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:אמר שבבית המדרש שנקרא על שם אליהו הנביא אמרוכן .גם ראיתי אחרי רואי שכל דברי
הבאר שבע הם מלה במלה לר' עזריהמן האדומים בספרו מאורעינים בחלקימי עולם פס"ד
שגרפם ראשונה במ:טובה של.ד .ובלי ספק שאמרהגאון הזה דבר בשם אמרו אלא שבדפוס
השמ.טו המקור מפני חמת המקנאים .וכהיום לא יסתפק כל יורע ספר שתנא דבי אליהו
כגמרא הואאליהוהנביא ,אשם במה שיש לדון הוא ,אם תנאדביאליהוהיינו סדר אליהו רבה
זוטא שלימדו לרבענן .אוהאי לחוד והאי לחוד ,ואם הסדר אליהו הפכרהיינוהאי שלפניו
אולא .שבסין זה דנו חכמי זמרו כאשר אזכירםלהלן .אמנם קורם שאבא למתיר דברי חכמי
זמנם ,אערוך מה שנמצא בסדר שלפנית והוא בפי האמוראים;

מאמרו'דברי מדראליהו במימראדאמוראי.
ר'יוחנן.

סנהדרין (צ" 1ע"א) ,ויחלק עליהם לילה :1ו' ,אמר ר'יוחנן אוהו מלאך שנזדמן לו
לאברהם לילה שמו ש ':והלילה אמר הרה גבר ,לפנסו פיה (צד כ"ח) ,אמרו אותו מלאך
שיצא לסעד את אברהם לילה שמו:
שם .וירדף עדדן .א"ר יוחנן כיון שכא  TniKצדיק עדדן תשש כחו ראה כניבניו
שעת'ד.ן לעבור ע"ז בד; ש.1 ':שם את האחד בבית אל ואת האהד נתן בדן וכו' ,ובמכילתא
דמם' עמלק פ"ב .כיוצ"ב וירדף עד דן ,עריק לא באו השבטים וכו' אלא שאמר לו לאברהם
אב' .:במקום הזה עתידין בניך לעבודע.ז ותשש כהו מעל.ו .ובספרי סוף ברכה ,ד"א ער דן
מלמד שהראהו זרעו של דן שהוא עובד ע"ז כענין ש ':ויק.מו להם בני דן את הפסל .וע"ז
רמזתי במ"ע במכילהא שם אות כיד .ולפנ.נו פיה (צד כ"ח) .באותה שעה הראה הקב"ה
לאברהם אבסו ש .:בניו עובדין ע"ז בדן ותש כחו מעליו שנ'ויקימו להם וגו' ,ואם גניהבני
ב:י
 .יהא כמו שהוא בספרי .ויותר נראה שלא להניה אלאש.:בניו"יפודן ואפרים ,ולאמייתי
המקרא אלא על הראשנן .שזה נרם שהעמירו אח"כ ג"כ את האחר בדן .ועכ.פ לא הועתקו
ד עליו רעו שאף אמרו אותו מלאך1כ .'1היא מסורת קרומה והתלמידים
הדברים מהגמרא...ג.
הא דתשש כחו כשמו והיא לפנינו
שמעוה מך' יותן והביאיה לכבל בשמו
וכמי שאמרי
במכ.לתא:
שם (ק"ב ע"ב) .א"ריוה:ן מ.מ זכהעמי .למלכות מפני שהוסיף כרך אחרבא"י שנ'

.1קן את ההרוגו' .ולפנ.נו פיט (צד מ"ט) מסופר מה שנדבר בזהבין אליהו והחכמים בבי"המר
שריל בירושלים .ושאליהו השיבם כן .ולא יעלה על דעת שום קורא שיש כאן העתק
מהגמרא .אולם אם ר'יימן מדעתו אמרכ; או בשם ברייתא .והתלמידים אמרוהו בשמו ,זה
לא יתברר:

וטס (ק.ג ע"ב) .א"ר יוה:ן משום ר' יום .בן קטמא גדולה לגימה שהרחיקה שתי
מ'שפהית מישראל ש ':על דבר אשר לא קדמווגו' .ור'יוח:ן דיריה אמר .מרחקת את הקרובים
.מקרבת את הרתקים .ומעלמתעין מן הרשעים ומשרה שכסה על נביאי הבעל .ושגגתו עולה
זדון .מרחקת וכו' מעמון ומואב ,ומקרבת את הרחוקים מיתרו .דא"ר יותן בשכר קראן לו
ויאכל להם זכו בניב:יו וישבו בלשכת המית וכו' ,ומעלמת עינים מן הרשעים ממיכה (והיא
בר'יהא לר'נתן קודם לזה) ,ומשרה שבצה עלנביאי הבעל מחב-רו של ערו השיא .דכתיבויהי
הם .ושבים אל השולחן וגו' ,ושגגתהעילהזדון דאמר רב יהודה אמר רב אלמלי הלווהו יונתן
לדוך שתי ככרות לחם לא נהרגה :וב עיר הכהנים ולא נטרד דואג הארוסי ולא נהרג שאול
וטלשתבניו ,ולפנינו פי"ב (צד ס') ,בוא וראה כמה עונשה של פת שהורגת אתגדולי ישראל
ימשרת שכינה על נביאי השקר .מבן שהורגת את גדולי ישראל ,צא למד ממקום נוב ושאול
שהימלך בן אה.טוב שנענשו על דוד עפש גדול .ומגין שהיא משרת שכינה וכו' ,צא למד
טאותו :ביא שכא אל מלך ישראל איל הקב"ה אל תהנה ממנו ואם נהנית וכו' .בא נביא אחד
י המה יושבים וגו'!
ואמר לו גם אני :ביא וגו' .אעפ"י שכאש לו שרתה עליו רו"הק שנ' ויה
יבמדומ:י שאין שום אדם שיש לו מוח בקדקדו שיאמר שבעל המאמר הזהירע מהגמראי אלא
לא לקחו ולא העתיקו זהמנה .אלא שכברבימי התנאים דברו בזההערן .רייבן קסמא אמר
גדולה לנימה וכו' ,ותניא ר' נתן אומר מגרב לשילה נ' מילין והיה עשן המערכה  rwllפסל
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זה בזה בקשו מה"ש לדוחפו אמר
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הקב"ה הזיחו לו שפתו מצויה

לה
מיכה מתערבין
ן ישראל ומשרת שכינה על:ביא.
לעוברי דרכים ,וברייתא שלפנינו אמרה שהורגת אתגדולי

השקר ,ובא ר' יוחנן וכלל כל אלו הג' ברייתות כהדא ,ומסררי הש"ס ירעו מכ' כרייתות
וסמה שאמר ר'יוחנןבעניןיתרו .ומברייתא שלפנינו לא ידעו ופירשו דברי ר'יוחנן עפ"י מה
שאמרריי אמר רב בבבל ,והא דמשרה שכבתו וכו' הוה פשוט להו מקראי ,אולם מסתברא
דדברי ר' יוחנן מיוסדים בברייתא דר' נתןי ובברייתא דריי בן קסמא שהזכירה ר' יוחנן,
ובברייתאשלפנינו:
ממחים (פיזע"ב) .א"ריוחנןמפני מה זכה ירבעםבן יואש מלך ישראל להשות עם
מלכייהודה מפני שלא קבל לה"ר על עמוס ,ומגלן דלא קבל לה"ר .דכתיב וישלח אמציה
כהןבית אל וגו' .אמר חם ושלום אמר אותוצדיק כך ,ואם אמר מה אעשה לו ,שכפה אמרה
לו.ולפנינו פ"ז (צד פיח) ובזוטא פיז (צר קפ"ח) שלא קבל לה"ר .לענין שזכה להשיב את
נבול ישראל .איל ח"ו לא נתנבא אותוה:כיא באותה נבואה ואם נתנבא לא מנבואתו היא אלא
מן השמים היא ,ואמרו שם בזוטא ,אמרו עליו על ירבעם בן יואש אדם נוהג כבוד ב:כיאים
היהוכו' .ואין השתוות הדרושים כאן אלא כענין לה"ר וכבור הנביאים ,ויראה שזה סין קרום
ונשתמש בו ר'יוחנן לדרוש טעם למה נמנה ירבעםבין מלכי יהודה ,וא"כ עקרולפנינו:
סנהדרין (צ"ו ע"א) .הני ד' פסיעות מאי היא רכתיכ בעת ההיא שלח מרודר וגו'
דאמר ר' יוחנן אותו היום שמת בו אחז שתי שעות היה (רשיי כדי שלא יהא פנאי לספדו
ולקברו),וכי חלהח,קיהו ואיתפח אהררינהו קוביה להגך עשרשע .ניהליה (רשיי דאותוה.ומ
ש:תרפאחזקיההיה של כיב  ,(nluwדכתיב החי משיב את צל המעלותוגו' ותשב השמש עשר
מעלות וגו' .איל מא .האי ,איל חזקיהו חלש ואיתפח .אמר איכא גברא כי הא .ולא כעמא
לשדורי ליה שלמא ,כתבו ליה שלמא למלכא חזקיה שלם לקרתא ד.רושלם שלם לאלהא
רבא: ,כוכד:אצר ספריה דבלאדן הוה .ההיא שעתא לא הוה ההם .כי אחא אמר להו היכ.
כתכיתו .אמרו ליה הכיבתבינן .אמר להו קריתו ליה אלהא רבא וכחביתו ליה לכסוף .אמר
אלאהכי כתובו שלם לאלהא רבא שלם לקרתא דירושלם שלם למלכא חזקיה .אמר .ליה
קריינא דאו:רתא איהו להוי פרוו:קא .רהט בהריה ,כררהיט ארבע פס-עית א"א גבריאל
ואיקמיה ,א"ריוחנן אזלמלא לא בא גבריאל והעמידו לא ה.ה תקנה לשך:א".ם של ישראל.
השיבו כך (שהכאת.
ומ-ית .לה בגמרא אהא דלע.ל שפ.רשוכי אתרגלים רצחהוגו'
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לע-ל המאמרים שנאמרו בגמרא סתם והם לפגינו בסדראליהו) .ובאותו המאמר ימה
כשכרבידןי פסיעות ששלמתי לאותו רשע שרץ אחר כבודיוכו' .וע"ז שאלוה .:ד' פם.עותמא.
ה.א ,ומאורע זה שעמד מרודך מכסאו ורץ להחויר האגרת ד'פסיעות (אוג' פס.עות כמו שהיא
בהגדות) :זכר כפסיקתא דר' כהנא לפ' שקלים .ר' זעירא שלח לר' אלעזר איל שמעת ההיא
מרגליתא דהוהדריי ר' הפא עלהדין פסוקא צדקה תרומם גויוגו' .ומסופר שם זה המאירע
באופן אחר ,והואלפגינו בתנהומא פ'כ .תשא ר' הונא אמר צדקה וחסדשעכ"ים עוש'ן מסוכן
ה.א להם לישראל וכו' ,ובמדרש אמתי פ"נ רב פתחהוי משקה רעהו ונו' מסופר ג"כ בטחון
של ר' הפא .והוא ג.כ בשה.ש רבה פ.ג בפ' כמעט שעברתי והוא לר'חי:יא (ויראה דה-ינן
ר' הונא דב' שמות אלו מתחלפין בהרבה מקומות) .ושם אמרו אתה עמדת מכסאך ופסעת
ג' פכיעות בשביל ככור שם.ה.יך שא .:מעמביערל.ממך ג' מלכ.ם וכו' :כיכד:צר ואו.ל מרירך
יבלשצר .ואם שנעלמו לנו דרכיפיוטי; של
האנדהואיןלנו פתה ברור לעמוד עלהיך
בועת דבריהם .ולא יסופק לשום כר דעתשאין הרכרים כפשוטן וכמשמעות המלות ,בזה הם
מטב.מים שהיה זכות למרורך במה שעשה לכבוד שמו של המקום ב"ה ,וע.קרו של דבר בלא
ציורים השונ.ם בדבריפיוטים הם לפנתו פ"כ נצד קטיו) ולא גלגל הקב"ה והב.א :בוכד:צר
בעולם אלא בשכרו שלמרודך שנהג כבודלאבינו שבשמים .ונכפל בפכ"ר (צר קב"ה) ושטחיות
הדבריםמראיםשהואהמקורלכלאלוהאגדות ,שאינם אלאפירושיםשוניםלדבר .מדראליהו:
תענית (כ"ט ע"א) ,ותשא כל הערהוגו' ויבכו העם בלילה ההוא אמר רנה א"ר יותן
אותו לילהליל תשעה כאבהיה .איל הקב"ה אתם בכיתםבכיה של הנםואני קובע לכם בכיה

לדורות ,והוא ג"כ בסנהדרין (קיד ל"כ) ובסוטה (ל.ה ע"א) ,ואיכא נוסחאות אותו היום ערב
ת.ב היה וכו' הן בכו וכו' ואני אקבע להם בכיה לדורות .ולפנינו פכ"ט (צי קמיה) ברוך
קבעלהן בכייה
המקום ב"השאיןלפניו משואפניםבשביל אותהבכייה של חנם שבכו ישראל נ
לדורות ,והנהריי הרחיב הרכר שאותו הלילהליל ת"בהיה .כראה שזה המאמר הסתמי הוא
המאמר הקרום וריי הרהיבו .ובסנהדרין שם דרשו המקרא בכה תבכה בלילה והסמיךריי
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דרשתו שם על מלת כלילה .ודרש בכה תבכה על מקדש ראשון ושני ,ועוד שם דרשות
שסות ורמזתי עליהן במ"ע אות ל"ו ,ולפנינו פיל (צר קנ"ד) דרשו בענין אחר ולא הועתק
משם כלוס:
בירושלמי מפיג דע.רובין בעצן ב'ימ.ם טובים של ראש השנה שהן מתק:ת נביא.ם
ה-אשו:ים .ר' בא ר' ח.יה בשם ר' ?חנן בני אמי :חרו בי .'1::מי נרםל .להיות משמרתש.:
.מים,בסיריא) [בחוצה לארץ] על שלא שם-תייום אחד בארץ,סבירההייתי שא .:מקבלת שכר
;ל שסם ואצי מקבלת שבר אלא על א' .מי גרס לי להפך.ש ב'הלית בטיר'א וכו' ר' יוה:ן
קריעל.הן .גםא -:נתתי להםחיקים לא טוביםוגוי .ובשה"ש רבה פ"א אמר ר' חייא בשם ר"י
א רחלה ור' בא כשם ריי אמר הא ד'ו"ט .ובאדר" :פ"ב בטעון אחרלענין תרומוה ומעשרות
י
שעמדו :ביאים שבדיהם ואמרו להם הפרישו ,ואולי הוא שם לר"ח סגן הכהניס .ובפסיקתא
רבתי פ" על:ה-ית בבל (פכ.ח) כל הדרוש אמקרא אהלי שודר וגו' מוכיח הספון שהוא עפ.י
נדר אליהו רבא .וכל הדרוש שם סתם ,והנה לפנינו בפ.ל (צד קמ.ט) בדרוש אהלי שוררוגי'
ד"אכ. -:צאי:י וא:.ם .אחם אין המשדות כת.קו:ם ,אמרה כניי לפני הקב.ה .רבון העולמים
ם אחד והוא כתיקונו ,עכשו הרי אני עושה ?מ אחד ושנים
כשה'-ה .על ארסת.ה.יה .עושהיי
יושלשה ,ואץ אחר כת.קו:ויכו' ב:יאיך" שלי :הרו בי וכו' כגון חנניה בן עוור ואחאב בן
שקר וכו' ,ותה בררושו של ר.ה מגן הכשיםב .:אמי
קוליה וצדקיהבן מעשיה ש:תנבאןעלי
הם ה:ביא-ם .ובדרייב שלפ:':ו עלהמיעדות שאפם כתיקונם כני אמי הס :ביאי השקר ,ותפס
ר"בם::זן של ר"ח סגן הכה.:ם וראשו על שני ימים טוב.ם ושתי חלות ,ועכ,פ לא הועתק
 .משם ,ואדרבה נראה שהדרוש שלפ:י 1:הוא הקרום .ור '.הרחיבו עפ.י סכונו של ר.ח
לצי:
סנן הכהדם:
ע"כ) .ומגלן דנאסרו (בתשמ.ש המטה בתיבה) דכתיבובאתאל התיבה
במנהדרין
ך ואשתךוגו' .וכתיב צא מן התבה אתה ואשתךוב.:ךוגו' .וא.ר יוחנן מיכן אמרו
אההיב:י
שנאסרו בהשמיש המטה .מי הם שאמרו והיכן אמרו .אמ:ם ה.אלפ:.:י פל.איצר קטת),כיון
שבא :ח לעילם אמר לו הקכ.ה בא אתה וגו' אתה ובפך לבדכם .אשתך כשי ב:יך לבדם,
כיון שיצאא'ל הקשה צאמן ההצההתירן לווכו' .ו;' '.במ.ע שם א"ת מ"ג,ומי.ת .לה בירושלמי
מן מהדתנ:.ן ג' שמשו בתיבה וכו' .ואמשך דר': .מי מהא .כ-י'תא אמרהוא.ה
 .טעמא מקרא
שמקור הדבר היאלפ:':י:
קאמר .אמ:ט מסתבר
ו)ת -.א ר חייא בר אבא איר יוח:ן ראה הקב,ה שצדיקים מועטין עמד
יב
יומחז יל.ה ע'
.1 .פוד זה הדרוש הוא במאמר שלפנסו
ושתלן בכל דור ודיר ש ':כ .לה' מצוקי ארץונ'.
אלא תלמידי הכמים שנ' ויתקבצו
באליהוזיטא פיה (צדקפ.א) .כי לה' מצוקי א-ץואין
.ו תלמיד .דוד וקרא אותם תלמידי
אליוכל איש מצוקוגו',
יש
צ.
א
קיהי
ולרעת~ה המדראלו ר' מאותמ
חכם-ם ,וכ.ה בפ'.ח (צד ק"ט) שביקש :בל מיתתן של תלמ.די חכמים:
פסחים (פ";ע.א ושב) ,ההלת דבר ה' בהושעוכי' א"ריוח:ן תתלת לד' נביאים וכו',
שיד שם בשמו כב.אור השם נומר ,שביארוהו רב ורב יהירה,
לו בביאור השם דבלים
שנתבאר שם כמו שהוא לפגיון דבה רעה בת דבה רעה .וכיארוהו בדרך אחר שמואל ור.י
(וה:וכחא ושמואל הוא טים וצ"ל שמואל אמר .שהביאיר בת דבלה הוא מעיקר המאמר ולא
מרב .שהוא לא ב.אר רק השםגומר .,והנה כל המיס-א הבר.יתא הסתמית שם,ה.אלפנ.נו
באליהוזוטא פיט כמו שתכרת.לע.ל .ומה שנאמר בשם ר'ייח:ן:תיסף לפנינו ,שכל המאמר
(צר קפ"ז) שנאמר ההלה וכו' ער באיתה שעה ובו' ,אצה אלא היספה מגליון ,וכבר נאמר
והושע בן בארי זקן שבכולם .ועב.פ הרברים שלפועו לא הועקתי מהגמרא וכמו שהזכרתי
כבר לעיל צד :1':
בבראשית רבה פפ"ה ,ריי ב"רמימון ור'הנ.ן בשם ר'יוה:ן כל מי שהוא מתחיל
גומרה קובר את אשתו ואתבניו ממי אתה למד מיהודה וכו' .ר' הונא בשם ר"א
במצוהואד
י"ג כל מי שמתחיל במצוה ואכו גומרה ואחר בא ונומרה היא נקראה על שמו וכו',
בזו של ריה
ן בדברים רבה פ.ח א.רחייא בר אבא כל מי שמתחיל וכו' ,ובלי ספק שצ"ל
והא דר'ייה:
איחב"א אמר ר' ?הנן ,והארר.א ברי"הג אמרה ההם ר'לוי בשם ר' המא ברח:עא,יכ"ה בסוטה
(י"ג ע.ב) בשם ר' המא בר'ה:י:א .והא דר'יוח:ן אמרה ההם ר' שמואל בר נחס ,.:ואולי צ"ל
ארשב"נ א"ריוחנן .ועיקרו הוא לפנינו כאליהו זוטא פיט (צר קפ"ה)מיכ ,אמרו(כענין הושע
בן אלה) כל העושה מצוה וארו גומרה הרי זה מתחייב בנפשו ובכל אשר לו ,ואח.כ נתוסף
מגליון וקובר אשתוושניבניו.ובלי ספק שהוא המאמר הקדוםועיי"ש במ"ע אותי"ג:

יק".

.עוד

א.
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ר' יהושעבןלוי,

ברכות (י"ס ע"א) ,אריב,ל כל המספר אחר מטתן של ת"ח :ופל בגיהנם שנ' והמטים
עקלקלותמוגו' .והדרמייתי הא דתנא דב .ר' ישמעאל אם ראיתה ת"ח שעבר עבירה וכו',
ולפגינו פ"נ (צר ט"ז) ,מיכן אמרו אם ראיתה ת"ח שעשה עבירהוכו'.ומסיים הא למדהה שכל
המספר אחר מיעוט" ת"ח מספר אחר שכינה ,ופי' מיעוטי מה שמיעטו בזכותן כענין דור שם
(עיי.ש במ"ע אות כ"ח) ,ורי"כל נשתמש במלת מטתן לכוונה  ,11כלו' מה שנטו מדרך הסוכה,

כדי לסמכו אמקרא והמטים עקלקלותם ( ע ש שכגליון כשםפי' הערוך):
וטבת (קייט שב) ,ארי"כל כל הערהאמן יהא שמיה רבא מברך ,בכל כחו קורע,ן לו
נזר דינו ,שנאמר כפרוע פרעות בישראל בהת:רב עם ברכו ה' .מ.ט בפרוע פרעות משוס
רברבו ה' (רשיי בפרוע פרעותביטול פורענותכנון פרוע דמתרגמין  t(~csר'חייא בר אבא
אמר ר'יוחנן אפי' יש בו שמץ של ע !.מוחלין לו .כתיב הכא כפרוע פרעות וכתיב התם כי
פרוע הוא ,ויסודו של דבר הוא לפנינופ"י (צד רב) ,אתם לפי שהמאמר שלשינו הוא נתלה
ג"כ בברייתות במס' ברכות (ח' ע"א) אעתיקם תחלה ,אהאימיית .ההם קראילענין עה רצון
בשעה שהצבור מתפללין הן אל ככיר ולא ימאס וכתיבפיה בשלום נפשי מקרבליבי ברבים
היו עמדי ,תניא :מי הכי ר' נתן אומרמנין שאין הקב"ה מגאם כתפלתן של רכים שנ' הן אל
ככיר וגו' וכתיב פדה בשלום וגו' אמר הקב"ה כל העוסק כתורה ובג"ח ומתפלל עם הצבור
מעלהאניעליו כאילו פדאנילי ולכנימכיןאויה.ובגי' הרב אלפם כולא פתמא ,תניהמנייןשאין
הקב"ה מואס וכו' בתורה ובג"ח ומצוי בבית הכנסת מעלה אר עליו כאילו פראם לבני
מבין השומות עד כגף כל הדורות ,וגי' הרא"ש ברישא כגי' הר"יף סתמא .תניהמנין וכו',
והדרגריס מאי פדה בשלום נפשי אמר רשכ,י אמר הקב"ה וכו' ומתפלל עם הצבור שקרית
וערכית מעלהאני וכו'כגי' הגמרא ,ועיקרן של כל אלו הדבריםלפ:י 1:שם,בס .הקב"ה נפרע
להן לישראל מאויה (ולא כפירש"י) בבני אדם שהן משכינוין ומעריבין לכי"הכנ ולבי"המד
ועונ.ן אמן ומברכין את הקב"ה באמן שנ' כפרוע פרעות בישראלוגו' כמתנדבים בעם ומברכים
את הקב"ה בכליום תמידעליהן הוא אומר פדה בשלום נפשיוגו',נמיו שהוא משכים ומעריב
לב".הכנ להשלים עשרה להיות
עליו הוא אומר פדה בשלום נפשי .מי שיש לו ת"ח
כשכונתווכו' והיהינ
דנ
ער
ו ומכלכלו ומפ
"סו וכו' עליו הוא אומר פדה בשלום נפשי וכו' ,ושם פיט
(צד )':כמה הקב"ה מושיע את ישראלמב.ן האומותככני אדם שהןמשכימ.ןומעריבין לבי"הכ:
או לבי"המדועסוקין בדבר תורה בכליום תמיד בהן או בשמשיהן.ועיי' כמ"ע אותי"ג:
יהוא ג"כ בסנהדרין (מ.נ ע"ב) ,אריכ"ל בא וראה כמה גדוליםנמוכ.
סוטה (ה' ע"ב) ,ו
הרוח לפני הקב"ה .שכשעה שבי"המק קיים (בםגהדרין .ואר"יבל בזמן שכי"המקקיים .והשאר
ליתא) אדם מקריב עולה שכר עולה בידו .תהה שכר מנחה בידו ,אבל מי שרעתו שפלה
מעלהעליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולם שנאמר זבחי אלהים רוח נשברה ,ולא
עוד אלאשאין תפלתו נמאסת שנ' לב :שבר ונדכה אלהים לא תבזה .ועזינו של המאמר הוא
לפנינופי.ח (צד ק"ד) ,ומודיעין אותו שטובה רוח נמוכה כפש שפלה יתיר מכל זבחים שבתורה
שנ' זבחי אלהיםוגו'.מיכן אמרו ארם מקריב עולה שכר עולה בידו ,מנחה וכו' .חטאת וכו'.
אשם וכו' .שלמים וכוי ,אבל מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל וכחים
שבתורה שנאמרזבחי אלהיםוגו' .זבח אלהים וגו' לא נאמר אלאזבחי אלהיםוגו'.ולשון מכאן
אמרומוכיח שהוא מאמרקדום .גס לא נאמרכאן .שכשעה שבי"המקקיים אלאשבזמןהבית אמרו
כן ,וריב"ל נשתמש בו בלשון בוא וראה וכו' ,והוסיףעליו ולא עוד אלאשאין תפלתו נמאסת.
ועכ"פ לא הועתק לעינו מהגמרא:
ובענין נמות הרוח הרבה בסדר אליהו לדבר .שם באותוענין .אמרו חכמים את
דכא ושפל רוח אתי דכא( ,כן הגהתי והוספתי מסברא) .איוורא דבנמרא סוטה (ה' ע.א) פליג
אמוראי ר' הונא ור' המרא .ח"אאתי דכא וח"אאני את דכא ,הנהדעתי שהוא מאמר קדום אף
שנמצאהובפי האמוראים :בפטר (צד ע"ד) .מיכן אמרו בשמונה דברים העולם הרבוכו' .והד
מינייהו גסות הרוח ,ופורט שם דורהמבול דור הפלגהואנשי מרום .פרעה סנחריבונבוכד:צר.
ש:עקרומן העולם מתוך שמוגה דברים ,ובפכ,א (צד ק"ו) כארזים עלי מים אילו גסי הרוח
שבישראל .כלו' שדברי תורהמניניןעליהן ,ופל"א (צר קנ"ז) אחיתופל וכו' בשביל גסות הרוח
נעקרמן העולס ,ושם (צד קנ"ח) כל מי שיש בו גסות הרוח נעקר מן העולם .ופורט אנשי
מכול אנש .מגדל ואנשי טרום ,םנחריב ו:בוכד:צר .פרעה א:שי מדבר ושאול מלךישראל.
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ומסיים .אחרי דברים כולם :אמר תועבה בעבורה זרה האמר תועבה כנטות הרוה וכו'.
וכהוי'י
.
כסוטה (ד' שב) א.ריוחנן משום רשב"י כל אדם שיש בו גסותדיוח כאילו עובד ע"ז ו
ומייתי ג"כ הנך קראי .ובסוףמסיים אף הקב"ה שהכל שלו והכל מעשהידיואיןיכול לסכול
את גסי הרוח שנ' גבה עינים וגו' לא אוכל .ובסוטה שם (ה' ע"א) א"ר חסדא ואיתימא מר
עוקבא כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"האיןאני והואיכולין לדור בעולם וכו',ומיית.
הא קרא ורריש אל תקרי אותו אלא אתו לא אוכל ,והנה :זכרו שם מדברי האמוראים עורי"א
דבריםכענין גטיהרוח .אמנםלפנינו לא נזכר מהם דבר .אולם במין הדורותא.תא בתיספתא
דסוטה פ"נ אנשי מבול לא נתגאו אלא וכו' אנשי מגדל לא נתנאו אלא וכו' אנשי טרום לא
:תגאו אלאוכו' מצרים לא נתגאווכו' מימרא לא נתגאה וכו' ,ובסוף נזכרו מנחריב ו:בוכדנצר.
ותנו רגנן מקצת אלו ברייתות כסנהדרין (ק"ח ע"א) ת.ר דור המבול וכו' .ת"ר אנשי מדום
(שם קיט ע"א) .ובכל אלה לא נזכר שאול מלך ישראל בין גסי הרוח כמו שאכר לפנינו.
ואדרבהבפסיקתא דהחודש (צד מ"ח) אמרו שאחתמן הזכיות שהיו בירו היא שהיהעניו .ובמ.ע
שם אות כ"א רמזתי על מדרש שמואל ובמדבר רבה ותוספתא דכרכות שאמרו עליו שהיה
עניו ושפל רוה .מכל אלהישלדו ,שדרך סדר אליהו היא דרך לעצמו .ולא העתיק ולאקבין
דברים מדברי אחרים:
ממחים (קי"ח ע"א) ,ארי"בל בשעה שאמר הקב"ה לאדם וקוץ ודרדרוגו'זלגוע.רו
רשעות ,אמר לפניו רבש"ע אני וחמורי נאכל באבוס אחד .כיון שאמר לו בזעת אפיך תאכל
לחם נתקררה דעתו ,ולפרנו פל"א (צדקם.א) וקוץ ודרדרוגו'.כיון שאמר לו הקב"ה לאד"הר
כך .מרעזעו איבריו ,איל הואיל והזדעזעו איבריך תאכל לחם ש ':כזעת אפיך תאכל לחם.
וסגנון אלו המאמרים רחוקים זה מזה כסגנון שני נביאים שמתנבאים ואינם מתנבאים בסמק
אחר ,ובאדר"נ פ"א נמצאת הרככת שניהם .כיון ששמע אדה"ר שאמך לו הקב"ה ואכלת את
עשב השדהמידנזדעזעואיבריו .אמרלפניו רבש"עאני ובהמתי :אכל באבוס אחד ,איל הקב"ה
הואילונזדעזעואיבריךבזעת אפיך תאכל לחם ,והנה ע.קר הדרוש מיוסד על סתירת הכתובים
שכתחלה אמר ואכלת את עשב השדה ואח'כ אמר בועת אפיך תאכל להם .והשוה לפנתו
הכתובים ,שבמאמר הראשון נזדעזע אד"הר ורחם הש-ת עליו ואמר לו כזעת אפיך תאכל
לחם ,ובאדר"נ הוסיפו שההזדעזעות היתה שישווה לבהמה ,ובדרך זו תפס בתרגום יונתן
עיי"ש ,ורישל סמך את דרשתו על רישא אקרא וקוץ ודרדר .ושינה סגנון האדרתי שאמר
אני וחמורי נאכל כאבוס אחד ,גם שאה מהזדעזעות מילוג דמעות .ובב.ר פ"כ כמכו
הררוש על לשון בזעת אפיך ואמרו שם,כיון ששמע אד"הרכן הזיעופנ.ו אמר מהאני :קשר
לאבוס כבהמה ,איל הקב"ה הואיל והזיעו פניך תאכל לחם ,ועכ"פ הסגנון הפשוט שלפנינו
הוא היותר קדום:
רב ור' אבהו.
במו"ק (ט"זע"ב) .אמר אלהי ישראל וגו' מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים .מאי
קאמר ,אמר ר' אבהו היק אמר אלהי ישראלינו'
.אני מושל בארם ,מי מושל בי צדיק .ששי
גוזר פירה ומבטלה (רשייצדיק מושלבי ומבטלה) .אלה שמות הגבוריםוגו' יושב בשבתוגו'.
מאי קאמד ,א"ר אבהו ה.ק ואלה שמות גבורותיו של דוד ,יושב בשבת .בשעה שהיה יושב
בישיבה לא היה יושב ע"נ כרים וכסתות אלאע"נ קרקע ,דבל כמה דהוה רביהעירא היאירי
קיים הוהמתני להו לרבנן ע"ג כרים וכטחות ,כי נח ניגשיה הוה מתני דוד לרשן ,והוה יחיב
ע"ג קרקע ,אמרוליה ליהוב מראכרים וכסתות לא קבילעליהי החכמוני .אמר רב איל הקב"ה
תהאכמונישאנינוזרנזירה ואתהמבטלה .ראש השלישים .תהא ראש לשלשתאבות .הואערינו
העצני .כשהיהיושכועוסק כתורה היה מעדן עצמו כתולעת וכשעהשיוצא למלחמההיה מקשה
עצמוכעץ .על שמונה מאות חלל כפעם אחת ,שה-ה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חלל בפעם
אחת*והיה מתאנח עלמאתימי דכתיב איכה ירדף אחד אלף ,יצתה בת קול ואמרה ,רק בדבר
אוריה החתי .והנה לפנינו ש"ב (צד ח') מפרש שביית באדם :משכת ג"כ על יראת אלהים,
ופירשומי מושל בצדיקים (כלו' מי בהם שנקרא מושל)הוי אומר צדיק מושל ביראת אלהים,
:ה הכובש אתיצרו .וזה הפירוש שהלב מסכים לו נוטה לגמרי סמה שפירשו ר' אבהו בגמרא,
ן כ 5זה מן רכ 5כמה דהוה רביה זכז' ;ד 5א קביל :ליה .הוא הוספת הגמרא לפרש דברי
ר' אבהו .ולכך נשתנה סגנון הלעזן מן עברית לארמית:
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ז;,

וכפ"ג (צד ט"ו) מפרש ,יושב בשבתוכל העם יושבין בישיבה לשיו .אכל דוד המלך לא על
הכר ולא על הספסל אלא היה יושכ על הא-ן ומלמד תורה וכו' (וזה כר' אבהו אלא שהוא
הוסיף לפרשהגבורים ,גבורותיו של דוד) ,דבר אחףתחכמוני אתה יושכבישיבהשאין בהסמ.כה
תהאכמונימיכן אמרווכו' (וזה הפירוש תחכמוני פירשו רבג.כ אבל כענין אחר) מתיל ראש
השלישי (כגמרא השלישים) ,שתהא ראש לתורתי ,ד"א ראש השלישי ,תחלק עם נ' צדיקים
אברהםיצחקויעקבנד.א ראשהשלישי ,שההאראשון שלאבות,וכו' (עפ"ידפוסוו:.יציאהוספת.
הדברים ואפשרשאינו שם אלא הנהה עפ"י הגמרא) ,ד"א ראש השלישי שתהא ראשלכל ישראל
וכו' .דבר אחר עדינו העצני .כשאתה יושכ בבי"המד שתהא מעורן כתולעת ,כשאתה יוצא
למלחמה תהא קשה כעץ ,מה שכרךלשיי ,על שמונה מאות חללוגו' חסר אתהמאתים .אמר
לפניו רב"שע מ"מ אני חסרמאתים .איל דורכני לא כך כתבתיוכו' אכל אתה עשית רצונ.
ולא עשית כלרצוני רק בדבר אוריה החתי לפיכך חמר מאתים .והנה כל לב מרגיש .רג.ש
שעיקר הדרוש לפנסו ,ונשתנה קצת כפי ר' אכהוורב .ועכ"פ לא הועתק לפרנו מהגמרא:
סוטה (לייה ע"אוב').ויך באנשי בית שמשכי ראו בארון ,משום דראוויך .ר' אבהו
ור'אלעזר .ח"אקוצרין ומשתחוין היו (רשיי לא בטלו ממלאכתן לבכרווהאי ראו לשוןבז.ון
כמו אל תראונישאני שחרחורת) ,וח"אמילי:מיאמור .מאן אסריךדאימריית(רשיימיהכעיסך
כשכעסת וכו') ,ומאן אחא עלךדאיפייסת.ויך בעם שבעים א.ש וחמשים אלףאיש .ר' אבהו
ור' אלעזר חד אמר ע' אישהיו וכל א' וא' שקול כנ' אלף ,ות"אנ' אלףהיו וכל א' וא' שקול
כע' סנהדרין .ולפנסו פי"א (צד רה) .היהלהן לאנשיבית שמשכיון שראו אתהארון ליחול
את כנדיהם ולהניח עלפניהם (שלא לראות כבלע את הקודש)ולבאוליפוללפניהארון כשעה
אחת כשתים כשלש עד שיתכסה הארון ,ויתגדל .1תקרש שמו של הקב"ה מסוף העולם ועד
סופו.הן לא 1WXכן אלא כשראו את הארון
וזוקפין ועומדין שרקרין ומדברים דברים
יוכו',י לפיכךנפל מישראל נ' אלף ותהדרי
יתיר.ם שנאמרובית שמשקוצריםוגו'והןאינןשיו
ין
קי
חע
וד
גדולה עמהן שא'ויך בששי כ.ת שמש וגו' ,ומי הרג את כל אילו ,אמרו לא הרנואותן אלא
טשי בית שמש שלא היתה בהן ררךארין ,פירוש דדריש מדכתינויך בששי כיח שמשוגי'
ואח"כ כתיבויך בעם שבעים א.ש וגו' ,כלו' בגלל אנשי בית שמש הכה בעם ,ועכ"פ אלו
הדורשים רחוקיםזה מזה כרחוק מזרח ממערב:
בעבודה זרה (ג' ע"ב) דרשו המזמור למה רגשוגוים על ימות המשיח ומלחמת גוז
ומגוג והקב"היושב ומשחקעליהןש ':יושב בשמיםישחק .ואמרו בשם ר'יצחקאין לו להקב,ה
שחוק אלאאותו היום בלבד .ופריךאיני והא אמר רב יהורה אמר רב שתים עשרה שעותהוי
היום ,שלש הראשונות הקב"היושג ועוסק בתורה .שניותיושבודן את כל העולם.כיון שרואה
שנתחייב העולםכלייה עומד מכסאדין ויושבעל כסא רחמים ,שלישיתיושבוזן את כל העולם
כולו מקרני ראמים עדכיצ .כים ,רב?.ית יושב ומשחק עם לויתן ש':לויתן זה יצרת לשחק
בו .א"ר נחמן בר יצחק עם בריותיו משהק ועל בריותיוא.נו משחק אלא אותו היום בלבד.
ולפנ:.ובפי.ג (צד ס"אוע' .,ומיום שנברא העולם עד אותה שעה ישבתי על כמא כבורשלי.
שליש היום אני קורא ושבה .ושליש היום אנידן את הדין ,ושליש היום אני עושה צדקה זן
אניומכלכל ומפרנס את כל העולם כולוואת כל מעשהידי .שבראתיבעולמי.ואין לטי שחוק
אלא שעה אחת בלבד ,אימתי יש לפני שחוק כשעה שאו"ה מתנאים ואומרים ככמה גבור.ם
הוא גאעלינו .יבא עלינו כאלף אלפים גכורימ וכו' .ועל אותה שעה א .:משחק ש ':למה
רגשו גוים וגו' יישב כשמים ישחק .אף במקום אחריש לטי שחוק ואין שהוק וכו' ,בשעה
שפושעי ישראל מבלעין את הכשרים שכהן ש ':זומם רשע לצדיק וגו' ,מה כתיה אחר.ו ה'
ישחקלו .וענין זה רוטליש היום נכפל כמה פעמים כמו שרמותי במ"ע אות ,'1ולבי אומר לי
שהיא הנדהפייטניתעתיקה .והב.אה רב מא"י לבבל בשינוי סאון עד שנוטות האגדות זו
י
הרבה ,ועכ,פ האגדה שלפנינו היא קרומה ,ומבאר שם לפ:י:ו הטעם למה
זי
מע
שפוש
ישראל מבלעין את הכשרים שחוקואיןשהוק .לפי שהקב"הרחמיומרובין על ישראל לעולם
ב.
:תחרט הקרה
ן על רשעים שבהןכין על כשר.ם  'rawוהוסיף שם על זה ,אף במקום אחר-YW1
ביצר הרע ,אמר מה שכר עשיתי ונתחרטתי ממנו שכראתיאותובעולמיוכו'.וטין זה שמתחרט
' ולדעת סדראליהו המקרא וחמשה סרניפלשתים ראו וגו' הוא מאזהר51 .א 'דעו שהלזים הורידו
את הארון .ומה שכתוב ואנשיבית שמש העלז עלות וגו'היינו אחרשהורידיהו הקוים הקריבו בני העיר
לא כיפרו בזה מעשה אותן הקוצרים בעמק:
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הקב"ה על יצה"ר אמרהרבי המא ברביחנינא בברכות (ל"כ ע"א)ומיית .עלה תלתאקרא..
אלא שלא אמרבפירוש שמתחרט ,אלא שהמקראותשהביאמוכיחיןכך .אולם נמוכה (נ"ב ע"ב)
אמר רבחנא בר אחא אמריכי רב ר' מתחרט עליהן הקב"ה שפראן וכו' ,והרמ.נייהו הוא היצר
הרע ,ודר' חמא בר'חנינא רברכותאיתא התם בשם ר'יוח:ן .ובלי ספק דרחב"ח בשם ר' יוחנן

אמרה ,אלא שלא שלשלו התם את השמועה .אמנם המקרא שלפנינו אם ישוך הנחש וגו' לא
הובא שם אלא מקראות יותר פשוטים ונגלים ,וזה מוכיח על קדימת המאמר שלפנינו ,שכן
נמצא במדרשים הרבה פעמים שהאחרונים מביאים מקראותיותר פשוטים ונגלים ממח שהביאו

הקורמים להם1
ברכות (י"ב ע"ב) ואמר רבה כר חינגא סבא משמיה ררב כל שאפשר לו לבקש
רחמים על חבירוואינו מבקש נקרא חוטא שנ'גםאנכי חלילהלי מחטא לה' מחדול להתפלל
בערכם .והואלפנינופי"ו (צרפיו) .ואף הוא השיכן כעניין ש ':נם אנכי חלילהליוגו' .מיכן
אמרוכל שמפקבידו לבקש רחמיםעל חבירו ועל הציבורואינו מבקש נקרא חוטא שנ' מחטוא
לה' .ובלי ספק שהוא מאמר קדום כמשמעות הלשון מיכן אמרו ,שהרי הדבר כאמת כמעט
מפורש במקרא:
בקידושין (פ' ע"כ) גרמי:ן אמתרתין אבל אשה אחת מתייחדת עםשני אנשים ,א"ר
יהורה אמר רכ לא שנו אלא בכשרים אכל כפריצים אפי'בי עשרהנמי לא ,מעשה והוציאוה
עשרה במטה(עיי' רש") ,ותוגרסינן התם (פ.א ע"א) .א"ר יהורהאמי רכ לא שנו אלא בעיר
אבל בדרך ערשיהיו שלשה שמא יצטרך אחד מהם להשתין (ברשיי לנקביו ,ובעי להתרחק
לצניעות) ונמצא אחדמתייחד עם הערוה ,גימא מסייע ליה ,מיסרים לו (לבעל שמביא אשתו
סוטה לכהן)שניתלטידי חכמים שמאיבא עליה בדרך ,תרי ואיהו הא תלתא ,התם כיהיכי
דגיהוו עליה מהדי .ולפנינו בפייח (צר קיא) איתא .אבל אם תאמר אשה אחת מתייהדת עם
שני אנשים,א.ן הלכה כן ,שאם יעמוד אחר ויבא עליה בעבירהאין כאן עדות שלימה .אבל
אשה אחת מתייתרת עם שלשה בניאדם .שאם יעמוד אחד מהם ויבא עליה בעכירה יש כאן
עדותשלימה .ומה הפרש rtsשנים לשלשה (כלו' כשם ששנים אין מתביישין זה מזה כמוכן
בשלשה) .אלאזה ששנו שלשה לא שנו אלא בתלמידי חכמים ובחכמים גדולים ,אכל בפריצים
אפי' עם מאה לאתתייחד .והנה רישאפליגי אמיתניתין ואומרתשא ;.הלכהכן ואינה מתייהרת
אלא עם שלשה ,אולם סיפא שמחלקתבין ת.ה ופריצים היא גופא קשיא דאמר ל"ש אלא בח"ח
וכחכמים גדולים .הא סתם כשרים לא ,ואה"ב אמר אבל בפריצים וכו' הא בסתם כשרים
מתייחדת ,ועל כראינו צ"ל הא מהם כשרים לא פגי כשלשה עדבי עשרה ובפריצים אפי' עם
מאה לאתתייהר .והנה רב מחלק ג"כבין כשרים לפריצים דאפי'בי עשרהנמי לא ,ובירושלמי
א"תאמרא הא מילתא משום ר' אכון ,א"ר אבון כד.א בכש'רין אבל בפריצין לא תתייחד אפי'
במאהאיש .ותפם מאה כמו שהיא לפנינו ,ואביא ראיה דרב לא מעצמו ומסגרתו אמרכן אלא
מתניתא הוהביריה .דאמרינן שם .רב ורב יהודה הוה קאזלי באורחא .הוה קאזלא ההיא איתתא
קמייהו ,איל רכ לרביהודה דל כרעיך מקמי גיהנם וכו' אילמי יימר הככשריםכגון אנאואת.
אלאכגוןמאי.כגון רביחנינא בר פפיוחביריו .ולשוןמייימרמוכיח דלאואיהו מרה דשמעתא
אלא שלא שלשלו את השמועה ,ועכ"פ ההלכהשלפנינוהיא הלכה קדומה ,רקשאין להכריע
מאיזהמתניתאאמרו רב ור'אבוןלמילתייהו .אםמברייתא שלפנינו אוברייתא אחרתהוו להו:י

י הואיל יבאהלירי כאן הלכה מפורשת החולקת על
בפירוש נגד המשנהואין הלכהכן .אסדר כאן מה שמצאתיו עור חולקעל התלמ~ר שלנו:
בפטיו (צדע"ג) .אמרל'אין דם אדם אסור מן ההורה .אמרתילובני מה ראיתה* אמרלי
 .רבי
הכהום אומר(וכלדם] לא תאכלו[בכל מושכתיכם לעוףויבהמהן .האאין כאן דם אדם .אמרתילו .והלא
הדבריםק"ו .מה אם בהמה וחיה ועוףשהןדרכןלאכילה אסור .ארםשאי; דרכו לאכילה לא כל שכן שדמו
הדם הוא הנפש תוק .ואומרכי נפש כל בשר
אשרעלינו ,והכתוב אומר רק הזק לבלתי אכול הדם
ודמו בנפשו הוא וגו'] .להביא את דם האדם שאסור באכילה וכו' .והנה לדעתו דם האדם אסור מק"ו
וטרה וכתבליה קרא .והנה גמרא ערוכה בכריתות שאין דם הארם אסור אלא מדרבנן .וקריליה התם
דם מהלכי שתיים,לפי שהנפש סולדת מאכילת רם האדם ופסק הר"מ בהלכותיו ה' מאכלות אסורות פ,1.
אבל דם דגים וכו' ודם האדםאיןחייגיןעליו
דם וכו' דם הארם אסור מדברי סופרים אם פירש וכו':
~lwa
בפטיו (צר לב) .איל הקב"ה למשח לך אל העם וקדשתם וגו' ויטנו חכמים (במשנה) וקרמתם
בטבילה .וזהו כנגד סוגית הגמרא .רבכריתות (ט' ע"א) גרסינן 7ענ'ן קבלת גרים .רב' אומר ככם (כגר
המשנה והתלמוד .שסדר אליהו אזמר

"י
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סנהדרין (פ"ב ע"א) ,בעא מציה ר' כסא מרב לא פגעו בו כאין (בבועל ארמית)
מהו ,אנשיה רב ~גמריה ,אקריונהו לר' כהנא בחלמיה בגרה יהודה וא' ,אחא אילהכיאקריון.
ארבריה רב לגמריה .בגדה יהורהזו ע"ז וכו' ,ובעל בה אלנכר .זה הבא על הכותית ,וכתיב
כתריה יכרת ה' לא.ש אשר יעשנה ער ועצה מאהלי יעקב ומגיש מגחה לה' צבאות ,אם ת"ח
הוא לאיהיה לו ער בחכמ.ם ועצה כתלמידים ,אם כהן הוא לאיהיה לו בן מגיש מגחה וגו',
ובשבת(":ה ע"כ) הובאנמי בשם רככשי:וי לשון קצת ,אםישראלהוא לאיהיהלו ערבחכמים
ולא עצה בתלמידים וכו' ,אולם כפי הגמרא דם:הדרין לא אמרה רב מדעתיה אלא מגמריה,
והוא לפ:י:ו כאליהו זוטא פ.ג (צר קע"ת ומפרש לא ער בחכמים ,לא מי ששואל כהלכה
בבי"המר ,ולא ערהבתלמירים ולאמישמש.ב כהלכה בתלמירימ ,ולאכהן המגיש מגחה וכו',
ובל' ספק דההיא ב-,ייתא קדומה היא ואגמרה רב וא:ש' ,אלא שאין להוכיח אי מהבא או
ממת:יתא אחריתא אזמרר ליה לרב ,ועכ.פ לפנינו לא הועתקה מהגמרא;
בבימין (מ"חע.א) .איל רב כהנא ורב אסי לרב כהיהביה כהושעבן אלהויעש הרע
בעמי ה' רק לא כמלכ' ישראל ,וכת.ב עליו עלה שלמ:אטר וגו' ,אמר להו אותן פררמיאות
שהושיב ירבעם על הדרכים כדי שלאיעלו ישראל לרגל בא הושעוביטלן .ואעפ"כ לאעלו
לישראל לרגלילכו בשכי ,ובב"ב (קכ"א ע"ב)
ישראל לרגל ,אמר הקב"האותן a':rשלא
אמרעולא שיו"ט שלט"ו באסה.הלפ .שבטל הושע וכו' ,וכה כסוף תענית ושם מסיים ,ושמר
לאיזה שירצויעלו .ובירושלמ' כוף תע:ית א'תאמרא בשם ר'חייה בשם רב שבו התיר הושע
וכו' .ואח"כאיתאכהנא שאל לרבכל הדא ט.בותא רבתא עבר וכתיבכיהעליו עלה שלמ:אסר
וגו',א.לע"י ששמט את הקולר מצוארו ותלוע בצוארהרבים .לא אמר כל עמאימקון .אלא
מאן דבעימימיק יסוק ,ושה עקרו של דבר הוא בפדר עולם פכ'ב .אותה שעהכיון שראה
הושעכן אלה שגלו עגלי הזהב עמר והעכיר פרדמאות שהושיב ירבעם בן נבט עלהתחומין
שלא לעלות לירושלים .שבכל מלכי ישראל הוא אומרוילך בדרך ירכעס וגו' .כהושע הוא
אומר רק לא כמלכי ישראל וגו' ,אלא מפ .:מה נתחתם גזר דצם לגלות בימיו ,מפני שהיו
ישראלחולין את הקלקלה כמלב-הם וכו' ,והנה רב לא משמיה ד:פשיה אמרה אלא מברייתא
דכדרעולם .אבלל.ש.:ה דרב שב.רושלמי ליתא בסדרעולם ולא כגמרות ,אולם הוא לפנסו
באליהו זוטאפיט (צד קפ"ח) .כימי"ושעוכו' .אלא משעטרירבעםבן :כס ועד שבא הושעבן
אלההיתהעכ.רה קשורהביהיר וקשהלפניאבהרחמיםלהגלותצבורבשוןהיחיד ,ומשבאהושע
בן אלה עמדוביטלכל המשמרותכולן .והיהמכריזואומרכלמי שהוא רוצה לעלות לירושלים
-

על.

יהיה) כאבותיכם .מה אבותיכם לא נכנסולברית אלא במילה וטבילה  nws~nlדם אף הם לאיכנסולברית
אלא במילה וטבילה  nNY-rllדמים .זאמריכן עלה בשלמא מילה וכו' הרצאת רמים דכתיב וכו' אלא
טבילהמגלן .רכהיב ויקה מטה וא' ויזרק על  .aynואין הזאה בלא טבילה .ולאמייתי קרא וקרעיהם
בטבילה ,וכיבמות(מ.ו שב) שאלוה.כ טנילה מנאליה .אילימא מרכתיב5ךא 5העם וקדשתםהיום ומתר
יכבסו שמלותם ומה במקוםשאי ,טעון כיבוס בגדים וכו' זדילמא נקיות בעלמא אלא מהכא ויקה משה וגו'
וגביריראין הזאה נלא טבילה .ופי' וקדשתם וגו' כמו שתרגמו המתרגמים ותזמינון יגמא דק ומחרויחוורון
לבושיהון .וכבר הארכר,י בזה במ"ע במכילתא מס' דבחרש פ"נ (סיר ע"א) אות י"א ערש .אמנם הנץ 1ra
כלעני; הפרק הוא כנגר ההלכה שבגמרא .שזהו ששנה שם בא הבירו וכו' אף בזהיש בו מקראואין בו
נושנה .אמרתי לו בגי רחיצתידים מן התירה (וקטיעה רישא שחסר מה ששאל זה האיש) .אמרלירבי
לא נאמרה לנו מהרסיני .אמרהי לובני דברים הרגה יש לנו וחמורן הן ולא צרך הכתוב לאמרןוכו'.
ם מן התורה ממשה אהרןובניו שנ'
יע.זמייהי הא דזקדשתם כטנילה .ואח"כ כהב .ולמדנו רהיצתירי
וידברוגו'ועשיתכיורוגו' זרהצו ממנווגו' .אב 5בישראל מהו אומר והתקדשהםוהייתם קדושים .מכן היה
ר.ג אוכלהזלין בטהרה ,אמרו לאלכהניכ בלבדניתנה קדושה וכו' .ובאמת הלכה רווחת בישראל שאינה
מן התורה אלא 'כלמה תיקנה ולקדשים בטבילתידים .ולשאר דברים בנטילתידים .ולא 'טמענו שתהיה
נטיי
תידים טן תתורה רק לר' אלעזרבן ערך שאמר הזלין ק"ו ע"א) וכל אשריגע גו הזב א"ר אלעזרב;
ערך מכאן כמכוהכמיםלנטילתידים מן התורה .ואמר רבא שם .מצוה לשמוע דברי ד"א בןערך .ופירש"י
רבא אמר דאורייתא היא וכו' ,והא דגרסינן בברכות סוף פרק דאלו דברים .ראר"י אמר רב ואמרי לה
במתניתא תנא והתקדשתם אלו מים ראשונים .והייתם קדושים אלו מים אחרונים .כי קדוש זהשמן.אני
ה' אלהיכם זו ברכה .וודאי שא.נה אלא אסמכתא .רמים אהרוגים ושמן עדים המ על כך ,אלא וודאי
ברייתא עתיקתא כאן שנרהית מהלכה שבגמרא .ויש להעירעל לשון רהיצת ידים .שהיא לש לשון
המקרא והמשנה .והא שמסים שכל המבעט בנטילתיך'םוכו'.נל' ספק שהיא הוכפהמגליון:
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יבוא ויעלה ,ועליו הוא אומרויעש הרע וגו' רק לא כמלכי ישראל וע' עליו עלהוגו' ,ושמט
קולר מצוארו ותלאו בצואר הרבים ,מ.כן אמרו כל העושה מצוה ואיש עמרה ה"; מתהייכ
תפשווכו' .ולדעתי כל הסגנון של ברייתאזו מוכיח שהיא היא היתה המקור לדברי רב:
בסנהדרין (י"סע"ב) .לכן כה אמרה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם.וכיהיכן
מצינוביעקב שפדאו לאברהם .אמר רביהורה [אמר רב( ,כיהבדקדוקיסופרים)] שפדאו מצער
גידול בנים ,והיינו דכתיב לא עתהיבוש יעקכוגו' לא עתהיבוש יעקבמאביו .ולא עתה פניו
יחוורו מאבי אביו .ועיי"ש ברשיי ותו' .ובב"ר פם"ג אמר ר' שמואל ב"ר יצחק מהאי קרא
דאכרדק לא ניצול מכבשן האש אלא בזכותו של יעקב וכו' ,ובויקרא רבה פל"ו אמרוה
ר' כרכיה ור'לוי בשם ר' שמואל כר נהמן (ויראה דכצ"ל בב"ר רשכ"נ) ,ומקור הרעיון הזה
היא לפנסו כאליהו זוטא פי"ב (צד קצ"ד) ,עם הארץ שהיקרא והישנה אתבנו תורהבנו מצילו
מדינה של גיהינם שנ' לכן ונו' ולא עתהפניו'חורובאביאביו,דהיינו אברהם ,ורב ביאר הדבר
והרחיבי ,וכמו שפרשתי דבריו במ"ע שם אות ט' ,ועכ"פ מאמר קדום הוא רברא מזכה אבא:

ר' אלעזר.
בתנחומא ס"ס תולדות (הוצאת מהורש"ב) .א"ראלעזר שלש דמעותהוריד עשו אחת
מימ.נו ואחת משמאלו ואחת נסתלקה בתוךעינו ,אמר הקב"ה הרי הרשע (היה) [הזה] בוכה
עלחייו מהאני מהזירו ריקם סיר אמר לאביו ש.ברכו .זש"ה האכלתם לחם דמעה ותשקמו
כדמעות שליש ,א"ראכין בשם ר' אחא אמרו ישראל לפני הקב.ה רבש"ע ומהעיטו הרשע על
שהוריד שתי דמעות :תמלא(ת]עליו רחמיםמיד .אנו תד.רה כיום ובלילה עאכ,וכ וכו' .ושם
בפ' קדושים ,בוא וראה כבוד אב ואם כמה הביבה וכו' מנין ~ 1wrהרשע ע"י שכיבד את אביו
וכו' .ר"א אומר שלש דמעות וכו' והשלישית :קשרה בעינו ולא ירדה .א.מת .בשעה שבירך
יצחק את יעקב וכו' ,ומה אם רשע זה על שכיכר את אביו וכו' .ובמדרש תהלים מזמור פ'
האכלתם לחם דמעה 1ג '1ר' אלעזר אומר נ' דמעות וכו' והשלישית היתה קשורה בעינו וכו',
ר'אבין אומרואית דאמרי משמיהדרבישמלאי .אמרה ח"י לשי הקכ,ה רבש"עבזכותג' דמעות
שהוריד השלטתו מסוף העולם ועד סופו ונתת לו שלוה בעיה"ז כשחבוא לראות עלכו::ו
וכשנשפוך :פש:ו עאכ"וכ .והנה לפנסו פי"ג (צד ס.ה) ,וכשכר שת-דמעית שהוריד עשו נחו
לו את הר שעירשאין גשמי ברכה פוסקין ממנו לעולם ,וכשכר שנטל אחכליו והלך לו מפני
יעקבנתנולו מאה מדינות ,ונכפלת הרישא בפכ,ד (צר קשה) וכאליהו זוטא פ"כ (צד קע"ד).
והוא המאמר העקרי והקדום והדרשנים חרחיבוהו ותלו בו דרשותי"ם .אולם הסיפא וכשכר
שנטל את כליו וכו' לא נודע לי לה דוגמא ,ובאליהו זוטא מסיים ואף בני שע.ר שקיבלו את
בני עשו כסכר פנים יפות נתח להן שכרןוכו' .ואף לזו לא נודעלי דוגמא:
בסנהדרין (צ"כ ע"א) ,ואיראלעזר כל שא:-ו מהנה ח"ח מנכסיואינו רואהסימן ברכה
לעולם ש':אין שריד לאכלו עלכן לאיחילטובו.אין שריר אלא ת"ח שנאמר ובשרירים אשר
ה' קורא .ואיר אלעזר כל שאינומשייר פה על שולחו אינו רואה מימן ברכה לעולם שנ' אין
שריד לאכלו ונו' ,ולפנ.נו פי.ח (צר צ"א) ,מעיד א:י עלי את השמים ואת הארזן שכל ת.ח
ואינו נהנה משלצבורכלום ,הרי הוא בכללאשרי .וכל שלחן שאין
שאובל משלו ונהנהמיגיע
ירך שנ'אין שריד לאכלו וגו',ואין שרידים אלא ת"ח ש ':ובשרירים
ה"ה נהנה ממנו אינו מכו
אשר ה' קורא .והדברים מראים שזהו עיקרו של מאמר ר"א;
' ע"ב) .אמר רבה בר רב הפא אמר רכ הכא .ואמרי לה א"ר הונא א"ר
במכות(י
אלעזרמן התורה ומן שכיאים ומן הכתובים בררך שאדם רוצה לילך בה מוליכיןאותי .מן
התורהוכו'.מן הנביא.םוכו'.מן הכתובים רכתיב אם ללצים הואיליץוגו' .ובשבת (קיד ע"א).
אאמר ריש לקיש מ"ר אס ללציםוגוי כא ליטמא פותהין לו בא ליטהרמסייעין אותו .ולפנינו
באליהו זוטא פ"נ (צדקשו) .וכאיזה צד ,יעשה אדם עצמו צדיק לדבר אמת ,מוסרין לו מלאך
שמתנהג עמו כדרך הצדיקים ומדבר אמת ,עושה אדם עצמו חסידוכו' .ואם עושה אדם את
עצמו רשע לכחש ולשקר ,מומרין לו מלאך שמתנהג עמו כדרך הרשעים ומכחש ומשקר ,עושה
אדם עממו מידה בי-313ת וכו' ש '3אני ה' חוקר לב בוחן כליות לתת לאיש כדרכיו וכפרי
מעלליו ,ועל ידי דור הוא אומר עם הסיר תתחסדוגו' ועם עקש תתפתל ,ואם שכולם פונים
אל :קודה אחתשונים הם זה מזה ולא הועתקו זה מזה:
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שאר אמוראים.
בבא בחרא (ח' ע"א) ,גםכ
 .יתר בגוים עתה אקבצםוגו' .אמר עולא פסוק וה

כלשון ארמית :אמר ,.אי תגו כולהו עתה אקבצם ,ואם מעט מהם יחלו ממשא מלך ושרים,
ע-י"טברש.י.ולפ:ינ
 .פ.ה (צד ב"ב) .אדם שעכר עבירוה וכו' וחת ועשה תשובה וקרא תורה
:ביאים וכתוב.ם ושנה משנה מדרשהלכית ואגדות ושמש הכמים .אפי' :גזרועליו מאה נזירות
הקב"המעכ.רן הימנו שנאמר גם כ.יתנו בנוים וגו' אל תאמר כן אלאהוי אומר גם כיישנו
בגוים ,והנה דרשו במדת אל תקרי ,ולא עפ"י לשון ארסית:

בסנהדרין (צ"ב ע"ב) ,בענין מתים שהחיה יחזקאל ,ר' יצחק נפחא אמר אלו כני
ארם שח.פו אח ההיכל כולו שקצים ורמשים .ש ':ואפוא ואראה ותה כל תבנית רמש ובהמה
שק.ן וכלגלול .בית יש-אל מחוקה על הקיר סביב וגו' .וכת.ב התם והעבירני עליהם סביב
סביב,וע.י"ש כרש" ,,ולפ:י:ו פיה (צדכיד) .והעבירני עליהם מביבסב.בוגו'ולהלן הואאימר
ואבוא ואראה והנה כל תבניתוגו' .כאן נאמר סביב טביב ולהלן נאמר סכיכמכיב .מה סביב
סב.ב האמור להלןמשוק ;.כעז .אף סב.ב סביב האמורכאן משוק.ן בע"ז .וזה שלא כפיר.שי
אלא גז"שנמיר .אולם לא נאמר לפנסו שהיו אותן מניא שה.פו את הה-כל וכו' .וכשגלו מא"י
מתוכולם באותההבקעה .אלאריי:פהאהוסיףמעצמוכן ,שכאן לא :אמראלא שעובדי עבורה
זרהה.ו ,והנהיתבן רשמעריי :פחא האדלפ:י:ו .אבל וגרא .לא הועתקלפנינו מהתם:
טמ (ק"ו ע"ב) .וא.ר .צחק מ"ר גם אל .חצך לגצה ,אמר הקב"ה:ית .דואג לעלמאראתי .אמר לפ:יו גם אליתצך לנצח (ליהא"כ .בכת" -דקדוק .סופרים עי'"ש) ,ליסרו שמעתא
כי מדרשא משמ.ה ,אמרלפ.:ו יההך .1סהך מאדל ,ליהו .ליה בפןרכנן .ושרשך מארץ היים
סלה .ולפ:י:ו פייח (צד ק"ו) .גם אל .חצך לנצה.בין כעו.הןבין כעו"הב .יחתך ויסחך מאהל,
זה בית המדרש ,אמרו הכמ.ם בין לעולם הזהבין לעו.הב וכין לימות המשיח אף שיההו לא
תיזכר כבי"המד ,ושרשך מארץ ה.ים סלה~ .ה העו"הב שצדיקים חיים וקיימים בו לעולם
ולעולמי עולמים .יהסג:ון מוכיח שהוא מאמר קדום כמין דואג וסרר אליהו :שחמש
ומאמרו של ר'יצחכן הוא מאוחר אבלאין להכריע מאיזה מקור לקחו:
ביבמות (סיד ע"א) .א"ר יצחק מהי מההיו אבותינו עקורים ,ממגי שהקב"ה טתאוה
לתפלתן של צדיקים .וענין זה כחולין (ם' ע"ב) לר' אטי שעמדו דשאים על פתח קרקע ער
שבא אדה"ר וכקש עליהם רהטים וכו' ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים ,והיא
מפד
לפ:-:ו פייח (צר צ'ט) כתשובת אליהו על הנעצרים מהיות להם כזים ,אמרתי לובני
שהקכ.ה אוהבן אהבה גמורה ושמה בהן.מצרפן כד' שירבו רהמים לפגיו וכו' ,תדע לך שכן
צא למד מאב:.ו אברהםוכו' .מרבקה וכו' ,מרחלוכו' .מח:ה וכויי אלא תפזם מידה ראשו:ה
שאמרת -לךמתחלה .מפני שהקב"ה אוהבן וכו' כד -שירבו רהמים לפיהוסגנון המאמר מלמד
שהואמקיר הדעהה:1,
בפכייךיצ
ר קב"ה) .זרעו של עשו הרשע וכו' כ.ון שמת יצחק ביטלו את המילה
מכשרם .שנאמר בית נאים יסח ה'ויצב גבול אלמגה .בית גאים יסח ה' זה ביתו שלעשו .ויצב
גבול אלמנה .זה ביתו של עובדיה .וכסנהדרין (ל"מ ע'ב) ,א"ר יצחק מפי מה זכה עוכד.הו
ל:כיאות מפי שהחביא מאה;ביאים(ועיי' רשיי) וכו' חזון עובדיהוגו' מאי שנא עובדיה לאדום,
א"ריצחק אמר הקב"ה יבא עוכד'ה הדרביןשני רשעים וכו' ,אמר אפרים מקשאה תלמידו של
ר"מ משום ר"מ עובדיה גר אדומי היה וכו' ,ויראה שמסורת קדומה היתה שאותה אלמנה אשת
עובריה מבית אחאבה.תה .והוא הוא עובדיה הנביא:
בפיל (צד קמיט) ,כי שם שאלמי שופווגו' .מלמרוכו' ואמרו שירו לנו מש.רציון,
אמרו להןשוט .עולםא.לו שרנו לא גלעו מארצם ,משלו משל לה"ר ,לכת מלך שנשאתלבן
מלך ,אמר לה מזנילי את הכוס אס לאוהר.ני מגרשיך .לא מזגה לו ונרשה .לסוף שגרשה
הלכה ונשאת למוכי שהין אחד .אמר להמזגיל .אתהבוס .אמרהלו שוטה שכעולם,אני כל
עוצם .לא נתגרשתי אלא שלאמזגתי אתהכוס .אתהשאינך אלא כאהד מעבדיעבדי אתה אומר
י לי אח הכוס .כך ישראל וכו' ,ומשל זה נמצא כפסיקתא רבתי פכ"ח (צד קליוע"א).
ליסיג
אמרו להם אויה עמדו
לר' יצחקבן טבלאי ,אמרו שם,כי שם שאלונו שושווגו' ,באותה
ושוררולפניע"ז כדרךשהייתםמ'טורריםבכית המקדש ,אמרו להםאWיY
"אמרנו שירהבמקומינו
לו
לאגלינו מארצנו ועכשו היאך נאמר שירה לפניע"ז .היה ר' יצחק בן טבלאי אימר משלו
משל לשד למלך ביוד
כת מלכים א-ל עמדי והשקגי כום אחד וכו' .והנה שינו שם
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הסגנון שיאמרוש.רהלפניע"ז .גםמצון המשל שם משונהקצה .וכלה.ך .טעם שעקרולפ:.:ו,
יבן טבלאי נשתמש בו(,ועיי' במהיר ערךרייב; טבלאמי הוא):
.רי
בירושלמי סוף ברכות אמקרא אל תכוי כי זקנה אמך .אמררב,.ע.רא אם ~:דקנה
אומתך עמור וגדרה כשם שעשה אלקנה שהיה מדריך אח 'שראל לפעמי רגלים ,ההיד ועלה
האיש ההוא מעירו וגו' ,ומקור אלו הדברים הם לפ:':ו בשה (צר פיה) באריכות יה.רה מך
שהיה עושה אלקנה ככל ש:ה ושנה להדריך את ישראל לפעמי רגלים .ובלי ספק שזה היה
מקורו של ר' זעירא:
בסנהדרין (ע"אע.א) .אמקראכי סובא וזולל יורש וקרעים תלביש :ומה ,א"ר וירא
כל ה.שן בבי"המר תורתו נעשית לו קרעים קרעים ש ':וקרע.ם תלביש נומה ,לפ.:נו בסייג
יצר מ"ר) .ירא אדם שואל ומשיב ביש.כתו בכי"המר כדי שתרבה הכמתו כידו ,וכדי שלא יבא
לידי תתמהשי' וקרעים תלביש נומה ,לפישאין לך מ.דה קשה בעולם אלא המתנמנם בבית
הכ:טת ובבההמד .ולא זו כלבד אלאמתיך שהוא אוכל ושוהה יבאלידי תנומה וכו' ,ואםאין
הברע שהוא המקור לדברי ר',ירא ,עכ"פ לא 'חשוב שום קוראשהיעתק לפרנו מהגמרא:
שםיק' ע"א) ,מא.ועלה
 .לתרופה .ר' יצחק כראבידימ' ורב חסדא .ח"א אמר לההיר
.
מ
:
פה של מעלה .וח"א להתיר פה של  fncuא.המר
ה:קיה אמר להת.ר פה אלמין ,בר
קפרא אמר להתיר פה עקרות .ר' יוחנן אמר לחרופה ממש .מא .לת-ופה ר' שמיאל בר
נחמ:י אמר להוארפנים של בעלי הפה ,והיא בשהית (ציהע.א ,בשסוי קצה .ו;כ"פ כולהו
סכרי דלתרופה :וטר.קון הוא להתיר פה ,ואיפלג .בא!.ה פה .ואשם המקורהיאלפנ.נ
 .פ.-ח
ו להרופה .להת.י
(צדצ,ג),אילווא.לו רפואההן לישראלוכו'..אומרוה.ה פריו למאכל.על.ה
להן את הפה ,וא.פלגי באיזה פה קאמר;
בפ"ה (צד ב"ה) .וכך הוא מבירש בקבלה עליד.עבדיךה:כ.איס כי אג' ה' לא שניה.
יאתםבג .יעקב לא כליתם .אמר הקב"ה מעולס לא הבית .אימה ושנ.ת .לה .לכך הוא
י
מ
י
א
.
א .:ה' לאשניתי.והיא בה:הומא פ' נצבים לר' ה:י:א כר פפא .ושם
אכל אתםב- :נקכ
מס".
כאי וכו' מלה"ד לנכור
לא כליהם ש ':חצי אבלהכס .חצי כל.ן והם אינן כלין .וכך אמרה
 .ובמיטה (ט' ע"א)מיית .דא.ר
שהעמ.ד את הקורה וכו' כלין והקורה כמקומה עומדת.כו'
ח::.א אין הקבה נפרע מן האומה עד שעה שילוחה וכו' .אמימר טה:י להא רר' חיטא בר
פפאאהא .מאי דכתיככיאנ .ה' לא שחתיוגו' לא הכיתי לאומה וש;.תי לה ואתםכני .עקב לא
כליתם .היטו דכתיכ הצי אכלה בם חצי כלין והם אצןכלין .והע.:ן מוכיח מחוכו שעיקרו
לפנינו .והרה.בוהו בגמרא ואה"ב הרחיבוהו יותר כהנהומא:
שם בס"ה (צד כ.ה) .ובמה ירק איחם בסמה וזהב וכו' .להודיע לכל בא.עילם
שעשיר גדול היה אכרתם ,בדי שלא יהא הבריות אומרים לא יצא וכי' אלא בשביל לקפח את
הממון שהיה עליהם .ובנדרים (ל.ב ;.א) א'תאמרא בשם שמואל שהוריקן כיהב ,ופ '.הר.ן
והרא"שבדישילכועמו ב:פש חפצה .יבשרפס :.א.רשמעון בן לקיש באחים מובוה ומר:ליוה
הוריקן ,ובעל מ"כ הביא בשםההיספיה כדי שלאיפנו אל השלל כ"א אל הצלת נפשות .והענין
מוכ.ה מהוכו שעיקרו הוא לפצני,והיא מאמר קדום ,ודלא כפ" המפורשים:
במ"ח (צר מ"ו) ,ולמדו משו הבמיס ארבעהדברים .שלאיעמוד אדט בבקעה לההפלל
כדרך שאו"ה עושים .ולא יעמוד כרבים ויתפלל מפ ':דעתהבריית ,לא יעמוד אדם בין הגשים
י.הפלל מפ .:רעת:ש.ס .ויקדש ארם אה מחנ.הו ד' אמות לצפון 1כ '1ד' אמות למערב .ואס
היו :בהוך הב.ה :קדש כילן אפי' מאה אמה .ובר.יהא זו בצורחה לא :מצאת בגמרא .אולם
:מצא לרב כהנא (ברכש ל"ר ע"ב) שאמר הצ.ף עלי מאן דמצלי בבקהא ,ופרש" כבקעה
שכשהיא במקוםצ:יעיה הלה עליו אימת מלךולב .נשבר..התו
' "קשומן ויצא יצהק לשוה
א.נ בקהא דהכא מי.רי בבקעה בסקוס שרגילין שם בני ארם לעבור והולכ.
נשרה.
בירשיי חתי לבאר אמאיקריל.ה הציף .מה שלא יתבאר עפ"יהתי' .ועכ"פ לפגינו
הה
בנ
וה
דרכים ,ו
 .וקוש.ת התו' ליהא שה מצ.בה חבובה היתה ב.מ .האבות ונאמרה
:אמר משום חוקותהג'.
רי:מצא לו דוגמא (שם ג' ע"א) שהשיב ר'יום.
משוםחוקית הגויס ,והא רלא יעמוד ברב.םוכו'.
לאליהו כשאמר לו היה לך להתפלל בדרך ,ואיל מה'.ראהייתי שמאיפם'ק:.י עובר -דרבים.
אולם לפ:יגו נראה שהמעם שקא :טרד להסתכלעלהבריזה .וכדלהלן משי דעת:שים.ובע.:ן
נשים לא מציו אלאלע.:ן שוק.שע
ר וקולותלו .טפת מהשררכ .לה.ות מכוסה שהיא ערוה
לקרות ק"ש כנגדן (שם ביד ע"א) .אלא סיפא דההוא ביי.תא לע.:ן קדושת המקום :מצא
כיה ע"ב) ,יעכ"פ לאהועתק .אלו הדכך.ם מהגט-ית:
ריגמא אף שהוא בכפון ארר

הצי.

.שם

ל.

מבוא מאטר '1

3ן

פי"א (צד":ו) .לפי שכלישראלערכיןזהלזה ,למההןדומ.ן ,לספינה שנקרעהבה בית
אהד,א.ן אומרים נקרעבית אחרבספינה אלא :קרעה כל הטפסה כולה ,ש ':הלא עכןבן זרח
מעל מעלוגו' .המאמר כל ישראלערכ.ן וכו' הוא בס:הדרין (כ"ז ע"כ) ובשכועוה (ל"ט ע.א).
והוא נלמד שם ממקיא וכשלו אישבאחיי .ודרשו א"ש בעון אח.ו.ופירש .התםדה.י .:ש.ש
ב.דם למהוה ולא מיהו ,וכמו שאמרו נשבת (":ד ע"ב) רכל שאפשר לו למהותוא:.
 .מוחה
:תפס על אותועוון .ולפ.ן פירוש ערבים זה בזה .שהם :תפסים א.ש בעון אח-ו כשיש בידם
למחות .אמנם פ" יש בידו למהות הוא מבואר בשבתשם .כל מי שאפשע למחוה לשש .כ.תו
עירו .בכל העולם כזלו :הפס
ולא מיחה נתפר על
ביתו .כאנשיע.רו נתפם על
על כל העולם כולו.אונפשיירש"י בכל ישראל .בגון מלך ונשאינאשישאפשר לו למהותשיראיןמפג..
אכריו,ואמר.שם .א"ר פפא והנידבי ריש:ליהא נהרסו על כולי עלמא.כ
 .הא דאמר
ו'
ר
נמייניא מ"ר ה' במשפם יבא עםזקנ .עמוושר.ו .אם שריס חטאוזק.:ם מה הסאו (רשייזק.:ם
מקיחי
ו שס .רב יהירה הוה .ה.ב קמיה
ם:הדרין).
אלא אימא על זקנים שלא מיהי בשרים..ספר
דשמואל אחא .ההיא איתתא קא צווחה קמיה ולא הזה משגח בה ,א.ל לא סבר ליה מר,איטם
אזנו מזעקת דלוגו' .אילשיצא רישך בקריר .ריש -דרישך בהמימי .הא ית.ב מר עיקבא אב
ב.תדין דכה.כ ביהדיר כה אמר ה'וגו' ,האומ:ם שזה שאמרולפי:
 .לפי שכל ישראל ערב-ן
זה לזה הכא על מה שקדם לזה  i'YSמ"ב אלף מאפר.ם שנהרגו במריכה עם יפהה,
י
שאמר
שם .ומי הרג אח כל אלה .אמור לא הרג אותן אלא פסחם בן אלעזר שהיה ספק ב.רו למחזה
.אצ
ומיחה .להפר לו :דרו ליפהח ולא התירלו .ולא פ:הס כלבד אלא כל מי שהיא ספק
ב.דו למהית ואצן מוחה .להחזיר אה ישראל למוטבואיי מהרר .אה הדמים ה:שפכ-ן ל.שראל
א:.ן נשפכ.ן אלא על.ר.ישי' יאההכן אדם צופה וגו' באמר .לרשעוגי
' ואת כי הנהרה רשע
ו' .והגה אמרם שה-ה מפק בידו למהות וכו' .מבואר לשי זה שאטר
וגי' .לפ .שכל ישראל וכ
שם .לא מ.הה כבני אפר.מ ולא ההיר לו את :דרו ליפהה.כו'
 ,מהשב לן כא.לוהיא מבב את
כל הדבר .ושמא יאמר מאי אשפתלי .על זה אמרו .לפי שבל ישראל עיב'ן זה לזהוא .אפשר
לואר מאי א.כפהל.
 .ואין זה ערבות שיתפס כעוונם ,אלא הוא ערביה בכל המאורעית שהה
'כול למלקט ולא סלקם שנחשבו לו בא.לו הוא עשאם.ואי:י יכול להת:צל במא -איכפתלי.
וע" .המשל לה"ר למפצה וכו' הרח.בועירהענין .שבל 'שראל ערב-ן זה לזה במיחלטיב.:
שהביאו רא.ה ממקרא הלאעכןבן זרה מעל מצלוגו' .וכ'ה.ו ישראל יכול,ן למחותכעכן .הלא
מה שעשה בכהר ;שה .ולא ידע א"ש מזה ,ובאמה כברי'הא בס:הדר.ן (מ,נ ע"ב)דפל.ני ה:א.
ר' יהודה ור' :חמיה בפי' המקרא הנסתרות לה' אלהינווגו' .טבואר שם דלר"ינענשין זה על
אפי' בנמהרות .וכלשין רש"' שם .שצברו את הירדן .ושמעו וקבלו עליהם ברכות וקללות
ערבים זה בנה בדאמרינן כמס' סוטה .מיד נענשו זה על זה ואט"
בהרגר.זים וכהרע.בל
לא ירע זה כעבירות שב.דהב.רו.וב.מי עכן ככר עברו את הירדן ,ולפיזאין הדבר הלוי באם
.ש בידו למחוה .וכך הני רשב'י בייקרא רבה (פיד) .משל לבג .אדם שהיו יושכין בטפסה
:טל א' מהם מקרה והתחיל קורח ההה.ו ,אמרו לו הביריו מה אתה יושב ועושה .אמר לה:
מה איכפת לכם לא תהה.אני קודח .אמרו לו שהמים
ומציווין עלסו את הספדה .כך
עי
אתם שגיתיאת.הל.ן משוגתי .אמרול :הב
וכייום.ף על חטאתו פשעכי:י:ו
אמרא.וב
ולרייי
יספוק .אתה ממפיק בי:':ו את עו.:היך .ומה בעל סדר אליהו הוא מסבים עמ שטה התנא.ם.
וחילק על שיטת האמוראים.איכלשין אחרה. .דע דעת הה:א'מ אבל לאיד; דעתהאמורא.ם:
בירושלמי דמ,ש פ.ה ה"ה .ר'הינא בר אחא בשם ר' אלכם:דרא בוא וראה כמה
:דול כוהן של ענש .מצית שכל השקפה שבהירה ארורה הה בלשון ברכה (כלו' השקיפה
דיו.רו' מבשר) .ולפ:י:ו פ".ה (צד ציה) ,כל ומן שישראל עושין רצון אביהן שבשמ'מ הוא
בעצמי נ-פ:ה עליהן לברכה ש ':אמה מארין הצמה וצדק משמים :שקף.א.ן השקפה אלא
 .ום"ל ~ cncהשקפה היא לטובה .וכרשיי ;הית בפ'
ברכה ש ':השקיפה ממשן קדשךוגי'
'.רא.
ע"פ סדו .:כל השקפה שבמקרא לרעההו-ן מהשקיפה ממעון קדשך וכו':
ן ששן ישראל עושין רצון אביהם שכשמים הוא בעצמו :פנה
 .DU7יכלימ
הנתן על התמיר,אין המ.ד אלא ישראל ,בפשע .זה פשעה של תורה,
על.הן לקללה .ש':
.השלך אמה ארצה ועשהה והצליחה .הא אמ השלכת דבריתירה ארצה מיד עשהה והצליחה
מלכות הרשעה .ומיוצא בזה בירושלמי דרה פ" :ה,ח .שמואל אמר וצבא ח.נתן על התמיד

יה

מעש.

.אף

..שק'פ.
לפניני .צבא

בפשע .בפשעה של הורה .ותשלך אמת ארצה .אימתי שישראל משליכין דברי הורה לארץ
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מאמר '1

אמת אלא תורה המדי,א אמת קנהוגו'.ואיןסגנוןהמאמריםדומים ,דשמואל לא דרישאין תמיד
אלא ישראל ,ולפנינו לא הוצרך לדרושואין אמת אלא תורה:
בב"ב
" ע"ב) .ואיר לוי בוא וראה שלא כמדת הקבה מדת ביוד .הקב"ה ברך
"ן בה' ,ברכן ככיב מאם כחוקותי עד קוממיות .וקללן בה' מואט כחוקותי
פל
יל
ישראל בכיב וק
תמאסו ער ואת חוקותי נעלה נפשם (מוי"ו עד מים) ואילו משה רבצו ברכן בה' וקללן בכ.ב
וכו' .ולפנסו בפי-ה (צד צ"ו) באותוסגנון .בוא וראה שלא כמדת הקב.ה מדת ב"וד .כשברך
הקב"ה את ישראל כירכן מאליף עד תרו מאם כחוקותי עד קוממיות .ובשקללם מוי"ו ועד מים
בואם לא תשמעו ועד נעלה :פשם ,והנה הספון דומה אלא שלפנ.נו הוא יותר מבואר ,וחוותו
מוכיחעליו שהועתק מהגמרא,אילם אס תדקרק בו תקשה לך בו ,כדרך שמקשין בגמרא ,הא
גופא קשיא .רקאמר שלא כמדת הקב"ה מדת ביוד .מאי מדתביוד .בשלמא כדר' לוי'שפיר.
דקאמר ואילו משה רבינו ברכן וכו' אבללפ:.:ו מא .מדת ביוד א.כא ,ואם תעמוד על סידורו
עם מה שלפניו ואם מה שלאחריו תמצאשא.ן למאמר הזה שום המשךוש.יכית .שלפנ.ו מס.ים
כמאמר בפשע זה פשעה של תורה וכו' מיד עשתה והצליחה מלכות הרשעה .ולאחריו דרש.
כ.וצא ברבר אתה אומרוכלישראל עברו את תירתך ונו' מתל את תורתך מלמד שעברו עליה
מאל.ף ועד תלן בוא וראה כמה גדול פשיעה של תורה וכו' .והנה הדרוש כיוצא ברבר אתה
אימרוכויא.ן לו שום המשךושייכות עם הדרוש שלא כמרת הקב"ה וכו' .אולם הוא המשך
על שלפניו בפשע זה פשעה של תורה וכו' ,הא למרת שכל המאמר בוא וראה שלא כמדת
הקב"ה וכו' אינו אלא הוספהמגליון לפי שנאמרכאן מלמד שעברועל.המאל.ףועד תיר ,כתב
אתה מעתיק בגליון מאמרו של ר' לוי מפ .:הרביון כירכן מאליף וער תי"ו .לפרשו 'trD
לי
וסוף המאמר ואילו משה רב:.ו כרכן וכו' קיטע (ואולי כתב וכו' ונשמט לפנינו) ,ואח"כ נתוסף
בפנים הספר מהגליון ,ועכ"פ אינו אלא הוספה:
בפייח (צדק"י) .בא הכתוב ללמרך שכל העושה מחלוקה על הלמ.רי הכמים כאילו
עושה עלמ .שאמר והיה העולם שנ' היא דתן ואבירם וגו' אשרהציוגו' .כם:הדרין(ק' .ע.א)
כל החולק על רבו כחולק על השכסה שג' בהצותם עלה' .וא.ןענין המאמרים ו:1::0ן דומים
זה לזה ולא הועתקוזה מזה:
בריה (י"ח ע"א) ,ויהי כעשרת הימים ויגף ה' את :בל .עשרת ים-ם מא -עבידתי'הו.
אר"י אמר רב כנגד עשר לנימות שנתן נכל לעכרי דוד .רכ :המן אמי רכה בר אכוה אלו
עשרהימ.םשביןר.הליוה"כ ,רשיישהמתיןלו הקב"ה שישוב ולאשב .ולפנינו פייה (צדק.ט.,
צא למד מנכל הכרמלי שבאו אותן עשרהתלמידיםוראוכלאותן אכילה ושתייה ולא:הנו ממנה
הע אום-ים לא ביקש זה אלא להורגן .כרוך המקום וכו' .מתיל וירי כעשרת הימים ,אילו
עשרת ימים שב.ן ר"ה ליוה"כ שנתן להם הקב"ה לישראל לעשות תשובה ולמחול להן על כל
לו לנבל לעשות תשוטה ולא עשה לכך :אמךויה -כעשרת הימים ,והזה
ע-נותיהן .כך
אתריי אמר רכ ודאידפליג .שהרי אמר שלא נהנו ממנו כלום שהיו אומרים שאינו מבקש אלא
להורגן .ויפה כוונו .כמו שמסיים ברוך המקום וכו' שכשם שביקש :בל מיתתן של תלמידי
חכמים וכו' .אבל כפירושו כמקראויהי כעשרתה.מים הוא מפכים עם הא רר'נ אמר רכה בר
אבוה .אמנם ידענו מגמרא רב.מ (קי"ד ע"א) ודמגילה (ם"ו ע"כ) דרכה בר אבוה הוה ררל
להזדמן עםאליהו .וע"כ :ראים הדברים שלפנינו הוא עיקר המאמר .ורבה כר אבוה עפ"י דבר.
אל-הו פירשו:
מ"כ (צדק".ג) .מיכן אמרו ת"ח שיש לך בתוך ביתך וכו' לעולם ברכה נכנסת לו
במעשהיד.ו .שכן מצינוכיוסףשנכנסבכיתפוטיפר .מה:אמרבו.ויה.מא ,הפק.ד אוהו בב.תו
וא' .מ-כן אמרו ד'תכיפותהן .תכף לממיכה שחיטה .תכף לגאולה תפלה .תכף ל:ם"י ברכה.
תכף לח"ח כרכה :כשת לו במעשהידיו .והנה לקמן פכ"ר (צד קב"ה) 'טוה .ההיא ויקרא
אחאב אל עוכדיהווגו' .מה אמרלו ,אמר לו עובדיהו שמאאיןמעשיך כשירין כמעשה החסידים,
שבן ביעקב לא :הברך כיהו של לבן אלא בשבילו .ש: ':השתי ויברב:י ה' בגללך ,ואומר
ו.כרך ה' אותךלרגל ..יוסף לא :תברך ביתו של פוטיפר אלא בשבילו שנ' ויכרך ה' את כיה
המצר' בגלל .וסףונו' .והנה המאמרדתכיפות הוא בהרבה מקומות כמו שרמזתי במ.ע אות.'1
אמנם בבל המקומות ה:וסחא ג' תכיפותהן ,אלא בברכות (מ"ב ע"א) נרסינן לההכי .אלאכי
הא דא"ר חייא בר אשי אמר רבג' תכ.פות הן ,תכף לסמיכה שח.טה .תכף לגאולה תפלה.
ברכה .אמראבייאףאנו:אמרתכףלתלמ.ד .חכמים ברכה שנ' ויברכני ה' כגללך.
תכףע.להנטא-
.מא ההכא .1ברך ה' את ביה המצרי וגו' .ובירושלמי ריש ברכות בפיס' וחכ"א
איב
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עד חצות ,רא"ר זעירא בשם ר' אבא כר ירמיהג'תכיפותהן וע' (כבגמרא אלא דבגמרא תכף
לנטילתמ.ם אהרונ'ם כהמ"ז ,ובירושלמי שם אמים ראשונים קאי,וה.ינו תכףלנטיי מעודה וכן
ככבלי ברכות (נ"ב ע"ב) ועיי"ש בתו' ,וככר רמזו על זהבגליון הש.ס שם מ"ב) ,ועכ"פ הוא
בפי אמורא.ם שאים ,תחלקו בפי' תכף לנטיי ברכה וככתיי רקדוקי סופרים ליתא אמררב.
וגרים אמר רב אשי אף אנו נאמר תכף לתלמיד חכם ברכה במעשהידיו שנ' וכו' .ובהגהות
שם מביא נוסחאות א"ר אשיג' תכיפות ,ונ"א א"ר זירא בר אשי א"ר אשי .ובהא דאביי מביא
נוסחא אחרינא אמר אביי אף אנו נאמר תכף לריח טוב ברכה שנ' כל ששמה וכו' .נוסהא
אחרינא אמראביי אף אנן נמי חנינא תיכף לתלמידי חכמים וכו' .ושם מ"ג ע"כ האריך עוד
כדבר ,ואף שם הביא הנוסהא אמראביי אףאנן נמיתנינא .ובאמת הסגנון אף אנו נאמר הוא
מוזר .ועכ"פ המאמר רג' תכיפות הוא מאמר קדום והואבפי הרגה אמוראים ,ואיפלגיבענינו,
ונ"ל דעיקר הנוסחא אף אנןנמיתני:א .ומאבייידענו שהיה מדר אליהו שנורבפיו כמ"ש לעיל
וע"כ אמר אף אנן נמי תנינא (ובזה אני מבטל מ"ש במ"ע בהערה דבורכאהיא .יעמוד ע"ז
המעיק) אמנם יש להעיר שהמאמר קטוע זצ"ל שכן מציט ביעקב וכו' ואה"כיכן מציתביוסף.
וכמו שהיא לקמן פכ"ר ,ורואה אני לבאר כאן עיקרן של המאמרים מיכן אמרו וכו' .מהיכא
ילפי להו ,שהוא נמשך על מה שאמר עד אמצא מקום וגו' מתוך כך זכה לדברים גדולים.
ועקרו של דבר בספרי פ' עקבפי' ל"ח .וכן אתה מוצא בכל מקום שהצדיקים הולכים באה
כרכה לרגלם יצחק ירד לגרר באה ברכה לגרר שנ' ויזרע יצחקוגו' ,ירד יעקב אצל לבןוכו'.
ירדיוסף אצל פוטיפר וכו' ,ירד.יעקב אצל פרעה וכו' ,וכן אתה מוצא כארון אלהים שירד
לבית עובד ארום הגתי אתברך בשבילו וכו' והלאדביים קיוי והנה לפנינו לא הביא אלא טה
שמפורש כמקרא וע"כ לא חשיב יצחק בגררויעקב אצל פרעה .ובסוף כרכות בברייתא דת"ר
מה שדרשו בבכוראכמנייא .פתח ר"אבנו של ריה"נ וכו' ויברך ה' אח עובד אדוםוגו' .והלא
דברים ק"ו ומהארון שלא אכלוכו' .המארח ת"ח בתוך ביתוומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו
עאכ"וכ ,ומכל זה ראיה דלאו מעצמו אמרואביי .ונומהא אףנמיתגינאעיקר .שהרי הדברשזו.
כברייתות;
פכ"א וצדקט"ז .,מה טובו אוהליךיעקב.וכי מהטיבן של נחלים אצל בתי מדרשות.
אלא מה נחלים יורריןבני ארם לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין מתוכן כשהן טהורין כך
כח .מדרשות בנ.אנחסין לתוכן כשהן מלאין עונוהויוצאין מתוכן כשהן טהורין לכך נאמר מך
טיבו וגו' תחליםנט.ו .ואח)'כ דורש כננותעלי נהר אלומלמדי תעוקותוכו' .ד"א אילו חכמים
ונבונים וכו' .כאהלים :טעה' .אלו כתי מדרשות ,ד"א אל תקרי כאהלים אלא כאוהלים וכו'.
ובכרסות (ט"ז ע"א) ואמר ר' המאכיביח.:נא למה :סמכו אהלים לגחלים דכתיב כנחלים נטע
כחותעלי :הר כאהלים :טעה' .לזמר לך מה נהליםמעלין אה הארם מטומאה לטהרה אף
איהלים מעלים את הארם מכף חיבהלכף,כוה .והנה האי דכהיכ כנחליםונו' .איתוסף בזמרא
עיי' ברשיי ותו' ומהנהוה דקדוקי סופרים ,ואשהיה יכול לפרש ראמקרא דמה טובו אוהל.ך
קא' כמו שפי' התו' שם וכמו שה.א לפנינו .אלא דאה היה צ"ל למה נהממו נהלים לאהלים.
שא-ן הא' השמך בי אם הב' הוא נסמך לא' .אפם אף שבעיקר הרעיון המאמרים דומים הם
רחוקים זה מזה בסנ:ו:םוא-ן שום ראיה מהם שהועתקו זה מזה:
פכ"נ (צרקכ.א) .והלב.ורע אם לעקל אםלעקלקלות.המליצההזו :מצאת לריש לקיש
בס:הרר.ן (כ"זע"א) .וכירושלמידשביע.ת (פיד היא) מוכה שהיא מר' עקיבא .ואף שבפ' שניהם
מלת לעקל היא כפשוטו לעקל בית הכד ,אבל כבר השהמשו בה למליצך כהמיה כרכרים שרק
הלביודע אם הסטכוונ.ם לסובה לרעך כירושלמי שם ובתוספהא דשביעית פיג:
בפכ"נ נצר קכ" :וד') .ראה בע.:.ך ובאזנך שמע דורו של סשה לא כשרין הןותירה
היתה כהן וכו' שהרי תירה ו:ב.א.םהיו עמהן וכו'.וענין זה שהיו להם כמצרים תורה ונביאים
הוא לר' חמא בר הטנא שומא (כ.ה ע"ב) .מימיהם של אבותינו לא פרשה יש.בה מהם .היו
במצרים יש.כה עמהם ש ':לך ואספה את זקנ' ישראל וכו' ,ושם אמר אברהם אבסו,קן ויושב
כישיבה ה.הוכן יצחק .1עקב עי"-ש .ועכב מם::ון הדברים מוכח שהדברים לא הועתקו משם:
פכ"ו יצר קל.א) .אין הכן אלא שכת ש ':והכינו וגו' .ד.א וכו' סיכן לצדיקה סבין
ולהפרשתגירהנשה .ד.א וכו' מלמד שאמרלויוסף לסכה פרע בית שחיטה והפרשגיד הנשה
לפגיהן .בחולין (צ"א ע"א) ואיריוסי בר'חנינא מיד וטבוח טבחוהב; .פרע להן בית השחיטה.
והכן טול גיד ששה כפיהן ,אפם כד דייקת תמצא  itKWהבדל ענין בין ד"א בחרא לד"א
דמאי ד"אאיר אלא הוספה עפ".
קמא.וא.ן הברל בריהם אלא בסגנון לשון .וע"כ הדעה
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סגנון לשון הגמרא .ובב"ר (פצ"ב)תני סתמא.והכן.ואין והכןאלא שבת המד"אוהיהביום הששי
.הכמווגו' הדא אמרה ששמריוסף את השבת קודם שלא הנהן .ועיקרו במכילתא בפתיחתא
דו.ה .בשלה.וכן כל מה שדורש לפנינובענינו שליוסף הוא במכילתא שם:
שם (צד קל,ג) .מיכן אמרועתיריןשיניהן של אוכלי ישראלשיהיו מושכין כיד אמות
'הכאשלשים.טעוןהלשון מראהשהיאברי.תאקדומה.וע.י
' במ"עאותכיד .ובברכות (נ"ר ע"ב)
במאירע דעוג מלך הבשן אמרו,והיינו דכתיב שני רשעים שברת וכדרשב"ל דא.ר שמעון בן
לק.ש מ"רשגי רשעים שכרת אלתקרי שברתאלא שרבבת ,פרש.ילשין אשת-בוב .אישתרבוב
ירדו וגדלו למטה ,ועיי' במגילה (פיו ע"ב) וכן אתה מוצא בשתי רשעים רכהיב שני רשעים
שברתואר.לוכו' .ולא איתאמרא התם מאן אמר להע.י"ש ,ובסיטה (י"כ ע"ב) משמע דמתניתא
היא(ועי" כמ.:לה בנוסחאותדקדוקישפרים .ואולי ע.קרהנוסחא רב אטר ואמרי לה במת:יתא
ת:א ,,והנה לפנינו לא מעתי קרא רשני רשעים שכרת ,ויראה דהיא היא דרשכ,ל דרשיה,
ילפנינו ע.קרה של ברייהא.(,אילולא דמסתפינאהייתי אומר שוטחתשש.ם בגמראהיא שיבוש
יצ.ל שלשים כלפגינו):
פל"א (צרקט.א),כיון שחטאוישראלבעגל הביא את הכרוב והכססו תחת השור וכו',
בחרגה (י.נ ע"ב ,ואילו שור לא קא חשיב .אמר ר"ל (בפי' ר' ה:נאל א"ר שמעון בן לקיש.
ואפי' אם הוא ר'לויבן דורו היה) יחזקאל ביקש עליו רחמ.ם והפכו לכרוב וכו' .ותה אפי'
שבעל סדר אליהועפ"י רשב"לאו ר'לוי אמרואין ראיה לאחרו יותר מזמנו של ר' ענן ,ועכ'פ
לא הועתק מהגמרא:
בסדר אליהו זוטא פ"ב (צד קע"ג) ,ויש אומרים ממקום שניטל עפרו של אדה"ר
שם :בנה מזבח ש ':וייצר ונו' עפרמן האדמה ואומר מזבח א-מה תעשה לי וכו' ,כירושלמי
:זיר (פיז ה,ב) א"ריודןבן פזי מלא תרווד אחר נטל הקב"ה ממקום המזבח וברא בו אדה"ר
אמר הלואי .1כרא ממקום המזבח ותהא לועמידה ההידוייצרוגו' עפרמן האדמה וכתיב מזבח
אדמה וגו' מה אדמה שנ' להלן מזבח אף כאן מזבח ,וכב"ר פ"ר ר' כרכ-ה ור' הלכו בשם
ר' שמואל אמרו ממקום כפרתו נברא המד"א מזבח אדמה תעשהלי
 .אמר הקב"ה הר.א; .בורא
איתו ממקום כפרתו והלוא' יעטור ,והנה אלו המאמרים טשונים כסמונם .אולם הספון הפשוט
הוא לפ:.:ו ,ולמדה.מ:ו שכל זמן שביה,מק קיים מזבח שכו הוא כפרה לישראל בכל מקומות
מושב.ת.הם .ובחו"ל חכמים ותלמידי הבמים הם כפרה לישראל בכל מקימוח מושבותיהם.
לפי שאדהיר ומזבח חד הוא ,והדברים מראין שזה הסגנוןהיא הקדום .האמוראים שינו אותו
כפי סגנונם:
וכיוצא באלו .ש להום.ף עוראייה מאמרים .ורואהא .:להעיר כאן על מה שאמרו
כ.--שלס .שבת (פ"א מת '.:א') וק.רושין (פ"א ה"ז) ר' חזקיה ר' ירמיה ר' חי.ה כשם ר' יוחנן
א.2כיל  r~wלשלשל את השמשה עד משה שלשלה .ואס לאו תפוש או ראשון ראשון או
א"-,יןאחרון .ואמבשביעיה ההלכות כך עאכ,וכבהגדות שלא הקפידו התלמיד.ם אלא להזכיר
מפ'מי שמעזם ולא מפ.מ
 .שאמרה האומרה .וע.כאין ראיה מ~ם:ו של האוסרה שהיא הגדה
מאוחרת .שאפשר שהיא שלשלה עד מקירה והתלמיד.ם לא היכ.רו רק שמו .ואביא ראיה
המ?.צה אד על ביוצא בדבר.ם אלו .במגילה ('-ד ע"א) ,אב .מלכה ואב. .סכה ,ואיר יצחק
 .ד"א יסכה שהכל סוכ'ן ב.פ'ד,
:.כץ שרך .ולמך :ק-א שמה שבה שסכתה ברוה.קוכי'
הוא ג.כ כ::הרר'ן (מ"ט ע.ב) .וה:ה ענין זה דבבה זו שרה ככר נמצא כיוסיפון לרומ.יםבק-מ:יוה.ו .ואם ר' יצחק חרש בהדבר .אצו אלאאזל .הדרוש למה :קרא שמה יםכה,ומי 'ורע
אם הדרושזה הדש קרמוה .אחך.ם ,אלא שלאנזכר שמם ,וראיה לדברהואשהביאו דבראיר
ד '-שגודעו להם דרשות ע 1,השם .ועפ" ההגדה ה;ת.קה תרנהיונתן ואבוי ד.סכהה.א שרי:
אמקם
של דבר שהה-ו לותר ששרה בת הרן ה.תה .לפ .שהיה קשהבעי.:הם
המקיא .אמט:עהמיאחת .כת אבי היא אך לא בה אמי ותהילי לאשה (בראשית כ'..ב)ורחק.
לכב' .:כמשמעווכפשוםו שלקה אברהם אתאח.ת' .ע"ב אמרו שבת הרן ה.הה ולפ .שב .:בנ.ם
שנאמר היר;הם את לבןבן :תור (שםב.ט ה') אף שבן כחיאל
ק 2כב.:ם קראה בתאב..
ן תרגמו אחהי ברת אחא דא'כא
מ.
כט
'ה .פירשו הרשב.םוש
.י יראכ"ע שט ,ויסת
ה.
אש
יוע.י' ר
ם לא מתימת אימא.כלי' בה מאבי:
אי-
תכלית המאמר שלא הכר שום שם אמורא כסדר אליהו אעפ"י שמוכ.י שמות
:שאים ,והדבר.ם שבאו כ 1והם ג"כ בפי האמוראים עכ"פ לא הועתקו מפיהם .א"כ לא :סדר
ארר הקימת ההלטוד ,ולא קודם ההימת המשנה שהריהיא מביאה:
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.לא

:.ם
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