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 (א"הלל משקלוב מרבו הגר' פרקי גאולה שקיבל ר' תמצית מתוך ז)' קול התור'ספר 

.בהשמטת חלקי הסוד למען ירוץ בם הקורא



 מעין הקדמה

 

התוכן החי הייתה , א"מבית מדרשו של הגר', קול התור'או ליתר דיוק משנת ', קול התור'ספר , כידוע

א כפי "משנתו של הגר. י בכלל ובירושלים בפרט"א והתיישבותם בא"ת תלמידי הגרוהמעצב של עליי

החל מהחלטות , פיעמה באופן ממשי בכל צעד ושעל שעשו תלמידיו בארץ הקודש' קול התור'שמפורשת ב

מעשיות גורליות כבדות משקל הנוגעות לחיי אדם וכלה בקביעת שם לשכונות ולמפעלים חדשים
1

 . 

לאחר שטרם נשאבו בששון כדי הצורך להרוויית דורות הבאים , ין בעלי אמירה הםתכנים אלו שעדי

 . אינם נדרשים די הצורך מסיבות שונותוא "תלמידי הגר

נסתרת שבה כתובים חלקים נרחבים מהספר ואשר מרחיקים את הקורא -השפה הקבלית אחת הסיבות היא

 .נגלים שבהם בוודאי יוכל למצוא מזון רוחני רב ן אף מהחלקים הנגלים או הכמעט"אשר איננו יודע ח

 

הינה יומרה ', קול התור'שב' לא נסתר'בין חלקי הנסתר ובין חלקי ה, היומרה להפריד בין הדבקים, אמנם

מעורבים הם מאוד בתכנים שהינם לכל , גמור' נגלה'מכיוון שאף החלקים שלכאורה הם , רחבה מדי

, ה לתכנים מעין אלו ללא הכשרה מתאימה מובילות לטעויות רבותוכידוע הגיש. הפחות על גבול הנסתר

מדובר על וזאת כאשר  ,תיאור של אנשים ממשיים', רב-ערב'המבחינה בביטוי  כאותה הטעות הנפוצה

ובמינונים שונים, אצל אנשים שונים, העלולות להופיע בגוונים רבים, תכונות נפש או רוח
2

וכן לגבי . 

 .'וכדו 'עשו' 'עמלק'

הושמטו עיקר החלקים הנסתרים של נ להנגיש את הספר לציבור רחב יותר של קוראים "עמ, כ"אעפ

של , אם כי לא לחלוטין חסרה, וכך יוכל הקורא לקרוא ברצף את הספר ולקבל תמונה כללית, הספר

מחט זה ויהיה פתח ', קול התור'א כפי שמסרה לתלמידו הרב הלל משקלוב בספר "תורתו של רבנו הגר

 .א"התחלה וזרוז לפתיחת פתחו של אולם ולהעמקה נוספת בתורת הגאולה של רבנו הגר

 

 

מ.א
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 .מוסד היסוד, חזון ציון, דורש לציון: ובפירוט בספרים עיין בהרחבה 
2

 .מ"ואכ' עזי פנים'ובהערות על הגדרת ',   ערב רב'ערך , מדור מחקרים, י קלנר"ה לר"ע במילון הראי"להרחבה והעמקה ע 



 פרק ראשון

 

 

ש צריכים אנו "א וברכתו הקדושה בסעד"לפי מצוות הגר, בעמידתנו על סף האתחלתא דגאולה (א

ותיו ללמוד ולהבין את כל דרכי העקבות דמשיחא ואת אופני המעשים אשר לפנינו ביעודו והורא

ועל דבר כל העקבות של האתחלתא גילה לרבים מתלמידיו שהבטיחוהו נאמנה . א"של רבנו הגר

י הכלל "ועפ, ד"לעלות לציון ולהתחיל בפועל בעבודת קבוץ גלויות באתערותא דלתתא בסע

בכל העולמות העליונים ' הוה ויהי' א בספרא דצניעותא של מה שהי"הגדול של רבנו הגר

 .ברים הכלליים והפרטיים המתהוים בכל דור ודור רמוזים בתורהכל הד, והתחתונים

, י להחזרת השכינה"בנין ירושלים והרחבת ישוב אר, א כל עבודת קבוץ גלויות"י רבנו הגר"עפ (ב

כל עיקרי העבודה וכל פרטיה ופרטי פרטיה נאחזים ביעודו ובתפקידו של משיחא דאתחלתא 

סי המסייע לכל פעולה הנעשית באתערותא דלתתא הכח הנ: משיח בן יוסף שהוא, משיח הראשון

 .על דרך הטבע

תתחיל האתחלתא דגאולה באתערותא דלתתא כמו שהיה בימי , א אם לא זכו"י רבנו הגר"עפ (ג

י רבנו "עפ. ברשיון מלכי האומות ואחר כך תבוא שלמות הגאולה' ותהי, בימי בית שני, כורש

' ופדויי ה"י הכתוב "של פדות ופדיון עפ א קבוץ גלויות שבאתחלתא דגאולה באה בדרך"הגר

, פדיון משעבוד הגוף ושעבוד הנפש, י משיח בן יוסף"והוא כולו ע" ישובון ובאו ציון ברנה

                                                                          .                                                            ישובון ישובו בתשובה, ובאו לציון, ישובו לציון כפי שכתוב שם, ישובון תרתי משמע

י רבנו שכל הדברים העתידים לבוא בשלמות הגאולה מתחילם גם "כלל גדול מאד הוא עפ

 . באתחלתא דגאולה קימעא קימעא

 ,אשר אז החל רוח אלקים, ק"רבנו התחיל בגלוי רמזי התורה בהיותו בן עשרים נה בשנת ת (ד

ק "וכנודע החל לנסוע לארה, קימעא קימעאלגלות רזי התורה , לפעם ברוח קדשו, רוחא דמשיחא

.                  סערת אלינו לקבוץ גלויות ביתר שאת, אשר אז החלה סערת רוחו, ב"בשנת תקמ

ק לאלף השישי ומשעה לשעה מתקדמים העקבות "עקבות משיחא בכללות נפתחו בשנת ת

ב נכנסה בחינתם של כל בית ישראל הן הכלל והן כל איש ואיש "שנת תקמוב. מבחינות רבות

 .בפקידה דמעליתא של משיח בן יוסף בישראל

א ידע ברוח קדשו כל איש ישראל איפה שמו ויעודו מרומז בתורה איש על דגלו לבית "רבנו הגר (ה

מצא רמזים  רמזי גימטריאות נוטריקון ועל עצמו י"עפ, אבותיו לפי שורש נשמתו וזכות אבות

 .רבים על יעודו הגדול והקדוש לקבוץ גלויות

:                            א"י רבנו הגר"ואלה הם שבעת עיקרי היסודות בשיטת עקבות משיחא עפ (ו

היינו שמשיח בן יוסף חי ויחיה " עוד יוסף חי"השיטה היסודית של רבנו היה ". עוד יוסף חי[ "א]

הגזירה . ור בו תלויה כל האתחלתא דגאולה מכל הבחינותכי כאמ, ותתבטל הגזירה לההרג

י המעשים הנעשים במסירות "וע. י יסוריו שסובל ונושא חלינו"י אריכות הגלות וע"מתבטלת ע

י תפלותינו בכל "י חבלי משיח ויסורי ארץ ישראל וע"וע. נפש לקבוץ גלויות שזה הוא תפקידו

מקילין את  גלויותוהעוסקין בקבוץ . הקבועות בתפלות, י"יום תמיד בעד חייו והצלחתו של מב

הגזירה מתבטלת באופן שנחלקת לחלקים קטנים כמשל המובא . י בעקבות משיחא"יסוריו של מב

כ נחם ורחם עליו ובכדי "משל למלך שכעס על בנו ונשבע לזרוק בו אבן גדולה אח: במדרש

. ת החלקים האלה אחד אחדלקיים שבועתו שבר את האבן הגדולה לחלקים קטנים וזרק עליו א

. והם חבלי משיח הבאים קימעא קימעא. נמצא שלא נהרג ובכל זאת סובל גם מהחלקם הקטנים

וביעור רוח הטומאה , קבוץ גלויות, גלוי רזי התורה: י הוא בשלשה דברים"יעודו הכללי של מב

ום מצוות קבוץ גלויות וקי, בנין ירושלים: קיבוץ גלויות הוא בשלשה תפקידים. מן הארץ

 . התלויות בארץ

כל אשר הוא "י עשייה כמו שכתוב ביוסף "י הצלחה ע"אחת התכונות של מב. עשה והצליח[ ב] (ז

שתי המצוות שהאדם נכנס בהן של בכל גופו הן : ונודע למשגב דבר רבנו". מצליח בידו' עושה ה

סוכה : הוסיףו" ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון"ורמז נתן לזה בפסוק . סוכה וארץ ישראל

כל זמן , "ובא לציון גואל"וכאמור במדר על הפסוק . מצוותה תעשה ולא מן העשוי אף ציון כך

, ל מכיון שירושלים נבנית בן דוד באר"וכדברי חז, שציון אינה בנויה עדיין הגואל לא בא

 .אין בן דוד בא עד שתא ירושלים נבנית: ובמדרש

, זכו אחישנה, על הפסוק בעתה אחישנה( ח"הדרין צסנ)ל "בקשר לדברי חז. בעתה אחישנה[ ג] (ח

שהפשט הוא שאפילו בעתה . ס אין מקרא יוצא מידי פשוטו"אמר לנו רבנו סו, לא זכו בעתה



הרבה פעמים ראיתי את רבנו מסתובב בחדרו ומדבר בסערת רוח נוראה ואומר . אחישנה

בכל תוקף על דברי הפשט  אנו עומדים. ע האין לך דרך אמצעית בין בעתה לבין אחישנה"רבש"

 ".בעתה אחישנה' אני ה. הפשוט שבדברי הבטחתך

אתחלתא דגאולה של ימינו היינו האתחלתא האחרונה שבדור . חזקה וכיבוש בקץ המגולה[ ד] (ט

על הפסוק וירשתם . בחזקה ובחוזקה בכל הפעולות שלה צריכים להיות בשני אופנים, אחרון

בזכות שתרשו אותה תשבו ( "א"אדרת אליהו דברים י)א "אומר רבנו הגר, אותה וישבתם בה

ולעת הצורך גם . וחזקה היינו בניין ונטיעה כדין חזקת קרקע בכללות" ובמה תרשוה בחזקה, בה

ח מגילה "סנהדרין צ)ל "וכוונת רבנו תירשוה בחזקה הוא עניין קץ המגולה שבדברי חז .בחוזקה

אשר זאת ' פריכם תשאו לעמי ישראל וכוואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ו, על הפסוק( ז"י

י רבנו שכל הפעולות בדרכי האתחלתא "וכלל גדול עפ. א"הייתה שאיפתו הנמרצה של רבנו הגר

תלוי  גלויותצריכות להיות כמו בימי עזרא ונחמיה כמו בימי כורש ורבנו כותב מפורש שקבוץ 

שבדברי רבנו היא למאן " התרשוה בחוזק"והכוונה השניה . בזכות קיום המצוות הלויות בארץ

 גלויותותכלית עבודתנו בקבוץ , ושבו בעריכם אשר תפסתם: י הפסוק"עפ( ו"קדושין כ)דאמר 

נגד כל אויבי ישראל ולהעביר רוח , מלחמה בעמלק מכל הבחינות, בעמלק' היא מלחמה לה

לויות בארץ ין ירושלים וקבוץ גלויות וקיום מצוות התועיקרי הפעולות הם בנ .הטומאה מן הארץ

 .א"בסוד קץ המגולה וכולם הם ביעודו של רבנו הגר

י "עפ, קורא' י הכתוב בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה ובשרידים אשר ה"עפ. פליטה בציון[ ה] (י

א ואז "ובמדה שיגדל קבוץ גליות יתגבר הסט .מה שאירע ליוסף אירע לציון, המדרש תנחומא

כי אז , ם בקבוץ גלויות אחר שנפתחה האתחלתא בזהתוסיף קטיגוריה נגד אלה שאינם מחזקי

 .                   ועל זאת דאג רבנו מאד. ל"תהיה פליטה בציון ובירושלים וד

כי מציון תצא תורה היינו התגלות סודות התורה שעקר מקורה הוא בציון . תורה מציון[ ו] (יא

י זה תתגלה קימעא "וע ובירושלים ורבנו כותב הרבה שהגאולה תלויה בלימוד תורה הקבלה

 .קימעא תורת משיח צדקנו והיא תורת ארץ ישראל

 .ל"מתחילים גלויי הרמזים שבתורה וחז, באתחלתא דגאולה בהגיע עת לחננה. ח"צפנת פענ[ ז] (יב

לדעת מראש כי אתחלתא דגאולה . חבלים ונעימים[ א.          ש"שבעת דרכי האתחלתא בסעד (יג

והישועה , אש כי בעקבות משיחא בכל צרה יוצאת ישועהלדעת מר. באה דרך חברים ונעימים

אשר על זה אומר רבנו " ועת צרה היא ליעקב וממנה יוושע: "י הכתוב"באה מתוך צרה עפ

לדעת מראש כי , א בחבקוק בביאורו על הפסוק אנו ליום צרה שזה נאמר על משיח בן יוסף"הגר

לכן חלילה לנו לסגת אחר במשהו אם ו .אבל בזה היא נקנית ממש. ארץ ישראל נקנית ביסורים

ומן , ולהיות בטוחים כי דוקא ממנה יעקב יושע, איזה מכשלה בדרך עבודתנו, ו איזה קושי"ח' יהי

 .המיצר נגיע למרחביה

 .כל פעולה של אתחלתא דגאולה צריכה להיות בהצנע לכת עם אלקיך. לכתהצנע [ ב] (יד

ל "י חז"עפ, א קימעא קימעא מעט מעטלדעת מראש כי אתחלתא דגאולה ב. קימעא קימעא[ ג] (טו

כי אשב , כאיילת השחר, כך היא גאולתן של ישראל קימעא קימעא באה( ירושלמי ברכות)

לכן כל פעולה של האתחלתא יש להתחיל אפילו במעט . אור לי הולך ואור עד נכון היום' בחשך ה

ברים שעתידים לבוא י רבנו שכל הד"כלל גדול הוא עפ. י הכתוב אחד מעיר ושנים ממשפחה"עפ

להתחיל אפילו מאבן , וכן בנין ירושלים, בשלמות הגאולה מתחילים קימעא קימעא גם באתחלתא

כי האבן הזאת היא למבחן להוכיח את הרצון . אבן בחן, י הכתוב הנני יסד בציון אבן"עפ. אחת

צריכה שאלנו את פי רבנו מדוע . יסייע בידינו' לבנות ירושלים ולהרחיב מקום אהלה וה

' לקבץ  נדחי ישראל היד ה' ואם באה עת רצון לפני ה. האתחלתא להיות דוקא קימעא קימעא

ויסבר לנו רבנו כי כל עניין האתחלתא ? שקבוץ גלויות יהיה במדה גדולה בבת אחת. תקצר

ואם הגאולה תבוא בפעם אחת הרי מצד אחד . היינו לא בזכות צדקתינו. דגאולה הרי הוא בלא זכו

ומצד שני לא יהיה אפשר לקבל את האור הגדול הבא , ה אפשר לעמוד במדת היסוריםלא יהי

.           את כל זאת עלינו לדעת מראש בדרך העבדוה המעשית של קיבוץ גלויות. בפעם אחת

שאלתי את פי רבנו אם יהיה האפשרות במציאות הגשמית להעביר את כל ישראל בפעם אחת 

אחרי . יעמדו לפנינו שאלות רבות וקשות בנוגע לסידור הישובלארץ ישראל כיצד לעשות הרי 

אם יהיה אפשר להעביר לארץ ישראל שישים רבוא בפעם : עיון רב בשאלה זו ענה לנו רבנו

כי מספר זה של שישים רבוא כוחו גדול ושלם ואז תשתלם מי  אחת צריכים לעשות  זה מיד

לעומת כל הדברים הטובים הבאים קימעא  יודעים אנו מראש כי.   הגאולה השלמה בדרך ניסית



אך בפועל ידינו נתגבר . באים מכשולים, קימעא בעקבות משיחא לפי הכלל הגדול שביאר רבנו

 . ל וכמצוות רבנו וברכתו הקדושה"ד כפי שהובטח לנו בהבטחות נביאנו וחז"על כולם בסע

הן , חמור באה בעניותאדרך האתחלתא בלא זכו היא כעני רוכב על . עני ורוכב על חמור[ ד] (טז

כל זאת היא באתערותא דלתתא הבאה על דרך . קבוץ גלויות והן בנין ירושלים נעשית מעוני

 .הטבע עד שנזכה לענני שמיא

י "עפ, אחד האמצעים העיקרים לקיומה של כל עבודתנו היא הקמת אנשי אמנה. אנשי אמנה[ ה] (יז

להקים אנשי . קו ממנה אנשי אמנהכי לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפס( ט"שבת קי)ל "חז

 .ו"בכל השלמות בעיר קדשנו כי בלעדי זאת אין שום ערך לכל עמלנו ופעלינו ח, אמנה

י "עפ, ישוב ארצנו הקדושה בכלל ובנין ירושלים בפרט צריך להיות במדות שוות. מדות שוות[ ו] (יח

כל השערים שקולים  אין בן דוד בא עד שיהיו, ל אין בן דוד בא עד שיהיו כל המדות שוות"חז

 (. ח"סנהדרין צ)

ציון במשפט תפדה : שנאמר, ל אמרו אין ירושלים נפדית אלא בצדקה"חז –. בצדקה תכונני[ ז] (יט

צדקה לשון שוויון , צדקה תרתי משמע, ונאמר בצדקה תכונני(. ח"סנהדרין צ)ושביה בצדקה 

זירה וחנינה היא שישוב ג. היינו תרומת נדבה, וצדקה כפשוטה. וצדקה למשקולת: י הכתוב"עפ

ה לזכות את כל ישראל הקרובים והרחוקים לקחת חלק "ארץ ישראל יבנה בצדקה כי רצה הקב

' דברי הימים ב)י הכתוב וקבצו מכל ישראל כסף לחזק את בית אלקיכם "ועפ' בבנין נחלת ה

 .ובבנין ירושלים כלולות וצפונות עוד הרבה מצוות שבתורה( ד"כ

פעולה של מלחמה נגד ( א:      משיח בן יוסף היא בשלושה סוגיםיותו של עצמ –. עוד יוסף חי (כ

הזוכה לפי מעשיו ולפי שורש נשמתו לעשות , אחד בכל דור בחינת צדיק יסוד עולם( ב.      הרע

י השרוי בכל "מב( ג.      פעולות ישועה והרמת קרן התורה מתוך מסירות נפש, לישועת ישראל

כל הזוכה לפי מעשיו וזכות אבות לעשות באותן . ש ישראל בפרטבית ישראל בכלל ובכל אי

כל אחד לפי דרגת , י"י הרי הוא ניצוץ משורש נשמתו של מב"הפעולות שהן בתכונותיו של מב

 .המעשים

יהודה מציל את )י משיח בן דוד "י הוא נעזר ע"בכל פעולה של פדות והצלה של מב. עוד יוסף חי (כא

ולכן זכה יהודה שממנו ', כי נהרוג את אחינו וכסינו את דמו וכומה בצע : י הכתוב"עפ, (יוסף

 .יצאה מלכות בית דוד

י מצוה וחובה רבה עלינו "יחד עם כל פעולתנו ביעודו דמב. צדיק באמונתו יחיה. עוד יוסף חי (כב

שבו צפון כל קיומנו ושעל ידו קיבוץ , להתפלל הרבה בעד חייו והצלחתו של משיח בן יוסף

רחם נא : המתחילה" )עוד יוסף חי"תפילת : ד החובה להתפלל התפילות דלהלןוביחו. גלויות

תפילת את , בברכת בנה ירושלים, תפילת כסא דוד עבדך, ('אבינו בשמים על שארית יוסף וכו

ושם ( תהילים קב)תפילה לעני כי יעטוף . לישועתך קיוינו כל היום מציח קרן ישועה, צמח דוד

אהבתי כי . 'וכו' וייראו גוים את דם ה' כי רצו עבדיך את אבניה וכו' ותרחם ציון כי עת לחננה וכ

ושם לא אמות כי אחיה ( תהילים קיח)מן המיצר . ושם דלותי ולי יהושיע, (תהילים קטז)ישמע 

' יענך ה, (תהילים קי)שב לימיני . 'וכו' ושם מי יעלה בהר ה( תהילים כד)הארץ ומלואה ' לה. 'וכו

ושם הושיעני אלקים כי באו מים עד ( תהילים סט)כי באו מים עד נפש (. כתהילים )ביום צרה 

' יששום מדבר וציה וכו. ושם אלקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה. נפש

ושם ( זכריה ה)קנאתי לציון קנאה גדולה . 'ישובון ובאו ציון ברנה וכו' ושם ופדויי ה( ישעיה לה)

חיים שאל , ושם( תהילים כא)בעזך ' ה(. תהלים מח)ר ציון ירכתי צפון ה. 'כי זרע השלום וכו

אל באפך תוכיחני ' ה(. תהילים קכו)היינו כחולמים ', וכו' בשוב ה. ממך נתת לו אורך ימים

ויהי . בצרה קראת ואחלצך, ושם עדות ביהוסף, (תהילים פא)הרינינו לאלקים עוזנו (. תהילים ו)

ושם מכל צוררי ( לאתהילים )חסיתי ' בך ה. 'ושם שבר רשפי קשת וכו, (תהילים עו)בשלם סוכו 

.  'לראות בטוב ה' ושם אם תחנה עלי מחנה וכו( תהילים ל)כי דליתני ' ארוממך ה. היית חרפה

י הפעולות בכל כוחנו באתערותא "במעשינו ובתפלותינו נבוא לעזרתו של משיח בן יוסף וע

תחילה יהיו לאחדים ". עץ יוסף ועץ יהודה"ד שהם "ומב י"המשיחין מב' דלתתא נגיע ליחוד ב

כל הפעולות של קבוץ גלויות בארץ . והיא שלמות הגאולה, כ יהיו לאחד בידי"ואח, בידיך

ישראל בכלל ובירושלים בפרט וכל פעולה כללית ופרטית בכל צעד ושעל של הכלל והפרט 

י תלויים באתערותא "ו של מבתלויה בקיומו ובהצלחתו של משיח בן יוסף וקיומו והצלחת

 .ואת כל זאת חובה רבה גם לכוון בתפילות לחיי והצלחת משיח בן יוסף. דלתתא

 

 



 פרק שני

 

משיח הראשון הוא משיח בן יוסף והמשלים הוא משיח בן דוד כך בכל , כשם בשגאולה הכללית (א

עא קימ, פעולה ופעולה שבכל עקבות האתחלתא הנעשית באיתערותא דלתתא בדרך הטבע

י משיח בן יוסף ושלמותה בא "הסיוע השמימי הראשון בא ע –לפי הכלל הגדול של רבנו , קימעא

שני משיח הדורות הם הכוחות הנסיים המחזיקים את קיום ישראל .          י משיח בן דוד"ע

י הוא הכח הנסי לקיום וחזוק "מב, וחיזוקם בכל ימי הגלות והמסייעים הנסיים בעקבות משיחא

המשיחים ' ב.            הרוחני של ישראל בכלל ובפרט ומשיח בן דוד הוא כח הנסי לקיום הגשמי

, "דוד מלך ישראל חי וקים"ד בסוד "ומב" עוד יוסף חי"י בסוד "מב, משתתפים ומסייעים זה לזה

הם חיים וקיימים בכל דוד ודור ופועלים בתפקידיהם ומשפיעם זה לזה כל אחד מכוח וסגולת 

בלעדי שפע כוחם וגבורתם והגנתם לא יוכלו ישראל להתקיים אף רגע  .זקוקים זה לזהתכונתו ו

ר ישראל ושכינתא "ו רק שהם נסתרים בכוחותיהם ובדמות בתחתונים כל זמן שבעוה"אחד ח

בהשפעתם , ועלינו לדעת ששני הכוחות הגדולים האלה יכולים לפעול ולהשפיע מכוחם, בגלותא

 .יע ומפריד ביניהםרק בזמן שאין מפר,המלאה 

המשיחין בשערי ירושלים ' תכלית עבודתנו בקבוץ גלויות היא הקמת אנשי אמנה לשם יחוד ב (ב

ל עלינו לבוא "א ז"י רבנו הגר"עפ. להחזרת השכינה תכלית הגאולה גאולת האמת וקידוש השם

עיקר . הני תרי משיחא וללמוד היטב כל הבחינות ותפקידיהן על דרך המעשה, בגבורים' לעזרת ה

הערב רב הוא שונאנו הכי גדול , לשבא ולמגר את כח הערב מישראל, עבודתנו ומלחמתנו אנו

קליפת הערב רב פועלת רק  בדרך של אחיזת עינים ובעקיפין , הוא המפריד בין שני המשיחין

לכן המלחמה בערב רב היא המלחמה הכי קשה ומרה ועלינו להתגבר בכל שארית כוחנו במלחמה 

מי שאינו עוסק בפועל במלחמה נגד הערב רב נעשה ממילא שותף לקליפת הערב רב וכל , זו

 .מוטב לו שלא נברא', מי שיהי' ויהי

מקומם , המשיחין הם הם השומרים ומגינים על קיום ישראל בכל הדורות גם בימי הגלות' ב (ג

אך , המשיחין' רגלנו הם ב, "עומדות היו רגלנו בשעריך ירושלים", העיקרי הוא בשערי ירושלים

על : ועליהם נאמר. כשירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, אימתי יכולים לעמד בבטחון

אך , כל הלילה היינו גם בחשכת הגלות. חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה

שאין  א"כל זמן שירושלים חרבה אין בכוחם אלא לשמור אבל אין בכוחם ללחום נגד הסט

כשתהא ירושלים בנויה שאז  –" עומדות רגלנו"ומתי . ים לעמוד על אדמת הקודש בחורבנהיכול

 .חיבור של ירושלים של מטה עם ירושלים של מעלה, תהא כעיר שחוברה לה יחדיו

 

 

 

 

 פרק שלישי

 

העבודה וכל פרטיה וכל פרטי  –סייעתא דשמיא מיוחדת בקיבוץ גלויות באתחלתא דגאולה  (א

ל שבנגלה ושבנסתר "נרמזין בתורה בנביאים ובכתובים בחז" עדיה ומיועדיהיעודיה מו"פרטיה 

א שנשלח מן השמים לגלות רמזי התורה "י גילויים קדושים ומופלאים של רבנו הגר"עפ

רבנו ידע על כל איש מישראל . 'וכל רז לא אניס לי, בהתקרב עקבתא דמשיחא דרך קץ המגולה

ואנו בחשיכה אין כהן , בעמדנו על סף הגאולה.  ק"בתוהאיה שמו ויעודו לישועת ישראל מרומז 

' וישלח לנו ה, ש פרטיה ופרטי פרטיה"ונביא אין אורים ותומים להורות לנו עיקרי המסילה ומכ

י ומתוך "מתוך כל הבחינות של מב. א לגלות רמזי התורה בעקבות משיחא"את רבנו הגר

ך עבודתנו באתחלתא דגאולה והם לנו הפסוקים שבהם כל הרמזים יש לנו ללמוד הרבה על דר

  ."דור אחרון"כאורים ותומים וכשולחן ערוך  ב

א נשלח מן השמים לגלות רמזי התורה בהתקרב עקבתא דמשיחא עד הקץ האחרון "רבנו הגר (ב

ורואים אנו שכמעט כל החידושים והגילויים של הרא בחיבוריו בתורת הקבלה העולים לאלפים 

אים שהוא גילה אותם ברוח קדשו וכל זה שזכו לו מן השמים כדי עשה סמוכין של רמזים נפל

 .לגלות את עקבות דמשיחא בעתה כי הכל בדלא זכו עסקינן

על כל איש ישראל לעשות בכל כוחו להשיג את דרגת המספרים העילאים הצפונים בשמו  (ג

מני כל הרואה סי. בחושבן גימטריאות המרומזים בתורה על השליחות היחידאית של כל אחד



חובתו להתחזק בהם בכל כוחו וחפצו כי לכך נוצר , ל לשמו וליעודו"ך וחז"רמזין בפסוקי תנ

 .עולם העשיה, ולכך באה נשמתו לעולם הזה

א כתב הרבה על דרכי האתחלתא דגאולה בעקבתא דמשיחא וצונו הרבה להתחיל "רבנו הגר (ד

הקים שהם ראויים ורצונם אלה שראה בהם סימנים מוב, ולרבים מתלמידיו. באיתערותא דלתתא

כל , עקבתא דמשיחא. גילה להם עיקרי הרמזים הנוגעים לדרכי האתחלתא, חזק לעלות לקודש

דרכיה באיתערותא דלתתא וכל פרטיהן ופרטי פרטיהן מרומזין בתורה בנביאים ובכתובים 

 . ל בנגלה ובנסתר"ובחז

ונגד גילוי הסודות של  ביחוד לגבי פנימיות התורה, א בכל"בעקבתא דמשיחא מתגבר הסט (ה

 .חשבונות הגמטריאות הנוגעים לעקבות משיחא

התגלות רמזי התורה הולכת ומתקדמת יחד עם עקבות משיחא בארצנו הקדושה עד גילוי כל רזי  (ו

י רבנו "וכלל גדול הוא עפ) רת משיח צדקנו כי מציון תצא תורהוזוהי תו, התורה בדור האחרון

כי תכלית הגאולה בכללה היא  .(הפשט אינו נכון –סוד שכל לימוד הפשט שאינו מתאים לה

.   וגאולת חכמת האמת, כפשוטה –גאולת האמת משמעותה בשתיים . 'גאולת האמת וקידוש ה

היו ' ס ופוסקים וכו"אחרי שהש, א לעסוק בלימוד תורת הנסתר"עוד בילדותו החל רבנו הגר

      . וי רמזי התורהומאז כבר עסק בעמקות נפלאה בגיל. שגולים אצלו כנודע

 

לא ' העניין שאומרים על רבנו הקרא שהיה נוסע ממקום למקום כדי לערוך גלות לעצמו וכו

א היתה בעיקר להתחקות על מעשי בני אדם מבני עמנו "מטרתו של רבנו הגר, נתפרש כראוי

, כפי שכתב רבנו שלא נברא האדם אלא לשם שבירת המדות הרעות. והתנהגותם בדרך המדות

בכל מקום שבא רבנו לא התגלה לשום איש , ואמנם. ק"לתקן עצמו ולתקן אחרים במדות תוה

אך לפני עזבו את המקום התגלה במקצת , והסתיר את עצמו להיות נראה כאחד הפשוטים בעם

ד התקונים שמצא לנחוץ לתקן בקהילתם "לרב הקהילה וליחידי סגולה שבמקום והעיר להם ע

ד ההתכוננות לקבוץ "ועם זאת היה מעיר ומעורר מאוד ע. עשים טוביםלתורה ולמ, בנוגע למדות

 ".עת לחננה כי בא מועד"גלויות בהסברה מרובה כי 
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.     קבוץ גלויות. א:         אלה הם עיקרי דרכי האתחלתא דגאולה המעשית באיתערותא דלתתא (א

י נטיעת אדמת קדש וקיום מצוות "ביעור רוח הטומאה מן הארץ ע. ג.    בנין ירושלים. ב

.        קדוש השם. ה.       י הקמת אנשי אמנה"גאולת האמת ע. ד.       סוד קץ המגולה, התלויות בה

 .תקון עולם במלכות שדי. ז.        גלוי רזי התורה. ו

נו ל א"בחז. י רבנו הזמן והעת באים לפי החפץ וזאת כונת לכל חפץ"עפ" לכל זמן ועת לכל חפץ" (ב

.      אם עושין תשובה נגאלין ואם לאו אין נגאלין. א:  רואים ארבעה מדורים על אופני הגאולה

.  ואם אינם עושים תשובה מעמיד עליהם מלך שגזירותיו קשות מהמן ועושין תשובה ונגאלין. ב

י שיבת ציון ואפילו בהתחלה של אחד מעיר ושנים ממשפחה "הגאולה תבוא באתחלתא ע. ג

קץ "שהגאולה תהיה בכל אופן בעתה וזהו . ד.        וזה סוד קץ המגולה, יהושע 'כדעת ר

לכן אמר לנו רבנו צריכים , אך ש לחשוב מראש כי כל הדעות הן דברי אלקים חיים, "המכוסה

ובמדה שנעשה ונקיים אופן זה לא יהא כבר צורך . 'לקדם ולבחור את האופן הנתון בידינו אופן ג

לא יהא צורך להעמיד מלך , זה יגרום גם לתשובה כללית', גזירות וכול של "בהתראות חז

 .שגזירותיו קשות מהמן וקץ המגולה יקרב את קץ הגאולה

 

הגאולה מתקרבת , לרצות את אבניה ולחונן את עפרה, במדה שאנו מקדמים את פני הגאולה

 .אלינו בסוד כי בא מועדוכמו שכתוב שובו אלי ואשובה אליכם

 

 

 

 



 שיפרק חמי
 

, "קיום אנשי אמנה"כל העבודה של קבוץ גלויות היא הכשרה להקמת ו, כאמור לעיל (א

כדי להגיע לדרגת גאולת האמת וקדוש השם ולתקום עולם במלכות שדי שהיא תכלית 

ו לכל עבודת האתחלתא כי לא "כי בלי קיום אנשי אמנה אין תקוה ח. הגאולה השלמה

ודרגת אנשי אמנה באה אך . שיה אמנהחרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנ

 . ורק עם שבעת תקונים לא רק במחשבה אלא גם בשילוב תקוני המעשה הקשורם בהם

 :ואלו הם התקונים

 

לא להתגדל , לא להתנשא, היינו שעל כל אחד להשתוות עם הכלל – השתוות :תקון ראשון

ין בן דוד בא עד שיהיו א( "ח"סנהדרין צ)וזא כוונת הגמרא . על אחרים לא בגשם לא ברוח

 ".עד שיהיו כל השערים שקולים" –" כל המדות שוות

בהמות להתרומם מדרגת ה, היינו על כל אחד להתעלות ולהתרומם – התעלות: תקון שני

כי האדם העומד במקום , ברגש וחינוך, לעלות ולהתרומם ברוח במידות. והחומריות השפלה

, אינו מתרומם בהשגות עילאיות דומה הוא לבהמההיינו שאינו שואף לעליה רוחנית ו, אחד

 .ו"כחית השדה ח, ועלול לכל מעשים רעים

אין . כל פרט בישראל צריך להתכלל בתוך הכלל, היינו שכל אחד – התכללות :תקון שלישי

אין נפרד פרטי , כל פרט הוא חלק מהכלל. כל ישראל ערבים זה לזה, בפרט אלא מה שבכלל

כי לא , וגם בתוכחה זה לזה. ן בהרמת קרן הכלל והן בעזרת אחריםבישראל מכל הבחינות ה

 .חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה

התטהרות מנטיות תאוות טבעיות המשחיתות את  – (או התקדשות)התטהרות  :תקון רביעי

 .לשאוף לרוח טהרה המביא לרוח הקודש, התטהרות מהרהורי טומאה וכדומה. הגוף והנפש

לחדש חדושים בתורה  ל צריך כל אחד"היינו אחרי הדרגות הנ – התחדשות :ון חמישיתק

לגלות חדושים , כי לכל אחד מישראל בעולם הזה יש שליחות מיוחדת ומעשים טובים

 ".מעשה וחשבון"בתורה ולחדש וליצור פעולה טובה בעד הכלל בסוד 

מי שכבר זכה לכל , ליתהיינו התגברות על רוח הטומאה הכל – התגברות :תקון שישי

הדרגות הקודמות יש לו אז הכח להתגבר על כוחות הטומאה לא רק במלחמת הגנה אלא גם 

, שהיא הרוח הרעה של העמלקות, לבעור רוח הטומאה" הגנת ישראל"במלחמת תנופה ל

 .התגברות גמורה על היצר הרע ועל כל המדות הרעות, לבערה מקרב ישראל

אחרי העליה בכל ששת הדרגות . תיחדות עם קודשא בריך הואה – התיחדות :תקון שביעי

והחזרת השכינה לציון ושלמות ' ה ושכינתי"הקודמות אפשר להשיג את הדרגא של יחוד קוב

 .הגאולה מהרה אמן

במדה שהאדם מודד , סייעתא דשמיא בכלל ובדרך נסית בפרט בא במדה כנגד מדה (ב

י אדם בפועל "ת המצוה נעששית עהיינו באותה מדה שפעול, מודדין לו מן השמים

ואם ישאל השואל וכיצד אפשר לפעול . במדה זו באה סייעתא דשמיא, בדרך הטבע

הרי אין סומכין , כ להסתכן בפועל על סמך של חצי בטבע וחצי בנס"מלכתחילה ומכש

אך החשבון הוא שהצד הנסי עולה בהרבה אחוזים מכמה צדדים , על הנס מלכתחילה

נמצא החשבון , י צבור"ש הנעשות ע"לות של עקבתא דמשיחא ומכובמה שנוגע לפעו

תא דשמיא הנסית היא יותר גדולה מחשבון של מדה כנגד עשסיי, א"לפי באורי הגר

 . ולפעמים עולה הסייעתא דשמיא לאלף פעמים יותר, מדה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שער באר שבע –חלק שני , פרק חמישי

 

ע עסק הרבה גם בחקירת סגולות הטבע "נ' אלי רןק גאון ישראל מ"שרבנו כ, ע למשגבנוד (א

עוד . בעיני העמים ולשם קירוב הגאולה' מחקרי ארץ לשם השגת חכמת התורה ושלם קידוש ה

של מחקרי ארץ גם בכדי להרים את חכמת ישראל  מצעירותו הראה נפלאות בכל שבע החכמות

ובזה ' לעיני העמים וכוי הכתוב כי היא חכמתם ובינתם "י חכמת התורה בעיני העמים עפ"עפ

אשר עשה לתהילה ולשם , י הכתוב לתתך עליון על כל הקוים"יהיה עליונות ישראל הרוחנית ועפ

 .ולתפארת

ובמובן האמור " שבעה ספרים"א עסק בידיעת שבע החכמות הצפונות בתורה בסוד "רבנו הגר (ב

יאים לידי קידוש וכך אמר לנו רבנו אלו דברים מב" חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה"

גלוי רמזי , תקון המדות, פריחת ארץ ישראל, קבוץ גלויות, בנין ירושלים: השם בעקבות משיחא

 .התורה ולימוד שבע החכמות

: הדרגה הגבוהה ביותר של ברכות ישראל וברכות ארץ ישראל הנמנות בפרשת כי תבוא היא (ג

כי : י הכתוב"עפ, חכמת התורה שהיא י הכרתם בחכמת ישראל"לתתך עליון על כל הגויים באה ע

היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון 

כשישראל יושבים על אדמתם כשהיא , ומתי יכירו העמים בחכמתם של ישראל, הגוי הגדול הזה

ישראל נתונים כי כל זמן ש, (פרשת תבא)ברוכה בכל הברכות והסגולות הטובות הנמנות שם 

גם שדודה מתוך קנאה " חכמת המסכן בזויה"כל חכמתם היא בבחינת , מעונים ונרדפים, בגלות

 .וצרות עין

למדים  –א "אמר לנו רבנו הגר –בקשר לעליונות ישראל וחכמתם " לשם ולתהלה"מתוך הפסוק  (ד

ארץ בקשר לישראל ו" תהלה"או הלשון " לשם ולתהלה"אנו שכל מקום שבו נאמרה הלשון 

ישעיה )על ירושלים נאמר ( והנה   א. הכונה היא על חכמת ישראל לעיני כל העולם, ישראל

לפי הפשט הפשוט ". אל תתני דומי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהלה בארץ( "ב"ס

אך לפי הביאור דלעיל הכונה היא גם , פירושו של כתוב זה הוא שירושלים תהיה בנויה לתהילה

צפניה )  בקשר לקבוץ גלויות נאמר( ב.    ישראל שמרכזה הוא בירושלים הבנויהלתהלת חכמת 

בעת קבצי אתכם כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ בשובי את שבותיכם לעיניכם ( "'ג

הבאה , כמבואר לעיל, היינו חכמת ישראל שתתגלה לעיני כל העולם" לשם ולתהילה" –" 'אמר ה

כי כארץ תוציא צמחה ( "א"ס' ישעי)בקשר לפריחת הארץ נאמר ( ג   .בד בבד עם קבוץ גלויות

תהלה נגד כל " –". אלקים יצמיח צדקה ותהלה נגד כל הגויים' וכגנה זרועיה תצמיח כן ה

: בקשר להתגלות פנימיות התורה כנאמר( ד.   כפי המבואר לעיל, היינו חכמת ישראל" הגויים

אשר הן הן , ן"ובינה הן סודות התורה כידוע ליודעי חחכמה ', וכו" כי היא חכמתכם ובינתכם"

לתתך עליון על "ככונת הפסוק , עליונותם של ישראל והן הן הדרגה העליונה ביותר של ישראל

וכמבואר שתהילת ישראל בעיני העמים היא ' וכו" כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת

".      שבע חכמות"בגימטריא " ולתהילה לשם"בקשר לזה הוסיף רבנו רמז נאה . חכמת ישראל

ההתגלות המשיחית באה בד בבד קימעא קימעא : "בקשר ללימוד שבע החכמות אמר לנו רבנו( ה

דלעילא י גלוי רזי התורה ופתיחת שבע החכמות "עם התגלות חכמת התורה ומתגלית ע

 ."באיתערותא דלתתא

ולימודה בתוך המון כל בית  קרן התורהמי ישער את גודל דאגתו של רבנו בעד הרמת ומי ימלל  (ה

פעמים רבות , לעיני העמים' איה סופר ואיה שוקל לתאר את גודל דאגתו בעד קידוש ה, ישראל

היה אומר מתוך אנחות כבדות למה יאמרו בגוים איה חכמתן של ישראל ומפה לאוזן אמר לנו 

הקדמונים מגדולי ישראל כמו שעשו ' הרבה פעמים מה עושים תופשי התורה שלנו בעד קידוש ה

הטבע מנפלאות הבורא י ידיעתם המרובה בחקירת מצפוני "שרבים מהם קידשו שם שמים ע

אנשי , ש אשר גם רבים מחסידי האומות העלו על נס את חכמת ישראל חכמי התורה"ית

ובעל התוספות יום טוב , ם"ובדורות המאוחרים רבנו הרמב' וכו, תנאים ואמוראים, הסנהדרין

                           .י חכמתם במחקרי ארץ"אשר הרבו לקדש שם שמים בעיני הגוים ע, ועוד

ל מסיקים אנו את "ק הנ"ל בתורה ובנביאים ומתוך דברי הזוה"מתוך כל האמור בפסוקים הנ

לימוד שבע החכמות שבאיתערותא דלתתא מסייע להשגת חכמת התורה ( א:   העיקרים האלה

שהתגלות חכמת ( ב.     בעיני הגויים וקירוב הגאולה' מת ישראל וקידוש הברזיה ומעלה את חכ

שהמקור והמרכז להתגלות חכמת ישראל הן בירושלים ( ג.    ישראל בא יחד עם קבוץ גלויות

שהתגלות חכמת ישראל בעיני העמים באה יחד עם פריחת ארץ ישראל ( ד.     כפי המבואר לעיל



, כהכשרה לקץ הגאולה" קץ המגולה"בענין ( ח"סנהדרין צ)ל "וכל אלה הם בכוונת חז. בכללה

 .וסוד גלוי לכל העמים

בכדי להבין ולהשיג את חכמת התורה הכלולה באור החכמה העליון נחוץ ללמוד גם את שבע  (ו

למלמד דרדקי , ורבינו אמר משל למה הדבר דומה. החכמות הצפונות בעולם התחתון עולם הטבע

 .המסביר לתלמידיו הפעוטים כמה דברים שבתורה על ידי צעצועים וכדומה וציורים פשוטים

:    אלה הם שבע החכמות במובן האמור חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה כמבואר לעיל (ז

חכמת הרפואה ( ג.     בהחכמת היציריה וההרכ( ב.     חכמת החשבון התכונה והמדידה( א

חכמת ( ו.     חכמת הנגינה והקדושה( ה.     חכמת ההגיון הדקדוק והמשפט( ד.     והצמיחה

רבנו ידע את כל .             וכוחות הנפש( בין גשם ורוח)ר "חכמת הביגו( ז.     התיקון והשילוב

מעשי הגמר והריקוח לא  את חכמת הרפואה ידע את כל עקריה אך את. החכמות האלה על בוריין

השלים בשביל פקודת אביו שאם ילמוד גם את גמר החכמה הזאת למעשי הרי יהיה חייב להציל 

אבל אם לא יסמכו עליו בטח יכינו רופא אחר ולא יצטרך . נפשות והדיירים בסביבתו יסמכו עליו

את . הצפונה בה א לבטל מזמנו הנועד לשליחותו העילאית לגילוי רזי התורה וסודות החכמה"הגר

ל ועל "חכמת הפילוסופיה למדה לתכליתה ולא מצה בה כי אם דברים אחדים שמקורם לוקח מחז

 .שאין בה לא הגיון ולא צדק ומיוסדת על אפיקורסות אווילית, השאר אמר

משאינם י ו"נודע למשגב שרבים מבעליה השכלה ומלומדים ידועים בחכמת מחקרי הטבע מאחב (ח

א לבקש ממנו פתרונים ועצות על שאלות "היו באים לרבינו הגר ,רוזניםב גם מטעם שרים ו"ב

אמנם . והוא פתר את כל השאלות הקשות באופן מפליא ובמהירות רבה, קשות במחקרי הטבע

היה משתמט לקבל את כל השאללות , בראותו כי דבר זה גורם לו הטרדה ובילוי זמן, הוא רבינו

. דברים כאלה לתלמידיו ביחוד לתלמידיו מחכמי שקלאבובמקרים רבים יעץ לפנות ב, מסוג זה

פ כל תשובותיו שהשיב להמלומדים חוקרי הטבע הביאו לידי קידוש השם וכבוד ישראל "עכ

 .במידה כבירה

ו ואני הייתי צעיר "זה היה בשנת תקל, מעשה שעשה עלינו רושם חזק ואדיר, ומעשה שהיה (ט

מרים צוררי ישראל במחוז אוקראינה מטיפים אז באו ידיעות שרבים מכו, לימים בן חי שנה

והגשמיות של היהודים , המשפילים את המוסריות, הרבה במנזריהם דברים איומים על היהודים

יס על סמך דיבות שקר דברים שלא היו ולא נבראו ואחד הכומרים בעיר קייב שהוא מומר להכע

מעשי  –אמר הכומר  –ם במה היא חכמת, היהודים חושבים את עצמם לעם חכם ונבון: אמר

דברי הכומרים הכו גלים רבים  . ועד דברים איומים כאלה. תעתועים נוכלים ומנצלים את הגויים

לרגלי הידיעות המזעזעות האלה נתאספו ראשי ונגידי קהילתנו בשקלאב . בין המון שומעיהם

, בנימין' רונבחרו אחדים מראשי הקהילה אבי , לטכס עצה כדת מה לעשות לקדם את פני הרעה

שהיו כידוע גם מכובדים , ורבי ברוך דוקטור, נטע נאטקין' ודודי ר, (צייטלין)יהושע צייטליס ' א

שם נתקבלו בכבוד גם בשביל כמה המצאות , ונסעו לפטרבורג עיר המלוכה, בחצר המלוכה

דם שהומצאו מכבר על י, חשובות בעיניני תרופות למחלות מדבקות ובעיניני חכמת המדידה ועוד

ל קיבלו "אחרי שסיפרו לשרי המלוכה את מעשיה הכומרים הנ. כנודע והממשלה השתמשה בהם

הבטחות טובות לתת פקודה חזקה לעקור מן השורש את מעשי הכומרים ואת דיבותיהם על 

הם דיברו עם . א וגם אני נסעתי אתם"בשובם מפטרבורג נסעו כולם לוילנא לרבנו הגר. היהודים

לא אחד בלבד קם , א אמר להם אשריכם שזכיתם למצוה גדולה זו"הגר. הענין רבינו באריכות על

עלינו  –אמר רבינו  –אבל . י שליחים הראויים לכך"ע, ה מצילנו מידם"עלינו לכלותינו והקב

ידוע היטב כי , לדעת שלא רק בזאת אנו יוצאים ידי חובתינו ולא רק בזאת יתוקן הדבר לתמיד

י ישראל הוא תמיד שגרתם הידועה איה חכמתם של היהודים הנשק היותר גדול של שונא

המתפארים בתורתם שהם עם חכם ונבון וכדומה בכל דור ודור יש אומנם יחידי סגולה בישראל 

מחכמי התורה שעלה בידם להמציא המצאות חשובות בחכמה רבה ביסודות הטבע אבל רוב חכמי 

למרות , ק"ם כלולים וצפונים בחכמת תוהאשר כול, התורה עזבו לצערינו הרב את מחקרי הטבע

ומתוך עצם הפסוק למדים , בתורתנו שבה נאמר כי היא חכמתם ובינתכם לעיני העמים' חפץ ה

אם הגויים יבינו את חכמת ( ממה נפשך)נ"כי לכאורה קשה ממ. אנו די ברור את כוונת התורה

לפי הכונה שהיא לחכמת ואם , הרי יכולים גם הם ללומדה, תורתינו רק מתוך דרך הפשט שבה

התורה הצפונה בעמקי סודותיה על דרך הנסתר הרי לעולם לא ידעו ולא יבינו זאת וכיצד יכול 

להיות המציאות שהגויים יכירו בחכמת ישראל לפי האמור היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים 

ים יראו את אחרי שהגוי: לפיכך אין דרך אחרת לפירוש כוונת הפסוק כי אם באופן כזה. 'וכו

סודותיה של חכמת  חכמת ישראל בדברים הטבעיים ביתרון רב וידעו שהיא לקוחה מתוך עמקי



ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול , התורה יכולה להתקיים חכמתכם ובינתכם לעיני העמים

ואין ' לתתך עליון על כל הגויים וכו, גדול בחכמה ותבונה ורק בזה תתקיים גם מה שנאמר, הזה

י לימוד רב ונכון בשתי הקצוות מתהום ארעא עד רום רקיע "דרך אחרת להגיע לדרגה זו כי אם ע

ללמוד היטב את סודות תורתינו הנובעים מחכמה של מעלה , י הכתוב כי כל בשמים ובארץ"ועפ

ק על שנת "וללמוד היטב את מחקרי ארץ הנובעים מחכמת התורה הקשורים יחד כדברי הזוה

כי אין לעלות על ', י יתפתחון תרעי דחכמתא לעילא ומבועי דחכמתא לתתא וכור  לאלף השיש"ת

אין דבר יותר . הסולם שראשו מגיע השמימה מבלי לעלות תחילה על דרגות הסולם המוצב ארצה

ומדוע , והצלת כבוד ישראל בעיני העמים מאשר לקיים את הדבר הגדול הזה' גדול לקידוש ה

חכמת תורתנו הקדושה או חלק ממנה לאחרים ונמצא שם שמים  נעזוב את הנכס הגדול הזה של

את הדברים האלו ביתר אריכות דיבר רבנו בהתרגשות . ומתגדל עלבונה של תורה, מתחלל

הוא הביע שמצחתו והוקרתו על אלה מתלמידיו . עצומה שאין לתארה לא בדבור ולא בכתב

ממש לקידוש שם שמים ושם ישראל המקיימים בכל כוחם ואילותם את הענין הגדול הזה בפועל 

 .ש"בסעד

חובה רבה ללמוד לפחות אחת  –אמר רבנו  –ן "כ יודעי ח"על כל אחד מחכמי התורה ומכש (י

כל אחד יבחר באחת החכמות . 'ח ויראי ה"משבע החכמות המנויות לעיל וללמדה גם לאחרים ת

ממקומות אחרים נהרו רבים מחכמי קהילתנו משקלאב ו. לפי כשרונו ונטייתו הטבעית והשכלית

א בבקשת הוראות ממנו בענין זה והוא היה קובע לכל אחד ואחד את מקצוע החכמה "לרבנו הגר

וברוח קדשו אמר גם כן לכל אחד רמז אחד או יותר שבו נרמז . המתאים לו לפי כשרונו ונטייתו

 .ולפעמים גם על פי גורל, ך"שמו וענינו בפסוקים בתנ

יסודות החכמות וגילויהן עם בנין ירושלים קיבוץ גלויות ופריחת כמבואר לעיל קדשורים כל  (יא

וזאת היתה אחת המטרות הגדולת של משאת נפשו , ך הנזכרים לעיל"ק על פי הפסוקים בתנ"ארה

במידה שיחסר לו לאדם , ומרגליה בפומיה. ק"של רבינו הנלהבת לקבוץ גלויות ומצות ישוב ארה

ובמדה שחכמי התורה , לו מאה ידות בחכמת התורהבידיעת הסגולות שבכוחות הטבע יחסר 

 .ישיגו במחקרי סגולות הטבע יוסיפו מאה שערים בחכמת התורה

לימוד חכמות הטבע לשם השגת חכמת התורה יועיל וישמש הרבה להרמת קרן התורה ולחזק  (יב

ומעלת ישראל בעיני כל יושבי תבל ' אהבת התורה ויראת שמים בכל בית ישראל ולקידוש ה

 .ני ארץושוכ

א להתענין וללמוד בחקירת כוחות וסגולות הטבע ולמדם "עוד משחר טל ילדותו התחיל רבנו הגר (יג

האותיות "ל אשר יסודם הוא בסוד "ובעיון רב מצא את כולם בסודות התורה ובחז, לתכליתם

גם בכדי להבין יותר את סודות , כנודע חבר רבנו כמה חבורים על תורת הדקדוק". והניקוד

והיה אומר שכל מה שנתגלו ומתגלים במחקרי ארץ על דרך הטבע הם רק כטיפה מן , ההתתתור

אך קימעא , הים הגדול ממה שצפון בחכמת התורה העתידים להתגלות עם תורת משיח צדקנו

רבנו ידע לגלות המצאות נפלאות בכוחות . קימעא מתגלים גם בעקבות משיחא ליחידי סגולה

כי כל רז לא אניס לו ונהירין לו שבילי דרקיע כשבילי התורה  ,וסגולות הטבע הצפונים בתורה

כולה והרבה פעמים אמר לנו רבנו כי המקום היותר מסוגל להשגת תרעי דחכמתא דלעילא 

( תמצית)בשלוש דרכים . ו כמבואר לעיל"ומבועי דחכמתא דלתתא הוא בעיר קדש ירושלים ת

י החכמה של מעלה תרעי דחכמתא "ע( א  :   זכה רבנו להשיג את ידיעתו הרבה בשבע החכמות

י מחקרי כוחות הטבע מבועי דחכמתא "ע( ב.     דלעילא הצפונה על כל פרטיה בסודות התורה

עד כדי כך שנהירין היו לו שבילי , י דרגתו הגבוהה ברוח הקודש דזהירא עילאה"ע( ג.     דלתתא

ידיעתו של רבינו בשבע החכמות היתה      .                             כשבילי חכמת התורה דרקיע

א גם בדרך המעשית והרבה מעשיות ידועות על כמה המצאות נפלאות "לא רק בדרך העיונית כ

פעם אחת דיבר . שהמציא רבינו במעשה הנדסה בטבעיות הצמיחה והרפואה ובתורה הנגיה ועוד

ופעם ". ומרפא בכנפיה וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה"לפנינו רעיונות נשגבים על הפסוק 

ואז גם עשה תיקון מפליא מאד " עלי הגיון בכינור"ח דיבר באריכות על הפסוק "בסעודת ר

 .בכינור שלי

לימוד , מצוות ומעשים טובים, תיקון המידות: חמישה דברים מסייעים להשגת חכמת התורה (יד

(.        ות לעילהנמנ)ולמוד סגולות הטבע בשבע החכמות , לימוד תורת הדקדוק, תורת הנסתר

בתורת הקבלה גם חיבר חבורים מיוחדים על חוקי הדקדוק כתב רבנו הרבה בחיבוריו הקדושים 

הן למען , גם עורר בהקפדה מרובה על נחיצות וחשיבות הלמדו הזה, על תורת הדקדוק וחכמתה

ים כל שבתורה כלול, דייקנות הלשון והן למען השגת חכמת התורה ויסודות הבריאה כולה כנודע



איסתכל באורייתא "ק "וכאמור בזוה" האותיות והנקוד"הנבראים וכל חכמת התורה צפונה בסוד 

וכמו שאמרו חכמינו ידע בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ ועיקר " וברא עלמא

גם , בתורה הדקדוק צפונה חכמה עילאית נשגבה, י הדקדוק והנקודות"צרוף אותיות הוא ע

של לשון הקודש בדקדוקיה אנו רואים חכמה פלאית חכמת אלקים נפלאה הן  בצורה הפשוטה

חכמת הדקדוק היא הנשמה האצילית של לשוננו . מפאת הקיצור והן מפאת המשקלים והנטיות

בתורת הקבלה מדובהר הרבה על , הקדושה לשון תורתנו ושפת אלקים חיים ושפת מלאכי השרת

שהדיבור בלשון הקדש נותן נחת רוח ליוצר " קדושיםסוד "וכמובא ב" האותיות והנקוד"סוד 

להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה : וכמו שאנו אומרים בתפילה על מלאכי השרת. בראשית

ישראל כמובא במדרש כל הדר בארץ הקדש בארץ ש הדיבור בלשון "ומכ' ברורה ובנעימה וכו

וגדול הוא כח , עולם הבא ישראל ומדבר בלשון הקדש ואוכל חולין בטהרה מובטח לו שהוא בן

וכמובא ' הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותה וכו( מסכת ברכות דף טו)ל "י חז"הדקדוק עפ

ל שהעולם נברא בלשון הקודש נמצא שכל העוסק בלשון הקודש ודקדוקיה הנהו בבחינת "בחז

כך מצוה לדעת את , ה במעשי בראשית וכשם שמצוה לדבר בלשון הקדש"שותפו של הקב

 .מיה ודקדוקיהטע

 

 'גאולת האמת וקידוש ה, תכלית הגאולה

 

(: ב"ישעיה נ)י ביאור רבנו בפסוקים "עפ' אשר היא גאולת אמת וקידוש ה, נשגיב כוחנו לתכלית הגאולה

היינו בנין " פצחו ורננו יחדיו חרבות ירושלים"הינו קבוץ גלויות " ציון' כי עין בעין יראו בשוב ה"

כי , היינו גאולת האמת, "עמו גאל ירושלים' כי נחם הה. "טומאה מן הארץירושלים וביעור רוח ה

 .'היינו קידוש ה, "את זרוע קדשו לעיני כל הגויים' חשף ה"ירושלים נקראת עיר האמת 

 

כי במדה שהעבודה , חובה עלינו לדעת מראש בעבודתנו הקדושה למען קבוץ גלויות ובנין ירושלים

טרא אחרא להפריע ולהכשיל בנשקו העיקר שהוא עקירת האמת כמבואר יגבר הס –הקדושה הזאת תגדל 

, א"א ובידענו כל זאת מראש את שאיפתו כוח מלחמתו של הסט"ל ודברי רבנו הגר"י דברי חז"לעיל עפ

א "בזה לעומת זה היינו הסט, נדע כיצד להלחם נגדו,  נדע את אופני הדרך ואת דרכי המעשה שלפנינו

גם זה ', י גאולת האמת וקידוש ה"להביא לידי חלול השם ואנחנו נלחם נגדו ערוצה לעקור את האמת ו

ה שהוא אמת יעמוד לנו על כל "וכח חותמו של הקב" בעמלק מדור דור' מלחמה לה"נכלל בכוונת הכתוב 

 .צעד ושעל במלחמתנו זו

 

 י בנין ירושלים"תקון חטא המרגלים ע

 

ם הכלליים הגדולים הרובץ על עם ישראל בכל הדורות חטא המרגלים במדבר בימי משה הוא אחד החטאי

חרבן , ק"בכיה על חרבן ביהמ, על פי מדרש רבותינו נגזרה בכיה לדורות בגלל חטא המרגלים, עד היום

במדה מרובה סבלו וסובלים ישראל בכל הדורות סבלות ותלאות הגלות המרה , ירושלים ושממת הארץ

, החטא הזה הוטל בעצם ימי המעשה של החטא בדור המדברבגלל חטא המרגלים חלק גדול של עונש 

 .ל"כמבואר בתורה אך שארית העונש נתחלקה לחלקים שהוטלו על כל הדורות ר

 

לפי הכלל , י הפעולות לקיבוץ גלויות"י גאולת ירושלים ובניה וע"תקון רב לחטא המרגלים יכול לבוא ע

לתקן כל , תקן במה שפגמת, יא הן לחוב והן לזכותהידוע כי זה לעומת זה עשה אלוקים ומדה כנגד מדה ה

והנה חטא המרגלים שהביא בכיה לדורות כדרשת , דבר לפי המקום לפי הזמן לפי המעשה לפי הפרסום

, שבו נחרב בית המקדש, אותו לילה היה ליל תשעה באב "ויבכו העם בלילה ההוא"רבותינו על הפסוק 

ולפני בנין בית המקדש צריך להיות בנין , בנין בית המקדש י"נמצא שתקון חטא המרגלים צריך להיות ע

שנאמר על אתחלתא דגאולה " ירושלים תבנה והיכל הוסד"י רבינו לפי הפסוק "ירושלים כמבואר עפ

 .האחרונה כמו בימי כורש

 

גם רבים מתופשי התורה לא ידעו ולא , רבים הם החוטאים חטא גדול של וימאסו בארץ חמדה, ר"ובעוה

נסחפו בקליפת חטא המרגלים בכל מיני סברות כוזבות ותואנות שו , שנתפשו בחטא המרגלים יבינו

דעה , גם מכסים את סברותיהם בדעה המופרכת שאין מצות ישוב ארץ ישראל נוהגת בזמן הזה, ומדוחים

המרגלים האלה רוצים להיות יותר גדולים , י גאוני עולם ראשונים אחרונים"זו שכבר הופרכה עפ



ורבינו , ותינו תנאים ואמוראים שקבעו שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורהמרב

ורבינו בעל , בהי במצות עשה שבתורה וירשתם אותה וישבתם "א שקבע את מצות ישוב אר"ן זיע"הרמב

ה "ט שלפני הגאולה תהיה אתחלתא כמו שהיה בימי כורש בימי בית שני וכן רבינו השל"התוספות יו

י בכל עת ובכל זמן לא פסקה הקדושה של "המבאר את גודל מצוות ישוב אר( בשער האותיות)וש הקד

א קדוש ישראל אשר בדברים "מצוה אף לרגע אחד ומי גדול לנו בכל הדורות האחרונים כרבינו הגר

ש י ולעסוק בקיבוץ גלויות והרבה לזרז את תלמידיו להחי"חוצבים להבות אש האיץ בתלמידיו לעלות לאר

כמעט בכל יום דבר אלינו רבינו ברתת והתרגשות כי , י"י ישוב אר"את קץ המגולה לקרב קץ הגאולה ע

מי ימלל ומי יתאר את גודל דאגתו של רבינו . ולא לאחר את המועד, "בציון ובירושלים תהיה פליטה"

ים שדעתו של גם הסביר לנו כמה פעמ, בדברו אלינו הדברים כאלה וכאלה ברוח קדשו ובדמעות בעיניו

יהודה הרי אמר רק ' גם לדעתו של ר, י עובר בעשה"שאמר העולה מבבל לאר( י"כתובות דף ק)רב יהודא 

יהודה היא דעת יחיד ומופרכת מעיקרה בגמרא ' מבבל ולא משאר ארצות וגם על עליה מבבל דעתו של ר

( ז"ירמיה כ" )עד יום פקדי" יהודה מסתמך על הפסוק בבלה יובאו ושם יהיו' ר, זאת ועוד, שם ובמפרשים

הנה עלית עזרא ונחמיה היתה מגלות בבל וכל פקידא משמים צריכה להיות תחילה ? מה פירוש יום פקדי

פקידא באיתערותא דלתתא וכמו שרבינו אומר בכמה מקומות שהפקידא בעקבות משיחא תהיה תחילה 

 .ינו איתערותא דלתתאכמו בימי כורש בימי בית שני הבאה מסטרא דשמאלא במדת הדין הי

 

י וביניהם גם מעשירי עם שבמדינות רוסיא אשר התכוננו "מה גדול הוא הכאב של העובדא שרבים מאחב

י כמה מתופשי התורה אשר לא ידעו ולא "א ונתקררו דוקא ע"י במצות רבינו הגר"בהתלהבות לנסוע לאר

ל וזאת מה שנאמר במדרש כשישראל "יבינו וזאת מה שכתב רבנו כי בקבוץ גלויות יגבר הסטרא אחרא ר

מה חזק " אשר קרך בדרך"ז נאמר "וזהו כח הטומאה אשר ע. יוצאים מן הגלות עמלק מזדמן להם בדרך

כוחו כח השטן שהכניס דעה כוזבת גם בתופשי התורה לעכב את הגאולה הרי המרגלים היו גדולי ישראל 

 .ל"והשטן השיאם ר

 

שומעים . י"גם כאלה המפריעים לשלוח תמיכה לחיזוק הישוב באר בין המעכבים שבגולה יש, ועוד לזאת

ביום היארצייט : לדוגמא אחד מהם, כמה מעשים נוראים מעין אלה, שלנו( המשולחים)אנו מפי השדרים 

, י"בעד חיזוק הישוב באר. . . ל דרש אחד משדרינו בבית הכנסת בעיר "א זצ"של רבינו הגר( יום השנה)

תפקים בבקשת אינם מס, אי הקהילה ואמר עסק חדש יצרו גבאי הכולל בירושליםאחריו עלה הבמתה גב

ועוד חלומות , להרחבת הישוב' וכו' אלא גם נדבות לבנין ירושלים לקנות שדות וכו נדבות בעד לחם לענים

והנה ' להביא הגאולה אז אין צורך לקנות שדות וכו, אמר אותו גבאי', כאלה אם היא עת רצון מלפני ה

שדות "ו גבאי שאין לו שום מושג מדרכי הגאולה ואינו יודע או שאינו רוצה לדעת את דברי הנבי אות

כל " הרחיבי מקום אהלך"ודברי הנביא , (ב"ירמיה ל)' בארץ בנימין ובסביבי ירושלים וכו "בכסף יקנו

ולתן של ל כך היא גא"ומה שאמרו חז. אלה נאמרו על האתחלתא דגאולה כפי שבארתי בפרקים הקודמים

כל , וכל אלה נאמרו על התאחלתא דגאולה כעני על חמור' כאילת השחר וכו, ישראל קימעא קימעא באה

א מדבר בהרבה מקומות על גאולה "ורבינו הגר, ב"זמן שלא זכינו לגאולה השלמה בעננני שמיא ב

וץ גלויות י משיח הראשון משיחא דאתחלתא משיח בן יוסף שביעודו קיב"ראשונה משעבוד מלכויות ע

הרי זו היא , א"מה פירוש משיח הראשון וגאולה ראשונה שבדברי רבינו הגר, באיתערותא דלתתא

כשתהא "ל "ומה יאמרו אותם בעלי הסברות העקומות לדברי חז. ההכשרה הבאה לפני משיח בן דוד

י על פזוק "נאמר במדרש וברש( ט"ישעיה נ" )ובאו לציון גואל"ועל הפסוק " ירושלים נבנית בן דוד בא

אין זאת כי אם , אכן איזובי הקיר באו לנצח את ארזי הלבנו, "הגואל לא באכל זמן שציון אינה בנויה "זה 

ל בעקבות משיחא האמת נעדרת וחוצפה "אכן זה מה שאמרו חז, קליפת המרגלים מדברת מתוך גרונם

דולי ישראל הקדמונים ונגד דעתו חוצפה נגד ג, חוצפה גם נגד הדברים הקדושים של נביאינו וחוזינו, ישגי

, א ואנו תפילה שכל אלה שהרוח העמלקית שוררת בקרבם"ומצוותו הקדושה של קדוש ישראל רבינו הגר

 .שישובו מהר מדרכם הרעה והוא רחום יכפר עון

 

צו , י בנין ירושלים והרחבת הישוב במצות הרחב"וכפי שבארנו תקון חטא המרגלים צריך לבוא אך ורק ע

 .ש"בסעד' ה הרחיבי מקום אהלך וכוהנבוא

 

סגולת ההתרחבות מסועפת להרבה דברים , במצות הרחבה שפע ברכות רבות המיוחדות לארץ ישראל

 .ב ירושלים"בשבעה עשר סוגי הרחבה וסימנך ראה בטו



התרחבות . היינו הרחבת ההתישבות" הרחיבי מקום אהלך"במובן האמור , התרחבות בשטח המקום

י במובן הדברים של יצחק אבינו אחרי שעלה בידו להשיג את ברכת הארץ "ם בארבמספר המתישבי

היינו התרחבות , "לנו ופרינו בארץ' כי עתה הרחיב ה"בזריעה ובמים ויקרא שמה רחובות ויאמר 

ארץ טובה ורחבה כי מלת ( 'שמות ג)הרחבה בטוב הארץ במובן האמור , בהתישבות ובמספר הנפשות

י "ה על גודל מידתה של ארץ ישראל שהרי הרבה ארצו בעולם גדולות יותר מאררחבה בזה אין כוונת

התרחבות בתורה ומעשים טובים במובן , הכוונה על התרחבות סגולת הטוב שבה במובן האמור לעילאלא 

שפירושו הוא מזל טוב " מרחיב גד ברוך"ה ומעשים טובים במובן האמור התרחבות בתור, האמור לעיל

ואתהלכה ( "שם)וכאמור " רחבה מצותך מאד( "ט"תהילים קי)תורה ומצוות ועל פי הכתוב ואין טוב אלא 

הרחבה בחכמת : ארץ טובה ורחבה"ברחבה היינו ארץ ישראל על פי הכתוב , "ברחבה כי פקודיך דרשתי

הרחבה מצרה ומצוקה , "ארכה מארץ מדה ורחבה מני ים( "א"איוב י)התורה וישראל במובן האמור 

הרחבה בהתעלות הקדושה במובן  "ה-ה ענני במרחב י-מן המיצר קראתי י", "צר הרחבת ליב"כאמור 

( 'ישעיה ל)הרחבה בברכת הארץ על פי האמור , "ורחבה ונסבה למעלה למעלה( "א"יחזקאל מ)האמור 

ונתן מטר זרעך אשר תזרע את אדמה ולחם תבואות האדמה והיה דשן ושמן "בנוסח הפסוק " כר נרחב"

והרחבתי את ( "ד"שמות ל)התרחבות על כל גבולי הארץ על פי האמור " ביום ההוא כר נרחב ניךירעה מק

ברוך מרחיב "ועל פי הכתוב ', וכו" ונתן לך את כל הארץ' אלקיך וכו' אלקיך ה' ואם ירחיב ה", "גבולך

עתידה  י דרשת רבותינו"על פסוק זה נאמר זה גם על הרחבת הגבולות ועפ י"י המדרש וברש"שעפ" גד

התרחבות ובטחון בכל צעד וצעד על פי האמור ', עתידה ירושלים להתרחב וכו' ירושלים להתפשט וכו

, "את גבולך' כי ירחיב ה( "ב"דברים י)וכאמור , "תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו קרסלי( "ב"כ' שמואל ב)

מתן אדם ירחיב לו "( ח"משלי י)הרחבה פרטית לכל אחד המשתתף במצות הרחבה הכללית על פי האמור 

הרחבה , "הארץ רחבת ידים"ו( ח"שופטים י)הרחבה בפועל ידים במובן האמור , "ולפני גדולים ינחנו

לנו מקום נהרים יאורים ' כי אם שם אדיר ה", "'חזה ציון קרית מועדנו וכו"במימי הארץ במובן האמור 

( 'משלי ה)ועל פי האמור " יםזה הים גדול ורחב יד( "ד"תהילים ק)ועל פי האמור " רחבים ידים

הרחבה בעבודת בנין ירושלים במובן , "(והארץ רחבת ידים"בהשואה לכתוב )" ברחובות פלגי מים"

והארץ הרחבה ( "'שם י)י הכתוב "הרחבה משמני הארץ עפ, "המלאכה הרבה ורחבה( "'נחמיה ד)האמור 

נתנה אלקים  ץ רחבת ידים כיוהאר( "ח"שופטים י)הרחבה בכיבוש הארץ על פי הכתוב , "והשמנה

ועל פי הכתוב , "ולא הסגרתני ביד אויב העמדת במרחב רגלי( "א"תהילים ל)ועל פי הכתוב , "בידכם

י "עפ, הרחבה של מדת הרחמים בבנין ירושלים, "ויוצא למרחב אתי יחלצני כי חפץ בי( "ב"כ' שמואל ב)

כי גם אהלי יעקב היינו בתי , "תיו ארחםהנני שב שבות אהלי יעקוב ומשכנו( "'ירמיה ל)מה שכתוב 

י על הפסוק מה טובו אהליך יעקב "י מה שמובא במרש וברש"עפ, ישראל זקוקים למדת הרחמים

' וחורבנן כפרה על הנפשות שנאמר כלה ה, אף כשהם חרבים למי שהם משכון עליהם", משכנותיך ישראל

כלומר , הוא כי משכנותיך הוא לשון משכון הדיוק בדברי המדרש, "ויצת אש בציון, את חמתו ובמה כלה

הובטח לנו ומשכנותיו , ולא על הנפשות ועל זאת אמר רבינושאם ישראל יחטאו יפול העונש על הבתים 

ארמון על "ובאותו פסוק גומר ונבנתה עיר על תילה , ארחם היינו שגם על הבתים תחול מדת הרחמים

ושמתי  (ד"ישעיה נ)' הרחיב מקום אהלך וכו, הרחבה וכן ממה שהובטח לנו במצות, ר"כי" משפטו ישב

ה "היינו מדת הרחמים במדת הדין כהבטחת הקב( ה"ב ע"ב)י "כדכד שמשותיך היינו חומותיך כפירוש רש

ולמה נכללו כל הסגולות הטובות של ארץ ישראל . בענין שהם וישפה להוי כדין וכדין( בגמרא שם)

זה לעומת "ל "י כוונת חז"עפ, (חורבן" )החרבה"לעומת מלת  היא" הרחבה"מפנה שמלת , במצות הרחבה

 .הרחבה לעומת החרבה, ע"טוב לעומת ר' וכו" זה עשה אלקים

 

י "ועלינו לדעת מראש שכל הסגולות הירת הכלולות בברכת הרחבה באות רק כשהפעולה נעשית תחילה ע

וכפי שנאמר ביצחק " הליךהרחיבי מקום א"בני ישראל עצמם באיתערותא דלתתא כפי שאומר הכתוב 

אבינו שהוא בעצמו התחיל בזריעת האדמה ובחפירת הבאר ואחר כך בא ברכת ההרחבה מן השמים וכמו 

לך את אוצרו הטוב את השמים ' יפתח ה", "אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידיך' יצו ה"שנאמר 

 ".לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשי ידיך

 

חובה לעשותן ולחזקן בלי הפסק ובלי שום השהיה כדברי הנבואה " מצות הרחבה"ב כל הפעולות הכלולות

 .אל תחשוכי היינו אל תפסיקי ויתדותיך חזקי' שם הרחיב מקום אהלך וכו

 

כל כלי "יש לנו גם הבטחה נאמנה " הרחיבי מקום אהלך" "מצוות הרחבה"באותו פרק שבו נצטוונו על 

 ".'וצדקת מאתי נאום ה' אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת נחלת עבדי היוצר עלי לא יצלח וכל לשון תקום 



 

אמר לנו , ק"אלה שהבטיחו לו נאמנה לנסוע לארה, ובדברי ברכתו הקדושה של רבינו לתלמידיו

, אשריכם שתזכו לקיים מצות ישוב ארץ ישראל השקולה כנגד כל המצות שבתורה, בהתרגשות רבה

המציב , הבונה ירושלים, ה השב שוב יעקב ומשכנותיו ירחם"באשריכם שתזכו להיות שותפיו של הק

י צו הנבואה הרחיבי מקום "אשריכם שתזכו לקיים מצות הרחבה עפ, המרחיב גבול ישראל, גבול אלמנה

ככתוב שם אחריה כי ימין ושמאל , שמצוה זו תביא את קיבוץ הגלויות ברחמים( ד"ישעיה נ)אהלך 

 .נשמות יושיבו וגו וברחמים גדולים אקבצך תפרוצי וזרעם גויים יירש וערים

 

 

 

 

 

 

 

 י תורת האתחלתא"עקרי העבודה ואופניה עפ –רק שישי פ

 

ובהצנע לכת ולפי הכלל הגדול של רבנו שכל הדברים העתידים להיות בשלמות הגולה מתחילים 

דה הקדושה וללמוד תורת העקבות דמשיחא בכדי לדעת אופני העבו, בזעיר אנפין, באתחלתא קמעא קמעא

וזכותו וברכתו יעמדו לנו בכל , א כמצוותו"והכל ביעודו של רבנו הגר, ו מפני מכשולים"ובכדי לא לסגת ח

 .יגמור בעדנו' דרכינו וה

 

כמו , "הכל כמו בימי בית שני"כלל גדול היה אומר תמיד רבנו שכל עבודת האתחלתא באתערותא דלתתא 

ת עקרי העבודה בעקבות משיחא וגם פרטי העבודה כלוללים כל שבע.ברשיון כורש" עזרא ונחמיה"בימי 

קבוץ גלויות ובנין . אשר נמנו בברכת השנים( ז"מגילה י)ל בגמרא "י חז"עפ, באתחלתא של קץ המגולה

על סמך הפסוק ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו , ירושלים ביעור רוח הטומאה מקרב הארץ

וענין . שהוא קץ המגולה( ח"סנהדרין צ)ר על פסוק זה אומרת הגמרא ץ אש.לעמי ישראל כי קרבו לבא

ואלה הם דרכי האתחלתא . ותלמידיוא "קץ המגולה היה עיקר שאיפתו הנמרצה והחזקה של רבנו הגר

 :תנאיה ואופניה, דגאולה המעשית באתערותא דלתתא

. יון באתחלתא דגאולהשליחי על, עד היכן חובתנו אנו. עבודת קבוץ גלויות .קבוץ גלויות כיצד (א

היינו ששים , "אוכלוסא ישראל"שעור קבוץ גלויות שבכוחו החזרת השכינה הוא לפחות בשעור 

". כי לא אכנס לירושלים של מעלה עד שלא יכנסו אוכלוסא ישראל בירושלים של מטה. "רבוא

 מאיזה מקום. אפילו אחד מעיר ושנים ממשפחה, כמה הוא השעור של התחלת קבוץ גלויות

, (א"ירמיה ל)' הנני מביא אותם מארץ צפון וכו: כמו שכתוב, מארץ צפון –מתחילה קבוץ גלויות 

 ".ובואי תימן"כ "ואח" עורי צפון"וכן כתוב 

אמרו רבותינו עתידה , כמה שעורה בחובת אתערותא דלתתא. בנין ירושלים כיצד .בנין ירושלים (ב

דרך העבודה קמעא . עד הים הגדולעתידה ירושלים להתפזט . ירושלים להתפשט עד דמשק

. 'כשיבתה כך ישיבתה ובנינה וכו, ל כך היא גאולתם של ישראל כאיילת השחר"י חז"עפ. קמעא

והתחלת בנינה אפילו ". יסד ציון ובה יחסו עניי עמו' כי ה"אופני הבנין אפילו מתוך עוני ככתוב 

בבנין ציון , להעמידנו בכור המבחן 'כי רוצה ה" אבן בוחן, הנני יסד בצין אבן"מאבן אחת ככתוב 

" הרחיבי מקום אהלך: "עבודתנו מצות הרחבה .'אפילו מאבן אחת וזו תהא פנת יקרת מוסד וכו

 . ו מפני כל מכשול"מכאן שאין לעמוד ולא לסגת ח. הרחיבי אל תחשוכי" מצות מרחביה"

שלשת קבוצי אשר בזה תלויים כל  .י נטיעת אדמת הקדש"ביעור רוח הטומאה מן הארץ ע (ג

עד שאדמת , נטיעת הארץ עד כמה ועד היכן   .גלויות לדברי רבנו וביחוד לקט שכחה ופאה

כדי להעביר רוח הטומאה מן , והתכלית לזאת. עד שאדמת הקדש תשא פריה. הקדש לא תשם

  .הארץ

בעמדנו על סף הגאולה עלינו להקים כח  .הקמת אנשי אמנה לשם גאולת האמת וקדוש השם (ד

לפי זה . כי לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה, זק של אנשי אמנהאדיר וח

לא יבנה ' אם ה: הדא דכתיב. ו תקומה לכל מעשי עבודתנו בקבוץ גלויות ובבנין ירושלים"אין ח

.                      שוא עמלו בוניו בו', היינו אם הבנין הוא לא ברוח ה, שוא עמלו בוניו בו, בית

כפי שבארנו לעיל , כי תכלית הגאולה היא גאולת האמת. אנשי אמת' נשי אמנה יהיו בחירי הא



ענין אנשי אמנה כלול .     י אנשי אמנה תהיה קריה נאמנה"היינו ע, י הכתוב גאל ירושלים"עפ

ירושלים היא המקום המקורי של סגולת (. ח"סנהדרין צ, ז"מגילה י)בעקרי קץ המגולה שבגמרא 

תכלית גאולת האמת היא קדוש .       נה מכל הבחינות ולשם זה נקראת קריה נאמנהאנשי אמ

ולהיות כל אחד ראוי להשיג רוח הקודש , די-תקון עולם במלכות ש –תכלית קדוש השם  .השם

זהו עיקר תכלית כל הפעולות של אתחלתא דגאולה . אשר כל איש ישראל מחוייב לשאוב ולהשיג

ות הנמנות כאן עקריהן ופרטיהן ופרטי פרטיהן הן רק הכשרה כל הפעול. בעקבות משיחא

, די-שיקרב קץ הגאולה שהוא תקון עולם במלכות ש, בהכנות לעקר העקרים של קץ המגולה

 .היינו התקון הגמור והשלם

למוד תורת הקבלה וגלוי רזי התורה בעקבתא דמשיחא שזה הוא אחד הדברים  .תורה מציון (ה

והוא אחד מתפקידיו העקריים . באור רבנו בכמה מקומות באריכותכ, העקריים לקרוב הגאולה

וזאת , ועיקר למדו זה הוא בארץ ישראל בכלל ובירושלים בפרט, י שעל ידו קבוץ גלויות"של מב

וכן עלינו החובה להתחיל ביסוד . היינו גלוי נשמת התורה, מלשון גלוי, כוונת מציון תצא תורה

כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו בפסוק כי מציאון תצא תורה ב "ק תו"מכון התורה הכללי בעיה

ל לקבוע בארץ "עתידין כל בתי כנסיון ובתי מדרשות שבחו: ל"וכן אמרו רז. מירושלים' ודבר ה

שכל הדברים העתידים לבוא בשלמות , כמבואר לעיל, י רבנו"ולפי הכלל הגדול עפ. ישראל

בציון : "וכן אמר לנו רבנו על הפסוק, הגאולה מתחילים קמעא קמעא באתחלתא דגאולה

וכמו שאנו , הפליטה תהיה הן לקבוץ גלויות והן לתורתנו הקדושה, "ובירושלים תהיה פליטה

לפי זה הכוונה של פליטה בציון ובירושלים היא גם על , "על פליטת סופריהם: "אומרים בתפילה

שנאמר על ". תחילהואשיבה שופטיך כבראשונה ויעציך כב: "ש"ועפימ, פליטת סופריהם

וגם זה נכלל בעיקרי קץ . אחר כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה, כמו שגומר שם, ירושלים

 (. ז"מגילה י)המגולה שבגמרא 

עמלק (א,   המלחמה בעמלק היא בשלושה סוגים. בעמלק מדור דור' מלחמה לה .מלחמה בעמלק (ו

הוא השטן המשחית צורר , כלליה, עמלק הרוחאי( ב.   הוא יצר הרע והמדות הרעות, שבלב

הוא רק , כוחו ושליטתו של עמלק הרוחאי בשערי ירושלים.           עמלק הגשמי( ג.    ישראל

היא  המלחמה בשממה זו .  בחורבנה ושוממותה של אדמת השטחים של שערי ופרזות ירושלים

. ותיה התלויות בהלהנטיע אדמתה וקיום מצו, י בנין אהלי יעקב ומשכנות ישראל במקומם"רק ע

המלחמה בעמלק הגשמי היא תמיד לפי צורך השעה והמקום ורק בדרך של להשיב מלחמה 

השוכן בציון יהיה . והן בכבוש כמו בימי יהושע, כמו בימי עזרא ונחמיה, הן בחזקה. שערה

ושם כתוב , וכל כלי יוצר עליך לא יצלח. לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדש: בעזרנו ויקויים

וזכותו תעמוד לכל העוסקים באמונה , שבו שמו ויעודו של רבנו" רחמים גדולים אקבצךב"

 .בעבודת הקדש הזאת

כל לשון סעד . מציון מקור הרפואה כמו שנאמר ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך .רפואת ציון (ז

ה ולכן ציון זקוק תמיד לשפע הרפוא. יסעדנו על ערש דווי' היא רפואה ובריאות כמו שכתוב ה

ל על הפסוק ציון היא דור "וזהו אחד הדברים בדרשת חז, ועליה כתוב ממכותיך ארפאך. העליון

ירפאנה , ממכותיך ארפאך מכל הבחינות הרוחניות והגשמיות. אין לה מכלל דבעיא דרישה

היוש בציון אלא גם ' לפרא את שברה רפואת הנפש ורפואת הגוף כי לא רק על עם ה, ממכותיה

זקוקה לרפואת הנפש ולרפואת הגוף בזמן שוממותה , נו אדמת ארץ ישראל עצמההיי, ציון עצמ

י ישוב ישראל על אדמתו וקיום "רפואת הנפש היינו בעור רוח הטומאה מן הארץ ע. וחורבנה

ל בכל ימי "רפואת הגוף היינו ביעור מקורות המחלות השרויות בה ר. מצוות התלויות בה

 .חורבנה בשוממותה


