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המשיח מקבל הוראה משמים לבוא לארץ ישראל ולהתגלות לעם הקדוש ולגאול אותו מכל מצוקותיו ולהביא אותו 

 מקום המוכבד והמפואר הראוי לבן מלך אמיתילמקומו האמיתי ל

! המשיח מתקשה להקיש על שואל אותו הווייז –המשיח מתיישב ברכב, פותח את הווייז ''לאן תרצה להגיע?'' 

הכפתורים הקטנים והוא עובר למצב הקלטה ואומר ''הר עשיו'', אכן כך זה היעד של המשיח ''ועלו מושיעים בהר 

המושיע שזה המשיח צריך ליסוע להר עשו ושם לעשות מהפכות ומהומות וכך ''והיה ה'  –ציון לשפוט את הר עשו'' 

 נן בית המקדשלמלך על כל הארץ'' ומשם הוא ימשי לב

 נעצור שניה ונתבונן מה הכוונה שמשיח יגיע ויכבוש את הר עשיו ומשם ימשיך לכל העולם?

ע''פ דרך החסידות הכוונה היא שהוא יבוא ויגלה את האור הגנוז שטמון בתוך כל מציאות הרע התאוות והצרות, וכך 

 תחוות לה'יתגלה האור של האלוקות בעולם ואוטומטי כבר יבואו כל בני תבל להש

כי הכל תלוי בעם ישראל. כל הקיום של אומות העולם היא בגלל שאנחנו נכנעים לרע של עצמנו ונשלטים בידי 

 היצר הרע, ובזה אנחנו נותנים כח לרע לשלוט בעולם וזה הכח של אומות העולם, הם מקבלים את זה מאיתנו

י לאומות העולם לא יהיה כח והם יבואו לקבל אבל אם נקבל את הכח לגלות את הקב''ה בתוך הרע שלנו, אוטומט

 את העול שלנו עליהם, ונשלוט עליהם ונלמד אותם ש'ה' הוא האלוקים ואין עוד מלבדו'

וזהו הר עשיו, לכל יהודי יש הר עשיו בלב, הר של רגשות של יצרים וטענות, והתיקון של נשמתו תהיה על ידי 

אז המשיח יבוא לעזור  –אנחנו לא מצליחים לעשות את כל העבודה שיאיר את אור האלוקות בתוך ההר עשיו הזה. 

 לנו לגמור את זה עד הסוף

הוויז של המשיח זה לא שהוא מזהה מקום לפי חיצוניותו, אלא הוא מזהה מקום לפי פנימיותו. ברגע שאתה כותב 

 בוייז הזה ''עשיו'' הוא לוקח אותך לאדם המדויק שמתנהג כמו עשיו.

שיח כמה וכמה אפשרויות של מיקומים של עשיו, המשיח בוחר את האפשרות הראשונה, ויוצא עכשיו מופיע למ

לנסיעה, מגיע ליעד, יורד מהחמור, וניגש ליהודי שעליו מצביע הוייז, נעמד מולו ושואל בקול רם ''תגיד לי האתה 

ק עליו ''חלילה'' אני עשיו??!! זה עשיו או לפחות מתנהג כמו עשיו'', היהודי בהלם מהטיפש הזה שעומד לפניו וצוע

בבוקר ומאה טבילות ושעתיים של תפילה, אתה לא  5אני עכשיו בדרך לכולל הכי עיוני בעיר, אני אחרי קימה ב

 מתבייש ככה להעליב אותי

 טוב, המשיח עושה אחורה פנה

מצביע עליו נעמד מולו ושואל  חוזר לחמור ולוחץ על האפשרות הבאה של העשיו, המשיח שוב תופס יהודי שהווייז

אותו אמור לי ''האתה זה עשיו או לעיתים מתנהג כמו עשיו?'', היהודי פותח זוג עיניים חמות ואומר לו שמע בני 
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אתה לא הראשון שאומר לי את זה וגם לא תהיה האחרון, רד לי מהווריד, ככה אני רוצה להראות, אני לא רוצה 

 ים ולא טיפים להתעלות, שחרר אותי אני זבל וטוב לי כך, רד ממני תמשיך הלאה.להשתנות, אל תמכור לי לא חיזוק

 המשיח קצת שמח שהנה מישהו שקצת מודה בעשיו שבו, אבל היהודי לא מוכן לשמוע הוא לא רוצה להשתנות

 המשיח עושה שמאלה פנה

שק שרצים על גביו, אבל חוזר לחמור וממשיך ממיקום למיקום עובר אחד אחד, המשיח לא מפספס אף איש אשר 

כולם דוחים אותו בכל מיני סיבות, זה לא מוכן להודות בעשיו שבו, וזה לא רוצה להשתנות, זה מאמין שאין לו סיכוי 

להשתנות, וזה בכלל לא מבין מי, מה איך, למה. ובכלל יש כאלו שהוא לא מצליח לפתוח איתם שיחה כי הם רק נו 

 נו אה אה

 ו בודד, אף אחד לא צריך את העזרה שלו...וכך המשיח מוצא את עצמ

 חברים מי מוכן להיענות לקריאתו של משיח, הוא מחפש מי הוא העשיו

המשיח רק צריך עשיו אחד שיבוא ויאמר לו אני עשיו, והמשיח יעשה לו טיפול שורש והאור הזה יאיר על כל 

 'והיה ה' למלך על כל הארץ'משפחתו ועל העיר שלו ועל כל עם ישראל והאור רק ישביח ויעלה וכך 

 אבל איפה עשיו

 המשיח לא מתחכם,

 הוא קיבל הוראה להתחיל את העבודה שלו באחד עשיו, כל עוד הוא לא נמצא, אין ביאת המשיח אין תחיית המתים 

 איפה עשיו!!...

ואם אין אתם בשעה שמלך המשיח בא היה עומד על גג ביהמ''ק ומשמיע לישראל ואומר ענווים הגיע זמן גאולתכם 

 מאמינים ראו באורי שזורח

מי הוא עניו, שמוכן לבוא ולהודות שהוא צריך תיקון, מי מוכן לבוא ולהודות שיש לו יצרים וקשיים איומים, מי הוא 

האדם שלא התייאש מעצמו ומאמין שעדין יש בו יכולת להשתנות, והוא רודף אחרי רופא לשבורי לב שיבוא ויעזור 

 לו

שלמרות כל הנפילות והקשיים הוא ממשיך להאמין שהקב''ה רוצה ממנו משהו, מי ממשיך בקשר מי הוא האיש, 

בורא למרות הכל, מי מאמין שאין מה להתבייש בעשו שלו, אדרבה אין אדם עומד על דבר הלכה אלא אם כן נכשל 

 בה

 מי הוא? מי הוא האיש החזק הזה? 

 ...וימות המשיח מתחילים –רק תבוא ותגיד אני עשיו 

 הכל תלוי בצדיק אחד...

 

מסופר שמישהו הגיע להרב שטיינמן ושח איתו על נושא מסוים, ותוך כדי השיחה  להגברת החריפות, והפנמת הענין:

 הוא הזכיר רבות את החזון איש, והסביר כי הוא אוחז את עצמו תלמיד מובהק לחזון איש

ת עצמו תלמיד מובהק, ענה לו הרב שטיינמן אני תלמיד אז שאל האיש הזה את הרב שטיינמן ולמי כבוד הרב אוחז א

 מובהק של היצר הרע

 בכל מחשבה שלי הוא משתתף ונותן לי דעות...

 


