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והגאולה  התשובה  תורת 
במשנת הגר‘‘א וממשיכי דרכו

תורת  להבנת  נפלאים  באורים  עם 
הגאולה בדורנו

עם שירי ופיוטי ארץ חמדה
כמנהג בעל ספר חרדים

מתוך הספר שיצא לאור בעז“ה בקרוב 
המדריך לקנית בית בקלות ובשמחה

ל ָכְרֹבֶתיָה  ְיָי ִצּיֹון ִנַחם ָכּ י ִנכם  ִכּ
ְיָי  ַגן  ְכּ ְוַעְרָבָתּה  ֵעֶדן  ְכּ ָרּה  ִמְדָבּ ם  ֶשׂ ַוָיּ

ָבּה  ֵצא  ִיָמּ ְמָכה  ְוִשׂ ׂשֹון  ָשׂ

ִזְמָרה:  ְוקֹול  ּתֹוָדה 

                                 (ישעיהו נא, ג)
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תשובה נפלאה תמצא בחוברת 
קריאה נעימה ומועילה.

מתוך הספר – לקנות בית בקלות ובשמחה.

תשובה נפלאה תמצא בחוברת 
קריאה נעימה ומועילה.

מתוך הספר – לקנות בית בקלות ובשמחה.

ל+ני גאולה יש תשובה 
כדברי הגמ' (סנהדרין צז, ב): 

           "הקב"ה מעמיד להם מלך
                 שגזרותיו קשות כהמן 
וישראל עושים תשובה ומחזירם למוטב"

ונגאלים.  

וכאן הבן שואל: 
מלך קשה כהמן – ודאי היה

 למהדרין מן המהדרין, 

ישראל עושים תשובה
לא מצאנו?

נכתב ונערך בחסדי השי''ת עלינו

חודש הגאולה תשע''ט

לפרטים והערות:

  8436092@gmail.com  | 055-678-56-47

ניתן להשיג עוד חוברות וספרים רבים בנושא ההודיה, אהבה לה' ושלום בית. וכן את 
הספר לקנות בית בקלות ובשמחה, בחינם במייל, או מודפס בתשלום בטלפון הנ''ל.

ניתן לקבל במיל עלון ובו מאמר חודשי בנושא ההודיה לה' באופן כללי, וכן עלון 
חודשי ובו הודיה לה' על גאולתנו. וכן גליון חודשי 'נחלת ה' – על מעלת ארץ 
ישראל המיועד לבני תורה.  וכן את הספר 'בחר ה' בציון' ממנו לקחנו הרבה מהחומר. 

החוברת יוצאת לאור לע''נ

מאות רבוא מישראל שנהרגו בשואה

תהי נפשם צרורה בצרור החיים

יהי רצון שנזכה, שנשמותיהם יעלו לפני כסא הכבוד ויעוררו רחמים 
על כלל ישראל, לעשות תשובה שלמה כללית ופרטית, ויקבצנו יחד 

מארבע כנפות הארץ לארצנו, ונזכה לגאולה שלמה במהרה אמן.
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קריאה נעימה ומועילה.

מתוך הספר – לקנות בית בקלות ובשמחה.

ל+ני גאולה יש תשובה 
כדברי הגמ' (סנהדרין צז, ב): 

           "הקב"ה מעמיד להם מלך
                 שגזרותיו קשות כהמן 
וישראל עושים תשובה ומחזירם למוטב"

ונגאלים.  

וכאן הבן שואל: 
מלך קשה כהמן – ודאי היה

 למהדרין מן המהדרין, 

ישראל עושים תשובה
לא מצאנו?



ב”ה:  ח”י באייר לג בעומר

הנני בזה לשבח חיבור שחיבר

תלמיד חכם מובהק הרב יהודה טאוב שליט’’א

שחיבר תורת הגאולה על פי הגר’’א.

יתן הקב’’ה שנזכה כולנו לגאולה שלמה,

ונשמח כולנו.

בברכה
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גדולי ישראל הרואים בימינו
אתחלתא דגאולה

רבים מגדולי ישראל ראוי בבנין ובפריחת 

הארץ אתחלתא דגאולה, שצריך לשמוח 

ולהודות לה' על כך.  

הגר''א:

אלר לתללונוג, עיקר האתחלתא דגאולה תתחיל משנת 
ת"ר, על פו האלגר  ספר הזגהר )גורא קוז, א(: ְ ֵׁשׁש ֵלאֹות 
ָׁשִדוש ָלֶאֶלף ַהִּׁשִּׁשו ִוָּפְתחּו ַׁשֲעֵרו ַהָחְכָלה ְלַלְעָלה 
ּוַלְעָודֹות ֶׁשל ָחְכָלה ְלַלָּטה, ְגִוְתַּתֵּקן ָהעֹוָלש ְלִהָּכֵדס 
ַלְּׁשִ וִעו. ְּכלֹו ֶּבן ָאָנש ֶׁשְּמַתֵּקן ְּבוֹוש ִׁשִּׁשו ִלְּכֶׁשַּמֲעִרו  
ַהֶּׁשֶלׁש ְלִהָּכֵדס ְלַׁשָּבת, ַאף ָּכְך ַּגש, ְגִסוָלן ַלָּדָ ר ) ראשות 
ז( ִּבְׁשַדת ֵׁשׁש ֵלאֹות ָׁשָדה ְלַחֵּיו דַֹח ְגגֹו' ִדְ ְקעּו ָּכל ַלְעְודֹות 
ְּתהֹוש ַרָּבה. ּוְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ָיִקים אֹוָתּה ִמן ֶהָעָפר ְגִוְזּכֹר 

אֹוָתּה ַהָקָּב''ה, ְגִוָּמֵצא ַהָקָּב''ה ֶאְצָלּה ְּבתֹוְך ַהָּגלּות. )כוצנ 
נ ר זה התקווש ראה  הרח ה  פרק ח(

תלמידי הגר''א:

)דתן דטע  ן סענוה )לשקלג ( נגנ  ן ראג ן גגאלפון חתדג של הגרל"ל לשקלג . 

לרנכו  ן א וגנגר לודסקר תללונ הגר"ח לגגלגזון גראש ושו ה לשע ר  לודסק( 
כת ג כ ר  זלדש  שדת תקצ"ז,  לכת  שכת ג לאחר 
ש דג את  ות הכדסת לדחש צוגן: "כו לגלא ה' חפץ 
 דג לא הראדג את כל אלה, לה ואדג אל הלדגחה גאל 
הדחלה. סימנא מילתא היא אתחלתא דגאולה".  

)צולגש כת"ו של הלכת  תלגו  כדוסה ל וה"כ החגר ה(. 



להשגת הספר: 055-6785647

6 |   אתחלתא נגאגלה

 ר' מנחם מנדל משקלוב זצ"ל:

 לכת ג לורגשלוש לר דו קהולת אלסטרנש  עדון 
 דון החגר ה כגת : " דנגן החגר ה  פרט אשר הוודג 
לגכרחוש להכדוס גגפודג גלאגנודג לפנגתה לונ זרוש 
ערוצוש... גל ל ושולג ח"ג שקגץ לשגלש,  לקגש אשר 
התפללג א גתודג הקנגשוש האשכדזוש .. ג טגחדג 
ללזגרזוש שכלגתש רגנפו צנק אשר לעגלש, כו וצאג 

לקראת נ רודג  שלחה, כי ברוך ה' כך עלתה בימינו 
אתחלתא דגאולה". )צולגש הכת"ו דלצא  ספר השו ה לורגשלוש(

הרב יהודה אלקלעי זצ"ל:

הארוך הר ה  ספרוג שלשדת ת"ר לתחולה האתחלתא 
נגאגלה, כלג שאלרג  גלרא )סדהנרון צט, א( "ולגת 
הלשוח... אר ע לאגת שדה", לפדו האלף הש ועו. 
גסולדך ‘ ראשות’ אגתוגת ת”ר אשו  –  שדת ת’’ר אשו  

את ש גת עלו.  

המלבי''ם:

כת  הגאגלה תצלח לאט לאט )אתחלתא נגאגלה(, אחנ 
להשל וש הראשגדוש והוה הושג   א''ו  רשוגן הללכגת, 
קגנש  ואת הלשוח )לל ו''ש לוכה נ,ח ג לכת ג הלפגרסש שהג א 

 ספר ' סגפה ג סערה' על הגאגן לל ו"ש(. 

בנו של החפץ חיים הביא משמו:

 שדת תר"ן כשהחלג לגרש את  דו ושראל ללגסק ה, 
דתעגררה אז תדגעה גנגלה לארצדג הקנגשה.  אגתג 
פרק קו לתו לכת  לא ו ז"ל ג ג הגא לעורדו על 
ההתעגררגת הגנגלה  כל פודגת עלדג לעלגת לארצדג, 
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גלשער כו הולוש ולו עק תא נלשוחא, וכי פקד ה' את עמו, )פקונה הוא לשגן 
אתחלתא נגאגלה – ראה  פרק ח'( גאפשר שהגא אתחלתא נקו גץ גלגוגת, שהגא 

קגנש  ואת הלשוח. )לכת ו החפץ חווש על' 44(

הגאון ר' יוסף חיים זוננפלד זצ"ל:

חתגש על לכת  הפגתח  זה"ל: "אחנ החזוגדגת לרהו ו 
הל  ש נגרדג הגא  גגנאו חזגן הושג  הארצושראלו, 
ההגלך גלתקנש  כל ערכוג  שדגתוג האחרגדגת. שלגלו 
אלגדו ושראל גגנאו צרוכוש לשלגח על החזגן הדהנר 
שבו אנו רואים אתחלתא דגאולה" )ראה את לשגן הלכת  

כגלג  פרק ח'(. 

המשך חכמה:

געגנ ר וש לגנגלו ושראל )ראה  ספר 'חפץ חווש' על התגרה 
פרשת  א, על' קא( ראג  הצהרת  לפגר אתחלתא נגאגלה/
פקונה, כשש ש זלן  ות שדו הוותה הכרזת כגרש 

דחש ת פקונה )ראה  הרח ה  פרק  ' ג פרק ח'(. 

בימי הנהגת רבנותו של הגה"ק בעל 'שם משמואל' זצ"ל:

 עת שרעשה הארץ לקגל השלגעה שעלה זכרגדדג 
לטג ה על שגלחן לללכגת הארץ, גה טחה דותן לדג 
לללכגת עדגלאדנ ל חר את ארצדג הקנגשה, אז קרא 
לרן הקנגש ל ותג אוזה עסקדוש חרגצוש גאלר אלוהש 
לרן הגה"ק זצ"ל: '... עתה שדתקווש  דג לה שכתג  
'קגל נגנו נגפק פתחו לו' גגג', גדתן  ל  לללכגת 
הארץ ל חר לדג את ארצדג הק', גכלג שדלצא לקצת 

הראשגדוש ז"ל שכלג   ות שדו דפקנג ושראל על ונו 
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כגרש ללך פרס שהע ור קגל  כל ללכגתג לו  כש  כל ללכגתג לו  כש 
לכל עלג והו אלקוג עלג גועל גגג' - כך תהיה תחילת הגאולה העתידה, 
שהשו"ת ותן  ל  לללכגת הארץ ל חגר לדג את דחלתדג. ע"כ חג  קנגש 
לגטל עלודג להתעגרר ג"כ גלהכון את ל  דג אלוג ות"ש, גלעשגת גש אדחדג 
לצונדג כפו וכגלתדג  חגלר ג רגח, גהגוע העת לגשת אל הללאכה להר גת 

הושג   ארצדג על פו רגח התגרה גהלצגה. )א ור הרגעוש ח''א על' ק"ג( 

מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל:

נרכו ההשגחה הש ר וש געלגקוש גאון  ודת אדגש וכגלה 
גלסגגלה להשוגש, און הנגר הזה וכגל לה ון גלחנגר 
לסגנ החזגן לשגש לה זכה דוקא הוא לגאולה 
וישועה, גנאו שלא צנקתדג גוגשר נרכודג הכרועג 
את הכף, א ל הק "ה צפה גראה כו גאולת ישראל 
בדור הזה הוא הכרחות, כנו שלא ת גא עלוג חלולה 
כלוה, הושגעה של הנגר הזה אודה אש כן גאגלה של 

זכגת, אלא פנגת גרגגח  חסנ. ) נרך עץ החווש ח"  526(

הגה"צ ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל:

הלא ונגע נ רו הרל "ן  פ'  א ז"ל כו און לאנש חלק 
 תגרת לשה רע"ה ענ שואלון כו כל נ רודג גלקרודג 
כגלש דסוש און  הש ט ע גלדהגג של עגלש גכג', גכאשר 
אדו רגאה כו ארצודג הק' לתר ה גלתרח   כל וגש גוגש 
  דודוש חנשוש אשר ללעלה לכפו השערתודג, כלעט 
לו שאון רגאה זה לא ואלון זה, גאדו אגלר ע"ז  גדה 
ורגשלוש נ' דנחו ושראל וכדס, גזג שלחה גנגלה לדג 
כו  טח ורחש נ' ות' עלודג  קרג  גדזכה כגלדג לראגת 

ושגעגת נ'  להרה. )אגר וחזקאל ח"א לכת  ר ( 

לאחר הדוסוש שאורעג  ללחלת ששת הולוש: "חגש דו ג רגר אצלו הנ ר, 
שחג ת ההכדה  אלגל של השדה הזאת לגכרחת להוגת  לנרגה לגלרו 
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אחרת לאשר  שדוש אחרגת. כגלש לנ רוש על כך כו רגאוש  לגחש כו 
הלצ  לגלרו אחר. כגלש אגלרוש כי אלה הם ימות המשיח.  לו ספק 

רגאוש את כל אשר התרחש לעודודג. )קג ץ עדודוש לשוחגת הלשגוח(

הרב הקדוש רבי אהרן מבעלזא זצ"ל:

כשהגוע לארץ הקגנש, אחזתג רגח קנגשה של כיסופי 
גאולה, געודוג לא ש עג לה וט  דגפה של הארץ.  כל 
עת הוה לזכור את נ רו הגלרא 'אלר ר ו א א אין לך 
קץ מגולה מזה שדאלר: גאתש הרו ושראל עדפוכש 
תתדג גפרוכש תשאג לעלו ושראל'. גפורש רש"ו - 
'כשתתן ארץ ושראל פרוה  עון ופה, אז יקרב הקץ, 
גאון לך קץ לגגלה לזה'. )ספר 'אנלגרו  עלזא'. - 'גל וא גגאל' על' 83(. 

הרב יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי זצ"ל )מחבר 'גשר החיים'(:

כל לו שרגול להסתכל  לצואגת עגללדג לא לתגך שוגרא... 
לכור שהתלגרה החנשה הוא מראשית ניצני החזון 
הנבואי: 'גק צתו אתכש לכל הגגווש גלכל הלקגלגת 
אשר הנחתו אתכש שש דאגש ה' גהש תו אתכש אל 
הלקגש אשר הגלותו אתכש לשש' )ורלוה כט, ונ(. גשאחר 
קו גץ הגלוגת דעלה גדגוע  עז"ה לשל וש דגספוש ענ 

הגאגלה השללה הלקגגה. )ל גא לספר ארץ ושראל(

האדמו"ר ממודז'יץ ר' שמואל אליהו 
טאוב - ה"אמרי אש" זצ"ל:

הוגש,  זלדודג -  נגרדג, הגש טרש הגועדג לגאגלה שללה, 
  ואת הגגאל צנק, שאלוג אדחדג לצפוש גלקגוש או"ה 
גלחכוש  כלוגן עודוש  כל וגש שו גא, א ל אתחלתא 
נגאגלה וש כאן, ועוד יותר מאתחלתא. סולדו גדצדו 
הגאגלה שללה דראג  ארץ.  )"תפארת ושראל" חלק ח', תש"ח, 

עלגנ ו"ט-כ(
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הרב עובדיה יוסף זצ''ל כתב בספרו:

רבים ועצומים מגדולי ישראל רואים בימינו אתחלתא 
דגאולה, כעון ל"ש  ורגשללו )רוש  רכגת(, ר' חווא גר"ש 
 ן חלפתא הגג להלכון גראג אוולת השחר שהוה 
 גקע אגרה. א"ל ר"ח לר"ש  ן חלפתא  ר ו כך 
הוא גאגלתן של ושראל  תחלה קולעא קולעא כל 
לה שהוא הגלכת הוא ר ה גהגלכת, ל"ט, כו אש  
 חשך ה' אגר לו. ג לגולה )וז:( ללחלה דלו אתחלתא 
נגאגלה הוא. גהגר"ל כשר  ספרג התקגפה הגנגלה 

ה וא כרגז  שש נעת תגרה, שחתגלוש עלוג כמעט כל 
גדולי הדור )גש הגרשז"א(, וקוראים את ימינו כאתחלתא 

דגאולה. )שג"ת ו וע אגלר חלק ג – אג"ח סולן לא(

נחתום בסיפור נפלא שסיפר הרב מאיר וונדר תלמיד ישיבת 
פוניבז': 

הוה זה  אחנ להאורגעוש  הש חדך הר  כהדלן זצ''ל את אחנ לה דוודוש 
החשג וש שהקוש, הגא הזלון לטכס את הר  הרצגג – הר  
הראשו, גאת הר  לולגן – שר הנתגת. כשעלה הר  
לולגן לנ ר, אלר  תגך נ רוג כו  רגך ה' אדג  אתחלתא 

נגאגלה לאז שדת תש''ח שקלה הלנודה. 

לאחר נ רוג על הר  הרצגג לנ ר ג ראש נ רוג 
התווחס לנ רו קגנלג: וסלח לו הר  לולגן, אך 
'אתחלתא נגאגלה' הותה לאז "הצהרת  לפגר" 
שהר ה לגנגלו האגלה חש ג זה ל'אתחלתא נגאגלה', 

גאז הלשוך  נ רוג. 

לאחר שסווש הר  הרצגג את נ רוג גהתווש , עלה הר  כהדלן לשאת את 
נ רוג, ג ראשות נ רוג התווחס לנ רו קגנלוג: וסלח לו הר  לולגן, גוסלח 
לו כ גנ הר  הראשו, אך כלנגלדו ש'אתחלתא דגאולה' היתה כבר משנת 
תרמ''ב. לעת התווסנגת הלגש גת החנשגת גחונגש הושג   ארץ ושראל 

אחר אלפוש שדה...
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פתח דבר

שדוש ר גת דתקשתו  קגשוה עצגלה:  פרשת דצ וש )נ רוש פרק ל(, דלצאת 
פרשת הגאגלה גהתשג ה. פסגקו התשג ה גפסגקו הגאגלה דכת וש לסירוגין 
– כנו להנגוש את הוגתש תלגווש זה  זה. ל גאר שש בתורה כו השו ה 
לא''ו תגוע רק לאחר התשג ה, הלגועה  עק גת הקללגת ש פרשת כו 
ת גא, גכן דפסק  רל ''ש, אש כן כיצד הגענו לארץ ישראל ללא תשובה?

 דגסף  ד גאת הגאגלה ביחזקאל דאלר  לפגרש הפגך להתגרה, שהגאגלה 
תגוע לנגר של חגטאוש, כלג שאגלרוש כל וגש  תפולה: ּוֵלִ וא גֹוֵאל ִלְ ֵדו 
ְ ֵדוֶהש ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָ ה. כוצנ ותכן סתורה, הרו כל הפרשה  וחזקאל 

שגגה לפרשת דצ וש חגץ להתשג ה?

 סגגות הגל' )סדהנרון צז:( תדאוש גאלגראוש דחלקוש האש תשג ה קגנלת 
לגאגלה, גאף אחנ להש לא ל וא ראוה להפסגק  תגרה  ג כתג  להנוא 

שתקדם תשובה לגאולה, הוותכן?

נ ר דגסף קשה לאגנ ר' והגשע אגלר שהגאגלה תגוע  זכגת תשג ה לחלת 
ללך קשה כהלן, שוגרגש לעש ושראל לחזגר  תשג ה, גהדה ראינו את 
הללך הקשה כהלן  שגאה הדגראה, לנגע לא זכודג לכאגרה לראגת גש 

את התשג ה? 

שאלגת קשגת אלג גגרלגת לוהגנוש וראוש גטג וש, להתעלש לכל החסנוש 
גלכל הד גאגת הלתקוולגת  ולודג, ללרגת שהש לשדדוש את נ רו הרל ''ן 
)שלגת פרק וג( "ענ שדאלון  כל נ רודג גלקרודג שכלש דסוש און  הש ט ע 
גלדהגג של עגלש", לחלת השאלגת הש לענופוש לגלר און דסוש גאון חסנוש. 

 חסנו ה גרא זכותו ללצגא תשג ה לכל השאלגת הללג, גדהוה לו אגר 
 עודווש, ראותו כוצנ כל הפסגקוש לתקוולוש לולה  לולה לגל עודדג. 
החלטתו לזכגת גש אתכש, ג זה גש להגנגת לפגקח עוגגרוש שפקח את 
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עודו.  לוגחנ להגנגת לג שזוכה אגתו לגגר  ארץ דחלת ה'. ארץ ש ה 
לתעגררת אה ת ה' אלודג.

קראתו את שש החג רת 'לכג דרדדה  גאגלה' ע''ש נ רו הספגרדג הלג אוש 
 סגף החג רת, האגלר שפרק זה דאלר על קבוץ גלויות הקודם לימות 
המשיח, גאלר לכג דרדדה לה' אתש  דו קו גץ גלגוגת לכג דרדדה  קגל תגנה 
על שהגצואדג לקר  האגלגת. גכל אחנ וזרז את ח ורג להלל לה'. ג סגף 
הפרק לזרז את  דו נגר הלשוח לעשגת תשג ה, גאז וזכג לראגת  שג  ה' 

צוגן. ג חג רת זג ות אר  עז''ה על אוזה תשג ה לנ ר הפרק. 

לסוגש אכתג  השגחה פרטות דפלאה שהוותה לו עש חג רת זג. הק ''ה 
זוכדו גדתן לו חלקה  עגלש ה א - ארץ ושראל )ראה א ן עזרא  ראשות לג, וט(, שאדו 
לשכור אגתה. הדה  חגנש אנר א' עז  השגכר את הנורה, גכ ר הגנוע לו על 
כך כלה חגנשוש לפדו כן. פרסלתו  לקגלגת ר וש את הנורה,  אג הר ה 
אדשוש לראגת את הנורה, גראה זה פלא כגלש לא רצג את הנורה לכל 
לודו סו גת. ה דתו שוש כאן קגל קגרא לאת ה', שעלו להתאלץ להגצוא 
 קרג  את הספר על קדות  ות  ארץ ושראל. א ל הנ רוש התארכג דגספג 
הר ה חונגשוש, גלא הוה דותן ענון ל רך על הלגגלר. גהנורה עגלנת רוקה, 
גש שכ ר עלנדג עש חגזה  ונ גדשאר רק חתולה אחרגדה, פתאגש דעללג 
השגכרוש גלא וצרג קשר דגסף.  לגצאו פסח, דתן ה'  לו ו להגצוא פרק 
אחנ לתגך הספר  תגר חג רת  פדו עצלה, ערכתו את הנ רוש הגספתו 
לכלה לקגלגת, ג ''ה החג רת לפדוכש.  אגתג ער  ששלחתו את החג רת 
לגרפוקאות, הגוע והגנו שללש השתגקק לנורה גכ ר ללחרת חתש חגזה 
גדתן צק. הרגשתו את השלחה הגנגלה שוש ל גרא עגלש  חג רת הזג. 

קרואה דעולה גלגעולה
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הבהרה חשובה

ספר זה אודג עגסק כלל  דגשא שוש עלוג לחלגקת גנגלה, האש לנודת 
ושראל הוא ראשות צלוחת גאגלתדג. כל עדודג של ספר זה לעסגק  דגשא, 
עלוג און לחלגקת  רגר גפשגט הגא לכל לו שלגלנ את הגל’ גהלנרשוש 
 דגשא הגאגלה. הגר’’א אלר שכ ר החל משנת ת’’ר לתחול אתחלתא 
נגאגלה, עש פרוחתה של ארץ ושראל )הארכדג  זה הר ה  פרק ח(, ק”ג  ולודג 
שהארץ פגרחת ענ לאגנ. התקווש  דג ללש לולה  לולה ה טחת התגרה 
)נ רוש ל, ה(: "ֶגֱהִ וֲאָך ְוָו ֱאֹלֶהוָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָוְרׁשּו ֲא ֶֹתוָך ִגוִרְׁשָּתּה ְגֵהוִטְ ָך 
ְגִהְרְּבָך ֵלֲאֹ ֶתוָך". הרו שלפו כגלש אדג לא  אתחלתא אלא עלגק עלגק 

 תגך הגאגלה.

חשג  לאגנ לעשגת ה נלה  ון לנודת ושראל ל ון ארץ ושראל, שהוא 
לצגגה גנגלה גפרוחתה סולן גנגל לאגנ לגאגלה לכג’’ע, כל גאר  גל’ 
)סדהנרון צח, א( "אלר ר ו א א: און לך קץ לגגלה לזה, שדאלר גאתש הרו 

ושראל עדפכש תתדג גפרוכש תשאג לעלו ושראל גגג'".

לטרתג של ספר זה להר גת שלגש  עגלש, לצערו כל אחנ לתעסק רק 
להס ור ענ כלה השוטה של השדו אודה דכגדה, ענ שהעגלש  כלל לא 
וגנעוש עד כמה רב המשותף והמוסכם מהנושא של המחלוקת. טעגת 
גנגלה זג גגרלת לפעלוש טעגוגת שללש וכגלגת לג גל  כפורה גלגרה 
]ראה לכת  לאלוהג )ח"ג על'  350( הכגת  לאחר הסכלת האג"ש ) תארוך טז 
כסלוג תש"ח( להקלת לנודה והגנות: "כל האגלר לקרה הגא הלא כגפר הגא, 

א ל אדחדג   ורגר כו לאת ה' הותה זאת"[.

שלעתו והגנוש וקרוש הלתאלצוש לראגת את ונ ה' אפולג  עשן שעלה 
להארג גת של אגשגגוץ, א ל  "ֹּכה ָאַלר ְוָו ְצָ אֹות עֹנ ֵוְׁש ּו ְזֵקִדוש ּוְזֵקדֹות 
ש ְגִאוׁש ִלְׁשַעְדּתֹו ְּבָונֹו ֵלרֹ  ָוִלוש: ּוְרחֹ ֹות ָהִעור ִוָּמְלאּו ְוָלִנוש  ִּבְרחֹ ֹות ְורּוָׁשלִָ
ִגוָלנֹות ְלַׂשֲחִקוש ִּבְרחֹ ֶֹתוָה" )זכרוה ח(, הש כעגרוש לא רגאוש, כנ רו הכתג  

)ושעוהג ל , וט( "ִלו ִעֵּור ִּכו ִאש ַעְ ִּדו".



16 |   ה הרה חשג ה

להשגת הספר: 055-6785647

והו רצגן ללפדו א ודג ש שלוש, שחג רת זג תר ה אה ה גאחנגת  עש 
ושראל, גותקווש  דג  להרה נ רו הד וא וחזקאל )לז, כא-כג(: "ּכֹה ָאַלר ֲאנָֹדו 
ְוִו ִהֵּנה ֲאִדו ֹלֵקַח ֶאת ְּבֵדו ִוְׂשָרֵאל ִלֵּבון ַהּגֹוִוש ֲאֶׁשר ָהְלכּו ָׁשש ְגִקַּבְצִּתו ֹאָתש 
ִלָּסִ ו  ְגֵהֵ אִתו אֹוָתש ֶאל ַאְנָלָתש: ְגָעִׂשוִתו ֹאָתש ְלגֹוו ֶאָחנ ָּבָאֶרץ ְּבָהֵרו 
ִוְׂשָרֵאל ּוֶלֶלְך ֶאָחנ ִוְהֶוה ְלֻכָּלש ְלֶלֶלְך ְגֹלא ִוְהוּו עֹונ ִלְׁשֵדו גֹוִוש ְגֹלא ֵוָחצּו עֹונ 
ִלְׁשֵּתו ַלְלָלכֹות עֹונ: ְגֹלא ִוַטְּמאּו עֹונ ְּבִגּלּוֵלוֶהש ּוְ ִׁשּקּוֵצוֶהש ּוְ כֹל ִּפְׁשֵעוֶהש 
ְגהֹוַׁשְעִּתו ֹאָתש ִלֹּכל לֹוְׁשֹ ֵתוֶהש ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָ ֶהש ְגִטַהְרִּתו אֹוָתש ְגָהוּו ִלו 

ְלָעש ַגֲאִדו ֶאְהֶוה ָלֶהש ֵלאֹלִהוש:"   ''א.
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פרק א'

ישיבה המביאה גאולה

א. חידושו הגדול של הגר’’א

לפדו כלאתוש גחלושוש שדה, שלח לדג הק "ה לשלוש את ר ודג הגר"א, 
להאור את עודוהש של ושראל  נ רוש ר וש  כל לקצגעגת התגרה, ג כללש 
 עדודוש אשר דגגעוש לתקגפתדג הסלגכה לגאגלה. כל הנ רוש הללג וש  הש 
ארוכגת ר ה, ד וא כאן  קצרה את אחנ להוסגנגת הגנגלוש הל גארוש 

 נ רו הגר"א, עש הלקגרגת לנ רוש.

 ורגשת הארץ  זלן והגשע סנר הנ רוש הוה ורגשה גרק אח''כ הגוע לצגגת 
הושו ה, כלשגן הספרו )שגפטו' וז, ונ( גורשתה גוש ת  ה  זכגת שתורש תש . 
לעגלת זאת  נגר הגאגלה לולנדג הגר''א הסנר להופך ישיבה ומתוך כך 
זוכים לירש, כלג שצגגה הגר''א לתללונוג לש ת  ארץ געל ונו כך וזכג 

לעגרר את הגאגלה גלורש את הארץ. 

נ ר זה דרלז  תהלוש )סט, לג(: "ִּכו ֱאֹלִהוש וֹוִׁשוַע ִצּיֹון ְגִוְ ֶדה ָעֵרו ְוהּוָנה ְוָיְׁשבּו 
ָׁשם ִויֵרׁשּוָה". קגנש ושו ה גאחר כך ורגשה. ללולא לצגגת הושו ה  זלדדג 
גנגלה הוא ענ לאגנ, שכן הוא לא רק קוגש הורגשה, אלא גש וגצרת את 

הורגשה גלזרזת את הגאגלה. כלג שאדג רגאוש  עודדג.

דלצא ש לצגגת הושו ה  ולודג כלגל גש קונגש השש הוגתר גנגל שוכגל 
להוגת )כו עון  עון וראג  שג  ה' צוגן(, לתקן עגלש  ללכגת ש-נו, גללאה הארץ 
נעה את ה' כלוש לוש לכסוש, כל הלנרגגת ותגלג גושתללג גכל הה טחגת 

תתקוולדה. ללש זכגת גנגלה ענ לשלוש. 
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לתללונוג שה טוחג לג דאלדה לדסגע לארץ הקנש, הוה אגלר הגר"א 
 התרגשגת ר ה: 

"אשרוכש שתזכג לקווש לצגת ושג  ארץ ושראל השקגלה כדגנ כל 
הלצגת ש תגרה, אשרוכש שתזכג להוגת שגתפוג של הק "ה הש  
ש גת ועק  גלשכדגתוג ורחש, ה גדה ורגשלוש, הלצו  ג גל אללדה, 
הלרחו  ג גל ושראל, אשרוכש שתזכג לקווש לצגת הרח ה, עפ"ו 
צג הד גאה הרחו ו לקגש אהלך )ושעוה דנ( שלצגה זג ת וא את קו גץ 
הגלגוגת  רחלוש, ככתג  שש אחרוה, כו ולון גשלאל תפרגצו גזרעך 
גגווש ורש גערוש דשלגת וגשו ג גגג' ג רחלוש גנגלוש אק צך" )ספר 

כו  חר ה'  צוגן(.

ב. סערת אליהו

כך כת  הגאגן ר' ושעוה חשון זצ"ל )ראש הלללנוש  עץ חווש(, לצאצאו תללונו 
הגר"א שעלג לארץ ושראל,  ספרג "נ רו ושעוהג" )וצא לאגר ע"ו חתדג הגאגן ר' 

אלוהג זלגטדוק זצ"ל ח ר  נ"ץ הענה החרנות. דל "ע ח' אנר תשל"ה(: 

" כנו לנעת גלה ון לרגחש התלה גתש גלסורת דפשש של תללונו 
הגר"א גהסתכדגתש  דסועה לאר"ו לשך שדה  סורגת קטדגת על 
לוש ר וש אנורוש, גל לגתש  התוש גת הראשגדה  זלן של לחלגת 
גלגפגת ר"ל גפרעגת ר"ל, גלה ון לעקשדגתש הגנגלה  ע גנה זג, 
צרוכוש קגנש לללגנ הר ה את הוסגנ הרגחדו שלהש, את "סערת 
אליהו" רבם, הגר"א, לקו גץ גלוגת גושג  ארה"ק, שזה הוה וסגנ 
הוסגנגת שתללונוג לסרג את דפשש, ג אג  אש ג לוש בכדי לקרב 

את הגאולה במצות רבם...

זה לאה גאר עוש שדה לוגש שעלג א גתודג תללונו הגר"א לאר"ו 
 שדת תקס"ט. השוורה הראשגדה וצאה  ש עוש דפש לשקלג , 
ו דה נרווסון, הגועה לצפת  וגש ח' אלגל תקס"ט. לו וגכל לספר גלו 
וגכל לתאר את לסורגת דפשש גלכ"ש את רגחש הסגערת " סערת 
אלוהג" ר דג הגר"א לשם קרוב הגאולה ע"ו קץ הלגגלה. כו ראג 
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 רגח קנשש כו הגועה עת לחדדה כו  א לגענ כו רצג ע נוך את 
א דוה גאת עפרה וחגדדג...

לו וגכל לספרה את פרשת התלאגת שס לג הלתווש וש הראשגדוש, 
לגפגת גפרעגת, חסרת לוש געגדו גלחלגת שגדגת, גלו וגכל לספר את 
ג גרת רגחש געקשדגתש להחזוק את הושג  שעלנ  כל וגש להתלגטט 
גלהת טל ח"ג לרגלו הצרגת גהתלאגת ר"ל, גרק הכח החזק גהאנור 
של אלגדתש העלגקה  לצגגת ר ש הגר"א ג רכגתוג החזוקג לעלנ 

 עקשדגת שאון  כח אוש לתאר גלספר...".

ג. קום התהלך בארץ

כך כת  הדצו"   ספרג העלק נ ר ) ראשות וג, וז(: "קגש התהלך  ארץ לארכה 
גלרח ה כו לך אתדדה. אלר לג שדות לתדת הארץ, הוודג אחר שועדשג... 
גוהוג גגלוש גדתלעטוש, ושג ג לארץ ושראל גוש ג  ה, א ל לא  אגתג 
אגפן שוש ג  ראשגדה  ולו והגשע שאז דתקווש כו כל הארץ אשר אתה 
רגאה, שושראל לא  דג  תוש גלצאג הכל לפדוהש, א ל  גאגלה השדוה 
והשלישית דנרש א רהש א ודג להתהלך בארץ. גכן והוה  שג  הק "ה 
את ושראל לארץ הקנש והוג לגכרחוש לבנות בתים ולעשות הישוב 

בעצמם". 

גכ"כ הדצו"   לכת ג )הג א  ספר שו ת צוגן ח"  על' 5( "גהדדג לאלודוש  ה טחת 
ה' לא רהש א ודג... לתחלה אלר ה' אשר  ראוה וקדה אגתה, גאח"כ אלר 
שותהלך  ארץ ג זה תדתן לג הארץ, גהראוה ע"ז כו  ורגשה ראשגדה ע"ו 
והגשע  ן דגן לא דצטגג להקנוש פעגלתש גלעשגת ושג  הארץ טרש  גאש, 
ג  גאש לצאג הארץ לוגש ת  כל טג .  א ל אחר שהוה הגלגת גותקווש 
 דג: "גשלתו את זרעך כעפר הארץ" שהכל נשוש עלוהש,  עת ההוא, קגש 
התהלך  ארץ גכג' היינו בביאה שאחר הגלות, עלינו להתהלך בארץ 

ולעסוק בישובה טרם נזכה בה  " . 

אלדש אלר ה' התהלך  ארץ גלא אלר לך  ארץ, אלא לשגש שהוה הלוכת 
א רהש  כל הארץ לא  נרך הט ע אלא בכח אלוקי, כך והוה ושג  הארץ 
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ע"ו ושראל א ל  עזר אלגקו כלג שהוה  ולו עזרא ש דג  עצלש ה תוש 
גככה והוה  גאגלה העתונה   "א".

ד. איתערותא דלתתא

גכן ל גאר  נ רו הגר"א ) כת ו תללונוג(, שכל הפעגלגת של האתחלתא 
נגאגלה, לתחולגת  אותערגתא נלתתא, כלגלר ע"ו הפעגלגת של  דו 
האנש. ג ואר שש על לה שנרשג חז"ל על  עתה אחושדה, זכג אחושדה 
לא זכג  עתה, של"ל און לקרא וגצא לונו פשגטג, נהוודג שגש  זלן של 
 עתה וכגל להוגת אחושדה, נהוודג שוחוש הק "ה את סגף הגאגלה, וזהו 
ע"י הפעולות של עם ישראל למען זה. סלך לנ ר לה שדאלר )ושעוהג פרק 
ס , ה( "ִּכו ִוְ ַעל ָּבחּור ְּבתּוָלה ִוְ ָעלּוְך ָּבָדִוְך ּוְלׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַּכָּלה ָוִׂשוׂש ָעַלִוְך 
ֱאֹלָהִוְך". כאשר עש ושראל ותח רג לארץ ושראל  אה ה עצגלה כקשר 

אוש לאשתג, אז וזכג לושוש עלוך אלגקוך. 

ג לנרש )פסוקתא נר  כהדא כא( דאלר: א"ר אחא דלשלג ושראל לזות, שדאלר 
'זות רעדן ופה פרו תגאר קרא ה' שלך' )ורלוה וא: טז(, גדלשל הק "ה כדר, 'דר 
אלהוש דשלת אנש' )לשלו כ, כז(, לה נרכג של שלן להדתן  דר והן מאירים 
שניהם כאחת, כך אלר הק ''ה לושראל,  דוו הגאול גאגרו הגא אגרכש 
גאגרכש הגא אגרו, אני ואתם דלך גדאור לצוגן, קומי אורי כו  א אגרך 

)ושעוה ס, א(.

ה. המחלוקת הגדולה

 שדוש ש ון ת”ר – ת”ש התחגללה לחלגקת גנגלה  עש ושראל, כוצנ 
תגוע הגאגלה?

ר וש חש ג  טעגת, כו פתאגש ורנ השו’’ת לשלוש ארץ לגלר לעלג: צאג, 
אג ושלח לשוחג כרגע לן השלוש לתקגע  שגפר גנגל על דנחו ושראל 
גוק צש ורגשלולה גועשג לה חגלת אש גלקנש ללרגלוש. ענ שס רג שאלג 
העגסקוש  עלוה לארץ ושראל עג רוש לעון האוסגר הלג א  רש"ו )כתג גת 

קוא, א(: שלא ונחקג את הקץ.
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לעגלת זאת הגר’’א געגנ ר וש לגנגלו ושראל ס רג: הגאגלה לא תגוע   ת 
אחת כלג שלגכח  גל’ לגולה )וז,  ( גכן הגאגלה לא תגוע ללא השתנלגת 

לצונדג, כלג שד וא לכך  עז’’ה ראוגת ר גת. 

לספרוש ששאלג פעש את ר’ אווזוק חרוף על נעתג  דגשא, אלר: 

 תגך תפולת שלגדה עשרה ושדן שלש תפולגת הסלגכגת זג לזג, רפאדג,  רך 
עלודג, תקע  שגפר. רפגאה פרדסה גגאגלה. גהרו זה פלא: עשורו סלגדוש 
לעגלש לא  אג אלו לשאגל כשהוה חגלה   ותש אש עלוהש ללכת לרגפא, 
אג צרוכוש לחכגת לעזרת ה’. סגחרו סלגדוש כשפרדסתש הוותה ורגנה  
לעגלש לא  אג אלו לשאגל אש לגתר לעשגת לשהג להטו  הפרדסה אג 
לא, גכוגן ש אג לגאגלה  אוש אלו לשאגל אש לגתר לעשגת לשהג לעדוון 
הגאגלה אג צרוכוש לחכגת. א ל התשג ה הוא פשגטה: רפגאה גפרדסה 
דגגעת לכל אחנ  אגפן אשו, גלפוכך אודש סגלכוש על התפולה  ל נ, א ל 
לכוגגן שהגאגלה שווכת לכלל ושראל, כ ר  אוש  טעדגת ג שאלגת כנו 

ללדגע עצלש ללתת... 

ו. לעשות בדרך הטבע

וסגנ זה, שאון הק ''ה עגשוש דוסוש  לקגש שאפשר לעשגת  נרך הט ע, 
דלצא  הר ה לקגלגת  תגרה:

בפרשת בראשית: אנש הראשגן לא טעש כלגש ענ שעשה ללאכה שדאלר 
גודוחהג  גן ענן לע נה גלשלרה ]גגג'[ לכל עץ הגן אכגל תאכל ) ראשות  ' ט"ג 
גט"ז(: ר ו טרפגן אגלר אף הקנגש  רגך הגא לא השרה שכודתג על ושראל 
ענ שעשג ללאכה שדאלר געשג לו לקנש גשכדתו  תגכש )א גת נר ו דתן פרק וא(  

בפרשת נח: ר ודג  חוו ) ראשות פרק ג(: גאגלו תשאל  כאן כוגן שהוה הנ ר 
דס, ללה וצגה לעשגת את התו ה ]תו ת דח[ לעץ הונגע, ג לנגת ונגעגת 
 אגרך גרגח  גקגלה, גלעשגת ג' לנגרוש תחתווש, שדווש, גשלושוש, גהק "ה 
וכגל להצולש ל לו תו ה גשולכג על פדו הלוש אג וכגל להפרוח  אגור, כו 
כל וגכל גלא ו צר ללדג לאגלה. גהתשג ה  זה: כו נרך התגרה לצגגת על 
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האנש שועשה כל וכלתג  נרך הט ע גלה שוחסר הט ע  הן ושלוש הדס. 
גע"נ זה תלצא  כל הדסוש  תגרה אש תסתכל  הש, כו אף על פו שהש 

דסוש לפגרסלוש וש  הש ט ע  לקצת.

בפרשת לך לך:  תגרה כתג  כו הק ’’ה  כ גנג ג עצלג אלר לא רהש 
לך לך לארצך – אל הארץ אשר אראך, גהלא  סגף פרשת דח כתג  כו 
ההתעגררגת לעלגת לארץ ושראל  אה לצנ עצלה על ונו תרח גא רהש 

 דג? 

הזגהר )לך לך עז,  ( הרגוש כדראה  שאלה זג גכך הגא עגדה: ָּתא ֲחֵזו, ִלָלה 
ִנְלֵעוָלא ָלא ִאְתַער ַענ ְּדִאְתַער ְלַתָּתא ְּבַקְנִלוָתא ַעל ַלה ְּדִתְׁשֵרו ַהִהוא 
ִנְלֵעוָלא... ְּבִגון ְלַאְתָעָרא ְלַתָּתא ְּבָּמה ְנִוְׁשֵרו ִאְתֲערּוָתא ִנְלֵעוָלא. ְגֵכן ֵּכוָגן 
ְּדִאְתַער ַּבר ָדׁש ִאְתֲערּוָתא ְּבַקְנִלוָתא ְּכֵנון ִאְתַער ִאְתֲערּוָתא ִנְלֵעוָלא. ָּתא 
ֲחֵזו, ֵּכוָגן ִּדְכִתו  ַגֵּיְצאּו ִאָּתש ֵלאּור ַּכְׂשִנוש ְגגג' ִלָּינ ַגֹּיאֶלר ְוָו ֶאל ַאְ ָרש ְגגג'. 

 אגר: ּבֹא ְרֵאה, ַהָּדָ ר ֶׁשְּלַלְעָלה ֹלא ִלְתעֹוֵרר ַענ ֶׁשִּמְתעֹוֵרר ְלַלָּטה ָּבִראׁשֹוָדה 
ַעל ַלה ֶּׁשִּיְׁשֶרה ָעָלוג אֹותֹו ֶׁשְּלַלְעָלה...ְגֵכן ֵּכוָגן ֶׁשֵּמִעור ָאָנש ִהְתעֹוְררּות ]טג ה[ 
ָּבִראׁשֹוָדה, ָאז ִלְתעֹוֶרֶרת ִהְתעֹוְררּות ֶׁשְּלַלְעָלה. ּבֹא ְרֵאה, ֵּכוָגן ֶׁשָּכתּו  ַגֵּיְצאּו 

ִאָּתש ֵלאּור ַּכְׂשִּדוש ְגגֹו', ִלָּינ - ַגֹּיאֶלר ה' ֶאל ַאְ ָרש ְגגֹו'.

בפרשת ויצא ) ראשות כח, טג(:  חלגש ועק , ה’ ל טוח לג: "ְגִהֵּנה ָאֹדִכו ִעָּמְך 
ּוְׁשַלְרִּתוָך ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך ַגֲהִׁשֹ ִתוָך ֶאל ָהֲאָנָלה ַהֹּזאת ִּכו ֹלא ֶאֱעָזְ ָך ַענ 

ֲאֶׁשר ִאש ָעִׂשוִתו ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתו ָלְך".

גועק  דגנר דנר: "ַגִּיַּדר ַוֲעֹק  ֶדֶנר ֵלאלֹר ִאש ִוְהֶוה ֱאֹלִהוש ִעָּמִנו ּוְׁשָמַרִני 
ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאדִֹכו הֹוֵלְך ְגָדַתן ִלו ֶלֶחש ֶלֱאכֹל ּוֶ ֶגנ ִלְלּבֹׁש: ְוַׁשְבִּתי ְ ָׁשלֹוש 

ֶאל ֵּבות ָאִ ו ְגָהָוה ְוָו ִלו ֵלאֹלִהוש". 

לכאגרה הנ ר תלגה הק ''ה אלר לג ושמרתיך גכדגנ זה אלר ועק  
ושמרני. גאולג  דגגע לה טחה השדוה, הק ''ה אלר גהשבתיך גועק  לא 
אגלר גהשו דו אלא ושבתי. אלא ועק  ה ון ש דגגע ל ואה לא''ו און צרוך 
לסלגך רק על הה טחה גלא לעשגת כלגש, לכן אלר גש תו אדו  עצלו 
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אשג , לתגך תקגגה שהק ''ה ועזגר לו גוקווש את ה טחתג  שלולגת. 

יסוד זה נוגע גם לנו היום הזה, שאנו בחסדיו המרובים נמצאים בארץ 
ישראל ומחכים לגאולה השלימה בב’’א, כלג שדארוך  סגף החג רת 

 פרק ט. 

עלית הגאון ר’ יוסף זונדל מסלנט זיע”א

הגאון ר’ יוסף זונדל מסלנט זיע”א )נלב”ע ג’ מרחשון תרכ”ו(, תלמידו של הגאון רבי חיים מוולאז’ין 
זיע”א, ולכן נתכנה בפי תלמידיו ‘פה שלישי לאליהו’. תורת אדונינו הגר”א היתה שגורה 

בפיו והלך בדרכיו’ תלמידו הוא הגאון רבי ישראל סלנטר זצוק”ל.  

עלייתו של ר’ יוסף זונדל זצוק”ל לארץ ישראל – היא חלק מעליית תלמידי הגר”א שעלו 
במצוותו במסירות נפש בין השנים תק”ע – ת”ר. 

‘בראשית שנת תקצ”ח עזב הגאון רבי זונדל את עיר וארץ מולדתו, ויעש את דרכו לארץ 
ישראל, וגמר אומר להתישב בה עם ביתו ישיבת קבע, למרות שהיה בדוחק ובלי כסף 
במזומן. דרישת הגאון רבי אליהו מווילנא מתלמידיו לעלות לארץ ישראל ולישב את הארץ, 
ודרישות תלמידיו אלה שעלו מכבר לארץ ישראל, והכריזו לחבריהם ותלמידיהם בגולה 

על ‘עליה לארץ’ גדולה והכרחית, היו המכריעים לנסיעתו של רבי זונדל בימים ההם. 

בבואו מצא רבי זונדל בירושלים ישוב יהודי סובל ומדוכא. הצרות הרבות שנתכו על 
ראשו בזה אחר זה, החורבן בצפת, התנפלויות הערבים, הביזה והשוד, חוסר הבטחון 
של קומץ היהודים בים של תושבים לא יהודים עוינים... אין פלא כי היתה תסיסה 
חזקה בתוך העולים אשר לא יכלו להתגבר על יסורי ארץ ישראל, והיו ביניהם בודדים 
אשר העיזו להשמיע את הרעיון שמא לא הגיעה עדיין שעת הגאולה וקיבוץ גלויות, שמא אין 
הם ראוים עדיין להשתרש בארץ הקודש, ויש לדחות את ישובה של ירושלים עד לבוא שעת 

כושר מתאימה יותר. 
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בואו של רבי זונדל היה איפוא דבר בעתו, הוא היה כמלאך מושיע לעדת היהודים 
בירושלים, מיד עם בואו השתקע בכל הלהט וההתלהבות בבנינה ופתוחה של עיר הקודש. 
ניחם את הסובלים, עודד את המיואשים, ארגן את העדה לחטיבה אחת מלוכדת, החל 
ליצור קשרים ויחסים עם גורמי חוץ, ויצר כתובת לעדת האשכנזים בירושלים, למען לא 

יהיו מופקרים וחסרי ישע. 

זקני ירושלים מעידים שהגריז”ס היה מן המעוררים הגדולים - את צעירי ירושלים לבנין 
העיר והארץ וישובה, ובראותו שהולך ונבנה בית חדש בעיר הקדש, היה מתמלא ששון 
וחדוה. ואפילו היה הבית של נכרי. וכך היה רגיל לומר: ‘תבנה הארץ על ידי מי שהוא 

ובלבד שתבנה, והרי סוף סוף תהיה הארץ שלנו’... 

בימי חייו של רבי זונדל בירושלים הלך ישוב היהודים בעיה”ק הלך וגדל משנה לשנה 
ובהשפעתו נתוספו ונבנו הרבה בתי ישראל בירושלים. רבי זונדל מצא בבואו אל הארץ 
מספר של מאות יהודים, וזכה לראות בתוכה באחרית ימיו יותר מעשרים אלף נפש 
יהודים. וישוב היהודים נתפשט ברבעים האחרים עד מחוץ לחומתה של העיר העתיקה. 
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פרק  '

זכור ימות עולם

א. אילו עלו בחומה

 פרק זה ד וא  עז''ה לקגרגת דפלאוש לוסגנ של הגר''א, הגאגלה תלגוה 
  דון גאה ת הארץ גקו גץ הגלגוגת. על וסגנ זה לסרג תללונוג את דפשש 
הלכה ללעשה. )פרק זה דערך  עוקר להספר 'אחרות כראשות' לר' ארוה שפורא 02-6287488(.

 פרקוש ה אוש  עז''ה דראה הוכן נ ר זה כתג   תגרה, שדגו  ד ואוש 
גלשגלש  כתג וש, ל גאר  גל' ג לנרשו חז''ל.  דגסף  לו וסגנ דפלא זה 
נ רו חז''ל ללש קשוש ענ לאגנ, ענ שהוג כאלה שלחקג לשפטוש להגל' 

לחלת שלא ונעג וסגנ דפלא הזה.

דפתח ב'זכור ימות עולם' לללגנ לנ רו חז''ל על  ות שדו, שאלרג שחגר ן 
הלקנש הוה  גלל שלא עשג עש ושראל השתנלגת לגאגלה, גלא עלג כל 

ושראל לארץ ושראל. 

כך אלרג  שור השורוש ר ה )פרשה ח( על הפסגק )שור השורוש ח, ח-ו(: "ָאחֹות 
ָלדּו ְקַטָּנה ְגָׁשַנִוש ֵאון ָלּה ַלה ַּנֲעֶׂשה ַלֲאֹחֵתדּו ַּבּיֹוש ֶׁשְּיֻנַּבר ָּבּה: ִאם חֹוָמה 

ִהיא ִנְבֶנה ָעֶליָה ִטיַרת ָּכֶסף ְגִאש ֶּדֶלת ִהוא ָדצּור ָעֶלוָה לּוַח ָאֶרז".

"ר דן פתרו קרא  עגלו גגלה: אחות לנו קטנה, אלג עגלו גגלה, 
קטדה, שהוג נלוש  אכלגסון, ושדים אין לה, אלג חלשה נ רוש 
שהוה  ות אחרגן חסר לן הראשגן, גאלג הן, אש של לעלה, גשלן 
הלשחה, ארגן, רגח הקנש, גאגרוש גתגלוש, מה נעשה לאחותנו, 



26 | פרק  ' זכגר ולגת עגלש

להשגת הספר: 055-6785647

לה דעשה  וגש שדגזר  נו ע ר פרת ע ר נו לא ע ר לא וע גר, אם 
חומה היא, אלו ישראל העלו חומה מבבל לא חרב בית המקדש 

בההיא שעתא פעם שנית". 

כלגלר, אילו היו עולים בחומה, העש כגלג, כאשר כגרש דתן רשגת )כפו 
שהק "ה הג ול את העדודוש(, כלג שדאלר )נ רו הולוש   לג, כג(: "כה אלר כגרש ללך 
פרס: כל לללכגת הארץ דתן לו ה' אלקו השלוש, גהגא פקנ עלו ל דגת 
לג  ות  ורגשלוש אשר  והגנה; לו  כש לכל עלג, ה' אלקוג עלג, גועל", 
אז לא הוה הק "ה לחרו  את  ות הלקנש, אלא השכודה הותה שגכדת 

לעגלש גענ, גהק "ה הוה ל וא את הלשוח  זכגת האלגדה. 

אך עש ושראל שהוה    ל השתקע שש, גלא רצה לחזגר, גרק לועגט חזר 
לא"ו, ארץ חלנה, כלג שדאלר )עזרא  , סנ(: "כל הקהל כאחנ, אר ע ר גא 
אלַפִוש שלש לאגת ששוש". זה הלספר העלג  שחזר לא"ו, כאשר רג א 
נרג א נושראל  חר להשתקע  טגלאת הגלגת גללאגס  ארץ חלנה )גגש 
אלה שחזרג חלקש הוג דתודוש גע נוש גללזרוש,  עגנ אחגז גנגל לסלתה גלשלדה של האגלה דשאר  תגך 

סור ה שר(. אח"כ גזר עלוהש כגרש שאלג שלא עלג כ ר, לא ועלג. 

ב. החטא שמונע את הגאולה

ללשוך הלנרש גלספר: 

"ר' זעורא דפוק לוה לשגקא ללוז ן לקגלא ]לקדגת נ ר לה[. א"ל 
לנון נהגא תקול: תקול ואגת ]אלר לזה ששקל: תשקגל טג [. גא"ל: 
לות את אזול לן לן הכא   לווא נו חר גן א התוה  ות לקנשא 
]אלר לג השגקל, און אתה הגלך לכאן, אתה   לו שהחרו ג א גתוך 
 הל"ק[.  ההוא עדתה א"ר זעורא: לות א התו כא התהגן נהנון 
]גכו און א גתו כא גתוג של זה, כלגלר, הלא שדודג לושראל[. על 
ל ות גגענא, גשלע קלוה נר' שולא ותו  נרוש: 'אש חגלה הוא' - 
אולג עלג ושראל חגלה לן הגגלה לא חר   ות הלקנש פעש שדוה 
]כלגלר, ר  שולא נרש כלג לה שאלר הלגכר  שגק[. אלר ]ר' 

זעורא[: יפה לימדני עם הארץ".
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כך גש אלרג חז"ל )וגלא ט,  (: 
"רוש לקוש הגו סחו  ורנדא ]רחץ  ורנן[, אתא ר ה  ר  ר חדה וה  
לוה ונא ]ר  "ח עלה ל  ל לללגנ תגרה גהגשוט לרוש לקוש את 
ונג[, אלר לוה ]רוש לקוש[: אלקא, סדודא לכג! ]ש געה שאדו שגדא 
אתכש, והגנו   ל, גפורש רש"ו: "לכל  דו   ל, שלא עלג  ולו עזרא, 
גלדעג שכודה לל גא, ללשג  לשרגת   ות שדו"[, נכתו : 'אש חגלה 
הוא ד דה עלוה טורת כסף, גאש נלת הוא דצגר עלוה לגח ארז'. אש 
עשותש עצלכש כחגלה געלותש כגלכש  ולו עזרא, דלשלתש ככסף 
שאון רק  שגלט  ג, עכשוג שעלותש כנלתגת, דלשלתש כארז שהרק  

שגלט  ג". 

אש הוג עגלוש כגלש כאחנ הוה דוכר אלגדתש ג טחגדש  ה' ] טג ת הארץ[ 
חזקה גדאלדה ל לו כל פגש, געכשוג שעלג כנלת שלתדגעעת, גהוודג שעלג 
רק לקצת ג חשק קל, ל גאר שלא הוג תקופוש   טחגן  ה', ג נרך ללוצה 

ש אלגדתש שלטה רק גן )תגרה תלולה הערגת שור השורוש ח, דנ(.

חטא זה, סורג  הוהגנוש לעלגת להגלגת, הגא החטא שחסש את הנרך 
 פדו הגאגלה הסגפות כ ר   ות שדו. גחטא והגנו   ל חגזר על עצלג הוגש, 
כשוהגנו הגלגת וגש וש הוגש  שלגה  ארץ דכר, רח"ל,  עוגגרגן ג קגצר 

ראגת,  חגסר חזגן ג הוענר אלגדה. 

כך גש אלרג  לסכת  רכגת )נ, א(: ענ וע גר עלך ה' זג  ואה ראשגדה ענ 
וע גר עש זג קדות זג  ואה שדוה לכאן שהוג ראגוש ושראל לועשגת להש 
דס  ולו עזרא כנרך שדעשה להש  ולו והגשע שדקרע הורנן, אלא שגרם 

החטא. 

על אוזה חטא לנג ר? לס ור הלהרש"א )וגלא ט,  (: "שגרש החטא הוודג 
שלא עלו כולם".

לנגע  אלת לא עלג? לשגש שלא חש ג שהגאגלה תלגוה  עלוותש, הש 
הוג  טגחוש שכל ד גאגת הגאגלה הש ה טחה לגחלטת,  א ת גא על כל 
פדוש, א ל לא זה הוה  תדאו שועשג תשג ה לא''ו )כלג שות אר(, גגש הוגש 
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טגעוש  אגתה טעגת חגש וש שהגאגלה תגוע גש אש דחכה לה  חג''ל, גלא 
הגאגלה תלגוה  דג. כו כל ועגנו הגאגלה הש על תדאו אש דשג  אל הארץ. 

זה גש הסו ה שהגאגלה לא הגוע  כל העתוש שאלרג גנגלו ושראל  לשך 
הנגרגת, כו  אלת כל העתוש הללג את רצגן געת לחדדה, א ל כוגן שלא 
ש ג לארץ דתעכ ה הגאגלה. גאש לא ועלג לארץ אז אר עוש שדה קגנש 
האלף הש ועו ו א לשוח  ן נגנ, גוקווש  דג )וחזקאל כ, לנ(: "ְגהֹוֵצאִתו ֶאְתֶכש 
ִלן ָהַעִּמוש ְגִקַּבְצִּתו ֶאְתֶכש ִלן ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ְדפֹוצֶֹתש ָּבש ְּבָונ ֲחָזָקה ּוִ ְזרֹוַע 

ְדטּוָוה ּוְבֵחָמה ְׁשפּוָכה". )פתח כחגנה של לחט נ-ה( 

ג. מצווה לעלות בחומה

לכאגרה ושדה סתורה  ון הסגגוגת. הדה לצודג  גל' וגלא )הד"ל( ג שה"ש 
ר ה )הד"ל( שהוג עש ושראל  צריכים לעלות בחומה. גלאונך גוסא הגל' 
 כתג גת )קוא, א( אגלרת   ורגר שהש וע הק "ה את עש ושראל שלא יעלו 
בחומה. גא"כ לכאגרה וש כאן סתורה  רגרה  ון שתו הסגגוגת, ש כתג גת 
לשלע שאון לעלגת  חגלה, גאולג  וגלא ג שהש"ר לשלע שצרוך לעלגת 

 חגלה? 

לכן רש"ו  כתג גת - ששש הגא לקגש האוסגר - כנרכג לתרץ ח ולו קגשוגת 
 לולוש קצרגת גאלר "יחד, ביד חזקה" - הוודג שני תנאים הש הלגנורוש 
את האוסגר, 'וחנ' - הוודג נגגקא  ק גצה, גתדאו שדו הגא ' ונ חזקה', הוודג 
נרך ללחלה. גזג העלוה  חגלה האסגרה. אך וש עגנ סגג של עלוה  חגלה 
שהוא הדרצות, גהוא לעלגת כגלש כאחנ אך ברשות המלכות, שהגא לה 

שהוה  הכרזת כגרש.

ג ואגר העדון הגא, שלשגן 'חגלה' סג ל  ' פורגשוש - לשגן התחזקגת גלשגן 
רו גו. גהגל'  כתג גת אוורו  ונ חזקה גכלג שכת  הרנ"ל )  אגרג לשוה"ש ר ה 
 השלטגת ש סגפג(, גז"ל: "לשגן ועלג חגלה האלגר כאן וצא ללשגן הלקרא 
)וגאל  '( "כאדשו ללחלה ועלג חגלה" גהכגגדה שלא ועלג כגלש  ונ חזקה". 
גכגגדת הגל'  וגלא ג לנרש שה"ש הוא על חגלה ללשגן התק צגת גכודגס 

ר וש כחגלה הזאת שהוא קו גץ של א דוש ר גת. 
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ד. עד שתחפץ

תורגץ דגסף לג א  לפרשוש: הכתג  ללדג דללנ האוסגר לעלגת  חגלה 
הגא )שור השורוש  , ז(: "אש תעורג גאש תעגררג את האה ה עד שתחפץ" 
ה"אה ה" שעלוה לנג ר הוא אה ת ה' לושראל שתתעגרר על ונו שג ש 
של  דו ושראל לארצש, נהוודג הנ ר הלעגרר אה תג ות' אלודג עש קנגש 
הגא העלוה לארץ ושראל  תגר אגלה, אלא שאון לעגרר אה ה קגנש הזלן, 

כלג ארגסה, שאון לה לעגרר חו ת נגנה קגנש הדושגאון. 

ללולא ללנדג, כשש שאל לה לארגסה לעגרר את האה ה  טרש עת, כך 
גש אל לה לדשגאה להימנע מלעורר את חיבת דודה, אלא אנר ה – עלוה 
לעגרר גלה עור את אש האה ה, ענ שלוש ר וש לא וכ גה, גכלה שאודה 
עגשה כן – גנגל עגגדה לדשגא! גכל זאת, לשגש שאה ת עגלש שאון לה 
הפסק ג רות דצח וש להשו"ת עלדג, אלא שאון ה רות גהאה ה לתגלה 

רק לעש ושראל בארץ ישראל.  

לכן אש גגו דגתן אושגר לעלגת גזה הרו דגנ הט ע, אז הלשלעגת הנ ר הוא 
שזהג סולן להק "ה. זהג סולן של פקידה )כלג שו גאר לקלן  פרק ח(. כשהללך 
לראה לכלתג )עש ושראל( אוזה סולן ש'תחפץ', כו לצאה חן  עודוג, עכשוג 
אפולג וחזגר  ג הגגו אלף פעלוש - זהג, הללך כ ר הראה לו סולן שהנלת 
שלג פתגחה, עכשוג הכגדו, פצעגדו, הללך לחכה לו, זהג זה, "נגנו שלח 

ונג לן החגר".

ה. פתחי לי רעיתי

לאחר שהנגנ נגפק  נלת הגא ל קש לרעותג לפתגח לג, והגנו שלא 
לת גדן  חסנוש הדפלאוש שסג  וש אגתדג גלגנה עלוהש לה'  כל צגרה 

שולצא לדכגן, הגא לעון עג ר על שלגשת הש געגת. 

דס ור את הנ רוש  לשל: ארגסה שלחה שלוח לק ל את כסף קונגשוה 
להחתן, החתן שלח לאגנ לאגנ גדתן לשלוח את כסף הקונגשון אש עגנ 
לתדגת ר גת. ע ר זלן גלא ונעה הכלה האש קו ל כ ר השלוח את כסף 
קונגשוה להחתן אג שענון הגא  נרך )זה הוה לפדו זלן הפלאפגדוש(. וגש אחנ 
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הלכה הכלה  נרך גראתה את החתן, לחלת שלא ונעה אש הוא דשגאה 
אג ארגסה לא אלרה לחתן שלגש, גהלשוכה  נרכה כאולג לא הוה נ ר, 

לחששה שלא אודה דשגאה לג. רק דדסה לתאר את הרגשת החתן!

והגנו הגר  ארץ ושראל גלא ל ון שהגא דלצא  תקגפה לאגנ לוגחנת, 
תקגפה שהק ''ה חפץ  דג – כלשגן הפסגק "ִּכו ִתְהוּו ַאֶּתש ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַלר 
ְוָו ְצָ אֹות" )ללאכו ג, ו (, הרו הגא ללש ככלה שלא ונעה שקו לה את כסף 

קונגשוה. 

ותכן לגלר הק ''ה שגלח לדג כל לודו עלגדוש ללודוהש הלעגררוש את 
הדגשא של שלגשת הש געגת, לעגרר אגתדג להת גדן  שלגשת הש געגת, 
האש אדג ל ודוש שגש עכשוג וש לדג כ וכגל ש געה – לעורר את האהבה 

שחפצה בנו. 

הר  עזרואל טאג ר זצ''ל הוה אגלר: אדג דלצאוש הוגש כ ר  חנר וחגנ 
עש החתן, גכל לה שחסר לגאגלה זה רק החוגך גהשלחה של הכלה!

זה תפקונדג  נגר הזה: לכו נרננה בגאולה. 

ו. דברי הרב עובדיה יוסף זצ’’ל

 שדת תשס"ט אלר הר  עג נוה וגסף את הנ רוש ה אוש: 

"ָדַתָּתה ִּלוֵרֶאוָך ֵּנס ְלִהְתדֹוֵסס" )תהלוש ס, ג( "עגשוש לג לשלוש דס 
]לחודש?[ צרוך להגנגת לק "ה גאז והוה לג דס וגתר גנגל. ללשל 
ולנ  א אצלו 'רגצה סגכרוה' לקחתו סגכרוה דתתו לג. אגלר: 'תגנה 
ר ה', עגלנ גלגנה גל רך גל רך גל רך. אלרתו זה דתתו לג סגכרוה 
כך עשה, לחר אדו אתן לג קגפסת שגקגלנ לו וגנע לה ועשה, ורקגנ. 

כך הק "ה: כשהגא עגשה לדג דס גאגלרוש שורה עגשה דס וגתר גנגל, 
דס להתדגסס. תלונ צרוך להגנגת לק "ה 'אשורה לה' כו גלל עלו'. 

גש כן אדחדג  רגך ה'. 

אדשוש אגלרוש 'חג עצלאגת לה זה חג העצלאגת?' זה לא חג 
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העצלאגת אדחדג חגש וש על עוקר הנ ר: זה שוש פה ללשלה 
והגנות. לה הוה פה? הלדנטגרוש, אלה האדגלוש ולח שלש שגדאו 
ושראל כל לו שרצה ל א לארץ צרוך סרטופוקט  לו זה לא ווכדס, 
פרגטקצוגת גזה גזה. כל אוש שהוה  א פה הוג עגשוש לג צרגת צרגרגת. 

לשדהוותה לנודה והגנות אש רק  ש ול שו גאג והגנוש כלה שרגצוש 
נוודג. א ל האלת הגא שוש כלה לולוגדוש.  זלן שהוה הלדנט לפדו 
קגש הלנודה הוה 650 אלף אוש  כל ושראל, 650 אלף. געכשוג 
ללעלה לחלושה לולוגן )כוגש 6.5 - פו עשרה כן ור ג, העגרך(. גלה זה?...
אדחדג לתפללוש עגנ לק "ה שוגסוף אחרותדג לראשותדג גוהוה לדג 
ללשלה שכגלש וראו שלווש כגלש צנוקוש כגלש אגה וש את התגרה, 

כך אדחדג לתפללוש.

א ל אסגר לדג להתכחש לדס שעשה לדג הק "ה.  רגך ה', הר ה 
ה' אגתדג, 'הר ה אר ה את זרעך'. עגנ והוה כהדה גכהדה. כל והגנו 
שדלצא  חג"ל רגצה ל א, אהלן גסהלן, פגתחוש לג כל שערודג לפדוג. 
לא אגלרוש לג 'ת וא סרטופוקט, ת וא כך, ת וא כך'. אש רגאוש אגתג 

זה  רכה שו גא לפה. כן? זה לעט  עודוכש? זה לא לעט.

עגנ כלה נ רוש:  זלן הלדנט לא הוה תללגנו תגרה לא הוה חודגך 
עצלאו. החודגך העצלאו וש עשרגת אלפוש. תללגנ תגרה וש עשרגת 
אלפוש. כגלש לגלנוש רק תגרה. קגנש לא הוה זה. אנחנו צריכים 
להודות לקב"ה, ברוך ה' נתן לנו כוח לעשות חיל להרבות תורה".

ז. סר פחד השבועות

לכת  להגאגן ר ו לאור שלחה זצ"ל )הג א  האוש על החגלה ח"ג על' 352( "אלדש 
כעת הסבה ההשגחה אשר  אסופת הלללכגת הדאגרגת  סן רלג )'ח ר העלוש' 
שהוה קגנלג של האג"ש(, דותן צג אשר ארץ ושראל תהוה לעש ושראל. גלכוגן שסר 
פחנ הש געגת ג רשוגן הללכוש, קלה לצגגת ושג  ארץ ושראל ששקגלה 
כדגנ כל לצגגת ש תגרה ללקגלה... גאש ותן השו"ת גותרח  הנ ר גוגנל 

גופרח כשגשדה... אז בטח הוא ענין העומד ברומו של עולם".
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ג ספר ר ודג לאור שלחה )על' קס( "שלחתג של ר ו לאור שלחה עש אושגר 
הצהרת  לפגר ה וע  נ רוש נלהלן: זכודג עכשוג לשתוש,  אלף גשלגדה 
לאגת שדגת גלגתדג ונעדג אלדש כו עש אדחדג, גללרגת הצרגת לא שכחדג 
גלא הסחדג את נעתדג לזה אף רגע, א ל הגגוש לא הכורג  זה גלא החשו ג 
אגתדג כעש, געתה  "ה גש עלו העגלש לגנוש גלכורוש כו עש אדחדג. ענ 
עכשוג הוג לרפוש את ונו העגשוש גלעשוש לצננוש שגדוש... לעתה אחרו 

אושגר הלדנט  סן רלג לא וגכלג עגנ להרפגת את ונו העגשוש".

ג לכת  לאלוהג )ח"ג על' 350( כגת  לאחר הסכלת האג"ש ) תארוך טז כסלוג 
תש"ח( להקלת לנודה והגנות, ]ש ה הסכולג וגתר לשדו שלוש לאגלגת 
העגלש להקלת לנודה והגנות, גאף לנודת רגסוה שהותה ונגעה כשגדאת 
ושראל הסכולה לזה,   חודת ללאך רע עגדה אלן  על כרחג[:  תגך אגתג 
וש השדאה ]של אגלגת העגלש דגנדג[, לתגך כל זה נגגקא דגלנ ההופך, 
שהש  עצלש ואלרג ל סס את ושראל  אנלת קנש, האש כך הגא להלך 
העגלש? האש זהג נרך הט ע? .. כל האומר מקרה הוא הלא כופר הוא, 
א ל אדחדג   ורגר כו לאת ה' הותה זאת גכג' )געוון לקלן הוכן דס זה כתג   תגרה(.

ח. קול דודי דופק – ר’ יהודה הלוי

לזאת התכגגן עדק הרגח, ר ו והגנה הלגו,  ספרג גנגל הלחש ה גרח  
הנעת )הכגזרו, לאלר שדו, כנ(: 

"אלר הח ר: הג שתדו ללך כגזר, גהעגגן הזה ]סורג  הוהגנוש לעשגת 
את הלאלץ לשג  אל ארץ ושראל[ הגא אשר לדעדג להשללת לה 
שוענדג  ג האלקוש   ות שדו, כלה שדאלר: 'רגדו גשלחו  ת צוגן כו 
הדדו  א גשכדתו  תגכך דאגש ה'' )זכרוה  , ונ(. כו כ ר הוה העדון האלגקו 
לזגלן לחגל כאשר  תחולה, אולג הוג לסכולוש כגלש לשג   דפש 
חפצה, א ל ש ג לקצתש גדשארג רג ש גגנגלוהש    ל, רוצים בגלות 

ובעבודה - שלא ייפרדו ממשכנותיהם ועניניהם.

גשלא על זה אלר שללה: "אדו ושדה גל ו ער", כדה הגלגת  שודה גהל  
הער - התלנת הד גאה  ודוהש. "קול דודי דופק" - קרואת האלהוש 
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לשג . "שראשו דללא טל" - על השכודה שוצאה לצללו הלקנש. 

גלה שאלר: "פשטתו את כתדתו" - על עצלגתש לשג . "נגנו שלח 
ונג לן החגר" - על עזרא שהוה לפצור  הש גדחלוה גהד ואוש, ענ 

שהסכולג קצתש לשג  הסכלה  לתו גלגרה. 

גדתן להש כלצפגן ל ש, ג אג העדודוש לקגצרוש לפדו קצגרש, כי הענין 
האלהי איננו חל על האיש אלא כפי הזדמנותו לו אם מעט מעט 
ואם הרבה הרבה. גאולג הוודג לזנלדוש לקראת אלהו א גתודג  ל   
שלש ג דפש חפצה, הוודג פגגעוש ללדג ]זגכוש לדוסוש[ לה שפגעג 
א גתודג  לצרוש. גאון נ גרדג: השתחגג להר קנשג, גהשתחגג להנגש 
רגלוג, גהלחזור שכודתג לצוגן גזגלת זה, אלא כצפצגף הזרזור, שאון 
אדחדג חגש וש על לה שדאלר  זה גזגלתג, כאשר אלרת ללך כגזר.

חזודן לכל זה שגאגלת ושראל תלגוה  עלוה ג ושו ה  ארץ ושראל. גאף 
שלא דצטגג ושראל על ונו ד וא לקגש גלעלגת, לכל לקגש לעת אשר דגנע 
כו פקנ ה' את עלג גחפץ להתחול את גאגלתג, לעת שהנגנ נפק  פתח 
אהלה של הרעוה גאלר לה "קּוִלו ָלְך ַרְעָוִתו ָוָפִתו ּוְלִכו ָלְך". שג  חג ה 
עלודג לקחת חלק גשגתפגת   דות הארץ, כו כוגן שחפץ ה' להגצוא את 
עלג ושראל להגלגת גלהגשו ש  ארצג, אוך ותכן שוהוג הש עגלנוש לדגנ 

לרצגדג.

ט. סיכום פרקים א-ב

היסוד:

הגר''א לולנ את תללונוג: הגאגלה ת גא על ונו לעשוש של גאגלה . 1
שאדג דעשה. 

כל הפעגלגת של האתחלתא נגאגלה, לתחולגת  אותערגתא נלתתא, . 2
כלגלר ע"ו הפעגלגת של  דו האנש.

הלעשוש הש: קו גץ גלוגת,  דות הארץ גאה ת ארץ חלנה. . 3
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 לצגגת הושו ה  ולודג כלגל גש קונגש השש הוגתר גנגל שוכגל . 4
להוגת.

מקורות לדברים: 

נ ר זה דרלז  תהלוש )סט, לג(: "ִּכו ֱאֹלִהוש וֹוִׁשוַע ִצּיֹון ְגִוְ ֶדה ָעֵרו ְוהּוָנה . 5
ְוָיְׁשבּו ָׁשם ִויֵרׁשּוָה".

קגש התהלך  ארץ לארכה גלרח ה כו לך אתדדה - לללנ ש גאגלה . 6
והוג לגכרחוש לבנות בתים ולעשות הישוב בעצמם.

אלג ושראל העלג חגלה ]הר ה  וחנ[ ל  ל לא חר   ות הלקנש . 7
פעש שדות. 

כל הגלגת של כאלפוש שדה וכלה להולדע, אולג ושראל הוג עגלוש . 8
כגלש/רג ש   ות שדו. 

חטא והגנו   ל חגזר על עצלג הוגש, כשוהגנו הגלגת וגש וש הוגש . 9
 שלגה  ארץ דכר.

ראגוש ושראל לועשגת להש דס  ולו עזרא כנרך שדעשה להש  ולו . 10
והגשע, אלא שגרש החטא שלא עלו כולם.

קול דודי דופק

שני תנאים הש הלגנורוש את האוסגר לעלגת  חגלה, 'וחנ' - הוודג . 11
נגגקא  ק גצה, גתדאו שדו הגא ' ונ חזקה', הוודג נרך ללחלה.

אך ברשות המלכות, שהגא לה שהוה  הכרזת כגרש, הגא לצגגה. . 12

 עת שהק ''ה לראה שהגא חפץ שדעלה, לצגגה לעלגת. . 13

על זה אלר שללה: "קול דודי דופק" - קרואת האלהוש לשג  . 14
לארץ ושראל. 
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אה ת ה' לושראל לתעגררת על ונו שג ש של  דו ושראל לארצש.. 15

כאשר קגל נגנו נגפק לעלגת לארץ ושראל, חג ה להת גדן  אה ה . 16
של ה' הלתעגררת אלודג.

הק ''ה שגלח עלגדוש הלעגררוש את דגשא שלגשת הש געגת, . 17
לעגרר אגתדג לעגרר את האה ה שחפצה  דג. 

אסגר להתכחש לדוסוש שעשה לדג הק ''ה, אדחדג צרוכוש להגנגת . 18
להק ''ה. 

לעת הסכלת האגלגת ל דגת  ות לושראל – סר פחנ הש געגת.. 19

גאולת ישראל תלויה בעליה ובישיבה בארץ ישראל, לכן חובה . 20
גדולה על כל יהודי חו''ל לקחת חלק בגאולת ישראל. וכן חובה 
גדולה מוטלת על היושבים בא''י לעורר את אחיהם בחו''ל 

לשמוע את קול דודי דופק.  

ַּגם ְּבֵעיַני ִיָּפֵלא

ש ְגִאוׁש ִלְׁשַעְדּתֹו  ּכֹה ָאַלר ְוָו ְצָ אֹות עֹנ ֵוְׁש ּו ְזֵקִדוש ּוְזֵקדֹות ִּבְרחֹ ֹות ְורּוָׁשלִָ
ְּבָונֹו ֵלֹר  ָוִלוש: ּוְרֹח ֹות ָהִעור ִוָּמְלאּו ְוָלִנוש ִגוָלנֹות ְלַׂשֲחִקוש ִּבְרֹח ֶֹתוָה: 
ֹּכה ָאַלר ְוָו ְצָ אֹות ִּכו ִוָּפֵלא ְּבֵעוֵדו ְׁשֵאִרות ָהָעש ַהֶּזה ַּבָּיִלוש ָהֵהש ַּגש ְּבֵעוַדו 

ִוָּפֵלא ְדֻאש ְוָו ְצָ אֹות )זכרוה פרק ח(.

רש"ו: כו ופלא -  עודוהש החסנ הגנגל אשר אעשה להש: גש  עודו ופלא 
- אוך ש תו לן החרגן הגנגל.

לצגנגת: כו ופלא - רג  הטג ה שוהוה אז אשר ופלא  עודו שארות העש, 
הדה  אלת גש  עודו ופלא ר"ל עש שאדו עגשה דפלאגת גנגלגת אשר אודש 
ונגעוש ל דו אנש ענ שהדפלאגת הונגעגת כלגהש כאון ללגלש עכ"ז הפלא 
שאעשה לעתונ והוה דחש  גש  עודו לפלא, כו גנגל והוה לכל הפלאוש 

הונגעוש גהדסתרוש.
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סיפר ר' איסר זלמן מלצר זצ''ל

 הרבי זצ"ל )הנצי"ב( אמר פעם על אודות שיבת ציון, כיצד זה יתכן שעכשיו רואים את 
תחילת חזרת ישראל לארצו, ואילו בדורות קודמים בימים של גדולי עולם לא זכו לכך. 
השיב הרבי וענה, כבר אמר הנביא )זכריה ח, ו( 'כה אמר ה' אלוקים צבאות כי יפלא בעיני 
שארית העם הזה בימים ההם, גם בעיני יפלא נאם ה' אלוקים צבאות', הענין מופלא, 

אבל הינו עובדה קיימת. 

היה זה לפני מלחמת העולם השניה. ישב פעם מרן החפץ חיים ולידו תלמידו הגדול רבי 
אלחנן ווסרמן. נאנח החפץ חיים ואמר: אני רואה עננים שחורים אשר מתקדרים על שמי 
אירופה, סכנה נוראה מרחפת על כלל ישראל נחרד רבי אלחנן וסרמן ושאל ומה יהיה? 

השיב לו החפץ חיים ואמר: 'ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש'. 

הוסיף רבי אלחנן ושאל, הרי שם בא"י מתגברים החילוניים, מורדי אור התורה. ענה לו רבי 
ישראל הכהן מרדין בעל הח"ח ואמר: 'והיה קדש' הנביא כאן משתמש ב-וי"ו ההיפוך, 
על מנת להשמיענו שבסופו של דבר תהיה בא"י מהפיכה רוחנית לקדושה ולטהרה, 'ובהר 

ציון תהיה פליטה והיה קדש'. 

)בדרך עץ החיים ח"ב עמוד 526(
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פרק ג'

פרשת הגאולה והתשובה

א. אור עצום בעיניים

 פרקוש ה אוש ד וא  עז''ה עגנ לקגרגת דפלאוש לוסגנג של הגר''א  תגרת 
הגאגלה - שהגאגלה תלגוה  קו גץ הגלגוגת  דות גאה ת הארץ. דקנוש 
לפדו כן כלה קגשוגת עצגלגת ללש, שכגלש  עז''ה ותגרצג  וסגנ אחנ 

דפלא, שפשגט דגתן אגר עצגש  עודווש. 

ב. פרשת הגאולה

 פרשת דצ וש )נ רוש פרק ל(, דלצאת פרשת הגאולה גהתשג ה, התגרה שגזרת 
את שדו הדגשאוש לפרשה אחת, כאשר פסגקו התשג ה גפסגקו הגאגלה 

דכת וש לסירוגין – כנו להנגוש את הוגתש תלגווש זה  זה. 

א. ְגָהָוה ִכו ָו ֹאּו ָעֶלוָך ָּכל ַהְּדָ ִרוש ָהֵאֶּלה ַהְּבָרָכה ְגַהְּקָלָלה ֲאֶׁשר ָדַתִּתו 
ְלָפֶדוָך ַגֲהֵׁש ָֹת ֶאל ְלָ ֶ ָך ְּבָכל ַהּגֹוִוש ֲאֶׁשר ִהִּדוֲחָך ְוָו ֱאֹלֶהוָך ָׁשָּמה: 
ְגַׁשְ ָּת ַענ ְוָו ֱאֹלֶהוָך ְגָׁשַלְעָּת ְ ֹקלֹו ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָאֹדִכו ְלַצְּוָך ַהּיֹוש ַאָּתה 

ּוָ ֶדוָך ְּבָכל ְלָ ְ ָך ּוְ ָכל ַדְפֶׁשָך: 

ב.  ְוָׁשב ְיָי ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ָהַעִּמים 
ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ְיָי ֱאֹלֶהיָך ָׁשָּמה: ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם 
ְיַקֶּבְצָך ְיָי ֱאֹלֶהיָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך: ֶוֱהִביֲאָך ְיָי ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ָיְרׁשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרְׁשָּתּה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאֹבֶתיָך: 

ג-נ. ּוָלל ְוָו ֱאֹלֶהוָך ֶאת ְלָ ְ ָך ְגֶאת ְלַ   ַזְרֶעָך ְלַאֲהָ ה ֶאת ְוָו ֱאֹלֶהוָך 
ְּבָכל ְלָ ְ ָך ּוְ ָכל ַדְפְׁשָך ְלַלַען ַחֶּיוָך:
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ה. ְוָנַתן ְיָי ֱאֹלֶהיָך ֵאת ָּכל ָהָאלֹות ָהֵאֶּלה ַעל ֹאְיֶביָך ְוַעל ֹׂשְנֶאיָך 
ֲאֶׁשר ְרָדפּוָך: 

ג. ְגַאָּתה ָתׁשּו  ְגָׁשַלְעָּת ְּבקֹול ְוָו ְגָעִׂשוָת ֶאת ָּכל ִלְצגָֹתוג ֲאֶׁשר ָאדִֹכו 
ְלַצְּוָך ַהּיֹוש: 

ז. ְוהֹוִתיְרָך ְיָי ֱאֹלֶהיָך ְּבֹכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך ִּבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי ְבֶהְמְּתָך 
ּוִבְפִרי ַאְדָמְתָך ְלֹטָבה ִּכי ָיׁשּוב ְיָי ָלׂשּוׂש ָעֶליָך ְלטֹוב ַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש 

ַעל ֲאֹבֶתיָך: 

ח. ִּכו ִתְׁשַלע ְּבקֹול ְוָו ֱאֹלֶהוָך ִלְׁשֹלר ִלְצֹגָתוג ְגֻחֹּקָתוג ַהְּכתּוָ ה ְּבֵסֶפר 
ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִּכו ָתׁשּו  ֶאל ְוָו ֱאֹלֶהוָך ְּבָכל ְלָ ְ ָך ּוְ ָכל ַדְפֶׁשָך:

ג. היכן התשובה

הדה דאלר  תחולת הפרשה: 

"ְגַׁשְ ָּת ַענ ְוָו ֱאֹלֶהוָך ְגָׁשַלְעָּת ְ ֹקלֹו ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָאֹדִכו ְלַצְּוָך ַהּיֹוש ַאָּתה 
ּוָ ֶדוָך ְּבָכל ְלָ ְ ָך ּוְ ָכל ַדְפֶׁשָך". ואז – "ְגָׁש  ְוָו ֱאֹלֶהוָך ֶאת ְׁש ּוְתָך". 

כך גש דאלר  פרשת גאתחדן )נ רוש נ, כה-לא(: "ִּכו תֹוִלונ ָּבִדוש ּוְ ֵדו 
ָ ִדוש ְגדֹוַׁשְדֶּתש ָּבָאֶרץ ְגִהְׁשַחֶּתש ַגֲעִׂשוֶתש ֶּפֶסל ְּתלּוַדת ֹּכל ַגֲעִׂשוֶתש 
ָהַרע ְּבֵעוֵדו ְוָו ֱאֹלֶהוָך ְלַהְכִעוסֹו: ַהִעוֹנִתו ָ ֶכש ַהּיֹוש ֶאת ַהָּׁשַלִוש ְגֶאת 
ָהָאֶרץ ִּכו ָא ֹנ ּתֹאֵ נּון ַלֵהר ֵלַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתש עְֹ ִרוש ֶאת ַהַּיְרֵּדן 
ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ֹלא ַתֲאִרוֻכן ָוִלוש ָעֶלוָה ִּכו ִהָּׁשֵלנ ִּתָּׁשֵלנּון: ְגֵהִפוץ ְוָו 
ֶאְתֶכש ָּבַעִּמוש ְגִדְׁשַאְרֶּתש ְלֵתו ִלְסָּפר ַּבּגֹוִוש ֲאֶׁשר ְוַדֵהג ְוָו ֶאְתֶכש ָׁשָּמה:  
ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת ְוָו ֱאֹלֶהוָך ּוָלָצאָת ִּכו ִתְנְרֶׁשּנּו ְּבָכל ְלָ ְ ָך ּוְ ָכל 
ַדְפֶׁשָך:  ַּבַּצר ְלָך ּוְלָצאּוָך ֹּכל ַהְּדָ ִרוש ָהֵאֶּלה ְּבַאֲחִרות ַהָּיִלוש ְוַׁשְבָּת 

ַעד ְיָי ֱאֹלֶהיָך ְוָׁשַמְעָּת ְּבֹקלֹו:  

כת  שש האגר החווש: 

כתג  זה לנ ר  ה טחת הגאגלה כו  צר לעש ושראל שהגא זלן 
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הגלגת עגנ לג שולצאגהג כל הנ רוש האלה האלגרוש  סלגך שהש 
השלנה לן האנלה גהפצה  ון האגלגת גהלעטה שושארג לתו 
לספר זה והוה  אחרות הולוש גהש ח לו לשוח, גל טוחש שועגרר 

ה' ל  ש אז לשג   תשג ה.

לפגרש  תגרה ראשות עש ושראל וחזרג  תשג ה, תשג ה  נרגה ג גהה 
 וגתר, תשג ה הלגועה ענ לה',  כל ל  גדפש, שלועה  קגלג, גהתחוו גת 
גש לנגרגת ה אוש. רק לאחר לכן יזכו לחזור לארצם, גש ת ורק לאחר 

מכן ושב את ש גתך. 

כך גש דפסק להלכה  רל "ש )הלכגת תשג ה, ז, ה(: 

"כל הד ואוש כגלש צגג על התשג ה ואין ישראל נגאלים אלא 
בתשובה. גכ ר ה טוחה התגרה שסגף ושראל לעשגת תשג ה  סגף 
גלגתש גלונ הש דגאלוש, שדא' גהוה כו ו גאג עלוך כל הנ רוש האלה 

גגג' גש ת ענ ה' אלקוך גש  ה' אלקוך את ש גתך גגג'".

אש כך הרו כפו הונגע לדג עש ושראל לא חזר  תשג ה  זלן שעלג לארץ 
ושראל לאחר השגאה, גהרו התגרה ה טוחה שעש ושראל וחזגר  תשג ה 

קגנש הגאגלה?

]קווש תורגץ האגלר שתחולת הפרשה לנ רת ב"גאולת אחישנה" - שהתשג ה תקנש 

לגאגלה, א ל " גאגלת  עתה" – גאגלה תקנש לתשג ה. אלדש הרל ''ש לפגרש לא 

לחלק  כך. 

 דגסף קשה לאגנ לגלר שפסגקוש לפגרשוש  תגרה, לנ רוש רק  גאגלה של אחושדה, 

ג עוקר  גל'  סהנרון כפו שדראה  הלשך לפגרש שגש  גאגלת בעתה תקנש תשג ה 

לגאגלה. 

אלדש אפשר ל אר ש' גאגלת אחושדה' הוג עגשוש תשג ה גלגרה, ג גאגלת  עתה ועשג 

תשג ה כללות כלג שות אר לקלן. דלצא שתלונ והוה דכגן לה שכתג   תגרה, רק על 

אוזה תשג ה לנג ר – זה תלגו  סגג הגאגלה.[

ד. פרשת התשובה בספר יחזקאל

 ספר וחזקאל )לג, כנ-כח( דלצאת פרשת הגאגלה, עש לשגדגת ללש לק ולוש 
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לפסגקו התגרה  פרשת דצ וש, הכגל ללש שגגה, חגץ להשגרה הראשגדה, 
בספר יחזקאל לא מופיע תשובה לפני הגאולה, וגתר דכגן כתג  לפגרש 

שאון תשג ה לפדו הגאגלה, כך דאלר שש )וחזקאל לג, כ -ל (:

ָלֵכן ֱאֹלר ְלֵ ות ִוְׂשָרֵאל ֹּכה ָאַלר ֲאֹנָדו ְוִו ֹלא ְלַלַעְדֶכש ֲאִדו ֹעֶׂשה ֵּבות 
ִוְׂשָרֵאל ִּכו ִאש ְלֵׁשש ָקְנִׁשו ֲאֶׁשר ִחַּלְלֶּתש ַּבּגֹוִוש ֲאֶׁשר ָּבאֶתש ָׁשש:  
ְגִקַּדְׁשִּתו ֶאת ְׁשִלו ַהָּגנֹול ַהְלֻחָּלל ַּבּגֹוִוש ֲאֶׁשר ִחַּלְלֶּתש ְּבתֹוָכש ְגָוְנעּו 
ַהּגֹוִוש ִּכו ֲאִדו ְוָו ְדֻאש ֲאֹנָדו ְוִו ְּבִהָּקְנִׁשו ָ ֶכש ְלֵעוֵדוֶהש:  ְגָלַקְחִּתו 
ֶאְתֶכש ִלן ַהּגֹוִוש ְגִקַּבְצִּתו ֶאְתֶכש ִלָּכל ָהֲאָרצֹות ְגֵהֵ אִתו ֶאְתֶכש ֶאל 
ַאְנַלְתֶכש:  ְגָזַרְקִּתו ֲעֵלוֶכש ַלִוש ְטהֹוִרוש ּוְטַהְרֶּתש ִלֹּכל ֻטְלאֹוֵתוֶכש 
ּוִלָּכל ִּגּלּוֵלוֶכש ֲאַטֵהר ֶאְתֶכש:  ְגָדַתִּתו ָלֶכש ֵל  ָחָנׁש ְגרּוַח ֲחָנָׁשה ֶאֵּתן 
ְּבִקְרְּבֶכש ַגֲהִסֹרִתו ֶאת ֵל  ָהֶאֶ ן ִלְּבַׂשְרֶכש ְגָדַתִּתו ָלֶכש ֵל  ָּבָׂשר:  ְגֶאת 
רּוִחו ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכש ְגָעִׂשוִתו ֵאת ֲאֶׁשר ְּבֻחַּקו ֵּתֵלכּו ּוִלְׁשָּפַטו ִּתְׁשְלרּו 
ַגֲעִׂשוֶתש:  ִגוַׁשְ ֶּתש ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָדַתִּתו ַלֲאֹ ֵתוֶכש ִגְהִווֶתש ִלו ְלָעש ְגָאֹדִכו 
ֶאְהֶוה ָלֶכש ֵלאֹלִהוש:  ְגהֹוַׁשְעִּתו ֶאְתֶכש ִלֹּכל ֻטְלאֹוֵתוֶכש ְגָקָראִתו ֶאל 
ַהָּדָגן ְגִהְרֵּבוִתו ֹאתֹו ְגֹלא ֶאֵּתן ֲעֵלוֶכש ָרָע :  ְגִהְרֵּבוִתו ֶאת ְּפִרו ָהֵעץ 
ּוְתדּוַ ת ַהָּׂשֶנה ְלַלַען ֲאֶׁשר ֹלא ִתְקחּו עֹונ ֶחְרַּפת ָרָע  ַּבּגֹוִוש:  ּוְזַכְרֶּתש 
ֶאת ַּדְרֵכוֶכש ָהָרִעוש ּוַלַעְלֵלוֶכש ֲאֶׁשר ֹלא טֹוִ וש ּוְדֹקֹטֶתש ִּבְפֵדוֶכש 
ַעל ֲעֹגֹדֵתוֶכש ְגַעל ּתֹוֲע ֹוֵתוֶכש:  ֹלא ְלַלַעְדֶכש ֲאִדו ֹעֶׂשה ְדֻאש ֲאֹנָדו ְוִו 

ִוָּוַנע ָלֶכש ּבֹוׁשּו ְגִהָּכְללּו ִלַּדְרֵכוֶכש ֵּבות ִוְׂשָרֵאל: 

 גשג גהכללג לנרכוכש אלג הש לולוש לפגרשגת הלעונגת על חסרגן 
התשג ה ג כל זאת ל וא גגאל ללען שלג  אה ה, הק ''ה לק ץ אגתש 
להגגוש לארץ ושראל  ש ול קונגש שלג הגנגל, כלג שאדג אגלרוש  תפולה 
  רכת א גת - ּוֵלִ וא גֹוֵאל ִלְ ֵדו ְ ֵדוֶהש ְלַלַען ְׁשלֹו ְּבַאֲהָ ה. רק לאחר 
שחגזרוש לארץ ושראל לגועה התשג ה. כוצנ ותכן סתורה כזאת  ון פרשת 

הגאגלה  תגרה לפרשת הגאגלה  וחזקאל?

ה. תשובה וגאולה – מחלוקת ר’’א ור’’י

האש תשג ה תקנש לגאגלה, הגא לחלגקת  תללגנ )סדהנרון צז ע" (, גדחלקג 
 נ ר תדאוש גאלגראוש: 
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"אלר ר : כלג כל הקוצון גאון הנ ר תלגו אלא  תשג ה גלעשוש טג וש. 
פורש רש"ו: אש כל ושראל חגזרוש  תשג ה - ו גא, גאש לאג - לא ו גא. 

גשלגאל אלר: נוג לא ל שועלגנ  א לג. פורש רש"ו: אש לא ועשג תשג ה 
אודג עגלנ  א לג כל הולוש אלא גנאו קץ לנ ר. לושדא אחרודא: נוג לא ל 

- נוון לושראל צער הגלגת, אפולג  לא תשג ה דגאלון".

אגלרת הגל' שכ ר דחלקג  לחלגקת זג תדאוש: 

"ר ו אלועזר אגלר אש ושראל עגשוש תשג ה דגאלוש גאש לאג און דגאלוש. 
אלר לוה ר ו והגשע אש און עגשוש תשג ה און דגאלוש? אלא הק "ה לעלונ 
להש ללך שגזרגתוג קשגת כהלן גושראל עגשוש תשג ה גלחזורש ללגט ". 

גללשוכה שש הגלרא: "תדוא אונך: ר ו אלועזר אגלר: אש ושראל עגשון 
תשג ה דגאלון שדאלר: שג ג  דוש שג  וש - ארפא לשג גתוכש. אלר לג 
ר' והגשע: גהלא כ ר דאלר: חדש דלכרתש גלא  כסף תגאלג. חדש דלכרתש 

-  ע גנת כגכ וש, גלא  כסף תגאלג - לא  תשג ה גלעשוש טג וש". 

גדלשך הנוגן  גלרא עש כל לודו נרשגת להפסגקוש להתד''ך, ענ שלסתווש 
 הגנאתג של ר' אלועזר, "שתק ר' אלועזר", שפורגשה הגנאה לשוטת ר ו 

והגשע, שגש ללא תשג ה וגאלג.

הפלא גפלא, תדאוש גאלגראוש דחלקוש על נ ר שלפגרש  תגרה, גאף אחנ 
להש לא ל וא ראוה להפסגק  תגרה  ג כתג  להנוא שתקדם תשובה 
לגאולה. הוותכן להקשגת לנרשגת לפסגקוש גאולג פסגק לפגרש  תגרה 

לא לה וא?!

ו. באור שיטת ר’ יהושע

דתקשג הלפרשוש לאגנ להס ור את שוטת ר' והגשע, לכאגרה הגא סג ר 
שגש ללא תשג ה דגאלוש, שהרו הגא אגלר  לפגרש גלא  כסף תגאלג - 
לא  תשג ה גלעשוש טג וש. גכן רש''ו לס ור  שוטת ר' והגשע: "אותן 

הבזויין ומתועבין בעבירות, אף על פי כן יגאלו". 
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אש כך להג לה שאגלר ר' והגשע "אלא הק "ה לעלונ להש ללך שגזרגתוג 
קשגת כהלן וישראל עושים תשובה גלחזורש ללגט ". לשלע שעש ושראל 
ועשה תשג ה אלדש לאגדס, א ל תשג ה הוא תשג ה, גלא וגאלג ה זגוון 
גלתגע ון  ע ורגת, גכוצנ אגלרת הגל' שר' והגשע סג ר כשלגאל שעש 

ושראל וגאלג ללא תשג ה רק לחלת נוג לא ל שוע גנ  א לג?

לחלת גגנל הקגשוה הוג שלחקג את הלשפט  נ רו ר' והגשע האגלר 
שלעלונ ללך קשה כהלן לנ רו הגל', הוגת ג ורגשללו זה לגפוע  שש ר' 
אלועזר. כלג ן קשה לאגנ ללחגק גל' ש רגר שהותה לפדו כל הראשגדוש. 

וזהו קושיה עצומה?

ז. מלך קשה כהמן – בדור האחרון

 דגסף ושדג קגשו עצגש ל חודה הוסטגרות, ללך קשה כהלן – הוה גנאו, 
ושראל עגשוש תשג ה, לא לצאדג?  גגנאו לא לחלת הללך קשה כהלן. 

דס ור את הנ רוש: 

 נגר האחרגן, שג  צץ עללק,  נרכג של העש הוהגנו, גזלש "להשלונ 
להרגג גלא נ את כל הוהגנוש, לדער גענ זקן, טף גדשוש". ה' וצולדג. הגא 

העללק הדאצו - וולחה שלג גווא נ זכרג. 

לפדו כ-2,000 שדה חז"ל צפג גהעונג על כך: אלר ר ו וצחק, לה  אגר 
הפסגק )תהלוש קל ט(: "ַאל ִּתֵּתן ה' ַלֲאַגֵּיו ָרָׁשע, ְזָללֹו ַאל ָּתֵפק..."? - אלר 
ועק  א ודג לפדו הקנגש  רגך הגא: ר גדג של עגלש, אל תתן לעשג הרשע 
תאגגת ל ג, זללג אל תפק - זג גרללוא ]גרלדוה )הגר"א([ של אנגש, שאלללו 

הש וגצאוש, לחרו וש כל העגלש כגלג. )לגולה ג ע" ( 

 ספר אוש על החגלה )עלגנ 108( כת , ש עת  וקגר הקוסר הגרלדו גולהלש 
 ורגשלוש  שדת תרד"ט, דערכה לכ גנג ק לת פדוש לפגארת גגנגלה, גר וש 
ל דו ורגשלוש וצאג לק ל את פדוג, חלקש לסקרדגת, גחלקש כנו ל רך 
את ה רכה של רכוש על ראוות ללך: "שחלק לכ גנג ל שר גנש". אגלש 
הגאגן ר ו וגסף חווש זגדדפלנ זצ"ל לא וצא, גאלר: לקג לדו להלהרו"ל 
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נוסקון, כו לסגרת  ונג להגר"א, שהגרלדוש הש לזרע עללק. גאוך א רך 
על לו שלצגגוש ללחגתג?! ]גוש לצוון שהוה זה כ-40 שדה לפדו השגאה. 
גהגר"א אלר על גרלדוה שהוא עללק כ ר לפדו כ-250 שדה, ג זלדג ר וש 
לא קו לג את נ רוג, כו גרלדוה הותה סלל ללנודה לתגר תת גדאגרה. 

א ל לצערדג,  שגאה אכן התגלה פרצגפה האלותו של גרלדוה.[ 



 לגולת אסתר ושדג רלז ופה על כדועתה של גרלדוה, 
גתלוות ראשו הדאצוש ולח שלש. 

הלעוון  לגולת אסתר  תלוות עשרת  דו הלן, ו חון 
כו ושדן שלגש אגתוגת כתג גת  צגרה קטדה להרגול: 
ת, ש, ז. גכן ושדה אגת אחת ג' הכתג ה  צגרה לגגנלת, 

לה הרלז  זה? 

אלרג חז"ל )אס"ר ג ו(: כל לקגש שדאלר  לגולה "ללך" 
סתש, גלא דאלר  לפגרש "הללך אחשגרגש", רגלז 
לק "ה, ללכג של עגלש. אש כן,  פסגקוש שלפדודג 
דרלז, שאסתר פגדה אל "הללך", אל הק "ה. גלה הוא ל קשת? "שודתן 
גש לחר... גאת עשרת  דו הלן ותלג על העץ", לרלז על העתונ ל גא, 
שותלג עשרת  דו הלן אחרוש  הוסטגרוה! על אלג  דו הלן דרלז   קשתה 

של אסתר? 

 שדת 1946,  עור דורד רג ש גרלדוה, דערך לשפט לפגרסש, הונגע  שש 
"לשפט דורד רג".  לשפט זה דונגדג גנגלו פגשעו הדאצוש שדגתרג  חווש, 
ג-11 לתגכש דונגדג ללגגת.  להלך הלשפט אף דערך נוגן אוך להגצואש 

להגרג, האש  ורוגת אג  תלווה, גהפסק הוה:  תלווה! 

 לול ה- 14-15  אגקטג ר, הצטרף גרודג אל הוטלר, הוללר, ג לס גלוו ]שש 
רשעוש ורק [, שאו נג את עצלש לנעת. הגא  לע גלגלת רעל ששלה קץ 

לחווג. שאר העשרה הגצאג להגרג  תלוה. 
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וגש ההגצאה להגרג הוה - כ"א תשרו תש"ז, שדה זג רלגזה  שלגש האגתוגת 
הקטדגת ש שלגת עשרת  דו הלן: תש"ז! גהאגת הגנגלה ג' לרלזת שהאורגע 

הוה  אלף השושו. כן וא נג כל אגו וך ה'!



 דגסף כונגע הלן הרשע  קש להשמיד להרוג ולאבד את כל הוהגנוש 
)כלג שאגלרוש  על הדוסוש(, להש שלגשת הלשגדגת הללג? להשלונ – את הנת 

)ללשגן גזורגת שלנ(, להרגג – את הדשלגת, גלא נ – את הגגפגת. 

לאז הלן גענ הלן של נגרדג )גרלדוה( לא לצאדג אגו וש שרצג לא נ את 
הגגפגת, הער וש שהרגג והגנוש לעגלש לא שלעדג שהש שגרפוש את 

הגגפגת, זה רק הלן הרשע גצאצאוג עגשוש כאלג נ רוש. 



כשתסתכל עגנ  נ ר תראה, כו  כל לקגש שהותה גזורה להשלונ להרגג 
גלא נ על ושראל, ג לוגחנ על ונו עללק תכף לאחרוה  אג לורש את 

הארץ  לונת לה. 

החל  א רהש שדוצגל לאגר כשנוש לתת לג את ארץ כדען, גאחרוג ועק  
ש נרכג אל הארץ  וקש ל ן הארלו לעקגר את הכל, גאח"כ  וצואת לצרוש 
לתת להש את ארץ כדען  ורגשה ראשגדה, לאחר דוסוגן ההשלנה של פרעה. 

 דגסף  א עללק אשר קרך בדרך –  נרך לארץ ושראל. גש  גלגת   ל 
אדג לגצאוש כו לונ אחר דוסוגן ההשלנה ע"ו הלן הוותה שו ת צוגן גורגשה 
שדוה ע"ו דחלוה. ג דסוגן ההשלנה האחרגן כשעלנג עלודג הגרגעוש 
גהאכזרווש ש אגלגת העגלש ה"ה  דו האגלה הגרלדות הלרגשעת צאצאו 
הלן, לכלגתדג גלהשלונדג, כאשר לונ לאחל"כ ג רג רחלוג ות"ש ל טל 
גזורת לנרסן גלרפסן של ושראל תחת ונ האגלגת, ג טלה גזורת שע גנ 
ללכגוגת  עש הפסקת שלטגן ה רוטוש על ארץ ושראל, גהאפשרגת לכל 

אוש ושראל להתווש   ה. 



ח. סוכגש הקגשוגת | 45

להשגת הספר: 055-6785647

אש כן  רגר כשלש שללך קשה כהלן הוה. 

גכאן ה ן שגאל הרו הג טחדג שלאחר הללך קשה כהלן, ושראל עגשוש 
תשג ה, היכן התשובה?

ח. סיכום הקושיות

 פרשת דצ וש )נ רוש פרק ל(, דלצאת פרשת הגאולה גהתשג ה.. 21

פסגקו התשג ה גפסגקו הגאגלה דכת וש לסירוגין – כנו להנגוש . 22
את הוגתש תלגווש זה  זה.

ל גאר בתורה ) פרשת דצ וש( השו ה לא''ו תגוע רק לאחר התשג ה, . 23
הלגועה  עק גת הקללגת ש פרשת כו ת גא, גכן דפסק  רל ''ש, 

כיצד הגענו לארץ ישראל ללא תשובה?

 ד גאת הגאגלה ביחזקאל דאלר  לפגרש הפגך להתגרה, שהגאגלה . 24
תגוע לנגר של חגטאוש, כוצנ ותכן סתורה, הרו כל הפרשה  וחזאל 

שגגה לפרשת דצ וש חגץ להתשג ה?

כל וגש  תפולה אדג אגלרוש: ּוֵלִ וא גֹוֵאל ִלְ ֵדו ְ ֵדוֶהש ְלַלַען ְׁשלֹו . 25
ְּבַאֲהָ ה – לשלע שהגאגלה לא לגועה  זכגת התשג ה, אלא ללען 

שלג?

תדאוש גאלגראוש דחלקוש האש תשג ה קגנלת לגאגלה, גאף אחנ . 26
להש לא ל וא ראוה להפסגק  תגרה  ג כתג  להנוא שתקדם 

תשובה לגאולה, הותכן?

בגמ' סנהדרין ושדה סתורה שחופשג ר וש כוצנ לתרצה:  נעת ר' . 27
והגשע האש גאגלה תגוע  זכגת תשג ה לחלת ללך קשה כהלן, אג 

שוגאלג ללא תשג ה? 
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ראינו את הללך הקשה כהלן  שגאה הדגראה, לנגע לא זכודג לכאגרה . 28
לראגת גש את התשג ה? 

תשג ה לכל השאלגת הללג דלצא  כת וג הדפלאוש של ר' והגנה . 29
אלקלעו חגזה  דון צוגן הראשגן, דללנ עלוג קצת גאח''כ דראה את 

תרגצג:

ר' והגנה אלקעלו זצ"ל
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פרק נ'

הרב יהודה אלקלעי

א. מולדתו ורבותיו

הר  והגנה אלקלעו דגלנ  סראוו ג )סר וה( ש  גסדוה )וגגסל וה(,  שדת תקד"ח 
)1798(.  ון ר גתוג: הר  אלועזר פאפג  על "פלא וגעץ", גר ג הלג הק הר  

והגנה  ו אס שהוה קרג  לשפחה של האגר החווש הק', הלגזכר  ספרוג 
פעלוש ר גת.

 גול 11 )תקס"ט – השדה  ה התחולג לעלגת תללונו הגר''א לאר''ו( עלה ארצה גללנ תגרה 
 דעגרוג  ורגשלוש ג צפת, שם הושפע מתורת הגאולה של תלמידי 
הגר''א.  שדת תקפ"ה )1825(,  הוגתג  ן 27, התלדה לר  הענה הספרנות 
 זללון, הוגש ת על ג גל הגדגרוה גסר וה גשולש  תפקונג ענ עלוותג 
שג  לארץ ושראל  שדת תרל"נ,  זקדתג כאשר הגא כ ר הוה אז ללעלה 

ל ן ש עוש, דסע לארץ-ושראל. 

כת   לשגן ר דות ופה, שהותה דהגגה  ולוג  פרט  ון ר דוש ספרנוש, 
לשגן זגרלת גדלה ת. הוה חנשן לגפלג  תחגלוש ר וש. חו ר ספרוש ר וש 

 עדודו גאגלה גארץ ושראל.

ר ו והגנה אלקלעו דל "ע נ' תשרו תרל"ט. גלדג"כ  חלקת הספרנוש  הר 
הזותוש. העור ‘אגר והגנה’ דקראה על שלג. ת.ד.צ. .ה.

ב. מסעיו

לאחר עלולת נלשק  שדת ת''ר, פרסש את ספרג "לדחת והגנה"  שדת 
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תר''ג, הספר לצוג את עלולת נלשק כדקגנת צוגן  נרך הגאגלה, כסולן 
שדגענ לעגרר את עש ושראל גלהדועג לשג  לארץ א גתוג.  ספר הגא כת  
את תגרתש של הגר''א גתללונוג אגתה ללנ  ורגשלוש, כי ראשית הגאולה 
תגיע על ידי מעשים של  דון גאה ת הארץ, ל דגת  תוש גלחצג   גרגת 
לוש גלטעת כרלוש גזותוש, גכן את לצגגת התשג ה הכללות שדללנ  הלשך. 

 ספרג עגלנ ר' והגנה אלקלעו על הצגרך לרכגש קרקעגת  ארץ ושראל 
ע גר הלתווש וש הוהגנוש - כפו שעשה א רהש א ודג  לערת הלכפלה, 

הארכדג  זה ר גת  ספרדג "קדות  ות  קלגת ג שלחה".

את הספר הפוץ  קהולגת ושראל  נרגש אורגפה. עש ספרג הגוע גש ללגדנגן 
שש דפגש עש לגדטופוגרו, שהתרשש לאושוגתג של הר  גאלץ את חזגדג. 
 עק גת זאת התגווס  כל כגחג כנו לסווע לתללונו הגר''א להגשוש את 

חזגדש  דון ורגשלוש גהרח ת ושג  ארץ ושראל. 

לגדטפוגרו עזר לתללונו הגר''א ל דגת את חגר ת ר' והגנה החסונ, שהפך 
ללרכזש הרגחדו של תללונו הגר''א  ורגשלוש.  דגסף עזר להש )הן  לושגר 
הלשפטו גהן  לושגר הכלכלו( ל דגת את כל השכגדגת החנשגת, דחלת ש עה, ולון 

לשה גלאה שערוש.  

 לסגרת דסוגדגתוג לגווס את הלעצלגת האורגפאוגת גדגונו הוהגנוש לתלוכה 
 תגכדותג הלנודות, ערך לסע  צרפת, אדגלוה גגרלדוה, גאף העלה את 
לשדתג  ספר "גגרל לה'". הספר וצא  שלגש להנגרגת גאף תגרגש לאדגלות, 
 ספר פגרס הר  אלקלעו לראשגדה תגכדות רואלות גלפגרטת להקלת  ות 
לעש והגנו  ארץ ושראל, הכגללת את כל הוסגנגת הפגלוטווש גהארגגדווש 

שעלג 50 שדה לאגחר וגתר  ספרג של הרצל, לנודת הוהגנוש. 

וותכן כו הרצל קרא את נפו "גגרל לה'" גהגשפע להרעוגדגת שהגעלג 
 ג, לכוגגן שא וג של הרצל הוה תללונג של הר  אלקלעו וסייע 
)לוו ( הרצל   הנפסת ספרוג  עורש זללון, גכן ס ג שלעגן ארוה 
הוה הג או החזן גהתגקע  שגפר   ות הכדסת של הר  אלקלעו.
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הר  אלקלעו טלטל את עצלג ללנודה ללנודה גהפוץ את רעוגדגתוג  כת  
ג על-פה, אך לעטוש הוג שה ודג לנעגתוג, גר וש התקגללג דגנג. כל חווג 
גכל לעשוג הלרג וש הוג דתגדוש-דתגדוש ללטרה זג, לה התלסר  כל דפשג 
גללעדה ס ל צער ר ,  תגר ל שר חזגן לנגר, שלא הגכשר לאלצג אל 
ל ג לקגצר-רגח גלקשו השע גנ הגגפדו גהרגחדו ש גלגת. הגא לא זכה 
לראגת  דוצחגן רעוגדגתוג, אפולג  לגתג לא התפרסש הנ ר  עותגדגת 
הע רות – גש לא  אגתש העותגדוש ש הש הר ה לפרסש  חווג. אך הזרע 
שזרע צלח גדשא פורגת אחרו לגתג. כל התגכדוגת גרעוגדגתוג הפכג לאחר 
כלה שדוש ללעשווש, הוגש לאחר לעשה אדג רגאוש כוצנ גש כל  אגרוג 

 ד גאגת הגאגלה גהתשג ה התקוולג  לנגוק!

ג. נבואותיו שהתגשמו

 תגך ספרוג דותן לראגת נ רוש ר וש שכת  ללש  רגח הקגנש, גאדג רגאוש 
כוצנ ותקולג אחנ לאחנ:

 הקנלה לספרג ‘לשגן לולגנוש’ כגת  הר  אלקלעו שעל פו חושג וש 
ק לווש )לקגר הנ רוש הגא להזגהר פרשת גורא )קוז,א( האגלר ג שות לאה שדון לשתותאה, פורש 
הלקנש ללך: גאש לא וזכג סגף הקץ הגא שדת ת’’ר(, לאה השדוש ש ון שדת ה’ת”ר ענ 
שדת ה’ת”ש )1840-1940(, לסגגלגת לגאגלה. אגלש אש עש ושראל לא וללש 
את ההזנלדגת, עלולה להיות צרה נוראה. גאכן, ד גאתג התגשלה, ג שדת 
ה’ת”ש לתחגללת השגאה, שלא הוותה לתחגללת אולג הוג הוהגנוש עגז וש 
את אורגפה  הלגדוהש גלקולוש את לנודת ושראל שלגדה שדוש לגקנש 

וגתר.

הר  אלקלעו פעל לתגך הכרה שהזלן לשדת ת"ר הגא חלגן הזנלדגת לשג  
לארץ ושראל גטען שאלג הש ולגת הלשוח. הגא חשש שחס גשלגש "וא נג 
ולגת הלשוח" גלכן פעל  לרץ להפוץ את לשדת התשג ה שלג גלהתחול 
 פעולגת לעשות.  הקנלתג לקגדטרס "שלגש ורגשלוש" הגא קג ע ששדת 
ת"ר, שדת הגאגלה, אודה שדה אחת  ל נ אלא "מאה שנה, מן היום ועד 

שנת התרצ"ט, כו אחרוה  אה שדת ת"ש )1940( חס גשלגש".
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מהו החשש, ומדוע "חס ושלום"?
כגת  הר   שדת תרו"א )1860( נ רוש ד גאווש ללש, החגזוש את העתונ 
הלר אך גש את התקגלה שת גא אחרוג: "גאש ח"ג ודסך ה' עלודג רגח 
תרנלה גלא דתעגרר להק ץ  אגגנה אחת לפקח גלהשגוח  עסק הקו גץ 
וא נג ולגת הלשוח  ן וגסף, שהש  אלף הששו, ג סגף האלף הששו ו א 
 ן נגנ  ונ חזקה ג זרגע דטגוה ג חלה שפגכה גוק ץ דנחדג אחנ לעור 
גשדוש ללשפחה עש עדו גנל לגכוש גלעגדוש תלהוש לרעגת גתשוש לצרגת 
על אשר לא דתדג את כ גנ לא־להו ושראל לשג  להסתגפף  צלג  ארץ 

ושראל" )ספר חווש, על' 399(.

גהגא ללשוך לנחגק  ר דוש ג אדשו הלעשה:

"האסופה הזאת הוג חוו וש ושראל לעשגתה  תחולת האלף הששו כו 
גזרת הגלגת הותה אלף שדוש, "דתדדו שגללה כל הוגש נגה", גכוגן שלא 
התעגררג ושראל אל הקו גץ הזה התחולג הצרגת גהלאגרעגת הרעגת 
גהגורגשון גהשלנגת. זהג שכת  ר' והגשע  פרק חלק: "הק "ה לעלונ 
להש מלך שגזרותיו קשות כהמן גלחזורן ללגט ", רצגדג לגלר אש לא 
ועשג תשג ה לארץ ושראל הק "ה לעלונ להש ללך שגזרגתוג קשגת 
גרעגת ומחזירן בעל כרחם שלא בטובתם, "כו  ונ חזקה ושלחש ג ונ 
חזקה וגרשש לארצג"  עורגש ג חגסר כל כלג שאורע לא גתודג לגגרשו 

ספרנ גנגלוהן" )שש, על' 400(.

עגנ נ רוש דפלאוש שהגא חזה: 

גאולת ישראל תהיה ע"י מלכי ארץ... כו לה' ל נג התשגעה, גהגא 
וסג  דה ע"ו אנש, כלג שס   תשגעת גלגת   ל ע"ו כגרש, גכן לעתונ 
וס   גאגלת ושראל ע"ו ללכו הגגווש, שועור ה' את רגחש לשלחש... כו 
שרו ושראל ופתחג פתח כחגנה של לחט... גהק "ה ופתח פתח כפתחג של 
אגלש גוטה את ל ש לעשגת את  קשתש. לאלר לורגשלוש תגש  גלערו 
והגנה ת דודה. אלדש שגדה והוה גאגלה זג: כו  פקונת   ל העור את רגח 
כגרש גנרוגש ל נג, גהגאגלה הזאת וטה את ל  כל ללכו ארץ, כו האגלגת 
שהגלג את ושראל, צרוכוש לעשגת תשג ה לק ץ את ושראל אשר הפוצג 

 עלוש. )גגרל לה', על'  532 געגנ(.
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"ּכֹה ָאַלר ֲאנָֹדו ְוִו ִהֵּנה ֶאָּׂשא ֶאל ּגֹוִים ָיִדי ְגֶאל ַעִּמוש ָאִרוש ִדִּסו ְוֵהִביאּו ָבַנִיְך 
ְּבחֶֹצן ּוְ דַֹתִוְך ַעל ָּכֵתף ִּתָּנֶׂשאָדה:  ְגָהוּו ְלָלִכוש אְֹלַדִוְך ְגָׂשרֹוֵתוֶהש ֵלוִדוקַֹתִוְך 
ַאַּפִוש ֶאֶרץ ִוְׁשַּתֲחגּו ָלְך ַגֲעַפר ַרְגַלִוְך ְוַלֵחכּו ְגָוַנַעְּת ִּכו ֲאִדו ְוָו ֲאֶׁשר ֹלא ֵוֹ ׁשּו 

ֹקָגו". )ושעוהג לט, כ -כג( 

לללנך שדס קו גץ הגלגוגת והוה על ונו הגגוש, כלג שכת  הרנ"ק )תהלוש 
פרק קלג( על הפסגק "  ן אנש שאון לג תשגעה", הגא לס ור: "שאש לא 
 רצגן האל ות רך, און  ונ האנש להגשוע ח ורג לצרתג, כו לה' ל נג 
התשגעה, גהגא וסג  דה על ונו  דו אנש, כלג שסו   תשגעת גלגת   ל 
ע"ו כגרש, וכן לעתיד יסבב גאולת ישראל ע"י מלכי הגוים, שיעיר את 
רוחם לשלחם". גזהג ְוָהיּו ְמָלִכים אְֹמַנִיְך – שוסעג גוחדג על פו ה'  ונ ללכו 
ארץ, ְוָׂשרֹוֵתיֶהם ֵמיִניֹקַתִיְך - כל כל השררגת ]הלללכגת[ כגלש כאחנ 
וסכולג לנ ר זה שלן הוגשר הגא להחזור העטרה ל עלוה. גודוקג אגתדג 
נ ש גחל  תחת לשגדש. ַאַּפִים ֶאֶרץ ִיְׁשַּתֲחוּו ָלְך – כו הק ''ה ועשה הנ ר 
 נרך ארץ גכ גנ, גכנרך חכלת הפגלוטוק. ַוֲעַפר ַרְגַלִיְך ְיַלֵחכּו- כו גש 
להגגוש ו גאג לארץ ושראל לנגר גלסחגר  אה ה גאחגגה גרעגת. ]אשרודג 

שזכודג לראגת  קוגש הד גאה![

 שדת תרכ"נ! הגא כגת , על פו רגח הזלן הסוכגווש אצל ללכו אורגפה 
הש טג וש, כו הש "ללכו חסנ גרחלוש וגתר לללכו הקנש" גהש וותדג את 

הרושוגן הלוגחל. גהגא לצוון:

מלכות בריטניה – הם יהיו ראשונים לכל  ות וגסף להשגוח עלודג  עודא 
פקוחא, גלדג להחזוק להש טג ה... כו שלגחו הלקגש הוג, גאחרוהש  לעלה 
ללכגת צרפת והוג לדג לעודווש" )ספר חווש, על' 447־446( )עוון לקלן שכך הוה  רוטדוה 

גאח''כ צרפת(. 

עגרו צפגן ג או תולן, לכשותעגררג הגלוגת הדתגדגת  צפגן )שהש"ר, נ( כו כך 
עלה  לחש ה לפדוג ות רך שגאגלתודג תהוה לן הגלגוגת הדתגדוש  צפגן, 

נהודג חלק אורגפה שהוא  צפגן העגלש. 
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ד. כיצד יזכו לתשובה הכללית?

הר  אלקלעו לא רק חונש להלך כזה  אגפן תאגרטו גחזר ללולגנוג 
גלעוסגקוג. הוג לג לסקדגת לעשוגת, גהן עוקר שוטתג. 

את התשג ה הפרטות לגדעוש כ"נ נ רוש, כלג שכת  הרל "ש  פרק 
נ' להלכגת תשג ה, א ל את התשג ה הכללות לעכ וש רק שדו נ רוש: 
רשוגדגת עלווה  הסכלת ללכו הארץ, גכסף להגצאגת הנרך גלפרדסה 

 ארץ ושראל. 

לכוגגן שלפו נעתג אלה הש הלגדעוש הוחונוש שלעכ וש את התשג ה 
)נהוודג את הגאגלה(, גלכוגגן שאדג לחגו וש לשג  אל ה', כנו להודצל הגלגת 
)גגש 'לללך שגֵזרגתוג קשגת כהלן'(, צרוך ללצגא את הנרך לפתגר שתו  עוגת אלה. 

הנרך לפתגר אגתן, לפו הר  אלקלעו, הוא על ונו אספת דצוגוש ד חרוש 
של כל הקהולגת  כל הלקגלגת, שו גאג ללקגש אחנ, וקולג קרן כספוש 
ללולגן הגצאגת הנרך גהקוגש  ארץ,  של וש הראשגדוש, גכלג ן ו חרג 
להש ראש, גהגא ולך גוופגש עש כל ללכו הארץ, כנו לק ל רושוגן לעלוה 
והגנות הלגדות לארץ ושראל.  הד חר הזה לטעש האספה הכללות הגא 
והוה 'לשוח  ן וגסף', גהגא ופעל  נרך הט ע, כלגלר  חכלת הפגלוטוקה, 

כנו לק ל רושוגן ללכו הארץ )נ ר שדראה לר  אלקלעו אפשרו  החלט  עת ההוא(.

תגכדות הגאגלה של הר  אלקלעו הוא תגכדות לנודות, נגלה ענ לאגנ 
 קגגוה הכללווש לתגכדות הצוגדות. אולם, היא יונקת כולה מן המקרא, 
הפרשנות, המדרש, דברי חז"ל, דברי ראשונים ואחרונים, דברי הלכה, 

אגדה וקבלה.

הר  אלקלעו עצלג ה ון ענ כלה רחגקוש קגראוג, גחכלו ושראל ש זלדג, 
ללה ון אגתג, גכל שכן ללפעגל  דחושגת ללטרה ההכרחות. על כן הגא 

לסווש  התדצלגת,  צער, ג דחלה עתונות: 

"גאולג נ רו אלה דאלרג לפו גנגלו ושראל, הוג דאלרוש  ותר שאת גותר 
עגז , כו אדו וגנע את לועגט ערכו, גלחגסר ספרוש אדו, גדפשו וגנעת לאגנ 
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את רגע ל קרו הספרוש, כו זה נרכש כסל ללג , לתת נגפו  נ רו אלת 
גלסלף נ רו צנוקוש  – קל גחגלר על עדוון סתגש כזה אשר דשכח כלת 
לל  – גאדו  תגלו אלך , כו ושרוש נרכו ה', צנוקוש ולכג  ש גפגשעוש 
וכשלג  ש , קדאת ה' צ אגת תעשה זאת  - גתהו זאת דחלתו, כו האלת 

וגרה את נרכג, ואם לא יעשה השכל יעשה הזמן" 

)פתח כחגנה של לחט, שש, על' 352-351(

ה. אור חדש על ציון תאיר

 שדת תרד''א התחולג הוהגנוש לעשגת לאלצוש ל קש לכל ללכו ארץ, 
לק ל רושוגן לעלוה והגנות הלגדות לארץ ושראל.  הש דפגשג עש הקוסר 
הגרלדו, עש השגלטן התגרכו, עש ללך אוטלוה, א ל כגלש סר ג לתלגך 

 רעוגן. 

רק  רוטדוה גלתה אהנה לרעוגן,  לשא גלתן אתה עלתה אפשרגת לווש  
והגנוש  סודו, שהוה  שלוטת ה רוטוש, אך הלגשל ה רוטו של לצרוש לא 
הסכוש.  הלשך הוה הרעוגן הלפגרסש של אגגדנה, שוהגנוש לא הסכולג 
לג. כך  שדת תרס''נ הוה דראה שהרעוגן חסר סוכגו להצלחה, גהר ה 
והגנוש ותוואשג להרעוגן גהתחולג להגר לאלרוקה.  דגסף לחלת הוואגש 
התחולה הת גללגת דגראה, שעלתה לללנוש ל הולוש, הלצ  הוה כל כך 

קשה, שר וש לן העגלוש לארץ התוואשג געז ג את הארץ.

הושגעה הגועה נגגקא לן הללחלה הדגראה, ללחלת עגלש הראשגדה, 
כאשר תגרכוה הותה עש גרלדוה גהקוסרגת אגסטרג-הגדגרות. גלהצנ השדו 

הוג רגסוה צרפת  רוטדוה געגנ. 

 לחצות השדוה של הללחלה פעלה  רוטדוה ללגגרה של האלפרוה 
התגרכות ששלטה על כל הלזרח התוכגן, גכך  רוטדוה לאחר לאלצוש 
לרג וש ש הש א נ הצ א ה רוטו כ 23,000 חולוש כג שוש את ארץ 
ושראל. את שאר הדוסוש תגכל לקרגא  פרק ח – הלולנ הדוסו  הצהרת 

 לפגר.  
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כך ותקוולג נ רוג של הצנוק, כאשר אדג דרצה גדשתגקק להגוע לא''ו 
ה ֲחָנׁשֹות. ַּבַעל ִלְלָחלֹות.  ג קשתש את ה' אלגקוכש, אז ּפֹוֵעל ְּג ּורֹות. עֹוֹשֶ
זֹוֵרַע ְצָנקֹות. ַלְצִלוַח ְוׁשּועֹות. אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ָּתִאיר ְגִדְזֶּכה ֻכָּלדּו ִּבְלֵהָרה 

ְלאֹורֹו.

ו. ספריו

הר  אלקלעו כת  ספרוש ר וש גכן חג רגת גלאלרוש ר וש, אלג הש ספרוג 
)כפו שלצאתו  ספר  חר ה'  צוגן –  ג וש רשולה של כל הספרוש העגסקוש  דגשאוש חשג וש אלג(:

א. "נרכו דגעש" )לשדת תקצ"ט(. קוצגר כגלל כלעט כל נרכו הלשגן גהלכגתוה 
 לשגן צח ספרנו לצגרך תודגקגת של  ות ר ן.  הקנלה )שרק הוא לגנפסת לכל 
הספר  כת ו הר  אלקלעו של לגסנ הר  קגק( וש הס ר דפלא לנגע א''ו דקדות  וסגרון.  

 . "שלגש ורגשלוש" )לשדת ת"ר(. על חשו גת לצגגת לעשר כספוש. 

ג. "לדחת והגנה" )לשדת תר"ה(. לתגך ההקנלה: "כל הד ואוש דתד אג דחלגת 
גועגנו גאגלה, א ל ההתחלה גהראשות נ ר ה'  הגשע ) ,  ( גדק צג  דו 
והגנה ג דו ושראל וחנג גשלג להש ראש אחנ געלג לן הארץ, כו גנגל וגש 
וזרעאל. ר"ל, תחולת הגאגלה הוא שוק צג ושראל  אגגנה ג עצה אחת 
להשוש עלוהש ראש גלעלגת לן הארץ, גכלג שתורגש גופקגן לן ארעא 

גלגתהגן".

נ. "קגל קגרא" )לשדת תר"ח(: קגרא לעש לחזגר  תשג ה, נהוודג, לשג  לארץ 
ושראל. גלשרודג האנורוש )גנגלו התגרה( הלצגה ל קש חדודה לאת ללכו 

הארץ  ענ עלדג גערו אלהודג. 

ה. "פתח כחגנה של לחט" )לשדת תר"ט(: הפגתח ונ  תשג ה אל ארץ טג ה 
גרח ה, גלא וגסופג עגנ לנא ה.

"קגל ל שר" )לשדת תרו'' (  להנגרה החנשה של הכת וש, לצאג חג רת 
דגספת, שלא ונעג על קוגלה, כדראה שהר  הנפוס ללדה לעט לאגנ.  
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ג. "ל שר טג " )לשדת תרו" (: שוק צג ושראל אגגנה אחת להשגוח  עסקו 
הקו גץ. גכוגן שהגאגלה לגכרחה ל א  נרך הט ע  דסוש דסתרוש .. אלרג 
רז"ל  זכגת דשוש צנקדוגת דגאלג ושראל ללצרוש. כן  גאגלה הזאת הש וע 

את  דגת צוגן שהן תעגררדה את  עלוהן ג דוהן גכג'.

ז. "ספר חווש" )לשדת תרט"ז(: קגל ה'  כח, לקרא לש גווש נרגר .. אשר לא 
ו גא  אש תע גר  לוש .. קרג ה ושגעתו ל א גצנקתו להגלגת.

ח. "גגרל לה'" )לשדת תרו"ח(: על גאגלת ושראל, גלחזגר  תשג ה שלולה ע"ו 
ההכדגת לגאגלה.

ט "לשלוע שלגש" )לשדת תרכ"א(: .. גכל אחנ וקנוש אחנ ל דוג קגנש לה' 
לעלגת גלראגת את פדו ה' צ אגת, לווש  את ארצדג הקנגשה.

ו. "שלע ושראל" )ג"כ לשדת תרכ"א(: אגנה את ה' לאנ ג תגך ר וש אהללדג, 
כו לא  זה גלא שקץ את עדוו גאת וגוע כפו, גהח רה הקנגשה "שלגש 

ורגשלוש" דצר לטעו לעשה ונו להתפאר – עשתה פרו.

וא. "לקוץ דרנלוש" )לשדת תרכ"ג(: כו ח רגת "חג  ו צוגן" השגדגת שדגסנג 
לאחרגדה  כלה לקהולגת ושראל, הן אתחלתא נגאגלה, כו כל הקצון כלג, 

גאון הנ ר תלגו אלא  תשג ה כללות, נהוודג שו ה אל ארצודג.

ו  "לעגננ עדגוש" )לשדת תרכ"נ(: לעגננ את הראשגדוש שדחלצג געלג גדתווש ג 
 ארץ.

וג. "רגלו ל שר" )לשדת תרכ"ה(: כד"ל. לנ רוג שש: התחלת הגאגלה תהוה לן 
האגלה עצלה, גהלאלודוש כו התחלת הגאגלה תהוה על ונו לשוח  ן נגנ, 
 אגתגת ג לגפתוש, כולו צאתדג ללצרוש - הש לאלודוש שגא גשקר. גכן 
כתג , התדערו לעפר קגלו ש ו ורגשלוש התפתחו לגסרו צגארך ]ושעוה 

ד ,  [  דון התפעל, רצגדג לגלר, שהש  עצלש ותפתחג גדק צג. עכ"ל. 

ונ. "דחלת הארץ" )לשדת תרכ"ג(: כו ע גנת האנלה הוא דחלת האנלה – הוא 
הלצגה הראשגדה לעגלו גגלה גכג'  
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טג. "שו ת צוגן" )לשדת תרכ"ח(: .. ג דג  תוש גדטעג כרלוש, גותקדג הנרכוש, 
גועשג לסחר לווש  את הארץ.

ט"ז. "ק גץ גלגוגת" )לשדת תרכ"ט(: כל ושראל וש להש חלק לעגה"  של ולגת 
הלשוח .. לעגלש וורשג ארץ – לווש  את ארצודג הקנגשה לע נה גלשלרה.

ו"ז. "לדחש צוגן" )לשדת תר"ל(:  הגוגו ת ער אש, כו אוככה אגכל גראותו 
 א נן לגלנתדג גתגרתודג גאלגדתודג גארץ דחלת א גתודג, גקראתו לעלוגדוש 
גתחתגדוש, תדג לה' אלהוכש כ גנ " טרש וחשוך" , גאון קגל גאון עגדה גאון 
קש . גאדו  עדוו כת תו שדוש עשר קגדטרסוש גהגכחתו כו הגאגלה הוא 

ושג  הארץ.

כל הספרוש דלצאוש  שדו כרכוש שוצאג לאגר על ונו לגסנ 
הר  קגק  תגספת ל גאגת הערגת ג ואגרוש לאת נ"ר וצחק 

רפאל.  

ז. גאולה ניסית וגאולה טבעית 

אחנ להעקרגדגת החשג וש  לשדתג של הר  אלקלעו הוה וסגנג של הגר''א 
שוש שדו סגגו ולגת הלשוח.

הדה,  לסכת  רכגת )לנ,  ( דחלקג אלגראוש לה והוה  ולגת הלשוח: לר ו 
חווא  ר א א אלר ר ו וגחדן, כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות 
המשיח, א ל לעגלש ה א עון לא ראתה אלהוש זגלתך. גפלוגא נשלגאל, 
נאלר שלגאל, און  ון העגה"ז לולגת הלשוח אלא שעבוד מלכויות בלבד, 

שדאלר כו לא וחנל א וגן לקר  הארץ. 

גכת  הגר"א  חונגשו אגנגת, אלג גאלג נ רו אלהוש חווש, כו שדו ולגת 
הלשוח הן. 

ג אלרו דגעש )לתללונ הגר"א( שש פורש וגתר, גז"ל: 

אלר ר ודג )הגר"א( ל אר .. כו  ' ולגת הלשוח הן, הוודג ולגת לשוח 
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 ן וגסף... ואז אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד 
גלויות, א ל עשוג ]נהוודג הסט"א[ לא ופגל  ונג... גכשו א לשוח 
 ן נגנ ותקווש לה שכתג  ג לע הלגת לדצח, גכל ועגנו הד ואוש, 
גזה דקרא לעתונ ל א. עכ"ל. ) זה לתגרץ קגשות כסף לשדה שתלה כוצנ ר ודג 
)הרל ''ש( פסק )תשג ה ח, ה( הא נר ו חווא  ר א א ג פרק שאחר זה גגש  פרק ו"  להלכגת 

ללכוש כת  לנשלגאל גצ"ע(

הרו לפגרש  נ רו הגר"א שולוש אלג  הש ות טל שע גנ גלגוגת, הש 
דקראוש ימות משיח  ן וגסף )גאף אש און רגאוש אגתג, ל"ל הגא קווש רק שהגא דסתר גאודג 

דוכר כלג שדאלר גוכר וגסף את אחוג גהש לא הכורגהג(. 

הר  אלקלעו כת : וש ולוש של גאגלה שלולה,  הש הגאגלה  נרך הדס 
כאשר הק ''ה ושג  גוקר  גוצול את עלג, אך והוג לפדו כן ולוש של גאגלה 
לעשות, שתוראה ט עות כ וכגל א ל גש  נרך דס. גלא תעלה על נעתך 
שהקץ גהגאגלה גהושגעה גהדחלה ג ואת לשוחדג הש שלגת דפרנוש גו גא 
הכל   ת אחת ג וגש אחנ. כו לכל אחנ וש קצה גג גל געת גזלן לכל חפץ. 
גהגאגלה שתהוה לפדו  ואת הלשוח  ן וגסף הוא ההצלה להגזרגת גהרעגת 
הלתרגשגת ל גא כל''ש רז''ל כל האגלר נ ר  שש אגלרג ל וא גאגלה 

לעגלש, שדאלר גתאלר אסתר לללך  שש לרנכו )לדחת והגנה לנ(. 

כך גש כת  השל"ה תגלנגת אנש  ות נגנ )קלא(: דראה  עודו וגתר הנרך 
שכת תו ללעלה )אגת רס (, כו ר ו וגחדן גשלגאל, לר אלר חנא גלר אלר חנא 
גלא פלוגו.  גזהג לה שכתג   תגרה )נ רוש וט, ח-ט(: "ְגִאש ַוְרִחו  ְוָו ֱאֹלֶהוָך ֶאת 
ְּגֻ ְלָך ַּכֲאֶׁשר ִדְׁשַּבע ַלֲא ֶֹתוָך ְגָדַתן ְלָך ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֵתת ַלֲא ֶֹתוָך: 
ִּכו ִתְׁשלֹר ֶאת ָּכל ַהִּמְצָגה ַהּזֹאת ַלֲעׂשָֹתּה ֲאֶׁשר ָאדִֹכו ְלַצְּוָך ַהּיֹוש ְלַאֲהָ ה ֶאת 
ְוָו ֱאֹלֶהוָך ְגָלֶלֶכת ִּבְנָרָכוג ָּכל ַהָּיִלוש ְגָוַסְפָּת ְלָך עֹונ ָׁשֹלׁש ָעִרוש ַעל ַהָּׁשֹלׁש 
ָהֵאֶּלה". כת  הרל "ן "הפרשה הזג עתונה". לכאגרה  זלן הגאגלה האש 
והוה רגצחוש? הרו הרע וכלה לן העגלש גלא והוה רק טג ? גע''כ שלא 
  ת אחת והוג כל ההצלחגת רק  הלשך הזלן. גע''ש עגנ ראוגת ר גת. 

לפו נ רוהש ולוש הללג שאדג דלצאוש  הש הם תחילת "ימות המשיח" 
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עלוהש נו ר שלגאל, "און  ון העגה"ז לולגת הלשוח אלא שעבוד מלכויות 
בלבד". )לא לחודש וש הוגש ח רת טלפגדוש – שעגשה כל הוגש תזכגרגת גצלצגלוש  שש ולגת הלשוח, 

לעגרר אגתדג גלהוזכר על לעלת ולוש דפלאוש אלג(

ח. שנת ת”ר

וש נעגת )קגל ל שר וג( שהחשו ג את הש ולגת הלשוח החל משנת ת''ר, 
כל''ש  פרק חלק )סדהנרון צט, א(: "ולגת הלשוח... ארבע מאות שנה, כתו  
הכא גע נגש געדג אתש אר ע לאגת שדה, גכתו  התש: שלחדג כולגת 
עדותדג". גהש תגספת לחגל על הקגנש הש ת הגנגל גהדגרא האלף הש ועו, 
ק לת ש ת להזלון גלקנש את וגש הש ת שוהוג כל ושראל לזגלדוש לחוו 
העגה'' . )לפו זה כשש שלתגך האר ע לאגת שדה ורנג ללצרוש רק לאתוש געשר שדוש, כך אגלו עוקר 
ולגת הלשוח והוג לשדת תש''צ(. ג שש הגר''א לג א  קגל התגר שעוקר האתחלתא 

נגאגלה תתחול לשדת ת"ר, עפ"ו האלגר  זגה"ק להלן. 

זה הסולן שאלרג  זגהר )גורא קוז, א(: ג שות לאה שדון לשתותדאה ותפתחגן 
תרעו נחכלתא לעולא גל געו נחכלתא לתתא גותתקן עללא לאעלה 
 ש ועאה כ ר דש נלתתקן  וגלא שתותאה לכו ער  שלשא לאעלא 
 ש תא, אגף הכו דלו, וסימניך ) ראשות ז'( בשנת שש מאות שנה לחיי נח 
גגג' ד קעג כל לעוודגת תהגש ר ה. נהודג  שדת ת''ר לתחולון ולו הלדגחה 
נהודג ולגת הלשוח גושראל ושג ג אל הלדגחה גאל הדחלה, ששש העגה''  

של ולגת הלשוח. 

 אלת  תחולת עלוות תללונו הגר"א  שדת תקס"ט הותה הארץ כלנ ר 
שללה, קגלץ והגנוש קטן לאנ הוה  ארץ ושראל, גלאז התחולה עלוה 
 לתו פגסקת  ק גצגת קטדגת, ענ ש שדת ת"ר הוג כששת אלפוש והגנוש 
)עו'  ספר חזגן צוגן פרק כט(. גלאז התחול הושג  להתרח   צענוש גנגלוש וגתר.

שלשוש השדוש הראשגדגת לשהגתש  ארץ, ענ שדת ת"ר, הוג קשגת גלרגת, 
גדגנעג  שש "תקגפת הוסגרוש",   כל התקגפה ההוא עלנ הושג  הרך וגש 
וגש  פדו סכדת התלגטטגת גחוסגל  תגקף התלאגת האוגלגת, אך הגנגת 
לעקשדגתש הכ ורה של תללונו הגר"א גראשו הכגללוש פרגשוש גחסונוש, 
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שהכורג לתגך אלגדה חזקה געלגקה שעש כל צענ גשעל של התקנלגת 
 חוזגק הושג  גהרח תג לתקר  קץ הגאגלה, ג וגנעש לראש "כו כך 
הש נרכו הגאגלה ח לוש  דעולוש" ג"לן הלוצר ללרח וה", התאגששג 
גל שג עגז לעלגנ תגך עקשדגת עצגלה  פדו כל התלאגת גהלשוכג  לרץ 
גתעצגלגת  ע גנת הושג  גהרח תג. רק לאחר לכן בשנת ת"ר החלה 

הקלה גהצלוחג וגתר.

 עגנ ש שדת תק"ס לדה עש ושראל שדווש גחצו ללוגן, הרו  שדוש שאח"כ 
הכפול עש ושראל את עצלג פו כלה גכלה, ג שדת ת"ר לדה אר עה ללוגן, 
 שדת תר"כ ששה ללוגן, תר"ס עשרה גחצו ללוגן, ג שדת תר"צ ששה עשר 

ללוגן.

בשנת ת''ר קו לה  רוטדוה גצרפת רשגת להתגרכוש שאזרחוהש וגכלג 
לקדגת שטחוש  א''ו, )הוגת גהש עזרג להש לדצח את הלרנ של לגחלנ עלו(. על ונו כך 
לגדטפוגרו גרגטשולנ וכלג אח''כ לקדגת הר ה שטחוש  ארץ ושראל. שדת 

ת''ר אכן הותה שדת ראשות הגאגלה )לתגך לגולת התקגלה נ''ר חגו  ן ארצו(.

לכן קראג תללונו הגר''א לספר על הגאגלה קול ה-תר, הוגת ג שדה זג 
לתחול אתחלתא נגאגלה גגש על שש הפסגק  שור השורוש ) , ו (: ַהִּנָּצִדוש 

ִדְראּו ָ ָאֶרץ ֵעת ַהָּזִלור ִהִּגוַע ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו.  

"זה לי עשרים וחמש שנה אשר בערה בי ארץ חמדה שחמדו לה אבותינו הקדושים, ואני 
קורא בחיל על ישוב הארץ... ואף כי שמעתי אומרים כי יש חכמים שאין רוחם נוחה 
בישוב הארץ – אנוכי אחור לא נסוגותי, כי אמרתי תכתב זאת לדור אחרון, ואם לא 

יעשה השכל יעשה הזמן" )הרב אלקלעי רגלי מבשר, עמ' 635(.



להשגת הספר: 055-6785647

פרק ה'

תשובה לארץ ישראל

א. שתי תשובות הן

דחזגר תחולה  קצרה על הקגשוגת להפרקוש הקגנלוש: 

ל גאר בתורה ) פרשת דצ וש( השו ה לא''ו תגוע רק לאחר התשג ה, א. 
הלגועה  עק גת הקללגת ש פרשת כו ת גא, גכן דפסק  רל ''ש, 

כיצד הגענו לארץ ישראל ללא תשובה?

 ד גאת הגאגלה ביחזקאל דאלר  לפגרש הפגך להתגרה, שהגאגלה  . 
תגוע לנגר של חגטאוש, כוצנ ותכן סתורה, הרו כל הפרשה  וחזאל 

שגגה לפרשת דצ וש חגץ להתשג ה?

כל וגש  תפולה אדג אגלרוש: ּוֵלִ וא גֹוֵאל ִלְ ֵדו ְ ֵדוֶהש ְלַלַען ְׁשלֹו ג. 
ְּבַאֲהָ ה – לשלע שהגאגלה לא לגועה  זכגת התשג ה, אלא ללען 

שלג?

תדאוש גאלגראוש דחלקוש האש תשג ה קגנלת לגאגלה, גאף אחנ נ. 
להש לא ל וא ראוה להפסגק  תגרה  ג כתג  להנוא שתקדם 

תשובה לגאולה, הותכן?

בגמ' סנהדרין ושדה סתורה שחופשג ר וש כוצנ לתרצה:  נעת ר' ה. 
והגשע האש גאגלה תגוע  זכגת תשג ה לחלת ללך קשה כהלן, אג 

שוגאלג ללא תשג ה? 
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ראינו את הללך הקשה כהלן  שגאה הדגראה, לנגע לא זכודג לכאגרה ג. 
לראגת גש את התשג ה? 

דללנ עתה את תרגצג הדפלא של ר’ והגנה אלקלעו:

“גלכן דראה לו לתרץ כו שתי תשובות הן – תשג ה פרטות גתשג ה כללות”.

לנ רו הר  אלקלעו, כל לה שהר ג לעסגק  לגשגו התשג ה ג הלכגתוה, 
לולו חז”ל גענ לאחרגדוש, כל זה דכדס  לסגרת הלגשג ‘תשובה פרטית’. 
לעגלת זאת, ‘תשובה כללית’ הוא “השו ה לארץ ושראל” של העש כגלג, 
גלכן הוא תתרחש  ”אחרות הולוש”. אלדש הגאגלה תלגוה  תשג ה, אך 

לא בתשובה פרטית כי אם בתשובה הכללית.

ג לשגדג: 

“תשובה פרטית, רגצה לגלר, שישוב החוטא מחטאו על פו גנרו 
התשג ה אשר ג לג הראשגדוש... גלזאת תקרא תשובה פרטית לפדו 
שדצרכת  פרטוש, לכל איש ואיש התשובה כפי חטאו – לפי כובד 

עוונו כך משקל תשובתו.

א ל התשובה הכללית רגצה לגלר, שושג ג כל ושראל על ה’ א-להודג 
לארץ דחלת א גתודג, כו הנר  חגצה לארץ נגלה כלו שאון לג א-לגה, 
גושראל  חגצה לארץ עג נו ע גנה זרה  טהרה הש, שדאלר: “גע נתש 
שש א-ֹלהוש לעשה ונו אנש, עץ גא ן...”, כלג שאלר רש”ו: לשאתש 

עג נוש לעג נוהש ]של אלולוש[, כאולג אתש עג נוש להש. 

התשובה הכללית הזאת ציוו עליה כל הנביאים, כלג שכת  ר דג 
]הרל ”ש[: ‘כל הד ואוש צוגג על התשג ה, ואין ישראל נגאלין אלא 
בתשובה, גכ ר ה טוחה תגרה שעתונון ושראל לעשגת תשג ה 
 סגף גלגתן, גלונ הן דגאלון’. – רגצה לגלר, תשובה כללית, שישובו 

ישראל לארץ הקדושה”

גשתו תשג גת אלג רלזג רז”ל   רכת השו דג: השו דג א ודג לתורתך, 
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ר”ל תשג ה פרטות. גהחזורדג  תשג ה שללה לפניך, ר”ל תשג ה 
כללות. גאחרוה סלח לדג... גאחרוה גגאל ושראל, כו הגאגלה הוא על 

תדאו אש דשג  אל הארץ”. )פתח כחגנה של לחט, עלגנ 324(

ב. ושבו בנים לגבולם

התשג ה הכללות לפגרשת גש  ד גאת ורלוהג. אחרו  כו רחל גתשג ת ה' 
"גש ג  דוש לג גלש", דאלר )ורלוהג ל"א, כ(: 

"ַהִּצוִ ו ָלְך ִצֻּיִדוש ִׂשִלו ָלְך ַּתְלרּוִרוש ִׁשִתו ִלֵּבְך ַלְלִסָּלה ֶּדֶרְך ָהָלְכְּת 
ׁשּוִבי ְּבתּוַלת ִוְׂשָרֵאל ֻׁשִבי ֶאל ָעַרִיְך ֵאֶּלה".  

 רגרה גלפגרשת הקרואה לשוב לארץ כביטוי של תשובה, לתגך זכורת 
הנרך גסולדוה. כה הר ג להגצוא פסגק זה לונו פשגטג גלנרשג על הלצגגת, 
ענ שדשתכח פשגטג. לא רק זג, אלא שהד וא גגער   ת ושראל הלת וושת 

לשג , אג הלתעצלת לשג , ענ שהגא דגזף  ה:

 "ַענ ָלַתו ִּתְתַחָּמִקון ַהַּבת ַהּׁשֹוֵ ָ ה ִּכו ָ ָרא ְוָו ֲחָנָׁשה ָּבָאֶרץ ְדֵקָ ה 
ְּתסֹוֵ   ָּגֶ ר ")שש, כ"א(

 דוגגנ לנרך העגלש, שג ר לחזר אחרו אשה, תהוה אז להפכה  עגלש, 
גושראל הש שוחזרג אחרו הקנגש  רגך הגא, כלומר אחרי נחלתו בארץ 

ישראל.

וש לצוון שגש קרואת תללונו הגר"א לעלוה לאר"ו הותה  שש: "שג ו אל 
ערוך". )עוון ספר "חזגן צוגן" על' 178(. געוון קגל התגר פרק    חודה קדנ, ש ו אל 
ערוך )ורלו' לא( - כל הפרק הזה דאלר על לשוח  ן אפרוש .. שעל ונג ק גץ 
גלגוגת. גר דג הגסוף רלז ע"ז "ש ו אל ערוך" )לפו הכתו  ש ו  לו ג(  גולט' 

"ענגת  והגסף". עכ"ל.

ג. ותשובתו הרמתה

הר  אלקלעו הוה, דאלן לג הק ללשגן הקגנש, גכלו שחו ר ספר ללולגנ 



נ. התשג ה של אחרות הולוש | 63

להשגת הספר: 055-6785647

לשגן הקגנש נגר שלש לפדו אלועזר  ן והגנה, הר  אלקלעו ל סס את 
פורגשג על דותגח לשגדו  שפת הלקרא:

"תנע לך, שהרו 'תשג ה' – הגראתג הראשגדה הוא שישוב האדם 
אל המקום אשר יצא משם, כלג: 'גתשג תג הרלתה כו שש  ותג' 
)שלגאל א' ז', ו"ז( – גחז"ל על נרך השאלה הדוחג את השש הזה לשג  
לחטאג... גכוגגן שהגראתג זאת הוא דצרכת ללאנ גדגהגת  כל לקגש 
ג כל זלן, גנ רג  ה כל חכלו הלגסר, גהרגל דעשה ט ע – כאולג לא 
הותה הגראה אחרת  תו ת התשג ה, גהגראתג הראשגדה דשכחת 
כלת לל  – גהתשג ה הכללות הוא לפו הגראתג הראשגדה ]של השש 

תשג ה[ שדשג  אל הארץ אשר וצאדג לשש, כו הוא  ות חוודג".

)פתח כחגנה של לחט, עלגנ 326(

ד. התשובה של אחרית הימים

 אגר חנש ל אר הגא  פסגקו התגרה, התשובה הראשונה עלוה לנ רת 
התגרה  פרשת דצ וש כגגדתה שעש ושראל רגצוש גחפצוש  ארצש, רגצוש 
לשג  ענ ה' – הוודג ענ לקגש השראת שכודתג - אל ארץ ושראל.  כו הנר 
 חג''ל נגלה כלו שאון לג אלגקה... לשג  אל הארץ אשר וצאדג לשש כו 

הוא  ות חוודג. 

כך גש לשלעגת הפסגקוש, הרו התגרה כגת ת לאחר לכן גש  ה' את 
ש גתך גש  גק צך לכל העלוש, כוצנ התגרה לשתלשת  אגתג פגעל 

לתשג ה על חטאוש, גלשו ה לארץ ושראל?

לנגע דוסחה התגרה את תשג ת ושראל גאת שו ת ה'  אגתג  וטגו,  אגתן 
לולוש )'גש ת' – 'גש ... גש '(? לפו רג  הפורגשוש האגחזוש  תשג ה הפרטות 

 ל נ – אוך אפשר לפרש את שו ת ה'?! 

א ל לפו הר  אלקלעו וש כאן תוקגן לחטא הגלגת  שו ה זג. לפוכך, 
הפסגק  רגר כשלש: אתש תשג ג ענ ה', הוודג לארץ ושראל, שכאשר עש 
ושראל לשתגקק לחזגר לארצג, הק ''ה ושו  אתכש, כלגלר, וק ץ אתכש 

גושו  אתכש אל הארץ לכל העלוש, לכל הגלגוגת. 
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ה. כי עין בעין ראינו

כך ללש ראודג  עודדג "ְגָהָוה ִכו ָוֹ אּו ָעֶלוָך ָּכל ַהְּדָ ִרוש ָהֵאֶּלה ַהְּבָרָכה 
ְגַהְּקָלָלה", רק לאחר שהגועג הקללגת הצרגת גהפגגרגלוש העלולגת 
גהרנופגת, רק אז "ַגֲהֵׁשֹ ָת ֶאל ְלָ ֶ ָך ְּבָכל ַהּגֹוִוש ֲאֶׁשר ִהִּדוֲחָך ְוָו ֱאֹלֶהוָך 
ָׁשָּמה" את התשג ה של גהש ת אל ל  ך לס ור הרש"ר הורש כו לשלעגת 
לשגן זג הוא הת גדדגת חגזרת. האנש רגאה תגפעגת לחגצה לג, גע"פ רג  
אודג שת ל ג לעוון  הש, כו כ וכגל וש לג נ רוש נחגפוש וגתר גתכגפוש 
וגתר לטפל  הש. א ל כאשר עש ושראל ושוש ל  להת גדן  תגפעגת 
ההוסטגרוה הארגכה שלג, כוצנ כל נרכג שרגעה אסגדגת גטרגנוגת, שדאת 

עגלש ]האגלגת[ לעש עגלש, הת גדדגת זג גגרלת לתשג ה.

גלה הגא הצענ הראשגן של תשג ת עלדג  הוגתש  גגלה? פסועה ראשגדה 
הוא שוכורג כו און לקגלש  ון הגגוש. "הן עש ל ננ ושכגן". אך לחש ת 
תעתגעוש הוא לחשג  שוגכלג ללצגא שלגה גדחת  הוגתש  ארצגת דכר.

 שדת ת''ר הותה עלולת הנש על והגנו נלשק, שעגררה גל גנגל של 
אדטושלוגת  אורגפה,  עק גת אגתה עלולת הנש התעגרר הר  אלקלעו 
להתחול לפעגל לעגרר את והגנו העגלש לעלגת לא''ו. לה נול גש הלשכולוש 
 גרלדוה התעגררג לחלגש שגוגן הזכגוגת שלהש  אורגפה, גהחלוטג לאלץ 
את חזגן הגאגלה של שו ה לארץ הקגנש. ְגָהָוה ִכו ָוֹ אּו ָעֶלוָך ָּכל ַהְּדָ ִרוש 
ָהֵאֶּלה – לאחר שהתקוולה כל הקללה שדאלרה  פרשה הקגנלת כו ת גא, 
 שגאה האוגלה שפרצה  שדת תרצ''ט עש''ק פרשת כו ת גא, אז עשג עש 

ושראל תשג ה – גש ג אל ארצש – ללש כלג שה טוחה התגרה. 

בהגדה של מחנה עקורים לאחר המלחמה נמצא כתוב: “אילו פיזרנו בין הגויים ולא 
נתן לנו גזרות מסע צלב ראשון – דיינו. אילו נתן לנו גזרות מסע צלב ראשון ולא נתן 
לנו גזרות מסע צלב שני - דיינו. אילו נתן לנו גזרות מסע צלב שני ולא נתן לנו עלילות 
דם – דיינו. אילו  נתן לנו עלילות דם ולא נתן לנו רדיפות מסע צלב שלישי – דיינו. אילו 
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נתן לנו רדיפות מסע צלב שלישי ולא נתן לנו ‘אות קלון’ – דיינו. אילו נתן לנו  ‘אות קלון’ 
ולא נתן לנו גזרות ‘המגיפה השחורה’ - דיינו. אילו נתן לנו גזרות ‘המגיפה השחורה’ ולא 
נתן לנו את האינקוויזיציה - דיינו. אילו נתן לנו את האינקוויזיציה ולא נתן לנו את גזרות 
ת”ח ות”ט - דיינו. אילו נתן לנו את גזרות ת”ח ות”ט ולא נתן לנו את שחיטות תרע”ט - 
דיינו. אילו נתן לנו את השחיטות באוקראינה בתרע”ט ולא נתן לנו את היטלר – דיינו. אילו 
נתן לנו את היטלר ולא הקימו לנו גטאות – דיינו. אילו הקימו לנו גטאות ולא הקימו לנו 
תאי גזים  וכבשנים - דיינו. אילו הקימו לנו תאים גזים וכבשנים ולא התעללו בנשינו 
וטפינו – דיינו. אילו התעללו בנשינו וטפינו ולא העבידו אותנו בפרך – דיינו. על אחת 
כמה וכמה משהגיע לנו כל אלה אנו חייבים לעלות, ולהעפיל, לחסל את הגלות, לבנות 

את ארץ הבחירה ולהקים בה בית לנו ולבנינו עד עולם”.

ו. תשובה המועילה לבנים

 לאתוש שדוש אחרגדגת הוג הר ה שהת גללג  ון העלוש, לאז 
האולדצופצוה, גדא נג לתגך העש. דקח לנגגלא האגכלגסוגת הר גת של 
להגרוש והגנוש לאורגפה שהגועג לחגפו אלרוקה, לאז שדת 1800 גאולך. 
לפו אגלנן ההוסטגרוגדוש לספר הוהגנוש הדלצאוש שש כוגש הוה צרוך 
להוגת לגכפל פו עשר ללה שהגא הוגש! אלא רג  גלו הלהגרוש שדתפזרג 
 תפגצגת הלנודה הרח ה ההוא, ד לעג  תגך האגכלגסוה הדכרות גדתקוולה 

 הש קללת "גאכלה אתכש ארץ אגו וכש" )גוקרא כג, לח(. 

גש אגתש ללוגדוש לגעטוש הדלצאוש כוגש  אלרוקה, רק קגלץ  ל נ הש 
צאצאוש של והגנוש אלרוקאוש נגר ששו אג ש ועו. אלג שהש והגנוש 
 לגצהר הש נגר שלושו אג ר ועו ללהגרוש והגנוש, גצאצאוהש של הלהגרוש 
ללפדו עשרה נגרגת דעללג לעלדג. גלצ  ההת גללגת הפגשה  אורגפה 
הוגש, ג נרגש אלרוקה ג לער  ארצגת ה רות, הגא ללעלה לששוש אחגז 

)לפו סטטוסטוקה של הסגכדגת הוהגנות(. 

לכן לג ן כו  פסגק  ' זה, שלנג ר  שו ת צוגן, לגזכרוש  לפגרש "אתה 
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ובניך", לה שאודדג לגזכר  שאר פסגקו תשג ה ש פרשה זג. כו ע"ו שתשג ג 
לצוגן, תצולג את  דוך לדושגאו תערג ת. גזג הוא אחת לההושגוש הגנגלוש 

של התשג ה לארץ ושראל.

ז. שובי אלי ואשובה אליכם

כך גש דאלר )זכרוה א', ג( "ֹּכה ָאַלר ה' ְצָ אֹות ׁשּובּו ֵאַלי ְדֻאש ה' ְצָ אֹות 
ְוָאׁשּוב ֲאֵליֶכם ָאַלר ה' ְצָ אֹות", פסגק נגלה לאנ לגפוע גש  ללאכו )ג', ז(: 
"ׁשּו ּו ֵאַלו ְגָאׁשּוָ ה ֲאֵלוֶכש ָאַלר ה' ְצָ אֹות". שדו הפסגקוש הללג לגפועוש 
 ד גאגת של ד ואו ה ות השדו.  תקגפה זג עש ושראל הוה  גלגת גדותדה 
לג הזנלדגת לשג  אל הארץ, אך רק לעטוש לאנ שלעג את קגל ה' 
הקגרא להש לשג  אל הארץ. רג  העש דשאר  גגלה, גלכן ללאכת  דוות 
 ות ה' התעכ ה זלן ר . הד ואוש קגראוש לעש לשג  אל ה' לשג  אל 
הארץ גל דגת את  ות ה', כך וזכג שתשרה השכודה לגלרו   ות הלקנש 

גותקולג כל ד גאגת הגאגלה.  

לכן  וחזקאל לא הגזכרה החזרה  תשג ה לפדו הגאגלה, שכן חזרה 
 תשג ה על מעשינו לא הותה לפדו הגאגלה, רק התגרה הזכורה את 
התשג ה גכגגדתה לחזרה  תשג ה לסגג לוגחנ לשג  לרצגת לגגר  ארץ 

דחלת א גתודג הארץ הטג ה לאגנ לאגנ.

ח. תשובה אחר תשובה

 זה לתגרצת גש קגשות הלפרשוש: לנגע התגרה כגת ת אח''כ  הלשך 
הפרשה "ְגַאָּתה ָתׁשּו  ְגָׁשַלְעָּת ְּבקֹול ְוָו ְגָעִׂשוָת ֶאת ָּכל ִלְצֹגָתוג ֲאֶׁשר ָאֹדִכו 
ְלַצְּוָך ַהּיֹוש", הרו כ ר  תחולת הפרשה חזרג  תשג ה גלהו תשג ה זג 

שלגפועה  הלשך רק לאחר שעש ושראל חגזר לארצג?

כלג שכת  האגר החווש )נ רוש פרק ל, ג(: "וש להעור אחר שאלר ללעלה גש ת 
ענ ה' גשלעת  קגלג לה לקגש לגלר עגנ גלל ה'? עגנ רגאדו שאגלר עגנ 
אחר כך גאתה תשג  גגג' שדראה שלה שקנש ענוון לא הגוע לתשג ה"?

אלדש לפו הד''ל הרו הנ רוש לוגש וש דפלא, התשג ה הראשגדה הותה 
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תשובה לארץ ישראל, לשג  לארצדג הקנגשה, לאחר לכן התגרה ל טוחה 
שה' ולגל את ל  דג )גלכאן דללנ כלה חשג  שגש חולגדווש והוג  ארץ, שותקווש  הש ה טחה 
דפלאה זג( אז תהוה תשג ה לקוגש הלצגגת כלג שכתג  "ְגַאָּתה ָתׁשּו  ְגָׁשַלְעָּת 
ְּבקֹול ְוָו ְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ִמְצוָֹתיו" ג הלשך "ִלְׁשלֹר ִלְצגָֹתוג ְגֻחּקָֹתוג" תשג ה 

ללצגגת לא הגזכרה  התחלה רק כאן. גהנ רוש דפלאוש ענ און קץ. 

ט. סיכום הדברים

שתי תשובות הן – תשג ה פרטות גתשג ה כללות.א. 

‘תשובה כללית’ הוא “השו ה לארץ ושראל” של העש כגלג, גהוא  . 
תתרחש  ”אחרות הולוש”.

התשובה הראשונה עלוה לנ רת התגרה  פרשת דצ וש כגגדתה ג. 
שעש ושראל רגצוש גחפצוש  ארצש.

לה שכת  הרמב''ם און ושראל דגאלון אלא  תשג ה, רגצה לגלר, נ. 
תשג ה כללות, שושג ג ושראל לארץ הקנגשה.

שתו תשג גת אלג רלגזגת בברכת השיבנו: השו דג א ודג לתורתך, ה. 
ר”ל תשג ה פרטות. גהחזורדג  תשג ה שללה לפניך, ר”ל תשג ה 

כללות.

ׁשּוִבי ְּבתּוַלת ִוְׂשָרֵאל ֻׁשִבי ֶאל ָעַרִיְך ֵאֶּלה" – פסגק זה קגרא לחזרה ג. 
לארץ ושראל  שש תשג ה.

קרואת תללונו הגר"א לעלוה לאר"ו הותה  שש: "שג ו אל ערוך".ז. 

'תשג ה' – הגראתג הראשגדה  לשגן הקגנש הוא שישוב האדם אל ח. 
המקום אשר יצא משם, כלג: 'גתשג תג הרלתה כו שש  ותג'.

לכן התגרה כגת ת את תשג ת ושראל גתשג ת ה'  אגתה פגעל – ט. 
לשג , כו שדוהש לנ רוש על שו ה לארץ ושראל. 
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כך גש הוה  פגעל – לה גרש לעש ושראל לחזגר לארצג – גהוה כו ו. 
ו גאג עלוך כל הקללה.

התשג ה לגעולה גש ל דוש, שכן רק  א''ו לג טח נגר העתונ. וא. 

גש   ות שדו דאלר "ׁשּו ּו ֵאַלו ְגָאׁשּוָ ה ֲאֵלוֶכש" ה' קגרא להש לשג  ו . 
לארץ ה'. 

 וחזקאל לא הגזכרה החזרה  תשג ה לפדו הגאגלה, שכן חזרה וג. 
 תשג ה על מעשינו לא הותה לפדו הגאגלה.

התגרה לזכורה פעלוש תשג ה  פרשת התשג ה, שכן לאחר התשג ה ונ. 
הכללות ת גא התשג ה הפרטות, לקווש לצגגת ה'. 

לכן רק  תשג ה האחרגדה לגזכר ְגָעִׂשוָת ֶאת ָּכל ִלְצגָֹתוג, שכן התשג ה טג. 
הראשגדה לא כללה קוגש לצגגת. 

שיר ידידות שהיה שר בעל ספר החרדים

ֶאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה ְיָקָרה ֲחמּוָדה 

ְלתֹוָרה ּוְתעּוָדה ִּתָּקֵרא ְדרּוָׁשה 

ְּבֶאְמַצע ָהעֹוָלם הּוַסד ְיסֹוָדֵתְך 

ִמָּׁשַמִים ֻסָּלם ִנָּצב ְלֻעָּמֵתְך 

מֹוֶרה ִּבְׁשֵלמּוֵתְך ִּכי ַאְּת ַהִּנְבֶחֶרת 

ִּפָּנה ְמֻיֶּקֶרת ְוֶאֶבן ָהֹראָׁשה 

ארץ הקדושה, יקרה חמודה, 

התורה מעידה שה' דורש שלומה.

ארץ ישראל נתונה באמצע העולם, 

סולם יעקב ניצב בה, מחבר עליון ותחתון. 

הסולם מצביע על שלמותך ונבחרותך.

את המקום המכובד והמרכזי.
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ָרָמה ַעל ְּגבּוֵלי ֵתֵבל ַרב ְיָקֵרְך 

ַּבָּפז ֹלא ְיֻסֶּלה ּוְבַסִּפיר ֲעָפֵרְך 

ַּגם ַמְחִּכים ֲאִויֵרְך ּוְמִאיַרת ֵעיַנִים 

ַּבת ְירּוָׁשַלִים ִּבְלָבבֹות ֲחרּוָׁשה 

ַהר ַהּמֹוִרָּיה ְמעֹוָנּה ַהִּמְקָּדׁש ַהּנֹוָרא 

ְלִכֵּסא ְׁשִכיָנה ַוֲארֹון ַהּתֹוָרה 

ַוֲעבֹוָדה ְטהֹוָרה ְוֻׁשְלַחן ַהָּפִנים 

ְלַכֵּפר ֲעֹוִנים ִמְזֵּבַח ְנחּוָׁשה 

ְמקֹום ַהְּנבּוָאה ְואּוִרים ְותּוִמים 

ְוָהֵאׁש ַהּנֹוָרא ָּבָאה ִמְּמרֹוִמים 

ְּבַאְרצֹות ָהַעִּמים ֵאין ֲערֹוְך ֲהָדֵרְך 

ָּברּוְך ֶׁשְּבָחֵרְך ְלַעּמֹו ְיֻרָּׁשה 

ַסְנֶהְדֵרי ְגדֹוָלה ַרָּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ַּכֲחִצי ָהֲעגּוָלה ֵאֶצל ַהַהְרֵאל 

ַעִין ָרֲאָתה ֶאל ּתֹוֵכְך ַאְׁשֵרי ֶחְלָקּה 

ֶאֶרץ ַהֲחׁשּוָקה ֵמֲאבֹות ְׁשֹלָשה 

ְלָבבֹות ִיְכָאבּו ֵעיַנִים ִּתְבֶּכיָנה 

ְּדָמעֹות ִיְׁשָאבּו ָיַדִים ִּתְרֶּפיָנה 

ַיַען ִּכי ְנתּוָנה ֶחְמָּדָתּה ְלֵחֶרם 

ְּכֻסָּכה ְבֶכֶרם ִּכְמלּוָנה ְבִמְקָׁשה 

את גבוהה משאר ארצות ורב כבודך.

כבודך לא יוערך בפז ובאבנים יקרות.

אוירך מחכים ומאיר עיניים. 

א"י בלבבנו חרוטה וזכורה היטב.

בהר המוריה שוכן המקדש.

הוא כיסא לשכינה ובו נמצא ארון הברית. 

בו עבודת הכוהנים ושולחן לחם הפנים.

מזבח הנחושת מכפר עוונות. 

מקום הנבואה ואורים ותומים - בא''י.

אש ירדה מהשמיים למזבח.

בארצות אחרות אין דומה להדרך.

נודה לבורא שבחרך לנו ירושה. 

סנהדרין הגדולה, ובה גדולי ישראל,

ישיבתם כחצי גורן עגולה, בהר הבית.

אשרי מי שראה מציאות זו. 

ארץ ששלושת אבות האומה חשקו בה.

הלב כואב העיניים בוכות.

דמעות יורדות ידיים רפויות.

בגלל שמחמדתם )א"י( בידי זרים. 

כבנין עראי הפרוץ לכל רוח ונוטה ליפול. 
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ַאְּת ַרַּבת ְּבָרכֹות ְּבתֹוְך ַעם ְסֻגָּלה 

ָּבְך ֹיִפי ּוַמְלכּות ִּתְפֶאֶרת ּוְתִהָּלה 

ֵמָאז ֵהם ַּבּגֹוָלה ַאְּת ַרַּבת ַהְּמהּוָמה 

ְּכִאָּׁשה ׁשֹוֵמָמה ְמכּוָרה ְנטּוָׁשה 

ֵמַאְרַּבע ַהֵּפאֹות ְׂשִריֵדי ֲעָדֵתְך 

ֵעיֵניֶהם ְּתלּויֹות ֶאל ַאֲהָבֵתְך 

ַעד ָיִקים ָחְרבֹוַתִיְך ָאדֹון ַהִּמְתַנֵּׂשא 

ְואֹוָתְך ַיֲעֶׂשה ְּבִריָאה ֲחָדָׁשה 

הֹוִמָּיה ְבֵאֶבל ֲעִנָּיה סֹוֲעָרה 

עֹוד ְּתִהי ְבֵתֵבל ְלעֹוָלם ְּגִביָרה 

ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְלאֹוֵרְך ֵיֵלכּו 

ּוְבֵכן ִיְתָּבְרכּו ַיַחד ִאיׁש ְוִאָּׁשה

היית מרבה ברכות בעם ישראל.

היה בך יופי ומלכות תפארת ותהילה. 

מאז בנייך בגולה את במבוכה ובלבול.

כאשה שבעלה עזבה ונטשה. 

מארבע רוחות השמים פליטי הגולה 

נושאים עיניהם אלייך באהבה.

שייבנה חורבותיך הקב''ה.

ויעשה אותך כבריאה חדשה.  

משמיעה קולות צער, שנפשה סוערת,

עוד תזכי להיות ברום המעלה כגבירה.

ואת תאירי עיניהם של הגויים 

ובך יתברכו כולם. 
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פרק ג'

תשובה על חטא הגלות

א. באור חדש למושג תשובה

הר  אלקלעו הס ור שתשג ה כאן פורגשה ללשגן לשג  ה ותה, לשג  
ללקגש שלדג - לארץ ושראל. 

אלדש דותן להס ור את הלגשג תשג ה כפורגשג הרגול ללשגן תשג ה על 
חטאוש, גלהס ור שכאן התגרה לתכגגדת שעש ושראל וחזרג בתשובה על 

החטא שגרם את הגלות. 

התשג ה האלגרה  תגרה ג רל ''ש אודה תשג ה על כל החטאוש, אלא 
תשובה על העוון שגרם את הגלות, תשג ה על חטא לאוסת הארץ, 
כנ רו הכגזרו גהחרנוש הלג אוש לקלן שהגאגלה תלגוה  תוקגן זה החטא. 

כאשר עש ושראל חוזר בתשובה על חטא זה לגועה הגאגלה.

כך גש הס ור האגר החווש הקנגש )נ רוש ל, ג( את שתו התשג גת  פרשת 
התשג ה: א. תשג ה על החטא שלגדע את הגאגלה.  . תשג ה כללות על 
הלצגגת גהע ורגת. )אלדש האגה''ח לס ור שהחטא הגא עז ש את תגרתו, גאדחדג לס ורוש חטא 

לאוסת הארץ, כלג שראודג שעל חטא זה הותה תשג ה(

ב. הגאולה תלויה בחמדה

החרדים כגת  )לצגגת התלגוגת  ארץ - פרק  (: 

"צרוך כל אוש ושראל לחבב את ארץ ישראל גל א אלוה לאפסו 
ארץ  תשגקה גנגלה כ ן אל חוק אלג כו תחלת עגדודג שדק עה לדג 
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 כוה לנגרגת, וען מאסנו בה שדאלר גולאסג  ארץ חלנה, ג פנוגן 
דפשדג, להרה והוה, כתו  כי רצו ע נוך את א דוה גאת עפרה וחגדדג, 

גשש דאלר אתה תקגש תרחש צוגן. 

לפוכך הוג האלגראוש לדשקוש עפרגתוה גא דוה   גאש אלוה. גלה 
טג  גלה דעוש לשור שור ונונגת אשר וסנ ר' והגנה הלגו עלוה  אה ה 
ר ה, תחלת השורה ארץ הקנגשה וקרה חלגנה גכג' )ראה את השור  סגף 
הפרק הקגנש(, כן אדג לשגררוש על צוגן ר ו והגנה  ר אלעאו כל ער  

ר"ח  שלחה ר ה גלתחדדוש לאל שאל וגרשדג לעלוה".

החרנוש לתכגגן לנ רו הרל ''ן ) לנ ר ונ, א( הכגת : כו  חטא הלרגלוש 
דגזר על עש ושראל, כל הגלגוגת של  ות ראשגן ג ות שדו, כלג שאלרג 
)תעדות כט( אגתה לולה תשעה  א  הוה. אלר להש הקנגש  רגך הגא: אתש 
 כותש  כוה של חדש - גאדו קג ע לכש בכיה לדורות )חר ן  ות ראשגן ג ות 
שדו( גלקגר הנ ר  תהולוש )קג( שכתג  לונ לאחר הפסגק "גולאסג  ארץ 
חלנה...גושא ונג להש... ּוְלַהִּפול ַזְרָעש ַּבּגֹוִוש ּוְלָזרֹוָתש ָּבֲאָרצֹות". לללנדג 
 גלל חטא הלאוסה  ארץ חלנה דגרש חגר ן  ות ראשגן ג ות שדו גכל 
הגלגת. לכן גאגלת ושראל להגלגת תלגוה  תוקגן זה החטא, כאשר וח  ג 

את ארץ ושראל. 

ג. לתקן את עון המאיסה

כך כת  גש ר ו לשה נגנ גאלו  פורגשג לתהלוש )קג, כנ(  ותר  ואגר, גז"ל: 

"גולאסג  ארץ חלנה לא האלודג לנ רג. גהדה העגן הזה הוה כל כך 
חלגר לפדוג ות', לפו שפגש  עוקר הכל שהוא האלגדה. ענ שללדג 
דלשכה הגזרה של הגלגוגת, כנו שוכורג גונעג ה דוש שאון ארץ 
כארצש, ולא יתוקן עון המאיסה של האבות, עד שהבנים יביאו 
את עצמם לחשוק בה בחשק גדול, כעדון שדאלר: אתה תקגש 
תרחש צוגן כו עת לחדדה כו  א לגענ – כו רצג ע נוך את א דוה גאת 
עפרה וחגדדג, כלגלר נהא  הא תלוא, שלא יבא עת חנינה לציון, 

עד שבניה יחמדוה בתכלית החמדה והתשוקה". עכ"ל.
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ד. תכלית הכוסף

הגר"א היה אומר: "ספר כוזרי קדוש וטהור, עיקרי אמונת ישראל 
ותורה תלויין בו" )לעשה ר , סו' ט"ג(. 

בכוזרי )לאלר ה'( כת  שצרוך לאהג  את ארץ ושראל, לא סתש אה ה אלא 
תכלות הכגסף גז''ל: 

ג הערת  דו אנש גהתעגררגתש אל אהבת המקום ההוא הקדוש, 
ודחץ העדון הלוגחל, שכר גנגל גגלגל ר , כלג שדאלר: אתה תקגש 
תרחש צוגן כו עת לחדדה כו  א לגענ, כו רצג ע נוך את א דוה גאת 
עפרה וחגדדג, רגצה לגלר כו ורגשלוש אלדש ת דה כשוכספג  דו 

ושראל לה תכלות הכגסף ענ שוחגדדג א דוה געפרה.

ל גאר  נ רוג שוש שכר ר  לאגנ לאגה ו ארץ ושראל, ולמי שמעורר 
את לב בני ישראל לאהבת הארץ, ענ שהש וגרלג גוחושג את הגאגלה. 
עגנ ל גאר  נ רוג שאה ה לארץ ושראל צרוכה להוגת כל כך גנגלה ענ 

שאנש  ט עג ורצה לדשק את אנלת ארץ ושראל. 

ה. תשובה על עוון הגלות

התשג ה האלגרה  תגרה ג רל ''ש אודה תשג ה על כל החטאוש, אלא 
תשובה על העוון שגרם את הגלות, תשג ה על חטא לאוסת הארץ, 
כנ רו הכגזרו גהחרנוש שהגאגלה תלגוה  תוקגן זה החטא. כאשר עש 

ושראל חוזר בתשובה על חטא זה לגועה הגאגלה.

כת  האגר החווש הקנגש )גוקרא כה, כה(: והגאולה תהיה בהעיר לבות בני 
אדם גואלר להש הטג  לכש כו תש ג חגץ גגלוש לעל שלחן א וכש גלה 
וער  לכש החווש  עגלש זגלת הח רה העלוגדה אשר הוותש סלגכוש ס ו  
לשלחן א וכש הגא אלהו עגלש  ''ה לענ, גולאוס  עודוג תאגגת הדנלוש 
גועורש  חשק הרגחדו גש דרגש ל על דפש כל חו ענ אשר וטו ג לעשוהש, 

ובזה יגאל ה' ממכרו".
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נ ר נגלה לצאדג  ר ו והגדתן או שוץ )אה ת והגדתן - הפטרת  לק(: גהוה  וגש 
ההגא דאגש ה' גהא נתו לרכ גתוך גהכרתו סגסוך לקר ך. פורגש נונגע 
שהק "ה וצול את ושראל לללחלת גגג גלגגג כאשר וע רג עלוהש כלה 
גכלה צרגת ואפ"ה לא יעזבו את ה' ואת נחלתם ארץ הקדושה תג "  
גזהג והוה עוקר תשג תש כו התשג ה צרוך להוגת  אגתג לקגש ג אגתג 
לעשה. געוקר חטאש  זלן ה ות הגא הוה ורונתן ללצרוש כלש"ה הגו 
הוגרנוש לצרוש לעזרה. גדשתר   לזאת חטאוש גנגלוש ולכך תהיה 

תשובתם לעתיד שלא ינטשו את נחלתם.  

גכן ר ו וששכר שללה טווכטל: "שאנו חוזרים לארץ ישראל, זה גופא 
לתשובה תחשב, וזה עיקר התשובה גהדה כעת  זלדודג, אחר שדתדג 
לו ש אפולג הוגתר גרגעוש לשג  לדחלתדג, גלגסרוש דפשש על זאת גאודש 
רגצוש  ארץ אחרת, אלא  ארץ א גתודג, גלגסרוש דפשש עלוה, כונגע 
נכלה גכלה לתג, ע גר הארץ, כלג ששלעג  זלן הפרעגת של הער וש, 
כלה ל דו ושראל שעלנג לדגנש גלתג על ונוהש גאלרג קגנש וצואת 
דשלתש  זה הלשגן: און נ ר, טג  ללגת  ענ ארצדג... בוודאי לתשובה 
תחשב בעיני הקב''ה. גלה שאודש לקוולוש את לצגגת התגרה הגא לפדו 
שלא דתגנלג גלא דתחדכג  זה, גהלה  זה כתודגק שדש ה  ון הגגוש. )אש 

ה דוש שלחה על' קז געל' קא(. 

עגנ כת : "זהג לה טחת השו"ת שה טוח שועגרר ל ש לעשגת תשג ה  סגף 
גלגתן... חשק גחלנה גכגסף לכסגף לשג  לא"ו גזה גגפא והוה תשג תן" )שש, 
על' קע(. ג לקגש אחר כת : כו און ספק, שרק הק ''ה שחגש  עלודג תלונ 
לחש גת טג גת, גכנו שלא ונח ללדג דנח, הכניס החשק הזה בליבות 
אחינו בני ישראל... שוחשקג גווכספג נגגקא לארץ א גתודג, גולסרג דפשש 
על זה. ג גגנאו שלצגגה גגררת לצגגה - ש ר גת הולוש, אחר שותווש ג 

 ה הר ה לושראל, וטהר הק ''ה את ל  ש, גוחזרג לע גנתג ות רך. 
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לפני מאה שנה לערך, עלו לארץ ישראל עולים חדשים מאירופה, וקנו את אדמות ראש פינה. 
כיוון שהיו אנשים עשירים בנו בתים גדולים ויפים מאבן, אבל לאחר זמן קצר החלו 
הקשיים להתגבר, מחלות, קשיי פרנסה, עוני, מחסור, והתנכלויות של כנופיות ערביות. 
לאט לאט התחיל להתמלא בית הקברות של המושבה בחללים. כתוצאה ממצב זה החלו 
להגיע מכתבים מההורים מחו"ל: 'תחזרו אלינו, ולכל הפחות תשלחו אלינו את הילדים.' 
במושבה החלה להתעורר תסיסה, והתושבים החליטו לקיים אסיפת חברים דחופה בבית 
הכנסת. כולם הגיעו, ובמיוחד הנשים שהן אלו שסבלו ביותר מכל המצב. אחת הנשים 
ביקשה רשות לדבר ראשונה. היא הייתה בתו של גביר בחו"ל, רגילה בתפנוקים, וסבלה 
מאוד מהמצב. האנשים כולם היו בטוחים שהיא כנראה רוצה לומר כמה קשה לה, 
ושאי אפשר להמשיך כך. כאשר עלתה על הבמה אמרה האישה: "זה אלפיים שנה אדמות 
ראש פינה מחכות שיגאלו אותן. מליונים של יהודים מתבוננים בנו כעת, האם ניכנע או 
נישבר. אם חלילה נעזוב את המקום הזה - יתכן ויעברו עוד אלפיים שנה עד שישובו 
לכאן יהודים", בשלב זה פתחה את ארון הקודש ואמרה: "משביעה אני אתכם בספר 
התורה שבארון הקודש שאף אחת מהנשים כאן לא תעזוב את ראש פינה ויהי מה". דממה 
השתררה בבית הכנסת, ואחת אחת עברו הנשים לידה, נישקו את ספר התורה, ואמרו: 

'גם אני נשארת'.



להשגת הספר: 055-6785647

פרק ז'

ישראל עושים תשובה

א. מלך קשה כהמן

לאחר שללנדג את תגרת התשג ה, דראה כוצנ כל הקגשוגת לתגרצגת 
 אגפן דפלא ענ לאגנ: 

ר"א גר''ו דחלקג האש תהוה  תשג ה לפדו הגאגלה, אף אחנ להש לא ל וא 
את הפסגק  תגרה גשאלדג הותכן להקשגת לנרשגת גלא לפסגק לפגרש?

א ל, עכשוג וגנעוש אדג הפסגק  תגרה לנ ר על תשג ה לארץ ושראל, 
גאולג ר''א גר''ו לנ רוש על תשג ה פרטות – תשג ה על חטאוש. 

ר' והגשע אלר שאש ושראל לא ועשג תשג ה לעצלן הק ''ה ועלונ ללך 
קשה כהלן שוגרגש לעש ושראל לחזגר  תשג ה. גשאלדג הלן ראודג, 

תשג ה לא ראודג?

א ל, עכשוג וגנעוש אדג התשג ה עלוה לנ ר ר' והגשע הוא לכסגף  תשגקה 
שאון כנגגלתה לארץ ושראל, גלעשגת תשג ה על חטא הלרגלוש. 

זאת ראודג  עודדג, כמדומה שלא היה דור כזה מאז מתן תורה שהתשגקק 
לעלגת לארץ ושראל  כזאת לסורגת דפש, כלג הנגר של אחרו השגאה, 
והגנוש עלג לארץ ג נרך לארץ ע רג את כל האר עה שחו וש להגנגת הש 
ונעג לראש שוש  רוטוש גוש ער וש,  ארץ און פרדסה גוש לחסגר חלגר 
לאגנ  אגכל הכל דותן  תלגשוש גכ''ג, גאפ''ה עלג עשרגת אלפו והגנוש 
 אש ג לוש. ותקווש ללש לה שהתגרה ה טוחה ְגַׁשְ ָּת ַענ ְוָו ֱאֹלֶהוָך ַאָּתה 
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ּוָ ֶדוָך ְּבָכל ְלָ ְ ָך ּוְ ָכל ַדְפֶׁשָך – עש ושראל  אג לארץ  לסורגת דפש שאון 
כנגגלתה, עש אה ה אנורה שותכן גלולגת עגלש לא הותה כזאת אה ה 

לארץ הא גת. 

לא הוה תוקגן לחטא הלרגלוש וגתר דפלא ללה שהוה אחרו השגאה, ללש 
התקולג נ רו חז''ל  ללגאן לעלונ להש ללך קשה כהלן  וישראל עושים 

תשובה, תשג ה דפלאה  וגתר על חטא הלרגלוש. 

זה הכגגדה  תפולה 'תקע  שגפר גנגל לחרגתודג', השגפר הזה ר''ל צרה 
גנגלה הלעגררת את ל  הדרנלוש ללשג  לארץ ושראל, כלג שאלר הרל ''ש 
)תשג ה ג, נ(: "אף על פו שתקועת שגפר  ראש השדה גזורת הכתג  רלז וש  ג 
כלגלר עגרג ושדוש לשדתכש גדרנלוש הקוצג לתרנלתכש גחפשג  לעשוכש 
גחזרג  תשג ה גזכרג  גראכש" )פתח כלחט אגת כז(. כלג ן שאש הודג זגכוש הוה 

זה שגפר של רחלוש, א ל שלא זכודג הוה זה שגפר של עגרג ושדוש. 

ב. תיקון שלא היה מימות עולם

 תורגץ זה גש לוגש  כל הקגשוגת העצגלגת  נ רו הגל'  סדהנון האגלרת 
שגש ר' והגשע לגנה שצרוך לעשגת תשג ה  ש ול להגאל, אלא שתהוה 

לחלת ללך קשה כהלן, גהקשג:

א.  רש''ו כתג  לפגרש שהגאגלה ת גא גש שושראל והוג ללאוש חטאוש, 
ז''ל רש"ו: "אגתן ה זגוון גלתגע ון  ע ורגת, אף על פו כן וגאלג, ללכוש 

וראג גקלג". 

 . הרו דאלר  גל' לפגרש )סדהנרון צח.(: אלר ר ו וגחדן: און  ן נגנ  א אלא 
 נגר שכגלג זכאו, אג כגלג חוו .  נגר שכגלג זכאו - נכתו  געלך כלש 
צנוקוש לעגלש וורשג ארץ,  נגר שכגלג חוו  - נכתו  גורא כו און אוש 
גושתגלש כו און לפגוע, גכתו  ללעדו אעשה. לפגרש  גל' שלשוח ו גא 

 נגר שכגלג חוו , לא לשלע שועשג תשג ה אפולג לוראה. 

ג. לה הקשה ר''א לר''ו לכל הפסגקוש של תשג ה הרו גש לר''ו עגשוש 
תשג ה? 
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לפו הד''ל לתגרץ הכל  אגפן דפלא  וגתר. ר' והגשע אלר שהללך קשה 
כהלן וחזור אגתש  תשג ה, לא התכגגן לתשג ה על כל החטאוש ענ שוהוג 
זכאוש לגאגלה כנ רו ר''א, אלא לתשג ה על חטא לאוסת הארץ. הללך 
הקשה כהלן וגרגש לעש ושראל לשדגא את הגלגת גל גא  לסורגת דפש 
לארץ ושראל, לקווש עלה דעלה גורשדג אגתה כו וכגל דגכל לה. ובזה יגאלו 

למרות שהם חוטאים.

ג. דור שכולו זכאי

לפו זה דגכל לגלנ נ ר דפלא לאגנ: ונגע ש נ רו אגנה הר ה פעלוש 
אלג גאלג נ רו אלגקוש חווש, גכל אחנ לנ ר על נ ר אחר )ראה לנגגלא את 
 אגר הגר''א לנ רו הגל' ) רכגת לנ,  ( על הסתורה לה והוה  ולגת הלשוח(, דגכל לגלר שגש 
כאן נ רו חז''ל על לתו  ן נגנ  א שדוהש אלת: לה שאלרג שכגלג זכאו 
שדאלר געלך כגלש צנוקוש לעגלש ורשג ארץ זהג לחלת התשג ה הכללות 
)גאגלו זה לרגלז  פסגק  לה עלך כגלש צנוקוש –  זה שכגלש רגצוש את הארץ(, גלה שאלרג  נגר 
שכגלג חוו  זה לחלת התשג ה פרטות. ג להרה דזכה גלל ה' אלגקוך את 

ל  ך גאתה תשג  גשלעת  קגל ה' געשות כל לצגגתוג. 

לצודג  תחולת  ות שדו, שנגקא הלא לוגחסוש, שהוג גש  עלו ע ורגת, 
דגשאו דשוש דכרוגת, לחללו ש ת עלג תחולה לארץ ג דגה. כגת   על 
אש ה דוש שלחה )הגצאת לכגן פרו הארץ,על' קפט(: 'אוך אפשר לגלר על עגלוש 
כאלג שהוג מעשיהם נאים גרק שלגתוהש  ל נ הוג כעגרוש, ענ שחז"ל 
)ר ה שלח פרשה טז( דקטג אגתש לנגגלא "וש ששלגתוהש כעגרוש גלעשוהש 

דאוש - אלג עגלו הגגלה"... 

על כרחך, לגכרח לן לגלר, נזג הותה דאגתש - במעשה העליה גופא, 
ובמעשה הבנין ש דג את הארץ גאח"כ את  ות הלקנש,  זה הותה 
ופופגתש גדאגתש, גהותה רצגוה לאגנ לפדוג ות רך, אף שלל נ זה הוג 
עג רוש כלעט על כל התגרה כגלה... גלשגש זה  ל נ הוג כנאווש להוקרא 
דאוש... גאגלו לפדו שגנגלה לצגת ושו ת ארץ ושראל ששקגלה כדגנ כל 
התגרה כגלה ]גגש שהוא דחש ת תשג ה כללות[. גאחר שהש עסקג  זה 
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הותה לכרועה זכגת זג כל כך. ענ שוש לגלר עלוהש שלעשוהש דאוש... 

געתה לאן ספון גלאן והור  זלדודג, לכדגת את העגלוש ש זלדודג  שש 
"כעגרוש", גח"ג  שש "רשעוש", גלגדגת את לעשוהש שעלה  ונש ל דגת 
גלהפרוח את הארץ ללש  לסורגת דפש, גלנ ר עלוהש  גז גקלגן. אשר 
הש קוולג  זה, אף  לו ונועתש, לצגת עשה הגנגלה נ"גורשתה גוש ת 
 ה",  כל התוקגדוש שוש  זה  דגלה ג דסתר... ובפה מלא אני אומר, 
שמעשיהם נאים לפני הקב"ה ושכרם גדול מאוד, והלואי שיהא חלקי 
בזה עמהם. גרק צרוך ל קש להש, שלהוגש גהלאה ולכג  נרך ה',  נרכו 
התגרה גהוראה, גהכל והוה דעשה  רגח התגרה געפ"ו צוגגו גנגלו הנגר 
גחכלו התגרה. גזאת דשוג  עזה"ו, אש דקר  אגתש  אה ה ג חו ה ג כ גנ 
אלוהש, גנ רו חכלוש  דחת - ושלעג, גלא  רעש גלא  קגל צעקה עלוהש, 
אז הלה וכגפג עצלש אל רגח התגרה גהוראה, גועלה  ונודג לטהרש, כלג 
שעלה  ונ עזרא לקר  אגתש אל התגרה גהקנגשה אחר שראג שקר ש 

גלא רוחקש לעלוג. גזה אלת ג רגר לכל הרגצה לראגת את האלת'.

ד. מקור דברי הגר’’א

זכודג  ס''נ לראגת, שנ רו הגר''א שגאגלת ושראל תלגוה  לסורגת דפש 
על אה ת ג דות הארץ, כתג וש לא רק  לנרש, גלא רק ל ות שדו, אלא 
זה פסגק לפגרש  תגרה )פרשת דצ וש(: ְגָהָוה ִכו ָו ֹאּו ָעֶלוָך ָּכל ַהְּדָ ִרוש ָהֵאֶּלה 
ַהְּבָרָכה ְגַהְּקָלָלה ֲאֶׁשר ָדַתִּתו ְלָפֶדוָך ַגֲהֵׁש ָֹת ֶאל ְלָ ֶ ָך ְּבָכל ַהּגֹוִוש ֲאֶׁשר ִהִּדוֲחָך 
ְוָו ֱאֹלֶהוָך ָׁשָּמה: ְוַׁשְבָּת ַענ ְוָו ֱאֹלֶהוָך ְגָׁשַלְעָּת ְ ֹקלֹו ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָאֹדִכו ְלַצְּוָך 
ַהּיֹוש ַאָּתה ּוָ ֶדוָך ְּבָכל ְלָ ְ ָך ּוְ ָכל ַדְפֶׁשָך: ְוָׁשב ְוָו ֱאֹלֶהוָך ֶאת ְׁש ּוְתָך ְגִרֲחֶלָך 
ְגָׁש  ְגִקֶּבְצָך ִלָּכל ָהַעִּמוש.  זכגת גש ת – נהודג לשג  לארץ ושראל, תזכה 

לגש  גק צך גה ואך אל הארץ. 

ה. כי בא מועד

עגנ דותן לראגת כוצנ לפו הנ רוש הד''ל לתגרץ סתורה  פסגקוש  תהולוש 
)פרק ק , ונ-וט(: 
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"ַאָּתה ָתקּוש ְּתַרֵחש ִצּיֹון ִּכו ֵעת ְלֶחְדָדּה ִּכי ָבא מֹוֵעד: ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך 
ֶאת ֲאָ ֶדוָה ְגֶאת ֲעָפָרּה ְוֹחֵדדּו: ְגִווְראּו גֹוִוש ֶאת ֵׁשש ְוָו ְגָכל ַלְלֵכו ָהָאֶרץ 
ֶאת ְּכ ֹוֶנָך: ִּכו ָ ָדה ְוָו ִצּיֹון ִדְרָאה ִּבְכ ֹונֹו: ָּפָדה ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער ְגֹלא 

ָ ָזה ֶאת ְּתִפָּלָתש: ִּתָּכֶת  ֹזאת ְלנֹור ַאֲחרֹון ְגַעש ִדְ ָרא ְוַהֶּלל ָוּה". 

רנ"ק:  אתה תקום. כאנש שקש ללקגלג גלתעגרר על הלעשה, גכן )לזלגר 
ו , ג(: עתה אקגש ואלר ה'. תרחם ציון, שהותה חר ה זה כלה שדוש, ונעדג 
שתרחש אגתה גת דה אגתה גתרצה אגתה. כי עת לחננה, כו עת ו גא שתחדן 
אגתה אף על פו שקצפת עלוה כלה. כי בא מועד, כו לגאגלה לגענ גזלן 
קצג , גכשתהוה העת שתחדן אגתה ואלרג  א לגענ הגאגלה שלא הוודג 
וגנעוש אגתה ענ עתה.  כי רצו החכש הכגזרו פורש: אתה תקגש לתו? 
-  כו רצג, כלגלר, כי ירושלם תבנה ְּכֶׁשִּיְכְספּו ישראל לה תכלית ַהּכֶֹסף 

עד שיחננו אבניה ועפרה:

לכאגרה וש כאן סתורה לפגרשת: האש הגאגלה ת גא לחלת כי בא מועד, 
אג לחלת כי רצו כשאגה וש את ארץ ושראל?

אלדש לפו הד''ל הרו הנ רוש כפתגר גפרח, הפסגק  תהולוש האגלר 
שהגאגלה לגועה כו  א לגענ, לנג ר שאון תשג ה ללאה, רק תשובה של 
כי רצו עבדיך את אבניה, זה תשג ה הלספוקה רק כאשר כו  א לגענ.

דלצא  אלת  עודן תרגגוהג: א. כו  א לגענ.  . כו רצג ע נוך. גכנ רו הגל' 
לעול: אלר לוה ר ו והגשע אש און עגשוש תשג ה און דגאלוש ]שלגוע 
הזלן – כו  א לגענ[? אלא הק "ה לעלונ להש ללך שגזרגתוג קשגת כהלן 

גושראל עגשוש תשג ה ]תשג ה של - כו רצג[ גלחזורש ללגט . 

כלג שכת  ר דג הלהרש"א ]תעדות טג, א נ"ה  א"ו לרחש גכג'[,   ואגר 
הכתג וש  פרק 'תפלה לעדו' הד"ל, גזה לשגדג:  

כו  א לגענ שאלר נדואל 'ענ עת לגענ' גגג' ]נדואל ח, וט[ כו כ ר 
רצג ע נוך  גלגת הלר את א דוה, גאת עפרה הגסופג לחדדה, לא 
כנגר הלנ ר שלאסג  ה - שעל כן דגזר עלוהש הגלגת ללדה, ]א ל 
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עתה שדתווסרג  גלגת, כ ר ש ג לחלגנ את ארצה. גללולא, כנאווש 
הלה שתרחש עלוהש[.

גכן הגא  ספגרדג  פורגשג לתהולוש:

אתה תקגש תרחש – אף על פו שאון הנגר זכאו, כו  א לגענ ראגו 
לזה. כו רצג ע נוך את א דוה – על הפך נגר הלנ ר שלאסג  ה. 

 כת  הלשדה שכור )לגענוש  ון הלצרוש(: דראה לו להגסוף  ואגר על נ רו ר דג 
הלהרש"א: ללה דקט  פסגק נגקא 'א דוה געפרה', הגה לוה ללולר 'כו 
רצג ע נוך את ארצה'? א ל  רגר, נלהגרגת  א - נווקא על א דוה געפרה 
שהמה חלקי הבנין לבנות עמהם בית וחומה. גלהגרגת, ש דו הגלגת 
חגלנון גלתאגון לבנות את הארץ, ג זה הלה לרגצוש לפדוג ות רך שלג 
גותעלה לדצח. גהנ רוש  רגרוש גלאורוש כשלש, ג ש ול זה וזכג לקר  

את עת לגענ שאלר נדואל   "א.

ו. גאולה על ידי חילונים

לפו לה שדת אר, נגגקא לצ ג הרגחדו של עש ושראל להגגה הגכחה 
שהולצאגתדג  ארץ ושראל הוא חלק לתהלוך הגאגלה, שהרו ל גאר  תגרה 
ש זלן שעש ושראל חגטאוש, הארץ לקואה אגתש. גא"כ צרוך לה ון כוצנ 
 לצ  כזה לא רק שארץ ושראל אודה לקואה את עש ושראל, אלא שהוא 

קגלטת אגתש  צגרה כזג הלגדות? 

גע"כ ה ואגר הגא לשגש שבזמן הגאולה ישנו תהליך אחר, שהק "ה 
לק ץ את ושראל לארצג ללרגת נרכוהש הרעוש געלולגתוהש הדשחתגת, 
כלש"כ  ספר וחזקאל פרק לג, לחלת קונגש השש, גלחלת התשג ה 
הכללות שעשג, כו רצג ע נוך את א דוה – הפך נגר הלנ ר שלאסג  ה. 

לאחל"כ הק "ה לחזורש גש  תשג ה פרטות. 

 זה ותכן ל אר נ רו הד וא וחזקאל, שאלר ש תחולה ו וא הק "ה את 
ושראל לא"ו, גרק אח"כ "גזרקתו עלוכש לוש טהגרוש". גצ"  ללה לא וזרגק 
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עלוהש לוש טהגרוש  חג"ל גאח"כ וכדסג לא"ו  טהרה, שהרו ארץ ושראל 
אודה סג לת עג רו ע ורה? 

אלא, כוגן שכל להלך העלוה הזג הוא בשביל קידוש השם, ע"כ  ש ול 
שלא ואלרג שעש ושראל דכדסג לא"ו לחלת זכגוגתוהש, גלא שהק "ה 
קו ץ אגתש לחלת הגאגלה, ע"כ רצגן הק "ה הגא שתחולת הכדוסה תהוה 
 הוגתש ללגכלכוש  חטאוהש, ג זה תהוה ענגת לכל  או עגלש, שיש כאן 
מהלך חדש של גאולה – כי בא מועד, שלא היה לעולמים. גאחר שוכדסג 
לארץ וזרגק עלודג לוש טהגרוש. ] דגסף רק על ונו להלך זה דגכל לנעת 

את כגחה גחשו גתה של השו ה לארץ הא גת[

כלג ן, שאש עש ושראל לא הוג חגטאוש ללכתחולה, הוודג זגכוש לאגתגת 
גנגלוש גלכג נוש שועונג שהלהלך הזה הגא להלך של גאגלה, א ל לאחר 
שחטאג גגלג גלא הוטו ג נרכוהש  חג"ל, גצגרת הגאגלה  אה לחלת כו 
 א לגענ גקונגש ה', ע"כ הק "ה  חר, שנ ר זה והוה לסולן גלענגת שזה 
להלך של גאגלה, ש תחולה ותקווש "גה אתו אתכש אל אנלתכש" גאח"כ 

"גזרקתו עלוכש לוש טהגרוש".

ז. ועמך כולם צדיקים

הרה”ק ר ו שלגל’קה לזגגעהול זו”ע כודה פעש  תגאר ‘צנוק’ לוהגנו אחנ 
שלא הוה ונגע כל כך כורא שלוש. שאלג אחנ להסג  וש  פלואה, וכי 
לזה האיש ‘צדיק’ ייקרא... דעדה ר ו שלגל’קה גאלר, הדה הכתג  אגלר 
)ושעוה ס, כא( ‘געלך כגלש צנוקוש’, גהדדו לאלון שכל נ רו התגרה ‘אלת‘ – 
הרו ש גגנאו והגנו זה צנוק הגא, גאש וש לך קגשוא, און הקגשוא אלא על 
הוהגנו )אוך ג לה הגא צנוק( גלא על הפסגק... ) רש, פשוטא גאצ”ל שוש להוזהר ל’ח ר רע’ 

גלא אלר כן ר’ שלגלק’ע אלא ללולגנ זכגת(.  ) אר הפרשה אלגר תשע’’ט(

הדה הפסגק אגלר,  זלן  ג עש ושראל וגרשוש את ארץ ושראל, הש והוג 
צנוקוש )ראה סדהנרון צח, א(. לעגנו הוה קשה לו, הכוצנ דותן לגלר זאת וכי 

לאנשים בזמן בו זכינו לרשת את הארץ יקרא צדיקים?
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אלדש על פו ה אגר של הר  אלקלעו שוש לגשג של תשג ה כללות, הרו 
 זה שהש  אג  לסורגת דפש לארץ ושראל, הוה  חודה של תשג ה כללות 
גלגרה. געגנ כתג  ‘גכפר אנלתג עלג’ – על ונו התשג ה לאנלתג כופר 

להש על כל עגגדגתוהש, לכן לג ן שהפסגק קגרה להש צנוקוש. 

ח. כוחה העצום של לימוד זכות

הגל’ )חגוגה טג,  ( לספרת סופגר שוללנ אגתדג על כגחה העצגש של לולגנ 
זכגת: אשכח ליה רבה בר שילא לאליהו ]לצאג ר ה  ר שולא לאלוהג 
הד וא[, אמר ליה ר ה לאלוהג: מאי קא עביד הקדוש ברוך הוא ]לה 
עגשה הק ”ה[? אמר ליה אלוהג: קאמר הק ”ה שמעתתא מפומייהו 
דכולהו רבנן, ומפומיה דרבי מאיר לא קאמר ]אגלר נ רו תגרה לפוהש 

של כל החכלוש גלא לפוג של ר ו לאור[. 

אמר ליה ר ה לאלוהג: אמאי? אלר לוה אלוהג לר ה: משום דקא גמר 
שמעתא מפומיה דאחר ]לפדו שהוה לגלנ לפוג של אחר[ לאחר שוצא 
לתר גת רעה. אמר ליה ר ה לאלוהג: גאמאי און הק ”ה אגלר לשלג?! 
הרו רבי מאיר רמון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק אמר ליה אלוהג 
לר ה: שלע הק ”ה לקגלך, גהשתא ] רגע זה[ קאמר הק ”ה: מאיר בני 

כך הוא אומר.

רגאוש לנ רו הגל’ רק כאשר ר ה לולנ זכגת על ר’ לאור  על הדס, זכה 
ש שלוש ואלרג נ רו תגרה  שלג, לללנך כלה גנגל לולגנ זכגת של 
והגנו  עגלש הזה, לכן גנגלו ושראל השתנלג  כל וכגלתש לללנ זכגת על 
עש ושראל )כלג הקנגשת לגו געגנ(.  לעתה כלה דפלא שזכודג לללנ זכגת לא 
על והגנו אחנ, אלא על ללוגדוש של והגנוש  דוג של ללך ללכו הללכוש, 

שכגלש צנוקוש געשג תשג ה שלולגת עגלש לא הוותה. 

לצאדג  גנעגן )שגפטוש ג(, שלולנ זכגת על עש ושראל, ענ שאלר לג ה’ “לך 
 כגחך זה והושעת את ישראל”, ג וארג חז”ל )רש”ו שש( - “ כחך זה -  כח 
הזכגת הזה שללנת סדוגגרוא על  דו”, לכח נ רו הזכגת שאלרת תצלוח 

להגשוע את ושראל. 
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אף אדג דללנ זכגת על הנגר שכגלג צנוקוש, גדזכה  עז’’ה  קרג  לראגת 
 ושגעת ה’.

ט. לנשק מי שבשם ישראל יכונה

כת   ספר דתו  לצגתוך )דתו  אלגדה, ש ול השושו( לר' וצחק אוזוק לקאלרדא, 
דנפס  שדת תרו''ח:  

ל גאר  ספר החזוגדגת ללרן הרח"ג. שאלתו ללגרו ז"ל, אוך הוה אגלר 
לו שדפשו וש לה לעלה כל כך, גהרו קטן ש נגרגת הראשגדוש הוה צנוק 
גחסונ, שאון אדו לגוע לעקו ג. גואלר אלו, נע כו גנלגת הדפש אודה תלגוה 
כפו לעשה האנש הדראה לעודוש, כו  גחן ל גת גכלוגת השש ות רך, גכפו 
הזלן גהנגר ההגא, לעשה קטן לאגנ  נגר הזה שקגל ככלה לצגת  נגרגת 
ראשגדוש, כו  נגרגת האלג הקלופ' גהרע גג רת לאנ גלאגנ ענ און קץ 

גענ און שועגר, לה שאון כן  נגרגת הראשגדוש. 

גאלג הוותו אדו חוו"ש  אגתן הנגרגת, הוה לעשו גחכלתו דפלאגת געגלגת 
לכלה צנוקוש הראשגדוש תדאוש גאלגראוש. אשר על כן לא אצטער ]על[ 
זה כלל, כו  לו ספק וש לדפשו דפש  דוהג גזכרוה גר ו עקו א, לעלה 
ותורה על כל הצנוקוש ראשגדוש לזלן תדאוש גאלגראוש, עוון שש הוט . 

ומעתה בין אחי, אש  ולו לרן האר"ו הוה התג רגת הקלופגת כל כך, לה 
דאלר גלה דנ ר  זלן הזה הלר, בודאי יש לנשק לכל מי שבשם ישראל 
יכונה, גלעגרר עלוג אה ה גזכגת, כו כל לה שגד  הע נ הלגסרח הכל 
שקר, כו דפשגת ושראל לגסרוש דפשש  כל רגע על קנגשת שלג ות רך, 
גכל הרע עגשה הרשע, שכל כך גג ר  רשעגת שלג ג צרגת ג וסגרוש, ענ 

שדסתלק נעת כל אחנ להש. 

וכל הרשעים שבמדינה זאת, ג פרט  לנודגת אשכדז, נשבע אני בחיי 
עולם, שכגלש אנוסים כתינוק שנשבה לבין הנכרים, ג לו נעת ונ רג, 
גכגלש לגכדוש  רגע אחת לשפגך נלש כלוש על קנגשת שש הגנגל  אה ה 
ג שלחה ג ל  שלח  לחגלון גרוקגנון. גהרשע הזה שקר עדה, גד  גזלן 
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רגצח, לאדס  תגקף רשעג, גלטעה  שפתו חלקגת, גלתג ר  רשעג  כל 
כחג, לצגננ דפשגת ושראל  הכרח ג תגקף, גלו ועלגנ דגנ רשעג, כו אש 

 לסורגת דפש, השש ורחש עלודג  להרה. 

י. מתי הארץ מחבבת עוברי עבירה

כת   ספר לשדה שכור )לגענוש לגולת אוכה(:  ולקגט אוכה ]רלז תתרלח[ תדו 
ר' חווא לשל לללך שהלך לחלת גנר גדטל  דוג עלג, פעש אחת הקדוטגהג 
גדש ע שאודג דגטלן גהוה דזכר להש ג גכה גאגלר הלואי יהוון בני עמי 
אעפ"י שמקניטין אותי, הה"נ "לו ותדדו  לנ ר ללגן ארחוש" ]ורלוה ט, 
א[, אלר הקנגש  רגך הגא הלגאו והגגן  דו עלו כלג שהוג  לנ ר שהוג 
ללודון עלו. גנכגגתוה " ות ושראל וגש וש על אנלתש גוטלאג אגתה" 
]וחזקאל לג, וז[, אלר הקנגש  רגך הגא הלגאו והגגן  דו עלו  ארץ ושראל 

אעפ"ו שלטלאון אגתה, עכ"ל. 

גזה הלנרש הגא פלא לאנ, אוך וצפה הקנגש  רגך הגא על זה שוהוג  דוג 
עלג  ארץ ושראל אעפ"ו שלטלאון אגתה, הלא אין הארץ סובלת אותם 
באופן כזה אם יטמאו אותה, כאשר הכתג  אגלר ]גוקרא וח, כח[ "גלא 

תקוא הארץ אתכש  טלאכש אגתה", והוא פלא גדול.

גהאור ה' עודו להסור קגשוא הזאת גלה ון כגדת חכלו אלת ר גתודג ז"ל: 
נגנאו  עת שוש ג ושראל על אנלתן גהוג לדג סדהנרון גנגלה גקטדה, 
ג כל עור געור הוג וגש ון  "נ כל גאר  רוש סדהנרון, גכל  דו ושראל הוג 
וגנעון את נודו התגרה גאת לשפטוה, גאז אש אחנ ע ר על לצגת השש 

ונע גלכור את הלאג שוש  זה העשוה, הגו עלוג נון חוג  גלגת.

א ל אחר שהלכג  גלגת שאון לדג לגרה גלא חזגן גלא ד וא גותער ג  גגוש 
גוללנג לעשוהש, גלרג  אחודג  דו ושראל און לדג  גלגת הכרה אלותות 
 ערך לצגת התגרה, גלה גש אלג שדתגנלג גדתחדכג   תו חכלוש העלוש 
שוצא להש כל זוק גלחלגחות התגרה, גוש לנודגת גלחגזגת ששכחג לגלרו 
כל נרכו התגרה, גפשגט נלאדשוש כאלג נון תודגק שדש ה  ון העכג"ש וש 
עלוהש ככתג   רל "ש ה' ללרוש ]פ"ג ה"ג[, גכאשר הארוך  זה גלולנ 
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עלוהש זכגת הלקג ל אלקו לרדא ר ו אווזק'ל לקאלארדא  ספרג דתו  
לצגתוך )הג אג נ רוג לעול(. 

הדה אדשוש כאלג הגגוון כאולג און להש נעת כלל גכשגטה גכטופש, גע"כ 
 אדשוש כאלג און כאן נון הקוא שוקוא אגתש הארץ, אעפ"ו שח"ג עגשון 
לעשוש כגגוש גלטלאון את הארץ, אעפו"כ הארץ לח  ת אגתש וען 
שעגשוש זאת ל לו ההכרה גנעת, גהארץ לחכה ענ שוגוע העת שותר ה 
נעתש להכור את ערך תגרתודג הק' ע"י שה' ישפיע עליהם רוח ממרום 
ויסיר מהם את לב האבן, גאז גש להש וללא הארץ נעה גוקוולג את 

התגרה גלצגתוה.

עכ"פ ד ון הוט  את נ רו חז"ל  לנרש שאלר הקנגש  רגך הגא הלגאו 
והגגן  דו  ארץ ושראל אעפ"ו שלטלאון אגתה, שמדבר מעת הגלות 
שנתפזרו בניו של הקדוש ברוך הוא בגלות בין הגוים שבטל מהם הכרת 
התורה ומצותיה, גכנאלר  חגוגה ]ה,  [ כוגן שגלג ושראל ללקגלש און 
לך  וטגל תגרה גנגל לזה, ג אגפן זה אף אש והוג  ארץ ושראל גועשג ח"ג 
כלעשה הגגוש לא שווך נון הקוא לפדו לקגתן  נעת, א"כ אין כאן דין 

הקיא כלל בעת כזאת.

יא. ארץ ישראל – ללא מצוות

חונגש דפלא כת  ר ו פודחס הגרגגוץ  ספרג ההפלאה )כתג גת קו,  (: על נ רו 
הגלרא: "לעגלש ונגר אנש  א"ו אפו'  עור שרג ה עג נו כגכ וש, גאל ונגר 
 חג"ל גאפולג  עור שרג ה ושראל, שכל הנר  ארץ ושראל - דומה כמי 
שיש לו אלוה, גכל הנר  חגצה לארץ - דומה כמי שאין לו אלוה, שדא': 

לתת לכש את ארץ כדען להוגת לכש לאלהוש".

גז''ל: שלעתו להקשגת נלשגן נגלה לשלע ש אלת און לג אלא נגלה כלו 
שוש לג, גהנר קאלר גכל הנר  חג"ל נגלה כלו שאון לג, לשלע נ אלת 

וש לג אש כן העלה חג"ל וגתר  לעלה ח"ג? 

גע"פ פשגטג דראה נלא קשה לונו, נגנאו לא ועלה על הנעת שלא והוה 
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ק לת אלקגת  כל הלצגת ש תגרה כו אש  לצגת נורת א"ו גהלא כתו  
אף גש זאת  הוגתש  ארץ אגו והש גגג' כו אדו ה' אלקוהש, גדאלר  הר ה 
לצגת אדו ה' אלקוכש אשר הגצאתו גגג' א"כ כל הלק ל עגל תגרה געגל 
לצגת הגא אשר וש לג אלגקה. גכן להופך  פגרק לעלוג עגל תגרה געגל 
לצגת אלא שאמר במעלות א"י דכל הדר בו אפי' במצוה זו לבד כבר 
דומה למי שיש לו אלוקה כנכתו  לתת לכש גגג' גכל הנר  חג"ל אפי' 
מקבל עליו עול תורה ועול מצות ג אלת וש לג אלגק' ל"ל כוגן שנר 

 חג"ל הגא נגלה כלו שאון לג אלגקה.

מיהו אדם גדול

פעם אחת נכנס שמש בית הדין והודיע להמלבי"ם כי שני אורחים ממתינים בפרוזדור 
להתקבל על ידו, אחד רב גדול מגדולי הרבנים ברוסיה, והשני שד"ר נכבד מארץ הקודש. 

שניהם מבקשים לראות פניו. והשאלה היתה את מי יכניס ראשון. 

ציוה המלבים להכניס ראשונה את השד"ר מארץ ישראל. כשהלה הופיע נכנס עמו המלבים 
בשיחה שארכה כחצי שעה. לאחר שיצא, נכנס אחריו הרב הנ"ל. הלה ראה את עצמו 

נעלב על שהגאון מלבי"ם הקדים ביקורו של השד"ר לבקורו הוא. 

אחר שנכנס פנה אל המלבי"ם בנימה של אירוניה, ואמר: "בודאי שמע כבוד הרב כל 
הזמן הזה חידושי תורה עמוקים מאת השד"ר שקדם לי?" הבין המלבי"ם כי הרב 
נעלב והחזיר לו כדברים האלה: אמנם לא שמעתי ממנו חידושי תורה. ברם באותה שעה 
נזכרתי מ"ש ברש"י )בראשית ט"ו י"ח( בד"ה "עד הנהר הגדול נהר פרת - לפי שהוא דבוק 
לארץ ישראל קוראהו גדול, אעפ"י שאינו גדול". על אחת כמה וכמה זה שיושב בארץ ישראל 

הוא גדול יותר מכמה גדולים היושבים בחו"ל. )"הגאון מלבי"ם" פרק סח(.

כשעזב אותו רב את חדרו של המלבי''ם, פנה הרב מלבי''ם למקורביו שהיו בחדר, והוסיף: 
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לדאבוני, שוכחים הרבנים בדורנו לגמרי את גודל מעלתם של יושבי ארץ ישראל, הרי בפרקי 
דרבי אליעזר )פרק ז( אמרו בנוגע לעיבור השנה: אפילו צדיקים וחכמים בחוצה לארץ 
ורועה צאן ובקר בארץ אין מעברין את השנה אלא על ידי רועי צאן ובקר. אפילו נביאים 
בחוצה לארץ והדיוטות שהן בארץ, אין מעברים את השנה אלא על ידי הדיוטים בארץ, 

שנ' בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם, שלהם היא לעבר את השנה. 

]ובירושלמי )סנהדרין פ"א ה"ב( אמרו: חביבה עלי כת קטנה שבארץ ישראל יותר מסנהדרין 
גדולה שבחוצה לארץ[. 

עלינו להודות ולרנן לה' שזיכנו להיות אנשים גדולים, בזכות הישיבה בארץ ישראל.

ארץ זבת חלב ודבש

מדוע השתבחה ארץ ישראל דווקא בזה שהיא זבת חלב ודבש? ראיתי הסבר נפלא בזה: 
חלב זהו דם שנעכר ונעשה חלב, על זה נאמר )נדה ט, א( מי יתן טהור מטמא לא אחד. וכן 
דבש היוצא מן הדבורה זה גם דבר טהור היוצא מטמא. באה התורה לספר שבחה של 
א''י, שכוחה הוא ככוח החלב והדבש לקחת גם אנשים שהם טמאים למול את ערלתם, 

ולהפוך אותם לטהורים כדבש וחלב.

דוגמא נפלאה לכך מצאנו במגילת רות: מחלון וכליון שני גדולי הדור ופרנסי הדור היו 
)רמב"ם מלכים ה, ט(, וכיון שיצאו לחו''ל, הלכו הבנים האלה מעל אדמת אבות והתבוללו ונשאו 

להם נשים נוכריות, זוהי ארץ העמים וזו שכרה! לעומת זאת, בת מואב, בת אותו העם 
שאסור לו לבוא בקהל האומה הישראלית, כיון שעזבה את ארץ העמים ובחרה לשבת בארץ 
ישראל – זכתה והתחילה לשזור ולטוות את חוט הזהב של שלשלת מלכות בית דוד. זו 

כוחה של הארץ הנבחרת.  
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פרק ח'

תשובה בין פקידה לזכירה

א. שני שלבים בגאולה

 כל גאגלגת עש ושראל, וש שדו של וש  גאגלה: הא' – תחולת הגאגלה 
לתחולוש לראגת דוצדוש של גאגלה גדקרא "פקונה", גהוא פעגלת לשוח 
 ן וגסף. ה ' – הגאגלה עצלה, גהוא פעגלת לשוח  ן נגנ גדקרא "זכורה". 

כלג שכת  הרלח''ל  לאלר הגאגלה:

"נע כו לגאגלה דלצאג שדו זלדוש גלצאדג  גאגלת לצרוש ג גאגלת 
  ל, גדגנע לדג שכן והוה  עתונה להגלגת  להרה  ולודג. 

געל אלג שדו הזלדוש דאלר הפסגק: 'קגלו אגרו כו  א אגרך' – זלן 
הפקונה, 'גכ גנ ה' עלוך זרח' – הגא זלן הזכורה". 

 ון פקונה לזכורה תמיד היתה תשובה, כנו להחזורש ללגט  גוגאלג 
 זכגת התשג ה. 

ב. גאולת מצרים 

פקידה: לשה ר ודג ל שר לושראל על הגאגלה, גהע גנה פגסקת לא גתודג 
 ר"ה כדאלר )שלגת ג, טז(: "ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכש ְגֶאת ֶהָעׂשּוו ָלֶכש ְּבִלְצָרִוש". 

זכירה: קרועת וש סגף – סוגש הגאגלה. 

ביניהם תשובה:  פרעה רגנף אחרוהש גלחזורש  תשג ה, כלג שאלרג 
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 שלגת ר ה )פכ"א, ה(: "גלהג גפרעה הקרו  אלא שהקרו  את ושראל 
לתשג ה שעשג, א"ר  רכוה יפה היתה הקרבת פרעה לישראל ממאה 
צומות ותפלות ללה שכוגן שרנפג אחרוהש גראג אגתן דתווראג לאנ גתלג 
עודוהש ללרגש געשג תשג ה גהתפללג שדאלר גוצעקג  דו ושראל אל ה'".

ג. גאולת בית שני

גש  זלן גאולת בית שני וש שדו זלדוש  גאגלה: 

פקידה – כגרש דגתן רשגת לעלגת גל דגת, עגלוש אר עוש אלף והגנוש, 
גאז כגרש חגזר  ג גהש דשארוש  ארץ. כלג שהג טחדג )ורלוהג כט, ו(: "ִּכו ֹכה 
ָאַלר ה' ִּכו ְלִפו ְלֹלאת ְלָ ֶ ל ִׁשְ ִעוש ָׁשָדה ֶאְפֹקד ֶאְתֶכם ַגֲהִקֹלִתו ֲעֵלוֶכש 
ֶאת ְּדָ ִרו ַהּטֹו  ְלָהִׁשו  ֶאְתֶכש ֶאל ַהָּמקֹוש ַהֶּזה". גכנ רו הגל' )לגולה ו , א( 
קשג קראו אהננו; כתו  ללאת ל  ל, גכתו  לחר גת ורגשלוש! - אלר 

ר א: לפקידה בעלמא. 

כת  הלהרש"א )לגולה ו , א(: "גש שדת טל ה דון ו"ח שדה ענ תרתון לנרוגש 
ל"ל הותה אז פקונה שדתווש ג ושראל קצת לאז  א"ו. כנאלרודן  עללא 
לעגף השלוש ענ  הלה דננג ד"  שדה, כלדון  הלה הוה א"ו חר  נהוודג 

ד"  שדה לגלגת צנקוהג ענ שדה שללך כגרש הראשגן". 

ל גאר כו לעת הפקונה דעשה תוקגן  ארץ  לה שהתחולה להוגת לגכדה 
לושג ה. כו ענ הפקונה הותה שללה כלנ ר ל לו עג ר, גלעת הפקונה 
לעת שהתחולג לקצת ושראל לעלגת, חזרה גש הארץ להוגת כלקגש לוגש . 

זכירה - נרוגש השדו דגתן רשגת לעלגת לא''ו גל דגת את  ות הלקנש. 

ביניהם תשובה – גזורת הלן כלג שאלרג )לגולה ונ, א(: "גוסר הללך את ט עתג 
אלר ר ו א א  ר כהדא: גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה 
נביאים ושבע נביאות שדתד אג להן לושראל, שכגלן לא החזורגש ללגט , 
גאולג הסרת הט עת החזורתן ללגט ". גהגא ללש כלשגן שאלרג חז''ל 
 לנרש הד''ל "ופה הותה הקר ת פרעה לושראל ללאה צגלגת גתפלגת".
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וכך הוא בגאולתנו האחרונה

פקידה – הצהרת  לפגר  ו''ז חשגן תרע''ח, הגצואה  רוטדוה הצהרה להקוש 
 ות לעש הוהגנו  ארץ ושראל, לראשגדה לאז הצהרת כגרש  ראשות 
ולו ה ות השדו, הכורה אולפרוה עגללות  זכגתג של העש הוהגנו לשג  

ללגלנתג גלארצג. 

וש נעגת שכ ר ראג לפדו כן את הפקונה:

 דג של הח''ח ה וא  שלג: " שדת תר"ן כשהחלג לגרש את אחודג  דו 
ושראל ללגסק ה, דתעגררה אז תדגעה גנגלה לארצדג הקנגשה. הלגגרשוש 
ללאגת גלאלפוש קדג שש קרקעגת, דטעג כרלוש, וסנג לגש גת.  אגתג פרק 
קו לתו לכת  לא ו ז"ל ג ג הגא לעורדו על ההתעגררגת הגנגלה  כל פודגת 
עלדג לעלגת לארצדג, גלשער כו הולוש ולו עק תא נלשוחא, וכי פקד 
ה' את עמו, גאפשר שהגא אתחלתא נקו גץ גלגוגת, שהגא קגנש  ואת 
הלשוח. גאש הוודג  וכגלת הוה לן הראגו לקדגת קרקע גלעלגת להארץ" 

)לכת ו החפץ חווש על' 44(.

כ ר  זלן העלוה של תללונו הגר"א לארץ ושראל כת ג תללונוג של הגר"א 
על התפתחגת  דון הארץ  זלדש, הוה זה  עדוון  דון החגר ה, ש ג אדג 
רגאוש ג"כ כוצנ לעגררוש גללהו וש תללונו הגר"א לפעגל ללען ושג  ארץ 
ושראל  לוגחנ  תקגפתדג שאדג רגאוש  גלגו שכך רצגן ה', עלוג חתגלוש 
ראשו קהלת תללונו הגר"א ]להנגר השדו, שעלג עש א גתוהש גודקג להש 

כל שוטתש[ הש כגת וש: 

"גת ער אש שלה ת חו ת הקגנש, אה ת צוגן גחו ת ורגשלש  קר דג, 
גלהתעגרר  צער נשכודתא קנושא, אלדג הלרחלת עלודג, אגגדו לגדא 
גאצגלו לצלא לדג  גלגתודג, גענ לתו לא דרחש שארות פלוטתדג, גלא 
דרחש את ורגשלש  הוגת לאל ונודג. כו לגלא ה' חפץ  דג לא הראדג 
את כל אלה, לה ואדג אל הלדגחה גאל הדחלה. סימנא מילתא היא 

אתחלתא דגאולה". 
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 הלשך הלכת : "חזקג דא  ענ עלודג געור אלהודג להרוש ראש עלוגן 
לאקלא שכודתא קנושא ללצגא לדגח לכף רגלה   ות לנרשדג. 
גתקגלג גתרחלג צוגן כו עת לחדדה לרצגת א דוה גאת עפרה וחגדדג. 
ג אתערגתא נלתתא תלוא ללתא לעגרר אתערגתא נלעולא ל דגת 

הדהרסגת". )צולגש כת"ו של הלכת  תלגו  כדוסה ל וה"כ החגר ה(.

ר' לדחש לדנל לשקלג ,  לכת ג לורגשלוש לר דו קהולת אלסטרנש 
 עדון  דון החגר ה כגת : 

" דנגן החגר ה  פרט אשר הוודג לגכרחוש להכדוס גגפודג גלאגנודג 
לפנגתה לונ זרוש ערוצוש... גל ל ושולג ח"ג שקגץ לשגלש,  לקגש 
אשר התפללג א גתודג הקנגשוש האשכדזוש .. ג טגחדג ללזגרזוש 
שכלגתש רגנפו צנק אשר לעגלש, כו וצאג לקראת נ רודג  שלחה, 
כו  רגך ה' כך עלתה  ולודג אתחלתא דגאולה". )צולגש הכת"ו דלצא  ספר 

השו ה לורגשלוש(

הגר”א אלר )ספר קגל התגר(: שעוקר האתחלתא תתחול לשדת ת”ר, עפ”ו האלגר 
 זגה”ק ובשית מאה שנין לשתיתאה ותפתחגן תרעו נחכלתא נלעולא 
גל געו נחכלתא נלתתא גותתקן עללא גכג’ למיקם כנסת ישראל מעפרא 
וכו’ )- ג שש לאגת שדוש לאלף השושו ופתחג שערו החכלה ללעלה גלעודגת של החכלה ללטה גותתקן 
העגלש גכג’ להקוש את כדסת ושראל להעפר(, גלשדת ת”ק הגא הכדה לאתחלתא נגאגלה, 

גזה הזלן להתחול לפעגל ללען זה.

ד. המימד הנסי בהצהרת בלפור

הלולנ הדסו  הצהרת  לפגר עגלה עשרת לגדוש על הדס  הצהרת 
כגרש –  ולודג לנג ר  אלפרוה דגצרות, עש רקע אדטושלו של כלעט 
אלפוש שדה, של ואה  שגרת גאלה לעש ושראל אחרו גלגת של כלעט 

אלפוש שדה. 

 ללשל האדגלו אגה ו ושראל לא הוג לרג וש, גאגלש כאשר רצתה ונ 
ההשגחה, זכודג גוש ג שלגשה אדשו לפתח  ראשגת הלללכה: הללך 
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גגרג' החלושו, ראש הללשלה לגונ ג'גרג' גשר החגץ ג'ולס  לפגר. שדו 
להש לא הוג צפגווש. 

כשהללך ג'גרג' החלושו דגלנ, הגא לא הוה אלגר להוגת ללך כלל גכלל, 
א וג גאחוג הגנגל, שהוג אלגרוש להוגת הוגרשוש לפדוג, דפטרג  טרש 
עת גהגא הגכתר לללך אדגלוה גקוסר האולפרוה, הללך הזה הוה אוש 
צדגע גאגה  ושראל ג הוגתג קצון צו התארח  לול הסנר  שדת תרל''  
 ורגשלוש,   ותג של הראשגן לצוגן הר  רפאל לאור פאדוז'ל זצ''ל. הגא 
אלר כו תלוכתג  הצהרת  לפגר  אה לתגך אלגדה הגנגלה של האדגלוש 
 קוגש נ רו הד ואוש: "כתג   תגרה כו עתונוש  דו ושראל לשג  לארצש, 

גאדו שלח שלללכתו תסווע לכך". 

גש כהגדתג של ראש הללשלה לגונ ג'גרנ' לא הוותה צפגוה כלל גכלל. 
 לחצות הראשגדה של ללחלת העגלש הראשגדה ראש ללשלת  רוטדוה 
הוה הר רט אסקגות', שהתדגנ להקלת לנודה והגנות גנחה את הרעוגן 
הזה  טעדה כו הגא א סגרנו ג לתו לצואגתו. אסקגות', שהתדגנ להקלת 
לנודה והגנות דאלץ להתפטר  כסלג תרע''ז  גלל דוהגל כגשל של ללחלת 
העגלש הראשגדה, ג לקגלג התלדה לגונ גגרג' שאהנ  כל לו ג את התד''ך 
גשלח על הזכגת שדותדג לג להוגת שגתף לקוגש הד גאגת הכתג גת  ג.  

גכך כגת  החפץ חווש  ספרג שש עגלש )שער ההתחזקגת פו" , על' ונ(: "אל ותלה 
האנש אוך דגכל לצפגת גלחכגת שתהוה הגאגלה  להרה, אחרו אשר אדג 
 תגקף הלצגקגת. כו אצל הק "ה לא שווך זה, שוש אצלג כלה לודו פנוגן 
גכג', גוש שהק "ה דגתן  ל  ללכו האגלגת שוכורג כגלש האלת גורצג להוטו  
עש ושראל, גכעדון שדאלר  כגרש שהכרוז  כל ללכגתג כל לללכגת הארץ 

דתן לו ה' אלהו השלוש, לו  כש לכל עלג והו ה' אלהוג עלג גועל גגג'".

א ל,  רוטדוה לא דשארה ל נה, צרפת הצטרפה להצהרה  וגש  ' אנר 
תרע''ח, אוטלוה  כ''ז אור תרע''ח, ארצגת ה רות  כ''ג אלגל תרע''ח. כן 
גש צרפת גאוטלוה הקתגלוגת גארצגת ה רות הפרגטסטדטות!  כך התרח  
הדס גהקוף את כל זרלו הדצרגת.  הלשך  ה' אור תר''פ התכדסג  סן 
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רלג ש אוטלוה ראשו לעצלגת ה רות, שדצחג  ללחלת העגלש - גדתדג 
להצרה זג תגקף  ודלאלו. 

 להלך עשרוש השדוש הראשגדגת של הלדנט ה רוטו גנל הושג  הוהגנו 
פו ש עה: ל: 56,000  סגף ללחלת העגלש הראשגדה, לכ 400,000 ער  

ללחלת העגלש השדוה. 

 כ''ח  אור תרצ''ט פרסש שר הלגש גת ה רוטו את הספר הל ן השלושו, 
 ג דסגגה  רוטדוה להצהרת  לפגר, הלסלך החנש כלל אסגר כלעט 
לגחלט של עלוה הוהגנות. ללש כלג  ולו כגרש  ג אלר: " ההגא שעתא 

גזר גאלר: נע ר פרת, ע ר; נלא ע ר, לא וע גר".

לאחר לכן זכורה – הוגש  ''ה שאדג זגכוש שכל והגנו  כל העגלש וכגל 
לעלגת לארץ ושראל, כלג שה טוח לדג  גרא עגלש: "ְגָׁש  ְוָו ֱאֹלֶהוָך ֶאת 
ְׁש ּוְתָך ְגִרֲחֶלָך ְגָׁש  ְגִקֶּבְצָך ִלָּכל ָהַעִּמוש ֲאֶׁשר ֱהִפוְצָך ְוָו ֱאֹלֶהוָך ָׁשָּמה: ִאש 
ִוְהֶוה ִדַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָלִוש ִלָּׁשש ְוַקֶּבְצָך ְוָו ֱאֹלֶהוָך ּוִלָּׁשש ִוָּקֶחָך: ֶגֱהִ וֲאָך ְוָו 

ֱאֹלֶהוָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָוְרׁשּו ֲאֹ ֶתוָך ִגוִרְׁשָּתּה ְגֵהוִטְ ָך ְגִהְרְּבָך ֵלֲאֹ ֶתוָך".

ה. שתי תשובות – שתי גאולות

 ודהש תשג ה – כנ רו הגל' "הק "ה לעלונ להש ללך שגזרגתוג קשגת 
כהלן גושראל עגשוש תשג ה ומחזירם למוטב". כלג שללנדג החזרה 

ללגט  כאן הכגגדה- לכסגף גלהשתגקק לארץ חלנה. 

הגר''א כגת  ששתו הגאגלגת שלדג רלגזגת  פסגק של פרשת הגאגלה: 
"ְוָׁשב ְוָו ֱאֹלֶהוָך ֶאת ְׁש ּוְתָך ְגִרֲחֶלָך ְוָׁשב ְגִקֶּבְצָך ִלָּכל ָהַעִּמוש ֲאֶׁשר ֱהִפוְצָך 

ְוָו ֱאֹלֶהוָך ָׁשָּמה" להש שתו השו גת האלה? 

ל אר הגר''א )שה''ש  , ט. לג א  ארוכגת  ספר אחרות כראשות עלגנ ק''ל(: שתו תשג גת 
לג אוש  פסגק: "ְגָהָוה ִכו ָוֹ אּו ָעֶלוָך ָּכל ַהְּדָ ִרוש ָהֵאֶּלה ַהְּבָרָכה ְגַהְּקָלָלה 
ֲאֶׁשר ָדַתִּתו ְלָפֶדוָך ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך ְּבָכל ַהּגֹוִוש ֲאֶׁשר ִהִּדוֲחָך ה' ֱא ֹלֵהוָך 
ָׁשָּמה: ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאֹלֵהיָך ְגָׁשַלְעָּת ְ קֹלֹו", תשובה בלב ותשובה במעשים. 
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כדגנ זה שתו שו גת של ה', שדו של וש הש  קו גץ: 

א. ותן ה'  ל  דגגשוך להקל לעלוך, גזהג גרחלך - שותן  ל  האגלגת 
שואה גך )העלק נ ר(. 

 . כדגנ תשג ה  לעשה - אלר גש  גק צך. לק ץ דנחו ושראל לארץ ושראל. 

גכך ראודג להלכה: שעש ושראל רצה לחזגר לא''ו  ל  ללא לעשוש, זכג 
שדתן ה'  ל  ללכו האגלגת להקוש להש לנודה )הצהרת  לפגר(, כאשר עש 
ושראל חזר לארצג  לעשה - דתן ה' שגש  לעשה קו ץ דנחודג לאר ע 

כדפגת הארץ לארצדג.

גכן לצאדג  ושעוה )וא, וא-ו (: "ְגָהָוה ַּבּיֹוש ַההּוא וֹוִסוף ֲאנָֹדו ֵׁשִנית ָונֹו ִלְקדֹות 
ֶאת ְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר ִוָּׁשֵאר ֵלַאּׁשּור ּוִלִּמְצַרִוש ּוִלַּפְתרֹוס ּוִלּכּוׁש ּוֵלֵעוָלש 
ּוִלִּׁשְדָער ּוֵלֲחָלת ּוֵלִאֵּיו ַהָּיש: ְגָדָׂשא ֵדס ַלּגֹוִוש ְגָאַסף ִדְנֵחו ִוְׂשָרֵאל ּוְדֻפצֹות 
ְוהּוָנה ְוַקֵּבץ ֵלַאְרַּבע ַּכְדפֹות ָהָאֶרץ". ג לנרש ) ראשות ר ה פרשה סא(:  ר קפרא 

אלר, תגספתג של הק ''ה לרג ה על העוקר.

ו. על מה המחלוקת

חשג  לנעת ושדג חולגק עצגש  ון הדגשא של 'לנודת ושראל - ראשות 
צלוחת גאגלתדג', שאלוג חלק להצו גר החרנו לתדגנ, עוון לה שכת  על 
כך לגפת הנגר הגר"ע וגסף  ספרג הגנגל 'ו וע אגלר' )ח"ג אג"ח סו' לא אגת ה'(, 
ל ון הדגשא של לראגת את הלצ   ארץ ושראל אתחלתא נגאגלה, שהגא 

 רגר גפשגט.

הגאגן ר' וגסף חווש זגדדפלנ ללפדו לאה שדה חתגש על לכת  הפגתח 
 זה"ל: "אחנ החזוגדגת לרהו ו הל  ש נגרדג הגא  גגנאו חזגן הושג  
הארצושראלו, ההגלך גלתקנש  כל ערכוג  שדגתוג האחרגדגת. שלומי 
אמוני ישראל וודאי צריכים לשמוח על החזון הנהדר שבו אנו רואים 

אתחלתא דגאולה".

גזה לשגן הלכת  שכת  הגרו"ח זגדדפלנ  שדת תרע"נ,  וחנ עש הג"ר  ן 
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צוגן ואנלר, גהג"ר לשה קלוערס ר ה של ט רוה: 

 "אחנ החזוגדגת לרהו ו הל  ש נגרדג, הגא  גנאו חזגן הושג  הארצו 
ושראלו, ההגלך גלתקנש  כל ערכוג  שדגתוג האחרגדגת. שלומי 
אמוני ישראל ודאי צריכים לשמוח על החזון הנהדר הזה, שבו אנו 
רואים אתחלתא דגאולה. גכשאדג ל וטוש על הלגש גת הפגרחגת, 
על הערוש הלתרח גת, על הפרגגרוש ההגלכוש גלשתכללוש  ארץ 
ושראל, גאדג קגראוש את נ רו הד וא: 'כה אלר נ"א,  וגש טהרו אתכש 
לכל עגדגתוכש, גהגש תו את הערוש, גד דג החר גת, גהארץ הדשלה 
תע נ תחת אשר הותה שללה לעודו כל עג ר". גאלרג "הארץ הלזו 
הנשמה היתה כגן עדן, והערים החרבות והנשמות והנהרסות 

בצורות ישבו" - היינו אז כחולמים. 

הדדג לגצאוש את עצלדג קטדוש וגתר לנאו -  כנו להקשו  את 
הקגל הגנגל ה גקע געגלה לתגך החזגן הזה. תלהוש אדג על עצלדג, 
גשגאלוש אדג את עצלדג: הכן הגא, היתכן להיות שאנחנו הננו כבר 
הדור הרואה בעיניו את התחלת קיום יעודי הנבואה? גלכל אשר 
קגג אסורו התקגה נגרו נגרגת חללג גשאפג גלאגלה לא ראג, הדדג 

אדחדג עלוהש כ ר ענוש חווש גקוולוש? 

גרגאוש אדג  עודודג כו נ ר אלקודג וקגש לעגלש. גלנו תעלודה לחש גת 
כאלה על ל  דג הדדג לרגושוש  קר דג גנגלה פדולות, דחת רגח דהנר, 
גדשלה ותרה הגלכת גלתג רת  תגכדג". )"האוש על החגלה" ח" , עלגנ 313(. 

חשג  לאגנ שהללחלה שוש לדג עש הרשעוש הרגצוש לעקגר את תגרה 
גלצגגת לארץ ושראל, לא תגרגש לדג להוגת כגפרוש ח''ג גלא לראגת את 
הפקונה גהזכורה, את קוגש הה טחגת ש תגרה גהד גאגת ש ד ואוש. 
הגל' )ש ת לא, א( אגלרת:  שעה שלכדוסון אנש לנון שגאלוש אגתג: צפות 
לושגעה, כת  הר''ן "צפות לושגעה בימיך". צרוך לראגת גלשלגע את הקגל 

נגנו נגפק גלהתללא  אה ה גהגנוה לה'. 

כת   ספר "נגרש לצוגן" )על' דא(: שלשה עוקרוש לפו הגר"א גתללונוג הוג 
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לפגרסלוש  כל א"ו, שעלוהש תללונו הגר"א לסרג את דפשש ל צעש 
גלהגצואש לפגעל. גהש: א. לפדו  ואת הלשוח תהוה אתחלתא נגאגלה ע"ו 
רשוגן ללכו האגלגת, כלג שהוה  ולו כגרש  ולו  ות שדו. ב. לפדו הגאגלה 
השללה צרוך להוגת קו גץ גלגוגת  שועגר של לא פחגת לששוש ר גא. 
ג. לפדו הגאגלה השלולה צרוכה ארץ ושראל להוגת  דגוה גדגשאת פרוה 
על כל לרח וה, ענ שארץ ושראל כגלה תהוה בבחינת "גן עדן התחתון", 
עפ"ו הכתג  )ושעוהג דא, ג( כו דחש ה' צוגן דחש כל חר גתוה גושש לנ רה 

כענן גער תה כגן ה' ע"כ. 

מעשה שהיה בעת בקורם של מונטיפיורי ומזכירו הרב ד"ר לעוי בירושלים בשנת תרל"ה 
... הוא נכנס לת"ת "עץ חיים" ושאל את אחד הילדים מגיל י"ב שנה: מהי לפי דעתך 
המטרה העיקרית של ישוב ארץ ישראל? ענה הילד ואמר: לקרב את הגאולה ע"י הרחבת 
הישוב. וישאלהו שוב: ובמה? מיד פרט לו הילד את שלשת העיקרים הנ"ל בדיוק. וישאלהו 
עוד: מאין אתה יודע כל זאת? ויענהו הילד, ואליו נצטרפו חבריו בקול גדול: "ומי לא 
יודע זאת?! הלא על אלה מסרו אבות אבותינו את נפשם לבוא לארץ ישראל" )עפ"י סיפור הרב 

זלמן חיים ריבלין ז"ל מנהל הת"ת "עץ חיים"(. 
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פרק ט'

סיכום הדברים

זכודג  ס''נ  זכגת וסגנ אחנ דפלא ששלח לדג הק ''ה  ונ חכלוג, לה ון 
הר ה לאגנ סגנגת הגאגלה:

דחזגר  קצרה על הנ רוש: 

ל גאר בתורה שהגאגלה תגוע רק לאחר תשג ה, שתגוע  עק גת א. 
הקללגת ש פרשת כו ת גא, גכן דפסק  רל ''ש, כוצנ הגעדג לארץ 

ושראל ללא תשג ה?

ת: הותה תשג ה כללות – האה ה גהעלוה לארץ ושראל  לסורגת 
דפש. 

 ד גאת הגאגלה ביחזקאל דאלר  לפגרש שהגאגלה תגוע לנגר של  . 
חגטאוש, לעגלת זאת  תגרה כתג  תשג ה לש וש, כוצנ ותכן סתורה 
כזאת, הרו כל הפרשה  וחזאל שגגה לפרשת דצ וש חגץ להתשג ה?

ת:  וחזקאל לנג ר על תשג ה פרטות – על החטאוש גזה לא הוה. 

 פסגק בתהילים דאלר שוגאלג לחלת כו  א לגענ גלאחר לכן דאלר ג. 
לחלת כו רצג את א דוה.

ת:  ש ול להגאל רק לחלת כו רצג, צרוך כו  א לגענ. 

בגמ' סנהדרין ושדה סתורה  תגך הסגגוה  נ רו ר' והגשע האש נ. 
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גאגלה תלגוה  תשג ה לחלת ללך קשה כהלן, אג שוגאלג ללא 
תשג ה. קגשוה זג גרלה לר וש אפולג ללחגק את נ רו הגל'.

ת: וגאלג ללא תשג ה, גהללך קשה כהלן עגשה תשג ה כללות לא''ו.  

לצאדג וסגנ ברבותינו של פקונה גזכורה ג ודהש תשג ה, הוכן ה. 
התשג ה של נגרדג. 

ת: תשג ה לארץ ושראל.   

ראינו את הללך הקשה כהלן, גלא זכודג לכאגרה לראגת את התשג ה. ג. 

ת: תשג ה לארץ ושראל. 

להוכן ונע הגר''א שהגאגלה תלגוה   דון ארץ ושראל  לסורגת דפש. ז. 

ת: כתג   תגרה שהגאגלה תגוע שוהוה רצגן גכוסגפון לארץ ושראל. 

הק ''ה לעדוש את ושראל כנו שועשג תשג ה, מה הועילה השואה?ח. 

ת: לחלת השגאה עש ושראל עשה תשג ה שלא הותה לולגת עגלש. 
לסורגת דפש על א''ו. 

א. חשיבות הדברים

נ רוש אלג שללנדג כאן הש וסגנווש  וגתר  ש ול כל והגנו לא רק לחלת 
שהש לתרצוש את כל הקגשוגת ששגאלוש על הגאגלה של נגרדג, אלא 

שהש דגתדוש לה ון להלכו שלוש  צגרה דפלאה. 

 דגסף הש גגרלוש לדג להרגוש, שאדג דלצאוש  גאגלה, לחגש את האה ה 
שחפצה  דג, לשלגע את קגל נגנו נגפק – פתחו לו רעותו. 

כלג כן זה גש לחוו  אגתדג להתעסק  לצגגת  דות  ות  ארץ ושראל – 
 לצגגת הושו ה  ולודג כלגל גש קונגש השש הוגתר גנגל שוכגל להוגת 
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)כו עון  עון וראג  שג  ה' צוגן(, לתקן עגלש  ללכגת ש-נו, גאגלת ושראל גללאה 
הארץ נעה את ה' כלוש לוש לכסוש, כל הלנרגגת ותגלג גושתללג גכל 

הה טחגת תתקולדה. ללש זכות גדולה עד לשמים. 

ב. ישוב הארץ בימינו

ושאל השגאל  זלן הגר''א הוה לצגגה לווש  את הארץ כנו לעגרר את 
הגאגלה, הוגש שכ ר הארץ התווש ה, לה עלודג עגנ לעשגת?

ראשות דותן גש הוגש לגאגל קרקעגת לגגווש, ראה  סגף החג רת. א. 

 דגסף  ש ול לווש  את הארץ און צגרך נגגקא ללסגר את הדפש,  . 
כתללונו הגר’’א  שעתג. דותן גש את לה שאדג עגשוש  ון כך: קגדוש 
 ות, חגסכוש כסף  ש ול לקדגת  ות לולנוש, לעשגת לשש לצגגת 
ושג  ארץ ושראל, לללגנ את הדגשא הוטו , לאהג  את דחלת ה’  - 
כלג שד אר  עז’’ה  ארגכה  ספר – לקדגת  ות  קלגת ג שלחה. 

 דגסף וש לדג תפקונ חשג  ענ לאגנ לעגרר את אה ת א’’ו ל דו ג. 
חג’’ל, לגרגש להש לכסגף לארץ חלנה. דותן ללסגר על כך שועגרוש, 
לנ ר אותש  על פה.  נגרגת הקגנלוש הוה נרשדוש שהוג עג רוש 
לעוורה לעוורה לעגרר את חו ת צוגן  קהולגת חג’’ל, גש הוגש צרוך 

לעשגת כך.

 דגסף  דו חג’’ל וכגלוש לקווש לצגגת ושג  הארץ על ונו קדות  תוש, נ. 
שוהוג להשכרה  זגל ל דו תגרה, כלג שכת   קגדטרס דחלת הארץ 
)אלקלעו( לקווש לצגגת ושג  הארץ זאת עשג גחוג, נ רג על ל  האדשוש 
השללוש אשר חדדש ה’ עגשר גכ גנ גכל אחנ וקווש לצגת ושג  ארץ 
גו דה לג  ות  א’’ו, גושכורג אגתש ללו של ש חפץ, גאלה והוג  תו 

לחסה לעדווש גלעשורוש.  

גהעוקר זה הלצגגה הגנגלה שלדג  נגר זה, לכו נרננה בגאולה.  שש ה. 
הר  טאג ר זצ’’ל שלעתו שהוגש אדחדג  חנר וחגנ כ ר עש  גרא 

עגלש, גכל לה שחסר - זה רק החוגך של הכלה!
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סופר לו והגנו שעלה לא’’ו גחו ר ספר הלכגת ושו ת ארץ ושראל, אודך וגנע 
הגא אגלר לו, ענ כלה השפעה עצגלה וש לאגתש הטגעוש גלא שגלעוש 
את הנגנ הנגפק, גסג רוש שענון אסגר לעלגת לא’’ו גהשגאה ח’’ג  אה 
 עק גת שעלג לא’’ו, הש לשפועוש לאגנ לאגנ על וגש ו חג’’ל וזה גורם 
שהם לא עולים לארץ - שזה הדבר המעכב את הגאולה. לשש כך עלודג 
להתעגרר לאגנ לאגנ, לה ון  עצלדג ענ כלה חשג ה ושו ת ארץ ושראל 
 ולודג, גלעגרר  זה את  דו חג’’ל, שלא וטעג  טעגת של והגנו  ות שדו 
שלחלתש דנחה הגגאל זה אלפוש שדה, כל הצרגת הרנופגת לסעו הצל  
גהגלגוגת, הכל לחלת אגתש והגנוש שלא עלג גלא עגלוש לארץ ושראל, 

כלג שהארכדג  פרק שדו. 

כאשר הש לגועוש לארץ חשג  לגלר להש את נ רו ר’ והגנה הלגו  שורג 
לו ו  לזרח, )לפו גורסה לסגולת( על פו הפסגק )תהולוש פנ, וא( "ִּכו טֹו  וֹוש ַּבֲחֵצֶרוָך 
ֵלָאֶלף ָּבַחְרִּתו ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵ ות ֱאֹלַהו ִלּדּור ְּבָאֳהֵלו ֶרַׁשע", פסגק זה נרשג 
חז"ל  לנרש תדחגלא )ראה סו' ח( לג ו א"ו, שהוא "חצרוך", ג"אהלו רשע" 

הגא חג"ל ועגו"ש.

טוב יום על אדמת אל / מאלף באדמת זר.

כי באלה אגאל / ובזה אעבד אכזר.

ג. תשובה מאהבה

 דגסף וש לדג תפקונ לוגחנ  נגרדג לאהג  את ארץ ושראל לאה ה גלא 
לוראה, כלג שכת  ר' לדחש לדנל לרולודג  לנווק להפסגקוש )לדחש צוגן 
ש ת הגנגל(: גהוה כו ו גאג עלוך כל הנ רוש האלה ה רכה גהקללה גש ת ענ 
ה' אלהוך גגג' גדתן נ"א את כל האלגת האלה על אגו וך גגג' ואתה תשוב 

גגג', ללת גאתה תשג  הגא לוגתר, שכ ר אלר גש ת גגג', 

א ל העדון הגא כך, שוש שדו לודו תשג ה, האחנ שש  לפחנ ה' גלהנר 
גאגדג לוראת העגדש, גאגלש  זה לא חפץ ה' רק שישיב אל לבו דעת 
ותבונה גדולת הבורא ב"ה ומלכותו בכל משלה, אשר  לאלרג  רא 
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כל וצגרו קנש גלחנש  כל וגש תלונ לעשה  ראשות, הצגפה גל וט כל 
תעלגלגת גסתרו כל חו און חגשך גאון צללגת להסתר שש גוללא כ גנג את 
כל הארץ, גכלג שאלר הכתג  האגתו לא תוראג אש לפדו לא תחולג גגג' 
הלא את השלוש גאת הארץ אדו ללא ]ורלוה כג כנ[, גלשכול על נ ר כשות גדן 
 נ רוש הללג גכוגצא  הש, ותלה  ל ג גתתעצש תשגקתג לאה ת ה' כרשפו 

אש, גתפגל עלוג  גשה גנגלה גהכדעה עצגלה. 

גזה"ש לשה גהוה כו ו גאג עלוך גגג' ה רכה גהקללה גש ת ענ ה', שתעשה 
תשג ה לחלת העגדש גהצרגת שלא והוה לך אל לו לדגס לעזרה, געו"כ 
ו גא הקללגת על האלה הלעוקוש לך, גאח"כ גאתה תשג  תעשה תשג ה 

ראגווה גדכגדה אשר תוט   עודו הללך".

כך גש לנגוק לעוגן דגסף  פרשה:  תשג ה הראשגדה דאלר ְגַׁשְ ָּת ַעד ְוָו 
ֱאֹלֶהוָך,  תשג ה האחרגדה דאלר ִּכו ָתׁשּו  ֶאל ְוָו ֱאֹלֶהוָך. לה הה נל  ון 
תשג ה ענ לתשג ה אל? ל אר הלל ו''ש )הגשע ונ,  -ג(: הדה תחלה אלר: 
שג ה ענ ה' - ללת עד לצוון שה' עגלנ רחגק להש גהש צרוכוש ללכת 
אלוג ענ שוגועג ענוג, ענ הלקגש אשר הגא שש... אחר שתגועג ענ ה' 
גתהוג קרג וש אצלג אז תגסופג להטו  לעשוכש לה א ולעשות תשובה 

מאהבה... ושובו שנית אל ה', והיא התשובה מאהבה.

זהג תפקונדג  נגר הזה לאהג  את ארץ חלנה, דחלת ה' לא לחלת הלצוק, 
אלא לחלת הלעלה הדפלאה שוש  ה, לחלת האפשרגת העצגלה שוש 
 ה להתקר  אל ה'. ל דגת  תוש לא  ש ול דנל''ן אלא  ש ול להתקר  
לה', לזכגת לקנגשת הארץ גלקר  את הגאגלה.  דגסף חג ה קנגשה עלודג 
לעגרר את וגש ו חג''ל, לשלגע את הקגל נגנו נגפק גלעלגת  להרה לארצדג 

הקנגשה, וזכדג ה'  להרה. 

סיפורה של כיפה

מה עומד מאחורי הכיפה של בית הכנסת חורבת ר’ יהודה החסיד?
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בשנת תרי"ד ניתן "צו המלך" בו הותר ליהודים "לבנות את בית הכנסת במקום שיש 
בידם מזמן קדמון בית כנסת". 

בתחילת שנת תרי"ז הביא משה מונטיפיורי את הצו ירושלימה, וביום כ' טבת של אותה 
שנה, החלה חפירת היסודות. אבן היסוד נורתה על ידי הבארון אלפונס די רוטשילד 

ביום י"ז בניסן תרי"ז. 

בחורף תרכ"ב, נשלם שלד הבנין. אותו היום בו נשלם בנין כיפת הגג - היה יום חג 
ליהודי ירושלים. תושבי העיר, אשכנזים כספרדים, חגגו ברוב פאר והדר את חגיגת 

השלמת הבנין המפואר. 

היהודים רצו לבנות את בית הכנסת גבוה יותר מכל גגות העיר, ובמיוחד מגגו של המסגד 
הסמוך, כדי לקיים מה שנאמר "לרומם בית אלקינו", אך השכנים הערבים התנגדו 
לכך בכל תוקף, וכיון שעל פי החוק העותומני בנין שנבנה וכוסה בגג אין להרסו, היה 
צורך להעמיד את השכנים הערבים בפני עובדא, ולגמור את הכיפה בטרם יספיקו 

לעכב את הבניה. 

כאשר הגיעו לכיפה, הוזעקו תושבי העיר בליל גשום אחד, ובמשך הלילה הצליחו לגמור 
את כל הכיפה, כאשר האיר הבוקר, הניח רבי ישעיה ברדקי מנהיג העדה את האבן 
המרכזית הסוגרת את הכיפה, העם הריע תרועה גדולה מרוב שמחה ורבי ישעיה 

נשא נאום נלהב לכבוד היום. 

בכ"ה אלול תרכ"ד אחרי שנשלמה כל עבודת הבניה גם בפנים הבית, נערכה חגיגה 
פומבית גדולה, בה השתתפו הגאון רבי מאיר אוירבך רבה של העדה האשכנזית, והגאון 

רבי דוד חזן הראשון לציון. )"מדמויות ירושלים"(.
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פרק ו'

תשובה שהיא גאולה

א. מילת הלב בארץ ישראל

 לגקנ פרשת התשג ה )פסגק ג( דוצ ת "לולת הל " זהג הפסגק שעכשיו 
ממש אנו נמצאים בעיצומו, כנאו להת גדן לעט  פסגק זה, לה ון את 

תפקונדג  זאת השעה:

"ּוָלל ה' ֱאֹלֵהוָך ֶאת ְלָ ְ ָך ְגֶאת ְלַ   ַזְרֶעָך ְלַאֲהָ ה ֶאת ה' ֱאֹלֵהוָך ְּבָכל ְלָ ְ ָך 
ּוְ ָכל ַדְפְׁשָך ְלַלַען ַחֶּיוָך".

פסגק זה להגגה התפתחגת לשלעגתות  דגשא התשג ה, שכן הגא לתאר 
תגפעה לוגחנת. לצנ אחנ, הגא שווך לדגשא התשג ה של עם ישראל, 
גלצנ שדו הגא לתאר מעשה של ה' ללען ושראל, גלא לעשה של ושראל. 
לעשה זה לעגרר כלה שאלגת: לה הלשלעגת של לולת הל ? לה לקגלה 

של לולת הל   תהלוך התשג ה גהגאגלה? 

המילה – חשיפת הקדושה:  רות הלולה )ש גגף( להגגה סולן גקשר  ון 
עש ושראל ג ון הק "ה. ה רות הוא הסרת הערלה, הלהגגה כוסגו, גלאחר 
הסרת כוסגו זה לת ררת הפדולוגת האלותות, הלקגשרת אל הקנגשה. 
כלגלר, הקדושה קיימת באדם מישראל מלידה, אך צריך לגלות אותה; 

הסרת הערלה חגשפת את הקנגשה הדלצאת  תגכדג. 

לולת הל  של כלל ושראל וכגלה להתפרש  נגלה לכך.  הוגת עש ושראל 
 ון הגגווש קנגשתש הלוגחנת לתכסה  "ערלה". תהלוך הגאגלה כגלל 
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את הגצאת עש ושראל ל ון העלוש, גחלק לתהלוך זה הגא הסרת ערלת 
הל , כלומר הסרת הכסוי המונע מישראל להתקרב אל ה', ובכך גילוי 

הקדושה הפנימית הטבעית של עם ישראל .

מילת הלב מקשרת בין התשובה והגאולה: תהלוך התשג ה דעשה 
 עוקרג על ונו ושראל, כתדגעה לללטה כלפו לעלה )אותערגתא נלתתא(, 
גתהלוך הגאגלה דעשה  עוקרג על ונו הק "ה, כתדגעה לללעלה כלפו לטה 
)אותערגתא נלעולא(. לולת הל  שדלצאת באמצע פרשת התשג ה גהגאגלה 
לקשרת  ון שדו התהלוכוש; הוא  גגנאו חלק לתהלוך התשג ה, אך הוא 
גש חלק לתהלוך הגאגלה.  תהלוך הגאגלה ה' לסור את כל הלכשגלוש 
הלגדעוש לושראל ללהתקר  אל ה': שע גנ הגגווש לגפסק, עש ושראל 
חגזר לארץ הקגנש, גדפסקוש הווסגרוש גהקשווש הפוזווש. לולת הל  
הוא חלק לתהלוך זה,  ג לּוסרוש כל הכוסגווש גהלחוצגת הלגדעוש את 

ההתקר גת  ון ושראל לה'.

ב. ארץ ישראל נישואין

תהלוך הגאגלה אודדג לתגאר  לשגן "גהשו  ה'" אלא  לשגן "גש  ה'": 

"ְגָׁש  ה' ֱאֹלֵהוָך ֶאת ְׁש ּוְתָך ְגִרֲחֶלָך ְגָׁש  ְגִקֶּבְצָך ִלָּכל ָהַעִּמוש ֲאֶׁשר 
ֱהִפוְצָך ה' ֱאֹלֵהוָך ָׁשָּמה".

דותן הוה להשתלש  שגרש "שג "   דוון הפעול )כגגן "השו " אג "ושו "(, 
שלשלעגתג הש ה של ישראל. אגלש, התגרה לשתלשת   דוון קל )ש , 

ושג (, שלשלעגתג שה'  עצלג ושג  אל ישראל. 

רש"ו עלנ על ווחגנוגת הלשגן גלפרש זאת ) עק גת נ רו חז"ל  לנרש( כגאגלת 
השכודה לגלגתה: 

“ר גתודג ללנג לכאן שהשכודה כ וכגל שרגוה עש ושראל  צרת 
גלגתש, גכשדגאלון הכתו  גאגלה לעצלג, שהגא ושג  עלהש. 

געגנ וש לגלר, שגנגל וגש ק גץ גלוגת ג קגשו, כאלג הגא עצלג צרוך 
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להוגת אגחז  ונוג ללש, אוש אוש ללקגלג, כעדון שדאלר )ושעוה כ”ז, 
ו ( “גאתש תלקטג לאחנ אחנ  דו ושראל”...

לפו שדו הפורגשוש, הלשגן "גש " לצוודת את השתתפגת השכודה  גאגלה. 
לפו הפורגש הראשגן השכודה וגרנת לגלגת כנו להצטער  צערש של ושראל, 
גלפו הפורגש השדו הוא וגרנת על לדת לחלצש  אגפן ושור לעגלק הגלגת.

שיבה מלשון קירוב: וותכן לגלר שלשגן זג  אה לה וע לשלעגת דגספת: 
שעש ושראל לא דלצאוש  ארץ ושראל הש דלצאוש  לצ  של רוחגק לה'. 
הש כעון אשה שגרשה  עלה כנ רו הגל' )סדהנרון קה , א( "אלר להן: חזרג 
 תשג ה. אלרג לג: ע נ שלכרג ר ג, ואשה שגרשה בעלה, כלגש וש לזה 
על זה כלגש?" אלדש און זה ספר כרותגת גלגר ח''ג, הוגת גהק ''ה עתונ 
לגאלדג, א ל זה לעון, גלכן אגלר ר' צנגק שאגנגת החגר ן דלצאוש  לסכת 
גוטון. גכן הגא  לנרש )ספרו נ רוש פרשת עק  פוסקא לג(: גא נתש להרה, גשלתש 
את נ רו אלה גגג', אף על פו שאדו לגלה אתכש לן הארץ לחגצה לארץ 
הוג לצגוודוש  לצגת שכשתחזרג לא והג עלוכש חנשוש, לשל לללך  שר 
גנש שכעס על אשתג וטרפה בבית אביה )השלוכה ל ות א וה( אלר לה הגו 
לקגשטת  תכשוטוך שכשתחזרו לא והג עלוך חנשוש כך אלר הקנגש  רגך 
הגא לושראל  דו הוג לצגוודוש  לצגת שכשתחזרג לא והג עלוכש חנשוש.

לעגלת זאת השו ה לארץ ושראל הוא לעון דושגאון כלאלר הכתג  )ושעוהג 
ס ,ה( "ִּכו ִוְ ַעל ָּבחּור ְּבתּוָלה ִוְ ָעלּוְך ָּבָדִוְך  ּוְלׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַּכָּלה ָוִׂשוׂש ָעַלִוְך 
ֱאֹלָהִוְך". גלנרש )שור השורוש זגטא פרשה ג( אלרג: " וגש חתגדתג. אלג ולו הלשוח 
שדלשל הקנגש  רגך הגא לחתן, שכן הגא אגלר גלשגש חתן על כלה גגג"'. 
חזרת עם ישראל לארצו היא שיבה הדדית מצדו של ה' אל ישראל. 
גכלג שראודג  פרק   את  אגר הפסגק )שור השורוש  , ז(: "אש תעורג גאש 
תעגררג את האה ה עד שתחפץ" ה"אה ה" שעלוה לנג ר הוא אה ת ה' 

לושראל שתתעגרר על ונו שג ש של  דו ושראל לארצש.

כלגלר, און כאן להלך חנ-צננו של ושראל החגזרוש  תשג ה אל ה', 
ג עק גת זאת הש לק לוש שכר  נלגת שו ה אל הארץ גכג'; אלא וש 
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כאן תהלוך של שו ה הננות. תהלוך התשג ה גתהלוך הגאגלה לשגל וש 
 פרשתדג זה  זה ) כתו ה לסורגגון( לפדו שהש תהלוך אחנ, של שו ה הננות 
של ושראל אל ה' גשל ה' אל ושראל. לכאגרה, חלקג של ושראל  תהלוך 
זה הגא התשג ה – הרצגן לארץ ושראל, גחלקג של ה'  תהלוך זה הגא 
הגאגלה – השו ה לארץ ושראל, אך החלגקה  ודוהן אודדה חנ-לשלעות. 
וש כאן תשג ה שהוא גאגלה, גגאגלה שהוא תשג ה, ה' לשו  את ושראל 
ג זה גש ה' שב אל ישראל, וש כאן דושגאון, לכן הפסגק האלצעו הגא 

לוזגג גלגר של תשג ה גגאגלה. גה ן גהת גדן. 

ג. עבודה מאהבה – בארץ ישראל

התגרה כגת ת "גלל ה' אלגהוך את ל  ך גאת ל   זרעך לאהבה את ה'" 
רק  שו ה לארץ ושראל זגכוש לאה ה לנגע? אלא, ונגע ההפרש  ון 
ע גנת ה'  חג"ל לע גנתג  א"ו. כך לשגן "השש לשלגאל" )גושלח, שדת תרע''ח(: 
"ההפרש  ון א"ו לחג"ל, ש א"ו הע גנה  אה ה גנ וקגת כעדון ש ת, 
ג חג"ל הע גנה  סגר לרע רגגז על עצלג ג וטגש כחגת דפשג להכדועש 

להקנגשה על כרחש שלא  טג תש".

הזגהר הקנגש ) לנ ר קוח.( שגאל סתורה  ון הפסגקוש “ע נג את ה’  וראה” 
)תהלוש   וא( ל ון הפסגק “ע נג את ה’  שלחה” )שש ק  (. גלתרץ הזגהר, 
ש ארץ ושראל צרוכוש לע גנ את ה’  שלחה, כלג שאלרג שש: "ִׂשְלחּו 
ש ְגִגולּו ָ ּה ָּכל ֹאֲהֶ וָה, ִׂשוׂשּו ִאָּתּה ָלׂשֹוׂש ָּכל ַהִּמְתַאְּבִלוש ָעֶלוָה.  ֶאת ְורּוָׁשלִַ
ִלּׁשּוש ֶׁשֶחְדָוה ֹלא ִנְמֵצאת ֶאָּלא ִּבְזַמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוְמִדים ָּבָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה, 
ֶׁשָּׁשש ִלְתַחֶּבֶרת ִאָּׁשה ְּבַ ְעָלּה ]התעגררגת האה ה העלוגדה - הלח רת  ון 
הק "ה לכדסת ושראל[, ְגָאז זֹוִהו ִׂשְלַחת ַהּכֹל, ַהִּׂשְלָחה ֶׁשְּלַלְעָלה ְגֶׁשְּלַלָּטה".

וש לזה רלז דפלא  נ רו והגשע  ן דגן, כאשר חודך לנגר ראשגן של  או 
הארץ: "ונשמרתם מאד לנפשותיכם לאהבה את ה' אלוהיכם" )והגשע כג, 
וא גכן  והגשע כ , ה( גלא הזכור והגשע לנת "וראה" כלל. זאת לעגלת לשה 

ר דג שהנגוש את הוראה )נ רוש ו, ו (. 

גכן דרלז  תגרה כו ע"ו לנת אה ת ה' זגכוש אדג לרשת את הארץ, כלג 
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שאלר לשה )נ רוש וא, כ -כג(  "כו אש שלגר תשלרגן את כל הלצגה הזאת 
גכג' לאה ה את ה' גכג' גהגרוש ה' את כל הגגוש האלה ללפדוכש גכג' גלא 
הגזכרה שש כלל לנת הוראה. גנאו כו צרוכוש לשתוהן, א ל כאן לנג ר 
לה וש להנגוש. גכוגן שקוולג "תשג ה ראשגדה" ל גא חזרה לארץ הקגנש, 
וחזקש ה'  אה ה זג. גגש ותקן את "ל   זרעך", כו כאלגר ע"ו עלווה לא"ו 

לצולוש את הצאצאוש. 

 כל הפרשוגת  תגרה לגפועה תלונ לונת הוראה גרק אח''כ לונת אה ה 
כלג ללשל )נ רוש ו, ו (: "ְגַעָּתה ִוְׂשָרֵאל ָלה ְוָו ֱאֹלֶהוָך ֹׁשֵאל ֵלִעָּמְך ִּכו ִאש 
ְלִוְרָאה ֶאת ְוָו ֱאֹלֶהוָך ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכוג ּוְלַאֲהָ ה ֹאתֹו ְגַלֲע ֹנ ֶאת ְוָו ֱאֹלֶהוָך 
ְּבָכל ְלָ ְ ָך ּוְ ָכל  ַדְפֶׁשָך".  פרשה אחת  תגרה לגפועה רק לונת אה ה, 
גלא פעש אחת אלא פעלוש לגזכר רק אה ת ה', לנגע? זגהו פרשת דצ וש 
פרשת הגאגלה שלדג, שש התגרה רגצה לשוש נגש לוגחנ לוגחנ על לונת 

אה ה – ענ שתחפץ, לעגרר את האה ת הדושגאון של ארץ ושראל. 

קגלגת הגאגלה ל ואוש לונו אה ה גשלחה  ה’, כדאלר )ושעוהג ד (: “קֹול 
צַֹפִוְך ָדְׂשאּו קֹול ַיְחָּדו ְיַרֵּננּו ִּכו ַעִון ְּבַעִון ִוְראּו ְּבׁשּו  ה’ ִצּיֹון. ִּפְצחּו ַרְּנדּו ַוְחָּדג 

ש”. שדזכה כגלדג  להרה. ש ִּכו ִדַחש ה’ ַעּמֹו ָּגַאל ְורּוָׁשלִָ ָחְר ֹות ְורּוָׁשלִָ

סיפורו של ספר

היה זה באחת מהעליות של יהודי רוסיה, הגיעו קבוצה של עולים שעדין היו שומרי תו''מ, 
הם בקשו לגור בירושלים עיר הקודש, וכשראו שמחירי הדירות שם הם מעל ליכולתם, 
חיפשו לגור בסיבות ירושלים, כך הגיעו למעלה עמוס, ישוב חרדי בערי יהודה, סמוך 

לירושלים, שמחירי הדירות בו זולות מאוד. 

ישר שהגיעו חיפשו ת''ח שימסור להם שיעורי תורה, כך הגיעו לכולל של הישוב וביקשו 
מהרב של הכולל למסור להם שיעורים, הם רוצים שיעורים בכל נושא הלכה אגדה וגם 
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קבלה, הרב שידע עד כמה הם רחוקים מללמוד קבלה, הציע להם ללמוד את ספרו 
של הרמח''ל 'דרך ה'' בו יש גם הרבה קבלה בצורה קלה. 

כשגמרו את הספר דרך ה', הציע הרב להמשיך בספרי הרמח''ל כך המשיכו לספר מסילת 
ישרים, הספר שהוא שולחן ערוך על הלב של היהודי. כל דבר שהם למדו רצו לדעת כיצד 
זוכים לקיים זאת הלכה למעשה. והנה תמיד שחיפשו דרכים לקנות מעלה מסויימת 
בעבודת ה', שם לב הרב, שתמיד לכל מעלה טובה, ענווה וזריזות, תפילה וטהרה, שבת 

ומועדים, המפתח לכל דבר טוב, זה להגביר את אהבת ה' בלב. 

עם הזמן חשב הרב לעצמו, הרי זה ממש 'אל תמנע טוב מבעליו', יהודים מחפשים את 
הדרך להתעלות בעבודת ה', ובמקום לעבוד על הנקודה העיקרית שהיא אהבת ה', 

עובדים על הרבה דרכים מסביב ואת העיקר שוכחים. 

כך מתוך השיעורים, נוצר הספר הגדול 'שערי אהבה' – הדרך להשיג את אהבת ה' 
בדורנו, דרכים נפלאות המתאימות לכל איש ואשה להשיג את המפתח הגדול לכל המעלות 

העולות בית א-ל, להשיג את התענוג האמיתי בזה ובבא. 

את הספר ‘שערו אה ה’ דותן להשוג  כל רח ו הארץ.
לשלועת הלגקנ הקרג  ל ותך דותן להתקשר לטללסר :

.079-5420-539 )22(
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פרק ו"א

לכו נרננה על הגאולה

א. המזמור שנכתב על גאולתנו

לזלגר ק"ז  תהולוש, הלזלגר של 'אר עה חוו וש להגנגת', דת גדן  פרק 
דפלא זה, גדראה שהגא דכת  על ונו נגנ הללך  רגח הקגנש עבור הדור 

שלנו הש  לארצג לאחר כאלפווש שדגת גלגת. 

הלזלגר פגתח: "ֹהנּו ַלה' ִּכו טֹו  ִּכו ְלעֹוָלש ַחְסּדֹו: ֹואְלרּו ְּגאּוֵלו ה' ֲאֶׁשר 
ְּגָאָלש ִלַּינ ָצר. ּוֵלֲאָרצֹות ִקְּבָצש ִלִּמְזָרח ּוִלַּמֲעָר  ִלָּצפֹון ּוִלָּיש".  פתוחת 
הלזלגר לתווחס הלשגרר ל"גאגלו ה' אשר גאלש לונ צר". ללא הס ר, וכגל 
הוה כל קגרא לפרש את הגאגלה עלוה לנג ר  התאש לתפוסת הגאגלה 
שלג - הקלת  ות הלקנש, תחוות הלתוש, הללכת ללך, ללך הלשוח אג 
תוקגן עגלש  ללכגת ה'. כל אלה לגפועוש  פרקוש ר וש  תד"ך, אגלש 
הלזלגר הזה אודג לזכור אף אחת לאלה, גלונ לפרש את הגאגלה אלוה 

הגא לתכגגן - "ֵמֲאָרצֹות ִקְּבָצם" - קו גץ גלגוגת הלגדו. 

 כל ולו עש ושראל ג כל תגלנגת העגלש, לעגלש לא הוה קו גץ גלגוגת 
הלגדו  לולנוש עלוהש לנ ר הלזלגר - "ִלִּמְזָרח ּוִלַּמֲעָר  ִלָּצפֹון ּוִלָּיש". 
ללצרוש גל  ל וצאג  דו ושראל בקבוצה אחת ובכיוון אחד, לא לאר ע 
כדפגת הארץ, גלא  אדוגת נרך וש. רק בקיבוץ הגלויות האחרון התגשלה 
הגאגלה האלגרה  לזלגר  כל עגצלתה - קו גץ גלגוגת לאר ע כדפגת 

הארץ,  דתו ו הלנ ר, ג אדוגת  נרך הוש. 

כך כת  הלאורו: "דראה לו שזה הלזלגר דאלר  ד גאה על הגאגלה לזה 
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הגלגת הארגך שאדחדג  ג  צרגת גנגלגת... גראוה לפורגש זה אלרג: 'גאלש 
לונ צר גלארצגת ק צש'".

ב. ארבעה חייבים להודות

אר עת ה תוש  לרכזג של הלזלגר לתארוש אר עה סגגוש שגדוש של 
"גאגלו ה' אשר גאלש לונ צר": 'התגעוש  לנ ר', "וש ו חשך גצללגת", 
"גוגועג ענ שערו לגת" ג"וגרנו הוש  אדוגת". ההלכה ללנה ל תוש אלג 
ש"אר עה צרוכון להגנגת", גק עה את  רכת 'הגגלל' לתגעוש  נרך, 
לאסורוש שהשתחררג, לחגלוש שהתרפאג גלוגרנו הוש שהגועג אל לחגז 

חפצש ) רכגת דנ:(.

לעגלת זאת, קרואת הלזלגר על נרך הפשט לפרשת  תוש אלג כלתווחסוש 
נגגקא להגלכוש  נרך לארץ ושראל – לגאגלה.  נרך וע רג הוהגנוש מסע 

יסורים הכולל את כל הארבעה שחייבים להודות. 

כנו לקווש קצת "ְׁשַאל ָאִ וָך ְגַוֵּגְנָך ְזֵקֶדוָך ְגוֹאְלרּו ָלְך" )נ רוש ל  ז(, ה אתו כאן 
קצת לוגלן שכת  ס ו שוחו'  נרך לרגלדוה לארץ ושראל ]הנ רוש דכת ג 
 ע רות עולגת, שכן  אגתש ולוש עגנ הוג לנ רוש גכגת וש רק  וונוש[,  ג 
הגא לתאר כוצנ  נרך לא''ו ע ר את כל האר עה שחוו וש להגנגת. גז"ל:

נסענו מבוקרשט, הנסיעה ברומניה היתה נורא. הייתי בסכנת החיים וכך נסעתי ]שרק[ 
על רגל אחת עמדתי על הרכבת, והתרמיל על גבי. כאשר הגעתי ]הרגשתי ש-[ נצלתי 
ממות, כל כך קשה היה הנסיעה. סוף הגענו לטשימבאליא. מרגע הזו נכנסנו תחת משמרת 
צבאית. תחת הרובה. עברנו את הגבול לצאת ליוגאסלאוויא חכינו "בקיקינדא"... מחוץ 
לעיר הובילו אותנו והתישבנו ב"חרבה" בית הרוס בלי פגום ובלי חלונות ודלתות, וגם 
הכתלים לא היו שלמים, כי אם הרוסים. גם מעלות לא היו והבנין היה בשלושה קומות, 
והלכנו על הידים והרגלים עד עלינו למעלה, ונפלנו לרדת למטה. באמת היה פלא גדול, 

כי לא יצאתי ח"ו בלי יד או רגל. 
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סוף סוף אחרי חג הסוכות הביא השליח הבשורה הטובה כי האניה באה לנמל, ובעוד 
כמה ימים נסע לנמל. אבל הדבר היה אחרת. האניה היתה גדולה מאד היו 5000 

מקומות ואנו היינו רק 2800, אז צריכים היו לבא עוד אנשים. 

סוף סוף עזר לנו השי"ת ובאנו לנמל, עלינו על האניה מיד נעשה שחור לפני עינינו כאשר 
נכנסנו למחסנים, ז"א לחדרים היו כמין "ראפטן של פאלאך" כמו לול של עופות חשך 
רק כמה אורות חשמליות נכנסתי ז"א זזתי מעט מעט עד שנכנסתי אי אפשר לתאר את 
הדחיקה לא היה אפשרות לסגת לא להתהפך רק כמו חייל מת בארונו. רבונו של עולם 

מה יהיה עם זאת חשבתי, ככה אפשר להפליג כמה ימים? 

סוף סוף אחרי כמה שעות האניה התחילה להפליג ב"ה. השמחה היתה גדולה מאד וגם 
שירת התקוה, האנייה עם 4000 אנשים עולים, הפליגה לארץ ישראל. אחרי יום של הפלגה 
נתן השי"ת סערה גדולה על הים הסערה היתה נורא והאנשים כולם חלו על מחלת הים 
כולנו היינו מוטרדים מהסערה כי האניה הלכה עם הגלים ועם הרוח. "ַוּיֹאֶמר ַוַּיֲעֵמד רּוַח 
ּכֹור  ם ְּבָרָעה ִתְתמֹוָגג:  ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו ַּכּׁשִ ַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות ַנְפׁשָ ְסָעָרה ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו: ַיֲעלּו ׁשָ
ְוָכל ָחְכָמָתם ִּתְתַּבָּלע: ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ה' ַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם יֹוִציֵאם". עברה הסערה, 
הפלגנו אל רחבת הים. כולם חלינו על מחלת הים. הדחקות היו נוראות וגם האוכל 
היה גרוע, הלחם היה מקולקל ודגים מלחים אכלנו ושפכנו את כל האוכל. ככה עברה 
שבוע... שבועים... יום יום נעשתה החיים קשה בלתי נשוא לא התרחצנו לא אכלנו ולא 
שתינו כי לא היה די מים לשתות והמים היו מוסרחים, מוכרחים היינו לשכוב כי לא היה 
לנו כח לעלות. עוד יום על הסיפון וכולנו היינו מתים עוד נשמתינו היו בנו. "ָּכל ֹאֶכל 
ַלח  יֵעם. ִיׁשְ ֲעֵרי ָמֶות. ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ה' ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוׁשִ ם ַוַּיִּגיעּו ַעד ׁשַ ְּתַתֵעב ַנְפׁשָ

ִחיתֹוָתם". ְּדָברֹו ְוִיְרָּפֵאם ִויַמֵּלט ִמּׁשְ

הגענו לנמל חיפה והאנגלים הכריחו אותנו לעבור על האניות שלהם כדי להפליג לקפריסין. 
מיד הורדנו את האנגלים והתחלנו במלחמה. המלחמה המשיכה שעתים עד שהאנגלים 
הרגו שני אנשים והשליכו פצצות חניקה ודמעות עלינו. מיד נכנסנו למחסנים איש על 



ג. ארץ פרו לללחה | 113

להשגת הספר: 055-6785647

אחר קפץ. והיה לנו חניקה כעשר רגעים מן הגז, עד כי לא האמינו שנחיה עוד. כי 
הגז החניק וצרב את הגוף. ומיד שפסקה הגז תפסו האנגלים את האנשים והיכו אותם 
ְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל". המלחמה פסקה. גם  ֵבי ֹחׁשֶ והעבירו אותם על אניתם. "ֹיׁשְ
כמה אנגלים נהרגו מהקופסאות אשר זרקנו אנחנו היינו כבר חלשים מהגז כמתים. עוד 
ראינו את הר הכרמל ואת חיפה היפה בלילה, הגענו בכל הקשיים לארץ ישראל ועכשיו 
מגרשים אותנו לקפריסין. סבלנו גם שם הרבה גשם ובאוהלים בחורף אבל בכל חדש 
עלו אנשים, וזה נתן לנו תקוות שנעלה גם אנחנו אחרי כמה חדשים. "יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו 

ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם".

ג. ארץ פרי למלחה

 סוגש הלזלגר ושדש כלה פסגקוש הלתארוש כוצנ ה' עגשה נ ר גהופגכג 
- "ָוֵׂשש ְדָהרֹות – ְלִלְנָּבר". הדהר הזגרש דהפך ללנ ר, גלצנ שדו "ָוֵׂשש 
ִלְנָּבר - ַלֲאַגש ַלִוש". הלפרשוש התקשג להס ור לה ראה הלשגרר לכתג  

זאת כאן  לזלגר. 

הלפרשוש אלדש התקשג, א ל אדג – וגנעוש. הלשגרר לתאר את לה שהוה 
כאן  ארץ: "ֶאֶרץ ְּפִרו – ִלְמֵלָחה, ֵלָרַעת וְֹׁשֵ ו ָ ּה". השללגן שלתאר הלזלגר 
לזכור את תואגר הארץ לפדו 150 שדה, כנגגלת תואגרג של לארק טגגון: 
"ארץ שללה שאנלתה עשורה ללנו, אלא שכגלה עגלה שלור גשות, לרח  
נגלש גא ל. וש כאן עזג ה שאפולג הנלוגן אודג וכגל להעדוק לה תפארת 
חווש גלעש, און זאת אלא שהוא שכגחת א-ל - לרחף עלוה כושגפה של 
קללה ששנפה את שנגתוה גאסרה את תעצגלגת כגחה  אזוקוש". כלג 
שדאלר  תגרה )נ רוש כט(: ְגָאַלר... ַהָּנְכִרו ֲאֶׁשר ָוֹ א ֵלֶאֶרץ ְרחֹוָקה... ָּגְפִרות 
ָוֶמַלח ְׂשֵרָפה ָכל ַאְרָצּה ֹלא ִתָּזַרע ְגֹלא ַתְצִלַח... ְגָאְלרּו ַעל ֲאֶׁשר ָעְז ּו ֶאת 

ְּבִרות ה' ֱא-ֹלֵהו ֲאֹ ָתש".

ד. ויברכם וירבו מאד

לאחר לכן לתאר הלזלגר את לה שקגרה  חסנו ה' כוגש - פרוחת הארץ, 
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הלהפכה של 'הקץ הלגגלה' )סדהנרון צח.( - "ַגִּיְזְרעּו ָׂשנֹות ַגִּיְּטעּו ְכָרִלוש ַגַּיֲעׂשּו 
ְּפִרו ְת ּוָאה. ַגְוָ ֲרֵכש ַגִּיְרּבּו ְלֹאנ". 

הוגש ארץ ושראל הוא ארץ ה רכה. העד וש שהוא לגנלת הגפכוש לוון 
שאון שדו לג  עגלש. התלרוש הגנגלוש גהלתגקוש שגנלוש  לו ללח   קעת 
הורנן הש לן הטג וש  עגלש גלווצאוש אגתש ללנודגת שגדגת. ֶאֶרץ ִחָּטה 
ּוְׂשעָֹרה... ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ְ ִלְסֵּכֻדת ּתֹאַכל ָּבּה ֶלֶחש – ושראל כוגש הוא מקום 
ראשון  עגלש  תגצרת הת גאה  וחס לכלגת הלוש. תדג ת החל  גנלה 
ל- 722 לוטר לפרה לפדו לאה שדה ל- 4,000 לוטר  שדגת החלושוש. כוגש 
התדג ה הללגצעת הוא 11,038 לוטר לפרה לשדה. ארץ ושראל הוא מקום 

ראשון  עגלש  תדג ת החל  לפרה! ארץ ז ת חל  גנ ש. 

עגנ לתד א הלזלגר - "ַגְוַׂשֵּג  ֶאְ וֹון ֵלעֹוִדו ַגָּיֶׂשש ַּכֹּצאן ִלְׁשָּפחֹות". כגלדג 
לכורוש לשפחגת ר גת כצאן אנש, כל כודגס לשפחתו לללא אגלש גוסגנש 
 פלוט אג פלוטה שהגועג ל נש לאורגפה לאחר שהגתורג שש את כל 

לשפחתש.

ה. התפקיד שלנו

הלזלגר לסווש: "ִוְראּו ְוָׁשִרוש ְגִוְׂשָלחּו" - שדהוה ושרוש גדשלח  חסנו ה' 
עלודג, דגנה גדספר על גאגלתדג שלדג גפנגת דפשדג,  לוגחנ  לזלגר דפלא 
זה, שדתקן  ע גרדג. ותקווש  דג  להרה סוגש הפסגק "ְגָכל ַעְגָלה ָקְפָצה 
ִּפוָה". לס ור הלצגנגת - "כל אוש עגלה וסגגר פוג גו גש ללנ ר על כו 

וראה לפלאגת ההשגחה".   ''א. 

"ִמי ָחָכם ְוִיְׁשָמר ֵאֶּלה ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ה'".

לכו נרננה לה’

לסוגש ד וא נ רוש הדראוש כד גאה ללש לאחנ לגנגלו לפרשו 
הלקרא, ר דג עג נוה ספגרדג,  פרגשג לתהולוש צ"ה, נ רוש הלנ רוש 
 ענ עצלש  וחס ללצואגת שלדג כוגש, שלא דהוה חלולה כנגר הלנ ר 
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אשר לאסג  ארץ חלנה, גז"ל: 

"זה הלזלגר דאלר על קבוץ גלויות הקודם לימות המשיח ללען 
וגכלג הלגן ושראל לשג   ג  תשג ה כל גאר  וחזקאל. 

גאלר לכו נרננה לה' אתש  דו קו גץ גלגוגת לכו נרננה בקול תודה 
על שהגצואדג לקר  האגלגת. באו נשתחוה ונכרעה אתש פנגוו ה' 
 גאג גדשתחגגה להגנגת לשלג עתה על אשר גללדג, נברכה להכדע 

לפדוג תלונ. 

כי הוא אלקינו ואנחנו עם מרעיתו שרגעה אגתדג נעה גהשכל 
 תגרתג  עוגן ג לעשה וצאן ידו היום  קו גץ גלגוגת לשלרדג לן 

האגלגת אם בקולו תשמעו ללכת  נרכוג גלנ קה  ג. 

אל תקשו לבבכם כלג שעשג נגר הלנ ר, כאלרג 'ראותו את העש 
הזה גהדה עש קשה עגרף הגא'. אשר נשבעתי  ראגתו אגתש רשעוש, 
דש עתו גזר נון שלא ותקרע אם יבואון שלא ו גאג אל הלדגחה 

גאל הדחלה. 

לכן אתם בני קיבוץ גלויות, אל תהיו כמותם! שמעו בקולו להביט 
נפלאות מתורתו ומצוותיו! ולא יגזור עליכם שלא תזכו לימות 

המשיח כמו שגזר על דור המדבר שלא יכנסו לארץ". 

דראה להגסוף: עוקר תפקונדג  עת הזאת לה וט  דפלאגת ההשגחה, 
להרגוש את הטג  גהחסנ הדפלא, שוש  גאגלתדג,  זכגת לש ת 
 ארץ ושראל, לספר תהולגת ה' גדפלאגתוג עשר עשה גלרדן עלוה 
 קגל תגנה. גלא להקשגת ל  דג כא גתודג  לנ ר, כדאלר  תהלוש 
)עח(: "ְלַסְּפִרוש ְּתִהּלֹות ְוָו ֶגֱעזּוזֹו ְגִדְפְלאֹוָתוג ֲאֶׁשר ָעָׂשה... ְלַלַען ֵוְנעּו 
ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבִדוש ִוָּוֵלנּו ָוֻקלּו ִגוַסְּפרּו ִלְ ֵדוֶהש: ְגָוִׂשולּו ֵ אֹלִהוש ִּכְסָלש 
ְגֹלא ִוְׁשְּכחּו ַלַעְלֵלו ֵאל ּוִלְצֹגָתוג ִוְדֹצרּו: ְגֹלא ִוְהוּו ַּכֲא ֹוָתש ּדֹור סֹוֵרר 
ּולֶֹרה ּדֹור ֹלא ֵהִכון ִלּבֹו ְגֹלא ֶדֶאְלָדה ֶאת ֵאל רּוחֹו... ֹלא ָזְכרּו ֶאת ָונֹו 

וֹוש ֲאֶׁשר ָּפָנש ִלִּנו ָצר".
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פרק ו’’ 

 שירי ארץ חמדה

א. מנהגו של החרדים

ר ו אלעזר אזכרו, דגלנ  שדת רצ"ג )1533(  צפת כ ן ללשפחה של לגגרשו 
ספרנ. ללנ הלכה גק לה אצל גנגלו עורג, גדסלך ע"ו להר"ו  ור . ר ו 
אלעזר הוה תללונ ח ר  הלכה ג ק לה של גנגלו נגרג הרנ "ז, לרן ר ו 
וגסף קארג, האר"ו גתללונג ר ו חווש גוטאל, געגנ. דגסף להוגתג ללנן 
גפגסק הוה נרשן גלשגרר. חו ר פורגשוש על לסכתגת    לו ג ורגשללו, 
פורגש על ספר אוכה געגנ, גכת  גש פוגטוש, הונגע ש הש הגא 'ידיד נפש'. 

'ספר חרנוש' שחו ר כגלל את לדוון הלצגגת לפו השוטגת השגדגת, גהגא 
לסגנר לפו הלצגגת של כל א ר גא ר. ר ו אלעזר אזכרו דפטר  צפת  שדת 
ש"ס )1600(, גרק סלגך לאחר פטורתג דנפס 'ספר חרנוש'  פעש הראשגדה. 

 ספרג הגא לספר על לדהג ופה שהוה להש, להתכדס  כל ער  ראש חגנש 
 קר ג של ר’ והגנה אלעו הק גר  ון לורגן לצפת גלשור שש את השור 

"ארץ הקנגשה, וקרה חלגנה" הג א לעול סגף פרק ה'. 

ב. גאולה באהבה

טעש לדהגש הוה לשגש של גאר  כגזרו על פו הפסגק  תהולוש, שגאגלתדג 
תלגוה  אה ת ארץ חלנה, אחנ להנ רוש הלעגררוש את אה ה הגא 

השירה. 

לכן אספדג כאן רשולת שורוש  הש דגכל ראשות להגנגת לה' על הזכגת 
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שדתן לדג לגגר  ארץ ושראל - דחלת ה'. שדות דגכל  זה לעגרר את האה ה 
לארץ חלנה, גגש להתפלל שדזכה לראגת  קרג   גאגלה שלולה גש ג 

 דוש לג גלש גהשו  ל  א גת על  דוש.

 זה דקווש את לצגגת הד גאה: "ֹּכה ָאַלר ה' עֹונ ִוָּׁשַלע ַּבָּמקֹוש ַהֶּזה ֲאֶׁשר 
ש...  ַאֶּתש אְֹלִרוש ָחֵר  הּוא ֵלֵאון ָאָנש ּוֵלֵאון ְּבֵהָלה ְּבָעֵרו ְוהּוָנה ּוְ ֻחצֹות ְורּוָׁשלִַ
קֹול ָׂשׂשֹון ְגקֹול ִׂשְלָחה קֹול ָחָתן ְגקֹול ַּכָּלה קֹול אְֹמִרים הֹודּו ֶאת ה' ְצָבאֹות 
ִּכו טֹו  ה' ִּכו ְלעֹוָלש ַחְסּדֹו... ִּכי ָאִׁשיב ֶאת ְׁשבּות ָהָאֶרץ ְּכָבִראֹׁשָנה ָאַלר 
ה'" )ורלוה ל''ג(. לפו חלק להלפרשוש כגגדת הכתג  הוא, שדגנה לה' על  דון 
ארץ ושראל )ה"כו אשו " הגא דתודת טעש גלא כו של זלן(.  ''ה הוגש זכודג שהארץ  דגוה 
 לצ  שלא הוה כנגגלתג לאז ולגת שללה הללך, ראגו לדג לקווש את 

לצגגת הד גאה.  זה דזכה להחוש את הלשך הגאגלה  אה ה.

כלג א  ספר קגל התגר )פרק  ' ל''ט(: "גוכר וגסף את אחוג גהש לא הכורגהג 
) ראשות ל ( גזגהו אחת לתכגדגתוג של וגסף גלא רק  נגרג כו אש  כל נגר גנגר 
אשר הגא לשוח  ן וגסף לכור את אחוג גהש לא לכורוש אגתג. ומעשה 
שטן הגא הלסתור את תכגדגתוג של לשוח  ן וגסף שאון לכורון  עק גת 
לשוחא גגש לזלזלוש  הש  עגה"ר. כי לולא זאת היה כבר קץ לצרותינו. 
גאולג ושראל לכורוש את וגסף, הוודג עק גת נ ן וגסף לשוחא שהם קבוץ 

גלויות גכג' היינו נגאלים כבר בגאולה שלמה".

ג. רשימת שירים לפי א-ב

ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ָּתִמיד ֵעיֵני 'ַהֵּׁשם' ֱאֹלֶקיָך 

ְוַעד ַאֲחִרית  ָּבּה, ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה 

ָׁשָנה.

ַּבּיֹום ַההּוא יּוַׁשר ַהִּׁשיר ַהֶּזה ְּבֶאֶרץ 

ְיהּוָדה. ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיֹבא גֹוי ַצִּדיק 

ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים.

ַּבּיֹום ַההּוא ָּכַרת ְיָי ֶאת ַאְבָרם ְּבִרית 

ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת: 

קּום ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה 

ִּכי ְלָך ֶאְּתֶנָּנה: ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם.

ְּבׁשּוב ְיָי ְׁשבּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיְׂשַמח 

ִיְׂשָרֵאל.
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ְּבִׁשיר ְוקֹול ּתֹוָדה, ְנָבֵרְך ֵלאֹלֵהינּו. 

ֶׁשִהְנִחיל  ֶחְמָּדה טֹוָבה,  ֶאֶרץ  ַעל 

ִּביַע  ִהֹשְ ְוֵצָדה,  ּוָמזֹון  ַלֲאבֹוֵתינּו. 

ְלַנְפֵׁשנּו. ַחְסּדֹו ָגַבר ָעֵלינּו, ֶוֱאֶמת 

'ַהֵּׁשם'.

הּוא ִיְגַאל אֹוָתנּו ְּבָקרֹוב, ִויַקֵּבץ 

ָהָאֶרץ,  ַּכְנפֹות  ֵמַאְרַּבע  ִנָּדֵחינּו 

ֲחֵבִרים ָּכל ִיְשָׂרֵאל ְוֹנאַמר: ָאֵמן.

ִהֵּנה ָאֹנִכי ׁשֹוֵלַח ָלֶכם ֶאת ֵאִלָיהּו 

ַהָּנִביא, ִלְפֵני ּבֹוא יֹום 'ַהֵּׁשם' ַהָּגדֹול 

ְוַהּנֹוָרא, ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים, 

ְוֵלב ָּבִנים ַעל ֲאבֹוָתם.

ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים, ְנֻאם 'ַהֵּׁשם' ֱאֹלִקים, 

ְוִהְׁשַלְחִּתי ָרָעב ָּבָאֶרץ. ֹלא ָרָעב ַלֶּלֶחם 

ְוֹלא ָצָמא ַלַּמִים, ִּכי ִאם ִלְׁשֹמַע ֵאת 

ִּדְבֵרי 'ַהֵּׁשם'.

ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל.

ּוָבאּו ָהאְֹבִדים ֵמֶאֶרץ ַאּׁשּור, ְוַהִּנָּדִחים 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים. ְוִהְׁשַתֲחוּו ל'ֵּׁשם' ְּבַהר 

ַהֹּקֶדׁש, ִּבירּוָׁשָלִים.

ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי ְוִשַּׂמְחִּתים 

ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי, עֹוֹלֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם 

ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי, ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה 

ִיָּקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים.

ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ְּבִרָּנה, ְוִלירּוָׁשַלִים 

ֵּבית ִמְקָדְׁשָך ְּבִׂשְמַחת עֹוָלם.

ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו, ֶׁשֹּלא 

ֶאָחד ִּבְלַבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו. 

ָודֹור עֹוְמִדים  ֶׁשְּבָכל ּדֹור  )ֶאָּלא 

ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו,( ְוַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 

ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם.

ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא, ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול, 

ּוָבאּו ָהאְֹבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים. ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַל'ֵּׁשם' ְּבַהר 

ַהֹּקֶדׁש ִּבירּוָׁשָלִים.

ְוִלירּוָׁשַלִים ִעיְרָך ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב, 

ְוִתְׁשֹּכן ְּבתֹוָכּה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת. ּוְבֵנה 

אֹוָתּה ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו ִּבְנַין עֹוָלם, ְוִכֵּסא 

ָדִוד ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ְלתֹוָכה ָּתִכין.

ִצּיֹון ְּבִרָּנה  ְיֻׁשבּון ּוָבאּו  ְיָי  ּוְפדּוֵיי 

ֹראָׁשם ָׂשׂשֹון  ַעל  ְוִׂשְמַחת עֹוָלם 

ְוִׂשְמָחה ַיִּׂשיגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה.

ְוָקֵרב ְּפזּוֵרנּו ִמֵּבין ַהּגֹוִים, ּוְנפּוצֹוֵתנּו 

ַּכֵּנס ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ.
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ְלִצּיֹון  ְּבׁשּוְבָך  ינּו  ֵעיֵנ יָנה  ֶתֱחֶז ְו

ְּבַרֲחִמים, ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר 

ֵּביֶתָך, ְוִלירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה.

ִיָּבֶנה ַהִּמְקָּדׁש ִעיר ִצּיֹון ְּתַמֵּלא, ְוָׁשם 

ָנִׁשיר ִׁשיר ָחָדׁש ּוִבְרָנָנה ַנֲעֶלה.

ְיָבֶרְכָך 'ַהֵּׁשם' ִמִּצּיֹון, ּוְרֵאה ְּבטּוב 

ְירּוָׁשָלִים, ְיָבֶרְכָך 'ַהֵּׁשם' ִמִּצּיֹון ָּכל 

ְיֵמי ַחֶּייָך. ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך, ָׁשלֹום 

ַעל ִיְשָׂרֵאל.

ִּכי ֶאת ֹּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה רֹוֶאה, 

ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם. ְלָך 

ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹזאת ּוָבֵרְך ָּכל ִמיֵני 

ְּתבּוָאָתה ְלטֹוָבה ְוֵתן ְּבָרָכה ַעל ְּפֵני 

ָהֲאָדָמה.

ִּכי ָבַחר ְיָי ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו: ִּכי 

ַיֲעֹקב ָּבַחר לֹו ָיּה ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻגָּלתֹו.

ִּכי ְבִשְׂמָחה ֵתֵצאּו ּוְבָׁשלֹום ּתּוָבלּון, 

ֶהָהִרים ְוַהְּגָבעֹות ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרָּנה, 

ְוָכל ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה ִיְמֲחאּו ָכף.

ִּכי ִהְרֵּביָת טֹובֹות ֵאַלי. ִּכי ִהְגַּדְלָּת 

ַחְסְּדָך ָעַלי. ָמה ָאִׁשיב ָלְך? ְוַהֹּכל 

ֶׁשָּלְך! ְלָך ַהָּׁשַמִים, ַאף ֶאֶרץ ָלְך. 

ַוֲאַנְחנּו ַעְּמָך ְוצֹאֶנָך, ַוֲחֵפִצים ַלֲעׂשֹות 

ְרצֹוֶנָך.

ִּכי ֹלא ִיֹּטׁש 'ַהֵּׁשם' ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו ֹלא 

ַיֲעֹזב. 'ַהֵּׁשם' הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו 

ְביֹום ָקְרֵאנּו.

ִּכי ַל'ַהֵּׁשם' ַהְּמלּוָכה ּומֹוֵׁשל ַּבּגֹוִיים.

ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר 'ַהֵּׁשם' 

ִמירּוָׁשָלִים.

ִּכי ִנַחם 'ַהֵּׁשם' ִצּיֹון ִנַחם ָּכל ָחְרבֶֹתיָה 

ַוָּיֶׂשם ִמְדָּבָרּה ְּכֵעֶדן ְוַעְרָבָתּה ְּכַגן 

'ַהֵּׁשם', ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ִיָּמֵצא ָבּה ּתֹוָדה 

ְוקֹול ִזְמָרה.

ְמֵהָרה 'ַהֵּׁשם' ֱאֹלֵקינּו, ִיָּׁשַמע ְּבָעֵרי 

ְיהּוָדה ּוְבחּוצֹות ְירּוָׁשָלִים, קֹול ָשׂׂשֹון 

ְוקֹול ִשְׂמָחה, קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה.

ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִמּי יֹאַמר ֱאֹלֵקיֶכם, ַדְּבּרּו 

ַעל ֵלב ְירּוָשַׁלִים ְוִקְראּו ֵאֶליָה.

ִהְפַקְדִּתי  ְירּוָׁשַלִים  חֹוֹמַתִיְך  ַעל 

ֹׁשְמִרים ָּכל ַהּיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה.

עֹוד ִיָּׁשַמע ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות 

ם קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה קֹול  ְירּוָׁשלִַ
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ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה קֹול אְֹמִרים הֹודּו ֶאת 

ְיָי ְצָבאֹות ִּכי טֹוב ְיָי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ָגדֹול  ִּכי  ִצּיֹון,  יֹוֶׁשֶבת  ָוֹרִּני  ַצֲהִלי 

ְּבִקְרֵּבְך ְקדֹוׁש ִיְשָׂרֵאל.

ִצּיֹון ֲהֹלא ִּתְׁשֲאִלי ִלְׁשלֹום ֲאִסיַרִיְך.

קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע, ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים, 

ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה, ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם 

קֹוֵלְך  ִמְנִעי  ֵאיֶנּנּו.  ִּכי  ָּבֶניָה  ַעל 

ִמֶּבִכי ְוֵעיַנִיְך ִמִּדְמָעה ִּכי ֵיׁש ָשָׂכר 

ִלְפֻעָּלֵתְך, ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב. ְוֵיׁש 

ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם 'ַהֵּׁשם' ְוָׁשבּו 

ָבִנים ִלְגבּוָלם.

קֹול ֹצַפִיְך ָנְׂשאּו קֹול ַיְחָּדו ְיַרֵּננּו ִּכי 

ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְּבׁשּוב ְיָי ִצּיֹון.

ַוֲעַצת  ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב ִאיׁש 

'ַהֵּׁשם' ִהיא ָתקּום, ֲעַצת 'ַהֵּׁשם' ְלעֹוָלם 

ַּתֲעֹמד, ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו ְלֹדר ָוֹדר.

ְׂשִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך ּוְרִאי, ֻּכָּלם ִנְקְּבצּו 

ָבאּו ָלְך, ָּבַנִיְך ֵמָרחֹוק ָיֹבאּו, ּוְבֹנַתִיְך 

ַעל ַצד ֵּתָאַמָנה.

ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלִים ֶאת 'ַהֵּׁשם' ַהְלִלי 

ֱאֹלַקִיְך ִצּיֹון. ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך 

ֵּבַרְך ָּבַנִיְך ְּבִקְרֵּבְך.

ַנְפִׁשי  ָּתֵגל  ַּב'ַהֵּׁשם'  ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש 

ְוַכַּכָּלה  ְיַכֵהן ְּפֵאר  ֵּבאֹלַקי, ֶּכָחָתן 

ַּתְעֶּדה ֵכֶליָה.

ׂשֹוׂש ָּתִשׂיׂש ְוָתֵגל ָהֲעָקָרה ְּבִקּבּוץ 

ָּבֶניָה ְלתֹוָכּה ְּבִשְׂמָחה, ָּברּוְך ַאָּתה 

'ַהֵּׁשם' ְמַשֵּמַח ִצּיֹון ְּבָבֶניָה.

ְוִגילּו ָבּה ָּכל  ם  ְירּוָׁשלִַ ִׂשיׂשּו ֶאת 

אֲֹהֶביָה. ַעל חֹומַֹתִיְך ִעיר ָּדִוד ִהְפַקְדִּתי 

ֹׁשְמִרים ָּכל ַהּיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה.

ְלִעיֶרָך,  ְוָשׂׂשֹון  ְלַאְרֶצָך  ְמָחה  ִשׂ

ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדָך, ַוֲעִריַכת 

ִּבְמֵהָרה  ְמִׁשיֶחָך,  ַׁשי  ִי ן  ֶב ְל ֵנר 

ְּבָיֵמינּו.

ְוִגילּו ָבּה ָּכל  ם  ִׂשְמחּו ֶאת ְירּוָׁשלִַ

ָּכל  ָמׂשֹוׂש  ִאָּתּה  ִׂשיׂשּו  ֹאֲהֶביָה 

ַהִּמְתַאְּבִלים ָעֶליָה.

ּתֹוַרת 'ַהֵּׁשם' ְּתִמיָמה, ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש. 

ֵעדּות 'ַהֵּׁשם' ֶנֱאָמָנה, ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי.
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פרק ו”ג

גאולה תתנו לארץ – הלכה למעשה

ללנדג ר גת  חג רת על בנית ארץ ישראל כאלצעו דפלא לקר  את 
הגאגלה,  לוגחנ כאשר אנש עגשה זאת  ש ול לקר  את הגאגלה, הרו 
וש  זה לצגגת ר גת לאגנ: קונגש השש הוגתר גנגל שוכגל להוגת )כו עון 
 עון וראג  שג  ה' צוגן(, לתקן עגלש  ללכגת ש-נו, גאגלת ושראל גללאה הארץ 
נעה את ה' כלוש לוש לכסוש, כל הלנרגגת ותגלג גושתללג גכל הה טחגת 

תתקולדה. ללש זכות גדולה עד לשמים. 

גכך הוה אגלר הגר"א  התרגשגת ר ה: לתללונוג שה טוחג לג דאלדה 
לדסגע לארץ הקנש, 

"אשרוכש שתזכג לקווש לצגת ושג  ארץ ושראל השקגלה כדגנ כל הלצגת 
ש תגרה, אשרוכש שתזכג להוגת שגתפוג של הק "ה הש  ש גת ועק  
גלשכדגתוג ורחש, ה גדה ורגשלוש, הלצו  ג גל אללדה, הלרחו  ג גל 
ושראל, אשריכם שתזכו לקיים מצות הרחבה, עפ"ו צג הד גאה הרחו ו 
לקגש אהלך )ושעוה דנ( שלצגה זג ת וא את קו גץ הגלגוגת  רחלוש, ככתג  
שש אחרוה, כו ולון גשלאל תפרגצו גזרעך גגווש ורש גערוש דשלגת וגשו ג 

גגג' ג רחלוש גנגלוש אק צך" )ספר כו  חר ה'  צוגן(.

א. המלחמה בצפון

גש הוגש וש  ונדג אפשרגת לקווש: "ולון גשלאל תפרגצו גזרעך גגווש ורש", 
להשתנל שכל הארץ תהוה  ונו עש ושראל. גכאשר דזכה ל'גהוה ה' לללך 
על כל הארץ' ותקווש  דג גש הלשך הפסגק " וגש ההגא והוה ה' אחנ 

גשלג אחנ".  
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 צפגן הארץ לתדהלת ללחלה שקטה, ושדש גגפוש אדטו והגנוש שלדסוש 
לקדגת אנלגת  גלול גכך והוה להש שלוטה  אוזגר. לדג וש לצגגה גנגלה 
לנאגג לווש  את ארץ ושראל   תוש ג עצוש ככתג  )גוקרא וט, כג(: "ְגִכו ָת ֹאּו 
ֶאל ָהָאֶרץ ּוְדַטְעֶּתש ָּכל ֵעץ ַלֲאָכל ַגֲעַרְלֶּתש ָעְרָלתֹו ֶאת ִּפְרוֹו ָׁשֹלׁש ָׁשִדוש ִוְהֶוה 
ָלֶכש ֲעֵרִלוש ֹלא ֵוָאֵכל". כת  האגר החווש: ג' לצגת דאלרג כאן. א'  ואת 

הארץ.  ' לדטגע כל עץ לאכל לש ח הארץ. ג' לדהגג שדו ערלה. 

 גוקרא ר ה כאן כת : "לתחלת  רוותג של עגלש לא דתעסק הקנגש 
 רגך הגא אלא  לטע תחלה הה"נ ) ראשות  ( גוטע ה' אלהוש גן  ענן, אף 
אתם כשנכנסין לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחלה הה"נ כו ת אג 
אל הארץ". ג לנרש שש: "ֵּכוָגן ֶׁשִּנְכְדסּו ִוְׂשָרֵאל ָלָאֶרץ ָאַלר ָלֶהש לֶׁשה ָּכל 
ֶאָחנ ְגֶאָחנ ִלֶּכש ִוְטעֹון ַלּכּוֵׁשוּה ְגִוּפֹוק ְגִוְדצֹו  ֵלוּה ְדִצוִ ון, ֲהָנא הּוא ִנְכִתו : 

ִּכו ָתֹ אּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְדַטְעֶּתש". 

ב. לחזק את הצפון, לא פחות מהשומרון

הר ה והגנוש לגנאגוש  צנק על שטחוש  והגנה גשגלרגן )הגנה הלער ות( 
הדלסרוש לאלה הלתדגנוש  גלגו לכל לנודה והגנות  כל גגנל. ללר ה 
הצער, זה לא שש זה דגלר. כל לה שעלודג לעשגת הגא לדסגע נרך צפגן 
הגלול כנו לראגת השתלטגת הגלכת גגנלה על ונו אזרחו ושראל הער וש. 

לאלותג של נ ר, רג  אגכלגסוות הגלול הוא ער ות. 

ללר ה הצער, רג  האנלגת  לנודת ושראל הן   עלגת ללשלתות גהר ה 
התוש גת  לתו חגקות לתקוולגת על אנלגת אלה.  לק ול, לשפחגת 
והגנוגת ר גת שאודן נתוגת  אזגר התפתג ללכגר את אנלגתוהש הפרטוגת 

ללחורוש ששגללג על ונו הלשקועוש הער וש.

ל צע "קדה חלקת ושראל" התחול לאלץ לפדו כלעט עשגר להדחול 
 עלגת והגנות על ארץ ושראל. קרקעגת פרטוגת ר גת דלכרג  לשך השדוש 

 ח ולגת של 5 נגדש, 10 נגדש געגנ. 

עש זאת, הלפתח לחוזגק הרו גדגת הוהגנות הגא על ונו הלגדו והגנוש 
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הלחזוקוש  ארץ ושראל, ג ג  זלן לעסוקוש והגנוש צעורוש לע גנ את 
אגתה אנלה, כנגגלת החלגצוש הראשגדוש. לסו ה זג "קדה חלקת ושראל" 
החלג לקנש את רכושתש של קטעוש צדגעוש  ארץ ושראל. ככל שוגתר 
והגנוש רגכשוש חלקוש לארץ ושראל, כך לתחזקת אחוזתה של האגלה 

הוהגנות  ארץ. 

ג. קנה אדמה בארץ ישראל

כל והגנו וכגל לנאגג שהאנלגת  ארץ ושראל והוג   עלגת והגנות, על 
 Joel - ונו קדות חלקת אנלה ע"ו ח רת השקעגת " אה ת ושראל"  ע"ל
Busner. הח רה תוטע  חלקת האנלה שלג עצוש, גוקוולג  הש כל לצגגת 
התלגוגת  ארץ )ערלה, ש ועות, תרגלגת גלעשרגת, לקט, שכחה גפאה( כנת גכנון לא על 

פו הותר לכורה גכנגלה.

הח רה לא רק קגדה קרקע לונו גגווש, כו לא כל פעש זה גגו שלגכר. לה 
שלאגנ דפגץ הגא שהר ה והגנוש רגצוש להתפטר ללשקוש שלהש ג גון 
סו גת שגדגת לגכרוש לגגווש, וש הר ה גגווש שלגכדוש לקדגת קרקע  ארץ 
לשגש אודטרסוש שלהש גאון כל כך הר ה והגנוש שרגצוש לטפל  לשק. 
"קדה חלקת ושראל" נגאגת לקדגת להש את הקרקעגת, כנו שושארג  ונוש 

והגנוגת.  

ד. פרטים ומידע

דותן ל רר פרטוש  טלפגן 04-675-0823 )להשאור הגנעה לפגרטת גוחזרג אלוך( אג 
 פקס 04-622-5364 

info@buyapieceofisrael.com :נגאר אלקטרגדו 

שאלגת לג ו  ורגרוש הלכתווש על הדגשא וועדג ע"ו שכדו, והגנו החרנ 
לנ ר ה', הר  ושראל קדואל שלוט"א

http://www.buyapieceofisrael.com :כתג ת האתר, שהגא  אדגלות
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וש 2 ר דוש עוקרווש שלללוצוש על העסק שלכת והש לגפועוש  אדגלות 
 אתר:

הר  זא  לף, לרא נאתרא לגש  לתתוהג גראש ושו ה גנגלה  לתתוהג.
הר  שלגש גגלנ, ר  קהולת זכרגן ועק   ורגשלוש

ה. הקרקעות ומחירם

1/36 לנגדש )כלעט 28 ל’’ר( – 1800 נגלר
1/2 נגדש )500 ל’’ר( – 13 אלף נגלר

נגדש – 25 אלף נגלר

לחור הרכושה כגלל: לחור רכגש, לס קדוה, נלו רושגש, שכר טרחת עגרך 
נון ג 4 - שדגת פותגח גנלו דוהגל. 

השטח דורשש  ט ג – רשגת הלקרקעון של לנודת ושראל, על שלג של 
הקגדה על ונו עגרך נון. 

הערה: אש  ן אנש אחנ קגדה  1800$ אז הגא צרוך לחכגת ענ שלתגגסף 
עגנ אדשוש לגלגר חצו נגדש אג נגדש העג"נ לא וטרח ע גר וחונה קטדה 
לרשגש לונ כל קדווה קטדה  טא ג  דפרנ. רכושת חצו נגדש אג נגדש שלש 

דרשלה לונ.

ו. תשואה

לג ן כו  אר ע השדוש הראשגדגת )ערלה( און הכדסה צפגוה לזותוש הלוגצרוש 
על ונו עצו זות. לאחר אר עת השדוש, הזותוש ווקצרג  כל עגדת הסתוג 
הלאגחרת. זותוש אלה וג אג ל ות  נ גוגצרג  שלן קר  אוכגת ג גהה. 
השלן  לחץ טרו והוה לאגחסן  לוכלוש גנגלוש  לשך כלה חגנשוש 
כנו לאפשר לשקעוש לוגתרוש להתווש  גלאחר לכן את השלן והוה 
  ק גקוש  גנלוש שגדוש גדלכר לצרכדוש לגנעוש אוכגת על ונו הדוהגל. 
ההדהלה תלשוך לעשגת את כל הנרגש גלשלש את כל ההגצאגת גע גנה 

כנו לה טוח את התגצאגת השדתוגת הטג גת  וגתר האפשרוגת.
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 רג  הלקרוש, האנלגת שאדג דגטלוש על לדת לדהל אודן לטעו זותוש 
גצרוכגת להתפתח.  של לצגגת ערלה לא דותן לקצגר את הפרו  לשך 
ענ 4 שדוש, הקגדה של הדכס לא וראג הכדסה  כלל  תקגפה זג. ותר על 
כן,  שדוש הקרג גת וראג הכדסה א ל לא לאגנ כלג עצוש צרוכוש לגנגל 
 לשך 8 אג 9 שדוש כנו  אלת להתחול לשוש תשגאגת לרשולגת של 

זותוש לכל עץ.

חלוקת הכנסות: ההדהלה תהוה אחראות ל - 100% להגצאגת האחזקה, 
הע גנה גשוגגק הלגצר הסגפו.  תלגרה תק ל ההדהלה 75% להלכורגת 

 רגטג גהקגדה ]ה עלוש[ וק לג 25% להלכורגת  רגטג.

חלק דוהגל זה של החגזה וחגנש אגטגלטות  סגף כל תקגפה של 4 שדוש. 
לא והוג נלו התחלה דגספוש לאחר התקגפה הראשגדות של אר ע שדוש. 
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פרק ו"נ

מזמור לתודה – מזמור לדור הגאולה

ש   ד גאת ורלוה )ורלוה, לג( דאלר: "עֹונ ִוָּׁשַלע ְּבָעֵרו ְוהּוָנה ּוְ ֻחצֹות ְורּוָׁשלִַ
קֹול ָׂשׂשֹון ְגקֹול ִׂשְלָחה קֹול ָחָתן ְגקֹול ַּכָּלה קֹול אְֹמִרים הֹודּו ֶאת ְוָו ְצָ אֹות 

ִּכי טֹוב ְיָי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו". 

ר גתודג ללנג שהקגל החלושו הד’’ל  ד גאת ורלוה רגלז על לזלגר לתגנה, 
אגתג ושורג  נגר הגאגלה. כלג שכת  לרן ה ות וגסף )אגרח חווש סולן ד”א(: “כתג  
 ספר אגרחגת חווש, ש’לזלגר לתגנה’ מצוה למשוך אותו בנגינה ולנגן. 
כנאלרודן כל השורגת עתונגת לו טל, חגץ ל’לזלגר לתגנה’”. עכלה”ק.

לקגר נ רו הארחגת חווש האגלר “כל השורגת עתונגת לו טל, חגץ ל’לזלגר 
לתגנה’”, לצודג  פסוקתא נר  כהדא )פרשת אלגר פ”ט(: “לעתונ ל גא כל 
הקר דגת  טולגת גקר ן תגנה אודג  טל לעגלש, כל ההודיות בטילות 
והודיית תודה אינה בטילה לעולם”. הרו לדג לפגרש  לנרש ש”הגנות 

תגנה אודה  טולה לעגלש”.

הפסוקתא ללשוך גל וא ראוה לנ רוג: “הנא נכתו  )ורלוה לג, וא(, “קגל 
ששגן גקגל שלחה קגל חתן גקגל כלה קגל אגלרוש הגנג את ה’ צ אגת כי 
טוב ה’ כי לעולם חסדו” - אילו ההודיות. ג”ל ואוש תגנה  ות ה’” - זה 

קר ן תגנה”.  

הוודג שלקגר הפסוקתא הגא ללשגן הפסגק: “קגל אגלרוש הגנג את ה’ 
צ אגת” גהואך וגנג לה’ צ אגת, על זה ללשוך הכתג  גאגלר שוגנג לג 
 תו גת אלג “כי טוב ה’, כי לעולם חסדו” – אשר תו גת אלג אדג לגצאוש 
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אך גרק  ”לזלגר לתגנה”,  פסגק “הגנג לג  רכג שלג כי טוב ה’, לעולם 
חסדו”. להקגל החלושו  ורלוה ללנ האגרחגת חווש, שלזלגר לתגנה לא 

ות טל לעתונ ל גא.  

“לזלגר לתגנה” הגא גש הפרק הלסכש גהחגתש את ששת פרקי הגאולה 
– הנאמרים בקבלת שבת )צ”ה )לכג דרדדה( - ק(, גהגא שואה גתכלותה. 

ניצני החזון הנבואי

לה דפלא לראגת כוצנ  נגרדג, נגר הגאגלה, לא אתחלתא אלא כ ר  עוצגלה 
של גאגלה, לתקוולת ד גאת ורלוה, גפרק לזלגר לתגנה שגגר  פוהש של כל 
ושראל, געל כל נ ר טג  גדפלא אגלרוש הש – קגל אגלרוש הגנג –  לזלגר 

לתגנה, ג ’’ה זגכוש לראגת ושגעגת עצגלגת  לזלגר זה. 

זכינו להוציא חוברת נפלא – טוב להודות על מזמור לתודה, לסייע 
לאמירת מזמור לתודה בכוונה ובהתעוררות הלב. מעלתו וסגולתו של 
המזמור, חשיבות אמירתו בנגינה. וכן פרק נפלא על חשיבות אמירת 

מזמור לתודה בנישואין. 

את החג רת ‘טג  להגנגת – על לזלגר לתגנה’ דותן להשוג  כל רח ו הארץ. 

לשלועת הלגקנ הקרג  ל ותך דותן להתקשר לטללסר : )22( 079-5420-539.

הישועה שתמיד מגיעה

מעשה מופלא על סגולת אמירת 'מזמור לתודה', – מפי עד ראיה: "בדרכי מאוחר בלילה 
מירושלים לבית שמש, לקח אותי חבר טרמפ עד ליציאה מהעיר, משם תכננתי להמשיך 
בנסיעה באוטובוס לבית שמש. בתחנה עמדו קבוצה של שלושה אברכים מבית שמש ואמרו 
שאין בזמן הקרוב אוטובוס. לשאלתי מה הם יעשו, השיבו, כי אמרו עכשיו 'מזמור לתודה' 

ועל כן סמוכים ובטוחים הם שה' יזמן עבורם טרמפ עד הבית... 
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הרמתי גבה ושאלתי: מניין הביטחון הזה?! והם השיבו ברוגע כי כך דרכם, להגיד 
'מזמור לתודה' כשהם מצפים לישועה, ואח"כ שוב כאשר הם זוכים לישועה, ופעם שלישית 

בסוף, כאשר הם יורדים מהטרמפ. ולא היתה פעם אחת שלא זכו לישועה... 

עמדתי והסתכלתי מהצד. זה היה נראה מעט מוזר, אבל חיכיתי לראות מה יעלה בגורלם... 
לא חלפו חמש דקות, ומונית שירות ריקה עצרה והציעה לנו לעלות במחיר מוזל מאוד. 
שמחתי על ההצעה, והודעתי לקבוצה שיש כאן נסיעה מוזלת, אך להפתעתי הם סרבו 

ואמרו כי תגיע ישועה מושלמת, ללא כל הוצאות ממון!... סקרנותי התגברה ... 

כעבור עוד כמה דקות עצר רכב גדול ונוח, ושאל אם מישהו צריך לבית שמש - בדיוק 
לאזור שבו אני והאברכים מתגוררים! עלינו כולנו לטרמפ, והוא פתח בנסיעה. האברכים 
כבר מלמלו 'מזמור לתודה' פעם נוספת, אך אני, שיצר הסקרנות בער בי להבין את 
העניין לעומקו, שאלתי את הנהג מהיכן הגיע. הנהג השיב כי הגיע מאירוע באולמי זוועהיל. 
תמהתי ושאלתי אותו מדוע לא נסע דרך כביש תשע ,שמהיר הרבה יותר? הנהג חייך 
ואמר כי באמת הוא היה בדרכו לכביש תשע, אך לפתע נכנסה בו מחשבה שאולי בשעה 
מאוחרת כזו ישנם אנשים בכניסה לעיר שממתינים לטרמפ. "והרי בשבילי זה תוספת של 

כמה דקות בלבד", אמר, "והנה, אתם אכן חיכיתם לטרמפ"... 

לשאלתי, לפני כמה דקות יצא מזוועהיל - נמצאו דבריו מכוונים בדיוק לאותו רגע 
שהאברכים פצחו ב'מזמור לתודה'... אילולי שראיתי את הנעשה, הייתי מתקשה להאמין, 
אך עתה שנוכחתי לראות את כוחה של תודה, גמרתי בליבי לפרסמו ברבים למען ישמעו 

וייהנו מעצה מופלאה זו!!" )מתוך 'טיב הקהילה' תשרי תשע"ט(


