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Haggadot du Talmud

Sanhédrin 96 - Traité Sanhédrin

אמר ליה רב נחמן לרבי יצחק: מי שמיע לך אימת אתי בר נפלי
[האם ידוע לך מתי יבוא בר נפלי]?

אמר ליה: מאן בר נפלי [מיהו אותו "בר נפלי" שאתה שואל
אודותיו]?

אמר ליה: בר נפלי הוא המשיח.

תמה רבי יצחק ושאלו: משיח - בר נפלי קרית ליה?

דף צז - א

אמר ליה: אין. אכן כך. דכתיב: "ביום ההוא אקים את סוכת דוד
הנופלת". ו"סכת דוד" הוא כינוי למלכות דוד שנפלה. והמשיח

הוא זה שיקים את סכת דוד, לכן נקרא "בר נפלי"

עיי' בערוך לנר [הובא בחדושי הגאונים] מה שכתב בביאור ענין
זה באורך.

אמר ליה רבי יצחק: הכי אמר רבי יוחנן: דור שבן דוד בא בו,
יהיו בו הסימנים דלהלן:

תלמידי חכמים מתמעטים, והשאר עיניהם כלות ביגון ואנחה
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שכיון שתלמידי חכמים מתמעטין, אין מי שיגין על הדור, ולכן
השאר עיניהם כלות ביגון ואנחה. עיון יעקב.

וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות,

עד שהראשונה פקודה - שניה ממהרת לבא. פקודה - מלשון
"לא נפקד ממנו איש", דהיינו, לא נחסר מאיתנו איש.

כלומר, עד שלא כלתה צרה ראשונה, כבר שניה ממהרת לבוא.

עוד פירש ביד רמה, טרם היות גזירה ראשונה פקודה מאת
הקב"ה לבטלה, כבר השניה ממהרת לבוא.

תנו רבנן: בשבוע [שבע שני שמיטה] שבן דוד בא בו, יתקיימו
הסימנים דלהלן:

שנה ראשונה מתקיים מקרא זה: "והמטרתי על עיר אחת ועל
עיר אחת לא אמטיר". והיינו, שיהיה מעט מטר.

ואז יהא רעב במקום אחד, ושובע במקום אחר.

שנה שניה - חיצי רעב משתלחים. והיינו, שיהא מעט רעב, ולא
יהא שובע בשום מקום.

שנה שלישית - רעב גדול, ומתים אנשים ונשים וטף, חסידים
ואנשי מעשה,

ותורה משתכחת מלומדיה, מתוך שאין להם מה לאכול

שהרי אם אין קמח - אין תורה. ובחמישית, שיהא שובע גדול,

תורה חוזרת ללומדיה. שכאשר יש קמח - יש תורה.
ברביעית - שובע ואינו שובע.
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בחמישית - שובע גדול, ואוכלין ושותין ושמחין, ותורה חוזרת
ללומדיה.

בששית - יצאו קולות שבן דוד בא

עוד פירש רש"י, דהיינו קולות מתקיעת שופר. כפי שנאמר:
"יתקע בשופר גדול". וביד רמה כתב, דהיינו כעין

רעמים, אלא שהם באים שלא על ידי עבים ומטר.
בשביעית - מלחמות בין הנכרים לישראל.

במוצאי שביעית - בן דוד בא.

אמר רב יוסף: הא כמה שביעית דהוה כן, שנה אחת רעב ושנה
אחת שובע, ולא אתא [ולא בא] בן דוד!

אמר אביי: אכן היו שנים שהיה רעב ושובע, אבל האם היו בשנה
ששית של שמיטה - קולות שבן דוד

בא? ובשנה בשביעית - מלחמות, מי הוה [האם היה]?

ועוד: אכן היו רעב ושובע, אבל כסדרן [כפי הסדר שנשנה
בברייתא, שנה ראשונה

של שמיטה כך, שניה כך], מי הוה [האם היה]?
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