
THE PEOPLE  AND THE LAND

ָהַרב ִהֵּלל ִריְבִלין ִמְׁשְקלֹוב נֹוַלד ַּבַּתֲאִריְך ב’ ְּבִּתְׁשֵרי 

ה’תקי”ח )16 ְּבֶסְּפֶטְמֶּבר 1757( ְוִנְפַטר ְּבַׁשַּבת ֹקֶדׁש 

ט’ ְּבִסיָון ה’תקצ”ח )2 ְּביּוִני 1838(.

 ָהָיה ִמְּבִכיֵרי ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנה )הגר”א( 

ּוְלִפי ָמֹסֶרת ִמְׁשַּפַחת ִריְבִלין, ִּבְׁשַנת ה’תקמ”ב )1782( 

נֹוַכח ַהָּגאֹון ִמִויְלָנה ֶׁשֵאין ְּבֶאְפָׁשרּותֹו ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ 

 ִיְׂשָרֵאל ְּבַעְצמֹו, ְוֶהֱעִמיד ֶאת ָהַרב ִהֵּלל ְּבָראׁשּות 

 ְּתנּוַעת “ֲחזֹון ִצּיֹון” ֶׁשְּתַיֵּסד ֲעִלָּיה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 

ּוָמַסר לֹו ֶאת “סֹודֹות ַהְּגֻאָּלה”. ַעל ִּפי ָמֹסֶרת זֹו, ָעַמד 

ָהַרב ִהֵּלל ְּבֹראׁש ֲעִלַּית ַּתְלִמיֵדי הגר”א ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

ִּבְׁשַנת תקס”ט )1908(.

ֶאת ֶׁשָּלַמד מהגר”א אֹודֹות ַּתֲהִליֵכי ַהְּגֻאָּלה ַעל ִּפי 

ָחְכַמת ַהַקָּבָלה, ָעַרְך ָהַרב ִהֵּלל ְּבֵסֶפר “קֹול ַהּתֹור”. 

ִּפְרסּומֹו ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהֵּסֶפר ָהָיה ִּבְׁשנֹות ה-20 ֶׁשל 

ַהֵּמָאה ה-20.

ֶמֶסר ֶמְרָּכִזי ְּבֵסֶפר הּוא ִׁשיַטת “ְּגֻאָּלה ְּבֶּדֶרְך ַהֶּטַבע”. 

מֹוִטיב ֶמְרָּכִזי נֹוָסף הּוא ֶׁשֶּיְׁשָנם ְׁשִני ְמִׁשיִחים: ָמִׁשיַח 

ֶּבן יֹוֵסף ּוָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד. ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ִיְפַעל ִּביֵמי 

ִעְקְבָתא ִדְמִׁשיָחא, ְוִעְנָינֹו הּוא ֵקרּוב ַהְּגֻאָּלה ַעל 

ְיֵדי ַמֲעֵׂשי ִיְׂשָרֵאל ְּבֶדֶרְך ִטְבִעית ַהְּמעֹוֶרֶרת ַהְנָהָגה 

ֱאלֹוִקית ִנִּסית ִנְסֶּתֶרת. ְלֻעַּמת ֹזאת, ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד 

ִיְפַעל ִּבימֹות ַהָּמִׁשיַח, ְוִעְנָינֹו הּוא ַהְּגֻאָּלה ַעְצָמּה, 

ֶׁשָּתבֹוא ַעל ְיֵדי ַמֲעִׂשים ִעם ִנִּסים ְּגלּוִיים. ַּבֵּסֶפר ִנְכָּתב, 

ִּכי הגר”א ָרָאה ֶאת ַעְצמֹו ְּכִניצֹוץ ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף, 

ֶׁשַּתְפִקידֹו ִלְדֹאג ְלִבְנַין ָהָאֶרץ, ּוִמּׁשּום ָּכְך ָׁשַלח ֶאת 

ַּתְלִמיָדיו ְלַיֵּׁשב ֶאת ָהָאֶרץ. 

ַעל ַאף ַהֶּנֱאָמר ַּבַּתְלמּוד ַּבְבִלי ְּבַמֶּסֶכת ֻסָּכה )ַּדף 

נ”ב, ַעּמּוד א’( ִּכי ִנְגַזר ַעל ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ֶׁשֵּיָהֵרג 

ְּבִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ַעל ִּפי הגר”א ְּבֵסֶפר קֹול ַהּתֹור 

ְּגֵזָרה זֹו ֻּבְּטָלה ִּבְזכּות ֹאֶרְך ַהָּגלּות, ִּבְנַין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 

ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח ּוְתִפּלֹוֵתינּו ְּבַעד ַחָּייו. ְקִביָעה זֹו ֶׁשל הגר”א 

ַהְּמֻכָנה “עֹוד יֹוֵסף ַחי” ִהָּנּה ֶאָחד ִמִּׁשְבָעה ִעְקרֹונֹות 

ְּגֻאָּלה ַהּמּוָבִאים ְּבֵסֶפר קֹול ַהּתֹור.

ָהַרב ִהֵּלל ִריְבִלין ִמְׁשְקלֹוב ְוַהֵּסֶפר קֹול ַהּתֹור

נֹוַכח
he realized

ְּבָראׁשּות   
at [the] head of

ַּתֲהִליֵכי
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ִּפְרסּומֹו
its publication

ֶמֶסר
message

מֹוִטיב
theme

ִעְקְבָתא ִדְמִׁשיָחא
footsteps of the 

Mashiach

ַהְּמעֹוֶרֶרת
which awakens

ִנְסֶּתֶרת   
hidden

ְּכִניצֹוץ   
like a spark

ֻּבְּטָלה 
was nullified

ְקִביָעה 
determination

ִעְקרֹונֹות
fundamentals
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