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 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מט עמוד ב

חוצפא יסגא, ויוקר יאמיר, הגפן תתן פריה והיין ביוקר, ומלכות תהפך למינות, ואין תוכחת,  -עקבות משיחא 

והגבלן ישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, וחכמות סופרים בית וועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, 

תסרח, ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנוול אב, 

, ועל מה בת קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו

 .יש לנו להשען? על אבינו שבשמים
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Selected emails from our listeners 

Answers to the Questions 

Dear Reb Ari, 

In answer to the riddle. The ב is missing from בארץ in דברים ו:ג. The משך חכמה says that 

this tells us that our ברכה in ארץ ישראל is dependent our deeds. When we fulfill the 

Mitzvos in the land we receive the ברכה.  

Kol Tov  

Levi Silman  

 

Comments on the Show 

In regards to the question posed to R' Jacobson as to why Moshiach is emphasized 

more than other Ikarim, as opposed to other which tend not to discuss Moshiach as 

much, I believe the answer is based on the structure of the 13 Ikkarim (this is more 

evident in the original Rambam in his introduction to Perek Cheleck). Moshiach can only 

be viewed in the context of the previous 11 Ikkarim - only when the concepts of 

Hashem, Torah, Moshe, Reward and Punishment are fully understood, can we 

understand (as in R' Jacobson's words) the end of the road, which is Moshiach. 

There has always been a fervent desire for Moshiach - the last Lubavitcher Rebbe was 

only the most recent manifestation of this. R' Noson Wachfogel of Lakewood was known 

for his waiting for Moshiach; he refused to travel from Lakewood to New York without 

his passport and his special clothing, in case Moshiach would arrive while he was in 

New York. 

An additional point, in regards to the letter of the Baal Shem Tov regarding his meeting 

with Moshiach, the Satmar Rov writes this is only for that generation - our generation is 

no longer on that level. 

Shaul Rivkin 

------------- 



 ,לכבוד הרב וואסערמאן שליט"א

Thank you for doing a great show on this important topic! 

I would like to share a few points that the Lubavitcher Rebbe זי"ע had to say regarding 

some of the issues mentioned. 

As you can imagine, the Rebbe not only encouraged and inspired the  אמונה וצפייה

הלכות מלכים  but also explained many concepts in Geula, especially in the ,לישועה

  !נוגע הלכה למעשה some of which are ,להרמב"ם

Here are some bits and pieces from the Sefer שערי גאולה (click here). 

In short;  

1) There is a חיוב to be מאמין in the correct גדר of Mashiach, which is that he will return 

the מלכות בית דוד, and all of Torah and Mitzvos will be fulfilled in their entirety. This is 

primarily what Mashiach is coming to do and this is what we must believe in. 

2) The main proof that we constantly need to anticipate Mashiach's arrival, not just hope 

that he can come, rather to a certain extent expect him to come is from the  ,נוסח התפילה

צמח את  (.אני מאמין וכו. Not) !כל היום לישועתך קוינו .מהרה...

3) A few Peshatim in the Nusach of אחכה לו בכל יום, what about Shabbos and other days 

that it seems from חז"ל that Mashiach can't come?  

The Rebbe tries to elevate our wanting Mashiach for the correct reasons as well. We 

should want the Geula for only personal reasons, but because of Hashem's pain as 

well! 

Bichlal, Evey moment in Galus is an absurdity! That Hashem's children aren't  בשולחן

 .herself is in Galus! Etc. Etc שכינה That the !אביו

If there were a million different names of people in a lottery, and someone's name was 

picked out the first day, and then the second day again! That is not something plausible. 

Imagine that the same person's name was picked out again, and again each day. Is it 

any more logical that he is picked every day as the days go by? No! Every time his 



name is picked again it is completely illogical! The same is true for Galus. Every day in 

Galus makes no sense!  

With this mindset, we open ourselves to a more meaningful and practical anticipation 

and yearning for Mashiach Bekarov, may we be Zoche to this immediately Amen! 

Mendel Sasonkin 

 

Show Suggestions 

Thank you so much for your awesome show. I have 2 topics that would be great if you 

could discuss what Halacha would say about: 

1. Psychedelic drugs - They are starting to be legalized throughout the US. They 

are shown to have great medical benefits in treating PTSD and stopping people from 

smoking cigarettes. Also psychedelics are not addictive and have few or no medical 

side effects. Also, the spiritual benefits - many atheists have given up on materialism 

because of psychedelic experiences.  

2. Neuralink - Implanting a chip into people's brains for various purposes. This 

technology is likely coming in the next generation and it could help with learning Torah. 

One may be able to "download" sefarim into their brains etc. Also without this would put 

Jews a step behind in the marketplace. What would Halacha say about changing our 

brains with this implant. 

Yehudah Gibbs 

------------- 

I have a suggestion for a topic: women getting paid less than Rabbeim for the same 

job.  

Shoshana Agular 













Rabbi Lopiansky 

 אות טז איכה רבה פרשה א

עובדא הוה בחד בר נש דהוה קא רדי, געת הדא תורתיה, עבר עלוי חד ערבי, א"ל מה את, א"ל יהודאי אנא, א"ל 

שרי תורך ושרי פדנך, א"ל למה, א"ל דבית מקדשין דיהודאי חרב, א"ל מנא ידעת, א"ל ידעית מן געייתא דתורך, 

דאתייליד פריקהון דיהודאי, אמר ליה ומה עד דהוה עסיק עמיה געת זימנא אחריתי, א"ל אסר תורך אסר פדנך, 

שמיה, א"ל מנחם שמיה, ואבוי מה שמיה, אמר ליה חזקיה, אמר ליה והיכן שריין, א"ל בבירת ערבא בדבית לחם 

יהודה, אזל זבין ההוא גברא תורוי זבין פדניה והוה מזבין לבידין דינוקין, עלל לקרתא ונפק לקרתא, עלל למדינה 

טא לתמן, אתיין כל כפריא למיזבן מיניה, וההיא איתתא אימיה דההוא ינוקא לא זבנית מיניה, ונפק למדינה, עד דמ

אמר לה למה לית את זבנת לבידין דינוקין, אמרה ליה דחשייה קשיי לינוקי, אמר לה למה, אמרה ליה דעת ריגלוי 

תבני, אמר לה את הוי נסיבא חרב בית מקדשא, אמר לה רחיצין אנא במריה עלמא דעל ריגלוי חרב ועל ריגלוי מי

ליך מן אילין לבידין דינוקיך ]אמרה ליה לית לי פריטין, אמר לה ומה איכפת ליך איתיי זובנין ליה[, ולבתר יומין אנא 

אתי לביתיך ונסב פריעיך, נסבה ואזלה, לבתר יומין אמר האי גברא איזיל ואיחמי ההוא ינוקא מאי קא עביד, אתא 

קא מאי קא עביד, אמרה ליה לא אמרית לך דחשייה קשיי אפי' על רגליה נחשיה, דמן ההיא לגבה אמר לה ההוא ינו

שעתא אתיין רוחין ועלעולין, טענוניה ואזלין להון, אמר לה ולא כך אמרית לך דעל ריגלוי חרב ועל ריגלוי מתבני, 

)ישעיה י לד(, וכתיב בתריה ויצא א"ר אבין למה לי ללמוד מן ערבי, ולא מקרא מלא הוא דכתיב והלבנון באדיר יפול 

 חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה )שם /ישעיהו/ יא א(. 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צח עמוד ב

אמר רב גידל אמר רב: עתידין ישראל דאכלי שני משיח. אמר רב יוסף: פשיטא! ואלא מאן אכיל להו? חילק ובילק 

אין משיח לישראל, שכבר אכלוהו בימי חזקיה. אמר רב: לא אברי עלמא לאפוקי מדרבי הילל דאמר:  -אכלי להו? 

אלא לדוד. ושמואל אמר: למשה. ורבי יוחנן אמר: למשיח. מה שמו? דבי רבי שילא אמרי: שילה שמו, שנאמר עד 

ר: חנינה כי יבא שילה. דבי רבי ינאי אמרי: ינון שמו, שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו. דבי רבי חנינה אמ

שמו, שנאמר אשר לא אתן לכם חנינה. ויש אומרים מנחם בן חזקיה שמו, שנאמר כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. 

ורבנן אמרי: חיוורא דבי רבי שמו שנאמר אכן חליינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים 

ר והיה אדירו ממנו ומשלו מקרבו יצא. אמר רב: אי מן חייא כגון אנא, שנאמ -ומענה. אמר רב נחמן: אי מן חייא הוא 

 כגון דניאל איש חמודות. -כגון רבינו הקדוש, אי מן מתיא הוא  -הוא 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צט עמוד א

תניא, רבי אליעזר אומר: ימות המשיח ארבעים שנה, שנאמר ארבעים שנה אקוט בדור. רבי אלעזר בן עזריה 



הוי אומר  -עים שנה, שנאמר והיה ביום ההוא ונשכחת צר שבעים שנה כימי מלך אחד. איזהו מלך מיוחד אומר: שב

זה משיח, רבי אומר: שלשה דורות, שנאמר ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. רבי הילל אומר: אין להם משיח 

בבית ראשון,  -לל! חזקיה אימת הוה לישראל, שכבר אכלוהו בימי חזקיה. אמר רב יוסף: שרא ליה מריה לרבי הי

ואילו זכריה קא מתנבי בבית שני ואמר גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלים הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא 

 עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות.

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף לא עמוד א

זה  -זה סדר זרעים, עתיך  -אמונת  -ת ודעת וגו' אמר ריש לקיש: מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמ

זה סדר טהרות. ואפילו  -זה סדר קדשים, ודעת  -זה סדר נזיקין, חכמת  -זה סדר נשים, ישועות  -סדר מועד, חסן 

 הכי יראת ה' היא אוצרו.

Too see the צפית לישועה of the Chofetz Chaim click here 

Too see the Rabbi Lopiansky's article click here 

 

https://mishpacha.com/sometimes-mashiach-is-not-the-solution/


 

Too see the Rambam's Iggeres Teiman click here 

 ד - הלכה ג רמב"ם הלכות מלכים פרק יא

ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא 

נושא כליו של בן כוזיבא בדברים אלו, אין הדבר כך, שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה 

המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג 

בעונות, כיון שנהרג נודע להם שאינו, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת, ועיקר הדברים ככה הן, שהתורה 

ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהן, וכל המוסיף או גורע או שגלה הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם ולעולמי עולמים, 

 .פנים בתורה והוציא הדברים של מצוות מפשוטן הרי זה בודאי רשע ואפיקורוס

ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל 

לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ונצח כל האומות 

צליח עד כה או נהרג בידוע שאינו שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי. ואם לא ה

זה שהבטיחה עליו תורה והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו. ולא העמידו הקדוש ברוך הוא אלא 

לנסות בו רבים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף בהן ולברר וללבן עד עת קץ כי עוד למועד. אף ישוע הנצרי 

, כבר נתנבא בו דניאל שנאמר ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו. וכי שדמה שיהיה משיח ונהרג בבית דין

יש מכשול גדול מזה. שכל הנביאים דברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצותן. וזה גרם 

ה'. לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי 

אבל מחשבות בורא עולם אין כח באדם להשיגם כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו 

של ישוע הנצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא לישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד 

בשם ה' ולעבדו שכם אחד. כיצד. כבר נתמלא את ה' ביחד. שנ' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם 

העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב 



והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה ולא היו 

אומרים דברים נסתרות יש בהם ואינן כפשוטן וכבר בא משיח וגלה נסתריהם. וכשיעמוד המלך  נוהגות לדורות ואלו

 המשיח באמת ויצליח וירום וינשא מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם הטעום.

 הלכה ב רמב"ם הלכות מלכים פרק יב

אלא שיעבוד מלכיות בלבד, יראה מפשוטן של דברי הנביאים, אמרו חכמים אין בין העולם הזה לימות המשיח 

שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם, 

שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה וגו', ואינו בא לא לטמא הטהור, ולא לטהר הטמא, ולא לפסול אנשים שהם 

רות, ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין, אלא לשום שלום בעולם, שנאמר והשיב לב אבות על בנים, ויש בחזקת כש

מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבא אליהו, וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד 

אלא לפי הכרע הפסוקים, שיהיו, שדברים סתומין הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, 

ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו, ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת, ולעולם לא 

יתעסק אדם בדברי ההגדות, ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא בהן, ולא ישימם עיקר, שאין 

כן לא יחשב הקצין, אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי הקצים, אלא יחכה מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה, ו

 ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו.

 ב-הלכה א רמב"ם הלכות תשובה פרק ח

הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא והיא החיים שאין מות עמהן והטובה שאין עמה רעה, הוא שכתוב 

השמועה למדו למען ייטב לך לעולם שכולו טוב והארכת ימים לעולם בתורה למען ייטב לך והארכת ימים, מפי 

שכולו ארוך, וזהו הוא העולם הבא, שכר הצדיקים הוא שיזכו א לנועם זה ויהיו בטובה זו, ופרעון הרשעים הוא שלא 

ברשעו  יזכו לחיים אלו אלא יכרתו וימותו, וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו הוא המת ב שאינו חי לעולם אלא נכרת

ואבד כבהמה, וזהו כרת הכתובה בתורה שנאמר הכרת תכרת הנפש ההיא, מפי השמועה למדו הכרת בעולם הזה 

תכרת לעולם הבא, כלומר שאותה הנפש שפירשה מן הגוף בעולם הזה אינה זוכה לחיי העולם הבא אלא גם מן 

 העולם הבא נכרתת. 

בלבד בלא גוף כמלאכי השרת, הואיל ואין בו גויות אין בו לא העולם הבא אין בו גוף וגויה אלא נפשות הצדיקים 

אכילה ולא שתייה ולא דבר מכל הדברים שגופות בני אדם צריכין להן בעולם הזה, ולא יארע דבר בו מן הדברים 

שמארעין לגופות בעולם הזה, כגון ישיבה ועמידה ושינה ומיתה ועצב ושחוק וכיוצא בהן, כך אמרו חכמים 

העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא תשמיש אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהן ונהנין הראשונים 

מזיו השכינה, הרי נתברר לך שאין שם גוף לפי שאין שם אכילה ושתיה, וזה שאמרו צדיקים יושבין דרך חידה 

בראשיהן כלומר דעת שידעו אמרו, כלומר הצדיקים מצויין שם בלא עמל ובלא יגיעה, וכן זה שאמרו עטרותיהן 



שבגללה זכו לחיי העולם הבא מצויה עמהן והיא העטרה שלהן כענין שאמר שלמה בעטרה שעטרה לו אמו, והרי 

הוא אומר ושמחת עולם על ראשם ואין השמחה גוף כדי שתנוח על הראש כך עטרה שאמרו חכמים כאן היא 

משיגין מאמתת הקדוש ברוך הוא מה שאינם יודעים והם הידיעה, ומהו זהו שאמרו נהנין מזיו שכינה שיודעים ו

בגוף האפל השפל. +/השגת הראב"ד/ העוה"ב אין בו גוף. א"א דברי האיש הזה בעיני קרובים למי שאומר אין 

תחיית המתים לגופות אלא לנשמות בלבד, וחיי ראשי לא היה דעת חז"ל על זה שהרי אמרו כתובות )דף קי"א( 

דו בלבושיהן ק"ו מחטה וכו' וכן היו מצוין לבניהם )שבת קי"ד( אל תקברוני בכלים לבנים ולא עתידין צדיקים שיעמ

בשחורים שמא אזכה, וכן אמרו )סנהדרין צ"ב( שלא ישובו הצדיקים לעפר אלא עומדין בגוייתם, וכן אמרו )שם 

חיים, אבל אפשר שהבורא ישים  /סנהדרין/ צ"א( במומם עומדין ומתרפאין, וכל אלה מוכיחים כי בגוייתם הן עומדין

 .גוייתם חזקות ובריאות כגוית המלאכים וכגוית אליהו זכור לטוב ויהיו העטרות כמשמען וכפשוטן ולא יהיה משל

 )להרמב"ן( תורת האדם שער הגמול

יי ויש עוד במחוייבי הכרת שגופו נכרת מחיי העולם הזה ונפשו נכרתת אפילו מחיי העולם הבא ואין צריך לומר מח

גן עדן, לפי שהוא נידון בגיהנם לעולם, והם עובדי ע"ז והכופרים כגון אלו שמנו חכמים במשנת ואלו שאין להם חלק 

לעולם הבא האומר אין תחיית המתים מן התורה ואין תורה מן השמים ואפיקורוס ומה שהוסיפו עליהן בברייתא, 

והמגלה פנים בתורה, והני דקתני באידך ברייתא דקתני בתוספתא הוסיפו עליהן הפורק עול והמפר ברית בשר 

התם המינין והמשומדין והמסורות ושפרשו מדרכי צבור ושחטאו ושהחטיאו את הרבים ושנתנו חתיתם בארץ חיים 

יורדין לגיהנם ונדונין לדורי דורות וכו', ורשעים הללו הם שכתוב בהם הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה ודרשו 

לח( הכרת בעולם הזה תכרת לעולם הבא, כפל זה לא נאמר בתורה אלא בענין ע"ז ומגדף רבותינו )ספרי פ' ש

וכיוצא בהם, דכתיב כי דבר ה' בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה ודרשו במסכת שבועות 

ם אמרו )י"ג א'( כי דבר ה' בזה זה הפורק עול ומגלה פנים בתורה ואת מצותו הפר זה המפר ברית בשר, וש

בפירוש שאין כפל הזה שבכרת נדרש בכל עבירות שבתורה אלא באלו שבכתוב הזה, ולפיכך לא מנו רבותינו אלא 

אלו הנזכרים וכיוצא בהם לפי שהכתוב הזה בענין ע"ז נאמר, וריבה הכתוב את אלו והוא הדין לכל הכופרים בעיקר 

תם לא תמות ואשם לא תכבה, הא בשאר הכריתות וכן בשאר רשעים המוחלטין, לפי שמצאו בהן בקבלה כי תולע

 אינו כן אלא כמו שביארנו. 

אף על פי שיש בחטאים האלו החמורים כרת בגוף בעוה"ז וכרת בנפש לעוה"ב, יש כופר בעיקר שמאריכין לו ואוכל 

ולם, לפי חיי העוה"ז. וא"ת והיאך תולין לו על כרת שבגופו, אם בשביל זכות שעשה, אין לכופר בעיקר זכות לע

שהוא עושה לשם כפרנותו ולא לשם הקדוש ברוך הוא יתברך, זו אינה קושיא שיש בדרכיו של בעל הרחמים לרחם 

על מי שעושה טובה ומעשה הגון בעוה"ז אפילו עשאו לשם ע"ז, כגון מה שאמרו חז"ל באומות העולם עכו"מ, וכן 

שו לישראל ושאר אומות שלא הרעו להם לא נגזר בדברי הנביאים מקצת אומות שנגזר עליהם גלות בשביל מה שע

עליהם גלות, וכן הכתוב מזהירנו לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, וכ"ש שכבר רמזנו סוד שיש בו תיקון כל 

 השאלות הללו שהדין נותן להתלות אפילו לעובד ע"ז להכעיס, ברוך שופט הצדק שיסד הכל ברחמים. 



"ל, צריכין אנו לחוש ולפרש דברי הרב הגדול ר' משה בר מיימון ז"ל, כתב ואחרי שביארנו אמונתם ודבריהם ז

בספר המדע שכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה ופרעון הרשעים שלא יזכו לחיים אלא יכרתו וימותו, וכל מי שאינו 

ת הנפש זוכה לחיים אלו הוא מת שאינו חי לעולם אלא נכרת ברשעו ואבד כבהמה, וזהו הכרת שנאמר הכרת תכר

ההיא, מפי השמועה למדו הכרת בעולם הזה תכרת לעולם הבא, כלומר שאותה הנפש שפירשה מן הגוף בעולם 

הזה אינה זוכה לחיי העולם הבא אלא גם מן העולם הבא נכרתה. עוד כתב הרב ז"ל הנקמה שאין נקמה למעלה 

דרך משל באר שחת ואבדן ותפתה  ממנה שתכרת הנפש ההיא שעונה בה, וזה האבדן הוא שקורין אותו הנביאים

ועלוקה וכל לשון כליה והשחתה, לפי שהוא הכליה שאין אחריה תקומה וההפסד שאינו חוזר לעולם, כל אלו דברי 

 הרב ז"ל. 

מי שרואה דברים הללו לבו נוקפו שמא נטה דעת הרב ז"ל לומר שאין עונש ויסורין לנפש החוטאת ולא תשיג אותה 

ס ושלום, אלא דברי הרב ז"ל על סוף האבדון והכליון החרוץ שאין אחריו עונש ונקמה, והוא צער כדרך החיצונים, ח

הכרת שהוא בטול הנפש, וכלל בה שהביטול הזה מלבד מה שנתיסרה תחלה בענשי גיהנם ויסורין שבו, הוא עונש 

ממקום הכבוד  גדול ואבדן חמור, לפי שאבדה הנועם הגדול שהיתה ראויה לו מצד שהיא בריה זכה שלוקחה

כמלאכים או למעלה מהם, והוא זכות הצדיקים ומעלתם שהם זוכים לה כמו שפירש הרב ז"ל וכמו שאנו עתידים 

לבאר, ואף על פי שלא פירש הרב ז"ל כל צרכו בביטול הזה שיהיה מתוך דין ויסורין, יש ראיה בדבריו ללמד עליו 

שעים שעונותיהן מרובין דנין אותם כפי חטאותיהם ויש זכות, שהרי כתב בפרק אחד מפרקי הספר הנזכר, כל הר

להם חלק לעוה"ב שכל ישראל יש להם חלק לעוה"ב, ואלו שאין להם חלק לעוה"ב אלא נכרתין ואובדין ונידונין כפי 

גודל פשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים המינין והאפיקורסין והכופרים בתורה וכו', הרי שהפריש בין חייבי 

מור ובין הנדון כפי רשעו, ואם אין שם מקום של עונש ויסורין לנפש מהו המשפט הזה שנדון בו הרשע כפי הכרת הג

 רשעו ובסוף יש לו חלק לעולם הבא, הא אין הכוונה אלא כמו שפירשנו. 

אבל יש לו להרב ז"ל במקום אחר דברים משבשים הדעות, חזר ושנה זה הענין בפירוש המשנה בפרק חלק, ואמר 

העונש הגדול הוא שתפסק הנפש ותאבד ושלא תשאר, והוא מה שנזכר בתורה בענין כרת כמו שנאמר הכרת כי 

תכרת הנפש ההיא ואמרו ז"ל הכרת בעה"ז תכרת לעוה"ב, ואמר הכתוב והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים 

האמת, יכרת ויאבד מן וכל מי שהיה נמשך אל התענוגים הגשמיים וישליך האמת אחרי גוו ויגביר השקר על 

המעלה ההוא וישאר גוף אובד בלבד, וכתב ואולם גיהנם הוא כינוי על עונש הרשעים ולא התבאר בתלמוד איך 

יהיה זה העונש, אבל מקצתם אומרים כי השמש תקרב אל הרשעים ותשרפם והביאו ראיה מן הפסוק הנה יום בא 

תבער בגופם ותשרפם והראיה על זה רוחכם אש תאכלכם, בוער כתנור וגו', ומקצתם אומרים כי חמימות נפלאת 

 אלו דבריו ז"ל. 

ואינם דברים נוחים לדעתנו, מפני שדברי רבותינו במחלוקת הזה שהזכיר אינם על דיני גיהנם המצוי תמיד, שהוא 

 לדברי הכל מקום דין באש נפלאה דקה, בראה האלהים לענוש ולאבד רחקיו ולהצמית כל זונה ממנו, אבל יש

לדעת רבותינו ז"ל עוד יום מועד לדין עמים, והוא היום שהנביאים מיעדין אותנו הנה יום בא בוער כתנור, ואמר 



מלאכי יום ה' הגדול והנורא, ואמר ישעיה ויצאו וגו', כי כמו שנדונין בראש השנה על חיי העולם הזה, ונדון כל אדם 

כל ביום הגדול מתחלת ימות התחיה על ענין אותו שכר העתיד ביום מיתתו על שכר נפשו ועונש גיהנם, כן נידונין ה

לעולם הבא, אם ראוי לתחיית המתים ולנועם הגוף והנפש באותו זמן, וכן כתוב באותו העת ורבים מישני אדמת 

עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם, והם הרשעים כגון אומות העולם ועובדי ע"ז שנגמר דינם 

עולם ושלא ינעמו בחיים ההם, אלא ישארו בדראון שלהם או יכפל עליהם עונש ממדה קשה לרעה הימנה  לדראון

כפי מה שנתחייבו, ועל הדין הזה שנינו במשנה אנשי דור המבול אין להם חלק לעולם הבא ואינן עומדין בדין, ואנשי 

 סדום אין להם חלק לעולם הבא אבל עומדין בדין. 

בדבריהם ז"ל אריכות העונשים לעתיד, הוא מהכרתת הנפש החוטאת בדין ההוא, כמו  וכן בכל מקום שתמצא

שאמרו בואלה שמות רבה )פ"ל כ'( שאלו ישראל לבלעם אימתי הוא אמר להם אראנו ולא עתה, אמר להם הקדוש 

ין לדין גיהנם ברוך הוא זו היא דעתכם אי אתם יודעין שסופו לירד לגיהנם ואינו רוצה שתבא ישועתי וכו', זה הענ

העתיד ביום הדין הגדול. ויונתן בן עוזיאל אמר בתרגום כי לא ביד יקחו )שמואל ב' כ"ג( בכן לית פורענותהון ביד 

אינש, אלהין באישתא עתידין לאיתוקדא יתוקדון באתגלאה בית דינא רבה למיתב על כורסי דינא למידן ית עלמא. 

)תהלים ע"ג(, היך חלמא מן גבר רווי דמתער משנתיה ה' ליום  בתרגום ירושלמי דתהלים בפסוק כחלום מהקיץ

דינא רבא באתערתהון מן בית קבורתהון ברגוז דמותהון תבסור. ואמרו במכילתין )פ' בשלח( אם תזכו לשמור את 

השבת תנצלו משלש פורעניות מיומו של גוג ומחבלו של משיח ומיום דין הגדול. ואמרו באגדה )ויק"ר פכ"ו( 

ובמקומות אחרים במדרש למה הרגזתני להעלות אותי שהיה שמואל מתירא שהגיע יום הדין, ואף על פי  בילמדנו

 שכבר מת זה כמה היה סבור שהוא יום הדין העתיד שהכל נידונין בו. 

ועל זה אמר ריש לקיש )ע"ז ג' ב'( שאין גיהנם לעתיד לבא והוא יום הדין הזה לעתיד לבוא אלא הקדוש ברוך הוא 

א חמה מנרתיקה ומקדירה רשעים נידונין בה וצדיקים מתרפאין בה, והם הצדיקים שזכו לתחיה ועמדו במומם מוצי

כמו שהלכו, מת חגר או סומא עומד במומו כמו שאמרו חכמים ז"ל )סנהדרין צ"א ב'( שמא לא יאמרו מן השמים 

ר והיו כל זדים וכל עושי רשעה קש ריפא אותם אלא אחרים הם, והביא ראיה לזה מדכתיב הנה יום בא בוער כתנו

ולהט אותם היום הבא אמר ה' צבאות אשר לא יעזוב להם שורש וענף וכו', ודרשו לא שרש בעה"ז ולא ענף לעולם 

הבא, והצדיקים שמתרפאין בה דרש עוד ריש לקיש וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, והנה אין זה 

ת. וכן דרשו בתחלת מסכת ע"ז )ג' ב'( ותעשה אדם כדגי הים מה דגים שבים מן הגיהנם ההווה לאדם אחרי המו

כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתים אף בני אדם כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתים, והעמידוה בעולם הבא 

 כדריש לקיש דאמר ר"ל אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה וכו', הרי ביארו כי זו

המימרא של ר"ל אינה אלא בעוה"ב והוא עולם שאחרי התחיה כמו שאנו עתידין לבאר בראיות גמורות בע"ה 

 יתברך. 

וכן המימרא הזו שנויה עוד בבראשית רבה )פ"ו, ט'( גלגל חמה יש לו נרתיק מה טעם לשמש שם אהל בהם, 

ובריכה של מים לפניו בשעה שהוא יוצא הקדוש ברוך הוא מתיש את כחו במים שלא יצא וישרוף את העולם, אבל 



היום הבא, ואתה יודע שדין לעתיד לבא הקדוש ברוך הוא מערטלו ומלהט בו את הרשעים מה טעם ולהט אותם 

גיהנם בכל יום הוא מכלל הזמן הזה ההוה עכשו כפי מה שנתפרש מדברי רבותינו ז"ל, וזה הנזכר בכאן בזו 

המימרא אינו אלא לעתיד לבא לכשיתערטל השמש מן הנרתק הזה שהזכירו עליו שהוא בתוכו בעולם הזה כמו 

מדרש תהלים ואמרו מה הקדוש ברוך הוא עושה לעתיד שכתוב לשמש שם אהל בהם, והחזירו עוד מימרא זו ב

לבא שולף אותו מנרתיקו ומביאו לרקיע השני ודן בו את הרשעים, וכן דברי החכם האחר )ב"ר פ"ו י'( והוא ר' יהודה 

ברבי אלעאי אמר לא יום ולא גיהנם אלא אש היא שהיא יוצאה מגופו של רשע ומלהטתו, כל אלו הדברים לעתיד 

ן אמרו עוד אפילו בשעה שהקב"ה מחזיר נשמות לפגרים מתים נשמתן קשה להם וכו', שתי אלו לבא הם. וכ

המימרות ענין אחד ליום העתיד שכתוב ואלה לחרפות לדראון עולם, ואיך יעלה על לב גורס תלמוד שיאמר ריש 

)נ"ד א'( אמר ר' יוסי  לקיש שאין גיהנם וכמה ברייתות שנויות בתלמוד בענין המקום והאש ההוא, כדתניא בפסחים

אור שברא הקדוש ברוך הוא בשני בשבת אין לו כביה עולמית, והיו מקשים על ריש לקיש מן הברייתא וסותרין 

דבריו בתיובתא, והוא עצמו ריש לקיש הזכיר בעירובין )י"ט א'( אור של גיהנם, והלשון עצמו מוכיח שלא אמר אין 

 אלא שהענין כמו שפירשנו והדברים כמו שביארנו.  גיהנם בעולם אלא אין גיהנם לעתיד לבא,

ועם כל זה גלה לנו הרב ז"ל דעתו שהוא מאמין בעונש דין וצער, יהיה באיזה זמן שיהיה אחרי המות, שלא התבאר 

לדעתו בתלמוד ולא הסתפק ממנו אלא איכות הדין והצער הזה. וזה התנצלות לרב ז"ל ולמוד זכות לחכם גדול 

, ופירוש למימרא של ריש לקיש שלא תשבש דעת קצת התלמידים או שלא יתלו בה החיצונים וחסיד כמותו ז"ל

 שהטינא בלבם. 

וכללו של דבר, מבואר הוא מדברי חכמים ואחוז ביד מקבלי התורה שגיהנם הוא מקום דין ומשפט לענוש בו 

הן בגוף שפל גס הבריה ועב  החטאים בנפשותם ביסורין וצער שאין להם דמיון בעוה"ז, לפי שיסורי העולם הזה

ההרגש וכבד, והעונש והצער ההוא בנפש הזכה הדקה בברייתה, וכמו שהרגש האדם בנגיעת המחט בבשרו רב 

מהרגש החמור מפני גסות ברייתו, ואף בבני אדם עצמן זכי הגוף והנקיים בדעות וביצירתן מרגישין ביסורין וצער 

הרגש, המורגלים במלאכות הכבדות והנמבזות שנעשה בשרם כבשר יותר מן הגסים עבי הגוף משובשי הדעות וה

הסוס והפרד, כן הרגש הנפש ביסוריה גדול מאד מיסורי הגוף לרוב הרגשתה וזכות ברייתה, ואין ערך ודמיון בין 

ועוד הדין הזה נכפל על מחוייבי הכרת ביום אותו הצער החזק הגדול ובין צער בעלי החיים בגופותם בשום פנים. 

הדין הגדול ונדונין בו בגיהנם עד שמתאכלין שם, או לדעת ריש לקיש שבחמה היוצאה מנרתקה הם נדונין, ומכל 

מקום מיסורי אש של גיהנם הוא, שהחמה הזו שנתערטלה מן הנרתיק מיסוד האש העליון שאור של גיהנם הווה 

ן רבותינו בעיקר מכל עיקרי הדינין הללו ממנו היא וכמו שנתפרש למעלה, ומכאן יבין כל בעל שכל שאין מחלוקת בי

 העתידין וכל דבריהם עולין בסגנון אחד.

 אות ב דברים רבה )וילנא( פרשת וילך פרשה ט

כי לא לקלים המרוץ וגו', ומהו כי לא לקלים המרוץ א"ר תנחומא המקרא הזה מדבר במשה כיצד אתמול  וכו'זש"ה 

 .כנשר עכשיו היה מבקש לעבור את הירדן ואינו יכול שנא' כי לא תעבור את הירדן הזההיה עולה לרקיע 



Rabbi Breitowitz 

 פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סנהדרין פרק י משנה א

וממה שראוי שאזכיר כאן וזהו המקום היותר ראוי להזכירם בו, שעיקרי תורתינו הטהורה ויסודותיה שלש עשרה 

 יסודות.

כל  היסוד הראשון מציאות הבורא ישתבח. והוא, שיש שם מצוי בשלמות אופני המציאות, והוא עלת מציאות

הנמצאים, ובו קיום מציאותם, וממנו נמשך להם הקיום. ואלו נתאר סלוק מציאותו כי אז בטלה מציאות כל נמצא 

ולא ישארו קיימים במציאות, ואלו נתאר סלוק כל הנמצאים זולתו, כי אז לא תבטל מציאותו יתעלה, ולא תחסר, כי 

השכלים כלומר המלאכים וגרמי הגלגלים ומה  הוא יתעלה בלתי זקוק במציאותו לזולתו, וכל מה שזולתו מן

 שלמטה מהן הכל זקוק במציאותו אליו. וזה יסוד הראשון הוא אשר מורה עליו דבור אנכי ה' וכו'.

 והיסוד השני

אחדותו יתעלה. והוא, שזה עלת הכל אחד, לא כאחדות המין ולא כאחדות הסוג, ולא כדבר האחד המורכב שהוא 

אחד כגוף הפשוט שהוא אחד במספר אבל מקבל החלוקה והפיצול עד בלי סוף, אלא  מתחלק לאחדים רבים, ולא

הוא יתעלה אחד, אחדות שאין אחדות כמוה בשום פנים, וזה היסוד השני מורה עליו מה שנ' שמע ישראל ה' 

 אלהינו ה' אחד.

עוהו מאורעות הגופים כגון והיסוד השלישי שלילת הגשמות ממנו. והוא, שזה האחד אינו גוף ולא כח בגוף, ולא יאר

התנועה והמנוחה, לא בעצם ולא במקרה. ולפיכך שללו ממנו עליהם השלום החבור והפירוד ואמרו לא ישיבה ולא 

עמידה לא עורף ולא עפוי, כלומר לא פירוד והוא עורף, ולא חבור כי עפוי מן ועפו בכתף פלשתים כלומר ידחפום 

י תדמיון אל וכו', ואל מי תדמיוני ואשוה וכו', ואלו היה גוף כי אז היה בכתף להתחברם בהם, ואמר הנביא ואל מ

דומה לגופות, וכל מה שבא בספרים מתאריו בתארי הגופות כגון ההליכה והעמידה והישיבה והדבור וכיוצא בזה 

היסוד  הם כולם דרך השאלה, וכמו שאמרו דברה תורה כלשון בני אדם. וכבר דברו בני אדם בענין זה הרבה, וזה

השלישי הוא אשר מורה עליו מה שנ' כי לא ראיתם כל תמונה כלומר לא השגתם אותו בעל תמונה, לפי שהוא כמו 

 שאמרנו לא גוף ולא כח בגוף.

והיסוד הרביעי הקדמות. והוא, שזה האחד המתואר הוא הקדמון בהחלט, וכל נמצא זולתו הוא בלתי קדמון ביחס 

ה. וזה היסוד הרביעי הוא שמורה עליו מה שנ' מענה אלהי קדם. ודע כי היסוד אליו, והראיות לזה בספרים הרב

הגדול של תורת משה רבינו הוא היות העולם מחודש, יצרו ה' ובראו אחר ההעדר המוחלט, וזה שתראה שאני 

סובב סביב ענין קדמות העולם לפי דעת הפילוסופים הוא כדי שיהא המופת מוחלט על מציאותו יתעלה כמו 

 ביארתי וביררתי במורה.ש

והיסוד החמישי שהוא יתעלה הוא אשר ראוי לעבדו ולרוממו ולפרסם גדולתו ומשמעתו. ואין עושין כן למה שלמטה 



ממנו במציאות מן המלאכים והכוכבים והגלגלים והיסודות וכל מה שהורכב מהן, לפי שכולם מוטבעים בפעולותיהם 

עלה, ואין עושין אותם אמצעים להגיע בהם אליו, אלא כלפיו יתעלה יכוונו אין להם שלטון ולא בחירה אלא רצונו ית

המחשבות ויניחו כל מה שזולתו. וזה היסוד החמישי הוא האזהרה על עבודה זרה, ורוב התורה באה להזהיר על 

 זה.

ד ושלמות והיסוד הששי הנבואה. והוא, לדעת שזה המין האנושי יש שימצאו בו אישים בעלי כשרונות מפותחים מא

גדולה, ותתכונן נפשם עד שמקבלת צורת השכל, ויתחבר אותו השכל האנושי בשכל הפועל, ויאצל עליהם ממנו 

אצילות שפע, ואלה הם הנביאים, וזוהי הנבואה וזהו ענינה. וביאור היסוד הזה בשלימות יארך מאד, ואין מטרתינו 

ללות כל המדעים, אלא נזכירם בדרך הודעה בלבד, ופסוקי פירוט כל יסוד מהם וביאור דרכי ידיעתו, לפי שזה הוא כ

 התורה מעידים בנבואת נביאים רבים.

והיסוד השביעי נבואת משה רבינו. והוא, שנאמין שהוא אביהן של כל הנביאים שקדמו לפניו והבאים אחריו, הכל 

ר ממה שהשיג וישיג כל הם למטה ממנו במעלה, והוא בחיר ה' מכל המין האנושי, אשר השיג ממנו יתעלה יות

אדם שנמצא ושימצא. ושהוא עליו השלום הגיע לתכלית הרוממות מעל האנושיות עד שהשיג המעלה המלאכית 

ונעשה במעלת המלאכים, לא נשאר לפניו שום מסך שלא קרעו ולא עצר בעדו שום מעצור גופני, ולא נשאר בו שום 

ות הדמיוניים והחושים בכל השגותיו, ונתבהל כוחו דבר מן החסרון לא מעט ולא הרבה, והושבתו בו הכוח

המתעורר, ונשאר שכל בלבד, ועל ענין זה אמרו עליו שהוא מדבר עם ה' בלי אמצעות המלאכים. ורציתי לבאר כאן 

זה הענין הנפלא, ואפרש סתומות פסוקי התורה, ואבאר ענין אמרו פה אל פה וכל הפסוק הזה וזולתו מענינו, לולי 

נינים האלו דקים מאד וצריכים להרחבה מרובה והקדמות ומשלים, ושצריך לבאר תחלה מציאות שראיתי שהע

המלאכים ושנויי מעלותיהם לפני הבורא, וכן ביאור הנפש וכל כחותיה, ויתרחב ההקף עד שנגיע לדבר על הצורות 

צור מאה דפים, ולכן אניחנו שהזכירו הנביאים לבורא ולמלאכיו, ולא יספיק לענין זה לבדו ואפילו אקצר תכלית הק

למקומו או בספר ביאורי הדרשות שהבטחתי בו, או בספר הנבואה שהתחלתי לחברו, או בספר שאחבר בפירוש 

אלו היסודות. ואחזור לענין היסוד הזה השביעי ואומר שנבואת משה רבינו נבדלה מנבואת כל שאר הנביאים 

היה אין ה' מדבר אתו כי אם על ידי אמצעי, ומשה בלי בארבעה הבדלים, ההבדל הראשון שכל נביא איזה שי

אמצעי כמו שאמר פה אל פה אדבר בו. וההבדל השני שכל נביא לא יבואהו החזון אלא בזמן השינה כמו שאמר 

בכמה מקומות בחלום הלילה, ויחלם, בחלום חזיון לילה וכו' והרבה מן הענין הזה, או ביום אחר תרדמה הנופלת 

שבו שובתים כל חושיו ומתרוקנת מחשבתו כעין שינה, ומצב זה נקרא מחזה ומראה, ועליו הוא על הנביא ומצב 

אומר במראות אלהים. ומשה בא לו הדבור ביום והוא עומד בין שני הכרובים כמו שהבטיחו ה' ונועדתי לך שם 

א כן עבדי משה. ודברתי אתך וכו', אמר יתעלה אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו. ל

וההבדל השלישי שהנביא כאשר בא לו החזון ואף על פי שהוא במראה ועל ידי מלאך יחלשו כחותיו ומתחלחל גופו 

וירד עליו מורא עצום מאד כאלו הולך למות, כמו שביאר בדניאל כשדבר עמו גבריאל במראה אמר ולא נשאר בי כח 

י הייתי נרדם על פני ופני ארצה, ואמר במראה נהפכו צירי עלי. והודי נהפך עלי למשחית ולא עצרתי כח. ואמר ואנ

ומשה אינו כן אלא יבואהו הדבור ולא תארע לו חלחלה כלל והוא אמרו יתעלה ודבר ה' אל משה פנים אל פנים 



כאשר ידבר איש אל רעהו, כלומר כשם שלא יארע לאדם שום חרדה מדברי חברו כך הוא עליו השלום לא היה 

בור ואף על פי שהוא פנים בפנים, וזה מחמת חוזק התחברו בשכל כמו שאמרנו. וההבדל הרביעי שכל נחרד מן הד

הנביאים לא יבואם החזון ברצונם אלא ברצון ה', ויש שישאר הנביא כמה שנים ולא יבואהו חזון, ויש שמבקשין מן 

שים או לא תבוא לו כלל. וכבר הנביא להודיעם דבר בנבואה וישאר עד שתבוא לו הנבואה אחר ימים או אחר חד

ראינו מהם מי שהתכונן על ידי שמחת הלב וזכוך המחשבה כמו שעשה אלישע באמרו ועתה קחו לי מנגן אז בא לו 

החזון. ואין זה הכרחי שיתנבא כל זמן שיתכונן, אבל משה רבינו כל זמן שירצה אמר עמדו ואשמעה מה יצוה ה' 

 וא בכל עת, ואמרו אהרן בבל יבוא ואין משה בבל יבוא.לכם, ואמר דבר אל אהרן אחיך ואל יב

והיסוד השמיני הוא תורה מן השמים. והוא, שנאמין שכל התורה הזו הנמצאת בידינו היום הזה היא התורה 

שניתנה למשה, ושהיא כולה מפי הגבורה, כלומר שהגיעה עליו כולה מאת ה' הגעה שקורים אותה על דרך 

איכות אותה ההגעה אלא הוא עליו השלום אשר הגיעה אליו, ושהוא במעלת לבלר ההשאלה דבור, ואין יודע 

שקורין לפניו והוא כותב כולה תאריכיה וספוריה ומצותיה, וכך נקרא מחוקק. ואין הבדל בין ובני חם כוש ומצרים 

י הגבורה והכל ופוט וכנען, ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד, או אנכי ה', ושמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, הכל מפ

תורת ה' תמימה טהורה קדושה אמת. ולא נעשה מנשה אצלם כופר ופוקר יותר מכל כופר אחר אלא לפי שחשב 

שיש בתורה תוך וקלפה, ושאלו התאריכים והספורים אין תועלת בהם, ומשה מדעתו אמרם, וזהו ענין אין תורה מן 

ך הוא חוץ מפסוק אחד שלא אמרו הקדוש ברוך השמים, אמרו שהוא האומר שכל התורה כולה מפי הקדוש ברו

אלא כל אות שבה יש בה  -יתעלה ה' ממה שאומרים הכופרים  -הוא אלא משה מפי עצמו וזה הוא כי דבר ה' בזה 

חכמות ונפלאות למי שהבינו ה', ולא תושג תכלית חכמתה, ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים. ואין לאדם אלא 

יעקב שהתפלל גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך. וכן פירושה המקובל גם הוא מפי להתפלל כמו דוד משיח אלהי 

הגבורה, וזה שאנו עושים היום צורת הסוכה והלולב והשופר והציצית והתפילים וזולתם היא עצמה הצורה שאמר 

הוא אמרו  ה' למשה ואמר לנו, והוא רק מוביל שליחות נאמן במה שהביא, והדבור המורה על היסוד הזה השמיני

 בזאת תדעון כי ה' שלחני וכו' כי לא מלבי.

ויסוד התשיעי הבטול. והוא שזו תורת משה לא תבטל, ולא תבוא תורה מאת ה' זולתה, ולא יתוסף בה ולא יגרע 

ממנה לא בכתוב ולא בפירוש, אמר לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. וכבר ביארנו מה שצריך לבאר ביסוד זה 

 .בהקדמת החבור הזה

והיסוד העשירי שהוא יתעלה יודע מעשה בני אדם ולא הזניחם, ולא כדעת האומר עזב ה' את הארץ, אלא כמו 

שאמר גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני האדם, ואמר וירא ה' כי רבה רעת האדם 

 הזה.בארץ, ואמר זעקת סדום ועמורה כי רבה, הרי אלו מורים על היסוד העשירי 

והיסוד האחד עשר שהוא יתעלה משלם גמול טוב למי שמקיים מצות התורה, ומעניש מי שעובר על אזהרותיה, 

ושגמולו הגדול הוא העולם הבא, ועונשו החמור הכרת. וכבר אמרנו בענין זה מה שיש בו די. והפסוק המורה על 

תעלה מי אשר חטא לי וכו'. ראיה שידוע היסוד הזה אמרו אם תשא חטאתם ואם אין מחיני נא מספרך, והשיבו י



 לפניו העובד והחוטא לשלם גמול טוב לזה ולענוש את זה.

והיסוד השנים עשר ימות המשיח, והוא להאמין ולאמת שיבא ואין לומר שנתאחר אם יתמהמה חכה לו, ואין לקבוע 

דעתן של מחשבי קצין. ולהאמין בו לו זמן, ולא לפרש את המקראות כדי להוציא מהן זמן בואו, אמרו חכמים תפוח 

מן הגדולה והאהבה ולהתפלל לבואו בהתאם למה שנאמר בו על ידי כל נביא, ממשה ועד מלאכי. ומי שנסתפק בו 

או זלזל בענינו הרי זה מכחיש את התורה שהבטיחה בו בפירוש בפרשת בלעם ואתם נצבים. ומכלל היסוד הזה 

דוקא. וכל החולק בענין המשפחה הזו הרי זה כפר בה' ובדברי נביאיו.  שאין מלך לישראל אלא מדוד ומזרע שלמה

 והיסוד השלשה עשר תחיית המתים וכבר ביארנוהו.

 ליקוטים סימן צח -שו"ת חתם סופר חלק ו 

והנה בהא דביאת בן דוד צריך אני להוציא הוצעה א' והוא כמו שהי' משרע"ה שהי' הגואל הראשון נזדקין שמנים 

ולא הרגיש בעצמו שהוא יהי' גואל ישראל ואפי' כשאמר לו הקדוש ברוך הוא לך כי אשלחך אל פרעה  שנה ולא ידע

מ"מ סירב ולא רצה לקבל על עצמו כן יהי' אי"ה הגואל האחרון ומיום שחרב בהמ"ק מיד נולד א' הראוי' בצדקתו 

משיח הטמון וגנוז למעלה עד בוא  להיות גואל ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו ואז יערה עליו רוחו של

וכאשר מצינו בשאול אחר שנמשח באה עליו רוח ממשלה ורוח הקודש אשר מלפנים לא הרגיש בעצמו כן הי' 

בגואל הראשון וכן יהי' בגואל האחרון והצדיק הזה בעצמו אינו יודע ובעונותינו כי רבו כבר כמה וכמה מתו ולא זכינו 

כי הם ראוי' לכך אבל הדור לא הי' ראוי' אולם כשיגיע אי"ה יגלה אליו ה' כמו  שיערה עליהם רוחו של משיח גם

 למשה בסנה וישלחהו או לישראל לבד או למלך א' כמו לפרעה לומר שלח עמי.

 הלכה ד רמב"ם הלכות מלכים פרק יא

ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל 

לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ונצח כל האומות 

צליח עד כה או נהרג בידוע שאינו שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי. ואם לא ה

זה שהבטיחה עליו תורה והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו. ולא העמידו הקדוש ברוך הוא אלא 

לנסות בו רבים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף בהן ולברר וללבן עד עת קץ כי עוד למועד. אף ישוע הנצרי 

, כבר נתנבא בו דניאל שנאמר ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו. וכי שדמה שיהיה משיח ונהרג בבית דין

יש מכשול גדול מזה. שכל הנביאים דברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצותן. וזה גרם 

ה'. לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי 

אבל מחשבות בורא עולם אין כח באדם להשיגם כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו 

של ישוע הנצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא לישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד 

בשם ה' ולעבדו שכם אחד. כיצד. כבר נתמלא את ה' ביחד. שנ' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם 



העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב 

והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה ולא היו 

אומרים דברים נסתרות יש בהם ואינן כפשוטן וכבר בא משיח וגלה נסתריהם. וכשיעמוד המלך  נוהגות לדורות ואלו

 ום.המשיח באמת ויצליח וירום וינשא מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם הטע

 פרק יא פסוק ג פרשת באמשך חכמה 

כבוד בעם, ישנו הנה ידוע התהוות ה גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם.

או מעוצם חכמה של הנכבד ומדותיו האלקיות והנהגתו הנפלאה, או מפעולות זרות בלתי מושגות,  -משני פנים: 

ופלאים יוצאים מגדר ההרגל הטבעי, עד שיחשבוהו לאלקי. והנה המכובד מהחכמה ויושר הנהגתו, הנה תחילת 

כמתו, הם החודרים בעין חודרת את מדותיו, ומאשר הם היודעים להוקיר ח -כבודו אצל החכמים האצילים בעם 

 יפליאוהו לשלם אמיתי, יתפרסם שמו גם אצל ההמון, וחרדת קודש ירעדו ממנו.

אולם האיש המכובד מצד פעולותיו הזרות והנפלאות, הוא יהולל תחילה מן ההמון, אשר בעינים בטוחות יחשבוהו 

שקרים ופליאות זרות בסיפורים מפליאים, עד כי יתפרסם שמו אצל לאלקי, ולאמור כי הוא בלתי טבעי, ויטפלו עליו 

ההמון, וגודל הפרסום יעש כנפיים גם בלבות הנבונים בעם, להטיל ספק בלבם לאמר, לא לחנם יתפרסם שמו אצל 

 והנסיון יוכיח על זה! והנה משה נקרא )דברים לג, א( "איש האלקים", כי הנהגתו -ההמון, עד כי גם הם יכבדוהו 

עלה לשמים וירד, גוזר ומצוה על כל חוקות הטבע ומשטרי השמים, מפיח פיו  -הבלתי טבעית היתה אלקית באמת 

הנה ממפעלות כאלה ההמון במצרים נחרדו, נבעתו,  -ימלאו קצות הארץ שחין, בהרים ידו באו חיות מקצות ארץ 

הוא מפעולות הכישוף, או דבר אחר  בדם וצפרדע הקשו לבם לאמר כי -חיל אחזתם. לא כן החרטומים ושרים 

הנעשה בפעולת הדמיון. עד כי אחרי כל התפלספותם, הודו כי "אצבע אלקים הוא". וכן אמרו )שם י, ז( "עד מתי 

יהיה זה לנו", ולא אמרו "האיש", פירוש, שאינו איש, כי יצא מגדר האנושי, והנהגתו הטבעית, חכמתו וענותנותו, 

 -זולתו, רחמן בכל הגיוניו ופעולותיו, עד כי כל מבין שראהו והתבונן בו, אמר כי זה משה וכל מידותיו חושש לטובת 

האיש האמיתי, ומבלעדיו אין ראוי להיקרא איש, כי כולם כבהמות נמשלו נגדו. ומצד זה נתפרסם שמו אצל 

בעם, החכמים הם  האצילים, כי הם הבינו חכמתו והפליאו הנהגתו. ומצד זה נתפרסם שמו מתחילה אצל האצילים

"עבדי פרעה", ואחרי כן אצל העם. וזה ביאור הכתוב: גם האיש משה ]מצד אנושיותו והנהגתו הטבעית[ גדול מאוד 

 שנתפרסם לעבדי פרעה קודם, ואח"כ להעם, והבן: -)בארץ מצרים(, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם 

ה, לא יתפעלו ממנו נבונים, ומבקשים להן סיבות פירוש, כי המופת, אם יעשהו אדם פחות המעל גדול מאד וכו'.

 וטענות לדחות. אבל איש גדול, כי יעשה מופת, הלא יותר פלא אם לא ישמעו לו?! וזה מספר לנו הכתוב, והבן.

 



 קול התור פרק א

 

 תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קיא עמוד א

דאמר: ג' 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 העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר 

 מדאי. 

 השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת העשין מצוה ד

מצוה רביעית שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבה 

ביד זולתינו מן האומות או לשממה. והוא אמרו להם )מסעי לג ורמב"ן שם( והורשתם את הארץ וישבתם בה כי 

ה זו במקומות אחרים כאמרו יתב' לכם נתתי את הארץ לרשת אותה והתנחלתם את הארץ. ונכפל כזה העניין במצו

)דברי' א( באו ורשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם ופרט אותה להם במצוה זו כולה בגבוליה ומצריה כמו 

שאמר ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים וגו'. שלא יניחו ממנה מקום. והראיה 

)שם( עלה רש כאשר דבר י"י אלהיך לך אל תירא ואל תחת. ואמר עוד )עקב  שזו מצוה אמרו ית' בענין המרגלים

ט( ובשלוח י"י אתכם מקדש ברנע לאמר עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם וכאשר לא אבו לעלות במאמר הזה 

כתוב ותמרו את פי י"י אלהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקולו, הוראה שהיתה מצוה לא יעוד והבטחה. וזו 

יא שהחכמים קורין אותה )סוטה פ"ח מ"ו( מלחמת מצוה. וכך אמרו בגמר סוטה )מד ב( אמר רב יהודה מלחמת ה

יהושע לכבש דברי הכל חובה מלחמת דוד להרווחה דברי הכל רשות. ולשון ספרי )שופטי' יז יד( וירשתה וישבת 

ת שבע' עממים שנצטוו לאבדם בה בזכות שתירש תשב. ואל תשתבש ותאמר כי המצוה הזאת היא המצוה במלחמ

שנ' )ס"פ שופטי'( החרם תחרימם. 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 



הלכו להם, כמאמרם )דב"ר שופטי'( הגרגשי פנה והלך לו, ונתן להם הדורות. וכן אם ברחו האומות ההם מפנינו ו

הקדוש ברוך הוא ארץ טובה כארצם זו אפריקי, נצטוינו אנחנו לבוא בארץ ולכבוש המדינות ולהושיב בה שבטינו. 

וכן אחרי הכריתנו את העממים הנזכרים אם רצו אחר כן שבטינו לעזוב את הארץ ולכבוש להם את ארץ שנער או 

ת ארץ אשור וזולתם מן המקומות אינם רשאין. שנצטוינו בכיבושה ובישיבתה. וממאמרם מלחמת יהושע לכבש א

תבין כי המצוה הזו היא בכבוש. וכן אמרו בספרי )ס"פ עקב( כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם נתתיו 

ו רשות בידם לכבוש חוצה לארץ כאשר וכו' אמר להם כל המקום שתכבשו חוץ מן המקומות האלו הרי הוא שלכם א

עד שלא יכבשו א"י תלמוד לומר וירישתם גוים גדולים ועצומים ואחר כך כל המקום אשר וכו'. ואמרו ואם תאמר 

מפני מה כיבש דויד ארם נהרים וארם צובה ואין מצות נוהגות שם, אמרו דוד עשה שלא כתורה התורה אמרה 

והוא לא עשה כן. הרי נצטוינו בכיבוש בכל הדורות. ואומר אני כי  משתכבשו א"י תהיו רשאין לכבש חוצה לארץ

המצוה שהחכמים מפליגין בה והיא דירת ארץ ישראל עד שאמרו )ת"כ בהר פ"ה ה"ד וכעי"ז כתובו' קי ב, וש"נ, 

מלכים ספ"ה( שכל היוצא ממנה ודר בחוצה לארץ יהא בעיניך כעובד עבודה זרה שנאמר כי גרשוני היום מהסתפח 

נחלת י"י לאמר לך עבוד אלהים אחרים וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה הכל הוא ממצות עשה הזה ב

שנצטוינו לרשת הארץ ולשבת בה. אם כן היא מצות עשה לדורות מתחייב כל יחיד ממנו ואפילו בזמן גלות כידוע 

ר' מתיה בן חרש ור' חנניה בן בתלמוד במקומות הרבה. ולשון ספרי )ראה יב כט( מעשה ברבי יהודה בן בתירה ו

אחי ר' יהושע ור' נתן שהיו יוצאין חוצה לארץ והגיעו לפלטיה וזכרו את ארץ ישראל וזקפו את עיניהם וזלגו 

דמעותיהן וקרעו בגדיהם וקראו המקרא הזה וירשתה וישבת בה ושמרת לעשות אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה 

 כנגד כל המצות שבתורה:

 

 

 

 

 

 

 





 ב עמוד צח דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד

: אמרי שילא רבי דבי? שמו מה. למשיח: אמר יוחנן ורבי. למשה: אמר ושמואל. לדוד אלא עלמא אברי לא: רב אמר

 דבי. שמו ינון שמש לפני לעולם שמו יהי שנאמר, שמו ינון: אמרי ינאי רבי דבי. שילה יבא כי עד שנאמר, שמו שילה

 רחק כי שנאמר, שמו חזקיה בן מנחם אומרים ויש. חנינה לכם אתן לא אשר שנאמר, שמו חנינה: אמר חנינה רבי

 ואנחנו סבלם ומכאבינו נשא הוא חליינו אכן שנאמר שמו רבי דבי חיוורא: אמרי ורבנן. נפשי משיב מנחם ממני

 ומשלו ממנו אדירו והיה שנאמר, אנא כגון - הוא חייא מן אי: נחמן רב אמר. ומענה אלהים מכה נגוע חשבנהו

  .חמודות איש דניאל כגון - הוא מתיא מן אי, הקדוש רבינו כגון - הוא חייא מן אי: רב אמר. יצא מקרבו

 שם רש"י

 וחסיד תחלואים דסובל, הקדוש רבינו היינו ודאי עכשיו שחיים מאותן משיח אם - הקדוש רבינו כגון הוא חייא מן אי

 ביסורין שנדון חמודות איש דניאל היה - כבר שמתו מאותן היה ואם(, א, פה) מציעא בבבא כדאמרינן, הוה גמור

 בחיים דוגמתו יש אם, כלומר, הקדוש רבינו כגון: אחרינא לישנא, דווקא לאו כגון והאי, היה גמור וחסיד אריות בגוב

 . חמודות איש דניאל כגון היינו, למתים הוא דוגמא ואם, הקדוש רבינו היינו

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צז עמוד ב

ני אמר רבי יונתן: תיפח עצמן של מחשבי קיצין, שהיו אומרים: כיון שהגיע את הקץ ולא אמר רבי שמואל בר נחמ

 שוב אינו בא. אלא חכה לו, שנאמר אם יתמהמה חכה לו. -בא 

 רמב"ם הלכות מלכים פרק יב הלכה ב

ם, אמרו חכמים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד, יראה מפשוטן של דברי הנביאי

שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם, 

שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה וגו', ואינו בא לא לטמא הטהור, ולא לטהר הטמא, ולא לפסול אנשים שהם 

עולם, שנאמר והשיב לב אבות על בנים, ויש בחזקת כשרות, ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין, אלא לשום שלום ב

מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבא אליהו, וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד 

שיהיו, שדברים סתומין הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים, 

אלו, ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת, ולעולם לא ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים 

יתעסק אדם בדברי ההגדות, ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא בהן, ולא ישימם עיקר, שאין 

ים, אלא יחכה מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה, וכן לא יחשב הקצין, אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי הקצ

 ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו.



 יג-ה פסוק דניאל פרק יב

ָנה ִלְשַפת ַהְיֹאר: ָנה ִלְשַפת ַהְיֹאר ְוֶאָחד הֵּ ִרים ֹעְמִדים ֶאָחד הֵּ ַויֹאֶמר ָלִאיש ְלבּוש  ְוָרִאיִתי ֲאִני ָדִניֵּאל ְוִהנֵּה ְשַנִים ֲאחֵּ

י ַהיְ  ימֵּ י ַהְיֹאר ַוָיֶרם ַהַבִדים ֲאֶשר ִמַמַעל ְלמֵּ ימֵּ ץ ַהְפָלאֹות: ָוֶאְשַמע ֶאת ָהִאיש ְלבּוש ַהַבִדים ֲאֶשר ִמַמַעל ְלמֵּ ֹאר ַעד ָמַתי קֵּ

ץ ַיד ַעם  ִצי ּוְכַכּלֹות ַנפֵּ ד מֹוֲעִדים ָוחֵּ י ָהעֹוָלם ִכי ְלמֹועֵּ ֶּלה: ַוֲאִני ֹקֶדש ִתְכֶלינָ ְיִמינֹו ּוְשמֹאלֹו ֶאל ַהָשַמִים ַוִיָשַבע ְבחֵּ ה ָכל אֵּ

ְך ָדִניֵּאל ִכי ְסֻתִמים ַוֲחֻתִמים ַהְדָבִרי ֶּלה: ַויֹאֶמר לֵּ ץ: ִיְתָבֲררּו ָשַמְעִתי ְולֹא ָאִבין ָוֹאְמָרה ֲאֹדִני ָמה ַאֲחִרית אֵּ ת קֵּ ם ַעד עֵּ

ם ְוִיְתַלְבנּו ְוִיָצְרפּו ַרִבים ְוִהְרִשיעּו ְרָשִעים ְולֹא ָיִבינּו ָכל  ת ִשּקּוץ ֹשמֵּ ת הּוַסר ַהָתִמיד ְוָלתֵּ עֵּ ְרָשִעים ְוַהַמְשִכִלים ָיִבינּו: ּומֵּ

אֹות ְשֹלִשים ַוֲחִמָשה: ְוַאתָ  י ַהְמַחֶכה ְוַיִגיַע ְלָיִמים ֶאֶלף ְשֹלש מֵּ ץ ְוָתנּוַח ָיִמים ֶאֶלף ָמאַתִים ְוִתְשִעים: ַאְשרֵּ ְך ַלּקֵּ ה לֵּ

ץ ַהָיִמיןְוַתֲעֹמד ְלֹגָרלְ   :ָך ְלקֵּ

 כה-כגפסוק  דניאל פרק ז

אֻכל ָכל ַאְרעָ  יְוָתא ְרִביָעְיָתא ַמְלכּו ְרִביָעָאה ֶתֱהוֵּא ְבַאְרָעא ִדי ִתְשנֵּא ִמן ָכל ַמְלְכָוָתא ְותֵּ ן ֲאַמר חֵּ ְדִקַנ ּ: א ּוְתדּוִשַנ ּ ְותַ כֵּ

יהֹון ְוהּוא ִיְשנֵּא ִמן ַקְדָמיֵּא  ּוְתָלָתה ַמְלִכין ְיַהְשִפל: ְוַקְרַנָיא ֲעַשר ִמַנ ּ ַמְלכּוָתה ַעְשָרה ַמְלִכין ְיֻקמּון ְוָאֳחָרן ְיקּום ַאֲחרֵּ

א ְוִיְסַבר ְלַהְש  י ֶעְליֹוִנין ְיַבּלֵּ  :ָנָיה ִזְמִנין ְוָדת ְוִיְתַיֲהבּון ִבידֵּ ּ ַעד ִעָדן ְוִעָדִנין ּוְפַלג ִעָדןּוִמִּלין ְלַצד ִעָּלָאה ְיַמִּלל ּוְלַקִדישֵּ

 מאמר ח ()רב סעדיה גאון ספר האמונות והדעות

ואנחנו צריכים להשתדל ולחקור על פירוש מועד מועדים וחצי, עד שיהיו כמו אלף ושלש מאות ושלשים חמש שנה. 

' איננו כי אם לשמוש הדברים, כאמרך "למועד חדש האביב", והעיקר מועדים וחצי. וחקרתי ומצאתי כי אמרו 'למועד

זה מסכים שנאמין, שהוא רוצה במאמר מועדים, שני מלכות ישראל, ויהיה הקץ כשני מלכותם וחצָים בלי ספק. 

בלי תוספת ובלי  1,335יה הכל , יה445בבית, וחצים  410קודם בנין הבית, ו 480שנה,  890והוא שכל עתי המלכות 

חסרון. ויהיה אמרו "ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם ימים אלף מאתים ותשעים", מעת מאורע שאירע בבית 

שני בתחלת בנינו, תהיה אחר העת אשר אמר בו המאמר הזה לדניאל, חמש וארבעים שנה. ויהיה אמרו "עד ערב 

יקח ממנה החצי, מפני שהוא פירט את הימים ועשה אותם ללילה בקר אלפים ושלש מאות ונצדק קדש", צריך ש

. ויהיה זה מאחר העת אשר נאמר בו לדניאל המאמר הזה קפ"ה, יגיע סוף הג' זמנים אל 1,150ויום, ויהיה החצי 

 .שנה אחת בעצמה

בשני קצי לוקינו -ואחר כן אומר, ובעבור שיש מקום לספק בשלשה הזמנים בקץ הזה המושם לשעבודנו זה, שם א

השעבודים הראשונים מקום לספק גם כן, שלא נחשוב שהספק אירע בקץ הזה לבדו, מפני שאינו אמת. וכאשר 

 .נראה שני הקצים הקודמים אשר כבר ידענו אמתם, נמצא בהם כמו זה, יסור הספק מלבותינו

 

 















 מלבי"ם דניאל פרק יב

שממנו תתחיל אפשריות הגאולה, אם יזכו, כמ"ש יב( ומעת הוסר התמיד, מבואר שנתן שני זמנים, זמן אחד  -)יא 

זכו אחישנה, וקודם לזה הזמן אין לחכות כלל, ואמר שהזמן הזה יהיה אלף מאתים ותשעים מעת הוסר התמיד 

ולתת שקוץ שומם, ואאל"פ על עת הסרת התמיד בחורבן בית שני, שא"כ יגיע הזמן השני שאחריו אחר אלף 

זמן הסרת התמיד בחורבן בית ראשון, שאז לא נתן שקוץ שומם, כי שרף המקדש השביעי וזה א"א, וגם אאל"פ על 

ערה ערה עד היסוד בה, ובהכרח שכיון על זמן אחר שבו הוסר התמיד ונתן שקוץ שומם, וזה היה ג' פעמים, א[ 

הים בימי מנשה שבטל עבודת התמיד והעמיד צלם בהיכל, ב[ קודם לו בימי אחז שסגר דלתות בית ה' וקטר לאל

אחרים )כמבואר בדה"ב כ"ח(, ג[ קודם לכל אלה בימי עתליה המרשעת, שכתוב כי בניה פרצו את בית אלהים וגם 

כל קדשי בית ה' עשו לבעלים )דה"ב כ"ד(, ובעת ההיא נשבת התמיד שהיה קרב מקופת הצבור, כמש"ש ששם 

לות בבית ה' תמיד כל ימי יהוידע, מבואר יהוידע פקודות בית להעלות עולות )שם כ"ג(, ועוד אמר ויהיו מעלים עו

שקודם לזה בטלו עולות התמיד, וגם נתנו אז שקוץ שומם, שעמד אז בית הבעל, וממ"ש סתם השכל יחייב 

שנחשוב מזמן הראשון שהוא מימי עתליה שמלכה שש שנים, ובסוף ימיה בטלה התמיד ולכן אז התחזק יהוידע 

בטל התמיד ג' אלפים ס', וכשתחשוב מאז אלף מאתים ותשעים כלו כנגדה, והיא מתה בשנת ג' אלפים ס"א ו

בשנת ד' אלפים ש"נ, שמאז התחיל אפשריות הגאולה שיגאלו בכל עת שיזכו, שעז"א אשרי המחכה, ר"ל שמאז 

יש לנו לחכות על הגאולה, ונודע כי בעת ההיא נתן רשות מהקיסר לבנות בית המקדש בירושלים וגם נבנה מאת 

פ פקודת הקיסר יוליוס בהוצאה רבה, ובשנת ד' אלפים שמ"ט היה רעש גדול בכל העולם ונפל המקדש היהודים ע"

הגדול אשר בנו, וביום שאחריו בא אש גדול מן השמים ונתכו כל הברזלים מהבנין ונשרפו יהודים רבים, ובשנה 

, כמבואר בספרי הדורות, שאחריה, שהוא שנת ש"נ היה עיפוש גדול בכל העולם וכל מי שהיה מתעטש נפל ומת

מבואר שאז היה אפשרות לפקודה רק שגרמו העונות, ומעת ההיא אשרי המחכה שמאז עד הקץ האחרון יש לנו 

לחכות, כי אם יזכו יושעו גם באמצע הזמן, עד יגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה, ואם תחשוב משנת ד' 

אז יהיה קץ הפלאות המיועד. וכבר בארנו שנאמרו עוד שני ש"נ עוד אלף של"ה יגיע לשנת ה' אלפים תרפ"ה, ש

זמנים והם מועד מועדים וחצי, שמגיע זמנם לשנת ה' אלפים תרע"ג כמ"ש למעלה )ז' כ"ה(, וזמן השני עד שני 

אלפים ושלש מאות, ונצדק קדש שנאמר לו במראה השניה כלים בשנת ה' אלפים תרפ"ח כמ"ש למעלה )ח' י"ד( 

ם מתאחדים, שבשנת תרע"ג תהיה ההתחלה ותמשך י"ד שנים, שהם השני שבועים, שבוע אחד הרי השלשה זמני

שאחז"ל שבוע שב דוד בא, ושבוע של גוג המבואר בכתוב שיבערו והסיקו באש שבע שנים, שהוא משנת תרע"ג 

זמן תרפ"ח עד שנת תרפ"ח, ובשנת תרפ"ה שהוא ג' שנים לפני תרפ"ח יתחילו בבנין המקדש וימשך ג' שנים, וב

שהוא עד ערב בוקר אלפים ושלש מאות שנים מאותו שנה שדבר עמו המלאך, בשנת שלש לבלשאצר ונצדק קדש 

 ויוחזר התמיד על מכונו, כי שם שאל על החזרת התמיד וע"ז השיבו כמבואר שם:

עוד ששים אנו כותבים את הדברים האלה בחשוון שנת התרכ"ח, ולפי החשבון שעלה בידינו זמן הגאולה ירחק 

שנה, ובאשר עינינו כלות לראות צמיחת קרן ישראל בימינו ולעינינו, ונחכה לו בכל יום שיבא, וכבר התבאר בזהר פ' 

שמות שבכל ס' שנה באלף האחרון שבו יבא הגואל תקום התעוררות לגאולה, לפ"ז ראוי שיהיה איזה התעוררות 



ודעת על השנה הזאת אולי יהיו דברינו לרצון להחיש  בשנה הזאת או שאחריה, ואיזה רושם ראיתי לבקש חשבון

עת ישע, ואומר כי יש מקום לחשב הזמן עדן ועדנים ופלג עדן, שכל עדן הוא ד' מאות שנה כזמן גלות מצרים, 

ושלשה עדנים הם י"ב מאות שנה, וחצי מי"ב מאות הם שש מאות סך הכל ח"י מאות, שעולה לשנה זו שאנחנו 

ת שנה בכיון, והגם שימשכו הימים עד יוגמר הדבר כבר הוחל החזון לצמוח, וכן מ"ש כי למועד בגלותנו זה ח"י מאו

מועדים וחצי היינו שאז יכלו שני השרים שראה על שפת היאור, ועי"כ יכלה נפץ עם קדש שלא יהיו נלחצים עוד 

יהם ויסוריהם וככל נפץ יד כמקדם, ובעת יגיעו מועד מועדים וחצי שהיא בשנת התרכ"ח ילכה נפץ יד עם קדש ענו

עם קדש תכלינה כל אלה שני האנשים העומדים על שפת היאור, )וראיתי בס' חזון למועד עשה ג"כ חשבון על שנת 

תרכ"ח לפי דרכו(. המועד השני שראה עד ערב בוקר אלפים ושלש מאות יתחיל מיום חורבן בית ראשון בשנת ג' 

ואז ונצדק קדש, היינו שמאז יכירו העמים צדקת ישראל וקדושת אלפים של"ח וכלה בשנת ה' אלפים תרל"ח, 

תורתם ולא יוסיפו לענותם עוד. הזמן השלישי ומעת הוסר התמיד, יתחיל מעת הוסר התמיד בחורבן בית ראשון 

)ומ"ש ולתת שקוץ ושמם שאז גברו יד עובדי ע"ג ואמרו כי יראתם גברה(, שהיה בשנת שלשת אלפים של"ח, וכלה 

אשון אלף מאתים ותשעים בשנת ד' אלפים תרכ"ח. ופי' מ"ש אשר המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות הזמן הר

שלשים וחמשה הוא כן, שזמן הזה נחלק לשתים שאחר שיכלה אלף שנים אחר הזמן הראשון שהוא אלף שנים 

וחצי כנ"ל, וז"ש אשרי  אחר ד' אלפים תרכ"ח יתחיל קרן ישראל לצמוח, כמו שהודיעו בזמן שא"ל כי למועד מועדים

המחכה ויגיע לימים אלף, והוא בזמן חמשת אלפים תרכ"ח, ומשם ימשך עוד שלש מאות שלשים וחמשה עד 

שיהיה זמן תחיית המתים, שזה יהיה בשנת תתקס"ג, שהוא ל"ז שנים קודם לאלף השביעי, ומפרש ואתה לך לקץ 

ז תעמוד לגורלך לקץ הימין שאז יהיה תחיית ותנוח, שהקץ יתחיל בשנת התרכ"ח וימשך עד התתקס"ג, שא

 המתים, ותראה שמספר הכתוב.

)יג( ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין, הוא מספר שני אלפים מאתים ותשעים, שהוא זמן התחלת 

הקץ הראשון בשנת התרכ"ח, ושתי תיבות לקץ הימין עולה שלש מאות שלשים וחמשה, שהוא מן הקץ הראשון עד 

ץ האחרון של תחיית המתים, וע"כ נחשב לקץ הימין שתי פעמים כי הם שני קצים, ופי' ואתה לך לקץ לקץ הימין הק

ואז תנוח עדיין, ותעמד לגורלך לקיץ הימין, הקץ השני שבא ג"כ במספר של לקץ הימין, וע"כ נכתב ימין בנו"ן ולא 

 במ"ם כמשפטו:

לא יוסיפו עוד להרע לעם ה' בעבור אמונתם ותורתם, ומשנת  העולה מזה, שלפי' השני, משנה זו )שנת תרכ"ח(

התרל"ח ונצדק קדש, ולא ידענו איזה קדש יצדק עד ימים ידברו, אם ר"ל קדושת העם, אם ר"ל קדושת אמונתם, 

ומן מועד הראשון עד זמן תחיית המתים יהיה עוד של"ה שנה, שאז יקיצו וירננו שוכני עפר, ואיש חמודות יעמוד 

. ולפי' הראשון כתב חזון ובאר על הלוחות, כי צמיחת קרן בית דוד ובנין המקדש וכל יעודי הנביאים יתקיימו לגורלו

בפעם אחת, ואורם תזרח מן שנת התרע"ג עד שנת התרפ"ח, שאז כבר יהיה המקדש על מכונו, ונבנתה עיר על 

 לוכה והיה ה' למלך על כל הארץ:תילה וארמון על משפטו ישב ויתקיימו כל יעודי הנביאים, והיתה לה' המ



ויש לתת טעם למה לא הגיע זמן אפשריות הגאולה עד אלף ומאתים ותשעים, לשני הפירושים, לפי' השני שהיה 

זמנו בשנת ד' אלפים תרכ"ח והוא שמונה מאות שנה אחר חורבן בית שני, נגזר עליהם גלות ת"ת שנה כפלים 

שנת ד' אלפים ש"נ, שהוא תקכ"ב שנה אחר חורבן בית שני, י"ל שנגזר כגלות מצרים, ולפי' הראשון שהיה זמנו ב

עליהם שני גליות כ"א ארבע מאות והיו במצרים רק רד"ו שנה ובבבל רק שבעים שנה, והיו צריכים להיות בגלות 

האחרון תק"ך להשלים ת"ת שנה, כי רד"ו ושבעים ותק"ך הם ת"ת שנה, וחורבן בית שני בסוף שנת תתכ"ח, 

 יל החשבון משנת תתכ"ט ונשלם שנת ד' אלפים שמ"ט, ובשנה שאחריה התחיל אפשריות הגאולה אם יזכו:והתח

 רמב"ם אגרת תימן

דעהו, שאין לאדם ראשית, מה שראוי שת -ואולם, מה שזכרתו מעניין הקצים ומאמר רבנו סעדיה ז"ל בהם 

אפשרות לדעת ידיעה ברורה של הקץ לעולם, כמו שביאר דניאל ואמר "כי סתומים וחתומים הדברים"... שאנשים 

 וכו'. יחשבו קצים למשיח ולא יצליחו

לא  -ודע שאפילו הקץ שבאר ה' מידתו, רצוני לומר גלות מצרים, והוא אמרו "ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה" 

ו ונפל בו ספק: קצת אנשים אז חשבו שהן ארבע מאות שנה מעת רדת יעקב למצרים, וקצת אנשים נודעה אמיתת

חשבו שהן ארבע מאות שנה מתחילת השיעבוד, והיא שנת שבעים אחר רדת יעקב למצרים, וקצת אנשים חשבו 

הבתרים  שהן מעת שהיתה זאת הנבואה, והוא מעמד בין הבתרים, וכאשר שלמו ארבע מאות שנה למעמד בין

יצאו קצת ישראל ממצרים כשלושים שנה לפני שעמד משה, וחשבו שכבר תם הקץ והרגום המצרים והכבידו 

ואם היה כן בקץ אשר התבארה מדתו, כל שכן בזה הקץ הארוך, אשר החריד כל הנביאים והפחידם  וכו'  עבדותם

לביאת המשיח, מפני שיכשיל ההמון  באורך זמנו... ולכן הזהירו החכמים ז"ל שלא לחשב קצים ולא למנות זמנים

ויכניס ספק בלבם כשיבוא הזמן ההוא ולא בא המשיח, והוא אמרם "תפוח דעתן של מחשבי קצין" מפני שהם 

 .מכשול לבני אדם, ומפני זה התפללו לה' להכשילם ולהפסיד הנהגתם

שהביאו לעשות זאת היא  ואנחנו נתנצל בשם רבנו סעדיה ז"ל ונאמר שלמרות שהוא ידע שאסור לעשות כן, מה

היות אנשי דורו מלאי ספקות באמונה, וכמעט שאבדה דת ה', לולי היה הוא ז"ל, כי גילה עמוקותיה וחיזק כח 

נחלשיה והרביצה ושמרה בלשונו ובקולמוסו, וראה כחלק מהשתדלותו לקבץ המון בני האדם בחשבון הקצים, 

, ואין לדקדק עליו בעבור הפסד חשבונו כי כוונתו הפנימית לחזקת תוחלתם לאמת, והוא ז"ל כל מעשיו לשם שמים

 .וכו' היתה זאת

ואולם, אמיתת העת בדקדוק אינה נודעת, אך יש בידי קבלה נפלאה שקיבלתי מאבי ומזקני, שקיבלו מאבותיהם 

י ומזקניהם עד תחילת גלותנו מירושלים, כמו שהעיד הנביא ואמר "וגלות ירושלים אשר בספרד", והוא שבפסוק

נבואת בלעם יש פסוק שיש בו רמז להשבת הנבואה לישראל אחרי שתיפסק... "כעת יאמר ליעקב ולישראל מה 

יש בו סוד, שמהזמן ההוא יימנה כמו שיש מששת ימי בראשית עד הזמן ההוא, ותשוב הנבואה  -ל" -פעל א

מצאתם ממצרים, והיה  ל. וזה המאמר היה בשנת שמונה ושלושים-לישראל, ויאמרו להם הנביאים מה פעל א



 1212ליצירה )= 4,972שנה, ולפי זה תשוב הנבואה לישראל בשנת  2,486מתחילת היצירה עד הזמן ההוא 

לספה"נ(. ואין ספק ששיבת הנבואה לישראל היא מהקדמות המשיח, כאמרו "וניבאו בניכם ובנותיכם" וזהו האמיתי 

הזהירונו ממנו תכלית האזהרה שלא לפרסמו, כדי שלא שבקיצים שאמרוהו לנו, ואמרו לנו שהוא אמיתי אחר ש

 .ידעו בני אדם איחור זמנו

 זמרת הלוי

 



 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צח עמוד א

אמר ליה: זיל שייליה  -אמר ליה: אימת אתי משיח?  -אמר רבי יהושע בן לוי: שנים ראיתי וקול שלשה שמעתי. 

יתיב ביני עניי סובלי חלאים, וכולן שרו ואסירי בחד  -יה? ומאי סימנ -אפיתחא דרומי.  -והיכא יתיב?  -לדידיה. 

 -זימנא, איהו שרי חד ואסיר חד. אמר: דילמא מבעינא, דלא איעכב. אזל לגביה, אמר ליה: שלום עליך רבי ומורי! 

י אמר ליה: מא -אמר ליה: היום. אתא לגבי אליהו.  -אמר ליה: לאימת אתי מר?  -אמר ליה שלום עליך בר ליואי. 

אמר ליה: שקורי קא  -אמר ליה: אבטחך לך ולאבוך לעלמא דאתי.  -אמר ליה: שלום עליך בר ליואי.  -אמר לך? 

 .אמר ליה: הכי אמר לך היום אם בקלו תשמעו -שקר בי, דאמר לי היום אתינא, ולא אתא! 



Rabbi Jacobson 

 הלכה ב רמב"ם הלכות מלכים פרק יב

אלא שיעבוד מלכיות בלבד, יראה מפשוטן של דברי הנביאים, אמרו חכמים אין בין העולם הזה לימות המשיח 

שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם, 

שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה וגו', ואינו בא לא לטמא הטהור, ולא לטהר הטמא, ולא לפסול אנשים שהם 

רות, ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין, אלא לשום שלום בעולם, שנאמר והשיב לב אבות על בנים, ויש בחזקת כש

מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבא אליהו, וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד 

אלא לפי הכרע הפסוקים, שיהיו, שדברים סתומין הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, 

ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו, ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת, ולעולם לא 

יתעסק אדם בדברי ההגדות, ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא בהן, ולא ישימם עיקר, שאין 

כן לא יחשב הקצין, אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי הקצים, אלא יחכה מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה, ו

 ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו.

of Reb Elchonon Wasserman click here עקבתא דמשיחא Too see 

 משנה א משנה מסכת סנהדרין פרק י

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר )ישעיה ס'( ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי 

 להתפאר ואלו שאין להם חלק לעולם הבא האומר אין תחיית המתים מן התורה ואין תורה מן השמים ואפיקורס

רבי עקיבא אומר אף הקורא בספרים החיצונים והלוחש על המכה ואומר )שמות ט"ו( כל המחלה אשר שמתי 

 אומר אף ההוגה את השם באותיותיו:במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רפאך אבא שאול 

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מט עמוד ב

חוצפא יסגא, ויוקר יאמיר, הגפן תתן פריה והיין ביוקר, ומלכות תהפך למינות, ואין תוכחת, בית  -עקבות משיחא 

והגבלן ישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, וחכמות סופרים תסרח, וועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, 

ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנוול אב, בת קמה 

, ועל מה יש לנו באמה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו

 .להשען? על אבינו שבשמים

 











 פסוק א פרשת בראשית פרק ארש"י 

שנקראת )משלי ח  תינו ז"ל בשביל התורהכמו שדרשוהו רבו אין המקרא הזה אומר אלא דרשני, -בראשית ברא 

 ובשביל ישראל שנקראו )ירמיה ב ג( ראשית תבואתו. כב( ראשית דרכו,

 סוף הלכות מלכיםרמב"ם 

ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים 

א לדעת את ה' בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים מצויין כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אל

 הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צח עמוד ב

 לא אברי עלמא אלא לדוד. ושמואל אמר: למשה. ורבי יוחנן אמר: למשיח.

 לי מסכת סנהדרין דף צט עמוד אתלמוד בב

עין  - -אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא 

לא ראתה אלהים זולתך )אלהים( יעשה למחכה לו. ופליגא דשמואל. דאמר שמואל: אין בין העולם הזה לימות 

 המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד.

 ג-פסוק ט ל פרק יבדניא

ץ: ִּֽ ת ק  ֵ֥ ים ַעד־ע  ִרֹּ֖ ים ַהְדבָּ ים ַוֲחֻתִמִ֛ י־ְסֻתִמִ֧ ֵּ֑אל ִכִּֽ ִני  ְך דָּ ֵ֣ אֶמר ל  ינּו  ַוי ֹּ֖ א יִָּבֹּ֖ ים ְול ֵ֥ ִעִּ֔ יעּו ְרשָּ ים ְוִהְרִשֵ֣ ְרפּוּ֙ ַרִבִּ֔ ִּֽ ְתַלְב֤נּו ְוִיצָּ ֲררּו ְוִיִּֽ ִּֽ ְתבָּ ִיִ֠

ינּו: ים יִָּבִּֽ ים ְוַהַמְשִכִלֹּ֖ ִעֵּ֑ ל־ְרשָּ ים: כָּ ִים ְוִתְשִעִּֽ אַתֵ֥ ֶלף מָּ ים ֶאֹּ֖ ם יִָּמִ֕ ֵּ֑ מ  ּוץ ש  ת ִשקֵ֣ ֹּ֖ ת  יד ְולָּ ִמִּ֔ ר ַהתָּ תּ֙ הּוַסֵ֣ ע  יַע  ּומ  ה ְוַיִגֵּ֑ ְמַחֶכֹּ֖ י ַהִּֽ ֵ֥ ַאְשר 

ה: ִּֽ ים ַוֲחִמשָּ ֹות ְשלִשֵ֥ אֹּ֖ ש מ  ֶלף ְשלֵ֥ ים ֶאִ֕ רָּ  ְליִָּמִ֕ ד ְלג  ּוַח ְוַתֲעמ ֵ֥ נִ֛ ץ ְותָּ ֵּ֑ ְך ַלק  ֵ֣ ה ל  ֹּ֖ ין:ְוַאתָּ ִמִּֽ ץ ַהיָּ ֵ֥  ְלךֹּ֖ ְלק 

 פסוק ב בראשית פרק א

ִים: ִּֽ ֵ֥י ַהמָּ ֶפת ַעל־ְפנ  ים ְמַרֶחֹּ֖ ּוַח ֱאלִהִּ֔ ֹום ְורֵ֣ יֵ֣ ְתהֵּ֑ ֶשְך ַעל־ְפנ  הּו ְוח ֹּ֖ הּוּ֙ וָּב ִּ֔ ה ת ֹ֙ ֵ֥ ְיתָּ ֶרץ הָּ אָָּ֗  ְוהָּ

 אות ד פרשת בראשית פרשה בבראשית רבה 

 .ורוח אלהים מרחפת זה רוחו של מלך המשיח



 ין דף צז עמוד אתלמוד בבלי מסכת סנהדר

 אמר רב קטינא: שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב, שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום ההוא.

 פסוק ג רמב"ן בראשית פרק ב

ודע, כי נכלל עוד במלת "לעשות", כי ששת ימי בראשית הם כל ימות עולם, כי קיומו יהיה ששת אלפים שנה )ר"ה 

ך הוא אלף שנים. והנה בשני הימים הראשונים היה העולם כולו לא א(, שלכך אמרו )ב"ר יט ח( יומו של הקדוש ברו

מים ולא נשלם בהם דבר, והם רמז לשני אלפים הראשונים שלא היה בהם קורא בשם ה', וכך אמרו )ע"ז ט א( שני 

אלפים תהו. אבל היתה הבריאה ביום הראשון האור, כנגד האלף של ימות אדם שהיה אורו של עולם מכיר את 

 ולי לא עבד אנוש עבודה זרה עד שמת אדם הראשון:בוראו. וא

 ביום השני יהי רקיע ויהי מבדיל, שבו היו מובדלין נח ובניו הצדיקים מן הרשעים שנדונו במים:

ביום השלישי נראית היבשה והצמיחה ועשתה פירות, הוא האלף השלישי המתחיל בהיות אברהם בן מ"ח שנה 

)להלן ד כו(, וצמח צמח צדיק, כי משך רבים לדעת את ה', כמו שדרשו ואת )ב"ר סד ד(, ואז החל לקרוא בשם ה' 

הנפש אשר עשו בחרן )שם יב ה(, וצוה את ביתו ואת בניו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, ועלה הענין 

דע, כי עד שקבלו זרעו את התורה בסיני, ונבנה הבית ביום ההוא, ואז נתקיימו כל המצות שהם פירות העולם. ו

מעת היות בין השמשות יחשב כיום מחר, ועל כן יתחיל ענין כל יום קודם לו מעט, כאשר נולד אברהם באלף השני, 

 וכן תראה בכל יום ויום:

והיום הרביעי נבראו בו המאורות, הגדול והקטן, והכוכבים, יומו ירמוז באלף הד', הוא החל כאשר נבנה בית 

ד אחרי הבית השני קע"ב שנה. והנה ביום הזה לכל בני ישראל היה אור, כי מלא ראשון, ע"ב שנה אחרי בניינו, ע

כבוד ה' את בית ה', והיה אור ישראל לאש על גבי המזבח, רבוץ שם כארי אוכל הקרבנות, ואחרי כן הקטין אורם 

קעו שני וגלו, כאשר יעדר במולד הלבנה, וזרחה להם כל ימי בית שני, והאש על גבי המזבח רבוץ ככלב, וש

 המאורים בערב היום וחרב הבית:

ביום החמישי שרצו המים נפש חיה, ועוף יעופף על הארץ, רמז לאלף החמישי המתחיל קע"ב שנה אחר חרבן 

הבית, כי בו ימשלו האומות, ויעשה אדם כדגי הים, כרמש לא מושל בו, כלו בחכה העלה, יגורהו בחרמו ויאספהו 

 במכמרתו, ואין דורש את ה':

ום הששי בבקר "תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה", והיתה בריאתה קודם זרוח בי

השמש, כענין שכתוב )תהלים קד כב( תזרח השמש יאספון ואל מעונתם ירבצון, ואז נברא האדם בצלם אלהים, 

הששי, כי בתחלתו ימשלו בו והוא זמן ממשלתו, שנאמר )שם כג( יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב, והוא האלף 

החיות הם המלכיות אשר לא ידעו את ה', ואחרי עשיריתו כשעור הנץ החמה ליום )עיין פסחים צד א( יבא הגואל 



שנאמר בו )תהלים פט לז( וכסאו כשמש נגדי, זהו בן דוד הנעשה בצלם אלהים, כדכתיב )דניאל ז יג יד( וארו עם 

יק יומיא מטא וקדמוהי הקרבוהי, וליה יהיב שלטן ויקר ומלכו, ויהיה זה קי"ח ענני שמיא כבר אינש אתי הוה ועד עת

אחר חמשת אלפים לכלות דבר ה' מפי דניאל, )שם יב יא( ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם ימים אלף 

ומאתים ותשעים. ונראה משנוי הימים משרץ המים והעוף לחית הארץ, כי בתחלת האלף הששי תתחדש מלכות 

 שלטת ואימתני ותקיפא יתירא, ומתקרבת אל האמת יותר מן הראשונות: אומה

 ד - הלכה ג רמב"ם הלכות מלכים פרק יא

ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא 

נושא כליו של בן כוזיבא בדברים אלו, אין הדבר כך, שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה 

המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג 

בעונות, כיון שנהרג נודע להם שאינו, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת, ועיקר הדברים ככה הן, שהתורה 

ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהן, וכל המוסיף או גורע או שגלה הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם ולעולמי עולמים, 

 .פנים בתורה והוציא הדברים של מצוות מפשוטן הרי זה בודאי רשע ואפיקורוס

ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל 

לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ונצח כל האומות 

צליח עד כה או נהרג בידוע שאינו שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי. ואם לא ה

זה שהבטיחה עליו תורה והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו. ולא העמידו הקדוש ברוך הוא אלא 

לנסות בו רבים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף בהן ולברר וללבן עד עת קץ כי עוד למועד. אף ישוע הנצרי 

, כבר נתנבא בו דניאל שנאמר ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו. וכי שדמה שיהיה משיח ונהרג בבית דין

יש מכשול גדול מזה. שכל הנביאים דברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצותן. וזה גרם 

ה'. לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי 

אבל מחשבות בורא עולם אין כח באדם להשיגם כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו 

של ישוע הנצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא לישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד 

בשם ה' ולעבדו שכם אחד. כיצד. כבר נתמלא את ה' ביחד. שנ' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם 

העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב 

והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה ולא היו 

אומרים דברים נסתרות יש בהם ואינן כפשוטן וכבר בא משיח וגלה נסתריהם. וכשיעמוד המלך  נוהגות לדורות ואלו

 המשיח באמת ויצליח וירום וינשא מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם הטעום.

 



 ב עמוד צח דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד

: אמרי שילא רבי דבי? שמו מה. למשיח: אמר יוחנן ורבי. למשה: אמר ושמואל. לדוד אלא עלמא אברי לא: רב אמר

 דבי. שמו ינון שמש לפני לעולם שמו יהי שנאמר, שמו ינון: אמרי ינאי רבי דבי. שילה יבא כי עד שנאמר, שמו שילה

 רחק כי שנאמר, שמו חזקיה בן מנחם אומרים ויש. חנינה לכם אתן לא אשר שנאמר, שמו חנינה: אמר חנינה רבי

 ואנחנו סבלם ומכאבינו נשא הוא חליינו אכן שנאמר שמו רבי דבי חיוורא: אמרי ורבנן. נפשי משיב מנחם ממני

 ומשלו ממנו אדירו והיה שנאמר, אנא כגון - הוא חייא מן אי: נחמן רב אמר. ומענה אלהים מכה נגוע חשבנהו

  .חמודות איש דניאל כגון - הוא מתיא מן אי, הקדוש רבינו כגון - הוא חייא מן אי: רב אמר. יצא מקרבו

 שם י"רש

 וחסיד תחלואים דסובל, הקדוש רבינו היינו ודאי עכשיו שחיים מאותן משיח אם - הקדוש רבינו כגון הוא חייא מן אי

 ביסורין שנדון חמודות איש דניאל היה - כבר שמתו מאותן היה ואם(, א, פה) מציעא בבבא כדאמרינן, הוה גמור

 בחיים דוגמתו יש אם, כלומר, הקדוש רבינו כגון: אחרינא לישנא, דווקא לאו כגון והאי, היה גמור וחסיד אריות בגוב

 . חמודות איש דניאל כגון היינו, למתים הוא דוגמא ואם, הקדוש רבינו היינו

 ליקוטים סימן צח -שו"ת חתם סופר חלק ו 

והנה בהא דביאת בן דוד צריך אני להוציא הוצעה א' והוא כמו שהי' משרע"ה שהי' הגואל הראשון נזדקין שמנים 

ולא הרגיש בעצמו שהוא יהי' גואל ישראל ואפי' כשאמר לו הקדוש ברוך הוא לך כי אשלחך אל פרעה  שנה ולא ידע

מ"מ סירב ולא רצה לקבל על עצמו כן יהי' אי"ה הגואל האחרון ומיום שחרב בהמ"ק מיד נולד א' הראוי' בצדקתו 

משיח הטמון וגנוז למעלה עד בוא  להיות גואל ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו ואז יערה עליו רוחו של

וכאשר מצינו בשאול אחר שנמשח באה עליו רוח ממשלה ורוח הקודש אשר מלפנים לא הרגיש בעצמו כן הי' 

בגואל הראשון וכן יהי' בגואל האחרון והצדיק הזה בעצמו אינו יודע ובעונותינו כי רבו כבר כמה וכמה מתו ולא זכינו 

כי הם ראוי' לכך אבל הדור לא הי' ראוי' אולם כשיגיע אי"ה יגלה אליו ה' כמו  שיערה עליהם רוחו של משיח גם

 למשה בסנה וישלחהו או לישראל לבד או למלך א' כמו לפרעה לומר שלח עמי.

 הלכה ד רמב"ם הלכות תשובה פרק ג

לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, 

השחתה, עשה מצוה אחת הרי הכריע חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו 

את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה שנאמר וצדיק יסוד עולם זה שצדק הכריע את 

 .כל העולם לזכות והציל

























 גרת תימןא

מני אנא משה ברבי מימון הדיין, ברבי יוסף החכם, ברבי יצחק הרב, ברבי עובדיה הדיין זכרונם לברכה: חזקו 

ידים רפות וברכים כושלות אמצו! לכבוד גדול וקדוש מר ורב יעקב החכם הנחמד היקר הנכבד בן כבוד מר ורב 

י הקהלות אשר בארץ תימן, ישמרם צורם נתנאל זכרונו לברכה בן אלפיומי, ובכלל כל אלופינו אחינו כל תלמיד

 ויגן בעדם! אמן! סלה! על שרשי האמת יעידו גזעיהם ועל טוב המעינות ישהידו נובעיהם! 

ואמנם כי משרש האמת פרח נצר נאמן, וממעין החסד נהר גדול נמשך בארץ תימן, להשקות בהם כל גנים, 

להפריח הנצנים, והנה הוא לאטו נדבר, כל עיף וצמא במדבר, ובו מצאו ספקם ודיים, כל עוברי דרך ואיי הים, 

לכו למים, והסוחרים כולם יחד לכן העבירו קול בספרד ובספרוים, מקצה השמים ועד קצה השמים, הוי כל צמא 

לשואליהם עונים כי מצאו מטע יפה ונעמן, ומראה טוב כל רזה בו ישמן, ולרועיהם בו מרעה נאמן, יושבי ארץ 

תימן, וכי הם לדל נותני לחמו, מסעד לעשיר מקדימי שלומו, הליכות שבא קוו למו, וידם לכל עוברי דרך 

ל מנוחה, ונסו יגון ואנחה, וכל היום הוגים בתורת משה, הולכים מתוחה, וביתם פתוחה לרוחה, ועמם מצאו הכ

בדרך הורה רב אשי, רודפי הצדק, ומחזיקי הבדק, מעמידי עקרי התורה על תלם, מקבצים נפזרי ה' במלולם, 

 מקימי כל המצות בדקדוקיהן במקהלותם, אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותם. 

תורה ושומרי חקים, באיים הרחוקים כאשר הבטיחנו בטובו וחסדו, על ידי ברוך ה' אשר לא השבית מקימי 

ישעיהו עבדו, ואתם האות כאשר הודיענו, "מכנף הארץ זמירות שמענו", יסעדכם ה' להקים דת וחקה, לשמור 

 משפט וצדקה, לנצור מצותו ודתו, לאחוז בבריתו, אמן! סלה! 

כל אזנים, כי תאוה הוא לעינים, והוא העיד בפנינו עליך כי וכאשר הגיע אלינו כתבך יקירנו למצרים, נעמו 

ממשרתי השם אתה העומדים בהיכלו, החונים על דגלו, ומרודפי התורה ואוהבי דתותיה, השוקדים על 

 דלתותיה, יפתח ה' לך את מצפוניה, וימלא לבך מצפוניה, ויהיו דבריה נר לרגלך, ואור לנתיבתך! 

ך כי שמעת מקצת אחינו אנשי גליותנו ישמרם צורם, שהם מהללים אותי ומרבים וזה אשר אמרת, ידידנו, בכתב

ומנשאים ועורכים אותי לגדולי איתנים, לפי אהבתם ספרו, ובטובם ובחסדם דברו וחברו, ודבר דבור על אופניו 

ממני שמע, ואל אדם אחר אל תישע, אני קטן מקטני חכמי ספרד, אשר עדים בגלות הורד, ותמיד אשקד 

משמרותי, ולא השגתי חכמת אבותי, כי ימים רעים וקשים פגעונו, ובשלוה לא התלוננו, יגענו ולא הונח לנו, ב

אבל רצתי אחר הקוצרים בכל שבילים, ואלקטה בשבלים, אקבץ הבריאות והמלאות, והצנומות והרקות לא 

המעט אשר אספור, וממנו תמיד אבעט, זה שבתי הבית מעט, ולולי ה' שהיה לנו ואבותינו ספרו לנו, לא השגתי 

אשבור. ועל אודות ידידנו תלמידנו רבי שלמה סגן הכהנים החכם הנבון אשר אמרת בכתבך כי הוא מרחיב פיהו 

במהללנו, ומאריך לשונו בשבחנו. לשון הבאי דבר בתשוקתו, והגדיל לספר באהבתו ובחמלתו, יבנה ציון 

 ם ושמח. וירושלים ויהיה כגן פורח, ויחזירהו אלינו של

ושאר עניני כתבך אשר שאלת להשיבך עליהם לך ראיתי להשיב בלשון קדר וניבו, למען ירוץ הקורא בו, בכל 

 האנשים, והטף והנשים, כי תשובת ענינו אחד, ראויה לעמוד עליה כל קהלותיכם יחד. 

לו ממשלה אמנם מה שזכרת מן העומד בארץ תימן, שגזר שמד על ישראל והכריח את כל המקומות שיש 



עליהם לצאת מן הדת, כמו שעשה הכנעני בארצות המערב, שמועה זו הסירה הדר פנינו, ורגזו וחלו עליה כל 

קהלותינו. ובאמת יש לנו לומר עליה שהיא שמועה רעה אשר כל שומעה תצלנה אזניו, שרפו לה לבותינו 

ממזרח ומערב, ויהיו בני ישראל  ונתבלבלו מועצותינו לצרות הגדולות האלה. נמשך לנו שמד בקצוי העולם

בתוך אלה מזה ואלה מזה. ועל העת הקשה הזאת שראה הנביא מחזה "התחיל להעתיר בעדנו ולהתפלל 

עלינו, ככתוב )עמוס ז' ה'(: בואמר אדני אלהים חדל נא מי יקום יעקב כי קטן הוא". ודבר זה לא יהרהר בו בעל 

ואין ספק להיות אלו חבלי משיח שהיו החכמים מבקשים אמונה, ולא ישליכהו מי שיש לו במשה אמנה, 

מהבורא שלא יהיו מצואים בהם, וגם הנביאים היו מרעידים בהעלותם אותם על רעיוניהם, כמו שאמר )ישעיה 

כ"א ד'(: "תעה לבבי פלצות בעתתני". וגם בספר הישר אמר הבורא: אוי למי שיהיה מצוי באותו הזמן משומו 

 אל! 

דעת קצת בני עמנו נעדרה ונתבלבלה, ונעה לבבם, והתחדש להם ספק, ונתעלפה סברתם, אבל מה שאמרת ש

וקצת לא סרו מאמונתם ולא נתעלפו ולא חרדו זה לזה, דבר זה כבר קדם על ידי דניאל עליו השלום כמו 

פק שהודיענו הבורא, כי בהאריך לנו הימים בגלותנו ובבא הצרות עלינו יצאו רבים מן הדת ויתחדש להם ס

ויטעו, וסבה זו תהיה בראותם דלדולנו ותוקף יד מונינו והתגברותם עלינו, וקצתם לא יתחדש להם ספק ולא 

תתבלבל סברתם, שנאמר )דניאל י"ב י'(: "יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים 

נים שעברו עליהם צרות ועמדו כנגדם והמשכילים יבינו", והוסיף לבאר לנו, שאפילו המשכילים ההמה והמבי

ונשארו באמונתם בה' ובמשה עבדו, עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות שעמדו כנגדם 

עד שיתחדש להם ספק, ויטעו ויתעו עד שלא יתבאר להם כי אם מעט מזער, כמו שאמר )דניאל י"א ל"ה(: "ומן 

 בן עד עת קץ כי עוד למועד" המשכילים יכשלו לצרוף בהם ולברר ולל

ועתה, אחינו, חיבים אתם להטות אזנכם ולשמוע מה שאסדר לפניכם, ותלמדוהו לטף ולנשים, כדי שיתקיים 

 להם מה שהסתפק מאמונתם ותתחזק בנפשותם האמת שאין לזוז ממנה, ויצילנו הבורא, ויצילכם מן הספק. 

אדון כל הנביאים הראשונים והאחרונים, שבתורה הזאת דעו, שזאת היא תורת ה' האמתית שנתנה לנו על ידי 

הבדילנו הבורא משאר בני העולם, שנאמר )דברים י' ט"ו(: "רק באבותיך חשק ה' לאהבה אותם ויבחר בזרעם 

אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה", ואין זה לפי שהיינו ראויים לכך, אלא בחסדו של בורא טובו שהתחסד 

שקדמו לאבותינו מעשים טובים בידיעת הבורא ובעבודתו, שנאמר )דברים ז' ז'(: "לא  אלינו והטיב לנו בשביל

מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם", ומפני שיחד אותנו הבורא במצותיו ובחוקותיו, והתבארה מעלתנו על 

קנאונו זולתנו בכללותיו ובמשפטיו, שנאמר )דברים ד' ח'(: "ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקים", 

עובדי עבודה זרה כלם על דתנו קנאה גדולה, וילחצו מלכיהם בשבילה לערער עלינו שטנה ואיבה, ורצונם 

להלחם בה' ולעשות מריבה עמו, ואלהים הוא ומי ירב לו? ואין לך זמן מאז שנתנה לנו תורה זו עד זמננו זה, 

תחלת כוונתו ודעתו לסתור תורתנו ולהפך  שכל מלך עובד עבודה זרה גובר או מכריח או מתגבר או אונס, שאין

 -דתנו באונס בנצחון ובחרב, כמו עמלק, וסיסרא, וסנחריב, ונבוכדנצר, וטיטוס, ואדריונוס והרבה כיוצא בהם 

הם המחודדים משאר  -זהו הנוע האחד משני הנועים שהתכונו בו לנצח החפץ האלהי. אבל הנוע השני 

ו האדומים, והפרסיים והיונים, שאלו כמו כן שמו כונתם לסתור דתנו המלכיות והחכמים מיתר הלשונות, כמ

ולהפר תורתנו בטענות שטוענים אליה ובקושיות שמחברים, ומגמתם בכל זה להפר התורה ולמחות עקבותיה 



בחבוריהם, כמו שהתכונו האנסים במלחמותיהם. וזה לא יצלח ולא זה, שהקדוש ברוך הוא בשר אותנו על ידי 

כל אנס או נצחן שיתכון לסתור תורתנו ולבטל דתנו בכלי זיין ישבר הבורא כלי מלחמתו ולא יצליחו. ישעיהו, ש

וזה על דרך משל, כלומר שעצתו לא תשלם לעולם. וכמו כן כל טוען שיתכון לבטל מה שבידינו, יצא מחויב מן 

יוצר עליך לא יצלח וכל לשון  הדין בטענתו ויבטל אותה ולא תתקיים, כמו שנאמר )ישעיהו נ"ד י"ז(: "כל כלי

תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי ה' וצדקתם מאתי נאם ה'". ושתי אלו הכונות, כלומר עובדי 

עבודה זרה המתכונים לשתי אלו הכונות עלה בדעתם שבנין זה אינו נוח ליהרס, ואף על פי כן עשו אחוה 

מוסיפים יגיעה ועצב והבנין יעמד על חזקתו, והאמת  להרוס יסודות הדת שהוטבעו במעבה נאמן, והם בכל זה

תהתל בהם ותשחק, כלומר הקדוש ברוך הוא שהוא האמת יושב ומהתל ושוחק בהם על שהם מתכונים 

בחלישות שכלם כונה שאין לה תכלית. ועל זה הענין אמר דוד עליו השלום ברוח הקודש בראותו כונתם לסתור 

א יושב ומשחק בהם )תהלים ב' ג'(: "ננתקה את מוסרותימו ונשליכה דת האמת ובראותו שהקדוש ברוך הו

 ממנו עבותימו יושב בשמים ישחק ה' ילעג למו". 

ועדיין אנו בחונים ומנוסים בשתי הכתות האלו מיום מלכותנו וקצת ימי גלותנו, ואחר כך התחדשה כת אחרת 

גברות ומכת הטענות והקושיות, וראתה שמגדלת בענינה ומררה חיינו משתי עניני הכתות, כלומר מכת ההת

בעצה להכחיד שם אומה זאת מדרך אחרת, והוא שהתנכלה בעצתה להתודע בשם נבואה ולחדש דת מבלעדי 

תורת ה', והודיעה ברבים ששתי התורות מאת ה', וכונתה לחדש הספק ולהכניס מבוכה בלבותינו, בהיות 

היות זה מבוא ושער לסתור תורתנו. ובכל זה כבר נבא התורה אחת הפך האחרת ושתיהן מכונות לאלוה אחד ל

דניאל ואמר בסוף שסופו להכשל, שנאמר )דניאל י"א י"ד(: "ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו". 

ואחריה לזמן ארוך עמדה דת מיוחסת אליה מאומת בני עשו שלא היתה כונתה אליה, ולא עלתה כמו כן 

לישראל, ולא נולד בהם ספק לא לכלל ולא ליחידים, לפי שהתבאר להם  במחשבתה ולא הזיקה שום דבר

חסרונה ושנכרתה, ואבדה בידינו עד שנעשה בה מה שנעשה. ועמד אחריה משגע ונהג כמנהגו, כלומר לשנות 

דתנו, הואיל ופתח בו הפתח. והוסיף עם כל זה כונה אחרת שרדף אחר המלכות ובקש שישתעבדו לו, 

 פורסם. והתחדש מה שהוא מ

וכולם אין חפצם אלא לדמות שקריהם לדת ה'. ולא תדמה המלאכה האלהית למלאכה אנושית אלא לתינוק 

שאין לו ידיעה באחת מהן, ואין הפרש בין דתנו זאת לשאר הדתות שרוצים לדמותן אליה, אלא כמו שיש 

ומר מכסף או מזהב, או ההפרש בין האדם החי המרגיש ובין הצלם שפסלו האומן מעץ או שיצקו ממתכת, כל

שפתח מאבן גלל, כלומר מאבני שיש וזולתו, עד שתקנו וציירו בצורת אדם, שהכסיל שאינו יודע החכמה 

האלהית והמלאכה ההיא, בראותו הצלם ההוא בדמות אדם בכל משטחו הגלוי וכתבניתו ובדמותו ובמראהו, 

שניהם; אבל החכם היודע הפנימיות של זה יחשוב שנעשה כמו שנעשה האדם, לפי שאינו יודע הפנימיות של 

ושל זה, אז יודע שהפנימיות של זה הצלם אין שם תקון מלאכה, וכן ידע שהפנימיות של אדם יש בה הנפלאות 

האמתיות והמלאכות המורות על חכמת הבורא יתברך, בראותו עצביו נמשכים בבשר שהוא סבת התנועה 

וסקול", באברי הבשר והתלכדם, ונטית יתרותיו, ומקום דבוקם, החפצית, הנקרא בלשון ערב "עצל" ובלעז "מ

ולפיפת קשוריו, ואיכות גדולו, והרכבת אבריו ופרקיו, ומוצא עורקיו המתנועעים והעורקים שאינם מתנועעים 

והתחלקם, וישוב נתחיו קצתם על קצתם החיצונים והפנימיים, כל דבר ודבר על מתכונתו ותבניתו ובמקומו. כן 



כסיל שאינו יודע סתרי כתבי הקודש ופנימי המצות, כשירצה לערוך דתנו זאת אל דת המזויפת הדבר ב

הנפעלת יחשוב שיש ביניהן ערך ודמיון, הואיל וימצא בדת ה' איסור והיתר ובדת המזויפת הנפעלת כמו כן, 

אזהרות ועונשים ושכר, ובדת ה' ימצא מיני עבודות ובנפעלת כמו כן מיני עבודות, ודת ה' יש בה צוויים הרבה ו

וכמו כן בזאת המזויפת הנפעלת ואלו היה יודע פנימיותיהן, היה יודע שהדת האלהית האמתית שחכמתה 

בפנימיותיה ושאין לה שום צווי ולא אזהרה שאין בפנימיות שלה דברים המביאים תועלת בשלמות האדם, 

מעלות המדות ומעלות הדעות להמון כפי ומרחיקים ממנו נזק שמונע ממנו השלמות ההיא, ויגיעו לו בהם 

יכלתם וליחידים כפי השגתם, ובהם יהיה הקבוץ האלהי המעולה והמגיע והחונה על שתי השלמיות האלו, 

שהיא התמדת קיומו בעולם הזה על מיטב הענינים הנאותים לאדם, והשלמות  -כלומר השלמות הראשונה 

 י כחו של אדם. שהיא השגת המושכלות כמו שהם בעצמם כפ -השניה 

וידוע כמו כן שהדתות ההן המדמות לדתנו הם דברים שאין להם פנימיות, אלא ספורים ודמיונים שהתכון להם 

המדמה לכבוד עצמו ולאמר עליו שהיה כפלוני ופלוני, והתבארה עברנותו לנגד החכמים, ונעשה הדבר שחוק 

ם. וכבר הודיענו הבורא על ידי דניאל עליו וליצנות כמו שמשחקים מפעלות הקוף כשידמה מעשיו למעשה אד

השלום שדבר זה עתיד להיות, ושבאחרית הדבר יעמוד אדם ויגלה דת שתדמה לדת האמת, וידבר גדולות 

ויאמר שירדה עליו רוח נבואה ונתן לו ספר ושדבר הבורא עמו, ואמר הוא לבורא, וכיוצא בזה מהרבות דבריו 

ודמה עמידת משגע, ואיך יהיה נוצח למלך אדום ולמלך פרס ויון, לקרן אמר דניאל כשספר עמידת מלך אדום, 

צומחת שארכה וגדלה. כמו שיתבאר זה מן הפסוקים להמון וליחידים שהם ענינים שנגלו במציאות, כלומר 

בעולם, ואין לפסוקים ההם פירושים אחרים אלא כפשטם, שכן אמר )דניאל ז' ח'(: "משתכל הוית בקרניא ואלו 

רי זעירה סלקת ביניהון ותלת מן קרניא קדמיתא אתעקרא מן קדמה ואלו עינין כעיני אנשא בקרנא דא קרן אח

ופום ממלל רברבן". ואתה עיין בחכמת זה המשל ותראה נפלאות. אמר שראה הקרן הצעירה הצומחת, ובעוד 

כעיני אדם ופה שהיה מתמיה על אריכותיה ועל שהפילה שלש קרנות מלפניה, עד שראה לקרן ההיא עינים 

מדבר גדולות, כלומר שהעומד הזה ידמה דת שתדמה לדת האלהית ויאמר שהוא נביא וירבה דברים. ובאר לנו 

דניאל שכונתו תהיה להפר ולבטל התורה הזאת שבידינו ויתכון לשנותה, שכן אמר )דניאל ז' כ"ה(: "ויסבר 

ובאר לו הבורא יתברך לדניאל שהוא עתיד לאבדו  להשניה זמנין ודת ויתיהבון בידה עד עדן ועדנין ופלג עדן",

 אחר גדולתו וגדולת אריכותו עם כל הנשאר מן האומות שקדמוהו. 

ושלשת המערערים האלה, כלומר הכת האנסית, והכת הטוענת טענות והכת המתדמה לדתנו, כלן יאבדו, ואם 

יאריך להם הנצחון ההוא. וכן גזר  תראה להם שום גבורה ונצחון בשום זמן לא תעמוד להם הגבורה ההיא ולא

עמנו בוראנו יתברך והבטיחנו מעולם ועד עולם, שכל זמן וזמן שיעמוד על שונאיהם של ישראל שמד או 

שיתחדש עליהם שום רוגז שהוא עתיד לסלקו ולהסירו, שכן אמר דוד ברוח הקודש, מספר בלשון האומה 

לתם עלינו מתחלתנו, ואף על פי כן אין בהם יכולת שמתרעמת מתוקף יד עובדי עבודה זרה בנו ופשוט ממש

להאבידנו ולמחות את שמנו, ואף על פי שרודפים אחרינו ומנגעים אותנו בשמדות וגזרות שכן אמר דוד עליו 

ב'(: "רבת צררוני מנעורי יאמר נא ישראל רבת צררוני מנעורי גם לא יכלו לי". ואתם,  -השלום )תהלים קכ"ט א' 

יודעים שבימי נבוכדנצר הרשע הכריחו את ישראל לעבוד עבודה זרה, ולא נצלו מן הנמצאים אחינו, האינכם 

אלא דניאל חנניה מישאל ועזריה, וסוף דבר השמידו הבורא יתעלה והאביד נימוסו וחזרה האמת למה שהיתה? 



הדת, וגזרו  וכן אירע בבית שני כשגברה מלכות יון הרשעה, וגזרו שמדות גדולות ומשונות על ישראל לאבד

עליהם חלול השבת ולהפר ברית מילה ושיכתוב כל אחד מישראל בלבושו שאין להם חלק בה' אלהי ישראל, 

ושיחוק בקרן שורו כענין הזה ואחר כך שיחרוש בו, ועמדו בגזרה זו כמו חמשים ושתים שנה, ואחר כך אבד 

ברוב המקומות: פעם אחת גזרה  הקדוש ברוך הוא ממשלתם ודתותיהם יחד? וכן תמצא לרבותינו אומרים

מלכות יון הרשעה שמד על ישראל, ושלום על ישראל, כך וכך גזרו עליהם, ואחר כך היה מבטל הבורא יתברך 

הגזרה ההיא והיה משבית אותה והיה מבטל ומשבית הגוזר אותה. וכן אמרו זכרונם לברכה: "שמדא עביד 

 דבטיל". 

נו עליו השלום, שאף על פי שישתעבדו האומות בזרעו ויענו אותם וכבר הבטיח הקדוש ברוך הוא ליעקב אבי

ויגברו עליהם, הם ישארו ויעמדו והמשתעבדים בהם יחלפו ויאבדו, כמו שנאמר, )בראשית כ"ח י"ד(: "והיה 

סוף  -זרעך כעפר הארץ", כלומר אף על פי שהם נתונים למרמס ולמרפס כעפר הזה שהכל דורסים אותו 

כן על דרך המשל, כמו שהעפר באחריתו יעלה על הדורסים אותו וישאר הוא, והדורסים אותו שיגברו וינצחו. ו

לא יעמדו. והנה באר ישעיהו עליו השלום והודיענו משמו של הקדוש ברוך הוא, שהאומה הזאת כל ימי היותה 

ו ישלח בגלות כל מי שיעלה במחשבתו להתגבר עליה ולאנס אותה אפשר לו לעשות ויצליח, אבל באחרית

הקדוש ברוך הוא מושיע ויסיר ממנה חליה וכאבה, שכן אמר )ישעיהו כ"א ב'(: "חזות קשה הגד לי הבוגד בוגד 

והשודד שודד עלי עילם צורי מדי כל אנחתה השבתי". וכן הבטיחנו הבורא על ידי נביאיו, שלא נאבד ולא יעשה 

פשר שתתבטל מציאותו של הקדוש ברוך הוא, כן עמנו כליה ולא נסור לעולם מלהיות אומה חסידה. וכמו שאי א

אי אפשר שנאבד ונתבטל מן העולם, שכן אמר )מלאכי ג' ו'(: "אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם". 

וכמו כן בשרנו והאמיץ אותנו יתברך שמו שנמנע אצלו למאוס אותנו בכללנו, ואף על פי שנכעיסהו ונעבור על 

ה ל"א ל"ו(: "כה אמר ה' אם ימדו שמים מלמעלה ויחקרו מוסדי הארץ למטה גם אני מצותיו, שכן כתוב )ירמי

אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאם ה'". וכענין זה בעינו הבטיחנו בתורה על ידי משה רבינו עליו 

תם השלום, שכן כתוב )ויקרא כ"ו מ"ד(: "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכל

 להפר בריתי אתם כי אני ה' אלהיהם". 

ואתם, אחינו, חזקו ואמצו והשענו על הפסוקים האלה האמתים, ואל יבהילו אתכם השמדות אם תכפו אתכם, 

ואל יפחיד אתכם תוקף יד האויב עליכם וחלישת אומתנו, שכל הענין הזה אינו רק נסיון ובחינה להראות 

בדת האמת בעתות כאלו אלא החכמים יראי ה' מזרע יעקב, הזרע אמונתכם וחבתכם בעולם, ושלא יחזיקו 

הטהור והנקי שנאמר עליהם )יואל ג' ה'(: "ובשרידים אשר ה' קורא", באר שהם יחידים והם האנשים שעמדו 

אבותם על הר סיני, ושמעו הדבור מפי הגבורה, ושלחו ידיהם ואמונתם לברית וקבלו על עצמם המעשה 

ר דבר ה' נעשה ונשמע! וחייבו דבר זה עליהם ועל הבאים אחריהם, שכן כתוב )דברים והקבלה ואמרו: כל אש

כ"ט כ"ח(: "לנו ולבנינו עד עולם". וכבר הבטיחנו הבורא יתברך כאדם הנכנס ערב לחברו ודי לנו בערבותו, 

בניהם ובני והודיענו שכל מי שעמד על הר סיני שהם מאמינים בנבואות משה רבינו בכל מה שבא על ידו, הם ו

בניהם עד עולם, שכן אמר הקדוש ברוך הוא יתברך )שמות י"ט ט'(: "הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור 

ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם". לפיכך יש לדעת, שכל מי שנטה מדרך הדת הנתונה במעמד 

המסתפק בנבואה: לא עמדו אבותיו  ההוא שאינו מזרע האנשים ההם. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה על כל



 על הר סיני! המקום יצילנו ויצילכם מן הספק, וירחיק ממנו ומכם המחשבות המביאות לידי ספק ולידי מכשול! 

לפיכך, אחינו כל ישראל הנפוצים בקצוות הארץ, חייבים אתם לחזק קצתכם לקצתכם, ולאמץ ולזרז הגדולים 

תכם על דבר אמת שלא ישתנה ולא יופר, ולהרים קולכם באמונה שלא לקטנים, והיחידים להמון, ותחברו אומ

תפול לעולם ולא תשחת, והוא להודיע לרבים שהקדוש ברוך הוא הוא אחד ולא כשאר האחדים, ולהודיע 

שמשה הוא נביאו ומדבר עמו, והוא אדון כל הנביאים, והוא שלם מכולם, והוא המשיג מהקדוש ברוך הוא מה 

ל הנביאים לא לפניו ולא לאחריו, ושספר תורה זה כולו "מבראשית" עד "לעיני כל ישראל" שלא השיג אחד מכ

הוא דבור מאת הבורא יתברך למשה רבינו, שנאמר )במדבר י"ב ח'(: "פה אל פה אדבר בו". ושאין להפר ולא 

וכמו כן זכרו לשנות ולא להוסיף ולא לגרוע לעולם, ושלא תבא מאת ה' תורה זולתה ולא ציווי ולא אזהרה. 

מעמד הר סיני שצונו הקדוש ברוך הוא לזכרו תמיד, וגם הזהירנו מלשכחו אותו, וצונו ללמד אותו לבנינו כדי 

י'(: "רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים  -שיגדלו על תלמודו, הוא מה שנאמר )דברים ד' ט' 

לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחרב". אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם 

וראוי לכם, אחינו, שתגדלו בניכם על המעמד ההוא הגדול, ותספרו בתוך קהל ועדה גדולתו והדורו שהוא עמוד 

שהאמונה סובבת עליו, והטענה המביאה לידי אמת, וגדלו המעמד ההוא על כל גדולה כמו שגדלו הקדוש ברוך 

רים ד' ל"ב(: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך". ודעו אחינו בברית הזאת ובסברה הוא, שנאמר )דב

הזאת, שהדבר הגדול הזה שנראה במציאות שהעיד עליו מבחר כל העדים שלא היה מקודם כמוהו וכן לא יהיה 

, ודבר זה היה אחריו כמוהו, והוא שתשמע אומה אחת בכללה דבור הקדוש ברוך הוא ושתראה כבודו עין בעין

שתתחזק האמונה חזוק שלא ישנהו משנה, ויגיע לנו על ידי האמת כדי להעמיד רגלינו לבל ימעדו אשורינו 

בעתות כאלו, כשיתחדש שום רוגז או שמד על יהודים חס וחלילה וכשתתגבר יד האנס, שכן כתוב )שמות כ' 

פניכם לבלתי תחטאו", כלומר שזה הנגלה כ'(: "כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על 

עליהם בענין זה, כדי שתעמדו בכל נסיון שיפגע בכם באחרית הימים, שלא יזוז לבבכם ולא תחטאו. ואתם, 

 אחינו, היו על בריתכם קיימים ובדתכם מחזיקים ועל אמונתכם נוהגים ועומדים. 

אין בה דופי, שנאמר )שיר השירים ד' ז'(: ושלמה המלך עליו השלום דמה אותנו לאשה יפה בתכלית היופי ש

"כלך יפה רעיתי ומום אין בך". ודמה שאר האמונות והסברות שרוצים להמשיכה אליהם ולהחזירה לאמונתם 

כאנשי הבליעל השטופים בזמה והמפתים הנשים שהן בנות חיל להשיג מהן תאותם המכוערת, כן אירע לנו עם 

ירנו לדתותיהם, ואולי נאחז ונסתבך בסבכי פחזותם ובענפי שקריהם. אלו שהם משיאים אותנו ומפתים להחז

ואחר כך חזר בחכמתו בלשון תשובת האומה, כאלו היא אומרת לאותם שהם רוצים לפתותה, ולהראות להם 

שסברתה מעולה מסברתם: לאיזה דבר מתחזקים בי? התוכלו להראות לי כמו "מחולת המחנים" )שיר השירים 

האומה תטעון כנגדם ואומרת להם: הראוני כמו מעמד הר סיני שהיה בו מחנה אלהים ומחנה ז' א'(? כלומר ש

ישראל זה לעומת זה אז אשוב לעצתכם! וזה המאמר הוא על דרך משל: "שובי שובי השולמית שובי שובי 

השלמה החסידה, "ומחולת המחנים"  -ונחזה בך מה תחזו בשולמית כמחולת המחנים", ופירש "שולמית" 

שמחת מעמד הר סיני שהיה בו מחנה ישראל", שנאמר )שמות י"ט י"ז(: "ויוצא משה את העם לקראת האלהים 

מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר", ומחנה אלהים כמו שנאמר )תהלים ס"ח י"ח(: "רכב אלהים רבותים אלפי 

עמים בזה הפסוק להיות שנאן ה' בם סיני בקדש". ראה חכמת המשל וסודו, שהוא החזיר מלת "שובי" ארבע פ



לרמז שאנו נרדפים ארבע פעמים לצאת מן הדת בכל אחת מן המלכיות האלה הארבעה שאנו היום באחרונה 

 מהן. 

והבטיחנו הקדוש ברוך הוא בתורתו ואמר כי בהיותם מכריחים אותנו לאחז בסברתם, שנאמר )דברים ד' כ"ח(: 

זה לא יהיה זה בכלל בכל הארץ ולא תכרת התורה  "ועבדתם שם אלהים אחרים מעשה ידי אדם", אבל בכל

ממנו לעולם, והבטיח ואמר )דברים ל"א כ"א(: "כי לא תשכח מפי זרעו". ובאר לנו על ידי ישעיהו מבשר אומתנו, 

שהאות ביננו ובינו יתברך והמופת המורה שלא נאבד הוא קיום תורת ה' ודברו בינינו, שנאמר )ישעיהו נ"ט 

ריתי אותם אמר ה' רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך". וגם התפארה אומתנו לפני כ"א(: "ואני זאת ב

הקדוש ברוך הוא על שתסבול צרות השמדות ותשא הצרות התוכפות עליה, שכן כתוב )תהלים מ"ד כ"ג(: "כי 

 זה דורו של שמד.  -עליך הורגנו כל היום" 

מון והגלות והפסד ענינינו, שכל זה לתפארת היא לנו ויש עלינו לשמוח במה שנסבל ונשא מן הצרות ואבדת המ

לנגד בוראנו וכבוד גדול, וכל מה שיפול ממנו בענין הזה הוא חשוב כקרבן כליל על גבי המזבח, ויאמר לנו על 

זה )שמות ל"ב כ"ט(: "מלאו ידכם היום לה' ולתת עליכם היום ברכה". לפיכך ראוי להם שיברחו וירדפו אחרי ה', 

דברות ולמקומות שאין בהם ישוב, ושלא יחושו על התבודדם מאנשי סודם, וגם לא יחוסו על אבדת ויכנסו למ

ממון, שכל זה דבר מועט ומצער לנגד מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, המולך על הכל, השם הנכבד 

החסידים  והנורא הזה, ה' אלהיך, ונאמן הוא לשלם שכר טוב בעולם הזה ובעולם הבא. ובדרך הזה מצאנו

הטהורים רודפים האמת ומשיגים אותה, הם בורחים לדת האל מקצוות הארץ הרחוקות וישימו מגמותם 

למקומות החסידים, כדי שיוסיפו להם מאור התורה, כדי שישיגו בענין זה מן הקדוש ברוך הוא מן הטובה. ואיך 

כלה בכללה? והנה מצאנו איש אחד לא ימאס האדם ואיך לא יקוץ בארץ מולדתו ובבני משפחתו בשביל התורה 

בין שאר בני אדם כשלא ימצא די מחייתו במקום אחד עד שיקוץ בו ויצר לו מקומו יצא משם למקום אחר, כל 

שכן כשיצר לו מקומו מצד תורתו ומצד אמונת האל שלא יברח ממנו אל מקום אחר? ומי שלא יתכן לו לצאת 

יעשה הפקר לחלל השבת ולאכול אסורים ויעלה על לבו שפרק בשום זמן, לא ינהל נפשו לאט ויפשע בעצמו ו

מעליו עול התורה, שהתורה הזאת לא יוכל להמלט ולהנצל ממנה אפילו אחד מזרע יעקב לעולם. לא הוא ולא 

זרעו ולא זרע זרעו, בין ברצונו בין שלא ברצונו, אבל הוא נענש על כל מצוה ומצוה שבטל מן הצווים, כלומר 

ם יענש על כל מה שיעבור ממצות לא תעשה. ולא יעלה על הדעת שבהיותו עושה החמורות ממצות עשה, וג

שלא יענש על הקלות כדי שיפקיר עצמו להן, אבל ירבעם בן נבט, שחיק עצמות, יענש על העגלים שחטא בהם 

, ולמדוהו והחטיא את ישראל וכמו כן יענש על שבטל מצות סוכה בסוכות. וזה העיקר יסוד מיסודי התורה והדת

 ועשו היקש עליו! 

ומה שזכרת מדבר הפושע שהכניס בלבות העם שמלת "במאד מאד" )בראשית י"ז כ'( הוא נאמר על משגע, וכן 

מה שאמר )דברים ל"ג ב'(: "הופיע מהר פארן" רומז אליו, וכן מה שנאמר )דברים י"ח ט"ו(: "נביא מקרבך 

דברים אלו כבר נדחו ונסתרו מרוב  -ז כ'(: "ונתתיו לגוי גדול" מאחיך כמוני", וכן הבטחתו לישמעאל )בראשית י"

הרגלתם בפי הכל, ולא נאמר בהם שהם בתכלית החלישות בלבד, אבל אומרים שצחוק הוא והתול לקחת מהם 

ראיה, והם דברים שאינם מביאים ספק בשום פנים ואפילו בלב ההמון. והפושעים בעצמם המשחקים בדברים 

ן הוא, גם אינם מסתפקים להם, אבל כונתם באלה הדברים להתפאר בהם בפני הגוים האלו אין דעתם שכ



ולהראות להם שהם מאמינים. אבל הקלון שאומר שמשגע כתוב בתורה. ישמעאלים עצמם אינם מאמינים 

בראיות אלו, ואינם מקבלים אותן, ואינם לוקחים אותן לראיה, לפי שבטולה מבואר, ומפני שלא מצאו להם 

בשום פנים בפסוק מפסוקי התורה, ולא בסברה, ולא בדמיון, כדי שיתלו ממנו, הוצרכו לומר שהחלפנו טענה 

התורה ושנינו אותה ושגררנו שם פלוני מן התורה, ולא מצאו להם שום טענה להנצל יותר קרובה מזו, ואף על 

תורה העתיקוה ללשון ארמית, פי שהיא בתכלית ההריסה ובטולה גלוי אפילו להמון, כל שכן ליחידים, הואיל וה

ולשון פרס, ולשון יון, ולשון לעז, קודם שעמד הפסול כמה מאות מן השנים, ועוד שהיא מקובלת דור מפי דור 

ממזרח העולם ועד מערבו, ולא נמצא בכל זה שום חלוף כלל, ואפילו בדקדוקיה, אפילו בין קמץ חטף לשורק 

ו החלושה, אלא שלא מצאו שום ספק בתורה. וביאור הדבר ממה לא נמצא בה שום חלוף, ולא הוצרכו לטענה ז

שכתוב "ונתתיו לגוי גדול", אין רצונו לאמר גדול בתורה ובנבואה, אלא במנין בלבד, וכבר נאמר בעובדי עבודה 

זרה )דברים ד' ל"ח(: "גוים גדולים ועצומים", וכן במה שאמר "במאד מאד" אלו היתה הכוונה בו שיצא ממנו 

היה אומר "וברכתיו במאד מאד", ואז היה אפשר להתלות זה הטוען בחוט של קורי עכביש לומר שענינו  פלוני,

אברכנו להיות מזרעו פלוני, אבל הואיל ואמר "במאד מאד" אחר שאמר "והרבתי", יורה הדבר שאינו אלא על  -

השלום שכל מה שהבטיחו דרך ההפלגה ברב המנין. והנה באר הקדוש ברוך הוא בתורה לאברהם אבינו עליו 

הבורא יתברך מברכות ושיתן מצוות לזרעו ויבדיל אותו מזולתם, שבשביל זרע יצחק נאמר בלבד זה ולא על זה 

האחר, והוא סמוך ומושג לברכת יצחק, שנאמר )בראשית כ"א י"ג(: "וגם את בן האמה לגוי אשימנו כי זרעך 

ועוד ביאר בפירוש ואמר )בראשית כ"א י"ב(: "כי ביצחק  טפל. -יצחק, וזה האחר  -הוא", ובאר בזה שהעיקר 

יקרא לך זרע". ועוד כשנסכים על ישמעאל, שאפילו היות זרעו הרבה במנין לא יהיה חסיד ולא יהיה לו חן 

בשלמות האנושית כדי שתתפרסם בו ותתודע, אבל תתודע חסידותך בזרעך החסיד, והוא הזרע הבא מיצחק, 

שנאמר )בראשית מ"ח ט"ז(: "ויקרא בהם שמי ושם אבותיו", כלומר יתפרסם בהם  וזה פירוש "יקרא", כמו

ויתודע. ואחר כך באר יצחק, שהברכות ההן שהבטיח בהן לאברהם, שבכלל הברכות ההן שיקים בריתו ותורתו 

 של הבורא בזרעו, כמו שאמר לבניו )בראשית י"ז ח'(: "והייתי להם לאלהים", ואחר כך יחד יצחק והבדילו

מישמעאל בכל הברכות האלו כמו שבארנו, ויחדו בברית זולת ישמעאל, כמו שנאמר )בראשית י"ז כ"א(: "ואת 

בריתי אקים את יצחק", ואחר שאמר בשביל ישמעאל )בראשית י"ז כ'(: "הנה ברכתי אותו", באר לנו הקדוש 

וא מה שאמר יצחק )בראשית כ"ח ברוך הוא ענין זה על ידי יצחק, שיעקב יחד בכל הברכות האלו זולת עשו, וה

 ד'(: "ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך": 

הנה התבאר לנו, שמעלת התורה שהבטיח בה הקדוש ברוך הוא לאברהם שתתקים בזרעו, שיצחק הוא 

המיוחד בה, ואחריו יעקב מזרע יצחק, וכן מצאנו הנביא, עליו השלום, שנתן הודאה להקדוש ברוך הוא על 

גדולה הזאת, שכן כתוב )תהלים ק"ה ט'(: "אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק ויעמידה ליעקב הטובה ה

לחק לישראל ברית עולם". ומה שיש לך לדעת, שזה השם שעלה בדעת הישמעאלים שכתוב בתורה שאחזו בו 

ים הפושעים, כלומר "במאד מאד", שהוא "מחמד" אינו מחמד אלא אחמד, כי הוא פשט המאמר שהם אומר

שהוא כתוב בתורה, וכשליחות המכזבים שהוא "אבנגלוי" ששמו "אחמד", ומספר "כבמאד מאד" אינו עולה 

 למספר "אחמד" שסוברים שהוא כתוב בתורה. 

אבל מה שאומר "הופיע מהר פארן" בידוע שהוא פעל עבר ואלו אמר "יופיע" אז יכול היה הטוען להתלוצץ 



ע" הורה שהוא דבר שכבר עבר, וביאור הדבר שהוא מספר מעמד הר סיני, ולהתלות בו, אבל הואיל ואמר "הופי

ואומר כשנגלה על הר סיני לא נגלה מן השמים על הר סיני כרדת אבני אלגביש, אלא נגלה מעט מעט לאט 

מראשי ההרים מראש הר לראש הר עד שירד על הר סיני, ואמר )דברים ל"ג ב'(: "ה' מסיני בא וזרח משעיר 

מהר פארן ואתה מרבבות קודש מימינו אש דת למו". והדבר מובן למי שירצה, כלומר לישראל. והבן  למו הופיע

איך דייק שפארן שהוא יותר רחוק נאמר בו "הופיע", ושעיר שהוא יותר קרוב אמר "זרח", וסיני שעליו היתה 

אמר בו "מסיני בא". וכענין זה  הכונה ובו שכן הכבוד, כמו שנאמר )שמות כ"ד ט"ז(: "וישכן כבוד ה' על הר סיני"

ספרה דבורה כשספרה מעמד הר סיני, שהכבוד נגלה לאט לאט מהר להר, שכן כתוב )שופטים ה' ד'(: "ה' 

בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמים נטפו". ועל הדרך שבארוהו חכמים זכרונם לברכה 

ורות להם התורה ולא רצו לקבלה, וכן שלח שהקדוש ברוך הוא שלח נביא לאדום קודם משה רבינו לה

לישמעאל והראה אותה להם ולא קבלוהו ממנו, ואחר כך שלח לנו משה רבינו וקבלנוה, ואמר )שמות כ"ד ג'(: 

"כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע", וכל זה דבר שהיה קודם מתן תורה. וכן באו המלות מורות על פעלים עוברים: 

 להבא.  "בא" "וזרח" "והופיע", ואינן

אבל הראיה שהם מביאים ממה שנאמר )דברים י"ח ט"ו(: "נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלהיך אליו 

תשמעון", ואמרת שמקצתם הסתפק להם זה ומקצתם הסתלק מהם הספק באמרו "מקרבך", ולולי מלת 

שאומר לך. דע שלא "מקרבך מאחיך" היתה זאת להם לראיה במקום הזה, יש לך לכון שכלך שתתבונן במה 

יעבור לשום אדם לקחת מלה אחת מענין שכלו דבק ומתחבר להיות לו לראיה ולסמוך עליה, אבל ראוי לו לעיין 

במה שקדם מן הענין ומה שאחריו, כלומר שיעיין בתחלת המלה ההיא שסמך עליה מתחלת ענינה ובאי זה ענין 

ז יקח ראיה ממנו, ואין ראוי לשום אדם לקחת ראיה ופסוק עד שישלים הענין, ואז ידע כונת אומר הענין וא

מדבר מוכרת מאשר לפניו ומאשר לאחריו, ואלו היה זה עובר כמו כן ראוי לומר שהקדוש ברוך הוא הזהירנו 

שלא נשמע מן הנביא, שכן הוא אומר )דברים י"ג ב'(: "לא תשמע אל דברי הנביא ההוא", וכן נוכל לומר 

וד עבודה זרה חס וחלילה שכן כתיב )דברים י"א ט"ז(: "ועבדתם אלהים אחרים שהקדוש ברוך הוא צונו לעב

והשתחויתם להם" והרבה כיוצא בזה. ודבר זה מבואר בטולו שאין לוקחים ראיה משום פסוק בשום פנים, עד 

י שידעו כונת הענין מתחלתו ועד סופו, ואז יובן ענינו. והפסוק הזה שהוא "נביא מקרבך מאחיך כמוני" ראו

לעמוד על מה שלפניו ושלאחריו ממה שהוא דבק לענין, כדי שיובן ולא ישאר בו ספק בשום פנים. וביאור הדבר 

שהוזהרנו בתחלת הפרשה מלהתעסק בקסמים ובמעוננים ובחכמת הכוכבים ובכשפים ובחברים והדומה להם 

ות אליהם, וכשהזהירנו בדברים אלו שחושבות האומות שבהם יוכלו לדעת העתידות קודם שיתחדשו ומתכונ

יתברך מלהתעסק בדברים אלו, אמר לנו שכל האומות חושבות שיודעות מה שיתחדש קודם שיתחדש מן 

הדרך הזה, ואתה לא תדע מזה הדרך מה שעתיד להיות, אבל תדע אותו על ידי נביא שאקים לכם להודיעכם 

עתיד להתחדש קודם שיתחדש מבלי קסמים העתידות ויאמינו דבריו ולא יחטא בכל מה שיאמר, ותהיו יודעים ה

וחברים ומאין דין הכוכבים וזולתם. ואחר כך באר לנו, שדבר זה יהיה בנו בלי טורח, ואמר שכל נביא, שישלח 

 -אלינו להודיענו העתיד, יהיה מקרבכם, כדי שלא תצטרך לשוטט אחריו מעיר לעיר ולהלוך אחריו מהלך רחוק 

ודיע דבר אחר ואמר: ובהיותו קרוב מכם ובקרבכם יהיה מכם כמו כן, כלומר זהו ענין "מקרבך". ואחר כך ה

מישראל, כדי שתהיה המעלה הזאת מיוחדת לכם, והיא לדעת מה יהיה, ולפיכך הוסיף במאמר ואמר "כמוני", 

שמא יעלה על דעתך הואיל וכתיב "מאחיך" יתכן להיות מעשו ומישמעאל, לפי שמצאנו כתוב בעשו )במדבר כ' 



ד(: "כה אמר אחיך ישראל", לפיכך הוצרך לאמר "כמוני", כלומר מבני יעקב. ואין "כמוני" בכאן להיות כמוהו י"

במעלת הנבואה, שכבר אמר )דברים חל"ד י'(: "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה", והוא בעצם הפרשה המורה 

ו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש ט"ו(: "לא ימצא בך מעביר בנו ובת -על מה שזכרנו. אמר )דברים י"ח י' 

ומכשף וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים" "תמים תהיה עם ה' אלהיך" "ואתה לא כן נתן לך ה' 

 אלהיך נביא מקרבך מאחיך כמוני". 

הנה התבאר והתאמת שהנביא הזה שהבטיח במקום הזה אינו נביא שיבא במצוה ולא יחדש תורה, אבל הוא 

איש שלא יצריכנו לקסמים ולמעוננים ולחכמת הכוכבים ונשאל ממנו מה שיארע לנו, כמו שהאומות שואלות 

ין בנבואת זיד ועמר למעוננים ולקוסמים, שכן מצאנו שאול ששאל לשמואל על אבדה שאבדה לו, אבל שלא נאמ

אין זה בשביל שאינם מישראל, כמו שחושב ההמון, עד שנצטרך לדייק ממלת "מקרבך מאחיך", שהרי איוב 

וצופר ובלדד ואליפז ואליהוא כולם אצלנו נביאים ואף על פי שאינם מישראל, וכן חנניה בן עזור נביא שקר ואף 

צד נבואתו ולא מצד יחוסו. ובאור זה הדבר שזה משה על פי שהוא מישראל, אבל נאמין בנביא או נכחישהו מ

רבינו רבם של כל הנביאים ששמענו הדבור המדבר אליו והאמינו בו ובנבואתו ואמרנו לו )דברים ה' כ"ד(: "קרב 

אתה ושמע", והוא אמר לנו שלא נשארה מצוה בשמים לתת ואין שם אמונה אחרת ולא תורה בלתי זאת 

ב(: "לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמיענו אותה שתבא, שנאמר )דברים ל' י"

ונעשנה", והזהירנו שלא נוסיף ושלא נגרע בתורה זאת, שנאמר )דברים י"ג א'(: "לא תוסיף עליו ולא תגרע 

רים ממנו", וחייבנו בשם הבורא להאמין בתורה הזאת אנו ובנינו ובני בנינו עד סוף כל הדורות, שכן כתוב )דב

כ"ט כ"ה(: "הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו לעשות את כל דברי התורה הזאת", וכל נביא שיעמוד, 

בין שיהיה מיוחס לכהונה או ללויה או שיהיה עמלקי, ויאמר שאחת מכל המצות הנכללות בספר התורה שבטל 

עולם", לפיכך נכחישהו ונהרוג אותו אם  חיובה, שקר והכחיש נבואתו של משה רבינו שהוא אמר "לנו ולבנינו עד

תהיה לנו יכולת על זה, ואין לנו להשגיח על מופתיו כמו שלא נשגיח לנביא האומר לעבוד עבודה זרה, שכן 

ד'(: "ובא האות והמופת" "לא תשמע אל דברי הנביא", שהרי משה רבינו עליו השלום אמר  -אמר )דברים י"ג ג' 

ולם! לפיכך נדע שאות הזה שעשה בשם עבודה זרה אינו כי אם בלאט וכישוף. לנו: לא תעבדו עבודה זרה לע

וכן אמר לנו משה עליו השלום שהתורה הזאת עומדת לעולם, לפיכך כל נביא שיאמר שהיא לזמן קצוב יש לנו 

לדעת מפשט נבואתו שהוא נביא שקר, שהרי בא להכחיש משה רבינו, לפיכך לא נבקש ממנו אות ומופת, ואם 

לא נשגיח בו שנחשב שהוא מופת בעשותו אותו, לפי שאמונתנו במשה לא היתה מצד המופת כדי  עשה

שנתחיב מצד זה )בשביל זה( להקיש בין מופת הנביא הזה למופת משה רבינו, אבל האמננו בו לפי ששמענו 

"וגם בך הדבר כמו ששמע הוא, ובזה האמננו בו אמונה שלמה מקוימת עד עולם, שנאמר )שמות י"ט ט'(: 

יאמינו לעולם". ואנחנו בענין זה עם משה רבינו כמו שני עדים שהעידו שראו שום דבר, שכל אחד מהם יודע 

בודאי שהוא אמת מה שיעיד חברו ואמתות דברו, ואינם צריכים להביא על דבריהם ראיה בפני המון העם. וכן 

והו במעמד הר סיני בשעת הדבור לא מפני הדבר בנו: אנחנו עדת ישראל ידענו אמתות משה רבינו, לפי שראינ

המופת, אבל עשה כל מה שעשה מן המופתים לפי הצורך, כמו שהתבאר מפסוקי התורה. ומפני שהעיקר 

הגדול הזה הוא נשכח ואינם סומכים עליו רוב אומתנו, בשביל זה אין אנו מאמינים במופתים כמו שאנו מאמינים 

, ובשביל זה אמר שלמה עליו השלום בלשון האומה )שיר השירים ד' במשה רבינו, ולא בשוה ביניהם באמונה

א'(: "מה תחזו בשולמית כמחולת המחנים", אמר: אם תוכלו להעמיד לי כמו מעמד הר סיני? לפיכך אם יעמוד 



נביא מישראל או משאר האומות ויקרא בני אדם לדתו של משה רבינו, ולא יוסיף ולא יגרע כמו ישעיהו וירמיהו 

נאמין בו ויהיה אצלנו במעלות הנביאים, ואם יחסר ויפול שום דבר  -תם, נשאל ממנו מופת: אם יתן מופת וזול

יהרג. ומה שאנו מאמינים בו בתתו מופת, ואף על פי שאפשר שהוא מכחיש, שהקדוש ברוך הוא  -מכל דבריו 

דותם ודן אותם לכף זכות צונו על ידי משה ואמר לנו: כשיעידו שני עדים בשום דבר חתוך הדין על פי ע

והעמידם על חזקת כשרותם, ואף על פי שיתכן שיעידו באמת או שיעידו בשקר. וכן צונו שאם יקום נביא ונתן 

אות או מופת ונראה לפי דעתו הפעולות כפי חתוך דברו, ואף על פי שהדבר אפשר אם הוא אמת או שקר, 

ואה והם כל דבר שיבא להכחיש נבואתו של משה רבינו ובאר לנו כמו כן שיש דברים שאינם מתקבלים לצד הנב

 עליו השלום. 

וכבר בארנו הענין זה בתכלית הבאור בתחלת חבורנו הגדול בפירוש המשנה, ומשם תלמוד העקרים האלה 

הגדולים שהם אדני התורה ועמודי האמונה. ומה שראוי לך לדעת כי כאשר אין תוספות בתורת משה ולא גרעון 

כן אין תוספות וגרעון בפירושה המקובל, והוא שקבלו החכמים איש מפי איש, והיא תורה שבעל  בכתובים, כמו

 פה. 

תחלת מה שיש עליך לדעת, שהקץ על דרך  -אבל מה שזכרת מדבר הקצים ומה שבאר רב סעדיה בהם 

ם וחתומים האמת לא יתכן לשום אדם לדעת אותו לעולם. כמו שבאר דניאל ואמר )דניאל י"ב ט'(: "כי סתומי

הדברים עד עת קץ", אבל רוב ציור קצת החכמים על זה ועלה ברעיוניהם שהשיגוהו, כבר קדם הנביא להודיע 

ענין זה ואמר: "ישוטטו רבים ותרבה הדעת", כלומר ירבו הדעות והסברות בו. וכבר באר הקדוש ברוך הוא על 

לא יתקיימו, ואחר כך הזהירנו מלהסתפק בענין ידי נביאיו, שקצת בני אדם יחשבו קצים למשיח ויעברו הקצים ו

זה, ואמר: אל יעציבו אתכם אם לא יעלה חשבונם, אבל כל מה שיוסיף להתאחר הוסיפו בו תקוה! שכן אמר 

)חבקוק ב' ג'(: "כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא יאחר". ודע שהקץ 

בבאור, כלומר גלות מצרים, שאמר )בראשית ט"ו י"ג(: "ועבדום וענו אותם ארבע  שבאר הקדוש ברוך הוא אותו

מאות שנה" לא נודעה אמתתו ונפל בו ספק; מהם מי שסבר שארבע מאות שנה אלו משעה שירד יעקב אבינו 

למצרים, ואחרים חשבו משהתחיל השעבוד, והיא שנת שבעים לאחר שירד יעקב אבינו למצרים, ואחרים חשבו 

תן משעה שנאמרה נבואה זו לאברהם אבינו, והוא מעמד בין הבתרים, וכשמלאו ארבע מאות למעמד בין או

הבתרים יצאו ממצרים קצת בני ישראל קודם שעמד משה רבינו שלשים שנה, ועלה בדעתם שכבר תם הקץ 

ם אשר טעו והרגום המצרים והכבידו עליהם השעבוד. כן הודיעונו חכמים זכרונם לברכה. ועל האנשים הה

בחשבונם ודמו שכבר באה הגאולה ויצאו אמר דוד )תהלים ע"ח ט'(: "בני אפרים נושקי רומי קשת הפכו ביום 

קרב". והקץ האמתי היה ארבע מאות שנה משנולד יצחק שהוא זרע אברהם שנאמר )בראשית כ"א יב(: "כי 

רעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ביצחק יקרא לך זרע", ואמר יתברך )בראשית ט"ו י"ג(: "כי גר יהיה ז

ארבע מאות שנה", ובזמן הגלות ישלטו אותם וישעבדו בהם וייגעום. כך הוא פירוש הפסוק: "והיו ארבע מאות 

שנה" לגרות ולא לשעבוד, ולא התבאר זה עד שעמד הנביא הגדול, ונמצא שמיום שנולד יצחק עד שיצאו 

 -זה קל וחומר: ומה הקץ הזה שנודע זמנו והתבאר לא ידעוהו  ממצרים ארבע מאות שנה בשוה. ואתה דן מקץ

כל שכן הקץ הזה הארוך שפחדו הנביאים וחרדו מרוב אריכותו, עד שאמר הנביא על דרך התמה )תהלים פ"ה 

ו'(: "הלעולם תאנף בנו תמשוך אפך לדור ודור", ואמר ישעיהו כשספר אריכות הגלות הזו )ישעיה כ"ד כ"ב(: 



אסיר על בור וסגרו על מסגר ומרב ימים יפקדו", ובאר לנו דניאל עמק ידיעת הקץ והיותו סתום "ואספו אספה 

ונעלם, ולפיכך מנעונו החכמים זכרונם לברכה מלחשוב הקצים לביאת משיח, לפי שיכשל בהם ההמון ושמא 

צים! לפי שהם יטעה בראותו שבאו הקצים ולא בא. וכן אמרו החכמים זכרונם לברכה: תפח רוחם של מחשבי ק

תקלה לעם, לפיכך התפללו עליהם חכמים שתפח דעתם וישחת חשבונם. ואנו דנים את רב סעדיה לכף זכות 

ונאמר, שמא מה שהביאו לענין זה, ואף על פי שהיה יודע שהתורה אסרה זה, לפי שהיו בני דורו בעלי סברות 

שהוא גלה מן התורה מה שהיה נעלם וחזק  רבות נשחתות, וכמעט שתאבד תורת ה' לולי הוא עליו השלום, לפי

ממנה מה שנדלדל והודיעו בלשונו ובכתבו וקולמוסו, וראה בכלל מה שראה בדעתו לקבץ המון העם על דרך 

חשבון הקצים, כדי לאמץ אותם ולהוסיף על תוחלתם, והוא התכון בכל מעשיו לשם שמים, ואין לטעון עליו על 

 מה שאמרתי. שטעה בחשבונותיו, כי כונתו היתה 

אבל מה שראיתיך משתוקק אליו מחכמת הכוכבים וקבוציהם, שהם קוראים בלשון ערב, שעברו מהם מה 

שאתה מצפה, כל זה הסר אותה מלבך, ונקה דעתך ממנה, ורחץ שכלך כמו שרוחצים הבגדים המטונפים 

לשאינם מאמינים מטנופם, לפי שהם דברים שאין בהם ממש, ואינם אמת אצל החכמים השלמים, ואפילו 

בתורה, כל שכן למקבלי התורה. והפסד דבר זה מבואר מאד בטענות שכליות אמתיות, אין זה מקום לזכרן, 

אבל שמע שמץ דבר ממה שבא בכתוב בענין זה. דע שמשה רבינו עליו השלום בשעה שעמד היו כל 

עבוד שהיא בו לעולם, ובשעה האצטגנינים פה אחד אומרים שאומה זו לא תהיה לה תקומה ולא יקל מעליה הש

שחשבו שהיו בתכלית השפלות אז ממעלה הופיע עליהם הרוממות ונולד אז מבחר מין האנשים שבהם, וכשהיו 

כולם על מחשבה אחת, שארץ מצרים ישלם אוירה וישמן והיו יושביה בתכלית השלוה, אז באו עליהם המכות, 

ט י"ב(: "איה איפוא חכמיך ויגידו נא לך". וכן אירע למלכות כמו שאמר ישעיהו כשהיה מספר זה הענין )ישעיה י"

נבוכדנצר כשהיו כל איצטגניניה וחכמיה וכל הנקרא בשם חכם על עצה אחת, שאז היתה התחלת רוממותה 

וממשלתה מתאמצת והולכת, אז נשמדה ממשלתם ואבדה, כמו שאמר עליה הקדוש ברוך הוא, וכן אמר 

, ולפי שהיו חכמיה מתפארים בחכמתם, ומהתל כמו כן מן הממלכה שהיו ישעיהו מהתל בהם ומשחק עליהם

אומרים שיש ביניהם חכמים שחכמתם מועלת להם, אמר )ישעיה מ"ז י"ג(: "נלאית ברב עצתיך יעמדו נא 

ויושיעוך הוברי שמים החוזים בכוכבים מודיעים לחדשים מאשר יבאו עליך". על זה הענין יהיה הדבר לימות 

יגלה, שכשיחשבו עובדי עבודה זרה שאומה זו לא תהיה לה לעולם ממשלה ולא יגאלו מן  המשיח מהרה

השעבוד שהם בו, וכל החכמים כלם פה אחד בעצה זאת, וגם הקוסמים בעלי הכחות, יפר הקדוש ברוך הוא 

"מפר כ"ו(:  -מחשבתם וסברתם הנכחשת, ואז יגלה המשיח, שכן אמר ישעיהו בבאור ענין זה )ישעיה מ"ד כה 

אותות בדין וקוסמים יהולל משיב חכמים אחור ודעתם יסכל מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים האומר 

 לירושלים תושב ולערי יהודה תבנינה וחרבותיה אקומם". 

ואתה, אל תסתכל למאמר האומר: קבוץ גדול וקבוץ קטן. וכן שמעתי ממך שאתה אומר שהחכמה בארצכם 

סבה לזה היות הקבוץ בשלוש העפרי, יש לך לדעת שהמקרה הזה אינו מיוחד מעוטה ונפסקה מכם, ושמת 

בארצכם אבל היא היום בכל ישראל, כלומר הכרת החכמים ודלדול הדעות. וזהו באמת מה שאמר הנביא בשם 

הקדוש ברוך הוא )ישעיה כ"ט י"ד(: "לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו 

ששלמה מלך ישראל  -בוניו תסתתר", ואין עלה זאת לא שלוש עפרי ולא שלוש אשי. והמופת על זה ובינת נ



שנאמר בו )מלכים ה' י"א(: "ויחכם מכל האדם" הוא היה באמצעות השלוש העפרי. וכמו כן אברהם אבינו עליו 

וד היחוד לכל בני השלום, שהוא עמודו של עולם, והוא שגלה והורה העלה הראשונה לכל החכמים, ויסד יס

אדם, וכן יצחק ויעקב ששלשתם היו נושאים כסא הכבוד בלבותם שהשיגוה, באמת, כמו שאמרו: האבות הם 

הם המרכבה! שנאמר )בראשית ל"ה י"ג(: "ויעל מעליו אלהים". הנה לך האבות שלשתם היו באמצעות השלוש 

י וצדק משעה שיתקבצו באיזה מקום העפרי. ויתבאר כל זה ממה שנודיע, שהקבוץ הקטן הוא קבוץ שבתא

שיתקבצו שנית, כמו עשרים שנה ממהלך השמש בקרוב, ולא יזוזו היותם מתקבצים בשלוש אחד בעינו מאתים 

וארבעים שנה, ואחר כן יעתקו קבוצם לשלוש אחר, וזהו הנקרא קבוץ אמצעי, והוא קבוץ ההעתקה ההוה בכל 

סדר הזה משעה שיתקבצו שני הכוכבים אלו בשום מעלה מן מאתים וארבעים שנה ממהלך השמש. ויהיה על ה

המעלות, עד שיתקבצו באותה מעלה בעינה תשע מאות וששים שנה. וזהו הגדול, והוא משעה שיתקבצו 

שבתאי וצדק בחלק הראשון מן הטלה עד שיתקבצו פעם שנית. וכשתחשוב התאריך למפרע, יתבאר לך כל מה 

קב בשלוש העפרי, וכן דוד ושלמה. אבל בארתי לך זה, שתסיר מלבך שזכרתי לך מהיות אברהם יצחק ויע

סברה זאת, ואל תחשוב שיש לשלוש כזה עליה. וכמו כן אמרת, שאנשים כונו הקבוץ העתיד ומצאו הכוכבים 

ודבר זה אינו אמת, ואין שם קבוץ שביעי בשום פנים, לא בקבוץ העתיד,  -השבעה כלם שיתקבצו במזל אחד 

וצים שעתידים לבא אחריו. אבל דבר דבר זה איש שאינו יודע לכון התקון על אמתתו, כמו שספרת ולא במנין קב

 מכלל דבריו שאמר שאירע מבול מאויר ומעפר. 

שהדברים האלה וכיוצא בהם שוא וכזב, ולא יהיו לך לראיה לפי שתמצאם כתובים  -ומה שראוי לך לדעת 

בקולמוסו ואין זה נמנע עליו, והכסילים הבוערים הם שיעשו  בספרים, שהמכזב כמו שהוא מכזב בלשונו מכזב

אצלם לראיה אמתית הדבר בהיותו כתוב, ואין לנו להאמין סברות מפנים האלה אלא מפנים אחרים, ודע כי כמו 

שינצל הסומא בהשענו על הפקח בלכתו אחריו, לפי שהוא יודע בעצמו שאין לו עינים שיורוהו הדרך הישר, וכמו 

ל החולה שאינו יודע מחכמות הרפואות בשמעו עצת הרופא שינהיגהו וידריכהו, לפי שאינו יודע הדברים כן שינצ

כמו כן ראוי להמון למסור משענתם על  -הממיתים ולא המחלימים המצילים, וישמע לעצתו כל מה שיאמר לו 

הסברה הפלונית אינה הנביאים בעלי העינים האמתיות, ודי להם במה שילמדו להם שהסברה הפלונית אמת ו

החכמים החוקרים והרודפים יומם ולילות הסברות והדעות כדי שידעו איזו מהן אמת  -אמת, ואחרי הנביאים 

 ואיזו מהן שוא. 

הם כולם דברים שאין  -ואחר הקדמה זאת, דע שכל מה שתשמע או שתמצא כתוב מאלו הדברים וכדומה להם 

ן מהתל, או מי שיתכון לסתור התורה ולהרוס חומותיה. הלא תראה כסיל או ליצ -בהם אמת, אבל האומר אותם 

עזותם באמרם מבול מאויר ומבול מעפר, וכמו כן יוכלו לומר מבול מאש, וכל זה אינו אלא נכול ופתוי להטעאת 

אמנה, שהמבול לא היה אלא מקבוץ המים, ושלא בא מאת דיין האמת ועל דרך העונש ליושבי הארץ על רוב 

ו שבאר לנו בספרו הישר המציל אותנו מן הטעות. ועל הטענה הזאת לפי סברתם לא נהפכה סדום חטאתם, כמ

ובנותיה על כפרם ומעלם, כמו שבאר הכתוב )בראשית י"א כ"א(: "הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה", וכן כל פעל 

מות שרצונם הבא מאת הבורא יתברך בעולם הוא אצלם דבר מחויב מן הקבוצים של כוכבים אלה, הן ההקד

להקדים להרוס בהן יסודי הדת, ונעשו הפקר ליד תאותם ותשוקת נפשותם הבהמית, כמו הבהמות ובנות יענה. 

ובשביל הדעות האלו הזהירנו הבורא יתברך בתורה ואמר, שבהיותכם מכעיסים יבאו עליכם פורעניות עקב 



רעניות רוב נאצותכם, גם אני אוסיף חטאתכם, אם תחשבו שאינן באות עליכם אלא דרך מקרה ושאין סבת הפו

והלכתי  -עליכם מן המקרה ההוא ואכפול אותן עליכם, שכן כתוב בתוכחה )ויקרא כ"ו כ"א(: "ואם תלכו עמי קרי 

 -אף אני עמכם בחמת קרי", "וקרי" הוא הדבר שבא שלא בכונה, והוא אומר: אם תשימון פורענות דרך מקרה 

 שבע על חטאתיכם! אני אוסיף עליכם מן המקרה ההוא 

וממה שהקדמתי לך תדע שאין ביאת המשיח תלויה בדין הכוכבים בשום פנים. וכבר עמד אחד מן המחודדים 

בספרד וחבר הספר בענין הקץ על דרך הכוכבים ואמר, שהמשיח יגלה בשנת פלונית, ואין אחד מחכמינו 

ביל מה שעשה והעיר תכלית, והמציאות חסידינו שלא זלזל שם דבריו וזלזל עצתו ושמוהו במעלת החסרים בש

עשתה בו יותר רע, כלומר שחוק והתול, ממה שעשינו בו אנחנו, לפי שבזמן שאמר שיגלה המשיח, עמד הסרבן 

והממרה בארצות המערב, וזהו תכלית הכעור לבעלי החכמה הזאת, אבל הצריכנו לכל זה תוקף הגלות עלינו 

 והכונה בלא חבל היא נתלית. 

אחינו, חזקו אמצו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לה', וכמו כן חזקו קצתכם לקצתכם, נטעו אמנה אבל אתם. 

והאמינו בלבות הכל ביאת הגואל מהרה יגלה, חזקו ידים רפות וברכים כושלות אמצו, ודעו שהקדוש ברוך הוא 

דוש ברוך הוא הודיענו על ידי ישעיהו מבשר ישראל, שמרב אריכות ימי הגלות והתחזקו יחשבו הרבה שהק

עזבנו והסיר פני חסדו ממנו חס ושלום, בשביל זה ואחר כך העיד על עצמו שלא יעזב אותנו ולא ישכחנו, שכן 

ט"ו(: "ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני", ואחר כך חזר ואמר: "התשכח אשה עולה  -אומר )ישעיה מ"ט י"ד 

הנביא הראשון עליו השלום הודיענו הקדוש ברוך  מרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך". ועל ידי

הוא כדבר הזה, שנאמר )דברים ד' ל"א(: "כי אל רחום ה' אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית 

אבותיך אשר נשבע להם ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלהיך 

שאי אפשר שלא יעמד מזרע שלמה איש שיקבץ  -יסודי אמונת ישראל, והוא שמה". ודבר זה, אחינו, יסד גדול מ

נפוצותנו ויאסוף חרפתנו וגלותנו ויגלה הדת האמתית וישמיד כל מי שימרה דברו, כמו שהבטיחנו הקדוש ברוך 

י"ח(: "אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל  -הוא בתורתו )במדבר כ"ד י"ז 

ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר אויביו וישראל עושה חיל". והעת 

שיגלה תהיה צרה גדולה על היהודים, שנאמר )דברים ל"ב ל"ו(: "כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב", ואז 

אה בה הגואל )מלאכי ג' ב'(: יגלהו הקדוש ברוך הוא וישלים מה שהבטיח ואמר, והנביא מתמיה על העת שיר

 "ומי מכלכל את יום בואו ומי העומד בהראותו", וזוהי האמת שאנו מאמינים בזה הענין. 

אבל העת ההיא כבר התבארה מדברי דניאל וישעיהו ומשאר דברי רבותינו זכרונם לברכה, שביאתו תהיה 

בר שאין בו ספק ומזה לא יעבור. כשתתקף יד אדום וערב וכשתתפשט מלכותם בעולם כמו היום הזה, וזה ד

ודניאל סוף מה שספר מלכות ישמעאל ועמידת מחמד ואחריו ביאת הגואל בסמוך. וכן ישעיהו ביאר שהראיה 

על ביאת המשיח היא הראות משוגע, שכן אמר )ישעיה כ"א ז'(: "וראה רכב צמד פרשים רכב חמור רכב גמל 

ח שנאמר בו )זכריה ט' ט'(: "עני ורוכב על החמור ועל עיר והקשיב קשב רב קשב", אמר שרכב חמור הוא המשי

בן אתונות יבא" תכף עמידת רוכב על גמל והוא מלך ערב, ומה שאמר "צמד פרשים" כלומר הזדווג שתי אומות 

שהן אדום וישמעאל. ובענין זה יתבאר מן החלום של צלם ומן החלום של חיות הנזכרים בדניאל, ודברים אלו 

 הכתובים.  מבוארים מפשט



אבל אמתת העת על בוריה אינה מודעת, אבל יש אצלנו קבלה גדולה ונפלאת, קבלתי אותה מאבי שקבל מאביו 

ומאבי אביו, והוא קבל הדבר, וכן הדבר עד תחלת הגלות של ירושלים, כמו שנאמר )עובדיה א' כ'(: "וגלות החל 

ספרד ירשו את ערי הנגב". וביאור הדבר, הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלות ירושלים אשר ב

שבנבואת בלעם רמז שתחזור הנבואה לישראל אחר שתפסוק מהם, לפי שיש בתורה פסוקים שאף על פי 

שהכונה בהם לשום ענין, אף על פי כן יש בהם רמז לענין אחר, כמו שמצינו ממאמר יעקב אבינו עליו השלום 

שעכבו במצרים כמנין רד"ו, שהם מאתים ועשר שנים, וכן מאמר שאמר לבניו )בראשית מ"ב ב'(: "רדו שמה", 

משה רבינו עליו השלום שאמר )דברים ד' כ"ה(: "כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ", שישבנו בארץ 

ישראל מיום שנכנסנו בה עד גלות המלך יויכין כמנין "נושנתם" והם שמנה מאות ארבעים ושש שנה, וכזה 

 -הזה קבלנו שזה שאמר בלעם )במדבר כ"ג כ"ג(: "כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל"  הרבה. ועל הענין

יש בו סוד, שמן העת ההיא יש לחשב כמעין שיש מששת ימי בראשית ועד אותה העת, ותחזור הנבואה 

לישראל, ואז יאמרו להם הנביאים: "מה פעל אל". ונבואה זו נאמרה בשנת הארבעים לצאתם מארץ מצרים, 

ותמצא התחלת החשבון עד אותה העת אלפים ארבע מאות שמונים ושמנה שנה, שהסימן "בתפ"ח גאולים". 

ולפי ההקש הזה והפירוש הזה תחזור הנבואה לישראל בשנת ארבעת אלפים תשע מאות שבעים ושש ליצירה. 

 ם". ואין ספק שחזרת הנבואה היא הקדמת משיח, שנאמר )יואל ג' א'(: "ונבאו בניכם ובנותיכ

זהו יותר אמתי מכל חשבון שנאמר בשום קץ, וזה שאמרנו שהוא אמתי אחר שהוזהרנו עליו ומנעונו תכלית 

 שלא יהיה בעיני העם ברחוק, וכבר הודעתיך אותו, וברוך היודע!  -המניעה לגלותו 

עקב וממנה אבל מה שאמרת ששעה זאת היא שעליה אמר ירמיהו עליו השלום )ירמיה ל' ז'(: "ועת צרה היא לי

יושע", אין הדבר כן, שזה הכתוב רומז על מלחמות גוג ומגוג בהכרח ותהיה אחר שיגלה המשיח לאחר זמן. 

אבל האות של שעי גרן וזולתם שדומים להם, הם דברים חלשים מאד, ואינם מיוחסים בשם לחכמים, ואינם 

 מדבריהם. ויש מהם שהם משל וחידה, ולא תסתכל לדבר בזה הענין. 

מה שזכרת מעסק האיש שהוא אומר שהוא משיח בערי תימן, דע שלא תמהתי ממנו ולא מן המאמינים  אבל

בו, לפי שהוא משוגע בלי ספק, ואין על החולה אשמה ופשע אם לא יסבב הוא חוליו. וכן איני תמה מן 

ני תמה ממך המאמינים בו מקצר רוחם ושאינם יודעים מקום המשיח ומעלתו הגדולה שעלה בדעתם זה, אבל א

שאתה מבני תורה ועמדת על ספרי החכמים, האינך יודע, אחי, שהמשיח נביא גדול מאד וגדול מכל הנביאים 

מלבד משה רבינו עליו השלום? ועוד האינך יודע, שמי שאומר על עצמו שהוא נביא שאם נמצאת נבואתו 

ת המתנבא בשם עבודה זרה, מוכחשת הוא חייב מיתה, לפי שסמך לעצמו המעלה הגדולה הזאת כמו שיומ

שכך כתוב )דברים י"ח כ'(: "אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי?" ואיזו ראיה גדולה על היותו מכחש אלא 

שיסמך עצמו בשם משיח? ויש תימה בדבריך שאמרת שידוע בשלוה ויש אתו מקצת חכמה, התעלה על דעתך 

שלא השגחת למעלת המשיח מה היא, ואיך תהיה שבמדות האלו יהיה משיח? אבל חייבך לומר כל זה מפני 

עמידתו, ובאיזה מקום יהיה, ואיזה אות יהיה מיוחד לו, אבל מעלתו תהיה יותר מעולה ממעלת הנביאים ויותר 

נכבדת זולת משה רבינו עליו השלום, ויחד אותו הבורא יתברך בדברים שלא יחד משה רבינו עליו השלום, 

הריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח" )ישעיה י"א ב'(: שנאמר בו )ישעיה י"א ג'(: "ו

"ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'" )ישעיה י"א ה'(: "והיה צדק אזור 



ילד יולד לנו בן מתניו והאמונה אזור חלציו", וקרא לו הקדוש ברוך הוא שש שמות באמרו )ישעיה ט' ה'(: "כי 

נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום". וזה שקראו "אל" דרך 

ההפלגה, להודיע שגדולתו מעולה ממעלת כל אדם ואחד מן התנאים שיש אצלנו ידועים לכל נביא שיהיה 

שאין הנבואה שורה אלא על חכם גבור  בתכלית המדע ואז ינבא אותו הקדוש ברוך הוא, לפי שהוא עיקר אצלנו

עשיר בדעתו, אבל כשיעמד אדם שאינו מפורסם  -ועשיר, וביארו שאפילו גבור שיהיה כובש את יצרו, ועשיר 

בחכמה ויאמר שהוא נביא אין אנו מאמינים אותו, כל שכן אם יאמר אחד מעמי הארץ שהוא משיח, ואחת 

ממונו ושיתנדבו לעניים, וכל השומעים לו הם טפשים, והוא שצוה לפזר אדם כל  -הראיות שהוא עם הארץ 

חוטא שעושה הפך התורה, הואיל ואין ראוי לתורתנו לעשות צדקה מכל ממונו אלא מקצתו, שכן כתוב )ויקרא 

כ"ז כ"ח(: "אך כל חרם אשר יחרים איש לה' מכל אשר לו", ואמרו מקבלי השמועה: "מכל אשר לו" ולא "כל 

החּומש, ואמרו: המבזבז אל יבזבז יותר מחומש! ואין ספק ששכלו  -דבה גדר וגבול, והוא אשר לו", ושמו לנ

ולבו שנשאוהו לומר שהוא משיח, הוא אשר נשאו לצוות בני אדם לצאת מכל קנינם להתנדבו לעניים ונעשו הם 

ה בין העניים עניים והעניים עשירים, וחיבו עצמם מן הדין להחזיר להם ממונם, ויהיה ההמון על הדרך הז

 והעשירים חוזר חלילה, וזו סכלות מבוארת! 

בתחלה יראה בארץ ישראל, כי בארץ ישראל תהיה תחלת  -אבל איכות עמידת המשיח ובאיזה מקום יראה 

הראותו, שנאמר )מלאכי ג' א'(: "ופתאום יבא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם 

ת". אבל איכות עמידתו דע שלא תדע עמידתו קודם היותה עד שיאמר עליו שהוא חפצים הנה בא אמר ה' צבאו

בן פלוני וממשפחה פלונית, אבל יעמוד איש שלא נודע קודם הראותי, והאותות והמופתים שיראו על ידו הן הן 

מח שמו הראיות על אמתת יחוסו, שכן אמר הקדוש ברוך הוא כשספר לנו ענין זה )זכריה ו', י"ב(: "הנה איש צ

ומתחתיו יצמח", ואמר ישעיהו כמו כן כשיראה מבלי שיודע לו אב ואם ומשפחה "ויעל כיונק לפניו וכשרש מארץ 

ציה" )ישעיה נ"ג ב'(, ואחר שיגלה בארץ הצבי ויקבץ כל ישראל לירושלים ולשאר ארצות, אז תמשך האומה 

בארץ הודו, שכן כתוב על ידי ישעיהו  ותתפשט מזרח מערב עד שיגיעו לכם אל ארץ תימן וליושבים אחריכם

)ישעיה י"ח ב'(: "השולח ביד צירים ובכלי גומא על פני מים לכו מלאכים קלים אל גוי ממשך ומורט אל עם נורא 

מן הוא והלאה גוי קו קו ומבוסה אשר בזאו נהרים ארצו" "אל מקום שם ה' צבאות הר ציון", אבל כלל מעלותיו 

ביאים כמשה רבינו תחלתם עד מלאכי שהוא סופם, תוכל אתה ללקוט אותם מן שיסופר בהם על ידי כל הנ

בשעה שיגלה יבהלו כל מלאכי ארץ משמעו ויפחדו  -הארבע ועשרים ספרים. אבל המדה המיוחדת לו היא 

ותבהל מלכותם, ויתנכלו איך לעמוד כנגדו בחרב או בזולתה, כלומר שלא יוכלו לטעון ולערער עליו ולא יוכלו 

חישו, אלא יבהלו מן המופתים שיראו על ידו וישימו ידם לפיהם, שכן אמר ישעיה בעת שספר שישמעו להכ

המלכים לו אמר )ישעיה נ"ב ט"ו(: "עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו 

מר )ישעיה י"א ד'(: התבוננו", ואמר שימית כל מי שירצה להמיתו בדברו ולא יוכל להמלט ולהנצל ממנו, שכן א

"והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע". אבל הסתלק החרום והמלחמה ממזרח שמש וממערבה אין 

זה בתחלת הגלותו, אלא אחר מלחמות גוג ומגוג, כמו שבאר יחזקאל עליו השלום. ואיני רואה שזה שעמד 

סמכו לו, שעשה מתחית המתים כמו בארצכם יש בו מכל אלו, ואתה ידעת שאותו האיש עם כל הגדולות ש

שעלה בדעתם ומן המופתים ההם שהם מכחישים בהם ועדין כשנשלים עמהם כל דבריהם על דרך הוראות 

הטענה לא ימלטו עמנו בטענתם שטוענים שהוא המשיח, שאנחנו נראה להם בכתובים אלף אותות או קרוב 



הרוצה לעשות עמו שחוק ולצנות. וסוף דבר שזה  שלא היו, ואפילו על דרך טענתם היאחז למעלה זאת אלא כל

האיש אלו היה אומר מה שהוא אומר בזדון ובקלות היה מחויב אלפי מיתה, אבל מה שהוא קרוב לדעתי והוא 

האמת שהשתטה ונפסד ציורו ורעיונו. והנני מראה לכם עצה טובה לכם ולו, והוא שיהיה חבוש ימים עד 

נפסד בציורו ורעיונו ואבוד שכלו, ותודיעו הדבר, ותפרסמו אותו בעולם, שיתפרסם אצל הגוים, כלומר שהוא 

ואחרי כן תתירוהו ותצילו עצמו בתחלה, לפי שכשישמעו הגוים עליו שטען על עצמו שהוא משיח אחר שעשיתם 

בו המעשה הזה יהיו מלעיבים בו, כמו שדנים לאיש משוגע ומשתטה כמותו, ותצילו נפשכם מדעתם של גוים, 

 תתרשלו בדבר זה עד שיתפרסם לגוים, תמיתו אותו וחס ושלום שלא יסבב עליכם רגז.  ואם

ואתם, אחינו, ידוע לכם שהקדוש ברוך הוא הפילנו במהמרות עונותינו בתוך אומה זו, שהיא אומת ישמעאל, 

", ושלא שרעתם חזקה עלינו, והם מתחכמים להרע ולמאוס אותנו כמו שגזר עלינו יתברך: "ואויבינו פלילים

תעמוד על ישראל אומה יותר אויבת ממנה ולא אומה שהרעה בתכלית הרעה לדלדל אותנו ולהקטין אותנו 

ולמאוס אותנו כמוהם, שאפילו דוד המלך עליו השלום כשראה ברוח הקודש כל הצרות העתידות לישראל 

יה לי כי גרתי משך שכנתי התחיל לצעוק ולקונן בלשון האומה מרעת בני ישמעאל ואמר )תהלים ק"כ ה'(: "או

עם אהלי קדר", וראו איך זכר קדר משאר בני ישמעאל, לפי שהמשוגע הוא מבני קדר כמו שהוא מפורסם 

מיחוסו. ועוד דניאל לא ספר קטנותנו ודלדולנו אלא במלכות ישמעאל שתכנע במהרה, שכן אמר )דניאל ח' י'(: 

בעודנו סובלים שעבודם וכזביהם ושקרותם למעלה "ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמס", ואנחנו 

מיכולתנו שאין ביכולת האדם כח לסבול, ויהי כמו שאמר דוד עליו השלום )תהלים ל"ח י"ח(: "ואני כחרש לא 

אשמע וכאלם לא יפתח פיו". וכמו שהוכיחונו רבותינו לשאת כזבי ישמעאל ושקרו ולשתוק ממנו, וסמכו זה 

שמע דום ושא! וכבר הסכמנו כולנו, גדולים וקטנים, לסבול  -שמע ודומה ומשא" לפסוק שכתוב בשם בניו "ומ

שעבודם, שכן אמר ישעיהו עליו השלום )ישעיה ג' ו'(: "גוי נתתי למכים ולחיי למורטים פני לא הסתרתי 

ם מכלימות ורוק". ועם כל זה לא נוכל להנצל מרב רעתם ופחזותם בכל זמן, וכל זמן שאנו רודפים שלומם ה

רודפים אחרינו בחרום ובמלחמה, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום )תהלים ק"כ ז'(: "אני שלום וכי אדבר 

המה למלחמה", כל שכן אם נעורר עלינו ונקרא במלכות בדברים בטלים ושקר, הלא נסכן בנפשותינו ונבא לידי 

ר שהוא משיח, ויצא בכלל מיתה? ויש עליכם לדעת, כי בתחלת מלכות ישמעאל עמד איש בעבר הנהר ואמ

עשרת אלפים מישראל, והיה האות שלו שלן מצורע והשכים בריא, ולא נשלם עסקו ולא עמדה עצתו, וחזר 

ונשאר ישראל אחריו בערי אספיהן בעצם הגלות, והתחדשו עליהם בגללו צרות. וכמו כן עמד איש אחד במערב 

ושלוחו של משיח, ואמר שבאותה שנה יגלה, ולא במדינת פאס היום ארבעים ושמנה שנה, ואמר שהוא מבשר 

יצא דברו לאור, והתחדשו לישראל בגללו צרות. והודיעני הדבר הזה מי שהיה מצוי בכל. וקודם זה כמו עשר 

שנים עמד בארצות ספרד במדינות קרטבה איש אחד ואמר שהוא משיח, וכמעט קט היתה כליה על שנאיהם 

שים שנה עמד אחד בצרפת ואמר שהוא משיח, ועשה אותות לפי סברתם, של ישראל בגללו. וקודם זה כמו של

 והרגוהו הצרפתים, והרגו עמו כלל מקהילות הקודש. 

ואלה הדברים שקדמה הבטחתם על ידי הנביאים שהודיעונו כמו שאמרתי לכם, שבקרוב לימות המשיח האמתי 

תתאמת, ויאבדו הם ויאבדו עמהם  ירבו הטוענים והחושבים שכל אחד מהם משיח, ולא תעמד טענתם ולא

רבים. ולפי שידע שלמה עליו השלום ברוח הקודש שהאומה הזאת בארך זמן גלותה תפצר להתנועע בלא עתה 



הראויה, ויאבדו בשביל זה, ויבואו עליהם צרות, והזהיר מלעשות זה, והשביע האומה על דרך משל ואמר )שיר 

בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה  השירים ג' ה'(: השבעתי אתכם בנות ירושלים

 עד שתחפץ". 

ואתם. אחינו, אהובינו, קבלו עליכם שבועתו ואל תעירו את האהבה עד שתחפץ, ובורא העולם במדת רחמים 

יזכור אותנו ואתכם לקבץ גליות נחלתו וחבלו לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, ויוציאנו מגיא הצלמות אשר 

נו בו, ויסיר מחשך עינינו ומאפל לבנו, ויקים בימינו ובימיכם )ישעיה ט' א'(: "העם ההולכים בחושך ראו הושיב

אור גדול ישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם", ויחשיך באפו ובעברתו על כל הקמים עלינו, ויאיר מחשכינו 

 יך יזרח ה' וכבודו עליך יראה". כאשר הבטיחנו )ישעיה ט' ב'(: "כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאומים ועל

ושלום עליך, ידידנו יקירנו, בעל החכמות, אוסף התבונות, ועל כל התלמידים אחינו, ועל כל עם הארץ שלום 

 באור וזרח ורב שלום עד בלי ירח! אמן! סלה! 

ואנא 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 

דבר תכלית ההזהרה והשמירה משום רשע שלא יפרסם ולא יגלה הדבר לאומות הישמעאלים, שמא יתחדש 

שיצילנו השם ברחמיו ממנו. ואף על פי שכתבתי אותו הייתי מתירא מזה הרבה מאוד, אבל ראיתי שהצדקת 

הרבים דבר שאין ראוי לפחד עליו מן הסכנה, ואף בכל זה ששגרתי אותו לכם סוד ה' אל יראיו, וכבר הבטיחונו 

 ", ואין לנו מצוה גדולה מזו! החכמים שקבלו מן הנביא עליו השלום, ואמרו "שלוחי מצוה אינם נזוקים

 ושלום על כל ישראל! אמן!

 
















































































