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Sanhédrin 97 - Traité Sanhédrin

תניא ר' יהודה אומר דור שבן דוד בא בו בית הוועד יהיה לזנות
והגליל יחרב והגבלן יאשם ואנשי גבול יסובבו מעיר לעיר
ולא יחוננו וחכמת הסופרים תסרח ויראי חטא ימאסו ופני

הדור כפני כלב והאמת נעדרת שנאמר ותהי האמת נעדרת
(וסר מרע משתולל) מאי ותהי האמת נעדרת אמרי דבי רב

מלמד שנעשית עדרים עדרים והולכת לה מאי וסר מרע
משתולל אמרי דבי ר' שילא כל מי שסר מרע משתולל על

הבריות אמר רבא מריש הוה אמינא ליכא קושטא בעלמא
אמר לי ההוא מרבנן ורב טבות שמיה ואמרי לה רב טביומי

שמיה דאי הוו יהבי ליה כל חללי דעלמא לא הוה משני
בדבוריה זימנא חדא איקלעי לההוא אתרא וקושטא שמיה

ולא הוו משני בדיבורייהו ולא הוה מיית איניש מהתם בלא
זימניה נסיבי איתתא מינהון והוו לי תרתין בנין מינה יומא

חד הוה יתבא דביתהו וקא חייפא רישה אתאי שיבבתה

טרפא אדשא סבר לאו אורח ארעא אמר לה ליתא הכא שכיבו
ליה תרתין בנין אתו אינשי דאתרא לקמיה אמרו ליה מאי האי
אמר להו הכי הוה מעשה א"ל במטותא מינך פוק מאתרין ולא
תגרי בהו מותנא בהנך אינשי תניא ר' נהוראי אומר דור שבן דוד
בא בו נערים ילבינו פני זקנים וזקנים יעמדו לפני נערים ובת
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קמה באמה וכלה בחמותה ופני הדור כפני כלב ואין הבן
מתבייש מאביו תניא ר' נחמיה אומר דור שבן דוד בא בו העזות
תרבה והיוקר יעות והגפן יתן פריו והיין ביוקר ונהפכה כל
המלכות למינות ואין תוכחה מסייע ליה לר' יצחק דא"ר יצחק
אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינות אמר רבא מאי
קרא כולו הפך לבן טהור הוא

ת"ר כי ידין ה' עמו [וגו'] כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב
אין בן דוד בא עד שירבו המסורות ד"א עד שיתמעטו

התלמידים ד"א עד שתכלה פרוטה מן הכיס ד"א עד
שיתייאשו מן הגאולה שנאמר ואפס עצור ועזוב כביכול אין

סומך ועוזר לישראל כי הא דר' זירא כי הוה משכח רבנן
דמעסקי ביה אמר להו במטותא בעינא מנייכו לא תרחקוה

דתנינא ג' באין בהיסח הדעת אלו הן משיח מציאה ועקרב
אמר רב קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר
ונשגב ה' לבדו ביום ההוא אביי אמר תרי חרוב שנאמר

יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו
ונחיה לפניו תניא כותיה דרב קטינא כשם שהשביעית משמטת
שנה אחת לז' שנים כך העולם משמט אלף שנים לשבעת
אלפים שנה שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום ההוא ואומר מזמור
שיר ליום השבת יום שכולו שבת ואומר כי אלף שנים בעיניך כיום
אתמול כי יעבור תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי עלמא
שני אלפים תוהו שני אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח
ובעונותינו שרבו יצאו מהם מה שיצאו
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