בס''ד

17

מי האויב שלנו?
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

קול דממה דקה
מסרים מעולם הנשמות

ד אלול תשס''א

מופץ בהמלצת רבנים חשובים

המצב הרוחני שלנו מאד קשה ,אבל מה
שמדאיג אותנו זה הפצצות וההרג וכל
הסימנים של מלחמה ,ח''ו .אבל מלחמה,
זו לא הסכנה הגדולה ביותר .קיימת
אפשרות לאסונות טבע גדולים מאד.
ההווה שלו  -כביכול ''לשם שמים'' -
וקיימות גם אפשרויות אחרות שמאד
אדם כזה השורש שלו לא יהודי.
יכולות להפחיד את האדם עד לשגעון.
כי יש שני דברים בכל יהודי אמיתי.
אבל הסכנה הגדולה ביותר היא בינינו,
הדבר הראשון זה אהבת הקדוש ברוך
בין החרדים :המחלה שנכנסה אפילו
הוא .והדבר השני זה אהבת ישראל.
לתוך העולם החרדי ,המחלה ששמה
ואפילו החילוני הרחוק ביותר יכול
''עגל הזהב'' .מחלה זו היא החיים של
פתאום לחזור בתשובה רק משני הדברים
האלה שהם בטבע של כל יהודי כבר לפני
הגוים ,אבל עבור יהודים זה אסון ,ולכן
שנולד .אבל אם יש אחד
חייבים לסלקה מבינינו כדי
שקורא לעצמו יהודי  -ואפילו
שנוכל להתגבר על הבעיות
''הדורות מתמעטים והערב רב
בעל יחוס והולך עם זקן עד
האחרות .ושוב ישאלו מה זה
לברכים  -אם הוא מנסה
מתגברים...וכל עזי פנים ורשעים
בדיוק ''עגל הזהב''? עגל הזהב זה
להשמיד בדיבור או בכל צורה
כסף ,כבוד ,כח ,וכו' ]ע' משבצת
שבדור הם מגלגול נשמתן של ערב רב
אחרת יהודי אחר ,עד שהוא
למטה[.
ובני קין וכל הגלות והצרות וחורבן בית
לא יכול להרים את הראש,
עגל הזהב מביא לפירוק גמור של
הוא לא משורש יהודי ,והוא
כל דבר שיש בו שייכות לקדושה.
המקדש הכל על ידי שקיבל משה
האויב .כי יש לנו אויב מבפנים,
חיים עם עגל הזהב זה פירוק של
לערב רב...והם גרועים מעובדי כוכבים
זה היצר הרע שיש לכל אחד.
כל דבר קדוש .בגלל שזה קשר רק
ויש גם אויב מבחוץ שיותר
שישראל נמשכים אחריהם...וזהו
עם העולם הגשמי ,עולם של
מסוכן ,והוא נראה כאילו הוא
רק
אחיזת עינים ,שבאמת קיים
סיבת אריכות הגלות...ה' מיני ערב רב
חלק מעם ישראל .אבל למעשה
בדמיון.
יש בישראל...ובעלי מחלוקת הם
השורש שלו לא מעם ישראל.
אנחנו חיים בתקופה שלפני סוף
ואפילו הוא בעצמו לא יודע
גרועים מכולם ,והם נקראים עמלקים,
הגלות ,ועכשיו היצר הרע
שהוא לא שייך לעם ישראל.
משתולל באופן קשה ביותר .אבל
ואין בן דוד בא עד שימחו מן העולם,
אבל זה האויב העיקרי שלנו
40
לא בצורה של שנות ה 30-וה-
ועליהם נאמר 'תמחה את זכר עמלק'
והוא המסוכן ביותר.
מפלצת
כאשר ראינו בעינינו
אתמול היה כנס של האו''ם נגד
הגאון מוילנא
כמבואר בזהר''
אמר
ש
''
אמיתית .והיטלר ימ
גזענות ,כנס גדול בדרום
ספר אבן שלמה פ''יא
,
לעשות
רוצה
בדיוק מה שהוא
אפריקה של כל מיני מדינות.
עכשיו
.
כוונתו
ולא הסתיר את
ושם דיברו נגד היהודים בצורה
בגלל
גרוע
יותר
המצב הרבה
למחלוקת .אדם שלא מקבל לשון הרע ,איומה ,נגד היהודים ונגד הישראלים
וזה
,
האויב
מי
יודעים
לא
אנחנו
שעכשיו
מוציא שם רע וכו' ,לא מתערב במחלוקת כיהודים .ולמה זה קרה? בגלל כל הלשון
זה
שהאויב
להיות
יכול
.
הבעיה
עיקר
 חוץ מלנסות לעשות שלום  -אדם כזה הרע שדיברו היהודים אחד נגד השני!מוסיף
שהוא
ואדם
.
באמת
יהודי
הוא
לא
פשוט
.
שלך
השכן
או
שלך
הקרוב
זה פשוט מידה כנגד מידה!
יודעים מי האויב.
למחלוקת והוא רוצה להפיל יהודים ואם ימשיכו המחלקות ,בפרט בעולם
אם
אפילו
אמיתיות
סיבות
בלי
אחרים
לא
היא
המלחמה
כי
?
ולמה המצב כזה
החרדי ,שהוא המקום החשוב ביותר
לא
זה
אמיתי
שזה
חושב
הוא
בראש
אויב
נגד
לא
המלחמה
נגד הערבים.
בעיני הקב''ה ,זה יביא לאסון גדול ,ח''ו.
.
עמלק
של
משורש
או
,
רב
ערב
זה
.
יהודי
לכל
.
הרע
יצר
נגד
היא
המלחמה
מוגדר.
אסון גדול שיתבטא בזה שהגוים יפעלו
יהודי
.
אמיתי
יהודי
של
סימן
עוד
ויש
האויב
וזה
הרע
יצר
קצת
יש
מאתנו
אחד
נגדנו ,וגם בתוכנו תהיה תסיסה וסכנה.
,
רחוק
שהוא
מה
שעם
אדם
זה
אמיתי
הרע
יצר
כן
גם
יש
אבל
.
מבפנים
שלנו
והאדמה של ארץ ישראל ושל העולם לא
מבחוץ ,וזה מה שמבלבל אותנו יותר ,כי אוהב את עם ישראל וגם אוהב את תוכל לסבול את כל השנאת חינם של
קשה לדעת בדיוק מי האויב? אנחנו הקדוש ברוך הוא .בדור שלנו יש יהודי נגד יהודי .והאדמה תרעד עד
חושבים שערפאת הוא האויב .אבל מחלוקת שחוגגת בכל מקום .יש קבוצות שכולם יפלו ,כמו אצל המחלוקת של
ערפאת לא אויב ממש .הוא רק שליח גדולות וידועות שרבים אחד עם השני .קרח ועדתו .וכל הערב רב וכל העמלקים
שהעבירות של היהודים יצרו אותו .אז יש אנשים שרבים אחד עם השני .יהודי ,יסתלקו מהעולם הזה ,ומהנצח .וישארו
מי האויב באמת? האויב האמיתי ,זה אדם שנראה יהודי ,שמוכן להרוג יהודי רק היהודים האמיתיים ,כאלה שיצאו
חלק מן היהודים שהולכים לבושים שני ,להרוג את השם שלו ,ללכלך את ממצרים בלב שלם!
החיים שלו ,לקלקל את העתיד שלו,
כקרובים לה' .כי יש בינינו כאלה להרוס את העבר שלו ,ולהשמיד את
שהשורש שלהם לא יהודי .אבל לא
רואים מי הם כי הם לבושים כמו
כולם .ונולדו מאמהות יהודיות ,ולמדו
בבתי ספר הטובים ביותר! ויש להם
אפילו יחוס.
אז איך נדע מי האויב? ה' ריחם עלינו,
והוא גרם בדור הזה מחלוקת .מחלוקת
קטנה ,מחלוקת גדולה ,כל מיני מחלוקת.
כל העולם מלא מחלוקת ,ואפילו העולם
החרדי מלא מלמעלה עד למטה עם
מחלוקת .וזה מגלה מי שייך למה .ולכן
פשוט התבוננו ,ותראו איך אדם מגיב

דעת תורה ,מקורות מחז''ל וספה''ק
והרבה מסרים נוספים כלולים בחוברת
'קול דממה דקה'.

''עגל הזהב'' בדברי בנימין גולדן:
''עגל הזהב מסמל את העולם הזה ,את הגשמיות ,את הכבוד )שגם זה תוצאה של העגל( .את כל הדברים שהם הפך
התורה .התעסקות עם בגדים ,בתים ,רהיטים ,וכו'.
''עגל הזהב ,זה שאנחנו אוהבים את העוה"ז .ואפילו שאנחנו מתפללים ,אנחנו לומדים וכו' וכו' הכל לא כמו שהיה
פעם .כי עכשיו באמת אנחנו רוצים את העולם הזה ,והלב שלנו בעיקר בעולם הזה ,ולא בעיקר עם הקב''ה.
''עגל הזהב זה השורש לכמעט כל הקלקולים והצרות שלנו ,וגורם לעם להמשיך לעשות מה שהם רוצים ,כולל
נא לשמור על קדושת הדף! להזמנת דף זה בכמויות צלצל331186-055 :
מחלוקת ,מוציא שם רע ,שנאת חינם וכו'''

למה נפלו מגדלי התאומים?
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
אתם יודעים כמוני שמהרגע הזה
החיים לא יהיו אותו הדבר .נגמר
החופש ,מתחיל המצב הקשה ביותר.
מה שקרה היום אף אחד לא היה יכול
להעלות על הדעת .אולי באיזה סרט
של גוים ,איזה סרט שאף אחד לא היה
יכול להאמין בזה .אבל זה קרה .וכמו
שאמרנו כבר ,ה' יביא עוד מכות
מכיוונים שאי אפשר יהיה לתאר.
זה לא נגמר .החיים ימשיכו כאילו
רגילים ,אבל יהיה שינוי מאד גדול .רק
כמה דברים אני יכול להגיד לכם.
המצב הכלכלי יתדרדר מאד ,והכסף
לא יהיה שווה כלום .אבל יהיו עוד
דברים .עוד דברים קשים ,עד שכולם
יבינו .בירור גדול יתחיל מראש השנה,
ובאמת זה כבר התחיל .כל המצב ילך
ויתדרדר .ואפילו אם תהיינה תקופות
של קצת רגיעה ,זה לא יהיה להרבה
זמן.
האם אתם יודעים למה זה קרה עכשיו
בארה"ב? אני אגיד לכם .מחלוקת.
המחלוקת של היהודים .המחלוקת של
היהודים הפילה את מגדלי התאומים,
ואת הפנטגון וכו' .כן ,המחלוקת של
היהודים.
האם אתם יודעים כמה שהמחלוקת
הגדולה הידועה בארה"ב עשתה רעידה
ענקית בשמים ובארץ? אין משהו
שהקב"ה שונא יותר ממחלוקת.
ומחלוקת נמצאת בכל מקום היום .חוץ
מהמחלוקת הגדולה באמריקה ,יש
מחלוקת ושנאת חינם בכל מקום
שגרים חרדים .הורים נגד ילדים,
ילדים נגד הורים ,בעל נגד אשה ,אשה
נגד בעלה ,שכנים כועסים על שכנים
וכו'.
וגם מחלוקת כמעט בכל ישיבה.
המחלוקת החמורה ביותר זה בתוך
הישיבות .זה הכי גרוע ,כי שם התורה
צריכה להיות .ובמקום תורה ,יש
מריבות .וכמעט בכל מוסד אחר ,בכל
בית כנסת ,בכל אירגון.
כל המריבות באות משני דברים .הדבר
הראשון ,זה בגלל שכל אחד רוצה את
''עגל הזהב'' ]הגשמיות[ ,רוצה לתפוס

כ''ד אלול תשס''א )מהווה המשך למסר שמעבר לדף(

את זה בשביל עצמו .לכן ,אם השני גם
רוצה ,אז זה גורם למלחמה .הדבר
השני ,זה שחלק מן האנשים השורש
שלהם מהערב רב או מעמלק ,והם
נהנים מלגרום צרות ליהודים.
מחלוקת גורמת צער עצום בשמים,
ומונעת מהמשיח מלהגיע .ויהודים
שהראש שלהם בכסף ובעולם הזה לא
מעניין אותם בכלל שהמשיח יגיע .וגם
זה גורם צער גדול בשמים.
גם החילונים סובלים ממחלוקת -
הרבה יותר מהחרדים .והם גם
טובעים בעגל הזהב ,בעולם הזה,
ובשקר .אלה שהם יהודים באמת
ולכן יש להם אהבת ה' ואהבת ישראל
]כש''כ בע''א ד''ה ויש[ ,בשניה יכולים
להשתנות לטובה .אבל אלה שהם
משורש של עמלק והערב רב לא יוכלו
להשתנות ובכלל יעלמו ,ל''ע.
אבל למה אני מדבר בעיקר אל
החרדים? כי הם הטובים ביותר .אם
הטובים ביותר נופלים ,אז כולם
נופלים ,גם החילונים וגם הגוים.
אבל אם היהודי החרדי עולה ,אז הוא
מושך את כל העולם אתו.
ואם אנחנו היינו מגיעים לאחדות,
אחדות מתחת לדגל הקב"ה ,ואם
היינו יוצאים לרחוב כמו שבקשנו ,עם
שק ואפר ובכי ,לבכות ולבקש מחילה
וישועה ,זה לא היה קורה .תמיד
כשעם ישראל בא ביחד לבקש עזרה
מהקב"ה ,לבקש מחילה וישועה,
תמיד ה' נתן .תמיד ה' נותן ,אבל
אנחנו מעדיפים לשבת בבית ולריב
אחד עם השני.
הציבור חייב לשמוע אמת ,האמת של
הקב"ה .אולי ישתנו .אולי בכל זאת
אפשר יהיה להציל את הרוב .תחשבו
על מה שקרה .אנחנו יושבים פה
בחדר .אין לנו בעיות .בדיוק גמרתי
ארוחה מאד טעימה .אבל ,התאומים
הגדולים ,הפאר של העולם המודרני,
הדבר הענק הזה ,עכשיו רק עפר
ואפר .כל ארצות הברית וקנדה
רועדים מפחד ,לא יודעים מאיפה
יכולה לבוא מכה נוספת .וכל זה ,זה

כדי להוכיח לכולם שהקב"ה יצר את
העולם והוא שולט על כל דבר,
מהגדול ועד הקטן .על הכל.
אנחנו יושבים פה ורק חושבים על
דברים שאנחנו עוד לא הרגשנו על
הבשר שלנו .וח"ו אנחנו לא רוצים
להרגיש .אז אנא ,יש לכם אפשרות
עכשיו לעצור את הדברים .לשנות את
הדברים .לעשות משהו כדי להציל את
העם ואת העולם.
עד עכשיו ,מה שקרה סחף אותנו .לא
היתה לנו שליטה .אבל עכשיו אנחנו
יכולים לשנות דברים .יש בכוחנו
לשנות את הדברים .איך? כל העם בלי
יוצא מן הכלל ,גברים לחוד ונשים
לחוד ,צריך לצאת לרחוב בלבוש שק,
ואפר על הראש ,ולבכות ולדפוק על
הלב ,ולבקש מהקב"ה מחילה וישועה.
ולהחליט שאנחנו מקבלים את התורה,
נעשה ונשמע כמו בהר סיני .ולהחליט
שאנחנו דוחים את כל העולם הגשמי
והשקר ורק מתכופפים לרצונו של
הקב"ה ,מלך מלכי המלכים .ואז
לחזור לבתים שלנו ,לנקות אותם
מהשקר ,ולחזור לאמת של ה'.
אם לא נשמע לאזהרות של הקב"ה,
אם לא נסתכל ונתבונן ונשתדל להבין
בדיוק מה קרה בניו יורק ,אם לא נבין,
אז הקב"ה יזעזע אותנו עוד יותר .אם
לא נשמע בקולו ,אם לא נעשה את
רצונו ,הוא יביא לנו פחד עצום ,וזעזוע
עוד יותר קשה .עד שנבין ,ועד
שנקבל .אבל אם הוא יצטרך לעשות
את זה הרבה פעמים עד שנבין ,אני לא
יודע כמה מאתנו ישארו לקבל את פניו
של משיח צדקנו.
השקר חייב להיעלם מן העולם .איך
זה יעלם מן העולם? על ידי שה' לאט
לאט ,בכח ,מראה לבני אדם מה שווה
העולם הזה .כלום .ומי באמת יצר את
הכל? ומי הכח האמיתי?
אבל אם אנחנו מקבלים את זה בלי
שיוריד עלינו את מגדלי התאומים ,אז
נציל את עצמנו וגם את כל העולם!

''אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת
המכלה הגוף והנפש והממון ,ומה נשאר עוד?
נביאים נבאו ,וחכמים חכמו ,ופילוסופים חפשו ויספו לספר רעת המחלוקת-ולא הגיעו לתכליתה!''
אגרת הרמב"ם לבנו רבי אברהם

