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   .לניתן לקבל את העלון במייל הנ"  n613@okmail.co.il או במייל 1538-9298425: הערות והארות בפקס 08-9298425 לתרומות והנצחות:

  .  835קוד  037630585ניתן לתרום בעמדות נדרים פלוס בבתי הכנסת או בנדרים פון טל' 
  . 41 – 1ניתן לקנות חוברת גליונות 

                                                                 

  

  דבר העורך 
  
  
  

  דבר העורך
: "עין תלעג לאב, ותבוז ליקהת אם, יקרוה עורבי נחל, (ל, יז)הפסוק אומר במשלי 

"עין  פאה פ"א ה"א; קידושין פ"א ה"ז)(ויאכלוה בני נשר". ומבארים חז"ל בירושלמי 
 –" לא תקח האם על הבנים וזלזלה במצוות] -[וביזת  ,כיבוד אב ואם [מצוות]שהלעיגה על 

  ויאכלוה בני נשר. יקרוה עורבי נחל
  מה המיוחד בשני מצוות אלו שעליהם במיוחד מזהיר הפסוק?

   :(ברכות לג, ב)ויותר בהרחבה בספר אמרי נועם  ,)(שם למשלימבאר הגר"א בפירושו 
כי אם בשני דברים הללו: כיבוד אב ושילוח  - מים "בכל התורה לא נאמר אריכות י

דהיינו מדת  שאין השלימות ניכר באדם אלא כשיש לו שני מדות הפוכות,הקן. לפי 
אינו מוכרח לומר שהוא  - הרחמניות ומדת אכזריות, לפי שכשהאדם נוהג במדה אחת 

חמניות צדיק, אלא יש לומר שכך הוא טבעו, אבל כשיש לו שתי מדות הפוכות, כגון ר
  אז מוכח שהוא צדיק.  - ואכזריות 

לכך נתן הקב"ה לישראל מצווה של רחמניות, שהוא כיבוד אב ואם.. ושוב נתן להם 
מצות אכזריות, דהיינו שילוח הקן, שהוא אכזריות גדולה.. לכך כתיב בשני מצות אלו 

   שבשני מדות הללו נשלם האדם בתכלית הטוב".אריכות ימים, לפי 
שיש לו קו מנחה בעבודת ה' שלו, והוא לא מקיים את המצוות שלא  לעומת זאת מי

  מסתדרות עם הקו הזה, עליו מדבר הפסוק בחומרה, וכפי שממשיך הגר"א לבאר:
זו כיבוד אב, דהיינו שרואה בתורה  -" עין תלעג לאב: "משלי ל, יז)("וזהו שכתוב  

שכתיב בה אריכות ימים, והוא לועג על זה ואינו מקיים ונוהג עצמו במדת אכזריות. 
שמבזה המצוה של שילוח הקן, שצריך להיות בו אכזרי, והוא  -" ותבוז ליקהת אם"

כנגד מה  -" יקרוה עורבי נחלמבזה לזה ונוהג במדות רחמניות ואין משלח האם. "
אינו מקיים כיבוד או"א ונעשה אכזר עליהם, לפיכך יקרוה העורבים שהם אכזרים, ש

שאין רוצים לאכול ואעפ"כ מנקרים. וכנגד מה שהוא מבזה בשילוח הקן שנעשה 
  שהם ג"כ רחמנים". -" יאכלוה בני נשררחמן, "

 צריכה להיות מבינים שעבודת ה'היסוד הזה שייך בהרבה תחומים בעבודת ה'. ישנם ש
, וכך , וישנם להיפך, דווקא להיות ב"מזג מיקל"[פרומקייט בלע"ז]דווקא ב"מזג מחמיר" 

השלימות היא דווקא כאשר תופסים אמנם זה וזה אינו שלימות.  בעוד הרבה תחומים.
   בכל פעם לפי מצוות השי"ת, ולא לפי הרגש הטבעי. –מזה ומזה 

"מהו  - (בראשית כה, כז)' ויעקב איש תם'" :את אותו יסוד אומרים חז"ל לגבי יעקב אבינוו
. שלם לחסד עליון ולגבורה .שלם לשני צדדיםשלם. שלם מהכל,  –איש תם? כתרגומו 

  .קעה, ב) מה(זוה"ק תרו ויעקב כלל של האבות". והאבות הם כלל הכלעליונה.. 
 ,[הדין]במידת הגבורה , ויצחק אבינו במידת החסדכלומר אברהם אבינו עבד את הקב"ה 

  חסד ודין. –במיזוג שני הקצוות ויעקב אבינו עבד את הקב"ה 
כמו  אדם צריך להיות שלם,: "ד מוטל ללכת בדרך השלימות של יעקב אבינוחועל כל א

  .(שם פנחס רמה, ב)" ויבא יעקב שלם (שם לג)שלם, כמו  –שנאמר איש תם 
*  

דב יפה זצוק"ל,  עלה ונסתלק לבית עולמו המשגיח הגה"צ ר' – בחודש שעבר י"ט חשון
וכפי שאמר בנו שליט"א לפני מיטתו: "השלטת השלימות, מידת  – זו שהתייחד במדה
חיפשת כל מצוה  -מצוותיך  כל, אז לא אבוש בהביטי אל כל הכוחותאת השכל על 

כולם שוים  –, וכל ימיך היו בבחינת "ויהיו חיי שרה בשלימותומצוה לעשות אותה 
  זה, עמלת בעמל וביגיעה".", אבל "לא נולדת עם לטובה

היא מחוייבת המציאות גם מצד מה שהוא העיד  –השלמות המיוחדת שהוא התייחד בה 
, ו"רעיו שלמדו עמו בישיבת שהוא העמיד את הרמח"ל כרבו שבנה אותועל עצמו, 

חברון' סיפרו, שכבר בהיותו ביני עמודי הישיבה, נודע כמי שבקיא בכל  –'כנסת ישראל 
והרמח"ל, והיה משמש מראה מקום לכל אלו שביקשו להכיר תורתם".  ספרי המהר"ל 

ובנו שליט"א מנה לפני מיטתו כארבע חמש גדולי ישראל שהוא הגה בתורתם, ושיצאו 
  הרמח"ל. –לקבל את פניו בישיבה של מעלה, וביניהם 

אשר  הבולט ביותר היה הרמח"ל –דרך הספרים  – מכל רבותיוש ,"הוא אמר במפורש
הוא גם אמר שמה שעורר אותו והכריע אצלו בגיל צעיר ללכת לישיבה,  האיר את שכלו.

(מוסף יתד נאמן, תולדות תשע"ח, ". זה מה ששינה את חייוהיה פרק א' של ה'מסילת ישרים' 

  .)27עמוד 
 "השלימות" היא המעלה הכי מעכבת לדביקות בהשי"תוהרי בתורתו של הרמח"ל 

, כי רק הדומה מתדבק בדומה, וכמש"כ במסילת ישרים תר מ"גדלות"]["שלימות" מעכבת יו
האדם השלם אשר הוא יהיה  - מכל הצדדין : "ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה (פרק א)

  ויצא מן הפרוזדור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים".  יזכה לידבק בבוראו
כי רק השלימות הוא רר להם : "לשלמי הדעת, תהיה להם ההערה במה שיתב(פרק ד)ושם 

הדבר הראוי שיחמד מהם ולא זולת זה, ושאין רע גדול מחסרון השלמות וההרחקה 
  ".ממנו

*  
ֻסּכֹו ְבָשֵלם "ַוְיִהי  (תהלים עו, ג), כמו שאומר הפסוק ארץ השלימותהיא  –ארץ ישראל 

(דברים בפרשת עקב ". וכך אומרת התורה שלם", דהיינו ש"ציון" נקראת "ְבִצּיֹוןּוְמעֹוָנתֹו 

"כל הארצות מה שיש  - לא תחסר כל בה""ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם  ח, ט)
(ילקוט משלי שנאמר לא תחסר כל בה".  אינה חסרה כלום ארץ ישראלבזו אין בזו, אבל 

  .רמז תתקמג. ומקורו בספרי עקב פיסקא לז)
ב.  ("אדרת אליהו" במדבר כב,הגר"א  "ש, כמא"י קשורה במיוחד ליעקב אבינוומזה הטעם 

"ידוע, כי יציאת מצרים היה בזכות אברהם, והליכת המדבר  מהדורא תניינא, ד"ה לאמורי)
ישראל', על שם ישראל  [ארץ]על ידי יעקב, ולכן נקראת ' "יכיבוש אע"י זכות יצחק, 

י כד –כולל כל הקצוות"  –גבר שלים  –שצריך את הכח של "יעקב איש תם ", ומשום סבא
  לבנות את ארץ ישראל השלימה וכלולה מכל הקצוות.

*  
ה"שלימות הכוללת את כל אחת הסוגיות בארץ ישראל, שבשבילה צריך את הכח של 

אלא גם  -היא הסוגיא דלהלן: מסתרי ההנהגה העליונה, לא רק צדיקי ישראל  –" הקצוות
ץ ישראל מכל המינים והסוגים בנו את אר –תינוקות שנשבו, וגם פושעי ישראל 

"מדברי רבותינו" על הג"ר שרגא פייבל מנדלוביץ זצוק"ל, בד"ה  42(עיין בגליון במסירות נפש 

שתהי' להם הזכות לחזור  –"כבשי דרחמנא", ובד"ה "הקב"ה זיכה את כולם לעסוק בגאולת א"י 

  .בתשובה". ובהערות שם)
 -" שחשוב להבהיר: "("לעבדך באמת", בראשית, עמוד ס)וכך דרש המשגיח זצוק"ל 

 -"שהמאבק של גדולי התורה בציונות ובהשקפות לאומיות הסותרות את דעת התורה 
  מאהבתנו את הארץ הקדושה ומהכרת גודל מעלת הישיבה בה".אסור שיגרע כי הוא זה 

  ."ואסור בשום אופן להשלים עם טשטוש מושגים בעניין זה"
לכל נושא את מקומו בשלימות  לתת –מיזוג שתי הקצוות  -  מידת השלימות היא זו

  .מבלי שהאחד יפגע בשני
*  

  וממשיך המשגיח שם להפליג בחשיבותה של ארץ הקודש:
"על הפסוק ויאמר ה' אל אברהם לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. אומר הזוהר 

  שרק בארץ ישראל תגיע לתיקונך.היינו לתיקונך,  –הקדוש: לך לך 
הייתה לאברהם, יש לדעת שהמגורים בארץ ישראל אינם מעלה רק  ואף שאמירת לך לך

צאצאיו של אברהם, יכולים לזכות בארץ הקודש  -  אלא גם אנועבור אברהם אבינו, 
  ".לאין ערוך יותר מאשר בחו"ל

 לדורותלאחר שהוא מביא את דברי הרמב"ן הפוסק שמצוות ישוב א"י היא מצות עשה 
  ריך במעלתה של ארץ הקודש.ממשיך להאהוא  [ההדגשה במקור]

אדם שאין לו אפשרות לגור בבתי ארץ ישראל, והוא ניצב בפני " ומוסיף המשגיח:
(לך לך פרשה אומר המדרש רבה  הברירה אם לגור במדבריות א"י או בפלטרין של חו"ל,

  מאשר בפלטרין של חוץ לארץ". שמוטב ללון במדברות של ארץ ישראל, לט)
, צריך לקחת [אפילו אם מבחינה הלכתית יש היתר]ליסוע לחו"ל ו"גם אם מזדמנת סיבה 
שבכל יציאה מארץ הקודש ישנו הפסד ממשי, ואשרי מי שאינו בחשבון גם את השיקול 

  ". נזקק לצאת לארץ העמים
והיה נאה דורש ונאה מקיים, וכפי שמספר עליו ר' דוד שרייבר שליט"א מראשי "קופת 

נו את האפשרות שהגאון ר' דב יפה ישתתף במסע העיר": "בשנת תשס"ט, כאשר הצע
בפני אחד ממקורביו,  –התפילה לציונו של הגר"א מווילנא וציון מרן ה"חפץ חיים" זיע"א 

שהמשגיח מאז עלייתו לא"י בגיל שבע הוא המיס את לבבנו לגמרי, "תדעו לכם" אמר "
מנויות שהציעו לא יצא את גבולות הארץ, ואתם ודאי יכולים לשער שהיו לא מעט הזד

  ".. נראה לכם שעכשיו בגיל שמונים יאות לעשות זאת?!לו לעשות זאת
לא רפו ידינו והחלטנו לנסות. המתנו למשגיח זצוק"ל בשעה שפסע מהישיבה 'כנסת 
חזקיהו' בשביל הפונה לביתו, והנה כשהצענו את השאלה שמע בסבלנות רבה, שקל 

השבנו  שנסיעתי תוסיף ותרבה בצדקה?"פנה ושאל אותנו: "מי אמר בדעתו דקה קלה, 
  שלדעתינו השתתפותו תוסיף כמה מאות אלפי שקלים. 

ענינו לו: "...מרן  המשיך ושאל, "מי אמר שהשערתכם בדבר התוספת לצדקה נכונה"?
  הגר"ש וואזנר העיד עלינו שאנחנו מבינים היטב בפירסום".. 

  מיד אמר שעבור זה הוא נוסע!
שמעת שנחתו בווילנא הרגיש בחוש את טומאת אחרי שחזרו גילה לנו המשגיח זצוק"ל, 

שם פסקה  –מלבד בציון אדוננו הגר"א  –ארץ העמים, ורצה כל הזמן לברוח משם 
בחינת א"י, אך עדיין זה נחשב  קצת[א.ה. בקבר של משה רבינו יש  הרגשת טומאת ארץ העמים".

"ומשום אותה קבורה היה מבקש מפשעינו".  והוא מחוללבחו"ל נאמר ", ועל קבורתו חו"לבמידה רבה 
  .])כי תצא רעט; רפ ;זוה"ק תרומה קנז, א( רחמים שלא ימות שם בחוץ לארץ"

הוא ביקש שנפרסם שיידעו שהסיבה לנסיעה בהמשך הדברים אומר הרב שרייבר: "
  .)34 – 32עמוד (מוסף יתד נאמן, תולדות תשע"ח, ". היתה "צדקה", ולא עצם התפילה

לאחר שנתברר לו שהישיבה במצב  -בהזדמנות אחרת כשנאלץ המשגיח ליסוע לחו"ל 
אם נכון יהיה לצרף עמו עוד מישהו  משגיחנשאל ה  - (כלשונו)של "פיקוח נפש ודאי" 

   ?ממקורביו על מנת שיוכלו לסייע לו לעבור את המסע בשלום
צריך  לו לעשות באמריקה הטמאה? מה ישהמשגיח. " השיב, "בשום פנים ואופן לא"

לנצל כל רגע בארץ הקודש. אין לי חשק לנסוע. אלמלא הייתי נוסע רק בשביל תורה 
   ומטרתי לעשות רצון ד', אין לי שום היתר לכך".

*  
: "כתב החרדים: אם כן צריך היושב )שם("לעבדך באמת" ונסיים בדבריו של המשגיח 

  התדירה ואהבתו אותה.  בארץ ישראל להיות שמח תדיר במצוותו
לקב"ה על הזכות שהעניק לנו לחיות וללמוד תורה בארץ  להודות, עלינו לשמחהבנוסף 

  זכות, שכידוע, נתאוו לה גדולי הדורות. –הקודש 
זצ"ל אמר, שלאחר עלייתו לארץ ישראל הוא  ". הרב דסלראין תורה כתורת ארץ ישראל"

  . )27(א.ה. ראה גליון  זכה להבין בזמן קצר סוגיות שבחו"ל לקחו לו זמן ממושך הרבה יותר
וכשאומרים בברכת המזון: "נודה לך... על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה", 

  ".יש לכוון על זכות זו
 ךבברכת התורה, העור

 מעניני הפרשה
  "משיח בן יוסף" קודם ל"משיח בן דוד" פרק א:
  לקבץ הגלויות –תפקיד "משיח בן יוסף"  פרק ב:
  משעבוד מלכויותגואל  -"משיח בן יוסף"  פרק ג:

  הגאולה באה גם בדור שכולו חייב ובדרך בזיון פרק ד:

  דבר העורך
  אחר מיטתו של המשגיח הגה"צ ר' דב יפה זצוק"ל

  כי רצו עבדיך את אבניה
  הגאון רבי יוסף (יושעה) ריבלין זצוק"ל (חלק ב)

  

 .(זוה"ק וירא קטו, א)נחלת ה'  –נחלת ה' דא ארץ החיים, והכי קרא לה דוד מלכא לארץ ישראל דאיהי ארץ החיים 
 תשע"ח כסלו 47גליון  –גליון תורני בעניני ארץ הקודש נחלת ה' 



 "קיבוץ גלויות יהיה -ע"י משיח בן יוסף "

הגאון רבי יצחק אייזיק חבר  –פה שלישי להגר"א כתב 

 : מא,א( –)"ליקוטי הגר"א" דף מ,ב זיע"א 

הוא ומשיח בן יוסף  משיחין הם.. [שני]"דתרין 

, שהוא הגואל שעל ידו יהיה קיבוץ גליות תחלה,

  ".הראשון

 : ב( )"ליקוטי הגר"א" דף סג,ועוד כתב 

, ]=זה משיח בן יוסף[משיח בן אפרים  ]יבא[ בתחלה"

יהיה  -ע"י משיח בן יוסף ואח"כ משיח בן דוד.. 

קיבוץ  גאולה משעבוד מלכויות, שעל ידו יהיה

, ועל ידי משיח בן דוד חירות ממלאך המות". גלויות

 .[א על ברכות לד,א. ויובא להלן בפ"ג]ומקורו בביאור הגר"

 מעניני הפרשה
 פרשת וישב

מבוא

בן יוסף,  על משיח )נב, ב(חז"ל מספרים במסכת סוכה 

 ידוע .הוא מוזכר בזוה"ק וכן במקומות רבים

ריך להבין צמזרע דוד, ו שהגאולה היא על ידי משיח

 יוסף? של משיח מזרעו מהו תפקידו של

ללמוד מהפרשה שלנו ו יכולים חנאת התשובה לכך אנ

 המספרת על חלומות יוסף.

 

ְמעּו ָנא ַהֲחלֹום  ֹּאֶמר ֲאֵליֶהם שִׁ "ַוַיֲחֹלם יֹוֵסף ֲחלֹום.. ַוי

ים ְבתֹוְך  ים ֲאֻלמִׁ ֵנה ֲאַנְחנּו ְמַאְלמִׁ י: ְוהִׁ ַהֶזה ֲאֶשר ָחָלְמתִׁ

ֵנה  ָצָבה ְוהִׁ י ְוַגם נִׁ ֵנה ָקָמה ֲאֻלָמתִׁ ְתֻסֶביָנה ַהָשֶדה ְוהִׁ

י". ְשַתֲחֶויןָ ַלֲאֻלָמתִׁ ֵתיֶכם ַותִׁ  .ז(-)בראשית לז, ה ֲאֻלמֹּ

 טמונים -היסודות שבגאולת "משיח בן יוסף"  כל

שהרי פנימיות "חלומות  פרשת "חלומות יוסף",ב

שע"י בנו ", "שיבת ציוןעל עניני  והי –יוסף" 

 ונבאר:", משיח בן יוסף"

 ..":שיבת ציון"על עניני 

 )ויגש, סימן י(תנחומא  במדרש וכמו שאומרים חז"ל

השוואות בין מה שאירע  62אשר שם חז"ל עושים 

 , ובין הדברים הם אומרים:לציוןלמה שאירע  ליוסף

יֹון ,יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַיֲחלֹום - ְביֹוֵסף" ְבשּוב ה' ֶאת  - ְבצִׁ

יֹון יַבת צִׁ ינּו  שִׁ יםָהיִׁ מִׁ ֹחלְּ  . ")תהלים קכו, א( כְּ

 ":שע"י בנו משיח בן יוסף"..

בגלל ש: )רמב, ב(זוה"ק פנחס ב וכמו שאומרים חז"ל

נאמר  -שעתיד לצאת מיוסף משיח בן אפרים 

ֵנה ְתֻסֶביָנה  )בראשית לז( ָצָבה ְוהִׁ י ְוַגם נִׁ ֵנה ָקָמה ֲאֻלָמתִׁ "ְוהִׁ

י".  ְשַתֲחֶויןָ ַלֲאֻלָמתִׁ ֵתיֶכם ַותִׁ  ֲאֻלמֹּ

 מעיקרי היסודות:ונבא ללמוד חלק 

                                                                          
 פרק א

"משיח בן יוסף" קודם ל"משיח בן דוד"
ם ".. יכֶּ יָנה ֲאֻלֹמתֵּ ֻסבֶּ נֵּה תְּ הִׁ י".וְּ יןָ ַלֲאֻלָמתִׁ ַתֲחוֶּ שְּ  ַותִׁ

הדבר ראשון שאנו רואים מפרשת חלומות יוסף, הוא 

וכמו  ש"משיח בן יוסף" קודם ל"משיח בן דוד",

על  גם מלך יוסף", שהוא בבחינת "משיח בן שיוסף

שהוא בבחינת "משיח בן דוד", וממנו יוצא יהודה 

 .קב( מ')כמבואר ב"קנאת ה' צבאות". ספרי רמח"ל ח"ב ע ב"דמ

 ענין זה מבואר – בדבריהם של כמה מרבוותא

 : ש"משיח בן יוסף" קודם "משיח בן דוד"

 "רזין גניזין"

ף" מֹו יֹוסֵּ ת שְּ ָרא אֶּ קְּ  משיח בן יוסף. –" ַותִׁ

ר"" ן ַאחֵּ י בֵּ ף ה' לִׁ  משיח בן דוד – ֹיסֵּ

)שהם חזיונות משמים שנגלו ברוח הקדש  א. "רזין גניזין"

: חלק ז' מכתבי הרמח"ל, עמוד ר"ל( -הרמח"ל. בבית מדרשו של 

ְקָרא  כד(-)בראשית ל, כגעל הפסוק  "ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֵבן... ַותִׁ

ףֶאת ְשמֹו  י יֹוסֵּ ֵסף ה' לִׁ ר יֹּ ר ֵלאמֹּ ן ַאחֵּ  ".בֵּ

ף"ומבאר, שמדובר כאן על שני משיחין:  הוא  – "יֹוסֵּ

ר"משיח בן יוסף,  ן ַאחֵּ הוא משיח בן דוד, שבא  – "בֵּ

נְ  ין-אחריו, ונקרא "בִׁ צד  – הימין", שהוא מצד ָימִׁ

 השמאלהחסד, לעומת משיח בן יוסף שהוא מצד 

 צד הדין. –דקדושה 

ומאריך ה"רזין גניזין" בכך, שביאת משיח בן יוסף 

מֹאל"נקראת:  ַצד שְּ אשֹוָנה מִׁ יָאה רִׁ , וביאת "בִׁ

ָיהמשיח בן דוד נקראת " נִׁ יָאה שְּ ים  בִׁ ֶשָבה ָהַרֲחמִׁ

ין ְתַפְשטִׁ  ".מִׁ

ומבואר שמשיח בן יוסף הוא בשלב הראשון של 

 .הגאולה
 

 הרמח"ל

ג בהוצאת "מכון "מאמר הגאולה" עמ' י)כתב הרמח"ל 

 : רמח"ל"(

הזמן  ...שני זמניםדע, כי לגאולה נמצאו "

 ". זכירהנקרא " השני .."פקידהנקרא " הראשון

" פקידהשגאולת משיח בן יוסף הנקראת "ומבואר, 

, והיא הראשוןהיא הזמן  – ]כמבואר ב"רזין גניזין" הנ"ל[

 ".זכירהקודמת לגאולת משיח בן דוד הנקראת "

 

 הגרי"א חבר

הגאון  –פה שלישי להגר"א  כן הדברים כתובים ע"יו

ראה להלן בפרק ב  רבי יצחק אייזיק חבר זיע"א

   .)במסגרת(



 פרק ב
לקבץ הגלויות – תפקיד "משיח בן יוסף"

ה" תֹוְך ַהָשדֶּ ים בְּ ים ֲאֻלמִׁ מִׁ ַאלְּ נּו מְּ נֵּה ֲאַנחְּ הִׁ  ..".וְּ

 –יוסף חלומות הדבר השני שאנחנו למדים מפרשת 

והוא  ,שתפקיד משיח בן יוסף לקבץ הגלויותהוא 

תֹוְך " מה שאמר יוסף ים בְּ ים ֲאֻלמִׁ מִׁ ַאלְּ נּו מְּ נֵּה ֲאַנחְּ הִׁ וְּ

ה  ..".ַהָשדֶּ

ים מקבצים" את עם  שמקבציםרומז על כך  –" ֲאֻלמִׁ

 :תנחומא ויגש סימן י()חז"ל וכמו שאמרו  ישראל מהגלות,

יֹוןֲחלֹוםַוַיֲחלֹום יֹוֵסף  - "ְביֹוֵסף ְבשּוב ה' ֶאת  - , ְבצִׁ

ינּו יֹון ָהיִׁ יַבת צִׁ ים שִׁ מִׁ ֹחלְּ   ..כְּ

ים  -ְביֹוֵסף  ֵנה ֲאַנְחנּו ְמַאְלמִׁ יםְוהִׁ יֹון ֲאֻלמִׁ בֹּא  -, ְבצִׁ

ֵשא  ָנה נֹּ  ".ֲאֻלֹמָתיוָיבֹּא ְברִׁ

והמילים "נושא אלומותיו" מדברות על קיבוץ גלויות 

ץ וכמו שמצאנו ביעקב אבינו, שחזרתו מבית לבן לאר

)עיין זוה"ק ויצא ל"שיבת ציון" מהגלות  רומזת –ישראל 

 -, ועל אותה שעה שיעקב חזר לארץ ישראל קמח, ב(

ין אמרו " ָתיו, ֲאָתא ְטעּון עּוֵלימִׁ ֵשא ֲאֻלמֹּ ָנה נֹּ בֹּא ָיבֹּא ְברִׁ

יָתא . )בראשית רבה עט, ד( ]מלשון "ֶעֶלם ְוַעְלָמה"[" ְועּוֵלימִׁ

ים נקרא " –וא"כ גם "קיבוץ גלויות"  יםְמַאְלמִׁ  - ֲאֻלמִׁ

ֵשא  יָתאשמתקבצים " –". ֲאֻלֹמָתיונֹּ ין ְועּוֵלימִׁ  ".עּוֵלימִׁ

בעל "עמק  -הג"ר אברהם אביש מליסא וכמו שביאר 

)בפירוש הגדה של פסח על "שיר המלך" על הרמב"ם 

  :המעלות"(

ָנה"    .המלך הגואל -"בֹּא ָיבֹּא ְברִׁ

ָתיו"  ֵשא ֲאֻלמֹּ שאנחנו הם אלומותיו שבארצנו  -"נֹּ

 ."הקדושה

 

ה"ומה שאמר יוסף לאחיו  תֹוְך ַהָשדֶּ מרמז על  – "בְּ

לארץ ישראל הנקראת  כך שקיבוץ הגלויות הוא

 ?ַמאן ָשֶדה: ")זוהר ויקהל, ריח,א( וכמו שאמרו"שדה", 

רּוָשַל םָדא  יְּ יֹון וִׁ יב  ..צִׁ ְכתִׁ יַח ָשֶדה ְכֵר  )בראשית כז(דִׁ

 ה'".ֲאֶשר ֵבַרכֹו 
ֵנה 'יוסף ]ומה שאמר  ים"ְוהִׁ מִׁ ַאלְּ נּו' מְּ ים"  ֲאַנחְּ בלשון רבים  –ֲאֻלמִׁ

שהם דורו של משיח בן יוסף עוסקים  שכל עם ישראלמשום 

 .[ב"יבעבודת "קיבוץ גלויות", אלא שהדבר נעשה בהדרכתו של מ

  

 –וענין זה שקיבוץ גלויות קודם לביאת משיח בן דוד 

]שהוא שגוג ומגוג  )פרק ל"ח(כבר נתבאר בנביא יחזקאל 

יבא לאחר שעם ישראל נתקבצו  [קודם משיח בן דוד

 ., ב"נבואות ה'"(33)עיין בגליון לארץ ישראל 

ש"קיבוץ גלויות" מבואר  )יז, ב(וכן במסכת מגילה 

 משיח בן דוד".הוא כמה שלבים קודם ביאת "

 -ולכן ברכת "תקע בשופר" שכנגד "קיבוץ גלויות 

לברכת "את צמח דוד" שכנגד "משיח בן  קודמת

 .ב"נבואות ה'"( 44)עיין בגליון דוד". 

ובמקורות שלפנינו נוסף לנו, שהקיבוץ גלויות שיהיה 

 ע"י משיח בן יוסף.הוא נעשה  –קודם משיח בן דוד 
 

]ואמנם גם משיח בן דוד מביא הגלויות לארץ ישראל, אלא  

שייך למשיח בן יוסף,  – ה"מאלמים אלומים" –ה"קיבוץ" ש

)"מאמר הגאולה" עמוד נ"ח במהדורת ויתבאר עפי"ד הרמח"ל 

 :"מכון רמח"ל"(

"ועתה אודיעך עוד סוד גדול.. כי שני השבטים ]= יהודה 

ולעתיד היו ליהודה, והעשרה לאפרים,  ובנימין[

השנים על ידי משיח בן אפרים ויהיו  ייקבצו

על ידי יבואו . והעשרה האחרים ..נקשרים בו

משיח בן דוד, ונמצאו נקשרים של זה בזה ושל זה 

 : "והיו לאחדים בידך". )יחזקאל לז, יז(בזה, ואז נאמר 

שני יקבץ ומדוייק מלשונו, שדווקא משיח בן יוסף 

את עשרת  יביאהשבטים, אמנם משיח בן דוד רק 

 השבטים לארץ ישראל.

 :)ישעיהו יא, יב(והדברים מבוארים עפי"ד הגר"א 

ינם חסרים א -שגלו למקום אחד  עשרת השבטים"

 ]ובנימין[יהודה אבל  ,"ל אל הארץומח אסיפהאלא 

 ". ג"כ קיבוץצריכים  -הנפוצים בד' כנפות הארץ 

ועפי"ז מבואר ג"כ לשון הרמח"ל הנ"ל, שנקט לשון 

את יהודה ובנימין,  שמקבץ" במשיח בן יוסף קיבוץ"

את עשרת  שמביא" במשיח בן דוד ביאהולשון "

 השבטים[.

 הגר"א

)סוף פירקא רביעאה. בביאורו לספרא דצניעותא  הגר"אכתב 

וז"ס משיח בן יוסף בכור שורו הדר לו כו' " ב, א(דף ל

, ומשיח בן ]עשיו שהוא "שור" דטומאה[ שיכבוש את השור

]שיכבוש את ישמעאל שהוא  )זכריה ט(דוד עני ורוכב על חמור 

וכן  ,כנ"ל בכורשהוא  -' שור בכור'וזהו  ,"חמור" דטומאה[

 עכ"ל. ."ן דודמשיח בן יוסף יקדום למשיח ב
 

 : )תיקוני זוהר חדש דף כ"ז עמוד ב( הגר"א ועוד כתב
"וימין מקרבת, כמ"ש וברחמים גדולים אקבצך, 

)דהיינו מהגלות ]שעיקר היציאה שיפקון בסיטרא דימינא 
קיבוץ ד"עשרת השבטים". עיין "מאמר הגאולה" להרמח"ל עמוד 

החסד בצד ימין המבטא את מידת תהיה  נ"ח. ויובא להלן בפרק ב'(

ינֹו"י משיח בן דוד שעליו נאמר 'ע - ימִׁ י'  וִׁ  .[()שה"ש ב, וְתַחְבֵקנִׁ

 ]בתחילת הגאולה שהוא ע"י משיח בן יוסף[אבל בתחילה 

במידת ]תתעורר הגאולה מצד שמאל דהיינו  יתער בשמאלא

מֹאלֹו' - [הדין י'  שְּ פקידה  , והוא יהיה)שם(ַתַחת ְלרֹּאשִׁ

לתיקוני  )ביאור הגר"אכמו שהיה בבית שני בימי כורש..". 

  .דף כז טור ב ד"ה ואע"ג דאוקימנא( -זוהר חדש 

 משיח בן יוסףשהיא גאולת  - פקידהומבואר בדבריו, שה

ב אות קנ "אבן שלמה"ב)וע"ע קודמת למשיח בן דוד.  –

 .(בהגה"ה

 



  פרק ג
 מלכויותגואל משעבוד  -"משיח בן יוסף" 

ָצָבה" ַגם נִׁ י וְּ נֵּה ָקָמה ֲאֻלָמתִׁ הִׁ  ..".וְּ

", אשר קיבוץ גלויות –בנוסף ל"מאלמים אלומים 

יש עוד שלב בגאולת משיח בן  –נתבאר בפרק הקודם 

ֵנה יוסף, והוא: " ָצָבה ָקָמהְוהִׁ י ְוַגם נִׁ ..", ֲאֻלָמתִׁ

 .משעבוד מלכויותגאולה היא  -" קימהוה"

כלומר, שגם לאחר שיהודה ובנימין נקבצו ובאו לארץ 

בתחילה הם עדיין תחת שלטון הגויים באר"י,  –ישראל 

בזמן  -והדוגמא הבולטת לזה היא "ענינא דיומא" 

תחת מלכות , שעם ישראל היו בארץ ישראל היוונים

 שנייון", אשר יש בזה  גלות, שלכן זה נקרא "יון

, ועי"ז ארץ ישראלשהגויים שולטים על א. קלקולים: 

)נתבאר בארוכה בגליון אותה וממעטים מקדושתה  מטמאים

 . "מענינא דיומא". ועיין במסגרת( 34

מטמאים את  , ועי"זעם ישראלשהגויים שולטים על  ב.

סגולי דרך הנשמות, זו חודרת באופן נשמתם. וטומאה 

חז"ל תם. ולא לחינם קשר והכירות אישום גם אם אין 

שעבוד תלו את כל הקלקולים בשאור שבעיסה ו"

 . ("מעניני הפרשה" 02בגליון  וראה). א( )ברכות יז," מלכויות

 ולכן בא חלום יוסף ומבשר, שבנוסף לכך שעם ישראל

לפרוק מעליהם עוד זאת יזכו ג"כ  – "ילא יתקבצו

ֵנה ". וזה רמוז במילים שעבוד מלכויות י ָקָמהְוהִׁ  ֲאֻלָמתִׁ

ָצָבה  .[]להלן יתבאר איך זה רמוז ".ְוַגם נִׁ
 

אלא  - "בן יוסף" לימות משיח העוה"זאין בין 

 שעבוד מלכיות 

חז"ל שגם דבר זה הוא בתפקידו של דברי ואכן מצינו ב

: "אין בין )ברכות לד, ב(משיח בן יוסף, וכמו שאמרו 

שעבוד ]הגאולה מ[אלא  -העולם הזה לימות המשיח 

 ". מלכיות בלבד

, )חידושי אגדות שם; "אמרי נועם" ברכות יג,א(וביאר הגר"א 

, שתפקידו הוא שיח בן יוסףשזה הולך על ימות מ

יתקיימו  שיח בן דודובימי מ לגאול משעבוד מלכויות.

 כל נבואות הנביאים.
 

 נקראת "קימה" –גאולת משיח בן יוסף 
ֵנהוכאמור, דבר זה רמוז בכתוב " י ְוַגם ָקָמה  ְוהִׁ ֲאֻלָמתִׁ

ָצָבה " שהיא בתפקידו של קימהו גאולת ה"שז ..",נִׁ

"מאמר הגאולה" )וכמו שביאר הרמח"ל  ,שיח בן יוסףמ

 עי') "פקידהשנקראת " משיח בן יוסףשגאולת  ,ג(עמ' י

ועליה נאמרו הפסוקים  ".קימההיא הנקראת " - לעיל(

י ": ח( ,)מיכה ז שיש בהם לשון קימה, וכגון ְשְמחִׁ ַאל תִׁ

י  י ָנַפְלתִׁ י כִׁ י לִׁ ַיְבתִׁ יאֹּ תִׁ י ": ב( ,)ישעיה נב. וכן "ָקמְּ ְתַנֲערִׁ הִׁ

יֵמָעָפר  ִׁם" קּומִׁ י ְירּוָשָל י : "א( ,)ישעיה ס. וכן ְשבִׁ קּומִׁ

י ָבא אֹוֵרְך י כִׁ  ."אֹורִׁ
 

 היא הגאולה משלטון הסט"א –ה"קימה" 

הרמח"ל עפי"ד  תארמתב –" קימהומהות ענין ה"

שהוא "קימת השכינה מהעפר", כלומר  )"מאמר הגאולה"(

 הגאולה משעבוד מלכויות.
אורות שהנה כך אומר הרמח"ל: שבזמן הגלות "מ

 :ז( ,)קהלת י ואז נאמר השכינה" נשתעבדו ביד הסט"א,

ים  ים ַעל סּוסִׁ י ֲעָבדִׁ יתִׁ ים ַעל "ָראִׁ ים ַכֲעָבדִׁ כִׁ ים ֹהלְּ ָשרִׁ וְּ

ץ  ". ָהָארֶּ

קמה ש" –" קימההחלק בגאולה שנקרא " וכנגד זה בא

כי .. השכינה מן העפר הזה, והיא מתחזקת בעצמה

מפסיקה שהסט"א כלומר,  ".עתה לקחה אור הממלכה

, ואדרבה יש לשכינה "השכינה"מאורות על  לשלוט

 .עצמיתוממשלה  מלכות
 

  –כנגד "קימת" השכינה משלטון הסט"א 

 מלכויותהיא "קימת" ישראל וא"י משעבוד 

" גוף השכינה, ארץ ישראלהם " –והנה כנגד השכינה 

שיר )" בני השכינה, וכמש"כ רמ"ד וואלי עם ישראלו"

הם  –כל עניניהם של ישראל כי : "ז(השירים עמ' ס

 ".ממש כעניני השכינה ששורה עליהם

שהסט"א שלטה על וממילא, במקביל לקלקול בגלות, 

יש בעולם התחתון את הקלקול של  – שפע השכינה

ארץ שהאומות שולטים על  "שעבוד מלכויות",

 עם ישראל., ועל ישראל

יש גאולת  –" שבשכינה קימהובמקביל לגאולת ה"

 –" לגופה "ארץ ישראל", ולבניה "עם ישראל" קימה"

שהם נפדים מ"שעבוד מלכויות" דהיינו הגויים 

ואלי, מז,א; רמ"ד ו)עיין זוה"ק בראשית המושרשים בסט"א 

 .ב(דברים, משנה למלך, עמ' קע
 

י ָלְך'  משעבוד -' קּומִׁ

הולך  –" קימהשגאולת ה"הגר"א  מבואר בדבריוכן 

  הגאולה משעבוד.בפרטות על ענין 

י)שה"ש ב, י(שהנה כתוב  י ְוָאַמר לִׁ י : "ָעָנה דֹודִׁ ָלְך  קּומִׁ

י ָלְך י ּוְלכִׁ י ָיָפתִׁ  ".ַרְעָיתִׁ

  :ופירש הגר"א

 אחת גאולה משעבוד"והענין הוא שתי גאולות, 

י'וזהו  ,)ר"ה יא, א(שהיא היתה בתשרי   -' ָלְך קּומִׁ

, והשניה הגאולה מהגלות שהיא היתה משעבוד

י'בניסן, וזהו  כִׁ  . 'ָלְך ּולְּ

 – קימהנקראת " -שהגאולה משעבוד מלכויות  ומבואר

י נקראת  -והגאולה של "קיבוץ גלויות לא"י"  ָלְך". קּומִׁ

י –הליכה " כִׁ  ".ָלְך ּולְּ
 -: "..והנה קמה אלומתי וגם נצבה )בראשית לז, ו(]וע"ע אברבנאל 

, כמו כי לשון 'קומה' יאמר על המלכותמורה שמלוך תמלוך עלינו, 

)א.ה. מסתמא הכוונה בני עבדו"  הקיםמלך חדש על מצרים, ויקם 

י ֶאת ח(כב,  –)שמואל א  ים ְבנִׁ י ֵהקִׁ י"([ "כִׁ  .ַעְבדִׁ

  פרק ד
הגאולה באה גם בדור שכולו חייב ובדרך בזיון

ֹּאֶמר ֲאֵליֶהם " עּו ָנאַוי מְּ י שִׁ  ".ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאֶשר ָחָלְמתִׁ

  :י()בראשית רבה פד, חז"ל ואמרו 

ין ֶאְתֶכם, " יחִׁ ים מֹוכִׁ יאִׁ ְהיּו ַהְנבִׁ : )מיכה ו, א(ָאַמר ָכְך יִׁ

עּו ָנא מְּ ֵמר.  שִׁ  ֶאת ֲאֶשר ה' אֹּ

י ְוַגם  ֵנה ָקָמה ֲאֻלָמתִׁ ים, ְוהִׁ ים ֲאֻלמִׁ ֵנה ֲאַנְחנּו ְמַאְלמִׁ ְוהִׁ

ָצָבה ְפֵני  ...נִׁ ים לִׁ ְלמִׁ ים אִׁ ילִׁ ין ַאֶתם ַלֲעשֹות ֱאלִׁ ידִׁ ֲעתִׁ

ְשָרֵאלֲעָגָליו  ר: ֵאֶלה ֱאֹלֶהיָך יִׁ   ".ֶשל ָיָרְבָעם ְוֵלאמֹּ

באותם וצ"ב: א[. למה עוונותיהם של השבטים רמוזים 

]וכפי שנתבאר לעיל שכל החלומות  שרמוזה גאולתם מילים

 ?רומזים לגאולה שע"י משיח בן יוסף[

תחת יוסף בישר להם  - חלק הגאולהב[. למה גם את 

 "שמעו נא"? -הוכיחם כותרת מבזה" שבה "אותה 
 

ה " י ֹעשֶּ ם ֲאנִׁ כֶּ ַמַענְּ י -לֹא לְּ שִׁ ם ָקדְּ שֵּ ם לְּ י אִׁ  "כִׁ

שעם ישראל  )לו, טז(וי"ל שבא לרמז על מש"כ ביחזקאל 

גלו בגלל שהיו עובדי עבודה זרה ושופכי דמים, 

ואעפי"כ הקב"ה מקבצם תוך כדי שהם חוטאים, 

  :)פסוק כב(וכמש"כ שם . למען קידוש שמו

ה ָאַמר " ְשָרֵאל כֹּ ר ְלֵבית יִׁ ֹּא ְלַמַעְנֶכם  ה"אָלֵכן ֱאמֹּ ל

י ם ְלֵשם ָקְדשִׁ י אִׁ ְשָרֵאל כִׁ ֶשה ֵבית יִׁ י עֹּ י  ...ֲאנִׁ ַדְשתִׁ ְוקִׁ

י ַהָגדֹול י  ... ֶאת ְשמִׁ ַבְצתִׁ ם ְוקִׁ ן ַהגֹויִׁ י ֶאְתֶכם מִׁ ְוָלַקְחתִׁ

י ֶאְתֶכם ֶאל ָכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאתִׁ  "ַאְדַמְתֶכם ֶאְתֶכם מִׁ

ים" – "יורק אחרי שיבואו לא ם ְטהֹורִׁ י ֲעֵליֶכם ַמיִׁ  ְוָזַרְקתִׁ

ְשְמרּו ... ְשָפַטי תִׁ י ֵאת ֲאֶשר ְבֻחַקי ֵתֵלכּו ּומִׁ יתִׁ  "...ְוָעשִׁ

ים  )לא(ומסיים הכתוב:  ּוְזַכְרֶתם ֶאת ַדְרֵכיֶכם ָהָרעִׁ

ֶתם בִׁ  טֹּ ים ּוְנקֹּ ֹּא טֹובִׁ ֵתיֶכם ּוַמַעְלֵליֶכם ֲאֶשר ל ְפֵניֶכם ַעל ֲעֹונֹּ

ֶשה ְנֻאם  )לב( ְוַעל תֹוֲעבֹוֵתיֶכם: י עֹּ ֹּא ְלַמַעְנֶכם ֲאנִׁ  ה"אל

ָּוַדע ָלֶכם  םיִׁ יכֶּ כֵּ ַדרְּ מּו מִׁ ָכלְּ הִׁ ְשָרֵאל בֹושּו וְּ  ".ֵבית יִׁ
יהיה הדור "רובו חייב", וכמש"כ הגר"א,  –ד ב"ואפילו בביאת מ]

על דברי הגמ'  ("טשער ו פ -)הקדמות ושערים והביאו בעל ה'לשם' 

או בדור 'אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי  )צח, א(בסנהדרין 

א. בד"ה ואית  ט, דף קכו,)תיקון סבהגר"א  וכתב'. שכולו חייב

  .[רובו חייב ומוסיף הלשם שהכוונה. וודאי אופן השני"" :דפיקו(

למה עוונותיהם של השבטים רמוזים  א[.ומעתה מובן: 

 באותם מילים שרמוזה גאולתם? 

כי אכן הגאולה מגיעה ב"חדא מחתא" תוך  התשובה:

 כדי שהם חוטאים.

תחת יוסף בישר להם  - חלק הגאולהלמה גם את  ב[.

  "שמעו נא"? -"אותה כותרת מבזה" שבה הוכיחם 

כי גם הקב"ה מביא את ה"קיבוץ גלויות"  התשובה:

ֶשה" –ם זעופות ובתוכחה בפני י עֹּ ֹּא ְלַמַעְנֶכם ֲאנִׁ  ..ל

מּו ָכלְּ הִׁ ְשָרֵאל בֹושּו וְּ ַדְרֵכיֶכם ֵבית יִׁ ". וכמו שהיה מִׁ

בבושת ב"שיבת ציון" מגלות בבל, שעם ישראל חזרו 

)זוה"ק כי תשא קפט, ב. הובא מכיון שלא היו ראויים  פנים

; 9; 7גליונות  -" הפרשה מעניניוע"ע " "מדברי רבותינו". 02בגליון 

דבר . "09; 03; 00; 17גליונות  -" נבואות ה'. "31; 31; 09; 11; 11

 .(40; 41; 02גליונות  -" מדברי רבותינו. "37גליון  -" העורך
 

, ונגאלים תשובה שלימה עושיןאח"כ כל ישראל ו

בגליון  מו שנתבאר)כ .בגאולה שלימה ע"י משיח בן דוד

 .חבר זיע"א( בדברי הגרי"א 03

תמצית הפרקים

 פרק א

 קודם למשיח בן דוד. -משיח בן יוסף  היסוד:

 הגר"א הרמח"ל והגרי"א חבר זיע"א. המקור:
ְשַתֲחֶויןָ ".. הרמז בחלום יוסף: ֵתיֶכם ַותִׁ ֵנה ְתֻסֶביָנה ֲאֻלמֹּ יְוהִׁ " * ַלֲאֻלָמתִׁ

קיבל את מלכותו של  –שגם יהודה שהוא בבחינת "משיח בן דוד" 

 יוסף שהוא בבחינת "משיח בן יוסף".

 פרק ב:

 לקבץ הגלויות. –תפקיד "משיח בן יוסף"  היסוד:

 הרמח"ל והגר"א והגרי"א חבר זיע"א. המקור:

קודם  -ת" והיה "קיבוץ גלוי: שי)פל"ח(וכבר מבואר בנביא יחזקאל 

 הקודמת לביאת משיח בן דוד. -"מלחמת גוג ומגוג" 

. בביאור סדר הברכות: שברכת "תקע ב( )יז,וכן מבואר במגילה 

קודמת לברכת "את צמח דוד"  –בשופר" שהיא כנגד קיבוץ גלויות 
והרי חלק הגאולה שקודם "משיח *  שהיא כנגד ביאת משיח בן דוד.

 ק א'.הוא "משיח בן יוסף". וכנ"ל בפר -בן דוד" 

ים ְבתֹוְך ַהָשֶדה" הרמז בחלום יוסף: ים ֲאֻלמִׁ ֵנה ֲאַנְחנּו ְמַאְלמִׁ .." * ְוהִׁ

ֵשא " –: שזה מקביל למש"כ ב"שיבת ציון" )תנחומא ויגש, י(ואמרו  נֹּ

ָתיו שהם עם  –כלומר, שמשיח בן יוסף מקבץ אלומותיו  " *ֲאֻלמֹּ

רומז שמקבץ הגלויות לציון * כי  –" ְבתֹוְך ַהָשֶדהישראל * ומש"כ "

 ה'".ֲאֶשר ֵבַרכֹו  "ָשֶדהציון נקראת "

 פרק ג:

לפרוק מהם  ב"יתפקיד מ –לאחר שישראל נתקבצו לארצם  היסוד:

 " וקדושת עם ישראל."יהפוגם בקדושת "א -את "שעבוד מלכויות" 
ברכות לד, ב: "אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד  המקור:

 מלכויות" * וביאר הגר"א שהכוונה לימי משיח בן יוסף. 

ָצָבה" הרמז בחלום יוסף: י ְוַגם נִׁ ֵנה ָקָמה ֲאֻלָמתִׁ .." * וה"קימה" ְוהִׁ
לא  -א שהשכינה קמה מהעפר * כלומר, ש"מאורות השכינה" הי

 -" ו"עם ישראל" "יבמקביל לזה "א* ו )הרמח"ל(משועבדים לסט"א 

 .)עפ"י רמד"ו(לא משועבדים לאומות המושרשים בסט"א. 

י" )שה"ש ב, י(: וכ"כ י קּומִׁ י ָיָפתִׁ י" * וביאר הגר"א "ָלְך ַרְעָיתִׁ  ָלְך קּומִׁ

 ".משעבוד –

 פרק ד:

באה תוך כדי שישראל חוטאים,  –גאולת "משיח בן יוסף"  היסוד:
 ובהנהגה קשה של תוכחה ובושה.

ם ְלֵשם : ")יחזקאל לו( המקור: י אִׁ ְשָרֵאל כִׁ ֶשה ֵבית יִׁ י עֹּ ֹּא ְלַמַעְנֶכם ֲאנִׁ ל

י י ֶאְתֶכם ..ָקְדשִׁ ַבְצתִׁ ַדְרֵכיֶכם ..ְוקִׁ ָכְלמּו מִׁ  ..". בֹושּו ְוהִׁ

שנגאלו בהיותם חוטאים,  –לגבי גאולת בבל  )קפט, ב(זוה"ק כי תשא 

 ובדרך בושת פנים.
ֹּאֶמר ֲאֵליֶהם .." הרמז בחלום יוסף: ְמעּו"ַוי ..". * וביארו חז"ל ָנא "שִׁ

ְמעּו ָנאש" * והוא רמז לכך שאופן הגאולה הוא הוא לשון תוכחה  "שִׁ
 בדרך תוכחה ובושת פנים.

יםועוד ביארו חז"ל: שבאותם מילים " ים ֲאֻלמִׁ " שרמוז גאולתם ְמַאְלמִׁ

ים ג"כ רמוזים עוונותיהם שעתידים לעשות " –"קיבוץ גלויות"  ילִׁ ֱאלִׁ
ים ְלמִׁ  שגאולת "משיח בן יוסף" באה תוך כדי העוונות. " * והוא רמזאִׁ

 בא"י. כל ישראל יעשו "תשובה שלימה" –" ב"דולאחר "ביאת מ

נֵּה  הִׁ י  'ָקָמה'"וְּ ים' –ֲאֻלָמתִׁ ת 'ָאקִׁ לֶּ יד ַהֹנפֶּ ת ֻסַכת ָדוִׁ  אֶּ

", וכן קימה, שלשון "דברי הרמח"למתוך  הנוכחי(בפרק )נתבאר 

הסט"א,  עבודמש הגאולתהכוונה ל –" קימת השכינה מהעפר"

 מלכות ישראל.וגאולת בניה משעבוד מלכויות. ואדרבה, שתהיה 

ים: "ַביֹום ַההּוא )עמוס ט, יא(מהכתוב  וראיה לדברי הרמח"ל,  ָאקִׁ

ֶפֶלת". יד ַהנֹּ שהקב"ה  –כתוב פנימיות הומבארים חז"ל את  ֶאת ֻסַכת ָדוִׁ

זוה"ק פרשת נח דף עב, ב; פקודי רמ, )" "יקים את השכינה מהעפר

יקים את הקב"ה ש :הוא הכתוב המקביל לסודו פשט מאידך,, וא(

ים , וכמו שתמלכות ושלטון ישראל יא ָאקִׁ ָדָנא ַההִׁ רגם התרגום: "ְבעִׁ

ד ית ָדוִׁ בֵּ כּוָתא דְּ צו,ב: "אימת אתי בר )ועיין סנהדרין ְדָנְפַלת".  ַית ַמלְּ

היינו  -" קימת השכינה מהעפר, וכן ""קימהש" ומבואר. "(...נפלי

 מלכות ושלטון ישראל.הקמת 
ֵנה  באמצעותוכאמור, זה נעשה  משיח בן יוסף, ועל זה אמר יוסף: "ְוהִׁ

ָצָבה..". ָקָמה י ְוַגם נִׁ  ֲאֻלָמתִׁ
 

 

 

 

 

 



  כי רצו עבדיך את אבניה
]1[ריבלין זצוק"ל (חלק ב)  (יאשע) יוסף הגאון רבי

 תקציר חלק א1

רבי הלל ריבלין משקלוב זצ"ל, היה מתלמידי הגר"א וסמוך על שולחנו, 
והתפעם במיוחד מתורת הגאולה של רבו. הוא עלה לארץ בשנת תק"ע, שעליה 

  "תק"ע בשופר גדול".רמז כשנת 
הישוב היהודי שבירושלים  -בעקבות רבי הלל ושאר תלמידי הגר"א שעלו עמו 

שבין החומות גדל בהתמדה, עד לשנת תרל"ג שהישוב אשר מנה כעשרת 
כבר סבל מצפיפות ודוחק. ומאידך היו קשיים רבים לצאת  -אלפים נפשות 

  .מחוץ לחומות, בעיקר משום חוסר הבטחון מפני הערבים
הוא נינו של  –הנחשון שיזם וייסד את השכונות שמחוץ לחומות העיר העתיקה 

הר"ר יוסף שכונה ר' יאשע ריבלין זצ"ל. שזכה בתואר 'רבי יאשע  -רבי הלל 
 ציווי מעשיו היו במטרה  לקיים את[א.ה. . שע בונה השכונות)(רבי יודער שטעטלאך מאכער' 

 19כפי שנתבאר בהרחבה בגליון  -הנביאים: "הרחיבי מקום אהלך", ו"פרזות תשב ירושלים" 
"מעניני הפרשה". וכן משום "כבוד ישראל" שהוא "כבוד ה'", וכפי ששינן ר' יאשע באוזני סביבתו: 

  ."מכבודם של היהודים שיחיו בהרחבה, ולא בצמצום כזה"]
 –רין, ניתן לציין, את נחלת שבעה בין השכונות שעל הקמתן היה אחראי במיש

שהיתה הראשונה שבהן, בית דוד, מאה שערים, זיכרון משה, זיכרון טוביה, שערי 
  צדק, אבן ישראל, אהל משה, כנסת, ימין משה, ועוד.

היא "נחלת שבעה", במשך תקופה יצאו  ,השכונה הראשונה שיסד בשנת תרכ"ט
  צללי ערב, חזרו ללון בעיר.ולעת נטו שהות בשכונה ולבנותה במשך היום, ל

���  
  ]2[מסירות נפש, וניסי ניסים

ואמר לעמיתיו: "אנו חייבים להישאר ללון בשטח,  בשלב מסויים, נענה ר' יאשע
איננו יכולים לשוב הביתה בכל ערב. שכן ברגע שייוודע לערבים שהשטח חשוף 
ללא משמר בלילות, הם עלולים להשתלט עליו ולמנוע מאתנו את ההגעה 

  בבוקר, וכל עמלנו ירד לטמיון ויהיה לריק, ומה הועילו חכמים בתקנתם?"
ת תמרים, והחזיקם בכיסו למקרה שירעב. הרי באותה עת הוא לקח עמו חביל

  לא היו בשטח חנויות, ולא היה לו איפה לרכוש מוצר מזון כלשהו...
הוא ישן שם שני לילות לבד, ללא כל פחד. ביום השלישי כבר נודע לערבים 
שיש מישהו בודד שנמצא בשטח ושומר על הבתים, והם החליטו לרוצחו נפש. 

עם דמדומי ערב, וארבו לו מתחת לאחד העצים, הם חיכו  שני ערבים הגיעו
שעמיתיו יסתלקו מהשטח כדי לבצע בו את זממם, משהבחין בהם רבי יאשע, 
כבר היה מאוחר מדי. חבריו כבר הספיקו להסתלק, והוא הבין כי כלתה אליו 
הרעה. הוא חשב לעצמו: אם נגזר עלי למות, אלך מן העולם לאחר שאעשה 

  מרים שבכיסי.'ברכה' על הת
הוא שלף אינסטינקטיבית תמר מכיסו, ואז אירע הנס. הערבים שבחנו את 

מחמת האופל היחסי שכבר שרר  -צעדיו ותכננו להסתער עליו, דימו בנפשם 
  בחוץ, כי הוא שולף אקדח, והם נבהלו ומיהרו להימלט על נפשם...

���  
  במסי"נ -חודשים לבד  32

על אף שבינתיים החלו לבנות גם את הבתים האחרים, הרי במשך תקופה 
גרו הסבא והסבתא לבדם במבנה  שלושים ושנים חודשים) –(לפי אחת הגירסאות ארוכה 

העתיקה למקום, בודקים האם הוא נותר  הזה. בכל בקר הגיעו עמיתיו מהעיר
  עדיין בחיים, ולא נפגע חלילה מידי האויב הישמעאלי שבסביבה...

ואכן, באחד הימים הותקפה 
הסבתא, בעת ששהתה 
לבדה בבית בנחלת שבעה, 

שודד ערבי שביקש  על ידי
לגזול את תכשיטיה. על אף 
שהצליחה להתגבר עליו, 
הבהלה שאחזה בה הביאה 

  למותה. 
���  

  שכונת "מאה שערים"
למרות השבר הגדול, לא 
נרתע ר' יאשע, ועם 
התבססות השכונה 
והצלחתה, נפנה להקים את 

שכונת  –השכונה הבאה 
  'מאה שערים'.

למעשה, עוד לפני 
שהושלמה "נחלת שבעה", 
כבר הגה את ייסוד השכונה 
הבאה, העובדה כי השכונה 
אכן הצליחה, והייתה מקור 

                                            
1

, מזכ"ל ליט"אהרב משה גבירץ שנאמנם של גדולי ישראל מתוך ראיון עם  המאמר 
(ח' טבת תשע"ז, עמודים  לצמא" שהובא בגליון "מרוה – עשרות בשנים, "אגודת ישראל"

  ). הכותרות וכן קצת שינוי הסדר, מאת העורך.11 – 8
2

הגר"י ריבלין היה מבית מדרשם של תלמידי הגר"א, אשר מסרו נפשם וגם נפש זולתם  
עבור ארץ ישראל,  וכפי שכתב הגאון ר' ישעיה חשין תלמידו ומקורבו של מהרי"ל 

פרו "דברי ישעיהו" (חלק "רשומות וזכרונות" עמוד דיסקין, ומצאצאי תלמידי הגר"א, בס
  א'):

ומסירת נפשם של תלמידי הגר"א, והסתכנותם "..בכדי לדעת ולהבין לרוחם התלהבותם 
צריכים קודם ללמוד הרבה  מחלות ומגפות ר"ל, ופרעות ר"ל, בזמן שלבנסיעה לאר"י.. 

לקיבוץ גליות וישוב ארה"ק,  רבם הגר"אאת היסוד הרוחני שלהם, את "סערת אליהו" 
.." (נתבאר בהרחבה שתלמידיו מסרו את נפשם ובאו באש ובמיםשזה היה יסוד היסודות 

  "מעניני הפרשה"). 27בגליון 

שראו  -השראה לאחרים 
יישבים בעיני רוחם את המת

בעלי האומץ שהפריחו את 
השממה הירושלמית, דרבנה 

  אותו להמשיך.
���  

מייסדי "מאה  -חברי הוועד 
  שערים" בגופם וממונם

"החברה מאה שערים 
כסליו תרל"ד,  נתייסדה בר"ח

לסדר 'וימצא בשנה ההיא 
מאה שערים ויברכהו ה', 
להיות בה לא פחות ממאה 
אנשים אשר בתחילה יתנו 
כסף די מקנת שדה לבניין 
מאה בתים בריווח, ואחר כך 
יתנו כל אחד לא פחות 

לשנה,  (לירות)מחמשה ליר'ס 
עשר שנים רצופות, למען 
אשר בכל שנה בחמש מאות 

בתים  ליר'ס, יבנו עשרה
בשדה החברה, לדור בם 
עשרה מבני החברה, על פי 
גורל ועל פי תקנות עשויות 

  באמת וישר".
כך, בשורות אלו, נפתחות 
התקנות המיוחדות 
שמבשרות על הקמת 'מאה 
שערים'. אחריהן רשימה 
ארוכה של סעיפים שבהם 
צריך לעמוד כל מי שמצהיר 
על חברותו בוועד, וברצונו 
להימנות על האנשים 

יאיישו את בתיה של 'מאה ש
  שערים' שבדרך.

���  
 –שם השכונה "מאה שערים" 

  ע"פ גורל הגר"א
  ש. על פי מה בחרו את השם של השכונה?

ת. כיון שההתנהלות של האב המייסד, ר' יאשע, היתה לאור תורת הגר"א, הרי 
בבואו לבחור את השם שלה, הוא השתמש בגורל הגר"א המפורסם. הוא מצא 

(בראשית ות שני רמזים ששפכו אור על השם הפוטנציאלי: הפסוק בפרשת תולד

ויקרא " (שם, כב). והפסוק ויברכהו ה'"מאה שערים וימצא בשנה ההיא " כו, יב)
  "... כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץרחובותשמה 

, אך מאה שערים' –'רחובות למעשה, תחילה קראו לשכונה בשני השמות: 
  'מאה שערים'. –ה'רחובות', ונותר לה שמה השני בהמשך נשכח 

���  
  והתפילות וההשתדלות שהצילו –המחלות והביצות 

ארץ ישראל נקנית ביסורים. גם ההתיישבות ב'מאה שערים' לא הייתה קלה. 
לאחר תקופה מסוימת שבה כבר התגוררו בה הדיירים החדשים, התפרצה 

בעקבות הביצות הרבות שהיו  בשכונה מחלת המלריה שהייתה נפוצה אז בארץ,
  בה והתנאים הסניטריים הירודים, המחלה איימה על המשך קיומה של השכונה.

ר' יאשע, שראה בעיניים כלות כיצד המפעל החדש מתמוסס פתאום, יצא אז 
יחד עם מקובלי ירושלים אל המבנה העגול העתיק השוכן ברחוב שטראוס 

(במקום זה נישאו תפילות שערי ירושלים' בירושלים, אשר על פי המסורת הוא קרוי '

, כדי לשאת שם תפילה להצלחת הישוב. רבות במרוצת השנים, בכל עת צרה ליעקב)
"ריבונו של עולם" הפצירו הרבנים בתחינה מעומק הלב, "הרי בחרנו את שם 

קרי תורתינו הקדושה, האם חלילה נגזר כעת  –השכונה על פי גורל הגר"א 
  קום בגלל הקשיים הנערמים בדרכנו?"שנצטרך לנטוש את המ

ואכן, תפילתם נשאה פרי, והמייסדים הצליחו ליייבש את הביצות, כאשר נטעו 
בסביבתן אקליפטוסים שגורמים לייבושן, כפי שרווח אז בכל מקום בארץ, כך 
הצליחו לגרש את היתושים נושאי הנגיף הזיהומי, ולאפשר את ההתאקלמות 

ונה והתפתחה בצורה מואצת, ורבים ביקשו במאה שערים, מאז הלכה השכ
  להצטרף אליה.

���  
  כנסת ישראל" -"מוסד היסוד 

במשך שנים ארוכות עמד ר' יוסף ריבלין בראש 'ועד הכללי כנסת ישראל' 
(ולמשך תקופה אף את קהילות שאיחד את כל קהילות האשכנזים בירושלים 

שחלפו עליו בהקמת  , וחילק כספים לכל חברי הכוללים. את התלאותהספרדים)
השכונות הירושלמיות, לצד סיפורי הצלתם של מאות עניים מרעב וממחלות, 

  כנסת ישראל'. –הוא מגולל בספרו: 'מוסד היסוד 
ר' משה מוסיף לעת סיום, כי שמו של הסבא הונצח רק לאחר פטירתו, בקריאת 
 הרחוב המרכזי של שכונת 'נחלת שבעה'. היתה זו מחוות הנצחה ראשונה

 מסוגה, שכן הוא התעקש כל ימיו שלא ייקרא דבר מכל שבנה על שמו.

ברוח חותנו  –השתתפות הג"ר שמואל סלנט 
  הג"ר זונדל מסלנט, עפי"ד הגר"א

ש. רבני ירושלים היו בסוד 
של הקמת שכונת  הענינים

  "מאה שערים"?
בוודאי. הכול נעשה תחת 
הכוונתם והדרכתם 
הצמודה, הם נטלו חלק 
פעיל בהקמת השכונה. 
בחודש מרחשוון תרל"ד 

  ממאה   למעלה  התכנסו 
איש לדון בהקמת השכונה. שלושה ימים 
רצופים דנו בהשלכותיה המעשיות של 
התכנית הגרנדיוזית. בין המשתתפים נטלו 

יל מרנן הגאונים רבי שמואל סלנט חלק פע
זצ"ל ורבי מאיר אויערבך זצ"ל רבה של 
קאליש, שעלה כידוע לארץ והשתקע 
בירושלים. הגר"ש ציטט את חותנו הגאון 
רבי זונדל סלנט זי"ע, שהכביר בנושא מצוות 
חיזוק יישוב הארץ על פי דברי הגר"א זי"ע. 
ההחלטה על הקמת השכונה נפלה בסופו 

חודש כסליו תרל"ד. ומאה  של דבר בראש
ושבעה עשר איש נרשמו כחברים 

  בהתאגדות החדשה.
*  

  השתתפות הג"ר מאיר אויערבך
, אם הזכרנו את הגאון רבי מאיר אויערבך

הרי הוא תמך ב'מאה שערים' בכל דרך 
אפשרית. הוא לא הסתפק בהשתתפות 
בישיבות הוועד, אלא אף תרם כספים 
לרכישת חלק מהאדמה, וקנה בה חמשה 
בתים, אם כי מעולם לא התגורר בהם. את 
רוב הבתים הוא תרם לעניים, שידם לא 
היתה משגת לרכוש בית משל עצמם. עם 

הללו בבעלותו, זאת, הוא השאיר את הבתים 
ובצוואתו הוריש אותם לצאצאיו, כשהוא 
מתנה, שאם יעזוב אחד מהם את הארץ, 

 הוא יפסיד את חלקו בירושה זו.

ללא שום טובת  –עוסק בצרכי ציבור באמונה 
  הנאה

אם נרצה ללמוד על יושרו 
של ר' יאשע, שלא נהנה 
מקופת הציבור כמלוא נימה, 
על היותו מהעוסקים בצרכי 
ציבור באמונה, שרק טובת 
הציבור נגד עיניהם, תבוא 
ותלמד העובדה, כי כאשר 

  תרנ"ו, שנת    בשלהי   נפטר
את משפחתו בחוסר כל, על אף  הותירהוא 

כל ירושלים  –(תכנית בנין ערים)  שבתב"ע
  היתה רשומה על שמו.

 –אומר ר' משה בהתפעלות  –תארו לעצמכם 
כאשר חזרו מההלוויה, לא היה בבית אפילו 
מזון לסעודה אחת, השכנים ששלחו 'סעודת 
הבראה' כנהוג בבתי האבלים, התבקשו 
להתמיד בכך בכל ימי השבעה ולזון את 

לא היה מה האבלים בתקופה זו, פשוט כי 
לאכול... כזה היה ר' יאשע, ולכן נחקק שמו 
 לטובה לנצח על דפי ההיסטוריה של ירושלים.




