהיה לנצחלנוכל' האם ככלות'': עולםוןבאד[חיות ואחרי
נורא ימלוך לבדו ].''הכל

נע עתה הזדמנותיד אחר הזדמנות לנו לגן. תנה הולכים ומתים חיים אנחנו
לגיהנו או לתקןבושו, םעדן ומנסים הסוף, חוזרים אומרת. גיעמברם זאת

עצמנו את להשלים הזדמנות יותר תהיה שא. שלא עםנתאחו אוד השם
נעלם"שח המצבז. ו הוא בחירהה של בזמן עתה בו נמצאים שאנו

רבניינא.חופשית ואינני הברורה. נביא האמת את היודע מוגבל צעיר אני
נכונים שדברי כך .כל

עובה ע, רזמן יותר גדולים נעשים הטבע יותרצעוםאסונות הרסנית . מה
ויחמיר ילך זה שמצב מסכימים המדענים רואכל שהעולםיוהם . משתנהם

אנחנו זהלאמדוע את שקרלהעו, כוןנ? רואים של מעולם משתנה ם
אמתלועל של שהםא.ם לאמתרלו אמת, גילים מבקשי והם, שהם

במעברםה',הםעמאוחדים להשרד שהםא.  יצליחו עקצלו ',הםת
להתקיים, יסבלו יצליחו המסוגרוא. במעבראבל אלו יעלמוילם כיון, ם
מוכנישאי לקבנם השינוים את .ל

מהא כן לעשותם יכולות מאדשתהקבוצו, נכון? אתן הן תהלים אומרות
שהן אמחשובות התאחדות עם ישראל מה. 'עם מבמלבד תואישהן

העמ את לומר יחד להתכנס העם את לקבוצות. פרסשית הכנה זו שאם, גם

החרדים ביד המפתח
ברור'' שכלששיהיה החרדיםתמראמה על חכמים, י התלמידי

תורה להציל-והבני כדי רק זה את כולנואמרתי המפתח-את כי
האהובים, ידםב הבנים הם ''כי
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אסון יהיה ושלום מת, חס צבא היטוכמו מו, ברגל להציהיו אתכנים יל
שלנוה התהלים קבוצות ידי על . עם

מזהי מאדוחרמא. ותר מסוכן בזמן הנכה, אנו עתהוצעד את, ן לאסוף
ביחד ענקיותעולעשות,  העם ואבינו,  ללפתנםהבש,  צרות וידוי ונאמר

לינקש. מלכנו להדב נתפלל ואז ותוכחה חיזוק את. כולנו' ברי ירשים זה
שלכלחהדיםהויה משום הגוים ואת יכירוחוהפילונים גם מהם מעט ת

האמת . את

מקבלא חייםינו השםפהקהבם הצדיקיםבכי את לוקח אותנו אהבתו
יו להרויח שנוכל כדי כקרבנות צדיקים. ןמזרתשלו אנשים, וממילא

נעשי מוכרים, תוורבנקםונשים שאינם ואלו המוכרים כך. אלו ומשום
ראש והשלפני הכיפוריוינה גם שלשה ואשהם נלקחוברים לתת, אחת כדי

זמן יותר . לנו

בחיינוכךלכנחנוא עלינו. מפונקים המוטל את לבצע לנו קשה כך . כל
קשה שזה מבין אחד כל לבית, ללואמנם לדאוג , לבעל, לילדים, יש

מצוותשי, תבשללהתכונן וכדו, חתונות, בר לנופש לצאת גם . 'צריכים

הריה-עוררוהתאנא, לאב להגמריכל שניהחלבכול של ייח.  קיק
בסכנהכילדי מלחמה, הכנבסםעתידכ, ם היא זמן!זו עבודלרק, לנוחאין
הבלה עם להתאחד ביחד העם את הנ. 'יא אחד נבחרפאצמכל היום , ה

באות הייתן לא אותי, נכון. אחרת הזמין פלוני הרי לומר יכולות אבל, אתן
הש מן התפאילממ. םימהכל שלכןזהו כל,ובאמת, קיד של תפקידו זהו

ישירות. אחד זה את שמעתן אתן יותרושמו, אבל חייבות אתן כך מי. ם
ומבין אמת !חייב-שרואה

כוונ.ש הז"ךתמה ?  "בהעגל
הזהבע. ת וצעצועיגל הזה עולם שלנוואונחנא.והוא הבתים את , הבים

שלנו המכוניות הטלפוני, את שלנו, שלנוהשוניםםאת המחשבים .את
הדה ורחאברים רגישים בלתי שנהיה לכך גורמים ליב. השםמיםוקלו

לההקשר התורה' הזה לנו ניתנת היתה .לא
ל. ש יש ?נולתורוהלךמה
צריכ. ת בביתהאת תהלים בעמ[להתחיל מסר ].58-57'ראה
לב. ש ?דלומר
תה[ולקחמ, קבוצה. ת אחדקלמחויםלספר חלקשכל וביחד,  אומר

הס כל את ].פרגומרים
יום. ש ?כל
כ. ת בשבועמלפחות פעמים זה, ה את רק בסכנה-להגיד כל. שהעולם

ליהודים באה מה]  בגלל[הסכנה רחוקים שלכם,  'שהם העבודה : וזו
אחרי וגם עצמכם את .םלקרב
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מפ אוטוהסבר ידי על בעצמירט בתמיכהוסט התקשורת תהליך פועלאיך, של , זה
המסר בא ועוד, מאיפה המסרים ברמת ההתקדמות .וסיבת

התקשורת אוטיסטיםהסבר עם
גולדיןה בנימין אוטיסט

המתקשר.ש דרך מביע שאוטיסט הרעיונות באים ?מאיפה
להשמאיפה.ת יותר קרוב מגיע שלי ה' הנשמה את מקבל אני . רמסשם
הוז עולם של למושגים מתורגם המתקשרזה בעזרת הר. ה שיש יכוליםבה

הזו בטכניקה ואפשר בגוף נשמה אדם כל כי ככמערבדללכתוב עם לט
שונות יהיו הרמות אבל מודע. אדם מהתת יבוא שזה כאלה כאלה, יש ויש

כ, מהנפש לנשמהויש שקרוב הזאת. אלה בשיטה לעבוד יכול אחד כל .אבל
השמיםטקחלקקר מן ישיר מסר לנו יש מאתנו בגמרא[ן שכתוב כמו
יב( בתרא "בבא הנביאים:) מן נבואה ניטלה המקדש בית שחרב מיום

ולתינוקות לשוטים מה] ''וניתנה נשוזה אפשר. יםנתואנחנו איך אבל
מ נשלחו שבאמת אלה מי ללדעת השמים מהקלפשוט? ריםסמתתן רוא

האמת מה להבחין יכול חכם וכל .שנאמר

התו.ש המוחפלמה פגועי ושאר אוטיסטים עם התקשורת של הזאת עה
בתמיכה(" ב)FC, "תקשורת דווקא לפננלשהקופתהופיע ולא ?זהיו
כ.ת חדשהלקודם תופעה לא שזה להגיד רוצה כל. אני בבריאה נמצא זה

אזוכ. הזמן עליונים לעולמות להגיע שידעו וצדיקים דיבוקים שהיו גם, מו
מה שקט. הזאתהבוצקאנחנו ויותר מוגבל יותר יוצא הזה הכח רק

הקודמות מאד. מהתקופות נמוך דור אנחנו ואי] מבחינה[ולכן רוחנית
גלויהתאלהגידראפש כך כל יש. האמת דיבוקים כמו דברים במקום ולכן

שצריכ האמתאוטיסטים את להוציא כדי במתקשר גם להשתמש וזה. ים
מסובך ברורפויותר שלנ, חות הדור מזהילאוכי יותר לקבל .כול

המסלמה.ש של בתוכן גדולה התקדמות היום ? םרירואים
לעזורהכי.ת חייבים ואנחנו לגאולה ומתקרב ומתקדם הולך עולם

האמתדלהתחד על .יותר

גולדן עזרהבנימין וצריך לדבר יכול שלא השלושים בשנות אוטיסט הוא
היום הנקראת. יומיים-בחייו מיוחדת שיטה ידי על דבריו את מעביר הוא

FC .אדם של הנפש של הגבוהות לשכבות להגיע ניתן זו שיטה באמצעות
טהורות, מוגבל כלל בדרך יד, שהם מהעולמותועל מסרים להעביר זה י

בספר. העליונים מופיע התופעה של מקיף מאד''הסבר יודעת ".2ונפשי

נוספיםףנוסמידע תיקשורים והרבה האוטיסטים עם התקשורת :בענין
יודונפש"ספר מאדי וצרפתית, בעברית" (2עת )אנגלית

אל" ויד" (שהנפרימסתותוךהמסע תקליטורקלטת או )או
SECRETS)יתאנגל( OF THE SOULוג' ב' א" (הגלי"יספר'(
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ישראל לעם משהואני.  שלום לומר רוצה גולדן מאדבן משהו.חשוב
החרדים[שהרוב היהודים אמת-יודעים] של לראות מוכנים לפחות . אם

ישראל י,עם הוא, אלשרעם ברוך הקדוש של !תשמעו,תשמעו,האהוב
מגיע באמתהסוף בשמים!באמת מאד גדול יהיהמשפט באמת באמתבאמת

מלאכי[באמת כתנו: סוף בוער בא וכוהיום ה' ר וכו' יום והנורא .]'הגדול

ראשנו מעל עומד הקשיבו.הדין הקשיבו ישראל חייבים: עם , אנחנו
עצמנו את להציל עצמנו,חייבים את להציל יש!חייבים ישראל בארץ

סכנה,סכנה יש לארץ .בחוץ

לאסונות לב שמים לא הי,כבר שלא אלפיוהאסונות כמה להם דומים
צרות(שנה שיש העולםבצורה בכל ומשונות וגם, גדולות היהודים בין גם

הגוים שפוגעות.)בין והרבות המשונות הטרגדיות לכל לב שמים לא כבר
הגוים בעולם וגם החילוני בעולם וגם החרדי בעולם לב. גם שמים לא כבר

דרכים בתאונות קשה ונפגעים נהרגים מקרי. כמה לכל לב שמים לא כבר
והמשונותכב.םיההמוניןהגירושי השונות המחלות לכל לב שמים לא ר

העולם בכל שכ.שפוגעות המלחמות לכל לב שמים לא כךכבר הרבהל
רבה באכזריות נהרגים אדם בני הקשה.אלפי המצב על לב שמים לא כבר

ל, במים לחיים שנותן בטבע ביותר החשוב לב.יותחהדבר שמים לא כבר
בפרנסה קשות לבעיות גורם וגםקשות,שהשם טובים ליהודים גם מאד

הרחב בעולם לגוים וגם . לחילונים

לנו ולוחש וצועק אומר שהשם לב שמים לא !תשובה!תשובה:כבר
לא!תשובה אם מאדת,כי קשה סלקציה יבחר. היה אלהאתהוא

שמים מלכות עול מקבלים אמת, שבאמת מכירים שבאמת, שבאמת
הוא ברוך בהקדוש אוהבי, בוחרים אותושבאמת בו, ם מאמינים .שבאמת

ישראל עם הוא, אוי ברוך הקדוש של האהובה שלו, את הכלה את
את. במדבר את?איפה דברנו? איפה קודמים[כבר המצב]במסרים על

היהודים בין שמוריד, הקשה האמונהההגשמיות ושהיהודים, את
השם אל במקום הזהב עגל אל פגוע.מתפללים החסד ז, שאפילו לרוב הכי

שמים לשם לא קיים. בא לא השם כי מאד ירדה בלימודם''ר[והתורה , ל
עמ היהודי].35' ראה בלב הכבוד קיים חנםווהמחל, בעיקר והשנאת קת

תוצאה[ גם הזהבשזה עגל עמודים, של ,7ראה 19, 20, 32, 38[

לנו עושה זה מהתורה?מה ומשחרר קטנים לחלקים אותנו מפרק , זה
אמת ולאואז.תורת לתורתו ולא הוא ברוך להקדוש לא שייכים לא אנחנו

ביותר. לכלום גדולה הסכנה ביותר, ואז ישראל. גדולה לבא,עם חייבים
ואפר שק עם למטה ראש עם שבשמים אבינו לפניו.אל בתשובה ולחזור

הקשות הגזרות לביטול הדרך
מ גולדןמסר בנימין האוטיסט
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בעמוד זצ30ראה חיים החפץ שכתב דבריםל''מה השואה לפני
הללו שבמסרים לאזהרות ולא, דומים לדבריו לב שמו לא זאת ובכל

שהיתה בצורה ואויב צר שיבוא שיתכן . האמינו

השואה שהתחיל אחרי שקורהואפילו מה האמינו לא העולם . רוב
האמי לא המקדש בית חורבן לפני כן הנביאיםכמו לאזהרות . נו

לב לשים ראוי אותנולכן שפקדו הרבות לאסונות שמזה, במיוחד
התקיימו כבר האוטיסטים של מהאזהרות ניכר שחלק , רואים

יבינו בעמוד(והמשכילים במסגרת גליה דברי גם ).17ראה

שם חיים החפץ לשון אחדוכ'':וזה הלאואל ליצחד לנפשוראריך
הקשה הדין בעולםמאימת ל''המו''.השורר

ישועה ולבקש מחילה שלנו,ולבקש הדרך את משנים שאנחנו .ולהחליט
ביחד כולנו צריכים אליולכן ולבכות, ללכת ואפר בשק לפניו לעמוד
מחילה ולבקש ושנקבל, ולהתפלל שלמה באמונה אליו שנחזור ולהבטיח
שמים מלכות עול עבדים, באמת הוא, ושנהיה ברוך הקדוש של .עבדים

זה את נעשה לא זה, ואם את לעשות אותנו יכריח לרוץו''חנצטרך. הוא
ובבכי בבהלה לח, לרחוב בפחד בתשובהונצטרך עכשיו. זור לא , ולמה

המכה לפניו, לפני ונבקש המכה.שנבכה לפני לעשות לא למי? למה, למה
בעי בגלל להתאסף בטחונית'שמפחד נפץ, ה חומר ישימו ערבים שאולי

אגיד, במקום רק יותראישהאני סכנה זה הוא ברוך בהקדוש בטחון
מסוכ, גדולה יותר הרבה הוא ברוך הקדוש של של.תנשהפצצה והמצב

כ ישראל כךעם ביותרל הגרוע הדבר את מונע ומה מי מבינים שלא ??קשה
בחורים לגייס רוצים כי לרחוב לצאת כולם את מבקשים היינו אם

לצבא לרחו, מהישיבות יוצאים היו יהודים מליון קלות בקלי ופה, באז
גדולה יותר הרבה תופסים, הסכנה ולא מבינים . ולא

א בחור רק אדםאני כל כמו רגילים דברים לעשות יכולת בלי אבל.וטיסט
לאמת קשור קשיםאני דברים יביא הקרוב שהעתיד אתכם מזהיר ואני

מלחמות!ביותר רק גדול, לא יותר עוד טבע אסונות רק רק.יםולא ולא
משונות קשות, טרגדיות מחלות רק עלינו, ולא פירוקאלא.לא יביא זה

כ היו שתמיד דברים עליהםשל לסמוך יכולים שתמיד הדברים , אילו
כולנו על יפול גדול לא-ופחד ומי לחיים מי יבחר השם .ואז

ישראל מבקש, עם מאד מאד שאמרתי: אני הדברים את לחשוב, תקראו
עמוק נפש, מאד חשבון הבעיה, לעשות את להבין ממליץ. ולנסות מאד אני

על להתפלל גדולות בקבוצות יתאספו יציל,הישועהשיהודים שהשם
לנו וימחול ביחד. אותנו תהלים להגיד יתחילו שכולם ממליץ מאד , אני

עמ[ביחד בקבוצות''57' ראה ביותר: תהלים החזק לבטל]''הנשק כדי
עלינו שעומדים הקשות הגזרות . את

ושביחד שמים מלכות עול נקבל ביחד שכולנו העם כל את מברך אני
הישועה את בבכי צדקנו,נבקש משיח של פניו את נקבל .ושביחד
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ומוותהנחסוך סבל רבה
מ וייחמסר מוחיןליים שיתוק עם ילד

אותנוכמתאמץ' ה לעורר כך להקשיבןאיבלא, ל הרוצה הסתכל.איש
נערמות, ביבסמ מדועשאיאיןוהגוויות ותהתבונן!שואל אתמסביב ראה

הסע האדמה, השטפונות, תרוכל האיומים, רעידות והאסונות השריפות
מדוע. והמוזרים שואל אדם מ! אין הרבההארתוסביבהסתכל כך כל

בעולם רבים במקומות מומתים, מלחמות הרבה כך ידי. םירצחנ,כל על
י על נשמדים להיות נוכל כפתור מ, רעיניתגהמלחמדילחיצת שואל ! דועואין

יוא הואדנחנו לרע או לטוב בעולם שקורה מה שכל .דיםויהלרמסעים
מ מסריםקאנחנו הרבה כך כל מנס, בלים אדם אםואין יקרה מה להבין ה

מקבלים שאנחנו האלקיים האותות מן להתעלם הבזק. נמשיך אתן אני
הברקה, רעיוני להתבוצכי, רק ננסה-ןנד כן אנחנו .להביןאם

תשובהלותנואמזהיר' ה בעמ[עשות חיים החפץ דברי משמעות. ]30' ראה
הפ, דברה לחרדיםדםוקואונה בעמוד[כל במסגרת : ראומהוא. ]12ראה

ה ממ-אלקיך' אנכי חוץ אחרים ממלאאםלוא. ינולא חיינוינו את ם
שקריים מדבאלהים לעצמנומשאנו ישהים עםכם בבד בד להיות ולים

חיים .אלקים

טיפשיםר ללויכק שהמהאים א' ין לסבול אלוהימוכן והרכושת הכסף
הזהב''[החומרי תורתו] ''עגל עם האלו. ביחד ההאת ההנאות גופניותשל

תורתו עם האנוכיות. ביחד של האלוה העגל[את של תוצאה ביחד] שזה
ת יה. ותרועם לא להמשיךרוא הזו לתועבה ישראל.שה שעם פעם כל כי

אחריםיאלההכניסו עובדיהם' ה, ם עם ביחד אותם ....השמיד

הוה לאעולם הסופי הפנבזמנו להיי מחכים שכולם הגדולה זהו.שועה
שאנהגם בנוזמן שומצאים ביותר הירוד איבמצב לנוי. פעםהיינו ש
מעטרה אולם תורה בטחון' התהבאבה אלילים. או הרבה לנו יש

לליבנו שהכנסנו לבקרונא.שקריים ללא אולם כמאמינים םא. נראים
מידבנשוב ומוותהנחסוך, תשובה סבל .רבה

שנה קצרותזמן מאד באמת הוא ב, ר לאוסממש זמןהיף ' ה. לשוביה
הטומאההישמיד מן אותו לנקות כדי העולם מן שישרא. רבה יהיודלו ו

ה של אחד. 'האוהבים שלאאף בעולם להתקיים היכולת לו תהיה לא חר
מק, עכשיו].רוחניות[אמת בכל החרדים היהודים אנחנו בואם ולםעם

לנקות ונחליט עשינו אנחנו טעות איזו נוובתיליבינותא] מהעגל[נבין
כנסיותי ובתיובתי ה, ספרינונו לאוהבי לההפך נוכל הגאולא. 'אז הז

קלההךרבדאתבו יותר ימ.רבה יכלולשלום הרשעים ורק העולם את .א

עלינומ לגאולהה אותנו ולהביא והאסונות המגפה את לעצור כדי לעשות
קשה? לסבליב כך כל לא צריכים. זה לראואנחנו לרצות תאלולקבתרק

בעמ. [תהאמ ע''ד37' מבואר יש ]ש''ה



הגשמי''הקב'' העולם את מביא ה
מכירים השקר,שאנחנו עולם את

הזהב[ העולם. לקץ]עגל ומתוך
עו יוולד אמתהנהרס של עולם,לם

טוב,רוחני שכולו ''.עולם

את'' מהר לעזוב צריך ישראל עם
הזהב' גשמיות[' עגל ולחזור]חיי

תורה של אמיתיים ה,לחיים ' כי
בגאולת כמו גדול בירור יעשה

אמת,מצרים שמקבלים אלה ורק
צדקנו משיח של פניו לקבל ''.יחיו

גולדן בנימין האוטיסט
ומסקנה סיכום

ישראל הוא האנושי המין המעותדיםהומבחר ם
ית בו בעיטורי'לדביקות מעוטרים שיהיו להם וראוי

ית שכינתו ותהיה גדולה עליהם'קדושה שורה
בם ...ומתדבקת

העליונה]ששה[שיתא החכמה הגבילה שנה אלפי
השלימות על והשתדלותם האדם בני ואחר,לעבודת

בו שיעשה למה ראויה אחרת בצורה העולם יתחדש כך
כן לה, אחרי לזוכים הנצחית ההנאה .דהיינו

העיקרים ל''לרמחמאמר


