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ָאְלך ִבְנך ָמָחר ֵלאמֹר ַמה זֹאת ְוָאַמְרָת ֵאָליו ְבחֶֹזק ָיד הֹוִציָאנו ְוָהָיה ּ ִכי ִיׁשְ ּּ ּ ָ ָ ּ ִמִמְצַרִים ִמֵבית'הּ ּ 
  ]ד"ג פסוד י"שמות פרק י [ֲעָבִדים

  

ע ָּמה ָהעבֹוָדה ַהזֹאת ָלֶכם, ּ ָמה הוא אֹוֵמרָרׁשָ הֹוִציא ֶאת עְצמֹו ִמן ַהְכָלל ָכַפר ְבעָקר,ָלֶכם ְולֹא לֹו, ֲ ּ וְלִפי ׁשֶ ִּ ַּ ּ ְוַאף , ּ

ָניו ֶוֱאָמר לֹו ַּאָתה ַהְקֵהה ֶאת ׁשִ ה , ּ ַָבעבור ֶזה עׂשָ ֲּ ּ ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים'הּ ם לֹא ָהָיה , ִלי ְולֹא לֹו, ּ ִּאלו ָהָיה ׁשָ ּ

  ]הגדה של פסח, מדרשים[ ִנְגָאל

  

    ����והיה כי ישאל� בנוהיה כי ישאל� בנוהיה כי ישאל� בנוהיה כי ישאל� בנ

אול� א� , כמה פני� לגאולה וכול� מביאי� ישע ופדות

 אי� הגאולה שלמה ועוד עלולי� להנת� �יחסר אפילו אחד מה�

כל צמצו� איזה . שוב תחת כבלי הגלות ולהיות שרויי� בערפל

ואי� ל# גאולה זולת זו הבוקעת ועולה .  מעיק את הלב�שהוא

 הערפל המפזרת את, ומתפרצת מכל מיצר ומזהירה לאי� חקר

וכל הכללה .  גלות�כל הפרדת היא צמצו�. ומאירה במרחביה

אמנ� ההפרדה היותר מסוכנת היא ההפרדה .  אור�היא גאולה

אוי לה� לבני� שכלו מעל לח� : "שהרי בזה מתבטאת הנקודה העיקרית של הגלות. בי� האבות לבני�

  "...אבות על בני� ולב בני� על אבות�ולעומת זה כל האושר שבגאולה הוא שיבת לב , )ברכות ג א" (אביה�

 ראשיתה � כש� שהגלות של מצרי� הוא השרש לכל הגלויות�ולכ� גאולת מצרי� היא השרש לכל הגאולות

וכש� , היתה לגלות נפלאות התייחסות� לבית אבות� שה� צמודי� חבוקי� ודבוקי� יחד לשרש�

) ות אשמ" (את יעקב איש וביתו באו"שבתחילת גלות מצרי� היו  

כ� ג� ביציאת� ממצרי� היתה הגאולה שהבני� יהיו דבוקי� 

באבות� ולא ינתקו את הקשר שביניה� ולא ילכו שובב בדר# לב� 

כי א� כל אשר לא ידעו וכל אשר יתעל� מה� שאול ישאלו , ה�

מה נשתנה  "–" והיה כי ישאל# בנ# לאמר מה זאת"מאבותיה� 

 בפיה� ויבלעו כל הגה בכסיפת דעת יחכו לדעת מה". הלילה הזה

וא( ג� הב� הרשע מרכי� את ראשו כלפי הדרת . קודש היוצא מה�

א� , השיבה של האבות ואמונת האומ� שלה� ג� הוא עומד ושואל

ובה בשעה , אבל בכל זאת ג� הוא מחכה לתשובת האב, אמנ� בעזות וחוצפה מתו# שדרכו רשע כסל

והיה כי יאמרו אליכ� בניכ� מה העבודה '  אל האר� וגווהיה כי תבואו: "טהורה' ששמעו ישראל אמרת ד

שמחו על בשורת האר� ושיהיו לה� בני� באר� ) כז�שמות יב כה" (ויקד הע� וישתחוו' הזאת לכ� וגו

כי למרות סוררות� תייסרנה אות� כליותיה� לבוא בשאלה לפני אבותיה� , )י ש� כז"עיי� רש(ישראל 

ובה בשעה שהאב מקהה את שיניו לפי . לבקש מזור לחולי נפש�להציע לפניה� את כל מבוכותיה� ו

יחד ע� זה הוא מגלה לו " אילו היה ש� לא היה נגאל"שהוציא את עצמו מ� הכלל וכפר בעיקר ואמר 

הרי שנצוצי אור הגאולה חדרו , שמכיוו� שסו( סו( הוא בי� הגאולי� ולא נשאר בחשכת אפילת מצרי�

איר בתוכו סגולת הגאולה להדבק באבותיו והאמונה הברה והתמימה תכה לתו( פנימיותו וסו( כל סו( ת

זאת נחלת . בו גלי� לגאול ג� אותו גאולת עולמי� להוציאו מ� המצר ולהעמידו בקר� אורה של הגאולה

אשר ' האבות מסיבי� בראש והבני� מעטרי� אות� לשמוע דבר ד, אשר יצאו ונגאלו ממצרי�' עבדי ד

צדיקי� יושבי� ועטרותיה� : "וממנו קיו היעוד שלעתיד לבא, תקונו ושכלולו,  עול�זהו סדרו של, בפיה�

' ואמר ביו� ההוא הנה אלוקינו זה קוינו לו ויושיענו זה ד) "ברכות יז א" (בראשיה� ונהני� מזיו השכינה

1  
�ת המושג פ מגדיר א"חרל'   אי# הר

  '?גאולה'

�' הפרטה'ו' הכללה' למה המושגי� 

למה הביטוי , קשורי� לגאולה

המרכזי של זה הוא ביחסי אבות 

 ? ובני�

�  מה האבות מייצגי� ומה 

  ?הבני� מייצגי� בפסקה

� אי# היחסי� ביניה� אמורי� 

  ?להיראות

� ובי� יצירת ו אי# זה מקשר בינינ

 ? מצרי�
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�ה"עמודי� כ, הגדה של פסח', מי מרו� כר# ד, 1פ"הרב חרל[). כה ט' ישעי" (קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו

  ]. ו"כ

  

כפי , אלא גם במבונים אחרים, פ לא מכוונים רק לאבות ובנים במובן המשפחתי"דבריו של הרב חרל

  :שמבאר במקומות נוספים

 . מה האבות והבנים מייצגים בכל פסקה-לבשימו  �

 .  האבות או הבנים-מי מרכזי יותר �

  

    שני גואלי�שני גואלי�שני גואלי�שני גואלי�

אליהו , כ# בגאולה העתידה יהיו שני גואלי�, ה ואהרו�מש, כש� שבגאולת מצרי� היו שני גואלי�"

שכ� , כי העבדות אינה רק ביחס לגו( אלא בעיקר ביחס לנשמה, והצור# לשני גואלי� הוא... ומל# המשיח

האחד לגאול את הגו( והשני לגאול , ולכ� יש צור# בשני גואלי�... העבדות גורמת לירידת הנפש והנשמה

וכ� לעתיד תהיה , ואהרו� שהיה אוהב שלו� ורוד( שלו� גאל את הגו(, פשמשה גאל את הנ. את הנפש

  ...גאולת הגו( והנפש על ידי אליהו הנביא ומשיח צדקנו

שכ� אי אפשר לגו( בלא , שני הגואלי� צריכי� להופיע ביחד

וכשיש הפרדה ביניה� יש הפרדה בי� , נשמה ונשמה בלא גו(

את היא בקשת� של ז, וזה בלא זה אל יתקיי�, נפש וגו(

שלח אור# ואמת# המה ינחוני יביאוני אל הר ", ישראל

ישחררו , א� תשלח את שני הגואלי� יחד, כלומר, "קדש#

וכמו כ� יביאו גאולה ג� לאר� ישראל , את הגו( והנפש יחד

הנה אכי "ה משיב לה� "והקב. הר המוריה, וג� להר הקודש

כי גדול יו� " היא גאולת אר� ישראל �הגדול" גדול והנוראה' שולח לכ� את אליה הנביא לפני בא יו� ה

נורא אלהי� ", "מה נורא המקו� הזה" היא גאולת בית המקדש שנקרא נורא �והנורא, ]הושע ב" [יזרעאל

יבוא , הגדול והנורא בניי� אר� ישראל ובניי� בית המקדש, ועוד לפני התגלות שני הבחינות הללו". ממקדש#

ה לאחד את הלבבות ויבואו לידי הכרה שהאבות אשר התנגדו להקמת בית לש� גאולה אליהו ותפקידו יהי

הר 'הוא מפני שהרגישו כי הבני� אינ� דורשי� את , באר� ישראל

ולכ� התנגדו האבות , ויש ביניה� שמוותרי� על זה', קדש#

בלא בית הבחירה , כי אר� ישראל בלא קדושה, להתעוררות זאת

 מה שהאבות דורשי� רק את הנפש בבניי� ולעומת זאת. אינה כלו�

, שניה� כאחד טועי�, בני� אר� ישראל, הקדושה ומותרי� על הגו(

ו יתקיימו הנגודי� "כי א� ח, ומעבודתו של אליהו הנביא להשיב לב אבו תעל בני� ולב בני� על אבות�

פ� אבוא ",   תנוע האר�ונוע, חר� ממש, עלולה שתבוא שואה על האר� תהו ובהו, הללו שבי� האבות לבני�

  ".והכיתי את האר� חר�

מוטלת החובה לעבוד על שדה העבודה של אליהו , ולכ� מיד כשמתחילה ההתעוררות לבני� אר� ישראל

זכרו תורת משה עבדי אשר ציוותי אותו בחורב על כל "לאחד הבני� ע� האבות והאבות ע� הבני� , הנביא

הגדול והנורא והשיב לב ' ח לכ� את אליה הנביא לפני בוא יו� ההנה אנכי שול, ישרלא חוקי� ומשפטי�

  ". אבו על בני� ולב בני� על אבות�

  .ח"א פרק י"ח, מעייני הישועה', מי מרו� ו, פ"הרב חרל

                                                 

. רב קוקמתלמידיו המובהקי� של ה, )פ"מ חרל"הגרי) (1951 ב"תשי'ה ז בכסלו � 1882 (פ"הרב יעקב משה חרל 1

 )ולי�פיהודי לאש רייא ח הוא פ"חרלפירוש הש� . (ישיבת מרכז הרבו,  ישיבת בית זבולראששימש כ

2  

מקורו של נושא שני הגואלי� הוא 

 משיח �כאשר יש שני משיחי�. במדרש

  . ב� יוס( ומשיח ב� דוד

מתייחס ] א"בעקבות הגר[פ "הרב חרל

  .במקומות רבי� ליחס בי� שני הגאולות

� ?� מה מייצגות אר� ישראל וירושלי

��  מיה� האבות ומיה� הבני

  ?פ"עליה� מדבר הרב חרל

�מה ?  אי# מתוארת הגאולה

 ?היחס בי� הגאולות השונות
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ולכ� מאז ומקד� קמו ... משיח ב� יוס( ומשיח ב� דוד, תקומת� של ישראל תלויה בשני המשיחי�"

  ...סערות להפריד בי� הדבקי�

  ... ".כי ההבדל שבי� האבות ובי� הבני� הוא ההבדל שבי� שני המשיחי�

  .ד"א פרק כ"ח, מעייני הישועה', מי מרו� ו, פ"הרב חרל

  

    מלאכימלאכימלאכימלאכיהנבואה האחרונה של הנבואה האחרונה של הנבואה האחרונה של הנבואה האחרונה של 

וכ� לנח� לב� של ישראל ובל , הנבואה האחרונה של מלאכי באה להגיד מה שיקרה באחרית הימי�

, המצבי� שאנו רואי� בזמ� האחרו�דהנה לפי , יתיאשו מ� הגאולה

הירידות החמריות וביותר הירידות הרוחניות שהולכי� מדחי אל 

ובשאט נפש עוברי� על כל התורה , וללא אמונה גברו באר�, דחי

' רוחות חדשות מנשבות מיו� ליו� כאלו משכיחי� של ד, כולה

וכל זה גור� להחליש את האמונה לומר האלה ה� בני� , בעול�

ועל ידי זה מתיאשי� , והא� דור כזה הוא דורו של משיח, �אהובי

  . מ� הגאולה

ויש לדעת שדוקא בזה שאנו רואי� שמתקופה לתקופה ומזמ� לזמ� 

זה , מתרחשות רוחות שונות בסגנוני� כאלה שלא ישוער מראש

כל לזכ# ולטהר את ', עצמו מסמ� לנו כי לא רחוק היו� שתתעורר רוח חדשה להיות צמאי� לדבר ד

הנני שולח מלאכי ופנה דר# לפני ופתאו� "וזה גלה מלאכי בנבואתו , לבדו' החושי� וההרגשי� שיהיו לד

צבאות וישב ' יבוא אל היכלו האדו� אשר את� מבקשי� ומלא# הברית אשר את� חפצי� הנה בא אמר ד

  ]ג�מלאכי ג א" [קהמגישי מנחה בצד' מצר# ומטהר כס( וטהר את בני לוי וזקק אות� כזהב וככס( והיו לד

וימאסו באלילי כס( וזהב וילחמו בעד רוח� , א# לפני הגיע תור הזמ� ההוא יקומו סערות שונות בעול�

ויקומו דורות ] הושע ד ט" [יהיה כע� ככה�"ויאמרו שאי� מו� לתקומה א# ורק א� יאחזו ברוח� הזרה 

ויאמרו כי העול� דורש רק , ינו פעילכאלה שלא שערו� אבותינו ומתו# זה יבואו לזלזול בחיי האד� שא

ואז יקו� דור , אבל ג� שלווה זו לא תת� לה� סיפוק נפשי, חיי� חיי שחוק ושלווה, דורות רענני� וצעירי�

והדור הזה יחיה ברוח עועי� כזה לחשוב שהאושר העולמי דורש , חדש אשר יאמר להרוס את כל העול�

שכ� כ# , כי לא ימצאו חפ� באד�, ת את כל האר� חר�להכו, להחזיר את כל העול� כלו לתוהו ובהו

מקושרי� בחיי� אול� כאשר מתרופ( הקשר העליו� ' כל זמ� שמקוש� באמונת אומ� בד. מחיבי� הדברי�

ולא יהיו עוד נאותי� זולת בחיפוש דרכי� אי# למעט את , ממילא מתערערי� ומתרופפי� כל החיי�, הזה

ולא עוד אלא שכל האידיאל היותר מקי( באחרית הימי� יהיה , את הכלהריבוי של בני אד� בעול� ולכלות 

  .לעשות אל כל האר� חר�

 והשיב לב אבות על בני� ולב בני� על �הנה אנכי שולח לכ� את אליה הנביא"אול� באה ההבטחה ואמרה 

 לבני� יאמר"ה על ידי הבני� "שהאבות ישובו לקב] סו( מלאכי" [אבות� פ� אבוא ובכיתי את האר� חר�

היינו שלפני הזמ� ההוא ישובו אלו , ]י"רש" [דר# אהבה ורצו� לכו ודברו אל אבותיכ� לאחוז בדרכי המקו�

ואלו הבני� ילחמו ע� , הבני� בעצמ� ואורו של אליהו הנביא יהיה שלוח וחדור בתוכ� מבפני� ומבחו�

כ ישיב לב בני� "ואח" ת על בני�לב אבו"וזהו , רוממה' בימי� ד' האבות המהרסי� והמחבלי� וישובו אל ד

  .היינו האבות הקדמוני�, על אבות�

  .'ב פרק י"ח, מעייני הישועה', מי מרו� ו, פ"הרב חרל

  

 .מה מערכת היחסים בין הבנים ובין האבות על פי סוף הפסקה �

 .הדברים אשר נאמרו בפסקה הראשונהמה היחס בין הדברים כאן ובין  �

  

3  

4  

פ "נות� הרב חרל, בפסקה זו

של החיפוש הרוחני ' תרשי�'

  . בדורו

�א� יש בי� [ מה� ההקבלות 

הארועי� ההיסטוריי� ובי� 

  .הפסקה

� ?הא� נבואתו התגשמה


