
?ויצד יופיע משיח צדקנכ  
 ל''ין ז'מרבי חיים מוולאז

 מתחיל  ופר  סותח  פאני  ושוק  לוצאת  ירבניתה"
 שמש  הי  כרגיש  מני  אתאוםפ.  לפני  שסוגיא  בעייןל
 האירה  שמה  ממהכי    פדול  גאור  באירה  מתחילהה
 יצד  כומעש  ני  אתאום  פ!הירות  ביזו  א.תהע  דע
 מנגינה  ביהן  פוצחות  פבגינה  שעצים  הל  עציפוריםה
 ול  קומע  שני  אהנהו.  בבות  לובשתכ,  רנינהמ,  דשהח
 . רחוב הן מולה עחשר

 ת  אואה  ראני  וחלון  העד  באשי  רושיט  מניא
 רה  קה  מ?לי  ארה  קהמ.  בהלה  בץ  רסנדלרה  ליא
 ה  מ?מקסימה  הציפורים  הגינת  ננין  מ?שמשה  אורל
 ניצה  בפתע  ללבלבים  מלוהתחי  שעצים  לרהק
 ?רה קה מ,דשהח

, יניו  עת  אסנדלר  הי  בותן  נ,בי  רודע  יינך  א,המ
 לבוש  מהוציא  לארון  לני  אץ  ריד  מ!א  בשיח  מריה
 מלך  הקראת  ללצאת  וו  בהתעטף  לדי  כלי  שבת  שלש
 סרח,  ויהא,  הנה  ומלבוש  הת  אני  אוציאמ.  משיחה
 ...!פתור כוב

 אםה.  עשות  לה  מצמי  עם  עדן  וומד  עאני
 ?ה  בהתעטף  לא  לו  אפגומה  הקפוטה  בהתעטףל
 מלך  הקראת  לצאת  לפשר  אם  אוהה  תאניו
 " ?ול חל שבגד במשיחה
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 היום  הגדול  והנורא,  אחי  ואחיותי
כי  אז -הגדול  והנורא''  [  מתקרב)יואל  ג(

'' יראה  גדולת  ממשלתו  ומעשיו  הנוראים
 .מתקרב בצעדי ענק )].מצודת דוד שם(

יכול ,  היום  אדם  שחי  בעולם  כל
עולם הלראות  ברור  ולהרגיש  ברור  ש

מכל  הכיוונים  אנחנו .  משתנה  מאד
רוק  של  כל  הדברים  שעד  היום ירואים  פ

   .נו עליהםנאנחנו נשע
 .  כל  המבנה  מתפרק,מהצד  הכלכלי

כוחי ''  [  כי  זה  בנוי  על  שקר,מתפרק
בנוסף  לשחיתות  מסוגים '',  ועוצם  ידי

בעולם   אדם  רוב  בני  ה].שונים
בטוחים  שזה  מבנה  חזק 

אחיזת רק  אבל  זה  ,  ואמיתי
 ליפוועוד  מעט  זה    -  עיניים
אפילו  עם  כל  המאמצים   ,לגמרי
ות והעשיר  המדינות  הגדולותשל  

לתמוך להציל  את  השקר  ו
  .אווירנוי ב שב זהבמבנה

בזה  עם   תומכיםהם  אבל  
בסוף ולכן  ,    לא  ממשייםדברים

 הכל  יתפרק  ויפול  לתהום
אלקינו '  לוך  אתה  הוא  הותמ''[

בהר ,  מהרה  לבדך  על  כל  מעשיך
ציון  משכן  כבודך  ובירושלים  עיר 

 )]. תפלת ימים נוראים('' קדשך

  של ת  הכלכליהמערכתכל  
וישאר  תוהו   תתמוטטהעולם  

ושח  גבהות  האדם  ושפל ''  [ובוהו
לבדו  ביום '  רום  אנשים  ונשגב  ה

'' והאלילים  כליל  יחלוף,  ההוא
 )].ישעיה ב(

ראינו   ,סונות  טבעמצד  א
יהיו  עוד ו.  הרבה  בזמן  האחרון

  יותר  ממה ,יותר  גדולים
 .שהדמיון  של  האדם  יכול  לדמיין

  בצורה םיי  מאד  והרסניםמפחיד
ובאו  במערות ''  [ומדהימה  ענקית

צורים  ובמחילות  עפר  מפני  פחד 
ומהדר  גאונו  בקומו  לערוץ '  ה

 .)]ישעיה ב('' הארץ
כל  אדם  יכול   ,זהבנוסף  לו

עומדת  לפנינו  מלחמה שלראות  
מלחמה  שלא  היתה  כזו .  ענקית  וקשה
  יהיה  הרס  של  שני .סטוריהימלחמה  בה

והיה  בכל  הארץ ''  [שליש  של  העולם
 פי  שנים  בה  יכרתו  יגוועו'  נאום  ה

על  ידי ,  )]זכריה  יג(''  והשלשית  יוותר
 .  בלי שליחים,ה בעצמו"הקב
  יהיו  דברים .צומיםניסים  עגם  יהיו  ו

 ם  באים  ישיר  מהשמיםשיהיה  ברור  שה
ולא  יאמר '  הנה  ימים  באים  נאום  ה''[

אשר  העלה  את  בני  ישראל '  עוד  חי  ה
אשר '  כי  אם  חי  ה,  מארץ  מצרים

העלה  את  בני  ישראל  מארץ  צפון 
לא '')  ירמיה  טז(''  ומכל  הארצות

שתעקר  יציאת  מצרים  ממקומה 
גאולה  אחרונה  עיקר  ויציאת אלא  

 )].י שם''רש('' מצרים טפל לה
ים  האלה  מתקרבים  אלינו הימ

,   לא  זזיםאבל  רוב  האנשים,  במהירות
ואיך .  םולא  מנסים  להציל  את  עצמ

זה ציל  את  עצמנו  מכיכולים  להאנחנו  
 .תשובה: מילה אחת? מצב

ה "לחזור  להקבשזה  ,  לחזור  בתשובה
. בלי  הבלי  העולם  הזה,    באמתלתורתוו

וההבל שקר  האדם  שהוא  מצטער  על  כל  
צה  את  האמת  עם   ורו,שלושהיה  בחיים  

,   ומשתדל  להגיע  לזה,וכל  הכוחות  של
 .ה יציל את עצמו"בעזזה אדם ש

ה  הרבה "  כתבנו  ב,אנחנו  האוטיסטים
רוב  האנשים   אבל  ל.  בנושא  הזהמסרים

: אין  זו  תופעה  חדשה  כלל  [זה  לא  מזיז
''' השמן  לב  העם  הזה  ואזניו  הכבד  וגו''

כולה ...אין  איש  ִנחם  על  רעתו'')  ישעיה  ו(
''' במרוצתם  כסוס  שוטף  במלחמה  וגושב  

. ]ועד  הרבה  בדברי  הנביאים)  ירמיה  ח(
כמה .  כבר  כתבנו  כל  מה  שיש  לכתוב

אבל  אלה  שלא  רוצים ,  ברנוידוברנו  יד
   .פשוט סותמים את האוזניים, לשמוע

כי  הם  לא ,  השקר  נעים  להם  יותר
  הבלתי הרוחנית  מכירים  את  ההנאה

כמבואר ['  של  קרבת  ה  מוגבלת
  הם ].א  ועוד''ת  ישרים  פבמסיל

עגל ''  [זונים  אחרי  החומר
ומכירים ,  ]ז''הבלי  עוה'',  הזהב
 ההנאות  החומריותאת  רק  

נשים א.  השטחיות  והחולפות
  .ל''רח, ים אבודם הכאלו

ל שהעולם  כ  אבל  אולי  עכשיו
 ןעם  ישראל  מוכ  אולי,  רועשכך  

אולי .    לראות  את  האמתסוף  סוף
לנו שלח  '  כל  הסימנים  שהעם  
  דרך :כל  המסרים,  מן  האחרוןבז

, דרך  המשבר  הכלכלי,  הטבע
דרך  כל  מיני  אסונות  אישיים 

דרך  האיומים  של  רוסיה ,  ע"ל
מיני ואיומים  מכל  ,  ואיראן
  יפתח ,זהכל  אולי  עם  ,  כיוונים

 ם  רביםיהודי  פתח  קטן  בלב
 . הרהר הרהורי תשובהיתחילו לו

  אני  מתחנן  לפני  כל לכן
ל ב  ע  ֵש!ה"  תחזור  לקב:יהודי

, שים  אפר  על  הראש,  הרצפה
ראה  שולחן  ערוך   [על  הגוףושק  

ואם  אין  שק  ואין   -]  ח  תקעט''או
 -כמו  ַאֶבל  תקרע  קריעה  ,  אפר

  נגד   שעשיתרותיותבכה  על  כל  העב
אף  על ...אמר  רבי  אלעזר''  [ה"הקב

שערי ,  פי  ששערי  תפלה  ננעלו
 :)].ברכות לב('' דמעה לא ננעלו

על  כל  עבירה  ועבירה עבור  ת
 .  ותבכה  על  זהמחשבה  שלךב
 .  אני  חי  חיים  של  אמת,מהרגע''  :ותחליט

 לא  עבירות  שעשיתיה  ו,ה"אני  חוזר  לקב
  להגיד  וידוי  כאילו  שאלה .''עודאעשה  

 . הרגעים האחרונים שלך בעולם הזה
כדי   שהו  ממשיהגיע  הזמן  לעשות  מ

  וזה  הדבר  היחיד .להציל  את  עצמנו
רבי ''  [תשובה  אמיתית:  שיציל  אותנו
אם  ישראל  עושין  תשובה ,  אליעזר  אומר

שובו  בנים  שובבים 'שנאמר  ,  נגאלין
 :)]. סנהדרין צז(''' ארפא משובותיכם

 קול דממה דקה
  770077-9-03  חייג

 ועדכונים לשמיעת המסרים
 

 דפים אלו המעונין לעזור להפיץ

 948-120-0527     ניתן להתקשר

היום הגדול והנורא מתקרב    ד''בס   
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 ?על מה אנחנו מתפללים
 גאולה העתידההתפילות עם ישראל ברובן סובבות על 

 

 . סדר הקרבנות של בית קדשנו ותפארתנו:  עד ברוך שאמר■

' תבאמו  ותטעמו  בהר  נחלתך  וגו'':  של  פסוקי  דזמרה)  והתכלית(הסיום    ■
והיה ''    ''ימלוך  לעולם  ועד'  ה,    כוננו  ידיךדני-מקדש  א',  מכון  לשבתך  פעלת  ה

  ''אחד ושמו אחד' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' ה

, "אור  חדש  על  ציון  תאיר  ונזכה  כולנו  מהרה  לאורו:  "ברכות  קריאת  שמע  ■
צור ''  :שהוא  התכלית,  והסיום.  ''והביאנו  לשלום  מארבע  כנפות  הארץ  וגו''

 '''כנאומך יהודה וישראל וגוישראל קומה בעזרת ישראל ופדה 

ומהר  לגואלנו  גאולה ",  "ומביא  גואל  לבני  בניהם:  "מונה  עשרה  שתפילת  ■
ראו ומה  :  מגילה  שם'  עי  ("תקע  בשופר  גדול  לִחרותנו",  :)מגילה  יז'  עי("  שלמה

וכסא  דוד  עבדך…תשכון  בתוך  ירושלים  עירך",  "השיבה  שופטנו",  )'וגו
את  צמח  דוד  עבדך  מהרה ",  "ונה  ירושליםב...ן  עולםניובנה  אותה  ב...הרהמ

". ותחזינה  עינינו  בשובך  לציון",  "עבודה  לדביר  ביתך  הוהשב  ","תצמיח
 "'יבנה בית המקדש במהרה בימינו וגו שיהי רצון ":מונה עשרהשוסיום כל 

ותמלוך  עלינו :  "בקדושת  שבת  שחרית'''  לעולם  וגו'  ימלוך  ה  '':בקדושה  ■
בברכות ".  'מתי  תמלוך  בציון  בקרוב  בימינו  וגו,  מהרה  כי  מחכים  אנחנו  לך

  אלקינו  באליהו  'שמחנו  ה".  "'רחם  על  ציון  כי  היא  בית  חיינו  וגו:  "ההפטרה
  ברכה :בברכת  המזון".  'במהרה  וגו,  הנביא  עבדך  ובמלכות  בית  דוד  משיחך

 . '''שכן כבודך וגו מועל ירושלים עירך ועל הר ציון…רחם"מיוחדת 

הביאנו  לציון  עירך ו",  "שתעלנו  בשמחה  לארצנו"  :תפלת  המוספיםב  ■
ראשי  חודשים  ובחגים ב".  'ברינה  ולירושלים  בית  מקדשך  בשמחת  עולם  וגו

".  'והושיענו  וגו...ירושלים  עיר  קדשך"  "משיח  בן  דוד  עבדך  ":ביעלה  ויבוא
אבינו  מלכנו ",  "ועריכת  נר  לבן  ישי  משיחך  במהרה  בימינו  ":בימים  נוראים
  כולה  התפלה  בתשעה  באבהמאורע  של  ן  עימ  .'''ב  וגורוה  בקהצמח  לנו  ישוע

 " 'אלקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים וגו' נחם ה: "על הגאולה

וימליך  מלכותיה  ויצמח ...יתגדל  ויתקדש  שמיה  רבה'':  ''קדיש''כל  ה  ■
אלקנו '  על  כן  נקוה  לך  ה  ":וסיום  כל  התפילות.  '''פורקניה  ויקרב  משיחיה  וגו

לתקן  עולם  במלכות ,  להעביר  גלולים  מן  הארץ,  מהרה  בתפארת  עוזךלראות  
 '''למלך על כל הארץ וגו' והיה ה'' :עד הסיום של עלינו''', די וגו-ש

 :ל'' עד שאמרו חז-ים מאד רבועוד כהנה 
 ''בית המקדשכל תפלתן של ישראל אינו אלא על ''

 ) בבראשיתש ''וילקו   יגרבה  בראשית(

 

  לצפותאלא חובה ,  התפילות על הגאולהירתבאמאמנם אין די 
 )שבת לא(" ?לישועה צפית":  ולכן נשאלים ביום הדיןבלבלישועה 
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תעשו זה  ל  ובנוסף,  קודם  תשובה
ה  שאתם  באמת "משהו  להראות  לקב

בכל     לביאתולחכותחיוב  ''[  מחכים  לו
ה כמו  שאנו  אומרים  בתפל...  וכל  היוםיום

הגדת  בית (''  '  כל  היוםי  לישועתך  קוינוכ'
ש  כל    הענין  וראה ''כ  ע"הלוי  עמוד  ק
, יפה    בגדםתעשו  לעצמכ.  )]במסגרת  כאן
  .משיחפני רק לקבל לבוש מיוחד 

כל  אחד ו,  כשיגיע  הזמן  שמשיח  מגיע
, אנחנו  נלך  לארון  שלנו,  ירוץ  לקבל  פניו

לא  יהיה  חסר .  נפתח  ויהיה  בגד  מוכן
כפתור  ולא  נצטרך  להחליט  הבגד  הזה 

שלא ,  מסודריהיה  שהכל  .  זהאו  הבגד  ה
 .וגלה  כתם  או  שחסר  משהתפתאום  י

 שפשוט  נלבש  ונלך  לקבל  משיח  צדקנו
 .]ראה במסגרת מעבר לדף[

וגם  שכל  אחד  יבדוק  שהבגד  מתאים 
בגד ,  לאשה  .שזה  בגד  צנוע,  משיח  לקבל

אר ומכופתר  עד  הצ,  רחב  עם  שרוול  ארוך
אי ,  שמשיח  בא.  מאחור  ומהצדדיםגם  

  אותו  עם  בגד  לא אפשר  לרוץ  לקבל
  . עם כיסוי ראש לא מתאים אומתאים

אין  שום .  אסור  לקבל  משיח  עם  פאה
שום  חצאית  או   .פאה  שתהיה  מותרת

שום  גרב  לא  מספיק ,  שמלה  צמודה
 ,  בלי  איפור.שום  נעל  לא  צנועה,  עבה

גם ,  גברים  ה.ממש  אשה  צנועה]  להיות[
הבגדים  שלכם  צריכים  להיות  לא 

 .םרחבים ומכובדי, צמודים

אלה  הבגדים  שאנחנו ,  עם  ישראל
כשאנחנו  באים  לקבל   צריכים  ללבוש

  את  הלבוש   וצריכים  גם.של  משיחו  פני
ד ,  זכריה  ג  [זה  התשובה  -הפנימי  

להצטער  על   .]ש''א  ע,  ושערי  קדושה  א
להצטער  עם  כאב  חזק   ,  שלנוהעבירות

 ,אלהההדברים  שני  ועם    .עד  דמעות
והלבוש   הלבוש  החיצוני  המתאים

אנחנו  בעתיד  הקרוב ,  ימי  המתאיםהפנ
  .צדקנונקבל בשמחה את משיח 

שזה ,  ויש  עוד  דבר  חשוב  ביותר
היסוד  של  הקשר  של  כל  יהודי  לעולם 

הביטחון   והאמונהוזה  .  הבא  ולנצח
ברא  אותנו   שהוא.  ה  הכל  יכול"שהקב

  הוא -  רעבים    ואם  אנחנו,ואת  כל  העולם
הוא   -  ואם  אנחנו  עייפים.  יאכיל  אותנו

ואם  אנחנו ,  ר  לנו  מיטה  נוחהיסד
ואם  אנחנו .    יביא  לנו  מים  הוא-  צמאים

ראה  העיקר   [  הוא  ירגיע  אותנו-מפחדים  
 ]. ג עיקרי האמונה''הראשון של הי

 ספקהוא  י  -וכל  מה  שאנחנו  צריכים  
ביטוח ,  בנק  הואנחנו  לא  צריכים,  לנו

. 'משטרה  וכו,  צבא,  קופת  חולים,  לאומי
רק   -  אנחנו  לא  צריכים  שום  דבר

הוא  יטפל  בכל ו,  ה"את  הקבצריכים  
 .הצרכים שלנו

 יהיה  לנו  זכותעם  אמונה  ובטחון  כזה  
  ברחמים משיח  צדקנו  לקבל  את

שוחר  טוב (''  חסד  יסובבנו',  הבוטח  בה''[
 .)] קכהםם תהילי''לב וראה מלבי

   כל סדרי העולםינויש
תהפוכות  כה  מפליגותכיום  מתחוללות  בעולם  :  ל  אמר"זצ"  חפץ  חיים"ה

.תהליכים  אשר  לפנים  נדרשו  להם  מאה  שנה  ויותר,  ובמשך  תקופה  כה  קצרה
למה '?  מה  זה  עשה  לנו  ה.  רואים  אנו  כי  גלגל  הזמן  מסתובב  במהירות  הבזק  

 ?נשתנו הנסיבות

נערמו  מימי  בראשית  עד  היום  הזה בשמים  ":  חפץ  חיים" והשיב  על  כך  ה
מפני  שאז  יתבטל ,    טרם  ביאת  המשיח  יש  להסדיר  חשבונות  אלה.חשבונות  רבים

התלויים  ועומדים  במלחמת ,  ועל  ידי  כן  יחוסלו  כל  עסקי  העולם  הזה,  יצר  הרע
היות  וימי .  על  כן  שומה  על  כל  נפש  ונפש  לפרוע  את  שנשארה  חייבת  לשמים.  היצר

  .הכרחי הוא לזרז את התהליך הזה, המשיח קרובים מאד

, "חפץ  חיים"ל  בשם  ה"שאמר  את  הדברים  הנ,  ל" הגאון  רבי  אלחנן  וסרמן  זצ
ב  עלה  קצ,י  עשרים  שנההביע  דעה  זו  לפנ"  חפץ  חיים"מעת  שה:  מוסיף  וכותב

מה  שדרש  לפנים  זמן ,  מתרחשים  דברים  בין  לילה.  התרחשות  המאורעות  בעולם
". הזדרז וחוש: " כאילו מישהו דוחק בו,דומה שגלגל הזמן אץ ורץ. של דורות רבים

אשר  עתידה  בקרוב ,    כי  חיים  אנו  בתקופה  מיוחדת,כל  בר  דעת  יסיק  מכך
  . הקצב הולך וגוברום ביומוומידי י, לשנות את כל סדרי העולם

 )ב" ח,מאיר עיני ישראל(


