
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
ו"ל' פסיקתא רבתי פר' מדר 

  
  

שנה שמלך: אמר רבי יצחק
כל מלכי , המשיח נגלה בו

 בזה האומות מתגרים זה
ימותים מזויינים וע, מלחמות(

 ).ומילוליים בכל רחבי העולם
  )איראן( מלך פרס

 מתגרה במלך הערבי
והולך מלך ,)?סעודיה? עיראק(

  המייצגת( הערבי לאדום
, ל אימפריה נוצרית"אצל חז

 ליטול ,)ב"שבימינו היא ארה
  עצה מהם

  

וחוזר מלך פרס ומחריב את
איראן מתחילה ( כל העולם

בפעולות טרור או מלחמה 
כפי האיומים , חבי העולםבר

וכל אומות העולם  .)שלה
ומתבהלים  מתרעשים

ויאחזו . ונופלים על פניהם
 אותם צירים כצירי יולדה

פחד גדול מהטרור האיראני (
  ).בעולם

  

וישראל מתרעשים 
להיכן: ומתבהלים ואומרים

 להיכן נבוא? נבוא ונלך

  !?ונלך
אל , בני: ואומר להם

, כל מה שעשיתי! תתיראו
!אלא בשבילכם, עשיתילא 

 ?מפני מה אתם מתיראים
  

הגיע ימי , אל תיראו
  !גאולתכם

, כשזה קורה: המדרש מבשר(
אין להם, למרות שישראל יפחדו

הצרות שהאיראנים , מה לפחד
!)יעשו מבשרות את בוא הגאולה

  

: שמעון בן פזי' אמר ר
באותה השעה מגביה 

,ה למשיח עד השמים"הקב
 ,וופורש עליו מזיו כבוד

 מפני, מפני אומות העולם

.הרשעים )איראניים( פרסיים
  

 והדברים מדברים בעד עצמם

  
  

מה אני יכול להגיד לך מה 
  ?לעשות עכשיו

מה אתה מתאר לעצמך שצריך 
  ? לעשות עכשיו

    

צריך , צריך דמעות, צריך תפילה
צריך , צריך תהלים, תפילה
צריך . צריך תשובה, דמעות

, להצטער על העברות שלנו
להצטער באמת ולרצות לעשות 

זה מה ', אך ורק את רצון ה
  .שצריך

 רוצים שיגידו אבל רוב האנשים
 יום 40תגידו פרק שירה : להם
. אני לא יכול להגיד את זה. וזהו

על [צריך להצטער , צריך תפילה
אין לי . צריך תשובה] העברות

  .יותר מה להגיד
    

  ? האם לפרסם זאת. ש
רק מה שאמרתי לפרסם [כן . ת

האם אנו עומדים . ש.] זה הכל
  ?לפני מלחמת גוג ומגוג

יה מה זה משנה אם תה. ת
משנה שנעשה , מלחמת גוג ומגוג

משנה שנחזור לאיפה , תשובה
קרוב (שאנו צריכים להיות 

עכשיו אין ). לאבינו שבשמים
מלחמה ותראו כמה נפטרים 

תראו , לא צריך מלחמה. עכשיו
הגשמיות עמוק . כמה נפטרים

  .בתוך הלב
לבקש את , צריך להצטער באמת

' לבוא אל ה, הישועה באמת
זה , יח באמתלבקש מש, בהכנעה

, מה שיציל אותנו שום דבר אחר
כשאני אומר תשובה . רק תשובה

לבקש את , צריך להצטער באמת
' לבוא אל ה, הישועה באמת

זה , יח באמתלבקש מש, בהכנעה
, מה שיציל אותנו שום דבר אחר

. רק תשובה

  
  

מה אני יכול להגיד לך מה 
  ?לעשות עכשיו

מה אתה מתאר לעצמך שצריך 
  ? לעשות עכשיו
צריך , צריך דמעות, צריך תפילה

צריך , צריך תהלים, תפילה
צריך . צריך תשובה, דמעות

, להצטער על העברות שלנו
להצטער באמת ולרצות לעשות 

זה מה ', אך ורק את רצון ה
  .שצריך

 רוצים שיגידו אבל רוב האנשים
 יום 40תגידו פרק שירה : להם
. אני לא יכול להגיד את זה. וזהו

על [צריך להצטער , צריך תפילה
אין לי . צריך תשובה] העברות

  .יותר מה להגיד
  ? האם לפרסם זאת. ש
רק מה שאמרתי לפרסם [כן . ת

האם אנו עומדים . ש.] זה הכל
  ?לפני מלחמת גוג ומגוג

יה מה זה משנה אם תה. ת
משנה שנעשה , מלחמת גוג ומגוג

משנה שנחזור לאיפה , תשובה
קרוב (שאנו צריכים להיות 

עכשיו אין ). לאבינו שבשמים
מלחמה ותראו כמה נפטרים 

תראו , לא צריך מלחמה. עכשיו
הגשמיות עמוק . כמה נפטרים

  .בתוך הלב

כשאני אומר תשובה 
, כ כלום אבל זה הכל"זה נשמע כ

 קשה לעשות תשובה .הכל
אמיתית אנשים לא מבינים את 

המיזרחיסטים , החרדים .זה
כל , כל עם ישראל, והחילונים

אחד עם העברות שלו צריך 
) על העברות שעשה(להצטער 

 לחזור לרצון –ולחזור בתשובה 
  .האמיתי' ה

הזמנים עומדים . מה יש לדבר
  .להיות קשים עוד יותר

  

יש אומרים שמלחמת גוג . ש
  ? ומגוג בפתח

אז מה אתה רוצה שאגיד  .ת
כבר ?  להכין מסכות גז, לעשות

תשובה , תשובהאמרתי רק 
  .אמיתית

מה הכוונה שצריכים לעשות . ש
תשובה אמיתית וכן מה הכוונה 

' לחזור לרצון הכשאתה אומר 
האמיתי הרי כל יהודי שומר 
תורה ומצוות ישאל מה רוצים 

נותן , מתפלל, ממני הרי אני לומד
  ? צדקה

זה קשה להסביר כי כל אחד . ת
רוצה להבין מה שהוא רוצה 

ועל כל דבר שאגיד יגידו , להבין
. ויכולים לשנות את זה... אבל

האמיתי זה ' אבל לחזור לרצון ה
יגידו ). באמת(' לעשות רצון ה

', שמה שהם עושים זה רצון ה
. אבל התבלבלנו בהרבה דברים

אם אפשר להגיד שהפאה 
אז יש ' זה רצון ה) נוכרית(

זה דור שקשה לו מאד . בלבול
אבל בדור , עם האמת כמו כל דור

שלנו השקר הרבה יותר מצוי 
והאמת הרבה פחות מכל דור 
אחר ולכן יש אנשים שאומרים 

ם פאה ארוכה  שהולכת עהשאיש
שמכסה את הצוואר שלה היא 
צדיקה והיא עושה דבר קדוש 

ואני או מישהו אחר , לשם שמים
צריך להסביר לה שזה טרף 

  .לגמרי
אם אפשר להגיד שאיפור שלא 

ומונע חילול ' יורד זה רצון ה
אם אומרים . בלבול זה –שבת 

ל אמר "שהרב פיינשטיין זצ
באמריקה שאפשר לאכול מאכלי 

לא הבינו , זה בלבולחלב סתם 
וזה הולך עוד , מה שהוא אמר

אם לוקחים סוכה ניידת , ועוד
  . זה בלבול–לדיסני וורלד 

לעשות ' אם חושבים שזה רצון ה
שייט באוניה גדולה בפסח עם 
ליל סדר מהודר מהדרין ללא 

מה עוד אני , בלבול זה –שרויה 
  .יכול להגיד

ובכלל כל הבתי מלון שיושבים 
חיה ואוכלים ליד בריכת הש

והולכים , המבורגר כשר לפסח

לטיולים וכל היום יושבים 
ואוכלים אוכל למהדרין ואומרים 

הרי זה , שזה מהדרין מן המהדרין
טרף ולא כשר לפסח וזה לא רצון 

  .'ה
רק כמה מילים על שפעת 

  :העופות לא עלינו
הרבה כפרות כל , הרבה כפרות

הציפורים האלה כפרות על עם 
ועוד מילה . כפרותהרבה , ישראל

, לבדוק את השחיטה, או שתיים
. השחיטה בכל העולם תבדקו

ובכלל הכסף הוא זה שמנהיג את 
העולם שלנו אז צריכים לדאוג 

  .מאוד
 לא לשכוח את –ועוד מילה 

לא לשכוח את השליו וזה , השלו
  .הכל
האם הכוונה שמרמזים לנו . ש

משמים שאנו נמשכים אחרי 
מו בימי התאוות יתר על המידה כ

  ? דור המדבר וקברות התאווה
  .זה ברור. ת
ה סוגר עלינו "נראה שהקב. ש

מכל הכיוונים כדי שנשוב 
  ?בתשובה

פחד זה אחת הדרכים שאולי . ת
נעשה תשובה אבל לא תמיד פחד 

דיברנו הרבה על זה . זה מספיק
. יפחיד והוא מפחיד מאוד' שה

איכשהו כל מצב חרום מתדלדל 
 וזה בגלל ,ונעלם או נחלש קצת

. נותן לנו זמן לחזור בתשובה' שה
כ רגיעה כדי לעכל "פחד ואח

אבל אם זה . ולהפנים את הדברים
ו אז יכול להיות יותר "לא עוזר ח

קשה וזה בדיוק כמו שאומר 
אם ש )א"הלכות תענית פ(. ם"הרמב

לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר 
זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו 

 הרי זו דרך אכזריות .נקרה נקרית
וגורמת להם להדבק במעשיהם 

  .ותוסיף הצרה צרות אחרות. הרעים
  

מה אתה אומר על הליקוי . ש
  ? חמה
לא , עוד פחד, זה עוד סימן. ת

  מפחיד אותנו בכל דרך ' ה, פשוט
 זה לא –שהוא מבין שזו הדרך 

...פשוט הכל לא פשוט

Rהאמיתיהאמיתיהאמיתי' ' ' לחזור לרצון הלחזור לרצון הלחזור לרצון ה   

... כל עם ישראל–מזרחיסטים וחילונים , חרדים

מהאוטיסט  מסר מהאוטיסטמסר
  גולדןבנימין בנימין

התשס וו""אדר התשסאדר

  
גולדן 

למרות . והשמחות המפוארות שלך ממשיכות, והחופשות שלך לא נדחו, ואפילו שנראה לך שהעסק שלך ממשיך כרגיל. הסוף מאוד קרוב
למה אני מדבר בעיקר אל . ל המציאות שלך מאד תשתנהלא יקח זמן רב עד שכ. האמת היא שהכל יתפוצץ, שנראה שהכל הולך כרגיל

אז , אבל אם היהודי החרדי עולה. הגויים גם החילונים וגם, אז כולם נופלים, ביותר נופלים אם הטובים. כי הם הטובים ביותר? החרדים
R)א" תשסגולדן.ב (.הוא מושך את כל העולם אתו

  :הגמרא  אומרת
חורבן בית המקדש התחיל 

  ,מפרס

חורבן העולם  
  )אירן( יתחיל מפרס

  

וכן הזוהר ומדרשים רבים 

 גוג ומגוג :אומרים
  .תתחיל מפרס

  )בבא בתרא יב. (אמר רב יוחנן משחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות



UR  א"התשס - אני מציע לעשות חשבון נפש

בחור אוטיסט בלי יכולת לעשות דברים אני רק 
אבל אני קשור לאמת ואני , רגילים כמו כל אדם

מזהיר אתכם שהעתיד הקרוב יביא דברים 
ולא רק אסונות , לא רק מלחמות! קשים ביותר

ולא רק טרגדיות . טבע עוד יותר גדולים
אלא , לא עלינו, ולא רק מחלות קשות, משונות

כאילו , היוזה יביא פרוק של דברים שתמיד 
ופחד . הדברים שתמיד יכולים לסמוך עליהם

 ואז השם יבחר מי לחיים –גדול יפול על כולנו 
: אני מאד מאד מבקש, עם ישראל. ומי לא

לחשוב מאד . תקראו את הדברים שאמרתי
ולנסות להבין את , לעשות חשבון נפש, עמוק
אני מאד ממליץ שיהודים יתאספו . ה'הבעי

פלל על הישועה שהשם בקבוצות גדולות להת
אני מאד ממליץ שכולם . יציל אותנו וימחול לנו

כדי לבטל , ביחד, יתחילו להגיד תהלים ביחד
את הגזרות הקשות שעומדות עלינו אני מברך 
את כל העם שכולנו ביחד נקבל עול מלכות 
שמים ושביחד נבקש בבכי את הישועה ושביחד 

  .נקבל את פניו של משיח צדקנו

אבל אני קשור לאמת ואני , רגילים כמו כל אדם
מזהיר אתכם שהעתיד הקרוב יביא דברים 

ולא רק אסונות , לא רק מלחמות! קשים ביותר
ולא רק טרגדיות . טבע עוד יותר גדולים

אלא , לא עלינו, ולא רק מחלות קשות, משונות
כאילו , היוזה יביא פרוק של דברים שתמיד 

ופחד . הדברים שתמיד יכולים לסמוך עליהם
 ואז השם יבחר מי לחיים –גדול יפול על כולנו 

: אני מאד מאד מבקש, עם ישראל. ומי לא
לחשוב מאד . תקראו את הדברים שאמרתי

ולנסות להבין את , לעשות חשבון נפש, עמוק
אני מאד ממליץ שיהודים יתאספו . ה'הבעי

פלל על הישועה שהשם בקבוצות גדולות להת
אני מאד ממליץ שכולם . יציל אותנו וימחול לנו

כדי לבטל , ביחד, יתחילו להגיד תהלים ביחד
את הגזרות הקשות שעומדות עלינו אני מברך 
את כל העם שכולנו ביחד נקבל עול מלכות 
שמים ושביחד נבקש בבכי את הישועה ושביחד 

  .נקבל את פניו של משיח צדקנו
רגעים מאד ,  מאד קשיםנעבור רגעים

דברים , נראה ניסים גדולים מאד, מפחידים
אז נעבור , ואם לא נבין את האמת, מדהימים
  עוד גל

    

.ב"תסשה - לאן זה יגיע

רגעים מאד ,  מאד קשיםנעבור רגעים
דברים , נראה ניסים גדולים מאד, מפחידים
אז נעבור , ואם לא נבין את האמת, מדהימים
  עוד גל

  .ב"תסשה - לאן זה יגיע
יגיעו מצבים שלא נראה איך אפשר לצאת 

 נזרוק את החפץ וזה יחזור -כמו בומרנג , מהם
מה , מה שנעשה לא יהיה טוב, לכיוון שלנו

אפשר , עלינו בצורה אחרת נגדנושנעשה יחזור 
עד שנגיע לאי , יהיה לראות את זה בכל שטח

ויהיה , מצב זה יאיים עלינו, שליטה מוחלטת
  .בכל העולם

האנטישמיות תגדל לגודל של מפלצת 
יהודי יהיה רק מטרה , ובכל העולם, ענקית
, צבא, כל מה שנשעננו עליו כגון נשק. לשנאה

ותרופות וכל רופאים , הגיון וחכמה מערבית
הדברים שבדרך כלל אנחנו נשענים עליהם כמו 

ונשאר לבד עם ! הכל יקרוס' בנקים וכו, כסף
 ומי שברגע האמת יבין שלא צריך את ה"הקב

אלא , כדי להינצל)  ל"הנ(כל אמצעי הביטוח 
אלה שיבינו את הדבר . ה"רק את הקב, שצריך

לא , ומי שלא', הפשוט הזה יגאלו בעזרת ה
למה (רוצים תיאור יותר מדויק אם ! יגאל

תפתחו את הנביאים , פשוט) שעומד לקרות
  . זה מה שיהיה, ותקראו אותם עם כל הפרשנות

  

  א" התשס- ה"לבוא ביחד להקב
אנחנו צריכים ביחד להחליט שאנחנו חוזרים 

לבוא ביחד . ה"לקב, במיוחד החרדים, כולנו
לקרוע , לבכות, להתפלל. כולם, כולם, לרחוב
, להגיד וידוי, לשים שק ואפר, בגדיםאת ה

ה שאנחנו נחזור "להגיד לקב, לבקש מחילה

ואז לחזור לבתים . ונזרוק את העולם הזה, אליו
ה ירחם "שלנו ולעשות מה שאמרנו ואז הקב

  .עלינו ויציל אתנו
אז הוא יציל ' זאת אומרת שאם נחזור לה. ש

  '?אותנו מכל הצרות והמחלוקות האסונות וכו
אבל לא . ת זה אנחנו צריכים להפסיקמחלוק. ת

ה ביחד "קרה פעם אחת שעם ישראל בא להקב
בלב אחד בצורה אמיתית ביותר וביקש מחילה 

!!לא קרה כזה דבר. וביקש ישועה ולא קיבל
  

  מחכים לקרקס
זה שאנחנו , הדבר הכי משונה מכל זה. ת

להתאחד ולהגיע , במקום לעשות תשובה באמת
אנחנו רק יושבים ', וכו' דות מתחת לדגל הלאח

, אולי זה גוג ומגוג. ומחכים להצגה הגדולה
. לא יודעים ומחכים, אולי זה רעידת אדמה

אבל . מחכים לקרקס שצריך להגיע לעיר
. לעבוד ולעבוד, במקום לדאוג צריכים לעבוד
להביא אותם , להביא את היהודים לאחדות

 את ,ולהוציא את העולם הזה, ה"להקב
ואז . ולחזור לאמת, את העולם הגויי, הגשמיות

  .תגיע הישועה

  

  התעוררי כלה אהובה
אני רק יכול להגיד לעם ישראל שכל מה שאני 

אני דואג לעם האהוב . מדבר זה מתוך אהבה
ה רוצה את הכלה שלו "הקב. ביותר בשמים

  !'שתשב ביחד איתו בבית ה, בחזרה
וחש כבר לא שמים לב שהשם אומר וצועק ול

, כי אם לא! תשובה! תשובה! תשובה: לנו
הוא יבחר את אלה . ה קשה מאד'תהיה סלקצי

שבאמת , שבאמת מקבלים עול מלכות שמים
, ה"שבאמת בוחרים בהקב, מכירים אמת

. שבאמת מאמינים בו, שבאמת אוהבים אותו
את , ה"את האהובה של הקב, אוי עם ישראל

  ?איפה את? איפה את. הכלה שלו במדבר
הוא ! רוצה מאתנו' זה מה שה! ם ישראלע

הוא רוצה שנחזור . רוצה שנחזור לתורת אמת
שתחזור אליו , אליו לגמרי בלי השפעות מבחוץ

: זה כל מה שהוא רוצה. במדבר) שנשא(הכלה 
  !שיהיו ביחד לנצח, שכלתו תחזור אליו לגמרי

  

  בזכות נשים צדקניות
בזכות נשים צדקניות יצאו אבותינו . ש

מה יש לך לומר לנשים הצדקניות . ממצרים
  ?שבדור שלנו

. גם בדור הזה הנשים פתוחות יותר לאמת. ת
, אשכנזיות, ספרדיות, הן מוכנות להפגש ביחד
. ביחד' ליטאים וכו, ממשפחות של חסידים

אבל . להיות חברות, מוכנות להגיד תהלים ביחד
  .לא כל כך, הגברים

, ותהאחד: וזה בדיוק מה שיכול להציל אותנו
. בשמחה ובאהבה, התהלים ביחד, התפילה

חייבים להתאחד ואין יותר טוב מלהתאחד 
כי . ה שחיבר דוד המלך"בשירי אהבה לקב

ה שומע את עמו שר שירי אהבה "כאשר הקב
לא יכולה להיות תגובה יותר חזקה , אליו

, תגובה של רחמים, תגובה של אהבה. בשמים
  !תגובה של ישועה

ה "ת עם ישראל עם הקבהתהלים יכול לאחד א
ברגע שעם . וזה לבד יכול להביא את הישועה

תהלים . זה השלמות, ה"ישראל ביחד עם הקב
  .זה השירי אהבה של העם שלו, זה הקשר

  

  מלחמת העולם השלישית
כל המלחמות הבאות שיתרחשו בעולם 

זוהי . בעתיד יהיו בעצם מלחמות של דת
המלחמה , בעצם מלחמה אחת גדולה

כי . לפני בוא משיח צדקנוהאחרונה 
האיסלאם רוצה לשלוט ואדום לא יתן 

  .לישמעאל לשלוט
, בין אם לא, בין אם אתם רוצים! עם ישראל

 והיצר הרע ףהשקר ייחש! העולם משתנה
ילחמו , אדום וישמעאל, שני הכוחות. יישחט

אחד יתגבר על . זה בזה במלחמה נוראה
 יעלה עם צבאותיו נגד עם רוזה שישא, השני

אבל רק . השם יציל את עמו האהוב. ישראל
, ה"היהודים שהיה להם בטחון גמור בהקב
רק , רק היהודים שהשתוקקו למשיח

 רק –היהודים שרצו להיות קרובים להשם 
אחרי ] עיין חסד לאברהם מעין ג [!אלו ישרדו

בית . יהיה שלום בעולם והאמת תמלוך, זה
אהבה . המקדש השלישי ייבנה והמשיח יוכתר

 – אהבת השם ותורתו ומצוותיו –מיתית א
, מחלוקת. תכסה כל פינה של העולם ומעבר

  .וייעלממריבה ומלחמה 
  

חי ישראל  הבאה , עם  לשנה 
הבנויה  !בירושלים   !!  

ניתן להשיג את החוברת 
02-5323936בטלפון 

  לקט מסרים שונים מהאוטיסט בנימין גולדין 
שהופיעו בחוברת קול דממה ב " תשס–א "שסמת

  :בנימין גולדן האוטיסט  מסר של
  הוריקנים / תשיטפונו/  הצונמי לפני
   ! !!מדהים  ב "אלול תשס 

  

עכשיו . עכשיו אין יותר מה לומר      
תראו .  ותסתכלו טובםהעינייתפתחו את 

את כל הסימנים ואת כל האזהרות ואת כל 
מסרים ישירים . שולח לנו' המסרים שה
אם זה שיטפונות משונים ! לעם ישראל

אם זה , אם זה רעידות אדמה, וענקיים
אם זה מלחמות , מקרי מוות משונים

אם זה כל דבר .  אם זה רצח אכזרי,אכזריות
  .משונה שיכול לקרות

מדבר ' תפתחו את העיניים ותבינו שה      
דרך . לא דרך אוטיסטים, ישיר! אתנו ישיר

דרך כל דבר שקורה , דרך מלחמות, הטבע
אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ''[ בעולם
   .]. יבמות סג-''ישראל

בתשובה  יכול פתאום לחזורואפילו החילוני הרחוק ביותר. והדבר השני זה אהבת ישראל. הדבר הראשון זה אהבת הקדוש ברוך הוא. כי יש שני דברים בכל יהודי אמיתי
ואותם אי אפשר , אבל יש יהודים שהם משורש עמלק וערב רב. רק משני הדברים האלה שהם בטבע של כל יהודי כבר לפני שנולד ואפשר להחזיר כל יהודי בתשובה

    .משורש עמלק או ערב רב שגם הם, אות וזקנים ארוכיםעם פ, ואלא יש מהם גם בינינ. שנגד הדת זה לא רק אלה, יש לנו בעיה גדולה כי הערב רב ועמלק. להחזיר

תפתחו את! תפתחו את העיניים עם ישראל
 !העיניים ותצילו את עצמכם

, קראת ,פקסס, צלם .עזור בהפצת דף זה , זכויותיך להנצלהגדל את, יהודיםלנסות להציל כמה שיותר חובתנו  ! אחים יקרים אנו ממש בשעת חירום
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