
המשיחוימותגאולה
'ופרק





: ם"רמב
א"מ, י"פ, סנהדרין, פירוש המשנה לפרק חלק

וישבו לארץ  , ואמנם ימות המשיח הרי הוא זמן שתשוב בו המלכות לישראל
ויגדל שמו ויתפשט על , ואותו המלך העומד תהיה בירת מלכותו ציון. ישראל

אפסי ארץ באופן יותר גדול ורב ממלכות שלמה וישלימו עמו האומות וישמעו  
...לו 

ולא ישתנה במציאות דבר ממה שהוא עתה זולת שתהיה המלכות  
אין בין העולם הזה לעולם הבא אלא שעבוד : ולשון חכמים. לישראל

.מלכויות בלבד





: ם"רמב
א"מ, י"פ, סנהדרין, פירוש המשנה לפרק חלק

אבל באותם הימים תקל על בני האדם פרנסתם מאוד עד שבעמל מעט ביותר  
עתידה ארץ ישראל : וזה הוא ענין אמרם. שיעמול האדם יגיע לתועלת גדולה

...וכלי מילת( לחמים)להוציא גלוסקאות 





: ם"רמב
א"מ, י"פ, סנהדרין, פירוש המשנה לפרק חלק

משעבוד  שננחווהתועלת הגדולה באותו הזמן היא 
.  מהעלות כולן ותרבה החכמההמעכבתנומלכות הרשעה 





: ן"רמב
'ו' פס', פרק ל, פירוש לספר דברים

אבל לימות המשיח תהיה הבחירה בטוב להם טבע ולא יתאווה להם הלב 
...למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל

...כי בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ אבל ישעה בטבעו המעשה הראוי



והגאולההגלותסימני

חרבהעריכםאתונתתי

ולאמקדשיכםאתוהשמותי

…ניחוחכםבריחאריח
אתכםואכלהבגוייםואבדתם

…אויבכםארץ

ו"כויקרא

הגוייםמןאתכםולקחתי

הארצותמכלאתכםוקיבצתי

…אדמתכםאלאתכםוהבאתי

ו"ליחזקאל



והגאולההגלותסימני

תתנוענפכםישראלהריואתם' :שנאמרמזהמגולהקץלךאין :אבא 'ראמר

..."לבואקרבוכיישראללעמיתשאוופריכם

.ח"צסנהדרין



?ניסיתגאולהאוהטבעבדרךגאולה

!ניסיתגאולה-מלויבאוויטשב"הרשאדמור

יתברך 'הירחםאשרעד ,עוונותינועללכפרבכדי 'הרצוןשזהואחרי...

…בימינובמהרהויגאלנו
 ,עצמםבכחעצמםאתולגאולבחזקההגלותמןלצאתכזובצורהלקבל
נגדזהכי ,אופןבשוםבעצמולפעולומצוותבתורההמחזיקיוכללאזתא

לישועהומצפיםמקויםהמהאשרישראלשלותקותםאמונתםתוקף

  …הנפשוגאולתהגוףגאולתויגאלוצדקנוהמשיחבבית



?ניסיתגאולהאוהטבעבדרךגאולה

הטבעבדרךגאולה-קלישרהרב

כרגעכי ,ישובוןעםהמוןאשר ,מעליךההרגלמעטההסר ,הקוראידידי

 .תבליושביכללהרעישגדולבשופרויתקעצדקנומשיחיצריחאףיריע
המלכיותרצוןי"וענדיביםרוחהתעוררותי"עהגאולהראשיתכי ,כןלא

 .קודשלאדמתישראלפזורימינימעטלקבץ



ותשובהגאולה

:חייםהחפץ

 .הגאולהאתלזרזשעוזריםאנשיםשלסוגיםשניישנם

 .הגאולהאתמקרביםהטוביםשבמעשיהם-צדיקים

-כופרים אוראתלראותעיוורותעינייםלפקוחהגאולהה"הקבוימהריחישכןועל"
יתדרדרושלאכדיגאולהיביא 'ה …שידחובניואתה"הקביעזובלאחלילהכי ,האמת

 .מידייותר



?הגאולההיאהאם-ישראלמדינת

שלושת

השבועות



?הגאולההיאהאם-ישראלמדינת

למההללושבועותשלש :דאמר ? - יעלושלאאחת
בחומהישראל אתהואברוךהקדוששהשביעואחת ,

העולםבאומותימרדושלאישראל שהשביעואחת ,
בהןישתעבדושלאהעולםאומותאתהואברוךהקדוש

מדאייותרבישראל
א"קיכתובות



?הגאולההיאהאם-ישראלמדינת

למההללושבועותשלש :דאמר ? - יעלושלאאחת
בחומהישראל אתהואברוךהקדוששהשביעואחת ,

העולםבאומותימרדושלאישראל שהשביעואחת ,
בהןישתעבדושלאהעולםאומותאתהואברוךהקדוש

מדאייותרבישראל



?הגאולההיאהאם-ישראלמדינת

יואלהרב

נטורי-טייטלבויים

קרתא

שתהיהאסור

!מדינה
!שטןמעשהזה

שךהרב

כלעם ,ישראלמדינת

לאהיאשבההטוב

הגאולה

קיבוצימרדהיא

!שמיםבמלכות
יהודים...בוכההלב

בצורהחוטאים

...מאורגנת

מנחםהאדמור

שניאורסוןמנדל

מליובאוויטש

-
הזדמנות

עודכלאבל

חוטאים

גאולהלאזו



?הגאולההיאהאם-ישראלמדינת

-קוקה"הראי
החומריתהתחיה

שלמבשרתהיא

 .הגאולה
בקודשזהתחייה

!בחולוגם

:קוקהראיה
היאישראלמדינת

 'הכיסאיסוד
!בעולם

אתמקדמתהיא

אחד 'השלהחזון

.אחדושמו

-קוקה"הרצי
בדרךהיאהגאולה

.קמעאקמעאשל
ויורדיםעולים

 .בדרך



?הגאולההיאהאם-ישראלמדינת

:דופקדודיקול-יק'סולובייצהרב
בליל ,ובוכנוודלטרבלינקה ,מידנקזועותמלאבלהותליבעצם ,שניםשמונהלפני

הספקותשלטןשלטוןבלילמוחלטפניםהסתרשלבלילוכבשניםגזתאישל

בליחיפושיםבליל ,הנוצריתלכנסיהמביתההרעיהאתלסחוברצהאשרוהשמד

חביוןבשפרירהמסתתרהאל .הדודועלהצףגופוזהבליל-הדודוובקשתהרף

והדוויההסחופההרעיהשלאהלהבפתחלדפוקוהתחילפתאוםהופיע

והדפיקותההכאותעקב .גהנוםוייסוריםפירפוריםמתוךמשכבהעלשהתהפכה

!ישראלמדינתנולדהאבלעטופתהרעיהבפתח



?הגאולההיאהאם-ישראלמדינת

:דופקדודיקול-יק'סולובייצהרב
פתחעלהדודשלששהדפיקות .טבעיתעלכמעטבצורההוקמהישראלמדינת

:הרעיה
העולםאומותהסכמת1.

 .הקרבבשדההקטנהישראלנצחונות2.

היהודיתההשפלהבדברהנוצריתהתיאולוגיהנפילת3.

בעולםהיהודיבנוערוהנבוכותההתבוללותמגמתשלובלימההאטה4.

הפקרלאכבריהודידם-עצמםעלמגיניםיהודים5.

י"לעמביתיש .שהםמקוםבכלהעקוריםהיהודיםלכלמדינימקלט6.


