לקט מקורות מצורף למאמרים' :כוכב השביט' מאת דניאל ,ו'ארץ ישראל תיבת נח' ,מאת בנימין
מומלץ ללמוד את הדברים במקורם עם מפרשיהם.
דברי הרמב"ם הל' מלכים פרק י"א :ביאת המשיח מפורשת
בתורת משה רבינו עליו השלום בפרשת בלק בפסוקים 'דרך ככב
מיעקב' וכו'.
ינו ְמחַ ּ ֶׁכה
או ִמי ֶׁשאֵ ֹ
ינו ַמא ֲִמין ּב ֹו (במלך המשיח) ֹ
 ...וְ כָ ל ִמי ֶׁשאֵ ֹ
יאים ִּב ְלבַ ד הוּא ּכ ֹופֵ ר ,אֶׁ ּ ָלא ּ ַב ּת ֹו ָרה
תו ,לֹא ִּב ְשאָ ר נְ ִב ִ
ְל ִביאָ ֹ
ידה ָעלָ יוֶׁ ,ש ּ ֶׁנא ֱַמר (דברים ל'):
משה ַר ּ ֵבנוֶּׁ .שהֲ ֵרי הַ ּת ֹו ָרה הֵ ִע ָ
ו ְּב ֶׁ
'וְ ָשב ה' ֱאלֹ ֶׁק ָ
יך אֶׁ ת ְשבו ְּת ָך וְ ִרח ֲֶׁמ ָך ,וְ ָשב וְ ִק ּ ֶׁב ְצ ָך' ...אַ ף ְּבפָ ָר ַשת
יחיםַ ּ .ב ּ ָמ ִשיחַ הָ ִראש ֹון ֶׁשהוּא
ִּב ְל ָעם ֶׁנא ֱַמר ,וְ ָשם נִ ּ ֵבא ִּב ְשנֵי הַ ּ ְמ ִש ִ
עו ֵמד
ֲרון ֶׁש ֹ
יע אֶׁ ת יִ ְש ָראֵ ל ִמ ּיַד צָ ֵריהֶׁ ם .וּבַ ּ ָמ ִשיחַ הָ אַ ח ֹ
הו ִש ַ
דָּ וִ ד ֶׁש ֹ
או ֵמר (במדבר
ֲרונָה .וְ ָשם הוּא ֹ
יע אֶׁ ת יִ ְש ָראֵ ל ּ ָבאַ ח ֹ
ִמ ּ ָבנָיו ֶׁש ּמ ֹו ִש ַ
רוב' זֶׁה ֶׁמלֶׁ ְך
כ"ד)' ... :אֶׁ ְראֶׁ נּ ּו וְ לֹא ַע ּ ָתה' זֶׁה דָּ וִ ד' ,אֲ שו ֶּׁרנּ ּו וְ לֹא ָק ֹ
הַ ּ ָמ ִשיחַ ' .דָּ ַר ְך ּכ ֹוכָ ב ִמ ּיַעֲ קֹב' זֶׁ ה דָּ וִ ד' ,וְ ָקם ֵשבֶׁ ט ִמ ִ ּי ְש ָראֵ ל' זֶׁ ה
גו' זֶׁה הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך הַ ּ ָמ ִשיחַ ֶׁ ,ש ּ ֶׁנ ֱא ַמר
ֶׁמלֶׁ ְך הַ ּ ָמ ִשיחַ ' ...וְ ָהיָה יְ ֵר ָשה' וְ ֹ
גו':
מו ִש ִעים ְּבהַ ר ִצי ֹּון' וְ ֹ
(עובדיה) 'וְ ָעל ּו ֹ

סוף ספר עמוס ,פרק ט' :הקב"ה השולט בשמים ובארץ יקרא
למימי הים וישפכם על הארץ .חלקים גדולים מן העולם ישקעו
תחת פני המים .לא יוכלו לנוס ולהסתתר מפני פחד ה' ומהדר
גאונו בשום מחבוא בכל מקום ובכל סוג שהוא .יהיה הרג גדול
ברשעים בלא שריד ופליט ובאותו זמן יקים ה' את מלכות בית
דוד.
ֹאמר הַ ְך הַ ּ ַכ ְפ ּת ֹור וְ יִ ְרעֲ ש ּו הַ ִּס ּ ִפים,
יתי אֶׁ ת ד' נִ ָ ּצב ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ  ,וַ ּי ֶׁ
{א} ָר ִא ִ
יתם ּ ַבחֶׁ ֶׁרב אֶׁ ֱהרֹג .לֹא יָנוּס לָ הֶׁ ם נָס ,וְ ל ֹא
ו ְּבצַ ַעם ְּברֹאש ּ ֻּכ ּ ָלם ,וְ אַ ח ֲִר ָ
אול ִ -מ ּ ָשם יָ ִדי ִת ָ ּקחֵ ם ,וְ ִאם
יִ ּ ָמלֵ ט לָ הֶׁ ם ּ ָפ ִליט{ :ב} ִאם י ְַח ְּתר ּו ִב ְש ֹ
ידם{ :ג} וְ ִאם יֵחָ ְבא ּו ְּברֹאש הַ ּ ַכ ְר ֶׁמל ִ -מ ּ ָשם
או ִר ֵ
יַעֲ ל ּו הַ ּ ָש ַמיִ ם ִ -מ ּ ָשם ֹ
אֲחַ ּ ֵפש וּלְ ַק ְח ִּתים .וְ ִאם יִ ּ ָס ְתר ּו ִמ ּנֶׁגֶׁ ד ֵעינַי ְּב ַק ְר ַקע הַ ָ ּים ִ -מ ּ ָשם אֲצַ ֶׁ ּוה אֶׁ ת
הַ ּנָחָ ש וּנְ ָשכָ ם{ :ד} וְ ִאם יֵלְ כ ּו בַ ּ ְש ִבי ִל ְפנֵי אֹיְ בֵ יהֶׁ ם ִ -מ ּ ָשם אֲצַ ֶׁ ּוה אֶׁ ת
מוג וְ אָ ְבל ּו ּ ָכל ֹיו ְשבֵ י
הַ חֶׁ ֶׁרב וַ ה ֲָרגָ ַתם{ :...ה} וַ ד' הַ ְּצבָ ק ֹות הַ נּ ֹוגֵ ַע ּ ָבאָ ֶׁרץ וַ ּ ָת ֹ
בָ ּה וְ ָע ְל ָתה כַ יְ אֹר ּ ֻּכ ּ ָל ּה וְ ָש ְק ָעה ִּכיאֹר ִמ ְצ ָריִ ם{ :ו} הַ ּב ֹונֶׁה בַ ּ ָש ַמיִ ם

תו ַעל אֶׁ ֶׁרץ יְ ָס ָד ּה ,הַ ּק ֵֹרא ְל ֵמי הַ ּיָם וַ ִ ּי ְש ּ ְפכֵ ם ַעל
לו ָתיו וַ ֲאגֻּדָּ ֹ
ַמעֲ ֹ
מו{ ...ח} ִה ּנֵה ֵעינֵי ד' ה' ּ ַב ּ ַמ ְמלָ כָ ה הַ חַ ּ ָטאָ ה וְ ִה ְש ַמ ְד ִּתי
ּ ְפנֵי הָ אָ ֶׁרץ ,ה' ְש ֹ
א ָֹת ּה ֵמ ַעל ּ ְפנֵי הָ א ֲָד ָמה ,אֶׁ פֶׁ ס ִּכי לֹא הַ ְש ֵמיד אַ ְש ִמיד אֶׁ ת ּ ֵבית יַעֲ קֹב,
עו ִתי ְבכָ ל הַ גּ ֹויִ ם אֶׁ ת ּ ֵבית יִ ְש ָראֵ ל
נְ אֻּ ם ה'{ :ט} ִּכי ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי ְמצַ ֶׁ ּוה וַ הֲנִ ֹ
רור אָ ֶׁרץ{ :י} ּ ַבחֶׁ ֶׁרב יָמוּת ּו ּכֹל חַ ּ ָטאֵ י
ֲשר יִ נּ ֹו ַע ּ ַב ְּכבָ ָרה ,וְ לֹא יִ ּפ ֹול ְצ ֹ
ּ ַכא ֶׁ
ַע ּ ִמי ,הָ א ְֹמ ִרים לֹא ַת ִ ּגיש וְ ַת ְקדִּ ים ּ ַבעֲ ֵדינ ּו הָ ָר ָעה{ :יא} ּ ַבי ֹּום הַ הוּא אָ ִקים
יתיהָ
אֶׁ ת סֻּ ּ ַכת דָּ וִ יד הַ נּ ֹפֶׁ לֶׁ ת ,וְ גָ ַד ְר ִּתי אֶׁ ת ּ ִפ ְרצֵ יהֶׁ ן ,וַ ה ֲִרס ָֹתיו אָ ִקים ,ו ְּבנִ ִ
ימי עוֹ לָ ם:
ִּכ ֵ

ספר יואל פרק ג' ,בירושלים תהיה פליטה לאלה שזועקים אל ה'
בכל לבם:
ֲשר יִ ְק ָרא ְּב ֵשם ה' יִ ּ ָמלֵ טִּ ,כי ְּבהַ ר ִצי ֹּון ו ִּבירו ָּש ִ ַלם
 ...וְ הָ יָה ּכֹל א ֶׁ
ֲשר אָ ַמר ה' ,וּבַ ּ ְש ִר ִידים אֲ ֶׁשר ה' ק ֵֹרא:
יטה ּ ַכא ֶׁ
ִּת ְהיֶׁה ְפלֵ ָ

וכן בספר ישעיה פרק ד':
לו ּ ָכל הַ ּ ָכתוּב
דוש יֵאָ ֶׁמר ֹ
וְ הָ יָה הַ ִּנ ְשאָ ר ְּב ִצי ֹּון וְ הַ נּ ֹו ָתר ִּבירו ָּש ִ ַלם ָק ֹ
לַ חַ ִ ּיים ִּבירו ָּש ִ ָלם:

ובספר עובדיה:
יטה וְ הָ ָיה ק ֶֹׁדש ,וְ יָ ְרש ּו ּ ֵבית יַעֲ קֹב אֵ ת
ו ְּבהַ ר ִצי ֹּון ִּת ְהיֶׁה ְפלֵ ָ
מו ָר ֵשיהֶׁ ם{ :יח} וְ הָ יָה בֵ ית יַעֲ קֹב אֵ ש ,וּבֵ ית ֹיוסֵ ף לֶׁ ָהבָ ה ,וּבֵ ית
ֹ
ֵע ָשו ְל ַקש ,וְ ָד ְלק ּו בָ הֶׁ ם וַ ֲאכָ לוּם .וְ לֹא יִ ְהיֶׁה ָש ִריד ְלבֵ ית ֵע ָשוִּ ,כי
מו ִש ִעים ְּבהַ ר ִצי ֹּון ִל ְש ּפֹט אֶׁ ת הַ ר ֵע ָשו ,וְ הָ יְ ָתה
ה' דִּ ּ ֵבר{ :כא} וְ ָעל ּו ֹ
לַ ה' הַ ּ ְמלוּכָ ה:

צפניה פרק א' ,בעת הגאולה יהיה יום חושך ואפילה ופחד גדול
בעולם .פורענות גדולה לרשעים .לא יעזור להם עשרם וזהבם,
חלק גדול מן העולם יחרב בקנאת ה' ואפו .יהיה בירור גדול בין
יושבי ירושלים מי באמת מאמין בה' ובהשגחתו.
ֵרות ,וּפָ ַק ְד ִּתי ַעל
{יב} וְ הָ יָה ּ ָב ֵעת הַ ִהיא אֲחַ ּ ֵפש אֶׁ ת יְ רו ָּש ִ ַלם ּ ַב ּנ ֹ
ֵיטיב ה'
הָ ֲאנ ִָשים הַ ּק ְֹפ ִאים ַעל ִש ְמ ֵריהֶׁ ם ,הָ א ְֹמ ִרים ִּב ְלבָ בָ ם לֹא י ִ
וְ לֹא י ֵָר ַע{ :יג} וְ הָ יָ ה חֵ ילָ ם ִל ְמ ִש ּ ָסה וּבָ ּ ֵתיהֶׁ ם ִל ְש ָמ ָמה ,וּבָ נ ּו בָ ִּתים
רוב ֹיום ה'
ֵשב ּו ,וְ נ ְָטע ּו ְכ ָר ִמים וְ לֹא יִ ְש ּת ּו אֶׁ ת יֵינָם{ :יד} ָק ֹ
וְ לֹא י ֵ
קול ֹיום ה'ַ ,מר צ ֵֹרחַ ָשם ִ ּג ּב ֹור{ :טו}
רוב ו ַּמהֵ ר ְמאֹדֹ .
דולָ ,ק ֹ
הַ ָּג ֹ
ֹיום ֶׁע ְב ָרה הַ י ֹּום הַ הוּאֹ ,יום צָ ָרה ו ְּמצו ָּקהֹ ,יום שֹאָ ה ו ְּמש ֹואָ ה,
ֹיום ח ֶֹׁש ְך וַ ֲאפֵ לָ הֹ ,יום ָע ָנן וַ עֲ ָרפֶׁ ל{ :טז} ֹיום ש ֹופָ ר ו ְּתרו ָּעהַ ,על
ֹהות{ :יז} וַ הֲצֵ ר ִֹתי לָ אָ ָדם ,וְ הָ ְלכ ּו
רות וְ ַעל הַ ּ ִפנּ ֹות הַ ְ ּגב ֹ
הֶׁ ָע ִרים הַ ְּבצֻּ ֹ
ּ ַכ ִעוְ ִריםִּ ,כי לַ ה' חָ ָטא ּו .וְ ֻּש ּ ַפ ְך דָּ ָמם ּ ֶׁכ ָעפָ ר ו ְּלחֻּ ָמם ּ ַכ ְ ּגלָ ִלים{ :יח}
ַּגם ּ ַכ ְס ּ ָפם ַּגם זְ ָהבָ ם לֹא יוּכַ ל ְלהַ ִּצילָ ם ְּב ֹיום ֶׁע ְב ַרת ה' ,ו ְּבאֵ ש
תו ּ ֵתאָ כֵ ל ּ ָכל הָ אָ ֶׁרץִּ .כי כָ לָ ה אַ ְך נִ ְבהָ לָ ה יַעֲ ֶׁשה אֵ ת ּ ָכל י ְֹשבֵ י
ִקנְ אָ ֹ
הָ אָ ֶׁרץ:

וכן מבואר בספר עמוס פרק ה':
הוי הַ ּ ִמ ְתאַ ִּוים אֶׁ ת ֹיום ה' ,לָ ּ ָמה ּזֶׁה לָ כֶׁ ם ֹיום ה' ,הוּא ח ֶֹׁש ְך
{יח} ֹ
עו הַ דּ ֹב ,וּבָ א
ֲשר יָנוּס ִאיש ִמ ּ ְפנֵי הָ א ֲִרי ו ְּפגָ ֹ
אור{ :יט} ּ ַכא ֶׁ
וְ לֹא ֹ
כו הַ ּנָחָ ש{ :כ} ֲהלֹא ח ֶֹׁש ְך ֹיום ה'
ָדו ַעל הַ ִ ּקיר וּנְ ָש ֹ
הַ ּ ַביִ ת וְ ָס ַמ ְך י ֹ
לו:
אור ,וְ אָ פֵ ל וְ לֹא נֹגַ ּה ֹ
וְ לֹא ֹ

בזוהר הקדוש ,פרשת שמות דף ז' ע"ב והלאה מתואר סדר
התגלות המשיח בארוכה .בין הדברים נזכר גילוי כוכב מפחיד
לעיני כל יושבי תבל בתקופה שלפני גילוי המשיח ,הכוכב הזה
ילחם מן השמים נגד הרשעים ,הרשעים יתחבאו במערות צורים
ובנקיקים ולא ינצלו ,ואז יתגלה המשיח .אך לאחר מכן יתקבצו
מכל האומות להלחם נגד המשיח ,יחד עם פריצים מבני ישראל
ואז יראה את ה' את גבורתו לעיני כל העולם ,תהיה אפילה כבידה
חמשה עשר יום ורבים מישראל ימותו באותם ימי אפילה ושוב
יתגלה כוכב לוהט בצבע ארגמן בעצם היום לעיני כל ,ואז יפלו
חומות ומגדלים עצומים ברומי העיר הגדולה ,ואז משיח צדקנו
יקבץ את הגלויות ומאותו זמן ואילך יהיו ניסים גדולים כבימי
יציאת מצרים.
ְּ ...בהַ הוּא זִ ְמנָא יִ ְּת ַער ַמ ְל ּ ָכא ְמ ִשיחָ א ְלנ ְַפ ָקא ִמגּ ֹו ִ ּגנְ ּ ָתא דְּ ֵע ֶׁדן,
ֵמהַ הוּא א ֲָתר דְּ ִא ְת ְק ֵרי ַק''ן ִצ ּפ ֹו''ר ,וְ יִ ְּת ָער ְּבאַ ְר ָעא דְּ גָ ִליל ,וְ הַ הוּא
ֹיו ָמא דְּ יִ ּפוּק ְל ַת ּ ָמן יִ ְת ָר ַּגז ּ ָכל ָע ְל ָמא ,וְ כָ ל ְּבנֵי ָע ְל ָמא ִמ ְתחַ ְּב ִאין
גּ ֹו ְמ ַע ְר ֵתי וְ ִט ּנ ֵָרי ,וְ לָ א ַי ְכ ִלין ְל ִא ְש ְּתזָ בָ א .וְ ַעל הַ הוּא זִ ְמנָא ְּכ ִתיב
רות צו ִּרים ו ִּב ְמ ִח ּל ֹות ָעפָ רִ ,מ ּ ְפנֵי ּ ַפחַ ד ה'
(ישעיה ב)' :וּבָ א ּו ִּב ְמ ָע ֹ
רוץ ָה ָא ֶׁרץ'ִ ' .מ ּ ְפנֵי ּ ַפחַ ד ה''  -דָּ א הַ הוּא
ּמו לַ עֲ ֹ
או ֹנוְּ ,בקו ֹ
ו ֵּמ ֲה ַדר ְ ּג ֹ
ּמו לַ עֲ רֹץ
או ֹנו'  -דָּ א ָמ ִשיחַ ְּ ' .בקו ֹ
ְרגִ יז ּו דְּ כָ ל ָע ְל ָמא' .ו ֵּמהֲ ַדר ְ ּג ֹ
הָ אָ ֶׁרץ'ַ ּ ,כד יְ קוּם וְ יִ ְת ְ ּגלֵ י ְּבאַ ְר ָעא דְּ גָ ִליל ...ו ִּמ ּ ַת ּ ָמן יִ ְּת ַער ְק ָר ִבין
ְלכָ ל ָע ְל ָמאְ ...לבָ ַתר אַ ְר ְּב ִעין ֹיו ִמין ְד ַע ּמו ָּדא יְ קוּם ֵמאַ ְר ָעא
ֵיהון דְּ כָ ל ָע ְל ָמא ,ו ָּמ ִשיחַ יִ ְת ְ ּגלֵ י ,יְ קוּם ִמ ְּס ָטר ִמזְ ָרח
ִל ְש ַמ ּיָא ְל ֵעינ ֹ
חַ ד ּכ ֹוכָ בָ א ְמלַ ֲה ָטא ְּבכָ ל ַּגוְ ונִ ין ,וְ ִש ְב ָעה ּכ ֹוכָ ִבין אַ ח ֲָרנִ ין דְּ ַסח ֲָרן
יה ְק ָרבָ א ְּבכָ ל ִס ְט ִרין ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין
ְלהַ הוּא ּכ ֹוכָ בָ א ,וְ י ִ ַּגיחוּן ּ ֵב ּ
ְּב ֹיו ָמאַ ,עד ִש ְב ִעין ֹיו ִמין ,וְ כָ ל ְּבנֵי ָע ְל ָמא חָ ָמאן ...וְ הַ הוּא ּכ ֹוכָ בָ א,
יה ַע ּ ִמין
י ִ ַּגיחַ ְּבה ּו ְק ָרבָ א ...וְ יִ ְת ְ ּגלֵ י ְלבָ ַתר ָמ ִשיחַ  ,וְ יִ ְת ּ ַכ ְּנשוּן ְלגַ ּ ֵב ּ
יאין ,וְ יִ ְּת ַער ְק ָר ִבין ְּבכָ ל ָע ְל ָמא .ו ְּבהַ הוּא זִ ְמנָא יִ ְּת ַער קו ְּד ָשא
ַס ִ ּג ִ
ְּב ִר ְ
יה ְלכָ ל ַע ּ ִמין דְּ ָע ְל ָמא ,ו ַּמ ְל ּ ָכא ְמ ִשיחָ א יִ ְתיְ ַדע
יך הוּא ְ ּגבו ְּר ּ ֵת ּ
ְּבכָ ל ָע ְל ָמא ,וְ כָ ל ַמ ְל ִכין דְּ ָע ְל ָמא יִ ְת ָערוּן ְל ִא ְתחַ ְּב ָרא ְלאַ ָּגחָ א
יה ...וְ כַ ּ ָמה ִמ ּ ְפ ִריצֵ י יְ הו ָּד ִאין יִ ְתהַ ּ ְפכ ּו ְלאָ הַ דְּ ָרא ְלגַ ּ ַביְ יהוּ,
ְק ָרבָ א ּ ֵב ּ

הון ְלאַ ָּגחָ א ְק ָרבָ א ַעל ַמ ְל ּ ָכא ְמ ִשיחָ אְּ .כ ֵדין יִ ְתחָ ּ ַש ְך ּ ָכל
וְ יֵיתוּן ִע ּ ְמ ֹ
הון ֵמ ִתין
יאין ֵמ ַע ּ ָמא דְּ יִ ְש ָראֵ ל יְ ֹ
ָע ְל ָמא ח ֲֵמש ֶׁע ְש ֵרה ֹיו ִמין ,וְ ַס ִ ּג ִ
ְּבהַ הוּא חֲש ֹוכָ א .וְ ַעל דָּ א ְּכ ִתיב (ישעיה ס) ' ִּכי ִה ּנֵה הַ ח ֶֹׁש ְך יְ כַ ּ ֶׁסה
אֶׁ ֶׁרץ וַ עֲ ָרפֶׁ ל ְלאו ּ ִּמים'ְּ ...כ ֵדין יִ ְּת ַער חַ ד ּכֹכָ בָ א דְּ ִחילָ אְּ ,באֶׁ ְמצַ ע
ימ ָמא ְל ֵעינֵיה ֹון דְּ כָ ל
יעאְּ ,כגָ וֶׁ ן אַ ְר ְ ּגוָ ונָא ,לָ ִהיט וְ נ ִָציץ ִּב ָ
ְר ִק ָ
הובָ א
רו ִמי ַר ְּב ָתא ,חַ ד ַש ְל ֹ
ָע ְל ָמא ...וְ הַ הוּא ֹיו ָמא ,יִ ְּת ַער ְּב ַק ְר ּ ָתא דְּ ֹ
דְּ אֶׁ ּ ָשאְּ ,בהַ הוּא ָקלָ א דְּ יִ ְּת ַער ְּבכָ ל ָע ְל ָמא .וְ ֹיו ִקיד ּ ַכ ּ ָמה ִמגְ דָּ ִלין,
וְ כַ ּ ָמה הֵ יכָ ִלין ,וְ כַ ּ ָמה ִמגְ דָּ ִלין יִ ּ ְפלוּן ,וְ כַ ּ ָמה ּ ַפ ְרדַּ ְש ּ ֵכי וְ ַר ְב ְרבֵ י יִ ּ ְפלוּן
ְּבהַ הוּא ֹיו ָמא ,וְ כֻּ ְּלה ּו יִ ְת ּ ַכ ְּנשוּן ַע ּ ָל ּה ְל ִביש .וְ כָ ל ְּבנֵי ָע ְל ָמא לָ א
י ְַכ ִלין ְל ִא ְש ְּתזָ בָ אְּ ...בהַ הוּא ֹיו ָמאַ ,מ ְל ּ ָכא ְמ ִשיחָ א ָשא ֲֵרי וְ יִ ְכ ֹנוש
ָּגלו ָּתא ִמ ּ ַסיְ יפֵ י ָע ְל ָמא ַעד ַסיְ יפֵ י ָע ְל ָמאְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר (דברים
גו''ֵ .מהַ הוּא ֹיו ָמא ּ ָכל אָ ִתין
ל') ' ִאם יִ ְהיֶׁה נִ דַּ ח ֲָך ִּב ְקצֵ ה הַ ּ ָש ָמיִ ם וְ ֹ
וְ נִ ִּסין וּגְ בו ָּראן דְּ ָעבַ ד קו ְּד ָשא ְּב ִר ְ
לון
יך הוּא ְּב ִמ ְצ ַריִ ם  -יַעֲ ִביד ֹ
ָ
אתך ֵמאֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִ ם
ימי צֵ ְ
ְליִ ְש ָראֵ לְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר (מיכה ז')ִּ ' :כ ֵ
אות'...
אַ ְראֶׁ נּ ּו נִ ְפלָ ֹ

זוה"ק פרשת תרומה דף קע"ב :הופעת אות כוכב בסמוך לימות
המשיח .יהיו צרות רבות גדולות על עם ישראל ,ואז תתבטל
מלכות הגוים ותחזור המלוכה לישראל...
ֲאבָ ל ָסמו ְּך ְליוֹ ֵמי ְמ ִשיחָ א יִ ְשלוֹ ט הַ אי חַ ּל ֹונָא ְּבהַ אי ּכֹכָ בָ א ַעל ָע ְל ָמא.
ישין
ישין ַעל ָע ְל ָמא ,וְ יִ ְתחַ ְד ּתוּן זִ ינִ ין ִּב ִ
וְ ַעל דָּ א יִ ְש ְלטוּן חֵ יוָ ן ו ַּמ ְר ִעין ִּב ִ
הון ְּב ָעקוּ .וְ כַ ד יִ ְתדַּ חֲקוּן גּ וֹ חֲש ֹוכָ א דְּ גָ לו ָּתא,
דָּ א ּ ָב ַתר דָּ א ,וְ יִ ְש ָראֵ ל יְ ֹ
לון קו ְּד ָשא ְּב ִר ְ
ישי
יק ְּבלוּן ַמ ְלכו ָּתא ַקדִּ ֵ
ימ ָמא ,וִ ַ
יך הוּא נְ ִהיר ּו דִּ ָ
ְּכ ֵדין יַנְ הֵ ר ֹ
עו ְב ֵדי ּכוֹ כָ ִבים ,וְ יִ ְש ְלטוּן
ידא דְּ ַע ְמ ִמין ֹ
ֶׁעלְ ֹיונִ ין ,וְ ִ ּי ְת ּ ַב ּ ֵטל ַמ ְלכו ָּתא ִמ ָ
גו'' ...ו ְּכ ֵדין
אור הַ ְּלבָ נָה וְ ֹ
ָעלַ יְ יה ּו יִ ְש ָראֵ ל ,וְ יִ ְת ַק ּיֵים (ישעיה ל) 'וְ הָ יָה ֹ
יה ִאיה ּו ּכֹכָ בָ א דְּ יַעֲ קֹב,
חַ לּ וֹ נָא ְש ִב ָ
יעאָ ה יִ ְת ּ ְפ ַתח ְּבכָ ל ָע ְל ָמא ,וְ כֹכָ בָ א דִּ ילֵ ּ
וְ הַ אי ִאיה ּו דְּ ָקאָ ַמר ִּב ְל ָעם (במדבר כד)' :דָּ ַר ְך ּכֹכָ ב ִמ ּיַעֲ קֹב' ,וְ כֹכָ בָ א דָּ א
יְ הֵ א נ ִָהיר אַ ְר ְּב ִעין ֹיו ִמין .וְ כַ ד יִ ְת ְ ּגלֵ י ַמ ְל ּ ָכא ְמ ִשיחָ א ,וְ יִ ְת ּ ַכ ְּנשוּן ְלגַ ּ ֵבי
ַמלְ ּ ָכא ְמ ִשיחָ א ּ ָכל ַע ּ ִמין דְּ ָע ְל ָמאְּ ,כ ֵדין יִ ְת ַק ּיֵים ְק ָרא דִּ ְכ ִתיב (ישעיה יא):
עו ֵמד ְלנֵס ַע ּ ִמים ,אֵ לָ יו גּ ֹויִ ם יִ ְדרֹש ּו ,וְ הָ יְ ָתה ְמנוּחָ תוֹ
ֲשר ֹ
'שֹ ֶׁרש יִ ַשי א ֶׁ
ּ ָכבוֹ ד'.

תיקוה"ז דף קכ"ו' .דרך כוכב'  -הכונה לכוכב שביט ,בעל שרביט:
יצוץ ִ -איה ּו ' ַּג ְל ַּגל'ְּ ,כ ָמה
יע ְּבלָ א נִ ֹ
יע ִעם נִ יצוֹ ץ ִאיה ּו 'גִ ְלגּ וּל'ָ ,ר ִק ַ
ָר ִק ַ
עולָ ם' ,דְּ אַ חֲזִ יר ְל ָע ְל ָמא ...וְ ָדא ַש ְר ִביט
ְדאו ְּקמוּה ּו ' ַּג ְל ַּגל הוּא ֶׁשחוֹ זֵר ּ ָב ֹ
יה' :דָּ ַר ְך ּכֹכָ ב ִמ ּיַעֲ קֹב ,'...וע"ע בזוה"ק תרומה קע"א
הַ ּכֹכָ ב ,דְּ ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
ע"ב ,כוכבא דשרביטיא.

תיקוה"ז ,תקון ל"ז ,דף ע"ח .האות שיהיה בעולם על ידי התגלות
קשת וכוכב לפני ביאת המשיח ,שיסמל את חורבן רומי
וקושטאנדינא.
יה צָ ִר ְ
יעה ְּבאַ ִּטיפ ּו ִד ְד ָמא ,וְ ַעד דְּ ִא ְת ּ ַפ ַרע
יך ּ ְפ ִר ָ
ְּתהוֹ ''ם ִאיה ּו הַ ּ ָמוֶׁ ''ת ,לְ גַ ּ ֵב ּ
אות ְּב ָע ְל ָמא ,וְ ָרזָא
יהי לָ א ִא ְת ַּג ְליָיא ְּב ָע ְל ָמא ,וְ לָ א יְ הֵ א ֹ
יעה ִא ִ
הַ אי ּ ְפ ִר ָ
יעה  -רוֹ ִמי וְ קו ְּש ַטאנְ ִדינָאִ ,מ ּיָד
ְד ִמ ּ ָלה ּ ַכד ִא ְת ַע ּ ַבר ִמינ ָּה ָע ְרלָ ה ו ְּפ ִר ָ
אות ִּכי
יה (שם ג) 'וְ זֶׁה ְּל ָך הָ ֹ
ִא ְת ַּג ְליָיא ֹ
אות ְּב ָע ְל ָמא ,לְ הַ הוּא ְד ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
אָ נ ִֹכי ְשלַ ְח ִּת ָ
את ָך ֵמאֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִ ם
ימי צֵ ְ
יה ְק ָרא (מיכה ז) ' ִּכ ֵ
יך'ְ ,ל ַקיְ ָ
ימא ּ ֵב ּ
אַ ְראֶׁ נּ ּו נִ ְפלָ אוֹ ת .'...ו ְּבגִ ין דָּ א ,אֶׁ ְל ָעזָר ְּב ִרי ,לָ א ִת ְצ ּ ֵפי ְל ַרגְ לָ א ִד ְמ ִשיחָ א
אות ְּב ָעלְ ָמאַ .מאי
ונוי נְ ִה ִירין ,אוֹ ַעד דְּ ִא ְת ַּג ְליָיא ֹ
ַעד דְּ ֶׁת ְחזֵי ֶׁק ֶׁשת ְּבגַ ְּו ֹ
אוֹ ת ,אֶׁ ּ ָלא 'דָּ ַר ְך ּכֹכָ ב ִמ ּיַעֲ קֹב' (במדבר כד) ,דָּ א אָ ת י' ,אוֹ ת ְּב ִרית ,ו ִּמ ּיָד
ישרוּן
יה (דברים לג) 'וַ יְ ִהי ִב ֻּ
'וְ ָקם ֵשבֶׁ ט ִמ ִ ּי ְש ָראֵ ל' ְלגַ ּ ָב ּה ,הַ הוּא ְד ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
ֶׁמלֶׁ ְך'( ...חסר ,כלומר נאבד ההמשך מכתבי היד של הזוה"ק),

זוה"ק פרשת ואתחנן ,דף רס"ט ע"ב ,הכוכבים מן השמים ילחמו
עם הרשעים בעת קץ ,וינקמו בהם על הצרות והטביחות שעשו
לעם ישראל במשך הגלות ,ובזאת יתגדל ויתקדש שמו הגדול:
יס ָרא' ,אָ ַמר ִר ִּבי
' ִמן ָש ַמיִ ם נִ ְלחָ מ ּו ,הַ ּכ ֹוכָ ִבים ִמ ּ ְמ ִסלּ וֹ ָתם נִ לְ חֲמ ּו ִעם ִס ְ
יה ְש ָמא ִּבלְ חוֹ דוֹ י ,וְ כֻּ ְּלה ּו ִּב ְש ָמהָ ן
ִש ְמעוֹ ןָ ּ ,כל ּכ ֹוכָ ב וְ ֹ
כוכָ ב ִאית לֵ ּ
לון קו ְּד ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּאִ ,א ְת ַע ְּתד ּו לְ נ ְַק ָמא נו ְּק ָמא דְּ בָ נַי...
ִא ְקרוּן ...אָ ַמר ֹ
ירא ְלזִ ְמנָא דְּ אָ ֵתי .ו ְּב ָדא יִ ְת ַר ּ ֵבי ְש ָמא
וְ ָדא זְ ִמינָא ְל ֶׁמהֱוֵ י ִע ּ ָלאָ ה וְ י ִ ַּק ָ
זַמין קו ְּד ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא לְ ִא ְת ּ ָפ ְר ָעא ֵמ ַע ּ ִמין עֲ בוֹ ַדת ּכוֹ כָ ִבים
ישא .ו ְּב ָדא ּ ִ
ַקדִּ ָ
ָלות .וְ ַעל דָּ א ְּכ ִתיב( ,יחזקאל לח) וְ ִה ְת ַּגדִּ ְל ִּתי וְ ִה ְת ַקדִּ ְש ִּתי וְ גוֹ '...
ו ַּמ ּז ֹ

זוהר חדש סוף פרשת בלק ,דף רי"ב ,מאמר ארוך בו מוזכר
הפסוק 'דרך כוכב' כמה פעמים .מדבר על הפחד העצום שיהיה
בעולם בעת התגלות המשיח:
ְלבָ ַתר דְּ ִאינוּן ִּת ְש ָעה י ְַר ִחין י ַַע ְברוּןְּ ,כ ֵדין קו ְּד ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא יִ ְת ַער
יה ִמ ִ ּגנְ ּ ָתא ְד ֵע ֶׁדן .וְ הַ הוּא יוֹ ָמא דְּ יִ ּפוֹ ק ,יִ זְ דַּ ְעזַע ּ ָכל
ְל ָמ ִשיחַ דָּ א ,וְ י ּ ֵַפיק לֵ ּ
ָע ְל ָמא ,דְּ י ְַח ְשב ּו ּ ָכל ְּבנֵי ָעלְ ָמא דִּ ימוּתוּן ...וְ ַעל הַ הוּא יוֹ ָמא ְּכ ִתיב,
(ישעיה ב) 'וּבָ א ּו ִּב ְמ ָערוֹ ת צו ִּרים ו ִּב ְמ ִחילוֹ ת ָעפָ ר ִמ ּ ְפנֵי ּ ַפחַ ד ה'' .דָּ א
אונוֹ ',
ימנָא וָ אֵ ילָ ְך ,ו ָּמ ִשיחַ ּ ַבה ֲָד ּה' .ו ֵּמה ֲַדר ְ ּג ֹ
ְש ִכינְ ּ ָתא ,דְּ ֵתירוֹ ם ֵמהַ הוּא זִ ְ
דָּ א ָמ ִשיחַ ְּ ' .בקוּמוֹ לַ עֲ רֹץ הָ אָ ֶׁרץ'ְּ ,כ ֵדין (שם יא) 'וְ אָ ַסף נִ ְדחֵ י יִ ְש ָראֵ ל,
יתאָ ה ,וְ ֵיהֲכוּן
צות יְ הו ָּדה יְ ַק ּ ֵבץ וְ גוֹ ֵמר' .דָּ א ְּב ִש ִּתין ְשנִ ין דְּ אֶׁ לֶׁ ף ְש ִת ָ
וּנְ פֻּ ֹ
לון קו ְּד ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ּ ַכ ּ ָמה נִ ִּסין...
ְלבָ ַתר דְּ יַעֲ בֵ יד ֹ

תהלים ,מזמור מ"ו ,בעת הגאולה יהיה חורבן גדול בעולם ,ההרים
יפלו ,ימים יגעשו וירתחו ,ממלכות תתרסקנה ,ובכל העולם יהיה
פחד עצום וצרות גדולות .בירושלים עיר האלוקים תהיה הגנה
מיוחדת לבוטחים בה' וחוסים בו .העצה להנצל היא על ידי בטחון
בהשי"ת .ואז תהיה המלחמה האחרונה שלאחריה תשבתנה
מלחמות מקרב הארץ ,כמו כן ישרפו ויאבדו את כלי המלחמה
מן הארץ .ושוב :העצה היא רק ביטחון בה' ומשגב בו בלבד.
הקב"ה יתרומם ויתקדש בשמו על כל יושבי תבל .ור' גם מזמור
ב' בענין מלחמת גוג ומגוג ,כל האומות כנגד מלכות ה' ומשיחו.
א} לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ לִ ְבנֵי ק ַֹרח ַעל עֲ לָ מוֹ ת ִשיר{ :ב} ֱאל ֹ ִקים לָ נ ּו
ירא
ַמחֲסֶׁ ה וָ עֹזֶׁ ,עזְ ָרה ְבצָ רוֹ ת נִ ְמצָ א ְמאֹד{ :ג} ַעל ּ ֵכן ל ֹא נִ ָ
ְּבהָ ִמיר אָ ֶׁרץ ּו ְבמוֹ ט הָ ִרים ְּבלֵ ב י ּ ִַמים{ :ד} ֶׁיהֱמ ּו י ְֶׁח ְמר ּו
ימיו ,יִ ְרעֲ ש ּו הָ ִרים ְּבגַ אֲוָ תוֹ סֶׁ לָ ה{ :ה} נָהָ ר ּ ְפלָ גָ יו יְ ַש ּ ְמח ּו
ֵמ ָ
ִעיר ֱאל ֹ ִקיםְ ,קדֹש ִמ ְש ְּכנֵי ֶׁעלְ יוֹ ן{ :ו} ֱאל ֹ ִקים ְּב ִק ְר ּ ָב ּה ּ ַבל
ִּת ּמוֹ ט ,י ְַעזְ ֶׁרהָ ֱאל ֹ ִקים לִ ְפנוֹ ת ּב ֶֹׁקר{ :ז} הָ מ ּו גוֹ יִ ם ָמט ּו
ַמ ְמלָ כוֹ ת ,נ ַָתן ְּבקוֹ לוֹ ּ ָתמוּג אָ ֶׁרץ{ :ח} ה' ְצבָ קוֹ ת ִע ּ ָמנ ּו,
ֲשר
ִמ ְש ָּגב לָ נ ּו ֱאל ֹ ֵקי יַעֲ קֹב סֶׁ לָ ה{ :ט} לְ כ ּו חֲז ּו ִמ ְפעֲ לוֹ ת ה' א ֶׁ
ָשם ַש ּמוֹ ת ּ ָבאָ ֶׁרץ{ :י} ַמ ְש ִּבית ִמלְ חָ מוֹ ת ַעד ְקצֵ ה הָ אָ ֶׁרץ,
ֶׁק ֶׁשת יְ ַש ּ ֵבר וְ ִק ֵ ּצץ חֲנִ ית ,עֲ גָ לוֹ ת יִ ְשרֹף ּ ָבאֵ ש{ :יא} הַ ְר ּפ ּו
ו ְּדע ּו ִּכי אָ נ ִֹכי ֱאל ֹ ִקים ,אָ רוּם ּ ַבגּ וֹ יִ ם אָ רוּם ּ ָבאָ ֶׁרץ{ :יב} ה'
ְצבָ קוֹ ת ִע ּ ָמנ ּוִ ,מ ְש ָּגב לָ נ ּו ֱאל ֹ ֵקי יַעֲ קֹב סֶׁ לָ ה:

