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ההתחלה של הסוף!

את החוברת

"קול דממה דקה"

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן והילדה ַטלי תשרי תשס''ב
ש .בנימין ,מה המסר לעם ישראל
מהריסת מגדלי התאומים?
ת .המגדלים היו הסמל הגדול ביותר
והפאר של ''העולם הזה'' ,הגשמיות.
בשביל ארה''ב ובשביל כל העולם .זה
שהם נפלו זו רק ההתחלה של הסוף
של ''העולם הזה'' ,של האורח חיים
של רדיפת גשמיות.
זה לא ילך במכה אחת .המגדלים זה
הסמל .הסמל נפל ,עכשיו הכל
מתפרק ,מתפורר .בהתחלה נראה
לאט אבל אחר כך זה ילך הרבה יותר
מהר.
עכשיו יש קצת זמן ,תקופה קצרה של
רגיעה יחסית ,וזה נותן לנו זמן לחזור
בתשובה ]עיין במשבצת[ :לבחור אם
לבטוח בהקב''ה או ח''ו לבטוח בבני
אדם והמוסדות שלהם.
זה לא מספיק שאחרי שהכל נופל
ואין הצלחה לצבא וכו' וכו' ,פתאום
נחליט שאנחנו מאמינים בהקב''ה.
אנחנו צריכים להחליט ולבחור לפני
שהאמת תתברר.
בעתיד הקרוב ,אחרי שכל אחד בחר
בצד שלו ,לרוב לא יהיה אפילו זמן
לחזור ולבחור שוב.
ש .לפי דבריך נשארה לעם ישראל
ברירה :או לעזוב את רדיפת עוה''ז
מרצונם כמו שאתה ביקשת הרבה
פעמים ,או שה' יבטל את העבודה
זרה הזאת בעל כרחנו?
ת .נכון .ואם ה' יעשה את זה,
התהליך יהיה מאד מכאיב .יש לנו
רק מעט זמן להחליט ,כי ברגע שה'
משחרר את הדין ,יהיה כמעט בלתי
אפשרי להחזיר את זה.
ש .האם זה ,במילים אחרות ,מה
שאמרת כמה פעמים שה' מביא את
עולם השקר לסוף? )זכריה יג" :ואת
רוח הטומאה אעביר מן הארץ"(?
ת .כן.
]עיין חוברת ''קול דממה דקה'' עמ'
 .56-55ועיין רמב"ם סוף הל' מלכים
ומהר"ל ספר נצח ישראל פרק נ' ועוד[
ש .לכאורה השמדת מגדלי התאומים
לא היה דבר טבעי )שמטוס ישמיד
בנין ענק שגדול ממנו פי כמה מאות(?
ת .ההרס שזה גרם מסביב מסביב,
כולל המגדלים ,זה מעל ומעבר למה
שהטרוריסטים חלמו .זו היתה
אזהרה גדולה מן השמים שה' מתחיל
לתקן את העולם ,ולכן היהודים
צריכים להתרחק מיד מהגשמיות
ולהחזיר לבם לרוחניות.

ש .אז אפשר לראות שזה לא היה דבר
טבעי אלא יד ה' בגלוי?
ת .בהחלט.

===========
טַ לי :השנה תהיה שנה מאד קשה .יותר
קשה מהשנה הקודמת .הפחד יהיה
גדול יותר .מראש השנה יתחיל בירור
גדול ,ל"ע .ואז נראה איפה שכל אחד
עומד .נראה בדיוק מי שייך למה.
בשנה הזאת יהיה דבר אחד אחרי השני,
זה יעבור די מהר ,אחד אחרי השני .לא
תהיה לנו מנוחה ,לא יהיה זמן .מאז
שהתאומים נפלו ,היו לנו המון פיגועים.
הרבה אנשים נפטרו ,ל"ע .מתחילה שנה

מסרים מעולם הנשמות
מופץ בהמלצת רבנים חשובים

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

ואפילו תשובה גדולה לא תעצור את זה.
ובכלל ,אחרי נקודה מסוימת ,לא תהיה
אפשרות לחזור בתשובה כמו שצריך.
אנחנו נמצאים במצב מאד קשה ,ברוחניות
וגם בגשמיות .מצב שונה מכל מצב שהיה
לנו .בזמן האחרון הדברים היו מאד
משונים ,דברים שאף אחד לא היה יכול
לצפות להם .עכשיו אנחנו עומדים במצב
של ספק .הרגשה שאין על מי לסמוך.
לא על הצבא ,לא על ארה"ב לא על
חוק מָ קוֹ ם
''וְ לִ ְפעָ ִמים ִמ ְתחַ ְ ּד ִׁשים ִמ ְק ִרים ְּב ִר ּ
אף אחד ולא על שום דבר .רק על
איִ ּ ים הָ ְרחוֹ ִקים )כגון באי ''מנהטן'' שבניו יורק(
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ש .האם יפלו טילים בארץ ישראל?
ת .אם יעשו תשובה באמת ,כמו
נות אֲ לֵ יהֶ ם
או וְ יִ ְפ ֲ
דו ּפֶ ן י ִַּגיעַ הַ ּפֻ ְרעָ ּ
ח ּ
וְ יִ ְיר ּ
שצריך ,לא יהיו טילים .אבל אם
וְ ה ּוא מַ אֲ מָ ר הַ ּנ ִָביא ) ְצפַ נְ יָה ג ,ו-ז(:
לא ,אין מה לעשות.
' ִה ְכ ַר ִּתי גוים )רש"י-הבאתי פורענות על העכו"ם](
ש .אף פעם טַ לי לא אמרה
תאריכים .האם זה מתחיל בדיוק
מו פנותם )מצודת-הם המגדלים הגבוהים (
ָנ ׁ ַ
שּ ּ
בראש השנה?
ְ

...

מוסָ ר'
ָאמַ ְר ִּתי ַאך ִּת ְיר ִאי אוֹ ִתי ִּת ְ ּק ִחי ּ
ת .רק אמרתי שמראש השנה
ש ֵאינָם ִמ ְתי ְַּס ִרים ְּב ָרעַ ת הָ אֲ חֵ ִרים
ּו ְכ ׁ ֶ
מתחיל בירור גדול מאד ,בכל
נות הוֹ לֵ ְך הָ לוֹ ְך ונסוע ,וְ יֵלֵ ְך הָ לוֹ ְך וְ ָק ֵרב
הַ ּפֻ ְרעָ ּ
העולם .וזה לא אומר שבדיוק
לו הַ ְּתלָ אוֹ ת
וְ ֵאין סָ פֵ ק ִּכי ִמי ׁ ֶ
שרוֹ ֵאה ּכֹל ֵא ּ ּ
בראש השנה תרגישו את זה ,אבל
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אולי כן .ה' לא נותן לי את לוח
ְ
הזמנים שלו
שר ָ ּד ַרך ּ ָב ּה
נו מַ ְחזִיק ְּב ַד ְר ּכוֹ ַא ּ ׁ ֵ
וְ עוֹ ֶד ּ ּ
ש .האם המלחמה שהכריזו
שעוֹ בֵ ר עֲבֵ ָרה וְ ִק ּ ֵבל עָ לָ יו הַ ְת ָר ָאה
הוא ְּכ ִמי ׁ ֶ
ּ
האמריקאים על הטרור תשפיע
אילָ ְך!''
יתה ִמ ּכָ אן וְ ֵ
ש ִה ִּתיר עַ ְצמוֹ לְ ִמ ָ
ֶׁ
על המצב בארץ ישראל?
ְּד ָר ׁשוֹ ת הַ ר"ן )הדרוש הששי(
ת .מגדלי התאומים וכל הבניינים
שמסביבם ,היו הסמל העליון של
עולם הגשמיות ,וכמו שזה נפל
חדשה ,עם נסים
גדוליםד .מאד .ואז נראה כמו ֵלגו ,ככה אי אפשר לדעת מה יהיה
המצב הכלכלי ירד מא
מה זה להיות בלי גשמיות .ואלה במלחמה בין ארה"ב לאפגניסטן.
שרגילים לחיות בצורה פשוטה וקרוב ש .האם עיראק עתידה לקבל מכות
לרוחניות ,להקב"ה ,יעברו את זה הרבה מארה"ב?
יותר בקלות .אבל יש כאלה שלא יעברו ת .זה לא משנה לנו עכשיו .מי שיקבל
את זה בכלל ,כי ה''שוק'' יהיה מדי גדול ,מכות ,הקב"ה יחליט .יש לנו רק דבר
ולא יוכלו לעבור מחיים של גשמיות אחד שיכול להציל אותנו :להצמיד את
לרוחניות .מי שרגיל לחיות בעולם של עצמנו להקב"ה ולא לעזוב אותו ,לא
שקר ,ומקבל את השקר ,לא יוכל לחיות לרגע .עם ישראל צריך להתקרב
בעולם של אמת.
להקב"ה ולדחות את העולם הגשמי,
את
לשנות
יכולים
עדיין
ש .טַ לי ,האם
לזרוק את עגל הזהב ולבטוח בה'.
המצב?
וצריכים לעשות כמו מרדכי הצדיק,
להגיע
זמן
הרבה
אין
אבל
.
בודאי
ת.
לזה .כי אם לא נעשה את זה מהר ,אז לקחת מה שהוא עשה כדוגמא :
כבר לא נוכל לשלוט על מה שיהיה ,ל צאת לרחוב עם שק ואפר ...
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