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 ָהַׁשָּתא ָהָכא, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל.
 ָהַׁשָּתא ַעְבֵדי, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין.

, מלעיל - הראשון אמר ר"אאמו. הבאה' כו הבאה לשנה. קיח
 .מלרע – השני

)א"תרצ שיחות(

. א, רסה א"חהר ז. ו"וא, כט בראשית י"רש ראה
 .ח"פוף ס תשובה' הל ם"רמב

 ט-ה כט ויצא
 .ָיָדְענּו ַוּיֹאְמרּו ָנחֹור ֶּבן ָלָבן ֶאת ַהְיַדְעֶּתם ָלֶהם ַוּיֹאֶמר ה. 
 .ַהּצֹאן ִעם ָּבָאה ִּבּתֹו ָרֵחל ְוִהֵּנה ָׁשלֹום ַוּיֹאְמרּו לֹו ֲהָׁשלֹום ָלֶהם ַוּיֹאֶמר ו. 

 ענא. עם אתיא ברתיה רחל ..והא -ת"א 
 ותרגומו ת"בבי למעלה הטעם .אהב ורחל. אתיא ותרגומו ף"באל הטעם - הצאן עם האב - רש"י
 (וע' רש"י לעיל טו, יז) .עשתה לשון והשני ,עושה לשון הראשון .אתת

 מלרע – באה בתו רחל והנה -ראב"ע 
... 

 .ִהוא ֹרָעה ִּכי ְלָאִביהָ  ֲאֶׁשר ַהּצֹאן ִעם ָּבָאה ְוָרֵחל ִעָּמם ְמַדֵּבר עֹוֶדּנּו ט. 
 לאבוה.. די ענא עם אתת ורחל -ת"א 

 עבר. פועל והוא מלעיל - באה ורחל -ראב"ע 

 ְּבֵני ַהָּבָאה ְלָׁשָנהשכבר באה נהי' בארה"ק. אבל  זור"ל בתוך שנה  ְדִיְׂשָרֵאל ְּבַאְרָעא ַהָּבָאה ְלָׁשָנהלפ"ז 
  .*נהי' בני חורין שתבואר"ל שבשנה  חֹוִרין

 .]טעו בזה ופירשו הדברים להיפוךל, "ע שחט ז"יי דודי הר"ונערך ע )ד"תשס(י קהת "ל ע"לי שיגגום אנת הרבי עם תרדבהג*[

 תב:כ מחזור ויטריב
כדאמר בר"ה (יא, א) בניסן נגאלו ובניסן עתידין  הבאה בארעה דישראל.השתה הכא לשנה 

 להיגאל.. 
 בטעם מלרע, לשון עתיד.  ה.אלשנה הב

 יהי רצון שנהי' בני חורין.  בני חורין.

דרק "לשנה הבאה" השני' הוא "מלרע", אבל הראשון הוא מלעיל. וזהו שהביא הא  ל"נכואולי כוונתו 
להיגאל", דכיון דיהי' הגאולה בחודש זו שאנו עומדים בה, נמצא דבשנה זו שכבר באה  ד"בניסן עתידין
 נהי' בארה"ק. 

 אבל צ"ע למה אנו צריכים לחכות לשנה העתידה לבוא כדי שנהיה בני חורין.
 דהוא פשוט!!כ'  3566 ה אגרת ג'תקסו"קע' ע א"והוא פלא וחידה סתומה. והרבי באג"ק חי

 כמו שאומרים בסוף וביוה"כ? לשנה הבאה בירושליםגם צ"ע למה לא אמרינן 
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 ולהכי, בתשרי' תהי ומגוג גוג שמלחמת בידינו דקבלה גאון האי רב בשם צ"ת' בסי הטור כ"עפמש ל"וי
 ראשון ביום שגם ולהעיר, ח"ל ביחזקאל סוכות מ"חוה בשבת היינו( מ"גו במלחמת בסוכות מפטירין
 .ז"סט שם בשולחנו ז"אדה הביא וכן). ד"י' בזכרי מ"גו בענין מפטירין דסוכות

 
  א לא, מגילה

 ביום בוא גוג. -העצמות היבשות, ובסוכות  -בפסח 
 האמורה המלחמה והיא - גוג בא ביום .הקץ לפני ממצרים שיצאו - היבשות בעצמות -רש"י 

 '.לה בא יום בהנה בזכריה
  תצ סימן פסח הלכות חיים אורח טור

והכי אמר רב האי שמעתי מפי  .מן היתה עלי עד סוף הענין(לז) ומפטיר ביחזקאל 
ומש"ה בניסן  ,חכמים כי תחיית המתים עתידה להיות בניסן ונצחת גוג ומגוג בתשרי

 .(יחזקאל לח) ובתשרי ביום בא גוג ,מפטירין העצמות היבשות
 

 סעיף טז שםשולחן ערוך אדמו"ר הזקן 
ובשבת של חול  קיגבשבת שחל בחול המועד של פסח מפטירין העצמות היבשות 

לפי שתחיית המתים עתידה להיות  קידהמועד סוכות מפטירין במלחמת גוג ומגוג 
 . קטובניסן ומלחמת גוג ומגוג בתשרי 

 
 ) יחזקאל לז. מגילה לא, א. טור ושו"ע ס"ט. קיג
 ) יחזקאל לח. מגילה שם. קיד
 רב האי גאון ששמע מפי חכמים. הובא ברי"ץ גיאת ח"ב (ע' קו), בשם רב האי. ט"ז סק"ד.  ) טור בשםקטו

 
והנה מלחמת גו"מ לא תהי', ועכ"פ לא תסתיים, כ"א אחרי ביאת משיח, וכ"מ ברמב"ם (פי"ב מלכים) שכ' 

הכי דמפשטות הכתובים משמע שמלחמת גוג ומגוג תהי' בתחילת ימה"מ, וכ"כ הרד"ק בזכרי' יב, ב. ו
מוכח לכאו' בע"ז (ג, ב) דבתחילת הסוגיא שם (ב, א) מתחיל הש"ס "לעתיד לבוא מביא הקב"ה ס"ת ומניח 

בחיקו ואומר למי שעוסק בה יבא ויטול שכרו, מיד מתקבצין ובאין עובדי כוכבים בערבוביא כו', ובסוף 
ן שרואין מלחמת גוג הסוגיא שם לאחרי אריכות אודות השקו"ט בין הקב"ה לאוה"ע, קאמר הש"ס "כיו

ומגוג אמר להן על מה באתם.. וכל אחד מנתק מצותו והולך כו'", והרי כ"ז הוא "לעתיד לבוא", דהיינו 
 אחרי הגאולה.

 
  ב יב, מלכים ם"רמב

יראה מפשוטן של דברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושקודם 
ישראל ולהכין לבם, שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר 

 .וגו'
 ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבא אליהו.

 
  ב יב, זכריה

 :ְירּוָׁשָלִם ַעל־ ַבָּמצֹור ִיְהֶיה ַעל־ְיהּוָדה ְוַגם ָסִביב ְלָכל־ָהַעִּמים ַסף־ַרַעל ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ָׂשם ָאֹנִכי ִהֵּנה
  ק"רד

 גם כי יהודה על וטעם ירושלם. על האויבים עם יצורו יהודה כי ל"ר - במצור יהיה יהודה על וגם
 צרה זאת עליהם תהיה והנה ירושלם. על במצור כרחם על שיבאו מתחלה הרעל סף תהיה עליהם
 פניהם מגמת כי יהודה, ארץ על יעלו הגאולה אחרי ירושלם על ומגוג גוג בבא כי הענין' ופי גדולה.

 ירושלם שנכבוש אחר יאמרו כי תחלה, לכבשה ישראל ארץ לכל יחושו ולא תחלה, ירושלם על לבא
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 ויקחו דרכם, היא כי יהודה ארץ דרך לירושלם יעלו אבל לפנינו, ישראל ארץ כל נכבשת תהיה
 ירושלם. על לצור עמהם שיבאו כרחם, על יהודה בני עמהם

 
  א נב, סוכה אגדות חידושי א"מהרש

 ש"כמ ישראל להושיע יוסף בן משיח יבא בתחלה ב"ב העתידה דבגאולה'. כו יוסף בן משיח על
 עובדי י"ע אבל יוסף, בן משיח י"ע אלא כלה עשו של זרעו שאין' וגו לקש עשו ובית להבה יוסף ובית

 כמפורש דוד בן משיח בא עד שלימה גאולה יהיה ולא יהרג, לירושלים שוב שיבואו רבים כוכבים
 מקראות. בכמה

 
  א ב, זרה עבודה

 בה שעסק למי: ואומר, בחיקו ומניחו ת"ס הוא ברוך הקדוש מביא לבא לעתיד: שמלאי' ר .. דרש
, 'וגו יחדו נקבצו הגוים כל: שנאמר, בערבוביא כוכבים עובדי ובאין מתקבצין מיד. שכרו ויטול יבא

, וסופריה ואומה אומה כל תכנס אלא, בערבוביא לפני תכנסו אל: הוא ברוך הקדוש להם אמר
 איכא ומי. יאמץ מלאום ולאום: שנאמר, מלכות אלא לאום ואין, לאומים ויאספו: שנאמר

 מאי דלישמעו, הדדי בהדי אינהו ליערבבו דלא היכי כי, אלא? הוא ברוך הקדוש קמי ערבוביא
, רומי מלכות יצאת ..העולם בכל יצא שטבעה ..תחלה רומי מלכות לפניו נכנסה מיד. להו דאמר

 ..אחריה פרס מלכות ונכנסה
 שרואין כיון בפתחיהם מזוזה, בבגדיהם ציצית, בזרועותיהם תפילין, בראשיהן תפילין ומניחין
 רגשו למה: שנאמר, משיחו ועל' ה על: לו אומרים? באתם מה על: להן אומר, ומגוג גוג מלחמת

 .'וגו מוסרותימו את ננתקה: שנאמר, והולך מצותו מנתק אחד וכל', וגו ריק יהגו ולאומים גוים
 

ואפי' לפי מה דמשמע במדרש ויק"ר (ט, ו) ובעוד מקומות שהמלחמה תתחיל קודם ביאת משיח (ע"ש 
, א) דהמלחמה יתחיל ע"י משיח בביפה תואר), מ"מ סיומה הוא אחרי ביאתו, וכמש"כ  המהרש"א (סוכה נ

 ב"י ויסתיים ע"י משיח ב"ד.
שונאי ישראל הסובבים אותנו ורוצים לכלותינו היל"ת, אין אנו נחשבים בני חורין והנה כל זמן שנמצאים 

אפי' אם אנו נמצאים בארה"ק אחרי ביאת משיח, ולכן קובע בעל ההגדה שאע"פ שימלא ה' משאלותינו 
ובחודש ניסן זה כבר יבוא משיח ויוליכינו קוממיות לארצינו, מ"מ כפי הסדר שנמסר לנו לא תהי' מלחמת 

"מ כ"א בשנה הבאה, דהיינו בתשרי, ואז נהי' גם בני חורין משיעבוד האומות וימחה הקב"ה כל זרע גו
 עמלק וכל שונאי ישראל, ויהי' השם שלם וכסאו שלם, בב"א.

ובודאי שיכול לבוא משיח תומ"י ממש ובנין המקדש וקיבוץ  וכמובן שאין הכרח שהקב"ה ישמור סדר זה,
כל יהי' ברגע כמימרי'. אלא שנוסח ההגדה נטבע לפי המסורה שסדר הדברים גליות וניצוח גוג ומגוג, ה

עוקב באופן מסוים, וכדרך שנקבע קריאת ההפטורות. והקב"ה החושב את הקץ אינו מוגבל לסדרים 
 היא "בעתה" או באופן ד"אחישנה". האלו. וגם לכאו' תלוי' באם הגאולה

 
 הגדת הגר"א
 (ישעי' א, כז).  ִּבְצָדָקה ְוָׁשֶביהָ  ִּתָּפֶדה ְּבִמְׁשָּפט ִצּיֹוןכתיב 

 כלומר, בתחלה תפדה ציון ואחר כך ושבי'. 
 ", היא גאולה לירושלים. 1לכך אמר בתחלה "לשנה הבאה בירושלים

 ואח"כ "לשנה הבאה בני חורין" היא גאולה לישראל".
 

משיח עם (חלק מ)כלל  ישראל לשם  דגאולת ירושלים וארה"ק היא עי"ז שיבואל "נובפשטות כוונתו כ
ויוציאן מתחת יד האומות (או הערב רב). וגאולת ישראל לא תהי' כ"א לאחרי שיבוא כל בנ"י לארה"ק 

 וינוצח גוג וחיילותיו, וימחה ה' את זרע עמלק מתחת שמי השמים.

                                                           
) כמצוין בהגדה 145לא נמצא בשום דפוס כ"א בכת"י אחד הידוע לנו (קמברידג' נוסח הגר"א ("ירושלים" תחת "ארעא דישראל") . 1

   שלמה.
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ערבוביא של דמלכות רומי ומלכות פרס וכן כל אומה ואומה הם ה דכיוןצ"ב הנה בסוגיא דע"ז הנ"ל ו
אומה"ע שבאים ליטול שכרם לעתיד לבוא, וא"כ מי המה גוג וחיילותיו שבאים אח"כ וקמים עליהם? 

והרי בנבואת יחזקא' (לח) מובא רשימה גדולה של אומות הבאים ביחד עם גוג וחיילותיו (כולל גם פרס) 
מר שדוגלים נגד ישראל "כל להלחם בישראל, וגם מוכח בכ"מ שמגוג שייך לאדום (רומי). ובזכרי' י"ב נא

גויי הארץ", ולדברי הגמ' בתקופה זו חיים כבר כל אומה ואומה (כולל אדום ופרס) בשלום עם בנ"י, 
 ורוצים ליטול שכרם ביחד עם בנ"י על שעזרו את בנ"י ללמוד תורה בזמן הגלות?!

כט. לח, יז ובכ"מ. ובפרקי  ונראה עפמ"ש חז"ל דג' פעמים בא גוג ומגוג על ישראל (ע' מלבי"ם יחזקא' לב,
דרבי אליעזר פכ"ט "שלשה מלחמות של מהומה עתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים כו'" 
ואולי היינו הך). וי"ל שהגמ' בע"ז קאי בפעם הג' שזה יהי' כבר אחרי ביאת משיח ואחרי שכבר השלימו 

ו בכל הגויים, והם הם (החלק מ)האומות רובם של האומות עם ישראל ורק זרע עמלק נשאר, והם נתערב
שבאים בפעם השלישית. ולפ"ז מתווך ג"כ מקורות החלוקות מתי יבוא גוג, קודם משיח או אחריו, כי הרי 

 בא כמה פעמים.

, דזה פרושו ביהמ"ק, וזה בא אחרי המלחמה, אחרי לשנה הבאה בירושליםמובן לפ"ז למה לא אמרינן 
 שנהיו בני חורין.

  ד יא, מלכים ם"רמב
 .בודאי משיח זה הרי ישראל נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה שסביביו האומות כל ונצח והצליח עשה ..אם

  ..של. וזה מיוסד על ההלכה
  א פרק שם ם"רמב
 ולהכרית, מלך עליך תשים שום שנאמר מלך להם למנות, לארץ כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצות שלש
 . שמה ובאת תדרשו לשכנו שנאמר הבחירה בית ולבנות, עמלק זכר את תמחה שנאמר עמלק של זרעו

 
 

 פירושים אחרים בכפל הלשון
היינו אפי' בלי גאולה. וזהו כפל הלשון "בארעא דישראל", ו"בני ְדִיְׂשָרֵאל  ְּבַאְרָעא ַהָּבָאה ְלָׁשָנהפי' היעב"ץ 
 חורין".

כי התפללו כל בנ"י בלילי הסדרים במשך כל זמן הגלות להיות ד ולפ"ז פשוט דאין זה תפילה ובקשה,
בארה"ק בלי משיח ובלי גאולה?! ובפרט לאחרי שראינו בדורינו החושך האיום השורר בארה"ק, וכי למצב 

כזה חיכנו וקוינו כל היום! ואף שיש מעלות גדולות להיות בארה"ק גם בזמן הגלות מ"מ לא לזה עינינו 
ריבוי עצום של תפילות ובקשות על פני כל הסידור על הגאולה, ולא נמצא אף תפילה  מיחלות, והרי מצינו

אחת להיות בארה"ק בלי גאולה ובלי ביהמ"ק, ודוקא בזמן חירותינו ובליל גאולה מצרים, יקבעו חז"ל 
 תפילה (לא על גאולה ולא על חירות כ"א) על ארץ ישראל, אתמהה!! 

אינו בקשה כלל, כ"א ביאור ופירוש מפני מה אנו שמחים בלילה זה אכן להיעב"ץ "לשנה הבאה" הראשון 
על גאולת מצרים אם עדיין אנו בגולה? וע"ז ממשיך בעל ההגדה דסו"ס זה שבכחנו לעלות לארה"ק מבלי 

מונע ומעכב הוא מעלה גדולה שלא הי' לנו במצרים שהיינו אסורים ושבויים שם בלי אפשרות לצאת. אבל 
 ן שתהי' העלי' לארץ ישראל בלי גאולה מבוקש תפילתנו ותקותינו.גם לדבריו לא יתכ

תמיד עיני ה"א, השגחה גלוי' אם  –, ע' אג"ק חי"א ע' קע"ה. ארץ ישראל אבל ברוחניותפי' כעין זה,  הרבי
 נוהגים באופן ד"בחוקותי תלכו" ולא "בקרי". אבל בן חורין מיצה"ר רק כשישחט ה' את היצה"ר.

 קטע ראשון הודאה, והשני' בקשה.אבל דוחק לפרש 
 בארעא הבאה לשנה" על הבהרה הוא" חורין בני הבאה לשנה"ד, להיפוך' פי ב"ט י"מהר ובהגדת
 י"בא' שנהי מבקשים דאנו אלא, ו"ח גאולה בלי' ואפי ק"בארה' שנהי כוונתינו דאין והיינו", דישראל

 . הגלות וחושך משיעבוד" חורין בני"ד באופן
 ".חורין בני דישראל בארעא הבאה לשנה" ל"הול שלדבריו - ודוחק

      לא התכוון לפי' הפשוט.כמובן שם אבל ) 1935בשם אדמו"ר הריי"ץ (ניסן תרצ"ה  ברשימות  עד"ז מובא
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פי' ד"לשנה הבאה בארעה דישראל" הוא הנוסח שהיו אומרים בזמן גלות בבל.  "*מלבי"ם"הגדת הבו
והחלק השני "לשנה הבאה בני חורין" אמרו בזמן בית שני בהיותם בארץ תחת ממשלת פרס יון ורומי. 

    '.מדנפשי אלישיב ש"הגרי בהגדת כ"וכונשאר לנו הנוסח מורכב משתי הבקשות. 
לומר בכל משך זמן בית שני "לשנה הבאה בארעא דישראל", אף כי לא  אלא שהצעה זו, דהיינו שהמשיכו

הי' למשפט זה שום מובן, לא מסתבר. כי הרי שינו כו"כ דברים בנוסח ההגדה ובסדר עשיות הלילה בזמן 
 הבית, ולמה ומדוע השאירו פיסקא זו?!

 ]ם."המלבי דרךי "א עפ"כ ם"י המלבי"נכתב עא ל*[

למי (מע"ש פ"ה ה"ב) דבנין (בעהמ"ח שו"ת 'עמודי אור') פי' ע"פ הירוש ובהגדת אור ישרים להגר"י העליר
ביהמ"ק קודם למלכות ב"ד. ולפ"ז י"ל דהבקשה הראשונה היא לשנה הבאה בארעא דישראל, ור"ל דאפי' 

 קודם הגאולה נוכל לבנות המקדש ולהקריב ק"פ. והוא כפי' הגבו"א (תענית יז, א) בדברי הירושלמי. 
 בנגלה מקורות המון והביא. לגמרי זה' פי דחה) קל אגרת( ח"ש' ע א"ח ע"נ ב"הרש הרבי באגרות אבל

 פ"דאע, ד"ב מלכותל קודם ק"ביהמ דבנין היא הירושלמי וכוונת, משיח בלי גליות לקיבוץ א"שא ובנסתר
 בביאת כ"אח עד משיח של מלכותו תכונן לא מ"מ, אותו הבונה הוא והוא, המקדש בנין קודם בא שמשיח

 .ק"בארה והתישבותם ישראל עם כל
בשה"ש (ח, יג) מפורש שבנין ביהמ"ק קודם למשיח. אינו  *שם שגם בפי' המיוחס להרמב"ןומה שהביא 

 .נכון, דשם נאמר רק שתחילת הגאולה ע"י משיח תהי' ברשיון המלכות, ולא שתתכן גאולה בלי משיח
ר' יצחק סגי נהור בנו של הראב"ד בר הוכיחו שפי' זה אינו להרמב"ן אלא לר' עזרא או אחיו ר' עזריאל בני ר' שלמה מגרונה תלמידי * כ

 בתורת הקבלה (רח"ד שעוועל במבוא לפי' זה הנד' בכתבי הרמב"ן ח"ב).

, העשיל ר"מוהר מזקנו שהביא מאמשטרדם ש"להגר" אריאל בנין' "בפי העדר מגדל בהגדת מובא
 גם כ"וא, הגאולה קודם חדשים ששה, ה"בר מאבותינו עבודה דבטלה ל"חז אמרו הרי מצרים דביציאת

 .כן' יהי מסתמא העתידה בגאולה
, להגאל עתידים דבניסן י"ר' שי כפי הוא" דישראל בארעא הבאה הלשנ: "ז"עד מתפרש הלשון כפל כ"וא
. דישראל בארעא כבר' נהי, כ"אח חדשים ששה, הבא ובניסן, חורין בני' נהי כבר הבא ה"דבר יתכן כ"וא

 כ"וא, ניסן חודש באמצע עומדים אנו כבר כי, הבא בתשרי דישראל בארעא' שנהי א"א א"ר' לשי כ"משא
 תוכל ואז, חורין בני' נהי הבאה שנה של בפסח פ"שעכ מבקשים אנו ולכן. תשרי עד חדשים ששה ליכא
 . שנתיים בעוד והיינו, ז"שלאח שנה של בתשרי הגאולה לבוא
 שלימים חדשים ששה' שתהי מוכרחת העתידה דבגאולה הוכחה שום בלי לקבוע ומוזרה תמוה מאוד ומה

 ?!שנתיים בעוד משיח שיבוא הסדר בליל מבקשים אנו ז"ושעפ, הגאולה קודם חירות
 

  


