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 דבר העורך
פרשיות אלו העוסקות ביציאת מצרים מהם אנו בונים את בנין 
האמונה, בהתבוננות ביד החזקה אשר עשה ה' למען הוצאת עם 

הביאה לא"י )כפי שהבאנו  שתכליתה היתה –ישראל ממצרים 
במאמר על הפרשה(, ובידיעת הדברים האלו אנו רואים את כוחו 
ושליטתו של הקב"ה על כל הבריאה ואת בחירת עם ישראל 

שכל כלי יוצר עלייך לא יוצלח, ואין אף כח  –המורה על יחוד ה' 
 בעולם שיכול להתנגד לרצון ה' לגאול את ישראל.

תבונן במציאות של ימינו, בה אנו בימים אלו מן הראוי ג"כ לה
שנתן לנו את הארץ  –רואים ג"כ את בחירת ישראל ואת יחוד ה' 

לנחלה, ולמרות הגלות הקשה והארוכה, וכל נסיונותיהם של 
הגוים להילחם בנו ולכלות אותנו ח"ו, הרי אנו זוכים להיות 
בארץ הקודש אשר הבטיח אותה הקב"ה לאבותינו לפני אלפי 

ר'  מדברי המשגיח הגה"צ 61שהארכנו בזה בגליון שנים. וכפי 
 יחזקאל לוינשטיין זצוק"ל.

מן הראוי לעמוד על כל העליות לא"י, אשר החלו מתחילת 
האלף השישי, ואשר סללו לנו את הדרך קמעא קמעא, עד 
שהגענו למה שהגענו היום. טעות ישנה נתאזרחה בלב רבים 

ה' מהנהגת עם )אשר נגרמה ע"י אלו שרצו לדחוק את יראי 
ישראל(, והיא, שכביכול היהודים החרדים לדבר ה' לא התארגנו 
לעלות לא"י, ואדרבה הם התנגדו לעליה, ורק החילוניים הם אלו 
שעלו לארץ ויישבו אותה, ואילו ציבור יראי ה' עלה בעל כרחו 
כנטפל אליהם. כמה פעמים הצבענו על כך שעליית תלמידי 

על מנת לשבת בה בלבד, כי אם על  אשר עלו לארץ, לא –הגר"א 
מנת ליישב אותה, היא אבן היסוד לכל מה שקיים היום, ואך ורק 
אודות למסירות נפשם בפעולותיהם הכבירות לביסוס הישוב 
והרחבתו, אנו זוכים לכל מה שקיים בימינו. ומן הראוי להתבונן 
קצת בהיסטוריה של דברי ימי עמנו, לראות את כל העליות 

 הקודמות.

היתה עליה  בין השנים ד' אלפים תתקס"ט לד' אלפים תתקע"א
גדולה שכונתה "עליית שלש מאות הרבנים", בין העולים היו 
כמה ממנהיגיו הרוחניים של הדור ובראשם רבינו שמשון 
משאנץ, רבינו יהונתן מלוניל, רבי משה קצין, רבי יוסף שם טוב 

של העולים ואחרים. חלקם התיישבו בירושלים, חלקם האחר 
השתקע בעכו, והיא הפכה אז למרכז התורה בארץ ישראל, וכפי 

הרשב"א )שו"ת הרשב"א ו, סט(: "מנהג מכל חכמי ארץ מזכיר ש
ישראל וכל חכמי בבל, השואלים שאלה, לא יחתום בה שום 

 אדם, וכך אומרים: יורונו "חכמי עכו" משאלת כך וכך". 

בנו ר' נחמן. תחילה עלה הרמב"ן כידוע מאגרתו ל בשנת ה' כ"ז
הגיע לעכו, ואח"כ עלה לירושלים שאליה הגיע בט' אלול ה' 
אלפים כ"ז. במשך זמן שבתו בארץ התקבצו אליו תלמידים 
רבים מהארץ ומבבל. ובאותן שנים אף סיים את פירושו לתורה. 

 וכן עלו עוד ראשונים כל הזמן.

בעקבות גירוש ספרד בשנת רנ"ב עלו יהודים רבים לארץ 
אנו מוצאים ישוב יהודי גדול בצפת.  שבשנת ש"ל,שראל עד י

ישוב אשר היה בו ריכוז מופלא של גדולי ישראל הרמ"ק 
 האריז"ל הבית יוסף, מהר"י בירב וכו' וכו'.

עלה השל"ה, וכתב באגרת לבניו משנת שפ"ב  בשנת שפ"א
"וקהל : (166)מובאת בספר "אגרות ארץ ישראל" עמוד 

ובונים תרבים למאד מאד ממש למאות, הספרדים שבירושלים מ
נו חושבים כל זה לסימן גאולה בב"א, ובזמן חבנינים גדולים, ואנ

קהל גדול ונורא  הכי קהל אשכנזים יהי תשמעו קצר אי"ה
וירצו להתחבר רבים יבואו שלאל  הלהבמאוד מאוד, כי ידעתי ת

 לה'".

 

  תשע"ו טבת 28ן גליו                               ארץ הקודש נחלת ה' גליון תורני בעניני

 מעניני הפרשה
 פרשת וארא

 זבחו לאלוקיכם בארץ
בפרשת השבוע מובא הדיון הארוך שבין משה רבינו שבא בשליחותו של הקב"ה להוציא את 
עמו ישראל ממצרים לבין פרעה שממאן לשלחם. לכאורה לא מובנת התנהלותו של פרעה, 
לאחר שכבר לקה כ"כ הרבה, וכל מצרים נחרבה, ומאידך כבר פסק השעבוד מבני ישראל 

 זיק את עם ישראל בארצו, ואיזה ריוח יש לו מכך. בר"ה, לשם איזו תועלת הוא רצה להח

אמנם לאמתו של דבר מלחמתו של פרעה לא היתה אך ורק מחמת רצונו לשעבד את 
 ישראל בשעבוד הגשמי, אלא שהיתה כאן מלחמה יותר עמוקה.

ידוע שתכלית יציאת מצרים היתה בשביל הכניסה לארץ ישראל, כמו שנאמר בפסוק 
אשר נשבע  למען הביא אותנו לתת לנו את הארץהוציא משם  "ואותנו (כג ו דברים)

 למען תכליתו היה משם אותנו שהוציא שמה נתברר וגם לאבותינו" וכ' המלבי"ם "ואותנו.
"וידעו כי אני ה'  (מו כט, שמות) ". ומצד שני נאמר בפסוקהארץ את לנו לתת אותנו הביא

מצרים  ". כלומר שתכלית יציאתאשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשכני בתוכםאלוקיהם 
 היתה בשביל השראת השכינה בקרב עם ישראל.

אך באמת שני הענינים אחד הם, שתכלית יציאת מצרים היתה בשביל להיכנס לארץ ישראל 
משום ששם הוא מקום השראת השכינה, כפי שנאמר בפסוק )ויקרא יח, לד( "ולא תטמא 

 )ויחי ", וכמו שאמרו חז"ל בזוה"קתוכהאשר אני שוכן באת הארץ אשר אתם יושבים בה 
 לך נודה )בברכת, ץ"וכך כותב היעב ".דישראל בארעא אלא שריא לא דשכינתא(: "ב רכב,

 ".לאלהים ויקבלוהו הארץ יירשו למען - היתה מצרים יציאת עיקר כל "ולזה שהנחלת( ה"בד

ומשום כך אמרו בגמ' )כתובות קי, ב( "שכל הדר בא"י דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר 
בחו"ל דומה כמי שאין לו אלוה", משום שא"י הוא מקום השראת השכינה, ואילו חו"ל 
מונהגת ע"י השרים כמו שהאריכו הרמב"ן )ויקרא יח, כד( והגר"א )אדרת אליהו דברים א, ו(, 

 עיקר קיום המצוות בא"י דווקא.ועי"ש שביארו שמשום כך 

 עובדי ע"ז בטהרה

אולם, בפרשתנו אנו רואים יותר מכך, לא רק שקיום המצוות בחו"ל אינו מביא אל הדביקות 
הרצויה בהקב"ה, אלא שהם גם גורמות חיזוק לאומות העולם ששליטתו של השר שלהם 
היא באותה הארץ. בכך מבאר רמ"ד ואלי את סירובו העיקש של פרעה להחזיק בעם 

לכו זבחו "שראל להקב"ה, הוא אמר למשה ולאהרן ישראל, וגם לאחר שנתרצה שיזבחו עם י
וניחא ליה טובא לשר של מצרים להחזיק בם ולבלתי "( כא ,ח שמות) "לאלוקיכם בארץ

לך לו בתחלה ואחר כך ובוי הזה היה הריכי הזבחים מרבים את ההשפעות כידוע, וה שלחם
טול את עיקר ונמצא שהוא יהנה הרבה מזבחיהם כי ילישראל המשועבדים תחת ממשלתו, 

". )רמד"ו שמות כמו שהוא כן תמיד בזמן הגלות השפע לעצמו ויתן את התמצית לישראל,
 ח"א עמוד קיא(.

יסוד זה מבואר בכמה מקומות, שבזמן הגלות עיקר השפע מגיע לשרי האומות, וישראל 
, יש זמנים ב כי דע(: "שפה עמוד במרום מקבלים מהם את התמצית, כמ"ש הרמח"ל )אדיר

, נוטלים והם, להם הראוי לפי באה היא ואז, ישראל אל ומגמתה הולכת שההשפעה או
 והם, מוכנים ישראל כשאין אך. עב היותר שהוא, העולם לאומות התמצית רק ונותנים
 אל ניתן ממנה וחלק, לשרים שראוי מה אלא הבאה ההשפעה אין כמעט אז, בגלות הולכים
, תרומה קנב)ומקור הדברים בזוה"ק  ."'וכו כברזל שמיכם: אמר ולכן. התמצית שהוא, ישראל

; ריח ודישעיהו עמוע"ע רמ"ד וואלי: דברים באור משנה תורה עמוד מו;   -. א, פנחס רלה; ב
 יחזקאל עמוד קנו(.

ועבדתם שם אלהים אחרים "ד, כח(:  ועל זה נאמר הכתוב שמדבר על זמן הגלות )דברים
 רבי, שהכוונה לדברי הגמרא )עבודה זרה ח, א( תניא . ופירש הספורנו"מעשה ידי אדם וכו'

 טהרת "דהיינו - הן" בטהרה כוכבים עבודת עובדי לארץ שבחוצה ישראל: אומר ישמעאל
 בידם נופל ההמשכה עיקר אבל, שבשמים לאביהם אלא שאינה ספק בלי והכונה המחשבה

)רמ"ד ומתגדלים".  ומתקיימים חיים כך ידי שעל לפי, להם עבודה כעין וזהו. החיצונים של
 (.רצג' עמ, תורה משנה ביאור, תנינא, ואלי דברים

 
נחלת ה' דא ארץ החיים, והכי קרא לה דוד מלכא 

)זוה"ק  נחלת ה' –לארץ ישראל דאיהי ארץ החיים 
 וירא קטו, א(.

   ת תשע"וה ז"ל נלב"ע טז טב'ינהר' משה שרז בן יהודה ורגלעילוי נשמת 



עם יחד הגיע לירושלים רבי יהודה החסיד  בר"ח חשון שנת תס"א
מאות אנשים, ומיד הוא קנה את "חצר האשכנזים" הסמוך 

למידיו שמונים שבה גרו השל"ה הקדוש ות -לביהכ"נ הרמב"ן 
בו' חשון  –הוא נפטר ו' ימים אחר עלייתו  שנה קודם לכן, אך

בהמשך נבנה בית הכנסת מחדש וידוע בשם "חורבת רבי תס"א. ו
שלום ירושלים", )הדברים מסופרים בספר "שאלו  יהודה החסיד".

. ובספר "חזון ציון" ר' גדליה מסמיאטיץ, מתלמידי רבי יהודהל
 "(. קומץ יהודים בארץ ישראל השוממה" "איפרק 

הג"ר חיים אבולעפיה בנה את העיר טבריה, והאריך על  בשנת ת"ק
זה בספר "זמרת הארץ". באותן שנים גם התרבה הישוב היהודי 

פה עלה גם בעל "אור החיים" בירושלים במדה מרובה. באותה תקו
לאחר מכן היתה גם עליית החסידים המכונה והקדוש לירושלים, 

 "עליית תלמידי הבעש"ט".

, ירושליםאת ובנו , עלו תלמידי הגר"א -בשופר גדול  תק"עבשנת 
מרים ממות, יסורים ונלחמו עליה עם שכניהם הערבים, מתוך 

להגר"י משקלוב, כאשר מסופר בהקדמת הספר "פאת השולחן" 
 ולא הרפו אלא המשיכו באש ובמים לכבוש את ארץ ישראל.

ולאחר מכן בניהם, יצאו אל מחוץ לחומות ירושלים, לקיים מצוות 
"הרחיבי מקום אהלך", וייבשו את הביצות במסירות נפש, ובנו את 

. 611כמובא בספר האיש על החומה, ח"ב, עמוד ירושלים החדשה, 
 רחב לממדים גדולים. עד שהישוב התפתח והת

דרשו ושלחו , הגאון הנצי"ב והגאון מלבי"ם בשנות התר"ל וכו',
, שיעלו ויישבו את ארץ ישראל ויפריחו שוממותיה אגרות לרבים

, 61, אייר תשע"ה )על הנצי"ב( גליון 61גליון )והובא בנחלת ה' 
 )על המלבי"ם(. סיון תשע"ה

 שומעי לקחו,בות הבעיר כשלהבת לוהבן איש חי בכל דרשותיו, 
"פורת  את ישיבתבירושלים ובנה לעלות וליישב את ארץ ישראל, 

יושבי למען  לא נח ולא שקט מלשלוח צדקה וסיוע. ויוסף"
'מלאך  ארה"ק, עד שכינוהו חכמי ירושלים והגאון יש"א ברכה

, אדר 61עיין נחלת ה', גליון )ו מושיע ממרום לבת ציון העלובה'.
 תשע"ה(.

ונתעוררו אלפים לעלות , כשגירשו היהודים ממוסקבהבשנת תר"ן 
ובו הוא מעירני , כתב החפץ חיים לבנו מכתב "...לארצינו וליישבה

על ההתעוררות הגדולה בכל פינות עמנו לעלות לארצנו, ומשער 
כי הימים ימי עקבתא דמשיחא, וכי פקד ה' את עמו, ואפשר שהוא 

משיח. ואם היינו אתחלתא דקיבוץ גלויות, שהוא קודם ביאת ה
ביכולת היה מן הראוי לקנות קרקע ולעלות להארץ" )מכתבי 

 ניסן תשע"ה. 66ועיין גליון "נחלת ה'" גליון  (.11החפץ חיים עמ' 

החלה עלייתם של תלמידי ישיבת סלבודקה,  שנת תרפ"דבשלהי 
אשר ממנה יתד ופינה לעולם הישיבות בארץ, בעקבות גזירת 

ר מכן, וממנה הסיק הגאון ר' משה הגיוס, שבוטלה מיד לאח
מרדכי אפשטיין, כי "ברור הוא בעיני כי רצון ההשגחה העליונה 
שיתייסד מקום מרכז התורה בארץ הקדושה, להרים דגל התורה 
והיראה, להראות כי אך על ידי התורה וגדוליה יבנה ישראל 

 (.21וארצו". )הובא בספר נסיך ממלכת התורה עמ' 

וזירז מאד לחזק את זון איש לארץ ישראל, עלה הח בשנת תרצ"ג
הישוב היהודי בארץ ישראל, כמובא ב"פאר הדור", ח"א, עמוד 

כסלו  2סיון תשע"ד, וגליון  6שמ"ז, וב"נחלת ה'" גליון  –של"ז 
 תשע"ה.

ספרדים אשכנזים , מכל העדות והחוגיםכך עלו לארץ ישראל, ו
, ליישב את כל חלקי ארץ ישראל, ותימנים, ליטאים וחסידים

ובהם גדולי רבותינו, מהרי"ל דיסקין, הגר"ש סלנט, הגרא"ז מלצר, 
, הגר"י אברמסקי, הגר"ז סורוצקין, הרב מטשיבין, רב מבריסקה

ועוד רבים רבים מגדולי התורה וגדולי האדמורי"ם, שחלקם אף 
 .ה"קרעזבו כהונתם בגולה ועלו לקבוע מושבם בא

בשנת  ארץ הקודש. ששים ריבוא יהודים תושביכ בשנת תש"ח,
 שנים בכל כעשרו, שני מליון - בתשכ"ב. מליון שבו בהי –תש"ט 

את  הוא עובר והיוםיהודים, במליון  היהודי מתווסף בעודישוב ה
 כן ירבו. הששה מליון

האיש על הובא ב")ונסיים בדבריו של הגרי"ח זוננפלד זיע"א 
"וכנראה נתקיים בנו "אם תעירו  (:612 - 611ח"ב עמוד  "החומה

עליכם  ..וכו' עד שתחפץ", והנראה שהחפץ הזה התעוררות עליון
 לבוא ולעלות לא"י ולחכות כאן למשיח". 

הנה מלכך יבוא לך צדיק  בת ירושליםהריעי  בת ציון"גילי מאד 
 ונושע הוא עני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונות" )זכריה ט, ט(.

 העורךבברכת התורה, 

 

 גלות השכינה

כי רמ"ד וואלי מוסיף טעם נוסף לרצונו של פרעה שבני ישראל יתעכבו בארץ מצרים "
ם העליונים של שאר האומות, ריעל כל השה גדולתו של אותו השר נ  מ  ומ   ,השכינה עמהם

 ."כי עיקר ההשפעות במקום שהשכינה שרויה שםה לראש, ריבסוד: היו צ

כלומר, ידוע מדברי חז"ל כי כאשר גלו בני ישראל גלתה שכינה עמהם. ומשום כך כל 
שהיו צריכות להגיע לעם ישראל, הולכות אל  ע"י השראת השכינה,ההשפעות שמגיעות 

ישיבתם של בני ישראל ביניהם. ]ואח"כ האומות נותנים לישראל רק את הגוים, ע"י 
 התמצית וכנ"ל[.

 יא במהדורת מכון רמח"ל( שכ' כי "קלקולי –והן הן דברי הרמח"ל )מאמר הגאולה דף ה 
, הוא ונורא איום השלישי והקלקול ...ראשים בארבעה נכללים ונמצאו, הם רבים הגלות

 וחזקים עצומים מאורות מיני וכמה( א"הסט) הטומאה שרי בין וגלתה השכינה שיצאה
 להם ונמצא'. וכו ונתחזקו, וגבורה שפע מהם ולקחו.. הקליפות ביד ונמסרו, אחריה יצאו
 והדברים) אדוניהם. לפני מתפרצים ועבדים, רמה ידינו: אמרו כן על, לחם שבעת גאון

 ב(., פד לך לך בזוהר ל"חז בדברי מבוארים

מגיע הזמן להיפרע מן האומה שעם ישראל גלו אליה, מבקש הקב"ה  ומסיבה זו, כאשר
"צאו מתוכה עמי ומלטו איש ( מה נא,) מעם ישראל לצאת ממנה כמו שנאמר בירמיהו

 צוה ה"שהקב כשם את נפשו מחרון אף ה'", וביאר רמ"ד ואלי )ירמיה עמוד תכ"ב(: "והנה
 בשלומה כי, בתוכה וליםג שהיו שנה שבעים כל בבל של שלומה את לדרוש לישראל

 השכינה יוצאת ביציאתם כי, מפלתה בעת מתוכה לצאת אליהם ציוה כך, שלום להם יהיה
 המתריס אפו חרון שהוא הקשה הדין ונשאר ,והרחמים החסד מהם ומסלקת עמהם
 ."'ה אף מחרון נפשו את איש ומלטו עמי מתוכה צאו: שכתוב וזהו, כנגדם

 עבודה זרהוכעובד  -כמי שאין לו אלוה 

מכל מה שנתבאר למדנו, שמלבד הענין שעם ישראל אינו יכול להידבק בהקב"ה בחו"ל 
ממשיכות את שהמצוות מחמת שאינם במקום השראת השכינה, ישנם עוד שני טעמים א. 

השפע לכוחות הטומאה השורים בחו"ל. ב. כיון שמבחינה מסוימת השכינה כן נמצאת 
 אל כוחות הטומאה. השכינה שעבודבחו"ל, וזה עצמו גורם את 

 שרובה בעיר' אפי י"בא אדם ידור ולפי"ז יש לבאר דברי הגמ' בכתובות )קי, ב( לעולם
 - ישראל בארץ הדר שכל, ישראל שרובה בעיר ואפילו ל"בחו ידור ואל, כוכבים עובדי
 לתת שנאמר,, אלוה לו שאין כמי דומה - לארץ בחוצה הדר וכל, אלוה לו שיש כמי דומה
 לומר אלא? אלוה לו אין בארץ דר שאינו וכל, לאלוקים לכם להיות כנען ארץ את לכם

 היום גרשוני כי: אומר הוא בדוד וכן; כוכבים עבודת עובד כאילו - ל"בחו הדר כל: לך
 .אחרים..." אלהים עבוד לך לאמר' ה בנחלת מהסתפח

' הנ"ל( אנו רואים שגם לפי המסקנא והנה מדברי התוספתא )שהוא מקור דברי הגמ
 כעובד ע"ז, אלא שנוסף גם שהוא כמי שאין לו אלוהנשאר דבר זה שכל הדר בחו"ל 

)וקושית הגמ' שהקשו וכל שאינו דר בארץ אין לו אלוה, אין הקושיה שזה לא נכון שכמי 
 אומר הוא הרי"שאין לו אלוה, אלא שהפגם הוא יותר גדול מזה(, וזה לשון התוספתא: 

לתת לכם את  (לח כה, ויקרא) ואומר ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלוקים...
 אתם אין, לאלוה לכם הריני - כנען בארץ שאתם זמן כל, ארץ כנען להיות לכם לאלוקים

כי גרשוני היום  (יט כו - א שמואל) אומר הוא וכן לאלוה לכם איני כביכול - כנען בארץ
 עובד שדוד דעתך על תעלה וכי אמר לך עבוד אלהים אחריםמהסתפח בנחלת ה' ל

 לחוצה ויוצא שלום בשעת הארץ את המניח כל, ואמר דוד דרש אלא, היה זרה עבודה
 ."זרה עבודה עובד כאילו לארץ

, כמי שאין לו אלוההרי מבואר מדברי התוספתא ששני הדברים נכונים, שהדר בחו"ל גם 
. )וכך מבואר מדברי הרמב"ן והגר"א )שהוזכרו לעיל( שהביאו את דברי כעובד ע"זוגם 

הגמ' שכל שאינו דר בא"י כמי שאין לו אלוה, ומשמע שדבר זה נשאר אף למסקנא(. 
והדברים מבוארים עפ"י מה שנתבאר שישנם שני חסרונות בישיבה בחו"ל א. שהשכינה 

כמי שאין כשהיא בחו"ל, היא כשבויה תחת שרי אומות העולם, ולכן " –השורה על ישראל 
 שעיקר השפע של מעשי המצוות שלו הולך אל הסט"א.  - שהוא כעובד ע"ז". ב. לו אלוה

 המניח את הארץ בשעת שלום

 עובד כאילו לארץ לחוצה ויוצא שלום בשעת הארץ את המניח לשון התוספתא "כל והנה
קשה מדוע דווקא "בשעת שלום", שהרי לעיל נתבאר שגם בזמן לכאורה זרה", ו עבודה

 הגלות נאמר שישראל שבחו"ל עובדי עבודה זרה בטהרה הם.

"בחינה חשובה"  נהישויש לבאר שכיון שכש"גלו ישראל גלתה שכינה עמהם", ממילא 
ד וואלי וכמש"כ רמ"] לשכינה, ךמעשיהם הולשמגיע מכח שפע השהשכינה עמהם, וש

המניח את הארץ בשעת שלום, בזמן שאין השכינה נמצאת  [, ורקז-מוד קסושמות ח"א ע
כלל בחו"ל, כל השפע ממעשי המצוות שלו הולך אך ורק אל שרי האומות, והרי הוא 

 כעובד עבודה זרה.

הדר בחו"ל כמי שאין כל ]ומ"מ לענין "כמי שאין לו אלוה" נוקט התוספתא את הלשון "ש
כיון שעיקר השכינה שורה בארץ, הרי שכל הדר בחו"ל אינו  לו אלוה", ויתכן לבאר שמ"מ

יכול להידבק בשכינה כראוי, והרי הוא כמי שאין לו אלוה, אע"פ שישנה קצת השראת 
 השכינה[.



 נבואות ה' לאחרית הימים
 עד שתחפץ 

כן ] כג( ֵכן ֲאַמר ֵחיְוָתא ְרִביָעְיָתא ַמְלכֻו ְרִביָעָאה ֶתֱהֵוא ְבַאְרָעא, דניאל ז)
ִדי  [כי מלכות רביעית תהיה בארץ -החיה הרביעית תרמז  ,השיב לי המלאך

ְוֵתאֺכל ָכל  [אשר תהיה משונה מאד מכל המלכיות]ִתׁשְֵנא ִמן ָכל ַמְלְכָוָתא 
ותחריב כל הארץ ותדוש אותה ותשחק אותה ]ַאְרָעא ֻוְתדֻוׁשִַנֻה ְוַתְדִקַנֻה 

 והוא גלות אדום[.  –. הדק

 - מורים יםועשר הקרנ]ְוַקְרַנָיא ֲעַשר ִמַנֻה ַמְלכֻוָתה ַעְשָרה ַמְלִכין ְיֺקמֻון  )כד(
ֹון ְוָאֳחָרן ְיקֻום ַאֲחֵריה [תכלול בתוכה עשר מלכיות שיקומו ממנה ושמלכות ז

הוא טיטוס שיחריב מלך אכזר, ויעמוד אחריהם ש - ורהמהקרן הזעירה ]
ֻוְתָלָתה  [חזק מן הראשוניםיהיה והוא ]ְוהֻוא ִיׁשְֵנא ִמן ַקְדָמֵיא  [ביהמ"ק

לך יון ומלך מלך ישראל ומ –ושלשה מלכים ישפיל ]ַמְלִכין ְיַהְשִפל 
 [. ישמעאל

ֻוְלַקִדיׁשֵי  [והוא ידבר דברי חרוף מול העליון]ֻוִמִלין ְלַצד ִעָלָאה ְיַמִלל  )כה(
 ר ְלַהׁשְָנָיה ִזְמִניןְוִיְסבַ  [ישחית שהם קדושי עליוןואת ישראל ]ֶעְליֹוִנין ְיַבֵלא 

  – [ידמה בלבו להעבירם על כל מועדיהם ודתיהם]וְוָדת 

 –א. עידן ויהיו מסורים בידו עד ] .ִעָדן ְוִעָדִנין ּוְפַלג ִעָדןִביֵדֻה ַעד  ְוִיְתַיֲהבֻון
שלש וחצי  כלומר,חצי זמן.  –שני זמנים. ג. ופלג עידן  –זמן אחד. ב. ועידנין 

 ומצודות(.רס"ג מלבי"ם )רש"י [. זמנים

 

אמר עוד " (עמוד ח טור ב)בהקדמתו לעץ חיים  בי חיים וויטלכתב רו
וכו'. פירוש הדברים, כי  השבעתי אתכם בנות ירושליםהנ"ל, ובג"ד  מאמרב

הנה היתה השבועה הגדולה לאלקים, שלא יעוררו את הגאולה, עד שאותה 
וכבר אמרו רז"ל, כי זמן האהבה תהיה בחפץ ורצון טוב, כמ"ש עד שתחפץ .. 

כמ"ש ז"ל בברייתא דר' ישמעאל בפרקי  השבועה היא עד אלף שנים,
א.ה. להתנא ר' ישמעאל בן אלישע כהן גדול(, ע"פ דניאל וז"ל: היכלות )

 ".וכו' ואתיהבון בידיה עד עידן ועידנין ופלג עידן

נאמר בשיר השירים )ב, ז( "השבעתי אתכם בנות ירושלים ביאור דבריו: 
 בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ".

ג' פעמים  -)ג' שבועות הללו למה : ")כתובות קיא, א( ואומרת על כך הגמ'
אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שנאמר בשיר השירים פסוק זה( 

שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם ואחת 
שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל 

 ."יותר מדאי

אומר , ועל כך לישראל ים אלו מעוררים את אהבת ה'כלומר, ששלשה דבר
את האהבה, וממשיך הפסוק שזמן השביע הקב"ה שלא יעוררו הפסוק ש

 ."עד שתחפץ" –השבועה הוא 

ועל כך מביא רבי חיים וויטל מהמדרש שהזמן של עד שתחפץ הוא הזמן 
"ז הזה שעליו נאמר בדניאל "עידן ועידנין ופלג עידן", שזהו אלף שנה ]ולפי

שנים, וכשנכפיל אותו בשלש וחצי  826-יוצא, שהזמן שלפיו מחשבים, הוא כ
 שנים[. 0111)עידן ועידנין ופלג(, נקבל 

ולדבריו מתחילת האלף השישי הוא הזמן של "תחפץ", לאחר אלף שנים 
ד' אלפים תתכ"ח, ואח"כ גלו מארץ ישראל -מהגלות. )חורבן הבית היה ב

, ומשם עיצומה בתחילת האלף החמישימעט מעט, עד שהגלות הגיעה ל
 .(ואילך היתה השבועה הנ"ל למשך אלף שנה, עד תחילת האלף השישי

]וידוע שרוב גדולי ישראל לא חששו לג' שבועות. והדברים מתאימים עם 
 דברי ר' חיים וויטל הנ"ל[.

 

על שיר השירים )ח, ד(: "וחזרה השכינה להשביע  ועד"ז כ' בפי' האריז"ל
משא"כ .. קודם זמנו זה שזכינו בעקבי משיחא]שלא[ לעורר את אהבה 

, השמת לבך לעת קץ בזמנינו זה שמוטל עלינו לשלש דמעותינו על לחיינו
כל הקיצין, הנה לא ינום עם סגולה, ונאספו שם כל העדרים, צדיקים ילכו 

ה', ויקבצו יחד בתפילה מיוחדת פעמים שלש, בה כל ירא וחרד את דבר 
 ערב בקר וצהרים ובהקמת חצות וכו'". 

ישי( כבר הגיע ריז"ל )שהוא קרוב לתחילת האלף השוהיינו שבזמנו של הא
)במדור  ]ועי' בגליון הקודם "תחפץ"זמן עקבתא דמשיחא, והוא הזמן של 

ם מתאימים . והדברישעקבתא דמשיחא הם ימות משיח בן יוסף נבואות ה'(
גם לדברי האר"י שזמן עקבתא דמשיחא הוא הזמן של "תחפץ". ויש 

של עקבות  התחלה קטנהלהוסיף, שבתחילת האלף השישי היתה רק 
של עקבות  עיקר ההתחלהמשיחא, ואח"כ באמצע האלף השישי, הוא 

 [. להאריך בזה בעזה"ימשיחא. ועוד חזון למועד 

בדברי בעל ה"התעוררות תשובה", ה"ה הג"ר שמעון סופר בן ה"כתב  יעוי'ו
עלות  סופר" )בספרו "שיר מעון" עה"ת, בפרשת וישלח, בד"ה והצאן והבקר

אלף החמישי, ואח"כ עקבתא "י"ל ודפקום יום אחד היינו יום חמישי,  עלי(:
..." עכ"ל. ומשמע שמיד כשמסתיים האלף החמישי, מתחיל הזמן דמשיחא

 ל קראו לו "עקבתא דמשיחא".שחז"

 

, על דברי הזוה"ק )שמות יז, ב(: "דאמר רבי ועד"ז מבואר בדברי הרמ"ק
חייא, לית שולטנו לאומין עלייהו דישראל אלא יומא חדא לחוד, דהוא יומו 
של הקב"ה, והוא אלף שנים". וממשיך הזוהר "אמר רבי יוסי, אי יתיר 

אלא על דלא בעיין למיהדר  ישתעבדון, לא על פום גזירת מלכא הוא,
 לקבליה".

וביאר ב"אור יקר" להרמ"ק שם: "הענין כי הגלות היה על עוונותינו אם 
, ואפילו ואז נגזר על ישראל אלף שנהבעגל אם בבית עצמו באותו הדור, 

ועליו נאמר, אם תעירו ייטיבו דרכם בדרך בינוני זכו האומות באלף שנה, 
ם מאלף ולמעלה, תלוי בתשובה מפני אמנואם תעוררו אפילו בתפילה, 

 שעיכובו על עוון הדור הוא בעצמו".

הרי שלאחר אלף שנה כבר לא נאמר "אם תעירו ואם תעוררו", שזמן זה 
 הוא כבר זמן "תחפץ".

 

 נתקיים בנו אם תעירו וכו' עד שתחפץ

)הובא ב"האיש על החומה" ח"ב עמ'  הגאון ר' יוסף חיים זוננפלדבמכתב מ
אומר אני, בודאי הגיעה השעה שיתעוררו בעלי היכולת ליתן לב כ': " (041

להישוב בקודש, אם כי מאז לבם של ישראל עם הקודש הומה לחיבת 
הקודש, לא היה להם כי אם לתמוך באותם המעטים השרידים אשר נתנו 
לבם לעלות בקדש, אבל לשים לב להרבות הישוב בקדש, בזה כנראה לא 

בקדשו הגאון הצדיק זצ"ל בהקדמת סידור היעב"ץ  התעוררו, וכבר דבר
"י עשו דוכראוי בענין הקדוש, והעיר אוזן ומוסר. ובכל זאת, הגם כי אג

למעשה בזה, והתעוררות גדולי וגאוני פולין עשה רושם גדול, והלא המה 
ג"כ עשו לאחר שנתנו לבם לעלות לאה"ק ע"י שלוחיהם ולהתבונן על הדבר, 

תנדבים בעם בזה לבור מתוכם אנשי מדע היודעים וכמו כן יעשו כל המ
פרק בדרך ארץ, ולהתבונן בענין הקדוש הזה ולאחר התיעצות אח"כ עם 

 הגדולים אשר בארץ.

וכנראה נתקיים בנו אם תעירו וכו' עד שתחפץ, והנראה שהחפץ הזה 
 .התעוררות עליון, השי"ת ברחמיו יחיש ישועה לעמו בבא ובהכא..."

 שמהתעוררות בני דורו לעלות לא"י מוכח שכבר הגיע זמן 'תחפץ'.כלומר, 

 

 שבועות הללוודבריו יבוארו יותר לפי דברי המהר"ל בביאור ג' שבועות: "
כו'. כאשר הש"י גזר הגלות על ישראל, והגלות הזה אינו לפי הסדר  למה

ואם לא היתה הגזירה הזאת על דבר שהוא כנגד .. שראוי להיות בעולם
ומפני זה היו ג'  ...גובר עליוהטבע הרגיל(  -)אין לו קיום, כי הסדר הסדר 

)חידושי אגדות כתובות קיא, א. וכ"כ ב"נצח . "וכו' ג' גזירותשבועות כלומר 
  ישראל" סי' כד(.

, ומשום שבלא הגזירה, שהדבר לא יצליח גזירותכלומר, שהג' שבועות הם 
דת ל"דרך הטבע", וא"א מחזיקה מעמד כיון שהיא מנוג היתההגלות לא 

 1.לשנות את הטבע אלא ע"י גזירה

ע זמן וממילא, מהתעוררות ישראל ליישב את ארץ הקודש, מוכח שהגי
 .'תחפץ' ובטלה השבועה, כיון שבלא"ה לא היה מצליח הדבר וכנ"ל

ודברי הגרי"ח זוננפלד זצ"ל מתאימים עם דברי רבי חיים וויטל, שמתחילת 
עליות מאורגנות לא"י )כפי שהובא בדבר העורך(  שהתחילו – שישיהאלף ה

 הוא ראיה שהגיע זמן 'תחפץ'. –
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 ולדברי מהר"ל מבואר שג' שבועות אינם איסור, אלא גזירה. וכך מוכח 
מהפוסקים, הרמב"ם והטור והשולחן ערוך שלא הזכירו הלכה של ג' שבועות. 
"ומו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א כתב לי בזה, דאולי ס"ל שהם דברי אגדה". 

עמוד  –ויאמר שמואל )להרה"ג ר' שמואל ברוך גנוט שליט"א, סימן נט ענף ג 
 רנב(.

 .חלוקות הן" אגדותוכ"כ הפנ"י )כתובות קיא, א( "
ויעוי' בשו"ת אבני נזר )סי' תנד סעיף מב( שהאריך בזה שאי"ז שבועה כגדרי 

וז"ש  ,לשורש נשמותיהם למעלה ההשבועה הישבועה בכל התורה אלא "
כמ"ש בזוה"ק ויחי )רמ"ב ע"א(  ,השבעתי אתכם בנות ירושלים שהם נשמות

 ."בנות ירושלים אילין נשמתיהון דצדיקיא
' במכתב האור שמח )נדפס בכתב עת התור ירושלים ועוד בענין ג' שבועות יעוי

 .תרפ"ב גליון ג( שבהסכמת האומות "סר פחד השבועות"
 



  מדברי רבותינו
 זיע"א בעל הקהילות יעקב רבי ישראל יעקב קנייבסקיהגאון מרן 

 השכינה אר"י מקום למען – כבושהטובה ו ארץ ויתור על
מצרים שמו לדרך פעמיהם, אומה שלמה הלכה במדבר בארץ  אחרי יציאת

ל"ט(.  טשמות י" -בפרשת בא  וגם צדה לא עשו להם, )כדכתיב זרועהלא 
 והלכו לכבוש את ארץ הכנעני. 
מעלה מהשקפת שכל האנושי, בשעה  למעלהואנו רואין בזה הנהגה אלקית 

, כי פרעה וחילו, רכבו ופרשיו, ספו םכבר היתה ככבושה לפניה מצריםשארץ 
ולהשתעבד  והיו יכולים עכשיו לכבוש ארץ מגוריהם כפרי בשל,תמו, 

. ..והנה נטשו כל זה ללכת לכבוש שבעה עממין קשין מאוד ...במשעבדיהם
שהיה אפשר לסדר כעת בארץ מצרים,  ושלוהנטשו חיי מנוחה ובכל זאת 

 שום מושל ומנהיג לא היה עושה כן.  .בשלטון עצמי, והלכו באשר הלכו
 ( לא מחשבותי מחשבותיכם, והנהגה האלקית היתהאמנם כתיב )ישעיה נה ח

למאוס במצרים ערות הארץ, ולהנחיל את ישראל ארץ ישראל, מקום 
הקדושה והשראת שכינת עוזו יתברך שמו, כאשר נשבע לאבותינו לתת לנו, 

 חיי עולם ח"א פט"ז. והיא היא הארץ הראוייה לעם סגולתו.
 

 רבות ויסורים דווקא ע"י מלחמות –כיבוש ארץ ישראל 
הקדושה דרכי השגחתו יתברך שמו, הוא  ורתינותאחד המקומות שביארה 

יהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים ופרשת בשלח, דכתיב  בתחילת
דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלקים פן ינחם העם בראותם 

 מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלקים את העם דרך המדבר וגו'. 
ולא  ...כל עסק של מלחמה בביאת הארץ והן לא קצרה יד השם יתברך למנוע

קצרה יד השם יתברך להפיל כמו כן פחד על שאר שבעה עממין, אשר 
, או להמם מהומה גדולה בשעה אחת, כאשר מלחמהיברחו לנפשם מבלי 
 היה במחנה סנחריב. 

כי כך גזרה חכמתו, שלא יהא כיבוש הארץ זה רצונו יתברך שמו,  איןאבל 
ות רבות. וכמו שאמרו חז"ל בברכות )דף ה' ע"א( אלא דוקא על ידי מלחמ

נן אלא על תדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נשלש מתנות טובות נתן הק
 חיי עולם ח"ב פ"ט. .שםעיין  ידי יסורים, תורה, ארץ ישראל, ועולם הבא
 

 משום ישוב א"י – ישראל בארץקרקע  לקנות
 זצוק"ל קנה בשותפות עם עוד רב חלקת אדמה )מגרש( בא"י מרן החזו"א

ואמר לי הגרח"ק שליט"א, ... משום מצות ישוב א"יברק,  בה בני שגרבעיר 
  שמרן הי' מיעץ ומזרז לקנות קרקע בא"י משום ישוב א"י.

לאחר  ...חלק במגרש בא"י הזצוק"ל הי)הסטייפלר( שגם למו"ר וספר 
מו"ר זצוק"ל מכרוהו בגלל המסים הגדולים שרבצו עליו   הסתלקותו של

  .רבינו הקהילות יעקב, ח"ג, עמוד קפ( ארחות)
  [.ומזה משמע שהסטייפלר לא רצה למכרו על אף המיסים שרבצו עליו]א.ה. 

 
 בכל חלקי הארץ לגור

, מו"ר )שליט"א( זצוק"ל, ממליץ וממריץ באברכים שיגורו בכל חלקי הארץ
ואומר שבכל מקום יתארגנו כמה אברכים ויסדירו את עניני המאכלים עם 

 הכשרים ושאר עניני הדת. 
ממליץ ומבקש מאברכים שיתפזרו  ההחזו"א זצוק"ל הישמרן וכן ידוע לי 

כדי שהם ישפיעו על סביבתם.  לגור בכל חלקי הארץ, ולא להתרכז רק בב"ב,
משפחתו וממקורביו שיגורו  מבניהורה לאברכים  וידוע לי שמרן החזו"א

 .רלד( עמוד, "אח ,בפ"ת לאחר חתונתם. )ארחות רבינו
 

שחתן יקנה דירה בבית  ,מו"ר )שליט"א( זצוק"ל אמר לי היות ואין כסף
שמש, אמרתי למו"ר שמקומות כאלה פרט לב"ב וירושלים קשה לחנך 
ילדים וכן זה משפיע לרעה גם על המבוגרים, יש טלויזיות בכל מקום 

העיקר תלוי בחנוך של האב,  ...שויםוהרחוב טמא, ענה לי מו"ר כל המקומות 
העיקר ראיתי והיום האבות שולחים לחדר ומסתפקים בזה ולא מחנכים, 

 .ארחות רבינו, ח"ה, עמוד פד(). בדעתו שיש לגור בכל מקום
 

 לנסוע לחו"ל רק לג' דברים אסור
מידידיו שנסע לאמריקה,  ון אחדארתי למו"ר )שליט"א( זצוק"ל, על גספ

הלא אסור שאלני לאיזו מטרה האם למסחר, אמרתי לא, אמר לי מו"ר 
יש לו שיטה משלו )הנ"ל( , אמרתי שהגאון לנסוע לחו"ל רק לג' דברים

 ,מותר, ונסע לנוח הצורך שיהישמותר לנסוע גם בשביל צורך קצת, ולאיזה 
שהיתר זה )איז נישט גלאט( אינו חלק, שלחו לו כרטיס, ואמר לי מו"ר 

 קפא. עמודח"ג,  . ארחות רבינו,שכתוב שמותר לנסוע לחו"ל רק לג' דברים
 
 מלחמהזמן לא לעזוב את הארץ ב

אמר למו"ר )שליט"א(  ר' מאיר סטפנסקיג' מרחשון תשל"ד )מלחמת יוה"כ( 
יש לי  דחהוזצוק"ל שיסדר לו היתר יציאה לנסוע לאמריקה למונסי, מו"ר 

ועם ר"ח  המשפחהשיוציאו יחד עם  ר' מאיר סטפנסקי משפחה, אמר לו

ומשפחתו, ודחהו מו"ר שיושב כבר כאן, וישאר לגור כאן, ואמר לי הגרח"ק 
, ואמר לו האמת שדעתו שאינו רוצה לעזוב את ו ע"כשליט"א שאביו סיפר ל

זו  התהי, מה לי הכא מה לי התם, והוסיף הגרח"ק שאם מו"ר יעזוב הארץ
שמו"ר אמר לו כן כמו שאומר תמיד  וכנראה) הוראה וכולם יסעו ג"כ לחו"ל

 מסתכלים עליו(.  שכולם
שאלו בהתחלת מלחמת הקוממיות רצו לעזוב את הארץ, ו ,לי הגרח"ק וספר

כל עוד שתוכל להביא תועלת משהו ולעזור את מרן החזו"א זצוק"ל, וענה 
רק אם המצאם בארץ לא יביא כל תועלת  ,עם שהותך בארץ, אסור לך לעזוב

  1אז מותר לעזוב
 

, אין לעזוב את ארץ ישראלי' חשון תשל"ד, מו"ר )שליט"א( זצוק"ל אמר לי 
הם  בולמוס של חזרה לאמריקה,האמריקאים אחזם הקב"ה יעזור וננצל, 

יותר מאתנו כי יש להם דירות מוכנות שם ובקלות יכולים לחזור  מפחדים
אלא  דעתו אינה כן,, לכן רוצים לברוח, אבל מו"ר )שליט"א( זצוק"ל לשם

 .ח"ה, עמוד עד ארחות רבינו הקב"ה יעזור גם כאן בארץ.
 

 בא"י היהודי על הישוב שמירה
 מו"ר )שליט"א(שנתגלו לנו במלחמת יוה"כ בשנת תשל"ד  הנסים הגלוים

לנו, שהמצרים כשנכנסו ביוה"כ בשנת  הזצוק"ל אמר לי את הנס הגדול שהי
תשל"ד יכלו להגיע בנקל עד באר שבע, רק לאחר כמה ק"מ נעצרו כדי 

חגא, ועשו חינגא במשך כיום, ובינתיים הגיעו הישראלים להלחם  לחוג
נשברה קצת גאוותם של המנהיגים של המדינה לאחר שראו את  עתהבהם. 
 ח"ה עמ' סו. ארחות רבינו הגלוים שהתרחשו. הנסים

 
למו"ר שהרוסים אמרו שישמידו את עם ישראל )במלחמה זו( אמר  ספרתי

לרוסים  הים להשמיד את כלל ישראל ודאי יהימו"ר שעכשיו שרוצ לי
שאמרו שישמידו את מדינת ישראל, תקנתי את דברי ואמרתי למו"ר מפלה, 

אמר לי מו"ר שחושבים שזה בידם זה לא יעלה בידם, הקב"ה יצילנו, וחזר 
 עמ' עג.ח"ה  ארחות רבינו .מו"ר כמה פעמים הקב"ה יצילנו

 
 רוב חבלי המשיח היו במלחמת העולם השניה

משיח הזצוק"ל שאנו קרובים מאד לביאת  בפורים תש"ל אמר לי מו"ר
 הבלי המשיח היכי כבר עברנו את רוב חבלי המשיח, ועיקר רוב ח, צדקנו

 ח"א עמ' רפז. שם. שבה עבר עמנו יסורים נוראים הבמלחמת העולם השני
 

אור לט"ו אייר תשכ"ז המצב בארצנו מסוכן ומתוח, המצרים סגרו את מיצרי 
טירן את הגישה לנמל אילת, וגיוס האנשים במלואו... בנוגע למצב אמר 

כי יהיו רק מעט,  קרבנותאבל אין לדאוג, כי  ...מו"ר שזה עקבתא דמשיחא
דוחק באוכל והקב"ה יתן לכל , ורק נרגיש הצרות של חבלי משיח כבר עברנו

  .2ח"ד עמ' קצט ארחות רבינולו, ולא צריך לדאוג. אחד מה שמגיע 
 

 לכאורה ליכא מצד הג' שבועות
אבל עכשיו שאין שלטון אחר לכאו' " דאיגרתא" ח"א אגרת ר"ה( קריינא)"

 . 3"ליכא מצד הג' שבועות
 

בתכריך כתביו של תלמידו רבי אברהם יצחק נריה הובאו תשובות שנרשמו 
מפיו של הקהילות יעקב, ושם הובא השאלה האם היה איסור ג' שבועות 

 להילחם באנגליםהיה  מותר האם: שאלתיובארץ שלטון אחר: " היהשבזמן 
האם לא היה כאן עבירה על השבועה שלא יעלו בחומה, שלא ובערבים? 

 בגויים?ימרדו 
אך הוא מסתפק וענה לי: שהרבי מסאטמר רצה לומר שכן ]על השבועה[, 

 (.33מוסף יתד נאמן עקב תשע"ה עמ' מ) 4."בכך

                                            
 שפנה אירע, מלחמה בשעת" הובא: (מב עמוד ב"ח)על החזו"א  הדור" בספר "פאר 1

 עם יעקור כלום: ושאל האש בחזית שנמצאת במושבה המתגורר יהודי אליו
 כל ינהגו כן אם, בנפשך הגע -: לו השיב והוא? בטוח יותר למקום משפחתו

 ...".ויצטמצם ילך ישובנו ושטח הארץ לפנים הגבול יזוז הרי, שבמקומך האוכלוסין
אמונה, עמוד  גר"י לוינשטיין זצ"ל )"אור יחזקאל" ח"גמשגיח הועד"ז כתב ה 2

ומובא בנביא )דניאל יב א( "והיתה עת צרה ליעקב אשר לא נהייתה מהיות רצ"ב(: 
 גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר". והנה להוותנו

 . עומדים אנו כבר אחרי ימי העת צרה האלו שהיו בתקופה האחרונה
 ח"ז, דרכי העבודה, עמוד ק"א.ובאור יחזקאל, ח"ג, אמונה, עמוד שי"ג,  וע"ע

 ב"השהשביע הק -ואחת ... השבעתי אתכם(: "א, כתובות קיאכלומר שהרי אמרו ) 3
וממילא בשעה שעם ישראל נמצאים  ."וכו' באומות העולם ימרדואת ישראל שלא 

, כיון שמרידה שייכת רק במי שהוא שייך השבועהואין עליהם שלטון זר, אין  בא"י
 ורוצים לצאת מתחתיו.  אדון

 עי' במדור נבואות ה' לאחרית הימים. 4


