
 

 ד "פרק יבמדבר | א. 

ָמֵלא ְכבֹוד ה' ֶאת   י ְויִּ ְדָבֶרָך: )כא( ְואּוָלם ַחי ָאנִּ י כִּ ָכל )כ( ַויֹּאֶמר ה' ָסַלְחתִּ

י  יתִּ י ְוֶאת אֹּתַֹּתי ֲאֶשר ָעשִּ ים ֶאת ְכבֹּדִּ ים ָהרֹּאִּ י ָכל ָהֲאָנשִּ ָהָאֶרץ: )כב( כִּ

ם  י: )כג( אִּ ים ְוֹלא ָשְמעּו ְבקֹולִּ י ֶזה ֶעֶשר ְפָעמִּ ְדָבר ַוְיַנּסּו אֹּתִּ ם ּוַבמִּ ְצַריִּ ְבמִּ

י ַלֲאבָֹּתם ְוָכל ְמַנֲא  ְשַבְעתִּ ְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר נִּ ְראּוָה:יִּ  ַצי ֹלא יִּ

 'פרק כיחזקאל | ב. 

ם ֲאֶשר   י ֵהֵחל ְלֵעיֵני ַהּגֹויִּ ְלתִּ י ְלבִּ י ָוַאַעש ְלַמַען ְשמִּ י ֶאת ָידִּ בֹּתִּ )כב( ַוֲהשִּ

ְדָבר  י ָלֶהם ַבמִּ י ֶאת ָידִּ י ָנָשאתִּ י אֹוָתם ְלֵעיֵניֶהם: )כג( ַּגם ֲאנִּ הֹוֵצאתִּ

ם ּוְלָזרֹות  יץ אָֹּתם ַבּגֹויִּ  אֹוָתם ָבֲאָרצֹות:ְלָהפִּ

 ו "פרק ליחזקאל | ג. 

ים ַעל   ְשָרֵאל יְֹּשבִּ י ְדַבר ה' ֵאַלי ֵלאמֹּר: )יז( ֶבן ָאָדם ֵבית יִּ )טז( ַוְיהִּ

ָדה ָהְיָתה ַדְרָכם  ילֹוָתם ְכֻטְמַאת ַהנִּ ַאְדָמָתם ַוְיַטְמאּו אֹוָתּה ְבַדְרָכם ּוַבֲעלִּ

י ֲעֵליֶהם ַעל ַהָדם ֲאֶשר ָשְפכּו ַעל ָהָאֶרץ  ְלָפָני: )יח( ָוֶאְשפְֹּך ֲחָמתִּ

ָזרּו ָבֲאָרצֹות ְכַדְרָכם  ם ַויִּ יץ אָֹּתם ַבּגֹויִּ ְמאּוָה: )יט( ָוָאפִּ ּלּוֵליֶהם טִּ ּוְבגִּ

ים: )כ(  ילֹוָתם ְשַפְטתִּ ם ֲאֶשר ָבאּו ָשם ַוְיַחְּללּו ֶאת ְוַכֲעלִּ ַוָיבֹוא ֶאל ַהּגֹויִּ

י ֶב  )כא( ָוֶאְחמֹּל ַעל ֵשם  ֱאמֹּר ָלֶהם ַעם ה' ֵאֶּלה ּוֵמַאְרצֹו ָיָצאּו:ֵשם ָקְדשִּ

ם ֲאֶשר ָבאּו ָשָמה: ס )כב( ָלֵכן  ְשָרֵאל ַבּגֹויִּ ְּללּוהּו ֵבית יִּ י ֲאֶשר חִּ ָקְדשִּ

ְשָרֵאל  י עֶֹּשה ֵבית יִּ ְשָרֵאל כֹּה ָאַמר ֲאדָֹּני ה' ֹלא ְלַמַעְנֶכם ֲאנִּ ֱאמֹּר ְלֵבית יִּ

י כִּ  ַדְשתִּ ם ֲאֶשר ָבאֶתם ָשם: )כג( ְוקִּ ַּלְלֶתם ַבּגֹויִּ י ֲאֶשר חִּ ם ְלֵשם  ָקְדשִּ י אִּ

י  י ֲאנִּ ם כִּ ַּלְלֶתם ְבתֹוָכם ְוָיְדעּו ַהּגֹויִּ ם ֲאֶשר חִּ י ַהָּגדֹול ַהְמֻחָּלל ַבּגֹויִּ ֶאת ְשמִּ

י ָבֶכם ְלֵעיֵניֶהם: )כד ָקְדשִּ ם ה' ְנֻאם ֲאדָֹּני ה' ְבהִּ ן ַהּגֹויִּ י ֶאְתֶכם מִּ ( ְוָלַקְחתִּ

י  י ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם: )כה( ְוָזַרְקתִּ ָכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאתִּ י ֶאְתֶכם מִּ ַבְצתִּ ְוקִּ

ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר  ָכל ּגִּ כֹּל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּומִּ ים ּוְטַהְרֶתם מִּ ם ְטהֹורִּ ֲעֵליֶכם ַמיִּ

י ָלֶכם ֵלב  י ֶאת ֶאְתֶכם: )כו( ְוָנַתתִּ רֹּתִּ ְרְבֶכם ַוֲהסִּ ָחָדש ְורּוַח ֲחָדָשה ֶאֵתן ְבקִּ

ְרְבֶכם  י ֶאֵתן ְבקִּ י ָלֶכם ֵלב ָבָשר: )כז( ְוֶאת רּוחִּ ְבַשְרֶכם ְוָנַתתִּ ֵלב ָהֶאֶבן מִּ

יַשְבֶתם  יֶתם: )כח( וִּ ְשְמרּו ַוֲעשִּ ְשָפַטי תִּ י ֵאת ֲאֶשר ְבֻחַקי ֵתֵלכּו ּומִּ יתִּ ְוָעשִּ

ים: ָב  י ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאֹלהִּ י ְלָעם ְוָאנֹּכִּ יֶתם לִּ ְהיִּ י ַלֲאבֵֹּתיֶכם וִּ ָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתתִּ

י אֹּתֹו  ְרֵביתִּ י ֶאל ַהָדָגן ְוהִּ כֹּל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ְוָקָראתִּ י ֶאְתֶכם מִּ )כט( ְוהֹוַשְעתִּ

י ָהֵעץ ּוְתנּו ְוֹלא ֶאֵתן ֲעֵליֶכם ָרָעב: י ֶאת ְפרִּ ְרֵביתִּ ַבת ַהָשֶדה ְלַמַען )ל( ְוהִּ

ים  ם: )לא( ּוְזַכְרֶתם ֶאת ַדְרֵכיֶכם ָהָרעִּ ְקחּו עֹוד ֶחְרַפת ָרָעב ַבּגֹויִּ ֲאֶשר ֹלא תִּ

ְפֵניֶכם ַעל ֲעוֹּנֵֹּתיֶכם ְוַעל  ים ּוְנקֹּטֶֹּתם בִּ ּוַמַעְלֵליֶכם ֲאֶשר ֹלא טֹובִּ

י עֶֹּשה ְנֻאם ֲא  ָּוַדע ָלֶכם בֹושּו תֹוֲעבֹוֵתיֶכם: )לב( ֹלא ְלַמַעְנֶכם ֲאנִּ דָֹּני ה' יִּ

ְשָרֵאל: ס ַדְרֵכיֶכם ֵבית יִּ ָכְלמּו מִּ  ְוהִּ

 ו "פרק קתהלים | . ד

יֶהם ֹלא   ֳהלֵּ ְגנּו ְבאָּ רָּ רֹו: )כה( ַויֵּ ְדבָּ ינּו לִּ ה ֹלא ֶהֱאמִּ ְמֲאסּו ְבֶאֶרץ ֶחְמדָּ )כד( ַויִּ

ֶהם דֹו לָּ א יָּ שָּ ְמעּו ְבקֹול ה': )כו( ַויִּ ר: שָּ ְדבָּ ם ַבמִּ יל אֹותָּ ם  ְלַהפִּ יל ַזְרעָּ )כז( ּוְלַהפִּ

צֹות: ֲארָּ ם בָּ רֹותָּ ם ּוְלזָּ  ַבּגֹויִּ

 

 שלח קז:|  זוטרתאפסיקתא . ה
ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארץ. 

)ישעיה אלו ישראל שנקראו כבוד ה' שנאמר 

כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו. מיכן  מג(
שנגזרה גזרה על ישראל שיהו גולים בין 

 וישא)תהלים קו( אומות העולם וכן אמר דוד 
ידו להם להפיל אותם במדבר וגו'. ד"א ואולם 
חי אני וימלא כבוד וגו'. כי מתוך שישראל 
חוטאין לפני ואני סולח להם ימלא כבוד ה' 

)שם את כל הארץ שיהו אומות העולם אומרין 

אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' קמד( 
 אלהיו: 

 פרק כ"ט|  דברים. ו
ם ַעל   ל ַהּגֹויִּ ְמרּו כָּ ֶרץ )כג( ְואָּ אָּ ה לָּ כָּ ה ה' כָּ שָּ ֶמה עָּ

ְמרּו ַעל  דֹול ַהֶזה: )כד( ְואָּ ַאף ַהּגָּ י הָּ ַהזֹּאת ֶמה ֳחרִּ
ם  מָּ ַרת עִּ ם ֲאֶשר כָּ י ֲאבֹּתָּ ית ה' ֱאֹלהֵּ ְזבּו ֶאת ְברִּ ֲאֶשר עָּ

ם: יִּ ְצרָּ ֶאֶרץ מִּ ם מֵּ יאֹו אֹּתָּ  ְבהֹוצִּ

 שמות י"ג, ט"ז | רמב"ן. ז
 בנסים מודה אדם המפורסמים הגדולים הנסים ומן

 חלק לאדם שאין, כלה התורה יסוד שהם הנסתרים

 ומקרינו דברינו בכל שנאמין עד רבינו משה בתורת

 בין, עולם של ומנהגו טבע בהם אין נסים שכלם

 יצליחנו המצות יעשה אם אלא, ביחיד בין ברבים

 הכל, ענשו יכריתנו עליהם יעבור ואם, שכרו

, א יז בראשית) כבר הזכרתי כאשר עליון בגזרת

 בענין הנסתרים הנסים ויתפרסמו(. ב ו ולעיל

 הברכות בענין התורה ביעודי יבא כאשר הרבים

( כד כג כט דברים) הכתוב שאמר כמו, והקללות

, הזאת לארץ ככה' ה עשה מה על הגוים כל ואמרו

, אבותם אלהי' ה ברית את עזבו אשר על ואמרו

' ה מאת שהוא האומות לכל הדבר שיתפרסם

 שם כי הארץ עמי כל וראו בקיום ואמר. בעונשם

 בעזרת זה אפרש ועוד. ממך ויראו עליך נקרא' ה

 (:יא כו ויקרא) השם

 . טו
הנקמה תהיה אין סופית.  לעולם  לא תהיה  להם מדינה  

בית  מקדש...  ה'  הוא  שפיזר  אותם...  היהודים   וגם  לא
שונא את היהודים  לעולם... אלקים יהיו  משועבדים

כריסוסטומוס, בישוף  )יוחנן ושנא אותם מאז ומתמיד
 ופטריארך מאבות הכנסיה מהמאה הרביעית(.

 

 

 דברים ל"ב, מ'|  רמב"ן. ח

השירה הזאת ... היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל, ושהוא 

ית' יעשה בנו בתוכחות חימה אך לא ישבית זכרנו ... אם כן 

השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כורחן של 

 מינין

 בראשית כ"ב, ט"ז|  רמב"ן. ט

והנה הובטח שלא יגרום שום חטא שיכלה זרעו או שיפול ביד 

 ום. והנה זו הבטחה שלימה בגאולה העתידה לנו.אויביו ולא יק

 ספר הגאולה, עמ' רס"ג|  רמב"ן. י

הנה משה אדוננו ע"ה מזהיר אותנו בכל מיני התראה 

ואזהרה המפחידנו בכל עניין פחד ואימה ככל הבאות 

לא התרה בנו מעולם ]ולא איים[  עלינו, ויותר מהמה

שאם נאריך לחטוא שיחליף אותנו באומה אחרת או 

ישכח אותנו לגמרי, ולא נכרת הברית אשר בינינו ובין 

אלהינו בקבלת תורתו על התנאי הזה ]...[ לא כאשר 

משיבים עלינו רבים כגון המינים הפורקים עול ועם נבל 

 נברא יהלל ויתר הדתות.

 סוכה לה:. אי 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ב', ט"ובמדבר רבה | . יב

 עליו וצווה לזהבי והלך אשתו את שגירש למלך משל
 הלך, מלך של אוהבו שמע. לאשתו זהב תכשיט לעשות
 אנכי כי, יחזירך ודאי המלך כי, תיראי אל, לה ואמר למלכה

 ירמיהו כך. תכשיט עבורך לעשות לזהבי שאמר שמעתי
 ירמיהו' )הרעה תפתח מצפון' ואומר לישראל ומוכיח עומד

 חסד לך זכרתי' ה אמר כה' ואומר באמצע ומפסיק( יג, א
 תבואתו. ראשית' לה ישראל קדש' 'וכו' נעוריך

 

 רשות לחתן בראשית. יג

כדי שלא , זה מתכיפים השלמה להתחלה בתדירהעל 
 ירגיל בעם זו לשקרה

 א "הלכות מלכים פרק ירמב"ם | . יד

שדמה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר  אף ישוע הנצרי... ד. 

נתנבא בו דניאל שנאמר ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון 

ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה. שכל הנביאים דברו שהמשיח 

גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצותן. וזה גרם 

לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה 

אבל מחשבות בורא ות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי ה'. ולהטע

כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו  עולם אין כח באדם להשיגם

הדברים האלו של ישוע הנצרי ושל זה הישמעאלי מחשבותיו. וכל 

ולתקן את העולם שעמד אחריו אינן אלא לישר דרך למלך המשיח 

ך אל עמים שפה ברורה כולו לעבוד את ה' ביחד. שנ' כי אז אהפו

לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד. 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 אלו אומרים מצוות אלו אמת היו 

הזה ולא היו נוהגות לדורות ואלו אומרים דברים  וכבר בטלו בזמן

נסתרות יש בהם ואינן כפשוטן וכבר בא משיח וגלה נסתריהם. 

וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינשא מיד הם כולן 

חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם 

 הטעום.

 

 

 

 
 

 

 המדינה
 כהתגשמות חזון הנביאים


