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 תשע"וב גוג ומגוג
שהגאולה התחילה במוצאי שביעית זאת המראות הוכחות 

, דברי הגרי"ח מופתים וניסים לנגד עינינו תשע"ו(ה')

קנייבסקי, מרן החפץ חיים, האדמו"ר הזקן, הרב יורם אברג'ל 

 כולם מתכנסים לשנה זאת. זצוק"ל

 .להצלת עם ישראלחובה קדושה להפיץ 

 אף לאנשים רחוקים.וחכמים, מתחזקים, בחורי ישיבה  מיועד לתלמידי

שנה? מדוע הגאולה רק עכשיו והיא "בעיתה"? מה צריך  2000מדוע לא נגאלנו כבר 

לעשות כדי להינצל? האם יש לנו הנהגה בדור עני זה? ומי הם כל הערב רב שמוזכר בזוהר 

 והאם יש ח"ו גזירה על עם ישראל? איפה כל נבואות ודברי חז"ל? בדור זה?
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 לזיכוי הרבים – בית מדרשלהשאיר את החוברת בנא 
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 פתח דבר

התובנות  כל לפי החילה שכבר ומגוג גוג מלחמת לקראת הציבור את לעורר החוברת מטרת
 מעל ולהוכיח, ח"ו ראשנו על שמרחפת אפשרית קשה גזירה על וכן להתריע, שנציג בהמשך

 שלימה בתשובה נחזור ואם, בעיתה גאולה לקראת צועדים הקרובה בשנה שאנחנו ספק לכל
 הצגת ידי על נוכיח זה וכל, הדינים למתק לפחות או דאחישנה לגאולה אותה להפך נוכל

 ואש דם בארץ מופתים ונתתי כתובשו כמ האחרונות בשנים בשמים שהיו והניסים המופתים
 שגם בתנחומא ל"חז ודרשו', ה יום בא לפני לדם והירח לחושך תהפך השמש, עשן ותימרות
 המטה) משה שקיבל כעין מופתים' ג גם יהיו כ"א לאדום מכות עשר יהיו אחרונה בגאולה

 ממש התרחשו ל"הנ שהמופתים ונראה(. כשלג מצורעת ידו, ביבשת לדם מהיאור מים, לנחש
 קולות בשישית' כו ראשונה שנה בא דויד שבן שבוע ל"חז דברי נפרש וכן. עינינו לנגד

 במוצאי נמצאים שאנו הנוכחי שמיטה השבוע על ממש נאמר זה שכל'. כו מלחמות בשביעית
 ואחריה השואה את הקודש ברוח שצפה חיים החפץ דברי נראה וגם. ו"תשע שבו שביעית

 האלו כדברים שאומר קנייבסקי ח"הגרי דברי נביא וכן ו"בתשע קרובהה הזאת המלחמה את
 .ו"תשע ממש זאת לשנה מתכנס שהכול א"והגר הזקן ר"האדמו דברי וגם

 
 שזאת מאוד ותתבהל תבין באה גאולי ששנת שתדע אחרי במישרים יחזו ועיניך

, אוכלתם אש זכו לא ביניהם שכינה זכו מרושא וכמו ו"ח זכינו שלא כלומר, בעיתה גאולה
 הרבו תורה הרבה כך כל הרי זכינו לא מדוע כרגע היהודי בעולם הולך מה לבאר וננסה
 להינצל ישראל עם לעשות צריך מה נאמר ד"בס זאת כל ואחרי, עשו בתשובה וחזרה

טועים ועם ונסייג הדברים כי הלואי שאנחנו  .תורתך הפרו' לה לעשות עת זועקים והדברים
ישראל יגאל ברחמים השנה אמן, אבל על כל פנים עלינו חובת ההתחזקות וההכנה בהגלות 
נגלות כל הסימנים שמקובלים מחז"ל ודברי רבותינו, לכן עלינו להתחזק ואפילו מתוך פחד 

 רק לשנה הקרובה כדי להיגאל שלא יהיה ח"ו פגיעה קשה בישראל.
 

ם כזה קונטרס כי הנה כבר עשה כזה הרב ואל תחשוב שאנו הראשונים שמוציאי
הגדול המהרח"ו ז"ל בהקדמת עץ חיים, והוא כבר מנה כל בעיות הדור והערב רב, ועשה 

 עיין יותר שם. הכול כדקא יאות ואין להוסיף על דבריו.
 

, ואם תאמר מה לנו ולעתידות, הנה ודאי שיש מצוה ם ח"וואנו לא באנו להיות נביאי
יא אם יתקיימו והרי לכל הנביאים האחרונים בתרי עשר יש נבואה על ת את דברי הנבלראו

אחרית הימים חלק התקיימו כבר וחלקם לא, וראוי להתבונן מה מהם התקיים, ואע"פ שאין 
היום נביא מ"מ אם רואים אותות ומופתים צריך לעמוד עליהם כמו שפסק הרמב"ם שמופת 

ְלִחים אֹותֹו נֹוְתִנין לֹו אֹות ּומֹוֵפת ז(: "הוא סימן לאמיתות הנביא )הל' יסודי תורה פ" ְמשַׁ ּוְכשֶׁ
ת ֱאמֶׁ ָהֵאל ְשָלחֹו בֶׁ ֵיְדעּו ָהָעם שֶׁ  ".ְכֵדי שֶׁ

 רונן ע.
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 גאולה בתשע"ו – פרק א
 היום מצבנו

 לכאורה הקיצין כל כלו וכבר נושענו לא איך נתבהל הגלות אורך על לבנו נשים אם
 מדוע להתבונן אדם צריך. נושענו לא ואנו, לרז" לנו ושמסרו ובזוהר דניאל בספר מפורשיםה

. בו נחרב כאילו המקדש בית בו נבנה שלא דור כל ל"חז ש"כמ הגלות כך כל התארכה ולמה
, , נפוצו הצאן על פני כל חוצותרועה לו אין אשר כעדר היום ישראל שעם שתדע וצריך

ים עדרים, כל קבוצה והאמת שלה והתורה נעשית למחצה נעשית עדר נעדרת והאמת
, בו ם-אלהי רוח אשר איש אין כי עיניך לנגד יהיו הכתובים ל"חז דברי ורקלשליש ולרביע, 

ִדיק ָאָבד ְוֵאין ִאיש נלך בה, כי התקיים בנו הפסוק: ישעיה )פרק נז( "יראה לנו את הדרך ש צַׁ הַׁ
ל ֵלב ְוַאְנֵשי חֶׁ  ִדיקָשם עַׁ צַׁ ף הַׁ ד נֱֶׁאָסִפים ְבֵאין ֵמִבין ִכי ִמְפֵני ָהָרָעה נֱֶׁאסַׁ ", וכדברי חז"ל אין בן סֶׁ

 דויד בא עד שיתמעטו תלמידי חכמים )סנהדרין צז(.

 ו"בתשע בעיתה גאולה
 כל הם אלו דאחישנה גאולה. ובעיתה אחישנה: 1קיצין של סוגים שני שיש ל"חז לנו מסרו

, ועוד ועוד הזוהר לדברי ר"ת ושנת ם"המלבי לדברי ג"תרע שנת כגון ל"רז לנו שמסרו הזמנים
 ולפי. כן היא התשובה? כרחנו בעל להיגאל עלינו יגזר שכבר זמן שיגיע יתכן האם אבל

 המשיח להגיע צריך שבה האחרונה בשנה ממש שאנחנו ניראה בהמשך שנציג הראיות
 .ה"בע בא דויד בן( ו"תשע'ה) שביעית מוצאי ל"חז ש"כמ

 כללית הסתייגות
 ואף אנו ,הקץ את חישב כאשר )ח, יד( 2לדניאל בפירושו י"רש שכתב אמנם נסייג דברינו כמו

 יש אבל, בלבד ה"לקב מסור האמיתי הגאולה זמן כי במקומנו אחר יבוא ניטעה ו"ח אנו אם
ת . וזאהגאולה מתי לזהות ניתן ידיהם שעל בנביאים וכתובים ל"חז שמסרו ברורים סימנים

משום שאנו לא נביאים ולא בעלי רוח הקודש רק דברי חז"ל לעינינו והאותות והמופתים 
 ודברי האחרונים ודי בזה.

כמו כן אפשר שגם אם אנו צודקים, על ידי תשובה ומעשים טובים נוכל לדחות את הרעה 
ָנִביא אֹווכמו שפסק הרמב"ם )הל' יסודי תורה פ"י( " הַׁ פְֻּרָענּות שֶׁ ר ְפלֹוִני ִדְבֵרי הַׁ יֹּאמַׁ ֵמר ְכגֹון שֶׁ

יֹוֵצא ִבְדָבִרים ֵאלּו ִאם ֹלא ָעְמדּו ְדָבָריו ֵאין ָבזֶׁה  ָימּות אֹו ָשָנה ְפלֹוִנית ָרָעב אֹו ִמְלָחָמה ְוכַׁ

                                                             
 סנהדרין צח ע"א 1
נצטוה לסתום ולחתום הדבר ואף הוא לא נגלה בל' סתום וחתום ואנו נוחיל להבטחת מלכנו קץ והחוזה וזה לשונו: " 2

אחר קץ ובעבור קץ הדורש נודע כי טעה במדרשיו, והבא אחריו יתור וידרוש דרך אחרת יש לפתור ערב ובקר בגי' ה' מאות 
 ".ד"ושבעי' וארבע ועוד אלפי' ושלש מאות הרי אלפים וח' מאות וע
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ְך  רֶׁ ָקדֹוש ָברּוְך הּוא אֶׁ הַׁ ְכָחָשה ִלְנבּוָאתֹו. ְוֵאין אֹוְמִרים ִהֵנה ִדֵבר ְוֹלא ָבא. שֶׁ ד הַׁ סֶׁ ב חֶׁ ִים ְורַׁ פַׁ אַׁ
ם ְכַאְנֵשי ִניְנֵוה. אֹו ח ָלהֶׁ ָעשּו ְתשּוָבה ְוִנְסלַׁ ְפָשר שֶׁ ל ָהָרָעה ְואֶׁ ם ְכִחְזִקָיה ְוִנָחם עַׁ ָתָלה ָלהֶׁ ", שֶׁ

וכך גם כאן אפשר שתידחה הגאולה מעט בכמה שנים או שתגיע אבל במיתוק הדינים 
בהם כלל, אבל לפי המסתמן ניראה שזוהי גאולה  בעז"ה, והכול חשבונות שמים ואין לנו עסק

 .3בעיתה

 ?ומה עם כל הרבנים שמרגיעים
ולכן רוב הרבנים יאמרו היום הבלבול רב ולא יודעים כיצד לנהוג הובי ידידי, שהנה דע לך א

שאין רעה קרובה ואין גאולה, כי מפחדים ממאמר חז"ל תיפח עצמן של מחשבי קיצין ולא 
. אבל לענ"ד כל אדם צריך רוחותלכן נוצרים פיהם ומרגיעים הרוצים שיטעו ח"ו הציבור ו

לדעת את הדברים המובאים כי אלו בכבשונו של עולם ואחר כך יחליט אם חפץ לחוש אם 
רבנים היום שכלל לא רוצים לראות את משיח צדקנו, והטעם פשוט כעין יש שלאו. וגם תדע 

ך לא רצו להיכנס לארץ לאבד מקומם, וכן אלו שמתו במכת חושו שהיו גדולי דור המרגלים
לו יצויר לאדם כלכלה ובטחון כי  , כל שכן בדור מקולקל זהבמצרים לא רצו להיגאל כלל

הנה . דעה רעה זאתזכור להרחיק תו ,ושלווה היה חי במדינה גם עוד מאה ומאתיים שנה
 אמר רבי יוחנן דור שבן דוד בא בו )סנהדרין צז.(וכמו שאמרו חז"ל  אלו שייכים ודאי לערב רב

תלמידי חכמים מתמעטים והשאר עיניהם כלות ביגון ואנחה וצרות רבות וגזרות קשות 
מים . אבל דע שיש כאלה שבאמת ובתמתחדשות עד שהראשונה פקודה שניה ממהרת לבא

לבלבל אותם ולהפיל  המשיךללמתרחש בעולם והבעל דבר היצר הרע רוצה  לא שמים לב
, ויש כאלו שאוחזים רב , ויש כאלה שפשוט נמשכים אחרי הערבחללים איתו עד עת יולדה

בפסוק ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ ולא תבוא אלינו כל רעה כי סבלנו מספיק והלואי 
צות מ (א"הלכות תעניות פ)אבל ספק דאורייתא לחומרא וכבר כתב הרמב"ם . שהם צודקים

בנים יש את הר כןול ,יש המון סימנים שהצרה קרובה כברו, לזעוק על כל צרה קרובה עשה
תעה ואמרו יהיה , כי גם בשואה לא חששו והיתה להם הפשכן מזהירים ואומרים את האמת

בסדר, וכמו כן בחורבן הבית היו בוטחים ושלווים ואמרו לא תבואנו הרעה אשר דיברו 
הנביאים, אבל ראה ראינו מה עלה בידם. והיאך נעיז פנינו כעת בהגלות כל דברי חז"ל ומרן 
החפץ חיים והאדמור הזקן ועוד גאונים גדולים וסימנים ומופתים לכל הפחות יעשה אדם 

נוראה בחרדה ויציל עצמו והסובבים אותו, וראה שגם אמוראים קדושים לא רצו תשובה 
והטעם משום , , יבוא המשיח ולא אראה אותוואמרו "יתי ולא אחמיניה"להיות בדור מבולבל 

ויעשה מותניו ויבכה לקבל משיח ברחמים גדולים כל אדם לכן יאזור  .שמא יגרום החטא
 תשובה ויגמול חסדים בשנה הקרובה ככל יכולתו.

 טרת הקונטרסמ
כאמור הלואי שאנחנו טועים ועם ישראל יגאל ברחמים השנה אמן ולא תהיה עלינו שום 

על כל פנים עלינו מוטלת חובת ההתחזקות וההכנה תמיד וכל שכן  מלחמה קשה, אבל
בהגלות נגלות כל הסימנים שמקובלים מחז"ל ודברי רבותינו, לכן עלינו להתחזק ואפילו 

                                                             
ים וא רמוז בפסוק האלף לך שלמה ומאתוה ותדע שהקץ הסופי האפשרי בכלל הוא בשנת ת"ת לאלף השישי 3

מים ברא ה' וקורין אותם )הקדמת זהר( כי אלף עולמות נעלכן מובא במדרש שיר השירים לנוטרים את פריו, 
, והם אלף שנים של האלף לך שלמה( ח ה"שכיסופין, והם הרמוזים בפסוק )שין דח בראשית ב'( עלמ"ל )ז"ז

ף דֹור. רגם: "האלף השביעי שהם בחינת עולם הבא. וזה לשון הזוהר חדש המתו לֶׁ ָכתּוב ָדָבר ִצּוה ְלאֶׁ זֶׁהּו שֶׁ
ִהְר  ל ִכּסּוִפים שֶׁ ף עֹוָלמֹות שֶׁ לֶׁ ה אֶׁ ף ְלְך ְשֹלמֹּה. ְוֵאלֶׁ לֶׁ ר )שיר ח( ָהאֶׁ ם נֱֶׁאמַׁ ֲעֵליהֶׁ ת ָהָאָד וַׁ ל כָֻּלםִכיב אֶׁ  ולכן "..ם עַׁ

 הקרובות שנה 20-ב להיות יכולה שהגאולה בקלות להסיק ניתן לספירה 5776 בשנת שאנחנו בזה בהתחשב
 ורמז, (יותשנים אפשר 3)ואם לוקחים בחשבון שרק במוצ"ש יכולה להיות גאולה בעיתה נשארו רק  היותר לכל
הם בחינת אלף ו ה"לקב מוקדש כולו השביעי האלף, ריופ את לנוטרים ומאתיים שלמה לך האלף הפסוק לזה

 מן אחרונות ומאתיים עלמין דכסופין לכל דור ודור, כי הם יהיו לנצח נצחים ולא כלולים בזמן הזה הגשמי,
 משיח בימות הזה העולם מן ויהנו המתים בתחיית שיקומו המצוות שומרי אלו פריו את לנוטרים השישי האלף

 .הבא לעולם עד המעבר בתקופת
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מתוך פחד ואפילו אם זה יחזיק רק לשנה הקרובה כדי להיגאל שלא יהיה ח"ו פגיעה קשה 
ו יום כיפור שאומרים לאדם הנה יום הדין ואין לומר מה הטעם בזה, כי זה ממש כמ בישראל.

אלא ודאי  הוא עושה מתחזק באלול ומעט תשרי וחוזר לכסלו במוצאי סוכות,קרב וכי מה 
 יבולע המות לנצח.שזה רצון ה' שבעת הדין לפחות נתגבר עד ש

וגם קונטרס זה פונה ישירות לחרדים ולדתיים כאחד וכן לאנשים שלא זכו להיות בדת, 
א ולהפנים את הניסים המתרחשים בעולם והשינויים כדי לזכות את נשמתם עליהם לקרו

שלא יאבדו ח"ו כי אין זמן, רק יעשו תשובה בצער על חטאיהם ומעתה והלאה לא ישנו 
הן אמת שזוהי הדרגה הכי  –באולתם. ואם תאמר, מה תעזור חזרה בתשובה מתוך פחד 

ידת היראה ראוי בזמן קשה כזה לקיים נמוכה, אבל מכיון שמידת הדין מתוחה והיא היא מ
דברי נביאים ולחזור בתשובה, והמחוזקים כבר יעזרו חיל להתחזק יותר לדקדק בדברי 

פרים ולמשמש ולפשפש במעשינו במה טעינו. ועיין במגילת יונה היאך חזרה העיר הגדולה וס
 נינוה מתוך פחד ויראה ועוד החזיקה תשובתם שנים רבות.

 למה דוקא עכשיו נאמין?
לכאורה שאלה מתבקשת, מה ההבדל בין תאריך זה ה'תשע"ו לשאר כל התאריכים שאמרו ו

שהמשיח מגיע, למה  ל שנה ושנה אומריםהמשיח צפוי להגיע, וכצדיקים ואנשי מעשה ש
, כי שאלה הזאת אחרת , יש תשובהשנאמין כעת. לבד מזה שצריך אדם להאמין בכל רגע

שם רד"ו שנים עד שנגאלו, וכן בחורבן בבל  אפשר לשאול גם לפני שנגאלו ממצרים שחיכו
עד שהגיע רעתם הוחילו שנים והאריכו על ארצם וחשבו שלא תבואם הרעה, אבל לבסוף 
עלתה כשואה על הארץ נבוכדנצר וכל חיילותיו, וגם אז היו הרבה תאריכים שהטעו את 

 הציבור, חשבו שהגאולה צריכה להגיע והתאחרה.

ם לאותות ומופתים וניסים ממש כדברי חז"ל והנביאים בכל אבל כעת, בבירור אנחנו עדי
הארץ ובעולם, והגוים בעצמם יודעים שמשהו גדול מתקרב כפי שכתוב בדניאל שלעת קץ 

ְדָבִרים באחרית הימים כולם כבר ידעו שהמשיח מתגלה )דניאל יב, ד( " ָתה ָדִנֵיאל ְסתֹּם הַׁ ְואַׁ
ד ֵעת ֵקץ ְישְֹּטט ר עַׁ ֵּספֶׁ ֲחתֹּם הַׁ תוַׁ ָדעַׁ ה הַׁ ִבים ְוִתְרבֶׁ ", ועיין שם בפירוש המצודות שכתב ּו רַׁ

שלעת קץ ידעו כולם את אמיתת הקץ וכבר לא יהיה זה סוד כי אין טעם להסתיר סוד הגאולה 
למי שחי באותו דור, כפי שאמרו חכמים לרבי עקיבא הטעם להסתר הגדול של הגאולה כדי 

חיים ממש בשנה האחרונה ומצוה לפרסם  שלא יתייאשו אנשים מאורך הגלות אבל אנו
 ולעורר את הרבים.

)גימטריות  היו על דרך הרמזיםשנתנו ותדע לך, שתמיד כל סימני הגאולות 
, ואנו לא באנו לתת רמזים וגימטריות ואף שיש כאלו המון אין זה המקום ופסוקים(

כי גם על שנים אחרות הביאו דוגמאות יפות ואמיתיות ויתכן שהיו אלו זמנים 
בטחוני, ובכל האותות והמופתים ודברי -תבוננות במצב המדיניהמסוגלים. אבל מ

חז"ל שהתקיימו, ובהעדר מנהיג ראוי שיאמר את הדברים ויזהיר את ישראל, 
ובהצטרף דברי מרן החפץ חיים, הגר"א מוילנא והאדמור הזקן שכולם נאמרו ברוח 

 , ממילא חובה קדושה לפרסם ולהזהיר.ולוגית הקודש ולא בדרך חישובית

 ופתיםומ אותות
 ואולי ממש לגאולה מסוגלת היא הזאת שהשנה שמראים ואחרונים ל"רז מדברי בהמשך נציג
 נגד אלו בימים שמתרחשים וניסים ומופתים ראיות וגם בעיתה שתהיה הגזרה ניגזרה כבר

 .לו ורפא ושב יבין ולבבו בעיניו יראה פן הנביא ש"כמ עיוורים אנו אבל עינינו

 קרוב העולם סוף
 המדענים שטוענים כפי קיצו אל מגיע - שהוא כפי הזה העולם לאו אם בין רצהנ אם בין

 אדמה רעידות, צונאמי, טורנדו סופות לראות נתחיל עשורים מספר תוך היותר שלכל בעצמם
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 ניו העיר דוגמת ראה, ומיאמי יורק ניו ובראשונה המפה מן שלימות ערים שיעלימו וכדומה
 את בחשבון לקחת יש כן וכמו. הברית בארצות הקתרינ הסופה שהעלימתה אורלינס
 .טבעי באופן גם למלחמות יגרום זה דבר טבע ומשאבי נפט על התחרות

 גוג ומגוג רע או טוב?
משיח, הוא לנקום הנה לפי הנביאים לכאורה עיקר העניין של גוג ומגוג שבסופו מתגלה 

מהגוים הארורים שיחזרו בגלגול, כל אלו שהרגו יהודים לכל אורך ההיסטוריה וכן 
ר כו'  ּגֹוגוזה רמוז בפסוק: "מנבוכדנצר וטיטוס ועוד שיחזרו להנקם,  ָתה  ם-ה' אלהיכֹּה ָאמַׁ אַׁ הַׁ

ר ִד  הּוא ְדמֹוִניםֲאשֶׁ ְרִתי ְבָיִמים קַׁ  ", מכלל שדיבר איתו בעבר ביד הנביאים וניבא עליו.בַׁ

ה )תהלים ג, א(ובדברי חז"ל אמרו )מדרש רבה א( " : ִמְזמֹור ְלָדִוד ְבָבְרחֹו ִמְפֵני ַאְבָשלֹום ְבנֹו, מַׁ
ל ָאָדם )תהלים ג, ב(ְכִתיב ַאֲחָריו  ְרבּות ָרָעה ְבתֹוְך ֵביתֹו שֶׁ בּו ָצָרי וגו'. ְוָקָשה תַׁ : ה' ָמה רַׁ

ת ּגֹוג ּוָמגֹוג ְכִתיב  מֶׁ ת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְדִאלּו ְבִמְלחֶׁ מֶׁ ָלן )תהלים ב, א(ִמִמְלחֶׁ : ָלָמה ָרְגשּו גֹוִים, ּוְלהַׁ
בּו ָצָרי)תהלים ג, ב(ְכִתיב  ", ורואים שגוג ומגוג הינה לגוים במיוחד, שהם יתרגשו : ה' ָמה רַׁ

ויתקבצו ויתגוששו אלו עם אלו עד כלותם, אבל מפורש שגוג ומגוג תהיה מלחמה קשה 
ָבת ִנצ ופורענות במקום אחר: ")שבת קיז ע"ב( ֵיים ָשלש ְסעּודֹות ְבשַׁ ְמקַׁ ֹול ִמָשלש ָכל הַׁ

ל ָמִשיחַׁ  ְבלֹו שֶׁ ת ּגֹוג ּוָמגֹוג. ֵמחֶׁ מֶׁ ל ֵּגיִהָנם ּוִמִמְלחֶׁ ל ָמִשיחַׁ ּוִמִדיָנּה שֶׁ ְבלֹו שֶׁ ְכִתיב פּוְרָעִניֹות. ֵמחֶׁ
ָנִביא ִלְפֵני בֹּא יֹום וְ  ם ֵאת ֵאִלָיה הַׁ גֹוֵמר. ָהָכא יֹום ּוְכִתיב ֲהָתם )מלאכי ג'( ִהֵנה ָאנִֹּכי שֹוֵלחַׁ ָלכֶׁ

ת ּגֹוג ּוָמגֹוג ְכִתיב ָהָכא יֹום ּוְכִתיב ֲהָתם כו',  מֶׁ  ".ְביֹום בֹּא גֹוג ח(")יחזקאל לִמִמְלחֶׁ

ולכן ניראה שכל זה תלוי ודאי במעשינו, כמו בגאולת מצרים שלא כולם זכו להיגאל כמ"ש 
וצה חז"ל שכל אלו שלא רצו להיגאל מתו במכת חושך, ממילא גם כן יהיה כך שכל הר

להמשיך ולחיות בעולם הזה השפל ולהיסמך על צה"ל וכוחות הביטחון, הנה ודאי שלא יוכל 
 להיגאל אלא אם יעשה תשובה.

 הוכחות לביאת המשיח –פרק ב 
 ששית קולות בשביעית מלחמותב (א

 זה מקרא מתקיים ראשונה שנה :בו בא דוד שבן שבוע "רתמובא בדברי חז"ל )סנהדרין צז.( "

 ,משתלחים רעב חיצי – שניה ',אמטיר לא אחת עיר ועל אחת עיר על והמטרתי' , ז(ד עמוס)

 משתכחת ותורה מעשה ואנשי חסידים וטף ונשים אנשים ומתים גדול רעב – שלישית

 ותורה ושמחין ושותין ואוכלין גדול שובע – בחמישית ,שובע ואינו שובע – ברביעית ,מלומדיה

 אמר .בא דוד בן – שביעית במוצאי ,מלחמות – תבשביעי ,קולות – בששית ,ללומדיה חוזרת

 אמר ,]כמה שבועי שביעית כאלו היו ולא בא משיח?[ אתא ולא כן דהוה שביעית כמה הא יוסף רב

בשישית קולות זה לא קרה ] הוה מי כסדרן ועוד הוה מי מלחמות בשביעית קולות בששית אביי

 ".[ואח"כ קולות ומלחמות גם כן לא קרה גדול מעולם, ועוד בסדר זה שיהיה תחילה בצורת ואח"כ שבע

וצריך להבין את המאמר הזה היטב, כי כל דברי חז"ל נוקבים וכיצד יתכן שיגיע המשיח ולא 

יתרחשו אלו. ולכן בס"ד עזרנו חיל לקבץ את כל הידיעות מהשנים האחרונות להראות שאכן 

ן דויד. והמהרש"א הדברים התרחשו ואנחנו כעת במוצאי שביעית בשנת שמיטה ממש לפני ב

 .4כתב שקבלה בידם שבשנה הראשונה פסוק זה בעמוס יתקיים שיהיה בצורת וכן ניראה

                                                             
ולכאורה מקושיית הגמ' כמה שבועות של שבע שנים היו ולא הגיע בן דויד, משמע שרעב ובצורת זה דבר  4

ראשון ואחרון אחרון שאינו נדיר כל כך שיקרה, ואכן כך אבל עכ"פ צריך שזה יקרה לפי הסדר כלומר ראשון 

קולות ושמועות שבן דויד בא, ופירש עוד  –כפי שמתרץ אביי, ויש לדייק בפירוש רש"י שכתב בשישית קולות 

על פירוש ראשון בלשון אחר קולות בשמים כעין תקיעת שופר ולפירוש זה אנו נוטים משום שיש להקשות 
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מפלס הכינרת נמדד על ידי חברת המים כל יום ויש את המאגר קטנה, דע ש הקדמה נאמר

מדידות רציפות של מפלס הכנרת קיימות מידע באתר של חברת המים, הם מסבירים: "

 27/01/69 -מ' ב -208.20לי שנמדד בכנרת עמד על . מפלס המים המכסימא1926משנת 

כיום רום זה הוא גם המפלס  .29/11/01 -ב  מ' -214.87ומפלס המינימום הגיע לרום של 

ולפי גובה  .בקישור הבאק". ניתן להתרשם מהמדידות לפי שנים המינימאלי הקבוע בחו

 מפלס הכינרת נוכל לדעת כמה גשמים באיזה שנים ירדו ואם יש רעב או שבע בעולם.

 (ה"תשע –ט "תשס)של השמיטה הנוכחית  סידרנו טבלה לפי השבע שנים האחרונותולמטה 

שמנו את האירועים  הברייתא לעיללפי  בהתאם לכל דבר שאמור לקרות באותה שנה

 :שהתרחשו בפועל

לשמיטה שנה  מה אמור לקרות שנה לועזית 
ראשונה –תשס"ט  ְוִהְמַטְרִתי ַעל ִעיר ֶאָחת " 10/2009 – 10/2008 

" ְוַעל ִעיר ַאַחת ֹלא ַאְמִטיר
 )עמוס ד(.

ות בצורת קשה בארץ בשנה א' לשמיטה ולמדו זאת מהפסוק בעמוס. חז"ל אומרים שעתידה להי
 .1.1.2010עד  28.9.2008-אכן התרחשה בצורת קשה החל מ

וכן אותה בצורת  שפל של כל הזמנים מתחת לפני הים 214מינוס כאשר מפלס הכינרת עומד על 
 .5גם כן בשנה א' לשמיטה 5.1.2003עד  5.8.2001בשנים 

שניה –תש"ע   חיצי רעב משתלחים 09/2010 – 10/2009 
תפילות בכותל להורדת גשמים. מפלס הכנרת עדיין במינימום מתחת  –המשך הבצורת 

 בארה"ב. קשה מיתון – כזכור 2008-2009ורסה בעולם בשנת נפילת הב .213-ל
תשלישי –תשע"א  רעב גדול ומתים אנשים  09/2011 – 09/2010 

ונשים וטף חסידים ואנשי 
מעשה ותורה משתכחת 

 מלומדיה
 אכן רעב גדול עקב הבצורת הקשה, תפילות בכותל להורדת גשמים.

וכל הרבנים האלו שהם חסידים ואנשי מעשה נפטרו ובפרט הרב אלעזר אבוחצירא 
צדיקים וכאן  2-3משיח בן יוסף, שים לב שבממוצע כל שנה מתים זצוק"ל שנפטר במקום 

 אלו רק הנודעים לנו:ו ויותר צדיקים 10ו ספרנ

                                                             
מדברים על ביאת המשיח כגון ר' עקיבא שטעה בבן  שאמר אביי בשישית קולות מי הוה, והרי כל כמה שנים

 כוזיבא ועוד.

שכתב קצת קשה ממה שאמרו ג' באין בהיסח הדעת ומשיח,  ומובא כעין קושייה זאת במהרש"א שם )צז.(

וא"כ היאך פירש"י בשישית קולות שהם שמועות שהמשיח בא, וכן לפירוש שני שאמר שיהיה קול שופר גדול 

ת המשיח, לכן תירץ הוא ז"ל שאלו הרעשין מביא הקב"ה על אומה לפני שפוקד עליה הרי זה מורה על ביא

ב ֵאש אֹוֵכָלה ִתָפֵקד ְבַרַעם ּוְבַרַעׁש ְוקֹול ָגדֹולְצָבאֹות  ה'ֵמִעם עוונה כעניין שנאמר: " הַׁ ולענ"ד  ",סּוָפה ּוְסָעָרה ְולַׁ

ם חלקם נשמעים כמו חצוצרות, וגם לכאורה חשבתי לומר כפירושו שהרי כך הם הקולות ברעם וברעש אמנ

אלו הקולות רק בחו"ל וניראה שזה רומז לפקידת הגוים במלחמת גוג ומגוג וכעין שהיה בארץ מצרים קולות 

וברד למצרים ובארץ גושן ודאי שלא היה דבר, אלא שעל עיקר קושייתו של המהרש"א יש לתרץ אחרת שהרי 

רו אלא על גאולה דאחישנה שברור שאז מגיע משיח בהיסח הדעת, מה שאמרו ג' באין בהיסח הדעת לא אמ

וכאן מדבר על גאולה דבעיתה על כרחך, שהרי אמרו אם זכו אחישנה והיאך אפשר לצפות שבע שנים מראש 

 אם יזכו ישראל שהכול בידי שמים חוץ מיראת שמים.

 גדול, וכל הרעשים הם כעין, וביום ההוא יתקע בשופר כפי האמתולכן במסקנה ניראה שדברי רש"י הם 

מובנים הקולות האלה ואין קושיה שמשיח בא ש לחצוצרה ולכן ממילא חצוצרות, ואעפ"כ ידוע ששופר הוק

ד ֵעת בהיסח הדעת כי זה נאמר רק על גאולה דאחישנה, וכאן מדובר בגאולה בעיתה וכמו שאמר בדניאל: " עַׁ

ת ָדעַׁ ה הַׁ ִבים ְוִתְרבֶׁ לות כאלה גם ז כבר כולם ידעו שהמשיח בא. ומה גם ששמעתי שהיו קו", שאֵקץ ְישְֹּטטּו רַׁ

 .בכרמיאל ובהרי הגולן

5 -Hidrologeime/DocLib4/miflas-//www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Datahttp:
from1966.pdf 
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 במונטרה חיים עץ ישיבת ראש, קֹו'בֹוצ משה הרב - יבתשר' ט. 

 הנגב ישיבת, ישיבה ראש, מאיר יששכר הרב - בטבת ה"כ 

 יואל קריית - ספינקא"מ ר"אדמו בשם מכונה, כהנא ישעיה אשר הרב - בסיוון ג"י." 

 התורה גדולי במועצת וחבר לצעירים' פוניבז ישיבת ראש, ץליפקובי יהודה מיכל הרב - בסיוון ו"כ 
 התורה דגל תנועת של

 מתנקש ידי על נרצח. ומקובל רב, אבוחצירא אלעזר הרב - בתמוז ז"כ. 

 ישראלי ומתאבק עסקים איש, רב, הלפרין רפאל הרב - באב' כ. 

 לאחים יד ארגון וראש, רב, ליפשיץ דב שלום הרב - באלול ד"כ. 

 שכיהנו והישישים הנכבדים ומרבניה החרדית העדה ר"יו אייכלר שלמה דוד הרב -' ב באדר ז"ט 
 .פעם אי בה

 ישיבת וראש הלכות משנה ת"שו ובעל ידוע פוסק מאונגוואר ר"אדמו קליין מנשה הרב - אלול ט"כ 
 .שערים בית

 רבי חיים פנחס שיינברג ראש ישיבת תורה אור 

 רבי יוסף שלום אלישיב 

 רבי נסים פרץ מקובל וראש מוסדות "בית אל" בבני ברק 

 רבי נתן צבי פינקל ראש ישיבת מיר בירושלים 

 ניֶׁיבסקי אשת הרב חיים קנייבסקי ובתו של הרב יוסף שלום אלישיב  רבנית בת שבע אסתר קַׁ
 של"צארבי מרדכי אליהו הר

רביעית –תשע"ב   שובע ואינו שובע 09/2012 – 09/2011 
 מתחת לפני הים. 211סוף הבצורת, מפלס הכינרת עלה למינוס 

חמישית –תשע"ג  שובע גדול ואוכלין  09/2013 – 09/2012 
ושותין ושמחין ותורה 

 חוזרת ללומדיה
שחוזרים לכנרת תחת לפני הים. רמז למים  209מינוס מפלס הכנרת עלה יותר לגובה של 

 מטר בשנתיים!(. 5ואין מים אלא תורה )עלייה של 
שישית –תשע"ד   קולות 09/2014 – 09/2013 

קולות כלומר בשנה השישית לשמיטה יתחילו להשמע בעולם חז"ל אומרים בשישית 
לפני ביאת המשיח. וזה אחד המופתים שידעו בני האדם שהמשיח קרב. כל  -קולות 

בשמים, ולא יודעים  של חצוצרותעד עכשיו( קולות  2011-העולם שומע כבר כמה שנים )מ
נו יודעים בדיוק מה אנח -הם יודעים שמשהו גדול מתקרב. ברוך שלא עשנו גוים  -למה 

כמו שבמצרים היה מופתים ומכות כך גם בכל העולם הקב"ה עתיד לעשות  כיקורה, 
ולכן הקולות האלו ממש כמו שהיה במצרים "כי חדל המטר והברד והקולות,  -מופתים 

קולות ועוד יש לומר, שאלו  של הדילוגים. 1ועיין בתמונה  ".]פרעה[ויוסף לחטוא ויכבד לבו 
 אמר רש"י שם וכן ראינו שאמר הגר"ח קנייבסקי.שמשיח בא כמו ש

 
שביעית –תשע"ה   מלחמות 09/2015 – 09/2014 

המלחמה התחילה בכ"ז ]עיין לקמן אות י'[ על פי הנער שמת מוות קליני תחילת גוג ומגוג. 
ד אלול תשע"ה שזה שנה שביעית וגם אפשר לומר שכידוע עד חג הסוכות עדיין נקרא מוע

ע )דברים לא, י( "כאמור  שנת שמיטה וזה עדיין שביעית בַׁ ה אֹוָתם ֵלאמֹּר ִמֵקץ שֶׁ ו מֹּשֶׁ וְַׁיצַׁ
ּסֻּכֹות ג הַׁ ְשִמָטה ְבחַׁ צריך להוסיף מחול על הקודש באיסור כמו כן , ו"ָשִנים ְבמֵֹּעד ְשנַׁת הַׁ

ָקִציר ִתְשבֹּת"כמ"ש  שביעית ממש ָחִריש ּובַׁ יש של ערב על חרעל דעת ר"ע )ר"ה ט.( , "בֶׁ
שביעית, ללמדך שמוסיפין  ית וקציר של שביעית היוצא למוצאישביעית הנכנס לשביע

שזה היה עדיין  15ולפי זה רוסיה נכנסה למלחמה בתחילת אוקטובר , מחול על הקדש
 וסיה למערכה זה תחילת גוג ומגוג.ותחילת כניסתה של ר בחול המועד סוכות תשע"ו

מוצאי שביעית –תשע"ו   בע"ה בן דויד בא 10/2016 – 09/2015 
 על ירושלים, ערבים דוקרים בכל הארץ. תחילת הקרבות: חשון-תשרי 
 .רוסיה נכנסה לעומק סוריה עם כוחות קרקעיים 

שבמוצאי שביעית בן דויד בא מהפסוק: קבלה בידם ויש סמך לדרשה  שזאתוניראה 
ּסֻּכֹות)דברים לא, י( " ג הַׁ ְשִמָטה ְבחַׁ ע ָשִנים ְבמֵֹּעד ְשנַׁת הַׁ בַׁ ה אֹוָתם ֵלאמֹּר ִמֵקץ שֶׁ ו מֹּשֶׁ , "וְַׁיצַׁ
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ה ְשִמָטה")דברים טו( וכן ממה שכתוב:  במצות הקהל. ֲעשֶׁ ע ָשִנים תַׁ בַׁ שמיטת  ,"ִמֵקץ שֶׁ
 מוצאי שביעית שהיא השנה השמינית. שבכל מקום שמוזכר קץ הוא הולך על כספים.

 
 

 

 

 ו כקולות שהיו לפרעה במכות מצרים: בששית קולות רמז שהקולות יהי1תמונה 

 

 דאעש כבשו את תדמור (ב
 לחג ממש בסמוך שניכבשה תדמור שהעיר(  שבועות ח"ע גליון) החשמל סוד בקונטרס מובא

 רומז שלה והכיבוש ל"חז בלשון המוזכרת תרמוד העיר היא( ה"תשע) השנה השבועות

 להרס ממשית הבסכנ נמצאים שבה והעתיקות תדמור שהעיר ובאמת. המשיח לביאת

 כל מחריבים וכובשים השונות ההערים בין עוברים בשיטתיות שדאעש משום וחורבן

 .הרוגים מאות שם שהיו פורסם וכבר זרה עבודה שעבדו קדומות ערים של סממנים

 לחג והכוונה", תרמוד תיחרב כאשר טוב יום לעשות ישראל עתידין".( יז יבמות) ל"חז ואמרו

 המועד חול עמו שאין היחידי החג שהוא טוב יום נקרא בעיקר הואש משום כאמור השבועות

 ע"בטוש השבועות חג אחר מיד נכתבו ט"יו הלכות וראיה לכך שהרי, טוב אחד יום רק והוא

 מי אשרי י"ר אמרוהוא בקונטרס הנ"ל: :( כה תענית ירושלמי) ל"חז אמרו וכן. והילך( ט)אור"ח תצ

 הבית ובחורבן ראשון בית בחורבן שותפת היתה שהיא תרמוד של במפלתה רואה שהוא

 '.וכו שני

 

 : דאע"ש הורסים עתיקות בתדמור )בשיטתיות(1תמונה 
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והתרמודיים האלו, יש מ"ד שהם מעבדי שלמה המלך, משום ששלמה המלך בנה את העיר 

תדמור והניח בה עבדים כאמור במלכים. ומשום שנבנתה העיר תדמור לשום בה עבדים 

את ירושלים, אז גם ממנה ממש יצא חורבן ירושלים, וכל עוד ירושלים חרבה למס להקים 

תדמור קיימת ולהיפך, ולכן רמוז בפס' תדמור ותמר שהם שני הפכים בחינת רוח ונפש וכך 

מבאר בקונטרס סוה"ח בשם הגרמ"מ משקלוב ז"ל תלמיד הגר"א ועוד כתב שם רמז לשנת 

לרמוז שבאו להחריב בחינת  שלמ"הגימטריה  דאע"שתשע"ה תשע"ו וכעין התנבא. ולכן 

המקום הזה של עבדי שלמה, וכעין שלמה המלך שהכניע אותם בבניין ירושלים ובס"ד נזכה 

 לראות בניין ביה"מ בקרוב.

 

 שוכנת בסוריה היום ונכבשה בידי דאעש Palmyra: העיר "תדמור" הנקראת 26תמונה 

 השמש לחושך והירח לדם (ג

תשע"ו( קרתה תופעה מעניינת של ירח אדום ארבע  –שמענו שבשנתיים האחרונות )תשע"ה 

פעמים: פעם בפסח תשע"ד, סוכות תשע"ה ושוב בפסח תשע"ה ועכשיו החזרה הקרובה 

ְוַהָיֵרַח  ׁש ֵיָהֵפְך ְלֹחֶׁשְךַהֶשמֶ בסוכות תשע"ו הקרוב. ולכאורה מדברי הנביא יואל )ג, ד(: "

נֹוָרא ה'ִלְפֵני בֹוא יֹום  ְלָדם ָּגדֹול ְוהַׁ , רואים שזה רמז לביאת המשיח כי כתוב "לפני בוא", 7"הַׁ

ועיין פירוש רש"י שם שכתב )ג, א( שזה נבואה "לעתיד לבא" ודייק המצודות "בזמן המשיח". 

 )סנהדרין צא.(א מוצאי שביעית בן דויד בא ואנחנו גם ככה בשנה מאוד מסוגלת לגאולה שהי

)קרוב והיא שבעים שנה אחרי השואה ועוד המון רמזים. כמו כן לא היה ירח כזה אדום וגדול 

פעמים ברציפות שכזה דבר לא קרה  4)מבלי להתחשב בחזרה  1982בו זמנית מאז לכדוה"א( 

 .מעולם אולי(

ְך  ָרה ַהְלָבָנהְוָחפְ ויש להוסיף את דברי הנביא ישעיה )כד(: " ָמה ִכי ָמלַׁ חַׁ ְצָבאֹות  ה'ּובֹוָשה הַׁ

ר ִציֹון שזה יהיה בימות המשיח, ולכאורה תמוה מה הכוונה )סנהדרין צא:(  8", שאמרו חז"לְבהַׁ

חפרה ובושה, ולכן ניראה שהלבנה תיראה כאדם שמתבייש והוא אדום וזה כאמור לעיל 

שהם עיקר הגלות האחרונה. ולכן אע"פ שאמרו יו אדום עשהירח לדם. וכל זה רומז ודאי ל

לשונאיהם  סימן רעלבנה לוקה  ,לעובדי כוכבים סימן רעבזמן שהחמה לוקה " )סוכה כט.(חז"ל 

                                                             
 htm-http://www.daat.ac.il/daat/history/kahana2.2נלקח מאתר דעת  6
ארבעה סמו את אור השמש במשך וחבסוף תשע"ה ולא מצינו שהשמש חשכה אבל אולי הכוונה לענני אבק שפקדו אותנו  7

 ימים, וכן ניראה בהרבה מקומות בזוהר שעננים הם גורמים ללקות המאורות.
 ל, כו( )ישעיה וכתיב צבאות' ה מלך כי החמה ובושה הלבנה וחפרה כד, כג( )ישעיה כתיב רמי חסדא )סנהדרין צא:( רב 8

 לעוה"ב כאן המשיח ימותל כאן קשיא לא הימים שבעת כאור שבעתים יהיה החמה ואור החמה כאור הלבנה אור והיה

שכינה.  במחנה כאן צדיקים במחנה כאן קשיא לא בלבד גליות שיעבוד אלא המשיח לימות העוה"ז בין אין דאמר ולשמואל

ניראים הדברים שזה לעתיד לבא אע"ג ופירש"י כאן לימות המשיח מה שנאמר והיה אור הלבנה כאור החמה כו', ולפי זה 

, אבל לפירוש השני שאין בין ימות המשיח לעולם הזה כו' א משמע אחרי ביאת המשיחשחפרה הלבנה היינו לעולם הב

אם כן הירח והשמש יישארו אותו דבר גם בימות המשיח כל הפסוקים נאמרו על העולם הבא שהוא בחינה גבוהה ומעל 

יין ז )תקון ח( שתירצו בענהטבע שם אנו לא עוסקים כלל )ומ"ש "וחפרה הלבנה" נאמר במחנה שכינה ודו"ק(. ועיין בתקו"

אחר, ולכאורה לפי דבריהם שם שאלו הם ס"מ ואשתו ניראה שזה אפילו בימות המשיח שאז בולע המות לנצח. אבל צ"ע 

לפי מה שאמרנו בהמשך שהלבנה מתמלאת דינים על העכו"ם ולכן נראית אדומה, א"כ מה שייך זה למה שכתוב וחפרה 

 הלבנה.
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", עדיין אפשר לומר שזה סימן רע לעכו"ם ולא לנו כי יש כמה סוגי לקויות ]לישראל[ של ישראל

פניו דומין לדם )כט.( כי אמרו שם  וולקות אדומה כזאת היא כאמור סימן רע לאדום ועשי

ובזמן שישראל עושין רצונו של מקום אין אבל עכ"פ אמרו חז"ל )שם( " .חרב בא לעולם

אל תלמדו ומאותות  כה אמר ה' אל דרך הגוים)ירמיה י, ב( 'מתיראין מכל אלו שנאמר 

אבל מי  ",עובדי כוכבים יחתו ואין ישראל יחתו ',כי יחתו הגוים מהמהו השמים אל תחת

ערב ליבו לומר שאנו עושים רצונו של מקום ולא יחשוש לחזור בתשובה. וכן ניראה מהזוהר 

ת "שאמרו  ד ָלקַׁ ּוְבִגין ְדִאיִהי ְכִליָלא ִמטֹוב ָוָרע, מֹוִנין ָבּה ִיְשָרֵאל ּומֹוִנין ָבּה ְבֵני ִיְשָמֵעאל. ְוכַׁ

ב ְלִיְשָרֵאל. אי )ישעיה  ְבִמלּוָאה, ִסיָמָנא ָלא טַׁ ִיְשְמֵעאִלים. ּוְבהַׁ ן ָרע לַׁ ְסרֹוָנּה, ִסימַׁ ת ְבחֶׁ ד ָלקַׁ ְוכַׁ

ָתר, ְדִאינּון ָלא יְַׁדִעין  ת ֲחָכָמיו, ָחְכָמה ְדִיְשְמֵעאִלים, ּוִבינַׁת ְנבֹוִנים ִתְסתַׁ כט( ְוָאְבָדה ָחְכמַׁ

ָלא ְבִשמּוָשא ִדיְלהֹון, ְכִפי ִשנּוי עָ  ֲהִליָכָתן ְוִשימּוָשןִבְבִריָאָתן, אֶׁ כלומר הירח כלול מטוב  ."ְלָמא בַׁ

ורע, טוב מצד ישראל דקדושה ורע מצד ישמעאל דקליפה, וכאשר הירח לוקה במלואה הוא 

נקרא לבנה ואז סימן רע לישראל, ובכל הליקויים האחרונים היו דוקא מלאים בט"ו בתשרי 

ת, כבר שנתיים שיש לנו התראות בשמיים וכן בפסח, והדברים כואבים עלינו לזעוק ולבכו

 ואנו שלוים ושאננים, אוי לנו.

 

: ליקוי ירח מתרחש כאשר כדוה"א חוסם את אור השמש לירח, ומחזיר לירח אור 1תמונה 

 בגוון אדום ולכן הירח ניראה אדום.

 ולגבי הקושיה, היאך המדענים יודעים מראש שיש ירח אדום, ובד בבד אתה אומר שזה סימן

רע לישראל, וכלל בידינו הכול בידי שמים חוץ מיראת שמים ואיך יתכן שיצפו המדענים אם 

ישראל עושים רצונו של מקום, והתשובה פשוטה בגוף הברייתא שהרי אמרו אם ישראל 

עושין רצונו של מקום לא חוששים כו', כלומר אם יחזרו בתשובה אפילו יום אחד לפני שצפוי 

מראש מאז וש יותר למה שצפוי מראש, אבל הירח האדום קבוע ירח אדום הרי אין לחש

להופיע בזמן כזה שישראל יהיו בשפל המדרגה כפי שקבע הקב"ה מראש  מעשה בראשית

 בבריאת העולם כי הכול צפוי והרשות נתונה.

. ורואים שזה ְוַהָיֵרַח ְלָדם ", כלשון הכתוב בנביא יואלירח לדם ולכן חיפשנו את הדילוג "

שיר משה ולא אז , אז י9חותך את שירת ים סוף, שכולה נאמרה לעתיד לבוא כמובא בזוהר

לּוֵפי ֱאדֹוםשר. וכן מוכח בסוף השירה: "  אז ", וכתב אור החיים במקום: "אומרוָאז ִנְבֲהלּו אַׁ

 .גואלנו" ביאת זמן על אלא לארץ הנכנסים של זמן שהוא עתה עד בו שדבר בזמן אינו כי לומר

ִמְצִרִיים " )תנחומא בא פרשה ז(ומובא במדרש חז"ל  ל הַׁ ָקדֹוש ָברּוְך הּוא עַׁ ֵהִביא הַׁ כֹות שֶׁ ְוָכל מַׁ

ע צֹור  ִים ָיִחילּו ְכֵשמַׁ ע ְלִמְצרַׁ ר ֵשמַׁ ֲאשֶׁ ר: כַׁ נֱֶׁאמַׁ ל ֱאדֹום, שֶׁ ִים, הּוא ָעִתיד ְלָהִביא עַׁ )ישעיה ְבִמְצרַׁ

ִים, ִהָכה אמרו שם: "ו ."כג, ה( ע ֵמֱאדֹום. ְבִמְצרַׁ ע ִמן ָהִראשֹוִנים, ִיָפרַׁ ָפרַׁ ֱאדֹום, ְבָדםִמי שֶׁ . בֶׁ

ִתי מֹופְ  ְך ְוָנתַׁ ש ֵיָהֵפְך ְלחֹּשֶׁ מֶׁ שֶׁ ץ ָדם ָוֵאש ְוגֹו', הַׁ ִים ּוָבָארֶׁ ָשמַׁ  ".ד(-)יואל ג, ג ְוַהָיֵרַח ְלָדםִתים בַׁ

                                                             
ְייָתא ּוְבִגין ָדא )שמות יד( ז"ל: ")בראשית כג ע"ב( ועוד ו 9 ְתרַׁ ל בַׁ ד עַׁ ְדָמָאה ְוחַׁ ל פּוְרָקָנא קַׁ ד עַׁ החַׁ ר  ָאז ָיִשיר מֹּשֶׁ ָאז ָשר לא נֱֶׁאמַׁ
 ". וכן במכילתא )שירה פרשה א( ללישנא בתרא, אז ישיר לעתיד לבוא נמצינו למדים תחית המתים מהתורה.ָלא ָאז ָיִשיראֶׁ 
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" היאור לדם. וכן "10רואים שהירח האדום מרמז למופת הראשון באדום ותחילת הגאולה

יִ ". וכן כתוב: "ַהָיֵרַח ְלָדםבגימטריה שווה " מַׁ ֵיָהְפכּו ָכל הַׁ ְיאֹּר ְלָדםוַׁ ר בַׁ  ".ם ֲאשֶׁ

 

" חותך את שירת הים הרומזת לגאולה ירח לדם: דילוג מינימלי בתורה "1תמונה 

 עתידית מאדום.

)מא.( ", ומובא בסנהדרין זֶׁה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּוויש קשר בין שירת משה לחידוש הלבנה, שכתוב בה: "

 החדש( ב, יב שמות) כתוב כאן שכינה פני מקבל כאילו בזמנו החדש על המברך כל יוחנן ר"א"

ואנוהו". רואים שיש קשר בין חידוש  אלי זה( ב, טו שמות) וכתוב שם: לכם ראש חודשים, הזה

ד הלבנה לגאולה. ועוד כתוב בהמשך: " חַׁ ם ֵאיָמָתה ָופַׁ ", ּו ָכָאֶבןִבְגֹדל ְזרֹוֲעָך ִיְדמִתפֹּל ֲעֵליהֶׁ

וגם חוזרים למפרע, וכתב שם אור  וידוע שאנחנו אומרים את הפסוק הזה בברכת הלבנה

ְמָך  ַעד ַיֲעֹברשזה רומז לב' גאולות: " 11החיים ם זּו ָקִניתָ  ַעד ַיֲעֹבר ה',עַׁ ", וניראה שלכן עַׁ

בא ומו 12אנחנו אומרים דוקא את הפסוק הזה בברכת הלבנה )כמוזכר במס' סופרים פ"כ(

שם שצריך לומר: "כשם שאנחנו מרקדים כנגדיך ואין אנו יכולים ליגע ביך כך אם ירקדו 

אחרים כנגדנו להזיקנו לא יוכלו ליגע בנו כו'. תפול עליהם כו'". ורואים שהלבנה במלואה 

ִבְגֹדל ְזרֹוֲעָך ִיְדמּו יכולה להגן על ישראל באחרית הימים בגאולה. ולפי זה יש לפרש, "

, ולכן חוזרים 13", היינו זרועך שהיא מידת הגבורה בשמאל שהיא רמוזה בצבע אדוםןָכָאבֶ 

, והיינו שהם ידמו ויהיו 14גם למפרע על הפסוק שזוהי מידת הגבורה כידוע על סדר תשר"ק

לדם אדומים כמו האבן שהיא המלכות כנסת ישראל שהיא אדומה שהתמלאה בגבורות 

 .15כנגד העכו"ם

                                                             
ואע"פ שזאת אינה מכה ממש לאדום שהרי מה יזיק להם ירח אדום לכאורה, יש לומר שזה רק אות ומופת לפני המכות  10

ח ִמן ם: "ממש כעניין שהיה בגאולה ראשונה שנתן ה' מופת בד ר ִתקַׁ ִים ֲאשֶׁ מַׁ יַָׁבָשה ְוָהיּו הַׁ ְכָת הַׁ ר ְוָשפַׁ ְיאֹּ ְחָת ִמֵמיֵמי הַׁ ְוָלקַׁ
ת יַָׁבשֶׁ ְיאֹּר ְוָהיּו ְלָדם בַׁ ואע"פ שהיה זה וכמ"ש חז"ל )סוכה כט.( פניו דומין לדם חרב בא לעולם ואז יהיה מכה ממש, ", הַׁ

או לגאול את ישראל. ולכן אמר ביבשת שבעצם לא יהיו לדם אבל ע"י שמעו על כך שב לאות לישראל י"ל שגם המצרים
 עפר היבשה יהיו וג"כ הירח אינו דם ממש אלא רק השתקפות אור כדוה"א בירח דרך האטמוספירה ניראה כעין צבע אדום.

ר העניינים פסוק זה ושלאחריו ידבר כל אחד על ב' הכנסות לארץ אחת בימי משה ואחת בימי המשיח, ולזה אמוז"ל:  11
 .כפולים

כמובא בטור )סי' תכו( ובב"י שם, מובא לומר תפול עליהם אימתה ופחד כו' משמע ותו לא וכ"כ במס' סופרים אבל  12
ברמ"א כתב וחוזר למפרע כאבן ידמו כו' משמע עד אמצע הפסוק ובמג"א כתוב לומר עד הסוף עד יעבור כו' עם זו קנית. 

  ם הוא רומז לגלות בתרא כמובא בשם אור החיים.ולפי האמור י"ל עד סוף הפסוק שג
חֹותָ וכן מוכח בתקו"ז )סה ע"ב(  13 ָך, ְוִכי ָמאן ָחָמאִשיֵמִני כַׁ ל ִלבֶׁ ָלא ִאֵלין ְתִפִלין, ְדִאינּון ְרצּוִעין ִדְלהֹון  ם עַׁ ל ִלָבא, אֶׁ חֹוָתָמא עַׁ

ל ִלָבא, ְוִאֵלין ְתִפִלין ְדֵריָשא, ּו ְלָיין עַׁ ל תַׁ חֹוָתם עַׁ ָך, ְוכַׁ ל ִלבֶׁ חֹוָתם עַׁ ָך, ְזרֹועִ ְתִפָלה ְדָיד ְדִאיהּו ִבְשָמאָלא ָלֳקֵבל ִלָבא, ְוָדא ִאיהּו כַׁ
 ד. ע"כ. ואע"ג שכתוב לך ה' הגדולה כו', היא בימין י"ל שגדולה סתם בימין ולא בגדול זרועך.ִפָלה ְדיָ תְ 
ער ר"ח( וז"ל: ויאמר תפול עליהם כו' ישר והפוך, ישר כדי להציל מלכות וכן ניראה מדברי החברים בפע"ח )פרק ג' ש 14

 דבי"ע מהקליפה. ולהפך יכוין לחרב פיפיות בידם להשליך הקליפות על שונאי ישראל להכניעם אמן. עכ"ל.
וזה רמוז בדברי המכילתא )שמות בא פרשה ט( בשעה שיצאו ישראל מהים כנס עמלק את כל אומות העולם להלחם  15

בישראל ונתפלל משה באותה שעה ודממו כולם כאבן כו'. וזה ממש כעין מלחמת אחרית הימים שעמלק הוא אדום ויכנוס 
 את כל האומות כמובא ביחזקאל בנבואת גוג ויבוא על אדמת ישראל.
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פשט שאנו אומרים גם ג' פעמים דוד מלך ישראל חי וקיים, וכידוע שדויד ועוד רמז לזה לפי ה

ח , והוא היה אדמוני ככתוב: "16הוא כנגד המלכות ורומז לכנסת ישראל שנמשלו ללבנה ִיְשלַׁ וַׁ

ְיִביֵאהּו ְוהּוא  ר  ַאְדמֹוִניוַׁ ", לעומת קּום ְמָשֵחהּו ִכי זֶׁה הּוא ה'ִעם ְיֵפה ֵעינִַׁים ְוטֹוב רִֹּאי )פ( וַׁיֹּאמֶׁ

ֵיֵצא ָהִראשֹון זאת בעשיו כתוב: " ִיְקְראּו ְשמֹו ֵעָשו ַאְדמֹוִניוַׁ ת ֵשָער וַׁ רֶׁ דֶׁ ", ולכאורה קשה כֻּלֹו ְכאַׁ

ולכן פירשו חז"ל שדויד אע"פ שהיה אדמוני ומוכן להרוג כל זה היה מהצד הטוב שעשה כדין, 

צד כלל. וכן תירצו ע"ד זה בזוהר )ויקרא נא ע"א(.  אבל עשיו כולו כאדרת שער ואין זה מאותו

בֹוִניםודויד הוא אבן כידוע כמ"ש " ן ָמֲאסּו הַׁ בֶׁ ני רומז ", וכל זה רומז להנ"ל שדויד אדמואֶׁ

 ללבנה אדומה.

 "לוקהרה"ג יורם אברג'ל זצ (ד

זצוק"ל, ניקטף מאיתנו הצדיק כדי למתק את הגאולה הקרובה  ל'אברג יורםהרב 

ָמקֹום  קומוויאמרבואו תראו מה כתוב בדילוגים: " לעם ישראל, זֶׁה ִכי ְצאּו ִמן הַׁ הַׁ

ת ָהִעיר", ְשִחית ה' אֶׁ י יְַׁחְסרּון ֲחִמִשים  מַׁ וכשאברהם מבקש להציל את סדום ועמורה: "אּולַׁ

ת ָכל ָהִעיר ֲחִמָשה אֶׁ ְשִחית בַׁ ִדיִקם ֲחִמָשה ֲהתַׁ צַׁ ְמָצא ָשם  אשחית לא ויאמר ?הַׁ ִאם אֶׁ

 ".ַאְרָבִעים ַוֲחִמָשה

ְמָצא ָשם " :, ושימו לב למה שכתובז"ל תך את הדילוגים של הרבכל זה חו ַאְרָבִעים ִאם אֶׁ

( בעבור זה ויותר אברכים 2000ל החזיק בכל הארץ )שהרב ז" כוללים 45אלו  ",ַוֲחִמָשה
 .לא ישחית הקב"ה, אבל עדיין מלחמה גדולה קרבה ולכן לחזור בתשובה בכל עוז

ר בשבת קודש כשהערבים מנסים לפגע ולהרוג בנו כאות נפשם, ולולא ה' כי הרב ז"ל נפט
שהיה לנו בקום עלינו אדם ודאי חובה להאמין שהציל הרב רבבות וגם מיתק הדינים לגאולה 

 הקרובה.

 

אמנם רואים בפירוש שיש גזירה ואי אפשר להיות אדישים מהפסוק שחותך את הדילוגים: 

ֵבר אֶׁ " ֵיֵצא לֹוט וְַׁידַׁ ר קּומּו ְצאּול ֲחָתָניו ֹלְקֵחי ְבנָֹּתיו וַׁ יֹּאמֶׁ זֶׁה  וַׁ ָמקֹום הַׁ ֶאת  ה'ִכי ַמְׁשִחית ִמן הַׁ

ֵחק ְבעֵ  ָהִעיר ְיִהי ִכְמצַׁ ִדיק ָאָבד ְוֵאין ִאיש ָשם ", כמאמר הנביא ישעיה )פרק נז( "יֵני ֲחָתָניווַׁ צַׁ הַׁ

ִדיק צַׁ ף הַׁ ד נֱֶׁאָסִפים ְבֵאין ֵמִבין ִכי ִמְפֵני ָהָרָעה נֱֶׁאסַׁ סֶׁ ל ֵלב ְוַאְנֵשי חֶׁ ". והדברים מצמררים. כי עַׁ

                                                             
ייא לסיהרא רבי חייא חזבר"ה )כה.(  ולפי הפשט מובא עיין שו"ע סי' תכו ס"ב בהג"ה, וכן בכל מקום על דרך הקבלה. 16

ל "דהוה קאי בצפרא דעשרים ותשעה שקל קלא פתק ביה אמר לאורתא בעינן לקדושי בך ואת קיימת הכא זיל איכסי א

 .רבי לר' חייא זיל לעין טב וקדשיה לירחא ושלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקים
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תחיל מפטירת אילו צדיק אחד נאסף מאיתנו מקרה הוא, אבל אנשי חסד נאספים: הכול ה

רבי אלעזר אבוחצירא זצוק"ל ואנו אובדים אחד אחרי השני, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הרב 

, הרב יורם אברג'ל, הרב קוך מחיפה, הרב ויסבלום, זצ"ל יוסף שלום אלישיב זצ"ל, המוהר"ש

 ר זצ"ל ועוד ועוד.נהרב שמואל הלוי וואז

 משיח בן יוסף (ה
 כי, ל"זצוק יוסף עובדיה הרב בחינת הוא יוסף ןב שמשיח מוצפי הרב ג"הרה בשם מובא

 הוא עובדיה הרב שמרןזה  סוד אביו מור לו ואמר ביניהם משותפות בחינות כמה רואים

( כיוסף) בו מקנאים וכולם יוסף לו קוראים ולכן אותנו ויגאל שיבוא זכינו ולא יוסף בן משיח

 היה ולא, הצדיק יוסף כמו בכלא םג שם ויש הקדושה ניצוצות ובירר למצרים כן גם ירד והוא

 .א"שליט ברלנד הרב אמר וכן. כיוסף קם לא יוסף עד מיוסף כמוהו בתורה גדול

: גדול הספד לו ויעשו יוסף בן משיח להיהרג שעתיד בגמרא שאמרו ממה קשה ולכאורה

' כו לבד ונשיהם לבד דוד בית משפחת לבד משפחות משפחות הארץ וספדה( יב, יב זכריה")

 וחד שנהרג יוסף בן משיח על אמר חד ורבנן דוסא רבי בה פליגי? עבידתיה מאי הספידא הא

 זכריה) דכתיב היינו שנהרג יוסף בן משיח על דאמר למאן בשלמא. שנהרג ר"יצה על אמר

 יצר על דאמר למאן אלא", היחיד על כמספד עליו וספדו דקרו אשר את אלי והביטו( "י, יב

 לעתיד יהודה רבי כדדרש בכו אמאי למעבד בעי שמחה למעבד עיב הספידא האי שנהרג הרע

 כהר להם נדמה צדיקים הרשעים ובפני הצדיקים בפני ושוחטו הרע ליצר ה"הקב מביאו לבא

 היאך ואומרים בוכין צדיקים בוכין והללו בוכין הללו השערה כחוט להם נדמה ורשעים גבוה

 השערה חוט את לכבוש יכולנו לא היאך ריםואומ בוכין ורשעים כזה גבוה הר לכבוש יכולנו

 שארית בעיני יפלא כי צבאות' ה אמר כה( ו, ח זכריה) שנאמר עמהם תמה ה"הקב ואף הזה

 ולבסוף בוכיא של לחוט דומה בתחילה ר"יצה אסי ר"א יפלא בעיני גם ההם בימים הזה העם

 העגלה וכעבות שואה בחבלי העון מושכי הוי( יח, ה ישעיה) שנאמר העגלה כעבותות דומה

 ".חטאה

ְכִתי(: "יב) בזכריה הפסוקים את מביאה שהגמרא רואים ל ְוָשפַׁ ל ָדִויד ֵבית עַׁ ם יֹוֵשב ְועַׁ  ְירּוָשלִַׁ

ֲחנּוִנים ֵחן רּוחַׁ  י ְוִהִביטּו ְותַׁ ר ֵאת ֵאלַׁ ל ְכִמְסֵפד ָעָליו ְוָסְפדּו, ָדָקרּו ֲאשֶׁ ָיִחיד עַׁ  ְכָהֵמר ָעָליו ְוָהֵמר הַׁ

ל ְבכֹור עַׁ יֹום: הַׁ הּוא בַׁ ל הַׁ ִמְסֵפד ִיְגדַׁ ם הַׁ ד ִבירּוָשלִַׁ ְד  ְכִמְספַׁ ת ִרמֹון ֲהדַׁ  יונתן ופירש", ְמִגדֹון ְבִבְקעַׁ

 יגדל ככה, כידוע משיח בחינת שהיה יהודה מלך אמון בן יואשיהו של כמספד עוזיאל בן

 בדיוק" אמון בן יואשיהו" גימטריהב והנה. י"רש כ"וכ בירושלים לבוא לעתיד שיהיה המספד

 ".יעקב בן יוסף עובדיה" שווה

ולכאורה קשה מאיפה למ"ד שזה הולך על היצר הרע שנהרג, וניראה לי שמחלוקתם תלויה 

ביום ההוא יגדל המספד בירושלם )זכריה יב( דכתיב בתרגום יונתן כמובא במגילה )ג.( וז"ל: "

יוסף אלמלא תרגומא דהאי קרא לא ידענא מאי  ואמר רב ,כמספד הדדרימון בבקעת מגידון

קאמר ביומא ההוא יסגי מספדא בירושלים כמספדא דאחאב בר עמרי דקטל יתיה הדדרימון 

וכמספדא דיאשיה בר אמון דקטל יתיה פרעה חגירא בבקעת  ,בן טברימון ברמות גלעד

לעולם הבא ", ולכאורה למה הוקשו זה לזה אחאב ויאשיהו שזה רשע שאין לו חלק מגידו

כדאיתא )סנהדרין צ.( וזה צדיק שהיה ראוי להיות משיח אלא שלא היו ראויים, ונ"ל שמ"ד 

שיעשו מספד על היצר הרע דייק מאחאב בן עומרי, ומ"ד שיעשו מספד על משיח בן יוסף 

 דייק מיאשיהו בן אמון.

 כמספד אלא גדול כזה מצינו שלא בכך יוסף בן משיח של הזה המספד של שהייחודיות רואים

 שהרגו אמון בן יאשיהו ושל עמרי בן אחאב של כמספד ל"חז ופירשו, מגדון בבקעת הדדרמון

 שנה באלפים הידוע ביותר הגדול ל"ז עובדיה לרב מספד כזה היה כאן וגם, נכה פרעה
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 נשיא הממשלה ראש ספדוהו וכולם( ויותר 800,000) אדם בני מיליון כמעט האחרונות

 : אמר זה ועל. וספרדים אשכנזים התורה גדולי וכל, ושרים

 יכולה רעה נבואה כי מוכרח זה אין הנה, יוסף בן משיח את לדקור שעתידים שאמרו ומה

 ביאת עד אותנו ליוה ולפחות, יהרג שלא יוסף בן משיח על מתפללים שאנו וידוע להתבטל

 בספר קלובמש ר"הר א"הגר תלמיד בשם כתב ברוך זלמן ג"הרה בשם ראיתי וכן. המשיח

 ישוב והרחבת ירושלם בנין, גלויות קבוץ עבודת כל, א"הגר רבנו פי-על: "ל"וז' התור קול'

 ביעודו נאחזים, פרטיה ופרטי פרטיה וכל העבודה עיקרי כל, השכינה להחזרת ישראל-ארץ

 המסייע, הנסי הכח שהוא, יוסף בן משיח, הראשון משיח, דאתחלתא משיחא של ובתפקידו

 בן ומשיח, מארץ יוסף בן משיח כי, הטבע דרך על דלתתא באתערותא הנעשית פעולה לכל

 יעקב בן יוסף, מארץ רחל בן יוסף, בחינות' בב הוא עצמו יוסף בן משיח גם... משמים דוד

, ויחיה חי יוסף בן שמשיח, היינו'. חי יוסף עוד' היה רבנו של היסודית השיטה. משמים

 שקיבץ ל"ז יוסף עובדיה לרבנו מתאים וזה". הרשע מילוסאר ידי-על להיהרג הגזירה ותתבטל

 .ממש דויד בן למשיח הקרקע את הכין והוא, ירושלים בנין והרחיב גלויות

 מ"רע בראשית זוהר) לכאורה סתירה יש שהרי בזוהר האמור לפי א"הגר דברי שמקור וניראה

ְייהּו( "א"ע קנ ר ָעלַׁ ֵבי ִאְתמַׁ ן ָמִשיחַׁ  ְלגַׁ ְעִביר' ה ּגַׁם( ב"י' ב מואלש) יֹוֵסף בֶׁ . ָתמּות ֹלא ֲחָטאְתָך הֶׁ

אי ָפר ם"ּגָ  ְבהַׁ ָלה ִשיעּוָרא ִאיהּו וָהאי ָדִוד ִאְתכַׁ ת ֵביִצים ג"מ ְדחַׁ פֶׁ  ויקרא) ָרִמיז ֵביָצה חֹוֵמש ְותֹוסֶׁ

ָליו יֹוֵסף וֲחִמיִשיתֹו'( ה  למיתה רתווגזי יוסף בן משיח חטאת להעביר אפשרות שיש רואים", עַׁ

ָך ֱאֹלִהים ָחֵנִני( "נא תהלים) שהתפלל התפילה ידי על וזאת המלך לדויד ש"כמ ְסדֶׁ  ְכרֹּב ְכחַׁ

יָך ֲחמֶׁ ב: ְפָשָעי ְמֵחה רַׁ רֶׁ ְבֵסִני הֶׁ ָטאִתי ֵמֲעֹוִני כַׁ ֲהֵרִני ּוֵמחַׁ  י"האר ש"כמ התפללנו שאנו ולכן". טַׁ

 העמידה דרושי) הכוונות בשער כמובא ריאכז מוות יוסף בן משיח ימות שלא לכוון צריך ל"ז

 ואבטליון' שמעי' פי אשר זו כונה לכוין צריך תכין בתוכה מהרה עבדך דוד וכסא'( "ו דרוש

 לכוין שצריך עצמם הם ל"א ושם' קבריה על להשתטח חלב לגוש הלכנו אשר' א יום ל"למוז

 ולא שיחיה יוסף בן משיח על ת"לשי להתפלל לכוין ויום יום שבכל תפלות' בג אלו במלות

 מספר ונודע' כו לו נתת ממך שאל חיים פסוק על ל"רז ש"כמ רשיעא ארמילוס י"ע ימות

 יוסף בן משיח יתקטיל דלא בגין מכתשין כמה סביל דמשה ב"ע ו"דרע תצא' פ מ"בר הזוהר

 ".תכין בתוכה מהרה עבדך דוד וכסא מתפללין אנו ועליו' כו

, לנשים דודיהן לבני רמוז וכן, דוד בן את חותך יוסף בן משיח רואים ל"הנ הדילוג ולענין

 שם ש"כמ' כו יגאלנו דודו בן או דודו או בו שנאמר הדם גואל בחינת הוא דויד בן שמשיח

 .בזוהר ש"כמ וימין שמאל בחינת והם. הטורים בעל

ט ָיסּור לא( "כה בראשית) ְדִמָלה ְוָרָזא בזוהר המובא את להוסיף יש וכן  ָמִשיחַׁ  ָדא יהּוָדהמִ  ֵשבֶׁ

ן ְגָליו ִמֵבין ּוְמחֹוֵקק. ָדִוד בֶׁ ן ָמִשיחַׁ  ָדא רַׁ ד. יֹוֵסף בֶׁ ה ָדא ה"ִשיל ָיבֹוא ִכי עַׁ ן משֶׁ ְשבַׁ . ְכָדא ָדא חֻּ

ִמים ת"ִיְקהַׁ  ֹו"ְול , רגליו מבין מחוקק בחינת הוא יוסף בן שמשיח רואים", ת"ְקהָ  י"ְוֵלוִ  ַאְתָוון, עַׁ

 המחוקק שהיה ממש עובדיה הרב של גדולתו וזוהי היסוד למידת רומז הרגלים יןשב כידוע

, כולם בין רב שלום משכינה שהיא היסוד במידת אחוז והיה ל"זצ קארו יוסף רבי מאז הגדול

 .[יקותיאל פיש ג"הרה בשם] כידוע ומטפחת צניעות כגון יותר מקפיד היה היסוד בענייני אמנם

 ענני אבק (ו
( היתה סופת אבק גדולה בכל ארץ ישראל 14.9.15ניסת ראש השנה תשע"ו )כזכור לפני כ

ובמזרח התיכון, ענני אבק שכיסו את כל השמים עד לארץ, וכידוע שהמדענים לא ידעו 

ענן להסביר את התופעה. אמנם לנו פשוט שיש בזה רמז לבנ"י, ולכן חיפשנו את הדילוג "

 המינימלי בתורה. "אבק
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 : ענני אבק מעל ישראל מקדירים חמה1תמונה 

ש ֵיָהֵפְך תחילה נזכיר שניראה שזהו אחד הסימנים לגאולה שנאמר ביואל )פ"ג(: " מֶׁ שֶׁ הַׁ

ְך ָיֵרחַׁ ְלָדם ִלְפֵני בֹוא יֹום  ,ְלחֹּשֶׁ נֹוָרא ה'ְוהַׁ ָּגדֹול ְוהַׁ ", וכידוע מבעד לענני האבק הללו לא היה הַׁ

לראות כמעט את האור השמש והם היו בכל הארץ במשך ארבעה ימים, ובסמוך,  אפשר

ומוכח בזוהר  מעט אחרי בחג הסוכות ט"ו תשרי היה את המופת השני שהירח נהפך לדם.

ְלָעָזר, ְכִתיב )תהלים פא( )ויקרא אמור ק' ע"ב(  ר ִרִבי אֶׁ ְסָיא ֵביּה "ָאמַׁ ֵּגנּו ְדִאְתכַׁ ה ְליֹום חַׁ סֶׁ כֶׁ בַׁ

ְייָמא סִ  ד קַׁ ָלא, כַׁ ְסָיא. אֶׁ ְסָיא, ְוָלא , ְוִשְמָשא ָלא ָנִהיר, ְכֵדין ִסיהֲ ִעיָבאיֲהָרא. ְוֵהיְך ִאְתכַׁ ָרא ִאְתכַׁ

 ". וצ"ע אבל עכ"פ רואים שליקוי השמש גם ע"י עננים הוא ליקוי.ָנִהיר

וחוץ מהנ"ל יש לרמוז באופן אחר, מובא בגמרא רמז לענני האבק שניראו בסוף שנת 

 אבקה של שביעית)סוכה מ:( א"ר יוסי בר חנינא בוא וראה כמה קשה  השמיטה תשע"ה:

ביטול מצות עשה של ]שזה איסור קל כמו אבק ת אדם נושא ונותן בפירות שביעי]רומז לענני אבק[ 

אבל לסוף מוכר את מכור פירות שביעית והחקלאי חושב שהוא מתעשר מהמכירה[ 'לאוכלה' ולא ל

ומובא באריכות במס' ערכין )ל:(  17.]ונהיה עני אפילו שרק עבר איסור קל זה[מטלטליו ואת כליו 

 לאדם שנכשל באבקה של שביעית וקדושין )כ:( מימרא זאת של ריב"ח שמתאר מה קורה

שמדרדר ונענש עד שימכור את כל מטלטליו ולא ירגיש מאיזה חטא באה ( שמכר פירות שביעית)

לו ואז ישנה בחטאו וימכור את אחוזתו ולא יוכל לשוב עוד, ימכור את הבית שלו ולא ישוב, 

שיהיה משרת ימכור את ביתו, ילוה בריבית, ימכור את עצמו ליהודי ואפילו לנכרי עד 

 ואעפ"כ יש לו גאולה. 18לעכו"ם

                                                             
 כמה בספרים כולה נכתבה לא וכאן אדמ היא ארוכה:( ל דף ערכין) ערכין במסכת. חנינא בר יוסי דרבי: ופירש רש"י 17

 הרע לשון שאינו הרע לשון אבק וכן רבית אבק וכן אבק קרוי בו תלוי האיסור עיקר הוי דלא מידי שביעית של אבקה קשה
 דהיינו לסחורה. שביעית בפירות ונותן נושא אדם: במכתשת הנכתש מדבר העולה אבק כמו הרע לשון צד אלא גמור
 מחמת. כליו ואת מטלטליו את מוכר לסוף: שבה קל איסור וזהו תזמור לא תזרע לא שביעית סוראי דעיקר שביעית אבק

 תבא שביעית של עונשה שבשביל סמוכין ודרשינן. ממכר תמכרו וכי ליה וסמיך הזאת היובל בשנת שנאמר: עניות
 .כך לידי

 לסוף שביעית בפירות ונותן נושא אדם תשביעי של אבקה קשה כמה וראה בא חנינא' בר יוסי רבי )קדושין כ:( דאמר 18
 או לעמיתך ממכר תמכרו וכי( יד, כה ויקרא) וכתיב אחוזתו אל איש תשובו הזאת היובל בשנת שנאמר מטלטליו את מוכר
, כה ויקרא) שנאמר שדותיו את מוכר לסוף ]בעבור איזה חטא נענש, רש"י[ הרגיש לא ליד מיד הנקנה דבר עמיתך מיד קנה
 מוכר לסוף]לעשות תשובה משום שקשה לעשות תשובה אחרי ששנה בעבירה[  לידו באת לא מאחוזתו ומכר אחיך וךימ וכי( כה
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החקלאים אבק באו בגלל שלא הקפידו הענני ומכאן רואים בבירור שזוהי מידה כנגד מידה, 

שצריך ומכרו פירות שגדלו בה ועבדו את האדמה ולא ביערו לשמור את שנת השמיטה כמו 

דו ככתוב בתורה . וכל החקלאים ששבתו בשנת תשע"ה ולא עב19פירות שגדלו בשביעית כדין

לא הפסידו כלום. אולם אלו שהשקיעו בתבואה ובעבודה ועברו על דברי חכמים לסוף  –

הפסידו כל כספם ועמלם. וכ"כ התוס' )סוכה מ: ד"ה אבקה( שזוהי מידה כנגד מידה. ואע"פ 

ששביעית בזמן הזה דרבנן להרבה מהפוסקים רואים שהחמירו בזה בשמים ואפי' שזה רק 

 ואולי משום שכאן גם עברו על עיקר האיסור שעבדו את הקרקעות. 20עיתאבקה של שבי

ארוע חריג לחקלאים וכך מדווח בחדשות: " היו הסופה ים שהותירהבאופן מדהים עיקר הנזק

שלווה באובך כבד וסופות חול במשך ארבעה ימים בשבוע שעבר, גרם לנזקים במשקים 

. בין י רשת ובמנהרות נקרעומהכיסויים בבת 100%עד  60% -כחקלאיים רבים. 

 ק".פלפל, קיווי, ענבים, שקדים, תירס, מלון, שזיף, תפוח ואפרס -הגידולים שנפגעו 

 

 " חותך את הפסוק והשביעית תשמטנה ונטשתה כו'.אבקה: "1תמונה 

רה קלה במצוה מסוימת כמו כן ענני אבק לא רומזים רק לאבקה של שביעית, משום שכל עבי

נקראת אבק של אותה מצוה כגון אבק לשון הרע, אבק ריבית ובאופן כללי האבק רומז לעון 

" המינימלי ענן אבק העקב שאדם דש בעקביו ולא שם לב, ולכן חיפשנו את הדילוג "

 בתורה.

 שריפת קבר יוסף (ז

ף את קברו של יוסף הצדיק בשכם, וזוהי אוי לנו כי הערבים הארורים השיגה ידם שוב לשרו

ודאי רק אשמתנו שמשכנו ידנו מיוסף והשלכנו אותו הבורה, והבור ריק אין בו מים, אבל 

נחשים ישמעאלים יש בו. חבל אחי, שלא השכלנו כמו משה רבנו ע"ה שבזמן שכל ישראל 

אנחנו  עוסקים בביזת מצרים, מה עשה מרע"ה?! הלך והתעסק בקבורתו של יוסף, במה

 מתעסקים.

                                                             
 הכא שנא ומאי הרגיש לא דקאמר התם שנא מאי חומה עיר מושב בית ימכור כי ואיש( כט, כה ויקרא) שנאמר ביתו את

 אימא אלא ד"ס לו הותרה לו הותרה בה ושנה העביר אדם שעבר כיון הונא רב דאמר הונא כדרב לידו באת לא דקאמר
 נשך מאתו תקח אל וכתיב' וגו אחיך ימוך וכי( כה, כה ויקרא) שנאמר ברבית שלוה לסוף לידו באת לא) כהיתר לו נעשית

 ענינא בהאי דבתו ג"ואע לאמה בתו את איש ימכור וכי( ז, כא שמות) שנאמר בתו את שמוכר עד לידו באת לא( ותרבית
 באת לא ואזלא מוספא קא הכא ואילו ואזלא מיגרעא התם דאילו בריביתא ליזיף ולא ברתיה דליזבין לאיניש יחאנ ליתא
 לגר ולא לגר שנאמר לגר אלא לך לא לך ונמכר עמך אחיך ימוך כי( לט, כה ויקרא) שנאמר עצמו את שמוכר לסוף לידו
 הנמכר זה( גר משפחת) לעקר או אומר כשהוא םכוכבי העובד זה גר משפחת תושב לגר שנאמר תושב לגר אלא צדק

 .עכ"לעצמה.  כוכבים לעבודת משרת ונעשה
יש לו שביעית  כל שיש לו ביעור)נא:( הטעם משום שצריך לבער את הפירות שגדלו בשביעית מאליהם כמובא במשנה  19

 לחיה כשכלה בשביעית הבית מן בערול מצווה שהוא. ביעור לו שיש וביעור פירש כל ע"כויש שיש לו שביעית ואין לו ביעור 
 שכל לסחורה ולא לאכלה( כה ויקרא) אמרה דהתורה'. כו פירות דמי מוסרין השדה, וכתב רש"י בגמ' )סוכה לט:( אין מן

 הארץ ועמי ולהעשיר שביעית לאחר להצניע סחורתו בהם שיעשה ולא ודמיהן הן בשביעית להתבער חייבין שביעית פירות
 .(יד, יט ויקרא) מכשול תתן לא עור אלפני דקעבר בדמים כלום מהם ליקח דמים להם מוסרין אין כךלפי כך על חשודין

 .כדפירש שם הא לא ישמע לנו תקנתיהעכ"ל. נ"ל כוונתו שהנותן דמים עבר אלפני עור דעם הארץ אפי' עבר מ"מ מאי 
ש לו בבית ובכך להציל עם הארץ שהרי לא ואם מסר לו דמים בעבור אתרוג קדוש יכול לחלל קדושת המעות על פירות שי

יבער הדמים שקיבל וגם הם חייבים בביעור שקדושת שביעית נתפסת וכתבו התוס' לקמן )מ:( שכל זה קנס חכמים על 
 המוכר פירות לעם הארץ שיכול לחללם כדרך שפודין קודש באמירה.

שהוא לא תעשה דרבנן ורה( לביטול גדר וסייג שיש קצת שוני בין ביטול מצות עשה דרבנן )עשה של לאכלה ולא לסח 20
    )לא תבצור ולא תזמור(.
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 "שריפת ך דילוג "" חותקבר: "1תמונה 

וזה רומז להתגברות הקליפה של ישמעאל שהם מהחסד ותאוותם היא זנות כמו שכם בן 

ר על הזנות אבל בעוונתינו חמור על משיח בן יוסף שהוא נכלל בימין והוא היסוד והוא מתגב

עובדיה בתאריך פטירת הרב ג' חשוון הרבים הזנות בארץ בכל מקום, ולכן כל זה קרה ב

כמו שאמרנו. ולכן כל הגל דקירות הזה הוא בעצם מה  משיח בן יוסףזצוק"ל שהוא  יוסף

י שהנביא זכריה אומר )פרק יב(: "  אשר דקרו האומות בהם[]פירש רש"י  ֵאת ֲאֶׁשר ָדָקרּוְוִהִביטּו ֵאלַׁ

ְבכֹור ל הַׁ ָיִחיד ְוָהֵמר ָעָליו ְכָהֵמר עַׁ ל הַׁ ל כו'  ְוָסְפדּו ָעָליו ְכִמְסֵפד עַׁ הּוא ִיְגדַׁ יֹום הַׁ ַהִמְסֵפד בַׁ

ם ץ  כו' ִבירּוָׁשַלִ ", כי הרב ז"ל לא נפטר בדקירה אלא ִמְשָפחֹות ִמְשָפחֹות ְלָבדְוָסְפָדה ָהָארֶׁ

מה שאמרו חז"ל שימות בדקירה אנו עתה סובלים את הצער הזה של משיח במוות טבעי ו

 בן יוסף וכמו כן קיבל על עצמו רבי אלעזר אבוחצירא זצוק"ל שימות בדקירה כזכור.

והנה הכול חוזר חלילה, ומעשה אבות סימן לבנים, כי יעקב אבינו שלח את יוסף לשכם: 

ְברֹון וַָׁיבֹּא" ק חֶׁ ִיְשָלֵחהּו ֵמֵעמֶׁ ָמה", והאחים בחינת בני ישראל ראו אותו מרחוק והתנכלו  וַׁ ְשכֶׁ

ם  ב ֲאֵליהֶׁ ם ִיְקרַׁ רֶׁ ִיְראּו אֹּתֹו ֵמָרחֹּק ּוְבטֶׁ להורגו ולהשליכו באחד הבורות לעשות לו ח"ו קבר, "וַׁ

ֲהִמיתֹו ִיְתנְַׁכלּו אֹּתֹו לַׁ בָֹּרה, וכן עשו: ""וַׁ יְַׁשִלכּו אֹּתֹו הַׁ בחינת  ", ואז ראו אורחת ישמעאלים,וַׁ

ת יֹוֵסף הפלסטינים ימח שמם שבאו לשרוף את הקבר, ומכרו את יוסף מצרימה: " וִַׁיְמְכרּו אֶׁ

ף ְשִרים ָכסֶׁ ִיְשְמֵעאִלים ְבעֶׁ ְוגַׁם פֹּה ֹלא ָעִשיִתי ", וגם שם היה בבור בבחינת קבר, שנאמר: "לַׁ

בֹור ל ְשֹלָשה ִפְשֵעי על היום הבא: "", ועל זה מקונן הנביא עמוס ְמאּוָמה ִכי ָשמּו אִֹּתי בַׁ עַׁ

ֲעבּור נֲַׁעָלִים ְביֹון בַׁ ִדיק ְואֶׁ ף צַׁ סֶׁ כֶׁ ל ִמְכָרם בַׁ נּו עַׁ ל ַאְרָבָעה ֹלא ֲאִשיבֶׁ ", ותרגם יונתן ִיְשָרֵאל ְועַׁ

 שמכרו את יוסף בעשרים כסף וקנו נעלים מהישמעאלים.
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 הערבים הדוקרים פרעות (ח

שאמרו חז"ל באמצע חול המועד סוכות תשע"ו ביום החמישי החלו הפיגועים הקשים, כפי 

. ולא רק זה, גם רוסיה הכניסה כוחותיה ירח לוקה סימן רע לישראל, ולא אחרו דבריהם לבוא

 לסוריה, ממש בחול המועד סוכות וזה מסמן את תחילת גוג ומגוג האפשרית.

)מלוקט  הקשים בקצרה שהתחילו בחג הסוכות וגבו קורבנות קשים נסכם את הפיגועים

 :מויקיפדיה(

 פוריך בית ליד חולף מרכב ירי בפיגוע נעמה ורעייתו הנקין איתם הרב נרצחו באוקטובר 1-ב 

ארבעת ילדיהם ניצלו בנס )אחד המחבלים ירה בחברו  .מורה לאלון איתמר ההתנחלויות בין

ילדים במושב האחורי( שנאמר "לא תקח האם על הבנים". ונסו ולא הספיקו להרוג את ה

 כעניין אותו ואת בנו.

 שברובע הגיא ברחוב יהודית משפחה בני מספר ערבי מחבל תקף 2015 באוקטובר 3-ב 

 בנם ואת קשה שנפצעה אשתו את, מפצעיו שמת בנט אהרן הרב את דקר הוא. המוסלמי

 נורה עזרה זעקות כששמע למקום שהגיע לביא נחמיה הרב. ברגלו קל שנפצע השנתיים בן

 .אקדחו את ממנו וחטף אותו דקר שזה לאחר המחבל ידי על למוות

 שני ביצעו הנציב בארמון. קצר זמן תוך קשים פיגועים מספר אירעו בבוקר באוקטובר 13-ב 

, אדם בני 16 ופצעו לפחות אדם בני שני רצחו, באוטובוס ודקירה ירי פיגוע ערביים מחבלים

 עלאא, ערבי מחבל ביצע, מכן לאחר קצר זמן. נוטרלו המחבלים. ואנוש קשה במצב 8 מהם

 דריסה פיגוע, נוף בהר המתפללים רוצחי של דודם ובן ירושלים מזרח תושב, מל'ג אבו

והוא הרב ישעיהו  נהרג ואחד אנושות נפגעו אזרחים 2, ישראל מלכי ברחוב ודקירה

 ואת בזק חברת של עובד היה מל'ג אבו. מפצעיו מת ובהמשך נורה המחבל, קרישקבסקי ז"ל

 .החברה של ברכב ביצע הפיגוע

ועוד לא נגמרו הפיגועים לצערנו, אבל הסיבה שימו לב שהרבה רבנים מתו בפיגועים אלו. 

לכל הפיגועים הוא עלייתם של מספר אנשי ימין להר הבית בראש השנה תשע"ו,  הערבית

ִמים ָסִביב ְוגַׁם : "וידועים דברי הנביא )זכריה יב( ל ְלָכל ָהעַׁ עַׁ ף רַׁ ת ְירּוָשלִַׁם סַׁ ִהֵנה ָאנִֹּכי ָשם אֶׁ

ל ְירּוָשָלִם ָמצֹור עַׁ ל ְיהּוָדה ִיְהיֶׁה בַׁ ֲעָמָסה ְלָכל  :עַׁ ן מַׁ בֶׁ ת ְירּוָשלִַׁם אֶׁ הּוא ָאִשים אֶׁ יֹום הַׁ ְוָהָיה בַׁ

ְספּו עָ  יָה ָשרֹוט ִיָשֵרטּו ְונֶׁאֶׁ ִמים ָכל עְֹּמסֶׁ ץָהעַׁ יָה כֹּל ּגֹוֵיי ָהָארֶׁ וגם על ", ועיין שפירש המצודות: לֶׁ

יהודה. הסף הרעל הזה יהיה גם על יהודה אשר יהיה במצור על ירושלים כי הבאים לצור 

על ירושלים הכריחו לאנשי ערי יהודה לבוא עמהם בעזרת' לצור על ירושלים וגם המה ילקו 

כלל ארץ ישראל, כגון מדינת תל אביב  "ם. ויתכן שהנביא קורא ליהודהבתחלה עם העכו

 וחיפה, וירושלים היא עיקר מלכות דויד.

ֲחנּוִנים אומר הנביא בהמשך: "ולכן  ם רּוחַׁ ֵחן ְותַׁ ל יֹוֵשב ְירּוָשלִַׁ ל ֵבית ָדִויד ְועַׁ ְכִתי עַׁ ְוִהִביטּו ְוָשפַׁ

ְבכֹור: ידֵאַלי ֵאת ֲאֶׁשר ָדָקרּו ְוָסְפדּו ָעָליו ְכִמְסֵפד ַעל ַהָיחִ  ל הַׁ יֹום  ְוָהֵמר ָעָליו ְכָהֵמר עַׁ בַׁ

ץ ִמְשָפחֹות  ת ְמִגדֹון: ְוָסְפָדה ָהָארֶׁ ְד ִרמֹון ְבִבְקעַׁ ד ֲהדַׁ ם ְכִמְספַׁ ִמְסֵפד ִבירּוָשלִַׁ ל הַׁ הּוא ִיְגדַׁ הַׁ

ת  חַׁ ם ְלָבד ִמְשפַׁ ת ֵבית ָדִויד ְלָבד ּוְנֵשיהֶׁ חַׁ ם ְלָבד: ִמְשָפחֹות ְלָבד ִמְשפַׁ ֵבית ָנָתן ְלָבד ּוְנֵשיהֶׁ

ם ְלָבד ִשְמִעי ְלָבד ּוְנֵשיהֶׁ ת הַׁ חַׁ ם ְלָבד ִמְשפַׁ ת ֵבית ֵלִוי ְלָבד ּוְנֵשיהֶׁ חַׁ ", ורואים שיהיה מספד ִמְשפַׁ

גדול בירושלים, ובאמת רוב ככל פיגועי הדקירה מתרחשים בירושלים ולכן המספד שם גדל 

, אין מקרא יוצא מידי פשוטו כעין )סוכה נב( יתת משיח בן יוסףמאוד, ואף שדרשוהו חז"ל למ

 .ם". להתאונן על אשר דקרו בהם האומות והרגו בהם בגלותוהביטושפירש רש"י, "

ועוד צריך שתדע, כאמור שהירח האדום במלואו נקרא לבנה, ואז היא רומזת למלכות 

ויים בה, ואם לא עושים דקדושה, וממילא שהיא אדומה היא רומזת לגבורות ודינים השר

תשובה אזי הדינים יוצאים בעולם ח"ו. והנה גם שמענו בשם רב גדול רבי שלמה ישראל זית 

שליט"א, מה הטעם שלא ירדו גשמים בסוכות הזה, שלכאורה זה סימן ברכה שהרי אמרו 

ירדו גשמים מאימתי מותר לפנות משתסרח המקפה משלו משל למה חז"ל )סוכה כח:( 
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, ואם לא יורדים הרי מרוצה ושפך לו קיתון על פניו כוס לרבולעבד שבא למזוג  הדבר דומה

"ר אין היום לא ניסוך ולא הוא לפני רבו. אלא שכידוע יש מצות ניסוך המים בסוכות, ובעו

מזבח, ואין מי שיכפר והיו מנסכים ביחד עם יין, להורות על מיתוק הדינים שנשארו לאחר 

הנסירה ביום ראש השנה וביום כיפור )ועיין כל זה בפע"ח בשער ראש השנה(, שכידוע 

השיתין רומזים לו"ק ברא שית אבל כנגדם השמים המורידים מים על הארץ במקום ניסוך 

המים, ועד שמיני עצרת צריכה המלכות להתמתק ולהתבסם, אלא שאם הדינים תקיפין ח"ו 

אין המים העליונים יכולים למתק וסימן לדבר שאין גשם כלל ולכן זה יכול לרמוז ח"ו לריבוי 

 הדינים ג"כ וכפי שראינו.

 סקירה על מצב מדיני ועולמי (ט

נות לדרך סלולה לגוג ומגוג שינויים מתרחשים בכל העולם שמובילים את כלל המדי

המפורסם. לכאורה אדם לא מעלה על דעתו כיצד יהפכו כל מדינות המערב שוחרות 

"השלום והצדק", כנגד ישראל. הרי אנחנו כל כך "מתחנפים אליהם", ועושים רצונם 

ומשתדלים לא לפגוע בערבים. ובכן דעו, שלב מלכים ביד ה', והכול מסתובב. וחלק 

 טיים בתקופה האחרונה:מהשינויים הדרמ

 מועמד המפלגה  – מועמד השמאל ניצח בבחירות בקנדה: ז' חשון תשע"ו

הממשלה  הליברלית, שזכה לתמיכת החוגים האסלאמיים, הביס בבחירות את ראש

 יהפרו ישראל

 רוסיה פולשת לסוריה באוויר ובים, השטח האווירי חול המועד סוכות תשע"ו :

ן היתר גם כוחות המורדים, וגם דאע"ש ומטרתה הסורי סגור ומסוגר. תוקפת בי

לכאורה לשקם את הנשיא אסד, והם כבר בעלי ברית: חיזבאללה, איראן, סוריה 

ורוסיה. ואם פוטין הוא גוג, אז הוא ישתף עמו את אובמה. כרגע בסוריה צפונית 

 מזרחית לישראל כוחות של ב' מעצמות רוסיה וארה"ב וגם כוחות האו"ם.

 ( זהו התאריך הסופי של הקדנציה של 8.11.16עד  20.10.15) תשע"ז ז' חשוון עד

ברק אובמה נשיא ארה"ב ואחרי כן, ייבחר נשיא אחר תחתיו. זאת אמרת יש לו עוד 

שנה להפק זממו, והראיה שכעת יעשה את אשר בצע, כי לפי חוקת ארה"ב אינו יכול 

 8סה"כ  2009מאז להיבחר שוב כי הוא ניבחר לקדנציה פעם שנייה כבר ומולך 

שנים. וכעת כל מה שירצה לעשות לא יבצר ממנו כי אינו נתון שוב לדעת הקהל. 

, שאם אובמה יבחר זה סימן 2005ומובא בשם הרב אברהם אשלג שכתב כבר בשנת 

שתרגז הארץ, כי תחת שלושה רגזה הארץ, תחת עבד כי ימלוך כו'. והוא עבד עבדים 

צרי ומגדיר עצמו אתאיסט, אבל באמת שרצונו כושי. והוא חצי איסלאמי חצי נו

שנה כל הכתוב  70לקיים את הנאמר בקוראן שאם תקום מדינת ישראל ותשרוד 

(. והוא יתעורר לעשות כן בסוף הקדנציה ימ"ש בספר זה שקר הוא )כך כתב מוחמד

 שלו.

והנה המצב הנפיץ כרגע בהר הבית, תוך כדי כתיבת דברים אלו יכול לקרות דבר שיבעיר 

את כל העולם וירצו כולם את ירושלים באמתלה כזאת או אחרת, וכבר השלב הראשון שהוא 

תב המלבי"ם )יחזקאל וסים, התחיל כפי שכמלחמה בין הערבים )דאע"ש( לאדום שהם הר

ְלעֹוֵרר ְקָרבֹות ֲחָזִקים ָבעֹוָלם  ְבֵני ִיְשָמֵעאלוַָׁעִתיִדים ""ב( )שמות לא עלב, יט(. וכן מובא בזוהר 

ָחד ָסמּו יַָׁבָשה, ְואֶׁ ל הַׁ ָחד עַׁ ָים, ְואֶׁ ל הַׁ ָחד עַׁ ם ְקָרב, אֶׁ ם, ִויעֹוְררּו ָבהֶׁ ְנסּות ְבֵני ֱאדֹום ֲעֵליהֶׁ ְך ּוְלִהְתכַׁ

ְקדֹוָשה ֹלא ִתָמֵסר ִלְבֵני אֱ  ץ הַׁ רֶׁ ה, ְואֶׁ ה ְבֵאלֶׁ ִים, ְוִיְשְלטּו ֵאלֶׁ והנה ודאי שאלו הם , "דֹוםִלירּוָשלַׁ

עד שבאו בני אדום הם הרוסים להלחם בסוריה  רדאע"ש שעוררו קרבות רבים עד כה ובעיק

ויתכסנו כל האומות לאותו מקום שהוא סוריה, כי גם כוחות ארה"ב שם וכוחות  בהם.

ראן רוסיה האו"ם, עד שיתעוררו להלחם בישראל. ואם תאמר הדבר רחוק, הנה כבר אי
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סוריה וחיזבאללה קמים עלינו, ואובמה עשה כבר הסכם גרעיני עם איראן ומוריד כל 

קציות נגדם, ומגמתו אליהם. וממילא לא נותר לנו על מי להישען אלא על אבינו הסנ

 שבשמים.

 חלומות וחזיונות וילדים מיוחדיםסקירה על  (י

 את גוג ומגוג שמת מוות קליני וחזהילד 
כל נבואת אחרית הנה בזמן האחרון פרסמו ילד אחד שמת מוות קליני, והוא פירט את 

ונפרט את דבריו ות ארה"ב ורוסיה כו', הימים. ואמר באופן כללי שיתכנסו לכאן כל האומ

ידע לצטט פסוקים או מאמרי חז"ל רק אמרם  הוא לא)הערות בסוגריים אינם מדברי הילד כי 

 ות ולא בא לו כל זה על ידי תלמוד(:זיונבלשונו כפי שהבין מהח

 (לא )כאמור ביחזקאל כי כולם ירצו את ירושלים יתכנסו כל האומות על ישראל. 

 צה"ל יהדוף אותם ויחזיק יומיים בלבד. 

  (ח"ו )אחת קטנה על תל אביב ואחת על חיפהיפלו פצצות אטום על ישראל. 

 ְוָיָצא "ד: "יפואר בזכריה )מב לתחיה מתים שיקומושני ע"י  לאחר מכן, יבקע הר הזיתים

ּגֹו ה' ם בַׁ ר  ִים ָהֵהם ְכיֹום ִהָלֲחמֹו ְביֹום ְקָרב:ְוִנְלחַׁ ֵזִתים ֲאשֶׁ ר הַׁ ל הַׁ הּוא עַׁ יֹום הַׁ ְגָליו בַׁ ְוָעְמדּו רַׁ

ל ְפֵני ְירּוָשלִַׁם מִ  ְציֹו ִמְזָרָחה ָוָיָמה ֵּגיא ְּגדֹוָלה ְמאֹּד ּוָמש ֲחִצי ָהָהר עַׁ ֵזיִתים ֵמחֶׁ ר הַׁ ע הַׁ ם ְוִנְבקַׁ דֶׁ קֶׁ

ְציֹו נְֶׁגָבה  .מתים(ב' ", וזה חידוש גדול מאוד שיבקע על ידי תחיית ָצפֹוָנה ְוחֶׁ

  זכה י)והוא הקב"ה ילחם בגוג ובכל אגפיו ויקברם בגיא העוברים סמוך לירושלים

כמ"ש  וכידוע יפת כיבד את אביו גומר ומגוג כו' קבר בארץ הקודש משום שהוא מבני יפתיהל

 .(תנחומא בראשית

  וכזאת ) משיח יתגלה ויעשה בירור בנותריםכל הנותרים בארץ יעלו לירושלים ואז

ִנְקָרא וזה לשונו: " כ ע"בק שמות זוהרמבואר ב ְנִסים ְלאֹותֹו ָמקֹום שֶׁ ִיְתָבֵרר, ִמְתכַׁ ר שֶׁ ַאחַׁ

ִים,  ְנסּו ִיְשָרֵאל, ְירּוָשלַׁ ְכִניִסים אֹוָתּה ְלאֹוָצר. ָכְך ִיְתכַׁ ן, מַׁ בֶׁ ש ָותֶׁ ִנְבָרר קַׁ ר שֶׁ ִחָטה, ַאחַׁ ת הַׁ אֶׁ ְכמֹו שֶׁ

ר ָבּה  נֱֶׁאמַׁ ר ה', שֶׁ ל הַׁ ִהיא ְבנּוָיה עַׁ ִים, שֶׁ ר, ִלירּוָשלַׁ ֵהם בַׁ ר ה' ּוִמי  )תהלים כד(שֶׁ ִמי יֲַׁעלֶׁה ְבהַׁ

ר ָיקּום ִבְמקֹום ָקְדש ִים ּובַׁ  (."ֵלָבבֹו ְנִקי כַׁפַׁ

  ומפורסם לכולם וכולם יהיו מופתעים ומחזיר בתשובה משיח הוא חוזר בתשובה
)הנה דבריו אלו מתאימים לדברי המקובל הרב יצחק כדורי זצוק"ל שאמר כן כבר בשנת 

 .(ומפורסם והוא מחזיר בתשובה שמשיח מוכר לחצי מדינה 2005

ופשוט שאי אפשר  והילד כמסיח לפי תומו דבריו נראים, רק מעורבבים ומבולבלים קצת

, ואם לא כל שאר ההוכחות ודאי שלא לדעת את סדר הדברים בבירור ואין מה לחקור בזה

היה לך להתייחס אבל ראוי מאוד לחשוש לדבריו בהצטרף כל ההוכחות הנ"ל ודברי 

, וכי למה שיזיר עצמו ומה יזיר עצמו מן היין הרואה סוטה בקלקולההגאונים. כעניין שאמרו 

הוא, אלא ודאי זימנו לו משמיים כזה לראות גם כאן כל אחד חובתו לעשות תשובה עשה 

 וכזאתרזין דאורייתא וחידש מספר סודות  לבד מכך שניראה שגילו לילד אפילו מעט נוראה.

 .21רק הנשמה יכולה לספוג

 ילד מיוחד שחזה את גוג ומגוג
אילו היה זה ילד אחד, שאומר כדברים הנ"ל לא הייתי מטריח בכם, אבל ראיתי לעוד ילד ו

מיוחד שאומר ממש בדמיון הנ"ל רק שהוא חלם חלום וזה מוות קליני, וההבדל שבחלום 

הוא בל, אע"פ שהוא אחד משישים בנבואה )ולכן הוא סיפר שם שמעורבבים גם דברי ה

יד המלך, ולא סף זצ"ל ואליהו הנביא ודובמחתרת כו' וגם סיפר שראה את הרב עובדיה יו

                                                             
 ."מוות קליני גוג ומגוגי לראות הסרטון חפש ביוטיוב: "וכד 21
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בן יוסף כאמור ן יעקב וניראה משום שהוא משיח ם התבלבל בין הגרע"י לבין יוסף בפע

 ודו"ק(.

והילד שחלם ראה פצצה על תל אביב ועזריאלי נעלמים אבל ראשל"צ לא מכלל שזאת פצצה 

, וודאי שיזרקו לכאן פצצה קטנה כי אינם וכך גם אמר מפורש כמו הילד שמת קטנה מאוד

אקטיבית, אלא רק מטרתם להשמיד את הקרייה -רוצים להגיע לירושלים עם הנשורת הרדיו

. ולא ראה על חיפה ואולי הטעם שהיה זה לפני יום כיפור וזה אחרי ולא ידענו והאזור ח"ו

כיצד וגם הוא ראה שצה"ל מחזיק יומיים. וכן ראה  ושוב זה חלום ואין לגמור מכאן הכול.

 .22מתים 2נבקע הר הזיתים ע"י 

 כי אמרו דברים זהים ממש ילדים האמיתיים שיש לך להאמין שהם אמת 2-ומעתה אלו ה

 ומכאן ולהבא יתכן שינסו לעשות עוד אנשים סרטונים כדי לקבל צפיות ולבלבל יותר.

ועושה עליית נשמה כו', והוא איש עניו ותם רבי עמרם ועקנין, שנופל לבד מזה יש את דברי 

 ומתריע המון זמן שיש סכנה מרחפת, ואין כאן מה להאריך.

 הקץ בואתנ – גרק פ
 הקץ נבואת

, הכול בגדר אפשרות, וכאשר נטעה צריך לדעת לפני שאנחנו מציגים ראיות על קץ המשיח

וכ"כ רש"י. ותחילה נביא את דברי  חר ויחשב במקומנו את הקץ האמיתיח"ו אז יבוא א

 האחרונים ואחרי זה את הראשונים והכתובים ובסוף את הזוהר, וננסה לאחד בין דבריהם.

ה, אבל ומה שאמרו חז"ל תיפח רוחן של מחשבי קיצין כו', על אלו שמחשבין גאולה דאחישנ

גאולה דבעיתה אפשר לחשב וכל שכן בימינו שכך כתוב בדניאל שבעת קץ ישוטטו רבים 

והדעת תרבה וכולם ידעו שהמשיח בא, ומה שאמרו משיח בא בהיסח הדעת היינו באחישנה, 

וכן מוכח ברש"י בסנהדרין )צז.( במה שפירש בשישית קולות, בלשון ראשון פירש: קולות 

בא, והקשה המהרש"א על זה הרי צריך לבוא בהיסח הדעת, ולא שיאמרו אנשים שהמשיח 

 קשיא ודו"ק. והראיה שהרבה ראשונים ואחרונים חישבו קיצין.

 החפץ חיים דברי
מובא בשם הרב יורם אברג'ל זצוק"ל בעדות נאמנה אשר נמצא כתוב בספר מהחפץ חיים 

"ט ושרתה עלי רוח הקודש, "ל וזה לשונו: "ואני יושב בשנת תרצצז מראדין ישראל הכהן רבנו

כי זו המלחמה שעושה הנאצי ימח שמו תיקח חמש שנים ובשנת תש"ה תסתיים בקרבנות 

ובתשע"ה יהיה ]עד תשע"ה[ אימים, אבל רואה אני שאחר כך יספרו ישראל עשרה שמיטות 

. וכן הביא הרב אמנון יצחק 23"יהיו פרעות בעולם ואשרי מי שישרוד שמיטה ואחר כך

                                                             
 ."חזה את גוג ומגוגהילד המיוחד שי לראות הסרטון חפש ביוטיוב: "וכד 22
ל ִשְבִעים וכך הובא בתקו"ז )ד ע"א( וז"ל: " 23 ר ִדינֹו שֶׁ ָבא ְבָכל כֹּחֹו, קֹוְרִעין לֹו ְגזַׁ ָכל ָהאֹוֵמר ָאֵמן ְיֵהא ְשֵמיּה רַׁ

ְבִעין ְשִנין, בָ  ָתִמיד, ְבִגין ָשָנה, ְדִאינּון שַׁ ל הַׁ בּוטַׁ ְקְדָשא, ְוִאית ְדָחִשיב לֹון ִמשֶׁ ב ֵבי מַׁ ף ּוָמאָתן ְשִנין, ְדִאְתֲחרַׁ לֶׁ ר אֶׁ תַׁ

ת, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ְרֵּגיּה ֱאמֶׁ ְלָיא ֵקץ ְדפּוְרָקָנא, ְדדַׁ ְרָּגא ְדיֲַׁעקֹּב תַׁ ֲעקֹּב, ְדִאיהּו "ִתֵתן ֱאמֶׁ )מיכה ז כ( ִדְבדַׁ ִסיָמן ת ְליַׁ

ִים ִתְשִעים, ְוִאית ְדאֹוִסיף ֵביּה ב', ָקרֹוב יהו ף ָמאתַׁ לֶׁ ת )תהלים קמה "אֶׁ ֱאמֶׁ ר ִיְקָראֻּהּו בֶׁ ה ְלָכל קֹוְרָאיו ְלכֹּל ֲאשֶׁ

ף ר לֶׁ ץ, אֶׁ רֶׁ ָך )שם סז ג(, אּוף ָהִכי אֶׁ ְרכֶׁ ץ דַׁ ת ָבָארֶׁ עַׁ ְייָמא ְבהֹון ֱאמֶׁ "יח(, ָלדַׁ ִים ְוִתְשִעים, ְלקַׁ רֶׁ  ת"ץ, ָמאתַׁ ץ ִתְצָמח "ֵמאֶׁ

רֶׁ  ן אֶׁ ד ְיהֹון ְלָבר ְכחּוְשבַׁ ר ִדיָנם ִשְבִעים ָשִנים")שם פד יב(, כַׁ  ".ץ, ֲאָבל ְּגזַׁ

ים שנה וכך כתוב )דניאל ט, ב(: " 70וזה כעין שהיה בגלות בבל עד שנגאלו עברו  ְּסָפִרִ֑ ִתי בַׁ אל ִבינֹֹּ֖ ִניֵֵּ֔ ֲאִנ֙י ָדָּֽ

ר ים ֲאשֶֶׁׁ֨ ָשנִִ֗ ר הַׁ ַּ֣ ר ִמְספַׁ ה ְדבַׁ ל ה'-ָהָיָ֤ ם -אֶׁ ִֹ֖ אות ְלָחְר֥בֹות ְירּוָשלַׁ לֹּ֛ יא ְלמַׁ ָנבִֵּ֔ ים ָׁשנָ ִיְרִמָיַּ֣ה הַׁ ", והנביא ירמיה ה  ִׁשְבִעִ֥

י" התנבא על זמן הגאולה, ר -ִכָּֽ ַּ֣ ל  ה' כֹּ֙ה ָאמַׁ ֹּ֛ את ְלָבבֶׁ י ְמֹלֹ֧ י ְלפִִ֞ ים ָׁשָנָ֖הִכִּ֠ ת ִׁשְבִעִ֥ ֙ם אֶׁ י ֲעֵליכֶׁ ֲהִקמִֹּתָ֤ ם וַׁ ִ֑ ְתכֶׁ ד אֶׁ ְפקַֹּּ֣ -אֶׁ

לְד  ם אֶׁ ְתכֵֶּׁ֔ יב אֶׁ ֹוב ְלָהִשַּ֣ טֵּ֔ י הַׁ זֶָּֽׁה-ָבִרַּ֣ ֹום הַׁ ָמקֹ֖ לכן הוא אומר בינותי בספרים  23". ודניאל טעה בתאריך של הגאולההַׁ

, 5778עד  5775כלומר ניסה להבין במה טעה ומדוע הגאולה מתאחרת וזה רומז לגאולה כאן שיתכן איחור 
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ן מובא בספר לב אליהו )סוף פרשת יתרו( והוסיף שמלחמה זאת תהיה קשה שליט"א שכ

 יותר מהקודמות ושלושתם נקראות גוג ומגוג.

 דברי האדמו"ר הזקן
בשנת תק"ע היה קורא בתורה האדמו"ר הזקן, וכן מובא בשם הרב יורם אברג'ל וזה לשונו: 

ע שת פקודי: "והיה קורא בקי ולא היו מוכנים לקרוא לפניו, והיה קורא בפר ף ּוְשבַׁ לֶׁ ת ָהאֶׁ ְואֶׁ

ק אָֹּתם ם ְוִחשַׁ מּוִדים ְוִצָפה ָראֵשיהֶׁ ֵמאֹות וֲַׁחִמָשה ְוִשְבִעים ָעָשה ָוִוים ָלעַׁ , ופתאום עצר והיה "הַׁ

ת קורא כך: " ף-הֶׁ ְואֶׁ ", בסגול תחת ה' במקום קמץ. ותקנו אותו והיה חוזר כך מספר ַאלֶׁ

ת פעמים, " ף-הֶׁ ְואֶׁ סוף אחרי הקריאה ביאר כוונתו: ה' אלפים שבע מאות ושבעים ". ובַאלֶׁ

וניראה שזה  .24וחמישה ירצה ה' לגאול את ישראל ויעשה ווים לעמודים )שנת ה'תשע"ה(

 בא לו ברוח הקודש.

 דברי מרן הגר"ח קנייבסקי
והפליגו לעשות נכדו שצריך  ומובא בשם הרב, שאמר שאנחנו בתקופה מסוגלת לגאולה

 ויתכן שראה את דברי החפץ חיים, או שמסרו לו לומר כן., בא להפיץ שמשיח

                                                             
רים בגאולת מצרים שיצאו מוקדם מרד"ו שנים, שנה. וכה"ג טעו בני אפ 70תלוי ממתי מתחילים לספור 

 ארבעים שנה קודם.
ףוניראה  לבאר דברי האדמו"ר הזקן, כמו שאמרו חז"ל שלא היה לו לומר  24 לֶׁ ֵמאֹותוכן  ָהאֶׁ ה' הידיעה אלא כמו שאמר -ב הַׁ

ֲחִמָשה וְ בתחילה " ע ֵמאֹות וַׁ ף ּוְשבַׁ לֶׁ ף ְפקּוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת ִכָכר ְואֶׁ סֶׁ שְוכֶׁ קֹּדֶׁ ל הַׁ קֶׁ ל ְבשֶׁ קֶׁ ", ומובא בכלי יקר וזה לשונו ִשְבִעים שֶׁ

 ולא ושכח שקלים וחמשה ושבעים מאות' וז אלף המשקל מן חסרו חשבון ליתן משה כשבא( ו, נא ר"שמו) "מובא במדרש

 שנאמר מה יםלקי לעמודים, ווים עשה ושבעים וחמשה מאות' וז האלף ואת ואמרה קול בת יצתה, בהם עשה מה יודע היה

 ואת שנאמר יתירים ן"ההי בשני הרגיש זה מדרש שבעל ונראה. ל"עכ הוא נאמן ביתי בכל משה עבדי כן לא( ז, יב במדבר)

 ולמה הידיעה א"בה ככר המאת ולא ככר מאת למעלה שאמר כמו מאות' וז ואלף לומר והיה צריך המאות ושבע האלף

 אחריו מרננים ישראל והיו מהם נעשה מה ידע ולא שכח שמשה ודאי לאא, כאן שנזכר ומאות באלף הידיעה א"ה הזכיר

 לקחם שמשה אמרתם אשר הידועים המאות' וז אמרתם אשר הידוע האלף שאותו ואמר קול בת ויצא לעצמו שלקחם לומר

 לעמודים". עכ"ל. ווים אותם עשה אלא הוא כן לא

ראל, והיא כלולה מרמ"ח איברים ושס"ה גידין וכל וידוע שהמשכן הוא רומז למלכות, וכל בניינה הוא מכלל יש

איש ישראל מושרשים באבר כזה או אחר אחד ברגל ואחד ביד כפי עניינו כמו שכתב רבנו האר"י ז"ל, והנה כתב רש"י שאת 

 40-לצפון ו 40אדנים במשכן  100מאת הכיכר שספר כאן משה עשה מהם אדנים מכל כיכר עשה אדן אחד, וסה"כ יש 

שקלים ולכן מאה ככרות  3000לפרוכת, והוא תחתית המשכן הבסיס והעיקר, וכיכר כסף אחד עולה  4-למזרח ו 16לדרום, 

הם כנגד כלל ישראל שנתנו כל אחד מחצית השקל כסף ורומז לניצוצות נשמותם כי כל נשמה כלולה מכמה וכמה ניצוצות, 

תרמו מאה ככר והם עיקר הבניין שתוקן במהלך שנות אלף ישראל הם  600-והם המשלימים את בניין המלכות והמשכן ו

איש ישראל שתרמו כל  3550שקלים לא היה בהם לכיכר אחד והם כנגד שארית ישראל  1775העולם עד דורנו אנו, אבל 

שקלים והם זקוקים לתיקון והשלמת נשמתם לתיקון המלכות והמשכן בדור הזה האחרון  1775-אחד מחצית השקל ועלו ל

אותם ווים לעמודים שהוא הסיום בחינת עקביים שאינם מעמידים את הכול אבל נשמתם ממקור גבוה מאוד  ולכן עשה

 ולכן הם בחינת ווים על העמודים ורק ציפוי כסף על גביהם כמ"ש רש"י.

אלף ושבע מאות וחמישה ושבעים כו', כל אלו הניצוצות שיהיו בדור זה בשנה הזאת עשה אותם ווים -ולכן אומר ה
 מודים שיהיו ציפוי לעמודי המשכן לבניין איברי המלכות.לע
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 שיחה של מרן עם הרב דויד לאו

 "מוצאי שביעית בן דויד בא": הגר"ח מרן

]לכאורה הרב התכוון אם ישמרו את השביעית אז  "בתנאי שיהיה שביעית?"הרב דויד לאו: 

 יבוא?[.

]ומשמע שמרן לא התייחס לשמירת  "אין מוצאי שביעית. –ת כן, אם אין שביעי": מרן הגר"ח

דחייה בעלמא אמר לו: ודאי שבתנאי שיש שביעית לא חש לענות ושביעית אלא אפילו לא ישמרו את השביעית, ו

 שאל"כ אין מוצאי שביעית[.

 "ואם הוא יבוא בתחילת שביעית, זה גם..."הרב דויד לאו: 

 ".הוא יבוא יבוא!": מרן הגר"ח

 רשי חז"למד

מובא במס' סנהדרין )צח.( ששאל ריב"ל את המשיח מתי הוא בא, ואמר לו היום, ופירש 

-וניראה שרומז לשנת תשע"ו כי תשמעו אותיות מ ,תשמע"ואליהו הנביא היום אם בקולו 

 , ואם לאו מתשע"ו יבוא.יבוא היוםוהכי קאמר, אם בקולו תשמעו  תשע"ו מתחלת הגאולה.

חדשים  תשעהאמר רב אין בן דוד בא עד שתתפשט המלכות על ישראל ואמרו חז"ל )שם( 

עכ"ל, ומלשון "עד עת" שכתוב בפסוק, ניראה  לכן יתנם עד עת יולדה ילדה )מיכה ה(נאמר ש

שצפנו כאן את השנה ממש, עד עת תשע"ה חודשים, דהיינו עד שנת תשע"ה ומכאן והילך 

בשנת תשע"ו לא תתפשט שוב כי יבוא בן דויד. ומכיון שהיו עומדים בשנת ד' אלפים וקצת 

"ו אמר תשע"ה חדשים כלומר באלף השישי ולא אלו הקרובים והקרוב אליהם היה ד'תשע

ה באלף החמישי שהם ישנים, והיינו לשון חודשים בעניין התיישנות כמו )יהושע ט( " ְוֵאלֶׁ

ר  יִַׁין ֲאשֶׁ ָקעּו ִמֵלאנּו ֲחָדִׁשיםנֹּאדֹות הַׁ  ".ְוִהֵנה ִהְתבַׁ

ומובא שם בהמשך )ירמיה ל( שמדבר על אחרית הימים, והוכחתם מהפסוק בסוף הפרשה: 

ד ֲהִקימֹו ְמִזמֹות ִלבֹו  ַעד ֲעֹשתֹו ה'ֹלא ָישּוב ֲחרֹון ַאף " ", נּו ָבּהְבַאֲחִרית ַהָיִמים ִתְתבֹונְ ְועַׁ

 .תשע"ואותיות עד  עשותוובפשטות משמע עד 

 קץ דניאל

וצריך לציין שהרבה חכמים ועליהם רש"י והרס"ג, המלבי"ם והגר"א ועוד מצאו קיצים, וכמו 

כלומר "מועד  "עדן ופלג עדנין עדן" שאומר הפסוק על כתב כה(, ז )בפס' דניאלכן המלבי"ם 

, 3828 בשנת שהיה השני מ"ביה חורבן מזמן לומרכ התמיד הוסר מעת מועדים וחצי מועד"
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, שנים 1230 ולכן עדנים שלושה זה עדנין עדן, הראשון מ"ביה עמד שבהם שנים 410 זה עידן

 5673=615+1230+3828 בשנת יוצא הקץ ולכן. 615 האמור מהזמן חצי זה עידן ופלג

ה זו התחילה מלחמת העולם הראשונה שהיא חלק מגוג ומגוג כאמור ובאמת בשנ .ג"תרע'ה

 לעיל.

, אם ניקח 5778היה הקץ בזמן הזה אפשר להשתמש בשיטה זאת ולהגיע לשנת אע"פ שלא 
מיציאת בנ"י ממצרים עד בניין הבית הראשון. והמועד השני ניקח  480עידן )מועד( ראשון 

. וחצי מועד, כפי שפירש המלבי"ם יהיה חצי מסך הכול 820שנים פעמיים )מועדים( וזה  410
480+820=1300. 

מועד וחצי מועדים מועד = (480 + 410 ∗ 2) +
1

2
∗ (480 + 410 ∗ 2)

=  [שנים] 1,950

𝐺𝑒𝑢𝑙𝑎1 = 3828 + 1950 =  (התשעח) 5778

ְשְמָעה" יד(:-וכמו כן יתאים קץ זה לקץ הכתוב בדניאל )פ"ח יג ָחד ָואֶׁ ֵבר ָקדֹוש אֶׁ ר ְמדַׁ  וַׁיֹּאמֶׁ
ָחד ְלמֹוִני ָקדֹוש אֶׁ פַׁ ֵבר לַׁ ְמדַׁ ד הַׁ י עַׁ ָחזֹון ָמתַׁ ָתִמיד הֶׁ ע הַׁ שַׁ פֶׁ ש ֵתת שֵֹּמם ְוהַׁ : ִמְרָמס ְוָצָבא ְוקֹּדֶׁ

ר יֹּאמֶׁ י וַׁ ד ֵאלַׁ ב עַׁ רֶׁ ר עֶׁ ִים בֹּקֶׁ ק ֵמאֹות ּוְשֹלש ַאְלפַׁ ש ְוִנְצדַׁ , צריך להוסיף 25כלומר מזמן מסוים ."קֹּדֶׁ
שנה כדי לקבל את הקץ וכך חישב רש"י והמפרשים. ואנו ניקח מיום שהתחילו לבנות  2300

, והוא שלוש שנים אחרי נס פורים 3408ביה"מ השני כלומר עליית עזרא ונחמיה בשנת 
 למניינם(. 1948וזה תאריך הקמת המדינה ) 5708ונקבל  2300. ונוסיף עליו 3405בשנת 

𝐺𝑒𝑢𝑙𝑎2_תחילת = 3408 + 2300 =  (התשח) 5708

תאריך זה רומז לתחילת הגאולה, כלומר שבעים שנים קודם הגאולה בפועל, כמבואר בתקו"ז 

 שנה ואחרי זה יתגלה בסוד לידת משיח. לקמן שהמשיח יתכסה שבעים

𝐺𝑒𝑢𝑙𝑎2 = 5708 + 70 =  (התשעח) 5778

שים לב שפורים מקביל לשואה בכמה מובנים, המן הוא מזרע עמלק כמו הנאצים ימ"ש, 

וכמו כן המן רצה להשמיד את כל היהודים, אמנם ב"ה לא עלתה בידו. וכן כידוע בני המן 

 לעשרה פושעי משפטי נירנברג הנאצים. הכתובים בסוף מגילת אסתר רומזים

 שבעים שנה עד הגאולה

שנים לפני היה ניסיון השמדה של  3ראוי לציין שכמו שבעלייה השנייה עליית עזרא ונחמיה, 

שנים לפני היתה השואה  3היהודים )המן הרשע( כך גם בהקמת המדינה בעלייה השלישית, 

יש הבדל שאז היו צדיקים וזכו להקים  הקמת המדינה(, אמנם 1948-סוף השואה ו 1945)

ביה"מ השני אבל לא זכו לגמרי שהרי היה חסר מעשרה דברים, וכאן אפי' ביה"מ לא זכו 

שנה שהבטיח ירמיה  70אלא רק להיכנס לארץ. ושם היתה בחינת גאולה ממש שלאחר 

ר, שנה של גאולה מעת שעלו ארצה כב 70שיגאלו מבבל ויעלו ארצה, אמנם כאן מתחילים 

שנה לאחר קום המדינה בשנת  70למני'(, כלומר  2018) 5778ואם כן תגיע הגאולה בשנת 

 למני'(. 1948) 5708

                                                             
אמנם אי אפשר לבחור כל זמן אלא אחד מהזמנים הידועים שהם נקודות מפנה בהיסטוריה שהמפרשים כתבו כגון  25

 .יציאת מצרים, גלות בבל, עליית עזרא, חורבן הבית וכו'
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ָבא ְבָכל כֹּחֹו, קֹוְרִעין לֹו ְגזַׁר ִדינֹו וכך הובא בתקו"ז )ד ע"א( וז"ל: " ָכל ָהאֹוֵמר ָאֵמן ְיֵהא ְשֵמיּה רַׁ

ְבעִ  ל ִשְבִעים ָשָנה, ְדִאינּון שַׁ ְקְדָשא, ְוִאית ְדָחִשיב שֶׁ ב ֵבי מַׁ ף ּוָמאָתן ְשִנין, ְדִאְתֲחרַׁ לֶׁ ר אֶׁ ין ְשִנין, ָבתַׁ

ת, ֲהָדא הּוא ִדכְ  ְרֵּגיּה ֱאמֶׁ ְלָיא ֵקץ ְדפּוְרָקָנא, ְדדַׁ ְרָּגא ְדיֲַׁעקֹּב תַׁ ָתִמיד, ְבִגין ִדְבדַׁ ל הַׁ בּוטַׁ ִתיב לֹון ִמשֶׁ

ִים ִתְשִעים, ְוִאית ְדאֹוִסיף ֵביּה ב', ָקרֹוב ת ְליֲַׁעקֹּ "ִתֵתן ֱאמֶׁ )מיכה ז כ(  ף ָמאתַׁ לֶׁ ב, ְדִאיהּו ִסיָמן אֶׁ

ָך )שם סז ג(, "יהו ְרכֶׁ ץ דַׁ ת ָבָארֶׁ עַׁ ת )תהלים קמה יח(, ָלדַׁ ֱאמֶׁ ר ִיְקָראֻּהּו בֶׁ ה ְלָכל קֹוְרָאיו ְלכֹּל ֲאשֶׁ

ף ר לֶׁ ץ, אֶׁ רֶׁ ְייָמא"אּוף ָהִכי אֶׁ ִים ְוִתְשִעים, ְלקַׁ רֶׁ "ְבהֹון ֱאמֶׁ  ץ, ָמאתַׁ ד "ת ֵמאֶׁ ץ ִתְצָמח )שם פד יב(, כַׁ

רֶׁ  ן אֶׁ  ".זַׁר ִדיָנם ִשְבִעים ָשִניםץ, ֲאָבל ּגְ "ְיהֹון ְלָבר ְכחּוְשבַׁ

אל שנה וכך כתוב )דניאל ט, ב(: " 70וזה כעין שהיה בגלות בבל עד שנגאלו עברו  ִניֵֵּ֔ ֲאִנ֙י דָּֽ

שָ  ר הַׁ ַּ֣ ים ִמְספַׁ ְּסָפִרִ֑ ִתי בַׁ רִבינֹֹּ֖ ה ְדבַׁ ר ָהָיָ֤ ים ֲאשֶֶׁׁ֨ ל ה'-נִִ֗ אות ְלָחְר֥בֹות -אֶׁ לֹּ֛ יא ְלמַׁ ָנבִֵּ֔ ם ִיְרִמָיַּ֣ה הַׁ ְירּוָשלִַֹׁ֖

ים ָׁשנָ  י" ", והנביא ירמיה התנבא על זמן הגאולה,ה  ִׁשְבִעִ֥ ר -ִכָּֽ ַּ֣ ל  ה' כֹּ֙ה ָאמַׁ ֹּ֛ את ְלָבבֶׁ י ְמֹלֹ֧ י ְלפִִ֞ ִכִּ֠

ים ָׁשָנָ֖ה י ֲעלֵ  ִׁשְבִעִ֥ ם וֲַׁהִקמִֹּתָ֤ ְתכִֶׁ֑ ד אֶׁ ְפקַֹּּ֣ תאֶׁ ֙ם אֶׁ ל-יכֶׁ ם אֶׁ ְתכֵֶּׁ֔ יב אֶׁ ֹוב ְלָהִשַּ֣ טֵּ֔ י הַׁ זֶָּֽׁה-ְדָבִרַּ֣ ֹום הַׁ ָמקֹ֖ ". הַׁ

לכן הוא אומר בינותי בספרים כלומר ניסה להבין במה  26ודניאל טעה בתאריך של הגאולה

, תלוי 5778עד  5775טעה ומדוע הגאולה מתאחרת וזה רומז לגאולה כאן שיתכן איחור 

ה"ג טעו בני אפרים בגאולת מצרים שיצאו מוקדם מרד"ו שנה. וכ 70ממתי מתחילים לספור 

 שנים, ארבעים שנה קודם.

שנים  1300-ואלו האלף ר"ץ הם הי"ג שנה שבהם מל ישמעאל, ועל כן קיבל את הארץ ל

ְזִמיִנין ְבֵני ִיְשָמֵעאל, ְלִמְשָלט ְבַאְרָעא לאחר גלות רומי, כמובא בזוה"ק )שמות לא ע"ב(: "

ִדיָשא, כַׁ  ְנָיא ְבלא ְשִלימּו. ְוִאינּון קַׁ ִּגי, ְכָמה ִדְגִזירּו ִדְלהֹון ְבֵריקַׁ ְנָיא ִמכָֹּלא, ִזְמָנא סַׁ ד ִאיִהי ֵריקַׁ

הּו ד ְדִאְשְתִלים הַׁ ְייהּו, עַׁ ְכבּון ְלהֹון ִלְבִני ִיְשָרֵאל ְלָאָתָבא ְלדּוְכתַׁ ", א ְזכּוָתא ִדְבֵני ִיְשָמֵעאלְיעַׁ

ן" משום שכתוב, ֹו-ְוִיְשָמֵעאל ְבנֹו בֶׁ ר ָעְרָלתָּֽ ְשֵרה ָשָנה ְבִהמֹּלֹו ֵאת ְבשַׁ  1300-". ואלו הְשֹלש עֶׁ

שנה כמניין אר"ץ ואמ"ת המוזכרים בתקו"ז הנ"ל, משום שהיה כמעט  1290-הם רומזים ל

ד ְיהֹון ְלבָ . וראיה לזה ממ"ש התקו"ז לעיל "1290בן שלוש עשרה שנה ע"כ בדיוק הם  ר כַׁ

רֶׁ  ן אֶׁ  ", ע"כ.ץ"ְכחּוְשבַׁ

ר : "יב(-)יב, יא, מתחילים לספור מעת הוסר התמיד כמובא בדניאל 1290-ואת ה ַּ֣ ּוֵמֵע֙ת הּוסַׁ

ים ִים ְוִתְשִעָּֽ ֥ ף ָמאתַׁ לֶׁ ים אֶֹׁ֖ ם ָימִִ֕ ּוץ שֵֹּמִ֑ ת ִשקַּ֣ יד ְוָלֵתֹ֖ ָתמִֵּ֔ ף ְשֹ֥לש   :הַׁ לֶׁ ים אִֶׁ֕ יעַׁ ְלָימִִ֕ ה ְויִַּׁגִ֑ כֶֹׁ֖ ְמחַׁ י הַָּֽׁ ְשֵר֥ אַׁ

המֵ  ֲחִמשָּֽ ים וַׁ ֹות ְשֹלִש֥ שנים, ולאחר  1290", רואים כאן שמעת הוסר התמיד צריך לחכות אֹ֖

שנה האלה בין הזמנים הוא זמן התכסות של  45שנים, ההפרש של  1335מכן לחכות עוד 

שנה כפירש"י ע"פ  45שנה ולא  70המשיח כלומר גזר דין, וע"פ התקו"ז הנ"ל צריך להיות 

שנה כפולים הם הזמן שצריך לחכות מעת הוסר התמיד, וכעין  1290פ המדרש, אבל עכ"

רֶׁ "ֱאמֶׁ . וראיה קצת מהתקו"ז לעיל שאמר )סוף ספר דניאל בהשמטות(שפירש המלבי"ם  ץ "ת ֵמאֶׁ

 1290, ואמ"ת היינו כנגד הקב"ה ואר"ץ כנגד השכינה, וכל אחד כמניין ִתְצָמח )שם פד יב(

 מעת הוסר התמיד. שנים 2580ולכן צריך בעצם לחכות 

רק נותר להבין מאיזה עת הוסר התמיד יש להוסיף על העת הזאת את הסכום הנ"ל, 

והמלבי"ם הביא שם שישנם שלושה עיתים שבהם הוסר התמיד: מלכות מנשה בן חזקיה, 

אחז בן יותם מלך יהודה ועתליה בת אחאב. ואנחנו נתפוס כעיקר את הזמן בו אחז בן יותם 

שום שהוא מלך יהודה והוא היה המלך הרשע הראשון במלכות יהודה הסיר את התמיד מ

שעשה כזאת נבלה, וזה כתוב מפורש בספר מלכים והתיאור ברור כיצד אחז הכניס עבודה 

זרה לתוך ביה"מ והחליף את מזבח הנחושת במזבח אלהי דמשק. ואחז הזה מלך בין השנים 

בקירוב שהוא עשה   [ב, טז, כח ועיין מלכים ]עיין דברי הימים ב, וניראה מהכתובים 3183-3199

 .שנה בירושלים( 16)בסה"כ הוא מלך לעיקר  3198את זה בסוף מלכותו, אם נתפוס את שנת 

                                                             
 ש המדי ואחשוורוש בחישוב תקופת השבעים שנה עיי"ש.מבואר במס' מגילה )יא:( כיצד טעו מלכי בבל בלשטצר, דריו 26
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G𝑒𝑢𝑙𝑎3 = 3198 + 1290 + 1290 =  [התשעח] 5,778

 ושוב קיבלנו שנת ה'תשע"ח כגבול עליון לגאולה שתבוא עלינו במהרה בס"ד.

שנה של התכסות  70-את ה Geula_3על שיטת החישוב ואם תאמר, הרי צריך להוסיף 

נכון הדבר, אבל יתכן שזמן גאולה זאת כלול ו אמת שנים, ויוצא יותר. אמנה 45המשיח או 

ָבא ְבָכל כֹּחֹו, קֹוְרִעין שנה אלו, כמו שאמרו בתקו"ז לעיל " 70-מ ָכל ָהאֹוֵמר ָאֵמן ְיֵהא ְשֵמיּה רַׁ

ל ִשבְ  ף ּוָמאָתן ְש לֹו ְגזַׁר ִדינֹו שֶׁ לֶׁ ר אֶׁ ְבִעין ְשִנין, ָבתַׁ אינו  Geula_2", אבל ִניןִעים ָשָנה, ְדִאינּון שַׁ

 Geula_1. וזמן 5,778-להגיע ל 5,708שנה על  70כולל את הגזר דין, לכן צריך לחכות עוד 

 שנה של גזר דין. 70מדבר כבר אחרי תוספת  5,778גם כן 

 קץ ה'תשע"ו
יא מועד אפשרי לקץ המשיח, אבל כאמור בכל מעיקר דברנו לעיל עולה ששנת ה'תשע"ח ה

ויתכן שה'תשע"ו הוא תחילת שהמועד הקרוב הוא תשע"ו, ואמת הוא.  המקומות וידוע

יתוקן ויבנה בית המקדש וודאי שהוא הגאולה מוצאי שביעית ואחרי זה יקח עוד שנתיים עד ש

ירד מהשמים אבל צריך עוד זמן לטהר את הארץ מגוג וכל המונו כו', וזה יתכן ויקח מספר 

כמה וכמה חודשים ונכנס כבר לתשע"ז ותגמר השנה הזאת ונתחיל תשע"ח ובתחילתו ירד 

 המקדש.

 מסקנותבעיות הדור ו – דרק פ
ת ודברי האחרונים הנ"ל הנה יש ראיה חזקה שצריכה השנה להיות גאולה מכל ההוכחו

אמנם אנו לא נביאים ומחשבי קיצין לכן נסייג הדבר כאמור לעיל. ובין כך ובין כך  –בעיתה 
כל אדם יעשה תשובה ברעדה וראוי שיתייחס לחודשים הקרובים כלימים הנוראים ועשרת 

ש בשו"ע. ואם תוכל לארגן עצרת תפילה ותשובה ימי תשובה וידקדק אפילו בפת גוים כמ"
 –אבל דעו את אשר תבקשו לזעקה למשיח עשה זאת ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, 

את משיח צדקנו ברחמים גדולים, ולא לסלק מעלינו את המקל הערבים והגוים, מלה"ד לילד 
ו, והילד משחק לו, ומה שזרוק בארגז חול ורוצה אביו להוציאו אבל כך שיבקש ממנו להוציא

עושה האב שולח נחשים ועקרבים עד שבוכה במר נפשו, וזועק לאבא להוציא הנחשים 
 ועקרבים, וזה ילד חסר לב לא יבין, שהאבא רוצה להוציא אותו והוא לא מבקש.

, מסתמן באופן כללי שיש דין ח"ו על שונאיהם של ישראל, כפי שרומז הירח אדום כמו כן
ל סימן רע לשונאיהם של ישראל כו', וכן בפשטות אם הגאולה אכן תבוא וכמו שאמרו חז"

בעיתה, כידוע שלא זכו וממילא תהיה עוד מלחמה. ובפשטות מדברי החפץ חיים גם כן שחזה 
ממנה אבל  פחות האת השואה וכמו כן צפה את המלחמה העתידית, ויתכן שהיא תהיה קש

וכמו שאמר הרב  .לחזור בתשובה איך שלא יהיה. ומכל מקום אין בידינו אלא יודעיםלא  אנו
אברג'ל זצוק"ל טרם הסתלקותו לעשות תשובה בחרדה לפחות כל אחד שלא יגיע אליו 

 הביתה ויעזור גם לכלל ישראל.

 לימוד הזוהר הקדוש
ְשִכיִלים ָיִבינּו )במדבר קכו ע"א( וזה לשונו: "הנה ידועים דברי הזוהר הקדוש  מַׁ ד  -ְוהַׁ ִמצַׁ

ר  ִיים, ִבְגָלָלם נֱֶׁאמַׁ חַׁ הּוא ֵעץ הַׁ ִביָנה, שֶׁ , ְבִחבּור זֶׁה  )דניאל יב(הַׁ ר ָהָרִקיעַׁ ְשִכִלים יְַׁזִהרּו ְכזֹּהַׁ מַׁ ְוהַׁ
ה ֹלא ָצִריְך ִנָּסיֹון ְליֹוָנה ְתשּוָבה. ְבֵאלֶׁ ר ָהֵאם ָהעֶׁ ר, ִמזֹּהַׁ זֹּהַׁ ר הַׁ הּוא ֵספֶׁ ְלְך, שֶׁ ]להינצל מחבלי  שֶׁ

ר הַׁ משיח[ זֹּהַׁ ר הַׁ הּוא ֵספֶׁ ִיים, שֶׁ חַׁ ֲעִתיִדים ִיְשָרֵאל ִלְטעֹּם ֵמֵעץ הַׁ ָּגלּות, ּוִמשּום שֶׁ  זֶׁה, ֵיְצאּו בֹו ֵמהַׁ
ורואים שלימוד ספר הזוהר עוזר למתק מאוד הדינים  ומוזכר בעוד מקומות., "ברחמים

עוסק  משום שכאשר האדםכאמור לעיל, למעלה לפי הסוד, אמנם יש לזה גם טעם פשטני 
רגליו בעולם הזה, כי כל מחשבותיו ידיו ולמה הוא דומה, למי שראשו בעולם הבא ורק בגמרא 

. בעולם הזהאו בדברים שהם נפקא מינא  לעולם הזה נתונות בתורה אבל הלכה למעשה
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מן הזוהר למה הוא דומה, לאדם שכל גופו בעולם הבא, וכל  אבל כשאדם עוסק וטועם מעט
מחשבותיו נתונות כיצד להקים השכינה מעפרה ולרומם סוכת דויד הנופלת והטעם משום 

וממילא זה  ,ולתקנה השכינה ובצער הגלות, והיאך לרוממה וף אהבה בדברישכל הזוהר רצ
עיקר מעשיו של האדם. ובודאי שצריך ללמוד גמרא רק לעולם ישלש אדם ימיו וכל אחד 

 למתק הדינים.בזוהר או יגרוס יטעם כפי יכולתו 

גאולה תבוא ועוד תבין מהאמור לעיל, שיש לנו לבקש ולצעוק ולזעוק בכל כוחנו כעת שה
ול עליהם אימתה ופחד. ולכן נשתדל אמור תפברחמים, אף אם בעיתה, כדי לבטל את כל ה

ולהשתתף ולצאת בזה בע"ה לבקש משיח בכל ברכת שומע תפילה ולקום בחצות לילה, 
 ותעשה בזה תיקון גדול לעם ישראל ולנפשך.ברוב עם ולבקש משיח  בעצרות

 הערב רב בתוכנו
 חקירה לאחר, והכלליים הפרטיים במעשיהם להתבונן ישראל לכלל ממליצים בענינו אנו

 לומר כרחנו על מפחיד שהדבר כמה עד, בתוכנו רב ערב שיש למסקנה נגיע עמוקה
 הארור ל"הסמא יש שבתוכם חילונים לעצמם הקוראים מאלה לבד רב ערב יש שבשורתנו

 ידיהם את שרואים ם"רפאי בשם הזוהר קורה ולהם יהודי הוא אם אחד בכל לספק לך שיש
 קרתא וטורי ם"בצל ארגון כמו ם"לעכו עוזרים אדרבה אלא להם עוזרים ולא רפים ישראל של

 ונקראים נגדנו שפועלים יהודים שהם האומות בתוך רב ערב יש זה בכלל כן וכמו ועוד ועוד
 הדעות לכל משובשים ודאי שאלו וקונסרבטיבים רפורמים שנקראים מאלו וחוץ, ם"עמלקי

 המון לך יש האורתודוקסי החרדי הציבור שבתוך היא הגדולה שהבעיה היטב לך תדע הנה
 לפעמים ולכן, בתוכנו והשתרשו שנים מאות לפני שהתגיירו וכוזרים נוצרים שהם בר ערב

 מדקדקים דבר לכל חרדים והם מהסמינרים אותם זורקים ולכן לפרנקים עזה שנאה להם יש
 על צווחו הנה, ולפאה צניעות לענייני מגיע שזה עד הדור לגדולי מקשיבים כבחמורה בקלה

 דעו ולכן לבבם ואת אזנם את הטו ולא האחרונים הפוסקים כל קשישאי רבנן האלה הפאות
 טובים יהודים יש אלא רב ערב הם כולם שלא תדע ועוד, אתכם תמצא אשר רעתכם

 אלהיך אלה מצרים ביציאת כמו ממש. עמוק לבור יפלו ו"ח אלו ואלו אחריהם שנסחפים
 בשם הזוהר וראק ולהם. לבנו דוה היה זה על לנו אוי, השהרונים תפארת הפאה ישראל

 בהם שנאמר הפלגה בדור שהיו הם ואלו, השם אנשי מעולם אשר הגבורים המה גיבורים
 מניחים מדרשות ובתי כנסיות בתי שבונים הם ואלו, הארץ כל פני על נפוץ פן שם לנו נעשה

, לסיכום. ה"הקב לשם ולא ועצמם כבודם בשביל עשו והכול ראשו על ועטרה תורה ספר בם
 והסובבים עצמנו את להציל שלנו התפקיד, גיהנום לירש סופו מאלו אחד כל אחר ההולך
 .אותם לתקן לא אותנו

 חטאים מפורסמים שנכשלים בהם
והנה כל אדם יעשה חשבון נפש ונביא קצת מדברי הרב עמרם ועקנין שעשה מספר עליות 

ם שצריך נשמה והזהירו אותו שסכנה גדולה מרחפת על ישראל והוא מפרט החטאים הגדולי

 להתרחק מהם בדור זה:

 הרבה אנשים עוברים להתרים וגוזלים הכסף לעצמם, אם  – גזל מקטרג בראש

שלא ראוים הם לקחת תרומה, או שאוספים בשם מישהו ולא מעבירים לו, וגם חובה 

 מוטלת על הנותן צדקה לוודאות שהמקבל מהימן.

 אדם צריך לכוון ליבו בלימוד התורה  – התכבד ולהתגדללימוד תורה על מנת ל

 להגדיל תורה ולהאדירה ולהקים שכינה מעפרה וכך ילמד לשם שמיים.


