
  על ראשנומ עומד הדין   
  א'' אסתר תשסתענית    גולדן בנימיןמסר מהאוטיסט 

  

 רוצה לומר משהו חשוב גולדןאני בן .  לעם ישראלשלום     
אם לפחות , יודעים) של היהודים החרדים(משהו שהרוב . מאד

האהוב של , עם ישראל עם ישראל.  לראות אמתמוכנים
באמת !  הסוף מגיעתבאמ באמת!  תשמעו,תשמעו, ה"הקב

היום בא : סוף מלאכי[באמת יהיה משפט גדול מאד בשמים 
  . באמתבאמת, ]'הגדול והנורא וכו'  היום'    וכוכתנורבוער 

:  ישראל הקשיבו הקשיבועם . עומד מעל ראשנוהדין      
 להציל את חייבים, עצמנוחייבים להציל את ,  חייביםאנחנו
  .בחוץ לארץ יש סכנה, בארץ ישראל יש סכנה. עצמנו

האסונות שלא היו דומים להם ,  לא שמים לב לאסונותכבר     
שיש צרות גדולות ומשונות בכל בצורה (כמה אלפי שנה 

כבר לא שמים לב לכל ).  היהודים וגם בין הגויםןגם בי, העולם
 שפוגעות גם בעולם החרדי וגם והרבותהטרגדיות המשונות 

 כמהכבר לא שמים לב . ויםבעולם החילוני וגם בעולם הג
כבר לא שמים לב לכל . נהרגים ונפגעים קשה בתאונות דרכים

 לא שמים לב לכל המחלות כבר. מקרי הגירושים ההמוניים
כבר לא שמים לב לכל . השונות והמשונות שפוגעות בכל העולם

 שכל כך הרבה אלפי בני אדם נהרגים באכזריות המלחמות
הדבר החשוב ,  במיםהקשהב כבר לא שמים לב על המצ. רבה

כבר לא שמים לב שהשם . ביותר בטבע שנותן לחיים לחיות
קשות מאד גם ליהודים טובים ,  קשות בפרנסהלבעיותגורם 

  . וגם לחילונים וגם לגוים בעולם הרחב
! תשובה:  לא שמים לב שהשם אומר וצועק ולוחש לנוכבר     

הוא . מאדה קשה 'תהיה סלקצי,  אם לאכי !תשובה! תשובה
שבאמת ,  שמיםמלכותיבחר את אלה שבאמת מקבלים עול 

שבאמת אוהבים , ה"שבאמת בוחרים בהקב, מכירים אמת
  . מאמינים בושבאמת, אותו

 את הכלה שלו, ה"את האהובה של הקב,  ישראלעם אוי   

 ]במסרים קודמים[כבר דברנו ? את איפה? איפה את. במדבר
 את שמורידהיות הגשמ,  המצב הקשה בין היהודיםעל

. ושהיהודים מתפללים אל עגל הזהב במקום אל השם, האמונה
והתורה . כי לרוב זה בא לא לשם שמים, פגועשאפילו החסד 

 קיים בעיקר]. ל בלימודם''ר[ירדה מאד כי השם לא קיים 
  .והמחלוקת והשנאת חינם, הכבוד בלב היהודי

ים ומשחרר זה מפרק אותנו לחלקים קטנ?  זה עושה לנומה      
 ולא ה" אנחנו לא שייכים לא להקבואז. תורת אמת, מהתורה

. גדולה ביותר, ביותרואז הסכנה גדולה . לתורתו ולא לכלום
חייבים לבא אל אבינו שבשמים עם ראש למטה עם , עם ישראל

, ולחזור בתשובה לפניו ולבקש מחילה ולבקש ישועה. ואפרשק 
 לכן צריכים כולנו .שלנוולהחליט שאנחנו משנים את הדרך 

לעמוד לפניו בשק ואפר ולבכות ולהתפלל , ביחד ללכת אליו
ולהבטיח שנחזור אליו באמונה שלמה ושנקבל ,  מחילהולבקש

  .ה"עבדים של הקב, עבדיםושנהיה , באמת עול מלכות שמים
.  את זהלעשותהוא יכריח אותנו ,  לא נעשה את זהואם     

ונצטרך בפחד לחזור , נצטרך לרוץ לרחוב בבהלה ובבכי
. שנבכה ונבקש לפניו, לפני המכה,  עכשיולא ולמה. בתשובה

 להתאסףלמי שמפחד ? למה, למה לא לעשות לפני המכה
, שאולי ערבים ישימו חומר נפץ במקום, ה בטחונית'בגלל בעי

,  זה סכנה יותר גדולהה" בהקבבטחוןאני רק אגיד שהאי 
 של עם המצבו.  הרבה יותר מסוכנתה"שהפצצה של הקב

 ומה מונע את הדבר מי שלא מבינים קשהישראל כל כך  
אם היינו מבקשים את כולם לצאת לרחוב כי . הגרוע ביותר

אז בקלי קלות מליון ,  בחורים מהישיבות לצבאלגייסרוצים 
,  הרבה יותר גדולההסכנה ופה, יהודים היו יוצאים לרחוב

  . ולא מבינים ולא תופסים
 כמו רגיליםוטיסט בלי יכולת לעשות דברים  רק בחור אאני    

 מזהיר אתכם שהעתיד ואניאבל אני קשור לאמת , כל אדם
   ולא רק,  רק מלחמותלא ! ביותרקשיםהקרוב יביא דברים 

ולא , משונותולא רק טרגדיות . אסונות טבע עוד יותר גדולים
  יביא פירוק של דבריםזהלא עלינו אלא , רק מחלות קשות

. הדברים שתמיד יכולים לסמוך עליהם אילו כהיו שתמיד
 . מי לחיים ומי לאיבחר ואז השם - גדול יפול על כולנו ופחד

 הדבריםתקראו את : אני מאד מאד מבקש,  ישראלעם
ולנסות , לעשות חשבון נפש,  לחשוב מאד עמוק.שאמרתי

 יתאספו שיהודיםאני מאד ממליץ . ה'להבין את הבעי
 הישועה שהשם יציל אותנו בקבוצות גדולות להתפלל על

 ממליץ שכולם יתחילו להגיד תהלים מאדאני . ימחול לנו
  כדי לבטל את הגזרות הקשות שעומדות, ביחד, ביחד

 

 רואים בימינו אלה שנתגברה מאד מדת אנו
ואין לנו יום שאיננו שומעים , בעולםהדין 

ובוודאי תאחז ...שמועות נוראות ומחרידות
' מה זה עשה ה-- ורעדה לכל איש מביןפחד

  ?לנו
אמין שכל אלו המאורעות הנה עלינו לה...

ומי יודע ,  שנעשה תשובהה"מהקבהתראות 
וכל מה שנאחר לשוב בתשובה . מה יולד יום

  . החרון אף בעולםו" חיגדל
  י''פ   בית ישראלספר    ל"זצ חיים החפץ              

    ד''בס 
  מןה ניטלה נבואהמקדש שחרב בי מיום

 :)יבבבא בתרא (       הנביאים וניתנה לשוטים           

 ?מאתנו השם דורש מה
  א" אדר תשסכו         בנימין גולדןמהאוטיסט

  

 להגיד מה רוצה אני בנימין גולדן שליח השם עכשיו
  :שהשם דורש ומצפה מאתנו

  

: לגמרי נאמן לו יהיה דורש ומצפה שעם ישראל הוא ) 1
 עיין חינוך[ולהאמין רק בו , לבטוח רק בו, לאהוב רק אותו

ממון  [הזהבכמו עגל ,  לשים אליל אחרולא  ]כה מצוה
  ].והנאות עולם הזה

  

 שנאת בלי,  באחדותלהיות דורש ומצפה מאתנו הוא ) 2
והשראת השכינה והיחוד העליון [בלי מחלוקת , חנם

אחדות מתחת , ]ז'' חרדים פבספר כמבואר תלויים בזה
  .לדגל השם

  

,  שלנו דורש ומצפה מאתנו להוציא מהרחובהוא ) 3
  . דבר גוייכל, מהרצון שלנו, מהלב שלנו,  שלנומהבתים

,  זה קריאת עיתונים או דברים אחרים אסורים שלנואם 
צפיה או ,  שאסורים לנווסיפורים, קריאת פילוסופיה

 ללמוד' וכו, רדיו, שמיעת דברים אסורים כמו טלויזיה
או להיות מושפעים מהם על ידי אלו (באוניברסיטאות 

ללכת לקונצרטים , )' וכופסיכולוגיםכגון , םשלמדו ש
 לקולנועואסור ללכת , גויית, מעורבים שהמוסיקה רחובית

ואפילו עיתונים כאלו חרדיים שיש בהם , ודברים דומים
  . גם כןאסורזה ', רכילות וכו

  

 מאצלנו נסלק] באמצעות בתי דין[ רוצה שאנחנו השם ) 4
   .ל תורהכל אדם שלא מוכן לחיות חיים אמיתיים ש

  

 לזמניםחוזרים ? מה! תצעקו.  נראה מאד קשהזה
, ברחנו מהאמת. חוזרים לאמת, כן: ואגיד? קדמונים
 הגוים ועכשיו אנחנו צריכים בדרך,  בעולם הזההתאהבנו

, ממצרים במצרים שרק חמישית יצאו וכמו .לחזור לאמת
והשם יסלק את כל אלה , גם עכשיו יהיה בירור גדול מאד

  .םשלא מתאימי
  

הוא רוצה שנחזור ! רוצה מאתנו' זה מה שה!  ישראלעם
 השפעות בלי רוצה שנחזור אליו לגמרי  הוא. לתורת אמת

 כל מה זה . במדבר]שנשא [שתחזור אליו הכלה, מבחוץ
   !שיהיו ביחד לנצח,  לגמריאליושכלתו תחזור : שהוא רוצה
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 אני מברך את כל העם שכולנו ביחד נקבל עול. עלינו
 ושביחד נקבל את הישועה ושביחד נבקש בבכי את מלכות שמים

   פניו של משיח צדקנו
  
  

  משתנההעולם
  א" תשסחשון   28 בן אוטיסט מבנימין גולדן  רמס

  

מכיון , הקשיבו לי היטב. וגם אתם, אתחיל ללבוש שק, בקרוב
 להיות ברור לכולם צריך.  לכם את האמתיגידושמעטים מאד 

 ואת: "זכריה יג[  טובמשתנה למצב יותר , שהעולם משתנה
מלכים '  סוף הלם" רמבועיין"  מן הארץאעביררוח הטומאה 

 בכדי להשלים את אבל .]נ ועוד''פ ספר נצח ישראל ל"רומה
 צורתו אתהוא צריך להכחיד את החלק שלו שלא תואם , עצמו

עולם האמת צריך להתקיים בלי אפילו צל . הסופית המושלמת
חייב , כל לא אמת, כל סילופים, שקריםלכן כל . של שקרים

  .להעלם
צריכים ,  מן העולם השקרי הדמיוניחלקכל אלו שהם , לכן

 נמצאים אנחנו. להעלם ביחד עם השקר שממלא את חייהם
 קיים בכל המתח. עכשיו על סף לידתו של העולם המושלם

 רגישות יכול לחוש איך שגודל וגודל בוכל מי שקיימת , מקום
 שהיא מאיזו, אבל עדיין. מוכן להתפרץ החוצה, וגודל בפנים

לא , נמצאים בתרדמה. שינה משתקת, כולם ישנים, סיבה
  . מה שמתרחששלנראים קשורים למציאות 

, מקושר רק עם העולם הגשמי,  היפנוטשל נמצא במצב העולם
 החוצה תתפרץ האמת, ופתאום. עם מה ששייך לעולם השקר

,  אל השקרים יעלמושמחוברים אלו .השקריםותשמיד את  
  . עצמם לאמת ישארואתורק אלו שמחברים  ! יעלמו לנצח

.  תוכלו פתאום להתחבר לאמתשלא-- צריכים לזכוראבל
 החושך בתוךעליכם להתחיל כבר עכשיו לחפש את האור 

כבר תהיו , כדי שכשיגיע השינוי העצום. ולהתחבר לאמת
  .' מעולמו המושלם של החלקותוכלו להיות , מוכנים

ועוד הרבה מקרים , דבריםמלחמות ישנו .  משתנההטבע
. צפות אותם מראשניסים ואסונות שאי אפשר ל, מוזרים יקרו

מצרים ראו . כמו פרעה וחיליו,  את מיתת השקרנראהאנחנו 
הדמיון ,  המאד קרובבעתיד.  את מיתת השקר הגדול שלהם

  .כולוהזה ישחט לעיני העולם 
  : אגיד לכםאני? עצמנו איך נציל את אז

זרקו מקהילותיכם את כל הדברים , ביחדהתאספו , יהודים
 שלהםרבו לעזוב את האלילים אותם יהודים שיס. הנוכריים

רק אלו שרוצים את האמת . יצטרכו גם כן לצאת מן הקהילה
, הבתים שלכם, הלב שלכם, שלכםנקו את הראש . ישארו

.  האלילים, נקו את השקרים. הערים שלכם, הרחובות שלכם
  !תשרפו אותם,  אותםתזרקו
כל ,כל חומר קריאה זר .  לתורהבניגודביגוד שהוא ,  כלקודם

 טפר( אינטרנט או CD ROMמחשבים עם , טלויזיות, דאווי
כל הצעצועים שאין ).  פיקוח רבני קפדני ביותרתחתלאלו שהם 

 כמו צעצועים.  ' וכובארביכגון בובות , להם מקום בבית יהודי
כל מיני משחקים טיפשיים ולא , לאלימותמשחקים הקשורים 

  .יהודייםמתאימים שרק מחבלים מוחותיהם של ילדים 
רק ,  לחיות חיים כמו הגויםהתשוקות מהלב שלכם כל זרקו

 תהליםתשבו ותאמרו . שאתם לבושים עם פאות וכיפות
זרקו מלבבכם את . בגלל שכולנו בסכנה החמורה ביותר, ותבכו

שבו על הארץ לבושים שק . והטיפשיותהתשוקות הטפלות 
 אם לא עתידאין לנו . והתחננו להקדוש ברוך הוא שיציל אותנו

   .נעשה את זה עכשיו
תחת מלך מלכי המלכים , כעם אחד, התחברו יחד, יהודים

הוא יציל את , ברחמים,  חסדעםואולי אז . הקדוש ברוך הוא
הבן , במדבר'  הכלה של האתה! עם ישראל. בניו הסוררים

הוא מחכה  ! עם ישראל. 'הידיד הנאהב של ה',  של ההסורר
, התאוות הריקות, קריםהש, לזרוק את הנוצץ,  לשוב אליולנו

ליפול .  עצמנו מכל זה ולבוא אליו להיכלו הפנימיאתלהפשיט 
  .כתפו על ולבכות, אל תוך זרועותיו המחכות לנו

 שהעסק שלך ממשיך לךואפילו שנראה .  מאד קרובהסוף
 והשמחות המפוארות שלך,  נדחולאוהחופשות שלך  , כרגיל

 היא האמת ,למרות שנראה שהכל הולך כרגיל. ממשיכות
 רב עד שכל המציאות שלך מאד זמןלא יקח . יתפוצץ שהכל

  .מאד תשתנה

 לכם אם אף אחד לא אומר אפילו .עשו משהו עכשיו,  כןאם
 תהלים או לאמראפילו אם אף אחד לא אומר לכם  . לעשות

 אף אחד לא אומר אםאפילו . שיציל אותנו'  ולהתחנן להלהתפלל
עם דמעות , ואפר על הראש, שקלכם לרוץ ביחד לרחוב לבושים ב

  .לסלוח לנו ולהציל אותנו' לה מתחננים  מהעיניםזורמות 
 .רוצה אותך בחזרה' ה? מה עוד נוכל להגיד! עם ישראל, אוי

 כל כמעט .והצילו את עצמכם,  את קהילותיכם עכשיותנקו
  :אנחנו רק מחכים שהאחרונות יתגשמו. התאמתוהנבואות כבר 

' וכו ביד חזקה ובזרוע נטויה' ם וכו אתכם מן העמיוהוצאתי
  )ש''ע' יחזקאל כ ("' אתכם שם פנים אל פנים וכוונשפטתי

  

,  להצלחה הדפסת והפצת דפיםלהקדיש ניתן!  יקריהודי
  055 331186התקשר . קרובים ה או לעילוי נשמתלרפוא

   החגיגהנגמרה
  ס" תשאלול   28 בן אוטיסט מבנימין גולדן  מסר

  

.  חי בפחד ביום כפור זהבארץכל יהודי .  מאד קשיםהזמנים
 כל כך בתוך עולם אנחנו אבל.  צריך להיות כל יום כפורזהוככה 

 ולהרגיש את שאפילו ביום כפור אי אפשר להשתחרר, השקר
אמנם אנחנו מנסים להתפלל .  מה שבאמת חשובאת, האמת
באו , והנה. אחריםאבל הראש שלנו בתוך דברים , בכוונה

ואיום גדול על עם ] ד שם''ובמצ, עיין דניאל יב א[הישמעאלים 
יום הכפורים הזה יהיה יום של תפילה , ברוך השם. ישראל

רך כלל לא  רבים שבדחילוניםאפילו אצל . תשובה ובכי
  . ליםתפלמ

?  רק במכות זה הולךלמה, עם קשה עורף,  ישראלעם אוי
אני אגיד . מה יהיה] פגועי המח[ורוצים לדעת מאתנו ? למה

 הסכנה. וזה שאנחנו בסכנה גדולה, רק מה שמותר לי להגיד
וזה .  נרגיש את זה פיזי קודם כלאבל . זה רוחניביותר הגדולה

אבל . ו אלפי שנה מחכים לה שאנחנהישועהבודאי חלק של 
 ניסים נראה, רגעים מאד מפחידים, נעבור רגעים מאד קשים

אז , ואם לא נבין את האמת, דברים מדהימים, גדולים מאד
  .נעבור עוד גל

מפחיד ' כל כמה שנים ה, מאז מלחמת העולם השניה, תראו
אבל אחרי . ובאותו רגע מקבלים,  אותנו בניסיםומצילאותנו 

 ממשיכים את ושובשוכחים , רים למצב רגילשהחיים חוז
מזהיר אותנו במקרי ' ואפילו שה..החיים השטחיים של השקר

אנחנו עדיין לא , באסונות טבע ודברים דומים, משוניםמוות 
  .רוצים להבין

ואם ,  זמנים מאד קשיםומתחיל  החגיגהנגמרה עכשיו אבל 
ו יציל אותנ' האנחנו רוצים להציל את עצמנו כדי ששוב 

ישלח לנו נסיונות ' ה, אבל אם אנחנו לא נקבל את זה, בניסים
אם אנחנו רוצים להציל את . . קרבנות רביםויהיוקשים יותר 

לצאת ,  שמיםלשם, אנחנו חייבים בלי פוליטיקה, עצמנו
נשים לחוד וגברים , לשבת על הרצפה, ללבוש שק, לרחוב

להגיד , לשים אפר ולבכות, לצאת לרחוב. הילדיםעם , לחוד
  .לבקש מחילה, לבקש רחמים, סליחות

חיים . חיים של יהודי אמיתי.  חיים שוניםלבנות ולהחליט
מצוות , ישראלאהבת ', בטחון בה', אהבת ה, של תורה

  .וחסד
 ואולילבכות ולבקש מחילה וישועה .  מילים של מוסרלשמוע 

להגיד , " חטאעל"להגיד . יעזור לנו ויביא את הישועה' ה
וזו . להגיד סליחות ולשמוע מוסר מצדיקים, "לכנומ אבינו"

 ברוך הוא שהעם קשה העורף עשה להקדוש להוכיח הדרך
,  הזהלעולםשהכלה שנעלמה ממנו ונדבקה  , באמת תשובה

  ! אליוחוזרת, הכלה שהוא מחכה לה אלפי שנים
לזרוק את , לזרוק את הגשמיות! אין הרבה זמן, ישראל עם

 דבר מיותר ולחזור כללזרוק , הלזרוק את הפוליטיק, השקר
לא הצבא ולא ראש . שום אדם לא יעזור לנו, ואם לא. לאמת

ואלה שפשוט . יפלו'  היהודים שנלחמים נגד הכל. הממשלה
 עצמם בזה אתאוהבים את עגל הזהב הם יכולים להציל 

  .יפלו חזק' אבל אלה שנלחמים נגד ה. לשהם יפרדו מהעג
כולנו נקבל את פניו של  מברך את עם ישראל שביחד אני

 .אמן,  בימינובמהרה צדקנו  משיח




