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  6 #בולעטין
  וועד למען קדושת ארץ ישראל

שעל ידי זה נזכה , עורר על מצות ישוב ארץ ישראלארגון מוקדש ל
  א"בקרוב לביאת המשיח בב

  ח"מתש אדרחודש 

 םאין עוד קץ מעכב לגאולה אלא תשובה ומעשים טובי
ליות  וצרות   אף  על  פי  שבאו  ג  :  וזה  לשונו]שי[פרק  תשיעי    -]  שי[  אות  -ספר  מנורת  המאור  ב

ויקרא ('  וגו'  ואף  גם  זאת  בהיותם'  :שנאמר,  האל  הרחמן  הוא  מרחם  תמיד  עליהם,  על  ישראל
ואם  שמחו  אומות  העולם  במפלתם  של ).  מב,  שם  שם('  וגו'  וזכרתי  את  בריתי':  ונאמר)  מד,  כו

ינקם  מהם  נקמת '  אל  נקמות  ה,  )כא,  איכה  א('  כל  איבי  שמעו  רעתי  ששו':  שנאמר,  ישראל
איתי  עליהון ):  כב,  שם  שם('  וגו'  תבא  כל  רעתם  לפניך'על  פסוק  ,  כדאיתא  באיכה  רבתי,  ישראל

קטף  עוללותיהון  כמה ,  )שם('  ועולל  למו;  'דקדק  עליהון  מה  שדקדקת  עלי,  מה  דאיתית  עלי
  :דקטפת עוללותי

 עתידה ארץ מצרים שתביא דורון למלך המשיח
): ב,  פסחים  קיח(ינן  פרק  ערבי  פסחים  כדאמר,   וכל  האומות  יביאו  דורון  לישראל  ולמלכם

. כסבור  משיח  שלא  לקבל  דורונם.  עתידה  ארץ  מצרים  שתביא  דורון  למלך  המשיח,  עוד  חדת
יאתיו  חשמנים  מני 'מיד  .  אכסניא  עשו  לבני  במצרים,  קבל  מהם:  אומר  לו  הקדוש  ברוך  הוא

אנו  על  אחת  כמה ,  ומה  הללו  שנשתעבדו  בהם  בישראל  כך:  נשאו  כוש  קל  וחמר  בעצמן.  'מצרים
ומה הללו שאין אחיהם : נשאה מלכות הרשעה קל וחמר בעצמה. 'וגו' כוש תריץ ידיו'מיד . וכמה
 :'אנו שאחיהם על אחת כמה וכמה וכו, כך

על )  ב,  שם  מב(כמו  שדרשו  בפרק  אלו  עוברין  ,  וכשתתנשא  קרן  ישראל  יחרבו  שונאיהם [
 ):ב, יחזקאל כו(' אמלאה החרבה': פסוק

ולאם ,  'מהכא:  רב  נחמן  בר  יצחק  אמר.  זו  החריבה  זו  ואם  החריבה  זו  מלאה  זואם  מלאה  
 )]:כג, בראשית כה(' מלאם יאמץ

, או  אם  ישוב  ישראל  בתשובה,  והדבר  תלוי  עד  יגיע  קץ  הגאולה 
כדאמרינן  בפרק  חלק ,  שמבטח  לנו  כי  יחישנה  הקדוש  ברוך  הוא

: לוי  רמירבי  יהושע  בן  :  אמר  רבי  אלכסנדרי):  א,  סנהדרין  צח(
לא ,  זכו  אחישנה?  )כב,  ישעיה  ס('  אחישנה'וכתיב  '  בעתה'כתיב  

 :זכו בעתה
רבי  יהושע  בן  לוי  אשכחיה  לאליהו  דהוה  קאי  אמערתיה  דרבי  שמעון  בן :   ואמרינן  עלה

: אמר  ליה?  והיכא  יתיב:  אמר  ליה.  זיל  שיוליה:  אמר  ליה?  אימת  אתי  משיחא:  אמר  ליה,  יוחאי
  ?ומאי סימניה: אמר ליה.  בין סובלי חולאים,הוא יתיב אפתחא דרומי



ב 

כלהו  כי  שרו  בחד  זימנא  שרו  ובחד  זימנא  אסרי  ואיהו  שרי  חד  ומעיין  בה  ואסיר :  אמר  ליה
שלום :  אמר  לו.  רבי,  שלום  עליך:  אמר  ליה.  אזל  לגביה.  קסבר  דלמא  איבעי  לי  ולא  איעכב;  חד

: אמר  ליה,    למחר  אשכחיה  לאליהו.היום:  אמר  ליה?  אימת  אתי  מר:  אמר  לו.  בר  ליואי,  עליך
ההיא  דאמר :  אמר  ליה.  בר  ליואי,  שלום  עליך:  ויהב  לי  שלמא  ואמר  לי,  אין:  אמר  ליה?  חזיתיה

 :ואמר לי. אבטחך לך ולאבוך' בר ליואי'לך 
 :'היום אם בקולו תשמעו': אמר ליה. ולא אתא' היום אתינא'

רבי .  לם  ואין  דבר  תלוי  אלא  בתשובהכלו  כל  הקצים  כ:  אמר  רב):  ב,  צז( ואמרינן  נמי  התם  
אם  עושין  ישראל :  רבי  אליעזר  אומר,  כתנאי.  דיו  לאבל  שישב  באבלו:  יהושע  בן  לוי  אומר

 :אמר ליה רבי יהושע. נגאין[תשובה נגאלין ואם לאו אין 
אלא  הקדוש  ברוך  הוא  מעמיד  להם  מלך  שגזרותיו  קשות ,  נגאלין]  אם  אין  עושין  תשובה  אין

 :תניא אידך. למוטבכהמן ומחזירן 
שובו ':  שנאמר,  אם  ישראל  עושין  תשובה  נגאלין  ואם  לאו  אין  נגאלין:  רבי  אליעזר  אומר

אמר  ליה  רבי ).  כב,  ירמיה  ג('  אלהינו'  בנים  שובבים  ארפה  משובתיכם  הננו  אתנו  לך  כי  אתה  ה
 :יהושע

, )ג,  ישעיה  נב('  וגו'  חנם  נמכרתם'  כה  אמר  ה]  כי':  [ והלא  כבר  נאמר
ולא  בתשובה  ולא ,  )שם('  ולא  בכסף  תגאלו;  'בעבודה  זרה',  נמכרתםחנם  '

שובו  אלי ':  והלא  כבר  נאמר:  אמר  ליה  רבי  אליעזר.  במעשים  טובים
ואמר  ליה ).  ז,  מלאכי  ג('  צבאות  ואמרתם  במה  נשוב'  ואשובה  אליכם  אמר  ה

כי  אנכי  בעלתי  בכם  ולקחתי  אתכם  אחד ':  והלא  כבר  נאמר:  רבי  יהושע
אמר  ליה  רבי ).  יד,  ירמיה  ג('  ממשפחה  והבאתי  אתכם  ציוןמעיר  ושנים  

בשובה  ונחת  תושעון  בהשקט  ובבטחה  תהיה ':  והלא  כבר  נאמר:  אליעזר
והלא  כבר :  אמר  ליה  רבי  יהושע).  טו,  ישעיה  ל('  גבורתכם  ולא  אביתם

 :נאמר
גאל  ישראל  קדושו  לבזה  נפש  למתעב  גוי  לעבד  משלים  מלכים  יראו  וקמו  שרים  וישתחוו '

 אשר נאמן קדש ישראל' למען ה
 :אמר ליה רבי אליעזר). ז, שם מט(' ויבחרך

אמר ).  א,  ירמיה  ד('  וגו'  אלי  תשוב  ואם  תסיר'  אם  תשוב  ישראל  נאם  ה':  והלא  כבר  נאמר
 :והלא כבר נאמר: ליה רבי יהושע

] אל  השמים[ואשמע  את  האיש  לבוש  הבדים  אשר  ממעל  למימי  היאר  וירם  ימינו  ושמאלו  '
). ז,  ניאל  יבד(ים  וחצי  וככלות  נפץ  יד  עם  קדש  תכלינה  כל  אלה  ד  בחי  העולם  כי  למועד  מועוישבע

 .מיד שתק רבי אליעזר
נמצא  שהתשובה  לישראל  יקרב  אצלם  הגאולה  קדם  שיגיע  קץ 

  :הזמן הקצוב לה ואם לא ישובו הקדוש ברוך הוא יגאלם בזמנם
  

  למען קדושת ארץ ישראל וועד


