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איתא במדרש תנחומא פ' ואתחנן על הפסוק ואתחנן א"ה :זש"ה (ישעיה ל')כי
עםבציון יושב ובירושלים בכה לא תבכה חנוןיחנך לקול זעקך גו' מה כתיב למעלה
מןהענין ועריו נתתי לראובני וגו' למד משה את באי עולם שלא י*מר אדם הואיל
מסוכן ועשה דפתיקי וחלק כל אשר לו לא יאמר הואיל שעשה דייתיקי לא
וחולי
יתפלל עוד ,אלא יתפלל שאין הקב"ה שוסל תפלת כל בריה שהרי משה עשהדייתיקי
לראובני ולגדיויאיר בן מגשה לקח ,ולמכיר נתתי את הגלעד ואצוה
שנאמרועריו נתתי
אתכם בעת ההיא לאמר ה' א' נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה ואת יהושע צויתי
שמא תאמר עמד לו ולא התפלל ת-ל ואתחגן א-ה עכ-ל,
בעת ההיא לאמרהרידייתיקי
.צ"ל איך לומדין מואתחנן שאין הקב.ה פוסל תפלת כל בריה הא מואתחנן רואין את
ההיפך דהא לנו גדול ממשה רבינו וגס תפלתו לא נשמע ולא נתקבל ,ובכלל שלא
מי
להתיאש מלבקש רחמיםילפינן מחזקיה כדאיתא בגמרא דברכות(ו ).דאסר חזקיה
אבא אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל
לישעיה כך מקובלני מבית אבי
(ימנע'עצמו מן הרחמים ע-ש ,אבל מה אנחנו לומדים מהא דואתחנך ואיזה קשר יש

להפסוק דכי עם בציון יושב לואתחנן ,ומה הכוונה שמשה רבינו התחנן לפני
'
ו
אעברה נא-ואראה את הארץ הטובה ,ומה ענה לו הקב-ה עלה ראש הפסגה ג כי לא
.תעבור את הירדן חזה למה מדייק לומר הזה ,הנה כל ההתאמצות וההשתדלות של
משהרבינו לעבור את ה~רדן היה כדילהשיג שלש זכויות נשגבות :א) ליהנות מהמראה
של 'הארץ שישמח לבו מהנאת הראיה שיראה בעיניו את האדץ הקדושה אשר היא

הקב"ה

הארץ היחידה שהבטיח הקב-ה לעם ישראל ע"י אבותיהם הקדושים לתת להם לנחלה
לעולם ובגללה סבלו בנ"ייסורים נוראים ,רד"ו שנה במצרים ובמדבר ארבעים שנה כדי
להכשירם לעלות לארץ ישראל,וראייה לדבר חשוב ויקר מאד ג*כ להנאה יחשב ותקנו
ברכתהנהנין אפילו על הראיה לבד דאפילו כשרואין פרי חדש פעם הדאשונה שבשנה
זו סברכין ברכת שהחיינו ,על אחת כטה וכסה שהיה שמחה עצוסה והנאה נדולה
למשה רבינו בדאותו פעם הראשונה את ארץ ישראל ,אין לאלידינו לשער נודל
רגשות השמחה של סשה רבינו בשעתהראייה .ב) אין לתארואין לשערגודל התגבדות
החשק והגעגועים שנתעוררו בלבו של משה להכנס לארץ כדי לקיים מצות התלויות

בארץ

_.
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בארץ אשר המה מצות מהתורה שא"א לקיים'
אותם בחוץ לארץ כדאיתא גגמרא דסוטה
(יד) דרש ר'
שמלאי ספני מה נתאווה משה רבינו ליכנם לארץ ישראל וכי לאכול
מפריה הוא
צריך או לשבוע מטובה הוא צריך ,אלא כך אמר משה הרבה מצות
נצטוו
ישראלואין מתקיימין אלא בארץ ישראל איכגס אני לארץ כדי שיתקיימו כולו
)
ג
.
י
ד
עלי
ם
נ
כ
ה
ל
חשק
לארץ ישראל בשבילקנין
לתקן נשמתו ולהכינה
לזכות
השלימו"
שתכנם לארץ ישראל של מעלה לפני ה' שהיא ארץ החיים בשביל הנשמות
ת
ו
ש
הקדו
ו
מ
כ
ו
ר
מ
א
ש
ל
"
ז
ר
ה
י
ה
ש
ח
י
ש
מ
עם נפשו ואומר לה להיכן את עתידה לילך
'
ה
ה
ב
והשי
אתהלךלפני בארצות החיים ,והשיב לה שוגי נפשי למנוחיכי,עיין באלשיך
פ' ואתחנן מ"ש יבאר המאמר.
ול-נ לבאר ע-פ מ"ש לפרש הא דכתיב בהתחלת התורה בראשית ברא אלקיס
את
השמים ואת הארץ ,למה כתיב בההין יתירים ה"שמים ה"ארץ ,ונראה שיש לפרש
את זה בהקדם מה שבארתי דברי שלמה המלך שאמר בקהלת א' :והארץ לעולם
עמדת,
מה(צז.נ)עשה בהמאמר דתנא דבי אליהו ששת אלפים שנין הוי עלמא ,עיין
בסגהדרין
ובע"ז (ט ).ורב קטינא אמר שית אלפי שגין הוו עלמא וחד חרוב
'
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א
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ת
כותיה
קטינא כשם שהשביעית משמטת
'
ז
ל
אחת
שנה
ם
י
נ
ש
ם
ל
ו
ע
ה
כך
משמט חלף שנים לשבעת אלפים שנה שנאמר .וגשגב
ה'
ו
ד
ב
ל
ם
ו
י
ב
ההוא ואומר מזמור שיר ליום השבת יום שכולו שבת ואומר3י אלף
שנים בעיניך כיוס אתמול כי יעבור,
עיין גר"ה (לא ).ובסנהדרין (שם) ,הרי אחרי
ששת אלפים
שנין יחרב העולם למשך אלףשנין ואיך מתקיים מה שאמר שלמה המלך
ע"ה והארץ לעולם עומדת ,עוד יש לדקדק למה כתיג והארץ גהא הידוע ,את זה איכא
להבין ע"פ מה דיש מקשים על הפיוטים דר"ה דסותרים זא"ז ,דבפיוס במוסף ליופ
ראשון ד"ה אנסיכה
אומרים לראייקפיל וחדשים יכפיל ליום זה פור הפילמציון למלוך
ופירשו
המפרשים לעתידיקפיל הקב"ה שמים ויחרבו וחדשים הן שמים וארץ ומציון
ימלוך ,והקשה הראג-ע היאך ימלוךמציון הא הארץ חריבה וציון גם היא חלק מהארץ,
שוב
מקשים רומיא דקראי כתוב אחד אומרכי שמים כעשן גמלחו והארץ כגגד תבלה
ב
ו
וכת
ד
ח
א
אומריסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד ,ויש שכתבו דיש חילוק
בין ארץ ישראל לחוץ לארץ ,דח"ל שהיא תחת ממשלת השרים של מעלה תכלה
לעתיד
ויחרב אבל ארץ ישראל ארץ שה' דורש אותה תמיד ,כשם שהוא קיים לעולם
ו
צ
ר
כך א
ת
מ
י
י
ק
לעולס .ובזה נוכל להבין מה שאמר שלמה המלך ע"ה והארץ בהא
הידוע דהיינו ארץ ישראל שה' דורש אותה תמיד לעולם ועד עומדת וקיים ולא ישלוט
חורגן בתוכהכי הארץ חביבה לפני הקג"ה כדאיתא במדרש רבה פ' מסעי :א-ל הקב*ה
למשה הן הארץ חביבהעלי שנאמר (דברים יא) ארץ אשר ה"א דורש אותה תמיד
וישראל חביבין עלי שנאמר (שם ז)כי מאהבתי-
י אתכם ,אמר הקב"ה אני א3ניס את
ישראל
שהן חביבין עלי לארץ שחגיבה עלי שנאמר כי אתם באים אל הארץ כנען
עכ*ל
,
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עכ-ל ,ולא יחריב הארץ החביבה לפגיו ,ובוה יסיר הקושיא של הראב-ד מעל הרמג"ם
פ"ח מה' תשובה ה-ח שכתב וז"ל :זה שקראו אותו חכמים העולס הבא לא מפגי
שאינו מצוי עתה וזה העולם אובר ואחר כך יבא אותו העולם ,אין הרבר כן ,אלא
הרי הוא מצוי ועומד שנאמר אשר צפנת ליראיך טעלת וגו' ולא קראוהו עולם הבא
אלא ספני שאותן החיים באין לו לאדם אחרחיי העולם הזה שאנו קיימים בו בגוף
ונפש ווהו הנמצא לכל אדם בראשונה עכ-ל ,וכתב הראב-ד בהשגותיו :א"א נראה
כסכחיש שאין העולם חוור לתהו ובהו והקב-ה מחדש עולמו ואמרו שיתא אלפי שנין
הוי עלמא וחר חרוב ונמצא שהוא עולם חדש עכ-ל ,ועיין מיש הכ"מ לתרץ קושי'
הראב"ר ,ולפמ"ש א'שואין הרמב"ם ח"ו מכחיש את המאמר רשיתא אלפי שנין אלא
אלו ואלו רברי אלקים חיים ,והמאמר רשיתא אלפישנין קאי אח"ל והרמב"ם על מקום
קיבוץ גליות שהוא בארץ ישראל ,וארץ ישראל לעולם עומרת.
ואיתא ביומא (גג ):במתני /אבן היתה שם מימות נביאים ראשונים ושתיה היתה
נקראת גבוה מן הארץ שלש אצבעות ,ובגמר' איתא תנא שממגה הושתת העולם ,תנן
כמ*ר מציון נברא העולס דתניא ר-א אומר עולם מאמצעיתו נברא כו' וחכסים אומרים
סציון נברא עיש ,ובתנחומא פ' קדושים אות איתא שלמה חכם היה והיה יודע עיקר
משתיתו של עולם למהסציון מכלליופי אלקים הופיע (תהלים נ') מציון נשתכלל כל
העולם כולו כרתנינן לסה נקראת שמה אבן שתיה שממגה הושתת העולם ,והיה שלמה
יורע איזה הוא הגיר שהוא הולך לכוש וגטע עליו פלפלין ומידהיו עושין פירות שכן
הוא אומר נטעתי בה 0עץ כל פרי ,רבר אחר נטעתי בהם עץ כל סרי כשם שהטבור
הזה נתון באמצע האיש כך ארץ ישראל נתונה באמצע העולם שגאמר (יחזקאל לח)
יושבי על סבור הארץ ,וממנה סשתיתיו של עולם יוצא שנאמר (תהלים נ) מזמור לאסף
אל אלקים ה' דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש ועד מבואו מנין מציון מכלל יופי אלקים,
ארץ ישראל יושבת באמצעיהו של עולם וירושלים באמצעיתה של ארץ ישראל ובית
המקדש באמצעירושלים וההיכל באמצע בית הסקדש והארון באמצע ההיכל ואבן שתיה
לפני הארון שממנה גשתת העולם ,ושלמה שהיה חכם עמר על השרשין היוצאין ממנה
לכל העולם ונטע גהם כל מיני אילנות ועשה פירות לפיכך הוא אומר עשיתי לי
גגות ופרדסים ,עכ"ל.
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הארץ
הארץ הידוע
ת
א
ר
ב
נ
שהוא ארץ ישראל
בראשית כל חלקי העולם ואח"כ ניתוסיף כל שאר חלקי
הארץ ,והעיקר תכלית הגריאה היתה ארץ ישראל כמו שעם ישראל תכלית גריאת
האדם וסל שאר חלקי העולם המה טפלים לארץ ישראל וזהו את הארץ את הטפל
ן פסחים (כב ):קידושין (נו):
להארץ ,כסו שררשיגן את גשרו את הספל לגשרועיי
ב"ק (מא ):וכן הא דכתיב את השסים בה"א הידוע ,ג"כ הכוונה להשמים הירועים דכמו
שברא הקב"ה ארץ ישראל של מטהכן ברא ארץ ישראל של סעלה כמו שמצינו

י
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בדבר ירושלים בתנחומא פ' פקודי אות א'  ':וסן הוא אומר מכון לשבתך פעלת
כוננו ידיך ,וכן אתה מוצא שירושלים מכוונת לסעלה כמו ירושלים של סטה מרוב
אהבתה של סטה עשה אחרת למעלה שנאמר(ישעיה מ*ט) הן על כפים חקותיך חומתיך
מהרו בניך מהרסיך ומחריביך ממך יצאו (שם)
נגרי תמיד ,ועל מה חרבה אלא כי
על זה חרבה ,וכן אמר דוד ירושלים הבנויהכעיר שחברה לה יחרו (תהלים קכב)
כלומר ,כעיר שבנה יה ותרגם ירושלים רמתבניא ברקיע בקרתא לאתחברה כחרא
בארעא ונשבע ששכנתו לא יכנס בשל מעלה עד שיבנה של מטה ,כמה חביבין ישראל
לפני הקב"ה,ומגין שכן כתיב (הושעיא) בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר ,ואומר עתה
סה פה נאם ה' כי לוקח עמי חנם (ישעיה גב) ,ר"ל ועתה מה לי פה נאם ה' מה
לי
מבקש פה בירושלים אחר שלוקחעמי ממנה ,גחנם שאבוא בה לא אבוא ,י"ר שיבנה
'אני
במהרה גימינו ,עכ"ל ,וכן איתא שס סי' ב' אלה פקורי המשכן זש"ה ה' אהבתי מעון
ביתך (תהלים כו) זה ההיכל שהוא מכוון במקום משכן 'כבודך ,ארשב"י זאת אומרת
'שההיכל של מטה מכ 711כנגד היכל של מעלה שנאמר (שמות טו) מכון לשבתך פעלת
ה' מקדש ה' כוננויריך עכ"ל ,וזש-ה בראשית ברא גו' את השמים בהא הירוע השמים
המכוונים כנגר ארץ ישראלוירושליט של מטה ששמה הארץ ישראל וירושלים וקהיכל
של מעלה ואח-כ שאר השמים ,וזהו את השמים ,וזה מה שהשתוקק והתחנן .משה
רגינו להכנם בארץ ישראל ,של מטה למען שתזכה גשמתו להכנס בארץ ישראל
של מעלה.
וזהו הכוונה ששאל משה רביגו ע"ה לנפשו להיכן את עתיד לילך ,כלומר ,אם
חזכה לעלות לארץ ישראל של מעלה אחר שתסתלק מעולם הזה אע"פ שלא אכנס
מטה ,והשיבה למשה רבינו אתהלך לפני ה' בארצות החיים ,פי'
בארץ ישראל של
שגילה לו הגשמה אפילו אם לא יכנס בארץ ישראל של מסה ג"כ תזכה הנשמה להכגס
בארץ ישראל של מעלה ובירושלים ובהיכל של מעלה ,הנשמה אהר הסתלקותה מגופו
תעבר 'ארץ ישראל של מטה ותעלה לארץ ישראל של מעלה ,א"כ בכניסתו לארץ
ישראל זוכה שלשה זכויות ,א' הנאת ראיית מראה הארץ ,ב' קיום המצות התלויות
בארץ ,ג וכות לעלות לארץ ישראל של מעלה ,ואם יכנס בארץ ישראל יוכה בכל
השלשה ,אבל אם רק יראה מראה הארץ מרחוק ולא יכגספנימה אז לא ישיג רק זכות
א' הנאתהראייה אבל השנים הנשארים יחסרלו לקיים מצות התלויות בארץ ולזכות
להגיע אל השלימות גתכלית ולכניסת נשמתו הקרושה לארץ ישראל של מעלה עולס
הנשמות הקדושות ולהגיע למחוז חפצו.
ובגלל זה התחנן לפני הקב"ה אעברה נא ואראה את החרץ ,לא רק לראות את
הארץ מרחוקכי אם אעברה נא בפנים הארץ אז אוכה לכל השלשה זכיות הללה ואם
ח" 1לא יתמלא גקשתי להרשות לי להכנס ארצה ,לכל הפחות תןלי ואראה את הארץ
הטוגה ,ראם לא נפרש הכי ל*ל לבקש ואראה אמיעבור בארץ ממילא יראה את הארץ
ולטיכך
ה'

'
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ולפיכך אמר אעברה נא ולא אעברה ואראה נא ,כי עיקר הבקשה היה להכניסו
ושיעבור בארץ ובלית ברירה לכל הפחות שיראה לי מדאה הארץ מרחוק וענה לו
הקב-ה מה שאתה משתוקק להכנס בארץ כדי לקיים חלק התורה במצות התלויות בארץ
אתה מקיים את המצות התלויות בארץ בלימוד חלק התורה במצות התלויות בארץ כי
כל הלומר תורת ארץ ישראל כאלו סקיימן כמ"ש לעיל גהקדמה ,ועוד כיון דאתה
רוצה לקיים כל המצוות התלויות בארץ הו"ל מחשבה טובה שהקב"ה סצרף למעשה
כדאיתא בקידושין (מ ).מאיולחושכי שמו אמר רבאסיאפילו חושב ארם לעשות מצוהנאנס
ולא עשאה סעלהעליו הכתוב כאילו עשאה ע"ש ,וכראיתא בגמרא דסוטה (שם) א-ל
הקב"ה כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר סעלה אניעליך כאלו עשיתם ע"ש ,ועיק
מ-ש בספרי עשר תעשר בשער התחזקות מאמר נ"ר שאנכי מבאר המאמר הנ-ל וסה
הכוונה מה שאמר הקב"ה למשה רב לך אל תוסיף רבר אלי עוד ברבר הזה ע"ש,
ומה שביקש משה רבינו ע"ה ליהנות סהסראה של ארץ ישראל ענה לו הקב"ה בקשתך
נתקבל עלה על ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפנה ותימנה ומזרחה וראה
געיגיך ,הרי הסכים הקב-ה למלאות בקשתו שיראה בעינע מראה ארץ ישראל לארכה
ולרחבה ,וכן מה שביקש להכנס לארץ ישראל של מסה כרי שיזכה להכנס בארץ
ישראל ובירושלים של מעלה ענה לו הקב-ה שהמטרה להכנס לחרץ ישראל של מעלה
תשינ אפילו אם לא תכנס לארץ ישראל של מטה תזכה לעלות לארץ ישראל של מעלה,
וזה מה שאמר הקב-ה כי לא תעבור את היררן הזה ,הזה רייקא ,רק הזה לא תעבור
בעבר הירדן הזה שהוא ארץ ישראל של מסה לא תעבר אבל בארץ ישראל של מעלה
תכנס מסני שנשמתך קרושה היא כ-כ שאיננה זקוקה לתיקון כניסה לארץ ישראל של
מטה ,הרי נתמלא רוב משאלות לבו לסוב ותפלתו ותחינתו עשה פרי ,א"כ שפיר אמר
התנהומא שמשה למר שלא יאמר אדם הואיל וחולישלי מסוכן ועשהדייתיקי וחלק כל
אשר לו לא יאמר הואיל שעשהדייתיקי יתייאש ולא יתפלל עוד אלא יתפלל שאין
הקב"ה פוסל תפלת כל בריה מתפלת משה רבינו שלא התייאש סלבקש רחמים אסילו
לאחר שעשה רמתיקי וסידר עניני הכללבנוגע לעתיר של ארץ ישראל ובנוגע ליהושע
ממלא מקומו כמו אדם המסתלק ומתפסר מכל דבר ובבל זאת ראג מאד על שהולך
בלי שוס זכות בארץ ישראל הקרושה ,ואע-ש שידע שלא יכול להכניס את עם ישראל
מפני גזירת מי מריבה שאמר הקג"ה לכן לא תביאו אל הארץ התחנן לסני הקב-ה
ואמר יודע אני סה שאמר הקב"ה אלא הראני מדת רהמים ה' ה' אל רהוט והסציר
בתחנונים והתפלל תקט"ו תפלות ,תפלות כמנק ואתחנן להשיג זכיות בארץ הקדושה
והקב-ה לא השיב פניו ריקם והשיג זכיות שבארץ הקדוווה כם'ש לעיל ,כן אנחנו
גני ישראל מיום שגלינו מארצנו ונתרחקנו מעל ארמתנו וגתפזרנו בארבע כנפות הארץ
וזה קרוב לאלפיים שנה שלא באנו אל מקום מגוח לכףרגליגו ונססרנו למשיסהולכיזה
ולסכה ולחרפה והמקום היחידה לפליסה אינו אלא ארצנו הקדושה ,אנחנו טוגעים ביס
הגדול
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הגרול של צרות וגלי הים הם האנטישמים רוצים לטובעונו ולמחוק את שמנו והצלה
היחידה שלנו לבנות את התיבה להנצלמימי המבול השוטף ,לבנות את ארצנו הקרושה
שהיא הגנה היחידה של עם ישראלכי אך ורק בארצנו הקדושה נמצא מקום מנוח
לכף רגלינו ולבוא אל המנוחה ואל הנחלה,כמו שמצינו ביוגה של נח שלא מצאה מנוח
לכף רגלה הק לשוב אל התיבה ,כרכתיב בפ' נח ולא מצאה היוגה מקום לכף רגלה,
ואמר המדרש רבה על הפסוק הזה וז"ל :אלו מצאה מנוח לא היתה חוזרת ורכוותה
היא ישגה בגוים לא מצאה מנוח אילו מצאו מנוח לא היו חוזרין ורכוותה ובגוים לא
תרגיע ולאיהיה מנוח לכף רגלך אלו מצאו לא היו חוזרין עכ"ל ,הרי מקשר המררש
הפסוק דיונה עם הפסוקים דעם ישראל וגמה הם רומים ,אפשר להבין את זה ע"פ
מה ראיתא בב"ר (שס) רהקב"ה גילה לנח עתירות ישראל דעתירין להשתעבד בגלות
ארבע מלכיות וגלות האחרון הוא גלות ארומ ומיר האדם מיר איש אחיו זה עשו
רכתיבויצלנו נא מיד אחיו מיר עשו אררש את נפש הארם אלו ישראל ,ע"ש ,הכוונה
כיון .שאחר המבול הקב"ה נשבע שלאיביא עוד מגול לעולם ואם בני ישראל לא
ישמרו את התורה עונש שלהם שיגלובין אומות העולם למרק עונותיה עד שיבא קץ
הימיןויגאלנו .הגאולה תליא בנו כראמרינן בסנהדרין (צח ).דר' והושע בן לוי שאל
ממשיח לאימת אתי מר א"ל היוס אם בקולו תשמעון ע"ש ,ר"ל אם יעשו תשובה
יגאלו ואם לאו יעמור עליהם מלך קשה כהמן ,כראמר ר' יהושע (שם צז ):הקב"ה
מעמיר להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובהומחזירין למוטב עכ"ל.
ואיתא במגילה (יר ).גרולה חסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע
נביאות שנתנבאולחן לישראל שכולן לא החזירום למוטג ואילו הסרת טבעת חחזירתן
למוטב ,עכ"ל ,ואם היה לבני ישראל מגוחה בין האומות לא היה שום סיבה שיחזרו
בתשובה ולאיהיה לעם ישראל תקומה ולא ישוגו לארצם לעולם ותשאר ארץ ישראל
שוממהמאין בניה ,מאת ה' היתה זאת שבגוים יש לא ימצאו מנוח שאלו מצאו מנוח
לא היו חוזרים בתשובה ,וזה מה שהראה הקב"ה לנח על רבר היונה כשיצאה מן
התיבה ולחוץ אלו מצאה מנוח לכף רגלה בחוץ לתיבה לא היתה שבה אל התיבה
לעולם ,זהו רמז לעס ישראל שנמשלו ליוגה ,כראמרינן בשבת (מש ),ומאי שנא כנפי
יונה משאר עופות ,משום דאמתיל כנסת ישראלליונה שנאמר כגפי יונה גחפה בכסף
וגו' ע"ש ,שיגלובין אומות העולם ולא ימצאו שם מנוח ויהיו שם נרדפים ומעוגים
ביסורים נוראים עד שלא יהיה ברירה אחרת רק לשוב אל ארץ אבותם ,כי זאת האדץ
אשר מגין עליהם מן הגוים המתאוים לטבעם במבול הפשיסטים וחנצים שונאי ישראל
וכל מי שיש לו יכולת בידולעיו
ב את ארצות הטמאות ולעלות לא*י ,לא להחמיץ את
המצוה ואת השעה ולהיות
וגשכר ,כי מי יורע מה יולד יום אם לא יהיה'נאלץ
לעזוב את ח"לע"י המהדסים והמחריבים ,וכמו שמשה רבינו ע"ה אפילו לאחר
שנגזי
עליוגזייה שלא יכנס לחרץ ישראל וגכל זאת לא התיאש מלבקש רחמים ולהתחנן
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לפני הקב-ה להקל עליו הגזירה ושיתן לו זכיות בארץ ישראל ותפלתו נשמעת כמו
שבארנו ,כן עס ישראל אע"פ שנגזר עליהם גלות לא נתיאשו מלשוב לארצם הקרושה
והתפללולפני הקב*ה עלציון וירושליםועל הארץ כולה וב-ה לא השיב ריקם כי חלק
בזכות ארץ ישראל כבר זכינו שיש לנו בעזהי"ת איזה מאות אלפים בנים שבים לגבולם
ובונים עירות ומושבות ,כן ירבו ,ועלינו להתפלל לפני הקב"ה שימלא משאלות לבנו
לזכות את כל ארץ ישראל ולבנותה כולה ולבוא אל המנוחה והנחלה ע"י גאולת כל
ישראל וכל ארץ ישראל אין לנו להשען על שום הבטחות של בשר ורם אלא על
אגינו שבשמים.
וזאת היתה חטאתמנהיגי הציונות ששמוכל כטחונם על.כחותעצמית טבעית ועל
הבטחות ממשלת המנרט בלי עזרת השי"ת,כילא נשמע מפיהם בכל הקונגרסים שלהם
שיאמרו בעירת השי"ת ושכחו את השיר המעלות לשלמה שאמר אם ה' לאיבנה בית שוא
עמלו בוניו בו ,אם ה' לא ישמר עיר שוא שקר שומר ,וזה גורם להגברת הסתרת פנים
מעס ישראל כמו שכתבתי בספרי ותאמר ציון על התורה בפ' וילך על הפסוק :וחרה
אפי בוביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהס והיה לאכול ומצאוהו רעות רבות וצרות
ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה ואנכי הסתר
אסתירפני כיום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהים אחרים ,צ"ל אס
כבר באו לידי הכרה והבנה על כי אין אלהי בקרבי מצאני הרעות האלה ,והרעות
והצרות האלה לא באו גמקרה אלא מההשגחה ,הרי חזרו בתשובה ולמה יאמר
הקב"ה ואנכי הסתר אסתר פני מהם ,ואמרתי הכוונה מה שאמר ביום ההוא גו' שתולה
הסבה שמצאו אותם הרעות והצרות הרדיפות והפרעות ע"פ הטבע הוא ,כי בארץ לא
שלנו אנחנו ,וגרים בארץ ,לרגלי המצב נתעוררו רעיון הציונית לעלות לארץ ישראל
ארץ אבותינו ,ארץ שלנו שמהיהיה לנו ע"פ הטכע מנוחה מן הצוררים מן שונאי
ישראלכי אנחנו גגנה את ארצנו ומי יחין לבו להפריע לנו כי ארץ אבותינו היא
ולהתגשם הרעיון הזה פנו לממשלת אנגליא שהמה יעזרו להם ע*פ ררך הטבע בלי
עזרת השי"ת והשיגו את הצהרת בלפור ,ומה היה הסוף גם כארצנו ארץ אבותינו מצאו
לנו השונאי ישראל האנטישמים לרדוף אותנו -ולשפוך דמנו ולשרור רכושנו ,כך הוא
גורל של ררך הסבע והקב"ה הסתיר אתפניו מאתנו ,וזהו הכוונה ואמר ביום ההוא על
כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה ,כלומר ,ע-פ הטבע צריך להיות ככהכי אין
בידינו כח הסבע ,רהמפרשים כתבו דאלהים גנימסריא סבע ,כדכתיב בראשית כרא
אלהים ,הטבע נברא בראשית ,וגם כאן הכוונה עלכי אין אלהי ר.ל הטבע בקרבי
שאנחגו בארץ נכריה ,בארץ לא לנו הילכךרודפים ,לכןאנחנוצריכין לחפש לרכושכחות
טבעיות ולפגות לאומות העולם שהסח יתנו לנו את ארצנו ולא פנו לאלהי אבותינו
שהוא כרת ברית עם אבותינו לתת לזרעם את הארץ ירושת עולם ,כמו שהתפללועולי
בבל בימי עזרא שסגבבלט וסוביה והערבים והעמגים ואאשדחים הפריעו להעוליס
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עביתבנין המקדש והארץ ויקשדו כולמ יחדו לגא להלחם בירושלים ולעשות לו תועה
מה כתיב בנחמיה ד /ונתפלל אל אלהינו גו /וכיון שלא התפללו אל ה' אלא פנו
ל?ובדי אלהים אחרים ,אמר הקב"ה ואנכי הסתר אסתר אתפני ביום ההוא,יעלו לאדץ
ישדאל בכח הטבעבלי להתחנן לפגי לעזור להםכי פנה אל אלהים אחרים ,ר"ל ,לעובדי
אלהים אחרים ,המהיעזרו לעם ישראל לגאול אותם ולתת להם את הארץ,כיון שהסתרת
פנים תתגבר לא יוסב המצבכי לא יחדל הפדעות והצרות גם בארץישראלוכל הבטחות
של האומותאין ערך כי כל כוונתם רק לטובת עצמם ,כמו שאמרו חז"ל בריש ע-ז
לעתיד לבא אמד להם הקב"ה במאי עסקתם אומרים לפניו רבש"ע הרבה כו' אמר להם
הקב"ה שבעולם כל מה מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם ,ע"ש ,בשי עזרתהשםאין
ך ויחבוונו אשור
כלום ,הנביא הושע אומר לכד ונשובה אל ה'כי הוא טרף וירפאנו י
לאיושיענו על סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו נשלמה פרים שפתנו
י כה אמר ה' גו'
נקח חרב בידינו ,ר"ל ,בצלותיגו ובבעתינו ,כדכתיב בירמיה כ*ט ,כ
כי אנכי ידעתי את המחשבותאנכי חשב עליכם נאם ה' מחשגות שלום ולא לרעה
לתת לכם אחרית ותקוה וקראתם אותי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם
ובקשתם אתי ומצאתםכי תררשני בכל לבבכם וגמצאתי לכם נאם ה' ושגתי את
שבותכם וקבצתי אתכם מכל הגויט ומכל המקומות אשד הדחתי אתכם שם נאם ה'
והשבתי אתכם אל המקום אשרהגליתי אתכם משם ,הרי דברי אלקיםחייס ברודיםכי
הצרות ודדיפות והיסורים אינו אלא לתת לעם ישראל אחרית ותקוה כדי לעודר
הלבבות שלא להשתקע בחיל ולהתפלל לפני אל מלא רחמים לרחם על עם ישראל
להשיב את שבותם אל המקום אשר הגלה אותמ משם ,וזאת חטאת יהודי גרמניא
שמחקו מסידור תפלתם את ציון וירושלים ואת גאולת ישראל וראו מה עלתה
להם ומההגיע עליהם,
הנקודה העיקרית לקיום הדת והאמונה תקות הגאולה היא,כי ע"י התקוה הזאת
החליפו כח והיא יצקה בהם רוח כביר -לשאת את כל התלאות בדומיה ועל ידה
הועילה לשמירת הרכוש הרוחני וכלקניניים המוסדיים עד היום ולא התבוללנו בין
האומות ,ובעת שיעלה על דעת ישראל בגלותס לפרק מעליהם עול התורה והמצות
יסבב הקב"הכי יכבידו אויביהם אכפם עליהם ויחזירם למוטב ע"י המציקים ומענים
.ז שלמה כדאיתא בתו"כ פ' גחוקותי על הקרא
את ישראל למען החזידם
ש
ת
ב
יובה לישראל שלאיהיו ישראל אומרים הואיל וגלינו
והבאתי אתם בארץ :זו מדה ט
לבין אומות העולם נ?שה כמעשיהם אניאיני מניחם אלא אני מעמיד נביאי עליהם
ומחזירין אותם למוטב תחת כנפי שנאמר והעלה על רוחכמהיו לא תהיה אמר ה' אשר
אתם אומרים נהיה כגוים ככל משפחות האדמה אלאחי אני גאם ה' אם לא ביד חזקה
ובזרוענטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם ,על כרחכם שלא (בטובת) בטובתכם ממליך
אני מלכותי עליכם ,מה שאמר אני מעמיד נביאי עליהם המה המציקים את ישראל

לטען

www.hebrewbooks.org

www.daat.ac.il

מאמרנחמותישראל

ט

למ 1,החזירם בתשובה במקום הנביאים ,כתוב בישעיה סי' ס' :אני ה' בעתה אחישנה,
וררשו רז-ל זכה אחישנה לא זכה בעתו ,ופרשתי במאמר הכל מעלין לא*י דגאולה
בעתו הכוונה שלאיהיה בפעם אחת אלא קימעא קימעא ,דהחילוק שבין זכה ללא זכה
היינו כטו רבשני ררכים יוכל הארם להשיג רבר מה מזולתו ,א) בצדק ומשפט ד"מ
משהידו אשר השה גו או הפקרון אשד הפקיד אתו ,ב) בתורת חסר וחנינה כאשר
ישאל אישעני ומסכן מתתיר טרעהו העשיר והנדיב ,הסגיעלו בצדק ומשפס מקבל
מיד בלי בקשות ותחנונים ,ואם בתורת חסד עליו לבקש ולהתחנן שימלא בקשתו,
ואותו הדבר גם ביחסנו אל השי"ת טשתמשים באחת משתיהדרכים האלהכי השלמים
ההולכים תמיד בתוס לבב בדרכי ה' ועושים רצונו יכולים לבקש ממנו י"ת חסרו
ואטונתו בבחינה מה גם בתורת משפט וצרק כעין שכר וגמול על מעשיהם הטובים,
אפס האנשים הבלתי שלמים כ"כ הם מצטרכים לבוא תמיד רק בררך תפלה ותחנונים,
ועל שתי הבחינות הללו יהיה הגאולה העתידה ,אם נהיה בבחינת זכהיגיע לנו הגאולה
בצדק ומשפסבלי תחנונים על הקב"ה לגאול אותנו גאולת אחישנה גפעם אחת ,ואס
אנחנו בבחינת לא זכה עלינו לבקש ולהתחנןלפני עליון בתפלה ובתחנונים והקב"ה
מרחם עלינו ומקבל תפלתינו וגואל אותגו קיסעא קיסעא אבל בלי תפלות ותחנונים
לא מגיע לנו כלום.
חנה איתא במכות (כר :).וכבר היה ר"ג ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע
ורבי עקיבא מהלכין בדדך ושפעו קול המונה של רומי מפלטירו ברחוק מאה ועשרים
מיל והתחילו בוכין ורבי עקיבא משחק ,אסרו לו מפני טה אתה משחק ,אמר להם
ואתם מפני מה אתם בוכים ,אמרו לו הללו כושיים שמשתחוים לעצבים ומקטרים
לעבודת כוכבים יושבים בטח והשקס ,ואנו בית הדום רגלי אלקינו שרוף באש ולא
נבכה ,אמר להן לכך אני משחק ,ומה לעוברי דצונו כך לעושי רצונו על אחת כטה
וכמה .שוב פעם אחת היו עולין לירושלים כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם,
כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצאמבית קדשי הקרשים התחילו הןבוכין ור"ע
משחק ,אמרו לו מפני מה אתה משחק אמר להם מפני אתם בוכים ,אמרו לו ,מקום
שכתוב בו והזר הקרב יומת ועכשיו שועלים הלכו בו ולא גבכה ,אמר להן לכך אני
סשחק ,דכתיב ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו וכי
מהענין אוריה אצל זכריה אוריה במקרש ראשון וזכריה בטקרש שני ,אלא תלה הכתוב
נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה ,באוריה כתיב לכן בגללכם ציון שדה תחרש
וגו' ,בזכריה כתיב עור ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ,עד שלח נתקיימה
נבואתו של אוריההייתי מתיירא שלא תתקים נבואותו של זכריה ,עכשיו שנתקיימה
נבואתו של אוריהבירוע שנבואתו של זכריה מתקהמות ,בלשון הזה אסרו לו עקיבא
ניחסתנו עקיבא ניחמתנו ה' יגחמנו אמן ,עכ-ל.
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וני המאמר~ם הנ"ל מחוסרים ביאור ,ונראה דהמאסר הראשון אפשר להבין
עפ"י מה שפירשתי מאמר כיוצא בו בסנהדרין (קא ).וז"ל :אמר רבב"ח כשחלה ר"א
נכנסו תלמידיו לבקרו אמר להן חמה עזה יש בעולם ,התחילו הן בוכין וד"ע משחק,
אמרו לו למה אתה משחק ,אמר להןוכי מפני אתמ בוכים ,אמרו לו אפשר ס"ת שרוי
בצער ולא נבכה ,אמר להן לכך אני משחק כ"ז שאנכי רואה רבי שאיןיינו מחמיץואין
פשתנו לוקה ואין שמנו מבאיש ואין דובשנו מדביש ,אמרתי שמא ח 1-קיבל רבי
עולמו ועכשיו שאני רואה רגי בצער אני שמח אמר לו עקיבא כלום חיסרתי מן התורה
כולה א"ל לימדתני רבינו כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוג ולא יחטא עכ*ל.
ויש על מאמר זה הרגה דקדוקים ונבאר את שני המאמרים האלה שהם בסגנון אחד
ובכוונה אחת ע-פ הא דאיתא בקידושין (לטי ).במתניתין כל העושה מצוה אחת
מטיבין לו ומאריכין לוימיו ושנותיוונוחל את הארץ כו' ואמרינן בגמר' ורמינהו אלו
דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן כו'
ותלמור תורה כנגד כולם (משמע דמצוה.אחריתי לא) אמר רב יהודה ה"ק כל העושה
מצוה אחת יתירה עלזכיותיומטיבין לו ודומה כמי שמקיים כל התורה כולה כו' (פריך)
וכל העושה מצוה אחת יתירה על זכיותיו מטיבין לו ורמינהו כל שזכיותיו מרובין
מעוונותיו מריעין לו ודומה כמו ששרף כל התורה כולה ולא שמר ממנה אפילו אות
אחת וכל שעונותיו מרובין מזכיותיו מטיבין לו ודומה כמי שקיים כל התורה כולה ולא
חיסר אות ממנה ,אמר אביי מתניתין דעברין ליה יום טב ויום ביש ע"ש ,וכתבו התוס'
ד.ה מתניתין ופי בקונטרם מי שעושה מצוה יתירהדהוי רובא זכיות מתקנין לו
בעולם הזה יום טובונפרעין ממנו עונותיו ווהותיקון יו*ט לו לעוה"ב וכל שעונותיו
מרובין דקתנימריעין לו היינו דעבדין ליה הזמנת יום ביש שמשלמין לו שכר מצותיו
כאן להיות מתוקן לו יום רע ור"ת פי' מתניתין דעגדין ליה יום טוב ויום ביש
ותרוומהו געולם הזהומסיבין לו דברייתאהויפירוש אמתניתון ,כלומר ,פעמים שעושין
לויום טוגכדי לקבל שכר מצותיו בעולם הוה ובאותו יום יהא דומה לו כמו שקיים
כל התורה כולה אבל רוב ימיו של רשע שרוי ברעה והיינו שעונותיו מרובין על
זכיותיו ומריעין לו היינו פעמים שעושין לויום רע כדי למרק עונותיו בעולם הזה
ובאותויום יהא דומה לו כמו ששרף כל התורה ,אבל רוב ימיו של צדיק שרוי בטובה
כשזכיותיו מרובין על עוונותיו ,ע"ש.
יוצא מכל הנ"ל שרוב זכאי ולא כולה אז היסורים שיש להצדיק בעולם הזהיותר
טוג בשבילו כדי למרק עונותיו בעולםהיה ויבא בעולם הבא מנוקה מכל עון ויבא
על שכרו בשלימותכי יפה קורת רוח בעולם הבא מכל חיי עולם היה ,וצדיק גמור
שלא חסא כלל שובלו בעוה-ז וטובלו בעולם הבא ,ואם הואסובל יסורים בעולם הזה
אינו אלא מפני עונות הדור ,וכשחלה ר"א ונכנסו תלמידיו לבקרו כשאמר להם חמה
י הוא לא
עזה יש בעולם הבינו שמרמז להם שהוא סובל יסורים מפני עונות הדורכ
חיטר
,
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היסר כלום מן התורה ולא גגלל עונות שלו הוא סובל יסורים התחילו הן לבכות כי
שמא מפני עונות שלהם הוא סובל כי ר"א ודאי קיים כל התורה כולה ולא חיסר ממנח
סלום מלקיים הרי הוא הס"ת עצמה והוא סובל יסורים ודאי אין זה אלא מפני חטאינו,
ור"ע אמר להם לכך אני משחק כיון שקיים כל התורה והוא הס"ת ובוראי יבא על
שכרו בשלימות בעולם הבא והיות שא"א בעולם הזה שלא יחטא גלל ,יותר טוב
בשבילו שיסבול יסורים בעוה"ז כדי לסרק אותו מן החסאים ויבא בעולם הגמול נקי
לגמרי ויקבל שכרו משלם וכיון שזהו לטובתו אני משחק ושמח כי אדרבה כל זמן
שאגי רואה רבי שאעיינ
ו מחמיץ כסו דאיתא בברכות (ה ):ר"ה תקיפו ליה ד' מאות
ו
נ
ת
דני דחמרא ע"ש ,ואין פש
ה
ק
ו
ל
ו
נ
מ
ש
ו
נ
ש
ב
ו
ד
ש
י
א
ב
מ
ש
י
ב
ד
מ
ן
י
א
ו
אמרתי שסא
ואין
ו
י
ש
כ
ח-ו קיגל רבי עולמו וע שאני רואה רבי בצער אני שסח כדי לקבל עולסו בעולם
הבא בשלימות ,וכשמע ר"א דברי ר"ע שמנמק דבריו על מה ששמח כרי שר-א יסבול
בעוה-ז יסוריס כדי למרק עונותיו משמע שראה בר,א שחיסר מן התורה איזה מצוה
וע-ז צריך לסבול כדי למרק עונותיו לכן שאל 'ר-א את ר-ע תלמידו ,עקיגא כלום
ראית שחיסרתי מן התורה כולה שע"ז צריך לסגול יסורים ,א"ל לימרתני רבינו כי
ארם'אין צריק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ,וכתבתי במקום אחר הכוונה איך אמר
לימדתני רבינו ,הא פסוק זה שלמה הסלך אמר ,אלא הוא למר אותו כוונת הססוק למה
האריך ואמר אין ארם צריק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחסא ,בקיצוד היה לומר כי
אין צריק אשר לא יחטא ,ופי' כווגת הפסוק כי מפני שהוא אדם החומרי א-א אפילו
צדיק הכי גדול שיעשה טוב בשליסות ,כלומר ,שיעשה המצוה בשלימות בלי שום חסרון
וע-ז החסרון צריך לסגול בעוה*ז וזהו התיקון יו"ט שלו לעוה"ב ,ואותו הכוונה ג"כ מה
'וששחקר-ע בשעה שהיו פהלכין בדרךושמעו קול המונה של רומי 'מפלטירו מרחוק מאה
ועשרים סיל התחילו ר"ג וראב-ע ורבי יהושע בוכין על המצג של עם ישראל בגלות
עם ה'-עושי רצונו שרויים גצער וסובלים יסוריס נוראים ואומות -העולם עוברי רצונו
'ששים ושמחים ומתעננים כל תענוגי עולם הזה ,ור"ע היה משחק מזה שראה שעוברי
'רצונו שסחים ומתענגים נתעורר שמחה בלבו יותר ,כי 'למד ק"ו אם לעוברי רצונו כך
נותן להם הקב"ה שכר בעולם הזה בער אתה סצוה שעשו ואין הקב"ה מקפח שכר כל
בריה ,ישראל-עושי רצונו על *חת כמה וכמה שישלם :השכר 'לאיש כמעשהו מכל טוב
בעולם שכולו טוב ,וההברל 'שישבין עם ישראל לאומות העולם ,עם ישראל עם הנצחי,
עםחי וקים לעולם ועד,כי עיקר החיים של עושי רצון הקב"ה רק אחר הפרדת הגוף
כי אז הוא חי-חיים הנצחיים וסקבל השכר נצחי .מה שאין כן באוסותאין להם רק חיי
שעה שבעולם הזה וחו לא ,חילכך אם עשה אהה שעולה טובה גוהבץ 'לו שכר פעולתו
רק בעולם.הזה ,ומזה שרואין שהקב*ה משלם שכר-לעוברי רצונו ושומעים'קול המיית
ההצלחות הומניות אשר הם שקסים-ושלוים.בחיים בעד איזה מצוה בעולם הזה ,אע"פ
ו*ששתחהס (לעצבים אמקטרים לעבודה כוכבים-ועוברים 'אש*לו על 'עבירה שבשבע מצות
ב"נ
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ב-נ ,וזה אנחנו רואים בעינינו בעצמנו על אחת כמה וכמה שישלמ הקב"ח שכר לכל
צדיק וצריק בעד כל מצוה ומצוה בעולם הגמול בשלימותבלי נכיון וגרעון כלל ובגלל
לכפרת עונות בעוה"ז ,למעןשיבא לעולם הבאנקי מפשע
זהעליו לסבוליסורים
בעוה*
יעד זכות זה כדאי לו לסבול יסורים בעוה"ז למרק עונותיו
וחטאה ויקבל שכרו משלם וב
דאיןצדיק גארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ,גם היסורים של הגלות המרכדי לקרב את
הגאולה הואכי מפני חטאנוגלינו טארצנו וגחרבבית מקרשנו ,והיסורים ממרקים אותנו
ומכפרים עונותנו ומקרב גאולתגו ,בזמן שתתמלא סאת צרותנו ישפוט צוררינו ,וינקום
נקמתנו ,כמאמר המד"ר בפ' משפטים אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבון העולם
עד מתי אי אתה עושה דין בעובדי כוכבים ,אמר להם עד שתגיע עונתן
י
צ
ב
י
ל
שנאמר (ישעיה כ"ז) ביום ההוא כרם חמר ענו לה ,כלום קוטף אדם את כרמו קודם
שיתבשל ,אלא מאחר שהוא מבושל הוא קוטפו ונותנו בגת ודורכו ומזמד וחן עונין
אחריו ,כך אמר הקב*ה לישראל המתינולי ער שתגיע עונתה של אדום ואגי דורך
אותה ,שנאמר על אדום אשליך נעלי אני פותח לכם ואתם עונים אחרי ,לכך נאמר
כרם חמר ענו לה ,עכ"ל.
עם ישראל מבקשים מהקב"ה להחיש להס הגאולה ולשפוט את רשעי אומות
העוים צוררי ישראל אשד שפכו דמיו כמיםועיגו אותם קשים ,אמר להם הקב"ה עד
שתגיע עונתן ליבצר ,כלומר ,שעדיין לא נתמלא סאתם כמו שאם יבצור אדם את כרמו
קודם שיתבשל הלא ענבים יתנו חומץ ושני אוכליהם תקהינה כן לא יחיש ה' את
הגאולה לפני שנתמרקועונותםע'ייסורי הגלות ,וכשרואין שצרות רבות באות סימן
שהקב-ה רוצה לקרב את הגאולה וכדאיתא בסנהדרין (צח ).אמר ר' יוחנן אם ראית רוד
שצרות רבות באות עליו כנהר חכה לו ע"ש ,ואין לדור שצרות רבות באות על עם
ישראל יותר מעכשיו ,רדיפות אכזריות גוברת כל יום בכל ארבע כנפות הארץ
תורת הפשיסטים והנאצים מתפשטות בכל העולם לרדוף את עם ישראל בכל האמצעים
לשדוד הרכוש ולרצוח נפש עד כלותם ,תקופה שחורמ אפלה מעולם לא היתה בתולדות
ישראל בכל משך הגלות ,זה האלף ושמונה מאות ,ושבעים כמו עכשיו ,הצרות נובעות
כנהר ,לכן עלינו לקוות שהגאולה קרובה,פדוים לציון ברנה מאפלה לאור גדול.
אולט אכתי צריכין להבין מה הכוונה ששמעו קול המונה של רומי מפלטירו
י השני סיפוריםענין אחד הן ,וקודם
ברחוק מאה ועשריס מיל,לכן נראה לי לבארכ
נבאר הסיפור השני מה ששוב פעם אחתהיועולין לירושליםכיון שחגיעו להר הצופיס
קדעו בגדיהםכיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שוצא מבית קרשי ,הקרשים התחייו
הן בוכין ור"ע ,משחק אמרו לו אפני מה אתה משחק כו' אמר להן לכך אני משחק
דכתיב (ישעיה ח) ואעידהלי עדים נאמנים אתאוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכוהו
וכי מהעגיןאוריה אצל זכריה ,אוריח במקדש ראשון.וזכריה במקרש שני,
תלה
הכתוב נבואתו של וכריה בנבואתו של אוריה ,באוריה כתיב לכן.בגללכם..צ?ון.שד"
,

,

איא

תחרש
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תחרש וגו' ,בזכדיה כתיב (זכריה ח) עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים עד
שלא נתקיימה נבואתו של אוריההייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה עכשיו
שנתקיימה נבואתו בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת צריכין להבין במאיפליגי ר-ע
וחביריו ,ומה תליא עדות ראוריה לעדות דזכריהואיזה קשר יש ביניהם ,עדות דאוריה
לפורעניות הוא ועדות דזכריה לגחמות לישועות ,והתוס' ד"ה באוריה כתיב כתבו וז"ל:
יקשה דהא בכל המקרא לא מצינו פסוק זה בנבואתו של אוריה כי אם בנבואתו של
מיכה המורשתי ,וי-ל דסמוך אהא ראיתא בספר ירמיה (לה) שגתנבא ירמיה על סורעניות
ונתקבצו הכהנים והנביאיםלהורגו מפני שהיה מרבר מפירעניות ואמרו לחס השריםאין
אנו מסכימים שהרי מיכה דיבר מפורענות ולא נהרג וגם אוריה וגו' ,משמע שדגר
אוריה כמו מיכה ומה סורענות דגר מיכה הוא קרא זה והוי כמו אוריה 'עכ"ל ,מה
שהביא התוס' הרל מסטר ירמיה הוא בקפיטל (כו) ושס כתיב דהנבואה דציון שרה
תחרש גו' מיכה אמר ואוריה היה מתנבא ככל דברי ירמיה משמע לא כדגרי מיכה,
ומשמע דהתוס' מסרשים הא רכתיב וגם איש היה מתנבא גו' קאי אדלעיל אנבואת
מיכהועיין ברש-י ,אךצריכין להבין למה אמר ישעיה הנביא ואעידה לי עדים נאמנים
את אוריה הכהן ולא אמד את מיכה כיון דמסורש מצינו גבי מיכה ,איכא למימר
משום דנבואות דמיכה לא נתקיים דהיה ניבא בימי חזקיהו מלך יהודה שהיה ירא את
ה' ויחל את פני ה' וינחם ה' על הרעה אשר דיבר עליהם ונתבטל הגזירהע-י תשובה
ותפלה ,אבל גבואת אוריה בן שמעיהו שניבא בימי יהויקם ולא עשו תשובה והגזירה
לא נתבטלה לכן הכניס ישעיה הנביא אחד מהעדים את נבואת אוריה שנתקיים נבואתו,
ואם נימא ראוריה ניבא כדברי ירמיהו והא נבואת ירמיה נתקיים למה לא הזכיר לאחד
מן העדים נבואת ירמיה הנביא ,אלא ודאי דאוריה ניבא באותו הסגנון שניבא מיכה
ולא כסגנון של נבואת ירמיה ,ועיקר הערות שיכול להצטרף לנגואת זכריה אינו אלא
מנבואת של אוריה בסגנון של מיכה כדנבאר לקמן רצריכין להבין איך מצטרף עדות
דאוריה לעדות של זכריה הא כל עד מעיד ההיפך מהשני ,אוריה מעיד לפורענות
וזכריה מעיד על נחמות ,לכן ג-ל לבאר דשניהם מתנבאים לנחמות ישראל ,וכשנתקתם
נבואת אוריה מעיד עדות נאמנה שתקיים גבואת של זכריה ,ונבין את זה ע"פ הא
דאיתא בסוף פתיחת מ' רבתי דאיכה ובילקוט דניאל ט' :א"ר זירא בא וראה כמה
היא חצופה ארץ ישראל שעדיין עושה פירות ,ולסה עושה פירות ,ר' חנינא וריב"ל חד
אמר על שם שמזבלין אותה וחרינה אמר על שם שהם מהפכים בעפרה ע-ש ,איזה מין
חוצפה רואין מארץ ישראל אינו ספורש מה היא ,אם א"י עושה פירות ,שבח הוא
לא"י ולא לגגות ולוסר עליה שהיא חצופה ,ולמה שואל למה עושה פירות' איזה שאלה
האידוע למהעושין פירות כדי לאכול וליהנות מהם ומה עונים על שם שמזבלין אותה
וכי הפירות עושים בשביל שפזבלין ,או שמזבלין בשביל שתעשה פירות.
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כ-ז נוכללהבין ע"פ מה שהבאתי בספרי עשד תעשר בהמאמר הכל מעלין
לארץ ישראל ,איך כשעלה הרמב-ן לארץ ישראל וראה רב השפק שבא"י מרוב צער

בכה ונתעלף ,וכאשר שב לאיתנו ונתישבה דעתו ושב רוחו התחיל לשמוח ,שאלו לו
העומדים על ידו גתחלתו מאי קסבר ולבסוף מאי קסבר ,בתחלה הצטער כ"כ עד
שנתעלף ,וכאשר קם ושב רוחו שמח ,שמחה מה זו עושה ,ענה להם ,בתחלה כאשר
ראה רב השפע בארץישראל גם בזמן החרבןומי נהנה מהם ,משתחוים לעצבים מקטרים
לעבודתם ,ערבים שפלים ,ועם ישראל בגלות סובלים יסורים נוראים ונתרחקו מארצם
וממולדתס נתרגז כ"כ עד שנתעלף ,וכאשר שב רוחו ודעתו נתישב נתעורר גלבו נחמה
ושמחה והוכחה כי לא אבדה תקותינו וממה שראה עיניו שגם עכשיו עובדים אדמת
ארצנו ומצמיח ונותן שפע רב ואדמה לא עזוגה ושוממה עד שלא תהיה מוכשרת
לעבודה ,אות היא ועדות גאמנה שארצנו מחכה עלינו .ותבל דבריו במשל לאשה מעקת
שהילד שלה חלה במחלת הקיבה עד שחדל לינק משדי אמו בעצת הרופאים ,הנה
האשה בכל מאמצי כחה משתדלת לעשות תרופות שלא תאבד החלב משדיה מחזרת
אחריילדים זרים או כלבים צעירים שהמה יונקו החלב משדיה מפגי שתקותה חזקה
שעוד ישוב הילד לאיתנו ולבריאותו ותוכל להניקו כמקדם ,שאם לא היה לה שום
תקוה ששובישיב הילד להניק משדי אמו למק לה כל הטרחה מזאת לחפש אחרי כלבים
וילדים זריםכי אין לה צורך עוד חלב בשדיה בשביל הילד ,כן הדבד אתנו מפני
חטאינוגלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו וחדלגו לינק מטוב ארצגו ואטהיה בדעת
השי"ת ח*ו לעזוג אותנו לעד ולנצח לבלי השב שבותינו על אדמתנו למה מסד הארץ
לידיזרים וערבים שפלים לעבדה ולשמדה הא ארץ ישדאל ברא הקב"ה רק גשביל
ישראל כדכתיב בראשית ברא אלקים בשביל ישראל שנקראו ראשית ,ברא את הארץ
הארץ הידוע שהיא ארץ ישראל כמ"ש לעיל ,וכיון שגגזר שעם ישראליעזבו את ארץ
ישראלעל הקב"ה להפסיק השפע לארץ ישראל וישאר שממה וקוץ ודרדר תצמח כי
אם לא בשגיל ישראל בשביל מיעיין סה שהארכתי בזה לבאר הרגה פסוקים
במאמד חנ"ל ,ע"ש,
ובוה נבין דברי המדרש הנ"ל דא"רזירא בא וראה כמה היא חצופה ארץ ישדאל
שעדיין עושה פיהות ,ר"ל עכשיו שאין בנ"י בארץ ישראל בשביל מי היא עושה
פירות ,בשביל זרים עובדי אלילים וכי בשביל אלה ברא הקב"ה את ארץ ישראל,
וחוצפה גדולה לעשות סירות בשביל ורים מכרים ,ובנ"י שבגללם נברא א"י ולהם
ניתן בידושה אינם נהנים כלום ,והיה ע"פ אמת וצרק להיות שבכל זמן העדר בג-י
בארז שתהיה הארץ חרבה ושמפה ולא להוציא ,פירות .בשב"ל זרים ,כמו שהיה המשקל
ראשון של הרמג"ן'ע"זענור.ח וריכ*ל ואמרו כי גם מה שעכשיו א-י עושה פיהות
לסובת עם ישראל הוא חר אמר על שם שמזבלין אותהבי לא לנצח יהיה ארץ ישדאל
בידי זרים ואם הארז לא יוציא ~ירות גשביל זרים לא ימצא מי שיזבל אותה ובמשך
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זמז'גזר הגלות פ לאיהיה מי שתבל את האדמה ולעבדה יתקלקל עד שלא יהיה
אדמה מוכשרת לזרוע ולנטעה לעולס ובשוג ה' את שיבתציון אז תהיה אדמה שממה
ועזובה מאד ולא יצמח ,הילכך לטוגת העתיד של ישראל נחוץ להושיב שומרים על
הרכוש של עם ישראל אפילוע-י זרים שיעבדו ויתקנו לסייבה ולדיירה ולשבחה למען
סשישוב שבותגו ימצא הארץ משובחת ויהנו כל עם ישראל מסוב הארץ הקדושה,
וחרינה אמר שהתועלת מנתינת הפירות אפילו בזמן החורבן על שם שהם מהפכים
געפרה ,ר"ל די מה שעושים תחבולות ופעולות שלא יצמח עשבים רעים וקץ ודרדר
ומהפכים בעפרה אפילובלי פעולות לשגח את האדמה כמו זבל וכדומה אלאאפילו רק
לא לתת את' האדמה לחתקלקל ג"כ כדאי שהא-י תעשה פירות בשביל שישתדלו לעשות
פעולות שלא להתקלקל ,והכל לטובת עם ישראל לעתיד שנתרפא ממחלתנו ונשוב
לארצנו כמו שאמר הנביא (ישעיה לג) היושב בה נשאעון בזמן שישיב את עמווישכנו
בארץ ישראל לא יאמר עוד כי חולים המה ואינם יכולים ליהנות מטוב הארץ דהעס
היושב בהיהיה נשא עון ,ובזהנבין דברי מיכה ואוריה דשניהם אמרו בסגנון אחד:
ן תהיה והר הבית לבמות יער ,בציון אמר
לכן בגללכםציון שדה תחרש וירושלים עיי
ן תהיה ,ולמה לא אמר מה תהיה בשאר מקומות
שדה תחרש ,ובירושלים אמר עיי
שבארץ ,ולפי מה שכתבנו לעיל דברי אוריה כדגרי מיכה והא כתיב בירמיה (כו)
שנבואת אוריה היה על ירושלים ועל כל הארץ ,כדכתיב :וגם איש היה מתנבא בשם
ה' אוריה בן שמעיהו מקריתהיערים וינבא עלהעיר הזאת ועל הארץ גו' ,ואם אוריה
אמר כמו שאמר מיכה הא מיכה לא הזכיר כלל הארץ כולה ,לכן נראה דמה שאמר
ציון שדה תחרש הכוונה על כל הארץ והארץ כולה בשם ציון יקרא כיציון עיר
המלוכה שבארץ ישראל קורין את כל הארץ על שם עיר המלוכה חוץ ירושלים יש לה
חשיבות בפ"ע שגתקדשה בקדושת המקדש שיש בתוכהוהיא בעצמה קדושתה עולה יותר
מקדושת כל הארץ והר הבית עולה קדושתה מקדושת ירושלים מפני בית המקדש
הילכך אינם גכללים בשם ציון ונזכרים בפ"ע ,וס"ל לר"ע דכל דברי אוריה לאו בשורות
רעות אלא כולן נחמות נינהו מנחם את עם ישראל כי לאיגלו מארו ישראל לעולם
כי אם שוב ישובו לגגולם מימן לדבר כי ציון שדה תחרש ,ארץ ישראל אפילו בזמן
העדר עם ישראל בארץ ישראל יתיישבו ע"פ השגחה מאומות זרות גא"י כ"ז העדרם
שיחרשו ויעבדו את הארץ ולא תעזג הארץ לגמרי ולא תתקלקל למען שהארץ תהיה
מוכשרת לזריעה ונטיעה בשביל עם ישראל לעתיד,כי אם לא בשביל עם ישראל לעתיד
בשביל מי יש צורך להמשיך עבודת האדמה באדץ ישראל בזטן שעם ישרחל יהיו
בגולה ,ועוד סימןוירושליסעיין תהיה ,לא תהיה בגויה עד שיבואו בגי ישראל ויבנו
את ירושלים כמו שראינו בימינו שלפני שבאו יהודים לא ההה בירושלים אלא בנינים
עתיקץ לא תואר ולא הדר,הרחובותהיו מלאבוץ ורפש ,ובתקופת מטשלת הסורקים ה*ו
פשגיחים שלא תבנה ירושליםכי לולי זאת אומות העולם אשר מעדיצים ומקדישים
381בדים
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ומכבדיס את ירושלים מאד היובוגים ,אתירושליםכולה עד שלאהיה נשאר בשגיליהודים
מקום בירושלים לגנות ,מה עשה הקב"ה העמיד משגיחים על.ירושלים שלא יבואו זרים
לבנות ירושלים עדשיהיה אפס מקום בשביל יהודים כמו שרואין גימינו שרוב תושבי
ירושלים הם יהודיס והר הבית לבמות יער גם עכשיו והכותל המערבי עומד חדב
ומצפה לרחמי ה' שישכון גתוך ירושלים ויבנה בית המקדש בגין עולם ועד ,א"כ טה
שניבא אוריה ואמר ,ציון שדה תחרש זהו בשודה .של גהמה כי השי"ת יעשה חסד
שבזמן העדר עם ישראל בארץ ישראל ישלח אגשים זרים שיעברו ארמת ארץ ישראל
להפך עפרה שלא יצטחקץ ודרדר ועשבים רעים המקלקלים את האדמה ויזבלו אותה
לשבחה ולתקנה שיהיה פקדון בידם להשיב להעם ישראל את הארץ חמדה טובה בעת
שיפקוד הקב"ה אותנו לשוב לארצנו ,כמו שמציגו בפ' בשלח מד"ד על הפסוק ולא נחם
אלקים דרך ארץ פלשתים ,וז-ל ,אר"ש בר אבא אר-יכיון ששמעו הכנענים שישראל
נכנסין לארץ עמדו וקצצו הנטיעות שהיו להן כיון ששמעו שנתעכבו במדבר ארגעים
שנה היו סבורים שבמדבד תהא דירתם עמדו וגטעו גטיעות וגדלו אותן ואח"כ הכגיסן
לארץ ע"ש ,כן עשה הקב"ה עמנו חסד בטשך הגלות ,שלא ישאר הארץ בור גלי עבודה
לטובת העתיד ,וזה דוקא בכל הארץ חוץ ממקומות הקדושים כמוירושלים עהיקא ומקום
המקדש נשאד בחורגנם ע"פ השגחה עליונה .וזה טה שאמר אוריה בנגואתו ,ירושלים
עיין תהיה והר הגית יער ואת שתי הנגיאות האלה שניבא ,על ציון ר"ל כל הארץועל
ירושלים והר הבית בשודות של גחמה היא ועדות נאמנה כי הארץ מחכה ומצפה על
עם ישדאל מתי ישובו ,ואת השתי נחמות הללו ראה ר"ע בשתי פעמים ,הנחמה
הראשונה ראה בפעם הראשונה כשהיה יחד עם חבדיו ר-ג ור-א בן עזריה ורבי יהושע
מהלכין בדדך ושמעו קול הטונה של רומי מפלטירו ברחוק מאה ועשרים מיל ,ר"ל ראו
שהדומאים יושבים גארץ ישראל ועבדו וזרעו ונטעו על שטח מאה ועשרים מיל
והצליחו בעבודתן ושמחו וצהלו בהצלחתן ,התחילו הן בוכין מדוג צער ,עס ישראל
גגלות ואומות זרים נהנים מטוב הארץ ושמחיס,כמו שהרמב-ן בכה בתחלה ור"ע משחק
משום דסובר
נתקיים הנבואה של אוריה ציון שדה תחדש ,וזהו נחמה שמזה
רבז"
מתחזק התקוה שלנו שעוד ישוב הארץ לעם ישראל ולא לגצח ישכח אלקינו אותנו,
ופעס השניה שהיו עולין ר"ע וחביריו לירושלים כיון שהגיעו להר הצופים קרעו כולם
בבדיהם כדין אגליס וכשהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים
התחילו הןבוכין ור"ע משחקכי אמר להם בזה אני רואה שנתקיים נבואת אוריה והר
הבית לבמות יער ,וזהו נחמה בשבילנו ובאלו השתי ראיות נתקיים השתי גחמות של
הנביא אוריה וכיון שנתקייס נחמרת של אוריה הגביא עדות נאמנה שיתקיים נבואת
זכריה שעוד יושגו זקנים ,וכדכתיב ואעירהלי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת
זכריה בן יברכיהו גו'כיון שנתקיימה עדות של אוריה נחמה היא לישראל שבטוחים
שיתקיים עדות של זכריה הגביא שניבא עודישבו זקנים וזקנות גו' ,אחרי שהסביר להם
,
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שמה'

יז

ר-ע
שראו כשהיו מהלכין בררך ושמעו קול המונה כו' ומה שראו כשהניעו להר
הביתאין להצטער מזה אלא להתגחם 'ולהתחזק שהקג"ה ירחם עלינו ונשוב אל ארצנו
ואל נחלתנו ולא אברה תקותינו 3י סהמראה שראו כעצסו יש הוכחה ועדות לתקותינו
כי הוכיר הנחמות האלה הנביא אוריהו באמרוציון שדה תחרש והר הבית לבסותיער
ואחר המברהזו הבינוחביריוכי הצרק אתו וענו ואמרו בלשון הזה עקיבא ניחמתנו
עקיבא ניחמתנו ה' ינחמנו אמן ,מה שאמרו פע~יים עקיבא ניחמתנו פעם א' על מה
שראו כשהיו בדרך ,ופעם ב' מה שראו כשהגיעו להר הבית ,ופעם השלישי שה'יגחמנן
לעתיר שיתגשם התקוות שלגו.
הודות לה' צור ישעגו שהנחמה של הנביא ציון שדה תחרש ,בעזהי-ת נתגשם
באופן חלקי ,כי ב-ה יש לנו 3בר בארצנו סאתים ועשרים ושגים ישובים חקלאיים
עוסקים בזריעות ונסיעות וכל צרכי החיים וכסנהדרין (צח ).אמר רבי אבא אין לך קץ
מגולה מזה שנאמרואתם.הרי ישראל ענפמם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראלוגו' ע-ש,
וב"ה הקץ הזה נתגלה ונתגשם ,ירושלים העתיקה החרבן והשמם חופף עליה הבנינים
והרחובות שלה סעידה על חרבנה במלואה ושהיא מחכה על עם ישראל לבנותה ,הר
הכית השמם אשר ערבים הולכים עליו יהכותל המערבי אשר מתקיי 0זכר לחרבן
שסנה עשר מאות ושבעים שנה ולא זז השכינה מסנו ,ואף אחדמהאו"ות ומהממשלות
לאיהין לבם לשנות צורתו ותמונתו ותמוגת לל העיר ירושליס העתיקהכי כולם
מרגישים כי רק בתור פקרון נמסר להם לשמור עליהם לא לשנותם ער שיבואו
'

הבעלים האמיתים.

בלונדון נוסר בימים האלה ועירה סורכבת משליחי מלכי ערבים ורוזנים ושרים
אנגלייםוערביים יחר ומטכסים עצות איך לנתק את עם ישראל מארץ ישראל 4שר המה
קשורים כ"כ בקשר חזק לארץ ישראל וחברי הועידה מתיעצים ואומרים ננתקה את
מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו כמו שאמר רוד הסלך במזמור ג' למה רגשו גוים
ולאומים יהגו ריק יתיצבו'מלכי ארץ ורוזנים נוסרו יהר על ה' ועל משיחו ללחום על
ה'כי מה שלוחטים על עם ישראל זהועל ה' כמו שמצינו בפ' מסות וירבר ה' אל משה
לאמר נקום נקסת בני ישראל סאת המדינים גו' ומשה אמר אל העס לאמר החלצו
מאתכם אנשים לצבאויהיו על מדין לתת נקמת ה' בסדק ,וכמו שאמרהספרי אמר להם
לא נקמת בשר ורם אתם נוקמים אלא נקמת מי שאמר והיה העולם ,ע"שע וכתב רש-י
שם שהעומר כגגד ישראל כאלו עוסד כנגד הקב"ה ע*ש ,ואינם מורים על עתירות
ישראל בארץ ולוחמים גם על משיח צדקנו ,אבל אנחנו עם ישראל סאמינים שיהגו
ריק ויושב בשמים ישחק א' ילעג למו ,אנכי בטוח במאה אחוזים כי אנחנו ננצח כי
נצח .ישראל לא ישקר לא ע"פ הטבע כי ע"פ הסבע רחוק מן המציאות דהא אנחנו
עם מפוזר וטפורד בארבע כנצת הארץ ואין פנה שאין לנו שונאים ואויבים ורודפים,
וים ערבים סכבונו ורוצימ'להפך את ארץ ישראל למרינת ערבי ורורשים עצסאותואין
לנו עלמי להשען אלא על אבינו שבשמים שהבטיח לנו כימי צאתך סארץ מצרים
אראנו נפלאות ויקוים מה שאמר הנביא זכדיה (שם) כה אמר ה' צבאוה הנני מושיע
את עמי סארץ מזרח 81אלץ מבוא השמש והבאתי אותם ושכנו בתוך ירושלים והיולי
לעם.ואני אהיה להם לאלקים באמת ובציקה.
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