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עם ישראל, מה אני כבר יכול להגיד לכם, אני יודע כמה אתם, אנחנו,  ,אוי ,אוי ,אוי
אנחנו סובלים מהרשעים שמשתמשים במצב של המגפה כדי להרביץ לנו, כדי 
להכניס לבתי כנסת שלנו כל מיני פצצות, לפגוע בנו, להפחיד אותנו, לתת לנו 

  5000כלל לאיזה אברך יש ב ?מאיפה ניקח את זה  .₪ 5000רפורטים, קנסות של 
איזה חוצפה, איזה חוצפה מצד המתפללים, ויש גם את היהודים שצועקים ? ₪

 לסכן את החיים של כולם. 
 זה מאוד מאוד כואב לי.

שהם מצייטים למה שהמשטרה  ,מצד אחד נותנים לעולם החרדי בארץ מחמאות
אך מצד שני הם משתמשים במחמאות שמחמיאים לרוב  .או הכנסת ,אומרת

לגייס את  ה החרדים כדי לגמור ולהלחם בקנאים, אלה שנגד, נגד הממשלה שרוצ
 לגייס כל בת שרק אפשר. משתדליםוגם בחורי הישיבה 

הם אומרים ליהודים החרדים האחרים כמה שהם טובים וכמה שהם בסדר וכמה 
ומצד שני לקנאים נותנים מכות   .כי הם עושים מה שאומרים להם  ,שאוהבים אותם

ממש, מכות קשות, סוגרים להם את הבתי כנסת, לא לפני שהורסים וגורמים 
להרבה נזק. אפילו בבית כנסת אחד הביאו ערבים כדי לשבור את הכל. אוי עם 

ים הקב"ה לא שמח לא עם אלה שנכנעים לרשע  :בואו נסדר את השכל שלנו ישראל,  
על כל דבר ודבר ורוצים להתחנף אליהם. ולא שמח בקנאים שהרבה פעמים הם רק 
קנאים חיצוניים. ה' אוהב את היהודים שמאמינים עם כל הכח שלהם ועם כל  
המהות שלהם שהקב"ה הוא הכל יכול והעולם לא בנוי על כסף, ולא על בתי חולים 

על מה שבן אדם ולא  ורה.ולא על שום דבר ששייך לבן אדם, אלא הוא בנו על הת
יכול או לא יכול לעשות. העולם בנוי על התורה תורת משה. ומה שהעולם נהיה 
באחרונה יותר מסובך הסיבה לזה היא שהרשעים שולטים על הכל. הגבולות של 

. יש דרישות מהקב"ה שכל נהיו מטושטשיםמה שטוב ומה שלא טוב בעיני הבורא  
הראשון הוא להאמין במיליון אחוז ובלי ספק יהודי ויהודי חייב למלא והדבר 

 הוא, נצחי. קשהקב"ה הוא בוראה העולם ורק הוא הכל יכול. הוא ור
הוא ורק הוא עונה לתפילות שלנו. אין אדם בעולם הזה שיכול להילחם נגדו 
ולהצליח. הרבה בכל ההיסטוריה ניסו ולא הלך להם. ניסו להרוס את עם ישראל 

 ולא הצליחו.
משך של הדור שאיבד את ירושלים ואת בית המקדש והתפזר בגלות בכל אנחנו הה 

העולם עד היום הזה ואנחנו גם חלק של זה, של הגלות אפילו שאנחנו במדינת 
ישראל. זה לא נקרא שאנחנו כבר לא בגלות. יש דעה של החסד לאברהם שבגאולה 

יכול  יהודים, ואני רועד מפחד כשאני חושב שזה  7000האחרונה ישארו רק 
שהחסד לאברהם אומר להתקיים. עם ישראל יש עוד נבואות יותר טובות ממה 

אבל לצערי הרב אם אנחנו לא נשוב לדרך הנכונה לגמרי אז זה מאוד יכול להיות, זה 
יכול להיות ומזה אני מפחד הרבה מאוד. עם ישראל יש מגפה, המגפה מאוד 

יד מדוייקים אבל יש פה לא תמאמיתית, אנשים חולים איפה שנסתכל המספרים 
כמו שראש ממשלת אנגליה  .מטרה מעבר למספרים שמפרסמיםיש פה  ,משהו

אמר באחרונה בפרוש שרק ממשלת עולם של כל המדינות ביחד ששולטים על כל 
העולם רק זה הפיתרון. וזה מתחיל להפחיד אנשים כי נראה שרוצים אולי, אולי 

הכביכול דמקורטיה ולזרוק אותה ת אלעשות משהו לא טוב שאולי רוצים לקחת 
לפח וזה מפחיד הרבה אנשים. זה באמת מפחיד במיוחד כשנכנסים כביכול יהודים 
לבתי כנסת וכועסים והורסים ולא משנה אם הם חושבים שמסכנים את החיים של 

 יהודים אחרים, זה הכל שנאה ליהודים, שנאה עקומה.
היהודים עצמם שיהודים אחרים והם בעצמם יהודים והעולם הצליח לשכנע את 

וזה  .הם לא בסדר, כי הם עושים דברים שאחרים רואים אותם כלא כל כך חשובים
לא יהיו מניינים כמו   ,לא יהיה פסח כמו שצריך  ,אפילו בין החרדים שאומרים בסדר

שיציל שצריך. נראה שהם כמו יהודים שבוטחים שכסף זה מה שיציל אותם, זה מה  
 תפילה.אותם ולא תורה ו 

 הם אומרים:
מה זה אתה לא הולך לעבודה? איזה בן אדם היום שיש לו ילדים ואין לו תמיד בגדים 

לא צריכים   ,חדשים לילדים שלו ואת כל החוגים וכל השטויות שרוצים בבית הספר
אבל רוצים. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני שלא לתת לילדים את כל הדברים האלה. זה 

היום עם הגמרא ולא לעבוד. אבל לעבוד כל היום זה כן הגיוני  לא הגיוני לשבת כל
כך הם אומרים. וזה השקר כי בשביל יהודי אמיתי זה כן הגיוני. הוא לא סומך על 

כסף ולא על שום דבר גשמי. הוא סומך אך ורק, אך ורק על הקב"ה לכן הגישה שלנו 
רים אם זה צריכה להיות בעיקר להתפלל. אפשר לעשות מה שהשלטונות אומ

 הגיוני ממש ולא משהוא עם סימן שאלה ולא הגיוני.
הרבה חושבים שהם בארץ בגלל ? כחו למה הם בארץ בכללשיש כאלה בארץ ש

לכן הארץ שלהם והם יכולים לבנות אותה איך  שהחלוצים באו והתיישבו בארץ אז
 שרוצים ולעשות בה מה שרוצים וזה לא נכון. כי הם כמו גנבים שנכנסו לארץ

אבל האמת היא שה' נתן את  .ישראל ולקחו אותה לעצמם עבור מה שהם רוצים
דבר כזה לא  .ארץ ישראל ליהודים. והוא לא נתן לנו אותה כדי שנחיה בה כמו גויים

. שיהיה ברור מדינת ישראל זה לא ארץ ישראל. מדינת חזיקילא זה יכול להיות ו 
 ישראל זה לא המקום הקדוש שה' נתן לנו.

עזר לנו לנצח במלחמת ששת הימים, ואח"כ במלחמת יום הכיפורים בקושי, ה' 
לא  ,אחרי זה פעם אחת יותר פעם אחת פחות שהוי ובכל מיני מלחמות אחרות

כדי שנעשה פה מדינה חיקוי של גויים. בינתיים המדינה גדלה, אנשים באו לבקר, 
זרה החדשה כסף זרם כמו מים והאליל החדש הפך לכסף. כסף נהיה העבודה 

. כי עד אז  ואז התחילה באמת הבעיה הכי גדולה. שמשך כמעט את כל החרדים
ישבו ולמדו והיו מוכנים לא  .החרדים בארץ ישראל היו תמימים פחות או יותר

ורצו רק לגדל את הילדים  .להרוויח כל כך הרבה כסף ולא לאכול כל כך הרבה 
בל משהו קרה ואז גם שלהם כמו שצריך לתורה ומצוות ומעשים טובים. א

אבל לא סתם לרוץ אלא לרוץ במהירות  ,החרדים התחילו לרוץ אחרי עגל הזהב
בשבילנו והתרופה לזה היא היא כי המגיפה הזאת ועכשיו אנחנו משלמים על זה. 

לחזור בתשובה. ואם אתם חושבים שמשהו אחר יכול לעזור  ,לחזור בתשובה
 לכם אז אתם טועים בגדול. 

אל יש אנשים שהם בדרך הנכונה יותר מאשר בחוץ לארץ. אנשים ופה בארץ ישר
שמוכנים לחיות עם מעט גשמיות, משפחות ברוכות ילדים שה' ברך אותם  

אבל גם הם רוצים לגדל דורות  ,םנכון יש גם כאלה עם פחות ילדי .בהרבה ילדים
 שמאמינים בה' ועושים רצונו באמת. אבל רוב הדור לא מאמינים כמו שצריך.

החילונים בכמות הם הרבה יותר מהחרדים וגם בין החרדים יש כאלה לצערי הרב 
ויש אנשים שחושבים שהם . שהם לא מאמינים ועליהם עוד אפשר להשפיע

פארק ובארצות -שכים אותם. בבורומאמינים אבל יש דברים גשמיים שמו 
הברית בכלל יש הרבה חולים במחלת הקורונה. וארצות הברית הייתה הארץ 
שמשכה מיליונים של יהודים מאירופה להגיע אליה ולהתקלקל. ועכשיו הקורונה 

בכל אופן  .פארק, מונסי וכו'-פוגע בחרדים ובמקומות של החרדים כמו בורו
שאפילו שהם חרדים, האליל שלהם זה עגל  במקומות האלה יש הרבה אנשים

הזהב ולא הקב"ה. והקדושה ירדה מאוד והצניעות ירדה מאוד ואהבת הממון 
וזה כבר השפיע על  של עם ישראל , עגל הזהב שלנו –וזו הבעיה עלה ועלה ועלה, 

 כל העולם. 
ועד   ,האמריקאים מאחרי מלחמת העולם השניה התחילו להשפיע על כל העולם

חופש ללכת אחרי המרכז כביכול של הדמוקרטיה שלא קיימת. יש שם  היום הם 
איזה אליל שרוצים, איזו עבודה זרה שרוצים. מי שמנסה באמת להיות יהודי 

כי הסגנון חיים . מקום כמו ארצות הברית זה מאוד קשה, מאוד קשה באמיתי 
לפי המטריאליסטי העצוב נוגד ישיר את הדרך של יהודי אמיתי, של יהודי שחי 

התורה. עם ישראל מדינת ישראל זה כמו שלוחה של ארצות הברית. עם כל 
הגשמיות. אבל בכל אופן יש לנו הרבה יהודים שמשתדלים לחיות כמו שצריך. 
הם גם מסכנים כי אין להם את האומץ במצב קשה כמו היום פשוט ליישם את  

ין, אפילו קצת, ל מי שמאמכבמיוחד עכשיו שאנחנו כולנו,  .  מה שה' רוצה מאיתנו 
מבין שאנחנו בתהליך של הגאולה השלימה. אפילו אפשר להרגיש את זה בכל 

 מקום שבעתיד הלא רחוק תהיה לנו הגאולה שלימה.
אנחנו בגאולה, אנחנו כן אנחנו בגאולה אין ספק. ולא יקח הרבה זמן עד שהמשיח 

תו ונצטרך יתגלה, וכאשר המשיח יתגלה, יהיו עוד אנשים שכאילו יתגלו יחד אי
ומי לא משיח אמיתי.  לחכות עוד קצת זמן עד שיתברר מי הוא המשיח האמיתי

זה הכל מבחנים. אנחנו חייבים, חייבים, חייבים, חייבים להבין שאנחנו, עם 
ישראל, צריכים לחיות לפי התורה ולא לפי שום דבר אחר. אנחנו מתקרבים 

אותנו, רק הקב"ה יכול  לגאולה, ובגאולה ההגיון של האדם לא יכול לרפאות
לרפאות אותנו וזה ברור, זה ברור, לכל יהודי אמיתי. אבל בדור שלנו דבר כזה 
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פשוט נהיה סימן שאלה. כולנו יודעים שלא תמיד הרפואה כ"כ צודקת ולא ישרה 
יש ביקורת על הרפואה  ויותר ויותר .ולא כל מה שמנסים למכור לנו זה אמת

אבל נכון אנחנו צריכים לעשות  .וברור שזה לא שמאה אחוז הרפואה צודקת
של השתדלות מה שצריכים לעשות. אבל עכשיו אנחנו עוברים לשלב אחר 

הגאולה. שלב שבו נדרש בטחון יותר גדול, ואם אנחנו רוצים להציל את עצמנו 
מה שה' רוצה? צריך להתפלל,  אנחנו חייבים לעשות מה שה' רוצה. ואיך נדע

להתפלל, ללמוד, לדעת בדיוק מה שה' כתב בתורה ומה לעשות. ואז אפילו אם 
אלא  ,ל זה עצריכים ללכת לרופא, או צריכים לעשות השתדלות אז אסור לסמוך 

אין. ומי   ,כי הוא התרופה והוא הכל יכול ובלי הקב"ה אין כלום  .אך ורק על הקב"ה 
א יכול להציל אותו כי הוא לא יהיה מוכן לעולם הבא. עולם  שלא מאמין בזה, ה' ל

הבא זה משהו אחר מאשר העולם הזה. עם ישראל עכשיו זה המבחן שלנו נכון 
אבל  .כל מיני חוקים שלהםללא צריך להרגיז את הרשעים בזה שלא מצייתים 

, זה לא מה לא זה מה שירפא אותנו,  שגם כשנציית להוראות שלהםחייבים לדעת  
ירפא אותנו. ומהמחלה הזאת במיוחד. ובקרוב נגיע לשלב האחרון, הקשה ש

שממש לא כל כך הרבה אנשים יגיעו אליו. אני מבקש מכם להבין כל דבר בעולם 
בא מהקב"ה ואם אנחנו מתפללים כמו שצריך אז יהיה לנו גם קשר עם הקב"ה. 

לגמרי אז וברגע שיש קשר עם הקב"ה ויש החלטה חזקה לעשות את הרצון שלו 
מגלים לבן אדם ומראים לו שהקב"ה איתו. ואז הוא רואה ניסים. ניסים זה לא 
משהו דמיוני. מי שעבר ניסים יודע שזה דבר ממשי. אבל כדי לזכות לניסים 
צריכים לעלות רוחני ולא לפחד. אדם שיושב ולומד. שמקבל קצת כסף מהכולל 

 ,רנסה ולרוב זה לא מספיקוזה לא הרבה, ואשתו מוצאת מה לעשות ולהוסיף בפ
אז איך הוא חי? הוא שמח ומרגיש טוב? התשובה היא שהרוב חיים כך על ניסים. 

כי הם אמיתיים. הם מאמינים באמת, וה' רואה איך שהם   ולמה הם  זוכים לניסים?
מוכנים באמת למסור את החיים שלהם כדי לגדל דור של תורה ומצוות אמיתי 

יש בעולם הזה, זה לא כלום לעומת מה שהתורה גיון  בלי שקר. ולא משנה איזה ה 
ואלה שנכנסו לבתי  .מכוונת ומחנכת אותנו לחיים אך ורק של אמונה ובטחון

מדרש להוציא משם אנשים כי שלחו אותם, כי אנחנו מסכנים את החיים שלהם 
ושלנו ושל הילדים וכל הקהילה כי הם נפגשים ביחד וכו' אז תדעו שאם היהודים 

מת מתפללים וחיים כמו שצריך אז לא היה שום ריב כי היינו עם ה' ואז ה' היו בא
קרב עם -היה מציל אותנו. אנחנו צריכים לסמוך אך ורק על ה' ולא צריך ללכת דו 

השקרנים ולא עם היהודים שרוצים להיות גויים ולא צריך לריב איתם. צריכים 
ואם הם רוצים , מנין לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לעשות

או שניים אז זה מה שצריכים לעשות. אבל אם הם לא רוצים שיהיה רווח מטר 
אז , אחד לשניים בין גדולם אפילו לא במקום פתוח ורווחי ,שיהיה לנו מנין בכלל

כבר תבינו לבד שהם נגד התורה והמצוות. כי יש רק אמת אחת וזה עם הקב"ה. 
ומדינת ישראל לא תוכל לעמוד הרבה זמן כי היא מבוססת על שקר. והם רוצים 
לתת לנו את השקר כאמת. הם רוצים להעביר לנו את השקר דרך הבתי ספר 

סיכוי כי זה שקר, שזה כאילו אמת אבל אין להם שום סיכוי אין להם שום  ,שלנו 
אי אפשר שתהיה מדינה חילונית בארץ הקודש, זה לא יחזיק  .זה שקר זה שקר

מעמד, זה לא יחזיק מעמד, זה לא יכול להחזיק מעמד. ה' הוא הכל יכול והם לא 
יכולים לגמור ח"ו את העם שלו בלי שהוא יסכים וברוך ה' הוא לא מסכים, וכל 

. הקורונה נשלח כדי להראות מי שייך למה? הנשמות שהיו בהר סיני כולם ינצלו 
וכל אלו שבאו לגור בארץ ישראל ויש להם נשמה וה' יציל את כל עם ישראל. 

לא יוכלו לחיות בעולם שכולו  ,יהודית הם ינצלו. ואלה שלא, ושמאמינים בשקר
ולחיות אמת. א"א להתנהג כמו גוי ולהיות יהודי. אפשר להגיד שאתם יהודים 

 לא נקרא להיות יהודים. זה  כמו גויים
יהודי צריך לחיות כיהודי ואנחנו בגלות לכן יש עדיין אפשרות לחזור בתשובה. 
ואני מבקש מכל עם ישראל לחזור בתשובה. לא כל החרדים הם באמת חרדים.  

הרבה מהם לא מאמינים באמת.  .מהחילוני הכי גדולהרבה מהם לא יותר טובים 
ומצד שני לא כל חילוני הוא חילוני. יש חילונים שבכל אופן הם מאמינים. ואם 
אפשר לקחת אותם ולהראות להם את הדרך זו מצוה גדולה. ואנחנו לא יודעים 

אבל אנחנו החרדים  ,שברור שהם צדיקיםבדיוק מי שייך למה. יש צדיקים 
שיש להם נשמה יהודית אבל הם חילונים באופן צריכים להיות דוגמא ליהודים 

רשמי אבל אפשר למשוך אותם לאמת. והיהודים שהם רק בלבוש של חרדים 
 אני מזהיר אתכם השקר הזה לא ימשיך הרבה זמן.

 מי שגר צדק אמיתי ינצל כי יש לו נשמה יהודית באמת.
 נצל.ומי שלא גר צדק אמיתי אפילו שיש לו איזו תעודה מאיזה מקום, לא י

נשכח מהקורונה  .אחרי המגפה הזאת יהיו עד בעיות ,עם ישראל אין הרבה זמן
אני מבקש מכל יהודי  .ברים עד שנגיע לגאולה השלמה אבל יהיו עוד הרבה ד

מי   לא להרים ידיים, לא להתייאש, לא לוותר, כי עכשיו זו השאלה הגדולה י  אמית
שיש להם הרבה טכנולוגיה, אין   יפול ויקרוס ומי יקבל נצח נצחים. והרשעים, נכון

ספק בזה. ואלה שרוצים להשתלט על העולם יכולים לעשות דברים שנחשוב 

זה לא . אבל אנחנו לא צריכים להתייחס לזה בכלל ,שזה כמעט נס ,שזה אמת
ושום דבר  אנחנו צריכים להתייחס רק לדבר אחד, שאנחנו נהיה עם ה'.משנה לנו.  

לא יכול להפריע לנו. ואפילו אם הם רוצים ומחליטים להרוג אותנו אפילו 
צריך שנדע ונאמין שאם ה' לא רוצה שנמות ,  שמכניסים לנו חרב בתוך הלב שלנו 

אז לא נמות, זו האמונה שצריך שתהיה לנו. ואם נתעכב על כל הטכנולוגיה שיש 
אבל לא לדאוג. לדבר רק על להם אז יש עוד הרבה דברים שצריך לפחד מהם 

אמונה ובטחון בה'. הם יכולים לעשות עוד הרבה דברים, הם יכולים לחסל רבבות 
 של יהודים חרדים ח"ו אבל מי שעם ה' אין לו מה לפחד.

ועוד דבר: לא צריך לפחד מהמספרים שהם נותנים על נפגעים במגפה אנחנו 
ות אליו ואם אנחנו עם ה' ואם יש בעיה צריכים לפנ .מהקב"ה לפחד רק צריכים 

 אז אין לנו מה לפחד.
 אלא הוא פשוט מסכן.  ,ויש לנו דור מבולבל, מסכן. דור שלא עושה דווקא

ויש  .ויש לנו בתוך המסכנות הזו ערב רב שהם עדיין כאילו יהודים או לא יהודים
ם שהם כאילו חלק מעם ישראל אבל הם לא, זה לא יכול להיות. לא הגויילנו את 

יכול  דם מחליט, רק הקב"ה יכול להחליט. וזו הבעיה הם חושבים שבן אדם בן א
אבל הבן אדם לא מחליט. ואם אנחנו מבינים את זה וחיים לפי זה אז אין   ,להחליט

אומר אנחנו  מה לדאוג. גם אם ח"ו נופלים באיזו מחלה או משהו אחר. אני שוב
וט הולכים לגן עדן  פשלא מתים ולא נעלמים אם עשינו וחיינו כמו שצריך. 

 צריכים להאמין בזה ומי שלא מאמין אין לו תקוה. .ומחכים עד תחיית המתים
ושני שליש   .העולם כמו שאנחנו מכירים אותו הולך להחרב כמו שכתוב בנבואות

של העולם יחרב ושליש ישאר וארץ ישראל תשאר. ויהיה בארץ הרבה יותר קל 
זה לא  .שלא מאמין בזה אין לו תקוהמאשר בחוץ לארץ כמו שהיה פעם. ומי 

אז אי אפשר להחזירו בתשובה ואין לו  במשהו אחר אומר שמי שגדל והאמין
הוא אין , נשמה יהודית. אבל יהודי שמאמין שרק מה שבן אדם עושה זה אמיתי

 לו תקוה הוא אבוד. אין לו עולם הזה ואין לו עולם הבא.
ושוב לא לפחד מהרשעים. מה הם יכולים לעשות לנו? להרוג אותנו לנצח? לא, 
אבל הם יעלמו לנצח. יש לנו את הקדוש ברוך הוא. הוא מלך מלכי המלכים, אין 

ויהודי ששוכח את זה אז אני בוכה עליו, אני מרחם עליו. ואנחנו לא  .עוד מלבדו 
ים אלא אנחנו צריכים שערצריכים לדעת מה מסתתר מאחורי כל המעשים של ה 

להיות עם הקב"ה ולא לפחד. לא לרדת מהאמונה. אנחנו חייבים להשתדל לא 
לעשות יותר מדי באלאגן כל זמן שאנחנו לא חייבים. וכשאנחנו כן חייבים זה צריך 
להיות בלי שאלה בכלל. איך שלא יהיה רוב היהודים היום אין להם את האומץ 

ה'. הם יתחילו להגיד שצריך לשמוע לרופא בידיים של  לשים את עצמם לגמרי
וכו' וחייבים רופא וכו'. זה נכון עד נקודה מסויימת. אבל מאחר שיש הרבה סימני 

שבאה לעזור לעם ישראל , שאלה על הקורונה. זו מחלה מאוד מאוד שמיימית
זה פחות  לעשות תשובה ולכן זה הרבה יותר קשה, אבל לא לכולם. למאמינים

מידי חכמים שהמחלה הזאת לקחה אותם לעולם הבא. האמת קשה. ואלה התל
שהקורונה זה לא מה שלקח אותם לעוה"ב. ה' לא רוצה שהם יסבלו לפני מה היא  

שעומד להיות, כי הם היו נאמנים לו. יש לנו עוד דרך עד הגאולה וזה לא פשוט. 
ה רבמצרים לקח כמעט שנה עם כל מה שהיה בקריעת ים סוף וכו' וזה מה שקו 

עכשיו זה לא יהיה בפעם אחת, במכה אחת. אבל אין מה לפחד אם אנחנו עם ה'. 
ואלה שיצאו ממצרים יצאו עם בטחון והיו צריכים לחיות יום יום אך ורק על חסד 

 מלחיות על חסד ה'. ,והם נהנו מזה ולא רצו להפסיק עם זה . ה'
ר לנו. כיום מה ועוד ענין: יש זמן שצריכים לתת אגרוף ויש זמן שאגרוף לא יעזו 

שיעזור זה שנהיה עם ה', נהיה עם ה'. אנחנו מוכנים להכל גם אם יעשו לנו מה 
שהם רוצים אנחנו עם ה'. אין לנו מספיק אנשים היום שהולכים רק עם ה' אבל 

 כל אחד יצטרך לבחור באיזה צד הוא. ,עוד מעט, עוד מעט
וצה להגיד. ניו יורק, לגבי האחים שלנו בארצות הברית שנפגעו מהקורונה אני ר

הם היו פעם הפאר מבחינת התורה אבל היום יש שם הרבה פריצות  ,לייקווד
במקומות האלו. הרבה רדיפה אחרי הממון, הרבה חוסר צניעות בין הנשים 

מאוד בעיות עם הקדושה. אז אני מצטער לומר שבכל אופן  ,מאוד, והרבה מאוד
אנשים שנמצאים במקומות כאלו צריכים לעשות חשבון נפש. פשוט לעשות דין 

 חשבון עם עצמם.ו 
לזה שיש אפשרות שהנגיף הופץ בזדון במקומות מסויימים  אני לא רוצה להכנס

 .האמת היא שהרשעים יכולים לעשות את זה רק כי אנחנו לא בסדר  ,כי גם אם כן
גם "ר עם כל הרשעים לעשות מה שהם רוצים. ולכן כל יהודי ליצה  כחוזה נותן 

 באמריקה שהוא ברדיפה אחרי עוה"ז הוא בבעיה ומי שרוצה להיות עם ה' הוא
  יחיה.


