
 

 חדשחינוכי -סדר ישראלי
 גולדן עם בנימין שיחה, ערב חג השבועות', היום ירושלים, בס"ד, 

 לחוץ לעבור ממש 'ערב חג' םאני מאד מצטער שהייתם צריכי
ממש על סף התמוטטות, רוחני  אבל העולם ,כדי לתקשר איתי

 וגם גשמי.

שוייץ להראות את השבוע היו ראשי מדינות שהלכו ל
שהם כל הדברים הסודיים  ,ןר  שעושים בס   העם מ זדהותםה

 :קי שלהם כדי למצוא את מה שהם קוראיםבמכשיר הענעושים 
'החלקיק האלוקי'. וכדי לחגוג את זה הם הביאו רקדנים ורקדניות 

היה המרכז של  – מוזרה ומפחידה ביותר. השטן לעשות הצגה
ז, דבר "זה ריקוד ממש של ע ההואד והריק .כל ההצגה הזאת

 ., דבר שאין לו מקום בעולם שהקב"ה בראביותר ומגעיל מוזר
בכלל , לא מובן הסבר זה בכללו על בן אדם שלומד תורה, אין ל

הבעיה היא שקבוצה מה זה הדבר הזה, ולמה עושים כזה דבר. 
מאז האנשים ונשארו מאז האימפריה הרומית, גדולה של גוים 

כז שלהם זה המר – דיברנוכבר ז. וכמו ש"האלה נשארו עובדי ע
היותר את בעיקר  ,גייסו כל מיני אנשיםהם ותיקן, ומהוותיקן וב

 שייכים לאדום, לעמלק, ולערב רב.אנשים ש ,עשירים

גם וצה פשוט לומר לכם שאין הרבה זמן עכשיו, וואני ר
ימח פוטין  מדינות כמוהכל ראשי  וגם ,ימח שמו וזכרואובמה 

, וכו' וכו' הם וזכרו ימח שמוכמו ראש ממשלת סין ו, שמו וזכרו
לא ברור  ,שצריכים להתכונן לאיזה אסון כךעל כולם מדברים 

אסון שממש ישנה את כל  לפי דבריהם, אבל זה מדובר על מה
מרים מה בדיוק, והם לא א .העולם כמו שאנחנו מכירים אותו

ם לנו שזה עומד לשנות את הכל! ושמיליונים יעלמו יאומראבל 
טבע ענקיים שאנחנו כבר -לאסונות הם מתכוננים מן החיים.

רואים אותם. כל שבוע עכשיו, יש חדשות על מה שקורה, 
רק אחת ודברים מדהימים קורים. תמיד יש מה להגיד. פעם, 

 בכל יום יש, –כמה שבועות היו דברים ממש מעניינים, היום ל
שבעתיד הקרוב  יםיזראובמה מכואם ראשי מדינות כמו  !כל יום

אז  רחש אסון ענקי בעולם הזהלהת אמורסט, ותר, עד אוגויב
סדר  ,אנחנו צריכים באמת לקחת את זה ברצינות. כי הרשעים

 מוכנים לעשות את השלבכבר העולם החדש, הם במצב ש
 טתיכנון שלהם להשתלבלהתחיל את התקופה האחרונה  ,האחרון

בגלל זה  ,ות של האוכולוסיהעשירי-על העולם ולהתפטר מתשע
 הם מוכנים לאסון. , הם יודעים מה שהם מדברים.דברים כךהם מ

ן, יאנחנו לא ניכנס לכל העניינים שלהם, זה כבר לא מעני
י, הרשעים "י. פה בא"מעניין רק דבר אחד: איך זה ישפיע על עמ

משתדלים עם כל כבר הם כים אליהם, יששולטים פה, ששי
 ,. הםפה שגריםם את החרדיות של היהודי סהכוחות שלהם להרו

עם  להצלחהגיעו רוצים להראות שהם ה ,שלהם תם כל הכוחוע
בסגנון שונה רק של היהדות. כמו היטלר,  'סופיהפתרון ה'

 רקהיה יהודי  אפילו שהוא לא ,קצת. היטלר הרג כל יהודיבמ
את להרוג דוקא אבל הם לא רוצים  ,שאבא שלו היה יהודי

, רוצים לשנות אותם, להרוג את הנשמה שלהם , הםםיהודיה
רוצים שכל העבדים  םשה)גלמים( כפי  'יסב   מ  זו  'אותם ל ךלהפו

דבר ראשון,  .כיםי דרתבשלעשות זאת שלהם יהיו. והם התחילו 
אנשים יש בין העסקנים שלנו  .ולם החרדיהם נכנסו כבר לע

נאמנים לכסף שלהם.  :אולי יותר מדויק , אונאמנים אליהםש
 ,םשל היהודית דוסהמו דרך ,שני, הם מנסים דרך החינוךהדבר וה
, 'כסף כשר'מסויימות, להכניס כביכול , וישיבות 'בית יעקבה'

זה כסף שהולך כי  ',הכשר'על זה יש אבל  ,ברור שזה לא כשר
-סימן'בא מעמותות עם זה  בעצםדרך עמותות חרדיות, אבל 

הכסף  נו. כי כלט לא כשר עבורלזה בהחי, ו"בשביל עמ 'הלשא
בשביל להרוס את רק  ה, זהנ   ל ה  "ת בחושעובר מעמותות מסוימו

 .'אפרים'הבן יקיר לי י כ"עמ

של  יםמכניסים מושג 'בית יעקבה'זה, בתוך כל ובנוסף ל
פשר להתחתן עם בחורה שלא רוצה אי א ...רברו .אוניברסיטה

להחזיק בחור שלומד, היא חייבת עבודה מעולה, חייבת, אפילו 
והם רוצים  .מא שלהםאהיצטרכו בקושי לראות את ם יאם הילד

 לא יהיה זמן לראות את הילדים אם .זה יהרוס את הבית היהודיש
ם דילפרים של היסהמוכ הרבה ילדים?! "אז בשביל מה צריכים כ

חלק של התכנית. אבל עוד  ורדו. זהי   ותו למשפחות חרדידשיוול
ת, שיה החרדישל המדרהזו . כל מורה תצטרך בתכנית מכך יותר

ם אייפון, לא רק בשביל כל ע , וגםפ  טו  פ   ל  -שבלהיות גם עם מח
יהיה זה מיני אינפורמציות שאפשר לקבל שמה, אלא גם ש

 ,מצלמותיש , כי בהרבה מחשבים היום לעקוב אחריהן יאפשר
ממש -לשמוע אותנו. ממש מים אותנו וגם אפשרמצלשגם 

 .מפותחת יהגהקומוניזם של סטאלין רק עם יותר טכנולו

מה  עושות ',ילדות טובות'תהיינה רות אם המויו, עכשו
כו , אבל יצטר'בומבה', הם יקבלו משכורת מהם שמבקשים

של תיכנון  קחל וזהתיכנון, לעבוד הרבה שעות. אז לכן, זה 
כבר ם הו .להרוס את החינוך היהודי של בית יעקבשמטרתו 

? ספר, ויכניסו איך זה נקרא בעבריתה-נכנסו לסמינרים ולבתי
יה טם להיות אזרחים, אין דמוקריחייבם החרדי כל ,'אזרחות'

. ..חרדים יכולים להיות חרדיםהש ודבכלל, נגמר. את זה לא ילמ
 ,כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצהשזה טיה רדמוקהילמדו ש

ן אחד מ כאשרכל זמן שהוא עקום, זאת ו ,מתי שהוא רוצה
 י אפשר, א'כשר'כל מה שהוא מדבר זה  – מביע דעה העקומים

אז  – אם הוא קרוב לה'אבל  .יהטרקזה שייך לדמו , כיהתנגדל
לשמוע. זה העולם שלנו,  , ואסור'טרף'שהוא אומר זה  הכל מ

את לכולם  בארץ, אבל עכשיו הם התחילו לחשוףלא רק זה ו
 ם.הלשת התכנית האמיתי

דדים ובחורים לצבא, כי יש רבנים שמע הצבא מושך – ובצבא
עים מי דיוכבר אז הם  –ותמים לחתום, אבל ברגע שחוללכת 

זה הרבה יותר אז  –שייך לאיפה, ואם הם רוצים לחפש אותם 
כ "כנס לצבא כילהם החרדים אל תחשבו שיתנו ליהודיקל להם. 

זו המטרה. המטרה היא לדעת איפה לא  ם. לא!כול , אתבקלות
ר שאכ ילים ישראלים להתפטר מהםילא ישתמשו בחהם הם, כי 

אתם מבינים את  ,תמשו בגוים שיגיעו לפהשהם י ;יתנגדו להם
הם גם עושים נכון, לצבא. ם חרדים זה? זה לא רק לגייס יהודי

כל בחור לדעת איפה בעיקר בשביל המטרה היא  אבל ,את זה
יוכלו ברגע שירצו אותם, ברגע שירצו ש. בכל זמן יהודי נמצא
 יודע איך בדיוק, אבל להוריד אותם, שלאתם, אני לא ולהוריד א

שים קשים. יהיו עונ –כל אלו שיתנגדו להם ו .התנגדותשום היה ת
  ל להחזיק ביהדות שלנו.וואני אומר לכם שוב: יהיה לנו מבחן גד

בעזרת  ,מןד, שזה לא ישאר הרבה זייכול להגי ב אנודבר ט
האלה ם יונקהיה המפייב להחליט שאנחנו לא ני חדכל יהו .ה'

כבר וזה  ,שלהיות יהודיעל כך ו נגדלפעם  .שהיינו פעםכמו 
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להיות כבר אפשר היה דבר שאחרי מלחמת העולם השניה, זה 
באופן ם באידיש כבר ינויותר גאים בזה, אפשר לעשות תיאטר

ים אידישאים, אפשר להקים נעיתולהוציא אפשר ו, 'פתוח'
 ענק-ורותולשבת בשקט, אפשר להדליק מנ ,קהילות בכל העולם

יני ארצות בעולם, בלי לפחד. יש בכל מ קניות-במרכזיחנוכה של 
כל מיני בדיחות יהודיות שרק להם אים שהם ידועים שיש קקומי

ממש  ם, היהודייהודים קולנוע-יש שחקניומבינים,  םהיהודי
 ע השניה."בולטים בכל מקום מאז מלחמה

פה, וב, באיר"בארה ,חיים חיים טוביםם חרדי .םוגם החרדי
טישמיות בולטת ם, כי האנכ כמו פע"זה כבר לא כאמנם עכשיו 

חיים קלים. להם  ב היו"פה, אבל בארהוהרבה יותר, במיוחד באיר
החרדי -האמריקאי-שמיות, הוריד את היהודיזם, הגיוהמטריאל
 ,לפחות במידה רבה או הרוב ,עד כדי כך שלמעשה ,מאד מאד

ם לקב"ה, חושבים שמתפלליהם ז ולא לקב"ה. "מתפללים לעגה
ב נהייתה "ארהולכן היהדות ב ,החומר-ה הם רודפיאבל למעש
ו עם בגם בכל מקום זה לא כמו פעם. עירבבעצם מדוללת. 

א ל זה ,לא כמו פעםכבר היהדות כל כך הרבה גשמיות שזה 
שהוא  לפני עשר שנים, כשיהודי היה חושבחזק כמו פעם. ולכן 

יצטרך לבחור האם למות על קידוש ה' או לחיות כגוי, הוא היה 
היה דור  בכלל, זה, אין שאלה בשבילונסיון ה לא ז ,צוחק, מה

ם. שכחתאתם לכם זה לא דור אחר, זה רק ש אני אומרו .אחר
לבן, -דוד כחול-ס עם מגןיש מטו ,'על הגובה'הרגשתם שאתם 

צבא נו צבא כמו כולם, אנחנו יש ל ,אנחנו כמו כולם ,על-אל
אבל מאז הוא לא  ,מתוחכם שהצליח במלחמת ששת הימים

רק הצליח א זה נראה כאילו שהוא הצליח. אבל הו. אבל הצליח
 ינםביטחון שאכמה דרגות למטה, עם אמונה ום להוריד יהודי

ל או בכל אירגון "ח או בביטו"קופאו ב ל"בקב"ה אלא בצה
 ממשלתי אחר. 

ה מדינ כזוזה מרשים מאד איך שמדינת ישראל, ממש  ,נכון
לגדול  הצליחה ,מסכנה עם מעט אנשים ועם מעט יכולת גשמית

-כל אחיזתשכל האיזור מפחדת ממנה, אבל זה הגדולה  הלמעצמ
הקב"ה נתן ודאי, ה הכל שקר. כי הם לא בנו את זה, נים, זיע

יה י בן גוריון וכל החברה הזאת הרלהם לבנות, אבל באמת מאחו
 מייסונס-הם היו פרי .הם היו חלק מהם .'עולמי החדשאת 'הסדר ה

(Free Masons)וקיבלו הרבה עזרה. 'ייםשבונים חופ'ו , הם הי .
ם "וגם אמריקה הצביעו באו השפתאום רוסי משונה ביותרזה 

משונה  ,1948שנת את מדינת ישראל, אז ב הקיםלההצעה בעד 
מתוך עו, בנו את מדינת ישראל בכוונה, לכן, שתדאז  ביותר.
את האמונה והביטחון בה'.  ,י את היהדות"להוריד מעמתכנית 

עם ם וג ,ם עם הציוניםגו ,נאציםהגם עם רשעים עבדו , ההםו
הם לא הצליחו, כי בכל הקומוניסטים, וגם עם הפאשיסטים. אבל 

עם המלחמה  י"אופן אחרי שחשבו שיורידו את כל הכח של עמ
את היה  2-ע ה"פה, לפני מלחמהו, כי באירהשניההעולמית 

חשבו שזה כבר הם אז , םל בעולם של יהודיוהריכוז הכי גד
אבל  .זה יהיה קל להתפטר מהם – שאחרי זהוי, "עמ יגמור את

י יצמח, ויהיו קהילות, "שעמלראות  זה לא עזר להם. ה' נתן להם
אבל הרשעים  .כל הלבוש ,הכלללקפוטות ום וויחזרו לשטריימלי

 ?איך להפיל את היהודי ,ממשיכים להילחם ולעשות תיכנונים
 נםוהיום יש. ולפזר כסף – כסף. לעשות מצבים קשים פשוט מאד:

גוים. ואם אתם לא מאמינים הן לא מעט ישיבות שלוקחים כסף מ
כי מתרגלים  , זה משנה!?'מה זה משנה' תבדקו! ואם תגידו: – לי

קשה לעזוב את זה, הבן אדם  – לים לכסףגוברגע שמתר ,לכסף
 זה.  לשהופך להיות עבד 

א יתן ל . אתם לא רואים שהכל נופל, ושה'םאתם לא מביני
זה  .כי הוא חייב, הוא חייב להציל את עם ישראל ,ךלזה להמשי

 ,הכל שלו ,שלו, הבנים והבנות שלו, הכלה שלו בהעם האהוהוא 
דבר לאפשר ליש ניצוץ של הקב"ה בכל יהודי, האם הוא יכול ו

ברא את השטן שאנשים ששכזה להיעלם בגלל שטויות? לא! הוא 
מאמינים בו,  טיאוכל האילומנ 'םהבונים החופשיי'כמו הקתולים, ו

 ינים שלשטן יש אותםאחרת. הם מב ניםיוזכרו. הם מב ימח שמו
והם טיפשים, הם היו רק צריכים  .םוחס ושל ,כוחות של הקב"ה

לראות, להסתכל בהיסטוריה מה שהיה. אבל הם לא מאמינים 
 תר קל להםמה שהם רוצים להאמין. זה יורק נים יבזה, הם מאמ

על החושים שלהם, ועל הרצון ך ורק ויותר נעים להם ללכת א
ומי  .השליטה הכסף זו ,זה לשלוט – 'הכסף'ו .שלהם לשלוט

נותן פשוט הוא ם ידליהשלוקח כסף מהם בשביל החינוך של 
. הסופיזהו התיכנון  ,בסוף יהיהכנס ולשלוט. זה מה שילהם לה

להיות אסון ענקי בעולם, אבל השבוע אובמה אמר שעומד 
  ..קטסטרופה.

על ההתבטאויות  בתקשורת כלוםרסם ולא פדינה כאן במש. 
 ...הללו

זה מאד מאד משעמם... הם לא רוצים  –התקשורת בארץ 
החדשות  אלו הןשנדע שום דבר, רק את כל הרכילות של כולם. 

דעו. אבל י  ם כי הם לא רוצים שיהודי – כלום פה. הם לא מדברים
שהם משהו מרכזי במה יהיה זה  – ברור דבר אחד: ישראל

הם בממשלה. שקורים כל השינויים  ,לא סתםזה ו .תכנניםמ
ו להעביר כל דבר יוכלכך שהם  ,כים יותר אנשים לצידםצרי

כואב ממש שלנו שקטים. וזה ם . ומעניין כמה שהחרדישהם רוצים
ד ולא לפח ,בממשלה צריכים לקום ולעזובם שיושבים הלב. חרדי

 ,וא ברא את העולםוה מנהל את העולם שלנו,שכי ה' הוא  ,מהם
 'גוון'הם יש בים הוראות שלאבל אנחנו מקב .והוא שולט בעולם

כי יש בינינו מלשינים, אנשים  ,'הסדר העולם החדש'של 
הרבה -בינינו הרבהלצערי הרב כסף, כסף, כסף. ויש  :שקנויים

כשרים לגמרי,  םבחוץ נראים יהודימועמלקים.  ,מאד ערב רב
לבן וכו', אבל הם לא -רכים, שחונים, מעילים ארוזק   ,פיאות

 כשרים בכלל.

סיפורים של זוגות  הרבה לצערי הרב, יש בזמן האחרוןו
אלא , 'בעלי תשובה', לא מהורים שהם םחרדיממש שנולדו 

א רק ספרדים, אירופאים ל מדורי דורות,יהודים שהם ם ריהומ
עוזבים את הדת  , שפתאום מחליטים להיות כמו גוים;ממש

אפילו  ,תשמה יהודינבוד נגד היהדות. מישהו עם ומתחילים לע
יעבוד דוקא נגד הוא עמיים לפני שפהוא יחשוב  ,אם הוא חילוני

 .יזשהו שלב הוא יעשה תשובהאם הוא יגיע לזה, בא ואפילו ,ה'
 ת שלהםוהמו-כשהם נכנסו למקוםש ,פהובאירם כמו היהודיו
וקיבלו  'שמע ישראל' ודעו מה שעומד להיות, הם בכו ואמרי  ו

ידעו הם ו ,כמעט כולם ,כל היהודים – עליהם עול מלכות שמים
ולאמיתו של הצטערו. ו ,בלב שלהם למה הם נמצאים במצב הזה

זה  כל החיים שלהםבמשך עצב, כי מתוך הם לא מתו  – דבר
זה  'בפנים', אבל מפריע לאזה כמה שהם חשבו שו, הפריע להם

 הפריע להם שירדו מן הדרך.
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כל הדברים  עם ,וכסף ביחד כאילו שיש לנו יהדותועכשיו, זה 
וגם ללכת ם ת יהודיואנחנו יכולים להי .שאנחנו חולמים על זה

 לנד.נילקחת את הסוכה הניידת איתנו לדיס לדיסנילנד, ואפילו
ות, עדות כשריש שמה מס ס, כיאוג-ם ללכת ללאסיואנחנו יכול

פסח אפשר לעשות  .אוכל, אפשר ללכת שמה לנופששמה ויש 
 מלון-איפה שאתם רוצים, יש בתי ,ייטנאםבו בשויצריה, ואפילו

 ...אפשר לעשות את זה על אניהשבכלל כשרים לגמרי לפסח, או 
מה יש  ...אז מה? !מותר לשוט על אניה בשבת זה לא אסור...

ין. ובאמריקה אף אחד לא מב !...מה לא בסדר עם זה? ...נגד זה?
רק מטבח רק לפסח. כיור  .ה מאד נוחיש מטבחים של פסח, ז

ש שלשה סטים של כלי רוה, ויכיור רק לחלב, וכיור לפולבשר, 
אבל זה לא קרוב  מאד קרוב לה'... ,מאד חרדי-מטבח. זה מאד

זה לעשות את הכל קל, בלי לעבוד,  .נוחיות בלי לב ה', זוהי אל
בלי לחוש את החג, בלי לחוש את היהדות, בלי לחוש את 

 הקב"ה.

התבודדות, ברור ם והם עושי ,הרבה ברלסבר'ס פה בארץ יש
פחות עמוק, יש כאלה שעושים את זה יותר עמוק ו כאלהשיש 

להם זמן להתקרב אל ה'. לרוב האנשים ן נותזה אבל בכל אופן 
כסף, ובכל יום הם צריכים להתמודד שוב הרבה האלה אין להם 

ם, יער פה בירושלים, הולכים ליואיך להאכיל את הילד במה בושו
מתבודדים, באים שמחים, אז מה שיביאו הביתה זה יהיה נס, 

כי התקרבו לקב"ה.  ,רו עם הקב"הבאבל מגיע להם נס, כי די
. ואני אומר לכם, בה שלנורזה מה שה' רוצה. הוא רוצה את הקיו

לה', לדבר קשור  ם, ומשתדל מאד להיותמי שיושב פה בירושלי
ה', לא ללכת לגוים  אלרק לבוא  לנועם כל הבעיות שועם ה', 

בשביל  בשביל כסף, ללכת לקב"ה בשביל כסף, ללכת לקב"ה
ח, ללכת לקב"ה "קופלהשתדל מה שפחות עם הובריאות, 

לא לתת להם, אנחנו נינצל.  כךאזי  –בשביל כל דבר ודבר 
אותנו לגוים, לא להסכים, לא לתת! להתנגד,  לרשעים, להפוך
ו מראים לקב"ה שאנחנו שלנו אנחנת ובהתנגדו חייבים להתנגד!

 שאלות?ואז הוא יהיה איתנו.  ,איתו

 :תבוושתושאלות 

שישי, א מצעד תועבה ענקי, דוקא ביום "בת ש. השבוע עשו
המשטרה עצבנית ו, מספירת העומריסוד שביסוד' 'ספירה של ב

 ...נגד העקומיםכ, לא נותנים לפתוח פה ביותר

חזק  לוחציםמה שאני אומר זה נכון, הם סימן ש  ה ות. אז זה
אדם לא -שהבן הדוקשים את זה הרבה יותר ום ע, ההחבלאת 

. בכח פההם לו את יסוגר –מי שפותח את הפה יכול לזוז, 
דרות תהסבם שבתחילת המדינה יקומוניזם ממש. אתם לא זוכר

ם ואד ,ישראל היו ביחד-דגלים הדגל האדום ונהרבה אירגובו
דו את זה, כי זה מדי יבזמן האחרון הור ?לבן-יחד עם הכחול

רק  ,אותו הדבראת שלילי, אז הם עושים רושם זה קיבל  בולט,
צריכים להתנגד, עוטפים את זה בעטיפה שונה. אז לכן, בודאי ש

אם אנחנו גרים  .ת למה לא התנגדנווענה' יבוא אלינו בט
צריכים להשאר באיזורים אמנם מותר להתנגד,  – בדמוקרטיה

הם ים שלהם עם זה, לא להתקרב אלירושלנו, לא להכנס לאיז
 ם להתנגד.יחייב –בכלל, אבל להתנגד 

אלו הטמאים הרתם על פעל ומעבר מה שסימחוצפה  היזו
הם מלכלכים את  לבזות את דוד המלך.ו לקבר דוד המלך, שבא

צורה ם ללכלך ולהראות את זה בליהכל, את הכל הם משתד

לקבל עולם כמו שה' ברא את ם ציוכמו שהם. הם לא ר מהעקו
ולם עם הדברים העקומים שלהם, הם רוצים הם רוצים לקבל ע זה;

 .ם, והם ייעלמוום יהיה כאילו ישר, אבל העקום ישאר עקושהעק
משהו אבל אנחנו צריכים להתנגד, צריכים לדבר נגד, לא לעשות 

 לדבר. ,כל דמוקרטיהבאלים, רק לדבר, כמו 

לאחרונה הגיעו  .שהם נלחמים ישירות נגד ה'ברור ים אש. רו
רחבת למראשיהם של מאה אנשים  פים,טונשל הממשלחת 

 .המערבי, ה' ישמור-כותלה

ת. הם משחקים עם אש. הכותל הוא קדוש. מה אתם חושבים, 
שלהם, את  הזמן? יהיה להם את להמשיך להם ככה ןשה' ית

ע ְליֹום ָרָעה'משלי ט"ז: ] הרגע שלהם ָ . והם צריכים להרגיש ...'[ְוַגם ָרש 
קורה ה אם ז... יוריד עליהם את המכהשולטים, ואז ה' השהם 

משנה, כ"כ זה לא  – , להוריד מסכןמרשיםשהם מסכנים זה לא כ
 חושב שהוא על הגובה, ש'על הגובה'ל להוריד מישהו שהוא אב

אֹון]שם: ' ר ג ָ בֶׁ ֶׁ ַֹבה   ,ִלְפֵני ש  לֹון ג  ָ ן זמ קיהיה לו מספיש, ...'[רו חַ  ְוִלְפֵני ִכש  
ע למטה הוא יבין ייגעד שהוא כדי ש ,ליפול הגובה הזה מרומימ

לא רק שהוא הפסיד, הוא עשה ושהוא הפסיד את המלחמה, 
 שטות אפילו להתחיל עם זה...

 ...אותו הנושא זהבעצם מי רפוגם הכותל הרש. 

ח "הסהע ,אחרוןבזמן ה ,עכשיוו .לאט לאטמתקדמים ת. הם 
לקרוא להם, הם הולכים  םציומה שר או טיאנמיולייחד עם הא

. וגם פה, האם בצעת הבזק עם כל הדברים שהם רוצים לובמהיר
הם ממש זזים מהר, הרבה יותר  תם לב שבחודשים האחרוניםשמ

  מהר?

י ': שירת האזינו]שים שהסוף להם קרוב מרגיש. כנראה הם  כ ִ

 ...[ע"ש, 'מוֹ ב יֹום ֵאיָדם ְוָחש  ֲעִתֹדת לָ ָקרוֹ 

דעים וה סוף. את האמת, אנשים לא יזת. הם יודעים שיש אי
קים את זה ממש ייודע שהכוכב בא, אבל הם מחזאמנם מה, אני ל

, כדי 'נגד'ים סרטמפיצים  ,בסוד, ובאינטרנט הם מערבבים
כדי מים, וד םשיתבלבלו. ואפילו לא נגד, אלא סרטים על נושאי

 שזה פשוט ידלל את כל האפקט של הכוכב הזה.כדי לטשטש, 

 ,שהתפרסם קמשור שי"ל הראיון עם דומר עש. מה אתה א
זה  םהא ,בפרוטרוט אסטרונום בכיר מנאס"א שדיבר על הכוכב

 ותנטי, זה נכון?א

מקוה י ם, אניבחי ודדע אם הוא עו. אני לא יביותרת. אותנטי 
 שכן...

 חה שלו?פהמש לחיי בנישש והוא לא חזה שש. איך 

ב משפחה אחר. קרו ת. טוב, אשתו כבר נפטרה, אז כבר אין לו
כ ואין לו קרובי משפחה "אדם צעיר כ-הוא כנראה גם לא בן

 נוספים.

ים לרבנים בשרוצה לפרסם את הכוכב במכת ש. יש מי
 ...על הציבור ב כדי שישפיעו"פורסמים בארהמ

, אולי מישהו כן יקח את זה דת. אולי, אני לא יכול להגי
 היפריפרפה ושם ב ,כן ב,"נים בארהכ יש  ". אבל הם כותברצינ

יש ו ,ילחםלהו יש איזה אחד או שנים שמתעורר ומוכן אפיל
אבל ממש מלאה,  תשמוכנות ללכת בצניעו אפילו כמה נשים

כ הרבה אנשים "ולא כ ,חות סובלותפשוהמ ,ליםכ הם סוב"בסה
 רוצים להכנס לזה.
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 ם אין שם צדיקי אמת?ש. הא

מספיק חזק אבל הם לא משפיעים  ,ת. יש צדיקים בכל העולם
 כל אחד יכול לרוץ לרב שלו ולקבל תשובה אחרת. .על כולם

 ,אין לנו צדיקים כאלה שהם יכולים לשנות את מה שעומד להיות
 .אבל יש צדיקים בלי סוף

האדירים ע הטב-על אירועי הסברל לתת לנו כש. האם תו
 ?היקוםבכל פינות  שמתרחשים כל העת

הרשעים שמשל לע כי זה ידו ,ת. יש פה בעיה בעולם שלנו
באיזור  תר  צו  מזג האויר, איך להביא ב   יודעים איך לשנות את 

דעים גם לעשות ויזור אחר. הם יאבטפונות איומים אחד וש
עומד להיות. יש להם  חד לא מרגיש אותם שזהים, שאף אמאנצו

לא את אבל  ,טכנולוגיות שהם יכולים לעשות את זהאת האמנם 
 געשה-הריץ את כל ם לפוצילעשות. הם לא יכולהם יכולים הכל 

 באת הקוט ס. הם לא יכולים להמיבזה אחר זה שמתפוצצים
-הרוב באים מפלנט - שקורים אסונות הטבעלכן, כל והצפוני. 

X .קרוב. ופלנטממש מתחיל להיות זה וב. הוא קרזה אומר שו-
ידוע טי שמאד מושך את כדוה"א. וזה מאד מגנגוף הוא אקס 

קוטב כי הא התהפך קצת, הוא לא כמו שהוא היה, "כדוהש
והחלק  ,זז זזים, וכל החלק העליון של הכדור הצפוני והדרומי

כוכב כח המשיכה של הקורה בגלל זה ו הפנימי נשאר על מצבו.
שר זה יגיע ממש קרוב אלינו ויעבור אותנו, זה יהיה כא .הזה

-אמיתי. אז כל אסונותי דואבל ה' יציל כל יה ,לכולם 'קשו  '
מזה חלק ו, אותם עושיםשאלו לי הם ואמהם טבע האלה, חלק ה

( fracking)הפראקינג , כמו עבא מדברים שהם עשו נגד הטבזה 
 ,, עמוק מאדמהדהוציא נפט מן האלשהם עשו בשביל דוחים יק

ם מקום שאסור להם בכלל להגיע לשם. יש לה ק,מאד עמו
עד פנים  בנים האלההאשכבות קידוחים שיכולים לעבור את כל 

ממה העולם, אבל בכל אופן הרוב  זה גם מקלקל אתו. הכדור
 .המתקרב עכשיו זה בא מהכוכבשקורה 

האם הוא על הקטסטרופה המתקרבת,  ,ש. כשהוא דיבר, אובמה
יהיו הדברים שהוא רוצה שנראה  ?תכווןמה הוא מ  ל  יזה רמז נתן א

 ...נעלמים

רופה טכל מקום מדברים על קטסבא לא אמר מה, ות. נכון, הו
, ההוא בעתיד הקרוב. ואפילו נוסטרדמוס המסכן, היהודי המסכן

מד גמרא עם והוא ל ,אנוסיםמשפחת הם היו  ,א היה יהודיהו ,כן
קשור לעבודה  הפך להיותהוא אבל  ,בחשאי סבא שלוההאבא ו

באמת כתב והוא  .אני מקוה שהוא עשה תשובה מלאה ,רהז
 -שהוא כתב ממה אד דברים והרבה מ ,העתיד-של-היסטוריה

 !2016בשנה הזאת,  קטסטרופההיה איזו הוא כתב שתושם. התג
. 'השנהכיוון של 'אז הכל הולך ל .כךאמר  טרדמוססאפילו נו אז

השנה,  , אבל זה יהיה משהו שיקרההם לא אומרים דיוק,מה ב
 כנראה.

תפיסה יכולת מרים כי אין להם וש. יתכן שהסיבה שהם לא א
 הזו.... הקטסטרופהבגודל 

הם  .האנשים רים כי הם רוצים לבלבל אתומת. הם לא א
ם שהם ימה אתם חושב .בשקט רוצים להכנס למנהרות שלהם

ו, כולם יעכשאני מאמין שתהיה מלחמה  ,כן יתחילו עכשיו לדבר?
יתחיל, זה יתחיל לפני הכוכב,  זה ,נים בזה, וגם זה כתובימאמ

עוד אבל ככה נראה לי, ש ,זמאה אחוב דעאני חושב, אני לא יו
 תחיל המלחמה.תזה לפני 

לא רואים את הדברים בעיתונות הרגילה... משונה. לא אבל ש. 
 חמש עשרה שניםכפני שלגם כן לי  זכור דיברו על כל זה בכלל.

בקופסה השחורה של  .בנין בהולנדעל בתוך -התרסק מטוס אל
ים יחשל ה ןברגע האחרו 'שמע ישראל' צעקהטייס שמעו שהוא 

ו על סיפרכאן לא רץ רק באאבל יעו את זה, בכל העולם השמשלו, 
אמונה. גם וק בזלא רצו שיהיה חיכי ישראל,  שהוא אמר שמע כך

י יעשו "עמ כי אולי מצב קשה, עומד להיותשכאן לא מזכירים כיום 
 ...תשובה

 .ור ששמענו כולנופבדיוק. ואני אספר לכם עוד סי ו זה,ת. זה
במסעדת גם פיגוע היה  .פיגועים בכל מקוםהיו לפני שנים 

ישבו  .עם הכשר ,פה ברחוב יפו, מקום משפחתי כזה 'רואסב'
 .ץ מטעןרים ליד השולחן, והתפוצולימה ילדים והמשפחה ששם 
 שאלו:ים קשה. והילדים ברגעים האחרונים שלהם פצוע ם היולכו
זה  ',שמע ישראל' תגידו להם: אז הוא אמר ',אבא, מה לעשות?'

 מה שאנחנו צריכים לעשות. 

 ,ובמיוחד בשביל יהודי מאמין ן ביותר,כבעולם מסו םאנחנו חיי
לא כדאי לאף אחד בעולם הזה עכשיו, אך במיוחד ויוחד. במ

שלא משנה  צריכים כל הזמן לדעת. אבל אנחנו ליהודי מאמין
ואם אנחנו נחיה  ',ע ישראלשמ'מה שקורה, אנחנו חייבים להגיד 

 ו, אז אנחנו נגיע למקום טוב."חיה חאו לא נ

ם רבים מתים באלפיהם ברחבי ש. מה דעתך על כך שציפורי
  העולם?

המשיכה -אפילו כח .גיע מכל מיני מצבים של העולםת. זה מ
 גם דגים מתים בהמוניהם.ולזה.  של הכוכב יכול לגרום

מוסבר בהתפרצויות של הרי געש  , תמותת הדגים,זההדבר הש. 
 מימיים...-תת

במיוחד באיזור מפרץ מקסיקו, המים  ,הרבה מקומותבת. נכון, 
ים: ]מזמור מ"ו: ' יהםמתחממים מתחת ִ ֵלב ַימ  ְחְמרו  ֵמיָמיוו ְבמֹוט ָהִרים ב ְ  ,יֱֶׁהמו  יֶׁ

גַ  ו  ָהִרים ב ְ ָלהִיְרֲעש  געש -. אמרתי לכם, זה כמו הר...' ע"ש[ֲאָותֹו סֶׁ
 ם הקידוחיםעהגיעו  .הקידוחים שלהם שמתפרץ בגלל כל

תוך כדור הארץ שהחום הפנימי פורץ  לאכ עמוקים "למקומות כ
ֵרי 'ישעיה נ': ] וזה הולך להתפוצץ ,שם אל החוץ ם ֹקְדֵחי ֵאש  ְמַאז ְ כֶׁ ל ְ ֻּ ֵהן כ 

ם ,ִזיקֹות ֶׁ ַעְרת  ם ו ְבִזיקֹות ב ִ כֶׁ ש ְ או ר אֶׁ ם ,ְלכו  ב ְ ִדי ָהְיָתה ז ֹאת ָלכֶׁ  . [...'ִמי ָ

בסכנת חורבן מכמה נמצאת אמריקה עושה רושם ברור שש. 
 כיוונים...

קצת אמריקה ישאר כל , מלפי מה שהם עצמם מראיםו ת. נכון,
כל החוף רשמית של חיל הים האמריקאי מפה לפי  .תיד יחסמא

 נמצאותהמזרחי יעלם, וגם החוף המערבי, וגם הרבה מהמדינות ש
בכל מיני מקומות גם  ,ובכלל .סביב מפרץ מקסיקובאיזור ש

 , אבל בכל העולםזה יהרס – ומשה קרהפנימיים גם כן, איפה שי
עצמו האירוע כאשר  .עט מאד זמןה. וזה יקח מנהכל ישת –

זה יהיה  – לידינוהוא יעבור כש זה יהיה מעט זמן יחסיתיתרחש, 
 משהו כמו שעה, אבל זו תהיה שעה ארוכה מאד.

 ...טווח-ארוכות תהיינההתוצאות אבל ש. 

אמי וזה אם יש צונלדוגמה, שכת. השעה עצמה תהיה ממות. 
 זה מפחיד ביותר. –מחזיק מעמד במשך שעה 

קרב יום אשר הוא ' :]בסוף הגדה של פסח[ נאמר כךש. אולי על 
ַדע לַ ]ר' זכריה י"ד ז': ' 'לילה לא יום ולא ָחד הו א ִיו ָ ה' לֹא יֹום ְוָהָיה יֹום אֶׁ

ב ִיְהיֶׁה אֹור ,ְולֹא ָלְיָלה רֶׁ לא יום שהיא , על השעה הזו, ...'[ְוָהָיה ְלֵעת עֶׁ
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'הושענא שלש שעות', : מתפלליםכמו כן  בסוכות ,ולא לילה
הקשות שלפני משיח, אולי מדובר על על השעות כשהכוונה 
 הזמן הזה...

במשך בעולם לפי מה שהם אומרים יהיה חושך ת. ממש. 
ְך ֲאֵפָלה ב ְ ַוְיִהי חֹ 'שמות י': ] שלשה ימים ֶׁ ת ָימִ  ָכלש  ֶׁ לֹש  ץ ִמְצַרִים ש ְ רֶׁ , [...'יםאֶׁ

זאת אומרת, ותהיה תקופה מסויימת שהשמש תעלה מן המערב, 
 עוברהמערב! אבל מהר מאד אחרי שהכוכב מהכיוון שהיה פעם 

כפי שזה ישוב למה שהיה, לא למצבו החיצוני הארץ -כדור -
היה שונה לגמרי, אבל השקט יזה בודאי שים, מיבשות וי ,היה

 יחזור.

הפגיעה על עוררות בירושלים תפילה והתש. היה היום כינוס 
ם כ הרבה יהודי"ע ומחריד. ריכוז של כבקברי הקדושים באומן. מזעז

יש עוד מקום כל כך חשוב  איפהקדושים שנהרגו על קידוש ה'. 
החופרים בעולם, של כ"כ הרבה יהודים שנהרגו על קידוש השם. ו

לרחובות.  את העצמותלמזבלה, והגשמים סחפו  פראת העשם זרקו 
 נו?..עבורבזה שיש מה המסר 

 .הכסף, הכסף, הכסף. זה המסר בשבילנו –ת. המסר הוא 
אז לכן ה'  ,שים הרסו את זה בגלל שרוצים להרוויח כסףהאנ

 ,גילה לכל העולם את העבירה שלהם. וזה גם בגלל כסף, כסף
כסף, כסף,  שלנו, בחלקם מקולקלים:ם ובגלל זה גם החרדי .כסף
, הם מאמינים 'הרגיל'בשטן  םב. הם לא מאמיניהזהעגל  וזה כסף.
 הזהב, הם רודפים ורצים אחריו.-בעגל

מתוך  החפירות בקברים תא עשו שהםאתה סבור ש. האם 
 ?מודעות

זה  – . אינני יודע. אבל אם עשו את זהכ מאמין"ת. אני לא כ
חייב להיות מתוך כוונה לבנות את המלון, כי זה מפריע לבניה. 

? תהם לא ידעו שזה עצמו , האםמה ,את העצמות והם הרי זרקו
 ידעו. אולי לא ידעו שזה יהודים. 

יך לחשוב רצ הואה זה, משכ דמחריסיפור י ששומע ש. כל יהוד
 ?ה שקרה במקום הקודש הזהמב ל כך, מהו המסרע

לקחת כסף מה ההבדל בין זה, ובין אשאל אתכם שאלה.  .ת
כסף את הראש של עמותה חרדית, לוקח  ,שמישהוכבכוונה, 
ם ימהרשע ,הוא יודע מאיפה זה באאשר לעניים כ חלקבשביל ל

מה  אז ,םאת הנשמות של היהודי ללכודשרוצים הכי גדולים 
  ההבדל?

להרוס את ף ש. מאד סמלי שמשתמשים בענין של כס
ם גם להשתלט ב'קבר עכשיו רוציו ב, גשמיות.ההאידישקייט. עגל הז

 שיפוצים...ההחלו כבר השיטה,  . אותה'שמעון הצדיק

ישתלטו על כל המקומות : הם זאת מזמןאמרתי לכם כבר ת. 
-הכלואת  ,הם רוצים לעשות דת חדשה .היהודים של הקדושים

 ,על זה טלהשתל ,תוהדלקחת את הכל של הי ,ציםוהם ר הכל
 מו שהם, וזהו. זוהי הצלחתם הגדולהולעשות את זה עקום כ

אל תוך  פנים אל פנים, להכנס קב"הלחם נגד היביותר. רוצים לה
זכרם. חס ושלום. ימח שמם ו ,קדשים שלו ולהילחם נגדוה-דשהקו

 תם.ויגמור א ' אחת ה'פה-בנשיבת'זה לא ילך להם. אבל 

 עוברת רפורמה קיצונית ביותר....החרדית ך והחינ ש. מערכת

הם ו לרחוב בהמוניהם, עוד מעט אלא יצ ם. אם היהודית
 לו לגייס את הבנות. ייתח

שירות סמינרים תוכניות בב ש. כבר היום מתחילים להפעיל
 לאומי...

 ,ד. יש להם כל מיני שלבים בשביל זה. אויאמן, נכון ות. נכ
האם  , מה יהיה?מה יהיה תתעוררו!! ,עם ישראל, תתעוררו

האלימות כל אחרי  ,האחרונהצריכים להגיע למצב שבנשימתכם 
שמע 'להגיד  נצטרךעם הנשימה האחרונה  ,נוינגדשיעשו 

 !...ה, חס ושלום?זהאם אנחנו צריכים להגיע ל ?!'לאישר

שקטים כל כך  םשהחרדי רה הזאתש. מה פשר התופעה המוז
 ?בכלל ולא מוחים

כנס פנימה, ייש עסקנים שהצליחו לה .יםלת. כי הם מבולב
ם רוצים למשוך את היהודיהם  ףסו-ם בלייועם הכסף שהם מקבל

 יצה גדולהזו לא תהיה קפ ם,הם מאמיני ,, ומשםלעולם החילוני
, 'הסדר העולמי החדש'אל העולם של הלאה להעביר אותם 

 ו."שלהם בשביל גשמיות ח תור את הנשמולמכ

איך  מתן תורה, ב חג השבועות,רבעכעת מדים עו ש. אנחנו
ומקבל את התורה מחדש,  עם כל הלב 'נעשה ונשמע'יהודי אומר 

 לזה? יםאיך מגיע

הוא ינצל.  –עם כל הלב  'נעשה ונשמע'ת. היהודי שיקבל 
מעצמו את כל  דירה? הוא צריך להוזאיך הוא יקבל את 

המאמינים אין וברוך ה', ה' עוזר לנו, כי רוב היהודים  .יותמהגש
זה  – ה. הבעיגדולה כ בעיה"כבר לא כאז זה  ,להם גשמיות

זה גם  – יותמשלהיות בלי הגשההרגשה הביטחון, לקבל את 
לא משנה מה. אנו צריכים להשתדל רק  ,זה טוב לכולנו ,טוב לנו

ות את רצונו, ולא להיות בני חורין, רק להיות עם הקב"ה ולעש
כל הגוים, לא משנה ורצונו. את רק  ,אדםהרצון של בני האת 

לא משנה מי, כל , ינדו, הבודהההקתולים, ה ,מי, הפרוטסטנטים
דות. מי שנכנס טיפשות לעומת היהחתיכת ם ממש ההדתות של

 עמוסיםמדפים -שורות מדפים-שורות הואלבית כנסת, והוא ר
 תהתורה והגמרא וכו', משניול כ ,ך"התנ ,ספרי קודש, החומש

על הנושאים של הספרים האלה, כמה ו כל הספרים שנכתבווכו', 
אז י, "ם לעמישהיו שייכ דברים עמוקים... כמה צדיקים ענקיים

דת מטופשת המבוססת על  וזה איזכל ם ואפשר לקבל במקך אי
 ...???תשוקה

 קינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים...וך אלוש. בר

 ת. ממש, ממש.

יש שם במתחם אביב לפני יומיים, -ע שהיה שם בתלוש. הפיג
 וקדיממ, אחד חנויות אוכלתשעים -איזה שמונים ואהההמסעדות 
 פתוח בשבת...גם במדינה, וזה הזוללות 

 .מסרזה  , הכלכןזה מסר גם  –ל אביב תב עת. תראה, הפיגו
הסיבות.  , יש לך את כלרונו, בר איננו מסר.קורה שש דבראין 

אם אנחנו ' :םישבים שזה בדיחה, ואומרוח –מי שפתוח בשבת 
איך אפשר  –ו זה התרחש בגלל שזה פתוח בשבת "נגיד שאולי ח

ולהירגע  ,אנשים צריכים ללכת !?להגיד כזה דבר איום ונורא
זה רק אבל  ..'וכו' וכו'. ,קצת מהשבוע, לאכול קצת במסעדה

ת. להיות ו מדינה יהודיא םמדינה של יהודילא  שזו מראה כמה
 טטשולנ ולאכול טשולנט בשבת, תבת בביזה לש – מדינה יהודית

ללכת לבית הכנסת, ותה, שהאשה עשתה, חלה שהאשה אפ
אבל הם  .ללכת למסעדה – לא שבת ? זו בכלללהתפלל. מה

 ,בשבילםרק  דמוקרטיה, אבל זו 'רטיהדמוק'זו  ',לו יהודיםיכא'
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זה פתאום  – כיוון שלהםים לכרק אם הול .לנוילא בשב
 ..שיסטי, קומוניסטי, וכו'.אזה פאז  –אם לא ו, 'דמוקרטיה'

 ס...ש. דמוקרסיה... קור  

ם מצוין יכול להיות ש   זה נכון...יפה מאד! סיה! דמוקר ת.
ל ֹקֵרס ְנבוֹ 'ישעיה מ"ו: ]קריסה הדבר הזה,  בשביל ֵ ַרע ב  ָ ָקְרסו  ָכְרעו   ...כ 

ו  .[:עי' מגילה כ"הו, ...'ַיְחד ָ

 ית?...נו בבאגראכול ממה שלנצטרך כבר בתוך תקופה ש. האם 

רק  ואיך שלא יהיה, תקחות. כדאי עכשיו להתחיל קצת. 
דברים שאתם בין  ,2018-2017 שנת דברים שהתאריך הוא עד

אם זה בין  ,אין בכלל ספק שעומד להיות משהווכך אוכלים. 
לא משנה, לא יהיה אוכל  – מלחמה עולמית אם זואו הכוכב 

יהיה קשה ן ואוגרים בעבורה אכשקונים התקופה אחרי ובמכולת. 
הכל יכול ואנחנו צריכים לבטוח בו הוא , אבל ה' אוכל להביא
משהו צת, קלהביא רצוי אז לכן  .'בבית נוכמה אוכל יש ל'ולא ב

אבל  ,ארבעה שבועות, איך שאתם רוצים-שלשה-כמו שבועיים
ְמלָֹתם'שמות י"ב: ] לא יותר מזה ש ִ ֹרת ב ְ ֲאֹרָתם ְצרֻּ ין לא מאמ. ואני [...'ִמש ְ

כסף  ור מזה, איותאכסן ל מקוםבכלל יש להם אנשים שלהרבה 
אוכל את הקשה לשים  קמספיזה  ...לקנות אוכל נוסףבשביל 

ה' לא  -ם ה' ע  הוא חד, מי שאבל לא לפ שצריך על השולחן.
מזמור ל"ד: ] יודע איך זה יהיה.אני לא יתן לו להיות בלי אוכל, 

י ה' לֹא ַיְחְסרו  ָכל טֹוב' ֵ ו  ְוָרֵעבו  ְוֹדְרש  ִפיִרים ָרש   ....'[כ ְ

בעוד  ופקידד לסיים את תמעות הדבר שאובמה עומש. מה מש
, ועכשיו אולי הוא גוג או משהו כזהזה אומר שהאם חדשים ספורים, 

 ?..מתחיל ה'גוג ומגוג'

אני  ומר שהוא מפסיק את התפקיד שלו?...ת. קודם כל, מי א
הרבה אנשים גם כן לא מאמינים ויעזוב,  ישית לא מאמין שהואא

ור לי דבר אחד: לא אבל בר-או-בזה. אין לי את האינפורמציה כן
הוא עוד ושהוא לא מתכונן לעזוב. יני רמזים מ הוא מדבר בכל

זה במשהו כמו בנובמבר, והוא דיבר  – הפך לדיקטטור. הבחירותי  
אוגוסט, אבל אפילו אם זה השישי בשתהיה קטסטרופה על 

 ן שתהיינה בחירות.פבנובמבר, אני לא מאמין בשום פנים ואו

 ה יהיה כמו בקובה?...ז ש. אז מה יהיה? מי ישלוט?

ממשל צבאי,  ,(Martial Law) לאו-יהיה מרשלמשהו כזה, ת. 
יהיה אובמה,  –ב, כמשטר צבאי, והוא "הצבא ישתלט על ארה

קרים נבוהו, הם יהיו בתוך רק מה, לא בטוח איפה הם יהיהראש. 
 ...בבונקריםששלהם, אז הוא יהיה הנשיא על כל האנשים 

הדבר גייר, קה שהתיהמלך היי מאפרהסיפור ש. מה דעתך על 
גם עורר אבל להרבה אנשים ורבנים, רבה התרגשות הזה עשה 
 ...נגדכרוח סערה 

הוא באמת מלך, והגיע,  ךזה לא משנה, המל ,ת. אגיד לכם
 םוהיהודי ,הוא באמת נהיה יהודיו .הוא באמת בן אדם חשוב

שהשבטים האלה באמת באים מכך מקבלים חיזוק מזה, ובמיוחד 
 איננישם יהודים, לא שכולם ו. הנידחים ים, מהשבטממקור יהודי

 שם אם כולם כשרים, אבל בכל אופן אלפי שנים מחזיקיםהיודע 
דם גילו שאחוז גבוה -אפילו שמעתי שבבדיקת .תיאת הדת היהוד

אבל אי אפשר לסמוך על זה בשביל היהדות.  ,שםיש של יהודים 
משיח הלהתגלות לפני שואמור היה אבל זה משהו שצריך 

ָָהר ַעד ַנַחל ִמְצָרִים]ישעיה כ"ז: ' המתגל ת ַהנ  ֹלֶׁ ב  ִ ֹט ה' ִמש   י ֹום ַההו א ַיְחב   ,ְוָהָיה ב ַ

ם ֶׁ ָרֵאל:  ְוַאת  ֵני ִיש ְ ָחד ב ְ טו  ְלַאַחד אֶׁ ק ְ לֻּ י ֹום ַההו את ְ ו ר  ...ְוָהָיה ב ַ ץ ַאש   רֶׁ אֶׁ ו ָבאו  ָהֹאְבִדים ב ְ

ץ ִמְצָרִים רֶׁ אֶׁ ִחים ב ְ ד ָ מה, הם ישבו שמה כל כי השבטים הם ש ,...'[ְוַהנ ִ
ידיעה כלל בה לנו תלא הי לא ידענו!השנים האלה, אבל אנחנו 

ממש יש קבוצות ששם שובמיוחד בניגריה  .כאלה שבטים נםשיש
יודעים לקרוא, גם הם דינים, רק וזה לא  !דיניםההולכים לפי 

ההוא מהאיזור אמנם והם יודעים דברים.  ,ללעים להתפדוהם יו
לא נראים הם עים עד כדי כך, ודהמלך בא, הם לא יושם שמ
והחזיקו ל כל מיני דברים שם ידעו דינהם באמת י .םכ יהודי"כ

אם הם יבואו לפה כי  ,אבל זה לא הזמן בשבילם לבוא כעת ,בזה
אנחנו יודעים שהם קיימים.  –הזמן  כשיגיעלו. אז יתקלקהם  –
כי אני לא מאמין ח משם? זה אני לא יודע, ויצליחו לברה כמו

 שהרבה יצליחו להגיע לפה.

מדבר על כ"ה  ]דף רי"ב ע"ב[בפרשת בלק הקדוש הזוהר ש. 
 ...כתאריך הופעת כוכב השביט באלול

 ..מאד יכול להיות, ואני מחכה לזה. ת. ברוך ה', וזה

************ 

בענין  ,(בתרגום ללשון הקודש) וש בפרשת בלקדברי הזוהר הקד
התגלות כוכב השביט באחרית הימים לפני הופעת מלכות משיח 

 בן דוד, בב"א.

ה ּתָּ לֹא ע  ֶאּנוּ ו  לּ ֶאר  ִרים א  בָּ י ּד  ֲהר  ֶ ר  -וּ , ש  ח  א  ֶהם ל  ן, ּומ  מ  אֹותֹו ז  מוּ ב  ּי  ק  ֶהם ִהת  מ 
רּוך   דֹוש  ּבָּ ּקָּ ִתיד ה  ִנינּו, עָּ ָּ . ש  יח  ש ִ ּמָּ ן ֶמֶלך  ה  מ  ז  ֶהם ּבִ ן, ּומ  מ  נֹות ֶאת ז  הּוא ִלב 

ִים ל  ָּ רּוש  ִעים רּוחֹות , י  ב  ש ִ ִצים, ּוב  ִעים רָּ ב  ש ִ ץ ּב  בּוע  נֹוצ  ד קָּ ב ֶאחָּ אֹות ּכֹוכָּ ר  ה  ּול 
ִאיר מ   א מ  ִרים, ִויה  ִבים ֲאח  ִעים ּכֹוכָּ ב  עוּ בֹו ש ִ ל  ִיּבָּ , ו  ִקיע  רָּ ע הָּ צ  ֶאמ  ּנוּ ּב  ִאירֹות ִמּמֶ

ִעים יֹום.  ב  ט ש ִ לֹוה  יו  ִּׁ ׁשּ ִּׁ כ''ה ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ י ֵיָרֶאה ּבְּ ִּׁ ׁשּ ִּׁ ּיֹום ּוַבּיֹום ַהׁשּ ס ּב  ּנ  ּכ  ִית  , ו 
סֹוף ש ִ  ִביִעי ל  ש ּ  ִעים יֹום. יוֹ ה  ִעיר ב  ֶאה ּב  רָּ ֹון י  אֹותֹו  תח  א  ם ִראש  א, ו  ל רֹומָּ ֶ ש 

יט  ּלִ ש   דֹול ִיּפֹל, ו  ל ּגָּ יכָּ ה  ל רֹוִמי, ו  ֶ ּה ִעיר ש  אֹותָּ יֹונֹות מ  לֹש  חֹומֹות ֶעל  לוּ ש ָּ יֹום ִיּפ 
ם עֹולָּ אֹות ּבָּ רָּ ה  ב ל  ט אֹותֹו ּכֹוכָּ ש ּ  ּפ  ז ִית  מּות. אָּ ִעיר יָּ ּה הָּ ן וּ  .אֹותָּ מ  אֹותֹו ז  ב 

א  צ  ה לֹא ִתּמָּ ִדים, ֶוֱאמּונָּ דָּ ה צ  עָּ ּבָּ ר  ל א  כָּ עֹולָּם ל  ִקים ּבָּ בֹות ֲחזָּ רָּ רּו ק  עֹור  ִית 
יֶהם.  ינ  קּום ֶמֶלך  ב  , יָּ ִקיע  רָּ ע הָּ צ  ֶאמ  ב ּב  ִאיר אֹותֹו ּכֹוכָּ ּיָּ ֶ ש  ם, ּכ  עֹולָּ ע הָּ צ  ֶאמ  ּוב 

אָּ  ל ש   ל ּכָּ ֶאה רּוחֹו ע  ּגָּ ִתת  ם, ו  עֹולָּ ֹול ט ּבָּ ש  דֹול ו  ד ּגָּ בֹות ֶאחָּ רָּ ר ק  ִכים, ִויעֹור  לָּ ּמ  ר ה 
יֶהם.  ר ֲעל  ּב  ּג  ִית  ִדים ו  דָּ י צ  נ  ש   ּיֹום ּבִ ה  הסֶּ ּכ  ת  יִּ ש ֶ ּוב  דֹוש ָּ ּק  ֶרץ ה  אָּ ֲעז ע הָּ ּד  ז  ב, ּתִ ּכֹוכָּ ה 

ּדָּ  ק  ּמִ ית ה  ה ּב  יָּ ּבֹו הָּ ֶ קֹום ש  ּמָּ ִביב ה  ה ִמיִלים ס  ָּ ֲחִמש ּ ִעים ו  ּבָּ ר  ה א  רָּ עָּ ּלֶה מ  ּג  ִתת  , ו  ש 
עֹולָּם.  רֹף ֶאת הָּ ה ִלש   קָּ ש  ֲחזָּ א א  צ  ה ּת  רָּ עָּ ּה מ  אֹותָּ ע. ּומ  ק  ר  ּק  ת ה  ח  ת ִמּת  ח  א 

ל  ּד  ה ִיג  רָּ עָּ ּה מ  אֹותָּ ן  ףנָּ עָּ ּומ  ת  ּנָּ לֹו ּתִ ם, ו  עֹולָּ ל הָּ כָּ לֹט ּב  ש   ּיִ ֶ יֹון ש  דֹול ֶעל  ד ּגָּ ֶאחָּ
ים ֶעל   דֹוש ִ כּות. ּוק  ל  ּמ  ל ה  כָּ יח  ּב  ש ִ ּמָּ ּלֶה ֶמֶלך  ה  ּג  ז ִית  אָּ יו, ו  לָּ סּו א  ּנ  ּכ  יֹוִנים ִית 

כּות.  ל  ּמ  ן ה  ת  ּנָּ לֹו ּתִ ם, ו  עֹולָּ ה הָּ רָּ צָּ ִאים ּב  צָּ יוּ ִנמ  ּלֶה, ִיה  ּג  ת  ּיִ ֶ ה ש  עָּ ש ָּ ם, ּב  עֹולָּ י הָּ נ  ּוב 
יֶהם  יח  ֲעל  ש ִ ּמָּ ר רּוח  ה  עֹור  ז ִית  רּו, אָּ ּב  ּג  ל ִית  א  רָּ ל ִיש   ֶ יֶהם ש  א  ֹונ  ש  ה, ו  רָּ ר צָּ ח  א 

ה ו   ל עֹש ֶ א  רָּ ִיש   תּוב, ו  ז ּכָּ . אָּ ש  א  רֹף ּבָּ ִעיר ִיש   ל ֶאֶרץ ש   כָּ ה, ו  עָּ ש ָּ ר  ִרית ֶלֱאדֹום הָּ כ  י 
ה ש ָּ ר  ה ֱאדֹום י  יָּ הָּ תּוב, ו  ּכָּ ֶ ִיל. ֶזהּו ש  ל  ,חָּ ֶ יו ש  בָּ יו. אֹוי  בָּ ִעיר ֹאי  ה ש   ש ָּ ר  ה י  יָּ הָּ ו 

ז  אָּ ל. ו  א  רָּ מ   -ִיש   זּ  ִיל. ּוב  ה חָּ ל עֹש ֶ א  רָּ ִיש   ִתים ו  ּמ  רּוך  הּוא ל  דֹוש  ּבָּ ּקָּ ִקים ה  הּוא יָּ ן ה 
ּמוֹ  ל ע  ֶ תּוב  ,ש  ּכָּ ֶ ֶות. ֶזה ש  ּמָּ ֶהם ה  ח מ  ּכ  ּת  ִיש   ִיל.  [ח"תהלים קי]ו  ה חָּ ִמין ה' עֹש ָּ י 

תּוב  כָּ ֶיה. ו  י ֶאח  מּות ּכִ ּפֹט ֶאת  ['עובדיה א]לֹא אָּ ר ִצּיֹון ִלש   ה  ִעים ּב  לּו מֹוש ִ עָּ ו 
ה ל   תָּ י  הָּ ו ו  ש ָּ ר ע  ה ה'ה  לּוכָּ ּמ  ז  .ה  אָּ ֶרץ  [ד"זכריה י]ו  אָּ ל הָּ ל ּכָּ ֶמֶלך  ע  ה ה' ל  יָּ הָּ ו 

ד מֹו ֶאחָּ ד ּוש   ֶיה ה' ֶאחָּ הּוא ִיה  ּיֹום ה   :ּב 


