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הסוף של אֶ דום
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

תשס''ב

באים לשאול אוטיסט מסכן מה
לעשות! אוי עם ישראל .מזה הלב שלי
כל כך שמח  -לא בגלל שאתם נותנים
לי כבוד גדול .אלא זה סימן שזה דור
באמת עזוב ,בלי הנהגה באמת .כמו
שכתוב שלפני שיגיע משיח הדור יהיה
דור של יתומים ,בלי הנהגה .ולכן אני
כל כך שמח כי באמת הישועה
קרובה ,ואין ממה לפחד או לדאוג,
רק מהיצר הרע .ומי יעבור את הקושי

קול דממה דקה
מסרים מעולם הנשמות
מופץ בהמלצת רבנים חשובים

העולם מאד מפחיד היום .המצב הוא
שאין לאן לברוח .כל אחד עם קצת
''קול דממה דקה'' טל 053 804795
הבנה מבין שמשהו גדול מאד קורה.
בכל המאה הקודמת וגם בשנים
מהמסורת שלו ,מהאמונה שלו,
האלו ,תחילת המאה הזו ,יותר ויותר
מהבטחון שלו ,מהאהבת ה' שלו.
השם מראה לנו שאין לאן לברוח .כל
ש .לכאורה אנחנו כל כך שקועים
המלחמות במאה העשרים ,לאט לאט
בתרבות של העולם המערבי ,של
המלחמות נהיו גדולות יותר ויותר,
אדום ,שאנחנו חושבים שזה טוב.
וכיסו יותר ויותר מהעולם .עד היום
ת .נכון ,וגם החרדים מרגישים את
הזה שכמעט לא נשאר מקום בטוח
המשיכה לחומר ,לבגדים,
בכל העולם.
למכוניות ,לפלאפונים ,לטיולים
עכשיו ארצות הברית בפחד
מלכות משיח צומחת ומתגלה מתוך
וכו'.
גדול ,ויש סיבה .כי המנוול
מלכות אדום .שעל ידי חורבנה של
ש .למה אמרת שבמקום שיש
בן לאדן הוא אדם מאד
''עגל הזהב'' )גשמיות( שם ה'
מלכות אדום ,עולה ומתגלה מלכות
פיקח ,מאמין פנאטי בכוחות
מסתיר את פניו?
הרעים ,הבטוח שהוא צודק
שמים '']ועלו מושיעים בהר ציון
ת .כי השקר והאמת לא
ונלחם ''לשם שמים" .ולכן
לשפוט את הר עשו[ – והיתה לה'
יכולים לעמוד ביחד .האמת
ארה"ב מרכז הטומאה,
המלוכה'' ]עובדיה א' ,ועיין מדרש רבה ,שמיני
זה רוחניות ,האמת זה
ארה"ב מרכז עגל הזהב,
פ''יג[.
הקב"ה ,להתקרב אליו.
ארה"ב מצרים ממש ,אדום
חורבנה של אדום ]עשו[ יבוא רק על
השקר ,הגשמיות ,לא יכול
ממש ,ארה"ב שהכסף
ידי חורבן העולם הזה .כאשר מביא
לחיות בתוך עולם של
והגשמיות ממש הרסו כל
רוחניות .לכן התרבות של אדום,
הקב''ה את העולם למצב שיסודות חיי
דבר רוחני ,ובמיוחד בין
של גשמיות ,חייבת ליפול.
העולם הזה יתמוטטו ,השלוה
היהודים ,ארה"ב שאין לה
ש .אבל למה גשמיות
שנלחם
זכויות נגד אחד
תתערער ,חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה,
מפריעה לרוחניות? למה זה
''לשם שמים'' ,אפילו שהוא
פחד ויסורים ,וכל העולם כולו יעמוד
לא טוב שיש ליהודי הרבה
יש
רשע ,מעוות וחייתי .ולכן
תחת אימת הרס וחורבן ,אז יתגלה
כסף ורכוש וכו'?
ממה לפחד.
לעין כל שהתרברבותו של האדם
ת .אדם צריך רק את הבסיס
כי על פני השטח ארה"ב
וגאותו על התקדמותו בכיבוש הבריאה,
שלו בשביל לחיות .יכול
נראית ממש כמו ארץ של
כביכול ,מביאים רק לאבדון.
להיות לו בית צבוע ,נקי
צדיקים .חופש ביטוי ,מקום
ומסודר ,אבל לא יותר מזה.
שכל אדם יכול להרוויח את
אז יכירו את ההפסד שבחיי העולם
ברגע שעובר את זה ,הוא
יכול
לחמו ,מקום שכל אחד
הזה כשהם מרוקנים מכל תוכן רוחני,
מגיע ]בדרך כלל[ לעגל הזהב
להאמין ולהתפלל איך שהוא
המובילים רק לכלייה ואבדון.
ושוכח את הקב"ה.
רוצה בלי הפרעות ,מקום
כשיתיאש האדם מלהשיג רצונותיו
]ודבר זה כתוב מפורש בתורה
שעוזר לארצות אחרות .אבל
ותאוותיו ,אז יתגלה אורו של משיח ''ועלו
)דברים ח('' :השמר לך פן
כל זה ,זה רק ''בית מקדש''
תשכח את ה' אלקיך...פן תאכל
מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו''.
כל
לעגל הזהב .וזה רוצח
ושבעת ובתים טובים תבנה
דבר רוחני ,כל קשר עם
מכתב מאליהו ח''ג עמ' 205
וישבת .ובקרך וצאנך ירביון
הקב"ה.
וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר
בין
מלחמה
יש
ועכשיו
לך ירבה .ורם לבבך ושכחת את
אלו
,
לאמת
קרובים
ה
אלו
רק
?
הזה
ה' אלקיך''[.
השקר של אדום והשקר של
ישמעאל .אני לא צריך להגיד מי שלא משנה מה ,מחזיקים ביד השם ,אדם שיש לו פלאפון פשוט כי הוא
ינצח .תקראו בנביאים ותדעו הכל .ולא עוזבים .רק אלו יעברו את זה.
חייב להתקשר לאשתו כמה פעמים
המערבי
תשאלו את הרבנים שלכם מי ינצח ,ש .למה אמרת פעם שהעולם
ביום ,אחרי כמה זמן הוא רוצה
אדום או ישמעאל? ואחרי זה תשאלו זה ''זאב בבגדי כבש''?
פלאפון יותר משוכלל ,ולתת את שלו
מי ינצח ,הקב"ה או הגוים? ותשאלו ת .התרבות של העולם המערבי ,של לאשה .גם אז צריך עוד אחד ,כי צריך
מי ינצח ,השליח של הקב"ה ,משיח ,אדום ,זו הסכנה הגדולה ביותר .רק בשביל המשפחה הקרובה
או הגוים שיבואו כולם ,שבעים זאבים ,אדום זה הסמל של העולם הזה ,של ולילדיו .עד אז הוא כל כך משוגע עם
הגשמיות ,של השקר .אנחנו נסחבים פלאפונים ,והוא טובע בחשבונות
נגד הכבשה הקטנה .מי ינצח?
עם ישראל ,תראו באיזה מצב קשה לתוך החיים של העולם הזה ,וזה פלאפונים ,שהוא כבר שוכח את
אנחנו! באמת אנחנו יתומים גמורים .שכנוע טוב ונעים להפריד את היהודי הקב"ה!
דעת תורה ,מקורות מחז''ל וספה''ק
והרבה מסרים נוספים כלולים בחוברת

 600,000צריכים להתאסף
מטלי
מסר ַ

ילדה בת  10עם תסמונת ֶרץ

אני טַ לי מאד שמחה לדבר ,אבל מה
שיש לי להגיד זה מאד מאד רציני.
אני רוצה להגיד לכם שתשובה זה
הדבר היחיד שיכול למתן את הצרות
שמחכות לנו .כי עכשיו אנחנו לפני
הלידה הקשה שתביא את הישועה
ואת המשיח .אנחנו צריכים לא לפחד
אפילו שהסכנה גדולה ביותר .הסכנה
בא מתוכנו ,מתוכנו .מתוך הבן אדם
עצמו ומתוך העולם החרדי .כי אנחנו
יודעים ברור את הסכנות של החילונים
ושל הגוים .כבר רואים בכל
העולם אנטישמיות גדולה גדולה.
אנחנו חייבים בתוך עצמנו
להלחם חזק יותר – זאת אומרת
כל אחד בתוך עצמו צריך לסלק
את הסטרא אחרא ,וגם ביחד
צריך לסלק את הסטרא אחרא
מהבית ומהרחוב .וכשאנחנו
נעשה זאת הלידה תהיה קלה.
אנחנו צריכים להיות באחדות
מתחת דגל ה' .זו האמת
הפשוטה  -ולא עושים זאת!
אפילו בין החרדים יש מחלוקת,
רדיפה אחרי ''עגל הזהב'' ,רצון
לכבוד ועמדה .יש בריחה
מהאמת .לכן אם אנחנו רוצים
לידה קלה ,פשוט מאד .וכמה
שזה פשוט זה מסובך וקשה .כי
היהודים המאמינים כביכול
מסרבים לעזוב את האלילים
שלהם ,וזה מאד עצוב.
צריך להתאסף ביחד .אך לפני
כן חייבים להחליט שאנחנו
חוזרים להקב"ה ,לתורת אמת,
להיות עבדי ה' מהבוקר עד
הבוקר ,עבדי ה' לגמרי .ואז
להתאסף ולקבל עול מלכות
שמים ביחד .צריך לפחות שש
מאות אלף גברים ברחוב .נשים
וילדים מגיל  11בנפרד .רק
הגברים ילבשו שק ואפר .צריך
להתפלל ולבקש לבכות ולשמוע מוסר
ולקבל עול מלכות שמים לגמרי.
לזרוק את עגל הזהב ,הכל .וצריך
להתפלל .וזה תמיד תמיד עובד ועוזר.
אם יגיעו שש מאות אלף אין ספק
שזה יעזור .כל פעם שיהודים עשו
זאת זה עזר .זה כתוב בגמרא ]עיין
תענית טו[ וגם מרדכי הצדיק עשה
זאת .ומתי שיצאו לרחוב עם שק
ואפר ה' שמע אותם.

אין אחדות וגם לא מוכנים לעזוב את
עגל הזהב .את מגדלי התאומים,
הסמל של עגל הזהב ,ה' הפיל אותם
כאילו זה היה עשוי מנייר ,כך זה נפל.
זה היה ממש נס מן השמים איך שזה
נפל .נעלם לגמרי כל הסמל הזה.
ולמה? כי אנחנו קשורים לזה! כל
אחד מאתנו קשור באיזה מקום לעגל
הזהב .אפילו אנשים שנקראים
צדיקים ביותר ,הרבה מהם יש בלבם
משיכה לזה.
ש .למה האוטיסטים לא מגלים דברים
מעשיים כמו איפה בין לאדן או
תאריכים מסוגלים לנצחון וכו'?
ת .לא נשלחנו לתת תאריכים מדויקים.
נשלחנו להזהיר שאם לא עושים תשובה,
ה' יגרום לסבל כל כך גדול כדי לטהר
את העם שכדאי יותר לעשות תשובה.
אם אגיד שב 11-בספטמבר תהיה
התקפה על מגדלי התאומים ,מה הייתם
עושים?
ש .אולי יהודים היו ניצלים!
ת .יכול להיות] .אבל[ רוב היהודים היו
סובלים פי כמה וכמה .כי במקום לעשות
תשובה ,היו דואגים לא להיות בבנין ,או
היו דואגים שיהיו מטוסי קרב להפיל
את המטוסים האחרים ,או היו תופסים
את הערבים לפני שעשו את זה .אבל אף
אחד לא היה עושה תשובה! היו בטוחים
שהצבא מציל אותם .וזה לא מה
שהקב"ה רוצה .הוא רוצה להציל את
העם.
ש .בשביל מה ה' הביא מפלצת כבין
לאדין לעולם שלנו?
ת .כמו שהביא כל רשע :כדי להפחיד
ולהעניש את היהודים כדי להחזיר
אותם למצב טהור ולהחזיר אותם
בתשובה.

האוטיסט בנימין גולדן
ואני רוצה להסביר לכם עוד :אם
הדתיים לא משנים את זה ,את
עצמם ,צירי הלידה יהיו קשים
ביותר .בקרוב יתחיל הקושי הגדול.
העיקר בחו"ל ,אך זה ישפיע גם
עלינו מאד .ואחרי שזה יקרה ,אתם
לא צריכים לבוא אלינו .פשוט תפתחו
את ספרי הנביאים וזה יגיד את הכל.
ומסר מיוחד לאלו שמתנגדים לגילוי
האמת :במקום לבוא ולעזור לעם

מצוה לשכפל ולהעביר
את הדף הזה לאחרים!
להזמין דף זה או דפים אחרים
או החוברת של מסרים
''קול דממה דקה ''2
טל 331186-055
ישראל ,אתם נלחמים נגד האמת.
יהודים חרדים וחשובים ,במקום
לעזור לעם ישראל לעשות תשובה
ולהתאחד ,מתעסקים במריבות!
תחזרו בתשובה .המשיח כבר כמעט
מגיע ,נגמר הזמן ,ואתם נלחמים נגד
טחנות רוח!
אנו אומרים לעשות תשובה,
להגיד תהלים ,להתפלל ולחכות
בגעגועים למשיח ,לעזוב את עגל
הזהב ולקבל ביחד עול מלכות
שמים .אבל למה אתם לא
עובדים למען אחדות העם ,ולמה
אתם לא נלחמים להוציא את
הרע מתוך העם? למה אתם לא
עובדים יותר כדי להביא את
משיח צדקנו? יש לכם כסף,
כבוד ,בגדים ,וכו' .אז תשתמשו
בשכל שלכם ,כי עכשיו צריך
להציל את העם!
ולכל העם :ראיתם כמה שאנו
צודקים שהעולם עומד לפני
הסוף! ומי שלא רואה זאת,
עיוור .מי שלא מרגיש זאת,
אטום .ומי שלא חש את זה ,אין
לו עומק .הסוף מאד מאד
בקרוב .לא רק לפי המפגרים,
אלא לפי הצדיקים ,הרבנים,
והתלמידי חכמים .ולפי הנבואות
של הנביאים הקדושים שלנו.
תתכוננו עם ישראל! במקום לריב
חייבים להתכונן .אין זמן!
רק מבקשים תשובה ,זה הכל.
זה יציל! רק תשובה ,לחזור
לאמת .תשובה ואחדות ,תשובה
ואחדות! תשובה ואחדות ,זה
הכל! ההצלה היחידה!
הפיגוע שהיה אתמול ,איפה
היה? אמנם רוב המסעדות שם
]ברחוב בן יהודה[ כשרות ,אפילו
למהדרין .אך אתם חושבים שאפשר
לעשות את הארץ טמאה וה' ישתוק?
אם אנשים נהרגים ,לא עושים
תשובה .אך אם ה' לוקח פרנסה ,אז
עושים תשובה .גם המצב הכלכלי
הקשה וגם הפיגועים באים כדי לזעזע
אותנו כדי להכין אותנו ,שנבין
דברים שישנו את כל העולם!

גדולי הדורות כבר קבעו:

דביקות המחשבה בה' תמיד זה חובתנו וגם ישועתנו!

)עיין עמוד הראשון(

דף זה נתרם לזכות עם ישראל-שנקבל כולנו את פניו של משיח צדקנו במהרה בימינו

