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R’ Yehuda HaLevi and the Rambam on Galus and Geulah 

 

R’ Yehuda HaLevi on Galus: 

 

Our Lack of Appreciation of the Benefits of Galus 

  א מאמר הכוזרי ספר

 .תהרגו ידכם תמצא וכאשר, בהכרח היא אבל, ברצון כניעתכם היתה אלו הוא כן: הכוזרי אמר. קיד

 

 לא, תורתו ובעבור לאלהים כניעה הדלות מקבל רובנו היה אלו, הוא כן. כוזר מלך חרפתי מקום מצאת: החבר אמר. קטו
 עול נושא שהוא מפני לרוב שכר ויש, הזאת הדעת על ממנו המעט אבל. הזה הארוך הזמן כל האלהי הענין מניחנו היה

 השופט אצל אבד איננו זה וכמו, טורח בלי שיאמר במלה אותו לנוגש חבר היה רוצה היה אלו כי, ורצון הכרח בין הגלות
 והיינו, המשיח עם מצפים שאנו הדור לפאר היינו, כראוי האלהים לשם והדלות הזה הגלות סובלים היינו ואלו. הצדיק
 .אותה מיחלים שאנו העתידה הישועה עת מקרבים

 

The State of the Jews in Galus 

  ב מאמר הכוזרי ספר

  .לב ובלא ראש בלא גוף היום אתם כן אם: הכוזרי אמר. כט

 

 ועם, יחזקאל ראה אשר היבשות העצמות כמו מפוזרות עצמות אבל, גוף ולא ועוד, אמרת כאשר, הוא כן: החבר אמר. ל
 טובים, ושכל ונפש ורוח וללב לראש כלים היו וכבר, החיים מטבעי טבע בהם נשאר אשר העצמות אלו, כוזר מלך זה כל

 אך, בהם שיחול אפשר ואי חיה רוח מעולם בהם חלה ולא, האברים וכל ואזנים ועינים בראש וסיד מאבן מצויירות מגופות
  .אדם ואינם אדם לצורות דומות צורות המה

…. 

 

 מעט או רב שנהיה בין, אנחנו נרפא ירפא וכאשר, אבדנו, מקדשנו בית הוא אשר לבנו את פגע כשימצא ואנחנו. …. לב
 . חי אל, והגלות מהפזור בו שאנחנו הזה בענין אותנו והמחזיק נוב והמושל ומלכנו מנהיגנו כי, שיהיה ענין איזה ועל

… 

 

 רפואה מקוה והוא הרופאים כל מרפואתו שיתיאשו הנשחף החולה במעלת אנחנו אך, המת במעלת אנחנו ואין …. לד
 הנה"ב מאמרה וכמשל, "האלה העצמות התחיינה+ "'ג ז"ל יחזקאל: +הכתוב שאמר כמו, המנהג ושנוי המופת מצד
 משנוי שהוא ל"ר+ ג"י ב"כ ישעיהו" +חשבנוהו ולא נבזה ממנו פנים וכמסתר הדר ולא לו תאר לא" מן" עבדי ישכיל
 אישים וחדל נבזה, מהם פניו ומסתיר אליהם להביט אסטניסות לאדם שיש המטונפים הדברים כמו, מראהו ורוע הנראה
 . חולי וידוע מכאובות איש

 

The Proper Attitude of the Saintly Person in Galus 

  ג מאמר הכוזרי ספר

 מהדלות אליה שהגיע ומה האומה ופזור הגלות אורך לבו על המחשב בלבולי כשיעבירו, הכוללות בצרות יעשה וכן…. יא
 בענין ובהדבק, הבא לעולם הצפון ובשכר, עונותיו בנכוי כן ואחר, אמרתי כאשר הדין בצדוק תחלה יתנחם, והמיעוט
 מגוי שנכחדנו מה לגודל, האלה העצמות התחיינה+ 'ג ז"ל יחזקאל: +באמרו, מזה שטנו ייאשנו ואם, הזה בעולם האלהי
 מצרים יציאת באיכות יחשוב, לנו נגזרנו תקותנו ואבדה עצמותינו יבשו+ א"י ז"ל יחזקאל: +שנאמר וכמה, זכרנו ונשכח
 ממנו ישאר לא אם אפילו לקדמותנו נשוב איך בעיניו קשה יהיה ולא, עלינו למקום טובות מעלות בכמה שנאמר מה ובכל
 .בקברו תולעת כששב האדם מן הנשאר הוא מה כי, יעקב תולעת תיראי אל+ ד"י א"מ ישעיהו: +שאמר וכמו, אחד אלא

 

 הגלות סובל שהוא ומי, הבא ובעולם הזה בעולם תורתו פרי ויארה ערבים חיים בגלות יחיה זה כמו: הכוזרי אמר. יב
 .ואחריתו עולמו מפסיד כשהוא כמעט, מתקצף
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The Saving Grace of the Jews in Galus and the Benefit to the World 

  ד מאמר הכוזרי ספר

 שהם, ממנו בחשובים חשבתי אבל, תולדה מבלי הגלות סובלים שאנחנו מפני בזה שתחרפנו עמך הדין: החבר אמר. כג
, מעבידיהם על ידם ותרום חורין בני וישובו, טורח בלימ שיאמרוה במלה נפשותם מעל ועבדות הבוז לדחות יכולים היו

 שאתה מה היה ואילו. רבות עונות ולכפר להפגיע הזאת בקורבה די הלא, תורתם שמירת בעבור אלא זה עושים ואינם
 יפול אשר הזרע בגרגיר כהחכמה, וחכמה סוד בנו לאלהים שיש מה עם, הזה בגלות מתעכבים היינו לא ממני מבקש
 שידומה מה כפי מוחש רושם שום לו ישאר ולא, הזבל ואל המים ואל הארץ אל בנראה ומתחלף משתנה והוא, בארץ
 ותשיבם היסודות שתדיק עד מדרגה אחר מדרגה ותעתיקם טבעה אל והמים הארץ תשנה אשר היא והנה, אליו למביט
 הזרע וצורת, האלהי הענין בו לחול ראוי ויהיה הלב יזדכך אשר עד, זה וזולת ועליה קליפותיה ותדחה, עצמה דמות אל

 באמתת אליה ישתנה אחריה בא אשר כל משה תורת וכן. ממנו זרעו היה אשר כפרי פרי ההוא העץ עושה, הראשון
 פריו כלם וישובו, הפרי הוא אשר, המחוכה למשיח והקדמה הצעה הם האומות ואלה. אותה דוחה בנראה הוא ואם, ענינו
 .עבדי ישכיל בהנה אמרנו וכאשר, אותו מבזים היו אשר השורש ויוקירו יפארו ואז, אחד העץ וישוב לו יודו כאשר

 

 

Rambam on Galus: 

 

On the Suffering of Galus 

  תימן אגרת

 

 שרעתם, ישמעאל אומת שהיא, זו אומה בתוך עונותינו במהמרות הפילנו הוא ברוך שהקדוש לכם ידוע, אחינו, ואתם
 ישראל על תעמוד ושלא, "פלילים ואויבינו: "יתברך עלינו שגזר כמו אותנו ולמאוס להרע מתחכמים והם, עלינו חזקה
 שאפילו, כמוהם אותנו ולמאוס אותנו ולהקטין אותנו לדלדל הרעה בתכלית שהרעה אומה ולא ממנה אויבת יותר אומה
 בני מרעת האומה בלשון ולקונן לצעוק התחיל לישראל העתידות הצרות כל הקודש ברוח כשראה השלום עליו המלך דוד

, ישמעאל בני משאר קדר זכר איך וראו, "קדר אהלי עם שכנתי משך גרתי כי לי אויה): "'ה כ"ק תהלים( ואמר ישמעאל
 ישמעאל במלכות אלא ודלדולנו קטנותנו ספר לא דניאל ועוד. מיחוסו מפורסם שהוא כמו קדר מבני הוא שהמשוגע לפי

 שעבודם סובלים בעודנו ואנחנו, "ותרמס הכוכבים ומן הצבא מן ארצה ותפל): "'י' ח דניאל( אמר שכן, במהרה שתכנע
): ח"י ח"ל תהלים( השלום עליו דוד שאמר כמו ויהי, לסבול כח האדם ביכולת שאין מיכולתנו למעלה ושקרותם וכזביהם

 זה וסמכו, ממנו ולשתוק ושקרו ישמעאל כזבי לשאת רבותינו שהוכיחונו וכמו". פיו יפתח לא וכאלם אשמע לא כחרש ואני"
, שעבודם לסבול, וקטנים גדולים, כולנו הסכמנו וכבר! ושא דום שמע - " ומשא ודומה ומשמע" בניו בשם שכתוב לפסוק
 זה כל ועם". ורוק מכלימות הסתרתי לא פני למורטים ולחיי למכים נתתי גוי): "'ו' ג ישעיה( השלום עליו ישעיהו אמר שכן
 כמו, ובמלחמה בחרום אחרינו רודפים הם שלומם רודפים שאנו זמן וכל, זמן בכל ופחזותם רעתם מרב להנצל נוכל לא

 …,"למלחמה המה אדבר וכל שלום אני): "'ז כ"ק תהלים( השלום עליו המלך דוד שאמר

 

 ירבו האמתי המשיח לימות שבקרוב, לכם שאמרתי כמו שהודיעונו הנביאים ידי על הבטחתם שקדמה הדברים ואלה
 שידע ולפי. רבים עמהם ויאבדו הם ויאבדו, תתאמת ולא טענתם תעמד ולא, משיח מהם אחד שכל והחושבים הטוענים
, זה בשביל ויאבדו, הראויה עתה בלא להתנועע תפצר גלותה זמן בארך הזאת שהאומה הקודש ברוח השלום עליו שלמה
 בנות אתכם השבעתי): 'ה' ג השירים שיר( ואמר משל דרך על האומה והשביע, זה מלעשות והזהיר, צרות עליהם ויבואו

 ". שתחפץ עד האהבה את תעוררו ואם תעירו אם השדה באילות או בצבאות ירושלים

 

 אותנו יזכור רחמים במדת העולם ובורא, שתחפץ עד האהבה את תעירו ואל שבועתו עליכם קבלו, אהובינו, אחינו. ואתם
 מחשך ויסיר, בו הושיבנו אשר הצלמות מגיא ויוציאנו, בהיכלו ולבקר' ה בנועם לחזות וחבלו נחלתו גליות לקבץ ואתכם
 נגה אור צלמות בארץ ישבי גדול אור ראו בחושך ההולכים העם): "'א' ט ישעיה( ובימיכם בימינו ויקים, לבנו ומאפל עינינו
 יכסה החשך הנה כי): "'ב' ט ישעיה( הבטיחנו כאשר מחשכינו ויאיר, עלינו הקמים כל על ובעברתו באפו ויחשיך, "עליהם
 ". יראה עליך וכבודו' ה יזרח ועליך לאומים וערפל ארץ

 

The Benefits of Galus 

  יא פרק מלכים הלכות ם"רמב

 את ולתקן המשיח למלך דרך לישר אלא אינן אחריו שעמד הישמעאלי זה ושל הנצרי ישוע של האלו הדברים וכל….ד
. כיצד. אחד שכם ולעבדו' ה בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי' שנ. ביחד' ה את לעבוד כולו העולם
 רבים ובעמים רחוקים באיים אלו דברים ופשטו המצוות ומדברי התורה ומדברי המשיח מדברי כולו העולם נתמלא כבר
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 היו ולא הזה בזמן בטלו וכבר היו אמת אלו מצוות מריםאו אלו התורה ובמצוות אלו בדברים ונותנים נושאים והם לב ערלי
 המלך וכשיעמוד. נסתריהם וגלה משיח בא וכבר כפשוטן ואינן בהם יש נסתרות דברים אומרים ואלו לדורות נוהגות
 .הטעום ואבותיהם ושנביאיהם אבותיהם נחלו ששקר ויודעים חוזרין כולן הם מיד וינשא וירום ויצליח באמת המשיח

 

 

R’ Yehuda HaLevi on Geulah: 

 

Bnei Yisrael’s Enthusiasm for Eretz Yisrael Bring the Shechinah 

  ב מאמר הכוזרי ספר

, ומותך חייך בית ותשימנו הזה המקום מגמתך משים אתה שאין, תורתך בחובת מקצר אתה כן אם: הכוזרי אמר. כג
 השכינה התמדת אלא מעלה לה היה לא ואלו, אליו שבה השכינה כי ותאמין, "חיינו בית היא כי ציון על רחם: "אומר ואתה
 הנביאים במקומות אותנו יקרה כאשר, בה ותזכנה לה היקרות הנפשות שתכספנה הדין מן היה שנה ק"תת באורך בה

 וכבר, כונה מבלתי מנהג או, חונף נגדה וכריעתך שהשתחויתך, רואה אני. …. השמים שער שהיא היא שכן כל, והחסידים
 אזרחים משהיו יותר בה הגרות ובוחרים, מולדתם מקומות מכל יותר בה לדור בוחרים הראשונים אבותיכם היו

 להם היתה לא זה כל ועם, ז"וע זמה מלאה היתה אבל, בה השכינה נראית ההיא בעת היתה שלא עם זה כל. במקומותם
 . אליה עצמותם לנשוא מבקשים והיו, האלהים במצות אלא הרעב בעתות ממנה לצאת ושלא, בה לעמוד אלא תאוה

 

 כמה, שני בבית האלהים בו שיעדנו מה מהשלמת מנענו אשר הוא הזה והעון, כוזר מלך הובשתני: החבר אמר. כד
 כלם מסכימים היו אלו בתחלה כאשר לחול מזומן האלהי הענין היה כבר כי, "ציון בת ושמחי רני+ "ד"י' ב זכריה: +שאמר
 ממשכנותיהם יפרדו שלא ובעבודה בגלות רוצים בבבל וגדוליהם רובם ונשארו מקצתם שבו אבל, חפצה בנפש לשוב

 התמדת הער והלב בשינה הגלות כנה, "ער ולבי ישנה אני+ "'ב' ה השירים שיר: +שלמה אמר זה על ושמא, ועניניהם
 ומה, המקדש מצללי שיצאה השכינה על, "טל נמלא שראשי. "לשוב האלהים קריאת, "דופק דודי קול. "ביניהם הנבואה
, והנביאים ונחמיה בהם פוצר שהיה עזרא על, "החור מן ידו שלח דודי. "לשוב עצלותם על, "כתנתי את פשטתי: "שאמר
 האלהי הענין כי, קצורם מפני מקוצרים הענינים ובאו, לבם כמצפון להם ונתן, גמורה בלתי הודאה לשוב קצתם שהודו עד
 אבותינו אלהי לקראת מזדמנים היינו ואילו. הרבה הרבה ואם מעט מעט אם לו הזדמנותו כפי אלא האיש על חל איננו
 והשתחוו, קדשו להר השתחוו: דבורנו ואין. במצרים אבותינו שפגעו מה ממנו פוגעים היינו, חפצה ובנפש שלם בלבב
, וזולתו בזה שנאמר מה על חושבים אנחנו שאין, הזרזיר כצפצוף אלא, זה וזולת לציון שכינתו והמחזיר, רגליו להדום
 . כוזר מלך אמרת כאשר

 

The Proactive Effort to Make Aliyah 

  ה מאמר הכוזרי ספר

, זה על עמו ודבר פרידתו על כוזר למלך ויחר, ירושלים ללכת כוזר מארץ לצאת שהסכים החבר מענין היה כן ואחר. כב
 בלב מקום בכל מושגת האלהים אל והקורבה, מהם נעדרת והשכינה, כנען ובארץ בירושלים היום תבקש מה: לו ויאמר
 . המתחלפות והאומות והימים המדברות בסכנות עצמך תכניס ולמה, החזק והכוסף הטהור

 

, המיוחד במקום נרצה להמון או לנביא אם כי נגלית איננה כי, נעדרה אשר היא בעין עין הנראית השכינה: החבר אמר. כג
 עינינו ותחזינה בתפלתנו ובאמרנו, ציון' ה בשוב יראו בעין עין כי+ 'ח ב"נ ישעיהו: +באמרו, לה מצפים אנחנו אשר והיא

 טהור, המעשים זך, האמתית דת בעל כל ועם אזרחי ישראל כל עם היא הרוחנית הנסתרת השכינה אך. לציון בשובך
 יש ממצות והרבה, בה אם כי ישלמו לא והמעשים, ישראל לאלהי מיוחדת כנען וארץ. ישראל לאלהי ברה נפשו, הלב

, לאלהים מיוחד שהוא בו שיודעים במקום אם כי וזכים טהורים אינם והנפש והלב, ישראל בארץ דר שאינו ממי בטלות
 מי שכן כל, בו הנפש ותטהר אליו התשוקה ותתעורר. באורו קדם כאשר אמת שהוא שכן כל, ובמשל בדמיון זה היה ואילו

 היו אשר בקרבנות לו אפשר ואי, האלהים כפרת מבקש והוא, עונות לו שקדמו למי שכן וכל, רחוק ממקום אליו שהולך
. רצוי למקום הגלות יהיה אם שכן כל, עון מכפרת גלות: רבותינו שאמרו מה על ויסמוך, ושגגה מזדון ועון עון לכל קבועים
 מי כמו מסוכן שהוא סכנה אך, אלהיכם' ה את תנסו לא+ ז"ט' ו דברים: +באמרו נכנסת אינה וביבשה בים הסכנה אבל

 בהכנסו עמו הדין היה, הכפרה וקוות תשוקתו כפי מזה יותר מסוכן היה ואילו. בה שירויח מקוה סחורה לו שתהיה
, בסכנה ויכנס אלהיו ברצון ימיו בשאר והחזיק בו הסתפק, מימיו שעבר מה על והודה נפשו עם חשב אשר אחרי, בסכנות
 זה אני ורואה. עונותיו רב במיתתו לו התכפר כי ויאמין, ויודה ירצה בעונותיו ימיתהו ואם, ויודה ישבח אלהיו יצילנו ואם
 היא קלה ושיותר, גדול שכר שיקחו בעבור או, בגבורה שיזכרו בעבור במלחמות נפשם יסכנו מאשר טובה עצה יותר

 .המלחמה על שכר לקבל כדי הרשות במלחמת יכנסו מאשר הזאת הסכנה
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The Yearning for Eretz Yisrael Brings Redemption 

  ה מאמר הכוזרי ספר

: שנאמר כמו, רב וגמול גדול שכר, המיוחל הענין ינחץ הקדוש ההוא המקום אהבת אל והתעוררותם אדם בני ובהערת
 ירושלים כי לומר רוצה -, יחוננו עפרה ואת אבניה את עבדיך רצו כי, מועד בא כי לחננה עת כי ציון תרחם תקום אתה
 . ועפרה אבניה שיחוננו עד הכוסף תכלית לה ישראל בני כשיכספו תבנה אמנם

 

 

The Rambam on Geulah: 

 

What Will Bring Geulah: 

  ה הלכה ז פרק תשובה הלכות ם"רמב

 

 תשובה לעשות ישראל שסוף תורה הבטיחה וכבר, בתשובה אלא נגאלין ישראל ואין התשובה על צוו כולן הנביאים כל
 .'וגו אלהיך' ה ושב אלהיך' ה עד ושבת' וגו הדברים כל עליך יבאו כי והיה שנאמר נגאלין הן ומיד גלותן בסוף

 

On Mashiach: 

  יא פרק מלכים הלכות ם"רמב

 

 א הלכה

 וחוזרין, ישראל נדחי ומקבץ המקדש ובונה, הראשונה לממשלה ליושנה דוד מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח המלך
 שאינו מי וכל, בתורה האמורה מצותה ככל ויובלות שמטין ועושין, קרבנות מקריבין, מקודם כשהיו בימיו המשפטים כל

 התורה שהרי, רבינו ובמשה בתורה אלא, כופר הוא בלבד נביאים בשאר לא, לביאתו מחכה שאינו מי או, בו מאמין
 ואלו', ה והביאך' וגו השמים בקצה נדחך יהיה אם' וגו וקבצך ושב ורחמך שבותך את אלהיך' ה ושב שנאמר עליו העידה
 …, הנביאים כל ידי על שנאמרו הדברים כל כוללים הם בתורה המפורשים הדברים

 

 ג הלכה

 בדברים וכיוצא מתים מחיה או בעולם דברים ומחדש ומופתים אותות לעשות צריך המשיח שהמלך דעתך על יעלה ואל
 היה והוא, המלך כוזיבא בן של כליו נושא היה והוא, היה משנה מחכמי גדול חכם עקיבא רבי שהרי, כך הדבר אין, אלו
 להם נודע שנהרג כיון, בעונות שנהרג עד, המשיח המלך שהוא דורו חכמי וכל הוא ודימה, המשיח המלך שהוא עליו אומר
 …, שאינו

 

 ד הלכה

 בה לילך ישראל כל ויכוף, פה ושבעל שבכתב תורה כפי, אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית מלך יעמוד ואם
 מקדש ובנה שסביביו האומות כל ונצח והצליח עשה אם, משיח שהוא בחזקת זה הרי', ה מלחמות וילחם, בדקה ולחזק
 תורה עליו שהבטיחה זה שאינו בידוע נהרג או כה עד הצליח לא ואם. בודאי משיח זה הרי ישראל נדחי וקבץ במקומו
 המשכילים ומן שנאמר רבים בו לנסות אלא ה"הקב העמידו ולא. שמתו הכשרים השלמים דוד בית מלכי ככל הוא והרי
 .למועד עוד כי קץ עת עד וללבן ולברר בהן לצרוף יכשלו


