
 

 

 העולם ,כמו שאתם יודעים
 ,כמו שאמרנו. משתנה והכל קורס

חשבנו כל הדברים הגשמיים ש
 .ים קורס,הםאנחנו תלויים בש

. הכל, צבא, קופות חולים, בנקים
האמנו פעם  שדברכל . הכל קורס

 היאוהעבודה שלנו .  קורס,בו
להוציא את הרוחניות מתוך 

 הרוחניתעלות את הלוהגשמיות 
   .ה"להקב

 :אמרתי לא פעם אחתכמו ש
כדי להציל את עצמנו בצורה 
קלה אנחנו צריכים לעשות מה 

 מה .שעשו בשושן הבירה
כל פעם . שמרדכי הצדיק עשה

ה "שעם ישראל בא להקב
  . תמיד נצלנו, בצורה כזאת

אבל היום עם ישראל 
 העדיין לא מבין שנגמר

 שהגשמיות והחיים ,החגיגה
 .ושחיו בשנים האחרונות נגמר

 עולם שכולו בא זה ובמקום
   .אמת

העם רוצה לחשוב שאולי 
ובגלל המחשבות , יש זמןבכל זאת 

האלו מנסים להמשיך את החיים 
, זה הסוףאבל עכשיו . כמו קודם

 לעשות האפשרות האחרונה
 לקרוא שוב לכן כדאי. תשובה

מה  לא רק .כל מה שנכתב
אלא גם , שהפגועי מח כתבו

  . ל''מה שכתבו בנבואות ובחז

 להבין שהדרך כיםוצרי
 היאהיחידה להציל את עצמנו 

לבוא עם ראש למטה 
אתה '' להגיד לו .ה"להקב

אתה , המלך ואנחנו המשרתים
 ואנחנו .האבא ואנחנו הבנים

רוצים לחזור אליך ולחיות 
 רק עבודת הםחיים שכל החיים 

ולא ' חיים מסביב לרצון ה. ''שםה
ח סימן ''כ בשולחן ערוך או''כש[ יותר

 החיים אלולהחליט סופית ש .]רלא
  . שאנחנו רוצים

לא , אם לא נעשה את זה
ר בקלות את השינוי עבונצליח ל

.  אמתמעולם של שקר לעולם של
 ילך נגד עצמו טבעה? ומה יהיה

, יהיו מלחמותו .עוד יותר קשה
 ועוד ,מלחמות לא פשוטות

  . טרגדיות קשות ביותר

העולם , אבל יותר מהכל
ומי שלא דבוק . ישתנה לגמרי

לא יצליח לעשות את , ה"להקב
קול דממה ''מבואר בחוברת [. המעבר

  ]''העולם משתנה''מאמר '' 2דקה 

 הרגע הזה כל מה שאמרתי עד
 וכל מה ,נאמר כבר הרבה פעמים

לכן אני . נאמרכבר  להגיד שצריך

עכשיו למסור את המסר בא 
אם יש פגוע מח ו. האחרון שלנו
 , הדעה שלוו אז ז,שידבר לכלל

 כי .מן השמיםמסר אבל לא 
   . חדש אין מה לעכשיו

אין  בינתיים ואחרי המסר הזה
. המחסיבה ליותר מסרים מפגועי 

ה שולח מסרים ברורים ''כי הקב

מאד שאומרים לנו שהעולם משתנה 
עיין מעבר [ ולא יחזור למה שהיה - 

ואם רוצים לחיות בעולם של . ]לדף
שזה עול , חייבים לקבל אמת, אמת

  ! מלכות שמים

זה , תבינו. אין מה לדבר יותר
 כמעט כל !זה הסוף,  תבינו!הסוף

 לגבי מה שנאמר בנבואות
כבר  התקופה שלפני הגאולה

  . כמעט הכל. התקיים

 .נה הגלות האחרווז ישמעאל    
זה כבר התחיל וזה לא יקח 

ישמעאל הרים את . הרבה זמן
 וזה סימן ,הראש כבר נגד אדום

: ב עג''א ב''מהרש' ע[ .של הסוף
  ] 'לדידי וכו

אני מברך את כל העם 
היהודי שכולנו ביחד נזכה לקבל 

אבל . את פניו של משיח צדקנו
לבכות , להתפלליבים אנחנו חי

. אין לנו עתיד, כי אם לא. 'ולהחזיק ביד ה
אני , אני מבקש, עם ישראל, עם  ישראל

 !לעצמכםקשים  גרום דבריםלא ל, מבקש
  .לעבור את זה בקלות

 עכשיו .עכשיו אין יותר מה לומר   
. תפתחו את העינים ותסתכלו טוב

כל את כל הסימנים ואת תראו 
' ם שהכל המסריאת האזהרות ו

 לעם ים ישיריםמסר. שולח לנו
 יםת משונו אם זה שטפונ!ישראל

,  אם זה רעידות אדמה,יםוענקי
אם , אם זה מקרי מוות משונים

אם זה רצח , זה מלחמות אכזריות
 אם זה כל דבר משונה .אכזרי

  . שיכול לקרות

ם יתפתחו את העיני
מדבר אתנו ' ותבינו שה

לא דרך ,  ישיר!ישיר
דרך , הטבע דרך .אוטיסטים

דבר שקורה דרך כל , מלחמות
אין פורענות באה לעולם '' [בעולם

   ..]יבמות סג- ''אלא בשביל ישראל
 !ם עם ישראליתפתחו את העיני   

את העיניים ותצילו את תפתחו 
   !עצמכם

  קול דממה דקה
  מסרים מעולם הנשמות

  

דעת תורה ומסרים אחרונים 
המסבירים תקופתנו וחובת השעה 

    3- ו 2 ''קול דממה דקה''בחוברות 
602489 058      7120948 052  

ד'' בס

  שמעאל י:נההגלות האחרו     
  ב" תשס          כה אלול30  אוטיסט בן  גולדןסר מבנימיןמ       

  ''על פני כל אחיו נפל''
  וסמיך ליה

  ''ואלה תולדות יצחק''
  

כשיפול ישמעאל באחרית : לומר
  אזי יצמח בן דוד, הימים

  .שהוא מתולדת יצחק –
–    

 )ה יחבראשית כ, בעל הטורים(
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: הגלויות אינם אלא ארבע''
אבל עוד , יון ואדום, מדי, בבל

עתידין ישראל להיות באחרית 
הנזכר , בגלות ישמעאלהימים 

בפרקי דרבי אליעזר ובמדרשי 
  '' ל ובספר הזהר פרשת לך לך''רז

  רב חיים ויטאל (
  )תהלים קכד''  עץ הדעת טוב''ספר 
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  ? מה אתה אומר על המצב.ש
אני רוצה  . ישראלהמצב של כלל ובוכה ובוכה על  ובוכה, אני יושב בודד עטוף עם טלית עם אפר על הראש.אני מאד מאד סובל .ת

  . ומה אפשר לעשות כדי לשנות את המצב,מה המצב באמת להסביר
 .עויןו עם אויב ,ר חי לידנום ַזובתוך שטח זה ַע,  אנחנו עם קטן בארץ קטנה.רור שהמצב מאד מאד קשהייודע בב כל אחד

ת ו ובתוך הארץ נמצא)נחשבים ליהודים אבל בכל זאת מקבלים אזרחותואפילו כאלה שאינם , ובינינו גוים שנחשבים ליהודים(
 . ארצות של אויבים, ומסביב.ע"ג אותנו בצורה אכזרית ביותר לו ממש אויבים שלנו שרוצים להרם שגרים ש,עזה והגדה המערבית

  .ו'' חנים שרק מחכים לחסל אותנויו מלמאות
 . עם כל כך הרבה אויבים,רץ כל כך קטנה ממש פצפונת על מפת העולםא. אויבים גדולים באירופה והמזרח הרחוקגם ויש 

 ואז יאהבו אותנו יותר ,נהיה כמו הגויםו ''ח ש''?למה צריכים להיות יהודים''יש השמאל הקיצוני שאומר ( .ויש גם אויבים בינינו
   ).כמו את שאר הארצות

כל המדינה מיסודה האמת שש, דבר עכשיו על עצם המדינהאני לא א. בנוסף לכל הצרות של כלל ישראל קיימת מדינת ישראל
האם המדינה לא , שאלו את עצמכם.  אליה בצורה רציניתםאני רק אדבר עכשיו לאלו שמתייחסי. היא נגד התורה הקדושה

ונותיו כל אחד בשביל כבודו ורעי: מי שבנה את המדינה הזאת בנה אותה על יסוד של אנוכיות ?מבוססת כולה על אנוכיות בלבד
  . את השם הגדול שלו ו את הממון שלולעשות כל אחד ,האישיים

, חשבונות בנק, קצבות ילדים, הבורסה ( מאד חושב על הגשמיות העם . מושב לציםוזהכל הכנסת בנויה על אינטרסים אישיים 
  . וכל מה שקורה בכנסת מבוסס על זה. רדיפת כבוד ורצון לשליטה, והגשמיות מביאה לאנוכיות) ' וכוסי אשראייכרט

מי שלוחץ מספיק יכול . אנוכיות מבוסס על המדינההול ינכל 
בלי , את ברז המים בלי חשבון פותחים .להשתמש במים עד שיגמרו

ל ישאר מים לכשהו ידאג שלא ישמ בלי .הזולתבלי אהבת , אחריות
 רק אחוז הם ים שנתפסאלו .מקום בכל עניני כספיםשחיתות ב. העם
לא נמצא בזה ' וה, מסביב לגשמיותהכל מסתובב  . מאלה שלוקחיםקטן

   .הזה כללותורתו לא חלק מהדבר ' ה. בכלל
אומר ' ועכשיו ה. יתן לנו להשתוללה ''אבל יש גבול לכמה שהקב

 שיש לנו היום כל וזו הסיבה !אמתהעכשיו תראו את ! מספיק, די
 קול דממה דקה''מבואר בחוברת [הזהב שוחט את עגל ' ה .כך הרבה צרות

באמת היא ומה ,  המנהיגיםהם ומגלה לאט לאט מי].  ועוד3-1' עמ' '3
. ומי עומד באמצע, באמת הימיןומי , ומי באמת השמאל, הכנסת

  . ומה זה באמת שלום, והוא מגלה מה זה באמת בטחון
כי הערבים . דמיונותב חיהערבים שלום עם יה פעם יהמי שחושב ש

 יותר גדול שנלחם נגד כל העולםשנלחמים נגדינו הם רק חלק של עם 
, סאדם חוסיין. ]ע''ן וראב''ש ברמב''וע'' ידו בכל ויד כל בו'') בראשית טז(כ ''כש[

 הם כולם רוצים דבר ,'אסאד וכו, מוברק, קדפי, בן לאדן, חומייני
 ,ים שלנו הם חלק מזהאהפלשתינ. ל העולם להשתלט ע:אחד

  .או עד שהמשיח יב, העולם כולולא כאן ולא בכל , ושלום לא יהיה
שהעולם כמו  .משתנה לגמריבין שהעולם כל אחד צריך לה
-26בעמודים '' 2קול דממה דקה ''בחוברת מבואר [ . נגמר,שאנחנו מכירים אותו

ל שלום שעולם . לם של אמתעוובמקומו יהיה   ]. ועוד56-55, 50-49,  25
כל אדם הכי  .]עיין במשבצת, ם''הרמבכמו שכתב [ עולם של תורה, אמיתי

  . לא יחזור למה שהיהפשוט כבר יכול לראות ששום דבר 
 לא מי שלא ישנה את עצמו כי .הדרךכדאי מאד עכשיו לשנות את 

שאוהב את השקר וחי אותו ונהנה  מי . וכל לחיות בעולם של אמתי
קול דממה דקה ''מבואר בחוברת [אמת של לא יוכל לחיות בעולם , מהשקר

   .] ועוד34' עמ'' 2

עיין מעבר  [הזמן מאד מאד קצר .וזה נגמר עכשיו עוד מעט

רק היהודי הזה , משנה מה שקורהלא '  רק מי שמחזיק ביד ה].לדף
  .יוכל להנצל

חלק מהם אומרים שהם לא שוקעים . ונמשכים למטהביצה באנשים שעומדים קבוצת זה כמו המצב של כלל ישראל היום 
 מבינים שצריך להחזיק . שעומדים בביצה ורואים שיורדים,חלק אחר.  הם שוקעים מתחת לבוץ,וכשיורדים עד לצוואר .בכלל

  . שוקעים ונעלמים מתחת לבוץגם הם  ואז .במשהו ותופסים חפץ שאין לו שורש
אין לנו במה .  לא רק שלא שוקע אלא גם יצא מהביצה,ורש שלו עמוק באדמה ותופס בעץ חזק שהשאת זהאבל אדם שרואה 

 ל ידיע? ה"ואיך מחזיקים בהקב.  לא יהיה שום דבר אחר שאפשר יהיה להחזיק בו.ה"בהקבלהחזיק כדי שלא לשקוע למטה אלא 
   !וכל אלה לשם שמים – קיום מצוות ולמוד תורה, חסד, תפלה

אני מאמין : העינים ולהגיד עוד ועוד ועודאת  לסגור .'רק תצמדו לה, דולות מאד והפחד עצום גנהאבל עם כל זה שהבעיות תהי
   ! הבסיס של הכלזה .זה מה שיציל אותנו. קריםיהע  עשרהשלש וכל ,באמונה שלמה בביאת המשיח

זרוק לו, תשובה באמתיבקש מחילה ויבטיח לחזור ב, יבכה ויגיד סליחות, עם שק ואפר'  יתאחד ויתפלל אל הכלל ישראלאם 
יגרום ' אבל אם נחכה עד שה .בתנאי שאנחנו נעשה את זה בעצמנו וזה,  ברחמים ובשמחהאז הישועה תבוא, כר של עגל הזהבכל ֵז

  .] ועוד מסרים16במסר '' 3קול דממה דקה ''מבואר בחוברת  [. אז הגאולה תגיע בסבל רב–שנעשה את זה 

  ! רוצה להציל את כולם הוא!ה מתגעגע לכלה שלו במדבר" הקב

  !שובי שובי השולמית

  עתידו של עם ישראל
לא יהיה שם לא רעב באותו הזמן ''

. ותחרותולא מלחמה ולא קנאה 
 הרבה וכל שהטובה תהיה מושפעת

 ולא יהיה עסק .כעפרהמעדנים מצויין 
   .בלבד' לדעת את הכל העולם אלא 

בה הדעה והחכמה באותן הימים תר
 כי מלאה )ישעיה יא( והאמת שנאמר

 )יחזקאל לו( ונאמר...'דעה את ההארץ 

   .והסירותי את לב האבן מבשרכם
 שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה המלך

 , ונביא גדול הוא,יהיה יתר משלמה
ולפיכך ילמד כל . קרוב למשה רבינו

   .'העם ויורה אותם דרך ה
 אמרלשומעו שנכל הגוים ויבואו 

והיה באחרית הימים נכון יהיה  )מיכה ד(
ונהרו עליו ...בראש ההרים' הר בית ה

 לכו : והלכו גוים רבים ואמרו,עמים
י יעקב ק ואל בית אל'הונעלה אל הר 

  ''וויורנו מדרכיו ונלכה בארחתי
  

  ם''רמב
  )ב''ט והלכות מלכים פי''הלכות תשובה פ(

  נא לשמור על קדושת הגליון   0527-120-948להתקשר , נין להפיץ או לתרום דפיםהמעו!  מצוה לשכפל ולהעביר את הדף לאחרים


