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  א פסוק א פרק חגי ם"מלבי

 . לדריוש שתים בשנת( א)
 , מקומות בכמה בזה הרביתי חזון ואנכי, א"הרי באר כבר
 , העתידה הגאולה זמן התחיל לסנחריב הראשון הגלות מעת כי

 , הגאולה על הנביאים נבאו ההיא שמעת
 '(, ג בצפניה ש"כמ) יאשיה בימי או חזקיה בימי תיכף נגאלים היו שאז יזכו, אם תלוי הדבר והיה

  ג פרק צפניה
ה ֥הֹוי( א) ָ֖ ָ֑ה ֹמְרא  ל  יר ְוִנְגא  ִעָ֖ ה ה  ָֽ  :ַהּיֹונ 

    ם"מלבי
 שמעת אצלנו התבאר כבר כי, והוא, אחת הוצעה נציע זאת נבואה לבאר נבוא טרם. מוראה הוי( א)

 , הגאולה על לנבאות הנביאים התחילו ההיא מעת, סנחריב י"ע שהיה הראשון הגלות התחיל

  1,מ"ובכ ח"מ' וסי א"י' סי ישעיה' בפי ש"כמ, זוכים היו אם אפשרית הגאולה היתה ההיא ומעת

 הקדוש שבקש ל"חז ש"כמ, הכללי הקיבוץ אז היה זוכים היו שאם. חזקיה בימי היה לזה הראשון והזמן

 , גרם חטא שאיזה רק ומגוג גוג וסנחריב משיח חזקיה את לעשות הוא ברוך

 . מנשה את ויאסרו מבבל אשור מלך שרי עליהם באו מנשה ובימי

 , נחום בנבואת פ"כמש ישראל על לבא שנית אשור מלך והתחיל

 , ל"חז ש"כמ השבטים עשרת את להחזיר והלך הגאולה עת שהגיע ירמיה חשב יאשיה ובימי

 עת היה הזה הזמן וכל אשור ממלכות עוד יראים היו לא יהויקים מלכות בתחלת נינוה שנחרבה בעת וכן

 , זוכים היו אם לגאולה מוכשר

, בגולה והגלם בבל מלך עליהם וגבר הזמן נדחה, אבותם עונות על ושבו לחטוא שהתמידו בשביל אבל

 כחומה כולם עולים היו שאם ל"חז ש"כמ, שני בית בימי בתשובה שבים היו אם לזה המוכשר זמן היה ואז

 , עולמית גאולה נגאלים היו

 , שנית הבית ונחרב, רשע זרוע וגברה ביניהם הכתות התחילו אז כי היה לא זה וגם

 , הימים באחרית המיועד העת שיבא עד ועומד תלוי הדבר ומאז

, כללית גאולה היתה לא, שני בית או יאשיהו בימי או חזקיה בימי הגאולה היתה שאם בזה הבדל יש אולם

 , לבד לישראל רק אז היתה שלא ל"ר

 2ואחדותו' ה מלכות העמים כל יכירו אז כי, העולם לכל כללית תהיה הימים באחרית המקוה הגאולה אבל

(, וזכריה חגי בנבואת עוד ויתבאר, ח"מ' סי בישעיה באורך זה ש"וכמ) אחד לק' ה בשם לקרא כולם וישובו

 שהרעו האומות ומפלת נינוה חרבן שהודיע שאחר, זה' בסי דבריו את נביאנו יסד הזאת הפנה על

 ואם לזה הזמן אז שהיה לבאר בא, ומואב עמון ואת פלשתים את ינחלו ישראל ששארית ונבא, לישראל

 יאשיה ובימי חזקיה שבימי נוראה היא ירושלים שעיר, ונגאלה מוראה הוי א"ועז, נגאלים היו זוכים היו

 להגאל ראוים היו וגם, אשור מלך מכף נגאלה כי נגאלה היא וגם, אתה' ה היה כי מפניה העמים התיראו

 , שלמה גאולה

                                                           
  ס פרק ישעיהו1 
ֹטן  ( כב) ֶ֣ה ַהק  ְהי  ף ִיָֽ ל  א ֶ֔ יר ל  ִעָ֖ ֹוי ְוַהצ  ּום ְלגֶ֣ צָ֑ י ע  ָ֖ק ֲאִנ֥ ּה ְיֹקו  ֥ נ ה ְבִעת  ָֽ  ס: ֲאִחיש 

   י"רש
 :בעתה זכו לא אחישנה זכו - אחישנה בעתה( כב)

   ק"רד
 אמרו אחישנה ואמר בעתה ואמר, בידי שהיכולת אעשנה' ה אני מבטיחם שאני הטובה זאת - אחישנה בעתה' ה אני
 הישועה החל מעת זמן יארך לא כי מהרה לגמרה, אחישנה עתה כשיגיע לפרש ויש, בעתה זכו לא אחישנה זכו ל"רז
 :אייתינה בזמנה השם אנא ת"וי, כלותה עד

   ם"מלבי
 :הבטחתי את ואמלא( חיש פעל גדר זה כי) בזריזות הדבר אעשה המיועדת העת בבא, אחישנה בעתה' ה אני הנה 

  ו פרק דברים2 
ע( ד) ל ְשַמָ֖ ָ֑ א  ֥ק ִיְשר  ֥ק׀ ֱאֹלקינּו ְיֹקו  ד ְיֹקו  ָֽ ח   :א 

    י"רש
 כי( ט, ג צפניה) שנאמר, אחד' ה להיות עתיד הוא, האומות אלהי ולא עתה אלקינו שהוא' ה - אחד' ה אלקינו' ה( ד)

 :אחד ושמו אחד' ה יהיה ההוא ביום( ט, יד זכריה) ונאמר' ה בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז
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 והגיע, ממלכתו ש"ע ונקראת יונה צורת דגלו שהיה ובבל אשור יד תחת שהיתה ירושלים היא היונה העיר

 :גורם שהעון רק, שתגאל זמן
 

  3,"חטאת ולהתם פשע לכלא" במעלם לבבל הגלו זכו שלא ואחר

 התערבו שכבר 4,הדת מכלל יוצאים והיו ם"העכו בין נטמעים היו ,בבל בגלות נשארים היו שאם' ה ראה וכאשר

 ושבו ג"כנה אנשי עמהם ועלו כורש י"ע מעט פקידה פקדם לכן 5,ותורתם לשונם ושכחו הארצות בעמי קדש זרע

  6,ליושנה העטרה ואת התורה את

                                                           
  ט פרק דניאל3 
ים( כד) ֻבִעִ֨ ים ש  ְך ִשְבִעִ֜ ְחַת֥ ל־ַעְמָך׀ נ  יר ַעָֽ ָך ְוַעל־ִעֶ֣ ְדש ֶׁ֗ א ק  ַשע ְלַכל ִ֨ ם ולחתם ַהפ ִ֜ ֵ֤ ת  את   חטאות ּוְלה  ר ַחט  ֶ֣ ֹוֶ֔ן ּוְלַכפ  יא ע  ִבָ֖ ק ּוְלה  ד  ֶ֣ ים צ  ִמָ֑ ל   ֹעָֽ

ֹון ְוַלְחֹתם   זֶ֣ יא ח  ִבֶ֔ חַ  ְונ  ש ְוִלְמֹשָ֖ ד  ים ֹק֥ ִשָֽ ד  ָֽ  :ק 

Seventy weeks are decreed upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an 
end of sin, and to forgive iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal vision and prophet, and to 
anoint the most holy place. 

המשמש לתאר את מצבם של ישראל בסוף הגלות והשעבור במצרים. לאחר  יהדותהוא ביטוי ב שקוע במ"ט שערי טומאה4 

 -הביטוי בא לציין דרגה רוחנית נמוכה מאוד  .ורוחנית מוסריתמכן שימש הביטוי לתאר אדם הנמצא בשפל המדרגה מבחינה 
אומר,  מדרשהמהווה שפל ממנו האדם כבר לא יכול לעלות יותר. ה-  נ' שערי טומאהכפסע מהדרגה הנמוכה ביותר שהיא 

נ' -אך הם יכלו להיגאל כי הם לא הגיעו ל  (49 =גימטריההיו במצרים הם ירדו למ"ט שערי טומאה, )מ"ט ב בני ישראלשכש
מתן יציאת מצרים והימים שבין  49במהלך  [1].לשון הרעמאחר שהם שמרו על שפתם, מלבושם ושמם, וכן הקפידו להיזהר מ

ועל פי דרך האגדה אמרו כי כנגד זה ציוותה התורה  .קדושהיצאו בני ישראל ממ"ט שערי טומאה ונכנסו למ"ט שערי  ,תורה
 ...שבועותה חגלבין  פסחבכל שנה בין יום טוב הראשון של  ספירת העומרלספור את 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%22%D7%98_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%98%D7%95

%D7%9E%D7%90%D7%94  
 ד הלכה א פרק כפים ונשיאת תפילה הלכות ם"רמב5 

 הבנים ואותן הגוים בארצות בנים להם ונולדו האומות ושאר ויון בפרס נתערבו הרשע נבוכדנצר בימי ישראל שגלו כיון
 אחת בלשון צורכו כל לדבר יכול אינו מדבר שהיה וכיון הרבה מלשונות מעורבת ואחד אחד כל שפת והיתה שפתם נתבלבלו

 מהן אחד כשהיה זה ומפני ועם עם וכלשון יהודית לדבר מכירים ואינם' וגו אשדודית מדבר חצי ובניהם שנאמר בשיבוש אלא
 שראה וכיון, אחרות לשונות עמה שיערבו עד הקדש בלשון הוא ברוך הקדוש שבח להגיד או חפציו לשאול לשונו תקצר מתפלל
, הודיה אחרונות ושלש' לה שבח ראשונות שלש, הסדר א על ברכות עשרה שמנה להם ותקנו עמדו כך דינו ובית עזרא

 הכל בפי ערוכות שיהיו כדי, כולן הציבור ולצרכי ואיש איש חפצי לכל אבות כמו שהן הדברים כל שאלת בהן יש ואמצעיות
 והתפלות הברכות כל תקנו זה ענין ומפני, הצחה הלשון בעלי כתפלת שלימה תפלה העלגים אלו תפלת ותהיה אותן וילמדו

 .העלג בפי ערוך ברכה כל ענין שיהא כדי ישראל כל בפי מסודרות

  א עמוד לג דף ברכות מסכת בבלי תלמוד6 
 .והבדלות קדושות ותפלות ברכות לישראל להם תקנו הגדולה כנסת אנשי: יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר, נמי איתמר 

  ב עמוד לג דף ברכות מסכת בבלי תלמוד
 המתין. והנכבד והודאי והאמיץ החזק והיראוי והעזוז והאדיר והנורא הגבור הגדול האל: אמר, חנינא דרבי קמיה דנחית ההוא

 דאמרינהו לאו אי - דאמרינן תלת הני אנן? האי כולי לי למה? דמרך שבחי לכולהו סיימתינהו: ליה אמר סיים כי, דסיים עד לו
 !ואזלת האי כולי אמרת ואת, להו למימר יכולין הוינן לא - בתפלה ותקנינהו הגדולה כנסת אנשי ואתו, באורייתא רבינו משה

  ב עמוד סט דף יומא מסכת בבלי תלמוד
 הגבר הגדל האל אמר משה אתא. ליושנה עטרה שהחזירו - הגדולה כנסת אנשי שמן נקרא למה: לוי בן יהושע רבי דאמר
, בבניו משתעבדים נכרים: אמר, דניאל אתא. נורא אמר לא? נוראותיו איה, בהיכלו מקרקרין נכרים: ואמר ירמיה אתא, והנורא

. לרשעים אפים ארך שנותן, יצרו את שכובש גבורתו גבורת היא זו, אדרבה: ואמרו אינהו אתו. גבור אמר לא? גבורותיו איה
 הכי עבדי היכי ורבנן? האומות בין להתקיים יכולה אחת אומה היאך הוא ברוך הקדוש של מוראו שאלמלא - נוראותיו הן ואלו

 .בו כיזבו לא לפיכך, הוא שאמתי הוא ברוך בהקדוש שיודעין מתוך: אלעזר רבי אמר -! משה דתקין תקנתא ועקרי
   י"רש
 .פנים ישא לא אשר - והנורא הגבור הגדול הקל
 .רצונם ככל בו ומריעים להיכל נכנסין נבוכדנצר שרי שראה - בהיכלו מקרקרים זרה עבודה עובדי

 הקל אחריהם בניהם חיק אל אבות עון ומשלם לאלפים חסד עושה כתיב חנמאל הנה בפרשת - נורא אמר לא
 (.לב ירמיהו) שמו צבקות' ה והגבור הגדול
 (.ט דניאל) בספרו בתפלתו - גבור אמר לא דניאל
 .שנה שבעים זה - בבניו משתעבדים זרה עבודה עובדי

 .בניו על שגוזרים הגזירות כל על אפו ומאריך בהן שנשתעבדו הללו השנים כל יצרו שכובש - גבורתו היא זו
 ונתקיימו להשמידם נאספו האומות שכל, נוראותיו למד אתה החורבן יום מן -' וכו מוראו שאלמלא נוראותיו הן ואלו
 .מהן

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%22%D7%98_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%94#cite_note-1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%22%D7%98_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%94#cite_note-1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%9F_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%9F_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%9F_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%94_%28%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%94_%28%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%22%D7%98_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%94
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 כמה ראו וכן, בישראל שימשלו מלכיות ארבע ראה ודניאל, העתידה הגאולה זמן עדיין היה לא ההיא שבעת והגם

 שבים היו אם הגאולה עת אז שיהיה אפשריות היה ז"בכ, מאד רחוק הפלאות קץ זמן כי בחזון לו והודיעו נביאים

 אלא' וכו עזרא בימי נס להם ליעשות ישראל היו ראוים ל"חז ש"כמ, כחומה כולם עולים והיו' לה שלימה בתשובה

 , ז"ע המורים ל"חז מדרשות כמה וכן, החטא שגרם

 והמקדש המשיח המלך זרובבל היה בתשובה שבים היו אם, ועומד תלוי האפשריות עדיין היה הבית נבנה ובעת

 שעמדו, ומלאכי זכריה חגי האחרונים נביאים י"ע הנבואה אור הפעם עוד להם זרח כ"וע, עולמים לשבתו מכון היה

 , בידם תלוי שהדבר זה סוד להם וגלו התשובה ועל הבנין על אותם מעוררים והיו ההיא בעת

 ש"כמ דברים' ה בו וחסרו, הרומיים י"ע ליחרב ועתיד שעה לפי עראי מקדש רק השני המקדש היה, זכו שלא ואחר

  7,"ואכבדה" מלת על ל"חז

 זמן עד ובנימין יהודה צרי י"ע ונשבת הבית בבנין אז והתחילו י"לא שיעלו פקידה ניתן הראשון כורש בימי והנה

' ה בשם חגי ונבא, לבנות אחר רשיון להם הגיע לא כי הבנין מן התיאשו כ"וע, הבנין זמן עדיין היה לא כי, דריוש

 הגאולה אז והיה זוכים היו אם כי, זרובבל אל הדבור והיה, הזמן הגיע כי רשיון על ימתינו ולא בבנין שיתחילו

 ועתיד, שם ומת לבבל זרובבל שב זכו שלא אחר רק, המשיח היה וזרובבל דוד לבית קרן מצמיח היה האמתית

 , הימים באחרית מבניו צמח לצמוח

 :זקנו ש"ע ונקרא שאלתיאל בן היה ופדיה פדיה בן רק שאלתיאל בן היה שלא' המפ כתבו וכבר

 

The discouraging upshot of this entire approach is that Jewish history is a series of missed opportunities. 

 

                                                           
 .ודניאל ירמיה - ורבנן
 .השקר את ושונא האמת על מסכים - אמתי שהוא

  ב עמוד כא דף יומא מסכת בבלי תלמוד7 
, כחמה וברה, כארי רבוצה: מערכה של באש נאמרו דברים חמשה: והתניא? במערכה עשן הוה ומי. המערכה ועשן: מר אמר
 המזבח על אש הכהן אהרן בני ונתנו: דתניא, בדהדיוט - אמרינן קא כי -! עשן מעלה ואינה, כיבשין לחין ואוכלת, ממש בה ויש
, ראיתיה אני: הכהנים סגן חנינא רבי אמר, והתניא? כארי רבוצה. ההדיוט מן להביא מצוה השמים מן יורדת שאש פי על אף -

 מאי: איניא בר שמואל רב והאמר? הואי מי שני ובמקדש. שני במקדש - כאן, ראשון במקדש כאן; קשיא לא -! ככלב ורבוצה
 ראשון מקדש בין שהיו דברים חמשה אלו? א"ה דמחוסר שנא מאי "ואכבדה" וקרינן, ואכבד" בו "וארצהחגי א:ח( ) דכתיב
 לא סיועי, הוה מיהוה, אין: אמרי -. ותומים ואורים, הקודש ורוח, ושכינה, אש, וכרובים וכפורת ארון: הן ואלו, שני למקדש
 .מסייעא


