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ם יאתם פה. ואני יודע שאתם רוצ –אני מאד שמח שברגע זה 
 לדעת מה קורה, מה קורה בעולם. 

. אנחנו מדברים על זה ותוזה לא חדשוהעולם עומד להתמוטט. 
ם מה קורה, כי גבערך, הרבה זמן. אבל אני אנסה להסביר לכם שוב, 

עולם ב שמתרחשלגמרי. ואני רוצה לומר קודם מה בדיוק אני לא יודע 
 מצוות. ההעולם של שומרי  ,נדבר על העולם שלנו , ואחרי זההגדול

שלפי הרב  ,קוריאה-כמו שכמעט כולם פה יודעים, יש מצב שצפון
 -מתחיל לצעוק 'מלחמה' נגד הדרום  ,ל הרע יתחיל משם"נחמני זצ

אמריקאים. וזה מפחיד מאד. כי הם ממש ונגד ה ,הדרום קוריא
שפוי, הוא אדם -הוא אדם לא .הנשיא או הראש שלהם ,מטורפים

נפש. והגוי הזה מאיים על ארצות הברית הגדולה, ומאיים על -חולה
ויש לו אפשרות להטיל פצצה גרעינית אם הוא רוצה.  ,ם קוריאהדרו

 כי הוא לא אדם מאוזן.  ,והוא מסוכן
מתכוננים שהם באמת  ,ק"ואת דרו ,ב"את ארהיש  הצד השנין מ

-במין חצי ,הוא יעשה משהו. מנסים להרגיע את העולם קצתשמקרה ל
כ הצפוניים "ולהגיד שבסה ,כאחת הומפחיד הכזאת שמרגיעשהרגעה 

ואין להם באמת צבא מספיק חזק,  ,הם לא ממש מתכוננים למלחמה
 לא נורא. ה זאבל  ,פצצה גרעינית יהושאיזאמנם יש להם  ,ונכון

ק, ממלאים את "הסינים שיש להם גבול עם צפו - מצד השלישי
שאיזה משוגע רוצה זה נראה . תימרוניםועורכים  ,יםלהגבול עם חיי

 ,חזק הכ הוא לא כ"ובסה ,מלחמת העולם השלישיתאת להתחיל 
 .ובכלל לא גדול

 .שונה היאאבל האמת 
 רשכב המלחמה הבאה ,כמו שהסברתי לכם כמה וכמה פעמים

בין ארץ אחת נגד הארץ היא איננה לה בכמה וכמה ארצות, יהתח
מאד, שכובשים מדינה -גדולים-יםעקבוצה של רש אלא זו, אחרתה

 אתיה וכו', וזלאוסטר ,אנגליה ,פהואיר ,צות הבריתאחר מדינה, אר
על זה, משתלטים ותה ארץ ולתוך העולם הפיננסי של א שחודריםי "ע

על אותה הארץ. ואחרי זה  בחינה פוליטיתמ גם ולאט לאט משתלטים
עד  ,השליטה על הצבא וכו'ותופסים את  באותה דרך,משתלטים 

  כבשו את המדינה בלי יריה אחת. הם שלמעשה
אנשים הבין כל המדינות האלה.  'מלחמות'עכשיו הם יעשו כאילו 

אחד אחד על השני,  'יכעסו'והם כאילו  ,הם ראשי המדינות -שלהם 
את  ץלוס אנג'לס, השני יתן לפוצאת  ,סתם אני אומר ,יתן לפוצץ

זה  ?אתם מבינים .זה תסריט .עיר בסין וכו' והשלישי איזו ,מוסקבה
מתוכנן. זה כמו ממש כי זה  .ולכן זה מסוכן ביותר !תסריטפשוט 

אבל הוא יפיל  .ה"ו הקב"הם משחקים כאילו שהם ח '.מגדל בבל'
 ]ראה סנהדרין קט.[.אותם בגדול. 

ם מה שמתכוננים לעשות בסוף, אבל זה יעכשיו אנחנו לא יודעו
בכלל  היאקוריאה  באמתהרי שמאד מאד מסוכן.  .מצב מאד מסוכן

 .ב"נגד ארהיכולת להלחם -תמספיק גדולה או חזקה או בעלשלא ארץ 
זה פשוט  ,ן קוריאהצפו ה,דעים שקוריאווי מדובר בתסריט,אבל אם 

 .חרתאז זה כבר בעיה א ,חלק של סין
 

ולם ולהעיף כמה פצצות גרעיניות על עואם יחליטו להפחיד את ה
 .קטנה-לא הזה יכניס את כל העולם לפאניק , אזעיר אחת או אחרת

הרבה להם ואז זה יהיה  ם.כלות של העולמיד את כל הכל יורידזה ו
אבל אני לא יודע מה הם  ,יותר קל להשתלט. זה יכול להיות ככה

שהמצב הכלכלי יורד במהירות  ,דע דבר אחדויעכשיו. אני רק רוצים 
 .הבזק

 
זה שנכנסו לחשבונות של כולם בקפריסין ולקחו כמה כסף שרק ו

. וגם באמריקה ככהיעשו להם גם רצו, אז בכל אירופה מחכים ש
מחכים שיעשו את זה. וגם שיקחו את הכסף מהכספות הנעולות עם כל 

אלה הם יכולים לפתוח, גם את . וכו' ערך-, כסף וניירותחפציםמיני 
 שבפנים.  את התכולהופשוט לקחת 

ברגע שאתם מכניסים כסף  ,שכל בנקזה  ,מה שאתם לא מבינים
ה ים את האנשים שככל. והם כבר מרגילמעשה שלהם ףהכס - בפנים

ומה תעשו איתם?  ?כל הנירות האלה זה יהיה. אז מה תעשו? תקחו את
שלא תוכלו  כדי ,הבנקים שיסגרו את ,איפה תחביאו אותם? חוץ מזה

 לעשות את זה. המצב הוא קשה. 
קשה. אבל בעתיד הקרוב  זה רץ אנחנו עוד לא הרגשנו כמהאפה ב

 ..ביותר, אנחנו נרגיש את זה. סטנלי פישר יצא מהעסק בדיוק בזמן.
הוא עוד יכול להציל את השם הטוב שלו. אבל כל העולם מלא גנבים 

ולוקחים מה  - תוך הכיס שלנוים את היד לסיפשוט מכנ .גדולים
הרבה לפני זה כבר מו .לא רק מהבנקיםוזה  .וכמה שרוציםשרוצים 

אי אפשר שאמרנו  :שוב פעםו הולך להיות הרבה יותר גרוע. הוזזמן. 
לא על  :םהנו סומכים עליייהיה לסמוך על כל הדברים שפעם הי

משלה מבצבא ולא בלא  ,ח"ולא על קופ ,רפואההלאומי, לא על -ביטוח
ך , ומי שסומה"על הקבנצטרך לסמוך רק  .[62, עמ' 1]ספר דניאל. וכו' וכו'

 הוא יינצל.  -מאה אחוז בעליו 

אוגרים הרבה מאד אנשים וגם בארצות אחרות,  ,בעיקר ב"בארה
 עצמםל וגם יש להם איזה תוכנית איך לסדר .זהב וגם אוכל-מטבעות

 כדי לשרוד. ,ברים, והרבה מאד דמים ונשק וכדורים לרובים שלהם
אנחנו היהודים יודעים רק לסמוך על  .אבל לא יעזור להם כלום

שוב והוא יתן לנו  ,א אותנו ממצריםיוהוא יוצ .והוא יצילנו ה,"הקב
 .יותר אולכל מה שאנחנו צריכים וזה  .'באר מרים'ואת  ,ןָמ גם את הַ 

כמו שיצאו ממצרים עם קצת ו .ולא יעזור כמה שנאסוף אוכל וכו'
ֲארָֹתם  ,ק עד שה' נתן לנו את המןספישיכדי אוכל  ]שמות י"ב ל"ד: 'ִמשְׁ

לָֹתם'[. ִשמְׁ ֺררֹת בְׁ גם עכשיו אז  ,וחזקים מזה מצויןוכולם הרגישו  צְׁ
אלא הם לא יסבלו.  -לא יסבלו. אלה שבוטחים בה'  -ינים מהמא

ומגיעים  ,לות המר הזה, כי יראו שבאמת גומרים את הגמחושי
 וזה המצב. ,המילגאולה השל

 
נוספת תופעה  נהדרך אגב, ישו. עכשיו בואו נחזור למצב של העולם

 ,שהתחילה כבר, שהם ממש מעודדים אלימות של התושבים. למשל
מאות  ,בריונים צעיריםחוליגנים, ל קבוצות גדולות ש ,עכשיו בשיקאגו

 ,בכל מיני מקומות שונות בעירלהשתלט התחילו לילה אחד ב ,מהם
 .יורדממש שהמצב הכלכלי כלגנוב וכו'. וזה קורה  ,לאנשיםלהרביץ 
 מעודדים את זה.  כי הם .וזה יהיה

. רהוולא רוצים לדעת מה ק ,לרוב ישניםהם ל "היהודים בחו
ֵדָמה'[ ה'ָנַסךְׁ ֲעֵליֶכם -]ישעיהו כ"ט: 'ִכי שיך את מהם רוצים ממש לה רּוַח ַתרְׁ

לא  היהודים פהגם ל, והנה אנחנו בארץ ישרא .החיים כמו שקודם
והרבה מהכסף  כל המדינה הזאת בנויה על טומאה.באמת ו קולטים.

גם  ,גם מהגוים האחרים .בא מהכנסיותהזו שבנה את המדינה 
אבל גם מהכנסיות. בשמחה רבה קיבלו את  ,ב וכל מיני ארצות"מארה
 ועדיין מקבלים. ,והמדינה ,הסוכנות ,הכסף

  
עד עכשיו , שם מצאו קרבן חדשה ,עם המצב הקשה - אבל עכשיו

זה היהודי  -בן הזה רוהק. ואפשרי להכנס אלי-היה כמעט בלתיזה 
 ,אותו כל כך שאין לו את הכסף שהוא רוצה, שהוא צריךכעת  החרדי.

לא מוכן לוותר. הוא רעל של הגשמיות, והאת הטעם של  ספגהוא כי 
תרות, למו נזקקזה שהוא  , אלאלאוכל רך כללזה לא שהוא רעב בדו

כ מה "צנוע וכו', אבל יש גם משפחות שאין כ-לביגוד הלא ,לנסיעות
 לאכול.

 
פתח לכנסיות  וצרנאז  .ועכשיו המצב נהיה הרבה יותר קשה

]משלי י"ד:  .אוי לנו מהם, וכל יהודי שמבקש .ולתת ביד רחבה ,להשפיע
ֺאִמים ַחָטאת', בבא בתרא י:[ ֶחֶסד לְׁ יט. כבר קיונה לאידישרזה המכה האח 'וְׁ

וזה בלי  .אין משהו יותר גרוע מזה. כי זה קנה הרבה לבבות יהודיות
יש הרבה  ,ואפילו אם שואלים .מותר-לשאול אם זה מותר או לא

ובנוסף לכל זה  .ונותנים רשות לקחת ,ם היום שמתבלבליםיפוסק
אבל  - םהרצון להיות כמו הגוייזה ש ,הבעיה של הגשמיות כהממשי

שלא מקבלים את הכסף כת או יותר. אבל פחו 'ותומצ-שומרי'
גדול של -אז מוכנים גם לקחת את זה מהאויב הכי ,ה בקלות"מהקב

הכי -שהכי זה הדבר ?מה יהיה !לנו אויולהגיד שזה כשר.  ,ה"הקב
ם למה יול להיות. ולא מבינכהכי קשה שי-זה הדבר הכי .מפחיד אותי

  .ביותרם למה. אבל זה בירור חזק יאסור. לא מבינזה ש
 

 דואז נראה מלחמות בעתי יפוצץ את כל הבלון. -והבירור הזה 
 ,לי מתחת לאדמהככלהמצב ה .מצבים מפחידים ביותר ,הקרוב ביותר

 ,ה"יהודים שסומכים אך ורק על הקבלבמיוחד  ,וה' יעזור לכולנו
ברור מאד  הקרוב,השם בעתיד -עם כל הסבל ברוךשששמחים 

 ?יש שאלות  השלמה. סוף. הולאשמגיעים לג
 

 מה הוא יעשה? –ש. אז מי שיש לו כסף גדול בבנק 
 גםאבל הם יכולים  ,אפשר לעשות כמה חשבונות ,ת. טכנית

תעשה מה שאתה פתאום להחליט לקחת את כל הכסף של כולם. אז 
פו תשים את זה שם, אבל בסו ,תשים את זה פה תקנה קצת זהב, .מבין

כל מיני ב ,שם ,שיש פהאפשר לפזר מה  .ה"בטח בקבת - של דבר
 .]עי' מס' ב"מ מב.[ מקומות.

 ה עשה משהו?, האם זש. מה המשמעות של ביקור אובמה
א מביא וה -איפה שהוא הולך  כיהיתה לזה משמעות. שת. בודאי 

הוא אומר דבר  אובמה הוא שחקן. זה הכל. .ולות לכל העולםדצרות ג
בעיות. פעם אחד, מסובב את הראש, ואומר הפוך. הוא משקר בלי 

פעם אומר אחרת. מה שבא לו. מה שהולך לפי מה שהוא  -אומר כך 
רוצה לעשות. אבל הוא לא 'הבוס', הוא רק השחקן הראשי. הבוס זה 

 ח."הסהע
עשו כמה הסכמים פה, הסכמים שם, הירדנים עכשיו לוקחים את 

מה לדאוג  'בגדול'אבל אין לנו  .תחת השלטון שלהם לאהבית -הר
לדאוג אם אנחנו לא אוכלים אוכל שנתנה אנחנו כן צריכים  לזה.בנוגע 

 , ח"ו.לנו הכנסיה



 לעקוב אחרי זה ?בכלל אפשר  האםש. 
מה שהילדים לומדים על וקשה מאד לדעת  .קשה מאדת. 

 ,ת שלהםמותום לשאול מה העיים מהכסף. צריכחשלוק במוסדות
 אות. רלו כל באינטרנטואפשר להסת
הילות חרדיות שלוקחות כסף תחת תי שבאמריקה יש קש. שמע

 וזה רשמי... חסות של עמותות נוצריות...
ואמרו  ,שחילקו אוכל לא רק זה. יש עמותותו .זה ידוע ת. נכון.

-או-שלפחות היהודי יכול להגיד לאכך  ,שזה בא מהנוצרים מפורשות
 רוב היהודים לא רואים בעיה בזה. אבל כן. 

סף אין ריח', מה זה משנה : 'לכאומרים כסףאלו שמאמינים בש. 
 העיקר שמגיע כסף... ,המקור

זה אבל לא כל אחד מריח את זה. יש כאלה ש ,יש ריחכן ת. לכסף 
 ..ויש כאלה שחושבים שזה בושם. ,מסריח להם

פ יטיסלולהשיג אפילו יש  .מקפידים..ש. דוקא לאחרונה מאד 
 ח...סלפ למהדרין

, אבל ביחד עם ץ זה כשר לפסח"בד ייפטושסלאמנם ת. שמעתי 
 יש סקנדלים גדולים על הבשר. ,זה

 ?ש. היכן
 ץ יש מספיק בעיות עם הבשר.רבאגם אבל  בלוס אנגל'ס. ת.

 בשר... לאכול בכלל  אז איך אפשרש. 
יש בעיות ו לאכול, לא רק בשר. לנויש עוד הרבה דברים שאסור ת. 

 נהאבל מאחר שיש ,שערוריות היו דתמיו עם עופות.גם קשות 
שוחט אחד יכול לשחוט כ הולך מהר, "כשלוגיה אחרת היום טכנו

 עופות בשעה, אז זה מאד קשה להשתלט על זה.  כמויות עצומות של
 אותו...  ום העוף היה חי בשעה ששחטאח ילהוכגם שר פאי או

מספיק האם זה לא  ,מעגל סגור ,וידיאוהיום משתמשים בש. 
 ?יעיל

היה להם כי טובים, ים הרבלוס אנג'לס עכשיו, אחד ההכשת. 
נקרא המשגיח שהוא היה  ,פה ושם ?רק מה .וראו את הכל ר,מעגל סגו

 אכשהו אודוק .היה יוצא להתפלל ,וסמכו עליו מאד ,משגיח טובדוקא 
ו את זה בין הבשר הכשר. אז והכניס ,הם הלכו לקנות בשר טרף - יצא

 עד שגילו את זה אפשרשאז הם אמרו  ,שאלו את הרבנים מה לעשות
אם המשיח לא יגיע עוד  .מה אני אגיד !אוי ...היה לאכול את הבשר

 כולנו נצא אנשים טמאים מאד, חס ושלום. -מעט 
 ,חג, סרטים, הצגותמשך העליזה בדי אוירה פה דוקא היתה ש. 
 , כל הסוגים... איפה שרצו...מופעים
פארקים -, וכל הלונהוכל ההצגות ,כל הסרטים האלו של החגת. 

כל הבידורים האלה שזה נגד  .כל אחד מהם ,נגדינוזה הולך 
 הרבה הרבה צער.ח"ו כל זה יביא לנו  ,יטיהאידישק

עבר חלק,  . הכלד. כזו שתיקהגש. אף אחד לא אמר שום דבר נ
רק לחשוב מה ד ימחרשהולך להגיע, כל התקופה של הקיץ  לבכלו

 ...לא מדבריםו .הולך לקרות
מה  דע מה יותר גרוע מזה.וולא י ,עו לחצאיות קצרות ביותרית. יג

 נהיה יותר גרוע. -מה שאומרים יותר מוסר  ,אני אגיד לכם
 ת לבתי הדיןאוסרה מהמערכת המשפטיתה יש. יצאה הנח

 סירוב, מה דעתך?-להוציא כתב
אף אחד לא עומד כי  .ם גרמו לזהמהם בעצ ?מה יש לומרת. 
אז  ,ם עם הציוניםוהולכי ,'עד כאן''. אם לא אומרים !עד כאן' :ואומר

הם בעצמם  ,םידינהכל בתי  ,ם להביןיצריכ .]סוטה מא:[ סוף.בא בזה 
הדין בעצמם הם גם -והיום בתי .כי אף אחד לא חזק .אשמים בזה

 אי אפשר לדעת אם שופטים באמת כמו שצריך או לא.  ,'שאלה-סימן'
 ?...לפנותאפשר אז לאן ש. 
כמעט. יש עוד בתי דין  לקדוש ברוך הוא. אין לאן ללכת היום.ת. 

 .]ישעיהו נ"ט[ מאד מאד קשה.כבר שעוד אפשר ללכת, אבל המצב 
 

השפעה על המצב פה  הרחוק-מתרחש במזרחמה של האם ישש. 
 באיזורנו?

הם רוצים לחסל  פו של דבר,בסו  היה השפעה על כל העולם.תת. 
א כבר מדבר על דת הו -ו "שכשיו ימהאפיפיור של עאת כל הדתות. 

. והוא מעוניין שיקראו לו בשמו הפרטי. הוא לא רוצה לגור אחת
ולם. עאלא בדירה פרטית. הוא רוצה להיות חביב על ה - בותיקן

ומאחר שהם  .לא רוצים וברור שהחרדים .ולמשוך את כולם לדת אחת
בא ישר  ,נגדינו החרדים ,הרבה ממה שקורה עכשיו אז לכן ,טיםשול

 משם.
 

 ח?"שתייכת לסעההאם הציונות מיסודה מש. 
ם יצרו את רשעיכמו שה -היהודים לא ידעו את זה, אבל הם ת. 

הקומוניזם ברוסיה, ואת הפאשיזם של היטלר וכו' אז הם עזרו ליצור 
ואנחנו  . זו היתה תנועה שהם ממש מאד עזרו בזה.הציונותגם את 

החילונים אשר כביכול הנהיגו ובנו הציונות מגלים היום כי אצל ראשי 
כי הציונות גלתה את אמיתי,  יהודיהיה אצלם סימן של לא ארץ, את ה

 עצמה לא יותר טוב מכל הקומוניזם, הפשיזם של  הגויים וכו'.
כי מנהיגי הציונות החילונית  –שמוכיח את זה דוגמאות ואחד ה

לא היו מוכנים לשלם דולר )הציוניזם כמו הקומניזם, הפאשיזם וכו'( 
 ה כדי להציל את יהודי הונגריה.אחד עבור כל יהודי בהונגרי

אייכמן הנאצי רצה למכור ליהודים בארץ ישראל את היהודים    

בהונגריה, והחשבון בנק של הציונים היה מלא דולרים. היתה להם 
אפשרות להציל את רוב יהודי הונגריה, וסרבו. זה מוכיח שלא היה 

ריה נרצחו יהודי הונגמ 08%-להם אפילו זכר קטן של לב יהודי. ולכן כ
 ע"י הנאצים.

 
 כלום...בזה ש. אז כל הכלכלה זה סתם דמיון פורח. אין 

אלו לא שוים כלום. זה לא הכל הכספים  ,הכל בלון נפוחת. נכון, 
אולי אפשר להשתמש בזה בתור טפטים... ועוד  .שוה אפילו את הנייר

 ה שוה הרבה פחות...ימעט זה יה
 

 ?ו לפידרץ בחרון תושבים באישמילבכך מה המסר ש. 
יה זה האו שוהאם באמת הצביעו, ע למה הצביעו, דואני לא י

היו אבל אני יודע דבר אחד: החילונים מסודר כאילו שהם הצביעו, 
והיהודים החרדים  .]עמוס ט'[ .כי הם צריכים ליפול - ם לשלוטיצריכ

הם ש וזה מה .יכים כמה מכות טובותרהם צ ,שבים בכנסתויש
הם לא תופסים את זה. הם לא עד עכשיו  ,תייםבינ .מקבלים עכשיו

 .לים להיות ממש בממשלה, כי הממשלה תיפול חזקויכ
 

 ש. למה לא משחרים את פולארד...
 ---ת. פולארד הוא יהודי. הוא יהודי שהקריב את עצמו בשביל 

יהודים אחרים. הוא היה יהודי חילוני שפשוט כאב לו לראות 
ושומרים סודות שזה חשוב שהאמריקאים משקרים לישראלים. 

לישראלים לדעת. והוא בתמימותו גילה לישראלים. עכשיו הישראלים 
גם כן לא רוצים לשחרר אותו, וזה הבעיה הכי גדולה. אני לא יודע מה 
הסיבות שלהם. כי יש להם סיבות, ויונתן פולארד יש לו תיקון מאד 

 מאד קשה. הוא יהודי צדיק.
 


