
 

 של מדינת ישראל הסוף                                          י"א כסליו תש"פ
 (9/12/2019)   דניאל, י"א כסלו התש"פ                                                                                               

 אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל" גמרא סנהדרין צח. "אמר רבי חמא בר חנינא
()הזלה: זולה, בזויה, שפלה רש"י: עד שתכלה מלכות הזלה. שלא תהא להם שום שולטנות לישראל אפילו שולטנות קלה ודלה.

אני בוכה בוכה ובוכה. אני לא יודע מה הולך להיות פה  אוי אבא אבא אבא
אבל אני יודע שלא יהיה טוב, לא יהיה טוב. בסוף יהיה טוב, אבל אנחנו נעבור 
דברים מאד מאד קשים. המדינה הזו שלמעשה אסור היה להקים אותה 
בכלל הולכת להתפרק, ולא משנה מי יכנס לשלטון וזה יהיה הסוף וכרגע אין  

"בעקבות משיחא מה חוצפא יסגא,  ה. אבא הנבואה מתקיימתבכלל ממשל
ויוקר יאמיר. הגפן תיתן פריה והיין ביוקר, והמלכות תהפך למינות, ואין 
 תוכחה...פני הדור כפני הכלב" )משנה סוטה ט טו(

. הציונים  שתכננו  כמו  לא,  שהיתה  כמו  תהיה  לא  המדינה,  מדינה  תהיה  לא   
זה יהיה נס וזה לא יחזיק  –אם יקימו ממשלה ו. לגמרי אבל , מתפרק כבר זה

הרשעים  –מעמד. מה יהיה? איך יהיה? איך יהיה המעבר? דבר אחד ברור 
נגד עם ישראל והם ישלטו פה, ואז אבא, כי הם  הגדולים וברור שהם רשעים  

מי שנגד   כיזה לא יהיה פשוט להיות יהודי אמיתי, אבל לפחות זה יהיה ברור  
לא בצורה דמוקרטית, הם ישתלטו בכוח, וכאשר הם  ישלוט. אבל הואה' 

כל המדינה הזו תתפרק והיהודים האמיתיים יבינו סוף סוף  –ישתלטו בכח 
 הם  –  היום   ועד  המדינה קום   לפני  השנים  במשך  שכל המדינה וכל הרשעים 

 יכלו לא אבל רשעים  תמיד היו הם  רשעים  תמיד היו הם . ששולטים  אלה
. הם נגד הקב"ה ואפילו שחלק  כמו שהיום ותהרשע של לסוף עד להגיע

לרוב הם שונאים את היהדות ואת הקב"ה שלא נדע,   –מהם נולדו יהודים 
הם שונאים כל דבר שקשור לקדושה שלא נדע, הם שונאים את התורה 
 שלא נדע.

"אין בן דוד בא עד שתתפשט המלכות על   מה זמן פה ישלטו הם , ואבא   
 יציל' ה אבל קל יהיה לא וזה חודשים". )סנהדרין צ"ח ע"ב( ישראל תשעה 

וזה לא שאני פוחד מסבל, אני מפחד   .מפחד רועד כך-כל אני, אבא אותנו
שכולם ישארו באמת  –ישראל, שכולנו, שכל האחים והאחיות שלי -על עם 

כמו שלאורך כל ההיסטוריה מאז  .יהודים ולא יברחו מהיהדות שלהם 
  – ואבא   .שלא נדע –רבה יהודים ברחו מלהיות יהודים ה –שהגלות התחילה 

זה הכי מפחיד אותי, ואני מתפלל שכולנו נשאר יהודים אמיתיים ונאמנים 
 לקב"ה עד הסוף.

יש לפחד מהמוות רק אם אנחנו יורדים מהדרך  .מהמוות לפחד מה אין   
 האמיתית, ורק זה יכול להפחיד אותנו, אם לא נהיה עם הקב"ה חס ושלום.

 כי נכונים  הלא לכיוונים  ללכת ולא אבא חזקים  מאד להיות חייבים  ואנחנו   
פחד. אנחנו צריכים להישאר מהזה נראה לנו יותר טוב חס ושלום או בגלל 

עם הקב"ה ועם תורתו ולא לעזוב. להחזיק חזק בתורה עם כל הכוחות שלנו 
מנים לאמת, כי זה מה שיציל אותנו. ה' יציל אותנו, הוא יראה שאנחנו נא –

 לקב"ה ולא למשהו אחר.
 שלא אפשר אי, בגדול התחיל כבר וזה טבע אסונות הרבה יהיו, אבא   

 שהם דברים  יש. שקורה ממה חצי אפילו  בחדשות מראים  לא הם . להרגיש
 לא משתדלים  אבל, בחדשות להגיד חייבים  הם זה ואת להעלים  יכולים  לא

 רים ברגע שהם יכולים.אח לנושאים  ולעבור  מידי יותר זה על לדבר
 אומרים הם , אויר המזג עם  עכשיו שקורה מה מכל  נבין לא  שאנחנו וכדי   

 יודע  ואני  האמת  את  יודע  אתה,  אבא  נכון  לא  זה  אבל,  אויר  הזיהום   בגלל  שזה
ואני רוצה שכל היהודים ידעו את האמת. הם שקרנים ולא  .האמת את

 אומרים את האמת.
העולם, הם יודעים שהעולם יהפך עכשיו  על להשתלט  רוצים הרשעים    

למשהו אחר הם אז בנו לעצמם בונקרים כדי להסתתר שם ולהשאיר את 
ר ְגאֹונֹו  כולנו בחוץ. ד ה' ּוֵמֲהדַּ חַּ ְפֵני פַּ ּלֹות ָעָפר מִּ ְמחִּ ים ּובִּ ְמָערֹות ֻצרִּ "ּוָבאּו בִּ

ֲערֹץ ָהָאֶרץ  )ישעיה ב כא(  ": ְבקּומֹו לַּ
מוכנים עם כל צוותי האחזקה בפנים. הבונקרים  כבר שלהם  הבונקרים    

מופעלים עם הטכנולוגיה הכי חדשה שיש וזה בכל העולם. הם בטוחים 

שאסונות הטבע שיהיו יגמרו את היהודים וכמעט את כל האוכלוסיה של 
 העולם.

ם: א. כאשר הכוכב מומחי)הערה: אלה יהיו השפעות הכוכב לפי מספר 
עידות אדמה בכל העולם. ב. כל הרי הגעש  יעבור ליד כדור הארץ יהיו ר

 15-ל הזוהר לפי)   יתפרצו והאפר שלהם יחשיך את העולם למספר ימים 
 צונאמי לגלי ויגרום  הארץ כדור את יסובב הכוכב של המשיכה כוח. ג(. יום 

 קילומטר מליוני של  ארוך זנב יש לכוכב. ד. מטרים  מאות בגובה ענקיים 
עים והטמפרטורה שלו היא אלפי מעלות, וסל אסטרואידים  מליוני המכיל

הארץ במרחק של כחצי מליון ק"מ וימשיך -אחרי שהכוכב יעבור ליד כדור
במסלול אל החלל, כדור הארץ יכנס אל תוך זנב הענן שלו ואלה שישארו על 

 אין להם סיכוי לשרוד(. -פני האדמה ללא הגנה 
ה ישארו. ואחרי "לקב הנאמנים  וכל ישאר ישראל עם , נכון לא זה אבל   

שהכוכב יעבור והרשעים יצאו מהבונקרים שלהם החוצה ימצאו אותנו 
בלי  .בריאים ושלמים, לומדים תורה, עושים את המצוות וקרובים לקב"ה

להילחם לבד נגד  ש ה' יתן למלך המשיח    .והם יבואו נגדנו  ,אנחנו נינצל  ,ספק
 הרשעים וזה יהיה הסוף.

ואני בוכה ובוכה ובוכה כי אני  ,רבה לעבורה עוד יש הסוף עד, אבא אבל   
ודואג לעצמי ודואג לעם ישראל שנעמוד בזה. אני לא דואג אם  ,דואג לכם 

 אנחנו נחיה או לא, אני דואג שנשאר נאמנים לאמת, נאמנים לקב"ה.
בתוך הבריאה, בריאה שאני  " קטנטןפיצי" דבר הוא שלנו הארץ כדור   

כך ענקית, יום אחד נבין  -כלהיא  .אפילו לא יכול להסביר מה היא הבריאה
טוב, עכשיו אי אפשר להבין, רק צריכים לדעת שיש קב"ה והוא את זה יותר  

הכל יכול. הוא נתן לציונים להקים את המדינה על מנת שתפרח, הארץ היתה 
כמעט בלי עצים ובלי פרחים וכו' ועכשיו היא פורחת, אבל מבחינה נפשית 

 200היום זה מקום יותר ריק ויותר מפחיד מארץ ישראל מלפני  –ורוחנית 
 ,הם הפכו את המדינה הזו למדינה של גוים  .אבא, זה מפחיד מאדשנה. 

ויש חרדים שנמשכים לזה אפילו    .ועכשיו הם רוצים לעשות את כולנו לגויים 
שהם חשובים, אפילו שהם רבנים, אפילו שהם יהודים מהמשפחות הכי 

אבל זה  –ובכל אופן הם נמשכים לשקר  ,טובות מכל העולם שהגיעו לפה
 ,מר אבא ואנחנו הנאמנים, אלה שנאמנים באמת לקב"ה יחיוזה יג .יגמר

 יעלמו. והשאר
וכל אחד, אפילו הטיפש ביותר יכול  .השלמה הגאולה סף על אנחנו, אבא   

ורוב העולם לא רוצה  ,לראות את זה אם הוא רוצה, אבל אם הוא לא רוצה
אז לפחות שאנחנו נראה את זה. לפחות שחלק של עם  .לראות את זה

 אל יראה את זה וילחם נגד הרשעות ובעד הקב"ה.ישר
יש לנו את התורה  אבל .רובים  לנו אין, אטום  פצצות לנו אין, נשק לנו אין   

א ישמור –והו  ,אנחנו נראה לקב"ה את הנאמנות שלנו.  והתורה תשמור עלינו
 עלינו ועל המשפחות שלנו, זו תהיה השמירה.

חשמל מקרר, מכונת כביסה, כמו  ,לזה רגילים  שאנחנו הדברים  כל   
טלפונים וכו', כל הדברים הטכנולוגיים שאנחנו משתמשים עם זה כמו 
בתחבורה: מכוניות, אוטובוסים, מטוסים וכו'. דברים שאנחנו בטוחים 

 זה לא יהיה, ה' יתן לנו את הכל בלי כל זה. –שתמיד זה יהיה 
רבה מעצמך ה כך כל נותן אתה, כולם  על תתפלל  ממך מבקש אני, אבא   

להחזיר את עם ישראל בתשובה, כל החובות וכל הדפים שאתה מוציא על  
כל מיני נושאים של היהדות להחזיר אנשים לאמת כדי שיוכלו להיות 

לאמת שהיא הקב"ה, יש לך הרבה זכויות ואתה צריך להוביל   100%נאמנים  
את המשפחה שלנו, והקב"ה יביא את כל עם ישראל לבית המקדש בקרוב 

 דניאל בתקשור עם אמא שלו. ימינו אמן.ב
 אמא: הסוף באמת מפחיד! 

האוטיסט 
בנימין 
 14מסר מס'  גולדן

 



 077-263-8885לשמיעת מסרים מאוטיסטים 
 לקבלת מסרים כתובים וכן לקבלת חומר לחיזוק, בצניעות

 052-7111-333  -חינם   –וכן, הדיסק מגלות לגאולה 
 

דניאל: אמא, זה לא מפחיד, מה שמפחיד זה אם אנחנו לא דבקים בקב"ה 
 אמא: מתי זה יגמר?  עד הסוף.

הוא קרוב מאד להריסה וזה לא    .דניאל: העולם הזה כמו שהוא חייב להיגמר
הולך נגד הקב"ה. הם רוצים   זה הכל בנוי על שקר והרוב הגדול  .יכול להמשיך

את הסטיות שלהם, את ההנאות שלהם וזה הגיע למצב של הקרבת תינוקות 
כמו שהיה בהיסטוריה עם עבודה זרה. יש פרסום על זה אבל לא מספיק. 
אנשים הפכו שוב להיות כמו בדור של סדום ועמורה, כמו בדור של המבול, 

הם. זו מדינה שגנבה ילדים חזרו לדברים הכי הכי מגעילים וזה הכיוון של
 קטנים ולא רק בשביל אימוץ, היו עוד סיבות הרבה יותר גרועות.

 אין , ונורא איום משהו זה, חיים  אנחנו עולם  באיזה יודעת לא את, אמא   
, מוחלט  בחושך עכשיו נמצאים  ואנחנו. ונורא איום  – לומר מה בכלל

ם רוצים להפוך ה', וכו שבת לחלל , היהדות את למחוק רוצים  הרשעים 
אותנו לגויים, זה התכנון שלהם ורואים את זה עכשיו. ישנם יהודים טיפשים 
שהולכים עם זה, יהודים אמיתיים שמעדיפים לנסוע לים, ללכת למסעדה  
 ולעשות קניות דווקא ביום שבת.

. שקורה ממה כלום  זה יודעים  שאנחנו מה כל, להמשיך יכול לא זה, אמא   
יה על עבירות. לא היתה להם שום בעיה להרוג יהודים בנו הזו המדינה כל

שירדו מהאוניות אחרי שעברו את המלחמה ושרדו את מחנות ההשמדה 
)אונית המעפילים אלטלנה(. אין ספק שהרשעות שהשתלטה על רוב 
העולם קיימת גם פה. הבחירות יעשו פה תהו ובהו, זה כבר עושה תהו ובהו, 

כספית תתחזק אחרי הבחירות, כמו שכתוב אבל זה יפיל את הכל. הבעיה ה
 לא תהיה פרוטה בכיס. –בנבואות 

פריה והיין תיתן "בעקבות משיחא מה חוצפא יסגא, ויוקר יאמיר. הגפן 

ביוקר, והמלכות תהפך למינות, ואין תוכחה...פני הדור כפני הכלב, הבן אינו 
ה סוטה מתבייש מאביו. ועל מי יש לנו להשען? על אבינו שבשמים". )משנ

 ט טו(
 באיזה, בבית יש אוכל כמה משנה ולא ה" הקב על לגמרי להישען נצטרך   

 שיצאו היהודים  כמו ה"הקב עם  ורק אך להיות נצטרך אנחנו. יגמר זה שלב
 .מה משנה ולא יפחד לא – ה"הקב שעם  מי אז. למדבר והגיעו ממצרים 

 ?ימשך זה זמן כמה: אמא
כי אני לא יודע בדיוק, אבל אנחנו לא צריכים   אמא  להגיד  יכול  לא  אני:  דניאל

ואז  ,לספור את הזמן, אנחנו צריכים לעשות רק מה שהקב"ה רוצה שנעשה
אנחנו נעבור את זה ולא לפחד. דבר אחד ברור, זה יהיה  .לא יהיו לנו בעיות

 בעתיד הקרוב.
כי פה   .פה  וגם   בעולם   חזקה  כלכלית  נפילה  תהיה  הקרוב  בעתיד,  דבר  ועוד   
כי  –ם הכניסו כמעט את כולם למצב שאי אפשר לחיות ממה שמרוויחים ה

כי יש להם הרבה ילדים, קצצו את  ,ולחרדים יש בעיה במיוחד .הכל יקר
וכדי שהכל יזרום )המערכת הכלכלית תמשיך( הם  .הקצבאות של הילדים 

נותנים הלוואות בקלות, ועכשיו בגלל שיש בלגן עם הבחירות הם לא יכולים 
תקציבים כביכול, אבל האמת היא שזה בגלל שהרשעים גנבו את כל  לתת 
הכסף הזה כבר לא קיים כי הם בנו כאן בונקר ענק מאד ומאד  .הכסף

 100משוכלל וזה דבר שנעשה בכל המדינות. ארה"ב בחוב ענק שגם בעוד 
לבונקרים שלהם עבור הוצאות וזה הכל הלך  .שנה לא יוכלו לשלם את זה

( שלהם אשר CAMPS FEMAקמפס ) -ת מחנות הפימהואולי גם לבניי
נראה לי שהם מיועדים גם ליהודים וגם לעוד כמה סוגים של אנשים שהם 

לא פשוט. המצבלא רוצים. 
 

 עם ישראל יכול וחייב, חייב לעשות תשובה       
 

ת האנשים לעזור לי להעביר את המסר. אני אאני מאוד מודה לה' ששלח 
גם מאוד רוצה להודות לה' שאפילו שאני אוטיסט ולא יכול לדבר ולא יכול 
לשבת בשיעור תורה אבל ה' בכל אופן שלח אותי לפה, כי פעם הייתי ת"ח 

א גדול וה' שלח אותי לעזור להציל את עם ישראל. אבל ביקשתי שלא אבו
כבן אדם גדול וחשוב מבחינת התורה. כי לא רציתי נסיונות שאולי גם אני 
אסחב ואמשך לכל הלכלוך הרוחני והגשמי שיש עכשיו בעולם, שיש לו כח 
למשוך את האנשים המסכנים ולהוריד אותם. אבל ברוך ה' שמו אותי 
במשפחה טובה שאוהבים ומבינים אותי ואת מה שאני כותב והולכים יחד 

ברוך ה'. תודה לה' שאני לא יכול לעשות שום עבירה, ברוך ה'. אבל   איתי
עם ישראל יכול ורוצה וחייב לעשות תשובה. חייב, חייב לעשות תשובה. 
לפקוח את העיניים ולהסתכל טוב טוב על כל הסכנות ולפחד ואולי מהפחד  

 תבוא ההבנה שאין עוד מלבדו, שאין עוד מלבדו.

שאפשר לחלל שבת ולעשות כל מיני עבירות אחרות נגד  ואם אתם חושבים  
הקב"ה אז עוד מעט תלמדו שזו טעות "פטאלית". שזה ימית בסופו של דבר  
את האנשים העקשנים שלא רוצים בשום פנים ואופן להבין את מה שאני 
אומר והם לא רוצים להשתנות. אז ה' יביא אותם למצב שבו הם לא יהיו 

 קיימים בכלל.

ור היהודים שלא רוצים לראות את האמת הם יהיו עוורים שיהיה בר
ברוחניות ולא יכירו את הגואל שהקב"ה ישלח להביא אותנו לגאולה 
השלימה ולמשיח בן דוד. כן, הם לא יקבלו את המשיח כי הם לא יכירו אותו. 
ויהיו עסוקים עם השטויות שלהם. ולא רק זה. הם ילכו נגדו בגדול כי הוא 

 נגד המהות שלהם. ,וא לגמרי בכלמפריע להם. ה

 ש. השלטון בארץ מתפרק. יותר ויותר מבינים שהשלטון במדינה רקוב.

ת. בוקר טוב, הגיע הזמן שיבינו אבל הם כולם רקובים. הם חשבו שהם 
יכולים לבנות מדינה שתהיה כמו כל המדינות. ואפשר גם כן לחלל שבת פה 

ת כל המנוולים לעשות ועוד בפרהסיא ולעשות מה שרוצים. ולהביא א
מצעד של אלפי, אלפי אנשים. וחלק גדול מהם מחוץ לארץ של אלפי  
עקומים. ויכולים לעשות בתי קולנוע עם סרטים מטונפים. והם יכולים 
לעשות מקום שקוראים לו דיזינגוף, שמה מסתובבים כמו... אני לא רוצה 

לים, התורה תנצח לפרט וכו' וכו'. הם חשבו ללכת נגד התורה אבל הם לא יכו
 וה' ימחק אותם. אנחנו לא נצטרך למחוק אותם, ה' ימחק אותם.

ק את היהודים המסכנים שלא מבינים. וברגע שיגיע מצב אבל ה' לא ימח
של חיים או מוות אם היהודי חוזר בתשובה אמיתית, אז ה' יציל אותו. אבל  

ם שונאים, הרשעים הגדולים הם לא יכולים לחזור בתשובה. הם שונאים, ה
הם עם השטן. הם שונאים את הקב"ה שלא נדע. הם שונאים את התורה 
שלו, הם שונאים את זה שה' בחר אותנו להיות העם שלו. ולהמשיך את זה 
לנצח. הם לא מוכנים לוותר ולמחוק את כל הגשמיות המיותרת ואת כל  
הדברים שאסורים מהתורה. הם חושבים שהם עובדי השטן שלא נדע. הם 

שבים שהשטן יותר חזק מהקב"ה ח"ו. אבל הם ילמדו בצורה קשה לפני  חו
 שהם יעלמו מן המציאות.

מוקדם ואני מדגיש לארץ  כדאי עכשיו להגיע לארץ ישראל כמה שיותר
ישראל ולא למדינת ישראל. עוד מעט בחוץ לארץ יהיה יותר מסוכן מאשר 
בארץ במיוחד ליהודים. וכמה שיותר חרדים מגיעים יש יותר סיכוי לנצח  
את האפיקורסים. ארץ ישראל זה המקום הכי בטוח בכל העולם זה לא אומר 

הכי בטוח בעולם  שאף אחד לא ימות פה אבל באופן כללי זה המקום 
.םבהתחשב בכל הדברים שעומדים להיות בקרוב בעול
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