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 בס"ד

 א': בלשל רשימת מקורות -1נספח 

 רשימת המקורות:

ח עַּל יח (1 ְעָינֹות; ָאִשים ִמְדָבר לֲַּאגַּםְשָפיִים ְנָהרֹות, ּוְבתֹוְך ְבָקע-ֶאְפתַּ ִים, ְוֶאֶרץ ִצָיה ְלמֹוָצא  -ֹות מַּ י מַּ

ן בִַּמְדָבר ֶאֶרז ִשָטה, וֲַּהדַּס ְוע ץ ָשֶמן; ָאִשים ָבֲעָרָבה, ְברֹוש יט  .ָמִים             .יְַּחָדו--ִתְדָהר ּוְתַאּׁשּור ֶאת 

 (ישעיהו מ"א)

ְבֶצךָ   ָאִני:-ִתיָרא, ִכי ִאְתךָ -ַאל ה (2 ֲעָרב ֲאקַּ יָמן ו  .ִמִמְזָרח ָאִביא זְַּרֶעָך, ּוִממַּ ִני, ּוְלת  ר לַָּצפֹון ת  -ַאל אֹמַּ

י ִמְקצ ה ָהָאֶרץ ָרחֹוק, ּוְבנֹותַּ                                                                            .ִתְכָלִאי; ָהִביִאי ָבנַּי מ 

                       (ישעיהו מ"ג)

ר ִלירּוָשלִַּם תּוָשב, ּוְלָער י יְ  (3 ְלָאָכיו יְַּשִלים; ָהאֹמ  ִקים ְדבַּר עְַּבדֹו, וֲַּעצַּת מַּ  ,ֶתיהָ הּוָדה ִתָבֶניָנה, ְוָחְרבֹומ 

                      (ו מ"ד כ"וישעיה) .ֲאקֹומ ם

ינִַּיְך ּוְרִאי, כָֻּלם ִנְקבְ -ְשִאי יח (4 י ;ָלךְ -צּו ָבאּוָסִביב ע  ְּׁשִרים, ,ְיהָוה, ִכי כָֻּלם ָכֲעִדי ִתְלָבִשי-ָאִני ְנאֻּם-חַּ  ּוְתקַּ

ְך: יט  .כַּכַָּלה ִיְך, ְוֶאֶרץ ֲהִרסֻּת  ִיְך ְושְֹממֹתַּ ב, ְוָרֲחקּו ְמבַּלְ   ִכי ָחְרבֹתַּ ְצִרי ִמיֹוש              .ָעִיךְ ִכי עַָּתה ת 

                     (ישעיהו מ"ט)

ִיְך יַּטּו (5 ְרִחיִבי ְמקֹום ָאֳהל ְך, וִיִריעֹות ִמְשְכנֹותַּ ִיךְ -ַאל--הַּ דֹתַּ יָתרִַּיְך, וִית  ֲאִריִכי, מ  ְחשִֹכי; הַּ ז ִקי ,תַּ  ג  .חַּ

מֹות יֹוִשיבּו-ִכי ְך ּגֹוִים יִיָרש, ְוָעִרים ְנשַּ                                                        .ָיִמין ּוְשמֹאול, ִתְפרִֹצי; ְוזְַּרע 

   (ישעיהו נד)

ב ְלָבב ְך: ה (6 ד ְוָרחַּ ְרְת, ּוָפחַּ יל ּגֹוִים ָיבֹאּו ָלךְ -ִכי  ָאז ִתְרִאי ְוָנהַּ ְך ָעלִַּיְך ֲהמֹון ָים, ח  לִ  ו  .י ָהפ  ים ִשְפעַּת ְּגמַּ

ְך, ִבְכר י ִמְדיָן ְוע יָפה רּו ,; ָזָהב ּוְלבֹוָנה ִיָשאּוכָֻּלם, ִמְּׁשָבא ָיבֹאּו--ְתכַּס                 .ּוְתִהלֹת ְיהָוה ְיבַּש 

 (ישעיהו ס' )

ב, לֹא ִיְטעּו ְוַאח   כב  .ּוָבנּו ָבִתים, וְָיָשבּו; ְוָנְטעּו ְכָרִמים, ְוָאְכלּו ִפְרָים כא (7 ר י ש    :ר יֹאכ ללֹא ִיְבנּו ְוַאח 

י עַּמִ     -ִכי י ָהע ץ ְימ  ה ְיד יֶהם ְיבַּלּו ְבִחיָריִכימ  ֲעש  ִכי ֶזרַּע   לֹא יִיְגעּו ָלִריק, ְולֹא י ְלדּו לֶַּבָהָלה: כג  .י, ּומַּ

יֶהם, ִאָתם ָמה, ְוֶצֱאָצא                                                                                                   .ְברּוכ י ְיהָוה, ה 

 (הו ס"ה ישעי)

ר ב ית ב (8 ָיִמים, ָנכֹון ִיְהֶיה הַּ ָליוְיהָוה ְברֹאש ֶהָהִרים, ְוִנָשא, ִמְּגָבעֹות; ְוָנהֲ -ְוָהָיה ְבַאֲחִרית הַּ -ָכל ,רּו א 

ּגֹוִים ר-ְוָהְלכּו עִַּמים רִַּבים, ְוָאְמרּו ְלכּו ְונֲַּעֶלה ֶאל ג  .הַּ י יֲַּעקֹב, וְיֹר נ-ְיהָוה ֶאל-הַּ  ,ּו ִמְדָרָכיוב ית ֱאלֹה 

צ א תֹוָרה, ּוְדבַּר  ְונ ְלָכה ְבאְֹרחָֹתיו: ּגֹוִים, ְוהֹוִכיחַּ  ד  .ְיהָוה ִמירּוָשָלִם-ִכי ִמִציֹון ת  ְלעִַּמים  ְוָשפַּט ב ין הַּ

רֹות ;רִַּבים ְזמ  יֶהם ְלמַּ ְרבֹוָתם ְלִאִתים, וֲַּחִניתֹות  ִיְלְמדּו עֹוד -ב, ְולֹאּגֹוי ֶחרֶ -ִיָשא גֹוי ֶאל-לֹא--ְוִכְתתּו חַּ

                                                                                                                      ִמְלָחָמה.

  '(ישעיהו ב)

ְּׁשָבִטים: א (9 ֶלה, ְשמֹות הַּ יָנן ְּגבּול דֶַּמֶשק ֲחָמת חֲ -ֶחְתלֹן ְלבֹוא-יַּד ֶדֶרךְ -ִמְקצ ה ָצפֹוָנה ֶאל  ְוא  צַּר ע 

ָים, ָדן ֶאָחד-לֹו ְפַאת-יַּד ֲחָמת, ְוָהיּו-ֶאל ,ָצפֹוָנה --ָיָמה-ְפַאת-ְועַּל ְּגבּול ָדן, ִמְפַאת ָקִדים עַּד ב  .ָקִדים הַּ

ר ֶאָחד ר, ִמְפַאת ָקִדיָמה ְועַּד ג  .ָאש  ְועַּל ְּגבּול נְַּפָתִלי,  ד  .נְַּפָתִלי ֶאָחד--ָיָמה-ְפַאת-ְועַּל ְּגבּול ָאש 

ֶאְפרִַּים --ָיָמה-ְפַאת-ְועַּל ְּגבּול ְמנֶַּּׁשה, ִמְפַאת ָקִדָמה עַּד ה  .ְמנֶַּּׁשה ֶאָחד--ָיָמה-ְפַאת-ִמְפַאת ָקִדָמה עַּד

ן ֶאָחד--ָיָמה-ְפַאת-ְועַּל ְּגבּול ֶאְפרִַּים, ִמְפַאת ָקִדים ְועַּד ו  .ֶאָחד ּול ְראּוב ן, ִמְפַאת ְועַּל ְּגב ז  .ְראּוב 

ְתרּומָ --ָיָמה-ְפַאת-ְועַּל ְּגבּול ְיהּוָדה, ִמְפַאת ָקִדים עַּד ח  .ְיהּוָדה ֶאָחד--ָיָמה-ְפַאת-ָקִדים עַּד ה ִתְהֶיה הַּ

ֲחָלִקים ִמְפַאת ָקדִ -ֲאֶשר ד הַּ ב, ְואֶֹרְך ְכַאחַּ ָיָמה, ְוָהָיה -תְפַא-יָמה עַּדָתִרימּו ֲחִמָּׁשה ְוֶעְשִרים ֶאֶלף רֹחַּ

ִמְקָדש, ְבתֹוכֹו ְתרּוָמה, ֲאֶשר ָתִרימּו לַּיהָוה ט  .הַּ ב, עֲ --הַּ ֶשֶרת אֶֹרְך, ֲחִמָּׁשה ְוֶעְשִרים ֶאֶלף, ְורֹחַּ

ֶלה ִתְהֶיה ְתרּומַּת י  .ֲאָלִפים קֶֹדש, לַּכֲֹהִנים-ּוְלא  ב ֲעֶשֶרת ָצפֹוָנה ֲחִמָּׁשה ְוֶעְשִרים ֶאֶלף וְָיָמה רֹחַּ --הַּ

ב ֲעֶשֶרת ֲאָלִפים ְוֶנְגָבה אֶֹרְך ֲחִמָּׁשה ְוֶעְשִרים ָאֶלף   .ְיהָוה, ְבתֹוכֹו-ְוָהָיה ִמְקדַּש ;ֲאָלִפים, ְוָקִדיָמה רֹחַּ

ְרִתי יא ָדש ִמְבנ י ָצדֹוק, ֲאֶשר ָשְמרּו ִמְשמַּ ְמקֻּ ָרא ל, כֲַּאֶשר ָתעּו, ִבְתעֹות ְבנ י ִישְ -ֲאֶשר לֹא--לַּכֲֹהִנים הַּ

ְלוִִים ת ָהָאֶרץ, קֶֹדש ָקָדִשים יב  .ָתעּו, הַּ ְלוִִים-ֶאל--ְוָהְיָתה ָלֶהם ְתרּוִמָיה ִמְתרּומַּ ְלוִִים יג  .ְּגבּול, הַּ , ְוהַּ

ב ֲעֶשֶרת ֲאָלִפים; כֲֹהִנים, ֲחִמָּׁשה ְוֶעְשִרים ֶאֶלף אֶֹרְך, ְורֹחַּ ים ֲחִמָּׁשה ְוֶעְשרִ  ,אֶֹרךְ -ָכל ְלעֻּמַּת ְּגבּול הַּ

ב, ֲעֶשֶרת ֲאָלִפים ר ְולֹא יעבור )יֲַּעִביר(-ְולֹא יד  .ֶאֶלף, ְורֹחַּ   ר אִשית ָהָאֶרץ:--ִיְמְכרּו ִמֶמּנּו, ְולֹא ָימ 

ב, עַּל טו  .קֶֹדש, לַּיהָוה-ִכי ּנֹוָתר ָברֹחַּ ֶשת ֲאָלִפים הַּ הּוא ָלִעיר, -חֹל--ְפנ י ֲחִמָּׁשה ְוֶעְשִרים ֶאֶלף-וֲַּחמ 
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ֶלה, ִמדֹוֶתיהָ  טז  .ְלמֹוָשב ּוְלִמְגָרש; ְוָהְיָתה ָהִעיר, ְבתֹוכֹה אֹות ְוַאְרבַּעַּ --ְוא  ת ְפַאת ָצפֹון ֲחמ ש מ 

אֹו  ֶנֶגב ֲחמ ש חמש )-ֲאָלִפים, ּוְפַאת ש מ  אֹות ְוַאְרבַּעַּת ֲאָלִפים; ּוִמְפַאת ָקִדים, ֲחמ  ת ְוַאְרבַּעַּת ( מ 

אֹות ְוַאְרבַּעַּת ֲאָלִפים-ּוְפַאת ,יםֲאָלפִ   ,ִיםָצפֹוָנה ֲחִמִּׁשים ּוָמאתַּ --ְוָהָיה ִמְגָרש, ָלִעיר יז  .ָיָמה, ֲחמ ש מ 

ִים ּנֹוָתר ָבאֶֹרְך לְ  יח  .וְָיָמה ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים ,ְוֶנְגָבה ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים; ְוָקִדיָמה ֲחִמִּׁשים ּוָמאתַּ עֻּמַּת ְוהַּ

קֶֹדש, ֲעֶשֶרת ֲאָלִפים ָקִדיָמה וֲַּעֶשֶרת ֲאָלִפים ָיָמה, ְוָהָיה, ְלעֻּמַּתתְ  ת הַּ קֶֹדש; ְוָהְיתָ  רּומַּ ת הַּ ה ְתרּומַּ

י ִיְשָרא ל--ְוָהעֹב ד, ָהִעיר יט  .ְתבּוָאתֹה ְלֶלֶחם, ְלעְֹבד י ָהִעיר ְתרּוָמה,-ָכל כ  .יַּעְַּבדּוהּו, ִמכֹל ִשְבט   הַּ

קֶֹדש-ְרִביִעית, ָתִרימּו ֶאת  ְוֶעְשִרים ֶאֶלף, בֲַּחִמָּׁשה ְוֶעְשִרים, ָאֶלף: ֲחִמָּׁשה ת הַּ זַּת, -ֶאל ,ְתרּומַּ ֲאחֻּ

ת כא  .ָהִעיר ּנֹוָתר לַָּּנִשיא ִמֶזה ּוִמֶזה ִלְתרּומַּ זַּת ָהִעיר ֶאל-ְוהַּ קֶֹדש ְולֲַּאחֻּ ֶאֶלף  ְפנ י ֲחִמָּׁשה ְוֶעְשִרים-הַּ

ת ֲחָלִקים לַּ -ְפנ י ֲחִמָּׁשה ְוֶעְשִרים ֶאֶלף עַּל-ְּגבּול ָקִדיָמה, וְָיָמה עַּל-עַּד ,ְתרּוָמה ָּנִשיא; ְּגבּול ָיָמה, ְלעֻּמַּ

ִית ְבתֹוכֹה בַּ קֶֹדש, ּוִמְקדַּש הַּ זַּת ָהִעיר, בְ  כב  .ְוָהְיָתה ְתרּומַּת הַּ ֲאחֻּ ְלוִִים ּומ  ֲאחֻּזַּת הַּ תֹוְך ֲאֶשר ּומ 

ין ְּגבּול ִבְנָיִמן  יא ִיְהֶיה:לַָּּנשִ  ין ְּגבּול ְיהּוָדה, ּוב  ְּׁשָבִטים: כג  .לַָּּנִשיא, ִיְהֶיה--ב   ִמְפַאת ָקִדיָמה  וְֶיֶתר, הַּ

ְועַּל  כה  .ִשְמעֹון ֶאָחד--ָיָמה-ְפַאת-ְועַּל ְּגבּול ִבְנָיִמן, ִמְפַאת ָקִדיָמה עַּד כד  .ָיָמה, ִבְנָיִמן ֶאָחד-ְפַאת-עַּד

-יָמה עַּדְועַּל ְּגבּול ִיָששָכר, ִמְפַאת ָקדִ  כו  .ִיָששָכר ֶאָחד--ָיָמה-ְפַאת-ְּגבּול ִשְמעֹון, ִמְפַאת ָקִדיָמה עַּד

ְועַּל ְּגבּול  כח  .ָּגד ֶאָחד--ָיָמה-ְפַאת-ְועַּל ְּגבּול ְזבּולֻּן, ִמְפַאת ָקִדָמה עַּד כז  .ְזבּולֻּן ֶאָחד--ָיָמה-ְפַאת

יָמָנה:-ָּגד, ֶאל י ְמִריבַּת ָקד ש, נֲַּחָלה, עַּל  ְפַאת ֶנֶגב ת  ָּגדֹול-ְוָהָיה ְגבּול ִמָתָמר, מ  ָים הַּ זֹאת  כט  .הַּ

ְחְלקֹוָתם-ָהָאֶרץ ֲאֶשר י ִיְשָרא ל; ְוא ֶלה, מַּ ִפילּו ִמּנֲַּחָלה, ְלִשְבט  ֶלה, ְוא   ל  {}ס  ְנאֻּם, ֲאדָֹני ְיהִוה.--תַּ

אֹות ְוַאְרבַּעַּת ֲאָלִפים ִמָדה  תֹוְצאֹת ָהִעיר: ֲער י ָהִעיר, עַּל לא  .ִמְפַאת ָצפֹון, ֲחמ ש מ  י ְשמֹות ִשְבט  -ְושַּ

עַּר ְיהּוָדה ֶאָחד--ִיְשָרא ל, ְשָעִרים ְשלֹוָשה, ָצפֹוָנה עַּר ְראּוב ן ֶאָחד, שַּ עַּר ל וִי, ֶאָחד ,שַּ ת ְפַא-ְוֶאל לב  .שַּ

אֹות ְוַאְרבַּעַּת ֲאָלִפים עַּר ִבְנָיִמן ֶאחָ --ּוְשָעִרים, ְשלָֹשה ,ָקִדיָמה, ֲחמ ש מ  עַּר יֹוס ף ֶאָחד, שַּ עַּר  ,דְושַּ שַּ

אֹות ְוַאְרבַּעַּת ֲאָלִפים ִמָדה-ּוְפַאת לג  .ָדן, ֶאָחד עַּר ִשְמעֹון ֶאחָ --ּוְשָעִרים, ְשלָֹשה ,ֶנְגָבה, ֲחמ ש מ  ד, שַּ

עַּר ְזבּולֻּן, ֶאָחד ,עַּר ִיָששָכר ֶאָחדשַּ  אֹות ְוַאְרבַּעַּת ֲאָלִפים-ְפַאת לד  .שַּ ֲער יֶהם,  ,ָיָמה, ֲחמ ש מ  שַּ

עַּר נְַּפָתִלי, ֶאָחד--ְשלָֹשה ר ֶאָחד, שַּ עַּר ָאש  עַּר ָּגד ֶאָחד, שַּ -םָסִביב, ְשמָֹנה ָעָשר ָאֶלף; ְוש   לה  .שַּ

                                                                     .                              ה ָשָמהָהִעיר ִמיֹום, ְיהוָ 

  (מ"חיחזקאל (

י י ל כּו, ְוחֻּ  כד (11 י ִיְשְמרְועְַּבִדי ָדִוד ֶמֶלְך ֲעל יֶהם, ְורֹוֶעה ֶאָחד ִיְהֶיה ְלכָֻּלם; ּוְבִמְשָפטַּ  כה  .ּו ְוָעשּו אֹוָתםקֹותַּ

ְבִדי ְליֲַּעקֹב-וְָיְשבּו עַּל ִתי ְלעַּ ָמה-ֲאֶשר ָיְשבּו ,ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ָנתַּ יֶכם; וְָיְשבּו ָעֶליָה ה  ּוְבנ יֶהם  ָבּה, ֲאבֹות 

ֶיה ית ָשלֹום, ְבִרית עֹוָלם ִיהְ ְוָכרִַּתי ָלֶהם ְברִ  כו  .עֹוָלם, ְוָדִוד עְַּבִדי, ָנִשיא ָלֶהם ְלעֹוָלם-ּוְבנ י ְבנ יֶהם, עַּד

ִתי ֶאת יִתי אֹוָתם, ְוָנתַּ ִתים ְוִהְרב  ָהיִיִתי ְוָהָיה ִמְשָכִני ֲעל יֶהם, וְ  כז  .ִמְקָדִשי ְבתֹוָכם ְלעֹוָלם-אֹוָתם; ּוְנתַּ

ָמה, ִיְהיּו ּגֹוִים, ִכי ֲאִני ְיהוָ  כח  .ִלי ְלָעם-ָלֶהם ל אלִֹהים; ְוה  ִבְהיֹות --ִיְשָרא ל-ה, ְמקַּד ש ֶאתוְָיְדעּו, הַּ

                                                                                                                      .ִמְקָדִשי ְבתֹוָכם, ְלעֹוָלם

 (יחזקאל ל"ז )

לֹא  לא  .ְבִרית ֲחָדָשה--ב ית ְיהּוָדה-ב ית ִיְשָרא ל ְוֶאת-תְיהָוה; ְוָכרִַּתי, אֶ -ִהּנ ה ָיִמים ָבִאים, ְנאֻּם ל (11

ֶאֶרץ ִמְצָרִים:-כְַּבִרית, ֲאֶשר ָכרִַּתי ֶאת פ רּו ֶאת-ֲאֶשר  ֲאבֹוָתם, ְביֹום ֶהֱחִזיִקי ְבָיָדם, ְלהֹוִציָאם מ  ָמה ה  -ה 

ְבִרית ֲאֶשר ֶאְכרֹת ֶאת ִכי לב  .ְיהָוה-ְנאֻּם--ְבִריִתי, ְוָאנִֹכי ָבעְַּלִתי ָבם ב ית ִיְשָרא ל ַאֲחר י -זֹאת הַּ

ם, ְנאֻּם ָיִמים ָהה  ִתי ֶאת-הַּ ָמה  ,ִהיםִלָבם ֶאְכְתֶבָּנה; ְוָהיִיִתי ָלֶהם ל אלֹ-תֹוָרִתי ְבִקְרָבם, ְועַּל-ְיהָוה, ָנתַּ ְוה 

כּוָלם -ִכי  ְיהָוה:-ָאִחיו ל אמֹר, ְדעּו, ֶאת-ְוִאיש ֶאתר ע הּו -ְולֹא ְילְַּמדּו עֹוד, ִאיש ֶאת לג  .ִלי ְלָעם-ִיְהיּו

ָּנם ְועַּד ָטאָתם לֹא ֶאְזָכר ִכי ֶאְסלַּח לֲַּעו--ְיהָוה-ְּגדֹוָלם, ְנאֻּם-י ְדעּו אֹוִתי ְלִמְקטַּ                                                                  .עֹוד-ָֹנם, ּוְלחַּ

 (ירמיהו  ל"א)

 

 א': בלשל שלטיםרשימת  -2נספח 

 הפרחת הנגב -

 קבוץ גלויות  -

 בניין ירושלים וערי יהודה -

 מרוב שהארץ מלאה ביהודים יש בעיית דיור. -
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 הרחבת הישוב -

 שפע ועושר -

 ישראל יושבים בבטחון על אדמתם -

 בית המקדש -

 חלוקת הארץ לנחלות השבטים -

 מלך מבית דוד -

 עם ישראל כולו יודע את ה' -

 

 ':ג בלשל מקורות -3נספח 

נו הגר"א כל עבודת קבוץ גלויות, בנין ירושלים והרחבת ישוב אר"י להחזרת עפ"י רב" (1

השכינה, כל עיקרי העבודה וכל פרטיה ופרטי פרטיה נאחזים ביעודו ובתפקידו של 

 "משיחא דאתחלתא, משיח הראשון, משיח בן יוסף... 

 (קול התור פרק א' אות ב')

 

 מהספר כוכבי אור לרב פילבר שליט"א (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. )במאמר זה מביא הרב פילבר הברחבת (, הרב פילבר158ד פד בירושלים, כוכבי אור עמוהמס)

 מקורות ובשכתוב הסגנון את הספדו של הראי"ה על הרצל (.
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 :להעמקה מקורות -4נספח 

 

 מהי משמעות מותו של משיח בן יוסף?

יכול להתקיים לבד, מוכרח הוא להשתתף עם משיח בן דוד. הגאולה הגשמית  אינומשיח בן יוסף 

של עם ישראל  מוכרחה שתצטרף אליה גם גאולה רוחנית. כאשר מנסים להתעלם מייעדיו הרוחניים

גם  העימובילים  לפגהנטיות זרמים וגם משיח בן יוסף הגשמי נמצא בסכנה. אנו רואים בדורינו 

של ומגמות של מסירת חלקי הארץ לאויבינו, של הבאת זרים לארץ,  של מדינת ישראל. בחוסנה הפיזי

 משיח בן יוסף.  להכריע את אויבינו. כל אלו מראים על הסכנה בה נמצאויכולת נפשית חוסר רצון 

היה הכוח מצב דומה במקצת היה קיים בעם ישראל בזמן הפילוג בין ממלכת ישראל ויהודה. גם אז 

הגשמי כוחו של משיח בית יוסף המאפין את שבט אפריים נפרד מהכח הרוחני המאפיין את שבט 

 יהודה. פילוג זה גרם בסופו של דבר לחורבנן של שתי הממלכות.

 כמו שנבא הנביא יחזקאל:ובן יוסף יהיה הצטרפותו למשיח בן דוד מה שיציל את משיח 

 

י ִיְשָרא ל ְלָך ע ץ ֶאָחד, ּוְכתֹב ָעָליו ִליהּוָדה, ְוִלְבנ -ָאָדם, קַּח-ְוַאָתה ֶבן טז  .ְיהָוה, א לַּי ל אמֹר-וְַּיִהי ְדבַּר טו

ָרו; ּוְלקַּח, ע ץ ֶאָחד, ּוְכתֹוב ָעָליו ְליֹוס ף ע ץ ֶאְפרַּיִ  ָרו-ם, ְוָכלֲחב  -ְוָקרַּב אָֹתם ֶאָחד ֶאל יז  .ב ית ִיְשָרא ל ֲחב 

ֶליָך, ְבנ י עְַּמָך ל אמֹר: יח  .ְלע ץ ֶאָחד; ְוָהיּו לֲַּאָחִדים, ְבָיֶדךָ --ֶאָחד, ְלךָ  ִּגיד ָלנּו, -ֲהלֹוא  ְוכֲַּאֶשר יֹאְמרּו א  תַּ

ֶלה ָלךְ -ָמה ר ֲאדָֹני-דַּב ר ֲאל ֶהם, כֹה יט  .א  ֶאְפרִַּים, -ע ץ יֹוס ף ֲאֶשר ְביַּד-ְיהִוה, ִהּנ ה ֲאִני לֹק חַּ ֶאת ָאמַּ

ִתי אֹוָתם ָעָליו ֶאת י ִיְשָרא ל ֲחב ָרו; ְוָנתַּ ְוָהיּו  כ  .יע ץ ְיהּוָדה, וֲַּעִשיִתם ְלע ץ ֶאָחד, ְוָהיּו ֶאָחד, ְבָידִ -ְוִשְבט 

ִצים ֲאֶשר ר ֲאדָֹני ְיהִוה, ִהּנ ה ֲאִני לֹק  -ְודַּב ר ֲאל יֶהם, כֹה כא  .נ יֶהםְלע י--ִתְכתֹב ֲעל יֶהם, ְבָיְדךָ -ָהע  חַּ ָאמַּ

ּגֹוִים ֲאֶשר ָהְלכּו-ֶאת ב אִתי אֹוָתם ֶאל ;ָשם-ְבנ י ִיְשָרא ל, ִמב ין הַּ  כב  .ַאְדָמָתם-ְוִקבְַּצִתי אָֹתם ִמָסִביב, ְוה 

לְוָעִשיִתי אָֹתם ְלגֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ, ְבָהר   ( עֹוד -)ִיְהיּו -ּוֶמֶלְך ֶאָחד ִיְהֶיה ְלכָֻּלם, ְלֶמֶלְך; ְולֹא יהיה ,י ִיְשָרא 

ְמָלכֹות עֹוד י מַּ ּוְבכֹל,  ,םְולֹא ִיטְַּמאּו עֹוד, ְבִגלּול יֶהם ּוְבִשקּוצ יהֶ  כג  .ִלְשנ י גֹוִים, ְולֹא י ָחצּו עֹוד ִלְשת 

ְעִתי אָֹתם,  יֶהם; ְוהֹושַּ ְרִתי אֹוָתם ְוָהיּוִפְשע  יֶהם ֲאֶשר ָחְטאּו ָבֶהם, ְוִטהַּ  ִלי ְלָעם, וֲַּאִני ֶאְהֶיה-ִמכֹל מֹוְשבֹת 

י כד  .ָלֶהם ל אלִֹהים י ִיְשְמר ְועְַּבִדי ָדִוד ֶמֶלְך ֲעל יֶהם, ְורֹוֶעה ֶאָחד ִיְהֶיה ְלכָֻּלם; ּוְבִמְשָפטַּ קֹותַּ  ּו ְוָעשּוי ל כּו, ְוחֻּ

  .אֹוָתם

 קאל ל"זיחז

 

במדרש הצד, אנו שותפים פעילים בו.  איננו מתבוננים בתהליך הגאולה כצופים מן : נקודה נוספת

ל ויטול את שכרו. אנו רואים עצמינו כבעלי תפקיד משמעותי -על עם אפכל מי ש שלעתיד לבוא  כתוב

אולה, נמצא מתוך ההבנה שעכשיו אנו מצפים לשלביה הרוחניים של הג בפעולתם של שני המשיחים.

 בתוכנו את הכוחות ואת היכולות להפך את מדינת ישראל מגוף משוכלל לנשמה בריאה בגוף בריא.
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