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  תקופתנווצדיקי ישראל על של גדולי הנשגבים דבריהם 
גדולים מכמה  אביא בפניכם דברים נשגבים שזכיתי לשמוע: אמר הכותב

. עולם בתקופה האחרונהבכל הו ישראל צדיקים על כל המתרחש בארץ
 להתבונן ,לראות, להבין בכדי שנוכל כולנו, אני כותב את הדברים

  .לקראת התקופה הקרובה ,רוחניתבעיקר להתכונן נפשית וו

•   

  ספר התורה של כלל ישראל

ידידי  - קבר דוד המלךרבני  –אביא בפניכם את הדברים שזכינו , ראשית
לשמוע בשבוע , השורותכותב  - ואנוכי א"ג רבי אהרן שטרן שליט"הרה

 א"ר רבי דוד חי אבוחצירא שליט"מרן אדמו ק"כדשו של ק האחרון מפי
  .מנהריה

ב את האות הראשונה יו לכתופנתה לנו הזכות להביא להיה זה בעת שהי
לכבוד , שותפים בכתיבתולהיות ים הולכ כלל ישראלבספר התורה ש

   .ישראל חי וקים דוד מלך' משיח הנעים זמירות ישראל נו אדונ
את אשר  )ה-ד, ג(נקיים את נבואת הנביא הושע שניבא  ספר תורה זהב

אלקיהם ואת ' אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה": יהיה באחרית הימים

 דבאחרית הימים. "ואל טובו באחרית הימים' דוד מלכם ופחדו אל ה
ושיע מואין להם פתרון ו עם ישראל שכלו כל הקיצין בינולאחר שי
ישכילו בני ישראל לבקש את שלושת הדברים בהם מאסו  ,למצוקתם

שאמרו  כפי. בנין בית המקדשו מלכות בית דוד, מלכות שמים: ואבותינ
אין אמר רבי שמעון בן מנסיא  :)'רמז קו' ילקוט שמעוני שמואל א(ל "חז

 ,מלכות שמים –את שלשתם עד שיבקשו  סימן גאולה לישראל ןמראי

  ."ובנין בית המקדש ,מלכות בית דוד
 נבקש, נעיד על אחדותנו, י כלל ישראל"יכתב ע ,שכאמור ,זהבספר תורה 
את גאולתנו נקרב אי ולווו, מלכות שמים ומלכות בית דוד –את מלכנו 

  .ובנין בית מקדשנו ופדות נפשנו
בספר  'יאת האות  א"ק מרן רבי דוד אבוחצירא שליט"כלאחר שכתב 

לחבר את עם ישראל  ,שה הזאתודהפעולה הקוהביע תשבחות על  התורה
ה לנו רהו, לספר תורה אחד בו נבקש את מלכות שמים ומלכות בית דוד

אין לכם הרבה , תכתבו את הספר תורה כמה שיותר מהר": נחרצות

  !...מקוה שתספיקו אני "!...זמן

לספר ומיוחדת אנחנו מתכננים לערוך תהלוכה מפוארת ": כשאמרתי לפניו
כראוי  ,רבבות עם ישראל ישתתפו בה, שכמותה עדיין לא הייתההתורה 

  " וכיאה למלכות
ישראל יתן לו את עם  – ה ישתתף כבר משיח צדקנווכבתהל": ענה ואמר

  "...יובילו שי למורא" "לך יובילו מלכים שי"ה ספר התורה במתנ
 

הם קיבלו אצלי ו ,התרגשות גדולה הנוכחים שםגרמו לכל הדברים הללו 
רונים חבחודשים הא קדשו יפמ כבר זכיתי לשמועלאחר ש, תוקף השנמ

 אבגימטרי "ביאת המשיח" ,"השנה נזכה לראות אותו" :מספר פעמים

  ..."ו"תשע"

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  !'ה התגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי אני
איש ירא ושלם ( אחד התלמידי חכמים בירושלים השבוע גילה בפני :אמר הכותב

שאחד מן , )ובעולםבבות בארץ לאלפים ולר' את דבר ה משמיע -מזכה הרבים 
למעלה ( ,שהגיע לגיל זקנה ושיבהבו ' איש אלקים אשר רוח הסתרים הצדיקים נ

לפני כזכור שהיה ( ,ביום רביעי שלפני הפיגוע בצרפתכבר אמר לו  ,)100מגיל 
יהיה אירוע , שלאחר מכן דהיינו בשבת, דבשבת הקרוב ,)בשבתכשבועיים 

התגדלתי "ולאחר מכן יתחילו אירועים בכל העולם של  ,ל שיזעזע את העולםגדו

יתגדל " שיהיהעד  ,"'ה והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי אני

  !"ויתקדש שמיה רבה

, רהבחזקה בתו' וביקש אותו צדיק לעורר את עם ישראל להתקרב כעת אל ה
ובעניית אמן יהא שמיה  ריאת שמע בכוונהבק ,ובפרט ,תפילה ומעשים טובים

בכדי שעם ישראל  ,שבכוחם אפשר להמתיק את הדינים ,רבא בקול רם ובכוונה
אין לא  ,חזק בדברים הללו יהשיה מי" :וכלשונו .גדולים ובחסדים ברחמים יגאלו

   "!מה לפחד
שלא אירע אירוע רב דמאז אין כמעט יום , והנה ראינו שהדברים התממשו

    !...כל לב מעוררים והדברים, משמעות בעולם

  פרשת וישלח
  

ויצו אתם לאמר כה  'ווישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו וכ

תאמרון לאדוני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד 

  )ה- ד, לב( תהע
עם , כלומר. ג"בגימטריא תרי' גרתי' ,דבר אחר: "בפירושו השני י"ומסביר רש

  ".ולא למדתי ממעשיו הרעים, ג מצות שמרתי"ותרי, לבן הרשע גרתי
הרי , מה רצה להגיד יעקב לעשיו בזה ,קשה לכאורה :"שפתי חכמים"ה שואלו

אליו שיעקב שמר את כל  רבֵּ דַ מְ בכלל והאם זה , עשיו כופר בכל התורה כולה
גבר וכל להתתלומר לעשיו שלא יעקב שהתכוין  ,אלא מסביר? ג מצוות"התרי

הוא על התנאי " ועל חרבך תחיה"כי הברכה שברכך יצחק אבינו , ולנצחני עלי
כפי , "והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צואריך"שכתוב שם בהמשך הכתוב 

ויהיה לך פתחון , ו ישראל על התורהכשיעבר ,)מ, תולדות כז(י שם "שמסביר רש
הרי אז ופרקת עלו מעל , פה לשוב ולהצטער על הברכות שנטל יעקב ממך

   .לכן לא תוכל ליו ,ג מצות"תרי אבל אנכי יעקב שמרתי, צואריך
מה  – "ואחר עד עתה"כ סיומו של הפסוק "מה הוא א "בעל הטורים" ושואל

שאם , שיעקב ממשיך לומר לעשיו, אלא מסביר? התכוין לומר יעקב לעשיו בזה
בוא  אם כן, אחרי שאתה יעקב קיימת המצוות והנך כל כך בטוח בעצמך, תאמר

אני צריך להתאחר , כלומר –" ואחר עד עתה" :אליך התשובה היא !והלחם עמי
שנים של ' ת. שנים של גלות בבל' עה "עד שיעבור הראשי תיבות של עת

האלף שיבוא  לפני ,בגלות ימות העולם שלשנים אלפים ' ה, הגלות במצרים
ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר "ואחר כך  ,השישי שהם ימות המשיח

  . "..עשיו
  שכתב  ע"הגאון הספרדי רבי יעקב נוניס זימביא בשם  "פרדם יוסף"ובספר 
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, קת "מ(ל "מאמר חז, התכוין לרמז –" ואחר עד עתה" ":עפר יעקב"בספרו 
אלקיך ' ועתה ישראל מה ה"שנאמר " לשון תשובה אין עתה אלא) "ב

סנהדרין (ואיתא בגמרא ". 'אלוקיך וגו' שואל מעמך כי אם ליראה את ה
ביאת המשיח וגאולת (כלו כל הקיצין ואין הדבר ) "ב"פרק חלק צז ע

  ". תלוי אלא בתשובה) ישראל
רוצה לומר עד שיעשו בני תשובה אז , "תהעואחר עד "רמז לו יעקב וזה 

   !ותהיה מפלתך לעיני כל יבוא הגואל

ויצו אתם לאמר  'ווישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו וכ

כה תאמרון לאדוני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי 

  )ו- ד ,לב( 'וויהי לי שור וחמור וכ. ואחר עד אתה
בעיירת המרפא הגה״ק הגרי״ז מבריסק זי״ע שכאשר שהה , מסופר

פעם אחת כשטייל . היה שם באותו זמן גם הרב של למבערג, קריניצא
וחזר בפניו , נלוה אליו הרב הנ״ל, הגרי״ז ברחובות העיר לצורך בריאותו

  : שאמר לבני קהילתו בשבת) ר תורה'אחסידשע(על דבר תורה נאה 
בפרשתינו ששלח יעקב אבינו ע״ה לומר לעשו ״עם לבן גרתי״  הנה כתוב

כלומר עם לבן הרשע גרתי ובכל , ומביא רש״י ״גרתי״ בגימטריא ״תרי״ג״
ומסביר שם . זאת תרי״ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים

כי , לא תוכל לנצחני ולהרגני: שיעקב התכוין לומר לו: "שפתי חכמים"ה
״ועל חרבך תחיה״ הוא על התנאי ״והיה כאשר הברכה שברכך אבינו 

אבל אנכי שמרתי את התרי״ג מצוות ולכן , תריד ופרקת עלו מעל צוארך״
  . לא תוכל לי

ולכאורה קשה האיך באמת היה ביכולתו של יעקב אבינו לשמור על כל 
ובודאי בכל עת , והרי לבן הארמי ביקש לעקור את הכל, התרי״ג מצוות

והיה עומד עליו לבלבלו , אשר בא להתפלל וללמודכ, היה מפריע ליעקב
  ? ולהטרידו

שעל זה התכוון יעקב באומרו הלאה ״ויהי לי שור , אולם התירוץ הוא
שלא התחשב בו , שלבן היה בעינו כשור וחמור, דכוונתו לומר, וחמור״

  ... ולכן לא למד ממעשיו הרעים, ולא התפעל ממנו כלל
אף אמנם שאין זה הביאור בפסוק כי , אמר הגרי״ז, כאשר הלך הלה

משמע דמדובר שהיו לו בהמות ', ועבד וגו, שהרי כתוב הלאה(כפשוטו 
שאם נותנים חשיבות , אך מכל מקום עצם הדבר נכון הוא ,)כפשוטו

על , אף בדבר פלוני או בתכונה פלונית שלהם, במידה כל שהיא לרשעים
והם , לוטיןמשא״כ כשמבטלם האדם בליבו לח, כרחו ילמד ממעשיהם

אזי לא ילמד האדם מהם , כ״שור וחמור״, חשובים בעיניו כבהמות ממש
  ... שכן חשובים הם אצלו כ״שור וחמור״, מאומה

): הלכות דעות פ״ו ה״א( הרמב״םוהביא ראיה וחיזוק לדבריו ממה שכתב 
״דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחביריו״ 

כי כאשר הם אצלו כ״שור וחמור״ , רמב״ם ״רעיו וחביריו״ומדגיש ה. 'וגו
  ...אינו נמשך אחריהם

וישבו המלאכים אל יעקב לאמר באנו אל אחיך אל עשו וגם הולך 

  )ז ,לב(לקראתך וארבע מאות איש עמו 
הלא יצחק , למה בא עשו עכשיו להרוג את יעקב, צריכים להבין, לכאורה

. תולדות כז(ועשו עצמו אמר , )זה וחי עוד הרבה שנים אחרי(עודנו חי 
שלא : י שם"ופירש רש, "יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי) "מא

  .כ איך עכשיו ויתר על צער אביו ובא להרגו"וא. אצער את אבא
שאכן מחמת בואו של עשו עם הארבע מאות , שכותב "כלי יקר"בועיין 

כיון שעשו אמר מ, חשש יעקב דשמא כבר מת אביו יצחק ,איש לקראתו
  ... שיהרוג את יעקב כשיקרבו ימי אבל אבי

, כעת את עשו להרוג את יעקב ביאמה ה –פ צריכים להבין באמת "עכ
  ?למרות שאביו יצחק חי

 –מציריך  א"ג דוב בעריש ראזענבערג שליט"להרה" דבר טוב"בספר 

  : פלאנ הסברמובא  שווייץ
. לו מזה חילוק גדול דאפשר לומר שעשו רק חשש לצער אביו כשלא יצא

כפי שאמר לו , מכיון שהוא חשב שימי אבל אביו אמנם קרובים הם, כלומר
  : י שם"ופירש רש, "הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי) "ב. כז(יצחק אביו 

ידאג חמש שנים , אם מגיע אדם לפרק אבותיו: אמר רבי יהושע בן קרחה"
שמא לפרק אמי : ג אמר"בן קכויצחק היה . לפניהן וחמש שנים לאחר כן

לא : לפיכך. שנים סמוך לפרקה' והריני בן ה, ז מתה"אני מגיע והיא בת קכ
   .שמא לפרק אבא, שמא לפרק אמי, ידעתי יום מותי

כבר הכין ) ג שנה"שהיה אז בן קכ(יצחק , ז שנה"וכיון ששרה מתה בת קכ
ש בכל ומשום שעשו חשב שמיתת אביו יכולה להיות ממ. את עצמו למות

יום לכן אמר בלבו שיחכה ויהרוג את יעקב אחר מיטתו של יצחק כדי 
  . למנוע ממנו את הצער

ימי  "יקרבו"מה שאמר עשו , "דבר טוב"מסיים שם בספר  –ובזה מדויק 
אלא , ימי אבל אבי "יבואו"אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי ולא אמר 

  ודאי כמו שכתבנו שעשו היה מוכן לחוש לצערו של אבא רק על מנת שלא 
  

  
  

, אבל כשנתברר שאמנם רחוקים הם, כי ימי אבלו קרובים, יצטרך לחכות זמן רב
  .תיכף בא להרגו כשיעקב חזר לארץ ישראל

  )י ,לג(ויאמר יעקב וכו׳ על כן ראיתי פניך כראות פני אלקים ותרצני 
? ונשאלת השאלה האיך השווה יעקב את ראיית פני עשו לראיית פני אלקים

בעבור עשו נחשב הדבר לשבח  -הגה״ק רבי יהונן אייבשיץ זי״ע אלא ביאר 
ית פני שיעקב מעיד עליו שראיית פניו דומה לראי, כי הוא הבין כפשוטו, גדול

 ?כ היתה כונתו"אלא מה א .אבל בודאי לא כן היתה כוונתו של יעקב, אלקים
״אסור להסתכל בפני אדם  אמרו .)מגלה כח(חז״ל  דהנה, אלא מוכרחים לומר כך

בנשיא ובכהנים , ״אסור להסתכל בקשת.) חגיגה טז(כמו כן כתוב בגמרא . "רשע
אולם כל האיסור כפי  .כיון שהשכינה שורה עליהם -  "בשעת נשיאת כפיים

וזה מה . אבל ב״ראיה״ בעלמא אין איסור, שמתבאר שם הוא רק ב״הסתכלות״
כשם שאסור  -״ראיתי פניך כראות פני אלקים״ : שהתכוין יעקב באומרו לעשו

, להסתכל בקשת בנשיא ובכהנים בעת ברכתם משום שהשכינה שורה עליהם
, שו אלא רק בראיה בעלמאכך לא הסתכל יעקב על ע, ורק בראיה בעלמא מותר

  !...וזאת כדי לא להכשל באיסור הסתכלות בפני אדם רשע
כידוע המהרי״ל דיסקין היה ! מסופר סיפור מדהיםהגה״ק מהרי״ל דיסקין זי״ע על 

והיה נערץ מאד על ידי כל בני קהילתו שכינו אותו , רבה של העיר בריסק
. כמלאך אלקים נהג בכל הליכותיו והנהיג את בני דורו ביד רמה, ואכן', השרף'

המהרי״ל נלחם בכל תוקף נגד המשכילים שהרימו ראש והצליחו להפיל חללים 
לא בחלו בכל דרך שהיא על מנת , והם מצדם', החרדים לדבר הרבים מקרב 

העלילו עליו עלילה , באין גבול לעזותם ורשעותם. לעצור אותו ממלחמה נגדם
לאסור  -המשטרה קפצה על המציאה הנדירה . זדונית והאשימו אותו בגניבה

מצפה , ולא חלף זמן עד שישב המהרי״ל מאחורי סורג ובריח, רב יהודי מפורסם
ושתדלני העיר הצליחו , שבני הקהילה לא נחו ולא שקטו, מובן הדבר. למשפטו

, שהיה יהודי מתבולל, להשיג את שרותיו של עורך הדין הגדול ביותר ברוסיה
עורך הדין הגיע לבית הכלא לפגישה עם הרב . כדי שייצג את הרב במשפט

, ארצה אך במשך כל הפגישה ישב המהרי״ל דיסקין כשפניו רכונות, הנאשם
בסיומה של הפגישה לא עצר עורך . ובאופן זה השיב על שאלותיו של האיש

והמהרי״ל השיב ? מדוע אינך מסתכל עלי״, ״כבוד הרב: הדין את תמיהתו ושאל
  ... בנחרצות״ ״מפני שאסור להסתכל בפני אדם רשע״

ראשית רוצה אני שתכיר , ״כבוד השופט: בשעת המשפט פתח אותו עו״ד ואמר
ושיש , אדם זה יודע שחייו תלויים בי: ם שעומד להישפט בפניךאת האד

כי אסור , ובכל זאת הוא לא הביט בי, באפשרותי לחרוץ את דינו לכאן או לכאן
!... ?שאדם צדיק כזה הוא גנב, כבוד השופט, האם יתכן! להסתכל בפני אדם רשע

ך שהשופט וזה היה אחד הטעונים לכ, דבריו הותירו רושם כביר על השומעים
  ...זכה את הרב

ויאמר אליו אדוני יודע כי הילדים . ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך

עד אשר אבוא אל אדוני ' יעבר נא אדוני לפני עבדו וכו' רכים וכו

  )יד- יב, לג( שעירה
ר הונא לא מצינו "א: י כאן מהמדרש רבה"וכן מביאו רש) א, ב(בירושלמי ומובא 

לעתיד לבוא שזה יהיה יודן בריה דרב  אלא אמר רב ?שהלך יעקב אבינו לשעיר
ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט " :)כא, עובדיה א(כפי אשר ניבא הנביא עובדיה 

שרי ושופטי ישראל  הלא הם, צאצאיו של יעקבים יעלו המושיעש –" ואת הר עש
אז תתגלה , הר עשיו לעשות משפט עם, מלך המשיח והשבעה רועים להר ציוןו

  .המלוכה' והיתה לה 'מלכות ה
, "שעירהעד אשר אבוא אל אדוני ", הלא בפסוק כתוב במפורש ,השאלה ונשאלת

 ע"ן אבישיץ זיתק רבי יהונ"הגה הסביראלא  ?"בהר ציוןאל אדוני "לא כתוב 
  : יום מול עיננוא נבואה המתגשמת כיהסבר שה

". ברתי בארץ מצרים אני ולא מלאךעו"כתוב , גאולת מצריםנה ידוע שבדה
ולא  לרדת למצריםה בכבודו "שהטעם לכך שהיה צריך הקב 'הזוהר הקומסביר 

עד שהיה אי אפשר למלאך  ,גדולה כ"כ רים היה טומאהצמפני שבמ, מלאך
לגאול את עם ה יחפוץ "כאשר הקב באחרית הימים, הנהו .להכניע את הטומאה

כי המקום הזה של , אז גם השכינה לא תרד שם, ולקחת נקמה מהר עשו ישראל
 'י הק"כפי שכתב האר( ם בוותיקןהמקום הטמא של הנוצריכיום הר עשו שהוא 

ולכן , ש"בנשמת אותו האיש ימ השנשמת עשו התעבר: "שער הגלגולים"ב
מאה כל כך וטהוא מקום  ,)ת עמלקפיהנוצרים הם ההמשך הישיר של עשו קל

ה "שה הקבלכן יעו. עד שאפילו השכינה לא תרד לשם כי מלאה קיא צואה, גדול
ומשם  ,ושם תעירך המשפט בהר עשו ,להר ציון מקודם יעלו ,עשו ישהנוצרים בנ

, "דוני שעירהאאל עד אשר אבוא "כתוב גם כאשר לכן . 'יתגלה מלכות ה
להר ציון ושם תהא מפלתם הגדולה מקודם שו הנוצרים שיעלו ה לבני עהכוונ

  .במשפט אשר יעשו המושיעים
כאשר אנו עדים , מתקיימים מול עיננואנו רואים שהדברים ממש , והנה כיום

מקום  סביב, בהר ציון וכפירה לכך שהנוצרים הקימו מזה שנים מקום טומאה
שמענו מאנשים אף ו .'הק מנוחתם של דוד מלך ישראל ושאר מלכי בית דוד

ראש הטומאה שלהם רוצה כעת להעביר ש, שחוקרים ועוקבים אחר הליכותיהם
, זה צריך להאיר את עיננוכל  –ציון  את מקום הטומאה שלהם מהותיקן אל הר

   !ועלו מושיעים בהר ציון ,הזאת מתגשמת מול עיננו' לדעת שהנה הנבואה הק


