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  3 #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 כסלוחודש 

כי אנכי ' שובו בנים שובבים נאום ה"ביאור על הכתוב 
  "בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה

  ספרים הקדושים

והוא על ידי הבירור והצירוף ,  מעמיד מלך כהמן ומחזיר אותם למוטבך הואהקדוש ברו
אחד מעיר ושנים  "מה שכתובוהוא ', וכו" וברותי המורדים והפושעים בי "כמו שכתוב, הגדול

ומביאו תחת שבט , כאדון המושל על עבדו, "ואנכי בעלתי מכם "מה שכתובוהוא " ממשפחה
  לישראל להפרד מאתו יתברךי אפשר כי א, עבודתו שלא בטובתו

ורבי  אמי  רמי  קראי  אחרינא )  קו:  )המשך(  דרוש  לשבת  שובה  -  ספר  שיח  יצחק  חלק  אב
כי  אנכי '  שובו  בנים  שובבים  נאום  ה"  שם  מה  שכתובוהוא  ,  ונקט  קרא  קמא  אשר  שם,  אהדדי

שפסוק  זה  מדבר  מענין  התשובה ,  "בעלתי  בכם  ולקחתי  אתכם  אחד  מעיר  ושנים  ממשפחה
  יסורים  שמביא על  ידי,  אלא  מסטרא  דלעילא,  שאינה  מצד  האדם,  גרועה  במדרגההיותר  

בזמן , וכמו שהובטחו ישראל על הגאולה העתידה, עד  שבעל  כרחו ישוב,    עליוהקדוש  ברוך  הוא
  מעמיד הקדוש  ברוך  הואש  "ו  שכתובכמ,  שהוא  קץ  של  בעתה,  חס  ושלוםשלא  יהיו  זכאים  

וברותי   "כמו  שכתוב,  וא  על  ידי  הבירור  והצירוף  הגדולוה,  "מלך  כהמן  ומחזיר  אותם  למוטב
 מה שכתובוהוא " אחד מעיר ושנים ממשפחה  "מה  שכתובוהוא  ',  וכו"  המורדים  והפושעים  בי

י כי  א,  ומביאו  תחת  שבט  עבודתו  שלא  בטובתו,  כאדון  המושל  על  עבדו,  "ואנכי  בעלתי  מכם"
שפסוק ,  "  יסוריםעל  ידיראה  כאן  כאן  מי  "ווזה  שאמר,    לישראל  להפרד  מאתו  יתברךאפשר

  :כמו שכתבתי, הראשון מדבר מתשובה היותר גרועה במדרגה

 התפילין והגאולה
,   לעת  קץל  כל  פניםשהתשובה  לכלל  ישראל  הכרחית  היא  ע,  ה  שכתובמבואר  לנו  ממ)  קז

  בדברי ה  מקומות  בכאמרושו  וכמ,    יסוריםעל  ידי,  אזי  יהיה  מסטרא  דלעילא,  אם  לא  מעצמם
ד  זה  נכרת "שע,  והטעם  שעיקר  קיום  כל  העולם  בשביל  התורה  וישראל,  ם  עצמו  מספרהנביאי
כה ",  )א"ל(  בדברי  ירמיה  כמו  שכתובו',  וכו"  אם  לא  בריתי  יומם  ולילה  "כמו  שכתובו,  ברית

גם  זרע  ישראל '  אם  ימושו  החוקים  האלה  מלפני  נאום  ה',  נותן  שמש  לאור  יומם  וכו'  אמר  ה



ב 

גם  אני  אמאס  בכל ',  אם  ימדו  שמים  מלמעלה  וכו'  כה  אמר  ה,  ל  הימיםישבתו  מהיות  גוי  לפני  כ
והברית  אשר  בינו  יתברך ,    להתבטל  קשר  החזק  והאמיץי  אפשרהורה  בזה  שא',  וכו"  זרע  ישראל

שהם  השמש ,  לא  לבד  התחתונים,  היה  מתבטל  כל  הבריאה,  שאם  היה  הקשר  הזה  נפסק,  ובינינו
  מציאותם ס  ושלוםגם  הם  היו  ח,  מים  מלמעלהאלא  גם  הש,  והירח  המושלים  בעולם  השפל

מוכרח  הוא  יתברך ,  ובהיות  הדבר  כן,  אם  היו  מתבטלים  ישראל  מהיות  גוי  לפניו  יתברך,  מתבטל
אשר  בגודל  חטאינו ,  שבזה  יהיה  גאולה  לכלל  כל  העולם  וכל  הבריאה,  להביא  גאולה  לישראל

כביכול ,  ו  שלטה  עד  למעלהאשר  יד,  רא  אחראנשתעבדו  תחת  הרשות  כח  הסט כביכול  כאילו  הם
אשר ,  והוא  כח  קיטרוגו  ושליטתו',  וכו"  כי  יד  על  כס  יה"  בעמלק  כמו  שכתובו,  עד  מקום  הכסא

ולזה  יהיה ,  שיפנו  להשפיע  למקום  באר  צרה  ונכריה,  כל  העולמות  הם  תחת  יד  הקטרוג  הזה
, ראלוגם  ליש,  בכדי  שיהיה  גאולה  לעולם,  ל  כרחךהוא  יתברך  המעורר  אותנו  לתשובה  בע

ובא  לציון  גואל )  "ט"ישעיה  נ  (ם  כן  הנביא  גה  שאמרוהוא  מ,  ויתקיים  הברית  לקיום  הבריאה
  שם  הנביא  בנבואה ה  שאמרוהוא  אחר  מ,  "'ואני  זאת  בריתי  אותם  אמר  ה,  ולשבי  פשע  ביעקב

  כח  הטומאה על  ידיאשר  רבו  בו  הפושעים  והשקר  גבר  ,  בשפלות  הדור  האחרון  הזה',  מפי  ה
כי  רבו  פשעינו  והוסג "  שם  כמו  שכתוב,    נשיכת  הנחש  בעקבעל  ידי,    משיחאשיתגבר  בעקבתא

ר "אשר  אנו  רואים  בעינינו  בעוה,  ותהא  האמת  נעדרת,  "אחור  משפט  וצדקה  מרחוק  תעמוד
ותושע  לו "ואז  ',  וכו"  וירא  כי  אין  איש"  אמר  הנביא  בשמו  יתברך  על  זהו,  בדור  האחרון  הזה

 מניח הקדוש ברוך הואש, אלו תפילין, ובזרוע עוזו"ק דברכות "  בפכמו  שכתובהוא  ',  וכו"  זרועו
הוא  כמו  שאנו  מניחין ,  שענין  תפילין  דמרא  עלמא,  קום  אחרוכבר  כתבנו  בזה  במ,  "תפילין

בעבודה ,  "האמרת'  את  ה  "כמו  שכתוב,  תן  תורהתפילין  לאות  על  קשר  שנתקשרנו  בו  יתברך  במ
כמו  כן  הוא ,  שהם  ענין  תפילין  של  יד  ושל  ראש,  וגם  בעבודה  בטהרת  המחשבה  והלב,  במעשה

מדרגות '  בב,  בל  יפרד  הקשר  הזה  לעולם,    מתקשר  בנום  כןשכביכול  הוא  ג,  יתברך  לאות  נתן
וראו  כל  עמי  הארץ  כי שם   "כמו  שכתוב,    תפילין  של  ראשל  זהשמורה  ע,  בהשגחה  נסיית  גלויה

שהוא  קשר  של ,  תרים  כמו  בגלותאו  בנסים  נס,  "אלו  תפילין  של  ראש"ואמרו  ,  "נקרא  עליך'  ה
  :"לך לאות ולא לאחרים לאות", המכוסה, תפילין של יד

, וענין  הקשר  של  תפילין  הזה)  קח:  )המשך(  דרוש  לשבת  שובה  -  ספר  שיח  יצחק  חלק  א
,   לקשר  הזה  להיות  מתבטלי  אפשרכי  א,  שהוא  כביכול  מעורר  אותנו  יתברך  לישועה  העתידה

להיות  כביכול  הוא  יתברך ,  "וצדקתו  היא  סמכתהו"  אמר    זהלע,  ואף  שאין  אנו  זכאים  לכך
 ל  זהוע,  למצוא  חשבון,  לצרף  מעשים  טובים  שבכל  הדורות  אחת  לאחת,  מתלבש  במדת  טובו

מה  השריון  הזה  כל  קליפה   "בא  בתרא  דברק  קמא  בפכמו  שכתוב,  "וילבש  צדקה  כשריון"אמר  
שיגלה ,  הוא  כביכול  תפילין  של  ראש,  "וכובע  ישועה  בראשו  "ל  ידי  זהוע',  וכו"  וקליפה  מצטרף

, "כיום  צאתך  מארץ  מצרים  אראנו  נפלאות  "כמו  שכתוב,  כבודו  יתברך  עלינו  בנסים  גלויים
שהרי ,    לפרש  הגאולה  על  ישראלי  אפשרמדקדוק  הכתוב  א,  "ובא  לציון  גואל  "ר  זהואמר  אח
אין  על ,  לה  בתחיה  שאמרמזה  מוכרח  שמ',  בתוספות  ו,  "ולשבי  פשע  ביעקב  "ר  כךאמר  אח
וכל  נבראי  מעלה  אשר  הם ,  שמדבר  בגאולה  לכלל  העולם,  והוא  מה  שכתבנו  בביאורו,  ישראל

  .נשתעבדו למלא רצון האי עבדא בישאכביכול כאילו 



ג 

 על ידי תשובהתהיה רק הגאולה 
כמו ,  שכל  דבר  נקרא  על  שם  נקודה  מרכזית  שבו,  "ציון"וכלל  העולם  מכונה  בשם  )  קט
שאליו  היה  עיקר ,  שהוא  מרכז  האמצעי,  מציון  משתיתו  של  עולם"  ופימציון  מכלל  י  "שכתוב

שהוא  מקום  הקשר  של  כל ,  שנתאוה  להיות  לו  דירה  בתחתונים,  כוונתו  יתברך  בבריאת  עולמו
ל וע,  נצב  עליו'  וה,  ששם  שער  השמים,  הסולם  המוצב  ארצה  וראשו  מגיע  השמימה,  העולמות

  יהיה  גאולה על  ידי  זהו,  ברך  בשביל  תיקון  הבריאהשעיקר  רצונו  ית,  "ובא  לציון  גואל"  אמר  זה
כי  באמת ,  "'נאום  ה  "וזה  שכתוב,    שהוא  יתברך  יעורר  אותנו  לתשובהעל  ידי,  גם  לשבי  ביעקב

וזה ,  חס  ושלוםאם  לא  נהיה  זכאים  ,  ואינו  בבחינת  דיבור  מאתו  יתברך,  צדיק  ורשע  לא  קאמר
 על  ידיכי  כבר  נכרת  ברית  לקיום  העולם  ,  י  אפשר  אמר  כי  דבר  זה  אעל  זהו,  "'נאום  ה  "שכתוב
ולכן  כבר ',  וכו"  'ואני  זאת  בריתי  אותם  אמר  ה  "ה  שכתובוהוא  מ,  "זאת"הנקראה  ,  התורה

, אף  בתוקף  הגלויות  והשעבודים  הגדולים,  הבטיח  הוא  יתברך  שלא  תשכח  התורה  מזרעו  לעולם
" לא  ימושו  מפיך'  ך  וכורוחי  אשר  עלי  "וזה  שכתוב,  חס  ושלוםכי  בלעדי  זה  היה  חורבן  העולם  

גדולה  תשובה   "מה  שכתוב,  במסכת  יומא  ל"ומעתה  יוצא  לנו  מפולש  כוונת  מאמרם  ז',  וכו
ותכלית  הבריאה  היה ,  ל  שהתשובה  היא  כלל  כל  קיום  העולם"ר,  "שמביאה  גאולה  לעולם

להיות  יוצא ,  כי  בלעדי  זה  לא  היה  גאולה  לכלל  העולם,  והוצרך  לעלות  במחשבה,  בשביל  זה
ה ולכן  שפיר  הביאו  ראיה  ממ,    משעבוד  הסטרא  אחרא  וכח  הנחש  המקטרג  למעלהחפשי
שמשם  מבואר  לנו  שתשובת  ישראל  שיהיה  לעתיד  לבא ,  "ובא  לציון  גואל  ולשבי  פשע  "שכתוב

לבאר ,  וזה  מה  שרצינו  לבאר  בדרוש  הזה,    לכלל  העולםם  כן  יגרום  גאולה  שלמה  גל  כל  פניםע
דברי  הנביאים ,  וכי  דבריהם  מיוסדים  על  אדני  פז,  ל  הקדושים"עומק  כוונת  דברי  חז

  .מן כן יהי רצוןא, לעבדו שכם אחד' ו בנועם הוכן נזכה כולנ, הקדושים

  למען קדושת ארץ ישראל וועד


