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áúëî  
úàî éøåî éáøå ïøî çéâùîä éáø äîìù äáìåå äììæ"ä  

  
  

ñá"ã ,æ 'èáù îùú"è  
  

  ãåáëì éãéãé ìåâãä ,áøä ø 'ïéîéðá øâøåáîä èéìù"à ,áø íåìù 
äëøáå!  

  
    éððä êøáî êúåà ÷îåòî áìä ìò êøôñ ìåãâä" éçéùî 

ø÷ùä ."øôñä øéàùä éá íùåø æò .åëåúî éúçëåð áåù ,ãò ïëéä 
úòâî úäéîë åðîò çéùîì åð÷ãö ìëá úåôå÷úä ,ãò ìëù éî 

øîéúäù ìåèéì äøèòä ,àöî ãéîú íéáø ãàî å÷áãù åá .ìëå êë 
ä÷æç àéä ääéîëä úîòåôä áìá éãåäéä ,ãò äàöîù ìëá 

úåôå÷úä íéãéçé åöøù àáì äúàø÷ì àéáäìå úà äìåàâä .éãî 
íòô éä 'äæ ìòá áì øåäè øë 'äîìù åëìåî ò"ä ,íáåøå éìòá 

úåîåìç íééðìåç åà íééðø÷ù.  
  

    øôñä ìéëî øîåç íåöò ññåáîå ,äãåáò ìù íéðù úò÷ùä åá .
øñåîä-ìëùä åìù àåä :íò ìë ääéîëä çéùîì åð÷ãö àáéù 

äøäîá åðéîéá ïîà – åðéìò úåëçì úåðìáñá úåéçäìå åðáø÷á 
úà äðåîàä ãéúòù á÷ä"ä ãéøåäì éæðâî åéîåøî äîùð äìåãâ 
ãò ãàî ,äæå éäé 'çéùîä éúéîàä åéìòù øîàð" :äðä ìéëùé éãáò 

íåøé àùðå äáâå ãàî – øéíå íäøáàî àùðå äùîî äáâå 
éëàìîî úøùä) "àîåçðú úåãìåú ãé.(  

    
    ïç ïç êì ,éãéãé ,êøôñù øæåò åðøåãì ç÷ôì åðéðéò úåëçìå 

çéùîì éúéîàä áá"à!  
  

                äîìù äáìåå  
  



  

øáã çúô  
äðåùàøä äøåãäîì  

  

 לקיים התמורה ועל הגאולה על בישראל לפנים וזאת"
 בגו, בישראל קרא פתר אחנינ' ר). ז, ד רות" (דבר כל

 על מקלסין היו לשעבר: דישראל] במנהג [אפייא
, "ואנוהו לי-א זה): "ב, טו שמות (שנאמר, הגאולה
 את וימירו) "כ, קו תהלים: (שנאמר, התמורה על ועכשיו
  ".עשב אוכל שור בתבנית כבודם

  יא, ז רבה רות
  

ãçà ïéðò úåëìåäå úåááåñ ïáåøá ìàøùé íò úåìéôú :äìåàâä úéúéîàä 
äîìùäå .åðúàî äôøî äðéà äòåùéì ääéîëä . äôöî ìàøùé äøåæô äù

çéùîä úåîé éðùì ãéîú .÷æç äë éçéùî çúî åá ùéù ùåã÷ íò éðá , øùàë
íéîééåñî íéùðà íäéðéò ãâðì íéòéôåî , äðäù äðåîàì úåúôúäì íä íéìåìò

 àá óåñ óåñ çéùîäå úëùåîîä íúìçåú äîééúñð–ìà äæ äéä àì êà  ïåéæç à
àåù íñ÷îå íéòåúòú .ìàåâä äæ äéä àì .úåòèäì ïéåëúðù éàîø äæ äéä , åà

øùé ùéà åìéôà-úåéøáä åá åòèù êøã.  
ø÷ùäå àåùä éçéùîì ùé úçà äøåö àì ,íäì úåáø íéðô . äâøãá àì óà

íéãîåò íä úçà ,íéøåîâ íéòåè íäî ùéå íéøåîâ íéòùø íäî ùé . àìù ùéå
äìàî àìå äìàî åéä ,÷øíä çéùîù åðéîàäù íéèåù íäéøçà åéä íéëåøëù  .

äôåöîä çéùîä íäî ãçà óà äéä àì ìòåôáù íäáù äåùä ãöä.  
éååãä íîò ìò ø÷ùå àåù éçéùî íúåà åèéîä úåðåâé äîëå íéìå÷ì÷ äîë .

 ìù íééèòá íéãåäé ìò åàáå åìùìúùð úåéåãîúùä äîëå úåòø úåøéæâ äîë
'íéìàåâ 'íéîåãî .á÷ä äùò ãñç" äíéðîàð íéòåø íäì ãéîòäù ìàøùé íò ,

úãåëìîä ïî íøéäæäìå úåòèäå òåúòúä ïî íùéøôäì åìîòù , åðéúåáø íä
íéòúî íéçéùî íúåàá úåéøàë íéîçåì åéäù íéìåãâä.  

ø÷ùä éçéùî ìù íäéììòîå íäéúåéåîã úà øå÷ñì ù÷áî äæ øôñ , ãåòå
òôåä ìò ìàøùé éîëç úåáåâú úà úåìãì àåä óàåù êëî øúåéíú . éìàåâ

íîöòìùë íéáåùç íðéà íäéðéîì àåùä , úìòåú àéáî íäéîé éøáãá ÷åñéòäå
íäá äðåîàä äâùéîî íéãîì åðàù ç÷ìä ìùá . ïåøñçá õåòð äâùéîä ùøåù

äðçáä øùåë .íäéðéîì íéîéîúäå íéàúôä , íéðéåöî íéùðà øçà éáù åëìä
éðåöéçä íîùåøá ,ùéù äùâøää úà åøøåòù íééèàîæéøàë íéùéà úà íäá 

÷ãö çéùî ìù úåìåâñä ,åðîî íéùøãðä íéàðúä ìò íéðåò íäå . ïéá äðçáää
ïìéà àì÷ì úìëú , ïéá ÷åìéçä çë åà úéèéìàðàä úåìëúñää úìåëé' éðù
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íéðéã '–øåã ìëá ìàøùé éìåãâ ìù í÷ìç úðî ïä åìà úåéðåéç úåìåâñ  ,
åìôøåò íéøçà éðéòù íå÷îá íäéðéò úà åç÷ô åìà úåìåâñå .áà úåø÷é úåðç

äìà æôî ,äúôîäå äòúîä éçéùîä øâúàä çëåðì åðéúåáø åùòù , ñëðä ïä
ùåëøì óàåù äæ øôñù.  

 åúåùòì åäùìë õîàî äùòð íà íâ úåéùòîå íéøåôéñ øôñ åðéðôì ïéà
àéø÷ ;åîùì éøåèñéä ø÷çî àåä ïéà , íéáø úåøå÷îî òãéî åá è÷ìð íà óà

éøåèñéä íéèáéä äîë åá åùãçúðå íéøéãðåíéø÷åçä íäéìò åãîò àìù íé ;
ìàøùé úáùçîá éðåéò øåáéç åðéàù éàãå , ìàøùé éìåãâ ìù íúô÷ùä éë íà

åìù úåðéðòúää æëøîá úãîåò .åäî ?øáòä ìà íéãåîéì òñî . ìù åëøãëå
úåöøàå íéîé éðô ìò òñî ,úåùøãî éúáå úåìéä÷ , úåéååç åá òñåðì úåéåôö
úåçô úåîéòðå øúåé úåîéòð ;ç ìù ììùúåìå÷å úåðåéæ ,úåôéèìå úåøòâ.  

äæ øôñ ,íìåòì àá äéä íà ÷ôñ ,áø éãéãé ìù åúøæò àìîìà-íéìòôä ,
èéìù ôøà÷ äùî áøä"à .åúáéúë úà ããåòù ïåùàøä äéä àåä , ïôåàá êîúå

åúðëä éáìùá ìéòô.  
íéðåàâä íéðáøì éðà äãåú øéñà ,ïéãî ìò éáùåéå úåáéùé éùàø , éì åòééñù

 úà åø÷éáå äöòáøôñä ìù åðëåú ,éáøå éøåî íùàøá ,÷éãöä ïåàâä ,øäåî" ø
èéìù äáìåå äîìù"à , åîñøôì ääëä éãé úà ÷æéçå åìåë øôñä úà àø÷ù

éçëåðä åðåéáöá.  
åî"èéìù ø"éì õòé à , ìù íáåøì ñçéá úéììë äøäáä íéàøå÷ì øéäáäì

ä éùåò'íéúôåî 'äå'íéñð 'ø÷ùä éçéùî ïéá ,åî ïåùìá äúåà àéáàå"ëîá ø åáú
éìà" : éîöò éðàíééø÷ùä íéçéùîäù ïéîàäì ìåëé éððéà , íäî íéáø åéäù

íéìëåð ,íéúôåî åùò.íéñð íðåéîãá åàø íäá íéðéîàîä ìë éàãåá  , ìáà
 íäì äúéä àì àøçà àøèñä ìò åìéôàù íéðè÷ äë åéä ø÷ùä éçéùî

äòôùä , øîåì íà éë äøéøá äúéä àì àîúñî íðîæá íéìåãâì ìáà
á íéúôåîäùèñäî åà"à ,éä àì íéñéð åéäù éøîâì ùéçëäì éë 'ìéòåî , éë

íéúôåîä åàøù øîåì íéù÷òúî åéä íéðø÷ùä åìàá íéðéîàîä ,ïëì , íãéãì
èñäî åéä íéúôåîäù íéøîåà åéä"à ,éä àì ïáåîë äæ ìòå ' íéðéîàîì

úåðòì äî íéçéùîá."  
äë ãò íéãåäé åëìä úåì÷ì÷ò íéëøã äáøäá ,éôú ú÷òãæî áìä ïîå ìà äì

íéîåøî ïëåù ,åð÷ãö çéùî úàø÷ì äøùéä êøãá úëìì åðëæéù" : åðàéáäå
õøàä úåôðë òáøàî íåìùì ,åðöøàì úåéîîå÷ åðëéìåúå ,à éë- ìòåô ì

äúà úåòåùé."  
  

éäæòá"ú ,æ ÷øá éðá 'á øãà 'îùú"è  
  

øâøåáîä äîìù ïéîéðá  
  



  

äçéúô  
 äøåãäîìäéðùä  

  
éøåáéöä éëëåúá øúåéá éæëøîä çåëéåäïåøçàä íéðùä ìáåéá úéãøçä úå ,äìàùä áéáñ áåñð ,

çéùîë íéåñî íãà ìò æéøëäì øúåî íà ,ìàøùé ìàåâ , ñçåéîä äìåàâä êéìäú çëåä íøèá

åì .ìéô äæ çåëéåíéðùì äðîàðä úåãäéä úà â ,øøåòåúéðåéòø äñéñú  , úøä úéèéìåôå úéúøáç

úåàöåú .òåñä úéúô÷ùää äéâåñá ÷åñéòì éúìâìâúð ãöéëåæä úø?  

ùú úðùá" äëøòð î úéùéùä äìåãâä äéñðëä ìù'ìàøùé úãåâà 'úéîìåòä . ùàø' úöòåî

äøåúä éìåãâ 'àéää úòá ,âä ïøî"÷åöæ êù ïî íçðî øæòìà ø"ì , àùî úà úàùì ãáåë

äìåãâä äéñðëä ìù ïåùàøä íåéá äçéúôä ,äîåé÷ì ïåøçàä íåéá äìéòðä àùî úà ïëå .

 êù áøä øáéã íééñîä åàùîáäá äðåîàá ÷åæéçá êøåöä ìò ' äøåáâ éøåôéñ äîë øôéñå êøáúé

äàåùä úôå÷úî .ìàøùé âäðî éôì , øôñá øàåáîù'úìä÷ éøáã,'1 äùøã ìë óåñá  íéîééñî

÷ãö ìàåâ úàéáì äéôéö éøáãááá "à . áåø÷ä åàåáì äå÷ú úòáäá åàùî úà íééñ êù áøä íâ

çéùîä ìù ,äìåãâä äéñðëä ãîòî úà ìòð äáå .åúá ãçà èôùî òéîùä äìà íåéñ éøáã ê

áåùç:  

  

øáã ìù åììë ,äîìù äðåîàá åðìåë ÷æçúäì åðéìò ,åð÷ãö çéùî úàéáì úåôöìå , éìáî

ø÷ù éçéùî éøçà øåñì .ä íò ãçà äð÷á äìåò äðéà øùà äáùçî ìëå'ïéîàî éðà 'åðìù ,

ø÷ù éçéùî ìù íúøåúî äæ éøä ,ïìöéì àðîçø!2  

  

àá åáùé ùéà íéôìà úòáøàëá íìå'äîåàä éðéðá ' íéøáãä úà åòîùå ãîòî åúåàá íéìùåøéá

ìåãâ ïäë éôî íéàöåé ,ïè÷ä éëðà íëåúá ,åúôåçî àöåé ïúç èòîë øéòö êøáà æà . äî íåùî

éìò íåöò íùåø äæ èôùî äùò , ìù äæ íåçúá äáåùç äëøòîì ïðåëúî êù áøäù éúùâøä

úåòãå úåðåîà .éøåèñéä øîåç óåñàì éúìçúä æà éðîø÷ù éçéùî ìù àùåðä ìò  , ïúî êåú

åæ äáåàë äòôåú ìò ìàøùé éîëç ìù íäéúåòãì úãçåéî áì úîåùú , äîë éúîñøô óàå

 ïåòåáùá íéøîàî'äøåîú 'øôñä ìù ïåùàøä êáãðä úà ååéäù . éúèìçä íéðù äðåîù øåáòë

ñåôãì åàéáäìå øôñä úáéúë úà íéìùäì éîåúì .àìô äæ äàøå ,âä øôñä øùàë ÷åéãá òé

 úòåðú úà êù áøä ãñé ñåôãì'äøåúä ìâã ,'åù úòá òéâä ø÷ùä úåéçéùî ãâð åìù ÷áàîä

åàéùì , øôñä øåàì àöé'íäéãâðúîå ø÷ùä éçéùî'.  

îùú ìåãâä úáù áøòá"è ,úáùä úñéðëì êåîñ ,àøâä ïøî úéáì éúàá"êù î . åøãç çúôî

 ìù øáòùì úñðëä øáç æà àöé'ìàøùé úãåâà ' íäøáà óñåé áøä)äéðåî (æ àøéôù"ì .

  
1  ùø"øâééâ æ ,úìä÷ éøáã ,ãôô"ëøú î"á ,îò '209. 
2  àøâäî íéøîàîå íéáúëî"êù î ,ç"à ,îùú ÷øá éðá"ç ,éñ 'é"ã. 
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òåáù åúåàá àöéù ùãçä éøôñ úà åì éúøñîå êù áøä éðôì éúáöééúä :' ø÷ùä éçéùî

íäéãâðúîå' .åá ìòìéòå åéðôìù äçåúôä àøîâä ìò åçéðä àåä , ïëåúáå øòùä ãåîòá ïðåáúä

íéðéðòä .éðìàù êë øçà , øôñä íàì ãîöð úåãáåòäúåéøåèñéä .áåéçá éúéðò , àåäù éúôñåäå

öîø÷ùä éçéùîá íäéúåîçìî úà ø÷åñå ìàøùé éîëç úåáåâú úà íâ èè . éðìàù êù áøä

øôñä ìù åøéçîì .øôñä êåúá åøåáò äùã÷ä éúáúë øáëù åì éúøîà ,íìùì åì ìàå ;äáøãà ,

äøåîú àìì øôñä úà ìá÷ì ìéàåé íà éì àåä ãåáëì .êù áøä êééçøîàå " : ç÷åì êðéà íà

íåìùú ,ðéàñä úà ç÷éì áééç éøô ."íåìùúì íéëñäì éìòù éì åæîø íéçëåðä , éúá÷ð ïëìå

åäùìë øéçîá .àúåçéãáá êù áøä øîà" :äæë øéçî íìùì ìéáùá øéáâ ÷éôñî éðà" , ìà äðôå

 áøäìàåîùåðéîéì ãîòù ïééèùôò " :äæë íåëñ øåáò øéáâ ÷éôñî éðàù åãéòú ." êù áøä í÷

åîå÷îî ,íéøçàî äøæò úìá÷î òðîäì åëøãëå , êìääáø úåéèéàá ïåøàä ìà åúùìåçá ,

úå÷ã äîë äëùîðù äëéìä ,ïåøàä úåúìãî úçà úìã åîöòá çúô , åðîéä àéöåä20ì÷ù  , øæç

áö÷ åúåàá åîå÷î ìà ,óñëä úà éì øñî êøãáå .éì øîà" :çë øùéé"! ,äçìöäá éðëøéáå.  

íéîé íúåàá éì øîà êù áøä éãéîìúî ãçà" : úëåðçá'ïéìáåì éîëç úáéùé ,'úô ãçà ç

øîàå åîåàð úà íéðáøä :'úøàåôî äë äáéùé úåðáì äëæù ìò àøéôù øéàî éáøá àð÷î éðéà , éë

äæä íìåòá åøëù úà ìáé÷ øáë àåä ,úéáä úëåðçá äô ìçðù ãåáëá ,åá éðà àð÷î äîá àìà ?

äùòù äåöî äúåàá ,åæä äåöîä úà äøøâù ,øîàðù åîë:3' äåöî úøøåâ äåöî'.4äúà óà  , éðéà

 àð÷îêá êøôñ ìò ' ø÷ùä éçéùîíäéãâðúîå ,' äåöîä ìò àìààéääåæä äåöîä úà äøøâù ."  

éúåëæ àìù ÷ôñ ïéàäæ øôñ áåúëì éì äãîò  ,õøà é÷åöî éúåáà úåáàå éúåáà úåëæ àìà ,

åæ äëàìîì éðøéùëäù éúéùòù åäùìë äùòî ùé íàå ,äù÷ä äîéùîä éäéøä,  úôåöø

úåàìúäå íéìåùëîä ,ééç úà éúùã÷ä äì :æðëùàáù åðéúåáøå åðéúåáà úøåñîá æçàéäì ,

íééçì äøéæçäìå äç÷î øåøéá ìò ìåîòì.  

 åúëøãäá ãåñé úðùî äúéä åðéúåáøå åðéúåáàî åðì äøåñîä êøãì úåøùô úøñç úåðîàð

àøâä ïøî ìù"÷åöæ êù î"íéáøä åéãéîìúì ì.5 àèáúäì äéä ìéâø" : íåéä àì äðúéð àì äøåúä
  

3   ô úåáà"î ã"á. 
4   àøâä ïøî éôî äòîùðù äñøéâä éôë äùòîä øåôéñ"êù îâä åðúç éãé ìò àáåä "ïîâøá éáö øéàî øèéìù "à , øôñá

 äðîà ùàøî–äøåúä úåéùøô øãñ ìò øñåîå äô÷ùä äáùçî é÷øô  , íçðî øæòìà åðéáø ìàøùé ìù ïáø ïåàâä ïøîî

êù ïî ,ùú ÷øá éðá"ñ ,îò 'àñ÷" : éîç éøåî ãåáëî éúòîù ïåàâä]àø"êù î [èéìù "éøâä ïøî úàî úàæ òîùù à"æ 

äìì÷åöæ ÷ñéøáî"ì äðéôä ïáà úçðäáù ä'ïéìáåì éîëç úáéùé ' ìåãâ íåëñ áãðù ìåãâ ãçà øéáâ ãáåë ïéìáåìá

äáéùéä ïéðá úàö÷äì .åãé ìò äðéôä ïáà úçðä øçàì ,ì àø÷åîãàä å"ïàéåáî ø÷åöæ "åì øîàå ì : åæ äåöî äðä

 äìåãâ äåöîù éàãåå äðéôä ïáà úçðäá úãáëúðå äúò íéîé÷îù äáéùéä øåáò ìåãâ íåëñ úáãðù úòë êì äðîãæðù

àéä .ìåãâ ãåáëì êë éãé ìò úéëæ íðîà ,éôä ïáà äøåé úåéäì ìàøùé éôìà éùàøå íéôìà ãîòîá úãáëúðùäð . íðîà

æç åøîà éøä"ì :'äååöî äååöî øëù ,' ãò äìåãâ äúåëæù òðöäá äìåãâ äååöî ïë éðôì úéùòù éðçåèá éàãååá ïë íà

åæ äååöîì úéëæ äãé ìòå ãåàîì .òðöäá äúåà úîéé÷ù àéää äååöîá êá éðà àð÷î éðàå , êøò êéøòäì ìëåé éî éàãåáå

ðä äååöî"ì .äùòîä ïàë ãò." 
5   ä íåéá'öøàéèéé 'àøâä ïøî úøéèôì éðùä"öæ êù î"îøâä åðúç àùð ì"èéìù ïîâøá ö"åøá÷ ìò íéøáã à , äìàå

íø÷éò ,ïîàð ãúéá åàáåäù éôë ,é"ñùú ïåùç æ"ã ,îò '1" :ìàøùéá úìáå÷îä äëøáä :' íé÷ìà êîéùé ìàøùé êøáé êá

äùðîëå íéøôàë ,'íéùåã÷ä úåáàá êøáúäì øúåé éåàø äéä éøä äøåàëìå ?ä àìà úåøîì äùðîå íéøôàù äæá äðååë

éðù øåã åéäù ,íéèáùä ïéá úåðîäì åëæ .åéðôìù øåãä úîåòì äãéøé ùé øåã ìë ,ìàøùé êøáúî íäá ïëìå , íéðáäù

úåáàä ìù øåãä åîë åéäé . äéä äæå åéúåøåãì ìàøùé íò úôéàù éäåæø÷éòïøî ìù åúâäðä ó÷åú  , úåøåãä úà øîùì
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ìåîúà àìå ;ðúéð äøåúääðù íéôìà úùìù éðôì ä ; íéîëç øúåé úåéäì íéëéøö àì åðçðà

åðìù íéáñäîå åðìù íéøåääî."6  ïî äéèñ ìë ãâð äôéøç äãîò òéáä úåéáîåôä åéúåëøòîá

íéðåîã÷ä úåøåãî úìáå÷îä êøãä"  : äøåúá åðà íéååöî'êì åøîàéå êéð÷æ êãâéå êéáà ìàù',7 
 øñîðù äøåñîä ïî íåìë úåðùì àì åðééäãøåã øåãî åðì , äøåúä íåé÷ì úåãåñéä ãåñé åäæå

äùåã÷ä ,äæî úåèñì àì íéãîåòå íéòáùåî åðçðàå".8  

åéôá äéä øåâù ìåãâ ììë" :øåãå øåã úåðùî åðéúåáà úåáàå åðéúåáà åâäð êë' , êéáà ìàù

êì åøîàéå êéð÷æ êãâéå '–úøçà äâäðä åðéúåáà ìöà úéàø åà úòîùä !?."9 äáöéð åéìâøì øð 

äåæ äô÷ù ,èøôä úâäðäá ïäå ììëä úâäðäá ïä.10 éë øéãú øéäöä øåáéöä éðééðòì òâåðä ìëá 

åéúåáø úøåñî éô ìò äòùä úåéòáá òéøëîå äøåî àåä,11äðìåë ìò äúìò àéä éë ùéâãäå " : úà

úåøáñ íò íéâéäðî àì ìàøùé ììë ...äøåñî íò íéâéäðî ìàøùé ììë úà ... ìë ãâðë ìå÷ù äæå

åòá úåøáñäíì."12 øúåé úåøãåäî úåùãç íéëøã àåöîì åù÷éáù øåáéö éùéàì äøåä êëéôì 

íäéðéòá , éë"øãäì ïåöøä óà ìò ,úåøåãä ìëá úîéé÷ äúéäù úøåñîì íéáééåçî åðà."13  

úåôìàîä åéúåøâàá ãéçéå ãéçé ìëì åéúåàøåä íâ åéä úéøåáéöä åúâäðä ìù åæ êøãá" : ìë

 úøåñîä éôì âäðúäì êéøö ãçàå ãçàíéøåääî åìù ,íéøåää âäðîî äðùé ìàå."14 ïë åîëå 

äìéôúä çñåðá ,"åéúåáà âäðîë âäðúäì êéøö ãçà ìëäìôúä úåàçñåðá ."15 úøåñî 

íéðåîã÷ä åéøáãì äëéøö ÷åæéç" :àìä ììëä åðéãéá ìëù äðùîä åãé ìò äðåúçúä ...âäðîå 

  
éåðéù àìì ,åãâ éá÷òá úëììåðéðôìù úåøåãä éì .åúåìãâ íâ äúéä åæ ,úåøåãä éìåãâî ãéøù äéäù , ìò ìèåîù äî äæå

èéìù ìàøùé éìåãâ ïðøî ìù íúâäðä úçú äøåñîä êøãá êéùîäì íìåë"à." 
6   âä úåãò"èéìù øìñ÷ øéàî ø"à ,áà"úéìéò ïéòéãåî ã ,ïîàð ãúéá äîñøåôù äçéùá ,ùã÷ úáù óñåî , çñôä âç áøò

ñùú"ç ,îò '49. 
7  áì íéøáã ,æ. 
8  ë íåéî åáúëî"îùú úáè ä"ç ,ïîàð ãúéá íñøåô ,êéøàú åúåàá ,îò '1. 
9  àøâäî íéøîàîå íéáúëî"êù î ,ç"à ,éñ 'å. 

10  ø ìù åøîàî äëåøàá äàø"ïåæìøá ø' ,ãåñéä :ùåèéú ìà! ,'ïîàð ãúé ,è"ñùú ïåùçøî æ"â ,ïåøëæ óñåî ,îò '78-80 .

øâä"çøôú úáéùé ùàø õìéô à, åøîàî úìéçúá "ãåñéä :'áåèä àåä ïùéä ÷ø'" ,ïîàð ãúé ,è"ñùú ïååùç æ"ä , íåé

éùéìùä äðùä ,îò '12 ,àøâä ïøî úâäðäá äæ éø÷éò ñéñá ìò òéáöä"öæ êù î"ì" : ìåãâä åðáø åðì ùéøùä ìåãâ ãåñé

ïãò åçåð ,åðøåä øùà åéëøã ìëá ,äìåãâä äâäðää ìëá øáòù øåøá å÷ ,ïùéä äæ ÷øù ,÷îä àåä øåãì øåãî åðéãéá ìáå

áåèäå äöøðä ...÷åöæ äáéùéä ùàø ïøî ìåãâä åðéáø éøáãá äðùðå øæçù ãåñéä åäæ"úåðîãæä ìëá ì : àåä ïùéä ÷ø

áåèä . ìù éàðúä íéé÷úî íà'éáà é÷åìà '– úåáàä úùøåî ìò úåññáúääå úåðòùéää – íâ íéé÷úäì ìåëé ' éì÷ äæ

åäåðàå." 
11   ì 'ïîøâðåé ,êëì ïúðáçøðä åøîàî çéúôá äöîî éåèéá  :' úåøåãì éðåáúë– ïøî ìù åúðùîî íéèìåá íé÷ìç úøé÷ñ 

àøâä äáéùéä ùàø"êù î÷åöæ "ì ,'ïîàð ãúé ,ùãå÷ úáù óñåî ,ùò"ñùú àøéå úùøô ÷"ã ,îò '12 ,úøúåëä úçú :

'äøåúì âéñ úøåñî'" :äá äâäðää êøã ìù éæëøîä ïééôàîä÷åöæ ïøî áúéð "øåãä úðéôñ úà ì , àéä úåôéôëä

úåøåãä úøåñî ìà úèìçåîä ,õøà é÷åöîå äòã éøéãà ãé ìò åðéìà ä÷úòåäù úøåñî äúåà , ïøî äëæ íäéãé ìò øùà

÷åöæ"÷áàúä íäéìâø øôòáå íéî ÷åöéì ì." 
12  îø"øâðéæìåù î ,éøæò éáàä åðáø éðéðô ,ñùú ÷øá éðá"á ,îò 'äì÷. 
13  øâä úåãò"îøìñ÷  ,íù. 
14  àøâäî íéøîàîå íéáúëî"êù î ,ç"à ,îùú ÷øá éðá"ç ,éñ 'éø"â. 
15  íù ,ç"ã ,ùú ÷øá éðá"ð ,éñ 'ìù"â. 
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ìàøùé äøåú ,ùãçå øåñà ïî äøåúä ,èøôáå äìôúá äøåâùù äúéä éôáíä."...16 "åðîåé÷ ìë éë ,

äæä øîä úåìâä úåðù ìë êùîá ìàøùé íò íåé÷ , íäéðáì øåñîì åòãé åðéúåáàù ãöî àåä

íäéúåáàî åìá÷ù äî ìë úà íäéøçà ,úåøåãä ìë êùîä äéä êëå , úááë øåîùì ïéëéøö úàæå

ïéò ,úåáàä êøãá åëìéù íéðáä úà êéøãäì."17  

øæàìá ÷çöé éáø ìò øôéñ-åðù øâøåáøèôì êìéì äéä âä'êéìùú 'äðùä ùàø éãéî , úòáå

íì÷á äøåúä ãåîìú úåùàøá ìñéæ äçîù éáø ìù åîå÷î úà àìéîù , åòðîð íì÷á éë äìéâ

ì äëéìäî'êéìùú 'êøãá íéìèá íéøáã ùùçî .ø êëç 'âåäðì ãöéë åúòãá äìöéà , óåñáìå

ì êìéì åéìòù òéøëä'êéìùú' . õîàî åðéà äî éðôî åéãéîìú åäåìàùùë äâäðää úà

úéîå÷îä ?áéùä" :éúâäðä ìò éðåìàùéå úîàä íìåòì àåáàùë , âäðî éúìèéáù øîåà íà

'êéìùú 'íéìèá íéøáã ùùçî ,éúåìöðúä úà åìá÷é íà ÷ôñ ,ì éúëìä íà íìåà'êéìùú '

 éðôî éðåìàùéå äî äæä ùùçä úåøîì ïë éúéùò–úçöéð äáåùú íäì áéùà éæà  :éáà åâäð êë ,

éáà éáàå ,øàùå éúåáà úåáà –éàëæ àöàå ."18  

êù áøä òéáä ììë êøãáàðã úîã÷î íéìáå÷î íéâäðî ìåèéáî åçåø úøåî úà  . úçà àì

íéàøåðä íéîéá øåæçîä éèåéôî ãáëð ÷ìç âåìéã ìò åøòö úà òéáä , ìáå÷î äéä àìù øáã

úåøåãä úùøåîá ,åìàåùá" :îàðä äìà íéèåéô íéáåùç äîá àì èìçåäù äìàî íéø

íøîåàì? ."àðìéååá éë øôéñ åéáøå÷îìàèéìáå  äìåë –øâä ìù æéåì÷ä ãáìî "à – åâäðåä àì 

øâä éâäðî"à ,àèéì éãåäé éëøâä éîé éðôìîù íäéúåáà éâäðî ìò åøîù äéîëçå "à , àîâåãìå

ãé ìù ïéìéôú ìò äëøáá ãòåîä ìåçá ïéìéôú íéçéðî åéä.19  

úåðî çåìùî åãéáå åúéáì êøáà òéâä íéøåôä éîéî ãçàá .êù áøä åìàù" : äúà ïëéä

úáùá ììôúî? ."áéùäù äî êøáàä áéùä .êù áøä äîú" : ò÷ø úìòá äçôùîî äúà éøä

øçà ,á ììôúî úééä éì òåãéù äîë ãòå ...íù ììôúäì úìãç òåãî? ." ìò äãåä êøáàä

úîàä ,úåáø íéðù êùîá íù ììôúä ïëàù ,íéåñî àùåð áéáñ çúî çëåð úòë íìåà , ìåëé åðéà

àåää íå÷îá ììôúäì .äáéùéä ùàø åìàù" :øåù÷ äæ äî éëå ?íù ììôúäì ÷éñôäì òåãî ?

àì íéøáã òåîùìå ìâøúäì êéøöíéîéòð  !áéâäì àì ìâøúäì êéøö ! úåáéñ ìéáùá íéáæåò àì

úåáà úùøåî åìàë ...íù ììôúäì äúà íâ êéùîú."!20  

æðëùà éðáî ãéîìú ,áìçå øùá úìéëà ïéá úåòù ùåìù ïéúîäì åéúåáà âäðîù , íà ääú

äáéùéá åéøáç âäðîë úåòù ùù ïéúîäìå øéîçäì ,êù áøä ìù åúòãì ìàùå .ïøî åì äøåä :

  
16  áúëî àøâä"î êù åøôñá ìù ø"ç ñéåø÷ ,ìëìëî íééç ãñçá ,íéìùåøé îùú"á ,îò 'î. 
17  îùú úðùî åáúëî"â ,ø ìöà àáåî"ïîéåð ð ,îá êåðéçä úøåñî øæòìà éáø äáéùéä ùàø ïøî ìåãâä åðéáø ìù åúðù

÷åöæ êù ïî íçðî"ì ,ñùú ÷øá éðá"ä ,îò 'ì÷. 
18  ïèøâðéå óñåé áøä éôîèéìù "à ,àøâä íò úéùéà äçéùá íéøáãä úà òîùù éôë"êù î .äåùäå :ø"ë ã"õ , úòåðú

øñåîä ,ç"á ,îò '213-214 ,272-273. 
19  éôî äøä"â ø' ìàôø óìåå èéìù"à. 
20  ø"øå éåì î"øå øðøì ù"éìúôð î' ,ìàøùé ìù íäéáà ,'ïåøëæ óñåî ,ïîàð ãúé ,è"ñùú åìñëá å"á ,îò '36 .äååùä :

øâä"øìæééä î' ,éúåîöò åøëæ ,'ïîàð ãúé ,òåáùä ãúé óñåî ,é"ñùú ïååùç è"ã ,îò '22 ;åúðùîá êåðéçä úøåñî ,îò '

àì÷. 
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"êéáà àøé íéîù àåä éãîì ,ïéàå êì øéîçäì øúé ìò ìáå÷îä êì êéáàî ;ïéà êì úåðùì 

âäðîî êéúåáà ììë ììëå!."21  

æáéðåô úáéùéá äðùä ùàø ìù óñåî úìéôú øîâ øçà 'øìæééä øéàî éáø åãéîìúì íòô äðô ,

ðîì úëìì åì äøåäåúåòé÷úä úà íù òåîùì åéúåáà âäðîë ïé , úà åòéîùä äáéùéáù éðôî

àèéì âäðîë úåòé÷úä éìéìö ,åéáà úøåñîá ìáå÷îë àìå" :êúáåç éãé úàöé àì , ùôçì êéìòå

úåøçà úåòé÷ú ."éúáø ääéîúá ãéîìúä áéâä" : ùàøì áåè äæ íàääáéùé , áåè àì äæ

éìéáùá? ."êù áøä åì øîà" :àì !úåòé÷ú åìàë òîù éìù àáà ,úøçà äæ úéáá íëìöà ."

åéúåáà âäðîë íéò÷åú åá ïéðî åúåàì êìé íà éë øîàå ãéîìúä ÷ãèöä , äìéôúä úà íééñé

âçä úãåòñ úà ãéñôéå ãåàî úøçåàî äòùá .êù áøä åäðò" :ïë úðî ìò ."!ìàù" :åë éàî éì

éàä? ."åäðò" :êîà úøåú ùåèú ìà!êìù àáàäî íëç øúåé àì äúà  ! úà ãéñôäì áèåî

âçä úãåòñ , êàåòîù êáñå êéáàù åîë òîùú úåòé÷ú."22  

÷ééçñà ìà÷æçé éáø åðéîé ãéå åãéîìúì äøåä äæá àöåéë , úñðë úéáá ììôúäì åì éåàøù

à òåîùì ìëåé åá åéúåáà âäðîëåìù úøåñîá úåìáå÷îä úåòé÷úä ú , õìàð êë íåùîù óà

æáéðåô úáéùéá äìéôúá åúåôúúùä ìò øúååì ,' úåáéùç úà ãéîú åéøáçáå åá ùéøùä ììëáå

ïéðòå øáã ìëá úåáà éâäðîá úå÷éáãä.23  

úéáá åìá÷ù íéâäðîä ìò åøîùéå íäéúåáà êøã úà åëéùîé íéðáù ãåàî ãéô÷ä ãéîú , ãò

éá íéðè÷ä íéèøôìøúå .æáéðåô úáéùéá 'úåéåìâ õåáé÷ ïéòî äéä ;íéãéñçå íéàèéì , íéãøôñ

íéæðëùàå , äøåúä íå÷îì åöá÷ðå åàá íéâåçä ìëîìåãâä" . úøäèå ãåîéìä êøãì òâåðä ìëá

äô÷ùää ,äãéîä äúåàá íìåëì åðéáø òéôùä . íéâäðîá ìáà–ãçà ìëî ùøã àåä  , úëìì

 åéúåáà éëøãá÷ù äî ìò úåàð÷á øåîùìåá åìáé'àáà úéá'."24  

åðãéìåè ìàåðîò éáø åãéîìúêù áøä äáéùéä ùàøì íòô øîà  , äçôùîì ïá øåúáù

 åéìò úéà÷åøîå÷åøîî âåøúà ìåèéì ,åéúåáà úåáàå åéúåáà úøåñîá àåäù ,"éæ ïøî çáéùå" ò

øáãä úà ãåàî."25  

ãñééîçøæîä úåãò éðáì äìåãâ äáéùé ùàøå  ,êù áøä ïøîù ãéòäåì äøåä  , éë" êéøö àì

ãåîéìä êøãá úåáéùéä íìåò ìëî äðåù úåéäì , ìáàíéâäðîá àåä íåìë åðùéù íéëñä àì ."

êù áøä éðôá ùùç äáéùé ùàø åúåà äìòä øùàë ,ðä úåãåà íééåñî éãøôñ âäðî úâä

åúáéùéá ,"úåáéùéä íìåò úøåöá éåðéù äæ éìåà?" ,åì áéùä" :íéðùî àì íéâäðî ."êù áøä 

  
21  îïééèùðååì ìàëéî áøä éôéä "ïåãðåìî å. 
22  âä äùòîä ìòá éôî"øìæééä øéàî ø , øåãîá àáåäù éôë'äáëùø ìåãâä åðéáøî áø äùòîå úåâäðä"÷åöæ ïøî â"ì ,'

òåáùä ãúé ,ë"ñùú ìåìàá è"á ,îò '10 ;ùø"êìå î , çñô ìù äãâä–äøåú ïéð÷ ,îàøâäî íéøåôéñå úåøîà íò "êù î ,

ñùú ÷øá éðá"á ,îò '257' ;ùãå÷á éëìî úåëéìäî ,'ïîàð ãúé ,è"ñùú ïåùçøî å"â ,ïåøëæ óñåî ,îò '15' ; äáéùé ïá

íéâäðî úøéîùá ,'êåúá :'åðøåãá úåáéùéä éáà ,'ïîàð ãúé ,ùãå÷ úáù óñåî ,ùò"ô ÷ 'ñùú àøéå"ä ,îò '14' ; é÷øô

 áøä ìù åéúåðåøëæèéìù õðøåì äîìù"à ,'ïîàð ãúé ,ùã÷ úáù óñåî ,ùò"ô ÷ 'ñùú çð"å ,îò '29 . 
23  äøä éôî"ø â '÷ééçñà ìà÷æçéèéìù "à ,ëá"ñùú ìåìàá å"ä. 
24  åúðùîá êåðéçä úøåñî ,îò 'ì÷. 
25  'äáëùø ùåã÷ä åðéáøî áø äùòîå úåâäðä"÷åöæ äáéùéä ùàø ïøî â"ì ,'ïîàð ãúé ,îñùú úåëåñ ãòåîä ìåç óñå"â ,

îò '14. 
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úåîåã÷ä úåéãøôñä úåáéùéá äæ øáãá åâäð ãöéë øøáì åì äøåä , âéäðäì åéìò êëù òá÷å

åúáéùéá.26  

úåðîãæä ìëá åéãéîìúá øéãçä äæ øñî. øáàêù áøì áøå÷î äéäù ê , úøçîì ãöéë øôéñ

øãñä ìéì ,åéøåä ìöà çøàúä åá ,äáéùéä ùàø éðô úà ìéá÷äì êìä .êù áøä ääú" : íàä

 úìàù'äðúùð äî?' ."êøáàä áéùä" :éúåà äìàù éìù úáä ."êù áøä áéâä" : êéøö øåã ìë

åéðôìù úåøåãä úà ìåàùì :'êì åøîàéå êéð÷æ êãâéå êéáà ìàù '–êúåà äìàù êúá  , äúàå

êéáà úà ìåàùì úééä êéøö."!27  

åðéðôìù úåøåãäî úìáå÷îä úîàì ääåáâä åúåùéâø , äìéòôäå åéùåç úà äããéçù àéä

àáñ ìàøùé êøãå úøåñîä ïî úåéèñ éðôî ä÷òæàä éðåðâðî úà åùôðá .ùú úðùî áúëîá"î ,

 úéãøçä úåãäéä ìù äéñäøôä ìà äöøôù ø÷ùä úåéçéùî úòåðú ìù äéúåô÷ùä éðôî øéäæä

íéîé íúåàá" :äøåú úòãî åèì÷ð àìù íéøáã íä äæá íäéøáã ìë , ìàøùé çåøì íéøæ íäå

àáñ , øùà õåçä ïî úåáäìúä àìà íðéàååðéðåîã÷ ìöà åðéàø àìå åðòîù àì ... íðåùìå

 íìéùëä åððîæá íãà ìò áåúëì'åðöøàì úåéîîå÷ åðëéìåé àåäå ,'åáúëù ïåùìä ïëå :...' äáä

äæ çéùîì áéáñî ãëìúð ,'ä úà íéø÷åò åìàë úåðåùì'çéùîä úàéáá ïéîàî éðà' ... øùà

äøåúä êøã äøùéä êøãä àéä äæî êôéää úîàá ,øîàð äæ ìë ìòå :' êéð÷æ êãâéå êéáà ìàù

êì åøîàéå ,'ðùì åì éåàøå åìàë úåòãî ÷çøúäìå åîöòì ï åðéúåáà íåøòù àì øùà

åðéúåáøå."28  

äùãçä ø÷ùä úåéçéùîá ÷áàîä úôå÷úî úôñåð úøâàá ,íéîåã íéøáã áúë" : åðéðåáàãì

äøùéä êøãî åæ úë äúèð áøä ...ä úà åø÷òå'ïéîàî éðà 'äúåîú ïá úéðáúá åðì ùãå÷îä ... ïéàå

ïäîò áùçúäì ,íéùãç íéøáã íä íáåø éë. .. åðéúåáø íåøòù àìù äî úåùãç ùãçì åðì ïéàå

åðéúåáàå."29 ãâð íâ åãé ìò äçúîð äæ çñåðá úøå÷éá 'úååöî éòö Àá Äî 'ø÷ùä úåéçéùî éöéôî ìù ,

 øùà"íéðåù íéùåãéçî íéùåãéçá àáì åìéçúä , åðéúåáà íåøòù àìù íéðåù íéòöáîáå

åðéúåáøå."30êù áøä ïøî úà íéîòô äîë éúòîù éîöòá  úåéçéùî ãâð åáì úîäðî øáãî 

ø÷ùä:  

  

úåáàä êøãá íéëìåä åðçðà ,äøåñîä êøãá ,åæ êøãî úåðùì äìéìçå , íéøáã àéöîäìå

íéùãç ,íéùãç íééçéùî úåðåéòøå ,úãä úøé÷ò íäù.  

  

  
26  øâä äùòîä ìòá éôî"éñçðô á' ,åéâäðî ìò øåîùé äáéùé ïá ,'êåúá :'åðøåãá úåáéùéä éáà ,'ïîàð ãúé , úáù óñåî

ùãå÷ ,ùò"ñùú àøéå úùøô ÷"ä ,îò '14. 
27  ø"áåøáé ö' ,äåáâ ïçìåùî íéøéâøâ ,'ïåøëæ óñåî ,ïîàð ãúé ,è"ñùú åìñëá å"á ,îò '75 ;ùø"êìå î , çñô ìù äãâä– 

äøåú ïéð÷ ,îàøâäî íéøåôéñå úåøîà íò"êù î ,ñùú ÷øá éðá"á ,îò '31 ;ø"ïîâøá à , êúøåú éìåì– ïøîî úåãáåò 

îàøâä"êù î ,ñùú ÷øá éðá"á ,îò 'öù-àöù. 
28  àøâäî íéøîàîå íéáúëî"êù î ,ç"à ,éñ 'ç. 
29  íù ,ç"á ,éñ 'âë .ðùî áúëîîùú ú"â. 
30  íù ,ç"â ,îò '÷ , áúëî'äùåã÷ä åðéúøåú ïåáìò ìò äàçî'. 
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úåøåãä úøåñîá úëìì åéòîåùî ùøã åðéáø ,íéáæåë íééçéùî íéîøåâ úòôùäî øîùéäì éãë :

"íéø÷é íéçà !ïðåáúäì áì íéùð ;åðéîöòì ÷æçúðå àáð ; úëìì íéçàì ÷æçìå äøùéä êøãá– 
éäåæ øåã øåãî åðì äøåñîä äøåúä êøã ,õ÷ä ÷åçãì àìùå , ø÷ùä éàéáð åìàì áì íéùì àìå

åàøáð àìå åéä àìù íéøáã íáìî íéãåá øùà."31" íéçà àðà ! çëùú àìù åðúøåú ìò àð åñåç

òøæ éôîå åðéôîåðé ,ôâ ãåîìì úåðùåðì øåæçðå" úåðéúåáøå åðéúåáàî åðì äøåñîä , äìéìçå

åìàë íéòöáîá óúúùäì."32  

àùåðá íééáîåôä åéáúëîî ãçàá , úéáî íéùåãéç ìåî úåøåãä éìåãâ úøåñî úà áéöä

úáæåë úéçéùî äòåðú ìù äùøãî" :óñåé úéáäå øåèä àìà åðì ïéà åðà ,îøäå êåøò ïçìùäå"à ,

ùäå"èäå ê"æ ,øåã øåãî åðéúåáøî íéìáå÷îä íé÷ñåôä éìåãâå , àìù øáã ùãçì íâéäðî í÷å

øåãä é÷éãöå éðåàâ ìù íúòã ìò äìò ...ä 'åð÷ãö çéùî úà áåø÷á åðì çìùé áåèä , àìå

ø÷ù éçéùîá úåñðúäì."33  

úåøåãä úøåñîá ÷îòúäì úéììëä éúãåáòá äçðî å÷ì éì åéä äìà ãåñé úåðåø÷ò , ãåîìì

ä úøåú úàøåãå øåã éîëç åðéúåáøå åðéúåáà ìù íééç ,äìåìñä íëøã úà íéðôäìå . úåðåø÷ò

 ÷çøúäì éìàåè÷àä êøåöäå ø÷ùä úåéçéùî úéâåñá íâ ÷åñòì õéøîúä úà éì åðúðù íä äìà

äéðöéðî , øôñä úà ãéìåäù õéøîú'íäéãâðúîå ø÷ùä éçéùî'.  

îùú úðù çñôä âç ñåøôá" øôñä äðåùàøì òéôåä è'ùä éçéùîíäéãâðúîå ø÷' .

äôåöîä ïî äáåøî äúéä åá úåðéðòúää . äìà åùò øôñì øúåéá äìåãâä úîåñøéôä úà

åéðôî åùùçù ,áç úòåðú êåúá íéâåç íúåà"åîãàäù äðåîàä úà åçôéèù ã" àåä íäìù ø

çéùîä ,äøéúé úåðáöòå äòéâø øñåç íäá øøåò ø÷ùä éçéùîá ïåéãä íöòå . íéðåúò øôñî

ãå íééãøç íéâåçîäæä øôñá ÷áàîì åñéåâ íééú ,íäá åîñøåô íéîòåæ úøå÷éá éøîàî äîëå .

íéòì÷ä éøåçàî úåìéòôì óñåðá úàæ ,äàçî éáúëî ,úåùéôëî ïåôìè úåçéù ,íéîåéà , úåòéâô

úåéæéô , øôñ øåâéîì äëøòî ìù íéáéëøî øàùå'ïëåñî'.  

îá ø÷ùä éçéùî ìù íúåìéòô ìò úå÷öåîä úåãáåòä úà øôñá åàø÷ù äìàúåøåãä êìä ;

 íéøäîðå íéæçåô ìù úéúåøéøù äòéá÷ éðôî íééúéîàä ìàøùé éìåãâ úåøäæàá åððåáúäù äìà

çéùîä åäéî ; ìò íéðùðå íéøæåç úåðåñà åèéîä êàéäå íéø÷ù åçîö êàéä úòãì åãîìù äìà

ìàøùé íò ; åììä íéòúîä ìëá ìàøùé éìåãâ ìù í÷áàî íò úåäãæä åùçù äìà– åù÷úä 

äî ìò ïéáäìóö÷ä àöé .  

øåçàì øåæçð ,òâøì ,íéîé íúåà ìù éãøçä áåçøá äøøùù úåçéúîì . æà åëìäúä éë úåòåîù

áç éãéñç" øôñä úà åðã ã'íäéãâðúîå ø÷ùä éçéùî 'äôéøùì ,áç øôë ìù åæëøîáå" åëìùåä ã

 äúöåäù äøåãîì øôñä é÷úåò'åãåáëì 'øôñä ìù .øôëä éùðà ìù íðåàèá éëøåò , åéäù

åéá íéæâøðøôñä úòôåä ìò øú , êë ìë ñåàî àùåðá ÷åñòì ììë øåñà éë åòá÷ åá øîàî åîñøéô

ø÷ù éçéùî åîë .áâàå ,åøéòä ,íäìù úåìéòôì ììë òâåð àì øôñä ïëåú éë , íé÷ñåò íä éë

íìåòä ïî å÷ìúñðå åúî øáëù ø÷ù éçéùî íò íåìë àìå íäì ïéàù íééçéùî íéîåñøéôá .

)áâà , ìù äô÷åú âô øáë íåéëåæ úåìöðúä.(  

  
31  íù ,ç"ä ,éñ 'ñ÷ú"ç . 
32  íù ,ç"â ,îò '÷. 
33  íù ,ç"â ,îò 'à÷ , áúëî'òåãéä úëäî ÷çøúäì'. 
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ø÷ù úåéçéùîá äîçìîä íöò ,ïåàèáä ïòè,34íéîçåìä ìù úéìéëùî äîâî ìò ãéòî  .

øôñì åá ùã÷åäù íçä úøå÷éáä øîàîáù íéðéðôä ìë úà ÷éúòäìî òöîä øö÷ , åðééãå

äðáì ùåãé÷ úåéúåàá úåðîùä úåøúåëä èåèéöá" : äàø àì íééúéîàä ìàøùé éìåãâî ùéà

òôåúá íçìéäì íìåòî êøåöúåàúáùä ú ,äúòôåä øçàì úåãçà íéðù äîìòð æàî , úîåòì

ù éàùåðá íéìéëùîä ìë åìôéè úàæ"ø÷ùä úåéçéùîå õ ."êë ,÷ìçå ãç!  

ä øîàî áúåë'úøå÷éá ,'åâåç ìù íéâåìåàéãéàä éùàøî ,úåéøåèñéää úåãáåòá èòá . ïä ïéà

åñîä äéøåèñéää éøôñ íò àìå åäðçî ìù äéâåìåàéãéàä íò àì úåáùééúî íééðåéîãäå íéôì

êééù àåä äéìà äöåá÷ä éâéäðî ìù .äúòôåä øçàì äîìòð àì úåàúáùä úòåðú , éìåãâå

íéáø úåøåã êùîá äéìå÷ì÷å äéúåàöåúá åîçìð ìàøùé.  

øîàéé âåìåàéãéà åúåà ìù åúåëæì ,åäðçî ìù úéîéðôä úåøôñá åúåò÷úùä úîçîù , ïéà

ùä àìù ìàøùé éìåãâ ìù íäéúåøå÷á àöîúî àåäåúòåðúì åëééú , íåù íäì äéä àìù íéùéà

áç äîùù äòôåúì ä÷éæå øù÷"ã . êùîá äéçéôñå úåàúáùá íéîçåìä éìåãâ åéä äìàë àìä

äðù íééúàîë :âä"ùøéä éáö øáà " ìòá íãøèñîà ã'éáö íëç ,'âä"íééäðôåà ãåã øáà " ã

 ìòá âàøô'ãåã ìàùð ,'âä"õë éìúôð øáà " ìòá èøåô÷ðàøô ã'íéîëç úëéîñ ,'âä" óñåé ø

ñàâøéà ìòá åðøååéìî 'íéðåîà øîåù ,'âä"æéâàç äùî ø ìòá âøåáîàäî 'úååöîä äìà ,'âä" ø

ë á÷òé"ñøôåô õáà " ìòá èøåô÷ðàøô ã'á÷òé áù ,'âä"ìàøùé á÷òé øáà " ìòá ïéãîò ã

'áòé úìéàù"õ ,'âä"èøåôàôàø íééç øáà " ìòá áåáì ã'íééç íéî ,'âä"õéìãééà çøæ ø âàøôî 

 ìòá'íéøùéì øåà ,'âä"àãðì ìà÷æçé øáà " ìòá âàøô ã'äãåäéá òãåð ,'âä"êåìá øòá øëùùé ø 

áà" ìòá óøåãñøèàî ã'øëùùé úðéá ,'âä"ùì÷òìô øæòìà øáàø " ìòá âàøô ã' äáåùú

äáäàî ,'âä"øôåñ äùî øáà " ìòá âøåáñøô ã'åñ íúçøô ,'íéáåèå íéáø ãåòå.35  

 øôñ ìò äô÷úääå úåéä'íäéãâðúîå ø÷ùä éçéùî 'õéîà äéøåèñéä áúëùî éãé ìò äáúëð ,

åøîàîá úôñåð úøúåë àø÷îì äàéìô ìë äøøåòúä àì ,úåìåãâ úåéúåàá ú÷òåæä" : éåìâ

íéäãî !äðåøçàì øåàì àöéù øôñä , éãøç äååñîá– íùá 'íäéãâðúîå ø÷ùä éçéùî '–çå÷ì  ,

äìîá äìî èòîë ,äìëùää úòåðú éùàøî ãçà åðîæá øáéçù øôñî .øôñä íù :' úåãìåú

íéãéñçäå íéàúáùä íéìáå÷îä'."  

äô íéäãî úîàáù äî ,äùåçð çöîá íéø÷ù íñøôì úìåëéä àéä ,ééåìâì éãéáòã éãéîá!36 

úéøèñéä àìà úéøåèñéä äúéä àì àåää ø÷áîä ìù åúùéâ ,àì çåø êìäå-óôåà äæ éìàðåéöø 

ä åøáç éøáã úà íâ'ïãîì ,'ìåãâ øôñ øåàì æà àéöåäù ,íéìåôìéô ùåãâ ,íéæîø , úåéåãò

 åúåéçéùîá øéëé íìåòä ìëù ÷÷åúùîå äôöî íééçá åãåòá õøòðä íâéäðîù úåëúåç úåçëåäå

äéìò æéøëéå .÷úøîä íùä úà àùåð äæ øôñ" :çéùîä êìîä éçé" , åéäù úáäìðä äàéø÷ì ãä

àá íéæéøëî íéàúáùäéáö éúáù éðæåîé "íäìù úéçéùîä äæàèñ÷àä àéù éîéá ù" : êìîä éçé

çéùîä."!  

  
34   ïåòåáù'áç øôë"ã ,' ïåéìâ389. 
35  åðéðôìù øôñá íééåöî íúåìéòô ìò íéèøô. 
36  ãçé íâ åìù ïåàèáä éàøå÷ ìë íà ,éåæ äòéá÷ úåðåëð úà ÷åãáì åàåá ,ðä éìéëùîä øôñä úà åìèé" íò åúåà ååùéå ì

 øôñ'íäéãâðúîå ø÷ùä éçéùî ,'–äìàë äðééäú íú÷éãá úåàöåú  , äôéôç åàöîé íøèá åôìçé çéùîä úåðù íééôìàù

åììä íéøôñä éðù ïéá éäùìë. 
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 íò úòðîð éúìáä äéöàéöåñàäî èìîéäì íéâîâåâî úåðåéñð ùé äæä éçéùîä íåñøéôá

íéîãå÷ ø÷ù éçéùî .øéáëîì åá úåéåöî úåëçåâî úåøáñ ,úåñðîä ïéá ïåéîãä úà ùèùèì 

éëéùîîä ïéáì íéîéã÷úäí ,íéðéé÷ç ïéáì íéùãçî ïéá , ïéá'úåàúáù ' ïéáì'úåàîçðî'.37  

 ìò úåô÷úää úøùøù äîöîèöä àì êëá'íäéãâðúîå ø÷ùä éçéùî' . ñéåâ íéðåîåéä ãçà

 øôñä ìò íéù÷ úøå÷éá éøáã úøãñ íñøéôå åãâð äëøòîì æà'íäéãâðúîå ø÷ùä éçéùî' .

äìéäáîä úøúåëä úìòá äáúë åá äòéôåä äìéçú" :øéñäììåùëî " , ìù åúîéúçáâåî-áì 

éåãá íù éøåçàî øúúñäù .óñåð éðåîìà ìù ãåãéò áúëî íñøåô äéøçà" :øéòîä éøáã ÷æçì ."

úåøåùä áúåë ù÷éáùë , øôñä øáçî'íäéãâðúîå ø÷ùä éçéùî', éôã ìòî äáåâúä úåëæ úà 

ïåúò åúåà ,áåéçá äðòð ,éá åúáåâú äîñøåô øùàë äòúôää äáøîì íìåà"îùú áà â"è ,

 íàåìîá ùãçî äîò ãçé åîñøåô)äìù ä÷éúàä éììë úà ãâåðå úåðåúòá ìáå÷î åðéàù øáã( ,

íéîãå÷ä äô÷úää éøáã ìë ,åúáåâúì ïéîéî ,ùãç øîàî úôñåúá ,åúáåâúì ìàîùî , ììëù

éúãáåò éúìáå õéîùî ììî .åììä úåô÷úää ìëá øúåéá êçåâîä , íäéúåéàø ìë úà èòîëù

éôé÷úîä åìèð øôñä ãâðåîöò øôñä êåúî í ,äìà úåéàøá íøãäúäá ,éâù íä íä åìéàë åì

ïúåà.  

 íééøåúñéî íéø÷áî íúåà ìù íéðåòéèä úîøäúéä àìãçåéîá ääåáâ  , íçë ø÷éòå

â úåàéø÷á'çñåð ãàäé" :äæ øôñ ÷éæçäì øåñà ,åá àåø÷ì àì éàãåáå"! ;" àéáäì øáçîä ìò

äðîù úàèç"! ;"äæë äàéø÷ øôñ ñéôãäì òùô ."!ìåäôéøùì åäåðã êëéô" : íéøôñä úà óåñàì

íìåòä ïî íøòáìå."  

øôñá íéðåù íé÷øô éáâì íäéúåðòèî äîë ìò , íúåàì åðéúåøòäá åæ äøåãäîá åðñçééúä

íîöò íé÷øô . äéôì íééîéðåðàä íéø÷áîä ìù íúðòèî óãåð úåòéáö ìù áåèøå÷ éë øéòð êà

àì úåøå÷îá øæòéäì àåä àèç-èñéä íéøåàéúá íééãåäéíééøå .ïåúòá äîñøôúä åæ äðòè ,

íééðåöéç íéøôñå íéìéëùî éøáã òôùá åèèéö íé÷éúåä åéøôåñù , úåéøåèñéä úåãáåò ÷ø àìå

 éøáãî úìôåð äðéà íúåðîàðù íééðåöéç úåøå÷îî úåùáé'åîåú éôì çéùîä éøëð'.38  

æðàâ ãåã éáø äçã øáë íéðùá úåàî éðôì ìòá 'ãåã çîö 'úàåæä äðòèä  , åîöòá øùàë

íéøöåð éøôñî úåàáåî àìî éøåèñéä øôñ øáéç" :äîä ìàøùé éðáî àì øùà íéøôåñî éúáúë ...

äëë åùò øáëù ìàøùé éìåãâî íéáø äðöå ïâîì éì äéäé éë ...ø 'úåëæ íäøáàá 'ïéñçåé øôñ ,'øå '

ïäëä óñåé åøôñá ' éøáãúôøö éëìîì íéîéäïîèåà úéáå  ,'øå 'ìàöðéáàøô íäøáà åøôñá 

'íìåò úåçøåà ,'íúìåæ íéøçàå ...ãåò éðà øîåàå , éøôñî ùåøãìå ùôçì åðì äùøä áåúëäù

úìòåú íäá åðì ùéù úåòøåàîå íéùòî éøçà úåîåàä ,øúñà úìéâî óåñá áåúë ïëù äî :

'â úùøôåéëãøî úìåã ,'äéìåëå' ,ñøôå éãî éëìîì íéîéä éøáã øôñ ìò íéáåúë íä àìä' . íâ

é ïîéñ äéîøéá"áúë ç :'íéåâá àð åìàù ,'øîåâå."39  

  
37   øôñì åá úåñçéúää'íäéãâðúîå ø÷ùä éçéùî 'úùøåôî äðéà ,ä êà ìù íéðåù íé÷ìçá úøëéð åðëåú íò úåããåîúä

ä øåáéçä'éðãîì ,' ìù éðåöéçä áåöéòá óà'íäéãâðúîå ø÷ùä éçéùî 'äðåùàøä åúøåãäîá , äëéøëä éòáö éå÷éçá

åìù ,äæëøîá ññåðúîù ìåãâä øúëäå äéìòù áäæä úåéúåà. 
38  éò 'ò àë÷ úåîáé"á. 
39  ãåã çîö ,éðù ÷ìç úîã÷ä. 
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áúë ïåîåé åúåàá éùàøä éîéðåðàä óé÷úîä , øôñ ìù ÷æðä éë'íäéãâðúîå ø÷ùä éçéùî '

ìåãâ àåä ,ìàøùéá ìåãâ éôî òîùù ïòèå ,äáëùø"âä â"øùé á÷òé øé÷ñáééð÷ ìà  ìòá' úåìéä÷

á÷òé 'äæ âåñî íéøôñ ìò øîà åìéàë" :åàöé êîî êéáéøçîå êééñøäî."  

æç åòá÷ øáë"åúåãò ÷éçøé ø÷ùì äöåøä éë ì , úà àø÷ùã àîìòá óé÷úäì ãåàî çåðå

àîìòá åúîùðù øåãä ìåãâ éôî äàöéù äòåîù ìò äùåì÷ úåëîúñä êåúî úìåæäèåù÷ã  .

 øôñä'íäéãâðúîå ø÷ùä éçéùî ' úøéèô øçà íéðù òáøà øåàì àöéä'á÷òé úåìéä÷ ,' êëéôì

ìåàùì  éúëìä ,ïôåâ úåðòè ïúåà éáâì ,íéðùå íéîé êøåàì åðîò éçä åðá úà , ìåãâä ïåàâä ïøî

é÷ñáééð÷ íééç éáøèéìù "à , åéôî éúòîùå– øôñä úà àø÷ù øçà –  ìù åéô äöôé ìáäù

åéøáçå éîéðåðàä óé÷úîä ,òúø àìì øôñä úà ñéôãäìå êéùîäì éåàøå , úîàä àöúù ãò

äøåàì ,çöðì ø÷ùä òìáå  .  

øâä"é÷ñáééð÷ çáçá ø÷ùä úåéçéùî úòåðú éëîåú úðòè ìò æà âìâéì "ã , íéòåâô åùéâøäù

ð úéúéæç äô÷úäá åàöéå øôñä ìù åðëåúîåãâ .íéòåâô íä äîì ?ääú , øéëæä àì ãçà óà àìä

íîùá íúåà ?ìùîá úàæ ããéç àåä:  

  

æéøëäå éîå÷îä ïìáä ñðëð äøééòä ìù õçøîä úéáì" :ãéî úàöì ùôéèä ìò ."! íîåøúä

íéöçøúîä ãçà ,æéøúä úðâôåî ïåáìò úùåçú êåúîå" :éðà à÷ååã äîì ? ìëë éúîìéù éøä

íéøçàä."!40  

  

øôñ ãâð ÷òæðù éîø÷ù úåéçéùî ìò éøåèñéä  ,åæë úéçéùî äðåîàá éå÷ì àåä éë äìâî , ùçå

éùéà ïôåàá òåâô.  

øâä òéáä äáø äëéîú"é÷ñáééð÷ çäæ øôñ ìù åéðëúá  ,åðîî äìåòä øñîáå . éúàáä øùàë

åðåòî ìà øôñä úà äðåùàøì ,úåðø÷ñá ìàùå åéðéò åøåà" : íàä íâ åðéîé ìù äæñðø÷åá ? ."

äìéìùá éúáùä ,äîëñäá äðòðå" :àæéîøá àîéëçì éã ."  

ãåàî åøáâ éúçôùî ãâðå éãâð úåéùéàä úåô÷úää øùàë íòô ,éçåøá øåáù éúééäå , éúù÷éá

åúöò úà . ìù åîå÷éî éë éì äàøäå åéìò áéáç øôñä äîë éì ùéçîäì ù÷éá àåä' ø÷ùä éçéùî

íäéãâðúîå '÷î ãöì àåä åìù íéøôñä ïåøàáåáùåî íå ,íäéùòîî ìäáéäì àìù éì äøåäå ,

øôñä úà õéôäìå êéùîäì àìà.  

îùú úðùá øôñä ìù äðåùàøä åúòôåä æàî"è , íéðåù íéâåçá äøåîç úåøãøãúä äìç

áç úòåðú êåúá"ã .åîãàä"íäìù ø ,çéùîë æøëåä åééçá øáëù ,ðùú úðùá øèôð"ã . äæøëä

çéùîë íìåòä ïî ä÷ìúñðù úåéùéà ìò , úòðëùîäúåéç íééçá åæë äæøëäî úåçô , íéâåç ïëàå

áç úòåðúá åëîúù íéáø"êù áøä ãâð ä÷áàîá ã ,úéáéñàô äãîòì äøéèôä øçà åâåñð , éøùéå

êù áøäù éàùçá åãåä óà íäáù êøãä÷ãö  , äðåîàä ÷åæéçì øúåéá éðåéç äéä å÷áàî éëå

øåäèäèøôá úéãøçä úåãäéäå ììëá úåãäéä ìù äãåáë úìöäì ïëå ä .äæ úîåòì , íéâåçá

  
40  çøâä"÷èéìù " øôñ ïéðòá äæä ìùîä úà òéîùä à'íäéãâðúîå ø÷ùä éçéùî 'äøä éøåòð ãéãé éðæåàá"ø â ' ÷çöé

é÷ñðéìø÷ íçðîèéìù "à .åîùá äæ ìùî ,äæ åðøôñì ñçéá,  òéîùäùçøâä"÷íéøîàîá íâ íñøåô  :' òáåëä øòåá òåãî

ùàøä ìò ,'ïîàð ãúé ,è éùéù íåé 'îùú ïñéð"è ,îò '7' ; íäéãâðúîå ø÷ùä éçéùî–ùàøä ìò òáåëä øòåá òåãî  ,'

á ÷øô ,'ïîàð ãúé ,é éùéù íåé"îùú ïåéñ â"è ,îò '7     . 
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áç úòåðúá íéðåù"äîéðô ã ,äì åîã÷ù úåéçéùî úåòåðúì äîåãá , çéùîä ìù úåîä øøåò

æøëåîä ,äðö÷ä êéìäú .äåáâä õòäî úãøì êøã ïéàî , ñôèì åéðéîàîáù íééðåöé÷ä åëéùîä

 åéìò ãòä óðòäïåéìò ,ôåð åðîîùúå÷ñøúää ìà íéì .ùåðà ïáì äãéâñ äçúôúä äìà íéâåçá ,

úéñéñáä äðåîàä ìù éáîåô øåòøéòå ,óåâä éâéùî åäåâéùé àìå óåâ åðéà êøáúé àøåáäù.  

áç úòåðúì íéëééùä äìà íéâåç áø÷á éðçåøä áöîä éèøô"äòôåúä ó÷éä ú÷éãá ïëå ã ,

øáåãî íà äìàùá èåèéçä ,äåå÷îä éôë ,äáø÷á ïè÷ èåòéîáäáåøá äìéìç åà  , äëåúá éî

äì íéãâðúî éîå äá íéëîåú ,åðéðôìù øôñä àùåð íðéà.41 úáåçî ÷åîçì ïúéð àì úàæ íò 

àøâä ìù õéîàä åìòåôì äëøòää"êù î ,ãìåðä úà äàåøä íëçë ïééèöäù . äìà ìëì éåàø

åîçìðå äìåñôä úéçéùîä äòôåúì íúëéîú úà åðúð øáòáùêù áøá  , íñçé ìò ìöðúäì

åéôìë éðòâåôä ,úåèåñ úåòãå úåðåîà ìù úåøåîçä úåðëñäî íéáøä úà øéäæäì , òéøúäìå

äðåîàä éø÷éòá íéì÷ìå÷îä ìù íðéé úééúùå íúèéçùî äìéëà éðôî.  

  

 øôñä'íäéãâðúîå ø÷ùä éçéùî 'äðù íéøùò éðôì äðåùàøì òéôåä÷åéãá  .àåäá äëæ " ä

úîà éù÷áî áø÷áå äøåú éìäàá øúåéá úéáåéç äãåäúì . íéôñåð íéèøô åðéãéá åøáèöä æàî

øôñä é÷ìç ìëì íéøåù÷ä .áåäàä éðúç áø ìîò òé÷ùä åæ úùãåçîå úáçøåî äøåãäîá , êåøá

úåðåøùëä ,èéìù øéàî äîìù óñåé áøä"à , ïåúðùä êøåò'åðúùåøé ,' äòéáèä åçåø úòéâéå

äìåòî íúåçåé÷øô ìëá  .åì äðåúð ä÷åîòä éúãåú.  

 ìù åöä íåé÷ éãé ìò'÷çøú ø÷ù øáãî ,'úîà é÷ìà ìàå úîàä ìà áø÷úäì ìëåð , çìùéù

åðéîéá äøäîá éúîàä çéùîä úà åðì.  

  

éäæòá"ú ,æ ÷øá éðá 'ä øãà'ñùú"è  
  

  .ה. ש. ב

  
41  ôåøô éà÷éøîàä ïåéøåèñéää ìù á÷åðä åøôñ êëá ÷ñåò 'øâøá ãåã ,"çéùîä êìî éáøä "– úåùéãàä úééøåøòù 

ìàøùé úðåîà ìò íåéàäå ,ñùú íéìùåøé"ä .îòá íù øàéú úåðåøçàä íéðùá áöîä úà '184-183 , òéâä øúéä ïéáå

úåàáä úåð÷ñîì" :áç éãéñç ìù ìåãâä áåøä"çéùîä àåä éáøä éë íéðéîàî ã , úà äùéçëîä äáåùç äòéñ íäéðéá

åúøéèô . äøëä]åæ ...[éæëøî äðåîà úçú úøúåçúéãåäéä úãä ìù ú ,úåøöð ïéáì úåãäé ïéá ìåáâä úà úùèùèî ,

éøöåðä ïåéñéîì éðìè÷ ÷ùð ú÷ôñîå ... íéäåìàä úåäîå úåîöò àåä éáøä éë äòéá÷ì óñåð ãòö íéãòåö åðà ïàëî

óåâá ïúéðä ,úåäåìà àéä åúåàéöî ìë éëå .áç éãéñç ìë ìò íéìáå÷î äìà íéçåñéð"ììëä ïî àöåé àìì èòîë ã .

ùäíúåà ùøôì êéà àéä äìà .íéäåìàä àåä éáøäù ùøåôîá íéøîåà íéãéñçä ìù ìèåáî àì èåòéî .'íéèñé÷åìà '

íøôñé øòðù íéòâåùî ú÷äì úðéçáá íðéà äìà . íéùøåôî íéçåñéð úøéîàì íéãâðúîä íéáåùçå íéáø íéãéñç

äìàë ... éáøäù úàæ ìëá íéðéîàî–àéöî ìëù êë éãë ãò åîöò úà ìèéáù íåùî  éìåìéî ïáåîá úåäåìà àéä åúå

 èìçåî–ìåëä òãåé  ,ìåëé ìë ,ììë ìáâåî åðéà ,àåèçì ìâåñî äéä àì , íâå ùéà ìù ïáåîá íéäåìàä ùéàì áùçðå

íéäåìà .åæ äðååëá åéìà úååçúùäì øúåî ,åæ äñéôú êåúî åúøæò úà ù÷áìå åéðôì ïðçúäì ïúéð éàãååáå ... éãáåò äìà

ò éøáåò äìàå äøæ äãåáòäøæ äãåá ...èåòéî íéååäî äøæä äãåáòä éãáåò éë äçåèá äòéá÷ì ãåñé ìë ïéà . øîåçå ì÷

íééåìâä íééçéùîä ìä÷á øáåãîùë úàæë äòéá÷ òåá÷ì ïéàù ...êëì éà , ø÷ùä úåéçéùîì àì ùùåç åðéàù éî íâ

áîøä ìù éòéáùä ø÷éòì àìå äîöò"í ,íéèçåù ìù íäéúåòã úà ÷åãáì áééç ,íéøôåñ ìù ,ù ìùå íéãò ì

ïéé øåöééá íéôúúùîä." 



  
  

àåáî  

  
  איסור חישוב קצין

  
 מונה ם"הרמב. ם מישראלהכמיהה לבואה של הגאולה מושרשת בנפשו של האד

שבלעדיהם אין קיום לתורת , ג עיקרי האמונה"את האמונה בביאת המשיח בין י
אני מאמין : "לרבבות אלפי ישראל האומרים מדי יום ביומו בהמית לב. ישראל

ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל , באמונה שלימה בביאת המשיח
על כן , ישועה אינה רק דבר שבאמונה אלא תשוקת נפשהציפיה ל, "יום שיבוא

. רבים הם התאבים לדעת מתי יארע המאורע הגדול של הופעת משיח צדק
  .התהייה הזו הולידה חישובי מועד קץ הימים

חישובי הקץ והתעסקות מופרזת בענינו של משיח היו לצנינים בעיני , ברם
שהיו , צמן של מחשבי קיציןתיפח ע: "ל"ידועה למדי אזהרת חז. חכמי הדורות

כי  [1:שנאמר, אלא חכה לו. שוב אינו בא, אומרים כיון שהגיע עת הקץ ולא בא
 2]".כי בא יבא לא יאחר[אם יתמהמה חכה לו ] עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב

רבי יוסי . "אך פחות ידוע הוא עונשם החמור של מחשבי קיצין, האיסור ידוע
   3". אין לו חלק לעולם הבא,הנותן את הקץ: אומר

לא ידע אדם איך יהיו עד ... ביאת המשיח] עניני: "[ם"לאור זאת פסק הרמב
גם החכמים אין להם קבלה בדברים ,  שדברים סתומין הן אצל הנביאים4,שיהיו
ולעולם לא יעסוק אדם בדברי ההגדות ולא יאריך במדרשות האמורים ... אלו

שאין מביאין לא לידי יראה ולא לידי , צא בהן ולא ישימם עיקרבענינים אלו וכיו
אלא , תפח רוחם של מחשבי הקיצים:  אמרו חכמים.וכן לא יחשב הקיצין. אהבה

   5".יחכה ויאמין בכלל הדבר
שאין לעסוק בענין ביאת המשיח , האחד:  שני יסודות חשוביםם"לימדנו הרמב

שגם אם נעסוק בפלפולי , והשני;  ולא לידי אהבהמפני שאינו מביא לידי יראה
  
 .ג, חבקוק ב  1 
 .ב"סנהדרין צז ע  2 
 .א"פרק י, מסכת דרך ארץ רבה  3 
והנה אנו רואים : "סוף הדרוש האחד עשר, ן"דרשות הר, ן"ם ביאר הר"את דברי הרמב  4

צמם בגאולה זו של מצרים שבאותה עת בעצמה שהיתה הגאולה ממשמשת ובאה היו רואים ע
ואף על פי כן היו נלאים , ועם כל זה היו רואים פעלים ומעשים שהיו סיבת גאולתם, נגאלים

שראוי שנהיה סכלים יותר , כל שכן אנחנו. יתברך ענינם' עד שגילה ה, לעמוד על סיבתם
שלא יוודעו הדברים ההם איך שיהיו עד , ל"ם ז"ומפני זה כתב הרמב. בגאולה העתידה

 ".  שיהיו
 .ב"ב ה"לכים פימ' ה  5 
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אלה . לא יעלה כלום בידינו כי הדברים חתומים וסתומים, גאולה וחישוב קיצין
והם חוזרים ונשנים בתורה שבכתב ובתורה , הם עיקרים גדולים בתורת ישראל

בספרי הלכה , בדברי רבותינו הראשונים ובדברי רבותינו האחרונים, שבעל פה
  . לכל אשר ניפנה נמצא את האזהרות הללו–אגדה ובספרי 

ומן המשכילים יכשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד : "היה זה דניאל שהיתרה
יכשלו בחשבון "כי המשכילים , י פירש את דבריו" ורש6,"כי עוד למועד, עת קץ
 רבי אברהם בן עזרא". ויטעו בהם, שיתנו לב לצרפן וללבנם לדעת אותם, הקיצים

הכל הבל , כל החושבים המלות או האותיות בחשבון גימטריא: "מוסיף ואומר
  7".ואף כי הבאים אחריו, כי דניאל לא ידע הקץ, ורעות רוח

לא ידע האדם מה שיהיה , והסכל ירבה דברים: "ה אמר"גם שלמה המלך ע
דע ללכת אל אשר לא י, עמל הכסילים תיגענו, ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו

ולכך סבירא , מי יגיד לו הקץ: "מפרש' רוקח' בעל ה ורבנו אלעזר מוורמיישא8,"עיר
אשר לא 'וזהו , המנסים לידע הקץ ואין יכולין למצא', עמל הכסילים תיגענו'ליה 

  9".אין יודע הקץ מתי ללכת לעיר ירושלים', ידע ללכת
ה אמר לו "ביקש שלמה המלך עצמו לדעת את הקץ אלא שהקב, רשלדברי המד

אם תעירו ואם ': שנאמר, בקש קהלת לעמוד על הקץ מתי. "שהדבר אינו אפשרי
.'תעוררו את האהבה עד שתחפץ

: כבר כתבתיהו על ספר הישר, ה"אמר לו הקב10 
.']ושנת גאולי באה [בלביכי יום נקם '

, מעוןש' שאול דנווה מתני לה בשם ר'  ר11 
' ר. כתיב' בלביכי יום נקם 'הוי אומר לו , אם יאמר לך אדם מתי קץ הגאולה

שלשה סימנים סימנתי לך וסיימתי לך , שמעון בן לוי' יהודה בר סימון בשם ר
', מול בית פעור– בארץ מואב –בגי ': בקבורתו של משה

ולא ' ואף על פי כן 12 
   13".?למאן גלי, פומא; לבא לפומא לא גלי. 'ידע איש את קבורתו

  
 .לה, דניאל יא  6 
 .שביאר דבר זה באריכות, עז' עמ, ד"ירושלים תשל, ן"דרשות הר' ועי. ע שם פסוק לא"ראב  7 
 .יד, קהלת י  8 
 .שם, מגילות' פירוש הרוקח על ה  9 

 .ז, שיר השירים ב  10 
 .ד, ישעיה סג  11 
 .ו, דברים לד  12 
: איתא, יהי אור' מאמר ב, פרשת בראשית, םובמדרש הנעל. 'ב אות י"פרשה י, קהלת רבה  13 

ולא ידע איש את קבורתו 'וכתיב ', ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור': רבי יצחק פתח"
, דבר שלא גליתי לעולם, שוטים הם המחשבים קצי משיחא, ה"אמר הקב. 'עד היום הזה

נחזי ? !למחשב קצי בהאיואינון משתדלי , לבא לפומא לא גליא', כי יום נקם בלבי': שנאמר
 בארץ –בגיא : ואלין אינון. בקבורתיה דמשה עבדי, כתבית ואחזית לדרי עלמא, תלתא סימני

: דכתיב, ולא ידעי קבורתיה, ויהבית סימנים לכלהון דעלמא, אחזית.  מול בית פעור–מואב 
ותא קמי היאך אמרי שטותא ושקר, ולא הראיתי, דבר שלא גליתי. 'ולא ידע איש את קבורתו'

 ".קודשא בריך הוא בהך
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ה ולא נתגלה "לדברי האמוראים הראשונים כמוס יום הגאולה בלבו של הקב
.'ושנת גאולי באה, כי יום נקם בלבי': שנאמר", לשום בריה

ללבי : יוחנן'  אמר ר14 
למלאכי השרת לא , ללבי גליתי: שמעון בן לקיש אמר' ר. לאבריי לא גליתי, גליתי
  15".גליתי

אך , שלנביאים היתה אפשרות לדעת את הקץ, דיהםלעומת זאת סברו תלמי
השבעתי אתכם : "כמו הפסוק, בפסוקים אחדים. ה השביעם שלא יגלו אותו"הקב

אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד , בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה
: ביניהן את השתים דלהלן,  מצאו רבי לוי ורבי זירא שש שבועות16,"שתחפץ

, שלא יגלו את הקץ: "י" מסביר רש18". ושלא ירחקו את הקץ17,הקץשלא יגלו את "
, שלא ידחקו גרסינן: לשון אחר. בעונם, שלא ירחקו את הקץ. נביאים שביניהם

 ".שלא ירבו בתחנונים על כך יותר מדאי, לשון דוחק
אם אפשרית ידיעת הקץ לנביאים או אינה , חילוקי הדעות בין האמוראים

בפועל לית מאן . אינם מורידים לגבי סיכויינו לדעתואינם מעלים ו, אפשרית
יום "כי , וכולם מודים לדברי התנאים, שהקץ חתום וכמוס מאתנו, דפליג
, "ומלכות חייבת אימתי תיעקר, מלכות בית דוד אימתי תחזור למקומה... הנחמה

  19".דברים מכוסין מבני אדם"הם למעשה 

  
 .ד, ישעיה סג  14 
מהם משמע כי , והנה לכאורה זה סותר את דברי ריש לקיש במקום אחר. א"סנהדרין צט ע  15 

ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו : שמעון בן לקיש' דאמר ר", יעקב אבינו ידע את הקץ
ביקש יעקב לגלות , ) א,בראשית מט] (את אשר יקרא אתכם באחרית הימים[ואגידה לכם 

ובדוחק נפרש כי כונת ריש לקיש ). א"פסחים נו ע" (לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה
רק שחשב שתשרה עליו נבואה למען בניו והקץ יתגלה לו ואז , לומר שגם יעקב עצמו לא ידע

רצה אולם אין אנו צריכים להכנס לפי. יוכל לגלותו אלא שיעקב אבינו לא זכה לגילוי זה
דקדוקי ' עי, שמעון בן פזי' שמעון בן לקיש אלא של ר' כי מימרא זו אינה של ר, דחוקה זו
' את דעת ר). ד"פרק מ, ל"נצח ישראל למהר: על מקורותיו שם אפשר להוסיף(שם , סופרים

שני : א בר אבינא אמר"יהודה בשם ר' ר", שמעון בן פזי אפשר להבין לפי דברי אמורא אחר
פרשה , בראשית רבה" (יעקב ודניאל, ואלו הם,  להם הקץ וחזר ונתכסה מהםבני אדם נגלה

, פירוש הרוקח על קהלת ח' עי, לפי מקור אחר נתגלה הקץ ליוסף הצדיק ולדניאל). 'ח אות ג"צ
 .יז

 .ז, שיר השירים ב  16 
כי מי שיודע ,  גאולהשגילוי הקץ יש בו עצמו, )ד"פרק כ, נצח ישראל (ל מפראג"מבאר מהר  17 

ה חפץ שבני "והקב, כבר מעתה הוא מרגיש כאילו הוא נגאל, מתי יגיע זמנו לצאת מן הגלות
 .לכן השביעם לא לגלות את הקץ, ישראל יחושו את הגלות

 .א"כתובות קיא ע  18
: פרשה סה אות ז, הדברים מתפרשים בבראשית רבה. ב"פסחים נד ע; לב, שמות טז, מכילתא  19

, ומלכות הרשעה אימתי נופלת... בעתה אחישנה' אני ה] כב, ס' ישעי[דכתיב , מה מניןיום הנח"
מלכות : "הגירסא היא, פרשה יא אות ט, בקהלת רבה". כי יום נקם בלבי] ד, סג, שם[דכתיב 

עצו י: " באחד מפיוטיואולי על כך חרז רבי אליעזר הקליר".  אימתי נופלתשל אדוםהרשעה 
, רצו לעמק בפליאת עצה; קץ גנוז וחבוי ְלַהְסֵתר, והסתכלו במחשבות סתר, אנשי שכל בסתר

פיוט זה של הקליר חובר ככל הנראה לשבת ...". עמוק עמוק מי ימצא, להתבונן איזו היעוצה
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  :סימני גאולה מובהקים
  " בש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג בםוגר זאב עם כ "

  ן בערך''ציור בהגדת דארמשטאדט שנת ר

  
: כך נאמר בספר הזוהר. את מועד קץ הגלות הטמין הבורא ברזי בריאת העולם

ויאמר אלקים 'שנאמר , ברזי הסתרים, נרמז הרמז הגדול הזה, שנברא העולםכיון "
כי ,  וירא אלקים לזה הרז21.ורז ואור דבר אחד הוא, הי רז י20',יהי אור ויהי אור

כמה פריצים , שאלמלי יתגלה, כדי שלא יתגלה לשום אדם, טוב להיות ברז וסוד
  22".מבני עמנו ילכו לאבדון

  
שנכתבה באיזור ארץ ,  במערכת פיוטים של הקלירי"ימי רשהועתק ב, )שבת חזון(איכה 
 T.S. NS 275.175' י קיימבריג"שרד בכת. ונידון בו ענין הגאולה, אולי מצרים, ישראל

תודתי נתודה לידידי רבי בנימין לפלר . 'הציטוט פה הוא באדיבות אוניברסיטת קיימבריג(
 ).על העתקת הטקסט, א"שליט

 .ג, בראשית א  20
ז "דאור ר"נאמר , ב"דף כח ע, מהימנארעיא , ובספר הזוהר. רז] 207[=אור בגימטריא   21

 ".  אתקרי
ביאר . ת"לא בכדי האות הראשונה בתורה היא האות בי. א"דף טו ע, בראשית' פ, זוהר חדש  22

שעמד על הקשר בין צורתה הגראפית של האות לבין סוד ,  מפינסקזאת רבי אליעזר הלוי סגל
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הצביע על הגימטריא , מחכמי אשכנז הראשונים', ספר הרמזים' בעל רבינו יואל
:  משמעותה בהקשר זה של סוד קץ הגלות ועל23,"הסתר אסתיר"של המילים 

אשרי המחכה ': בדניאל והוא הקץ האמור 24,ה"הסתר אסתיר בגימטריא אלף של"
ולא ,  וסתמו הקדוש ברוך הוא25',ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה

ואין , כדי שלא תדע כל בריה מתי יבוא קץ המשיח, ידע כל נביא מהיכן מתחיל
  26".ה לבדו"ביודע בו אלא הק

רגיל היה לעשות שאלת חלום על , רבינו יעקב ממרויש, אחד מבעלי התוספות
על קץ : "בקובץ תשובות שאלותיו נאמר. ענינים רבים וקיבץ את כל שהשיבו לו

 יש מרבותינו 27".אך לא מצא התשובה כתובה לפניו, הגאולה שאל כמו כן
ובעל ,  לאו בשמים היאכי תורה, הראשונים שלא נחה דעתם בשאלות חלום אלה

אין אנו צריכין לחלומו של רבינו יעקב הצדיק : "כתב על כך' שבלי הלקט'
   28".ל ולא לפתרונו ששאל על ידי שאלת חלום"ממרוייש זצ

נאמר כי על שאלת , ו"אברהם הלוי בירושלים בשנת רע' בקונטרס שחיבר ר
  30".הלא הוא כמוס עמדי "29:חלום כזו נענה בלשון הפסוק

פלא בשם - מביא מידע על גילויים שמימיים שהיו לנער31'שלשלת הקבלה'בעל 
מתי קץ : "נער זה שאל בחלום. ה"רמ'  שחי בשנת דנחמן קטופא דמן כפר כרעם

  32".מישאל אלצפן וסתרי: "ובאה התשובה בלשון הפסוק, "?הפלאות
', לה עמוקותמג'ר נתן שפירא בעל "כיוצא בזה מסופר על חכם אחד בימי הג

והשיבו לו מן השמים את אותה , שעשה שאלת חלום על מועד בואו של המשיח
ופנה , לא הבין החכם את פשר התשובה". מישאל ואלצפן וסתרי: "תשובה קצרה

  
לא נתגלה לשום אדם הקץ מגלות : "ב"דף ד ע, ה" שקלוב תקנ,בספרו ריח השדה, קץ הגלות

לרמז על השלשה , שהוא גדור משלשה רוחות, ת של התחלת התורה"שמרמז הבי… הזה
אבל הרוח … כלומר שיהיה להם סוף וקץ ידוע כמו הגדר הזה, גלויות שעברו שיהיו גדורים

לא יתגלה קיצו לשום אדם כי לרמוז על הגלות הרביעית ש, הרביעית הוא פרוץ בלי שום גדר
 ".שאין אנו יודעים בו זמן הקץ מביאת המשיח', לבא לפמא לא גלי'אפילו 

 .יח, דברים לא  23
כאשר נאמר לדניאל סתום הדברים , קץ סתום הוא זה: "כה, דניאל ז, י"על כך נאמר ברש  24

כאשר ראיתי ויש לנו לפותרו עוד , וכלו הקצים, ודרשוהו הראשונים איש לפי דעתו, וחתום
' אשרי המחכה': ה שנים האמור בסוף הספר"מאות ול' הם אלף וג, כתוב בשם רב סעדיה

  בגימטריא –הסתר אסתיר ', הסתר אסתיר פני, 'ועוד יש מביאין ראיה לחשבון זה... וגומר
 ".ה"אלף ושל

 .יב, דניאל יב  25
 .יח, דברים לא, ת"עה, ספר הרמזים לרבינו יואל  26
 .ב"ע' סי, ת מן השמים"שו  27
 .ז"קנ' סי, שבלי הלקט  28
 .לד, דברים לב  29
 .קה' עמ, ב"ירושלים תשכ' מהד, שלשלת הקבלה, יחייא' רבי גדליה ן  30
 .שם  31
 .כב, שמות ו. שמות בני עוזיאל  32
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מי שאינו מבין את : "גער בו הגאון. שיעזור לו בפיענוחה', מגלה עמוקות'אל ה
לאחר הפצרות נענה ". ?וםאיך מלאו לבו לשאול שאלת חל, אשר משיבים לו

מי שואל על דבר , כלומר? ל צפן וסתרי- וא, מי שאל: "ופתר לו' מגלה עמוקות'ה
  33".?ה הצפינו והסתירו"שהקב

כל עוד , אך אין מונעים מרמי מעלה להגיע לגילויו, משמים לא מגלים את הקץ
פלד על הגאון רבי אליהו מוילנא מסר רבי יוסף חיים זוננ. אינם מפרסמים אותו

, מפני שלמד תורה לשמה... א לידע את קץ האמיתי"זכה הגר"ד ירושלים כי "אב
 כי כללא הוא שאין מונעין,  שיבין את הפירוש האמיתילא מנעו מן השמיםולכן 
  34". השמים לידע ידיעת התורה לכל מי שעמל בה כראוימן

ו את  הוא עצמו ציין בכתבי35.א טען כי קץ הגאולה מרומז בתורה שבכתב" הגר
 והזהיר את כל מי 36',בעתה'המועד של , צופן חישוב מועד הגאולה המאוחר ביותר

  37".שלא יגלה זה –אלקי ישראל ' משביע אני את הקורא בה: "שיצליח להבינו
רבי חיים , א"יק שיער כי גם תלמידו הגדול של הגר'ר חיים סולובייצ"הג
אך גילוי מסקנת החישוב  38.ידע את פשרו של הקץ הטמון בכתבי רבו, ין'מוולוז
ין 'ח בישיבת וולוז"על אחד מתלמידיו של ר. נחשבה לאסורה בתכלית, א"של הגר

נתעקמו "נמסר כי בעת שעמד לגלות את הקץ , א"שטען כי הבין את דברי הגר
פיענח , ר יוסף זונדל מסלנט"הג, ח" תלמיד אחר של הגר40".נתעקם פיו" או 39,"פניו

באותו לילה ראה בחלום . א"אברהם בן הגר' א עם רודן בנוש, אף הוא את הרמז

  
 .וארא' פ, א"טורנא תרצ, בן גרני, י דייטש"רי  33
, ש רקח"לר' השמשזוהר 'נדפס בסוף קונטרס , ד הכהן מונק"להגרש' מעט דבש'קונטרס   34

ד "ר; מז' עמ, ה"ירושלים תשל, מרא דארעא ישראל: וראה. סט- סח' עמ, ט"ירושלים תשל
 .163' עמ, ב"ירושלים תשס, הגאון, אליאך

 .ה אלא אורייתא"ד, א"דף נז ע, א לתיקוני זוהר"ראה ביאור הגר  35
 אלפים שנה שהן דע שכל אלו הימים הן רמז לששת: "ה"פ, א לספרא דצניעותא" פירוש הגר   36

, ימים אלו' וכל הפרטים שהן בו. א שתא אלפין שנין תליין בשתא קדמאי"ל פ"כמש, ימים' ו
ו כשלא "ומכאן תדע קץ הגאולה שהוא בעתה ח. ביומו ובשעתו' אלפים כל א' הן מתנהגין בו

 ".יהיו זכאין שהוא קץ האחרון
 .שם  37
י אברמסקי מסר "הגר. לב' עמ, ח"ניסן תשנ', קול התורה'קובץ , ר יחזקאל אברמסקי"מפי הג  38

ל "ח זצ"כי לגר, ל ידע פשט בגאון"זצ] ק'סולובייצ[ח "יודע בוודאות שמרן הגר"עוד שהוא 
, יק את דברי הגאון בספרא דצניעותא'ז סולובייצ"הגרי, כאשר הראו לבנו". היה רוח הקודש

, א"ח, עובדות והנהגות לבית בריסק, י מלר"רש"! (הרי זה פשוט? מה פה הסוד"תהה 
 שקיבל מזקן 'חזון איש'מסר בשם דודו ה, ר שמריהו גריינימן"הג). שלו' עמ, ט"ירושלים תשנ

צ "אצל ר, ב גריינמן"הובא בשם בנו ר(א "כי הסוד הגדול מצוי דווקא באזהרת הגר, אחד
, הגאון, ד אליאך"וראה בעניין זה ר). קפז' עמ, ס"בני ברק תש, ג"ח,  אישמעשה, יברוב

 .49'  הע759' עמ, ב"ירושלים תשס
' עמ, ש רקח"לר' זוהר השמש'נדפס בסוף קונטרס , ד הכהן מונק"להגרש' מעט דבש'קונטרס   39

 .סג
 .שלז' עמ, ט"ירושלים תשנ, א"ח, עובדות והנהגות לבית בריסק, י מלר"רש  40
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ז "מני אז לא עסק רי. המביט בו בתרעומת, א"שמראה פניו כפני הגר, איש שיבה
  41.בעניין זה

 אך נמנעו 42,א"גם בקרב חכמי הקבלה יש אשר פיענחו את הצופן של הגר
 מסופר על אחד המקובלים ברוסיה שבזמן חטיפת 43.מלגלותו לאחרים

אך נסתלק מן העולם בחטף ברגע , ים חש צורך חיוני לפרסם את הסודהקנטוניסט
 השמועה אומרת כי הגאון מוילנא 44.שעמד להודיעו בפומבי באסיפת רבנים

  45"! ומי שמדבר לא יודע–מי שיודע את הקץ לא מדבר "כי , התבטא פעם
' על כן אנו אומרים בימי הסליחות יחד עם הפייטן ר, סתום וצפון הוא הקץ

!".ואין לידע קץ הגאולה, כעורים נגשש באפלה: "יהזבד
 46  

  
  חישובי קצין שלא נתאמתו

  
וחכמי הדורות הסבירו את , אירע שמקצת גדולי האומה עסקו בחישוב קצין

 47',האמונות והדעות' ערך חישוב קץ בספרו הנודע רב סעדיה גאון. מניעיהם
 לימד עליו זכות שהיתה זו הוראת שעה מחמת עמדתם הספקנית של ם"והרמב
  48. ולא בשל רצונו להגיע לגילוי ממשי של תאריך הגאולה, בני דורו

  
 .יח' עמ, ז"ירושלים תרפ, יוסף זונדל מסלאנט ורבותיו' הצדיק ר, א ריבלין"ר  41
תוכל : "עב' עמ, ל"ארץ ישראל תש' מהדו, על ספרא דצניעותא', לשם שבו ואחלמה'כגון בספר   42

 ". לידע בשנה מכוון על פי מה שאמרו כאן
יתד ',  שערי חסד שנה לשכונת95 –אבני ירושלים מספרות , 'א גפן"על מקרה חריג מספר ר  43

הפוסק , ן"על רבי דוד בהר, 21' עמ, ד"ק פרשת כי תצא תשס"עש, מוסף שבת קודש, נאמן
שנודע בכינוי , הצדיק הנסתר רבי בצלאל גולדשטיין, שגילה לחברותא שלו, הירושלמי הנודע

ונדמה לו שזכה , בקשר לקץ הגאולה... א"י הגרשהוא התעמק בדבר", משערי חסד' החלבן'
או לפחות ירמוז לו ,  שיגלה לו את הסודרבי בצלאל הפציר בו עד בוש. לעמוד על סודו ולפענחו

 שמר מסתבר שרבי בצלאל".  והמתיק עמו את סודועד שלבסוף נעתר לו רבי דוד, שמץ ממנו
עובדה שגרמה לו , את הסוד בקרבו לאחר שהצליח לקבל את פתרונו רק אחר בקשות רבות

 .להיוכח ברמת סודיותו הגבוהה של רמז זה
, ט"ירושלים תשנ, א"ח, עובדות והנהגות לבית בריסק, י מלר"רש. ר משה שניידר"בשם הג  44

מוסף , יתד נאמן, בנימיני' ב מהר, מ שטרנבוך"שיחה עם הגר; )י אברמסקי"מפי הגר(שלז ' עמ
 .4' עמ, ח"ד תשרי תשנ"י, חג הסוכות

על מחשבי ' החזון איש'בדומה לכך התבטא . 759' עמ, ב"ירושלים תשס, הגאון, ד אליאך"ר  45
בני , ג"ח, מעשה איש, צ יברוב"ר" ( אינו אומר–ומי שיודע ,  אינו יודע–מי שאומר :  "קיצין

 ).קפז' עמ, ס"ברק תש
 ולפי מנהג ליטא, כ"ה וערב יו" בערב רהנאמרת לפי מנהג אשכנז', אלקים אין בלתך'יה בשליש  46

 . ביום שלישי בתשובהולפי מנהג פולין, ביום שני בתשובה
 .המאמר השמיני  47
 .קמה-קמד' עמ, ז"ירושלים תשמ, שילת. י' מהדו, ם"אגרות הרמב, אגרת תימן  48
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 ומסר להם על קבלה 49, הנבוכים עצמו נהג כך באגרתו ליהודי תימןם"הרמב
הוא . ו"ב או תתקע"תתקע' ת דשיש בידו מאבותיו על שיבת הנבואה לישראל בשנ

 כן עשה 50".וזה האמתי שבקצים... מהקדמות משיח"הוסיף וציין כי יש בכך 
  51".וגדר אותה לפי שעה, יען בקעה מצא בארצות תימן", ם"הרמב

אך התנצל באומרו שכנראה בטל בימיו האיסור על ,  חישב את הקץן"אף הרמב
ולדעתו עומד הוא כבר , שנאמר רק לבני הדורות הרחוקים מן הגאולה, כך

 53,ח"קי'  לפי חשבונו היה הקץ אמור להיות בשנת ה52.באחרית הימים ממש
אין : " העיר רבי יצחק אברבנאל54.והבאים אחריו הצביעו על הליקוי בחשבון זה

וכן קצים אחרים שזכרון חכמים , תינוכיוון שלא נתאמת בעוונו, צריך להשיב עליו
  55".הבל ואין בם מועיל, כי שקר נחלו במניניהם... אחרים בני עמנו

 עצמו הביע דעתו העקרונית כי חישוב הקץ אינו חשבון ן"למעשה הרמב
כי , הברית שבמשנה תורה ירמז לגלותנו זה ולגאולה שנגאל ממנו. "מוסמך

רק תלה אותה , שם קץ וקצב ולא הבטיח בגאולההסתכלנו תחלה שלא נרמז 
  56".בתשובה

הוא חילק בין חישוב קצין על פי . עמדה מחודשת נקט דון יצחק אברבנאל
לבין חישוב הקץ על , "תפח רוחו"שהוא אסור והעוסק בו עליו נאמר , איצטגנינות

 שבסוף ן"כו של הרמבאברבנאל העיר בדר. המותר לדעתו, פי דברי הנביאים

  
 .'ם"תגובתו החריפה של הרמב'פרק -תת, 'ם מול משיחי שקר"הרמב' לאגרת זו להלן פרק רקע  49
ראה גם מה שכתב , על קשר חזרת הנבואה לימות המשיח. קנג-קנב' עמ, שם, אגרת תימן  50

 יש סמך בתלמוד ם"לחישובו של הרמב. ו"סוף פרק ל, חלק שני,  במורה נבוכיםם"הרמב
על קדמותו של חישוב . ה רשע עומד"ד, ט"ו ה"פ, שבת, ראה קרבן העדה על ירושלמי, רושלמיי

' מהדו, קץ זה אפשר להווכח מאיזכורו בספר מגלת המגלה לרבי אברהם בר חייא הנשיא
, מבעלי התוספות, דברים דומים נמסרו גם מפי רבי יהודה מפאריס. 147' עמ, ד"ברלין תרפ

, ר ברזילי הברצלוני"רבי יהודה ב. 334' עמ, ם"ירושלים תש, התוספותבעלי , א אורבך"ראה א
יש מי "הביא את אותו חישוב בשם , 239' עמ, ה"ברלין תרמ' מהדו, פירוש ספר יצירה

 לאחר כמה שנים פנו חכמי ברצלונה. ד כשנת ביאת הגואל"תתקע' ומצביע על שנת ד, "שדורש
רבי  שלשלת הקבלה לראה, "אם נמצא אצלו דבר בסוד הקץ"לידע , ם"אל רבי דוד נכד הרמב

 .קה' עמ, ב"ירושלים תשכ' מהד, גדליה בן יחייא
בעניין הקץ שמסר . 376' עמ, ו"קאסל וילנא תרכ' מהדו, ע מן האדומים"מאור עיניים לר  51

' ראה תשובות ר, אוחרת יותר הבהרה מבנו רבי אברהם בתקופה מ בקשו בני תימןם"הרמב
לשון התשובה . 136' עמ, ח"ירושלים תרצ, גוטיין- פריימן' מהדו, צד' סי, ם"אברהם בן הרמב

 . פרק זה-מצוטטת להלן בתת
 .מאמר רביעי, ספר הגאולה  52
 .ג, בראשית ב, ת"ן עה"הרמב' פי  53
 .רסג-דפים רסב, ב" ח,ט"סערעטה תרפ, ס"גם דרשות חת' עי. א"ס' סי, ו"ח, ס"ת חת"שו  54
 .שנא' עמ, ט"ירושלים תשל' מהד, נביאים וכתובים, י אברבנאל"ר  55
 .טז, ויקרא כו, ת"ן עה"רמב  56
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: י"ובעצמו עסק בחישוב הקץ בימיו בהסתמך על דברי רשב, הגלות יתגלה הקץ
  57".איתגלון להון רזא ויודעון להון קץ משיחא' לרביי' קריב ליומי משיחא אפי"

 גדולי ישראל אמתיים  הסביר שכאשרהמשגיח הנודע רבי יחזקאל לוונשטיין
באותו תאריך אכן ; לא היתה טעותם גמורה, אך הוא לא התממש, חישבו את הקץ

היו בדורות . "יכל המשיח לבוא אלמלא נוצרו מניעות חדשות שעיכבו את בואו
אולם אל יקשה זה , חשבו וכנראה טעו, שלפנינו גדולים אשר הגידו את בא הקץ

 היה הגרעין להצמיח ולתת פרי בזמן הקבוע כי באמת בדרך הטבע צריך. בעינינו
אלא שעכבו עקולי ופשורי של חטאינו אנו ועכבו את צמיחת הפרי ולכן . על ידו

  58".התאחר בא הקץ אולם בא יבא
ותהו אם , יש שהתקשו להבין את משמעות חישובי הקץ של חכמים דגולים

 מילהויזן רבנו יום טוב ליפמן? הם באמת האמינו שנתגלה להם מועד הגאולה
מה שאנו מוצאים חשבונות על : "השיב על שאלה זו בשלילה' ספר הנצחון'בעל 
ואם לא היה הגאולה לאותו העת אז , אין כוונתינו שבודאי יהיה לאותו העת, הקץ

 ואם לא יהיה 59,אלא דעתם שלפי הבנתם איפשר שכיונו העת, ו"תתבטל ח
' מעדיף ר, למרות הבהרה זו". ידעו ויאמינו שבודאי טעו, ו העתהגאולה באות

תהא משמעותו אשר , ליפמן מילהויזן הרחקה מוחלטת של חישוב קץ כלשהו
כי כבר עלה הטעות בלב , אני תופס עיקר שאין ראוי כלל לחשבו בזמנינו. "תהא

ן אז יתייאשו מ, אם לא תהיה הגאולה בקץ זמן חשבונם, מקצת בני אדם לומר
  60".הגאולה

ולו , לדבריו כל חישוב קץ. ל מפראג"זוית ראיה מיוחדת היתה לו למהר
היינו שהחל ממועד זה יש , הוא קץ התחלתי ולא קץ סופי, האמיתי ביותר

שכל מה שאמרו , תדע. "שלא היתה קיימת עד לאותה עת, אפשרות לביאת משיח
רק ,  זמן ובאותה שעהלא שהיו גוזרים שכך היה בודאי באותו, חכמים בענין הקץ

ועד אותו זמן אין ראוי שיהיה הקץ , שגילה לנו זמן מוכן שראוי שיהיה בו הקץ
 61".הקץ הוא מהדברים הנעלמים אשר אי אפשר שיהיה נגלה בברור... כלל

  
 .'תמר ב' מעין א, מעיני הישועה  57
א "כפי שנרשמה ונדפסה בספרו של רא, ד"ק ויצא תש"שיחת רבי יחזקאל לעווינשטיין בליל ש  58

בני , שיחות אמונה, ג"ח, וראה עוד אור יחזקאל. מב' עמ, ז"שלים תשנירו, אבֹא בם, זיונס
 .רצ-רפט' עמ, ג"ברק תשמ

, לשואלו על אותם קדמונים שחישבו את הקץ, א"ר חיים קניבסקי שליט"כעין זה שח הג  59
ח "תשובת הגר. תיפח רוחם של מחשבי קיצין): ב"סנהדרין צז ע(ל שאמרו "בניגוד לאזהרת חז
היא שהדבר נאסר , רא' עמ, ד"בני ברק תשס,  על התורה–דרך שיחה , א מן"כפי שהביאה ר

שיתכן אבל אם עשה חשבון שזה זמן , לבוא באותו קץ] המשיח[הוא ' מוכרח'רק כשמאמין ש"
 ".   מותר–' מוכרח'ולא , ושיכול לבוא

 .ה"של' סי, ט מילהויזן"ספר הנצחון לרי  60
קעניגסבערג , ישועות משיחו, י אברבנאל"והשוה ר. קפ' עמ, א"ירושלים תשל, נצח ישראל  61

 .א"דף כא ע, א"תרכ
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, כי הקץ המבואר בדניאל הוא קץ אמיתי, מעין זה כבר לימדונו בעלי התוספות
שמא משנתבטל התמיד בימי הורקנוס ", ינואלא שאין אנו יודעים היכן מתחיל מנ

ולעת קץ . ולכל המאוחר משעת הגלות... ושמא משנמלך הורדוס... ואריסטובלוס
   62".יתבררו וילבנו הדברים, כשיבא משיח במהרה בימינו

בגלות בבל . אמונת המשיח האמיתית מבוססת על ציפיה כנה לבואו בכל יום
ל זאת טעו גדולי עולם בחישוב שנים ובכ, נאמר מראש שתהא גלותם שבעים שנה

' מאמינים אנו בכל יום שיגאל ה, שלא נאמר בה זמן, גלות אדום,  בגלותנו63.אלה
קיים אמנם קץ שבו יגאלו לכל . כי כל שעה ושעה ראויה לגאולה, את עמו
  . אלא שקץ זה לא נתגלה64',בעתה'אז יגאלו ', אחישנה'אם לא זכו ל, המאוחר

' תשובה מאהבה'ר אלעזר פלקלש בעל "עורר את הג, כשלון כל חישובי הקץ
אני הגבר ראה ראיתי את הארץ והנה תהו ובהו וחשך על פני : "לצאת בהתראה

המה בקשו חשבונות רבים על גאולתנו ועל פדות , כמה בני אדם היושבים עליה
, מספר קטן וגדול, נוטריקון וגימטריאות, על פי ראשי תיבות וסופי תיבות, נפשנו
עד שהכשילו רבים , לברר וללבן עת קץ הימין, לצרף,  הוא צרוף אחר צרוףשם

  65".אין בם מועיל, מעם הארץ בדברי הבל הבלים
רבי . ולהיצמד לדרכם של מנהיגי הדור', גאולה'יש להיבדל מכל אותם מבטיחי 

כמה הרפתקי בישי דעדו  "ר משה הלוי זקן הישיבה הכללית בונציה הזכיר "יעקב ב
ומה שיעצו עליהם בזמניהם , מת מחשבי קצין המתפתים לדברים האלהמח, עלן

ומודעים לחדשים , חכמי חרשים יודעי בינה לעיתים, לעשות דוגמא לדורות
כדי שבנסיונות שלהם , ל בספריהם"א ז"ם והרשב"כאשר הרמב, מאשר בא עליהם

  66".ומזקנים אתבונן, ביתנו בית ישראל בטח יתכונן
, והשבועה שלא להרחיק את הקץ,  גורם להרחקת הקץחישוב הקץ, זאת ועוד

שכאשר היה מוצא חכמים , בגמרא מסופר על רבי זירא. קשורה בחישוב הקץ
, אל תרחיקוהו, בבקשה מכם: "היה אומר להם, העוסקים בחישוב זמן בוא המשיח

  67".מציאה ועקרב, משיח: אלו הן, באין בהיסח הדעת' ג: כי שנינו

  
ר שמשון על "פירוש רבינו אפרים ב' ועי. פ והיה כאשר שש"עה, כי תבא' פ, ת"בעלי תוספות עה  62

כבר עבר הקץ האחרון , לפי שיטתם של בעלי התוספות. רפו' עמ, א"ח, ג"בני ברק תשנ, התורה
כי אפשר שקץ זה התחיל עם , )קיג' עמ, דברים(ת "ס עה"תוראה ח. שתחילתו בגלות רומי

עוד כתב כעין זה רבי יעקב . כי אז הוחל הגלות הגמור, סילוקן של רבינא ורב אשי ותלמידיהם
: קו' עמ, י"ירושלים תש, עמוד אש, י שיינברגר"הובא אצל ר', נתיבות' בעל ה מליסאלוברבוים

ופשוט , ס בענין הגאולה והדעות אינן שוות"קוצר דעתנו נעדר מאתנו ליישר מאמרי השב"
 ".הדבר שעלינו לחכות עד שיבוא אליהו לעשות חלק

 .א"יב ע-ב"מגילה יא ע' עי  63
פ ומושב בני "עה, בא' פ, ת"ז סאלאווייציק עה"חידושי רבינו הגרי' ועי. א"סנהדרין צח ע  64

 .ישראל
 .ב"דף כא ע, ס"פראג תק,  אהבת דוד– עולת חודש הרביעי  65
 .ב טור ב"דף צה ע, פ"ויניציאה ת, ת דבר שמואל"שו, ש אבוהב"ר  66
 .א"סנהדרין צז ע  67
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בזוהר הקדוש הוגדרו . גאולה היא דרך התשובההדרך האמתית להחשת ה
מחשבי הקיצים כבדאים ודוברי שקר המסיחים את הדעת מגורם הגאולה האמתי 

לבא לפומי לא ... שוטים הם המחשבים קצי משיח: ה"אמר הקב. "שהוא תשובה
אם ... ה"היאך אמרו שטות ושקר לפני הקב... והם משתדלים לחשב קצים, גלי

שובו ? קץ גאולתכם מתי יהיה ואימתי תבואו לארצכםאתם מבקשים לדעת 
  68".אין הגלות נתלית אלא בתשובה... שובו בתשובה, אתיו

שמסר " עניין הקץ"ם להודיעם "יהודים בתימן ביקשו מרבי אברהם בן הרמב
כבר אמר בענין זה באגרת ... ל"אבא מרי זצ: " כך השיב להם69.'אגרת תימן'אביו ב

והוא שהדבר ,  נביא בעניין זה אלא מה שכתוב בתורהאנו לא. ההיא די הצורך
ושמעת  בקלו ככל אשר אנכי [אלקיך ' ושבת עד ה': כמו שנאמר, תלוי בתשובה

ורחמך [אלקיך את שבותך ' ושב ה'; ']אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך, מצוך היום
  70".']ושב וקבצך מכל העמים

' ושבת עד ה'אמר : "תיון את אחת מדרשו"בנימה זו סיים רבינו ניסים הר
 מה –שתשלים התשובה ושתוציאנה לפועל : פירוש. וגומר' אלקיך ושמעת בקולו

   71".לתשובה שלימה תשועה שלימה... 'ושב וקבצך מכל העמים? 'יהיה שכרך
הסתגרו עשרה חכמים גדולים בירושלים במטרה לעורר רחמי , א"בשנת תצ

ציין שעשרת הרבנים , סר על כךרבי חיים ויטאל שמ. שמים ולהביא קץ לגלות
ביניהם , וסביבם התקבצו אנשים רבים, שרוים היו בצום והתפללו ללא הרף
התפילות נערכו בהתרגשות רבה ובדמעות . מקובלים שפעלו בשמות הקדושים

יצאה , ביום הארבעים לזעקת הרבים. בבקשת רחמי שמים לזירוז הגאולה, שליש
ימותו ויתמו , שאם יהיה דבר הגאולה בחיפזוןגלוי וידוע לפני : "בת קול ואמרה

ואינני חפץ במות הרשע כי אם בשובו , כי עדיין בתוכם רשעים, כמה מבני
ולהיותם כולם קרובים ,  ולכן בא אורך גלותם לצרפם כמצרף כסף וזהב72.מדרכיו
   73".ואתם לכו ושובו אל אהליכם. ולעובדו שכם אחד' אל ה

כתב רבי , ששאפה לגאול את ארץ ישראל' חובבי ציון'לאחד מרבני תנועת 
אני בעניי אשר אין לי עסק בנסתרות אין טוב לי כי אם ": ר רפאל הירש"שמשון ב

אשר לא שמו לנגד עינינו כי אם , ע"להחזיק בדרך הכבושה מאבותינו קדמונינו נ
להיות חרדים בכל מאמצי כחנו לתקן דרכנו בדרך התורה לפני אלוקינו ולהרים 

  
 .בראשית' פ, זוהר חדש  68
 .פרק זה- ראה לעיל תחילת תת  69
 .136' עמ, ח"ירושלים תרצ, גוטיין-פריימן' מהדו, צד' סי, ם"אברהם בן הרמב' תשובות ר  70
 . הנוסח הקצר-סוף הדרוש העשירי , ן"דרשות הר  71
השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש : "לב- לא, יחזקאל יח  72

 ".אלקים והשיבו וחיו' כי לא אחפץ במות המת נאם ה", "ורוח חדשה ולמה תמתו בית ישראל
, י ניו יורק"כ, ו"נמצא בסוף כתב יד ספר אוצרות חיים למהרח', מעשה שהיה בירושלים'  73

, אידל' הובא על ידי מ. א, קסב-ב, דף קסא, 65' פריטים של יהדות מס, הספרייה היהודית
 מחקרים בתולדות ארץ ישראל ויישובה –שלם : בתוך', משמרות ומשיחיות בירושלים'

 .90-91' עמ, ז"ירושלים תשמ, ה"ח, היהודי
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ומעולם לא שמו על , ולצפות לגאולה בכל יום אם בקולו נשמע, רבנומכשול מק
כי אם על ידי חיזוק ותיקון לבבנו ומעשינו ... שכמנו לפנות דרך הגאולה

  74".לתושיה
דקץ הגאולה הנסתר ", בקצרה את הידיעה המוסכמת' חתם סופר'כך הביע ה

ך הקץ הנגלה א,  דקץ האחרון הנסתר מלביה לפומיה לא מגלה75,אלקינו' הוא לה
היום אם ' ד76',לעשות את כל דברי התורה הזאת': והוא, הוא נגלה לנו ולבנינו

  78".' תשמעו77בקולו
אין לנו עסק ": 'שבט הלוי'ברוח זו כתב בדורנו רבי שמואל הלוי וואזנר בעל 

... ולא ניתן לדרוש זה ברבים, וביאת משיח צדקינו הוא עלום ומכוסה, בנסתרות
מה לנו להכניס עצמינו לדבר מסוכן ולפטם ... את משיח צדקינוורמזים על זמן בי

יסוגו אחור מרוב פחי , ו לא נזכה"ולבסוף אם ח, ההמונים בדבר שהצניעות יפה
היסוד של , מאמינים בני מאמינים, והעיקר לחזק אצל אחינו בני ישראל... נפש

, יום שיבאואחכה לו בכל , ברצון אבינו שבשמים' גאולת ישראל על ידי משיח ה
  80".' אל תדרוש79במכוסה ממך'ו', היום אם בקולו תשמעו'ו

  
  שני אלפים ימות המשיח

  
שית אלפי שני הוו עלמא וחד : "תאריך סופי מובא בגמרא בשמו של רב קטינא

שהעולם יעמוד על תילו במשך ששת אלפי שנה ,  פשוטם של דברים הוא81".חרוב
ברם אף תאריך זה אינו מצביע .  יחרב–בהגיע האלף השביעי ו, מיום בריאתו

, שני אלפים תוהו, ששת אלפים שנה הוי העולם", הנה. בהכרח על מועד בטוח
 זהו החישוב המלא של שנות קיום 82,"שני אלפים ימות המשיח, שני אלפים תורה

 לפי החשבון הפשוט לא יתכן עיכוב ביאת המשיח יתר על כמאתים וכמה. העולם

  
 .ריא' עמ, ב"נוא יארק תשנ, ת שמש מרפא"שו, מ קלוגמן"רא  74
ספר הרמזים לרבינו , מחכמי אשכנז הראשונים, ס כיון בדבריו לביאורו של רבינו יואל"החת  75

שאין יודע זה הקץ הנסתר של ,  אלקינו'זהו הנסתרות לה: "כח-כז,דברים כט, ת"עה, יואל
 ". אלקינו' משיח אלא ה

 .כח, דברים כט  76
 .ז, תהלים צה  77
וכן כתב בשמו בנו ). א"על פי סנהדרין צח ע(קכא '  עמ,ל"ירושלים תש, דברים, ת"ס עה"חת  78 

ת כתב "עוד שו' ועי. מז' עמ, ט"ירושלים תשמ, מגילות' בספר כתב סופר החדש על התורה וה
; א"דף רסה ע,  ו"תל אביב תשט, מהדורא קמא, ס על התורה"כת; ג"סי נ, ח"או, סופר
 ).כה' עמ(ה אפפוני "ד, ם שיק על הגדה של פסח"מהר

 .א"גיגה יג עח  79
 .'סעיף א' א' סי, י"ח, ת שבט הלוי"שו  80
 .א"סנהדרין צז ע; א"ראש השנה לא ע  81
 .שם, סנהדרין; א"עבודה זרה ט ע  82
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 התאריך המוחלט הזה עשוי 83.אחרת יגיע אל עולם חרב, עשרות שנים הבאות
  .להטיל מורא על רכי לבב

: מנובוהארדוק' סבא'ה, האמונה והבטחון, ידועה היא אימרתו של גאון המוסר
אף על פי , אילו הייתי עומד ביום האחרון של האלף הששי ומשיח עדיין לא בא"

  84!".דאי יבואכן לא היתה מתרופפת אמונתי שבו
', ספר הברית'ר פנחס אליהו מווילנא בעל " עליו סיפר הג–, קדם לו צדיק אחד

בא . להתאבל בבכי וזעקה על הר ציון ששמם,  שנהג מידי לילה לקום בחצות–
הלא מאות רבות , למה תבכה על הגלות: "ושאל בהתרסה, יהודי פשוט, אליו שכנו

, ואם היום יבא משיח. ואין מושיע, להבשנים בכינו על הגלות וביקשנו את הגאו
 הרי כבר עברו כמה 85',שמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה'איך יקויים בנו 

ומנין איפוא , מאות שנה מתוך האלף הששי ולא נשאר עוד הרבה זמן לגאולה
דע לך שאפילו : "השיב לו הצדיק" ?מספר שנים המגיע לנו תמורת שנות הרעה

לא אפסיק לצפות לגאולה ולביאת , נה של האלף הששיאם אהיה בשנה האחרו
בטוחני שיתממש , כי אף על פי שחלילה יתמהמה עד סוף האלף הששי, המשיח
לידת האומה היתה כרוכה בנס . ביד נביאיו כי בוא תבוא ישועת ישראל' דבר ה

כאשר נולד יצחק היתה שרה בת תשעים ואברהם בן , גדול לאחר יאוש גמור
כל הטובות והנחמות .  משיח צדקנו בנס גדול לאחר יאוש גמורכך יבוא, מאה

לא . כשם שנתקיימו הרעות והתוכחות שאמרו בנבואה, שניבאו הנביאים יקוימו
שמחנו 'מלקיים החל מהשנה האחרונה של האלף הששי את משאלת ' קצרה יד ה

, םכגון על ידי האטת מהלך השמש והארכת הימי', כימות עניתנו שנות ראינו רעה
 הרבה אפשרויות 86.ישמעאל כהן גדול' המיוחס לר' ספר התמונה'כפי שמבואר ב

והוא ללא ספק ישפיע עלינו רוב טובה באחרית , ה"של ריוח והצלה בידי הקב
שכל דבריו אמת , מדבר ומקיים, ל הנאמן האומר ועושה-כי הוא הא, הימים
 87".וצדק

וביטוי לה , לגדולי ישראלהאופיינית , אמונה עמוקה ומוצקה הביע אותו צדיק
  :'הפלאה'ר פנחס הורוויץ בעל "הג, נתן גם אחד מגדולי רבותינו האחרונים

  

  
 .'וחד חרוב'פרק -ראה להלן על מהות החורבן בתת  83
, המאורות הגדולים, א זייטשיק"רח; 301' עמ, ז"ירושלים תשי, ד"ח, תנועת המוסר, ד כץ"ר  84

שני : "י אלבו"כפי שניסח אותו ר, וזאת אמר לפי הפשט הרגיל. קצב' עמ, ב"תשכניו יארק 
אם יהיו היהודים ראוים יבוא , מוכנים לביאת המשיח: רוצה לומר, אלפים ימות המשיח

אבל לא , ואם לא יהיו ראוים בהתחלה ויהיו ראויים באמצע הזמן יבא אז, בתחלת הזמן
 ).107' עמ, ח"ניו יורק תרפ, צר ויכוחיםאו" (יעברו אותן שני אלפים שלא יבא

 .טו, תהלים צ  85
 .התמונה השלישית, ך"אות סמ, ספר התמונה  86
 .'פרק ט, ב"מאמר י, ב"ח, ספר הברית  87
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, ובעונותינו שרבו, שני אלפים ימות המשיח "88:ל במסכת עבודה זרה"אמרו חז
יצאו "מה שלא כתוב סתם , ]כפל הלשון[יש להבין ". יצאו מהן מה שיצאו מהן

ואמרו , יתברך אינן חוזרות ריקם'  הבטחות השבודאי,  אלא הענין הוא89".מהן
וזה שביקש משה . ל שימות המשיח יהיו ימים ארוכים להשלים שני אלפים"חז

כדי ,  דהיינו כשיבא זמן משיח לא יתאחר90,"שבענו בבוקר חסדך: "ה"רבינו ע
שמחנו כימות "על כל פנים , אבל אם יתעכב". נרננה ונשמחה בכל ימינו"ש

 אם כן אין הפסד בעיכוב ביאת 91".ראינו רעה"השנים שלהשלים , "עניתנו
אבל ההפסד הוא באותן השנים שיצאו בצער , שהרי יושלמו אחר כך, המשיח
, אף על גב שיושלם אחרי זה, "יצאו מהן מה שיצאו מהן: "וזהו שאמרו. הגלות

אותן ] בני[בפרט , ]הוא ההפסד[על כל פנים מה שיצאו בהיותינו בגלות 
למה : "ושמעתי לפרש מה שאמר הנביא...  בימי אריכת הגלותהדורות שמתו
חדש ימינו , ונשובה[אליך ' השיבנו ה; תעזבנו לאורך ימים, לנצח תשכחנו

,]"כקדם
על כרחך שיהיו אחר כך ימים , כיון שארכו ימי הגלות,  פירושו92 
  93.מוטב השיבנו בתחלת ימות המשיח ויהיו ימינו כקדם, ארוכים

  
וגם , זכו לרכוש את מידת הבטחון המופלגת של גדולי החכמיםלא כל היהודים 

אפילו , מהם נתבעה האמונה המוחלטת בביאת המשיח בכל מצב ובכל דור
כל עוד מאמינים , אמונתם היסודית לא פגומה היא. בעמדם בפתח האלף השביעי

  .הם באמונה שלמה בביאת המשיח בכל יום
באופן שלעולם לא , שנות העולםיש מרבותינו שביארו את חישוב ששת אלפי 

לדבריהם שנות הגלות אינן מצטרפות כלל . יוכל לחול פקפוק בבואו של גואל צדק
והן מהוות פער בין שני אלפים תורה לשני אלפים , לחישוב שני אלפים משיח

  .משיח
על כתיבת ' ספר אלפא ביתא'ו' ספר הנצחון'רבנו יום טוב ליפמן מילהויזן בעל 

מהיחידים ששתלה השגחתו יתברך בכל דור "', חזון איש'גדרת הכה, היה, ם"סת
אשר כשהן מעמיקין בהלכה הן בשעה זו , להורות חוקיו ומשפטיו לישראל

  
 .ב"ע-א"השוה סנהדרין צז ע. א"עבודה זרה ט ע  88
י "כתב ר, "ובעונותינו שרבו יצאו מהם מה שיצאו, שני אלפים משיח"ל "בביאור דברי חז  89

לזה אמר כי אחר שני אלפים תורה ראוי שיבאו : "ח"שער כ, וישב' פ, עקידת יצחק, מהערא
ממה שלא , אלא שכבר היה דואג האומר הזה, לתשלום השבוע, אחריהם שני אלפים משיח

ממה שראה שכבר עברו בימיו יותר משלש מאות שנה מהאלף החמישי , צדקה השערתו זאת
 ".לי המקווה בעולםועדיין לא ראה שנתפשט זה האור השכ

 ".תפלה למשה: "לפי הנאמר בראשו, ה"מזמור זה הוא של מרע. יד, תהלים צ  90
 .טו, שם  91
 .כא-כ, איכה ה  92
דף מ , ס"מונקאטש תר, זכרון יהודא, ש"מ א"השוה ר. פ כימי השמים"עה, עקב' פ, פנים יפות  93

 .ב"ע
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 גאון ישראל זה כתב לפני כשש מאות 94".ורוח ממרום שורה עליהם, כמלאכים
  :שנים את הדברים הבאים

  
 משיחנו ובניין שלכל היותר לא יתאחר ביאת,  מן ההמוןרבים הסכמתהנה 

כי אומרים שבית ראשון עמד , ע לאלף הששי"בית המקדש כי אם עד שנת ק
 והשם יתברך ינחמנו בכפלים ויהיה בית 95,כ שנה"והבית השני ת, י שנים"ת

ששת אלפים יהיה , ותניא. ל שנים"השלישי לכל הפחות נגד שניהם תת
כי ,  יהי רצוןואמן כן. ע לאלף הששי"לכן אי אפשר להתאחר אחר ק, העולם

. שלא יוכלו להרהר, ו יתאחר יותר"אכן אראה להם פנים אם ח. אפשר הדבר
ושני אלפים , ושני אלפים תורה, שני אלפים תוהו"כי אותה ברייתא מסיימת 

שהרי לא בא המשיח לסוף ארבעת , "ובעוונותינו יצאו מהם מה שיצאו, משיח
מכל מקום לא יתקצר , ותינואפשר אף בעוונותינו יאריך זמן גל, והנה. אלפים

וזמן אריכת גלות לא יחשב למניין , זמן של שני אלפים של מלכות משיחנו
  96.ששת אלפים

  

  
  

  ב''חורבן ירושלים לפי ציור של ברנארד פיקארט בשנת תע

  
' עמ, ח"אלול תשמ, ם"משמרת סתקול ', קולמוס' 'ועי. ג"ל' סי, א"ח, א"קובץ איגרות החזו  94

84. 
 .א"יומא ט ע' עי  95
 .ה"של' סי, ספר הנצחון  96
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ל מרמזים "חז. אלפי שנות הגלות מהווים פער בתהליכים שמובילים אל הגאולה
ה עם ישראל שמיהר להגלות את עמו לסוף " כי צדקה עשה הקב97,על כך באומרם

 98',ונושנתם'שנתיים קודם , שמונה מאות וחמישים שנה לשבתם על אדמתם
כי אם היינו שוהים בארץ , תיבה שהיא בגימטריא שמונה מאות וחמישים ושתים

היתה חלילה מתקיימת , בארץ' ונושנתם'ישראל בפני הבית עד מלאות מנין שנות 
מה תועלת הפקנו מהקדמת הגלות , ס" שאל החת99.'ןכי אבד תאבדו'תוכחת 

  :ועל כך השיב במשל? בשנתיים אלה
  

והתנה עמה וקבע לה זמן חתונה , משל למי שאהב בתולה ועשה עמה שידוכין
אך בעבור , ואמר שבתוך הזמן מתי שתרצה יתרצה להשיאה, כנהוג, ב חודש"י

והנה היה החתן . אויאם לא הכינה עצמה כר, הזמן כרגע אז נתבטלו השידוכין
הלא תדעי כי ? מדוע לא תכיני עצמך: "ושחרה בכל יום, המשודך עמה בעירה
ואנכי אהבת , ומוצא שפתי לא אשנה, לא אמתין כרגע, תעבור הזמן שקבענו

והיא ". על כן הכיני לך כלים ככלה ותכשיטים? איך אעזבך, עולם אהבתיך
  .נתעצלה משמוע בקול המשודך האהוב, אמרה נואש
כמעט , אם אמתין עוד: "אמר האוהב בלבו, ימים עד כלות הזמן' ויהי בעוד ב

ואם יאמר ? איך אעזבה ואהבת נפש אהבתיה, יעבור המועד אשר יעדנו
הזמן קצר והמלאכה , מה תכין בשני ימים, שתתחיל עתה להכין צרכי חופה

, זמן רבעל כן התיעץ בנפשו לעקור סיכי ומשכיה ולילך למדינת הים ". ?מרובה
והזמן ההוא לא יכנס . באופן שבין כך תוכל להתקשט ולהכין הכנה דרבה

שיהיה כל משך הזמן ההוא הבחירה חפשית בידה , כי בפירוש אמר, בחשבונם
לא , ומכיון שהוא בגד בה והלך לו בדרך מרחוק!". הכניסני לחופה, הנני: "לומר

הימים תתקשר ' באותן בו, ובחזירתו עליו להשלים לה שני ימים, יכנס בחשבון
עם הקישוטין ועדי עדיים שהכינה כל , על ידי הנשואין, עמו קשר של קיימא

  ...וכן נעשה. ימי היותו במדינת הים
ותהי , כי היתה הכוונה שיכנסו מארץ ישראל לגן עדן... וכן הענין ממש בנמשל
שהוא קשר , וההכנסה אל גן עדן כהכנסה אל החופה, ארץ ישראל כשידוכין

ובתוך אותו הזמן מתי ', ונושנתם': זמן] ה"הקב[וקבע להם . עליון עדי עד
ויהי . שהיא החופה שאין גירושין אחריה, שיתקנו מעשיהם יכנסו לגן עדן

ובאותן , כי לא תקנו מעשיהם עדיין' ונושנתם'שנים קודם ל' בראותו יתברך ב
' שני' להם בואם ימתין , שנים הנשארים אי אפשר להם לתקן מה שעיוותו' ב
' על כן מהר החורבן ב, ו אבדו תקות שונאי ישראל ונתבטלו השידוכים"ח

כדי שבתוך הזמן הזה יתקנו מעשיהם על ידי יסורי הגלות ותשובה , שנים
. שנים' עליו להשלים לנו ב, ה"ואחר כך בביאת משיח אי. ומעשים טובים

  
 .א"גיטין פח ע  97
 .כה, דברים ד  98
 .כו, שם, שם  99
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כאשר ,  אמיץואחר ההכנה הגדולה הזאת נתקשר עמו באותן השתי שנים קשר
  100".נפשו יתברך חפצה להשתעשע בגן עדן

  
  וחד חרוב

  
רבו גם רבו . חורבן העולם באלף השביעי הוא נושא נוסף ששוררת בו מבוכה

לדעת ". שית אלפי שנין הוו עלמא וחד חרוב: "הדעות בענין מאמרו של רב קטינא
ל רב זו היא דעת יחיד ש, )שנדחתה על ידי רוב הראשונים(ם וסיעתו "הרמב

  101.קטינא ושאר תנאים ואמוראים חולקים עליו
ל "יתר רבותינו הראשונים אומרים כי דברי רב קטינא מבטאים את דעת חז

' חד חרוב'אך חלוקים הם רבותינו הראשונים במהות החורבן של , הכללית
  .שתיאר רב קטינא

ם אומר כי גם רב קטינא "הרמב. יש מהם האומרים שהחורבן הוא חלקי בלבד
 אולי מקור 102.נו מתכוין לומר שיהיה באלף השביעי העדר המציאות כללאי

שהשמים יתחדשו כאדם שהוא קורא בספר ', פרקי רבי אליעזר'ם הוא ב"הרמב
והארץ תבלה כאדם שהוא פושט את טליתו והוא מכיל אותה וחוזר , וגולל אותו

חדשין או כל צבא השמים יבולו וחוזרין ונוצצין וצומחין ומת, ומקפל אותה

  
, מנחת יהודה, בדומה לזה סבר המקובל רבי יהודה פתייה. סח-סז' עמ, דברים, ת"ס עה"חת  100

 – היינו חורבן האלף השביעי –' חד חרוב'כי אין ה, 96-97' עמ, ס"ירושלים תש' מהדו, ט"ס' סי
ל העמידום בפני "וחז, ימות המשיח מפרידים ביניהם, אלא, בא עם גמר שנת הששת אלפים

 .לא עם ששת אלפי השנה ולא עם האלף השביעי, עצמם
עשה חסד : "לכאורה יש ראיה לדבריו ממקרא מפורש. ט"פרק כ, ב"ח, מורה נבוכים' עי  101

ושית אלפי , והיינו שני אלפים דורות, ז, שם לד, "סד לאלפיםנצר ח"; ו, שמות כ, "לאלפים
אמנם יש מן האחרונים שרוצים ליישב את מאמר רב קטינא עם . שני לא יכילו אלפים דור

מכות ' תוספות חדשים על משניות מס' עי. אינו מתבאר כפשוטו' דור'באופן ש, פסוקים אלה
א דחה את "מאידך הרשב. שה חסד לאלפיםפ ועו"עה, יתרו' פ, ת"פנים יפות עה; ו"ג מט"פ

כי אין אנו רואין בתלמוד חולק ", שהמימרא של רב קטינא מבטאת דעת יחיד, ם"טענת הרמב
דף שצח , ב" ח,ט"סערעטה תרפ, ס"והשוה דרשות חת. 'ט' סי, א"ח, א"ת הרשב"שו' עי". עליו

בעים זמנים שונים הקו, א"בסנהדרין צט ע, י אברבנאל אומר כי אותם אמוראים"ר. טור ב
חולקים על מימרא , אלפים ועוד' ז, מאות' ד, ה"שס, שבעים, ארבעים, לאורך ימות המשיח

רבי ' רוקח'תלמיד ה. 'סוף תמר י, א"המעין הי, מעיני הישועה, י אברבנאל"ר' עי. דרב קטינא
מסופר כי לפי ה, טען, 263-264' עמ, ט"ירושלים תרצ, א"ח, ערוגת הבשם, ר עזריאל"אברהם ב

דמשיח בן דוד נולד ביום ", אות נד', פרשה א, ד ובמדרש איכה"ה ה"פ, בירושלמי ברכות
הרי מוכח התם שהוא בא , וזקן ממנו משיח בן אפרים שנולד בימי אליהו, ני)י(חורבן בית ש

דאמרו ימות המשיח שבעת ', חלק'שיטתו היא כתנאים בפרק "משמע כי , "לפני משיח בן יוסף
שיתא אלפי הוי עלמא וחד  כתנא דבי אליהו דאמר ולא... ה אלפים"ומרים שסאלפים ויש א

 ".ובראש השנה, ובפרק חלק... חריב
 .ט"פרק כ, ב"ח, מורה נבוכים  102
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אין אדם וכל "המפרש דברי רב קטינא ש, י" ונראה שכן היא דעת רש103.במקומן
,  מתוך שהוזקק לומר שדווקא האדם יעדר ופעלו יושבת104".המלאכות שובתות
  .ימשיך להתקיים, הצומח והדומם, משמע שעולם החי

, שהעולם לא יחזור לתהו ובהו" חד חרוב"רבי חסדאי קרשקש מדייק מלשון 
אם , יחייבו התמדתו] ל"חז[ולזה יראה שהם , רבן לא יפול על העדרכי שם ח"

  105".וקבלו היותו זמן מוגבל חרב, במים אם באש
והם יזכו , לא יחרב העולם לאלה שיקומו בתחיית המתים, לפי רבנו בחיי

  106.באלף השביעי להתענג בגוף ובנפש תענוג שאין לו סוף
או יהיה , ן כללי במרכז ובמקיףלא נדע אם יהיה החרב"י אברבנאל אומר כי "ר

  107".כמו במבול, העולם השפל לבד
: 'אלפא ביתא דרבי עקיבא'בהשוואת חורבן העולם למבול נמצאת מפורשת 

ואחד בסוף ששת אלפים , אחד בימי המבול, שני פעמים עתיד העולם לחרב"
  108".ותשעים ושלש שנים

שיתבער , יצר הרעדהיינו חרב מ, "חד חרוב"יש מרבותינו שפירשו את המאמר 
והגוף , ולא יהיו תולדות כי יכלו הנשמות מן הגוף, רוח הטומאה והזוהמה הגופנית

 109.ויתלבשו הנשמות מלבוש אחר טהור וקדוש כמלאכי עליון, יהיה חרב מהם
  

שלח ליה רב : "ב"נאמר בסנהדין צז ע, על חידוש העולם באלף השביעי. א"פרק נ, א"פרקי ר  103
, גילה  אחת  כתובה אשורית ולשון קדשמצאתי אדם אחד ובידו  מ: חנן בר תחליפא לרב יוסף

וכתוב , ובין גינזי רומי מצאתיה, לחיילות של רומי נשכרתי: אמר לי? זו מניין לך: אמרתי לו
מהן . העולם יתום, אלפים ומאתים ותשעים ואחד שנה לבריאתו של עולם' לאחר ד': בה

ה מחדש את עולמו "בואין הק. ושאר ימות המשיח, מהן מלחמות גוג ומגוג, מלחמות תנינים
 ".רב אחא בריה דרבא אמר לאחר חמשת אלפים שנה. 'שבעת אלפים שנהאלא לאחר 

 .ה ליום שכולו שבת"ד, א"לא ע, ראש השנה  104
 .'דרש א' מאמר ד', אור ה  105
רבי מאיר , וראה בענין זה מכתבי רבותינו הראשונים. ג, בראשית ב, ת"פירוש רבנו בחיי עה  106

-ח' עמ, ה"בקובץ אגרות הרמ, ר משולם ורבי שמשון משאנץ"  אהרן ברבי, ה"אבולעפיא הרמ
 .ס"ירושלים תש, י זילבר"בעריכת ר, יד רמה על מסכת סנהדרין: בתוך, יט

 .ו, פירוש אברבנאל על ישעיה נא  107
, )מ' עמ, ט"ירושלים תשנ, א וורטהיימר"רש' מהדו(י "אות ב, מדרש אותיות דרבי עקיבא  108

על פי מדרש אותיות דרבי עקיבא כתב . כא' סי, אותיות אלף בית, רועוהובא בהקדמת אור ז
לשחרית שבת שקודם ' יוצר'נאמר כ, ב"כסדר הא' אהלל בצלצלי שמע': פיוט' בנימין'הפייטן 

, עתיד העולם לחרב פעמים בשקועים: "ת נכתב"ושם באות בי, שבועות בקהילות מנהג פולין
,  שנים על פי מקור זה93על תוספת ". וש ותשעיםאחת הדור המבול ואחת בששת אלפים ושל

הוספות ותיקונים , הקדמות ושערים, ראה לשם שבו ואחלמה,  השנים שנזכרו בגמרא6000-ל
 .'ד' סי

; סוף שער רביעי, עקידת יצחק, י עראמה"ר; )פ וספרת לך"עה(בהר ' פ, ת"הרקאנטי עה' פי' עי  109
מגלינא לך רזא טמירא במאי : "ויקהל'  שם בפועוד יותר(בהר ' פ, י קארו"מגיד מישרים לר

היינו ברזא דשית אלפין שנין הוי עלמא ', דאמור רבנן דהמצות בטילות לתחיית המתים וכו
דהיינו למימר שבזמן תחיית המתים דהוא בתר ימות המשיח יהא חרב עלמא , וחד חרוב

א ונמצאו מצות לא והא בההוא זימנא יתבטל יצר הרע מעלמ, מתאוות וכיסופין דהאי עלמא
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חד חרוב אין הכוונה שיהיה בו חרבה "כי ', בן איש חי'פירש זאת רבי יוסף חיים ה
ויתחדש ,  והחומר שמצוי בששה אלפים יחרבהטבע, אלא הכוונה, ו"ושממה ח

 110".אלא הוא כולו טוב גמור... שאין בו תערובת רע, טבע וחומר אחר מעולה ויפה
כשתתבטל החומריות אחרי שית אלפי : "בדרך זו הסביר רבי אליהו אליעזר דסלר

לא יסבול כלל בביטול ... ומי שהוא צדיק, אז מי שדבוק בה יפול עמה, שנין
שהוא ענין : " תלמידו רבי חיים פרידלנדר הסביר כעין זה111".עולם הזהחומריות ה

', וחד חרוב'ל "ועל זה אמרו חז, שבו מתחיל עולמות השכר', אלף השביעי'של 
ה ישנה את "שהקב',  בנין השכל–חורבן הגוף 'ם "כדברי הרמב, היינו חורבן חיובי

  112".ועולם הזה ילבש צורה רוחנית, צורת עולם הזה הגשמי
, לעומת רבותינו אלה הסבורים שבאלף השביעי העולם לא יחדל מלהתקיים

רבי . יש מרבותינו האומרים שהחורבן יהיה מושלם והבריאה תחזור לתוהו ובוהו
הא דתנא דבי : "ר מר יוסף דמן קירואן פנה לרב האיי גאון בשאלה"יהודה ב
:  האייהשיבו רב". ?מאי פירושה...  ששת אלפים שנה הוה העולם113אליהו

... ה מעיקרא לעמוד ששת אלפים שנה"כי העולם בראו הקב, פירושה כפשוטה"
  114".והעולם הבא מתחדש, ואחר כך העולם הזה עובר

 מכח, ד על אתר"השיג הראב, ם כי העולם הזה אינו אובד"על דברי הרמב
ן חלק על " אף הרמב115.וכתב שהעולם חוזר לתהו ובהו, "שית אלפי שנין"המאמר 
ה להחזיר את העולם " שעתיד הקב116,והסיק על פי גירסת הגמרא שלפניום "הרמב

כתב גם , א"הרשב, ן" תלמידו הגדול של הרמב117.לתהו ובהו ולאפיסה מוחלטת
, שכל חבור העולם הזה השפל ולויו יש לו קצב ובא אל תכלית ועתיד ליחרב"הוא 

  118".ל שיתא אלפין שנין וחד חרוב"כמו שאמרו רבותינו ז

  
, ח"ירושלים תשי, חרב פיפיות, יאיר בן שבתי מקוריו' ר; ")תעשה בטילות וכן המצות עשה

'; ענפים אות ג, ח"מאמר שני פרק י, ביאור ספר העיקרים, גדליה ליפשיץ' ר; 52-51' עמ
 .עז' עמ, ט"ירושלים תשי, ויקרא, ת"ס עה"חת; ג"א פ"ח', דרך ה, ל"רמח

 .א"ס סנהדרין דף צז ע"עמ, בן יהוידע  110
 .231' עמ, ה"ירושלים תשמ, ד"ח, מכתב מאליהו  111
 .קמא' עמ, ס"בני ברק תש, ב"ח, אמונה ובחירה, שפתי חיים  112
 .ה דבר אחר ימים"ד, ב"פ, אליהו רבה, תנא דבי אליהו  113
ירושלים , הוצאת מוסד הרב קוק(קמט ' א' סי, סנהדרין, צ טויבש"אוצר הגאונים בעריכת רח  114

 ).תצט' עמ, ז"שכת
 .ח"ח ה"תשובה פ' ם ה"רמב  115
 .ב"סנהדרין צב ע  116
כמו כן כתב רבי . קפח' עמ, ג"ירושלים תשכ, א"ח, ן"כתבי רמב, ן על דברי קהלת"רשת הרמבד  117

לסוף האלף ששי ישוב : "קז' עמ, ב"ירושלים תשכ' מהדו, שלשלת הקבלה, יחיא' גדליה ן
 ".העולם תוהו ובוהו

א בדפי "דף לג ע, ווילנא' בבא בתרא דפ' מס: בתוך, ל"א ז"ח מהריטב"ביאורים להרבב  118
 .א"ה כתב הרשב"ד, המפרשים
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: מתוך דברי הפסוק, "שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב" הוכיח כי רב קטינא
: ה"ר טודרוס הלוי הרמ" הסביר זאת רבי מאיר ב119". ביום ההואלבדו' ונשגב ה"
 אף רבי עובדיה מברטנורא הסביר כי משמעות הפסוק 120".כלומר שישאר לבדו"

ישראל  בעקבותיהם כתב רבי 121!".ה"באלף שביעי לא יהיה כי אם הקב"היא ש
ינוחו ... לאחר שיחרב העולם בסוף אלף השישי"ש',  תפארת ישראל'ליפשיץ בעל 

  122".כל חיי העולמים כולם אלף שנה
יחרב : "היינו' וחד חרוב'כי , ה"ר משולם הסכים במכתבו לרמ"רבי אהרן ב
  123".וישומם העולם

כי באותן אלף שנה "האומר , א"דעה זו מקובלת גם על רבי משה איסרלש הרמ
רק הכל , מים לא יהיו על פני הארץ]תמי[אף הצדיקים ה', וחד חרוב': אמרו עליוש

  124".ישוב על יסודו כאשר היה קודם הבריאה
. אחרים הביעו את הדעה המפשרת בין שתי העמדות על חורבן העולם

ומתחולל הפסד , לדבריהם מתרחש הפסד חלקי של העולם בכל אלף שביעי
שכל ,  דעה נוספת של פשרה אומרת125.יםהוא האלף החמיש, מוחלט ביובל

  126.העולם יחרב מלבד ארץ ישראל שתישאר בשלימותה גם באלף השביעי
שני אלפים "לדבריו . לרבינו מנחם המאירי יש שיטה אחרת בכל הסוגיא הזו

אינו , "חד חרוב"ו, אלא שנות ציפיה למשיח, אינם שנות שלטון המשיח" משיח
והיינו לאחרון , מאותם שית אלפי שניןמתיחס לאלף השביעי כי אם לאחד 

  :הוא אומר). כגון השואה(שיהיו בו פורענויות קשות , הוא האלף הששי, שבהם
  

לומר שהם הימים שתיחל האומה בהם ימות , "ימות המשיח... שני אלפים"
רומז בו , ורוצה בו לפי דעתי על אחד מן הששה, "אחד חרוב"ואמר ... המשיח

לא , ]ל"של חז[מיועדות לאלף הששי מצד קבלתם על רוב צרות ומבוכות 

  
 .יז; יא, ישעיה ב  119
על פי הכתוב , "ביום ההוא"ה הסביר את הנאמר בפסוק "הרמ. א"סנהדרין צז ע, יד רמה  120

קודשא בריך יומו של "והיינו ש, "כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר]: "ד, תהלים צ[
 ".הוא אלף שנים

 .ד"ז מ"פ, תמיד, ב"הרע' פי  121
 .שם, יכין, תפארת ישראל  122
ירושלים , י זילבר"בעריכת ר, יד רמה על מסכת סנהדרין: בתוך, י' עמ, ה"קובץ אגרות הרמ  123

 .ס"תש
 .ה"פרק כ, ב"ח, ורת העולהת  124
, ב"ח, ן"כתבי רמב' ועי. ' ג'ז, מפעלות אלקים, י אברבנאל"ר; לה, במדבר י, ת"בנו בחיי עהר  125

 .תקלט' עמ, ד"ירושלים תשכ
 .פד- פא' עמ, ג"ירושלים תשמ' מהד, אור עינים, ר אברהם פניאל"שלמה ב' ר  126
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יהיה מה שיהיה מחורבנו , ולא ענין חורבן עולם, שיכוין בזה ענין חדוש דת
  127".וקיומו כרצון הגוזר והאומר

  
רבותינו היו מודעים לניצול מועד סוף האלף הששי על ידי בעלי אמונות 

ה אינה יכולה ועל כן הבהירו שאמונת המשיח הטהור, משובשות ומשיחי שקר
להיות כפופה לשינויים אף אם יש אי אלו הבהולים לראות את המשיח בקרוב 

  :י עמדין את דעת התורה בענין זה"לפני כמאתיים וחמישים שנה הביע ר. ממש
  

שיסורו מאתנו כל המעיקים ומסירים מעבודתו , נצפה לגאולה שלמה מהרה
, וינטלנו וינשאנו כימי עולם) לא בצדקנו(ובין יגאלנו ויגדלנו בחסדו , יתעלה

לא נסוג אחור , לא נמירהו בשביל כך, בין יניחנו עוד אלפי שנים בגולה חלילה
האמירנו לגוי אחד ' ה. חלילה לנו זרע ישראל המקודש במעמד הר סיני. לבנו

בלתו לא הכרנו ומבלעדיו אין , זולתו לא ידענו, בארץ הוא עשנו ולו אנחנו
וכבר אנו , לא בחיל ולא בכח, ו ארצנו המוחזקת לנוגם לא נבקש אפיל. אלדים

ל בשרנו "והתירו חז, מושבעים שלא לעלות בחומה ושלא נמרוד במלכות
אלדינו עד שירחמנו וישיב ' עינינו אל ה. אם נלך בגדולות ונפלאות, כצבאות
  128.שביתנו

  
   בדורות האחרוניםציפיות שוא

  
ובשש מאות שנים : "זמנו כמגולה בדברי הזוהר הקדושקץ אחד נראה היה ב

ויתוקן העולם , הששי יפתחו שערי החכמה למעלה ומעינות החכמה למטה] אלף[ל
, בשביעי כבן אדם שמתכונן ביום הששי מעת ששוקעת השמש לקראת שבת

... 'נבקעו כל מעיינות תהום רבה' בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו': וסימנך
  129".ה"תקום מעפרה ויזכרה הקבוכנסת ישראל 

ובכל קצוי תבל , הסעירו דברים אלו את הלבבות, ר"ת' בשנים שקדמו לשנת ה
בפראג ,  בכורדיסטאן ובמארוקו130.התחזק המתח המשיחי לקראת שנה זו

  
לצד פירושו . 13' עמ, ד"ירושלים תשכ, ז פרג"רב' מהד, פתיחה למסכת אבות, ית הבחירהב  127

לפיהם מדובר בשבע , 'קצת מפרשים'מביא שם המאירי ביאור על דרך הרמז בשם , הוא
 .ואין הנידון כלל בבריאת שמים וארץ וחורבנם, חכמות מול חכמת התורה

 .ב"דף סד ע, ח"אמשטרדם תקי, י עמדין"פר שמוש לרס  128
ובשית מאה : "הלשון הארמי בזוהר הוא כדלהלן. דפוס זיטאמיר דף קיז טור א, וירא' פ, והרז  129

ומבועי דחכמתא לתתא ויתתקן עלמא שנין לשתיתאה יתפתחון תרעי דחכמתא לעילא 
בשנת ': וסימניך, בשביעאה כבר נש דמתתקן ביומא שתיתאה מכי ערב שמשא לאעלא בשבתא

וכנסת ישראל יוקים לה מעפרא ... 'נבקעו כל מעיינות תהום רבה' שש מאות שנה לחיי נח וגו
 ".ה"וידכר לה קב

. כזמני גאולה וביאת המשיח, ניםר כבר נמצאו מי שהציעו תאריכי ימים או ש"לפני שנת ת  130
בנגלה ועוד יותר , ל"זאת על סמך רמזים וחישובים שונים על פי כתבי הקודש ומאמרי חז



 49   מבוא
 

  

  
  

אלה , שקלו וטרו בשנה זו, ספרדים כאשכנזים וחסידים כמתנגדים, ובירושלים
נשתגעו " ואלה סונטים בהם על כי 131,משוכנעים שזו היא שנת הגאולה הודאית

  132".כי סתומים וחתומים הדברים עד קץ הפלאות... על שנה זו
ונשתמרו מסורות אחדות , כמה מגדולי ישראל חרדו מאוד מפני האמונה הזו

ש "ק עיר וקדיש מהר"מרן הגה. "על תגובותיהם הקיצוניות נגד השתרשותה
שלא לחשוב השנה ,  בתחילת השנה...הכריז והודיע... ר"בשנת ת, ל"מבעלזע זצ

וצדקתו עמדה לו להציל נפשות מישראל מכפירה . ההיא כלל לשנת הגאולה
עלה על הבימה ... רבה של וורשה, חשש רבי יעקב גזונטהייט" כמוהו 133".ו"ח

  134".ר לא יבוא משיח"שבשנת ת, חפץ- ונשבע בנקיטת
  

  
  

   ציור של אפרים משה ליליאן–כיסופי גאולה 

  
היתה הידועה ביותר בהיותה לכאורה , ר כשנת הגאולה"אך ההצבעה על שנת ת. בנסתר

 .מפורשת בזוהר
ך אגרתו של שר החוץ ציטט מתו, 33' עמ, 1939, א"ח, הקונסוליה הבריטית, ה חיימסון"א  131

ב אב " י– 1840 לאוגוסט 11מתאריך , לשגריר הבריטי בתורכיה, מר פאלמרסטון, האנגלי
שהולך ומתקרב , עתה קיימת בקרב היהודים הנפוצים על פני אירופה הרגשה חזקה"כי , ר"ת

 ".  וכתוצאה מכך רצונם לעלות לשם נתגבר יותר, הזמן כאשר על עמם לשוב לארץ ישראל
וראה אוסף גדול של מקורות . הקדמת המחבר, ס"פראג תק, אהבת דוד, א פלעקלש"ון רלש  132

' ועי. פרק שני, ה"ירושלים תשמ, י"משיחיות ויישוב א, מורגנשטרן' בנושא זה בספרו של א
דרכי חיים ; ריז, ריד' עמ, ה"פיעטרקוב תרצ,  גאוני הדור–דור דעה , א קאמעלהאר"עוד רי
 .שצט' עמ, ש"מונקאטש ת, ושלום

 .נב' עמ, ל"ירושלים תש, ח שפירא ממונקאטש"ר רא"לקט אמרים מהאדמו, ימות המשיח  133
י קנייבסקי "כך סיפר גם הגרי. 24' עמ, ט"תל אביב תרפ, א"ח, מדור דור, ליפסון' מ  134

מורי , ד"חול המועד סוכות תשל: "במהלך מלחמת יום הכפורים, א הורוויץ"לר' סטייפלער'ה
אך הרב גזונדהייט נפטר , ו"במקור מופיע תרע] (ר"ת[י שהרב גזונדהייט בשנת ספר ל... ורבי

גם אז היתה התעוררות גדולה , בוורשה עלה לבמה ונשבע שהשנה משיח לא יבא) ח"בשנת תרל
יתד " (אמר לי מורי ורבי כן, אבל עשה טוב בשבועתו, וההמון כעס על הרב גזונדהייט, כהיום
 ).9' עמ, ה"סמוסף חג השבועות תש, נאמן
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נפלה רוחם של רבים מאלה שהיו , ר ומשיח לא בא"ת תכשחלפה שנ
 ביניהם שלושה 135,כמה יהודים אף התנצרו. משוכנעים בביאתו בשנה זו דוקא

תלמידו וסופרו , נתן מנמירוב'  את המשבר הזה סיכם ר136.לומדי תורה בירושלים
שאמרו שבשנה , ק"ר לפ"שנת ת, טעו הרבה על שנה זאת: "של רבי נחמן מברסלב

וכן , כידוע, כי גרמו כמה כפירות וחילול השם, וקלקלו הרבה בזה, היה הקץזאת י
כמו שקיללו אותם , וכולם חטאו בזה הרבה... בשנים הקודמים אמרו כמה קצים

 137".תיפח עצמן של מחשבי קצין: ל ואמרו"רז
פעמית של רבי מנחם -התבטאות חד. אך המתח המשיחי לא הירפה לגמרי

סיפר אחד מהם כי באחת .  פרץ של ציפיות מצד חסידיומנדל מקוצק יכלה להצית
נטל את , ר מקוצק בליל שבת לבית מדרשו"ו נכנס האדמו"השבתות בשנת תרט

יום '? 'ויהי בקר'מתי יתחיל ', ויהי ערב'עד הנה היה : "כוס הקידוש והתחיל לומר
חסיד זה מספר על שמחה עצומה שפקדה את בית ". ו"י עולה תרט"השש! 'הששי

עתה ", והאכזבה שבאה בעקבותיה, "והיה רב שמחה וחדווה בין החסידים", צקקו
  138".עברו זמן זמנים ולא נושענו

המכיל כמה שמועות , ט נתפרסם ספר של רבי משה קאצנלנבוגן"בשנת תרי
, שאת מקורה לא גילה' קבלה' ובו הביא 139,א בענין הגאולה"נדירות מפי הגר

  
אמונה בביאת "העידו באותו זמן כי קיימת , ט"נוסעים נכריים שסיירו  בירושלים בשנת תקצ  135

 1840רבים הם המאמינים שזה יארע בשנת . המשיח חזקה בקרב לבבות יהודים רבים כאן
שאם יתאכזבו , ואחרים אומרים. כיון שזהו סוף תקופה שנקבעה בספר הזוהר, ]ר"ת[=

 רשומות ועדויות –מסעי נוצרים לארץ ישראל , שלום- איש' מ" (ייהפכו לנוצרים, מאותה שנה
מסר , מאנשי המסיון הירושלמי, כומר). 498' עמ, ו"תל אביב תשכ, לתולדות הישוב היהודי

רבים מהם הדגישו כי אם ... 1840היהודים ציפו לבואו של משיחם בשנת "ש, ר"בשנת ת
מן הסתם ). 532' עמ, שם" (ת הוא האיש שאליו יש לצפותיודו כי ישו מנצר, המשיח לא יבוא

לא היו רק תופעה , אך מסתבר שהצהרות על השתמדות, "רבים מהם"הגזים הכומר באומרו 
 . שולית

 . 215-213' עמ, ה"ירושלים תשמ, י"משיחיות ויישוב א, מורגנשטרן' א  136
, אבניה ברזל, חזן מטולטשיןא "ר' ועי. ב"סעיף ל' הלכה ה, מתנה' ה, מ"חו, לקוטי הלכות  137

 .צ' עמ, ג"ירושלים תשמ
כסלו -מרחשון, שב-חוברת שא, כרך נ, סיני, יהודה ליביש פייוולאוויטש' ח ר"מכתב הרה  138

 .קפב' עמ, ב"תשכ
, ע"קבלתי מאבי המנוח נ: "15' עמ, ט"פראנקפורט תרי, מעייני הישועה, בוגין- מ קאצינעלין"ר  139

שאם נשוב , ל"רבינו הקדוש אליהו מווילנא זצוק, בן שמושקיבל מהגאון החסיד גדול מר
ולא ', וברחמים גדולים אקבצך': 'ד ז"נ, בתשובה טרם יבא קיבוץ גליות יקוים נבואת ישעיה

עוד קבלתי ... נסבול שום צרה ולא יחסר ממנו איש והנבואות הטובות יקוים והרעות יתבטלו
ויהיו לעזר לבנות הערים , יקבצו נדחי ישראלאם מלכי הגוים , ל"ע שקיבל מהגאון הנ"מאבי נ

 ".ולא יהיה כלל מלחמת גוג, כל הנבואות הרעות אשר דבר עליהם' יבטל ה, הנחרבות
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 מחבר הספר חישב עוד ומצא 140,"עולםך יתחיל להיות חדשות ב"שמשנת תר"
   141".ד יהיה קיבוץ גלויות"שבשנת תרכ"

נפוצו גימטריאות ורמזים לפיהן המשיח עצמו יופיע , ט"שנת תרי, באותה שנה
התפרסם במיוחד הרמז שנמצא בספר . ר"היא שנת כת, כבר בשנה הקרובה

ור אלא לא נתמלאה צ: "ל"הרמז נתלה במאמר רבותינו ז. 'ערבי נחל'החסידי 
 ולפי חישוב המובא שם בהתבסס על גימטריאות 142,"מחורבנה של ירושלים

כאשר צור תתמלא עד גימטריא ", ך"באה המסקנה כי בשנת תר, וסתרי תורה
במהרה בימינו , ואז יבוא בודאי הגאולה, ו"תרצה אז לקבל תיכף אות הוי... ד"תרי
שנכתבו ' ערבי נחל' ה אחד מבני הדור ההוא סיפר על הרושם העז שדברי143".אמן

דורשי רשומות הבאים אחריו ישתו : "ך"עשו עם התקרב שנת תר, ד"בשנת תקס
הלא נראה אליו ': כי יאמרו, בצמא את דבריו וישקו את בני ישראל כוס תנחומים

גם הם על ערבי נחל יתלו . 'ויפח לקץ לפענח נעלמים חתומים וסתומים' סוד ה
ר תחזור העטרה "בשנת כת: תם על לשונםומל, דרושים לכל חפציהם, רמזיהם
בעזרת , דורשי רשומות אלה ביקשו להוכיח את אמיתותו של הקץ הזה!". ליושנה

  144.תחזית אסטרולוגית שהתבססה על מסלולו של כוכב שביט מסתורי ומאיים
וניכרת היתה בין , היו איזורים בפולין בהם השפיעה אמונה זו על מהלך החיים

ק "ל אבד"אליעזר הורוויץ זצ' ר ר"ק מוה"הרה. " ובמלאכהיהודיהם האטה במסחר
כי כה נשתרשה האמונה בקרב , ידע מהנעשה והנשמע בקרב ישראל... דזיקוב

ובכן אם לא יבא באותה שנה , ר ולא יאחר"ההמון כי בוא יבא משיח בשנת כת
מה . הלא יתיאשו עוד מן הגאולה וגם יתרבו כופרים בביאת המשיח, כפי חשבונם

בעת שישב בסוכה עם קהל חסידים , ר"בסוכות שנת כת? אליעזר' ה הרבי רעש
הנני מאמין ': פתאום נתלהב ואמר, שבאו להסתופף בצלא דמהימנותא עמו ביחד

אבל הנני נשבע שלא , באמונה שלימה בביאת המשיח ואחכה לו בכל יום שיבא
  145".'!ר כפי חשבונם של מחשבי קיצין"יבא בשנת כת

ם "ך הגדול רבי מאיר ליבוש מלבי"חר מכן עסק פרשן התנשמונה שנים לא
מתוך . וטרח לפרש בו את הפסוקים המרמזים על קץ הגלות, בביאור ספר דניאל

עלה בידו חישוב לפיו שלבה הראשון של , מאמציו לפרש את תוכן המקראות
בנין בית המקדש ; ג"והיא תגיע לסיומה בשנת תרע, ח"הגאולה יחל בשנת תרכ

ח ותחית המתים תתרחש "חידוש הקרבנות יחול בשנת תרפ, ה"נת תרפיהיה בש

  
 .16' עמ, שם  140
 .  15' עמ, שם  141
 .א"מגילה ו ע' ועי. כג, י בראשית כה"רש  142
 .ה והנה ענין"ד, תולדות' פ, ערבי נחל  143
 .74' עמ, ג"ח, ב"וויען תרנ, חידותםדברי חכמים ו, מ ווייסמאן חיות"ר  144
הציפייה , 'ב לנדוי"ר; שכח' עמ, ג"בילגורייא תרצ, צדיקי הדור-דור דעה, א קאמעלהאר"רי  145

 .קנח' עמ, ד"כרך קכ, מחניים', למשיח בתורת החסידות
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אנו כותבים את הדברים : "ם מתנצל על חשבונו באמרו" המלבי146.ג"בשנת תתקס
ובאשר עינינו כלות לראות צמיחת קרן ישראל ... ח"האלה בחשוון שנת התרכ

התעוררות לפי זה ראוי שיהיה איזה ... בימינו ולעינינו ונחכה לו בכל יום שיבוא
, ואיזה רושם ראיתי לבקש חשבון ודעת על השנה הזאת, בשנה הזאת או שאחריה

  147".אולי יהיו דברינו לרצון להחיש עת ישע
, ח וגם השנה שאחריה"חלפה שנת תרכ. ם נתבדתה עד מהרה"תקוות המלבי

ם לא נעלמה " ומעיני המלבי148,כמה מבני הדור נבוכו. ופעמי גאולה לא נשמעו
אותו פירסם כעבור , בפירושו לתרי עשר. שלילית של חישוב הקץההתפתחות ה
משמעית -ם מעמדתו הקודמת והתבטא בצורה חד" חזר בו המלבי149,שבע שנים

הנה "בבואו לפרש את דברי הנביא חבקוק . נגד עצם ההתעסקות בחישוב הקץ
ם דברים " כתב המלבי150,"וצדיק באמונתו יחיה, עפלה לא ישרה נפשו בו

הנפש , מי שנפשו אשר בו לא ישרה, הנה עפלה לא ישרה נפשו בו": כדורבנות
הודיע לו כי רבים יכשלו , ההיא תתעפל ותתחזק לחשב קצין ולדחק את הקץ

ופריצי בני עמך ': כמו שכתוב, ויעפילו לעלות בכח ובתוקף להביא את הקץ
',יתנשאו להעמיד חזון ונכשלו

 שיעמדו נביאים מזויפים ויגרמו כמה רעות 151 
וכשלא יבא בזמן , ושיעמדו רבים שיעפילו להעמיד חזון ולחשב קצין, לישראל

הצדיק אשר ישרה נפשו ', וצדיק באמונתו יחיה' אבל .יצאו מן הדת, הנחשב להם
רק יחיה באמונתו ויאמין כי יש יום , לא תעפל נפשו לחשב קצין ולהעמיד חזון, בו
  152".ויתחולל לו' וידום לה', לה

חישב , יוסף יוספזון' ר, אחד מבני ווילנא בעת ההיא. יםהתסיסה הקיפה רב
הוא עקף את האיסור לחשב קיצין באמרו . ה"ומצא כי שנת הקץ היא תרל

, שאיסור זה חל רק על מי שמפרסם את הקץ בפני ההמון בתור קץ ודאי ומוחלט
את הקץ . ומודיעו ליחידי סגולה, אבל לא על מי שבמקרה גילה את פתרון הקץ

ר צבי "ה קישר עם תוכניות הקמת מושבות בארץ ישראל בהן עסק הג"של תרל

  
 .יב, יב; יד, ח; כה, דניאל ז, מלבים  146
 .סוף ביאורו לספר דניאל  147
הדים . ח ללא גאולה"כשחלפה שנת תרפ, טירתו של המלביםהמבוכה גדלה עוד יותר אחר פ  148

, כעת: "202' עמ, ב"ח, ב"ווארשא תרצ, תיקון עולם, אלטר חיים לוינזון' לכך בספרו של ר
אנו רואים שעבר קציר וכלה קיץ ועדיין לא ... ם"אשר נתפרסם בפי כל החשבון שכתב המלבי

את חוב גדול וקדוש רובץ על הדרשנים ועל לז. ומזה נצמח חוסר אמונה ופירצות הדור, נושענו
 ".המטיפים לדרוש ברבים איך שכל הרמזים הם אמת וכל עיכובי הגאולה הם מצידנו

על , תודה לשירות הביבליוגרפי בספריה הלאומית בירושלים. ה"נדפס בווארשא בשנת תרל  149
 .מידע זה

 .ד, חבקוק ב  150
 .יד, דניאל יא  151
 .ד, חבקוק ב, פירוש המלבים  152
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וכתב , ה קאלישר עצמו דחה את החישובים הללו"אולם רצ. הירש קאלישר
  153".שקץ לא יאות לגלות מצפוניו"לווילנאי 

צדיקים ידועים נתנו דעתם על שנת . אולם התופעה חזרה על עצמה שוב
. פי רמז שנמצא בספר הזוהר הקדושעל , ו וקבעו שהיא תהא שנת גאולה"תרס

הבטיח שבשנה זו יבוא ' דברי יחזקאל'רבי יחזקאל האלברשטאם משינאווא בעל 
הוא הקפיד על בנו שהתחייב לפרנס את חתנו על שולחנו עד כמה שנים . המשיח

' דברי יחזקאל'ה. מפני שבטוח היה שאז יהיו כולם בעידן הגאולה, ו"אחר תרס
ובהתקרב , ם האמונה בהבטחתו המשיכה לאחר פטירתואול, ט"נפטר בשנת תרנ

.בתיהם ורכושם, ו מכרו כמה אנשים את שדותיהם"שנת תרס
 154  

בה נוצחה לעיני כולם , ה"תרס-ד"יפן בשנים תרס-בעת מלחמת רוסיה
גברו הציפיות , האימפריה הרוסית המרושעת על ידי הננס האסיאתי של יפן

כי יום נקם בלבי : " בפסוק בישעיהואחד הרמזים למפלה זו נתלה. המשיחיות
לחמת מיראו ושמעו ישראל יל כ: " כך פירשו את הפסוק 155".ושנת גאולי באה

  156".אולהגבא תפילתו ננת שאחר ו, פןימלחמת בחמו לעת בוסקבה מיסר קיקולי נ
לשם שבו 'א דחה המקובל רבי שלמה אלישיב בעל "אולם עוד בשנת תרס

: ו כשנת הגאולה ואמר"הר על שנת תרסאת הפרשנות בדברי הזו' ואחלמה
אבל באמת הפשט אינו , בהשקפה ראשונה אפשר לחשוב הפשט בזוהר הקדוש כן"
  157".כי יש בזוהר כונה פנימית וחצונית, כן

דרכי 'יצא רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש בעל , כאשר הציפיה עלתה לשיא
גדולה ואנו מחכים והודיע ברבים שציפיתינו למשיח היא , בקול קורא', תשובה

 סיפר 158.ו דוקא"אבל אין שום ודאות שהדבר יתרחש בשנת תרס, בכל יום שיבוא
שאחד מרבני הערים עלה ', קהילות יעקב'ר יעקב ישראל קנייבסקי בעל "הג

!". אני מבטיח לכם שהשנה משיח לא יבוא: "הכה בה והכריז, ו"לבימה בשנת תרס
אבל , ולהאמין בו בכל רגע שיבואכי אמנם צריך לחכות , והסביר את מעשהו

יש צורך בתגובה , ו"כשהדבר כרוך במצב העלול לדרדר יהודים לידי כפירה ח
  160. ואכן כשעברה השנה התברר שהיו בה גזירות רעות וחבלי משיח בלבד159.כזו

רים בביאור "על מחלוקת גדולה שפרצה בין אדמו' קהילות יעקב'עוד סיפר ה
מהם שאמרו כי בזוהר מפורש שמשיח יבוא אחר . דברי הזוהר על זמן הגאולה

  
- אדר, כד-חוברת כג, שנה שניה, סיני', ל"הירש קלישר ז-מארכיונו של הרב צבי, 'קלויזנר' י  153

 .שפה-שפ' עמ, ט"ניסן תרצ
 .קעח-קעה' עמ, ן"קרית יואל תש, א"ח, מושיען של ישראל, י געלבמאן"רש  154
 .ד, ישעיהו סג  155
 .סד-סג' עמ, מ"ירושלים תש, כל הכתוב לחיים, ח טוביאס"ר  156
 .תרסה' עמ, ט"ניסן תשנ, ה, ישורון', דרכו והנהגתו של בעל הלשם שבו ואחלמה, 'ברה פר"רצ  157
 .קעח-קעה' עמ, ן"קרית יואל תש, א"ח, מושיען של ישראל, י געלבמאן"רש  158
 .רסד' עמ, ה"בני ברק תשנ, תולדות יעקב, י קנייבסקי"רא  159
, ב"פינסק תרע, אהלי שם, נ גאטליב"רש; 129' עמ, ז"ירושלים תשט, אגרות הרב ניסנבוים  160

 .יד' עמ, הקדמה
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אחרים דחו את החישוב . ח"מהם שקבעו זאת במדויק לשנת תרע, ס"שנת תר
. בתוקף בטענה שמא לא יבוא משיח בשנה זו והשמועה תביא לקלקול באמונה

ה אמר לדניאל כי סתומים וחתומים הדברים עד "הקב: "י קנייבסקי"סיכם הגרי
  161".ולא נדע, מר שהקץ יהיה חתוםה א"אם כן הקב, עת קץ

הציפיה לגאולה הניעה גם פשוטי עם לחפש בכתובים את המפתח לפיענוח 
ישיש בשם , על אחד מזקני העיירה המפורסמת ראדין. מועד בואו של המשיח

, בידו' חיי אדם'כש, פעם נגש מיכל"כי ', חפץ חיים'סיפר תלמיד ישיבת ה, מיכל
שעה שזה עמד בבית המדרש , ל" לנדינסקי זמשה' הגאון ר, אל ראש הישיבה

כי סבור הוא שהצליח , וספר בהתפעלות, ושוחח בדברי תורה עם התלמידים
חיוך עלה על . את השנה בה יבוא משיח צדקנו' חיי אדם'לגלות באמצעות הספר 

מעשה שהיה כך . כדי שלא לביישו, התאפקנו מלפרוץ בצחוק. שפתי כל הנוכחים
של כל הדינים ' לוח מפתחות, 'לאחר ההקדמה, קבוע' םחיי אד'בספר : היה

 תוך 162.ז"שבספר לפי הסימנים שבשלחן ערוך אורח חיים עד סוף סימן תרצ
סבור היה מיכל כי טבלה זו אינה אלא לוח המכיל , סקרנותו לגלות את הקץ

מסתיים הלוח , איפוא, משום מה, רמזים סודיים וכי הסימנים רומזים לשנים
בדעתו לרמז , הוכיח מיכל, אלא שמן הסתם? ז דוקא" בשנת תרצ'חיי אדם'שב

ז "שכן בסופה של שנת תרצ, שמאז והלאה שוב לא תהיה נחיצות בלוח הגלותי
  163".יבוא המשיח

שהביאה על עם ישראל את , ט פרצה מלחמת העולם השניה"בשנת תרצ
י של או אז החלו קבוצות מסוימות להפיץ שמועה על בואו המיד, השואה האיומה

 אך תחת זאת התגברו 164.א כשנת הגאולה הסופית"הם נקבו בשנת תש. המשיח
בה נמסרה , הידועה לשמצה' ועידת ואנזה'ועם סיומה ערכו הנאצים את , הצרות

ש "החלטתו של רב המרצחים היטלר ימ, רשמית לפקידות הגרמנית הממשלתית
ך כלל ביריות עד אז נרצחו היהודים בדר. לערוך ביהודים רצח המוני שיטתי

ובעקבות הועידה הועברו ההנחיות להשמדה ההמונית של יהודי , וכיוצא בהן
  165.אירופה בתאי גזים

, כמו זה של סוחר מווינה. המצב שהחריף הוליד גם תגובות מעוררות רחמנות
שטען כי הגואל הופיע בשערי , יהודי שנמלט לארץ ישראל מאימת הצורר הנאצי

זאטוט , הלא הוא עמנואל' משיח'הוא נקב בשמו של ה. ירושלים ואף מתגורר בה

  
 .רפח-רפז' עמ, ן"בני ברק תש', קהלות יעקב'ארחות רבנו בעל ה, א הורביץ"ר  161
משנה 'המעשה היה כפי הנראה בספר , ה"מסתיים בסימן קנ' חיי אדם'לוח המפתחות בספר   162

 .  ז" תרצ'המסתיים בסי, שחובר בראדין ובו מפתח סימני שולחן ערוך אורח חיים' ברורה
 .קטז-קטו' עמ, א"תל אביב תשכ, א"ח, החפץ חיים חייו ופועלו, מ ישר"רמ  163
, א"קרית ספר תשס, יק'צ רבי משה סולובייצ" פנינים מהגה–והאיש משה , מ רוטשילד"רי  164

 .קצז' עמ
' עמ, נ"תל אביב תש, כרך שני, האנציקלופדיה של השואה: בתוך', ועידת ונזה, 'בראונינג' כ  165

443. 
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בעזרת , האב מוכה הסנוורים אף הוציא לאור. בנו של הפליט הווינאי, בן שנתיים
שמטרתו להוכיח את משיחיותו '  מלכות ישראל'ספר בשם , מושך עט ירושלמי

  166.של הינוקא
  

  
  

  ה"קיבוץ גלויות ועליה לירושלים הבנויה לפי ציור משנת תרפ

  
אחד . השמועות הנחרצות על בואו המתקרב של המשיח הלכו והחריפו

ר מפורסם "הרבנים החסידיים בארצות הברית הרגיש שלא בנוח כאשר אדמו
כי בודאי , פירסם בעיצומה של מלחמת העולם השניה, שהגיע לארצות הברית

רבי יעקב ישראל בערגער מקליבלנד , אותו רב. המשיח עומד להגיע בקרוב ממש
ביקש להחליש את רושם ההצהרה הזו על ידי הצדקה ', אהבת ישראל'ל בע

  :רופפת
  
הוציא היום , א מליבאוויטש אשר נמצא כעת בעיר ניו יורק"ר שליט"האדמו

הצרות והיסורים הם חבלי , כי הגאולה קרובה' ען זשורנאלגמאר'כרוז בהעתון 
  !לידה של משיח והגאולה תהיה לאלתר

ה " צדיק גוזר והקב–ויגזר אומר ויקם " בבחינת מי יתן ויתקיימו דבריו
זירא כי הוה ' דר, ל"ז מספרים לנו חז"הגם כי במסכת סנהדרין דף צ". מקיים

במטותא :  אמר להו– לידע מתי יבא – במשיח –משכח רבנן דמעסקי ביה 
  .'אלו הן משיח וכו, באין בהיסח הדעת' דתנינא ג, לא תרחקוה, מנייכו

, זירא' א ולבקש ממנו בקשת ר"ר שליט"להתרעם על האדמועם כל זה אין לנו 
כי בטוחים אנו שכוונתו הטובה הוא לעורר את העם לתשובה ולא להיות 

  .כי כבר כלו כל הקצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה, ממחשבי קצין
ואף על פי שיתמהמה עם כל , אנחנו מאמינים באמונה שלימה בביאת המשיח

אבל לבשתנו ולצערנו אין אנו רואין עוד ,  יום שיבואזה הננו מחכים לו בכל
ובמקום להודות כי אין האשמה , ש דורש מאתנו"התשובה אשר הבורא ית

כי קדשי האומה ... כי עלינו לשוב אל אבינו שבשמים בלב ונפש, תלוי אלא בנו
 167.נזדלזלו ונתחללו בימינו, אשר אבותינו באו עליהם באש ובמים

  
 . 8-9' עמ, ח"ישראל תשנ, המשיחיות היהודית המודרנית, דן' י  166
 .102' עמ, ב"קליוולאנד תש, בראשית, א"ח, אהבת ישראל, י בערגער"רי  167
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שרגיל היה לפתוח את מסחרו אף בימים , קנדה, יר טורונטובעל חנות חילוני בע
לסגור את חנותו בשבתות , ג"בשנת תש, נסחף בהתלהבות והחליט, הנוראים

אשר שימש ברבנות בטורונטו בעת , רבי יעקב קמינצקי. בתקוה לבואו של המשיח
קרא לאיש והסביר לו את קדושת השבת ואת החשיבות הרבה בנעילת , ההיא

הוא הוסיף . בלי שום קשר למועד בואו של המשיח, ום הקדוש הזהעסקים בי
אין שום , כי בעוד אנו מתפללים ומצפים לבואו של המשיח בכל יום, ואמר לאיש

סיבה להאמין כי בואו יתרחש בעתיד הקרוב דוקא ואין בידינו שום ערובה שלא 
  .יתאחר חלילה בחמישים שנה או יותר
מפני מה צינן את תקותו ,  שאלוהו בתמהוןמקורביו של רבי יעקב קמינצקי

? הלא בעקבות זאת סביר להניח שיחדל משמירת שבת, התמימה של בעל החנות
בכל זאת מי , כי בעוד חילול שבת הושווה לביטול התורה כולה, רבי יעקב השיב

. אף אם חילל את השבת, שמאמין בביאת המשיח עדיין יש לו חלק לעולם הבא
ולא , תתבטל גם אמונתו במשיח, יבוא במועד שהובטח לואם משיח לא ", ברם

  168".יכלתי ליטול על עצמי את האחריות הכבדה של איבוד חלקו בעולם הבא
בו קרא לחדול ,  רבי אהרן ראטה מאמר לחיזוק האמונהבאותם ימים פרסם

תדע אחי שענין ביאת : "מחיפוש תאריכים לגאולה ומפיזור הבטחות משיחיות
שהתגלות , ע"ט זי"איש מפי איש עד רבינו הקדוש הבעש, דינוהמשיח מקובל בי

וכל ישראל לא יחשבו על זה היום של , בלא הודע כלל, המשיח יהא בפתע פתאום
  169".ואין תלוי בשום זמן, הגאולה ויתיאשו

דורנו גם הוא אינו נקי . הפיתוי לעסוק בחישובי קץ צץ ועולה בכל תקופה
ר אלעזר "מרן הג. ל גאולה ודאית תוך זמן קצרממחשבי קצין וממכריזי נבואות ע

: נאלץ להזכיר את האמת הישנה לכל הנפתים אחר החישובים, מנחם מן שך
זה בא , מביאים סימני כוכבים, מצטטים מדרשי זוהר, מרבים לדבר מעניני הקץ"

ם ריש "המבואר ברמב... ואת תפקידנו העיקרי אנו שוכחים... מספר חלומות
 לא באות צרות וגזירות על ישראל אלא בגלל עונות בלבד וכדי כי, הלכות תענית

והוא , יש לדעת שעל פי התורה אין לנו אלא דבר אחד בלבד. לעורר לבנו לתשובה
וחבלי משיח אינם נוגעים לנו כלל ' עקבתא דמשיחא'וכל חשבונות של , התשובה

רק , ות גאולהע והפוסקים לא דיברו ולא סיפרו לנו שום סוד"ם השו"הרמב... וכלל
... אף שהיה קרוב מאד לענינים כאלו, ל"ז' החפץ חיים'הקדוש . מעסק התשובה

אלא היה מלמדנו , היה מעורר אך ורק לתשובה ולא היה רגיל בשיחת קיצים

  
168   Y. Rosenblum and N. Kamenetsky, Reb Yaakov: The Life and Times of HaGaon 

Rabbi Yaakov Kamenetsky, Brooklyn 1993, pp. 288-289 ;רבי יעקב,  רוזנבלוםי"ר :
צ "רמ; 366' עמ, ו"ירושלים תשנ, ל"י קמנצקי זצ"תולדות חייו דרכו ופעלו של הגר

  .קטז' עמ, ד"ירושלים תשס,  הגאון רבי יעקב קמנצקי–במחיצת רבינו , דשייקאבס
על הפסוק , ה המלאך"ד, פרשת ויחי, ובילקוט משה. 'פרק ח, מאמר הגאולה, שומרי אמונים  169

, בדרך מקרה] היינו' יקרא': "[נאמר, "אשר יקרא אתכם באחרית הימים]: "א, מטבראשית [
 ". ט"בשם הבעש. ופתאום יבוא משיח, שכל אחד ואחד ישב על עבודתו בהיסח הדעת
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ובטוחני ... שעלינו לחכות בציפיה למלך המשיח שיכול להופיע כל רגע ממש
, ומספר לו על קץ הגאולה' םחפץ חיי'שאפילו אם היה בא מלאך גבריאל לפני ה

היה ' חפץ חיים'וה, כי לא בשמים היא, מתייחס לדבריו' חפץ חיים'לא היה ה
  170".ממשיך לעורר כדרכו אך ורק לתשובה

  
  דחיקת הקץ

  
משנודעו מימדי החורבן הנורא שפקד את עם ישראל בשנות השואה של מלחמת 

' שערי חסד'רבה של שכונת , פ"ה חרלר רבי יעקב מש"נכנס הג, העולם השניה
צדיק גוזר : "ואמר, יק מבריסק'ר יצחק זאב הלוי סולובייצ" אל מרן הג171,בירושלים

השיבו !". ה יקיים"אז הקב, אם הרב מבריסק יגזור שמשיח יבוא; ה מקיים"והקב
ולא לגזור עליו מה שרצוננו , ה גזר עלינו"אנחנו חייבים לקיים מה שהקב: "הרב

  172!".ייםשהוא יק
; ולא התחכמות להבאת גאולה, הציפיה לישועה היא שמקרבת את הקץ

אחת . ללא שיקולים אישיים וללא שימוש באמצעים פסולים, תפילה זכה וטהורה
שלא ידחקו את ", לפי דעה אחת, את ישראל היא' משש שבועות שהשביע ה

". תר מדאישלא ירבו בתחנונים על כך יו, לשון דוחק: "י" מבאר זאת רש173".הקץ
י היא שאסור לחרוג מתחום התפילה הטהורה על "כונת רש' חתם סופר'לדברי ה

שלא להרבות , שלא לדחוק את הקץ: "ידי שיתוף פעולות של קבלה מעשית
אבל להתפלל בכל יום , כגון יוסף דיליריינא וכדומה,  דייקאלהרבותשלא , בתפלה

,  אשר פעל בשמות הקדושיםריינה היה מקובל ספרדי- יוסף דילה174".חובה עלינו
  175.נכשל במעשיו ויצא לכפירה, כדי להביא את הגאולה, תעניות וטבילות

  
פרק , בספרו זכור למרים' חפץ חיים'מה שכתב ה' ועי. 8' עמ, א"בני ברק תשמ, ד"ח, השקפתנו  170

 .ח"י
פרקי זכרונותיו של הרב 'כפי שהובא ב, א"יק שליט'ם דוד סולובייצר משול"זיהוי זה מפי הג  171

' עמ, ה"ואתחנן תשס' פ, מוסף שבת קדש, יתד נאמן, פרק חמשה עשר', א"שלמה לורנץ שליט
6. 

 .ל' עמ, ב"בני ברק תשנ, ז מבריסק"פניני רבנו הגרי, מ שולזינגר"רמ  172
 .א"כתובות קיא ע  173
 .ד"עמוד כה "ד, ו"פ' סי, ו"ח, ס"ת חת"שו  174
אגרת סוד הגאולה ; ד"ג פ"פ, שעור קומה, ק"רמ'; פרק א, א"שער כ, פרדס רימונים, ק"רמ' עי  175

, קטע מתוכו הובא במאסף ציון (51 דף 1743י אוכספורד "כת, אברהם בן אליעזר הלוי' לר
ספר '; שער ו, ג"ח, שערי קדושה, ח ויטאל"ר; )קכו-קכה' עמ, ג"ירושלים תרצ, ספר חמישי

לקוטי ; ז"איזמיר תקט, מאורעות עולם; א"דף פט ע, ה"פרעמשילא תרל, ו"פרק ס, לגוליםהג
ירושלים , סיפור מעשי שבתי צבי, ר עוזר"ליב ב' ר; דף מה, ה"ליוורנו תקמ, ל"ס לאריז"ש

א שפירא "רח; דף קלד טור ב, ם"קארעץ תק, תולדות יעקב יוסף; 198-209' עמ, ח"תשל
, ד"ירושלים תשכ, חבת ירושלים, ח הורוויץ"ר; ט"ק' סי', הדורא ומ, דברי תורה, ממונקאטש

ירושלים , ר מביאלא"מאת רבי בן ציון רבינוביץ האדמו,  ישועות אברהם–מבשר טוב ; עז' עמ
ריינה בהבאת -לכשלון יוסף דילה' חתם סופר'על הסברו של ה. תקעט-תקסה' עמ, ט"תשנ
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הגמרא אומרת שאליהו הנביא היה מקים בזה אחר זה את שלושת האבות 
אך מנוע היה מלהקימם . לעוררם להתפלל על כלל ישראל, אברהם יצחק ויעקב
 והוא נגד 176," בלא זמניהתקפי ברחמי ומייתי ליה למשיח"יחדיו מחשש שמא 

  177.שיבוא משיח קודם זמנו מחמת ריבוי תפילה' רצון ה
  

  

  
  

  ח''ר שמעון בשנת רל'' ציור בהגדת הסופר יואל ב–בואו של אליהו הנביא 

  
, בן גרני, י דייטש"רי; רטו' עמ, ג"פרעסבורג תרנ, ג"ח, מור דרור, ה הלוי"רי: ראה, הגאולה

, מהדורא תנינא', חלק ח, בית ישראל השלם, י טויסיג"ר; תזריע' ריש פ, ך"פתח תקוה תש
. ריינה יש גירסאות שונות- מעשי של  יוסף דילה-למעשהו הקבלי. פג' עמ, א"ירושלים תשמ

מכתבים ישנים "על פי  , א"ט עדף נ, ן"ליבורנו תק, ס"לדוגמה ראה הקדמה לספר ליקוטי ש
אחד המחטטים בפרשת ". ב"אשר מצאתי אותם בגניזות ספרים אשר בצפת תוב, בלויים מאד
, סופו היה טראגי, שפירסם את הכתבים הללו, המקובל הירושלמי שלמה נאבארו, דילה ריינה

,  נאבארושלמה: "136' עמ, ד"ירושלים תשי, ציצת נובל צבי, כפי שמוסר רבי יעקב ששפורטש
לאחר שהמיר ". המיר דתו ימח שמו וזכרו... ו באיטאליא'ובבואו לעיר ריג, שהיה חכם ומקובל

שלוחי ארץ , יערי. ראה א. ו"עוד פרסם נאבארו ספר ובו חישוב קץ הגלות לשנת תל, דתו
 .282' עמ, א"ירושלים תשי, ישראל

 .ב"בבא מציעא פה ע  176
במטרה , כנסו לתפילה יחדיו אחר צומות וסיגופיםשלושה מגדולי המקובלים בירושלים הת  177

התרחשות זו . וחדלו מכך אחר שקבלו רמזים משמים לחדול מכך, להחיש את ביאת המשיח
 .104-111' עמ, ט"ירושלים תשנ, מיסטיקה ומשיחיות, מורגנשטרן' תוארה בארוכה אצל א
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אילו היו גדולי האומה מאספים יחד את העם . תפילת רבים יש לה כח אדיר
מתנאי הגלות . תה אסר זא"אלא שהקב, אזי היתה באה, לתפילה על הגאולה

ועל כך גופא אנו , הוא שלא להתיר את עצמנו בטרם עת, שנגזרה על עם ישראל
 הדברים מבוארים 178".שתם תפילתי, גם כי אזעק ואשוע: "מקוננים במגילת איכה

כדי שלא יעלה בדעתנו : "'מדרש שמואל'על ידי רבי שמואל די אוזידה בעל 
להתפלל עליו שיושיענו , ם מקצהוכל הע, להתאסף ראשי עם יחד עם בני ישראל

 180 על קרא179ל"וכמאמרם ז, השביענו הוא יתברך שלא נעשה כן, מן הגלות הזה
כי , שהשביע הוא את בני ישראל לאמר', וגו' השבעתי אתכם בנות ירושלים'

גם ': וזה שאמר. 'עד שתחפץ, 'מעולם לא יתפללו על הישועה שתבוא קודם זמנה
והשביעני ', שתם תפילתי, 'מר לזעוק על הישועהואף אם או', כי אזעק ואשוע

  181".שלא יעלה על לבי לעורר את האהבה עד שתחפץ
רבי . עשויה לגרום נזק לכלל ישראל, דחיקת הקץ באמצעות תפילה מרובה מדי

הצטרף אל המזהירים מפני הבאת גאולה ' ערבי נחל'דוד שלמה אייבשיץ בעל 
כי דבר הבא , א ידחקו את הקץה השביע את ישראל של"הנה הקב. "בטרם עת

לכן בא , בעתו ובזמנו כבר נתלבש הדבר תוך הטבע ואין מונע ואין שטן ופגע רע
דהיינו שירבו , מה שאין כן אם ידחקו הקץ. יבא הדבר ההוא בנחת ולא בצער

יהיו הרבה , ל כביר לא ימאס ויביא הגאולה קודם זמנה-אף כי א, בתפלה
  182".ער ויסוריןמקטריגים ויהיה הדבר בהרבה צ

, אמר פעם רבי מנדל מקוצק על אחד מצדיקי החסידים, "אני אוהבו מאוד"
למה אינו צועק אל , ה שישלח את המשיח"אבל מה זה שהוא צועק אל הקב"

דבר אל בני , מה תצעק אלי': 183הלא נאמר, היהודים שיעשו את המוטל עליהם
אנחנו בגלותינו צריכין "כי ' שפת אמת' בעקבותיו הורה בעל ה184!".'ישראל ויסעו

אז ממילא יגאלנו הבורא יתברך , מקודם לבקש ולקבל הגלות כפי רצונו יתברך
',משיח בא בהיסח הדעת': וזה כענין שכתוב. שמו

רק  כי אין לנו לבקש תמיד 185 
  186". וממילא נזכה גם כן לגאולה...על הגאולה

  
 .ז, איכה ג  178
 .א"כתובות קיא ע  179
 .ז, שיר השירים ב  180
 .ז, על איכה ג, לחם דמעה, וזידהש די א"ר  181
 .ה ויתרוצצו"ד, תולדות' פ, ערבי נחל  182
 .טו, שמות יד  183
', הציפייה למשיח בתורת החסידות, 'ב לנדוי"ר; קי' עמ, ח"ירושלים תש, אמת ואמונה  184

א מגור "ר שליט"ק מרן אדמו"השוה אוסף מכתבים ודברים מכ. קנד' עמ, ד"כרך קכ, מחניים
ל "פירוש דברי חז... שמעתי בשם צדיק אחד: "פה' עמ, ז"ווארשא תרצ, ]'אמרי אמת'בעל [
צפה לרגלו של , אם ראיתי מלכיות מתגרות אלו באלו']: 'ב אות ד"פרשה מ, בראשית רבה[

 ".שבזה תצפה לרגלו של משיח, אתה היהודי עשה שלך בתורה ועבודה, כלומר', משיח
 .א"סנהדרין צז ע  185
 .)ג טור ז דף ב"ח, ה"תרס פיעטרקוב(, ח"תרמ, שמות, אמת שפת  186
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 על ביאת משיח שכל תפילותיו אינם אלא, על פלוני' חזון איש'כאשר סיפרו ל
אמר שהדבר , עד כדי כך שאינו מתפלל על שום דבר אחר, צדקנו במהרה בימינו

  187.שהרי זוהי בפועל דחיקת הקץ, אסור
שהגאולה לבסוף ' היא חלק מהבטחון בה, ציפיה בסבלנות היא עבודת האמונה

גורמים , בני אפרים וממשיכיהם בכל הדורות', ממהרים על הקץ'ה. בוא תבוא
אין הגאולה בטוחה "כי ' חתם סופר'לימדנו ה. האמונה בגאולת אמתלעקירת 

 ולכן צריך להתאזר בסבלנות 188,"אין מהירות הגאולה בטוחה... במהרה כל כך
  :עצומה

  
 ולכן אין מהראוי שנעבוד איש 189,"עבדי הם, כי לי בני ישראל עבדים: "כתיב

 זה כל פרי כי, ברעהו מאומה בעבודה המיוחדת לעבוד בוראינו יתברך שמו
ואין אנו יודעים עד מתי קץ הפלאות ' מעללינו שאנו יושבים ומצפים ישועת ה

ומכל מקום אנחנו , וגם שכר המיועד לעולם הבא איכותו ומהותו ותוארו
, וזאת כל פרי התרגל בעבודת האמונה... מאמינים ובוטחים בשמו הגדול

ים פתח אוהל מועד ולזה נצטוו אהרן ובניו להיות יושב. להיות יושב ומצפה
על מנת ,  יושבים ואינם יודעים190',ימים לשמור משמרת ה' לילה ויום ז

עד , יושב ודומם בעולם הזה שבעים שנים, ל"להתרגל בעיקר האמונה כנ
  .מלאת ימי מילואיהם

שומעין , עמא דארעא, והעם, החכם המאריך בדרוש חריפות ופלפול, והנה
ואז יתחיל ,  וממתינים ומצפים עד גמרו,ואינם מבינים רק שומעין קול הברה

 ההיפך 191.האמונה ובטחון', בלי ספק כי מורגלים בעבודת ה, לדרוש באגדה
ל שהיו ממהרים " ודרשו חז192,"בני אפרים נושקי רומי קשת הפכו ביום קרב"מ

 194,"לא שמרו ברית אלקים ובתורתו מאנו ללכת"?  מה כתיב אחריו193.על הקץ
  

 .קנד-קנג' עמ, ב"ח, ס"ירושלים תש,  ספר זכרון לרבי דוד פרנקל–זכור לדוד   187
סוף (דף נו טור ד , ט''מיכאלאווצע תרצ, יושע פלק' ר' מהד, ס על חמשה חומשי תורה"חת  188

 ).ה"אב תקצ' דרוש לז
 .נה, ויקרא כה  189
 .לג, ויקרא ח' עי  190
, )בעל ההפלאה, ס"אחי רבו של החת(ד ניקלשבורג "ר שמעלקא הורוויץ אב"גהשוה לדברי ה  191

הנה אנו מחכים לגאולה : "85' עמ, ג"פיעטרקוב תרפ, יכבד אב, מ וואלדן"י רמ"המובאים ע
והדוגמא ברב שדורש שאין לו סוף , אף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה בכל יום שיבא

כן יש לנו לדעת שסופו יהיה שנזכה ,  ולבסוף שגומר,והעולם מחכין שיסיים, לאריכות דרשתו
, בסוף דרשה' יוןובא לצ'על אמירת ". ובא לציון] הרב[ולזה מסיים , לגאולה במהרה בימינו

 .'ל בנה ביתך בקרוב-א 'פרק- ראה להלן תת
 .ט, תהלים עח  192
ן שנין כד הוו יתבין במצרים אתרברבו בני אפרים מנו קצא וטעו ונפקו תלתי: "תרגום שם  193

וכן ". קדם קצא בזיני קרבא וגברא נטלי קשתא אפיכו קדל ואתקטלו ביום סדרי קרבא
' השבעתי יתכון כנישתא דישראל בה: פתח משה בפומיה וכן אמר: "ז, בתרגום שיר השירים ב

היכמא דזדו אחוכון בני ... דלא תזידון למסק לארעא דכנען, צבאות ובתקפי ארעא דישראל
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דעליו קאי כל , ויצא מהם ירבעם, מכל וכל' השעל ידי זה גרמו לכפור ב
והעם עמא דארעא , יושב לשון עכבה, ולכן כשחכם יושב ודורש. הפרשה כידוע

  .ל" כנ195,ה מוחל עונותיהם"הקב, שומעים
להרגילם בזאת , ]ליל פסח[ועל זה הרמז הושמו סימנים לתנוקות בלילה הזה 

וכלים עד גמר כל הסדר להיותם יושבים ומצפים על השולחן ואין א, העבודה
 אכן הרשע הזה אין יכול לסבול סבל 196.ל"להרגילם בעבודה הנ, של פסח
העבודה הזאת למה לכם כל כך להאריך : לכן שואל לזה האריכות, ההמתנה

, לי בצאתי ממצרים' בעבור זה עשה ה: לכן משיבים? וכבר הגיע זמן האכילה
אלו היה הרשע זה שם לא , בזכות צפיתי לישועה ולא מהרתי הקץ כבני אפרים

.אלא היה יוצא לנפשו כבני אפרים, היה נגאל
 197  

  
, ל"מביאים חז, למען נבין את הפסול במאמצים בהולים להבאת הגאולה העתידית

בעולם הזה כשאכלו ישראל את הפסח במצרים אכלו . "משל מפליא, בעלי המדרש

  
ונפלו ביד פלשתאי דיתבין בגת וקטלו , תין שנין ממצרים עד לא מטא קצאאפרים די נפקו תל

ארבעה שבועות : אוניא אמר' ר: "מובא עוד, ח"י' סי' פרשה ב, בשיר השירים רבה". יתהון
' וא, בימי עמרם' א: ואלו הן, דורות שדחקו על הקץ ונכשלו' כנגד ד] ה לישראל"הקב[השביען 
. 'בני אפרים נושקי רומי קשת'ד "הה, בימי שותלח בן אפרים'  וא,ואחד בימי כוזבא, בימי דיני

, ואחד בימי שותלח בן אפרים, בימי בן כוזבא' וא, בדורו של שמד' וא, אחד בימי עמרם: א"וי
ה "והן היו מחשבין בשעה שנתגזרה גזרה כשדבר הקב. 'בני אפרים נושקי רומי קשת': 'שנא

נתקבצו ויצאו למלחמה ?  מה עשו. ד יצחק התחילומשנול, עם אברהם אבינו אבין הבתרים
על שעברו על הקץ , ולא בטחו בישועתו' שלא האמינו בה? מפני מה. ונפלו מהן חללים הרבה

השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות ': ז, שיר השירים ב: [ועברו על השבועה
' פרשה כ, שמות, רש רבהמד' ועי". ']את האהבה עד שתחפץ[אם תעירו ואם תעוררו ] השדה
' פ, ספר הישר; )ח"רמז שע(יחזקאל לז , ילקוט שמעוני; ח"פרק מ, א הגדול"פרקי דר'; אות י
 .שמות

 .י, תהלים שם  194
 ".אני מוחל ומכפר עונותיהם של ישראל, בשעה שחכם יושב ודורש: "י, מדרש משלי  195
הבהיר , ר מאיר אויערבך" הג.ליל הסדר כולו נועד להרגילנו לציפיה מתוך סבלנות ובטחון  196

... טעם): "כד- כג' עמ, ח"תשמ, מכון ירושלים, דרשות, אמרי בינה(היבט נוסף באכילת מצה 
ה אותנו לבל "והראה הקב, כי כל גלות מצרים היה רק הכנה לגאולה העתידה, אכילת מצה

נחנו נתרעם על איחור גאולתינו ונאמין כי השם יתברך שוקד לגאול אותנו יותר מאשר א
ה כאשר היה זמן מוכשר לפדות אותנו "והראה הקב... רק הזמן אינו מוכשר לכך, שוקדים
ולא ']: מ, שמות יב[לזאת נאמר , מיהר הגאולה יותר ממה שאנחנו היינו ממהרים, ממצרים

, ש ב"שה[ה אמר "ושלמה המלך ע. ה מיהר"שהיו רוצים להתמהמה והקב', יכלו להתמהמה
הלא בגלות , ומביא ראיה לזה', שלא ידחקו את הקץ': ל"ומאמרם ז' ווכ' השבעתי אתכם']: ז

אם כן הוא לנו לאות , ה מיהר הגאולה"שהקב', קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים'מצרים 
 ".ה שוקד לטובתינו"שהקב

והוא סדר הגדה של פסח עם , שמחת החג; א" דף רנח ע,ט" סערעטה תרפ,ב"ח, ס"דרשות חת  197
 .לז-דפים לו, ב" פרעמישלא תרנ,ס"פירוש החת
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כי ' על שם 198',זוןואכלתם בחפ' וככה תאכלו אותו וגו': שנאמר, אותו בחפזון
כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא ' אבל לעתיד לבא 199.'בחפזון יצאת מארץ מצרים

בלילה . עמד שם כל היום, בפונדק] להתאכסן[= סוחר שנכנס לשרות 200.'תלכון
, ראו': עמדה הפונדקית בבוקר והתחילה צווחת. עמד ונטל כל אשר לו ויצא לדרכו

שמע אותו . '!ונטל כל אשר לי ויצא לועמד בלילה ] הסוחר[=הפרגמטוטיס 
לפיכך , אלא מפני שיצאתי בלילה? מי גרם לי לשמוע כך': הפרגמטוטיס ואמר

] ממצרים[כך התקינו ישראל עצמן בלילה לצאת . 'נשבע אני שלא אצא עוד בלילה
נרדוף אחריהם מפני שנטלו ': עמדו המצרים אחר שהלכו להם ואמרו, בהשכמה

מי גרם לכם ': ה" אמר להם הקב201.'וירדפו מצרים אחריהם 'שנאמר', כל אשר לנו
  202".'כי לא בחפזון תצאו '–מכאן ואילך ; חפזון שיצאתם בו? כל אלו

הלא חפזונם של בני . דברי המדרש עוררו את פליאתו של המגיד מדובנא
ל לחובה על "ואיך זה דנים אותם חז', ישראל בצאתם ממצרים היה על פי דבר ה

מה תועלת יכלו בני ישראל להפיק , תוהה המגיד מדובנא, לובכל? החפזון
מה בכך אם האכילה היתה נמשכת שעה , מהזדרזותם באכילת הלילה ההוא

  ?נוספת
וכל הנדחה ; שעה דוחקתו, כל הדוחק את השעה: "משיב המגיד בדברי הגמרא

 אילו היו יוצאי מצרים ממתינים שם עד תום 203".שעה נדחת מפניו, מפני השעה
 לא היה עם ישראל נזקק לצאת 204,ה לאברהם"ע מאות השנים שאמר הקבארב

, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו", אבל הם דחקו את השעה. לגלות נוספת
 כשל כח הסבל והיה הכרח להקדים את 205".ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה

ך ומחריביך מהרסי, מהרו בניך: "על כך רמז הנביא ישעיה. הגאולה טרם הגיע הקץ
אשמם בראשם במה שדחקו השעה למהר הגאולה טרם ",  כלומר206,"ממך יצאו
כי גורשו ממצרים ולא יכלו "התורה העידה אמנם על יוצאי מצרים ". הגיע זמנה
והיה הכרח לגאלם ,  אך זאת משום שלא היה בכחם לסבול עוד207,"להתמהמה
  .בדחיפות

וב להשלים בגלותנו את ועלינו נשאר הח, עתה אנו נתבעים לשלם על כך
 כדברי 208,"אהיה אשר אהיה: "ה למשה רבנו"זה הדבר שרמז הקב. שעבוד מצרים

  
 .יא, שמות יב  198
 .ג, דברים טז  199
 .יב, ישעיה נב  200
 .ט, שמות יד  201
 .'אות ו, ט"פרשה י, שמות, מדרש רבה  202
 .א"ברכות סד ע  203
 .יג, בראשית טו  204
 .כג, שמות ב  205
 .יז, ישעיה מט  206
 .לט, שמות יב  207
 .יד, שמות ג  208
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אני הייתי עמכם בשעבוד , לך אמור להם לישראל, ה למשה"אמר לו הקב", הגמרא
 ומחמת שיציאה זו לא היתה לפי 209".ואני אהיה עמכם בשעבוד מלכיות, זה

שראל להפגין חפזון מופרז ביציאתם ה על בני י"ציוה הקב, התכנית המקורית
  .למען ידעו שקודם זמן הגאולה היא, ממצרים

 ימי הגלות 210,"ושלמו ימי אבלך: "אמנם על העתיד לבא העיד ישעיה הנביא
ה לבל נהיה בהולים להאיץ את "ועל כן פקד עלינו הקב, יושלמו עד תומם

השבעתי ": ה" והוא אשר אמר שלמה המלך ע211,"המאמין לא יחיש: "הגאולה
אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את 

  .ה את ישראל שלא ידחקו את הקץ" שהשביע הקב212,"האהבה עד שתחפץ
מסיים המגיד מדובנא את , כך יובן משל המדרש על הסוחר הנמלט מהפונדק

היציאה מן האכסניה ? לצעקת המצרים, מי גרם לצעקת הפונדקית. הסברו
הגאולה , לא כן בעתיד. זו שנתנה כח בפרעה לרדוף אחריהם; צרית בטרם עתהמ

  213.וכבני חורין ילכו במתינות ללא בהלה ומנוסה, תהיה אז בזמנה
לדבריו במשך שנות הגלות הארוכות . 'מ"חידושי הרי'השקפה דומה הביע בעל 

הם . "אשר כל אחד ואחד היה יכול להביא את הגאולה, צדיקים גדולים מאד"היו 
שכן ישראל בגלות מצרים היו משוקעים , למדו מגאולת מצרים שלא להיחפז

והכרח היה לגאלם ללא דיחוי אף במחיר אבדן נפשות רבות , ט שערי טומאה"במ
עתה הרצון לבל ידח מבני ישראל נדח ויהיה כל הישראל ראוים "אולם . מישראל
  214".ועל ידי כך מוכרח להתאחר, לגאולה

בי אהרן מקארלין כי במצרים אי אפשר היה לחכות אפילו ברוח זו הסביר ר
עכשיו שכבר ניתנה התורה "אבל , עוד שעה אחת מחמת זוהמת המצריים

ואנו , "יש לנו כח להתעכב בגלות... ואנו נקראים אומה ישראלית, הקדושה לנו
  215".עד שיתעלו כל הבחינות וכל הניצוצות שצריך להתעלות"ממתינים 
אך את , ש גם הוא כי אין מקום לחפזון בגאולה העתידיתל מפראג הדגי"מהר

לדעתו הגאולה הראשונה לא היתה . החפזון ביציאת מצרים הציג באור חיובי יותר
כמו כל דבר ארעי בן חלוף , לפיכך היתה יציאת בני ישראל בחפזון, נצחית

, אבל הגאולה האחרונה. "שהמתנה והתמהמהות עשויים למנוע את הזכיה בו
כי , ולכך לא יהיה דבר חפזון, רק תמיד קיים, גאולה נצחית ובלי שנוי כללשהיא 

  216".החפזון מורה על דבר שהוא לשעה

  
 .ב"ברכות ט ע  209
 .כ, ישעיה ס  210
 .טז, ישעיה כח  211
 .ז, שיר השירים ב  212
 .פ ואכלתם אותו בחפזון"עה, בא' פ, אהל יעקב  213
 .ה"ק' סי, 36' עמ, ז"לאדז תרפ, ב"ח, שיח שרפי קודש, ק ראקאץ"ריק  214
 .ג-טור ב, דף נח, פרשת בא, ה"בראדי תרל, בית אהרן על התורה  215
 .ז"פרק מ, נצח ישראל, ל"מהר  216
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כך . נשמת המשיח עצמה מתחננת לפני כנסת ישראל שתגלה סבלנות ואיפוק
משביע אני אתכם עמי בית : יאמר מלך המשיח: "נאמר בתרגום שיר השירים

ומה זה אתם מורדים , ץ לצאת מן הגלותמה אתם מתגרים בעמי האר, ישראל
התעכבו פה קמעה עד שישמדו העמים שעלו להילחם על , בחילותיו של גוג ומגוג

ואחר כן יזכור לכם אדון העולם רחמי הצדיקים ויהיה רצון מלפניו , ירושלים
  217".לגאול אתכם

  

 
  

  ט'' ציור בהגדת ויניציאה שפ–משיח בשערי ירושלים 

  
אלא אף , לא רק שאינה מקרבת את הגאולה, ולםהתמרדות באומות הע

כל גזירות "קובע בצורה נחרצת כי ' חות יאיר'רבנו ה. מוסיפה פורענויות
  218".והחרבנות היו על ידי פריקות ישראל עול מלכי אומות העולם מעליהם

 כתב רבי יואל טייטלבוים 219,ביחס לנסיונות המשיחיים של בר כוזיבא
ולבסוף ... ימי בן כוזיבא היה להם הצלחה נפלאהב"כי לעם ישראל , מסאטמאר

והרג רב מה שלא היה בכל החורבנות , א שנה היה אסון נורא רחמנא לצלן"אחר כ
כי מעשה דחיקת הקץ לפני זמנו רע , ונגדעה על ידם קרן ישראל... שהיה לפניהם

   220".ומר יותר מכל העבירות
לות הקשה להאמין בבוא לומדים בדרך הג, מאמינים בני מאמינים, בני ישראל

', חפץ חיים'רבי ישראל מאיר הכהן בעל . הגואל ולהמתין לו ככל שידרש מהם
שאנו ממתינים על ביאת משיח צדקנו זה יותר , לימד זכות על כלל ישראל"

  
, "ים מה תעירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץהשבעתי אתכם בנות ירושל: "על הפסוק  217

 .ד, ש ח"שה
' עמ, מחברת חדש אב, ה"וויען תרכ', בית המדרש'ירחון , ציונים ולקוטים מספר יאיר נתיב  218

89. 
 . 'כוזיבא בר'ראה להלן פרק   219
 .ה"מ' סי, שבועות' מאמר ג, ויואל משה  220
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ולפנים לא רצו להמתין אפילו איזו שעות על משה רבינו שעלה , מאלפים שנה
 העמיק בכך רבי 222".' אשר ילכו לפנינועשה לנו אלהים '221:ואמרו לאהרן, למרום

  :ד וראש ישיבת טעלז"יוסף יהודה ליב בלוך אב
  

עלינו לדעת כי אי אפשר לאדם להגיע עד סוף חשבון זה לדעת מתי ואיך תבא 
ה "כי תכלית ענין הגאולה וביאת המשיח תלוי במחשבתו של הקב, הגאולה

 איך לקרב ולהביא ולכן אי אפשר לבני אדם לדעת האמצעים, שקדמה לבריאה
שחפשו עצות להביא את הגאולה , ובזה טעו הרבה בזמנים שונים. הגאולה

על ידי , אם בדורות הקודמים על ידי סגולות רוחניות, בכל דור לפי מה שהוא
וכל זה , אם בדורות האחרונים על ידי סבות טבעיות, שמות קדושים וכדומה

שר להביא על ידי תחבולות כי הגאולה אי אפ, לא הצליח ואי אפשר שתצליח
ולכן תבוא , נעלה ונעלם הוא ענין הגאולה, בני אדם ואי אפשר לדעת אותן

. כי לא ידעו בני אדם אל נכון איזה מצב הוא הראוי לגאולה, בהיסח הדעת
היינו עד שיתיאשו, "עד שיתיאשו מן הגאולה "223:וזהו מה דאמרינן

 
מלהביא 

  ...את הגאולה על ידי אמצעים ותחבולות
הנה האמצעים לא , אם נשתדל ונחפש אחרי אמצעים להביא את הגאולה

כי הנה בחפשנו אחרי הגאולה לפי . ועוד עלול שנתרחק מן הגאולה, יועילו
, הרי מתרחקים אנחנו מדרך הגאולה האמיתית, מובננו אנו במהות הגאולה

. וזה עצמה סבה לרחוקה, ואת אשר נמצא אולי אין זאת הגאולה המיועדת לנו
שעל ידי שחפצו בדרכים שונות להביא את , וכמו שראינו כבר פעמים הרבה

וכמו שאנו רואים גם בדורנו . נתרחקו מדרך האמת והאמונה הנכונה, הגאולה
נתרחקו בני דורנו , ]ציונות[=שעל ידי שחפצו להביא את הגאולה בכח עצמי 

על ידי זה ו, וגרמו לכמה פורענויות ולשפלות הדור, מדרך התורה והאמונה
  ...ירחם' ה, נתרחקו מן הגאולה כמה מעלות

' להחזיק בתורת ה, כי דרוש לאחוז באמצעים הכללים, אמנם זה ודאי
לדעת ולהאמין כי רק ', לחכות לגאולה ולצפות לישועת ה, ולהתחזק באמונתו

  224.מבטחנו' בה
  

בו לא ימס לב, המאמין: "'עקידת יצחק'דרך כלל לימדנו רבי יצחק עראמה בעל 
כי כן הועד בתורה ובנבואה היות אלו הדברים , ולא יחת שברו לאורך הגלות

כי גלוי היה לפניו יתעלה כי הטרוף והזקוק המקווה , הנוראים ודברים למרחוק

  
 .א, שמות לג  221
 .קעז' עמ, ד" ברק תשיבני, פרשת בהר, חפץ חיים על התורה  222
 .א"סנהדרין צז ע  223
 .רעב-רעא' עמ, ו"ירושלים תשל, א"ח, שעורי דעת  224
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לא יגיע כי אם בזמן ארוך עד , לבער סגי רוע תשוקתנו וקשי יצר לבבנו] הוא[

  225".מאד
ו במודע את יכולתם להחיש שהצדיקים כבש, אישים בתנועת החסידות טענו

למען לא , כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים"את הפסוק . את בוא הגאולה
כי הצדיקים ,  ביאר רבי יהושע מאוסטרובה226,"ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם

ואין , אבל הם יודעים כי לגאולה יש סדר שמימי, יכולים למהר את קץ הגלות
, עליהם יתר על המידה" ינוח שבט הרשע"לא אלא שהם מבקשים ש, להתערב בו

 227.פן יוכרחו לפעול ולהביא את הקץ קודם זמנו
להתעקש על "כי יש צדיקים שיכלו , רבי אהרן הגדול מקארלין אמר אף הוא

נכדו רבי אהרן השני . אך נמנעו כיון שתהליך הגלות לא תם, "ביאת משיח שיבוא
כי מאריכות הגלות ... המשיחאינם מתעקשים למהר ביאת "הסביר שהצדיקים 
  228".שיתעלו כל הבחינות ואז יבוא משיח צדקנו', הולך ומתגדל כבוד ה

  
  ל בנה ביתך בקרוב-א

  
מקרבים את הגאולה יותר , הרצון העז שהיא בוא תבוא במהרה, הכמיהה לישועה

ו על שקירבו את נביאי ישראל נשתבח. מכל התפרצויות פראיות של חסרי סבלנות
. הגאולה בעצם תשוקתם הפנימית והתבטאותם המעודנת שהישועה תהיה בקרוב

  229:כדברי המדרש, זוהי דרך ישראל סבא
  

: שנאמר. ורחוק הוא, הן: אמר להם? יש להן קץ של ישועה: שאלו את בלעם
קרוב : ואמרו,  שאלו לנביאי ישראל230".אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב"

. קרוב הוא: [ואמר] ישעיה) [ירמיה( בא 231".כי קרוב יום אידם":שנאמר. הוא
]: שנאמר. [קרוב הוא:  בא מלאכי ואמר232".'הילילו כי קרוב יום ה]: "שנאמר

כי קרוב ]: "שנאמר. קרוב הוא: [ בא יואל ואמר233".כי הנה יום בא בוער כתנור"
קו את  זה בלעם וחבריו שרח235,"כי הנה רחקיך יאבדו: " אמר דוד234".'יום ה

  
 .ב"שער י, חזות קשה, י עראמה"ר  225
 .ג, תהלים קכה  226
, ק רבי יהושע מאוסטרובה"עם פירוש דברי בינה ותולדות אדם מהרה, הגדה של פסח  227

 .א"דף לו ע, ב"ירושלים תשכ
 .דף נח, בא' פ, ה"ראדי תרלב, על התורה, בית אהרן  228
 .תו-תה' עמ, ו"ירושלים תשמ, ב"ח, עלי שור' ועי. ט"רמז תת, תהילים, ילקוט שמעוני  229
 .יז, במדבר כד  230
 .לה, דברים לב  231
 ").קרוב איד מואב לבוא: "טז נאמר, בירמיה יח. (ג, והשוה יחזקאל ל. ו, ישעיה יג  232
 .יט, מלאכי ג  233
 .יד,ז, צפניה א; וכן בעובדיה טו. א,  יואל בוהשוה. יד, ד; טו, יואל א  234
 .כז, תהלים עג  235
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תיטיב , שקרבו את הקץ, אבל נביאי ישראל הטבת להם, הקץ ואבדו מן העולם
  236".ואני קרבת אלדים לי טוב", לי אף אני שקרבתי את הקץ

  
גדולי ישראל ופשוטי העם לא הסתפקו . בדרכם של נביאי ישראל הלך עם ישראל

בברכת . אלא התחננו לפני הבורא יתברך שזו תהיה בקרוב, בתפילות על הגאולה
הוא , מי שעשה נסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחרות: "החודש אומרים

 אולם 237,"בקרוב"יש סידורים שאינם גורסים את המילה ". בקרוביגאל אותנו 
הקפיד " ומרן החתם סופר 238,"בקרוב: "בהרבה סדורים קדומים ומאוחרים נאמר

 כי הגאולה עצמה ,ואמר כי זה הוא עיקר התפלה, בקרובשיאמרו יגאל אותנו 
ס " לדברי החת239".יתברך עליה' כי כבר הבטיח אותנו ה, אינה צריכה לתפלתינו

אבל מכל , והמתפלל עליו הוא מחסרון אמונה, בטוחים אנחנו בביאת המשיח"
 מטעם זה אנו מדגישים בכל 240".מקום יתפלל שימהר ויחיש במהרה בימינו

,  בימינו בנין עולםבקרובותה ובנה א: "תפילותינו את תשוקתנו לגאולה קרובה
שמונה " ( תצמיחמהרהאת צמח דוד עבדך "; " לתוכה תכיןמהרהוכסא דוד 

; )קדיש" (קריבבעגלא ובזמן "; )ברכת יוצר" ( לאורומהרהונזכה כולנו "; )עשרה
קדושת " ( בימינובקרובמתי תמלוך בציון " ;)עלינו" ( בתפארת עוזךמהרהלראות "

ותבנהו " ;)ברכות הפטרה" ( יבוא ויגל לבנובמהרהחך דוד משי" ;)שחרית בשבת
ועריכת נר לבן ישי " ;)מוסף לרגלים" (מהרהגלה כבוד מלכותך עלינו ... מהרה

אבינו מלכנו הצמח לנו ישועה " ;)נ"שמונה עשרה של י" (במהרה בימינומשיחך 
  .ועוד כהנה בתפילות ובפיוטים ".בקרוב

  
 .כח, שם, שם  236
יעקב ' עץ חיים לר; 173'  עמ, מחזור ויטרי' עי, וכן היה מנהג צרפת הישן. כך בנוסח הספרדים  237

שעליו , א טירנא"גם בספר המנהגים לר. קט' עמ, ב"ירושלים תשכ, א"ח, חזן מלונדרץ
א כמנין "כדי שיהיו התיבות רק כ, ואין אומרים בקרוב: " כתוב,מתבססים מנהגי פולין

ויש שנהגו על פי זה ). כח' עמ, ח"ירושלים תשל, מכון ירושלים' מהד, ספר המנהגים" (ה"אהי
' עמודי שמים'סדור '; ק א"ז ס"תי' סי, ח"או, באר היטב' עי', בקרוב'והשמיטו את המילה 

ירושלים , ו"ח, בית ישראל השלם, י טויסיג"ר'  ועי.ב"דף שע ע, ה"אלטונא תק, י עמדין"לר
 . שמואל רוזנברג מאונסדורף' בשם רבו ר, לו' עמ, ד"תשל

שלמה ' סדור חסידי אשכנז הנדפס עם הסדור המיוחס לר' עי, כך מנהג אשכנז מקדמת דנא  238
ץ היר' סדור המקובל ר; קעד' עמ, ב"ירושלים תשל, מ הרשלר"ר' מהד, ר שמשון מגרמייזא"ב

; ט ואילך"מחזורי זולצבך הגדולים שנדפסו משנת תס; כ"טיהינגן ש, מ"ץ דפפד"טריוש ש
ועוד סדורים רבים , שנדפסו למעלה ממאה וחמישים פעם, וו היידנהיים"סדורי החכם ר

ברם גם באשכנז נמצאו מקצת סדורים שמדפיסיהם הושפעו ממנהג ארצות אחרות (אחרים 
 ).'בקרוב'והשמיטו את המילה 

 .ב"דף ב ע, ם"פרשבורג תר, ג"ח, ליקוטי חבר בן חיים, פ פלויט"רח  239
 .עיין שם. פ מה תצעק אלי"עה, בשלח' פ, תורת משה, ס"חת  240
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  ' כטגר גאטעאלמ ': דייטשביידיש' אדיר הוא'שיר הכיסופים 
  עם צורת בית המקדש כפיסגת המאויים ציור מתוך הגדה עתיקה
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מופנית אל , לביאת המשיח ולבנין בית המקדש, המשאלה לגאולה קרובה
רבנים ודרשנים היו מסיימים כל דרשה . ה במעמדים שונים מלבד תפילותינו"הקב

: נקבע לכך נוסח קבועויש קהילות בהן , בהבעת התקוה שהמשיח יבוא בקרוב
  241".אמן, ובא לציון גואל במהרה בימינו"

באיזו התלהבות היו . לא רק תופסי התורה ולומדיה התגעגעו לגאולה קרובה
, במהרה, יבנה ביתו בקרוב, אדיר הוא: "פשוטי עם שרים בליל פסח את הפיוט

עתם עד ולא נחה ד"! בנה ביתך בקרוב, ל בנה-א, ל בנה-א, בימינו בקרוב, במהרה
כדי לבטא מעומק הלב את , ששרו את כל הפיוט הזה גם בלשון אשכנז המדוברת

, פעל שירהמאלמאכטיגער גאט נון בויא דיין טע: "כסופיהם בשפה המובנת לכל
, נון בויא, נון בויא, יא שירה, אלזאשיר אונד אלזאבאלד אין אונזערן טאגען שירה

לא , הלחנים והשירים, ים והזמירותומכל הפיוט!". נון בויא דיין טעמפעל שירה
המביע את פיסגת , היה אחד שנתחבב על בני ארצות אשכנז כמו שיר פלאים זה

  242.מאווייהם
  !בנה ביתך בקרוב

  
   המטרה–' עבודת ה,  אמצעי–המשיח 

  
תמיד מבקשים . לא נזכר המשיח כלל, בהרבה מתפילות ישראל לבוא הגאולה

אפילו בתכוף עלינו . בנין בית המקדש וגילוי כבוד שמים', את ישועת האנחנו 
' בימי שלושת הרגלים המעוררים את זכרון עבודת ה, געגועים עזים לגאולה

אנו מאריכים בפירוט הגאולה המבוקשת מבלי להזכיר את שליחות , בירושלים
, מלך רחמן, אלקינו ואלקי אבותינו' יהי רצון מלפניך ה: "המשיח בהבאת הגאולה

; ותבנהו מהרה ותגדל כבודו, שתשוב ותרחם עלינו ועל מקדשך ברחמיך הרבים
, והופע והנשא עלינו לעיני כל חי, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה! אבינו מלכנו

והביאנו לציון עירך ברינה ; וקרב פזורינו מבין הגוים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ
  ..."ושם נעשה לפניך את קרבנות חובותינו, םולירושלים בית מקדשך בשמחת עול

 אמצעי ביד ההשגחה 243,"שלח נא ביד תשלח", המשיח הוא שליח הגאולה
אך המטרה היא להתקרב התקרבות יתירה אל , העליונה לשם הבאת הגאולה

מתי תמלוך , כי מחכים אנחנו לךממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו . "ה"הקב
ועינינו תראנה מלכותך כדבר האמור ...  ועד תשכוןבציון בקרוב בימינו לעולם

  ".על ידי דוד משיח צדקך, בשירי עוזך

  
פיעטרקוב , יכבד אב, מ וואלדען"רמ; 209' עמ, ב"מ תרכ"פפד, דברי קהלת, ז גייגר"רש  241

 .85' עמ, ג"תרפ
ומה שכתבתי , פח' עמ, א"ח, ח"שמירושלים ת, י שמש"ק וורמיישא לר"מנהגים דק' עי  242

 . שם37-36בהערות 
 .יג, שמות ד  243
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אלה ; הופכים את האמצעי למטרה', משיח'אלה שמשאת נפשם העליונה היא 
יש לבדוק אחריהם ולתהות על קנקן ! משיח! משיח: הצועקים יומם ולילה

לנגדי ' שויתי ה"רים אלה הממי; ה עומד ברום עולמם"לראות האם הקב, אמונתם
ובפרט אם בדמיונם הם מציירים אדם , "שויתי משיח לנגדי תמיד" ב244,"תמיד

ברום . אלא עובדי בשר ודם' אינם עובדי ה, מסויים החביב עליהם וחפצים ביקרו
אין כערכך . "ה בתור מציאות מוחלטת יחידה"עולמו של יהודי נאמן עומד הקב

אלקינו בעולם הזה ואין זולתך ' אין כערכך ה. ךאפס בלתך ומי דומה ל, ואין זולתך
ואין דומה לך מושיענו , אפס בלתך גואלנו לימות המשיח. מלכנו לחיי העולם הבא

  245".לתחית המתים
, המשיח, שפעולת שליח הגאולה, היקף הגאולה עתיד להיות כה גדול ואדיר

הו ז. ה"לא תהא נחשבת לנוכח ההופעה הכבירה של עצם הגאולה בידי הקב
בעולם הזה : אמר הקדוש ברוך הוא: "ל במדרש"הרעיון שמלמדים אותנו חז
על ידי , בימי סיסרא. על ידי משה ואהרן, במצרים. הייתם נושעים על ידי בני אדם

ועל ידי שהיו . וכן על ידי שופטים... על ידי שמגר בן ענת, במדינים.  ברק ודבורה
אני בעצמי גואל אתכם , תיד לבאאבל לע. הייתם חוזרין ומשתעבדין, בשר ודם

:שנאמר, ושוב אין אתם משתעבדין
  247".'תשועת עולמים' ישראל נושע בה'246 

עשה כל , שהיה לו תפקיד בולט בגאולת מצרים, משה רבנו, הגואל הראשון
מאמץ להקטין את עצמו בעיני העם ולהצביע על הכיוון המוחלט אליו יכוונו 

ידך משיחי שקר הם אלה המנסים למשוך מא. ה"הקב: רגשות הקודש של היהודי
הקטין , משה רבנו. כביכול, תשומת לב מירבית לאישיותם ולחשיבותם הקוסמית

 כדי שעם ישראל יכוון את מבטו בראש 248,"ונחנו מה"את עצמו באומרו 
  :ר רפאל הירש"הטיב להסביר זאת רבנו שמשון ב. יתברך' ובראשונה אל ה

  
 .ח, תהילים טז  244
 .שחרית שבת  245
 .יז, ישעיה מה  246
את סיבת ההבדל . ז"רמז תקע, זכריה, ילקוט שמעוני; אות יב, אחרי מות' פ, מדרש תנחומא  247

 על פי הפסוק ביאר המגיד מדובנא, ה"בין גאולת מצרים בידי אדם לגאולה העתידה בידי הקב
על , כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד, אם ילד שעשועים, הבן יקיר לי אפרים: "יט, בירמיה לא

: הוא מפרש כך', א טור ב"דף ט ע, ויקרא, באהל יעקב". 'נאם ה, רחם ארחמנו, כן המו מעי לו
י מוסיף אנ, רוצה לומר בכל עת אשר אני מדבר עמו "–' כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד'

ולא כמו . אני בעצמי'', רחם ארחמנו נאם ה'ולכן ', ילד שעשועים'כ הוא "בע, אהבה על אהבתו
על ידי שליח בא להם רק ', קול דודי הנה זה בא']: ח, שיר השירים ב[שהיה במצרים שנאמר 

אמרו , ה גואל אתכם"בשעה שאמר משה לישראל הקב, וכבר מבואר במדרש. קולו של דודי
 –] שם, שיר השירים[מדלג על ההרים ': והשיב משה. ?'ולמה שלח אלינו שליח, ן הואהיכ': לו

אבל . לכן מוכרחת הגאולה להיות על ידי שליח', !שאין אתם נגאלים רק בזכות אבותיכם
ילד 'כ, מסבת עצמנוויהיה חשיבותנו , כאשר נזכה להשיג שלמות המעלות ומדות חמודות

כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד על כן המו 'וזהו .  אחר יוםאש האהבה תתוסף יום', שעשועים
 ".''נאם ה'וזהו , אני בעצמי' מעי לו רחם ארחמנו

 .ח-ז, שמות טז  248 
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מציינים את תכונתו של ,  מכל דבר אחר יותר–" ונחנו מה "–דברים אלה 
 אין הוא 249".פני האדמה- ענו מאד מכל האדם אשר על"שהוא , "האיש משה"

הוא מוחל על כבודו ואין רצונו ; תובע דבר לעצמו ואין הוא חפץ ביקר עצמו
 אילו נאמר עליו כדברי הנביא על –אדם אחר . בלבד" 'עבד ה"אלא להיות 

!  איזו במה היה בונה לעצמו– 250"ע תפארתומוליך לימין משה זרו: "משה
למצער היה בוודאי נוטל לעצמו חלק כלשהו מקרני האור המסנוור היוצאות 

אנשי אמונה בעמים ]! להוריד מן במשך ארבעים שנה[ממעשה נס שכזה 
מספרים על עושי ניסים שכלכלו את העם בלחם וחוללו כל מיני ] הנוצריים[

 כנגד סיפוק צורכי המזון של שני מיליונים אך מה חשובים כל אלה, נפלאות
, לחם מן השמים "–מיליון נפש אדם במסעם בלב המדבר ארבעים שנה -וחצי

בוודאי ובוודאי לא , ולוא היה קטן רק מעט ממשה, אדם אחר"! דבר יום ביומו
  !היה עומד בנסיון של גדולה אלוקית שכזאת

א אל העם קריאה וקור... כולו נרתע מגדולה זו" האיש משה", והנה
אלא גם את העובדה , וגדולתו" 'כבוד ה"תחזינה עיניכם לא רק את : ...מיוחדת

, שאתם עומדים ישירות תחת השגחת הבורא ואין צורך במשה אף כמתווך
כל הצלחת שליחותו , ובאמת. ואין כלל חשיבות במשה ובאהרן בשביל העם

בכבודו ' א מעשה השהעם יכיר לדעת שכולה אינה אל, של משה מותנית בכך
והכל ', עיני כל ישברו אל ה... ובעצמו ואין בה חלק כלשהו למעשה בשר ודם

אין צורך במתווך ובמליץ שיביא את . ימללו לו מאווייהם ודאגותיהם
וכל התורה ... משה ילך לעולמו. 'משאלותיו הקטנות והגדולות של אדם אל ה

כל רצונו ": האיש משה "מכאן רתיעתו ודאגתו של זה. כולה קיימת ועומדת
 רצה אדם'; היה להעלים את אישיותו בעיני העם כמי שעומד ביניהם ובין ה

  251.וזה כבודו וזאת גדולתו, להיות ותו לא
  

בבית . רבותינו השיבו על כך בחיוב? ההצליח משה רבינו להעלים את אישיותו
 לא על ממצרים' ויוציאנו ה"א הצביעו על הקטע בהגדה האומר "מדרשו של הגר

, "ה בכבודו ובעצמו"אלא הקב, ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח
רק אדרבה היה משפיל "ה לא נטל שום כבוד לעצמו "שמשה רבנו ע, ופירשוהו כך

וגם הוא אחד , לבדו ולמען ישראל' מגלה לכל שהן על פי ה, את עצמו בכל דבר
 יציאת מצרים אין לנו זכרון לזכור ולכן בכל סיפור. 'בכבודו ובעצמו'וזהו . מעבדיו

ואין השבח תלוי , כי אסור לנו לשתף שום דבר לכבודו ולעצמו, ו את משה"ח
',ובמשה עבדו' ויאמינו בה': ולכן כתיב. לבדו' במשה רק בה

לא לגדולת ,  כלומר252 

  
 .ג, במדבר יב  249 
 .יב, ישעיה סג  250 
על הסכנות הכרוכות בהתבטלות מוגזמת בפני אישים . ח, שמות טז, ת"עה, ר הירש"רש  251 

 .א,  בפירושו על דברים ידר הירש גם"כותב רש, רוחניים
 .לא, שמות יד  252 
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, עשה כל זאת' שהאמינו שה, אדרבה להאמנת ישראל וענוות משה, משה נאמר זה
אז 'ולכן , ככל הברואים שבעולם שמחויבין לעשות רצונו, בדומשה אינו רק ע

  254". ששוין כולן בנס253,כולם יחד', ישיר משה ובני ישראל
, בשוחחו עם תלמידיו בעניני אמונה והשגחה 'עלה יונה'רבי יונה מרצבך בעל 

העיר את תשומת לבם לעובדה שניכר מעריכת ההגדה שהעלמת שמו של משה 
 255כי מצוטטים בה פסוקים אחדים מספר יהושע, יתרבינו אינה תופעה מקר

: החל מן המילים, המתארים את רצף המאורעות שפקדו את עם ישראל מראשיתו
ואשלח את : "והציטוט נפסק בדיוק לפני המילים, "בעבר הנהר ישבו אבותיכם"

ה מתוך "דבר המצביע על מגמה ברורה להשמיט את שם משה רבינו ע, "משה
כדי למנוע מהבריות ייחוס כוחות יתירים למשה , ם של ההגדהסיפור יציאת מצרי

ויחשבו , כפי שהדבר מצוי שכשאנשים מתפעלים מאישיות גדולה, ה"רבינו ע
באה איפוא ההגדה להדגיש לנו שהנסים כולם הם . שמשה עשה את הנסים מכוחו

 –שליח , "ולא על ידי שליח: "רמז לזה מצא הרב מרצבך במילים. ה"מידו של הקב
בשמו של '  כנגד האות מ– 40 גימטריא –הן , י"ל: האותיות, היינו, אותיות משה

בהיות שתיהן אותיות ', מתחלפת בה' והאות ח, מפורשת' האות ש, משה
  256.גרוניות

' חפץ חיים'לפיכך מרן ה, כרגיל אין נותנים את הדעת לעובדה מאלפת זאת
 לבם של המסובים הסב תשומת, פעם באמירת ההגדה בליל התקדש חג הפסח"

, כי בכל ההגדה לא נזכר אף פעם שמו של משה רבינו, לשולחנו על העובדא
, ללמדנו שרצון יריאיו יעשה. למרות שכל הנס של יציאת מצרים נעשה על ידו

  257".לכן לא נזכר שמו על הנס, ומכיון שהיה עניו מכל האדם
 מעולם לא היהדות: היה משמיע לתלמידיו את הדברים הבאים' חפץ חיים'ה

מעולם לא השתדלה להנציח את זכר מנהיגיה על ידי ; התירה האלהה של גיבוריה

  
וכוונו יחד את השירה , שרתה רוח הקודש על כולם: "ה כסופר"ד, ב"סוטה ל ע, י"רש  253

 ".ככתבה
, י רבי שמואל קליין"נערך ע, פירוש על הגדה של פסח מרבינו אליהו מווילנא, סדר אליהו  254 

 .ב"דף י ע, ה"פראג תקע
 .ד- ב, יהושע כד  255
 .163-164' עמ, ד"בני ברק תשס,  פרקי חיים דרכו ופעליו:הרב יונה מרצבך, ורגרש המב"ב  256
ד "הסבר נוסף העלה רמ. קצט' עמ, ד"בני ברק תשי, פרשת בהעלותך, חפץ חיים על התורה  257 

, 6' עמ, הקדמת המחבר, ז"פיעטרקוב תרפ, שמות-חלק בראשית, ת"עה, כלי חמדה, פלאצקי
נתבטלה מחמת , כמו גאולת עזרא, מפני שגאולת מצרים, גדהלפיו משה רבינו לא מוזכר בה

. ולפיכך תהיה נצחית', לעומת זאת הגאולה העתידה תעשה רק בידי ה, שנעשתה בידי אדם
גאולת מצרים הרוחנית נעשתה לא על ידי . רוחנית וגשמית; בכל גאולה יש שני רבדים, והנה

ובליל הסדר אנו מתייחסים רק , מוה בכבודו ובעצ"מלאך ולא על ידי שרף אלא בידי הקב
הושמטה מהגדת , ה"זו שנעשתה בידי משה רבינו ע, ואילו הגאולה הגשמית. לגאולה הרוחנית

, רוחנית וגשמית, כדי שנזכור שגאולה זו נתבטלה ועלינו לצפות לגאולה נצחית משולבת, הסדר
 .ה"שתבוא מידי הקב
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שהודות לגבורתם , מתתיהו ובניו, החשמונאים. מצבות זכרון כדרך אומות העולם
, אינם נזכרים בתפילתינו אלא דרך אגב, היוצאת מן הכלל ניצל עם ישראל מכליון

רק בתור סימון נוח לתאריכה ', נאי ובניו מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמובימי'
אולם הכל נרשם . למען נדע כי הנס הגדול התרחש באותו פרק, של אותה תקופה

להחשיב אפילו את . לזכות דרכיה המתוכננות בשיטתיות של ההשגחה העליונה
  258!דעה זו כמוה כעבודה זרה, משה רבנו בתור גואל או יוצר עם ישראל

הם סימן היכר מובהק של , לטת של גדולי האומהליקויים בקבלת מרות מוח
ר חיים מפרידבורג "הג. ה כמנהיגו המוחלט"העם העומד מול הקב, עם ישראל

  :סוקר קו אופי זה של עמנו) ל מפראג"אחיו של מהר(
  

מצינו שהכתוב מעיד על שאר האומות שכולם השוו את דעתם בעמק השוה 
 ולא כן 259.הכבוד שהיה ראוי לולהמליך את אברהם אבינו עליהם ולתת לו כל 

ואף על פי כן היו חולקים , כי מי לנו גדול כמשה. וצאן מרעיתו' אנחנו עם ה
  .עליו תמיד

אינה נמצאת אצלינו רק בשביל שאנו עם ] של מחלוקת[וגם מדה זו המגונה 
כמו . כי הוא לבדו מלכנו, לבדו' ואין לנו להשתעבד לשום אדם בלתי לה', ה

 ועל דרך הזרות 260.הנביא על ששאלו להם מלך בימי שאולשהוכיחם שמואל 
כי מרדכי היהודי היה משנה , כתבו מלכי פרס ומדי על ספר דברי הימים שלהם

ואפילו הכי לא היה רצוי רק ...  שהוא דבר חידוש אצלם261,למלך וגדול ליהודים
  262.לרוב אחיו ולא לכל אחיו

  
המשיח אינו . אדם מישראלה הוא המוקד האמיתי של ה"מלך מלכי המלכים הקב

  .אלא האמצעי להגשמת מטרותיה של ההשגחה האלוקית
  

  
' פ, משך חכמה' ועי. תתקכג' עמ, א" אביב תשכתל, ג"ח, חייו ופועלו: החפץ חיים, מ ישר"רמ  258 

 .ק"ה חולין פ"ד, קרח' פ, שם; ה ויהי כאשר קרב"ד, כי תשא
 .י שם"רש' ועי. יז, בראשית יד  259 
אלקי ישראל אנכי העליתי את ישראל ' ויאמר אל בני ישראל כה אמר ה: "יח, א י-שמואל  260 

ואתם היום מאסתם , צים אתכםממצרים ואציל אתכם מיד מצרים ומיד כל הממלכות הלוח
 ".את אלקיכם אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרתיכם ותאמרו לו כי מלך תשים עלינו

 .ג, אסתר י  261 
, ין בפירוש העמק דבר'ב מוואלוז"השוה דברי הנצי. 'פרק ג, גאולה וישועה' ס, ספר החיים  262 

אשר ידע טבעם להיות ", שמשה רבינו מיאן להוציא את בני ישראל ממצרים, יא, שמות ג
 ".סרבנים על דעת גדוליהם יותר משאר אומות העולם
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  ' אלמכטיגר גאט'ביידיש דייטש ' אדיר הוא'שיר הכיסופים 
ק''ציור בהגדה כתב יד אמשטרדם ת
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  גאולה ולימוד תורה

  
יותר . על ידי לימוד תורה' מטרתו העליונה של עם ישראל היא לדבוק בה

' יהי רצון מלפניך ה. " המשיחלימותנתאוו , ביאים למשיחמשנתאוו חכמים ונ
אלקינו ואלקי אבותינו שנשמור חוקיך בעולם הזה ונזכה ונחיה ונראה ונירש 

. כך שגור בפי המתפללים, "טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא
לא כדי שישלטו על , לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח: "ם"ומבאר הרמב
ולא כדי , ולא כדי שינשאו אותם העמים, ם"ולא כדי שירדו בעכו, כל העולם

ולא יהיה להם ,  אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה–לאכול ולשתות ולשמוח 
  263".כדי שיזכו לחיי העולם הבא, נוגש ומבטל

 והכלי האפקטיבי האמצעיהוא גם ,  הגאולהתכליתלימוד תורה מלבד היותו 
  .אולה הגהבאתביותר ל

אין ישראל נגאלין לא מתוך הצער ולא מתוך השעבוד ולא מתוך : "ל"אמרו חז
אלא , הטלטול ולא מתוך הטירוף ולא מתוך הדוחק ולא מתוך שאין להם מזונות

ויהיה כל אחד מהם קורא ושונה , מתוך עשרה בני אדם שהן יושבין זה אצל זה
ל " חז265".'יטה והיה קדשובהר ציון תהיה פל '264:שנאמר, עם חבירו וקולם נשמע

  266".אף מקרב את הגאולה"שהלומד תורה לשמה , מסרו גם את מימרתו של לוי
, ואם לא ישובו: "הזוהר הקדוש תובע את לימוד התורה לשם הבאת גאולה

 בלא זכות ובלא 267',הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה': ה אומר"הקב
שתהיו , עיסקו בתורה', צאןהשקו ה'לכו : אבל רפואה אחת יש, מעשים ישרים

למקום מנוחה למקום טוב וכיסופי ' ולכו רעו, 'מושקים ממימי התורה
וכי שמע מר : אמר לו. יצחק' יוסי בר חלפתא היה יושב לפני ר' ר "268".נחלתכם

לא התרחקו ימות המשיח : אמר לו? על שום מה התרחקו ימות המשיח מגלות זו
  269".מגלות זו אלא על ביטול תורה

  
 .ד"ב ה"מלכים פי' ה  263 
 .עובדיה יז  264 
 .ד"סוף פרק י, אליהו זוטא  265 
 .ב"סנהדרין צט ע  266 
 .ז, בראשית כט  267 
הן עוד היום גדול לא עת ': ה אמר"קב, ואי לא יתובו: "לשון הזוהר בארמית. ואתחנן' פ, זוהר  268 

השתדלו ', השקו הצאן' לכו –אבל אסותא חד . בלא זכו ובלא עובדין דכשרן', האסף המקנה
לאתר דנייחא לאתר טבא וכסופא ' ולכו רעו, 'באורייתא דאתשקייו מימי אורייתא

 ".דאחסנתיכון
. יצחק' יוסי בן חלפתא הוה יתיב קמיה דר' ר: "לשון הזוהר בארמית. בראשית' פ, זוהר חדש  269 

לא : אמר ליה?  מידי שמיע ליה למר על מה אתארך יומא דמשיחא מן גלותא דא:אמר ליה
 ".אתארך יומא דמשיחא מן גלותא דא אלא על בטול אורייתא
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, כשם שעשה לאבותינו במצרים. "ל במקומות שונים"דרישה זו חוזרים חזעל 
או , השמע עם קול אלקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי': שנאמר

 הקדים מתן תורה ליציאתם – 270'הנסה אלקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי
כך אין , שלא הוציאם ממצרים אלא כדי לקבל את התורה, לומר לך, ממצרים

אין הגליות מתכנסות אלא בשביל  "271".גאלים מן האומות אלא בזכות התורהנ
 274.לשון מתניתין' יתנו '273,"'גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם': 272שנאמר, המשניות

כבר : יאמר למלך המשיח, לגאול את עמו מהגלות' וכאשר יהיה רצון לפני ה"
י הדור קבועים על וחכמ, נשלם קץ הגלות וזכות הצדיקים עלה לפני כריח בשמים

עתה קום קבל מלכות שגנזתי , עוסקים בדברי סופרים ודברי תורה, שערי מדרש
בוא : ויאמרו לו בני ישראל, ובעת ההיא יתגלה מלך המשיח לכנסת ישראל. לך

  275".ונעלה לירושלים ונהא יונקים עמך טעמי תורה, תהא עמנו לאח
קול 'פנה ב, ה"ת תרפלעלות לארץ ישראל בשנ' חפץ חיים'כשהתכונן מרן ה

, בקשתי האחרונה. "בו הביע בקשה מקרב לב, אל המוני בית ישראל' קורא
והנני מזכיר לכם את . היא על דבר חזוק התורה והישיבות, בהפרדי מאתכם

הנני שולח לכם את ' שקודם הבטחת 276,הנבואה האחרונה של אחרון בנביאים
באשר זהו ', על כל ישראל' י גוזכרו תורת משה עבד'דרש מאתם ' וגו' אליה הנביא

  277".יסוד ועיקר חייהם וזכותם לגאולה שלמה
כל מי שנגע : "תובע לימוד תורה בתור הכנה למשיח' חפץ חיים'תמיד היה ה

צריכים אנו בכל עוז להכין , ומאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, בלבו' יראת ד
והן , הן במשנה, אהן במקר, את עצמנו לביאת משיח צדקנו כל אחד כפי יכלתו

  278".ושנוכל לקבל פני המשיח בשמחה, כדי שנזכה לגאולה שלמה אמתית, בגמרא
  

  
 .לג, דברים ד  270 
 .אתחנן' פ, פסיקתא זוטרתא  271 
 .י, הושע ח  272 
 .ו"תהלים רמז תתע, ילקוט שמעוני  273 
, ט"ירושלים תשמ, נשמת אדם, ש קרמניץ"רא; 'פרק כ, א"ח, א"תורת העולה לרבינו הרמ' ועי  274 

, א"ח, ס"דרשות חת; ה שלא יגלו"ב ד"ס כתובות דף קיא ע"חידושי הפלאה עמ; קסח' עמ
כי הגאולה מתעכבת עד שיושלם , גם מבואר בספרים הקדושים.  דף עג טור ב,ט"סערעטה תרפ

ם "מכתב הגר' עי. תהליך התגלות חידושי תורה שבעל פה על ידי יגיעת המעמיקים בה
 .ד"ליק תרכ, בראש ספר אמונה והשגחה, ממינסק

 .א,  ח–יד , תרגום שיר השירים ז  275 
 .מלאכי ג  276 
כתב רבי , ב"דף כז ע, ה"שקלוב תקנ, כעין זה בספר ריח השדה. ד"ס' סי, מכתבי החפץ חיים  277 

 כן תהיה שזאת הגאולה האחרונה שאנו מצפין וממתינים היא גם", אליעזר הלוי סגל מפינסק
הנה אנכי שלח לכם את ... זכרו תורת משה עבדי': כמו שאמר הנביא, על ידי עסק התורה

 ". שנזכה היא על ידי עסק התורהשעיקר הגאולההרי ', אליה הנביא
 .ועוד כהנה', כ' סי, שם  278 
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  בערך' תחריט משנת ת, שמחת הגאולה בשערי ירושלים

  
, תעמולה לאמונה במשיח בקרב פורקי עול שאין בדעתם כלל לחזור בתשובה

ר מעוון ביטול בעיק, תיקון עצמי של שומרי תורה ומצוות. אינה מחישה את בואו
הוא זה שסולל את הדרך לביאת משיח , תורה שגרם את חורבן בית המקדש

לימד פרק חשוב , ין'ח מוואלוז"רבו של הגר, ר רפאל הכהן מהאמבורג"הג. צדקנו
  :בסוגיא זו
  
מדת הדין ? מי מעכב, וכי מאחר שהוא מחכה ואנחנו מחכים: "ל"אמרו ז
 וצריכים 280,ת המקדש נחרב בעון זהשבי,  וביותר בעון ביטול תורה279!"מעכב

,  שאין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי281ומה שאמרו. אנו לתקן העון הזה
, אבל אותן שלא ישובו לעולם אינן בכלל זה, הכוונה הוא על אותן שישובו

ועמך כולם צדיקים 'ממה שנאמר , יוחנן שיהיה דור שכולו זכאי' וזהו שדרש ר

  
 .ב"סנהדרין צז ע  279 
 .ב"בבא מציעא פה ע; א"נדרים פא ע' עי  280 
 .א"סנהדרין צח ע  281 



 ומתנגדיהם השקר משיחי  78
 

',מעשי ידי להתפאר' כו
ישראל 'והם הכשרים שבישראל שעליהם נאמר  282 

',אשר בך אתפאר
אין ] אדם[כי 'כמו שנאמר ,  והם אף כי לפעמים חוטאין283 

, צריכין לעשות תשובה קודם שיבא בן דוד',  כו284'צדיק בארץ אשר יעשה טוב
וכל איש מישראל אשר יראת אלקים נוגע בלבבו ורוצה ... שיהיו כולם זכאים

ישים אל לבו , רק שאור שבעיסה מעכב, עשות תשובהלהתקרב אל אלקים ול
ויחשב עם נפשו ויאמר אולי בשלי הרעה הגדולה זאת אשר ארך הגלות גלות 

רק , אינן מעכבין את הקץ... אותן שלא ישובו לעולם... השכינה וגלות התורה
אבל עדיין לא עשו בפועל , אתה ואנשים שכמוך אשר רוצים לעשות תשובה

  285.הם המעכבים את הקץ, ם כראויולא תקנו מעשיה
  

הריהו כמי ששורף ! משיח: מי שסוגר את הגמרא כדי לצעוק ברחובות ובשוקים
אלא שחברת הביטוח תפסה אותו , את רכושו על מנת לזכות בדמי ביטוח
  .בקלקלתו והוא נשאר קרח מכאן ומכאן

 
  הראוי להיות משיח

  
כל שכן התבטאויות נחרצות , קץ נחשבו לעיסוק פגוםאם חישובים סתמיים של ה

אם תראה . "בענינו של משיח ויומרות לגלות את זהותו המוחלטת בטרם הגאולה
 דע כי היו עסקיו – 286 מלמדנו רבינו יהודה החסיד–אדם שמתנבא על משיח 

ובשביל שהם , במעשה כשפים או במעשה שדים או במעשה שם המפורש
כדי שיתגלה לעולם ולבסוף יהיה , ומרים לו על משיחמטריחים את המלאכים א
או השדים באים ולומדים . על שהטריחו המלאכים, לבושת ולחרפה לכל העולם

  287".לו חשבונות וסודות לבושתו ולבושת המאמינים בדבריו

  
 .כא,  סישעיה  282 
 .ג, שם מט  283 
 .כ, קהלת ז  284 
דברי , א שפירא ממונקאטש"רח' ועי. 131' עמ, ה"ווילנא תרל, עמוד יום הדין, מרפא לשון  285 

 .ד"אות כ', מהדורא ג, תורה
 .ו"ר' סי, ספר חסידים  286 
מבואר שמלאכים נבראים מלמוד תורה לשמה וקיום מצות , ה"פרק ל, בספר הגלגולים  287 

אם עסק אדם בתורה , איכות המלאך תלויה באיכות המעשה. סוד המגידיםוזהו , כתקונן
יחסר גם , וכפי מה שיחסר מהמצוה, יהיה המלאך קדוש ואמיתי, לשמה או עשה מצוה כהוגן

ואם . ויש מגידים המשקרים במקצת, על כן יש מגידים אמיתיים לגמרי. אור המלאך ההוא
הטוב שבו , גם באותו מלאך כלול טוב ורע, רההיתה כונה רעה במעשה או דבר שקר באותה תו

. ויש כמה וכמה חילוקים בין המגידים השונים. והרע שבו אומר שקר, אומר דברי אמת
תורת , י עמדין"ר. כיחש לו בקצת דברים', בית יוסף'ומבואר שם כי אפילו המגיד של הרב 

, ל"זצ] 'חכם צבי'בעל [ד אדוני מורי החסי: "כתב על כך, א"דף מח ע, ב"אלטונא תקי, הקנאות
, ר שמריהו גריינמן"הג". היה למדן יותר גדול ממגיד שלו' בית יוסף'הרב : היה אומר

, 3' עמ, ד"וירא תשנ' ק פ"עש, מוסף שבת קודש', יתד נאמן'ברשימותיו שנתפרסמו בעתון 


