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האם תיפול פצצת אטום על ישראל?

מסרים של אוטיסטים

ה ב אדר א' ,ת ש ע " א

ניתן לשמוע את המסרים בטלפון03-9-77-00-77 :

הדף טעון גניזה

דניאל:
אני רוצה להגיד לכל עם ישראל האמיתי ,אם
אתם חילונים או דתיים לאומים ,חרד"ל,
אורתודוכסים ,חרדים או סופר חרדים ,אני
רוצה להגיד לכם :ה' אבינו שבשמים ,אוהב
אתכם ,רוצה שתחזרו אליו ,רוצה שתקבלו
משיח צדקנו ועולם הבא ,רוצה שתהיו חלק
של הנצח.
כדי לשכנע אתכם לחזור אליו ,הקב"ה מגלה
את השקר ,הוא מעלה את הרשעים שישלטו
על העולם ,משנה את הטבע ,כדי שכל
היהודים האמיתיים ,יתחילו להרגיש שהעולם
לא של האדם ,העולם של הקב"ה.
הוא עושה עם בני האדם מה שהוא רוצה,
הוא עושה עם הטבע מה שהוא רוצה ,ואפילו
אלו שחושבים שהם משנים את הטבע עם כל
מיני דברים טכנולוגיים ,זה שקר .כמו שדור
ההפלגה היה בטוח שהוא מגיע עד לקב"ה,
חשבו שאפשר להילחם נגד הקב"ה ,ומה הוא
עשה? בלל את שפתם ,אף אחד לא הבין את
השני ,התעצבנו ,רבו זה עם זה ובזה נגמר
הסיפור.
והכל קורה שוב בימים שלנו .עם ישראל,
תקשיבו טוב ,העולם בששת החודשים
האחרונים השתנה מקצה לקצה ,מניו יורק
ועד לאוסטרליה ,מבנגקוק ועד לונדון ,כל
העולם השתנה ובזמן כ"כ קצר ,וכל אדם עם
קצת שכל רואה שהקב"ה משחק עם כדור
הארץ ,מזיז אותו איך שהוא רוצה ,גורם לכל
מיני אסונות טבע ,כל מיני הפיכות של
משטרים בכל מיני ארצות ,כל מיני רשעים
מתגלים עכשיו ,והכלכלה "על הפנים".
תפתחו את העיניים ,אם אנחנו לא נחזור
אליו ,מה יהיה ? הוא עושה לנו סימנים שאי
אפשר שלא לראות אותם ,ברורים כשמש ולא
רוצים להבין.
כמה אני צריך לבכות ,כמה? אין כמעט
יהודים כמו פעם ,שבמצב הזה ,מצב שברור
שאנחנו לפני משיח צדקנו ,עם כל הדברים
שקורים שממש כמו שכתוב בנבואות ,אין
כמעט יהודים שיושבים על הרצפה ובוכים
ומבקשים את הגאולה ,מבקשים שנצא מזה
בריאים ושלמים ושנזכה לקבל משיח צדקנו.
עומדים לפנינו זמנים מפחידים ביותר ,מי
יעמוד בזה ,זה לא פשוט ,תראו מה שקורה
בעולם ,ותארו לעצמכם עד איפה זה יכול
להגיע.
כל מה שקרה עד עכשיו ,זו רק ההתחלה,
השטפונות ,רעידות האדמה ,הרי הגעש
שמתפרצים אחד אחרי השני ועוד הרבה
דברים .בארץ אנחנו לא מרגישים את זה ,כי
ה' מרחם עלינו ,ונותן לנו ,דרך האסונות
שפוגעים בגוים אזהרה גדולה ,ה' אומר לנו
בכך "עם ישראל ,העם האהוב ביותר עלי,
תחזרו אלי ,ותקבלו חיי נצח והעולם הבא".
תפסיקו לבזבז את הזמן בקניות של טפשות,
באכילת שטויות ברחוב ,בכל מיני נופשים.
תבינו ,הנצח שלכם בסכנה ,הנצח! ,אתם
מבינים? הנצח!
איך אתם ממשיכים להתעלם מכל הסימנים
שה' שולח? ,איך לא אכפת לכם מכל מה
שקורה? לא אכפת לכם שהקב"ה יצטרך
להרוג מליוני בני אדם על מנת לעורר אותנו
היהודים ? האם זה שווה? האם זה שווה
שהנצח שלכם בסכנה?
אתם רוצים לגמור עכשיו ,ברגע זה ,לגמור את

החיים שלכם באמצע אכילת פיצה ?
אני לא מבין ,פשוט לא מבין ,אתם לא רוצים
לדעת? לא רוצים להיות רציניים ?
לא רוצים לפחד ?
אוי לנו ,אוי לנו ,הסוף קרוב מאד ,עם ישראל
תתכוננו ,תתכוננו עם ישראל ,הסוף ממש פה,
הסוף ממש כאן.

בנימין:
אני רוצה להמשיך את דבריו של דניאל ,רק
לעשות קצת תזכיר של מה שקורה בעולם
בחודשים האחרונים ,ששינו את פניו של
העולם.
דבר ראשון ,כל כך הרבה רעידות אדמה
גדולות ,שקשה להאמין וקשה לעקוב אחרי
כל כך הרבה ,כל יום ,כל יום ,ורעידות גדולות
ומסוכנות .העולם רועד מכל הכיוונים ,רוצה
להזכיר לכם ,שהמשיכה המגנטית של כדור
הארץ ,שעד עכשיו היתה בקוטב הצפוני ,זזה
לכיוון רוסיה .ומה זה עושה? קודם כל זה
קיצר את היום בפחות משניה ,והיום כבר לא
 24שעות ,ואולי שמתם לב שהזמן רץ ,לא
סתם רץ ,כשמגיע יום שני ,יש הרגשה שנגמר
השבוע .כדור הארץ קפץ בצונאמי האחרון,
ולכן הוא עכשיו מסתובב בזוית קצת אחרת,
וזה משפיע על כל הגידולים של פירות ,ירקות
וכו' בכל העולם ,כי הזריחה היא לא באותו
זמן כמו שהיה מקודם.
בנוסף ,לפני שנים מעטות דאגו שיהיה
בעולם חוסר מים לשתיה ,ועכשיו אומרים
שיש עודף עצום של מים ,ובגלל עלית פני הים,
חופי הים קטנים יותר .ורק צריך לראות את
אוסטרליה שנראה כאילו שהקב"ה רוצה
שתיטבע מתחת לכל המים שיורדים עליה,
וכל הסערות הגדולות והמפלצתיות שמכות
אותה.
והקור ,גם בארה"ב וגם באירופה ,מאד
מאד מפריע ומאד מפחיד ,ובהרבה מקומות
ומפחדים מאד שבזמן הקור הזה ,לא יהיה
חימום בבתים ,כי אם החשמל לא יעבוד ,או
שלא יוכלו להביא נפט לבתים בגלל מזג
האויר ,אז אנשים יכולים למות מקור .אתם
שומעים? אתם מבינים?
אנחנו ,העולם המערבי ,עולם מפונק .אפילו
במקומות הקרים ביותר ,תמיד יש חימום,
ואם אין בגלל סיבות מסויימות ,אפשר ללכת
לשכן ממול ,או לקרוא לעזרה ,אבל הכל הולך
ויורד ויורד ,והאדם חשוף יותר ויותר
לסכנות.
תראו מה קרה במפרץ מקסיקו ,דליפה של
מליוני חביות נפט לתוך הים ,ובנוסף כמויות
עצומות של כימיקלים ששפכו שמה ,והם
מתפשטים בכל האוקינוסים ,ומליוני הדגים
שמתו וממשיכים למות ,ואנשים חולים לא
סתם ,אלא מזה ,ולא אכפת לאף אחד.
העולם מסוכן ,יש חוסר אוכל בעולם בגלל
כל מיני סיבות ,וזה הולך להחמיר בגלל כל
אסונות הטבע ,ומה יהיה כאשר האנשים
במערב לא יוכלו ללכת לכל מקומות האכילה
כמו מקדונלד ,או הפיצות ,או כל השטויות
האלה ,כי זה יעלה כ"כ הרבה כסף ,ורק
בודדים יוכלו לקנות ,ולא רק זה ,הכסף עצמו
לא יהיה שוה כלום ,ובעתיד הקרוב.
ויש אנשים רשעים שהשתלטו על אירופה
ועל אמריקה ,ויש להם תוכניות מפחידות
ביותר עבור כל האוכלוסיה אשר לא שייכת

למועדון שלהם .ובכלל הם ,הרשעים האלה,
שייכים לדור ההפלגה ,והם בטוחים שהם
יכולים להשתלט על העולם ,ואפילו להוריד
את כמות האוכלוסיה של העולם למעט מאד
עבדים ,ולפי התכנון שלהם ישארו עשרה
אחוז מהאוכלוסיה.
אבל הם שוכחים שישנו הקב"ה ,והעולם
שלו ,הכל שלו ,והוא הכל יכול ,והוא השלמות
של העולם ,והוא הכל של העולם ,והוא יהרוס
אותם יחד עם התוכניות שלהם ,הוא יקח את
הטבע ויפעיל את הטבע נגד הרשעים.
והם חושבים שיפילו את העולם במלחמה.
תהיה מלחמה זה בטוח ,אבל זה לא מה
שיהרוס שני שליש של העולם ,הבן אדם לא
יכול להרוס שני שליש עולם ,רק הקב"ה יכול
להרוס את העולם שהוא ברא.
ואני רוצה לומר עכשיו ,השכינה היתה תמיד
יותר בארץ ישראל מאשר בכל העולם .אבל
עכשיו ,השכינה שנמצאת בעולם ,עוזבת את
העולם ,עוזבת את ארצות הגוים ,ועם כל
הכח ,מתרכזת בארץ ישראל .ועוד מעט ,היא
לא תהיה בכל הארצות בעולם חוץ מארץ
ישראל ,ומהקדושה הגדולה שתהיה הציונים
לא יוכלו לעמוד בזה.

מסר ליהודים בחו"ל

ואני מזהיר עכשיו את כל היהודים בחו"ל,
לא כדאי להישאר ,לא כדאי ,לא בגלל
שמדינת ישראל יכולה לשמור עליכם ,אלא
בגלל שארץ ישראל היא ארץ הקודש ,וזו
זכות לחזור אליה לפני הגאולה .ברור שאם
אדם לא מאמין בקב"ה ,אם יבוא לארץ
ישראל ,זה לא יעזור לו הרבה ,אבל יתן לו
זכויות ,ואולי בכל זאת הוא יחזור לאמת.
ובנוסף ,גם בחו"ל לא תהיה עבודה ,ויש
תוכניות מאד מפחידות לשנות את כל צורת
החיים בחו"ל.
יש גם תוכניות למלחמות גדולות ,ותאמינו
לי שירושלים הרבה יותר בטוחה מניו יורק,
פריז ,לונדון ,או כל עיר אחרת בחו"ל .אני
מזהיר אתכם ,תעזבו את הגשמיות שלכם,
ותעלו לארץ ישראל ,כי אם אתם מגיעים
לישראל ,זה מראה לקב"ה שאתם מוכנים
לעזוב את עגל הזהב ולבוא אליו .ואני לא
מדבר על האמריקאים שחושבים שאפשר
לבוא לפה ולחיות כמו באמריקה ,לא ,זה
יהיה קשה מאד ,גם גשמית וגם רוחנית ,כי
הבלבול גדול וגשמיות לא תהיה ,אבל יהיה
לכם סיכוי רב לעולם של נצח ,לחיים של נצח.
ולכן ,וזו לא הקריאה ראשונה שלנו ,תבואו
לארץ ,כל היהודים ,תתכוננו למה שעומד
להיות ,שני שליש של העולם יהרס ,כמו
שכתוב בנבואות ,שליש לגמרי ,שליש קשה
ושליש לא יפגע ,וארץ ישראל שייכת לחלק
הזה .ובכל מקרה לפי הנבואות אדום תיחרב
לגמרי ,והרבה תלמידי חכמים חושבים
שאדום כיום היא אמריקה ואירופה.
עם ישראל ,אמנם נכון שה' יעלה יהודים
מחו"ל לפה כשיגיע הזמן ,אבל כדאי להגיע
קודם ,אח"כ יהיה הרבה יותר קשה.
וכשתגיעו לפה ,תצטרכו לעבוד על הביטחון
שלכם ,כי בלי זה ,אי אפשר לשרוד.

בני בכורי ישראל
הקב"ה רוצה את כל היהודים שלו ,רוצה
להציל אותם ,אבל זה תלוי גם בנו ,והוא
יהרוג את הערב רב ,שזה רוב עם ישראל
היום ,והוא יציל את היהודים שלו ,הוא ירים
אותם ,וימשוך אותם ,אפילו נגד רצונם ,הוא
ימשוך אותם לאמת .וברגע שיהודי אמיתי,
יעבור את הקושי שיש לו ,את ההתנגדות שיש
לו לרוחניות ולקרבה לקב"ה ,אז יפתח ליבו
ויחזור לאבינו שבשמים ,והוא יחזור בבכי

ובבושות על כל השנים ,משך כל
הדורות ,שברח מהאמת ,ויחזור בשמחה.
עם ישראל ,תבינו ,החודשים הבאים יהיו
קשים ביותר בכל העולם ,ולאט לאט כולם
מתחילים להבין שזה עולם אחר ,עולם שלא
חלמנו עליו ,שלא חלמנו שיכול להיות כזה
מאיים ,כזה מלוכלך ,כזה מלא עברות קשות,
ולאף אחד לא אכפת ,מקבלים את זה כאילו
שזה בסדר ,הופכים את המלוכלך לכאילו נקי,
ואת הנקי לכאילו מלוכלך ,ורק מי שקרוב
לקב"ה יכול לראות את האמת ,וזה כל כך
מבלבל ,כי באמת רואים שאפילו הכביכול
צדיקים ,הרבה פעמים הם בתוך השקר ,וזה
מאד כואב ,וזה מאד מבלבל.

שעת רחמים
מה עוד אני יכול להגיד ,אני מסתובב בלילות,
אני לא יכול לישון ,זה מאד מפריע להורים
שלי ,אבל זה הזמן שאני יכול להתפלל על עם
ישראל .ואני יושב על הרצפה ובוכה ,וכאילו
יש לי שק על הגוף ואפר על הראש ,אפילו
שבמציאות אין לי ,אבל בתוך הלב ,בתוך
הנשמה כאילו שיש ,ואני בוכה עם ים של
דמעות ,לא רואים את זה ,זה בא מבפנים,
בתוך הנשמה שלי ,ואני מבקש כל פעם
מהקב"ה :אין מה להאשים את עם ישראל,
נסיון כל כך קשה ,להיות בעולם הזה ,בתוך
הגוף שלנו ,שמושך אותנו לכל מיני דברים
אסורים ,וצריך כח של גיבור גדול כדי להילחם
עם הגוף ועם הרצונות והתאוות הגשמיות
שלו.
בעבר...
כל זמן שהיהודים חיו תחת איום של הגוים,
היה יותר קל להיות יהודי אמיתי ,לשמור
מצוות ,ללמוד תורה ולהדבק לקב"ה ,כי
ממילא לא היתה לנו שום גשמיות כמעט ,כל
הזמן היינו באיום של רצח .אבל עכשיו,
במאות השנים האחרונות ,רוב היהודים חיים
ברמת חיים גבוהה ,יכולים לעבוד בכל
המקומות כמעט ,היו פה ושם נגד היהודים,
אבל סה"כ היהודים בארצות המערב ,חיו
ברמת חיים גבוהה ,יכלו ללמוד ,אבל לרוב
עזבו את התורה והמצוות.
והיהודים החרדים כביכול ,גם היום ,לאט
לאט ,הופכים לכמעט גוים ,לא עלינו ,וזה לא
כולם בודאי ,אך המצב הוא קשה מאד ,כי יש
בלבול ,מי שייך למי ,מה שייך למה .יהודי
חרדי שיש לו זקן ארוך וכו' ,ונראה כמו יהודי
אמיתי ,אבל האם בתוך הלב שלו ,במחשבה
שלו ,הוא עם הקב"ה? והחילוני ,אולי בלב
שלו ,הוא באמת עם הקב"ה ,אפילו שהוא לא
ממש שומר מצוות?
הקב"ה ,כל כך קשה להיות יהודי ,אבל
תראה ,אחרי אלפי שנה ,שהרגו אותנו כי
היינו יהודים ,ע"י הגוים ששנאו אותך לא
עלינו ,ורצו להשמיד את עמך .עם כל הסבל
שעברנו כל השנים ,בכל זאת יש עוד יהודים
שומרי מצוות עם כל הלב.
שעם כל הסבל ,עוד
איפה יש עם כזהֵ ,עם ִ
שומרים מצוות ,אמנם לא הרבה שומרים כמו
שצריך ,אבל מרגישים יהודים ,וברגע שאתה
תגלה את עצמך ,ריבונו של עולם ,כולנו נרוץ
אליך .אבינו שבשמים ,אין לנו כבר כח לעולם
השקר הזה ,עזור לנו ,רחם עלינו ,גאל אותנו.
שאלות ותשובות
ש .מה עם המהפיכה במצרים ?
ת .מצרים היא מפתח למה שעומד להיות ,כי
מצרים נמצאת במקום המתנגד למלחמה עם
ישראל ,אבל כשהיא נופלת בעזרתם של
האמריקאים שני דברים קורים :אחד ,שאף אחד
כבר לא מאמין לאמריקאים ,ודבר שני
שהמוסלמים הקיצונים יקחו את השלטון בכל

הארצות הערביות .כולן יפלו לזה ,אם
זה בהפיכה פנימית או ע"י הפגנות ברחוב ,אבל
השלטונות יפלו ,והמנהיגים האיסלמים הקיצונים
רוצים לכבוש את ארץ ישראל.
ש .לא מובנת ההתנהגות של האמריקאים ,משך
שנים תמכו במוברק במיליארדים כל שנה,
לאחרונה אמרו שכדאי לנשיא מצרים להתפטר,
ועכשיו אומרים שכדאי שישאר?
ת .אני לא עיתונאי ,רק רואים שאובמה הוא הקבר
של אמריקה ואירופה ,והוא עצמו סתם בובה על
חוטים ,שאנשים אחרים מפעילים אותו לפי כל
מיני תוכניות משונות להשתלט על העולם ,אבל ה'
לא יתן להם .ה' יגמור אותם בצורה כזו ,שיראו
את המוות שלהם לפני העינים ויבינו שה' הכל
יכול.
ש .קראתי השבוע שהאדמו"ר משומרי אמונים,
ציין השבוע כי יזרקו פצצת אטום והנס יהיה שבני
ישראל לא יפגעו .האם תיפול כאן פצצת אטום ?
ת .בא"י לא תתפוצץ פצצה אטומית .ואני אומר
את זה ,לא בגלל שאני נביא ,אני לא נביא ,אני
אומר את זה כי יש לנו הבטחה שא"י לא תיהרס,
לכן לא יכול להיות שתתפוצץ כאן פצצה אטומית.
ומספרים על האדמו"ר מצאנז זצ"ל שאמר
פצצה ,אך היא תעמוד באויר ,לא
שיזרקו
לא תפגע ב"ה.
תרד על הקרקע ,וישראל
ולא תתפוצץ?
ש .יכול להיות שתיפול,
הכל יכול להיות ,אך א"י לא תפגע.
ת.

ש .למה בכל המצוות יש לי רצון וקל לי להוסיף
הידורים וחומרות ,אפילו יותר מההלכה ,ובמצוות
הצניעות אין לי רצון להחמיר כלל?
הס.א .מאד חכם ,הוא נותן ליהודי לרצות
ת.
קדושה ואומר לו:
שמירת הלשון,
"אתה רוצה תפילות,
תהילים ,חסד ,ארבעת המינים הכי מהודרים,
עד הסוף ,עם כל
בבקשה ,כל המצוות –
צניעות ,עד כאן,
הלב ,אין בעיה,אבל
להיות יהודי טוב וגם
זה לא .אפשר
למה לך להגביל את
להנות מהעולם הזה,
עצמך ,צניעות זה קיצוניות,
וזה לא טוב להיות קיצוני,
למה לך להיות שונה מכולם? מה תגיד הסביבה?
יהודי טוב גם ככה"
אתה כבר
עד כאן המילים של הס.א .והוא אומר את זה גם
לנשים.
לגברים וגם
יהודי שעושה את כל המצוות ,אבל חוטא יום
אחרי יום ,שעה אחרי שעה בחטא רציני ביותר,
חטא שדומה לחטאים הראשונים שהיו לשון הרע
ובעיה בקדושה) ,שהנחש רצה שחוה תהיה האישה
שלו ,ואמר לה לשון הרע על הקב"ה(.
אם אשה עושה את העברה הזו ,עברה של
פריצות ,של בגדים צמודים ,קצרים ,גרביים
שקופות ,חולצות צמודות ,גם אם לא כל כך
צמודות אבל צמודות מידי לבת ישראל ,לבושה
בסגנון רחובי ,פאה שנראית כמו שיער ממש כי זה
באמת שיער ,ובכלל הפאה אסורה כי זה נראה כמו
גלוי ראש ולא כיסוי ראש ,ויחד עם זה הולכת
לרחוב מושכת עין של גברים ,אפילו אם היא
קוראת תהילים ואומרת את המילים הקדושות של
התפילות ,כל המצוות שלה לא שוות .למה ?
כי בכך היא כאילו אומרת לקב"ה :אני אוהבת
את כל המצוות שלך ,אבל על מצוות הצניעות אני
מחליטה ,חס ושלום .או במילים אחרות היא
אומרת לקב"ה :עד כאן .כל המצוות כן ,זה לא.
ומי שחושבת כך ,היא במצב קשה מאד ,ואם היא
אומרת שהרב שלה פסק שזה בסדר ,אז אוי ואבוי
לה ולרב שלה .אני לא מאמין שצדיק יסתכל על
אשה חוץ מאולי על הבת שלו או על אשתו ,כדי
לראות אם היא צנועה או לא.
ואם בעלה מתאר את הבגדים לרב ,זה לא
מספיק ,כי התאור הוא לפי הרצון של האדם
המתאר .לא יכול להיות שהרבנים אומרים
שפריצות זה צניעות.

ישנן גם כאלה ,שזה מוריד אותן בכל תחום,
מתחילים להיחלש בכשרות של האוכל ,וההרגשה
של "החופש" במרכאות ,מהלבוש שדומה מאד
לגויים הפרוצים ,זה מביא לרצון ללכת למסעדות,
טיולים וכו' .ואני לא אפרט יותר ,כי את הצלחותיו
של הסיטרא אחרא אתם יכולים לראות בתורים
הארוכים בבתי הדין לגירושין ,ה' ישמור.
יהודי אמיתי ,קודם כל צריך לזכור את המילים
"קדושים תהיו" ,ו"קדושים תהיו" מתחיל בצניעות.
יהודי בלי קדושה הוא כמו יהודי בלי נשמה .בלי
ניתוק מעולם הפריצות החילוני ,עם כל התאוות
האסורות שלו הוא לא יוכל להיות אף פעם יהודי
אמיתי.

אין עוד מלבדו
אני רוצה לומר שכל הרי הגעש שמתפרצים היום
בכל העולם ,זו אזהרה ענקית לעם ישראל ,הקב"ה
ברא את העולם בשבילכם ,בשביל עם ישראל,
ואתם לא שמים לב.
הרי כתוב ברור ,שכל מה שקורה בעולם ,גם
בארצות אחרות ,כל האסונות שקורים ,זו אזהרה
לעם ישראל.
בינתים עם ישראל בארץ ישראל לא סובל ,אבל
יגיע הזמן שהקב"ה יגרום גם לנו סבל חס ושלום
אם לא נבין את האזהרות ונחזור אליו ,ונחזור
אליו עם בטחון מלא שרק הוא כל יכול ,ואפשר
לבטוח רק בו .אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו ,אין
עוד מלבדו ,אתם מבינים? אין עוד מלבדו.
איך לשרוד – תוכנית הצלה )קטע ממסר (27
דבר ראשון ,כל אחד צריך לשבת ולהסתכל לתוך
הלב שלו ולעשות תשובה אמיתית .לפרט לעצמו
כל עברה ועברה עד כמה שהוא יכול לזכור ,מאז
שהוא זוכר את עצמו עד היום הזה .לעבור על כל
עברה ולהצטער עד דמעות  -כי כל עברה עושה
ריחוק בינו לבין הקב"ה ולכן הדבר
הראשון ,זה להגיד את כל העברות.
לקבל את זה כעברות שבאמת עשינו .להגיד את זה
לקב"ה ברור :אשמנו וכו' ]ר''ל מצות וידוי[ .אבל
באמת לעשות תשובה על כל אחת ואחת ,ובאמת
להצטער על כל עברה ועברה.
אחרי שבכינו והצטערנו על כל העברות שלנו,
להחליט להשתדל לחיות לפי רצון ה' ,ואז לנקות
את הבתים שלנו ,את הרחובות שלנו ,את החיים
שלנו מכל אותן העברות.
אחרי זה לעבוד על הביטחון שלנו בה' .לדעת:
לא משנה מה קורה ,אנחנו בידיים שלו בלבד .וכל
שקורה לנו,הוא יודע והוא מכוון את זה
מה
לטובתנו .לא משנה כמה
כואב לנו ,הכל לטובתנו ,ולהאמין בזה ולהיות
שמחים כי אם הקב"ה פוסק שאנחנו לטובתנו
חייבים למות לפני הגאולה  -זה לטובתנו .ואם
בעזרת השם הוא פוסק שאנחנו צריכים לחיות
ולקבל משיח ,גם זה לטובתנו .וזה שמת לפני
שמשיח בא ,בעזרת ה' יקום .אם הוא עשה
תשובה ,יקום לתחיית המתים וגם יקבל משיח
צדקנו.
הקב"ה עושה הכל לטובתנו ואנחנו צריכים
להאמין בזה ממש .ולא רק להגיד  -להאמין ממש.
שמאמין בזה ועשה תשובה אמיתית,
ומי
הוא ישרוד .ויהיה לו חלק של
העולם הבא ,העולם הבא ,משיח!
הסוכה זה ביטחון בה' .יושבים בסוכה ובוטחים
שהוא ידאג לנו ,הוא ידאג לנו לכל .וזה
בה'
שיציל אותנו -הביטחון הזה של הסוכה.
מה
משנה איזה נשק רוצים לזרוק עלינו,
שלא
בוטחים בה' ולא צריכים מקלט.
אנחנו
המקלט שלנו זה הסוכה .ואפילו אם זה אחרי
סוכות ,אז אנחנו ניקח את הסוכה אתנו .לא סוכה
אמיתית ,לא להרגיש ביטחון רק בלב ,אלא בכל
הגוף שלנו .זה הסוכה  -ביטחון בקב"ה.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לעורר רחמי שמים ,עצרות תשובה ותפילה יערכו בכותל
וברחבי הארץ מידי ערב ר"ח.העצרת הבאה ביום חמישי
כ"ז באדר א' ,ערב ר"ח אדר ב' .פרטים בפרסומים.
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