
 293, גליון עם אסתר יםתקשורה חמש, בס"ד

 ח"תשע ז חשון, פרשת חיי שרה", אור לטתקשור ראשון

 כבר רוצה לכתוב. אנימאד שמחה,  אני

ם הולכים ביחד יהודיממש רוצה לומר שבעתיד הקרוב ביותר תראו  אני

חשובים, הם לא יתנו על קידוש ה'. הם לא יעזבו את הדברים הכי 

גם ו. גדול יותר עודו ,עוד יותר גדול הזה יהיואותם.  'בלסוב' רשעיםל

מצב קשה, ה' איתנו, לא  השיהי אפילוכ שמח, "כ הל. יהי"ם מחויהודי

 לפחד.

 . הרוס ,יהיה הרוס עולםה –אגיד  אנימה  –עד חנוכה 

ם חרדיכים את היטוב, לא צר"יגידו:  רשעיםמה עם הגיוס? מאמינה שה

-, והם חושבים שירוצו ללשכת" 'וכובצבא, ולא ניתן להם עבודה וכסף 

, ה"הקבויות, זה לא יהיה כך. יש לנו את . אבל שט..הגיוס להירשם לבד

 ם את הכסף שלהם.ילא צריכו

גם רוצה  אניכי כך שמעתי בשמים.  צודקת אני צודקת. אניתראו אם 

 –שלנו  עולםבטוחה שעד חנוכה יהיה כזה הבדל ב אנילהגיד לכם ש

 !לפחד לא ,יהיה קשה להאמין, לא לפחד

 ש. איך להתכונן?

ת. צריך להתפלל שנוכל לעבור את מה שצריך לעבור עד המשיח, 

 בטריות.  ,אפשר להכין קצת אוכל, קצת מים, כמה פנסים

נראה ברור את הכוכב.  אנחנוק כמה זמן, ועת בדידלא יו אנימעט,  עוד

הם לא  וזה יהיה מדהים. ,יחסית, עם שבעה כוכבי לכת-השמש הקטנה

קרים נפשוט יעלמו בבו עולםחלק גדול מהיוכלו להסתיר את זה כבר. 

בחוץ, ואז לא יהיה מטוסים לטשטש  אנשיםהם וישאירו את רוב הלש

ה הרבה זמן לא יהי –את הדבר הזה, ומאז שרואים את הדבר הזה 

 עד התוצאות... תכונן,לה

זה עוד קטן ממה  –זה  אפילוו. ה"הקב, נראה גדלות של , מדהיםמדהים

, ה' אוהב אותנו הכי ישראלשל עם  ,ה' שלנו שה' יכול. ה' הכל יכול.

אוהב אותנו הכי מכל והוא , יכול הכל. יש לנו את ה' הכל יכול, הרבה

ק]דברים ז':  העמים ַׁ ֶכם' ה ָחש  ָ ר ב  ְבחַׁ י ִּ ֶכם וַׁ ָ י... ב  ת כ ִּ ֲהבַׁ ַֽ  אניבטיחו לי שה   ....'[ֶאְתֶכם' ה ֵמאַׁ

 ה."גם אקבל משיח בעז

 

 ח"תשע חשון ח"לי שני, אורתקשור 

גם פה, אבל זה יתחיל  באמת עוד מעט מלחמה. ,מלחמה ,מלחמה מלחמה,

ויהיה פחד  - יתהפך עולםגם מקוריאה. ה ,את המלחמה הגדולה, גם מפה

יותר  תשובהם עושים הודייהיהיה ממש פחד, כי  -פה  אפילוענק. אבל 

ולא  -לבטוח בה'  !צריכים לפחד, אבל לא לפחד . הם..טוב אם יש פחד

ב "ו מישהו עובר לעוה"ה לנו. ונרגיש חזק מאד שאם חרמשנה מה קו

 .יהודיממש לנשמה של -ב. ונרגיש שאין מוות"נרגיש גם את העוהאז  –

הזה יותר קל להם מאלה  עולםאת הם שעוזבים יהודילא לפחד, באמת 

אדם המ ,כולנו אנחנויה נכונה, היה רא  תחוץ מזה, שושנשארים פה. 

 דהיום ועו עד כל ההיסטוריהבהנשמות שלנו התגלגלו  -הראשון ואשתו 

ים כל מיני מצבים כדי לתקן לגמרי את הנשמות שלנו. רעוב אנחנוקצת, ו

כי  ,כ שמחה"מתרגשת וכ כ"כ אניהתיקון האחרון כמעט הגיע. ו עכשיוו

כ קשה, "כ עולםרק בשביל להיות חיה בתקופה הזאת כדאי היה לחזור ל

 חפשוט מחכה לגאולה שלימה ומשי אני. 'ה ברוך ',ה ברוךברוך ה', 

 שמחה עם זה. כ"כ אני ,צדקנו

על העם, להם  לוהציונים לא אכפת להם בכל – מלחמההולכת להיות 

לא מזהירים את ו ,לא אומרים אפילויש בונקר עמוק באדמה, ו

לא  אפילו. והם מלחמהלא סתם  ,מלחמהת להיות כלוסיה שהולכהאו

, שום דבר ת משהו לשמור על עצמם,או לעשו ם לקנות מים ואוכליאומר

 . דבר שום

גם גבולות, וההמלחמות היו על  –קמה  רשעיםמדינה של ההמאז ש

זה כבר ככה זה יהיה פה בארץ בפנים. אמנם גם  עכשיולזה.  מעבר

 אפילוו ,פצצות באשקלון, בסיניהיו כבר בתוך ארץ ישראל, והיה חיל תה

זה ה' ישמור,  ,שתבוא מלחמהל הבשלים, אויראפילו ליד ול אביב, תב

המקום הבטוח ביותר עדיין זה  יהיה הרבה יותר גדול, אבל בכל זאת,

 ירושלים.

ים רשיושבים בכנסת משק 'םיהודי-כביכול'ה לכ איךב הלב אכ כו"זה כ

צרים ידעים את האמת. הם סתם מיול להיות שהם לא יו. לא יכםלכול

 ,ותייהיו עסוקים עם שטו אנשיםהש ,להסיח דעתבכדי צבים מכל מיני 

ושם -ילו שפהלדעת. אפ םבאמת לא רוצי אנשיםו ם דברים פסולים,ע

 תוצזה אומר פצ  - מלחמהיודעים ש, וכולנו מלחמהאומרים ברור שתהיה 

יניות, אז עגר תוצפצ אפילום יש מטוסים וליותר גדולות מאי פעם. ולכו

רוצים את הטמטום ים אותם. והם ממטמט ים את האוכלוסיה, פשוטממטמט

, 'רדהכל בס'שקר,  לש ב את החלוםוין להם כח או רצון לעזהזה, כי א

אבל . חילוניםם לגו םחרדיזה מספיק טוב גם ל -והחיים השטחיים 

שמים,  כבר מתחילים להקריב את עצמם לשם - יםאמיתיה ,שלנו םחרדיה

ולא  .גויםאותנו ל ךלהציל מה שאפשר, להתנגד לציונים שרוצים להפו

 לא לפחד.  ,איתנו' ה ,, ה' איתנולפחד ולא לפחד,

 יותר מה להגיד. ללומר, אין בכלמה אין לי יותר 

 

 ח"חשון תשעג "שלישי, אור לכ תקשור

לא צוחקת,  אנים להתכונן, יצריכ אנחנורק יכולה לומר ש אנימה לומר? 

 נסבול.  –ם להתכונן, כי אם לא נתכונן י, צריכאמיתיה, זה חזה לא בדי

ילות חייבות צריכים להתכונן, קודם כל עם הרבה תפילות, ולא תמיד התפ

ת פשוט שיחה ול להיויכ גםזה  סידור,באו  םיללהיות מה שרשום בתה

, ה' מאד אוהב את העם שלו, ואוהב שילדים שלו ה"הקבישירות עם 

שאפשר  הכם ישיר. וכדאי להתבודד כמליענה גם והוא  ,רפונים אליו ישי

כמו חבל רוחני זה ל, ב  זה ח   –ק איתו , כי הקשר החזה"הקברק עם 

 נצחיים. החיים לשקושר אותנו 

 - ת הגדולות והצר וילחשית ינהדבר הראשון ברשימה שלנו לעשות לפ

 אפילויום יומי. ו חזק,קשר  ,ה"קבזה שוב, להתקשר, לעשות קשר עם ה

ם רצון עז , ע  רכל שעה או כל חמש דקות, ולא משנה כמה, אבל ישי

 ות עובד ה'. ילה

 החוץ מזה, צריכים להכין את המשפחות שלנו לאפשרות הזאת, שיכול

 ,ענקית מלחמה התהי ,יכול להיות. לא רק רקרוב ביותהלהיות בעתיד 

 ,הזה. אמנם כל השחקנים במשחק הזה עולםה בתפעם לא הי ףשא

ם, הם היו פה ילמעשה הם לא חדש האלה רשעיםבמלחמות האלה, כל ה

 ,[פר' שמות]זוה"ק , 'וכו 'וכוונמרוד  ,ו"כמו נבוכדנצר ימש ים,לפני הרבה שנ

לעצמנו זור ם לעיצריכ אנחנוו קשה,מאד לנו זה יהיה  מה שמחכה

 ויהיו בטוחים שה' יציל אותנו.  ויפחדו, שיאמינ אולמשפחות שלנו של

רוצים להיות העם שלו, שאלה שאוהבים אותו, שהם רוצים אותו,  לכ

ים אותו, שאוהבים את ה' בהכל שאוה צונו, ובסךשרוצים לעשות כל ר

הילדים  אנחנולא לפחד!  - ה"הקבומשתוקקים להגיע לקשר עמוק עם 

ם להיות נאמנים עד הסוף. וזה יציל אותנו, יחייב אנחנוהאהובים של ה', ו

ם יהודיה שיהשנ עולםמלחמת הבא יעזוב אותנו, זה לא כמו ל כי ה'



 דיקיםיעלמו והצ רשעיםהפעם ה , אבלרשעיםם וגם הקיגם הצדי -רגו הנ

רוצה קשר שמי שאוהב את ה',  ,ח בה'ט? מי שבוצדיקיםמי הוישארו. 

אם זה מה  .שרוצה להיות עבד ה' ועובד ה' לנצח ח בה', ומיטעם ה' ובו

 אז הוא ינצל. –שאדם רוצה 

גפרורים  ק,לי, ומשהו להדקצת פנסים ,כללא לפחד, להכין קצת מים, או

 את כל זה לא תצטרכו ,רבה, לא להגזיםלא צריך ה ודברים כאלה, אבל

וגם עם  ,סיםיניהיה לנו עם האוכל גם מי יודע כמה זמן. ולא רק זה, ל

כל כך הם ל ש"לה שבחולאדואגת גם  אניסים. אבל ימים יהיה לנו נה

 שהם לא תופסים, גשמיותים עם הד, וכל כך כבגשמיותסתומים עם כל ה

ל "את חו את כל זה, לעזוב ופסים שהגיע הזמן לעזובלא ת יהודיםה

לארץ, אבל ם בחוץ יהודי. אמנם ה' יציל גם ישראל ולעלות שוב לארץ

ל ינצלו. "כי גם בחוטוענים  –' כאילו'מחכים לו ת אלה שלא יציל א

השניה הם  דש להם סידור וביי ביד אחד -שאומרים את זה  אנשיםלא! 

מזהירה  אניים. אמיתים יהודי לא. אז הם ..הזהב-מחזיקים בזנב של עגל

כל , ובעיקר ץרל, לא בא"ל: תהיה מלחמה, בעיקר בחו"אלה שבחו ללכ

 שלים הם לא יהרסו.ונה ענקית, אבל את ירכבס הערים הגדולות יהיו

שלהם  שהלכת עם השמ-רוצה להגיד, שהכוכב יגיע, כוכבי אניעוד דבר 

 ואל תחשב זה יגיע, אל תדאגו! תדאגו, אל ,באמצע, זה יגיע, אל תדאגו

-יהיה מתחת למים, אבל ארץ עולםהן אז הרבה מאד מושזה לא יגיע. 

 אנילא רק ו אז תעשו מה שאתם רוצים. תצוף על פני המים, ישראל

זה לחשבון, את לקחת י זהירו אתכם, כדאה מזהירה אתכם, כבר הרבה

 היההברית, שת-כמו ארצות את כל הארצות רשיותר מה הולעזוב כמ

 .'וכו 'וכו, ואנגליה גם כן, ופריז מלחמהמטרה גדולה ב

 ...שלא קרה משהו גדול אין למי לדבר ש. כל זמן

 ל את המסר, ואז יהיה ברור מאד מה לעשות,ביק עולםת. עוד מעט כל ה

א את הכסף יהיה לכם אפשרות למכור את הבתים, ולהוצתרק מה? לא 

 . ..יםורמהבנק, כי הבנקים יהיו סג

ורצון ושמחה לקבל משיח,  ,ה"הקבוביטחון ב-ים להכין אמונהצריכ

)השטויות(  'פאטשקריי'לשכוח את כל הבתים והמכוניות, וכל ה

 בבלגיה, בכל המקומות. ,בארצות הברית, בצרפתש

 ביאת המשיח?לפני פיאות תורידנה את הש. האם נשים 

תוריד  היא -דבר ראשון או שני שהיא תעשה  – תאמיתי תיהודית. מי ש

 דות.ייש שכבר מורואת הפיאה, 

 ...מעט הן. אבל ש

 –רפים את זה, אבל אלה שלא . זה לא מעט בכלל, הרבה יחסית שות

 ור.ו הבירחן, זהבאז לא. זה המ

 ...ידו את הפיאה?רהם יו -ש. האם יש נשים שברגע שיקרה משהו 

דות, אבל ימורעדיין הם אינן ש אפילו ,ת. נכון, כי זה כבר בראש שלהם

 עות שזה לא בסדר.דכבר יוהן 

 

 ח"ק פר' ויצא, אור לח' כסלו תשע"תקשור רביעי. מוצש

אה! ברוך ה', ברוך ה', טוב, היום יש לי מסר מאד מאד חשוב. מאד 

 מאד חשוב.

באמת באמת, כמו שאמרתי בפעם האחרונה, אנחנו נכנסים לזמנים קשים 

ביותר, ביותר, זמנים שיקרו דברים שלא חלמנו שיכול להיות, אולי 

לפחות החרדים לא חלמו, כי החילונים רואים סרטים שמראים דברים 

לדמיין מצב שערים ענקיות, ויכולים מאד דומים למה שעומד להיות, 

 -ת  אף אחד לא היה יכול לחלום שייעלמו מהמציאומפורסמות, ערים ש

בנין ולא בן אדם. אם אפשר לתאר לא יהפכו לעפר וחול, ולא ישאר הם 

בסוף  - שטחים שמגדלים כל מיני פירות וירקותבו מקום בעולם שהיה 

זה יהיה מתחת למים, מים חמים, לא מים קרים. אם אפשר לתאר שרוב 

 ה מתחת למים, זה לא דמיוני, זה אמיתי. העולם שאנחנו מכירים היום יהי

ואני רק רוצה לבקש מהאחים והאחיות שלי, היהודים שרוצים קירבה 

ק "ה, שרוצים לקבל משיח צדקנו ולהקריב קרבנות בביהמ"לקב

השלישי, מיהודים כאלה אני מבקשת להקשיב טוב טוב. היום יש רשעים 

כמו עם נמרוד  גדולים שמנהלים את הכל, חושבים שמנהלים את הכל.

הוא יתן לרשעים ו –שה' נתן לדור ההוא לבנות מגדל עד כמעט לעננים 

האלה של היום לבנות עולם אכזרי, עולם מלא שקר, וכל דבר עקום 

 ומגעיל לחלום על זה. 

והם סוחבים את כל העולם. אתם רק מעטים שמתנגדים לזה, והם 

הם נהנים מההנאות העקומות, גם מתנגדים כי הרבה שולטים, אבל לא 

 וזה בירור גדול כללי מאד. 

 ,אבל יש לנו בירור אחר, של אלה שנראים פחות או יותר 'נורמלים'

אמיתיים כביכול. ועכשיו יש -םשמאמינים במשהו כביכול, יהודי ,רגילים

מתקרבים  לנו פה דוקא ביניהם את המבחן הכי גדול, וזה בגלל שאנחנו

 שאנחנו מכירים את זה. העולם כמו -של-לסוף

ובעתיד הקרוב אנחנו נראה ברור ובגדול את כל הנבואות ואת כל 

ממש לפני שהדברים שכתובים על מה שיהיה בדור הזה, בתקופה הזאת 

. אבל חייבים עבורגילוי המשיח, וזה יהיה קשה מאד מאד, קשה מאד ל

יב להיות. ומכל המיליארדים של אנשים ילהיות חזקים מאד מאד, כי זה ח

בעולם יינצלו מעטים מאד יחסית, מעט גוים והמספר של יהודים שיש 

הר סיני, אבל המעמד בני, כולל נשמות שנולדו רק אחרי יס-שעמדו בהר

ֹּ ו  נ  ינֶ ר אֵ ש ֶ ת אֲ אֵ ]ניצבים ל': 'וְ היו שם גם כן.   .ם...'[וֹּ י  הַׁ  נו  מ ָ ה עִּ פ 

צטרך לראות יהיה והדבר הכי קשה חוץ מכל ההרס וכל המוות שנ

מי שחשבנו שהם יהודים אמיתיים, שנאמנים את הבחירה, לראות 

ה ולתורתו, ונגלה שזה לא נכון בכלל. וזה ישבור הרבה לבבות "להקב

 -לגלות שחברים או קרובים או אנשים כביכול גדולים שהערצנו אותם 

למעשה הם מהצד הלא טוב. וזה ישבור לנו את הלב, וזה כבר שובר 

ת הלב. ותשימו לב, יש אנשים שבכל מיני נושאים הם בסדר גמור, לנו א

לא בסדר גמור, וזה מעניין מאד. הם לפעמים הם הם בויש נושאים ש

בצד הזה, ולפעמים בצד השני. קשה להבין, אבל בסופו של דבר נראה 

מי כן ומי לא. יהיו יהודים שממש לא נראים מאלה הצדיקים, ונגלה 

ם אנחנו כבר מרגישים את הדבריולים מאד, בסוף שהם צדיקים גדו

יהיה הרבה בכי ושברון לב  יודעת שהרבה לבבות ישברו, אני האלה.

כשיגלו אנשים קרובים מאד שלא מבינים את האמת הפשוטה. ואין לי 

מה לומר על כל היהודים כביכול, יהודים שבכלל לא חיים כמו שיהודים 

 צריכים אפילו שהם כביכול חרדים. 

של הצניעות, איך אומרים פה בארץ? על הפנים. אבל ממש על המצב 

הכי פרוצות, -' ישמור, פאות הכישה ,עם איפור, והפאות ...הפנים!

זה הכי קשה, אצל אלה שמאד בתוך הגשמיות. אי אפשר  -והטמטום 

הם לא מוכנים, לא יודעים, לא רוצים  .לדבר איתם מילה אחת רציני

לשמוע. יגידו בסוף: 'בבקשה לא לדבר על זה, זה מפחיד, לא רוצים 

 לשמוע'. 

עוד מעט יהיה כזה פחד, ולא תהיה אפשרות שלא  :ואני אומרת להם

מוות. יהודים שיחזרו -ם בתור מכתלשמוע, כי הרע יפול עליה לרצות

אבל אני רוצה שכל היהודים  ינצלו, -בתשובה ואפילו ברגע האחרון 

ברגע זה, ברגע זה, יחזרו בתשובה, שלא יצטרכו כל כך הרבה  ,עכשיו

 סבל. 



ה אני אוהבת "ה יותר מכל דבר שקיים, ואחרי הקב"אני אוהבת את הקב

 –את עם ישראל, וכל יהודי צריך להרגיש ככה, ומי שמרגיש ככה 

 "פושטאק"כמו  אפילו אם עכשיו היא לבושה כמו פרוצה ובעלה נראה

 הם יחזרו בתשובה. -

 ..ש. צריכים לאהוב אותם?

 ת. רק אם יחזרו בתשובה.

  ...ש. ועכשיו?

 ת. זו הבחירה שלהם.

 ש. לרחם עליהם, נכון?

. )לא( אז נישט –צריכים לעזור להם, אבל אם לא רוצים  ת. אסור לרחם.

לא לבכות עליהם אם מסרבים, כי הסירוב מוכיח שהם לא יהודים 

 אמיתיים.

טיקאים חרדים מאיימים שיפרקו את הממשלה אם לא יש. עכשיו פול

 יפסיקו את חילולי השבת...

 הכל משחקים. –ת. זה לא שוה כלום, כל חבורת הליצנים 

 דברים מתקדמים...רוצים לראות את ה ש. אנחנו

ת. זה מתקדם, ועוד מעט נראה כאלה דברים גדולים וקשים שזה יתן לנו 

 .הרבה חיזוק

 האם זה חלק של הסוף? –ש. הפיגוע שהיה במצרים 

זה, זה יתחיל מפה. אנחנו כמעט במלחמה פה  ת. בטח, עכשיו היה

ב תקבל מכה קשה "ב. ארה"בישראל. וזה ימשיך בקוריאה, בארה

 ביותר, גם אירופה, וגם איטליה שזה אדום ממש.

 

 ח"תשע וישלח פרשת – כסלו ב"לי אסתר, אור חמישי עם תקשור

 .מאד בוכה אסתר

 ?משהו לומר רוצה את: נשאלת אסתר

 בעתיד להיות עומד מה יודעת. אני להגיד רוצה לא אני: אסתר

אפילו ו, מפחדת גם, אני וויי אוי וויי, אוי וויי, אוי. ביותר הקרוב

 כמה מבינה לא את, מאמי, אבל, עלינו ישמור' שה יודעתאני ש

      .להיות מדוע קשה קשה, כמה כמה קשה,

, תסתכלי אבל, גלובוס פה לנו אין בטח, הגלובוס על תסתכלי

, רוצחיםאפילו  ,אפילו רשעים ,אנשיםה כל הארצות, כל, תדמייני

 אז, שלו הכעס אתעולם ה על יוציא' כשה כי, משנה לא זה אבל

 בניין כל, עץ כל .]ר' להלן בסוף המסר מדברי קדשם של הנבואות[ יפול הכל

 וידגדג יעלה והים, יתפוצצו הגעש-הרי כל, האוורסט, הר כל, ענק

 עם את יהרוג לא' ה אבל, זה יעלה גבוה כך העננים, כל את

 'שמע נגיד אבל, מפוחדים אמנם, שקטים נהיהישראל, אנחנו 

 לזה ומעבר משיח של ב"לעוה שלו המפתח זה –יהודי ה, 'ישראל

ב ג ַׁ ש ְ וֹּ ' ה ]ישעיה ב': 'ְונִּ ד  ם ְלבַׁ וֹּ י  ַׁ א...'[ ב  הו   .הַׁ

 מפחיד, זה אבל, לגאולה מתקרביםאנחנו  ה"ב, מאמי מאמי,, אוי

 גדולה הנאה נקבל אבל, להאמין קשה כך כל, מדהים כך כל

 יצטרכו לכן הם וקודם, ונעלמים נופליםרשעים שה איך לראות

 לא הםהקב"ה,  נגד כח שום להם ושאין, טעו שהם כמה לראות

אפשרות  שום להם שאין, מההיסטוריה, שלהם מהשכל לומדים

 בעצמו שהשטן שחושבים גדולים טפשים הםהקב"ה.  את לנצח

 ברא שהוא אותו כמו ברא' ה אבל, ו"חעולם, ה את ברא הוא

 יהיו שלהם הסוף שלפני ברגע מבינים, אך לא הם אבל, אותנו

 למשך האמת את ויראו, מסודרות בהירות, מחשבות פתאום להם

 ימותוהם ו אותם תתקיף הגדולה הפאניקה ואז, בערך דקה חצי

ו  'ותהלים סוף מזמור  ]ר' עצום בפחד ֲהלו   , 'ֵיבֹּש  ָ ב  ל ְמאֹּד ְויִּ ָ בו   אְֹּיָבי כ  ֻׁ ו   ָיש  ע...', וברש"י  ֵיבֹּש  ָרגַׁ

 ומחייבן הרשעים את דן ה''הקב לבוא לעתיד יוחנן, רבי אמר שנייה, פעם יבושו ישובו שם: 'מהו

 ומתחייבין אותם ודן שלהם, גיליונין ומראה וחוזר מחזירן ה''והקב עליו, מתרעמין והם לגיהנם,

 .[כפולה...' ועי' תהלים סוף מזמור ט' בושה הרי לגיהנם, מחזירן והוא

 ומה יודעתאני ש מה מאד עלי לוחץ זה אבל, שבכיתי סליחה

 אוכלאני כדי ש, אתכם שלח שהוא' לה תודה ולכן, רואהאני ש

 את גם נעבורישראל  עם כל םע   וביחד המסרים, את להעביר

 !ישראל עם כל – צדקנו משיח לקבל ונזכה, ביותר הקשים הזמנים

י ם ]ישעיה ב': כ ִּ ה' יוֹּ תק'ְצבָ  לַׁ ל וֹּ ל עַׁ ָ ֶאה כ  ל ָוָרם ג ֵ ל ְועַׁ ָ א כ  ָ ש   ֵפל נִּ ָ ל: ְוש  ל ְועַׁ ָ ְרֵזי כ  ן אַׁ ָבנוֹּ ל ְ ים הַׁ ים ָהָרמִּ אִּ ָ ש   נ ִּ ל ְוהַׁ ל ְועַׁ ָ ֵני כ  וֹּ ל  ן אַׁ ָ ש  ָ ב  ל: הַׁ  ְועַׁ

ל ָ ים כ  ים ֶהָהרִּ ל ָהָרמִּ ל ְועַׁ ָ ת כ  ָבעוֹּ ג ְ ת הַׁ אוֹּ ָ ש   נ ִּ ל: הַׁ ל ְועַׁ ָ ל כ  ְגד ָ בֹּהַׁ  מִּ ל ג ָ ל ְועַׁ ָ ָמה כ  ל: ְבצו ָרה חוֹּ ל ְועַׁ ָ ת כ  וֹּ י  יש   ֳאנִּ ְרש ִּ ַׁ ל ת  ל ְועַׁ ָ ת כ  וֹּ י  כִּ ה ש ְ ֶחְמד ָ : הַׁ

ח ַׁ ְבהו ת ְוש  ֵפל ,ָהָאָדם ג ַׁ ָ ים רו ם ְוש  ב ,ֲאָנש ִּ ג ַׁ ש ְ וֹּ  ה' ְונִּ ד  ם ְלבַׁ וֹּ י  ַׁ הו א ב  ים: הַׁ ילִּ יל ְוָהֱאלִּ לִּ ָ ֲחלֹּף כ  ת ו ָבאו  : יַׁ ְמָערוֹּ ים ב ִּ רִּ ת צֻׁ וֹּ ל  ְמחִּ ֵני ָעָפר ו בִּ ְ פ   מִּ

ד חַׁ ַׁ ר ה' פ  ֵמֲהדַׁ נוֹּ  ו  אוֹּ קו מוֹּ  ג ְ ֲערֹּץ ב ְ ם: ָהָאֶרץ לַׁ וֹּ י  ַׁ הו א ב  יךְ  הַׁ לִּ ש ְ יֵלי ֵאת ָהָאָדם יַׁ וֹּ  ֱאלִּ ְספ  יֵלי ְוֵאת כַׁ ר ְזָהבוֹּ  ֱאלִּ ֶ ו   ֲאש  ת לוֹּ  ָעש  ֲחוֹּ ַׁ ת  ש ְ ֹּר ְלהִּ ְחפ   לַׁ

ת רוֹּ ֵ ים פ  פִּ ֵ ל  א: ְוָלֲעטַׁ ת ָלבוֹּ ְקרוֹּ נִּ ים ב ְ רִּ צ ֻׁ ֵפי הַׁ ְסעִּ ים ו בִּ ָלעִּ ס ְ ֵני ,הַׁ ְ פ  ד מִּ חַׁ ַׁ ר ה' פ  ֵמֲהדַׁ נוֹּ  ו  אוֹּ קו מוֹּ  ג ְ ֲערֹּץ ב ְ ְדלו  : ָהָאֶרץ לַׁ ן ָלֶכם חִּ ר ָהָאָדם מִּ ֶ  ֲאש 

ָמה ָ וֹּ  ְנש  פ  אַׁ י ב ְ ה כ ִּ ֶ מ  ב בַׁ ָ ְקדֹּחַׁ   :הו א ֶנְחש  ים, ֵאש   ושם פרק ס"ד: 'כ ִּ ם ֲהָמסִּ יִּ ְבֶעה מַׁ , ת ִּ יעַׁ  ֵאש  דִּ ְמךָ  ְלהוֹּ ֶניךָ  ְלָצֶריָך, ש ִּ ָ פ  ם מִּ יִּ וֹּ זו   ג  ְרג ָ ְתךָ : יִּ וֹּ ֲעש  ַׁ  ב 

ת ָראוֹּ ה, לֹּא נוֹּ ו ֶ , ְנקַׁ ָ ְדת  ֶניךָ  ָירַׁ ָ פ  ים מִּ ...'. ָהרִּ ו  י ָנזֹּל  ֵה ושם ס"ו: 'כ ִּ נ  ֵאש   ה' הִּ ָ א ב  ו ָפה ָיבוֹּ ס  בָֹּתיו, ְוכַׁ ְרכ ְ יב מַׁ ֵחָמה ְלָהש ִּ וֹּ  ב ְ פ  ֲעָרתוֹּ  אַׁ ֲהֵבי ְוגַׁ לַׁ  ב ְ

י: ֵאש   ט, ה' ָבֵאש   כ ִּ ָ פ  ש ְ וֹּ  נִּ ְרב  ל ֶאת ו ְבחַׁ ָ ר, כ  ש ָ ָ ו   ב  ב  ד ְורַׁ ְלֵלי ה'...'. חבקוק ג': 'ָעמַׁ ְימֶֹּדד חַׁ ר ָרָאה ֶאֶרץ, וַׁ ֵ ת  י ַׁ ם, וַׁ יִּ וֹּ ְֹּצצו   ג  ְתפ  י ִּ ְרֵרי וַׁ ד, הַׁ ח עַׁ ַׁ  ו  ש 

ת ְבעוֹּ ָלם, ג ִּ ת עוֹּ יכוֹּ ָלם ֲהלִּ ...'[ עוֹּ  .לוֹּ

 

 


