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ישמח לבנו בקרוב
יום ראשון י"ג בטבת תשע"ח
מספר 2

האם יתכן הגאולה בקרוב?
שמענו בשיעור של הרב דב קוק שליט"א מטבריה בחנוכה תשע"ח שאמר :שעד פורים יפרוץ מלחמת גוג ומגוג,
ופורים הזה תשע"ח הוא פורים אחרון לפני התגלות של משיח.
לפני כמה ימים אחרי תפילה בא אברך אחד נאמן לפני הרב שלו באיזה ישוב בישראל וביקש לספר לו על מעשה נורא.
סיפור אמיתי שהתרחש עם איזה בחור לפני כמה ימים.
בחור חייל עלה לאוטובוס והתיישב בספסל האחורי .בא לשבת על ידו בן אדם זקן.
הבן אדם הזקן התחיל לדבר איתו בלי להכיר אותו ואמר" :דע לך שמלחמת גוג ומגוג תפרוץ בשבט".
הבחור המום שאל אותו "מאיפה אתה יודע" ,הבן אדם זקן אמר לו "קשה להוכיח לך מה שאני יודע ,אבל כדי שתבין שזה
אמת אתה יכול לשאול אותי כל שאלה שיש לך על איזה בן אדם שאתה מכיר ואני יגיד לך הכל עליו".
הבחור חשב ואמר בתוכו אני אשאל אותו על הבת דודה שלי שחולה מאד ונראה מה הוא יגיד לי .ואמר לבן אדם הזקן את
השם של הבת דודה .הבן אדם זקן אמר לו בדיוק על המצב הקשה שלה ,שהיא צריכה רחמי שמים וכל מה שקשור אליה
בלי להכיר אותה.
הוסיף הבן אדם הזקן ואמר דע לך שהשם שונא זימה ומה שקורה בצבא עם חיילים וחיילות זה לא סוד ,שהם חוטאים בעריות,
ומכניסים בכוונה בנות לצבא כדי להחטיא את הבחורים וכל התפקידים שהחיילות עושות בצבא יכולים לעשות בחורים,
לא צריך אותן בצבא!!!
וגם זה לא סוד שמטרת הצבא לחלן את בחורי ישראל .זה לא ימשך יותר השם שונא זימה.
ועזב את הבחור בלי שום מילה נוספת וירד מהאוטובוס .הבחור הסקרן רצה לדעת היכן הבן אדם זקן גר ירד אחריו והבן אדם
זקן נעלם .אומרים שהוא זכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב.
מופיע בספר של הרב גנוט "דבר בעתו" על חודש שבט בתאריך ט"ו בשבט יהיה ליקוי ירח מלא.
כתוב ב"ילקוט משה" ליקוי ירח בחודש שבט מידת הדין שולט ברוב העולם באותו יום יהיה מאד חשוך.
עלינו להתעורר השם מתנהג אתנו במידת החסידות ושולח לנו שליחים נאמנים שנזכה להתעורר ולהכין עצמנו לגאולה.
נשאר לנו כמה ימים לעשות חשבון נפש ולהתחזק מהר לשנות את ההתנהגות שלנו ,להחליף את הביגוד הצמוד לביגוד צנוע
ורחב חצאיות ארוכות ורחבות שרוולים ארוכים חולצות רחבות לא צמודות.
כל האשה נשואה תכסה את ראשה במטפחת צנועה ללא פאה נכרית (פאה נכרית = אשה נכרית).
לזרוק את המכשירים הטמאים שיש בהם מראות אסורות!!! וגם ביטול תורה!!! לא צריך אותם בבית ישראל!!!
לשמור על הלשון נקי ,לשבת ללמוד תורה ,ללמוד הלכות כדי להיות אדם כשר.
ולהרבות בגמילות חסדים ולדון כל אדם לכף זכות ,חובה עלינו שמירת שבת כהלכתה.
נזכה כולנו לגילוי אליהו הנביא שיבוא לבשר לנו בואו של משיח צדקנו
ונזכה כולנו להיות מאוחדים ולקבל משיח צדקנו ברחמים ובחסדים גדולים
כשיבוא משיח אל תגידו שלא ידענו ואל תגידו שלא אמרו לכם יש לכם מספיק זמן לחזור בתשובה לפני יום הדין הנורא.
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