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והגאולה  התשובה  תורת 
במשנת הגר‘‘א וממשיכי דרכו

תורת  להבנת  נפלאים  באורים  עם 
הגאולה בדורנו

עם שירי ופיוטי ארץ חמדה
כמנהג בעל ספר חרדים

מתוך הספר שיצא לאור בעז“ה בקרוב 
המדריך לקנית בית בקלות ובשמחה

ל ָכְרֹבֶתיָה  ְיָי ִצּיֹון ִנַחם ָכּ י ִנכם  ִכּ
ְיָי  ַגן  ְכּ ְוַעְרָבָתּה  ֵעֶדן  ְכּ ָרּה  ִמְדָבּ ם  ֶשׂ ַוָיּ

ָבּה  ֵצא  ִיָמּ ְמָכה  ְוִשׂ ׂשֹון  ָשׂ

ִזְמָרה:  ְוקֹול  ּתֹוָדה 

                                 (ישעיהו נא, ג)



    | 2

להשגת הספר: 055-6785647

תשובה נפלאה תמצא בחוברת 
קריאה נעימה ומועילה.

מתוך הספר – לקנות בית בקלות ובשמחה.

תשובה נפלאה תמצא בחוברת 
קריאה נעימה ומועילה.

מתוך הספר – לקנות בית בקלות ובשמחה.

ל+ני גאולה יש תשובה 
כדברי הגמ' (סנהדרין צז, ב): 

           "הקב"ה מעמיד להם מלך
                 שגזרותיו קשות כהמן 
וישראל עושים תשובה ומחזירם למוטב"

ונגאלים.  

וכאן הבן שואל: 
מלך קשה כהמן – ודאי היה

 למהדרין מן המהדרין, 

ישראל עושים תשובה
לא מצאנו?

נכתב ונערך בחסדי השי''ת עלינו

חודש הגאולה תשע''ט

לפרטים והערות:

  8436092@gmail.com  | 055-678-56-47

ניתן להשיג עוד חוברות וספרים רבים בנושא ההודיה, אהבה לה' ושלום בית. וכן את 
הספר לקנות בית בקלות ובשמחה, בחינם במייל, או מודפס בתשלום בטלפון הנ''ל.

ניתן לקבל במיל עלון ובו מאמר חודשי בנושא ההודיה לה' באופן כללי, וכן עלון 
חודשי ובו הודיה לה' על גאולתנו. וכן גליון חודשי 'נחלת ה' – על מעלת ארץ 
ישראל המיועד לבני תורה.  וכן את הספר 'בחר ה' בציון' ממנו לקחנו הרבה מהחומר. 

החוברת יוצאת לאור לע''נ

מאות רבוא מישראל שנהרגו בשואה

תהי נפשם צרורה בצרור החיים

יהי רצון שנזכה, שנשמותיהם יעלו לפני כסא הכבוד ויעוררו רחמים 
על כלל ישראל, לעשות תשובה שלמה כללית ופרטית, ויקבצנו יחד 

מארבע כנפות הארץ לארצנו, ונזכה לגאולה שלמה במהרה אמן.
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קריאה נעימה ומועילה.

מתוך הספר – לקנות בית בקלות ובשמחה.

ל+ני גאולה יש תשובה 
כדברי הגמ' (סנהדרין צז, ב): 

           "הקב"ה מעמיד להם מלך
                 שגזרותיו קשות כהמן 
וישראל עושים תשובה ומחזירם למוטב"

ונגאלים.  

וכאן הבן שואל: 
מלך קשה כהמן – ודאי היה

 למהדרין מן המהדרין, 

ישראל עושים תשובה
לא מצאנו?



ב”ה:  ח”י באייר לג בעומר

הנני בזה לשבח חיבור שחיבר

תלמיד חכם מובהק הרב יהודה טאוב שליט’’א

שחיבר תורת הגאולה על פי הגר’’א.

יתן הקב’’ה שנזכה כולנו לגאולה שלמה,

ונשמח כולנו.

בברכה
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גדולי ישראל הרואים בימינו
אתחלתא דגאולה

רבים מגדולי ישראל ראוי בבנין ובפריחת 

הארץ אתחלתא דגאולה, שצריך לשמוח 

ולהודות לה' על כך.  

הגר''א:

אלר לתללונוג, עיקר האתחלתא דגאולה תתחיל משנת 
ת"ר, על פו האלגר  ספר הזגהר )גורא קוז, א(: ְ ֵׁשׁש ֵלאֹות 
ָׁשִדוש ָלֶאֶלף ַהִּׁשִּׁשו ִוָּפְתחּו ַׁשֲעֵרו ַהָחְכָלה ְלַלְעָלה 
ּוַלְעָודֹות ֶׁשל ָחְכָלה ְלַלָּטה, ְגִוְתַּתֵּקן ָהעֹוָלש ְלִהָּכֵדס 
ַלְּׁשִ וִעו. ְּכלֹו ֶּבן ָאָנש ֶׁשְּמַתֵּקן ְּבוֹוש ִׁשִּׁשו ִלְּכֶׁשַּמֲעִרו  
ַהֶּׁשֶלׁש ְלִהָּכֵדס ְלַׁשָּבת, ַאף ָּכְך ַּגש, ְגִסוָלן ַלָּדָ ר ) ראשות 
ז( ִּבְׁשַדת ֵׁשׁש ֵלאֹות ָׁשָדה ְלַחֵּיו דַֹח ְגגֹו' ִדְ ְקעּו ָּכל ַלְעְודֹות 
ְּתהֹוש ַרָּבה. ּוְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ָיִקים אֹוָתּה ִמן ֶהָעָפר ְגִוְזּכֹר 

אֹוָתּה ַהָקָּב''ה, ְגִוָּמֵצא ַהָקָּב''ה ֶאְצָלּה ְּבתֹוְך ַהָּגלּות. )כוצנ 
נ ר זה התקווש ראה  הרח ה  פרק ח(

תלמידי הגר''א:

)דתן דטע  ן סענוה )לשקלג ( נגנ  ן ראג ן גגאלפון חתדג של הגרל"ל לשקלג . 

לרנכו  ן א וגנגר לודסקר תללונ הגר"ח לגגלגזון גראש ושו ה לשע ר  לודסק( 
כת ג כ ר  זלדש  שדת תקצ"ז,  לכת  שכת ג לאחר 
ש דג את  ות הכדסת לדחש צוגן: "כו לגלא ה' חפץ 
 דג לא הראדג את כל אלה, לה ואדג אל הלדגחה גאל 
הדחלה. סימנא מילתא היא אתחלתא דגאולה".  

)צולגש כת"ו של הלכת  תלגו  כדוסה ל וה"כ החגר ה(. 
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 ר' מנחם מנדל משקלוב זצ"ל:

 לכת ג לורגשלוש לר דו קהולת אלסטרנש  עדון 
 דון החגר ה כגת : " דנגן החגר ה  פרט אשר הוודג 
לגכרחוש להכדוס גגפודג גלאגנודג לפנגתה לונ זרוש 
ערוצוש... גל ל ושולג ח"ג שקגץ לשגלש,  לקגש אשר 
התפללג א גתודג הקנגשוש האשכדזוש .. ג טגחדג 
ללזגרזוש שכלגתש רגנפו צנק אשר לעגלש, כו וצאג 

לקראת נ רודג  שלחה, כי ברוך ה' כך עלתה בימינו 
אתחלתא דגאולה". )צולגש הכת"ו דלצא  ספר השו ה לורגשלוש(

הרב יהודה אלקלעי זצ"ל:

הארוך הר ה  ספרוג שלשדת ת"ר לתחולה האתחלתא 
נגאגלה, כלג שאלרג  גלרא )סדהנרון צט, א( "ולגת 
הלשוח... אר ע לאגת שדה", לפדו האלף הש ועו. 
גסולדך ‘ ראשות’ אגתוגת ת”ר אשו  –  שדת ת’’ר אשו  

את ש גת עלו.  

המלבי''ם:

כת  הגאגלה תצלח לאט לאט )אתחלתא נגאגלה(, אחנ 
להשל וש הראשגדוש והוה הושג   א''ו  רשוגן הללכגת, 
קגנש  ואת הלשוח )לל ו''ש לוכה נ,ח ג לכת ג הלפגרסש שהג א 

 ספר ' סגפה ג סערה' על הגאגן לל ו"ש(. 

בנו של החפץ חיים הביא משמו:

 שדת תר"ן כשהחלג לגרש את  דו ושראל ללגסק ה, 
דתעגררה אז תדגעה גנגלה לארצדג הקנגשה.  אגתג 
פרק קו לתו לכת  לא ו ז"ל ג ג הגא לעורדו על 
ההתעגררגת הגנגלה  כל פודגת עלדג לעלגת לארצדג, 
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גלשער כו הולוש ולו עק תא נלשוחא, וכי פקד ה' את עמו, )פקונה הוא לשגן 
אתחלתא נגאגלה – ראה  פרק ח'( גאפשר שהגא אתחלתא נקו גץ גלגוגת, שהגא 

קגנש  ואת הלשוח. )לכת ו החפץ חווש על' 44(

הגאון ר' יוסף חיים זוננפלד זצ"ל:

חתגש על לכת  הפגתח  זה"ל: "אחנ החזוגדגת לרהו ו 
הל  ש נגרדג הגא  גגנאו חזגן הושג  הארצושראלו, 
ההגלך גלתקנש  כל ערכוג  שדגתוג האחרגדגת. שלגלו 
אלגדו ושראל גגנאו צרוכוש לשלגח על החזגן הדהנר 
שבו אנו רואים אתחלתא דגאולה" )ראה את לשגן הלכת  

כגלג  פרק ח'(. 

המשך חכמה:

געגנ ר וש לגנגלו ושראל )ראה  ספר 'חפץ חווש' על התגרה 
פרשת  א, על' קא( ראג  הצהרת  לפגר אתחלתא נגאגלה/
פקונה, כשש ש זלן  ות שדו הוותה הכרזת כגרש 

דחש ת פקונה )ראה  הרח ה  פרק  ' ג פרק ח'(. 

בימי הנהגת רבנותו של הגה"ק בעל 'שם משמואל' זצ"ל:

 עת שרעשה הארץ לקגל השלגעה שעלה זכרגדדג 
לטג ה על שגלחן לללכגת הארץ, גה טחה דותן לדג 
לללכגת עדגלאדנ ל חר את ארצדג הקנגשה, אז קרא 
לרן הקנגש ל ותג אוזה עסקדוש חרגצוש גאלר אלוהש 
לרן הגה"ק זצ"ל: '... עתה שדתקווש  דג לה שכתג  
'קגל נגנו נגפק פתחו לו' גגג', גדתן  ל  לללכגת 
הארץ ל חר לדג את ארצדג הק', גכלג שדלצא לקצת 

הראשגדוש ז"ל שכלג   ות שדו דפקנג ושראל על ונו 
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כגרש ללך פרס שהע ור קגל  כל ללכגתג לו  כש  כל ללכגתג לו  כש 
לכל עלג והו אלקוג עלג גועל גגג' - כך תהיה תחילת הגאולה העתידה, 
שהשו"ת ותן  ל  לללכגת הארץ ל חגר לדג את דחלתדג. ע"כ חג  קנגש 
לגטל עלודג להתעגרר ג"כ גלהכון את ל  דג אלוג ות"ש, גלעשגת גש אדחדג 
לצונדג כפו וכגלתדג  חגלר ג רגח, גהגוע העת לגשת אל הללאכה להר גת 

הושג   ארצדג על פו רגח התגרה גהלצגה. )א ור הרגעוש ח''א על' ק"ג( 

מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל:

נרכו ההשגחה הש ר וש געלגקוש גאון  ודת אדגש וכגלה 
גלסגגלה להשוגש, און הנגר הזה וכגל לה ון גלחנגר 
לסגנ החזגן לשגש לה זכה דוקא הוא לגאולה 
וישועה, גנאו שלא צנקתדג גוגשר נרכודג הכרועג 
את הכף, א ל הק "ה צפה גראה כו גאולת ישראל 
בדור הזה הוא הכרחות, כנו שלא ת גא עלוג חלולה 
כלוה, הושגעה של הנגר הזה אודה אש כן גאגלה של 

זכגת, אלא פנגת גרגגח  חסנ. ) נרך עץ החווש ח"  526(

הגה"צ ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל:

הלא ונגע נ רו הרל "ן  פ'  א ז"ל כו און לאנש חלק 
 תגרת לשה רע"ה ענ שואלון כו כל נ רודג גלקרודג 
כגלש דסוש און  הש ט ע גלדהגג של עגלש גכג', גכאשר 
אדו רגאה כו ארצודג הק' לתר ה גלתרח   כל וגש גוגש 
  דודוש חנשוש אשר ללעלה לכפו השערתודג, כלעט 
לו שאון רגאה זה לא ואלון זה, גאדו אגלר ע"ז  גדה 
ורגשלוש נ' דנחו ושראל וכדס, גזג שלחה גנגלה לדג 
כו  טח ורחש נ' ות' עלודג  קרג  גדזכה כגלדג לראגת 

ושגעגת נ'  להרה. )אגר וחזקאל ח"א לכת  ר ( 

לאחר הדוסוש שאורעג  ללחלת ששת הולוש: "חגש דו ג רגר אצלו הנ ר, 
שחג ת ההכדה  אלגל של השדה הזאת לגכרחת להוגת  לנרגה לגלרו 
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אחרת לאשר  שדוש אחרגת. כגלש לנ רוש על כך כו רגאוש  לגחש כו 
הלצ  לגלרו אחר. כגלש אגלרוש כי אלה הם ימות המשיח.  לו ספק 

רגאוש את כל אשר התרחש לעודודג. )קג ץ עדודוש לשוחגת הלשגוח(

הרב הקדוש רבי אהרן מבעלזא זצ"ל:

כשהגוע לארץ הקגנש, אחזתג רגח קנגשה של כיסופי 
גאולה, געודוג לא ש עג לה וט  דגפה של הארץ.  כל 
עת הוה לזכור את נ רו הגלרא 'אלר ר ו א א אין לך 
קץ מגולה מזה שדאלר: גאתש הרו ושראל עדפוכש 
תתדג גפרוכש תשאג לעלו ושראל'. גפורש רש"ו - 
'כשתתן ארץ ושראל פרוה  עון ופה, אז יקרב הקץ, 
גאון לך קץ לגגלה לזה'. )ספר 'אנלגרו  עלזא'. - 'גל וא גגאל' על' 83(. 

הרב יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי זצ"ל )מחבר 'גשר החיים'(:

כל לו שרגול להסתכל  לצואגת עגללדג לא לתגך שוגרא... 
לכור שהתלגרה החנשה הוא מראשית ניצני החזון 
הנבואי: 'גק צתו אתכש לכל הגגווש גלכל הלקגלגת 
אשר הנחתו אתכש שש דאגש ה' גהש תו אתכש אל 
הלקגש אשר הגלותו אתכש לשש' )ורלוה כט, ונ(. גשאחר 
קו גץ הגלוגת דעלה גדגוע  עז"ה לשל וש דגספוש ענ 

הגאגלה השללה הלקגגה. )ל גא לספר ארץ ושראל(

האדמו"ר ממודז'יץ ר' שמואל אליהו 
טאוב - ה"אמרי אש" זצ"ל:

הוגש,  זלדודג -  נגרדג, הגש טרש הגועדג לגאגלה שללה, 
  ואת הגגאל צנק, שאלוג אדחדג לצפוש גלקגוש או"ה 
גלחכוש  כלוגן עודוש  כל וגש שו גא, א ל אתחלתא 
נגאגלה וש כאן, ועוד יותר מאתחלתא. סולדו גדצדו 
הגאגלה שללה דראג  ארץ.  )"תפארת ושראל" חלק ח', תש"ח, 

עלגנ ו"ט-כ(
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הרב עובדיה יוסף זצ''ל כתב בספרו:

רבים ועצומים מגדולי ישראל רואים בימינו אתחלתא 
דגאולה, כעון ל"ש  ורגשללו )רוש  רכגת(, ר' חווא גר"ש 
 ן חלפתא הגג להלכון גראג אוולת השחר שהוה 
 גקע אגרה. א"ל ר"ח לר"ש  ן חלפתא  ר ו כך 
הוא גאגלתן של ושראל  תחלה קולעא קולעא כל 
לה שהוא הגלכת הוא ר ה גהגלכת, ל"ט, כו אש  
 חשך ה' אגר לו. ג לגולה )וז:( ללחלה דלו אתחלתא 
נגאגלה הוא. גהגר"ל כשר  ספרג התקגפה הגנגלה 

ה וא כרגז  שש נעת תגרה, שחתגלוש עלוג כמעט כל 
גדולי הדור )גש הגרשז"א(, וקוראים את ימינו כאתחלתא 

דגאולה. )שג"ת ו וע אגלר חלק ג – אג"ח סולן לא(

נחתום בסיפור נפלא שסיפר הרב מאיר וונדר תלמיד ישיבת 
פוניבז': 

הוה זה  אחנ להאורגעוש  הש חדך הר  כהדלן זצ''ל את אחנ לה דוודוש 
החשג וש שהקוש, הגא הזלון לטכס את הר  הרצגג – הר  
הראשו, גאת הר  לולגן – שר הנתגת. כשעלה הר  
לולגן לנ ר, אלר  תגך נ רוג כו  רגך ה' אדג  אתחלתא 

נגאגלה לאז שדת תש''ח שקלה הלנודה. 

לאחר נ רוג על הר  הרצגג לנ ר ג ראש נ רוג 
התווחס לנ רו קגנלג: וסלח לו הר  לולגן, אך 
'אתחלתא נגאגלה' הותה לאז "הצהרת  לפגר" 
שהר ה לגנגלו האגלה חש ג זה ל'אתחלתא נגאגלה', 

גאז הלשוך  נ רוג. 

לאחר שסווש הר  הרצגג את נ רוג גהתווש , עלה הר  כהדלן לשאת את 
נ רוג, ג ראשות נ רוג התווחס לנ רו קגנלוג: וסלח לו הר  לולגן, גוסלח 
לו כ גנ הר  הראשו, אך כלנגלדו ש'אתחלתא דגאולה' היתה כבר משנת 
תרמ''ב. לעת התווסנגת הלגש גת החנשגת גחונגש הושג   ארץ ושראל 

אחר אלפוש שדה...
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פתח דבר

שדוש ר גת דתקשתו  קגשוה עצגלה:  פרשת דצ וש )נ רוש פרק ל(, דלצאת 
פרשת הגאגלה גהתשג ה. פסגקו התשג ה גפסגקו הגאגלה דכת וש לסירוגין 
– כנו להנגוש את הוגתש תלגווש זה  זה. ל גאר שש בתורה כו השו ה 
לא''ו תגוע רק לאחר התשג ה, הלגועה  עק גת הקללגת ש פרשת כו 
ת גא, גכן דפסק  רל ''ש, אש כן כיצד הגענו לארץ ישראל ללא תשובה?

 דגסף  ד גאת הגאגלה ביחזקאל דאלר  לפגרש הפגך להתגרה, שהגאגלה 
תגוע לנגר של חגטאוש, כלג שאגלרוש כל וגש  תפולה: ּוֵלִ וא גֹוֵאל ִלְ ֵדו 
ְ ֵדוֶהש ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָ ה. כוצנ ותכן סתורה, הרו כל הפרשה  וחזקאל 

שגגה לפרשת דצ וש חגץ להתשג ה?

 סגגות הגל' )סדהנרון צז:( תדאוש גאלגראוש דחלקוש האש תשג ה קגנלת 
לגאגלה, גאף אחנ להש לא ל וא ראוה להפסגק  תגרה  ג כתג  להנוא 

שתקדם תשובה לגאולה, הוותכן?

נ ר דגסף קשה לאגנ ר' והגשע אגלר שהגאגלה תגוע  זכגת תשג ה לחלת 
ללך קשה כהלן, שוגרגש לעש ושראל לחזגר  תשג ה, גהדה ראינו את 
הללך הקשה כהלן  שגאה הדגראה, לנגע לא זכודג לכאגרה לראגת גש 

את התשג ה? 

שאלגת קשגת אלג גגרלגת לוהגנוש וראוש גטג וש, להתעלש לכל החסנוש 
גלכל הד גאגת הלתקוולגת  ולודג, ללרגת שהש לשדדוש את נ רו הרל ''ן 
)שלגת פרק וג( "ענ שדאלון  כל נ רודג גלקרודג שכלש דסוש און  הש ט ע 
גלדהגג של עגלש", לחלת השאלגת הש לענופוש לגלר און דסוש גאון חסנוש. 

 חסנו ה גרא זכותו ללצגא תשג ה לכל השאלגת הללג, גדהוה לו אגר 
 עודווש, ראותו כוצנ כל הפסגקוש לתקוולוש לולה  לולה לגל עודדג. 
החלטתו לזכגת גש אתכש, ג זה גש להגנגת לפגקח עוגגרוש שפקח את 
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עודו.  לוגחנ להגנגת לג שזוכה אגתו לגגר  ארץ דחלת ה'. ארץ ש ה 
לתעגררת אה ת ה' אלודג.

קראתו את שש החג רת 'לכג דרדדה  גאגלה' ע''ש נ רו הספגרדג הלג אוש 
 סגף החג רת, האגלר שפרק זה דאלר על קבוץ גלויות הקודם לימות 
המשיח, גאלר לכג דרדדה לה' אתש  דו קו גץ גלגוגת לכג דרדדה  קגל תגנה 
על שהגצואדג לקר  האגלגת. גכל אחנ וזרז את ח ורג להלל לה'. ג סגף 
הפרק לזרז את  דו נגר הלשוח לעשגת תשג ה, גאז וזכג לראגת  שג  ה' 

צוגן. ג חג רת זג ות אר  עז''ה על אוזה תשג ה לנ ר הפרק. 

לסוגש אכתג  השגחה פרטות דפלאה שהוותה לו עש חג רת זג. הק ''ה 
זוכדו גדתן לו חלקה  עגלש ה א - ארץ ושראל )ראה א ן עזרא  ראשות לג, וט(, שאדו 
לשכור אגתה. הדה  חגנש אנר א' עז  השגכר את הנורה, גכ ר הגנוע לו על 
כך כלה חגנשוש לפדו כן. פרסלתו  לקגלגת ר וש את הנורה,  אג הר ה 
אדשוש לראגת את הנורה, גראה זה פלא כגלש לא רצג את הנורה לכל 
לודו סו גת. ה דתו שוש כאן קגל קגרא לאת ה', שעלו להתאלץ להגצוא 
 קרג  את הספר על קדות  ות  ארץ ושראל. א ל הנ רוש התארכג דגספג 
הר ה חונגשוש, גלא הוה דותן ענון ל רך על הלגגלר. גהנורה עגלנת רוקה, 
גש שכ ר עלנדג עש חגזה  ונ גדשאר רק חתולה אחרגדה, פתאגש דעללג 
השגכרוש גלא וצרג קשר דגסף.  לגצאו פסח, דתן ה'  לו ו להגצוא פרק 
אחנ לתגך הספר  תגר חג רת  פדו עצלה, ערכתו את הנ רוש הגספתו 
לכלה לקגלגת, ג ''ה החג רת לפדוכש.  אגתג ער  ששלחתו את החג רת 
לגרפוקאות, הגוע והגנו שללש השתגקק לנורה גכ ר ללחרת חתש חגזה 
גדתן צק. הרגשתו את השלחה הגנגלה שוש ל גרא עגלש  חג רת הזג. 

קרואה דעולה גלגעולה
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הבהרה חשובה

ספר זה אודג עגסק כלל  דגשא שוש עלוג לחלגקת גנגלה, האש לנודת 
ושראל הוא ראשות צלוחת גאגלתדג. כל עדודג של ספר זה לעסגק  דגשא, 
עלוג און לחלגקת  רגר גפשגט הגא לכל לו שלגלנ את הגל’ גהלנרשוש 
 דגשא הגאגלה. הגר’’א אלר שכ ר החל משנת ת’’ר לתחול אתחלתא 
נגאגלה, עש פרוחתה של ארץ ושראל )הארכדג  זה הר ה  פרק ח(, ק”ג  ולודג 
שהארץ פגרחת ענ לאגנ. התקווש  דג ללש לולה  לולה ה טחת התגרה 
)נ רוש ל, ה(: "ֶגֱהִ וֲאָך ְוָו ֱאֹלֶהוָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָוְרׁשּו ֲא ֶֹתוָך ִגוִרְׁשָּתּה ְגֵהוִטְ ָך 
ְגִהְרְּבָך ֵלֲאֹ ֶתוָך". הרו שלפו כגלש אדג לא  אתחלתא אלא עלגק עלגק 

 תגך הגאגלה.

חשג  לאגנ לעשגת ה נלה  ון לנודת ושראל ל ון ארץ ושראל, שהוא 
לצגגה גנגלה גפרוחתה סולן גנגל לאגנ לגאגלה לכג’’ע, כל גאר  גל’ 
)סדהנרון צח, א( "אלר ר ו א א: און לך קץ לגגלה לזה, שדאלר גאתש הרו 

ושראל עדפכש תתדג גפרוכש תשאג לעלו ושראל גגג'".

לטרתג של ספר זה להר גת שלגש  עגלש, לצערו כל אחנ לתעסק רק 
להס ור ענ כלה השוטה של השדו אודה דכגדה, ענ שהעגלש  כלל לא 
וגנעוש עד כמה רב המשותף והמוסכם מהנושא של המחלוקת. טעגת 
גנגלה זג גגרלת לפעלוש טעגוגת שללש וכגלגת לג גל  כפורה גלגרה 
]ראה לכת  לאלוהג )ח"ג על'  350( הכגת  לאחר הסכלת האג"ש ) תארוך טז 
כסלוג תש"ח( להקלת לנודה והגנות: "כל האגלר לקרה הגא הלא כגפר הגא, 

א ל אדחדג   ורגר כו לאת ה' הותה זאת"[.

שלעתו והגנוש וקרוש הלתאלצוש לראגת את ונ ה' אפולג  עשן שעלה 
להארג גת של אגשגגוץ, א ל  "ֹּכה ָאַלר ְוָו ְצָ אֹות עֹנ ֵוְׁש ּו ְזֵקִדוש ּוְזֵקדֹות 
ש ְגִאוׁש ִלְׁשַעְדּתֹו ְּבָונֹו ֵלרֹ  ָוִלוש: ּוְרחֹ ֹות ָהִעור ִוָּמְלאּו ְוָלִנוש  ִּבְרחֹ ֹות ְורּוָׁשלִָ
ִגוָלנֹות ְלַׂשֲחִקוש ִּבְרחֹ ֶֹתוָה" )זכרוה ח(, הש כעגרוש לא רגאוש, כנ רו הכתג  

)ושעוהג ל , וט( "ִלו ִעֵּור ִּכו ִאש ַעְ ִּדו".
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והו רצגן ללפדו א ודג ש שלוש, שחג רת זג תר ה אה ה גאחנגת  עש 
ושראל, גותקווש  דג  להרה נ רו הד וא וחזקאל )לז, כא-כג(: "ּכֹה ָאַלר ֲאנָֹדו 
ְוִו ִהֵּנה ֲאִדו ֹלֵקַח ֶאת ְּבֵדו ִוְׂשָרֵאל ִלֵּבון ַהּגֹוִוש ֲאֶׁשר ָהְלכּו ָׁשש ְגִקַּבְצִּתו ֹאָתש 
ִלָּסִ ו  ְגֵהֵ אִתו אֹוָתש ֶאל ַאְנָלָתש: ְגָעִׂשוִתו ֹאָתש ְלגֹוו ֶאָחנ ָּבָאֶרץ ְּבָהֵרו 
ִוְׂשָרֵאל ּוֶלֶלְך ֶאָחנ ִוְהֶוה ְלֻכָּלש ְלֶלֶלְך ְגֹלא ִוְהוּו עֹונ ִלְׁשֵדו גֹוִוש ְגֹלא ֵוָחצּו עֹונ 
ִלְׁשֵּתו ַלְלָלכֹות עֹונ: ְגֹלא ִוַטְּמאּו עֹונ ְּבִגּלּוֵלוֶהש ּוְ ִׁשּקּוֵצוֶהש ּוְ כֹל ִּפְׁשֵעוֶהש 
ְגהֹוַׁשְעִּתו ֹאָתש ִלֹּכל לֹוְׁשֹ ֵתוֶהש ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָ ֶהש ְגִטַהְרִּתו אֹוָתש ְגָהוּו ִלו 

ְלָעש ַגֲאִדו ֶאְהֶוה ָלֶהש ֵלאֹלִהוש:"   ''א.
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פרק א'

ישיבה המביאה גאולה

א. חידושו הגדול של הגר’’א

לפדו כלאתוש גחלושוש שדה, שלח לדג הק "ה לשלוש את ר ודג הגר"א, 
להאור את עודוהש של ושראל  נ רוש ר וש  כל לקצגעגת התגרה, ג כללש 
 עדודוש אשר דגגעוש לתקגפתדג הסלגכה לגאגלה. כל הנ רוש הללג וש  הש 
ארוכגת ר ה, ד וא כאן  קצרה את אחנ להוסגנגת הגנגלוש הל גארוש 

 נ רו הגר"א, עש הלקגרגת לנ רוש.

 ורגשת הארץ  זלן והגשע סנר הנ רוש הוה ורגשה גרק אח''כ הגוע לצגגת 
הושו ה, כלשגן הספרו )שגפטו' וז, ונ( גורשתה גוש ת  ה  זכגת שתורש תש . 
לעגלת זאת  נגר הגאגלה לולנדג הגר''א הסנר להופך ישיבה ומתוך כך 
זוכים לירש, כלג שצגגה הגר''א לתללונוג לש ת  ארץ געל ונו כך וזכג 

לעגרר את הגאגלה גלורש את הארץ. 

נ ר זה דרלז  תהלוש )סט, לג(: "ִּכו ֱאֹלִהוש וֹוִׁשוַע ִצּיֹון ְגִוְ ֶדה ָעֵרו ְוהּוָנה ְוָיְׁשבּו 
ָׁשם ִויֵרׁשּוָה". קגנש ושו ה גאחר כך ורגשה. ללולא לצגגת הושו ה  זלדדג 
גנגלה הוא ענ לאגנ, שכן הוא לא רק קוגש הורגשה, אלא גש וגצרת את 

הורגשה גלזרזת את הגאגלה. כלג שאדג רגאוש  עודדג.

דלצא ש לצגגת הושו ה  ולודג כלגל גש קונגש השש הוגתר גנגל שוכגל 
להוגת )כו עון  עון וראג  שג  ה' צוגן(, לתקן עגלש  ללכגת ש-נו, גללאה הארץ 
נעה את ה' כלוש לוש לכסוש, כל הלנרגגת ותגלג גושתללג גכל הה טחגת 

תתקוולדה. ללש זכגת גנגלה ענ לשלוש. 
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לתללונוג שה טוחג לג דאלדה לדסגע לארץ הקנש, הוה אגלר הגר"א 
 התרגשגת ר ה: 

"אשרוכש שתזכג לקווש לצגת ושג  ארץ ושראל השקגלה כדגנ כל 
הלצגת ש תגרה, אשרוכש שתזכג להוגת שגתפוג של הק "ה הש  
ש גת ועק  גלשכדגתוג ורחש, ה גדה ורגשלוש, הלצו  ג גל אללדה, 
הלרחו  ג גל ושראל, אשרוכש שתזכג לקווש לצגת הרח ה, עפ"ו 
צג הד גאה הרחו ו לקגש אהלך )ושעוה דנ( שלצגה זג ת וא את קו גץ 
הגלגוגת  רחלוש, ככתג  שש אחרוה, כו ולון גשלאל תפרגצו גזרעך 
גגווש ורש גערוש דשלגת וגשו ג גגג' ג רחלוש גנגלוש אק צך" )ספר 

כו  חר ה'  צוגן(.

ב. סערת אליהו

כך כת  הגאגן ר' ושעוה חשון זצ"ל )ראש הלללנוש  עץ חווש(, לצאצאו תללונו 
הגר"א שעלג לארץ ושראל,  ספרג "נ רו ושעוהג" )וצא לאגר ע"ו חתדג הגאגן ר' 

אלוהג זלגטדוק זצ"ל ח ר  נ"ץ הענה החרנות. דל "ע ח' אנר תשל"ה(: 

" כנו לנעת גלה ון לרגחש התלה גתש גלסורת דפשש של תללונו 
הגר"א גהסתכדגתש  דסועה לאר"ו לשך שדה  סורגת קטדגת על 
לוש ר וש אנורוש, גל לגתש  התוש גת הראשגדה  זלן של לחלגת 
גלגפגת ר"ל גפרעגת ר"ל, גלה ון לעקשדגתש הגנגלה  ע גנה זג, 
צרוכוש קגנש לללגנ הר ה את הוסגנ הרגחדו שלהש, את "סערת 
אליהו" רבם, הגר"א, לקו גץ גלוגת גושג  ארה"ק, שזה הוה וסגנ 
הוסגנגת שתללונוג לסרג את דפשש, ג אג  אש ג לוש בכדי לקרב 

את הגאולה במצות רבם...

זה לאה גאר עוש שדה לוגש שעלג א גתודג תללונו הגר"א לאר"ו 
 שדת תקס"ט. השוורה הראשגדה וצאה  ש עוש דפש לשקלג , 
ו דה נרווסון, הגועה לצפת  וגש ח' אלגל תקס"ט. לו וגכל לספר גלו 
וגכל לתאר את לסורגת דפשש גלכ"ש את רגחש הסגערת " סערת 
אלוהג" ר דג הגר"א לשם קרוב הגאולה ע"ו קץ הלגגלה. כו ראג 
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 רגח קנשש כו הגועה עת לחדדה כו  א לגענ כו רצג ע נוך את 
א דוה גאת עפרה וחגדדג...

לו וגכל לספרה את פרשת התלאגת שס לג הלתווש וש הראשגדוש, 
לגפגת גפרעגת, חסרת לוש געגדו גלחלגת שגדגת, גלו וגכל לספר את 
ג גרת רגחש געקשדגתש להחזוק את הושג  שעלנ  כל וגש להתלגטט 
גלהת טל ח"ג לרגלו הצרגת גהתלאגת ר"ל, גרק הכח החזק גהאנור 
של אלגדתש העלגקה  לצגגת ר ש הגר"א ג רכגתוג החזוקג לעלנ 

 עקשדגת שאון  כח אוש לתאר גלספר...".

ג. קום התהלך בארץ

כך כת  הדצו"   ספרג העלק נ ר ) ראשות וג, וז(: "קגש התהלך  ארץ לארכה 
גלרח ה כו לך אתדדה. אלר לג שדות לתדת הארץ, הוודג אחר שועדשג... 
גוהוג גגלוש גדתלעטוש, ושג ג לארץ ושראל גוש ג  ה, א ל לא  אגתג 
אגפן שוש ג  ראשגדה  ולו והגשע שאז דתקווש כו כל הארץ אשר אתה 
רגאה, שושראל לא  דג  תוש גלצאג הכל לפדוהש, א ל  גאגלה השדוה 
והשלישית דנרש א רהש א ודג להתהלך בארץ. גכן והוה  שג  הק "ה 
את ושראל לארץ הקנש והוג לגכרחוש לבנות בתים ולעשות הישוב 

בעצמם". 

גכ"כ הדצו"   לכת ג )הג א  ספר שו ת צוגן ח"  על' 5( "גהדדג לאלודוש  ה טחת 
ה' לא רהש א ודג... לתחלה אלר ה' אשר  ראוה וקדה אגתה, גאח"כ אלר 
שותהלך  ארץ ג זה תדתן לג הארץ, גהראוה ע"ז כו  ורגשה ראשגדה ע"ו 
והגשע  ן דגן לא דצטגג להקנוש פעגלתש גלעשגת ושג  הארץ טרש  גאש, 
ג  גאש לצאג הארץ לוגש ת  כל טג .  א ל אחר שהוה הגלגת גותקווש 
 דג: "גשלתו את זרעך כעפר הארץ" שהכל נשוש עלוהש,  עת ההוא, קגש 
התהלך  ארץ גכג' היינו בביאה שאחר הגלות, עלינו להתהלך בארץ 

ולעסוק בישובה טרם נזכה בה  " . 

אלדש אלר ה' התהלך  ארץ גלא אלר לך  ארץ, אלא לשגש שהוה הלוכת 
א רהש  כל הארץ לא  נרך הט ע אלא בכח אלוקי, כך והוה ושג  הארץ 
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ע"ו ושראל א ל  עזר אלגקו כלג שהוה  ולו עזרא ש דג  עצלש ה תוש 
גככה והוה  גאגלה העתונה   "א".

ד. איתערותא דלתתא

גכן ל גאר  נ רו הגר"א ) כת ו תללונוג(, שכל הפעגלגת של האתחלתא 
נגאגלה, לתחולגת  אותערגתא נלתתא, כלגלר ע"ו הפעגלגת של  דו 
האנש. ג ואר שש על לה שנרשג חז"ל על  עתה אחושדה, זכג אחושדה 
לא זכג  עתה, של"ל און לקרא וגצא לונו פשגטג, נהוודג שגש  זלן של 
 עתה וכגל להוגת אחושדה, נהוודג שוחוש הק "ה את סגף הגאגלה, וזהו 
ע"י הפעולות של עם ישראל למען זה. סלך לנ ר לה שדאלר )ושעוהג פרק 
ס , ה( "ִּכו ִוְ ַעל ָּבחּור ְּבתּוָלה ִוְ ָעלּוְך ָּבָדִוְך ּוְלׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַּכָּלה ָוִׂשוׂש ָעַלִוְך 
ֱאֹלָהִוְך". כאשר עש ושראל ותח רג לארץ ושראל  אה ה עצגלה כקשר 

אוש לאשתג, אז וזכג לושוש עלוך אלגקוך. 

ג לנרש )פסוקתא נר  כהדא כא( דאלר: א"ר אחא דלשלג ושראל לזות, שדאלר 
'זות רעדן ופה פרו תגאר קרא ה' שלך' )ורלוה וא: טז(, גדלשל הק "ה כדר, 'דר 
אלהוש דשלת אנש' )לשלו כ, כז(, לה נרכג של שלן להדתן  דר והן מאירים 
שניהם כאחת, כך אלר הק ''ה לושראל,  דוו הגאול גאגרו הגא אגרכש 
גאגרכש הגא אגרו, אני ואתם דלך גדאור לצוגן, קומי אורי כו  א אגרך 

)ושעוה ס, א(.

ה. המחלוקת הגדולה

 שדוש ש ון ת”ר – ת”ש התחגללה לחלגקת גנגלה  עש ושראל, כוצנ 
תגוע הגאגלה?

ר וש חש ג  טעגת, כו פתאגש ורנ השו’’ת לשלוש ארץ לגלר לעלג: צאג, 
אג ושלח לשוחג כרגע לן השלוש לתקגע  שגפר גנגל על דנחו ושראל 
גוק צש ורגשלולה גועשג לה חגלת אש גלקנש ללרגלוש. ענ שס רג שאלג 
העגסקוש  עלוה לארץ ושראל עג רוש לעון האוסגר הלג א  רש"ו )כתג גת 

קוא, א(: שלא ונחקג את הקץ.


