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מבוא מאמרי'

בי"וט,ומא.הבליעה .רישא שמעישראל סיפאאניה'אלהיכם ,ולמה תקנוה לאומרה בהבלעה,
כרי שלא תשתכח שמע מפי התינוקתן ובקשו רחמים מן השטים וכא תנין בחצי היום ובלע
יוזנררובית משכבו ובטלההגורה .והיו מתפלליןעל הטהרופירסועל שמעכתיקווה בפרהסיא.
ובקשו לסלקה לאלתר שלאלאומרה .אמרוחכמים שכאותוהדור לא נבטל אותה שלא לאומרה
כלל כדי שיתפרסם הנס .אלא נקבע אותה בתפלת המוספין ובתפלת נעילהשאין שם ק"ש
כלל.וכן מנהג כשתיישיבות(.ועיי' בטור או"חסי' רפא).ואין ספקבעיני שא'בנימין בשכלי
הלקט מי'  '1שכתב .שלא אמרו אבא אליהו אלא כנגד דורו של שמד שגזרו שלא לקרוא את
שמשוכו' ,לאותה הנזרהכוון ,עלכן גם אני אלך ואשוכה אלפירושי לפתור הח.דה הנזכרה,
אולם בנופה של הגזרהאנינבוך באיזהזמןהיתה .אםבזמן ר' נחמןוהיינו ג"כזמנו של ר'ענן.
כמו שכתובבשבליהלקט.אובזמןאחר .שנמצא בתשובה הידועה לר' שריראנאון (פיח ע"א)
דאחר רבינא והוא סוף הוראה הוה בתריה רבריחומי .ואית דחלפי רברחומי .ושכיב בעדן
שמרא דגזריוונרד ,ובתריה מלך רב סמאבריה ררבא ,ובאותו הפרקדיליה ורמר בר רבאשי
שמענו מן הראשונים וראינו כתוב בספריזמרוניהם דבעו רחמי ובלעיה חנינא ליוזנרר מלכא
בכי משככו ובטל שמרא,יהיהאיךשיהיה פיסקא דקומירוניהיאלדעתיפסיקתא לעצמהואינה
מתף סדר אליהו רבא ,אלא שאח"כהבליעוהבין בבא ב' לבבאנ' והיא בסגנונה ולשונה כגוף
הספר שהיהביר מסררי התלטוד ומפרה ההנדה שאליהו למר שתה לר'ענן':

מאמרי'בכודנת הספרומכמתווסיקררעיוניו.

מדרש סרראליהו רבה וזוטא הוא מיוחדבסגנונווענינובין שאר טפרי ההגדה .כי
כולםהרבותוהפסיקתותוהתנחומאאינם רקילקוטים אםעל סדרהכתוביםאו דרשות לפרשיות,
ולא נמצא בהם מחבר כמחבר המפר הוה שאינו מלקט אלא כותב מפר בסגנון מיוחר וכמדר
מיוחד ,ודבריואינם כמרגליות החרחים בחוטכי אם כטבעות השלשלת האחוזותזובזו ,ואכלול
בזה נם ספר פרקי דר' אליעזר ומדר עולם אםכי מעשה מופרים המה .בעל פרקי דר"א לא
הוציא מלים מלבו ,רק אסף דעות והנדות רבות ועשאן למוצק אחרבתבנית שלמה ומדרן
י אחר שככרהיו אלו העלים בכית הרפוס העירני האברך רר'חיות תלמיר בית מררשנו שבעל
הכרם החבם מו"הר' אלעזראטיאס כתב מאמר אבא אליהו (הנרם תרתיח צר צ" 1עד ק"ב) והנה ראיתי
שתקע כל רברסעל דברי החכם יעב,ץ שכבר בט 5זה החכם את רברי כלמי שקרמולו
 .ואח"כ הוא
משיבעל דעת החכם הוה ויאמרלו תפסת מרובה לא תפסת.כי אבאאליהו בשכלי הלקט אינו שם הבם
אכל הואכנוי לאליהו הנביא שאליו יחם את הספר וכו' .ואח"כ כתב .מצאנוציון אחד מפורש הסותר את
י למעשה הזה כוון גם
כלבנינו .והניא הא דתשובת הגאונים בשבלי הלקט סי' מיהוסיים.מי לאיכירכ
רב שר'צלום גאוןוכו' .ואח.כ הביא רבריר'שרירא גאון וכחב ,מזה נראהכי מקום הגזירה היה בכל ולא
ארץ ישראל כרעת יעב"ץ גם הזחןיקדים כערך מאתים שנה וכו' .כי ההרחבה שנמצא בספר הפרדס
לתשובת רב שר שלום יצאה כשגגה מלפני השליט שלאידע זה המעשה מיוזגרר מלך פרס וחשבכי רב
י הביתשני וכו':
שר 'טלום כוון בזה על הימים הראשונים עת סבלנו רבות מהיונים הסורים באמצעימ
אמנם במה שהשיב יפה השיב והדין  1DYאכל בהשערתו שהביא הוא לא דברנכונה .כי בנה אתיפ:דו
עלקוריעכביש .הוא השתומםכי 5א נזכר בתדג"א שם משיה וכתג .נפלא הדברכ' רבות חרשו חורשים
על גני הספר תינ"א וכו' ולא נתעכר אף אחר מאלה וכו'כי לא נזכר בו פעם אחת השם משיח וכו'
ובכולם תפס אח השם בן דור וכוה כי באשר גדרךלו להניא אח לשון החלמת שנמצא בו השם משיה
יהפוך בלשונו כו'  -במוימוח בן תר .ארבעה חרשים ואלו הןבן רוד ובן יוסף .-ובחב .על רבר זר
י מקרה הוא כו'וסבה אחרה לא נמצאכי אם שנזהרלבלי השתמש בשם הזה אשר
כזה לא טבל לאמרכ
השתמשו בוחגוצרים .ומתוך כך באלירי החלטהכי היה המחברבזמן הההחלה להרחבת הרח השנריח.
והבשלוראיות שישיבח המחברבקביעות היתהבירושלים או סמוך לה ולבבל הלך ר9יעחי
 6רחוקות.
ימלכי ביצאנץ המושלים בארץ .ובסוף כתב
והנהחי בעל החרב"א בהחלת התפשטות רה הנוצריםעל'ד
שבאלידו דפוסו~יניציא ושם כתוב תמידמשיחנו~ .גס שם הלשון מגומגם .ימות משיחנו תחת ימות
המשיה .ואין בזה סתירה להשערתוכי אלי תקן שמה המגיה מדעתו כו' :והנה אנחנוידענו שעיקר
הנוסהא הוא משיה כמו בכל ספרי ש"ל sy1 .אורות המשניםלבן דוד או למשיחנו כגר הורעתי טעמם
בהקדמה האשכנזיה :עור זאת אעיר שאף הוא פירשעניי
ן שתי וערב בפ" :שד ל"ו) כמו שפירשתי במ"ע
שם אות "5העפ"י הגמראדחי5ין בדרך אתר קצת:
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בסגנון מיוחד ובלשון אחת ,ובעל סדר עולם לא היה מעשהו רק לסרר המאורעות שסיפרו
הכתובים,לישבן עלזמנן ,לאכן אבא אליהו זכורלטוב .ואם אמר על עצמו כששאלו חבר
הפרסיים סופראתה .שהוא מופר משהו (צר ה') ,בענות רוחו השיב כך,כי באמת הוא סופר
שלם בעלרעיונותוהנות לבומוציאמליםמפיובלשון מדברתנרולות .ומלאכתאומןזקןורגיל
מלאכתו ,וכל ספרו :כתב בקולמום אחד על טהרת הלשוןוסגנון נעים ,ורבריו מעוררים את
הנפשלהפנותאליו .ולכל אשריחפוץיטה אותה לתקוה ולשמחה לתוגהובכי .אמנם מה היתה
מנמתו ותכליתוועל איזה קוטב יסובבו דבריו ומה בא ללמד .על זאת אשיב ,לא לחנם קרא
את ספרוסרר .כי הואכעין מדר עולם ,רק שהמדר עולם הוא מסדר המאורעות והוא ימדר
מדר ההנהגה במאורעות בסבתם וגלגולם אם לק.ום או לחורבןהעולם .ולאלפיהגיוןבן אדם
אשר למראהעיניו ולמשמעאזניוישפוט .אם עלפי רוח אלהים אשר כקרבו הוא חוזה אל
המסד"כ כל הסיבות ,וכשהתחיל ואמר ,ברוך המקום ב"ה שמכיר בראש ובסוףומגיר מראשית
אחרית מקדםער שלא נעשהויורע מהשנעשה ומה שעתידלהיעשות וצופהלטובהוכוי .הודיע
בזה תכלית ספרו להראותע"י המאורעות אמתת הרברים שכךהיא ההנהנה שלמעלה .וכיון
ICwהנה הראשהואלעיניאנוש .העת אשרשולת האדם לעבור את הארמהונגרז ונגרש ממצבו
שהיהבערןגןאלה.ם,והמוףהואיהיהבימות הגאולהשישיב האדםלקדמותוולמצבוהראשון,
וכל מאורעותבני הארםעלי תבלהןבין אלה שתיהקצוות .עלכןהתחיל ספרו במקרא ויגרש
את האדם ,ובסוף הספר שב למקרא שהתחיל בו ,וסוף ספרונעוץ בתחלתו ,ולרעתו פירוש
המקרא.וישכן מקדםלגןעדן את הכרובים ואתלהט החרב המתהפכת ,שמקדם אשר שם הארם
בנןעדןהשכין את הכרובים ,שירמה להם האדם .וזה מתןשכרו .ואת להט החרב המתהפכת
זו ניהום ,וזה מתן ענשו ,ועשהכן לשמור את ררך עץ ההיים ,שישמור הארם את דרךזו דרך
ארץ .וישמור את עץ החיים זו תורה ,כי מלת לשמור שב אל הארם ,והוא שישמור על ררך
ועלעץההיים .ומעת שגורש האדםקיומותלויכררךארץ .שררךארץ קדמהלכל(שם) .ורואה
אני לבאר תהלהלאיזומין השתמש אבאאליהו במושג דרך ארץ:
ואומר מלות דרך ארץ הם כולליםעפ"י המקראות כל מהשיגיע את האדם במנהגו
של עולם ,כשקרבוימי דוד למות אמר לשלמהבנו (מ"א ב' ב')אנכי הולךבדרך כלהארץ.
וקרא את המיתה ררךארץ .ושכחשבו בזות לוט שכלו כליושב תבל ולא נשארו כי אם הן
ריך כל הארץ ,וכינו חז"לעפי.
ואביהן אמרו (בראשיתי"סל.א)ואישאין כארץ לבוא עלמו כד
המקראזהזווגן של זכר ונקבה ררךארץ.י אמנם כמשנה אמרו ,רבן גמליאלב:ו של רייהנשיא
אומר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחתעון (אבות פ-ב ב') ,וכתב הר"מ
ר"ל בדרך ארץ הנה העוסק בפרנסה ,ובאמרוהנה .רמז בזה שבמקום אחר הוא מוש :אחר.
ובפרשיילאבותכתב.שיגיעתשניהםובו ,,שמתוך שהוא לומדועוסק בתורהובסחורו :להתפרנס
אינו חומרונוזל ממון אחרים,ורבינו יכה כתב ,שעלירי שהואיגע כתורה ובמלאכה לא ישלוט
עליויצה"רוכו'ולאיעמר בטללעולםפןיתענג ורם לבבווכו' .אולם שהכוונה הנה הוא העסק
בפרנסהתוכיח לשון הסיפא וכל תורהשאין עמה מלאכה מופה בטלה ,אשם אמרו בפ"ג מיה
בשם ר"א בן עזריה אם אין תורהאין דרך ארץ אם אין דרך ארץ אין תורה ,הר"מ לא פירש
כלום .שלדעתוענינוידוע ממקום אחרואינו צריךלפרשו .ובאמתכיוןw~wלוו מסכתא שלמה
כהלכות דרך ארץ ,וכברבימי התנאים היה להם קיבוצי הלכות ררך ארץ כדגרסינן כברכות
(כ"כ ע"א) ריי אומר שונה להם בהלכות ררך ארץ (פרשייכגין דרכן של ת"ח שהיא ברייתא
ופרקכןעזאיהנותן ד' דברים אללכו) .הנה מבואר שמחטג דרךאיץ כולל מדות והתנהגות
האדם שהואמןהישוב ,ולמעלה מזו מרות זהת:הגות של תלמידיחכמים.וזו המעלה מדרךארץ
לא נקנית רקע"יהתירה ,אכל מהשפי'רשיי שם ,אםאין תורהאין ד"א ,כמ"שלעיליפה ת"ת
עם ד"א .פירוש זהוודאיאינו ,שהרילענין זה שזה אח"כ אםאין קמחאין תורה וכו' ,גר' ירה
פי' כלו'מישאינו יודע תורהאינו שלם במדות של ררךארץ .כי רוב המרות הטובות שיש
בירכי העולם בתורה הם ,כמו והעבטתעביטנו .הענק תעניק לו,מאזני צדקאבני צדק ,וכמה
כיוצא בהם .א"כ בלא תורה לאיהיו רעותיו שלמות בדרךארץ .אםאין ד"אאין תורה ,ר.ל
שצריך תחלה לתקן את עצמו במרות ובזה תשכון התורהעליו .שאינה שותת לעולם בגוף
שאינובעל מדותטובותוכו' ע"כ :וכששנהרבי(אבותרישפ,ב)איזהו דרךישרהשיכורלו הארם,
כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לומןהאדם.זו הדרךהישרההיא דרךארץהשלמה .והיא

כ.

י ור"ח ר'א נשתבשו למנוח רבר אחר:
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לכלמין הארם ,ועהיא ששנו ספ"א דקידושין ,כלשישנו במקרא ובמשנה ובד"א לא במהרה
הוא חופאשנ' והחום המשולש לא במהרהינתק :וכלשאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בד"א
אינומן הישוב:
ואבא אליהו כלל הנאה וההגון והמועיל והישר במלות דרך ארץ .והפכן המגונה
והמקולקל והמזיק והמעוקם הם מה  l)KWמדרךהארץ .והוא מושג נרדף עם מלתכהוגן .אמר
(צדג') וכשחזרה ודברהעמוכהוגן הורה לדבריהואלוהן דבריםשדיברה בדרךארץוכו' .ונמצא
שמושגררךארץהיאהבסיםהגדולה שחברתמיןהאדםמיוסדתעליה .וע"כררךארץ קרמהלכל.
אמרעל כהניפלשתים ,אעפ"ישעובדיע"זהיו היתה כהן ד"א ,ומההיא ד"א שהיתהכהן .אמרו
להן אם משלחים אתם וגו' (צד ניח) ,לא הרגאותן ,אלאאנשי בית שמש שלא היתה בהן ד"א
(שם) .כל אדם הקץבחיים טובים בעולם הזהסי' רעלו לה"רלמלךבו"רשזימן אתעברווכו'
וטרףאותן בפניו נמצא אותו העבד נעשה כפוי טובה לפני המלךוכיזו היא ד"א אין זו ד.א
(צד ס"ת),בני לאזהוד"א שאדם עושהבירו והקב"ה מברךכל מעשהידיו (צרע').יושביבית
ראשון אעפ"ישהיועובדיע"ז היתה בהן ד"אי ומה היא ד"א שהיתה בהן צדקהוגמילות חסדים
(צרע"א) .ברוך המקום ב"ה שמשלם לאוהכוו וליריאיו שכר דרך הארץ בעוה"ז וקרן קיימת
לו לעוה"ב שכשכרקיתון של מים וכוי (צד נ"ט) .ושמא תאמראותן ע' אלף שנהרגו בגבעת
בניבנימין מ"מ נהרגו ,היהלהן לסנהדרין גדולה שהניח משה ויהושע ופינחסבן אלעזר עמהם
שיקשרו וכו' ויחזרו בכלעיירות ישראל וכו' וילמדו את ישראל ד"א וכו'הן לא עשו כן וכו'
וכשעשו בגבעת בניבנימין דברים מכוערין ודברים שאינם ראויין באותה שעה ביקש הקב"ה
להחריב את כל העולםכולו .אמר לא נתתיתורתילאילו אלא שיקראווישנו בהוילמדו הימנה
ד"א (ניו) ,ברוך המקום כיה שנתן ד.ת לישראל שילמדו מהן ד"א שלאירבועונותיהן בעולם
(צר  f(t~Yיש בו באדם דברי תורה יודע בעצמו שלא יבא לירי עבירה וליד .דבר מכוער
(צרקי"א) .פעמים יש תורה עאכו"כ הא יש בכם ד"א (צד פיד) ,אפי'שא.ן בירו של ארם
אלא ד"א ומקרא בלבד שכרו מונח לפני בלכד שיהא שמור מן העכירה (צד י"ג) ,לא כך
כתבתי בתורתי אעפ"י שאין בהן דברי תורה אלא מדרך ארץ ורדפו מכם חמשה מאה
(צד ניוועיי' צרפיו) .יש בו באדם ד"א ומקרא בלבדמיסרין לו מלאך אחד לשמרו (ק').
הננימביאוגו' בם עור ופסה אילועמי הארץ שיש כהן ד"א ושאר המצותוכו' (צר ס"ט) .הוצ.א
עם עורועינים לסו אלועמי הארץ שיש בהן ד"א ושאר המצות וכו' (צד פ"ב) .לאמר לאסורים
צאואלועמיהארץשישבהן ד"א ושארמצותוכו' (ק"ת) ,בקשורחמ.םעלבעליבתים שכישראל
בשביל ד"א שיש להן עאכו"כ שיש בהן דברי תורה (צדק"ג) .וזרעו כמים רבים אלו כעלי
בתים שבישראל שבשביל ד"א שיש בהן עאכו"כהןובניהןובניבניהן וכו'(קי"ז).שניעמליןהן
א' עמל ברברי תורה וא' עמל בד"א ,הרוצה שיעמול בד"אנותניןעליו עמל ד"א וכו' והרוצה
עליו עמל ד.ת וכו' (צד מ"ב) .משלו משל לשד למלך ברדשהיו לו בנים
שיעמול בד"ת
ילמקרא ולמשנה וללמוד ד"א וכוי
י
ועבדים וכו' ושניו
נן
תר
נ
הוא עצמו והלךאליהן ומצאןקורין
~byי יהא אדם יודע לפנימי הוא עומד
ומצאן שונין ומצאן עטוקין בדרך ארץ (צר קציר) .בוודא
ומה רבר מדברלפנימי שהוא גדול ממנו (צד פ"נ)ועודנכפל (צדק"ג) ,כשמונה דברים העולם
חרב ובארבע רברים העולם מתיישב ,בשמונה דברים העולם חרבעלהחיניןועל העכורה זרה
ונילוי עריות ושפיכות דמים וחילול השם ודברים מכוערין שארם מוציא מתוךפיו וגסות הרוח
ולשון רעוי"א אף על התימודוכו' .ובארבעה דברים העולם מתיישב מתוך צדקה ומתוךהדין
ומתוך האמת ומתוך השלום (צד ע"ר),ינהג אדם עצמו כשתים עשרה מדות וכו'לפי שכל אותן

ב מדות כל אחת ואחת שכרה ועונשה בצדה (צר מ"ג ום"ד) :והנה בכל אלו המאמרים הוא
י.
מדבר .אם בדרך ארץ בכלל שקדמה לתורה ,ואם בדרך ארץשיניע האדם אליהע"י התורה,
אמנם מה שהיאמגהנו של עולם בחברתמין האדם היא קורא ג"כ דרך ארץ ,אמד .ארבע מדוח
בד"א ,יש שנושא אשה לשם !נותוכו' ויש שנושא אשה לשם שמים וכו' (זומא קער) .צא ולמד
מד"א כלום אדם נוטע כרם וכו' (שם קפ"כ) צא למד מד"א אדם ער שלא ישא אשה וכו'
(צר קשה) .אבל העסק בפרנסה הואאינו קורא דרךארץ .והוא קורא העסק הזה משאומתן.
או סחורה או עסק מהם .וכענין שאמרו באבות (פ'ב מיה) ולא כל המרבה בסחורה מחכים,
ובמשנה קירהו ג"כ עסק סתם ,אמרו רמ"אהוי ממעט בעסק ועסוק בתורה (שם פידמ"י) ,ולשון
הר"מ אמרהוי ממעט בסחורה והתמר על התורה וכו' .ואול היתה נוסחתוכך .אמר .וירכה
דיולים מהן בעלי תורה מהן בעל.
בישיבה וימעט כסחורה (צדח') .למלךביוד שהיולובנים ג
משנה מהן בעלי משא ומתן (צר "ב) ,כל ת"ח שמרבה בעמק ואינו מתפרנס וכו' וכל ת"ח
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שמרבה מלאכהואיןמכנים ממנהפירותוכו' (צדי"נ) .משל למלךוכו' בהם בעלי מקרא בהם
בעלי משנהבהןבעלי משאומתןוישלו למלךעסקומלאכהעמהן (צד מ"ט) ,כךישראללפני
הקב"הישבהןבעלי מקרא בהןבעלי משנה כהןבעלי משאומתן (צד ע"א) ,כלזמן שאשתך
בירכתיבתיךוכו'באיןבניהמהןבעלי מקראוכו'ומהן בעלי משאומתן (צר צ"ב) .אשרי אדם
שמרבה אתישיבה ואת הטורח וממעט את הסחורה (צרק"ב) .בעלי מקרא כעלי משנהכעלי
משא ומתן (צר קס"נ):
אמנם המעשים שהםאינםבדיך הארץ והםמגונים הוא קורא אותם ,רברים מכוערים
ודברים שאינן האויין וכו' רבה שלא כהוגן צדי"נ וכ' .ול"ר .ושם איתא דרכים מכוערין.
וצדל"ו.ול'ז .ושם איתא ג"כ ררכים מכוערין ,הנדליחדרכיןמכועריןודבריםמכוערין ,והגהתי
שאינן ראויין ,וצד מ' אין לך אומה שהיא שטופה בעולם בדרכים מכוערין ודברים שאסן
ראוייןוחשודין בכשפים ובזימה אלא מצריםלבר .וצדניו וכשעשו בנבעת כני בנימין דברים
מכוערין ורברים שאינן ראויין ,ובצר ל"ב ארש ויעקב אישתם .תם מן הגזל תם מן העכירה
תםמן רבהמכוער.וכןהוא דורשלרורותם צר קל"ב ,ונראה שישלהגיה שם תםמן דברמכוער,
וצר סיד הזהר מעשות שלאכהונן .וצד ס"ז והצל עצמךמן הגזלומן העכירהומן דבר מכוער.
וצדסים ופ"ב עמי הארץ שיש בהן דרךארץ ושאר המצות
עצמןמן העבירהומן הגזל
יי
קנ
יה
רחל
יהומן דברמכוער) ,ושם טיט
מך
ומן דברמכוער (ובצדקל"ח.מןעבירהומןנזל .נראה שצרי
בנ"א שבאולידי מקרא ומשנה ומלוכלכים בדרכים מכוערין ובדבריםשאינןראויין .צרפ"נ.
אבי שבשמים וכו' שכל דברים מכוערין ודבריםשאינןראויין שעשו ישראל להיך לא שמרת
להם קנאה וכו' ,צדפיז .כיון שבא אדם למקרא ולמשנה ופירש לדרכים מכוערין וכו' הקב"ה
מתאנה וכו' ,צדצ' .מעשה ככהן א' וכו' והיולו עשרהכנים וכו' וככליוםויוםהיה מתפלל
וכו' כדי שלא יצא א' מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער .צדק' .מ"מ אתם עושין דרכים
מכוערין וכו' ,ושם קיא מ"מ הןעושין דרכים וכו' .ושם .בדלו עצמכם מעכירהומנזל ומדבר
מכוער .צדק"גבני לא עשיתכהוגן ,צדקיד .אמרו חכמים מעשיךיקרבוךמעשיךירחקוךכיצד
עשה אדם דרכים וכו'מרחיקיןאותו מאצלהשכינה .צד ק"ת ,רשעי ארה לברשעומריןומדברין
דבריםמכועריןכנגדישראל ,צדקי"א,ישבובארם דבריתורהיודעכעצמו שלאיבאלידיעכירה
ולידי דברמכוער ,צדקי"ב,ישמור אדםעצמוועלבניוועלבניביתו שלאיצאא'מהןלידיעכ.רה
ולידי רברמכוער .קמיו ,יבקש אדם רחמים על עצמו על אשתוועלבניוועלבגיביתו שלא
יצא א' מהן לאלידי עברה ולאלידי דברמכוער .צר ק"כ,אוילהן לרשעים שבשבילמעש.הן
מקולקליןודבריהםשאינןראוייןמביאיןעצמןלידיפסיל( ,ככפל צד קל"ב) ,צדקליו.יכולאפי'
אמרלו (אביו) עכור מכל מצוות וכו' אלאמניין חוץ מעבירה ומנזל ומדבר מכוער שלא ישמע
לווכו' ,צדקל"ח .אלועמיהארץוכו'הבאתילעיל ,צדקליט .והרחק עצמךמןהעבירה ומדבר
מכוער ,צרקמ"ג .כך אמר להם הקב"ה לישראל,בניי כלום חיסרתי לכם מהאני מבקש מכם
הא איני מבקש אלא כדי שתהיואוהכין זה אתזה ותהיו
זה את זהותהיויריאין זה מזה
שלאיתבואולירי פסול לעולם:
ולא ימצא בכם לא עכירה ולאנזל ולא דהר מכוער אלאמכבדי
ואם כי עבירה ונזל הס בכלל הרכסים המכוערים ושאינן ראויין והטע מהם הוא בכלל
דרךארץ .שהרי הם בכלל שמונה האכרים שהעולם חרטבהן .תפסן לעצמןופרטן .כי סתם
עבירה היאזנות .ונזלועריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להן(עיי' סוף מכות) .ובכלל
השמונה דברים היא גסות הרוח .והנה דור המכול ואנשי דור הפלנה ואנשי מדום נעקרומן
העילם מתוך אלו שמונה דברים .וק פרעה סנחריב וגבוכדנצר (צד ע"ד) ,אמנם גסות הרוח
הוא המחבלת והמחרבת תיקונו שלעולם ביותר,שאין בעליבתים שבישראלנעקרין מן העולם
ויורריןלארץ אלא בשבילנמי הרוח,אימתיבזמן שישראלאוכליןושותיןושבעיןומבעטיןוכו'.
כל אילו דברים אינן אלא בשביל נטי הרוח וכו' (צר ק"ג) ,כארזים עלי מים ,אילו גסי
הרוח שבישראל .שבשבילגטי הרוח שבישראל שיש בהן דברי תורה .עאכו"כ
עצמן
ן לארז
לד
מזו
ברברי תורה (צרקיר) .כלו' שכולןמבורכיןוישבהן ד"תואפי' בגסי הרוח שבהן
זולמייי
כמ"ש לעיל (צד י"כ) קול ה' שבר ארדם אלו בנ"א וכו' מה ארז זה אינו מוציא פירות בך כל
מישאין בו ר"ת משול בארז ,צד קנם .אחיתופל וכו' בשביל נסות הרוח שהיתה בו נעקרמן
י נסות הרוח נעקרמן העולם .והולך ופורט אנשי מבול א:ש-
העולם .קפחו"ט .כל מי שישב
מנדל אנשי סדום סנחריב ונבוכדצר .נסות רוח היתה לפרעהוכו' .שאיל מלך ישראל נמות
י
רוה היתה בו ,בית ישראלוכו' נסות רוה היתה בהן ובה גלו מארצם .אחרי דברים כולם:אמ
תיעבה בע"זנאמרתועבה בנסות הרוח וכו' תועבת ה' כל גבה לב ,אף הקב"ה שהכל שלווהכל
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מעשהיריואין יכול למבול אתנסי הרוח שנ' נבהעינים ורחב לבב אותו לא אוכל .ורביון
לאילו הדברים במוכה (כ"ט ע"ב) אמר רב בשביל ד' דברים נכסיבעליבתיםיוצאין לטמיון
על כובשי שכרשכירוכו' ועל נסותהרוח .ונסות הרוח כנגדכולן אבלבענוים כתיבוענוים
יירשו ארץוגו':
במצינו אומריםשקיום העולם מתבוםםעלדרךארץשהיאמניעתהמעשיםהמקולקלין
ודרכים מכוערין ודברים שאינןראויין ושאינןהגונין .והיא ההליכה במדות נאות ומשובחות
שהעולם מתקייםבהן:אלו הדברים נאמרים בכלמיןהארם .אמנםקיומן שלישראל הוא בעץ
החייםזו תורה ,ואמראבאאליהו (צדעיד) דרכן של בנ"א שאומרים תורה קרומה לכל שנ' ה'
קנני ראשית דרכו ,אבלהייתי אומר ישראל קדושין קודמין וכו' (עיי"ש שהדברים מקוטעין)
שהתורהבשביל ישראל נבראה:
אולםקוים שאדבר בעמור התורה צריך שנשקיף על נלנול מידורו של עולם כפי
שלמרואליהו :אבאאליהו קוראגלגולו של עולם שיטות ,שיטה הראשונההיא מתחלתההויה
ערויגרשאת הארם ,נלנולה של שטהזוהוא אחתשהיאשתים ,מעשה מרכבה ומעשהבראשית.
ורקדם כלההו.ותנבראו כמהשבה ששהדברים שהםיסוד כל המחצבבקיומו של עולם ,והם,
תורהנההינםוגןערן(עונש ושכר) וכמא כבור(הנהנת כל הנבראים)ושמו של משיח (תיקונו של
עולם אם יתקלקל)ובית דנוקרש (דביקות האדם בבוראוית') ,ולכל אלהישראלקודמין כמ"ש
לעיל .שהתורה הוא צורךלמי .ואםאין ישראל תורהלמה .והתורה היא המיעצת איך יברא
העולם התחתון (צד קים) ,והנה המרכבה .סרובים אופניםמלאכי השרת וכסא כבוד למעלה
מהןוספיר למעלהמהן והקב"ה בשמיהשמיםהעלוטים(שם) .והתחילה מעשה בראשית ו:כראו
שמים וארץ וכל צבאם ככת אחת ) t(DWונרחפוהויות המרכבה שקרמו והוקבעו ככסא כבור
מארבע מרות שברא הקב"ה בעולמו ארם בהמהח.הועוף .פני אדם פני אריהפני שורופני
נשר .ולאחרכך כשנעשה העגל נשתנהפני שורלפני כרוב (קם'א) ,ומאור פרו של אדם קורם
שנורש מנ"עהיה כמאורפניהכרובים .ואלמלא חטא ארה"רהיוחיי האדםכחיי העולםהבא.
אבל כשחטא נורש מנ"עונתהווה עולם התוהווקיוםמין הארם היהתלוי במדות דרך ארץובו
שטה אחת עד דור המבול ,וקלקלוכני הארם בדרך ארץ והביא עליהן המבול והיתה אותה
שעה במרת האבל (צד קם"ב) ,ובעשרהדורותהללו מעת שנורש האדם מגיע ערנח לאפקי
עליהם כל חטאו של אדה"ר רק מה שנאמר אל האשה שהואימשל בה (צרק'צ) .והאריכו
 .שהיא ממדת דרךארץ .ולא עשו (צר פ'),
שנים לבורקן אםיעשוגמילות חסרים זה עםזה
ויום שמתבו אדה"רעשאוהויום טוב שלאהיוצריכיןלזונוולפרנסוולכלכלו(צד פ"א) ,ולאהיה
להםלא אימת מלכות ולא מדתהפורענותערשבעטו מרוב הטובהוירדולידי חמסוגזלוגילוי
עריות ושפיכות דמים ,ולאהיה בהם שום דרךארץוהיומהלביןערומים בלא לבוש (צד ק"צ):

המבול וער דורו של מנשה שיטה אחת ונתגלגלו באותה השטה בסוףימי התוהוימי התורה

מן
והכהונה והמלכות ער שגרם מנשה בחורבו כל הטובותשניתנו לישראל :כעשרה דורות מנח
וער אברהם היה בדעתו של הקב"ה לחלקם לשבעים לשון והוא לא עשהכן אלא עשאן לשון
אחד וביקשו להחריב את כל העולם כולו והפיץ אותם (צר ק"צועיי' במ"ע אותד') .נח עמד
ומיחה ברבים ק"כ שנה (צד פ' וקע"ד) ציתנהלו תורתבני נח ,והעמיד הקב"ה שבעה :ביאים
לאו"ה (צרליה).שהיה בדעתו לבטל את עולם התוהווליחן תורה שלימה ,שם נתנבא ד' מאות
שנה שיקבלו את התורה ולא קיבלו ממנו (צר קכ"ז קמ"א וקע"ד) .ואחריואליפזהתימניוכו'
ואיוב מארץעוץ .בלעםכןבעורהאחרון שבכולםולאהניח הקב.ה דברבעולם שלאגילהאותו
לבלעם (צד קמ"ב וקצ"א) וקלקל בה ולא :מצאה בו דרך טובה ולא באלידי צדקה מעולם
אלא באלירי לה"ר ,ונשאר העולם בתוהו ,וגלגל הקב.ה והביא אברהם לעולם בשכרו של
קיש) עמד אברהם ופיגר כל ע" 1שבעולם (צד קע"ד) ,ומסר עצמו על כבור שמים
שם (צר
למיתה באורכשדים (צדכ"ז) ,וזכהלחיים שלא בצער ושלא ביצ"הר ,וכלובימיוב'אלפים של
תוהו והתחילו ב' אלפים של תורה(עיי' ע"ז ט' ע.א) ,וכיון ששמעו האומות ממנו דברי תורה
המשיכוחועליהם ומלך בעולם ע"השנה .ועליו :אמר לבבתזני כאמתמעייך ,אבל כשקיבלו
ישראל את התורה באולירי מצוות גדולות ולחבילות חבילות של תורה והיו ככלה שתיראה
בשתיעיניה .ונתברך אברהם בחכמה בבינה בדעה ובהשכלבעישרוב:כם.ם (צד כ"ח וכש).
והיה מפקח עלשניהבריותומכניסן תחתכנפיהשכינה (שם) ויעקב כברהיו לו מקרא משנה
מדרש הלכות והנדוש כלו' תורה בכתב ותורה בעל מה (שם)וקיים יעקבאבינו את החורה
קודם שתנתן (צד ק"פ) .וקנו אברהם יצחק ויעקב העו'הז והעו"הב בשביל מעשיהם הטובים
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ותלמור תורה (שם וקכ"ז) ונשתבחו בצדקה (צד קס"ט) ,ועל דבר קל שאמראברהם שלאכהוגן
נרםלבניושירדו למצרים (צר ס"ה וקע"ד) ולא גלגל הקב"ה והוציא את ישראל ממצרים אלא
בשביל שרה רבקה רחל ולאה (צר קל"ח) :כשהיוישראלבמצריםתמימי דרךהיו,שהיו כולם
אגורה אחת וכרתו בריתשיעשו גמילות חסדים זה עם זה ,וישמרו כלבבם ברית אברהם יצחק
ויעקב .ושלאיניחולשון ביתיעקב אב.הםוילמדו לשון מצרים ,והיו מלק את בניהם ,ומשיאק
ועושים משתה לבניהם ולבנותיהם אףכיתקפועליהם הנזירות (צרקכ,ג וכיד) ,ותורה כביאים
היו עמהן (צר קכ"דועיי' במ"ע אות  ,)1"0אכל,רעו של עשוכיון שמת יצחק ביטלו את המילה
מבשרם (צד קכ"ה) :כשקיבלוישראל את התורה ואמרו נעשה ונשמע נכתרו מכתיו של אד"הר
(קורםהחטא) .וכשעה שמרחו במעשה העגלירדו ק"כ ריבוא מלאכי חבלה ונטלום מהם .ועתיר
הקב"ה להחזירכל כתריהן שלישראללימות המשיח ולעוה"ב (צר קע"ט) ,ונגזרהעליהם גזירה
שילמדו מתוך הצער ומתוך השעבוד מתוך הטלטול ומתוך הטירוף מתוך הרחק ומתוךשאין
להם מזונות .ובשכר אותו הצער שנצטערו עתיד הקב"ה לשלם שכרן לישראל לימות המשיח
כפולומבופל (קהוופו"פ) .ולא מצא הקיבה מרה טובה להן לישראל אלאעניות ,שמתוךעניות
הם ירותק את ה'
חסר וצדקות (צדקפ"א) .ונעשו עם שעניותיפה לו שד קער) ,וכשבא
יהליןקהליןועסוקין בתורהוכו' .גדולים ישראל ממלאכי השרת גדולים
יק
ון
עי
ב
ש
בלעם מצאןשיושו
הן ברברי תורהנדוליםהן מכלבאי העולם ומכל מעשהיריו שברא בעולם (צר קט"ז):
ואילמלא חטאו בעגל היו באין מידלירי מדתימות המשיחועיה"כ .שהיתה כדעתו
של הקב"ה שכל אומה ומלכות שיקבלו את התורהיהוחייםוקיימים לעולםולעולמיעולמים.
שנ' והלוחותוגו' חרות על הלוחות אל תיקריחרות אלאהירות.שאין מלאך המות שולט בהם
וכו' .ומע"ז שעבדו באעליהן מלאך המות שנ'אני אמרתיאלהים אתםוגו' חבלתם מעשיכם אכן
כארם תמותון וגו' (צד קע"ט) וכמוכן לא היה היצה"ר שולט בהן ,שהוא היצה"ר הוא השטן
הוא מלאך המות (ב"ב ט"ז ע"א) ,ומי שיצה"ר שולט בואינובן חורין:וענין אמרושיהיוחיים
וקיימים וכו' .אינו שלא יחזרו לעפרן כלל ,אלא שלא יהא מלאך המות שולט בהן .ויחזרו
לעפרן במיתה שקראוה מיתתנשיקה .ומשיחורו לעפרןהןחו,ריןוחיים .שכך אמר אבא אליהו
(צד קע"ה) מעידאניעלי שמים וארץ שאלמלי לא :קבצובני אדם למ.תהאין כלכרייהיורד
לידי צער אלא מתוך שיאכל וישתה ושמח הוא עם אשתו על בניו ועלכני ביתו :פטר לבית
עולמו,ואין פירות ותבואהכאיןלידי הרקבה אלא מתוך דרכיהם שלב .:ארם,וא.ן בואבאין
לירי כזשה אלא מפני דרכיהם ,ואיןעיניהם של כהא כהית בחציימיהם אלא מתוך דרכיהם.
ואיןבנ"א מיטמאיןכנגעים אלא מתוךדרכיהם.ואיןהנשים מיטמאית בזיבה אלא מתוך דרכיהם,
ש ':כה אמר ה' בורא השמיםוגו' יוצר הארץ ועושה הוא כוננה לא תהו כראהינו'
 .צא ולמד
מדרך ארץ ,כלום ארם בונה בית אלא על מנת להבנים בו פירות ולהכניע בו כלים ולרכזים
בו כספים ,או להציתבו את האור ,אף כךבני אדם מתוך דרכיהןנידונין,דנין אותן מתוך דרך
ארץכשכיל להצילםמיום הבא לקראתם וכו' ,ואמר שם (צר קעו) .מפיעליון לא תצא הרעות
והטוב ,אפשר לומרכן והלא מירות טובות יוצאות מלשיו .אלא אמורכן הטובה אצה יוצאה
לעישה רעה והרעה אינה יוצאה לעושה טובה .אלא טובה כלפי טועה והרעה כלפי רעה:וטין
ביטול יצה"ראינושיהא אדם :מזע מתענוגי הגופים ,אלא יאכל וישתה ונושא אשה ויהיולו כנים
ויעכר את האדמה וישמרה והכל לשםשמ.ם .כלו' שיעשה הכל בחכמתו וכתבונתו כחפץהשם.
ובכל אשר יעשה הוא משעכר לבו לשם ית' .וזהו שאמרו בתפלה וכוף את יצבו להשתעבד
לך(ועיי' רמב"ן בפ' וה:חש) ,וביטול היצה"ראינו ביטול היצר אלא כיטול הרע שכו ,והיא
חייהן שלצדיקים שלא בצער ושלא ביצ"הר לימות המשיח ולעו.הב .ו:עשה מקצתהייהן שלא
בצער ושלא ביצ"הר לצדיקים בעו"הז לאברהם ליצחק וליעקב וליעבץ ול.תרו וכל הרומה
להן (צד י"ר):
ושטהזוהיא מפורסמתבדבריהתנאים ,ולחשובתפנהזו אערכםכאן.שזינוכמכילתא
ריתרו פיט .רבייוסי אומר על תנאי כך עמרו ישראל על הרמיני שלא ישלוט בהם מלאך
המות שנ' אזי אמרתי אלהים אתם וגו' ,ואיתנייא ברייתא זו בער ה' ע"א עיי"ש (ואולי הוא
ר'יוסי דהוה רגיל אליהו עמיה) .ובספרי :שא סוף פי' א' רבייוסיהגלילי אומר בוא וראה מה
כח עכירה קשה .שעד שלא פשטוידיהם בעבירה לאהיו כרם זבים ומצורעים ומשפשטוירידם
 .והרחיבוכעלי האגדההעניןבייקרא רכה פייח ובבמרבר רכה
בעבירההיו בהםזכים.מצורעים
פיזעיי"ש(ואוליהיינוו'-יוסי מתםהיינוריה.ג) .ותנאי זה היא בפ' אם בחוקותיתלכווגו' .שהיא
ממפרהברית שקרא מיטה כאצי העם כרעת ר' ישמעאל כמכילתא מס' דבהדש פ"נעיי.ש כמ"ג
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אותח' .וע"כ פירשו בתוש בפ'בחוקותייונתנה הארץ יבולה לא בררךשהיא עושה עכשו אלא
כררך שעשתהכימי אדה"רוכו'וכן פירשו שםאינך מקראות ,ואת"כפירשו שם המקראות על
העתיד ,ואמרו שם ולא הנעל נפשי אתכם משאניגואל אתכם שובאיני בואם בכס(,ואיןמן
הצורך להעתיקם כולם .אמנם ישים הקורא אתע.ניו על כל הפרשה שם) ,והענין שכל אלו
ההבטחותהיוראויין לבא מיד לאחר מתן תורה ,אלא לפי שפשטוידיהם בעבירה הפסירום.
ויגיעו להםלימותהמשיה .ומברייתא רתו"כ הסתמיתאנולמידיןשהיואותןהדברים מפורסמים:
שחטאו בעגל נפלו ממדרגה שהיה בו אדה"ר קודם החטא ושבו להיות כאדה'ר
אחר החטא .אלא שכברזכו לתורה שנגזרובי אלפים תורה מימות אברהם ולא שב העולם
לתהו .והב הדברים מתגלגלין בשטה זו ,וזכו צדיקים מקצת סמה שיהיה לצדיקים לעיל
(צרי"רוכו'),בימי שפוט השופטים למההיוישראלדומין למלךביודוכו' אמרהריהןכתינוקות
של בית רבן מה אעשה לאילו ,מרחו במעשיהן וממרן למלכות וחזרו ועשו תשובה וגאלן מיד
(צד נ"ה) ,ומן פיז (צר מ"ו) ער פי"א (צד ":ט) דורש אבא אליהו על זמן שפוט השופטים.
בפי"ז מדבר על משה ועליציאת ישראל ממצרים למדבר ועל עמידתםנסיניועשייתם המשכן
והיותם במדבר .ובימי יהושעבןנון קיבלועליהן ישראל מלכות שמים באהבה ,לפיכך האריך
הקב"ה אתפניומהןנ' מאותשנה,בימישמיאל הנביאקיבלועליהןישראל מלכותשמיםביראה.
בימי אליהו הנביא היו ישראל יראי שמים לאמתן ,בימי ירבעם בן יואש ראה ה' אתעני
ישראלוגו' .והלא ירבעם עובדע"ז היה אלא מפני שלא קבל להב על עמום הנביא .בימי
חזקיהוהיוישראל עסוקין במקרא במשנה במדרש בהלכות ואגדות .שכרן דברשעתיד
להיות בסוף נעשה לחזקיה ולדורו וקבעלהן נחמה וכו' (והוא מן צד פ"נ ער מפיח) .ומדבר
ונבואתו כפרט (צד פ"כ ופינ) ,ולדוד מלך ישראל שמשיה
עלמניןהנביאים ועלישעיהבן
"ג) .וכן הוא מסבר עליחידים שכלו בחטאם .דתן ואבירם
וי
~
יצא ממנוייהד פ"בוג' (צדז' וחla'a
דואג האדומי ואחיתופל .ונבל הכרמלי (צר ק 1,עד ק"מ) ,ויסד שכל אחד ואחרלפי שכרו כא
בעולם .אלקנה הכריע אתישראל לכף זכותוחינךאותם במצות ,בשכראלקנה שמואל ,חזקיה
נבהה רעתועליו ואכל עםהגוי על השלחן ועי"כ הראה לוארון וגילה סודהעליונים נתנו לו
מנשה בנו (צד מ"ז ומ"ח) ,לא גילגל הקב"ה והביא אברהם לעולם אל 4בשכר של שםוכו'.
ן לעולם אלא בשכרו של יפתוכו' .לא גלגל הקב.ה והביא
ולא גלגל הקב"ה והביא מלכותיו
מלכותרומילעולם אלא בשכרו שלעשווכו' .לא גלגל הקב"ה והביא מלכותמדילעולם אלא
בשכרו של כורש וכו' ,לא גלגל הקב"ה והביא את מנחריב בעולם אלא בשכרו של אשורוכו'.
לא גלגל הקב"ה והביא נבוכדנצר לעולם אלא בשכרו של מרודךוכו' ,לא גלגל הקכ'ה והביא
המן לעולם אלא בשכרו של אגג וכו' (צד קי"דוכו'וקכ.ה .ושם מום.ף שכראליפז הת.מני
ושכרירבעםבן נבט) .כל העושה מצוהנות:ין לו שכרו וכל העובר עכרהנותניןלו שכרו ,מה
שכרו של נחש הקרמוני שעמד וקלקל את כל העולם ,מה שכרן של אדם וחוה שעברו על
הציווי .מה שכרו שלקין שהרג את הכלאחיו .ומה שכרו של למך שהיה מתאבל על אחיאביו.
ומה שכרו של נח שעמד ומיחה כרבים כל אותן ק"מ שנה וכו' ,ומה שכרן של שם ויפת וחם
וכו' ושכרו של אכרהם וכו' .ומה שכרו של ישמעאל שעמר וקבר את אביו ,שכרו של יצחק
וכו' ,שכרו של עשו וכו' .בני שעיר שקיבלו את בני עשו בסברפנים יפות נתנו להן שכרן
(צד קע"ת) ,צדיקים תחלתן מריבה וסופן שמחה .אברהם יצחקויעקב .רשעים תחלתן שמחה
וסופן מריבה ,פרעה מנחריב ונבוכדנצר (צד קצ"א וקצ"ב) ,ומבר הזכרתי אלו שכלומפניגסות
(צד קנ"ח ונ"ט).בימי עוזיהו מלךיהורה נתנבאו ד'
רוח שהיתה בהן ושאול מלך ישראלביניהן
זקנים והושע בן באריזקן שבכולם וכו' (צד קפ"ו) ,בימי אחז מלך יהודה היו עשויים דברי
תורה כאילו פדגוגים הם עמד וחתם את התורה וכו' (קפ"ז) ,כימי הושעבן אלה נלכדה הארץ
וכו' (קשח) .כימי משה בן חזקיהו סלך יהודה שעמד ועשה צלם של ארבעה פנים והעמידו
כהיכלוכו' ) t(QWאמרועלדורו של מנשה ממקום שנפלו לאיעלו1 .ב 1פסקה השטה שהתחילה
מן המבול (צד קס"ב וקם"ג):
1
מדורך ודל מגנטה ועד שזבנה בית האחרון שיטה אחת ) f(QWבימי צדקיהו
מלך
יהודה היהירמ.הו הנביא מתנבא על ישראלוכו' (צרקפ"ח) .שכלסי שהוא עושה התורה בצש-
ועושה את המצוות בצער שכר דרך ארץ ניתזה לו והקרן שמור לו ,ולפי שלא מצא הקב"ה
בית אחרון בצער ,ומצערין עצמן על התורה ועל
בבני אדם שעושין את התורה בצער
יהתורה ואת המצוות בצער ,וציערו עצמן על התורה
את
המצוות .עד שבאו אותןבזי אדם ועשו
י
נ
ו
ב
ו
ף כל הדורות
יעל המצות לפיכך :תן להן הקב.ה משזה ,להן ולכנ.הן ולב.:בזיהן עדסי

כיו,
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(צר קע"ב וקע"ג) :והכוונה כאמרו כאן משנה היא משנת חכמים .שהרי השיב כך לזה שבא
בדרך מינות ואמר מקראניתןלנו מהרמיני משנה לאניתן לנו מהרסיני
 .והשיכו והלא מקרא
ומשנה מפי הגפורה נאמרו ,והמקרא היא r't'"aוכפשתן והמשנה היא כפת שנאפהמןהחיטין
וכמפה שנעשה מן הפשתן והיא פרוסהעליו .ואח"כ אמר לו אם אמצאך בתוך משנת חכמים

יעשודבריךבראין ,והשיבומעניןסידורי התפלות וקריאת התורה וברכתה:הנין,וכיישלנואלו
מהרסיני והלאאינן אלא מתוך משנת הכמים ,ואתהמחזיק בהן ונוהג בם ,וכלפי משנת חכמים
אמרלו שזכו בה כשכנו בית האחרון כצער (צד אכר .והלשון קטועה קצה) אבל כשהיו
מהלבין.
,.ביתאחרון בצערלאהנ.ח הקב"ה דכאבעולם שלאנלאולישראלשג'סודה'ליריאיו;
נמצינו אומרים שישראל :תכוססו על התורה מוסף על דרך ארץ ,שבד"א הם
משותפים עםמין האדםכולו .ולעצמם נתייהדו נתורה,ואין זה לימוד המצוות שבתורהכי אם
העסק כתורה עצמה .וכמו שאמר ,שהואעושה התורה בצערועושה את המצוות כצער,שעשי.ת
התורה לחור ועשיית המצוות לחוד :ורואה אני לבאר את הדבר מהכתובים .כדילהכין את
דברי החכמים ,מיכה אמרהגידלך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממךכי אם עשות משפט ואהבת
חסרוהצנע לכת עם ה'אלהיך(מיכהו' ח') ,וירמיהו אמרכי אם כזאתיתהלל המתהלל השכל
וידע אותיכיאני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץכי באלה הפצתי נאם ה' (ירמיה ט' כ"ג).
וכלפיזה נמצאכמזמורי יתמי ,אשרבלי ספק נתיסדובביתהאחרון .כמזמורא'אשריהאיש אשר
לא הלך בעצת רשעים וכדרךחטאים לא עמדובמושבלצים לא ישב ,ולאסיים,כי אם בתורת
ה' יהלוך וכאורח צדיקים יעמוד ,ובמושבעושי חסד משפט וצדקה ישב ,אמנם סיים ,כי אם
בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומםולילה .והנה עשהההגיון כתורהיומםולילה למעלההיותר
נכבדת .וכמוכן נמצא במזמור תמניא אפי פסוקים המורים על מעלת העמק בתורה .גלעיני
ואביסה נפלאות מתורתך ,טובליתורתפיך מאלפי זהב וכטף ,לולי תורתךשעשעיאז אבדתי
כעניי .מה אהבתי תורתך כלהיום היא  ftnn~wקרמועיני אשמורות לשיח באמרתך .ועורכיוצא
באלה .ובזה הדרך תפסו חכמי ישראל לעשות תלמוד תורה כנגר כל המעשים הטובים ,ושנו
בתרכריש בחוקותי ,אם בחוקותי תלכו מלמד שהמקום מתאוהשיהיו ישראל עמלים בתורה,
ומביא לזה מקראות רבות להסמיך הדבר .ומסיים ,ובה"אמייתן והיה לכבה זה להם ולשמר
כל הימים למען יטב להם ולכניהם לעילם מלמר שהמקום מתאוה שיהיו עמלים בתורה
(ולהלן אפרש ראיה זו) ,ואח"כשנו .אם בחוקתי תלכויכול אלו המצותי כשהוא אומר ואת
מצותי תשמרו ועשיתם אותם הרימצית אמורות ,הא מה אזי מקיים אם בחוקותי תלכו להיות
עמלים בתורה ,וכהב אם לא תשמעולייכול אלו המצות וכשהוא אומר ולא תעשו את כל
המצות האלה הרי מצות אמורות ,א"כ למה נאמר אם לא תשמעולי להיות עמלים בתורה.
ואח"כ הוא דורש שם כל המקראות שנאמר בהם זכור .שתהא שונה בפיך ,והנה פירשו אם
בחקותי .כמו ששנו בתו"כ סוף התוכחה ובספרי ראה פי' נ"ט אלה החוקים אלו המדרשות
(כמ"ש במבוא למכילתא) .ואמרו שם פי' ניח ושמרתם ,זו משנה .ועשיתם זו מעשה ,את כל
החקים אלו המדרשות ,ופי' שם כפ' עקבפי'מ.ח אמקראכי אם שמורתשמרון את כל המצוה
שלא תאבד כך יהא אדם צריך להזהר
הזאת .מגיר המחוב שכשם שאדם צריך להזהר בסלעי
בתלמודו שלאיאבדוכו' ,ושםפי' מ"אוהיה אם שמוע תשמעו אלמצותי ,למה נאמר,לפי שהוא
אומר ולמדחם אותם ושמרתם לעשותם .שומעאני שלאנתחייבו בתלמוד עדשנתחייבו במעשה
(שעיקרו לידע המעשה) ת"ל וכו' מגיד הכתוב שמיר נתחייבו בתלמוד וכו' ומתיל ולמדתם
אותם ושמרתם לעשותם ,מגיד הכתוב שהמעשה תלוי בתלמורואין תלמודתלוי במעשה,וכן
מצינו שענש על התלמוד יותרמן המעשהוכו' .עיי"ש ,והנה התלמודאינותלוי במעשה ,ומזה
התלמוד נשים פטורות ,אכל התלמוד התלוי במעשה וודאי שאף הנשים חייבותבו .דמיון
לדבר כל תורת הקרבנות הם מעשה לכהנים בזמן הבית ,אבל התלמוד בהם הוא לכל ישראל
ואף שלא בזמןהבית .נמצינו אומרים שאף שהרבה מצותתלו.ות כארץ וכזמן הבית .ואטאינן
נוהגותלעולם .מ"מ התלמוד שלהם הוא נוהגלעולם .וע"כ פירשומייתן והיה לכבת וגו'למען
יטב להם ולכניהם לעולם .שהמקום מתאוה שיהיו עמלים בתורה .שזה הוא לעולם .ואמרו
כתוש שם לא מאמתים ולא געלתים לכלותם ,וכי מה נשתייר להם שלא נגעלו ולא נמאסו
והלא כל מתנות טובות שנתנו להם ניטלו מהם .ואלולא ס"ת שנשתיירה להם לא היו משונים
מארה כלוםוכו' :ומזהיסדו הכל השם תלמוד תורה,שהעיקר בתורה הואהלימוד .ואמרויפה
תלמוד תורה עם ד"א (אבות פ"ב מ"ב) ,וריבד אמר (שם מ.ח) אם למדת תורה הרבה אל
תחזיק טובה לעצמךכילכךנוצרה ,והנה דעתוכי עיקריצירתעם ישראל הוא לעסוק בתורה.
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וע"כ קבעו בביכת התורה .לעסוק בהכרי תורה ,וכשנבחר זרע אברהם כמאמר השי"ת כי
ירעתיו למען אשריצוה אתבניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט וגו'
(בראשיתי"חי"ס) .אינו אומריצוה ללכת בררך ה' ,כי אם צוואתו עלהשמירה .וזו השמירה
הוא משנה ,כלו' העסק בתורת ררךה' .ולתכליתזו נבחרו לממלכתכהנים ולהקראכהני ה'
ומשרתי אלהינו ,מעתה התשובה על השאלהלאיזו תכלית נבחרה אומההישראלית ומה תהיה
מגמתהעליאיץ .התשובה על,ה להגות ולעסוק בדברי תורה שע"כ הם שומרים דרך ה' וזהו
כהונתם ,ודברים אלו הרחיב אבא אליהו במדרו ,שאם עמוד דרך ארץ הואקיומו של כלמין
האדם ובכללם אומה הישראלית ,עמוד התורה הוא קיומה של אומה הישראלית והוא להם עץ
ההיים ,וכמו שאמרו בברכת התורה אשרנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטעבתוכנו .והזיל
במליצתם (ע"ז ח'ע.ב) המשילו האומות למרגליות ולאבן טובה ולאנך וישראל המשילו לספר
תורה .ואמרו שם מרגליתייעשה כסים לאכן טובה ואבן טובה לאנך ואנך לתפר תורה:
ועל קוטב זה סובב והולד סררו של אבא אליהו ,עתיר הקב.ה לישב בבית המדרש
שלו וצדיק .עגלם יושבין לפניו ,ואומר להם כניי דור פלוני כך עשה תורה וכך עשיתי עמו
צדקה ואדםפלוני כך עשה תורהוכךעשיתי עמו צדקה וכו' (צדד') .אבלעשיתלנובחוכמתך
ובתבנתך שלישים במועצות ורעתוהידעתנו .דורפלוני עשה כך תורה כך קנסתיעליו טובה,
ואדם פלוני כך עשה תורה וכך קנסתיעליו טובה ,ודורפלוני כך עשה רעהוכך קנסתיעליו
מיתה .ואדםפלוניוכו' (צד קטר) .נשבעאני בכסא ככורשלי שאפי' תינוק בבית רבו ועוסק
בתורה לשמי שכרו מונח לפני בלבד שיהא שמורמן העבירה (צדי"ג) .ואמר מלבד שיהא
שמורמן העכירה ,היא כלפי מה שספר ,שמצא בעיר גדולה שכולה ישראל בנולה של בבל
מלמד תעוקות אחר שישכו מאתים נעריםלפניו ,ומת הרב ואשתווכניו וכלהתלמידים .והיה
בוכה ומתאנחעליהן ,שבא מלאך א' ושאלומ"מ אתהבוכה ,וכשהשיבאתדבריו ,לא אבכה
ולא אתאנח על אילוע-
שבאולידי מקרא ומשנה ועכשיו הלכו להן כלאהיו .אמר לויפה אתה
בוכה ומתאנח ,מ"מהןעושין דרכים מכוערין ודבריםשאינןראויין ומקלקלין את עצמןומוציאין
ש"ז הנם (צדקיא) .לא משה בלבד (נכנס מאורפניו עמו) אלא כל תלמיד חכם שעוסק בתורה
מקטנותי ועד זקנותו ומת .עדיין לא מת אלא בחיים הוא לעולם ולעולמי עולמים (צדי"ח).
מכן אמרו כל ת.ח שעוסק כתורה בכליום תמידבשביל להרגותככורשמיםאיןצריך לא חרב
ולא חנית ולא רומח ולא כל דברש.היהלו שומר שהקב"ה משמרו בעצמו ומה.שעומדין לו
סביב סביב והרבות בידכולן ומשמרין אותו וכו' (צדי"ס).מכן אמרוישבו באדם ד"א ומקרא
בלבד
לו מלאך אהד לשמרווכו' .קרא אדם תנ"וכמוסרין לו ב' מלאכים לשמרווכויי
נ"וכ ושזה משזה מדרש הלכות ואגדות ושימש ת"ח הקב"ה משמרו בעצמו .משלו
אדם
סריתי
קרא מו
משל וכו'( ,צד ק') ,וכפיל ,לפי שהקב"היושב ומשמרמישיש בו דברי תורה לאמתווכו' עשה
אדם שתים שלש טובית שמרין לו מלאך א' לשמרו וכו' קרא ארם תנ"וכ מוסרין לו מלאכים
שנים לשמרו אבל קרא אדם וכו' משלו משל וכו' (צדקניה .והגה נכפל בשינוי קצת) במה
הקב"ה מושיע את ישראלמבין האומותבבני ארם שהןמשכימיןומעריביןלבית הכנסתאו לבית
המדרש ועסוקין כאכרי תירה בכל יום תמיר וכו' (צדנ') .אשרימי שמחדש דברי תורה על
פיו ,דומה כמי שמשמיעין אותו מן השמים ואומר לו הקב"הבני בית המדרש הגדול שלי שלך
הוא וכו' (צד נ.ה) ,ארבעים אלף מישראל שנתקבצו ויצאו למלחמה ויש ביניהן זוג א' של
תלמירי חכמים דומה שהוא מסרם בירן (שם) ,כרוך המקום ב"ה ששמחתו מרובה על ישראל
לעולם ,שכשם שישראל עושין את התורה בעו"הז ושמחין גה כך תורה שמחה מהן לעולם וכו'
(צד כ"כ) .אדם שעכר עבירות הרבה וקנסועליו מיתה עד ארבעה דורות שנ' פוקדעון אבות
וגו' והזר ועשה תשובה וקרא תנ"וכ ושנה משגה מדרש הלכות ואגדות ושימש חכמים אפי' נגזרו
עליו מאה גזירות הקב"המעכירןהימנו )f(twשני בנ"א שמהלכין בדרךועוטקין גדיתאין דבר
רעיכול לשלוט בהן (צר כ"ג) .ומפגי מה זכהיעבץלחיים שלא בצער ושלא ביצ'הר געו"הז
סמה שעתידליחן לצדיקים לעיל .מפני שהיה מחזר בכל ישראל ומלמד תורה ברבים לשם
שמים .וכל המלמר את הגירו פסוק א' או הלכה א' או דבר א' כאילו הוא נותן לפניו חיים
וכו' (צדל') .מיכן אמרויעשה אדם מעשים טובים ואה,כ ישאל תורהמלפני המקום וכו' ,קורא
אדם תנ"וכ ויודע להשיב בהם ישמרם כידו ויברך וישכח ויגדל וירומם ויקרש לשמו שלמי
שאמר והיה העולם הקב"ה .ואינו צריך לומר למי ששונה הלכות (צד ל"א) .קרא אדם ולא
שנה עדיין כחוץ עומר .שנה ולא קראעדיין בחוץעומד .קרא ושנה ולא שימש חכמים דומה

כמישנעלמי

משו וכו' אבל קרא ארם תנ"וכ ושנה מדרש הלכות ואגדות ושימש חכמים אפי'
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מתעליך אפ" נהרגעליך הרי הוא בשמחה לעולם (צרל"ז) .בעת הדושיובל ער לה' צבאות
ונו' .משלו משל להודלמלךבגודשהביאעבדודורוןלפסו חרפה שלחטים .טחנה ולא ביררה
דרז דברמנונה .ביררה
פחנהה"ז דבר מגונה ,ביררה וטחנה ולא הוציא ממנה סולת ה"ז
מירהבינונית ,אבל ביררה וטחנהוהוציא ממנה סולת ה"ז מדהשלימה .כך ת"חדומין בעו"הז
בדבריתורה ,קרא אדם ולאשנהה"ז דבר שלגניי
 .שנה ולא קרא ה"ז דבר שלגניי .קרא ושנה
ולא שימש ת"חזוהיא מדה בינונית ,אבל קרא אדם תנ"וכ ושנה משנה מדרש הלכות ואגרות
ושימש ת"חזוהיא מדה שלימה (צר ד"א) ,כל המלמר תורה ברבים לישראל לשם שמיםואינו

היא

נושא פרם לעשיר ולעני ,אלא מקרא שהוא מקראן כאחת ומשנה שהוא משנן כאחת .מתוך
כך הקב"ה מרחם עליו ונותן בו רוח חכמה ובינה ודיעה והשכל ונותן חלקו עם ג' צדיקים
אברהם יצחק ויעקב (צדסיג) .ירבה ארם דבריתורהשאין לך שכר גדוליותרמהן .יהא אדם
שואל ומשיב בבית המדרשכרי שתרבה חכמתובירווכו'.ישאל ארם את הפסוק ואע"פי שהכל
משחקיןעליו .ואת ההלכה ואע"פי שהכל משחקקעליו .יכניס אדם עצמו לגופה של תורה
אעפי' שאינובקי כהלכה כלום וכו' (צד סיג ומ"ר) ,לפי שכל מצוות שעושה אדם בעו"הזאין
מהם כח להאיר אלא כאור הנרבלבד .אבל תורה מאירה מסוף העולם ועדסופו .וכל הנזקק
לחכמים ולתלמידיהן מעלין עליו כאילו עשה רצון אביו שכשמים (צד ט"ז) ,אל ילמר ארם
תורה כרכים אא"כ קרא תנ"וכ ושנה משנה ומדרש שנ'מי ימלל וגו'( ,צר ס"ז) ,אמר הקב"ה
לאדם,בני מיום שנחתיך עלפני האדמה עשה מעשים טובים ותלמודתורה .והצל עצמךמן

הנזלומן העבירהומן דבר מכוער (שם) .קרא ארם תרוכ כילדותווהזקין ושנה משנה מדרש

הלכות (ותלמוד) ואגרות ושונה עם חביריועליהן הוא אומר הנה מה סוכ ומה נעים ונו' .ד"א
הנה מהטובונו' שניאחין בבית א' וקוראין זה עם זהושונין זה עם זהואוכליןושות.ן זה עם זה
 i'nbw1זה בזהעליהן הוא אומר הנה מהטוב( .צד סיח) ,וכך אמר להם הקב"ה לישראלבניי

קראו את המקרא ושנו את המשנה והרבו אותוערשאניבא בעצמיואומרלכם על הטהור טהור
ועל הטמא טמא על הטמא במקומו ועל הטהור במקומו (שם) .מעיראניעלי את השמים ואת
הארץשיושב הקב"ה ומחלקבירומזונות לכל באי העולם ולכל מעשהידיו שברא בעולםוכו'.
משל למלךוכו' .כךביתישראלדומין בעו"הז כדברי תורה,כיון שבא אדםלידי מקרא ומשנה
ומלמדמהןיראתשמים ומעשה הטובשהןזניןומפרנסין ומכלכליןאותו עדשיכנס לבית עולמו
(צרע') .מפנימההביבין על הקב"ה דבריתורהיותר מכל באי העולם ומכל מעשהידיו שברא
כעולםוכו' .מפני שמכריעין את ישראל לכףזכות ומחנכין אותן במצות ומביאין אותן לחיי
עו"הכ .משל למלך ביוד שיש לו בנים בתוךביתו ,ויש לו עכרזקן ביניהם שהוא מלמד את
בניו דרכים נאים וכו' .אמר אלמלא עבדזקן שישלי בתוךביתי וכו' ,כך דברי תורה הואיל
ומכריעין את ישראלוכו' .לפיכךחכיכיןעליו דברי תורה על הקב"ה וכו' (צרע"א) .דרכן של
כני אדם שאומרים תורה קדומה לכל וכו' אבלהייתי אומר ישראל קדושיםקורמיןוכו' (שם).
שני פעמים נלו ישראל א' בבית ראשון וא' בביתאחרון וכו' אהרון לאניתן להןזמן וכו' משל
למלךביודוכו' כךישראללפני הקב"היש בהןבעלי מקרא,בהןבעלימשנה.בה
,בעלי משא
ומתן .סרחו במעשיהןפירשמהן.בוכין והולכיןאחריו .אמרלהןחזרומאחריוכו'(עיי,ש במ"ע)
מיכןואילך מהעלינו לעשות לשפוך רחמים ולבקש תחנונים ותפלהמלפניו .ולמצא פתח אחד
כדביי תורה מכל הפתחים שפתח לנוע"י עבדיו הנביאים וכו' מה אם יתגלגלו רחמיו הרבים
עלינווכוי (צדע.א) ,כרוך המקום ב"ה שנתן דברי תורה לישראל שילמדו מהן דרך ארץ שלא
ירכועונותיהן בעולם שבל העובר על מה שכתוב בתורה לוקה (צד עיט ,כלו' אף שהדברים
תורה להתחייב מלקותעליה ,שלאירבו עונותיהן) ,וכשעמדו
אסורים מדרך אר ניתנו
ץי לקבלכדעבלרייהן תורה היה הקב"ה צופה ובא שמא לאיקבלו ישראלתורת.
אבותינו על הרסינ
עליהן כדרך שלאקיבלועליהן אויה והתחתם עליהן גזרדיו ויאבדומן העו"הז ומן העושב.
כיון שקיבלו עליהן עול שמים בשמחה אף הוא ירד ממקום כבודו ותפארתו משמי שמים
העליונים (צד פיה) ,כיון שבא ארם למקרא למשנה ולמר מהן יראת שמים ומעשים טוביםהו
מלוין אותו ערשנכנס לביתעולמו.וכיון שנכנם לביתעולמו הקב"ה שמח ובא כנגרו ,אומר מה
אם יהיהלוכן אובןבן וצדפ"ז) .כל ת'ה שיושב בינולבין עצמו וקורא ושונה הקורהיושב
כנגדו וקורא ושונה עמו (צר פיט) ,ועל הנחל יעלה על שפתווגו' ,מה יש ננחל זהי יש בו
תורה ,מקרא ומשנה ומדרשוהלכותואגדות,ומעש.ם טוביםותלמודתורה .והכלנמשכיןויוצאין
מלפני הנכורה ועוכרים מיניהן של ישראל ,ותלמירי הכמים מיכן ומיכן והכל מותקן ומונח
לפניהם ,משלו משל לה"ד .למלך ביודשהיו עבדיוובניביתומסובין לפניו על השלחן .כיון
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שראה אותם שאכלו את המאכל ומתק עליהם .ושתו את המשתה ומתקעליהם .עמד אף הוא
וצברציבוריםציבוריםלפניהןשאין להםסוף .כך ת"חדומין בעו"הז בדבריתורה,כיון שקראו
את המקראושנו את המשנה ומתקעליהם הקב"ה מרחם עליהםונותן בהם הכמהזכינהודיעה
והשכל ומעשים טובים ותלמוד תורה וכו' (צד צ"א) ,כלזמן שח"ח בירכתי בי"המד מתוך כך
הקב"ה מרחם עליהם ונותן בהם חכמה ובינה ודיעה והשכל ומעשים טובים ותלמוד תורה
(צר צ"ב),לחרשיויבכר ,למחרשי תורה שמחדשין את התורה בכליום תמידוכו' ,ד"א לחרשיו
יבכר .למכבדי תורהשמככדין את התורה בכליום תמיר .כאי זה צר עיר שיש בה נוים ויש
בה עשרה בתים של ישראלומשכימיןומעריבין לבית הכנסת ולבית המדרש אעפ"י שאו"ה נגד
סביבותיהם היו מבברין אותןויריאין מהן שנ' עלכן יכבדוך עם עזוגו' (צד צ"נ) .אל גנתאגוז
וגו' .מה אגוז זהיש בו ארבעה בתים כך כל חכם וחכם מישראל שיש בו ד"תויאמיתויש בו
חכמהובינהריעה והשכל(שם) .כל העוסק בתורהבין בעו"שוביןלימות המשיחובין לעו"הב
אינו רואה במדת פורענות העתידה לבא (שם) .שכל אותן בני אדם שאתה רואה שמטפיקין
במקומם ואין בהם ד"ת לאחר שעה מחין והולכין להם ,לפישאין מלוין אדם לבית
דו
ממ
ול
עו
ע
יאלא דברי תורה בלבד (צד ציה) ,בוא וראה כמה גדול פשיעה של תורה שלא חרב
י
ו
העולם בראשונה אלא בפשעה של תורה (עיי' במ"ע) ולא חרבה ירושלים ולא חרב ביהמ"ק
אלא כפשעה של תורהוכוי (צדצ.ו) ,לא חרב עולם אלא מפני פשעה של תורה ולא חרבה
ארץ ישראל אלא מפני פשעה של תורה וכל צרות הבאות על ישראלאינן אלא מפני פשעה
שלתורה .גדול ורב הוא לפני הקב"ה פשעה של תורהמפני שהיא שקולה כנגד כל העכירות
שבעולם (צדקם"ח) .ברוך המקום כרוךהוא שבחרבחכמים ולתלמידיהם ולתלמידיתלמידיהם
ומקיים עליהם במידה שאדם מודר כהמודריןלו
 .וכשם שיושבין בכתי כנסיות ובבתי מדרשות
שבכליוםשפנוילהןקורין לשם שמים  r~llw1לשם שמים ויריאין כלבכן ומחקקין דברי תורה
על פיהםומקיימיןעליהןכי קרובאליך הדבר מאד בפיךוגו' .ומקבליןעליהן עולשמים .כך
הקב"ה כביכול נותן להם שמחה לצדיקים בעל כרהט שלא בטובתם שנ' נתת שמחה בלבי
וגו' .משלו משל לה"ד למלך ביוד שהיתה לו גינת עצים סמוכה לתוך כיתו ומזבלה ומעדרה
ומשקה מים מתשוקתונותן לה זבל בזמנה כלעץועץשיש בהימיזקנותויפיןלומימיכחורותיו,
כך כל חכם וחכם מישראל שיש בו דברי תורה לאמיתוימי זקנותויפין לומימי בחורותיווכו'
(צרצ"ז) ,אשרי אדם שמרבה את ישיבה וממעט את הפחורהיושב והוגה ברברי תורה בכליום
תמיר (צרק"ב) .אשרי אדם ששם עצמו כשור לעול וכחמור למשוי וישב ויהגה מד"ת בכליום
תמיד מיד רוה"ק שורהעליו ותורתו בתוךמעיו ,אשריכםזורעי על כל מים,ואין מים אלא ד"ת
וכו' .על כל מים כיצד ,קורא אדם תנ"וכ וישנה הלכות ומדרש וירבה בישיבה וימעט כסחורה
מיד רוה"ק שורה בתוךמעיו ומלתו על לשונווכו' (צדח') .אשרי אדם שמשחק עצמו ברבדי
תורה ויושב וחורש בהן כבהמה החורשת בשדה (שם) ,לא זכה אותו אדם לרבר תורה אלא אם
כן מסר עצמו לכבור שמים למיתה .כשור הזה שמכניסים אותו בעול ומוסר עצמו על כבור
בעליולעבדו (צדקכ"א) .עשה אדם מעשיםטובים ותלמוד תורהמעשיומקרביןאותו אצלשכינה
(צרקיד) .ד"א שפכי כמים לכך מה מים הללוחיים הם לבל באי העולם ולכל מעשהידיו
שברא בעולם כךבית ישראל וכו'אין מתקיימין אלא בדברי תורהוכו' .מה מיםהיים לעולם
כך ד"ת חיים לעולם וכו' מה מים הללואיןבניינו של עולם אלא במים ,אין העולם מתגדל

אלא במים .ואילמלי מים אין העולם עומד .כן אלמלא ישראל ודברי תורה לא נתקיימו

שמים וארץ וכו' (צר ק"ה) .ד"א וכו' מה מים הללו שקוה טהרההן וכו' כך דברי תורה מקוה
טהרההן לישראל בכל מקומות מושכותיהן .בוא וראה כטה גדולה כהה של תורה שמטהרת
את פושעי ישראל נזמן שעושין תשובה אפי' מעכורה זרהשכידן וכו' ) tfnwמה טובו אוהליך
וגו',וכי מהסינן שלנחלים אצלבתי מדרשות ,אלא מה נחליםיורדיןבנ"אלתוכן כשהןטמאין
וטובליןועולין מתוכן כשהן טהורים ,כך בתי מדרשות בנ"א נכנסין לתוכן כשהן מלאין עונות
ויוצאיןמתוכן כשהן טהורים (צרקט"ז) .כל חכם וחכם מישראל שישבו ד"ת לאמתויש כלבבו
מאה מחשבות של מקרא מאה מחשבות של משנה ומאהמיני תשובות של תלמודשנ'מי זאת
ונו' (צדק"ו) .כשם שהקב"היהי שמו הגדול מבורךוכו' ירד משמי השמים העליונים וכו' ושכן
כיניהם של ישראל בשביל תורה שעשו וכו' אפילויש לו לאדם מאה בתים ומאה כרמים
ושרותיניח את הכלוילךלבתיכנטיות ולבתי מדרשות ולכל מקוםשמחדשיןבו תורה שבשביל
דבר זה אדם זוכה לכל (צד קי"ג) ,כגנותעלינהר .אילו מלמדי תינוקות שבישראלשמוציאין
מלכם חכמה וכינה דיעה והשכל ומלמדיו לעשותרצון אביהם שבשמים וכו' .דבר אחראילו
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חבלים טבונים שבישראלשעסוקין בתורה בכליום תמיד וכו' ,אפי'שנים אפי' שלשה ועומקין
בתורה ככל יום תמיד עליהם הוא אומר היושבת בגנים הכרים מקשיבים לקולך (צד קי"ז),
יהא אדם למד תורה באימה וביראה ברתת ובזיע (צד קי"ח) אנכי ה' אלהיך ,ברוך המקום

ברוךהוא שבחרבהןבישראל מכל באיהעולם ומכל מעשהידיו שברא בעולם וקנה אותןקני.ן
גמורכנים ועברים לשמו ,פעמים מדבר עמהן כשהוא מרבה עם הרבים .פעמים מרמר עמהן
כשהוא מדבר עםהיחיד .באהבה שאהבאותן ובשמחתו ששמח בהן מדבר עמהן כשהיא ברבר
עם היחיד ,לפיכךיהיו אומרים כל אחד ואחד .מת יגיעו מעשיו למעשה אברהם יצחק ויעקב
יובים ותלמוד תורה (צד קכ"ז) .באתילגג.
שלא קנו העו"הז והעו"הב אלא בשביל מעשיהם הט
אחותי כלה,זו מנסת ישראל,אריתימורי עם בשמי,זו תורהנביאים וכתובים ,אכלתייערי עם
י עםחלבי .אילו מעיט ותלמוד תורה שחכמי תורה
דבשי .זה מדרש הלכות ואגרות ,שתיתייינ
מצפיןלהן ,אכלורעים שתוושכרודודים (צד קשט) ,כך אמרלהן הקב"הלישראל.בנייאזיהוא
שישבתי תתק"ער דורות קודם שיברא העולם עד שדרשתי וחקרתי וצרפתיובחנתי כל חכרי
תורהימיום שנברא העולם ועד אותה שעה יושבאני על כסא כבודשלי .שלישהיוםאני קורא
ושאה .ושלישהיום אזירן את העולם ,ושליש היום אני עושה צדקהוזן ומכלכל ומפתם את
כל העולם וכל מעשהידיי שבראתי בעולם ,אני הוא שהנחתי תתק,ער דורות קודם שיברא
העולם ובאתי ונדבקתי בכם .אני הוא שהגהתי שבעים לשונות שבארזן וכאתי מדבקתיבכם.
אני הוא שנאמרכיכיאני ה'ואין עוד אלהים ואפם כמוני ,וקראתי אתכם אלהים בנים ועבדים
וכו' וקראתי אתכם אחים ורעים וכו' השויתי שמכם לשמי הגדול וכו' (צר ק"ל):
הנה העתקתי הרבה מאמרים בשבח התורה ובמעלת לומדיה .ושהיא קיומן של
ישראל ,ויותר מתה שהעתקתי עוד כתובשם .ושכרן של ישראל שנתייחדו בו מכל אויה היא
התקוה המקווה לעתיר לבא:
ואעתיק איזה מאמרים כדי שנעמודעל דעתובע:.:ים שלעתיר לבא ,רק אקדים לזאת
מאמרו ,לפיכךנשבע הקכ,הלעמו שלא יחליפם בעם אחרולא ישנם ולאימירם באומה אחרת
ש ':לא אעשה חרון אפי וגו' (צד קכ"ז) .ובסדראליהו זוטא (צד קצ"א) מאותה שעה נשבע
הקב"ה לעמו שלא ישנם בעם אחרולא .חליפם באומה אחרת ולאישכינם בעיר אחרת שנאמר
לא אעשהוגו':
דומהלפג.מי שאמרוהיה
דבר אחר ימיםיוצרו .זה.וםגונ לעתידלבא .לפי
העולם לבעל הבית ששכר פועליםועיין בהם למי שעושה שהעו"
לאמתוהש
ינ'עיני ה' המה משוטטות
ככל הארץ .אחד שעשה לאמתו ואחד שאינו עושה לאמתו הכל מותקן לפניו לסעורה .לפיכך
נתחייבו אויה לישטף ולהאבדמן העולם ולירד לגיהנם על ששלחויד על ישראל וירושלים
וכנגד בית המקדש וכו' כשם שנאספים קהלין קהליןובאין לבזבזממונן של ישראל כך הקב"ה
מאספן על הרי ישראל לעשות בהם :קמות גדולות על אשר לא שמעו בדברי תורה ועל אשר
עינו את ישראלוכי' (צד ה') :ד"א ימים יוצרווגו' .זה יום שביעי לעולם ,לפי שהעו"הז הווה
ששת אלפים שנה וכו' ,וכשםשאנחנועישים שמטה לשבעשנים כךעתיד הקב"הלעשות שמטה
לעולםיום אחד שהוא אלף שניםוכו' ואומרמזמור שירליום השבת ,לעולם שכולו שכתוכו'.
זה יום שכיעי לעולס .ולמוצאי שבת זה העולם הכא שאין בו מיתה לעולם ולעולמי עולמים
ואין בו לא חט ולאעוון ,לא מכות ולא מררות .אלא כל אחד ואחד שמח בחכמתו ובתכונתו
וכו' (צדז')( .ולמכילתא בשלח מס' ד' ופ' יתרו פ"א מנו שש מדות לישראל ,ארץ ישראל
ועולם הבא ועולם חדש ומלכות בית דוד וכהונה ולויה ,פראה דעו"הב היפו ימות המשיח
ועולם חדשהיינו מה שקרא כאן העו"הבועיי"ש פ' כשלח כמ"ע אות ל') :ברוך המקום ברוך
הוא שבחר בחכמים וכו' אבל פושעיהם של ישראל אינן כן ,אלא בקטנותם רכים ובזקנותם
קשים .כה שכרן ,שמעלין ושורפין אותן כבית המדרש הגדול ובישיבה גדולה וכו' (צד י"ד):
לעתיד לבא ישיבה להק"כה בבית המדרש הנדול שלווצדיקי עולם יושביןלפניו וכו' :מאור
פזים לצדיקים לימות המשיח ולעו"הב ,חייהן של צדיקים שלא בצער ושלא ביצ"הר לימות
המשיח ולעולם הבא וכו' .תחי.ת המתים להקב"ה גין לימות המשיח בין לעו"הב וכו' ,כבוד
ועוז לצדיקיםלימות המשיה ולעו"הב וכו',אכ.לה ושתייה שמחה ורנהלצדיקים לימות המשיה
ולעו"הב וכו' .דם ובשר ושכרגוג לעתיד לגא עלהרי ישראל וכו' (צדי"ר וט"ו) :חיים שלא
בצערלימות המשיח ולעוצבכיצר.עתיד הקב"הלישב בבית המדרש הנדולשלווצדיקי עולם
יושבין לפניו הן ונשיהן ובניהן ובנותיהן ועבדיהם ואמהותיהן וששק להן צורך בתיהן וכו'
(צד ..ט) :עתיר הקב"ה לישב בבית המדרש שלו וצדיק .עולם יושכין לשיו ונושאין ונותנים
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כמקרא במשנה בהלכות ובאגדות ואומרים על טמא טמא ועל טהור טהור על עמא במקומו

ל טהור במקומו ,ואח"כ מביאין את הרשעים ודנין אותןבפניהן .ישנידונין שלשים ום וכו',
יע

כללו של דבר שנו רבותינו במשנה משפט רשעים לגיהנם י"ב חודש .יאח"כ r'~awצדיקין
לפני מי שאמר והיה העולם ואומרים לפניו ,יבש"ע כשהיינו באותו עולם אילו בני אדם ה1.
משכימין ומעריבין לב"הכ:וקירין ק"ש ומתפלליןועושין שאר מצוות ,ואומרלהן .אם כך עשו
ן על עפרם של רשעים ומבקשיןעליהן רחמים.
לכו ורפאו אותן .סיר הולכין צדיקים.ע.מדי
והקב"ה מעמידן מעפרן על רגליהם יכו' (צד ט"ו) :מאור פנים של צדיקים לימות המשיה
ולעו"הבכיצר .יש שנותנין לו מאור פנים כצאת השמש בגבורתו בשעה ראשונה ,ויששנותנין
לו בשתישעות,ויששנותנ.ן לו בשלששעות.ויש בארבעה שעותיייש בחמש שעות ,ויש בשש
שעות,ויש כל היום כולי ,ויששנותנ.ן לו מאור טים כמאור לבנה בראש חורש .ויששנותנין
לו כחמשה לחורש,ויש כעשרהלחידש .ויש כט"ו לחודש.ויש ככוכבים גדולים,ויש ככוכבים
קטנים .ויש שנותנין לו מאורפנים כאויר הרקיע בשעה שהוא מטוהרמן העבים,ויש שמשחרת
פניהם כקדירה .זה הכלל כלהנישא פצם לטובה זוכה ומקבל פני שכינה .המזוהם והמלוכלך
זלצדיקיםלעילולעי"הב כיצד ,הקב"היושבבבי"המד
אינומסבכפניהמלך (צד ט"ו) :כבודיעי
שלווצדיקי עולםיושכין לפגיו ,לכל א'יא':ותנין לו מאורפנים בתורה שיש בו ,ומלאכי שרת
עומדין להם מכיב סביב לישראלובוכין בלבבם ,אשריהן של ישראל שכל אותו הצערוהעינוי
והלחץ שהיה להם חלף הלךלו עכשיו כל אותה טובה גדולה להםוכו' .לפי שבעו"הזהיו כל
אויה מחרפין את.שראל .ואומרין לישראל כסף ונהבלנו וכו' ,וכי מה שכרמוציאין על דברי
תורה שכך מצטערין עליה ,לאחר שעה כשיניעו ימות המשיח ובטל מלאך המות מן העולם
יהיוכלאו"האומריםאשייהעם הזה שעלה לוגורללטובה ,אשריהעם הזה שה'אלהיו בחלקו
(צד כ' וכ"א):תחיית המתים להקב"ה כעו"הזכדי לקרש שמוהנחול .לימות המשיחכדיליחן
שכר לאוהביו וליראיו לעו"הב וכו' (צד מב) :אכילה ושתייה ורננה לצדיקים לימות המשיח
ולעו"הב כיצד ,מ.טות מוצעות לצדיקים בתוך האשואוכליןושותיןושמחין שמחה גדולה ,שנ'
לכן כה אמר ה' אלהים הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עברי ישתו וגו' הנה עבדי ירונו
וגו',לעיני שמים וארץ המה ולבנה כוכבים ומזלות וכל מעשה כראשיתכולן וכו' ,אתם צדיקי
עולם שעשיתם לי רצוני בתורתי בכליום תמיד מה נאמר בכם וזרחה לכם יראי שמי שמש
צדקה וגו' (צד ב"ו) :ואף הריגה שהרג הקכ.ה את ישראלבעונותיהן בעו"הז רפואה היא להם
לעו"הב שנ' לכו ונשובה אל ה' וא' יחייגומיימים זה העו"הז וימות המשיח .וכיזם השלישי
יקימנוזה הערהב (צד כ"ט); בית דוד מה אתם יושבים או מה אתם מבקשים אתימות המשיה
ואת הגאולהוכו' (צדנ"נ),עתיר הקב"הלפדות אתישראלמבין האומות ץביאלהןימות המשיח
וימות הגאולהויהיו שלשה דברים הללו (מלאך המות יצה"ר וישיבתב.ת הכסאעיי.ש במ"ע
אות ט') נטולין מהן לעולם (צד פ"א):
וב' המאמרים האלו מוכיחין דיסות המשיח וימות הגאולה ב'ענינים שונים הם.
שאין ימות הגאולה בלאימותהמש.ח .אבל ימות המשיההיו באפשרות אף אם לאהיו נצרכ.ס
לגאולה .שאלמלא חטאו בעגלהיומגיעין לימות המשיח מיר אחרמתן תורה ,ששמו של משיח
כלו' עינו ומושנו הוא מששה דברים שקדמו לבריאת עולמי וגלות וגאולה לא קדמו לכר.את
עולם .שאינםיסוד לגלגול בא' העולם:
עתיד הקב"ה לישב בבי"המד הגדול שלווצדיקיעילם
לפניו ולומר להן ,בניי
יו
יאני כמותכם .מה אני חי
ב
שי
ות
יו
אני הוא שנמסרתם למיתהעלי ,אזי הוא ש:הרגתם עלי ,אתם כמ
לעולםחיוקייםלעולמיעולמים אף אתם תהיוחייםוקיימיםלעולם ולעולמיעולמים (צד ם'ח);
שמעוניאחייועמי,מישישלועינים יראה ,לב יחכם ,וכליותיבין .שאיןבין אדם לבהמהכלום.
ונדגלה היא לאדם שמושיביןאיתו עם המלךבקרון ,ויסתכל בלבבוובגופו ובעצמו ,וידע הרוח
ונשמה שברא הקב"ה כעולם מסוף העולם ועדסופו ,כשהןהוזרין לעפרן שובאינן חחרין אלא
ישראל בלבד ,באהבה שהוא אוהב אותן ובשמחה ששמח כהן מעמירןמן העפר על רגליהן,
ומושיבןביןברכיו ומגפפן ומחבקן ומנשקן ומביאןלחיי העו"הב ש':כי כאשר השמים החרשים
וגו' (צר פיו) :ותקטן עוד זאתבע.ניך וגו' ,זה העו"הבשאיןבו מיתה לעולם ולעולמי עולמים
(צד צ') :ושרשך מארץ חיים סלה .זה העו"הכ שצדיקים חיים וקיימים בו לעולם ולעולמי
עולמים (צדק"ז) :הקשהשאיןלו אחים לא בעוה"ז ולא לימות המשיח ולאלעו"הכ אלאצדיקי
עולםשעושין תורתו בכליום תמיד וקורא אותןאחייורעיי (צר קיט) :פעם אחתהייתי עובר
ממקום למקום ומצאתיזקןאחד .אמרליוכ.ישאו.ה לימותהמשיח .אמרתילי ,בני כלגוים
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וכל ממלכותשעינו אתישראלולחצו אתישראלבאיןורואיןבשמחתן של ישראל
לעפרן
יח
לכל
א
ושובאיןחויריןלעולם שנאמרוכו' ,וכל ממלכותוכלגוים שלאעינו את ישראל ו
יצואותן
והלו
כאיןוהווין אכרים וכורמ.ם לישראל שנאמרוכו'.אילו כשירים לימותהמשיח .יכול אתה לומר
הואילובאיןלימותהמשיחוהןבאיןלעולם הכאוכו' .והלאדבריםק"ו מה אם הפסח שהוא דגר
הקל אמר הכתובכל ערל לא יאכל בו ,עולם הבא שהוא קדש .קדשים עאכ,וכ שלא יהא ערל
אוכל כו לעולם ולעולמי עולמים ולא ירא דרכו לעולם ולעולמי עולמים (צד קכ"א) :לאיכו
איה שיאכלו אלא עו"הז כלבד אבל ישראל זכו שיאכלושני עולמים העו"הז והעו"הב (קמ"א):
כללו של דבי שקנין העו"הז הוא תלוי בדרך ארץ .אבל קנין העו"הב הוא תלוי
בעסק התורה .והיא דעת ר' אלעזר בכתובות (קי"א ע.ב) ,א"ר אלעזרעמי הארצותא.נן חיים
ש ':מתים בל יחיו וגו' ,כלו' סיפא דקרא דריש רפאים בל יקומו לכן פקדת ותשמידם
ותאבד כל זכר לסו (ישע.ה ב"ו) ופי' רפאים במרפה עצמו מדברי תורה (וכן פירש.יעיי"ש).
והנה המקרא קאי אאו"ה שהצירו לישראל כמ"ש קודם לזה ה' אלהיני בעלונו אדנים זולתך
וגו' .ונקיט ר' אלעזר כלשונועם .הארצות לכלול כלשונו אףעמי הארץ דישראל שהם מרפים
עצמם בדברי תורה ,ואחת הביא ממדר השים ברייתא רת:יא כוותיה ,תניה מתים בליחיויכול
לכל ת"ל רפאים בל יקומו ,במרפה עצמו בר"ת הכתוב מרכר ,ואח"כ סיפרו בגמרא .איל
ר' יוחנן לא ניחא למרייהו דאמרת להו הכי ,ההיא במרפה עצמו לעכ.ום הוא דכתיב ,א.ל
מקרא אחראני דורש דכתיבכי טל אורות סליך וארץ רפאים תפיל (שם) כל המשתמש באור
תורה אור תורה מחייתו וכל שאין משתמש באור תורה אין אור תורהמחייהו .כיון דחוייה
דקמצטער איל רבי מצאתי להם תקנה (לע"ה דישראל)מן התורה ואתם הדבקים בה' וגו'וכי
אפשר לרבוקי כשכינה וכו' ,אלא כל המשיא בתו לת"ת וכו' והמהנה ת"ח מנכסיו וכו' כאילו
מדבקבשכ.נה.ועיי' לקמן כאליהו זוטא שנעשין שמשין לצדיקים כעו"הב:
במה "קב"ה מדמהפניהצריקיםלעת.ד לבאבשיטהראשונה (צד קם"ד)( ,כלו' השטה
שהיתהקורםו.גרש אתהארם) .וכלהעומדיןלימות המשיחהולכין לארץישראל שובאינןחוזרין
לעפרן לעולם שנאמרוהיה ה:שארבציון וגו' ,לשההולכין .בשעה שהקב"ה מקבלפניצדיקין
לעיל באין לפניוכבנ.ם לפני האב וכעבדיםלפניאדוניהן וכתלמידים לפני רבם וכו' (שם);
וכסרראליהו~וטא ,גדולה צדקה שממהרתלהביא אתימות המשיח ואתימות הגאולה (צדק"ע):
שמשיןלצדיקים לעו"הבמנין .אויהבטילין שנ'ויצאו וראו בפגרי הששים וגו' האאין כאןאויה.
אלא שמשיןלצדיקין לעוייהבמנין ,היהאומר .עמי הארץ שלא קראו ולא שנוואין בהן ע"זואין
בהם חמם וגזלואין בהן גילוי עריותוא.ן בהן שפיכות דמים מביא אותן ועישה אותן שמשין
לצריקים לעו"הב(ועיי' במ"ע אותז' וה') וכו' (צד קצ"ד):
עפ"י אלו הליקוטים למדנו ,העולמות הם ג' העו"הז וימות המשיה ועו.הב שיהיה אחר
שגותאלףהשמיטה.כיהעו"הזהווהב'אלפיםתהוב'אלפים תורהוב' אלפיםימותהמשיח(אילו
לא גרמו העונות) והאלףהשביעיהואיוםשכולו שכתולמוצא .שבתעו"הב.וקודם שנות השמטה
תחיית המתים .ואילו לא חטא אד"הר לא היה עולםהתוהו .ואילו לא חטאו ישראל כעגלהיו
ימות המשיח תיר אחר מתן תורה .ועתיר הקב"ה שיבא ויפדה את ישראל מבין או.ה .1ביא להם
את ימות המשיח ואת ימות הגאולה:קיוםמין האדם היאתלוי במרות דרך ארון ושכרן שלכני
אדם העו"הז ,קיום האומה הישראליתהיא בתורה וכדרך ארץ ושכרן כפלים העו"הז והעו"הב;
אמנם הדברים שמזה.ר עליהם אבא אליהו ביותר אם מצד דרך ארץ או מצר התורה
הם .בפכיה (צד קכ"ח) במהקונה אדם אתאביו שכשמים ,קונהו במעשים טובים ותלמוד תורה.
ו הקב"ה לאדם ,קונהו מחוך אהבה
הקשה מק:יהו העו"הז העו,הכ וימות המשיח ,ובמה]קינינ
מתוךאחוהמתוךיראה מתוךריעות ,מתוך האמת מתוךהשלום .מתוך שפל ברך ומתוךענווה.
מתוךישיבה מתוך מיעוט מחורה מתוך שימוש חכמים מתוך פילפול תלמידים ,מתוך לב טוב
מתוך דרךארץ .מהוךלאו לאו מתוךהיןהין :בפכ"ח (צד קמ"ג)כך אמר להם הקב"הלישראל.
בניי כלום חיסרתי לכסי מה אני מבקשמכם .האאיני מבקש אלא כדי שתהיואוהכין זה אח
זה.ותהיומככדיןזה אתזה .ותהיויריאין זה מזה ,ולא ימצא בכם לא עכירה ולא גזל ולא דבר
מכוער ,אלא שלא תבואולידי פסול לעולם וכו' :שם (צר ק"מ) לא נתנה תורה על מנת כן
אלא לקדש שמו הגדול שנ' עכרי אתה ישראל וגו' .מיכן אמרוירחיק אדם עצמו מן הגזל
מישראלומןהנוי ואפי' מכל אדם שבשוק ,שהגונבלנוי לסוה שהוא גונב לישראל .והגוזללנוי
לטוף שהוא גאל לישראל ,נשבע לגוי לכוף שהוא נשבע לישראל ,מכחשלנוי לסוף מכחש
על ישראל .שופך דמים לגף לסוף שהואשיפך דמים לישראל .ולא :תנה תורה על מנתכן
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אלא כדי לקדש שם! הגדול ,ושמתי בהם אות
מהם פלט.םוגו' מהו אומר בסוףהע.:ן
והגירו את בבורימגיים :כפ.ו (צדל"ו) מעיראניעלי את השמ.ם ואת הארץכיןגויוב.ן ישראל
בין אישוב.ן אשה בין עברובין שפחה קוראין את המקראהיה צפחהלפני ה' ,זוכר הקב"ה
 .את השמ.מ ואת הארץבין נוייכין
עקידת יצחק בן אברהם( U"DC :צד מיה) .מע-ד אניעלי
ישראל בין איש וכץ אשהבין ;בדובין שפחה הכללפ מעשה שעושה רו"הק שורה עליו:
בפי"ג (צד ס"ה,כלים משוא שים לפ.:ב.ןגו
.יבין ישראלוכ.ן אישוב.ן אשה ובין עכרובין
שפחה עשה מציה שכרה בצדה שנ' צדקתך כהררי אל :פכר (צרקל.ה) .והלכת בדרכיו.
בדרכ.שמים .מה דרכי שמיםרחום,ורחמןעלהרשעיםומקבלןבתשובה .כך אתםההיורהמ:ימ
 .ד.א מה דרכי שמים חנון ,נותן מתנות הנםליודעין ולשאיןיודעיןאותן .כך אתם תזו
,ה על,ה
מתנותזהלזה .ד"א מהדרכ .שמים ארךאפיס .מאריךרוחועם הרשעים ומקבלן בתשובה .כך
פנים זה לזהלטובה .ואלתה.ומאריכ.ן פנים :ה לזה לפורענות ,ד.א מה
תהיו אתם
רביכיי
דרכישמיםמאר
חסד מטה בלפיהסד .כך אתם תהיו :ושאים פנים כלפי טובה לעשותה יותרמן
הרעה:ועל מה שהואמזהירב.ותרעודהוא כיבוד אב ואםבפכיווכפכ"ז:וכןהואמזהירבכבוד
תלמידיחכמיםביותר ובמעלותיהם ,ואעת.ק מזהא.זהמאמרים .בפיה (צד כ"ח,מע.דאני עלי
הארץ שכל תלמיד הבם שהוא קורא לשם שמים ושסה לשם שמים ואוכל
את השמים
משלו אהנה מיגיעועליו הואאימר לא ראית.צדיק נעזבוגו' .ולא עוד אלא בני ביתויריא.ן
ממ:ו והקב.ה אוהבו אהבה גמורההיותר .ואומר וראו כל עמי הארץכי שם ה' נקרא עליך וגי'
כי תלך במים אתךאניוגו' :בפ"י (צר נ"ב) .מי שיש לו ח"ה בשכונתו ויודע בו שהוא קורא
לשם שמים .יהיהזנו ומכלכלו ומפרנסו ,נמצא מקיים את ת"ח את אשתו ואתכניו .ואת כל
הקורין ושסיןעמו.עליו הוא אומר פדה בשלום נפשיוכו' :בפי"ב (צר ":ט) ירבה אדם סעודהו
עם תלמיד .חכמים כדי שילמרמהן דברי תורה :בפייח (צד צ"א) .מע-דאניעלי את השמים
ואת הארץ שכל ת"ח שאוכל משלוונהנה מיגיעוואינו נהנה משל צבור כלום הרי הוא בכלל
אשרי .וכל שלהןשא.ן ת"ח נהנה ממר אינו מכורךוכו' :בפכ"ז (צד קליט) מי שיש לו ת"ח
בשכבתוויודעבו שקורא לש.ש ושונה לש"ש ופו מכלכלוומפרנסו .נמצא מקיים אותו תלמ.ד
ואת אשתו ואתבניו ואת כל אשר לו ואת כלהקרוב.ן עמו במשפחה .לכך נאמר ומבשרך אל
תתעלם :בפיל (צד קמ"ח) .ד"אאהלי שודד ,מה אהל זהאי אפשר לו להתקיים בלא יתירות
בלא מיתרים .כך ישראלאי אפשר להם להתקיים בלא תלמידי חכמים ,שנ' וכל מיתרי נתקו
וכו' אלו חכמים שכישראל וכו'והווין להן לישראל כמיתרי עולם וכו':
ומה שאני רואה עוד להעיר עליו ולתעתיקממני .שלקח דוגמא לדורו ממעמד
ישראל במצרים שזכו לגאולה ,בפב( :.צר קכנ) פ"א הייתי עובר ממקום למקום ומצא:יזקן
א' ואמרלי .רבי דורות הללוכשיר.ןמ.וצאי מצרים ,אמרתי לו מה ראיתהבני לדורות הללו
שהן כשירים מיוצאי מצרים ,ראה בעי-:ך ובאזניך שמע ,דורו של משה לא כשירין הן ותורה
היתה עמהן .אלא ראה בעי.:ך ולבך תשית לכל הדברים .שהרי תורה ונביאים היו עמהן
(עיי' כמ"עאות ט"ו) וכו' ,אף רוד המלך משבחיוצאי מצרים אשריצאו ממצרים ,מצוה אחת
היתה בהן ודבבו ממנה מאהמצות .ש:תקכצווישבו עד שהיו כולם באגורה אחת .וכרתו ברית
שיעשו גמילות הסדים זה עםזה .וישמרו מילה כבשרם ברית אברהם יצחקויעקבי ושלאיניחו
לשון יעקב אביהם וילכו וילמדולשין מצרים מפני עבודה זרה שג'מי כעמך ישראלגוי אחד
וגו' .ומ"ר בפרק שאחר זהמתחיל .אל תחן ה'מאויי רשעינו' ,מהבין כחן שליוצאי מצרים
י
לזרעו של עשו ארשע .יוצאי מצרים מצוה אחת היההבידן וכו' כדלעיל .אבל זרעו שלעש
הרשעאינוכן אלא כלזמן שיצחק קיים קיימו את המילה בבשרם .כיון שמת יצהק ביטלו את
המילה בבשרם וכו' .וכל זה הקד.ם בפי שלפני זה (צר קכ"נ) כאריכית ,נקבצו וישכו וכו'.
באיזה צד עברו ישראל את אבינו שבשמ.ם במצרים ,שלא שינו את לשונם .והיו המצריים
איסרים להם למה אתם עובדים אותו ,אם תעברו אלהימצריםיקל עכורתו מכם,משיביןישראל
אומרים שמא עזב אברהם יצחק ויעקב את אלהינו שבשמים שיעזבובניהן אחריהן .אמרו להן
לאו ,אמרו כשם שהם לא עזבו אותו כך לאנעזבנו .והע ישראלמלין אתבניהם במצרים ,אמרו
להם טצריים ,מה שמא תקל עכודה קשהמכם .משיבין ישראל וכו' שמא שכח אברהם יצחק
ו.עקב את ברית אלהינו וכו' כך לא ישכחו בניהן אחריהן .ד"א והיו ישראל מלין את בניהן
במצרים ,אמרו להםמצריים למה אתםמליןאותן .שלאחר שעהאנומשליכיןאותןבנהר ,אמרו
להןרכילאיתן לאחת עשו בהם כרצונכם .והיוישראלעושין משתהלבניהןולבנותיהןבמצרים.
איל מצ.-ים למה אתם עושין להם משתה ואח -שעה אוןמוציאיןאיהן ללחין ולעצו .-אילא:י
.

.את

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח

מבוא מאמרי'

117

נעשה משתה ואח.כ עשו כרצונכם ,ישמוציאין לשניימים ,ישמוציאין אותו לנ' ימים,יש שהיו
מוצ.אין אותולז'ימים ,המת מת והנהרגנהרני והבאבחייםחייםוכו':
ומראין הדברים שכלפיכני דורו דבר אבא אליהוכר .שהריענין המשתה לבניהן
ולבנותיהן לא נזכר כלל כאגרות ,ובענין המילה נזכד כאגרות שבטלוה במצריים ,אלא אמר
דבריו כנגראלו המתבוללים ומשכו אתערלתן .ושפתם היתהיוונית .ומהםהיושגזרועלעצמן.
לא :ישא נשיםכרי שלא נלד לבהלה .אמר כזה להםשיהיו כולם באגורה אחתויעשוגמילות
חמרים זה כזהוישמרו לשונם וברית מילה ויפרו וירכו וסוף הגאולה שתבא .ומייתןוהיודבריו
:שמעים בכלבית ישראל גםבימתו:
 .צר ה'
לו
אמנם היסוד בדרכי ההנהגההיא המאמר .במדה שאדם מודד בה
יבתיו ותורה
משול
י
כשם שנאספיםקהליןוכו' .צדי"רומקיים עליהם במדה וכו' ,צד ט"ו אתהמורר
בתיו וכו' ,צדי"ח כתר יפה שמכח להם וכו' ,צד כ' כשם ששם ארצי ונחלתי וכו' ,צד כ"א
שכשם שישראלעושין את התורהוכו' .צדכיד כשם שאו,המענין את ישראלוכו' .צדמ'ואילך
הוא דורש העשר מכות שהביא הקכ.ה על מצריים כמדה שמדרובה .צד ג' ברוך המקום ב"ה
שמשלם לבנ"אא.ש כדרכיווכלאי וא' איש כמעשיוומקיים עליהם במדה וכו' ,צד נ"ט מיכן
אמרו במירהוכו' .ושם ובצד ס' דורש כקבלת אברהם אתאורחיוהאיך שלם לו הקב.ה כמדה
שמרר ,צרצ.ו ברוך המקום ב-ה וכו' ומקיים עליהם כמדה שאדם מורדוכו' .צד צ"ח ואתה
צדיקודן אתה לכני ארם איש כדרכיו ומשלם אתה לבנ"א כל א' וא' איש כמעשיוומקיים אתה
עליהם במדה שאדם מודדוכו' .צד ק"ו ברוך המקום וכו' ומקיים עליהם במרהוכו' .שם כשם
שמספריןוכו' .צד ק"ח כשםשעוברין עכירה כחררי חדרים וכו' ,צר קיט שכשם שביקש נבל
מיתתן של ת"ח וכו' .צר קי"א במדה שמררו בה מדדתה להםוכו' .צד קי"ד לפי שכל א' וא'
לפי שכרו בא בעולם וכו' ,צדק-ל הדרוש עלי' הדברותיסודו על הכלל במדה שאדם מורר
וכו' .צד קל"ז ברוך המקום וכו'ויקיים עליהם במדה וכו' .צד קמיט מידה כנגר מידה וכו',
צד קנ"ז שכשם שתפם אחיתפל וכו':
ובמדר אליהו זוטא קצת דברים שהם הוספות ומלואים לאליהורבה .אמנם עיקר
מה שנתייחד זה הספר בו הוא כפרקיםה' עד יו"רוהואביאורכהנהגתהעולםצדיקורעלו רשע
 .מרה הנוהגת בכל משפחות האדמהבין בישראלכין באומות (צד קפ"ד .וצר פיח):
וטובלו
וכל דבריו ודרושיו הם מסולסלים במעשיות וכמשלים ,אמנם המעשיות רובם
מאורעותשאירעולוש:תווכחעםאנשים שונים ,וככרסדרתים לעיל במאמרד' והםכ'סיפורים.
וחוק מאלה .מעשה בשתי משפחות של כהנים (צרנ-נ) .מעשה בהגמון א' (צד רד) ,מעשה
כארם א' (צר ס"ה) .שוב מעשה באדם א' (צר ם'ו) ,מעשה בכהן א' (שם) .מעשה בכהן א'
(צדצ') ,מעשה בברתא אחת (צד קט"ז) ,טעשה בר' יהודה הנשיא (צד קל"נ) ,פעם אחת נכנס
ר' צדוק לבית המקדש (צד קמיט) ,שוב פ"א נכנס ר' נתן לבי"המק (שם) ,בא ארריאנום קיסר
ותפש אלכםנרריא של מצרים (צד קנ"א) ,באתה מלכות רומי והרגה את פית תר (שם) ,אשה
אלמנה ושבעהבניה (שם) .וכשתפשו את ר-שואתר' ישמעאל (צדק":ג) ,בזוטא,בימי ר' דוסא
בן הרכינם (צד קט"ח) .שהם ט"ו מעשיות .נמצאו כולם ליה מעשיות .ובסוף הטפר עור מעשה
א.ריוסיפ.אהייתי מהלך בכרך גדול של רומי וכו' ,אבלזו היא הוספה מהמעתיק:
דאבמ3בפ המשלים הם נאים מאד ',והם סוף פ"א צד  ,'1פ"ב צד ט' ,שם צרי"א.עיר
שם .עורשם .שם צדי"ב ,וכולם הם משל למלך ,ושם צדי.כ משל לבעל הכית ,פיד צר י"ה
משל למלך .שם צדכ' .פ.ה צד כיה שני תינוקות ,שם כ.ט משל למלך .שם צד ל' משל
לענבי הנפן ,פיו צד ל"א משל למלך .שם צד ל"ד ,עודשם .פיז צר מ' ,פיט צד מ"ט .פי.א
 .שם צד ע"א,
צדנ.ה ,שםנ-ו לה"ר לספינה ,פייר צר ס"ט למלךכיוד .עוד שם ,שם צדע'
עוד שם ,פט,ז צר פ'ב ,עוד שם ,פיד צדפיח .פייח צד פיט ,שם צד צ,א ,עוד שם ,שם צרצ"נ,
עודשם .שם צדצ.ז .שם צדק' .עורשם .שם ק"ו .פייט צדק"י .פ"כ צדקי"ג .שם צףקי'ד.
פכ.א צדקי"ז ,פכ"ב צדקי-ט ,שם צר ק.כ ,פכח צד קכ,ה .שם צדקכ.ו .פכיה צד קכ"ח.
פכ.ו צד קליה ,פכ"ז צד קליו ,עור שם ,שם צדקל.ז .פכח צד ק"מ ,פכ.ט צדקמ.ג .פ'ל
צד קמ.ט ,שם צד ק"ג ,עורשם .שם קניה ,עורשם .שם צד קרו .עורשם .פל"א צרקנ.ט.
עור שם כהן שקנה ,שם צר קים .שם צד קם,בי שם צד קמ"ר .וכזוטא פ"ע צד קע"א .שם
צרקע"נ .שם צדקע.ר ,פיד צרקע"ת .שם צדק"פ .פיה צר קפ.א ,פ.ו צדקפ.ב .פי"4צדקצ"א.

יי

 1ממרומהל ,שסרבה מהם נעשו ברוגמתחייהרזמייס .וזז תהיה נ"נ הוכחה לקרמות הספר:
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פי"ב צרקצ"ג,פי'נ צר קצ'ד ,והםע-נ משלים .ואם נחשובלהםליהמעשיותיכללו כולם ק"ח,
ואילו המעשיות שהםבויכוחים כוללים לפעמים כ'וג'ור' ערשנמצא בפטיושכוללח'ויכוח.ם.
מעתהעשוי הספרמקלעות מקלעותציצים ופרחים חוץ מפרימגריו בדברילקחומוסר .והדרת
סגנוןלשונו הוא בטהרתלשון הקודש ואמרותיו אמרות טהורות לוקחי לבבות ,ומראשועיסוף
רוח ה' דברבו ומלתו עללשונו.ואין כמוהו בכל ספרות העתיקה:

מאמרי"אבסגנוןלשונוהמידחר .ובדרשותהמיוחדותבספרו.

כתב אבא אליהו צד י"ס ,שדברי תורה כפולין בכל מקום .והמשים את לבבו
לדברי משה רבינו בם' דברים מתחלת סי' ה' ער סוףסי'י"א ימצאכי הוא מכפיל דיבורים
ומליצות במגנות המיוחד לו ,ולא מוזרים המה כפולין כאלה גם בדברי הנביאים .וכל הבקי
בהם ירע אותם .וממו כן השתמש בסגנון הזה בעל סרראליהו ,ורואה אני לערוך כאן אלו
הכפוליןבספרו .ואםלאיהיוכולםיהיועכ"פ רובם ,ואפרשג"כ הרבהממליצותיו כסדר הספר:
ברוך המקום ברור הוא שמכיר בראש ובסוף וכו' (צדג') .ברוך המקום כרוך הוא
שאיןלפניו משוא פנים וכו' (צדח') .בפיז (צד מ"ב) ,בפ"ט (צד מ"ט) .בפי"כ (צדס') .בפטר
(צדע"ז).בפייה (צדק"ה) .שם (צדקיט) .בפכ"ט (צר קמ"ה),כפל-א(צדקנא) .ושם (צדקרט).
בה"מ ב"ה שבחר בחכמים ובתלמידי תלמידיהם עד סוף וכל הדורות] ומקיים עליהם כמדה
שאדם מודד בה מורדין לו כשםש.ושבין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובכל מקום פנוי להם
קורין לשוס שמיס ושונין ~ DWשמיס ויראה בלבבם ומהזקין דברי תורה על פיתם כרי שלא
ישכחו דברי תורה מפיהם ומפי בניהם לעולם ולעולמי עולמים וכו' ,ובלי ספק שהוא קטוע
סיפאממושכתבתי במ"עאות,'1ויראה שצ"לוכתלמידיהם.ובפייח (צדצ"ו)הנוטחאולתלמידיהם
ולתלמידי תלמידיהםומקיים עליהם וכו' וכשםשיושבין וכו' שבכליום שפנוי להם וכו'ויריאין
בלבבם ומחקקין דברי תורה על פיהם ומקיימיןעליהןכי קרוב וכו' ,ועיי"ש במ"ע אותל'.
ועכ"פ נראה להגיה ובתלמידיהם וכתלמידי וכו' .ושם (צד ק"ז) הנוסחא ובתלמידיהם וכו',
והתם נמי ליתא עד סוף כל הדורות ,וגריס כשם שיושבין וכו' ובכל מקום פנוי להם וקורין
בהם לשום שמים ויראה וכו' ,ושאין ~ ewשמים ליתא .וגרים ומחזקין ד"ת עלפיהןומקי.מין
עליהן טוב לגברוכו' .ובפכ,ז (צד קל,ז) ובתלמידיהםוכו'ויקייםעליהם( .וצ,לומקיים) ,בכל
מקום וכו' ושונין לשם שמים ויראה כלבכן ימחקקין וכו' ומקיימין עליהןכי קרוב וכו' :ברוך
המקום ברוך הוא ששמחתו מרובה על ישראל לעולם פ.ה (צד כ"א) .ברוך המקום ברוך הוא
שספר עצמועם הצדיקים הראשונים פיו (צר ליה) ,ברוךהמקוםברוך הוא שהבטיח אתאבותינו

ונתן ביטחונן לבנים פ.ז (צד ל-ט) .ברוך המקום ברוך הוא שמשלם לבני ארם איש כדרכיו
וכל אחד ואחר איש כמעשיו ומקיים עליהם כמדה שאדם מודד בה מודדין לו
ברוך המקום ב.ה שהוא מעביר עצותיהן של ישראל ואינו משמר קנאה ונקמה עליהן ודברי
תורה לא מנע מהן ועונותיהם ראשונים ראשונים מעכיר מנגד פניו ,שם (צד נ"ב) .ובפי"ה
(צד ק.ט) בה"מ כיה שאין לפניו משוא פנים כשם שהקב"ה יהא שמו הגדול מבורך לעולם
ס"ט (צד נ'),

ולעולמי עולמים מגלגל ומעבירואינו משמר קנאה ונקמה על ישראל בכל מקומות מושבותיהן
ודברי תורה לא מגע מהן כך יהא ארם מגלגל וכו' :ברוך המקום ב"ה שרהמ.ו מרובין על
ישראל לעולם וחם על כבודן בכל מקומוה מושבותיהן פי"א (צר ניו) .ובפייח (צד פיט) ב"המ
ברוך הואשרחמיומרובין על ישראל לעולם אעפ"י שמרחו במעשיהן וכעם עליהן רחמים שלו
מקרימין עמהם בכליום תמיר :כרוך המקום ב"ה שמשלם לאוהביווליריאיו שכר דרך הארץ

כעו"הז וקרן קיימת לו לעו"הב פית (צד נ"ט) .כרוך המקום ב"ה שהוא מקדש את שמו הגדול
בנלוי לעולם פטיו (צד ע"ז) .בריך המקום כיה שנתן דברי תורה לישראל שילמדו מהן דרך
ארץ שלא ירבו עונותיהן בעולם שם (צד ע.ט) ,וכעין זו בהגדת ליל פסח בה"מ ב.ה ברוך
שנתן תורה לעמו ישראל :כרוך המקום כיה שבחרבהן בישראל מכל כאי העולם ומכל מעשה
ידיו שברא בעולםוקנה אותםקנין נמורבנים ועבדים לשמו פכ"ב (צדקי"ח) ובפכיה (צד קכ-ד)
ובפכיו (צד קכ"ט) ,כרוך המקום ב"ה שנפרע משונאיהן של ישראל פכ.ד (צר ק"ו) .כרוך
משוא
ואין לפנ.ו לא עוולה ולא שכהה
המקוס ב"ה שזוכר את ירושלים ככל שעה ושע
"ףמדות .ברוך המקום ברוך הוא שלא נמצא
פנים פיל (צד קמ,ז) :ועיקרו כלשון המשנה סו
פסול בזרעו של אהרן ,ועה'  tw1-*tQלהגדה של פסה צרפ.ז:

י"ו

