
ויזעקו
ותעל
 שועתם
"והיה אומר החפץ 
חיים, כי ודאי הוא 
שהמשיח יבוא בזמנו, 
אבל לנו
אסור לשתוק"
)"הצדיק רבי שלמה" עמוד ל'(



נבואה נוראה מהרבי הקדוש מרוז'ין זיע:א

הרה"ק מרוז'ין זיע"א צייר את הדור האחרון באמרו שלפני ביאת המשיח לא תהיה 
בושה כלל לעשות עבירות - אבל לומר דיבור אמיתי, יהיה צריך להביט סביבותיו אם 

אין מתלוצצים ממנו.
מי שיחזק עצמו באמונה יהיה חשוב ומקובל אף שבשאר דברים יהיה בקטנות מאוד - 

הברור האמיתי יהיה בעניין האמונה.

האם חייב שיהיו סימנים קודם ביאת המשיח או 
אפשר שיבוא בפתע פתאום?

"שומר אמונים" מאמר הגאולה, פרק י' עמוד ש"נ בשם הבעש"ט הקדוש כותב: 
"התגלות המשיח יהיה בפתע פתאום בלא הודעה כלל, וכל ישראל לא יחשבו 

על היום הזה של הגאולה, ויהא כל אחד טרוד בענייניו או בעסקיו ויתיאשו, ובלי 
להודיע כלל "פתאום" נשמע בשורת הגאולה, בעזרת ה'", והביא ראיות מפורשות 

לכך מהמלאך המגיד שכך אמר לבית יוסף )מגיד מישרים פ' צו.( , וכמו כן מהפסוק 
"ופתאום יבוא  אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים )מלאכי ג'(.

וכך מובא בספר "מלבוש שבת ויום טוב" בשם רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א:
"שאף על פי שנאמרו כמה פסוקים אשר בשעת ביאת משיח יהיו מלחמות גדולות, 

ומלחמות גוג ומגוג, אמנם הוא הפעיל בתפילתו שלא יהיו מלחמות, רק המוכר קמח 
יעמוד בהמידה וימכור הקמח, ופתאום יבוא אליהו ויבשר אשר הנה משיח בא.

מובא ב"אור החיים" הקדוש שהקץ הסופי נסתם ונחתם, אולם כל הקיצים המובאים 
בזוהר הקדוש ובספרים הקדושים כולם אמת, לפי שהם שעות רצון והתעוררות 

לגאולה, אלא שנדחו מפני מעשינו, אולם הקץ האחרון לא יתמהמה, גם אם לא נהיה 
ראויין לו כלל.



אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, אם נחכה 
לתשובתן של ישראל, אימתי ניגאל?

עונה על כך הרב ה"שומר אמונים" )בשם רבי בער תלמיד הבעש"ט(, שקודם ביאת 
המשיח יארע אירוע מסויים שיעורר את הלבבות לפחות בהרהור תשובה, ויצניח 

הקב"ה הרהור תשובה בליבות כל ישראל, ויסתפק הקב"ה בהרהור זה לבד, ברוב 
רחמיו וחסדיו, לקיים מה שנאמר "אין ישראל נגאלין אלא בתשובה".

חייבים לבקש ולזעוק לגאולה כדי שתגיע ברחמים

תנא רבי שמעון בר יוחאי: בשלושה דברים מאסו בני ישראל בימי רחבעם:

א. מאסו במלכות שמים.  
ב. מאסו במלכות בית דוד.  

ג. מאסו בבית המקדש.  

שנאמר )מלכים א', י"ב( "מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי וגו'", ויבקשו 
שלושתן שנאמר )הושע ג'( "כי ימים רבים ישבו בני ישראל, אין מלך ואין שר ואין 

זבח וגו',"
" אחר ישובו בני ישראל ובקשו 

)מלכות שמיים(,    את ה' א-לקיהם   
)מלכות בית דוד(,    ואת דוד מלכם       

   ופחדו אל ה' ואל טובו       )זהו בית המקדש שנאמר  "ההר הטוב הזה   
     והלבנון )רש"י((.

זכור! גאולתנו תלויה "בביקוש" ! אין מראין סימן 
תשועה לישראל עד שיבקשו שלושתן.



האדם נתבע באם אינו מצפה לגאולה על אף היותו 
מאמין בה

האדם נתבע על הציפיה לגאולה, כמבואר ברמב"ם שישנם ב' חיובים, האחד להאמין 
בגאולה, והשני לצפות לה.

ולדעת הסמ"ק זוהי מצוות עשה מהתורה )עיין בדבריו מצווה א'(, ולדעת יתר 
המפרשים זוהי מצווה מדברי קבלה.

וכן איתא בגמרא )שבת ל"א ע"א( ששואלין לאדם לאחר מותו: "ציפית לישועה?", 
וכן איתא בפסיקתא )מובא בספר "ציפית לישועה" להחפץ חיים( שאומר הקב"ה 

לתלמידי חכמים: "לא יפה עשיתם ששיבחתם לתורתי ולא חיכיתם למלכותי".
ומסימני המצפה באמת לישועת ה' הם:

א. הרוצה הוא עתה ממש שיתגלה כבוד ה', ואין לו שום חשבון אחר לדחות עת זו  
    חלילה!

ב. אינו עושה חשבון עסקיו לטווח ארוך, מציפייתו לגאולה בקרוב.
ג. עושה תשובה ומכין עצמו לגאולה.

הדור האחרון - דורו של משיח - חשוב וחביב יותר 
מכל הדורות

מתוך הספר "צדקת הצדיק" אות נב, לרבי צדוק הכהן מלובלין:
דורו של משיח ודאי יהיה חביב, ואפשר שיהיה כולו חייב ויתהפכו לדור חביב על 

ידי שה' יתברך יביאם לתשובה, ועל כרחך ששורש נשמתם יותר גבוה מכל הדורות, 
ותשובה אפשר שיהיה ברגע אחד, ומסתמא יבוא המשיח בדור שכולו חייב ועל כרחך 

שיהיה דידן נצח, וכש ה' יתברך ירצה, הרי ברגע אחד יכלו כל הקוצים הסובבים , 
ויהיה הכל כרצונו".

כאשר נשאל בעל ה"אמרי אמת" מגור מדוע מסרב הוא לעלות בהר הזיתים, השיב:
"אנו מאמינים שמשיח צדקנו יכול לבוא בכל רגע, ושנו חכמים, כי בשעה שמשיח 

יבוא, יעמוד על הר הזיתים ויבקע כל ההר. 
אם כן, הרי יכול להיות שבאותו רגע שאמצא על ההר יבוא המשיח, ואני רוצה לראות 

בגאולתן של ישראל..."



רבי חיים קנייבסקי לאחד ממקורביו: 
"תודיע לכלל ישראל שאנחנו 

בעיקבתא דמשיחא והמשיח בפתח." 
הגר"ח מישקובסקי במסר מיוחד ממרן הגר"ח קנייבסקי: 

"אנחנו באחת השעות הקריטיות לעם היהודי", והאפשרות 
להינצל זה רק על ידי תורה וגמילות חסדים'. תודיע לכל 

ישראל גם לחילונים שאני )ר' קנייבסקי( אמרתי זאת.  ושאל 
נכדו? איך אני אבשר זאת?השיב לו :"תקח רמקול ותסתובב בכל הארץ."

  אכן מה שצריך לעשות בשעת צרה זו לישראל: להסתובב עם 
רמקול מעיר לעיר, ולהודיע לעם ישראל המשיח בפתח, חיזרו 

בתשובה, צעקו ל- ה' שישלח משיח ברחמים!
כשנשאל, איך אני אבשר זאת?

השיב לו :"תקח רמקול ותסתובב בכל הארץ."

"רוסיה כבשה את קרים - פעמי משיח"
 הגאון הרב משה שטרנבוך )צאצא של הגאון מווילנא( 

הפתיע את תלמידיו בפורים, כאשר חשף בפניהם את הסוד 
שקיבל במסורת מאת הגאון מווילנא, בהקשר של אירוע 

כיבוש חצי האי קרים בידי רוסיה, המטריד כיום את הקהילה 
הבינלאומית. 

 "פורים הוא זמן שמגלים סודות, ויש אצלי הרבה סודות 
שלא אוכל לגלותם", אמר הרב לתלמידיו, כפי שצוטט 

בעיתון 'משפחה', "מכל מקום אני מוכרח לגלות סוד אחד, 
וזאת מפני שהוא לא סוד שלי, שכן כבר גילה אותו הגאון רבי יצחק חבר זצ"ל, 

תלמידו של רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל, ששמעו מפי הגר"א זיע"א. וזהו הסוד שגילה 
הגאון מווילנא סמוך להסתלקותו:

 "כאשר תשמעו שהרוסים כבשו את העיר קרים, תדעו 
שמתחילים כבר "פעמי הגאולה". וכאשר תשמעו שהרוסים 

הגיעו לעיר קונסטנטינופול )איסטנבול(, אז כבר תלבשו בגדי 

שבת, ואל תפשטו אותם כיוון שבכל רגע המשיח עומד לבוא"



 "אמר רבא בשעה שמכניסין
לתורה,  עתים,  קבעת  באמונה,  ונתת  נשאת  לו:  אומרים  פטירתו(  )לאחר  לדין   אדם 

עסקת בפריה ורביה, ציפית לישועה  וכו'". הרי, שישנו חיוב לצפות לישועה, 
חשיבות הציפיה ועצם הציפיה, מביאה ומקרבת את הגאולה.

בענין חשיבות הציפיה, ושעצם הציפיה מקרבת את הגאולה -
בדברי חז"ל:

 איתא בפסיקתא "אמר הקב"ה לצדיקים, לא יפה עשיתם
שחיבבתם לתורתי ולא חיבבתם למלכותי". הרי שאפילו הצדיקים

שמחבבים את התורה, דורשים מהם גם, לצפות לישועה 

 ובספר תיקונים חדשים לרמח"ל כותב ששמע ברוח הקודש מרב
המנונא סבא בזה הלשון: "מאן דמצפה לקוב"ה בגלות, גורם לאינון דרגין
רחוקים להתקרב, ומאיר לחשיכה בחושך, ומשום כך צריך כל יום לצפות

לפורקנא ורזא דא, מאן דמצפה גורם לאור עליון שיתקרב לגביו ."

 והציפיה מביאה ומקרבת את הגאולה: כמ"ש בילקוט )איכה( שבשבעת
חורבן הבית אמר יצחק אבינו לפני הקב"ה: "רבש"ע שמא אין חזרה

לבנים? והשיב הקב"ה – אל תאמר כך, יש דור שהוא מצפה למלכותי – מיד
הם נגאלים. שנאמר: 'ויש תקוה לאחריתך נאום ה', ושבו בנים לגבולם"

)כשיש  תקוה - כלומר ציפיה לאחריתך, אז מיד ושבו בנים..(.

לקוט חומר, עריכה ועיצוב גרפי

054-8154020

מופץ חינם לזיכוי הרבים
מצווה להעתיק ולשכפל לזכות 

את כל עם ישראל


