אור המועד
ימי 'בין המצרים'
ליקוט מדברי הנשר הגדול רבנו משה בן מימון זת"ל
על ענייני חורבן וגלות ,גאולה ומלך המשיח
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"...שני החגים הללו יחד ,כלומר סוכות ופסח ,מלמדים רעיון ומידות :הרעיון בפסח
היא זיכרון אותות מצרים והשרשתן לדורות ,הרעיון בסוכות השרשת אותות המדבר
לדורות .והמידות ,הם שיהא האדם זוכר תמיד ימי הרעה בימי הטובה כדי שתגדל
תודתו את ה' ותושג לו הענווה ושפלות הרוח .ולכן יאכל מצה ומרור בפסח כדי לזכור
מה שאירע לנו .וכן יצאו מן הבתים וישבו בסוכות כדרך שעושים העמלים שוכני
המדברות והיערות ,כדי לזכור שכך היה מצבנו לפָ נִים" ,כי בסוכות הושבתי את בני
והדשֵ ן
ישראל ,"...ועברנו מזה לשכון בתי מַ ׂשכיות ,במיטב המקומות שבעולם ָ
ביותר ,בחסדי ה' והבטחתו לאבותינו ,לפי שהיו אנשים שלֵמים בהשקפותיהם
ומידותיהם ,כלומר :אברהם ויצחק ויעקב ,כי גם זה ממה שהתורה סובבת עליו ,כלומר
שכל טובה שיטיב בה והֵ טיב  -אינה אלא בזכות אבות הואיל ושמרו דרך ה' לעשות
צדקה ומשפט" (מורה הנבוכים ג ,מג).

לזכרו של
ר' אברהם ב"ר סעיד נפש
שזכה לבנות אחת ומיוחדת מחורבות ירושלים בשבת 'נחמו נחמו עמי',
בשובו שיבת הארץ כבראשונה.
זכר את ימי רעת הגלות בימי טובת הגאולה ,ולכן הגדיל תודה לה' והיה עָ ָנו ושפל רוח
תעמוד זכותו לזרעו ,הואיל ושמר דרך ה' לעשות צדקה ומשפט
וקובץ זה מכוחו וכוח כוחו

מכון מש"ה  -לחקר משנת הרמב"ם
טל'  03-5351119אתר נצח ישראל www.net-sah.org
טיוטה ראשונית וניסיונית ,לא מוגהת .הקוראים מוזמנים להעביר למכון מש"ה הערות והארות ,המלצות ותיקונים.
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רקע  -תעניות החורבן
מטר ת תעניות החורבן  -לגרום לנו לתקן את מעשינו עתה
הלכות תעניות פרק ה:

יש שָ ם ימים שכל ישראל ִמתענים בהם ,מפני הצרות שאירעו בהן ,כדי לעורר
הלבבות ולפתוח דרכי התשובה ,ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ,ומעשה
אבותינו שהיה כמעשינו עתה  -עד שגרם להם ולנו אותן הצרות .שבזכרון
דברים אלו נשוב להיטיב ,שנאמר "והִ ת ַודו את עוונם ואת עוון אבותם" (ויקרא
כו ,מ).
{והעיר כאן מארי ,כי "דברי רבנו ברורים שאין אנו מתענים [ו]בוכים על העבר כי 'העבר
אין' ,אלא על ההווה  -על מעלינו פשעינו ומרדינו .ונמצא כי צומות הללו לא בלבד שהן
דבר הנדּור ,לא בלבד שנוסף על כך שהם דברי קבלה  -אלא אף לתא דאורייתא יש בהם,
והיא התשובה ,ובסיכומּה מצ ַות הוידוי ,שהיא מצוה שאינה צמודה לעונה ולא לזמן ,לא
ליחיד ולא לצבור ,אלא מצוותה בכל יום בכל שעה ובכל רגע}"...

ואלו הן:
יום שלושה בתשרי  -שבו נהרג גדליה בן אחיקם ,ו ִנכּבת גחלת ישראל
הנשארה ,וסיבב להָ תֵ ם גלותן.
ועשירי בטבת  -שבו סָ מַ ך מלך בבל נבוכדנאצר הרשע על ירושלים ,והביאּה
במצור ובמצוק.
ושבעה עשר בתמוז ,חמישה דברים אירעו בו  -נשתברו הלוחות ,ובטל התמיד
ִמּבַ ית ראשון ,והובקעה ירושלים בחורבן שני ,ושרף אפוסטמוס הרשע ספר
תורה ,והעמיד צלם בהיכל.
ותשעה באב ,חמישה דברים אירעו בו  -נגזר על ישראל במדבר שלא ייכנסו
לארץ ,וחרב הבית בראשונה ובשנייה ,ונלכדה עיר גדולה ובית תור היה שמה
והיו בה אלפים ורבבות מישראל ,והיה להם מלך גדול ודימו כל ישראל וגדולי
החכמים שהוא המלך המשיח ,ונפל ביד גויים ונהרגו כולם ,והייתה צרה
גדולה כמו חורבן המקדש .ובו ביום המוכן לפורענות ,1חרש טורנוסרופוס
הרשע ממלכי אדום את ההיכל ואת סביביו ,לקיים "ציון שדה תֵ חָ רש" (ירמיהו
כו ,יח; מיכה ג ,יב).

 " 1ובחרו יום חמשה עשר באב לפי שבו פסקה המגפה ממֵ תֵ י מדבר בשנה האחרונה מן הארבעים,
לפי שהיה המוות מתרבה בהם כל תשעה באב ,ובשנה האחרונה פסק ,ונשארו מצַ פִ ים עד חצי החודש
ואז בטח לִ בם והבינו שכבר בא הרצון ונגמר החרון ונסתלק מהם ,לכך עשו אותו מֵ אז יום שמחה"
(פירוש המשנה תענית ד ,ז).
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וארבעת ימי הצומות האלו הרי הן מפורשין בקבלה" :צום הרביעי וצום
החמישי וצום השביעי וצום העשירי" (זכריה ח ,יט) :צום הרביעי  -זה שבעה עשר
בתמוז שהוא בחודש הרביעי ,וצום החמישי  -זה תשעה באב שהוא בחודש
החמישי ,וצום השביעי  -זה שלושה בתשרי שהוא בחודש השביעי ,וצום
העשירי  -זה עשרה בטבת שהוא בחודש העשירי.
פירוש המשנה ראש השנה א ,ג:

" בבית שני לא היו מתענין לא עשירי בטבת ולא שבעה עשר בתמוז ,אלא
הרוצה יתענה או שלא יתענה ...אמר ה'" :כה אמר ה' צום הרביעי וצום
החמישי וצום השביעי וצום העשירי וכו'" ,כאילו נתן את הבחירה בידם באלו
הימים ,אם רצו מתענין בהם או שלא יתענו ...והיו מתענין תשעה באב אף על
פי שהוא מסור לרצונם ,מפני שהוכפלו בו צרות".
{והעיר מארי רפ"ה מהלכות תעניות" :והואיל וכתב רבנו דבזמן בית שני היו מסורים
לבחירתם וכאן (-בהלכות תענית) לא הזכיר מאומה מדברי רב פפא בראש השנה דף יח ב,
כלומר לא חילק בין זמן שיש שלום לזמן שיש גזרה ,אלא פסק סתם 'כל ישראל מתענין
בהן' .לפיכך נראה לי שרבנו מפרש 'שלום' הוא בית המקדש ,ופסק במחלוקת רב ורבי חנינא
(-מול) ורבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי כמאן דאמר בזמן שיש שלום כלומר בזמן שיש מקדש
כמובן ,ו'אין גזרה' כלומר ואין יד האומות שולטת בארץ ישראל  -רק אז יהיו לששון
ולשמחה .אבל בזמן שאין שלום  -לעולם צום בין שיש לישראל מלכות בין שאין לישראל
מלכות .ולפיכך בזמן בית שני שאמנם היה שלום אך היו תחת ידי שלטון כורש ודריווש ויוון
ואחרים ,רצו  -מתענין ,רצו  -אין מתענין .ולפיכך מיום שחרב המקדש הם צום בהחלט עד
ביאת המשיח ובניין המקדש.
עוד נראה לי ,שאמנם היתה זו דעתו מקודם בפירוש המשנה לענין פירוש 'שלום' ,אך
בינתיים שינה דעתו בפירוש 'שלום' וסבר דבזמן הזה נתונים לבחירה ,והיה בלתי ניתן
לבחירה אלא נדּור או חובה על הכל הוא רק תשעה באב .ולפיכך בחתימת מניין המצוות
הקצר שבתחילת החיבור הזכיר רק תשעה באב בין מצוות דרבנן ,ראה שם מהדורתנו זו עמ'
עה אות כא .והדר סבר כבתחילה דכולן כלומר המפורשים בקבלה אינן ניתנים לבחירה כל
זמן שאין מקדש ,ולכשיהיה מקדש ואין גזרה כלומר מלכות ישראל עצמאית כמלכות דוד
בשעתו  -רק אז יהיו לששון ולשמחה"}.

גורמי החורבן ,גורמי הגלות
הלכות תשובה ריש פרק ט:

מאחר שנודע שמתן שכרן של מצוות והטובה שנזכה לה אם שמַ רנו דרך ה'
הכתוב בתורה היא חיי העולם הבא ,שנאמר "למען ייטב לך והארכת ימים"
(דברים כב ,ז) ,והנקמה שנוקמין מן הרשעים שעזבו ָארחות הצדק הכתובות בתורה
תיכרת הנפש ההיא עוונה בה" (במדבר טו ,לא) -
ֵ
"היכרת
ֵ
היא ה ָכ ֵרת ,שנאמר
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מה הוא זה שכתוב בכל התורה כולה' ,אם תשמעו יגיע לכם ,ואם לא תשמעו
יקרא אתכם' ,וכל אותן הדברים בעולם הזה  -כגון שובע ורעב ,ומלחמה
ושלום ,ומלכות ושפלות ,וישיבת הארץ וגלות (-אם כן גדר 'גלות' הוא 'אי ישיבה בארץ'),
והצלחת מעשה והפסדו ,ושאר כל דברי הברית?
כל אותן הדברים אמת ,היו ויהיו ,ובזמן שאנו עושין כל מצוות התורה ,יגיעו
אלינו טובות העולם הזה כולן .ובזמן שאנו עוברין עליהן ,תקרא אותנו הרעות
הכתובות .ואף על פי כן אין אותן הטובות הן סוף מתן שכרן של מצוות ,ולא
אותן הרעות הן סוף הנקמה שנוקמין מעובֵ ר על כל המצוות.
מורה הנבוכים ב ,כט:

...ואחר כך הזכיר (-ישעיה) אופן חיובנו לייסורין הקשים שבאו עלינו ,לפי
דרשתי ללוא שָ ָאלו וגו'" (ישעיה סה ,א).
שנקרֵ אנו אל האמת ולא עָ ִנינו ,אמר " ִנ ַ
מורה הנבוכים ב ,כט:

...אמר ירמיה בתיאור חורבן ירושלם בעוונות אבותינו" :ראיתי את הארץ
והנה תוהו ובוהו וגו'" (ירמיהו ד ,כג).
פירוש המשנה סנהדרין י ,א ('הקדמה לפרק חלק'):

ההבטחות והפכן האמורים בתורה ,עניינן כמו שאבאר לך ,וכך הוא :שהוא
אומר לך 'אם תקיים את המצוות הללו אע ָזרך על קיומן והשלמּות בהן ,ואסלק
מעליך כל המעצורים' ,לפי שאי אפשר לאדם לעבוד [את ה'] לא חולה ולא
רעֵ ב ולא צמֵ א ולא במצב של מלחמה ,ולכן הבטיח בהסרת כל אלה ושיהיו
בריאים וש ֵלווים כדי שתש ַל ם להם הידיעה ויזכו לחיי העולם הבא .נמצא
שאין תכלית התורה שתדשן האדמה ויאריכו ימים ויבריאו הגופות ,אלא ֵיעזרו
על קיומּה בכל הדברים הללו .וכן אם עברו ,יהיה עָ נשם שיבואו עליהם כל
אותם המעצורים עד שלא יוכלו לעשות טוב ,וכמו שאמר "תחת אשר לא
עָ בַ דתָ את ה' וכו'" (דברים כח ,מז).
וכאשר תתבונן התבוננות נפלאה זו ,תמצא שהוא כאילו אמר 'אם עשיתָ ִמקצת
אֵ לו המצוות באהבה וחריצות אע ָזרך על כולם בהסירי מעליך כל העוצרים
והמעכבים ,ואם הִ ז ַנחתָ מהם מקצתם מתוך זלזול אביא עליך מעכבים שיעכבוך
מכולם עד שלא תשיג שלמות ולא קיום' ,וזהו עניין ָאמרם עליהם השלום
"שכר מצוה מצוה ,ושכר עברה עברה" (אבות ד ,ב).
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תועלת הגלות והחורבן
אבלות החורבן דומה לאבלות על מתו
פירוש המשנה תענית ד ,ו:

ממה שאתה צריך לדעת ,שכל מצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב.
הלכות תעניות ה ,ט:

חסידים הראשונים כך הייתה מידתן :ערב תשעה באב מביאין לו לאדם לבדו
ושורּה במים ויושב בין תנור לכיריים ואוכלה ,ושותה עליה
ָ
חרבה במלח,
פת ֵ
קיתון של מים בדאגה ובשיממון ובכיה ,כמי שמתו מוטל לפניו .וכזה ראוי
לחכמים לעשות ,או קרוב מזה.
תועלת ( מנהגי ) האבלות על מתו  -ה תעוררות לתיקון
ולתשובה
הלכות אבל סוף פרק יג:

אין בוכין על המת ָיתר משלושה ימים ,ואין מספידין יתר על שבעה .במה
דברים אמורים ,בשאר העם .אבל תלמידי חכמים ,הכול לפי רוב חכמתן .ואין
בוכין עליהם יותר משלושים יום  -שאין לנו גדול ממשה רבנו ,וכתוב " ַויתמּו
ימֵ י בכי אֵ בל משה" (דברים לד ,ח).
וכן אין מספידין ָיתר על ש ֵנים עשר חודש  -אין לנו בחכמים גדול מרּבֵ נו
הקדוש (-רבי יהודה הנשיא) ,וש ֵנים עשר חודש בלבד ִנספד .וכן חכם שבאה שמועתו
לאחר שנים עשר חודש ,אין סופדין אותו.
אל יתקשה אדם על מתו יתר מדי ,שנאמר "אל תִ בכו למת ואל תנודו לו" (ירמיהו
כב ,י) ,כלומר יתר מדי ,שזה הוא מנהגו של עולם .והמצעֵ ר עצמו על מנהג
העולם (-המיתה) הרי זה טיפש .אלא כיצד יעשה  -שלושה לבכי ,שבעה להספד,
שלושים יום לתספורת ולשאר החמישה (ראה הל' אבל ו ,ב).
כל מי שלא מתאבל כמו שציוו חכמים הרי זה אכזרי ,אלא יפחד וידאג ויפשפש
במעשיו ,ויחזור בתשובה .ואחד מבני חבורה שמת ,תדאג כל החבורה כולה.
כל שלושה ימים הראשוניםִ ,יראה את עצמו כאילו חרב מונחת לו על כתפו.
משלושה ועד שבעה ,מונחת בקרן זווית .מכאן ואילך ,עוברת כנגדו בשוק.
כל זה כדי להכין עצמו לחזור ,וייעור משנתו ,והרי הוא אומר "הִ כיתה אותם
ולא חלו" (ירמיהו ה ,ג) ,מכלל שצריך להקיץ ולחּול.
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הצום ,על אף שהוא חובה ,אינו עיקר ותכלית הכוונה
הקדמת פירוש המשנה אבות ,פרק ד מהשמונה:

וגם בדברי נביאינו וחכמי תורתנו ,מצאנו שהם תמיד מתנהגים במיצוע
ושומרים נפשם וגופם כמו שחייבה אותם תורה ,והשיב ה' יתעלה על ידי
נביאו למי ששאל על תענית יום אחד בשנה ,האם יתמיד על כך או לא ,והוא
אמרם לזכריה" :הַ אבכה בחודש החמישי ,הי ָנ ֵזר כאשר עשיתי זה ַכמה
שנים?" והשיבָ ם" :כי צַ מתם וסָ פוד בחמישי ובשביעי ,זה שבעים שנה -
הצום צַ מתוני ָאני? וכי תאכלו וכי תשתו  -הלא אתם האוכלים ואתם
השותים" .וציוה אותם במיצוע ובמעלות בלבד ,לא בצום ,והוא ָאמרו להם
"כה אמר ה' צבאות לאמר :משפט אמת שפטו ,וחסד ורחמים עשו איש את
אחיו וכו'" (זכריה ז ,ג-ט) ,ואמר אחר כך" :כה אמר ה' צבאות :צום הרביעי וצום
החמיש י וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה
ולמועדים טובים ,והאמת והשלום אהָ בו" (שם ח ,יט).
אמתיות לא ישתנו ,כמו
ודע ,ש'האמת' הם המעלות ההגיוניות לפי שהם ִ
שהזכרנו בפרק השני ,ו'השלום'  -המעלות המדותיות ,שבהם יהיה השלום
בעולם.
תועלת הגלות  -כ פרת העוונות
חתימת פירוש המשנה לרמב"ם ,סוף מסכת עוקצין:

"...ומי שימצא בו (-בפירוש המשנה) מקום פקפוק או שנראה לו בפירוש הלכה מן
ההלכות ביאור טוב ממה שבארתי  -יעיר על כך וידי ֵנני לזכּות ,כי מה שהטלתי
על עצמי בזה אינו מעט ,ולא ביצועו קל אצל בעל צדק וחוש הבחנה טוב.
ובפרט בהיות לבי טרוד לעתים קרובות בפגעי הזמן ומה שגזר ה' עלינו מן
הגלות והנדוד בעולם ,מקצה השמים ועד קצה השמים ,ואולי כבר קיבלנו שכר
דבר זה' ,גלות מכפרת עוון' (ברכות נו א) .יודע הוא יתעלה כי יש הלכות מהם
שכתבתי פירושן במסעותַ י בדרכים ,ומהם עניינים רשַ מתִ ים בהיותי על גבי
האניות בים הגדול ,ודי במצב זה ,נוסף על היותי מעיין במדעים אחרים".
איגרת תימן א ,עמ' ל:

ולכן ישישו הנמצאים בו במה שסובלים מן הייסורים וָאבדן הרכוש והגלות
וקלקול כל מצביהם ,כי כל זה תפארת להם לפני ה' יתעלה והשֵ ג עצום ,וכל
אשר יארע להם הוא כקרבן כליל על גבי המזבח ,וייאמר להם " ִמלאו ידכם
היום לה' ולתת עליכם היום ברכה" (שמות לב ,כט) .לפיכך ראוי להם לברוח ולנוס
(אחרי ה') ,ולהיכנס ליערות ולמדברות ,ואל יחוסו על הפרידה מן הקרובים
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ולא על ָאבדן רכוש ,כי כל זה מעט ודבר ִמזעָ ר כלפי ה' מלך המלכים המושל
בכל ,והוא 'השם הנכבד והנורא הזה ,את ה' אלהיך' (דברים כח ,נח) ,ונאמן הוא
לשלם שכר טוב בעולם הזה ולעולם הבא.
הלכות תשובה ב ,ד:

ִמ ַדרכי התשובה להיות השָ ב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ,ועושה
צדקה כפי כוחו ,ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ,ומשַ נה שמו כלומר ש'אני
אחר ,ואֵ יני אותו האיש שעשה אותן המעשים' ,ומשַ נה מעשיו כולן לטובה
ולדרך ישרה .וגולה ממקומו ,שגלות מכפרת עוון מפני שגורמת לו להיכנע
ולהיות עָ ָנו ושפַ ל רוח.

השפעות הגלות והחורבן ,ותוצאותיהם
גלות אינה רק שינוי מקום מגור ים ,אלא משפיעה על כל
צדדי החיים ( גשמיים ורוחניים )
על פי פירוש המשנה סנהדרין י ,א ,הכת הרביעית:

תענוג הגוף והישגי העולם בעולם הזה ,כגון :שפע הארץ ,וריבוי הנכסים
והבנים ,ואורך החיים ובריאות הגוף ,והביטחון ,ושתהיה לנו מלכות ונהיה
שליטים על אויבינו  -בזמננו זה זמן הגלות אנחנו בו בהיפך המצבים האלה.
חתימת איגרת השמד:

גד ַלנו כאב ומבטן אִ מֵ נו
מיום שגלינו מארצנו לא פסק ממנו שמד ,כי מנעורינו ֵ
הִ נחָ נו (ראה איוב לא ,יח) ,ובכל התלמוד אומרים' :שמדא עבֵ יד דבטל!' השם
יבט ֵלהו מעלינו ,ויקיים בנו מה שנאמר" :בימים ההם ובעת ההיא נאום ה'
יבוקש את עוון ישראל ואיננו ,ואת חטאת יהודה ולא תמָ צאינה כי אסלח
לאשר אשאיר" (ירמיה נ ,כ) ,כן יהי רצון אמן.
הגלות  -א רכה וק שיה  -גורמת ליציאה מן הדת [גם מתוך
ייאוש ]
הקדמת פירוש המשנה אבות ,פרק ח מהשמונה:
...אבל מאמר ישעיה "למה תַ תעֵ נו ה' מדרכיך ,תקשיח לבנו מיראתך" (ישעיה סג,

יז) ,אינו מן העניי ן הזה כלל ואינו תלוי בשום דבר מכל העניין הזה
שלעתים נמנעת מאדם אפשרות התשובה ,כעונש) .אלא עניין אותם הדברים לפי מה שנאמר
(שנזכר לעיל,
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לפניהם ולאחריהם ,שהוא (-ישעיה) נתחנן על הגלות ו ֵגרותינו ופיזורנו
והשתלטות האומות עלינו .אמר בהתחננו' :אלהַ י ,כאשר יראו את המצב הזה
שישתלטו עליהם הכופריםִ ,יסטו מדרך האמת ויסור לבם מיראתך ,וכאילו
אתה הוא שגורם לאותם הסכלים לצאת מדרך האמת' ,כעין מה שאמר משה
שמעָך ,מבלתי יכולת ה'( "...במדבר יד,
רבנו "ואמרו כל הגויים אשר שמעו את ִ
טו-טז) ,ולפיכך אמר אחר זה" :שוב למען עבדיך שבטי נחלתך" (ישעיה שם) ,כלומר
דברי מחפשי האמת
כדי שלא יהא שָ ם חילול ה' .וכמו שביאר בתרי עשר ֵ
הנרדפין על ידי הגויים בזמן הגלות ,אמר (כִ )מסַ פֵ ר את דבריהם" :כל עושֵ ה-
רע טוב בעיני ה' ,ובהם הוא חפֵ ץ ,או ַא ֵיה אלהֵ י המשפט" (מלאכי ב ,יז) ,וסיפר גם
מה שאמרנו מחמת קושי הגלות" :אמרתם ,שָ וא עבוד אלהים ומה בצע כי
שמרנו משמרתו וכי הלכנו קדורנית מפני ה' צבאות ,ועתה אנחנו מַאשרים
ֵזדים וכו'" ,וביאר ואמר שהוא יתעלה יגלה האמת ,ואמר "ושבתם וראיתם
וכו'" (שם ג ,יד-טו)...
איגרת תימן א ,עמ' חי:

מה שהזכרת שמקצת בני אדם סטו לִ בותם ונולד להם ספק ונתבלבלו
דעותיהם ,ומקצת בני אדם לא סרה אמונתם ולא נשתבשו  -הנה כבר קדמה
ההעָ רה על דבר זה ,וביאר לנו האדון דניאל במה שהודיעו ה' כי כאשר יארך
זמן היותנו בגלות ויהיו הצרות נרדפות עלינוֵ ,יצאו רבים מן הדת ויסתפקו
ויתעו .וזה מחמת מה שיראו מחולשתנו וניצחון קמֵ ינו והתגברותם עלינו,
ושהמקצת לא יסתפקו ולא יתרופפו דעותיהם ,אמר" :יתבררו ויתלבנו ו ִיצָ רפו
רבים ,והרשיעו רשעים ,ולא יבינו כל רשעים ,והמשכילים יבינו" (דניאל יב ,י).
ואחר כך באר כי אפילו הנבונים והמשכילים אשר יעברו עליהם הצרות
ויעמדו בהם וישארו באמונתם בה' ובמשה עבדו ,יעברו עליהם דברים יותר
חמורים וקשים מאותם אשר עמדו בהם ,עד ש ִיטעו מקצתם ו ִיתעו ,ולא יזדככו
כי אם מעטים ,והוא אמרו "ומן המשכילים יכשלו" (שם יא ,לה).
איגרת תימן ג ,עמ' מז:

אבל אתם אחֵ ינו התחזקוִ " ,חזקו ויאמֵ ץ לבבכם כל המ ַיחלים לה'" (תהלים לא ,כה),
וכן ַאמצו זה את זה ,והַ שרישו בלבכם דעה זו על המשיח מהרה ִי ָגלה" ,חַ זקו
ידיים רפות ,וברכים כושלות אמֵ צו" (ישעיה לה ,ג) .ודעו כי ה' כבר הודיעָ נו על
ידי מבׂשֵ ר האומה ישעיה ,כי ממה שתארך הגלות עלינו ותחזקַ ,ידמו רבים
ממנו שה' עזב אותנו ומנע גבורותיו ממנו ,חלילה לו מכך ,לפיכך העיד על
עצמו שלא יעזבֵ נו ולא ִיטשנו ,אמר "ותאמר ציון ע ָזבני ה' ,וה' ש ֵכחָ ני" ,והשיב
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ואמר "התִ ש ַכח אישה עּו ָלּה ,מֵ ַרחֵ ם בן בטנּה וכו'" (מט ,יד-טו) .ועל ידי השליח
הראשון הודיעָ נו ה' את זה ואמר" ,כי אל רחום ה' אלהיך לא ַירפך ולא
ישחיתך" (דברים ד ,לא) .ואמר "ושב ה' אלהיך את שבותך וריחמך ,ושב וקיבצך
מכל העמים אשר הפיצך ה' אלהיך שמה" (שם ל ,ג).
איגרת תימן ג ,עמ' מ:

הקץ בדיוק ,לא יוכל שום אדם לדעת אותו לעולם ,כמו שביאר דניאל ואמר
"כי סתומים וחתומים הדברים" (יב ,ט) .אבל ריבוי התעסקות מקצת החכמים
מדמים שהִ שיגוהו ,כבר קדמה לנו ההערה על כך ,והוא ָאמרו
בכך ומה שהם ַ
הדעת" (שם ד) ,כלומר ריבוי ההשקפות.
"ישוטטו רבים ותִ רבה ָ
וכבר ביאר ה' על ידי נביאיו כי אנשים רבים יחַ שבו ִקצין למשיח ,ויכזיבו ולא
יתקיימו ,והזהיר ִמלפקפק על ידי כך ,ואמר :אל יַטעכם כיזוב חשבונָם ,אלא
כל מה שיוסיף להתמהמה  -הוסיפו בו תקווה ,והוא אמרו "ויָפֵ ח לַקץ ולא
יכ ֵזב ,אם יתמַ המָ ּה חכה לו כי ּבא יבוא ולא יאחר" (חבקוק ב ,ג).
גם כאשר גורם שמד הגלות ל יציאה מהדת  -נידונים ישראל
כאנוסי ם ,שעודם בצדקתם
איגרת השמד ב ,עמ' קט-קיב:

המפורסם בדברי רבותינו ז"ל ,שישראל בימי משה לפני צאתם ממצרים
השחיתו דרכם והפרו ברית מילה ,ולא היה בהם מהול אלא שבט לוי בלבד,
עד שבאה מצוות פסח ואמר ה' למשה" :וכל ערל לא יאכל בו" (שמות יב ,מח),
וציוום בעשיית המילה ,וכך אמרו חכמינו ז"ל (במדבר רבה יא ,ו) :משה היה מל
ויהושע פורע ואהרן מוצץ ,ואספו ערלות חמרים חמרים ,והיה דם המילה
מתערב בדם הפסח ,ובזה היו ראויים להיגאל ,והוא דבר ה' ליחזקאל " ָואעבור
ֵ
ע ַליך ואראֵ ך מתבוססת בדמָ ִיך ָואומַ ר לך בדמַ יך ח ִיי" (יחזקאל טז ,ו) .ואמרו ע"ה
שהם קלקלו בעריות ,כמאמר הכתוב "בן אדם שתיים נשים בנות אֵ ם אחת
היו" (יחזקאל כג ,ב)  .ועם היותם במצב הרע הזה ,בשביל שאמר משה רבנו ע"ה
"והן לא יאמינו לי" (שמות ד ,א) האשימו ה' על זה ואמר לו :משה ,הם מאמינים
בני מאמינים ,הם מאמינים דכתיב "ויאמֵ ן העם" (שמות ד ,לא) ,ובני מאמינים
דכתיב "והאמין בה' ויחשבהָ לו צדקה" (בראשית טו ,ו) ,אבל אתה אין סופך
להאמין דכתיב "יען לא האמנתם בי להקדישני" (במדבר כ ,יב) .ונענש לאלתר,
כמו שבארו ע"ה "החושד בכשרים לוקה בגופו ,מנא לן ,ממשה" (שבת צז א) .וכן
ישראל בימי אליהו היו כולם עובדי עבודה זרה ברצון בעוונותיהם" ,לבד
שבעת האלפים ,כל הברכיים אשר לא כרעו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו"
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(מלכים א יט ,יח)  ,ועם כל זה כשעמד ללמד חובה על ישראל בחורב כמו שאמר,
"ויאמר לו מה לך פה אליהו ,ויאמר קנא ִק ֵנאתי לה' צבאות כי עזבו בריתך בני
ישראל" (מלכים א יט ,ט-י) .אמר לו :שמא בריתך? אמר לו "את מזבחותיך הרסו".
אמר לו :שמא מזבחך? אמר לו "ואת נביאיך הרגו בחרב" .אמר לו והרי אתה
קיים! אמר לו "ואיוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקַ חתּה" .השיבו הקב"ה:
עד שאתה מלמד חובה על ישראל ,לא היה לך ללמד על אומות העולם שיש
להם בית ה ַועַ ד ,בית לעבודה זרהּ ,ותלמד חובה על ישראל? שנאמר "עזובות
ערי ערועֵ ר" (ישעיה יז ,ב) " -לך שוב לדרכָך מדּבַ ָרה דמשק" .כל זה מובן לחכמים
ֵ
במדרש חזית (שיר השירים רבה א).
וכן ישראל בזמן ישעיהו הִ רבו עוונות ,כמו שאמר "הוי גוי חוטֵ א וגו'" (ישעיה
א ,י) ,והיו בהם עובדי עבודה זרה כמו שאמר "וַאחַ ר הדלת והמזוזה ׂשמת
זִ כרו ֵנך" (ישעיה נז ,ח) ,והיו בם גם שופכי דמים כמו שנאמר "איכה היתה לזונה
מרצחים" (ישעיה א ,כא) .וכן מחללי שם שמים
קריה נאמנה? צדק ילין בה ועתה ַ
כמו שאמר "ָ...אכול ושתו כי מחר נמות" (ישעיה כב ,יג) .וביזו מצות ה' כמו שאמר
אורח ,הַ שביתו מפנינו את קדוש ישראל" (ישעיה ל ,יא).
"סורו ִמ ֵני דרך הַ טו מ ֵני ַ
ועם כל זה בשביל שאמר "ובתוך עַ ם טמא שפתים אנכי יושב" (ישעיה ו ,ה) ,מיד
"ויעף א ַלי אחד מן הׂשרפים ובידו רצפהַ ,ו ַי ַגע על פי ויאמר :הנה ָנ ַגע זה על
שפתיך וסר עוונך וחטאתך תכּופר" (ישעיה ה ,ו-ז) ,ולא נתכפרה עד שהרגו מנשה,
כפי שאמרו עליהם השלום (סנהדרין קג ב) .וכאשר עמד המלאך ולימד חובה על
יהושע בן יהוצדק בשביל בניו שהיו נושאים נשים שאינן ראויות לכהונה,
הרחיקו ה' כמו שאמר "יגער ה' בך השטן ,ויגער ה' בך הבוחר בירושלים,
הֹלא זה אּוד מוצָ ל מֵ אֵ ש וגו'" (זכריה ג ,ב).
אם כך נענשו עמודי עולם ,משה ואליהו וישעיהו ,ומלאכי שרת כשנשאו
בעדת ישראל מעט דברים  -כל שכן קַ ל ִמקַ ֵלי עולם יתיר לשונו על קהילות
ישראל חכמים ותלמידיהם ,כהנים ולויים ,לקרוא אותם פושעים ורשעים
וגוים ופסולי עדות וכופרים בה' אלהי ישראל ,וכותב הדבר הזה בכתב ידו,
ערבּות והנאה ,ולא עזבו הדת
ומה יהיה עונשו? והם לא מרדו בה' לבקשת ֵ
ורחקו ממנה כדי להשיג מַ עלה ותענוגי הזמן" ,כי מפני חרבות ָנ ָדדו ,מפני
חרב נטּושה ומפני קשת דרוכה ומפני כובד מלחמה" (ישעיה כא ,טו) .ולא ָי ַדע זה
האיש (-שהרחיק את האנוסים ,וכלפיו נכתבה איגרת השמד) שאֵ לו אינם פושעים ברצונם ,ולא
יעזבֵ ם ה' ולא יטשֵ ם ,ו"לא בזה ולא ִשקַ ץ ענּות עני" (תהלים כב ,כה) ,כמו שאמרו
עליהם השלום (בראשית רבה סה) "וירח את ריח ּב ָגדיו" (בראשית כז ,כז)  -אל תקרי בגדיו
אלא ּבוג ָדיו ,אלא אמר כל מה שאמר ובדה מלבו.
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....וידוע הוא מה שאירע לישראל בימי נבוכדנצר הרשע ,ושכל מי שהיה בבבל
השתחווה לצ לם ,מלבד חנניה מישאל ועזריה כמו שאמר ה' יתברך עליהם
"לא עתה ֵיבוש יעקב ,ולא עתה פניו יח ָורו" (ישעיה כט ,כב) .ואפשר כי החָ ָרש
והמס ֵגר היו בכלל המשתחוים אם היו אז בבבל ,ואף על פי כן לא ראינו מעולם
שקרָא ם לא רשעים ולא גויים ולא פסולי עדות ,ולא חשב ה' יתברך עליהם
מי ָ
עוון עובדי עבודה זרה ,מפני שהיו אנוסים .וכך אמרו ע"ה (מגילה יב א) "הם עשו
ַלפָ ִנים ,אף אני אעשה עמהם ַלפנים" ,בימי המן .אולם האיש ההוא אין ספק
שהוא ירא ה'" ,הוי רב את יוצרו ,חרׂש את חַ רׂשֵ י אדמה ,היאמר חומר ליוצרו
מה תעשה וגו'" (ישעיה מה ,ט) .גם ידוע מה שאירע לישראל במלכות יוון הרשעה
מן הג ֵז רות הקשות והרעות ,ומכללם היה שלא יסגור אדם את פתח ביתו כדי
קראּום חכמינו ז"ל לא גויים ולא
שלא יתבודד בעשיית מצוה ,ועם כל זה לא ָ
רשעים ,אלא צדיקים גמורים ,והתפללו בעדם והוסיפו בימי חנוכה "על
הנסים" ,עד "ורשעים ביד צדיקים".
הגלות מגבירה את רצון הגוי י ם להתנכל לעם ישראל ,פיזית
ורוחנית ,

אך

הבטחת ה' מקיימת את

עם ישראל

◇◇◇

בתקופת הגלות יהיו לעם ישראל ני ס ונות רוחניים על ידי
דתות מתחרות ,על ידי שעבוד גופני ,ואף משיחי שקר .וה'
הבטיח שעם ישראל ישרוד הכל בהצלחה
איגרת תימן א ,עמ' יט-ל:

ועתה אחֵ ינו ,ראוי לכם יחד להאזין ולהתבונן במה שאביא לפניכם ,ות ַלמדוהו
לקטנים ולנשים  ,כדי שיתחזק להם מה שנחלש ונתרופף מן האמונה ,ויתחזק
בלבם הנכון אשר לא יסור .והוא  -יצילנו ה' ויצילכם  -כי זו היא דת האמת
הנכונה אשר ניתנה לנו על ידי ִרבן של כל הנביאים הראשונים והאחרונים,
אשר רוממָ נו ה' בה על כל העמים ,באמרו "רק באבותיך חשק ה' לאהבה
אותם ,ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים" (דברים י ,טו) .ולא היה זה מפני
שאנו זכאים לכך ,אלא שהֵ טיב לנו בגלל מה שקָ ַדם לאבותינו מידיעתו
ומשמעתו ,באמרו "לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם" (דברים ז ,ז) .וכאשר
ִ
ִיח ָדנו במצוותיו וחוקותיו ,ונגלתה רוממּותֵ נו על כל השאר במשפטיו
ותורותיו ,באמרו יתעלה בסַ פרו חסדיו עלינו" ,ומי גוי גדול אשר לו חוקים
בקנאתם ותעייתם
ומשפטים צדיקים" (דברים ד ,ח)ׂ ,שָ נאּו אותנו כל העמים על כך ִ
לרדפֵ נו בגללו ברשַ ע ובזדון ,ברצותם להתקומֵ ם נגד ה'
ונחלצו מלכי הארץ ָ
אשר אין יכולת להתקומם נגדו .ולא היה דור מאז ועד עתה אלא וכל מלך אַ ָלם
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או עִ קֵ ש או עריץ ועַ ז ,עושה מטרתו הראשונה והחשוב שבענייניו לסתור
תורתֵ נו ולבטל דתֵ נו בהכרח ובאונס בחרב ,כגון עמלק וסיסרא וסנחריב
ונבוכדנצר וטיטוס ואדר ָינוס וזולתם מכל הדומים להם .זהו הסוג האחד משני
הסוגים הזוממים לנצח את הרצון האלהי.
אבל הסוג השני ,הם פיקחי העמים וחכמיהם ,כגון הסורים והפרסים והיוונים,
כי גם אלה זוממין לסתור תורתנו ולבטלּה בהוכחות שמַ טעים בהן ובויכוחים
שהם מחַ ּב רים ,וזוממין לבטל את התורה ולמחות עקבותיה בחיבוריהם ,כמו
שזוממין האַ ָלמין בחרּבָ ם ולא זה ִיצ ַלח ולא זה ִיצ ַלח ,לפי שכבר קָ דמה לנו
הבטחת ה' יתברך ויתעלה על ידי ישעיהו ש ָכל עריץ הזומֵ ם להתגבר על
תורתנו ולבטלּה בכלי מלחמתו י ַכלה ה' אותם ה ֵכלים ולא יצליחו ,וזה על דרך
המשל שזממו לא יושג לעולם .וכן כל ִמתווכח הזומם לבטל מה שבידינו -
יאפיס ה' הוכחתו ויבטלּה וידחה אותה ולא תעמוד ,כמו שאמר יתברך ויתעלה
בהבטחתו" :כל כלי יּוצַ ר על ִיך לא ִיצ ָלח ,וכל לשון תקום אִ תָ ך ַלמשפט
מדמים שאפשר להרוס את הבניין הזה,
ַ
תרשיעי" (ישעיה נד ,יז) .ושניהם
ומת ַיעצים לעקור יסודותיו המשוקעים עד המים (-כלומר מי התהום) ,ואינם מוסיפים
ִ
לעצמם כי אם עמל ויגיעה ,והבניין כמו שהוא ִישאר חזק ,והקב"ה ילעיג בהם
ויעׂשֵ ם לשחוק בזממם בקלות דעתם מה שלא יזום האדם כמותו .אמר הנביא
בתארו זממם ולעג הקב"ה בהם" :נ ַנתקה את מוסרותֵ ימו ונשליכה ממנו
עבותֵ ימו ,יושב בשמים ִיׂשחק ה' ִילעג למו" (תהלים ב ,ג-ד) .ולא חדלנו מהיות
מיוסרים ומנוסים על ידי שתי הכתות הללו כל ימי שלטו ֵננו ,ומקצת ימי
גלותֵ נו .ואחר כך נולדה כת אחרת שהרכיבה מצב מש ֵני המצבים יחד ,כלומר
העריצות וההוכחות והויכוחים ,ונראה לו כי זה טוב יותר בעקירת עִ קבות
האּומה ,ולכן נועץ לטעון את הנבואה ולהופיע ּבתורה היפך תורת ה' ,ויאמר
שגם היא מאת ה' כדבר נביא האמת ,ואז יתעורר הספק ותהיה המבוכה ,שזו
היפך זו והרי שתיהן ִמת ַיחסות לאל אחד ,ויהיה בכך דרך לָאבדן זו וזו .וזה
מסוג התחבולות המופלאות שעושה אדם עַ ז הנקמה ,שהוא זומם להרוג אויבו
ולהישאר הוא ,ואם אין לו יכולת לכך מתַ ֵכן מצב שיהר ֵגהו ויהרוג אויבו.
והראשון שהֵ זיד בעצה זו ֵ -ישּועַ הנצרי שחיק עצמות ,והוא מישראל ,ואף על
פי שהיה אביו גוי ואמו ישראלית הרי הוא מישראל ,כי הכלל אצלינו 'גוי ועבד
הבא על בת ישראל  -הולד כשר' (יבמות מה א) ,ואנו קוראין אותו 'ממזר' על דרך
תרָאה כאילו הוא נשלח מאת ה' לבאר קושיות שבתורה ,ושהוא
ההפלגה .ו ִנ ָ
המשיח שהובטח בו על ידי כל נביא ,ואז ביאר את התורה ביאּור המוביל
לביטול כל התורה ,ואי עשיית כל מצוותיה ולעבור על כל אזהרותיה כפי
כוונתו ומטרתו .והרגישו חכמים זכורים לברכה את מטרתו בטרם יתחזק
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פרסומו באומה ,ועשו בו כפי שהיה ראוי לו .וכבר קדמה לנו ההערה על כך
על ידי דניאל ,ואמר שיזום איש מפריצי ישראל וחריגיהם לבטל את הדת,
בטָ ע נו את הנבואה והתפרצותו לדברים הגדולים ,כלומר שהוא משיח ,ושה'
ַיכשי ֵלהו כפי שנכשל ,והוא ָאמרו "וב ֵני פָ ריצי עַ מך ִי ַנשאו להעמיד חזון,
ונכשָ לו" (יא ,יד) ...ואחר כך עמד אחריו משוגע (-מוחמד) שהלך בדרכו לפי שהוא
פי לס לו את הדרך ,והוסיף על כך מטרה אחרת והיא בקשת השליטה ושישמעו
לו ,ואז חידש מה שכבר ידוע .כולם רוצים להִ תדמות בדת האל ישתבח ,ולא
ִידמה המעשה האֹלהי למעשה אנוש כי אם אצל הפתי שאין לו ידיעה בשתיהן
יחד .והרי ההבדל בין דתֵ נו והדתות אשר ִנדמו לה כהבדל בין האדם החי
ההו גה והפסל העשוי באומנות מן השיש או העץ או הכסף או הזהב כדי
שיהיה כדמות אדם .שהסָ ָכל בחכמה האלהית והמעשה האלהי ,כאשר יראה
את הפסל דומה לאדם בכל צורתו החיצונית בתבניתו ותארו וגדלו וגוונו,
יחשוב שמעשה זה כמעשה תבנית האדם בדיוק ,מחמת סִ כלותו את פנימיותו
של זה ושל זה .אבל החכם שהוא יודע את פנימיותם יודע הוא כי פנימיותו
של פסל זה אין בה עשייה אמנותית כלל ,ושיש בפנימיות האדם נפלאות
באמת ,ודברים המורים על חכמת הבורא מהִ תפשטות גידיו בתוך השרירים
והסתרגותן וייחוד מיתריו ומקומות חיבוריהן ,וליפוף קישוריהן והיאך
מוצאן ,והרכבת עצמותיו ופִ רקיהן ,ויציאת עורקיו הדופקים ושאינן דופקים
והיתחלקותן ,ותנוחת איבריו זה עם זה החיצוניים והפנימיים ,כל דבר מאלה
בשיעורו ומתכונתו ובמקומו וכראוי לו.
כך הסכל בסודות ספרי הנבואה ותוכן תורתֵ נו ,כאשר ישווה תורה זו לתורה
הבדּויה יחשוב שיש דמיון ביניהם ,כאשר ימצָ א בתורת ה' איסורים והיתרים
ובזו האחרת איסורים והיתרים ,ובתורת ה' מעשי עבודות ובזו מעשי עבודות,
ותורת ה' מצַ ָוה ומזהירה ומבטיחה ומאיימת ,וכך זו מצַ ָוה ומזהירה ומבטיחה
האמתית
ומאיימת .ואילו הבין סודות שתיהן היה נודע לו כי התורה האלהית ִ
כל החכמה בפנימיותה ,ושאין בה צווי ולא אזהרה שאין בפנימיותן דברים
המביאים תועלת בשלמות האנושית ,ומרחיקים נזק העוצֵ ר בעד אותה
השלמות ,ומביאים למעלות מדותיות והגיוניות ,להמון כפי יכולת קיבולם,
וליחידים כפי השגתם ,ובה יהיה הקיבוץ האלהי נעלה משיג שתי השלמויות
יחד ,כלומר השלמות הראשונה שהיא התמדת קיומו בעולם באופן ובמצב
המתאים ביותר לאדם .והשלמות השנייה והיא השגת המושכלות כפי שהם
בהתאם ליכולת האדם .ושאותן התורות המדומות  -דברים שאין תוכן להם,
המדמה ל ַג ֵדל את עצמו ולהיראות
אלא חיקוי ודימוי ודוגמה ,שנתכוון בכך ַ
שהוא כמו פלוני ופלוני ,ונתגלתה חרפתו אצל הבקיאים ונעשָ ה לשחוק וללעג
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כמו ששוחקין ולועגין מן הקוף כאשר מחקה פעולות האדם .וגם כבר קדמה
לנו הה ערה מאת ה' יתעלה על ידי דניאל שזה עתיד להיות ,ושבאחרית
הדברים יעמוד אדם ויופיע בדת הדומָ ה לדת האמת ,ויופיע בספר וחזון ,וידבר
גדולות ,כלומר שניתן לו ספר ,ושה' אמר לו ,ושהוא אמר לה' ,וכיוצא בזה
מדבריו הרבים .אמר כאשר תיאר עמידת מלכות הערבים בסוף מלכות
ה"רום" ,והמשיל עמידת משוגע ושהוא ינצח מלך "רום" ומלך פרס ומלך יון,
לקרן שצמח וארך וגדל כפי שנתבאר מאותו הכתוב להמונים וליחידים ,לפי
שהם ענינים שבארה אותם המציאות ואינן סובלים באור אחר ,אמרִ " :מׂשתַ כַל
הוֵית ּבקַ ר ַניָא ,וַאלּו קרן ָאח ִרי זעֵ ָירה סִ לקָ ת ּבֵ ינֵיהֵ ןּ ,ותלָת ִמן קַ ר ַניָא קַ דמָ יָתָ א
אתעקַ ָרה ִמן ק ָדמַ ּה ,וַאלּו עַ ינִין כעַ ינֵי אנָשָ א ּבקַ רנָא ָדא ּופֻם ממַ לִ ל ַרברבָ ן" (דניאל
ז ,ח)  .התבונן חכמת המשל הזה וכמה נפלא הוא ,אמר שהוא ראה את הקרן
הקטנה העו ָלה כאשר ָאר ָכה והפילה שלוש קרניים מלפניה והוא מתפלא על
עוצם ארכּה ,והנה הקרן יש לו עיניים הדומים לעיני האדם ופה מדּבֵ ר גדולות,
כלומר שהוא יופיע בדת הדומָ ה לדת האלהית ויטען את החזון והנבואה ו ַירבה
דברים ,ובאר לנו דניאל שהוא יטען ביטול התורה הזו ויזום לשנותּה ,אמר
"ויִסּבַ ר להַ ש ָניָה זִ מנִין ו ָדת" (דניאל ז ,כה) .וביאר לו יתעלה ,שהוא יתרומם שמו
ישמידהו אחרי גדלּותו ועוצם ָארכו עם כל מי שנותר מקודמיו ,ושאֵ לה
ֵ
המתקוממים שלושתם כלומר הכת המכריחה בחרב ,והכת הטוענת את
המתדמָ ה לדת ,כולם יאבדו .ואף על פי ש ֵי ָראה להם ניצחון
ההוכחות ,והכת ִ
באחד הזמנים ויתגברו בעת מסוים ארוך או קצר ,הנה זה לא יתמיד ולא
ִיתקיים .וכך הבטָ חָ תֵ נו מאת ה' לעולם ,שאין לך דור שלא יארע בו שמד
ועינויים ,וה' מסלקָ ם ,אמר דוד מלך ישראל ברוח הקודש בלשון האומה
בתארו השתלטות העמים עליה מראשית היותּה ,ושהם עִ ם זאת לא יוכלו
לעולם להשמידה על אף גודל הייסורין שי ַיסרוהָ בהם מן השמָ דות והגזרות,
מנעורי גם לא ָיכלו לי" (תהלים קכט ,א).
ָ
צררוני
אמר "רבת ָ
ואתם אחֵ ינו דעו ,כי בזמן נבוכדנצר הרשע הכריח כל בני אדם לעבודה זרה,
ולא פלטּו מן הנוכחים שם זולת חנניה מישאל ועזריה ,ואחר כך השמידו ה'
יתעלה והשמיד חוקיו וחזר האמת לכמו שהיה .וכך בבית שני כאשר ניצחה
מלכות יו ון הרשעה גזרו שמדות חמורים וקשים על ישראל כדי להכחיד את
התורה לפי דמיונם ,וחייבום לחלל שבת ,ושלא ימולו את בניהם ,ושיכתוב כל
אחד על בגדו 'אין לו חלק בה' אלהי ישראל' ,ושיחרוט על קרן שורו כך ואחר
כך יחרוש בו ,ונמשך דבר זה כחמישים ושתיים שנה ,ואחר כך הכחיד ה'
מלכותם וחו קיהם גם יחד .ובכל דור אומרים חכמים ז"ל פעם אחת גזרה
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מלכות הרשעה שמד על ישראל כך וכך ,וגזרו עליהם כך וכך ,ואחר כך מבטלו
ה' ומסלקו ּבסילוק אשר י ָזמו ,וכך אמרו ע"ה 'שמדא עבֵ יד דבטיל' (כתובות ג ב).
וכבר הבטיח ה' יתעלה לאבינו יעקב כי בניו אף על פי שיכניעום האומות
וי ַנ צחום ,הרי הם הקיימים אחריהם ,התמידיים בלעדיהם ,אמר יתעלה "והיה
זרעך כעפר הארץ וכו'" (בראשית כח ,יד) ,כלומר כי על אף היותם מושפלים כעפר
דרך ַלכל ,סוף ִיגּברו וי ַנצחו .ועוד על דרך המשל :כמו שהעפר ַלסוף עולה
ִמ ָ
על דורכו ונשאר בלעדיו .וכבר באר ישעיה ע"ה והודיעָ נו בשם ה' ,כי האומה
הזו בזמן הגלּות כל מי ש ָזמַ ם לה מזימת כפייה ואונס  -יעלה הדבר בידו
ויתאפשר לו ,אך ַלסוף יושיענה ה' ויסיר ִיסוריהָ וצערּה ,אמר "חָ זּות קָ שָ ה ֻהגַד
צּורי מָ ַדי כָל ַאנחָ תָ ה הִ שּבַ תִ י" (ישעיהו
לִ י ,הַ ּבוגֵד ּבוגֵד והַ ּׁשו ֵדד שו ֵדד ,עלִ י עֵ ילָם ִ
כא ,ב) .וכבר הבטיח לנו ה' יתעלה על ידי נביאיו שאנו לא ִנכלה ולא ניכחֵ ד ולא
ֵנעָ ֵדר מהיות אומה נעלה ,וכשם שלא ִיתכן לתאר ביטול מציאותו יתעלה כך
לא ִיתכן להכחידנו ולכלותנו מן העולם ,אמר "כי אני ה' לא שָ ניתי ,ואתם בני
יעקב לא כליתם" (מלאכי ג ,ו) .וכן ביׂש ָרנו והבטיחָ נו יתרומם שמו כי מן הנמנע
לפניו יתעלה לשנוא את כ ָללּותֵ נו ,ואף על פי שמרדנו בו והִ מרינו מצוותו ,אמר
"כה אמר ה' ,אם ִימַ דּו שמים מלמָ עלה ו ֵיחָ קרו מוסדי ארץ למָ טָ ה ,גם אני
אמַאס בכל זרע ישראל על כל אשר עׂשּו נאום ה'" (ירמיה לא ,לו) .וכן על הדבר
עצמו קָ דמה ההודעה בתורה על ידי משה רבנו ,אמר "ואף גם זאת ּבִ היותם
כלותם להפֵ ר בריתי אִ תם" (ויקרא כו,
בארץ אויביהם לא מַאסתים ולא געַ לתים ל ַ
מד).
ולכן הישענו אחֵ ינו על המקראות הללו אשר דבריהם אמת ,ואל יבַ הלוכם
ברתֵ נו ,לפי שכל זה ניסיון
תכיפּות השמדות ותקיפּות הידיים עלינו וחולשת ִד ָ
וזיקוק ,כדי שלא יחזיק בדת ולא ִישָ אר בו כי אם החסידים היראים מזרע יעקב,
הזרע הטהור הנקי ,אשר עליהם נאמר "ובשרידים אשר ה' קו ֵרא" (יואל ג ,ה) ,הרי
באר שהם אחדים ,והם האנשים אשר עמדו אבותיהם על הר סיני ושמעו
הדיבור מפי הגבורה ,והֵ רימו ימינם לִ ברית ה' ,והטילו על עצמם המשמעת
והקבלה ואמרו "נעשה ונשמע" (שמות כד ,ז) ,ונתחייבו בכך עליהם ועל הבאים
אחריהם ,כמו שאמרו "לנו ולבנינו עד עולם" (דברים כט ,כח) .וכבר הבטיח ה'
יתעלה ַ -ודי בהבטחתו  -והודיעָ נו שכל מי שעמד במעמד הר סי ַני מאַ מתים
מאמינים בנבואת משה רבנו ובכל מה שבא על ידו הם ובניהם ובני בניהם
לדורות עולם ,והוא ָאמרו יתעלה "הנה אנכי בא אליך בעַ ב הענן וכו' וגם בך
יאמינו לעולם" (שמות יט ,ט) .ולפיכך ֵי ַדע כל מי שסטה ִמדתו זה שניתן באותו
המעמד הגדול ,שאינו מזרע אותם האנשים ,וכך אומרים ע"ה במפַ קפקים
בשליחות 'לא עמדו אבותיו על הר סיני' (נדרים כ א) .יציל אותנו ה' ואתכם מן
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הפקפוק ,וירחיק ממנו ומכם את הטעות והשיבוש המביאים לידי כך
והמכשילים בו.
....
וכבר המשיל שלמה ע"ה את האומה לאישה יפה כלילת הדמּות ,שאין בה
מום ,באמרו "כו ָלך יפה רע ָיתי ומום אין ּבָ ך" .והִ משיל בעלי הדתות והדעות
הללו הרוצים למשכה אליהם ולהשיבּה לשיטותיהם ,לפושעים המסיתים
המפַ תים את הנשים הכבּודות להשיג מהם תֵ עּוב ,כך הללו מסיתים אותה
להשיבּה אליהם ,אולי נקבל את דתם ונסבור את דעותיהם .וענה בחכמתו
בלשון האומה כאילו היא אומרת לאותם הרוצים להסיתה ולהחשיב דעותיהם
בעיניה' ,מדוע אתם מחזיקים בי ,התוכלו להמציא לי כשמחת המחניים?'
כלומר שהיא מתווכחת עמהם ואומרת להם 'הַ מציאו לי כמו מעמד הר סיני
שהיה בו מחנה ישראל ומחנה אלהים זה לעומת זה ,ואחזור להשקפתכם'.
והוא אמרו על דרך המשל "שובי שובי השולמית ,שובי שובי ונחזה בך! מה
תחזּו בשולמית כִ מחולת המַ ח ָנ ִים?" (שיר השירים ז ,א) ועניין 'שולמית'  -הש ֵלמה
הנע ָלה .ו'מחולת המחניים'  -שמחת מעמד הר סיני ,שהיו בו מחנה ישראל
בָאמרו "ויוצֵ א משה את העם לקראת האלהים מן המחנה" (שמות יט ,יז) ,ומחנה
אלהים כמו שבאר ואמר "רכב אלהים ִרּבותַ ִים אלפֵ י ִשנָאן" (תהלים סח ,יח).
והתבונן חָ כמת המשל וסודותיו ,שהוא ָכפַ ל תיבת 'שובי' ארבע פעמים בפסוק
זה ,רומז להיותינו נתבעים ָלצֵ את מן הדת ולהתאחד עמהם בכל אחת מארבע
מלכויות אשר אנו היום באחרונה שבהם ,וכבר אִ יים עלינו יתעלה בלשון
התורה שהם ימשכונו לסבור דעותיהם ,והוא אמרו "ועבדתם שם אלהים
מעשה ידי אדם וכו'" (דברים ד ,כח) .אלא שעִ ם כל זה לא יהא כללִ י בכל העולם,
ולא יכרית ה' תורתו ממנו (-מאיתנו) לעולם ,הבטיח ואמר "כי לא תישָ ַכח מפי
זרעו" (דברים לא ,כא) .ובאר לנו על ידי ישעיהו מבשר האומה ,כי האות בינינו
לבינו יתעלה והסימן המוכיח שאנו לא ִנכלה הוא קיום תורת ה' ודבריו בינינו,
אמר "ואני זאת בריתי אותם אמר ה' וכו'" (ישעיה נט ,כא) ,וכבר נשתבחה האומה
לפני ה' יתעלה על היותה סובלת קושי השמָ דות ונושאת את ִיסוריהן ,אמר "כי
הורגנו כל היום ,נחשבנו כצאן ִטבחָ ה" (תהלים מד ,כג) ,ואמרו ז"ל במדרש
עליך ַ
חָ זיתָ (-שיר השירים רבה)' :כי עליך  -זה דורו של שמָ ד' .ולכן ישישו הנמצאים בו
במַ ה שסובלים מן ה ִיסורים וָאבדן הרכוש וה ָגלּות וקלקול כל מצביהם ,כי כל
יארע להם הוא כקרבן
זה תפארת להם לפני ה' יתעלה והישג עצום ,וכל אשר ַ
כליל על גבי המזבח ,וייאמר להם " ִמלאו ידכם היום לה' ,ולתת עליכם היום
בר ָכה" (שמות לב ,כט).
ָ
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הגלות גורמת מיעוט תורה ,בכמות ובאיכות
איגרת תימן ג ,עמ' מג-מד:

...תדע כי מקרה זה אינו מיוחד לארצכם ,אלא הוא היום בכל ישראל ,כלומר
האמתית לכך הוא מה שאיים בו
ִ
עדר החכמים וחולשת המדעים ,והסיבה
ה ֵ
עלינו יתעלה על ידי ישעיה" :לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפ ֵלא
ָופלא ,ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתָ ר" (כט ,יד)...
הקדמת הרמב"ם לפירוש המשנה ,עמ' כ-כא:

אמתּותָ ם (-של דרשות חז"ל שבתלמוד) ,ונעיין בהם היטב,
...לכן צריך שנקבע בלבנו ִ
ואל נמהר להרחיק שום דבר מהם ,אלא כל מה שירחַ ק בעינינו משהו מהם
נרגיל את עצמֵ נו במדעים עד שנבין כוונתם באותו העניין אם תוכל דעתֵ נו
להבינו .לפי שהֵ ם (-חז"ל) ע"ה ,על אף שהיו שוקדים על הלימודים וטובֵ י שכל
ומוכשרים ונתחברו לאנשים גדולים ופירשו מתאוות העולם וכל אשר בו ,היו
מרם "לִ ּבן של ראשונים
מייחסים חסרון לעצמם בהשוואה לקודמיהם ,והוא ָא ָ
כפִ תחו של אולם ,ושל אחרונים אפילו כמחט סִ דקית אינו" (עירובין נג א) .כל שכן
אנחנו שעִ ם ָאבדן המדע והחכמה מאִ תנו כמו שיעד לנו יתעלה "לכן הנני יוסיף
להפליא את העם הזה הפ ֵלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תִ סתתָ ר",
נתייחדו בכל אחד ממנו (-מאיתנו) ארבעה דברים :חולשת שכל ,והתגברות
התאוות ,והעצלות מלִ למוד ,והחריצות לרדיפת ענייני העולם הזה' ,ארבעת
שפָ טַ י הרעים' (עדה"כ יחזקאל יד ,כא) ,והיאך לא נייחס החסרון לעצמנו בהשוואה
אליהם .וב ָידעם עניין זה וש ָכל דבריהם ִנק ִיים מכל סִ יג ,חסו עליהם והזהירו
שלא ל ַזלזל בהם ואמרו "כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת"
(גטין נז א) ,ואין צואה רותחת חמורה מן הסִ כלות שגרמה לו להלעיג .ולכן לא
תמצא לעולם מרחיק דבריהם אלא אדם רודף התאוות ,מעדיף החּושָ ניות ,מי
אמתות דבריהם כילו בהם את
שלא הּוַאר לבו בשום אור בהיר .ובגלל ידיעתם ִ
חייהם וציוו לשקוד עליהם בשעות הלילה ובקצ ֵוי היום ועׂשאוהו התכלית,
וכך הוא באמת ,ואמרו "[מיום שחרב בית המקדש ]2אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע
אמות של הלכה" (ברכות ח א).

 2והמעיין ישים לב שהביאור הנרחב שהביא רבנו בהמשך למשפט זה ,שתכלית האדם היא להיותו
'איש חכם וטוב' ,מוסב לכאורה על זמן החורבן בלבד .אמנם הרב יצחק שילת ניסה לתרץ (בדוחק?)
שייתכן שלא היו מילים אלו בגרסת רבנו.
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פירוש המשנה ,שלהי ההקדמה לסדר טהרות ,עמ' כב:

 ...ואתה יודע כי היום בעוונותינו שרּבּו ,אם ח ַזרתָ על ראשי ישיבות ישראל,
כל שכן בתי כנסיות  -תמצא ש ִיקשה עליהם בעניין זה דבר שנאמרו בו
מקראות רבים בתורה ,ובמשנה ,ומה שהוא יותר ברור ופשוט מזה .ואין
והעדר עניינים אלה מחמת מיעוט העוסקים
ֵ
להתפלא ממצב כזה בזמן הגלות
בהם .וכבר מצָ אנום בזמן המקדש ובמציאות הנביאים ,נסתפקו ענייני
הטומאה והטהרה ודין השלישי והרביעי אפילו לכהנים המשמשים במקדש,
שהם היותר זקוקים מכל אדם לידיעת הלכות טומאה וטהרה.
הלכות תשובה ט ,ב:

 ...ומפני זה התאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם ימות המלך המשיח ,כדי
שינוחו ממלכות הרשעה שאינה מַ נַחַ ת להן לישראל לעסוק בתורה ובמצוות
כהוגן ,וימצאו להן מרגוע וירבו בחכמה ,כדי שיזכו לחיי העולם הבא.
לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת ,שנאמר "כי מלאה הארץ
אחיו"
דעה את ה'" (ישעיהו יא ,ט) ,ונאמר "ולא ילַמדו עוד איש את רעהו ואיש את ִ
(ירמיהו לא ,לג) ,ונאמר "והסירותי את לב האבן מבשרכם" (יחזקאל לו ,כו) ,מפני שאותו
המלך שיעמוד מזרע דוִ ד בעל חָ כמה יהיה יָתר משֹלמה ,ונביא גדול הוא קרוב
ממשה רבנו ,ולפיכך ילַמֵ ד כל העם ויורה אותם דרך ה' ,ויבואו כל הגויים
לשָ מעו ,שנאמר "והיה באחרית הימים ,נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים"
(ישעיהו ב ,ב).
מורה הנבוכים א ,עא:

דע ,כי המדעים הרבים שהיו באומתנו באמיתת דברים הללו (-סתרי תורה) אבדו
במשך הזמן ,ובשלטון העמים הסכלים עלינו ,ומפני שלא היו אותם הדברים
מסורים לכל בני אדם כמו שביארנו ,ולא היה הדבר המסור לכל בני אדם אלא
מקראות הכתובים בלבד...
מורה הנבוכים ב ,יא:

...אומתנו אומה חכמה ש ֵלמה ,כמו שפירש יתעלה על ידי האדון
אשר הביא לשלמותנו ואמר" :רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה" (דברים ד ,ו).
אלא שכאשר כילו טובותינו ִרשעי העמים הס ָכלים ,והִ שמידו חָ כמותינו
וספָ רֵ ינו ,והאבידו חכמינו עד שחזרנו להיות סכלים ,כמו ש ָיעַ ד לנו בחטאינו
ואמר" :וָאב ָדה חָ כמת חכמיו ,ובינת נבוניו תסתַ תָ ר" (ישעיה כט ,יד) ,ונתערבנו
בהם ,ועברו אלינו השקפותיהם כמו שעברו אלינו מידותיהם ומעשיהם .וכמו
שאמר בדמיון המעשיםַ " :ויתעָ רבו בגויים ַוילמדו מעשיהם" (תהלים קו ,לה) ,כך
(-משה רבנו)
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לדי ָנכרים ַיׂשפיקו" (ישעיה ב ,ו),
אמר במה שעברו אלינו השקפות הסכלים" :וב ַי ֵ
תִ רגמו יונתן בן עוזיאל ע"ה 'וב ִנמוסֵ י עממַ ָיא יהָ כון'.
וכאשר ָג ַדלנו עם הרגל השקפות הסכלים ,באו הדברים האלה הפילוסופיים
כאילו הם ָזרים לתורתנו כ ָזרותם מֵ השקפות הס ָכלים ,ואין הדבר כן.
הלכות קידוש החודש יז ,כד:

וטעם כל אֵ לו החשבונות ,ומפני מה מוסיפים מניין זה ומפני מה גורעין ,והיאך
נודע כל דבר ודבר מאֵ לו הדברים ,והרָא ָיה על כל דבר ודבר  -היא חכמת
התקופות והגימטריות שחיברו בה חכמי יוון ספרים הרבה ,והם המצויים
עכשיו ביד החכמים .אבל הספרים שחיברו חכמי ישראל שהיו בימי הנביאים
מבני יששכר ,לא הגיעו אלינו .ומאחר שכל אֵ לו הדברים ברָאיות ברורות הם
שאין בהם דופי ,ואי אפשר לאדם להרהר אחריהם  -אין חוששין למחַ ּבֵ ר ,בין
שחיברּו אותם נביאים בין שחיברו אותם גויים .שכל דבר שנתג ָלה טַ עמו
אמתתו בראיות שאין בהם דופי  -אין סומכין על זה האיש שאמָ רו ,או
ונודעה ִ
שנודע.
ָ
שלימדו ,אלא על הרָאיה שנתגלתה ,והטעם
שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם סי' לה:

מדנו רבנו ,מה פירוש מה שנאמר על אדו ֵננו שלמה "וידבר שלושת
שאלה .י ַל ֵ
אלפים משל ,ויהי שירו חמישה ואלף" (מלכים א ה ,יב)  -האִ ם המשָ לים והשיר
האלה עדיין נמצאים באּומה או ָאבדּו .יורנו אדו ֵננו ושכרו כפול.
תשובה .לפי עניית דעתי ,אין אלה ספריו עליו השלום הנמצאים ,כי מאמריו
ע"ה החכמיים אין כולם נמצאים אצלנו ,כדברו על הצמחים והחיות אשר
פירש הכתוב שהוא דיבר עליהם כמו שאמר "וידבר על העצים וכו'" (שם יג).
אין בידינו שום דבר מהם ,ואפשר שהם אבדו מן האומה בגלות.
וכתב אברהם ביר' משה זצו"ל.
הגלות משפיעה על אופן לימוד התורה ועל איכות השגת
ידיעת ה'
מורה הנבוכים ג ,ו:

דע ,כי העניין הזה הנעלה והחשוב אשר בא יחזקאל ע"ה להודיעָ נו אותו
מתיאור המרכבה בהתעוררות הנבואית אשר עוררתו להודיעָ נו אותו ,הוא
העניין עצמו אשר הודיעָ נו אותו ישעיה ע"ה באופן כללי שאינו צריך לפירוט
הזה ,והוא ָאמרו" :ואראה את ה' יושב על כיסא רם ו ִנשא ושוליו מ ֵלאים את
ההיכל ,שרפים עומדים וגו'" (ישעיה ו ,א-ב) .כבר ּבֵ ארו לנו חכמים כל זה ,והעירּונּו
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על עניין זה ואמרו ,כי ההשגה אשר השיג יחזקאל היא עצמה ההשגה אשר
השיג ישעיה ,והִ משילּו על כך משל לשני בני אדם שראו את המלך בהיותו
במרכבתו ,אחד מהם מבני העיר והאחד מבני הכפר .זה שמבני העיר ,ב ָידעו
כי בני העיר יודעים את תכונת מרכבת המלך ,לא תיאר תכונת רכיבתו ,אלא
אמר 'ראיתי את המלך' בלבד.
והשני ,מפני שהוא רוצה לתאר לבני הכפר שאין להם ידיעה במאומה מתכּונת
זה ,פירט להם היאך תכונת רכיבתו ותיאור צִ באותיו ושַ מָ שיו והמוציאים
ַלפועַ ל את פקודותיו.
ויש בכלל הערה זו תועליות גדולות מאוד ,והוא אמרם בחגיגה (יג ב)" :כל מה
שראה יחזקאל ראה ישעיה ,ישעיה דומה לבן כרך שראה את המלך ,יחזקאל
דומה לבן כפר שראה את המלך" .ולשון זה אפשר לבאר כוונת אומרו כפי
שאמרתי תחילה ,שישעיה לא היו בני דורו זקוקים לבאר להם אותו הפירוט,
אלא הספיק להם אמרו "ואראה את ה' וגו'" ,ובני הגולה היו זקוקים לפירוט
זה.
ואפשר שהיה סבור אומֵ ר דבר זה כי ישעיה יותר שלם מיחזקאל ,ושהשגה זו
אשר הופתע בה יחזקאל ונבהל ,הייתה אצל ישעיה ידועה ידיעה שאין צורך
להודיע אותה כדבר מופלא ,מפני שהיא דבר ידוע אצל הש ֵלמים.
איגרת תימן ג עמ' מז:

...ולא הביָאנו לכל זה
כי אם תוקף הגלּות עלינו ,והטובע ִנתלה בכל חבל.

(מארי :שאנו מאמינים לכל שטות קלה או גסה[ .בהקשר לנביאי שקר וחישובי קץ])

תוספת למעיינים  :ייתכן שהגלות גורמת לאופן אחר ו/או
תחומים אחרים של השגת מדעים
מורה הנבוכים ג ,ז:

מכלל מה שראוי לחקור עליו ,ציון הׂשָ גת המרכבה בשנה והחודש והיום וציון
ֹלשים שָ נָה ּבָ רבִ יעִ י ּבַ ח ִמּׁשָ ה לַחדש ,וַאנִי בתוְך הַ גולָה עַ ל נהַ ר כבָ ר  -נִפתחּו הַ ּׁשָ מַ יִם וָאראה מַ ראות
המקום (" ַויהִ י ּבִ ש ִ
אֹלהִ ים" .יחזקאל א ,א) ,והנה זה ממה שראוי לחפש לו עניין ,ואין לחשוב שהוא דבר
שאין בו עניין.
וממה שראוי להתבונן בו והוא מַ פתֵ חַ ַלכל ,אמרו 'נפתחו השמים' ,ודבר זה
רב בדברי הנביאים ,כלומר :להזכיר הַ שָא ַלת הפתיחה ,וגם פתיחת השערים,
"פתחו שערים"" ,ודלתי שמים פתח"" ,ושאו פתחי עולם"" ,פתחו לי שערי
צדק" ,ורבים כאלה.
(-ויעוין שם הערות מארי ומקבילותיו ,והקשר עם סוף הפרק הקודם ,שצוטט לעיל בסמוך)
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הגלות גורמת לריבוי דעות והשקפות (  -בת אוריה ובמעשה)
בענייני הקץ
איגרת תימן ד ,עמ' נה:

ואלה הם הדברים אשר כבר קָ דַ ם יעוד הנביאים בהם ,והודיעּונּו במה שסיפרתי
האמתי  -יִרּבּו הטוענים והמדַ מִ ים ,ולא
ִ
לכם ,שכאשר יקרבו ימות המשיח
יתקיימו דבריהם ,ויאבדו הם ויאבדו עמהם רבים .ולפי שי ַָדע שלמה ע"ה ברוח
הקודש שהאומה הזו כאשר תילָכד בגלּות תיזום להתעורר שלא בזמן הראוי,
ויאבדו בכך וישיגום הצרות  -הזהיר מכך...
(וראה עוד להלן בענייני האיסור לחשב הקץ ,בציטוט מאיגרת תימן ג ,עמ' מ-מב).

הגלות אינה מאפשרת נבואה מאת ה' לאדם
מורה הנבוכים ב ,לב:

וההשקפה השלישית (-על הנבואה) ,והיא השקפת תורתֵ נו ויסוד שיטתנו ,והיא
בעצם דומָ ה להשקפה הפילוסופית הזו (-ההשקפה השנייה ,שנאמרה לפניה) ,זולתי בדבר
המתכו ֵנן לה אפשר שלא יתנבא
אחד ,והוא שאנו סוברים כי הראוי לנבואה ִ
בר צון אלוהי ,וזה לדעתי כעין כל הניסים ונוהג כמנהגם ,והרי הדבר
וזה ָ
הטבעי שכל מי שראוי כפי טבעו והוכשר כפי חינוכו ולימודו יתנבא ,והמָ נּועַ
מכך הרי הוא כמי שנמנעה תנועת ידו כירבעם ,או נמנע מלראות כחֵ יל מלך
ארם כאשר ביקשו אלישע.
אבל היות היסוד אצלנו ההִ תכוננּות והשלמּות במידותיות ובהגיוניות בהכרח,
מרם" :אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר" (שבת צב א) ,וכבר
הוא ָא ָ
והודענו כי 'בני הנביאים'
ַ
ביארנו את זה בפירוש המשנה ובחיבור הגדול,
עוסקים תמיד בהִ תכוננות.
שהמתכונן אפשר ש ִימָ ַנע מלהִ ָנבֵ א נלמד זה ממעשה ברוך בן ֵנריה,
ִ
אבל מה
לפי שהוא תלמיד ירמיה ,והכשירו ולימדו והכינו ,והייתה חשקת נפשו
להינבא ,ונמנע ,כמו שאמר " ָי ַגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי" (ירמיה מה ,ג),
ונאמר לו על ידי ירמיה " כה תאמר אליו ,כה אמר ה' וגו' ואתה תבקש לך
גדולות ,אל תבקש" (שם ד-ה) .וכבר היה אפשר לומר כי זה בפירוש שהנבואה
ביחס לברוך 'גדולות' ,וכך אפשר לומר בָאמרו "גם נביאיהָ לא מצאו חזון מה'"
(איכה ב ,ט) ,מחמת היותָ ם בגלּות ,כמו שנבאר (-להלן פרק לו).
אבל מצאנו לשונות רבים ,מהם פסוקי מקרא ומהם דברי חכמים ,כולם
הולכים לפי היסוד הזה ,והוא שה' מ ַנּבֵ א מי שירצה ומתי שירצה ,ודווקא
ַלּׁשָ ֵלם החסיד בתכלית ,אבל הסכלים מן ההמון לא ִיתכן זה אצלנו ,כלומר
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שיתנבא אחד מהם ,אלא כאפשרות שיתנבא חמור או צפרדע .זהו היסוד
אצלנו שהכרחית על כל פנים ההכשרה וההִ שתלמות ,ואז תהיה האפשרות
שבה תלויה ג ֵזרת ה'.
מורה הנבוכים ב ,לו:

יתהדר ויתרומַ ם
ַ
אמתת הנבואה ומהותּה הוא שפע השופע מאת ה'
דע ,כי ִ
המדמה,
באמצעות הׂשכל הפועֵ ל על הכוח ההגיוני תחילה ,ואחר כך על הכוח ַ
וזוהי רום מעלות האדם ותכלית השלמּות שאפשר שתימצא למינו ,ומצב זה
המדמה.
הוא תכלית שלמות הכוח ַ
וזה דבר שאינו אפשרי בכל אדם בהחלט ,ואינו דבר שמגיעים אליו בשלמּות
במדעים העיוניים והגינות המידות ,ואפילו יהיו כולם בתכלית הכושר
המדמה בעיקר
ַ
וההגינות האפשריים  -בלי שתִ צטרף לכך שלמות הכוח
היצירה בתכלית האפשרית ,וכבר ידעת כי שלמות הכוחות הגופניים הללו,
המדמה ,נספח הוא לטּוב המזג שיהיה לאותו האיבר הנושא
אשר ִמכללן הכוח ַ
אותו הכוח ,ולטוב השיעור שיהיה לו ,ולזוך החומר שיהיה לו ,וזה דבר שאי
העד רו או להשלים חסרונו בהנהגה בשום אופן .כי האבר אשר
אפשר למלא ֵ
ִמזגו רע בעיקר היצירה (-פגם מּו ָלד) ,הרי תכלית ההנהגה המאוזנת לו  -לקיימו
שתחזירהו למצב הנעלה שבתכונותיו.
ֵ
בבריאות מסוימת ,לא
אבל אם היה פִ געו מֵ חמת שעּורו או מקומו ,או עצמו ,כלומר עצם החומר אשר
נתהווה ממנו  -הנה זה ממה שאין עצה נגדו ,ואתה יודע את כל זה ולכן אין
תועלת להאריך בביאורו...
ומתרופף לעִ תים ,ומבריא
וכבר ידעת כי כל כוח גופני שהוא ִנלאה ונח ָלש ִ
המדמה כוח גופני הוא בלי ספק ,ולפיכך תמצא
בעתים אחרים ,והכוח הזה ַ
שהנביאים שָ בתָ ה נבואתם בזמן האֵ בל או הכעס וכיוצא בהם .כבר ידעת ָאמרם
"אין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות" (שבת ל ב) ,ושיעקב
אבינו לא בא לו חזון כל ימי אבלו מחמת ִטרדת כוחו המדמה בהֵ עָ למות יוסף,
ושמשה עליו השלום לא בא לו חזון כפי שהיה בא לו מלפני כן ,מאחר מאורע
המדּבָ ר בכ ָללותם ,לפי שהיה חמּור בעיניו עִ ניינם
המרגלים עד כלות דור ִ
המדמה
מחמת רוב תנואותיהם .ואף על פי שהוא עליו השלום לא היה לכוח ַ
קשר בנבואתו ,אלא שָ פַ ע השכל עליו בלי אמצעיתו כפי שהזכרנו כמה פעמים
שלא נתנבא במשל כשאר הנביאים ,ויתבאר זה ,ואין זה מטרת הפרק.
וכן תמצא גם שמקצת הנביאים נתנבאו זמן מסו ָים ואחר כך נסתלקה מהם
הנבואה ,ולא היה הדבר תמידי מחמת מקרה שאירע .וזוהי הסיבה העצמית
הקרובה לסילוק הנבואה בזמן הגלות בלי ספק  -איזו עצלות או עַ צבות יהיו
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לאדם באיזה מצב שיהיה ,יותר מֵ היותו עבד ִנשלט ומשועבד ַלכסילים
האמתי וכ ָללּות התאוות הבהמיות "ואין
עדר ההיגיון ִ
הרשעים ,אשר ָכללו ה ֵ
לאֵ ל ָידך" (דברים כח ,לב) ,ובכך יּועַ דנו ,והוא אשר רצה בָאמרו "ישוטטו לבקֵ ש
את דבר ה' ולא ימצָ או" (עמוס ח ,יב) ,ואמר "מַ ל ָכּה וׂשריה בגויים  -אין תורה ,גם
נביאיה לא מָ צאו חזון מֵ ה'" (איכה ב ,ט) ,וזה נכון וסיבתו ברורה ,כי הכלי כבר
ּבָ טַ ל.
והוא גם הסיבה בשיבַ ת הנבואה לנו כפי שהייתה לימות המשיח מהֵ רה ִי ָגלה
כמו שהובטח.
הגלות בוררת את הרשעים מתוך עם ישראל [החוצה]
הלכות איסורי ביאה כא ,יג:

...וכן אמרו חכמים שכל אישה חצופה שהיא תובעת תשמיש בפיה ,או
המפַ תה אישה לשם נישואין ,או המתכוון לבוא על רחל אשתו ובא על לאה
אשתו ,ומי שלא שָ הת ַאחַ ר בעלּה שלושה חודשים והרי הבן ספק ,כל אֵ לו -
הבנים היִלודים מהם הם המורדים והפושעים שיִסורי הגלות בוררין אותן.
איגרת תימן א ,עמ' כז:

המקראות הללו אשר דבריהם אמת ,ואל יבַ הלוכם
" ...ולכן הישענו אחֵ ינו על ִ
ברתֵ נו ,לפי שכל זה ניסיון
תכיפּות השמדות ותקיפּות הידיים עלינו וחולשת ִד ָ
וזיקוק ,כדי שלא יחזיק בדת ולא יִשָ אר בו כי אם החסידים היראים מזרע יעקב,
קורא" (יואל ג ,ה).
הזרע הטהור הנקי ,אשר עליהם נאמר "ובשרידים אשר ה' ֵ

הדרכים לסיום הגלות והחורבן  -בידי אדם ובידי שמים
סיום הגלות תלוי בתיקון הדברים שגרמו לגלות
הלכות תשובה פרק ז:

כל הנביאים כולן ציוו על התשובה ,ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה .וכבר
הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין,
שנאמר" :והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה ,הברכה והקללה אשר נתתי
לפניך  -והשֵ בותָ אל לבבך ...ושַ בתָ עד ה' אלהיך ...ושב ה' אֹלהיך את
שבותך( "...דברים ל ,א-ג).
גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה ,שנאמר "שובה ישראל עד ה'
אלוהיך" (הושע יד ,ב) ,ונאמר "שובו עָ ַדי נאום ה'" (יואל ב ,יב .וראה עמוס פרק ד) .ונאמר
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"אם תשוב ישראל ,נאום ה' ,אֵ ַלי תשוב" (ירמיהו ד ,א) ,כלומר אם תחזור בתשובה,
בי תִ דבק.
התשובה מקרבת את הרחוקים :אמש היה זה ׂשָ נוי לפני המקום ,משוקץ
ומרוחק ותועֵ בה  -והיום הוא אהוב ונחמד ,קרוב וידיד .וכן אתה מוצא
שבלשון שהקדוש ברוך הוא מרחק את החַ טָ אים  -בה מקרב את השָ בים ,בין
יחיד בין רבים :שנאמר "והיה במקום אשר ֵיָאמר להם 'לא עַ מי אתם'ֵ ,יָאמר
ברשעתו "כִ תבו את האיש הזה
להם 'ב ֵני אֵ ל חי'" (הושע ב ,א) ,ונאמר בי ָכניה ִ
ערירי( "...ירמיהו כב ,ל)" ,אם יהיה ָכנ ָיהו בן יהויקים מלך יהודה חותָ ם על יד
ימיני" (ירמיהו כב ,כד) .וכיון ששב בגלותו ,נאמר בזרובבל בנו" :ביום ההוא...
עבדי ,נאום ה' ,וׂשַ מתיָך ַכחותָ ם" (חגי ב ,כג).
אקָ חָך זרובבל בן שאלתיאל ִ
פירוש המשנה סנהדרין י ,א ('הקדמה לפרק חלק'):

כבר ביאר הנביא שהעולם הבא אינו נישג בחושים הגופניים ,והוא אמרו "עין
לא רָאתָ ה ,אלהים ,זולתךַ ,יעשה לִ מח ֵכה לו" (ישעיה סד ,ג) ,ואמרו בפירוש דבר
זה" :כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח ,אבל העולם הבא -
עין לא ראתה אלהים זולתך" (סנהדרין צט א) .אבל ההבטחות והפכן האמורים
בתורה ,עניינן כמו שאבאר לך ,וכך הוא :שהוא אומֵ ר לך אם תקיים את
המצוות הללו אע ָזרך על ִקיומן והשלמּות בהן ,ואס ֵלק מעליך כל המעצורים
לפי שאי אפשר לאדם לעבוד [את ה'] לא חולה ולא רעֵ ב ולא צמֵ א ולא במצב
של מלחמה ,ולכן הבטיח בהסרת כל אלה ושיהיו בריאים וש ֵלווים כדי
שתִ שלם להם הידיעה ויזכו לחיי העולם הבא .נמצא שאין תכלית התורה
שתִ דשַ ן האדמה ויאריכו ימים ויבריאו הגופות ,אלא ֵיעָ זרו על קיומּה בכל
הדברים הללו .וכן אם עברו (-על המצוות) ,יהיה עָ נשם שיבואו עליהם כל אותם
המעצורים עד שלא יוכלו לעשות טוב ,וכמו שאמר "תחת אשר לא עָ בַ דתָ את
ה' אלהיך בשמחה ובטּוב ֵלבב וכו'" (דברים כח ,מז) .וכאשר תתבונן התבוננות
נפלאה זו ,תמצא שהוא כאילו אמר :אם עשיתָ מקצת אֵ לו המצוות באהבה
וחריצות  -אע ָזרך על כולם בהסירי מעליך כל העוצרים והמעכבים .ואם הזנחת
מהם ִמקצתם ,מתוך זלזול ,אביא עליך מעכבים שיעַ כבוך מכולם עד שלא
מרם עליהם השלום" :שכר מצוה  -מצוה,
תשיג שלמּות ולא קיום ,וזהו ענין ָא ָ
ושכר עברה  -עברה".
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ההנהגה הדתית הראויה בזמן הגלות
איגרת השמד ד ,עמ' קיט-קכ:

ולידידי ולכל המבקש
ַ
והעֵ צה שאני יועֵ ץ לעצמי ,והדעה שאני רוצה בה לי
ממני עצה ,שיצא מאלה המקומות וילך למקום שהוא יכול להעמיד דתו
ולקיים תורתו בלא אונס ובלא פחד ,ויעזוב ביתו ובניו וכל אשר לו ,כי דת ה'
שהנחיל אותנו יותר גדולה ,וחיובּה קודם על כל הדברים המקריים הבזויים
בעיני המשכילים  -שהם אינם עומדים ,ויראת ה' היא שעומדת .ולא עוד ,אלא
אפילו היו שתי ערים מישראל ,אחת מהן יותר טובה במעשיה ובמנהגותיה
ויותר מדקדקת ונכנעת למצוות מן האחרת  -חייב ירא ה' לצאת מאותּה
שמעשיהָ אינם כל כך נכונים ,לאותה העיר הטובה .וכבר הזהירונו רבותינו
ז"ל שלא ידור אדם בעיר שאין בה עשרה צדיקים ,ולמדו לזה מסדום ,דכתיב
"אולי ִימָ צאון שם עשרה ,ויאמר לא אשחית בעבור העשרה" (בראשית יח ,יב) .וכל
זה כשהיו שתי עיירות מישראל ,אבל אם היה המקום גויים ,על אחת כמה
וכמה שישראל הנמצא שם חייב לצאת מאותו המקום וללכת למקום טוב,
וישתדל לעשות כן ואף על פי שמביא עצמו בסכנה ,עד ש ִי ָנצל מן המקום הרע
שאינו יכול להעמיד בו דתו כראוי ,וילך עד שיגיע למקום טוב .וכבר נתפרש
על ידי הנביאים שכל הדר בין הכופרים ,שהוא כמותם ,שכן אמר דוד המלך
ע"ה" :כי ֵגרשּוני היום מֵ הִ סתפֵ חַ בנחלת ה' לאמר ֵלך עבוד אלהים אחרים"
(שמואל א כו ,יט) ,הרי שָ קַ ל דירתו בין הגויים כאלו עובֵ ד אלהים אחרים .וכן חייבו
החסידים ויראי ה' ש ִימאסו הרע ועוׂשָ יו ,וידבקו ּבַ טוב ובעושיו ,וכן אמר דוד
ובמתקוממיך אתקוטָ ט" (תהלים קלט ,כא) ,ואמר
ע"ה" :הלוא מׂשַ נאיך ה' אׂשנא ִ
עוד" :חָ בֵ ר ָאני לכל אשר ֵיראוָך ולשומרי פִ קּודיך" (תהלים קיט ,סג) .וכן מצינו
באברהם אבינו שמאס משפחתו ומקומו וברח לנפשו להינצל מדעות
הכופרים.
וכל זה אם לא ִיכפו אותו הכופרים לעשות מעשיהם ,שצריך האדם לצאת
מביניהם ,אבל כשכופין אותו לעבור על אחת מן המצוות  -אסור לעמוד
באותו המקום ,אלא ֵיצֵ א ו ַיניח כל אשר לו ,וילך ביום ובלילה עד ש ִימצָ א מקום
שהוא יכול להעמיד בו דתו ,והעולם גדול ורחב .והתנצלות מי שטועֵ ן בעניין
ביתו ובניו ,אינה טענה לפי האמתָ" :אח לא פָ דה ִיפדה איש ,לא ִיתן ֵלאלהים
ָכפרו" (תהלים מט ,ח) ,ואין ראוי לדעתי לטעון טענה זו כדי לפרוק מֵ על עצמו ולא
ִיגלה למָ קום ראוי .ולא יעמוד בשום פנים ּבִ מקום השמָ ד ,וכל העומד שָ ם הרי
זה עובֵ ר ,ומחלל שֵ ם שמַ ִים ,והוא קרוב למזיד .אבל אותם שמַ שלִ ים עצמם
ואומרים שיעמדו במקומָ ם עד שיבוא המלך המשיח לארץ המערב ואז ֵיצאו
ו ֵילכו לירושלים  -איני יודע איך יבטל מהם השמד הזה ,אלא עוברים הם
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ומחטיאים זולתם ,ועל כיוצא בהם אמר הנביא " ַו ַירפ[א]ו את שבר בת עמי על
נקַ ָלה ,לאמר שלום שלום ,ואֵ ין שלום" (ירמיה ח ,יא) ,כי אין זמן לביאת המשיח
כדי ש ִי תלו בו ויאמרו עליו הוא קרוב או רחוק .וחיוב המצוות אינו תלוי
בביאת המשיח ,אלא אנחנו מחּו ָיבים להתעסק בתורה ובמצוות ונשתדל
לעשותו בשלמּות .וַאחַ ר שנעשה מה שאנחנו מחויבים  -אם י ַז ֵכנו ה' אנו או
בנינו או בני בנינו לראות המשיח ,הרי זה טוב יותר ,ואם לאו לא הפסדנו
כלום ,אלא הרווחנו בעשייתנו מה שאנחנו מחּו ָיבים .אבל שיעמוד אדם
במקומות ש ִיראה כי התורה תפסוק ,והמין ִיכלה בעבור השָ ִנים ,והוא אינו יכול
להעמיד דתו ,ויאמר 'אּׁשָ אֵ ר אני עד שיבוא המשיח ואֵ צֵ א מן המצב הזה שאני
בו'  -אין זה כי אם רוע לב ואיבוד גדול ,וביטול הדת והדעת .זוהי דעתי ,וה'
יודע האמת.
...חייב הוא כל מי שאינו יכול לצאת (-ממקומות השמד) מפני משאלות לבו
ומשפחתו) ,וסיבות סכנת (הפלגת) הימים ,ועמד באותם המקומות ,חייב לראות את
עצמו מחלל שם שמים לא ברצון ממש ,אלא קרוב הוא להיות ברצון ,ושהוא
נזוף מלפני המקום ,נענש על רוע מעשיו .ועם זה יהיה בדעתו אם עשה מצוה
מן המצוות שהקב"ה מכפיל שכרו עליהם ,שהוא לא עשה אלא לשמים בלבד,
ואינו מבקשו כדי להתגדל וש ֵי ָראה שהוא עושה מצוה ,ואינו דומה שכר מי
שעושה מצוה בלא פחד לשכר מי שעושה אותה והוא יודע שאם ֵידעו בו יאַ ּבֵ ד
עצמו וכל אשר לו ,ועל כיוצא בזמן הזה אמר ה' "כי תדרשנּו בכל לבבך ובכל
נפשך" (דברים ד ,כט) .ואף על פי כן לא ִיפנה אדם ממחשבתו (-לברוח) עד שהוא
יוצא מאותן הגלילות שקָ צף עליהן ה' ,וישתדל בכך ב ָכל י ָכלתו.
וכן אין ראוי להרחיק מחללי שבתות ולמאוס אותם ,אלא לקָ רבָ ם ולזר ָזם
המצוות .וכבר פירשו רבותינו ז"ל שהפושֵ עַ אם פשַ ע ברצונו ,כשיבוא
לעש ַיית ִ
ִ
לבית הכנסת להתפלל מקבלים אותו ,ואין נוהגים בו ִמנהַ ג ּבִ זיון ,וסמכו על
לא נפשו כי ירעָ ב" (משלי
זה מדברי שלמה שאמר "לא יבּוזּו ַלגנב כי יגנוב ,למַ ֵ
ו ,ל) ַ -אל יבוזו לפושעי ישראל שהם באים ּבַ סֵ תר לגנוב מצוות.
(-רכושו

אין לנסות לחשב מתי יהיה קץ הגלות ממש ( ' ביאת המשיח ' )
איגרת תימן ג ,עמ' מ-מב:

הקצין ודברי רבנו סעדיה זצ"ל בהם .הרי ראשית מה
...מה שהִ ז ַכרתָ מֵ עניין ִ
שאתה צריך לדעת ,כי הקץ בדיוק לא יוכל שום אדם לדעת אותו לעולם ,כמו
שבאר דניאל ואמר כי "סתומים וחתומים הדבָ רים" (יב ,ט) .אבל ריבוי התעסקות
מד ִמים שהִ שיגוהו ,כבר קָ דמָ ה לנו ההערה על
מקצת החכמים בכך ומה שהם ַ
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הדעת" (שם ד) ,כלומר ריבוי ההשקפות.
כך ,והוא אמרו "ישוטטּו רבים ותִ רּבה ָ
וכבר ּבֵ אר ה' על ידי נביאיו כי אנשים רבים יחַ שבו ִקצין למשיח ,ו ַיכזיבּו ולא
יתקיימו .והזהיר ִמלפַ קפֵ ק על ידי כך ואמרַ ,אל ַיטעכם כיזּוב חשבו ָנם ,אלא
כל מה שיוסיף להתמַ המֵ הַ הוסיפו בו תק ָוה ,והוא ָאמרו "ו ָיפֵ חַ לקֵ ץ ולא י ַכ ֵזב,
אם יתמַ המָ ּה ח ֵכה לו ,כי ּבא יבוא ולא יַאחֵ ר" (חבקוק ב ,ג).
ודע כי אפילו הקץ אשר ּבֵ אר ה' זמנו כלומר גלות מצרים והוא אמרו "ועבָ דום
אמתתו ואירע בו קושי:
ועִ נו אותם ארבע מאות שנה" (בראשית טו ,יג) ,לא נודעה ִ
אנשים חָ שבו אז שהם ארבע מאות שנה מֵ עֵ ת שירד יעקב למצרים ,ואנשים
השעבוד שהיא שנת שבעים ַאחַ ר שירד יעקב למצרים,
חָ שבו שהם מתחילת ִ
ואנשים חָ שבו שהוא מעת שהיה הדיבור הזה והוא מעמד בין הבתרים ,וכאשר
שָ למו ארבע מאות שנה למעמד בין הבתרים ָיצאו ממצרים ִמקצת ישראל
והרגום
שלושים שנה לפני שעמד משה ,וחָ שבו שכבר שָ למָ ה הגלות ,ונשמדו ָ
המצרים ,ונתחזק ִשעבודם .כך הודיעונו חכמים ז"ל היודעים את דברי ימי
אפרים נושקֵ י
האומה ,ועל אותם שדימו את הגאולה ונפלו אמר דוד ע"ה "בני ַ
האמתי היה ארבע מאות שנה
קרב" (תהלים עח ,ט) .והקֵ ץ ִ
רומֵ י קָ שת הָ פכּו ביום ָ
מעת שנולד יצחק שהוא זרע אברהם בָאמרו יתעלה "כי ביצחק ִיקָ ֵרא לך ָזרע"
(בראשית כא ,יב) ,ואמר יתעלה "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועִ נו אותם
ארבע מאות שנה" ,ובתוך ה ֵגרּות ִימשלו עליהם וישַ עבדום ויעַ נּום ,כך הוא
פירוש הפסוק .והנה הארבע מאות שנה לגרות ,לא לעבדּות ,ולא נתבאר זה
עד אשר שלח את הנביא הגדול ,ונמצא מיום שנולד יצחק עד אשר יצאו
ישראל ממצרים ארבע מאות שנה בדיוק.
ואם היה כך בקץ אשר ִנתבאר זמַ נו ,כל שכן בקץ הזה הארוך אשר החריד את
והפחידם ָארכו והמשֵ כו ,עד שאמר הנביא על דרך השאֵ לה:
ָ
הנביאים
"הַ לעולם תא ַנף בנו ,תִ משוך אפָך לדור ודור?" (תהלים פה ,ו) ואמר גם ישעיהו
בתארו אורך הגלות הזה" :ו ֻאספו אסֵ פָ ה אַ סיר על בור ו ֻסגרו על מַ סגר ,ומֵ רוב
ָימים ִיפָ קֵ דו" (ישעיה כד ,כב) .וכבר ביאר לנו דניאל עוצם עומק הקץ הזה והע ֵלמו.
הקצים ומלקבוע את הקץ לביאת
ולפיכך הזהירו חכמים ז"ל מלחַ שֵ ב את ִ
המשיח ,מפני שהם מכשילים את ההמונים ומַ טעים אותם כאשר מגיע אותו
הזמן ולא בא ,והוא ָאמרם" :תפּוחַ דעתן של מחַ שבֵ י קצים" (סנהדרין צז ב) ,מפני
שהם מכשול לבני אדם ,ולפיכך ִקללום שיכזיב ה' את הבירור שלהם ויקלקל
מועצותיהם.
ואנו נמצא הִ תנצלּות לרבנו סעדיה זצ"ל ונאמר ,כי אשר הביאו לידי כך על אף
ידיעתו שהתורה הזהירה על כך ,מפני שאנשי דורו ַרּבּו בהם ההשקפות
והקלקולים ,ועלולה הייתה ֹלאבַ ד דת ה' ,אלמלי הוא ז"ל ,לפי שכבר גילה
ִ
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ממנה מה שנעלם ,וחיזק בה מה שנחלש ,והפיצו ופִ רסמו וערכו בלשונו
הקצים כדי לאמץ
ובעֵ טו ,וראה בכלל ָיזמותיו ,ל ַל ֵכד המון העם בחשבון ִ
תקוותם לאמת ,והוא ז"ל כל מעשיו לשם שמים ,ואין להַ קשות על הכ ָזבת
הקצים שעשה ,כי סוד העניין הוא מה שתיארתי לכם.
ִ
איגרת תימן ג עמ' מו-מז:

במשפטי
והנה מכל מה שהקדמתי לך יתבאר לך ,שאין עניין המשיח תלוי ִ
בספרד וקָ בַ ע
ַ
הכוכבים בשום פנים ואופן .וכבר עמד אחד מן הפִ קחים שּבָ נו
קץ בדרך משפטֵ י הכוכבים וקבע שהמשיח יתגלה בשנה פלונית ,ולא היה אף
אחד מחכמינו וחסידינו שלא זִ לזל בהשקפתו והִ קשה עליו במה שעשה וגערּו
בו גערה חמורה .והמציאות עשתה בו יותר קשה וחמּור ממה שעשינו אנחנו,
כי בזמן אשר אמר שיתגלה המשיח  -יצא המו ֵרד בנפת המערב וגזר שמָ ד אשר
הגיע אליכם .וזהו שיא ּבושת אנשי הדרך הזו .ולא הביא אותנו לכל זה (מארי:
שאנו מאמינים לכל שטות קלה או גסה) כי אם תוקף הַ ָגלּות עלינו .והטובע ִנתלה בכל חבל.
הלכות נזירות ד ,י-יא:

מי שאמר 'הריני נזיר יום אחד לפני מיתתי'  -הרי זה אסור לשתות ביין
ולהיטמא למתים ולגלח ,לעולם .האומר 'הריני נזיר ביום שבן דוד בא בו'  -אם
בחול נָדַ ר ,הרי זה אסור לעולם .ואם בשבת או ביום טוב נדר ,אותה שבת או
אותו יום טוב מותר ,מכאן ואילך אסור לעולם  -שהדבר ספק אם יבוא בשבת
ויום טוב או לא יבוא ,והואיל והוא ספק ,ביום שנדר לא חלה עליו נזירות,
שספק נזירות להקל .מכאן ואילך חלה עליו נזירות ,ושבת הבאה שהיא ספק
אינה מפקעת נזירות שחלה עליו.
נראה ש אין איסור לנסות לחשב מתי יתחילו להיות שלבים
המקדימים לביאת המשיח
איגרת תימן ג עמ' מח-מט:

אמתתו לא ִי ָּו ַדע .אלא שיש בידינו מסורת מופלאה
אבל דיוק הזמן כפי ִ
קיבלתיהָ מָאבי מסבי מאביו ִמסבו זצ"ל ,וכך מראשית גלותֵ נו מירושלים כמו
שהעיד הנביא ואמר "וגלות ירושלים אשר בספרד" (עובדיה א ,כ) ,והיא שיש
בפסוקי נבואת בלעם פסוק שבו הרמז לחזרת הנבואה לישראל אחרי הִ פָ סקּה.
לפי שכבר נאמרו בתורה פסוקים ואף על פי שהכוונה בהם עניין מסויים יש
בהם רמז לענין אחר ,כעֵ ין דבַ ר יעקב לבניו "רדו שמה" (בראשית מב ,ב) ,לפי שאנו
ישבנו במצרים מנ ַין רד"ו  -מאתיים ועשר שנים .וכך דבר משה רבנו "כי תוליד
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בנים ובני בנים ונושנתם בארץ" (דברים ד ,כה) ,נשארנו בארץ ישראל מיום
שנכנסנו אליה עד גלות המלך יהויכין ִמניין 'נשנתם' ,והם שמונה מאות
וארבעים שנה וכיוצא בזה רבים .ועל דרך הערה זו קיבלנו ,כי אמרו כלומר
בלעם "כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל" (במדבר כג ,כג) יש בו סוד,
שמאותו הזמן יש למנות כמו מששת ימי בראשית עד אותו הזמן ,ותחזור
הנבואה לישראל ויאמרו להם הנביאים מה פעל אל .ודיבור זה היה בשנת
שלושים ושמונת לצאתם ממצרים ,נמצא מתחילת התאריך עד אותו היום
אלפיים וארבע מאות ושמונים וחמש שנים ,כי הסימן ב'ת'מ'ח' גאולים ,ולפי
סברה זו וביאור זה תחזור הנבואה לישראל בשנת ארבעת אלפים ותשע מאות
ושבעים שנה ליצירה .ואין ספק כי חזרת הנבואה ממה ש ִיקדם למשיח ,בָאמרו
"והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם" (יואל ג ,א).
וזה הקץ היותר נכון שנאמר לנו .ואמרנו שהוא נכון אחר שהִ זהרנו ממנו
ואמרנו שתישָ מרו בו מלפרסמו כדי שלא ייראה מאוחר בעיני בני אדם .והנה
הודענּוכם אותו וה' יודע את האמת.
רבי אברהם בן הרמב"ם ,שו"ת סי' צד:

...השאלה השלוש עשרה (והאחרונה ,מ'התשובות התימניות') :עניין הקץ שהביאו אבא
מארי זצ"ל .התשובה בזה היא ,שהוא ז"ל אמר מה שהיה אצלו באיגרתו
לתימן הנמצאת אצלכם ,וכבר אמר בעניין זה באיגרת ההיא די הצורך ,ואנו
לא נביא בעניין זה אלא מה שכתוב בתורה והוא שהדבר תלוי בתשובה ,כמו
שנאמר" :ושַ בת עד ה' אלהיך וכו' ושב ה' אלהיך את שבותך וכו'" .ואת האל
יתברך נשאל שיָקֵ ל את סיבות הדבר הזה ויסיר את המניעות ,כמו שהבטיח
"והסירותי את לב האבן מבשרכם וכו'" (יחזקאל לו ,כו).
אין לנסות לסיים בפועל א ת הגלות לפני הזמן שקבע לה
ה'
איגרת תימן ד עמ' נה:

ואלה הם הדברים אשר כבר קדם ייעוד הנביאים בהם והודיעּונו במה
והמדמים,
ַ
האמתי ִירבו הטוענים
שסיפרתי לכם ,שכאשר יקרבו ימות המשיח ִ
ולא יתקיימו דבריהם ,ויאבדו הם ויאבדו עמהם רבים .ולפי ש ָידע שלמה ע"ה
ברוח הקודש שהאומה הזו כאשר תילכד בגלות ,תיזום להתעורר שלא בזמן
הראוי ,ויאבדו בכך ו ַישיגום הצרות  -הזהיר מכך והשביע עליו על דרך המשל
ואמר "השבעתי אתכם בנות ירושלים וכו'" .ואתם אחֵ ינו יקירינו קַ בלו עליכם
שבועתו ולא תעירו את האהבה "עד שתחפָ ץ" (שיר השירים ב ,ז; ג ,ה; ח ,ד).
32

לק"י

מכון מש"ה ,מהדורת ניסוי תמוז תשע"ז

מהלך הגלות אינו מקרי ,אלא עקרונותיו ידועים מראש ,
וקשורים בתיקון כלל הבריאה ו/או האנושות
הלכות יסודי התורה ז ,ג:

הדברים שמודיעים לנביא במראה הנבואה ,דרך משל מודיעין לו ,ומיד ייחקק
בלִ בו פִ תרון המשל במראה הנבואה ויידע מה הוא .כמו הסולם שראה יעקב
אבינו ומלאכים עולים ויורדים בו ,והוא היה משל למלכיות ושיעבודן .וכמו
החיות שראה יחזקאל ,והסִ יר הנפּוח ומקֵ ל שקד שראה ירמיה ,והמגילה שראה
יחזקאל ,והאֵ יפה שראה זכריה.
(-והשווה והַ קבל דבריו במורה הנבוכים ח"א פרקים טו וכא ,וח"ב פרק י ,ובהערות מארי)

הלכות מלכים ומלחמות יא ,ד:

מחשבות בורא עולם  -אין כוח באדם להשיגם ,כי לא דרכינו דרכיו ולא
מחשבותינו מחשבותיו .וכל הדברים האלו של ֵישוע הנוצרי ,ושל זה
הישמעאלי שעמד אחריו  -אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח ,ולתקן את
העולם כולו לעבוד את ה' ביחד ,שנאמר" :כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה,
לקרוא כולם בשֵ ם ה' [ו]לעָ בדו שכם אחד" (צפניה ג ,ט).
כיצד? כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ,ומדברי התורה ומדברי
המצוות ,ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב ,והם
נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה  -אֵ לו אומרים מצוות אלו אמת
היו ,וכבר בטלו בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות .ואֵ לו אומרים דברים
נסתרות יש בהם ואינן כפשוטן ,וכבר בא משיח וגילה נסתריהם{ .מארי :כיוון
שאמר רבנו כי ישו ומחמד אינו אלא ליישר דרך המלך המשיח ,והרי אנו רואים ההיפך ,לכן
הוצרך לומר כיצד וכו'  -היישור בא בדרך עקיפה אף אם רחוקה לדעת רבנו .ונראה ברור כי
אלו אומרים הראשונים הם חלק מן המוסלמים ואלו אומרים השניים הם חלק מן הנוצרים}.

וכשיעמוד המלך המשיח באמת ,ויצליח וירּום ויי ָנׂשֵ א  -מיד הם כולן חוזרין
ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ,ושנביאיהם ואבותיהם הִ טעּום.
סיום ה גלות תלוי גם בתהליכים שיעברו על האומות
איגרת תימן ג עמ' מח:

אבל זמנו ,כבר נתבאר בכל דברי דניאל וישעיה ומכל מה שהזכירו חכמים,
שהוא יעמוד רק כאשר תתפשט מלכות אדום וערב בעולם כפי שהדבר היום,
וזה מה שאין בו ספק ולא פקפוק .ודניאל אחרון מי שתיאר מלכות ישמעאל
ועמידת פלוני והסמיך לו ביאת המשיח .וכן ישעיה ביאר כי הרָא ָיה על ביאת
המשיח היא עמידת משוגע (-מוחמד) ,והוא אמרו 'רכב חמור ,רכב גמל ,צמד
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פרשים' (ראה ישעיה כא ,ז) ,אמר כי "רכב חמור" שהוא המשיח ,באמרו "עָ ני ורוכב
על חמור" (זכריה ט ,ט) ,לא יבוא כי אם בעקבות עמידת "רכב גמל" והיא מלכות
הערבים .ואמרו "צמד פָ ָרשים"  -צמידות שתי האומות והם אדום וישמעאל.
וכך מתבאר ביאור שאין בו ספק מחזון הצלם ומחזון החיות האמורים בדניאל,
ודברים הללו נראים מפשט המקרא.
איגרת השמד ג ,עמ' קיג:

...כבר ביאר הכתוב שאחאב בן עמרי הכופר בה' ועובד עבודה זרה ,שהעיד
עליו ה' "רק לא היה כאחאב" (מלכים א כה ,כה) ,כאשר צם שתי שעות ומחצה כפי
שאמרו חכמינו ז"ל (תענית כה ב) בטלה הגזרה מעליו ,כמו שנאמר "ויהי דבר ה'
אל אליהו התִ שבי לאמר ,ה ָראיתָ כי נכנע אחאב מלפ ַני? יען כי נכנע מפני לא
אביא הרעה בימיו ,בימי בנו אביא הרעה על ביתו" (מלכים א כא ,כט) ,ולא קיפח
הקב"ה שכר תעניתו .ועגלון מלך מואב שהֵ צֵ ר לישראל ,לפי שנתן כבוד
לאלהי ישראל כאשר אמר לו אהוד "דבר אלהים לי אליך" (שופטים ג ,יט) עמד
מהכסא .גמָ לו ה' גמול טוב ונתן כיסא שלמה שהוא כיסא ה' ,כמו שאמר
"וישב שלמה על כסא ה'" (דברי הימים א כט ,כג) ,וכיסא המלך המשיח מזרעו ,כי
רות המואביה היתה ּבִ תו ,וכך אמרו ע"ה (נזיר כג ב) ,ולא קיפח הקב"ה שכרו.
ונבוכדנצר הרשע שהרג מישראל כחול אשר על שפת הים ,ושרף בית הדום
רגליו של אלהינו  -בשביל שרץ ארבע פסיעות להקדים שֵ ם המקום לשֵ ם
חזקיהו ,כמו שאמרו "רהט בתריה ארבע פסיעות" ,היה גמולו שמָ ַלך ארבעים
שנה כמו שמלך שלמה (סנהדרין צו א) ,ולא קיפח הקב"ה שכרו .ועֵ ׂשָ ו הרשע
שהעיד ה' על שנאתו שנאמר "ואת עשו שנאתי" (מלאכי א ,ג) ,ובארו חכמינו ז"ל
רוע מעשיו ואמרו (בבא בתרא טז ב) "ובאותו היום עבר חמש עברות :הרג את
הנפש ,ועבד עבודה זרה ,ובעל נערה המאורׂשה ,וכפר בתחָ ַית המתים ,ושט
את הבכורה .נתעטף בטליתו ונכנס אצל יצחק אביו ,אמר לו :אבא יש מעשר
למלח? אמר :כמה בני מדקדק במצוות" .ועם כל זה כאשר החזיק במצוה
אחת והיא כיבוד אב ,היה ׂשכרו שנתן לו ה' מלכות בלי הפסק עד שיבוא המלך
המשיח ,כמו שאמרו עליהם השלום" :אין בן דוד בא עד ש ִיטול עֵ שָ ו ׂשכר
כיבוד אב ואֵ ם ,כדכתיב "ַאחַ ר כבוד ש ָלחַ ני אל הגויים" (זכריה ב ,יב) .וזה דבר
חכמינו ז"ל בכמה מקומות "אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה" אלא יגמול
לעולם על מעשה הטוב לכל מי שיעשהו ,ויעניש על מעשה הרע למי שיעשהו
כל זמן שעושהו.
ואם הכופרים המפורסמים הללו ,יגמ ֵלם ה' גמול טוב על מעט מזער ממעשה
הטוב  -ישראל שנאנסו באונס השמד ועושים מצוות בסתר ,היאך לא ִיגמלם
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ה' על כך? והאם לא יהיה הבדל לפניו בין עושה מצווה לשאינו עושה' ,בין
עובד אלהים לאשר לא עבדו'? (ראה מלאכי ג ,יח)
סיום הגלות יהיה כאשר העמים יתייאשו מגאולת ישראל
איגרת תימן ג ,עמ' מב-מג:

דע כי משה רבנו ע"ה כאשר עמד כבר הסכימו החוזים בכוכבים כי לא תצליח
האומה הזו ולא תהא לה תקומה ממצב שהיא בו לעולם ,ובָ עֵ ת אשר דימו
שהוא תכלית השפלתּה  -בא לה האושר ועמד בה ִמבחר המין האנושי וגאלּה.
ובעת אשר הסכימו החוזים בכוכבים שיהא אוויר ארץ מצרים בריא באותו
הזמן ותדשן ויהיו אנשיה מאושרים בתכלית האושר  -חלו בהם המכות .אמר
ישעיה בתארו מצבים אלוַ" :א ָים אפוא חכמיָך ויגידו נא ָלך ו[ ֵי]דעו מה ָיעַ ץ
ה' צבאות על מצרים" (ישעיה יט ,יב) .וכן מלכות נבוכדנצר הרשע ,בעֵ ת אשר
הסכימו חכמיו והחוזים בכוכבים וכל מי שטוען שיש לו מראש ידיעה בכך
וששלטונם ִימָ שך ,אז נשמדה הממלכה ואבדה כמו ש ָיעַ ד
שזו ראשית ָאשרם ִ
לה ה' ,אמר עוד ישעיה לועג להם על כך ומהתֵ ל בהם במה שהם טוענים שהם
מדמָ ה שיש לה חכמים שיש
יודעים מראש ועל הממלכה עצמה שהיא ַ
ברי שמים החוזים בכוכבים
להשתמש בחָ כמתם ,אמר" :יעמדו נא ויושיעּוְך הו ֵ
וכו'" (ישעיה מז ,יג).
וכך יהיה הדבר לימות המשיח מהרה ִי ָגלה ,שכאשר ידַ מו העמים כי האומה הזו
לא יהא לה מלכות לעולם ולא שלטון ולא ֵירומו מן המצב שהם בו ,ויסכימו
על כך כל החוזים בכוכבים והקוסמים ובעלי הכוחות הגלגליים  -הרי באותו
הזמן יכזיב ה' את דמיונותיהם ודֵ עותיהם הבלתי נכונות וִ י ַגלה את המשיח .אמר
ישעיה בבארו עניין זה" :מֵ פֵ ר אותות ּבַ דים וקוסמים יהו ֵלל ,מֵ שיב חכמים
אחור ודעתם יסַ ֵכל ,מֵ קים דבר עַ בדו ועצַ ת מלאכיו ישלים ,האומר לירושלים
תּושָ ב ולערי יהודה תִ ּבָ נינה" (ישעיה מד ,כה-כו).
ייסורי הגלות יתגברו לקראת סופה

◇◇◇

סיום הגלות עלול

להיות תהליך מלא סבל
איגרת תימן א ,עמ' יז-יח:

...מה שהזכרת מעניין זה העומד בארץ תימן ,אשר ָג ַזר שמד על ישראל
והכריח כל המקומות אשר גבר עליהם לצאת מן הדת כדרך שעשה הכנעני
בארץ המערב ,הנה שמועה זו שברה את גּבֵ ינו והבהילה והחרידה כל
מקהלותינו ,ובצדק ,כי זו שמועה רעה 'כל שומעּה תִ צַ לנה שתי ָאזניו' (ראה מלכים
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ב כא ,יב) .והנה נחלשו לִ בותינו ונתטרפו מחשבותינו ונמחצו כוחותינו ,מן
הצרות הגדולות הללו אשר בא עלינו השמד בשני קצ ֵוי העולם מזרח ומערב,
'ויהיו לישראל בתָ ווך אלה ִמזה ואלה ִמזה' (ראה יהושע ח ,כב) .ועל כגון הזמן הזה
המבהיל אמר הנביא מתחנן בעדנו ומתפלל עלינו" :ואומַ ר אדני ה' ח ַדל נא,
מי יקום יעקב כי קטון הוא" (עמוס ז ,ה) .ודבר זה אינו קטן בעיני כל בעל דת ,ולא
יתעלם ממנו מי שהושגה לו אמונה ש ֵלמה במשה .ואין ספק כי אלה הם חבלי
משיח שהיו החכמים ע"ה מתפללים לה' שלא לראותם ולהימצא בזמנם,
והנביאים נרעשו כאשר חָ זו אותם ,כמו שאמר ישעיהו כאשר תיארם "תעה
לבבי פַ ָלצות ּבִ עתָ ת ִני אֵ ת נשף ִחשקי ׂשָ ם לי לח ָרדה" (ישעיה כא ,ד) .והכריז ה'
בספרו את ה'אוי' למי ש ִיראֵ ם ואמר "אוי מי יחיה מׂשֻ מו אֵ ל" (במדבר כד ,כג).
איגרת תימן ג עמ' מז-מט:

וזה אחֵ ינו יסוד גדול מיסודות הדעה הישראלית ,שבהכרח יעמוד אדם מזרע
ברתֵ נו ויאסוף חרפתנו ו ָגלותנו ,ויגלה דת האמת
שלמה בן דוִ ד דוקא ,י ַל ֵכד ִד ָ
ויאַ ּבֵ ד כל החולק עליו ,כמו שהבטיחָ נו ה' בתורה בָאמרו "אראנו ולא עתה,
אשּורנו ולא קרוב וכו' והיה אדום ֵירשָ ה" (במדבר כד ,יז-יח) ,ושעת הִ תגלותו עת
גדולה ,קָ שָ ה מאוד לאומה ,באמרו "ואפס עצּור ועזּוב" (דברים לב ,לו) ,ואז י ַגלהו
ה' ויעשה מה שהבטיח בו ,אמר הנביא בחזותו קושי עת הִ תגלותו" :ומי
מ ַכל ֵכל את יום בואו" (מלאכי ג ,ב) .זו היא הדעה הנכונה שצריך להיות בה.
 ....אבל ָאמרך כי הזמן הזה הוא אשר אמר עליו ירמיה "ועת צרה היא ליעקב
וממנה ִי ָּושֵ עַ " (ירמיה ל ,ז)  -אין הדבר כך ,אלא הוא רומז בזה למלחמת גוג ומגוג
בהחלט ,והיא תהיה זמן מה אחרי התגלות המשיח.

המצב לאחר סיום הגלות והחורבן
הגאולה ,כלומר סיום הגלות יביא אתו את השמחה שנלקחה
מאתנו בשל הגלות
הלכות תעניות ה ,יט:

כל הצומות האלו עתידים ליבטל לימות המשיח .ולא עוד ,אלא שהם עתידים
להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה ,שנאמר" :כה אמר ה' צבאות ,צום
הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון
ולשמחה ולמועדים טובים ,והאמת והשלום אהבו" (זכריה ח ,יט).
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מורה הנבוכים ב ,כט:

ואמר (-הנביא ישעיה) בשיבת מַ לכות ישראל ויציבותה ותמידותה כי ה' יחַ ֵדש
שמים וארץ ,כי זה נוהג בלשונו שהוא עושה ִשלטון המלכּות כאילו הוא עולם
מיוחד ,כלומר 'שמים וארץ' .וכאשר התחיל בנחמות ואמר "אנכי אנכי הוא
דברי בפיך ובצֵ ל ִידי כיסיתיָך,
מ ַנחמכם" (נא ,יב) וכל ה ִנספח לכך ,אמר " ָואָ ׂשים ַ
לנטוע שמים ולִ יסוד ָארץ ו ֵלאמר לציון עַ מי אָ תָ ה" (שם טז) .ואמר בקיום המלכות
לישראל וסילוקּה מן העצומים המפורסמים" :כי ההרים ָימושו והגבעות
תמּוטנה וגו'" (נד ,י).
ואמר בהתמדת מלכות המשיח ושלא תבטל מלכות ישראל מאחרי כן ,אמר:
"לא יבוא עוד ִשמשֵ ך וגו'" (ס ,כ).
ועוד ממה שנהג ישעיה בדבריו בהשָאלות הללו הרגילות אצל כל מי שמבין
ענייני הדיבור ,ותיאר מצָ בי הגלות ופרטיהם ,ואחר כך תיאר שיבת המלכות
וש כחת כל אותם היגונות ,אמר ,דרך משל ,אני אברא שמים אחרים וארץ
ִ
אחרת וישתכחו ההם וימָ חו עקבותיהם ,וביאר את זה בהמשך דבריו ואמר:
זה אשר אמרתי 'אברא' ,כוונתי בכך שאני ָאשית לכם מצב ששון ושמחה
תמידיים חֵ לף אותם היגונות והייסורין ולא ִי ָזכרו אותם היגונות הקודמים.
...והסמיך לכך שהאומה הזו תֵ טיב את דעותיה ,ותהיה ברכה בארץ ,ותִ שכח
כל מה שקָ ַדם מן המצבים השונים הללו ,ואמר דברים בלשון זה" :ולעבדיו
המתּב ֵרך בארץ יתברך ּבֵ אלוהי אמן והנשבע בארץ ִישָ בע
קרא שם אחֵ ר .אשר ִ
ִי ָ
באלוהי אמן ,כי נשכחו הצרות הראשונות וכי ִנסתרו מעֵ י ָני .כי הנני בורא
שמים חדשים ָוָארץ חדשה ,ולא תִ ָזכרנה הראשונות ולא תעלינה על ֵלב .כי אם
שישו וגילו עדי עַ ד אשר אני בורא ,כי הנני בורא את ירושלים גי ָלה ,ועַ מּה
משוש .ו ַגלתי בירושלים וגו'" (סב ,טו-יח).
הנה נתבאר לך כל העניין ונתברר ,והוא ,שכיוון שאמר "כי הנני בורא שמים
חדשים וארץ חדשה" ,פירש את זה ברציפות ואמר "כי הנני בורא את ירושלים
גילה ועַ מה משוש".
והשמחה בו אשר הבטחתיָך
ואחַ ר הקדמה זו אמר ,שאותם מצבי האמונה ִ
בראֵ ם כפי שהם יציבים תמיד ,כי האמונה בה' ,והשמחה באותה
שאני א ָ
האמונה  -שני מצבים לא ייתכן ש ָיסורו ולא ישתנו לעולם מכל מי שהושגו
לו .לפיכך אמר כשם שאותו מצב האמונה והשמחה בו אשר הבטחתי שהם
יציפו את הארץ תמידיים וקיימים ,כך יעמוד זרעכם ושמכם ,והוא ָאמרו אחרי
כן" :כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה ,עומדים לפ ַני
שפעמים יישאר הזרע ולא
ִ
נאום ה'  -כן יעמוד זרעכם ושמכם" (סו ,כב) ,לפי
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יישאר השֵ ם ,כמו שאתה מוצא עמים רבים אין ספק שהם מז ַרע פרס או ָי ָון,
אבל אינם ידועים בשֵ ם מיוחד אלא ִנטמעו באומה אחרת.
וגם זה לדעתי הערה על נצחיות התורה אשר מֵ חמָ תָ ּה יש לנו שֵ ם מיוחד.
השמחה תאפשר את חזרת רוח הקודש והנבואה
מורה הנבוכים ב ,לו:

...ולפיכך תמצא שהנביאים שָ בתָ ה נבואתם בזמן האֵ בל או הכעס וכיוצא בהם.
כבר ידעת ָאמרם "אין הנבואה שו ָרה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות"
ל ב)  ...וכן תמצא גם שמקצת הנביאים נתנבאו זמן מסוים ואחר כך נסתלקה
מהם הנבואה ולא היה הדבר תמידי ,מחמת מקרה שאירע .וזוהי הסיבה
העצמית הקרובה לסילוק הנבואה בזמן הגלות בלי ספק :איזו עצלות או
עצבות יהיו לאדם ,באיזה מצב שיהיה ,יותר מהיותו עבד נשלט ומשועבד
האמתי וכללּות התאוות
ִ
לכסילים הרשעים ,אשר כללּו העדר ההִ גיון
הבהמיות' ,ואֵ ין לאֵ ל ידך'? ובכך יועדנו ,והוא אשר רצה בָאמרו "ישוטטו
לבקש את דבר ה' ולא ִימצָ או" (עמוס ח ,יב) ,ואמר "מלכּה וׂשריהָ בגויים  -אין
תורה ,גם נביאיה לא מצאו חזון מה'" (איכה ב ,ט) ,וזה נכון וסיבתו ברורה ,כי
הכלי כבר ּבָ טַ ל .והוא גם הסיבה בשיבת הנבואה לנו כפי שהיתה ,לימות
המשיח מהרה ִי ָגלה כמו שהובטח.
(שבת

תרבה התורה ,האמונה ו ידיעת ה'
איגרת תימן ג עמ' מח-מט:

 ...יש בידינו מסורת מופלאה קיבלתיה מאבי מסבי מאביו ִמסבו זצ"ל ,וכך
מראשית גלותֵ נו מירושלים כמו שהעיד הנביא ואמר "וגלות ירושלים אשר
בספרד" (עובדיה א ,כ) ,והיא שיש בפסוקי נבואת בלעם פסוק שבו הרמז לחזרת
הנבואה לישראל אחרי הִ פָ סקּה ...ואין ספק כי חזרת הנבואה ממה שיקדם
למשיח ,באמרו "והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם
ובנותיכם" (יואל ג ,א).
הלכות תשובה ט ,ב:

...ו מפני זה התאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם ימות המלך המשיח ,כדי
שינוחו ממלכות הרשעה שאינה מנַחַ ת להן לישראל לעסוק בתורה ובמצוות
כהוגן ,וימצאו להן מרגוע ויַרבו בחכמה ,כדי שיִזכו לחיי העולם הבא.
לפי שבאותן הימים תִ רבה הדעה והחָ כמה והאמת ,שנאמר "כי מלאה הארץ
ֵדעה את ה'" (ישעיהו יא ,ט) ,ונאמר "ולא ילַמדו עוד איש את רעהו ואיש את ָאחיו"
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(ירמיהו לא ,לג) ,ונאמר "והסירותי את לב האבן מבשרכם" (יחזקאל לו ,כו) .מפני
שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד ,בעל חָ כמה יהיה יָתר משֹלמה ,ונביא גדול
הוא קרוב ממשה רבנו ,ולפיכך ילַמֵ ד כל העם ויורה אותם דרך ה' ,ויבואו כל
הגויים לשָ מעו ,שנאמר "והיה באחרית הימים ,נכון יהיה הר בית ה' בראש
ההרים ונישא מגבעות ,ונהרו אליו כל הגויים" (ישעיהו ב ,ב).
' שינוי ' תורני מסוים
הלכות מגילה וחנוכה ב ,יח:

כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל לימות המשיח ,חוץ ממגילת
אסתר .הרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה
שאינן בטלין לעולם .ואף על פי שכל זיכרון הצרות יבטל ,שנאמר "כי נשכחו
הצרות הראשונות ,וכי נסתרו מעֵ ינָי" (ישעיהו סה ,טז)  -ימי הפורים לא יבטלו,
שנאמר" :וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים ,וזכרם לא יסוף
מזרעם" (אסתר ט ,כח).
מורה הנבוכים א ,ל:

הושאל לשון 'אכילה' (-במקרא) למדע וללימוד ,ובכלל להשגות השכליות אשר
בהן יתמיד קיום הצורה האנושית באופן היותר שלם ,כקיום הגוף במזון
במצבו הטוב ביותר" :לכו ִשברּו ואכלו" (ישעיה נה ,א)ִ " ,שמעו שָ מוע א ַלי ואִ כלו
טוב" (שם ב)ָ" ,אכול דבש ,הַ רּבות לא טוב" (משלי כה ,כז)" ,א ָכל בני דבש כי
טוב ,ונופת מתוק על ִחכָך .כן דעה חָ כמה לנפשך( "...שם כד ,יג-יד) .וגם שימוש
זה רב בדברי חכמים ,כלומר שמ ַכנים את הלימוד באכילה" :תא אִ כלו ּבִ שרא
שמינא ּבֵ י רבא" (בבא בתרא כה א) ,ואמרו' :כל אכילה ושתייה האמורה בספר זה
אינה אלא חכמה (ובמקצת נוסחאות :תורה)' (קהלת רבה ג ,טו) .וכן הרבה הם
קוראים את החכמה 'מים'" :הוי כל צמא לכו למים" (ישעיה נה ,א).
תרּבָ ה השימוש הזה בלשון ,ונתפשט עד שנעשה כאילו הוא ההנחה
ולפי ש ִנ ַ
הראשונה ,השתמשו גם במילים 'רעָ ב' ו'צמָ א' להעדר הלימוד וההׂשגה:
"והִ ש ַלחתי רעב בארץ ,לא ָרעָ ב ַללחם ולא צָ מָ א ַלמים כי אם לשמוע את דברי
ה'" (עמוס ח ,יא)" ,צָ מאה נפשי ֵלאלהים לאל חָ י" (תהלים מב ,ג) ,וזה הרבה .ותרגם
יונתן בן עוזיאל עליו השלום "ושַאבתם מים בששון ממַ עַ י ֵני הישועה" (ישעיה
חירי צִ דקא' ,התבונן ביאורו 'מים'
יב ,ג) ,אמר' :ותקבלון אולפן חדת בחד ָוא מּב ֵ
שהוא המדע שיושג באותם הימים ,ועשה 'מַ עַ ינֵי' כמו "מעֵ יני העדה" (במדבר טו,
כד) ,כלומר הנבחרים ,והם החכמים ,לפיכך אמר 'מבחירי צדקא' ,כי הצדק הוא
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הישועה האמיתית .ראֵ ה היאך ביאר כל מילה בפסוק זה לעניין המדע
והלימוד ,והבֵ ן זה.
כשם שיציאת עם ישראל לגלות הייתה בעלת השפעה על כל ל
המציאות  -כך תהיה חזרת עם ישראל לארצו וגאולתו בעלת
השפעה כוללת
מורה הנבוכים ב ,כט:

"...דע כי לכל נביא ביטויים מסוימים מיוחדים לו כאילו הם שפַ ת אותו האיש,
כך מבַ טאֵ הו החזון המיוחד לו ,למי שמבינו.
ואחַ ר הַ קדמה זו ,צריך שתדע כי ישעיה ע"ה רגילים בדבריו הרבה מאוד
ובדברי זולתו מעט ,שכאשר הוא מודיע על פירוק ממשלה או ָאבדן אומה
גדולה ,אומֵ ר זאת בלשון שהכוכבים ָנפלו ,והשמים קָ דרו ,והשמש חָ ש ָכה,
והארץ נהרסה ָורעשָ ה ,והרבה כדומה להשָאלות אלה .וזה כמו שאומרים אצל
הערבים על מי שאירעה לו צרה גדולה 'נהפכו שמיו על ארצו'.
וכן כאשר מתוָאר הצלחת ממשלה והתחדשות אושר ,מ ַכנה את זה בתוספת
אור השמש והירח ,והִ תחדשות שמים והתחדשות ארץ וכיוצא בזה ,כמו שהם
(-הנביאים) כאשר מתארים ָאבדן אדם או אומה או עיר מייחסים מצבי כעס וחרון
גדול לה' עליהם ,וכאשר מתארים הצלחת עַ ם מייחסים לה' מצבי שמחה
וששון .ואומרים במצבי הכעס עליהם :יצא ,וירד ,ושאג ,והרעים ,ונתן קולו,
והרבה כיוצא בזה .ואומרים גם ציווה ,ואמר ,ופעל ,ועשה ,וכיוצא בזה כמו
שאבאר.
וכן כאשר מודיע הנביא ָאבדן אנשי מקום מסוים יש שהוא מחליף במקום
אנשי אותו המקום כל המין ,כמו שאמר ישעיה ע"ה "וריחַ ק ה' את האדם" (ו,
יב) ,וכוונתו ָאבדן ישראל ,ואמר צפניה בזה "והכרתי את האדם מעל פני
האדמה .ונטיתי ידי על יהודה" (א ,ג-ד) ,דע גם את זאת.
אמתת הדבר והו ָכחָ תו:
וַאחַ ר אשר ביארתי לך שפה זו באופן כללי ,אראך ִ
אמר ישעיה ע"ה כאשר ניבאו ה' את פירוק ממשלת בבל וָאבדן סנחריב
כרתת מלכותּה ,ובא לתאֵ ר כשלונותיהם בסוף
ונבוכדנצר העומד אחריו והַ ָ
שיארע להם מן הצרות הבאות על כל ניגף ה ָנס מפני
ַ
ִשלטונם ומפָ לותיהם ומה
ִנצחון החרב ,אמר" :כי כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם ,חשך השמש
בצאתו וירח לא יגיה אורו" (יג ,י) .ואמר עוד באותו התיאור" ,על כן שמים
ארגיז ותרעש הארץ ממקומּה ,בעברת ה' צבאות וביום חרון אפו" (שם יג) .ואיני
חושב כי מי שהגיעה בו הסִ כלות והעי ָורון וההימשכות אחרי פשטי ההשָאלות
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והמאמרים ההטפתיים ,שידמה כי כוכבי השמים ואור השמש והירח נשתנו
כאשר ִנשמדה מלכות בבל ,ולא שהארץ ָיצאה ממרכזּה כפי שהזכיר .אלא כל
זה תיאור מצב הניגף ,שהוא בלי ספק רואה כל אור  -חושך ,ו ִימצָ א כל מתוק
וידמה שהארץ צרה לו ,והשמים אוטרים עליו.
 מרַ ,וכן כאשר בא לתאר את המצב שהגיעו אליו ישראל מן הכניעה והיותם
נכּבָ שים כל ימי סנחֵ ריב הרשע כאשר נשתלט על כל ערי יהודה הבצּורות,
ושבִ ייתם ונגיפתם ותכיפּות הכישלונות עליהם מפניו ,וָאבדן כל ארץ ישראל
אז בידו ,אמר" :פחד ָופַ חַ ת ָופָ ח עליָך יושב הארץ ,והיה ה ָנס מקול הפחד יִפול
אל הפַ חַ ת ,והעולה מתוך הפחת ִי ָלכד בפָ ח ,כי ארובות ממרום נפתָ חו ַוירעשו
מוסדי ָארץ .רעָ ה הִ תרועעָ ה הָארץ ,פור הִ תפוררה ארץ ,מוט התמוטטה ָארץ.
נועַ תנוע ארץ ַכ ִשכור וכו'" (ישעיה כד ,יז-כ) .ובסוף דיבור זה ,כאשר בא לתאר מה
שיעשה ה' בסַ נחֵ ריב והשמָ דת מלכותו הנישאה על ירושלים ובּושה אשר
יביישו ה' על כך ,אמר בהמשילו" :וחָ פרה הלבָ ָנה ובושה החַ מָ ה כי מָ ַלך ה'
צבאות וגו'" (שם כג).
אבל יונתן בן עוזיאל ע"ה ביאר דברים אלו ביאור ָנאה מאוד ואמר ,כי כאשר
יארע לסנחריב מה שיארע על ירושליםֵ ,ידעון אז כל עובדי הכוכבים כי זו
לחין לסֵ יה ָרא
פעולה אלוהית ו ִיּבָ הלו ויופתעו .אמר עליו השלום" :ו ִיּבַ התּון דפָ ִ
לשמשָ א א ֵרי תִ תג ֵלי מַ לכּותא דה' וגו'".
ו ִית ַכנעּון דסָ גדין ִ
וכן כאשר בא לתאר היאך תהיה שַ לוות ישראל אחרי ָאבדן סנחריב ודשן
אדמותיהם ו ִישובם והצלחת ממשַ לתם על ידי חזק ָיהו ,אמר בהמשילו ,כי אור
השמש והירח יוסיף .כי כמו שאמר על הניגף שאור השמש והירח אבד ונעשה
חושך ביחס לניגף ,כך אורם יוסיף אצל המנצֵ חַ .
ואתה תמצא את זה תמיד ,שהאדם אם באה לו צרה גדולה יחשכּו עיניו ,ולא
יתבהר אור ראייתו מֵ חמת שנעכר הרוח הרוָאה מֵ חמת עודפי האֵ דים ,וגם
מחמת חולשתו ומיעוטו בכובד ה ָיגון והִ צטמצמּות הנפש .ולהיפך ,בעת
כאלו האור נוסף על
השמחה והתפשטות הנפש לחּוץ וזוך הרוחִ ,יראה האדם ִ
מה שהיה .אמר" ,כי עַ ם בציון ֵישֵ ב בירושלים ּבָ כו לא תִ בכה וגו'" (ישעיה ל ,ט),
וסוף הדיבור" :והיה אור הלבנה כאור החַ מָ ה ,ואור החמה יהיה ִשבעָ תַ ִים כאור
ִשבעַ ת הימים ,ביום חבש ה' את שבר עַ מו ומַ חַ ץ מ ָכתו ִירפָ א" (שם כו) ,כלומר:
קימּום מפַ לתם מידי סנחֵ ריב הרשע.
אבל אמרו "כאור שבעת הימים" ,הרי המפרשים אמרו שהכוונה בו הריבוי,
כי העִ ברים מ ַרּבִ ים בשבעה .והנראה לי שהוא רומז אל שבעת הימים של
חנוכת הבית שהיו בימי שלמה ,אשר לא היו כלל לאומה הצלחה ואושר
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ושמחת הכל כמו שהיה באותם הימים ,3לפיכך אמר כי הַ צלחתם וָאשרם אז
יהיה כמו אותם שבעת הימים.
וכאשר תיאר ָאבדן אדום הרשעה שהיו מצֵ רים לישראל ,אמר "וחלליהם
יֻשלָכו ופגריהם יעלה בָ אשָ ם ו ָנמַ סו הָ רים ִמדמם .ו ָנמַ קו כל צבא השמַ ים ,ו ָנגלּו
ַכסֵ פר השמָ ים ,וכל צבָ ָאם ִיבול כִ נבל עָ לה מגפן וכנבלת ִמתאֵ ָנה .כי ִרּותה
בַ ּׁשָ מַ ים חרבי הִ נה על אדום תרד וגו'" (ישעיה לד ,ג).
התבוננו נא בעלי הראּות ,ה ֵיש במקראות אלה ָדבָ ר הגורם ספק או טעות שהוא
מתאר מצב שיארע לשמים? והאם אין זה אלא משל להשמדת שלטונם והסרת
השגחת ה' מהם וירידת מעלתם וטימטום תבונת גדוליהם במהירות ובקלות.
כאילו יאמר שהאנשים אשר היו ככוכבים ביציבותם ורּום מעלתם ורוממותם
מכדי להזכירו
מאחרים ,נפלו במהירות 'כִ נבול עָ לה ִמגפן וגו'' ,וזה פשוט ֵ
בכגון מאמר זה ,כל שכן להאריך בו ,אלא שהביַאני הצורך לכך מפני
שההמונים ,ואף מי שחושבים בהם שהם חכמים ,לומדים מפסוק זה בלי
להתבונן במה שנאמר לפניו ואחריו ובלי עיון באיזה עניין נאמר ,אלא כאלו
הוא ידיעה שנאמרה לנו בתורה על תכלית השמים כמו ההודעה שבאתנו
בהוויתה.
ועוד ,כאשר בא ישעיה לבשר לישראל אובדן סנחריב וכל העמים והמלכים
אשר עִ מו כידוע ,וניצחונם בניצחון ה' ,לא זולתו ,אמר להם במשלו :ראו היאך
נתקרעו אותם השמים ובָ לתה אותה הארץ ּומת כל אשר עליה ואתם מנצחים,
כאילו אומר שאותם אשר הֵ ציפו את הארץ והיו נחשבים יציבים כשמים דרך
הגזמה ,אבדו במהירות וכלו ככלות העשן ,ועקבותיהם ה ִנראים יציבים
כ ַי ציבות הארץ אבדו אותם העקבות כאובדן הבגד הבלוי .בתחילת פרשה זו
אמר "כי ִנחם ה' ציון ִנחם כל חָ רבותיה וגו' ,הַ קשיבו א ַלי עַ מי וגו' ,קרוב צִ דקי
ָיצָ א ִישעי וגו' ,שאו לשמים עיניכם והביטו אל הארץ מתַ חת כי שמים כעשן
ִנמלחו והארץ ַכבגד תִ בלה ויושביה כמו כן ימותון וישועתי לעולם תהיה
וצִ דקתי לא תֵ חָ ת" (ישעיה נא).
ואמר בשיבת מַ לכות ישראל ויציבותה ותמידותה כי ה' יחַ ֵדש שמים וארץ ,כי
זה נוהֵ ג בלשונו שהוא עושה ִשלטון המלכּות כאילו הוא עולם מיוחד ,כלומר
'שמים וארץ' .וכאשר התחיל בנחמות ואמר "אנכי אנכי הוא מנַחמכם" (נא ,יב)
 3לתוספת עיון בעומק העניין ,ראה מאמרו של הראי"ה קוק זצ"ל 'למהלך האידאות בישראל' בספרו
'אורות' ,ובעיקר שם פ"ג עמ' קו" :לעד לא יישכח מזכרונה אותו תור הזהב שבפריחת ימי שלמה
בבניין הבית הראשון ,בהדר תפארת כבודו ועוז החיים שהתגלה בו ,בהבעת עושר האידיאה האלוהית
והלאומית המשולבות זו בזו בהתאמה הרמונית' ,וקיימא סיהרא באשלמותא'."...
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דברי בפיך ובצֵ ל ִידי כיסיתיָך ,לנטוע שמים
וכל הנִספח לכך ,אמר "וָאָ ׂשים ַ
ולִ יסוד ָארץ ולֵאמר לציון עַ מי אָ תָ ה" (שם טז) .ואמר בקיום המלכות לישראל
וסילוקּה מן העצומים המפורסמים" :כי ההרים יָמושו והגבעות תמּוטנה וגו'"
(נד ,י).
ואמר בהתמדת מלכות המשיח ושלא תבטל מלכות ישראל מאחרי כן ,אמר:
"לא יבוא עוד ִשמשֵ ך וגו'" (ס ,כ).
ועוד ממה שנהג ישעיה בדבריו בהשָאלות הללו הרגילות אצל כל מי שמבין
ענייני הדיבור ,ותיאר מצָ בי הגלות ופרטיהם ,ואחר כך תיאר שיבת המלכות
ושכחת כל אותם היגונות ,אמר ,דרך משל ,אני אברא שמים אחרים וארץ
ִ
אחרת וישתכחו ההם וימָ חו עקבותיהם ,וביאר את זה בהמשך דבריו ואמר:
זה אשר אמרתי אברא ,כוונתי בכך שאני ָאשית לכם מצב ששון ושמחה
תמידיים חֵ לף אותם היגונות והייסורין ולא יזכרו אותם היגונות הקודמים.
ושמע סדר העניינים ורציפות הפסוקים המורים עליהם היאך נאמר .תחילת
פתיחת פרשה זו (פרקים סג-סה) ,אמר" :חַ סדי ה' אזכיר תהילות ה' וגו'" ,ואחר כך
תיאר חסדיו יתעלה עלינו תחילה "וַינטלֵם וַינשאֵ ם כל ימי עולם וגו'" וכל
הנספח לכך ,ואחר כך תיאר מריֵנו" :והמה מָ רו ועִ צבו את רוח קָ דשו" וכל
צרינו ּבוססו ִמקדשך .הָ יינו
הנספח לכך ,ואחר כך תיאר שליטת האויב עלינוֵ " :
מֵ עולם" וכל הנספח לכך ,ואחר כך הִ תפלל עלינו ואמר "ַאל תקצוף ה' עד
מאוד" וכל ה ִנספח לכך ,ואחר כך הזכיר אופן חיובֵ נו לייסורין הקשים שבאו
שנקראנו אל האמת ולא עָ ִנינו ,אמר " ִנדרשתי ללוא שָ ָאלו
ֵ
עלינו לפי
וגו'".ואחר כך הבטיח ש ִיסלח וירחם ואמר" :כה אמר ה' כאשר ִימָ צֵ א התירוש
ּבָ אשכול וגו'" וכל הנספח לכך ,ואחר כך יעד להינקם מאשר הֵ ֵרעו לנו ואמר:
עבדי יא ֵכלו ואתם תרעָ בו וגו'".
"הִ נה ַ
והסמיך לכך שהאומה הזו תֵ טיב את דעותיה ,ותהיה ברכה בארץ ,ותִ שכח כל
ִקרא
מה שקָ ַדם מן המצבים השונים הללו ,ואמר דברים בלשון זה" :ולעבדיו י ָ
תּברך בארץ יתברך ּבֵ אלוהי אמן והנשבע בארץ יִשָ בע
המ ֵ
שם אחֵ ר .אשר ִ
באלוהי אמן ,כי נשכחו הצרות הראשונות וכי ִנסתרו מעֵ ינָי .כי הנני בורא
שמים חדשים וָָארץ חדשה ,ולא תִ זָכרנה הראשונות ולא תעלינה על לֵב .כי אם
שישו וגילו עדי עַ ד אשר אני בורא ,כי הנני בורא את ירושלים גילָה ,ועַ מּה
משוש .וגַלתי בירושלים וגו'" (סב ,טו-יח).
הנה נתבאר לך כל העניין ונתברר ,והוא ,שכיוון שאמר "כי הנני בורא שמים
חדשים וארץ חדשה" ,פירש את זה ברציפות ואמר "כי הנני בורא את ירושלים
גילה ועַ מה משוש".
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והשמחה בו אשר הבטחתיָך
ואחַ ר הקדמה זו אמר ,שאותם מצבי האמונה ִ
בראֵ ם כפי שהם יציבים תמיד ,כי האמונה בה' ,והשמחה באותה
שאני א ָ
האמונה  -שני מצבים לא ייתכן שיָסורו ולא ישתנו לעולם מכל מי שהושגו
לו .לפיכך אמר כשם שאותו מצב האמונה והשמחה בו אשר הבטחתי שהם
יציפו את הארץ תמידיים וקיימים ,כך יעמוד זרעכם ושמכם ,והוא ָאמרו אחרי
כן" :כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה ,עומדים לפנַי
שפעמים יישאר הזרע ולא
ִ
נאום ה'  -כן יעמוד זרעכם ושמכם" (סו ,כב) ,לפי
יישאר השֵ ם ,כמו שאתה מוצא עמים רבים אין ספק שהם מז ַרע פרס או ָיוָן,
אבל אינם ידועים בשֵ ם מיוחד אלא נִטמעו באומה אחרת .וגם זה לדעתי הערה
על נצחיות התורה אשר מֵ חמָ תָ ּה יש לנו שֵ ם מיוחד.
וכיון שההשָאלות הללו נאמרו הרבה בישעיה ,לפיכך עקבתי אחרי כולם.
וכבר נאמרו מהם גם בדברי זולתו .אמר ירמיה בתיאור חורבן ירושלם בעוונות
אבותינו" :ראיתי את הארץ והנה תוהו ָובוהו וגו'" (ד ,כג) .ואמר יחזקאל בתיאור
אובדן ממלכת מצרים והשמדת פרעה על ידי נבוכדנצר ,אמר" :וכִ סֵ יתי
ב ַכּבותך שמים והִ קדרתי את כוכביהם ,שמש ּבענן אכסנו וירח לא יאיר אורו.
אם אדני ה'" (לב,
אקדירם עליָך ,ונתתי חושך על ארצָך נ ֻ
ֵ
כל מאו ֵרי אור ּבַ שמים
ז-ח) .ואמר יואל בן פתּואל בארבה העצום אשר בא בימיו ,אמר" :לפניו ָרג ָזה
ארץ רעשו שמָ ים שמש וירח קָ ָדרו וכוכבים ָאספּו ָנגהָ ם" (ב ,י) .ואמר עמוס
בתיאור חורבן שומרון ,אמר" ,והֵ באתי השמש ּבַ צָ ה ָרים והַ חשַ כתי לארץ ביום
מאמרי
ֵ
אור .והָ פכתי ח ֵגיכם וגו'" (ח  ,ט-י) .ואמר מיכה בָאבדן שומרון כמנהג
ההטפה המפורסמים הידועים" ,כי הנה ה' יוצֵ א ממקומו ו ָירַ ד ודרך על ּבָ מתֵ י
ארץ ונמַ סו ההרים וגו'" (א ,ג) .ואמר חגי בחורבן מלכות פרס ומדי" ,ואני
מרעיש את השמים ואת הארץ ואת הים ואת החָ ָרבָ ה .והִ רעשתי את כל הגויים"
(ב ,ו) .ובהַ צות יואב את ארם ,כאשר בא לתאר היאך הייתה חולשת האומה
ודלּותּה מלפני כן ,ושהם היו נכבשים ִנגפים ,והתפלל לניצחונם עתה ואמר:
"הִ רעַ שתה ארץ פצַ מתּה רפָ ה שבריהָ כי מָ טָ ה" (תהלים ס ,ד) .ואמר עוד בעניין
שאנו לא נירא כאשר יאבדו העמים ו ִיכלו בהיותֵ נו בוטחים בניצחונו יתעלה,
לא על מלחמתנו וכוחֵ נו ,כמו שאמר (-משה) "עַ ם נושַ ע בה'" (דברים לג ,כט) ,אמר (-
גם דוד)" :על כן לא נירא בהָ מיר ָארץ ובמוט הרים ב ֵלב ַי ִמים" .ואמר בתיאור
טביעת המצרים" ,ראּוָך מים ָיחילו אף ִירגזו תהומות ..קול ַרעַ מָך ּבַ ַגל ַגל וגו'
רגזה ותִ רעש הארץ" (תהלים עז ,יז-יט)" .הבִ נהָ רים חרה ה' וגו'" (חבקוק ג ,ח)" ,עָ ָלה
עשן באפו וגו'" (שמואל ב כב ,ט; תהלים יח ,ט) .וכן בשירת דבורה" :ארץ רעָ שָ ה וגו'"
(שופטים ה ,ד) .ונאמר ִמזה הרבה ,וכל מה שלא הִ זכרנו מהם הַ ש ֵוהו למה
שהזכרתי.
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אבל מה שאמר יואל "ונתתי מופתים בשמים ובארץ ,דם ָואש ותִ ימרות עשן.
השמש יֵהָ פֵ ך לחושך והירח לדם ,לפני בוא יום ה' הגדול והנורא .והיה כל
קרא בשם ה' ִימָ לט ,כי בהר ציון ובירושלים תהיה פ ֵליטה וגו'" (ג ,ג-ה) -
אשר ִי ָ
היותר נראה לדעתי שהוא מתאֵ ר ָאבדן סנחריב על ירושלים .ואם אינך רוצה
בכך ,יהיה תיאור אובדן גוג על ירושלים בימי המלך המשיח ,על אף שלא
הזכיר בפרשה זו אלא ריבוי ההרג ושריפת האש ולִ קיון שני המאורות.
ושמא תאמר :היאך יקרא 'יום ה' הגדול והנורא' יום אובדן סנחריב לפי
ביאורנו?
ֵ
תדע ,כי כל יום יהא בו ניצחון גדול או צרה גדולה ,הרי הוא נקרא יום ה'
הגדול והנורא .כבר אמר יואל כיוצא בזה על יום בוא אותו הארבה עליהם:
"כי גדול יום ה' ,ונורא מאוד ,ומי יכִ ילנּו" (ב ,יא).
והעניין אשר אנו סובבים סביבו כבר נתבאר ,והוא שהפסד העולם הזה ושינּויו
מכפי שהוא ,או שינוי דבר מטבעו והַ תמָ ָדתו כפי אותו השינוי הוא דבר שלא
נאמר לנו בו לשון נביא ,וגם לא דברי חכמים .כי ָאמרם "שיתָ א אלפֵ י שנין ה ֵוי
עלמא ,וחַ ד חרּוב" אינו העדר המציאות כליל ,לָאמרו 'וחד חרוב' ,הורה על
קיום הזמן .ועוד שזה דברי יחיד ,והוא באופן מסוים.
ומה שתמצא לכל החכמים תמיד ,והוא יסוד שלומֵ ד בו כל אחד מחכמי משנה
וחכמי תלמוד ,הוא ָאמרו "אין כל חדש תחת השָ מש" (קהלת א ,ט) ,ושאין שָ ם
חידוש כלל ולא בשום סיבה .ואף מי שפירש 'שמים חדשים וארץ חדשה' כפי
שמדמים בו ,אמר "אף שמים וארץ שעתידין להיבראות כבר הן ברויין
ַ
ועומדין ,שנאמר 'עומדין לפ ַני'  -יעמדו לא נאמר ,אלא עומדים" ,ולמד באמרו
"אין כל חדש תחת השמש".
תדמה שזה סותר למה שּבֵ ַארתיך ,אלא אפשר שכוונתו שאותם המצבים
ואל ַ
המובטחים ,הטבע המחייב אותן אז ,מששת ימי בראשית הוא ברוא ,וזה נכון,
אבל אמרתי שלא ישתנה דבר מטבעו ויתמיד כפי אותו השינוי מתוך זהירות
בניסים ,כי אף על פי שנהפך המטה לנחש ,ונהפכו המים דם ,והיד הטהורה
הנכבדה לבָ ָנה ללא סיבה טבע ית המחייבת זאת ,הרי הדברים הללו ודומיהם
לא הִ תמידו ולא נעׂשָ ה טבע אחר ,אלא כמו שאמרו ז"ל "עולם כמנהגו הולך".
ברּה.
זו היא השקפתי והיא הדעה הראויה לסָ ָ
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תהליכי צמיחת המשיח וקימתו על עם ישראל  ,תכונותיו
ומידותיו
איגרת תימן ד ,עמ' נא-נג:

הרמָ ה בדרגות הנביאים והנכבדת אחרי משה רבנו.
ולעניין מע ָלתו ,הרי היא ָ
וייחד אותו ה' בדברים שלא ייחד בהם משה רבנו ,אמר בתארו אותו "והריחו
ביראת ה' וכו'" ,ואמר "ונחה עליו רוח ה'" ,ואמר "והיה צדק אֵ זור מָ תניו וכו'"
לד לנו" (ישעיה ט,
וקראו יתעלה בשישה שֵ מות והוא אמרו "כי ילד יֻ ַ
(ישעיה יא ג-ה)ָ .
ה) ,ולא מָ ש מלהפליג בתאריו עד שאמר לו יתעלה "בני אתה ,אני היום
ילִ דתִ יָך" (תהלים ב ,ז) ,להודיענו את מעלתו שהיא למעלה מכל בני אנוש .וָאנו
מַ תנים בכל נביא שיהא בתכלית החָ כמה ואז י ַנבאֵ הו ה' ,כי הכלל אצ ֵלנו "אין
הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר" (שבת צב א) ,וביארו כי עניין 'גיבור'
כובש יצרו ,ו'עשיר' עשיר בדעתו .וכל זמן שטען אדם שאינו מופלא בחָ כמה
שהוא נביא לא נאמין לו ,כל שכן אם טָ עַ ן אחד מעַ מֵ י הארץ שהוא משיח...
ולענין היאך יעמוד המשיח ,והיכן יעמוד .הרי הוא יעמוד בארץ ישראל דווקא
ובה תָ חֵ ל הִ תגלותו ,כָאמרו יתעלה" :ופתאום יבוא אל היכלו" (מלאכי ג ,א) .ולענין
היאך יעמוד ,הוא לא ִי ָּו ַדע כלל לפני עָ מדו והוא אינו משיח עד ש ֵיָאמר עליו
הוא פלוני בן פלוני מבית אב פלוני ,אלא יעמוד אדם שאינו ידוע לפני
אמתת
הִ ת ַגלותו ,והאותות והמופתים שייעשו על ידו הם יהיו הרָא ָיה על ִ
ואמתת יחּוסו ,אמר ה' יתעלה בתארו את המצב הזה" :הנה איש צמַ ח
טענתו ִ
שמו ומתחתיו ִיצמָ ח" (זכריה ו ,יב) .וגם ישעיה אמר בתארו התגלותו בלי ש ִי ָודע
לו לא אב ולא אֵ ם ולא בית אב ולא משפחה ולא קרובים ,אמרַ " :ויעל ַכיונק
לפניו ּוכשורש מארץ צִ ָיה" (ישעיה נג ,ב) .ואחר הִ תגלותו בארץ ישראל וקיבוץ
נדחי ישראל לירושלים ושאר ערי הארץ  -יתפשט הדבר מזרחה ומערבה עד
שיגיע אליכם לתימן ולאשר אחריכם בהודו ,באמרו יתעלה על ידי ישעיה:
השולח ּבַ ָים צירים וכו' (ישעיה יח ,ב) ,ולא שייהפך הדבר ויתחיל בקצוות ויתפשט
הדבר לארץ ישראל.
אבל כ ָללּות מעלותיו אשר תֵ ארוהו בהם כל הנביאים ממשה בתחילה עד
מלאכי ,הרי יכול אתה ללקוט אותם מכל הארבעה ועשרים ,אלא שהמיוחדות
שבהם בו ,שכאשר יתגלה יחריד ה' ממלכות הארץ ִמשמועתו ,ויתרופפו
ממשלותיהם ,ויחדלו מלהתקומֵ ם נגדו לא במלחמה ולא במרי ,כלומר שהם
לא יפקפקו בו ולא יכחישוהו ,אלא יחרדו מן הפלאות שיתגלו וישתקו
לחלוטין ,אמר ישעיה בתארו הִ שָ מעּות כל המלכים לו" :עליו יקפצו מלכים
פיהם" (ישעיה נב ,טו) .ושהוא י ַכלה כל מי שרוצה לכלותו בפקודה ובדיבור ולא
46

לק"י

מכון מש"ה ,מהדורת ניסוי תמוז תשע"ז

ִימָ לט ולא ִי ָנצל ממנו ,והוא אמרו "והיכה ארץ בשֵ בט פיו" (ישעיה יא ,ד) .אבל
סי לוק הסכסוכים והמלחמות ממזרח הארץ ועד מערבה ,לא יהיה זה בראשית
התגלותו ,כי אם לאחר מלחמת גוג כמו שביאר יחזקאל.
פירוש המשנה סנהדרין א ,ג:

...הרי אותו האיש (-המלך המשיח) תתקיים לו הישיבה ויהיה סמּוך .ויסמוך הוא
א חר כך את מי שירצה .לפי שאם לא תאמר כן לא תהא אפשרית מציאות בית
דין הגדול לעולם ,לפי שצריך כל אחד מהם שיהא סמוך בלי ספק ,והרי כבר
הבטיח ה' בשיבתם באמרו "ואשיבה שופטַ ִיך כבראשונה" (ישעיה א ,כו) ,ושמא
תאמר שהמשיח ימנה אותם ואף על פי שאינם סמוכין  -הרי זה מוכחש ,לפי
שכבר ביארנו בהקדמת סִ פרנו זה שהמשיח לא יוסיף בתורה ולא ִיגרע ממנה
לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה .ואני סבור שהסנהדרין תשוב לפני
הִ תגלות המשיח וזה יהיה מסימניו ,אמר "ואשיבה שופטַ ִיך כבראשונה ויועצַ ִיך
כבתחילה"...
פירוש המשנה סנהדרין י ,א ('הקדמה לפרק חלק'):

'ימות המשיח' הוא זמן שבו תחזור המלכות לישראל ,ויחזרו לארץ ישראל,
ויהיה אותו המלך העומֵ ד מקום מלכותו ציון ,ויתגדל שמו ויגיע לקצ ֵוי תבל
יותר וגדול על ממלכת שלמה ,ויכרתו עִ מו העמים ברית שלום ,ויעבדוהו כל
הארצות לגודל צִ דקו ,ונפלאות יתגלו על ידו ,וכל מי שיעמוד עליו יכריתֵ הו
שרנו בו .ולא ישתנה
ה' וימסרהו בידו ,וכל פסוקי המקרא מעידים על ָאשרו וָא ֵ
במציאות שום דבר מכפי שהוא עתה ,זולתי שתהא המלכות לישראל ,וכך
לשון חכמים " :אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות
בלבד" .ו ִישָ ארו בימיו החזק והחלש ביחס לזולתו ,אלא שבאותם הימים תוקל
על בני אדם פרנסתם מאוד ,עד שכשיעבוד האדם איזה עבודה מועטת שתהיה
מרם "עתידה ארץ ישראל להוציא גלּוסקָ אות
ישיג תועלת גדולה ,וזהו עניין ָא ָ
וכ ֵלי מֵ י ַלת" (שבת ל ב) ,לפי שדרך בני אדם לומר אם מצא אדם איזה דבר מוכן
בשפע ' -מצא פלוני לחם אפוי ותבשיל מבושל' ,והרָא ָיה לזה מאמר הכתוב
"וב ֵני ֵנכר אי ָכריכם וכורמֵ יכם" (ישעיה סא ,ה)  -משמע שיהא שם החריש והקציר,
ולפיכך כעס החכם הזה שאמר את הדברים הללו על תלמידו בעת שלא הֵ בין
בדבריו את העניין הזה וחשב שהדברים כפשוטן ,והשיבו לפי ערך הׂשגתו,
ולא זאת היא התשובה .והרָא ָיה שלא אמר לו את האמת ,מה ש ָלמד בפסוק
"אל תען כסיל כאי ַולתו" (משלי כו ,ד).
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והתועלת הגדולה באותו הזמן היא שננוח משעבוד מלכּות הרשעה העוצרת
בעדנו מלעשות הטוב ,ותִ רבה הדעת כמו שאמר "כי מלאה הארץ דעה את ה'"
ֵ
(ישעיה יא ,ט) .ויפסקו הקרבות והמלחמות ,כמו שאמר[" :ו]לא ישאו גוי אל גוי
חרב" (מיכה ד ,ג) ,וישיג כל מי שיהיה באותן הימים שלמּות גדולה ִיזכה בה לחיי
העולם הבא .והמשיח ימות וימלוך בנו ובן בנו ,וכבר ביאר ה' את מותו ,אמר:
"לא ִיכהה ולא ירּוץ עד ישים ּבָ ארץ משפט וכו'" (ישעיה מב ,ד) .ותַ תמיד מלכותו
זמן רב מאוד ,וגם יארכו חיי בני אדם ,כי בהעדר הדאגות והצרות יארכו
החיים .ואין זה מוזר שתתמיד מלכותו אלפי שנים ,לפי שהחכמים כבר אמרו
שהקיבוץ הנכבד כאשר מתקבץ ,מעט הוא שיתפרד .ואין אנו מתאווים לימות
המשיח לא כדי ש ִירבו התבואות והנכסים ,לא כדי שנרכב על סוסים ונשתה
בכלי זמר כמו שחושבים מבולבלי הדעות ,אלא נתאוו להם הנביאים
ונשתוקקו להם החסידים בגלל מה שיהיה שם מקיבוץ הצדיקים וההתנהגות
הטובה והחכמה ,ויושר המלך וגודל חכמתו והתקרבותו לפני בוראו כמו
שאמר לו "בני אתה" (תהלים ב ,ז) ,וקיום כל תורת משה בלי דאגות ולא פחד ולא
למקטַ ָנם
אונס כמו שהבטיח "לא י ַלמדו איש את רעהו וכו' כי כולם ֵידעו אותי ִ
ועד גדולם" (ירמיה לא ,לג)' ,ונתתי תורתי בלִ בם' (ראה שם לב)" ,והסירותי את לב
האבן ִמבשרכם" (יחזקאל לו ,כו) ,והרבה כפסוקים האלו בעניינים אלו ,ובמצב כזה
יוש ג העולם הבא השגה חזקה .והתכלית אינה אלא העולם הבא ולעומתו היא
ההִ שתדלות.
פירוש המשנה עדיות ח ,ז:

...משה הודיע ביאת המשיח ,מפורש בתורה" :אם יהיה נדחך בקצה השמים...
ושב ה' אלהיך ...ומל ה' אלהיך( "...דברים ל ,ג-ו) ,וזולת אלה .וכן הודיעָ ם בשם
ה' במה ש ִיקדם לפניו וגורמיו ,ושיבוא לפניו איש יכשיר לפניו את העולם והוא
אליהו ,והודיעם שאותו האיש לא יוסיף ולא יגרע בתורה אלא יסלק את מעשה
העו ל בלבד ,ואין בזה מחלוקת ולא הכחשה .אבל היתה המחלוקת במהּות
העָ ול שיסלק מה הוא :אמר רבן יוחנן בן זכאי כי העוול שיסלק הוא הרחקת
אדם פסול ביחוסו שנעשה כשר בזרוע ,וקירוב אדם כשר שהורחק מקהל
כהונה או קהל ישראל בזרוע...
פירוש המשנה אבות ד ,ד:

והנני עתה מזכיר מקצת מה שהזכירו חכמים בשבח הענווה וגנות הגאווה,
ולפיכך ציוה זה (-התנא ר' לויטס איש יבנה) להתקרב לשפלות הרוח ,ואמר" :מאוד
מאוד הוי שפַ ל רוח" ,חושש שאם ישאר האדם בגבול הענווה בלבד  -שמא
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יהיה אצלו חלק מן הגאווה ,הואיל והוא קרוב אליה ,לפי שהענווה ממוצעת
כמו שביארנו .אמרו בשבח הענווה "מה שעָ ׂשָ ת חכמה כתר לראשה ,עשת
"ראשית חכמה יִראת ה'" (תהלים קיא ,א .בירושלמי שבת א,
לגּודלָּה ,דכתיב ֵ
ענווה עָ קֵ ב ָ
ג) .הרי זו רָאיָה שיראת ה' יותר יקרה מן החכמה והיא סיבת מציאותה .ואמר:
"עֵ קב ע ָנוָה יראת ה'" (משלי כב ,ד) ,כלומר שיראת ה' נמשכת בשולֵי הענווה.
נמצא שהענווה יותר גדולה מן החָ כמה בהרבה .ואמרּו (מגילה לא א) :דבר זה
כתוב בתורה שָ נוי בנביאים משולש בכתובים :כל מקום שאתה מוצא גבורתו
של הקב"ה שָ ם אתה מוצא ענוותנותו .כתוב בתורה "האל הגדול הגיבור
והנורא" (דברים י ,יז) ,ואחריו "עושה משפט [גר] יתום ואלמנה וכו'" .ושָ נוי
בנביאים "כי כה אמר רם ונישא שוכן עַ ד וקדוש שמו ,מָ רום וקדוש אשכון"
(ישעיה נז ,טו)  ,ואמר בסמוך "ואת דכָא ּושפַ ל רוח" .ומשולש בכתובים "סלּו
לָרוכב ּבָ ערבות ּב ָיּה שמו" ואחריו "אבי יתומים ודיין אלמנות" (תהלים סח ,ה-ו).
ויש לך ללמוד ממשה רבנו שהיה שָ ֵלם במעלות ההגיוניות והמדותיות כולן,
נוסף על מעלתו בנבואה "אב בחכמה אב בנבואה אב בתורה" (מגילה יג א)
ושיבחו הכתוב מכולם במידת הענווה בלבד ,שנאמר "והאיש משה עָ נָו מאוד"
(במדבר יב ,ג) .ואמרו 'מאוד' מורה על הנטייה כלפי הקָ צה האחרון .וכך תמצָ אֵ הו
אומר "ו ַנחנּו מָ ה" (שמות טז ,ז) .וכן דוד 'משיח אלהי יעקב ונעים זמירות ישראל'
(שמואל ב כג ,א) ,והוא מלך שפקודותיו נשמעות אשר נישא ה' ממשלתו והִ נחילו
ִנצחונות ואשר הובטח בו על ידי משה רבנו והוא הכוכב אשר דרך מיעקב כמו
שביארו חכמים ,ו ָנביא ונשיא שבעים זקנים ,כמו שנאמר "יושב ּבַ שבת" .ועם
כל זה אומר על עצמו ֵלב נשבר ונדכה" (תהלים נא ,יט) .והרבה מן הלשונות הללו
המורים על תכלית הענווה.

גאולה ,ימות המלך המשיח
המלך המשיח  -רקע כללי
הלכות מלכים ומלחמות פרק יא:

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ל ָיש ָנּה הממשלה
הראשונה ,ובונה מקדש ומקבץ נדחי ישראל .וחוזרין כל המשפטים בימיו
כשהיו מקודם :מקריבין קרבנות ,ועושין שמיטין ויובלות ככל מצוותן
האמורה בתורה.
וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו  -לא בשאר נביאים בלבד
הוא כופר ,אלא בתורה ובמשה רבנו ,שהרי תורה העידה עליו ,שנאמר" :ושב
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ה' אלהיך את שבותך וריחמך ,ושב וקיבצָך מכל העמים ...אם יהיה נידחָך,
בקצה השמָ ִים  -משם יקּבצך ה' אלהיך ומשם ייקחָך .והביאך ה' אלהיך"...
(דברים ל ,ג-ה) .ואֵ לו הדברים המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו
על ידי כל הנביאים.
אף בפרשת בלעם נאמר ,ושם ניבא בשני המשיחים ,במשיח הראשון שהוא
דויד שהושיע את ישראל מיד צריהם ,ובמשיח האחרון שיעמוד מבניו
שמושיע את ישראל מיד בני עׂשָ ו.
ושָ ם (במדבר כד) הוא אומר "אראנו ולא עתה"  -זה דוִ ד" ,אשורנו ולא קרוב" -
"ד ַרך כוכב מיעקב"  -זה דוד" ,וקם שֵ בט מישראל"  -זה
זה המלך המשיחָ .
המלך המשיח" .ומחץ פאתֵ י מואב"  -זה דוד ,וכן הוא אומר "ויך את מואב
ַוימַ ד ֵדם בחבל" (שמואל ב ח ,ב)" ,וקרקַ ר כל בני שֵ ת"  -זה המלך המשיח ,שנאמר
בו "ומָ שלו מ ָים עד ָים" (זכריה ט ,י)" .והיה אדום ֵירשה"  -לדוד ,שנאמר 'ותהי
אדום לדוד לעבדים' (ראה שמואל ב ח ,ו יד)" .והיה ֵירשה ׂשֵ עיר אויביו"  -זה המלך
המשיח ,שנאמר "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עׂשָ ו" (עובדיה כא).
אף בערי מקלט הוא אומר 'כי ירחיב ה' אלהיך את גבּולך ...ו ָיספת לך עוד
שלוש ערים על השלוש האלה" (ראה דברים יט ,ח-ט) .ומֵ עולם לא היה ָדבָ ר זה ,ולא
ציווה הקדוש ברוך הוא לתוהו .אבל בדברי הנביאים אין הדבר צריך ראיה,
שכל הספרים מ ֵלאים מדבר זה.
ַאל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ,ומחַ ֵדש
דברים בעולם ,או מחיה מתים ,וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים .אין
הדבר כן ,שהרי רבי עקיבה חכם גדול מחכמֵ י ִמש ָנה היה ,והוא היה נושא ֵכליו
של בן כוזבא המלך ,והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח .ודימה הוא
וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח ,עד שנהרג בעוונות .כיוון שנהרג ,נודע
שאינו משיח .ולא שָ אלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת.
ומשפטיה משתַ נים לעולם
ועיקר הדברים ככה הם :שהתורה הזאת אין חוקיהָ ִ
ולעולמי עולמים ,ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהן .וכל המוסיף או גורע,
או שגילה פנים בתורה והוציא הדברים של מצוות מפשוטן  -הרי זה בוודאי
רשע ואפיקורוס.
ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו ,כפי תורה
שבכתב ושבעל פה ,ו ָיכוף כל ישראל לילך בה ולחַ זק ּבִ דקָ ּה ,ו ִי ָלחֵ ם מלחמות
ה'  -הרי זה בחזקת שהוא משיח .אם עשה והצליח וניצח כל האומות
שסביביו ,ובנה מקדש במקומו ,וקיבץ נדחי ישראל  -הרי זה משיח בוודאי.
ואם לא הצליח עד כה או נהרג  -בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה ,והרי
הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו {מארי :כלומר ולא ַנחשבֵ הו
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כרשע שהתפרץ לדבר שהוא למעלה מיכולתו ושעורו} .ולא העמידו הקדוש ברוך הוא
אלא לנסות בו רבים ,שנאמר" :ומן המשכילים ִי ָכשלו ,לצרוף בהם ולבָ ֵרר
ו ַללּבֵ ן  -עַ ד עֵ ת קץ ,כי עוד למועֵ ד" (ד ִנ ֵיאל יא ,לה).
אף ֵישּועַ ה ָנצרי שדימה שיהיה משיח ,ונה ָרג בבית דין  -כבר נתנבא בו דנ ֵיאל,
שנאמר" :וב ֵני פָ ריצֵ י עמָך ִי ַנשאּו להעמיד חזון ,ונכשָ לו" (שם יד) .וכי יש מכשול
גדול מזה? שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעָ ם ,ומקַ ּבֵ ץ
נדחיהם ומחזק ִמצוותן  -וזה ג ַָרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם
לעדי ה'.
ולהשפילם ,ולהחליף התורה ולהַ טעות רוב העולם לעבוד אלוה ִמּבַ ֵ
דר ֵכינו דרכיו ולא
אבל מחשבות בורא עולם  -אין כוח באדם להשי ָגם ,כי לא ָ
מחשבותינו מחשבותיו .וכל הדברים האלו של ישוע ה ָנצרי ושל זה
הישמעאלי שעמד אחריו  -אינן אלא ל ַישֵ ר דרך למלך המשיח ולתקן את
העולם כולו לעבוד את ה' ביחד ,שנאמר" :כי אז אהפוך אל עמים שפה
ברורה ,לקרוא כולם בשֵ ם ה'[ ,ו]לעָ בדו שכם אחד" (צפניה ג ,ט).
ומדברי התורה ומדברי
מדברי המשיח ִ
כיצד? כבר נתמלא העולם כולו ִ
המצוות ,ופָ שטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים עַ רלי ֵלב ,והם
נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה .אֵ לו אומרים מצוות אלו אמת
היו ,וכבר ּבָ טלו בזמן הזה ,ולא היו נוהגות לדורות .ואֵ לו אומרים דברים
נסתרות יש בהם ,ואינן כפשוטן ,וכבר בא משיח ,וגילה נסתריהם.
וכשיעמוד המלך המשיח באמת ,ויצליח וירום ו ִי ָנׂשֵ א  -מיד הם כולן חוזרין
ויודעים ששקר ָנחלו אבותיהם ,ושנביאיהם ואבותיהם הִ טעום.
ימות המשיח  -תקופת מלכות ו ו שושלתו

◇◇◇

תכלית המלך

המשיח  -תיקון כלל האנושות
הלכות מלכים ומלחמות פרק יב:

אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם ,או יהיה שָ ם
חידוש במעשה בראשית ,אלא עולם כמנהגו הולך .וזה שנאמר בישעיה" :וגר
זאב עם כבש ,ונמר עם גדי ִירּבָ ץ" (ישעיהו יא ,ו)  -משל וחידה .עניין הדבר ,שיהיו
ישראל יושבין לבטח עם ִרשעי העולם המשּולים בזאב ונמר ,שנאמר" :זאב
ערבות ישָ דדם ,נמר שוקד על עָ ֵריהם" (ירמיהו ה ,ו) ,ויחזרו כולם לדת האמת ולא
יגזלו ולא ישחיתו ,אלא יאכלו דבר המּותר בנחת כישראל ,שנאמר" :ואריה
ַכּבָ קר יאכל תבן" (ישעיהו יא ,ז).
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וכן כל כיוצא באֵ לו הדברים הכתובין בעניין המשיח ,משָ לים הם ,ובימות
המלך המשיח ִי ָּו ַדע לכל לאיזה דבר היו משל ומה עניין רמוז בהן .אמרו
חכמים :אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד.
ֵיראה ִמפ שוטן של דברי הנביאים ,שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג
ומגוג ,ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישראל ליישר ישראל ולהכין
לִ בם ,שנאמר" :הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא" (מלאכי ג ,כג) .ואינו בא לא
לטמא הטהור ולא לטהר הטמא ,ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות ולא
להכשיר מי שהוחזקו פסולין ,אלא לשום שלום בעולם ,שנאמר" :והשיב לב
אבות על בנים" (מלאכי ג ,כד).
ויש מן החכמי ם שאומרים שקודם ביאת המלך המשיח יבוא אליהו .וכל אֵ לו
הדברים וכיוצא בהן  -לא ֵידע אדם היאך יהיו ,עד שיהיו ,שדברים סתומים הן
אצל הנביאים .גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו ,אלא לפי הכרע
הפסוקים ,ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו .ועל כל פנים ,אין סידור
ה ָו ַית דברים אלו ולא ִדקדוקן עיקר בדת.
ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ,ולא יאריך בדברי מדרשות האמורים
בעניינים אֵ לו וכיוצא בהן ,ולא ישימם עיקר  -שאינן מביאין לא לידי אהבה
הקצין ,אמרו חכמים" :תפוח דעתן של מחשבי
ולא לידי יראה .וכן לא יחַ שֵ ב ִ
ִקצין" .אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שביארנו.
בימי המלך המשיח ,כשתתיישב מלכותו ויתקַ בצו אֵ ליו כל ישראל ,יתייחסו
כולם על פיו ברוח הקודש שתנוח עליו ,שנאמר" :ו ָישַ ב מצָ ֵרף ומטַ הֵ ר"...
(מלאכי ג ,ג) .ובני לוי מטהר תחילה ,ואומר זה מיוחס כהן וזה מיוחס לוי ,ודוחה
את שאינן מיוחסין לישראל ,הרי הוא אומר" :ויאמר התִ רשָ תָ א להם ...עַ ד עמד
כהן לאּורים ול ֻתמים" (עזרא ב ,סג) .הנה ָלמַ דת שברוח הקודש מתייחסין
לשבטיהם ,שמודיע
המוחזקין ומודיעין המיוחס .ואינו מייחס ישראל אלא ִ
שזה משבט פלוני וזה משבט פלוני ,אבל אינו אומר על שהן בחזקת כשרות
'זה ממזר' ו'זה עבד'  -שהדין הוא שמשפחה ש ִנטמעה ,נטמעה.
לא נתאוו הנביאים והחכמים ימות המשיח ,לא כדי ש ִישלטו על כל העולם,
ולא כדי ש ִירדּו בגויים ,ולא כדי שי ַנׂשאו אותם העמים ,ולא כדי לאכול
ולשתות ולשמוח  -אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתּה ,ולא יהיה להם
נו ֵגׂש ומבַ טֵ ל ,כדי ש ִיזכו לחיי העולם הבא ,כמו שביארנו בהלכות תשובה.
ובאותו הזמן ,לא יהיה שם לא ָרעָ ב ולא מלחמה ולא ִקנאה ותחרות  -שהטובה
תהיה מושפעת הרבה וכל המַ עדנים מצויין כעפר .ולא יהיה עסק כל העולם
אלא לדעת את ה' בלבד .ולפיכך יהיו חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים
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העמוקים ,וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם ,שנאמר" :כי מָ לָאה הָארץ ֵדעה
את ה' ,כַמים ַלים מ ַכסים" (ישעיהו יא ,ט).
איגרת השמד ג ,עמ' קיג:

...ועגלון מלך מואב שהֵ צֵ ר לישראל ,לפי שנתן כבוד לאלהי ישראל כאשר
אמר לו אהוד "דבר אלהים לי אליך" (שופטים ג ,יט) עמד מהכסא .גמָ לו ה' גמול
טוב ונתן כיסא שלמה שהוא כיסא ה' ,כמו שאמר "וישב שלמה על כסא ה'"
(דברי הימים א כט ,כג) ,וכיסא המלך המשיח מזרעו ,כי רות המואביה היתה ּבִ תו ,וכך
אמרו ע"ה (נזיר כג ב) ,ולא קיפח הקב"ה שכרו.
ממאפייני ימות המשיח
איגרת תחית המתים ו ,עמ' פו-פט:

וכבר טעו עוד אנשים אחרים בדברינו בסוף החיבור כשאמרנו דבר שזה
לשונו ' :אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים
ומחַ דש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו' ,והבאנו רָא ָיה לכך
במה שבארנו .ודימה אחד ח לושי בעלי העיון שזה הכחשה לתחית המֵ תים,
ושהוא סותר את מה שבארנו בפירוש המשנה שתחית המתים יסוד מיסודות
התורה.
וכל זה פשוט ,אין בו ספק ולא סתירה .והוא שאנו אמרנו שהמשיח אין לדרוש
ממנו שיעשה מופת כגון שיקרע את הים או יחַ יה מתים על דרך המופת ,לפי
שאינו צריך לעשות מופת כיון שכבר הבטיחּו בו הנביאים הראשונים אשר
נתאמתה נבואתם .ואין במשמע לשון זה שה' לא יחַ יה את המתים ,אלא יחַ יה
את המתים בחפצו ורצונו כאשר ירצה ולמי שירצה ,או בימות המשיח או
לפניו או אחרי מותו! כ ָללו של דבר ,אין בדברינו בכל חיבורינו מה שיסתפק
בו אף אחד מבעלי העיון ,פרט לתלמידים המתחילים.
וכן הוקשה להם מה שאמרנו כי דבר ישעיה "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי
ירבץ" שהוא משל .וזה לא אנחנו בלבד אמַ רנוהו ,אלא כבר קָ ַדם בענין זה
בעלי הידיעה מן המפרשים ,כגון משה בן ג'קטלה ואִ ּבן ּבַ לעם וזולתם מן
המפרשים .וסוף הדיבור מורה על כך ,והוא אמרו "לא ָי ֵרעו ולא ישחיתו בכל
הר קדשי ,כי מלאה הארץ דעה את ה' וכו'" (ישעיה יא ,ט)  -הנה נתן הטַ עַ ם שהם
אז לא ָי ֵרעו ולא ישחיתו ,לפי שהם ֵידעו את ה' .הַ ביטו נא מקהלות בני אדם:
היש לו ׂשֵ כל שבו יהיה האריה מ ֻצּוה ובזמַ ֵננו זה מַ מרה ולפיכך הוא טורף ,ואז
ישוב ו ֵידע את בוראו כפי שראוי ושאסור לו לעבור ואז יחזור לאכול תבן?!
הנה נתקיים מה שנאמר " ַותהי לכם חָ זּות הכל כדברי הספר החתּום( "...ישעיה
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כט ,יא) .אבל אנחנו כבר ביארנו עניין זה באחד מפרקי המורה ובחיבור ,וביארנו
רָא ָיתֵ נו הברורה ממה שאמרו כי ימות המשיח אין בהם מאומה משינוי סדר
בראשית.
ודע ,כי ההבטחות הללו ודומיהן שאנו אומרים שהן משל ,אין דבָ ֵרנו זה
החלטי ,לפי שלא בא לנו חזון מאת ה' להודיענו שהם משל ,ולא מצאנו מסורת
לחכמים מפי הנביאים בפירוש ּבִ פרטֵ י עניינים אלה שהם משל .אבל הביא
אותנו לידי כך ענין שאבָ ארהו לך ,והוא ששאיפתנו ושאיפת כל אנשי החכמה
מיחידי סגולה היפך שאיפת ההמון ,כי המוני בעלי התורות יותר חביב עליהם
ועָ ֵר ב לסכלותם לעשות את התורה והשכל שני קצוות הסותרים זה את זה,
ומבארים כל דבר נגד המושכל וטוענים בו שהוא נס ,ומתרחקים מכך שיהא
דבר על דרך הטבע ,בין במה שסּופַ ר ממה שכבר עָ בַ ר ,ובין במה שרואים
במצב הנוכחי ,ובין במה שנאמר שהוא יארע בעתיד .ואנחנו שואפים לאחֵ ד
בין התורה והמושכל ונתאר כל הדברים כפי סדר ִטבעִ י אפשרי בכל אלה,
זולתי מה שנאמר בו בפירוש שהוא נס ואין שום אפשרות לבארו כלל ,רק אז
ניאלץ לומר שזה נס .וכבר ביארנו במורה לשונות המקרא הברורים וגם
לשונות חכמים ז"ל שדברי הנביאים נאמרו בהם משלים רבים ,והִ רבינו לבאר
את הדבר ביאור שאי אפשר לאף אחד מן הסכלים ה ַוכחָ ניים להכחישו .ומשום
שקדמָ נו מגדולי המפרשים שאלה משָ לים כמו
ָ
כך אנו אומרים וגם מי
שביארנו.
ואפשר עוד לומר ,כי כאשר ירבה ה ִישוב ותדשן הארץ ,תמעט רעת בעלי
החיים ויצטַ ותו זה בזה ,וכבר הזכיר את זה אריסטו במאמר בעלי החיים,
בהַ טעימו מיעוט נזקי בעלי החיים זה לזה בארץ מצרים.
וייתכן עוד כי זה גוזמא ,כמו שאמרו "דיברה תורה לשון הבַ אי".
ואם הוא כפשוטו הרי יהיה נס שייראה בהר הבית דוקא בָאמרו "בכל הר
מרם" :לא הִ זיק נחש ועקרב בירושלים" (אבות
קדשי" (ישעיה יא ,ט) ,ויהיה כעֵ ין ָא ָ
ה ,ה).
כללו של דבר ,שכל הדברים הללו אינם יסודות תורה ,ואין להקפיד בהם איך
שיסברו אותם ,וצריך לקוות ולהאמין באופן כללי בדברים האלה עד אשר
יתגלו במהרה ,ואז יתברר אם הם משל או נס .וכבר ידוע שאנו מתרחקים
תכלית הריחוק משינוי סדרי בראשית .אבל טועה כל מי שטועה ממי שקָ ַדם
או יהיה בעתיד מפני שאינם מבדילים בין הדברים שהם על דרך הנס ואינם
נשארים כלל ולא מתקיימים ,אלא יהיו בגלל צורך או לאַ מֵ ת נבואה ,ובין
הדברים הטבעיים התמידיים שהן מנהגו של עולם ,אשר בפירוש אומרים ז"ל
תמיד "עולם כמנהגו הולך" ,ואמרּו "אין מביאין רָא ָיה על מעשה ִנסים" ואמר
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לק"י

מכון מש"ה ,מהדורת ניסוי תמוז תשע"ז

שלמה "כי כל אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם ,עליו אין להוסיף וממנו
אין לגרוע" (קהלת ג ,יד) .הנה נתבאר כי הדברים הטבעיים תמידיים לעולם
כמנהגם ,וכבר ביארנו גם את זה בספר המורה כאשר דיברנו על חידוש
העולם.

תם ,אם כי לא נשלם

בכל אופן ,שבח לאל בורא עולם!
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