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ביאת המשיח מפורשת  י"א: קרפדברי הרמב"ם הל' מלכים 

'דרך ככב  םבפסוקי עליו השלום בפרשת בלקמשה רבינו  בתורת
 מיעקב' וכו'.

ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבוֹ .. . ֶׁ ה  (יחשמה ךלמ)ב ְוָכל ִמי ש  ֵאינֹו ְמַחּכֶׁ ֶׁ אֹו ִמי ש 
ְלַבד הּוא ּכֹוֵפר ,ְלִביָאתוֹ  ָאר ְנִביִאים ּבִ ש ְ ּתֹוָרה  ,לֹא ּבִ א ּבַ ּלָ אֶׁ

ֲהֵרי ַהּתֹוָרה ֵהִעיָדה ָעלָ  ֶׁ נּו. ש  ה ַרּבֵ ֶׁ ֱאַמר )דברים ל ,יוּוְבמש  ּנֶׁ ֶׁ  :('ש 
ב ה' ֱאלֹ  ָ ךָ קֶׁ 'ְוש  בּוְתָך ְוִרֲחמֶׁ ת ש ְ ְצָך' ,יָך אֶׁ ב ְוִקּבֶׁ ָ ת  ...ְוש  ַ ָפָרש  ַאף ּבְ
ֱאַמר ְלָעם נֶׁ הּוא  ,ּבִ ֶׁ ֹון ש  יַח ָהִראש  ש ִ ּמָ יִחים. ּבַ ש ִ ֵני ַהּמְ ש ְ א ּבִ ם ִנּבֵ ָ ְוש 

עֹוֵמד  ֶׁ יַח ָהַאֲחרֹון ש  ש ִ ם. ּוַבּמָ ד ָצֵריהֶׁ ָרֵאל ִמּיַ ת ִיש ְ יַע אֶׁ הֹוש ִ ֶׁ ִוד ש  ּדָ
ָרֵאל ָניִמבָּ  ת ִיש ְ יַע אֶׁ ּמֹוש ִ ֶׁ ַאֲחרֹוָנהו ש  ם הּוא אֹוֵמר )במדבר ּבָ ָ . ְוש 
ִוד : ...(ד"כ ה ּדָ ה' זֶׁ ּנּו ְולֹא ַעּתָ ְראֶׁ ְך  ,'אֶׁ לֶׁ ה מֶׁ ּנּו ְולֹא ָקרֹוב' זֶׁ ּורֶׁ 'ֲאש 

יַח. ש ִ ִוד ַהּמָ ה ּדָ ֲעקֹב' זֶׁ ַרְך ּכֹוָכב ִמּיַ ה  ,'ּדָ ָרֵאל' זֶׁ ש ְ ט ִמּיִ בֶׁ ֵ 'ְוָקם ש 
יַח. ש ִ ְך ַהּמָ לֶׁ יחַ  ..מֶׁ ש ִ ְך ַהּמָ לֶׁ ה ַהּמֶׁ ה' ְוגֹו' זֶׁ ָ ֱאַמר  ,'ְוָהָיה ְיֵרש  ּנֶׁ ֶׁ ש 

ַהר ִצּיֹון' ְוגֹו':עובדיה) ִעים ּבְ  ( 'ְוָעלּו מֹוש ִ

יקרא  ארץים ובשמהשולט ב"ה הקב :ט' פרק ,עמוס ספרסוף 
למימי הים וישפכם על הארץ. חלקים גדולים מן העולם ישקעו 

להסתתר מפני פחד ה' ומהדר לנוס ויוכלו  לאתחת פני המים. 
יהיה הרג גדול  .שהוא סוג כלוב מקום בכלגאונו בשום מחבוא 

ובאותו זמן יקים ה' את מלכות בית בלא שריד ופליט ברשעים 
 דוד.

ת } חַ  ד'א{ ָרִאיִתי אֶׁ ְזּבֵ ב ַעל ַהּמִ ים ,ִנּצָ ּפִ ּו ַהּסִ ְפּתֹור ְוִיְרֲעש  ר ַהְך ַהּכַ  ,ַוּיֹאמֶׁ

ם ּלָ רֹאש  ּכֻּ ֱהרֹג ,ּוְבַצַעם ּבְ ב אֶׁ רֶׁ חֶׁ ם ָנס .ְוַאֲחִריָתם ּבַ ְולֹא  ,לֹא ָינּוס ָלהֶׁ

ִליט: }ב{  ם ּפָ ֵלט ָלהֶׁ אֹול ִיּמָ רּו ִבש ְ ֵחם -ִאם ַיְחּתְ ם ָיִדי ִתּקָ ָ ְוִאם  ,ִמש ּ

ַמִים  ָ ל  -ַיֲעלּו ַהש ּ ְרמֶׁ רֹאש  ַהּכַ ם אֹוִריֵדם: }ג{ ְוִאם ֵיָחְבאּו ּבְ ָ ם  -ִמש ּ ָ ִמש ּ
ים ש  ּוְלַקְחּתִ ַקְרַקע ַהיָּ  .ֲאַחּפֵ ד ֵעיַני ּבְ גֶׁ ְתרּו ִמּנֶׁ ת  -ם ְוִאם ִיּסָ ה אֶׁ ם ֲאַצּוֶׁ ָ ִמש ּ

ִבי ִלְפֵני ֹאיְ  ְ ָכם: }ד{ ְוִאם ֵיְלכּו ַבש ּ ָ ָחש  ּוְנש  ם ַהּנָ ת  -ֵביהֶׁ ה אֶׁ ם ֲאַצּוֶׁ ָ ִמש ּ
ב ַוֲהָרָגַתם רֶׁ בָ  ַוד' : }ה{...ַהחֶׁ ֵבי קַהּצְ ל יֹוש ְ מֹוג ְוָאְבלוּ ּכָ ץ ַוּתָ ָארֶׁ ֹות ַהּנֹוֵגַע ּבָ

קְ  ָ ּה ְוש  ּלָ יֹאר ִמְצָרִים: ָבּה ְוָעְלָתה ַכְיֹאר ּכֻּ ַמִים}ָעה ּכִ ָ  ו{ ַהּבֹונֶׁה ַבש ּ
ץ ְיָסָדהּ  רֶׁ תֹו ַעל אֶׁ ּדָ ֵכם ַעל  ,ַמֲעלֹוָתיו ַוֲאגֻּ ּפְ ש ְ ם ַוּיִ ַהּקֵֹרא ְלֵמי ַהּיָ

ץ ֵני ָהָארֶׁ מוֹ  ,ּפְ ה ֵעיֵני } ...ה' ש ְ י  ד'ח{ ִהּנֵ ַמְדּתִ ָאה ְוִהש ְ ְמָלָכה ַהַחּטָ ּמַ ה' ּבַ

ֵני ָהֲאדָ  ית ַיֲעקֹב ,ָמהֹאָתּה ֵמַעל ּפְ ת ּבֵ ִמיד אֶׁ ֵמיד ַאש ְ י לֹא ַהש ְ ס ּכִ פֶׁ  ,אֶׁ
ָרֵאל  ית ִיש ְ ת ּבֵ ה ַוֲהִנעֹוִתי ְבָכל ַהּגֹוִים אֶׁ י ִהּנֵה ָאֹנִכי ְמַצּוֶׁ ם ה': }ט{ ּכִ ְנאֻּ

ָבָרה ּכְ ר ִיּנֹוַע ּבַ ֶׁ ֲאש  ֵאי  ,ּכַ ב ָימּותּו ּכֹל ַחּטָ רֶׁ חֶׁ ץ: }י{ ּבַ ְולֹא ִיּפֹול ְצרֹור ָארֶׁ

י ֲעֵדינוּ ָהָרָעה: }יא{  ,ַעּמִ ים ּבַ יש  ְוַתְקּדִ ּיֹום ַההּוא ָאִקים ָהֹאְמִרים לֹא ַתּגִ ּבַ
ת לֶׁ ִויד ַהּנֹפֶׁ ת ּדָ ּכַ ת סֻּ ן ,אֶׁ ְרֵציהֶׁ ת ּפִ י אֶׁ ּוְבִניִתיָה  ,ַוֲהִרֹסָתיו ָאִקים ,ְוָגַדְרּתִ

יֵמי עֹוָלם:  ּכִ

 ה' לאספר יואל פרק ג', בירושלים תהיה פליטה לאלה שזועקים 
 :בכל לבם

ֵלט.. . ם ה' ִיּמָ ֵ ש  ר ִיְקָרא ּבְ ֶׁ ם  ,ְוָהָיה ּכֹל ֲאש  ַלִ ָ ַהר ִצּיֹון ּוִבירּוש  י ּבְ ּכִ
ר ָאַמר ה' ֶׁ ֲאש  ה ְפֵליָטה ּכַ ְהיֶׁ ר ה' קֵֹרא ,ּתִ ֶׁ ִריִדים ֲאש  ְ  :ּוַבש ּ

 בספר ישעיה פרק ד':וכן 

תּוב  ל ַהּכָ ר לֹו ּכָ ם ָקדֹוש  ֵיָאמֶׁ ַלִ ָ ירּוש  ִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ש ְ ְוָהָיה ַהּנִ
ם: ָלִ ָ ירּוש  ים ּבִ  ַלַחּיִ

 ובספר עובדיה:

ש   ה ְפֵליָטה ְוָהָיה קֹדֶׁ ְהיֶׁ ית ַיֲעקֹב ֵאת  ,ּוְבַהר ִצּיֹון ּתִ ּו ּבֵ ְוָיְרש 
ם: }יח{ ְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב ֵאש   יהֶׁ ֵ ָהָבה ,מֹוָרש  ּוֵבית  ,ּוֵבית יֹוֵסף לֶׁ

ו ְלַקש   ם ַוֲאָכלּוםוְ  ,ֵעש ָ ו .ָדְלקּו ָבהֶׁ ִריד ְלֵבית ֵעש ָ י  ,ְולֹא ִיְהיֶׁה ש ָ ּכִ
ר: ּבֵ ו ה' ּדִ ת ַהר ֵעש ָ ּפֹט אֶׁ ַהר ִצּיֹון ִלש ְ ִעים ּבְ ְוָהְיָתה  ,}כא{ ְוָעלוּ מֹוש ִ

לּוָכה:לַ   ה' ַהּמְ

 

צפניה פרק א', בעת הגאולה יהיה יום חושך ואפילה ופחד גדול 
פורענות גדולה לרשעים. לא יעזור להם עשרם וזהבם, בעולם. 

חלק גדול מן העולם יחרב בקנאת ה' ואפו. יהיה בירור גדול בין 
 יושבי ירושלים מי באמת מאמין בה' ובהשגחתו.

ּנֵרֹות}יב{  ם ּבַ ַלִ ָ ת ְירּוש  ש  אֶׁ ֵעת ַהִהיא ֲאַחּפֵ י ַעל  ,ְוָהָיה ּבָ ּוָפַקְדּתִ
ם ְמֵריהֶׁ ים ַהּקְֹפִאים ַעל ש ִ ְלָבָבם לֹא ֵייִטיב ה'  ,ָהֲאָנש ִ ָהֹאְמִרים ּבִ

ָמָמה ם ִלש ְ יהֶׁ ה ּוָבּתֵ ּסָ ים  ,ְולֹא ָיֵרַע: }יג{ ְוָהָיה ֵחיָלם ִלְמש ִ ּוָבנּו ָבּתִ
בוּ  ֵ ת ֵייָנם: }יד{ ָקרֹוב יֹום ה'  ,ְולֹא ֵיש  ּתּו אֶׁ ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְולֹא ִיש ְ

דֹול ּבֹור: }טו{  ,קֹול יֹום ה' .ָקרֹוב ּוַמֵהר ְמֹאד ,ַהּגָ ם ּגִ ָ ַמר צֵֹרַח ש 
ְבָרה ַהּיֹום ַההּוא ֹוָאה ,יֹום ָצָרה ּוְמצּוָקה ,יֹום עֶׁ ָֹאה ּוְמש   ,יֹום ש 

ְך ַוֲאֵפָלה ֶׁ ֹוָפר ּוְתרּוָעהיֹום ָענָ  ,יֹום חֹש  ל: }טז{ יֹום ש  ַעל  ,ן ַוֲעָרפֶׁ
ֹבהֹות: }יז{ ַוֲהֵצרִֹתי ָלָאָדם ּנֹות ַהּגְ רֹות ְוַעל ַהּפִ צֻּ ָעִרים ַהּבְ ְוָהְלכּו  ,הֶׁ

ִעְוִרים י לַ  ,ּכַ ָלִלים: }יח{  .ה' ָחָטאוּ ּכִ ּגְ ָמם ּכַ ָעָפר ּוְלחֻּ ָמם ּכֶׁ ְך ּדָ ּפַ ֻּ ְוש 
ם ְזָהָבם לֹא  ם ּגַ ְסּפָ ם ּכַ ְבַרת ה'ּגַ יֹום עֶׁ יָלם ּבְ ּוְבֵאש   ,יּוַכל ְלַהּצִ
ץ ל ָהָארֶׁ ָאֵכל ּכָ ֵבי  .ִקְנָאתֹו ּתֵ ל יֹש ְ ה ֵאת ּכָ י ָכָלה ַאְך ִנְבָהָלה ַיֲעש ֶׁ ּכִ

ץ:  ָהָארֶׁ

 עמוס פרק ה':בספר מבואר כן ו

ת יֹום ה' ים אֶׁ ְתַאּוִ ם יֹום ה' ,}יח{ הֹוי ַהּמִ ה ָלכֶׁ ה ּזֶׁ ְך  ,ָלּמָ ֶׁ הּוא חֹש 
ֵני ָהֲאִרי ּוְפָגעֹו ַהּדֹבְולֹא אֹור:  ר ָינּוס ִאיש  ִמּפְ ֶׁ ֲאש  ּוָבא  ,}יט{ ּכַ

ְך יֹום ה'  ֶׁ : }כ{ ֲהלֹא חֹש  ָחש  כֹו ַהּנָ ָ יר ּוְנש  ִית ְוָסַמְך ָידֹו ַעל ַהּקִ ַהּבַ
  ְוָאֵפל ְולֹא ֹנַגּה לֹו: ,ְולֹא אֹור

 

סדר  והלאה מתואר שמות דף ז' ע"בזוהר הקדוש, פרשת ב
מפחיד גילוי כוכב  בין הדברים נזכר .התגלות המשיח בארוכה

, הכוכב הזה בתקופה שלפני גילוי המשיחלעיני כל יושבי תבל 
הרשעים יתחבאו במערות צורים  ילחם מן השמים נגד הרשעים,

אך לאחר מכן יתקבצו ואז יתגלה המשיח.  ובנקיקים ולא ינצלו,
 מכל האומות להלחם נגד המשיח, יחד עם פריצים מבני ישראל

לעיני כל העולם, תהיה אפילה כבידה  ואז יראה את ה' את גבורתו
חמשה עשר יום ורבים מישראל ימותו באותם ימי אפילה ושוב 

ואז יפלו בצבע ארגמן בעצם היום לעיני כל, לוהט יתגלה כוכב 
ואז משיח צדקנו  חומות ומגדלים עצומים ברומי העיר הגדולה,

י ומאותו זמן ואילך יהיו ניסים גדולים כבימ יקבץ את הגלויות
 .יציאת מצרים

ן, .. . ֵעדֶׁ א ּדְ ְנּתָ יָחא ְלַנְפָקא ִמּגֹו ּגִ א ְמש ִ ַער ַמְלּכָ ַההּוא ִזְמָנא ִיּתְ ּבְ
ַאְרָעא ֵמַההּוא ֲאָתר ָער ּבְ ִאְתְקֵרי ַק''ן ִצּפֹו''ר, ְוִיּתְ ָגִליל, ְוַההּוא ּדְ  ּדְ

ִאי ֵני ָעְלָמא ִמְתַחּבְ ל ָעְלָמא, ְוָכל ּבְ ז ּכָ ן ִיְתָרּגַ ִיּפּוק ְלַתּמָ ן יֹוָמא ּדְ
ֵרי,  ִתיב ְכִליָלא יַ וְ ּגֹו ְמַעְרֵתי ְוִטּנָ ָזָבא. ְוַעל ַההּוא ִזְמָנא ּכְ ּתְ ן ְלִאש ְ

ְמָערֹות צּוִרים ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר' :)ישעיה ב( ַחד ה'  ,ּוָבאּו ּבִ ֵני ּפַ ִמּפְ
אֹונוֹ  ץ ,ּוֵמֲהַדר ּגְ קּומֹו ַלֲערֹוץ ָהָארֶׁ ַחד ה''. 'ּבְ ֵני ּפַ א ַההּוא  -' ִמּפְ ּדָ

ָכל ָעְלָמא.  אֹונוֹ 'ְרִגיזּו ּדְ יַח.  -' ּוֵמֲהַדר ּגְ א ָמש ִ קּומֹו ַלֲערֹץ 'ּדָ ּבְ
ץ ַאְרָעא'ָהָארֶׁ ֵלי ּבְ ד ְיקּום ְוִיְתּגְ ָגִליל , ּכַ ּמָ ... ּדְ ַער ְקָרִבין ּוִמּתַ ן ִיּתְ

ִעין יֹוִמין ְדַעּמּוָדא ְיקּום ֵמַאְרָעא .. ְלָכל ָעְלָמא. ְלָבַתר ַאְרּבְ
ָטר ִמְזָרח  ֵלי, ְיקּום ִמּסְ יַח ִיְתּגְ ָכל ָעְלָמא, ּוָמש ִ א ְלֵעיֵניהֹון ּדְ ַמּיָ ִלש ְ

ְבָעה ּכֹוָכִבין ַאֲחָרנִ  ְווִנין, ְוש ִ ָכל ּגַ ַסֲחָרן ַחד ּכֹוָכָבא ְמַלֲהָטא ּבְ ין ּדְ
ַלת ִזְמִנין  ָכל ִסְטִרין ּתְ יּה ְקָרָבא ּבְ יחּון ּבֵ ְלַההּוא ּכֹוָכָבא, ְוַיּגִ

ֵני ָעְלָמא ָחָמאן ְבִעין יֹוִמין, ְוָכל ּבְ יֹוָמא, ַעד ש ִ . ְוַההּוא ּכֹוָכָבא, ..ּבְ
הּו ְקָרָבא יַח ּבְ ּון ... ַיּגִ ש  ּנְ יַח, ְוִיְתּכַ ֵלי ְלָבַתר ָמש ִ ין ְוִיְתּגְ יּה ַעּמִ ְלַגּבֵ

א  ָ ַער קּוְדש  ָכל ָעְלָמא. ּוְבַההּוא ִזְמָנא ִיּתְ ַער ְקָרִבין ּבְ יִאין, ְוִיּתְ ַסּגִ
יָחא ִיְתְיַדע  א ְמש ִ ָעְלָמא, ּוַמְלּכָ ין ּדְ יּה ְלָכל ַעּמִ בּוְרּתֵ ִריְך הּוא ּגְ ּבְ

רָ  ָעְלָמא ִיְתָערּון ְלִאְתַחּבְ ָכל ָעְלָמא, ְוָכל ַמְלִכין ּדְ ָחא ּבְ א ְלַאּגָ
יהּ  ְייהּו, ..ְקָרָבא ּבֵ ָרא ְלַגּבַ כּו ְלָאַהּדְ ִריֵצי ְיהּוָדִאין ִיְתַהּפְ ה ִמּפְ . ְוַכּמָ



ל  ְך ּכָ ַ ֵדין ִיְתָחש ּ יָחא. ּכְ א ְמש ִ ָחא ְקָרָבא ַעל ַמְלּכָ הֹון ְלַאּגָ ְוֵייתּון ִעּמְ
ִיש ְ  א ּדְ יִאין ֵמַעּמָ ֵרה יֹוִמין, ְוַסּגִ ש ְ ָרֵאל ְיהֹון ֵמִתין ָעְלָמא ֲחֵמש  עֶׁ

ִתיב )ישעיה ס(  א ּכְ ֹוָכא. ְוַעל ּדָ ַההּוא ֲחש  ה 'ּבְ ְך ְיַכּסֶׁ ֶׁ י ִהּנֵה ַהחֹש  ּכִ
ים ל ְלאּוּמִ ץ ַוֲעָרפֶׁ רֶׁ ְמַצע '..אֶׁ אֶׁ ִחיָלא, ּבְ ַער ַחד ּכָֹכָבא ּדְ ֵדין ִיּתְ . ּכְ

יָמָמא ְלֵעיֵניה ָווָנא, ָלִהיט ְוָנִציץ ּבִ ן ַאְרּגְ ָגוֶׁ ָכל ְרִקיָעא, ּכְ ֹון ּדְ
ְלהֹוָבא .. ָעְלָמא. ַ ָתא, ַחד ש  רֹוִמי ַרּבְ א ּדְ ַקְרּתָ ַער ּבְ ְוַההּוא יֹוָמא, ִיּתְ

ִלין,  ה ִמְגּדָ ּמָ ָכל ָעְלָמא. ְויֹוִקיד ּכַ ַער ּבְ ִיּתְ ַההּוא ָקָלא ּדְ א, ּבְ ָ ש ּ אֶׁ ּדְ
כֵּ  ש ְ ְרּדַ ה ּפַ לּון, ְוַכּמָ ִלין ִיּפְ ה ִמְגּדָ ה ֵהיָכִלין, ְוַכּמָ לּון ְוַכּמָ י ְוַרְבְרֵבי ִיּפְ

ַההּוא יֹוָמא ּון עַ  ,ּבְ ש  ּנְ הּו ִיְתּכַ ּלְ הּ ְוכֻּ ֵני ָעְלָמא ָלא  ּלָ . ְוָכל ּבְ ְלִביש 
ָזָבא. ַיְכִלין ּתְ ֲאֵרי ְוִיְכנֹוש  .. ְלִאש ְ ָ יָחא ש  א ְמש ִ ַההּוא יֹוָמא, ַמְלּכָ ּבְ

ְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא,  לּוָתא ִמּסַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )דבּגָ ם ריּכְ
ָמִים ְוגֹו''ל'(  ָ ְקֵצה ַהש ּ ֲחָך ּבִ ה ִנּדַ ל ָאִתין 'ִאם ִיְהיֶׁ . ֵמַההּוא יֹוָמא ּכָ

ִמְצַרִים ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ָ ָעַבד קּוְדש  ין ּוְגבּוָראן ּדְ ַיֲעִביד לֹון  - ְוִנּסִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )מיכה ז ָרֵאל, ּכְ יֵמי ֵצאתְ ' :('ְלִיש ְ ץ ִמְצָרִים ּכִ רֶׁ ָך ֵמאֶׁ

ּנּו ִנְפָלאֹות.  ..'ַאְראֶׁ

ימות ל בסמוךהופעת אות כוכב  ב:"תרומה דף קעפרשת ק "זוה
יהיו צרות רבות גדולות על עם ישראל, ואז תתבטל  המשיח.

 מלכות הגוים ותחזור המלוכה לישראל...

לֹוט ַהאי אֲ  יָחא ִיש ְ ַהאי ּכָֹכָבא ַעל ָעְלָמא.  ַחּלֹוָנאָבל ָסמּוְך ְליֹוֵמי ְמש ִ ּבְ
ין ַעל ָעְלָמא, יש ִ ְלטּון ֵחיָון ּוַמְרִעין ּבִ א ִיש ְ ין  ְוַעל ּדָ יש ִ ְוִיְתַחְדּתּון ִזיִנין ּבִ

ָגלּוָתא,  ֹוָכא ּדְ ֲחקּון ּגֹו ֲחש  ָעקּו. ְוַכד ִיְתּדַ ָרֵאל ְיהֹון ּבְ א, ְוִיש ְ ַתר ּדָ א ּבָ ּדָ
י  ֵ יש  לּון ַמְלכּוָתא ַקּדִ יָמָמא, ִויַקּבְ ִריְך הּוא ְנִהירוּ ּדִ א ּבְ ָ ֵדין ַיְנֵהר לֹון קּוְדש  ּכְ

טֵּ  ְתּבַ ְליֹוִנין, ְוּיִ עַ עֶׁ ְלטּון ל ַמְלכּוָתא ִמיָדא ּדְ ְמִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ְוִיש ְ
ים )ישעיה ל(  ָרֵאל, ְוִיְתַקּיֵ ָבָנה ְוגֹו''ָעַלְייהּו ִיש ְ ּוְכֵדין .. .'ְוָהָיה אֹור ַהּלְ

ַיֲעקֹב,  ַחּלֹוָנא יֵליּה ִאיהּו ּכָֹכָבא ּדְ ָכל ָעְלָמא, ְוֹכָכָבא ּדִ ַתח ּבְ ִביָעָאה ִיְתּפְ ש ְ
ְלָעם )במדבר כד( ָקָאַמר ּבִ ֲעקֹב' :ְוַהאי ִאיהּו ּדְ ַרְך ּכָֹכב ִמּיַ א 'ּדָ , ְוֹכָכָבא ּדָ

ִעין א מְ  ְיֵהא ָנִהיר ַאְרּבְ ֵלי ַמְלּכָ י יֹוִמין. ְוַכד ִיְתּגְ ּון ְלַגּבֵ ש  ּנְ יָחא, ְוִיְתּכַ ש ִ
ְכִתיב )ישעיה יא( ים ְקָרא ּדִ ֵדין ִיְתַקּיֵ ָעְלָמא, ּכְ ין ּדְ ל ַעּמִ יָחא ּכָ א ְמש ִ  :ַמְלּכָ

' ֹ יםש  ר עֹוֵמד ְלֵנס ַעּמִ ֶׁ י ֲאש  ַ ש  ִיש  וּ  ,רֶׁ ְוָהְיָתה ְמנּוָחתֹו  ,ֵאָליו ּגֹוִים ִיְדרֹש 
בֹוד  .'ּכָ

 :שרביט שביט, בעלכוכב הכונה ל - 'דרך כוכב' ו."ז דף קכ"תיקוה

ָלא ִניצֹוץ 'ִגְלּגּול'ִקיַע ִעם ִניצֹוץ ִאיהּו רָ  לגַּ 'ִאיהּו  -, ָרִקיַע ּבְ ָמה 'ְלּגַ , ּכְ
עֹוָלםגַּ 'ְדאּוְקמּוהּו  חֹוֵזר ּבָ ֶׁ ל הּוא ש  ַאֲחִזיר ְלָעְלָמא'ְלּגַ ְרִביט  ..., ּדְ ַ ְוָדא ש 

יהּ  ַמר ּבֵ ִאּתְ ֲעקֹב' :ַהּכָֹכב, ּדְ ַרְך ּכָֹכב ִמּיַ , וע"ע בזוה"ק תרומה קע"א '...ּדָ
 ע"ב, כוכבא דשרביטיא.

 

ח. האות שיהיה בעולם על ידי התגלות "ז, דף ע"ז, תקון ל"תיקוה
, שיסמל את חורבן רומי קשת וכוכב לפני ביאת המשיח

 .וקושטאנדינא

וֶׁ תְּ  ַרע הֹו''ם ִאיהוּ ַהּמָ ִאְתּפַ יפוּ ִדְדָמא, ְוַעד ּדְ ַאּטִ ִריָעה ּבְ יּה ָצִריְך ּפְ ''ת, ְלַגּבֵ
ָעְלָמא, ְוָרָזא  ָעְלָמא, ְוָלא ְיֵהא אֹות ּבְ ְלָייא ּבְ ִריָעה ִאיִהי ָלא ִאְתּגַ ַהאי ּפְ

ר ִמיָנּה ָעְרָלה ּוְפִריָעה  ד ִאְתַעּבַ ה ּכַ ד  -ְדִמּלָ ַטאְנִדיָנא, ִמּיָ רֹוִמי ְוקּוש ְ
יּה )שם ג( אִ  ַמר ּבֵ ָעְלָמא, ְלַההּוא ְדִאּתְ ְלָייא אֹות ּבְ י 'ְתּגַ ָך ָהאֹות ּכִ ה ּלְ ְוזֶׁ

יךָ  ַלְחּתִ יּה ְקָרא )מיכה ז( 'ָאֹנִכי ש ְ ץ ִמְצָרִים ', ְלַקְייָמא ּבֵ רֶׁ יֵמי ֵצאְתָך ֵמאֶׁ ּכִ
ּנּו ִנְפָלאֹות. א..'. ַאְראֶׁ ִרי ,ּוְבִגין ּדָ ְלָעָזר ּבְ י ְלרַ  ,אֶׁ יָחא ָלא ִתְצּפֵ ְגָלא ִדְמש ִ

ָעְלָמא. ַמאי  ְלָייא אֹות ּבְ ִאְתּגַ ונֹוי ְנִהיִרין, אֹו ַעד ּדְ ַגּוְ ת ּבְ ֶׁ ש  ְחֵזי קֶׁ תֶׁ ַעד ּדְ
א  ,אֹות ּלָ ֲעקֹב'אֶׁ ַרְך ּכָֹכב ִמּיַ א ָאת י' 'ּדָ ד  ,)במדבר כד(, ּדָ ִרית, ּוִמּיָ אֹות ּבְ

ָרֵאל' ש ְ ט ִמּיִ בֶׁ ֵ ּה, ַההּוא ְדִאתְּ  'ְוָקם ש  יּה )דברים לג( ְלַגּבָ רּון 'ַמר ּבֵ ֻּ ַוְיִהי ִביש 
ךְ  לֶׁ  (,, כלומר נאבד ההמשך מכתבי היד של הזוה"ק)חסר '...מֶׁ

, הכוכבים מן השמים ילחמו זוה"ק פרשת ואתחנן, דף רס"ט ע"ב
עם הרשעים בעת קץ, וינקמו בהם על הצרות והטביחות שעשו 

 :ות, ובזאת יתגדל ויתקדש שמו הגדוללעם ישראל במשך הגל

ַמִים ִנְלָחמוּ ' ָ ִסּלֹוָתם ִנְלֲחמּו ִעם ִסיְסָרא ,ִמן ש  י ', ַהּכֹוָכִבים ִמּמְ ָאַמר ִרּבִ
ל ּכֹוָכב ְוכֹוָכב אִ  ְמעֹון, ּכָ ָמָהן ש ִ ש ְ הּו ּבִ ּלְ ְלחֹודֹוי, ְוכֻּ ָמא ּבִ ית ֵליּה ש ְ

ָבַני...ִאְקרּון דּו ְלַנְקָמא נּוְקָמא ּדְ ִריְך הּוא, ִאְתַעּתְ א ּבְ ָ .. . ָאַמר לֹון קּוְדש 
ָמא  י ש ְ ָאֵתי. ּוְבָדא ִיְתַרּבֵ יָרא ְלִזְמָנא ּדְ ָאה ְוַיּקִ ֱהֵוי ִעּלָ ְוָדא ְזִמיָנא ְלמֶׁ

א. ּוְבָדא ָ יש  ין ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  ַקּדִ ְרָעא ֵמַעּמִ ִריְך הּוא ְלִאְתּפָ א ּבְ ָ ין קּוְדש  ַזּמִ
י ְוגֹו'. ּתִ ש ְ י ְוִהְתַקּדִ ְלּתִ ּדִ ִתיב, )יחזקאל לח( ְוִהְתּגַ א ּכְ לֹות. ְוַעל ּדָ  ..ּוַמּזָ

בו מוזכר דף רי"ב, מאמר ארוך זוהר חדש סוף פרשת בלק, 
שיהיה העצום הפחד הפסוק 'דרך כוכב' כמה פעמים. מדבר על 

 בעולם בעת התגלות המשיח:

ִאינּון תִּ לְ  ִריְך הּוא ִיְתַער ָבַתר ּדְ א ּבְ ָ ֵדין קּוְדש  ָעה ַיְרִחין ַיַעְברּון, ּכְ ש ְ
ל  ְעַזע ּכָ ִיּפֹוק, ִיְזּדַ ן. ְוַההּוא יֹוָמא ּדְ א ְדֵעדֶׁ ְנּתָ יק ֵליּה ִמּגִ א, ְוַיּפֵ יַח ּדָ ְלָמש ִ

ימּותּון. ֵני ָעְלָמא ּדִ ל ּבְ בּו ּכָ ַיְחש ְ ִתיב, .. ָעְלָמא, ּדְ ְוַעל ַההּוא יֹוָמא ּכְ
ַחד ה'')ישעיה ב(  ֵני ּפַ ְמָערֹות צּוִרים ּוִבְמִחילֹות ָעָפר ִמּפְ א 'ּוָבאּו ּבִ . ּדָ

ֲהָדּה.  יַח ּבַ ֵתירֹום ֵמַההּוא ִזיְמָנא ָוֵאיָלְך, ּוָמש ִ א, ּדְ ִכיְנּתָ אֹונוֹ 'ש ְ , 'ּוֵמֲהַדר ּגְ
יַח.  א ָמש ִ ץ'ּדָ קּומֹו ַלֲערֹץ ָהָארֶׁ ֵדין )שם יא(  ',ּבְ ָרֵאלְוָאַסף ִנְד 'ּכְ  ,ֵחי ִיש ְ

ץ ְוגוֹ  צֹות ְיהּוָדה ְיַקּבֵ ִתיָתָאה, ְוֵיֲהכּון ֵמר'ּוְנפֻּ ף ש ְ לֶׁ אֶׁ ִנין ּדְ ין ש ְ ּתִ ש ִ א ּבְ . ּדָ
ין ה ִנּסִ ּמָ ִריְך הּוא ּכַ א ּבְ ָ ַיֲעֵביד לֹון קּוְדש   ...ְלָבַתר ּדְ

 

 

בעת הגאולה יהיה חורבן גדול בעולם, ההרים מזמור מ"ו,  ,תהלים
יפלו, ימים יגעשו וירתחו, ממלכות תתרסקנה, ובכל העולם יהיה 

תהיה הגנה  עיר האלוקים פחד עצום וצרות גדולות. בירושלים
על ידי בטחון היא . העצה להנצל לבוטחים בה' וחוסים בו מיוחדת

בהשי"ת. ואז תהיה המלחמה האחרונה שלאחריה תשבתנה 
ות מקרב הארץ, כמו כן ישרפו ויאבדו את כלי המלחמה מלחמ

ושוב: העצה היא רק ביטחון בה' ומשגב בו בלבד. מן הארץ. 
ור' גם מזמור  הקב"ה יתרומם ויתקדש בשמו על כל יושבי תבל.

 ב' בענין מלחמת גוג ומגוג, כל האומות כנגד מלכות ה' ומשיחו.

יר: }ב{ ֱאלֹ א ַח ִלְבֵני קַֹרח ַעל ֲעָלמֹות ש ִ ים ָלנּו קִ { ַלְמַנּצֵ
ה ָועֹז ן לֹא ִניָרא  ,ַמֲחסֶׁ ְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמֹאד: }ג{ ַעל ּכֵ עֶׁ

ץ וּ  ָהִמיר ָארֶׁ ְחְמרּו ּבְ ֱהמּו יֶׁ ים: }ד{ יֶׁ ֵלב ַיּמִ ְבמֹוט ָהִרים ּבְ
חּו  ,ֵמיָמיו ּמְ ָלָגיו ְיש ַ ָלה: }ה{ ָנָהר ּפְ ַגֲאָותֹו סֶׁ ּו ָהִרים ּבְ ִיְרֲעש 

ְליֹון: }ו{ ֱאלֹ  ,יםקִ ִעיר ֱאלֹ  ֵני עֶׁ ּכְ ְ ל קִ ְקדֹש  ִמש  ּה ּבַ ִקְרּבָ ים ּבְ
ּמֹוט ָה ֱאלֹ  ,ּתִ ר: }ז{קִ ַיְעְזרֶׁ ָהמּו גֹוִים ָמטּו  ים ִלְפנֹות ּבֹקֶׁ

ץ: }ח{ ה' ְצבָ  ,ַמְמָלכֹות מּוג ָארֶׁ קֹולֹו ּתָ נוּ קָנַתן ּבְ  ,ֹות ִעּמָ
ב ָלנוּ ֱאלֹ  ּגָ ר קֵ ִמש ְ ֶׁ ָלה: }ט{ ְלכוּ ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה' ֲאש  י ַיֲעקֹב סֶׁ

ץ ית ִמְלָחמֹות ַעד ְקֵצה ָהָארֶׁ ּבִ ְ ץ: }י{ ַמש  ָארֶׁ ּמֹות ּבָ ַ ם ש   ,ש ָ
ר ְוִקצֵּ  ּבֵ ַ ת ְיש  ֶׁ ש  : }יא{ ַהְרּפּו  ,ץ ֲחִניתקֶׁ ֵאש  רֹף ּבָ ֲעָגלֹות ִיש ְ

י ָאֹנִכי ֱאלֹ  ץ: }יב{ ה'  ,יםקִ ּוְדעּו ּכִ ָארֶׁ ּגֹוִים ָארּום ּבָ ָארּום ּבַ
נוּ קְצבָ  ב ָלנּו ֱאלֹ  ,ֹות ִעּמָ ּגָ ָלה:קֵ ִמש ְ  י ַיֲעקֹב סֶׁ

 


