
  רמי ניר                   רי זוהר יכול להציל את העולםוך אאי     
      

  

   ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש...--ִהְנִני ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ֹּבַחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד :)16' כח שעיה(י

שמר הביאה אותי  נעמיהוא הציל אותי ממש. , אני מכיר את אורי זוהרממקור ראשון אישית 
למכור לה שיר שכתבתי והלחנתי  )אשתו לשעבר(אילנה רובינא אל ביתה של עם הגיטרה 

כך - שמעו את השיר והגיבו בחיוב אחר אורי אילנה והאמרגן אברהם דשא פשה פשנל –"המזח" 
כעבור כמה  אורי התחרט וממש הציל אותי מהתחייבות הרסנית דורסנית במשרדו של פשה.

אילנה רמי  םבש שלישיהעם אילנה רובינא אני ודן בירון שלישיה כרמון  יונתןחדשים הקים 
  על בימת האולימפיה בפריז.עם להקת הרקדנים שלו ודני להופעה 

  
שוריו כימקרוב להכיר את  דועמיכולתי לפגישות עם אורי זוהר ו ספרמלי לאשתי רחל והיו 

מיצירתו האמנותית בלט גם וושאיפותיו. מטרה מרכזית ברורה ובולטת הייתה אצל אורי זוהר 
ישראל -ת בחברה בארץיוודארוח בכלל הייתה אז  גורלו הוא נועד להציל את העולם.בהידע כי 

  כי אנחנו דור של מצילים.
  

מעניין היה לי עם אורי זוהר כאשר הכריז "אני מלך" פעמיים באותו מעמד במסעדה  אחר מפגש
   ורניה.פקלי –של אייבי נתן 

  
אורי זוהר עזב את העולם בו נולד ואת אומנותו ואמונתו ולבש בגדים שחורים ו עבר מה ןזמ

  של תלמיד בישיבת חוזרים בתשובה.שחורה ומגבעת 
  

י כי השיר "אנלומר  בעצמו חטובמופיע בטלוויזיה ונראה הרב אורי זוהר מידי פעם מאז, 
כי לכולנו חלוטין . ואמנם, ברור לואתה" נועד להביא אותו אל אותה מטרה שנקבעה בגורלו

  להציל את העולם.זוהר קבוע  אוריגורלו של 
  

גלים ין ב האחת שעולמנו ייטבע בדןעולמנו ניצב לפני שתי סכנות א 2021ום האחרון של שנת בי
אם  .העולם כולו לא פרוץ מאיראןהמלחמה האחרונה שתה יקורונה והשניהעצומים של מגפת 

את המוביל השקר את מסלול  "השננ"איך הללו הוא צריך לדעת  סכנותהיש מציל מפני שתי 
  .אל מימוש האבדןעולמנו 

  
  

למלכות פרעה  7שנת בישראל - עם מסע בני שנה בדיוק 3540לפני  לחיתמאחת האמת מסלול ה
לספירת העומר  33לחודש השני נתנה שבת לדורותיה. ביום  22אז ביום  במצרים Iותפ' אמנח

נאספו היוצאים ממצרים אל מרגלות הר סיני למסע  50ברפידים נלחם עמלק בישראל וביום 
ומשה  אצבעו אלהים על לוחות הברית את עשרת הדיברותתב בלקבל תורה. ביום הכיפורים כ

   עולם.לעדות ומשמרת לוחות הקיבל את 
  

א ּבָ  ָּבֶבל-ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶל ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶל-ִהיא ְׁשַנת ְּתַׁשע--ּוַבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי ְּבִׁשְבָעה ַלֹחֶדׁש
- ֵּבית ַהֶּמֶל ְוֵאת ָּכל-ְיהָוה ְוֶאת-ֵּבית-ַוִּיְׂשֹרף ֶאת ְירּוָׁשָלִם-- ָּבֶבל- ַטָּבִחים ֶעֶבד ֶמֶל-ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב

ֶאֶבן  את סדיי ְׂשָרָיההן הגדול הכו=  )9 - 8' מלכים ב' כה(  ֵּבית ָּגדֹול ָׂשַרף ָּבֵאׁש...-ָּכל-ָּבֵּתי ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת
  .ֵקץד עת למשמרת עלוחות הברית להיות כספת אבן בה גנוזים  יהאבן השתיהיא  ֹּבַחן

  
ממעבדה פוקדת בימינו את העולם כולו מקורה שגורם ווירוס הקורונה כי המגפה  מי שמאמין

  בסין ייבושם לו.
  

לאורך השנים ושאול המלך לוחמיו של מפני מזרחה ברחו עמלק שרידי שלא יכול להאמין כי  מי
ממש השליטים באיראן והיום הם  פרסל שלטון בעמדות מפתח ש )גגידוגמת המן הא( והתבסס

  .בושם לוילהשמיד את מדינת ישראל, י י גורלם קבועכ גלויב יזיםרהמכ
  

אמת ולהוביל על מסלול  ם"לשל השיר "אני ואתה נשנה את העוזה אורי זוהר יכול ללכת בכוחו 
  בבקשה. – ז נבוא כולנו, אאת עולמנו לישועה

  
  

  )7' יב דניאל( ֵאֶּלה...-ִּתְכֶליָנה ָכל-- ֹקֶדׁש-ַעם-ַנֵּפץ ַידְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי ּוְכַכּלֹות                  


