
לפעמים מתחדשים מקרים ברחוק מקום''  
 ובאיים הרחוקים

 כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה
 יפחדו פן יגיע הפורענות אליהםוייראו ו

 

:)צפניה ג(והוא מאמר הנביא   
 החרבתי .ותםהכרתי גוים נשמו פנ'

נצדו  עריהם ,  חוצותם  מבלי  עובר
  אמרתי  אך .מבלי  איש  מאין  יושב

 ' תקחי מוסר,תיראי אותי
   

 וכשאינם מתיסרים ברעת האחרים
וילך הלוך וקרב, הפורענות הולך הלוך ונסוע  

 ואין ספק כי מי שרואה כל אלו התלאות
 אשר הם באמת התראות השם יתברך

 בהועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך 
 הוא כמי שעובר עבירה וקבל עליו התראה

''שהתיר עצמו למיתה מכאן ואילך  
)יהדרוש השיש(ן "דרשות הר  

 

 הדף טעון גניזה

אני  רוצה  להגיד  לעם  ישראל  כמה 
לא .    על  המצב  העגום  שלנולבישכואב  

אנחנו   כי  ,רציתי  באמת  לתת  עוד  מסר
ישירים מקבלים  מספיק  מסרים  

  כן  אני ,ומשהאבל  .  ה"קשים  מהקבו
 : וזה,מרגיש שאני חייב לומר

תפתחו  את   ,עם  ישראל  ,עם  ישראל
? למה?  למה  את  ישנה]  כלה  [!העיניים

ועם  ישראל   ,העולם  מסביב  מתמוטט
ישנה  שינה  עמוקה   ,ה"הכלה  של  הקב

גם .  בתוך  הלכלוך  של  העולם  הזה
 ,גם  הדתיים  וגם  החרדיםוהחילונים  

 !תפתחו את העינים

תר  מכות  טבע  לא ראינו  בזמן  קצר  ביו
ה  סופת  שלג ת  בפורים  הי.רגילות
דבר  שמאד   ,ב  בשטח  מאוד  גדול"בארה
בארץ  באותו  זמן  היה  גשם .  חריג

 אבל  כמות  אדירה  ,ה  טוב"ב
  לאי  נעימות  ולבעיות מהשגר

 . לאנשים רבים

מול היתה  רעידת  אדמה  ענקית  
שגרמה  לפחד ילי  'החוף  של  צ

מה   וגר,רבע  מהעולםמצונמי  ב
לקפוץ  מהמסלול לכדור  הארץ  

לא  הרבה  לפני  זה  היתה .  הרגיל
מה רעידת  אדמה  בהאיטי  שגר

  ומליונים  בלי ,למאות  אלפי  מתים
ולא  צריכים   .נדיר  מאוד,  קורת  גג

טב  הצפוני ולחזור  על  זה  שהק
 . והדרומי נמסים במהירות רבה

העולם  הטבע  מתפרץ בכל  ו
  ולעיתים -  בצורה  משונה  מאד

ו בפורים  הי.  מפחיד  מאדקרובות  
מקום  בנוי   ,באירופהגם  הוריקנים  

 בכל  אבל  -  טוב  טוב  ומאורגןמאד  
זאת  היו  מקרים  לא  מעטים  של 

ראה  במסגרת  משמעות   [מוות  מזה
 ].לוהא'' המסרים''

 הדברים  הבולטיםואלה  רק  
בנוסף  לזה  יש  מחלות  רבות .  לעין

בתי  חולים  מלאים  חולים   ,ומשונות
  גם .  שלא  נדע,מהמחלות  הגרועות  ביותר

  חולים  במחלות  אשר דים  גם  מבוגריםיל
וכמה  שיש .  אף  פעם  לא  שמעו  עליהן

לא  יודעים  איך ,  כביכול  ידע  ברפואה
אמר ''[לטפל  בהרבה  מהמחלות  האלה  

רבי  יוחנן  אם  ראית  דור  שצרות  רבות 
  שנאמר  כי  יבא חכה  לובאות  עליו  כנהר  
נוססה  בו  וסמיך  ליה '  כנהר  צר  רוח  ה

 . .)]חסנהדרין צ('' ובא לציון גואל

עם ,  הגורם  לכל  האסונות  והצרות
  הגשמיות  רוצחת .זה  הגשמיות,  ישראל
. רוצחת  את  הרוחניות  שלנו,  אותנו

  העבירות  ולמיעוט יוגורמת  לריבו
רוצחת  את .  המצוות  והזכויות  שיש  לנו

אם  האדם ''['  האמונה  והביטחון  בה
, נמשך  אחר  העולם  ומתרחק  מבוראו

ומקלקל  העולם ,  הוא  מתקלקלהנה  
ומביא ,  )]א''מסילת  ישרים  פ(''  מוע

אותנו  לרמה  של  הגוים  הנמוכים 
... דרש  רבי  יהודה  בר  אלעאי''[ביותר  

כשהן  יורדין ...  אומה  זו  משולה  לעפר
ועם  כל ].  .)מגילה  טז(''  יורדין  עד  עפר

 !לא מתעוררים, מה שקורה
עכשיו  העולם  על  סף  מלחמה  נוראה 

  פי  שנים  בה ',והיה  בכל  הארץ  נאום  ה''[
זכריה (''    והשלשית  יותר  בה,יכרתו  יגוע

בארץ  ישראל  האיומים  הגדולים )].  יג
  עם  כל -  של  הערבים  נגדנו  והרציניים

הנשק  הכי  משוכלל  והכי  הרסני  שקיים 
ועם  התמיכה  של  מדינות  ביניהם .  בעולם
שהיא  נותנת  את  רוב  החימוש ,  רוסיה

 .לערבים
ש  נובח  וצועק  נגד ''נשיא  איראן  ימ

בי  העולם  האנטישמיות ברח.  היהודים
המצב  היום ,  לפי  כל  הדעות,  רבה  מאוד

דומה  לעולם  שמלפני  מלחמת  העולם 
. ולמדינת  ישראל  אין  ידיד  אחד.  השניה

אף  מדינה  לא  מוכנה  להיות  ידידה  של 
: ל''דברי  חזרואים  בחוש  .  [עם  ישראל

הלכה  בידוע  שעשו  שונא :  י''אמר  רשב''
 ואיך)]  ספרי  בהעלותך  ועוד(''  את  יעקב

 ?איך! אנחנו עדיין ישנים
עם ,  גם  אמריקה  במצב  מאד  לא  קל

שרק  דואגת  לאיזה ,  ממשלה  עקומה
. ב"תוכנית  מסתורית  הרסנית  בארה

אבל  חוץ  מנגד ,  עולם  שעל  סף  מלחמה
ועדיין  עם .  לא  ברור  מי  נגד  מי,  ישראל

 !ישראל ישן
ה  אין "שבלי  הקב,  אתם  לא  מבינים

ד לא  ישמר  עיר  שוא  שק'  אם  ה''  [תקווה
וכמו  שאנחנו ,  ])תהלים  קכז(''  שומר

שהוא  לא  יציל  הרבה ,  מתנהגים  היום
  אם  לא  נעשה  תשובה -  מאתנו

לא ''[ו "הוא לא יציל אותנו ח, אמיתית
שהוא ,  יתכן  הישועה  ואנחנו  חוטאים

ם ישיבנו  קוד ...חטאינו הגלנו  מפני
ל  קבלו ''אבל  קדמוננו  ז...  ?שנתקן

 צרותשתקראנה  אותנו  )  סנהדרין  צז(
רבות  ורעות  שנבחר  בעבורם  התשובה 

. רב  סעדיה  גאון(''  ונהיה  ראויים  להגאל
 )].'מאמר ח, אמונות ודעות

זה  לא ?  ואיך  עושים  תשובה  אמיתית
כי  המצב ,  מספיק  להגיד  קצת  תהילים

המצב .  הוא  מידי  קשה  בשביל  זה
בצורה ,  חייבים.  הרוחני  שלנו  ירוד  מדי
כמו  הרצינות  של [הרצינית  ביותר  

שמעשיהם  שינו  את ,    נינוהאנשי
, לבכות].  פורענות  שנגזרה  עליהםה

, לשים  שק  על  הגוף  ואפר  על  הראש
בכל  לבבכם שובו  עדי  ''[ולבכות  

] )יואל  ב('  'ובצום  ובבכי  ובמספד
  .על כל העבירות שלנוולבקש מחילה

הוא ?  ומה  היא  התשובה''[
שיעזוב  החוטא  חטאו  ויסירו 
ממחשבתו  ויגמור  בלבו  שלא  יעשהו 

וכן  יתנחם  על  שעבר ...מרוד  שנאע
ויעיד  עליו  יודע  תעלומות ...שנאמר

'   וכושלא  ישוב  לזה  החטא  לעולם
וצריך  להתודות  בשפתיו  ולומר 

, ם''רמב(''  עניינות  אלו  שגמר  בלבו
 . )]ב''הלכות תשובה פ

על  איך  שעשינו  מהתורה  של ו
שאין ,  ה  יהדות  מפלסטיק"הקב

ונאמר  על ''[ואין  לה  נשמה  ,  לה  לב
נשים  שאינם  עורכים  מחשבות הא

ישעיה ('  להתבונן  תמיד  ביראת  ה
ותהי  יראתם  אותי  מצות ):  "כט

אנשים  מלומדה  לכן  הנני  יוסיף 
להפליא  את  העם  הזה  הפלא 

ולא ,  '')ג  טו''שערי  תשובה  ש"  (ופלא
יעשה  כאדם  העושה  דבר  במנהג  ומוציא 

  ועל  דבר  זה דברים  מפיו  בלא  הגיון  הלב
נו  ביד  ישעיה   ושלח  לבעמו'  חרה  אף  ה

עוד  מה )  ו"מ'  ח  סי"בס(ש  "ועי'  וכו
משנה ('  'בגודל  העונש  עבור  זהשהאריך  

 ].)ברורה סימן ה
חייבים  לחזור  בתשובה  על  כל 

ואז  אם ,  כל  העם,    כולנו.העבירות  שלנו
ה  לקבל ''נזכה  בעז,  זו  תשובה  אמיתית

, אבל  כמו  שאנחנו  עכשיו.  משיח  צדקנו
' עושים  בדיחה  מכל  האזהרות  שה

צ ל''כנ'      וכואסונות  הטבע[  ולח  לנוש
 ].ל במסגרת כאן''ן ז''הרוראה דברי 

חייבים  לפתוח  את  העינים ,  כל  היהודים
סכנה .  ולראות  באיזו  סכנה  אנחנו  נמצאים

, סכנה  רוחניתו,  שזו  סכנת  מוות,  גופנית
 .שזו סכנה לחיי הנצח שלנו

כמה  ישרדו ?  מה  יהיה,  עם  ישראל,  או

 קול דממה דקה
 2234-450-077 חייגו :חדש

בפקס לקבל המסרים
 

 

 דפים אלו המעונין לעזור להפיץ

 948-120-0527 ניתן להתקשר   

 הגשמיות רוצחת אותנו        ד''בס  
 ע"ז באדר תש" ט       מסר מהאוטיסט בנימין גולדן          
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אלפי  שנה  הגבילה  החכמה ]  שישה[שיתא  
  והשתדלותם  על העליונה  לעבודת  בני  האדם

, ואחר  כך  יתחדש  העולם  בצורה  אחרת,  השלימות
ההנאה דהיינו  .  ראויה  למה  שיעשה  בו  אחרי  כן

אלפים  אלה  הנה '  וטרם  יכלו  ו.  הנצחית  לזוכים  לה
מצבה  השלם צריך  שתעמוד  האומה  הנבחרת  ב

 .אל הנצחיותשיוכלו ליעתק הדברים אחר כך 
, וזה  מה  שהובטחנו  עליו  שיהיה  על  כל  פנים

שיבחרהו  האדון   והאמצעי  לזה  יהיה  אחד  מזרע  דוד
. והוא  מלך  המשיח,  ויעזרהו  שיצליח  בו.  ה  לזה"ב

והנה  בזמנו  ועל  ידו  יתוקנו  ישראל  תיקון  גדול  וכל 
ים  ויסור שירבה  הטוב  בכל  הצדדהבריאה  אחריהם  

 ...הרע לגמרי
לא  ירעו   )ישעיה  יא(והוא  מה  שהבטיחו  הנביאים  
ולא  יהיה  סכלות .  'ולא  ישחיתו  בכל  הר  קדשי  וגו

בעולם  אלא  כל  הלבבות  יהיו  מלאי  חכמה  ורוח 
, הקדש  יהיה  שפוך  על  כל  בשר  באופן  שיזכו  לו  הכל

אשפוך '')  יואל  ג  (שאמר  הנביאוהוא  מה  .  בלי  קושי  כלל
 .'''שר וגורוחי על כל ב

  מתדבקים והם,ישמחו  ויעלצו  ברוב  הטובהוהנה  
ועל  ידי  זה .  ועובדים  לפניו  עבודה  שלימה'  בבורא  ית

יהיו  מתעלים  והולכים  עילוי  על  עילוי  עד  שיגיעו 
  מצב  הנצחיות לעבור  ממנו  אל  למה  שצריך  שיגיעו  לו

 ...בחידוש העולם
והנה  ימצא  העולם  כלו  נמשך  אחר  עבודת  הבורא 

והוא  מה  שאמר ,  תהיה  עבודה  זרה  כלל  בעולם  ולא  'ית
''' אז  אהפוך  אל  עמים  שפה  ברורה  וגו)  צפניה  ג(הנביא  
 .''אחד ושמו אחד' ביום ההוא יהיה ה''וכתוב 

 מאמר העיקרים , ל''רמח

כל  זמן  ששורה  אצלנו  מצב  מלחמה  עם 
לא  נצליח  בכל  אשר ,  מלכות  שמים

אין  לפנינו  שום  דרך  להצלתנו ...  נפנה
שלום  עם זולתי  להתפייס  ולעשות  

ואז תתקיים ההבטחה ,  ה  ותורתו''הקב
' וגואם  בחוקותי  תלכו  ')  ויקרא  כו(

 .'ונתתי שלום בארץ וגו
 ד''ל הי''רבי אלחנן וסרמן ז

 ש''קסה ע' קובץ מאמרים ואגרות עמ

  עם רתיקשו''ספר  חדש  של  מסרים  הופיע  
בנושא  להשיג  דיסקיםגם  ניתן  .  ''נשמות

ח ''  ש1  (ועוד  נושיאים  חשובים  ''  פרשק  וא''
'', בחגוי  הסלע''מהוצאת  הארגון  )  לדיסק

, 74ברחוב  השומר  '',ות  דודמלכ''הכל    אצל  
 .03-6167266 .  נוספים בטלםיטרפ .בני ברק

 לזיכוי הרבים נא להעביר הדף הלאה

 

מעיר   ולקחתי  אתכם  אחד''[מכל  זה  
 ''ושנים  ממשפחה  והבאתי  אתכם  ציון

כמה  רואים  את  האמת ?  )]רמיה  גי(
שהכל  בנוי ,  שצריכים  לברוח  מהעולם  הזה

על  משהו  שנעלם  בתוך ,  על  שקר  על  חומר
 )].ג-ד א''א פ''ח(' מבואר בדרך ה[הקבר 

ביציאת   [לא  יודע  כמה  אנשים  ישרדו
א  הרבה ''מצרים  יצאו  רק  חמישית  וי

, מעין  ג(  חסד  לאברהם  וראה  בספר,  פחות
שרק  שבעת  אלפים  יהודים )  נהר  כב

אבל  אפילו  אם ].  ישארו  בארץ  ישראל
עם  המעט ,  ישרדו  מעט  יהודים

ה  יבנה  את  עולם ''הקב,  הזה
המשיח  ואחר  כך  את  העולם  הבא 

וראה    כאן  במסגרת .  ל  הנצחיות''ר[
 ].התוכנית הכללית של הבריאה

אני  רוצה  להוסיף  שגם   :דניאל
, דואג  מאד.  מאדי  עצוב  אנ

שמשהו  יעיר  את '  ומתפלל  לה
אבל  אני  מוכרח  להגיד .  היהודים

ראה [ישלח  עוד  אסונות  '  שה
מכל  מיני ,  ]  מד-לב  ,  יחזקאל  כ

 . כדי להעיר את עמו, כיוונים
ה  אין  משהו  יותר  חשוב ''כי  לקב

שהם  תכלית [לו  מעם  ישראל  
בשביל )...ר"ב(ל  "ש  רז"הבריאה  כמ

ראשית )  ב'  ירמי(ישראל  שנקראו  
וזה  מבואר )  י  בראשית  א''רש(

 )].ב''א פ''ח(' היטב בספר דרך ה
לעם  ישראל ,  לצערי  הרב,  אבל

ז ''הבלי  עוה[ש  כל  מיני  צעצועים  י
:   וזה  דומה  לדברי  הנביא–
צבקות  ביום '  י  ה-ויקרא  אדנ''

ההוא  לבכי  ולמספד  ולקרחה 
  והנה  ששון  ושמחה -ולחגור  שק  

אכול  בשר .  הרג  בקר  ושחט  צאן
כי  מחר ,    שתות  יין  אכול  בשרו

אם צבקות  '  ונגלה  באזני  ה.  נמות
' 'יכפר  העון  הזה  לכם  עד  תמתון

 .]. יומא פו' וע) ישעיה כב(

יעשה  הכל '  ה,  בל  עם  כל  זהא
להחזיר  את  כלתו  האהובה  לחופה 

 ].לו-כב, ראה יחזקאל לו[

 ה משלים את עולמו''הקב

 ע"ג אדר תש"י מסר מהאוטיסט דניאל

ההיסטוריה  של  העולם אנחנו  בסוף  
ה  ברא "  הקב.כמו  שאנחנו  מכירים  אותו

גן [את  העולם  הזה  ואת  העולם  הבא  
, הוא  ברא  את  הכל].  'גהינום  וכו,  עדן

ואנחנו  עדין  בתהליך  של  השלמת  בנין 
ל ''ראה  במסגרת  הסבר  הרמח.  [העולם

 ]. ל במאמר העיקרים''זצ
בין  האמת ,  המלחמה  בין  הטוב  והרע

הרע ,  בסוף.  ו  לשיאהמגיעה  עכשי,  והשקר
 .והטוב והאמת ישארו, והשקר יעלמו לנצח

. המלחמה  האחרונה  תהיה  קשה  ביותר

יהיו ,  לפי  המצב  הנוכחי  של  עם  ישראל  כעת
ראה [  הרבה  יותר  קורבנות  מאשר  ניצולים

לעיל  דברי  ספר  חסד  לאברהם  וראה 
צירוף '':  וסוף  ספר  דניאל,  :כתובות  קיב

 ''אחרי צירוף וכו

   טהורים  ישרדורק  המעטים  ה
ך  עם  עני  ודל  וחסו והשארתי  בקרב''[

והם  יהיו ,  )]צפניה  ג('''  בשם  ה
ואחר ,  התשתית  לעולם  של  ימי  המשיח

ראה  כללים  ראשונים [כך  לעולם  הבא  

 ].השלבים של עליות בנצחיות) אות ט(

כדי  להיות  חלק  של  תשתית ,  כל  יהודי
יהיה  חייב  לחזור ,  זו  שתהיה  קיימת  לנצח

נתק  מכל  הגשמיות  המיותרת   להת.ה"לקב
ולהתנתק  גם .  של  תרבות  הגוים

ולחזור ,  היוםמהחילוניות  של  היהודים  
מי   .'ליהדות  אמיתית  לעשות  רק  רצון  ה

או  לפחות  ישתדל  בכל  כוחו  לחיות ,  שיחיה
חיים  כאלה  יקבל  את  משיח  צדקנו  ואת 

 . יעלם עם השקר, ומי שלא. הגאולה

זה  לחיות  את ,  ה"להיות  קרוב  לקב
. ה  בענווה"להידבק  לגמרי  לקב  מתהא

מי  שיעשה  את  זה  יעבור  בקלות  את  כל 
המבחנים  והנסיונות  ואת  כל  הסבל 
שיפול  עלינו  ועל  כל  העולם  בעתיד 

אלקיכם '  ואתם  הדבקים  בה''[הקרוב  
)]. דברים  ז(''  חיים  כולכם  היום

נקבל  את ,  נגיע  לשלמות'  ובעזרת  ה
ונביא  קורבנות  בבית ,  משיח  צדקנו
 .לישיהמקדש הש

 ?הכל באמת רגיל
 ע''מסר מהאוטיסט דניאל אדר תש

. העולם  כמנהגו  נוהג,  כנראה:  שאלה
הבורסה .  הכותרות  בעיתונים  אותו  דבר

העיתונים  מכילים  שפע  פרסומים ,  עולה
. 'על  חופשות  לקראת  הפסח  הקרוב  וכו

  אז  איך  אתה  אומר .העתיד  נראה  ורוד
 ?שאנחנו על הסף של אסון נורא

,   מלחמת  העולם  השניהלפני:  דניאל
ש  איימו  על  כל ''הנאצים  ימ

 . ועל כל העולם, אירופה

, הם  התקיפו  כבר  יהודים
, והצבא  שלהם  היה  מוכן  למלחמה

 . וכל העולם ידע את זה

לא ,  כמו  שהיום,  אבל  גם  אז
 תרצו  לחשוב  על  זה  רצו  ליהנו

, היו  אז  אנשים].  מעולם  הזה[
' ראשי  ממשלות  וכו,  עיתונים

רוב אבל  ,    לסכנהשהיו  מודעים
זה  גם ,  האנשים  לא  רצו  לדעת

 .המצב היום

לפני  מלחמת  העולם ,  למשל
העיר  וורשה  היתה  שקטה ,  השניה
אנשים  הלכו  לעשות .  ושמחה
הלכו ,  טיפלו  בילדים  שלהם,  קניות

  עד -הכל  היה  רגיל  .  לעבודה
שהמטוסים  הגרמנים  הפציצו  את 

 . וורשה
כל  המציאות ,  בשניה  אחת,  אז

, נחמדים,  יים  רגילים  מח.השתנתה
נעימים  עם  אנשים  המתכננים 

, לידות  בעתיד,  חופשות  בעתיד
 . 'קבעו תור לרופא השיניים וכו

וברגע  אחד  כל  העולם  שלהם 
הורים  וילדים  נהרגו .  הפך  לשחור

לא  היה  אוכל  והנהר  היה .  ע"ל
מזוהם  מכל  האנשים  והסוסים 

העולם  נכנס .  שמתו  מההפצצות
. חדהרס  ופ,  לתקופה  של  מוות

 . יותר מחמש שנים של גהינום
העולם  כביכול  ממשיך ,  גם  עכשיו
בעתיד ,  אבל  יום  אחד.  בצורה  רגילה

תהפוך ,  המציאות  שאנחנו  מכירים,  הקרוב
כבר  מזכיר  לנו '  ה.  למציאות  אחרת

בשער  החמישים  של ,  שאנחנו  חיים  בגלות
' כמבואר  באור  החיים  הק[הטומאה  

 .  הגלות הכי חשוכה,)]ח, שמות ג(
בסוף  כל  ההיסטוריה  כל  הרשעים  וכל 

ידעו  ברגע  האחרון  שאין  עוד ,  הכופרים
נגמר  הזמן .  אבל  זה  לא  יעזור  להם.  מלבדו
ואת  כל ''[  והם  יעלמו  מהמציאות,  שלהם

 )].סוף אשרי('' הרשעים ישמיד


