
  
 8בת  ילדה .השבוע קרה דבר מפליא. ש

כ '' אמרה אח,בפיגוע ספוינ שהוריה
וא המשיח בבית חולים שעוד מעט יב

רבית למ. והמשפחה שלה תקום לתחיה
 עשו יםהחילוני הפלא כלי התקשורת

ואפילו כינו , מדבריה פירסום מאד גדול
. ''הילדה שריגשה את המדינה''אותה 

 ?בשבילנושל כל זה  המשמעות מה

 אותנו אוהב ה"שהקב להבין צריך .ת
 בכל מנסההוא  .אותנו להציל רוצהו

 לנו שולח הוא .אותנו להציל הדרכים
. ומעשים אנשים מיני כל דרך מסרים

 נשמה, הזאת הילדה הז,  מהםאחד
 הדבר את להגיד בדיוק שנשלחה חשובה

 .הזה

 ? עכשיו בדיוק קרה זה למהאבל . ש

 מנסה ה"שהקב הזמן זה עכשיו. ת
 כי אם לא  -  אותנו להצילבמיוחד 

, נתעורר ונחזור בתשובה  עכשיו
 לאף קל יהיה לא הקרוב בעתיד

 .אחד

איזה מסר יש לך עבור עם . ש
משחרב בית המקדש ["? ישראל

מן הנביאים וניתנה ניטלה נבואה 
מסכת בבא - "לשוטים ולתינוקות

 :]בתרא יב

 והמצב הגדולים של חלומות ה.ת
 ,'וכו' וכו הכלכלי המצב, הבטחוני
 שהמשיח סימנים] הם[ כל אלה

 רק, נמצא הוא .להתגלות מחכה
 הוא כי .אותו רואים לא אנחנו
 של עיניםב רואים ואנחנו ,אמת
ונחזור  נשתנה כאשר. שקר

 האמת את ברור נראה, בתשובה
 .אותו נראה גםו

 כבר נמצאבאמת  המשיח האם .ש
 ?הוא מי יודעים אנחנו לאש רק בתוכנו

 רק, אתנו נמצא משיח דור שבכל ידוע .ת
 .]שדה חמד ועוד, ברטנורה[ אותו מגלים לא
. משיח בלי לדור דורמ עוברים אנחנו ואז

 הוא הזה בדור גם .נמצא הוא ,למעשה
. אותו רואים לא אנחנו אבל גם ,נמצא

נגלה אותו  אם. אותו לגלות חייבים
 נצטרך ואם. עלינו מאד יקל זה, בעצמנו
 אז, בכח אותו גלהי ה"שהקב עד לחכות
 . )מחבלי משיח (מאד נסבול

] ועוד, שמות ב כג- רבינו בחיי[ כתוב אבל. ש
 אם, זכאים לא ישראל עם אם פילושא

 הואנזכה ש, משיחה את ונבקש נצעק
 ?לעשות צריכיםזה מה ש אולי. יבוא

 לקחת אפשר אי .מאד עמוק ענין זה .ת
. להעמיק חייבים,  בשטחיותיםאת המיל

, משיח להביא לצעוק לכולם להגיד צריך

 מלאת תהיה שהצעקה חשוב יותר אבל
 קהצע. ה"בהקב ובטחון אמונה, אהבה

 לא זה '',משיח'' לצעוק פשוט ,בהלהמ
 ה"שהקב בעובדה להכיר צריך. מספיק

 .העולם את מכוון הוא ורק, יכול כלה
הכל , ה'' שהקב- '' משיח'' צועקים ולכן
 .אותנו שיציל שהוימ ישלח, יכול

 מסר קבל ישראל מגדולי אחד. ש
ימים  של ענין זה שיחמהביאת ש

 האם. ספורים חודשיםשבועות או 
 ?זה את לאשר שראפ

 לי אין כי, זה את לאשר יכול לא אני .ת
 נכון :ככה להגיד יכול אני אבל. רשות
. ספורים חודשים ,שבועות ,ימים שזה
 כל זה ברגע אם. בנו תלוי עדיין אבל
 אנחנו ה"הקב'', ויצעק יקום העם

 מחולת -  ינוָעו, וחטאנ !מחילה רוצים
 .יבוא משיחה מיד - '' !לנו

 שפתאום כל מציאותי לא זה אבל. ש
   ?העם יקום ויצעק ככה

. לך להסביר רוצה אני .טובה שאלה .ת
 הבלתי את ה"לבד בעז יעשה העם אם

 מיד -  ויחליט ביחד יקום ,אפשרי
 לזה יגרום' ה, לא אם אבל. יבוא משיחה

ואז  .אחרת צורה או במפחד, לקרות
 בסוף. לא ומי, כן מי : בירור גדוליהיה

  הםו,  אמתליםשמקב אלהרק  וישאר
 .משיח של פניו את יקבלו

 יבוא פחד שמתוך אמרתאתה . ש
 בזמן בא לאהוא  למה אם כן .המשיח
 ?השואה

 שמפחד אמרתי. שאמרתי מה לא זה .ת
 ברגע יגיעהמשיח  .תשובה יעשו אולי

  ירצו ישראל עם כל או ישראל עם שרוב
 בלתי בצורה בואשי או .באמת אותו
 את יבינו ביחד פתאום כולם :תטבעי

 עול ויקבלו, הראש את יורידו, האמת
  . סיני בהר כמו - שמים מלכות

, אבל אם עם ישראל לא יעשה תשובה
יתבררו : סוף דניאל[בירור גדול  עשהי' ה

 רק ישארואז ו .עלינו לא ,]'ויתלבנו וכו
בדומה ,  ומקבלים אמתשמבינים אלו

 שנגאלו רק חמישית - ליציאת מצרים 
  .]מכילתא בשלח' ע, ה פחותא הרב''וי [מהעם

 ללבושאמר שצריכים   רב ידוע.ש
 תפילות ולעשות ולהתענות שקים

  . העיר ברחובות המוניות
 זה את אמר ואשה שמח אני .ת

  .אנחנו אומרים את זה כל הזמן וגם
 האם , את זהעושים היו אם. ש
 ?המשיח את מביא היה זה

כל החרדים ,  אם כל עם ישראל.ת
זה ,  את זה ביחדבכל העולם יעשו

וגם את ,  גם את החילוניםירומם
זה בוודאי יכול להביא את . הגוים
  .ה''בעז, משיח

 עם את להחזיר אפשר איך. ש
 ?בתשובה ישראל

 :ומרל יכול שאני היחיד הדבר. ת
 .האמת את  ולהגידולהגיד, להגיד

 בדיוק להתאסף צריך ישראל עםו
  .אמרהזה  שהרב כמו

 לע שדברה לילדה בקשר. ש
 כך כל החילונים למה, משיח

 יותר אפילוו מזה התפעלו
 ?מהחרדים

 את יודעים םיהאמיתי החרדים כי .ת
. המשיח את הזמן כל מבקשיםוהאמת 

 כך כל שילדה התפעלו החילונים אבל
, שלה המשפחה את שאיבדה, פצועה

 היא איך, האחיואבא ושלושה מ אמא
 להגיד יכולה שהיאעד  מאמינה כך כל

 בגלל, היום החילוני ולםהע. זה את
 מתחיל ,דברים כמה ועוד נטיפדהיהא

 לא לסמוך אפשר שאי מרגישים. לפחד
  .ה"הקב על רק .שרון על ולא, ברק על
 ?הילדה דברי על אומר אתה מה. ש

משל  היא הילדהו. וניםנכ מאד םה .ת
 כדאי לעם ישראל  לא :ישראל עםל

שאחרי ,  להיות במצב של הילדהלחכות
היא יכלה לומר , ח ממנהשהכל נלק

    להגידצריכים. מילים כל כך חשובות

  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''

    ד      ''בס  

 ? עם הגאולהמה
 א'' תשסאלול         ט בנימין גולדןמסר מהאוטיס          

ומקבץ נדחי ,  ובונה המקדש.לממשלה הראשונה, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה
 או מי, וכל מי שאינו מאמין בו. 'וכומקריבין קרבנות : כשהיו מקודםוחוזרין כל המשפטים בימיו . ישראל
  א''מלכים  פי' הלם "רמב ו     לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינ,  לביאתומחכהשאינו 

    

  מדרש תהילם  יז  בימי דוד לא נפלו אלא שלא תבעו בנין בית המקדש] מתו[כל אותן אלפים שנפלו 

עם ישראל צריך לעזוב מהר את 
, כסף, רדיפת גשמיות('' עגל הזהב''

 ולחזור לחיים אמיתיים )'וכו, לוקסוס
יעשה בירור ' כי ה. של תורה

ורק , כמו בגאולת מצרים, גדול
אלה שמקבלים אמת יחיו לקבל  

יתבררו : סוף דניאל[פניו של משיח צדקנו 

'  כי ה הזמן מאד קצר.]'נו וכוויתלב
. מביא את עולם השקר לקץ

הגאולה לא תבוא בקלות אם לא 
בלי , נחזור לחיי תורה ורוחניות

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

, הפגועי מח, לראות שאנחנולשבת בשקט ו

לכן יצאו כל מיני . משפיעים טוב 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 רקכיםצרי

  .עים שהם תחת פיקוח של רבניםודוי

  )המשך(
 הכל את לוקח' שה לפני כאלה מילים
 ה"מהקב נבקש, לרחוב נצא  !מאתנו
 הם שלה ליםיהמ. וישועה מחילה

ה שם לה את ''הקב. ה"הקב של ליםימה
  .המילים האלו בפה

=========  
 חרדים ודתיים אנשיםגם  למה. ש

 ?םיפיגוע בנפגעו

שלפעמים כאשר יש גזירה נגד  ידוע .ת
  ביחדהצדיקיםה לוקח ''עם ישראל הקב

בבא קמא  [צדיקים פחותהם ש אלה עם
  . ]'כיון שנתן רשות למשחית וגו: 'ס א

 יותר במצבהם  החרדים גם מצד אחד
יותר  יודעים הם כי ,מהחילונים קשה

ובכל זאת לא מתרחקים , האמת את
 עולם, ''יותגשמ('' הזהב עגל''מספיק מ

  )''הזה
למה אתה מדבר כל כך הרבה אודות . ש

  ?עגל הזהב
זה '' עגל הזהב ''. ת

השורש לכמעט כל 
, הקלקולים והצרות שלנו

 וגורם לעם  להמשיך
, רוציםהם ש מה לעשות

 מוציא, מחלוקת כולל
. ' וכונםיח שנאת, רע שם

 מריחוק בא זהכל 
  . לעגלוקירוב ה"מהקב

'' הזהב עגל'' איך. ש
  ?משפיע עלינו

נכון והטבעי ה המצב .ת
 להיות זה של יהודי

 אםאבל  .ה"להקב קרוב
 עסוק מאד אדם

 יכול לא הוא, בגשמיות
 לצערי, היום. זהגיע ללה

 וז כמו מסעדות ,הרב
 דוגמא הם ,צהשהתפוצ

 עם הזה עולם'' של
 אנשיםש נכון. ''הכשר

 אבל, םש אכלו תמימים
 ה היא למטרתהאכיל כל

   .בידור
 זה הכשרה. טוב הכשר יש אם משנה לא
 הטומאה על ולא. הלב על לא, האוכל על

 דבר זהבידור  .]בידורמה[ללב  תשנכנס
עיין  ] [יהדות [ידישקייטאב קיים שלא

 בענין ל''ח סימן א בבה''אובמשנה ברורה 
שהמתענג בענינים ', ע של אהבת ה''מ

ביטל עשה זו ''גשמיים והבלי העולם 
להעביר ! בידור זה ליצנות .]''וענשו גדול

  ! את הזמן על ריק
בידור הוא מחיצה מאד גדולה 

בידור נובע . ה''שמרחיקה מהקב
, של הגוף, מהתשוקות של החושים

 .ה''ומכוון את האדם להתרחק מהקב
 הדברים כל, גלידה, פיצה, קולה קוקה
 '',דברים טובים''ים לשנחשב האלו
 כזאת בצורהשלנו  החיים תוךל ונכנס
 מתחילים לא ביותר גדולים שיםשאנ

הם  המסעדותוהיום  ,זה בלי ארוחה
  ! בידור מקומות

  לאחרונההיה םגם שש, ב"ארה בכמו
 הליקופטר התרסקות :גדולה טרגדיה

 עושים .לבלות שהלכו חרדים של
 - כשר גלאט, מצוין הכשר עם ותפשוח

 שהולך חרדי !כשר לא הטיול כל אבל
 ופיאות זקן אם או שטריימל עם

 או, טומאה של מקום, ''דיסנילנד''ל
 אחר בידור מקום('' אפקוט''ל

 והרבה. שאסור דבר עושה )בפלורידה
. טוב הכי הכשרה םעו -  זה את עושים

 והכל .לפסח בידור באניות נוסעים או
 בלי ואפילו, מהדרין והכל, גלאט

האוכל אולי  .]מצה שרויה [קסראביג
 !אבל החיים מסביב לא כשרים, כשר

   ]ל במשנה ברורה''כנ! [אסור וזה
יותר  אנשים חשוב שזה רקל אפשר

 לאט שזההוא  האמת אבל .םימודרני
כתוצאה ו ,החרדי העולם לכל נכנס לאט

 נהיה ה'' עם הקבהחזק הקשרמזה 
 כל את  להוציאחייבים אנחנולכן . חלש

 ולחזור, שלנו האלו מהחיים הדברים
 פשוטים חייםחזור לל .' ולהלאמת

בלי להשתקע , בלבד תורה על מבוססים
 .בגשמיות והבלי הגוים

 יפסידואבל אם יעשו כך לכאורה . ש
 ?חייםת שמח שארת לא, הרבה

 את יפסידו ז''על ידי חיי גשמיות ועוה .ת
 ! שלהםנצחחיי ה

בלי רדיפת תורה חיי  יחיו אם .ש
 ?חיים שמחתגם  היההאם ת, גשמיות

 של השמחה את שרוציםהיא  הבעיה. ת
 הזאת השמחהאבל  .הגוים ושל לוניםהחי

 בא זה .בכלל שמחה לא וז .שקר הכל זה
 קשור שלא אדם כי .מריקנות, מעצב
 לשמוח אפשר איךו, נצח לו אין ה"להקב

  ? נצח בלי
 עצומה הנאה וז אמיתית שמחה

 באמת שמתקרבים
השמחה הגדולה  .ה"להקב

זה , ביותר שקיימת
לבטוח , ה''להתקרב להקב

להתגעגע , תולאהוב או, בו
זו השמחה . אליו

, להיות קרוב: האמיתית
מה שיותר , קרוב, קרוב
אין שמחה  .ה''להקב, קרוב

אין דבר יותר , יותר גדולה
. ה"טוב מהקרבה להקב

  ]א''מסילת ישרים פכ ב''כש[
 שקרו האסונות לגבי. ש

 צריכים מה, שעבר בשבוע
 את למנוע כדי לעשות

 הגזירותו םפיגועיה
 ?הקשות

 מסרהטרגדיות זה  כל. ת
 מיד :השמים מן אחד

 הגשמי העולם את לעזוב
 זה. אמת לתורת ולחזור

 .מאד פשוט. הכל

 שבגלל, אומרת זאת. ש
 בגשמיות שקועים שאנחנו

 ?האסונותכל  יםקור
 על כשמדברים. כן .ת

 מיני בכל להתחזק ושם פה מוכנים, תשובה
 וזה .לעשות מוכנים לא העיקר אבל. דברים
שהוא תוצאה של חיי , נוכיותהא את לעזוב

 את לכופף .לגמרי ה"להקב רעעולחזו, גשמיות
  .מבקש שםשה מה בדיוק ולקבל הראש

 ?לארץ בחוץ ליהודים המסר מה. ש

 שלא היום קהילה אין .מאד סובלים הם .ת
 ממקרי, מחלות מהרבה סובלים. סובלת

 יכלו שלא דברים מיני ומכל, משונים מוות
כי , מבינים לאלל כבדרך  אבל. להם לצפות

, הזה בעולם ,הזהב בעגל שקועים כך כלהם 
 את לראות יכולים לא- ולוקסוס בכסף

 המתים את קוברים .ה''האמת ואת הקב
המסר לכן ! השטויות עם הלאה וממשיכים

 הגשמיות  לעזוב את:שלהם אותו הדבר
 !ה''ולחזור להקב

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

 ידי הוא מעביר את דבריו על.  יומיים
תקשורת ''שיטה מיוחדת הנקראת 

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 

  :א'' יט אב תשס  חרדית    של העדה הץ"הבדמתוך דברי 
 

  נמצאים אנו בצרה גדולה''
  הישוב כולו נתון בסכנה גדולה

 

  ר מנת "יריות פולחות יקודי תבערה ואבני קלע הפכו בעוה     ...
   שבו נהרגים ונשחטים אנשים נשים וטף  יום יום    
   ...מן השמים מעוררים אותנו  .ל"ו רח"ומי יודע מה ילד יום ח    

  

  ...הציבור מנער ועד זקן מתרדמתו ומשאננותויתנער 
  

קומו נא התיצבו נא לחלות פני דר עליון על הגוף ועל הנפש ועל 
למנות והורים שכולים אשר איבדו אאנקת הפצועים יתומים ו

ועל צער השכינה , ועל חולים המתייסרים ביסוריהם . פעוטותיהם
  אמונה ועל חינוך רבבות מעם ישראל ללא תורה וללא  הקדושה

  ''...ל"ועל זעקת השבת המתחללת בראש כל חוצות רח
  

  

  ד"ראבישראל יעקב פישר  נאם
  משה הלברשטאם נאם    משה שטרנבוך נאם    בנימין רבינוביץ נאם

  אברהם יצחק אולמן נאם               מאיר בראנדסדארפער נאם    
  ...א"צ שליט"צ הביד"הנני מצטרף לקריאה הקדושה של הגאוה

  א"ק ירושלים תובב"ד פעיה"רב ואבשראל משה דושינסקי י
  

 

  !נא לתלות דף זה במקום בולט
  מצוה לשכפל ולהעביר לאחרים 

  


