
שלוש השבועות
שלוש הְׁשבּועֹות הוא כינוי מקובל לדברי חז"ל בתלמוד הבבלי ועוד, העוסקים בשבועות שהשביע אלוהים את ישראל ואת אומות העולם. לפי חלק
מהפרשנויות, השבועות אוסרות על עם ישראל לעלות בצורה מאורגנת לארץ ישראל. המושג עומד בלב המחלוקת הדתית בין קבוצות דתיות אנטי ציוניות, כגון
חסידות סאטמר, הנוהגות להציג את המדרש כראיה תאולוגית כנגד הציונות והקמת מדינת ישראל, לבין קבוצות דתיות-ציוניות הסבורות שאין כיום לשבועות

תוקף מחייב.

המקור לשבועות
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דעת המתנגדים לציונות

לקריאה נוספת
קישורים חיצוניים

הערות שוליים

התלמוד הבבלי בסוף מסכת כתובות דן במשנה הקובעת שאדם רשאי לכפות על אשתו, ואשה רשאית לכפות על בעלה, לעלות לארץ ישראל. הגמרא מביאה
אמירות שונות בזכות העלייה לארץ ישראל והישיבה בה ובגנות היציאה ממנה. מנגד, הגמרא מציינת את דעתו של רב יהודה המתנגד לעלייה לארץ ישראל

מבבל וקובע שהדבר אסור בזמנו. במסגרת זאת מובאת האמירה של רבי יוסי בר חנינא:

”
תנו רבנן: 'לעולם ידור אדם בארץ ישראל - אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור בחוץ לארץ ואפילו בעיר שרובה

ישראל, שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, שנאמר: (ויקרא כה

לח: אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים) לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים; וכל שאינו דר בארץ אין

לו אלוה? אלא לומר לך כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים; וכן בדוד הוא אומר [שמואל א כו,יט: ועתה ישמע נא

אדני המלך את דברי עבדו: אם ה' הסיתך בי ירח מנחה ואם בני האדם ארורים הם לפני ה’] כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת

ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים'; וכי מי אמר לו לדוד "לך עבוד אלהים אחרים"? אלא לומר לך: כל הדר בחוץ לארץ כאילו

עובד עבודת כוכבים.' רבי זירא הוה קמשתמיט מיניה דרב יהודה, דבעא למיסק לארץ ישראל, דאמר רב יהודה: כל העולה

מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר (ירמיהו כז כב) בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם נאם ה' [והעליתים

והשיבתים אל המקום הזה]. ורבי זירא? ההוא - בכלי שרת כתיב. ורב יהודה? כתיב קרא אחרינא: (שיר השירים ב ז) השבעתי

אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה [אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ]. ורבי זירא? ההוא - שלא יעלו

ישראל בחומה. ורב יהודה? 'השבעתי' אחרינא כתיב. ורבי זירא? ההוא מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא, דאמר: שלש

שבועות הללו למה? - אחת שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות

העולם, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את אומות העולם שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי. ורב יהודה? - אם תעירו

ואם תעוררו כתיב. ורבי זירא מיבעי ליה לכדרבי לוי, דאמר: שש שבועות הללו למה? תלתא - הני דאמרן; אינך: שלא יגלו את

הקץ, ושלא ירחקו את הקץ, ושלא יגלו הסוד לאומות העולם. 'בצבאות או באילות השדה' - אמר רבי אלעזר: אמר להם

הקב"ה לישראל: אם אתם מקיימין את השבועה – מוטב, ואם לאו - אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה. “

— תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף ק"י- מסכת כתובות, דף קי"א

המדרש מתייחס לשלושה פסוקים דומים המופיעים במגילת שיר השירים:

תוכן עניינים
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"ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִים ִּבְצָבאֹות, אֹו ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה, ִאם-ָּתִעירּו ְוִאם-ְּתעֹוְררּו ֶאת-ָהַאֲהָבה, ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ" (מגילת
שיר השירים, פרק ב', פסוק ז').

"ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִים ִּבְצָבאֹות, אֹו ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה, ִאם-ָּתִעירּו ְוִאם-ְּתעֹוְררּו ֶאת-ָהַאֲהָבה, ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ" (פרק ג',
פסוק ה').

"ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִים, ַמה-ָּתִעירּו ּוַמה-ְּתֹעְררּו ֶאת-ָהַאֲהָבה, ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ" (פרק ח', פסוק ד').

בהתאם לראייה המסורתית הרואה בשיר השירים משל ליחסי אלוהים ועם ישראל, רבי יוסי בן חנינא מפרש פסוקים אלו כקריאה שלא לדחוק בכח את הגאולה.

בהמשך, אומרת הגמרא: "אמר רבי אלעזר: אמר להם הקב"ה לישראל אם אתם מקיימין את השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות
השדה"

שלוש השבועות מוזכרות גם במדרש רבה על שיר השירים ובמדרשים נוספים.

שלוש השבועות הן מדרש אגדה, ולפיכך אין להן תוקף הלכתי מחייב (כדברי הרמב"ם, שאין להתחשב במדרשי אגדה לשם השגת
הלכה). לפיכך, משמעות המדרש היא שה' גזר שעם ישראל יהיה בגלות, אולם כשעם ישראל מצליח לשוב לארצו, הרי זו ראיה שבטלה

הגזרה. הרמב"ם עצמו, שספרו הי"ד החזקה כולל את ההלכות כולן, אף הוא איננו מזכיר את שלוש השבועות בספרו ההלכתי היד
החזקה, ואף כותב באגרת תימן "השביע האומה על דרך משל ואמר השבעתי אתכם". בנוסף, אצל מפרשי הגמרא המרכזיים, רמב"ן,

רשב"א, ריטב"א, רבי מנחם המאירי ועוד - לא נמצא כלל עניין זה של שלוש השבועות, וכן אצל מסכמי הגמרא להלכה, הרי"ף והרא"ש.
החפץ חיים, שנחשב לפוסק האחרון בקהילות אשכנז, דיבר פעמים רבות על חובת העלייה לארץ ובנו, הרב לייב הכהן, מציין: "לא

ראיתי שיזכור אף פעם את העניין ג' השבועות"[1].
רבי חיים ויטאל כתב שיש ברייתא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, שמסייגת את תוקפן של שלוש השבועות ומצמצמת אותו לאלף שנה.

רמב"ן כלל לא מתייחס בכתביו לשלוש השבועות[2], והוא כולל את העלייה ואף את הכיבוש של ארץ ישראל כמצוות עשה. כך למשל
כתב:

'וירשתם אותה וישבתם בה' (דברים יא לא),... בזכות שתירש תשב. ואל תשתבש ותאמר כי המצווה היא המצווה במלחמת שבע עממים שנצטונו לאבדם... אין
הדבר כן, שאנו נצטוינו להרוג האומות ההם בהלחמם עמנו, ואם רצו להשלים נשלים עמהם, ונעזבם בתנאים ידועים, אבל הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד

זולתם מן האומות בדור מן הדורות[3].

נפסק בשולחן ערוך כי "שנים שנשבעו לעשות דבר אחד, ועבר אחד מהם על השבועה, השני פטור ואינו צריך התרה"[4] מכיוון שהגויים
הפרו את חלקם, דהיינו שיעבדו את ישראל יותר מדי, פקע גם תוקפן של שתי השבועות האחרות, ובטל האיסור לעלות בחומה[5].

עלייה הדרגתית איננה "כחומה". רש"י פירש "שלא יעלו כחומה - יחד ביד חזקה", לכן אם אין כל העם עולה יחד, כי אם בשלבים - אין
זו עלייה כחומה[6].

הצהרת בלפור ולאחריה ועידת סן-רמו, וההחלטה על תוכנית החלוקה של האו"ם ברוב קולות, מהווים רישיון להקמת מדינה מהאומות,
ולפיכך הקמת מדינה אינה נחשבת כמרידה באומות[7].

התעוררות האומה לשוב לארצה, היא בגדר פקידה מאת ה', המבטאת כי תם זמנן של השבועות. ואלו הם דברי ר' יהושע מקוטנא:
"ובפרט עתה שראינו התשוקה הגדולה (לעלות לארץ) הן באנשים פחותי ערך, הן בבינוניים, הן בישרים בליבותם, קרוב לוודאי

שנתנוצץ רוח הגאולה[8]. וכן פירש המהר"ל בחידושי אגדות למסכת כתובות דף קי"ב - ה' מונע מאיתנו לעלות כחומה, אך כשיש
אפשרות לעלות כחומה, סימן שבטלה גזירה. וכן כתב בעל שו"ת הריב"ש קא/שפז. וכן משמע משו"ת הרשב"ש סימן ב, וכן פסק פאת

השולחן (בית ישראל א יד).
הגר"א כתב שהשבועה איננה מכוונת לעלייה לארץ, כי אם לעלייה שמגמתה בנין בית המקדש[9].

הרב פנחס הורוביץ, בעל ספר ההפלאה, כתב שנוסח השבועה מקפיד שיהיו בבבל דווקא, שנאמר (ירמיהו כז כב): "בבלה יובאו ושמה
יהיו עד יום פקדי אתם נאם ה' והעליתים והשיבתים אל המקום הזה", כי שם, בבבל, נמצא כבוד השכינה והתורה. וזו גם כוונת

השבועות, שמבבל אסור לעלות לארץ ישראל, אך אין איסור לעלות מארצות אחרות לארץ ישראל[10].
"בעל השבועות", רבי זירא, חזר בו. במדרש (מדרש שיר השירים, ח, על הפסוק "אם חומה היא") מסופר שר' זירא יצא לשוק לקנות

דבר מה, ואמר לשוקל: שקול יפה. אמר לו אותו אדם: אין אתה זז מכאן, ַבבלי שהחריבו אבותיו את בית המקדש! באותה שעה אמר ר'
זירא: וכי אין אבותי כמו אבותיו של זה?! נכנס ר' זירא לבית המדרש ושמע קולו של ר' שילא שהיה יושב ודורש "אם חומה היא"- אילו

עלו ישראל חומה מן הגולה, לא חרב בית המקדש פעם שנייה. אמר ר' זירא יפה לימדני עם הארץ." מכאן שחזר בו ממה שאמר "שלא
יעלו כחומה"[11].

"אין אנו דוחקים את הקץ, אבל הקץ דוחק אותנו". הצרות של עשרות השנים שלפני הקמת המדינה דחפו והכריחו אותנו לכך[12].
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שלוש השבועות הוא מדרש הלכה, ואינו מדרש אגדה, וכן נפסק להלכה בעשרות שו"תים החל מהראשונים[13]  ועד האחרונים[14].
ולגבי טענת מה שכתב הרמב"ם שזה משל הכוונה היא שהפסוקים בשה"ש הם המשל והנמשל הוא מה שנפסק לנו במסכת כתובות,

וכן הלאה אצל הראשונים והאחרונים ועוד, לפי הטענה על הרמב"ם, שלא הביא ביד החזקה הרי שכן הביא באגרת תימן שכתב לאחר
חתימת היד החזקה, וכוונתו באגרת זו שתתפרסם לכל קהל ישראל בכל אתר ואתר, כפי שסיים באגרת תימן, וזלה"ק

ואנה בבקשה ממך שתשלח העתקת האגרת הזאת לכל קהל וקהל לחכמים ולזולתם לחזק אמונתם ולהעמיד רגלם לבל תמעד. ותקרא אותה על הקהל ועל
היהודים כדי שתהיה ממצדיקי הרבים אחר שתזהר ותשמר תכלית ההזהרה והשמירה משום רשע שלא יפרסם ולא יגלה הדבר לאומות הישמעאלים שמא יתחדש

דבר שיצילנו השם ברחמיו ממנו

— סוף אגרת תימן
שלוש השבועות הינם הלכות שקשורות להלכות שבועות ונדרים ולא צריך לפרטם כל שבועה ושבועה שכתובה בתורה ובחז"ל. ועוד נאמר שהרי כבר הזכיר
בהלכות תשובה[15] שכל ישראל יעשו תשובה קודם הגאולה, ולכן אם יקום איש ויאמר על עצמו שהוא מלך המשיח ויכוף כל ישראל לעשות תשובה[16] יש
לשמוע לו; אבל כל זמן שלא יעשו כל ישראל תשובה, כך שלא נתגלה מלך המשיח, עדיין שייך איסור השבועות[17]. וראוי לציין שישנם פרשנים על הגמרא,
דרשות, מוסר, מחשבה, חסידות וכיו"ב שנכתבו ע"י גדולי ישראל ששימשו כפוסקי הלכות ושילבו את ההלכה הזו בספריהם החפץ חיים, שנחשב לפוסק
האחרון בקהילות אשכנז, כן דיבר והזהיר נגד התגרות באוה"ע בספרו החפץ חיים עה"ת, בפרשת שמיני (עמ' קג) ובפרשת דברים (עמ' קנט), וכן תלמידיו

ותלמידי תלמידיו ציינו את איסור שלוש השבועות, ואם ישנו מישהו שלא שמע ממנו אין זה הוכחה.

לגבי אלו שמנסים להסביר לפי רבי חיים ויטאל שמביא ברייתא מבית מדרשו של רבי ישמעאל שמסייגת את תוקפן של שלוש השבועות
ומצמצמת אותו לאלף שנה, הרי תלמידיו ותלמידי תלמידיו בכל הדורות אמרו שכן חלות השבועות[18]. וכוונת המהרח"ו היא שהיה

אמור להסתיים לאחר אלף שנה בביאת משיח צדקנו, אבל מכיוון שטרם הגיע עדיין חלות.

1. ועוד נאמר שהשבועה היא רק עד אלף שנים לא נאמרו על השבועות החלות על עם ישראל, רק על השבועה של הקדוש ברוך הוא
"אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי", שנשבע שלא יגאל את עמו אלא אם כן יעשו תשובה מאהבה. אולם לאחר מכן - אפילו

תשובה מיראה יכולה להביא את הגאולה[19].

המביאים ראיה מדברי הרמב"ן שכתב על מצות ישוב ארץ ישראל הרי שלפי הרמב"ן ישנם ג' סייגים על כך

1. זה רק נוהג בזמן שיש אורים ותומים

”
ויש לי ענין מצוה מסתפק עלי והוא שייראה לי שמצוה על המלך או על השופט ומי שהעם ברשותו להוציאם לצבא במלחמת

רשות או מצוה, להיות שואל באורים ותומים ועל פיהם יתנהג בעניינם “

— השגות לספר המצות להרמב"ם, שכחת הלאוין

1. רק למי שצדיק ולא למי שפורק עול תו"מ[20]
2. בפירושו עה"ת[21] אמר שהחשמונאים נענשו כי לא היו מזרע דוד המלך, אזי שאילו כל התנאים דלעיל היו מתקיימים, אזי שגם החיוב

הוא רק לגבי מי שמזרע בית דוד

הרמב"ן כן התייחס לאיסור שלוש השבועות[22], וכן תלמידיו ותלמידי תלמידיו של הרמב"ן כן דרשו ופסקו לגבי איסור 'שלוש השבועות'[23].

חלק עליו בעל המגילת אסתר שהובא להלכה[24], ועוד מכיוון שמצינו שהרמב"ם באגרת תימן כן סבר שאיסור שלוש השבועות הינו תקף אזי שבעל המגילת
אסתר כיוון לדעת הרמב"ם.

לגבי מה שנפסק בשולחן ערוך כי "שנים שנשבעו לעשות דבר אחד, ועבר אחד מהם על השבועה, השני פטור ואינו צריך התרה" אין זה
נוגע לסוגיא זו מכיוון שכתוב בגמרא שהקב"ה השביע אותנו ולא שזו שבועה בנינו לבין אוה"ע, אזי שאם הם עברו על השבועה זה
לא מפקיע את השבועות[25]. ועוד נאמר על טענה זו שאין להסתכל על כל אומות העולם כגוף אחד, אלא על כל אומה בפני עצמה יש

שבועה שלא ימרדו היהודים בה. לכן, על אף שהאו"ם החליט ברוב קולות להקים את מדינת ישראל - עדיין עוברים הציונים על
השבועה, משום שהערבים תושבי המקום לא הסכימו לכך, בנוסף הוא שולל בתוקף את הטענה לפיו יש משמעות להחלטת רוב אומות
העולם, שאינם קשורים לסכסוך ולהתיישבות היהודית, ודווקא הסכמתם של תושבי המקום והאומה שבהם נלחמים - היא הנדרשת כדי
לא להפר את השבועה. מלבד העובדה שמדינת ישראל לא נשמעה להחלטות האו"ם וכבשה גם את ירושלים[26]. עוד הוא אומר שגם
לדעת האבני נזר, שאין איסור מצד השבועה כאשר אומות העולם מסכימות, כל ההיתר שלו מבוסס על דברי רש"י שהאיסור הוא דווקא
"ביד חזקה"; אבל אם צריכים להילחם כדי לכבוש את הארץ, אפילו אם יש אומות בעולם שהסכימו, עדיין לא יצא זה מגדר "ביד חזקה"

.[27]

גם אם העליה היא לא 'יחד' אבל בסופו של דבר מובילה ל'יד חזקה' היא כן נחשבת לעליה בחומה[28]

1. גם אם אוה"ע מתירים לעלות, אסור לקבל את הרישיון/היתר זה מכיוון שזו שבועה שיש בנינו לבין הקב"ה וגוי לא יכול לבטל שבועות
שהשם השביע אותנו או לתת רשיון ו/או היתר לפי שעה[29]

2. עצם קבלת העזרה מאוה"ע היא נחשבת להעברה על איסור השבועות[30]
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3. ומלבד כך טענו שהלימוד של 'התרת האוה"ע' מבוסס על מקורות מוטעים[31], ולא עוד אלא שהלימוד הנ"ל הוא מתייחס רק על התרת
השבועה של עליה בחומה, ולא על השבועה של מרידה באוה"ע ודחיקת הקץ[32]

דברי קדשו של הר"י מקוטנא נאמרו לפני ועידת בזאל ואיננה מתייחסת כלל וכלל לגבי לעליה בחומה ומרידה באוה"ע, ועוד שפקידה
היא כאשר מתגלה משיח בן דוד[33]

וה"התעוררות שחלה באומה" כפי דברי קדשו היתה בעקבות התעוררות שחלה אצל אוה"ע לקבל עצמאות. ואיננו דן כלל וכלל באיסור שלוש השבועות, ומצינו
אצל תלמידו המובהק רבי יששכר בעריש גרויבארט, שו"ת דברי יששכר, סימן קמט[34] שכן דן בחיוב על איסור שלוש השבועות.

לגבי מה שמביאים בשם המהר"ל דבר זה נכתב לגבי דעת רב יהודה שמדבר על כל העולה מבבל, ולא עוד אלא שהמהר"ל כותב
בחריפות נגד העברה על איסור השבועות,

”
והבן הדברים האלו מאד ואין ספק שהשנוי בזה הוא דבר מסוכן מאד מאד “

— חידושי אגדות, חלק ראשון, עמ' קסג – מסכת כתובות

ועוד בנצח ישראל, פרק כד כתב

כי דורו של שמד, אף על גב שהגיע להם המיתה בגלות, לא היו משנים[35], ועוד פירוש ׳בדורו של שמד׳, רוצה לומר אף אם יהיו רוצים להמית אותם
בעינוי קשה, לא יהיו יוצאים ולא יהיו משנים בזה[36], וכן הפירוש אצל כל אחד ואחד[37], ויש להבין זה[38]

הגר"א כתב שהשבועה 'דחיקת הקץ' היא לגבי בנין בית המקדש[39], אבל לא רק אלא כל דבר שנחשב להתנגדות קבלת השלטון
השולט באותו אזור גאוגרפי נחשב למרידה, כגון התארגנות צבאית, ואף העלמת מס נחשבת למרידה באוה"ע[40], ועוד שמצינו אצל

תלמידיו ותלמידי תלמידיו[41] שדנו בכך שאסור הוא כוללני ולא רק לדבר מסויים אחד
מה שמביאים מהרב פנחס הורוביץ, בעל ספר ההפלאה, מדבר על הלאו 'שלא יעלו מבלל לארץ' של רב יהודה ולא על איסור שלוש

השבועות (כפי שצוטט עליל מדבריו)
טענת ש"בעל השבועות", רבי זירא שחזר בו איננה נכונה משום

1. מדרש אגדה הנ"ל מדבר על אלו שעלו לאחר אישור מכורש שכונה משיח[42]  הקמת בית המקדש בתקופת עזרא ע"ה[43], והשבועות
מסתימות לאחר ביאת משיח בן דוד[44], ולכן אז בתקופת עזרא היו צריכים לעלות בחומה, אבל לאחר מכן לאחר חורבן ביהמ"ק חזרו

השבועות לתוקפן[45].
2. המדרש הנ"ל שעליו מתבססים לטעון ש'בעל השבועות' חזר בו, מצוי ג"כ בגמרא (מס' יומא דף ט ע"א) ושם איננו מציין שרבי זירא
"חזר בו", לאו מימרא פסוקה ואגדות חלוקות הן[46] המדרש שבגמרא כוחו יותר מן האגדות המצוית מחוץ לגמרא, ולכן 'אין לסמוך

עליהם'[47]

מה שאומרים "אין אנו דוחקים את הקץ, אבל הקץ דוחק אותנו". זו טענה שאינה מהעניין, מכיוון שהרי גם לאחר גירוש ספרד, חשבו
למרוד במלכות פורטוגל ולא עשו כך משום איסור שלוש השבועות[48].

הרב ישכר שלמה טייכטל, אם הבנים שמחה
הרב יואל טייטלבוים מסאטמר, ויואל משה מאמר ראשון

הרב מרדכי עטיה, סוד השבועה
הרב מנחם מנדל כשר, התקופה הגדולה

הרב שלמה אבינר, מאמר "שלא יעלו בחומה".
הרב חיים צימרמן תורה לישראל מאמר "בעניין שלוש שבועות"

הרב ראובן פרידמן, כי עת לחננה
הרב יעקב זיסברג, נפש עדה (מהדורה ראשונה בפני עצמה ומהדורה שנייה כנספח לחלק ב' של ספרו "נחלת יעקב", בהוצאת המכון

התורני אור עציון)

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shana/daat-) הרב מנחם מנדל כשר, דעת תורה על השבועה שלא יעלו ישראל בחומה לא"י
(2.htm

קישורים לספרים הדנים בג' השבועות מצד המתנגדים לציונות, מתוך האתר נטרונא, דעת תורה על השבועות שלא יעלו ישראל בחומה
(http://www.truetorahjews.org/hebrewbooks) לא"י

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A9_%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%98&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A6%D7%97_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%A8%22%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9B%D7%98%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%98%D7%99%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C_%D7%9B%D7%A9%D7%A8
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A6%D7%99%D7%9E%D7%A8%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C_%D7%9B%D7%A9%D7%A8
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shana/daat-2.htm
http://www.truetorahjews.org/hebrewbooks


http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/taleley/atsmaut-2.htm%7) ?הרב יעקב זיסברג נפש עדה, "ישראל בארצו - מצווה או עצה
Cעצמאות)"

http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=35%7C) יצחק קראוס, "השבועות כיסוד משנתו האנטי ציונית של ר' יואל טייטלבוים
שלוש)"

שלוש השבועות בזמננו (http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?cat_id=4&topic_id=2893340&forum_id=771), אשכול
בפורום "עצור כאן חושבים" מפורומי האתר בחדרי חרדים

, בהוצאת נטרונא (http://www.truetorahjews.org/images/efesbiltecha.pdf) אפס בלתך גואלנו
ילקוט השבעתי אתכם (https://yhe620.wixsite.com/yhe620) - ליקוט של ראשונים ואחרונים בסוגיית שלש השבועות

שלוש השבועות בזמננו (http://maranharavkook.blogspot.co.il/2015/02/blog-post_29.html), מאמר בבלוג 'גדולת מרן הגאון
ראי"ה קוק זצוק"ל'

1. ^ תולדות החפץ חיים עמ' מג; התקופה הגדולה, עמ' קע.
2. ^ יהושע פראוור, תולדות היהודים בממלכת הצלבנים, הוצאת יד בן צבי, 2000, עמ' 166.

3. ^ הוספות הרמב"ן לספר המצוות, המצווה הרביעית
4. ^ יורה דעה רלו ו.

5. ^ רבי שלמה קלוגר בספר מעשה יוצר על ההגדה; הרב הלל קולומייער בספר רב שלום לרב שלמה אדלר מסערעדנא; הרב
נתן צבי פרידמן בשו"ת "נצר מטעי" סעיף י' אות ה'

6. ^ רבי אברהם יעלין בספר גאולת ישראל, הקדמה עמ' 12, הרב יונה דוב בלומברג בקונטרס ישיבת ארץ ישראל דף כ', הרב
מאיר בלומנפלד בקובץ שנה בשנה, תשל"ד, עמ' 154, אהלי יעקב (האדמור מהוסיאטין) פרשת אמור תש"ח

7. ^ אהלי יעקב שם
8. ^ שו"ת ישועות מלכו, ס' סו.

9. ^ פירושו על שיר השירים ב,ז, בסדור, ליקוטים על דרך הנסתר
10. ^ דרישת ציון לרב קלישר, סידור בית יעקב ליעב"ץ

11. ^ הרב שרגא פייבל פרנק בתולדות זאב, קונטרס א"י סעיף כז, והרב מרדכי עטיה בספרו סוד השבועה, עמ' 14, ס' לך לך
עמ' 48.

12. ^ אהלי יעקב שם
13. ^ בעלי התוספות, פסקי תוספות, כתובות, אות שצא; רבי ישעיה מאלי די-טראני 'הרי"ד הראשון', פסקי רי"ד, מס' מגילה דף

לא ע"א; רבי ישעיה מאלי די-טראני 'הרי"ד הראשון', פסקי רי"ד, מס' כתובות, דף קיא ע"א; רבי ישעיה ב"ר אליה די טראני
'הרי"ד האחרון', פסקי ריא"ז, מסכת כתובות, פרק י"ג סי' ו; הריב"ש, שו"ת הריב"ש סי' קא, ד"ה עם היות; רבי שלמה דוראן

'הרשב"ש', תשובת הרשב"ש, סי' ב' (ונשנה שנית אצל רבי חיים ב"ר יעקב פאלאג'י, ארצות החיים, אות ח'); רבנו יצחק די
ליאון, מגילת אסתר על שכחת העשין לדעת הרמב"ן מצות עשה ד'; רבי שמואל די מדינה 'מהרשד"ם', שו"ת מהרשד"ם,

חו"מ, סימן שס"ד דף ס'.

הערות שוליים

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/taleley/atsmaut-2.htm%7C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=35%7C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9
http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?cat_id=4&topic_id=2893340&forum_id=771
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%97%D7%93%D7%A8%D7%99_%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://www.truetorahjews.org/images/efesbiltecha.pdf
https://yhe620.wixsite.com/yhe620
http://maranharavkook.blogspot.co.il/2015/02/blog-post_29.html
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%22%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%22%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%92%D7%90_%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94_%D7%93%D7%99_%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94_%D7%93%D7%99_%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94_%D7%93%D7%99_%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%91%22%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%91%22%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%92%27%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%93%D7%99_%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%93%22%D7%9D


14. ^ רבי יעקב ׂשׂשפורטׂש, שו"ת אהל יעקב, סימן ס"ח, דף ע"ג ע"א; רבי שמואל אבוהב 'הרשב"א', שו"ת דבר שמואל, תשובה
שעה, טופס כתב בשם הישיבה הכללית יע"א על ענין שבתי צבי  ונתן העזתי; שם, שם, תשובה שעו, טופס כתב אחד שכתב

בשם הישיבה הכללית לעוד אחת על ענין הנ"ל; רבי עזרא עלי הכהן טוויל, שו"ת ע"ט סופר, מצא חיים, דרוש ד' לשבת
כלה; רבי שבתי באר, שו"ת באר עשק, שאלה א (ונשנה אצל רבי נתן צבי פסיס, אסיפת זקנים - ברכות, פתיחה למסכת

ברכות); רבי שבתי באר, שו"ת באר עשק, שאלה כט על הקינות שאומרים באשמורת; רבי אלעזר פלעקלש, שו"ת תשובה
מאהבה, חלק א סימן קיז; רבי יעקב אשכנזי מעמדין 'יעב"ץ', שו"ת שאילת יעבץ, חלק א סימן קע; רבי רפאל אלעזר אבן

טובו הלוי, שו"ת פקודת אלעזר חלק א, או"ח סימן צ"ח, ד"ה ושם, קו ע"א; רבי חיים פאלאג'י, שו"ת נשמת כל חי, חלק יו"ד,
סימן מט, דף עז ע"ב (פה ע"א); רבי אברהם לוונשטאם, שו"ת צרור החיים, חלק קץ הימין, דף ע' ע"א-דף עא' ע"ב; שם, שם,

שם, עד ע"א-עה ע"א (ונשנה שנית אצל רבי יוסף שאול הלוי נתנזון, דברי שאול, פר' שמות; רבי יהושע יוסף פרייל, שפתי
דעת, פסח, מאמר ו', עמ' רז); שם, שם, שם, עה ע"א-עח ע"ב; שם, שם, שם, פא ע"א; רבי אברהם בנימין זאב וולף

המבורג, שו"ת שמלת בנימין, חלק ב' - נחלת בנימין, דרוש לח"ק דג"ח - ודין גרמייזא הבא באחרונה, דף קכט ע"א; מכתב
קודש מאת רבי צבי הירש לעהרין ורבי אליהו אברהם פרינץ, לרבי יואל אונגאר מרעכניטץ (מובא מתוך שו"ת תשובת ריב"א

חלק א, סימן א'); רבי צדוק הכהן מלובלין, דברי סופרים, סימן יד; כ"ק האדמו"ר מסוכטשוב, רבי אברהם בורנשטיין, שו"ת
אבני נזר חלק יו"ד סימן תנד; רבי דוד פרידמאן, שו"ת שאילת דוד, חידושים בענייני שביעית, דף יז ע"ב; רבי יוסף ראזין

'הרוגוצ'בר', שו"ת צפנת פענח, סימן קמג, פיס' ב', עמ' פא (ונשנה שנית אצל רבי אורי מוינעשטער, שו"ת קרני ראם, סי' ב –
בענין שבועה אם חל גם על הנולדים); רבי מאיר לערנער, שו"ת הדר כרמל, חלק או"ח, סי' צב; רבי אברהם זאב וולף פרנקל,
שו"ת משיב כהלכה, חלק יו"ד סי' ט' סע' ג'-ד', דף יז ע"א; רבי ָּדוִד ְמנֵַחם מָאנִיׁש ַּבאַב"ד, שו"ת חבצלת השרון, מהד"ת, סימן

כ"ג; רבי יחיאל מיכל היבנר, שו"ת הד"ר – חלק שני מס' הלולא דרבי, מהדורא תנינא, סי' כ"ט ס"ק רצז, מענה לרבי חיים
חזקי' מדיני, דף מט ע"ב; רבני בית דין צדק המבורג, אלה דברי הברית, עמ' מא-מב; רבי משה סופר מפרשבורג 'החת"ס',

שו"ת חתם סופר חלק יו"ד תשובה רכ (ונשנה שנית אצל רבי יששכר בעריש גרויבארט, שו"ת דברי יששכר, סימן צד, דף סח
ע"ב; רבי מלכיאל צבי הלוי טננבוים, שו"ת דברי מלכיאל חלק ג, סימן ע); שם, שם, שו"ת חתם סופר חלק ב, יורה דעה, סימן

רלו; שם, שם, (יורה דעה) סימן שלז; שם, שו"ת חתם סופר חלק חו"מ תשובה קצז, סס"י; שם, שו"ת חתם סופר, חלק ה',
השמטות, סימן קצ; שם, שו"ת חתם סופר חלק ח"ו - ליקוטים, תשובה פו; רבי יוסף שאול נתנזון, שו"ת שואל ומשיב מהדורה

תליתאה חלק א סימן רמח; רבי משה נחום ירושלמיסקי, שו"ת באר משה, כליל תפארת, חלק ב סימן כה; רבי אברהם
שמואל בנימין סופר 'הכת"ס', שו"ת כתב סופר אורח חיים סימן נג; רבי חיים חזקי' מדיני 'שדי חמד', שדי חמד - חלק ב,
כללים מערכת חית, כלל מ' (וכן מופיעה הלכה זו בכל כרך שלו ב'מודעה רבה'); רבי יששכר בעריש גרויבארט (תלמידו

המובהק של בעל הישועות מלכו), שו"ת דברי יששכר, סימן צד, דף סח ע"ב; שם, שם, סימן קמט (ונשנה שנית אצל רבי
מנחם צבי אייכענשטיין מזידיטשוב (https://mountofolives.co.il/he/deceased_card/מנחם-צבי-אייכנשטיין/), שו"ת פרי

יהושע, סי' ס"ו, סוף דף ע ע"א - תשובה לרבי ירוחם זאב 'ר' פישל וואלף' שרגא צכנוביץ); רבי גרשון ליטש סג"ל רוזנבוים,
מרחיב גד  (אחרי שו"ת משיב דברים), דף ד' ע"א; רבי יחיאל מיכל הלוי עפשטיין, ערוך השלחן, הקדמה לחושן משפט, כבוד

מלך; כ"ק האדמו"ר ממונקאטש, רבי חיים אלעזר שפירא, שו"ת מנחת אלעזר, חלק ה', סי' י"ב; שם, שם, שם, סימן ט"ז;
שם, שם, שם, סימן לו (ונשנה שנית אצל רבי שמעון ישראל פוזן, תורת אלף, ח"ב מכ' כ"ז); רבי מרדכי אליהו רבינוביץ,

שו"ת נר למאור, סימן יג; רבי יצחק ציוני, שו"ת עולת יצחק, סימן מב, יז ע"א; רבי חיים אליעזר ניצבערג, שו"ת יד אליעזר -
חלק ב, הלכות נדרים, סימן רלב, דף נט ע"א; רבי מלכיאל צבי הלוי טננבוים, שו"ת דברי מלכיאל חלק ג סימן ע; רבי שאול

בראך, שו"ת שאול שאל, הקדמה, דף א ע"ב; רבי יעקב פרגר, שו"ת שאילת יעקב - חלק א', סי' כג סע' יא', דף כב ע"ב; רבי
יצחק גליק, שו"ת חינוך בית יצחק, חלק אבה"ע, סי' לא, דף קנ ע"ב; רבי נתנאל הכהן פריד, שו"ת פני מבין, חלק יו"ד, סימן
קכ"ז; רבי דוד הלוי איש הורוויץ, שו"ת אמרי דוד, סי' ריט; רבי זאב וולף נוסנבוים, שו"ת זיו הלבנון, דרוש אילנא דחיי, ענף

י"ד; שם, שם, שם, ענף ט"ז; רבי מנחם מנדל קירשבוים הי"ד, שו"ת מנחם משיב חלק ב', סי' מו, עמ' 298; רבי נתן נטע
ליטר הי"ד, שו"ת מאורות נתן, חלק א, סי' סא', דף לו ע"א; רבי מרדכי רוטנברג הי"ד, שו"ת יד מרדכי חלק א', סי' נג'; רבי

מרדכי יהודה ליב ווינקלער, שו"ת לבושי מרדכי, ליקוטי תשובות, סימן קמא אות ג; שם, שו"ת לבושי מרדכי תליתאי, חיו"ד,
סימן מ"ט; רבי צבי הירש מייזליש, זר זהב, פר' שמות, אות נה, עמ' כו (מובא מתוך שו"ת 'מבקשי השם' ח"ב); רבי בצלאל
זאב שאפראן 'גאון מבקאו', שו"ת הרב"ז חלק א (או"ח, יו"ד) סימן מג; רבי בצלאל זאב שאפראן 'גאון מבקאו', שו"ת הרב"ז

חלק ג (חושן משפט) סימן מו; רבי נפתלי הירצקא העניג, שו"ת תפארת נפתלי, חלק יו"ד, סי' פח, סע' ג', עמ' קמ-קמא; שם,
שם, חלק אבה"ע, סי' קכח; רבי יהודה גרינוואלד, שו"ת זכרון יהודה, סימן קפ"ז, עמ' קמז; רבי יצחק ווייס הי"ד, שו"ת שיח

יצחק, סימן תלו; רבי יצחק יעקב וייס, שו"ת מנחת יצחק, חלק י סימן י; רבי יעקב יחזקיהו גרינוואלד מפאפא, שו"ת משפטיך
ליעקב, מכתבים; רבי יואל טייטלבוים מסאטמר, שו"ת דברי יואל ח"א, יו"ד סימן פה סע' יא (ונשנה שנית אצל כ"ק האדמו"ר
מהעלמעץ, רבי חנניה יום טוב ליפא דייטש, טהרת יום טוב - חלק ו, יסוד יוסף על ענייני תיקון הברית, תקוני חטא הזה, אות

י'); שם, שו"ת דברי יואל ח"ב, חלק אה"ע, סי' קיח', אות ז, עמ' תמא-תמג; שם, שם, חלק אה"ע, סי' קיח', אות כב, עמ'
תסב-תסג; שם, ויואל משה; שם, על הגאולה ועל התמורה; רבי עובדיה הדאייא, שו"ת ישכיל עבדי חלק ו', חו"מ, סימן כ"ח

סע' יט, עמ' רפח; הרב עובדיה יוסף, מסירת שטחים מארץ ישראל במקום פיקוח נפש, ז. מצות יישוב א"י בזה"ז והאיסור
שלא להתגרות באוה"ע; רבי דוד הכהן ראזענבערג שליט"א, שו"ת מנחת דוד - חלק ב, סימן כז', דף מא ע"א; רבי שלום ב"ר

שמואל דוד קרויז , שו"ת דברי שלום, ח"ב, יו"ד סי' קנט; רבי שלום ב"ר שמואל דוד קרויז, שו"ת דברי שלום ח"ג, סימן ל"ג,
הערות לאו"ח סימן צ'; רבי ארי' לייב בַארון, שו"ת ברכת יהודה, סימן י"ז - בענין דין לפני עוור, הערה *); רבי הלל ליכטנשטיין

מקראסנא, שו"ת כונת הלב, הקדמה, אות ה'; רבי נתן געשטעטנער, שו"ת להורות נתן, חלק ב סימן סו, אות ט'; רבי נתן
געשטעטנער, שו"ת להורות נתן, חלק ד, סימן יג, אות ו'; רבי שמואל דוד הכהן מונק, קונטרס שו"ת באין חזון, תשובה לסימן
יא', עמ' פג-פד; שם, שו"ת פאת שדך - חלק ג', יורה דעה, סימן מט - בענין להתפלל במקום שאומרים תפילה לשלום מלכות

בני פריצי עמנו, עמ' קכא-קכג; שם, שו"ת פאת שדך - חלק ג', יורה דעה, סימן נו - מה היא מלחמת מצוה מצד הדין, עמ'
קלה-קמ; שם, פאת שדך - במסילה נעלה, יורה דעה, הלכות יין נסך עכו"ם, סע' יד-יט, עמ' קט-קיא; שם, פאת שדך -

במסילה נעלה, יורה דעה, הלכות יין נסך עכו"ם, סע' מד-מה, עמ' קטז; שם, שו"ת פאת שדך חלק ב', סימן לח, עמ' נו; אב"ד
אוונגוואר, רבי מנשה קליין 'מנשה הקטן', שו"ת משנה הלכות חלק ב' סימן מב'; שם, שו"ת משנה הלכות חלק ה' סימן קעב';

שם, שו"ת משנה הלכות חלק יא סימן א; שם, שו"ת משנה הלכות חלק טו סימן ריג; רבי שמואל הלוי וואזנר, שו"ת שבט הלוי
חלק ה, הקדמה, אות יב; שם, בשו"ת שבט הלוי חלק ו, סימן לג אות ב'; שם, שו"ת שבט הלוי חלק ז, הקדמה, אות ה';

ראב"ד ירושלים, רבי משה ב"ר אשר שטרנבוך, שו"ת תשובות והנהגות, כרך ב, סימן קמ; שם, שו"ת תשובות והנהגות, חלק
ד', סימן שכז, האם חובה לעלות לארץ ישראל בזמן הזה, עמ' תז-תי; שם, שו"ת תשובות והנהגות, חלק ד', סימן שכז, האם

חובה לעלות לארץ ישראל בזמן הזה, עמ' תז-תי
15. ^ פרק ז, הלכה ה

16. ^ וכמו שפסק הרמב"ם בהלכות מלכים פרק יא, הלכה ד.
17. ^ שם, סימן פ'
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18. ^ רבי חיים הכהן מארם צובה, תורת חכם ח"א, פרשת משפטים, ד"ה לך עמי; רבי חיים הכהן מארם צובה, טור פטדה והוא
חלק שני ממקור חיים, הלכות שבת, סי' רעח, סע' א; רבי חיים הכהן מארם צובה, טור ברקת ממקור חיים יונקת, הלכות

יו"ט, אורח חיים הלכות יום טוב, סימן תצח סעיף ט; רבי חיים הכהן מארם צובה, טור ברקת ממקור חיים יונקת, אורח חיים
הלכות חול המועד, סימן תקלט סעיף יד; רבי יאשיה פינטו 'הריא"ף', הרי"ף (מאור עינים) על העין יעקב כתובות קי"א ע"א,

אות מו; רבי יאשיה פינטו 'הריא"ף', כסף מזוקק, סדר צו לשבת הגדול, דרוש א, דף רב ע"א; רבי יאשיה פינטו 'הריא"ף',
כסף מזוקק, סדר תבא, דרוש א, דף רג ע"ב-רד ע"א; רבי רפאל שלמה ב"ר שמואל לניאדו, שו"ת מהר"ש לניאדו החדשות ,

סימן ח; רבי בנימין ב"ר מאיר הלוי, חמדת ימים  חלק א - שבת, פרק א' – ימות החול – ליל שישי, תיקון היסוד, אות פח; רבי
משה זַ ּכ ּו ת 'הרמ"ז', פירוש הרמ"ז על זוהר, פרשת נח, דף עה ע"א; רבי משה זַ ּכ ּו ת 'הרמ"ז', פירוש הרמ"ז על זוהר, שמות;

רבי משה זַ ּכ ּו ת 'הרמ"ז', פירוש הרמ"ז על הזוהר, פרשת תזריע, דף מב ע"א; רבי בנימין הכהן וויטאלי רג'יו, אלון בכות על
מג' איכה , פרק ג' פס' ז'; רבי בנימין הכהן וויטאלי רג'יו, גבול בנימין , חלק א', דרוש כ"ט; רבי בנימין הכהן וויטאלי רג'יו,

גבול בנימין, חלק א', דרוש ל"ב - בהר ובחקותי והפטרות, דף סא ע"ב; רבי בנימין הכהן וויטאלי רג'יו, גבול בנימין, חלק א',
דרוש ל"ה - בהעלותך, דף סז ע"א; רבי בנימין הכהן וויטאלי רג'יו, גבול בנימין, חלק א', דרוש מ' – פינחס והפטרה, דף עד
ע"ב; רבי בנימין הכהן וויטאלי רג'יו, גבול בנימין, חלק ב', דרוש י"ב לשבת ח"ה של פסח והפטרה; רבי בנימין הכהן וויטאלי

רג'יו, גבול בנימין, חלק ג', דרוש נ"ה לחג המצות והגדה; רבי משה חיים לוצאטו 'הרמח"ל', דעת תבונות, מאמר א, אות מב;
רבי משה חיים לוצאטו 'הרמח"ל', תקט"ו תפילות, תפילה קו; רבי משה חיים לוצאטו 'הרמח"ל', תקט"ו תפילות, תפילה קי;
רבי משה חיים לוצאטו 'הרמח"ל', תקט"ו תפילות, תפילה קסח; רבי משה חיים לוצאטו 'הרמח"ל', תקט"ו תפילות, תפילה
שמט; רבי משה חיים לוצאטו 'הרמח"ל', תקט"ו תפילות, תפילה שצד; רבי משה חיים לוצאטו 'הרמח"ל', תקט"ו תפילות,

תפילה אשרי; רבי משה דוד וואלי, אור עולם, בראשית - חלק ב , פר' וישלח, פרק לב, עמ' תפח; רבי משה דוד וואלי, אור
עולם - בראשית - חלק ב, פר' ויחי, פרק מט, עמ' תשלא; רבי משה דוד וואלי, ברית עולם על חומש שמות , חלק א', פרק ה';
רבי משה דוד וואלי, עבודת הקודש – ביאור לספר ויקרא ע"ד הפרד"ס , פרק כו; רבי משה דוד וואלי, משנה תורה על חומש
דברים , פר' ואתחנן, עמ' עא; רבי משה דוד וואלי, משנה תורה על חומש דברים , פר' נצבים, עמ' שיג; רבי משה דוד וואלי,

משנה תורה על חומש דברים  , פר' האזינו, עמ' שנה-שנח; רבי משה דוד וואלי, משנה למלך על חומש דברים , פר' ואתחנן,
פרק ו; רבי משה דוד וואלי, משנה למלך על חומש דברים, פר' ואתחנן, פרק ז'; רבי משה דוד וואלי, משנה למלך על חומש

דברים, פר' שופטים, פרק יח'; רבי משה דוד וואלי, תשועת עולמים על ספר ישעי' (קמא) ע"ד הפרד"ס  , פרק יז'; רבי משה
דוד וואלי, תשועת עולמים על ספר ישעי' (קמא) ע"ד הפרד"ס , פרק כב'; רבי משה דוד וואלי, תשועת עולמים על ספר ישעי'

(קמא) ע"ד הפרד"ס, פרק כח', ע' רלה; רבי משה דוד וואלי, תשועת עולמים על ספר ישעי' (קמא) ע"ד הפרד"ס, פרק סו';
רבי משה דוד וואלי, ביאור תרי עשר ע"ד הפרד"ס , זכריה, פרק ב' פסוק יז'; רבי משה דוד וואלי, תהילים (חלק א')   , פרק

לג' פס' ד', עמ' קפח-קפט; רבי משה דוד וואלי, תהילים (חלק ב')   , פרק עח' פס' ט'-יא', עמ' לט; רבי משה דוד וואלי,
תהילים (חלק ב')   , פרק פח' פס' ט', עמ' פט; רבי משה דוד וואלי, תהילים (חלק ב') , פרק צה' פס' ו'-ז', עמ' קלד'; רבי

משה דוד וואלי, תהילים (חלק ב'), פרק קב' פס' טו', עמ' קנח-קנט; רבי משה דוד וואלי, ביאור ספר תהילים ע"ד פרד"ס ח"ב,
מזמור קיט פסוק קיב; רבי משה דוד וואלי, תהילים (חלק ב'), פרק קכג' פס' ב', עמ' שנה-שנו; רבי משה דוד וואלי, תהילים
(חלק ב'), פרק קל' פס' ו', עמ' שעה-שעו; רבי משה דוד וואלי, ביאור ספר תהילים ע"ד פרד"ס, מזמור קלא; רבי משה דוד

וואלי, תהילים (חלק ב'), פרק קלה' פס' א-ב', עמ' שפט; רבי משה דוד וואלי, משלי , פרק ו' פס' ט', עמ' נד-נה; רבי משה דוד
וואלי, משלי, פרק ל' פס' לא', עמ' תקסט-תקעא; רבי משה דוד וואלי, ביאור ספר משלי, פרק לא; רבי משה דוד וואלי, ביאור

ע"ד הפרד"ס לשה"ש , פרק ב' פסוק ז'; רבי משה דוד וואלי, ביאור ע"ד הפרד"ס לשה"ש , פרק ג' פסוק ה'; רבי משה דוד
וואלי, ביאור ע"ד הפרד"ס לשה"ש , פרק ה' פסוק ח'; רבי משה דוד וואלי, ביאור ע"ד הפרד"ס לשה"ש , פרק ח' פסוק ד'; רבי

משה דוד וואלי, ביאור שיר השירים , פרק ה' פסוק ח'; רבי משה דוד וואלי, ביאור שיר השירים, פרק ח' פסוק ד'; רבי משה
דוד וואלי, ביאור עת דודים על שיר השירים, פרק ב' פסוק ז'; רבי משה דוד וואלי, ביאור עת דודים על שיר השירים, פרק ג'

פסוק ה'; רבי משה דוד וואלי, ביאור עת דודים על שיר השירים, פרק ו' פסוק ה'; רבי משה דוד וואלי, ביאור ספר הגאולה על
מגילת רות , פרק ב' פסוק ט"ז; רבי משה דוד וואלי, ביאור ספר הגאולה על מגילת רות, פרק ג' פסוק יב-יג; רבי משה דוד

וואלי, קהלת , פרק ג' פס' א', עמ' כו'-כז'; רבי משה דוד וואלי, קהלת , פרק ג' פס' ח', עמ' ל'-לא'; רבי משה דוד וואלי, ביאור
ספר ההנהגה על מגילת קהלת, פרק יב פסוק א'; רבי משה דוד וואלי, ביאור קהלת, פרק יב' פסוק ב'; רבי משה דוד וואלי,
ביאור ספר ההנהגה על מגילת קהלת, פרק יב פסוק י'; רבי משה דוד וואלי, ע' תיקונין , תיקון שמיני; רבי משה דוד וואלי,

ספר הליקוטים ח"ב , יחודים, עמ' תריא-תריב; ספר רזין גניזין, והם רזין גניזין עמיקין וטמירין בעניני הגאולה העתידה בב"א
ותיקוני השכינה הק' יוצאים מבית קודש הקדשים בית מדרשו של רבינו הרמח"ל, נדפס לראשונה ווארשא ה'תרמ"ט

19. ^ שם, סימן עב
20. ^ פירוש הרמב"ן עה"ת, חומש בראשית, פרק א פסוק א; דרשת הרמב"ן לראש השנה, ד"ה כיון שאמרנו

21. ^ חומש בראשית, פרק מט פסוק י
22. ^ פירוש המיוחס לרמב"ן על שה"ש, ב' ז'; שם ג' ה'; שם, ז' י'; שם, ח' ח'; פירוש הרמב"ן עה"ת, בראשית לב ד; ספר

הגאולה, סוף שער ראשון; ספר האמונה והבטחון, פרק ה, דף יא ע"א, ד"ה והחכם רבי עזרא; האמונה והבטחון, פרק יט,
ד"ה אנכי ה'; האמונה והבטחון, פרק כב, ד"ה שלש מצות

23. ^ רבי אברהם הלוי תמך, מגילת שה"ש עם פירוש החכם ר' אברהם תמך ז"ל , פרק ב' פסוק ז'; שם, שם, פרק ג' פסוק ה';
פרק ה' פסוק ח'; פרק ח' פסוק ג'-ד'; שם, פי' על מגילת איכה , פרק ג', פס' א-סו ("אני הגבר"); רבי שלמה ן' אדרת]],

חידושי הרשב"א, פירושי ההגדות חולין צ"א ע"א (נדפס בעין יעקב, שם); רבי בצלאל ב"ר אברהם אשכנזי זיע"א (בשם
תלמידי הרשב"א), שיטה מקובצת, מסכת כתובות דף קיא ע"א; רבי ֶאְׁשתֹוִרי ַהַּפְרִחי, כפתור ופרח, הקדמה; שם, שם, פרק
י'; רבי משה 'הגולה מקיוב', ספר שושן סודות, אות תקעו, סוד כל המקיים באגודו; שם, שם, אות תלו, סודו ע"ד אמת; רבי
יהודה ב"ר מהר"ם חלאווה, אמרי שפר, פרשת וירא, פס' יד; שם, שם, פרשת וישלח, פס' ח'; רבי שלמה דוראן 'הרשב"ש',

תשובת הרשב"ש, סי' ב'; רבי יעקב ׂשׂשפורטׂש, שו"ת אהל יעקב, סימן ס"ח, דף ע"ג ע"א; שם, ציץ נובל צבי.
24. ^ רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקאמרנא, אוצר החיים חלק שלישי, למה השמיט הרמב"ם מצות מונים אחרים,

רמב"ן מצות עשה ד', עמ' קמו; רבי צדוק הכהן מלובלין, דברי סופרים, פיס' יד'; רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש, שו"ת
מנחת אלעזר, חלק ה', סי' י"ב; רבי יששכר בעריש גרויבארט, שו"ת דברי יששכר, סימן צד, דף סח ע"ב; שם, שם, סימן קמט

25. ^ רבי רחמים נסים יצחק פאלאג'י, יפה תלמוד, כתובות קיא ע"א; רבי אברהם 'עבר' שפירא (מתלמידי הנצי"ב), פתח
אברהם (המכונה 'כבוד מלכים'), פיס' מז, טז ע"ב; ועוד

26. ^ ויואל משה, מאמר שלש שבועות, סימן פו
27. ^ שם

28. ^ אגרת רבי יוסף רוזין 'רוגוטשובר' לרב לרנר, שו"ת הדר כרמל, חלק א', תולדות המחבר, עמ' 31 (לונדון, ה'תשל"א).
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29. ^ יה"א, כרך יא (מהדו"ב) (https://www.yhe.center/illuminations-against-ignorance), עמ' 26
30. ^ רבי שמואל אריפול (מתלמידי המבי"ט), שר שלום על שה"ש, פרק ב' פס' ז'

31. ^ יה"א, כרך יא, (מהדו"ב) (https://www.yhe.center/illuminations-against-ignorance) עמ' 18-25
32. ^ הרב צבי הירש קלישר, דרישת ציון, מאמר קדישין, ד"ה בראשית, ל"ה ע"ב; אגרת מאת הרב צבי הירש קלישר לרבי מאיר

אוירבך זצ"ל, כתבי הרב קאלישר, עמוד רד; 'אגרת' מאת הרב אלכסנדר משה לפידות, שיבת ציון חלק א', עמ' 35; הרב
אלכסנדר משה לפידות, אבני זכרון, מאמר ב' – אבני חפץ, כד ע"א; הרב יהודה חי אלקלעי, ספר החיים, סוכת שלום, סי' יד;

הרב יהודה חי אלקלעי, קול מבשר, עמ' ג'; הרב נתן פרידלאנד, יוסף חן ח"א, יד דרך מצפה, דף יג ע"א; הרב שלמה
מוהליבר, אגרת מטרת נסיעתי לארצנו הקדושה, אות ז' (מובא משיבת ציון כרך א', עמ' 9); הרב יצחק יעקב ריינס, אור חדש

על ציון, שער ח', פרק ג' פיס' ה', עמ' 240; הרב שלום בצלאל צדיקוב, צדה לדרך, דרוש לחנוכה, עמ' כד; הרב חיים זונדל
מאקאוו 'המגיד מקמניץ', קונטרס תורת חיים, מועדים, חנוכה ופורים; ראי"ה קוק, על הציונות  (מובא מתוך 'הדביר', קובץ

ז-ט (ירושלים, ה'תר"פ) ניסן-סיון, חלק הספרות, עמ' כח-לג.); ראי"ה קוק, ספר הדרשות אורות, מלחמה, פיס' ג'; רבי ישכר
שלמה טייכטל, אם הבנים שמחה, עמ' קעו-קעז

33. ^ מוהרנ"ת, לקוטי הלכות חו"מ, הלכות חובל בחברו הלכה ג, אות ז' י'
34. ^ ונשנה שנית אצל רבי מנחם צבי אייכענשטיין, שו"ת פרי יהושע, סי' ס"ו, סוף דף ע ע"א - תשובה לרבי ירוחם זאב 'ר' פישל

וואלף' שרגא צכנוביץ)
35. ^ וראה הרחבה בביאורו של הרב יהושע דוד הרטמן, נצח ישראל, כ"א (הוצאת מכון ירושלים), עמ' תקיט, הערה 119

36. ^ וראה הרחבה בענין זה שם, הערה 120
37. ^ וראה הרחבה בענין זה שם, הערה 121
38. ^ וראה הרחבה בענין זה שם, הערה 122

39. ^ פירושו על שיר השירים ב,ז, בסדור, ליקוטים על דרך הנסתר
40. ^ רבי עובדיה הדאייא, שו"ת ישכיל עבדי חלק ו', חו"מ, סימן כ"ח סע' יט, עמ' רפח

(https://www.yhe.center/vilnagaon-part2) וכרך ז (https://www.yhe.center/vilnagaon-part1) 41. ^ יה"א, כרך ו
42. ^ ישעיהו מה א כה אמר ה' למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גוים ומתני מלכים אפתח לפתח לפניו דלתים
ושערים לא יסגרו   רש"י על ישעיהו מה א "למשיחו" - כל שם גדולה קרויה משיחה כמו לך נתתיה למשחה (במדבר יח)

ורבותינו אמרו למלך המשיח אומר הקב"ה קובל אני לך על כורש כדאיתא במסכת מגילה מסכת מגילה, דף יב ע"א כה
אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלהי השמים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלם דרש רב נחמן בר רב
חסדא מאי דכתיב (ישעיהו מה, א) כה אמר ה' למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו וכי כורש משיח היה אלא א"ל הקב"ה

למשיח קובל אני לך על כורש אני אמרתי הוא יבנה ביתי ויקבץ גליותי והוא אמר (עזרא א, ג) מי בכם מכל עמו ויעל:
43. ^ סנהדרין כא ב

44. ^ הבנה ידועה, וכן כתב כך הרב עובדיה יוסף, מסירת שטחים מארץ ישראל במקום פיקוח נפש, ז. מצות יישוב א"י בזה"ז
והאיסור שלא להתגרות באוה"ע

45. ^ ויואל משה, מאמר א', סי' יב, עמ' לב
46. ^ פני יהושע, מסכת כתובות, דף קיא עמוד א

47. ^ רב האי גאון, מובא בספר האשכול (אלבק), הלכות ספר תורה, דף ס ע"א ונשאל ממר רב האיי ז"ל מה הפרש בין ההגדה
והמדרש הכתובין בתלמוד שאינן מצויין להסיר שבושן, וההגדות הכתובות חוץ לתלמוד. והשיב כלל זה שכל מה שנקבע

בתלמוד מחוור הוא ממה שלא נקבע בו, ואעפ"כ הגדה ומדרש אף על פי שכתובין בתלמוד אם לא יכוונו ואם ישתבשו אין
לסמוך עליהם, כי כללינו הוא אין סומכין על ההגדה, אלא מה שקבוע בתלמוד שאנו מוצאין להסיר שבושן ולחזקן יש עלינו
לעשות, כי לולא שיש בו מדרש לא נקבע בתלמוד. ומה שאין אנו מוצאין דרך לסלק שבושו נעשה כדברים שאין הלכה. ומה

שלא נקבע בתלמוד אין אנו צריכין לכל כך, אלא מעיינין בו אם נכון הוא ויפה, דורשין אותו ומלמדין אותו, ואם לאו אין אנו
משגיחין עליו.

48. ^ רבי אברהם גלנטי (תלמיד הרמ"ק), זכות אבות על מסכת אבות, אל תתוודע לרשות
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