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צז.
◊!

אמר ליה:[רב נחמן] הכי 

אמר רבי יוחנן:

דור שבן דוד בא בו תלמידי חכמים מתמעטים, והשאר עיניהם כלות ביגון ואנחה, וצרות רבות וגזרות 

קשות מתחדשות, עד שהראשונה פקודה שניה ממהרת לבא.

תנו רבנן:▀◊צז.

שבוע שבן דוד בא בו, שנה ראשונה מתקיים מקרא זה (עמוס ד') והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת 

לא אמטיר, שניה חיצי רעב משתלחים, שלישית רעב גדול, ומתים אנשים ונשים וטף חסידים ואנשי 

מעשה, ותורה משתכחת מלומדיה. ברביעית ־ שובע ואינו שובע, בחמישית ־ שובע גדול, ואוכלין 

ושותין ושמחין, ותורה חוזרת ללומדיה. בששית ־ קולות, בשביעית ־ מלחמות. במוצאי שביעית ־ בן 

דוד בא.

הא כמה שביעית דהוה כן, ולא אתאִ רב יוסף:¿צז.

בששית קולות, בשביעית מלחמות מי הוה? ועוד: כסדרן מי הוה?אביי:!צז.

(תהלים פ"ט) אשר חרפו אויביך ה' אשר חרפו עקבות משיחך.▀◊צז.

תניא, רבי יהודה:▀◊צז.

דור שבן דוד בא בו בית הוועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגבלן יאשם, ואנשי גבול יסובבו מעיר לעיר 

ולא יחוננו, וחכמת הסופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו, ופני הדור כפני כלב, והאמת נעדרת. שנאמר 

(ישעיהו נ"ט) ותהי האמת נעדרת וסר מרע משתולל.

מאי ותהי האמת נעדרת^צז.

מלמד שנעשית עדרים עדרים והולכת לה.אמרי דבי רב:!◊צז.

מאי וסר מרע משתולל?^◊צז.

כל מי שסר מרע ־ משתולל על הבריות.אמרי דבי רבי שילא:!◊צז.

רבא:О▀◊צז.
מריש הוה אמינא ליכא קושטא בעלמא, אמר לי ההוא מרבנן ורב טבות שמיה, ואמרי לה רב טביומי 

שמיה, דאי הוו יהבי ליה כל חללי דעלמא לא הוה משני בדיבוריה:

О▀צז.
זימנא חדא איקלעי לההוא אתרא, וקושטא שמיה, ולא הוו משני בדיבורייהו, ולא הוה מיית איניש 

מהתם בלא זימניה.

נסיבי איתתא מינהון, והוו לי תרתין בנין מינה.О▀צז.

יומא חד הוה יתבא דביתהו וקא חייפא רישא, אתאי שיבבתה טרפא אדשא.О▀צז.

סבר: לאו אורח ארעא, אמר לה: ליתא הכא.О▀צז.

שכיבו ליה תרתין בנין.О▀צז.

אתו אינשי דאתרא לקמיה, אמרו ליה: מאי האי?О▀צז.

אמר להו: הכי הוה מעשה.О▀צז.

אמרו ליה: במטותא מינך, פוק מאתרין, ולא תגרי בהו מותנא בהנך אינשי.О▀◊צז.

תניא, רבי נהוראי:▀◊צז.
דור שבן דוד בא בו נערים ילבינו פני זקנים, וזקנים יעמדו לפני נערים, ובת קמה באמה, וכלה 

בחמותה, ופני הדור כפני כלב, ואין הבן מתבייש מאביו.

תניא רבי נחמיה:▀◊צז.
דור שבן דוד בא בו העזות תרבה, והיוקר יעות, והגפן יתן פריו והיין ביוקר, ונהפכה כל המלכות 

למינות, ואין תוכחה.

מסייע ליה לרבי יצחק▀צז.

אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינות.דאמר רבי יצחק:▀▀◊צז.

מאי קרא (ויקרא י"ג) ־ כלו הפך לבן טהור הוא.רבא:▀צז.

תנו רבנן:▀◊צז.
(דברים ל"ב) כי ידין ה' עמו וגו' כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב ־ אין בן דוד בא עד שירבו 

המסורות.

דבר אחר: עד שיתמעטו התלמידים.▀◊צז.

דבר אחר: עד שתכלה פרוטה מן הכיס.▀◊צז.

דבר אחר: עד שיתייאשו מן הגאולה. שנאמר ואפס עצור ועזוב ־ כביכול אין סומך ועוזר לישראל.▀◊צז.
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כי הא דרבי זירא, כי הוה משכח רבנן דמעסקי ביה, אמר להו: במטותא, בעינא מנייכו לא תרחקוה.Оצז.

שלשה באין בהיסח הדעת, אלו הן: משיח, מציאה, ועקרב.דתנינא:▀О◊צז.

שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב, שנאמר (ישעיהו ב') ונשגב ה' לבדו ביום ההוא.רב קטינא:♦▀◊צז.

תרי חרוב, שנאמר (הושע ו') יחיינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניואביי:♦▀◊צז.

תניא כותיה דרב קטינא:▀צז.
כשם שהשביעית משמטת שנה אחת לשבע שנים, כך העולם משמט אלף שנים לשבעת אלפים שנה, 

שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום ההוא, ואומר (תהלים צ"ב): מזמור שיר ליום השבת ־ יום שכולו שבת. 

תנא דבי אליהו:▀◊צז.
ששת אלפים שנה הוי עלמא, שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח. ובעונותינו 

שרבו ־ יצאו מהם מה שיצאו.

צז:
◊▀

אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא: אין העולם פחות משמונים וחמשה יובלות, וביובל 

האחרון בן דוד בא.

אמר ליה: בתחילתו או בסופו?^צז:

אמר ליה: איני יודע.!צז:

כלה או אינו כלה?^צז:

אמר ליה: איני יודע.!צז:

הכי אמר ליה: עד הכא ־ לא תיסתכי ליה, מכאן ואילך ־ איסתכי ליה.רב אשי:▀◊צז:

О◊צז:
שלח ליה רב חנן בר 

תחליפא לרב יוסף:
מצאתי אדם אחד ובידו מגילה אחת כתובה אשורית ולשון קדש

אמרתי לו: זו מניין לך?Оצז:

▀О◊צז:

אמר לי: לחיילות של רומי נשכרתי, ובין גינזי רומי מצאתיה, וכתוב בה: לאחר ארבעת אלפים ומאתים 

ותשעים ואחד ־ שנה לבריאתו של עולם ־ העולם יתום. מהן מלחמות תנינים, מהן מלחמות גוג ומגוג, 

ושאר ימות המשיח. ואין הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו אלא לאחר שבעת אלפים שנה.

לאחר חמשת אלפים שנה איתמר.רב אחא בריה דרבא:▀◊צז:

מקרא זה נוקב ויורד עד תהוםתניא, רבי נתן:▀◊צז:

(חבקוק ב') כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא יאחר.▀▀◊צז:

לא כרבותינו שהיו דורשין (דניאל ז') עד עדן עדנין ופלג עדן▀▀צז:

ולא כרבי שמלאי שהיה דורש (תהלים פ') האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש▀▀◊צז:

ולא כרבי עקיבא שהיה דורש (חגי ב') עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את השמים ואת הארץ.▀▀◊צז:

▀▀◊צז:
אלא, מלכות ראשון ־ שבעים שנה, מלכות שניה חמשים ושתים, ומלכות בן כוזיבא שתי שנים ומחצה. 

מאי ויפח לקץ ולא יכזב

▀◊צז:
רבי שמואל בר נחמני 

אמר רבי יונתן:

תיפח עצמן של מחשבי קיצין, שהיו אומרים: כיון שהגיע את הקץ ולא בא ־ שוב אינו בא. אלא חכה 

לו, שנאמר אם יתמהמה חכה לו. שמא תאמר אנו מחכין והוא אינו מחכה ־ תלמוד לומר (ישעיהו ל') 

ולכן יחכה ה' לחננכם ולכן ירום לרחמכם. וכי מאחר שאנו מחכים והוא מחכה, מי מעכב? ־ מדת הדין 

מעכבת, וכי מאחר שמדת הדין מעכבת, אנו למה מחכין? ־ לקבל שכר, שנאמר (ישעיהו ל') אשרי כל 

חוכי לו.

אביי:▀◊צז:
לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי דמקבלי אפי שכינה בכל דרא, שנאמר אשרי כל חוכי לו ־ לו 

בגימטריא תלתין ושיתא הוו.

איני?¿צז:

דרא דקמי קודשא בריך הוא תמני סרי אלפי פרסא הואי, שנאמר (יחזקאל מ"ח) סביב שמנה עשר אלףִוהאמר רבא:▀¿צז:

לא קשיא, הא דמסתכלי באיספקלריא המאירה, הא דמסתכלי באיספקלריא שאינה מאירה.!צז:

ומי נפישי כולי האי?¿צז:
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▀¿◊צז:

והאמר חזקיה אמר רבי 

ירמיה משום רבי שמעון 

בן יוחי:

ראיתי בני עלייה והן מועטין, אם אלף הם ־ אני ובני מהם, אם מאה הם ־ אני ובני מהם, אם שנים הם ־ 

אני ובני הםִ 

לא קשיאֹ הא דעיילי בבר, הא דעיילי בלא בר.!◊צז:

כלו כל הקיצין, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים.רב:♦▀◊צז:

דיו לאבל שיעמוד באבלו.שמואל:♦▀◊צז:

כתנאי▀צז:

אם ישראל עושין תשובה ־ נגאלין, ואם לאו ־ אין נגאלין.רבי אליעזר:♦▀◊צז:

אמר ליה רבי יהושע:♦▀◊צז:
אם אין עושין תשובה ־ אין נגאלין? אלא, הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן, 

וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב.

אם ישראל עושין תשובה ־ נגאלין, שנאמר (ירמיהו ג') שובו בנים שובבים ארפא משובתיכם.תניא אידך: רבי אליעזר:▀◊צז:

אמר לו רבי יהושע:▀◊צז:
והלא כבר נאמר (ישעיהו נ"ב) חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו, חנם נמכרתם ־ בעבודה זרה, ולא בכסף 

תגאלו ־ לא בתשובה ומעשים טובים.

¿צז:
אמר רבי אליעזר לרבי 

יהושע:
והלא כבר נאמר (מלאכי ג' ) שובו אלי ואשובה אליכם.

אמר ליה רבי יהושע:¿צז:
והלא כבר נאמר (ירמיהו ג') כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי 

אתכם ציון.

ִ אמר לו רבי אליעזר:¿צז: והלא כבר נאמר (ישעיהו ל') בשובה ונחת תושעון

¿צז:
אמר לו רבי יהושע לרבי 

אליעזר:

והלא כבר נאמר (ישעיהו מ"ט) כה אמר ה' גאל ישראל קדושו לבזה נפש למתעב גוי לעבד משלים 

מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו.
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