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מה להגיד? מה להגיד? מה עוד יש להגיד? שיהיה ברור 
יכול להיות שבני אדם לכולם, את הקורונה ה' שלח, 

חושבים שהם עשו את זה אבל האמת היא שה' שלח 
אותם וזה לא הגיע סתם. חצי ממה שאנחנו שומעים זה 

וחלק זה  משחקים עם מספרים שקר גמור, זה סתם
רים, אבל השאלה ממה בדיוק אמת, ובאמת אנשים נפט

  נפטרים? 

יש כאלה שנפטרים כי הם חולים גם ככה, ואף אחד לא 
ה אחוז שהם נפטרו מהקורונה, והם מאיכול להגיד ב

וכמעט כל אחד שנפטר בגיל  .אומרים שזה מקורונה
ברור  , אז לאמבוגר או שהיו לו גם בעיות גופניות אחרות

  ה כן מקורונה.הם אומרים שזואם זה מקורונה או לא, 

ידוע שחלק מקבלים את הוירוס הזה קשה יותר, וחלק 
מקבלים את זה פחות קשה. יש על כך כל מיני הסברים 
וכו' וכו' וכו' אבל האמת היא שה' שלח את זה. יש הרבה 

טרו פוקרובים להקב"ה שמתו, שנ גדולים מאודיהודים 
כביכול מהדבר הזה, מהקורונה, אבל זה לא מזה. הם 

מהחוסר , שלנו, מהעברות שלנו מהעברותנפטרו 
  קדושה. וזה פועל מאוד מאוד קשה נגדנו בשמים.

  
היהודים, מבחינת  תהדור הכי נמך בזה מבחינ אנחנו   

היהדות. במקומות כמו באמריקה אפשר לבכות מכל 
ושה. דברים כל הבעיות בקדמהמצב בצניעות ובכלל 
קורים היום. יהודי אפילו שלא  ,שפעם לא היינו מאמינים

לא היינו מאמינים שיכול להיות כל כך בעבר מאמין בה' 
כל כך נמוך בקדושה. אבל היום יש אפילו יהודים עם 

על הקדושה,  ,זקנים ופאות שלא שומרים על הדבר הזה
אבל הדור   ,ה' שונא זימה שזה הבסיס של היהדות. 

אפילו בין החרדים, עושים בדיחות מדברים כאלה, שלנו 
זה נהיה פחות חשוב. בכלל זה לא נראה להרבה אנשים 

אלה האמת היא ש עברות כל כך קשות, עד כדי כך, אבל
עברות קשות מאוד. יש משפחות שלא שומרים טהרת 
המשפחה כמו שצריך, נשים שבאות לבית הכנסת עם 

כמו איזה אשת  פאות, שאין לי אפילו תאור בשבילם,
כל מיני  םעם בגדים צמודים וקצרים. ע ,עם איפור ,רחוב

תכשיטים, עם גרביונים דקים, שקופים. עם נעליים 
שעושות רעש קליפ קלאפ כשהן הולכות כדי למשוך 
תשומת לב. ויש להם בעלים ששותקים, ששמחים שיש 
להם אישה כזאת יפה שכולם רואים שהיא שלו. אבל 

. יודע לאוא רק שלו? לא, השהיא  מתהאם הוא יודע בא
 היהודיםידוע שהיו מקומות בעולם שהיו בעיות כאלה בין 

אבל זה לא היה אצל יהודים שנחשבו לחרדים. בדור 
  שלנו יש בעיה קשה של ממזרים.

אבל זו עובדה.  אף אחד לא רוצה לדבר על זה   
 "טריפה מדינע-א"אמריקה, ארצות הברית היתה ידועה כ

ה)  אנשים ידעו שמי שנוסע לארצות הברית (מדינה טרפ
ידעו שזה  19- או בסוף המאה ה 20- בתחילת המאה ה

בשביל להתקלקל. ברוך ה' נשארו כמה, לא הרבה, כמה 
שלא התקלקלו. אבל עד היום ארצות הברית אפילו שיש 
בה גם צדיקים גדולים וישיבות חשובות בכל אופן נשאר 

? כי לא רק שהיא . ולמה"טריפה מדינע- א"לה השם של 
הביאה את כל הזימה לכל היהודים אלא שלחה את זה 
לכל העולם, לכל הקהילות בעולם. הגויים חיו גם ככה 

עם הדברים האלה. וגם החילונים. אבל אחרי מלחמת 
 .נכנס גם לקהילות החרדיות ה' ישמורהעולם השניה זה 

וזה הכי מסוכן כי אלה שברחו מהיהדות שלהם והלכו 
אבל הם  .הם הלכו לאיבוד ,תנהגות של הגוייםלפי הה

לא יכלו להשפיע על מי שכן שמר מצוות עם כל הלב. 
ל בתי כי הם בתוכנו ונראים כמונו. ע אבל עכשיו יש בלגן.

הספר אי אפשר לסמוך עליהם. לפני שסגרו אותם בגלל 
הקורונה הם היו צריכים לקבל על עצמם ללמד דברים 

אם הם בתי ספר פרטיים או  אסורים בשבילנו. לא משנה
  וללמד על פי זה. הם היו צריכים לקבל את זה. ,לא

אז עכשיו אין להם סיבה לקבל ולהכניס את זה בבתי    
הספר כי ה' גמר את זה, המגפה הזאת באה לטובת 
היהודים, היא מונעת מאיתנו את כל העברות האלה, 
הבלתי נסבלות. גם באמריקה ואיפה שיש הכי הרבה 

יורק וכל האזורים האלה שמסביב לניו - כמו ניויהודים 
, בענייני קדושה יורק יש בהם הרבה הרבה סקנדלים

  משהו ששובר את הלב ועוד עושים מזה בדיחות.
  
תסתכלו תתבוננו טוב, איך  ,עם ישראל תסתכלו   

זה נותן את המכות הכי  ימתנהגת המחלה הזאת, ולמ
אותנו  ההציל +הקורונה קשות, ואיך הדבר הזה

אין לנו בתי ספר שהורסים את החינוך של  כבר ,מעצמנו
הילדים שלנו, לא באמריקה ולא בארץ ולא בכל מיני 
ארצות. עכשיו הם רוצים להתחיל ללמד דרך האינטרנט, 

, הכל יפולאבל הכל דרך מחשבים, ללמד ברחוב וכו'. 
נים של הכספים י. ויהיה עכשיו שינוי בכל הענייפול

הרע. ה' יקח מאתנו בצורה כזאת שתהיה עוד מכה ליצר 
את היצר הרע ואז לא תהיה לנו ברירה אלא לחזור 

  לתורה שלנו כמו שצריך להיות.

וזה  פה בארץ מנסים לעצור ולמנוע מאנשים להתפלל.   
ברור שהם מנצלים את המצב של המגפה לפגוע בדת 
בכלל ובחרדים בפרט. בלימוד התורה, בתפילה, במקוה 

ותר או טובים פחות, טהרה, ועוד. עם תירוצים טובים י
ולכן לא לשכוח שאנחנו כפופים רק לה' ולתורתו. יהודי 

ה' פשוט אמר עד כאן, ירדתם מספיק, צריך להאמין ש
אם אני אמשיך לתת לכם לרדת עוד, לא יהיה לי עם, לא 

  יהיה לי עם לבנות עם העם הזה את הנצח.

אנחנו ועם ישראל תראו שכמו שהקורונה בא זה יעלם.    
קים, קודם כל עסוקים עם הכסף או עם החוסר נהיה עסו

ננו ותתככסף. ואחר כך עם מלחמות איומות וענקיות. 
עם ישראל, תלמדו לעשות תשובה. זו התקוה היחידה 

לכם, שום בנק לא ור שלכם. שום רופא לא יכול לעז
שום דבר לא  ור לכם. שום תרופה לא תעזור לכם,יעז

ם דבר, רק לא בן אדם ולא שו ,יעזור לכם. כלום
  .הקב"ה

צריכים להתקרב לקב"ה  תוגשמי תכדי להבריא רוחני
צריכים לבטוח בו. לא בכסף ולא בהשכלה הגבוהה ולא 
בכלום. רק בהקב"ה, בהקב"ה ובתורתו, אין דבר אחר, 

  לא קיים דבר אחר. ,אין כלום

ה' בשניה יכול למחוק גם את כדור הארץ וגם את כל    
את זה. יש לו תוכניות היקום, אבל הוא לא רוצה לעשות 

יותר חשובות וזה ביחד עם עם ישראל. ואפילו אם הסוף 
 7000יהיה כמו שהחסד לאברהם אומר שישארו רק 

  יהודים בחיים.
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אפילו אם תהיה רק כמות כזאת הוא יכול לבנות על זה    
את הנצח. הוא יכול הכל ואפילו אם ישארו רק שני 

תפתחו שלו. יהודים. אבל הוא רוצה להציל את כל העם 
את העיניים שלכם, תפתחו את העיניים, תפתחו את 
הלבבות שלכם. גמרנו עם המשחקים, עכשיו זה מאוד 

. אם אתם חושבים שלשבת בבית שלושה מאוד רציני
ארבעה שבועות זה קשה, חכו עוד מעט, מה שהולך 

  להיות קשה.

ואם אתם חוזרים לאמת תנצלו. ואם אתם לא מוכנים    
  אין לי מה לומר. לחזור לאמת, אז

. ה' אוהב אותנו ועושה רק לטובתנועם ישראל    
תחזרו בתשובה, תחזרו בתשובה. תגידו לי עם כל 

ה? מי? כמה? בהצרות והבעיות שיש מי מכם חזר בתשו
מעט מאוד. אפשר להאשים כל מיני דברים, זה בגלל 
הרופאים וזה בגלל הקשיים וכל מיני מקרים. והוא היה 

בדיקה כזאת, ולא רחצו טוב ידיים ולא טרוד כי לא עשו 
שעם היתה מסכה וכו' וכו'. אבל האמת היא שזה בגלל 

יש כאלה שכן אבל  ישראל עדיין לא חוזר בתשובה
הרוב לא חוזר בתשובה, והיהודים שגרים בחוץ לארץ אוי 

  לנו.

אני מציע לכם קודם כל לחזור בתשובה.  ולא להיות כמו 
 ,עצמו כשהיה בנסיוןאח של אברהם אבינו. אברהם ב

הוא נכנס לתוך האש ולא פחד. הוא ידע מה שהוא צריך 
רן גם הוא יכל לעשות את הלעשות וזהו. אבל אח שלו, 

זה אבל הוא לא בא מהמקום הנכון, הוא לא עשה 
אז הוא נסחף ואלה שלא עושים תשובה הם  ,תשובה

  נסחפו כולם.

ור אני מבקש מכם רק דבר אחד, וזה כל כך פשוט, לחז
  בתשובה עם כל הלב ותדעו שאין עוד מלבדו.

אדם וחוה זה  הקב"ה יצר את אדם וחוה ואת הנחש.   
מאדם וחוה יצאו גם  .עם ישראל, והנחש זה היצר הרע

אבל יצאו מהם גם אברהם אבינו וכל אלו  ,כל הגויים
היינו עם היצר הרע אז כל היהודים. כבר  ,שבאו אחריו

ים אדם וחוה האמינו בתוך עצמנו וכמו שאנחנו יודע
לנחש ועשו מה שעשו ובזה הם הכניסו את היצר הרע 
לתוך עצמם ובמשך כל השנים אנחנו מנסים להוציא 

  אותו מתוכנו ולבטוח בה'.

וזה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, לעשות את 
אחרון להוציא את המחלה הקשה שיש לנו ההניתוח 

להיות שוב , ואותהבפנים ולזרוק אותה לפח או לשרוף 
  .טהורים

בעזרת ה' אנחנו נגיע לעולם הבא של משיח, נגיע    
זה לא  ונבכה. ,ונבכה ,לבית המקדש עם כל הלב. ונבכה

אומר שכולנו נבוא ביחד, זה לא אומר שכולם ינצלו, 
  איתנו.נגאלו אנחנו  נבכה על אלה שלא 

שנים של הגלות ועל כל השנים בהם הוגם על כל    
. מההתנהגות הלא בסדר שלנואבדנו את בית המקדש 

שאני לא ידוע אפילו , ואז נראה את בית המקדש השלישי
ראה. זה יהיה כל כך קדוש. יהיה אפילו ילתאר איך זה 

, ועוד יותר קשה, להיות בפנים. יוקשה להסתכל על
וברגע שנהיה בפנים ונראה את הכהנים בעבודתם, את 

, לצחוק, הכהן הגדול וכו' וכו' אז נתחיל לצחוק, לחייך
  לרקוד משמחה.

  
הוא לא צריך להיות שואה.  שלנועם ישראל העתיד    

העתיד שלנו צריך להיות נצח נצחים. אני לא יודע לתאר 
את זה אבל אני רק יכול להגיד שאין הנאה בכל העולם 
הזה ובכלל שיכול להתחרות עם הקדושה שאנחנו נקבל 
מהאהבה שתהיה לנו. מזה שכל המהות שלנו תהיה 

ך האהבה הזאת, אנחנו והקב"ה, וזה יביא אותנו בתו
  לנצח נצחים.

  
ברגע זה לחזור בתשובה כי אין עוד עם ישראל עכשיו    

והחתן שהוא מלבדו, אין עוד חיים חוץ מדרך התורה. 
הקב"ה הוא כבר עומד מתחת החופה ומחכה לכלתו, 

  .לעם ישראל
  

  

  

  בבקשה עם ישראל
  החתן מחכה לך

  תחזרי,
  החופה מוכנה

  מסדר הקידושין הגיע
  רק הכלה חסרה
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