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  כמן  כן  מתארגנות .קטן  וקבלת  עול  מלכות  שמים  עם  דברי  התעוררות  וענייני  דיומא
 . 0527-120-948:פרטים נוספים להתקשר, תפילות רבים עם שק ואפר ברחבי הארץ

 דפים אלו
 טעונים גניזה

מאוד ,  אנחנו  מתקרבים  מאוד  לסוף
  ואלו  שלא  רוצים  לראות  את .מתקרבים

-אלה  שרוצים  להיות  כמו  בת,  האמת
, אבל  .אז  אין  לי  מה  לומר  להם,  יענה

, לאלה  שמתחילים  כבר  להבין  את  האמת
 . אין זמן, אין זמן: אני רוצה לומר

הסתכלו  מסביב  תראו  באיזה  מצב 
 '',ידיד  אמת''  נשאר  לנו  .אנחנו

  וגם  היא -  אמריקה,  רכאות  כפולותבמ
לאלה   מה  נשאר  .עכשיו  עזבה  אותנו

תורתו בו'  אשר  לא  מאמינים  בה
  נשאר  מצב  מאוד ?נביאים  שלובו

  של אנחנו  מדינה  .מאוד  מדכא,  מפחיד
  גם  לא  כולם -    מליון  יהודיםששהבערך  

  מצב .  נגד  כל  העולם-  יהודים  באמת
בחלומות  הקשים  ביותר   .מעניין  ביותר

יונים  החילוניים  לא  חלמו  על של  הצ
  . כזאתהגירס

 אולי  אם  ניתן  שטחים  לישמעאלים
  וזה  מצחיק .  ויעשו  שלוםמאתנוירדו  

גם  אותי  וגם  את  הרוסים  וגם  את 
אולי   .אד  וגם  את  כולם'אחמדינז

) שאין  להם  חוש  (גללהאמריקאים  ב
  אבל .  לא  רואים  את  הצחוק,הומור

  .האבסורד ברור
שהוא זה  כמו  לתת  לכלב  בשר  כ

רעב  ולהגיד  לו  לאכול  רק  חתיכה 
, הערבים  פראיים.  לא  את  הכל,  אחת

רוצים ,  רוצים  את  הדם  של  היהודים
את  כל  ארץ  ישראל  ולא  רוצים 

ואם  יהיה !  שיהיה  פה  אף  יהודי
שיהיה )  בתנאי(רק  ,  יהודי)  ישאר(

שהוא  יעשה ,  עבד  ממש  של  הערבי
אתו  את  כל  הדברים  האכזריים 

 .שעולים על דעתו
אם  ניכנס  עכשיו .  מצב  שלנווזה  ה
 .מיד  יבואו  אלינו  כולם,  לעזה

בפועל  יבואו  החמאס  והחיזבאללה 
והסורים  והרוסים  והאיראנים  ובטח 

אולי ,    ברור  שגם  המצרים.הירדנים
ומה  יש   .  אבל  לא  יקח  הרבה  זמן,לא  מיד
לא  האמונה  הכי  קטנה ,  כלום?  לנו  נגדם
ובודאי  לא  את  הנשק  שצריך   .ה"עם  הקב
מוות   ?אז  מה  נשאר  לנו.  נצחבשביל  ל

אבל  יש  צד  שני  של .    חס  ושלום,בטוח
הצד  הרבה  פחות  פופולרי וזה  ,  המטבע

 .של אדם עם אמונה שלימה
הדתיים ,  אפילו  החרדים  והדתיים

 .ל"  של  צהחבכומאמינים  ,  במיוחד
לאלה  אני  רק  רוצה  להזכיר  שבבית 

אי  אפשר ,  המקדש  הראשון  והשני
? מה  קרהאז    .היה  לנצח  את  היהודים

ה  בעצמו  פתח  את  השערים  של "הקב
ראה [  ירושלים  והוריד  את  החומות

וגם  הוא   ,]ח''ילקוט  שמעוני  דברים  פ
 . עושה לנו את זה עכשיו

. ה"רק  הבוטחים  בקב  ?ומי  ישרוד
, רק  היהודים  שעושים  בדק  בית
שפותחים  את  הלב  ואת  השכל  ואת 
המקומות  הכי  עמוקים  בכל  הפינות 

  את  זה  מכל םימנקו,  שבתוך  האדם
 .העבירות  ועושים  תשובה  שלימה
, שמצטערים  ממש  על  כל  מילה  מיותרת

על  כל  מבט .  על  כל  צעד  נגד  רצון  השם
 ם  שהווירגיש.  על  הכל,  לא  נכון
 . עד דמעותיםמצטער

הרצפה  וישים  שק  על  הגוף וישב  על  
] ראה  במשבצת  למטה[  על  הראש  ואפר

שהוא   -ויבכה  ויבכה  ויבכה  ויבכה  
ואני  רוצה  לומר  שמי   .ךמצטער  כל  כ

או  משהוא  מאוד ,  שלא  יעשה  את  זה
 . אין כזו מציאות.לא יוכל לשרוד ,דומה

ה  אוהב  את  עם  ישראל  והוא  לא "הקב 
אבל  הוא  לא   .רוצה  להשמיד  את  עמו

יכול  לתת  גם  לאלה  שלא  מאמינים 
, לבנות  את  העולם  החדש  ,מאה  אחוזב

  ולא הם  לא  מתאימים  .העולם  של  משיח
ס  אפילו  את  האמת  שרואים יוכלו  לתפו

,   ולכן  באופן  טבעי.את  זה  ברור  מאוד
. אדם  כזה  לא  מתאים  לעולם  הבא

זאת  אומרת  לעולם  של ,  לעולם  הבא
  זו  רק  הדרך ,ולכן  הכרטיס  כניסה  .משיח

 .הזאת ואין דרך אחרת

' ה,  כן,  כן:  וכל  אלה  שרוצים  להגיד
לא  משנה   ,הוא  יסלח  לנו,  אוהב  אותנו
 ם מה שהוא רוצה עושי) לא(אם אנחנו 

או  שאנחנו  מחליטים  שהדרך ,  בדיוק
הוא  יסלח   ).כזה(אין  דבר    .שלנו  נכונה

הוא  ירחם ,  זה  נכון,  הוא  ירחם  עלינו,  לנו
לרחם  על   יכיםגם  אנחנו  צראבל  .  באמת

ואני  אזכיר  לכם .  עצמנו  ולהגיע  לאמת
:   בנימיןל  ידיכמו  שנכתב  ע,  שוב

וכשהיהודים ,  תסתכלו  בכל  ההיסטוריה
לא ,  לא  עשו  מה  שהיו  צריכים  לעשות

רק  לרדת   ,)כביכול  (ה  ברירה"היתה  לקב
 ,חזק  עליהם  כדי  להוציא  את  הטינופת

כדי ,  את  מה  שלא  צריך  להיות  מביניהם
  .יותר יוכל לצמוחשמשהוא טהור 

ואני  לא  רוצה  לעבור  מתקופה  לתקופה 
רק  כמו  שבן  הזכיר  בסופו   ,להזכיר  לנו

השואה  היא  גם  אהבת .    השואה,של  דבר
אם  הוא  לא  היה .  כלפי  עם  ישראל'  ה

הוא  לא  היה  משמיד   ,אוהב  אותם
. כל  כך  הרבה  בצורה  כל  כך  אכזרית

, ויחד  עם  זה,  זה  מידה  כנגד  מידה
ומזה  צמחו     הצילגרגרים  הוא  כמה

קהילות  שלימות  מחדש  וזה 
הרבה  בוסר ,  אבל  שוב  .הרחמים

 )עם  ישראל(נכנס  לגידול  הזה  
וחייבים  וחייבים  להוציא  את  זה

 . כולנו לחזור בתשובה

להתחיל   ,מיד,  מיד,  אבא,  אבא
שעם  ישראל  יראה עם  השק  ואפר  

ראה [  מה  לעשות  ואיך  לעשות  דוגמא
לא ,  אבא,  אבא  .]במשבצת  למטה

 ,אני  מכוון  אותך,  אותי  תם  קיבלתס
זה   .זה  התיקון  שלך  לעשות  את  זה

כל [  וכל  אחד  שעובד  אתנו.  התיקון
עם  בנימין   ,]המתנדבים  והפעילים

ואיתי  ועם  מנחם  ועם  ליפי  וִעם 
  כל .כל  אלה  -ישראל  וִעם  כולם  

תיקון  אתנו  וִעם  עם )  להם(יש  ,  אלה
כל  אלה  שעובדים ,  כולם.  ישראל
אין  חוץ  ממעשי .  אוגם  לך  אב.  אתנו

 ,עכשיו)  תכלס,  דברים  מעשיים(
  אז  אי ,ואם  לא  ,אדם  חייב  להיות  מעשי

 . אפשר לעזור להציל את עם ישראל

לאדם  שיכול  להשפיע  על   ,ולא  לשכוח
הוא  יואשם אז    עם  ישראל  ולא  עושה

הוא  עובד .  בשמים  שהוא  יכל  ולא  עשה
יום  ולילה  כי  הוא  רוצה  לעזור  ולהציל 

  ישראל  ואת  המשפחה   את  עם'עזרת  הב
 . יחד עם כולם, שלו

 ,עוד  מעט  זה יגמר והחיים יהיו טובים
 ,וכולם  יהיו  בריאים  וכולם  יהיו  שמחים
וכולם  ילמדו  תורה  ולא  יהיה  יצר  הרע 

ויגורו  ויחיו   אחד  על  השני  ולא  יכעסו
עד  השלב  הבא  שיהיה  שלב  עוד .  בשלום

אבל  את  זה  לא   ,יותר  גבוה  לבני  אדם
 .]ראה כללים ראשונים ט[ מבינים עכשיו

 קול דממה דקה
 9770077-03  חייג

 ועדכונים לשמיעת המסרים

 דפים אלו המעונין לעזור להפיץ

 948-120-0527     ניתן להתקשר
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 ?ומי ישרוד''
  רק.ה"רק  הבוטחים  בקב

,  שעושים  בדק  ביתהיהודים
שפותחים את הלב ואת השכל ואת 
המקומות  הכי  עמוקים  בכל 

יםמנקוהפינות  שבתוך  האדם  
את  זה  מכל  העבירות  ועושים 

  .תשובה שלימה
שמצטערים  ממש  על  כל  מילה 

על  כל  צעד  נגד  רצון ,  מיותרת
על ,  על  כל  מבט  לא  נכון.  השם
עד   ים  מצטערם  שהווירגיש.  הכל

 . דמעות
וישים  שק  על וישב  על  הרצפה  

  ויבכה  ויבכה הגוף  ואפר  על  הראש
 .''שהוא מצטער כל כך ויבכה ויבכה



כל  מלכי ,  שנה  שמלך  המשיח  נגלה  בו
מלך 2.  מתגרים  זה  בזה1לם  האומות  העו

ערב [במלך  הערבי  3מתגרה  4  ]איראן[פרס  

]ב''ארה[והולך  מלך  הערבי  לאדום  5  ]הסעודית

 ליטול עצה מהם 

וכל.  ומחריב  את  כל  העולם6וחוזר  מלך  פרס  
  מתרעשים ]הנשארים[אומות  העולם  

ומתבהלים  ונופלים  עלך  פניהם  ויאחוז  אותם 
 . צירים כצירי יולדה7

ואומרים  להיכן ,  שים  ומתבהליםוישראל  מתרע
  בניי  אל ]ה''הקב[ואומר  להם  ?  נלך  ולהיכן  נבוא

 .הגיע זמן גאולתכם...תתייראו
 

.כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות) 'וכו, להדביק בבית הכנסת, לשכפל, לפקסס(חשוב להעביר את המסרים האלו לכל יהודי בכל דרך שאפשר   
 

 
שהעולם  מתכונן  למלחמה   איך כל  אחד  יכול  לראות''

להיות  אוטיסט  להגיד  את כבר  לא  צריכים .  ענקית
  את  הדברים הללו ריכול  לומכל  קריין  רדיו  פשוט .  זה
כי  זה ,  ד  מרשיםוזה  מא.  מראות  בדיוק  מה  שקורה  היום]  ל''ך  ובדברי  חז''בתנ[הנבואות  .    רק  שהם  לא  יודעים  את  הנבואות-

  ושיבינו  שכתוב  בנבואות  בדיוק ,כדאי  להכין  את  הנבואות  עם  פרשנות  קלה  שיוכלו  להבין  מה  זה  אומר''.      ''כל  כך  מדויק
מסר מהאוטיסט ( . אין שום דרך אחרת. כדי לשרוד צריכים לעשות תשובה אמיתיתולהראות מתוכם ש. מה שקורה היום

 )ח"כסלו תשס' בנימין גולדן  י
ולהפך  אלו  שבקיאים  בחדשות  בדרך  כלל  אינם ,  ל  איננו  בקיא  בחדשות  העולם''  ובדרך  כלל  מי  שבקיא  בנבואות  ודברי  חזהיות

לכן  חיברנו  יחד  את  שני  התחומים  כדי  להשלים  את  התמונה  בעיני  כולם  וזאת  בכדי  שידעו ,  ל''בקיאים  כל  כך  בנבואות  ודברי  חז
 .ל עם ביאור שמראה התגשמות דבריהם בזמננו''לכן הבאנו כאן מדרש חז. לינצבאיזה מצב אנחנו נמצאים כעת ויבינו איך לה

 

  יותר -  מתגרים  זה  בזה  1
 .מכל השנים

  השם  של  פרס -  מלך  פרס  2
אבל  עד '',  איראן''הוחלף  לשם  

היום  מדברים  שם  בלשון  פרסי 
 .כידוע' ושם שושן הבירה וכו

  כידוע  שערב -  מלך  הערבי  3
חצי ''הסעודית  היתה  נקראת  

ועד  היום  מדינתם '',  האי  ערב
ואין ''  ערב  הסעודית''נקראת  

מדינה  אחרת  שנקראת  בשם 
מקורם ''  ערבים''וכל  ה(''  ערב''

ומשם ,  ל''מחצי  האי  ערב  הנ
התפשטו  לשאר  מדינות  המזרח 

, מרוקו,  התיכון  כמו  ירדן
 ).'מצרים וכו

  כידוע  יש  שני  זרמים  מרכזיים -  מתגרה  במלך  הערבי  4
איראן  היום .  ניים  ושיעיים  שהם  אויבים  זה  לזהסו,  באיסלאם

. הסעודית  היא  ראש  החץ  הסוניוערב  ,  היא  ראש  החץ  השיעי
היום  יש  עוינות  חזקה  ביניהם  בגלל  שערב  הסעודית  פוחדת 
שאיראן  תשליט  הגמוניה  שיעית  על  העולם  הערבי  והמוסלמי 
. באמצעות  עליונות  צבאית  וזה  על  ידי  פיתוח  כלי  נשק  גרעיני

ה  מובן  שיתכן  מאד  שיפרוץ  עימות  גלוי  בין  איראן לפי  ז
 ).וגם בגלל שאלו קיצוניים ואלו מתונים(לסעודיה בזמן הקרוב 

 -ליטול  עצה  מהם  ]  ב''ארה[  והולך  מלך  ערבי  לאדום  5
היום  אנחנו  בגלות .  ב  של  ימינו''הראש  של  אדום  היא  ארה

על  והראש  של  תרבות -ב  היא  המעצמת''אדום  כידוע  וארה
בין ,  כלכליים  וצבאיים,  יות  ויש  קשרים  הדוקיםה.  אדום
לכן  מובן  מאליו  שאחרי  שאיראן ,  ב  לערב  הסעודית''ארה

ב ''היא  בוודאי  תלך  לארה,  על  ערב  הסעודית]  תאיים[תתגרה  
 .כדי לחפש עצה איך להתגונן

כל ''  אי  אפשר  להחריב  את  -  ומחריב  את  כל  העולם  6
י  רק  על  ידי  נשק זה  אפשר,  על  ידי  נשק  קונבנציונלי''  העולם
לכן  ברור  שמדובר  כאן  על !)  דבר  שפותח  רק  בתקופתנו(גרעיני  

יש .  מלחמה  גרעינית  איומה  שלא  היה  דבר  כזה  בהסטוריה
לציין  שגורמי  האופוזיציה  האיראנית  פרסמו  שיש  להם 

גם  גורמים .  הוכחות  ששלטונות  איראן  כבר  השיגו  נשק  גרעיני
ע  הקיץ  שעבר רשמיים  בממשל  איראן  עצמו  הצהירו  באמצ

זה  מספיק  לבנית  עשרות [ג  אורניום  מועשר  ''שיש  להם  מאות  ק
 ].ובנוסף הם עושים כל הזמן עוד ועוד, פצצות גרעיניות

לא קיים לגבי ''  כצירי  יולדה''  פחד  -צירים  כצירי  יולדה    7
וגם ,  נשק  קונבנציונלי  בגלל  שישנם  דרכים  להתמודד  אתו

ו  בכל  המלחמות כמ,  יש  אפשרות  להחזיר  מנה  אחת  אפיים
צירי ''רק  נשק  גרעיני  מטיל  פחד  עצום  של  .  שהיו  עד  היום

בגלל  שאי  אפשר  להתגונן  בפניו  כלל  והוא  משמיד ''  יולדה
 .כליל בשטח נרחב ואפילו מדינות שלמות

 

כפשוטו ''  ומחריב  את  כל  העולם''אין  כוונת  המדרש  באמרו  
לם וכל  אומות  העו''  בגלל  שכתב  אחר  כך  -  העולם  ממש    כל-

מה  איכפת ,  ה  מתים''ואם  כל  או''  מתרעשים  ומתבהלים  וכו
אלא  ברור  שחלק  מן  העולם  נשאר  וניתן  להבין  את ?  מהפחד  הזה

והיה  בכל '':  )פרק  יג(דברי  המדרש  מתוך  הנבואה  של  זכריה  
  .'' והשלשית יותר בהופי שנים בה יכרתו יגווע' הארץ נאום ה

הכוונה''  ולםמחריב  את  כל  הע''לפי  זה  מה  שכתב  במדרש  

לשני  שליש  האלו  וכידוע 
אבל  זה  מדובר .  שרובו  ככולו

על  כללות  העולם  כמבואר 
אמנם  אצל  עם .  במפרשים  שם

ישראל  המצב  חמור  יותר 
ש  בגמרא  סוף  כתובות ''כמ
דשמואל  אמר  צירוף :)  קיב(

) ישעיה  ו(אחר  צירוף  שנאמר  
ועוד  בה עשיריה ושבה והיתה ''

 כשתשעה''י  מפרש  ''ורש''  לבער
יהיו ]  של  עם  ישראל[החלקים  
ולא  נותר  כי  אם אבודין  
 .''העשירית

כדי  שלא  יחשוב  הקורא 
שדברי  המדרש  כאן  תלושים  מן 

חשוב ,  המציאות  של  ימינו
להבהיר  לצבור  מה  שמופיע  כל  הזמן  בעיתונות  על  השקפותיו 

שיעי ''  משיח''(בענין  המאהדי  )  נשיא  איראן(של  מלך  פרס  
לפי  דעתו ).  איסלם  על  העולםשאמור  כאילו  להשליט  את  ה

זה  רק ,  הדרך  להביא  את  המאהדי,  ודת  הכת  הקיצונית  שלו
לכן .  על  ידי  יצירת  מצב  של  תהו  ובהו  מקומי  ובינלאומי

אומר  נשיא  איראן  שצריך  להבעיר  מלחמה  אזורית  ואחר  כך 
. להחריב  את  העולם  המערבי  באמצעות  פצצות  גרעיניות

חברי  הכת  הזאת כהיום  ממשלת  איראן  מורכבת  אך  ורק  מ
ומי שמפקפק בזה , שמאמינים לגמרי באידאולוגית המאהדי

 . מסלקים אותו מהממשלה

לאחר  שנבחר  נשיא  איראן  וגם  כמה  וכמה  פעמים  לאחר 
הצהיר  שתכלית  ממשלתו  להחיש  את  בואו  של ,  מכן
. ועל  זה  יוקצו  כל  המשאבים  הכלכלים  והצבאיים''  מאהדי''ה

 2007  לספטמבר  25ם  ביום  ''הוא  אפילו  הצהיר  בפני  עצרת  האו
 .'ויושמדו וכו] המערביות[שבקרוב מאד יפול שלטון המעצמות 

וחוזר  מלך  פרס  ומחריב  את ''ל  ברור  שדברי  המדרש  ''לפי  הנ
מענין  לשים  לב .  עומדים  להתרחש  בקרוב''  כל  העולם

שפורסמו  בהרחבה  בעיתונות  העולמית  שהאסטרולוגים  רואים 
אשר  בו  תחרב  אירופה '',  יחורף  גרעינ''את  החורף  הזה  כ

). וזה  תואם  בדיוק  את  דברי  המדרש(המערבית  על  ידי  איראן  
וכמו  כן  להבדיל  בזמן  האחרון  יש  כמה  צדיקים  שאומרים 

 ל''ל  יפלו  פצצות  אטום  ובארץ  ישראל  יהיה  הבירור  הנ''שבחו
על  ידי  רעידת  אדמה  נוראה ,  )'''ועוד  בה  עשיריה  וגו''בישעיה  ו  (

 . כדוגמתהבעוצמה שלא ידענו
ונתתי '')  ג''פ(המדרש  הזה  מתקשר  עם  דברי  הנביא  יואל  

,   בארץ-דם  .  ''  דם  ואש  ותימרות  עשןמופתים  בשמים  ובארץ
). מצודות  דוד  ועוד  מפרשים(  בשמים  -ואש  ותמרות  עשן  

זקיפות  מעלה  עשן ''פירושו  ''  ותמרות  עשן''י  מסביר  ''רש
. ''גבוה  וישר''ל  כעץ  תמר  ''ר''  תמרות''ק  כתב  ''והרד''  בגובה

וכל  זה  איננו  בצורת  סתם  עשן  רגיל  אלא  בצורה  מיוחדת  
. שמאוד  תואמת  לצורת  הפטריה  הידועה  של  פצצת  אטום

 .ל''הנ'' אש ותמרות עשן''ופטרית האטום היא בצורה של 

, מי  שרוצה  לשרוד  מהבירור  הנורא  הזה:  היוצא  מכל  זה  הוא
: האוטיסטיםזה  כמסקנת  המסרים  מ,  הפעולה  שראוי  לו  לנקוט

מתחת  לכנפיו ,  ה"אז  אם  יהודי  רוצה  לחיות  חיי  נצח  עם  הקב''
ומה  זה  אומר  לחזור ...תשובה  היא  התשובהאז  ,  כביכול'  ית

  זה  אומר  שכל  אחד  ישב  עם  עצמו  ויחשוב  על  כל ?בתשובה
 ].ראה פרטים במסר מעבר לדף['' עבירה ועבירה שעשה בחיים שלו

 התגשמות הנבואות בימינו


