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הרגע לפני הסוף

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן

אמרנו כי ניתן מסר כאשר יהיה שינוי
ממשי בעולם ,וזה קרה.
לפני אלול אמרנו שמאלול העולם
ישתנה לגמרי ,ובאמת מאלול התחילה
ליפול כל הכלכלה של העולם .אחר כך
הנשיא ברק חוסיין אובמה נבחר .בין אלול
לאדר העולם השתנה מאוד ,ומאדר עד
היום העולם השתנה עוד יותר.
הכל יורד יותר ויותר .מדינות מתכוננות
למלחמה גדולה .יותר ויותר מדינות יש
להם נשק גרעיני פעיל ,האנטישמיות
הגיעה לרמה כמו באירופה לפני מלחמת
העולם השניה ויותר ויותר אנשים חסרי
עבודה מינימלית.
בואו ניזכר איך היה העולם לפני שלוש
שנים ואיך העולם עכשיו .כל כך הרבה
ארצות מתחמשות בצורה קשה ביותר,
עם הנשק המפחיד ביותר ואין מי
שיעצור אותם .רק דבר אחד ברור:
כולם נגד ישראל והיהודים.
ברק חוסיין אובמה הוא שליח ה'
וה' דוחף אותו לעשות דברים משונים,
לא הגיוניים ועל גבול הטיפשות .אבל
עם הרבה סייעתא דשמיא הוא השיג
את המקום שלו בתור נשיא ארה''ב וה'
הכניס בו רצון לשלוט בכל העולם .הוא
שליח רע שיגרום להרס של רוב העולם
]הנזכר בזכריה יג ,ח[.
אובמה רוצה להיות דיקטטור
באמריקה והוא מצליח מאוד .הוא
שולט על לפחות שלושים אחוז של
העסקים באמריקה .מענין מאוד שהוא
מצליח לעשות דברים שאף נשיא לא
היה מעיז לחשוב על זה  -והוא לא יכול
אפילו להוכיח שהוא אמריקאי בכלל
וזה מדהים מאוד.
הוא חתם על מאות חוקים מאז
שהגיע לבית הלבן .אף נשיא לא הצליח
להעביר כל כך הרבה חוקים בזמן כל
כך קצר .וחלק מהם מאוד מאוד
משונים ואנטי דמוקרטיים ואנטי
אמריקאיים.
ברק חוסיין אובמה הוא מורכב מאדום
ישמעאל ועמלק והוא הגיע לנשיאות עם
ניסים גלויים .הוא תומך בכל מיני דברים
שאסורים לא רק ליהודים אלא גם לבני
נח .הוא רוצה להשתלט על ארה''ב ולהיות
יותר דומה למלך מאשר לנשיא וזה לא
החלום האמריקאי ]דמוקרטיה[.
הוא בא לעולם כאילו שהוא המשיח
החילוני ,המשיח הגויי שלא מאמין אפילו
במשהו דומה לקב"ה ,והוא מאמין שהוא
מציל את העולם .זה לא להאמין ומעל
הטבע שאדם רשע ולא חכם יכול להגיע
לרמה כזו ,וזה ממש נס.
]כל הדברים הלא טבעיים הנזכרים לעיל
מראים בעליל שהסיבה שאובמה הגיע
לשלטון זה רק בגלל שה' שלח אותו ויש

א' סיון תשס"ט

לזכור שגם הצורר הגרמני ימ''ש הגיע
לשלטון בצורה דומה ונגד כל הגיון וד''ל[.
בזמן האחרון הוא מגלה את שנאתו
הכפייתית למדינת ישראל וזה מבוסס
על השנאה שלו כלפי היהודים .עכשיו
נהיה יותר ויותר ברור שהוא רוצה להרוס
את מדינת ישראל ,לפרק אותה ,ולא משנה
לו אם גם הערבים יחסלו את היהודים
ח"ו .זה בכלל לא מענין אותו.
הוא מאמין שמדינת ישראל היא הבעיה
עיקרית של כל מזרח התיכון .ובזה הוא לא
רחוק מהאמת .כי ברור שהציונים הביאו
את כל הצרות על היהודים פה בארץ ישראל
ואת כל המלחמות .אם הם היו עושים את
רצון ה' ,אז לא היינו עוברים את זה

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר
מלכות דוד ליושנה לממשלה
הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי
ישראל וחוזרין כל המשפטים בימיו
כשהיו מקודם ,מקריבין קרבנות וכו'
וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו
מחכה לביאתו לא בשאר נביאים בלבד
הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו
שהרי התורה העידה עליו וגו'
ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא
מלחמה ולא קנאה ותחרות ,שהטובה
תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים
מצויין כעפר .ולא יהיה עסק כל העולם
אלא לדעת את ה' בלבד.
רמב"ם מלכים פי''ג

דור שהוא מצפה למלכותו
מיד הם נגאלים

ילקוט שמעוני איכה פתיחתא תתקצז

והגאולה הייתה מגיעה ,במיוחד אחרי
שואה כל כך קשה.
אבל בכל זאת אנחנו יהודים ,אפילו
שאנחנו לא מאמינים בדרך העקומה של
הציונים ,אנחנו גרים בארץ ישראל ואין
לנו חשק שהערבים ישלטו עלינו ,כי גם זה
מוות.
אובמה אומר ברור שמדינת ישראל
חייבת לתת את ירושלים ,לחזור לגבולות
 '48וגם להחזיר את הערבים הפליטים
לארץ ישראל .אנחנו צריכים להתפלל לה'
לעזור לנו לחזור בתשובה שלמה כדי
שבכל זאת ה' ירחם עלינו ,עם כל העבירות
שלנו ,ויביא את משיח צדקנו ברחמים
]''אם ישראל עושין תשובה נגאלין''
)סנהדרין צב.[(:

דף זה טעון גניזה

קול דממה דקה
חדש :חייג

077- 450- 2234

לקבל המסרים בפקס
לשמוע בטלפון03- 9770077 :
אנחנו מדברים ומסבירים ליהודים בכל
העולם את הסכנות הגדולות שעומדות
לפנינו ,אבל לא רק שיהודים לא רוצים
לקבל מה שאנחנו כותבים ,אלא לרוב גם
לא מוכנים לקבל מה שכתוב בנבואות
התורה .תפקחו את העינים ותראו
בעצמכם הסוף מגיע ,הסוף הקשה ]הנזכר
בעתה''[.
בנבואות לגבי הגאולה '' ִ
זה לא רק שארץ ישראל בסכנה .כל
יהודי בכל העולם בסכנה .האנטישמיות
היא מעל ומעבר .כל יהודי העולם בסכנה.
לא לחשוב שאם היהודי גר בארה"ב אז
הוא בטוח .חכו עד שהנשיא שלכם
יכעס מאוד מאוד על הישראלים ,תראו
איפה אתם תעמדו ומה הוא יעשה
לכם.
כמה יהודים יש בעולם? המספרים
מיקרוסקופיים לעומת אומות העולם.
מה יהיה לכם היהודים של העולם? מה
יהיה העתיד שלכם בארצות שלכם?
יהודים תיפתחו את העינים! אנחנו
מעטים לעומת הענקים שנגדנו .ההצלה
היחידה שלנו זה הקב''ה .הוא שלח
לנו את הנבואות להדריך אותנו
לתקופה זאת מה לעשות ואיך לעשות
את רצונו כדי שהוא יציל אותנו.
יהודים שגרים בחו''ל אם אפשר
עדיף שתהיו פה בארץ ישראל .אם
בשום פנים ואופן אתם לא יכולים
להגיע ,אז תעשו מה שכל היהודים,
כולל אלו שבארץ ,צריכים לעשות וזה
לחזור בתשובה אמיתית .זה מסר
לחילונים ,לדתיים ולחרדים :תחזרו
בתשובה כמו שכתבנו במסרים עד
היום ]במיוחד במסרים  27ו) 37-ניתן
לקבל הדפים גם בפקס.[(077-450-2234 :
ממלחמת העולם השניה עד היום ,העולם
לא ידע שפע של גשמיות כל כך גדולה כמו
שהיה עד אלול תשס''ח ]ספטמבר .[2008
התרגלנו לגשמיות שלנו והרגשנו שאי אפשר
לחיות בלי הדברים האלה.
השפע של גשמיות כל כך גדולה שהיא
מעוותת לגמרי דרך חיינו .אדם שחי חיים
כאלה מעוות וכל המבט שלו על העולם
מעוות .אפילו יהודי המאמין בקב"ה
ומתפלל שלש פעמים ביום ,ולומד תורה,
אבל משתתף בעולם השקר הזה ]עגל
הזהב[ עם כל הלב שלו ,ומנסה לחיות בשני
העולמות ,הוא יעלם מהמציאות ל"ע .כי
אי אפשר לחיות בשני עולמות ,עולם
האמת ועולם השקר ]''הגברת התאוה על
השכל היא ראש כל חטאת וסיבת כל גנות
וגו''' )חובת הלבבות שער הפרישות פ''ב
וע''ע שם בהרחבה([.

שאלות ותשובות

זה הרגע שחייבים לבחור .הרגע הזה,
כי הוא יספק לנו את צרכנו ,אפילו אם לא
הרגע לפני הסוף .ותדעו ,שזה באמת הרגע
נצליח בהשתדלות שלנו ,אז נוכל להינצל
ש .שמעתי מפי אנשי מודיעין כי לאיראן
לפני הסוף .זה הזמן שאתם צריכים
]''ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה'
יש מעל מאה פצצות אטום והם שלחו
לבחור .כי מי שלא בוחר בביטחון מלא
מבטחו והיה כעץ שתול על מים וגו'''
אותם עם מתאבדים אשר הבריחו את
)ירמיה יז([.
בקב"ה  -וזה לעשות את כל רצונו בלי
הגבול הפרוץ בין מקסיקו לארה"ב והם
השקר  -אין לו מקום בעולם של משיח.
אך אלה שמאמינים ביכולת שלהם,
נמצאים בהרבה מדינות שם ומחכים ליום
לכן הדבר הראשון שצריכים לעשות זה פקודה .האם זה נכון? )יעקב ג .מירושלים( ב''כוחי ועוצם ידי'' ,הם לא ינצלו ]''ארור
לחזור לקב"ה באמת .להוריד את כל
הגבר אשר יבטח באדם וגו' ולא ירא כי
ת .דבר אחד ברור :אמריקה תקבל זבנג
המושגים ,את כל הרצונות שלא שייכים
יבוא טוב וגו''' )ירמיה יז([ .ואלה שעדיין
גדול מאד ,וזו לא בדיחה .אמריקה תסבול
חיים בצרפת ,אוי להם.
לאידישקייט ]יהדות[ ,ולחזור אך ורק
מאד מאד בעתיד הקרוב .ברק חוסיין
ולהלביש
לרצון ה' .ולא לעוות את רצון ה'
אובמה רוצה להשתלט על העולם .הבעיה ש .אני גרה בקנדה עם משפחתי .האם
את זה על רצוננו אלא רצון ה' באמת.
היא שהוא לא כל כך חכם .הוא רשע גדול ,עלינו להתייחס לאזהרות ליהודי ארה"ב?
אבל אנחנו כל כך רחוקים מהאמת ,והעולם הולך להשתנות עוד פעם ,אבל מאד )רחל ממונטריאל(
כולל הרבה מהמנהיגים שלנו ,שאני מאוד מאד ,ובסופו של דבר כל הנבואות שצריכות ת .בכל מקום בעולם היהודים יהיו מטרה
לפיגועים אנטישמיים .הם כבר מטרה
מפחד שאי אפשר להגיע לאמת .כאשר להתקיים יתקיימו בצורה מלאה.
המחשבה כל כך מעוותת והרצונות כל כך
הדאגה שלנו היא לא אם אנחנו נשרוד בהרבה מקומות .לפי הנבואות ארץ
מעוותים ,לרוב אינם מסוגלים להגיע או לא .הדאגה שלנו אם אנחנו נוכל לחיות ישראל לא תחרב ]''כי קרוב יום ה' על כל
לאמת.
הגוים...ובהר ציון תהיה פליטה''
אני מאוד דואג שאנחנו נהיה כמו
)עובדיה א ויואל ג( ''פרזות תשב
המסרים מן האוטיסטים ופגועי המוח
במצרים שרק חמישית מהיהודים
ירושלים מרוב אדם'' )זכריה ב([
מזכירים את תקופת הנביאים
נגאלו .ואני מפחד שבמצב של
אבל אדום בטח יחרב ]עובדיה א
אשר היתרו והיתרו בעם ישראל ,ומאחר
ועוד[ ואת חיה בחלק של אדום.
היהודים היום זה יהיה הרבה פחות
ח"ו ]''וחמושים עלו בני ישראל-אחד
שמשמים נתנו לעם ישראל המון זמן לחזור
ש .האם זה יותר בטוח להיות
מחמשה ויש אומרים אחד מחמשים
בקנדה מאשר באמריקה? )משה
בתשובה על פשעיהם ורוע מעלליהם ,העם
ויש אומרים אחד מחמש מאות''
מקנדה(
טעו לחשוב שדברי הנביאים הם הבל וריק
)ילקוט שמעוני שמות יב(.
ת .יותר בטוח להיות עם הקב"ה.
ואין בכוחם להתגשם.
]והחי יתן אל לבו שדבר כזה כבר
ש .איך אדם יכול לדעת אם ינצל
וכאשר קרו הדברים ביתר שאת ונחתו על
התרחש בעם ישראל'' :והשארתי
במלחמת גוג ומגוג? )משה
עם
הבינו
,
וגלות
חורבן
,
קשים
יסורים
עמנו
בישראל שבעת אלפים כל הברכים
מברוקלין(
אך
.
אמת
היו
הנביאים
דברי
שכל
ישראל
אשר לא כרעו לבעל וגו''' )מלכים א
ת .אף אחד לא יכול לדעת מראש.
יט( וראה בספר חסד לאברהם )מעין
הכל היה כבר מאוחר מדי...
רק תהיה קרוב לקב"ה ותתרחק
ג נהר כ( שכתב שבאמת כך יהיה
מעגל הזהב ומהשקרים של העולם
יש קצת דמיון למסרים שלנו ,פגועי המח.
בא''י בגאולה העתידה בב''א ע'ש[.
הזה.
בקרוב כאשר יראו שהכל קורה  -והלוואי
כי רוב היהודים עוד חיים את
ש .מה יקרה לאדם המבולבל מאד
שלא  -אזי יוותר לנו רק לבכות ולבכות
החיים הדמיוניים ]עגל הזהב,
בחייו ,האם הוא ילך לגהינום או
ולהתפלל לאבינו שבשמים שירחם עלינו,
החלום האמריקאי[ .אפילו שזה כבר
לגן עדן? )מנחם מברוקלין(
ולשוב עד השם ,כדי להפסיק את הפורענויות
מתמוטט ,יש להם עוד את התשוקה
ת .בלבול זה נגד התורה.
והתקווה שאולי בכל זאת המצב הקשות המתרגשות לבוא עלינו .גליה
ש .כבר לפני חודשיים כמעט
יחזור למה שהיה פעם .ואם אני
כתבתם שיהודי אמריקה בסכנה
אשאל את רוב היהודים :אתם
גדולה ,ולא רואים ב"ה כלום.
רוצים לעבור דברים קשים ,אבל להגיע בעולם של אמת .אנחנו צריכים לחזור
לטוב  -למשיח צדקנו ,לבית המקדש  -או בתשובה .זו צריכה להיות כל הדאגה שלנו עכשיו שאני עוברת על החומר אני רואה
לחזור לעולם שהיה לפני שלש או ארבע ולא מקלט ולא מסיכת גז ולא שום דבר ,שאזהרה דומה פרסמתם ליהודי רוסיה
כבר מזמן וב"ה גם פה טעיתם .אז מה זה
שנים? אני חושש שהרוב יגידו שהם רוצים רק זה.
ש .מה עלי לעשות על מנת להינצל על ידי סתם תחזיות בע"מ או סתם רמאות?
לחזור למה שהיה.
ולכן אני רוצה שיהיה ברור :זה הסוף .הקב"ה? אני דואג בקשר לעולם הפיננסי ת .צוחק מי שצוחק אחרון .אבל אני לא
העולם נכנס בעתיד הקרוב למצב קשה וגם הרוחני ,אך כתוב "אם אין קמח ,אין אצחק ,אני אבכה על כל יהודי ויהודי.
ביותר ,מפחיד ביותר .מצב ששני שליש תורה" אז אנו צריכים את שניהם על מנת אנחנו לא נביאים ולהבדיל ,ירמיהו
הנביא ע''ה הזהיר את עם ישראל משך
מהעולם יחרב ]זכריה יג[ ,שה' ישמור לעשות את רצון ה') .דוד ס .מצרפת(
עלינו ,ומלחמות קשות ביותר .רק אלה ת .אתה צודק ,אך קודם כל עליך להתקרב שמונים שנה שיבוא אסון אם לא יעשו
שבאמת קרובים לקב"ה יחיו ]''והיה כל לה' ולבטוח בו .אנו מתקרבים לזמן כמו תשובה ,וצחקו ממנו ]''ואדבר אליכם
אשר יקרא בשם ה' ימלט'' )יואל ג( שבני ישראל היו במדבר ללא מקורות מחיה .אשכים ודבר ולא שמעתם'' )ירמיה כה([.
ומצודת שם'' :רק הנשארים המבוררים אנו בשלבים של התנתקות מהעולם הזה ,בסופו של דבר ,היה חורבן בית המקדש
הראשון והגלות.
שבהם ,אשר כל אחד מהם קורא אל ה' הכלכלי ,הגשמי וכו'.
ונח בנה את התיבה משך מאה ועשרים
וצועק אליו ומשים בו בטחונו''[
אם נלמד לבטוח בה' עם כל הלב ,ונדע
שנה ,וכל הזמן הזהיר את כולם שיעשו
מה עוד אפשר להגיד? תקראו את כל
תשובה ואם לא יהיה מבול וכולם יהרגו.
הדברים שכתבנו ויותר מזה תקראו את
ניתן להשיג דיסקים בנושא ''שק
צחקו ממנו ובסופו של דבר זה קרה.
ותדעו
הנבואות של תורת משה רבינו ע''ה
ואפר'' לשמיעה או לצפיה ) 1ש''ח
אנחנו נותנים מסרים כבר שבע עשרה
את
הציל
מה לעשות ואיך לעשות כדי ל
לדיסק( בהוצאת הארגון ''בחגוי הסלע'':
שנה ,ומה שאנחנו אומרים עכשיו זה לא
עצמכם .העולם של משיח יהיה עולם של
ברחוב השומר  74ק'' ד  ,בני ברק
יקח שמונים שנה או מאה ועשרים שנה,
אמת בלבד ורק אנשי אמת יוכלו לחיות
או בטל.03-6167266 .
זה יקרה עוד מעט.
בעולם של אמת.
)(

