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  א 'ע נב דף סוכה. 1

 מאי הספידא הא ...לבד ונשיהם לבד דוד בית משפחת לבד משפחות משפחות הארץ וספדה (יב זכריה)

 הרע יצר על: אמר וחד, שנהרג יוסף בן משיח על: אמר חד. ורבנן דוסא רבי בה פליגי? עבידתיה

 ...שנהרג

 וכיון ...לך ואתן דבר ממני שאל ה"הקב לו ראומ בימינו במהרה להגלות שעתיד דוד בן משיח רבנן תנו

 שלא עד ,חיים לו אומר חיים אלא ממך מבקש איני ע"רבש לפניו אומר שנהרג יוסף בן משיח שראה

  '.ווג לו נתתה ממך שאל חיים שנאמר אביך דוד עליך התנבא כבר אמרת

 

 שם אגדות חידושי א"מהרש. 2

 ובית ש"כמ ישראל להושיע יוסף בן משיח יבא בתחלה ב"ב העתידה דבגאולה'. כו יוסף בן משיח על

 עובדי י"ע אבל יוסף בן משיח י"ע אלא כלה עשו של זרעו שאין' וגו לקש עשו ובית להבה יוסף

 כמפורש דוד בן משיח בא עד שלימה גאולה יהיה ולא יהרג לירושלים שוב שיבואו רבים כוכבים

 :מקראות בכמה

 

 צח' סי ו חלק ס"הת ת"שו. 3

 בנביאים ונקראו יוסף מבני השבטים עשרת על ומלך דוד בית מלכות נחלקה יען הוא יוסף בן ענין עוד

 שלימה מלכות דוד בן ומקבל במלחמה נהרג וסופו' ה מלחמת וילחם מיוסף מלך יעמוד כ"ע יוסף בית

 מלכות חלוקת על לכפר זה של והריגתו ,בידי אחד לעץ והיו ט"י ז"ל יחזקאל כדכתיב ישראל כל על

 .דוד בית

 

 רוכל אבקת. 4

 ברומי אחד מלך ויקם מעלהל שאמרנו כמו העולם כל על' הרשע אדום ה"הקב ממליך הששי האות

 יוסף בן משיח יגלה חדשים תשעה וףלס ...רבות מדינות ייחריבו חדשיס תשעה העולם כל על וימלוך

 ינותהמד כלשב ישראל ושומעין גד בני ומקצת ובנימין ומנשה אפרים שבט עם חושיאל בן נחמיה ושמו

 ויתגרה יוסף ןב משיח ויבא... שנאמר עיר ומכל מדינה מכל מעט אליו ציםומתקב' ה משיח שבא

 מדינת ויחריב אדום מלך את ויהרוג תילים תילי מהם ויהרוג אדום את וינצח אדום מלך עם מלחמתו

 ישראל וישמעו יםלירושל ויבא קיסר ס"יוליינו בבית גנוזים םשה המקדש יתב כלי קצת ויוציא רומי

 ...אליו ויתקבצו



 שתים ורחבו אמות עשר שתים ארכו ו"אנטיקרישט ואות קורין שהאומות זה השטן ס"ארמילו ושמו

 והעידו כםתורת לי הביאו להם ואומר ישראל ולכל חושיאל בן לנחמיה משגר שעה באותה ... עשרה

 יקים מיד .וכפתוהו תפשוהו לעבדיו ויאמר ,נחמיה וכנגד יעמוד ...ויתמהו מתפחדין מיד אלוה שאני לי

 של אפו יחרה מיד אלף יםמאת ממנו ויהרגו המלחמ עמו ויעשו שעמו אלף ושלשים חושיאל כן נחמיה
 ילית ממנו ויהרגו ישראל עם וילחם רוץהח לעמק העולם אומות חילי כל ויקבוץ הרשע ארמילוס

 ...'ה משיח ויהרג מעט מישראל וינגפו תילים

 ה"מ לסוף יהודה למדבר שנסו מישראל הברורים הצדיקים לאותן הנביא ואליהו דוד בן משיה יגלה

 שעמר ס"ארמילו וישמע ...יאמצו הכושלות וברכיהם הרכות ידיהם את ויחזיקו לבם את וישיב ימים

 העולם אומות חיילי כל יקבוץ מיד כן עושין הזאת והשפלה הבזויה האומה אנה עד ויאמר לישראל מלך

 אומר והוא לימיני שב לו אומר אלא למלחמה מצריכו אינו ה"הקב ואז .'ה משיח עם להלחם ויבא

  ...בהם נלחם ה"הקב מיד היום לכם יעשה אשר' ה ישועת את וראו התיצבו לישראל

 דוד בן משיח וילך ד"קבה אותם ויחיה בירושלים המתים מחילות ויבקעו גדולה תקיעה מיכאל יתקע

 ..יוסף בן משיח ויחיו הנביא ואליהו

 

 ה אות ח מאמר ודעות אמונות. 5

, מלך עליהם מעמיד הוא ברוך הקדוש, לאו ואם, נגאלין תשובה עושין ישראל אם, שאמרו מה והוא

 בהר יוסף מבני איש עמידת, זה שסבת ואמרו. ונגאלין תשובה עושין והם, כהמן קשות שגזרותיו

 שם ויעמוד, אדום ברשות שיהיה אחר המקדש בית אל וילך, עמנו מבני אנשים אליו ויתקבצו, הגליל

, ויענה וישבה ויהרג העיר וילכוד בה וילחם, ארמילוס ששמו מלך עליהם יעלה כן ואחר, זמן עמם

 הפסד שבצרות והקשה, גדולות בצרות עמנו ויהיו ,ההרוגים בכלל, יוסף משבט אשר האיש ויהיה

 ומחוזק. ויצמאו ירעבו אשר עד, המדברות אל שיגרשום עד, בם והתבאשם המלכיות כל עם ענינם

 להם יראה ואז, המזוקקים המתבררים הנשארים וישארו, מתורתם מהם רבים יצאו, המוצאות הצרות

 ...הגאולה ותבא אליהו

 ותיאשנה פתאום אותנו גענהתפ שלא, האלה הצרות זכרון בהקדמת, עלינו חסדו שהגביר מי וישתבח

 ...אותנו

 ואם, יוסף בן של המאורעים ויהיו בתשובה נחזור לא אם ל"ר, יחד הענינים שני על כי, זה אחר ואומר

 היכלו אל יבא ופתאום'( א שם) ש"כמ.. .פתאום דוד בן משיח לנו יראה, יויה ולא בתשובה נחזור

 יהרוג, ארמילוס ביד תהיה ואם. ירושלים אל יגיע אשר עד עם עמו ויביא, מבקשים אתם אשר האדון

 .אותו

 

 ט"פי העמידה שער חיים עץ פרי. 6

 ואבטליון שמעיה ציון על שהלכנו' א ביום מאוד ה"זלה מורי לנו הזהיר עבדך דוד וכסא במלת

 משיח יהשיח ךעבד דוד במלת לכוין ותפלה תפלה בכל שנזכיר רלומ לנו שם והכפיל שם בהתפללנו

 ש"כמ ממך שאל חיים סוד וזה .עבדך דוד כסא נקרא והוא הרשע ארמילוס י"ע ימות ולא יוסף בן



 שמת תחלתו על מוכיח וסופו נסתרות יודע והשם דבריו הבינו ולא .למות יוסף בן משיח שעתיד מ"בר

 .ה"בעו ה"זלה החסיד מורו

 

 ח שער תמה עבודה. 7

 בפומי מרגלא וכן, א' ע נב גף בסוכה שלנו בתלמוד וגם, י"ב דמשיח הזה הענין נזכר מדרשות ובהרבה

 רק כלל י"ב משיח יהי שלא ל"דס ל"מחז ויש ישראל חכמי מכל כםמוס הדבר אין זאת בכל דינשי

 .ד"ב משיח יבוא דמיד

 מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח המלך שכתב ם"הרמב דברי הוא ז"ע מתחילה יאות שהעיר ומה

 מפשטן יראה 'כ ב"ה ב"ובפי ישראל נדחי ומקבץ שהמקד ובונה הראשונה הממשלה ליושנה דוד

 ...דבר שום הזכיר לא י"ב וממשיח ומגוג גוג מלחמת התהי המשיח ימות שבתחילת הנביאים ישלדבר

 משיח שהוא חושבין שהיו כ"וע המשיח שהוא כ"ב על שביןחו שהיו דורו וחכמי ע"שר מצינו דהא חדא

 דוד בן במשיח נאמר זה ודבר', ה ביראת והריחו דכתיב ודאין מורח אי אותו בודקין היו שהרי ד"ב

 ...ישי מגזע חוטר ויצא שם שנאמר כמו

 אסור אב  ד"שב ביום נזיר בריני האומר א"ע מג דף בעירובין דקתני מהברייתא' ראי להביא ל"נ ועוד

 והשתא אתי הגדול ד"לב דלמא ומשני מאתמול לאיהו אתי לא והא ומקשי' כו החול בימות יין לשות

 ..ומגוג גוג מלחמת עדיין' הי ולא עדיין י"ב משיח לא הא יקשה


