
    

 

 
 
 

 

 

 

  

 

ַדע הּוא ֶאָחד יֹום ְוָהָיה   :אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה ָלְיָלה ְולֹא יֹום לֹא 'ַל ה ִיּוָ

 ע"התש 464' קֹול ָהַרַעם מס

 !?איתנו מה יהיה
חשוב שנדע מה . יום שבו יחרץ גורלנו הפרטי והלאומיא "כאשר אנחנו נמצאים כשבועיים לפני ראש השנה התשע

ני רוצה להדגיש כי הדברים שאני כותב מבוססים על המקורות מהגמרא  זוהר הקדוש ונבואות א, עומד לפנינו
 . ך"מהתנ

כבר כתבתי הרבה על הנושא אולם לאור ההתפתחויות האחרונות בעולם ובארץ חשבתי לרכז את הדברים כדי 
 .שאנשים יחשבו לפני יום המשפט יום הדין באיזו דרך הם רוצים את הגאולה שלהם

במילים  ..(בעיטה ב)ורות שלנו מדובר על שני מצבים שבהם יכולה הגאולה להתרחש באחישנה ובעיתה במק
ולצערי לאור מה שאני , בדין היום הגדול והנורא שהנביא מדבר עליו ,בזמנה= ברחמים בעיתה = אחרות אחישנה 

החינם שיש בין חלקי  שנאתזו אנחנו הולכים בדרך הקשה בגלל סיבות רבות כאשר העיקרית שבהן  ,רואה ומרגיש
 שנאתואנו לא נגאלים בגלל ! ואם נבחן את הדברים נראה כי בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם!!! העם שלנו

ולכן לאור הדברים האלו  .ורוב עמינו נגוע במחלה הארורה הזאת שנאת החינם  בין כל העדות והמעמדות! החינם
 .ותריבהתיאור של מה שהולך להיות הוא ברור 

אתן לכם דוגמא אישית ? את הדברים כדי שיהיו ברורים יותר ולמה אני מתכווןולהבליט ה יש שיטות להבהיר "לקב
בעוונותינו הרבים כאשר רציתי לפתוח בית כנסת משלי קמו עלי אנשים ועשו הכול על מנת לשבור ולהרוס , שלי

איך כתוב במסכת אבות ) "כי זה הייתי אני" חינם שנאת כל יוזמה שלי לבנות בית כנסת מסיבה אחת בלבד !!ולנתץ
ואם מישהו אחר היה עושה את מה שעשיתי שנאת  (."הקנאה התאווה והממון מעבירין את האדם על דעתו"

עשה בדיוק את מה היא שאכן מישהו אחר  !!שזו שנאת חינםלכך והוכחה !! החינם שפרצה נגדי לא היית פורצת
כמו ) ,נכון המהלך בוצע בהסוואה כזו ואחרת !!ואין פוצה פה ומדבר !!לעצמות הלך ובנה בית כנסשעשיתי אני 

ואני לא רוצה להיכנס  .אבל מסתיר את תוכו שלא מעלה גרה ,שמפריס פרסה הואמראה את טלפיו  האחרש
 ואז חשבתי לעצמי מדוע אני עובר את הייסורים( כמשל הסיפור סיפור האישי שלי כי זה לא העניין הבאתי אתל

וכל זה לאחר שרב גדול בישראל  .הוציאו נגדי מכתבי נאצה הפיצו נגדי עלילות שווא ושאסור להתפלל איתי? האלו
כמו שכבר ו? אבל מה לעשות כאשר השנאה מעוורת פסק דין שהצדק עימיפסק והוציא בכתב דן דין תורה בנינו ו

ן חשבתי לעצמי ריבונו של עולם מה קורה ואכ .אלא המסקנה שנובעת מהסיפור האישי שלי כתבתי זה לא העניין
 תךואף הוציא המלצות להתפלל א ךגדול דור בישראל תומך ב ,יהודי רוצה לפתוח בית כנסת להתפלל אליך? כאן

 פוצחיםהזה קורה ולא היו  הסכסוךאם לא היה : ואז חשבתי לעצמי ככה? ובכל זאת כל הזעם הזה שמופנה נגדי
והכול היה זורם על מי מנוחות ומה מיוחד  .הייתי פותח בית כנסת ?יה קורהנגדי בהסטות פרועות אזי מה ה

! אדון עוזי מזרחי אתה תפתח בית כנסת וכולם יצאו נגדך": אבל אומר לי הקדוש ברוך? בדבר כזה שבא בקלות
בניגוד  ולמרות הכול אתה תקים בית כנסת! ויסיטו שלא להתפלל איתך! יכתבו עליך מכתבים! יעלילו עליך עלילות

, מנחה, שני מנינים של שחריתובבוקר  5ואתה תתפלל בכל יום סליחות ב לכל הסיכויים בניגוד לכל המכשולים 
  ?זה לא יותר ברור? זה לא נס גדול יותרתגידו אתם  " .וערבית

שאומר הזוהר איזה נס גדול יותר מזה שכל אומות העולם יהיו נגדנו ויקומו עלינו כמו  ,לגבי הגאולהיהיה אותו דבר 
על ביתו ) ,מעלמא( לון)על ברתיה דיעקב לאדחייא לה ( יתאחדו כל העמים בעולם)ויזדווגון כלהון עממיא  הקדוש

ועת צרה היא ליעקב ( והיתה)ועל ההוא זמנא כתיב   (של יעקב כלומר עם ישראל על מנת להדיח אותו מהעולם
י ָגדֹול ועל הזמן ההוא כתוב. )וממנה יושע  ָּוֵש  הֹוי כִּ ָנה יִּ מֶּ יא ְלַיֲעקֹב ּומִּ ן ָכמֹהּו ְוֵעת ָצָרה הִּ ירמיהו      :עַ ַהּיֹום ַההּוא ֵמַאיִּ

ָנה  :חשבתי רבות על הרעיון הזה שמביע המשפט  פרשת וירא דף קיט עמוד א( בראשית)זוהר כרך א   פרק ל מֶּ יא ְלַיֲעקֹב ּומִּ  ְוֵעת ָצָרה הִּ
ָּוֵשעַ    זו רק  צרה צרורה ולא כל צרה רגילה. או תשועה, רה שממנה יש הצלהכי צ, איך להבין אותו יִּ

 היונה
והנה לפני כשלוש שנים הגעתי לבית הכנסת וכשאני מחנה את הרכב תוך כדי שיחה בטלפון אני רואה מהחלון כי 

מוות והיונה מבוהלת עד , אדם בתוך החנות שלו רודף עם מטאטא ביד אחרי יונה ומנסה להבריח אותה מהחנות
ירדתי מהרכב בחופזה נכנסתי לחנות , עפה מצד לצד ומקבלת חבטות מחלון הראווה של החנות בניסיון להימלט

ותוך כדי כך שהוא ? מה הבעיה לתפוס אותה ביד ולהוציא החוצה? ושאלתי את בעל החנות מה אתה עושה
....    בכל גופה ויצאתי החוצה וממלמל תפסתי את היונה ביד והרגשתי את הלמות ליבה ואת הפחד האיום שאחז 

רודפים אחריה עם מקל איום , אז בואו נכנס לראש של היונה? מה זה קשור בכלל         . שחררתי אותה לחופשי
ובתוך כדי , זה הסוף שלה, שזהו? ומה היא מרגישה!!! והיא בורחת אחוזת אמוק הנה והנה ופתאום תופסים אותה

לפני . זהו הסיוט נגמר היא משוחררתתתתתתתתתתתאחת  הלפתע בשניי ,מחשבות האבדון  שאופפים אותה
היונה ? מה הנמשל .זהו המשל!! טל  ח  ש מופ  אחר כך חֹו הושניי. אותה וזה סופה היא הייתה בטוחה שצדו השניי

ל תמיד מדמים אותה לכנסת ישראל לעם ישראל ועוד מעט שהגויים יתאחדו בניהם כמו "אם אתם לא יודעים חז
על הזוהר שהבאתי ( בל ענק שחי לפני כארבע מאות וחמישים שנה בצפתרבי משה קורדברו מקו)ק "אומר הרמש



    

מפני שהקימו , שיעשו עצת שלום בניהם ויתהפכו לישראל להשמיד( על ירושלים)עממיה  ויזדמנו כולהו"למעלה 
 "  כ"ע" ממנה יושע" אמנם לא יבואו לשבר אלא , ותהא עת צרה ליעקב, להם מלכות

ויבוא בני ) (עליהון)זמינין בההוא זמנא לאתערא  ובני ישמעאל : ועוד כותב הזוהר במקום אחר את הדברים הללו
 (יחד עם כל אומות העולם אירופה ארצות הברית רוסיה וכולי ) עם כל עמין דעלמא( ישמעאל  על ישראל למלחמה

 וכתיב' ואספתי את כל הגוים אל ירושלם למלחמה וגו (ד"ה יזכרי) (שכתוב)  דכתיב (על ירושלים) םיילמיתי על ירושל
וירא דף קיט ( בראשית)זוהר  ,ילעג למו' וכתיב יושב בשמים ישחק יי, ועל משיחו' יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יי ('תהלים ב)

יהודים אם הדברים בקיצור    יושב בשמיים וצוחק על כל מי שחושב שקובע משהו בעולם הזה' וכתוב שה הא 
 ישעיהואומר הנביא  ,עם ישראל!! אז זה הולך להיות עם היום הגדול והנורא ,בדרך הקשה "בעיתה"הולכים להיות 

ְשָתֵרעַ  ַהַמָצע ָקַצר ִּּיכ כח פרק גדוליהיה בכזה פחד  ְתַכֵנס ָצָרה ְוַהַמֵסָכה ֵמהִּ , המצע של האדם יהיה כל כך צר, המיטה .ְכהִּ

יהיה כזה פחד שאנשים יתכווצו במיטה מהפחד ואומר , לומר מרוב פחד אנשים לא יוכלו לישון בפישוט איבריםכ. קצר
ו זו גלות "כי יהיו חמש גלויות לעם ישראל ארבע עברנו והחמישית אומר המורח: רבינו חיים ויטאל בספר עץ הדעת טוב
י ה 'ה לוֵליישמעאל פרא אדם ואז יאמרו ישראל  ה  ֵלינו ב קום ל נו ש  כי בגלל הצרות שיעשה ? ולמה נקרא ישמעאל ָאד ם ע 

 כ"ע.את זעקותינו ויעננו לע א  מ  ש  י  לעם ישראל יצעקו כל כך לקדוש ברוך הוא עד ש 
והם יעוררו מהומות בעולם ויהיה פחד עצום ( ולדעתי יש להם כבר עשיו)פצצות גרעיניות  יהיולפי הנבואות לאיראנים 

להתעסק    לכן אני ממליץ לכולנו בשעה הגורלית היום להפסיקו .ברור האחרון מי לגאולה ומי לאהבישראל ואז יתחיל 
או "ובעודו הולך לפתע פגש במלאך המוות שאמר לו , יום אחד הלך איש בדרך לעסקיו: כמו במשל הבא !!עם אחרים

למה ? למה, האיש החל לרעוד ושאל את מלאך המוות. ך אני בדיוק בדרך אליך לקחת אותך איתיטוב שפגשתי אות
הפסיק אותו מלאך המוות ואמר לו תשמע אני לא יכול שלא לקחת אותך איתי , תשמע אני עוד צעיר והחיים לפני? אני

ן לך לחמש דקות בלבד את ספר לכן אני נות, אבל אני מוכן ללכת לקראתך מאחר ושחסכת לי את הדרך ובאת לקראתי
והנה בפרק הזה מדבר על , הגורלות שבו כתוב כל הגורל של בני האדם ויש לך חמש דקות לשנות את מה שאתה רוצה

, האיש הנרעש עדיין מהבשורה שמלאך המוות בא לקחת אותו לקח את הספר והחל לדפדף בו במהירות. בני עירך
, והנה הוא קורה ורואה איזה גורל נפלא יש לשכניו, כך מצא את הרחוב שלו ואחר, והנה הגיע לדפים של השכונה שלו
והחל לשנות ולעשות . לא זה לא יתכן אמר בליבו שיהיו להם חיים טובים כל כך, חיים ארוכים וטובים צפויים להם

ואז , ק ומתקןמוחק ומתקן מוח, לשלישי מוריד את הבריאות, תיקונים לזה מקצר את החיים לשני מפחית את הפרנסה
הוא נזכר כי זמנו קצוב ומיד מחפש את השם שלו בספר והנה הוא מגיע לשמו ורואה אוי ואבוי איזה חיים טראגיים יש 

בדיוק באותו רגע בא מלאך המוות לוקח לו את הספר ואומר לו זמנך ....... לו ופניו נפלו ומיד בא לתקן את גורלו ו
לא מתעסקים עם , שימו לב איך חלק מאיתנו, וכך גם אנו !!!!!את חייו במקוםהאיש סיים !! חמש דקות עברו!!!!! תם

לכן עלינו עכשיו להיות בבחינת !! אלא מנסים לשנות את גורלם של אחרים במקום לשנות את גורלם שלהם. עצמם
לי הגאולה להתחבר לתורת ישראל ולנהוג על פי מה שמורים לנו רבותינו איך לצלוח את חב אלוהינו' תמימים עם ה

 !!בשלום כי זה הסיכוי היחיד שלנו לשרוד את מה שהולך להיות בזמן הקרוב
התבונן עליו הבעל שם טוב ואמר לו , והוא חיבק ונשק את בנו 3יום אחד ישב אצל הבעל שם טוב יהודי עם בנו בן ה 

 אפילו קצת אני מנסה  ומאז!!! כמה שאתה אוהב את בנך אני אוהב פי כמה וכמה את הפחות ביותר שבבני ישראל
העולמים ובעל הרחמים הריני מבקש מלפניך  ריבון :תפילה ומסירת מודעהולכן הבאתי כאן ? ללמוד איך עושים את זה
 פילה תמה שציווה אותנו הארי הקדוש לומר לפני הקיים את ללמוד לשמור ולעשות וללהצליח , בלב שלם ובנפש חפצה

ושנוכל לקיים את הציווי  "והריני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי וכמאודיי מקבל עלי מצוות ואהבת לרעך כמוך הרינ"
, באמת ובתמים באמת ובתמים ושנרגיש בתוכנו שאנחנו אכן מסוגלים לאהוב כל אחד מישראלעל פי תורתינו הקדושה 

 .אנסו .לגאולה ברחמים ועל ידי כך לבטל את שנאת החינם שבנינו ולהפך את הגאולה מבעיתה לאחישנה 

י שבת שלוםב ר כַּת ב ז ר ח    ו.א.ל.י.ו י.א.ל.י.ב  ו.ס.נ.ר המצפה לגאולה שלמה עכשיו ממש  א"כ עוז י ע ז ר א מ 
              יוסף בן גרציהו ,לני בת מירי ולשמירת להצלחת

 ומיד לאחר מכן שחרית 05:00בכל יום בשעה בבית הכנסת פעמי משיח סליחות 

 אנסו שתזכו להקים בית נאמן בישראל נישואיהםלרגל שב ביגל אמזל טוב לאיתנאל ו
   050-3331033וחכמה ובעלת מידות טובות לפרטים לפנות לעוזי  אינטליגנטית  30פלאה כבת  אני מחפש זיווג לבחורה נ

 

 .זכה יהודי אחר  ושים לו את המאמר בתיבת הדואר שלו כי לעולם לא נדע איזה שינוי יכול לעורר מאמר בלב אדם. אנא אל תחזיר לגניזה, יהודי קראת את המאמר

יר ה  בַּת א יל נ ית לירון בן רחל ,נהוראי בן לירון, מוריה בת ליאורה :ּוִבְכָלָלם. ִישָֹרֵאלִלְרפּוַאת ָכל חֹוֵלי ַעּמֹו  , שושנה בת רחל, מזל בת רחל, מיכאל בן אסתר קֹורַּל ש 
רומיה בת נעמי  עילאי בן גלית ,ירוחם בן בלה, ה'לאה תרנג ,כנרת בת ציפורה ,מאיר חי חייאיוב בן בלוריה ,יפה בת אלגרה ,אסתר בת ימנה ,לגלי חיה בת איריס

עומר , אברהם בן חנה, יעקב בן גוטה ,מזלה בת איבון ,חגי דוד בן אורה ברוך בן לינדה  ,גרציה בת אלגרה, בן סוזן אלעדמענדל  ,יהודית בת חגית ,לימור בת אסתר
  .מור בן מיכל, אילנית בת זיווה ,נוי בת ורד, בר בת שרה, לימור בת אסתר, בן שולה

יר ה בַּת א יל נ ית :ּוְלִזּוּוג ֶשל ָכל ְבֵני ּוְבנֹות ִישָֹרֵאל ּוִבְכָלָלן שמואל בן   .שמרית בת ר י ימֹונ ד, שירלי בת מיכל, הדס בת מיכל, יכאל בן אסתרמ ,מיכאל בן אסתר, קֹורַּל ש 
עֹון ֵבן א יז   ,דֹור ית בַּת רות,  א ס ֵתר בַּת ס ימ ה. ֵאת י בַּת שֹונטל. יֹוֵסף ֵבן י פ ה ,שול ה בַּת ג רַּצ י ה. אֹור ית בַּת אלגרה .ויקטוריה מ   ה'ש 

מֹו  ,ק ר ין בַּת א יל נ ית :ייָמאְלֶזַרע קֹוֶדש ָבר קְ  א , ד נ י ב ן ח     (222' סגולה בדוקה להריון קול הרעם מס)! ָאֵמןל ז רַּע בַּר ק י מ 
נ ה  ,שמחה בן לוי שאול ,שלום חי בן משה :לִעיּלּוי ִנְשמֹות ַעם ִישָֹרֵאל ּוִבְכָלָלםו ויקטוריה חיה בת יאוטה  ,שמחה מוריס בן אלגרה ד"ב רוך  ֵבן פ ר יד ה הי, ע ז ר א ֵבן ח 

ליזו בת  .ושיר לאה בת ציונה.  משה אילוז. אסף בן רוזט ,משה בורי בן זכריה, יונה בת שרה ,יהודיתנעמי בת , שולמית בת מרים ,סמאל בן רודולףאי ,שבאבו
יעקב בן  ,ן שימחהמישל ב, מריה בת יוסף נחמיה בן רחל ומשה חיים, ל בת פנחס ואנה'אנג ,משה לוי בן רחל, נורית בת רפאלי שרון. עזיזה בת סוליקה ,אולגה
, בנימין אלבז בן אסתר, חי אל בן אסתר, נחום בן אסתר, אלעד בן חנה, יוסף רפאל חי בן פורטונה ,אליהו בלוקה בן חנה ,גדליה בן מאיר. אורי בן שמריה, אסתר

סֹול י , פ ר יד ה בַּת פ ר ח ה ,שְֹמָחהב כֹור ה בַּת , נט בת פרידה'ג, , ל ינ ד ה בַּת פ ר יד ה, ֵבן סֹול ז יו ה בַּת ד בֹור ה ו יק טֹור, אהרון בן פרידה, יֹום טֹוב ב ן פ ר יד ה,  שֹמ ח ה בַּת ר ֵחל
ר י בַּת סֹול, קסוטֹו ֵבן שֹמ ח ה יַּז כ יֵרן,  מ  י ש  ֵאין מ  מֹות ֵבית י שֹר ֵאל ש    ול כ ל נ ש 

שָֹרֵאל!!!!!! ממשהתגלותו עכשיו לְ ו. דקנּומשיח צִּ  ְלַהְצָלַחת  ְלַאְחדּות ַעם יִּ
ב ת ים"הֹוצ ָאה ל אֹור  ע"תש  תבאכי  ש  ב  רַּ זֵַּכי ה  ּטוחַּ מ  ב  ב רַּת הַּ ר"  ח  א פ ש  קֹום ש  כ ל מ  פ יץ ב  רַּעַּם נ א  ל ה  ג ל יֹון!!!! קֹול ה  ת הַּ מֹר עַּל ק ֻדשַּ כ ה  נ א ל ש  ר  ב  בֹואו עַּל הַּ  ו ת 

ן ל הֹור יד א   ר נ תַּ לֹון  ֵמֲאת  ע  י ם"ת ה  מַּ ר הַּש  עַּ רו ל    http://www.myib.co.il/kh.htm   "שַּ קַּש  דַּף י ת  ת הַּ פ יץ א  עונ י נ ים ל ה  ם   עוז י 3331033-005הַּ
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