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ְׁשֵאלֹות�ּוְתׁשּובֹות

א) ַמִהי ַהָּגלּות ָהַאֲחרֹוָנה ִלְפֵני ַהְּגֻאָּלה?

ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ִיָּכֵנס  ְוִיְׁשָמֵעאל  ֱאדֹום  ָּגלּות  ְוַאַחר  ְוָּבֶבל,  ִמְצַרִים  ָּגלּות  ַאַחר 

ִמֶּזַרע  ַהָּפִנים  ַעֵּזי  ֶׁשל  ְלָמרּוָתם  ָּכפּוף  ְוִיְהֶיה  ְוָהַאֲחרֹוָנה,  ָהְרִביִעית  ַלָּגלּות 

ִיְׂשָרֵאל ַהְּמֻכִּנים: ״ֵעֶרב ַרב״1.

ב) ַמה ַּתְכִלית ַהִּׁשְעּבּוד ַּתַחת ָה״ֵעֶרב ַרב״?

ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ְּכֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמַּתֲהִליְך ַהְּגֻאָּלה ַיֲעבֹר ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶחְבֵלי 

ֶאת  ְלָהִסיר  ֵצרּוף,  ַאַחר  ְּבֵצרּוף  ְוָצרֹות״,  ַרּבֹות  ״ָרעֹות  ֶׁשל  ִהּתּוְך  ְּבכּור  ֵלָדה 

ֶׁשל  ִּבְבִחיָנה  ַצִּדיִקים  ְיהּוִדים  ַאְך  ַהְּגֻאָּלה  ִלְפֵני  ּוְלַהְׁשִאיר  ִמֶּמּנּו  ַהְּפסֶֹלת 

ֶׁשָעִתיד  ְוַהֵּסֶבל  ְלִהְזַּדֵּכְך,  ַחָּיב  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ִסיג.  ִמָּכל  ַהְּטהֹוִרים  ָוֶכֶסף  ָזָהב 

ָה״ֵעֶרב ַרב״ ַלֲעׂשֹות ְלִיְׂשָרֵאל ְיַמֵּלא ֶאת ִמְכַסת ַהֵּסֶבל ַהִּנְדֶרֶׁשת ִויָזֵרז ֶאת ְזַמן 

ַהְּגֻאָּלה2. 

שולטנו   - עבר׳  הסתו  הנה  ׳כי  ״   (1

׳הגשם  כוכביא,  דפלחי  ממנן  דשאר 

הלך לו׳ - שולטנתא דערב רב״. (תקוני 

זוהר שתיתא תנינא)

לון  קביל  וכד  רב  בערב  הרע  ״ונפרד 

בישראל  נשמתן  נתערבו  ע״ה  משה 

כו׳״.  רביעי  גלות  הזה  הגלות  והוא 

(באור הגר״א תקוני זוהר תקון חמשין)

שפחה  דלילית  בנוי  הם  רב  ״הערב 

׳שפחה  ל)  (משלי  נאמר  ועליה  בישא, 

כי תירש גבירתה׳, וכן בניה שהן רישין 

שנאמר  בתראה  בגלות  קדישא  דעמא 

(באור  לראש׳״.  צריה  ׳היו  א)  (איכה 

הגר״א לתקוני זוהר חדש כז ע״ב)

״אבל גלות הד׳ תחת נבל כו׳ היא שנאת 

חינם״. (לקוטי הגר״א הקדמה התקונים 

דף ב׳ ע״א בנדפס דף יח ע״א)

הוא  דורות  תתקע״ד  מאותן  ״שרוב 

משיחא  בעקבות  הימים  בסוף  עכשיו 

פנים  עזי  שהן  ואמרו  יסגא  חוצפתא 

הגר״א  (באור  רב״.  מערב  והן  בדור 

תקוני זוהר חדש כז ע״א)

ובחנתים  הכסף  כצרוף  ״וצרפתים   (2

כבחון את הזהב״. (זכריה יג, ט)
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ג) ְּבֵאּלּו ֵׁשמֹות ְמַכִּנים ַהְּמקֹורֹות ֶאת ָה״ֵעֶרב ַרב״?

ִׁשְלטֹון ָה״ֵעֶרב ַרב״ ְוַהְׁשָּפָעתֹו ָהָרָעה ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל ָּבִאים ִליֵדי ִּבּטּוי ְּבִמְגַון 

ַהִּכּנּוִיים ֶׁשְּמַכִּנים ֶאת ָה״ֵעֶרב ַרב״. ְלָכל ֵׁשם ְּבִחיָנה ְׁשִליִלית ׁשֹוָנה:

ַסַּפַחת3, ֻסִּבין4, ְׂשאֹור ֶׁשָּבִעָּסה5, ְקִלָּפה6, ָעְרָלה7, ְּבֵני ִליִלית8, ִׁשְפָחה ָרָעה9, 

קֹוִצים10, ֶּגֶׁשם טֹוֵרד11, ֵאֶׁשת ְמָדִנים12.

למהוי  עתידין  דהוו  ישראל  ״דאינון 

קוצים...  דאינון  רב  ערב  בין  בגלותא 

לישראל  רב  דערב  דגלותא  ודוחקא 

ממהר לון פורקנא״. (תקון זוהר תריסר)

״ויעקב בגין דחזא ברוח קודשא דוחקא 

אמר  יומיא,  בסוף  בתראה  דגלותא 

עמא  ופליג  לו  ויצר  מאד  יעקב  ויירא 

(תיקוני  סטרין״.  לתלת  בגלות  קדישא 

זוהר חדש ר״ז ע״ב)

3) ״אבל ערב רב לאו אינון מזרע דאבהן 

(באור  והן קשין לישראל כספחת״.  כו׳ 

הגר״א תיקוני זוהר תקון חמישין)

4) ״עד שיתברר הסובין מן הקמח שהן 

שהם  רב  ערב  והן  מאד,  בחטה  דבקים 

(באורי  דיעקב״.  מסטרא  הפסולת 

הגר״א בכורות ח ע״ב)

שבעיסה...  שאור  אינון  רב  ״דערב   (5

כשאור  בישראל  דבקין  דאינון 

שבעיסה.״ (זוהר פ׳ פנחס רלב ע״ב)

גילוי העקב שהוא עקבות  ״ותחילת   (6

לפרי״.  קודמת  קליפה  שאז  משיחא 

י׳  דף  דצניעותא  לספרי  באורו  (גר״א 

ע״ד)

אמה  פום  שעל  הערלה  סוד  ״והוא   (7
בחי׳  הוא  ששם  הקליפות  יתגברו 
בעקבות  וז״ש  כו׳...  הערלה  וסוד  נוק׳ 
יכרתו  ואח״כ  יסגי,  חוצפה  משיחא 

הערלה ויתגלה החסד״. (שם)

שפחה  דלילית  בנוי  הם  רב  ״הערב   (8
זוהר  לתקוני  הגר״א  (באור  בישא״. 

חדש כז ע״ב)

כי  שפחה  ל)  (משלי  נאמר  “ועליה   (9
רישין  שהן  בניה  וכן  גבירתה.  תירש 
דעמא קדישא בגלות בתראה, שנאמר 

(איכה א) היו צריה לראש״. (שם)

דאינון  בינהא  דהוו  שושנים  ״בגין   (10
בגלותא  למהוי  עתידין  דהוו  ישראל 
בין ערב רב דאינון קוצים״. (תקון זוהר 

תריסר)

מאומות  יותר  קשין  רב  ״דערב   (11
לישראל״.  טורד  גשם  שהם  העולם 
תיקונא  זוהר,  תקוני  הגר״א  (באור 

שתיתא תנינא)

מדון  יגרו  שהן  מדינים  אשת  ״והן   (12
שבשמים״.  לאביהם  ישראל  בין  תמיד 

(שם)
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ויירא  משיח,  חבלי  יומיא,  ״בסוף   (13

ראשונה,  וילדיהן  השפחות  כו׳  יעקב 

שפחה  דלילית  בנוי  רב  הערב  הן 

שפחה  ל)  (משלי  נאמר  ועליה  בישא 

רישין  שהן  בניה  וכן  גבירתה  תירש  כי 

דעמא קדישא בגלות בתראה, שנאמר 

ואת  כו׳.  לראש  צריה  היו  א)  (איכה 

הארץ  עמי  הן  אחרונים,  וילדיה  לאה 

טבין, ואת רחל כו׳, הן התלמידי חכמים 

אחרונים  והן  כו׳  הבית  עקרת  שרחל 

שהן שפלים ונבזים כמ״ש (במשנה סוף 

סוטה) יראי חטא ימאסו וחכמת סופרים 

שם  על  ישראל  נקראו  וכן  כו׳  תסרח 

תקוני  הגר״א  (באור  יוסף״.  ואת  יוסף 

זוהר חדש כז ע״ב) 

14) ״ותחילת גילוי העקב שהוא עקבות 

והיא  לפרי.  קודם  קליפה  שאז  משיחא 

יתגברו  אמה  פום  על  הערלה  סוד 

וסוד  נוק׳  בח׳  הוא  ששם  הקליפות 

ערלה והן דרגין תתאין דס״א בח׳ עקב 

שלהם והם דרגין דחציפין כמ״ש בזוהר 

משיחא  בעקבות  סוטה)  (סוף  וז״ש 

הערלה  יכרתו  ואח״כ  יסגי.  חוצפה 

לספרי  הגר״א  (באור  החסד״.  ויתגלה 

דצניעותא דף י׳ ע״ד)

ד) ֵּכיַצד ֵיָרֶאה ַהּדֹור ִּבְזַמן ֲעֵקבֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח?

ַהַּגֶחֶלת  ַעל  ַהּׁשֹוְמִרים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִעם  ַרב״  ָה״ֵעֶרב  ֵיָאֵבק  ַהָּיִמים  ְּבַאֲחִרית 

ֶאת  ַהּיֹוֶרֶׁשת  ּוְכִׁשְפָחה  ַהְּיהּוִדית.  ָהֻאָּמה  ַמְנִהיגּות  ֶאת  ְוִיְכּבֹׁש  ַהִהְסטֹוִרית 

ַעֵּמי  ֶׁשָּבָעם.  ָהְרָבִדים  ָּכל  ַעל  ָהַאֲחרֹוָנה  ַּבָּגלּות  ַרב״  ָה״ֵעֶרב  ִיְתַנֵּׂשא  ְּגִבְרָּתּה 

ָהֲאָרצֹות ַהּטֹוִבים ֶׁשֲעַדִין ִנְׁשָאר ָּבֶהם ִזיק ָהֱאמּוָנה ְוַהָּכבֹוד ַלּתֹוָרה ּוְללֹוְמֶדיָה 

ְוִיְרֵאי  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ַיַעְמדּו  ַהַּמְדֵרָגה  ּוְבֵׁשֶפל  ַרב״,  ָה״ֵעֶרב  ְלִׁשְלטֹון  ִיָּכְנעּו 

ֵחְטא ְּבִׁשְפלּות ּוְבִבָּזיֹון13.

ה) ַהִאם ָה״ֵעֶרב ַרב״ ְיַעֵּכב ֶאת ַהְּגֻאָּלה?

ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ְּבֵעת ְּפִקיַדת ה׳ ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל, ַּבד ְּבַבד ִעם ִּגּלּוי ֲעֵקבֹו ֶׁשל 

ָמִׁשיַח ִיְתַּכֶּסה אֹור ַהְּגֻאָּלה ְּבָעְרָלה ֶׁשַּתְחצֹץ ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים. 

ָה״ֵעֶרב ַרב״ ִיְׁשֹלט ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ַיְפִּגין ֻחְצָּפה ְיֵתָרה ְוַכְּקִלָּפה ַהַּמְקִּדיָמה ֶאת 

ְלִהְתַּגּלֹות  ה׳  ּוְלֶחֶסד  ַלְּקֻדָּׁשה  ִיֵּתן  ְוֹלא  ַרִּבים  ָיִמים  ַהְּגֻאָּלה  ֶאת  ְיַעֵּכב  ַהְּפִרי 

ָּבעֹוָלם14. ָה״ֵעֶרב ַרב״ ִיְהֶיה ָּדבּוק ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבָחְזָקה, ְוִכְׂשאֹור ַהַּמְחִמיץ ֶאת 
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ְמנּוָחה,  ְלֶאָחיו  ַיִּניַח  ְּכֶגֶׁשם טֹוֵרד ֹלא  ֶׁשָּבָעם15,  ַהְּכֵׁשִרים  ֶאת  ְיַקְלֵקל  ָהִעָּסה 

ַלֲאִביֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבין  ָּתִמיד  ּוָמדֹון  ִריב  ַרב״  ָה״ֵעֶרב  ְיָגֶרה  ְמִריָבה  ּוְכֵאֶׁשת 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים16.

ו) ַהִאם ָה״ֵעֶרב ַרב״ ָעׂשּוי ִמִּמְקָׁשה ַאַחת אֹו ֶׁשְּמֻחָּלק הּוא ְלִמְסַּפר סּוִגים?

ָה״ֵעֶרב ַרב״ ֵאיֶנּנּו ָעׂשּוי ִמִּמְקָׁשה ַאַחת, ֶאָּלא ִיְכֹלל ֲחִמָּׁשה ִמיִנים ַהְּמֻאְפָיִנים 

ַּבֵּׁשמֹות: ״ֲעָמֵלִקים״, ״ְנִפיִלים״, ״ִּגּבֹוִרים״, ״ְרָפִאים״ ַו״ֲעָנִקים״17.

״ֲעָמֵלִקים״

ְּבֻחְצָּפה18  ִויֻאְפְינּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל  ַהַּׁשֶּלֶטת  ַהַּכת  ֶאת  ְיַהּוּו  ָה״ֲעָמֵלִקים״ 

ּוְבַעּזּות ַהָּפִנים ְלֹלא ְּגבּול. ַהַהְצָלָחה ְּתַלֶּוה אֹוָתם ְלָכל אֶֹרְך ַהֶּדֶרְך, ְוַכִּׁשְפָחה 

ַהּיֹוֶרֶׁשת ֶאת ְּגִבְרָּתּה ִיְתַנְּׂשאּו ַעל ַהְּכֵׁשִרים ֶׁשָּבָעם ּוְכֵלי ָחָמס ְּבָיָדם ִלְגזֹל ֶאת 

ֲעִנֵּיי ִיְׂשָרֵאל19. 

שבעיסה...  שאור  אינון  רב  ״דערב   (15

רב  ערב  בגלותא  מעכבין  יתיר 

לישראל מאומין עכו״ם... דאינון דבקין 

בישראל״. (זוהר פ׳ פנחס רלב ע״ב) 

מאומות  יותר  קשין  רב  ״דערב   (16

והן  לישראל  טורד  גשם  שהם  העולם 

בין  תמיד  מדון  יגרו  שהן  מדינים  אשת 

(באור  שבשמים.״  לאביהם  ישראל 

שתיתא  תיקונא  זוהר,  תקוני  הגר״א 

תנינא)

17) ״ואנון חמש מינין דאיתמר בהון בה׳ 

נפילים,  גבורים  עמלקים,  ואנון  בראם 

תקון  זוהר  (תקוני  כו׳.״  רפאים  ענקים 

חמישין)

יסגה  חוצפא  משיחא  בעקבות   (18

וכמ״ש בר״מ פ׳ נשא דף קכ״ה ואתהדרו 

אינון ערב רב רעיין על ישראל״. (באור 

הגר״א – ספצ״ד דף ב׳ ע״ב הובא בחלק 

הראשון אות א׳)

בסוף  ברמז  ליה  אחזי  ״והכי   (19

יומיא... ובאותם השנים מתגלגלים כל 

שהן  רב  הערב  שהן  דורות  התתקע״ד 

(חגיגה  כמ״ש  התוהו  מעולם  הנשמות 

יד ע״א) שתלן בכל דור והן הן עזי פנים 

שבדור. ואמרו (סוף סוטה) 

בגלותא  ישראל  דבני  רישין  ״עמלקים 

כלי חמס וגוזלים לעניי ישראל... והוא 

הגלות הזה גלות רביעי״. (באור הגר״א 

תיקוני זוהר תקון חמישין)
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ביעקב  אחוזים  הן  רב  ערב  ״אבל   (20

והן קשין לישראל ולשכינתא יותר שהן 

השאור שבעיסה... אבל גלות הד׳ תחת 

נבל כו׳ היא שנאת חנם נגד זה מוליכין 

את  ששונאים  כו׳  נבל  אותם  ומנהיגים 

לקוטים  (הגר״א  חכמים״.  התלמידי 

נדפס  ע״א,  ב׳  דף  התיקונים  להקדמת 

דף יח ע״א) 

כו׳  בישראל  מעורבים  רב  ״הערב 

כו׳  כוכביא  פלחי  מהאומות  קשין  שהן 

משחקת  שהשעה  דישראל  רשעים 

שתיתא  תקו״ז  הגר״א  (באור  להם״. 

תנינא)

21) ״הערב רב הם בנוי דלילית שפחה 

שפחה  ל)  (משלי  נאמר  ועליה  בישא 

וכן בניה שהן רישין  כי תירש גבירתה, 

שנאמר  בתראה  בגלות  קדישא  דעמא 

(באור  לראש״.  צריה  היו  א)  (איכה 

הגר״א לתז״ח כז ע״ב)

22) ״ואת רחל כו׳, הן התלמידי חכמים 

אחרונים  והן  כו׳  הבית  עקרת  שרחל 

שהן שפלים ונבזים כמ״ש (במשנה סוף 

סוטה) יראי חטא ימאסו וחכמת סופרים 

שם  על  ישראל  נקראו  וכן  כו׳  תסרח 

תקוני  הגר״א  (באור  יוסף״.  ואת  יוסף 

זוהר חדש כז ע״ב) 

מאומות  יותר  קשין  רב  ״דערב   (23

והן  לישראל  טורד  גשם  שהם  העולם 

בין  תמיד  מדון  יגרו  שהן  מדינים  אשת 

יֹוֵתר  ַהְּקדֹוָׁשה  ְוַלְּׁשִכיָנה  ְלִיְׂשָרֵאל  ָקָׁשה  ִּתְהֶיה  ָיָדם  ַּתַחת  ָהְרִביִעית  ַהָּגלּות 

ִּכְׂשאֹור  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֲאִחיָזָתם  ֵעֶקב  ְוזֹאת  ּכֹוָכִבים,  עֹוְבֵדי  ַּתַחת  ֶהָעָבר  ִמָּגֻלּיֹות 

ַהָּדבּוק ָלִעָּסה20. 

ְּבִׂשְנָאָתם ָהַרָּבה ְלַסְמכּות ַהּתֹוָרה ִיְקחּו ִמַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ֶאת ֶּכֶתר ַהַהְנָהָגה 

ַעל ָהָעם ַהְּיהּוִדי, ּוְבַמְחֹלֶקת ֶׁשֹּלא ְלֵׁשם ָׁשַמִים ִיְטלּו ֲעָטָרה ְלרֹאָׁשם ְלִהְׂשָּתֵרר 

ַעל ַעם קֶֹדׁש21, ְלַהִּתיר ֶאת ֶרֶסן ַהָּלׁשֹון ְלַהְׁשִמיץ ּוְלַבּזֹות ֶאת ִיְרֵאי ה׳. ַהַּמָגָמה 

ַלֲאִויָרה ֲעכּוָרה ּוִמְׁשָקִעים  ִּתְגרֹם  ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ְּכֶנֶגד ָּכל  ֶׁשל ָה״ֲעָמֵלִקים״ 

ֵיָחְׁשבּו ְלֻמְקִצים ֵמֲחַמת ִמאּוס,  ִיְרֵאי ֵחְטא  ִּכי  ֶׁשל ִׂשְנָאה ָּבעֹוָלם ַהְּיהּוִדי ַעד 

ְוָחְכַמת ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְּתָנה ְּבַהר ִסיַני ִּתְהֶיה ֻמְׁשֶּפֶלת ַעד ָעָפר22. 

ַהִּמְלָחָמה ַהִּבְלִּתי ּפֹוֶסֶקת ַּבְּיהּוִדים ַהְּכֵׁשִרים ַּתְתִמיד ְּכֶגֶׁשם ַמְטִריד, ּוְכֵאֶׁשת 

ְמָדִנים ָרָעה ְיָגרּו ִריב ּוָמדֹון ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְוִיְדֲחקּו ֶאת ַרְגֵלי 

ַהְּׁשִכיָנה ִמִּיְׂשָרֵאל23.
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ָהִאְפיּון ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵיָעֵלם ִמְּפֵני ַהֶּׁשַטח, ָהָעם ַהְּיהּוִדי ַהִהיְסטֹוִרי 

ָעָבה  ִּבְקִלָּפה  ְיֻכֶּסה  ּוְבִמְצֹוָתיו  ְּבתֹוָרתֹו  ַּבה׳  ָהֱאמּוָנה  ַלִּפיד  ֶאת  ַהּנֹוֵׂשא 

ָה״ֲעָמֵלִקים״  ֶׁשל  ַהַּבֲהִמית  ָהָעְרָלה  ַנְפׁשֹו24.  ּוְמִסירּות  ְקֻדָּׁשתֹו  ֶאת  ֶׁשַּתְסִּתיר 

ְּתַכֶּסה ֶאת אֹור ֲעֵקבֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח25, ּוְׂשֵדה ַהּקֹוִצים ֶׁשל ָה״ֵעֶרב ַרב״ ַיְסִּתיר ֶאת 

ַהּׁשֹוַׁשָּנה ַהְּיהּוִדית ֶׁשִּנְזְרָעה ְּבתֹוכֹו ַעד ִּביַאת ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד26.

״ְנִפיִלים״

ִפיִלים״ ְיַאְפְינּו סּוג ֶׁשל ״ֵעֶרב ַרב״ ַההֹוֵלְך ַאַחר ְׁשִרירּות ִלּבֹו ִּבְמַגָּמה ְזדֹוִנית  ַה״נְּ

ֶׁשל ַּתְרּבּות ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים ַהְּׁשקּוִעים ְּבַתֲאוֹות ָהֲאִכיָלה27, ַהְּזנּות28 ּוְרִדיָפה 

ֲחָכִמים,  ַּתְלִמיֵדי  ַהִהיְסטֹוִרִּיים:  ַהְּיהּוִדים  ַהָּממֹון. ֶאת ְמקֹוָמם ֶׁשל  ֶּבַצע  ַאַחר 

ִפיִלים״  ִּגּבֹוֵרי ֶהָחִיל ַהּגֹוְבִרים ַעל ִיְצָרם, ִיְרֵאי ֱאֹלִקים ְוַאְנֵׁשי ֱאֶמת ִייְרׁשּו ַה״נְּ

(באור  שבשמים.״  לאביהם  ישראל 

הגר״א תקו״ז תיקונא שתיתא תנינא)

24) ״תחילת גילוי העקב שהוא עקבות 

לפרי״.  קודם  קליפה  שאז  משיחא 

(הגר״א בבאורו לספד״צ דף י׳ ע״ד)

אמה  פום  שעל  הערלה  סוד  והוא   (25

נוק׳  בח׳  היא  ששם  הקליפות  יתגברו 

וסוד ערלה וכו׳ והן דרגין תתאין דס״א 

דחציפין  דרגין  והן  שלהם  עקב  בח׳ 

(סוף סוטה) בעקבות  וז״ש  כמ״ס בזוהר 

יכרתו  ואח״כ  יסגי  חוצפה  משיחא 

הערלה ויתגלה החסד״. (שם)

דאינון  בינהא  דהוו  שושנים  ״בגין   (26

ישראל דהוו עתידין למהוי בגלותא בין 

חייביא  דאינן  קוצים...  דאינון  רב  ערב 

כד דחקין לשכינתא... ודוחקא דגלותא 

דערב רב לישראל ממהר לון פורקנא״. 

(תקוני זוהר תיקון תריסר)

הקוצים  בין  שנזרעין  שושנים  ״כמו 

כן  לשושנים,  שמירה  שהקוצים 

ישראל בגלותא בין ערב רב כדי למהר 

גאולתם״. (באור הגר״א שם) 

שאלו  שהם  רב  מערב  ״שנשמתן   (27

בצעין״.  ונאכלה  בשר  לנו  תנה  בשר 

(באור הגר״א שם)

וכן  זנות  בתר  דאזלין  הן  ״נפילים   (28

זונה  אשה  עלמאי  דהאי  בצעין  בתר 

מסטרא דנפילים״. (באור הגר״א תקוני 

זוהר תקון חמשין)
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29) ״ויפן כה וכה וירא כי אין איש אלא 

איש לדרכו, פנו בעסקין דלהון בארחין 

לירתא  עלמא  דהאי  בצע  כו׳  דלהון 

דאלין  מסטרא  אינון  ולא  עלמא,  האי 

חיל  אנשי  יח)  (שמות  בהון  דאתמר 

יראי אלקים אנשי אמת כו׳ ... דכל חסד 

זוהר  (תקוני  עבדין״.  לגרמייהו  דעבדין 

תיקונא שתיתא כג ע״ד)

(אדרת  הכבוד״.  אחר  ״הרודפים   (30

אליהו, דברים א)

להם  לעשות  למו  חרבות  ובונים   (31

שם.״ (שם)

דכל  השם  אנשי  הן  ״גבורים   (32

שם  לון  לעשות  בשביל  עובדיהון 

מסטרא דדור ההפלגה.״ (באור הגר״א 

תקוני זוהר תקון חמשין)

ַלֶּׁשֶקר  ּגּוְׁשַּפְנָקא  ָלֵתת  ָהֲעָריֹות,  ֶאת  ְלַהִּתיר  ַהְּׁשאֹול  ְלכֹחֹות  ְּדרֹור  ֶׁשִּיְּתנּו 

ְוִלְרִדיַפת ֶּבַצע ּוְלָכל ְׁשָאר ַהַּתֲאוֹות. ְוַאף ִאם ִּתְתעֹוֵרר ְּבִקְרָּבם רּוַח ֶׁשל ֶחֶסד 

ֲעַדִין  ַלּזּוַלת,  ֶעְזָרה  ֶׁשל  ֲעָרִכים  ַעל  ְנאּוִמים  ָּבָרָמה  ַּתְׁשִמיַע  קֹוָלם  ְורֹוְממּות 

ִלְמִניִעים ּתֹוַעְלִּתִּיים  ָצבּוַע  ַמְסֶוה  ְּתַׁשֵּמׁש  ַהֶחֶסד  ְמַגַּמת  ַהֶּׁשַטח  ִלְפֵני  ִמַּתַחת 

ֶׁשַּיַעְזרּו ָלֶהם ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ַל״ְּנִפיִלים״ ִּבְפָרט, ְוָל״ֵעֶרב ַרב״ ִּבְכָלל29. 

״ִּגּבֹוִרים״

ִלְכבֹוד  ִהיא  ֲאָנֶׁשיָה  ְמַגַּמת  ֶׁשָּכל  ַהַּכת  ֶאת  ְיַהּוּו  ַרב״  ֶׁשָּב״ֵעֶרב  ַה״ִּגּבֹוִרים״ 

ָלְרִדיָפה  ַּתְרּבּוִתי  ַמְסֶוה  ְיַׁשֵּמׁש  ַרב״  ָה״ֵעֶרב  ֶׁשל  ָהֲעָרִכים  עֹוַלם  ַעְצָמם30. 

ְּתַׁשֵּמׁש  ֵמָחְרבֹוֶתיָה31  ָהֻאָּמה  ִּבְנַין  ְוַאף  ְוַהְּתִהָּלה,  ַהָּכבֹוד  ַאַחר  ַהַּבֲהִמית 

ַלֲעׂשֹות  ֲחָדִׁשים  ָּבֶבל  ְּבִמְגְּדֵלי  ַיְחָּדיו  ְלִהְתַאֵחד  ּבֹו,  ַלְחּפֹר  ַקְרּדֹם  ַל״ִּגּבֹוִרים״ 

ָלֶהם ֵׁשם ְוֹיְקָרה ְּכדֹור ַהַהְפָלָגה32.

״ְרָפִאים״

ָה״ְרָפִאים״ ֵהם ַּכת ְּבתֹוְך ָה״ֵעֶרב ַרב״ ֲאֶׁשר טּוב ִלָּבּה ּפֹוֵרץ ְּגבּולֹות ְלַהְרִעיף 

ָּכל  ְוֶאת  ְּבִלָּבם,  ְנטּוָעה  ְוָהעֹוָלם  ָהָעם  ָהָאָדם,  ַאֲהַבת  ַלּזּוַלת.  ְוֶעְזָרה  ֶחֶסד 

ֱאנֹוִׁשּיֹות  ְלֻאִמּיֹות,  ַמָּטרֹות  ְלַמַען  ּוְבָממֹוָנם  ְּבגּוָפם  מֹוְסִרים  ֵהם  ֵיׁשּוָתם 

ַמִּכיִרים  ֵהם  ֵאין  ַהְּגדֹוָלה,  ַהּמּוָסִרית  ָרָמָתם  ַלְמרֹות  אּוָלם  ְואּוִניֶבְרָסִלּיֹות. 
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ְוַהְּנִתיָנה ַחֶּיֶבת ְלַהֲעִמיד ָּברֹאׁש ֶאת לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה,  ָּבֻעְבָּדה ֶׁשְּמַגַּמת ַהֶחֶסד 

ְוֵהם ִּבְזדֹון ִלָּבם הֹוְלִכים ַאַחר ִלָּבם ַהּטֹוב ְועֹוִׂשים ְּגִמילּות ֲחָסִדים ּוְצָדָקה ִעם 

ַהּכֹל חּוץ ִמּלֹוְמֵדי ּתֹוָרה33, ָלֵכן ֶּבָעוֹון ֶזה הֹוִציאּו ָה״ְרָפִאים״ ֶאת ַעְצָמם ֵמַעם 

ִיְׂשָרֵאל ּוְל״ֵעֶרב ַרב״ ֶנְחָׁשִבים. 

״ֲעָנִקים״

ָה״ֲעָנִקים״ ֵהם ַּכת ִמְּכַלל ָה״ֶעֶרב ַרב״ ֲאֶׁשר ְּכַלֵּפי חּוץ ִנְרֵאית ׁשֹוֶמֶרת ִמְצוֹות 

ָלֶהם  ַהּנֹוֵתן  ַהָּדִתי  ַהִחיצֹוִני  ַהַּמֲעֶטה  אּוָלם  ְּכַבֲחמּוָרה.  ַקָּלה  ּוְמַדְקֶּדֶקת 

ְּתחּוָׁשה ֶׁשל ״ְיהּוִדים טֹוִבים״ ִמְתַעֵּלם ֵמָאְׁשיֹות ָהֱאמּוָנה ַהְּיהּוִדית ֶׁשָהעֹוָלם 

עֹוֵמד ַעל ַהְּבִרית ֶׁשִּנְכְרָתה ְּבַהר ִסיַני ֵּבין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל 

ַאף  ַהְּבִרית  ֶאת  ְלַמֵמׁש  יּוְכלּו  ָהָעם  ַמְרִּכיֵבי  ֶׁשָכל  ְּכֵדי  ָלֵכן  ַהּתֹוָרה34.  ִלמּוד 

ָּבָרָמה  ַהּתֹוָרה  ְּבִרית  ֶאת  ְלַקֵּים  ֶאְפָׁשרּות  ָלֶהם  ִנְּתָנה  ַּבּתֹוָרה,  ַהֲחֵסִרים  ֵאּלּו 

ְוִלְזּכֹות ְלַחֵּיי ֶנַצח ָּבעֹוָלם ַהָּבא: ְּבַהָּכָרה ִּכי ַהּתֹוָרה ְמַהָּוה ֶאת  ַהִּמיִניָמאִלית 

ְוַלִּמְׁשָּפִטים  ַלֻחִּקים  ָלֵעדּות,  ְוַהֲעָרָכה  ָּכבֹוד  ְּבַמַּתן  ַהְּיהּוִדי,  ָהָעם  ֶׁשל  ִלּבֹו 

ִלּמּוד  ַעל  ַנְפָׁשם  ֶאת  ַהּמֹוְסִרים  ֲחָכִמים  ְּבַתְלִמיֵדי  וִּבְדֵבקּוָתם  ִמִּסיַני  ֶׁשָּיְרדּו 

לעשות  רוצים  שאינם  הן  ״רפאים   (33

גמילות חסדים וצדקה עם בעלי תורה.״ 

(באור הגר״א שם)

חקת  ולילה  יומם  בריתי  לא  ״ואם   (34

לג,  (ירמיה  שמתי״.  לא  וארץ  שמים 

כה)

מעשה  עם  הקב״ה  שהתנה  ״מלמד 

ישראל  אם  להם  ואמר  בראשית 

ואם  מתקיימין  אתם  התורה  מקבלים 

ובהו״.  לתוהו  אתכם  מחזיר  אני  לאו 

(שבת פח ע״א)

שאם  כלל,  ספק  שום  בלתי  ״והאמת 

היה העולם כולו מקצה עד קצהו פנוי 

שלנו  מהעסק  ממש  אחת  רגע  אף  ח״ו 

בתורה, כרגע היו נחרבים כל העולמות 

עליונים ותחתונים והיו לאפס ותהו חס 

מיעוטו  או  אורם  שפעת  וכן  ושלום, 

בה,  עסקנו  ורוב  ענין  כפי  רק  הכל  ח״ו 

נטע  וחיי עולם  לכן אנו מברכים עליה 

כדי  שנטיעתה  הנטיעה  כענין  בתוכנו, 

לעשות פרי להרבות טובה, כן אם אנו 

מחזיקים בתוה״ק בכל כחנו כראוי, אנו 

משרשה  וממשיכים  עד  חיי  מנחילין 

העולמות,  מכל  למעלה  הנעלם 

בכל  גדול  ואור  וברכה  קדושה  תוספת 

העולמות״. (נפש החיים שער ד פ׳ יא)
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35) ״אמר ליה, רבי מצאתי להן תקנה 

מן התורה ׳ואתם הדבקים בה׳ אלוקיכם 

לדבוקי  אפשר  וכי  היום׳,  כולכם  חיים 

אש  אלוקיך  ה׳  ׳כי  והכתוב  בשכינה, 

אכלה׳, אלא המשיא בתו לתמיד חכם, 

חכמים,  לתלמידי  פרקמטיא  והעושה 

והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו מעלה 

בשכינה״.  נדבק  כאילו  הכתוב  עליו 

(כתובות קי״א ע״ב)

חכמים.״  בתלמידי  המזלזלים  ״הם   (36

תיקון  זוהר  תיקוני  הגר״א  (באור 

חמשין)

חכמים״.  התלמידי  את  ״ששונאים   (37

תיקונא  זוהר  תקוני  הגר״א  (באור 

שתיתא כג ע״ד)

פ״ל  (ויק״ר  כמ״ש  כיתות  ד׳  ״והם   (38

וריח,  טעם  א׳  בלולב,  מינים  ד׳  י״ב) 

טעם בלא ריח, ריח בלא טעם, לא טעם 

טעם  בזה.  זה  אגודים  וכולם  ריח.  ולא 

העוסקים  חכמים  התלמידי  הם  וריח 

בלא  וטעם  ג״כ.  מצוות  ובעלי  בתורה 

(יבמות  – תורה בלא מצוות כמ״ש  ריח 

תורה,  אלא  לי  אין  האומר  ע״ב)  קט 

אף  פרש״י  (ושם  תורה.  אלא  לו  אין 

ְּבֵעת  ָלֶהם  ַּתֲעמְֹדָנה  ָה״ֲעָנִקים״ ֹלא  ֶׁשל  ְזֻכּיֹוֵתיֶהם  ְלָכְך,  ִאי  ִלְׁשָמּה35.  ּתֹוָרה 

ֶׁשַמְפִגיִנים ַהם ִזְלזּול36 ְוִׂשְנָאה37 ְּבַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּוְׁשִמיַרת ִמְצוֹות ֹלא ְּתַכֵּפר 

ֲעֵליֶהם נֹוַכח ִרְׁשעּות ַהָּכָרָתם ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ֵאיֶנּנּו ָזקּוק עֹוד ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 

ֶׁשַּיַעְמדּו ְּברֹאׁש ָהֻאָּמה, ֶׁשֲהֵרי ַרק ִּבְזכּות ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְולֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ַעם 

ִיְׂשָרֵאל ְוֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ִמְתַקְּיִמים ַעל ִּתָּלם. 

ַכֶּנה ַהְּמֻׁשָּתף ְלָכל סּוֵגי ָה״ֵעֶרב ַרב״? ז) ָמה ַהמְּ

ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ַהִּנְלָקִחים ְּבֻסּכֹות ְלַהֵּלל ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַבְּטִאים ֶאת ָּכל 

ְּבתֹוָרה  ַהְּמֵלִאים  ַהֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ֶאת  ְמַיֵּצג  ָהֶאְתרֹוג  ַהְּיהּוִדי:  ָהָעם  ֶחְלֵקי 

ּוְבִמְצוֹות, ַהּלּוָלב ְמַסֵּמל ֶאת לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשֵאין ָלֶהם ִמְצוֹות, ַהֲהַדס ְמַבֵּטא 

ֶאת ָהעֹוְסִקים ַּבִּמְצוֹות אּוָלם ֵאיָנם לֹוְמִדים ּתֹוָרה, ְוָהֲעָרָבה ְלֹלא ֵריַח ְוַטַעם 

ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּיהּוִדים ַהֶּנֱעָדִרים ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות.

ִאי ְלָכְך, ָּכל ֵאּלּו ַהֲחֵסִרים ַּבּתֹוָרה אֹו ַּבִּמְצוֹות, ְּבֵעת ֶׁשֲאחּוִזים ֶזה ָּבֶזה ְוַכָּוָנָתם 

ָלֶאְתרֹוג,  ִּבְדֵבקּוָתם  ַעְצָמם  ֶאת  ַמְׁשִליִמים  הּוא,  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ְלִהְתָקֵרב 

נֹוְׂשִאים ֲעֵליֶהם ֶאת ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ְוזֹוִכים ְלַחֵּיי ֶנַצח ָּבעֹוָלם ַהָּבא38.
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ְּבַהר  ֶׁשּנֹוַצר  ַּבִחּבּור  ַהַהָּכָרה  ״ִיְׂשָרֵאל״ הּוא  ְלֵׁשם  ַלַּׁשָּיכּות  ַהְּיהּוִדי  ַהַּמְגִּדיר 

ָלֵכן  ְוִיְׂשָרֵאל.  (ּתֹוָרה)  ְּבִריְך הּוא, אֹוַרְיָתא  ֻקְדָׁשא  ֵּבין:  ּוְבַעְרבֹות מֹוָאב  ִסיַני 

ַמִּכיר  ִמְצֹוָתיו,  ָּכל  ֶאת  ִלְׁשמֹר  ּוִמְׁשַּתֵּדל  הּוא  ָּברּוְך  ַּבָּקדֹוׁש  ַהַּמֲאִמין  ְיהּוִדי 

ַמְרִּכיֵבי ָהָעם  ְולֹוְמֶדיָה ּוְמַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶאת ָּכל  ְּבֶעְרִּכּיּות ַהּתֹוָרה, ְּגדֹוֶליָה 

- ַרק הּוא ִמְׁשַּתֵּיְך ְלַעם ִיְׂשָרֵאל. 

ל סּוֵגי ָה״ֵעֶרב ַרב״: ָה״ֲעָמֵלִקים״ ָהעֹוְמִדים ְּברֹאׁש ָהֻאָּמה ְּבִמְלַחְמָּתם  ְלִפיָכְך כָּ

ְוַהְּתִהָּלה  ַּבֲעֵלי ַהָּכבֹוד  ְוַה״ִּגּבֹוִרים״  ֶנֶגד ַהּתֹוָרה, ָה״ְנִפיִלים״ רֹוְדֵפי ַהַּתֲאוֹות 

ֶׁשָּכל ְמַגָּמָתם ִהיא ְלצֶֹרְך ַעְצָמם, ָה״ְרָפִאים״ ֶׁשֵאיָנם ּגֹוְמִלים ֶחֶסד ּוְצָדָקה ִעם 

ְוָה״ֲעָנִקים״ ַהְּמַזְלְזִלים ְוׂשֹוְנִאים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים – ֻּכָּלם ִנְּתקּו  לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה 

ֶאת ַהְּמֻׁשָּלׁש ַהְּיהּוִדי ֶׁשל: ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, אֹוַרְיָתא ְוִיְׂשָרֵאל, ְוִהְפִרידּו ֶאת 

ַעְצָמם ִמֵּׁשם ִיְׂשָרֵאל ְוָלֵכן ְל״ֵעֶרב ַרב״ ֵיָחְׁשבּו.

ח) ַמּדּוַע ה׳ ֵאיֶנּנּו ְמַכֶּלה ֶאת ָה״ֵעֶרב ַרב״?

ַעד ַלָּׁשָלב ַהּסֹוִפי ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה, ַיְנִהיג ה׳ ֶאת עֹוָלמֹו ְּבַהְנָהַגת ַהִּיחּוד ְוִיְׁשַּתֵּמׁש 

ּוְלָהֵצר  ְלָהֵרַע  ִלּבֹו  ְזדֹון  ַלְמרֹות  ִּגיָסא,  ֵמַחד  ְּכפּוָלה:  ְלַתְכִלית  ַרב״  ָּב״ֵעֶרב 

ֶצֶדק  ּגֹוֵאל  ִּביַאת  ַעד  ָעֶליָה  ִלְׁשמֹר  ַרב״  ָה״ֵעֶרב  ָעִתיד  ַהְּפֵלָטה  ִלְׁשֵאִרית 

ִּכְקִלָּפה ַהְּמַכָּסה ֶאת ַהְּפִרי ּוְכקֹוִצים ִמָּסִביב ְלׁשֹוַׁשָּנה39. 

תורה אין לו). ריח בלא טעם – הם בעלי 

תורה  בלא   – ריח  ולא  טעם  לא  מצות. 

מדרכי  פורשים  שאין  רק  מצות.  ובלא 

בזה  זה  אחוזים  כולם  ואעפ״כ  הציבור 

העולם,  מן  פרוש  שהוא  אתרוג  לבד 

אך אעפ״כ בשעת נטילה, צריך לחברן 

בלא  הוא   – יכנה  ישראל  ובשם  יחד... 

את  שמכנה  רק  מצוה  ובלא  תורה 

עצמו בשם ישראל, ואעפ״כ יש לו שכר 

וכמ״ש (מגילה יג ע״א) כל הכופר בע״ז 

זה  אחוזים  כולם  ולכן  יהודי)  (נקרא 

שאין  אותם  ע״ה  אומרים  ועוד  בזה... 

בהם תורה ומצות שהתורה ניתנה ג״כ 

כי  יעקב  קהלת  לכל  מורשה  והיא  לזו, 

(פסחים  בגמ׳  וז״ש  עם  המון  הם  יעקב 

מט ב׳) כל הלומד תורה בפני ע״ה כאלו 

בא על ארוסתו בפניו שהיא ירושה ג״כ 

הברכה  וזאת  פר׳  אליהו  (אדרת  לו״. 

עה״פ והם תכו לרגליך)

39) ״דאינון ישראל דהוו עתידין למהוי 

קוצים...״  דאינון  רב  ערב  בין  בגלותא 

(תקון זוהר תריסר) 
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הקוצים  בין  דנזרעין  שושנים  ״כמו 

(באור  לשושנים״.  שמירה  שהקוצים 

הגר״א על תקון תריסר)

40)״ודוחקא דגלותא דערב רב לישראל 

ממהר לון פורקנא״. (תקון זוהר תריסר)

כדי  רב  ערב  בין  בגלותא  ישראל  כן 

כלה  לא  לכן  כמש״ו  גאולתם  למהר 

בינהם  השושנים  להיות  כדי  הקוצים 

תקון  על  הגר״א  (באור  הזה״.  בגלות 

תריסר)

אות  לך  בקרבך...ונתן  יקום  כי   (41

האות  ובא  בארץ  ומופת  בשמים 

ולא  אליו  תאבה  לא  ההוא  והמופת 

תשמע לו כי מנסה ה׳ אתכם״. (דברים 

יג, ב)

״וצרפתים כצרוף הכסף ובחנתים כבחון 

את הזהב״. (זכריה יג, ט)

42) נערך מקובץ מאמרים ואגרות, חלק 

דמשיחא,  עקבתא  וגאולה  גלות  א׳, 

״אומר אני מעשי למלך״ מאת מרן רבי 

ֵמִאיָדְך ִּגיָסא, ּדַֹחק ַהָּגלּות ַהָּקָׁשה ַּתַחת ָה״ֵעֶרב ַרב״ ְוַהָּצרֹות ָהַרּבֹות ֶׁשַּיֲעֶׂשה 

ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ַיֲעלּו ִלְפֵני ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ְוָיִעידּו ִּכי ִמְכַסת ַהֵּסֶבל ִהְתַמְּלָאה ְוִהִּגיַע 

ֶאת  ה׳  ְיַכֶּלה  ֹלא  ַהָּללּו  ַהְּטָעִמים  ִמְּׁשֵני  ָלֵכן  ַהְּגֻאָּלה40.  ֵעת  ְלָהִחיׁש  ַהְּזַמן 

ָה״ֵעֶרב ַרב״ ִלְפֵני ַהְּזַמן.

ט) ַמּדּוַע ָה״ֵעֶרב ַרב״ ַמְצִליַח ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים?

ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִיָּנְתנּו ָל״ֵעֶרב ַרב״ ְיכֹולֹות ַרּבֹות ְוַהְצָלחֹות ְּבָכל ְּדָרָכיו ִּכְנִביא 

ַיֲעמֹד  ְוהּוא  לֹו,  ְּתַׂשֵחק  ַהָּׁשָעה  ַּבָּׁשַמִים.  ִּבְמקֹוָמּה  ַחָּמה  לֹו  ֶׁשָעְמָדה  ֶׁשֶקר 

ְּברֹאׁש ָהֻאָּמה ְּבָעְצָמה ֶׁשל ִׁשְכרֹון ּכַֹח ּוְׂשָרָרה, ְוָכל זֹאת ְּכֵדי ְלַהֲעִמיד ֶאת ַעם 

ִיְׂשָרֵאל ַּבִּנָּסיֹון ָהַאֲחרֹון: ַהָאְמָנם ִיְכַרע ָהָעם ַהְּיהּוִדי ֶּבֶרְך ֶלֱאִליֵלי ָה״ֵעֶרב ַרב״ 

אֹו ִיְמסֹר ֶאת ַנְפׁשֹו ַעל ָטֳהַרת ָהֱאמּוָנה ּוְׁשִמיַרת ַהּתֹוָרה, ְוֹלא ִיָּכַנע41. 

ֶׁשִהִּגיַע  ָהָרע  ּכַֹח  ֶׁשֵּכן  ְלִׂשיָאּה,  ַמִּגיָעה  ַרב״  ָה״ֵעֶרב  ֶׁשל  ָהַרָּבִתי  ַהַהְצָלָחה 

ְׂשֵאת,  ְּבֶיֶתר  ָהַאֲחרֹוִנים  ִּבְרָגָעיו  ּוִמְתַעֵּצם  ִמְתַּגֵּבר  ַלֲחלּוִטין  ְלִהְתַּבֵּטל  ְזַמּנֹו 

ָלֵכן  ַהַּׁשַחר.  ֲעלֹות  ִלְפֵני  ַהֻּמְחָלט  ְוַכחֶֹׁשְך  ִיְכֶּבה  ֶטֶרם  ְּבָחְזָקה  ַהֵּמִאיר  ַּכֵּנר 

ַּכֲאֶׁשר ָקֵרב ַהּיֹום ְלִבּטּול רּוַח ַהֻּטְמָאה ִמן ָהָאֶרץ ִמְתַּגֶּבֶרת ָהִרְׁשָעה ְּבכֹחֹוֶתיָה 

ָלבֹוא  ַהְיׁשּוָעה  ְקרֹוָבה  ִּכי  יֹוַדַעת  ְוֵאיֶנָּנה  ַהּכֹל,  ַעל  ּוִמְתַעֶּצֶמת  ָהַאֲחרֹוִנים 

ְוסֹוָפּה ֶׁשל ַהֻּטְמָאה ְלִהְתַּבֵער ָּכִליל ִמן ָהעֹוָלם42. 
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י) ֵּכיַצד ִמְתמֹוְדִדים ִעם ְּגֵזרֹות ָה״ֵעֶרב ַרב״?

ְּבָׁשָעה ֶׁשִּמַּדת ַהִּדין ִמְתַּגֶּבֶרת ְמאֹד ִנָּתן ִלְפָעִמים ְרׁשּות ְל״ַמֲעֵׂשה ָׂשָטן״ ִלְגזֹר 

ְוָאֵכן ַהְרֵּבה ְׁשלּוִחים ַלָּמקֹום,  ְּגֵזרֹות ַעל ַנְפׁשֹות ָהֻאָּמה ְלַהֲעִביָרם ַעל ָּדָתם. 

״ְלַהְׁשִּכיָחם   - ַאְנִטּיֹוכּוס  ִּבְגֵזרֹות  ִמַּבחּוץ  ַאְכָזִרִּיים  ְיָוִנים  ִנְׁשָלִחים  ִלְפָעִמים 

ֵמֻחֵּקי  ״ְלַהֲעִביָרם   - ַרב״  ״ֵעֶרב  ִּבְדמּות  ִמִּבְפִנים  ִמְתַיְּוִנים  ּוְלִעִּתים  תֹוָרֶתָך״, 

ְרצֹוֶנָך״.

אֹוָתּה  ְלַאְפֵין  ִנָּתן  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשל  ּגּוָפם  ַעל  אֹו  ַּכְלָּכִלית  ִהיא  ַהְּגֵזָרה  ִאם 

ּתֹוִכיַח  ָהָמן  ּוְגֵזַרת  ְלמּוָטב,  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ְלַהְחִזיר  ֶׁשּנֹוָעד  ה׳״  ְּכ״ַמֲעֵׂשה 

ַעְצָמם  ַעל  ֶׁשִּקְּבלּו  ֲאבֹוֵתינּו  ְּבַמֲעֵׂשה  ֻמָּנח  ַּגְׁשִמית  ִלְגֵזָרה  ָהָראּוי  ֶׁשַהִּפְתרֹון 

ֶאת ִּדְבֵרי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְלִהְתַעּנֹות, ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה, ִלְזעֹק ַלה׳ ּוְלַהֲעִביר ֶאת 

רַֹע ַהְּגֵזָרה. אּוָלם ִאם ַהְּגֵזָרה ִהיא ַעל ָהרּוַח - ְלַהֲעִביר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַעל ַהָּדת, 

ַמִּתְתָיהּו ּוָבָניו ַהַחְׁשמֹוָנִאים יֹוִכיחּו ֶׁשַהְּזָעָקה ִהיא ִמְׁשִנית, ְוַחָּיִבים ִלְמסֹר ֶאת 

ֶנֶגד ְׁשִליֵחי ״ַמֲעֵׂשה  ְוָלֵצאת ְּבִמְלָחָמה ַמָּמׁש ּוִבְמִסירּות ֶנֶפׁש  ַהֶּנֶפׁש ַלֲהִריָגה 

ָׂשָטן״43. 

יא) ַהִאם ֹלא ָראּוי ְלַחּכֹות ְלַרֲחֵמי ָׁשַמִים?

״ְוָאנּו ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ֶאָּלא ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים״44 ֵאיֶנָּנה ִסְסַמת ִעּדּוד 

ֵמְרִׁשיַמת  ֵחֶלק  ִהיא  ֶאָּלא  ַהַּפְׁשָטִני,  ָּבאֶֹפן  ֶׁשּמּוָבן  ְּכִפי  ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי  ִלְבטַֹח 

ְּבִעְקְבָתא  ַמּדּוַע?  ַהָּיִמים.  ְּבַאֲחִרית  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַעל  ֶׁשָּתבֹאָנה  ַהְּקָללֹות 

ִיְׂשָרֵאל.  ְּבַעם  ַמְׁשֵּבר  ָיחּול  ַרב״  ָה״ֵעֶרב  ַּתַחת  ַהָּגלּות  קִֹׁשי  ֵעֶקב  ִּדְמִׁשיָחא 

ִיְרֵאי ה׳ ִיְתָיֲאׁשּו ֵמַהַּמֲעָרָכה ַהְּגדֹוָלה ִויֵדיֶהם ִּתְתַרֶּפיָנה ִמִּלְלחֹם ֶאת ִמְלֶחֶמת 

ִקְלַלת  ָּתחּול  ֵלאֹלִקים,  עֹז  ָלֵתת  ָׁשַמִים  ְּכבֹוד  ְלַמַען  ִלְפעֹל  ִּבְמקֹום  ְוָאז  ה׳, 

אלחנן בונם וסרמן הי״ד, עמ׳ רעד, מפי 

החפץ חיים. 

43) שם, עמ׳ רסב-רסד.

44) משנה סוטה מט ע״ב.
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46) שם, עמ׳ רסד-רסה.

ָׁשַמִים ְוִיְלֲחׁשּו ַהְּׂשָפַתִים ִּבָּטחֹון ַּבה׳: ״ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ֶאָּלא ַעל ָאִבינּו 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים״ ְּבֵעת ֶׁשִּנְדָרׁש ֵמֶהם ִמְלָחָמה ּוַמֲעִׂשים ְּבפַֹעל45.

יב) ַמִהי ַהִּמְלָחָמה ְּבפַֹעל ֶנֶגד ָה״ֵעֶרב ַרב״?

ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשִּמְלָחָמה ֲאִמִּתית ָהְיָתה ְצִריָכה ְלִהְתַמֵּמׁש, ֲאָבל ִמְּפַאת ִׁשְפלּות 

ֶׁשל  ָהֲעבֹוִתים  ְוַהּקֹוִצים  ַהְּקִלּפֹות  ֵּבין  ַהְּבלּוָעה  ַהְּפֵליָטה  ְׁשֵאִרית  ֶׁשל  ַמָּצָבּה 

ֶׁשֲהֵרי  ַהַחְׁשמֹוָנִאים,  ַּכֲאבֹוֵתינּו  ַלַּמֲעָרָכה  ָלֵצאת  ִּביָכְלָּתּה  ֵאין  ַרב״,  ָה״ֵעֶרב 

ִמְתַיְּוִנים ֵיׁש ְלֹלא ִמְסָּפר ּוְמֵתי ְמַעט ֵהם ַהַּמַּכִּבים ַהֶּנְחָּבִאים ֶאל ַהֵּכִלים, ְוֵאין 

ָּכְך  ַעל  ְמַלֶּמֶדת  ֵאיֶנָּנה  ְיִׁשיָרה  ִמְלָחָמה  ֲעִריַכת  ְיכֶֹלת  ִאי  ַּבֶּפֶרץ.  ֶׁשַּיֲעמֹד  ִמי 

ּוְבִהְתמֹוְדדּות  ׁשֹוֶנה  ְּבַמֲאָבק  ָלֵצאת  אֹוָתנּו  ְמַחֶּיֶבת  ֶאָּלא  ַהִּתְקָוה,  ֶׁשָאְפָסה 

ֲעִקיָפה. ֵּכיַצד?

ֶׁשֵּכן  רּוָחִני,  ָיַדִים  ֵמִרְפיֹון  נֹוֵבַע  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְלִהָּלֵחם  ֲעָמֵלק  ֶׁשל  ַהְצָלָחתֹו  סֹוד 

ֶהְעֵּדר ִלּמּוד ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל ַמְזִמין ֶאת ה״ֵעֶרב ַרב״ ִּבְכָלל 

ְוֶאת ״ֲעָמֵלק״ ִּבְפָרט ָלעּוט ָעֵלינּו ְלִמְלָחָמה. ְלִפיָכְך ַהִּתּקּון ְלַהְחָלַׁשת ּכֹחֹו ֶׁשל 

ֲעָמֵלק הּוא ִחּזּוק ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה. ָּכל ְיהּוִדי ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ְּבַעְצמֹו, ְמַלֵּמד ֶאת 

ְיָלָדיו ּוַמְרִּביץ ּתֹוָרה ָּבַרִּבים - ְמַחֶּיה ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ָהעֹוָלם ְּבַהְזָרַמת ַּדם ַחִּיים 

ַּכּיֹום  ָעִקיף.  ְּבאֶֹפן  ֲעָמֵלק  ְמִחַּית  ְמַקֵּים  ְוַאף  ַהְּיהּוִדית,  ָהֻאָּמה  ֶׁשל  ְּבעֹוְרֶקיָה 

ֶאת  ַהּתֹוָרה.  אֹור  הּוא  ַההֶֹוה  ֶחְׁשַכת  ֶאת  ְלָהִאיר  נּוַכל  ֶׁשּבֹו  ַהֶּמְרָּכִזי  ַהְּכִלי 

ַהחֶֹׁשְך ֵאין ְמָגְרִׁשים ִעם ַמְקלֹות, ֶאָּלא ַּגְפרּור ּבֹוֵדד ְמַסֵּלק ַהְרֵּבה ִמן ַהחֶֹׁשְך. 

ַהְמִׂשיָמה ִהיא ְלָהִפיץ ָּבַרִּבים ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ּוְלַלֵּמד ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִּכי 

ה׳ ֱאֶמת ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת. ְלצֶֹרְך ַּתְכִלית זֹו ָאסּור ָלנּו ְלִהָּׁשֵאר ְוִלְפעֹל ִּכיִחיִדים, 

ֶאָּלא ַחָּיִבים ָאנּו ְלִהְתַאֵּגד ַיְחָּדיו ַלֲחִטיָבה ַאַחת, ּוְלַהּוֹות ּכַֹח רּוָחִני ֶׁשל ַרִּבים 

ֶהָעִדיף ַעל ְיִחיִדים ְּבַכּמּות, ְּבֵאיכּות ְוַאף ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא46. 
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יג) ַמה ִהיא ַהְּמֻחָּיבּות ֶׁשָּלנּו ְּכַלֵּפי ָה״ֵעֶרב ַרב״? 

ַהְּמִציאּות ֶׁשל ָּגלּות ַּתַחת ָה״ֵעֶרב ַרב״ ְמַחֶּיֶבת אֹוָתנּו ִלְבנֹות ַמֲעַרְך ִהְתַיֲחסּות 

ַּדַעת ּתֹוָרה.  ְּבֶהְעֵּדר  ֶׁשִהְׁשָּתְרׁשּו  ּכֹוְזבֹות  ֵּדעֹות  ִמִּלֵּבנּו  ְוַלֲעקֹר  ְּכַלָּפיו  ֲאִמִּתי 

ֶׁשֲהֵרי  ְּבִמְבָחן,  עֹוֶמֶדת  ֵאיֶנָּנה  ֶאָחד  ַעם  ְמַהִּוים  ַרב״  ְוָה״ֵעֶרב  ֶׁשָאנּו  ַהַהָּכָרה 

ְּכַלָּפיו  ֶׁשָּלנּו  ַהְּמֻחָּיבּות  ֶאת  ֵמִאָּתנּו  ּוִבֵּטל  ִיְׂשָרֵאל  ֵמַעם  ִהְתַנֵּתק  ַרב״  ָה״ֵעֶרב 

ְּכֶאל ְיהּוִדי ִמן ַהִּמְנָין. ְלִפיָכְך ַחָּיִבים ָאנּו ִלְראֹות ָּב״ֵעֶרב ַרב״ ִּכְקִלָּפה ֶׁשָחְתָכה 

ִיְׂשָרֵאִלּיֹות  ְלַהִּכיר ּבֹו ְּכַעם ַאֵחר ַהִּמְתַהֵּדר ְּבנֹוצֹות  ַהַחי,  ֵמַהְּפִרי  ֶאת ַעְצָמּה 

ֹלא לֹו, ְלַהֲעִמיד אֹותֹו ָּבאֹור ַהָּנכֹון ּוְלַׁשֵּקץ ֶאת ֲעָרָכיו ַהֲחָדִׁשים ְוֶאת ְמִריָדתֹו 

ִהְתַרְּפסּות  ַמִּתיר  ֵאיֶנּנּו  ַרב״  ָה״ֵעֶרב  ֶׁשל  ָהַרב  ּוִמְסָּפרֹו  ּכֹחֹו  ָׁשַמִים.  ְּבַמְלכּות 

לֹו  ְלַהְראֹות  ָטעּותֹו,  ַעל  אֹותֹו  ְלַהֲעִמיד  ָאנּו  ַחָּיִבים  ַאְּדַרָּבא  ֶאָּלא  ְּכַלָּפיו, 

ֶׁשָהָעם ַהְּיהּוִדי הּוא ָהָעם ַהִהיְסטֹוִרי ַהּנֹוֵׂשא ֶאת ֵׁשם ה׳ ֵמַהר ִסיַני ְוַעד ַהּיֹום, 

ּוְזדֹון ִלּבֹו ֶׁשל ָה״ֵעֶרב ַרב״ ֱהִׁשיאֹו ְלִהְתַנֵּתק ִמְּמקֹור ַמִים ַחִּיים: ֵמֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל, 

ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ּוִמּתֹוַרת ִיְׂשָרֵאל.

יד) ַהִאם ֵיׁש ְלַהִּכיר טֹוָבה ָל״ֵעֶרב ַרב״ ַהּׁשֹוֵמר ָעֵלינּו?

ָיְצָרה  ַהַחִּיים  ָרְבֵדי  ְּבָכל  ַהּדֹוִמיַנְנִטית  ְוַהְׁשָּפָעתֹו  ַרב״  ָה״ֵעֶרב  ֶׁשל  ַהְּׁשִליָטה 

ְוָנְטָעה  ַהָּכַרת ַהּטֹוב ְּכַלֵּפי ַהְּקִלָּפה ְוַהּקֹוִצים ַהּׁשֹוְמִרים ַעל ַהְּפִרי ְוַהּׁשֹוַׁשָּנה, 

ָה״ֵעֶרב  ְמַגַּמת  ְיִדיַעת  אּוָלם  טֹוָבֵתנּו.  ֶאת  ּדֹוֵרׁש  ֶׁשהּוא  ַהְּתחּוָׁשה  ֶאת  ָּבנּו 

ִלְכּפֹות ֶאת  ַהְּיהּוִדית,  ָהֻאָּמה  ֲעָרָכיו ַעל  ְלַהְׁשִליט ֶאת  ֵהן  ַּכָּונֹוָתיו  ַרב״ ֶׁשָּכל 

ַהְּקִלָּפה ַעל ַהְּפִרי ּוְלַבֵּטל ֶאת ִׁשְלטֹון ַהּתֹוָרה ֵמָהָעם - ַחֶּיֶבת ְלַהֲעִמיד אֹוָתנּו 

ִּכי ִאם ה׳ ִּבְכבֹודֹו  ָעֵלינּו,  ּוֵמֵגן  ּוְלָהִבין ֶׁשֹּלא ָה״ֵעֶרב ַרב״ ׁשֹוֵמר  ַעל ַהָּטעּות, 

ּוְבַעְצמֹו ְּבכַֹח ִיחּודֹו מֹוֵׁשְך ְּבחּוִטים ִנְסָּתִרים, ֵמִניַע ֶאת ַּגְלַּגֵּלי ַהְּגֻאָּלה ֵמֲאחֹוֵרי 

ָלֵכן  ַוֲחָמתֹו.  ַאּפֹו  ַעל  ָעֵלינּו  ּוְלָהֵגן  ִלְׁשמֹר  ַרב״  ָּב״ֵעֶרב  ּוִמְׁשַּתֵּמׁש  ַהְּקָלִעים 

ָוָדם  ְלָבָׂשר  ְוֹלא  ָעֵלינּו  ַהְּמַרֵחם  ה׳  ְּכַלֵּפי  ֻמְפֵנית  ִלְהיֹות  ַחֶּיֶבת  ַהּטֹוב  ַהָּכַרת 

ַהְּמַׁשֵּמׁש ָׁשִליַח ְלַמֵּמׁש ְרצֹון ָׁשַמִים47.
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47) ״אולם במה שנוגע לרשעי ישראל 

ולהרחיקם  בישראל  לשלוט  הרוצים 

בתהליך  שותפים  לראותם  אין  מה׳, 

הגאולה שהרי כל מגמתם לגרות מדון 



והם  שבשמים,  לאביהם  ישראל  בין 

הערלה עצמה שהן דרגין דחציפין וכמו 

שהבאנו לעיל מהגר״א, והרי הם כצרי 

ב)  ד,  (עזרא  שאמרו  ובנימין  יהודה 

לאלוקיכם,  נדרוש  יככם  עמכם  ׳נבנה 

לא  ישראל  אבות  וראשי  זרובבל  וענו 

ולא  לאלוקינו׳.  בית  לבנות  ולנו  לכם 

יעלה על הדעת לחשוב הכותים כחלק 

המלשינים  הם  אלא  הבנין,  מתהליך 

כראשית,  (אחרית  הגאולה״.  ומעכבי 

עמ׳ לב)

דאף  ולברר  לדעת  החובה  ״ומכאן 

לפעולות  שותפים  רב  הערב  אם 

השייכות אל הגאולה, אין זה רק מצד 

להביא  ברשעים  המשתמש  הקב״ה 

חלק  בהם  לראות  אסור  רצונו...אולם 

נתקלקל  בזה  שהרי  עצמו  התהליך  מן 

וכמוש״כ  והוא עיכוב הגאולה  הבירור 

הגר״א בבאור אגדות״. (שם עמ׳ קכ)

הבירור  עבודת  נמצאת  ״וכאן   (48

טבין  הארץ  עמי  אותם  בין  להבדיל 

והמצוות  בקיום התורה  שנחלשו  שאף 

מ״מ נאחזין בשם ישראל... לבין אותם 

״ולא  התורה  במעלת  מכירים  שאינם 

זה  ענין  ועל  עוד״.  ישראל  שם  יזכר 

בטל  הבירור  ״וזה  הגר״א  רבנו  אמר 

בעו״ה בגלות שדבקים מאד הערב רב 

מכירים  ישראל  שאין  פרוש  ביניהם״, 

בהן להבדילם״. (שם עמ׳ קיט)

דרגא  שהן  משיחין  ב׳  יבואו  ״ולכן 

ותבן  מוץ  ויבררו  ויצחק  דאברהם 

ועדיין אינן יכולים עד שיתברר הסובין 

מן הקמח שהן דבקים בחטה מאד, והן 

ערב רב שהם הפסולת מסטרא דיעקב 

שכל  גדולה,  והאבן  וז״ש  בר״מ.  כמ״ש 

ויגש  ולכן  הנ״ל,  האבן  מן  הזה  העכוב 

יעקב, ויגל כו׳ (בראשית כט) וזה הברור 

בטל בעוונותינו הרבים בגלות שדבקים 

מאד הערב רב ביניהם״. (באורי הגר״א 

בכורות ח ע״ב)

טו) ַמה ִהיא ֲעבֹוַדת ַהֵּברּור?

ְלַהִּכיר   – ְלטֹוִבים  ָרִעים  ֵּבין  ַהֵּברּור  ֲעבֹוַדת  ְּלִהְתַקֵּים  ַחֶּיֶבת  ַהָּיִמים  ְּבַאֲחִרית 

ְלֵבין  ְוִיְרַאת ָׁשַמִים  ֵּבין ָה״ֵעֶרב ַרב״ ֶׁשָּפְרקּו ֵמַעל ַעְצָמם עֹל ּתֹוָרה  ּוְלַהְבִּדיל 

ְּבֵׁשם  ֶנֱאָחִזים  ֲעַדִין  ַאְך  ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ְּבִקּיּום  ֶׁשֶּנְחְלׁשּו  ַהּטֹוִבים  ָהָאֶרץ  ַעֵּמי 

ִיְׂשָרֵאל ְּבַמַּתן ָּכבֹוד ְוַהֲעָרָכה ַלּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה48. 

ֶאָחד  ָּכל  ַרב״.  ֵמָה״ֵעֶרב  ְּפִניִמי  ֵּברּור  ְלִהְתַלּוֹות  ַחָּיב  ַהִחיצֹוִני  ַלֵּברּור  ְּבנֹוָסף 

ֶׁשל  ִּבְגנּוָתּה  ְלַהִּכיר  ִמִּלּבֹו,  ַרב״  ָה״ֵעֶרב  ֶחְלֵקי  ַהְׁשָּפַעת  ֶאת  ַלֲעקֹר  ָאמּור 

ַּתְרּבּות ָה״ֵעֶרב ַרב״ ּוְלִהָּנֵזר ִמֶּמָּנה, ְלַחֵּנְך ֶאת ְיָלָדיו ְּבִׁשּקּוץ ָהַרע ְוִהְתַּבְּדלּות 
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ִמָּכל ַסְמָמן ֶׁשל ״ֵעֶרב ַרב״, ִלְבנֹות ֵּתַבת נַֹח ֶׁשל ּתֹוָרה ּוְקֻדָּׁשה ְוֹלא ְלִהְתַחֵּבר 

ִלְכֵלי ַהִּתְקׁשֶֹרת ֶׁשל ַּתְרּבּות ָה״ֵעֶרב ַרב״.

ָהַרע  ֶאת  ַיֲעזֹב  ְוָהָעם  ּוִמִּבְפִנים,  ִמַּבחּוץ  ָהֲאִמִּתי  ַהֵּברּור  ִיְתַמֵּמׁש  ִאם  ְוָאֵכן 

ְוִיְדַּבק ַּבּטֹוב ְוַיִּכיר ֶאת אֹור ָהֱאֶמת, ִיְמַנע ֵמַעְצמֹו ֶאת ַהֵּברּור ַהִחיצֹוִני ַהְמֻלֶּוה 

ְּבקִֹׁשי ּוְבֵסֶבל, ְיַקֵּצר ֶאת ֲאִריכּות ְיֵמי ַהָּגלּות ִויָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה49.

טז) ַמה ִהיא ְנֻקַּדת ַהִּמְבָחן ֶׁשל ּדֹור ַאֲחִרית ַהָּיִמים?

ְנֻקַּדת ַהִּמְבָחן ֶׁשל ּדֹור ַאֲחִרית ַהָּיִמים ִהיא ַהְּׁשִמיָרה ַעל ְקֻדַּׁשת ַהִחּבּור ֶׁשל: 

ַּתֲעמֹד  ַהְּגֻאָּלה  ִלְפֵני  ָהַאֲחרֹון  ַּבִּנָּסיֹון  ְוִיְׂשָרֵאל.  אֹוַרְיָתא  הּוא,  ְּבִריְך  ֻקְדָׁשא 

ִּבְפֵני ָּכל ְיהּוִדי ַהְּבִחיָרה ִלְדּבֹק ַּבקב״ה, ְּבתֹוָרתֹו ּוְבַעּמֹו, אֹו ְלִהְתַנֵּתק ֵמֶהם ַחס 

ְוָׁשלֹום.

ַהִּבּטּוי ְלִמְבַחן ָהֱאמּוָנה ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְתַמֵּמׁש ְּבְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלָכָתּה 

ִחיּוִבית  ַהָּכָרה  בְּ ִיְתַּבֵּטא  ה׳  ְּבתֹוַרת  ִּבְבִחיָרה  ַהִּמְבָחן  ְלַמֲעֶׂשה50,  ֲהָלָכה 

ַּבּתֹוָרה, ִּבְגדֹוֶליָה ּוְבלֹוְמֶדיָה51, ּוִמְבָחן ַהִהְׁשַּתְּיכּות ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ָהֲאִמִּתי ָיבֹוא 

49) כי הוא אמת, שהיו יכולים בני אדם 

את  ומכירים  במעשיהם  זוכים  להיות 

של  השקר  אורחות  ועוזבים  האמת, 

בוראם,  אל  להתקרב  ברצותם  העוה״ז 

ומבינים כבר שכל  יודעים  וזה בהיותם 

מה שהוא הפך מן הדרך אשר ציוה ה׳ 

אינו אלא מכלל סוג הרע שרצה הרצון 

העליון...ואם היו עושים כן, היה יחודו 

ית׳ מתגלה אליהם מצד עצמם, ונמצאו 

ולא היה צריך  מקרבים להם הישועה, 

הקב״ה להראותו הוא להם בדרך קשי 

להם  שנתברר  כיון  כי  וארכו,  הגלות 

האמת מדעתם – די בזה״. (רמח״ל דעת 

תבונות סימן מ׳)

בין צדיק לרשע,  וראיתם  ״ושבתם   (50

כי  עבדו,  לא  לאשר  אלהים  עבד  בין 

הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים 

היום  אתם  ולהט  קש  רשעה  עשה  וכל 

יעזב  לא  אשר  צבאות  ה׳  אמר  הבא 

להם שרש וענף, וזרחה לכם יראי שמי 

ויצאתם  בכנפיה,  ומרפא  צדקה  שמש 

יח- ג,  (מלאכי  מרבק״.  כעגלי  ופשתם 

(רש״י  שבת״.  שומרי   – שמי׳  ׳יראי  ״  כ) 

תענית ח׳ ע״ב)

51) ״בשעת מלחמת העולם הראשונה 

ושאלוהו  חים  החפץ  למרן  הרבה  באו 

אמר  ומגוג?  גוג  ומלחמת  הקץ  זה  אם 
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יהיה  זו  מלחמה  אחר  חיים:  החפץ 

מלחמה,  תהיה  שוב  כך  ואחר  הפסק, 

יהיה  כך  ואחר  הפסקה,  יהיה  ושוב 

יבוא  זו  מלחמה  ועם  מלחמה  שוב 

תהיה  האחרונה  משיח...המלחמה 

אמיתי  תורה  ובן  דגאולה.  אתחלתא 

עליו  אין  הגויים  מן  ומנותק  שמובדל 

שהיו  במצרים  ומצינו  שליטה,  שום 

שנים ששתו מאותו כוס, אחד שתה דם 

והשני שתה מים, והיינו דבמציאות אין 

שליטה על יהודי שמובדל מן העמים״. 

החפץ  בשם  זצ״ל  קוטלר  אהרן  (רבי 

נתן  רבי  חנוכה,  רשימות  לקט  חיים, 

וכטפויגל זצ״ל עמ׳ מ״א)

52) ״יש לי בקבלה איש מפי איש ממרן 

זיע״א  דיסקין  לייב  יהושע  רבי  הגאון 

שבמלחמה הנוראה קודם ביאת המשיח 

התרגום  (לענ״ד  אידן״  ה״ערליכע  כל 

הוא: יהודים נאמנים – ״יראי ה׳ וחושבי 

שמו״) ינצלו. ומה זה ה״ערלכער איד״ 

לא  העמים!  מן  מובדל   – נאמן)  (יהודי 

מדובר פה להיות אחד מן ל״ו צדיקים, 

אלא אם מובדל מחוקות העמים ואין לו 

שלהם,  (תרבות)  הקולטור  עם  שייכות 

מהם,  ומנותק  שלהם  העתונים  עם 

ונמצאים  שלי  אתם  הקב״ה:  אומר  אז 

עליכם״.  שליטה  ואין  אחרת  ברשות 

(שם רבי נתן וכטפויגל זצ״ל) 

״והבאתי אתכם אל מדבר העמים   (53

פנים...  אל  פנים  שם  אתכם  ונשפטתי 

וברותי מכם המורדים והפושעים בי...״ 

(יחזקאל ב, לה-לח).

והיו  ״כי הנה היום בא בער כתנור   (54

ולהט  קש  רשעה  עשה  וכל  זדים  כל 

אשר  צבאות  ה׳  אמר  הבא  היום  אתם 

לכם  וזרחה  וענף,  שרש  להם  יעזב  לא 

יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, 

ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק״. (מלאכי 

ג, יח-כ)

״ועדין אינם יכולים עד שיתברר הסובין 

מן הקמח שהם דבקים בחטה מאד והן 

ְּבַהְפָּגַנת ֶזהּות ָּדִתית ְּכַלֵּפי חּוץ ְּבִנּתּוק ַהֲהָוָיה ַהְּיהּוִדית ֵמָה״ֵעֶרב  ִליֵדי ִקּיּום 

ַרב״ ּוִמַּתְרּבּות ַהּגֹוִים52. 

יז) ַמה ִּיְהֶיה סֹופֹו ֶׁשל ָה״ֵעֶרב ַרב״?

ְּגֻאַּלת  ֶאת  ּוְמַעֵּכב  ְלִחָּטה  ַהְּדבּוִקים  ְּכֻסִּבין  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעם  ָּדֵבק  ַרב״  ָה״ֵעֶרב 

ֶאת  ְלהֹוִליְך  ה׳  ָעִתיד  ָהאֶֹכל  ִמּתֹוְך  ַהְּפסֶֹלת  ֶאת  ְלַהְפִריד  ְּכֵדי  ָלֵכן  ִיְׂשָרֵאל. 

ְוִמְלֲחמֹות  ְוָצרֹות״  ַרּבֹות  ״ָרעֹות  ַאַחר  ְוָׁשם  ָהַעִּמים53,  ְלִמְדַּבר  ַרב״  ָה״ֵעֶרב 

יֹום ה׳ ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ִיְתַמֵּמׁש ַהֵּברּור ָהַאֲחרֹון, ״ִיְרֵאי ה׳ ְוחֹוְׁשֵבי  ּגֹוג ּוָמגֹוג, בְּ

ְׁשמֹו״ ִיָׁשֲארּו ַוה׳ ְיַכֶּלה ֶאת ַהּמֹוְרִדים ְוַהּפֹוְׁשִעים ֶׁשֹּלא ַיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה54. 
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ִמְצַרִים  ִּבְגֻאַּלת  ְּבָעָבר  ֵאַרע  ּוְכֻדְגָמתֹו  ָחָדׁש  ֵאיֶנּנּו  ֶזה  ֲעִתיִדי  ְּבֵריָרה  ַּתֲהִליְך 

ֶׁשָרצּו  ֵאּלּו  ַרק  ַּבַחִּיים  ְוִנְׁשֲארּו  ַהְּיהּוִדים,  ִמְּכַלל   80% ֵמתּו  ּבֹו  חֶֹׁשְך  ְּבַמַּכת 

ְלִהָּגֵאל ּוְלִהָּכֵנס ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה55.

יח) ַמהּו ַמֲעָמָדם ַהִהְלָכִתי ֶׁשל ְיהּוִדים חֹוְטִאים ַעל ָּכל סּוֵגיֶהם?

ַהֲהָלכֹות  ֶאת  ְּבִקּצּור  ְלַסֵּדר  ְלָנכֹון  ָרִאינּו  ֶזה,  ְּבָכל  ֶׁשֶהֱאַרְכנּו  ״...ַאַחר  יא) 

ְוַטְרָיא  ַׁשְקָלא  ַאַחר  ַּדְעִּתי,  ַלֲעִנּיּות  ֶּׁשִּנְרֶאה  ַמה  ְלִפי  ִמְּדָבֵרינּו,  ַהּיֹוְצאֹות 

ְּבֵדעֹות רֹב ַהּפֹוְסִקים, ְוִאם ִּכי ָיַדְענּו ֶׁשאּוַלי ֵיׁש ָמקֹום ְלַבַעל ַהִּדין ַלֲחֹלק ְּבַכָּמה 

ְּפָרִטים, ֲאָבל ַעל ָּכל ָּפִנים ַהָּקִוים ַהְּכָלִלִּיים ַוַּדאי ְנכֹוִנים ֵהָּמה ַלֲהָלָכה ְּבֶעְזַרת 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך.

ִמְּתִחָּלה  ְלהֹוִכיחֹו  ַחָּיב  ְּבֵמִזיד,  ֲעֵבָרה  ֶׁשָעַבר  ַּבֲחֵברֹו  ָאָדם  רֹוֶאה  א) ִאם 

ְּבַמֲעֶנה ַרְך ֶׁשָּיׁשּוב, ְוִאם ֹלא ִקֵּבל, ִמְצָוה ְלַהְראֹות לֹו אֹותֹות ִׂשְנָאה ְּבֶגֶדר 

ּתֹוָכָחה ְוַגם ְלִהְכִלימֹו ּוְלַקְּללֹו ְּבָפָניו ְּכֵדי ֶׁשָּיׁשּוב, ְוָצִריְך ֶׁשַהּמֹוִכיַח ִיְהֶיה 

ָנִקי ֵמֵחְטא ֶזה ְלַגְמֵרי, ֲאָבל ְּבתֹוְך ִלּבֹו ֹלא ִיְׂשְנאֹו ִׂשְנָאה ְּגמּוָרה, ַרק ֵחֶלק 

ַוַּדאי  ְוִיְתֶלה ְּבַעְצמֹו ֶׁשִאְלָמֵלי ָהָיה הּוא ָיכֹול ְלהֹוִכיחֹו ָּכָראּוי,  ַרע ֶׁשּבֹו, 

ָהָיה ָׁשב. ְוָאסּור ְלׂשֹוְנאֹו ַּבֵּלב ּוְלַהְראֹות לֹו ָּפִנים ָיפֹות, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֵאֶּלה 

ָהֲעַבְרָיִנים ֲאֶׁשר ֹלא הֹוִכיָחם, ְוֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ָיְדעּו ְוֹלא ָלְמדּו ֵמֲאבֹוֵתיֶהם 

מתוך  אוכל  שיתברר  עד  רב...  ערב 

פסולת דהיינו קש ערב רב... עד שיברר 

ב)  (הושע  כמ״ש  האפלה  ימי  בשלשת 

המדבר׳  והולכתיה  מפתיה  אנכי  ׳הנה 

ישראל״.  רשעי  כל  וימותו  יברר  וגם 

ע״ב  ח׳  בכורות  אגדת  הגר״א  (באור 

מאמר ״אית לן בירא בדבראי״)

מארץ  ישראל  בני  עלו  ״וחמשים   (55

אחר  ״דבר   - יח)  יג,  (שמות  מצרים״. 

וארבע  יצאו  מחמשה  אחד  ׳חמשים׳ 

אפילה״.  ימי  בשלשת  מתו  חלקים 

(רש״י שם)

שהיו  חשך  עליהם  הביא  ״ולמה 

ולא  רשעים  הדור  באותו  בישראל 

ימי  בשלשת  ומתו  לצאת  רוצים  היו 

אפלה״. (רש״י שמות י, כב)
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ָאסּור  ֶׁשְּבַוַּדאי  ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  אֹוָתם,  ֶלֱאהֹב  ִמְצָוה  ַהְּקדֹוָׁשה,  ּתֹוָרֵתנּו  ִּדיֵני 

ִלְׂשנֹא אֹוָתם ַּבֵּלב ַּכַּנ״ל.

ִמַּדְרֵכיֶהם,  ֶׁשִּיְתַרֲחקּו  ְּכֵדי  ָּבַרִּבים  אֹו  ִּבְפֵניֶהם,  ַהְיינּו  ְלַקְּלָלם  ְּדֻמָּתר  ב) ָהא 

ְלעֹוֵרר  ָצִריְך  ְוַאְּדַרָּבה  ְלַקְּלָלם,  ִמְּדַרָּבָנן  ָאסּור  ַעְצמֹו  ּוֵבין  ֵּבינֹו  ֲאָבל 

ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם ּוְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשָּיׁשּובּו.

ג) ָּכל ֶזה ְּבָעַבר ֲעֵבָרה ַאַחת ְוֹלא ָׁשב, ֵּבין ְּבָעַבר ַעל ָּכל ִמְצוֹות ה׳ ְלֵתָאבֹון, 

ּוְמֻצִּוים  ַּכַּנ״ל,  ִעּמֹו  ְלִהְתַנֵהג  ָצִריְך  ַהָּדת,  ִעְּקֵרי  ְּבי״ג  ַמֲאִמין  הּוא  ֲאָבל 

ְלַהְחיֹותֹו, ּוְלַחֵּלל ָעָליו ֶאת ַהַּׁשָּבת, ְלַהְחִזיר ֲאֵבָדתֹו, ִלֵּתן לֹו ְצָדָקה, ִלְפרֹק 

ה׳  ֶּׁשִּצָּוה  ַמה  ָּכל  ִעּמֹו  ַלֲעׂשֹות  ְוָצִריְך  ִּדינֹו,  ְלַהּטֹות  ְוָאסּור  ִעּמֹו,  ְוִלְטעֹן 

ִיְתָּבַרְך ִמן ָהַאֲחָוה ְּבִיְׂשָרֵאל.

ד) ָּכל ֶזה ַּגם ִּבְמַחְּלֵלי ַׁשָּבת ְּבַפְרֶהְסָיא ִּבְזַמֵּננּו ַהַּמֲאִמיִנים ְּבִעְּקֵרי ַהָּדת ְוֵאיָנם 

עֹוִׂשים ֶאָּלא ְלֵתָאבֹון, ָּכל ַהִּדיִנים ַהַּנ״ל נֹוֲהִגים ָּבֶהם. ֲאָבל ַעל ָּכל ָּפִנים ֵיׁש 

ְלַהְחִמיר ֶׁשֹּלא ְלָצְרָפם ְלִמְנָין, ְוֹלא ִלְקרֹוָתם ַלּתֹוָרה, ְוֵאין ִלְׁשּתֹות ִמֵּייָנם.

ה) ָּכל ֵאֶּלה ַהַּנ״ל ֵהם ִּבְכַלל ִחּיּוב ּתֹוָכָחה, ְוֵיׁש ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלָקְרָבם ַלּתֹוָרה.

ְלָקְרָבם  ַרק  ָלֶהם,  ּוְלַהְחִניף  ִעָּמֶהם,  ְלִהְתַחֵּבר  ָאסּור  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ו) ֲאָבל 

ֻקּלֹות  ְיֵדי  ַעל  ְוָׁשלֹום  ַחס  ְוֹלא  נַֹעם,  ּוְבַדְרֵכי  ַאֲהָבה  ַּבֲעבֹותֹות  ֵאֵלינּו 

ּוְפָׁשרֹות ּוִוּתּוִרים.

ז) ַאַחר ֶׁשִּנְתָּבֵרר ֶׁשּכֹוֵפר ְּבָדָבר ֵמֱאמּוָנֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה ָאסּור ְלאֹוֲהבֹו ּוִמְצָוה 

ֶׁשל  ִמְצֹות  ְוָכל  ּוַבָּגלּוי.  ַּבֵּסֶתר  ַוֲחלּוָטה  ְּכבּוָׁשה  ְּגמּוָרה  ִׂשְנָאה  ִלְׂשנֹאתֹו 

ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ֵאין נֹוֲהִגים ּבֹו.

ח) ֵאין ִּדין ״מֹוִריִדים ְוֵאין ַמֲעִלים״ נֹוֵהג ַּבְּזַמן ַהֶּזה.
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ט) ֵאֶּלה ְּבֵני ַהּכֹוְפִרים ֶׁשִּנְתַּגְּדלּו ְוִנְתַחְּנכּו ְּבַדְרֵכי ַהְּכִפיָרה ֵמֲאבֹוֵתיֶהם, ֲהֵרי 

ֲאִפּלּו  ְלַהִּציָלם  ּוְמֻחָּיִבין  ָּדָמם,  ַעל  ַלֲעמֹד  ְוָאסּור  ֶׁשִּנְׁשּבּו  ְּכִתינֹוקֹות  ֵהם 

ְּבַׁשָּבת. ֲאָבל ִאם ֵמתּו, ֵאין ִמְתַאְּבִלים ֲעֵליֶהם, ְוֶאְפָׁשר ֶׁשַּגם ְׁשָאר ִמְצֹות 

ְוָצִריְך ִעּיּון  ֶׁשל ַאְחָוה - חּוץ ִמַּמה ֶּׁשּנֹוֵגַע ְלִפּקּוַח ֶנֶפׁש - ֵאין נֹוֵהג ָּבֶהם, 

ְּבָכל ִמְקֶרה ּוִמְקֶרה ִּכי ֵאין ֶאָחד ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו.

ֵמַעְצָמם  ְוָיְצאּו  ֱאמּוָנה,  ַּדְרֵכי  ְּבַנֲערּוָתם  ֶׁשָּלְמדּו  ַהּכֹוְפִרים  ֵאֶּלה  י) ֲאָבל 

ְלַתְרּבּות ָרָעה, ְוָכל ֶׁשֵּכן ֵאֶּלה ָהֶרַּבִיים ָהֶרפֹוְרִמים ְוֵכן ַהּסֹוְפִרים, ַהּמֹוִרים 

ְוַהְמַחְּנִכים ּוַמְנִהיֵגי ַהִּמְפָלגֹות ַהָחְפִׁשּיֹות ַהּיֹוְדִעים ִרּבֹוָנם ּוִמְתַּכְּוִנין ִלְמרֹד 

ּבֹו, ְמִסיִתים ּוַמִּדיִחים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְכִפיָרה ּוִמינּות, ָּכל ֵאֶּלה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם, 

ִנְרֶאה  ַׁשָּבת,  ֲעֵליֶהם  ְלַחֵּלל  ָּפִנים  ָּכל  ְוַעל  ְלַהִּציָלם.  ֻמָּתר  ִעּיּון ִאם  ָצִריְך 

ְּדָאסּור.

ֵיׁש  ַהְּקדֹוָׁשה,  ֵמֱאמּוָנֵתנּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ּוַמִּדיִחים  ַהְּמִסיִתים  יא) ֶאִּפיקֹוְרִסים 

ְלַקְּלָלם ּוְלִהְתַּפֵּלל ֲעֵליֶהם ֶׁשָּימּותּו ְוָכֶרַגע ֹיאְבדּו.

יב) ֵאין ָעֵלינּו ׁשּום ִחּיּוב ּתֹוָכָחה ַעל ּכֹוְפִרים, ְוֵאין ְלִהְתַוֵּכַח ִעָּמֶהם, ְוֵאין ָעֵלינּו 

ְלַזּכֹוָתם ְּבׁשּום ִמְצָוה ִמן ַהִּמְצֹות.

יג) ִאם ֵמתּו, ֵאין ְלִהְתַאֵּבל ֲעֵליֶהם, ֶאָּלא ְקרֹוֵביֶהם לֹוְבִׁשים ְלָבִנים ְואֹוְכִלים 

ְלָאִביו  ֻמָּתר  ָמקֹום  ִמָּכל  ָמקֹום;  ֶׁשל  ׂשֹוְנאֹו  ֶׁשָאַבד  ּוְׂשֵמִחים  ְוׁשֹוִתים 

ְלִהְצַטֵער ְּבִלּבֹו ֶׁשהֹוִליד ֵּבן ָרָׁשע ְוֹלא ָזָכה ִלְתׁשּוָבה.

ָאנּו  ִמִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  ַהּפֹוְסִקים  ִמִּדְבֵרי  ֲהָלכֹות  ֵאֶּלה  ֶׁשָּכל  ָיָקר  קֹוֵרא  ְוַדע 

ַחִּיים...״56.
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56) הגה״צ רבי אברהם ווינפעלד זצ״ל 

בספרו ״לב אברהם״, תשל״ז, סימן קמב: 

״לבאר היחס אל אלה הכופרים בעיקרי 

הדת רח״ל בזמנינו״. 


