בס"ד
מראי מקומות לשיעור פרשת נשא וחיזוק על המאורעות בארץ הקודש
תשפ"א
הרב שבתי סלבטיצקי שליט"א
"משיח בפתח – מה מסתתר מאחורי המאורעות בארה"ק"
משה לְ הָ ִקים אֶׁ ת הַ ִּמ ְׁש ּ ָכן וַ ִּי ְמ ַׁשח אֹתוֹ וַ יְ ַקדֵּּ ׁש אֹתוֹ וְ אֶׁ ת ּ ָכל
ספר במדבר פרק ז  :וַיְ ִהי ְ ּביוֹ ם ּ ַכלּ וֹ ת ׁ ֶׁ
ּ ֵּכלָיו וְ אֶׁ ת הַ ִּמזְ ֵּּבחַ וְ אֶׁ ת ּ ָכל ּ ֵּכלָיו וַ ִּי ְמ ָׁשחֵּ ם וַיְ ַקדֵּּ ׁש א ָֹתם:
מדרש רבה ח ְ ּביוֹ ם ,ה ֲָדא הוּא ִדכְ ִתיב שיר השירים ג ,יא ְ :צאֶׁ ינָ ה ו ְּראֶׁ ינָה ְ ּבנוֹ ת ִציּוֹ ן וגו',
ש ּ ָׁש ְר ָתה הַ ּ ְׁשכִ ינָה ַּב ִּמ ְׁש ּ ָכןְ .צאֶׁ ינָה ו ְּראֶׁ ינָהְּ ,כ ָמה ְד ֵּתימָ א ויקרא ט ,כד ַ :ו ּי ְַרא ּ ָכל
ְמ ַד ֵּּבר ְ ּב ֵּעת ׁ ֶׁ
שהָ י ּו ְמהוּלִ ים ל ֹא הָ י ּו
ש ִאלּ ּולֵּי ׁ ֶׁ
הָ ָעם וַ ָ ּירֹנ ּו וַ ִּי ּ ְפל ּו ַעל ּ ְפנֵּיהֶׁ םּ ְ .בנוֹ ת ִציּוֹ ן ,הַ ְמצֻ ּיָנִ ים לוֹ ְ ּב ִמילָהֶׁ ׁ ,
יְ כוֹ לִ ין לְ הַ ִ ּביט ַּב ּ ְׁשכִ ינָ ה,
יתי ֵּּבינִ י וּבֵּ ינ ֶָׁך וּבֵּ ין ז ְַרע ָך אַ ח ֲֶׁר ָ
יך לְ דֹר ָֹתם לִ ְב ִרית
בראשית פרק יז פס' ז  :וַהֲ ִקמ ִֹתי אֶׁ ת ְ ּב ִר ִ
ֲ
ָ
ָ
ָ
ָ
יתי לָהֶׁ ם
נַען לַאֲ חֻ זַּת עוֹ לָם וְ הָ יִ ִ
עוֹ לָם ...וְ נ ַָת ִּתי לְ ך וּלְ ז ְַר ֲעך אַ ח ֲֶׁריך אֵּ ת אֶׁ ֶׁרץ ְמג ֶֻׁריך אֵּ ת ּ ָכל אֶׁ ֶׁרץ ְּכ ַ
לאלֹקים.
יתי ִת ְׁשמֹר אַ ּ ָתה וְ ז ְַרע ָך אַ ח ֲֶׁר ָ
אֲשר ִּת ְׁש ְמרוִּ ...ה ּמוֹ ל לָכֶׁ ם
יתי ׁ ֶׁ
יך לְ דֹר ָֹתם ,זֹאת ְ ּב ִר ִ
"וְ אַ ּ ָתה אֶׁ ת ְ ּב ִר ִ
ֲ
ּ ָכל זָכָ ר ,וּנְ ַמלְ ּ ֶׁתם אֵּ ת ְ ּב ַשר ָע ְרל ְַתכֶׁ ם וְ הָ יָה לְ אוֹ ת ְ ּב ִרית ֵּּבינִ י וּבֵּ ינֵּיכֶׁ ם"
במדרש אגדת בראשית פרק ז : .אף על פי שאין לישראל מעשים טובים ,הקב"ה גואלם
בזכות המילה."...
זוהר הקדוש ח"ב קכד ,א .תרגום  :ר' חייא אומר ,בזכות שישראל נימולים ,נכנעים אויביהם
תחתיהם ויורשים את נחלתם ...שבזכות המילה הקב"ה שיש בו דין ורחמים עוקר דיירים
ממקומם שהם האויבים ,ומושיב דיירים למקומם שהם ישראל.
זוהר הקדוש לפרשת וארא ח"ב לב ,א .תרגום  :בא וראה ,ארבע מאות שנים עמד הממונה
של בני ישמעאל ובקש לפני הקב"ה ,אמר לו ,מי שנימול יש לו חלק בשמך ,אמר לו כן .אמר
לו והרי ישמעאל שנימול ,למה אין לו חלק בך כמו יצחק ,אמר לו ,זה נימול כראוי וכתיקונו,
וזה אינו כך (יש מילה ופריעה והישמאלים עושים רק מילה בלי פריעה) ולא עוד ,אלא שאלו
מתדבקים בי כראוי לשמונה ימים ,ואלו רחוקים ממני עד כמה ימים .אמר לו (השר) ,ועם כל
זה ,כיון שנימול לא יהיה לו שכר טוב על זה?
אוי על אותו זמן ,שנולד ישמעאל בעולם ,ונימול .מה עשה הקב"ה (כלפי טענת השר) ,הרחיק
את בני ישמעאל מדבקות העליון ,ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה ,בשביל המילה
שבהם .ועתידים בני ישמעאל ,לשלוט על הארץ הקדושה ,זמן הרבה בשעה שהיא ריקה

מכל ,כמו שהמילה שלהם היא ריקה בלי שלימות ,והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם,
עד שישלם הזכות של בני ישמעאל" .ורבי יוסי ורבי חייא שגיברו על זה בכו בכי רב.
שהָ יָה לָנ ּו ְ ּבקוּם ָעלֵּינ ּו אָ ָדם ,אֲ זַי
ֹאמר נָא יִ ְש ָראֵּ ל ,ל ּולֵּי ה' ׁ ֶׁ
שהָ יָה לָנ ּו י ַ
תהלים קכד  :ל ּולֵּי ה' ׁ ֶׁ
ְ
שלּ ֹא נְ ָתנָ נ ּו
שנוָּּ ...ברוּך ה' ׁ ֶׁ
חַ ִּיים ְ ּבלָעוּנ ּו ַּבחֲרוֹ ת אַ ּ ָפם ָּבנוּ ,אֲ זַי הַ ּ ַמיִ ם ְׁש ָטפוּנ ּו נַ ְחלָה ָעבַ ר ַעל נַפְ ׁ ֵּ
טֶׁ ֶׁרף לְ ִׁש ּנֵּיהֶׁ ם.
בראשית ט"ז ,יב: ,וְ הוּא יִ ְהיֶׁה ּ ֶׁפ ֶׁרא אָ ָדם יָדוֹ בַ כּ ֹל וְ יַד כּ ֹל בּ וֹ .
ֱנָשא  -יהיה רוצח.
התרגום  - :וְ הוּא יְ הֵּ א ָמרוֹ ד ֶּׁבא ָׁ

עץ הדעת טוב ורע ,חלק ב ,ביאורי תהילים ,מזמור קכ"ד :
"כבר ידעת כי הגלויות אינם אלא ארבע .בבל ומדי ויוון ואדום .אבל עוד עתידין ישראל
להיות באחרית הימים בגלות ישמעאל ...והנה בהיות ישראל בגלויות הארבעה ,הם עתידין
לומר' ,לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל' ...אבל יש עוד גלות חמישי אחרון לכולם וקשה
מכולם ,והיא גלות ישמעאל הנקרא פרא אדם ,ואינו נמשל לחיות .ואז יאמרו ישראל באופן
אחר' .לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם .כי להיותו אדם לסיבת היותו בן אברהם ,ויש לו
זכות אבות כמו שמצינו שאמר 'לו ישמעאל יחיה לפניך' ,וגם יש לו זכות המילה ...ולכן גלותו
תקיפה משאר ד' מלכויות".
ש ְך ָׁשכַ נְ ִּתי ִעם אָ הֳ לֵּי ֵּק ָדר {ו} ַר ַּבת ָׁשכְ נָה ּל ָּה נ ְַפ ִׁשי ִעם שוֹ נֵּא
תהילים ק"כ  :אוֹ יָה לִ י ִּכי ג ְַר ִּתי מֶׁ ׁ ֶׁ
ָׁשלוֹ ם{ :ז} אֲנִ י ָׁשלוֹ ם וְ כִ י אֲ ַד ֵּּבר הֵּ ּ ָמה ל ִַּמלְ חָ ָמה
פרקי דרבי אליעזר פרק ל' רבי ישמעאל אומר חמישה עשר דברים עתידים בני ישמעאל
לעשות בארץ באחרית הימים ויגדרו פרצות חומות בית המקדש ויבנו בנין בהי
פרקי דרבי אליעזר פרק ל"ב  :ששה נקראו בשמותן עד שלא נולדו ואלו הן ,יצחק ,וישמעאל,
ומשה רבינו ,ושלמה ,ויאשיהו ,ושמו של משיח ...ולמה נקרא שמו ישמעאל ,שעתיד הקב״ה
לשמוע נאקת העם ממה שעתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים ,לפיכך נקרא
שמו ישמעאל ,שנאמר ישמע אל ויענם"].[42
בראשית טז ,יאִּ :כי ָׁש ַמע ה' אֶׁ ל ָענְ י ְֵּך"

