
  

 

 
 

 
 

   ?למה כולם מחכים 
 בהיסטוריה הזמן פרק, בימינו במהרה שתבוא הנכספת לגאולה מצפים כולנו

 הכל לבא לעתיד" במדרש כמובא, החיים תחומי בכל הישועות לכל נזכה בו

 אותו מרפא – הזה בעולם ה"הקב שהכה מה כל, "(כ רבה בראשית) "מתרפאין

 עם ונמר כבש עם זאב וגר" בעולם ירבה השלום, (ח ויגש תנחומא) לבא לעתיד

 יהיו שהמעדנים ם"הרמב וכותב ,כלכלי שפע יהיה, (ו יא ישעיה)" ירבץ גדי

 כה ישעיה)" פנים כל מעל דמעה אלוקים' ה ומחה לנצח המוות בלע"ו, כעפר

 בתפארתו המקדש בבית בעינינו לחזות ונזכהמלכות ה' תתגלה בעולם, , (ח

 של הטוב שלוחו ויהיה אדם מכל יחכם במלכותו אשר ישראל מלך ובמשיח

 .מבקש לכל ישועות להצמיח יתברך הבורא

 ?עולם בורא מחכה למה
)סנה' כמובא בגמרא , לגאולה מצפהמחכה ו ובעצמו בכבודו עולם בורא

 שיר) המדרש כדברי"לכן יחכה ה' לחננכם", ו )ישעיה ל יח(שנאמר בפס'  צז(

 ישנה( ישראל כנסת) אני –" ער וליבי ישנה אני' "הפס על (א רבה השירים

 ".לגאלני ער ה"הקב של ולבו( אבל, )הגאולה מן

 השכינה בצער

מאז חורבן בית המקדש השני, השכינה שרויה בצער גדול שאין לנו הבנה 

 מיום :חנניא בן יהושע 'ר אמר" (א איכה זוטא) המדרש וכדבריוהשגה בו, 

 שיבנה עד, ה"הקב לפני שמחה אין -רושלים י וחרבה ת המקדשבי שחרב

 ".לתוכה ישראל את ויחזיר רושליםי את

 ?הגאולה מפתח מי בידי
 ביד הגאולה מפתח כי התורה לנו מגלה

 ביאת את לזרז ביכולתנו ואף, ישראל

  (צח )סנהדרין הגמרא וכדברי משיח ימות

 בעתה' ה אני" (כב ס)ישעיה  'הפס על

 ולמהר להחיש לזכות בידנו - אחישנה"

 י"עלבחינת "אחישנה",  הגאולה את

וכפי שכותב בעל  ותפילות, תשובה

"...עם ישראל,  " בהקדמתו:חייםחפץ ה"

מיד היו  –אם היו שבים בתשובה 

והכל  אין סיבה שלא ניגאל!גאלים... נ

רק בגללנו, כי אנחנו לא מניחים לו 

 .שישרה שכינתו בתוכנו"

 מהם מעכבי הגאולה?
ן עינינו בכל שאלה וספק, ואף בעני רבותינו לאורך הדורות האירו את

 גאולת ישראל, גילו לנו את עיקרי מעכביה: –העומד ברומו של עולם 

 ביטול תורה 

 שנאת חינם ולשון הרע 

 חילול שבת קודש 

 חוסר צניעות וקדושה 

 כבוד  בשמירת זהירות אי

  הכנסת בית

 ומעכבים נוספים, כאשר האדמו"ר

שליט"א חוזר  רבי דוד אבוחצירא

האייפונים והאינטרנט  ומתריע ש

 של משיח צדקנו.מעכבים ממש את ביאתו ההפרוץ הם 

 

 

 

 ?הגאולה את לקרב ניתן כיצד
ע"י חזרה בתשובה לאבינו שבשמיים, ובעיקר על המעכבים כנ"ל, נזכה 

לגאולה במהרה, אמנם ישנם דברים המובאים בדברי חז"ל שבכוחם 

לקרב ביותר את הגאולה ברחמים כגון ע"י שנרבה עוד צדקה בישראל, 

"גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה" שנאמר  )בבא בתרא י(כמובא בגמרא 

ְמרּו" )ישעיה נו א( ְשפָּט שִׁ ה ַוֲעׂשּו מִׁ קָּ י ְקרֹובָּה כִׁי ְצדָּ תִׁ י לָּבֹוא יְשּועָּ תִׁ  ְוצְִׁדקָּ

גָּלֹות זיע"א בספר הזוהר הקדוש,  רבי שמעון בר יוחאיומגלה לנו  ,"ְלהִׁ

ין" :כך לשונו שם ידִׁ ֵאל ֲעתִׁ  יְִׁׂשרָּ

ְטַעם נָּא ְלמִׁ ילָּ יהּו, ְדַחיִׁי ֵמאִׁ  ַהאי ְדאִׁ

ַֹּהר ֵסֶפר ן ֵביּה יְִׁפקּון, ַהז א מִׁ  גָּלּותָּ

תרגום: עתידים ישראל  –" ְבַרֲחֵמי

ספר לטעום מעץ החיים שהוא 

בו יצאו מן  –הזוהר הקדוש 

 הגלות ברחמים!
 

------------------ 

ע"י והנה, מובא בדברי חז"ל, ש

 בכוחנו לזכות לגאולה במהרה! –הציפיה, התפילה והבקשה 

 הגאולה! על חשיבות התפילה והבקשה
 ם" (יב כא) ישעיה הנביא אומר יּון אִׁ ְבעָּ יּו תִׁ בּו ְבעָּ יּו שֻׁ  המפרש מסביר", ֵאתָּ

 .רחמים בקשו – להגאל תבקשו אם - (צד סנהדרין) בגמרא י"רש

 אומר יוחאי בר שמעון רבי" (קו רמז א שמואל) שמעוני בילקוט מובא 

 בבניין דוד בית ובמלכות שמים במלכות למאוס, עתידים דברים' ...בג"

 גאולה סימן רואים ישראל אין מנסיא בר סימון ר"המקדש...א בית

 בני ישובו ואחר (ג הושע) ד"הה שלשתן ויבקשו שיחזרו עד לעולם

 מלכות זה מלכם דוד ואת שמים מלכות זו אלקים' ה את ובקשו ישראל

 ישראל עם כלומר,". המקדש בית זה טובו ואל' ה אל ופחדו דוד בית

, המקדש ובית דוד בן משיח מלכות', ה מלכות ולבקש להתפלל צריכים

 !גאולה סימן יראו לא – זאת יבקשו לא ואם

 בשם ג' ס קפח' ס ח"אור יוסף בבית מובא יג, וכן )פרק שמואל במדרש וכן מובא 

 ומלכות, שמיים מלכות שיתבעו עד נגאלין ישראל אין"( הלקט שיבולי

 ".המקדש ובית דוד בית

 "לנו ויש, תפילה ידי על נעשתה במצרים הגאולה שכל אנו יודעים 

 שנגאלו הגאולה כמו תהיה העתידה שהגאולה )ז טו(מיכה  מהנביא קבלה

 אראנו מצרים מארץ צאתך כימי"ממצרים,  יציאתם בעת אבותינו

 תכלית איזו בשביל...  !נגאלים היינו לא תפילה בלי"... נפלאות

, ולזעקתם לשוועתם, היהודים של להתעוררותם? במרום המתינו

 ויוציאנו...קולנו את וישמע' ...ה אל ונצעק" (טז כ במדבר) ככתוב

 כדי ...עמנו בני של וזעקותינו לתפילותינו אנו זקוקים"...ממצרים

 (התורה על החדש" חיים חפץ)" "דידן מגלות גם שיוציאנו

 "במצווה שהדין וכמו, הגאולה את ולתבוע לבקש צריכים אנחנו 

 חיוב אין, תובע אינו השכיר שאם, ביומו שכיר שכר פעולת לשלם

 .(עב' עמ ח"הח שיחות)" לו לתת

 מיהו המזיק הגדול ביותר?

 א"שליט סלומון מתתיהו ג"הרה לייקווד ישיבת של המשגיח אמר

 המזיקמכיוון שבביאת הגאולה נזכה לישועה בכל התחומים, אם כן, ש

 !הגאולה על מתפלל שאינו מי הוא אדמות עלי ביותר הגדול
  המשך מאחור

 

 העלון שישנה לך את החיים!
 

 לאחר שסיימת הקריאה, נא אל תניח עלון זה בגניזה אלא העבירהו לאחרים וזכותם תעמוד לך –לזיכוי הרבים 

 

 יתברך 'בעזרת ה

  זצוק"ל ה"בבא סאלי" אבוחצירא והרה"צ ישראל  פץ חיים"ח"הבעל שם טוב והרה"צ ישראל מאיר הכהן הע"ש הרה"צ ישראל
 

 ? נא העבירו אותו לאחרים,אהבתם את העלון

  מיילאופן קבע בלקבלו ב צרו אתנו קשר ותוכלווכן  

 

 )ילקוט איכה( ם!נגאלימיד הם  -אם יש דור שהם מצפים למלכותי 
    

 14עלון 



 בשבילך נברא העולם!
 מצד, החורבן ועל הגלות על ממש צער תמיד שיצטער צריך ודאי הנה"

 שבה לפי לגאולה ויתאווה, יתברך לכבודו כביכול מיעוט גורם שזה מה

 ישראל בני גאולת על תמיד ויתפלל... יתברך השם לכבוד עילוי יהיה

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

 הגליות יכנסו תפלתי המפני', וכו ירושלים ועל הגלות על שאתפלל

 לפיכך (א, לז סנהדרין) ששנינו כאותה, בצדו תשובתו? הישועה ותצמח

 וכבר, העולם נברא בשבילי יאמר אחד שכל כדי יחידי אדם נברא

, זאת על ומתפללים מבקשים בניו שיהיו יתברך לפניו הוא רוח נחת

, שיהיה טעם מאיזה או הזמן הגיע שלא מפני בקשתם תעשה שלא ואף

 " בזה שמח הוא ברוך הקדושו שלהם את עשו הם הנה

 (.פרק יט ל"לרמח ישרים מסילת)

 צריכים אנו לדרוש ולהתפלל על ציון
 נההש ראש)לה", אומרת הגמ'  אין דורש היא ציון" )ירמיה ל יז(אומר הנביא 

 .שם( )ע' מסילת ישריםמכלל דבעיא דרישה!  -מא(  סוכה, ל
 

 להרבות בתפילה בגלל נפלאות הגאולה
 חלק אם דיי אינו, ישראל לכלל כולל הנוגע ענין שהיא, הגאולה בעניין"

 ישראל שכל הדבר הכרחי אלא, גדולה בכוונה תפילה יאמרו מישראל

 די לא וכן. אותם יגאל כי' לה שמתפללים בשעה עצומה בכוונה יתפללו

 בנפלאות להיות צריכה העתידה שהגאולה מאחר כי, אחת בתפילה לכך

 (.כולי יעקב רבי", לועז מעם" ילקוט)" עליה בתפילה להרבות יש, גדולות

 הדבר היחיד שמעכב את הגאולה!
 מגדולי רבים ל,"זצוק שניאורסון מנדל מנחם רבי האדמו"ר מלובביץ,

 ועוד ל"זצוק אליהו מרדכי ג"הרה, ל"זצוק" סאלי בבא"הבהם  ישראל

ביותר  ראויה, עולם יסוד צדיק, הדור גדולכשראו בו  רבנים מאות

 התביעה העדר כי ציין רבות פעמים והנה, בדורו ישראל משיח להיות

 היחיד הדבר: "דברו הגאולה, וכה היה את שמעכב היחיד הדבר הוא

 יבקשו ישראל-בני שכל הצורך הוא הגאולה את עדיין שמעכב

" !והשלמה האמיתית הגאולה את להביא ה"מהקב ויתבעו וידרשו
 (.164' עמ, ב כרך ז"תשמ התוועדויות, ז"תשמ חנוכה)

 וצעקה תפילה
 שמקרב דבר, גדול עיקר יש" (יד פרק הדת חומת) בספרו חיים החפץ כותב

 וכדכתיב במצרים שהיה וכמו ,והצעקה התפילה והוא, הגאולה את

 רואין אנו זה ... מכל"קולנו את' ה וישמע אבותינו אלוקי' ה אל ונצעק"

 גם כן ועל ,אותנו יגאל זה י"וע לפניו בתפילה שירבו חפץ ה"הקבש

 וכן" צעקה" ומלשון'...לה וצעקה בתפילה להתחזק צריכין בזמנינו אנו

 משמע ",תפילתנו" את כתיב ולא" קולנו את' ה וישמע" שכתוב ממה

 להתאסף צריכים אלא ,יום בכל מתפללין שאנו בלחש בתפילה די שאין

 ישועתו...וימהר וישלח עמו צעקת' ה שישמע עד..'.לה ולצעוק ביחד

 .אמן בימינו במהרה עולם גאולת גאולתו זה י"ע' ה

 להתפלל!במילה אחת:  גדול הדור
כאשר שאלו את שר התורה, 

זצוק"ל מה  חיים קנייבסקיהרה"ג 

צריך לעשות כדי לקרב את הגאולה 

 –ברחמים השיב מילה אחת בלבד 

כלומר זה הדבר הנצרך  להתפלל!

ביותר מאתנו כדי לזכות לכך, וכל 

הרי  –עוד לא באה גאולתנו 

שעלינו להוסיף ולחזק עוד ועוד 

את התפילות על הגאולה ברחבי 

 .ישראל

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , ורעיי אחיי

 לה שנזכה כדי הגאולה על להתפלל שלנו והחובה הצורך על ל"ז חכמינו מדברי הים מן טיפה שהם, שקראנו הדברים לאחר

 , הגאולה על בתפילה להרבות נפשעלינו לפעול במסירות ש הרי, ברחמים במהרה

   משיח בן דוד ובנין ירושלים, ,הגאולה על שתקנו לנו חז"ל תובתפיל הלב אתיותר  כווןנולכן 

 ב עם על הגאולהוהצטרפו אלינו לתפילה בר
 19:00בימי רביעי שעה  2000שליט"א בערוץ  יהודה סעדיהשיעורו של הרב סוף ב מדי שבוע

 וברשתות החברתיות( 2000באתר ערוץ  \ 95ה שלוח 02-6716161בטל'  2000)ניתן להתחבר לשיעורי ערוץ 

 14:00שעה ב 7שלוחה  02-6716161בקו "התעוררות ישראל" מדי יום 
נים לשיחות וכבר זכינו בחודשים האחרו ,שיחה קצרה ומחזקת בנושא הציפיה לגאולה דורשמזכי הרבים הרבנים ואחד מגדולי  מעמד התפילהדקות לפני  5כ 

 72ניתן להאזין למעמדות התפילה שהתקיימו עד כה כולל דבריהם של הרבנים בשלוחה בימינו, מ גדולי מזכי הרבים  100של כ 

www.Hitorerut-israel.com 
hi026716161@gmail.com 

 

הלכה, מוסר, הרצאות בנושא שעורי תורה, של  למאגר ענקניתן להאזין 

בריאות, פרנסה, שידוכים, שלום בית, חינוך ילדים ועוד, וכן חגים, 

 -במערכת "התעוררות ישראל" בטל' שיעורי תורה של גדולי ישראל 

 

02-671-61-61 

 התעוררות 
 

 המוגש ע"י הנכם מוזמנים להצטרף לשיעור

  שליט"א יהודה סעדיה הרב
 בשכונת אושיות בעיר רחובות שבוע בימי שלישימדי 

  לאחר תפילת מנחה סמוך לשקיעה
 זרגרוף ושרה מנשה ש"ע צדק" "שערי בית הכנסתב

 ניתן להזמין את הרב למסירת שיעורים ודרשות 

 0527-103-104 בטל'
 

 ם שלך!יזיכוי הרבים הגדול בידי
דרשנים ומוסרי שיעורים כדי  ובעיקר מסרו העלון לראשי קהל, רבני קהילות,הפיצו עלונים אלו בכל דרך אפשרית, ולקחת חלק בקירוב הגאולה זכו 

 שילמדו וידרשו ברבים את המסרים החשובים המובאים בעלון זה, ויעוררו בציבור את הציפיה והתפילות על הגאולה, וזכות הרבים תעמוד לכם,

  "כי מכבדי אכבד"  עולם:הבטחתו של בורא תקיים בכם תו 
 0527-103-104להורידו מאתר "התעוררות ישראל", ולהזמינו בטל' ניתן (, וכן hi026716161@gmail.comשלחו בקשה ל ) ניתן לקבל העלון במייל

 

 "ישראל התעוררות" ש"ע 8092166חשבון  001בנק הדואר סניף  :לתרומות

 


