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 נושא המאמר:

    –שבת זכור 
 לפוריםהכנה  



כיצד אליהו הנביא שחט את נביאי  יט) –(מלכים א יח הנביא מספר 
ר שכל העם ראה כיצד יורדת האש רק על קרבנו של הבעל לאח

אליהו, נביא האמת, וכאשר נודע הדבר לאיזבל אשת אחאב, היא 
נשבעה באלהי השקר שלה 'כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש 
אחד מהם'. אליהו הנביא הלך למדבר באר שבע ולאחר שהלך 

להים חורב' ושם -ארבעים יום וארבעים לילה הגיע עד 'הר הא
  וא זכה להתגלות השכינה. ה

'ויאמר צא  יב) –(יט, יא וכך מתוארת אותה התגלות בנביא שם 
ועמדת לפני ה', והנה ה' עבר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים 

 –ומשבר סלעים לפני ה'', אמנם  'לא ברוח ה'', 'ואחר הרוח רעש 
לא ברעש ה''. 'ואחר הרעש אש לא באש ה', ואחר האש קול דממה 

ז: 'ויהי כשמע אליהו וילט פניו באדרתו ויצא ויעמד פתח דקה'. וא
  המערה והנה אליו קול ויאמר מה לך פה אליהו'.

רבינו בחיי בתחלת פרשת וירא משווה את אותו מעמד, לגילוי 
ששם  ראינו  שהיתה באותו מקום, השכינה בקבלת התורה,

מתוך שגילוי השכינה מגיע דווקא בצורה כזו של 'ודבריו שמעת 
רוח, הגילוי שכינה היה רק לאחר ' –, וכן באליהו הנביא האש'

(מלכים עמ' קנט; ובספר וכפי שמבאר רמ"ד וואלי  –' רעש, אש...
שסובבות את  ארבע קליפות, שישנן הליקוטים, ח"א עמ' רלה)

שהיא קליפת נוגה,  רוח, רעש, אש, וקול דממה דקה –השכינה 
  מחיצת השכינה עצמה.וצריך לעבור אותם בכדי להגיע לעמוד ב

[כמו שכותב ואכן המצב הזה, אינו המצב הרצוי שישאר כך לתמיד 

, אך כדי להגיע למצב התכליתי, של רמ"ד וואלי בתחילת פרשת תרומה]
בתחילה צריך לעבור את ה'גילוי שכינה'  –אהבה ורצון ותענוג 

וכפי שנתבאר במאמר בצורה הזו של 'ודבריו שמעת מתוך האש', 
  .דיומא' שא"א לדלג על השלב הזה'מענינא 

ואמנם במתן תורה, החטיאו הערב רב את עם ישראל, וטענו שכיון 
שההתגלות הזו מגיעה בדרך של 'חשך ענן וערפל', א"כ 'אל ידבר 

; 'ועתה למה נמות כי תאכלנו (שמות כ, טז)עמנו אלוקים פן נמות' 
קינו האש הגדולה הזאת, אם יוספים אנחנו לשמוע את קול ה' אלו

שורש  (בראשית כז, ב), וכפי שמבואר בזוהר (דברים ה, כא)עוד ומתנו' 
האמירה הזו הגיעה מהערב רב שלא רצו לעבור את השלבים 
הראשונים האלו, אלא רצו דווקא שמלכתחילה הכל יהיה כפי 
שראוי להיות לפי מהלך הבנתם, אך באמת כך היא הנהגת ה' 

ר בתחילה את השלבים שבשביל להגיע אל התכלית, צריך לעבו
  האלו.

*  
כפי שהיה במעמד הר סיני, כך הוא ג"כ בנוגע לישיבת ארץ 
הקודש. ארץ ישראל היא מקום גילוי השכינה, ואנו יושבי ארץ 
ישראל זוכים לראות את זה, וכפי שאמר מרן הגאון רבי יעקב 

  : (שזה עתה בכ"ז שבט היה יום השנה הראשון לפטירתו)אדלשטיין זצוק"ל 
"אנחנו חיים בארץ ישראל עשרות שנים, ואם פוקחים עיניים, 
אנחנו ממש צריכים להרגיש שהקב"ה כ"כ קרוב, מטייל בינינו, 

, ה' מציל אותנו כל יום ד' אלוקינו מתהלך בקרב מחניך להצילך
המחבלים לא הספיקו 'ויום, שנים רבות. כל פעם מספרים: 

שהקב"ה מפני  להוציא זממם', 'כמעט שקרה פיגוע'. וכל זה
, כי אם יש שונאים קרוב אלינו ושומר את אנשי ארץ ישראל

שיש להם כל כך הרבה כוחות, וגם ריבוי מספר, ואנחנו חיים 
ככה בארץ ישראל לקיים מה שנאמר 'וישבתם על הארץ 

  . )37(הובא בגליון שכזה"  גילוי שכינה גדוללבטח', זה ממש 
 –'ִמּתֹוְך ָהֵאשׁ'  אמנם זה מגיעּוְדָבָריו ׁשַָמְעּתָ', הרי כל זה בבחינת '

 ,דהיינו, כל הצרות של עקבתא דמשיחא ברוחניות וגשמיות
חוצפא  - 'בעקבות משיחא   – המנויים במשנה סוף מסכת סוטה

  .(סוטה מט, א) 'יסגא, ויוקר יאמיר, ומלכות תהפך למינות... וכו' וכו'
*  

ישראל בארץ ישראל מלווה ולכן אנו רואים שהתישבות עם 
בקשיים רבים, ולמרות הניסים הגדולים שישנם, וכפי שהבאנו 
מדברי הגר"י אדלשטיין, מכל מקום ישנם קשיים רבים בדרך, ולא 
כפי שהיה נראה בסברא שעם ישראל יחזור לארץ ישראל דווקא 

   או בפקס. ניתן לקבל את העלון במייל הנ"ל  nh613nh613@gmail.com או במייל 1538-9298425: הערות והארות בפקס 08-9298425 לתרומות והנצחות:

  .41 – 1.  ניתן לקנות חוברת גליונות 835קוד  037630585ניתן לתרום בעמדות נדרים פלוס או בנדרים פון טל' 
רבה של קרית מוצקין. מסר נפשו להרביץ תורה ברבים, מתוך אהבת תורה ולומדיה, ורבים השיב  ,סף בן הגאון רבי יצחק אוחנה זצ"ללעילוי נשמת הרה"ג רבי יו***

 ***תנצב"ה.  .מעוון.  נלב"ע ל' שבט תשע"ח

                                                                
 

  

  א דיומאמענינ
  'פורים'הכנה ל 'שבת זכור'

  פתיחה
בה אנחנו קוראים על הציווי של מחיית עמלק, אנחנו מוצאים ביטוי  –בקריאת התורה ליום פורים 

ְיהֹוֻׁשַע ִּכי  ְּבָאְזֵני"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְּכֹתב זֹאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר ְוִׂשים  -מיוחד באופן שנאמר אותו ציווי 
  .(שמות יז, יד)ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת זֵֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים". 

והנה, התורה מלאה בציוויים שמשה רבינו ימסור דברים לזולתו, וכגון מה שאנחנו אומרים כל יום 
ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת..", ולא  ַמְרָּת ֲאֵלֶהםַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְואָ "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  (במדבר טו, לז)

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", וצריך להבין מה באה ללמדנו ההדגשה המיוחדת בפרשת מחיית  ְּבָאְזֵנינאמר שם "ְוִׂשים 
  ?השמיעה –האזנים באופן שיש הדגשה מיוחדת על ענין  –ְיהֹוֻׁשַע"  ְּבָאְזֵניעמלק: "ְוִׂשים 

  
בה מסופר על הציווי שנצטווה שאול למחות את זכר עמלק, לאורך כל  - ור" גם ב"הפטרת פרשת זכ

של העם השמיעה של שאול להקב"ה, ואח"כ השמיעה : הן השמיעהההפטרה מודגש שוב ושוב ענין 
  לצד השלילי, ששאול שמע בקול העם. שמיעהמודגשת  –אל שאול, וכששאול לא שמע בקול ה' 

  נו:ונביא את הפסוקים הנוגעים לענינ
 (ד)ְלקֹול ִּדְבֵרי ה'... ְוִהִּכיָתה ֶאת ֲעָמֵלק..  ְׁשַמע "ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול.. ְוַעָּתה טו, א) –(שמואל א 

 ָׁשַמְעִּתיַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ְׁשמּוֵאל ֲאֶׁשר  (כ)ְּבקֹול ה'..  ָׁשַמְעּתָ ְוָלָּמה לֹא  (יט)ָׁשאּול ֶאת ָהָעם...   ַוְיַׁשַּמע
 ִמֶּזַבח טֹובְׁשֹמַע ְּבקֹול ה', ִהֵּנה  ִּכְׁשֹמעַ ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ַהֵחֶפץ ַלה' ְּבֹעלֹות ּוְזָבִחים  (כב)ְּבקֹול ה' ... 

ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ְׁשמּוֵאל ָחָטאִתי ִּכי ָעַבְרִּתי ֶאת ִּפי ה' ְוֶאת ְּדָבֶרי ִּכי  (כד)ֵמֵחֶלב ֵאיִלים. ... ְלַהְקִׁשיב 
  ְּבקֹוָלם".  ָוֶאְׁשַמע ָיֵראִתי ֶאת ָהָעם

   ונבא לבאר בס"ד: והדבר אומר דרשני.

  'נבואת שמיעה'ו 'נבואת ראיה' – פרק א
הקב"ה לעם ישראל, ושניהם כתובים בסמוך זה במעמד הר סיני מצאנו שני אופני התגלות נבואה של 

  לזה:
ִהים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו". ָהְרֵאָת "ַאָּתה  -" ראיהא]. " . ופירש"י: "פתח (דברים ד, לה)ָלַדַעת ִּכי ה' הּוא ָהֱא

  שהוא יחידי".וראו להם שבעה רקיעים... 
 ָׁשַמְעּתָ  ֶרָּך ְוַעל ָהָאֶרץ ֶהְרֲא ֶאת ִאּׁשֹו ַהְּגדֹוָלה ּוְדָבָריוֶאת ֹקלֹו ְליַּסְ ִהְׁשִמיֲע ִמן ַהָּׁשַמִים  -" שמיעהב]. "

  .(שם פסוק ל"ו)ִמּתֹו ָהֵאׁש" 
  .(תיקוני זוהר חדש דף מז, ב מדפי ביאור הגר"א)וכך אמרו חז"ל 

   .ְנבּוָאה ִמִּדּבּור.." , ְוִאיתְוִאית ְנבּוָאה ִמְּׁשִמיָעה, ְוִאית ְנבּוָאה ֵמֵריָחא, ִאית ְנבּוָאה ֵמְרִאָּיה"
  

  "שמיעה" בדין –"ראיה" בחסד 
האדם מקבל  –" ראיההוא לכאורה פשוט: ש"נבואת  –" שמיעה" ל"נבואת ראיההחילוק בין "נבואת 

, שהוא האזניםהאדם מקבל דרך  –" שמיעה, שהוא רואה מראות אלקים.  ואילו "נבואת העיניםדרך 
  שומע קול ה'.

  חילוק נוסף בין שני סוגי הנבואות:אמנם נבא ונראה 
ונבואת  ,חסדהיא מצד ה –" ראיהשנבואת " (תיקון ע', דף קכב, א)חז"ל אומרים ב"תיקוני זוהר" 

: (עו, ט)[ובתהלים " "ה' ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמעֲ ָיֵראִתי (ג, ב), ועליה אמר חבקוק דיןהיא מצד ה –"שמיעה" 
  .ְוָׁשָקָטה"] ָיְרָאהֶאֶרץ  ִהְׁשַמְעָּת ִּדין"ִמָּׁשַמִים 

  מתאר באיזה מצב היו הנביאים כאשר הם קבלו נבואה:  (ישעיהו עמוד תיא)רמ"ד וואלי 
 -"כבר כתבנו במקום אחר שהנביא היה מתפעל כפי הנבואות שהיה מקבל, שאם היו מצד החסד 

ו נמשכים לו הי החסד היה מצטער הרבה, וכל שכן שהנבואות מצד -היה מתענג, ואם מצד הדין 
שהיו נמשכים לו  -הדין  , מה שאין כן הנבואות מצדבראייתו והיה מתענגה'ראייה', מבחינת 
  ה'שמיעה'.. מבחינת

מצד האוזן  דיןלרמוז אל הנבואות של  - ָּפַתח ִלי ֹאֶזן': 'ה' אלקים (ישעיהו נ, ה)וזהו שאמר בכאן 
מפני המר של הדין, 'ָאחֹור לֹא  -'ְוָאֹנִכי לֹא ָמִריִתי'  -. ואע״פ שהייתי מצטער הרבה בקבלתם דיקא

  שלא נחבאתי לברוח להמלט מצערם, כמו שעשה יונה בן אמתי שברח מנבואת הדין..". -ְנסּוֹגִתי' 
 "? נבואת שמיעהשהיא דוגמא ל" -הבה נתבונן מה היה בנבואת יונה 

 היתה בשורה קשה:הנה, בנבואת יונה 
תשובה,  "אמר יונה יודע אני שהגוים קרובי תשובה הן, והריני הולך ומתנבא עליהם והם עושין

 מענינא דיומא
  'נבואת ראיה' ו'נבואת שמיעה' פרק א:

  'ראיה'  -'שמיעה'; פורים  –מעמד הר סיני  פרק ב:
  בחינת 'ראיה'  –בחינת 'שמיעה'; עץ החיים  –עץ הדעת  :פרק ג

  'ראיה'ב –משיח בן דוד  'שמיעה'ב –משיח בן יוסף : פרק ד
 מב"דמקביל ל – 'פורים; 'ב"ימקביל למ – 'שבת זכור'פרק ה: 

  דבר העורך
  ודבריו שמעת 'מתוך האש'

  מדברי רבותינו 
  הגאון רבי חיים עוזר גרודז'נסקי זצוק"ל מרן רשכבה"ג 

  
 

 תשע"ח אדר 50גליון  –גליון תורני בעניני ארץ הקודש נחלת ה' 
 .(זוה"ק וירא קטו, א)נחלת ה'  –נחלת ה' דא ארץ החיים, והכי קרא לה דוד מלכא לארץ ישראל דאיהי ארץ החיים 



  .(ירושלמי סנהדרין פי"א ה"ה)והקב"ה בא ופורע משונאיהן של ישראל, ומה עלי לעשות לברוח" 
היא  –ב"נבואות ה'", ששלימות הגויים  35(עיין ביאורו בגליון ואמנם בוודאי שסוף תהליך הדברים הוא לטובת עם ישראל 

לטובתם של ישראל, וממילא קיום הנבואה היתה . אלא שיונה לא הבין איך הדברים מוליכים שלימותם של ישראל)
 ועיקר קיומה הוא מיראה, בבחינת "ה' ",נבואת שמיעהובכבידות האיברים. וזה בגדר " בחוסר רצון ובכפיה

  ". ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲע ָיֵראִתי
נכסף, איך הדבר מוליך לטובתו, עד שלבו  -שהקב"ה מראה לו "באר היטב"  היינו", ראיהומאידך "נבואת 

כיון שנתבשר " -  (בראשית כט, א)לעשות את הדבר, בבחינת "ַוִּיָּׂשא ַיֲעֹקב ַרְגָליו"  -ואיבריו נעשים קלים לרוץ 
  .(בראשית רבה ע, ח)". נשא ליבו את רגליו -בשורה טובה 

  'ראיה'בחינת   -קבלת התורה בפורים ; 'שמיעה'בחינת  –מעמד הר סיני  – פרק ב
". וכמו שעם ישראל אמרו שמיעהמעתה מובן מדוע מצאנו שעיקר הנבואה במעמד הר סיני נקראת "נבואת 

"ַוְיַדֵּבר ה' ֲאֵליֶכם ִמּתֹו ָהֵאׁש קֹול ְּדָבִרים ַאֶּתם  (דברים ד, יב). וכתוב (שמות כד, ז)" ְוִנְׁשָמע"ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה 
  .(עיין של"ה פרשת ואתחנן תורה אור, סימן טו)". ֶכם ֹרִאיםֵאינְ ּוְתמּוָנה  ֹׁשְמִעים

  : (שבת פח, א), וכמו שאמרו חז"ל בהבנה וברצון, ולא בכפיהוזהו משום שקבלת התורה במעמד הר  סיני היה 
 -מוטב, ואם לאו  -, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית"

  קבורתכם".שם תהא 
(בהוצאת 'מוסד יעוי"ש ובהערות מהג"ר דוד כהן שליט"א ר"י חברון  (א, ד)[והדברים מבוארים בדברי הגר"א בביאורו לשיר השירים 

  .])127ד, הערה -וע"ע שם להלן פרק ג פסוק ו. עמוד רנג 311הרב קוק' עמ' סא הערה 
  

, מאהבה ", כי הם קיבלו את התורהראיה נבואתמאידך קבלת התורה בזמן מרדכי ואסתר היה בעיקר בבחינת "
  ממשיכה: (שבת פח, א)וכמו שהגמרא 

  "אמר רבא: אף על פי כן, הדור קבלוה בימי אחשורוש. דכתיב קימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר". 
: "ומה ראו על (מגילה יט, א)ופירש"י ַעל ָּכָכה ּוָמה ִהִּגיַע ֲאֵליֶהם".  ָראּו"ּוָמה  (אסתר ט, כו)וי"ל, שזה מבואר בכתוב 

  שעשו מה שעשו". - מה ראו באותו הזמןככה. המגילה נכתבת ונקראת להודיע לדורות 
 [שקיבלו את התורה "קיימו מה שקיבלו כבר". –"ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם..".  (כז)ומיד אח"כ כתוב 

  .]מאהבה
הולך דבר ראשון על  -באותו הזמן שעשו מה שעשו"  ראו"מה  -ַעל ָּכָכה"  ָראּו ב "ּוָמה ובוודאי שמה שכתו

שלכן  – " במעמד הר סיני]שמיעה[בנוסף על ה" ראואיזה סודות התורה הם  -" ָראּוהפסוק שסמוך לו, כלומר: "ּוָמה 
  .מאהבהעשו מה שעשו: שקיימו וקבלו עליהם 

  
  ל"ראיה" בפוריםהכנה  –ה"שמיעה" במתן תורה 

" של "שמיעהוהנה, אי אפשר היה לקפוץ מיד לקבלת התורה של פורים, אלא קודם היה צריך לעבור את ה
  " דקבלת התורה של פורים.ראיהמתן תורה, ועי"ז זכו ל"
(מכילתא  ".שכל תחילות קשות"מלמד  –ְּבֹקִלי"  ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו: "ְוַעָּתה ִאם (שמות יט, ה)והדבר מבואר בכתוב 

  . וצ"ב איך משמע מהכתוב "שכל התחלות קשות"?דרבי שמעון בר יוחאי)
בכפיה ", שהוא לשון דין, שצריך לעשות הדבר שמיעהולהנ"ל הוא מבואר, שרשב"י מדייק את הלשון "

  . ובקושי
תקבלו אם עתה  -לו". וכן הובא בפירש"י: "ועתה  נוחהכל  - לשמועועל זה ממשיכים חז"ל: "התחיל אדם 

  עליכם יערב לכם מכאן ואילך, שכל התחלות קשות".
" באהבה וברצון, וזה נתקיים בימי מרדכי ראיהיזכו בסוף לקבל ב" –" ובכפיה שמיעהשע"י שהתחילו ב"

  ואסתר.

  'ראיה'בחינת   –עץ החיים ; 'שמיעה'בחינת  –עץ הדעת  – פרק ג
טוב ורע", לעומת "קבלת התורה  עץ הדעתהוא בבחינת "עבודת  –שורש הדברים הוא: ש"מעמד הר סיני" 

  ונבאר בס"ד: ".עץ החייםשהוא בבחינת "עבודת אכילה מ -בפורים" 
שהוא רק תענוג ללא טירחה  –" אכילה מעץ החייםהנה בתחילה הקב"ה רצה שמיד האדם יעבוד עבודת "

  . לא) –("אדיר במרום" עמוד ל 
היה כמו בימות  -שהאדם רואה את השכינה, שהרי מצבו של אדה"ר קודם החטא  –" ראיהועץ החיים הוא ב"

  .(ועיין תנחומא במדבר י"ז)ְּבׁשּוב ה' ִצּיֹון"  ִיְראּו: "ִּכי ַעִין ְּבַעִין (ישעיהו נב, ח)המשיח שנאמר 
ניתן לה בהכרח מה מעתה " –אדם אחריה אמנם כיון שחוה רצתה דווקא לאכול מעץ הדעת, ופיתתה את 

", שעניינו להפריד את הרע מצות עבודת עץ הדעת. ומעתה ישנה "("אדיר במרום" עמוד תי"ד)" שרצתה בבחירה
מהטוב שבעץ הדעת, וזו טירחה גדולה להיכנס לרע ולתקנו, ורק לאחר שהאדם מסיים לעבוד את עבודת "עץ 

. 42(ועיין גליון את עבודת עץ החיים, שכולה אכילה ותענוג ללא טירחה. בשכר זאת מעלים אותו לעבוד  –הדעת" 

  .ב"נבואות ה'")
, וכפי שרואים שמיד אחרי החטא שמיעההשגת ה' הוא ע"י  -", כלומר שבעץ הדעת "שמיעהועץ הדעת הוא ב

  ֶאת קֹול ה"א ִמְתַהֵּל ַּבָּגן..".ַוִּיְׁשְמעּו " (בראשית ג, ח)כתוב 
  

  בבחינת "עץ הדעת" –י מעמד הר סינ
  בבחינת "עץ החיים" –קבלת התורה בפורים 

גם בתוך העוה"ז  –והנה, חוץ מהתהליך הכללי של עבודת עץ הדעת בעוה"ז ואח"כ אכילה מעץ החיים בעוה"ב 
"עבודות" שהם יותר  וכגון לימוד תורת הנגלה, ויש –" עבודת עץ הדעתיש "עבודות" שהם יותר בבחינת "

  :(זוה"ק נשא קכד, ב)"אכילת עץ החיים", וכגון למוד הזוהר הקדוש, וכמו שאמרו  בבחינת
  (דברים לב)ְוִיְתַקֵּים ָּבֶהם  ַהזֶה, ֵיְצאּו בֹו ֵמַהָּגלּות, ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ֶׁשהּוא ֵמֵעץ ַהַחִּיים"ּוִמּׁשּום ֶׁשֲעִתיִדים ִיְׂשָרֵאל ִלְטֹעם 

ֶׁשהּוא ִאּסּור ְוֶהֵּתר, ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה, לֹא ׁשֹוֵלט יֹוֵתר ַעל  ְוֵעץ טֹוב ָוָרע,ה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר. 
  ..."ִיְׂשָרֵאל

 עץ הדעת טוב ורע","אשר באופן יחסי הוא בבחינת  –ועל דרך זו הוא החילוק בין התורה שקיבלנו בהר סיני 
. דהיינו טורח ועמל ובהקדמת מהרח"ו לשער ההקדמות) –(זוה"ק בראשית כח, ב. " תורת הנגלהשזה היה יותר בבחינת "

  (עיין ביאור הגר"א לתיקו"ז, תיקון מהטהור וכנ"ל בזוה"ק. הטמא מההיתר, ואת  האיסורמהטוב, את הרע להפריד את 

על ידי משיח בן דוד בלי כל טירחה, וכפי שכותב הגאון 
"ל בעל החיבור הידוע 'קן רבי אליהו גוטמכר זצ

  .[על מסכת קינים]מפורשת' 
"בעוונותינו הרבים טועים רבים בחשבם שיהיו 
יושבים בחברת השעשועים כל אחד כפי דרכו 
בביתו, ופתאם יפתחו שערי הרחמים, ויעשו מופתים 
בשמים ובארץ, וכל יעודי הנביאים יתקיימו ויקראו 

יה יותר מה יה אבל לא כן הוא,אותם ממקום שבתם. 
מקץ השבעים שנה דבבל שהיה מיועד מתחילה עד 
כאן ותו לא, ובכל זאת עד כמה התאמץ דניאל כמו 
בקאפיטל ט, ועד כמה התקרב נחמיה להטבע, ולא 

הגאולה צריכה  ,שבו איש תחתיו' ,אמרו כהמתחכמים
... המתבונן בקאפיטל קב בתהלים ימצא 'לבא

ים שמצייר החסיד שם את הדור שלנו בכל הפרט
תכתב זאת לדור 'כמעט, וכאשר אמר בהדיא בסוף 

ולא מצא זכות לקרא את ה' ב"ה לקום אלא , 'אחרון
  ".'עפרה יחוננו'במה ש

והסכים אתו הגאון מהרי"ל דיסקין וכפי שהובא בספר 
[מהגה"צ יהושע זאב זיסנעוויץ זצ"ל שכותב שהוא היה בן ציר נאמן 

און רבי הגמרן בהסכמת  צא לאורבית אצל מהרי"ל דיסקין זצ"ל. י
 (בדף ס, ב). שם כותב המחבר זוננפלד זצ"ל ועוד] יוסף חיים

שהוא שאל את מהרי"ל דיסקין אם דעתו מסכמת 
לדבריו, "והשיב כי הגאון רבי אליהו לא מסברת עצמו 

וכל אחד מחויב להאמין אמר, אלא מדברי חז"ל המה 
"א . ואז ראיתי והבנתי שהוא מסכים לדברי הגרולהסכים
וכן הראה לי הלכה למעשה שהשתדל עבורי גוטמכר, 

  ".בעת שעסקתי בקנין אחזת ארבל
*  

וכפי שג"כ הבאנו כמה פעמים מה שכתב הגאון רבי 
ראש המלמדים ב'עץ חיים',  ,ישעיה חשין זצוק"ל

היה חשוב מקורבו וחביבו של מהרי"ל דיסקין זיע"א, ש"
בח בו ביותר בעיני מהרי"ל דיסקין, ומהרי"ל היה משת

תמיד, ולמד והתאבק בעפר רגליו, ושאב ממנו סדר 
הלימוד בקדושה ובטהרה, וקיבל ממנו כל המדות 
בתורה ויר"ש, ובאופן זה היה משפיע על תלמידיו ועל 

מתוך ההספדים על הגר"י חשין זצוק"ל, שנתבקש [ כל שומעיו"
במוצש"ק פ' זכור י"ב  -בישיבה של מעלה בימים אלו לפני ס"ב שנים 

רשומות 'הובא בספר 'דברי ישעיהו' במדור  -אדר תשט"ו. ב
  . ']וזכרונות

[וכפי בסביבות שנת תש"ט  (שם עמ' ב)וכך הוא כתב 
מיום שעלו אבותינו  מאה וארבעים שנהמדבריו שם: 'זה  שמבואר

  .']תקס"טתלמידי הגר"א לאר"י בשנת 
"בכדי לדעת ולהבין לרוחם התלהבותם ומסירת 

והסתכנותם בנסיעה לאר"י הגר"א, נפשם של תלמידי 
משך שנה בסירות קטנות על מים רבים אדירים, 
וסבלותם בהתישבות הראשונה בזמן של מחלות 

, ולהבין לעקשנותם הגדולה ומגפות ר"ל, ופרעות ר"ל
בעבודה זו, צריכים קודם ללמוד הרבה את היסוד 

את 'סערת אליהו' רבם הגר"א לקיבוץ הרוחני שלהם, 
ב ארה"ק, שזה היה יסוד היסודות גליות וישו

שתלמידיו מסרו את נפשם ובאו באש ובמים בכדי 
  ".לקרב את הגאולה במצות רבם...

וכן מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זיע"א וחבריו 
את המפעל הגדול של  להמשיךמסרו את נפשם 

הרמב"ן, ר' שהתחיל ברבותינו  -ההתיישבות הקדושה 
הגר"א, האור החיים, הבעש"ט, יהודה הלוי, האריז"ל, 

ותלמידיהם זיע"א, וכפי שהארכנו כמה  החתם סופר
  וכמה פעמים. 

והן הן הדברים שנתבארו. התהליך חייב להתחיל בצורה 
, ורק על ידי זה, מגיעים בסופו של 'מתוך האש'כזו של 

דבר לסוף התהליך, להנהגת 'משיח בן דוד', ש'שורשו 
  . וטים א, רלח)וואלי, הליק מ"ד(רמן האהבה' 

כך מפסיקה הנהגת  –ה'  תוככל שזוכים ליותר אהב
', וכמש"כ רמ"ד וואלי בתחילת פרשת מתוך האש'

: "הנה הקשר של זאת (שמות ח"ב, עמוד שצז)תרומה 
הפרשה עם הקודמת, כי בסופה כתיב ש״מראה כבוד ה׳ 

בראש ההר״ והוא דבר שהטיל מורא על כל  כאש אוכלת
ו מהשראת השכינה כי היו ישראל, וכמעט נתיאש

אומרים בלבם מי יוכל לסבול השראה של אש אוכלת, 
והרי שבא הכתוב להודיעם שאין הדבר כפי סברתם, 
ואדרבא תחול עליהם השראת השכינה בנקל, וגם 

אם יכינו את לבם לקבל אותה באהבה  - בשובה ונחת 
  ..״. [ע"י תרומה מנדבת הלב]

 –כפי יכלתו באהבה השי"ת דהיינו שככל שהאדם מרבה 
', אך שלימות הדבר מתוך האשכך מתמעטת הנהגת '

יהיה דווקא במלכות 'משיח בן דוד', שינהיג אותנו 
באספקלריא המאירה ובהירה ללא מחיצות של אש ענן 

  , במהרה בימינו אמן.וערפל
  בברכת התורה
 העורך



דשם הסט"א, אבל בעץ החיים לא יגורך  ורעהוא מצד עץ הדעת טוב  האסורי"ט דף לז, ב: "..כי 

 - (בראשית רבה מד, א). ובבחינת "לֹא ִנְּתנּו ַהִּמְצוֹות ֶאָּלא ְלָצֵרף ָּבֶהן ֶאת ַהְּבִרּיֹות" רע..")
   להפריד מהם את הרע.

לראות איך כל דבר מוליך אל הטוב  –ומאידך, לא מבינים כראוי את סודות התורה 
האמיתי, ואת אהבת ה' האין סופית שטמונה בכל דיבור ודיבור, ולכן הכל בתור 

צח, במאמר -"שערי רמח"ל" עמודים צה -(עיין ח"ג מספרי רמח"ל  בשמיעה"." –ציווי וכפיה 

  ."מה מלמדת חכמת האמת")
"ַוְיַדֵּבר ה' ֲאֵליֶכם ִמּתֹו ָהֵאׁש  (דברים ד, יב)שנאמרה במעמד הר סיני  וזו ההדגשה

(פרשת ". וכפי שביאר שם השל"ה ֵאיְנֶכם ֹרִאיםּוְתמּוָנה  ֹׁשְמִעיםקֹול ְּדָבִרים ַאֶּתם 

עץ החיים, שלא זכו לשער החמישים מנ' שערי בינה, שזהו  ואתחנן תורה אור, סימן טו)
  "."ראיה שהוא בחינת

ע"י  – לשער החמישים, דהיינו עץ החייםאמנם בפורים היתה בחינה שנתעלו 
, וע"י שתלו את המן על ("אור חדש" למהר"ל, פ"ג)שהיה בבחינת "עץ החיים"  מרדכי

שער , שהיה בבחינת "עץ החיים" שהוא חמשים אמההעץ מקדש הקדשים גבוה 
, ובזה זכו לתקן בבחינה פ"ז)(שם של שערי בינה, והוא מנצח את כל הרע  החמישים

(עיין "פירוש הגר"א על כמה אגדות", מאמרי סבא דבי אתונא, מסויימת את חטא "עץ הדעת" 

  .בד"ה מציעתא דעלמא. במהדוה"ר פלדמן עמ' פה)
ששם  לקבל שוב את התורה יותר בבחינת "אכילה מעץ החיים", אז נתעלוו

אל הטוב  הבת ה', ומוליךבא מא איך כל דבררואים את סודות התורה לראות 
  מאהבה"., ולכן "קיבלוה האמיתי

 ללא "עבודת תיקון עץ הדעת"אמנם כאמור, 
לא היו יכולים מיד  –שבקבלת התורה בהר סיני 

  בפורים. להגיע ל"אכילה מעץ החיים"

  פרק ד
  'שמיעה'ב –משיח בן יוסף 
  'ראיה'ב –משיח בן דוד 

לקבלת התורה, שהיתה בשני שלבים,  במקביל
מצאנו גם כן את אותו ענין בשני המשיחים: 

, והוא בשמיעהש"משיח בן יוסף" עיקר השגתו 
(רמ"ד  בראיההכנה למשיח בן דוד שעיקר השגתו 

 .וואלי, הליקוטים, ח"א, עמוד רמ"ב)
שעבודת משיח שורש החילוק ביניהם תלוי בכך: 

לתקן את "עץ הדעת", ועבודת  - בן יוסף 
לתקן ענין "אכילה מעץ  -משיח בן דוד 

("ליקוטי תורה" להאריז"ל יחזקאל ל"ז; תיקונים החיים" 

 .חדשים לרמח"ל תיקון ח, עמוד פ"ה במהדורת מכון רמח"ל)
עץ הדעת ב"שמיעה", ועץ וכפי שראינו לעיל: 

  החיים ב"ראיה".
  

  רודה ומטיל מרות –משיח בן יוסף 
ואכן מצינו שהפסוק שנאמר לענין מעמד הר סיני 

. (שמות כד, ז)" ְוִנְׁשָמע"ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנעֲֶׂשה  -
ב"שמיעה" שממנו למדנו ש"מעמד הר סיני" 

גם כאשר אין הדברים מסתדרים בכפיה ובדין, 
אותו הפסוק  –עם מהלך הבנתו של השומע 

  בן יוסף.משיח דורשים גם לענין 
  שהנה יש שלשה המקבילים זה לזה.

  ג]. משיח בן יוסף. ב]. יוסף הצדיק. א]. המלאך מטטרו"ן.
  

  השורש העליון של "משיח בן יוסף": -המלאך מטטרו"ן 
, (תיקוני זוהר, תקונא שבעין דף קלז, ב. וביאור הגר"א דף קסא, א מדפי הגר"א)אמרו חז"ל 

", והשמיעה שלו היא לשלשה שמיעהנאמר אצלו לשון " שהמלאך מטטרו"ן
  הכיוונים: 

"בשעה שאמר הקב"ה אמר "ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו  – כלפי הקב"ה [מטטרו"ן]הוא * 
ַמְלָאִכים ֶׁשִמַצד ְיִמין ֵּבְרכּו אֹותֹו, ְוָאְמרּו "ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנעֲֶׂשה  –ִּכְדמּוֵתנּו" 

  ". ְוִנְׁשָמע
לשאר המלאכים את דבר  להשמיעהוא שליח ה'  - אכיםהוא כלפי שאר המל* 

ְּבקֹול ִלְׁשֹמַע ָּבְרכּו ה' ַמְלָאָכיו ִּגֹּבֵרי ֹכַח ֹעֵׂשי ְדָברֹו  (תהלים קג, כ)ה'. ועליו נאמר 
"שעל ידו נשמע פתגם  -" של הקב"ה דברוְּדָברֹו". כלומר, שהמלאך מט"ט נקרא "

  המלך לכל חיילי רקיע".
'ִמי ָבֶכם ְיֵרא ה'  (ישעיהו נ י)יש למלאכים יש מצוה לקיים בו  – המלאכים כלפיו* 

  ְּבקֹול ַעְבּדֹו'. דהיינו מט"ט עבדו של הקב"ה.  ֹׁשֵמעַ 
  

  יוסף הצדיק:
הוא יוסף  -שהמקביל למלאך מטטרו"ן  :(עפ"י ביאור הגר"א)וממשיך הזוה"ק 

: "ַאָּתה ִּתְהֶיה ַעל מא, מ)(בראשית . שעליו נאמר [שהוא בבחינת "משיח בן יוסף"]הצדיק 
לֹא יִָרים ִאיׁש  ". תרגום אונקלוס]ממימרך["ובר .. ּוִבְלָעֶדי ְוַעל ִּפי ִיַּׁשק ָּכל ַעִּמיֵּביִתי 

  שישמעו לו. לצוותֶאת ָידֹו ְוֶאת ַרְגלֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים". ליוסף יש את הכח 

  
  "משיח בן יוסף":

שהוא ג"כ מדבר במידת הדין, ב"משיח בן יוסף",  וממילא על דרך זה הוא גם
גם אם אין דבריו מסתדרים  –בחזקה, בהטלת מרות, ומצווה, וצריכים לשמוע לו 

  עם מהלך הבנתם של שומעיו.
למרות  -שהוא שומע ומקבל את דבר ה'  א].והוא ג"כ לג' הכיוונים כמו במט"ט: 

שעם  ג].שהוא מעביר "הטלת מרות" כלפי עם ישראל. ב].  היסורים שבשמיעה.
  דרך מב"י.   –ישראל מקבלים את דבר ה' המטיל מרות 

נגד עמלק,  -מלחמה קשה ומרה היא עבודה קשה, להילחם  -וכן אופי עבודתו 
  ונגד הגויים שבארץ ישראל.

  
  מראה את האמת והטוב –משיח בן דוד 

  בו:שכתוב  -כנגדו הוא "משיח בן דוד" 
  .ג)- (ישעיהו מב, ביֹוִציא ִמְׁשָּפט" ֶלֱאֶמת ַּבחּוץ קֹולֹו..  ְולֹא יְַׁשִמיעַ "לֹא ִיְצַעק ְולֹא ִיָּׂשא 

ְולֹא , ועליו נאמר "(ילקוט מלאכי רמז תקצה)פסוקים אלו מדברים על משיח בן דוד 
דין, הטלת  –" שמיעהשהוא לא יצטרך לפעול בדרך של " -ַּבחּוץ קֹולֹו"  ַיְׁשִמיעַ 

 משיח בן דוד" זה -ואמתך' ["', אלא "ֶלֱאֶמת יֹוִציא ִמְׁשָּפט", הוא יוכיח את האמת מרות
 -" ראיהזה מוגדר בדרגא של " –. וכשהאמת מוכחת וניכרת ](שוחר טוב, תהלים מג, א)

דלילה כי  ותרא: "(סוטה ט, ב)את האמת מאליהם, וכמו שאמרו  רואיםשאנשים 
". כאשר ניכרין דברי אמתמנא ידעה? א"ר חנין א"ר:  -את כל לבו הגיד לה 

דלילה",  ותראזה מוגדר " – אמתניכרים דברי 
: "המוציא מחבירו (בבא קמא דף ו, ב)וכמו שאמרו 

  ".ראיההוכחת האמת נקראת " הראיה".עליו 
  

אמנם כאמור, דווקא ע"י שעובדים בעבודת 
" ראיהל"זוכים  -" של משיח בן יוסף שמיעהה"

של משיח בן דוד. וכמו שמעמד הר סיני הוא הכנה 
  מוכרחת לקבלת התורה בפורים.

  פרק ה
  מקביל למשיח בן יוסף – 'שבת זכור'

  מקביל למשיח בן דוד – 'פורים'
מדוע  –ומעתה מיושבת השאילה שפתחנו בה 

 ְּבָאְזֵניבפרשת מחיית עמלק מודגש הלשון "ְוִׂשים 
 –ְיהֹוֻׁשַע", וכן במחיית עמלק של שאול המלך 

  "?שמיעהמוזכר כ"כ הרבה ענין ה"
והביאור הוא: שיהושע הוא בחינת משיח בן יוסף, 
שהרי זו היתה הסיבה שהוטלה עליו "מלחמת 

": טוב ורעעמלק", שהיא עבודת "עץ הדעת 
מארץ ישראל  -שהוא עמלק  הרעלהפריד את 

. והובא בילקוט בשלח רמז (פסיקתא, וכמו שאמרו הטובה

: "ויאמר משה אל יהושע. ולמה אמר ליהושע רסד)
וכן ביאר הרמח"ל מפני שבא משבטו של יוסף". 

 11(עיין "תיקונים חדשים" להרמח"ל, תיקון י"ב, ושם בהערה 
"יהל אור" להגר"א  וע"ע "יהל אור" –בהוצאת מכון רמח"ל. 

וד משה" במדבר ח"א, עמ וב"באר שלח דף קס, א. ד"ה אלא
  .)ד"ה "יהושע וכלב תרין משיחין" שסד

  (שמות יז, יד)ְיהֹוֻׁשַע"  ְּבָאְזֵניולכן נאמר לגביו "ְוִׂשים 
  ".שמיעהכי משיח בן יוסף מקבל מאת ה' באופן של " –

  
היה בבחינת  -שאול המלך שהיה משבט בנימין שהוא משתייך ליוסף וכן 

. ולכן גם אגרת יד. ביאור הגר"א לספרא דצניעותא דף י' עמוד ג') (רמח"ל משיח בן יוסף
  שאול נצטוה על מלחמת עמלק, וכנ"ל שזהו בתפקידו של משיח בן יוסף.

ְלקֹול  ְׁשַמע "ְוַעָּתה –ולכן מודגש אצלו ענין ה"שמיעה", הן כשהוא מקבל מאת ה' 
  ָׁשאּול ֶאת ָהָעם". ַוְיַׁשַּמע" -ִּדְבֵרי ה'", והן כשהוא מעביר לעם ישראל 
  

  "שבת זכור" הכנה ל"פורים". וזוהי הכותרת שבראש מאמרינו:
הוא בתפקידו של משיח בן יוסף, בבחינת תיקון עץ הדעת, להפריד  –"שבת זכור" 

הזורעים בבחינת " ב"שמיעה" ובכפיה.את עמלק והכנענים מארץ ישראל, והוא 
  ".בדמעה

וזו ההכנה לפורים, שהוא בבחינת משיח בן דוד, לאחר שכבר תלו את המן על העץ 
"ברנה  ב"ראיה" ובאהבה וברצון.עץ הדעת, ועכשיו באים לקבל את התורה  –

  יקצורו".
  (פרק ג')עוה"ב  –עץ החיים   עוה"ז –עץ הדעת 

  (פרק א')בחסד, באהבה  –ראיה   בדין, בכפיה –שמיעה 
  (פרק ב')קבלת התורה בפורים   קבלת התורה בסיני

  (פרק ד)משיח בן דוד   משיח בן יוסף
  (פרק ה')פורים   שבת זכור

  מקורות נוספים 
  בדין והטלת מרות. –שמשיח בן יוסף ב"שמיעה" 

  ":משיח בן יוסף"השורש העליון של  –המלאך מטטרו"ן 
זהו " - ..". ְלָפֶניַמְלָא ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח " :כ), שמות כג(כתוב 

  . )ב ,סנהדרין לח( "מטטרון
ִּכי לֹא ִיָּׂשא  ּוְׁשַמע ְּבֹקלֹו ַאל ַּתֵּמר ּבֹוִהָּׁשֶמר ִמָּפָניו וממשיך הכתוב: "

ְוָעִׂשיָת ֹּכל ֲאֶׁשר  ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבֹקלֹוִּכי ִאם  ְלִפְׁשֲעֶכם ִּכי ְׁשִמי ְּבִקְרּבֹו:
  ...".ֲאַדֵּבר

*  
  יוסף הצדיק:

  :), ו(בראשית לזכתוב 
אמר להם " –" ָנא ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחָלְמִּתיִׁשְמעּו ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם "

נא את אשר ה' שמעו  -  כך יהיו נביאים מוכיחים אתכם
שהתחזק עליהם באומרו ".. - . )רמז קמא ,ילקוט וישב(..". אומר

". הכריחם לשמוע בחזוקנא החלום הזה וכו' כאלו שמעו 
 .פרשת וישב) -בראשית שער כח  ("עקידת יצחק"

ם יֹוֵסף ֲחלֹום " (לעיל פסוק ה')וגם בתחילת הדברים כתוב   ַוַּיֵּגדַוַּיֲח
   ). ובפירש"יג, שמות יט(עיין  כגידיןומשמע, דברים הקשין  – "ְלֶאָחיו

ֹמָתיו ְוַעל ואח"כ כתוב " כל ו" -". ְּדָבָריוַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשנֹא ֹאתֹו ַעל ֲח
ִּדֶּבר ָהִאיׁש ֲאֹדֵני : ")ל, בראשית מב( כדכתיב ..דיבור לשון קשה
[וכן . )ספרי בהעלותך פיסקא צט; א ,מכות יא(..". ָהָאֶרץ ִאָּתנּו ָקׁשֹות

  . הקב"ה] " שלדברוראינו לעיל, שהמלאך מט"ט נקרא "
*  

  משיח בן יוסף:  –יהושע בן נון 
(יתבאר בהרחבה וכן ביהושע בן נון שהיה בבחינת "משיח בן יוסף" 

 ַיְמֶרה ֶאת ִּפי ְולֹא ִיְׁשַמעָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר " יח), יהושע א(כתוב  -  להלן)
  ".ַרק ֲחַזק ֶוֱאָמץ ,ֶאת ְּדָבֶרי ְלֹכל ֲאֶׁשר ְּתַצֶּוּנּו יּוָמת

 ..על כרחם"והקב"ה אמר ליהושע שיביא את ישראל לארץ ישראל 
  .הובא בפירש"י דברים לא, ז) א ,סנהדרין ח( "טול מקל והך על קדקדן

 



  ואמב
 של ולבם עיניהם היו' ה לדבר חרדים כיהודים"

 ישראל לארץ ומתמיד מאז ישראל אגודת חברי
 ביום פעמים שלוש יהודי מתפלל כך לשם

עינינו בשובך לציון ברחמים'. כמובן  ותחזינה'
שאגו"י רצתה ודרשה א"י ברוח התורה ונאלצה 

ה דולשם כך ייס ..לחלול קדושת הארץ. להתנגד לכל פעולה בא"י שדרכה היתה
  מחלקה מיוחדת בשם 'קרן הישוב'. 'אגודת ישראל'

מפעם לפעם שלחה אגו"י משלחות לא"י, לקנות בצוותא חבלי אדמה כדי לבנות 
  בה.

 כידוע לא היו העליות לא"י בזמנים הראשונים קלים...
ואם בכל זאת רואים אנו מחנה גדול של אגודאים 

לתי חוקי ארצה, נוכל להבין מה גדולה שהגיעו באופן ב
  .1"היתה התשוקה של חברי אגו"י לעלות לארץ ישראל

  
  חיבתי ותשוקתי לארץ הקודש

אחר מראשי מכווני דרכה של אגודת ישראל היה מרן 
קי זצוק"ל. על חיבתו של הגאון רבי חיים עוזר גרודז'נס

ה במענה להצע הגרח"ע לא"י הוא כותב בעצמו
לעלות לארץ הקודש, כי אכן 'חיבתי  שהוצעה לו

[ומפרט שם את הסיבות ותשוקתי לארץ הקודש', 
ובמכתב אחר הוא כותב שמחמתם הוא אנוס מלעלות], 

על רעיון העליה שלו לארץ ישראל כי 'הרעיון מנקר 
במוחי זה כמה שנים אשר נפשי איותה לעת זקנה 

('קובץ אגרות אחיעזר'  להסתופף בחצרות היכל ה''.
  רעו). –אגרות ערה  בח"

  
  'תורה, וארץ ישראל' -דברים שאמרו שצריכים חיזוק 

במכתביו הרבים אפשר לראות כיצד מתחילת דרכה 
של 'אגודת ישראל' הוא עמד על כך שאחד מתפקידיה 

  המרכזיים הוא לדאוג לישוב הארץ.
כבר בתחילת דרכה של 'אגודת ישראל' כותב הגרח"ע 

 ורך בהקמת הארגוןמכתב בו הוא מפרט על הצ
התפקידים  א כותב שם אחדוובמטרותיו, וכפי שה

במקום אשר עיני ": שמיועדים ל'אגודת ישראל' הוא
על שומרי אמונים  - ישראל נשואות בעיר ד' שמה 

להתאחד לפעול ולעשות בדברים שאמרו שצריכים 
י בני ולהגן על קדש ,2חיזוק: 'תורה, וארץ ישראל'

 'קובץ אגרות אחיעזר'( ."קדמוניםישראל על פי מסורת 
  .)עמ' רפב גאגרת קעח"א 

  
ורת ישראל, עם ישראל, וארץ ת - כל ירא ד' יפעול למען

  ישראל
באלול שנת תרצ"ז התקיימה הכנסיה הגדולה 
השלישית של 'אגודת ישראל' בעיר מרינבד, ושם היו 

  .3דיונים רחבים על נושא 'ארץ ישראל'
מכתב ארוך בו הוא מזכיר שוב ושוב את הנחיצות  לאחר אותה כנסיה הוא כתב

  לפעול למען ישוב א"י:

                                                             
1
  קז). –עמ' קו (מאה שנים אחרונות'  –הרב מאיר שצ'רנסקי 'העבר הישראלי  

דברים מעין אלו כותב הרב מנחם פרוש זצ"ל בספרו 'שרשרת הדורות בתקופות הסוערות' (ח"ב עמ' 
300-302 :(  

 הציונות השתלטות נגד הלהט במלוא אחד מצד לוחמת היא בעוד ישראל, אגודת של היוסדה עם
 ישראל, לארץ הבריטים כניסת ועם הראשונה העולם מלחמת תום עם שני שמצד הרי החילונית,
 כשם אדמות, לרכישת בולמוס אז היה ירושלים, שוממות להחיות הפעילות שאת ביתר התחדשה

 אחרים בחדרים ישבו כן החילונית, הציונות השתלטות נגד במערכה עצות וטיכסו ישבו אחד שמצד
  הערבים... מידי אותן ולגאול אדמות לרכוש כיצד עצות וטיכסו ישראל, אגודת משרדי חדרי באותם

, לאורך כל העליות, בעצם לא היה בכל שום חידוש, כי מאז עליית תלמידי הגר"א ותלמיד הבעש"ט
עוד לפני הופעת התנועה הציונית, התמסרו יהודים חרדים כל השנים ללא הפסק להחיות שממות עיר 
הקודש והקימו השכונות מחוץ לחומת ירושלים. היה זה הרה"ג ר' יוסף ריבלין זצ"ל, שנקרא 'רבי יאשע 

רושלים. הראשונה שבה היתה בונה השכונות'. והוא היה זה שהקים את השכונות הראשונות מחוץ לי
'נחלת שבעה'. מקור שמה בשבעה האנשים בלבד שהרהיבו עוז לצאת מחומות העיר העתיקה ולא 

  פחדו לתקוע יתד לישוב...
  על רקע זה היה מובן מאליו שאגודת ישראל התמסרה, מיד עם היוסדה, להמשיך שרשרת תפארת זו.

: תורה.. שנאמר רק חזק ואמץ מאד לשמר ולעשות ככל צריכין חזוק ואלו הן 'ארבעהברכות (לב, ב):  2
   בתורה..'. –התורה. חזק 

 ישראל בני את תביא אתה כי ואמץ חזק ויאמר נון בן יהושע את ויצו(דברים לא, כג) 'ובענין א"י נאמר 
  ).. (ועיי"ש לעיל פסוק זעמך' אהיה ואנכי להם נשבעתי אשר הארץ אל

 להם... לתת לאבותם נשבעתי אשר הארץ את הזה העם את תנחיל אתה כי ואמץ חזק(א, ו) ' וביהושע
חזק ['הלוא צויתיך  תלך' אשר בכל אלהיך' ה עמך כי תחת ואל תערץ אל ואמץ חזק צויתיך הלוא (ט)

  רש"י]. ...'ואמץ. במלחמה, כמ"ש אל תערוץ ואל תחת
*  

הגמרא ברכות (לב, ב) הנ"ל: 'ארבעה צריכין חזוק, ואלו הן: תורה,  וכדברי זה כלול ב'חיזוק בדרך ארץ',ו
בעד עמנו חזק ונתחזק י, יב): ' -שנאמר (שמואל ב  - דרך ארץ מניןומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ... 

שלא יהיו לחרב  -ופירש הרד"ק (שמואל שם): 'בעד עמנו  -  [= ערי ארץ ישראל. ובעד ערי אלוקינו'
שלא יכבשו אותם אויבינו וישבו בהם אם יתחזקו עלינו וינצחונו, ואם עשו  -ינו וקרי אלולשבי: ובעד ע

  ].ינו אלא ערי אלהים אחרים'וקכן לא יהיו ערי אל
שעל מש"כ ביהושע  חד הוא, –שחיזוק בדרך ארץ, וחיזוק במלחמת ארץ ישראל  -וכן משמע מפירש"י 

 - ' לאבותם לתת להםה את הארץ אשר נשבעתי חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזהנ"ל (א, ו) '
  כמה שהוא אומר כי אתה תנחיל'. בדרך ארץ -חזק ואמץ פירש"י: '

*  
מלמד שיש ארץ שצריך . ובילקוט ראובני: ''ולקחתם מפרי הארץוהתחזקתם ועוד כתוב (במדבר יג, כ) '

 '.ארץ ישראל צריכה חיזוק' כלומר,'. חיזוק
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, סקירה על כל צ"תרח תשרי', ז חוברת; ז"תרצ אלול', ו חוברת א"י שנה" הפרדס" בבטאוןראה  
  הדיונים וההחלטות של אגו"י באותה כנסיה.

 החברי ,היאל כל סניפי הסתדרות אגודת ישראל, עסקנ
  בכל מקומות מושבותיהם, שלום!  ,הומוקירי

במרינבד, הכנסיה הגדולה השלישית שהיתה זה עתה 
השמיעה כלפי כל העולם כולו את עמדתה של היהדות 
, החרדית המאורגנת לכל השאלות המנסרות בעולמנו

אבל יחד עם זה גילתה ג"כ את כל דאגותינו ומכאובינו 
למען גדר הנהרסות ורפא השברים, הטילה  הבכל מקצועות חיינו, ובהחלטותי

  אחריות גדולה על הכלל כולו. 
במחנינו לרגלי כנסיה קדושה זו, אין לו איפוא להישאר קול התעוררות שעבר 

מבלי שיביא את כל מי אשר יראת ד' נוגע בלבבו לידי מעשים ופעולות  - בחלל 
   תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.ל יבשב

  
  ברוח התורה והאמונה -את ארצנו הקדושה  תבנו

חיל והתאוששו, ובכל עיר ועירה בכל  התאזרו איפוא
פינה ופינה, בכל מקום אשר הגיע לשם קול הקריאה 

גשו איפוא למלאות אחרי החלטותיה,  - של כנסיה זו 
ולהפוך עי"ז את רעיונה הגדול של אגודת ישראל לדבר 
ממשי, למציאות חיה אשר תטביע את חותם התורה 

  על כל החיים. והאמונה
י האגודה בכל עיר ועיר ע"י התחזקו וחזקו את סניפ

חודם ואירגונם של כל היהודים שומרי תורה אשר יא
בהן; עבדו בכל עוז למען החינוך הדתי ולמען חזוק 

ענינים התורה והפצתה; גדרו גדר ועמדו בפרץ בכל ה
והתאמצו להציל את ארצנו  ';ועיקרי קדשנו לדת הנוגעים

  והאמונה.למען תבנה ותכונן ברוח התורה  -הקדושה 
  

   –'קרן התורה' ו'קרן הישוב' 
  אגו"י –שני עמודי היהדות החרדית המאורגנת 

'קרן התורה' ו'קרן הישוב' צריכות ומוכרחות להעשות 
 - לשני העמודים אשר בית 'אגודת ישראל' נשען עליהן

למען תת לה האפשרות להוציא אל הפועל את כל 
   תורתנו וארצנו.המחשבות הטובות בשביל 

הכנסיה הגדולה גילתה את הכחות הגדולים והעצומים 
הטמונים בחיק היהדות הדתית המאורגנת באגודת 
ישראל, ועתה באה השעה לנצל את הכחות האלה 

   ...יומיות למען כבוד ד' ותורתו.- בפעולות יום
בכם הדבר תלוי ש'אגודת ישראל' תמלא את תפקידה 

ה למ ראי בעולם היהדות, ושתעשהההיסטורי והאח
  שצריכה להיות. 

יעזרנו  -בכם, במעשיכם ובפעולותיכם! ואם תרצו 
  אלקים ונוכל לעמוד!

ארצנו  ! הצילו אתההתורה ומוסדותי הצילו את
  עמנו ומקוריותו!  הצילו אתוקדושתה! 

דת ישראל' ומלאו את חובותיכם הרבו חברים ל'אגו
  בהפרשת תרומת החברים!  האלי

חזקו קשרי האחדות היו מן העושים והמעשים למען 'קרן התורה' ו'קרן הישוב'! 
  למען הגן שכם אחד על כל היקר והקדוש לנו! -והאהבה בין כל יראי ד' 

התאמצו בכל עוז  הרבו בפעולות למען חינוך בנינו ובנותינו ולמען חיזוק דתנו!
  לעשות לטובת בנין ארצנו הקדושה בחומר וברוח! 

הכנסיה הגדולה התוותה לכם את הדרך אשר תלכו בה, ואת המעשה אשר  חברים!
   ישראל, תורתו וארצו.תעשון. ואתם לכו בכחה זה ולאורה הגדול, והושעתם את 

  בשם מועצת גדולי התורה 
  חיים עוזר גראדזענסקי

  .ז)אגרת קפ –חלק א , 'קובץ אגרות אחיעזר'(
  

מה שבוניו עמלו כיובל שנים, להפוך חרבות  –הרשעים רצו להחריב הישוב בא"י 
  לתל תלפיות

 קול נהי נשמע מציון, איך שודדנו! 
מהשוד והשבר עם ישראל נדהם מהאסון הגדול אשר קרהו, כל פנים קבצו פארור, 

ההרג והאבדון אשר העמיד בסכנה כל הישוב. כל לב שותת דם על שריד בית 
לינו כי שודדו, צעירינו נפלו חלל, על אהאשר חולל.  - מקדשנו, הכותל המערבי

 -ובכל רחבי ארץ תקותנו, נחלי דם מבחר בנינו הוצאו לטבח וזקנינו לא חוננו. 
  ..זורמים כמים. - דמי קדושינו 

וידו פרש צר על כל הישוב להרסו והערביים הפראים לא הרוו צמאונם בנחלי דם, 
  .מבלי השאיר ניר לבית ישראל בארץ ישראל ח"ו -ולהחריבו 

להחריב עד היסוד את הישוב והמושבות ובשצף קצף הוא הולך בהמון אלפיו 
להפוך חרבות שממה לישובים  -הרבות, אשר רבות עמלו בוניו בו כיובל שנים 

   ....ולתל תלפיות
אחים יקרים! לא עת לחשות ולשבת בחיבוק ידים. לבד דברי הצומות וזעקתם 

 - על אחינו הנתונים בצרה ומצוקה ,לפני אבינו שבשמים לרחם על פליטתנו
לחוש לעזרה מהירה לאחינו בארץ  ,חובתנו הגדולה והקדושה בשעה קשה זו

הושיטו עזרה תכופה לאחינו יושבי  ...להקים הנהרסות ולבנות הנחרבות ..הקדושה
  ארצנו הקדושה.

כי ברחמיו הגדולים יגדור פרצותינו ויבנה  - בירושלים  ועינינו נשואות להבוחר
 הריסותינו, ועינינו תחזינה בשוב ד' שבות עמו וברחם עמו ונחלתו.

 המצפה לישועה ונחמה 
  חיים עוזר גראדזענסקי

 ).'בשנת תרפ"ט "יאחרי פרעות הדמים בא' טאגרת של ח"ב ('קובץ אגרות אחיעזר'

 ישראל ארץ וליישב לבנות – י"אגו מתפקיד גדול חלק
  בקדושה

בשנת תר"פ יצא הגרח"ע לכינון 
אגודת ישראל בליטא, לאחר 
שמחמת חוסר אפשרות, לא 
הצטרפו תושבי ליטא להסתדרות 
'אגודת ישראל' בתחילת דרכה, 
במכתבו הוא מאריך על הענין 
 :הזה, ובתוך הדברים הוא כותב כי

ה חלק גדול ממעשי האגודה יהי"
  במדה ממשית  מסור לעבודה 

 נשואות ישראל כל עיני אשר ארץ ,רחבה בארץ ישראל
 התורה מוסדות עם הישן הישוב את לחזק ,אליה

  טהרת הקודש. על החדש הישוב את ולכלכל
  .)אגרת קעה'קובץ אגרות אחיעזר' ח"א (

*  
  עם ה'חפץ חיים', הוא כותב: ובמכתב נוסף, משותף

, שעל אחינו תמימי הגיעה השעה שאין להחמיצה
דעים לקיים 'אז נדברו יראי ד'', להתאחד כאיש אחד 
לבקש עצות להפר מזימות מפירי תורה, לחזק את 

ראוי לחזק  - לימוד התורה.. ולמען הוציא לפעולות
רוח ולהפיח בליטא,   ישראל' - 'אגודת  מחדש יסוד 

  חיים בהאגודות הקיימות מכבר.
וידועה. על דגלה כתוב: 'לפתור ברוח  המטרתה גלוי

התורה והמצוה את כל השאלות השונות אשר תעלינה 
גם חלק גדול ממעשי על הפרק בחיי כלל ישראל'. 

מסור לעבודה ממשית במדה רחבה בארץ  ההאגודה יהי
 -ה ארץ אשר עיני כל ישראל נשואות אלי -ישראל 

  שובבחיזוק הי  ,הקודש  על טהרת וישוב הארץ  בבנין 
  ...הישן עם מוסדות התורה שמה

ויהי נועם ד' עלינו ומעשי ידינו 
יכונן סלה למען שמו הגדול 

  ותורתו.

  הכו"ח בחדש מרחשון תרפ"ב 
  ישראל מאיר הכהן מראדין.
  חיים עוזר גראדזענסקי ווילנא

על כינון ' –ז אגרת קע"א ח' אגרות אחיעזרקובץ ('
 .)'אגו"י הליטאית

  מדברי רבותינו
  זצוק"ל נסקי'הגאון רבי חיים עוזר גרודזמרן רשכבה"ג 

 




