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לך כנוס את כל היהודים
מסרים של אוטיסטים

למה לא עכשיו ,לפני המכה

טבת  ,תשע " א
ושקר זה דמיון ,ואמת זה מציאות .השקר
אין לו צורה ,אין לו נפח ,הוא נעלם כמו שלא
היה .אבל האמת נצחית.
ולכן ,נכון ,יהיו דברים קשים ביותר ,גם
מלחמות ,כל מיני מצבים מדהימים ,אבל
אלו שבאמת בוטחים בה' ,שמשתדלים
לעשות רצונו ,אפילו אם הם לא מצליחים
במאה אחוז ,הם יהיו מכוסים ושמורים,
ויצאו מזה בריאים ושלמים ב"ה .ואם עם
ישראל ברגע זה יאמינו ,וכל המאמינים יצאו
לרחוב עם שק ואפר ,ויעשו תשובה ,יבכו
ויגידו סליחות וכו' ויחזרו לבתים ולשכונות
שלהם ,ויעשו בדק בית ,רק אז יש לנו אולי
אפשרות שמשיח יבוא בקלות.
עם ישראל ,חייבים לבוא אל אבינו
שבשמים עם ראש למטה ]בהכנעה[ ,עם שק
ואפר .ולחזור בתשובה לפניו ולבקש מחילה

מסר מבנימין  ,מ עלון מספר . 30
אנחנו עומדים לפני אסון גדול ,וזה יגיע
לצערי הרב ,כי כבר עברנו את הגבול ,ואין
מה לעשות .רק בנס אפשר להציל את כל עם
ישראל בשלמות.
כולם רוצים לדעת מה עומד לפנינו ,ואיך
אפשר בכל זאת לקבל משיח ,וכתבנו הרבה
מאד על זה .ולא רק אנחנו כתבנו ,אלא הרבה
מאד צדיקים ,גדולי הדור ,כתבו על זה .ולא
רק הם ,אלא גם הנביאים הקדושים.
אז מה עומד לפנינו באמת? הבסיס יהיה
כמו יציאת מצרים ,אבל יהיה בכל זאת
אחרת ,והרבה יותר קשה .אם כל כך הרבה
יהודים אז לא היו ראויים לצאת ,אז הדור
שלנו הרבה יותר נמוך .ומה שמפחיד היום ,זה
שיהודים שנחשבים ככשרים ומאמינים ושומרי
מצוות לא מבינים בכלל שהם בעלי עבירות
קשות במיוחד.
כל העם מתקבצים ומתכסים
ובנוסף לכל הצרה הזאת יש להם הרבה
פעמים גיבוי מלא מרבנים שונים וזה ממש
בשקים .ואחד מן העם נוטל אפר
סיכוי
מבלבל את כולם .ולכן כמעט אין
וכל אחד ואחד נוטל ונותן בראשו
באופן טבעי להשפיע על כל עם ישראל
ואח"כ מעמידים ביניהם זקן חכם
לעשות תשובה .כי הם עסוקים בלתת אחד
ואומר לפניהם דברי כיבושים
לשני טפיחה על השכם ,ולהגיד כמה שאנחנו
בעלי חסד ,שומרים על הלשון ,עושים מצוות
)פירוש שכובשין ומעוררין הלב
ממש
ומעשים טובים ,מתפללים ,לומדים,
לתשובה(...ומוסיף בענינים אלו כפי
דור נהדר ]בחיצוניותו[.
כחו עד שיכניע לבם וישובו
אבל האמת רחוקה מאד מזה והקב"ה שם
בתשובה גמורה
עלינו מצבים קשים ביותר ,כדי להעיר אותנו
מהשנה העמוקה .אבל אנחנו לא רוצים
שולחן ערוך אורח חיים סימן תקעט
להתעורר ולראות את האמת .וכמו שיהודי
בצורה
אירופה לא רצו לראות אמת ,ולכן שלמו
ולבקש ישועה ,ולהחליט שאנחנו משנים את
הזהיר
קשה ביותר ל"ע] ,אבל[ לפני זה ה'
הדרך שלנו .לכן צריכים כולנו ביחד ללכת
מהם
להבין
אותם .היו כל מיני מצבים שיכלו
אליו ,לעמוד לפניו בשק ואפר ולבכות
באמת
היו
שזאת לא הדרך הנכונה .ואז
ולהתפלל ולבקש מחילה ,ולהבטיח שנחזור
שמה
בבירור
צדיקים גדולים שאמרו
אליו באמונה שלמה ושנקבל באמת עול
,
הדרך
את
ישנו
לא
שעושים זה אסור ,ואם
מלכות שמים ,ושנהיה עבדים ,עבדים של
.
היה
כך
ואמנם
ישלמו קשה מאד.
הקדוש ברוך הוא.
דרך
בר
מד
לא
'
שה
המצב
וגם היום
ואם לא נעשה את זה ,הוא יכריח אותנו
דרך
אלא
.
כלל
בדרך
היום
של
הגדולים
לעשות את זה .נצטרך ח''ו לרוץ לרחוב
אסונות
מיני
כל
דרך
וגם
פעם
של
הגדולים
בבהלה ובבכי ונצטרך בפחד לחזור בתשובה.
,
ומשונות
קשות
מחלות
כמו
,
הטבע
מעל
ולמה לא עכשיו ,לפני המכה ,שנבכה ונבקש
בלי
ישראל
בנות
,
בית
בשלום
כלליות
בעיות
לפניו .למה לא לעשות לפני המכה ,למה?
שום רגישות לצניעות ,בעיות בכל מיני
תחומים שקשה להסביר ,וכל אחד מסתובב
עם פחד בלב .אבל קשה לעזוב את הטמטום להגיד להקב"ה שאנחנו נחזור אליו
מטלי ,ילדה עם תסמונת ֶרץ )עלון .(30
מסר ַ
ואת הטפשות שתפס את המוח היהודי.
אוי לנו שעכשיו אנחנו עומדים לפני הסוף] .אפילו[ בין החרדים יש מחלוקת ,רדיפה
מה יש לנו להראות היום ,יהודים רבים שכחו אחרי ''עגל הזהב'' ,רצון לכבוד ועמדה ,יש
מה שזה להיות ענווים ,להיות צנוע בלבוש ,בריחה מהאמת .לכן אם אנחנו רוצים לידה
בהתנהגות .יהודים שכל הראש שלהם בתוך קלה ,פשוט מאד .וכמה שזה פשוט זה מסובך
כסף ,חפצים ונופשים .כל יום אוכלים וקשה .כי היהודים המאמינים כביכול מסרבים
טריפות ,כי הרמה של הכשרות נמוכה לעזוב את האלילים שלהם ,וזה מאד עצוב.
ביותר ,כי הם תלויים מאד בכסף ולא צריך להתאסף ביחד .אך לפני כן חייבים
להחליט שאנחנו חוזרים להקב"ה ,לתורת
באמונה ,ואני לא צריך להמשיך.
יש בלי סוף מחלוקות וכו' וכו' .וכל זה אמת ,להיות עבדי ה' מהבוקר עד הבוקר,
בדור שלא מבין מתי שהוא לבוש ,ומתי שהוא עבדי ה' לגמרי .ואז להתאסף ולקבל עול
ערום .ולכן אני מזהיר אתכם יהודים יקרים .מלכות שמים ביחד .צריך לפחות שש מאות
על החילונים אין לי מה לומר ,אבל החרדים אלף גברים ברחוב .רק הגברים ילבשו שק
שצריכים להיות קרובים ביותר ]לה'[ :אם ואפר .צריך להתפלל ולבקש לבכות ולשמוע
אתם לא תעזבו את השקר ,השקר עצמו מוסר ולקבל עול מלכות שמים לגמרי .לזרוק
יהרוג אתכם .איך? כי כשהמשיח יגיע ,אתם את עגל הזהב ,הכל .וצריך להתפלל .וזה
לא תכירו אותו .תראו אמת ואתם שקר,
תמיד תמיד עובד ועוזר.

מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב
ניתן לשמוע את המסרים03-9-77-00-77 :
קבלת המסרים להפצה0527-120-948 :
הדף טעון גניזה
אם יגיעו שש מאות אלף אין ספק שזה
יעזור .כל פעם שיהודים עשו זאת זה עזר .זה
כתוב בגמרא ]עיין תענית טו[ וגם מרדכי
הצדיק עשה זאת ]ראה מעבר לדף[ .ומתי
שיצאו לרחוב עם שק ואפר ה' שמע אותם.
אנחנו צריכים ביחד להחליט שאנחנו
חוזרים כולנו ,במיוחד החרדים ,להקב"ה.
לבוא ביחד לרחוב ,כולם ,כולם .להתפלל,
לבכות ,לקרוע את הבגדים ,לשים שק ואפר,
להגיד וידוי ,לבקש מחילה ,להגיד להקב"ה
שאנחנו נחזור אליו ,ונזרוק את העולם הזה.
ואז לחזור לבתים שלנו ולעשות מה שאמרנו
ואז הקב"ה ירחם עלינו ויציל אותנו.
ויום אחד ,הכל יעלם ,כל הרע יעלם ,וזה
יהיה כמו לצאת מבית הסוהר .בדיוק.
מסר מאלתר ,כסלו ,תשע"א.
גם אני מחכה מאד למשיח .ואתם אין לכם
בעיות ,באמת הכל שטויות.
בוכים פה יום ולילה איפה משיח ,איפה
משיח .תנסו ח"ו פעם להיות אוטיסט ,ואז
יהיו לכם בעיות .כל השטויות שלכם עם
הבעלים עם האבות עם האמהות הכל
שטויות .גם עם המחותנים ...הכל שטויות.
אני רק רוצה לומר לכם שאני למדתי מזמן,
שכל הקושי בחיים זה הסיבה שהגענו לעולם
הזה .וצריך לקבל את זה בשמחה ולהלחם
עם עצמנו ועם הסביבה ,נגד היצה"ר.
ואנחנו עם זה גומרים את התיקון שלנו.
אבל עכשיו בעולם החשוך הזה עם כל השקר
כל הדברים הקשים ,אני לפעמים כמוכם
מאבד את הסבלנות ולא יודע מה לעשות .אני
כועס ומרגיש כמו סכין בתוך הקישקעס.
והכאב הזה הכי קשה שיש בכלל ,ואני יודע
שכולכם מרגישים את הסכין הזה לפעמים.
וזו הרגשה גם של בדידות נוראית .ואני יודע
שזה הדבר הקשה ביותר שיש בעולם הזה.
הרגשה של בדידות ,הרגשה של אבדון.
הרגשה של ניתוק מהטוב .אבל צריכים
להלחם .גם אני נלחם .נלחם ונלחם ונלחם.
ויום אחד ,הכל יעלם ,כל הרע יעלם ,וזה
יהיה כמו לצאת מבית הסוהר .בדיוק.
העולם הזה זה בית הסוהר ,בית הסוהר.
והסוהרים הם רשעים ,רשעים גמורים ואין
לאן ללכת .אפילו אלו שבבית הסוהר אתנו –
רשעים .כל כיוון שהולכים מרגישים את
השקר ואת החושך .אבל באמת בעתיד
הקרוב ,באמת קרוב ,הכל ישתנה .רק צריך
סבלנות עד אז .ובאמת אני רוצה לראות אם
יהיה לכם את הכח ,את הביטחון העז לעמוד
במה שמחכה לנו .אמנם בצורה מסויימת זה
יהיה קל יותר ,וכולם יעמדו בזה .אבל חלק
לא ישרדו ,חלק גדול .וכשרואים שנופלים על
שמאל ועל ימין ,נראה כמה כח יהיה לנו,
כמה שלא נפחד ,כמה שלא נרצה את השקט.
השקט של השקר.
אוי ,מה אני מדבר .אני אפילו לא יודע ,אני
מבולבל גם .אבל אני רק מבקש מכם לא
לאבד את הכח .כח רצון להיות עם הקב"ה,
לעשות את רצונו תמיד ,לא לשמוע לבני
אדם .רק לשמוע את הקול דממה דקה

שבתוך כל אדם ,כל יהודי .רק זה .לצערי עכשיו חורף אבל קיץ

הרב אפילו רבנים בדרך כלל לא יכולים
לעזור ,רק הקול דממה דקה בתוך כל יהודי,
זה הכל.

תקשיבו טוב !
לכולם יש דברים שמושכים אותם מהדרך
שהם בטוחים שצריכים ללכת .וזה המבחן,
שאברהם אבינו הלך לעקדה כמה שלוחים
שלח הס"א )סיטרא אחרא( היצר הרע לעצור
אותו ,שהוא לא יגיע למצוה הגדולה שהוא
חשב שצריך לעשות .אבל זה גם היה יכול
לבלבל את אברהם אבינו .תשים את העיניים
על האמת ולא לעזוב את זה .צריכים
בעקשנות ללכת לכיוון הנכון ולא להסתכל
לא לשמאל ולא לימין .ולא להתבלבל.
צריכים לשבת לעשות קצת התבודדות,
ולעשות חשבונות ,האם זה יכול להיות ס"א
או שלא .תחשבו .תעשו את זה הגיוני ,תהיו
אמיתיים עם עצמכם .האמת לא באה
בקלות ,צריכים להלחם עם הס"א על שמאל
ועל ימין ,ובתוך עצמנו.

מסר משמואל ,כסלו תשע"א
מי יודע כמה זמן יהיה אוכל בכלל ,עכשיו אני
נהנה .אבל זה לא סתם מה שאני אומר.
תראו ,מה אתם חושבים .שבע שנים של
בצורת' עכשיו חורף אבל קיץ ,ובכל העולם
בשטחים ענקיים יש בצורת .לעומת זאת
שטחים ענקיים יש גם הפוך מבצורת ,שיש
יותר מדי גשם זה גם הורס את היבול ,אז עוד
מעט נרגיש חוסר באוכל ,ומחירים גבוהים
ביותר .הדברים משתנים עכשיו במהירות
הבזק.
אני גם רוצה לומר לכם שמי שבוטח בה'
לא יהיה לו דאגה של אוכל ,רק אם הוא אדם
שאוהב לדאוג .אבל ככה לא צריך להיות שום
דאגה של אוכל .אם הוא עם השם ,אם הוא
בוטח בו .אני גם רוצה לומר שהמסר שאלתר
נתן זה האמת ואין לי באמת מה לומר יותר,
רק אם ישאלו אותי .חוסר הירקות זה רק
מבוא שנתרגל למצב ,הקדמה .יהיה מצב
קשה ביותר ,זה יכול ליפול כל רגע ,לא רק
בארץ – בכל העולם.

בכל העולם המצב יחמיר כלכלית וזה יביא
גם רעב וגם מצב שבמקומות שונים לא יהיה
קורת גג להרבה אנשים .ואני יודע שזה ממש
יעשה רע להרבה אנשים .ואפילו שפה לא
ירגישו את זה כל כך כמו בחו"ל ,אבל ללכת
לירקן ולסופר ולקנות כל מה שעולה על
דעתנו  -זה לא יהיה .אבל ...אין מה לומר
יותר .עוד מעט באמת יהיו הפתעות חזקות
וקשות .עוד מעט עוד מעט עוד מעט .זה כבר
קורה .אתם חושבים שאין חדשות ,פשוט
מספרים מה שרוצים .ואתם חושבים שלא
קורה כלום ,זה קורה כל הזמן ,כל יום ,כל
יום .ופתאום נודע לאנשים אז זה כאילו שזה
פתאום קורה ,אבל זה תהליך שמתמשך,
הולך ומחמיר .אני רוצה לומר שאמנם יש
לכם הרבה סבלנות אבל עוד מעט לא
תצטרכו סבלנות .יעבור הכל אחד אחרי
השני ,כל הצרות שאתם דואגים להם עכשיו
ייעלמו כי לא יהיו כל כך חשובים .רק
להחזיק בה' ,זה מה שצריכים כל הזמן
בראש ,לעשות את רצונו בכל מצב שהוא .ולא
להפסיק לבטוח בו ,ה' עזר ,עוזר ויעזור לנו.

מי לבש שק ?
ָשׂם ַשׂק ְבּ ָמ ְתנָיו )בראשית לז(
יעקב אבינו וַיִּ ְק ַרע ַיעֲקב ִשׂ ְמל ָֹתיו ַויּ ֶ
משה רבינו משה לבש שק ונתעטף שק ...עד שנזדעזעו שמים וארץ )דברים רבה יא י(
בוּשׁי ָשׂק )תהלים סט(
ָא ְתּנָה ְל ִ
ֵיהם )דברי הימים א כא( ו ֶ
ֻסּים ַבּ ַשּׂ ִקּים עַל ְפּנ ֶ
וְה ְזּ ֵקנִים ְמכ ִ
דוד המלך וַיִּ פֹּל ָדּוִיד ַ
ָדיו וַיִּ ְת ַכּס ַבּ ָשּׂק )ישעיה לז(
מע ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ וַיִּ ְק ַרע ֶאת ְבּג ָ
חזקיהו המלך וַיְ ִהי ִכּ ְשׁ ַ
ָא ֶפר )דניאל ט(
ָא ְתּנָה ֶאת ָפּנַי ֶאל ה' ָה ֱאל ִֹקים ְל ַב ֵקּשׁ ְתּ ִפ ָלּה וְ ַת ֲחנוּנִ ים ְבּצוֹם וְ ַשׂק ו ֵ
דניאל ו ֶ
יהם) :נחמיה ט(
ֲל ֶ
ַא ָד ָמה ע ֵ
וּב ַשׂ ִקּים ו ֲ
ֶא ְספוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּצוֹם ְ
נחמיה ובני ישראל נ ֶ
ָשׂם ַשׂק ַעל ְבּ ָשׂרוֹ ַויָּצוֹם וַיִּ ְשׁ ַכּב ַבּ ָשּׂק )מלכים א כא(
ָדיו ַויּ ֶ
המלך אחאב וַיִּ ְק ַרע ְבּג ָ
ַרא ָה ָעם וְ ִהנֵּה ַה ַשּׂק ַעל ְבּ ָשׂרוֹ ִמ ָבּיִ ת )מלכים ב ו(
המלך יהורם ַויּ ְ
ָא ֶפר )אסתר ד(
ָדיו וַיִּ ְל ַבּשׁ ַשׂק ו ֵ
ֳכי ֶאת ְבּג ָ
מרדכי וַיִּ ְק ַרע ָמ ְרדּ ַ
אסתר המלכה אסתר נפחדת...ותפשוט בגדי מלכותה ואת תפארתה ותלבש שק )אסתר רבה ח ז(
ֻצּע ָל ַר ִבּים )אסתר ד(
ָא ֶפר י ַ
וּמ ְס ֵפּד ַשׂק ו ֵ
וּב ִכי ִ
הוּדים וְ צוֹם ְ
עם ישראל ֵא ֶבל גָּדוֹל ַליְּ ִ
תינוקות מה עשה מרדכי קבץ את התינוקות ועינה אותם מלחם ומים והלבישן שק )אסתר רבה ח ז(
אנשי נינוה ַו ַיּ ֲא ִמינוּ אַנְ ֵשׁי נִ ינְ וֵה ֵבּה' וַיִּ ְק ְראוּ צוֹם וַיִּ ְל ְבּשׁוּ ַשׂ ִקּים )יונה ג(
אָדם וְ ַה ְבּ ֵה ָמה וְ יִ ְק ְראוּ ֶאל ֱאל ִֹקים ְבּ ָח ְז ָקה )יונה ג(
בהמות וְ יִ ְת ַכּסּוּ ַשׂ ִקּים ָה ָ
הבית יוסף ללבוש שק כל שני וחמישי )מגיד מישרים פרשת מצורע(
רב חיים ויטאל שאתענה מ' יום רצופים בשק ואפר ובכי )שער הגלגולים הקדמה לח(
וְל ֲחגר ָשׂק )ישעיה כב( ַעל זאת
וּל ָק ְר ָחה ַ
וּל ִמ ְס ֵפּד ְ
ַיִּק ָרא ה' אלקים ְצ ָבקוֹת ַבּיּוֹם ַההוּא ִל ְב ִכי ְ
הנביאים ו ְ
אוֹתם ַפּ ָלּצוּת )יחזקאל ז( ועוד הרבה.
ילילוּ )ירמיה ד( וְ ָח ְגרוּ ַשׂ ִקּים וְ ִכ ְסּ ָתה ָ
ִח ְגרוּ ַשׂ ִקּים ִס ְפדוּ וְ ֵה ִ
שולחן ערוך כל העם מתקבצים ומתכסים בשקים...עד שיכניע לבם וישובו תשובה גמורה )או''ח תקעט(
משנה ברורה בשקים-וכתב המ''א...דיכסה למעלה על בגדיהם )מ''ב שם באורח חיים תקעט ס''א(

מתוך הספר "שבחו של אהרן" על רבי אהרן ראטה זצוק"ל בעל השומר אמונים וטהרת הקודש.
פרק יז – "שנת ת"ש ,לך כנוס את כל היהודים"...

:

להקדים נסיעתו לארץ
לפיכך ת"ש.
מאד משנת
מפחד
אגרות ,כי
לתלמידיו
רבנו הקדוש אמר תמיד
רצהממנו
ולכןלא
אינו זז
השק,
ליבואת
אבינו
בכמה יעקב
כתבשתפס
איבו ,וכןלפי
אמר רב
ישראל לפני כן ,וכן היה כידוע מהגזירות הנוראות בשואה .ותמיד כמה ליבו הטהור לאסוף עם רב וגדול מעם ישראל הקדוש
והציע כ(
רבה פד
בראשית
עםכל
סוף
והלךעד
בניו -
הגזירה מבני
מבניו ולא
להם והסביר להם
לארץ,
הדורות ישראל שהיו )אז בחוץ
כמה מגדולי
לדבר
הנוראה.
ולאשיבטל
ולזעוק ולצעוק לה'
כי היות והגזרות מתחדשות מיום ליום ועם הקודש נמצא בצער ובמצוקה גדולה ,אז כדאי שיתאספו בכל עיר ועיר ויעשו עצרות
רבתי עם ויזעקו זעקה גדולה ומרה בתפילות ובתחנונים שיקרע הקב"ה רוע גזר דיננו ,ואין כחנו אלא בפה ,ואולי יוכלו לבטל את
הגזירות הנוראות .אך דעתם לא נחה מדברי רבנו הקדוש ,ודחו את דבריו הק' ,ואמרו לו שלא צריך להכניס פחד ויראה בלבם
של ישראל .ורבנו הקדוש ראה שלא קבלו את דבריו ,והחליט לכל הפחות להציל את עצמו ובני ביתו ולעלות לארץ הקודש ולחונן
עפרה הקדוש בכל מיני מסירות נפש )ואח"כ פרצה מלחמת העולם השניה כידוע(.

כמו שעשו היהודים בכל ההיסטוריה
מסר מדניאל ,כ"ד כסלו תשע"א – נר ראשון של חנוכה.
עם ישראל ,גם היום אנחנו במצב קשה ביותר ,הערבים מסביבנו עם הנשק המשוכלל ביותר ,המכוון אלינו מכל הכיוונים .העולם
רועד וגולש מאסונות טבע ענקיים וטעויות אנוש קטלניות .המצב הכלכלי בעולם הוא הגרוע ביותר שהיה אי פעם בהיסטוריה
וממשיך להחמיר .בואו לעצרות התשובה ,לבשו שק ואפר כמו שעשו היהודים בכל ההיסטוריה בזמנים של סכנה .תבואו,
תתפללו ,תבכו לה' ,תבקשו רחמים ,תאמרו לקב"ה – חטאנו ,עוינו ,פשענו ,ועכשיו אנחנו רוצים לעשות תשובה ולחזור אליך
אבינו שבשמים ,אנחנו רוצים לקבל משיח צדקינו ,אנחנו מבקשים גאולה ברחמים ,אנא ה' הושיע נא.

ועתה ,בשנת תשע"א לפי מה שכמה מגדולי ישראל אומרים ולפי מה שכל אחד מבין ,אנו בסכנה גדלוה יותר מאשר לפני מלחמת
העולם השניה ,ואם כן כיצד אנו שותקים ולמה לא זועקים ומשתדלים לבטל את הגזרה ?
למה אנו חוזרים על אותה טעות גורלית פעם נוספת ?
תפילות רבים בלבוש שק מתקיימות ליד הכותל המערבי ,שריד בית קדשנו ותפארתנו .התפילה הבאה בעז''ה ביום שני ערב ראש
חודש שבט בשעה ) 3:30מנחה ויום כיפור קטן( .דברי התעוררות ועניני דיומא ,פרטים נוספים .050-410-4147

הלובש שק ומתפלל לפני השם יתברך ושואל ממנו שאלתו
קורעין ומבטלין כל גזר דין שבעולם )חסד לאברהם מעין ד נהר מ(

חשוב להעביר את המסרים האלו לכל יהודי בכל דרך שאפשר )לפקסס ,לשכפל ,להדביק בבית הכנסת ,וכו'( כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.

