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מראה מקומות, שיעור מאת הג"ר משה חיי
 סוסבסקי שליט"א 

כתובות קיא. � בעני� ה"שלש שבועות" ושיבת ציו� 
 

נקודות שנידונו בשיעור זה: 

 • מה היא מקור� של הזרמי� שסוברי� שאסור להקי� מדינה יהודית באר� ישראל 
בימינו? 

 • לעומת זאת, האי� נית� להצדיק רוב בניינו ומניינו של כלל ישראל היו�, שראו בהקמת 
מדינת ישראל התפתחות חיובית? 

 
1. גמרא כתובות קי:, וז"ל, "ר' זירא הוה קמשתמיט מיניה דרב יהודה דבעא למיסק לאר� 
ישראל דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לאר� ישראל עובר בעשה שנאמר בבלה יובאו 
ושמה יהיו עד יו
 פקדי אות
 נא
 ה', ורבי זירא ההוא בכלי שרת כתיב, ורב יהודה כתיב 
קרא אחרינא השבעתי אתכ
 בנות ירושלי
 בצבאות או באילות השדה וגו', ורבי זירא 
ההוא שלא יעלו ישראל בחומה, ורב יהודה השבעתי אחרינא כתיב, ורבי זירא ההוא מיבעי 
ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא דאמר ג' שבועות הללו למה אחת שלא יעלו ישראל בחומה 
ואחת שהשביע הקדוש ברו� הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העול
 ואחת שהשביע 
הקדוש ברו� הוא את העובדי כוכבי
 שלא ישתעבדו בה� בישראל יותר מדאי, ורב יהודה 
א
 תעירו וא
 תעוררו כתיב, ורבי זירא מיבעי ליה לכדרבי לוי דאמר שש שבועות הללו 
למה תלתא הני דאמר� אינ� שלא יגלו את הק� ושלא ירחקו את הק� ושלא יגלו הסוד 
 
לעובדי כוכבי
, בצבאות או באילות השדה אמר רבי אלעזר אמר לה
 הקב"ה לישראל א
את
 מקיימי� את השבועה מוטב וא
 לאו אני מתיר את בשרכ
 כצבאות וכאילות השדה." 

 
ורש"י ש�, וז"ל, "דבעי ר' זירא למיסק. ורב יהודה מוחה בידו להכי הוה משתמיט מיניה: 
בכלי שרת כתיב. קרא דלעיל מיניה כתיב כי כה אמר ה' אל העמודי
 ועל הי
 ועל המכונות 
וגו': שלא יעלו בחומה. יחד ביד חזקה: א
 תעירו וא
 תעוררו. שתי שבועות בכל אחת: 
שלא יגלו את הק�. נביאי
 שביניה
: ושלא ירחקו את הק�. בעונ
 ל"א שלא ידחקו גרסינ� 
לשו� דוחק שלא ירבו בתחנוני
 על כ� יותר מדאי: ושלא יגלו את הסוד. אמרי לה סוד 

העבור ואמרי לה סוד טעמי התורה:  
 

 
2. גמרא סנהדרי� צז:, וז"ל, "ומא� נינהו מתי
 שהחיה יחזקאל? אמר רב אלו בני אפרי
שמנו לק� וטעו, שנאמר ובני אפרי
 שותלח וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו וזבד 
בנו ושותלח בנו ועזר (ואלעזר) [ואלעד] והרגו
 אנשי גת הנולדי
 באר� וגו' וכתיב ויתאבל 

אפרי
 אביה
 ימי
 רבי
 ויבאו אחיו לנחמו." 
 

3. גמרא סנהדרי� צח:, וז"ל, "ואמר רבי אבא אי� ל� ק� מגולה מזה שנאמר ואת
 הרי 
ישראל ענפכ
 תתנו ופריכ
 תשאו לעמי ישראל וגו'." 

 
 
4. גמרא מגילה יז:, וז"ל, "ומה ראו לומר קיבו� גליות לאחר ברכת השני
 דכתיב ואת

הרי ישראל ענפכ
 תתנו ופריכ
 תשאו לעמי ישראל." 
 

ורש"י ש�, וז"ל, "ופריכ
 תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבא. אלמא קיבו� גליות בעת ברכת 
השני
 היא:" 

 
5. גמרא יומא ט:, וז"ל, "ריש לקיש הוי סחי בירדנא אתא רבה בר בר חנה יהב ליה ידא 
א"ל אלקא סנינא לכו דכתיב א
 חומה היא נבנה עליה טירת כס� וא
 דלת היא נצור עליה 



לוח ארז, א
 עשית
 עצמכ
 כחומה ועלית
 כולכ
 בימי עזרא נמשלת
 ככס� שאי� רקב 
שולט בו עכשיו שעלית
 כדלתות נמשלת
 כארז שהרקב שולט בו." 

 
ורש"י ש�, וז"ל, "סנינא לכו. לכל בני בבל שלא עלו בימי עזרא ומנעו שכינה מלבוא מלשוב 
לשרות בבית שני: נמשלת
 ככס�. שאינו נרקב, כ� לא היית
 חסרי
 שכינה: כדלתות. 
שער שיש בו שני דלתות פותח אחד וחבירו סוגר, כ� עלית
 לחצאי�: שהרקב שולט בו. 
מקצתו תולעת אוכלתו מתוכו ומקצתו קיי
, כ� קצת חזו� שכינה היה ש
 וכלו לא היה:" 

 
6. גמרא שבת קמה:, וז"ל, "מפני מה עופות שבבבל שמני
? מפני שלא גלו, שנאמר שאנ� 
מואב מנעוריו ושקט הוא אל שמריו ובגולה לא הל�, והכא מנל� דגלו דתניא רבי יהודה 
אומר נ"ב שנה לא עבר איש ביהודה שנאמר על ההרי
 אשא בכי ונהי וגו' מעו� השמי
 ועד 

בהמה נדדו הלכו בהמ"ה בגימטריא חמשי� ותרתי� הוו." 
 

ורש"י ש�, וז"ל, "מפני שלא גלו העופות, כמו אות� של אר� ישראל כדאמרינ� לקמ�: שאנ� 
מואב מנעוריו וגו' סיפיה דקרא על כ� עמד טעמו בו, אלמא הגולי� מפיגי� טעמ� ושמנ�: 
חמישי
 ושתי
 שנה משגלו בימי צדקיה בחרבות ירושלי
 עד שנפקדו בימי כורש, ואז עלו 
מה
 לייסד את הבית שמונה עשרה שני
 קוד
 גמר הבני� שהיא לסו� שבעי
 שנה, בשנת 

שתי
 לדריוש כדאמרינ� במגילה (יא, ב)." 
 

 
7. רמח"ל במאמר הגאולה (עמוד נד), וז"ל, "דע כי לגאולה נמצאו שני זמני
, ומצאנו
בגאולת מצרי
 ובגאולת בבל, ונודע לנו שכ� יהיה בעתידה להיגלות במהרה בימינו, ועל 
אלה שני הזמני
 נאמר הפסוק שהתחלתי בו בראשונה (מיכה ז ח) "אל תשמחי איבתי לי" 
זהו הזמ� הראשו� ונקרא פקידה, וכ� כתוב "כי אשב בחש� ה' אור לי" הוא השני ונקרא 
זכירה, ולא בפסוק הזה לבד, כי בהרבה פסוקי
 נרמזו אלה שני הזמני
, וכ� כתוב (ישעיה 
נב ב) "התנערי מעפר קומי שבי ירושלי
" זוהי הפקידה, "התפתחי מוסרי צואר� שביה בת 
ציו�" זוהי הזכירה, וכ� (ישעיה ס א) "קומי אורי כי בא אור�" זמ� הפקידה, "וכבוד ה' עלי� 

זרח" הוא זמ� הזכירה." 


