
  !הבהרה חשובה
א לא יכול ''עתי כי הסאני בנימין גולדן יד

, הפגועי מח, לראות שאנחנולשבת בשקט ו

לכן יצאו כל מיני . משפיעים לטוב על העם
. כאילו מאוטיסטים, מיני כתבי ידכל , דברים

, ואם כתבו באמת או כתבו בשם הפגועי מח
   .בכל אופן זה לא אמת

 שמכיריםו אלה ]המסרים[ להיות רק יםכצרי
  .עים שהם תחת פיקוח של רבניםודוי

למה . אני יודע שכולם רוצים לדעת למה
קריסת אולם  [רסאיוקרה האסון בו

 בני אדם ומאות 24חתונות שגרם למיתת 
 במיוחד ,למה כל הפיגועים? ]פצועים

  ?הפיגוע בדיסקוטק
הכל  : ושוב אני אגיד לכם מה שאמרתי

מנסה להציל ' ה. הם מסרים מן השמים
, אבל אנחנו לא שומעים, את העם שלו

  . ממשיכים בדרך שלנואנחנו
וברור . טרגדיה גדולה, אולם וורסאי   

דברים השבחתונה הזאת לא היו 
אבל זה לא היה עונש . כמו שצריך

החתן , דווקא לאותם אנשים
והם היו , אלא לכל העם,והכלה 

כי היו דברים מאד נגד . רבנותוהק
היהודים . התורה באותה חתונה

איך איפשר : הליברליים יצעקו עלי
לקים לעשות דבר אכזרי כזה הא

אז מה זה משנה אם ? לילדים שלו
אם החתונה , היה צניעות או לא

היתה ראויה להיות חתונה של 
הרגע הקדוש ביותר בחיים , יהודים

  ? אז מה. של אדם
אתם רוצים . ''אז מה'' אגיד לכם

רוצים , רוצים כסף. חיים טובים
ילדים טובים . רוצים הכל, הצלחה

, בעל טוב,  טובהאשה, ובריאים
הכל אתם . ישראכרט, מכונית
'  ה?אבל מה אתם נותנים. רוצים

נתן ליהודים תורה וביקש רק דבר 
 ולא -  לחיות לפי התורה:פשוט

אם אנחנו מעיזים . ביקש יותר
ללכת נגד מלך מלכי המלכים 

אז , בחוצפה גדולה ובלי שום מצפון
  ?מה אתם רוצים

 אבל במקום, רוצה להציל אותנו' ה
להביא רעידת אדמה ענקית כדי 

אז הוא מביא , לחסל את הרשעים
 -  רבנותודוגמא קטנה ורק כמה ק

 .כדי להעביר את המסר
.  שבתלילדיסקוטק ב, שוב. והדיסקוטק

 ת אתגדונהיהודים מבלים בצורה 
אבל זה לא מסר רק ליהודים . התורה

 זה הכל מסר גם .שלא שומרים שבת
 שבת גם כי אלה ששומרים. לשומרי שבת

גם את . צריכים לבדוק את עצמם
 , ובכלל.הצניעות וגם את שמירת השבת

 . שמירת הדינים

 הרבה ]מהם [ים האחרים גם ישוהפיגוע
 שאי אפשר :ועוד מסר זה. מסרים

הקדוש ברוך על  רק ,לסמוך על אף אדם
ל ולא בראש "בצה לבטוח לא. הוא

הממשלה ולא במפלגה זאת או אחרת 
 . רק בקדוש ברוך הוא.ולא ברפואה

  למה עד עכשיו היו הרבה נסיונות.ש
כמעט לא ו יםסי נעים והיו הרבהלפיגו

ועכשיו ככל הנראה נפסקו , םהיו נפגעי
 ?סיםיהנ
כי . סים גדוליםינ, סיםי גם עכשיו יש נ.ת
אבל . מנסה גם ביד רכה לחנך אותנו' ה

 ''!אוי היה נס'', ברגע שיש נס אומרים
 אבל אחרי יום !''נס''כולם אומרים 

 .יומיים ממשיכים לעבוד ושוכחים מזה
אלו ? מי אשם בזה, בוורסאי] האסון[

אבל עם '? בעלי הבית וכו, ןשבנו את הבני
 ! כולנו אשמים בזה, ישראל

'  מה ה.רוצה לחנך אותנו'  אמרת שה.ש
 ?רוצה שנעשה

 אני רק יכול לדבר על הלב של אדם .ת
אל האדם הזה . ה קיים"שמרגיש שהקב

אתה רואה ברור מה זה  :אני אומר
, החיים בלי רוחניות, החיים הגשמיים
צה  ואם אתה רו.ה"החיים בלי הקב
שזה , תחזור לאמת, להציל את עצמך

 עיקרהאדם נולד לעשות ב. התורה
לשמור , חסד, להי תפ: דבריםארבעה
וזה מה שצריכים . תורהוללמוד , מצוות
 .לעשות

  ה דורש" יש משהו מיוחד שהקבהאם .ש
 ?שיכול למנוע אסונותמאתנו 

  בשלמותלהתחיל לשמור מצוותמיד  .ת
גל ולהתאחד ביחד כעם אחד מתחת לד

 .ה" הקב של
, הצעקות, רגנו אתמולי התפילות שא.ש

 ?בטל גזירותלהאם זה עוזר , סליחות
 אבל . כל צעקה ביחד,בודאי שזה עוזר. ת

צריכים . לא היה מספיק ביחד
 הרבה .לעשות צעקה יותר גדולה

  וכל מיני יהודים, יותר יהודים
 רק הרבה , כמו אתמול.ביחד
. הרבה הרבה הרבה יותר. יותר

 שמאות .ה יעזור מאד"זה בעזו
אלפי יהודים יבאו ביחד ויגידו 

וישימו אפר , ויבכו, פור קטןייום כ
וילבישו שק ויבינו מה חומרת 

ה מחילה "ויבקשו מהקב. המצב
 כעם .וישועה בצעקה גדולה

 אז נראה . יחד עם התורה,האחד
 .'שינוי בעזרת ה

שמעתי שפרסמו ברדיו חילוני . ש
איך  .קשור עם אוטיסטית

 ?םלהתייחס למה שנאמר ש
 םנאמר ש,  כמה שאני יודע.ת
היה רעידת אדמה ונאמר תש

. ' ברוך ה,אבל לא היה―תאריך
. וזה סימן שאי אפשר לסמוך

 שעה ,אסור להגיד בדיוק יום
'  כי זה לא רצון ה.שיקרה אסון

 כי אם .להודיע לנו בדיוק מתי
היה ת, למשל, הוא יודיע לנו מתי

תכוננו לרעידת אז י, רעידת אדמה
  .ולא יעשו תשובה, אדמה

. לא כל אוטיסט יש לו מסר לכלל
 זמנים מבולבלים וגם בזה יש אלה

 פגועי מוח מיםאבל קיי. בלבול
] על ידם [ומה שנאמר, ידועים בין הרבנים

ועל זה , בשמונה השנים האחרונות אמת
 .אפשר לסמוך

 אפשר לסמוך אםלדעת יכולים  איך .ש
  ?מסויםמסר על 

 אם מישהו כותב שיהיה אסון ביום זה .ת
אם . זה לא אמיתי, בשעה זאת, או אחר

זה לא , שהו כותב שאדם מסוים משיחימ
 לצד אחד של מכריעאם אוטיסט . אמיתי

זה לא ,  חרדיםמחלוקת בין יהודים
זה , אם אוטיסט עוזר למחלוקת. אמיתי

אם אוטיסט עונה על שאלות . לא אמיתי
  .זה לא אמיתי, של הלכה

כן יודעים שהמסר של אוטיסט מתי  ו.ש
  ? ואפשר לסמוך עליואמיתי

כן אמיתי שהאוטיסט עושה בירור  .ת
אם האוטיסט קשור  או. למצב שיש

 ,לרבנים גדולים ידועים בציבור החרדי
 אם הוא .אז אפשר להיות בטוח שזה אמיתי

  . אז אין מה לדבר,לא קשור עם רבנים

  קול דממה דקה
  מסרים מעולם הנשמות

  מופץ בהמלצת רבנים חשובים

  ק''ל  וספה''מקורות  מחז,  דעת  תורה
   והרבה מסרים נוספים כלולים בחוברת

 .''קול דממה דקה''

  כל מי שתמצאהו רעה
  ...        מרעות העולם

 לא מצאהו הרע ההוא רק בעת השכחה
ועם הפנות מחשבת ]...'מן ה[ההיא 

בדרכים ' לוה ית-  האהאדם והשיגו
אי , האמתיים ושמחתו במה שהשיג

 אפשר שיקרה אז לאיש ההוא מין
לוה - כי הוא עם הא– ממיני הרעות

  .לוה עמו-והא
אשר , לוה- אבל בהסיר מחשבתו מהא

לוה נבדל -לוה והא-הוא אז נבדל מהא
 והוא אז מזומן לכל רע שאפשר -ממנו 

  ... שימצאהו
והנה התאמתה אצלי זאת האמונה גם 

והסתרתי "' אמר ית: כן מדברי התורה
ומצאוהו רעות , פני מהם והיה לאכול

הלא על , ואמר ביום ההוא, וצרותרבות 
כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות 

  ש''ע) א''ג פנ''ח(נ ''מו ם''  רמב". האלה

 055 - 331186: להפצת דף זה צלצל

ד''בס
 ?למה כל הפיגועים      

 א''מסר מהאוטיסט בנימין גולדן יג סיון תשס        
14 



  )המשך(  
  ש בימינו לאשהצרות שיפעם  אמרת .ש

 אבל לכאורה. יםם אלפי שנתהיו כמו
 יותר  אחרים אסונות יודעים שהיואנחנו

 .?'צלב וכוהכמו השואה מסעי , יםקש
בחוץ הכל נראה .  העולם שלנו שונה.ת

יש גג , לכולם יש בית. וטוב, שקט, מצוין
יש מקרר , יש חימום וקירור, מעל לראש

 אז, אם לא. יש  מכוניות, ומכונת כביסה
 רוב האנשים .'יש אוטובוסים מוניות וכו

, ל לפחות פעם בחיים שלהם"טסים לחו
ואפילו אלו . ויש מספיק אוכל לכולם

 חיים יותר טוב מהבינוני ,שבוכים שאין
  .  לפני מאה שנה]של [הגבוהו

מדע כבר החמישים שנה החליטו שכלפני 
ועד שנת אלפיים . כל המחלותאת חסל י

ומה יש . וטובים לנו חיים ארוכים ויהי
מחלות משונות וקטלניות ואי אפשר ? לנו

 תכשמתגברים על אח. ןלהתגבר עליה
ונוסף לזה יש כל מיני . צצים עוד עשר

מקרי מוות משונים שאף אחד לא  יכול 
  . לצפות להם

וזה קורה באמצע כל . זה פשוט קורה
רסאי וכמו ו כמו בו,השמחה וכל השלום

ככה זה . ' ממש בבילוי וכו.בדיסקוטק
. לס'הולכים למקום כמו לוס אנג. קורה

 . הכל נע,יש הרבה רעידות אדמה בעיר
של  ,הסמל, המקום החשוב ביותר

וברעידת ―]הוליווד [עולם הזה בגשמיות
   !אדמה חזקה הכל יכול ללכת חס ושלום

 פעם עוד היה .חושך רוחני, ויש חושך   
שהיה יכול , מישהו שהביא אותנו לעומק

אבל . דברים השייכים לשקרלות כל הגל
 מתחת תעכשיו השקר שולט והאמת יורד

ואנשי אמת נראים כמו . לענן כבד
לכן מתאים לדור הזה לקבל  -  משוגעים

 .וחאמת מפגועי מ
 כתמססוף זה בדיוק מה שכתוב בכל  .ש

! משיחלגבי התקופה לפני ביאת הסוטה 
  ? זה סימן שבאמת הישועה קרובההאם

 כל, יכול להגיד לךכל רב .  זה בודאי.ת
אפילו ש אני חושב .אדם יכול להגיד לך

 .כל ילד יכול להגיד
למה הצרות ,  אבל עדיין לא ענית.ש

 ?האלו יותר קשות מפעם
כשאדם לא רואה .  כי לא רואים אמת.ת

אמת בכלל או שזה מאד קשה לראות 
ואין כבר מנהיגים כמו . הוא אבוד, אמת
וזה הגרוע . רגיש כמו יתוםואדם מ. פעם

 .ביותר
 ?אין גם דברים חיוביים  אבל.ש
 להיות התעוררות ה מתחיל. בודאי, כן.ת
. ה אבל לא מספיק ולא מספיק חזק.ה"ב

 להיות לשם כהההתעוררות גם צרי

  .בלי פוליטיקה, שמים לגמרי
נשים ממש התהלים של הקבוצות , כן

 .אבל גם הגברים צריכים.  חייםותמציל
אין . ים גם צריכים להגיד תהליםהגבר

דוד המלך הוא כתב . בושה להגיד תהלים
. את התהלים והמשיח גם ימשיך אותם

הגברים יכולים למצוא , אין בושה להגיד
. ה"זמן להגיד אותם שירי אהבה להקב

 נשק הכי טובהזה . זה יכול להציל אותנו
 24' עמ'' קול דממה דקה''עיין בחוברת [
''  הנשק החזק ביותר:תהלים בקבוצות''

 .]5322648-02: המוקד לתהלים בקבוצות
======= 

דבר מאד חשוב  זה אחדותשאומרים . ש
המחלוקות השונות בין אבל . היום

 ?מה זה עושה בשמים, החרדים עצמם
אין .  ברור שיש מחלוקת בכל העולם.ת

גם , גם הגוים. מקום היום בלי מחלוקת
אבל הדבר . וגם החרדים, החילונים

כי אנחנו , הגרוע ביותר זה החרדים
 ומאחר שאנחנו .צריכים להיות מעל זה

זה עושה , ה"הנציגים של הקב, אהדוגמ
זה הכאב , חוץ מזה .מאד גדול' חילול ה

] כביכול[הגדול ביותר שאפשר לתת 
שהילדים שלו נלחמים אחד , ה"להקב

 . ולא לשם שמים―נגד השני
 ? איך אפשר לצאת מזה.ש
 .א ביחד בצעקה גדולהולב : אמרתי.ת

לשכוח את , לשכוח את כל הפוליטיקה
ה כעם "א להקבוופשוט לב, כל המחיצות

 ,תו אבל אלה שיוזמים את המחלוק.אחד
אתם צריכים , שהם כולם לא לשם שמים

זה פשוט , וזה לא העם. להפסיק את זה
 .זה לא הגדולים ולא הקטנים. יורד לעם

זה אלה ששולטים על , יםיאמצעהזה 
 .כבוד והכסףה
 נשים ל ידי במצרים העם נגאל ע.ש

 יש הרבה נשים גם היום. צדקניות
א ביחד באחדות וצדקניות שרוצות לב

 ןמה ה.  עבור הישועה'ולצעוק אל ה
 ? לעשותצריכות

מענין שבדור הזה כמו לפני כמה אלפי . ת
והן . הנשים יותר קרובות לאמת, שנה

פחות מתעסקות במחלוקת ויותר יש 
הנשים ? ומה לעשות. ן אחדותביניה

צריכות לעודד את הגברים וגם נשים 
 להתאחד ביחד מתחת ,אחרות להתאסף

ה ולתת צעקה גדולה "לדגל של הקב
 .לשמים למחילה ולישועה

 ?כרגע צריכות לעשות ן מה ה.ש
הציל את  לות יכולן דרך התהלים ה.ת

 אבל יחד עם זה חייבים לעשות .העם
 לעשות כנס גדול היה רעיון. משהו נוסף

 כדי לצעוק אש חודשלהתכנס בערב ר

 לקבל עול ה כל יהודי שרוצ,לשמים ביחד
אבל חייבים להיות . מלכות שמים

ה שזה "נוכחים כדי להראות להקב
 את עאי אפשר לשבת בבית ולשמו. רציני

כי . ירגיש שאתה שמה' זה ברדיו ושה
. צריך להיות חשוב מספיק כדי להגיע

בות ישלא יכולים מסאמנם יש אנשים 
דע מי אלו שבאמת לא וי' הואמיתיות 

  .יכולים להגיע
 אתם רואים שהצבא ?איך נציל את העם

 ההרפואה לא מציל. ממש לא עוזר
ואין מקום אחר לבקש . מספיק יהודים

ומי . ה"רק להקב, ולצפות לעזרה באמת
שלא מגיע לצעוק צעקה הוא פשוט מונע 

  . עזרה
 האם ,טחוניימצב הבעם ה מה יהיה .ש

 ?אנחנו לקראת מלחמה
אסור לי להגיד .  אני רוצה להגיד לך.ת

אסור לי . היה מלחמה בטוחתלך ש
להגיד לך שיהיה רעידת אדמה בטוח או 

אני רק יכול להגיד . כל אסון אחר
      להיות זמנים קשים ביותרכיםשהול

 כי ?ולמה אי אפשר להגיד במדויק מה
, היה רעידת אדמהתאם אני אגיד ש

יתכוננו לרעידת אדמה ולא יעשו 
, יחליט ולא אני מה יהיה'  ה.תשובה

אבל כל . מחכה לנו, חס ושלום,  מכהואיז
אחד יכול לראות שבאמת מחכה לנו 

כמו , אבל אפשר לעצור את זה. משהו
בפורים שמרדכי ועם ישראל עצרו את 

 גם אנחנו .הפכו את הגזירה, הגזרה
 .יכולים

 ? לפיגועיםאריק שרון יגיבהאם  .ש
,  אני לא יודע מה שמר שרון יעשה.ת

 מיד :אבל דבר אחד הייתי מציע לו
, ולהתפלל כל יום, להתחיל לשמור שבת
 ואז אני מבטיח לו .ולעסוק בחסד ולימוד

 .הצלחה גדולה
סטרא מה םהתקשורת הכלי  האם .ש

 ?אחרא
 של המדינה היא ת התקשורת הרשמי.ת

בודאי חלק חשוב מהנשק של הסטרא 
  .אחרא

הוא נמצא כבר האם ,  איפה המשיח.ש
 ?בתוכנו

 .תגיד לי, וכשאתה תמצא אותו.  כן.ת
עדיין ש כלומר הוא נמצא בתוכנו רק .ש

 ?לא מתגלה
 כדי ,כי אדם כדי לגלות אותו.  כן.ת

הוא צריך עינים שרואים , לראות אותו
ורוצה ל "אדם שסומך על צה. אמת

 על ]סומך[ ולא הפלשטינאיםלחם נגד ל
  .ה לא יכול לראות משיח"הקב

שלא  29בנימין גולדן הוא אוטיסט בן 
יכול לדבר וצריך הרבה עזרה בחייו 

הוא מעביר את דבריו על .  יומיים- היום
תקשורת ''ת ידי שיטה מיוחדת הנקרא

באמצעות שיטה זו ניתן ). FC('' בתמיכה
להגיע לשכבות הגבוהות של הנפש של 

—בדרך כלל טהורותשהם —אדם מוגבל
ועל ידי זה להעביר מסרים מהעולמות 

התופעה מופיע הסבר מקיף של . העליונים

  ".2 ונפשי יודעת מאד''בספר 
  

  ):ש''ע'' דקהקול דממה ''קטעים מתוך החוברת ( מתוך דברי הרבנים 
והתפעל ת עם אוטיסטים  בתקשורווכח אישית נ א''הגאון רבי אהרן לייב שטינמן שליט

ד להתבונן ב מא חשוא"יטב שללדעת הר . שאלותיובו לו עלבות שהם השיאד מהתשומ
  .בדברי המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש

מה  ממםהשתוול רדבמיתת ה אה לבאריעצר הירתק  ''א''הרב סענדר ערלנגר שליט
  .''ן השמים מים לנוסרשמו

על ' ריחם הבורא ית'')  מ גבוה לייקווד''מנהל רוחני ביה  (ל''הרב נתן ואכטפוגל זצ
באמצעות , מתרדמתם העמוקהעמו ושלח לנו ברוב רחמיו אמצעי המסוגל לעורר אנשים 

  .''תקשורת חדשה עם בני אדם הפגועים במוחם


