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וועד למען קדושת ארץ ישראל
ארגון מוקדש לעורר על מצות ישוב ארץ ישראל ,שעל ידי זה נזכה
בקרוב לביאת המשיח בב"א

חודש טבת תש"נ

ספר אמונות ודעות  -מאמר שמיני  -אות ה
מסורת הנביאים קבלה שיבואו עלינו צרות ומצוקות שעל
ידם נבחר לשוב ונזכה לישועה ,והוא מאמר קדמונינו ,אם
ישראל עושין תשובה נגאלין
כי יתנדבו הרבה מישראל תופסי תורה וחסידים ואנשי מעשה לבא לדור
בארץ ישראל ולהתישב בירושלים עיר הקודש איש איש כפי נדבת לבו ונצנצה
בו רוח טהרה והכשר חיבת הקדש מארבע פנות העולם אחד מעיר ושנים
ממשפחה
וכאשר יתישבו שם למען היות לו ניר ויתד נאמן בהר הקדש בירושלים ועל
זה נאמר ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה,
וכאשר יתיישבו שם החסידים ההם ירבו להתפלל בהר קדש בירושלים
וישמע הבורא יתברך שמו ויקרב קץ הגאולה
והואיל וכבר פירשתי את הקצים הללו ובארתים ,אומר עתה ,כבר ידענו שאם
תשובתינו לא תהיה שלמה נשאר עד שישלם הקץ ,וכאשר ישלם הקץ ולא נשוב
אפשרי שתהיה הישועה ואנחנו חוטאים .וכיון שארך הזמן ולא שבנו יחזירנו בלי
תשובה ויהיה זה בהופעת הגואל אלא שמסורת הנביאים קבלה שיבואו עלינו צרות
ומצוקות שעל ידם נבחר לשוב ונזכה לישועה ,והוא מאמר קדמונינו ,אם ישראל עושין
תשובה נגאלין ,ואם לאו הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שקשין גזרותיו מהמן והן
עושין תשובה ונגאלין ואמרו עוד כי סבת הדבר תהיה עמידת איש מזרע יוסף בהר
הגליל ויתקבצו אליו שרידי אנשים מן האומה ,ויהיו פניו אל הבית המקודש אחר
א

שכבר החזיקו בו ה"רום" וישב בו זמן מסויים ,ואחר כך ילחם בו איש שמו ארמליוס,
וילחם בהם ויכבוש את העיר ויהרוג וישבה וישמיד ,ויהיה האיש אשר מזרע יוסף
בכלל ההרוגים ,ותבוא על האומה צרה גדולה באותו הזמן ,והקשה שבכולן קלקול
היחסים בינם ובין כל הממלכות עד שיגרשום אל המדברות וירעבו ויתענו ,ומחמת מה
שיעבור עליהם יצאו רבים מהם מן הדת וישארו הנשארים המזוקקים ,ואז יתגלה להם
אליהו הנביא ותבוא הישועה:
ואחר ששמעתי דברים אלו התבוננתי בכתוב ,ומצאתי בו מקום לכל נקודה מהם,
ותחלה שה"רום" יקחו את הבית המקודש בזמן הישועה ,שנאמר ועלו מושיעים בהר
ציון לשפוט את הר עשו .ושהמלחמה עמהם יתמנה עליה אחד מבני רחל ,שנאמר

לכן שמעו עצת ה' אשר יעץ על אדום ומחשבותיו אשר חשב אל ישבי
תימן אם לוא יסחבום צעירי הצאן ושאחדים מן האומה יתקבצו אליו לא
רבים ,כאמרו ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם
ציון .ושהכובש יתגבר עליהם וישבם וישמידם ,כאמרו הנה יום בא לה'
וחלק שללך בקרבך ,ואמר ואספתי את כל הגוים אל ירושלים למלחמה
וגו' .ושהאיש העומד בראש יהיה בין ההרוגים ויבכו עליו ויספדו ,ובו נאמר והביטו אלי
את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד ושאר הפרשה .ושצרות גדולות

עצת ה' אשר יעץ על אדום ומחשבותיו אשר חשב אל ישבי תימן אם לוא
יסחבום צעירי הצאן ושאחדים מן האומה יתקבצו אליו יבואו על האומה באותו
הזמן ,כאמרו והיתה עת צרה אשר לא נהיתה .וששנאה תתפתח ביניהם ובין
הרבה מן האומות עד שיגרשום אל המדברות הרבים ,כאמרו והבאתי אתכם
אל מדבר העמים .ושהם ירעבו ויצמאו ויתענו כמו שאירע לראשונים ,כאמרו
אחרי כן ,כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים כן אשפט אתכם.
ושהם יזוקקו ויצורפו ככסף וכזהב עד שיודע היאך תוחלתם והיאך אמונתם,
כאמרו והעברתי אתכם תחת השבט והבאתי אתכם במסרת הברית.
ושהמאורעות הללו יגרמו לחלושי האמונה לצאת מן הדת ,ושיאמרו זה מה
שהיינו מקוים וזה מה שהגיע לנו ,אמר בהם אחר כך וברותי מכם המורדים
והפושעים בי .ושהנשארים יתגלה להם אליהו הנביא ,כאמרו הנה אנכי שלח
לכם את אליה הנביא וגו' והשיב לב אבות על בנים.
נמצא כי יסודות הדברים האלה מפורשים כולם במקרא ,והוסיפה לנו המסורת דירוגם
וסדרם זה אחר זה כפי שנוסחו .ישתבח מי שהטיב לנו בהקדימו להודיע לנו את
הצרות האלו כדי שלא יבואו עלינו פתאום ויגרמו לנו יאוש ,ועל אירועם אמר עוד מכנף
הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק עד סוף הפרשה ,עד כאן לשונו.
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ספר שבילי אמונה  -הנתיב העשירי להאמין בגאולה ובתחיה
ובעוה"ב וחלקתים לג' פרקים:
הנתיב העשירי להאמין בגאולה ובתחיה ובעוה"ב וחלקתים לג' פרקים:

כי יתנדבו הרבה מישראל תופסי תורה וחסידים ואנשי מעשה לבא לדור בארץ
ישראל ולהתישב בירושלים ע"ה איש איש כפי נדבת לבו ונצנצה בו רוח
טהרה והכשר חיבת הקדש מארבע פנות העולם אחד מעיר ושנים ממשפחה
וכאשר יתישבו שם למען היות לו ניר ויתד נאמן בהר הקדש בירושלים וע"ז
נאמר ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה וכאשר יתיישבו שם החסידים
ההם ירבו להתפלל בהר קדש בירושלים וישמע הבורא יתברך שמו ויקרב קץ
הגאולה
פרק ראשון כתיב במדרש כי יתנדבו הרבה מישראל תופסי תורה וחסידים ואנשי
מעשה לבא לדור בארץ ישראל ולהתישב בירושלים ע"ה איש איש כפי נדבת לבו
ונצנצה בו רוח טהרה והכשר חיבת הקדש מארבע פנות העולם אחד מעיר ושנים
ממשפח' וכאשר יתישבו שם למען היות לו ניר ויתד נאמן בהר הקדש בירושלים וע"ז
נאמר ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה וכאשר יתיישבו שם החסידי' ההם
ירבו להתפלל בהר קדש בירושלי' וישמע הבורא יתברך שמו ויקרב קץ הגאולה וד'
שנים קודם זמן הגאולה יבא משיח בן יוסף ושמו נחמיה בן חושיאל מזרע אפרים בן
יוסף וכפי מה שיהיו מעשינו כן תהיה ביאתו כמו ששנינו בפרק חלק כתיב עני ורוכב
על חמור וכתיב וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתא הוה .זכו וארו עם ענני שמיא .לא
זכו עני ורוכב על חמור.
ויתקבצו אליו בירושלים מגבורי ישראל מד' רוחות העולם ויעשה חיל ויכה מנציבי
ארם וישמעאל שבירושלים ויגרש ממנה הערלים ויצא שמו בכל המדינות וכאשר
ישמעו כל ישראל כן כי הבאיש המלך המשיח בערלים יתחזקו ידם ויתקבצו אליו כל
איש אשר ידבנו לבו ויקבץ מלך אדום כל חילו להלחם אתו ומלך המשיח גם הוא יקבץ
כל הנמצאי' אתו ומ' אלף מגבורי אפרים יבאו אליו דרך המדבר לעזרה ויפול מלך
אדום בידו ולא יוסיף קום לעולם וגם לשרו של עשו יפיל אותו הבורא ית' לפניו שנאמר
יפקוד ה' על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה וגו' ויכבוש כל ארץ ישראל מן
אומות העולם ויכבוש שכינה אדום ומואב ועמון שנאמר אדום ומואב משלח ידם ובני
עמון משמעתם ויבא להלחם על רומי ויחריבנה שנאמר והאביד שריד מעיר ואחר כך
יכרית כל זרע עשו שנאמר ולא יהיה שריד לבית עשו וישמעו כל האומות ויראו ממנו
ויביאו לו היהודים במנחה שנאמר והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה לה' עד
ג

שלא ישאר אחד ועל אותה שעה נאמר והביאו בניך בחוצץ וכאשר ילחם מלך המשיח
עם רומי ידונו בי' מכות כאשר נדונו המצרים במצרים שנאר כאשר שמע למצרים יחילו
כשמע צור ואז יתיישבו כל ישראל בארץ ישראל ויהיו שם ה' שנים בשנה הששית
לנחמיה יעלו שרי מלך פרס על נחמיה בן חושיאל כי לפרס תהיה המלוכה וידקור את
נחמיה בשערי ירושלים ותהיה נבלתו מושלכת שם מ' יום ואדם ובהמה וחיה לא יגעו
בה ולאחר מ' יום יסתירנה הבורא יתברך בקברות בית יהודה ויספדו לו כל ישראל
מ"א יום ועליו נאמר וספדה הארץ משפחות ותהיה צרה גדולה לישראל וינוסו דרך
המדבר ביערים ובהרים בצחיחים ובמערות ויאכלו עשבי המדבר ויהיו שם ברעב
ובצמא ובעירום ובחוסר כל ולא יוכלו להסתר פני גויי הארץ ובצרה ההיא יצרפו
ויתלבנו וכל מי שהרהר רע על בוראו ית' אז אומות העולם הורגים אותו והאחרים
יחזקו במעוזינו תמיד ויעמדו במדבר מ"ה ימים ועליו נאמר והולכתיה במדבר ודברתי
על לבה וחכמי ישראל יתקבצו בגליל העליון ואז תצא חפצי בה אם מנחם ומטה אשר
נתן לה הבורא יתברך ויפלו לפניה האומות פגרים כי יהרגו איש את אחיו ואת רעהו.
וברומי יש צלם מאבן שיש אז יצא ממנו ארמילוס בן השטן ויביא עמו י' מלכים ויגלה
ישראל פעם שנית למדברות וחפצי בה תעמוד בשער המזרח ויתר העם לא יכרת מן
העיר ותהיה שם מלחמה בחדש אב ובניסן יבא משיח בן דוד ושמו מנחם בן עמיאל
ועליו אמר משה שלח נא ביד תשלח .נא ביד תשלח בגימטריא זה מנחם בן עמיאל
מלך המשיח.
ויבאו עמו ז' רועים וח' נסיכי אדם ז' רועים ה' אברהם יצחק ויעקב ומשה ודוד
ומשיח ואליהו הנביא וח' נסיכי אדם הם אדם שת מתשלח ישי שמואל צפניה עמוס
מיכה .ואלה הט"ו הטהורי' והקדושים יחיו קודם כל המתים ויבאו אל המדבר אשר
ברחו שם בני ישראל ומשה רבינו עליו השלום בראשם שנאמר ויתא ראשי עם וידברו
על לבם שנאמר והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם:
וכתב הרמב"ם ז"ל שהמשיח לא יבוקש ממנו שיעשה מופת כדי להאמין בו אחרי
שהעידו בו הנביאים שכבר נתאמתה נבואתם ובחדש סיון יחיו מתי מדבר
כתות כתות בזכותו של משה לכך נקבר במדבר וגם הבלועים עם קרח יעלו
כי אז יתק' בשופר גדול שארכו אלף אמה ולקול תקיעתו יחיו המתים ויבאו דרך
מחילות אל הר הזתים ואז יבקע הר הזתים מתחתיו ויהיו המתים מבצבצין ועולין דרך
אותה בקעה שנאמר ויציצו מעיר כעשב הארץ ואז ובאו האובדים מד' רוחות ויבאו חיל
גדול למלך המשיח גם משיח בן יוסף יחיה וילכו שני המשיחים יחדיו ועצת שלום
תהיה ביניהם ולא יהיה ביניהם קנאה ותחרות שנאמר וסרה קנאת אפרים וצוררי
יהודה יכרתו אפרים לא יקנא את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים .וזכו אלו השבטים
שיהיו מהם המשיחים לפי שהמרגלים שהלכו מהם היו נאמנים .אמנם משיח בן דוד
יהיה ראש לכל כי מזרע מלכות בית דוד הוא והקדוש ברוך הוא נותן לו ברית מלח
דכתיב ועושה חסד למשיחו וגו' וכתיב ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו והוא ימלוך
ד

מסוף העולם ועד סופו שנאמר כל גוים יעבדוהו וילך הוא וכל ישראל עמו ויתיישבו
בירושלים ובארץ ישראל לבטח מ' שנה ואוכלים ושותים ושמחים ובני נכר יהיו רועים
צאנם ואיכריהם וכורמיהם והוא ימות המשיח ועל זמן ההוא אמר שמואל אין בין
העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכות כי האנשים ההם אשר ישובו נפשותם
לגופותם הם יאכלו וישתו וישגלו ויולידו וימותו אחר חיים ארוכים מאד .וכאשר ישמע
גוג מלך המגוג כי נתקבצו ישראל שנית בירושלים ובארץ ישראל יחר אפו וימהר ויקבץ
את כל אגפיו כל ממלכות צפון ויתיצבו מלכי ארץ ויאמר הראית' עם בזוי ושסוי אשר
עתה נתקבצו כמה שנים כנגדי וישים פניו אל אדמת ישראל ויכבוש מבצרי יהודה ויבא
אל ירושלים במצור ויבאו בני ישראל אתו שנאמר וגם יהודה תלחם בירושלים וילכדו
העיר והנשים תשכבנה ויצא חצי העיר בגול' ויהרוג ברחובותיה ואז יקרא הב"ה לכל
הריו חרב ויהיה רעש גדול וירעשו מפניו דגי הים ועוף השמים והמדינות וכל חומה
לארץ תפול ותהיה עת צרה לישראל ובתמוז יצאו י' קולות מן השמים,

בת קול אחת אומרת ובאת עד בבל ושם תנצלי שם יגאלך ה’ מכף
אויביך.
בת קול ב' אומרת לכו לאדום לעשות בהם משפט כתוב ונתתי נקמתי
באדום.
בת קול ג' אומרת קול קורא במדבר פנו דרך ה’ .בת קול ד' אומרת לא
יהיה שם אריה ופריץ חיות בל יעלנה.
בת קול ה' אומרת אתן במדבר ארז שיטה והדס ועץ שמן.
בת קול ו' אומרת נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם.
בת קול ז' אומרת דברו על לב ירושלים וקראו אליה וגו' הרחיבי מקום
אהלך.
בת קול ח' אומרת פתחו שערי' ויבא גוי צדיק שומר אמונים גילי מאד
בת ציון הריעי בת ירושלים.בת קול ט' אומרת פתחו שערי' ראשיכם וגו'.
בת קול י' אומרת עשו כמו ליריחו ומיד סובבין את העיר ותוקעין
בשופרות ובפעם שביעי מריעין תרועה גדולה ואומרין שמע ישראל ה’
אלהינו ה’ אחד והחומה נופלת ואז יכנסו בעיר ומוצאין בחורים מתים
ברחובותיה' ויהרגו כל חילי מגוג וחילי ארמילוס ויהיה חרב איש ברעהו
ויפלו פגרים מתים ויורה הב"ה על כל אגפי גוג ברד ואבני אלגביש
המוכנות מברד מצרים ותתקיים אז כל הנבואות שנתנבאו הנביאים עליו
ויטהרו את הארץ ויצאו ושללו את שולליהם ובזזו את בוזזיהם ובנשק
ה

שלהם יבערו אש ז' שנים ואז יהיו לבטח אין שטן ואין פגע רע והבית
יבנה כמו שכתוב ביחזקאל ותתיישב סדום ועמורה שנאמר ואחיותיך
סדום ועמורה תשובנה ויתקבצו ויבאו לנו השבטים במהרה .ובאב ישמחו
שמחה גדולה ויקרבו קרבן וערבה לה' מנחת יהודה וירשלים והשתחוו
לה' בהר קדש בירושלים ויראו בעיניהם הוד הכבוד והתפארת והעוז
למלכות וישועה והשמח' והנעימות לשום לאבלי ציון פאר ויבנו הערים כי
בנה ה' ציון נראה בכבודו וישכלל כדכד וספיר ואבני חפץ ואז באור
השכינה יבאו גוים לאורו ואז ישפוך רוחו על כל בשר ויהיו כל ישראל
נביאים שנאמר אשפוך רוחי על כל בשר ויתן לנו לב בשר ונשב לבטח
ואין מחריד.

וועד למען קדושת ארץ ישראל

ו

