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 משנה ידיים ד, ד[  ] יהודה גר עמוני: הפולמוס על הביאה בקהל .  1

 בו ביום בא יהודה גר עמוני ועמד לפניהן בבית המדרש  

 אמר להן מה אני לבא בקהל? 

 אמר לו רבן גמליאל אסור אתה. אמר לו ר' יהושע מותר אתה. 

 אמר לו רבן גמליאל הכתוב אומר 'לא יבא עמוני ומואבי בקהל ייי עד עולם'. 

אמר לו ר' יהושע וכי עמוניין ומואביין במקומן הן, כבר עלה סנחריב מלך אשור ובילבל את האומות, שנאמר 

 ואוריד כביר יושבים'.  'ואסיר גבולות עמים ועתידותיהם שוסתי

 אמר לו רבן גמליאל הרי הוא אומר 'ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון', וכבר חזרו 

 אמר לו ר' יהושע הכתוב אומר 'ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה אמר ייי', ועדיין לא שבו. 

 והיתירוהו שיבא בקהל. 

 

 ב[ - סנהדרין יג, א   . קטנים וגויים באחרית הימים ]תוספתא 2

ר ַכַתנּור' ]א[  א ֹבעֵּ נֵּה ַהּיֹום בָּ י־הִּ קטנים בני רשעי ישראל אין להם חלק לעולם הבא ולא חיין לעולם הבא שנאמר 'כִּ

 וגו' )מלאכי ג, יט(  דברי רבן גמליאל.  

גודו אילנא וגו' ברם באין הן לעולם הבא, ולהלן הוא אומר 'שומר פתאים ייי' ולהלן הוא אומר ' :ר' יהושע אומר

 עיקר שרשוהי בארעא שבוקו'. 

נָּף'? אמר לו שאין המקום מניח המצות ושירי  :אמר לו רבן גמליאל ש ְועָּ ם ֹשרֶׁ הֶׁ ר ֹלא־ַיֲעֹזב לָּ מה אני מקיים 'ֲאשֶׁ

 המצות להם ולאבותיהם בעולם... 

לשאלה כל גוים שכחי אלים',  כל גוים אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר 'ישובו רשעים :ר' אליעזר אומר ]ב[

 ישובו רשעים לשאולה אילו רשעי ישראל. כל גוים שכחי אלים אילו רשעי גוים.  

אילו אמר הכתוב ישובו רשעים לשאלה כל גוים ושתק הייתי אומר כדבריך אילו רשעי ישראל   :אמר לו ר' יהושע

 . ש להם חלק לעולם הבארשעי אומות, עכשיו שאמר הכתוב שכחי אלים הא יש צדיקים באומות שי

בית שמיי אומרים: שלש כיתות הן אחת לחיי עולם ואחת לחרפות לדראון עולם. אחת לחיי עולם אילו צדיקין   ]ג[

גמורין, אחת לחרפות לדראון עולם, אילו רשעים גמורין. שקולין שבהן יורדין לגיהנם ומצפצפין בה ועולין הימנה 

באש, וצרפתים כצרף את הכסף ובחנתים כבחן את הזהב' ]זכ' יג, ט[. ומתרפין, שנאמר 'והבאתי את השלישית 

 – ועליהם אמרה חנה 'ייי ממית ומחיה מוריד שאול ויעל' ]שמ"א ב, ו[. ובית הלל אומרים 'רב חסד' ]שמ' לד, ו[ 

 מטה הוא כלפי חסד. ועליהם אמר דוד 'אהבתי כי ישמע יי' ]תה' קטז, א[, ועליהם נאמרה כל הפרשה כולה. 

 

 

 

 18-16שו'    1מגילת הסרכים, סרך היחד עמ'  



ומצרפ  וכול הבאים בסרכה יחד יעבורו בברית לפני אל לעשות ככל אשר צוה. ולוא לשוב מאחרו מכול פחד ואימה  

 בממשלת בליעל.   נסוימ

 

 מלאכי פרק ג  

י  )א( ַח ַמְלָאכִּ י ֹשלֵּ ְננִּ ְך הִּ רֶׁ נָּה דֶׁ נָּיּופִּ ְתֹאם  ְלפָּ ם  יָּבֹוא ּופִּ ר ַאתֶׁ ית ֲאשֶׁ ים ּוַמְלַאְך ַהְברִּ ם ְמַבְקשִּ ר ַאתֶׁ ָאדֹון ֲאשֶׁ לֹו הָּ יכָּ ל הֵּ אֶׁ

ת  ל אֶׁ י ְמַכְלכֵּ א ָאַמר ה' ְצבאֹות: )ב( ּומִּ נֵּה בָּ ים הִּ צִּ ש יֹום בֹואֹו ֲחפֵּ י הּוא ְכאֵּ אֹותֹו כִּ רָּ ד ְבהֵּ ֹעמֵּ י הָּ ףּומִּ רֵּ ית  ְמצָּ ּוְכֹברִּ

ים: )ג( ְויַָּשב  רֵּ ְמַכְבסִּ ף...  ףְמצָּ סֶׁ ב ְוַככָּ הָּ ם ַכזָּ ַקק ֹאתָּ י ְוזִּ וִּ ת ְבנֵּי לֵּ ַהר אֶׁ ף ְוטִּ סֶׁ ר כֶׁ  ּוְמַטהֵּ

א ָא ם ַהּיֹום ַהבָּ ַהט ֹאתָּ ה ַקש ְולִּ ְשעָּ ה רִּ ל־ֹעשֵּ ים ְוכָּ דִּ ל־זֵּ יּו כָּ ר ַכַתנּור ְוהָּ א ֹבעֵּ נֵּה ַהּיֹום בָּ י־הִּ ר ֹלא־ )יט( כִּ אֹות ֲאשֶׁ ַמר ה' ְצבָּ

ם ֹשרֶׁ  הֶׁ א ...  ַיֲעֹזב לָּ ה ּוַמְרפֵּ קָּ ש ְצדָּ מֶׁ י שֶׁ י ְשמִּ ְראֵּ ם יִּ כֶׁ ה לָּ ְרחָּ נָּף: )כ( ְוזָּ  ש ְועָּ

חַ )כג(    י ֹשלֵּ נֵּה ָאֹנכִּ יא    הִּ ה ַהנָּבִּ ּיָּ לִּ ת אֵּ ם אֵּ כֶׁ ְפנֵּי בֹואלָּ ים   לִּ נִּ ב בָּ ים ְולֵּ נִּ ב ָאבֹות ַעל בָּ יב לֵּ שִּ א: )כד( ְוהֵּ דֹול ְוַהנֹורָּ יֹום ה' ַהגָּ

ן ָאבוֹ  ם פֶׁ ם:ַעל ֲאבֹותָּ רֶׁ ץ חֵּ ָארֶׁ ת הָּ י אֶׁ יתִּ כֵּ    א ְוהִּ

 

 (  43-37,  30-24משל החיטים והזונין )מתי יג,  

לֹות ְואֵּ  ל־ַהַמְכשֵּ ת כָּ ַמְלכּותֹו אֵּ ְקטּו מִּ יו ְולִּ ת־ַמְלָאכָּ ְשַלח אֶׁ ם יִּ ָאדָּ ן־הָּ ה. בֶׁ ם ַהזֶׁ עֹולָּ ץ הָּ ְהיֶׁה ְלקֵּ ן יִּ יכֵּ ל־ֹפֲעלֵּ ן,  ת כָּ ָאוֶׁ הָּ

ש. מֶׁ ים ַכשֶׁ יקִּ ירּו ַהַצדִּ ש... ָאז ַיְזהִּ אֵּ ל־ַתנּור הָּ ם אֶׁ יכּו ֹאתָּ ְשלִּ  ְוהִּ


