
 ד"בס

 ?המשיח בימות האומות יתגייר האם

 

 ב"פי מלכים' הל ם"רמב. 1

 ישראל שיהיו הדבר ענין. וחידה משל" ירבץ גדי עם ונמר כבש עם זאב וגר" בישעיה שנאמר וזה

 על שקד ונמר ישדדם ערבות זאב" שנאמר. ונמר כזאב המשולים ם''עכו רשעי עם לבטח יושבין

 .ישראל עם בנחת המתר דבר יאכלו אלא. ישחיתו ולא יגזלו ולא. האמת לדת כלם ויחזרו". עריהם

  

 76 הערה 179' ע ג"חכ ש"לקו. 2

 אף.. ישראל דת ויקבלו שיתגיירו בזה כוונתו דאין משמע שם םמלכי' בהל ם"הרמב לשון דמהמשך

 .ישראל דת היינו האמת שדת מוכח.. ם"ברמב מקומות שבכמה

 

 ב, נז ברכות. 3

 וכשם מארצנו זרה עבודה שעקר ברוך" אומר זרה עבודה ממנו שנעקרה מקום ..הרואה רבנן תנו

 צריך אין לארץ ובחוץ ."לעבדך עובדיהם לב והשב ישראל מקומות מכל תעקר כן זה ממקום שנעקרה

 צריך לארץ בחוץ אף אומר אלעזר בן שמעון רבי .גויים שרובה מפני לעבדך עובדיהם לב והשב לומר

 .ברורה שפה עמים אל אהפך אז שנאמר להתגייר שעתידים מפני כן לומר

 

 א, כד זרה עבודה. 4

 כל" א"לר חברוהי ליה אותיבו מאי ואמר מינייהו אידך פתח .כולן הקרבנות בכל פוסל א"ר היה וכן

 קרא מאי יוסף רב אמר .לבא לעתיד הם גרורים יםגר כולם א"ר להן אמר ?'וגו "לך יקבצו קדר צאן

 ?בהו דהדור הוא כוכבים מעבודת ודלמא אביי ליה אמר' וגו "ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי"

 .כתיב "אחד שכם לעבדו" יוסף רב ליה אמר

 .מצותיו בכל שוה עבודתן תהא והאומות ישראל ,בעובדיו חילוק אין משמע. אחד שכם :י"רש

 

 ח ,יג' זכרי. 5



ֶרץָ֙֙ ְוָהָיָ֤ה ה ְבָכל־ָהָאָ֙ י־ְשנ  ִַ֣ים ְנֻאם־ְיהָוָ֔ ּה ִפִּֽ ית ִיְגָוָ֑עּו ִיָכְר֖תּו ָבָ֔ ְשִלִש֖ ּה׃ ִיָּוֶָּ֥תר ְוה   ָבִּֽ

 :ויחיו תגיירוי. בה יותר והשלישית

 

 ז דרוש ן"הר דרשות. 6

 ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי" כאמרו זה הוא משיחנו בביאת שיעד גדוליםה היעודים מן אחד

 התורה בכללי לאמונתנו ישובו האומות כל כי בזה ירצה. "אחד שכם ולעבדו' ה בשם כלם לקרוא

 קדר צאן כל אליעזר' לר חבריה ליה אותביה מאי( כד דף) ז"ע במסכת ש"וז, דעתנו כפי ובפרטיה

 שפה עמים אל אהפוך אז כי שנאמר לבא לעתיד הם גמורים גרים כלם א"ר להם אמר' וגו לך יקבצו

 ...ברורה

 

 ב, כד יבמות. 7

 ר"א. שלמה בימי ולא דוד בימי לא גרים קבלו לא בו כיוצא ,המשיח לימות גרים מקבלין אין ר"ת

 .לא אידך אבל "יפול עליך אתך גר מי מאותי אפס יגור גור הן" קרא מאי אליעזר

 

 ב, ג זרה עבודה. 8

 מקבלין אין והתניא ,מינייהו מקבלינן ומי .ומתגיירין כוכבים עובדי באין לבא לעתיד אומר יוסי רבי

 גרורים גרים שנעשו אלא ?שלמה בימי ולא דוד בימי לא גרים קבלו לא בו כיוצא ,המשיח לימות גרים

  .בפתחיהם מזוזה בבגדיהם ציצית בזרועותיהם תפילין בראשיהן תפילין ומניחין

 רגשו למה שנאמר משיחו ועל' ה על לו אומרים באתם מה על להן אומר ומגוג גוג מלחמת שרואין כיון

 ה"והקב 'וגו מוסרותימו את ננתקה שנאמר והולך מצותו מנתק אחד וכל ,'ווג ריק יהגו ולאומים גוים

 .'וגו ישחק בשמים יושב שנאמר ומשחק יושב

 

 שם מאירי. 9

 שמא דוד בימי להם חוששין שהיו ושלמה דוד ימי כל גרים הגדול דין בית קבלו לא זה דבר ומתוך

 הרבה מ"ומ .בימיו לישראל שהיה ררהוהש הכבוד בשביל שמא שלמה ובימי, מתגיירין היו מפחד

 קיןמחזי הגדול דין בית והיו .גרורים גרים עליהם שאמרו והם הדיוטות דין בית ידי על מאליהם נתגיירו

 קשין אמרו זה ועל סופם מה רואים שיהו עד כך כל אותן קריביןמ היו שלא אלא מ"מ בגרים אותם



 גדול דקדוק אחר אלא הגדול דין בבית אותם מקבלין אין המשיח לימות ואף. כספחת לישראל גרים

 .הכונה ובירר

 

 דוד בימי לא ה"ד שם יבמות' תוס. 10

 הלל היה בטוח ,ג"כ לעשות מ"ע גיירני ואמר דהלל מיהלק דאתא ההוא.( לא דף) דשבת ב"דפ וההיא

 .תלמיד לאותו שאנשא מ"ע גיירני דרבי לקמיה דאתיא דהתכלת ההיא וכן שמים לשם לעשות דסופו

 

  אחד שכם לעבדו ה"ד א, כד ז"ע א"מהרש. 11

 מן אחד חלק משמע אחד שכם לשון ומיהו ,ל"עכ מצוותיו בכל שוה' כו חילוק אין משמע י"פרש עיין

 אבל ,כישראל מצותיו בכל לעובדו להם א"א לעתיד הגרים את יקבלו שלא כיון לפרש ונראה .המצות

 שכבר ההוא החלק בכלל רביעה ואיסור לקיים להם שאפשר התורה מן אחד חלק יעבדוהו הגרים

 .נח בני עליה נצטוו


