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מבוא

תוכןהעניינים

אדר תשס"ז

הכו"ח לכבוד התורה ועמלי'ה

ולא נצרכה אלא לברכה שיזכה המחבר להוסיף תת תנובה לזיכוי הרבים.

ממקורותינו הקדושים – ראשונים ואחרונים.

העורך

לאשורה.

הספר בלשונו המלא כדי לאפשר לקורא לבדוק ולאמת כל נבואה

אמונה ויר"ש למעיין בו .טוב עשה המחבר שהביא מקור נאמן לכל דבר ,ושאב

יש בספר תועלת רבה ,באשר הינו מעורר להתבונן בנבואות שנתגשמו ומוסיף

לעשות הרב שמואל רבר שליט"א.

הנה ראיתי את הקונטרס "אחרית" העוסק במאורעות אחרית הימים אשר הפליא

כסלו תשס"ז

תתרחשנה בעתיד הקרב ובא.

ונוטע בכל אחד ואחד תחושת אמון בנבואות אחרית הימים שאכן

וההבטחות לאורך אלפי שנה ,נותן לנו הבנה במהלכי שמים בעולמנו,

לסיום ממשיך הספר את דרכו אל העבר הרחוק בתאור הנבואות

מעלה בשואה בעת הסתר הפנים הגדול באירופה.

משקל ייחודי ל״שירת האזינו״ המבטאת את מענה שמים להתרסה כלפי

לאחר מכן פוסע ״אחרית״ לאחור בשבילי זמננו והשואה לפני דור ,ונותן

בבחירתו של עם ישראל לטוב או לרע.

הערפל האופף את העתיד ,ומציג תוואי אפשרי של הגאולה התלוי ועומד

בתחילה פותח הספר צוהר קטן על מאורעות אחרית הימים ,מסיר את

הספר ״אחרית״ פורש בפנינו את ציר הזמן מבראשית ועד אחרית.

מבוא

כל פרט הנכתב ב״אחרית״ מעוגן בכתובים ,ומקור הדברים מובא בגוף

הרב ישראל גנס
רח' פנים מאירות 2
קרית מטרסדורף ,ירושלים 94423
טלפון 5378927 5371782

רחוקים ויתנו לו ית' כתר מלוכה.

נדבה רוחו אותו להאיר את מאורעות אחרית הימים באור בהיר וצח ,למען ישמעו

ישראל ,הרב שמואל רבר שליט"א אשר ידיו רב לו בהפצת אורה של תורה ,ועתה

ראוי לחזק ולאמץ את ידיו הטהורות של האי גברא יקירא ,המלמד תורה לעמו

שמואל אליעזר שטרן
דומ"צ בביד"צ של מרן הגר"ש ואזנר שליט"א
ראש ישיבת חוג חת"ס
ורב מערב בני ברק
רח' הרב קוק  1בני ברק 51273

אושר וברכה וכל ט”ס.

קובץ מאמרים ואגרות חלק א׳ עמ׳ שכט

אלחנן בונם ווסרמן

ידידו המוקירו ומכבדו בערכו הרם ,מברכו ואת כל הנלוים אליו בחיים של

מסודר ...להראות איך שהדברים נתקיימו ומתקיימים לעינינו ממש.

לפקוח עינים עורות ,אולי אפשר לכ”ה להתעסק בזה ,והעסק צריך להיות

אבל לו ימצא איש אשר יתעסק בזה יעשה דבר גדול מאד כי אפשר

היה לי שעות פנויות לזה הייתי עושה כן...

מהכתובים בחומש כמו בפ׳ נצבים והאזינו ולבאר את פשוטי הדברים ...ולו

ומדברי רז”ל כל הכתובים והמאמרים מענייני תקופתנו ...וראשית לכל

ואודיעו אשר עלה בדעתי זה ימים רבים כי ראוי מאד לאסוף מכתבי הקודש

חבלי משיח...

זוהי עדות שקר ,כי דבר זה לא מסרו לנו בשום מקום לידע כמה יארכו ימי

דמשיחא ,דבר זה ברור כשמש ...אבל להבטיח כי הגאולה תהא בקרוב

 ...מ”ש כ”ה כי צריך לפרסם גלוי לכל כי הננו עכשיו בתקופת עיקבתא

אחד”ש ברגשי כבוד והערכה,

הרה”ג י”א כש”ת מה”ו שמעון יח׳ שוואב,

שלום וברכה לידיד נכבד ומאד נעלה

יום ה׳ חוקת שנת תרצ”ו

עולם הבא

ימות המשיח

משיח

תחיית המתים הראשונה

יום ה׳ הגדול והנורא

תשובת העם

הנשארים

הפליטים

מלחמת שמים

מלחמות גוג ומגוג

השליטה בעולם

המצב בארץ

מלכות ישראל

המצב הרוחני

אחריתהימים

ַא ִמין ִּב ְכ ַלל ַה ָּד ָבר.״
ֶא ָּלא ְי ַח ֶּכה ְוי ֲ

רמב״ם ,הלכות מלכים פי״ב ה״ב

)קת ִּב ְד ָב ִרים ֵאּלוּ...
יכ& יֵשׁ ָל ֶהם ַמ ֲח ֶ
וּל ִפ ָ
סוּקיםְ ,
ֵאּלוֶּ ,א ָּלא ְל ִפי ֶה ְכ ֵר ַע ַה ְּפ ִ

יאיםַּ ,גם ַה ֲח ָכ ִמים ֵאין ָל ֶהם ַק ָּב ָלה ִּב ְד ָב ִרים
תוּמים ֵהן ֵא ֶצל ַה ְּנ ִב ִ
שׁ ְּד ָב ִרים ְס ִ
ֶ

שׁ ִּי ְהיוּ,
שׁ ִּי ְהיוּ ַעד ֶ
ֵדע ָא ָדם ֵאי& ֶ
ּיוֹצא ָּב ֶהן )א י ַ
״ו ָכל ֵאּלוּ ַה ְּד ָב ִרים ְו ַכ ֵ
ְ

הרבה ,כל אחד בעתו ובזמנו ,כפי שיעלה לרצון לפני ה׳ יתברך.

מגמתי להציג בפני הקורא רצף נושאים העתידים להתרחש אם מעט אם

מסמרות כיצד יראו פני הדברים במדויק ,ומה מוקדם ומה מאוחר ,אלא

בהקשר למאורעות וסדר התרחשותם ,רבות הן השיטות ולא באתי לקבוע

הגאולה ואת משיח בן דוד.

קשות כהמן״ ומלחמות גוג ומגוג  -עד שישוב עם ישראל אל ה׳ ויביא את

יקשה את ערפו ויביא על עצמו :״רעות רבות וצרות״ ,״מלך שגזרותיו

האמנם יתעורר וישוב אל דרך אבותיו ויקצר את דרך הייסורים ,או חלילה

איננו מחויב המציאות ,אלא נתון הוא לבחירתו החופשית של עם ישראל -

אולם למרות הנבואות החרוטות בצפורן ברזל ,העתיד העומד לפנינו

ראשונים ואחרונים.

בעתיד הממשמש ובא על פי המקורות :תורה ,נביאים וכתובים ,דברי חז״ל,

בפרק ״אחרית הימים״ מוצגים תהליכים ומאורעות העתידים להתרחש

הקדמה
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שׁ ִּי ְהיוּ...
שׁ ִּי ְהיוּ ַעד ֶ
ֵדע ָא ָדם ֵאי& ֶ
״)...א י ַ
ַא ִמין ִּב ְכ ַלל ַה ָּד ָבר...״ )רמב״ם(
ֶא ָּלא ְי ַח ֶּכה ְוי ֲ

׳מבור אין מים בו׳ ולא ישאר בידם רק

ותרבה החוצפה והעזות .כדכתיב

המול לכם כל זכר״) .בראשית יז ,ז-י(

ולזרעך אחריך את ארץ מגרך את כל

לאלהים ולזרעך אחריך .ונתתי לך

אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך

ארץ כנען לאחזת עולם ...זאת בריתי...

כולו חייב ושתשכח תורה מישראל,

בכאן על עקבות משיח שיהיה הדור

מבור אין מים בו״) .זכריה ט ,יא(  -״רמז

 .2״גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך

ב׳ דף תקי״ז(

״והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך

תוכחה״) .סנהדרין צז ע״א(

 .1״ונהפכה כל המלכות למינות ואין

זכות מצות מילה״) .כתבי הרמב״ן חלק

בוֹתיו.2
א ָ
א)קיםֲ ,ע ַד ִין ִּת ְת ַקּיֵם ְו ִת ֵּתן ָל ָעם ֶאת ְזכוּת ַה ִּקּיוּם ְּב ֶא ֶרץ ֲ
לוֹ ֵל ִ

ַרעוֹ ַא ֲח ָריו ִל ְהיוֹת
שׁ ָּכ ַרת ה׳ ִעם ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ְו ִעם ז ְ
טוֹרית ֶ
יס ִ
ילה ְּ -ב ִרית ִה ְ
ִמ ָ

וּב ָכל ַמ ָּצב ְו ִהיאִ :מ ְצוַת ְּב ִרית
ֶפשׁ ְּב ָכל ָמקוֹם ְ
אוֹתּה ְי ַקּיֵם ִּב ְמ ִסירוּת נ ֶ
ָדיוְ ,ו ָ
ְּבי ָ

יוֹתיר
שׁל ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ִ -מ ְצוָה ַא ַחת ֲע ַד ִין ִ
ֵא ֵמר ִל ְזכוּתוֹ ֶ
אוּלם ָּד ָבר ֶא ָחד י ָ
ַ

ילה
ְּב ִרית ִמ ָ

ֶע ְּד ֵרי ָה ֲע ָר ִכים.
ַה ֻח ְצ ָּפה ְו ָה ַעּזוּת ְּכ ַא ַּמת ִמ ָּדה ְל ַחּיָיו נ ְ

יא ֵּמץ ְל ַע ְצמוֹ ֶאת ִמּדוֹת
ּדוֹתיו ַהּטוֹבוֹת ִו ַ
ּתוֹרהְ ,י ַא ֵּבד ֶאת ִמ ָ
ִי ְשׁ ַּכח ֶאת ַה ָ

בוֹתיו,
א ָ
שׁת ֲ
מוֹר ֶ
ֶ
ַעזֹב ֶאת
ה ִלי& ַה ִחּלוּן ,י ֲ
הוּדי ַּגם הוּא ִי ְצ ָט ֵרף ְל ַת ֲ
ָה ָעם ַה ְּי ִ

שׁ ִּנ ְּתנוּ ִמ ִּסינַי.1
ֶ

ווֹתיו
וּב ִמ ְצ ָ
תוֹרתוֹ ְ
ָבוּתם ַל ֲעבֹד ֶאת ה׳ ְּב ָ
ַּכירוּ ִּב ְמ ֻחּי ָ
ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַר ִיםְ ,ו)א י ִ

הוֹציא ֶאת
שׁ ִ
אמוּנָהִ ,י ְכ ְּפרוּ ַּבה׳ ֶ
עוֹלם ְי ַא ְּבדוּ ֶאת ִזיק ָה ֱ
עוֹלםָּ .כל ַמ ְל ֻכּיוֹת ָה ָ
וּמ ָ
ֵ

שׁCא ָה ְי ָתה ֵמ ָאז
רוּח ִנית ֶ
אנוֹשׁוּת ְל ַד ְר ַּגת ִשׁ ְפלוּת ָ
ָמים ִּת ַּד ְר ֵּדר ָה ֱ
ְּב ַא ֲח ִרית ַהּי ִ

רוּח ִנית
ִשׁ ְפלוּת ָ

רּוח ִני
בה ָ
ה ַּמ ָּצ ַָ
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ַא ַחר ְשׁ ִרירוּת ִל ָּבם.12

יהם ָל ֶל ֶכת
בוֹת ֶ
א ֵ
יהןְ ,11ו ַה ָּב ִנים )א ִי ְת ַּב ְּישׁוּ ֵמ ֲ
מוֹת ֶ
יהןַּ ,10כּלוֹת ֶאת ֲח ֵ
ּמוֹת ֶ
ִא ֵ

ֵא ְלצוּ ְל ַכ ֵּבד ֶאת ַהּדוֹר ַה ָּצ ִעיר ַעל ִשׁ ְגעוֹן ְּכבוֹדוֹ ַה ְּמ ֻד ֶּמהָּ ,9בנוֹת ְי ָח ְרפוּ ֶאת
יָ

וּמ ֻב ָּג ִרים
ֵע ֵלםְ ,נ ָע ִרים ְי ַב ְּישׁוּ ְּפנֵי ְז ֵק ִניםְ ,
יסי ַּב ָּתא ַה ִּמ ְשׁ ַּפ ְח ִּתי י ָ
ַחס ַה ָּכבוֹד ַה ְּב ִס ִ
יַ

אתכם במסורת הברית״) .יחזקאל

״והעברתי אתכם תחת השבט והבאתי

שישובו אלי בכל לבם״.

עד שלא ישארו אלא צדיקים גמורים

עליה כצירוף אחר צירוף והיתה לבער

ו ,יג( :״גם אותה השארית אשיב ידי

והיתה לבער״ .ומוסיף רש״י )ישעיה

נותר כי אם העשירית ,אף היא תשוב

שוטה הוא״.

 .10״ובת קמה באמה״) .שם(  -מפרש

יעמדו עליהם״.

חכמים״) .כתובות קיב ע״ב(  -מפרש

 -מפרש רש״י :״כל העולם אומרין עליו

יעמדו לפני נערים״) .שם(

בא בו נערים ילבינו פני זקנים וזקנים

 .15״דור שבן דוד בא קטגוריא בתלמידי

 .9״תניא ר׳ נהוראי אומר דור שבן דוד

 .14״עד שיתייאשו מן הגאולה״) .שם(

רש״י :״הרבה מסטינים ומלמדים חובה

שסר מרע משתולל על הבריות״) .שם(

משתולל ,אמרי דבי ר׳ שילא כל מי

 .6״ויראי חטא ימאסו ...מאי וסר מרע

 .5״וחכמת הסופרים תסרח״) .שם(

עדרים עדרים והולכת לה״) .שם(

נעדרת ,אמרי דבי רב מלמד שנעשית

צז ע״א(

האמת נעדרת׳ מאי ותהי האמת

 .13״עד שיתמעטו התלמידים״) .שם(

״כשתשעה החלקים יהיו אבודין ולא

)כתובות קיב ע״ב(  -מפרש רש״י:
 .4״בית הוועד יהיה לזנות״) .סנהדרין

 .8״והאמת נעדרת שנאמר :׳ותהי

בה עשיריה ושבה והיתה לבער׳ ״.

 .12״ואין הבן מתבייש מאביו״) .שם(

אמר :צרוף אחר צרוף שנאמר :׳ועוד
שכינתו מהם״.

כפני הכלב  -שלא יתביישו זה מזה״.

שלא ישובו לחטוא ,והוא לא יסיר

רש״י :״דדמיין ממש לכלב ,מ״ר ל״א,

 .11״וכלה בחמותה״) .שם(

חכמים ,כי אמריתה קמיה דשמואל

 .3״דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי

במסורת הברית ...שיהיה ברית עולם,

 .7״ופני הדור כפני כלב״) .שם(  -מפרש

רש״י :״לחרפה ולביישה״.

למעשר ,כן העשירית יהיה קדש
והם ישארו באמונתם ואותם יעביר

)תרגום ,זוהר ח״ב קכד ,א׳(

אויביהם תחתיהם ויורשים נחלתם״.

המעביר צאנו תחת השבט למנותם

ידי ֲח ָכ ִמים.15
ִּת ְהיֶה ְּב ַת ְל ִמ ֵ

״בזכות

ישראל

נכנעים

כ ,לז(  -מבאר המלבי״ם :״כרועה

״ה ִּק ְד ָמה״.
שׁל ַ
א ֻר ָּכה ֶ
ָדּה ָה ֲ
דוּתּה ִּת ְפ ַּגע י ָ
ַה ָ
שׁ ָּׁש ְמ ָרה ַעל י ֲ
ַאף ִּב ְשׁ ֵא ִרית ַה ְּפ ֵל ָטה ֶ

ְשׁ ֵא ִרית ַה ְּפ ֵל ָטה

ַּכלוּת ַר ָּבה
ָאשׁוּ ִמן ַה ְּג ֻא ָּלהְ 14ו ִה ְתנ ְ
ּתוֹרה ִי ְת ַמ ֵעטַ ,13ר ִּבים ִי ְתי ֲ
לוֹמ ֵדי ַה ָ
ִמ ְס ַּפר ְ

נמולים,

ּתוֹעבוֹת ִל ָּבם.7
ַעל ֲ

וּבנֵי ָה ָא ָדם )א ִי ְת ַּב ְּישׁוּ זֶה ִמּזֶה
שׁוֹטיםְּ ,6פנֵי ַהּדוֹר ִי ְהיוּ ַע ִּזים ַּכ ֶּכ ֶלב ְ
ִ
יגים
ַּכ ֲח ִר ִ

ֵח ְשׁבוּ ָּב ַר ִּבים
וּמ ְת ַר ֲח ִקים ֵמ ָעווֹן י ָ
ֶא ָמ ִנים ַלה׳ ִ
נוֹתרוּ נ ֱ
שׁ ֲע ַד ִין ְ
הוּדים ֶ
ִמאוּסְ ,5י ִ

שׁב ְל ֻמ ְק ֶצה ֵמ ֲח ַמת
ּתוֹרה ְּת ַא ֵּבד ֶאת ֶע ְר ָּכּה ְּב ֵעינֵי ַה ִּצּבוּר ְו ֵת ָח ֵ
עֹלָ ,4ח ְכ ַמת ַה ָ

יקת
וּפ ִר ַ
שׁל ִּגּלוּי ֲע ָריוֹת ְ
ַה ְפכוּ ְל ָבמוֹת ֶ
ּבוּר ִּיים י ַ
וּמוּסרְ .מקוֹמוֹת ַה ִּמ ְפ ָּגשׁ ַה ִּצ ִ
ָ

ה ִמ ִּיים ְל)א ְצ ִניעוּת
שׁל ַח ִּיים ַּב ֲ
מוּס ִרית ֶ
ָ
ירה ִּת ְגרֹר ֶה ְפ ֵקרוּת
ירת ַה ְּכ ִפ ָ
א ִו ַ
ֲ

ֶה ְפ ֵקרוּת

ְשׁ ִרירוּת ֵלב

יליו.8
א ִל ָ
ֱ

תוֹרתוֹ.3
וּב ָ
)קים ְ
א ִ
א ִחיזָה ָּב ֱ
ֹאבדוּ ְל)א ֲ
שׁ ִּת ְשׁ ָעה ֲח ָל ִקים ֵמ ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל י ְ
ְּב ֵעת ֶ

שּׁלוָֹּ ,כל ֵע ֶדר
ּׁש ֶקר ֶ
שּׁלוֹ ָּ -כל ֶא ָחד ְו ַה ֶ
״א ֶמת״ ֶ
ֵל& ַא ַחר ָה ֱ
ֶה ָהמוֹןְ ,ו ָכל ֶא ָחד י ֵ

ּתוֹד ַעת
א ֶמת ֵּת ָע ֵדר ִמ ָ
ּתוֹרת ֱ
וּמ ַּתן ַ
א ֶמת ַה ֻּמ ְח ֶל ֶטת ַעל ִה ְת ַּגּלוּת ה׳ ְּב ַהר ִסינַי ַ
ָה ֱ
ַא ַחר

הוּדי,
שׁר ִּת ְשׁמֹר ַעל ִצ ְביוֹנָּה ַה ְּי ִ
אֶ
ירית ֵמ ָה ָעם ֲ
ַא& ְשׁ ֵא ִרית ְּפ ֵל ָטה ַהּמוֹנָה ֲע ִשׂ ִ

ַשׁ ִאירוּ
וּב ְּתפוּצוֹת י ְ
וּמ ָרצוֹן ְּב ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ָּב ָא ֶרץ ַ
ּבוֹללוּת ְו ַה ִחּלוּן ֵמאֹנֶס ֵ
ַה ִה ְת ְ

ִחּלוּן

״א ֶמת״
ֱ
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בכלל״) .חידושים ב״מ ס״ו(

 -מוסיף רבי יעקב עמדין :״וישראל

המלכות למינות״) .סנהדרין צז ע״א(

 .2״דור שבן דוד בא ...ונהפכה כל

בראשית קי״ט(

)רבי משה קורדורבו ,כתב יד ,זוהר

להשמיד מפני שהקימו להם מלכות״.

שלום

ביניהם,

ויתהפכו

לישראל

 .1״ויזדמן כולהו עממיא שיעשו עצת

* עיין נספך מורחב בסוף הספר.

בישראל גסי רוח ונעדרי בטחון בה׳.

שהם דבקים בחטה מאד .והם הפסולת

דפלחי כוכבים ,׳הגשם חלף הלך לו׳

ב ,יא(  -עבר שלטוני דשאר ממנן

מלכות ישראל יהיו רעים.

ביאת המשיח השופטים והשוטרים של

 -ממשמעות הכתובים מובן כי לפני

)בראשית לג ,ב( ׳וישם את השפחות

העם בגלות ...וזה מרומז במה שכתוב

ואשיבה שופטיך׳ ״) .סנהדרין צח ע״א(

ידי

עליך

ואצרוף

כבור

סיגיך...

מאד בישראל״) .גר״א אבן שלימה

פי״א ,ו(

ושוטרים מישראל ,שנאמר ׳ואשיבה

 .6״אין בן דוד בא עד שיכלו כל שופטים

ופריקת עול מלכות שמים והם דבוקים

שכנגד יעקב והם נגד ביטול תורה

איזנברג ,עמ׳ פ׳(

ע״א ״) .חבלי משיח בזמננו ,הרב רפאל

 .8״...הערב רב ,שהם כנגד הסובין,

הזלה והמינות כמובא בסנהדרין צ״ח

׳שובי שובי השולמית׳ .והם יהיו מלכות

שישראל יעשו תשובה שלמה ,ויקוים

ניתן

להבין

שטרם

יהיו

בשם ה׳ ״) .שם(  -ממשמעות הכתובים

׳והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו

מקרבך עליזי גאותך׳ )צפניה ג׳( ,וכתיב

הגאולה

שולטנות של הערב רב ,וזה יהיה קודם

שעבר שעבוד מלכויות בגויים ,תהיה

)תקוני זהר דף קמ״ד(  -״כלומר אחר

וימא לגבה ,׳שובי שובי השולמית׳ ״.

הרוח מישראל שנאמר :׳כי אז אסיר

 .9״נקראים ערב רב מפני שהם ראשי

 .5״ ׳הנה הסתו עבר׳ )שיר השירים

חדש כ״ז ב׳(

ישראל״) .באור הגר״א על תקוני זוהר

ואתהדרין ערב רב להיות רועים על

 .4״בעקבות משיחא חוצפא יסגא...

וכשמוכיחין אומר לו – אתה כמוני״.

להוכיח ,שכולם נכשלים בחטאות,

 -מפרש רש״י :״אין לך אדם שיוכל

 .3״ואין תוכחת״) .סוטה מט ע״ב(

״ע ֶרב ָרב״ִּ 5ת ְהיֶה ֻמ ְר ֶּכ ֶבת
שׁל ָה ֵ
הוּדיתַ .4מ ֲע ֶר ֶכת ַה ִּׁש ְלטוֹן ֶ
ְּברֹאשׁ ָה ֻא ָּמה ַה ְּי ִ

ַעמֹד
שׁר י ֲ
אֶ
״ע ֶרב ַרב״ ֲ
ֶטע זָר ַה ְּמ ֻכ ֶּנה ֵ
ַע ֶלה ִל ְג ֻד ָּלה נ ַ
ָמים י ֲ
ְּב ַא ֲח ִרית ַהּי ִ

״ע ֶרב ָרב״*
ֵ

ּתוֹרה.
ַּב ָ

 -שם שלטונותא דערב רב בהוא זמנא,

טוֹרית.9
הוּדית ַה ִה ְס ִ
ַה ְּי ִ

שׁוֹמ ֵרי ַה ַּג ֶח ֶלת
ְ
ּתוֹרה
לוֹמ ֵדי ַה ָ
ְ
ַּצבוּ
רוֹבד ַה ַּת ְחּתוֹן ְו ַה ָּׁש ֵפל ִי ְתי ְ
שׁ ַּב ֵ
ַּת ְח ָּתיוְּ ,כ ֶ

 .7״אין בן דוד בא עד שיכלו גסי

ווֹתיו ַה ְּכתוּבוֹת
יק ְּימוּ ֶאת ִמ ְצ ָ
שׁ ִּי ְשׁ ְמעוּ ְּבקוֹלוֹ ִו ַ
עוֹלם ָח ֵפץ ֶ
שׁל ָ
שׁ ַּמ ְלּכוֹ ֶ
ָל ֶהן ֶ

ַס ִּביר
עוּתןְ 3וי ְ
אוֹתן ַעל ָט ָ
ָ
ַע ִמיד
יחְ ,וי ֲ
ּיוֹכ ַ
שׁ ִ
ָשׁ ַמ ִיםְ ,2ו)א ִי ְהיֶה ַּב ִּנ ְמ ָצא ִמי ֶ

יהן עֹל ַמ ְלכוּת
ש ִי ְפ ְרקוּ ֵמ ֲע ֵל ֶ
עוֹלם ֶ
ַה ַּמ ְלכוּת ִּת ְצ ָט ֵרף ַאף ִהיא ְל ַמ ְל ֻכּיוֹת ָה ָ

ַעמֹד ְּברֹאשׁ ַה ַּמ ֲחנֶה ְו ִי ְשׁ ַּת ֵּלט ַעל ַה ְנ ָה ַגת ָה ֻא ָּמה.
ַה ָּׁש ָעה ְּת ַשׁ ֵחק לוֹ והוּא י ֲ

ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמ ִים

.8

)קים ְו ִי ְפרֹק ֵמ ַעל רֹאשׁוֹ עֹל
א ִ
תוֹרת ָה ֱ
יע ֶאת ִז ָּקתוֹ ְל ַ
ַפ ִק ַ
הוּדית ,י ְ
ֶאת ַהָוּיָתוֹ ַה ְּי ִ

ַער ֵמ ָע ָליו
״י ְשׂ ָר ֵאל״ִ ,י ְב ַחר לוֹ ֶּד ֶרך ֲח ָד ָשׁה ְ ,ינ ֵ
ּׁשם ִ
הוּדיֶ ,א ָּלא ִי ָּׁש ֵאר ָּדבוּק ַּב ֵ
ַה ְּי ִ

ַתק ֶאת ַע ְצמוֹ ִמ ְּׁשמוֹ
וּלנ ֵּ
ּבוֹלל ְּב ֶק ֶרב ָה ַע ִּמים ְ
״ע ֶרב ַרב״ )א ִי ְר ֶצה ְל ִה ְת ֵ
ַה ֵ

ָדם.7
רוֹע ָּב ָשׂר ו ָ
ָשׂימוּ ֶאת ִּב ְטחוֹנָם ַּבה׳ ִּכי ִאם ִּב ְז ַ
שׁCא י ִ
ֶ

רוּח
ָשׁים ַּג ַא ְו ָת ִנים ְו ַג ֵּסי ַ
אנ ִ
וּמ ֲ
רוּדהֵ ,6
מוּס ִרית ְי ָ
שׁוֹט ִרים ַּב ֲע ֵלי ָר ָמה ָ
ּׁשוֹפ ִטים ְו ְ
ִמ ְ

פוּפים
שׁ ֲע ַד ִיין ִנ ְשׁ ַאר ְּב ִל ָּבם ִזיק ִי ְר ַאת ָשׁ ַמ ִים ִי ְהיוּ ְּכ ִ
שׁוּטים ֶּ
הוּדים ַה ְּפ ִ
ַה ְּי ִ

ִי ְשׂ ָר ֵאל.1

ָקים לוֹ ֶאת ַמ ְלכוּת
הוּדי ְל ֶא ֶרץ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְוי ִ
ָמים יָשׁוּב ָה ָעם ַה ְּי ִ
ְּב ַא ֲח ִרית ַהּי ִ

ַמ ְלכוּת ִי ְשׂ ָר ֵאל

שׁ ִּי ְהיוּ...
שׁ ִּי ְהיוּ ַעד ֶ
ֵדע ָא ָדם ֵאי& ֶ
״)...א י ַ
ַא ִמין ִּב ְכ ַלל ַה ָּד ָבר...״ )רמב״ם(
ֶא ָּלא ְי ַח ֶּכה ְוי ֲ

כּותי ְׂש ָר ֵאל
ִ
מ ְלַ
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שׁם ה׳.19
ְּב ֵ

חוֹסים
ַשׁ ִאיר ָּב ָא ֶרץ ַא& ֲע ִנ ִּיים ְו ַד ִּלים ַה ִ
אוֹתוֹתיו ְוי ְ
ָ
ַה ַּמ ָּצב ַה ַּכ ְל ָּכ ִלי ִי ֵּתן ֶאת

וּל ַבּסוֹף,
ּסוֹח ִריםְ ,18
שׁה ַעל ִר ְו ִחּיוּת ַה ֲ
ַק ֶ
ירים ָשׁוֶה י ְ
שׁל שׁוּק ַּב ַעל ַשׁ ַער ְמ ִח ִ
ֶ

שׁ ֶפל ַה ַּמ ְד ֵר ָגהַ ,17מ ֲע ַר& ַה ִּמ ְס ָחר ַה ְּמ ֻפ ָּתח
ַּכ ְס ִּפיַ ,16ה ִּמ ְגזָר ַה ַח ְק ָל ִאי ִי ְהיֶה ְּב ֵ

)שם(

׳ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם׳...״.

שנדבקו בערב רב ,והן כמותם כמ״ש:

סיבת אריכת הגלות״.

שרואים שהשעה משחקת להם ,וזהו
יותר״.

יפה ,אז יקרב הקץ ,ואין לך קץ מגולה

״שישראל נמשכים אחריהם ממה

רש״י :״כשתתן ארץ ישראל פריה בעין

ישראל ׳ ״) .סנהדרין צח ע״א(  -מפרש

)שם(

דאין שום אדם משתכר״.

צח ע״א(  -מפרש רש״י :״כשתראה

ודל וחסו בשם ה׳ ״) .שם(

התבואה והיין ...ל״א שכולם יקרים״.

)שם(  -מפרש רש״י :״שוים שער

 .18״עד שיהיו כל השערים שקולים״.

 .19״וכתיב והשארתי בקרבך עם עני

 .16״שכר האדם לא נהיה״) .סנהדרין

לומדים ממעשיהם״.

 .11״והם דבוקים בישראל ,וישראל

ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי

)יחזקאל לו ,ח( :׳ואתם הרי ישראל

 .13״אין לך קץ מגולה מזה ,שנאמר

 .15״עד שתכלה פרוטה מן הכיס״.

כוכבים״) .שם(

 .10״והם )הערב רב( גרועים מעובדי

״ואעפ״כ יהיה היין ביוקר ,שלא יהיה
ברכה בפרי עצמו״.

)מלאכי ג ,טו(

עושי רשעה גם בחנו אלהים וימלטו״.

)סנהדרין צז ע״א(  -מפרש רש״י:

רש״י :״עבודת האדמה שהיא ע״י

בהמה – איננה״) .שם(

אבן שלימה פי״א ,אות ו׳ הערה ה׳(

החכמים שהם שפלים מכולם...״) .גר״א

 .12״ועתה אנחנו מאשרים זדים גם נבנו

 .14״והגפן יתן פריו והיין ביוקר״.

 .17״ושכר הבהמה איננה״  -מפרש

רחל ואת יוסף אחרונים׳ – הם תלמידי

שהם כפופים תחת הערב רב .׳ואת

אחרונים׳ – הם עמי הארצות הטובים

שהם ראשי העם .׳ואת לאה וילדיה

ואת ילדיהם ראשונה׳ – הם הערב רב

״ויש עוד מין ד׳ ,שהם ישראל עצמן

שׁל ְשׁ ָמ ָמהָ ,ר ַמת
שׁל ֶא ֶרץ ִי ְשׂ ָר ֵאלַ 13א ַחר ֵמאוֹת ָשׁ ִנים ֶ
שׁת ֶ
יחה ַה ְּמ ֻח ֶּד ֶ
ַה ְּפ ִר ָ

ָחה ַּכ ְל ָּכ ִליתְ ,ו ַל ְמרוֹת
יח ְל ַק ֵּדם ֶאת ַע ְצ ָמּה ֶאל ְרו ָ
ַמ ְלכוּת ִי ְשׂ ָר ֵאל )א ַּת ְצ ִל ַ

ֲע ִנ ִּיים

יה...״.12
ַעל ֲח ָט ֶא ָ

ֶשׁת
ֶענ ֶ
אלוֹקי ִי ְשׂ ָר ֵאל ְו ֵאי ֶנּנָה נ ֱ
ֵ
מוֹר ֶדת ֵּב
עוֹלם ְו ַּגם ֶ
יחה וּבוֹנָה ָ
ּׁש ֶרתַ ,מ ְצ ִל ָ
ְמ ֻא ֶ

ה ֵרי ָה ִר ְשׁ ָעה
׳ע ֶרב ַרב׳ֲ ,
ּדוּע )א ְל ִה ְצ ָט ֵרף ָל ֵ
״מ ַ
ְו ַה ְצ ָד ָקה ְל ִשׁ ְפלוּת ִל ָּבםַ :

״ע ֶרב ַרב״ ִּת ָשׁ ַמע ַה ְּת ָר ָסה ְּכ ַל ֵּפי ָשׁ ַמ ִים
נוֹהים ַא ֲח ֵרי ָה ֵ
וּב ִפי ַה ִ
ִמ ַּמ ֲע ָשׂיוְ ,11

ֶטע ַהּזָר ְו ִל ְלמוֹד
ינית ְו ַה ְּל ֻא ִּמית יַּטוּ ֶאת ֵלב ֶה ָהמוֹן ְל ִה ְת ָק ֵרב ַלּנ ַ
ָּב ָר ָמה ַה ְּמ ִד ִ

״ע ֶרב ַרב״ ְו ַה ְצ ָל ָחתוֹ
נוֹסס ַעל ַה ֵ
שׁם ִי ְשׂ ָר ֵאל ַה ִּמ ְת ֵ
יהָ .10ל ֵכן ֵ
וֹת ָ
וּמ ְצ ֶ
ּתוֹרה ִ
ַה ָ

שׁל ִקּיוּם
הוּד ִּיים ֶ
ֶטע ַהזָר ְּב ִה ָּלה ִי ְשׂ ָר ֵא ִליתַ ,א& ְל)א ֲע ָר ִכים ְי ִ
ֵע ְטרוּ ֶאת ַהּנ ַ
שׁי ָ
ֶ

יצוֹנ ִּיים
שׁל ַס ְמ ָמ ִנים ִח ִ
עוֹלםְּ ,ב ֶ
יוֹתר ֵמ ֻאּמוֹת ָה ָ
הוּדית ַאף ֵ
יטה ַה ְּי ִ
ַה ְּפ ֵל ָ

רוּח ִנית ִל ְשׁ ֵא ִרית
ָ
אוּמה ְּת ַה ֶּוה ַס ָּכנָה
״ע ֶרב ַרב״ ְּברֹאשׁ ָה ָ
שׁל ָה ֵ
ידתוֹ ֶ
ֲע ִמ ָ

רוּח ִנית
ַס ָּכנָה ָ

בוֹדה ְל)א ֶרוַח
רוּטה ִּת ְכ ֶלה ִמן ַה ִּכיסֲ ,15ע ָ
בוֹההַ ,14ה ְּפ ָ
ירים ִּת ְהיֶה ְּג ָ
ַה ְּמ ִח ִ
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שׁ ִּי ְהיוּ...
שׁ ִּי ְהיוּ ַעד ֶ
ֵדע ָא ָדם ֵאי& ֶ
״)...א י ַ
ַא ִמין ִּב ְכ ַלל ַה ָּד ָבר...״ )רמב״ם(
ֶא ָּלא ְי ַח ֶּכה ְוי ֲ

בארץ ישראל וישבו בשלוה ,לבא

הימים אחר שיתיישבו ישראל

בפעם אחת ,כמו שמצינו בבית

ו .״הרי שהגאולה… שלא תהיה

חלק ב׳ עמ׳ תקטז(

ביציאת מצרים״) .כתבי הרמב״ן

כהיתוך כסף בתוך כור ,כמו שאירע

מן הארצות אשר נפוצתם בם ביד

הפקידה י״ח שנה ,ומיציאת מצרים

שני שהיה בין בנין הבית ובין

לירושלים… והם יתעוררו באחרית

הימים ילחמו כל העמים סביב

ג .״כי נבא יחזקאל שבאחרית

גוג״) .מהר״י קרא יחזקאל לח ,ח(

מכלל שהגאולה קודמת למלחמת

מעמים ,ואחר כך כתב נפילת גוג,
בו רשעי ישראל ,ולהתיך אותם

רועים על העיתים לברר וללבן

אלו יהיה זמן מרובה ,ובתוך כך יהיו

אתכם מן העמים וקבצתי אתכם

מצרים״) .מהר״י קרא(

אדום וארץ בני עמון ומואב וארץ

בו גבול אדום ומדבר צין וארץ

״קורא מדבר העמים לפי שיש

)יחזקאל כ ,לג-לה(

והבאתי אתכם אל מדבר העמים״.

חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה

הוצאה׳ ,כבר כשהיא מקובצת

ב .״מדקאמר הנביא :׳והיא מעמים

ידי חרב האויב״) .רש״י(

ה .״ואפשר שבין שתי קיבוץ גלויות

שפוכה אמלוך עליכם .והוצאתי

יושביה מן הגולה אשר גלו שם על

ישראל המשובבת מחרב ,ששבו

ז .״חי אני נאום ה׳ אלוקים אם לא

וההבטחות המופלאות״) .שם(

העצומות

ויגיעו

ימי

הנחמות

 .5״והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות

ונאצוני והפר את בריתי״) .שם(

 .4״ופנה אל אלוהים אחרים ועבדום

ואכל ושבע ודשן״) .דברים לא ,כ(

נשבעתי לאבותיו זבת חלב ודבש,

 .3״כי אביאנו אל האדמה אשר

תהילים קמו ,ג(

הגויים שיער את רוחם לשלחם״) .רד״ק

יסובב גאולת ישראל על ידי מלכי

גלות בבל על ידי כורש .כן לעתיד

על ידי בני אדם ,כמו שסובב תשועת

״ כי לה׳ לבדו הישועה והוא יסובבנה

עמ׳ תקטו(

לארץ ישראל״) .כתבי הרמב״ן חלק ב׳

עת צרה ליעקב״.

מפני שהקימו להם מלכות ותהא

ביניהם ויתהפכו לישראל להשמיד

כולהו עממיא – שיעשו עצת שלום

לירושלים .והרמ״ק מפרש :״ויזדמן

לעורר יחד עם כל עמי העולם לבוא

ההיא יגברו המלחמות והמהומות

עד שנכנסו לארץ מ׳ שנה .ובעת

 2״ברשיון מלכי האומות ובעזרתם ילכו

ְו ָצרוֹת״.5

״רעוֹת ַרּבוֹת
ָביאוּ ָע ָליו ָ
חוֹב ִלים״ ְוי ִ
ְ
״מ ְקלוֹת
שׁר יַּכוּ ֶאת ָה ָעם ְּב ַ
אֶ
וּמ ַּבחוּץ ֲ
ִ

אלים ְצ ֵמ ֵאי ַּדם ִמ ִּב ְפ ִנים
שׁי ָשׁ ַמ ִים ִּב ְדמוּת ִי ְשׁ ְמ ֵע ִ
יה ָע ְנ ֵ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ִּת ְגרֹר ַא ֲח ֵר ָ

)קי
א ֵ
ה ָפ ַרת ַה ְּב ִרית ֵּבין ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶל ֱ
ָמיםֲ .
שׁ& ְלא ֶֹר& י ִ
ירה )א ִי ָּמ ֵ
ִשׁ ְכרוֹן ַה ְּכ ִפ ָ

״רעוֹת ַרּבוֹת ְו ָצרוֹת״
ָ

ֶא ָמן.
ִל ְהיוֹת לוֹ ְל ַעם נ ֱ

וּבין
שׁ ִּנ ְכ ְר ָתה ֵּבינוֹ ֵ
ָפר ֶאת ַה ְּב ִרית ֶ
בוֹתיו ְוי ֵ
תוֹע ָ
ַכ ִעיס ֶאת ה׳ ְּב ֲ
אוֹתם ,י ְ
ָ

ה׳4

ַעבֹד
ָרה ,י ֲ
ַפנֶה ֶאת ִלּבוֹ ֶאל ֶע ְר ֵכי ַּת ְרּבוּת ז ָ
נוּגים ֵמרֹב טוּב ,3י ְ
וּב ַת ֲע ִ
ְּב ִבּדוּר ְ

וּב ְשׁ ִתּיָה,
ילה ִ
א ִכ ָ
ַעסֹק ָה ָעם ַּב ֲ
שׁת ,י ֲ
ּמוֹר ֶ
רוּח ִנּיוּת ְו ָלשׁוּב ַל ֶ
ִּב ְמקוֹם ְל ִה ְת ַעּלוֹת ְּב ָ

וּב ֶא ֶרץ ָה ָאבוֹת
עוֹלם ֶאל ֶא ֶרץ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְּב ִר ְשׁיוֹן ַמ ְל ֵכי ָהאוּמוֹתְ .2
ִמ ָּכל ַק ְצוֵי ָה ָ

ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה

כלם״) .יחזקאל לח ,ח(  -״אל ארץ

והיא מעמים הוצאה וישבו לבטח

הרי ישראל אשר היו לחרבה תמיד,

מחרב ,מקובצת מעמים רבים על

השנים תבוא אל ארץ משובבת

א .״מימים רבים ִּת ָּפ ֵקד ,באחרית

בני ישמעאל עתידים בזמן ההוא

מעם ה׳ ״) .מלבי״ם יחזקאל לח ,ב(
ד .בזוה״ק )בראשית קיט( מבואר כי

מוזכרת מספר פעמים:

 .1שיבת ציון הראשונה באחרית הימים

עליהם ,וזה יהיה על ידי התעוררות

ָביא ֵח ֶלק ֵמ ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל
יבת ִצּיוֹן ָה ִראשׁוֹנָה 1וַה׳ י ִ
ָמים ִּת ְת ַמ ֵּמשׁ ִשׁ ַ
ְּב ַא ֲח ִרית ַהּי ִ

ָרה
ַּת ְרּבוּת ז ָ

בּב ָא ֶרץ
ה ַּמ ָּצ ַָ
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 .7״ויטעו גנות ופרדסים״) .שם(

ישמעאל פרא אדם ,ואפילו אם עמי

המשמעות

היא

שלנצח

היא אומרת ׳והוא יהיה פרא אדם׳
ישאר

אליעזר פרק ל(

ומהם על ראשי ההרים״) .פרקי דרבי

הפרא שבו״) .בשם הג״ר יהושע לייב

הפרא ואילו ה׳אדם׳ שבו טפל למהות

דרבי אליעזר פרק ל(

 .13״וירבה השקר ויגנז האמת״) .פרקי

בראשית טז ,יב(

ישכון״ – ״הוא יהא צריך לכלא ואף כל

 .17״ ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו

לגוי גדול״) .בראשית יז ,כ(

בני אנשא יהון צריכין ליה״) .אונקלוס,

אלכסנדר מנדלבוים(

דיסקין ,מצמיח ישועה עמ׳  ,8הרב

בו״) .רש״י שם(

׳ויד כל בו׳ – הכל שונאים אותו ומתגרים

)בראשית טז ,יב( .״ ׳ידו בכל׳ – ליסטים,

שעיקר ענינו של ישמעאל הוא מידת

אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד

מאד ,שנים עשר נשיאם יוליד ונתתיו

 .11״פרא אדם ,ידו בכל ויד כל בו״

)פרא( לשם העצם )אדם( להורות

אדם׳ .התורה הקדימה את שם התואר

מדויק מלשון הפסוק ׳והוא יהיה פרא

דרבי אליעזר פרק ל(

 .15״ויקמל הניר והקלמוס״) .פרקי

ביניהם״) .מצודות ציון שם(

ממלכות ישמעאל ורוב הגולה המה

למלחמה״ )תהילים ק״כ ה-ז( .״קדר הם

שונא שלום אני שלום וכי אדבר המה

 .16״ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי

 .10״ויבנו בנין בהיכל״) .שם(

המתלווה לאישיותו של ישמעאל,

אלא היא עיקר מהותו ושורשו ,וכן

)שם(

 .9״ויגדרו פרצות חומות בית המקדש״.

משולחן גבוה ,עמ׳ עח(

הימים״) .מפי החפץ חיים ,מובא בספר

עלול לעשות לעם ישראל באחרית

״אוי מי יודע מה הפרא אדם הזה עוד

״מידת הפרא אינה ביטוי חיצוני

 .8״ויבנו את הערים החרבות״) .שם(

 .12״תורתנו נצחית היא וכאשר

למרבץ צאן אשפתות ,וימדדו בהם

את הארץ בחבלים ,ויעשו בית הקברות

בארץ באחרית הימים ,ואלו הן :ימדדו

דברים עתידין בני ישמעאל לעשות

 .6״רבי ישמעאל אומר :חמשה עשר

לח ,ג(

׳רעות רבות וצרות׳ ״) .מלבי״ם יחזקאל

ישמעאל שתחתם גלו ישראל וסבלו

יתאספו שם במקום הרשע הם ובני

וצרות״) .שם(  -״שבאחרית הימים

ּכֹל

לא בן תרבות הוא״ .לבסוף נאנח ואמר:

לבן תרבות ,לא יעלה הדבר בידם ,כי

אהלי קדר ,רבת שכנה לה נפשי עם

ּבוֹ״11

ּׁש ֶקר
ידי ִּבּטוּי ְּב ִרּבוּי ַה ֶ
עוֹלםְ ,12ו ָתבוֹא ִל ֵ
א ָצ ָאיו ַעד ָ
ְּת ַא ְפיֵן ֶאת ֶצ ֱ

״ּפ ֶרא ָא ָדם ,יָדוֹ ַבּכֹל ְויַד
יהם ֶ :
א ִב ֶ
שׁ ֻה ְט ְּב ָעה ְּב ִי ְשׁ ָמ ֵעאל ֲ
טוֹרית ֶ
ַה ְּתכוּנָה ַה ִה ְס ִ

התרבות בעולם ינסו לחנכו ולעשותו

שׁוֹמ ָמה ַעד ִלימוֹת
ֵ
שׁ ִּת ְהיֶה
מוֹשׁ ָבם ָּב ָא ֶרץ ְּב ֵעת ֶ
ְּבנֵי ִי ְשׁ ָמ ֵעאל ִי ְזּכוּ ִל ְקּב ַֹע ֶאת ָ

 .14״אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם

עא ִלים ִּב ְניָן.10
ִי ְבנוּ ַה ִּי ְשׁ ָמ ֵ

יוֹתר
וּב ָּמקוֹם ַה ְּמ ֻק ָּדשׁ ְּב ֵ
יהםַ ,9
ּׁשוֹמם ְּת ֻת ַּקן ַעל ְי ֵד ֶ
ּסוֹב ֶבת ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדשׁ ַה ֵ
ַה ֶ

ׁל ִים
רוּש ַ
חוֹמת ְי ָ
שׁ ֵּת ָח ַר ְבנָה ַּב ִּמ ְל ָחמוֹת ָה ַרּבוֹת ִּת ָּבנֶינָה ֵמ ָח ָדשַׁ ,8
ָע ֵרי ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶ

קוֹמיְ ,ו ַאף ְמ ִדינוֹת ַרּבוֹת ִּת ְהיֶינָה ְּתלוּיוֹת
שׁ ֵאינָם ִנ ָּת ִנים ְל ִיּצוּר ְמ ִ
עוֹלם ֶ
ָה ָ

חוּד ִּיים.17
יהם ַה ִּי ִ
אלים ִּב ְג ַלל ַמ ְשׁ ַא ֵּב ֶ
ַּכ ְל ָּכ ִלית ַּב ִּי ְשׁ ָמ ֵע ִ

וּפ ְר ֵּד ִסים.7
ִי ְשׁ ָמ ֵעאל ִי ְּטעוּ ָּבּה ַּג ִּנים ַ

וּבנֵי
ָדם ְּבא ֶֹפן ֶח ְל ִקי ְ
ַשׁב ַעל י ָ
שׁוֹמ ָמה ֵמאוֹת ָשׁ ִנים ִּת ְתי ֵּ
ֵ
שׁ ִת ְהיֶה
ַא ְד ַמת ָה ָא ֶרץ ֶ

ֵע ֶקב ִרּבוּי ִט ְב ִעי

עוֹל ִמית.
ִי ְּת ְּפסוּ ְּבנֵי ִי ְשׁ ָמ ֵעאל ָמקוֹם ִנ ְכ ָּבד ַּב ַּמ ָּפה ָה ָ

מוּצ ִרים ַר ִּבים ִמ ְּמ ִדינוֹת
ָ
ַקנֶה ָל ֵהם ּכ ַֹח ַּכ ְל ָּכ ִלי ָּגדוֹל ִל ְרּכוֹשׁ
ִמ ְס ָּפ ָרם ָה ַרב י ְ

וּמ ְר ֵעה צֹאן.6
הוּדי ַה ָּגדוֹל ְו ִי ְשׁ ַּת ְּמשׁוּ ּבוֹ ִל ְמקוֹם ַא ְשׁ ָּפה ִ
ַה ְּי ִ

שׁ ֲע ֵל ֶ
שׁCא ִי ְהיוּ ָשׁ ִוים ֶאת ַה ְּניָר ֶ
ֵח ְתמוֶּ ,
שּׁי ָ
ֶה ְס ֵּכ ִמים ֶ
יהם ֵהם ִנ ְכ ָּת ִבים.15
בוֹּה16
ָּג ַ

ֹאחזוּ ְּבנֵי ִי ְשׁ ָמ ֵעאל ְּב ֶא ֶרץ ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,י ַח ְּללוּ ֶאת ֵּבית ַה ְּק ָברוֹת
ָמים י ֲ
ְּב ַא ֲח ִרית ַהּי ִ

ע-אל״
״י ְשׁ ַמ ֵ
ִ

וּב ַא ֲ
א ֶמתְּ ,13ב ִשׂ ְנ ַאת ָשׁלוֹם ְ
ְו ֵה ָע ֵדר ָה ֱ
וּב ֵה ָע ֵדר ֵאמוּן ַעל
ה ַבת ַה ִּמ ְל ָח ָמהְ ,14
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יציץ נזרו׳ ״) .פרקי דרבי אליעזר כ״ח(

שנאמר ׳אויביו אלביש בושת ועליו

בני ישמעאל שעליהם בן דוד יצמח,

״ ׳נופלת׳ – זו מלכות בבל...׳עליו׳ – אלו

ישועה עמ׳ (43

וברית ,ויתנגדו לישראל״) .מצמיח

״שני ראשיהם יכרתו ביניהם אחווה

דוד״) .פרקי דרבי אליעזר ל(

נשיאים בסוף ,ובימיהן יעמוד צמח בן

״ושני אחים )מישמעאל( יעמדו עליהם

הטורים ,בראשית כ״ה י״ח(

בן דוד שהוא מתולדות יצחק״) .בעל

ישמעאל באחרית הימים אזי יצמח

בני ישמעאל״) .תרגום ,זוהר וירא לב(

שכן עושים הם את כל הרע שבעולם

העומדת בעוכריהם והיא להם לרועץ,

הוא כרצונם ר״ל ,אמונתם בה׳ היא

אלא להפך ,הם אומרים שרצונו יתברך

״אין הם עושים רצונם כרצון ה׳ יתברך,

ישועה ,עמ׳ (35

– ואוי לו למי שניצב בדרכם״) .מצמיח

החורגות מכל דרכי הגיון ומוסר שכלי

לדרכי הפעולה של בני ישמעאל

שום הגבלה כלל .דבר זה הוא השורש

אותה אומה ורצונם המתפשט בלא

בשם ישמעאל מורה על ה׳אמונה׳ של

״העובדה ששמו של הקב״ה שזור

׳אוי מי יחיה משמו אל׳ ״) .שם ל(

קשות ומשונות לא נראה כמותם...כי

שעתידין להצר את ישראל צרות

ועל ישראל...מה שאין כן ישמעאל

למקומם״) .תרגום ,זוהר וירא לב(

 .19״...והם יעכבו לבני ישראל מלשוב

א-ל משותף בשמם היא גופא הסיבה

ועושי רצונו ,נמצא שהעובדה ששם

והם יעכבו לבני ישראל מלשוב

שהמילה שלהם ריקנית בלי שלמות.

כשהיא ריקה מהכל זמן רב כמו

ישמעאל

לשלוט

בארץ

הקדושה

אליעזר ,לב(

ויענם׳ ״ )תהילים נה ,ב() .פרקי דרבי
אגרת תימן(

אותנו ולמאוס אותנו כמוהם״) .רמב״ם

הולכת וחוזקת מאד עליהם״.

 -מפרש רש״י :״כשיראה כי יד האויב

נקרא שמו ישמעאל שנאמר :׳ישמע אל

בתכלית הרעה לקלקל אותנו ולהקטין

כי יראה כי אזלת יד״) .דברים לב ,לו(

שעתידים בני ישמעאל לעשות ,לפיכך

אויבת ממנה ולא אומה שהרעה

כביכול אתם...״ ) .שם עמ׳ (14

 .22״כי ידין ה׳ עמו ועל עבדיו יתנחם

בשביל המילה שבהם .ועתידים בני

ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה
הקב״ה לשמוע בקול נאקת העם ממה

״ושלא תעמוד על ישראל אומה יותר

הרחיק לבני ישמעאל מדבקות העליון
 .20״ולמה נקרא שמו ישמעאל ,שעתיד

לקלקולם ,כי כל מה שהם עושים ,ה׳

צח ע״א(

נט( :׳כי יבוא כנהר צר ,רוח ה׳ נוססה בו׳

עליו כנהר חכה לו ,שנאמר )ישעיה

 .21״אם ראית דור שצרות רבות באות

ל ,ז(

יכביד עולו מאד...״) .רבנו בחיי ,דברים

איבה עולמית ,לא ישים רחמים ,על זקן

דרך הרחמנות ,אבל האויב הוא שבלבו

כי השונא אע״פ שירע לו יעשה על

עשו ,מפני שהאויב גדול מן השונא,

׳אויביך׳ על ישמעאל ,ו׳שונאיך׳ על

״ ׳אויביך׳ – ישמעאל...ומה שהזכיר

טוב ורע ,רבנו חיים ויטאל קכד(

ישראל מתחת השמים...״) .עץ הדעת

וסמיך ליה ׳ובא לציון גואל׳ ״) .סנהדרין

וכתיקונו וזה אינו כן ...מה עשה הקב״ה

בך כמו יצחק? א״ל :יצחק נימול כראוי

ישמעאל נימול מפני מה אין לו חלק

באצטלא של כביכול שלוחי הבורא

חלק בשמך? אמר לו הן .א״ל :הרי

הקב״ה ,וא״ל :מי שנימול היש לו

השר ההוא של ישמעאל ובקש לפני

״בוא וראה ,ארבע מאות שנים עמד

בב״י ״) .מהרש״א ב״ב ע״ג ע״ב(

ישראל ורוב הגולה עד בוא יום הגאולה

נטויה ,ובידו )של ישמעאל( ארץ

זכותו )של אברהם אבינו( והבטחתו

אותו וגו׳ ,ונתתיו לגוי גדול ...שעוד

״בזכות אברהם שהבטיחו והפריתי

ע״ג ע״ב(

)אמת ליעקב ,בעל נתיבות המשפט ב״ב

היותו ישראל בגלות עד ימות המשיח״.

בשכר זה ניתן לו ארץ ישראל כל ימי

גדול ישימנו ,וגדול היינו גדול באיכות,

ח״ו בחרות אפם בנו רצונם למחות שם

׳ואלה תולדות יצחק׳ ,לומר כשיפול

״ ׳על פני כל אחיו נפל׳ וסמיך ליה

מי יחיה בימיו ,שנאמר )במדבר כד כג(

של ישמעאל לשמו של ישראל ,אוי

״הואיל והשוה הקדוש ברוך הוא שמו

״ואח״כ עתידים למלוך על העולם

יהםַ ,22ה ַה ְנ ָה ָגה
ַח ַלת ַה ַּמ ְלכוּת ְו ָה ָעם ,יַד אוֹיֵב ֵּת ֵל& ְו ִת ְג ַּבר ֲע ֵל ֶ
יָד ִּת ְהיֶה נ ֲ

ישמעאל הובטח מהקב״ה כי לגוי

 .18״ובזכות התשובה שעשה שם

למקומם עד שתכלה הזכות ההיא של

ע-אל״.20
״י ְשׁ ַמ ֵ
שׁל ִ
ַא ַקת ְּבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַה ָּצרוֹת ָה ָרעוֹת ֶ
שׁ ִּי ְשׁ ַמע ה׳ ֶאת נ ֲ
ַעד ֶ

ּתוֹרה,
שׁ ָּסר ִמ ֶּד ֶר& ַה ָ
וּל ַצ ֵער ֶאת ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶ
יע ְ
יוֹסיפוּ ֵח ְטא ַעל ֶּפ ַשׁע ְל ַה ְר ִשׁ ַ
ִ

18

יע ְּכבוּ ֶאת ְּבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָּלשׁוּב ְל ַא ְר ָצםְ ,19ועוֹד
ִו ַ

ָא ְז ַלת יָד

ָהר ֵ
ַה ָּצרוֹת ָה ָרעוֹת )א ַּת ְפ ֶס ְקנָהֵ ,הן ָּתבֹאנָה ְּכנ ָ
זוֹרם ְּבזוֹ ַא ַחר זוָֹ ,21א ְז ַלת

וּג ֻא ַּלת ִי ְשׂ ָר ֵאל
יח ְ
ַה ָּמ ִשׁ ַ
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 .25״והגליל יחרב והגבלן יאשם ואנשי

ישראל ,כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב״.

יב ,ו-ז(  -מפרש רש״י :״כשתכלה כח

קלה ודלה״.

שולטנות לישראל אפילו שולטנות

 -מפרש רש״י :״שלא תהא להם שום

מישמעאל ,וכן ראה במראה )פרק

ימלכו בכיפה ,מהם מבני אדום ומהם

מלכות אחת מושלת בכפה ,רק עשרה

ותרע״) .דניאל ב ,מ(

כלא וכפרזלא די מרעע כל אלין תדק

כפרזלא כל קבל די פרזלא מהדק וחשל

יד עם קודש תכלינה כל אלה״) .דניאל
ממשך וממורט׳ ״) .סנהדרין צח ע״א(

וחלשים״) .מלבי״ם דניאל ב ,מב(

במלכות ישמעאל ימצאו מלכים חזקים

כמו ויעזבו ירושלים עד החומה״.

הנושע במעצור המושל .׳עזוב׳ – מחוזק

מלכיות גדולות בעולם ,ולא היה עוד

שהם עשר מלכיות ,שאז ימצאו עשרה

שהם שני הרגלים ,לעשר אצבעות

הכללית ,שנחלקה בין אדום וישמעאל

כי באחרית הימים תתחלק מלכות רומי

של חרס ,ר״ל בין במלכות אדום בין

בלע״ז :מיינטונדו״ר )שליט( .׳עצור׳ הוא

 .2״ומלכו רביעיא תהוא תקיפה

 .24״עד מתי קץ הפלאות ...וככלות נפץ
׳בעת ההיא יובל שי לה׳ צבאות עם

במזמרות׳ )ישעיה יח( וכתיב בתריה

הזלה מישראל שנאמר ׳וכרת הזלזלים

 .26״אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות

הלבנון״) .יעב״ץ(

המלכויות ,וראה האצבעות שהם עשר,

ימצאו אצבעות של ברזל ואצבעות

מפוזרים בצאתם לצבא על האויב

״הגבלן יאשם״  -״מחוז סמוך להר

הצלם והוא הרומז על זמן האחרון של

הרגלים שהוא הסוף האחרון של

ברזל וצד אחד חרס ,רק בכל רגל

שיתבאר שם ,ואז לא יהיה צד אחד

הוא המושל העוצר בעם ,שלא ילכו

חוץ מירושלים״ ) .מהרש״א שם(

 .1״אחר זה השקיף על אצבעות

״אנשי גבול״  -״דהיינו כל ארץ ישראל

אוֹתם ַעד ָע ָפר.2
ְו ָתדוֹק ָ

ַע ְמדוּ ְּב ַד ְר ָּכּה
שּׁי ַ
רוֹצץ ֶאת ָּכל ַה ַּמ ְל ֻכּיוֹת ֶ
וּת ֵ
שׁל ַּב ְרזֶלִּ ,ת ְכּתֹשׁ ְ
וּב ַת ִּקיפוּת ֶ
ְ

ָס ָדּה ַעד ַלּדוֹר ָה ַא ֲחרוֹן ִּב ְנ ִחישׁוּת
רוֹמי ַה ְּכ ָל ִלית ְּת ֻא ְפיַן ִמ ְּת ִח ַּלת ִהוּ ְ
ַמ ְלכוּת ִ

ַּת ִּקיפוּת

שׂר ַמ ְל ֻכּיוֹת ִנ ְפ ָרדוֹת.1
שׁר ִּת ְת ַּפ ֵּצ ְלנָה ְּב ֵעת ֵקץ ְל ֶע ֶ
ְו ִי ְשׁ ָמ ֵעאל ַא ֶ

אדוֹם
שׁ ִּת ְת ַח ֵלק ֵּבין ַמ ְל ֻכּיוֹת ֱ
רוֹמי ַה ְּכ ָל ִלית ֶ
עוֹל ִמית ְל ַמ ְלכוּת ִ
מוֹניָה ָה ָ
ַה ֶה ְג ְ

וּמ ַדי ְוָיוָןִּ ,ת ָּמ ֵסר
ימ ֶּפ ְריוֹתָּ :ב ֶבלָּ ,פ ַרס ָ
ילת ָה ִא ְ
ָמים ַא ַחר ְנ ִפ ַ
ְּב ַא ֲח ִרית ַהּי ִ

אדוֹם ְו ִי ְשׁ ָמ ֵעאל
ֱ

שׁ ִּי ְהיוּ...
שׁ ִּי ְהיוּ ַעד ֶ
ֵדע ָא ָדם ֵאי& ֶ
״)...א י ַ
ַא ִמין ִּב ְכ ַלל ַה ָּד ָבר...״ )רמב״ם(
ֶא ָּלא ְי ַח ֶּכה ְוי ֲ

עֹולם
הּב ָ
יט ָ
ה ְּׁש ִל ַָ

ז׳( עשרה קרנות לחיה הרביעית כמו

שיעצור בהם .׳עזוב׳ על ידי עוזב ,עוצר

רש״י :״ ׳עצור׳ נושע ע״י עוצר ומושל

 .23״ואפס עצור ועזוב״) .שם(  -מפרש

לעיר ולא יחוננו״) .סנהדרין צז ע״א(

גבול )חול  -גרסת הגר״א( יסובבו מעיר

יט ָתּה.26
ְשׁ ִל ָ

וּת ַא ֵּבד ֶאת ְיכ ֶֹלת
שׁל ַמ ְלכוּת ִי ְשׂ ָר ֵאל ְ
שׁ ִּי ְכ ֶלה ּכ ָֹחּה ֶ
נוֹחַ ,25עד ֶ
ְו)א ִי ְמ ְצאוּ ָמ ַ

ּתוֹבבוּ ֵמ ִעיר ְל ִעיר
שׁי ְּגבוּל ֶא ֶרץ ִי ְשׂ ָר ֵאל ִי ְס ְ
״ּג ְב ַלן״ ִי ְהיֶה ִל ְשׁ ָמ ָמהְ ,ו ַא ְנ ֵ
וּשׁמוֹ ָ
ְ

חוֹני ִי ַּד ְר ֵּדר ְוי ֵ
יּ-ב ְט ִ
ַה ַּמ ָּצב ַה ַּכ ְל ָּכ ִל ִ
ֶח ַרבֵ ,אזוֹר
ֵרד ִמ ֶּד ִחי ֶאל ֶּד ִחיַ ,24ה ָּג ִליל י ְ

יחּזֵק ֶאת ָה ָעם,23
ַעזֹר ִו ַ
שּׁי ֲ
ַה ְּצ ָב ִאית ַּת ְפ ִּגין ֻח ְל ָשׁה ְו)א ִי ְהיֶה ַּב ִּנ ְמ ָצא ַמ ְנ ִהיג ֶ

26

 -אחרית -

 -אחרית הימים -
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