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 זוהר
ימות המשיח
מה שלא שומעים מרבני הערב!!!

          

נחוםוכן  רבי להצדיק טוב" "דורש בספר מובא
פעם לשונו: וזה זצ"ל, מטשארטקאוו מרדכי
הקדוש הרבי זצ"ל אדונינו קדושת כבוד לפני בא
לו שיאמר ממנו ובקש חסידיו מחשובי אחד מרוזי'ן
לו ואמר לתמיד, תועלת לו שתהיה טוב דבר איזה
על הדת תעמוד המשיח ביאת קודם "הנה זצ"ל: זקני
בכל להתאסף  זה על להתגבר העצה השערה. חוט
ותהא הצדיקים, ישראל מגדולי ולדבר קודש שבת

והאמונה". הדת לחזוק תועלת בזאת

         


בגמראמובא ישראל": "בינת צ"ח)בספר (סנהדרין

ולא "ייתי ישראל חכמי שאמרו מובא,
אנו אין אולם המשיח, יבוא כלומר, – אחמיניה"
שקודם משום שיבוא, דור באותו להמצא חפצים
כמו גדולים, נסיונות בעולם יהיו צדקינו גואל ביאת
שבעקבתא זי"ע, מרוזי'ן זקני אבי אדוני שאמר
שקשה כמו ביהדות להחזיק יהיה קשה דמשיחא
ולא "ייתי אמר: לפיכך חלק, כותל על לטפס

נסיון. לידי עצמו להביא שלא אחמיניה",
ז"ל) מגראדזינסק  ישראל  ר' (מהרבי

      
        

מאודג' קשה יהיה הגאולה, קודם אחרונות שעות
פשוטה ביהדות [ב"יודישקייט"] עצמו להחזיק
לטפס וצריכין חלק ברזל קיר שעומד כמו ותמימה,
בהושענות: שאמר מה וזהו צפרניים, בלי ולעלות
של יומו חשבון [לפי שעות" שלוש "הושענא

זצל"ה)הקב"ה]. מרוזי'ן מהר"י  בשם ישראל (כנסת

"      "

בישבווכמו  פעם שאמר אמת, מגידי מפי ששמענו
שמי זמן, ומתקרב שהולך חנוכה, נרות לפני
ילך שלא די לא ה', את ולעבוד יהודי להיות שירצה
גם בנקל לו ילך שלא אלא דעלמא, במילי בנקל לו

דשמיא. במילי

ברוךעוד שהקדוש נצטרך אז אבל שם:... מובא
וסיים עובדו, ללא עובדו בין יבחין בעצמו הוא
פעם, אמר וגם צדיק..." בין וראיתם "ושבתם בפסוק:
להיות ברזל בצבת להחזיק שנצטרך זמן, שמתקרב

מפוריסוב)יהודי. לרי"ד  צדיק  לראש (עטרה

זי"ע:כעין מסאטמער הקדוש הרב אמר הנ"ל
כך,עכש כל גדול ההסתר הגאולה קודם יו

טוב  רע עושי כל כאילו וחלילה, חס שנראה, עד
אותם, רודפים ומשמיא כאילו ה' ועובדי ה', בעיני

חלילה.

           


לאלפיםלפני קשים נסיונות יהיו המשיח בוא
לסבול אפשרי זה יהיה שלא עד ולרבבות,
וכל חלילה, יאבד עצמו יכין שלא מי בהם, ולעמוד
נמצא מה ולדעת לברר מבחן, אלא אינו נסיון
עד לו שהיה ליבו מחשבות וכל הלב בפנימיות

שס "ח)עכשיו. עמ' תולדות הרי"ם (חדושי

    

שקשהעוד יהיה, ומגוג גוג מלחמת עיקר מהנ"ל:
שמע לקרות מחשבתו לצמצם לאיש יהיה

שס "ח)ישראל. עמ' תולדות הרי"ם (חדושי

        

אמר:רבינו זצ"ל, מבעלזא שלום" "שר רבי הקדוש
וגדול מאוד קשה יהיה המשיח ביאת "קודם
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כמו סבא ישראל דרך על הדורות לחנך הנסיון
הקדושים. דבריו כאן עד ממש". יצחק עקידת

הצדיקים) (דרכי 

        

לחדשפעם יכולת היה ולא מעוננים השמים היו
מאפטא הקדוש הגאון יצא הלבנה. את
את עננים מכסים שעכשיו "כשם ואמר: לרחוב,
תאיר הכי ואפילו הלבנה, לקדש מבוא ואין השמים
המשיח ביאת לפני כן כמו אותה. ונחדש הלבנה
מבוא ישראל בני יראו ולא גדולה, חשכות תהיה
את בגמרו משיח". של אורו יבקע ופתאום לישועה,
יצתה ואז 'ברוך'," זאגט גילדענע "נו, אמר: דבריו
ועדתו. הקדוש הגאון וחדשוה בטהרתה הלבנה

תולדות ) פרשת השלם  חנה דברי שס"ח , עמ' תולדות הרי "ם  (חדושי 

      

שלאאמר בדור יבוא "משיח מנאסוד: הקדוש הרב
דעת". בו תהיה

מפיוכתב שמעתי אני גם קודש": "הדרת בספר
השני ההתועדות הזה, הענין כל קודשו
ישבו זוכר שאני כפי אבל יחדיו, ז"ל צדיקים
לפני קודש שבת בסעודת וסעדו אחד בשולחן
הקדוש אמר השולחן, באמצע כך אחר קידוש,
מזידיטשוב הקדוש רבינו "בשם ז"ל: מקישאנעוו
שפל בדור יבוא בא צדקינו המשיח לברכה: זכרונו
כל עם צדקינו ומשיח שפל, מאוד מאוד, שפל מאוד,
הקדוש וסיים אלינו". ולא להם יבוא בוא זה
כן אם הדור זה "על לברכה: זכרונו מקישאנעוו
ואני יאוחר". ולא יבוא שבוא עתה העת הגיעה
מימרא על שאמר זקני, קדושת מכבוד שמעתי

סנהדרין ע"א)דהגמרא בהסח(צ"ז יבוא "דמשיח :
שלא שפל, בדור שיבוא לי, מפרש אני  הדעת"

דעת. להם תהיה

           

שמיהרב זמן יהיה עוד אמר: מברסלב הקדוש
זיך וועט ער ["אז ופשוט כשר איש שיהיה
חדוש יהיה לסעודה, ידיו שיטול עסן"], צום וואשן
והפלגה גוזמא בלשון לא טוב. שם הבעל כמו גדול
אלה בזכות ורק הוא, כן באמת כי זאת, אמר
לעיני האמת לגלות דוד בן יצמח טובות הנקודות

אור)הכל. כוכבי לספר (נספח 

      
""     

ד')בפסוקכתיב והנותר(ישעיה בציון הנשאר "והיה :
אדם דכל ידוע  לו" יאמר קדוש בירושלים
ובגדרים מאוד עד בפרישות שמתנהג שרואים
ניכר דממעשיו קדוש, שהוא עליו לומר ראוי גדולים
שאינו הגם דרך, עוד יש והנה קדושה, שנפשו
מצוות את שמקיים רק ובגדרים, בפרישות מתנהג

מונעים שיש במקום גדול, קושי מתוך התורה
חייו את ומשליך נפשו, מוסר כמעט והוא גדולים,
כן גם הוא בודאי זה התורה, קיום בשביל מנגד,
יהיה הימים דבאחרית הכתוב, פירוש זה קדוש.
שכל עד שמים, ויראת המצוות קיום כך כל קשה
בשם מכונה פנים כל על להיות במעוזו יחזיק איש
"הנשאר והיינו: והמצוות, התורה בקיום ישראל
– שמים מלכות לעול הכונה  וירושלים" בציון...

לו". יאמר שמחה)"קדוש (קול 

     
    

בעלהרבי זצ"ל, סעלישער שמעלקע רבי הקדוש
תלמידו עם אחת פעם נסע החיים", "צרור
דין בית אב זצ"ל, יונגרייז משה רבי הגאון הרב
דרכו ביער. עברו הדרך ובאמצע קאשוי, דקהילת
בעלי צער משום בסוסים להכות שלא היתה, בקודש

החיים")חיים ב"צרור שם שבשעת(עיין מספרים, כן .
העגלה מן לרדת רגיל היה ההרים, בין נסיעותיו
הסוסים על המשא להקל כדי ומורדות, מעלות .לפני
להכות העגלה לבעל צוה ביער, נסיעה באותה אז,
במהירות ההוא היער את שיעברו כדי הסוסים,
התחיל היער, את כשעברו כך, אחר האפשרית.
בכבידות. עמוקות נשימות לנשום הקדוש הרבי
הם מה האדמו"ר, לי נא "הגידו מלוהו: וישאלוהו
מילא עושה? קדושתו שכבוד הכבדות הנשימות
במהירות, רצו שהם מפני בחזקה, נושמים הסוסים
הקדוש הרבי ויען בעגלה". שישבתם אתם, לא אבל
היה מה יודע "האינך ויאמר: ז"ל שמעלקא רבי
"לא, ויאמר: מלוהו ויען בו?" שעברנו הזה במקום
לא". ותו וגבעות הרים רק דבר, שום ראיתי לא

כיויאמר "דע, ז"ל: שמעלקע רבי הקדוש הרבי לו
נשמות מלא היה בו שעברנו יער אותו
בקול לשמוע רצו שלא שני, בית מחורבן מהבריונים
זה ידי ועל הסוף, עד ונלחמו להכנע, שצוו התנאים
אין הזה היום ועד ישראל, וגלות בית חורבן גרמו
מהרה, שיסע העגלה, לבעל צוויתי לכן תקון. להם
לצלן. רחמנא טומאה, מקום הוא הזה שהמקום מפני
כרוז, ושמעתי הזה... האויר לסבול יכולתי לא
הוא, ברוך הקדוש לפני מתחננות הללו שהנשמות
והן הזה, בעולם בגלגול הפעם עוד לבוא רוצות שהן
השמים, מן להן באה ותשובה מעשיהן, לתקן רוצות
בתשובה, תחזרו לא שאתם יודע שאני פי על אף
לכן ואחד, אחד לכל בחירה שיש מכיון זאת בכל

הבחירה... לכן נותנים

ז"לואמר יונגרייז משה רבי הגאון הרב לתלמידו
מהיום שנה ארבעים שאחר "תדע, הנ"ל:
רב". תהיה ואתה לעולם, הפעם עוד יבואו

דיןאחר בית לאב משה רבי הגאון הרב נעשה כך
של אסיפה שבכל והתנה, קאשוי, דקהילת
לעיר אנשים באו פעם להודיעו. צריכים הקהל
ארץ את לקנות כסף שיתנו הצבור, לעורר קאשוי

ולהחליף אז, ששלטו התורכים, מיד ישראל
הקופסאות על הנס בעל מאיר רבי של הקופסאות
בראשם מנהיג קם כי לישראל, קיימת קרן של
מידי ישראל ארץ קנית עבור עולמי בנק המארגן
את לשאול בלי כי הקהילה, ראשי אמרו התורכים.
דבר... שום לעשות בידם אין דאתרא המרא הרב
על ולשאול להודיעו הרב אל הקהילה ראשי הלכו
ומה רבו, עם שהיה המעשה, מאותו נזכר אז הענין,
שרשם מה בתיבתו, וחפש הלך מיד לו. שאמר
לו שאמר שנה ארבעים כלו שהיום וראה אז, לעצמו
ולשלוט הבריונים נשמות לבוא שעתידים הנ"ל, רבו
חס ולא! "לא ואמר: להם ענה ישראל. בארץ
של הקופסאות עם להשאר רק אליהם! מלהתחבר
ואמרכלי לממוני הכסף ולשלוח הנס, בעל מאיר רבי

העיר. מן וגרשם קצ"ג)הכולל", עמוד  א ' חלק  הרועים (משכנות

    ,  ,  
   , 

היהפעם איך לברכה, זכרונו למורי, שאלתי אחת

קטן והרי כך, כל מעלה יש שבנפשי לי, אומר
מגיע אני שאין וחסיד, צדיק היה ראשונים שבדורות
תלויה אינה הנפש גדולת כי דע, אלי: ויאמר לעקבו.
לבות בוחן כי לעיניים, הנראה האדם מעשה כפי
קטן מעשה ההוא והדור הזמן וכפי יתברך, ה' וכליות
בדורות מצוות ככמה שקול הזה בדור מאוד
והרע שולטת הקליפה אלו בדורות כי ראשונים,
בדורות כן שאין מה קץ. אין עד מאוד, מאוד מתגבר
היו הדורות, באותן היום אני הייתי ואילו ראשונים,
צדיקים מכמה ועולים נפלאים וחכמתי מעשי
אצטער לא כן על אשר ואמוראים, תנאים הראשונים
בניהו נפש לנפשי יש ספק בלי כי כלל, זה על
הצדיקים כל על יתרה מעלה עקיבא ורבי וזכריה
לשונו, כאן עד ואמוראים. התנאים מזמן ראשונים
אלפים כמה עם אשר הזה בדור נענה מה כן ואם
בודאי עכשיו, ועד מאז הדור נתקטן מדרגות ורבבות
הוא בריך קודשא גבי העבודה מקצת חשוב הוא

שעור. בלי מאוד מאוד הזה בזמן
ב') עמ' ס"ב דף הגלגולים שער  זי"ע, ויטאל חיים רבי  (שבחי 
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כמו סבא ישראל דרך על הדורות לחנך הנסיון
הקדושים. דבריו כאן עד ממש". יצחק עקידת

הצדיקים) (דרכי 

        

לחדשפעם יכולת היה ולא מעוננים השמים היו
מאפטא הקדוש הגאון יצא הלבנה. את
את עננים מכסים שעכשיו "כשם ואמר: לרחוב,
תאיר הכי ואפילו הלבנה, לקדש מבוא ואין השמים
המשיח ביאת לפני כן כמו אותה. ונחדש הלבנה
מבוא ישראל בני יראו ולא גדולה, חשכות תהיה
את בגמרו משיח". של אורו יבקע ופתאום לישועה,
יצתה ואז 'ברוך'," זאגט גילדענע "נו, אמר: דבריו
ועדתו. הקדוש הגאון וחדשוה בטהרתה הלבנה

תולדות ) פרשת השלם  חנה דברי שס"ח , עמ' תולדות הרי "ם  (חדושי 

      

שלאאמר בדור יבוא "משיח מנאסוד: הקדוש הרב
דעת". בו תהיה

מפיוכתב שמעתי אני גם קודש": "הדרת בספר
השני ההתועדות הזה, הענין כל קודשו
ישבו זוכר שאני כפי אבל יחדיו, ז"ל צדיקים
לפני קודש שבת בסעודת וסעדו אחד בשולחן
הקדוש אמר השולחן, באמצע כך אחר קידוש,
מזידיטשוב הקדוש רבינו "בשם ז"ל: מקישאנעוו
שפל בדור יבוא בא צדקינו המשיח לברכה: זכרונו
כל עם צדקינו ומשיח שפל, מאוד מאוד, שפל מאוד,
הקדוש וסיים אלינו". ולא להם יבוא בוא זה
כן אם הדור זה "על לברכה: זכרונו מקישאנעוו
ואני יאוחר". ולא יבוא שבוא עתה העת הגיעה
מימרא על שאמר זקני, קדושת מכבוד שמעתי

סנהדרין ע"א)דהגמרא בהסח(צ"ז יבוא "דמשיח :
שלא שפל, בדור שיבוא לי, מפרש אני  הדעת"

דעת. להם תהיה

           

שמיהרב זמן יהיה עוד אמר: מברסלב הקדוש
זיך וועט ער ["אז ופשוט כשר איש שיהיה
חדוש יהיה לסעודה, ידיו שיטול עסן"], צום וואשן
והפלגה גוזמא בלשון לא טוב. שם הבעל כמו גדול
אלה בזכות ורק הוא, כן באמת כי זאת, אמר
לעיני האמת לגלות דוד בן יצמח טובות הנקודות
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ד')בפסוקכתיב והנותר(ישעיה בציון הנשאר "והיה :
אדם דכל ידוע  לו" יאמר קדוש בירושלים
ובגדרים מאוד עד בפרישות שמתנהג שרואים
ניכר דממעשיו קדוש, שהוא עליו לומר ראוי גדולים
שאינו הגם דרך, עוד יש והנה קדושה, שנפשו
מצוות את שמקיים רק ובגדרים, בפרישות מתנהג

מונעים שיש במקום גדול, קושי מתוך התורה
חייו את ומשליך נפשו, מוסר כמעט והוא גדולים,
כן גם הוא בודאי זה התורה, קיום בשביל מנגד,
יהיה הימים דבאחרית הכתוב, פירוש זה קדוש.
שכל עד שמים, ויראת המצוות קיום כך כל קשה
בשם מכונה פנים כל על להיות במעוזו יחזיק איש
"הנשאר והיינו: והמצוות, התורה בקיום ישראל
– שמים מלכות לעול הכונה  וירושלים" בציון...

לו". יאמר שמחה)"קדוש (קול 

     
    

בעלהרבי זצ"ל, סעלישער שמעלקע רבי הקדוש
תלמידו עם אחת פעם נסע החיים", "צרור
דין בית אב זצ"ל, יונגרייז משה רבי הגאון הרב
דרכו ביער. עברו הדרך ובאמצע קאשוי, דקהילת
בעלי צער משום בסוסים להכות שלא היתה, בקודש

החיים")חיים ב"צרור שם שבשעת(עיין מספרים, כן .
העגלה מן לרדת רגיל היה ההרים, בין נסיעותיו
הסוסים על המשא להקל כדי ומורדות, מעלות .לפני
להכות העגלה לבעל צוה ביער, נסיעה באותה אז,
במהירות ההוא היער את שיעברו כדי הסוסים,
התחיל היער, את כשעברו כך, אחר האפשרית.
בכבידות. עמוקות נשימות לנשום הקדוש הרבי
הם מה האדמו"ר, לי נא "הגידו מלוהו: וישאלוהו
מילא עושה? קדושתו שכבוד הכבדות הנשימות
במהירות, רצו שהם מפני בחזקה, נושמים הסוסים
הקדוש הרבי ויען בעגלה". שישבתם אתם, לא אבל
היה מה יודע "האינך ויאמר: ז"ל שמעלקא רבי
"לא, ויאמר: מלוהו ויען בו?" שעברנו הזה במקום
לא". ותו וגבעות הרים רק דבר, שום ראיתי לא

כיויאמר "דע, ז"ל: שמעלקע רבי הקדוש הרבי לו
נשמות מלא היה בו שעברנו יער אותו
בקול לשמוע רצו שלא שני, בית מחורבן מהבריונים
זה ידי ועל הסוף, עד ונלחמו להכנע, שצוו התנאים
אין הזה היום ועד ישראל, וגלות בית חורבן גרמו
מהרה, שיסע העגלה, לבעל צוויתי לכן תקון. להם
לצלן. רחמנא טומאה, מקום הוא הזה שהמקום מפני
כרוז, ושמעתי הזה... האויר לסבול יכולתי לא
הוא, ברוך הקדוש לפני מתחננות הללו שהנשמות
והן הזה, בעולם בגלגול הפעם עוד לבוא רוצות שהן
השמים, מן להן באה ותשובה מעשיהן, לתקן רוצות
בתשובה, תחזרו לא שאתם יודע שאני פי על אף
לכן ואחד, אחד לכל בחירה שיש מכיון זאת בכל

הבחירה... לכן נותנים

ז"לואמר יונגרייז משה רבי הגאון הרב לתלמידו
מהיום שנה ארבעים שאחר "תדע, הנ"ל:
רב". תהיה ואתה לעולם, הפעם עוד יבואו

דיןאחר בית לאב משה רבי הגאון הרב נעשה כך
של אסיפה שבכל והתנה, קאשוי, דקהילת
לעיר אנשים באו פעם להודיעו. צריכים הקהל
ארץ את לקנות כסף שיתנו הצבור, לעורר קאשוי

ולהחליף אז, ששלטו התורכים, מיד ישראל
הקופסאות על הנס בעל מאיר רבי של הקופסאות
בראשם מנהיג קם כי לישראל, קיימת קרן של
מידי ישראל ארץ קנית עבור עולמי בנק המארגן
את לשאול בלי כי הקהילה, ראשי אמרו התורכים.
דבר... שום לעשות בידם אין דאתרא המרא הרב
על ולשאול להודיעו הרב אל הקהילה ראשי הלכו
ומה רבו, עם שהיה המעשה, מאותו נזכר אז הענין,
שרשם מה בתיבתו, וחפש הלך מיד לו. שאמר
לו שאמר שנה ארבעים כלו שהיום וראה אז, לעצמו
ולשלוט הבריונים נשמות לבוא שעתידים הנ"ל, רבו
חס ולא! "לא ואמר: להם ענה ישראל. בארץ
של הקופסאות עם להשאר רק אליהם! מלהתחבר
ואמרכלי לממוני הכסף ולשלוח הנס, בעל מאיר רבי
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היהפעם איך לברכה, זכרונו למורי, שאלתי אחת

קטן והרי כך, כל מעלה יש שבנפשי לי, אומר
מגיע אני שאין וחסיד, צדיק היה ראשונים שבדורות
תלויה אינה הנפש גדולת כי דע, אלי: ויאמר לעקבו.
לבות בוחן כי לעיניים, הנראה האדם מעשה כפי
קטן מעשה ההוא והדור הזמן וכפי יתברך, ה' וכליות
בדורות מצוות ככמה שקול הזה בדור מאוד
והרע שולטת הקליפה אלו בדורות כי ראשונים,
בדורות כן שאין מה קץ. אין עד מאוד, מאוד מתגבר
היו הדורות, באותן היום אני הייתי ואילו ראשונים,
צדיקים מכמה ועולים נפלאים וחכמתי מעשי
אצטער לא כן על אשר ואמוראים, תנאים הראשונים
בניהו נפש לנפשי יש ספק בלי כי כלל, זה על
הצדיקים כל על יתרה מעלה עקיבא ורבי וזכריה
לשונו, כאן עד ואמוראים. התנאים מזמן ראשונים
אלפים כמה עם אשר הזה בדור נענה מה כן ואם
בודאי עכשיו, ועד מאז הדור נתקטן מדרגות ורבבות
הוא בריך קודשא גבי העבודה מקצת חשוב הוא

שעור. בלי מאוד מאוד הזה בזמן
ב') עמ' ס"ב דף הגלגולים שער  זי"ע, ויטאל חיים רבי  (שבחי 
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