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תשובה היא התשובה
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

כולם יודעים שאין הרבה זמן לקיום
העולם כמו שאנחנו מכירים אותו ]שקוע
בגשמיות ושקר[ .וכל אחד יכול לראות
איך שהעולם מתכונן למלחמה ענקית.
כבר לא צריכים להיות אוטיסט להגיד
את זה.
כל קריין רדיו פשוט יכול לומר את
הדברים הללו  -רק שהם לא יודעים את
הנבואות .הנבואות ]בתנ''ך[ מראות
בדיוק מה שקורה היום .וזה מאד
מרשים ,כי זה כל כך מדויק.
ומה עלינו לעשות? לחזור ולהחזיר
בתשובה כמה שאפשר .ללכת ,לדבר,
להגיד ,לעבוד .וגם מי שיכול ,להשתתף
באמירת וידוי עם שק ואפר ,בעיקר ליד
הכותל .זה ימשוך הרבה לבבות ויתחילו
לבוא ,יתחילו לבוא .גם במקומות
אחרים בארץ ,אבל המרכז
והעיקר זה ליד הכותל

י' כסלו תשס"ח

חברים בכנסת ,המוסד המטונף
שקוראים כנסת ,חייבים להתפטר.
או כך או כך צריכה כל צורת המדינה
להחרב .זה לא אומר שהבנינים
צריכים ליפול אבל המבנה של
הממשלה ,של בתי המשפט ,המשטרה
וכל מוסד ממשלתי וכו' צריך להעלם -
ויהיה פה תוהו ובוהו .אז המשיח יכול
להתגלות ולקבל את השלטון.
זה יכול להיות בתוך מעט מאד זמן.
כי באמת הרבה אנשים כבר רואים
את הסוף של מדינת ישראל הציונית.
וכשאני אומר ציונית ,אני לא מדבר
ח"ו על הציונות האמיתית ]אהבת ארץ
ישראל מצד קדושתה[ .אני מדבר על בן
גוריון והדומים לו ,כל אלה שמאז
קום המדינה החילונית רצו לעשות

קול דממה דקה
מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב
המעונין להפיץ או לתרום דפים
ניתן להתקשר 057-3122301

וגם בעיני הרבה אזרחים של מדינת
ישראל .יש לנו ראש ממשלה שכל אחד
צוחק ממנו" ,גולם" שכל אחד בטוח
שפשוט הוא עושה את הדברים בחוסר
שכל .הוא טס לפוטין שאומר לו "נייט"
ואחר כך הוא טס למוברק שבקושי
דיבר איתו.
בענין ירושלים ,הם יכולים לרצות
לחלק את ירושלים מהיום ועד להודעה
חדשה  -אבל רק הקב"ה מחליט מה
יחולק ,ואני דואג לאלה שחושבים שיש
להם אפשרות לכזה דבר .אני רק רוצה
לכוון אותם לבית החולים איפה ששוכב
שם אריאל שרון ,כך כל אדם שחושב
שיכול לחלק את ירושלים
בלי הסכמת הקב"ה.
]מתחילים בעז''ה בעשרה בטבת בשעה
כל המדינה מבולבלת ,גם
 2:30לפרטים :להתקשר [0526-526-166
מעת שחרב הבית יצאה רוחנו ]השכינה[ עטרת ראשנו
רוחנית וגם כלכלית .ובכלל
איפה שהשכינה נמצאת
יש הרגשה שהיא מתפרקת.
ונשארנו רק אנחנו הוא גוף שלה  -בלא נפש
ביותר ועצובה ביותר .צריכים
הצבא ממש במצב קשה
להסביר לכולם שזה הסוף
ויציאה לחוץ לארץ ]ישראל[  -הוא הקבר
מאד .כמה שאמרו שהמצב
ולהראות
ולשבת על הרצפה
ורימה מסובבת עלינו - ...העכו"ם האוכלים בשרנו
יותר טוב וזה חזר להיות
.
תשובה
עושים
ליהודים איך
ומ''מ היו חבורות וישיבות גדולות עד שנרקב הבשר
כמו פעם ,כולם יודעים שזה
כדאי להכין את הנבואות
והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור...
ממש לא נכון .ולכן למעשה
עם פרשנות קלה שיוכלו
שהן התלמידי חכמים שבישראל  -מעמידי הגוף
המדינה כמעט מפורקת .יש
להבין מה זה אומר ,ושיבינו
רק איזה בסיס לא חזק
עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב...
שכתוב בנבואות בדיוק מה
שצריך להתפורר ולא ישאר
ונעשה עפר  ' -שחה לעפר נפשנו ' ) תהלים מד (
שקורה היום .ולהראות
כלום.
מתוכם שכדי לשרוד צריכים
ואנחנו מקוים עתה לתחיית המתים ]הגאולה[:
ה''ציונים'' עשו את
לעשות תשובה אמיתית .אין
'התנערי מעפר קומי ]שבי ירושלם[' )ישעיה נב( עכ''ל
התיקון הגדול שלהם  ,הם
שום דרך אחרת.
הפריחו את הארץ  .היתה
אפשר להכין מים ומזון
הגר"א ליקוטים סוף ספרא דצניעותא
קללה כמעט אלפיים שנה
בתוך בית שלם ,אבל זה לא
ועכשיו הארץ פורחת שוב .
יעזור כלום אם לא עושים
תשובה .אפשר לחפור כמו שעושה מדינה יהודית כמו כל המדינות.
למה היתה להם זכות כזאת ? יש כל
אנחנו לא מדינה כמו כל המדינות .מיני גרסאות ואחת מהן היא
הממשלה מקלט ענקי בתוך ההר ,אבל
זה לא יעזור כלום אם לא עושים אנחנו עם ישראל ,עם הקרוב לקב"ה .שלפחות חלק מהם הם הגלגולים של
תשובה .זה יהפוך לקבר כמו ולכן רק שלטון שעושה רצון ה' יכול הבריונים שבגללם נחרב בית המקדש
בפירמידות ,רק שזה בתוך האדמה .בלי להיות לנצח .רק מלכות דוד .אבל כל השני  .זו לא הסיבה היחידה לחורבן ,
תשובה אין חיים! בלי תשובה אין הטומאה שכיסתה את הארץ עם שקר ,אבל הם הגורמים היחידים שעדיין
חיים! אני חוזר :בלי תשובה אין חיים! זה חייב להעלם ]ראה גם מסר  .[25ואז יכלו להציל את בית המקדש  ,אבל
מה שיעזור זה רק תשובה .יש אפילו משיח ,משיח בן דוד ,יכול לקחת את הם הלכו לכיוון שלהם .
הרבה מאד חילונים שרוצים לעשות השלטון ,כשהשקר ימות ויעלם.
עכשיו המצב הוא שנגמר התיקון
יותר ויותר רואים שזה יכול להיות הזה של ה בריונים וצריך עכשיו
תשובה .עוד מעט  -ממש עוד מעט -
תהיה מציאות מפחידה ביותר ,ואז בתוך זמן קצר מאד .החילונים עצמם לחזור בתשובה  .כולם  ,לא רק
יחפשו איך להתקרב אל ה' .נסתכל על כבר רואים שהרוב העצום של הבריונים ולא רק ה'' ציונים'' .גם
הסכנה הצפויה מצד אחד ונפחד המוסדות במדינת ישראל עומדים על החרדים וגם המזרחיסטים ,כל עם
מהמראה שיבוא פתאום מצד שני שלא גנבה ושקר .וזה כבר מאז קום המדינה ישראל חייב לחזור בתשובה.
ולפני כן ,וכידוע שמי שיושב ליד הסיר
ומה זה אומר לחזור בתשובה? זה
התכוננו לזה  -ולאו דווקא מלחמה.
משיח מאד קרוב אבל ידוע שהוא לא אוכל הרבה.
אומר שכל אחד ישב עם עצמו ויחשוב
מדינת ישראל נחשבת היום לעולם על כל עבירה ועבירה שעשה בחיים שלו,
יכול לקבל את המפתחות לכנסת.
הכנסת צריך לההרס וכל אלה שהם השלישי בעיני המערב ובעיני הגויים ,מהילדות ועד הרגע ]ההמשך מעבר לדף[

הגר''א :מצבנו היום

]המשך מעבר לדף[ הזה ]ראה גם מסר .[27
אם לא זוכרים את הכל ,לא לדאוג.
ולמה? כי האדם בדרך כלל חוזר עוד
ועוד על אותן עבירות .אז אם עשיתם
עבירה לפני עשר שנים ושכחתם ,אז
כמעט בטוח שלפני חמש שנים ואפילו
היום עשיתם אותה עבירה.
איך שלא יהיה ,תוכלו לעשות
תשובה אם באמת אתם רוצים ,כי
הקב"ה יעזור לכם .כי בסך הכל הוא
רוצה את עמו חיים ולא מתים .לכן,
לעבור על כל עבירה ועבירה ולחשוב
ולהצטער כל כך עד כאב ,עד דמעות
רבות .ולהחליט שיותר לא ללכת נגד
רצון ה' ח"ו.
אלה שהכשילו אנשים אחרים זו
עבירה קשה ביותר ,אבל גם על זה
אפשר לעשות תשובה .אם הקב"ה
מקבל את התשובה שלכם הוא יכול
לעזור לאלה שהכשלתם גם לחזור
בתשובה ,וזה ינקה את העבירה הזאת
בעזרת ה'.
אז אם יהודי רוצה לחיות חיי נצח
עם הקב"ה ,מתחת לכנפיו ית' כביכול,
אז תשובה היא התשובה.
הסוף יהיה מאד קשה והדרך לסוף
קשה ,בגלל שעם ישראל עדיין ישן.
החרדים ישנים חזק ביותר ואפילו הם,
שהם הכי קרובים להקב"ה ,חלק גדול
מהם מאוהבים חזק בעולם הזה וברצון
להיות כמו הגוים .ובחוסר אומץ לתקן
את המסגרת של החרדים ,אז מנסים
להביא את העולם הגויי לתוך העולם
החרדי ,ואפילו לשים על זה הכשר .אם
ב]שכונת[ גאולה יש בורגר עם הכשר
הבד"ץ אז הסוף מאד קרוב.
שה' יעזור לנו שנוכל לתקן ולחזור
בתשובה ולקבל משיח ולקבל את כל
הקרובים שלנו בתחיית המתים ]ראה
במשבצת מעבר לדף[ .

רק אלו שרוצים להקשיב
מסר מהאוטיסט בנימין גולדן
רואים בבירור שהעולם ,כולו נמצא
במצב מאד מפחיד .יש ריבוי של
אסונות טבע ענקיים ומשונים ,כולל
איום של מלחמת עולם שלישית ,שאף
אחד לא יכול להכחיש .יש נשק מחריד
להשמדה המונית ,מעבר לכל דמיון.
ויש מחלות קשות ,לא עלינו,
שמעוררות אימה בלב כל מי ששומע
עליהם ,ועוד ועוד...
ומכיוון שגדולי הדור אינם מגיבים
ולא נותנים הדרכה לעם ,נשאר חלל.
ואת החלל הזה ממלאים אנשים שאינם
ראויים ,שאינם בריאים בנפשם או
אנשים מבולבלים או אנשים בעלי דעות
כוזבות ,כוזבות לגמרי .או יהודים בעלי
רמה נמוכה שמשקרים לאחיהם
היהודים כדי שלא יהיו עצובים או
חסרי תקווה.
האנשים ה"המעודדים" האלה
מגבירים מאד את הבלבול .חלק
מושכים לכיוון זה וחלק לכיוון זה,
וקול האמת כמעט ואינו נשמע .פה ושם
שומעים את האמת מאיזה תלמיד חכם
או מאנשים מבינים שרואים ושיש להם
תבונה  -אך זה מאד נדיר.
רוב האנשים הללו מושכים את עם
ישראל בכיוון הלא נכון ,לתוך חלום
ורוד ויפה .חלום שאומר להם שאפשר
להמשיך לחיות עם כל הגשמיות שיש
לנו ,עם כל השקר ,ושאנחנו יכולים
להנות מכל מה שיש לגוים אבל רק
עם "הכשר"  -ולהמשיך לחיות כך
לצמיתות ]ראה במסגרת מעבר לדף[.
אבל זה לא יכול להיות .הקב"ה לא
יתן לזה להיות .ה' יעצור את זה מכיוון

דעת תורה
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שלתת לזה להמשיך ,זה להרוס את כל
הבריאה .הבריאה נבראה כדי לעשות
את רצון ה' ,ולא כדי שיחגגו וישתוללו
מסביב ל''עגל הזהב'' ]''חיי גשמיות''[.
מה אנחנו יכולים לעשות כדי שתוודע
האמת? יש מקומות שבהם ניתן לשמוע
את האמת ,אך הבעיה היא שרק מעט
אנשים רוצים לשמוע .אז מה ניתן
לעשות?
אפשר פשוט להמשיך לדבר ]למסור
עוד מסרים[ ולנסות לעשות תשובה ואלה
שרוצים להתעלם מן האמת ולא רוצים
להבין את האמת ,עבורם אין הרבה מה
לעשות .אמנם ה' יביא על האנושות,
האנושות כולו ,פחד אדיר .פחד מאוד
שונה ממה שהיה עד היום.
במצרים קרו דברים .היו עשר מכות
שהורגשו בכל העולם .בכל העולם
הרגישו את המכות האלו באיזה שהוא
אופן ,כמו עם קריעת ים סוף .וזה מה
שיתרחש עכשיו  -אך באופן יותר גדול.
יהיו ניסים שכמותם עוד לא היו
וירגישו אותם בכל העולם .הפחד יהיה
אדיר .יש לקוות שהפחד הזה יביא
הרבה אנשים להכיר ולהבין את האמת.
רק אלו שרוצים להקשיב ישמעו
האמת .אנחנו יכולים להגיע רק
לאנשים שבאמת רוצים לשמוע את
האמת .ה' מעביר לנו כל מיני מסרים
באמצעות מה שקורה בעולם ]ראה
במסגרת למטה[ .הוא מראה לנו הרבה
דרכים שמובילים לאמת .המסרים
האלו מן השמים יגיעו לאנשים
הראויים לכך בכל מיני דרכים .ה'
מכוון כל פירור של אמת ללב המתאים.

מרבינו החפץ חיים זצ"ל

אנו רואים בימינו אלה שנתגברה מאד מדת הדין בעולם ,ואין לנו יום שאיננו שומעים שמועות נוראות ומחרידות
מהמאורעות המתהוות בעולם ]בדיוק כמו בימינו[.
הרעש הגדול שהיה בארצנו הקדושה ,שזה הרעש הוא התראה מהקב"ה שנשוב מדרכינו הרעים .השטף הנורא שהיה
במדינתנו ,הרעש הגדול שהיה ברוסיה שנפצעו ונהרגו למאות אנשים ונשים וטף ובהמה רבה .וכמעט שאין מדינה בעולם
שיצאה נקיה ממדת הדין בעת האחרונה.
)ופלא גדול לי על מה שאין העולם מפחד כלל ,בעת שהננו רואים שכל הפקידות שנאמרו בתפילת ''נתנה תוקף''
נתקיימו כמעט בעת האחרונה ,ואין איש שם על לב על זה .וכל אחד ואחד הלא צריך לירא לנפשו מאימת הדין הקשה
השורר בעולם(.
ובוודאי תאחז פחד ורעדה לכל איש מבין  -מה זה עשה ה' לנו? הלא הוא טוב ומטיב לכל ורחמן על כל מעשיו ,ולא
חפץ אפילו במות רשע כדכתיב ביחזקאל "חי אני נאום ה' אם אחפוץ במות רשע כי אם בשובו מדרכיו וחיה".
אלא המבין יבין שמזרז הקב"ה אותנו לתשובה .ומראה לכל ,שבידו לעשות כל מה שירצה ,ומי בכל מעשה ידיו
בעליונים ובתחתונים שיאמר לו מה תעשה ומה תפעל.
וברור לי שאם היו לנו נביאים מה' ,בודאי עמדו על המשמר לזרז את ישראל לתשובה לאבינו שבשמים ]''מיום שחרב
בהמ''ק ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים'' בבא בתרא יב[ .ובאשר בעונותינו הרבים אין לנו בימינו אלה נביאים ושלוחים,
הוא מזרז לעולם על ידי שלוחים אחרים כדכתיב "עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט" ]ראה לעיל בסוף המסר[.
על כן אחי ורעי ,עלינו להאמין שכל אלו המאורעות הנה התראות מהקב"ה שנעשה תשובה ,ומי יודע מה יולד יום.
וכל מה שנאחר לשוב בתשובה יגדל ח"ו החרון אף בעולם.
ספר בית ישראל פרק י'
חשוב להעביר את המסרים האלו לכל יהודי בכל דרך שאפשר )לפקסס ,לשכפל ,להדביק בבית הכנסת ,וכו'( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.

