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 כי ל'( )ישעיה זש"ה : א"ה ואתחנן הפסוק על ואתחנן פ' תנחומא במדרשאיתא

 למעלה כתיב מה גו' זעקך לקול יחנך חנון תבכה לא בכה ובירושלים יושב בציוןעם

 הואיל אדם י*מר שלא עולם באי את משה למד וגו' לראובני נתתי ועריו העניןמן

 לא דייתיקי שעשה הואיל יאמר לא לו אשר כל וחלק דפתיקי ועשה מסוכןוחולי

 דייתיקי עשה משה שהרי בריה כל תפלת שוסל הקב"ה שאין יתפלל אלא עוד,יתפלל
 ואצוה הגלעד את נתתי ולמכיר לקח, מגשה בן ויאיר ולגדי לראובני נתתי ועריושנאמר

 צויתי יהושע ואת לרשתה הזאת הארץ את לכם נתן א' ה' לאמר ההיא בעתאתכם
 עכ-ל, א-ה ואתחגן ת-ל התפלל ולא לו עמד תאמר שמא דייתיקי הרי לאמר ההיאבעת

 את רואין מואתחנן הא בריה כל תפלת פוסל הקב.ה שאין מואתחנן לומדין איך.צ"ל

 שלא ובכלל נתקבל, ולא נשמע לא תפלתו וגס רבינו ממשה גדול לנו מי דהאההיפך

 חזקיה דאסר )ו.( דברכות בגמרא כדאיתא מחזקיה ילפינן רחמים מלבקשלהתיאש

 אל אדם של צוארו על מונחת חדה חרב אפילו אבא אבי מבית מקובלני כךלישעיה

 יש קשר ואיזה דואתחנך מהא לומדים אנחנו מה אבל ע-ש, הרחמים מן 'עצמו)ימנע
 הקב"ה לפני התחנן רבינו שמשה הכוונה ומה לואתחנן, יושב בציון עם דכילהפסוק

 לא כי גו' הפסגה ראש עלה הקב-ה לו ענה ומה הטובה, הארץ את ואראה נא-אעברה

 של וההשתדלות ההתאמצות כל הנה הזה, לומר מדייק למה חזה הירדן את.תעבור

 מהמראה ליהנות א( : נשגבות זכויות שלש להשיג כדי היה ה~רדן את לעבור רבינומשה

 היא אשר הקדושה האדץ את בעיניו שיראה הראיה מהנאת לבו שישמח 'הארץשל
 לנחלה להם לתת הקדושים אבותיהם ע"י ישראל לעם הקב-ה שהבטיח היחידההארץ

 כדי שנה ארבעים ובמדבר במצרים שנה רד"ו נוראים, יסורים בנ"י סבלו ובגללהלעולם
 ותקנו יחשב להנאה ג*כ מאד ויקר חשוב לדבר וראייה ישראל, לארץ לעלותלהכשירם

 שבשנה הדאשונה פעם חדש פרי כשרואין דאפילו לבד הראיה על אפילו הנהניןברכת

 נדולה והנאה עצוסה שמחה שהיה וכסה כטה אחת על שהחיינו, ברכת סברכיןזו

 נודל לשער ידינו לאל אין ישראל, ארץ את הראשונה פעם בדאותו רבינולמשה

 התגבדות גודל לשער ואין לתאר אין ב( הראייה. בשעת רבינו סשה של השמחהרגשות

 התלויות מצות לקיים כדי לארץ להכנס משה של בלבו שנתעוררו והגעגועיםהחשק
 בארץ_.
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 ישהאל נחמותמאמרב
 דסוטה גגמרא כדאיתא לארץ בחוץ אותם לקיים' שא"א מהתורה מצות המה אשרבארץ
 לאכול וכי ישראל לארץ ליכנם רבינו משה נתאווה מה ספני שמלאי ר' דרש)יד(

 מצות הרבה משה אמר כך אלא צריך, הוא מטובה לשבוע או צריך הואמפריה
 כולו שיתקיימו כדי לארץ אני איכגס ישראל בארץ אלא מתקיימין ואין ישראלנצטוו
 קנין בשביל ישראל לארץ להכנם חשק ג( ידי.על

 ולהכינה נשמתו לתקן השלימו"
 הנשמות בשביל החיים ארץ שהיא ה' לפני מעלה של ישראל לארץ שתכנםלזכות

 המאמר. יבאר מ"ש ואתחנןפ' באלשיך עיין למנוחיכי, נפשי שוגי לה והשיב החיים, בארצות ה' לפני אתהלךוהשיבה לילך עתידה את להיכן לה ואומר נפשו עם משיח שהיה רז"ל שאמרו כמוהקדושות
 אלקיס ברא בראשית התורה בהתחלת דכתיב הא לפרש מ"ש ע-פ לבארול-נ

 לפרש שיש ונראה ה"ארץ, ה"שמים יתירים בההין כתיב למה הארץ, ואת השמיםאת
 לעולם והארץ : א' בקהלת שאמר המלך שלמה דברי שבארתי מה בהקדם זהאת

 עיין עלמא, הוי שנין אלפים ששת אליהו דבי דתנא בהמאמר נעשה מהעמדת,
 חרוב וחד עלמא הוו שגין אלפי שית אמר קטינא ורב )ט.( ובע"ז )צז.(בסגהדרין
 משמטת שהשביעית כשם קטינא דר' כותיה תניא ההוא, ביום לבדו ה' ונשגבשנאמר
 .וגשגב שנאמר שנה אלפים לשבעת שנים חלף משמט העולם כך שנים לז' אחתשנה
 איכא זה את הידוע, גהא והארץ כתיג למה לדקדק יש עוד עומדת, לעולם והארץע"ה המלך שלמה שאמר מה מתקיים ואיך שנין אלף למשך העולם יחרב שנין אלפיםששת אחרי הרי )שם(, ובסנהדרין )לא.( גר"ה עיין יעבור, כי אתמול כיוס בעיניךשנים אלף 3י ואומר שבת שכולו יום השבת ליום שיר מזמור ואומר ההוא ביום לבדוה'

 ליופ במוסף דבפיוס זא"ז, דסותרים דר"ה הפיוטים על מקשים דיש מה ע"פלהבין
 מהארץ, חלק היא גם וציון חריבה הארץ הא מציון ימלוך היאך הראג-ע והקשהימלוך, ומציון וארץ שמים הן וחדשים ויחרבו שמים הקב"ה יקפיל לעתיד המפרשיםופירשו למלוך מציון , הפיל פור זה ליום יכפיל וחדשים יקפיל לראי אומרים אנסיכה ד"הראשון
 תבלה כגגד והארץ גמלחו כעשן שמים כי אומר אחד כתוב דקראי רומיא מקשיםשוב
 חילוק דיש שכתבו ויש ועד, עולם תמוט בל מכוניה על ארץ יסד אומר אחדוכתוב
 לעולם קיים שהוא כשם תמיד, אותה דורש שה' ארץ ישראל ארץ אבל ויחרבלעתיד תכלה מעלה של השרים ממשלת תחת שהיא דח"ל לארץ, לחוץ ישראל ארץבין
 בהא והארץ ע"ה המלך שלמה שאמר מה להבין נוכל ובזה לעולס. קיימת ארצוכך

 ישלוט ולא וקיים עומדת ועד לעולם תמיד אותה דורש שה' ישראל ארץ דהיינוהידוע
 הקב*ה א-ל : מסעי פ' רבה במדרש כדאיתא הקג"ה לפני חביבה הארץ כי בתוכהחורגן
 תמיד אותה דורש ה"א אשר ארץ יא( )דברים שנאמר עלי חביבה הארץ הןלמשה
 את א3ניס אני הקב"ה אמר אתכם, י-י מאהבת כי ז( )שם שנאמר עלי חביביןוישראל
 כנען הארץ אל באים אתם כי שנאמר עלי שחגיבה לארץ עלי חביבין שהןישראל

עכ*ל
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ג ישראל נחמותמאמר
 הרמג"ם מעל הראב-ד של הקושיא יסיר ובוה לפגיו, החביבה הארץ יחריב ולאעכ-ל,
 מפגי לא הבא העולס חכמים אותו שקראו זה : וז"ל שכתב ה-ח תשובה מה'פ"ח
 אלא כן, הרבר אין העולם, אותו יבא כך ואחר אובר העולם וזה עתה מצוישאינו
 הבא עולם קראוהו ולא וגו' טעלת ליראיך צפנת אשר שנאמר ועומד מצוי הואהרי
 בגוף בו קיימים שאנו הזה העולם חיי אחר לאדם לו באין החיים שאותן ספניאלא
 נראה א"א : בהשגותיו הראב-ד וכתב עכ-ל, בראשונה אדם לכל הנמצא ווהוונפש

 שנין אלפי שיתא ואמרו עולמו מחדש והקב-ה ובהו לתהו חוור העולם שאיןכסכחיש
 קושי' לתרץ הכ"מ מיש ועיין עכ-ל, חדש עולם שהוא ונמצא חרוב וחר עלמאהוי

 אלא שנין אלפי רשיתא המאמר את מכחיש ח"ו הרמב"ם ואין א'ש ולפמ"שהראב"ר,
 מקום על והרמב"ם אח"ל קאי שנין אלפי רשיתא והמאמר חיים, אלקים רברי ואלואלו
 עומרת. לעולם ישראל וארץ ישראל, בארץ שהוא גליותקיבוץ

 היתה ושתיה ראשונים נביאים מימות שם היתה אבן במתני/ :( )גג ביומאואיתא
 תנן העולם, הושתת שממגה תנא איתא ובגמר' אצבעות, שלש הארץ מן גבוהנקראת
 אומרים וחכסים כו' נברא מאמצעיתו עולם אומר ר-א דתניא העולס נברא מציוןכמ*ר
 עיקר יודע והיה היה חכם שלמה איתא י אות קדושים פ' ובתנחומא עיש, נבראסציון

 כל נשתכלל מציון נ'( )תהלים הופיע אלקים יופי מכלל סציון למה עולם שלמשתיתו
 שלמה והיה העולם, הושתת שממגה שתיה אבן שמה נקראת לסה כרתנינן כולוהעולם
 שכן פירות עושין היו ומיד פלפלין עליו וגטע לכוש הולך שהוא הגיר הוא איזהיורע
 שהטבור כשם סרי כל עץ בהם נטעתי אחר רבר פרי, כל עץ בה0 נטעתי אומרהוא
 לח( )יחזקאל שגאמר העולם באמצע נתונה ישראל ארץ כך האיש באמצע נתוןהזה
 לאסף מזמור נ( )תהלים שנאמר יוצא עולם של סשתיתיו וממנה הארץ, סבור עליושבי
 אלקים, יופי מכלל מציון מנין מבואו ועד שמש ממזרח ארץ ויקרא דבר ה' אלקיםאל
 ובית ישראל ארץ של באמצעיתה וירושלים עולם של באמצעיהו יושבת ישראלארץ

 שתיה ואבן ההיכל באמצע והארון הסקדש בית באמצע וההיכל ירושלים באמצעהמקדש
 ממנה היוצאין השרשין על עמר חכם שהיה ושלמה העולם, גשתת שממנה הארוןלפני
 לי עשיתי אומר הוא לפיכך פירות ועשה אילנות מיני כל גהם ונטע העולםלכל
 עכ"ל. ופרדסים,גגות

 הידוע הארץ כלומר, הידוע, בהיא הארץ גו' בראשית הפסוק כוונת נביןובוה
 חלקי שאר כל ניתוסיף ואח"כ העולם חלקי כל בראשית נבראת ישראל ארץשהוא
 גריאת תכלית ישראל שעם כמו ישראל ארץ היתה הגריאה תכלית והעיקרהארץ,
 הטפל את הארץ את וזהו ישראל לארץ טפלים המה העולם חלקי שאר וסלהאדם
 :( )נו קידושין :( )כב פסחים עיין לגשרו הספל את גשרו את שררשיגן כסולהארץ,
 דכמו הירועים להשמים הכוונה ג"כ הידוע, בה"א השסים את דכתיב הא וכן :( )מאב"ק
 שמצינו כמו סעלה של ישראל ארץ ברא כן מטה של ישראל ארץ הקב"השברא

בדסר
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 ישרא,ל נחמהת מאמר.ד
 ה' פעלת לשבתך מכון אומר הוא וסן :' א' אות פקודי פ' בתנחומא ירושליםבדבר

 מרוב סטה של ירושלים כמו לסעלה מכוונת שירושלים מוצא אתה וכן ידיך,כוננו

 חומתיך חקותיך כפים על הן מ*ט( )ישעיה שנאמר למעלה אחרת עשה סטה שלאהבתה

 )שם( יצאו ממך ומחריביך מהרסיך בניך מהרו כי אלא חרבה מה ועל תמיד,נגרי

 קכב( )תהלים יחרו לה שחברה כעיר הבנויה ירושלים דוד אמר וכן חרבה, זהעל

 כחרא לאתחברה בקרתא ברקיע רמתבניא ירושלים ותרגם יה שבנה כעירכלומר,

 ישראל חביבין כמה מטה, של שיבנה עד מעלה בשל יכנס לא ששכנתו ונשבעבארעא

 עתה ואומר בעיר, אבוא ולא קדוש בקרבך יא( )הושע כתיב שכן ומגין הקב"ה,לפני
 מה ה' נאם פה לי מה ועתה ר"ל גב(, )ישעיה חנם עמי לוקח כי ה' נאם פה ליסה

 שיבנה י"ר אבוא, לא בה שאבוא גחנם ממנה, עמי שלוקח אחר בירושלים פה מבקש'אני
 מעון אהבתי ה' זש"ה המשכן פקורי אלה ב' סי' שס איתא וכן עכ"ל, גימינו,במהרה

 אומרת זאת ארשב"י 'כבודך, משכן במקום מכוון שהוא ההיכל זה כו( )תהליםביתך

 פעלת לשבתך מכון טו( )שמות שנאמר מעלה של היכל כנגד מכ711 מטה של'שההיכל
 השמים הירוע בהא השמים את גו' ברא בראשית וזש-ה עכ"ל, יריך כוננו ה' מקדשה'

 וקהיכל וירושלים ישראל הארץ ששמה מטה של וירושליט ישראל ארץ כנגרהמכוונים

 .משה והתחנן שהשתוקק מה וזה השמים, את וזהו השמים, שאר ואח-כ מעלהשל

 ישראל בארץ להכנס גשמתו שתזכה למען מטה של ישראל, בארץ להכנםרגינו

 מעלה.של
 אם כלומר, לילך, עתיד את להיכן לנפשו ע"ה רביגו משה ששאל הכוונהוזהו

 אכנס שלא אע"פ הזה מעולם שתסתלק אחר מעלה של ישראל לארץ לעלותחזכה

 פי' החיים, בארצות ה' לפני אתהלך רבינו למשה והשיבה מטה, של ישראלבארץ

 להכגס הנשמה תזכה ג"כ מסה של ישראל בארץ יכנס לא אם אפילו הגשמה לושגילה

 מגופו הסתלקותה אהר הנשמה מעלה, של ובהיכל ובירושלים מעלה של ישראלבארץ

 לארץ בכניסתו א"כ מעלה, של ישראל לארץ ותעלה מטה של ישראל 'ארץתעבר
 התלויות המצות קיום ב' הארץ, מראה ראיית הנאת א' זכויות, שלשה ' זוכהישראל
 בכל יוכה ישראל בארץ יכנס ואם מעלה, של ישראל לארץ לעלות וכות גבארץ,

 זכות רק ישיג לא אז פנימה יכגס ולא מרחוק הארץ מראה יראה רק אם אבלהשלשה,

 ולזכות בארץ התלויות מצות לקיים לו יחסר הנשארים השנים אבל הראייה הנאתא'

 עולס מעלה של ישראל לארץ הקרושה נשמתו ולכניסת גתכלית השלימות אללהגיע
 חפצו. למחוז ולהגיע הקדושותהנשמות

 את לראות רק לא החרץ, את ואראה נא אעברה הקב"ה לפני התחנן זהובגלל

 ואם הללה זכיות השלשה לכל אוכה אז הארץ בפנים נא אעברה אם כי מרחוקהארץ

 הארץ את ואראה לי תן הפחות לכל ארצה, להכנס לי להרשות גקשתי יתמלא לאח"1
 הארץ את יראה ממילא בארץ יעבור אמ ואראה לבקש ל*ל הכי נפרש לא ראםהטוגה,

ולטיכך
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ה ישראל נחמותמאמר
 להכניסו היה הבקשה עיקר כי נא, ואראה אעברה ולא נא אעברה אמרולפיכך
 לו וענה מרחוק הארץ מדאה לי שיראה הפחות לכל ברירה ובלית בארץושיעבור
 בארץ התלויות במצות התורה חלק לקיים כדי בארץ להכנס משתוקק שאתה מההקב-ה
 כי בארץ התלויות במצות התורה חלק בלימוד בארץ התלויות המצות את מקייםאתה
 דאתה כיון ועוד גהקדמה, לעיל כמ"ש סקיימן כאלו ישראל ארץ תורת הלומרכל

 למעשה סצרף שהקב"ה טובה מחשבה הו"ל בארץ התלויות המצוות כל לקייםרוצה
 נאנס מצוה לעשות ארם חושב אפילו אסי רב אמר שמו ולחושכי מאי )מ.( בקידושיןכדאיתא

 א-ל )שם( דסוטה בגמרא וכראיתא ע"ש, עשאה כאילו הכתוב עליו סעלה עשאהולא
 ועיק ע"ש, עשיתם כאלו עליך אני סעלה שכר לקבל אלא מבקש אתה כלוםהקב"ה
 וסה הנ-ל המאמר מבאר שאנכי נ"ר מאמר התחזקות בשער תעשר עשר בספרימ-ש

 ע"ש, הזה ברבר עוד אלי רבר תוסיף אל לך רב למשה הקב"ה שאמר מההכוונה
 בקשתך הקב"ה לו ענה ישראל ארץ של סהסראה ליהנות ע"ה רבינו משה שביקשומה

 וראה ומזרחה ותימנה וצפנה ימה עיניך ושא הפסגה ראש על עלהנתקבל
 לארכה ישראל ארץ מראה בעינע שיראה בקשתו למלאות הקב-ה הסכים הריגעיגיך,
 בארץ להכנס שיזכה כרי מסה של ישראל לארץ להכנס שביקש מה וכןולרחבה,
 מעלה של ישראל לחרץ להכנס שהמטרה הקב-ה לו ענה מעלה של ובירושליםישראל
 מעלה, של ישראל לארץ לעלות תזכה מטה של ישראל לארץ תכנס לא אם אפילותשינ
 תעבור לא הזה רק רייקא, הזה הזה, היררן את תעבור לא כי הקב-ה שאמר מהוזה

 מעלה של ישראל בארץ אבל תעבר לא מסה של ישראל ארץ שהוא הזה הירדןבעבר
 של ישראל לארץ כניסה לתיקון זקוקה שאיננה כ-כ היא קרושה שנשמתך מסניתכנס
 אמר שפיר א"כ פרי, עשה ותחינתו ותפלתו לסוב לבו משאלות רוב נתמלא הרימטה,

 כל וחלק דייתיקי ועשה מסוכן שלי וחולי הואיל אדם יאמר שלא למר שמשההתנהומא
 שאין יתפלל אלא עוד יתפלל ולא יתייאש דייתיקי שעשה הואיל יאמר לא לואשר

 אסילו רחמים סלבקש התייאש שלא רבינו משה מתפלת בריה כל תפלת פוסלהקב"ה
 ליהושע ובנוגע ישראל ארץ של לעתיר בנוגע הכלל עניני וסידר רמתיקי שעשהלאחר
 שהולך על מאד ראג זאת ובבל דבר מכל ומתפסר המסתלק אדם כמו מקומוממלא
 ישראל עם את להכניס יכול שלא שידע ואע-ש הקרושה, ישראל בארץ זכות שוסבלי
 הקב-ה לסני התחנן הארץ אל תביאו לא לכן הקג"ה שאמר מריבה מי גזירתמפני
 והסציר רהוט אל ה' ה' רהמים מדת הראני אלא הקב"ה שאמר סה אני יודעואמר

 הקדושה בארץ זכיות להשיג ואתחנן כמנק תפלות תפלות, תקט"ו והתפללבתחנונים
 אנחנו כן לעיל, כם'ש הקדוווה שבארץ זכיות והשיג ריקם פניו השיב לאוהקב-ה
 הארץ כנפות בארבע וגתפזרנו ארמתנו מעל ונתרחקנו מארצנו שגלינו מיום ישראלגני
 ולכיזה למשיסה ונססרנו רגליגו לכף מגוח מקום אל באנו שלא שנה לאלפיים קרובוזה

 ביס טוגעים אנחנו הקדושה, ארצנו אלא אינו לפליסה היחידה והמקום ולחרפהולסכה
הגדול
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 ישראל נחמותמאמרו
 והצלה שמנו את ולמחוק לטובעונו רוצים האנטישמים הם הים וגלי צרות שלהגרול
 הקרושה ארצנו את לבנות השוטף, המבול מימי להנצל התיבה את לבנות שלנוהיחידה
 מנוח מקום נמצא הקדושה בארצנו ורק אך כי ישראל עם של היחידה הגנהשהיא
 מנוח מצאה שלא נח של ביוגה שמצינו כמו הנחלה, ואל המנוחה אל ולבוא רגלינולכף
 רגלה, לכף מקום היוגה מצאה ולא נח בפ' כרכתיב התיבה, אל לשוב הק רגלהלכף
 ורכוותה חוזרת היתה לא מנוח מצאה אלו וז"ל: הזה הפסוק על רבה המדרשואמר
 לא ובגוים ורכוותה חוזרין היו לא מנוח מצאו אילו מנוח מצאה לא בגוים ישגההיא

 המררש מקשר הרי עכ"ל, חוזרין היו לא מצאו אלו רגלך לכף מנוח יהיה ולאתרגיע
 ע"פ זה את להבין אפשר רומים, הם וגמה ישראל דעם הפסוקים עם דיונההפסוק
 בגלות להשתעבד דעתירין ישראל עתירות לנח גילה רהקב"ה )שס( בב"ר ראיתאמה

 עשו זה אחיו איש מיר האדם ומיר ארומ גלות הוא האחרון וגלות מלכיותארבע
 הכוונה ע"ש, ישראל, אלו הארם נפש את אררש עשו מיר אחיו מיד נא ויצלנורכתיב
 לא ישראל בני ואם לעולם מגול עוד יביא שלא נשבע הקב"ה המבול שאחרכיון.
 קץ שיבא עד עונותיה למרק העולם אומות בין שיגלו שלהם עונש התורה אתישמרו
 שאל לוי בן והושע דר' )צח.( בסנהדרין כראמרינן בנו תליא הגאולה ויגאלנו.הימין
 תשובה יעשו אם ר"ל ע"ש, תשמעון בקולו אם היוס א"ל מר אתי לאימתממשיח
 הקב"ה :( צז )שם יהושע ר' כראמר כהמן, קשה מלך עליהם יעמור לאו ואםיגאלו
 עכ"ל. למוטב ומחזירין תשובה עושין וישראל כהמן קשות שגזרותיו מלך להןמעמיר

 ושבע נביאים ושמונה מארבעים יותר טבעת חסרת גרולה )יר.( במגילהואיתא
 חחזירתן טבעת הסרת ואילו למוטג החזירום לא שכולן לישראל לחן שנתנבאונביאות
 שיחזרו סיבה שום היה לא האומות בין מגוחה ישראל לבני היה ואם עכ"ל,למוטב,
 ישראל ארץ ותשאר לעולם לארצם ישוגו ולא תקומה ישראל לעם יהיה ולאבתשובה
 מנוח מצאו שאלו מנוח ימצאו לא יש שבגוים זאת היתה ה' מאת בניה, מאיןשוממה
 מן כשיצאה היונה רבר על לנח הקב"ה שהראה מה וזה בתשובה, חוזרים היולא

 התיבה אל שבה היתה לא לתיבה בחוץ רגלה לכף מנוח מצאה אלו ולחוץהתיבה
 כנפי שנא ומאי )מש,( בשבת כראמרינן ליוגה, שנמשלו ישראל לעס רמז זהולעולם,
 בכסף גחפה יונה כגפי שנאמר ליונה ישראל כנסת דאמתיל משום עופות, משאריונה
 ומעוגים נרדפים שם ויהיו מנוח שם ימצאו ולא העולם אומות בין שיגלו ע"ש,וגו'

 האדץ זאת כי אבותם, ארץ אל לשוב רק אחרת ברירה יהיה שלא עד נוראיםביסורים
 ישראל שונאי וחנצים הפשיסטים במבול לטבעם המתאוים הגוים מן עליהם מגיןאשר
 את להחמיץ לא לא*י, ולעלות הטמאות ארצות את לעיוב בידו יכולת לו שיש מיוכל

 נאלץ יהיה' לא אם יום יולד מה יורע מי כי וגשכר, יריי ולהיות השעה ואתהמצוה
 ולהתחנן רחמים מלבקש התיאש לא זאת וגכל ישראל לחרץ יכנס שלא גזייהעליו שנגזי לאחר אפילו ע"ה רבינו שמשה וכמו והמחריבים, המהדסים ע"י ח"ל אתלעזוב

לפני
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 י' ישראל נחמותמאמר
 כמו נשמעת ותפלתו ישראל בארץ זכיות לו ושיתן הגזירה עליו להקל הקב-הלפני

 הקרושה לארצם מלשוב נתיאשו לא גלות עליהם שנגזר אע"פ ישראל עס כןשבארנו,
 חלק כי ריקם השיב לא וב-ה כולה הארץ ועל וירושלים ציון על הקב*ה לפניוהתפללו
 לגבולם שבים בנים אלפים מאות איזה בעזהי"ת לנו שיש זכינו כבר ישראל ארץבזכות
 לבנו משאלות שימלא הקב"ה לפני להתפלל ועלינו ירבו, כן ומושבות, עירותובונים
 כל גאולת ע"י והנחלה המנוחה אל ולבוא כולה ולבנותה ישראל ארץ כל אתלזכות
 על אלא ורם בשר של הבטחות שום על להשען לנו אין ישראל ארץ וכלישראל
 שבשמים.אגינו

 ועל טבעית עצמית על.כחות כטחונם כל ששמו הציונות מנהיגי חטאת היתהוזאת
 שלהם הקונגרסים בכל מפיהם נשמע לא כי השי"ת, עזרת בלי המנרט ממשלתהבטחות
 שוא בית יבנה לא ה' אם שאמר לשלמה המעלות השיר את ושכחו השי"ת בעירתשיאמרו
 פנים הסתרת להגברת גורם וזה שומר, שקר שוא עיר ישמר לא ה' אם בו, בוניועמלו
 וחרה : הפסוק על וילך בפ' התורה על ציון ותאמר בספרי שכתבתי כמו ישראלמעס
 וצרות רבות רעות ומצאוהו לאכול והיה מהס פני והסתרתי ועזבתים ההוא ביום בואפי
 הסתר ואנכי האלה הרעות מצאוני בקרבי אלוקי אין כי על הלא ההוא ביוםואמר
 אס צ"ל אחרים, אלהים אל פנה כי עשה אשר הרעה כל על ההוא כיום פניאסתיר
 והרעות האלה, הרעות מצאני בקרבי אלהי אין כי על והבנה הכרה לידי באוכבר

 יאמר ולמה בתשובה חזרו הרי מההשגחה, אלא גמקרה באו לא האלהוהצרות
 שתולה גו' ההוא ביום שאמר מה הכוונה ואמרתי מהם, פני אסתר הסתר ואנכיהקב"ה
 לא בארץ כי הוא, הטבע ע"פ והפרעות הרדיפות והצרות הרעות אותם שמצאוהסבה
 ישראל לארץ לעלות הציונית רעיון נתעוררו המצב לרגלי בארץ, וגרים אנחנו,שלנו
 שונאי מן הצוררים מן מנוחה הטכע ע"פ לנו יהיה שמה שלנו ארץ אבותינו,ארץ

 היא אבותינו ארץ כי לנו להפריע לבו יחין ומי ארצנו את גגנה אנחנו כיישראל
 בלי הטבע ררך ע*פ להם יעזרו שהמה אנגליא לממשלת פנו הזה הרעיוןולהתגשם
 מצאו אבותינו ארץ כארצנו גם הסוף היה ומה בלפור, הצהרת את והשיגו השי"תעזרת
 הוא כך רכושנו, ולשרור דמנו -ולשפוך אותנו לרדוף האנטישמים ישראל השונאילנו
 על ההוא ביום ואמר הכוונה וזהו מאתנו, פניו את הסתיר והקב"ה הסבע ררך שלגורל
 אין כי ככה להיות צריך הטבע ע-פ כלומר, האלה, הרעות מצאוני בקרבי אלהי איןכי

 כרא בראשית כדכתיב סבע, גנימסריא דאלהים כתבו רהמפרשים הסבע, כחבידינו
 בקרבי הטבע ר.ל אלהי אין כי על הכוונה כאן וגם בראשית, נברא הטבעאלהים,
 כחות לרכוש לחפש צריכין אנחנו לכן רודפים, הילכך לנו לא בארץ נכריה, בארץשאנחגו
 אבותינו לאלהי פנו ולא ארצנו את לנו יתנו שהסח העולם לאומות ולפגותטבעיות
 עולי שהתפללו כמו עולם, ירושת הארץ את לזרעם לתת אבותינו עם ברית כרתשהוא
 להעוליס הפריעו ואאשדחים והעמגים והערבים וסוביה שסגבבלט עזרא בימיבבל

עבודת
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 *שראל נחמותמאמר .ה
 תועה לו ולעשות בירושלים להלחם לגא יחדו כולמ ויקשדו והארץ המקדש בניןעבית
 פנו אלא ה' אל התפללו שלא וכיון גו/ אלהינו אל ונתפלל ד/ בנחמיה כתיבמה

 לאדץ יעלו ההוא, ביום פני את אסתר הסתר ואנכי הקב"ה אמר אחרים, אלהיםל?ובדי
 לעובדי ר"ל, אחרים, אלהים אל פנה כי להם לעזור לפגי להתחנן בלי הטבע בכחישדאל
 שהסתרת כיון הארץ, את להם ולתת אותם לגאול ישראל לעם יעזרו המה אחרים,אלהים
 הבטחות וכל ישראל בארץ גם והצרות הפדעות יחדל לא כי המצב יוסב לא תתגברפנים
 ע-ז בריש חז"ל שאמרו כמו עצמם, לטובת רק כוונתם כל כי ערך אין האומותשל

 להם אמר כו' הרבה רבש"ע לפניו אומרים עסקתם במאי הקב"ה להם אמד לבאלעתיד
 אין עזרתהשם בשי ע"ש, עשיתם, עצמכם לצורך שעשיתם מה מה כל שבעולםהקב"ה
 אשור ויחבוונו יך וירפאנו טרף הוא כי ה' אל ונשובה לכד אומר הושע הנביאכלום,
 שפתנו פרים נשלמה ידינו למעשה אלהינו עוד נאמר ולא נרכב לא סוס על יושיענולא
 גו' ה' אמר כה כי כ*ט, בירמיה כדכתיב ובבעתינו, בצלותיגו ר"ל, בידינו, חרבנקח

 לרעה ולא שלום מחשגות ה' נאם עליכם חשב אנכי המחשבות את ידעתי אנכיכי
 אליכם ושמעתי אלי והתפללתם והלכתם אותי וקראתם ותקוה אחרית לכםלתת

 את ושגתי ה' נאם לכם וגמצאתי לבבכם בכל תררשני כי ומצאתם אתיובקשתם
 ה' נאם שם אתכם הדחתי אשד המקומות ומכל הגויט מכל אתכם וקבצתישבותכם

 כי ברודים חייס אלקים דברי הרי משם, אתכם הגליתי אשר המקום אל אתכםוהשבתי
 לעודר כדי ותקוה אחרית ישראל לעם לתת אלא אינו והיסורים ודדיפותהצרות
 ישראל עם על לרחם רחמים מלא אל לפני ולהתפלל בחיל להשתקע שלאהלבבות
 גרמניא יהודי חטאת וזאת משם, אותמ הגלה אשר המקום אל שבותם אתלהשיב
 עלתה מה וראו ישראל גאולת ואת וירושלים ציון את תפלתם מסידורשמחקו
 עליהם, הגיע ומהלהם

 הזאת התקוה ע"י כי היא, הגאולה תקות והאמונה הדת לקיום העיקריתהנקודה
 ידה ועל בדומיה התלאות כל את -לשאת כביר רוח בהם יצקה והיא כחהחליפו
 בין התבוללנו ולא היום עד המוסדיים קניניים וכל הרוחני הרכוש לשמירתהועילה
 והמצות התורה עול מעליהם לפרק בגלותס ישראל דעת על שיעלה ובעתהאומות,
 ומענים המציקים ע"י למוטב ויחזירם עליהם אכפם אויביהם יכבידו כי הקב"היסבב
 הקרא על גחוקותי פ' בתו"כ כדאיתא שלמה .ז בתשי החזידם למען ישראלאת

 וגלינו הואיל אומרים ישראל יהיו שלא לישראל טובה מדה זו : בארץ אתםוהבאתי
 עליהם נביאי מעמיד אני אלא מניחם איני אני כמעשיהם נ?שה העולם אומותלבין

 אשר ה' אמר תהיה לא היו רוחכמ על והעלה שנאמר כנפי תחת למוטב אותםומחזירין
 חזקה ביד לא אם ה' גאם אני חי אלא האדמה משפחות ככל כגוים נהיה אומריםאתם

 ממליך בטובתכם )בטובת( שלא כרחכם על עליכם, אמלוך שפוכה ובחמה נטויהובזרוע
 ישראל את המציקים המה עליהם נביאי מעמיד אני שאמר מה עליכם, מלכותיאני

לטען
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ט ישראל נחמותמאמר
 אחישנה, בעתה ה' אני : ס' סי' בישעיה כתוב הנביאים, במקום בתשובה החזירםלמ,1
 דגאולה לא*י מעלין הכל במאמר ופרשתי בעתו, זכה לא אחישנה זכה רז-לוררשו
 זכה ללא זכה שבין דהחילוק קימעא, קימעא אלא אחת בפעם יהיה שלא הכוונהבעתו
 ד"מ ומשפט בצדק א( מזולתו, מה רבר להשיג הארם יוכל ררכים רבשני כטוהיינו
 כאשר וחנינה חסר בתורת ב( אתו, הפקיד אשד הפקרון או גו השה אשר ידומשה
 מקבל ומשפס בצדק לו הסגיע והנדיב, העשיר טרעהו יר מתת ומסכן עני אישישאל
 בקשתו, שימלא ולהתחנן לבקש עליו חסד בתורת ואם ותחנונים, בקשות בלימיד
 השלמים כי האלה הדרכים משתי באחת טשתמשים השי"ת אל ביחסנו גם הדברואותו

 חסרו י"ת ממנו לבקש יכולים רצונו ועושים ה' בדרכי לבב בתוס תמידההולכים
 הטובים, מעשיהם על וגמול שכר כעין וצרק משפט בתורת גם מה בבחינהואטונתו
 ותחנונים, תפלה בררך רק תמיד לבוא מצטרכים הם כ"כ שלמים הבלתי האנשיםאפס
 הגאולה לנו יגיע זכה בבחינת נהיה אם העתידה, הגאולה יהיה הללו הבחינות שתיועל
 ואס אחת, גפעם אחישנה גאולת אותנו לגאול הקב"ה על תחנונים בלי ומשפסבצדק
 והקב"ה ובתחנונים בתפלה עליון לפני ולהתחנן לבקש עלינו זכה לא בבחינתאנחנו
 ותחנונים תפלות בלי אבל קיסעא קיסעא אותגו וגואל תפלתינו ומקבל עלינומרחם
 כלום. לנו מגיעלא

 יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי ר"ג היה וכבר : )כר.( במכות איתאחנה
 ועשרים מאה ברחוק מפלטירו רומי של המונה קול ושפעו בדדך מהלכין עקיבאורבי
 להם אמר משחק, אתה טה מפני לו אסרו משחק, עקיבא ורבי בוכין והתחילומיל
 ומקטרים לעצבים שמשתחוים כושיים הללו לו אמרו בוכים, אתם מה מפניואתם

 ולא באש שרוף אלקינו רגלי הדום בית ואנו והשקס, בטח יושבים כוכביםלעבודת
 כטה אחת על רצונו לעושי כך דצונו לעוברי ומה משחק, אני לכך להן אמרנבכה,
 בגדיהם, קרעו הצופים להר שהגיעו כיון לירושלים עולין היו אחת פעם שובוכמה.
 ור"ע בוכין הן התחילו הקרשים קדשי מבית שיצא שועל ראו הבית להר שהגיעוכיון

 מקום לו, אמרו בוכים, אתם מפני להם אמר משחק אתה מה מפני לו אמרומשחק,
 אני לכך להן אמר גבכה, ולא בו הלכו שועלים ועכשיו יומת הקרב והזר בושכתוב
 וכי יברכיהו בן זכריה ואת הכהן אוריה את נאמנים עדים לי ואעידה דכתיבסשחק,
 הכתוב תלה אלא שני, בטקרש וזכריה ראשון במקרש אוריה זכריה אצל אוריה עניןמה

 תחרש שדה ציון בגללכם לכן כתיב באוריה אוריה, של בנבואתו זכריה שלנבואתו
 נתקיימה שלח עד ירושלים, ברחובות וזקנות זקנים ישבו עור כתיב בזכריהוגו',

 שנתקיימה עכשיו זכריה, של נבואותו תתקים שלא מתיירא הייתי אוריה שלנבואתו
 עקיבא לו אסרו הזה בלשון מתקהמות, זכריה של שנבואתו בירוע אוריה שלנבואתו
 עכ-ל. אמן, יגחמנו ה' ניחמתנו עקיבאניחסתנו

שני
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 ישראל נחמות מאמר,4
 להבין אפשר הראשון דהמאסר ונראה ביאור, מחוסרים הנ"ל המאמר~םוני

 ר"א כשחלה רבב"ח אמר : וז"ל )קא.( בסנהדרין בו כיוצא מאמר שפירשתי מהעפ"י
 משחק, וד"ע בוכין הן התחילו בעולם, יש עזה חמה להן אמר לבקרו תלמידיונכנסו
 שרוי ס"ת אפשר לו אמרו בוכים, אתמ מפני וכי להן אמר משחק, אתה למה לואמרו
 ואין מחמיץ יינו שאין רבי רואה שאנכי כ"ז משחק אני לכך להן אמר נבכה, ולאבצער
 רבי קיבל ח-1 שמא אמרתי מדביש, דובשנו ואין מבאיש שמנו ואין לוקהפשתנו
 התורה מן חיסרתי כלום עקיבא לו אמר שמח אני בצער רגי רואה שאני ועכשיועולמו
 עכ*ל. יחטא ולא טוג יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם כי רבינו לימדתני א"לכולה
 אחד בסגנון שהם האלה המאמרים שני את ונבאר דקדוקים הרגה זה מאמר עלויש

 אחת מצוה העושה כל במתניתין י.( )לט בקידושין דאיתא הא ע-פ אחתובכוונה
 אלו ורמינהו בגמר' ואמרינן כו' הארץ את ונוחל ושנותיו ימיו לו ומאריכין לומטיבין
 כו' הן ואלו הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל שאדםדברים

 העושה כל ה"ק יהודה רב אמר לא( אחריתי . דמצוה )משמע כולם כנגד תורהותלמור
 )פריך( כו' כולה התורה כל שמקיים כמי ודומה לו מטיבין זכיותיו על יתירה אחתמצוה
 מרובין שזכיותיו כל ורמינהו לו מטיבין זכיותיו על יתירה אחת מצוה העושהוכל

 אות אפילו ממנה שמר ולא כולה התורה כל ששרף כמו ודומה לו מריעיןמעוונותיו
 ולא כולה התורה כל שקיים כמי ודומה לו מטיבין מזכיותיו מרובין שעונותיו וכלאחת
 התוס' וכתבו ע"ש, ביש ויום טב יום ליה דעברין מתניתין אביי אמר ממנה, אותחיסר

 לו מתקנין זכיות רובא דהוי יתירה מצוה שעושה מי בקונטרם ופי מתניתיןד.ה
 שעונותיו וכל לעוה"ב לו יו*ט תיקון ווהו עונותיו ממנו ונפרעין טוב יום הזהבעולם
 מצותיו שכר לו שמשלמין ביש יום הזמנת ליה דעבדין היינו לו מריעין דקתנימרובין
 ביש ויום טוב יום ליה דעגדין מתניתין פי' ור"ת רע יום לו מתוקן להיותכאן

 שעושין פעמים כלומר, אמתניתון, פירוש הוי דברייתא לו ומסיבין הזה געולםותרוומהו
 שקיים כמו לו דומה יהא יום ובאותו הוה בעולם מצותיו שכר לקבל כדי טוג יוםלו
 על מרובין שעונותיו והיינו ברעה שרוי רשע של ימיו רוב אבל כולה התורהכל

 הזה בעולם עונותיו למרק כדי רע יום לו שעושין פעמים היינו לו ומריעיןזכיותיו
 בטובה שרוי צדיק של ימיו רוב אבל התורה, כל ששרף כמו לו דומה יהא יוםובאותו

 ע"ש. עוונותיו, על מרוביןכשזכיותיו
 יותר הזה בעולם להצדיק שיש היסורים אז כולה ולא זכאי שרוב הנ"ל מכליוצא

 ויבא עון מכל מנוקה הבא בעולם ויבא היה בעולם עונותיו למרק כדי בשבילוטוג
 גמור וצדיק היה, עולם חיי מכל הבא בעולם רוח קורת יפה כי בשלימות שכרועל
 הזה בעולם יסורים סובל הוא ואם הבא, בעולם לו וטוב בעוה-ז לו שוב כלל חסאשלא
אינו

, 

 חמה להם כשאמר לבקרו תלמידיו ונכנסו ר"א וכשחלה הדור, עונות מפני אלא
 לא הוא כי הדור עונות מפני יסורים סובל שהוא להם שמרמז הבינו בעולם ישעזה

חיטר
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יא *שראל נחמותמאמר
 כי לבכות הן התחילו יסורים סובל הוא שלו עונות גגלל ולא התורה מן כלוםהיסר
 ממנח חיסר ולא כולה התורה כל קיים ודאי ר"א כי סובל הוא שלהם עונות מפנישמא
 חטאינו, מפני אלא זה אין ודאי יסורים סובל והוא עצמה הס"ת הוא הרי מלקייםסלום
 על יבא ובוראי הס"ת והוא התורה כל שקיים כיון משחק אני לכך להם אמרור"ע
 טוב יותר גלל, יחטא שלא הזה בעולם שא"א והיות הבא בעולם בשלימותשכרו

 נקי הגמול בעולם ויבא החסאים מן אותו לסרק כדי בעוה"ז יסורים שיסבולבשבילו
 זמן כל אדרבה כי ושמח משחק אני לטובתו שזהו וכיון משלם שכרו ויקבללגמרי
 מאות ד' ליה תקיפו ר"ה :( )ה בברכות דאיתא כסו מחמיץ יינו שאע רבי רואהשאגי
 שסא אמרתי מדביש דובשנו ואין מבאיש שמנו ואין לוקה פשתנו ואין ע"ש, דחמראדני
 בעולם עולסו לקבל כדי שסח אני בצער רבי רואה שאני ועכשיו עולמו רבי קיגלח-ו
 יסבול שר-א כרי ששמח מה על דבריו שמנמק ר"ע דברי ר"א וכשמע בשלימות,הבא

 מצוה איזה התורה מן שחיסר בר,א שראה משמע עונותיו למרק כדי יסוריסבעוה-ז
 כלום עקיגא תלמידו, ר-ע את 'ר-א שאל לכן עונותיו למרק כדי לסבול צריךוע-ז
 כי רבינו לימרתני א"ל יסורים, לסגול צריך שע"ז כולה התורה מן שחיסרתיראית
 אמר איך הכוונה אחר במקום וכתבתי יחטא, ולא טוב יעשה אשר בארץ צריק 'איןארם

 למה הססוק כוונת אותו למר הוא אלא אמר, הסלך שלמה זה פסוק הא רבינו,לימדתני
 כי לומר היה בקיצוד יחסא, ולא טוב יעשה אשר בארץ צריק ארם אין ואמרהאריך
 אפילו א-א החומרי אדם שהוא מפני כי הפסוק כווגת ופי' יחטא, לא אשר צריקאין
 חסרון שום בלי בשלימות המצוה שיעשה כלומר, בשליסות, טוב שיעשה גדול הכיצדיק
 מה ג"כ הכוונה ואותו לעוה"ב, שלו יו"ט התיקון וזהו בעוה*ז לסגול צריך החסרוןוע-ז

 מאה מרחוק 'מפלטירו רומי של המונה קול ושמעו בדרך פהלכין שהיו בשעה ר-ע'וששחק
 בגלות ישראל עם של המצג על בוכין יהושע ורבי וראב-ע ר"ג התחילו סילועשרים

 רצונו עוברי -העולם ואומות נוראים יסוריס וסובלים גצער שרויים רצונו -עושי ה'עם
 שעוברי שראה מזה משחק היה ור"ע הזה, עולם תענוגי כל ומתעננים ושמחים'ששים
 כך רצונו לעוברי אם ק"ו 'למד כי יותר, בלבו שמחה נתעורר ומתענגים שסחים'רצונו
 כל שכר מקפח הקב"ה ואין שעשו סצוה אתה בער הזה בעולם שכר הקב"ה להםנותן
 טוב מכל כמעשהו 'לאיש :השכר שישלם וכמה כמה *חת על רצונו -עושי ישראלבריה,
 הנצחי, עם ישראל עם העולם, לאומות ישראל עם בין 'שיש וההברל טוב, שכולובעולם
 הגוף הפרדת אחר רק הקב"ה רצון עושי של החיים עיקר כי ועד, לעולם וקים חיעם
 חיי רק להם אין באוסות כן שאין מה נצחי. השכר וסקבל הנצחיים -חיים חי הוא אזכי

 פעולתו שכר 'לו גוהבץ טובה שעולה אהה עשה אם חילכך לא, וחו הזה שבעולםשעה
 המיית 'קול ושומעים רצונו -לעוברי שכר משלם שהקב*ה שרואין ומזה .הזה, בעולםרק

 אע"פ הזה, בעולם מצוה איזה בעד .בחיים -ושלוים שקסים הם אשר הומניותההצלחות
 מצות שבשבע 'עבירה על 'אש*לו -ועוברים כוכבים לעבודה אמקטרים )לעצביםו*ששתחהס

ב"נ
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 ישראל נתמותמאמריב
 לכל שכר הקב"ח שישלמ וכמה כמה אחת על בעצמנו בעינינו רואים אנחנו וזהב-נ,
 ובגלל כלל וגרעון נכיון בלי בשלימות הגמול בעולם ומצוה מצוה כל בעד וצריקצדיק
 מפשע נקי הבא לעולם שיבא למען בעוה"ז, עונות לכפרת בעוה*י יסורים לסבול עליוזה

 עונותיו למרק בעוה"ז יסורים לסבול לו כדאי זה זכות ובעד משלם שכרו ויקבלוחטאה
 את לקרב כדי המר הגלות של היסורים גם יחטא, ולא טוב יעשה אשר גארץ צדיקדאין

 אותנו ממרקים והיסורים מקרשנו, בית וגחרב טארצנו גלינו חטאנו מפני כי הואהגאולה
 וינקום צוררינו, ישפוט צרותנו סאת שתתמלא בזמן גאולתגו, ומקרב עונותנוומכפרים
 העולם רבון הוא ברוך הקדוש לפני ישראל אמרו משפטים בפ' המד"ר כמאמרנקמתנו,

 ליבצי עונתן שתגיע עד להם אמר כוכבים, בעובדי דין עושה אתה אי מתיעד
 קודם כרמו את אדם קוטף כלום לה, ענו חמר כרם ההוא ביום כ"ז( )ישעיהשנאמר

 עונין וחן ומזמד ודורכו בגת ונותנו קוטפו הוא מבושל שהוא מאחר אלאשיתבשל,
 דורך ואגי אדום של עונתה שתגיע ער לי המתינו לישראל הקב*ה אמר כךאחריו,
 נאמר לכך אחרי, עונים ואתם לכם פותח אני נעלי אשליך אדום על שנאמראותה,

 עכ"ל. לה, ענו חמרכרם
 אומות רשעי את ולשפוט הגאולה להס להחיש מהקב"ה מבקשים ישראלעם
 עד הקב"ה להם אמר , קשים, אותם ועיגו כמים דמיו שפכו אשד ישראל צורריהעוים
 כרמו את אדם יבצור שאם כמו סאתם נתמלא לא שעדיין כלומר, ליבצר, עונתןשתגיע
 את ה' יחיש לא כן תקהינה אוכליהם ושני חומץ יתנו ענבים הלא שיתבשלקודם

 סימן באות רבות שצרות וכשרואין הגלות, יסורי ע'י עונותם שנתמרקו לפניהגאולה
 רוד ראית אם יוחנן ר' אמר )צח.( בסנהדרין וכדאיתא הגאולה את לקרב רוצהשהקב-ה
 עם על באות רבות שצרות לדור ואין ע"ש, לו חכה כנהר עליו באות רבותשצרות
 הארץ כנפות ארבע בכל יום כל גוברת אכזריות רדיפות מעכשיו, יותרישראל
 האמצעים בכל ישראל עם את לרדוף העולם בכל מתפשטות והנאצים הפשיסטיםתורת
 בתולדות היתה לא מעולם אפלה שחורמ תקופה כלותם, עד נפש ולרצוח הרכושלשדוד
 נובעות הצרות עכשיו, כמו ,ושבעים מאות ושמונה האלף זה הגלות, משך בכלישראל
 גדול. לאור מאפלה ברנה לציון פדוים קרובה, שהגאולה לקוות עלינו לכןכנהר,

 מפלטירו רומי של המונה קול ששמעו הכוונה מה להבין צריכין אכתיאולט
 וקודם הן, אחד ענין סיפורים השני כי לבאר לי נראה לכן מיל, ועשריס מאהברחוק
 הצופיס להר שחגיעו כיון לירושלים עולין היו אחת פעם ששוב מה השני הסיפורנבאר
 התחייו ,הקרשים קרשי מבית שוצא שועל ראו הבית להר שהגיעו כיון בגדיהםקדעו
 משחק אני לכך להן אמר כו' משחק אתה מה אפני לו אמרו ,משחק ור"ע בוכיןהן

 יברכוהו בן זכריהו ואת הכהן אוריה את נאמנים עדים לי ואעידה ח( )ישעיהדכתיב
 אוריח זכריה, אצל אוריה עגין מהוכי

, 

 תלה איא שני, במקרש וזכריה . ראשון במקדש
 שד" ..צ?ון. .בגללכם לכן כתיב באוריה אוריה, של בנבואתו וכריה של נבואתוהכתוב

תחרש
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'ג ישראל נחמותמאמר
 עד ירושלים ברחובות וזקנות זקנים ישבו עוד ח( )זכריה כתיב בזכדיה וגו',תחרש
 עכשיו זכריה של נבואתו תתקיים שלא מתיירא הייתי אוריה של נבואתו נתקיימהשלא

 ר-ע פליגי במאי להבין צריכין מתקיימת זכריה של שנבואתו בידוע נבואתושנתקיימה
 דאוריה עדות ביניהם, יש קשר ואיזה דזכריה לעדות ראוריה עדות תליא ומהוחביריו,

 : וז"ל כתבו כתיב באוריה ד"ה והתוס' לישועות, לגחמות דזכריה ועדות הואלפורעניות
 של בנבואתו אם כי אוריה של בנבואתו זה פסוק מצינו לא המקרא בכל דהאיקשה
 סורעניות על ירמיה שגתנבא )לה( ירמיה בספר ראיתא אהא דסמוך וי-ל המורשתי,מיכה

 אין השרים לחס ואמרו מפירעניות מרבר שהיה מפני להורגו והנביאים הכהניםונתקבצו
 שדגר משמע וגו', אוריה וגם נהרג ולא מפורענות דיבר מיכה שהרי מסכימיםאנו

 מה 'עכ"ל, אוריה כמו והוי זה קרא הוא מיכה דגר סורענות ומה מיכה כמואוריה
 שרה דציון דהנבואה כתיב ושס )כו( בקפיטל הוא ירמיה מסטר הרל התוס'שהביא
 מיכה, כדגרי לא משמע ירמיה דברי ככל מתנבא היה ואוריה אמר מיכה גו'תחרש

 אנבואת אדלעיל קאי גו' מתנבא היה איש וגם רכתיב הא מסרשים דהתוס'ומשמע
 נאמנים עדים לי ואעידה הנביא ישעיה אמר למה להבין צריכין אך ברש-י, ועייןמיכה
 למימר איכא מיכה, גבי מצינו דמסורש כיון מיכה את אמד ולא הכהן אוריהאת

 את ירא שהיה יהודה מלך חזקיהו בימי ניבא דהיה נתקיים לא דמיכה דנבואותמשום
 תשובה ע-י הגזירה ונתבטל עליהם דיבר אשר הרעה על ה' וינחם ה' פני את ויחלה'

 והגזירה תשובה עשו ולא יהויקם בימי שניבא שמעיהו בן אוריה גבואת אבלותפלה,
 נבואתו, שנתקיים אוריה נבואת את מהעדים אחד הנביא ישעיה הכניס לכן נתבטלהלא
 לאחד הזכיר לא למה נתקיים ירמיה נבואת והא ירמיהו כדברי ניבא ראוריה נימאואם
 מיכה שניבא הסגנון באותו ניבא דאוריה ודאי אלא הנביא, ירמיה נבואת העדיםמן
 אלא אינו זכריה לנגואת להצטרף שיכול הערות ועיקר ירמיה, נבואת של כסגנוןולא

 עדות מצטרף איך להבין רצריכין לקמן כדנבאר מיכה של בסגנון אוריה שלמנבואת
 לפורענות מעיד אוריה מהשני, ההיפך מעיד עד כל הא זכריה של לעדותדאוריה
 וכשנתקתם ישראל, לנחמות מתנבאים דשניהם לבאר ג-ל לכן נחמות, על מעידוזכריה
 הא ע"פ זה את ונבין זכריה, של גבואת שתקיים נאמנה עדות מעיד אוריהנבואת
 כמה וראה בא זירא א"ר : ט' דניאל ובילקוט דאיכה רבתי מ' פתיחת בסוףדאיתא
 חד וריב"ל חנינא ר' פירות, עושה ולסה פירות, עושה שעדיין ישראל ארץ חצופההיא
 מין איזה ע-ש, בעפרה מהפכים שהם שם על אמר וחרינה אותה שמזבלין שם עלאמר

 הוא שבח פירות, עושה א"י אם היא, מה ספורש אינו ישראל מארץ רואיןחוצפה

 שאלה איזה פירות' עושה למה שואל ולמה חצופה, שהיא עליה ולוסר לגגות ולאלא"י
 אותה שמזבלין שם על עונים ומה מהם וליהנות לאכול כדי פירות עושין למה ידועהא
 פירות. שתעשה בשביל שמזבלין או שפזבלין, בשביל עושים הפירותוכי

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 ישראל נחמותמאמרלל
 מעלין הכל בהמאמר תעשר עשד בספרי שהבאתי מה ע"פ להבין נוכלכ-ז

 צער מרוב שבא"י השפק רב וראה ישראל לארץ הרמב-ן כשעלה איך ישראל,לארץ
 לו שאלו לשמוח, התחיל רוחו ושב דעתו ונתישבה לאיתנו שב וכאשר ונתעלף,בכה

 עד כ"כ הצטער בתחלה קסבר, מאי ולבסוף קסבר מאי גתחלתו ידו עלהעומדים
 כאשר בתחלה להם, ענה עושה, זו מה שמחה שמח, רוחו ושב קם וכאשרשנתעלף,

 מקטרים לעצבים משתחוים מהם, נהנה ומי החרבן בזמן גם ישראל בארץ השפע רבראה
 מארצם ונתרחקו נוראים יסורים סובלים בגלות ישראל ועם שפלים, ערביםלעבודתם,
 נחמה גלבו נתעורר נתישב ודעתו רוחו שב וכאשר שנתעלף, עד כ"כ נתרגזוממולדתס
 אדמת עובדים עכשיו שגם עיניו שראה וממה תקותינו אבדה לא כי והוכחהושמחה
 מוכשרת תהיה שלא עד ושוממה עזוגה לא ואדמה רב שפע ונותן ומצמיחארצנו

 מעקת לאשה במשל דבריו ותבל עלינו. מחכה שארצנו גאמנה ועדות היא אותלעבודה,
 הנה הרופאים, בעצת אמו משדי לינק שחדל עד הקיבה במחלת חלה שלהשהילד
 מחזרת משדיה החלב תאבד שלא תרופות לעשות משתדלת כחה מאמצי בכלהאשה
 חזקה שתקותה מפגי משדיה החלב יונקו שהמה צעירים כלבים או זרים ילדיםאחרי
 שום לה היה לא שאם כמקדם, להניקו ותוכל ולבריאותו לאיתנו הילד ישובשעוד
 כלבים אחרי לחפש מזאת הטרחה כל לה למק אמו משדי להניק הילד ישיב ששובתקוה
 מפני אתנו הדבד כן הילד, בשביל בשדיה חלב עוד צורך לה אין כי זריםוילדים
 בדעת היה ואט ארצגו מטוב לינק וחדלגו אדמתנו מעל ונתרחקנו מארצנו גלינוחטאינו
 הארץ מסד למה אדמתנו על שבותינו השב לבלי ולנצח לעד אותנו לעזוג ח*והשי"ת
 גשביל רק הקב"ה ברא ישדאל ארץ הא ולשמדה לעבדה שפלים וערבים זריםלידי

 הארץ את ברא ראשית, שנקראו ישראל בשביל אלקים ברא בראשית כדכתיבישראל
 ארץ את יעזבו ישראל שעם שגגזר וכיון לעיל, כמ"ש ישראל ארץ שהיא הידועהארץ
 כי תצמח ודרדר וקוץ שממה וישאר ישראל לארץ השפע להפסיק הקב"ה עלישראל
 פסוקים הרגה לבאר בזה שהארכתי סה עיין מי בשביל ישראל בשגיל לאאם

 ע"ש, חנ"ל,במאמד
 ישדאל ארץ חצופה היא כמה וראה בא זירא דא"ר הנ"ל המדרש דברי נביןובוה
 עושה היא מי בשביל ישראל בארץ בנ"י שאין עכשיו ר"ל פיהות, עושהשעדיין
 ישראל, ארץ את הקב"ה ברא אלה בשביל וכי אלילים עובדי זרים בשבילפירות,
 ולהם א"י נברא שבגללם ובנ"י מכרים, ורים בשביל סירות לעשות גדולהוחוצפה
 בג-י העדר זמן שבכל להיות וצרק אמת ע"פ והיה כלום, נהנים אינם בידושהניתן
 המשקל שהיה ,כמו זרים .בשב"ל ,פירות להוציא ולא ושמפה חרבה הארץ שתהיהבארז
 פיהות עושה א-י שעכשיו מה גם כי ואמרו וריכ*ל ר.ח ענו 'ע"ז הרמג"ן שלראשון
 ישדאל ארץ יהיה לנצח לא בי אותה שמזבלין שם על אמר חר הוא ישראל עםלסובת
 ובמשך אותה שיזבל מי ימצא לא זרים גשביל ~ירות יוציא לא הארז ואם זריםבידי

ומן
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טו' ישראל נחמותמאמר

פ הגלותזמז'גזר  יהיה שלא עד יתקלקל ולעבדה האדמה את שתבל מי יהיה לא 
 שממה אדמה תהיה אז ציון שיבת את ה' ובשוג לעולס ולנטעה לזרוע מוכשרתאדמה
 על שומרים להושיב נחוץ ישראל של העתיד לטוגת הילכך יצמח, ולא מאדועזובה
 למען ולשבחה ולדיירה לסייבה ויתקנו שיעבדו זרים ע-י אפילו ישראל עם שלהרכוש
 הקדושה, הארץ מסוב ישראל עם כל ויהנו משובחת הארץ ימצא שבותגוסשישוב
 מהפכים שהם שם על החורבן בזמן אפילו הפירות מנתינת שהתועלת אמרוחרינה
 ודרדר וקץ רעים עשבים יצמח שלא ופעולות תחבולות שעושים מה די ר"לגעפרה,
 רק אפילו אלא וכדומה זבל כמו האדמה את לשגח פעולות בלי אפילו בעפרהומהפכים

 לעשות שישתדלו בשביל פירות תעשה שהא-י כדאי ג"כ לחתקלקל האדמה את' לתתלא
 ונשוב ממחלתנו שנתרפא לעתיד ישראל עם לטובת והכל להתקלקל, שלאפעולות
 וישכנו עמו את שישיב בזמן עון נשא בה היושב לג( )ישעיה הנביא שאמר כמולארצנו
 דהעס הארץ מטוב ליהנות יכולים ואינם המה חולים כי עוד יאמר לא ישראלבארץ
 : אחד בסגנון אמרו דשניהם ואוריה מיכה דברי נבין ובזה עון, נשא יהיה בההיושב
 אמר בציון יער, לבמות הבית והר תהיה עיין וירושלים תחרש שדה ציון בגללכםלכן
 מקומות בשאר תהיה מה אמר לא ולמה תהיה, עיין אמר ובירושלים תחרש,שדה

 )כו( בירמיה כתיב והא מיכה כדגרי אוריה דברי לעיל שכתבנו מה ולפישבארץ,
 בשם מתנבא היה איש וגם : כדכתיב הארץ, כל ועל ירושלים על היה אוריהשנבואת

 אוריה ואם גו', הארץ ועל הזאת העיר על וינבא היערים מקרית שמעיהו בן אוריהה'
 שאמר דמה נראה לכן כולה, הארץ כלל הזכיר לא מיכה הא מיכה שאמר כמואמר
 עיר ציון כי יקרא ציון בשם כולה והארץ הארץ כל על הכוונה תחרש שדהציון

 לה יש ירושלים חוץ המלוכה עיר שם על הארץ כל את קורין ישראל שבארץהמלוכה
 יותר עולה קדושתה בעצמה והיא בתוכה שיש המקדש בקדושת שגתקדשה בפ"עחשיבות
 המקדש בית מפני ירושלים מקדושת קדושתה עולה הבית והר הארץ כלמקדושת
 בשורות לאו אוריה דברי דכל לר"ע וס"ל בפ"ע, ונזכרים ציון בשם גכללים אינםהילכך
 לעולם ישראל מארו יגלו לא כי ישראל עם את מנחם נינהו נחמות כולן אלארעות
 בזמן אפילו ישראל ארץ תחרש, שדה ציון כי לדבר מימן לגגולם ישובו שוב אםכי

 העדרם כ"ז גא"י זרות מאומות השגחה ע"פ יתיישבו ישראל בארץ ישראל עםהעדר
 תהיה שהארץ למען תתקלקל ולא לגמרי הארץ תעזג ולא הארץ את ויעבדושיחרשו
 לעתיד ישראל עם בשביל לא אם כי לעתיד, ישראל עם בשביל ונטיעה לזריעהמוכשרת
 יהיו ישרחל שעם בזטן ישראל באדץ האדמה עבודת להמשיך צורך יש מיבשביל
 ויבנו ישראל בגי שיבואו עד בגויה תהיה לא תהיה, עיין וירושליס סימן ועודבגולה,
 בנינים אלא בירושלים ההה לא יהודים שבאו שלפני בימינו שראינו כמו ירושליםאת

 ה*ו הסורקים מטשלת ובתקופת ורפש, בוץ מלא היו הרחובות הדר, ולא תואר לאעתיקץ
 ומקדישים מעדיצים אשר העולם אומות זאת לולי כי ירושלים תבנה שלאפשגיחים

381בדים
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 ישראל נחמותמאמרטז
 יהודים בשגיל נשאר היה שלא עד כולה ירושלים ,את בוגים היו מאד ירושלים אתומכבדיס
 זרים יבואו שלא .ירושלים על משגיחים העמיד הקב"ה עשה מה לגנות, בירושליםמקום
 תושבי שרוב גימינו שרואין כמו יהודים בשביל מקום אפס שיהיה עד ירושליםלבנות
 חדב עומד המערבי והכותל עכשיו גם יער לבמות הבית והר יהודיס הםירושלים
 טה א"כ ועד, עולם בגין המקדש בית ויבנה ירושלים גתוך שישכון ה' לרחמיומצפה
 חסד יעשה השי"ת כי גהמה .של בשודה זהו תחרש שדה ציון ואמר, אוריהשניבא
 ישראל ארץ ארמת שיעברו זרים אגשים ישלח ישראל בארץ ישראל עם העדרשבזמן
 אותה ויזבלו האדמה את המקלקלים רעים ועשבים ודרדר קץ יצטח שלא עפרהלהפך
 בעת טובה חמדה הארץ את ישראל להעם להשיב בידם פקדון שיהיה ולתקנהלשבחה
 נחם ולא הפסוק על מד"ד בשלח בפ' שמציגו כמו לארצנו, לשוב אותנו הקב"השיפקוד
 שישראל הכנענים ששמעו כיון אר-י אבא בר אר"ש וז-ל, פלשתים, ארץ דרךאלקים
 ארגעים במדבר שנתעכבו ששמעו כיון להן שהיו הנטיעות וקצצו עמדו לארץנכנסין
 הכגיסן ואח"כ אותן וגדלו גטיעות וגטעו עמדו דירתם תהא שבמדבד סבורים היושנה
 עבודה גלי בור הארץ ישאר שלא הגלות, בטשך חסד עמנו הקב"ה עשה כן ע"ש,לארץ
 ומקום עהיקא ירושלים כמו הקדושים ממקומות חוץ הארץ בכל דוקא וזה העתיד,לטובת
 ירושלים בנגואתו, אוריה שאמר טה וזה עליונה. השגחה ע"פ בחורגנם נשאדהמקדש
 ועל הארץ כל ר"ל ציון ,על שניבא האלה הנגיאות שתי ואת יער הגית והר תהיהעיין

 על ומצפה מחכה הארץ כי נאמנה ועדות היא גחמה של בשודות הבית והרירושלים
 הנחמה פעמים, בשתי ר"ע ראה הללו נחמות השתי ואת ישובו, מתי ישדאלעם

 יהושע ורבי עזריה בן ור-א ר-ג חבדיו עם יחד כשהיה הראשונה בפעם ראההראשונה
 ראו ר"ל , מיל, ועשרים מאה ברחוק מפלטירו רומי של הטונה קול ושמעו בדדךמהלכין

 מיל ועשרים מאה שטח על ונטעו וזרעו ועבדו ישראל גארץ יושביםשהדומאים
 ישראל עס צער, מדוג בוכין הן התחילו בהצלחתן, וצהלו ושמחו בעבודתןוהצליחו
 משחק ור"ע בתחלה בכה שהרמב-ן כמו ושמחיס, הארץ מטוב נהנים זרים ואומותגגלות
 שמזה נחמה וזהו תחדש, שדה ציון אוריה של הנבואה נתקיים רבז" דסוברמשום
 אותנו, אלקינו ישכח לגצח ולא ישראל לעם הארץ ישוב שעוד שלנו התקוהמתחזק
 כולם קרעו הצופים להר שהגיעו כיון לירושלים וחביריו ר"ע עולין שהיו השניהופעס

 הקדשים קדשי מבית שיצא שועל ראו הבית להר וכשהגיעו אגליס כדיןבבדיהם
 והר אוריה נבואת שנתקיים רואה אני בזה להם אמר כי משחק ור"ע בוכין הןהתחילו
 של גחמות השתי נתקיים ראיות השתי ובאלו בשבילנו נחמה וזהו יער, לבמותהבית
 נבואת שיתקיים נאמנה עדות הגביא אוריה של נחמרת שנתקייס וכיון אוריההנביא
 ואת הכהן אוריה את נאמנים עדים לי ואעירה וכדכתיב זקנים, יושגו שעודזכריה
 שבטוחים לישראל היא נחמה אוריה של עדות שנתקיימה כיון גו' יברכיהו בןזכריה

 להם שהסביר אחרי גו', וזקנות זקנים ישבו עוד שניבא הגביא זכריה של עדותשיתקיים
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יז ישראל נחמותמאמר
 להר כשהניעו שראו ומה כו' המונה קול ושמעו בררך מהלכין כשהיו שראו שמה'ר-ע
 ארצנו אל ונשוב עלינו ירחם שהקג"ה 'ולהתחזק להתגחם אלא מזה להצטער איןהבית
 לתקותינו ועדות הוכחה יש כעצסו שראו סהמראה 3י תקותינו אברה ולא נחלתנוואל
 יער לבסות הבית והר תחרש שדה ציון באמרו אוריהו הנביא האלה ' הנחמות הוכירכי

 ניחמתנו עקיבא הזה בלשון ואמרו וענו אתו הצרק כי חביריו הבינו זו המברהואחר
 מה על א' פעם ניחמתנו עקיבא פע~יים שאמרו מה אמן, ינחמנו ה' ניחמתנועקיבא
 יגחמנן שה' השלישי ופעם הבית, להר כשהגיעו שראו מה ב' ופעם בדרך, כשהיושראו
 שלגו. התקוות שיתגשםלעתיר

 נתגשם בעזהי-ת תחרש, שדה ציון הנביא של שהנחמה ישעגו צור לה'הודות
 חקלאיים ישובים ושגים ועשרים סאתים בארצנו 3בר לנו יש ב-ה כי חלקי,באופן
 קץ לך אין אבא רבי אמר )צח.( וכסנהדרין החיים צרכי וכל ונסיעות בזריעותעוסקים
 ע-ש, וגו' ישראל לעמי תשאו ופריכם תתנו ענפמם ישראל .הרי ואתם שנאמר מזהמגולה
 הבנינים עליה חופף והשמם החרבן העתיקה ירושלים ונתגשם, נתגלה הזה הקץוב"ה

 הר לבנותה, ישראל עם על מחכה ושהיא במלואה חרבנה על סעידה שלהוהרחובות
 לחרבן זכר מתקיי0 אשר המערבי יהכותל עליו הולכים ערבים אשר השמםהכית
 ומהממשלות מהאו"ות אחד ואף מסנו, השכינה זז ולא שנה ושבעים מאות עשרשסנה
 כולם כי העתיקה ירושליס העיר לל ותמוגת ותמונתו צורתו לשנות לבם יהיןלא

 שיבואו ער לשנותם לא עליהם לשמור להם נמסר פקרון בתור רק כימרגישים
 האמיתים.הבעלים

 ושרים ורוזנים ערבים מלכי משליחי סורכבת ועירה האלה בימים נוסרבלונדון
 המה 4שר ישראל מארץ ישראל עם את לנתק איך עצות ומטכסים יחר וערבייםאנגליים
 את ננתקה ואומרים מתיעצים הועידה וחברי ישראל לארץ חזק בקשר כ"כקשורים

 גוים רגשו למה ג' במזמור הסלך רוד שאמר כמו עבותימו ממנו ונשליכהמוסרותימו
 על ללחום משיחו ועל ה' על יהר נוסרו ורוזנים ארץ מלכי יתיצבו' ריק יהגוולאומים

 משה אל ה' וירבר מסות בפ' שמצינו כמו ה' על זהו ישראל עם על שלוחטים מה כיה'
 החלצו לאמר העס אל אמר ומשה גו' המדינים סאת ישראל בני נקסת נקוםלאמר
 להם אמר הספרי שאמר וכמו בסדק, ה' נקמת לתת מדין על ויהיו לצבא אנשיםמאתכם

 רש-י וכתב ע"שע העולם, והיה שאמר מי נקמת אלא נוקמים אתם ורם בשר נקמתלא
 עתירות על מורים ואינם ע*ש, הקב"ה כנגד עוסד כאלו ישראל כגגד שהעומרשם

 שיהגו סאמינים ישראל עם אנחנו אבל צדקנו, משיח על גם ולוחמים בארץישראל
 כי ננצח אנחנו כי אחוזים במאה בטוח אנכי למו, ילעג א' ישחק בשמים ויושבריק
 אנחנו דהא המציאות מן רחוק הסבע ע"פ כי הטבע ע"פ לא ישקר לא .ישראלנצח
 ורודפים, ואויבים שונאים לנו שאין פנה ואין הארץ כנצת בארבע וטפורד מפוזרעם
 ואין עצסאות ורורשים ערבי למרינת ישראל ארץ את להפך ורוצימ' סכבונו ערביםוים
 מצרים סארץ צאתך כימי לנו שהבטיח שבשמים אבינו על אלא להשען מי עללנו

 מושיע הנני צבאוה ה' אמר כה )שם( זכדיה הנביא שאמר מה ויקוים נפלאותאראנו
 לי והיו ירושלים בתוך ושכנו אותם והבאתי השמש מבוא 81אלץ מזרח סארץ עמיאת
 ובציקה. באמת לאלקים להם אהיה .ואנילעם

א)2א"ג2(אשמ,,!
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