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 שלבי הגאולה
 

לֹהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל -א' ושבת עד ה
לֹהיך -א' לֹהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה-א'  ושב ה…נפשך
 .)ג-ב, ל' דב(שמה 

לוקות חוהדעות  ,ל ומפרשי התורה ייחסו פסוקים אלה לגאולה האחרונה של עם ישראל"חז
 .שלבי הגאולהל באשר

המקדש ובשלב הבא -יבנה בית י תחילה,)מעשר שני פרק ה(לפי הנאמר בתלמוד הירושלמי 
 .יבוא המשיח

רוב העם בסופו קדם שלב של קיבוץ גלויות שיהמקדש - לבנין בית,)מצווה צה(לפי ספר החינוך 
 .ישב על אדמתו

בשלב ,  רווחה לישראל בקרב הגוייםן טוען כי בשלב הראשון תבוא"אברבנאל המצטט את הר
 .השני יהיה קיבוץ גלויות ורק בשלב השלישי יוקם בית הבחירה

בפירושו מתאר  ,"העמק דבר"בעל , )1817-1893, נפתלי צבי יהודה ברלין(ין 'ב מוולוז"הנצי
ולהלן נתמקד בעיקרי דבריו , ל את שלבי הגאולה בצורה מפורטת ומקורית"לפסוקים הנ
ישראל היושבים בתוך האומות -בשלב הראשון תהיה התעוררות בקרב בני,  לדעתו.ורעיונותיו

ההתעוררות תתבטא בכך שתהיה ". ךובלב אומות העולם שיאהב) 'ה(שיתן " הגדולות לאחר
ישוב , אחר שישוב עיקר הגולה מן הגויים, 'וקבצך מכל העמים'". תנועה ענפה של עליה ארצה

דהיינו גם מהעמים והארצות הקטנים , " שמה מעט מעט'לקבץ מן העמים אשר הפיצך ה' ה
 :ב וכותב" וממשיך הנצי.יותר

 

שמתחלה יהיה קצת , )יב, ח(' האלף לך שלמה'על שיר השירים על הפסוק ' ן בפי"כ הרמב"וכ
ומשם '. 'וגו' ושב וקבצך'ידו שנית כדכתיב ' כ יוסיף ה"ואח, י רשיון המלכיות"קבוץ גלויות ע

וגם מהם אקח ללוים אמר ') כא, סו(ובא ישעיה הנביא ופירש ,  מהו קיחה זולא ידענו. 'יקחך
ואפילו המעט הנמצא שם המה ,  אף על גב דבמקומות שאין שם עיקר ישוב ישראל, פירוש.''ה

, וגם אין להם יחס כהונה כל כך ואינם ראוים לשרת בבית המקדש, פחותי ערך ומעוטי תורה
ק "בהם אנשי חיל הראוים לשרת בבהמ... שיהיה ',  וגוז אמר דמכל מקום גם מהם אקח"ע

 .ולהעמידם על חזקת כהונה
מרמז על שלבים שונים גם " שב וקבצך"ולפיו הכתוב ו, ן"ב מצטט את דברי הרמב"הנצי

כאשר בשלב השני יבואו ארצה גם יהודים שאינם יודעי תורה ואינם בעלי , בקיבוץ הגלויות
 .'עמך ישראל'אלא , יחוס
לֹהיך בכל לבבך וכל נפשך -א' ה-היך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה אתל-א' ומל ה "בפסוק

 : ב ואומר" הנצימדייק, )ו, ל ("למען חייך
והייתי אומר שרק אותו הדור יהיה במעלה זו , י" באשר מדבר בדור שבא לא,'ואת לבב זרעך '

העתידה שוים לבבך ולבב ה מבטיח שיהיו בגאולה "מש, כאשר כן היה בימי יהושע, ולא זרעם
אינו ' עצמו באהבת ה מי שמדבק' ל אפי"ובאשר בהיותנו בחו.. ., ''וגו' לאהבה את ה'. זרעך

 .ה מתדבק עמנו להופיע עלינו רוח הקודש"משום שאין הקב, משיגה בשלימות
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למרות ' אין יהודי הגר בגולה יכול להגיע לשלב הגבוה של אהבת ה: נועזיםב "של הנצידבריו 
 !ישראל- בהיותנו מחוץ לארץ"מתדבק עמנו"אינו ' וזאת משום שה, תאמץ בכל נפשושי

הנכונה עם ' למול את לבבנו בעת הגאולה כדי להכשירנו להיות מסוגלים לאהבת ה' לכן צריך ה
יפרע ,  הפגוע"ישיגו ישראל את כבודם"לאחר ש, בשלב האחרון של הגאולה. בואנו ארצה

 .י האכזריות שנהגו בישראלה מכל העמים על כל מעש"הקב
ה "אז יענוש הקב, י ויתקבצו מכל העמים" אחר שיבואו לא,''ונתן את כל האלות האלה וגו'

כ יענשו "הרי מתחלה ישיגו ישראל את כבודם ואח.. האומות שרדפו באותה שעה את ישראל
 ".הראוים להענש

ועם ישראל החל מתקבץ הן , לשלבים הראשונים של הגאולה, ל-מכיוון שזכינו תודה לא, לפיכך
לא נותר לנו אלא להתפלל , ם בהסתרקצתם בהיתר וקצת, מארצות הגויים והן מארצות העמים

 . ולקוות שנזכה לראות אף את שלבי הגאולה הבאים במהרה בימינו
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