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 שליט"א  אליהו עטיה הרה"ג /  ה'תשפ"א פרשת דברים

  ע"טתורה  על פי ליקוטי מוהר"ן   

ודתנו עיקר עב /כל אדם לראות שמצידו לא יעכב את המשיח/ לתקן חלק משיח שבוך צרי

 ים סדר היום בדורות הקודמר השכינה/ מעלת ר' אברהם הלוי מגורי האריז"ל/ להשתתף בצע 

הסיפור עם הבית   יה לגאולה ומשיח/עצה לצפי  לירושלים שלעתיד באים רק המוזמנים אליה/

ישיבת קלם/ המשל של הסבא מקלם  /ומה למד מזה החפץ חייםהלוי שלא רצה להיות רב, 

 על הצפייה לגאולה 

 צידו לא יהיה עיכוב לביאת המשיחצריך כל אחד לראות שמ

ימי אבלות ם  שה   -  של תשעת הימים  םאנחנו נמצאים בעיצומ א.  

  ( : לתענית  ) בגמרא    אכמוב   היא,  עבודה שלנוה   .על חורבן בית המקדש

  לות אצל אבה   ,"המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהכל  "

ישראל, לא    עם  בעל    רקהיא  על  יותר  היא  אלא    ,עברהחורבן 

אנו   ובית המקדש,  ע"י האבלות על ירושלים  דוקא  כלומר,  .העתיד

ם "  :ב(- א   ז,)תהלים קמ   כתובש ו  כמ  ,ות בשמחתהאר לזוכים   ל ִַ ּבֹוֵנה ְירּוש ָׁ

ּנֵס:  ה' ֵאל ְיכ  רָׁ ש ְ ְדֵחי יִַ רֵֹפא לִַ   נִַ םהָׁ בֹותָׁ ּצְ ש  ְלע  ּבֵ בּוֵרי ֵלב ּוְמח    רבינו   ."ש ְ

ָצִריך ָכל ָאָדם  "  "א( ט חע" תורה  )   ן"רה מו  ליקוטי אומר ב  ָלל שֶׁ ִהנֵּה ַהכְּ

שּוָבה  תְּ ַלֲעׂשֹות  ַהיְּנּו  ּדְּ ִשיָחא,  מְּ ִעיכּוב  יֶׁה  ִיהְּ לא  ִמִצּדֹו  שֶׁ אֹות  ִלרְּ

ן  ַתקֵּ ָמה ּולְּ לֵּ צריך  היא, ש האדם העבודה של  א"ז  ". עכ"ל.ַמֲעָׂשיושְּ

 ,רבינומי שמתבונן בדברי    .לא יהיה עיכוב למשיחו  דישמצ  בדוקל

 . זה לא תלוי בנו  באמת  כי  ,לא מטיל עלינו להביא את המשיחהוא  

  .שמעכבים את המשיח ושאני לא יהיה מאל זה ,נותלוי בשמה ו

די לא יהיה ישמצ'אומר    רבינושמה פירוש    ,חידושאני רוצה להגיד  

ריבוא ששים  הרי משיח צדקנו הוא נשמה כללית של    .'יחעיכוב מש

ית   שאומר מביא כמה פעמים את הזוהר רבינו .נשמות ישראל ֵראש ִַ )ּבְ

ילֹ " :    כ"ה ע"ב( י יָׁבֹוא ש ִַ ד ּכִַ ה  -"  ''ה ע  ֶׁ א מש  א   ,ּדָׁ דָׁ א ּכְ ן ּדָׁ ּב  משה   ."ֻחש ְ

'  ,משיחבחינת   יבוא שילהשנא'  כי    '. משה'שילה בגימטריה    ', עד 

שו כללית  נשמתכמו  נשמה  הוא  צדקנו  כל   כלוליםש  ,משיח  בה 

ניצוץ מנשמת משה   כך גם להיפך, יש .שמות ישראלנ  אריבו  ששים

מששים  ל  כב  נמצאש ישראלנריבוא  אחד  פה שהיינו    .שמות  יש 

 כלאת    םבתוכ יםכוללומשיח    רבינוכמו שמשה  , כי  כללות ופרטות

לה,  ישראל  תנשמו גם  חלק   אחדבכל  ש  ,פך יכך  בו  יש  מישראל 

 , וכן יש בו ניצוץ מנשמת משיח צדקנו. רבינומנשמת משה 

ה הּוא  , וז"ל:  )תניינא תורה כ"ו(בלקוטי מוהר"ן  ים  מפורש  והדברים ֶׁ י ֹמש  ּכִַ

ר, ר ְוֵאיבָׁ ל ֵאיבָׁ כָׁ ֵאל, ּבְ רָׁ ש ְ יִַּ ד מִַ חָׁ ד ְואֶׁ חָׁ ל אֶׁ כָׁ ש  ּבְ ע"כ. וכעין זה   ְמֻלּבָׁ

עגם   תורה  וז"ל:  "ב()שם  ר ,  ֵאיבָׁ ל  כָׁ ּבְ יֵּש   ֶׁ ש  ה  ֶׁ ֹמש  ל  ֶׁ ש  ְפלּות  ש ִַ ינ ת  חִַ ּבְ

ז ר ְונִַ  חָׁ ֶׁ ר ש  ח  ְפלּותֹו, ֵמא  ד ש ִַ חָׁ ל אֶׁ יש  ּכָׁ ְרּגִַ ה ּומ  ּנ "ל, ֲאז י רֹואֶׁ ר ּכ  ְחיֶׁה ְוֵאיבָׁ

ר ְוֵאיבָׁ ר  ֵאיבָׁ ל  כָׁ ּבְ יֵּש   ֶׁ ש  ה,  ֶׁ ֹמש  ל  ֶׁ ש  ְפלּות  ִַ ש ּ ה  ינ ת  חִַ ּבְ ְצלֹו  אֶׁ ה  ּלֶׁ ְתּג   .ְונִַ

ש חלק  ומשה  וכיון  יש  אחד  שבכל  נמצא  נשמה,  אותה  זה  משיח 

 . , כמו שיש בו חלק מנשמת משהמנשמת משיח

 צריך כל אדם לתקן את החלק משיח שבו 

ם  "  אומר:  רבינו  .עכשיו נתקדם עוד שלבב.   דָׁ אָׁ ל  ּכָׁ יך  רִַ ּצָׁ ֶׁ ש  ל  לָׁ ּכְ ה 

א יחָׁ יּכּוב ְמש ִַ ְהיֶׁה עִַ ּדֹו לא יִַ ּצִַ ּמִַ ֶׁ ְראֹות ש  פירושו של דבר שהחלק   ".לִַ

 שמצפים  את העבודהז ו  .לגאולה  מוכן  כבר  המשה משיח שבי יהישל  

רוצים ממך   ,משיח  ניצוץ נשמת  אחדבכל    דהיינו מכיון שיש  מאיתנו,

שבך  אתשתתקן   שה  ,המשיח  שלך  באופן   א ולבכבר  יכול  ניצוץ 

תהיה    הכללית  לפי זה שהגאולה  ויוצא  .ולהצטרף לגאול את ישראל

ייעד שהקב"ה    בתיקון  ריבוא חלקי משיח יהיו מתוקנים  ששיםל  ככש

ואז תבוא    ה,חלק משיח שבבתקן  צריכה לשהיא  מה  כל נשמה  ל

   הכללית. הגאולה

הכללי ביאת המשיח    ,שבתור אדם פרטי  יוצא ונחדד את הדברים,  

ב תלויה  בי  ,ילא  מה שתלוי  מעזה    ,אלא  יהיה  לא  את    בכ שאני 

כי עדיין לא הגיע הזמן,    ,אני לא יכול להביא אותו  כי אמנם  המשיח.

ם אם כבר הגיע ג"ו חש פשראבל אאו משאר טעמים שיש לה' ית', 

כי המשיח תלוי בכל את הגאולה,    מצידו  עכבי  אדםזמן הגאולה, ה

, והתיקון  משיח  וץ מנשמתניציש    יהודיבכל  כי    ,מישראלאחד ואחד  

נפרד  בלתי  חלק  היא  בפרטות,  ישראל  נשמות  כללות  כל  של 

ות כל ניצוצות משיח המתוקנים, כי רק בהצטרפ  מהגאולה הכללית.

כעת  ו   הזמן שייעד הקב"ה, הגאולה הכללית.וכל לבוא בהגיע  אז ת

   .משיח וגאולה יןענעל כל הסתכלות חדשה יש לנו 

 ת הצער על הגלות בתועלמסילת ישרים ביאור דברי ה

ים, שאותו  והראיה לדברים אלו הם דברי הרמח"ל במסילת ישרג.  

ר חלקי  בביאו  (פרק י"ט )  שריםי   תל ימסב  אני רוצה להקריא בפניכם.

זה גם   דבריווכשמתבוננים ב   .הוא מסביר דבר עמוק  שם  ,החסידות

חידוש ליישו  ,כן  רוצים  אנחנו  הראש  רהיום  כמה   ולתקן   ,את 

בנו  מוסכמות כך  לא    ן ה  ך א  ,כונותנ   ןה שאמנם    ,שהשתרשו  כל 

ל כדי  לדייק את הדברים  ומאוד חשוב  מה  מדויקות  עבודת למוד 

עכשיו   שלנו  לגאולהוהכנה  בהשם  ה  .ציפייה  של   "למחרהלשון 

   .גבוהה ויפה"כ עברית כ מתוקה מדבש, היא

, מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו,  החסידוז"ל קדשו: " 

ודאי   שיצטערהנה  ממש    צריך  צער  ועל  תמיד  הגלות  על 

מצד מה שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך ויתאוה  ,  החורבן

  ז"א,  . , ע"כ "לפי שבה יהיה עילוי לכבוד השם יתברך ,  לגאולה 

חסיהתנאי  אחד להיות  על   ,ד ם  צער ממש  תמיד  מי שמצטער  זה 

החורבן ועל  להצטערהגלות  סתם  לא  אבל  שיש בגלל    ,  הסבל 

שאלא  בגלות,   מה  לכבודו  כביכול    מתגור  גלותהמצד  מיעוט 

היא גלות והחורבן  הנקודה של הצער על ה  ,דגישהרמח"ל מ  .יתברך

כבוד של ה כי    יתברך.כבודו    יעוטיש משבגלות  צריך להצטער  ש

ישראלהקב"ה מש עם  עם הכבוד של  ביזוי לעם   "וכשחו  , ותף  יש 

אותנושהגויים  ע"י  ישראל     , בגלות  מצטעריםאנחנו  ו  ,מבזים 

על זה  ו יתברך בעולם,  השם    כבוד  למיעוטהמציאות הזאת גורמת  

 . גלות באנחנו צריכים להצטער 

לגאולה לפי שבה יהיה עילוי לכבוד  ווה  איתש   אומר הרמח"ל:עוד  

עליה לכבוד השם  ו יהיה עילוי    ,גאולה  בואשת כ   יתברך, כי  םהש

"  .יתברך הרמח"ל:  אליהו  וממשיך  דבי  התנא  שכתב  מה  והוא 

כל חכם וחכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו  ,  )פרק ד'( רבה

ימיו, ומתאנח על כבודו של הקב"ה ועל כבודן של ישראל כל  

  ". ומתאוה ומיצר לכבוד ירושלים וכו', זוכה לרוח הקודש בדבריו

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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ישראל שיש בו   כל חכםש  'אליהו'תנא דבי  הרמח"ל מצטט קטע מ

ועל   ,תאנח על כבודו של הקב"ה יהוא צריך שהוא    ,תורה אמיתית

 על חורבןומיצר להיות מתאבל תמיד  , כל ימיו ,כבודם של ישראל

בדבריו  זה?  בזכות  זוכההוא  ומה    .ירושלים הקודש  לרוח   . זוכה 

מה    .כמו שרוח הקודש מדברת מתוך גרונו יהיו דבריו    ,ידברכשהוא  

לעשות זה?  צריך  ולאמיתה  תורה  ללמוד  צריך  בשביל    .לשמה 

  .נח על כבודו של הקב"ה ועל כבודם של ישראלאלהת ו

 מה יעזור שאתפלל על הגאולהוכי ענווה של שקר, לומר להיזהר מ

הרמח"ל  ד. בני  "  :ממשיך  גאולת  על  תמיד    ,ישראלויתפלל 

ואם יאמר אדם מי אני ומה אני ספון    .והשבת כבוד שמים לעילוי

שאתפלל על הגלות ועל ירושלים וכו', המפני תפילתי יכנסו   )חשוב(

הישועה  ותצמח  הנביא    כאן   ?הגליות  תהיה  כבר  אליהו  מה  יודע 

של ושפליםווענ  ב"הכולם    נו,המחשבה  לתפילה  ים  מגיע   , כשזה 

מה ומי אני    :מרואאדם  ה  הגאולה, כשמבקשים ממנו להתפלל על  

הגלות  א ש  חשובאני   על  הרע   ,ירושלים  ועלתפלל  היצר  פתאום 

תפלל על הגלות  ו מלה נלהחליש אות  ,ו לענווה של שקרנמכניס אות

',  תפילתי יכנסו הגלויות ותצמח הישועה  ימפנואומר: '  ,ועל ירושלים

אתפלל   אם  מ" ברצינות  וכי  עבדך  דוד  צמח  תצמיח   הרהאת 

  מי אני בכלל?...  ?זה יעזור -" רך ברחמים תשובולירושלים עי

לז.(  תשובתו בצידו: כאותה ששנינו" לפיכך נברא אדם  "  )סנהדרין 

, וכבר נחת רוח  יחידי, כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם

זאת על  ומתפללים  מבקשים  בניו  שיהיו  יתברך,  לפניו    . "הוא 

לפיכך  "בסנהדרין    'כתוב בגמ  א.  :שתי תשובות  האליהו הנביא עונ

אתה באמת    ",שיאמר בשבילי נברא העולםכדי  יחידי  נברא האדם  

אצל השי"ת, והיה ראוי לברוא את העולם רק בשבילך, ולכן    חשוב

תכן שאתה זה  וי  בתפילתך,גדול    כוחלך  יש  ו  תפילתך חשובה מאוד

   .שתביא את הגאולה

 יש שמחה גדולה לפני הקב"ה כשמתפללים על הגאולה 

ואף שלא תעשה "  עונה תשובה שניה, והיא העיקרית:הוא  עוד  ה.  

מפני שלא הגיע הזמן או    להביא מיד את הגאולה(  קבל תפילתםל)בקשתם  

שמח  והקב"ה  שלהם  את  עשו  הם  הנה  שיהיה,  טעם  מאיזה 

עכ"ל"בזה את  .,  של    ונבאר  קדשו  אנחנו    :הקדושרמח"ל  הדברי 

הדורות    ,גלותב  השנ   כאלפיים ענקיים ובמשך  ישראל  גדולי  היו 

לש מאוד  צדקנו  הביאהשתדלו  משיח  הצליחו  ,את    "כוא  , ולא 

,  שווים לעומתםמה אנחנו  לא הצליחו להביא משיח,  אם הם    ,נחשוב

  .וקטנים אפסים מאוד אנחנו  הרי באמת

ודור שמתקדם אבל באמת   דור   העולם  הזמן,  צריך לדעת שבכל 

זה לא בגלל שאנחנו    ,תבוא הגאולה בימינוש   מה  כלומר,  .תקןנ  כבר

דור הקודם היו הרבה בדאי שבוו  מים,הקוד  ותקים יותר מהדוריצד

צדיקים וכל שכן  'יםחיחפץ  ה'ו  ה'בן איש חי',כמו    ,יותר  דורות  ב, 

אחרי מגיעים  כי אנחנו    ,תקןנהדור שלנו כבר  ש   אאל  .יותר  םהקודמי

הקודמים הדורות  של  הצדיקים  שתיקנו  שאנחנו  לכן  ו  ,מה  אפילו 

   .יש לנו סיכוי יותר שהגאולה תבוא אצלנומהם, קטנים יותר 

לכך?  ו הסיבה  הזה בשם    "לז   י"הארמה  לדבר  גבי  "קורא  על  ננס 

אבל אם    ,מרחק גדולרואה ל  מטר  2אדם גבוה  והמשל לזה,    – "  ענק

ירים את הבן הקטן שלו על הכתפיים יותר    ,הוא  הבן הקטן יראה 

הוא    בלא  חצי מטר,הוא ננס בקושי  ש  ואפילו  ,בא אמרחוק מאשר הל

אנחנו  ש   אים אל נסנשל  דור  הוא    ,זה הדור שלנוו   .גבי הענק  לע  ננס

על   הקודמיםעל    - ענקים  יושבים  על    ,הדורות  רוכבים  )והפשט שאנחנו 

הגאולה  ש  טובה  מספיקסיבה  זה כבר  ו  .התיקונים שכל גדולי הדורות עשו( 

  ות אנחנו יותר גדולים מדורבאיזשהו מקום  כי    ,בדורינו  דוקאתבוא  

   .להמעעולים ושתמשים בהם מאנחנו ש מים, מכיוןקוד

מבש  ,נמצא  שאנחנו  הגאולהמה  את  הגאולה    ,קשים  בבקשת  כי 

  ועשה בקשתנו מאיזית  אםאפילו  ו  ,אנחנו עושים נחת רוח לקב"ה

הזמן  סיבה, הגיע  שלא  מפני  לנו    כי  ,או  שאכפת  העובדה  עצם 

 כי  .עושים נחת רוח לקב"הבזה    ,מהגאולה ואנחנו באמת מצפים לה

קשה ו  ר נוראעצא  הו ו  ,הקדושה  נהישכלזה    ,ר הכי גדול מהגלות עהצ

ר  עצהשאיכפת לנו מכ ,נהישל השכהוא שעיקר הצער  יוןוכ ,ביותר

 ניתן דוגמא:  .זה עצמו משמח את הקב"ה  ,משתתפים בצערה ו  ,השל

לשאול מה אבלים, יש  לנחם    יםכשבא  ,אלפי הבדלותאלף    להבדיל

עוזר שאתה מנחם   מה  ,נפטר  האדם כבררי  ה  בניחום,  אתה עושה

  וולא משאיר אות  ו,אתה משתתף בצערש  זה  אלא  ?הבן שלו  תא

אות,  לבד מנחם  גםו   ו,זה  כך  כשמשתתפים    ,כלפי מעלה  כביכול 

ו בצער של הקב"ה    ולא משאירים אותו לבד בצער שלוהשכינה, 

 ו. זה התפקיד שלנ ו קב"הההשמחה שאנחנו עושים ל , זהעצמוב

 כים הלוי מגורי האריז"ל מעלת ר' אברהם ברו

  אחד על    ותבכ  (ס"ט   אותמערכת א מערכת גדולים  )בשם הגדולים  "א  חידהו.  

זכה לראות  הוא  ש  ,רבי אברהם הלוי ברוכים  שמוש  "לז  י"מגורי האר

הצדיק  מי היה    .פנים אל פנים בהקיץבכותל המערבי  את השכינה  

הוא היה צדיק שגר בצפת וכל לילה קם   ?רבי אברהם ברוכים  הזה

חצות   האנשים  היה  אחרי  את  ומעיר  צפת  רחובות  בכל  מסתובב 

וכשהוא מגיע ליד בית של   '.ווכ  וללמוד תורה  ,לעשות תיקון חצות

עד שהוא  ו  ,היה קורא לו בשמו  ,לא היה מוותר  הוא  ,תלמיד חכם 

   .בולא היה עוזתו, קם ממיט רואה אותו היה לא 

הרב  שמעתי מהסבא שלי  כך היה מנהג ישראל בדורות הקודמים,  

זצ  בחאלבלי  שסיפר  "ל  זעפראני  היה  יום  איך  ב  )וכן  בכל  הרבה  היה 

ועדיין    ,אנחנו בדור של החשמל  ,(מקומות יושבים פה  אנחנו עכשיו 

ומדברים לנו    ,ערים  שיש  חשמל,  בגלל  בדורות  מנורת  אבל 

 1:00קמים בסביבות  ו  בערב מוקדם,הקודמים אנשים הלכו לישון  

-זה מספיק לבןו   ,שעות שינהחמש שש  אחרי    ,חצותסביבות  בלילה  

סיפר לי    .כל יום לעבודת הבורא  יםמככה היו אנשים ק ו  .אדם מבוגר

מלא   ,בלילה   02:00בשעה  ש  אהסב כבר  היה  הכנסת  הבית  כל 

אלה    ,כולם חבורות חבורותאחר כך  ו  ,עושים תיקון חצות  ,אנשים

ככה  ו  ועוד.   ליםתהוזוהר    ,יעקב  עין  אלו  א,גמר  אלו  ,לומדים משניות

ב  והי עלומדים  הכנסת  התפילהובית  לפני    , טובות  שעות  מהכ  ד 

המתפללים  ו כך  הולכים    וכשמסיימים  , ןתיקיואחר  התפילה  את 
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שחרית פת  יוצאים  ו  ,לאכול  בתים    שמונה ב  ןלמלאכת הבעלי 

  . היו החיים פעם ככה, ה שעות מכ לחנות את הפותחים  ,בבוקר

 מן הירידה ולא להיפךזישן בה והעליי בזמןלהיות ער 

כי כמו שיש   , ם החיים המסודריםשהחיים האלה ה  ה'בן איש חי'ז.  

עליהל ימי  ירידה  ,אדם  וימי  עמידה  גיל    ז"א  .ימי  דם  אה  30עד 

 םעד גיל חמישי  אח"כ  שלושים,אדם מתמלא כוחו בגיל    ,מתפתח

  . עוד קצתקצת וכל יום יורדים    50מגיל    ,במקרה הטוב זה ימי עמידה

השעות המוקדמות של  ,תו דבר גם כן ביוםשאואיש חי' בן ה'אומר 

ה  ז  ,אחרי חצות לילה זה השעות של ימי העליה של האדםהבוקר  

במשך    .הקליטה הכי טובהאת    יש לו  ,זךהמוח    ,השעות הכי טובות 

ימי העמידה  זה  והלילה  עותוכשמתחיל להגיע ש  ,היום  זה    ,הערב 

הטבע   ינה אתנורת חשמל זה לא שמ זה שיש לנו    .כבר ימי הירידה

  םהיורוב האנשים    של   עיקר הפעילותלצערינו    וואילו אצלנ  ,הגופני

  ,בימי העליה אנחנו עדיין במיטה ישניםו  ,)בלילה(   היא בימי הירידה

תנצל אומר ה'בן איש חי',    מאבדים זמן יקר של היום בשינה.  ,חבל

תעסוק   אז  ,נקיזך ו   הואש  , כמו שצריךעובד  את הזמן שהמוח שלך  

כך  ,  בתורה לעשות    .העמידה  בימי  המלאכהאחר  מה  היום אבל 

כמה דברים היום  יש  אמנם    . לגמריל התהפך  מהמאה העשרים הכ

 וכו',  יש הרבה טכנולוגיה   השתכלל,לם  העו  מפעם,  יםהרבה יותר יפ

יותר חיים  חיו  דברים  הרבה  אבותינו בש  יודע ומביןאבל כל אדם  

  ים,סודרמאבל יותר  לים  קאולי לא חיים יותר    ,יאיםובר  מסודרים

ולא היה להם את הבעיות    היום,  ודאי לא היו את הלחץ שיש לנובו

צורת שיש לנו בגלל    )לחץ נפשי(ס  רטסה   תא לא    היום,הנפשיות שיש  

  .םהיו  שחיים בה תהחיים המודרני 

 ברוכים הלוי עוד מצדקתו הגדולה של ר' אברהם 

 ,העיקריםמ  אחדה זה  פייה לגאוליהנושא הזה של הצ  :ח. נחזור לענין

מע היה  ברוכים  אברהם  רבי  כולםיולכן  את  חצות    ר  לתיקון 

מצוה  היתה  ולתפילה. עוד  יוצא שעתיים    לו  היה  הוא  שישי  בליל 

מזמן בבית היו  הגברים כבר  כי    ,ר את הנשיםומעי  חמהה  נץלפני ה

התחיל ל  נשיםה   תא מכריז לעורר  ה  הי שעתיים לפני הנץ  ו   ,הכנסת

שבתעשיב צרכי  או   ,ית  כניסת  תדעו  מר:  והיה  לפני  עובר  שאני 

אני   ,הוטמנו  אמוצא עדיין תבשילים על האש של, ואם אני  שבת

לענ אותו  ומביא  הסיר  את  ש  .בהקדש   ייםלוקח  בשבחי   םואומר 

מי ו  לבית,  היה נכנסו  ,הוא היה מקיים את דבריובאמת  ש  "לז   י"האר

ים  ניהולך לאכול עם העושלו  רשעדיין לא גמר היו לוקחים את הסי

לקבל את השבת מוקדם ולברך מעורר את הנשים  היה  גם    .בהקדש

כל הזמן היה   ', כיברוכים'קוראים לו    היו  .על הדלקת נרות שבת

   . שבת מוקדםשיקבלו  , כדי  להדליק נר של שבתאומר להם תברכי  

שהוא  אמר לו,    , והואז"ליראהל  פעם רבי אברהם הלוי באמסופר ש

 היפטר.שהוא צריך ל  ושיצווה לביתו  ,שלו  תיקוןכבר השלים את ה

והיא שתיסע    ,שאני רואה  אחתיש תקנה  אמר לו האריז"ל שאבל  

אם תזכה  ו   ,נהיגלות השכ  שם על  ותקונן  ,ירושלים לכותל המערביל

  .שנה  22ותיך  נתדע שיוסיפו לך על ש  ,ותראה את השכינה בעיניך

ע  אברהם  רבי לירושלים  ולכן    ,ניהיה  הנסיעה  את כמבשביל    ר 

י   ,כדי לנסוע לירושלים  ובית  טלטלים שלמה ותר קל להגיע לחוץ  )היום 

מאשר   מצפת  הגיעללארץ  והוא  (לירושלים  בזמנם  לירושלים.  נסגר ו  הגיע 

 ה תשובה ועש   פים,ימים רצו  שלשהה  והתענלבש שק  ו  ,באיזה חדר

מאוד    ובכההארץ  על  וישב    ,כותל המערביל  אב   כךו   ,על תשובה

 במשך הרבה זמן.  על גלות השכינה

הארחבבשכותב  ו להוא  לפתע  ש  ,ז"ליי  השכינה    ותראזוכה  את 

איך  :  שם  כותבו  ,לבושה  הקדושה לכם  אספר  לבושה   היתהולא 

חס    ,השכינה שאני  כבודמפני  להוציא    ,הקב"ה  על  מתבייש  אני 

  את זה. לכן אני לא אכתוב    ,נהילבושה השכ  היתהמהפה שלי איך  

השכינה  את    הוא ראהכשו  .בוכה ומצטערת  שכינהה   והוא ראה את

  , אימא ציוןאימא,    ,אימאבכה, וצעק: "עוד יותר  מצטרת, הוא  ככה  

והוא    , נרדםבכה ובכה עד ש מרוב צער  ו  ך",אוי לי שראיתי אותך בכ 

 יקר,   לות לבושה במחצהפעם    אך  ,נה הקדושהכיהש   הגיעחולם שמ

אשריך בזכותך עוד    ,בני אברהם"  :ואומרת לו   ,ירה אותועמהיא  ו

ושבו בנים " יים:יתק בזכות התפילות שהתפללת ,גאלו עם ישראלי

של  זה  ו  ".לגבולם ש  םברהארבי  הזכות  על  רוב  מברוכים  הצער 

הוא זכה לראות את השכינה עין   לגאולה,  הציפייה שלוהשכינה, ו

להגיע  גבוהה  מדרגה    וזו  .בעין אנוש  בן  זכה    ,אליהשיכול  והוא 

  גאולה.בזכות הציפייה ל ולמדרגה הגבוהה הז

 הגלות  בצער שלו עלו  השתתף עם הקב"ה בבכייהלהתפקיד שלנו 

כי יש   ,להביא את המשיח  לא יכוליםאולי  בבכיות שלנו  נמצא,  ט.  

ה  את  יכולים להתערבו  ,ת שלותכניו לקב"ה  לא  כמו   .זה ב  אנחנו 

שעשו פעולות ענקיות כדי להביא מאוד,  גדולים  רואים צדיקים  ש

זמן או שאר טעמים מפני ה  ,משיח עדיין לא באבכ"ז  ו  ,את המשיח

אבל התפקיד שלנו הוא שיש לה' ית', וכמו שכותב הרמח"ל הנ"ל. 

עם ישראל, ולצפות  בצער שלו על  ו   השתתף עם הקב"ה בבכייהל

   .משהו אחר לגמריזה  ,למשיחוגאולה ל

והוא חושב   , להתאבל על ירושליםועשות תיקון חצות  ל  כשאדם בא

לא יכול באמת הוא  רק ש  ,המשיחביא את  לה  וא צריךהש   בטעות

ז יוצא שאינו אומר את התיקון באמת, כי  וא  ,להביא את המשיח

בכייתו ואמירת   ם  מאמין שאמירתו תביא את הגאולה, וא  הוא לא

  , כלום  יםלא עושת  כיו הבוהתיקון חצות  , אזי  אינה באמתהתיקון  

מ רוצה  הרמח"לו  .אמת  איתנוהקב"ה  מגדיר  מבקשים   לכן  מה 

נה  ימתאבל עם הקב"ה על השכ  היהנ שמאיתנו  מבקשים    ,מאיתנו

  בימי בין המצרים.בבכל השנה ובפרט  וזה ,שהיא בגלות

 צריך להיות מוזמןלירושלים של לעתיד לבוא 

א  ":  ה(  )ישעיה ד,פסוק  את  מביאה    ה:(עדף  )בבא בתרא  הגמרא  י.   רָׁ ה'  ּובָׁ

ה  בָׁ הָׁ לֶׁ ֵאש   ּה  ְוֹנג  ן  ָׁ ש  ְועָׁ ם  יֹומָׁ ן  נָׁ עָׁ הָׁ  אֶׁ ְקרָׁ מִַ ל  ְוע  יֹּון  צִַ ר  ה  ְמכֹון  ל  ּכָׁ ל  ע 

ה ְילָׁ הָׁ "זה   מהשואלת הגמרא      ".לָׁ אֶׁ ְקרָׁ ירושלים " ודורשת הגמ':  ?" מִַ

ירושלים של ",  ירושלים של העולם הבא  לא כמו  העולם הזהשל  

ל שרוצה  מי  הזה  קו  עלו העולם  לוקח  לירושלים    נוסע   או   ,402ת 

  משיח מי זוכה   ימותאבל ב  .דקות  40מגיע לירושלים תוך  באוטו ו

לירושלים? הָׁ "  לעלות  אֶׁ ְקרָׁ הזמנהז"א    -  "מִַ לו  שיש  מי  לבוא   רק 

  .בוא לירושליםל רק אז יש לו רשות ,לירושלים
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 יות גבוהה.ירושלים לה  השעתיד   (שם בגמ' )כתוב    המהרש"א:מסביר  

ם איייש    שיש שינויים בעולם,  היום אנחנו רואים את המציאות הזאת

ש  ש אייויש    , יםצרנוחדשים  שברואים  ו  שוקעים,ם  למרות מציאות 

מדי   ,הוא גם משתנה מדי פעם   ךא  ,קבוע ע"פ הטבע הוא    עולםהש

הקב"ה עתיד  ש"  :(שם ) וכתוב    וכו'.חדש  אי  וצר  נבערך    יםשנ  כמה

  , גבוה מאודוזה משהו עצום    ",ותאפרס  שלושלהגביה את ירושלים  

רו מי שלא  מוזמן הוא    אויממילא  את  והוא    ,לא  לעלות  יוכל  לא 

  .ושליםיוכל לעלות ליררק מי שיהיה מוזמן ו ,הגובה של ירושלים

 ? לירושלים לעתיד לבוא זמןמויהיה המי 

מויהיה  מי  ו  .יא יהיה  ומי לא   ?זמן לירושלים לעתיד לבא מוזמן 

זה.    מפרשת  לאהגמרא  ו גמרא ה  ההסבר פשוט.נראה ש  אבלאת 

ל:(ענית  בת ה  השרד  ,)דף  י(פסוק  את  סו,  ם "  )ישעיה  ל ִַ ְירּוש ָׁ ת  אֶׁ ְמחּו  ש ִַ

ל ֹאהֲ  ּה ּכָׁ ילּו בָׁ יהָׁ ְוגִַ לֶׁ ים עָׁ לִַ ּבְ ְתא  ּמִַ ל ה  ֹוש  ּכָׁ ש  ּה מָׁ ּתָׁ ּו אִַ יש  יהָׁ ש ִַ כל  "  -   "בֶׁ

ורואה בשמחתה  זוכה  ירושלים  על  רוצה הזמנה    ".המתאבל  אתה 

 אם זכית להתאבל על אז    ?עתיד לבוא  לירושלים שלה  סיכנכרטיס  ו

לראות    רושלים,י ותזכה  לירושלים  כניסה  כרטיס  מקבל  אתה 

היא להשתתף בצער על ירושלים,  אבלות  שה  בשמחתה. וכעת הבנו

, וזה הכרטיס מישראל  ואחד  אחדשייך לכל  זה  הדבר הו  ,של הקב"ה

   .ניסה לירושליםכ

 יפים בענין הצפייה למשיח החרדברי הרמב"ם 

נושא של בחריפה    לשון מאוד  כותב ה"א(   י"א פמלכים  )הל' הרמב"ם  יב.  

ֲעֹמד  וז"ל: "  .ציפייה לגאולההביאת המשיח ו יד ל  תִַ יח  עָׁ ש ִַ ּמָׁ ְך ה  לֶׁ ּמֶׁ ה 

ש   ְקּדָׁ ּמִַ ה  ּובֹונֶׁה  ֹונָׁה.  אש  רִַ הָׁ ה  לָׁ ְמש ָׁ ּמֶׁ ל  ּה  נָׁ ְליָׁש ְ ד  וִַ ּדָׁ לכּות  מ  יר  ְחזִַ ּוְלה 

ֵאל רָׁ ש ְ ְדֵחי יִַ ץ נִַ ּבֵ ה  "  וכו'".  ּוְמק  ּתֹורָׁ ה ּב  ד הֹוגֶׁ וִַ ית ּדָׁ ּבֵ ְך מִַ לֶׁ ם י ֲעֹמד מֶׁ ְואִַ

ל   ּכָׁ ְויָׁכֹף  ה.  ּפֶׁ ל  ע  ּבְ ֶׁ ְוש  ב  ְכתָׁ ּבִַ ֶׁ ה ש  ּתֹורָׁ י  פִַ ּכְ יו.  בִַ ד אָׁ וִַ דָׁ ּכְ ְצֹות  מִַ ּבְ ְועֹוֵסק 

ת   ְזק  חֶׁ ְלֲחמֹות ה'. ֲהֵרי זֶׁה ּבְ ֵחם מִַ ּלָׁ ְויִַ ּה.  ְדקָׁ זֵּק ּבִַ ּה ּוְלח  ֵאל ֵליֵלְך ּבָׁ רָׁ ש ְ יִַ

הּוא   ֶׁ ְדֵחי ש  נִַ ץ  ּבֵ ְוקִַ ְמקֹומֹו  ּבִַ ש   ְקּדָׁ מִַ ה  נָׁ ּובָׁ יח   ְצלִַ ְוהִַ ה  ש ָׁ עָׁ ם  אִַ  . יח  ש ִַ מָׁ

אי ּד  ו  ּבְ יח   ש ִַ מָׁ זֶׁה  ֲהֵרי  ֵאל  רָׁ ש ְ ומי  ומבואר מה    ". יִַ המעלה של משיח 

בית המקדש ומקבץ נדחי  את  בונה  יכול לומר שהוא משיח, רק מי ש

 הוא,  י ישראלנדח  ץביבית המקדש וקאת    הכל מי שלא בנו  ,ישראל

 .ח...ישלא מ

ּה "וא:  הרמב"ם אומר שמתנאי המשיח ה נָׁ ד ְליָׁש ְ וִַ ּדָׁ לכּות  יר מ  ְחזִַ ְלה 

ֹונָׁה אש  רִַ הָׁ ה  לָׁ ְמש ָׁ ּמֶׁ   אחדשזה    ניםמות והעמשפט  כמו  לא    ",ל 

החוק הטורקי שעבר חל כאן עדיין  ש  ,מדינה הזאתה  של  םהטמטומי

יש    ,משהו נוראיזה    ,הוא החוק הקובע במדינת ישראלו  ח,הקל  יועל

השם   ברוך  התורה לנו  רמב"ם  ,חוקי  לנו  ערוך  , יש  אנחנו    , שולחן 

התורה שקיבלו    חוקיתפסוק על פי    ,כבוד עצמיקצת  לפחות    ,יהודים

ל  נו,אבותי צריך  שאי   פסוקלמה  משהו  זה  הטורקי  המשפט  כמו 

אם יהיה משפט   ,התשובה היא מאוד פשוטה ש  א לא  .כילאפשר לה

הניח ל  ,לשמור שבתקיים מצוות,  ב אותם לאז זה גם כן יחיי  ,עברי

ין הרמב"ם אומר: "  מצוות.רק לא    ,הם מוכנים הכולו  .תפילין ְוחֹוְזרִַ

ם ּקֹדֶׁ מִַ יּו  הָׁ ֶׁ ש  ּכְ יו  יָׁמָׁ ּבְ ים  טִַ ּפָׁ ש ְ ּמִַ ה  ל  למשיח, התנאים    שאחד  ז"א  –" ּכָׁ

העברישיחזיר   המשפט  שופטינו  זה  ,את  "השיבה  שאומרים:   מה 

  ." ראשונה ויועצינו כבתחילהכב

 שנת השמיטה והגאולה 

נֹות"  יג. ְרּבָׁ ין קָׁ יבִַ ְקרִַ ה   ,מ  ֲאמּורָׁ ן הָׁ תָׁ ְצוָׁ ל מִַ כָׁ ּכְ ְויֹוְבלֹות  ין  ּטִַ מִַ ין ש ְ ְועֹוש ִַ

ה ּתֹורָׁ שבאמת  אחד  -"  ּב  שנת    הם  הדברים  זה  הגאולה  מסימני 

זה שעם ישראל   (עוד פחות מחודשיים אנחנו נכנסים לשנת השמיטה)השמיטה  

  , שמעתימצב טובא  וההיום בעם ישראל    צבהמ  ,שומרים שמיטה

סנגוריה וזה    ,בשנת השמיטהשובתות    של יהודיםקרקעות  הרוב  ש

כי בתורה כתוב שהסיבה של הגלות    .עם ישראל  לעמאוד  גדולה  

ה "   :)ויקרא כו, לד( כמו שכתוב  טה. ו שמימרבגלל שלא שהיא   ְרצֶׁ ז ּתִַ אָׁ

יהָׁ  ֹתתֶׁ ּבְ ש   ת  אֶׁ ץ  רֶׁ אָׁ שמלא  כי    ",הָׁ אפילו   .הגלותבזמן    יטהשמרו 

זה לא פשוט   לחקלאיםשאפילו  ו  ,מדרבנן  היא רקשמיטה  ההיום  ש

)כמובא    ' שלואישה 'כמו    והשדה בשביל החקלאי זה  ,פרנסהה  עניין

את השדה במשך שנה   תיבמשא  והבכל אופן  ו  ,'שדה דא אתתא'(  בזוהר

על    וז,  שלמה עצומה  ישראלכל  סנגוריה  גדול ו  ,עם  שלב  זה 

  .והתקדמות עצומה שיש בגאולה

אף פעם לא   אנחנו  בא",  במוצאי שביעית בן דוד"  :ז.()סנהדרין צ   כתוב

רואים שיש קשר בין הגאולה לבין אבל    של הקץ,  מדברים על זמנים

בגלל    לא שייכת היום,יובל  מצות    -ויובלות   שמיטין  .שנת השמיטה

היובל   ,(שראל י בארץ  )  עליה  (שראלי )של    רוב יושביהיהיו  שיובל צריך ש

שאז לא היו יושבים   ,הגלה את עשרת השבטים סנחריבהתבטל כש

עליה יושבי  היובלכדי  הספיק  זה  ו  ,רוב  את  מחלוקת   .לבטל  יש 

 מ"דיש    .האם בזמן יאשיהו חזרו עשרת השבטים  (מגילה יד: )  בגמרא

יש  ו  ,ואז חזרו לנהוג יובל  ,שירמיהו הלך והחזיר את עשרת השבטים

 והם   .עשרת השבטים להחזיר את  ו לא הצליח  ירמיהר שובמ"ד שס

   .אי אפשר להגיע לשםו ,נמצאים מאחורי נהר הסמבטיון 

 על מי שאינו מצפה לגאולה החמורים דברי הרמב"ם 

ין ּבוֹ "  –צצה  פזורק  בא ו הרמב"ם  ום  ולסייד.   ֲאמִַ ֵאינֹו מ  ֶׁ י ש  ל מִַ אֹו    ,ְוכָׁ

א   ּלָׁ ד הּוא ּכֹוֵפר. אֶׁ ְלב  ים ּבִַ יאִַ ר ְנבִַ אָׁ ש ְ תֹו. לֹא ּבִַ יאָׁ ה ְלבִַ ּכֶׁ ֵאינֹו ְמח  ֶׁ י ש  מִַ

ה ּוְבמֹ  ּתֹורָׁ נוּ ּב  ּבֵ ה ר  ֶׁ   אחד שזה  )מי שחס וחלילה לא מאמין במשיח    ".ש 

זה כבר עוד  ו  לביאתו, או שמי שאינו מחכה    ,(דרי סי"ג עיקריים שהרמב"ם  מ

  .לא מחכה  הואבל יש אדם שמאמין א , כייותר

 שבעצם שייך לכל אחד לצערינו - וםהסיפור עם ר' נח

קם  ו  אחד,מצ'רנוביל אצל איזה כפרי    מסופר שפעם בא רבי נחוםטו.  

 בקול חזק  לתפלה ו  ,התחיל לעשות תיקון חצותו  ,באמצע הלילה 

מה קרה לך אבד  ' : אמר לוו ,תבכיו ל הלקוקם בעל הבית  .ותובבכי

אתה  וכי    ,אני מתפלל על הגאולה"  הרב:  מר לוא  מה קרה?לך משהו  

בעל הבית אני לא עושה שום    לו  אמר  "?,לעלות לירושלים לא רוצה  

 שהרבסיפר לה  ואשתו  את    ושאלהלך    .דבר בלי לשאול את אשתי

מה את   ,לירושליםשכל היהודים יעלו בוכה בשביל  ,יםארחהם מש

 :לו האמר  '?אומרת כדאי שגם אני אבכה בשביל לעלות לירושלים

אם  ו  ,מפה עד ירושלים זה רחוק  ,אווזיםו   ,השתגעת יש לנו תרנגולים'

 ,שאנחנו רוצים להישאר פה  תגיד לרבי  ,ניקח אותם הם ימותו בדרך 

רוצים  לירושלים  ולא  ל  '. לעלות  אמר  שאמרה   רביוהוא  מה  את 

עושים יו  ו  ,קוזקיםהרעים כמו    היושרים  הטטבאותו זמן היו    אשתו.

יהרגו ים, ו הטטר  עוד מעט יבואוה שתגיד ל'   :נחום  לו רביאמר    .צרות
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אמר   '.תבכה איתי על ירושלים'בא    והאווזים שלכם,   את התרנגולים

את  אמר לה  וחזר לאשתו    '.בלי אשתי  לא עושה שום דבראני    :לו

לו  .הרבי  דברי ל"  :אמרה  שיקרתגיד  הטטריםו  חבי שיתפלל   את 

תמימות לאנשים    לפעמיםיש    ".אנחנו רוצים להישאר פה  ,ירושליםל

   .נמצאים באותה משבצתלפעמם אבל אנחנו גם כן  סולה,פ

 המצוה הגדולה לבנות בתים בארץ ישראל 

בחוץ שגר  אדם    אבל  ,בעיה כזאת  פחותאמנם בארץ ישראל יש  טז.  

מפוארת,לארץ   בעסקים, דולר  נייליומומשקיע    באחוזה  והוא    ים 

אומר  האם    צליח,מ באמת  דויד  "הוא  צמח  מהרה את  עבדך 

כתוב שבתי    ".כאשר דיברת   עירךבתוך ירושלים    שכוןת"   תצמיח",

יכנסיות   ישראללבואו  שבחו"ל  והעסקים אבל    ,ארץ  האחוזה 

 ים שלהם צדיקים לא היו משקיעים בבת  .מהש  וישאר  ווהנכסים של

זאת   .לארץ-בחוץ ישראל    ,לעומת  לבנות  בארץ  מצוה  בית יש 

שבשביל   (  ח:דף  )   גמרא גיטין בה מאוד מיוחדת  לכיש ה  .בארץ ישראל

  . אפילו בשבת  (בו א בט  )רישוםכותבים אונו  רץ ישראל  לקנות בית בא

לכתוב בטאבו בשבת לגוי  להגיד  היום שעושים   .מותר  הרבה  יש 

למכורגו  אם  ,קרקעותגאולת   מוכן  אני  לך  אומר  רק    לך  י  אבל 

לא  אתה בעצמך  אז    ,בשבת ומעלים   כותבים  לבא  , תכתובודאי 

נפסק בשולחן   וכך.  ו"םעכל  התירו אמירה  מרכלו  ,בערכאות שלהם

  .ערוך בשביל ישוב ארץ ישראל

הימים   גם בתשעת  בתיםואכן  קונים  בית   ,לא  קניית  לקדם  אבל 

מו ישראל  ש   תר,בארץ  אדם שמכיון  ישראל   קונהכל  בית בארץ 

ולכן מאוד חשוב שיהיה לאדם   .של ישוב ארץ ישראלמקיים מצווה  

ישראל בארץ  מהגו  ,בית  חלק  שכתוב  לה  אוזה  כא( כמו  סה,    )ישעיה 

ְריָׁם" ְכלּו ּפִַ ים ְואָׁ מִַ ְטעּו ְכרָׁ בּו ְונָׁ ים ְויָׁש ָׁ ּתִַ נּו בָׁ   .פה בארץ ישראל "ּובָׁ

 המשיח והגאולה  עצה לצפייה לגאולה ומשיח, ללמוד את מעלת

הריז.   אומר  המשניות  "םבמעוד  חלק    בפירוש  לפרק  בהקדמה  )סנהדרין 

מי שמסתפק  "חריפה עוד יותר הוא כותב לשון  ופה ,שנים עשר(יסוד הב

מעלתו אצלו  נתמעט  המשיח(  "או  תתמעט כךןצר    ,)של  רק  אפילו 

 בנביאים כפררק  ולא    ,כפר בתורהזה נחשב ש  ,אצלו מעלת המשיח

הרמב"ם   .רבינותורת משה    בכל  אלא גם  ,מדברים על משיחהם  ש

שא שומר  המשיחמי  במעלת  מאמין  כאפיקורוס   נחשב  הוא  ,לא 

  , אזם אתה יודע את מעלת המשיחורק א  שכופר בכל התורה כולה.

   לו. אתה מצפה

ברוך השם   לימוד של ענייני גאולה ומשיח.  –  למעשה  עצהופה יש  

 שמסבירים   ומשיח,  גאולהספרי ליקוטים על  חב"ד הדפיסו הרבה  ב

מאוד חשוב לקרוא וללמוד את    ולכן  ,העניין של מעלת משיחאת  

את    ,האלה  ענייניםה לדעת  צדקנו מעכדי  משיח  של  כדי  ו  ,לתו 

האלה בימים  שתהיה  הטובה  את  לגאולה    .לדעת  לצפייה  הדרך 

ותדע  ת ע"י שתלמד   יהודישיהיו לכל    טובותהו   ,הנחמותאת  היה 

זאת העצה שצריך לעשות בימים אלה,   .ישראל בזמן הגאולהעם מ

בו הרבה  השנכל  גם  ללמוד  כולה  ומשיחה  גאולה  את    .ענייני  וגם 

הקהלכות   ומעשה  הבחירה  בית  שמקרב  רבינושל  לימוד  שזה  ת, 

השלמה.  הגאולה  את  את    מאוד   הנביאיםשל    נבואותהוכן 

כמה טובה תהיה  וכשנדע    ,פרושי חז"לעם    שהתנבאו על הגאולה,

  .לגאולה  אז נצפה טובה לעם ישראל בזמן הגאולה,

 ?מתנחמים  והיהם  מה  בבמצרים  ישראל  היו  מספר שבזמן ש  המדרש

היו שימזמן יעקב אבינו שבהן היו כתובים נחמות    מגילות  ו להםהי

ישרא הכי   רבינו  ל.לעם  שכתב  זה  היה  הוא  אבינו  שיעקב  אומר 

הספרים שיעקב אבינו כתב היו הרבה   .הרבה ספרים מכל האבות

מצרים של  הגאולה  על  נחמה  בשבתות ו   .ספרי  יושבים  כשהיו 

והם   שינוחו בשבת(  סידר להם  רבינומשה    כי מלאכה  עשיית  מ   םיי והיו פנ )ש   מצריםב

היו מתאספים בבתי כנסיות ובתי מדרשות וקוראים במגילות של 

הגאולה על  אבינו  בגלות וז   .יעקב  ישראל  עם  את  שהחזיק  מה  ה 

שלא   היום    .שברלהימצרים  גם  כן  עכשיו  שמה  ואם  אותנו  יחזיק 

י  וע"  הנביאים, להנחמות ש  של  זה הלימוד ,מצב שלנו הלא פשוטב

  .זה אנחנו מתחזקים לצפות לגאולה

במנחות  ה פז.( גמ'  ו(  מביאר,  )דף  סב,  ם   )ישעיה  ל ִַ ְירּוש ָׁ ְך  יִַ חֹוֹמת  ל  "ע 

ת   ים אֶׁ רִַ ְזּכִַ ּמ  ּו ה  יד לֹא יֱֶׁחש  מִַ ה ּתָׁ ְילָׁ ּל  ל ה  יֹּום ְוכָׁ ל ה  ים ּכָׁ ְֹמרִַ י ש  ְדּתִַ ְפק  הִַ

ם"   כֶׁ י לָׁ מִַ ל ּדֳּ )תהלים  מאי אמרי? הכי אמר רבא בר רב שילא    -ה' א 

חֵ קב, יד( ר  קּום ּתְ ה תָׁ ּתָׁ יֹּון". רב נחמן בר יצחק  : א  :  אמר )שם קמז, ב(ם צִַ

ה'". ם  ל ִַ ְירּוש ָׁ   , כיםאמל שומרים שהם  הפקיד    שהקב"ה  היינו   "ּבֹוֵנה 

  .ם לגאולהכל הזמן מצפיו ,הם נמצאים על חומות ירושליםו

 רב ומה למד מזה החפץ חיים  הסיפור על הבית הלוי שלא רצה להיות

גאולה  לפייה  יצל  ש  אשמעת ד  ראהיה ידוע שהוא מ  'חפץ חיים'היח.  

פייה לגאולה  יצהמשיח וספרים שלו בכל הנושא של  וא האריך בהו

וכל    ,היה מערכת בגדים מיוחדת בשביל ביאת המשיח  'חפץ חייםל'

לגאולה  הוא  הזמן מעניין    יש  . היה מצפה  ש  עלסיפור  ל השושלת 

בריסק בעל  ,משפחת  הלוי'ה  עם  של  '.בית  האבא   יםחירבי    הוא 

של    שושלתכל הצדיקים האלה    וכן הלאה,  ,ז" גריה  ואח"כ  ,קמבריס

מסופר על בעל   .בתורה שהתחילה מהבית הלוי  םמשפחה של גאוני

אבל   של בריסק. בהתחלה הוא לא רצה להיות רב  ש  ',בית הלוי 'ה

רב ויהי  אותו לים  בריסק החליטו שהם רוצ  לש  ראשי הקהלהפרנסים  

  אז   .אופןשום  ב  הסכיםלא  הוא    ,אותו   כמה שניסו לשכנעאבל    .מה

הפר הענייןש סים  נהחליטו  את  מסדרים  העיר הם    .הם  לכל  אמרו 

את    ךצריש לקבל  העיר ו  ,החדש  רבהני  פללכת  כל  את  הוציאו 

ונשים  30,000 לעגלה של  חכות  למחוץ לעיר    אל  , יהודים אנשים 

והרב שעתיים  הם.  שעה  ה  ,מחכים  בא,  וכמובן  לא  אומרים רב 

  . לא בא  , הואשאמרתם שיבוא  רבהאיפה    :היהודים לפרנסי העיר

בית  'השוב אל  ו הפרנסים נסע קרוא לו.נרוץ ל עיכובאמרו אולי יש 

אמר   ".כים לךמחכל אנשי העיר    רבינו: "באו אליו ואמרו לו', והלוי

 רבינו"  :אמרו לו  ".אמרתי לכם שאני לא אבואהרי  אבל  "  הרב:  להם

לעיר  מחוץ  נמצאת  העיר  מחכים    30,000    -  כל  בשמש יהודים 

וכשהרבלרב שיבוא  מחכים זה  ".  המעיל ת  א  לקח  מיד  שמע את 

   היות הרב שלכם".אני בא ל: " אמר להםו שלו,הרבנים 

חייםה'  עשמכש הזה  'חפץ  הסיפור  ",  את  עכשיו  אמר:  לי    קל יש 

שלא רצה להיות רב לא רצה להיות רב ',  בית הלוי'הה  מ, וחומרו

איש עומדים בחוץ ומחכים   30,000-ש  מעשהוא  שכרק    ,בריסקשל  
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אם    :פץ חיים. אמר החבאו  אכזב את כולם הוא לא יכול ל הבין ש  ,לו

משיח '   :ונצעק  ,מחוץ לעיר  יהודים  30,000  לפחות  אנחנו עכשיו נצא

ולמה?   .יבואהמשיח  שקל וחומר  אנחנו לא חוזרים אנחנו מחכים לך  

בית  'ה אילו  ו   ,כן רוצה לבואהוא    'הלויבית  'המשיח בשונה מה   כי

 מחוץ לעיר   בזכות כל האנשים שחיכו לו  ל זאתובכ  ,רצה  לא  'הלוי

   יבוא.י שרוצה לבוא ודאהמשיח הוא הסכים לבא, ואם כן 

 אבל   , היו הרבה צדיקים שעשו הרבה פעולות להביא את המשיח

  עצה כנראה שהיות שזה   עשו.עדיין לא    'חפץ חייםה'את העצה של  

כי באמיתות   .הקב"ה נותן בדעתנו שלא לעשות אותה  ,מדי חזקה

 כי כמו שאמרנו   .אנחנו לא יכולים לשנות את התוכניות של הקב"ה

 . למשיח  יםצפרק מ  אנחנו  ,משיחהלהביא את    מוטל עלינואנחנו לא  

 קשאסור לדחו  ומכיון  יחליט שהזמן ראוי תבוא הגאולה.הקב"ה  וכש

  ולכן   ,אי אפשר לעשות כנגד הרצון של הקב"ה   , הקץ יותר מדי  את 

   .לצפות לגאולההתפקיד שלנו זה רק 

 מעלת ישיבת קלם

נחום רבי    היה ה'סבא מקלם'מהגדולים שהיו בדור הקודם  אחד  יט.  

'קלם' של  ור ישראל זה  א תמיד היו אומרים שו  ',אור ישראל' אני למדתי ב)  .זאב זיו

הדברים שמספרים על   ואחד  .ישיבה של סדר  היתהזו  'קלם'    ,היום(

הזו שהישיבה  יהודי  ,  אותה   אחתפעם  שהיה  ושכח  מטרייה   הניח 

ומצא את המטריה   ,שנים הוא הזדמן שוב לישיבה  5אחרי  ו  בישיבה.

שנים אף   5במשך    ,)רק עם קצת אבק(   באותו מקום שהוא הניח אותה 

נגע ב  אחד בה כל כך התגאה בישי  'םלק'הפריץ של העיר    .הלא 

ו מה זה אנשים  אהוא רצה להראות לפריצים האחרים תר  ,ובעירוש

ברחוב    דצע ונ  ,בואו ניכנס לעיר'  :לחבר שלוהוא סיפר  ו  .מחונכים

עם העגלות שלנו   עצום  ונעשה  ,פעמוניםוההראשי  כשיש    )הרי   רעש 

, ותראו שאף אחד לא  ישר יוצאים לראות מה קרה(אמבולנס נוסע כבר הילדים  

מהישיבה   היהוחוץ.  ליצא  עוברים    כך  שלהם הם  הכרכרות  עם 

ו "תרלחבר ש  אומר  הפריץומרעישים עם הפעמונים,  אף שאה  לו: 

כזה עם    ברחוב את הראש כדי לראות מי עובר    באפילו לא סוב  אחד

  .ששולטים על עצמם אנשים מאוד מחונכים כי הם ",רעש

 יבה שבדור הקודם היתה צפיה גדולה לגאולה הס

בדור   . ולהאדיבר הרבה על העניין של ציפייה לג   'םקל מ  אסב'ה כ.  

באמת   המו  היתההקודם  להמון  ציפייה  קצת    ,גאולהן  רוצה  ואני 

הדור הקודם כבר התחיל להריח את מה   לכך.  בהילהסביר את הס

היום    .היוםבו  שאנחנו נמצאים    ,להיות בארץ ישראל  זוכיםאנחנו 

זה שלב בגאולה זה  )  .שלכל הדעות  אם  למחלוקת  נכנס  לא   אתחלתא אני 

ם העניינין כש לכו  .אבל שלב בגאולה זה בוודאי לכולם  או לא( להוא דג

והציפייה    ,זהאדם מרגישים את  -בני  מתחממים לקראת הגאולה,

   .קתמתחזפני שהדבר מגיע היא לתמיד הציפייה   .הולכת וגוברת

לו קרה  ישראל  נו?מה  ארץ  בתוך  כבר  גורם זה    ,אנחנו  לפעמים 

 המשל  ., ולצפות לטוב יותראת הטוב שאנחנו נמצאים בו  לשכוח

  , הוא כל הזמן מתרגש ומצפהכשאדם מאורס    ,חתונהאירוסין ולזה,  

לחתונה להגיע  הימים  את  שמתקרב  .סופר  החתונה ככל  הוא    ת 

 זהויום אחרי החתונה  אבל    .בכלל לא נמצא פה מרוב התרגשות

בארץ   פה  אנחנו כבר  כך  ולא כלום.  כבר לא מצפה  ,בפניםהוא  כבר  

  עצומה צפייה  כל כך  מרגישים  לא    , נולדנו בארץ ישראל  ,ישראל

אבל דור הקודם    .וזה חסר לנו  .להיות בארץ הקדש שהיו בה האבות

  כמו אותו החתן שמצפה  הרגישוהם    , הם היו שלב קודם ארץ ישראל

ולכן היה להם   סופר את הימים בהתרגשות עצומה,שלחתונה שלו  

 ,זכות  נועלי  ללמדותירוצים    באמת זה רקאבל    .כל כך גדולהציפייה  

האבל   נכוןלפי  לא  זה  צריכיםכי  ,  אמת  בפשטות:    אנחנו  לקיים 

אנחנו מצפים וצריכים לצפות    ".נו וציפינו כל היוםקיווילישועתך  "

לישועהו  .לישועה מצפים  איך  שאמרנו  את   ,העצה  לדעת  היא 

  .יהיו בגאולה עתידהשולדעת את הדברים    ,מעלתו של מלך המשיח

 צפייה לגאולה של הסבא מקלםמשל לה

 יהודי. משל למאוד מאוד פשוטהוא    הסבא מקלם המשל שאמר  כא.  

 ?מה עושים המשפחה  ,מסוכן  החול  -רגיש טוב  הלא  וחולה  שהיה  

 . לו  ישבמחלה ש  בקי ומומחה בדיוק  שהוא  פרופסור  קוראים לרופא

את וכספים    לו  הם שלחו  ,עיר אחרתממגיע  הוא  ש עד    לוקח זמןאבל  

אני אגיע  :הוא אמר להם  .יבואמצפים שהם  ועכשיו    , כל מה שצריך

פתאום דפיקות   .ם בבית שיגיעמחכיכל המשפחה  ו  מסויים.בתאריך  

  . ביצה להלוות  מבקשתהשכנה    שם?מי    ,בדלת רצים כולם לדלת

גם כן  ו  ,אחרי חצי שעה עוד פעם דפיקות בדלת  לחכות,ממשיכים  

הדוור  לא    ,לדלת  ורצים   קופצים רשום   הביאזה  והם  מכתב   ,

, וכי בגלל שכמה פעמים היו ממשיכים להמתין ולצפות לבא הרופא

 .דפיקות והוא לא בא לא יחכו, הרי יש להם חולה מסוכן בבית 

מקלם,   הסבא  שלנואומר  הסיפור  בדיוק  הגאולה,  זה  אנחנו    עם 

גדולוישיבוא משיח  ,  מחכים לדפיקות בדלת אנחנו    ,תקע בשופר 

רעשים מיני  כל  שומעים  פעם  לדלת   ,מדי  אותה  ,רצים    , פותחים 

הגו לא  עדיין  שזה  לא  האם    .האול רואים  הזה  הדבר  חכה נבגלל 

את הציפייה שצריכה להיות לכל   קלםמ  אככה המשיל הסב .  משיחל

לגאולה   לרופאלפחות    .עתידההיהודי  שמצפה  אדם  ול יכש  ,כמו 

  לגאולה. צריכה להיות הציפייהת ולפחככה  החולה,את  אותלרפ

 ,ציפייה לגאולה אמיתית   להשם התחזקנו היום בנושא הזה ש  ברוך

משיח מעלתו  מה  ו  ומשיח, ובית המקדש,  הגאולה  תורתע"י לימוד  

השלמה צדקנו בגאולה  שיהיו  העצומות  הטובות  ומה  בודאי  ו   ., 

גדול כ את  ידע  בגאולה    והייש  ותלהמעאת  ו  ,משיחה  תשאדם 

השם יזכנו   .משיחהאמיתית לביאת  צפייה  ע"י זה יהיה לו    ,עתידה

לצפות לגאולה ומשיח, ובזכות זה נשמע בקרוב את קול שופרו של  

 משיח, באולה השלמה ברחמים. אכי"ר.
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