
 רק תחזיקו מעמד
ה"תשע , כ"ה לעומררייא י' ,םשליורעם בנימין, יתקשור בס"ד, 

בצורה מהירה  שהעולם מתחיל להתדרדר,אנחנו יכולים לראות 

רק היום וילך יותר מהר ויותר מהר. זה ביותר. אמרנו שאחרי פסח 

 שראל'י-תמדינ'הרבה דברים. והמלחמות מתרחבות, ו כך-כלקרו 

פרסים מאיימים על ה .בסכנהכן עכשיו גם  – במרכאות כפולות

דרום וגם מהצפון, הגם מ צפירות אזעקהכמה  י, ואפילו היו"מדינ

הפתעות.  המון ,זה הולך להיות עוד יותר. יהיו הרבה הפתעותו

היה תלא  אתז בשבילו אולי –כל מה שכתבנו  אמנם מי שקורא את

 יה הפתעה. הת אתז – זה יקרההפתעה, אבל כש כך-כל

עומדת להיות נפילה כלכלית של הבנקים,  ,ויש לנו לא רק מלחמות

 הבנקים פשוט יפלו.. 1929-כמותה, אפילו לא ב הנפילה שלא הית

הניירות  ',כסף'אים רהם קושמה  ,הזהויר ולעמוד בא והם לא יוכל

 אירו, לא משנה ,דולרים ,'כסף'מרים שזה והאלה שמחלקים וא

-ירים אחדפרים שמעבזה הכל מס .]ישעיה ב'[ זה לא שווה כלוםמה, 

ח, אז "בואו נגיד מאתים אלף ש ,לווהלשני דרך המחשבים. אחד 

האם מה? במספרים. אחר לבנק אחד מעבירים את הסכום מבנק 

ה?! אתם את כל הניירות האלפיזית שמעבירים  םאתם חושבי

פיסים דפיסים, אבל מדמ ,שטויות. כן !יודעים כמה מקום זה תופס?

 הרבה שזה לא שווה כלום. ממש.  כך-כל

נו. ש  בינתיים הרשעים קונים את כל הזהב שי  ו עכשיו חוזרים לזהב.ו

השיניים, במיוחד אלה שבאים מרוסיה שיש להם -ופאותזהרו מר

אבל  ,הם עלולים לצאת בלעדיהם... אני צוחק .הרבה שיני זהב

ע עליו בעולם, ולמה? כי זה באמת הם קנו את רוב הזהב שידו

אי אפשר ללכת הרי . אבל , ר' ישעיה ל' כ"ב["הזהב-עגל"] יהיה המטבע

 אז נראה מה שעומד להיות. מעט ...מןות עם זהב בכיס כל הזלקנ

 ,הכסף והיקר ביותר, שזה אנשים כבר שולטים על הדבר שנחשב

שהוא עשוי או מזהב או מכסף. וזה השווי כמו פעם. אבל רוב 

עם כרטיסי  ,יםר  פ  ס  מ  הם ומוכרים וכו' רק עם יקונהאנשים בעולם 

ם להתפטר יצריכשלא פעם אחת אמרו  האנשים ,עכשיוו .האשראי

מהכסף המזומן, ובאמת עושים את זה כבר בבנקים, לא נותנים 

 ייןדזה עאמנם  הבנק,ן מ הרבה מזומניםולהוציא לקחת לאנשים 

אז יכול להיות  , אז מי שמתלונן מאד חזק)חוקי( ליגאלי תילבלא 

 – טמבלים שלא יודעים שאפשר להילחםאבל אלה ה שנותנים לו,

 הם לא עושים את זה. אז זה מה שקורה. 

זה לא  ,]'ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם...'[ צריכים להיות חזקיםעכשיו אנחנו ו

ילה של ין של הנפיו מפחידות. הענהפשוט. המלחמות ייהיה 

וטה או פרלאלה שאין להם נוגע ישירות  כך-כללא זה הבנקים, 

זה רוב האנשים, אבל בכל אופן זה יהיה בעצם שיש להם חובות, ש

וח בה', כי אנחנו נצטרך לעמוד בזה ולבטקשה מאד לכולם. ואנחנו 

לא רק אנשים שהם וכמו שדיברנו מקודם,  .כולנו נהיה בסכנה

כי המלחמות יהיו מעל  .כולם יהיו בסכנה, סכנת מוותאלא חולים, 

איך אומרים? על הפנים. אבל לא סתם  ,המצב הכספי יהיהו ומעבר,

 .כמו שאף פעם לא היה מעולם בכל ההיסטוריהאלא , 'יםנעל הפ'

לא  ואנחנו נצטרך לסגור את עצמנו בבתים שלנו, ולבטוח בה'.

 לום. נוכל לעשות כ

ילחם נגדם, הם מדי גדולים ואכזריים, הם קשורים לא נוכל לה

מגילה י"א. 'כי אני ה' אלקיהם ] הקדוש ברוך הואאת לשטן! אבל לנו יש 

יצר את השטן זה שול, והוא גם . והוא הכל יכ[גוג ומגוג, ע"שבימי  –

 ז: 'ְוָאֹנִכי"ד ט"]ישעיה נ תנו בחזרה לאמתווזכרו, כדי להביא א-שמו-ימח

ָראִתי ִחית ּבָ ל...', 'ור' משלי ד' ט ַמש ְ , כדי לתת לנו מכות קשות, כדי ז["ְלַחּבֵ

, ]מגילה יד. סנהדרין צז:[ ה"בלך לכיוון של האמת, לכיוון של הקשנ

הוא נותן לנו מכות ושלא נישבר.  ,אפילו שהוא נותן לנו מכות

, [ח הק' בהר כ"ה כ"ה עה"פ 'והשיגה ידו'"]ר' דברי אוה לשבור אותנו כוליםשי

  .שלא נוכל לחשוב

כמו שהגיעו לפה אחרי המלחמה,  תקחו דוגמה מהצדיקים, הצדיקים

כמו הרבה שהגיעו לפה, הרבה ור רבי, 'הבובוב וכמ ,ר רבי'נזאהצ

כן הם ש אנשים שלא מוכרים לנו, ויחד עם זה הרבה צדיקים

משפחות גדולות, היו פעם הם שפחות. י המבלהגיעו כרים לנו, מו

 התחילו מחדש. הם פאר בתורה, וחות פאר, משפ

ונעלם . הוא לא עוזב את העולם '[נוּ כֵ תוֹ ע בְּ טַ ם נָ לָ י עוֹ יֵּ חַ ]'וְ  היהודי לא מת

וות אותו עוד פעם, הוא חי תמיד. לא קיים מ םלא רואיכך ש

הזה א רואים, הוא קבור. אבל גם הגוף גוף לאת הבשבילו. אולי 

ְֹכֵני ָעָפר ,ְיקּומּוןְנֵבָלִתי  ,ִיְחיּו ֵמֶתיךָ ]' יקום נּו ש  הרי . אבל ', כתובות ק"י.[ָהִקיצּו ְוַרּנְ

ן כמסובמצב או  אחר צב קשהמחולה, או בהוא גם כתוב שמי ש

ר שלו, אסור לו להרים אעל הצוומונחת ין כשהסכאחר, אפילו 

 להיות קפסיק להאמין. אסור להפסיהללו אסור  ]ברכות י'.[ ידים

נותן לו כמה  ,שמח עם ה', שמח שה' לוקח את היהודי ,שמח

תו לעמוד בזה, ולהסתכל וומלמד א, )מכות( 'יםטשפא'טות, כמה יבע

הנשמה שאין סוף ליהודי, לנשמה היהודית.  ,על האמת כמו שהוא

וכל הדברים האלה שיש לנו  ,ותחפוהמש זה נצח, – היהודית

ון שה' הכין ראטלנצח. זה רק התי ופחות שלנעכשיו, זה לא המש

כדי שנעשה את התיקון  – לנו, עם הבעלים והנשים והילדים וכו'

צוות אחר.  ישמשהו אחר. עושים הצגה אחרת.  –אחרי זה ושלנו. 

כי פחד. לעל עצמו שלא יפחד. לא  דאחד לבד צריך לעבוכל  אבל

יך להשתדל למשוך את כולם שלהמ ,צריכים להמשיך את החיים

ֵאר', יומא פו.[ תנויא מסביבנו, יחד ָך ֶאְתּפָ . להיות דוגמה של אדם ]'ּבְ

הרגשות, לא הרגש, לא הרגש ום לא יורד לתוך דיכאון. שאף פע

 ְוַכַעס, ִדְטחֹול ]תיקוה"ז תי' מ"ח: 'ֲעִציבוּ  הם היצר הרע. – תהרגשו י,היהוד

ָמָרה לבכות, ויש ש זמנים שצריכים י ְדֵגיִהּנָם', שבת ק"ה: ע"ש[ נּוָרא ְדִאיהוּ  ּדְ

ם זמנים שצריכים להתאושש ולהלחם. ואנחנו צריכים לדעת שע  

וללמוד,  ]מס"י פ"א[ אנחנו צריכים לעלות – נוים לפנדבר שה' ש  כל 

אין לנו ברירה. אפשר לגמור  – ולהיות חזקים, כי איך שלא יהיה

ל. את החיים בדיכאון  ובעצב, ואת זה נצטרך לתקן, אז ַחב 

אבל השמחה ו, זה כואב, אבל אין שום כאב שזה לנצח. ניבשת

ואם  .]'ִקְרַבת ֱאלֹוֵקים ִלי טֹוב...'[ זה לנצח – רבה לה'יהאמיתית והק

ואיך  ,איך להשתמש בזה, ויודעים הזהלם בעו ,תופסים את זה פה

כתוב על הצדיקים שהם עוברים  !תומו להתקרב יותר ויותר, אז אין

]'כמישחל ביניתא', אדם עובר מחדר לחדר. ב כמו שבן "ז לעוה"מהעוה

מ, שבחי הבעש"ט אות "פ אח"ק ר"ק כח. 'הֹוֵלְך ְנכֹוחֹו', עי' כתובות קד., אוהחה"ע' מו

על החיים,  כים לחשוב על זה, צריכים רק לחשוביאבל לא צר רט"ז[



ניסיון כדי להביא אותנו יותר  שתמש בכלואיך להתקרב לה', ולה

 זה כל העבודה. וויותר קרוב. 

]'ִמי ֶגֶבר  שלב והשבאיז כל בן אדם חי ונפטר הכי טוביםזמנים בגם 

לא שבדור שיש לנו תקווה נמצאים . אבל אנחנו ִיְחֶיה ְולֹא ִיְרֶאה ָמֶות...'[

אדם -וזה משהו גדול. אבל אפילו אם בן !ררך לעבור את הקבטנצ

-כהכל"ה הקביש לו נצח. רק צריך לקבל את  – עובר את הקבר

ולא אף אחד, רק  ,דין, ולא בנקאים-עורכירופאים ולא הלא  ל.ויכ

או לא  או בנקים חולים או רופאים-ואם מחליטים בבתי "ה.הקב

ַשנ ה  מי שהחליטו שאנחנו לא ראויים להמשיך לקבל כסף או מ 

אומר שזה נכון. בכלל לא זה  – אנחנו לא ראויים לחיות בכללש

 לעשות מה שאפשר, מה שאפשרו עצמנו אנחנו צריכים לקחת את
ו: 'ולהודיענו עוד כי הגזירה אמת והחריצות "ז ט"פ וישב ל"ן ר"]'השתדלות', ר' רמב

 .שקר'[

ך ה' בעזרת ורנגיד את גיל השבעים, ב ואוב ,אדם עובר-שבןכו

]תהלים ? ה זמן יכול להיות לו באופן טבעיכמ ,ה', איך שלא יהיה

ועם המתנה  ,]'ַמה ִיְתאֹוֵנן ָאָדם ַחי'[ זה מתנה – כל יום אחרי זהו צ'[

ולהוציא מהרגע הזה כל  ,הזאת הוא צריך לחיות כל רגע ורגע

"ה. זה לא זמן הקבלהתקדם ולהתקרב יותר ויותר אל כדי  יכולת

 לעצובים, זה זמן של עבודה, ש היותשל ללבכות, זה לא זמן 

 תת לרגש להפיל אותנו, לא לתת להרגשה שאנחנול. לא מוללע

 ,על עצמנו להפיל אותנו. רק להמשיך. להמשיך ולהמשיך םמרחמי

 ולהמשיך.

זה הסוד  .. זה הסוד של החיים]אבות סופ"ב וסופ"ד ועוד[ וזה כל הסוד

בלי  ,כשהוא בא לארץ בלי הילדים ,ל ידע"ר רבי זצ'נזאשהצ

 אחד',-ו הרבה ילדים, 'אחדהיו ל ,יים שלו נחרבוהאשה, כל הח

הוא בא בלי כלום. הוא ידע ו ,וכו' אחד למדח, כל רַ כל אחד פ  

ֵצל עֹוֵבר'[ איך שלא יהיה – שהחיים הם קצרים , אפילו אם ]'ָיָמיו ּכְ

עּוָפה...'[ זה קצר – נהחיים עד מאה ועשרים ש י ָגז ִחיש  ַוּנָ . צריכים ]'ּכִ

י, להיות "לעבוד את ה', לעזור לעמ ,]'ָאָדם ֶלָעָמל יּוָלד'[לעמול, לעבוד 

זה מה  וזה מה שיחזיק אותנו, עסוקים יומם ולילה, לילה ויום.

 פה.נמצאים ם לעשות, זו כל הסיבה שאנחנו יצריכש

אז בבקשה, אני מבקש מכל יהודי, זכר ונקבה, ללמד את זה לילדים 

, להחזיק בתורה שלנו, להחזיק בכל םשלכם, להחזיק ביהדות שלכ

בל הרוחני שקושר להחזיק בח – מה ששייך להקב"ה, ויותר מהכל

עיסוק שלנו בחיים הלאה, לא וזה ה "ה.הקבל, ויכ-נו להכלתאו

ב ומי לא, זה רק "מי מפסידים, מי הולך קודם לעוהאת משנה 

ו, או מי "ח אלא בריהוא ומי ש של כל אחד מאתנו. שייך לעבודה

 יהיה עני ממש, או לא משנה מהנו, ו"את כל הכסף שלו, ח שאיבד

יא את כל צמו ולהוצלהסתכל לתוך ע צריכים ללמד אותו הצרה,

וּ  ום שנמצא שמהההזי ש  ּו', צפניה ב' ע ]'ִהְתקֹוש ְ וזה יכול להציל  ,ש["ָוקֹוש ּ

איך שלא יהיה, כל  ,לו את כל החיים האלה. אבל איך שלא יהיה

]'רבים שתו רבים  הדורות עמדו בפני המוות. כל היהודים וכל הגויים

יש  – ולכןהיו מעט צדיקים שעלו לשמים בחייהם.  .ת ח:[ישתו', כתובו

ה לטובתינו, והבן אדם לא יכול ז – סיבה, וכל מה שה' עושהלזה 

 .זה המות'[ -]'טוב מאד  הוא רק יכול לצאת יותר טוב מזה בול מזה,לס

להוציא  ,כנס פנימה לתוך עצמכםיי, לה"אז אני מבקש מכל עמ

ם של השקר, לסגור את עצמנו וללהתנתק מהע ,את כל הזיהומים

-לקבל משיחלהקב"ה, שנזכה ולהתפלל  ,ולהתפללבגטאות שלנו, 

]'חרות ממלאך המות', ר'  א יעבור את הקברל רק הדור הזה .צדקנו

כל הנשמות כבר למעלה, . וכל אלה שהם ['בלע המות לנצח'מאמר: 

יחזרו שלמים,  – שהם בשמים, בגן עדן, ואפילו אלה שבגיהנום

ה...'[ יקומו לתחייה  משיך ונמשיך לנצח.נ, ואנחנו ]האזינו: 'ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחּיֶ
 .]חלק דף צ"ט ע"א[

 שובותשאלות ות

 ותגעש הארץ...
)שבת פרשת האחרונה בנפאל בשבת ת האדמה ורעידסידרת ש. 

 גועל מתנקזהזוהמה רוחנית.  ,קשהחלאה במרכז  ה, התרחשקדושים(

 .]עי' מדרש שוח"ט תהלים י"ח, ח'[.. מכל העולם וגם מישראל. שם

באים שמה, ש עם העקומים –ת. כן, נכון, מה שהולך שמה 

, כאילו שזה "עקומים-לא"ו יכששעושים מהם עהללו העקומים 

איך הם יכולים  .םהם רוצים להיות הורי – ו, שלא נדע"רגיל ח

שזה לא יכול להיות, הם לא כך ה' בנה את היצירה  ?להיות הורים

לעולם, אז ולהביא ילד  ים ללכת לאינסטלטור ולשנות את זהיכול

ויחים וובמקומות האלה מר הם הולכים ומוצאים איזו דרך עקומה.

ממש הולכים עם מטוסים  בארץפה ו ,והם חוזרים לארץ .הרבה כסף

וגם  .אלא את כל אלו שנתקעו שמה ,לקחת אותם, לא רק אותם

מזל טוב' כשהם יורדים מהמטוסים, ואומרים להם ' ,עוזרים להם

 הגענו לרמה אנושיתלהקיא. בא ם לאחד וגם לשני, ממש יהם אומר

' לא יתן את זה ה :אבל אני רוצה שיהיה ברור אין לי מילים. –

 ם שלרשעיהכל  , אתלהיות. אבל לפני שהוא גומר את כל אלה

ִאים'[ עולםה ּמּו ַחּטָ זה יהיה שאנחנו צריכים לראות את כל  ,]'ִיּתַ

 יהיה ברור, שנראה את זה ברורזה שכך  ,הרישעות עולה למעלה

ְמָדם ָ ב... ְלִהש ּ מֹו ֵעש ֶ ִעים ּכְ ָ ְפרֹוַח ְרש    .ט["א פי"ס דניאל, פרדר"ֲעֵדי ַעד', ר' סו ]'ּבִ

גם הם צריכים לתקן את עצמם  –עים מזה לרע פוכל אלה שמוש

מיוחד בקדושה. ב ,כי יש אנשים עם כל מיני רצונות שאסורים ,מהר

ה זה ראבל מאחר שהיה זמן שהחברה לרוב התנגדה לזה, ובתו

אבל  .לא ראינו את זה, התגברו על עצמם גדות מוחלטת, אזנהת

לא צריך להרגיש  – מי שמתחשק נפתח, נפתח לגמרי. –עכשיו 

ברה,  רע, פולות כ-אותבמרכ ,ת'מכובד'הוא יכול למצוא איזו ח 

ם ]ירמיהו ו' ט"ו: שמקבלת אותו, תהיה לו עמדה מעולה וּ  לֹא ּבֹוש   'ּגַ  ֵיבֹוש 

ם אנשים הכי ה, מקבלים אותו, מה יש? אפילו [...'ָיָדעוּ  לֹא ַהְכִלים ּגַ

אז עד שלא נגלה כל אחד ואחד  ...חשובים אומרים שהם כאלה

שאין לו כח, שדוקא כן רוצה את השטן, את הדרך של השטן, 

 זה הולך ויורד – 'לאויםהם המותרים, והמותר זה ' 'שה'לאוים

ון הזה עכשיו, בכיוון והרבה אנשים הולכים בכי כך-כלויורד. ולמה 

 .]'בעל פעור'[ לגמרי פתחו את זה שחררו את זה לגמרי,נגד ה'? כי 

האמונה שלהם, הם מהצד של  זוש בגלל ועשו את זה בכוונה,

 ,"ההקבנגד  םאחרא. הם ממש עושים כל מה שבאפשרות-הסיטרא

ר ֵחְרפוּ אֹוְיֶביָך ה'...'[ נדעשלא  ֶ ה לא היתלא סתם,  – , אבל הם יפלו]'ֲאש 

לוּ  '...ָלֵכן ]ירמיהו שם: סטוריה כמו שהם יפלוינפילה כזו בה  ַבּנְֹפִלים, ִיּפְ

http://dani18.com/uploads/P212H.pdf
http://dani18.com/uploads/P212H.pdf


ֵעת ים ּבְ ַקְדּתִ לּו, ּפְ ש ְ . ובאמת ישארו מעט אנשים יחסית, הם ָאַמר ה''[ ִיּכָ

הרי רצו לדלל את האוכלוסיה של האנשים בעולם, הם רק לא 

נצטרך להלחם, ה' ילחם אנחנו ולא  ידעו שהם הם אלה שייעלמו...

 לחם.יולא נצטרך לה ישירות,לחמות שלנו, דרך המשיח או את המ

י ]ישעיה כ"ו: 'ֵלךְ  ר את הדלת שלנווניכנס לבתים שלנו, נסג  ּבֹא ַעּמִ

ָלְתךָ  ּוְסֹגר ַבֲחָדֶריךָ  ֲעֶדָך...'[ ּדְ אבל כל  ו, וזהו.שיציל אותנ נתפלל לה' ,ּבַ

 חייב לעבוד על עצמו.יהודי 

 ....האלה לעזור למסכנים שמגלים כאן במדינהכל הסימפטיה וש. 

ִגין י זה ממש מדינה עקומה"ת. זה בגלל שמדינ  ]זוה"ק וישב קצ"ב: 'ּבְ

ִאית ְטָרא ּדְ ַאְסֵטי, ִעְוִעים ְורּוחַ  ָטֵמא ֵלב, ָאֳחָרא ִמּסִ , טּוְמָאה רּוחַ  הּוא ְוָדא, ַעְלָמא ִלְבֵני ּדְ

ִאְקֵרי תחלה, הם היו חלק המהכבר זה היה עקום ו, ש["..' ע.ִעְוִעים רּוחַ  ּדְ

 מתמיד הם היו חלק של הרשעים האלה.הרשעים האלה, מאז ו של

ב לי לקרוא לזה ציוניזם, כי המילה 'ציון' זה אזה כו ',ציוניזם'ה

ַכְנּתָ בֹו'[מושג קדוש.  ָ ענק לקחו את זה, עשו עיוות  , הם]'ַהר ִציֹון ֶזה ש 

בן ההוא שלהם, כמו הרשע  'הדור-ליוגד-'כביכולולכן אלה ה בזה.

ו ממש חלק של הרשעים שאנחנו כל הזמן יהם ה – 'כוגוריון ו

מדברים עליהם, הם אדום, הם ערב רב, הם עמלק, לא שייכים 

  לעם ישראל.
ָרֵאל"משפטים קיק "זוה] ַמר ט ב': 'ִיש ְ ִאּתְ הֹון: ּדְ ן ּבְ ִפים ֲהווֹ , ַמְרִעיִתי...' צֹאן צֹאִני 'ְוַאּתֵ  ִנְרּדָ

ין ְזֵאִבים, ַרב ֵעֶרבֳקָדם  יש ִ א ֲאָריֹות... ּבִ יַעּיָ ִ ִפין ֳקָדם ַרש ּ אּוִמין ִעְרּבּוֵבי ַעל ...ִנְרּדָ ו, ּדְ  ְוֵעש ָ

ָמֵעאל ִאיּנּון, ְוִיש ְ א ְוִעְרּבּוְבָיא, ֲעָמֵלִקים ּדְ ָ יש  ָרֵאל ּבִ ִיש ְ  ....' ע"ש[ּדְ

 מקומות הקדושיםהשתלטות בה
להביא ע"ה י "ג בעומר את הכח של רשב"לנצל בל אפשרש. איך 

 הגאולה ברחמים?את 

י, "ג בעומר עצמו לרשב"זה לא ללכת בל –דבר הראשון הת. 

אחרי, זה גם נחשב לזמן הטוב. מה -לפני או יום-תלכו או יום

זה לא להיות שמה עם כל הבלאגן, ולא להיות  – שצריך לעשות

עם כל השקר שמביאים שמה, רבי שמעון ממש סובל מזה, וגם 

 רבי אלעזר.

 ?ש. מה השקר שיש שם

 משתלטים בכל מקום.  ים שמה."זה הפריצות, והיסמת. 

, הגענו קבוצה של מתפללים לכותל דהיםמ דברש. קרה היום 

של כעובד  נשלחמערבי להתפלל, תקענו בשופר, הגיע מישהו שה

'פה לא תוקעים בשופר',  :הכותל, וניסה לחטוף את השופר בתואנה

 עם כזו שנאה, היתה מהומה גדולה...

 מים."ת. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. השנה במירון יהיו יס

 קבוצות חסידיםעד הסוף, שיש את זה אני גם שמעתי, לא ביררתי 

 כנס למקוםי, כדי להותשיציגו שם זיהוי ביומטרי, טביעת אצבע

 מין טריקכן . אבל זה גם )חברת התעופה( על-שלהם... כמו שעשו באל

כדי לקבל את המידע עליהם, הם רוצים לשמור על כל  )תיחכום(

פיסת מידע של בן אדם, לשלוט עליו לחלוטין. עכשיו הם רק יתנו 

ג בעומר, אני מתאר לעצמי שלא "נים בלכנס בפילכמה אנשים לה

 מים הם מפחידים."נעים, היס כך-כליהיה 

של ם... נחזור לנושא "מ-ך"מ זה ראשי תיבות: יחידת סמ"ש. יס

 ...אסור כבר לתקוע בשופר בכותל? ,רה פה, מה קותלהכו

שאתם ת. אני הרי הזהרתי אתכם! אמרתי לכם שהם משתלטים, וזה 

לא רק זה, אמרתי וזה מדהים, זה מפחיד, זהו זה.  – רואים את זה

כנון שלהם, יתהבית, זה ב-לכם עוד דבר, הם רוצים לבנות בהר

ה'  ,אבל לא יצליחואני לא רוצה להגיד מה.  – בית מקדש ל..

 .סוף הפרק[ -]מזמור פ"ג, פסוק י"ג  יגמור אותם

שהשלטונות יתביישו על כך שלא  ,כמה מילים של מוסר ש. תגיד

 ר לכותל...נותנים שיכניסו שופ

ת. הם יתביישו?! למה אתה סבור שהם יתביישו? קודם כל, יש 

צריכים את העבודה הם , שם ביניהם אנשים שהם סתם עובדים

 ,השופר עושה רעש, מפריע לשכנים... אז זהו. ליהודי אסורושלהם. 

ם? מלחמת ששת הימים יומה אתם חושב .שלו קוםמאפילו שזה ה

לאט, -כננו את זה! אתם תראו, שהם לאטיתהם  ...היתה סתם?!

לא זה לאט, זה מהר, הם ישתלטו פה. ו כך-כלעכשיו זה כבר לא 

, ויהיו כעת יש כבר שיהיו פה עוד חיילים גוים.עד יקח הרבה זמן 

 .נובימסב ם עכשיויומים מכל הכיווניעוד חיילים זרים. יש לנו א  

מלחמות  ,מלחמותומסביב מלחמות,  מרכז איזוריאנחנו יושבים ב

איך  )כלומר יש שמירה מיוחדת סביבנו(! של אויבים שלנו, ואנחנו עוד צפים

. של? שטויות. שטויות ממ"זה בגלל צה ?מה !זה יכול להיות?

ממש אני מרחם על כל החיילים איך שהשתמשו בהם, איך  ,ל"צה

שלהם, נתנו להם ללכת  )הנאמנות למולדת(ניצלו את הפאטריוטיזם 

? והערבים םלמות. אתם חושבים שסתם היו מלחמות בין היהודי

? שום סיבה. רק מהלזה ת מלחמות. לא היתה ולהי לא היו צריכות

חה... מדינה -חה-יהודית?! חהמדינה הם רצו מדינה, איזו מדינה? 

 שלא נדע, נגד האמת.  ,נגד הקב"ה מרושעת! נגד היהדות!

 ,נהייהיה מד ם ישראלע שבעתיד עדכתב שהוא יוכבר גוריון -בןו

שכל אחד יבוא לפה  ,האמת של העולם-ה מרכזינה הזו יהימדבו

ִריֵצי ]'ּוְבֵני !עולם חדש''יהיה זה לשפוט צדק. ואז  ךָ  ּפָ אוּ  ַעּמְ ְ ש ּ  ְלַהֲעִמיד ִיּנַ

כי  אבל הכוונה היא זהה, –החסיר מילה אחת אמנם הוא  ָחזֹון...'[

הזה  )היוקרתי(לוסיבי קהוא בעצמו היה חלק של המועדון האקס

אנחנו לא לא רק הוא.  ולא רק הוא.שרוצה להשתלט על העולם. 

 םהיהודי ,אנחנו בשבילנו. לחם נגדם, הם מדי חזקיםילים להויכ

דות שלנו, לא לעזוב חייבים פשוט לא לעזוב את היה ,םייהאמית

ה כל ינהיתר שכא. וכ"א[-]שמואל א' י"ב כ' לא משנה מהאת הקב"ה, 

וכל הניסים שנראה וכו' הפצצות הגדולות וכל המלחמות הגדולות 

ם פשוט לשבת יאנחנו צריכ –יהיה מפחיד כן מן השמים, שזה גם 

וללמוד, ולבקש מהקב"ה שיציל  ,בבתים שלנו בשקט, להתפלל

ב ָלנּו...', ע"ש[ י."אותנו ואת כל עמ ּגָ נּו, ִמש ְ  ]מזמור מ"ו: 'ה' ְצָבק'ֹות ִעּמָ

-ש. אי אפשר לתאר כמה תיירים מגיעים לקבר דוד המלך בהר

ציון, קבוצות ענקיות, בלי רווח בין קבוצה לשניה. סילקו משם את 

רכים לא יוכלו לשבת כדי שאבהישנים רוב הכיסאות והספרים 

וללמוד או להתפלל שמה, ניכר בבירור שמזלזלים במתפללים בכל 

 .לטובת המבקרים דרך אפשרית

ת. זה לא רק זה, זה גם ברור שהם ממלאים את המקום בגוים, וזו 

כל המטרה! כדי שלא יהיו יהודים בכלל שמה. אין לנו מה לעשות 

להילחם נגדם פנים אל פנים, אנחנו צריכים להוריד את הראש 

ת האזינו: ]שירשלנו ולהסתתר, רק לא להסתתר מה'... להיות איתו 

ָדד ַיְנֶחּנוּ   .[...', זוה"ק נשא קכ"ה:'ה' ּבָ



 הש. קבר שמואל הנביא כבר סגור למעלה ממחצית השנה, האמתל

הם רוצים להפוך את  'עושים שיפוצים'. מה זה צריך להיות?היא ש

 למוזיאון?!זה 

הם רוצים  – ת. משתלטים על כל דבר ששייך ליהדות, כל צדיק

 אבל הקב"ה לא יתן לזה,לצדיק שלהם. חס ושלום. להפוך אותו 

אחס ושלום.  ָ ִריךְ  ]ריש האידרא זוטא: 'ְוקּוְדש  ֵעי הּוא ּבְ יָקֵריהֹון ּבָ יא ּבִ יַקּיָ ַצּדִ יר ּדְ  ַיּתִ

יֵליּה...', ע ִמיָקָרא  .ש["ּדִ

 שמואל הנביא... איזורב שםש. לא מזמן ראיתי אנשי כמורה 

כמרים  שם ואל הנביא? ממתי ראינוכומר בשמשם ת. מה עושה 

 ...היו ערבים, אבל כומר?! שמה?

 י, ה' ישמור..."ש. בטח רוצים להביא אותם גם לרשב

 ת. נכון, הם לוקחים את כל האלה בשביל הטינופת.

 עולםהמלחמת בתוך 
, לא היה חז"לנבואות התגשמות בעצם בעולם זה ש. מה שקורה 

 בנבואותפרטים למתואר -מתאים בפרטי כך-כלמעולם מצב 

 ...ןגדולה בין סעודיה לאירוצצות סכנת התפויש . בתהליך הגאולה

זה. זה המצב בדיוק. זה לא -הות. נכון, זה לא רק מצב של סכנה, ז

ואגיד לכם עוד משהו. הרשעים האלה, לפני איזה שלשה  סתם.

)שזו שהוא כתב שבמאה העשרים, אצלם , היה אחד בערך דורות

, אמנם זה גלש לתוך עולם , תהיינה שלש מלחמותהמאה החולפת(

בכל  ., אבל לא משנה2000המאה העשרים ואחת, לאחר שנת 

כננו את זה בדיוק. כל המלחמות האלה היו יתשהם  – אופן

מתוכננות, וגם המטרה שלהם היתה מתוכננת. אז גם עכשיו זה 

אז זה דור רביעי מש, בוא נגיד שפועלים כעתאז כל אלה  נן.כמתו

 לט על הכל.תהשפשוט לאת זה. והמטרה שלהם זה ב שכת הואה

 זה?התיכנון הכל ש. אבל ממתי התחילו את 

שהם עבדו עבודה  קיימת הכנסיה הקתולית,ת. זה תמיד היה מאז ש

מלכים פחדו הזרה, השתלטו על אירופה, פחדו מהם, אפילו 

שמתו, או שקרו להם  מהקבוצה הזאת, כי מי שהתנגד להם, אז או

תמיד היו  היו כאלה שהיו צריכים לברוח. אז הםום, כל מיני דברי

 החזקים, יותר מרוב המלכים באירופה, זה המצב. 

כבר מדברים כל סתם, ו-הברית הולכת עכשיו ליפול לא-וארצות

היו בכמה מקומות פעם ו .אזרחים-מתחממש למלשם הזמן שנכנסים 

עבדים שהכושים היו ממש  תקופהב ,ים בלבניםשנלחמו הכוש

ב הם חיו כאזרחים מסוג "כ השתחררו מזה. אבל בדרום ארה"ואח

הכושי  – ך ברחובלגוי לבן היה הור שכאפחות מזה, אף או  ב'

ביש, היו ספסלים ללכת לכלפנות לו את הדרך והיה צריך 

, ועם כמה 'עד כאן'ם קמו ואמרו יאז כוש ושירותים נפרדים.

ים, כל מיני מהכושים הגדולים יותר, התחילו לעשות כל מיני דבר

ב "פעם נלחמים, כי יש עוני מחריד בארה דועכשיו עו .מאבקים

בכדי לעשות בין האנשים האלה, אבל משתמשים בעוני הזה 

כל וברור. זה אחים, וזה מה שהולך להיות עכשיו שם. -מלחמת

זו עיר  – בולטימור כי זה מתוכנן.בפנים לחם יהצבא מוכן כבר לה

 מאד קשות. –שם. המהומות  וזה לא סתם מה שקורה ,גדולה

 ?FIMA camps-מחנות ה יםמיועד ימ לבשביש. ו

)הסוכנות של הממשלה הפדרלית לטיפול באירועי אסון, האחראית ה "ת. מחנות הפימ

הם בשביל לקחת אמריקאים המתנגדים להם,  – למחנות הריכוז הללו(

יי'... ב ַ -יי'ב ַ  –ומי שלא רוצה 'חינוך'  חינוך מחדש'.'ולעשות להם 

, 1903-1905שנת ב .אי .איי .גילה אחד שעבד בסיכבר ואת זה 

כנון ילא תבכלל , אז זה הוא היה המום לגלות את זה ואז זה פורסם

 צחו הרבה מאד אנשים שהתנגדו להם.. הם כבר ר'מהיום'

זה  ,בכל העולם ,כל התיכנון שלהם בכל ארץ הם נכנסים.כך 

 ,האנשים שלהם ככה את סקום, להכנילהכנס בשקט לתוך המ

 ,םלהשתלט על החרדישרוצים כמו למשל אם זה  ,ולפזר כסף

אפילו  חזקים, מאמינים כך-כלשהם לא מתוכם ך את אלה וולמש

 .ט"ז[רק פ חרוןאהר ]ס' הדו יחוס מאד גדולבעלי שהם יכול להיות 

האמיתיים.  ,להשתלט על האלהככה דרכם יוכלו  – בצורה שכזוו

אנשים  יכל מינ םב, לוקחי"גם בארהם פועליהם הרי  בשיטה הזוו

נותנים להם כל מיני תאוות שהם יכולים לחלום על זה,  ,םיחלש

השתלטו על הנשיאות כבר ואז הם עבדים שלהם. אז  ף,כולל כס

פחד ועל הסנט, כי כל אחד שם מ ,לטו על הקונגרסתב, הש"בארה

 מתעסק... אמוות שלא יספרו עם מה הו-פחד

 זה יתפתח למלחמה?, האם ש. ההתקפה בצפון

טה השי בדיוק ואיך בדיוק זה יתפתח, אבל ז דת. אני לא יודע להגי

קצת שזה התחיל,  .הראשונהמלחמת העולם בפעלו כך הם  שלהם.

עד רה שם, וועוד דבר קפה, תקרית קצת זה קרה, עוד וזה קרה, 

 – מלחמהה האחרי שהתפתחו .והתפתח למלחמהממש שזה התחיל 

כ "אחאבל ערב, -חלק של ארצותגם ואולי  ,אירופהזה היה בעיקר 

 .חמה קשה מאדב, ואז זה היה ממש מל"ארה הלקראת הסוף נכנס

כ משהו "קודם זה קרה, אח !אותו הדבר – העולם השניה ובמלחמת

כמה לתוך זה כנסה ב נ". וגם ארהעד שזה התפוצץ ,אחר קרה

קיפו זה שהתו .אבל גם זה היה מתוכנן ,שנים אחרי שזה התחיל

)התקפת היפנים על 'מעגן הפנינים', בסיס חיל הים האמריקאי רבור אה-את פרל

וכשלשת אלפי חיילים  ב למלחמת העולם השניה("בהוואי, שגררה את כניסת ארה

אמריקה היתה כי ככה  ידעו שזה יקרה!הרי  –ואנשים נהרגו שמה 

 היה צריך להיות משהו גדול מאדהרי כי  יכולה להיכנס למלחמה.

 ליפנים פשוט לעשות את ההרס. ידעו..., אז נתנו כדי להביא לכך

 .היה הפתעהאמרו להם לא לעשות כלום, זה לא  ,ואמרו ...וראו

אחרי ויעשו איזה משחק, בעימות הזה הם אולי גם פה  ש. אז

מה יגידו שלא מסוגלים, ויכניסו את האמריקאים יתקופה של לח

 לפי התכתיבים שלהם...

חיילים יהיה  קאני לא יודע אם זה בדיו התכנית.אה ת. זו כנר

 אבל לא משנה.  – וכו'ם "או זה מהאו שיגיעו לפה מאמריקה

 ש. צופים שבמלחמה הבאה יהיו כאן אלפי טילים...

י. יכול להיות שמקומות "ת. זה אנחנו נראה, ה' לא יהרוס את א

אומר... אביב ייעלמו קצת... אבל זה אני לא יודע, אני סתם -כמו תל

 זה לא יהיה. –י "אבל להרוס את א

 ...עצומה מתיחותהש. גם בתימן 



]'כל מלכי אומות העולם מתגרים זה  הות גדולמתיח נהת. בכל העולם יש

ה אמריקו. בזה...', ילקוט שמעוני ישעיה סי' ס', מובא בסוף תנדב"א, עי' זכריה ח' י'[

אבל היא במלחמה. יש יותר  – לאט-זה התחיל לאט .כבר במלחמה

סינים עכשיו בניו יורק מאשר פורטוריקנים... וזה הרבה. והם 

אנג'לס -יש להם שקיות של מזומנים. בלוס ,כסףבעזרת שולטים 

חייבים להם הרבה כסף, כי השתלטו הסינים על איזורים שלמים, 

 לממשלה. לבחור כל דבר ששייךובגלל זה נותנים לסינים לעבור 

 ים הענקיים ששייך לממשלהפארקהמאחד זה יא להיותוזה יכול 

, כבר לא שייך סיניםלייך בר שככעת זה ש או לא משנה מה,

 לא מדובר על משהו כמו גן תשעים ושלוש בבני ברק...ו ב."לארה

כולם ו ...בתוך המדינה שמתבצע כעת הענקהצבאי ש. והתרגיל 

 ...לא קולטים סתומים,

גם אחרי מה שקורה בבולטימור אז הסכנה  ,ת. זה לא סתם. תראה

ה'  ,םשזה יכנס גם לאיזורים של החרדיכנראה עוד יותר גדולה. 

 ואני מאמין שזה יעבור מעיר לעיר. מור. זה יתחיל ככה,יש

 –מהר, אם לא  לצאתליהודים באמריקה  מריםאושרבנים יש ש. 

 אחרי זה כבר לא יוכלו!

הגרמנים לפני השואה. הם חיו  םהיהודי ות. האמריקאים, הם כמ

אולי  .ב"אד טוב בארההאמריקאים חיים מכיום ד טוב בגרמניה. מא

מחלה שקוראים את ה כ הם תפסו"העכשיו זה קצת קשה, אבל בס

וקשה  ,]ישעיה כ"ח, שבת ס"ב:[ ם על זהיהזהב', והם שיכור-לזה 'עגל

טובים שרוצים ללכת,  םיהודי ,אמנם יש אנשים .פרד מזהילהם לה

? לא יהיה להם אפילו הם יקנו דירה בארץ ,מה ?אבל לאן הם ילכו

יש ממשלה של רשעים גם  ?מה הם יאכלוודירה! -בשביל שכר

]רעיא מהימנא אחרי מות  ים לא נותנים נורמלי...דיל-פה, שגם קיצבאות

 דף סח. נשא קכו. בהעלותך קנג.[

 על מה הם יחיו? באמת אז ש. 

ריקאי שמאמין באמת עם כל הכוחות שלו, מיעזור. היהודי האה' ת. 

ושזה הסוף כבר,  ,ב"הולך להיות ממש אסון בארהזה שזה אמת, ש

 )החבילות(אך 'הפעקלז הוא ירים את א ,'משיח-כבר' ושרואים שזה

מעורבים מאד לרוב אבל אלה  .והוא יבטח בה' ,שלו והוא יבוא

ר הם החרדים, כי השאני מדבר אך ורק על עם החיים שמה, וא

 ,דעו את האמתאז אפילו שי   ...הם לא במציאות ',בענניםבכלל '

 מוכניםעומדים ו תמעים את האדאלה שהם יוו .החרדים, קשה להם

 יהיה להם.  –ה' יציל אותם, אפילו שיגיעו לפה  –

 – והמשפחה לא מוכנה רץ ישראלש. אם מישהו רוצה לעלות לא

 בגללם...האם הוא צריך להתעכב 

זה צריך כל אחד להחליט, כי זה מאד קשה להורים לעזוב בת. 

 ת,רק מה? בשניה, בשניה אחם ולבוא לגור בארץ. ילדים נשואי

יכולים לקחת את כל המטוסים ולא לתת להם לטוס, ואז יהיו 

 ,לעלות על אניה כשיש מלחמות ?וגם אניות, מה .תקועים שמה

 !...ועניינים?

 המטוסים? בהשבתתש. מה ירויחו 

יש להם הסכם עם קנדה ומקסיקו שזה מדינה ישעבדו אותם. ת. 

 לטובתאחת פחות או יותר. ואפילו מדברים על לשנות את הדולר 

 , ורוב האנשים'ירו'אכמו ה ,לכולם שמששימטבע כללי,  והשאיז

אבל  "אל תגיד כזה דבר, שטויות!אוי, " :יגידו שתדברו איתם הם

ת את זה יכול להיכנס ולראו וכל אחד שרוצהזה כתוב ברור, 

. אבל מי הולך לעשות את זה? מה באתר של הממשל האמריקאי

ים מ  ש   הם  – הכל, או כמעט את הכלאת וזה מעניין לאף אחד? 

ַלֲהֵטהוּ  כמעט אף אחד לא רוצה לדעתאבל , 'פתוח' ִביב ]'ַוּתְ  ָיָדע, ְולֹא ִמּסָ

ְבַער ים ְולֹא ּבוֹ  ַוּתִ  .ֵלב...'[ ַעל ָיש ִ

 

 חזק ויאמץ לבך...
על  האחרון בו דיברתםש. יהודי אחד אמר שהתיקשור 

 ['הוא האחרון']ל "ההתדרדרות הצפויה מעת הסתלקות הרב וואזנר זצ

כי הקושי הגדול זה הבלבול בתוך הבן אדם עצמו.  ,עזר לו מאד

תי שגם זה כלול במשמעות הירידה הגדולה עליה לא קלטאני 

 דובר...

נכון, זה יתבטא גם עם  בודאי, זה בעיקר בתוך האדם עצמו!ת. 

הרבה רצח, עם הרבה דם, וכו', ה' ישמור עלינו שלא נצטרך 

ם  לסבול מזה, אבל בסך הכל זהו המבחן שלנו! עד כמה אנחנו ע 

פיצפון, עם זעיר, שהוא זה הכל בשביל ַעם  – ה'. וכל מה שקורה

במהותו טהור, העם היהודי, וזה הכל. ועוד כמה גוים שיכולים 

 לשרת אותנו.

חלה -של נשים עשו הפרשתגדולה קבוצה ביקשו לשאול, ש. 

לקירוב הגאולה, מה לעם ישראל ולהרבות זכויות  כדי משותפת

 דעתך?

חלה, -לא רק הפרשת ת. זה מצוין, אבל צריך לדעת שהעיקר זה

ם "]רמבממש תשובה!  תשולעכל אחד ואחד,  אלא שיעשו תשובה.

 .ז מהל' תשובה: 'ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה'["פ

שאלו על החשבון המפורסם של ה'חסד לאברהם' שיהיו שבעת ש. 

אלפי יהודים לקבלת המשיח, האם המספר הזה כולל גם נשים, 

 בעליהן? ומה יהיה עם נשים שלא הולכות בכיוון האמת יחד עם

ים להחזיק אנחנו צריכ  ת. הלוואי והייתי יודע, זה מאד מפחיד.

פשוט  ולא להיראות עד כמה שאפשר. מעמד עוד קצת, עוד קצת.

לא משנה מה,  – צריך להחזיק בה'ו .ֶרַגע...'[ ִכְמַעט ]'ֲחִבי תרתלהס

וזה קשה מאד, מאד  בחבל הרוחני שקושר אותנו להקב"ה. להחזיק

קשה לחיות בעולם הזה עכשיו, ומה הקושי הכי גדול שיש  מאד

חי על רמה גשמית, איך שלא  – פה? כי אפילו האדם הכי עני

ים של כושים ב. בשנות החמישים היו צריפ"יהיה, ובמיוחד בארה

והרבה מאד קאדילק... והרבה מאד אוכל, -עם טלביזיה ומכוניות

ו אנחנו צריכים שתיה חריפה, אז זה הכל עולה כסף. אבל עכשי

ה' הוא המפרנס,  ייעלם. –מה ששייך לגשמיות המיותר להוריד, כי 

 ]'ְוַאל ֶיְחַסר ָלנוּ ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד', מתוך ברכת המזון[והוא יהיה לנצח המפרנס, 

נו יהיו ולא נצטרך ללכת לעבודה ולדאוג לזה, אבל החיים של

זה יהיה עוד גופני,  –ב של משיח "? בעוה'רוחניים'. ומה זה אומר

  לאט זה ישתנה, אבל הכיוון שלנו זה רוחניות-אך לאט

י ' ִרים ,ַיֲחִליפּו ֹכחַ ה' ְוקֹוֵ ָ ש  ּנְ  , ...'ַיֲעלּו ֵאֶבר ּכַ

ים ל' ו', בחוקותי כ"ו י"ב ברש"י, ן ניצב"ד הרמב"פ ניצבים, ס' מאירת עינים ע"עי' סו

 נועם אלימלך קדושים ד"ה א"י וכי תזבחו
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