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 פה ,ביותר קשה ,ביותר קשה במצב אנחנו   

 את מאשימים - מאד יןימענ מצב יש בארץ
 לא הם ,הקורונה עם שקורה מה כל על החרדים
אצל  רק ,קורה מהאצלם  לבדוק לחילונים הולכים

גם  קורה שזה ןימעני שיותר מה אבל, החרדים
מיליון יותר משם כי יש  ?ולמה יורק ניועיר ב

  יהודים.
 את שונאים שהחילונים להגיד אפשרבארץ    

  ?יורק בניו למה אבל ,החרדים
 האזורים כל את לסגור רוצים יורק ניוב   

, ברוקלין, וויליאמסבורג ,פארק בורו: החרדים
   .זמן קצת להם יקח זהו' ווכמונסי 

 גדול אנטישמי הואיורק -של ניו העיר ראש   
והוא  אנטישמיהוא גם  יורק ניו מדינת ומושל

הופיע בתקשורת והאשים את היהודים החרדים 
בהפצת הנגיף וברקע של נאומו הוצגה הלוויה 
ענקית בוויליאמסבורג בהשתתפות של עשרות 
אלפי יהודים חרדים ללא מסכות וללא שמירת 

צילום של הלוויה של מרחק, הוא לא ציין שזה 
שנים. וזה גורם  17הסטמר רבה זצ"ל מלפני 

לאנטישמיות מעל ומעבר ובגלל זה הדקו את 
הסגר סביב האזורים של היהודים החרדים 

  בלבד.
מתאים  ממש זה כי ,לדעת מעניין פשוט וזה   

-מחנות הפימה 800על כבר למה שדברנו בדיוק 
מחנות קמפס שנמצאים בכל אמריקה והם בעצם 

, תיל גבוהות, מגדלי שמירה-ריכוז עם גדרות
ובחלקם יש להוביל אנשים לשם, רכבות מיוחדות 

יותר משוכללים מהמחנות והם וכו' תאי גזים 
   .לפני השואהימח שמם וזכרם ו הנאצים נשב
  
 של האזורים את לסגורהתחילו כבר והם    

את ו חולים בבתי שאפשר כמה להרוג ,החרדים
כדי  קעמפס לפימה מתכננים להביאהם  השאר

  ?הבנתם ,כולם את ידביקו לאכביכול ש
  
  "!יורק מניו שיברחו לאנשים להגיד כדאיהאם ".ש
 חרדיםה של האלה האזורים בכל אנשיםה ודאית.

 הם, חולים לבתי אפילו להתקרב מפחדים כבר
 טיפול טבעי אחר ולחפש בבית שארלהי מעדיפים
 אבל ,עוזר באמת זהכלל -ךובדר להםלעזור 
  ם.רשעיה של התכנית אתעכשיו ברור  רואים

ישראל כמדינה -בגלל שהם מגדירים את מדינת
מונעים מהיהודים שרוצים לעלות  םאדומה ה

ארצה את האפשרות הזו ויש להם כבר את 
תוכנית "הפתרון הסופי" של הבעיה היהודית 
בכל העולם. הם מתחילים עם החרדים שהם 
הקרובים ביותר לקב"ה כי הם מפחדים מאלה 

  שקרובים לה'.
  

  "שם!מ שיברחו לאנשים להגיד כדאיהאם "ש. 
הם  צריך להגיד להם,אני לא  - )בנימין ממשיך(

  .כסף של בעיה יש אבל ,משתדלים
  
יש , אותם רשעים שולטים בכל העולם ,עכשיו   

יש להם  ,פה גםזה קורה ולהם אותה תוכנית 
, אולי בארץ מקומות מיני בכל פימה כמוחנות מ

 מחנותהם כמו אבל  כמו פימה יםנרא לאהם 
 יודעים אנחנוו פימה ויש להם אותה מטרה בכולם

, באירופה מקומות מיני בכל, באנגליהשזה קיים 
 עם שמחיםכך -לכ לא הגרמנים גםש ברורו

 בלגיה, שמה אנטישמיות הרבה ויש היהודים
ומה  .אוסטרליהב גםו אנטישמיות המלא בכלל

  זה לא סתם, זה אמיתי!על המחנות שאמרתי 
  
 מלחמות עם גםועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב    

 אבל. היהודים את לגמור שרוצים זה עם וגם
שזה  עשינו מה ?היהודים את דווקאלגמור  למה

 יחסית קטן גם עם אנחנו ?להם שמפריע כך כל
 כי? אותנו לגמור העולם אז למה הם רוצים לכל

הוא  ה"שהקב יודעים הם ה,"הקב עם אנחנו
 כל את יצר הוא האמת שהוא רק ולא, האמת

את  להוכיח רוצים והם העליון הכח היקום, הוא
  ההיפך!

  
  
  

  
  
  
 ו"ח להחליששהם יכולים  מאמינים הם ואיך   

  ?ה"הקב של הכח את
 הקב"ה הוא כמה להבין יכולים לא בכלל הם   

 לא ישראל-עםחושבים שאם  הםואינסופי,  ענק
את האמונה של  מחלישים או ה"בקב ו"ח מאמין

 על, הכל על להשתלט יוכלו הם אזעמ"י בקב"ה ו
  .היקום כלעל  וגם העולם כל
 שיודע מי כי ,שכל להם אין ,טיפשים הם אבל   

 כדור את בראאשר  "ה"הקב" אומר זה מה
הקב"ה ברא כל , הכלאת ו העולם כלאת  ,הארץ

בכדור הארץ, ביקום וכל מה  –מה שקיים 
היקום  כל שמעבר לזה והוא שולט על הכל,

את  לתאראפשר -יא שייך לקב"ה, לזהומעבר 
 לא רשעיםוה ,יכול הכל הוא ,ברא הואש מה

   .בכלל תופסים לא הם ,תופסים
 כדי הסוף עד עצמם את מסכנים אפילו והם   

 על מסתכלים הם .ה"הקב של הכח את ו"ח לחסל
 עםהם מקנאים ב, מקנאים והם ישראל עם

 לא אבל .אבינו אברהם מאז הזמן כל ישראל
 כמה יודע לא אני. ישרוד ישראל עםלהם,  יעזור
 אלה. ישרוד ישראל עם אבל, ישרוד ישראל מעם
 נעשה להגיד עצמם על וקבלו סיני בהר שהיו

 אלה וכל ישראל עם כל ,ישרדו כולם - ונשמע
 מגן נמוך יותר קצת אם ואפילו עדן-ןבג שעכשיו

בתחיית  הזה לעולם יחזרו כולם, יעמדו כולם, עדן
  המתים.

, רבנותוק נקריב, המקדש לבית כנסנ אנחנו   
 תודה לו ונגיד' לה נתפלל ,נשיר, נרקוד, נשמח

אותנו  יעלה והוא. בשבילנו עשה שהוא מה כל לע
 המקדש מבית נצא אנחנוכאשר ו ,מעלה מעלה

 דווקאלאו  לגמרימציאות אחרת ב נהיה השלישי
? מבינים אתם ,לגמרי אחר עולם, להארץ כדורל
 יכול לא אני יותרו לגמרי אחרת מציאות תהיהו ז

  .להגיד
 להתחנןו לבקש יכול רק אני ליהודים בגולה,   

 את ותעזב ישראל לארץ תבואו ישראל עם לכל
 יורק בניו ,באמריקה שלכם הגדולים הבתים

תעלו ו כל מקום אחרומ בטקסס ,בקליפורניה
 אתם אם אפילו לפה להגיע . כדאיישראל לארץ

 שארילה מאשר עדיף זה באהל לגור צריכים
  .ל"בחו
 ים גדולים מאדשינוי יש ,ענקית סכנהיש  ל"חוב   

 הגוים, בזוהר כתובה השביט כוכב בגלל בטבע
, מה משנה לאאו  איקס פלנט או ניבירולו  קוראים
משיכה שלו [הוא ה כח כל עם מתקרב הכוכב

 מטאוריםמיליוני  עם הארץ]-מכדורשבע גדול פי 
איתו [בגלל כח  סוחבשהוא  והאסטרואידים

 עם שמש מיניהמשיכה שלו] הכוכב שהוא בעצם 
 הרבה עם וזה[הסובבים אותו]  לכת כוכבי שבעה

 הארץ כדור עבר ליד כבר הוא. לו נתן' הש כח
(ראה  .מצרים ביציאת גם פעמים הרבה שלנו

  נספחים על כוכב השביט).
  
 בעולם פה ענקי הרס יעשה הכוכב עכשיו אבל   

 לא ישראל עם אבל ,לתאר אפשר שאי והרס הזה
 לפחד מה לכם אין .אותנו יציל ה"הקב כי לפחד

 בלי מאמינים אתם ואם אמיתיים יהודים אתם אם
 עם אנחנו דבר של בסופוו ה"הקב זה מי ותשאל

בכלל  אפשר איו מהקב"ה חלק נהיה ישראל
-לכ ,גדול כך כלאת הקב"ה שהוא  במילים לתאר

  .שקיים מה כל על שולטכך -לכ ,חשוב כך
, בתשובה תחזרו, מכם מבקש אני ישראל עם   

, במיוחד לנו נתן' שה מקוםל ישראל לארץ תחזרו
 לא אנחנו, פחד בליו בטוחים להיות תוכלו ואז

לא , שמה נשארים שהם ב"בארה אלה כמו נסבול
 מיני ובכל באפריקה, באירופה גויםנסבול כמו ה

  .כמוהם נסבול לא אנחנו ,בעולם מקומות
  
 החפצים את תיקחו תקומו - מכם מבקש אני   

 רוצים לא שאתם לי תגידו ואל, לפה ותגיעו שלכם
 שלכם המפואר הבית או שלכם הדירה את לעזוב

 של בית לבנות הדין נגד בכללהיה  זה ,באמריקה
 להחזיק שיכול בית, ישראל-מחוץ לארץ אבן

 אסור זה ,שנים הרבה כך כל להתקיים מעמד
 חשקלכם  אין - עכשיו שקורה מה בגלל ?למהו

 לכם אומר אניו שארילה רוצים אתםותו וא לעזוב
שעדיף לגור באוהל  להרגיש צריכים שאתם
ואל תעלו , ישראל מאשר בארמון בגולה-בארץ

, ישראל מדינתל לא! ס ושלוםח ישראל למדינת
 את לשכוח לא שלנו המקום זה ,ישראל-ארץל רק
  .נינצל ישראל בארץ רק, זה
 יהודייש  אם - מסבירים אנחנו שתמיד כמוו   

 ישראל לארץ להגיע יכול לא והוא כסף לו שאין
 ויביא שמימי באופן אותו ירים' ה ,טבעי באופן
  .נשרים כנפי על אותו

  
 יקח זה ואולי !הסוף זה כי ,תתכוננו ישראל עם   

 הקרוב בעתיד. זמן הרבה לא אבל ,זמן קצת
' והתבואו  .לפחד מה לכם ואין יתגלה משיח
 הרשעיםאם  אפילו ,מיד , תבואועליכם ישמור

 ,ישלטו לא הם מעט עוד , כיהמדינה על שולטים
  .הרשעים כל עם יעלמו ,יעלמו הם
 עוד אין לשכוח לא ,די בלי חי ,חי ישראל עם   

  .לנצח המפתח זה ,זה את לשכוח לא! מלבדו
  

  שאלות ותשובות

 עכשיו עלותל יכולים היהודים בחו"ל איךש. 
 יכולים לא הם ישראל לארץ טיסות איןכאשר 

  .כסף להם יש אם גם רוצים הם אם גם לבא
! יכול הכל הוא ה"הקב תשכח אל אבל ,נכוןת. 
 קבדיו אותם ולשים אותם להרים יכול הוא

 צריך לא אחד אף. המערבי הכותל באמצע
 על שיגיעו כתוב זה, הליקופטרים לא ,מטוסים

  ? מספיק לא זה ,נשרים כנפי
  

שה' יביא אותנו על כנפי עד ש. למה לא לחכות 
  נשרים?

 ה"לקב מראה זהת. אם אנחנו עולים עכשיו 
-לעלות לארץ ספקבלי  באמת רוצים שאנחנו
 על לשבת יכול שהוא חושב בנאדם אם ישראל.
 עד ולחכות בטלויזיה להסתכל, שלו היפה הכיסא

 אלהכש גם או י ב"מארה אותו ישחרר שהמשיח
 בבית מדרש בית איזה להם יששחושבים שאם 

 לארץ ויגיע למעלה יעלה הבית כל אז שלהם
  .ככה יהיה לא זה אבל, ישראל

 ,אחד כל של הלב את מכיר ה"הקב ,ישראל עם   
 ,אחד כל של הרצון את ,אחד כל של השכל את
לא,  ומי יתיאמ מי יודע והוא אחד כל של הכל את

  .לעשות מה לו אין ,זהו -ומי שלא אמיתי 



  ? , מה עם מחנות פימהש. מה יהיה בארץ
 זה יהודים עבור בעולם בטוח הכי המקוםת. 

 זה ישראל בארץ בטוח הכי המקום. ישראל ארץב
. ירושלים זה בעולם בטוח הכי המקום. ירושליםב

  . גוים בשביל לא, יהודים בשביל בטוח וזה
וכל מה שיהיה, לא  פימהעם מחנות ה אפילו   

 אנשים הרבה בארץ יש .יהיהמשנה מה 
 היהודים נגד הםו חשובות במשרות שיושבים

 ושייכים רב ערב הם אבל יהודים נולדוש אפילוו
 יכולים שהם חושבים והם ,חדש עולמי לסדר

 יכולים הםאולי . ישראל מדינת על להשתלט
 ישראל ארץ על אבל ,ישראל מדינת עללהשתלט 

  וה' יעיף אותם. להשתלט יכולים לא הם
אותם  יזרוק' ה ?לים אותנו לזרוק רוציםהם    

 הם .רב הערבו הרשעים ,הגויםאת כל  - לים
 מיני בכל ימותוו מפה יברחו, ה"מהקב יפחדו

  .אחרות ארצות
 מהמשטרה לפחד לא, תנויא' ה לפחד לא   

 הקורונה כל ,שקר שקר שקר הכל זה כי ,שלהם
 לעשות אבל שפעת ןימ זה ,כן .שקר שקר זה

מאיתנו  עושים פשוט הם רוצים שהם מה מזה
כבר מבולבלים  אנחנוו בושות לנו עושים ,צחוק

   .ימשך לא זהועייפים. ו
  

   ? נכון בכוונה המספרים את מגדילים הםש. 
 רוב, המספרים את מגדילים הםת. לא רק ש

 מזה מתו לא - מזה מתואמרו שהם ש האנשים
 בןקחת ל אפשר איך ,מפחידממש  משהו וזה

  בכוונה. אותו להרוגלבית החולים ושם  אדם
 אנחנו ,מזה לפחד צריכים לא אנחנו ,אבל   

 עם להיות ולהשתדל טובים יהודים להיות צריכים
 בשמחה אותו נקבל ,יגיע המשיח ,לגמרי ה"הקב
 נרקוד ואנחנו המקדש לבית נלך ואנחנו רבה

 עם ויחד ונצחק נחייך ,משמחה נבכה ,משמחה
   .משהו משהו משהו יהיה זה אז. נבכה זה
 תחילמ והעולם ,קשה מאד במצב אנחנו   

 העולםאיך  להאמין לא פשוט וזה עכשיו להתפרק
 ,ורשעות טמטום, טיפשות לכזה להגיע יכולהזה 
 חיים שאנחנו מרגישים אנחנו. להאמין לא פשוט
  ...מהוליוודבלהות  סרט בתוך

 הרשעים בכל העולם, נופל כבר הכלכלי המצב   
 להם שאין אלהעם  בעיה שום אין ,לא" – אומרים
 שקר שקר הכל זה " אבלכסף להם איןו עבודה

 גם הדבר אותו את עושים באמריקה גם. שקר
 מה לשמוע לא .מקום בכל גם באירופה

 שמדברים מה, שקרהכל  ברדיו ,שמדברים
 שקר ניםעיתוב ,שקר הכל ,שקרזה  בטלויזיה

 הכל סך אבל אמת איזה יש ושם פה ,שקר שקר
 להגיד רוצה לא אניגם ברשת,  שקר. רובה

או רשת ב חרדי כביכול משהו יש אם אבל, שמות
 מאמין הייתי לא אני ,חדשות של מקום איזה
  .הפרוטקציונרים עם קשורים הם כי, לרוב

 יפריע לא וזה יחזרו במצרים שהיו המכות   
 הכוכב את עוד לנו ויש. האמיתיים ליהודים
 הרס עשה כברזה ו ההרס כל עם לעבור שצריך
 מעל מפחיד משהו ויהיההרס,  יותר עוד ויהיה

 לא ,בו שבוטח מי ,ה"הקב שעם מי אבל. ומעבר
  .יפחד

  
  .היטלר כמו הוא סתגיי שביל אמר מישהוש. 
  !מהיטלר גרוע אלף פי הוא? היטלרת. 
 ,מסיכות עלרק  מדברים החרדים רוב למהש. 

' וכו כנסת תיהתנהגות בב שלכללים , קפסולות
  ?תשובה לעשותחושבים שצריכים  לא אבל

 לא הרב לצערי החרדים הרוב ,מאד נכון זה ת.
 משתדלים הם. תשובה לעשות שצריך תוספים
 הם ,המסכות עם שלהם הבריאות על לשמור

 אנשים עשרה שרק קפסולות לעשות משתדלים
 אחד כל ,מטר שני של מרחק עם ביחד יתפללו

  לא עושים תשובהאם אבל , האלה השטויות וכל
 שלא אלהל ולא חילוניםל ולא יעזור להם לא זה

 ,אחד אף יציל לא זה. נדע שלא ה"בקב מאמינים
 צריך שהוא מבין שהוא מיאת  יציל ה"הקב רק

  כל השאר.ב מקנא לא אניהינצל, ל
  

  ש. מה עם ראש הממשלה נתניהו?
 אם, גנב שהוא ומה נתניהועם  הזה העסק כלת. 
 זה ,טוב לא אוהממשלה) טוב -אשררה"מ ( הוא
  האלה ההפגנות גם. הצגות הכל זה ,מתוכנן הכל

 גם זה עכשיו מ"רה שהוא זה גם, מאד נותמתוכנ
 שהם מאמינים הםמתוכנן.  הכל ,הכל .מתכונן

 זה אבל הכל על ולהשתלט תכנית לעשות יכולים
 ישאר ולא בשנייה אותם יגמור' ה .להם יעזור לא

 אני. שישרדו יהודים הרבה ויהי לא גם, מהם זכר
יבינו,  יהודים ויותר שיותר הזמן כל מתפלל רק

' וה ישראל לארץ ויגיעו אמיתית תשובה עשוי
  .נצחים נצח ,הנצח את יקבלו שהם ישמור

  
  (המשך המסר)

 ,שלי והאחיות האחים עם אדבר אני עכשיו   
 לעשות צריכים אנחנו: האמיתיים היהודים
מאז שקמה תנועת ההשכלה לפני כמה  .תשובה

מאות שנים והיהודים החלו להשתלב בחיי הגוים, 
 מריקהלאיהודים הגיעו שהלפני  שניםהרבה 

חזק  נתפסו והם, החלו היהודים לרדת מטה
אבל באמריקה הירידה היתה משהו . לגשמיות

לאמריקה  קראוממש קטסטרופה. לא סתם  ,נורא
 טרף נשאר וזה, טריפה מדינה -' מדינה ריפהאט'

  .וגשמי רוחני לכלוך המלאהיא  כי, עד היום
 לבלבלהרשעים עשו את זה בכוונה, בארה"ב    

 .הרגש את ,היהדות את מהם לקחת אנשיםאת ה
הם הכריחו אותם לעבוד בשבת כדי להתפרנס, 
וכך רוב היהודים נכנעו לזה וזה היתה ההתחלה 

  של הסוף של היהדות שלהם...
 העולם לכל הגיע וזה חזק באמריקה התחיל זה   

מצב רוחני מאד קשה כי בשלנו ועכשיו הדור 
 פיצה לכל העולםמהגשמיות המיותרת שארה"ב 

 כלפיכולל החרדים את רוב היהודים  תשכומ
כיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ל מטה,

ממש עבודת וכל זה  –ליופי והפאר החיצוני 
  אלילים.

מבזבזים על זה הרבה , ללבושכך -כל דואגים   
לכיוון  עין מושך זה כי בסדר לא הלבוש אבלכסף 

הפאות ווהצמודות  קצרותה חצאיותהנשים, ה
טפח באשה "אמר רב יצחק הנוכריות, 

ערוה...אמר רב חסדא שוק באשה ערוה...אמר 
שמואל קול באשה ערוה...אמר רב ששת שער 
באשה ערוה",  רש"י: "תאוה היא". (מסכת 

 נהיו פשוט ,מדעתם יצאוממש  הם ברכות כ"ד.)
  !צנוע לא זהאבל  צנוע שזה אומרים .גויםה כמו
עם כל עם פאות ו ישמור' וה לחתונות ובאים   

 של עיתון מאיזה באו כאילוהבגדים והאיפור 
  כי זה נגד התורה. מחריד פשוט וזה אופנה

 ִאם ִּכי ִמְּמךָ  ּדֹוֵרׁש' ה ּוָמה ּטֹוב ַמה 4ָדם ְלךָ  ִהִּגיד"
 ִעם ֶלֶכת ְוַהְצֵנעַ  ֶחֶסד ְוAֲהַבת ִמְׁשָּפט ֲעׂשֹות
 מצודת.  צנוע הוי י''ת. לכת הצנע: י"רש:" ֱאלֶהיךָ 

  .והסתר צניעות מלשון. והצנע: ציון
על האשכנזים  –ואני ממש בוכה עליהם 

  .הליטאיםו החסידים, החרדיםעל והספרדים, 
   .מעטים הם אבל ,וצדקניות צדיקים ישברוך ה' 

 שהיו היהודים שבאירופה כמו ישראל עם אבל   
 ברגע תשובה לעשות צליחוה ריכוזה במחנות
תפלל חנו צריכים להאנעדן, -ןלג והגיעו האחרון

 תשובה ברגע האחרון לעשות נוכל אנחנו םגש
יקרים ואחיות אחים  ולהגיע לבית המקדש.

בואו נעשה תשובה עכשיו ולא שלי, ואהובים 
הארץ -כי אני יודע שיפלו על כדור ,האחרון ברגע

כמו שנפלו על  ומטאוריםמיליוני אסטרואידים 
יפלו כמה פצצות  ,סדום ועמורה וגם לא עלינו

ערים מהמפה קטלניות ביותר שיכולות למחוק 
אז למה לא נחזור בתשובה עכשיו, . ענקיות
  למה?

 גשמי לעולם אותנו הכניסה'  בדור האחרון   
מקלקל  כי זה הזמנים מכלמסוכן  יותר ,מאד מאד

לנו את האמונה והביטחון בקב"ה כי עגל הזהב 
אפילו  ומושך אותנו לשקר, העינייםרוקד לנו מול 

 שאין אנשים, אחרי השקררצים  עניים אנשים
לוקחים הלוואות ושוקעים  הם אופן בכל כסף להם

ושוכחים את תורת  כולם כמו להיותחובות כדי ב
 ,זה המבחן האחרון שלנו לפני הגאולהו משה.

 אומר אני והשאלה היא איך אנחנו יוצאים מזה?
 חייב לשרוד רוצה ומי מאד קרוב הסוף לכם

  !כאילו לאבאמת בתשובה  לחזור
  
 על לעלות או לטוס ירוצו רשעיםמה הרבה   

 בטוחים הם כי ישראל ארץ את ולעזוב אנייה
 בתוך ימותו הם אבל מסוכן הכי הכי המקום שפה
  .המטוסים של בהתרסקות או הים

 היהודים על צועקים או שמרביצים אלה כל   
או  אחרת בצורה בעיות להם עושים או האמיתיים

 יקבלו הם, םהל אוי םהל אוי -מלשינים עליהם 
  זה. על העונש את

 לכם גידא אני מה ,השנה באומן השנה ראש   
 .עשו שהגוים מה רשעות היה סתם זה כל קודם

 תקוה קצת נתנו אבל יסגרו שהם ידעו הם
 שהגיעו כאלה יש .אחרת ממדינה לבא שאפשר

 שניסו אלה אבל החכמים היו הם ,ונשארו ככה
 במצב ממש נתקעו לפני שבועיים שבוע להגיע
  .קשה

 זהו – לכם גידא אני? לנו להגיד רוצה' ה מה   
 בירושלים הבאה שנהב !הגלות סוף ,סוף !זה
 ,משיח עם ודאיו ודאי מזה וחוץ .נחמן ביר עם

 אבל סוף הסוף יהיה לא זה אבל . כן א"תשפ
 ועם ברור יהיה זה המשיח זה מי נדע אנחנו

  .ומגוג גוג יהיה ואז יתחזק ישראל
 .להגיע לפחות ניסו לאומן השנה שהלכו אלה   

 בכל שנתקעו אלה אבל הגיעו ה"ב שהגיעו אלה
' וכו קרבלילה ה וישנו להגיע יכלו ולא ארצות מיני
 יעשה זה ישראל לעם זכויות הרבה הביא רק זה
  ,קל יותר הרבה הכל את
  .יתגלה משיחההשנה יש רבנים שאומרים כי ש. 

  ככה. .גם פה הוא משיחה ת. נכון מאד,
  מלחמה?ל מתכוננים איךש. 
' ה עם להיות - אחת הכנה רק כיםריצאנחנו ת. 
 ,בו להאמין ,'ה עם להיות ,אותו לעזוב ולא

 להתפלל , להתפלל דבר כל על ,אליו להתפלל
 כולנו, נותוא שיציל ממנולבקש  איתו דברל ,אליו

 כמה לראות רוצה 'ה ,זה את לבקש צריכים
 ה"מהקבבלתי נפרד  חלק להיות רוצים שאנחנו

להיות  להראות לו שאנחנו רוציםשהוא הכל יכול, 
בין אלה שבונים את בית המקדש ומקריבים 

 עם להיות התפלל. אנחנו צריכים לקרבנות
  .הזמן כל ,הזמן כל ,הזמן כל ה"הקב

  
, המספיק לארגילה  שתשובה אומרת זאתש. 

   צריכים לתת את הלב?
הלב ועם כל לעשות תשובה עם כל  צריכיםת. 

  הנשמה.
אמר  אחד הרבנים העוסקים בזיכוי הרביםש. 

 שהכל, הם רואים להתעורר מתחיליםשהחרדים 
  .להם עושים רשעיםשה מה ,שקר
 ,יתעוררוהם  אזו קשהיותר  יהיה מעט עודת. 

  ו.יתעורר הרבה
  ? הכלכלי המצב יהיה מהש. 

 חשוב מאד וזה מאד רע יהיה כלכלית. המצב ה
 את לשלם או לאכול מה לנו כשאין כי ?למה
לשלב  נעבור אנחנו ,אז מה משנה לא או ,ד"השכ

לקב"ה, יותר הבא של הבריאה, נהיה קרובים 
יאכיל אותנו  נחיה עם בטחון מלא בקב"ה שהוא

הוא יתן לנו בגדים  ,למכולתבלי שנצטרך ללכת 
יותר לא  .הוא יתן לנו חינם בית לחיות להתלבש,

שנה כדי לקנות בית, ויהיו לנו  20נצטרך לעבוד 
  משרתים שישרתו אותנו,

  
  ?עסקים להם שיש אנשיםש. מה עם 

 כל פתאום ,יעזור לא זה עסקים לו שיש מית. 
 ,אחת בבת לכולם ,כלום שווה יהיה לא הכסף

 -' האל תדאגו, כל מי שעם , אבל העולם בכל
  .לשתות ומה לאכול מה לו יהיה
: נפילה כלכלית, סדר הזמנים יהיה כזהלדעתי ש. 

 כוכב, אסונות טבע, עולםגדולות ב תומלחמ
  .המקדש ביתאז ו ומגוג גוג, השביט

  .יודע שאני מה גם זה יותר או פחותת. 
ללכת ש. קשה לי להאמין שיהודים יסכימו 

  למחנות פימה.
ירגישו שיש מצב שהאווירה  רשעיםברגע שה ת.

מתאימה ויש אפשרות לקחת יהודים ולהכניס 
אותם למחנות ריכוז כמו פימה והם יכולים 

לא עשית חיסון או  -להמציא כל מיני סיבות כמו 
לא עשית לילדים שלך חיסון וזה נגד החוק ואף 

  אחד מהאוכלוסיה לא יגיד מילה.
ילו ישראל ב"ה יהיו מהומות נגד ואפ-רק בארץ   

חילונים יתפסו מה שקורה והם יתנגדו כי הם 
  יודעים שהם יהיו הבאים בתור.

ש. מעניין למה לא מחפשים תרופה לנגיף, למה 
  חיסון? דווקא

, אבל הסיבה היא מסוכנת ת. אני לא יודע מדוע
  לכולנו.

   



  נספחים
  

  השביט כוכב
  המקורות י"עפ

  
  :הקדמה

 וכבר" שמש-מיני" בעצם הוא השביט כוכב
 הוא. הארץ-כדור את מחמם הוא מרחוק

 במחזור אליפטי במסלול השמש את סובב
 פלוטו הלכת כוכב, אגב.  (שנה 400-כ של

 את סובבים). שנה 247 כל השמש את סובב
 מגודל 5-7 פי גודלו. לכת כוכבי 7 הכוכב

 ארוך זנב יש השביט לכוכב. הארץ-כדור
 מיליוני המכיל מעלות אלפי של בטמפרטורה

 חלקם אשר שונים בגדלים ומטאורים אבנים
 נמשכות הכוכב השפעות. הארץ לכדור מגיע
-כדור ליד עובר שהכוכב אחרי/לפני שנים
 ובזווית במרחק עובר הכוכב פעם כל. הארץ
 שונה ההשפעה ולכן הארץ-כדור כלפי שונים

 ממקום שונות הכוכב השפעות. פעם כל
 האוקיינוס לחופי השוכנות ארצות - למקום
 פנים בתוך מארצות יותר הרבה יושפעו
  .היבשת

  
  

  הכוכב השפעות
  .העולם בכל החום עליית. א
   הים. פני ועליית בקטבים הקרח המסת. ב
-לרעידות גורם כדור הארץ פנים חימום. ג

  .געש-הרי והתפרצויות צונמי גלי, אדמה
 מי של מוגבר לאידוי גורם מי הים חימום. ד

 כגון סופות טבע לאסונות הגורמים הים
 שיטפונות, גשם של עצומות כמויות, הוריקן

  '.וכו
, כפולה בכמות הים מי את מאדה החום. ה

 המושך" ואקום" כעין יוצרים העולים האדים
  .מהקוטב קור וגלי רוחות

 הארץ-כדורב הפוגעים מטאורים של גשם. ו
  . ענק לשרפות וגורמים

  - הארץ-כדור ליד עובר הכוכב כאשר. ז
-כדור את מושך שלו המגנטי המשיכה * כוח
 נשארת השמש כדרכו, אמנם שלא הארץ

 הכוכב י"ע הארץ-כדור סיבוב אך במקומה
*  .אחרת להראות השמש לתנועת גורם

 בגובה צונמי לגלי גורם הארץ-כדור סיבוב
 נמשכים לא הים ומי מאחר – מטרים מאות

* רוב הרי הגעש בעולם יתפרצו  .הכוכב י"ע
יום לפי  15( הארץ-כדורוחושך יכסה את  –

  הזוהר) * ליקוי חמה.
(שפע צילומים, סרטים והסבר על אסונות 
הטבע הנ"ל נמצאים בדיסק "מגלות 

  לגאולה". פרטים בהמשך).
  
 של "ביקוריו" על מהמקורות ללמוד ניתן   

 לפי או במפורש כתוב זה אם –בעבר  הכוכב
(מבול, גורם  שהוא טבע האסונות תיאור

  .מטאורים, תנועת השמש שלא כדרכה וכו').
  
   - אנוש דור.  1
 נכנע לא, העולם שליש והציף אוקיינוס שעלה. "א

  )י"רש' ד' ו בראשית" (מהם ללמוד המבול דור
 - י"רש:" ָודֹר ּדֹר ְׁשנֹות ִּבינּו עֹוָלם ְימֹות ְזכֹר". ב

 שהכעיסו בראשונים עשה מה. עולם ימות זכור
 שהציף אנוש דור. ודור דור שנות בינו: לפניו

.  ששטפם המבול ודור, נוסיאוקי מי עליהם
  )ז לב דברים(
 ַלְיָלה ְויֹום ַצְלָמֶות ַלּבֶֹקר ְוהֵֹפךְ  ּוְכִסיל ִכיָמה עֵֹׂשה". ג

 "ָהָאֶרץ ְּפֵני ַעל ַוִּיְׁשְּפֵכם ַהָּים ְלֵמי ַהּקֹוֵרא ֶהְחִׁשיךְ 
 עליהם שהציף אנוש דור על פירשו רבותינו: י"רש
  )ח ה עמוס: (אוקיינוס מי את
  
  המבול. 2
."  לעולם מבול והביא מכימה כוכבים שני ונטל"
  .ב1 סעיף ראה:), יא השנה ראש, בבלי(

  
  מלכים. בחמישה אברהם מלחמת. 3

 לילה כוכבי בשבילו שנלחמו: לילה מעשה: י"רש
  .)ו"צ סנהדרין בבלי:  (ברק בשביל שעשו כמו

  
  ועמורה סדום. 4
 ִמן ָוֵאׁש ָּגְפִרית ֲעמָרה ְוַעל ְסדֹום ַעל ִהְמִטיר' וה"

  )כד יט בראשית:"  (ַהָּׁשָמִים
  
  מצרים יציאת. 5
 ששמו יש אחד כוכב"... "פניכם נגד רעה כי ראו" 

  )י"רש י י שמות" (פרעה להם אמר, רעה
  
  האמורי מלכי בחמשת יהושע מלחמת. 6
  "ַהָּׁשַמִים ִמן ְּגדֹלֹות ֲאָבִנים ֲעֵליֶהם ִהְׁשִליךְ ' וה"
  )יא י יהושע(
  )יב י שם:"  (Aָּילֹון ְּבֵעֶמק וְָיֵרחַ  ּדֹום ְּבִגְבעֹון ֶׁשֶמׁש"

 המופת את המקשר ג"הרלב בדברי שם עיין
  חזקיה למלך שנעשה למופת ליהושע שנעשה

  ).השמש תנועת סדר(
  
  בסיסרא ברק מלחמת. 7
 ִנְלֲחמּו ִמְּמִסּלֹוָתם ַהּכֹוָכִבים ִנְלָחמּו ָׁשַמִים ִמן. "1

  .3  סעיף וראה ')כ ה שופטים:"  (ִסיְסָרא ִעם
  
  חזקיה למלך שנעשה האות. 8
 ֵצל ֶאת ֵמִׁשיב ...ִהְנִני'ה ֵמֵאת ָהאֹות ְּלךָ  ְוֶזה"

 ֶעֶׂשר ַהֶּׁשֶמׁש ַוָּתָׁשב ַמֲעלֹות ֶעֶׂשר ֲאחַרִּנית ַהַּמֲעלֹות
  )ז לח ישעיה:  (ָיָרָדה ֲאֶׁשר ַּבַּמֲעלֹות ַמֲעלֹות

  
  
  

   


