
 

 בס"ד

  פרשת נשא וחיזוק על המאורעות בארץ הקודשמראי מקומות לשיעור 

 תשפ"א

 הרב שבתי סלבטיצקי שליט"א

 מה מסתתר מאחורי המאורעות בארה"ק" –"משיח בפתח 

 

ׁש ֹאתֹו : ספר במדבר פרק ז  ח ֹאתֹו ַוְיַקּדֵּ ְמׁשַ ן ַוּיִ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ה ְלָהִקים אֶׁ ּלֹות מׁשֶׁ יֹום ּכַ ל ַוְיִהי ּבְ ת ּכָ ְואֶׁ

ׁש ֹאָתם: ם ַוְיַקּדֵּ חֵּ ְמׁשָ ָליו ַוּיִ ל ּכֵּ ת ּכָ ַח ְואֶׁ ְזּבֵּ ת ַהּמִ ָליו ְואֶׁ  ּכֵּ

יֹום, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב חש רבה מדר נֹות ִצּיֹון וגו',     :שיר השירים ג, יא ּבְ יָנה ּבְ יָנה ּוְראֶׁ ְצאֶׁ

יָמא ָמה ְדתֵּ יָנה, ּכְ יָנה ּוְראֶׁ ן. ְצאֶׁ ּכָ ׁשְ ּמִ ִכיָנה ּבַ ְ ְרָתה ַהׁשּ ָ ׁשּ ת ׁשֶׁ עֵּ ר ּבְ ל   :ויקרא ט, כד ְמַדּבֵּ ְרא ּכָ ַוּיַ

ָהיּו ְמהּוִלים לֹא י ׁשֶׁ ִאּלּולֵּ ִמיָלה, ׁשֶׁ ִנים לֹו ּבְ נֹות ִצּיֹון, ַהְמֻצּיָ ם. ּבְ יהֶׁ נֵּ לּו ַעל ּפְ ּפְ רֹנּו ַוּיִ ָהיּו  ָהָעם ַוּיָ

ִכיָנה, ְ ׁשּ יט ּבַ  ְיכֹוִלין ְלַהּבִ

יִני: בראשית פרק יז פס' ז  ִריִתי ּבֵּ ת ּבְ יָך ְלדֹרָֹתם ִלְבִרית  ַוֲהִקמִֹתי אֶׁ ין ַזְרֲעָך ַאֲחרֶׁ ָך ּובֵּ ינֶׁ ּובֵּ

ַנַען ַלֲאֻחזַּת עֹוָלם ְוָהִייִתי ָלהֶׁ  ץ ּכְ רֶׁ ל אֶׁ ת ּכָ יָך אֵּ ץ ְמֻגרֶׁ רֶׁ ת אֶׁ יָך אֵּ י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחרֶׁ ם עֹוָלם... ְוָנַתּתִ

 .לאלֹקים

יָך לְ  ה ְוַזְרֲעָך ַאֲחרֶׁ מֹר ַאּתָ ִריִתי ִתׁשְ ת ּבְ ה אֶׁ ם "ְוַאּתָ ְמרּו... ִהּמֹול ָלכֶׁ ׁשְ ר ּתִ ִריִתי ֲאׁשֶׁ דֹרָֹתם, זֹאת ּבְ

ם" יכֶׁ ינֵּ יִני ּובֵּ ִרית ּבֵּ ם ְוָהָיה ְלאֹות ּבְ ר ָעְרַלְתכֶׁ ש ַ ת ּבְ ם אֵּ ל ָזָכר, ּוְנַמְלּתֶׁ  ּכָ

אף על פי שאין לישראל מעשים טובים, הקב"ה גואלם :  אגדת בראשית פרק ז. במדרש

 בזכות המילה...".

ר' חייא אומר, בזכות שישראל נימולים, נכנעים אויביהם תרגום :  ב קכד, א.ח" זוהר הקדוש

תחתיהם ויורשים את נחלתם... שבזכות המילה הקב"ה שיש בו דין ורחמים עוקר דיירים 

 ממקומם שהם האויבים, ומושיב דיירים למקומם שהם ישראל.

שנים עמד הממונה  בא וראה, ארבע מאות:  ח"ב לב, א. תרגום זוהר הקדוש לפרשת וארא

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, 

שאלו  ולא עוד, אלא )יש מילה ופריעה והישמאלים עושים רק מילה בלי פריעה( וזה אינו כך

אמר לו )השר(, ועם כל  .מתדבקים בי כראוי לשמונה ימים, ואלו רחוקים ממני עד כמה ימים

 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 

בארץ הקדושה, בשביל המילה  ונתן להם חלק למטה את בני ישמעאל מדבקות העליון,

ועתידים בני ישמעאל, לשלוט על הארץ הקדושה, זמן הרבה בשעה שהיא ריקה   שבהם.
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מכל, כמו שהמילה שלהם היא ריקה בלי שלימות, והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם, 

 ורבי יוסי ורבי חייא שגיברו על זה בכו בכי רב. עד שישלם הזכות של בני ישמעאל".

קּום ָעלֵּינּו ָאָדם, ֲאַזי : קכד ים תהל ָהָיה ָלנּו ּבְ ל, לּולֵּי ה' ׁשֶׁ ָראֵּ ָהָיה ָלנּו ֹיאַמר ָנא ִיש ְ לּולֵּי ה' ׁשֶׁ

ּלֹא נְ  רּוְך ה' ׁשֶׁ נּו... ּבָ ָטפּונּו ַנְחָלה ָעַבר ַעל ַנְפׁשֵּ ִים ׁשְ נּו, ֲאַזי ַהּמַ ם ּבָ ֲחרֹות ַאּפָ ָלעּונּו ּבַ ים ּבְ ָתָננּו ַחּיִ

ף  רֶׁ םטֶׁ יהֶׁ ּנֵּ  .ְלׁשִ

א ִיְהיֶׁה ְוהּואבראשית ט"ז, יב, : רֶׁ  ּבֹו. ּכֹל ְוַיד ַבּכֹל ָידוֹ  ָאָדם ּפֶׁ

א ְוהּוא - :התרגום  א  ָמרֹוד ְיהֵּ ֱאָנׁשָ  יהיה רוצח. -ּבֶׁ

 

 : , חלק ב, ביאורי תהילים, מזמור קכ"דורע עץ הדעת טוב

אבל עוד עתידין ישראל "כבר ידעת כי הגלויות אינם אלא ארבע. בבל ומדי ויוון ואדום. 

להיות באחרית הימים בגלות ישמעאל... והנה בהיות ישראל בגלויות הארבעה, הם עתידין 

גלות חמישי אחרון לכולם וקשה  לומר, 'לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל'... אבל יש עוד

פן ואז יאמרו ישראל באו מכולם, והיא גלות ישמעאל הנקרא פרא אדם, ואינו נמשל לחיות.

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".

י ִלי אֹוָיה : תהילים ק"כ י ּכִ ךְ  ַגְרּתִ ׁשֶׁ י מֶׁ ַכְנּתִ ָדר ָאֳהלֵּי ִעם ׁשָ ת{ ו} קֵּ ְכָנה ַרּבַ הּ  ׁשָ י ּלָ א ִעם ַנְפׁשִ ֹונֵּ  ש 

לֹום לֹום ֲאִני{ ז: }ׁשָ ר ְוִכי ׁשָ ה ֲאַדּבֵּ ּמָ ְלָחָמה הֵּ  ַלּמִ

אליעזר פרק ל' רבי ישמעאל אומר חמישה עשר דברים עתידים בני ישמעאל רבי פרקי ד

  בנין בהילעשות בארץ באחרית הימים ויגדרו פרצות חומות בית המקדש ויבנו 

ששה נקראו בשמותן עד שלא נולדו ואלו הן, יצחק, וישמעאל, : פרק ל"ב פרקי דרבי אליעזר 

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 

 .[42]נאמר ישמע אל ויענם"שמו ישמעאל, ש

ְך" : יא, טז בראשית ל ָעְניֵּ ַמע ה' אֶׁ י ׁשָ  ּכִ

 


