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ברור שהעולם מתמוטט יר תשפ"אכ"ב א
 

ת  לראו שמח  כך  כל  ת   אני  שובא דיף    ,כם  מע ם  אני  ת כשא ד  לעבו
מה   המסר.  את  מעלה  זה  מורחב  תר  יו הרבה  לקהל  תוב  לכ פה, 

ם   לכ ד  ואגי ם  שלכ ת  לשאלו אענה  לדעת?  ם  רוצי ם  ת ם  א מה  קוד
גיד.   שיש לי לה

ם.  טוב   היו של  במצב  תחיל    אנו יודעים ברור שהעולם מתמוטט.נ
שהיה.   ם  לעול לחזור  ים  רוצ הרוב  זה.  ת  א ם  יודעי לא  האנשים  רוב 

תם  ד ברור  אני לא מבין או ראה    ,בכלל, כי מאו שאין לאן לחזור וזה נ
תאים   ם יש  להם  שאין  לאנשים  מ גיע. אומנ תורה, גם שאין לאן לה

והרשעים,   ם  הטיפשי של  ם  השקרי לכל  ם  שמאמיני כאלה 
גיה ממש יהיה כמו אי ם כל הטכנולו ם עכשיו ע   "גן עדן" ה זשהעול

ת...(   של פרקינסטיין )מפלצ

כולנו   אנחנו  ואבל  ם  אמיתיי ם  די יהו פה  ם  ם  שיושבי ם  את רוצי
ת האמ את  ת  העולם  .לדע בכל  בלגן  סף  על  שאנחנו  היא   , האמת 

ג   מוש איזה  ם  לכ תת  ל תי  רצי ם  א ו זה  שאולי  ובוה התוהו  כמו  אולי 
שלא רק שלא   ,הוא  בעתיד והמצב .לפני שכל העולם נברא שהיה 

ת לקנו מה  יהיה  לא  ם  ג אלא  משהו,  ששווה  כסף  ד    ,יהיה  במיוח
מזג    .אוכל תריהיה  ביו משונה  צפוי,  לא  גמרי  ל תר    ,אויר  ביו קשה 

געש   רי  ה ם  העולםשע בכל  ם  יש  ,מתפרצי כבר  ת    .ש ושריפו
ת ים  ,ענקיו בולענ יהיו  ם.  בעול ת  מקומו מיני  בכל  התחילו   , שכבר 

אבל  ים,  ענקי ם  בולעני יש  עכשיו  אפילו  עכשיו,  כמו  לא  אבל 
תיד   ם  בע ענקייםיהיו  ה יבלע   ,באמת  זה  תאר,  ל שקשה  משהו 

שלמיםאזור ם  מזה    .י תר,  תהיה  חוץ  ביו ת  אכזרי מלחמה  מלחמה, 
ים בגודל של ניו הכי   יורק, -מלחמה תהיה עם נשק שיכול לחסל ער

וזה   ת.  אחרו ם  וערי ריז  פ ד  לונדון,  ט  עו שהשבי ט  ילפני  השבי ופיע, 
והוא  ובי מהקב"ה  ישיר  הברדיא  את  איתו  ם    ,ביא  המטאורי שזה 

ידים ים    , ואסטרוא וכשהמטאור הארץ.  כדור  על  ם  נופלי כבר  ש
גדול ב ליפול  תחילו  עכשיו  ,י כמו  מאוד  ,לא  בגדול  נדע    ,אלא  אז 

ת חושך.  תהיה מכ רי זה   שאח

תר מזה עכשיו, זה מספיק מפחיד. אבל לא לפחד, מי   לא אספר יו
השם   ם  תלקו   –שע שיס ים  צדיק גם  יהיו  אבל  איתו,  יהיה  ם  הש

ם הזההמ ט  ,עול  תם כדי שלא יסבלו.קח אוי שהשם פשו

ם כל  גיד: קוד ם שחשוב לי לה דברי שנוכיח   ,הקב"ה רוצהיש כמה 
ם סימן שאלה  בזה  ואין לנו  שאנחנו איתו לגמרי  ,לו ו איתו    ,שו ואנחנ

גמרי ם    . ל תנו לפחדים עצומים ואפילו א "ה יביא או אפילו אם הקב
מה   משנה  ולא  פצעים  כאבים,  רעב,  ת    –נסבול  יכים להיו צר אנחנו 

ורק אך  ולבקש  ם  לא    חזקי זה  העיקר  תנו.  או להציל  "ה  מהקב
". אפילו   מלבדו עוד  לשכוח ש"אין  ולא  לפחד  לא  יהיה  א לפחד,  ם 

ם   רעבי ד  מאו ונהיה  באוכל  ד    –חוסר  לפח "ה    –לא  לנוהקב   , יתן 
סיניאוכל   במדבר  לנו  שנתן  ריה    –  .כמו  קלו לנו  חסרה  תהיה  לא 

יהיה הכל  לנו,  חסר  יהיה  לא  אחד  יטמין  ו יהיה  לנו  אחת,  לא  אולי   .
ם   טע ים  כמולזה  רוצ "כ  בד כןאבל    ,שאנו  "ה    .אולי  הקב תה  ע כי 

 ו. ם שלעהמרחם על  

מפחד לא  שיהיה  אני  אחד  ממה  מדבר  ד  מפח רק  אני  טא.    –.  מהח
גדול  ,אני מפחד שעמ"י גמרי    ,לפחות הרוב ה עם השקר, ח"ו.  ילך ל

זהו כל  ת  א ת  לשנו יכול  הקב"ה  עכשיו.  נראה  זה  כה  אני אבל    ,כ
זה ת  א ישנה  הוא  אם  יודע  לא  ת  חושב    .באמ הפסק שכבר  אני 

האסון אפילו  כי  יים,  ים  ,ק אנש מספיק  ד  הפחי לא  במירון    . שהיה 
להבין ם  שלה גיון  ההי את  תח  פ ישראל    ,לא  ת  בממשל אלה  שכל 

ים "ה  ,רשע בהקב מאמינים  שו  .שלא  אלה  ם  א כן כביכול  אפילו 
ים ם זה כסף וכבוד  ,מאמינ ת לכן אנחנו במצב    ,לרוב מה שמעניין או

קשה ביותר ואנחנו חייבים ממש לשבת ולבדוק את עצמנו מבפנים  
ו ו  ,ו בסוף הזמן חנאנ  ,אין הרבה זמן   .לעשות תשובה  ,ומבחוץ אנחנ

פעם אף  ד  לפח ולא  גיבורים  ת  להיו ם  לא  חייבי ם  חייבי אנחנו   .
תו.  חד. רק אלו שלא מפחדים לא ימו  לפ

שוב ם  לכ לומר  רוצה  ים    ,אני  חייב אנחנו  כי  מלבדו",  ד  עו "אין  ש
של  חלק  הוא  די  יהו כל  הקב"ה,  של  חלק  דבר  של  בסופו  ת  להיו

"ה ד   .הקב גיד עו י רוצה לה כי "אין עוד מלבדו". אנ אבל לא לפחד, 
.    ,פעם זמן ואין  בסוף  וב  ושאנחנו  וש שוב  לומר  רוצה  לא    –אני 

ד   קורה  ולפח מה  משנה  ת –לא  היא האמ ומה  ת.  האמ עם  ת    ?להיו
 ." ד מלבדו  "אין עו

ד יהיה כל כך טוב תי יהיה שלנו בע ם ש כל כך בלי בעיות כמו    ,העול
יהיו  הבלי    ,היום לא  ם.  היו של  השקר  ובלי  ם  היו של  טחיות  ש

כולה התורה  את כל  "ה  מהקב ישיר  ידעו  כולם  ת.  יהיה    ,מחלו הכל 
אז   עד  אבל  ים  -שמיימי,  הרשע עם  ם  כי הול אנחנו  אלה    , אם  עם 

ח"ו יכול  הכל  שהם  ים  בכל    ,שמאמינ שיש  הרוחנית  ת  הטינופ ם  ע
ם   אבודים  -העול אנחנו  ועושים  אבל  .  אז  השם  עם  אנחנו  אם 

, מרצונותינו ,מכל גופינו , מליבנו ,תשובה על כל פרט ופרט ממוחנו
  הדברים היותר שמיימיים. בסיס שיכול לקלוט אתלנו  אז יש 

"י   ים    –עמ ם אחר גבוהה הזאת, עמי גיע לרמה ה יכולת לה ם ה ד ע נול
להם יש  אבל  היכולת,  ת  א ם  לה מהםל  ,אין  לחלק  ת  ת    ,פחו א

ת באמת להגיע  יכול ת  ה יםלפחו זה דבר קי תר   ,להבנה שכ הרבה יו
 זה מספיק. אבל  ,עמוק מזה הם לא יכולים להגיע

 

  



 

 

 )המשך מסר כ"ב אייר( ותשובות שאלות

ש  :ש בחר  ם  הש יהיה  האזהרה  כל  מדוע  הזה  האסון  דווקא  הזאת, 
רבי שמעון?   אצל 

שמעון  :ת רבי  כמו  אין  לא   .כי  הוא  בעולם,  הענק  הצדיק  היה  הוא 
ד מכלום ד   ,פח ם כל הזמן בע "ה והוא נלח גמרי עם הקב הוא היה ל

"י מגיעים    .עמ ם  אנשי אלפי  ת  מאו שנה  שכל  נבחר  שהוא  ובגלל 
שללציו ת    –ו  ן  להיו צריך  היה  ד    . מקוםה  –זה  מאו מפריע  זה  כי 

ת בדיוק שםזה  לציונים, לכן   ריך להיו ת    ,היה צ ם רואה א שכל העול
 .  ומי צדיקים מי רשעים ,שכל העולם רואה מה קורה ,זה

ת זה,  ש: ם א  מה שקרה שם?מ מה העולם אמור להבין איך רואי

טר שם  ת: גיע    ?, מי נהרגמי נפ ם רצו לה ם שה ם קטני ם ילדי אבות ע
ת שלהםה להביא את    ,קהאלאלח "יו  ,תינוקו דים בני שלוש לעמ   ,יל

הש את  גזור  ריל ש  ,ע ת  פאו ת  ים  עושהלעשו יהוד ממש  תם    , או
הראש על  כיפה  ם  ת    ,לשי והאבו תי.  אמי ליהודי  ד  היל ת  א להפוך 

זה ת  א ים  ,שעשו  שמי ם  לש זה  את  ים  . עשו  גדול תר  יו גם    ,והיו 
גברים.   רק  וזה  שנהרגו,  ם  ד  לאחי מאו בעיה  יש  כי  גברים?  מה 

קדושה חוסר  של  ם  בעול בכלל  עצומההקדושה    .גדולה   בירידה 
דיקים ממש,   ,רגיההבחרו לשנ  ,ופה יש טהורים, הרוב הגדול היו צ

הקטניםבו ם  הילדי דאי  שו  .ו אלה  היו  גרמו מי  ו תם  או לזה?   דחפו 
טרהה ממש  ,  מש הרשעים,  של  הסמל  ם  ובכלל   .רשעיםהשה

ידעכשיו   ג לה אפשרות  ם  לה אסור    ...נו  ,תהיה  יהיה  הבאה  בשנה 
ת זה    לעשו ת  ים ...  א יהוד ת  עשרו לכמה  רק  ו  ניתן  יכנס  זה    ,זהולה

 . וזה השלב הבא .מספיק

מהם?    :ש רוצה  ם  הש מה  בציבור  כה  מבו עדיין  אפשר  א יש  ם 
ד את הדברים.   לחד

ם רוצה מהם  :ת תשובה. זה הכל שקר, חיים של   ,הש שהם יחזרו ב
תבנו והסברנו בפרטי פרטיםשקר, הכל שקר  הכל  .  . יש מספיק שכ

ים  שקר. ט בשלב מסו ת פשו ת ומי שלא רוצה לדע ם לדע   ולא רוצי
תר  יו יהיה  מה    .לא  ת  לעשו להמשיך  טרה  למש ייתן  לא  הקב"ה 

ה עושה,  לישראל    קב"השהיא  הגנה  לצבא  ייתן  להמשיך  לא 
ם   תםלהביא יהודי די לקלקל או ת לצבא רק כ "ה    .שומרי מצוו הקב

ת מה ז לא יתן כי לא   ,יהדות   ולכל אלה שהם בתוך הממשלה לדע
להם גיע  רשעים  ,מ הם  ששם  ,כי  דים  החר רשעים  אפילו  הם    ,הם 

ים ם רשע ם עם הרשעים, אז ה כי  . הול

ת    ,שהוא לא בכנסת  ,בן אדם שהוא כל כך חשובאיך   אמר כן לעשו
ים החיסונ ת  זה  ?,א ת  א ת  לעשו יכול  הוא  בעצמו הרי  ?  איך  הוא 

טווי לא  שזה  שלבשכנראה    אז  ב,  דע  עם    באיזה  נהיה  הוא 
ת  הרשעים, כי אף אחד שיודע   ת  מה זה רפואה  באמ לא יכול לעשו

ת זה, להגיד כזה דבר  . א

מוריד  ז שהשם  הזמן  ד ה  בעמ"יאחד אח הרשעים  כל  ת  אר  יונ א ש
ט מאוד ם מע ד  הועל    .ע ט מאו תידה  אלהמע ת כל הע ם יבנה א   ,הש

תים.   יחד עם אלה שיחזרו בתחיית המ

ב  דבר  ד  תועו בעיו יש  היום  קהילה  הכי    אפילו,  כל  ת  בקהילו
דיות לו,  חר בעיות  ים  שעוש יזכו  אאלה  רב    ,פשוט  ערב  הרבה  יש 

ד.    ,בינינו מאו תגלה  הרבה  י יתגלה    –וכשמשיח  זה  יהיה    –כל  זה 

איזה  כ ש שלא  יאור  אילו  ואלה  ם  הטובי על  מה  נחת  ם  עושי
כים ת.  חושךב  יהיה  –  שצרי תאר בדיוק מה שיהיה  ,קשה להראו   ,ל

כמו   רי  גמ ל ישתנה  העולם  רוב  ם  שאנו  אבל  תוב    זה ואומרי כ
ת:   לגמרי,  הע  1/3בנבואו יחרב  ם  קשה,   1/3ול פגוע  יהיה  ם  העול

כמעט  1/3 גוע  פ יהיה  לא  ם  נמצאתהמקום  וזה    .העול רץ  א   בו 
ישראללא    ,ישראל ת  י   .מדינ ם  את  מוהש ישראל אתח  והיא    רץ 

גדל ד  ת גודלמאוד מאו  שהיה פעם.  ותהיה ב

ברורה  תשובה  לנו  תן    ,ושוב  ש: תר  ת  יו כפי כמו  שתהיה  לעמ"י, 
ת להשתנו צריך  הוא  במה  שיבין  נורא  ?בפה  אסון  כזה  פה   יש 

מ תובע  ם  שינוי,השהש החרדי  ם  כללי  עול תר    באופן  יו ת  קצ תן 
ים רט  . פ

בכל    ת: ת  האמ את  לך  אומר  תחיל,  נ תבהבוא  כו שאני  שזה    ,שנים 
תר מ טים, אבל זה לא כאני ואז  שנה    20  -יו טי פר ם נתנו פר ל אחרי

תחיל:  עזר נ בוא  אבל  עזר,  זה  ם  ידי ליח רק  ם  ,  די היהו בין  זימה  יש 
בזה מתנהגים  גויים  כמו  שממש  דים  יהו יש  דים.  קשה   .החר זה 

יש,   אבל  כזה,  דבר  שיש  יםם  ג זה  ולהאמין  גבר וגם    זהעל  ו   . נשים 
ריך דבר    צ כזה  שיש  ולילה  יומם  לבכות  יםרק  קי ם  וזה  קיי וזה  לא  , 

גדול  ,בקטן ם ב גע    .זה קיי כל הנושא הזה ממש מפחיד, זה כל כך פ
כמו  זה  בנו,   השםגוייםהלא  ברוך  מאוד,  מאוד  פגע  זה  בנו  אבל   ,.  

ם זה לא מספיק יש   ם  כוא ם  אלה שה די א ואם זה  עם המדינה  עוב ל
ים    ,בארץ הגוי ם  ע פעולה  ים  משתפ בחו"ל  וזה  אז  היהודים,  גד  נ

מאוד,   ד  מאו וכו'גרוע  ם  מלשיני ם  ש  .ה אחר  לא  הרבה  ומ ם  יהודי
החוקבדיוק   לפי  ם  כי אזהול אסור,  ם  ג שזה  ע  ,  םשה  וזה  חילול   ג

ד או שזה מספיק לכם?  השם... ים עו  אתם רוצ

והמחלוקות    :ש ד  הפירו היהובעניין  ת  הקהילו גי  סו רי  דיות,  בין  ה
המסר   ד  לכאורה  ביח תחיו  לא  תם  א אם  תמותו    ח"ו.ברור  ח"ו  אז 

חד.   בי

רק    :ת הכל  שזה  יודע  מכל  שייך  אני  שהגיעו  ת  הקהילו כי  לכסף, 
טבעי   באופן  ם  להשתלב  העול בעיה  להם  השנייש  עם  כי    ,אחד 

מ   עם  ם  כאלה  כול יש  וכו',  אחר  עור  צבע  שונים,  ים  ם  ש נהג ראי נ
ת   פחו דים,  מלומ ת  ם  פחו כמו  ע המערבבלבוש  ת  וזה   וכו'  ארצו

תחתן איתם וכו'.  יותר מהשני שהוא להרגיש  אחד גורם ל ולא לה
בנה   דים,  הספר ד  כבו את  שהרים  ענק  משהו  עשה  עובדיה  הרב 

ת וברוך השם   ת    אין  כבר  ישיבו דיות  בנו תחתן    תו וצררק  שספר לה
ם אשכנזי, כי ברוך השם ם ספרדים    ע ם תורהשיש עכשיו ג די   . לומ

לזה מעבר  של    אבל  ת  קבוצו ת  קבוצו ם  יש  רב'ס,  יהודי עם 
השניאדמורים,   ד  ג נ אחד  ם  פעמי והרבה  ם  כ  רבני מיני על  ל 

ר לכסףנושאים,   ם  שייכי ם  הנושאי יש   ,וב  הכסף,  ת  א יקבל  מי 
בכלל   מהמדינה  כסף  ם  רוצי שלא  ת כאלה  וישיבו ספר  תי  ב ם    ובוני

מהמדינה טה  פרו ם  שו בלי  טוב,    וכו'  ם  וזה  שמקבלי כאלה  יש  כי 
מהמדינה   כסף  יעקב גם  זה  והרבה  תי  ת  גם  ו  ב ולכן  ישיבו ידועות, 

התלמידים   כל  ת  א של הכריחו  החיסון  של  הרעל  עם  תחסן  לה
יכול כב כי קורונה  לשלטון  .  ת  תח ם    הם  רשעי שהם  הממשלה  של 

קשה.   בעיה  בין  וזו  הפרדה  עושה  זה  עכשיו  תי  שאמר מה  כל  אז 
ליהודי די  אבל  יהו   עד הסוף   החבלי משיח ימשיכו  אין מה לעשות, 

ם לא  כל אחד יצטרך לקבל את האמתש  עד  אז לא   הוא לא יקבל  וא
כה לנצח נצחים  . יז


