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כל ארםהקץבחייםפוב"םבעולםהדהסימן רעלר* ,למה
הוא דומה ,למלך בשר ודם שזימן את עבדו יום אחד .החזיק לו טובה.
זימנושניימיםוהחזיק לו טובה ,שלשהוהחזיקלוטובה .ארבעה והחזיק
לוטובה.אילושזימנו כל שמונתימי החג על אחת כמה וכמה .משללמלך
בשר ודם שאמר לעבדו ,הרי אתה לפני שלשיםיום בסעורה ,טעם אצלו
מבקשן ,הןלך מתנהר
חמשה עשריום .אותן חמשה עשר אמרלו.איני
הרי
וטרף אותן בפניו .נמצא אותו העבד נעשהכפוי טובהלפני המלך .וכיזו
היא דרךארץ.איןזו דרך ארץ.מיכןואילך מה עלינו לעשות ,ראוי הוא
זרעו של יעקב שיברך וישבח וירומם ויגדל ויקדש את שמו של הקב"ה
שאמרוהיה העולםברוך הוא .שהביאן והראן חמדת העולם הזה .שלאחר
שעה אמרלולאדם .הסב שעה אחת עדשיניע שעת מעודה ,וכלכך למה3.
למרק עונות שבידם .שיהו כולם טהורים ויבואולחיי העולם הבא ,לפי
שאין לך כל אומה ומלכות שברא הקב"ה בעולמו מסוף העולם ועד מופו
שכולןיהיובניהעולם הבא .אלא זרעו שליעקבבלבד .שנאמרהננימביא
אותםמארץצפוןבםעורופסח(ירמיה ל"אז')4.אילועמי הארץשישבהןדרך
ארץ ושארהמצוות.מרחיקיןעצמןמןהעבירהומןהנזלומןדברטכוער .אמר
ר'שמעוןכלהיושבואינועוברעבירהנותניןלו שכר(יעושה)]["allvtמצוות:
(משנהסוף מכות) 5:דבר אחר בםעור.אילו חכמיםותלמידיהם ,שמומרין את
עצמם במקרא במוענה במדרש בהלכותובאגדות .עלי
הן הוא אלו"אמ)ר אשרי
תמימי דרך (תהלים קיםא') .דאותך דאל תמים דרכו[וגו'] (שםי"א :
שלשהעציביןושלשתן בחזקתכשירין עמי הארץ שיש
בהן דרך ארץ ושאר [מצוות]0.
אתעצמןמן העבירהומן הגזלומן
ימקרא ומשנה ואין להם לב .וחכמים
יי
חד
לי
קי
דבר מכוער .ובני אדם שבאומר
ותלמידיהםשמומרין אתעצמן במקרא במשנה במדרש בהלכות [הבאגדות,
עליהםהואאומר החרשים שמעו(ישעיה מ"ב הת) .משל למלך בשר ודם שיש
לו בנים ועבדים הרבה.רובן פסחים,רובןאילמים .רובןסומין ,בהםבעלי
מקרא ,בהםבעלימשנה .בהןבעלי משאומתן.ויש לו למלך עסק ומלאכה
עמהן .כשהוארוצה לעשותחשבוןאי
נו הולך אצלבעלי משנה ואצלבעלי
מקרא (מצל)ואלא אצל]פקחיןשבהן 7.ועלאילו הוא אומר החרשיםשמעו.
ועלאילוואילו הוא אומר והולכתיעורים בדרך לאידעו (שם שם
י
)
ז
"
פ
ד"אעורושמח.אילובניאדם שבאולידי מקרא ומשנה ומלוכלכים
בדרכיםמכוערין [ובדבריםשאינןראוין] 8קשה לפני אב הרחמיםלהפסידן
ן לאמר אילו חכמי ישראל ותלמידיהן שמומרין את
מן העולם .ומהעיני
ן לומר (יולדת) [הרה
עצמן במקרא במשנה בהלכות ובאגדות 9.ומהעיני

הן.

ן פרק (י"ר) ט"ו,
מאירעי
ו
נ
י
ח
ט
י
'
1
5
כ
5טה
י בר'11כ5הקץ :כ '15העבר אמרכךא5
שעהאחת.ורפי זמן
:
ך
י
מ
ה
1כ"ה בדצו 1נמקדא כתוב מארץ צפק וק3צתיםמירכתי ארץ בס 1ג ?'1נ המשגה
הג15ת אמר נך:
שם בסגנון אחר1 ,בד" 11כעושה מצוה ה"ה במשנה ועפי"ז הגהתי , :כיה בר ' :11כנץ להגיה.
1הפקחין הםהמועטים1.בי"11אינו ה51ך א5אאצ5בע5י משנה1כ1.'1עיי' בפסיקתארבתי דפרה ובמ"ע שם
אות צ'ט ' :גכת'י כאן מקום פנת לרמז ע 5החסרון והשלמתי  tteyסגנון הרגיל נזה הספר1 .בד"11
בדבריםמכוערין וקשה 5גע 5הרחמימן י נד' 11וטהענין א15חכמיישראל גף1 .עכ'פ המאמר קטהצ
וחסירה התשובהואיןבידי לפרשו:
1

1

!
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דיולדתירמיה שם)]1",אילךתלמידיחכמים,שהןמתיבעיןלארבערוחותהעולם
מדרוםלצפון וממזרח למערב .ומחמדים ומתאויםומצפים .שאם ימצא אחד
מהם פתח אחד בדברי תורה ותשוח נפשו עליו ":יחדיו קהל גדול
ישובו הנה ישם) ,האנשים ונשים וטף ונערוזקן כולןצריכין להודותלו.
ולשפוך רחמים [ו]תחנונים ולבקש דיעה מלפניו .שנאמרכי מלאה הארץ
ם מכסים (ישעיהי"א מ'):
דיעה את ה' כמיםלי
פעם אחתהייתיעובר ממקוםלמקום.מצאתי אדם אחדשיש
בו מקראואי
 ,בו משנה ,אמרלי .רבי אומרלפניך דבר אחד .ושמא תקפיד
עלימתייראאני .אמרתילו .אם אתה שואלני בדברי תורהמפני מה אצפיד
ן לחם לכל בשר (תהלים קליו כ"ח),
עליך.אמרלי
.רבימפני מה הוא אומר ,נות
,
)
'
ט
'
ו
ג
ו
(שם
ה
מ
ח
ל
ה
מ
ה
ב
ל
.
ו
ל
קמ"כ
ואומר נותן
אין אדםמכין הוא אמרתי
לו ,בני לא זהו דרך ארץ שאדם עושה בידו [ו]הקב"ה מברך כל מעשה
ידיו .שנאמריברכך ה' אלהיך בכל מעשה ידך ירברים הד כ"ט) .יכול יהא
יושיב ובמל .ת"ל אשר תעשה (שם)2,י אמרלי .התשובה שהושבתני היא
שיטה הראשונה שאמרתי לך ,היא מקובלת ".אמרתילו.בנייש לו לאבי
שבשמים שיתןבי חכמה ובינה והשכל ואשיבך על מה ששאלתני,.י צא
למד מן השוטה שעובר על השוק ,כשתינטל ממנו חכמהובינה ודיעה
והשכל שמאיכול לפרנס אתעצמואפילו שעהאחת.כךבני אדם .כשתינטל
ןמהח:שיוןבין כבהמה כחיה
(ממי) [מהן] חכמה ובינה ודיעה והשכל הריהאה
ד
מעידאניעלי את
וכעופות[ ,ושאר] נשמות שברא הקב"ה עלפני
השמים ואת הארץ .שיושב הקב"ה ומחלק בידו מזונות לכל באי העולם
ולכל מעשהידיו שבראבעולם .מאדםועד בהמה עד רמש ועדעוף השמים:
הכתובאומריראת ה' היא אוצרו (ישעיהל.נ ו') ,משל למלך בשר ודם .שהיו
לו בנים ועבדים הרבה ,ומבקש להוכיחן כל אחד ואחדבפני עצמו .וראה
שאין מקבלין עליהן תוכחות .כתב כל דבריו על הנייר ותלאן בחצר
החיצונה .כאיגרת פתוחה לכל אדם .והכרוז יוצא מלפני המלך ואומר ,כל
מי שיבא [ויקרא] את האיגרת הזאת יטול לחם ומזונות מלפני המלך .כך
בית ישראל דומין בעולם הזה בדברי תורה*כיון שבא אדםלידי מקרא
ומשנה ומלמדמהןיראתשמים ומעשה הטוב( ,י)שהןזניןומפרנסיןומכלכלין
אותו עד שיכנס לביתעולמו[ .שנאמר] והיה אמונת עתך חוסן עו'
)'G:faw
אמרלי
.רבימפני מהחביבין(עליר)[על הקב"ה]דברי תורהיותרמכל
באי העולםומכל מעשהידיו שבראבעולם ,אמרתילו.בני [מפני] שמכריעיי
' בפ' שלפני זה אות סיג:
"ן כיה יר" .11ין בר'וו משובש קצת .ותשוח .אולי צ"ל tlurn1עיי
.
ת
צ
ק
קעו
י :בילקוט תהלים קהו תאנאדני אליהו פעם אחת וכו' ממדרש תהלים
ובר"וו
בשינוי כגנון
משעש קצת " :מלקוט אמר(לו)ול'] תשובהזוהיא שטה ראשונה שאמרתילך .ונוסחתנו פירושה ג"כ
הכי .כלו' 'בתשובתך ג"כ אומרת שהארם מכין לו מזונותיו טשא"כ בבהמה ושאלתי במקומה עומדת
שהמקראות משין אתה הכא כתוב נותן והכא כתוב נותן .יאמרו היא מקובלת .הוא מאמר לעצמו
שהדברים הם מקובל,ן .ואעיר עוד שהרבה פעמיםבכתיי זה ההפעיל מן שוב על ררך ההפעילמ; ישב.
והנחתי הדבר כמו שהיא .אצל בד"וו שהשנתני' :ן בד"וו ואשיבך עוד .ובילקוט קיטע הדברים:
' 1כיהבך"וי .בילקוטקיטע1ג'כשנימרה מהםיעה חשובין כבהמהובחיהועוףוהקב"ה
מחנותלכל
באיעלם .והשאר היטמיטומתחיל במדרש אחר למכה מלכים אלא שהם מעורנכיןבלי שום הפסקעיי.ש:
בר,וו משובש קצת והובא ביוקוטישעיה שםבשינוים מועטים:

מחיק

.י
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אתישראללכףזכות,ומחנכיןאותןבמצוות .ומביאק אותןלחיי עולם הבא.
משללמלך בשרודם,שישלובניםבתוךביתו.וישלועבדזקןביניהם .שהוא
מלמד אתבניודרכיםנאיםומעשיםמובים .בכליוםויוםשנכנמיןלפניומניח
אתהכל .ואוהב את העבדהזקן שיש לו בתוךביתו .אמר,אילמלי עבדזקן
שישליבתוךביתי ,שהוא מלמד אתבניידרכים נאים ומעשים עובים .ומה
יהיהיעליי) [עליהן] ,כךדברי תורה .הואילומכריעין את ישראללכףזכות.
מחנכיןאותןבמצוותומביאיןאותןלחייהעולםהבא.לפיכךחביביןעליודברי
תורה על הקב"ה יותר מכל באי העולם ומכל מעשהידיו שברא בעולם":
*רבישני דברים ישלי בלבבי ,ואני אוהבן אהבה גדולה.
אמר
'
י
,
ו
ל
.
ם
ד
ו
ק
של
.
ל
א
תורה וישר
ה
ז
ל
ב
א
ע
ד
ו
י
איני אי מהן
אמרתי דרכן בני
'
ה
יראשיתדרכו(משליה'כיב).
שנאמר
.
ל
כ
ל
.
ם
י
אדםשאומר
ה
מ
ו
ד
ק
ה
ר
ו
ת
קננ
י אומר .ישראל קדושים [קודמין] .שנאמר קודש ישראל לה'
אבל היית
ראשית תבואתוייימיה ב' ג') ,משל למלך בשר ודם( .שהיה)[דוהיו] לו אשה
ובנים בתוך ביתו .וכתב את האיברת ".אילמלי אשתו ובניו של מלה
שעושין לורצונובתוךביתו לא חזרה האיברת9,יבידשליח .קודש ישראל
לה' .ואומר ה'קנני ראשית דרכו מדה אחת ~.בישראל מהו אומר מרחוק
י 31ד' (ירמיהל"אב').
ה' נראהל
.רנישני פעמיםנלו ישראל ,אחדבבית ראשוןואחדבבית
אמרלי
אחרון.מפני מה[ראשון]ניתן (זיין)[זמן] ובא ,אחרון לאניתן להןיזיין)[זמןן.
אמרתי לו .בני יושבי (ב)בית ראשון אף עלפי שהיו עובדי עבודה זרה
היהבהןדרךארץ .ומה היא דרך ארץ שהיתהבהן .צדקה וגמילותחמדים.
שנ'.י 2משל למלך בשר ודם .שיש לו בנים ועבדים הרבה,רובן פקחים.
רובןאילמין .רובןחרשין .רובןמומין ,מרחו במעשיהם .נשבע שיפרשמהן.
פירש מהן ,היו בוכים והולכין אחריו .אמר להן .חיזרו מאחריי ,הרי אני
חוזר עליכםמיכ) עד שלשים יום ,כך ישראל לפני הקב"ה ,יש בהןבעלי
י משנה .בהן בעלי משא ומתן ,מרחו במעשיהן .נשבע
מקרא .בהן בעל
ר
מ
א
.
ו
י
ר
ח
א
ו
ר
ז
ח
.
ן
ה
ל
שיפרשמהן.
פ,י2ר2שמהן.בוכין
מאחריהרי
ם
כ
י
אני הוזר עי
ל
ע
ינו לעשות 23,לשפוך רחמים ולבקש
מה
ך
ל
י
א
ו
ן
כ
י
מ
י
י
כ
ל
ו
ה
ו
אחר
בדברי תורה מכל המתחים
תחנונים ותפלה מלפניו .ולמצוא פתח
שפתחלנו עלידיעבדיוהנביאים ,שכך כתב .ונם עתה נאום ה' שובועדי
ייגאל ב'י"כ) .מה אם יתנלבלורחמיו הרבים עלינו,ויקייםעלינו מה שאמרו
לנו שפתיו .שנאמר עלה הפורץ לפניהם וגו' (מיכה ב'י.ג) ,אמרלי .רבי
תשוח עליך נפשך .שהרבה השחתה את נפשיעלי לסובה ".אמרתי לו,
י בד.וושינוים מועטים בתוספות וחסרון וים ושיבושים קטנים ,וג'ז בילקוט שם אלא ששינה
י
מפני מה חביגין ר"תלפני הקב"ה וכו' מפני שמכריעין וכו':
הסגנוןשאין בו שזאב ומשיב א5א
ת
'י בכתיי נ' מקומות פנוין בזה מ
י' כמו המש ושש מקת והכ' כד' וה' מלותואיןבידי להשלימן:
המשל
יא
חה
"' גנת"יפוקוספנוי" :י אףכאן מלםפנוי כמלהאחת.זאבי צ" 5מרה אחת יתירה כישראל וכל;'שני
כתובין סותרי; זה את זה וזה הכתובהשלישימכריע .ובררו המאמר משובשיותר :י
י מקוםפנוי בכתיי
לרמזעלהחסרון ובד"וו משובשיותר :י; מקוםפנויבכת '.כב'מלות לרמזעלהחסרון.ואולי צ"5 5קץע'
שנה .זבד"וו הדנרים משזגגיםלגמרי' :יכ5ז'זמן לא ניתן לנ; אכל מה שהועיל 5יושכי ניח ראשון
יועל גם לנו :י; אולי צ" 5תנותעליךוכו' שהרבה הנחת בו' .וסגנון זה נמצא בברייתות ,ונד"וו

הדברים משבשים:
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בני כתוב אחד אומר .ענה כסיל כאיולתוימשלי כ"וה') .דכרזך3כאדי
ך אך13ך.
אל תען כסיל ובר (שמשמד') ,וכתוב במשנה* הוי שקד ללמד תורה מה
שתשיב את אפיקורוס יאבות פ"ב מי"ד) 25.אמר לי .רבי דברים שהיולי
בלבבי לא ארצם למניך ,אמרתי [לו] ,העבודה כל דברים ששאלתני
 .ולא למדתים אלא ממך :ברוך המקום ברוך הוא
לא שאלני אדםמימיי
שבחר בחכמים ובתלמידיהם .ששנו לנו את המשנה ,הוי נולה למקום
תורה .ואל תאמר ש
ה"ינ)א2".תבואאחרי .שחביריךיקיימוהבידך .ואל בינתך
יאבות פ"ר מי
אל תשען
סליק פירקא.

באחבירו וישב ככדו* אף בזה יש בו מקרא ואין בו משנה.
אמרתי לו.בני רחיצתידיםמן התורה ,.אמרלי .רבי לא נאמרה לנו מהר
מיני .אמרתי לו .בני דברים הרבה יש לבו וחמורין הן .ולא צרך הכתוב
לאמרן .לפיכךהטילן על ישראל ,אמר .הןיבדילואותן .כדי להרבות את
שכרן.מנין .תדע לךשכן .כשהיו ישראל במדבר וסבובים במדבר אמר לו
וחכמים (במשנה),
הקב"ה למשה.לך אל העם וקדשתםוגו' נשמותי"סי').ישנ
וקדשתם בטבילה 2.ולמדנו רחיצת ידים מן התורה ממשה ואהרן ובניו.
שנאמרוידבר ה'וגו'ועשיתכיור נחשת[וגו']ורחצו ממנו משה ובו' 3.בבואם
אל אהל מועד ונו' (שם ל'י'ז עד כ') .אבל בישראל מהואומר .והתקדשתם
והייתםקדושים (ייקרא י"א מיד).מיכן היהרבן גמליאל אוכלחולין בטהרה4,
אמרו ,לא לכהנים בלבד ניתנה קדושה .אלא לכהנים וללוים ולישראל
כולן* שנאמרוידברה'ובו' דבר אל עדתבני ישראל ואמרת אליהם קדושים
ונו' (ייקראי"ס א' וב') 5,מיכן אמרו ,כל המזלזל ברחיצתידים מימן רעלו.
עליו הוא אומר .והיה כשמעו את דברי האלה ובו' לא יאבה ה' מלוח לו
ונו' (רבדים כ"טי"אויש) .הא למדת .שכל המבעם בנטילתידיםמימן רע לפט
רביאין שהימה מן הצואר ,אמרתי לו ,בני מה ראיתה.
אמר
והלאשחיטה עצמההיא בופהמןהתורה17 .כך שנו חכמים .בעולה בחטאת
ובאשם ובכל זבחים כולם .השוחט אחד בעוף ושנים בבהמה שחיטתו
כשירה .ורובו של אחד כמוהו (חולין ב"ב מ"א) .והמגרים בשחיטה כל שהיא

לי.

,י לפנינו כמשנה ודע מה שתשיב ',eel .הרמשם נראה ג"כדל'ג ודע אלא הכל מאמר אחר .עוד
אעיר כאןעל אמרו וכתוב גמשנה .שהמשגה ככר היתה גחכה " :לפנינו שם הגי' תמא אתריך:

מאירעין פרק (ט"ו)ט"ו.

ן קיצר בדבראיך בא לדברכענין זה ומאזהרות רבות בגמרא בזה הענין נדע שזלזלובה .ומכת
הידועה הדבריםידועים :י מלת גמשנה הכגרתי שאיןזו משנה ושיטפא דלישנא אחזו להכותם והובא
'במכילתא יהרו  'DDתחרש
המאמר בילקוטכי תשא בפ'כיור ושם ג'שנורבותינו וקדשתםלטבילה.יעיי
זלפכינו כתוב ורחצו אהרן וכניו ממנו.
הרמ'בם
פ4ג ובמ"ע שם אותי"א ואו מהבא
לילמחוק מקלבתעוגו' וצב ולרההל
ינו משה ואהרן ובניו .רשאי אף משה היה
ומ
כתמ
טו
ויראה שדברי הכפר הם ויש
טעוןרחיצה .ונילקוט שם ליטא לזה :עי" נרהו' ע"ב המעשיות בשפחתו של ר"ג ובתו' שם .וע"ע
אומר רחיצת
נרשת נ"נ ע'ב , :נמקרא כתזנ כל עדת ' :אולי הוספה היא מגליון שניגע
ירים .ובר"וו הרבר'ם משעש'ם .ובילקום שם מסיים מכאן אמרו כל האוכל ב5א נטילת
~DDnידים כבאעל
אשתאיש .ונראה שמהוספת הילקוט הואועיי'  nalo1ד' ע"בדכאי5ו באע 5אשה זונה אמרו:

.
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זהועין רעה 7:ברוך המקום ברוך הוא שאין לפניו משואפנים .שכשם
שהטבחמושך את הבשרמן הצוארומגרימוומביאולידי פמול.כךמושכין
את ממונו ממנו.ונותניי אותו לאחרים .שנאמר מרבההונו בנשך ותרבית
וגו' (משלי כ"ח ח')":

 rהתורה ,אמרתי לו,בני מה ראיתה.
אמרלי.אין דם אדם אמורy
אמר לי ,רבי הכתוב אומר לא תאכלו (ויקיאז' כ"ו) 9,האאיןכאן דם אדם.
אמרתי לו .והלא הדברים קל וחומר .מה אם בהמהוחיהועוף שהןדרכן
לאכילה אסור .אדם שאין דרכו לאכילה לא כל שכן שדמו אסורעלינו.
והכתוב אומררק חזק לבלתי אכול הדם[וגו'] (דבריםי"בכ"ג) .ואומרכי נפש
כל בשר וגו' (ויקרא "ז ט"ו) .להביא את דם האדם שאסורבאכילה .דם כל
בשר לא תאכלו (שם)בין של בהמה מהורה ובין של בהמה שמאה .לא
תאכלוכי נפקן כל וגו' (שם) .העבודה אף דם החי ונקרום ונתמצהומיוחד
בפניעצמוונותנובכלי אחראףזו אמור באכילה ,שנאמר דם .מכל מקום0:י
 .רבי בהמהשמקריבין ממנהקרבן לה' חלבה אסור .בהמה
אמרלי
שאין מקריבין חלבה מותר .אמרתילו .מה ראיתה .אמרלי .רבי הכתוב
אומרכי כל אוכל חלב וגו' (ייקשוי כ"ה) .אמרתי לו .בני ראה כחה של
תורה מה מזורזת היא .וכל אמריה בינה .וכל דבר ודבר שנאמר בה לא
נאמר אלא בחכמה בבינה ובהשכל ,כדי שלא יאמר אדם לעצמו .בהמה
שמקריבין ממנה קרבן לה' חלבה אסור .ובהמהשאיןמקריבין ממנה קרבן
לה' חלבה מותר.חזר הכתובופירשו במקוםאחר .חקתעולם (שםגיי"ז).מכן
ועדסוףהעולם.לדורותיכם(שם).שינהונהדברלדורות .בכלמושבותיכם
(שם) .בארץוכחוצהלארץ .כל חלבוכלדם3שם) .מה דם אמורבאכילה אף
חלבאסורבאכילה ,א"כלמהנאמרכל חלבוכל דם לא תאכלו (שם) .להקיש
מצוה שבידך .שדם שווה לחלב וחלב שווה לדם .ושתיהן עליה במיתה
וכרתי לכך נאמר כל חלב ונו' ,ושנוחכמים במשנה .אם הדם שנפשו של
אדם חותה הימנו הפורש ממנו מקבל שכר .נזל ועריות שנפשו של אדם
מתאווהלהןומחמדתן .הפורשמהן על אחת כמה וכמהשיזכהלוולדורותיו
ולדורות דורותיו עד מוף כל הדורות(סיף מכות):ח

אמרלי
.רבי שמא מותרבזל של אחי" אמרתילו .בני מהראיתה.
אמרלי,רבי לא נאמרלפני הרמיני .אמרתילו .לאזוהיא שימה ראשונה
ז אע"ג דשהיטתו כשרהעיי' הנלין י"ס ע"א ,זכלז'כיון דעיקר שהיטה נקרננותמן התורה הכי
אגסרוה שהיא מן הצואר ואם הגרים מהצואר ולחוץ שחיטתו פסולה .וכוונת המגרים היא שלא ישאר

בשר בצד הראש שהוא נמכר עם הארכובה :י וקרא חרא נקט וכן כל מרבה הזנו באיסור ,ואף בזו
הקילה הנה הידועה ולא הקפידה רק על נחירה :יזסיפיה דקרא  q'Vgולנהמה :ו(ע ,,,נריתזת
פרק דם שחיטה .ודם מן החיכלו' אף שאינו דם הנפשואינו של גחמה q'y,והובאבילקוטפ'צו ר' תק"ד
וחקיה ושםגריס העבודה אף דגים שייחדונפניעצמןקרעו ונתמצה דמוונתנובכלי אחר(שאינוניכר winw
דםרפים) אף הוא אסור מתא רם דם מ"מ( .ובשיבוש פסקו המאמר כב'רמזים) .ואףזוכלפי הכת הנזכרת
היא .דאע"ג שלא שתו דםמעולם מ"מכיון שרימוענינםכאילו שתו דם אדם שאסור .הנה הרמיק מגונה:
י:ע ",במשנהשם.ועיי'כריתותד'ע"ב .ואףזו התירה הכת הידועה עדשהתירה כל המאכלות האסורות.
וגם זה הונא גילקזט שם מת"נ קיט? ומתחיל א"ל ר' טעשה היאגי שמכרתי לגוי זנז' .והוא להלן;
!ו מוכרחאני להאריך בפירוש הדנרים הסתומיםכאן .חשםגזל אח הוא ביחזקאלי"חי"ח אביוכי עשק
טי"ג) ובזו הננואה
עשקגזלגזלאח .ושגזילה אסורה כתוב בתורהלא תעשק את רעךולא תגזל(ויקראי.

74

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
סרראליהו רבה (פיטו) פ"טז

שאמרתי לך מתחילה .דברין הרבה יש לנו וחמוריןהן ולא צרך הכתוב
לאמרן .לפיכךהטילן על ישראל .אמר .הןיבדילואותן .כדי להרבות את
שכרן .הכתובאומר כבד אתאביך ואת אמך .לא תרצח לא תנאף לא תגנוב
לא תענה לא תחמד נשמות ב' י"ב ערי"ו) .והאאין שם בזל של אח.מ אבל
הייתי אומר,מתוךדברי תורהמתייסריןומתוךדברי תורה מתרפאין ,שנאמר
נפשיאיויתיךבלילהוגו' (ישעיה כ" 1ט')",מיכן אמרו ,בשמונה דברים העולם
חרב .ובארבע דברים העולם מתיישב :בשמונה דברים העולם חרב .על
הזיינין,ועלהעבודה זרה,וגילויעריות,ושפיכותרמים .והילול השם.ודברים
מכוערין שאדם מוציא מתוךפיו .ובמות הרוח ,ולשון רע .וישאומרים אף
עלהחימוד:דורותהראשוניםלאנעקרוrDהעולם אלא מתוך שמונה דברים.
שנאמר ויאמר לאל מור ממנווגו' (איוב כ"א י,ד),ימתק שמונה דברים נעקרו
מן העולם :ואנשי דור הפלנה לא נעקרו מן העולם אלא מתוך שמוגה
דברים .שנאמרויהיכלהארץ שפה אחת[ובוא (בראשית י"א א') .ומתוך ובמונה
דברים נעקרו העולם :ואנותי מדום לא נעקרו מן העולם אלא מתוך
שמונה דברים ,שנאמר ואנשי מדום רעים וחמאים [ונו'] ישםי"גי"ג) .מתוך
שמונה דברים נעקרו מן העולם :פרעה מלך מצרים לא נעקרמן העולם
אלא מתוך שמונה דברים .שנאמר ויאמר פרעהמי ה' אשר אשמע בקולו
(שטות ה' ב') .רמתוך שמונה דברים נעקרמן העולם :סנחריב מלך אשור לא
נעקרמן העולם אלא מתוך שמונה דברים .שנאמרמי בכל אלהי הארצות
[ונו'] (מ"בי"א ליה) ,ומתוך שמונה דברים נעקר מן העולם :נבוכדנצר מלך
בבל לא נעקר מן העולם אלא מתוך שמונה דברים ,שנאמר ואתה אמרת
בלבבך השמים אעלה ונו' ~שעיהי"די,נ) .ימתוך שמונה דברים נעקר מן
העולם :ובארבעהדברים העולם מתיישב ,מתוך צדקה .ומתוךהדין .ומתוך
האמת .ומתוך השלום":
אמרלי*רבי מעשההיהבי* שמכרתילנוי ארבעהכורים שלתטרים*
ומדדתי לו בבית אפל מחצה על מחצה( .אמרתי לוס [אמר לי] אתה ואלהים
אשר בשמים יודע על מדה שאת מודד לירי מתוך שמדדתיו לו חסרתיו

מ,

הוזכרה עוד ג"פ ,וכשאמר הנביאגזלגזל אח ,על כרחר שהוא eDlnבענין שהוא קל מסתםגזילה וכמו
שאמר באותו פסוק ששר לא טוב עשה בתוךעמיו .שאיןענינו חמור כאמרו ואשר רע עשה בתוךעמיו.
וכבר פירשו בגמרא (שבועות ל"א ע"א) זה הבא בהרשאה או זה הלוקח שדה שיש עליה עסיקין .שאין
אלו דברים אלא מדרכים המכוערין ודברים שאינםראיין .וכשאמרה תורה לא תעשק רעך ולא תגזל.
החמירהבריעולא החמירה באח .ואל תתמה שהריבמשליהיא אומרגוזל אביו ואמו ואמראין פשע חכר
הוא לאיש ממחית (משלי כ"ח כ.ד) ,וכמו כן גז 5אח אין  y~eרק הוא חבר לאיש משחית .והמינים
הבדילוגין עשרת הרברות לשאר התורה .כידוע שבטעום מלקרותן בגבולין מפגי תרעומתהמינין .ובאמת
מה שהוערבי' הרברות הוער סתם ולא נזכר בהם לאריעולא אח .אמרה לא תרצת 4א תגנבבאין הברל
מי הוא הנרצחומי הוא הנגנב .אגל בפ' קרושיכ הזכירה הגרה אח ורע ואש יהיו כוצ1ותיה שם מגרר
הקדושה ו5א מצד האיסור בהחלט .וזה ששאל שמא מותר גזל של אח ~הוא קל מגזל ריע שהוא מגרר
אב ואם .גברידוע שההמירה התורה בגנבי"רמבגזלן ואמרהבי'
קרושה ,ויהיה גז 5אחאין פשע
הרברותלאתגנבולא אמרה5אתגזל .וממעשה שספר אותוהאישלהלןולא בוש מוכח שהבדילנין הנעשק
יוסיסיה דקרא
וכיןהנג51מי הוא אם כן בריתו או שאינו בן בריתו' :ן כלו' זה אמת כמו שאמרת' :
כי כאשר משפטיך לארץ צדק למרוישבי תבל .ומוכיח לו מזה המקרא שאין הברלנין ישבי תכל אם
ישראל אם גוי ואמרמיכן אמרו וכו'' :י ואין הבדלנין אומה לאומה וארם לאדם בדברים שתיקון
העלםוחורבנות15י ' :anaי וכיהבילקוט צו רמז תק.ה 1בד"וו אסרלי אלהיםעל השמיםיאחהיודע:

כגזי
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שלשמאין של תמרין* לאחרמיכןנטלתי את המעותולקחתיבהן כד אחד
של שמיוהנחתיו במקום שמכרתי התמריםלנוי* נקרע הכד ונשפך השמן
אי"א י"ג)*
והלך לוה אמרתי לו*בני הכתוב אומר* לא תעשוק את רעך(ייקי
רעך הרי הוא כאחיך* ואחיךהרי הוא כרעך* הא למדת* שנזל הנוי נזל*
ואיןצריךלומראפילו שלאח .ומתוך שהקב"ה ראה אתבני אדםבעונותיהן
די יחזקאלבן
ןעושקיןונוזליןוחוממין זה בזהי חזר ופירש במבלה עלי
שה
וגזל נזל אח (יחזקאלי"ח י"ח):5:
בוזי'הכה:,ואביוכי עשק עושק
 .רבי בת חמורה או בת בתי אמרתי לויבני בת ערוה ובת
אמרלי
הבת ערוהי כך הבת כמוה בת הבתי אמרלי
 .רבי והלאאין כתוב בתורה
ערות בתך לא תגלה .אמרתילויבני ולאו קל וחומר הוא ,ומה אם בתבנו
ובת בתו של אדם אסורה לוי בתו לא [כל] שכןי ת"ל ערות אשה ובתה
 ,אשה ובתה משלויבין אשה ובתה ממקום אחר.
לא תגלה (ויקראי"רי"ז)יבי

את בת בנה ואת בת בתה (שם)":
.
ו
ל
ה
ר
ו
מ
ח
ה
ד
י
נ
מזב".
אמר זבחמוראונידהחמורהי אמרתי בני
אמרלי
 .והלא לאלמדנוטבילהלנידה אלאמן הזבם אמרתי לויבני והלא
דבריםקיוי מה אסהזבשאינו פרה ורבהמעון עשר טומאות ושבע טבילות
שבתורהות [נידה שהיא פרה ורבה לא כל שכן]* 23הא כל האומר לאשתו

לי.

י' בילקוט שינה הסגנון קצת " :בילקוט קיטע ושינה הסגנון ;, :כמו מה ת 9.ערות וגו'
י שנדה בכרת~אין הזב בכרת:
ואמרדלחני כתום אשה ובתה וגו' אף שהיא ממקום אחרשאינהבתו" .
י'ענין טנילת נדה מילתא דלאמיחויראומייתי לה מקריין סגיאין .להלן נפרקיןמייתי לה ר''שמעגיל
ף לה ר"ע מן והדוה בנדתה תהא עד שתבא
(כגי' הילקוטעיי' להלן) מזבה .ונתו"כ ובשכת סיד ע"בילי
במים .כיומא ע"חע"אהביאו התו' מר'יהודאי גאון דהיא ק"ו ממגעה .ור"תפי' רנפקא מדכתיבבמי נדה
א ע"א רק"ודריי גאון פריכא היא .יהרמ"בם בפ"ר
ודרשינן מים שהנדה טובלת בהן.ועיי' בתו' חגיגהי.
מה'איסורי ניאה פ"ר כתב אבל נדה וזבה ויולדות שלא טבלובמי מקוה הבא על אחת מהן אפי' אחר
כמהשניםחייב כרתשבימים וטבילה תלה הכתוב שנ' ורחצו במים זהבנין אבלכל טמא שהוא בטומאתו
ערשיטבול .ואףלזויש פירכא שאף אם תהיה בטומאהה עד שתטבול בכל חומר טומאה שלה מ"מ
שתהא נכרת כשאר כל העריות שהרי לא הערה את מקורה .ודר"ע עדיפא מכולהו שאמר כנדתה תהא
עד שתנאכמים .והנה נס כתובוכי 'טהר הזבוגו' ורחץ בשרווגו' (;יקראט"וי"ג)ונזנהכתוכואס טהרה
מזובה וספרה וגו' ואחר תטהר (שם שם כ"ח) ופ' ואחר תטהר כמו שתרגםיונתון ובתרכדין תטבולוגו'.
ם תהיה בנדתה (שם שם י"ט) ולא הזריעה אותנו מה תעשה אחר
אבל בנדה אמרה תירה שנעתימי
שבעתהימים אםהיאכל זמן שלא טבלה בכל חומר הכתוב שם או פסקה מחומרת טומאתה אלא שאינה
טהורה וצריכה טבילה לטהרה כאדם הנוגע בנדה .ורעת זה השואל דכבילת נדה היא מהיקש שכתבה
התורה תורת הנדהנין ע לזבה ולמדנו מזב שהוקדם לה בפרשה שצריכה טבילה אבל אינה המורה מזב
אלא אתר שבעתימיה אינה בנדתהלענין חומר הטומאהולענין כרת .והשיבלו שטבילת נדה מק"ו מזב
'בפי' ר"ע
ילפינן 9ה ולא מהקישא לפי שנדה חמורה :יי זבאינו פרה ורבה דתשמיש קשה לו(עיי
כשבת פ"א מ"ג) .א"נ קים לחו רזב אינו יכול להוליד; טעון עשר טומאות .הוא עמוס נעשר טומאות
שכתובין בפ' זב מצורע ט"ו .ג"פ כתוביטמא .ב' בפסוק ר' וחד בפפוקט' .ששה פעמים כתוב שמא עד
'ייי
א שהם ט' .וחד טמא הוא בפסוק ב' הרי עשר טומאות ,ושבע טבילות שז"פ
הערב .נפסוק ה'ו' ז' ח'י
ייאוי"ב .יהוא לא יקלקל זרעו אחריו .ובפרשת נדה שם
כתוב בתורה ורהץנמים .נפסוק ה'ו'ז' ח'י
כתש ה"פ יטמא ע"פ  NDD1ער הערב וחד וטמא שנעתימים שהם שטונה .ורהץ נמים כתוב שם ב"פ.
ונרה פרה ורבה ומקלקלת את זרעה שבניה טצורעים ממ"ש בויקרא רבה פטיומי שהולך אצל אשתו נדה
עושה בנים מצורעים .וקריעלייהו שם אבותיאכלו בוסר~גו' אבותינו חטאו ואינםיטיו
 .ובמס'
רבתי
פ"אכני נדה סופן להצטרע .ואם עצריך טבילה לטהרתו ק"ו לנדה' :י א"נלהגיה .והובא מילקוט פ'
מצורע .פ"א בא א' וישבכנגדי והיה בו מקרא ולא משנה איל רבי זב חמור וכו' ושינה וקיטע כדרכו.
וגריס נדה 'ההיא פרה ורבה לא כ"ש שתשמור עצמה מעשר טומאות וז' טבילות:

מנלי

כיה
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ולבניוולבניביתו* נעו בכלים ועשו מה שאתם רוצים* והלאאין טבילה
לנידהמן התורה*אינו רואה קורת רוח בעולם:ע

מעשה בארםאחד.שקיאמקיא הרבהושנה משנה הרבה* נכנס

לבית עולמו בחציימיו .ונעשת אשתו כשוטהי והיתה מהזרת על פתחי
חבירים שלבעלהי אמרה להם,רבותיי.בעלי קרא הרבהושנה הרבה ולמה
נכנם לבית עולמו בחציימיוי ולא הושיבוה כלום דברי פעם
אחתהייתי
,
ה
כ
ו
ב
מהלךבשוקיונכ לביתחצרהי באתהוישבהכנגדיוהיתה
אמרתי
אתנסבתויכהי אמרהלייבעלי קרא הרבה ושנה הרבהמפני מה
להיבתילמה
נכנםלביתעולמובחציימיוי אמרתילה.בתי בשעתנידה מההיהאצליךי
אמרהליירבי .היה אומרלי* דחי כל אותן הימים שאת רואה בהם דמי
שבעהנקיים שלאתבואילידי הספקי יאמרה) [אמרתי] לה* בתייפה
ושבי
אמרלךי שכךשנוחכמיםבזביםוזבותנידותויולדות שלאחר שבעהטהורין
לבתיהןי שנאמר ואם טהרה מזובה ופפרה לה וגו'י1יקיא ט"ו כ"ח)י באותן
הימים לבנים מהואצנייך* שמא הסכתה לו את שמןבידךי ונגעיבו)[ביך]
אפילו באצבעו הקטנה .אמרהלייחי ראשךי רחצתי לורגליו וסכהאנילו
שמן.וישינה עימו במטה ,אבל לא המיה דעתו לדבר אחר* אמרתי לה,
אנ
יום שאיןלפניו משואפנימי שכך כתוב בתורהי ואל אשה
בתי ,ברוך המק
בנדתטומאתה[ונו'] (ויקראי"רי"ט)ייכוליחבקינהוינשקנהוידברעימהדברים
של תפלות ,ת"ל לא תקרב (שם)י יכול 'nעימו בבגדיה על המיטה ת"ל
reלו')כדייטלאיאמר אדם לעצמת
לא תקרב( ,יכולתישן עמובבגדיה על המיטה ת"ל
אמור לבשרהאסורלמיטתהי פירשהמןהנידה .תאמר (מותר)[אמור] לבשרה
(יאסור לאיטתו)[ימיתר למיטתה]י חזר הכתובופירשה בקבלה עלידייחזקאל
בןבוזיהכהן*עלההריםלאאכלועיניולא נשא[ונו'](יחזקאלי"ח  Qst(r1הוקשה
נידה לאשתאישילנידה[הזהיר]עעליךבכלמיתותהאמורותבתורה* ואומר
רק אתכםידעתימכל משפחותהאדמה (עמםגיבי)יאילוישראלמתוךשבעים
לשון .על כן אפקוד ונו' (שם).
תלמידי חכמים מתוך בית ישראל*
סמהאילי
שכתוב בתורה* שכר מצוה מצוה* ושכר
אמרתי לה*בתי בואיולמדי
עםאביו
עבירהעבירה (אבות פ"ד מ"ב) 27:הירבה אדם לשון שוא לשון
ועםאמועם אשתוועםבניו* עםרבו שלימדו מקרא ועם רבושלימדו משנה
" בתוו משבש.תייקם  aeנשתבשו הדברים בבכיה מעוררתשחוק ,שטעה המעתיק במלתגעו
עיטש,

ש"ר

והיתה דעת בעל
(משרש נגע) וכתב געובבכיה (משרש געה) ומתור כך שיבש עוד את המאמר
הכת הנערת שהע ודאי חמור שטופרז''מים לטהרתויטעק מים היים ונום הח' נפרה .ולדעתוכיון
שפפרז' למהרתו פפקה ממנו חומר טומאת זב ואינו אלא טמא לתרומה וקדשים וכמוכן טבילת נדה היא
לתרומהוקדשים .אבל אחר שבעהיצאה מגלל ערוה וחומר טומאתה,ומי שאינו נזהר מטומאה כגון בזמן
הזה או שהוא טמא(עיי'רשיי שבתי"ג ע"א)אין לו להקפידעוד .שאינה בכרת שיוצאה מכלל ערוה.
והשיגלו שסכילת נדה מן התורה שלא יצאה מכלל נרה שתהא צנרתה עד שתבא במים ,ולכךצריך
להרחיקהאפי'ממגע כלים בזמן שאין הקפד על הטומאה .וע"ז הביא הסיפור דלהלן 1' :במקרא כתוב
אל " :בכתייכאן מקוםפנוי ומנוסחתהד'וולמדתילהשליםההסר~ן !' :הובא בילקוט שם פ' מצורע
בשינוי סגנון עד ת"ל לא תקרב .ואח"כקיטע מןכדי שלא (אמר עד ראה אדם קריהלהלן .ובד'וו שינה
ג"כ המגנון .ובשבתי"ג ע"א גרסינן .תני רבי אליהו  neyoבתלמיד אחד וכו' .והוא שם בסגנון אחר
נ'נ
(ועיי"שבתו" ,ומסקי בגמרא מאי דאמרו במערבאבענין שהיתה עמו במטה .ובאדר"נ בפ"נסס~פי
בסגנון אחרואין אליהו המספר שם אלא שסופר פעם אחת נזדמן לה אליהו ז"ל אמר להונו' .וע"ע
בתנחזמא מצורעילמדנורבינו מהו לנרה שתישן עם בעלה וכו':
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וחכמהועםכלאדם בעולם* נהג אדם נסות הרוח עםאביו ואמו* עם אשתו
ובניו* ועם רבו שלימדו מקרא ומשנה והכמה* ועם כל אדם בעולם* העז
אדםפניובאביו ואמוומי שהוא גדול ממנו*מראין אתהנבעים בנופו* ואם
הזר ועשה תשובהמרפאין אותו* ואם לאו*הרי הוא בחזקתו עדיוממותו:
אהב אדם את הנזל והירבהו מכל מקום* מראין אתהננעים (ושתי) [בשתי]
וערבובבכדיםנאים שלו* חזר ועשה תשובהמרפין אותו* ואםלאו*נומלין
את הבבדיםושורפיןאותןבפניו :באעני ועמד עלפיתחו של בעל הבית*
אמר לו* הלויני קב אהד של חמים* קב אחד של שעורים או של תמרים*
אמר לו* העבודהאיןליחמיםואיןלי שעורים ןותמרים]* ויש לו ,מראין
אתהננעיםבקירותביתו* ואם חזר ועשה תשובה מרפין אותו* ואם לאו*
באין שכיניוובניעירוונותצים את קירותביתו עד שמניעין אותו לארץ*
י חטים* ויש לו*
וכשהןמוציאין אתכליו לחוץ אומרים* לא אמר זה*איןל
י שעורים ותמרים* וישלו :ברוך המקום ברוך הוא שהוא מקדש את
אי
ןול
עםאחזיהו (דהי"בכ' ל"ו)25:
מ
ש
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ה
*
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ל
ו
ע
ל
*
ר
מ
ו
א
ן
כ
ל
בחתחברך
בנלוי
2
9
.
D
U
D
א
ו
ה
אומריכי זרועות
עליהן
האומנין והזהתנין פוי
רשעים וגו' (תהלים ל"ז חס :חורשי רע* ומהפכי דברים[ .מעמיקי]
י
ה
פ
ש
ם ליה ו')30:
מחליקי לשון,עליהןהואאומרייהי דרכםחושךוחלקלקותוגו'יש
ן
מכין במתריומחללי השםבגלוייומליזיןבדברים.וממילי מחלוקתיעתידי
3,:
ן הואאומרי ותכםעליהםהארץ (במרברי"ו ל"ג)
להיותכקרחוכעדתו*ועליה
עוצרי פירותיומלויבריביתיומקמיני איפהי ומפקיעי שעריסי עליהן הוא
וכו' (עטוםחי זי)31:
אומרי נשבע ה'בגאון
.
ם
ה
י
נ
ב
ל
ו
ש
י
ר
ו
ה
ם
א
נ
אילושאיןמורישין
לבניהןאיןמורישין
לובניבניהם .משחקיןבקוביאי ומלוי בריבית ,ומנדלי בהמה דקה* ומעות
שבחוצה לארץ* יהכהנים והלויים שלוין על חלקמי והמינימי והמסורות*
ט"33:0י שםשמימיוהחניפין*עליהן הואאומר מעות לאיוכל
והמשומדים*והמחלל
לתקון יקהלתא'
' דברים נגעים
!ועיי' בויקרא רבה מצורעפי"ז הח"ריגל יבול ביתו וגו' ,ושם ובתנחומא עלי
באים ', :בכתיי מקום פנוי כב' מלות לרמז על החסרון .ובדדו והנהתנין .במס' דא רבה פ"ב שנו
האמתנין והגפתנק (כהגהת מהריע"בץ צ"ל והגיותנין) והזהתגין (נהגהה שם שדעתו זחהעליז וגסה)
והזרוניןועזיפניםכעליזרועותעליהן הכתוב אומרכיזריעותרשעיםוגו' .וכתבבעל נהלתיעקב האמתנין.
האמיםלפניםישבו בה מיתרגם האמתנין ובהגרי"בשמטילין אימה ,וארמח עורעל תוספתא הסוטהפייר
משרבו זהוהי הלב רכו מחלוקת בישראל והן שופכ'דמים .וענינםכפי שפי' כערוך כמו זחוחיהלנ.ויש

להגיהלפנינו .האימתנין והזהתניןועזי פנים והזרונין ובעלי זרועות '" :בד'ווומעמקי שפה (מחלקי
לשון .ובד"א רבהשם .חורשים רעומחשיביםדברים (עהגר"א חורשי רע ומחשבי) ומפטירי שפהומחליקי
לשון ,ואוליצריך להגיהלפנינ(מפטירי שפה שכת"י כאן מקום פגזי (העלסתי עפ"י הד"ר " :כד"א
רבה .מכין בסתר ומחרפין בגלוי (מזילי הרגים ((אולי צ"ל כן לפנינו) (מטיל' המחלוקתעתירין (כוי:
ינבד"ארבה.עוצריפירותומפקיעי שעריםומקטיניאיפהומגרילי השקל(לפנינוליתא)ומלויןברביתעליהן
הכתוב אמר וכו'( .כב"בצ' ע"ב הואברייתא דתני רבנן בסדרשיפנינו ,אלא דהתם לאוצרי באפף.
ומייתי רישא דקרא לאמרמתייעבורוגו' וכתוב נשבעוגו' .ואע"ג רבקרא (להגדיל שקל כתוב בברייתא
ליתא :יו גדיו( שעלו על חלקם (והוא שיבוש) וכו' והמומרים ומחללי וכו' .ובד"א רבה ואלו וכו' ואם
מורישין לבניהם וכו' המשהק נקוביא (מלוה ברנית (והסגירוהנ שםואין לזה טעם) (המגדל בהמה דקה
והנושאונותן ממעותשביעית (זהליתאלפנינו) "מעות הבאות ממרינת הים וכהןולוי שלוועל חלקם
והצדיקין(היינוהמיגיםשלפניניו והמסורות (החנפותומחללי שם שמים (והסשוטדים השסיטוחטדפיסים)
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מי שהן עלוביןואינן עולבין.

חרפתן ואינן משיבין*

א
ועושים מאהבה,ושמיחיןבייסוריןיעליהןהו
ייואוהביו כצאת השמש
ר
מ
ו
א
י
ע
מ
ו
ש
ו
בכפורתו (שופטים ה' ל,א) 34:הניבזיןבעיניהןי ומאומיןבפני עצמןי
ו
יו
שקד
ול
אתרוחןיוכובשין אתיצרן*עליהןהואאומרי מה אמרהיבאל ישרא
ישןי
מ
.
לי
פרז
וגו'(ישעיה מים ז'):נ3בעליאמונה,ומשיביפקדון,ומחזירי אבידה ומכמה
עליהן הוא אומריעיני בנכאשמונריה,ארץ וגו'י יתהלים קיא  sct(~1העושה חפצי
ומשיא אשה לבנו קטון עד שלא יניע
אשת ומנהיג את בניו
ו(ין)[ו] קודם שיבאלידיחט.עליוהואאוסריוידעתכי שלוםאהלךונו'.
לפירק
וידעתכי רב זרעךוגו' (איוב ה' כיד וכ"ה) 37:הנושא את בת אחותו .והאוהב
אתשכיניו* והמקרב אתקרוביו* והמלוה מלעלעני בשעת דוחקו*עליו הוא
אז תקרא וה'יענהונו' (ישעיה ניח טי):מ
אומרי
ראה ארםקריחייב מנילהמן התורה* אמר*מי רואה אותיאין
בכך כלום* העבירו מנגדפניו עד שלשה פעמימי ועבר על מה שכתוב
בתורה*ואישכי הצא ממנו שכבת זרעוגו' (ויקיא ט"ו ט"ו)* סוף שנעשה זב
מתוך דרכיו* שנאמרוידבר ה' [ונו'] איש אישכייהיה זב (שםאי ובי)* מה
ת"לאישאישי אלאאישלבשרוואיש למקרה לילה* אם חזר ועשה תשובה
מרסיןאותו* ואםלאוהרי הוא בחזקתו עדיום מותו* שנאמר זאת תהיה ונו'
רשעים לשאולה כלגוים שכחי אלהים (זה ליתאלפנינו) ואומר מעות לאיוכל
עליהם
הכתוב"אאואמירןימשוורביי
שין וכו'לבניכניהם .ההנפים ~השקרנים ופועלי און עליהם הכ"אכי לאלפניו
לתקון .ובהגר
חנף יבא וגו' ואומר דובר שקרים  f'lalוהנה לרעתו ואלושאיןמורישיןגי' נמשך אבטא קמייתא .אמנם
לפנינו אלותנן ומה שמוחק נבאזו וגורס אחרת טעמו נעלם ממני :* :גם זה שם אחר ה' בבות אחרות
הנעלביןואינןעולבין וכו'ואיתנייאברייתא דתנורבנן בגמרא שכת פיח ע"ב ובגיטין ויומא ונסמן שם:
;ו בד"וו משובש קצת .ובד"א שם~ .המאוסין בעיניהם והנבזים בפניהם והכובשין אתיצרן והמשפילים את
רוחםעליהן הכתוב אומרוכו' .ונוסחתנועדיפאדהכי סדר המקרא שוהבעיניו נמאסתהליםט" .1נמבזה
ונמס ש"אט"ו .וכן שפלותהרוחהיא סכה לכבישתהיצר' :י בד"א שםבעלי אמנה ומכסירוים ומשיבי
סקרון ומחזירי אבירה וכו' .וזה הסדר נראה יותר נכון .והוא בלשון חכמים :זי בד"וו והעושה וכו' קטן
עדשלאיגיעולפרקן .ובד"א שם האוהב את אשתו כנפשו והמכבדה יותר מגופו והמדריךבניו בדרך ישרה
והמשיא אשה לבנו סמוך לפרקו קודם שיבאלידי חטאעליהן הכתוב אומר וכו' ,ובגמראאיתנייא ברייתא
דתנו רבנן ביבמות סיב ע"ב וסנהדרין ע.ו ע"ב De1 ,תני רישא כמו שהוא במס' דרך ארץ N~1Dal .תני
והמדריך כניו ובנותיו בדרך ישרה והנשיאן סמוךלפירקן DW1 .בסנהדרין אר"י אמר רב המשיא את בתו
לזקןוהמשיא אשהלבנוקטןוהמחזיראבידהלכותיעליו הכתוב אומרלמען ספות הרוה וגו'מיתגי האוהב
את אשתו כגופו וכו' סמוך לפירקן שאניעיי"שברשיי .והא דר"י אמר רב הוא ג"כ גד"א שם קודם לזה

המשיא אשה לבנו קטן והמשיא בתו לזקןוכו' .ע"מ גרסי והמשיא אשה לבנו
לפרקו .ולא תני לבנו
קטן.ועי" במכילתא דמשפטים .אס אחרתיקח לו מכאן אמרוחייב אדם להשיaא~lo
את בנו קטן ובמ"עשם.
ונראה דנוסחא עתיקא ומשיא אשה לננו קטן קורם שיבאלידי חטא .ואיתוסף בגיליון עד שלא יגיעו
ע לפרקו וכעין שהוא
לפירקן כמו שהוא בד"וו עפ"י הגמרא ובאלפנים .והוגה בכתיי אחד עד שלאיגי
במס' ד"א וממנו הועתק הכת"י שלנו ~אישתנש מן לפירקולפירקן דחילופיוי"וונוין סופית רבים הן עד
למאד .וענין הפצי אשתוגרסינן במס' כלה מה יעשה אדם~יהיובניועשיריםויתקיימויעשה הפצי שמים
והפצי אשתו ואלוהן הפצישמים וכו' אלו הן הפצי אשתו ר"א אומר יפתה אותה בשעת תשמיש ר' יהודה
אומר ישמחנה בשעת תשמיש כו' ובברייתא דמם' כלה רבתי פ"ב תני לה נמי ובסגנון אחר .וע"מ שבקי
:תראי הלשון הפצי אשתו שירשום והרחיבם האוהב אותה כגופו ומכברה יותר מגופו .ועכ"פ נוגהת
הספרהיאנוסהאהעתיקה " :בד"א שם האוהב אתשכיניו והמקרב אח קרוביו והנושא את בת אהוחו
~המלוה פרוטה לעני וכו' .ונוסחא הגונה היא דתני בת אחותו בהדי מקרב את קרוביו .והכי איתנייא
בברייתא דיבשת שם.ועיי"ש ברשיי ות~':
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(שם ג')*39מיכןאמרו .הרואה דם כשיפה של חרדל ואמרהימי רואה [אותי]
אין בכך כלום .העבירתו מנגד פניה מעמים ושלשי עם זכר עד חמשה
מעמים עברה על מה שכתוב בתורהי ואשהכי ישכב וכו' (שם י"ר)* נעשה
זבה מתוך זבה":
ראשהכיתהיהזבה רםוגו
י (שם י"ט)י מה תלמוד לומר בבשרה
(שם)י מלמד שהיא מטמאה מבפנים כמבחוץ ".ר' ישמעאל אומר פרשהזו
שיצאת מכלל (עבירה) [חבירתה]י לכתחילה לא נאמרה אלא ללמד על בנות
ישראל שהן מטמאות כזבין 42,ר' מאיר אומר לא נאמרה פרשה זו אלא
למצוותפירייהוריבייה* שאפילואכלכל מאכל ושתה כל משקהאינו נהנה
כלום .לכך נאמרהתורחי שבעתימים תהיה בנדתה (שם) 43,אםחזרה ועשתה
תשובהמרפין אותהמיד ,ואםלאוהריהיא בחזקתהעדיום מיתתהי שנאמר
בזוב דמה וגו' (שם כ"ה)44:
ואשהכייזו
ל
א
ר
ש
י
ל
א
ו
ה
ו
ד
מ
ל
י
ש
ה
ר
ו
ת
ם
ו
ק
מ
ה
ברוך
מהן
ברוך
דברי
דרךארץ שלאירבועונותיהןבעולם* שכלהעוברעלמהשכתובבתורהלוקה*
ן אמרו* כל המשכים (ומשחיר)
שנאמרלמיאוילמיאבויימשלי כ"ג כ"ט):ן4מיכ
נימעריב] עלהייןסימן רע לו ,והואבידו עוקר עצמו*עליו הוא אומר* ואף
כיהייןבוגדנבריהירונו' (חבקוק ב' ה')*ואיןיהיר אלאליאון,ריזות ומהירות

שנ"

" במקרא כתובוזאת .בר"וו מקוטע ומשובש .ובילקוט פ' מצורע ראה ארם וכו' העבירו מנגדפניו
שוב ראה קרי אמרמי ראה אותי וכו'עברעל מה שכתוב פעמים ש5ש עם גבר שהונא] נעשח זב מתחלת
דרכיומת.ל איש איש למקרה לילה וכו' שנ' וזאת תחיה טימאתו בזובו .והשאר קיטע .ינראה דעיקר
הנוסהאהיתה alr .ראהקרי וכו' (כמו שהוא כילקוט) עברעל מה שכתוב בתורה ואישכי תצא וגו'סוף
שנעיטה זב מחוךדרכיו .שנ'הן כ 5יפעל אל פעמים שלש עם גבר  w~nwנעשה זב מתהלתדרכיו
שנאמרוכו' .תקטע הכא והכא" :י כיה גם בדדו אלא ששם בשיבוש אם זכר באפף .ואשהכי ישכב
ליתא במקרא .ונראה שהוא המקרא ואשה אשר ישכב איש אותה שכבת זרעוגו' .ולדעתיפי' המאמר
הסתום הזה הוא דבבא קמייתא איירי בטפת דם תבא ב'איירי בפולטת ש"ז דצריכה טבילה וס"ל כר"ע
בטח דמקיאותלעולם המשעונותהיא טמאה .וזהו שאמר עם זכר כלו' ששימשה וצריכה טבילה .טבלה
ופלטה עד ה' פעמים .דהיינו בכל ?ונח ועונה מה' עונות .עברה על ואשה אשר ישכב איש אותה.
ענשה שנעשית זבה מתוך זבה ,שתזוב דםעל נדתה .כלשון המקרא ואשהכי תהיה זבה דםוגו' פסוק
י שהנדה טמאה כל שבעה ידענו
י"ס ואשה כייזוב זוב דמה וגו' פסוק כיה :י 4כיה בתוש ~ :auי
מפ' יולרת ושהיא בכרת כל שבעה ידענו  'DDעריות וא.ר ישמעאל פרשה זו יצאת מכל שאר הפרשיות
שאיןענינה דרך הלי היוצא מן ההרגל כזב וזכה אלא כך היא טבעה של אשה ולא נאמרה כאן אלא
לפי שהושווה בחומר הטומאהכזנוין .ובילקוט שם הנומחא ואשהכי ההיה זבה רי"א פרשהזו נאמרה
מכלל הגירתה בתהלה נאמרה אלא ללמד את בנות ישראל שיהו טובלות מן הנדה .וזהו ג"כ בכלל
ונטמאות כזבין שצריכות טבילה דלא איתפרש בתורה כמו שביארתילעיל
 .ועפיי הילקוט הגהתי ובד"וו
 r31u'cקצת יותר שכתב שיצתה מכלל עבירה לכתהלה נאמרה וכו' :י' ברייתא משובשת היא ובד"וו
משובשתיותר .ובגמרא נדה ל"א ע"בגרמינן תניא היה ר"מ אומר מפני מה אמרה תורה נדה לשבעהמפני
שרגיל בה וקץ כה אמרה תורה תהא טמאה שנעהימים כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה
לחופה .וה"ה מקום להגיה .ואינו נהנהאין בכך כלום אבל אם אינו נהנה באשתו נמצא בטל מפריה
ורבייה לכך אמרה תורה וכו' .אולם בילקוט שם כך היא הנוסהא רפא לא נאמרה פרשה זו אלא על
מצות פריה ורביה שאפילו אוכלת כל מאכל ושותה כל משקה אינו קווט בה שנאמר שנעתימים תהיה
בנדתה אםכן למה אמרה תורה נדה שבעה אלא מהור שהוארגיל וקווט בה לכך נאמר שבעתימים תהיה
בנדתה יום טבילתה כיום כניסתה לחופה אם הזרה ועשתה תשובה וכו' .ונוסהאזו ג"כ משעיטת וצריכה
תיקון .וקווט כמווקץ " :בבאזו אין לה שום ענין לכאן .והיא ג"כ בילקוט .ולרעתי היא ממורכת
של ישראל וכו'
ושייכה לעיל נעשה זבה מתוך זנה אם חזרה ועשתה תשעה גו' 1! :בדוום
שכתוב כתורה עוקר ;צמוועליי הוא אומרלמיאוי:

איה

יא
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שנאמרחזית איש מהיר במלאכתו תו' (משלי כיב כ"ם)י 46מיכן אמרו* פועל
שקיבל מלאכתו של בעל הביתי חובהעליו לעשותו כמות שהוא חפץ בו*
ואםאינו עושהלו רצונו* עליו הוא אומר* ארור עושה מלאכת ה' רמייה

ובו' (ירמיה מיהי'):

ר לא ףנוה(ינוי) אשר הרחיב כשאול
הרי הואאומר .גבריהי
נפשווגו' (חבקוקשם)י47מתוךשהואאוכל ושותה (לפי)[כפי] שלאנבראהעולם
אלא לכך יעשה אדם כמובבעיניו :והוא כמות לא ישבע (שם) 45,מה
מלאךהמות הזהאפילונותנין לו כל העולםכולו.אין דרכו לישבעי אף כל
המשכיםומעריבעלהייןאין דרכו לישבע,עליו הואאומר .מארת ה'בבית
(חבקוק שם)י49
רשע(משלינ' ל"ג):ויאספואליוויקבצואליוכלהנויםוכלהעמים
ולא כלהנוים ממש וכלהעמים ממשי אלא מתוך שאכל ושתה נותןעיניו
בכלהעבירות שאומות העולםעושיןוע[ו]שהאותן ,לכךנאמרויאספואליו.
ומהעינין שלאחריו .הלא אלה כולםעליו משלישאווגו' (שםוחי ולא עוד
אלא שהואיושב ומותר כל מעשהידיו של הקב"המיום שנברא העולם עד
אותה שעה* לכך נאמרלמיאוילמיאבוי":
 .לשפתות חלקות ו[ל]לשון מדברת בדולות*
דבר אחרלמיאוי
ם
י
ת
ב
שאינן
ולעזי פנים עם כל אדמי ולבסי בהנרדותחה:עים 6כל אדם*ילבעלי
מרחיקין [עצמן]מן הבזל*ולדוה

.

* *

פטמםאחתהייתייושבבבית[ה]מררשהגדולבירושלים.יבא
תלמידאחדושאלנידבריכבן שהוא שואל אתאביו .אמרלי
.רבימפני מה

נשתנו דורות הראשונים מכל הדורות כולן שרבוימיהם והאריכו שנים'
שות גמילות חמדים זה עםזה.
אמרתי לו ,בני לבודקן האריכו שנים ,לע
,
ם
י
נ
ו
ש
א
ר
מניין
 .תדעלךשכן .צא למד מעשרה דורות
אדם שתאנוטהקינן
מהללאלירד .חנוך מתושלח למך נח נדהי"אאי)י אדם בא לעולם .בא שת
בנו אחריו* בא אנוש בנואחריו .אמרו לו לאנוש* עבוד אתאביךי היהזנו
ומפרנמו ומכלכלו .עבוד אתאביאביך .אמריאיניחייב בו,הניח אתאדם.
באאנושלעולם באקינן בנו אחריו* אמרולקינן עבוד אתאבי אביך* אמר.
איניחייבבויוכןכולן עד נחי באנח .אמרולנח .עבוד אתאביךי היהזנו
ומפרנסוומכלכלו .עבוד אתאביאביךיקיבלעליו*היהזן ומפרנס אתאביו
ואתאביאביו וכל אבותיו שהיו באותה שעה* ולא עוד אלא שהוא יוצא
וממחה ברבים כל אותן מאה ועשרים שנה עד שלא בא המבול.לפיכך בא
י לדעת בעל הספר שורש תיר ענינו זריזות; ' 4במקרא כתש ולא ינוה ,והגהתי מסברא:
'
י' במקרא כתוב ולא :א במקרא כתובויאסףאליוכלהגוים ויקבץאליו כל העמים " :בדח משובש
קצת; י ,נד"וו משעש קצת ,והשתאכולל הדברים שהזכירם נפרטים:

* * *
מאירעין (p-eם"ז).
אמר מאיר איש שלום בכתייאין כאן פיסקא ואף ברעואין כאן פיסקא אלא שנדפס בראש
.מין מזה ראיה למות כאןפיסוא שטעותים כאלה הם רבים
העמוד פרקי"ו וכסוף כתובסליקפירקאיע
גרפו .אבל בעלזקוקין דנ:רא עשה כאן פיסקא ואחריו הלכו בל המחגרים שנשתמשו בזה הספר ולב
מוגרם אני להניח סדר הפיסקאותכפישרגיל:
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הכתובוהנידעליולדורות*כיאותךראיתיצדיקלפניבדורהזה
מיכן אמרו .מנלנלין זכותע"יזכיי וחובהע"יחייב 1.ובן במדה הזאת לכל
משפחות האדמהבין בישראלובין באומות2.מיכןאמרו.
יבחורותיו של
ימ
3
:
ה
ל
ו
ד
אדם מאה ועשרים שנה .אחר בא לעולם שמחה נ
אמרו .יום
כך
ושמחה4,
שמת אדם הראשון עשאוהויום טוב ,ועשו אותויום משתה
וכן
היתה שמחה לשלשה דבריםהללו .מלאךהמות .ויצר הרע .וישיבת בית
הכמא :אמרלי .רבי מפני מה את שמח במלאך המות .אמרתילו .בני
לאבינו שבשמים .צא למד מעשרה
אלמלי מלאך המות מה אנחנו
הקב"ה טובהמעין העולם [הבא] ,ועמדו
דורות הראשונים ,שהשפיע
ן
ה
ל
י
י
ש
ו
ע
5
:
ו
להחריב את כל העולם כול אמרלי .מפני מה את שמח ביצר הרע.
אמרתי לו .בני אלמלי יצר הרע כל אותו כבוד לישראלמנין 6.כשיעלו
לירושליםלרגלים .שנאמר שלש פעמים בשנה יראה כלזכורך (שמות כ"גי"ז).
כשם שאנו אוולין להשתחוות כך כל אומות העולם] עתידין להשתחוות
למלך מלכי המלכים הקב"ה .שנאמר והיה אשר לא יעלה מאת משפחות
הארץ להשתהות לה' צבאות וגו' חכמיה י"ד ט"ו) .וזאת תהיה המנפה ונו'
(שם שםי.כ)*יוכשיהיומהלכין בדרדיאמרו .מהמבתהנוליךבידינו.כסףזוהב
שלו.אביבים תובות ומהבליות שלוהם .מה מנחהנוליךבידינו.מיד הולכין
ומביאי
[ ,את]בני ישראל בכבודגדול .אם מצאובן אחד ,שבע (שנים)[3שים]
,
ם
י
ש
נ
מניקותאותו[.שניימ] .עשר
ארבע עשרהמניקותאותן .ושרותגדולות
'
ה
ל
שבהן .שנאמר והביאו את
ם
כ
י
ח
א
ה
ח
נ
מ
ל
כ
מ
ל
כ
ו
"
ס
ה
י
ע
ש
י
(
ם
י
ו
ב
ה
כ')י
וכשהן מהלכין בדרךמנפפיןומחבקי,ומנשקיןאותן.ומלחכין עפררגליהן.
שנאמרוהיומלכיםאומניך ונו' (שם מ"טכ"י),וילצדיקיםנוטל מהןיצררע.
באו למקרא ולמוכנה וללמדדרך ארץ ולעשותרצוןאביהן שבשמימן 8אמר
לי
 .רבי ישיבת בית הכמא מהעניין 9.אמרתי לו ,עתיד הקב"ה לפדות את
.
ה
ל
ז
א
ב
ה
ת
ו
מ
י
ת
ו
מ
י
ו
המשיח
ויהיו שלשה
ישראלמבין האומות.ויביאלהן
דברים הללו נטולין מהן לעולם .שנאמר צרור המור דודילי ונו' אשכל
הכופר דודילי וכו' (שה"ש א'י"ג וי"ר)"1ן וכשאנו זוכרים אילו שלשה דברים
[אנו]מברכי ,ומשבחיןוממדלין ומקדשין לאבינו שבשמים:
ובראשיתז' א')*

; ספרי פנהם מ"פ קל"געיי"ש נמ,ע אותי.ט :בד.וו כולא משובש קצת ' :לדעת בעל
הספר המאמר והיוימיו מאה ועשרים שנה (בראשיתו') הםימי בהרות ומכאן ואילךיזקין והולך לבית
עולמו .שהרי אחרדור המבולהאריכוימיהם יותר מק"כ שנה צא ולמך מהאבות .אח.כ נא לעלם שמחה
גדלה .שנתקצרוימיהם כמו שמבאר והולך' :לפי שכברהיה למשא לעצמו ולאחרים ודוגמא למאמר
זה לא נודעלי ' :כיה בד"וו .והמיתה היא לטובתו ש 5אדם וזכותו ולתיקון העקם ובב"ר פ"נ אמרו
בחורתושל ר"מ טצאו כחוסוהנה טע מאד והנה טוב מות .והאריכו במעלת גזירהזולמין האדם לצריקים
ולרשעים " :נד"וולאהיהכל אותו כבודלישראלמניןכשיעלווכו'.ואין זה אלא תערובות ב' נוסחאות:
י הגהתיעפ.י הכרח הענין , :נוטל בנקודת שורו"ק .והמאמר מקוטע .וענינוכעין שאמרו בסובה נצ
ע"א כרררש רבי יהודה לעה מביאו הקב"ה ליצה"ר ושוחטו בפני הצדיקים וגפני הרשעים וכו' עיי"ש.
וכוונת השובה זו היא שכ 4זכותן של צדיקי ישראל היא שיצרן ממור בידן וכובשין אותו .וכל הכבזד
לכך הוא ג"כ מענין היצר .אלא שנוטל צד הרע שבו .ובב"ר שם אמרו בשם רשב"נ הנה טוב מאד
י'ט והנה טוב מאד זה יצה"ר שאלולייצה"רלא בנה אדםביתולא נשא אשהולא הוליד ולא נשאונתן.
י1
,
שזזהוכ
ובעל הספר אמר שאף הטובה שניבאוהנביאים מסוג זה הוא , :שמתבזה הארם כבהמה .והשיבו שכל
שמהתובאלו השלשה היא העתיר לבא,אףזו תבטללעילויהיוכאוכליהמן שנבלע באברים. :
יאולי
דרשעיןגרישעתיד לגרדמשתיתן של ארה כמו שדרשו בב"ר פע"א בשם גד ושה בתרגום ירושלמ' שם:
!

עי
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אמרלי
 .דבי אמורלי כמה נביאים נתנבאו להן לישראל .אמרתי
לןו .בני ארבעים ושמונה ,ומה גישתנו ארבעים ושמונה מארבעים וחמשה.
או מחמשים( .אלא) [אמרתילה .כנכד ערי מקלם שניתנו ללוים ארבעים
ליה ז')יח אמרו .לא (פחות)
ושמונה .וכל הערים אשר תתנו וגו'
בי
[פיחתו] סמה שכתוב בתורה ולא (הוסיף)
ויסיפה על מה שכתובבתורה.
(במ[רה
אלא כולםנכוחים למביניםוישרים למוצאי דעת:ת למה בית ישראלדומין
בעולם הזה לפניאביהן שבשמים .למלך בשר ודם שיש לו בנים ועבדים
הרבה .עמד ובנה בתים הרבה ופלטירין הרבה ומישרין הרבהשאין להן
מוף.ט העלה דבר על דעתו .אמר .אצרף אתבניי ואתעבדיימי שהוא
אוהבני וירא ממני .עמד ובנה חצר שהיא ארבע אמות על ארבע אמות.
ועשהמבוי על פתחו שהוא ארבע על ארבעטפחים .ועשה לו פשפש קטן
שהואיוצאלמישריםגדוליםלהקבילפניו של מלך ,ובאובניוועבדיו ועמדר
בחצר ובמבוי .והמלך יודע בדעתומי שהוא אוהבו וירא ממנו.מי שירא
ממנוואינו אוהבו .האוהבויראמן המלך מצער נופוויוצא בפשפש שהוא
יוצאלמשריםגדולים להקבילפניו שלמלך .והירא ממנוואינו אוהבו עומד
בחצר ובמבוי .וכך אמר להן הקב"ה לישראל .בניי מפני מה באתיאני
להקביל את מניבם .ואתם לא באתם להקבילפניי .שנאמר היושבתבגנים
ח')141
ם לסו (ישעיה מ"ג
חברים וגו' (שה"ש ח' י"ג)* ואדמך הך)ליא 2צמ עור ועיני
אילועמי הארץוטיש בהן דרך ארץ ושאר המצוות .מרחיקין את עצמן מן
העבירהומכלדברמכוער .וחרשיםואזניםלמונשם).אילוחכמיםותלמידיהם
י2מומרין אתעצמן (במשנה) במקרא [במשנה] במדרש בהלכות בהגדות ,ועל
ם עורותונו' (שם ט"ב ז')1":
אלו ואלו הוא אומר לפקוחעיני
.רבי .ומה נשתנה ישעיהבןאמוץ מכל הנביאים שניתנבאר
אמרלי
כל השובות והנחמות לישראל .אמרתילו.בני .מפני וממקבילעליו מלכות
שמים בשמחה .שנאמר ואשמע את קול ה' אומר [דנו'] 15.ויאמר לך ואמרת
לעם ונו' השמן לב ונו' ישם ו' ה' ט' וי') ,נכי עלתה על דעתך ומאין הקב"ה
רוצה בתשובתן של ישראל .חם ושלום .משל למלך בשר ורם שישלובן
יחידבמדינה ,שיבר אצלו שליח .אמר לו .שחום שוורים הרבה ואכול בשר
ובני צאן הרבה .ושתה הרבה ,ישן ויתעצל במלאכת השדה ובמלאכת
בית השלחין ,וכלכך למה,כדישיצאבןהמל לעשותעימו מלאכה בשדה.
ההיםיודע שלא השיבישעיה
ויבואאביווימצאהימינוקורתרוח.ח אלאהאל

יי,

י 1ימקרא כתשכי
 :יי תפס לשן מקרא משלי ח' ט' .ואיתנייא ברייתא דתנו רבנן הכי
במגילהי,ד ע"אועיי"ש ברשיי ובהגר"א .בר"וו איל כנגד וכו'!' :זמישרין .בד"זו ומישרים .והוא מן
מישר בארמית ;1 :במקרא כתוביש, :י בד"וז משעש קצת,וענין המשל שפתח התזרה הוא פשפש
הקטו הזה זמי שהיא אוהב וירא יצא דרך הפשפש הזה למישרים גדולים וממקרא מועט יבא להלכה
גדולותוהיראישאר בהצרובמבוי והם אינם גדולים ורחביםכי התזרה שבכתבקיצרהומיעטה לא כן התורה
ה שם הובא זה ושינה המגגון נדרכו .והכי הוא fauf
שבע"פ היא כמישרים גדולים ;" :בילקוט ישעי
פעם אחתהייתי בביהמ"ד וכו'כב,

י מה נשתנה בז' שנתנבא וכו' מפני
שהוא שואל את אביו אמרל
; 1בילקוט שם ר' ע"הוכי תעלה על דעתךוכו' חפץ בחשכתן זכ;'

וכו' .ונוטמא נכונה היא:
ל בשר
חם  nlSwlאלא למצא מהן קורת רוח .משלוא' שגרלושליח בני שחוט שזורים הרבה וצאןיאכי
ן הרבה ותתעצר במלאכה .ג 5כך למה כדי שיצאבן המלך ויבאאביו וימצא הימנו קורתרזם.
ושחהיי
והשארקיטע עדלהלן .ובדוו הדברים משובשים:

שקיני
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תשובה במקומה .בוודאי [הם]מי שנאמר בהן .פרזות תשב ירושלים תו'
ואניאהיה להנאום ה'וגו' (זכייה כ' ח' וט') ,עוד ישבוזקנים וזקנות ברחובות
ירושלים (שם ח' ד').יאוסר.עדמתי ה' (ישעיה שם י"א)15.בוודאייהא אדםיודע
לפנימי[הוא]עומד .ומה דבר מדברלפנימי וכהוא גדול ממנו ,שנו חכמים
אל תרצה אתחבירך בשעת כעסוונו' (אבותפיידמי"ח):

אמרלי
.רבי .בכמה שנים נתנבאישעיהבן אמוץ כל אותם טובות
ונהמות לישראל .אמרתילו .בבי בעשרים ותשע לחזקיה מלך יהודה .אמר
לי,רביוהלאדבריםקלוחומר ,מה אםעשרים ותשע שהתשובה קלה ומעט
_דברי תורה ,כ4אותןטובות ונחמות נתנבא להן לישראל .אילו עשו תשובה
מחורבן בית אחרון ועד אותה שעה על אחת כמה וכמה שהיה מגפפן
ומחבק ,ומנשקןומושיבן בחיקו לעולם ולעולמי עולמים":
מליק פירקא,
הרי הוא אומרנקי כפים ובר לבבוגו'
 .יתהלים כיד ד') .זה

היה משה אב ההכמה ואב הנביאים* שהיוידי
ו של משה נקיותמן המל*
שנאמר ויחר למשה מאד ויאמר אל ה' אל תפן וכו' (טמדבר ט"וטייו) :רבר
לבב* זה משה אב החכמה ואב הנביאימי שהיה לבו של משה ברור ביראת
אלהים :אשר לא נשא לשוא נפשו (תהלים שם)י אמר הקב"ה רוח ונשמה
 :ולא נשבע למרמה (שם)
שנתתיבו במשה לא טענה דבר שוא שלא כתורה
שלא רימה בשבועתו של יתרו* שנאמר ויוא
ל משה לשבת (שמות ב' כ"א)*

אין אלה אלא שבועה .שנאמרויואל שאול את העם (שמואלא''"זכ"א)י נאמר
כאן אלהונאמרלהלן אלה* מה אלה שנאמר להלן שבועה אף אלה שנאמר
כאן שבועה* 1ומה שכרו של משה* זכהשקיבל ברכה מלפני אלהיו* שנאמר
ישא ברכה מאת ה' ונו' (תהלים שם הי)2:
אבישבשמים .יהי שמך הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמימי
ותהא לך קורת רוח כישראל) [מישראל] עבדיך בכל מקומות מושבותיהם*
שכלדברים מכוערין ודבריםשאינ,ראויין שעשו ישראל לפניך* לא שמרת
להם קינאה ונקמה ולא היתנאיתה עליהמי ודברי תורה לא מנעתה מהן*
אלא וכרתה להן טובות ולא רעות* (לא) טובות שעשולמניך ולא רעות
שעשולפניך* אמרתה להם מה שאמרו שפתיך* אל תזכרנה הראשונות ולא
ל הר מיני לקבל
תעלינה על לב ונו' לשעיה ס"הי" 3:)1וכשעמדך אבותינויג
עליהן מלכות שמים בנדבה* אף הואירד משמי השמים העליונים ממקום
כבודו וגודלו ותפארתו וקדושתו* ושמו הנדול שכן עמהם בנדבה* שנאמר

נדיבנדיבותיעץ

ונו' (שם ליב ח')4:

י

י כתמיה.יכמז שהגהתי עפ"י הכרחהענין .זבד'וו משתש יזהר, :י בר.וז ובילקוט הרברים
י
מקוטעים זמשזבשיס

.

1

מאירע.ן פרק"ז.
מכילתא יתרו פ"אזעיי"ש בס";איתל.ה ' :במררש תהלים יבשמות רבה פיד מידרש נמי

אמשה בשיני סגנן ' :גטקרא כהזב ולא תזכרנה ' :במקרא כתוב ונדיב .בדרו משובש קצת:
*6
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אשרי ארם שמעשיומרוביןמהממתו .למה הוא דומהי לרכל
זו שהיא מונחת במנעל ומוצלת מכל צערוינוןי שנאמר מה יפופעמיך
בסתר51סתרי
וגו' (שה"שז' ב')י מה חמוקי ירכיך בסתרי אף כל דבר שיעשה אדם ב
ואם
תורה בסתרי צדקה בסתר .עושה עם אשתו ובניו ובני בניו
אמר
עשה rrtעל אחת כמה וכמה יהא חביבלפניאביו שבשמים,וכך להן
הקב"ה לישראלי מעמים יש תורה על אחת כמה וכמה האיש בכם דרך
אר"לומהיש לכםמלפנייי כשם שנקראשמיעליכם מאה פעמים לפורענות.
כן עתידאני שיקרא שמי עליכם אלף אלפים פעמים לסובה .שכיללתם
אתתורתיעלורועותיכםועלידיכם ,שנאמרמלמליהותרוממךונו' (משליד' ח')י
םבימינה (שםנ' ת"ז)7:
ואומר תתן לראשךלויתחןונו' (שם ס')יואומראורךימי
וכן כ"הא)וי9א אומר לעינין המשכן.
ג
ו
פקודי המשכן ו
(שטות ליח
באהבה שהוא אוהב אותמי ובשמחה שהוא שמח בהמי
הוא עצמו משבח את שטו הגדול לפניהמי שנאמר צאינה וראינה בנות
ציוןונו' (שה"שנ' י"א)*בניםמצויינים:במלךוסלמה (שם)*במלךמלכיהמלכים
הקב"ה שהשלום שלוד
ד"א במלך שלמה( .לבלר) ובמלך] מלכי המלכים הקב"ה שהוא
מתכווןועושה שלום בארבע מאותותשעים וששה אלפים רבבות של מלאכי
השרתשהןעומדיןלפניוי מקדיש'ן אתשמו הגדול בכליום תמיד.מיציאת
החמהועדשקיעת החמה אומרים קדוש קדוש קדוש ,ומשקיעת החמה ועד
יציאת החמה אומרים ברוד נבוד ה' ממקומו .שנאמר עושה שלום במרומיו
(איוב כיה ב') :ד"אבמלך שלמה,במלךמלכיהמלכיםברוךהוא שהואמתכוון
ועושה שלום בכלבאי העולם .בכל מעשהידיו שברא בעולם":
רפא במלךשלמה.בן דודי שהואיושב על כמאוהיועב
דןי,וובני
מדינתומביאיןלפניו אכילה ושתייה ומזונות וכלסיפוקי מלכים כול אבל
לןכ
הקב"המלךמ
.יהמלכיםברוך הואיחי שמו הבדול מבורך לעולםולעולמי
כ
עולמים אינו
על
אלא
ב
ש
ו
י
כסא
הכבוד
ם
ו
י
ה
שליש
שלוי
 L_PLושונהי
ושליש היום דן את הדיןי ושליש היום עושה צדקהי זן ומכלכל ומפרנס
לבלבאי העולם ואת כל מעשהידיו שברא בעולמי שנאמרנותן לחם לכל
כיה) ]1
בשר (תהלים קליו :
.
ו
א
ס
כ
והיו
ד"אבמלישלמה .למלי בשר ודם שהיה יושב על
ן לפניו ולמדמהן דבר אחד של חכמה ודבר אחד של
זקנימדינתויושבי
בינה ודבר אחד של דיעה ודבר אחד של השכלי אבל מלךמלכי המלכים
ברוך הוא יהי שמו הבדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים אינו כן* אלא
יושב בכסא כבוד שלוי שליש היום קורא ושונה ,ושלישהיוםדן אתהדין*
ושליש היוםזן ומפרנם את הצדיקים ואת תלמידי חכמים בחכמה בבינה
בדיעה ובהשכלי שנאמרנותןליעף כח (ישעיה מ' כ"ט)ייאוסר והוא מהשנא
עדניא וזמניא מהעדאמלכין וגו' (דניאל ב' כ"א)י 12מהשנא עדניאי זהעידנא

יאר

'עיי
' מ"ק ת"זע"ב .בדר :משובש , :פעמיך דריש שיש בהם תרה פעמים מקרא ומשנה:
!
ם
י
ר
י ברוו הדב
במקרא
.
ש
ב
ו
ש
מ
ו
ב
ו
ת
כ
משבשים:
:
ה
ל
א
' בתיג
בדרו
ם
ע
ב
ב
ר
ו
ע
מ
ועיי
דלהלן
'
י בדנו משוגש.
בריש פ'שמיני ובשה"ש רבה שם1" :ע"י בשה"ש רבה שם .ועיי' פ ::.י
(עי"לעלפייג :יי במקרא נתוב מהעדה:

לעיי
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של מדום :וזמניא* זה זמנה שלירושלים :מהעדאמלכין* זהיהויקיםמלך
יהודה :ומהקםמלכין (שם)* זה נבוכדנצר :יהב חוכמתאלחכימין (שם)* זה
משה רבינו אבי חכמהואבינביאים :ומנדעאלידעיבינה (שם)* זה יהושע
בןנון :ד"א יהב חוכמתא לחכימין* זה יוסף הצדיק* שנאמרויאמר פרעה
א 5יומף[וגו'] יבראשיתמ"אל"ט) :ומנדעא לידעי בינה* זה דניאל וחביריו*
וכנאמראדין דנ
י)א*ל!4בחזוהדיליליאוגו' (דניאל שםי"ט) 13:והואנלי עמיקתא
(ימסתרתא) (שם כ"ב זה עומק המרכבה :ומטתרתא*אילו מעשה בראשית:
ידע מה בחשוכא (שם)* זה (טחת) [מידת] פורענותן של רשעים בניהינם:
ונהורא עימיה שרא (שם)* מתן שכרן של צדיקים בנן  ibtr~pוכן הוא
י ה'יתן חכמהונו'
יטשלי ב' ו')* לכך נאמר במלך שלמה:
ז~
אומר*כ
בעטרה שעטרה אמו (שה"ש שם)* זה משכן שהוא מצויין
בתכלת וארנמן6:י ד"צ בעטרה שעטרה* כשהיו ישראל במדבר לאשינו
שמם ולשונם*והיו מלאכי השרתמרננים אחריהם ואומרים*בודאיישבהן
באילו כמעשה אברהם יצחק ויעקב*לפיכך לא שונה שמם ולשונם":
ד"א בעטרה שעטרה לואמו .כשיצאו ישראל ממצרים במדברי
על חררה אחתיצאוולא הירהרו עלדרכיו ולא אמרודבר .אלאה
תיוורהת.מימי
צא
דרך (בירד) [בדבר]י ואם רוצה אתה ללמוד וחפץ אתה בדברי
למדמישראל .נאמרבהןביוצאימצרים .הלוך וקראתבאזני ירושליםוגו'
יירמיי בי בי)ילפיכך עשאן הקב"ה קודשבעולם .מה הקודש הזה כל האוכל
(מתו) [ממנה מתחייבעליו מיתה לשמימי שנאמר קודש ישראל לה' [וגו']
(שם ר) 15:וכשעמדו אבותינו על הרסיני לקבל עליהן תורה היה הקב"ה
צופה ובא לעולם ואמר* שמא לא יקבלו ישראל תורתיעליהן .כדרך שלא
קיבלועליהן אומות העולם והתחתםעליהןבזרדין
 .ויאבדומן העולם הזה
ומן העולם הבא*" כיון שקיבלועליהן עול שמים בשמחה* אף הוא ירד
ממקוםבבודו ותפארתו משמי שמיםהעליונים* ואומר התשכח אשה עולה*
ו(גיוש'עיה מ"טטייו)* וחא'ומר אם אשכחךירושלים [וגו']* ואומר תדבקלשונילחכי
(תהלים קל"ז ו'):וכיוןומוקידתו ישראל מלכות שמים בשמחה ואמרוי
כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע (שמות ב"ר ז')* מיד אמר הקב"הלמיטה .דבר
אלבניישראלויקחולי תרומה וגרי וזאת התרומהובו' .ותכלת וארגמןונו'.
יעורות אלים ונו'* ושמן למאור וגו'.
י מקדש ונו'
אמר אבני שהם ובו' .ועשול
(שם כיהאי ערחי) 1".באותה שעה
הקב"ה בלבבו
מעלה*הי שמא לא יביאובני
)
י
נ
פ
ל
(
ישראלנדבהלפנייויהיואומרים
וכי לכסף ולזהב הוא
כלפי
צרידי והלא כל אבנים טובות ומרגליות וכלכלי חמדה שבעולם שלוהוא.
[שנאמרלי הכסףולי הזהב אמר ה' צבאות זחניבי חי)11,ימפני] מה אמרלו
ימקדשי הוא מה שביקשנתנו (לי)
לבשרודם (הביאו) [הבא]לינדבה ועשהל

יו

' נכר
י במקרא כתוב הוא, :י כולא נסדר עולם פ"לו;יי
וו נסקרא כתיג לדניאל בחזוא. :
פ"א .ברעו משובש קצת' :י בר"חחסר .ובתו.כהגי'שמתייר .ואוליצ"ל שסע:טר :י'ע'" כמכילתא
נא פיה וננרמז במ"ע שם אות ד' והכא השט אל :הג' שגירס מאמותיהם' :י ב"ה בשוו .ועיי'
מכילתא פ' בא פי"ד וכמ"ע שםאיתט.ו.ועיי' בילקוט ירמיה שם ', :נדרו ותסתתם" :י כתחלה
הוא דורש מה שאמר בזמןירמיה ואה"ב מה שאמרנזמ ,משה :ינ ב' נוסחאות הן התערנו והסגרתי
.

הא':

" כיה בדצו .במקרא כתוב נאם ה':
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נלו] והוא עושה מה שאמר להן ":וכשעשולי רצוני אבותיכם במדבר
ומצאתי בהן קורתרוח .מה נאמרבהן.ויבאו כל איש אשר נשאו לבווגו'.
ל אותה וטעה הוא
ב'):ע כ"א וכ"ב)ייע
ויבאו האנשים על הנשים ונויי (שטות ליה
ער (שהיש ה'
וכשערכתי תורת כהנים וצויתי
אומרי אני ישינה ולבי
אבותיכם .עשיתי בהן זבין וזבות נידות ויולדותי ולא הירהרו עלי
ולא אמרו כל דברי אלא היו תמימי דרך בדבר* ועל אותה שעה הוא
אומרי והיה כאשר הייתם קללה בכוים בית ישראל ובית יהודה כן
וגו' (זכייהחי י,ג):ן2

אושיע
שמערני אדקקועמי מי שיש לו עינים יראה* לב יחכמי וכליות
אותו עם
יבי *,שאיןבי
 ,אדם לבהמה כלום .וגדולה היא לאדם
.
ו
מ
צ
ע
ב
ו
ימה שברא
יש
בנ
שיו
וח
מו
ר
המלך בקרוןי ויסתכל בלבבו ובנופו
וידע הש
הקב"ה בעולםמסוףהעולם ועד סומוי כשהןחוזרין לעפרן שובאינןחוזרין
אלא ישראל בלבד .באהבה שהוא אוהב אותן ובשמחה ששמחבהןמעמידן
מן העפר על רגליהם ומושיבןבין ברכיו ומגפפן ומחבקן ומנשק,ומביא,
שנאמר כאשר השמים החדשיםונו' (ישעיה ס,ו כ"ב)1":
לחיי העולם הבא*
כי
כששו ישראל במדבר מרחו במעשיהן* חזרו ועשו תשובה
במתר* שנאמר והיה כצאת משהונו' .והיה כבא משה ונו' וראה כל העם
ל"ג ח' ט' ו")[ .לימד] בדבר שעשו תשובהי שעשו בסתריה
את ונו' (שמות
לפיכך נתנלנלורחמיוונתן להןיוםהכיפורים למחילהי להןולבניהןולבני
בניהן עד סוף כל הדורות1':
ן קיבה עליהן ישראל מלכות שמים באהבה.
בימייהושעכןנו
שנאמר ואם רע בעיניכם לעבוד את ה' וגו'*  rp'1העם ויאמר חלילה לנו
מעזוב את ה' ונו' (יהושע כיד ט.ו ט"ו)* שכרן של ישראל שקיבלו עליהן
מלכותשמים באהבה*לפיכך האריך הקב"ה אתפניומהן שלש מאות שנה
בימי שפומ השופטימי ועשאן כתינוקות של בית רבן* וכבנים על שולחן
אביהם .מנין ,תדע לך שהוא כןי צא למד מגדעוןבן יואש ומעבדוןבן הלל
ומאבצן מבית לחם שהיו באותה שעהי בגדעון מה כתוב .ולגדעון שבעים
בניםוכו' נשמטים ה' ל') 29.בעבדון מה כתוב[,ויהילו ארבעיםבניםושלשים
בני בנים ונו' (שם י"ב י,ד)י באבצן מבית לחם מה כתוב]' ויהי לו שלשים
ים ושלשים בנות שלח החוצה (שם שם טי)י~  r~3eשל ישראל שקיבלו
בענליהן מלנות שמים באהבהי לפיכךהאריך אתפניומה
 ,שלש מאות שנה
בימ שפומ השופטים ועשאן כתינוקותבבית רבן וכבניםעלשולחן אביהמי
יע להן ברכה שהיא מדה טובה לעולם ,שנאמר ויברכם יהושע וישלחם
וקב
ונו' (יהושע כייר וי):

בימי שמואל הנביא קיבלו עליהן ישראל מלכות שמים ביראהי
שנאמר ויאמרובני ישראל אל שמואל אל תחרש ממנוונו' ישיא ',ח,),יאף
חלילה וגו' (שם י"ב כ"ג)י מיכן אמרו,
לי
הוא השיבן כעיניןי שנאמר גם אנכי

'י הגהתי עפ"י הר" :::.בד ::.וכשעש :ל :רצינ :בטדבר :טצא :כ' :':ו במקרא כתוב בית
יתרה:ביתישראל, :ו בד' ::משובש קצת :זיבכת.י משם פני כמלה א' לרמזעל חסרן :השלמתי:
' כן צריך להגיה :ברכז
במלת לימד' :י עמ' באליה :זוטא פ"ר" :י במקרא כתיב זלגדע:ן הי. ::

ג"כ משבש:
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כל שמפק בידו לבקש רחמים על חבירו ועל הציבור ואינו מבקש נקרא
חוטא .שנאמר מחטוא לה' ) s1(awשכרן של ישראל שקיבלועליהן מלכות
שמים ביראה* אף הוא ירד משמי מרום העליונים ממקום כבודו ובודלו
ומלכותו ותפארתו וקדושתו ושנן עמהן במלחמה* שנאמר ויקח שמואל
טלה חלב וגו' (שם ז' ט')* ואם נאמר עולה למה נאמר כליל ,מלמד
' (שם י')י32
יטלא היה לו מקום להפשיטי והנאמר ויחי שמואל מעלה ונו
וקבע להן ברכה שהיא מדה טובה בעולם* שנאמר כי לא יטוש ה' את

עמוונו' (שם י"ב כיב):

בימיאליהו הנביא היו ישראליריאי שמים לאמיתן* שכרן של
ישראל שהיויריאי שמים לאמיתן* אף הוא עמד ובנה מזבח ועשה מקום
כבית סאתים זרע .שנאמרויבן את האבניםוגו' (מ"אי"ח ל"כ) 33.אמר להם
לתלמידיו .מלאו ארבעה כדים ושלמים) [וכלמים] וצוקו על העולה ועל
העציםויאמר שנווישנו (שם שם ל"ד)34.
י עלתה על דעתך שמשנים עשר
כ
י
כדים (שלמים) [של מים] נתמלא כל המקום כולו מים* אלא אמר להם
לתלמידיו.מי שישלומים בכדויביא ויצוק עלידי
 .אמר לו אלישע,אני
]
ק
צ
ישלימים בכדי* אמר לו ,בוא וצוק [עלידי ,ובא ו
.
ו
ד
י
ל
ע
ו
א
צ
י
ו
מהן
עשרהמעיינות עד שנתמלא כל המקום מים .שנאמרויהי כעלות המנחה
ונו'עניני ה'עניני ונו' ותפול אש ה' תו' (שם ל"ו ל"ז ול"ח) 35,באותה שעה
עזבו עבודה :רה שבידן .והיויראי שמים לאמיתן .שנאמרוירא כל העם
וכוי לשם ליט):י3

בכלדורודור יצופה)[טיפח] הקב"ה בשתיידיו ונותן כננהלבו.
חוזר ונותן כננדזרועותיו ובוכה עליהם ,בין בסתרובין בנלוי ,ומפני מה
הוא בוכהעליהן במתר .מפנישבניי הוא לארי שיבכה בסני שועל .ובנאי
הוא למלך שיבכהבפני עבדיו,וגניי לרב שיבכהבפניתלמידיו.ובניי הוא
לבעל הבית שיבכה במני פועל ששכרה שנאמרמייתן ראשי מים ונו'
(ירמיהחימיי.):נכיכנגדחללי בתעמי הכתוב מדבר 35.האאין [ה]כתוב מדבר
אלא כנגד הקב"ה שחלק את עולמו לשתי מידות ,אחת שלצדיקים ואחת
של רשעים :אחתמידת של צדיקיםכיצד .למד מבן [שלש] עשרה שנה
ואילך .כיון שבא אדם למקרא למשנה ולמד מהן יראת שמים ומעשים
טובים .הן מלוין אתו עד שנכנס לבית עולמו .וכיון שנכנס לבית עולמו
הקב"ה שמה ובאכנגדו .אומר מה אםיהיה לובןאובןבןוימלאמקומו של
אביו .שנאמר ממתיםידך ה' ונו' (תהליםי"ז י"ד) 39:מידה של רשעים כיצד,
צא למדמבן שלש עשרה שנהואילך.כיון שבא אדם למקרא למשנה ופירש
(ב)[ל]דרכיםמכועריםולדבריםשאינןראויים ,הקב"ה מתאנחובאכנגדו ,אמר
י' בר" ::חסר: .איתאמרא בנרכנתי"ג ע"ב משמיה דרם :י! נד" ::הסר;.יי' ירושלמי מגילה
פ"אחי"ר ושיקרא רבה פכ"ב " :במקרא כתגויננה '4 :במקרא כתבכדיםמים:יצק " ::במקרא
כתבבעלזת ,! :הגהתיעפ"יהד": .::גילק:ט ר'רי"ר הבא .אליה:ז"ל עשה מזבח :עשה מעם :כ ':ער
י אליהו: .השאר ~:pct
שנתמלא כל המקם ההא מים שנאמר פה אלישעבן שפט אשריצק מים ע"
ז!עג .,זה נכפל להלן פיל  DW1איתא שפח העק זהלעילריש פ"::עפי"ז הגהתי " :שהכתב אמר
אתהללי.דהיינ :עם חללי בתעמי :לא אמרעל א:אל:.כי ההלליםהכים: .מפרש שעל הנכנסיםלבית
עלמם מרבר הנתזם שהרשעים תכים שם ', :הגהתי מסברא כדלהלן: .חלקםבחיים דריש:

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
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ןצדיקוכו' (מלאכיג' י"ח):
בי
כיוצא ברבר אתהאומר".כי ראה ה' אתעני ישראלובו' .ולא
דברה'למחותוגו' (מ"בי"ד ב"ווב"ז).ובי מה נשתנה ירבעם מגלמלבי ישראל
כולםשהיולפניו .והלאירבעםעובדעבודהזרההיה .אלאמפני שלאקיבל
לשו; הרע על עמום הנביא ,שנאמר וישלהאמציהכהן ונו' כה אמר עמום
[ונו'] (עסיסז'י' וי"א)י מיד נער בו והוציאובנזיפה .אמרלו .חם ושלום .לא
נתנבא אותו הנביא באותה נבואה .ואם נתנבא .לא מנבואתו הוא אלא
השמיםהוא .באותה שעה אמר הקב"ה .דור עובד עבודה זרה וראש דור
עובד עבודה זרההיה .הארץ אשר אמרתי לאברהם ליצחק וליעקב לזרעך
אתגנה (שמות ל"גא' ,דכריסל"דד')!4הריני נותנה בידו של זה ,שיאמרו .מה
שלא נתן הקב"ה ביד יהושעבןנון וביד מלכי ישראלנתנ ,בידו שלזה.
מפנימה.מפני שלאקיבללשון הרעעלעמוםהנביא.ועליו הוא אומר .הוא
השיב את נבול ישראלוגו' (מ"ב שם כ"ה) 42:באזכריהבן ירבעםבן יואשבן
)[ירע] לר ,לא עשה תשובה
יהואחזבןיהואאחריו .עשה תשובהצדיקייטיב

מ,

יובן במידה הזאת לכל משפחות האדמהביןבישראל
רשע ~טוב)[ירשלי.י

בין באומות:
בימיחדקיהו מלך יהורה היו ישראל עמוקין במקרא במשנה
במדרש בהלכותואגדות .שנרן של ישראל שהיו עמוקין במקרא במשנה
במדרש בהלכות ובאגדות דבר שעתיד להיותבסוף .זאת תהיה המנפה תו'
(וכריהי"ד י"ב) 44.נעשהלחזקיהולדורו.כיצד.ויצאמלאך ה'ובו' (מ"בי"ס ל"ה).
וקבעלהןנחמהשהיאמדה טובה בעולם .טונאמר נהמו נחמועמי ונו' דברו
משל למה הדברדומה .למלך בשר ודם
על לבוגו' (ישעיהמי איובי).
ל
יבן כבן שמונה עשר חודש .ובכליוםויום
יה
מנ
ממ
שכעם על אשתו,והיה לו מ
שהיומבנימין אותולפניו היה מגפפו ומחבקו ומנשקו .ואוחזו בשתיידיו
ומושיבוביןברכיו .ואמרלו .אילמלי רחמיי שרביםעליך כבר הוצאתי את
אימךמתוךביתי.כך .מה אעשהלך אפריםונו' (הושעוידי) .לא אעשה חרון

אפי

(שם י"א ט'):

מליקפירקא.

י.

"לענין הס' מדות :י'ליתא כן במקרא .ובשמות ודברים כתוב אשר נשבעתי;
בפסחים
נרכנתז'ע"א .וקהלן באליהו זוטא
פ.זע"כ איתאמרא כשםר'יוחנן.ו;יי'להלןכאליהו זוטאפיז" :עי"
פ.ה'1ז' מבואר בארוכהועפי"זהגהתיכיזכריה נהרג בטלה מלכותוועםירבעם כברכלוהר'דורות שחובטה
' במקרא כתוב וזאת:
בהם יהוא והוא היה בן רשע דירבונם אביו רשע היה אלא שלאקיבל לה"ר :י
אמר מאיר איש שלום מריש  1.9משכני אתריך עד כאן היא בנא שניה והיא חורזת
מעט וקודחת הרבה .ויסד דבריו על הביאני המלך הרריו בחדרי התורה .פי' פ' הקרבנות היקרא ובא
 D-1DIהנהגת השם במדה שאדם מודר בה מורדיןלו 1רורשבענין עשר מכות 1בסנחריב .ומונה דברים
 .והוזר
שישמור אדם מהםלפישסוס,מכיאיןלו רעה שהכלבדין .ופורט הרבה דברים וכוללן בסוף פרקי'
ופורט כמה שישמור אדם מהם ואיזה מדות ספן טובה ואיזה רעה .ובהמשך דבריו מספר מויכוחים
שהיו לו עם מרחיקי המשנה .ופורט הדברים שירחק האדם מהם צאיזה דברים ירסק .ומונה הרירות
שאחזו גדרך הסוגוהיתה אתריתסטונה .וכל אלה הם ממה שהסתכל בהדרי התורה .ואל תקוהשיהיו
דבריו מסוררין בחוקי ההגיון .לפי שכל דגריו הם בהתפעלות הלב ובהתרגשות הרוה כררךהנביאים.
עלכן הס מדלגיםמעניןלענין כאשר ישאם הרוח כנוח עליהם:

