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ישראל במדינת מתגשמות נבואות
הקדמה

הקמתה מאז שונים בתחומים ישראל מדינת של המיוחדת ההתקדמות
התקבצו תבל קצוות מכל עולים ראיה. צריכות שאינן המפורסמות מן היא
עוצמה וייצרו שממה הפריחו כבישים, סללו ערים, בנו ישראל, לארץ

בעולם. ורע אח לה שאין וטכנולוגית צבאית כלכלית,

הם שנה. ו-3,000 2,000 לפני כבר במפורש הנביאים דיברו אלה כל על
מול אותם רואים הם כאילו מפורשות במילים הללו הדברים כל את חזו
אינם והם מאליהם מובנים שהם בדברים מדובר שלא אף עיניהם,
חוסר ייתכן. שזה האמין לא העם רוב הקודם בדור טבעית. התפתחות
ומרוסיה מאירופה שהיגרו האנשים שרוב עד כך, כל גדול היה האמון
רק ישראל. למדינת ולא ולדרום-אמריקה לארצות-הברית להגר העדיפו
הקב"ה יממש שבהם זכו והם נפש, במסירות לארץ ועלה האמין קטן חלק

הבטחותיו. את

יא)הרמב"ם מה(מלכים כל את משה מתאר ספורות במילים כי כותב
שקורה מה כל את במדויק שמתארות מילים לומר. הנביאים שעתידים

עתה. ישראל במדינת

ה' הפיצָך אׁשר העּמים מּכל וקּבצָך וׁשב ורחמָך ׁשבּותָך את אלהיָך ה' ְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ"וׁשב

ּומּׁשם אלהיָך ה' יקּבצָך מּׁשם הּׁשמים ּבקצה נּדחָך יהיה אם ׁשּמה: ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאלהיָך

והרּבָך והיטבָך וירׁשּתּה אבתיָך ירׁשּו אׁשר הארץ אל אלהיָך ה' והביאָך ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹיּקחָך:

ֲֵֶֹמאבתיָך:

לבבָך ּבכל אלהיָך ה' את לאהבה זרעָך לבב ואת לבבָך את אלהיָך ה' ְְְְְְְְְֱֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּומל

ועל איביָך על האּלה האלֹות ּכל את אלהיָך ה' ונתן חּייָך: למען נפׁשָך ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּובכל

רדפּוָך". אׁשר ְְֲֶֶָׂשנאיָך

במדינת היום שמתרחש למה הזאת הנבואה את נשווה שלפניכם במאמר
חזון של ההתגשמות אמצע ממש היא ישראל מדינת כי ונגלה ישראל

פחות. לא הנביאים.

עלייה
העּמים מּכל וקּבצָך וׁשב ורחמָך ׁשבּותָך את אלהיָך ה' ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֹוׁשב

הוא גאולה לכל ישראלהבסיס לארץ א)עלייה יא מלכים רמב"ם לפני(עיין .

250 לפני ישראל. לארץ ותלמידיהם קארו יוסף רבי האר"י, עלו שנה 500
אבולעפיה חיים רבי לירושלים. תלמידיו עם עטר בן חיים רבי עלה שנה
הוא שנה 200 לפני עד בארץ שהיו היהודים כל סך בטבריה. קהילה בנה

יהודים. כ-7,000

בידם. עלה לא אבל ישראל, לארץ לעלות מאוד רצו והבעש"ט הגר"א
שעשו מפקד ישראל. לארץ ועלו שאיפתם את הגשימו מתלמידיהם ִחלק
יהודים 25,000 כבר יש ישראל שבארץ העלה שנה 150 לפני הטורקים
ואת העלייה את לעצור שביקשו הטורקים, בתים. ובנו קרקעות שקנו
אבל אדמות, בה ולקנות ישראל לארץ לעלות יהודים על אסרו הבנייה,
מספר הגיע הראשונה העולם מלחמת ולפני בידם, עלה ממש לא זה

נפש. ל-84,000 היהודים

הבריטים, ואולם מהארץ, יהודים אלפי הטורקים גירשו המלחמה במהלך
אולי ישראל. לעם שייכת ישראל ארץ כי הצהירו בלפור, לורד באמצעות
תפקידם את שסיימו הטורקים, פני על אותם העדיף אלוקים זה בגלל
בשלושים ישראל. בארץ לשלוט מנדט לבריטים ונתן עולמית, כאימפריה
יהודים. 650,000 - ישראל מעם ל-5% היהודים מספר גדל שלטונם שנות

בה, והתיישבו ישראל לארץ מדינות מ-102 רבים באו המדינה הקמת עם
ישראל. מעם 50% כמעט שהם יהודים, מיליון כ-6.5 במדינה יש וכיום
את אלהיָך ה' "וׁשב שאמר: משה דברי התגשמות את חווים ממש ְֱֶֶָֹאנחנו
ׁשּמה" אלהיָך ה' הפיצָך אׁשר העּמים מּכל וקּבצָך וׁשב ורחמָך ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשבּותָך

ג) ל .(דברים



אויבינו על ניצחון
וירׁשּתּה אבתיָך ירׁשּו אׁשר הארץ אל אלהיָך ה' ְְֱֱֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹוהביאָך

מעול השחרור בא העלייה אחרי כי פסוקים באותם אותנו מלמד משה
1,900 שארך מלכויות משעבוד השתחררנו תש"ח בשנת הזרות. האומות
יהודית, מדינה כאן שנקים העולם מדינות הסכימו מופלא באופן שנה.
מאוד. מצומצמים בגבולות כי אף השני, הבית חורבן אחרי ראשונה פעם
לימֹות הּזה העֹולם ּבין "אין הגאולה. של תחילתה זה הגמרא ִֵֵֶַָָעל-פי

ּבלבד" מלכּיֹות ׁשעּבּוד אּלא יא)הּמׁשיח, מלכים רמב"ם לד, .(ברכות ְְְִִִֶַַַַָָֻ

מעז אבל שמד. במלחמת ופתחו האו"ם החלטת את קיבלו לא הערבים
ישראל מארץ נוספים חלקים ירשנו מלחמה אותה בעקבות מתוק. יצא
יוכלו הם שהפעם הערבים סברו שנים 19 כעבור גבולותיה. את והרחבנו

ובה מדינות, עשר למלחמה. ויצאו לוב,לנו סודן, סוריה, ירדן, מצרים, ן
לים. אותנו להשליך רצונן על והכריזו בנו נלחמו ואלג'יר, מרוקו עירק,
שישה תוך שכן פוענח, לא שעדיין נס היא בעבורנו הזאת המלחמה אבל
ישראל ארץ כל את ושחררנו ירך על שוק בהם הּכנּו אותם, ניצחנו ִֵימים
בנו התקיים הזאת במלחמה גם הראשונה, במלחמה כמו המערבית.

ירּדפּו". רבבה מּכם ּומאה מאה חמּׁשה מּכם "ורדפּו הפלאי: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹהדיבור

כלכלי שפע
ויצהרָך ותירׁשָך ּדגנָך אדמתָך ּופרי בטנָך ּפרי ּוברְך – ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוהיטבָך

שפע כלכלי, שפע הטוב. יבוא כי משה לנו מספר הארץ ירושת אחר
למשה ה' הבטחת מאבתיָך". והרּבָך והיטבָך "וירׁשּתּה טבעי. ריבוי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָֹחקלאי,
המדינה מהקמת האוכלוסין מספר אם במספרים. גם ניכרת הנביאים ולכל

.40 פי עצמה את הכפילה המדינה בכלכלה ,10 פי עלה

ולבנון סעודיה איראן למצרים השוואה

ישראל מדינת הכפילה האחרון בעשור רק "אקונומיסט", השבועון על-פי
התל"ג לנפש)את גולמי לאומי קרה(תוצר שלא כלכלי בנס מדובר שלה.

צרפת, את עבר ישראל של התל"ג שנתיים לפני בעולם. אומה בשום
היציבות בלומברג, סוכנות על-פי אנגליה. את עבר הוא שנה ולפני

בעולם. 3 מספר היא ישראל של הכלכלית

טורקיה ספרד לאיטליה השוואה

וגרמניה בריטניה לצרפת השוואה

חקלאי שפע
לבֹוא קרבּו ּכי יׂשראל לעּמי ּתׂשאּו ּופריכם ּתּתנּו ענּפכם יׂשראל הרי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואּתם

עליו מדברת שהתורה מהם, ואחד רבים, גורמים על נשען הכלכלי השפע
שהארץ העובדה לאור במיוחד שניכר שפע החקלאי. השפע הוא במפורש,
ואומרת חוזרת שהתורה כמו ממש שנים. אלפי במשך שממה הייתה הזאת
ּבּה: הּיׁשבים איביכם עליה וׁשממּו הארץ את אני "והׁשּמתי ושוב: ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹשוב
ועריכם ׁשממה ארצכם והיתה חרב אחריכם והריקתי בּגֹוים אזרה ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואתכם

חרּבה" כו)יהיּו פרק .(ויקרא ְְִָָ



את טוויין מארק מתאר שנה, 150 לפני ,1867 בשנת שנכתב בספר
עשירה שאדמתה שממה "ארץ הבאות: במילים בארץ שהייתה השממה
עזובה כאן יש ואבל. דומם מרחב ושית, שמיר עולה שכולה אלא למדי,
זאת אין - - - ומעש חיים תפארת לה להעניק יכול אינו הדמיון שאפילו
ששדפה קללה של כישופה עליה מרחף - - - א-ל שכוחת שהיא אלא

באזיקים". כוחה תעצומות את ואסרה שדותיה את

ליין הופכים מגדלת שהיא הענבים הברכה. ארץ היא ישראל ארץ היום
מלח במי שגדלים והמתוקים הגדולים התמרים בעולם. לו שני שאין
שונות. למדינות אותם ומייצאים בעולם הטובים מן הם הירדן בבקעת
עגבניות ליצירת שבמדבר המלוחים במים המשתמש ישראלי פיתוח ישנו
לפני לפרה ליטר מ-700 גדלה החלב תנובת ומתוקים. טובים ופלפלים
היא הממוצעת התנובה כיום החמישים. בשנות ליטר ל-4,000 שנה מאה

לשנה. לפרה ליטר 11,038

מהן אחת שכל והודו, סין כמו ענק למדינות חקלאי ידע מייצאת ישראל
לדונם התוצרת את להם מכפילה היא תושבים. ממיליארד למעלה מונה
הרי "ואּתם יחזקאל: הנביא שאומר מה זה עשרה. פי עד חמישה ְֵֶַָפי

לבֹוא". קרבּו ּכי יׂשראל לעּמי ּתׂשאּו ּופריכם ּתּתנּו ענּפכם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל

הערים בניין
ּתּבנינה והחרבֹות הערים ְְְֳִִֶֶֶָָָָונוׁשבּו

יחזקאל: הנביא אומר כך עליונה. רוחנית לטהרה סימן הוא הזה השפע כל
הערים את והֹוׁשבּתי עֹונֹותיכם מּכל אתכם טהרי ּביֹום אלוקים ה' אמר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ"ּכה
ּכל לעיני ׁשממה היתה אׁשר ּתחת ּתעבד הּנׁשּמה והארץ החרבֹות: ְְְְְְְֲֳִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָונבנּו

לו)עֹובר" .(יחזקאל ֵ

הנביא גם אומר כך החקלאי. לשפע הארץ בניין את קושר הזה הפסוק
יג-טו)עמוס ענבים(ט, ודרְך ּבּקצר, חֹורׁש ונּגׁש ה' נאם ּבאים, ימים "הּנה :ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹֻ

את וׁשבּתי ּתתמֹוגגנה. הּגבעֹות וכל עסיס, ההרים והּטיפּו הּזרע; ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבמׁשְך
יינם; את וׁשתּו כרמים, ונטעּו ויׁשבּו; נׁשּמֹות, ערים ּובנּו יׂשראל, עּמי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָׁשבּות
מעל עֹוד יּנתׁשּו ולא אדמתם; על ּונטעּתים ּפריהם. את ואכלּו גּנֹות, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹועׂשּו

אלהיָך". ה' אמר להם, נתּתי אׁשר ְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹאדמתם

כבישים סלילת
דרְך ּפּנּו סּלּו ֶַָֹֹסּלּו

הימים" אחרית "אוצרות זצ"ל,(ח"ב)בספר מבריסק הרב על מעשה מובא
הרכבתשפעם צפירת קול נשמע אורח, חכם תלמיד בביתו שהה כאשר

דיסקין: ליב יהושע רבי שאל לירושלים. לנסוע תקופה באותה שהחלה
כבר אהה! השיב: הצפירה, באה מנין לו כשהסבירו הצפירה? פשר מה

קרב. הגאולה וזמן כבר, כבר, הדרכים! את מפנים

שאומר כמו הדרכים. נהרסו שבחורבן כך על הסתמך מבריסק חיים ר'
איכה במגילת ירמיהו לעומת(ג)הנביא עּוה". נתיבתי ּבגזית ּדרכי ְְְִִִַַַָָָָֹ"ּגדר

הנביא ישעיהו מתנבא כך מחדש. ייסללו הדרכים כל המשיח בביאת זאת
י) מאבן(סב, סּקלּו המסּלה סּלּו סּלּו העם ּדרְך ּפּנּו ּבּׁשערים עברּו "עברּו :ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

העּמים". על נס ִִֵַַָָהרימּו

אליעזר דרבי כט)ובפרקי יפנו(פרק המשיח ביאת שקודם במפורש מובא ,
ישראל בני עתידין דברים עשר חמשה אומר: ישמעאל "ר' הדרכים: את
את ישמעאל רבי מונה הדברים שאר בין הימים". באחרית בארץ לעשות

הדרכים. פינוי

ירושלים בניין
ּבתֹוכּה ּובהמה אדם מרב ירּוׁשלם ּתׁשב ְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָֹּפרזֹות

ישראל. ארץ של לבה – ירושלים של לבניינה בסיס הוא הארץ בניין ִכל
ברחו שיהודים ימים היו היהודים. בפני חסומה הייתה שירושלים ימים היו
כך, כל תגדל שירושלים לנו ומגלה למרחוק רואה זכריה הנביא מירושלים.
לפני עד קרה. כך ובאמת תושביה. רוב את יכילו לא שלה שהחומות עד
חנוקים הרגישו הם מסוים בשלב החומות. בתוך חיו אנשים שנה 150
העיר לחומות מחוץ חדשות שכונות לבנות והחלו ובהמה אדם מרוב
אדם מרב ירּוׁשלם ּתׁשב "ּפרזֹות זכריה: הנביא שאמר הוא ְְִֵֵֵַָָָָֹהעתיקה.

ּבתֹוכּה". ְְֵָָּובהמה



מונה היא והיום יהודים, 45,000 בה גרו שנה מאה לפני אדם? רוב ומהו
ה' אמר "ּכה עצמם: בעד שמדברים זכריה כדברי ממש נפש. 650,000ַָֹ
מרב ּבידֹו מׁשענּתֹו ואיׁש ירּוׁשלם ּברחבֹות ּוזקנֹות זקנים יׁשבּו עד ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֹצבאֹות

ּברחבתיה". מׂשחקים וילדֹות ילדים יּמלאּו העיר ּורחבֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָָֹֹֹימים:

טבעי ריבוי
מאבתיָך ְְְֲִֵֶֹוהרּבָך

גם דיברו הזה המופלא הריבוי על כי לזכור ראוי אדם", "רוב הזכרנו ואם
שלמשה המועט מספרם את שראה מי כל הנביאים. שאר כל וגם רבנו

סיכוי אין ליהודים כי אמר שניים או אחד דור לפני התיכון במזרח היהודים
של בקצב שהתרבו הערבים, של הגדול הטבעי הריבוי מול לשרוד מספרי
היהודית במדינה מעט שעוד כך על דיברו שחורות רואי לאשה. ילדים 9

ערבי. רוב יהיה

אדמתָך ּופרי בטנָך ּפרי ּוברְך והרּבָך ּוברכָך "ואהבָך לנו הבטיח הקב"ה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאבל
נׁשּבע אׁשר האדמה על צאנָך ועׁשּתרת אלפיָך ׁשגר ויצהרָך ותירׁשָך ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּדגנָך

לְך" לתת יג)לאבתיָך ז פרק לנשים(דברים גורם הוא איך ומקיים. הבטיח, . ֲֶֶַָָֹ
יותר ללדת העבריות לנשים גורם הוא איך ופחות? פחות ללדת הערביות

ויותר?

ּבׁשנה מּפניָך אגרׁשּנּו "לא שאומרת: הנבואה בנו שמתקיימת ספק ְֲֲִֶֶָָָָֹאיך
אגרׁשּנּו מעט מעט הּׂשדה: חּית עליָך ורּבה ׁשממה הארץ ּתהיה ּפן ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאחת

הארץ" את ונחלּת ּתפרה אׁשר עד כג)מּפניָך ישראל(שמות מדינת . ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
במקביל בילודה. גידול יש שבו המערבי בעולם היחידי המקום היא
16,000 לעומת ישראל, לארץ לעלות היהודים ממשיכים בילודה לגידול
או באירופה עתידם את ומחפשים שנה בכל ממנה שיורדים ערבים

בארה"ב.

מדהים. חריג ממש הוא החיובי הטבעי הריבוי המערבי, לעולם ביחס

הראשון. במקום ישראל

תשובה
אלהיָך ה' את לאהבה זרעָך לבב ואת לבבָך את אלהיָך ה' ְְְְְְֱֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּומל

תהליך של תחילתו הרוחני. במרחב גם חיובי שינוי עוברת ישראל מדינת
על-פי בגמרא חכמינו שתיארו כמו ממש גדול. בחילּון היה בדורנו הגאולה
ּתּתן הּגפן יאמיר, ויקר יסגי, חצּפא - הּמׁשיח "ּבעקבֹות הנביאים. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻנבואת
יהיה הּועד ּבית ּתֹוכחת. ואין למינּות, ּתהא והּמלכּות ּביקר, והּיין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹּפריּה
ולא לעיר מעיר יסֹובבּו הּגבּול ואנׁשי יּׁשֹום, והּגבלן יחרב. והּגליל ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹלזנּות,
נעּדרת, ּתהא והאמת יּמאסּו, חטא ויראי ּתסרח, סֹופרים וחכמת ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיחֹוננּו,
ּבת אב, מנּבל ּבן הּקטּנים. מּפני יעמדּו ּגדֹולים זקנים, ּפני ילּבינּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָנערים
הּכלב, ּכפני הּדֹור ּפני ּביתֹו, אנׁשי - איׁש אֹויבי ּבחמֹותּה, ּכּלה ּבאּמּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָקמה

ׁשּבּׁשמי אבינּו על להּׁשען? לנּו יׁש מי ועל מאביו. יתּבּיׁש לא (סוטהם"הּבן ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
דתם.מט) על יהודים והעבירו פאות גזרו בתחילה, היה כך ובאמת .

כי ידע הוא נבהל. לא חז"ל דברי ואת התורה דברי את שהכיר מי ואולם
הּגֹוים מן אתכם "ולקחּתי הגדולה: הטהרה באה הראשון השלב ְְְִִִֶֶַַָאחרי
עליכם וזרקּתי אדמתכם. אל אתכם והבאתי הארצֹות מּכל אתכם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוקּבצּתי
ונתּתי אתכם. אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל טמאֹותיכם מּכל ּוטהרּתם טהֹורים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻמים
מּבׂשרכם האבן לב את והסרתי ּבקרּבכם אּתן חדׁשה ורּוח חדׁש לב ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלכם
אּתן רּוחי "ואת גדולה: תשובה באה כך אחר ּבׂשר". לב לכם ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָונתּתי

ועׂשיתם". ּתׁשמרּו ּומׁשּפטי ּתלכּו ּבחּקי אׁשר את ועׂשיתי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻּבקרּבכם



טכנולוגית מהפכה
הּזה הּגדֹול הּגֹוי ונבֹון חכם עם רק ְְְֶַַַַַָָָָָואמרּו

טכנולוגית מהפכה ישראל במדינת מתרחשת הזה, התהליך לכל במקביל
מדעי בגנטיקה, במיוחד בולטות ישראל של תרומותיה גדולה. ומדעית
החקלאות מדעי אופטיקה, אלקטרוניקה, כימיה, פיזיקה, המחשב,
וציוד לחימה אמצעי בפיתוח ידועה ישראל הטכנולוגיה בתחום וההנדסה.
בתחום רב מוניטין לישראל מתקדמות; חקלאיות שיטות בפיתוח צבאי,
וחקלאות מהונדסים יבולים מועשר, קומפוסט השקיה, שיטות החקלאות;
של ה-90 משנות החל בעולם. מהמתקדמות היא בישראל הרפואה מדבר.
סטרטאפ. וחברות היי-טק לתעשיות פורח כר בישראל נוצר ה-20 המאה

הזנק. חברות של בעולם ביותר הגבוה הריכוז בישראל

מהפכות שנה. אחר שנה ישראלים מדענים על-ידי נקטפים נובל פרסי
החדשנות; בתחום בין-לאומית הובלה הרפואה; ובתחום החלל בתחום
מה ממש החדשניים. והפיתוחים המחשבים בתחום טכנולוגית מהפכה
הּזה". הּגדֹול הּגֹוי ונבֹון חכם עם "רק יאמרו הגויים כל כי בתורה ְֶַַַַַָָָָשנאמר

ברזל כיפת יירוט

ישראל של החוץ יחסי התפתחות
ּכבֹודְך מלכים וכל צדקְך גֹוים ְְְְְִִִֵֵָָָוראּו

כולו "העולם העמים. בין שנוא הוא ישראל שעם מחשבה איזושהי יש
להן שיש המדינות מספר הוכפל האחרונות השנים ב-30 אבל נגדנו".
מדד יורד במקביל ל-160. מ-80 ישראל עם דיפלומטיים יחסים

אנטישמיותהא 26% על היום עומד והוא בהתמדה העולמי נטישמיות
בעקביות. ויורדת הולכת ישראל שנאת אבל הרבה, עדיין זה עולמית.
ליעד בסופו ויגיע הנביא ישעיהו על-ידי שנאמר התהליך פה מתקיים
גֹוים וראּו יבער: ּכלּפיד ויׁשּועתּה צדקּה כּנגּה יצא "עד ה': ידי על ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹשהוצב

ּכבֹודְך" מלכים וכל סב)צדקְך יתהפכו(ישעיה השונאים שכל רצון ויהי . ְְְְִִֵֵָָ
במהרה. לאוהבים

האויבים נפילת
רדפּוָך אׁשר ׂשנאיָך ועל איביָך על האּלה האלֹות ּכל את אלהיָך ה' ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹונתן

שמבינים מהגויים מורכב העולם תיקון בדורנו גם מצרים, ביציאת כמו
אותנו לימד כבר בו. להילחם שמנסים ומהגויים ה'. עם והולכים ולומדים
ּתגל מלְך "ה' המזמור את אמר הוא אחד על סוגים. שני שיש המלך ֵָָָדוד

רּבים" אּיים יׂשמחּו צז)הארץ את(תהילים אומר הוא השני הסוג על . ְְִִִִֶַָָ
הארץ" ּתנּוט ּכרּובים יׁשב עּמים ירּגזּו מלְך "ה' צט)המזמור .(תהילים ְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

עליית יודעים, שכולנו כפי
המדינה והקמת היהודים
לשבירת במקביל הייתה
גרמניה של האכזרי הרוע
ישראל מדינת הנאצית.
אחרי בלבד שנתיים קמה
בשנת נירנברג. משפטי
מעצמת נפלה תשנ"א
העוינת הרוסית הכפירה

ומבינים ערב במדינות שקורה במה נוכחים אנחנו אלה בימים המדינה. את
נטויה. היד שעוד

הגלות חיסול
איביכם ארץ אתכם ואכלה ּבּגֹוים ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹואבדּתם

הגלות. מתחסלת הזאת, והמופלאה הגדולה ההתפתחות לכל במקביל
רבנו: למשה שנאמרה מהנבואה חלק היא בגלות היהודים התמעטות

איביכם" ארץ אתכם ואכלה ּבּגֹוים לח)"ואבדּתם כו פרק גלות(ויקרא . ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבארץ ּבהיֹותם זאת ּגם "ואף קיימים. אנחנו עדיין אבל בנו, ְְְִֶֶַַָֹשאוכלת



ה' אני ּכי אּתם ּבריתי להפר לכּלתם געלּתים ולא מאסּתים לא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹאיביהם
מד)אלהיהם" כו .(ויקרא ֱֵֶֹ

יהונתן" "תפארת בספרו כתב זצ"ל איּבׁשיץ יהונתן ר' נצבים)הגאון ,(פרשת ְִַ
ולא ישראל עם לפני ישראל לארץ תשוב השכינה ּדמׁשיחא ְְְְִִִֶָָׁשּבעקבתא
סמּוְך ׁשּיהיה מׁשיח, ׁשל חבלֹו הענין "זהּו בגולה. היהודים על השגחה ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָתהיה

והּטע אחמיניּה, ולא ייתי אמרּו יׂשראל מחכמי ׁשרּבים עד ּכילּגאּלה, ם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻ
יׁשּוב לא הּגאּלה ּולעת לׁשמרנּו, הּבנים על אם ּבּגלּות עּמנּו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹֻהּׁשכינה
ואחר יׂשראל, לארץ מּקֹודם יׁשּוב הּׁשכינה רק אחת, ּבפעם אּתנּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהּׁשכינה
עלינּו יהיה ּבקרּבנּו אין וה' ּבּגֹולה ּכׁשאנּו ּכן ואם לׁשם, אנחנּו נׁשּוב ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכְך

מגן". ּכאן אין ּכי מצּוקֹות ְִֵֵָָָצרֹות
ייאמנו. שלא ונסים פלאות ישראל בארץ האחרון בדור ראינו ובאמת
בגלות. שיושב ישראל מעם ההשגחה נסתלקה כאילו נראה במקביל
העם את שמכלה נוראה בהתבוללות כך ואחר האיומה, בשואה תחילה

בגלות. היושב היהודי

לבוא לעתיד
ה' יאמר אֹוליד ולא אׁשּביר ְְֲִִִַַַֹֹהאני

איך להם הראיתי ערביים, שיח'ים 50 של קבוצה עם לי שהייתה בשיחה
ידינו. על שנעשה ה' מעשה באמת הוא ישראל במדינת שקורה מה כל
שהבטיח הקב"ה, לדעתם אם אותם שאלתי כך אחר לכך. הסכימו והם
שהוא סיכוי יש לדעתם האם הדרך. באמצע יעצור הללו, הדברים כל את

הבטחותיו. כל את יקיים ולא זמני ממשלה מראש או מהאו"ם יפחד
חצי כבר והביא ישראל עם כל את לכאן להביא שהבטיח מי כי ברור הרי
יש להם: אמרתי לכאן. כולו העם את ויביא דברו את לקיים ימשיך ממנו,
ובלבד נגדו. ללכת או אלוקים עם ללכת יכולים אתם חופשית, בחירה לכם
ירמיהו שאומר כמו ממש נמחץ. – אלוקים נגד שהלך מי כל כי שתדעו

ׁשאסיְך(ל)הנביא והיּו ילכּו, ּבּׁשבי ּכּלם צריְך וכל יאכלּו, אכליְך ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹֻ"לכן
את אסאד. את חוסין. סאדם את תראו לבז". אּתן ּבזזיְך וכל ְְְִִִֵֶַַָָָֹלמׁשּסה,
אלוקים של בדרכו שעמד מי כל איך תראו קדאפי. מועמר את מוברק.

שלכם. הדרך את תבחרו ואתם נמחץ.
ברגעים גם רגע, בכל שנזכור לעצמנו. גם הללו הדברים את אומר אני
מסייע והקב"ה ועושים, פועלים שאנחנו נבואה. בתוך חיים שאנחנו קשים,
אחד "ודבר לעצור, בכוונתו ואין דברו את מקיים הוא הקלעים. מאחורי
הבאות בשנים כי לדעת צריכים אנחנו ריקם". ישוב לא אחור מדבריך
בניין. עוד עלייה. עוד ומתגשמות. הנביאות ממשיכות איך לראות נזכה
לאויבינו. היחלשות עוד תשובה. עוד כלכלי. שפע עוד התיישבות. עוד

גדולה, ואמונה לאלוקים גדולה אהבה מתמלאים התהליך, את כשמבינים
לקרוא רוצים אנו בתוכנו. שה' מבינים להתקדם. רק הולך שזה ומבינים
הזה הגדול המדהים במפעל ולהשתתף לבוא בחו"ל שנמצא מי לכל
להיֹות קֹול בת עתידה אלעזר, בן ירמיה רּבי "אמר עושה. ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָשאלוקים
ׂשכרֹו". ויטֹול יבא - אל עם ׁשּפעל מי ואֹומרת: צּדיקים ּבאהלי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמפֹוצצת

ונצליח. נעשה משותפים ובכוחות


