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דורנו  על הרמח"ל מדברי
ז"ל , רבותינו אמרו  הנה דמשיחא, דרא מהו עתה  ל ואפרש

יסגא  חוצפא משיחא  מ"ט)בעקבות כי(סוטה הוא, זה ועני ,
הוא פועל שהקב"ה מה כל כי משיח, חבלי יהיו משיחא בעקבות
החלקי וכל והגו הראש הפעולה באותו וימצא ,אד דמות בסוד
כל בו נמצאי כ ועל ,כ הוא כ ג והגלות ,באד הנמצאי
מהות לפי במספר שני בו תלויי ואבר אבר וכל האלה, האברי
הגיע כבר יוחאי ב שמעו רבי בימי והנה וענינו. ההוא האבר
הזמ אותו עד ולכ ,החסדי מתגלי שמש מקו והוא לחזה,
.כ גור המקו בהיות הסיתו נפתח ואז ,בסיתו הכל היה
הזה, הפרצו של עקבות בשני עומדי שהמשיחי שתדע, וצרי
בקולו א היו" אמר לכ ,הגו לכל הארות מאירי מש א
ש התלוי הדורות וכל העקבות, האמיתי מקומ א תשמעו",
מה גדול, קשר בה מתקשר שהוא ממש, דמשיחא דרא נקראי
לא עצמו והוא ההארה משלח שהיה ,הקודמי בשאר כ היה שלא
להמצא ראוי היו הדורות באות העקבות מצד והנה .ש נמצא

משיח, רביחבלי של הקדוש ספרו אז שיתגלה הוצר ולכ
בזמ שנעשה אלא זה, לצור נעשה לכ כי יוחאי, ב שמעו
החזה מ החסדי התפשטות בזמ שהוא להעשות, הראוי
...במושבות אור היה ישראל בני ולכל נאמר אז כי ולמטה,

עוד) ש ועיי ו, ד במרו (אדיר

אנחנו עבדים
שבת , כמעט  זה  כי  גדול  דבר זה עכשיו בעול שקורה  מה כל 
 מגיעי ואנחנו וכו '. הקורבנות המקדש, בית משיח, הגאולה ,
מה יודעי אנשי מאד מעט מודאג . מאד  ואני לגאולה . ממש
מודאג . מאד אני  לנו . יעזור הש . במצרי שהיה כמו  שקורה,
השבוע. קרו אבל  ,קורי שדברי  לכ  מודעי לא אנחנו
השבוע  עבר  העול למטה. ונופל  נופל  והעול קרו . באמת
האוויר, מזג  ג כלכלית, ג מטה. כלפי גדולה  התדרדרות

.מקו ובכל צורה  ובכל 

קשה , יותר הרבה  אלימות מעט  עוד  תתחיל העול ברחבי 
להיות  נהפכי שה יתפסו  האנשי כי  וכו ' מהומות  הפגנות,
יהיה שלא או  לאכול  מה  לה יהיה  שלא  לה כשיתברר .עבדי
יכירו  שה עד ישתנה , לא והמצב דירה. השכר בשביל כס לה
ואז .עבדי מעצמ לעשות  זה  לחיות  היחידה  שהדר בזה 

ישתגעו .  ה  עבדי שה לה כשיוודע 

יפגי הטבע  ביותר . מפחידות למלחמות  מחכי ג אנחנו
 המצבי ואחרי  לטבע. גרמו  האד שבני הרע  על  כנקמה 
שהרבה כזו , בצורה  עצמו את  יגלה ה ' האלה , ביותר המפחידי
יוכלו אליו  קירבה  לה ויש  בו  שבוטחי אלה  רק  מפחד . ימותו 
 וה שתהיה , הענקית בהתגלות לעמוד כח  לה ויהיה  בזה, לעמוד 
מעט  עוד יהיו ה' של התכניות צדקנו. משיח  לקבל  זכאי יהיו

ברורות. יותר הרבה 

לנו יש  ועכשיו לועז , מע  ממצרי שיצאנו  לומר רוצה אני 
רק  ולא  , במצרי רק לא הפע אבל  ,פע עוד "מצרי" שעבוד
הולכת עכשיו  שרק תכנית יש ! העול בכל  אלא  ,ליהודי

לאט. לאט ומתגלית

ויש ,אדו שזה ההפלגה דור את יש  המבול , דור את   כיו יש 
רוצה ההפלגה דור  . היהודי ואת  ישמעאלי  הערבי את 
כל על יותר או  פחות שולטי כבר  ה .העול כל  על  לשלוט 
 הולכי ה ועכשיו  ,אדו למלכות  שהכוונה וברור המערב ,
ואירופה , קנדה אמריקה, אבל  . אחרי מקומות על  לשלוט  לחפש

.שלה בידיי כבר אלה 

על כבר  שולטי האלה , הגדולי העסקי אנשי  ,וה
 הכס כח  את  מורידי וה האלה . הארצות כל  של האוכלוסיות 
ואנשי  .גור שהעוני הבעיות ולכל  לעוני  גור זה  בכוונה .
להפחיד כדי  ,הטרוריסטי הארגוני את  ג יצרו האלה העסקי
וכו ' והמשטרות הממשלות שרק אות ולשכנע , האד בני את 
 ה לשלוט. תוכל המשטרה   כ וע"י  מסכנה , אותו להציל יכולי
את לקחת  פשוט  לה שיתנו  כ כדי עד האד בני  את  מפחידי
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בה . מאמיני  כ שכל הדמוקרטיה  על בקלות ויוותרו  .השלטו
,מצרי לעבדות  וחזרנו נגמרה. היא דמוקרטיה , כבר אי למעשה 

ואנשיו . פרעה

 שאד דבר כל על  לשלוט , העול כל על  לשלוט רוצי וה
את לגדל  יוכל שאד מצב יאפשרו לא ה לחיות . בשביל  צרי
כמה או  חלב לצור עז  איזה לו שיהיה בחצר, שלו  האוכל 
או עגבניות  כמה או  שחיטה, או  ביצי בשביל  תרנגולות
על האוכל , על , המי על  לשלוט רוצי ה לא! .מלפפוני
לא  הרגיל לאד לחיות. בשביל   צרי שאד מה  כל  ועל  החשמל ,
 דואגי ,צרי שהוא  מה  לקנות בשביל  כס מספיק  יהיה

הכ של  וערכו ענקית, תהיה  וירד.שהאינפלציה  ירד  ס

שזה  ומחכי באירופה , קשות מהומות ויש התחיל. כבר  וזה
 לה שיש  חושבי עוד שהאמריקאי אלא  לארה"ב .  ג יגיע 
.שנתיי עוד  יצא הדמוקרטי שאובמה  חול עוד הע דמוקרטיה.

.בשליטת היה  הרפובליקני בוש  ג כי שטות, וזה 

ביותר הגדולה  האמריקאית הדמוקרטיה  נגמרה  זהו,
באירופה .  ג אלא באמריקה , רק  לא  אבל  בהיסטוריה ,
 מתחילי כבר המערב  בארצות  והגויי נגמרה. הדמוקרטיה 
ומי  יעבוד , מי  יגידו  היו של  ההפלגה  דור מנהיגי  .עבדי להיות 
 האנשי רוב  בשביל יחליטו  ה הכל  לא . ומי  יאכל  ומי יחיה,
אוכלוסיית רוב  את בהרבה להקטי זה   שלה  והתכנו .בעול
כמו להיות  רוצי ה .אנשי מידי יותר  בעול יש כי  ,העול

בבל . מגדל  את  שבנו אלה 

לא  ההפלגה  דור לתמונה? נכנסי הישמעאלי הערבי ואיפה 
שאלה מה  לעשות  רוצי כ כל  לא הערבי .עליה לשלוט יוכל
להיות  מוכני לא  ה כי שיעשו , רוצי אירופה על השולטי

.ביניה גדולה  מלחמה ותהיה  .עבדי

לא  . היהודי את שונאי  כול לזה ? נכנסי היהודי ואיפה 
גרוע  והמצב  ,הכיווני מכל סכנות  יש ליהודי אז  מי . משנה 
ובהולנד . בעול חזקה  יותר  עוד  אנטישמיות תתחיל  מאד.
 לה שכדאי ,עליה לשמור אפשר שאי ליהודי אמרו  כבר

.מש לצאת 

 שג ופוליטיקאי עשירי יהודי יש בודאי פה  ,האר לגבי
הזה הסדר הא אבל  ודאי. החדש, העולמי לסדר להצטר רוצי
יש לא, למה  נראה , אבל יודע. לא אני  זה  ישראל? על  ישלוט 
בכלל ע הוא ישראל  באר כא הע ככה . שיהיה   שרוצי כאלה
מעניי לא מזה  וחו , שלה הגשמיות  את   רוצי רק  ה . חכ לא
.היו שקורה  מה  להבי בכלל  יכולי לא ה לכ . כלו אות
עדיי  וה ,והשישי החמישי שנות של במושגי עוד חיי ה
ולהנות. לחיות שיוכלו כדי  שקט  רוצי רק  ה מזה . יצאו  לא

.שלה מהגשמיות ולהנות לשבת

שקר. זה  הגשמיות שרוב מביני  הישראלי ג לאט  לאט  אבל
לסגור יהיה  עדי כזה  ובמצב  דבר. לשו כס יהיה  לא לאט לאט
של בעיה  תהיה  אבל  שקורה . מה  של חלק להיות ולא הדלת  את 
לקב"ה , שצמוד ומי מתפתח . זה אי נראה  אז וכו '. ומי אוכל
אוכל , ג ,מי  ג לו  ית  הש לפחד .  צרי לא ב"חבל ", מחזיק

.צרי שהוא מה  כל  וג

לשנות שרוצי האנשי .בעול המצב  לתיאור נחזור בואו  אז 
וזו הטבע , על  לשלוט ג רוצי גדולה ' אחת   ל'מצרי העול את 
הטבע  כי תמיד , אות ינצח הטבע כי  , שלה גדולה  מאד  טעות

חזק  יותר הרבה הטבע  את יצר הש חלש .  אד ב כמו לא הוא
הטבע  על  שג בטוחי וה גדולי חוצפני ה אבל  , האד מב
מאד מאד כבר  והטבע  רב , נזק  עשו  כבר   וה למשול. יכולי ה
ולא  דבר, לעשות  יכול  לא והאד אותנו, מכה והוא השתנה ,
לפני  וג באירופה , שלגי יש ועכשיו לו. שיש כס כמה משנה 
מהקב"ה , בטוח  בא וזה  ונורא.  איו וקור שלגי היו  שבועות  כמה 
של מהחוצפה  , אד הב של  מהרשעות נגר זה  לזה, בנוס אבל 
טבע  אסונות הרבה יהיו  .מצרי ,אדו ההפלגה, דור ,אד הב

מלחמות. ויהיו  ביותר, קשה  פוליטי  מצב  ג יהיה  ,עצומי

תוהו גדול , בלג יהיה   העול בכל כאשר דבר, של  בסופו  אבל
ועל  העמלקי ועל רב הערב ועל  ,הגויי על  יוריד הקב "ה ובוהו ,
ועוד במצרי שהיו המכות כל  את  הישמעאלי ועל  האדומי

יותר. ועוד  יותר.

זה מלבדו '. עוד  אי' יגידו : לנצח שימותו  לפני  הרשעי וכל 
 המצרי כמו  .עבור מדי  מאוחר כבר יהיה  וזה  , שלה  הסו יהיה

להינצל . יכלו ולא ,אות מכסה  הי אי שראו

ונפלאות ניסי יהיו ,מהות כל  ע לקב "ה  הנאמני וליהודי
רק  לזה ? נגיע אנחנו  ואי תורה . מת מאז  היה  שלא במעמד 
התורה לימוד עלינו? ישמור מה  הקב"ה  של  ב "חבל " להחזיק
 זוכי ידו ועל  לשמה  תורה  הוא הקדוש הזוהר לימוד  לשמה ,
ציצית , טלית , ,תפילי לשמה , המצוות  את  ולעשות  תורה ללמוד 
שמירת שלנו,  הלשו שמירת  החסד, התפילות , ,והזקני הפאות
הביטחו באמת, המאכלות כשרות  שמירת הצניעות, הברית,
 נשי עלינו. שישמור מה  זה  רק   ה ' בדר ללכת  והרצו בקב "ה,
המטפחות , ,והרחבי הארוכי  הבגדי הצניעות,  צדקניות

.עליכ ישמרו והרדידי הסינרי ,"ה "שאלי

לעשות , מה  לדעת  קשה   ולפעמי מבולבל , שהכל  יודע  ואני
לנו יש א אפילו יהיה , שלא מה משנה  לא בחבל , נחזיק א אבל 
וה ' בחבל , הזמ כל להחזיק צרי עבירה , איזה  שעשינו הרגשה

לעזוב . לא  פשוט לעזוב , לא  אותנו . יציל 

שאמרתי. מה  חזק מספיק לא וזה עצוב . מאד היו של  המצב 
 יהודי של הרגשה   אי הלב . את קורע זה  מעצוב , יותר הרבה  זה 
של רבות  שכבות ע מכוסה  כיו היהודית הנשמה  באמת.
נשמה , היידישע את לנו  אי גויות , ומחשבות  רעיונות גשמיות ,

.פע של  היהודית  הנשמה 

 הלכלו שכבות  כל  את לנקות  לעשות? צריכי אנחנו  ומה
 שמגיעי עד בפני עמוק לחפור לחפש, אותנו , הסובבי והרפש
למצוא  צריכי הקב "ה , ע הישיר הקשר  שהיא היהודית , לנשמה
 צרי קל, לא  וזה  .פע שהיה  למה  בחזרה זה  את  ולהביא זה , את 
שאהבנו , הזהב עגל  צעצועי  על  לוותר זה, על  לעבוד ,להתאמ
לקב "ה ולבכות להתפלל  שהורגלנו , הגויי מנהגי על  לוותר

מלבדו . עוד  שאי לאמת  להגיע שנוכל הלב , את לנו  שיפתח

הקב "ה אמיתית, תשובה  נעשה  לא זה , את  נעשה  לא אנחנו  וא
ה ' לנו. אוי  לנו, אוי  יכאב, שזה תדעו אבל  לאמת , אותנו יביא 
את לקבל ולזכות  שלמה בתשובה לחזור נוכל  שבאמת לנו  יעזור

צדקנו . משיח

יקרה?שאלה: זה מתי

אניתשובה: .זמ עוד לקחת יכול וזה בשניה, להיות יכול זה
וא קורה. כבר שזה  יודע כ אני אחד דבר אבל כמה. יודע לא
תרגישו לא ואת חיזוק, הרבה הרבה לכ יהיה בחבל חזק תחזיקו

יהיו העול שכל ואפילו הזה, בעול והעצובי המסכני כל כמו
חייב הרע כל עבד. יהיה לא בחבל שמחזיק מי אבל  עבדי
ה' ואז .ייחש השקר שכל כדי למעלה לצו חייב הרע כל לצאת,

אחת. בבת הרע היצר ע השקר, ע יגמור

ההפלגה . לדור  למעשה  שייכי שה כאלה  בישראל יש ,כ , כ
באר  היהודי את  לשעבד  רוצי ג וה יהודי "כאילו " ה
נהיה זה  אז  המדינות , כל  כמו  מדינה רצו ה הזמ כל הרי ישראל .
מלחמה , בלי  קרה  וזה  המדינות , כל כמו  מדינה הדבר: אותו  בדיוק
רב והערב מלחמה , בלי ישראל  אר את כבשה  הזרה  התרבות 
 העול בכל וכמו  .בשלטו  שה אלה  ובמיוחד לשמוח, יכול

.מזמ נעלמה הישראלית  הדמוקרטיה

בתי  את  בנו  לא  כי מיוחד , באופ יסבלו  היהודי  העול ובכל 
כבר יש  בארה "ב  .מסכני  גויי בשביל  רק אמריקה בכל  הסוהר
בבית יושבי כבר  יהודי הרבה  בשקט . אבל  היהודי נגד רדיפה 
זו על  עולה  והיא גוברת האנטישמיות רמת  ובאירופה סוהר .

השואה . לפני שהייתה

שהמשיח  חשבנו כולנו  הזוהר לימוד על  לעורר  התחלתנו כאשר
בא. לגלותכבר מוכ כמעט  הוא  לדאוג, לא אבל  הגיע. לא ועדיי

ה ' בעזרת  יזכו  החבל, את  חזק שמחזיקי אלה  וכל עצמו, את 
צדקנו . משיח לקבל

ותשובות שאלות
וזהשאלה: השבועות לשלושת הכנה קשי ימי עכשיו מתחילי

,'שובבי בני 'שובו קדושה. של ענייני על במיוחד תשובה ימי
הרבה יש אלו, בימי שלנו התפקיד את להגדיר אפשר אי

וכו'. צדיקי לקברי הולכי בלבול,

שכלתשובה: פחות הכי ע אד ב כל להגיד. יכול אני מה
יכול פשוט הכי יהודי כל תשובה! לעשות צרי :להבי יכול
בבתי בישיבות, ברחוב, ,מקו בכל ולהסתכל העיניי את לפתוח
שאנחנו קשה. בעיה לנו שיש ולראות בבתי ,מקו בכל ספר,
ובשמירת בקדושה, ובמיוחד קשות, עבירות יו כל עוברי
צדיקי לקברי ללכת רק צרי לא לעשות?! יש מה אז הברית.

!תורת א את ללמוד צריכי בלבד!

הראש על  אפר לשי , הבגדי את  לקרוע הרצפה, על  לשבת 
נשוב שאנחנו ולהחליט  מחילה , ולבקש ולבכות , ,הגו על  ושק 

ולאמת. להקב "ה 

רצו,שאלה: עת של מצב לא בעצ כבר זה ימינו של במצב
לקברי ללכת הא לעשות, מה תשובה, של זמ צרה, עת זה

ואפר? שק לשי הא,צדיקי

היותשובה: בירושלי שהרבני זמ היה ובודאי, בודאי
חגיגה להיות הפכה היהדות רוב ,והיו השק. ע הזמ רוב הולכי
.הקברי לכל רצי ,שמעו לרבי רצי ,לאומ רצי גדולה. אחת
עושי בידור! זה לרוב  אמיתי לא זה בידור! זה מה? בשביל אבל
,הקדושי מהמקומות שחוזרי ואחרי ,כי יו ,טיולי יו מזה
התפילות א תשובה. עושי ולא משתני לא כלל בדר האנשי
העול מהלב, שיוצאות דמעות ע הנשמה, כל ע אמיתיות, היו
לא שהתפילות אשמי לא בודאי והצדיקי אחרת, נראה היה
ויהודי. יהודי כל על יותר עוד בוכי אפילו ה ,בשמי מתקבלות

לוינששאלה: יחזקאל הרב המשגיח של מאמר זצ"לישנו טיי
הגאולה, על שמדבר הדור' 'פאר בספר וכ שיחות' קוב' בספר

יזכו, כול ושלא הנוכחית, במתכונתו סיו לקראת עומד שהעול
. וכו' המשיח לימות ראויי להיות כדי הרוחנית בהכנה והצור

לאתשובה: אפילו אני צודק?! הוא א אותי לשאול רוצה אתה
להיות צריכי שאנחנו שברור אגיד רק אני שלו. לברכיי מגיע
קצת לוקח זה שבסו זה על להתלונ לא ולכ למשיח. מוכני
היית לא שנתיי שלפני יודע פה שיושב אחד כל אפילו כי יותר,
המצב עצמכ בתו אבל מאד, משיח רצית .היו כמו מוכני
והוספת ,גדלת ,גבהת שעכשיו. ממה ירוד יותר היה הרוחני
לקבל מוכני יותר את עכשיו כי חשוב, מאד וזה רוחני. משקל
ע זה את עושה הקב"ה ורגע. רגע כל ע לשמוח צרי משיח.
חלק על לדלג ממנו לבקש אפשר שפתאו סת לא זה תוכנית.
וזהו צדקנו. משיח לקבל אותנו להכי רוצה הקב"ה העבודה. של
הצרות כל ע הקב"ה. על רק לסמו אותנו להכי עכשיו, המצב

לפחד. ולא ,לסמו עליו רק

איזושאלה: הבנה, מושג, שהוא איזה לנו להיות יכול כיו הא
באמת? הגאולה תיראה בסו אי תפיסה

אבלתשובה: הגאולה, זה מה להבי יכול לא עוד פה אחד א
.להבי מסוגלי נהיה פתאו הזמ שכשיגיע אותנו מכי ה'

משמעות?שאלה: לזה יש הא הגיור, בנושא לויכוחי בקשר

התשובה: ברור. זה היהדות, את לגמור רוצי הרשעי ודאי.
.אמיתיי יהודי שיישארו רוצי לא

 שרוצי פה  ועשירי  פוליטיקאי מספיק  יש שאמרתי וכמו 
שזה  רוצי  ג  וה החדש. העולמי הסדר של  חלק  להיות 
של ממש חלק תהיה שישראל ," מצרי" של חלק יהיה
לקב "ה אבל  ,שלה התוכניות אלה וכו'. ואמריקה אירופה

אחרות. תוכניות  יש 

שהעשירישאלה: עבדי' ישכיל 'הנה במאמרו אומר "הרמב
למשיח. המתנגדי ה הגאווה בעלי

אבלתשובה: למשיח. רק לא ישמור, ה' לקב"ה, מתנגדי ה
וג בקב"ה מאמיני אופ בכל ה כי ,הערבי ע בעיה לה יש
,אופ בכל ,שלה משיחדמיוני איזה אלא שלנו לא אמנ במשיח.

מאד. מעניי יהיה זה

השינויישאלה: אחד לקראת עומדי שאנחנו כ א יוצא
.מצרי יציאת מאז ביותר הענקיי ההיסטוריי

השינויתשובה: זהו ,הענקיי אחד לא זה .הסו זה הענקי. זה
כמו בעול לא אבל יש, כלומר, .כלו זה אחרי אי הענקי.

לנו. שמוכר

אחדשאלה: שמצד הגאולה, של התהלי ע מסתדר זה אי
הופ העול שני ומצד הגאולה תהלי של בעיצומו נמצאי אנחנו

מסתדר? זה אי גדולה. אחת 'מצרי' להיות

הצרותתשובה: של חלק זה הגאולה. של חלק זה  זה כל
להיות הופכות ואמריקה אירופה כל הגאולה. לפני שעוברי
משטרות ע ששולטי אנשי כמה של משטרה, של מדינה

הזה. לכיוו הולכת ישראל מדינת ג אולי לי, ונראה .ועבדי

באר?שאלה: פה להיות הול מה

תשובה: שלא ומי יהודי, ישאר הקב"ה של בחבל שמחזיק מי
כי ,שמחי האמת את שיודעי והצדיקי פרעה. של לעבד יהפ

.הסו את מרגישי כבר ה
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בה . מאמיני  כ שכל הדמוקרטיה  על בקלות ויוותרו  .השלטו
,מצרי לעבדות  וחזרנו נגמרה. היא דמוקרטיה , כבר אי למעשה 

ואנשיו . פרעה

 שאד דבר כל על  לשלוט , העול כל על  לשלוט רוצי וה
את לגדל  יוכל שאד מצב יאפשרו לא ה לחיות . בשביל  צרי
כמה או  חלב לצור עז  איזה לו שיהיה בחצר, שלו  האוכל 
או עגבניות  כמה או  שחיטה, או  ביצי בשביל  תרנגולות
על האוכל , על , המי על  לשלוט רוצי ה לא! .מלפפוני
לא  הרגיל לאד לחיות. בשביל   צרי שאד מה  כל  ועל  החשמל ,
 דואגי ,צרי שהוא  מה  לקנות בשביל  כס מספיק  יהיה

הכ של  וערכו ענקית, תהיה  וירד.שהאינפלציה  ירד  ס

שזה  ומחכי באירופה , קשות מהומות ויש התחיל. כבר  וזה
 לה שיש  חושבי עוד שהאמריקאי אלא  לארה"ב .  ג יגיע 
.שנתיי עוד  יצא הדמוקרטי שאובמה  חול עוד הע דמוקרטיה.

.בשליטת היה  הרפובליקני בוש  ג כי שטות, וזה 

ביותר הגדולה  האמריקאית הדמוקרטיה  נגמרה  זהו,
באירופה .  ג אלא באמריקה , רק  לא  אבל  בהיסטוריה ,
 מתחילי כבר המערב  בארצות  והגויי נגמרה. הדמוקרטיה 
ומי  יעבוד , מי  יגידו  היו של  ההפלגה  דור מנהיגי  .עבדי להיות 
 האנשי רוב  בשביל יחליטו  ה הכל  לא . ומי  יאכל  ומי יחיה,
אוכלוסיית רוב  את בהרבה להקטי זה   שלה  והתכנו .בעול
כמו להיות  רוצי ה .אנשי מידי יותר  בעול יש כי  ,העול

בבל . מגדל  את  שבנו אלה 

לא  ההפלגה  דור לתמונה? נכנסי הישמעאלי הערבי ואיפה 
שאלה מה  לעשות  רוצי כ כל  לא הערבי .עליה לשלוט יוכל
להיות  מוכני לא  ה כי שיעשו , רוצי אירופה על השולטי

.ביניה גדולה  מלחמה ותהיה  .עבדי

לא  . היהודי את שונאי  כול לזה ? נכנסי היהודי ואיפה 
גרוע  והמצב  ,הכיווני מכל סכנות  יש ליהודי אז  מי . משנה 
ובהולנד . בעול חזקה  יותר  עוד  אנטישמיות תתחיל  מאד.
 לה שכדאי ,עליה לשמור אפשר שאי ליהודי אמרו  כבר

.מש לצאת 

 שג ופוליטיקאי עשירי יהודי יש בודאי פה  ,האר לגבי
הזה הסדר הא אבל  ודאי. החדש, העולמי לסדר להצטר רוצי
יש לא, למה  נראה , אבל יודע. לא אני  זה  ישראל? על  ישלוט 
בכלל ע הוא ישראל  באר כא הע ככה . שיהיה   שרוצי כאלה
מעניי לא מזה  וחו , שלה הגשמיות  את   רוצי רק  ה . חכ לא
.היו שקורה  מה  להבי בכלל  יכולי לא ה לכ . כלו אות
עדיי  וה ,והשישי החמישי שנות של במושגי עוד חיי ה
ולהנות. לחיות שיוכלו כדי  שקט  רוצי רק  ה מזה . יצאו  לא

.שלה מהגשמיות ולהנות לשבת

שקר. זה  הגשמיות שרוב מביני  הישראלי ג לאט  לאט  אבל
לסגור יהיה  עדי כזה  ובמצב  דבר. לשו כס יהיה  לא לאט לאט
של בעיה  תהיה  אבל  שקורה . מה  של חלק להיות ולא הדלת  את 
לקב"ה , שצמוד ומי מתפתח . זה אי נראה  אז וכו '. ומי אוכל
אוכל , ג ,מי  ג לו  ית  הש לפחד .  צרי לא ב"חבל ", מחזיק

.צרי שהוא מה  כל  וג

לשנות שרוצי האנשי .בעול המצב  לתיאור נחזור בואו  אז 
וזו הטבע , על  לשלוט ג רוצי גדולה ' אחת   ל'מצרי העול את 
הטבע  כי תמיד , אות ינצח הטבע כי  , שלה גדולה  מאד  טעות

חזק  יותר הרבה הטבע  את יצר הש חלש .  אד ב כמו לא הוא
הטבע  על  שג בטוחי וה גדולי חוצפני ה אבל  , האד מב
מאד מאד כבר  והטבע  רב , נזק  עשו  כבר   וה למשול. יכולי ה
ולא  דבר, לעשות  יכול  לא והאד אותנו, מכה והוא השתנה ,
לפני  וג באירופה , שלגי יש ועכשיו לו. שיש כס כמה משנה 
מהקב"ה , בטוח  בא וזה  ונורא.  איו וקור שלגי היו  שבועות  כמה 
של מהחוצפה  , אד הב של  מהרשעות נגר זה  לזה, בנוס אבל 
טבע  אסונות הרבה יהיו  .מצרי ,אדו ההפלגה, דור ,אד הב

מלחמות. ויהיו  ביותר, קשה  פוליטי  מצב  ג יהיה  ,עצומי

תוהו גדול , בלג יהיה   העול בכל כאשר דבר, של  בסופו  אבל
ועל  העמלקי ועל רב הערב ועל  ,הגויי על  יוריד הקב "ה ובוהו ,
ועוד במצרי שהיו המכות כל  את  הישמעאלי ועל  האדומי

יותר. ועוד  יותר.

זה מלבדו '. עוד  אי' יגידו : לנצח שימותו  לפני  הרשעי וכל 
 המצרי כמו  .עבור מדי  מאוחר כבר יהיה  וזה  , שלה  הסו יהיה

להינצל . יכלו ולא ,אות מכסה  הי אי שראו

ונפלאות ניסי יהיו ,מהות כל  ע לקב "ה  הנאמני וליהודי
רק  לזה ? נגיע אנחנו  ואי תורה . מת מאז  היה  שלא במעמד 
התורה לימוד עלינו? ישמור מה  הקב"ה  של  ב "חבל " להחזיק
 זוכי ידו ועל  לשמה  תורה  הוא הקדוש הזוהר לימוד  לשמה ,
ציצית , טלית , ,תפילי לשמה , המצוות  את  ולעשות  תורה ללמוד 
שמירת שלנו,  הלשו שמירת  החסד, התפילות , ,והזקני הפאות
הביטחו באמת, המאכלות כשרות  שמירת הצניעות, הברית,
 נשי עלינו. שישמור מה  זה  רק   ה ' בדר ללכת  והרצו בקב "ה,
המטפחות , ,והרחבי הארוכי  הבגדי הצניעות,  צדקניות

.עליכ ישמרו והרדידי הסינרי ,"ה "שאלי

לעשות , מה  לדעת  קשה   ולפעמי מבולבל , שהכל  יודע  ואני
לנו יש א אפילו יהיה , שלא מה משנה  לא בחבל , נחזיק א אבל 
וה ' בחבל , הזמ כל להחזיק צרי עבירה , איזה  שעשינו הרגשה

לעזוב . לא  פשוט לעזוב , לא  אותנו . יציל 

שאמרתי. מה  חזק מספיק לא וזה עצוב . מאד היו של  המצב 
 יהודי של הרגשה   אי הלב . את קורע זה  מעצוב , יותר הרבה  זה 
של רבות  שכבות ע מכוסה  כיו היהודית הנשמה  באמת.
נשמה , היידישע את לנו  אי גויות , ומחשבות  רעיונות גשמיות ,

.פע של  היהודית  הנשמה 

 הלכלו שכבות  כל  את לנקות  לעשות? צריכי אנחנו  ומה
 שמגיעי עד בפני עמוק לחפור לחפש, אותנו , הסובבי והרפש
למצוא  צריכי הקב "ה , ע הישיר הקשר  שהיא היהודית , לנשמה
 צרי קל, לא  וזה  .פע שהיה  למה  בחזרה זה  את  ולהביא זה , את 
שאהבנו , הזהב עגל  צעצועי  על  לוותר זה, על  לעבוד ,להתאמ
לקב "ה ולבכות להתפלל  שהורגלנו , הגויי מנהגי על  לוותר

מלבדו . עוד  שאי לאמת  להגיע שנוכל הלב , את לנו  שיפתח

הקב "ה אמיתית, תשובה  נעשה  לא זה , את  נעשה  לא אנחנו  וא
ה ' לנו. אוי  לנו, אוי  יכאב, שזה תדעו אבל  לאמת , אותנו יביא 
את לקבל ולזכות  שלמה בתשובה לחזור נוכל  שבאמת לנו  יעזור

צדקנו . משיח

יקרה?שאלה: זה מתי

אניתשובה: .זמ עוד לקחת יכול וזה בשניה, להיות יכול זה
וא קורה. כבר שזה  יודע כ אני אחד דבר אבל כמה. יודע לא
תרגישו לא ואת חיזוק, הרבה הרבה לכ יהיה בחבל חזק תחזיקו

יהיו העול שכל ואפילו הזה, בעול והעצובי המסכני כל כמו
חייב הרע כל עבד. יהיה לא בחבל שמחזיק מי אבל  עבדי
ה' ואז .ייחש השקר שכל כדי למעלה לצו חייב הרע כל לצאת,

אחת. בבת הרע היצר ע השקר, ע יגמור

ההפלגה . לדור  למעשה  שייכי שה כאלה  בישראל יש ,כ , כ
באר  היהודי את  לשעבד  רוצי ג וה יהודי "כאילו " ה
נהיה זה  אז  המדינות , כל  כמו  מדינה רצו ה הזמ כל הרי ישראל .
מלחמה , בלי  קרה  וזה  המדינות , כל כמו  מדינה הדבר: אותו  בדיוק
רב והערב מלחמה , בלי ישראל  אר את כבשה  הזרה  התרבות 
 העול בכל וכמו  .בשלטו  שה אלה  ובמיוחד לשמוח, יכול

.מזמ נעלמה הישראלית  הדמוקרטיה

בתי  את  בנו  לא  כי מיוחד , באופ יסבלו  היהודי  העול ובכל 
כבר יש  בארה "ב  .מסכני  גויי בשביל  רק אמריקה בכל  הסוהר
בבית יושבי כבר  יהודי הרבה  בשקט . אבל  היהודי נגד רדיפה 
זו על  עולה  והיא גוברת האנטישמיות רמת  ובאירופה סוהר .

השואה . לפני שהייתה

שהמשיח  חשבנו כולנו  הזוהר לימוד על  לעורר  התחלתנו כאשר
בא. לגלותכבר מוכ כמעט  הוא  לדאוג, לא אבל  הגיע. לא ועדיי

ה ' בעזרת  יזכו  החבל, את  חזק שמחזיקי אלה  וכל עצמו, את 
צדקנו . משיח לקבל

ותשובות שאלות
וזהשאלה: השבועות לשלושת הכנה קשי ימי עכשיו מתחילי

,'שובבי בני 'שובו קדושה. של ענייני על במיוחד תשובה ימי
הרבה יש אלו, בימי שלנו התפקיד את להגדיר אפשר אי

וכו'. צדיקי לקברי הולכי בלבול,

שכלתשובה: פחות הכי ע אד ב כל להגיד. יכול אני מה
יכול פשוט הכי יהודי כל תשובה! לעשות צרי :להבי יכול
בבתי בישיבות, ברחוב, ,מקו בכל ולהסתכל העיניי את לפתוח
שאנחנו קשה. בעיה לנו שיש ולראות בבתי ,מקו בכל ספר,
ובשמירת בקדושה, ובמיוחד קשות, עבירות יו כל עוברי
צדיקי לקברי ללכת רק צרי לא לעשות?! יש מה אז הברית.

!תורת א את ללמוד צריכי בלבד!

הראש על  אפר לשי , הבגדי את  לקרוע הרצפה, על  לשבת 
נשוב שאנחנו ולהחליט  מחילה , ולבקש ולבכות , ,הגו על  ושק 

ולאמת. להקב "ה 

רצו,שאלה: עת של מצב לא בעצ כבר זה ימינו של במצב
לקברי ללכת הא לעשות, מה תשובה, של זמ צרה, עת זה

ואפר? שק לשי הא,צדיקי

היותשובה: בירושלי שהרבני זמ היה ובודאי, בודאי
חגיגה להיות הפכה היהדות רוב ,והיו השק. ע הזמ רוב הולכי
.הקברי לכל רצי ,שמעו לרבי רצי ,לאומ רצי גדולה. אחת
עושי בידור! זה לרוב  אמיתי לא זה בידור! זה מה? בשביל אבל
,הקדושי מהמקומות שחוזרי ואחרי ,כי יו ,טיולי יו מזה
התפילות א תשובה. עושי ולא משתני לא כלל בדר האנשי
העול מהלב, שיוצאות דמעות ע הנשמה, כל ע אמיתיות, היו
לא שהתפילות אשמי לא בודאי והצדיקי אחרת, נראה היה
ויהודי. יהודי כל על יותר עוד בוכי אפילו ה ,בשמי מתקבלות

לוינששאלה: יחזקאל הרב המשגיח של מאמר זצ"לישנו טיי
הגאולה, על שמדבר הדור' 'פאר בספר וכ שיחות' קוב' בספר

יזכו, כול ושלא הנוכחית, במתכונתו סיו לקראת עומד שהעול
. וכו' המשיח לימות ראויי להיות כדי הרוחנית בהכנה והצור

לאתשובה: אפילו אני צודק?! הוא א אותי לשאול רוצה אתה
להיות צריכי שאנחנו שברור אגיד רק אני שלו. לברכיי מגיע
קצת לוקח זה שבסו זה על להתלונ לא ולכ למשיח. מוכני
היית לא שנתיי שלפני יודע פה שיושב אחד כל אפילו כי יותר,
המצב עצמכ בתו אבל מאד, משיח רצית .היו כמו מוכני
והוספת ,גדלת ,גבהת שעכשיו. ממה ירוד יותר היה הרוחני
לקבל מוכני יותר את עכשיו כי חשוב, מאד וזה רוחני. משקל
ע זה את עושה הקב"ה ורגע. רגע כל ע לשמוח צרי משיח.
חלק על לדלג ממנו לבקש אפשר שפתאו סת לא זה תוכנית.
וזהו צדקנו. משיח לקבל אותנו להכי רוצה הקב"ה העבודה. של
הצרות כל ע הקב"ה. על רק לסמו אותנו להכי עכשיו, המצב

לפחד. ולא ,לסמו עליו רק

איזושאלה: הבנה, מושג, שהוא איזה לנו להיות יכול כיו הא
באמת? הגאולה תיראה בסו אי תפיסה

אבלתשובה: הגאולה, זה מה להבי יכול לא עוד פה אחד א
.להבי מסוגלי נהיה פתאו הזמ שכשיגיע אותנו מכי ה'

משמעות?שאלה: לזה יש הא הגיור, בנושא לויכוחי בקשר

התשובה: ברור. זה היהדות, את לגמור רוצי הרשעי ודאי.
.אמיתיי יהודי שיישארו רוצי לא

 שרוצי פה  ועשירי  פוליטיקאי מספיק  יש שאמרתי וכמו 
שזה  רוצי  ג  וה החדש. העולמי הסדר של  חלק  להיות 
של ממש חלק תהיה שישראל ," מצרי" של חלק יהיה
לקב "ה אבל  ,שלה התוכניות אלה וכו'. ואמריקה אירופה

אחרות. תוכניות  יש 

שהעשירישאלה: עבדי' ישכיל 'הנה במאמרו אומר "הרמב
למשיח. המתנגדי ה הגאווה בעלי

אבלתשובה: למשיח. רק לא ישמור, ה' לקב"ה, מתנגדי ה
וג בקב"ה מאמיני אופ בכל ה כי ,הערבי ע בעיה לה יש
,אופ בכל ,שלה משיחדמיוני איזה אלא שלנו לא אמנ במשיח.

מאד. מעניי יהיה זה

השינויישאלה: אחד לקראת עומדי שאנחנו כ א יוצא
.מצרי יציאת מאז ביותר הענקיי ההיסטוריי

השינויתשובה: זהו ,הענקיי אחד לא זה .הסו זה הענקי. זה
כמו בעול לא אבל יש, כלומר, .כלו זה אחרי אי הענקי.

לנו. שמוכר

אחדשאלה: שמצד הגאולה, של התהלי ע מסתדר זה אי
הופ העול שני ומצד הגאולה תהלי של בעיצומו נמצאי אנחנו

מסתדר? זה אי גדולה. אחת 'מצרי' להיות

הצרותתשובה: של חלק זה הגאולה. של חלק זה  זה כל
להיות הופכות ואמריקה אירופה כל הגאולה. לפני שעוברי
משטרות ע ששולטי אנשי כמה של משטרה, של מדינה

הזה. לכיוו הולכת ישראל מדינת ג אולי לי, ונראה .ועבדי

באר?שאלה: פה להיות הול מה

תשובה: שלא ומי יהודי, ישאר הקב"ה של בחבל שמחזיק מי
כי ,שמחי האמת את שיודעי והצדיקי פרעה. של לעבד יהפ

.הסו את מרגישי כבר ה
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 לכ לומר רוצה  אני  שאלות . עוד  אי שאלות? עוד  יש הא
.ברורי יותר הרבה   הדברי את  לראות תתחילו הזה , שמהרגע
 וגלויי גדולי  בניסי עליכ ישמור ה ' לפחד. ולא  הכל. את 

לפחד. ולא לדאוג ולא מאד ,

במיוחד .מפחידי דברי שיש  רואי אנחנו  בחדשות  כבר , כ
שקוראי בעיות יש  מזה  יותר אבל  האויר, מזג  על  שומעי לה

הקרוב . בעתיד שיופיעו  קשות  שונות  אחרות  ובעיות  ביטחוניות ,
לא  אחד שא גדולי  שקרי ,איומי דברי נחשפי  יו  ויו
דבר. שו על  לסמו אפשר  אי  .ושקורי קרו ,  שה  מאמי היה 
קורס אותו, מכירי שאנחנו  כמו  הזה  שהעול לזה , גור והקב"ה 
 ומסתובבי מטיילי  עדיי  שאנשי מאד  ומעניי .הצדדי מכל 
ונורא. איו וקור שלג  היה  באירופה . תראו  דבר. קורה  שלא  כמו 
אכפת ולא אורות . בלי ,חימו בלי תעופה  בשדות  נתקעו   אנשי
יעבור הקשה האויר והמזג  השלגי שיגמרו ברגע כי  אחד. לא
מהאר ברחו המוני באירופה  השלג שנגמר ברגע לטוס . ימשיכו
.העול בכל  הגישה  וזו  פחד. בלי בעיות . בלי לאירופה , לטוס
השקר. חיי את בכוח  ממשיכי אנחנו   נעלמת הסכנה כאשר 

.לסו יגיע זה  אבל 

אבל השלישי.  העול בארצות  היו  הגדולי האסונות ,בינתיי
המערבי.  לעול יגיע זה  מאד, מהר לאלאטלאט, או לאטלאט
 במצבי אלא  ,נוחי לא ומצבי שלג הרבה  של  בצורה לא
: אתכ מזהיר ואני .אד חיי של  גדולות  ובאבדות  מפחידי
מילה יודע לא אני בתשובה ! תחזרו ,'טמבלי' בתשובה ! תחזרו
בתשובה . תחזרו  להגיד: יכול  שאני יותר חריפה  מילה  איזו  אחרת ,

?'עול של ה'ריבונו  הוא שהקב "ה  רואי לא את

אסונות ע "י בתשובה היהודי את  להחזיר ניסה  ה' בתחילה
 גר לא זה אבל  ,קשי  מצבי ל "ע, קשות במחלות  , אישיי
אבל ה', ברו המסר את  קיבלו  חלק להתעורר. האנשי לרוב 
: יו  יו עברו  שיהודי קשי מצבי הרבה  כ כל  לא. הרוב 
בית ,  בשלו משונות  בעיות פרנסה , בעיות  ,משוני מות מקרי
מאד שהרבה קשות , מחלות  הרבה על  יודעי כולנו  ובודאי 

עלינו . לא מזה , סובלי יהודי

רק  מזה. התעוררו  מעט מכמה .  חו אחד א העיר לא  זה אבל
אסונות יהיו קשה . יותר הרבה יהיה  ועכשיו מזה . התעוררו כמה 
אבל ענקית. למלחמה   מחכי אנחנו  וג . גדולי יותר הרבה טבע
שהרבה רוצי מאד  מאד  אנחנו .אנשי בינתיי מפחיד  לא  זה 
כולל  העול אבל צדקנו . משיח  של  פניו את יקבלו  יהודי מאד
להשתחרר  רוצי ולא ,ובחלו , עדיי באופוריה  היהודי רוב 
ה ' יצליחו. לא  העול על  להשתלט  שמנסי הרשעי וכל מזה .
רוב אז , ואולי .העול מ יעלמו  ה קלות . ובקלי  ,אות יגמור
חס לא, אולי   אבל  יבינו. ,היהודי רוב כולל   בעול האנשי

י  מי ,שלא ושלו אי ,מתעוררי שלא אי  נדה אישית אני ודע.
ישראל . לע תעזור לנו ! תעזור  טאטא, טאטא אוי לדעת. רוצי

להגיד. מה עוד  לי   אי

ביעקב'שאלה: פשע 'ולשבי ,אלוקי בית בספרו אומר המבי"ט
והשאלה הגאולה. תבוא ממנו יחזרו שא העגל, חטא של הפשע זה
אפשר אי ,החטאי כל של השורש הוא הזהב ועגל מאחר היא,
אפשר יהיה אי אז .החטאי כל של השורש זה הרי מעגה"ז, לחזור

אותו? לתק להתחיל

היהודי,תשובה: ובעיקר ,שהאד אחד: לדבר רק מחכה הקב"ה
מתכת. חתיכת פשוט זה שעגה"ז אחת בשניה יבי פשוט שהוא

וזה הבא, עול לו נות לא וזה ,חיי לו נות לא וזה יותר. ולא
שהוא וברגע .עול של ריבונו שהוא להקב"ה אותו מביא לא
באמת השקר,שזה של בעול עכשיו עד חי שהוא מה שכל יתפוס
יחזור הוא אז ,עול של ריבונו ע רק היא שהאמת שקר,
לפחות הרוב או שכול כמו אבל להגיע. תוכל והגאולה בתשובה,

יהיה. מה יודע לא אני ,מסוממי כאילו מסתובבי

החדש העולמי הסדר
של קבוצה  התחברו  שנה , חמישי  כמאתיי לפני  החל  זה 

ועולמו . ה ' על  יחדו  ונועצו העול עשירי

כל על  חדשה.שלוט עולמית  דת  חדשה , עולמית ממשלה להקי
לחמש מתחת העול אכליסיית את  ולדלדל ,העול בני  של   הכס

.נוראי  דברי ועוד .מיליו מאות

לפני  אבל  יפלו, בקרוב  ושלטו כח  המתאווי הללו   העשירי
.העול את ויהרסו  ישנו  ה זה 

גדולה . מפלה לה  יגרו והוא  בהשי"ת ,  נלחמי ממש  ה

הוא  החדש , העולמי  ה "סדר של  מהפעולות  להיות שצרי הפחד
כזה: השאר  בי

 מעלליה שאר  בי   רוצי האלו הנוראי הרשעי ה
 מרות את  לקבל  יסכי שלא מי וכל  חדשה , עולמית  דת להקי

ל יש מזה, חששי מאד הנוצרי , הגזי לתאי מחשבישלח
כי  , הנוצרי כל  את לחסל רוצי וה שלה הכנסיות  כל  ע
להאמי לא  לה יאמרו  כי מרות את לקבל ירצו לא הנוצרי
יכריחו ה ואז בכלל , לקבל  מוכני יהיה  לא ה זה  ואת ביש"ו ,
של והחיילי  השוטרי לבי האזרחי בי מלחמה  ותהיה ,אות

מפח  הזמ כל ארה "ב  ממשלת האזרחי אמריקה , של  הנשק על  דת 
הבצא   ע יבואו  ה מעט עוד  כי  למה ? ,לה שיהיה  רוצה ולא
שישלח  או  יירה , ירה או  שיתנגד ומי  המדינה , את  ויכבשו  שלה
 וה מזה , מפחדי מאד מאד הנוצרי ריכוז, למחנה לאלתר
 ה ואז ,לה יעזור לא וזה  הממשלה, נגד הפגנות לעשות   מוכני
 האלהי את שהרגו  שהיהודי זה, על  היהודי כל את  יאשימו
יהיה זה  ואז  החדש", העולמי "הסדר ע"י , אחריה רודפי ,שלה
יצוד  ג החדש העולמי הסדר כי  למה ? . היהודי על  הגדול  הפחד 
,חיי  באלקי ולכפור דת את להמיר אות ויכריח  היהודי את 

נפש? ימסרו כמה

הכנסיות כל של  רשימה  ע מחשב  שמה  יש כי מדווחי  הגויי
ככה וא .הנוצרי את  לחסל  רוצי  ה . והמתפללי שבאמריקה 

היהודי את  ג(מאמיני שניה ההבדל? .(מה

30 לפני אמר זצ"ל  מקלוזניברוג  הרבי 
באמריקה , גרועה  יותר שואה  שתהיה  שנה 
אחד אותו כי  למה ? , מוב מאד  מאד  וזה 
את מפעיל  ימ "ש היטלר את שהפעיל
בובה רק היה  היטלר ואובמה , הממשלה 
החדש", העולמי "הסדר  של  העשירי ביד
,התאומי בבנייני  הפיגוע  את  עשו  ה
 ה  וה  בבאסט הפיגוע את  עשו  ה

!היהודי אחינו ובמיוחד תושביה , כל  על  אמריקה את יחריבו 

קורה זה הבעיה ? מה אז באמריקה  ולא ישראל   באר פה  אנחנו 
פה! ולא שמה 

ישראל , לאר  ג יגיע החדש" העולמי ה "סדר , ביד טעות 
.מה זה הממשלה 

את יסגרו  ,העול בכל  לאפס עד הכלכלה  כל את יורידו  ה
ואז , בגויי ומושלי המלוכה  לה כי וירגישו  ,המי ואת  החשמל 

.אות ויגמור דוד צמח  יצמח 

!בשרכ על זה את  ותרגישו  ותראו חכו ?מאמיני לא

לעשות כח   לכ ית וזה  הקודש  הזוהר את ותלמדו לכו 
נפש! מסירות

אדום של  הסוף על מקורות
תנחומא מדרש

שמשו ואפלה חש אמר  כהנא בר אבא רבי בתנחומא: איתא
עתידי ולא הזה  בעול שמשו  לא ובוהו תוהו  אבל  ,במצרי
שנאמר שבפטקייא , גדול   בכר לשמש, עתידי  והיכ לשמש ,
שלא  העול אומות אמרי,  ורבנ בהו , ואבני תהו  קו  עליה  ונטה 

מתו שנתנה  התורה  את אומרקבלו  הוא עליה החוש ישעיה)

דבר,ס') במצרי ...לאומי וערפל אר יכסה החוש הנה כי
המק ובאדו ,שחי במצרי .ובד בדבר אתו ונשפטתי ובאדו
תמק ולשונו בחוריה תמקנה ועיניו רגליו על עומד והוא בשרו
אלגביש, ואבני שוט וגש ובאדו ברד, במצרי ,בפיה
השדה ולחית כנ כל לצפור אמור אד ב ובאדו ארבה, במצרי
בהו, ואבני תהו קו עליה ונטה ובאדו ,חש במצרי הקבצו,
צדוני, וכל כל צפו נסיכי שמה ובאדו בכוריה נג במצרי

עמ ראמי וירדו אומר מאיר ל"ד)ר' זרה(ישעיה עבודה וירדו ,
פורע ובאדו ,מה פרע כ ואחר מאליליה פרע במצרי .עמ

שנאמר ,מה כ ואחר תחלה שלה השר כ"ח)מ ביו(ישעיה והיה
באדמה האדמה מלכי ועל במרו המרו צבא על ה' יפקוד ההוא

ד) .(בא

תוספתא:

דבר של מבול  אבל מביא, אינו  מי של  מבול אומר יוסי רבי
את מקלו  את  ויקח שנאמר  מביא , המשיח לימות  העול באומות
מהו , העמי את  כרת  אשר בריתו את  להפר אתו  ליגדע נוע

ההוא ביו ותופר ג)אומר, פרק .(תענית

פסיקתא:

 הראשוני מ שפרע מי חנינא  רבי  בי חמא ר'  בש לוי  רבי
דכתיב ,כ אדו א ,ד מצרי מה  , האחרוני מ יפרע הוא

ואש  ד  ובאר  בשמי מופתי ג')ונתתי מצרי(יואל מה ,
מעיר שאו קול ,כ אדו א ס"ו)צפרדע, מצרי(ישעיה מה ,

אדו א ,י"ד)שחי הגדול(זכריה נוטל מצרי מה בשרו... המק
כ אדו א והרגו, ז')שבה רומיי(ישעיה ,עמ ראמי וירד

,ימי שלשת במצרי שמשו ואפילה חש כהנא בר אחא ר' .עמ
בכר לשמש, עתידי והיכ הזה, בעול שמשו לא ובהו תהו אבל

בהו... ואבני תהו קו עליה ונטה רומי, של יח)גדול .(פרשה

אליהו דבי תנא

וצלוחית צדקנו, דוד וב אליהו את  הקב"ה  מביא שעה  באותה 
ישראל כל   ונקבצי ,בידיה  אהר של  ומקלו  המשחה  שמ של 
 מימינ והתורה  , מאחריה  והנביאי ,לפניה והשכינה  ,בפניה
יהושפט, עמק אל  אות ומוליכי ,משמאל השרת ומלאכי

שנאמר ,ש  העמי כל ד')ונקבצי הגוי (יואל כל את וקבצתי 
ונחלתי  עמי על  ש עמ ונשפטתי  יהושפט , עמק אל  והורדתי

וגו'. גורל  ידו  עמי ואל  חלקו , ארצ ואת  בגוי פזרו אשר  ישראל 
רוח  בה  ונות  " עכו של  אליליה את הקב"ה מביא  שעה  באותה 
על שלה ופסל  היא  ואומה  אומה  כל יעברו הקב"ה  ואומר ונשמה ,
יהיה תוכה  אל   שמגיעי  וכיו ,כול יעברו ואז ,גיהנ של  הגשר
, ועובדיה  האלילי הגיהנ לתו  ונופלי חוט, כמו  לפניה הגשר
את ישראל   ורואי ,ופסיליה  ה הגיהנ לתו שמגיעי  וכיו
ישראל  מתייראי מיד  ,הגיהנ בתו ופסיליה "העכו כל 
 ע שעשית  כש שמא ,עול של  רבונו הקב"ה , לפני ואומרי
לפניו ואומרי ,את מי  הקב "ה לה ואומר עמנו , תעשה  כ אלו 

ישראל... ונחלת עמ כא)אנחנו (פרק

רד"ק

חגףנג את לחוג   לירושלי יעלו שלא אלה  מגפת  היא  אולי 
וירפא ,הערי כחמש  ה ' אל  וישובו כב)הסוכות , ש ש).

גבורתשחוח מפני  ולא  ובהכנעה , בשפלות לירושלי יבואו 
ה' עיר מהיותה  אלא  יד)ירושלי ס ש).

ונח כשארש... תזכה לא זו  מקוללת ואומה ... אדו מלכות  
 פני שגילו על  האומות  כשאר ה ' בית  אל יעלו  ולא  המלכיות,

כה)בתורה  סה ש).

וראו  הרגובאו מכת במצרי הנוצרי ילחמו שקוד אסבב  
קרוב מלחמה ותהיה  ישמעאל, בני כל  עליה ויאספו  ,ואבד

ברעהו  איש  וחרב  , יח)לירושלי סו ש).

מושיעים  הגועלו שאר ,הקדש באדמת  בנוצרי שילחמו  וי
כי  כול יודו הזאת העצומה  הנקמה  ואחר ה', נקמת  בה ויעשו 

המלוכה  כא)לה ' א .(עובדיה

אש הארבדי  תמלא לאש . סופו  העמי שיגיעת  מלפניו  גזור 
שני בבית  כ היה  ולא ה ', כבוד  יגלה  כאשר לבא לעתיד חבקוק)

יג) .ב

תחיית בסבת יהיה  ה ' בש לקרא יסכימו העמי שכל ומה ...
ילמדו ומה ה',  בש  מקו בכל יקראו שה , ט)המתי ג .(צפניה

רמח"ל:

נוגה שקליפת  והוא א ',  תיקו יעשה המשיח  בביאת  מיד  ...והנה
ואז לקדושה , תשתעבד  והיא הקשות , האחרות  הג '  מ תפרד 
ושאר כנ"ל , עצמה היא  שתתקדש  והיינו גדול , יותר  כח  תקבל
והנה לגמרי. הקדושה   מ רחוקות תשארנה  הקשות הקליפות 
 במצרי הנקמה  היא הא' ,דברי שני בעול יעשה  זה  כנגד 
היא  והב' קשות , קליפות הג' בסוד  הגמור , הרע מצד   שה באות
,שבה הטוב  שהוא בה שישאר ממה  גלולי העובדי גירות
וגו '", ברורה שפה עמי אל  אהפו "אז  ככתוב ה ', את  לעבוד 
לא   וג הקדושה , מ כלל כח  שו קליפות  הג ' יקבלו  לא  אז והנה 
בשורש מיד תבלע לא רק כלל , ישראל  ע שייכות  לה יהיה
איזה לה  יהיה  וג ,בגיהנ החייבי להעניש  עדיי תעמוד  אלא
 לה היה  נוגה  בקליפות   שבהתחבר כמו  כי ,הרשעי ע שייכות
היה הקדושה  מ רחוקי שיהיו  עתה   כ הקדושה , אל קורבה איזה
יהיה זמ באותו ולכ נוג "ה , אל  קורבה איזה  זה  כל ע לה
ולעובדי  מיתה,  אי שלישראל  ,גלולי לעובדי  ישראל  בי חילוק
ימות ", שנה מאה   ב הנער "כי בה שנאמר מיתה , יש  גלולי
מיתה יהיה  שלא אחרת, מדרגה עוד  העול יעלה  זה  אחר אבל 
תולדות וכ רבות , ה והעליות ,גלולי בעובדי אפילו עוד
הס "א  תעבור  שאז הגדול , הדי יו הוא הכל סו  א העליות,
, האחרו הבירור  נעשה הדי באותו  ואז  הבריאה , מכל  לגמרי 



אור הזוהר זורח בחשכה האחרונה  אור הזוהר  136 ◇ 5סיון תשע"ג

 לכ לומר רוצה  אני  שאלות . עוד  אי שאלות? עוד  יש הא
.ברורי יותר הרבה   הדברי את  לראות תתחילו הזה , שמהרגע
 וגלויי גדולי  בניסי עליכ ישמור ה ' לפחד. ולא  הכל. את 

לפחד. ולא לדאוג ולא מאד ,

במיוחד .מפחידי דברי שיש  רואי אנחנו  בחדשות  כבר , כ
שקוראי בעיות יש  מזה  יותר אבל  האויר, מזג  על  שומעי לה

הקרוב . בעתיד שיופיעו  קשות  שונות  אחרות  ובעיות  ביטחוניות ,
לא  אחד שא גדולי  שקרי ,איומי דברי נחשפי  יו  ויו
דבר. שו על  לסמו אפשר  אי  .ושקורי קרו ,  שה  מאמי היה 
קורס אותו, מכירי שאנחנו  כמו  הזה  שהעול לזה , גור והקב"ה 
 ומסתובבי מטיילי  עדיי  שאנשי מאד  ומעניי .הצדדי מכל 
ונורא. איו וקור שלג  היה  באירופה . תראו  דבר. קורה  שלא  כמו 
אכפת ולא אורות . בלי ,חימו בלי תעופה  בשדות  נתקעו   אנשי
יעבור הקשה האויר והמזג  השלגי שיגמרו ברגע כי  אחד. לא
מהאר ברחו המוני באירופה  השלג שנגמר ברגע לטוס . ימשיכו
.העול בכל  הגישה  וזו  פחד. בלי בעיות . בלי לאירופה , לטוס
השקר. חיי את בכוח  ממשיכי אנחנו   נעלמת הסכנה כאשר 

.לסו יגיע זה  אבל 

אבל השלישי.  העול בארצות  היו  הגדולי האסונות ,בינתיי
המערבי.  לעול יגיע זה  מאד, מהר לאלאטלאט, או לאטלאט
 במצבי אלא  ,נוחי לא ומצבי שלג הרבה  של  בצורה לא
: אתכ מזהיר ואני .אד חיי של  גדולות  ובאבדות  מפחידי
מילה יודע לא אני בתשובה ! תחזרו ,'טמבלי' בתשובה ! תחזרו
בתשובה . תחזרו  להגיד: יכול  שאני יותר חריפה  מילה  איזו  אחרת ,

?'עול של ה'ריבונו  הוא שהקב "ה  רואי לא את

אסונות ע "י בתשובה היהודי את  להחזיר ניסה  ה' בתחילה
 גר לא זה אבל  ,קשי  מצבי ל "ע, קשות במחלות  , אישיי
אבל ה', ברו המסר את  קיבלו  חלק להתעורר. האנשי לרוב 
: יו  יו עברו  שיהודי קשי מצבי הרבה  כ כל  לא. הרוב 
בית ,  בשלו משונות  בעיות פרנסה , בעיות  ,משוני מות מקרי
מאד שהרבה קשות , מחלות  הרבה על  יודעי כולנו  ובודאי 

עלינו . לא מזה , סובלי יהודי

רק  מזה. התעוררו  מעט מכמה .  חו אחד א העיר לא  זה אבל
אסונות יהיו קשה . יותר הרבה יהיה  ועכשיו מזה . התעוררו כמה 
אבל ענקית. למלחמה   מחכי אנחנו  וג . גדולי יותר הרבה טבע
שהרבה רוצי מאד  מאד  אנחנו .אנשי בינתיי מפחיד  לא  זה 
כולל  העול אבל צדקנו . משיח  של  פניו את יקבלו  יהודי מאד
להשתחרר  רוצי ולא ,ובחלו , עדיי באופוריה  היהודי רוב 
ה ' יצליחו. לא  העול על  להשתלט  שמנסי הרשעי וכל מזה .
רוב אז , ואולי .העול מ יעלמו  ה קלות . ובקלי  ,אות יגמור
חס לא, אולי   אבל  יבינו. ,היהודי רוב כולל   בעול האנשי

י  מי ,שלא ושלו אי ,מתעוררי שלא אי  נדה אישית אני ודע.
ישראל . לע תעזור לנו ! תעזור  טאטא, טאטא אוי לדעת. רוצי

להגיד. מה עוד  לי   אי

ביעקב'שאלה: פשע 'ולשבי ,אלוקי בית בספרו אומר המבי"ט
והשאלה הגאולה. תבוא ממנו יחזרו שא העגל, חטא של הפשע זה
אפשר אי ,החטאי כל של השורש הוא הזהב ועגל מאחר היא,
אפשר יהיה אי אז .החטאי כל של השורש זה הרי מעגה"ז, לחזור

אותו? לתק להתחיל

היהודי,תשובה: ובעיקר ,שהאד אחד: לדבר רק מחכה הקב"ה
מתכת. חתיכת פשוט זה שעגה"ז אחת בשניה יבי פשוט שהוא

וזה הבא, עול לו נות לא וזה ,חיי לו נות לא וזה יותר. ולא
שהוא וברגע .עול של ריבונו שהוא להקב"ה אותו מביא לא
באמת השקר,שזה של בעול עכשיו עד חי שהוא מה שכל יתפוס
יחזור הוא אז ,עול של ריבונו ע רק היא שהאמת שקר,
לפחות הרוב או שכול כמו אבל להגיע. תוכל והגאולה בתשובה,

יהיה. מה יודע לא אני ,מסוממי כאילו מסתובבי

החדש העולמי הסדר
של קבוצה  התחברו  שנה , חמישי  כמאתיי לפני  החל  זה 

ועולמו . ה ' על  יחדו  ונועצו העול עשירי

כל על  חדשה.שלוט עולמית  דת  חדשה , עולמית ממשלה להקי
לחמש מתחת העול אכליסיית את  ולדלדל ,העול בני  של   הכס

.נוראי  דברי ועוד .מיליו מאות

לפני  אבל  יפלו, בקרוב  ושלטו כח  המתאווי הללו   העשירי
.העול את ויהרסו  ישנו  ה זה 

גדולה . מפלה לה  יגרו והוא  בהשי"ת ,  נלחמי ממש  ה

הוא  החדש , העולמי  ה "סדר של  מהפעולות  להיות שצרי הפחד
כזה: השאר  בי

 מעלליה שאר  בי   רוצי האלו הנוראי הרשעי ה
 מרות את  לקבל  יסכי שלא מי וכל  חדשה , עולמית  דת להקי

ל יש מזה, חששי מאד הנוצרי , הגזי לתאי מחשבישלח
כי  , הנוצרי כל  את לחסל רוצי וה שלה הכנסיות  כל  ע
להאמי לא  לה יאמרו  כי מרות את לקבל ירצו לא הנוצרי
יכריחו ה ואז בכלל , לקבל  מוכני יהיה  לא ה זה  ואת ביש"ו ,
של והחיילי  השוטרי לבי האזרחי בי מלחמה  ותהיה ,אות

מפח  הזמ כל ארה "ב  ממשלת האזרחי אמריקה , של  הנשק על  דת 
הבצא   ע יבואו  ה מעט עוד  כי  למה ? ,לה שיהיה  רוצה ולא
שישלח  או  יירה , ירה או  שיתנגד ומי  המדינה , את  ויכבשו  שלה
 וה מזה , מפחדי מאד מאד הנוצרי ריכוז, למחנה לאלתר
 ה ואז ,לה יעזור לא וזה  הממשלה, נגד הפגנות לעשות   מוכני
 האלהי את שהרגו  שהיהודי זה, על  היהודי כל את  יאשימו
יהיה זה  ואז  החדש", העולמי "הסדר ע"י , אחריה רודפי ,שלה
יצוד  ג החדש העולמי הסדר כי  למה ? . היהודי על  הגדול  הפחד 
,חיי  באלקי ולכפור דת את להמיר אות ויכריח  היהודי את 

נפש? ימסרו כמה

הכנסיות כל של  רשימה  ע מחשב  שמה  יש כי מדווחי  הגויי
ככה וא .הנוצרי את  לחסל  רוצי  ה . והמתפללי שבאמריקה 

היהודי את  ג(מאמיני שניה ההבדל? .(מה

30 לפני אמר זצ"ל  מקלוזניברוג  הרבי 
באמריקה , גרועה  יותר שואה  שתהיה  שנה 
אחד אותו כי  למה ? , מוב מאד  מאד  וזה 
את מפעיל  ימ "ש היטלר את שהפעיל
בובה רק היה  היטלר ואובמה , הממשלה 
החדש", העולמי "הסדר  של  העשירי ביד
,התאומי בבנייני  הפיגוע  את  עשו  ה
 ה  וה  בבאסט הפיגוע את  עשו  ה

!היהודי אחינו ובמיוחד תושביה , כל  על  אמריקה את יחריבו 

קורה זה הבעיה ? מה אז באמריקה  ולא ישראל   באר פה  אנחנו 
פה! ולא שמה 

ישראל , לאר  ג יגיע החדש" העולמי ה "סדר , ביד טעות 
.מה זה הממשלה 

את יסגרו  ,העול בכל  לאפס עד הכלכלה  כל את יורידו  ה
ואז , בגויי ומושלי המלוכה  לה כי וירגישו  ,המי ואת  החשמל 

.אות ויגמור דוד צמח  יצמח 

!בשרכ על זה את  ותרגישו  ותראו חכו ?מאמיני לא

לעשות כח   לכ ית וזה  הקודש  הזוהר את ותלמדו לכו 
נפש! מסירות

אדום של  הסוף על מקורות
תנחומא מדרש

שמשו ואפלה חש אמר  כהנא בר אבא רבי בתנחומא: איתא
עתידי ולא הזה  בעול שמשו  לא ובוהו תוהו  אבל  ,במצרי
שנאמר שבפטקייא , גדול   בכר לשמש, עתידי  והיכ לשמש ,
שלא  העול אומות אמרי,  ורבנ בהו , ואבני תהו  קו  עליה  ונטה 

מתו שנתנה  התורה  את אומרקבלו  הוא עליה החוש ישעיה)

דבר,ס') במצרי ...לאומי וערפל אר יכסה החוש הנה כי
המק ובאדו ,שחי במצרי .ובד בדבר אתו ונשפטתי ובאדו
תמק ולשונו בחוריה תמקנה ועיניו רגליו על עומד והוא בשרו
אלגביש, ואבני שוט וגש ובאדו ברד, במצרי ,בפיה
השדה ולחית כנ כל לצפור אמור אד ב ובאדו ארבה, במצרי
בהו, ואבני תהו קו עליה ונטה ובאדו ,חש במצרי הקבצו,
צדוני, וכל כל צפו נסיכי שמה ובאדו בכוריה נג במצרי

עמ ראמי וירדו אומר מאיר ל"ד)ר' זרה(ישעיה עבודה וירדו ,
פורע ובאדו ,מה פרע כ ואחר מאליליה פרע במצרי .עמ

שנאמר ,מה כ ואחר תחלה שלה השר כ"ח)מ ביו(ישעיה והיה
באדמה האדמה מלכי ועל במרו המרו צבא על ה' יפקוד ההוא

ד) .(בא

תוספתא:

דבר של מבול  אבל מביא, אינו  מי של  מבול אומר יוסי רבי
את מקלו  את  ויקח שנאמר  מביא , המשיח לימות  העול באומות
מהו , העמי את  כרת  אשר בריתו את  להפר אתו  ליגדע נוע

ההוא ביו ותופר ג)אומר, פרק .(תענית

פסיקתא:

 הראשוני מ שפרע מי חנינא  רבי  בי חמא ר'  בש לוי  רבי
דכתיב ,כ אדו א ,ד מצרי מה  , האחרוני מ יפרע הוא

ואש  ד  ובאר  בשמי מופתי ג')ונתתי מצרי(יואל מה ,
מעיר שאו קול ,כ אדו א ס"ו)צפרדע, מצרי(ישעיה מה ,

אדו א ,י"ד)שחי הגדול(זכריה נוטל מצרי מה בשרו... המק
כ אדו א והרגו, ז')שבה רומיי(ישעיה ,עמ ראמי וירד

,ימי שלשת במצרי שמשו ואפילה חש כהנא בר אחא ר' .עמ
בכר לשמש, עתידי והיכ הזה, בעול שמשו לא ובהו תהו אבל

בהו... ואבני תהו קו עליה ונטה רומי, של יח)גדול .(פרשה

אליהו דבי תנא

וצלוחית צדקנו, דוד וב אליהו את  הקב"ה  מביא שעה  באותה 
ישראל כל   ונקבצי ,בידיה  אהר של  ומקלו  המשחה  שמ של 
 מימינ והתורה  , מאחריה  והנביאי ,לפניה והשכינה  ,בפניה
יהושפט, עמק אל  אות ומוליכי ,משמאל השרת ומלאכי

שנאמר ,ש  העמי כל ד')ונקבצי הגוי (יואל כל את וקבצתי 
ונחלתי  עמי על  ש עמ ונשפטתי  יהושפט , עמק אל  והורדתי

וגו'. גורל  ידו  עמי ואל  חלקו , ארצ ואת  בגוי פזרו אשר  ישראל 
רוח  בה  ונות  " עכו של  אליליה את הקב"ה מביא  שעה  באותה 
על שלה ופסל  היא  ואומה  אומה  כל יעברו הקב"ה  ואומר ונשמה ,
יהיה תוכה  אל   שמגיעי  וכיו ,כול יעברו ואז ,גיהנ של  הגשר
, ועובדיה  האלילי הגיהנ לתו  ונופלי חוט, כמו  לפניה הגשר
את ישראל   ורואי ,ופסיליה  ה הגיהנ לתו שמגיעי  וכיו
ישראל  מתייראי מיד  ,הגיהנ בתו ופסיליה "העכו כל 
 ע שעשית  כש שמא ,עול של  רבונו הקב"ה , לפני ואומרי
לפניו ואומרי ,את מי  הקב "ה לה ואומר עמנו , תעשה  כ אלו 

ישראל... ונחלת עמ כא)אנחנו (פרק

רד"ק

חגףנג את לחוג   לירושלי יעלו שלא אלה  מגפת  היא  אולי 
וירפא ,הערי כחמש  ה ' אל  וישובו כב)הסוכות , ש ש).

גבורתשחוח מפני  ולא  ובהכנעה , בשפלות לירושלי יבואו 
ה' עיר מהיותה  אלא  יד)ירושלי ס ש).

ונח כשארש... תזכה לא זו  מקוללת ואומה ... אדו מלכות  
 פני שגילו על  האומות  כשאר ה ' בית  אל יעלו  ולא  המלכיות,

כה)בתורה  סה ש).

וראו  הרגובאו מכת במצרי הנוצרי ילחמו שקוד אסבב  
קרוב מלחמה ותהיה  ישמעאל, בני כל  עליה ויאספו  ,ואבד

ברעהו  איש  וחרב  , יח)לירושלי סו ש).

מושיעים  הגועלו שאר ,הקדש באדמת  בנוצרי שילחמו  וי
כי  כול יודו הזאת העצומה  הנקמה  ואחר ה', נקמת  בה ויעשו 

המלוכה  כא)לה ' א .(עובדיה

אש הארבדי  תמלא לאש . סופו  העמי שיגיעת  מלפניו  גזור 
שני בבית  כ היה  ולא ה ', כבוד  יגלה  כאשר לבא לעתיד חבקוק)

יג) .ב

תחיית בסבת יהיה  ה ' בש לקרא יסכימו העמי שכל ומה ...
ילמדו ומה ה',  בש  מקו בכל יקראו שה , ט)המתי ג .(צפניה

רמח"ל:

נוגה שקליפת  והוא א ',  תיקו יעשה המשיח  בביאת  מיד  ...והנה
ואז לקדושה , תשתעבד  והיא הקשות , האחרות  הג '  מ תפרד 
ושאר כנ"ל , עצמה היא  שתתקדש  והיינו גדול , יותר  כח  תקבל
והנה לגמרי. הקדושה   מ רחוקות תשארנה  הקשות הקליפות 
 במצרי הנקמה  היא הא' ,דברי שני בעול יעשה  זה  כנגד 
היא  והב' קשות , קליפות הג' בסוד  הגמור , הרע מצד   שה באות
,שבה הטוב  שהוא בה שישאר ממה  גלולי העובדי גירות
וגו '", ברורה שפה עמי אל  אהפו "אז  ככתוב ה ', את  לעבוד 
לא   וג הקדושה , מ כלל כח  שו קליפות  הג ' יקבלו  לא  אז והנה 
בשורש מיד תבלע לא רק כלל , ישראל  ע שייכות  לה יהיה
איזה לה  יהיה  וג ,בגיהנ החייבי להעניש  עדיי תעמוד  אלא
 לה היה  נוגה  בקליפות   שבהתחבר כמו  כי ,הרשעי ע שייכות
היה הקדושה  מ רחוקי שיהיו  עתה   כ הקדושה , אל קורבה איזה
יהיה זמ באותו ולכ נוג "ה , אל  קורבה איזה  זה  כל ע לה
ולעובדי  מיתה,  אי שלישראל  ,גלולי לעובדי  ישראל  בי חילוק
ימות ", שנה מאה   ב הנער "כי בה שנאמר מיתה , יש  גלולי
מיתה יהיה  שלא אחרת, מדרגה עוד  העול יעלה  זה  אחר אבל 
תולדות וכ רבות , ה והעליות ,גלולי בעובדי אפילו עוד
הס "א  תעבור  שאז הגדול , הדי יו הוא הכל סו  א העליות,
, האחרו הבירור  נעשה הדי באותו  ואז  הבריאה , מכל  לגמרי 
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מכל נברא  בשו ישאר  ולא יסתלק, הרע של  הרשימו שאפילו 
הרע  וכל  טוב , רק  ההוא  היו עד בראשית  ימי מששת שנברא  מה 

... עול ולדראו לחרפות יאמר עליו  נה)מה ד במרו .(אדיר
שפסוק  נראה    הנביאי מיבושו  המתבודדי על  אלו  י

אחד ינבא  שא ,הדרשני כתות  וכ ,מהאר  שיעביר האומות
אוהבי  יהיו כ כל  וידקרוהו , משקר שהוא  הוריו לו  יאמרו מה
 הנכרתי רוב  יוותר והשלישית  נבואתו ... באמיתת  ודבקי ה'

מישמעאל   והנשארי ,מאדו וח)יהיו  ג יג .(זכריה
 בסו יהיה  מה   ל ואפרש  אשוב  ועתה  זיע"א : הרמח"ל כתב
משה אדונינו אמר הסוד זה  ועל  . ק מועד עת בהגיע  ,הדברי

ע"ה  ד')רבינו  ודוד(דברי האלה". הדברי כל ומצאו ל "בצר
כ ג אמר הזמ בזה י')בהסתכלות ברחוק(תהלי תעמוד ה' "למה

נפתח היה גדול פתח הנה כי דע היטב. והב בצרה", לעתות תעלי
כל יוצאי היו שממנו השער והוא הקדושה, האר על בראשונה
העונות, גרמו וכאשר ,בצמצו ולא בריוח השלו וכל הברכה
חלונות תחתיו ונפתחו השער, נסגר אז חרב, הקדוש והבית
נסתמי החלונות כי ,ומחשי הול יהיה האור כ ועל ...קטני
החלונות, להיסת ישלימו אחת בשעה והנה נגלה, לא השער ואור
אלא ,כלו לזה זה בי שאי ונמצא השער, פתיחת מיד ותתגלה
א חרב, העול היה הרגע באותו כ לא שא יוצא, וזה נכנס זה
נראית הזאת לסתימה החלונות יגיעו שכבר כיו זה כל ע

כי הרבה, תעמוד לא גדולה חשיכה עת והיא למטה, פעולת
שנעשה אמנ מבראשונה. חזק האור וישוב תתחזק השער פתיחת
המאורות השפעת לפי כי למטה, פעולתו נראית למעלה הזה העני
דר ליודעי מובני הדברי אלה וכל ,בעול הפעולות נעשות

כתוב הזמ זה ועל ד')החכמה, כל(דברי ומצאו ל "בצר
נולד והסתימה הצרות מפני כי אחד, דר והכל האלה"... הדברי

ואומר בדבריו, ישראל את מחזק דוד היה כ ועל ל"א)זה, תהלי)

ואומ לב חוזק באמת כי לה'". המיחלי כל לבבכ ויאמ "חזקו
והחשו הצר הזמ תוק מפני הזאת, לתוחלת צרי גדול

ואמר י')שזכרתי... גדול,(תהלי סוד והוא עני, ידלק רשע בגאות
זמ כל עוד יאס ולא בראשונה שמתגלה הגדול האור זה מפני כי
בעבורו כי ,הרשעי השונאי יתר בלבב נתקשו כ על החשיכה,
ולכ ,פניה נגד לעמוד עדיי בישראל כח נמצא ולא נתקנאו,

נאמר הזמ אותו על הנה כי עני, ידלק רשע ט"ז)בגאות (משלי

נאמר ואז אדוניו, על למרוד סמאל גאות והוא ,"גאו שבר "לפני
כי ,המשיחי ושני השכינה דוד כלל הזאת ובמלה עני". "ידלק

בה נאמר השכינה ,כ נקראי מ')כול תהלי),"ואביו עני "ואני
דוד ב ט')משיח יוס(זכריה ב משיח חמור", על רוכב "עני

ט') שנקרא(קהלת מי כל אחרי דולק והסמאל ,"חכ מסכ "איש
תיעשה כ כי חשבו, זו במזמות יתפשו דבר סו א הזה, בש

לעתיד... הנקמה הגאולה)בה .(מאמר


