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פרקי דרך ארץ פ"א
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(סרראליהו זוטא פיטו):

רבישמעון .
 1אומר החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים אשר
1
ן
י
א
היובעיר (קתלתז' י"ס)וכי עוררהשליטים הםבעירי והלא אלא שליט
אחד ,ומה תלמוד לומר מעשרהשליטים ,אלא כל תלמיד חנם שהוא קורא
ושונה ועוסק בתורה ועושה תשובה ומעשים טוביםניצל מעשרה קשים3,
אלוהן שתיעיניו שתיאזניושתיידיו שתירגליוופיו וגופו 4:שתיעיניו.
שרואה בהם ממון שאינו שלויי שכך שנו חכמים
במשנהיו,אל תתןעיניך
נ
ז
א
שהוא שומע
בממון שאינו שלך שהן שוקעות בשערי רקיע:ן שתי
מאירעין
ו דנוראהגיה בןיוחאי כן מוכח מהעקמן:
ן ן פרק 4ן * 1בעל !"ק:ק'
להלן בנוסחת הילקוט :כלו' דברים קשים שגוברין עלס כשם שהקשה מנצח את הרך' :גרסינן
בנדרים ליב ע"נ (סתמא.ואולי הוא לר' אמי בר אבא שהוזכרלעיל מזה) החכמה תעוז לחכםזו תשובה
ומעשים טעים .מעשרהשלימים אלוהן שתיעיניםושתיאזנים ושתיידים ושתי רגלים וראשהגויה ופה.
כלו'שע"י החכמה מנצחאותן .והובא בילקוט קהלת ר' תתקיעו .ואח"כ כתב דבר אחרוכייש עשרה
שליטים במקום אחד והלאאין שם אלא שליט אחר זה הרוח וגבאי אהר זה מלאך המות .ומה ת"ל
מעשרה .אלא שאפילו אדם קורא nala~1ומשמש ת"חיושבבתענית ומאכיל רעבים ומשקה צמאים ומלביש
ערומים ומלמד שהוא ניצול מי' דברים שמחייבין אותו אלו הםעיניו (כו'כדלעיל .כך נרמז בגליון).
והדבריםצריכיםתיקון והגהה .וברשיי קהלת שם .ד"א מעשרהשליטים אלו עשרה דבריםהמחייבין את
הארם .שתיעיניו מראין אותו דברי עבירה .שתי אזניו משמיעין אותו דברים בטלים .שתי ידיו שגוזל
)calnבהן .שתירגליושמוליכין אותו לדברעבירה.ופיו ולבו ,ונראה שהיא ט"מ באשגירת לישנא וצ"ל
ופיו וגופו .כמו שהיא לפנינו .וכדמסיים גופו שהוא חוטאבו .ונראהכי  1a1aכאןכעין שאמרו בגמרא
(עיי' ערוך ערךגייף וערך גף ב' וה'וז') אלא דחתםהענין הוא באברהם אבינו שמל את עצמו ע"כ אמרו
ראש הגויה (ואולי אמרו  1D1Aשע"י אבר זה הוא מזעזע כל איברי הגוף כמו שאמרובירושלמי ברכות פ'
הרואה אמר הקב"ה אתה זיעזעה איבריך על דבר שאינו שלךוכו' .ולשונם בב"רפייחוזו מיגעת את
האדם) .ואח"כ כתברשיי בקהלת שם .ד"א זה נח וכו' זה אברהם,כו' זה משהוכו'( .ואלו הדברים הם
לפנינו בקהלת רבה)ומסיים .כלהפניםהללו במדרש~אינייכוללישבעליהן מקרא שלאחריווכו' .ומשמע
מלשונו שהדרוש אילו עשרה דברים המחייבין גו' היה לפניו במררש קהלת שם .אבל לפנינו ליתא.
ועכ"פ הדברים דוגמא למאמרשלפנינו :ןאינו מדברי רשנ"י אלא ממסדר המדרש שפי'דברי רשב"י:
ן בעלזיקוקין רנורא הגיה שהןשוקעות בארץ אפי' אם הם בשערי רקיע (ונדחק באמרם שכך שנו חכמים
במשנה) ונעלם ממנו שהמאמר הוא במם' דרך ארץ זוטאפ.ד .ושםגרסינן אל תהו עיניך בממון שאינו
שלך שהן משקעות שערי הרקיע .וכ"ח בד"א רבא הנדפס בהלכות גדולות עפ"י כת"ירומי .וענינו של
רבר הוא כמו שמובא שם בשם ס"א (גמחברותמרובעות) ,ואלתתןעיניך בממק שאינו שלך שהוא מאפל
ן זו נוסחא אחרינא אלא פירוש שהיה כתוב על הגליון והובא
אותךכאישוןלילהואפילה .שבאמתאי
לפגיסי ואמתתהפירוש הזה מוכחת מסיפא דהתס .ששנושם .עיניך שלא נתת בסטוןשאינו שלך הם
!

הנ"ל הגיהאינו.ועיי'
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בהן דברים במלים* שכך שנו חכמים במשנה .אל תשמיע לאזניך דברים
בטלים (זכורת) [שהן נכוות] קודם לאברים:י שתיידיו* שהוא גונב ונוזל
וחומם בהן .שכך שנו חכמיםיייי.,י,י...י.יייי * .* .י 8יקרא אדם
וישנה ויעשה צדקות כלימיוויהיה מאכילרעבים ומשקה צמאים ומלביש
ערומים ופודהשבויים אינו מפפיק להבל היוצא מפיו אפי' שעה אחת,
שנאמר כל עמל אדםלפיהו (קהלת  '1ז') 9:נופה שהוא חוטאבו:
דונרדאוכבנר אחר אמר ר' שמעוןבןיוחאי כלהנותןדברי תורה על
לבו
ממנו הרהורי עבירה הרהורי חרב הרהורי מלכות הרהורי
ירי יצר הרע הרהורי זנות הרהורי אשה רעה הרהורי עבודה
שטות
יו
רה
ר
מעבהי
זרה הרהוריעול בשרודם הרהורי דברים בטלים * '"** * * * * ,וכנאמר תחת
מאירעין

.ופי'
יאירו באישק השך [ואפילה (הגר"א) 1שנאמר וזרח בחושך אורך ואפלתך כצהרים (ישעיה ג"חי')
משקעות שערי הרקיע ,מחשיכות האור הבא משערי הרקיע .וכענין שנאמר נגששה כעורים וגו' כשלנו
בצהרים כנשף (שם ג'טי')
.ופי' נוסחתנו 'טחן שוקעות בשערי רקיע ,מלשון שקיעת החמה .שאורן שוקע
בשערי רקיע שמשם האוריהואוכענין כשלנו בצהרים כנשף .ומאן דגריםהכי לא משתגש ומאן דגריס
הכי לא משתבש :י במם' ד"א שם .ואל תתן אזניך לשמוע דברים נטלים שהן נכוות תתלה5אינרידי
ו דברים בטלים מפני שהן נכוות תהלה לאיבריםwi~ttyl ,
וככתובות ה'ע"ב .ת"ר אל 'שמיע אדם לאזני
ברשיי .ובעלזיקוקיןרנוראהגיהמפנישהןנכווין תהלהקודם לשאראיברים ' :המאמר קטוע ומשובש.
ונשמטו בבות דשתירגליו ודפיו וקצת מבבא דשתייריו .ונוסחתבעלזיקוקין דנורא שעשהלוהיא .שתי
ידים ושתי רגלים שהיא הולך וגונב וגוזל והומם נחן שכך שנו הכמים לעולם 'הא אדם הולך אל בית
המדרשויהא קורא ושונה ויעשהביריו צדקות כלימיוויהיה מאכיל רעבים ויהא משקה הצמאים ויהא
מלביש ערומיםוילך ויפדה שבויםואפי' אם אדם עושה כל זאתאינו מספיק להגל וכו'ופיו וגופו שהוא
חוטא בהם .והנה המציאלו נוסחאעפ"ידמיונו ושינה הדברים שעודםלפנינו והעלה חרס נידו ,שלא
די שלא השלים מה שחסר אלא השהית את שארית הפליטה ,וכך הם הדברים במס' ד"אשם .ואל 'ספר
פיך לשון הרע שהוא גננם תחלהלדון .ואל ימצא נידך (לה"ר .וכןליתא בר"אעיפי כת"י הנ"ל) 5א דבר
רע ולא דבר גזל שכל איבריךיעידו בך ,ואל יקדמוך רגליך לדבר עבירה שמא יקדמך מלאך המות.
ובסיפאשם .פיך שלא ספרלשון הרע עליו יהרגו כל בעלי הרוגים (הגר"א בעלי מריבה) .פיך שעסק
בתורהעליו יתברכו כלבעלי ברכה .יריך ששמרת מגזל מה יעשו לך כלבני עולה,יריך שלא קפצת מן
הצדקה מה יעשו לד כ 5נעלי כסף ( anrlהגד"א כל נעלי זרוע) .רגל'ך שלא קדמוך לדבר עבירה מה
יעשה לך מלאך המות.וכעין אלו דברים חסרלפנינו .ובעל המאמר שלפנינו סרם הסדר הזה  DDn1הפה
באחרונהלפי שרצה ~ Qtteבענין הפה והוא מה שנשאר עודלפנינו יקרא אדםוכו' tD*yl .אלה הדברים
ישלהגיה :במשנה ואל ימצא בידך 5א דבר רע ולא דברגזל שכל איבריךיעידובך .שתירגליו .שהוא
רץ בהן לדברעבירה .שכך שנו הכמים במשנה ואל 'קרמוךרגליך לדברענירה שמא יקדמך מלאךהמות.
ופיו .שמכפר בו לשון הרע שכך שנו חכמים במשנה אליספרפיך לה"ר שהוא נכנס תחלה לדין .ואפי'
אם יקרא אדםינו' , :מה at'DWבענין פיו נמצא בויקרא רבא פיד .ד"א נפש כי תחטא .זש"ה כ5
;מל אדם לפיהו א"ר שמואל בראמי מה שסיגל ארם מצות ומעשים טונים אינו מספיק להבל היוצא
מפיי
.ופי' הרר"ל .הבל.דיבורשל חטא כמ"שאיוב הבל יפצה פיהו ,ומפני שהדיבור הואעיקר גדר מותר
האדם מן הבהמהלב; אינו מספיק כל מעיט
נגד חטא שנו(ופי' בעל מ"כרחוק .ונוסחתהילקוט
במקראגי
בקהלת משובשת) ,ומה שתלה את דבריו שסי
דאיוב הוא רחוק .ופשוטן של דברים רהבל כאן הוא
הבל פה ממש כמו הבל פיהם ש 5תשב"ר (שבת קי.ט ע"ב) וכלו' אף שאין הדיבור אלא הבל פה לא
'ועילו כל מצות ומעש לכפרעליו.כענין שנאמר כלצדקותיו אשר עשה לא תזכרנה במעלו אשר מעל
וגו' (יחזקאל י"ח כ"ר) .והבל היוצא מפיו שדיברועליו כאן הוא לשון הרע ,ואמרו בירושלמי ריש פאה
ו הן ע"ז נ"ע וש"ר ולשון הרע כנגד
ד' דברים שהןנפרעין מן הארם בעוה"ז והקרןקיימת לו לעוה,בואי
~אמרו שם כ 5העבירות אדם חוטא בארץ ואלו הוטאין  alaw1ובארץ( .במקרא כ 5עמ 4האדם);
" באבותיר' גתן פ"כ הוצאת מוהר'ז שעכטער איתא לה בשם ר"ח סגן הכהנים ,ושם איתא מבטלין
ממנו הרהורין הרבה .ומנה שם הרהורי רעב (תמורתענירה ,ובנרפסיםהרהורי חרבהרהורי רעב)הרהירי
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אשר לא עבדת את ה'אלהיך בשמההובטוב לבב מרב כל ועבדת אתאויביך

אשרישלחנוה'בך ברעבובצמאובעירוםובחסרכלוגו'ייברים
אשר
תחת אשר לא עבדתבי באהבה תעבדני באיבה* תחת
א
ל
עבדתני
ר
מ
ו
ח
ב
בשמחה מרוב כל תעבדני ברעב ובצמא ובעירום ו
כל ":ברעב
כיצד,, ,,.,.יי ,ח בזמן שאדם מבקש מיפה של שכר לשתות ושיפה
של חומץ (מבקשים ממנואינו מוציא) [שינך ב1ך)3א]אך,3דר 2ד;עדלנפ מבקורין ממנו
ן משובח שבמדינות,ט בעירום (ובחוסר כל) כיצדי בזמן שאדם מבקש
יי
ללבוש חלוק של פשתן או צמר'ייאומות העולםמבקשיןהימנוהשיריים
המופלאים*" בחומר כל ,בלא מיכה בלא נר.,* * .י *.מכאן אמרו ,כל,מי
י אדםי"', .
שאין לו חומץ או מלח בתוך ביתוזו קללה שמקללין בנ
ר
מ
ו
א
זו הדלקת
שנאמרותזנח משלוםנפשייאיכה ג' י"ג)רביאליעזרבןיעקב
'
ר
הנר ,נשיתי טובה (שם),רבי יהושע אמר זה בית המרחץי עקיבא אומר
זו אשה נאה ודירה נאה וכלים נאימי ר' נחמיה אומר זו פת נקייה
ורחיצה של מוצאי שבת .ורבי יודא אומר צורכו של אדם ",רבי אטר
מאירעין
כ"ח .מ" 1ומ"ח)'

שטות הרהורי זנות הרהורייצר הרע והרהורי אשה רעה (ובנרפסים אשתאיש .עייף הערה א') הרהורי
דברים בטלים הרהוריעול בעד .אולם הרהורי מלכות והרהורי עבורה זרה ליתנייהו שם .וכאמת היינו
מלכותהיינו עול ביוד ,וכמוכן כיון רמנה הרהורי זנות א"כ הרהורי יצה"ר היינו עבודה זרה .ואפשר
שנוסחאות שונות הן שנתערבולפגינו (וע"ע שם הע-ה ז') ,ושם מסיים ,שכן כתוב בספר תהליםע"י דור
מלך ישראל פקודי ה'ישרים משמחי לב מצות ה' נרה מאירתעינים (י"ט ט') וכל שאינונותןדברי תורה
על לבונותנין לו הרהורין הרבה הרהור' רעב וכו' שכך כתיב במשנה תורה ע ',משה רבינו והיו בך
לאות  nsla11ובזרעך עד עולם תחת אשר לא עברת וגגי והדברים מוכיחי; שכצ,ל גם לפנינו בסיום.
דבריםבטלים .ונקטעמן הרהורידבריםבטלים קמא עד דברים בטלים בחראע"ידמיון הלשון :י 1התם
'5תא ומתחיל ברעב כיצד ,ומוהר"ז שעכטער העתיק שם בהערה 5כו5א ממדרש הגדול פ' תבא על שם
י התם גרים בזמן שארם תאם
ר' נחוניא בן הקנה וגשינוי  ila-1eמלשון מדבר בעדו ללשון נסתר :י
לאכול פת שעוריםואינו מוצא אויה מבקשי; ממנו פתנקייה ובשרשמן .ובצמאכיצד בזמן גו' ,ולפנינו
נקטע מן בזמן עדנזמן .ובמררש הגדול הנוסהא לאכול פת חטים או פת שעורים .ואולי צ"ל פת קיבר
 ,! :התם גריס ובצמא כיצר בזמן שאדם מתאוה לשתות
או פת שעורים ונשתבש באשגירתיישנא
ן משובח שבכל המדינות .ובמררש
טיפה של חומץ טיפה של שכר ואינו מוצא או.ה מבקשין ממנויי
הגדול בזמן שאדם תאב וכו' יינות המשובהין בכל היינות 1' :התם גריס ובעירום כיצר נזמן שאדם

יבא ללבוש חלוק של  rnwnאושי

צמר ואינו מוצא אויה מבקשין ממנו השיראין והבלך שבכל המרינות:

,י התםגרים ובחוסר כל בלא נר בלא פכין ובלא שלחן ,ד"א בחומר כל בלא חומץ ובלא מלח זו היא
י לך חומץ ומלח בתוךניתך .ובמדרשהגדול בלא נר בלא סיכה בלא
קללה שמקללין בהבני אדם אליח
שסחין .ר.א בלא מלח בלא חומץ בלא שומן .שכ5מי שאי; לו מלח בתוך גיתו זו היא קללה שמקללין
בובני אדם .ועפי'ז יש לתקן המאמר שלפנינו (ובעלזיקוקין דנורא תעה והשחית פני המאמר והתעה
אחרים) .וטוביינא דהכימי מוהר'ז שעכטער רמז ע 5נדרים מ"א ע"א .והתםגרסינן בחוסר כ 5א"ר אמי
אמר רב נלא נר ובלא שלחן .רב חסדא אמר בלא אשה .רב ששת אמר בלא שמש ,רב נחמן אמר בלא
' נרכנת מ' ע"א ,וטיבול
דעה .תנא בלא מלח ונלא רבב (רשיי דמלפת בהו .כלו' ללפת את הפתעיי
בחומץ היא מקרא מלא רות ב'י"ר) .והתם מיתילהו דרך אגב .ראמר התם ר'אמי אמר רב עשה לךכלי
גולהזו נר וקערה ושטיח (ונראה דצ"ל בלא נר ובלא שטהין .ונשתבש למלת שלהן .או שהיה כתוב
שלחין או שילחא דהייני שטיחעיי' בערוך ערך שלח ג') .ונראה דאינך אמוראי לאו לפרושי קרא אתי.
נ שנים (מ"ק כ"ח ע"א) ומסתמא מתהעליו אשתובהייו
אלא רב חסדאקריעל עצמוהכי .שהגיעיצ"
שכבר קראוה זקנה (שם ט'ע"ב) .ור' ששת סגי נהור הוה והיה נסמךעל שמעיה וצריךלו
 .ודברי ר"ג
ם ורגלים אחר
פשוטים כדמסיק התם ' :w~ttyי במדרש איכה נשיתי טובה ארשב"ג זו רחיצתירי
י נהב 5בא בלא נר וכלא
המרחץ .ונראה שהדברים שם מקוטעים ומשובשים .ועיי נמררש קהלת פיוכ
מרחץ .ובירושלמי ברכות פיד ח"א ובראשית רבא פליז שנער  aneמתים בתשנוק כ5א נר ובלא מרח'ן.
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מאן דגלי רבא משי רבלי סומיא ומאן דלא משמש לפזכרו משמש כלפי
רבותה:י'
ובמה קרבהאביו שבשמים.י
' אליעזר בן יעקב אומר קונהו
בתלמוד תורה ובמעשיםטובים .והקב"ה מקנהו העולם הזה והעולם הבא.
במה הקב"ה קונה את האדם* מתוך אהבה ויראה ומתוךענוה ומתוך שפל
רוה ומתוך רחמים ומתוך שלום ומתוך מרבה ישיבה ומתוך דבוק חברים
ומתוך פלפול התלמידים ומתוך לאו לאו ומתוךהן הן מתוך עמל מתוך

ירך

ארץ18:

תלמיד חכם ומלך תלמיד חכם קודם למלך* אם מלך מת כל
ישראלראויין למלכות* ר' שמעון אומר כל ישראל בני מלכים הן* וכל
עולמים*!9
תלמיד חכם שמת ולאהניח תמורהראוי להתאנחעליו לעולמי
.,.חנריהו על מתניךי ועם
מכאן אמרו אם ראית תלמיד חכם אפילו
..י
הארץחסיד אל תבור בשכונתו":
מאירעין
ששנת מהע"בגרסינן .מאי ותזנח משלום נפשי א"ר אבהוזו הדלקת נר נשבת,נשיתי טובה א"רירמיה
זהבית המרחץ[ .א"רחייא בר אנא] אמרר'יוחנןזו רחיצתידים ורגלים בחמין .רבי יצחק נפחא אמר
זו מטה נאה וכלים נאים שעליה .ר' אבא אמר זו מטה מוצעת ואשה מקושטת לתלמידי חכמים(עיי'
בהגהות דקדוקי סופרים ובילקוטאיכה) .ופירושן של אלה הדברים הוא מתבארעפ"י הגמרא דערכין ט"ז
ע"ב עדהיכן תכליתייסוריןוכו' .ואמרו שכל אלו בכלל'יסורין הם שנאמר בהם נשיתי טובה .ועל כן
הביאו שם עלהברייתא .ת"ר איזהו עשיר וכו'עיי"ש .ופי' מטה מוצעת .היינו להסב לסעודת שבת וכן
 .אבל בדרא
אשה מקושטת לכבוד שבת .ולנוסחתינוברייתא דתנאי הוא ולאו דווקא לבכור שבתאיירי
דאמוראי שאין הבשר המת מרגיש באיזמל לא נצערו על כיוצא גאלו הדגרים רק לכבור שבת .וענין
רחיצה של מוצאי שבת לא איתפרשלי .וראיתי בכל בוסי' מ"אבדיני מו"ש שכתב .ונהגו הנשיםלילות
מים במו.ש תכף ששמעו נרפו שמצינו בהגדה שנארה של מרים בימה של טבריה וכל מו"ש (מחזירין)
[מחזירה] על כלמעיינותועל כל נארותוכלמי שהוא חולהויזדמן לו ומאותן] מים וישתהאפי' כל גופו
מוכהשחין מידנרפא .ומעשה באדם אחד שהיה מגהשהין והלכה אשתו גו' ומלאה כדה מאותן המים
וכו' ובכל מקום שנתזו המים נרפא השחין וכו' (ובהגיה או"ח רצ"ט הביאובקיטועובשינוי סגנון) .וענין

סגולת בארה של מרים היא בויקרא רבא פכ-ב ~נבמרבר רבא פ'קרח .וע"ע שנת 4ה ע"א ובפי'ר' חננאל
שם ובירושלמי כלאים פיט היד .ואפשר שמטעם זה נהגו ברחיצה במוצאי שבת .ופי' צורכו של אדם,
י כל צרכי:
נ"ל דהיינו מנעליםיפים .כדגרסינן ברכות ס' ע"בכי סיים ממאניה ליבא גרוך שעשהל
י הדברים משובשים ולאנידעלי דוגמא לזה המאמר .ובעל זיקוקין דנורא עשה לו מאמר כפי דמיונו
י
ואח"כ כתבעליו פירוש ארוך כדרכו .וזו נוסחתו .רי'א מאן דלא משירגלי ררבא משירגלי דסוסיא ומאן
דלא משמש כלפי רבוותא משמש כלפיכירא .ואין אלו אלא דברינביאות .גם שינהפני כל המאמרים.
שהוסיף בהם עפ"י הגמרא דשבת' :ן בסרראליהו רבא צד קב"ה .במה קונה אדם אחאביו שבשמים
קונהו במע.ט ותלמוד תורה הקב"ה מקניהו העוה"ז העוה"ב וימות המשיח .קונהו הקב"ה לאדם מתוך
אהבהוכו' .ואיזהשינוים שם עיי"ש (וצריך להוסיף שם מתוך רחמים כדמוכח בצר קמ"ג) .ושםמסיים
מתוךהיןהין ,וסיומא מתוך עמל מתוך ד"א ליתא התם .והגיה כאן בעל זיקוקין דנורא עמל בתורה.
ואםהייתי בא להגיההייתי מגיה מתוך עמל תורה ועמל דרך ארץ ,שכולל בסוף מה שפורט בתחלתו:
ין הא דה"ח ומלך ברייתא סוף הוריותבבליוירושלמי .והא דר"ש נשבתפי"דקי"א ע"א (ובדפוס ווארשוי
השמיטו זה המאמר מפני רוה עועים ושטות השולטת בהם).ועיי'ירושלמי הוריות שם וב"ר פצ'א וקהלת
רבא פיה כד דמך ר' סימון וכו' אנו שאבדנו את ר' סימון מי מגיא לנו תמורתו" :י בשבת סיג לא
ואר"א ארשב"ל אם ת"ח נוקם ונוטר כנחש הוא חגריהו על מתניך אם עם הארץ הוא תסיר אל תדור
בשכונתו .ובדקדוקי סופרים אם ת"ח נוטראיבה כנחש חגריהו וכו'עם הארץ הסידהוא .ובהגהותיו הביא
אסראית הגת אפילו הוא נתש
נוסחאותעתיקות אמ ת"ת נחשהוא .ונדאה
דעניוקקרםהאנווטסרהאכנהתושא.לפאנוי
יוטראיבה כנהשאינם אלא פירוש
ננ
חגריהו .ובגמרא אם ת"ח נחשהוא .והנוסחאות
מגהיק שהשאלפנים .והנוסחא אפילווכו' מתקבלתעלהלביותר מנוסחת הגמראשלפנינו .ובעלזיקוקין
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שמעו דבר ה' החרדים אל דברו (ישעיה ם"ו ה') אמרו כדולה שנאה
ששונאים עמי הארץ את תלמידי חכמים יותר משנאה ששונאים אותנו
אומות העולם* שנאמר שמעו דבר ה' החרדים אל דברו* הבוזים את דברו
לא נאמר אלא החרדים אלדברו* אמרואחיכםשונאיכםמנדיכם (שם)אחיכם*
אלו בעלי מקרא (שונאיכם) [ששונאין] לבעלי משנה* (אחיכם אלא) [שונאיכם*
אלו] בעלי משנה ששונאין בעלי תלמוד* ישונא.כם) מבדיכם* אלו מלמדי
תינוקותשקוריןואיןשונין* ואםקוריןושוניןאין בהם דעתי ואסור לכבדן*
ומכבדןיורשגיהנם לעצמו:ת
מאירעין

דנורא השמיט מלתאפילו והוסיףואםראית עם הארץ .ובמשנה דאבות פ"ב מיה שנינואין בורירא חטא
י נראה נור
ולא עם הארץתסיד .והפירוש הטתקבלעל הלב בזה הוא מה שפי' כמתפרניטרי ועל .ול
שלא למדכלל וכו' הואיל ואינו מכיר נשום דברואינו יודע שכר המצוה איךיירא ממנו לפיכך ישתדל
אדם שיקמור .ולא עם הארץ חסיד אגל איפשר להיות ירא חטא דאמר מר (ברכות מ"ז ע.ב) איזה עם
הארץ קרא ושנה ולא שימש ת"ח~ :י בפסחים מ"ט ע"ב תנא ר'הייא וכו' גדולה שנאה ששונאיןעמי
הארץ לת"תיותר משנאה ששונאין  D"ttWאת ישראל ונשותיהןיותרמהן .והאי דרשא ליתא התם.וס.ל
להאי דורש דהמי קאמר קרא .שמעו דברה' .ההררים אל דברו אמרו .אחיכם שנאיכם מנדיכם .למען
שמיוגו' .ופורט המקרא שאף אלו בכלל החרדים הם האומרים למען שמי יכנרה' .ואינםצריכים לח"ה
ומאי אהנולןרבנן .והנביא משיבעל זה ונראה בשמחתכם והםיבושו .ובנ"מ ס"ס אלו מציאות שנו דרש
ריי בר'אלעאי מיד שמעו רבר ה' החרדים אל דברו אלו ת"ח .אמרו אחיכם אלובעלי מקרא שונאיכם
אלובעלי משנה מנדיכם שועמי הארץ שמא תאמר וכו'(עיי"ש ברשייותו' .וע"ע מ"ש במבוא לכ'אליהו
רבא צדצ"ז) .והדרוש בסגנון אחר סמה שהוא לפנינו (ובעלזיקוקין ו'נורא שיגה אתפני המאמר והוסיף
בועפ"י דמיונו ועשהלו פירוש נשחאותיו) .ומה שנאמר כאן בענין מלמדי תינוקות הוא דבר מנחיל
שהרי אמרו בב"ב ה' ע"ב ומצדיקי הרבים ככוכבים אלו מלמדי תינוקות .איברא דהתם אמרו .כגון מאן
אמר רב כגוןר' שמואל ברשילתוכו' .וא"ב לא על כל מלמדי תינוקות נאמר ומצדיקי הרבים .ובמעשה
תורה (נכל בו סי' קי"ח וב"המדר למהור"א יעללינעק הדר ב' צרנ"ט .וגקונץ דפוסישןויניציאה שיד)
שער שבעה .שבעה מתעסקים בצרכי צבור הפרנסים הדיינים השמשים הסופרים וגבאי צדקה ומלמדי
תינוקות  Dnt~y1נאמר והמשכילים יזהירו כזוהרהרקיע .וראיתי בפירקא דרבינו הקדוש שהוציא החכם
ן מלאכתן באמונה.
מרשמואל שענבלום לבוב בכסא דשבעהסי'ט"ו .שבעהיורשי ,גיהנם בזמן שאיןעוביי
לש"ש .והטבה שאינו מוכר לאמתו ,ורופא בזמן שאינו רופא לש"ש.
הסופר והלבלר בזמןשאין
תת
וו
כק
והמוכסוהדיין ומלמדי תינו
ב
יזמןשאין
יב
לאמתן .ואףחזן בי"הכנ(ועיי' נאדר"נ פל"ו שגעהאין
להם הלק לעוה"ב ואלוהן לבלר
ןלעירו  DDt~lחזן וטבח .ואולי שצ,ל תמורת
וטוב שברופאיןודיי
 .DJIQ QDIpוחזן הינו מלמד תינIוDק1וaת~ .גדתכן בשבת באמת אטרו החזן רואה היכן תינוקות קוראין).
ר'יוסי ור' מאיר אומרים אף מי שהוא עשיר ביותרואיןלו תורה .שאם ראית ארם שהוא משופע ביותר
דע שהוא או לבלר או רופא או מלמר תינוקות ועליו הכתוב אומרויצאו וראו בפגרי האנשים .א"ריוסי
הררך ומצאתי אדם אהדשהיה משופע ביותרולובש אצטלית שהיא שוה ארבעים ושמונה
פ"אהייתי
מנה .וכשראיתיו נרתעתי לאהודי ונזדועתי ונפלתי ואמרתי שמא (מלאך) (מלךן הוא .לאחר שעה חזרתי
אצלו ואמרתילו מה שמך .ואמרלי.צחק 3ן הוניא שמו~ .י"אישועבן לקוניא שמו .אמרלו כלוםישלך
משנה (לא אתפרישליואולי  IWI~'Dשאתה דומה כמלך) .איללאו .אמרתי לו מה מלאכתך .אמרלי
אדם בטל הוא .אמרתיוכי ברא הקפה דבר בטל בעולמו .אמרלי מלמר תינוקותאני .מיד בקשתיעליו
רחמים .ונכנס יתוש בחוטמו והרגו (כלו' שנכנס .וי,ו במקום שיין בכמה מקומות .והוצרך לרחמים).
באותה שעה אמר ר'יוסי ברוך המקום שבחר בחכמים ותלמידיהם שהיו אומרים מלמדי תינוקות לבם
כמלך ודעתם כתינוקות ,והנותן שלום למלטדי תינוקות כניתן שלום לע"ז ועוברה .והמכבדןיורשגיהנם
לעצמו .והשואל גשלומן כזורק אבן למרקוליס (עפ"י המקרא כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד.
משלי כ"1ח' .וחז"ל פירשו מרגמה מרקוליס חולין קל"ג ע"א) .והאומר עליהן בשעת מיתתן ברוךדיין
האמת אין לו הלק לע~,הב .ולא עוד אלא שעליהן הכתוב אומר לא יאבה ה' סלוח לו (שהם נכלל
י כי בשררות לני אלך) .עליה; אמר ישעיה שמעו דגר ה' החרדים אל דברו.
האומרים שלום יהיהל
אחיכם אלן בעל' משנה שהן שונאין ההלמוד:.תאיכם הן ;מי הארין מגדיכם אלו
תינוקות שקורין

עי

עושיי

מהיך

מימדי
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ן את האדם לכף זכות ואל תכריעו לכף חובה* ואם
לעולםהדיד

למדתממנושנים ושלשהפרקים התיירא ממנו כאיש שמתייראמן השמים*
לעולםיקנה אדם חברלעצמושיאכל עמו* ..,וישנה עמו ויקרא עמוויבלה
לו סתרי תורה וסתרי דרך ארץ שנאמר ויאמר ה' אל משה קח לך את
יהושע[בןנון] איש אשר רוח (אלהים) בו (במדבר כ"זי"ה)י קחלךאיש בברתן
וענותן כמוך* ללמדךשאין חבר נקנה אלא בלקיחהואין חבר נקנה אלא
בהמימי הדן לזכותדנין אותו לזכות:ת
כלעשה באדם אחדשירדמגלילהעליוןלעשות מלאכה בדרומי אמרו
עליו [על] אותו [האדם] אעפ"י שלא קרא ולא שנה מאנשי מעשה היהד
(לר) [הלך] להטפל אצל בעלבית אחד ועשה עמו מלאכה כלימות השנה
עד שהגיעיום הכיפורים
*יעתיכ
,יון שהביע ערב יוה"כ אמר לו תןלי שכרי
ב
אמר
לואיןלי מעות שאתןלךיוהיה רואה
שאלךלביתי ואפרנס בו
תבואה בתוךביתוי אמר לו תןלי תבואה .אמר לואיןלי תבואהי והיה
רואה בהמהבתוךביתו וכו',י 2מה עשההפועל .נטלכליווהפשילןלאחוריו
והלךלביתו ולא נטל כלומי כיון שעבריוה"כ ושמונ'ימי ההב עמד בעל
הביתוטען שלש'חמורים אחד של מאכל ואחד של משקה ואחד של תבואה
מאירעין

:אין שונין שאלושונין ואין בהם דעת אסור לכבדן :והנה אלו הדברים האחרונים הם עפ"י המדרש
שלפנינו אלא שהם משובשיםוצריכיןתיקון .ובעיקרן של דברים נאמר.שאי
ה הדברים בשעתן ובמקומן
נאמרו .וגם אנויודעין כמה בתי ישראלנתקלקלוע"ימלמדיתינוקות המשופעים (ובפרטע"י אלו 1awlnw
בריזה מדינותע"י הרשש) ,והנה הדורש נתן טעם לרבריו  .~DHIשאין בהם דעת .כלו' מדות ישרות
ונכוחות: .כבר אמרו (ס'אליהו רנהצדל"ג) כל ת"חשאין נו דעה נהמה טובה ממנו .ואיבא נוסחי נגלה
טובה ממנו .וכיש אלו שאינם ת"ח .ובאד.רנ פ"מקרי לחו רבן גמליאל דג טמא .ואמר דג טמא כיצד
בןעניים שלמד מקרא ומשנה הלכות ואגדותואיןבו דעהוכו' .ותו לאמידי11 :אבית פ"א מ"ו יהושע
בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך הברוהוידן את כל הארם לכףזכוה .ומפרש לכולהו באבותדריינ
פיה ושנושם .וקנה לך חברכיצד .מלמר שיקנה אדם חבר לעצמו שיאכל עמו וישתה עמו ויקרא עמו
 nSA'lלו כל סתריו סתרי תורה וסחרי דרך ארץ וכו'.
וישגה עמו (ועפ
פי"'יז יש לתקן להפ'נינו) ויישן V
ובספרי דברים שיה ויאמר אל משה
קח'Qלך את יהושע בן נון גברתן שכמותך (ואוליישלהיסיף
וענוותן שכמותך) .קחלךאין קח אלא לקיחה(עיי' רישקידושין שהיא בכסף)לפי שאין חבר נקנה אלא
בקשיקשיין .מכאן אמרויקנה אדם חבר לעצמו להיות קורא עמו ושנה עמו ~א:נל עמו ושוחה עמו
וגולהלוסתריו:כו' .וע"ע בארר"נ נוסהא ב'פייה .ובדרך ארץ זוטא פ"נ שנוהוי דן את הבירך לכף זכות
ואל תכריעהו לכף חובה .ועיי' נכלה רבתי פיה .ובאדר"נ פיה מייתי עלה מעשיות .ומ"ש ואם למדת
ממנווכו' .כאבות פיד מי"כ לר"א בן שמוע .ומורא רבך כמורא שמים .ועיי' באר'רנ פכר .ובברייתא
דקגין תורה שנו הלומד מהגירו פרק א'וכו' 1' .כצ"ל וכלו' שהיה נעל מעשים טחים ודן את הבירו
לכף זכות (ובעלזיקוקין רנורא השחית את הסגנון ואת הענין)' :י בשבת קכ"זע"ב .ת"ר הדן הבירו
לכף זכותדנין אותולזכות .מעשה בארס אחר שירדמגלילהעליין ונשכר אצל בע"הב אחד ברמם שלש
שנים .ערביום הכיפורים וכו': .עוד איזה שינויםקלים .ובשאלתות פ' שמות אות מ' הביא להאנרייתא
וגרים בה .ומעשה בר' עקיבא בןיוסף שהיה מושכר אצל ר"א בן הודקנום ועשה עמו
 e~awוכו'.
ותימהבעיניעל האי גברא רבא כעל דקרוקי סופרים שרמזעל כל המקומות שהובא שם הסיפור חרי"ף
והראיש יהשאלתות ומנורת המאר(סי' ששו) וספר המוסר (פייה) ואגדות התלמוד .והעתיק אתשינויי
הנוסחאות שבהם .ששתק מזה שהשאלתות מייחס המאורע לר"ע עם ר"א בן הורקנוס .ובאמת שסוף
' בילקוט פ'
הסיפור מפני הורקנוס בני וכו' מוכיח עכ"פ שאותו בעל הבית ר'א בן הורקנוס היה .ועיי
קרושים שהביא הא דמס' שכזעותל' ע"א .בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את הגירך לכף זכות .ואה"כ
העתיק המעשה כבגמרא5 :קיטע הסופרלפי שהסגנון הואכדלעי .9ומנו כאן מעות תבואה ובהמה.
ובגמרא מגו מעות פירות קרקע בהמה כרים וכסתות:

שיש
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הולר וסובב עד שהניע אלביתו*יי 2הניח לפניהם ואכלו ושתו* נטל שכרו
והניחובידו* אמר לו בבקשה ממך אמורלי ,כשבקשת שכרך וראית מעות
בידי ואמרתי לךאיןלי במה חשדתני* אמרתי שמא שדות וכרמים נזדמנו
ליקח בהן*י 2וכשבקשתממני בהמה ואמרתילךאיןלי בהמה וראית בהמה
בביתי במהחשדתני* אמרתי שמאאינןמעושרותיה וכשבקשתממני תבואה
ואמרתילךאי
,לי במה חשדתני* אמר לו* אמרתי שמא כלנכסיך הקדשתן
לשמים* אמרלו העבודהכןהיה שנדרתי כל נכסימפני הורקנוסבני כדי
י3דרי",י שכל המאחר נדרו
שיעסוק בתורה*עי שבאתי לחכמים והתירול
איןנזקקין [לה שהוא נהב כדרך שהוא נהוג בהיתר דברירבי אלעזר* אמר
י במה דברים אמורים במרובה אבל בנדר מועטדיו שלשים יום:ש:
רבייומ
ומעשה ברבי יהושע שהיה מהלך בשוקי של בבלוהיו תלמידיו
הולכין אחריו וראה מטרוניתא* סילק את תפיליו ונתן להם ונכנם לתוך
ביתהונעל הדלת בפניהם* וכשיצא רחץוהניחתפיליו* ואמרלתלמידיובני
כשהלכתי אחר המטרוניתא הזאת במה חשדתוני* אמרו לו אמרנו שמא
סבררבי דברי תורהאין נכנסין למקום המנופת* וכשנעלתי דלת לפניכם
במה חשדתרני* אמרנו שמא סבר יש בנו תלמיד שאינו הבון על רבינוי
י במה חשדתוני* אמרו לו אמרנו שמא רוק תפל
נויכתשזיצמאפתייהוורנפחלצתיעלאתיד
ר
מ
א
ה
ד
ו
ב
ע
ה
ה
י
ה
ם
ש
כ
ו
*
י
ב
ר
ן
ה
ל
כך
בנדי
שדנתוני
ן אתכם לכף זכות":
לכף זכותכך הקב"הידי

מאירr~u
 2,הגמרא תבואה ואחד שלמיני מגדים :ז 1בגמרא .שמא פרקממיא בזול נזדמנה לך ולקהת
בה .והאי וראית מעותבידיל.ג התם 1, :בגמרא .שמא מושכרתבידאחרים .והדר גריס בקרקע שמא
מוחכרתבידאחרים ,והדרג'פירות .ועל זה אמר שמאאינן מעושרית .ואםאין הנוסחא שלפנינו מקוטעת
' בה"א למהרש"א שם; 'ו בגמרא
צריךלזמר דאמעשר בהמהקאי שבא'באלול ר"ה למעשר בהמה.ועיי
גריס להא אכרים וככתות .וגריס התם בשביל הורקנופבני שלא עסק בהורה ,ובשאלתותמסיים הורקנום
בני לא רזיה ;וסק בתורה והקדשתי כלנכסיי לשמיםכדי שיעסוק בתורה עד שנאתי אצל חכמים והתירו
את נדרי; " :האי סיומא ליתא בגמרא אבל גשאילתות איתהלה .והכיגריס .שכלמי שיאחר נדרו
י בד"א בנדר מרובה אבל בנדר
אין נזקקיןלו שנוהג באיסור כדרך שנוהג בהיתרדברי ר' אלעזר ואיריוס
מיעט שלשים .והגרי"ב בהערות ראשון לציון רמז על הגמרא דנררים כ'
'
ו
כ
ו
ר
ב
ע
ו
ר
ז
נ
ש
א
"
ע
י
מ
דפליגי
התם ר' יהורה ור' 'וסי עיי"ש .אמנם נאמת אין הדברים דומין זה לזה .וע"ע בתוספתא רנרריס פ"א.
ואזל ,חסורי מיחסרא והכיקתני .שכל המאחר את נדרואין נזקקין לו כעובר על נדרו דברי ר' אלעזר.
ומי שענר עלנדרואין נשאלין לו שנוהג באיסור כדרך שנהוג בהיתר דברי ר' 'הודה א"ריוסי בריא וכו'.
ו;כ"פ מראין הדברים שהנוסהא העתיקה מזה הפיפור היא בשאלתות ושינו בה המעתיקים מפני כבודן
של אילו ההכסיפי וע"' בהערת מוה,רז שעכמער בא"ררנ נ:סהא ב' פיט  r~wח' :י :ג'ז ברייתא
בשבתשם: .טלא בסגנון אחרעיי"ש: .שם שנועודברייתא ת"ר מעשה בחסיד א' וכו' ובה כעי
ן i1)AD
דהכא .ובא"ררנ נוסחא ב' צד כ"א ב'מעשיית לר'יהושע .ושניהם בסגנון אחרועיי"ש בהערוה מ,הר,ז
שעכטער אות ב' וג' .ומה שנאמד כאן בשוק ,של בבל .לא על מך'נת בבל נאמר דמה לרי יהושע
ותלמידיו  fawוכן מטרוניתא היא שם לנשים השובות של רומיים .גם אין לומר ששינו המעתיקים שם
רומי לשם בבל דמה יהושע ותלמידיו ברומי .ועוד שהיה צריך לומר שהיה מהלך בעיר רומי.
או במדינת בבל .וכאן נאמר נשוק' של בבל .אלא נראה שהמאורע הזה היה בפקיעין מקומו של
ר' יהושע .והיו גה איזה שווקים שהיו בגליים דרים שם ונקראו על שמם .וגוסהת הגמרא שם לא
יכנסו דברי קדושה למקום טומאה וכו' שמא ניתזה צינורא מפיה וכו' .ומ"ש רוק תפל .נראה
שבשחרית קורם שעת סעודה אירע המעשה :בעל זיקוקין דנ:רא הוסיף כאן מרעתו הסיפור מעשה
בחסיד א' שבגמרא שם:

יר'
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ר'אליעזרבןיעקב (הבו) [אומרמיום שחרב ביהמ"ק תסו]חכימיא
למיהוי כספרייא וספרייא כדורשיא ודרשיא כתלמידים ותלמידי' כעמא
ארעא העמא ועלא בעמיה אזלן נזלו32:
ארעאועמי
ר' ישמעאל בו אלישע [אומר] יכול אדם ללמוד בעשרה שנים
ולשכחהבשתישנים*כיצד אםיושב עשרהחדשיםואינושונהאומרעלטהור
הטמא טהור* שנים עשר חודשואינו שונה מחליף חכמים זה בזה,
טמא ועל
שמנה עשרחודשואינו שונה משכח ראשי פרקים* עשרים וארבע' חדשים
מאבד ראשי מסכתותיויסוף שהוא יושב ורומם) .ומתוך שהוא אומר על טהור
טמא ועל טמאטהור[ו]מחליף חכמיםזה בזה ומשכח ראשי פרקים [וראשי
 .עליו אמר שלמהיהנה עלה כלו קמשונים)
מסכתותיו סוף שהוא יושבידומם]
על שדהאיש עצל [עברתיועל כרם אדם חמר לב] והנה עלה כלו קמשונים
[וכו']ימשלי כירלי ול"א) .כרם אדם חמרלב,.ה שדעתועליו נמה במשנתו.
הנה עלה כלו קמשונימי סוף שהוא מבקש דבר ממשנתוואינו מוצאי כמו
פניו חרולים (שם)* מדף וכהוא מתביישי ונדראבניו נהרסה (שם) מוף אינו
רואהמיקן ברקה לעולם:מ
)
ן
ת
ו
נ
(
[נושא
כל תלמיד חכם שהוא קוראושונהונושאונותןואינו
ואשה
ונותן] באמונהעליוהיהרב יהושע שונה חמיד שוטה ורשע
וד
רי
עמ
[ע
ייעולם .והלאיאינו מעמי)[אינן אלאמ
מי] עולם
פרושהמרושיוותנאיו
אלא כל המורה הלכהמכל משנתוזהו (אכלי) [מכלי] עולם:ח
מתוך
 -מאירעין

" ברייתא סוף סוטה ר"א הגדול אומר מיום שחרב בי'המק שרו חכימיא למהוי כמפריא ומפריא
כה,ניא ? N'arnכעמא דארעא ועמא דארעא אזלה ומנוולה מין ~' gwוכו' (פרשיי אזלא ונוולא הולכים
ורליםומתנוולים) .ובעיןיעקב הנוסהא תבוהכימיא .ועפייזההגהתיכפי ההכרח .והנה לפגעו בגמראהגי'
אזלה הלרלה .תחב מהרש"א בה"אוז"ל .ומפירש"יגר'רגרסנמי הבאאזלאומנוולאאבללפיהפי'שבחביו
לעיל באזלא ונוולא ליבא הכא לפרש כן אבל גרסינן הבא אזלא ורלרלה וביה בכל ספריםישניםע"כ.
וכומתו להא רגרסינן שם מ"ז עצ משרבו מקבלי טובחך וכו' ומלכוחא אזלאונוורא .ופרשיי מלכוחם של
ןפירש"יוי"ג אזלא עזלאבזייןוקאי אמלכוח
ישראל אזלא עוולא הולכתומתנוולת .וכחב מהרש.א שםעיי
יון שהיאהולכה ומחגרלת וכו' כמויזלמיםמרליו ת"א יסגא מלכא (כו'ע"כ .והנה בגטחאות שם בעל
י
המאמר וכן בין הנוסהאוח חזניא ורורשיא אין בידי להכריע .וסיפא של זה המאמר אולי יש לפרש
שעמי הארזרישריל הם כשאר העם מאומות ועם כעם מאויההולכיןומחגברין.וערייןצ"ע .ובעלזיקוקין
רנורא שיגה הנוסחא עפ"י הגמרא " :בא"ררנ פכ"ג שנו(?יי' בהערה ש"ז הוצאת מוהר"ז שעבט?ר)
' שאם  re1,ארם ששה חרשיםואינו חוזר
בשם אליש? בן אבויה .יכול ארם ללמור חורה בעשר שגהוכי
בה וכו' ואינו חוזר בה נמצא מחליף וכו' ואינו הוזר בה נמצא משכח וכו' כיר חודש ואינו חוזר בה נמצא
משכה ראשי מסכתותיו ומשך שאומר על טמא טהור וכו' ומהליף וכו' ומשכח ראשי פרקים וראשי
מסכתותיו סוף שיושב רומם (ועפי"ז הגהתי) ועליו אמר שלמה על שרהיגו' וגרראבניו נהרסה .וכיון
שנפל כותלו של כרםמיד חרב כל הכרם כ1 .141סיומא דהכא זה שדעתו וכו'ליתא התם1( .עיי' בהערת
מוהר"ז שעכטער אוח כיד) ועיי' בספרי עקבפי' מ"ח .ומבעלזיקוקין דנורא נעלמו הדברים .ורואה אני
להעיר עודעל ספרי פ' שופטיםפי' קפ"ה.מנין למחליף דברי ר"א בדבריריי ורנרי ר' יהושע ברברי ר"א
לומר על טהור טמא ועל טמא טהור שהוא עשר בלית ת"ל ולא תכיג גבול רעך !' :במשנה פ"נ
דסוטה (מ ע"א) * 1auהוא היה אומר (ר'יהושע) חסיד שוטה ורשע ערום ואשה פרושה ומטת פחשיןהרי
אלו מנל' עולם ,ובמשנה שכירושלמי מכליעולם .ובגמרא היד חסיד שוטה וכו' .חיכידמי רשע ערום.
ומפרשי לה התם אמוראי דא"י בשם ר'יוחנן ואמוראי דנבל .ולדעת בעל הטאמר שלפנינו ת"ח שאינו
תשא ונותן גאמונה ~הוא ערום להראות שכל משאו ומתנו הוא עפ"י הרין וכעין שאמר( שם (כ"א ע"ר)
כיון שנכנסה חכמהבאים נכנסה עמו ערמומית .הוא רשע ערום .ומ"ש פרושיו ותנאיו הםמהל"ינוין
(ועיי' בגמרא שם ת"ר שבעה פרושין הן וכו')וכן צ"ל והלאאינן וכו'ועל
סופיתבוי.ו וצ'ל פרושין

ותנאיי
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ו הגר
מהן לאמלך ולאנשיא
על(,ושבלן)לוהבלןו והבורסיאין
ו
ד
ר
ב
ד
ו
ב
ש
י
ש
ם
ה
ל
סררה לרבים*איןמעמידין
ן
י
ר
ס
ו
מ
ולא כהן ג ואין
י
י
ד
י
מ
ע
מ
מהן אפוטרומומיןלליכתהוומניהם*:מרבייוסי אומרפמולין לעדותי רשב"ב אומראי,
נושאין מהן נשים
,
ן
ה
ארבעפררכפררזאין להםמימן ברכה* ואלו שכר כותבין* שכר

מתורנמנין* והמעות הבאות ממדינת הים* והנושא אשה לשםממון~:
יש שאשא אשה לשם ממון ויש
שנושא אשה לשם בדולה ויש שנושא אשה לשם שמים* והנושא אשה
לשםממוןעליוהכתובאומר בה' בגדוכיבניםזריםילדו עתה יאכלם חדש
את חלקיהם (הושע ה' ז') חודש נכנס וחודש יוצא והממון כלה .והנושא
אשה לשם זנות עליו הכתוב אומר אכלו ולא השבעו והזנו ולא יפרצו
וגו' ישם ר' י') 37.והנושא אשה לשם בדולה סוף שמעמידין עליו מאותה
משפחה למעט זרעו אחריו* והנושא לשם שמים עליו הכתוב אומר ברוך
אתה בבואך ברוך אתה בצאתך (דברים כ"חוי) ברוך אתה בעירברוך אתה
בשדה (שם שםנ') .ולא עוד אלא ו~מוציאין ממנובניםזכרים עומרבין תורה
ומצות בישראלומושיעין את ישראל בעת צרתם38:
שנושא אשה לשם זנות ווש

------

מאירעין

ותנאין קאי ,ובגמרא שם (כ.ב ע"א) תנא התנאיםמבלי  .D~lyמנלי  nStyסיר אמר רבינא שמורין הלכה
מתוך משנתוי תניה א"ר יהושע וכי מבלי עולם והלא מישבי עולם הן שנ' הליכות עולם לו אלא
שמורין הלכה מתוך משנתן (ועפי"ז הגהתי) .וצל מעמירי (ונשמנ,ה הדילת למסדר האותיות וקבעה
שלא במקומה בתיבה שתחתיה בשורהשנייה ונעשה מןוהכי
ן והדבלן ,ושביש כזהידוע הבקיאין
במלאכת הדפוס) .ומלת אלא הוספתי לתוספות ביאור .ואף בלא מלת אלא יתפרש בלשון בחמיה גי
אינן מעסיסיעולם .ובעלזיקוקין דנורא שינה לכלהסגנוןעפ"י נוסחת הגמרא :ו' במם' ר"א זוטאפ"י.
" שבת קי"ר ע"א וברש"'
הוא היה אומר (נמשך ר'יום') הגרע והבורסקי והבנא' (החנו והבלנא'עי
שם נדיה אלוכלים)אין מעמידם מהן פונס על הציבור ואין מעמירין מהן אפוטרופוס .ונקירושין פ"ב
ע"א .ת"ר כל שעסקיו עם הנשים סורו רע וכו' והגרע והבלן והבורכקי אין מעמידין מהם לא מלך לא
כ"ג וכו'  w*ttyובגליון .ועוד שם ת"ר עשרה דברים נאמרו נגרע מהלך על צרו וכו' והשורעל העריות
ועל הגזל ועל שפיכותדמים .ועיי' נערוך ערך כרסי וערך גרעג' .ועכ"פברייתאשלפנינו היא מקורית:
.
! בדי'א זוטא שם ד' פרוטותאין נהם וכו' ושכר הכא ממרינת הים והנושא אשה לשם כתובה שאין
שרישין לבניהם ולבני בניהם .ובפסחים נ' ע"כ ת"ר ד' פרוטות אין בהם וכו' מתורגמנין ושכר יתומים
ומעות הבאות ממדינת הים .ומפרשי לחו התם .עפירקא דר' הקרוש בנא דארבעה סי' ליב .ארבעה
פרוטותוכי' מתורגמנין ושכר הרחים ומעות הבאות ממדינתהים .וי"א אף המצפה לשכר אשתו .ונושא
אשה לשם כתובה(ועיי' פסחים שם) ,ושם בבא דשלשה סי' ע"א שלשה פרוטותאין בהןסי' ברכה שכר
אשה שכר רחים שכר בהמה ', :במקרא כתוב ואכלו ולא ישבעו הזנו וגו' " :בד"א זוטא שם תני
לההכי .יש שנושא אשה לשם זנותויש נושא אשה לשם ממון וכו' לשם גדולה וכו' לשם שמים .הנושא
אשה לשם זנותעליו הכתש אומר בה' נגדו וגו' הדש את חלקיהם חדש נכנס והורש יוצא וממונו כלה
(והדברים קטועין והגיה הגר.א בה' נגדוכי בניםזריםילרו והנושא לשם ממין עליו הכתוב אומר עתה
יאכלם חדש וכו' .והגיה וממונן אבד .אמנם העיקר להגיה כנוסחאשלפנינו) .והנושא אשה לשם גדולה
לסוף שמורירין אותו מגדולתו .והנושא אשה לשם  D'DWסוף שיוצאין ממנו בניםשמושיעין אתישראל.
ובקידושין ע' ע"א איתאמרא בשם רבה בר רב אדא אמר רב כל הנושא אשה לשם ממו; הוין לו בנים
שאינן מהוגנים שנ' בה' בגדוכי בנים זריםילרו
 .ושמא תאמר ממונן פלט .ת"ל  nhyיאכלם חורש את
חלקיהם .ושמא תאמרהלקוולאחיקה
 .ת"ל חלקיהם .ושמא תאמר לזמן מרובה.
חדש .מאי משמע
אר"נ נר יצחק הודש נכנס וחורש יוצא וממונן אבר .וכלי ספק דרב ברייתא מתני להו ופירשה ,ורגביי
נמי מברייתא שסיעליה .אלא שהתלמידים לא שלשלו את השמועה .וכולא ברייתאזואיתנייא בהרהבת
' הקרוש בבא רשלשהסי' קט1.
דבריםכעין תוספתא בסדר אליהו זוטא פ"ג צר ק;"ז עיי"ש .ובפירקאיר

ה,

יכל

עי

ת"י
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פרקי דרך ארק פ"א (מרראליהו זוטא פ,טז)

רביאליעזראומר נחמשה עשר באבולהלן תשש כחה של חמה
(ושל לבנה)ואין כורתין עצים למערכה מפני שאינם יבשים* ומאן דמוסיף
בדאורייתאמוסיףוזכי .ומאן דלאמוסיף תקבריה אימיה":
רבי אליעזר אומר בזמן שהחמה לוקה מימן רע לאו"ה ובזמן
שהלבנהלוקהמימן רע לשונאיהם של ישראל ()1מפנישמוניןללבנהואו"ה
לחמהי.י.י , .ואם למערבסימן רע ליושבי מערב ואם לקתה באמצע
מיס
 ,רע לכל העולם כולו,פניודומין [ל]דם חרב בא לעולמי דומין לשק
רעב בא לעולם ,דומין לזה ולזה חצי חרב וחצי רעב משתלחיןי לקה
בכניסתו פורענות שוהא לבאוביציאתו פורענות ממהרתלבא.ויש אומרים
חילוףהדברים.ואיןכל אומה ואומה לוקהשאין אלהיה לוקה עמה שנאמר
ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אבי ה' ישמוה".ב י"ב) .ובזמן שישראל
עושין רצונו של מקוםאיןמתיראין שנאמר כה אמר ה' אל דרךהנוים אל
תלמדו ומאותות השמים אל תחתוכייחתווהנוים] מהמה (ירמיהי' ב')נוים
יחתו והם לא יחתו":
---------מאירעין

שלשה דברים אמרו הכמים הנושא אשה לש"ש עתיד הקכ'ה להוציא ממנו בניםצדיקים גמוריםועליו
הכתוב אמר ברוך אתה בבואך: .הנושא אשה לשם ממוןעליו הכשב אומר עתה יאכלם הדש את חלקיהם
יעליו הכתוב אומר שקר ההן והבלהיופי .ובס'
הדשנכנס :חודשיוצא :ממון כלה lsn~ .אשה לשםיופ
"eז" 5ני"המד חדר נ' צדציד) ג' דברים אמרו חכמיםיש נושא
מעשה תורה (הוצאת מ,הר,א יעללינעק
אשהל'ט"ש ~לשם ממון  ceslזנת .הנושא אשה לשם זנות ;הכ"א אכלו ולא ישבעו הזנו ולא 'פרצו וסוף
יצא ממנה בן מורר ומורה .והנומאה לשם ממון עהכ"אכיבניםזרים :גו' חדש נכנס והדשיוצא והממן
בורה ממנו ולבסוף יצטרךלברית .והנשאה לש"ש עהכ"א ברוך אהה בבואך וגו' ולבסוףיוצאין ממנו
בניםשמוש.עין את ישראל .וע"ע סוף תענית במשנה .בגמרא :ועי',ש בירושלמי דמפרש למשנה עיפי
מדה מי שאמר זה לא אמרזה .והמפרשים שפ נרחקו ולא ירדו לסוף הדברים) ', :בסוף מס' תענית
תניא ר'אליעזר הגדול אמי מהמשה עשר באב תשש כהה של המה ולאהיו כורתין  Q'2yלמערכהלפי
שאינן יבשין  -א"ר  N'WIQוקרו ליהיים תבר מגל-
 .מכאן ואילך דמוסיףיוסיף ודלא מוסיף יאסף -
 .מאי יאסף -נ.איסיף -תני רביוסף תקבריה אסיה .וכיה בב"ב קכ"א ע"ב אלא דמלות
נ.איפיף-
לפי 'טאינן  rfntליתנייהו התם .והתם הנוסהא אמר רב יוסף .אמנם הנכון דר' ' qDIתני לה בברייתא
וכנו שהיאלפגינו .וע"ע בירושלמי סוף העניה ובפתיחתא דאיכה רבתיסי' ל"ג ובמשנה אבות פ"אמי"ג.
והגהלבנה לא נזכרה בכל אלוהמקומות:.בלי ספק שנשתרבנו לכאן מדלהלן ,ובעלזיקוקין דגורא הגיה
וגברה כהה של לבנה וא"נ '" :בתוכפתא דסוכה פ"ב .נזמן שהמארות לוקי; סימן רע לעולם .משל
ן וכו' הכניס את האורחים כעס עליהם אמר לשמש נטול את הבר מלפניהםוכו'.
למלך ביוד שבנהפיטרי
סימן רע לשונאיהם של ישראל [לימודי מכות] .משל לסופר
היה ר' מאיר אומר נזמן שהמאורות
ה .מי הוא דואג .מי שלמור להית לוקה .בזמן שתמה לוקה
קע
וו
צ
יי
'טנכ:ס לבית הספר ואמר הביאו רל
סינון רע לאו"ח .לבנה לוקהסימןליר? לשונאיהם של ישראל מפני שהעכ"ום יהמ
ה משראל מונ'ן
ני
ללבנה r~r1 .שלוקה במזרה ~ ralרע ל'ו'טב' מזרח במערב סימן רע ל'ושב'מ
ע
ומ
ירב באמצע וכו' .בזם;
'טנהפכוזיויהכמין דם פ:רענ:ת של הרב בא לעולם .כמין שק פורענות של דבר וש 5רעב בא לעולם.
בזמן שלקו בכניסתן פורענות שוהאלבא .ביציאתן וכו' וי"אחילוף הרברים.אין לך כל אומה וכו' אלוהיה
ל:קין עמה וכו' .בזמן שישראלעסוקין בשרה אין ד:אגין מכל:כ: .':במכילתא בא בהחרש הזה לכם.
נמצינולמדין שישראל מונין ללבנה והגוים להמה :כו' וכשהחמה לוקהסי' רע לגוים וכו' .ר' אמר(ועיי'
ברע אות כ' רפא ר' מאיר אומר) כשההמה לוקה במזרה סימן רע ליושבי מזרה וכו' .ר'יוסי אומר
במזרח סי' רע ליושבי מזרה וא' .ר' יונתן אומר אלו :אלו נתנו לגוים שנאמר וכו'.
כ'טהמזל:ת
ו משל לה"ר למלך ביוד וכו'
:בגמרא ל
ככהוקיכי"טע.אי ת"ר בזמן שההמה לוקה סימן רע לכל העולםכוי
כעם ?פיהם ואמר לעברו טול פנס מפניהט וכו' .חנא ר' מאיר אומר זמן שמארות לוקי; וכו' מפני
:כר .ת"ר בשן שהחמה לוקה 1כ ':מפני שישראל מנין ללבנה:כ .':לוקה
'טמלומריןבמכותיהן משל
במזרח :כ .':פניו דומין לרם :כ ':לשק הצי רעב באיןלעולם .לזו :לזו הרבוחצי רעבבאין לעולם(וליטון
-BI~S

כי
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רערז 4אמרר'אלעזרבן פרכא אם לקתה חמהבחצי חדשדנים פרים
ורביםבים והפירות מתחדשין באילנות* ואם לקתה לבנה בחצי מרחשון
חרב ודבר בא לעולם וצרות רבות מתהדשיןונזירותרעות:י'
שבוע שבן דור בא בו שנה ראשונה מתקיים המקרא הזה
[ו]המטרתיעלעיר אחתיעמום ד' ז')*שניהחצי רעבמשתלחין* שלישיתרעב
גדולומתיםאנשיםונשיםוטףיחסידים ואנשי מעשה
....ותורה משתכחת
מישראל .רביעית שובע ואינו שובע* חמישית שובע נדול יהיה והתורה
באיתומדיהי בשישית קולות* ובשביעית מלחמות* ובמוצאי שביעיתבן
חוזרתלל
]
ו
ב
[
'
ר
ד
ע
ו
ה
יהודה אומר דור שבן דוד בא בית
דוד
יהיה לזנות*
והגולן יאשם ואנשי בולן יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו* וחכמת סופרים
תסרח ויראי חטא ימאמוןי פני הדור כפני הכלב והאמת נעדרת שנאמר
דבהי האמת נעדרת (ישעיה נ'ט ט"ו)* ומהו נעדרת* אמר רביינאי שנעשית
עדרים והולכת לה* ומר מרע ממתולל (שם) כל מומר ממתולל*" אמררבי
יוחנן דורוכבן דוד בא [בהתלמידי חכמיםמתמעטין והשארעיניהם כלות
ביגון ואנחה* וצרות רבותובזירות קשות מתחדשות* ועד שראשונה פקודה
שניה ממהרת לבא*"רבינהוראיאומרדורשכן דוד בא [בו] הנעריםילבינו
--מאיר
עין

התוספתא קמועה) .לקה בכניכתו צו'וי"אהיעוף וכו'ואין לך אומהוכו' .שזמן שישראלעושין רצונו
וכו' .עכו"ם ואין ישראל יחתו .וסתם ברייתא זו היא כברייתא רר' אליעזר שלפנינו .ובפ"דרא פיז.
יכשישראלענשין רצונו של הקב"ה עושה ברחמיו הרבים ומכהה את החמה ושולח רוגזו ע 5אויה שנ'
כה אמרה'~גו' עכו"םיהתו ולא ישראל ,וע"ע במקומות שרמזתי במ"ע אות כ"ג במכילתא שם ,1 :לזה
י דוגמא " :בד"א זוטא פ .,,רשב'י אומר שבוע שבן דוד בא [בו] שנה ראשונה
המאמר לא נורעל
מתקיימת והמטרתי וכו' ,רעב גדול ומתים בו אנשים ונשיםוטף .והסירים ואנשי מעשה מתמעטין (לפנינו
חסר) ותורה משתכחת מלומדיה וכו' .שובע גדול אוכלים ושותים ושמחים (הגר"א ותורה חוזרת על
לומדיה) .בשישיתגו' .ובסנהדרין נ"זע.א ,ת"ר שבוע שבן דור בא בו שנה ראשונה מתקיים מקרא זה
וכו' ומתים אנשים ונשים וטף חסידים ואנשי מעשה [מתמעטין] ותורה משתכחת מלומדיה כו'ועיי"ש
ברצי .והובא במגילה י"ז ע"ב והאמר מר בשישית קולות בשביעית וכו' (ועיי"ש ברשיי דגריס שנה
ראשונה רעב ולא רעב וכו') .ובפסיקתא רבתי פ' החרש (ע"ה ע"א) ורבנ; אמרי (והיא עפ"י הגי' ת"ר)
שבוע שבן דור בא בווכו' אנשים ונשים והטף והתורה משתכחת מישראל .וברביעית רעג ולא רעב שוב?

כי

ולא שובע בחמישית שובע גדול ואוכלים וכו' והתורה חוזרת לחידושה וכו' .ועיי"ש במ"ע אות צ.ה ,ונראה
להגיה ר' שמעוןבןיוחאי אומר כמו שהוא בד"א זוטא (ובשה"ש רבה דאיתאמרא בשם ר'יוחנן .משום
רשכ"י אמרה .וד"ל משום רשנ-י כמו שהוא בהרבה מקומות אלא שנשמטו המלות)ובני מררשאאיתנייא
סתמא :ת שם בד"א זוטא .רבן גמליאל אומר רור שב; דוד באבית הועדיהיה לזנות(עיי'רשיי סוף
 (nDIDהגליל יחרב ואנשיהגליל יכובכו וכו'ויראי חטא ימאסו וכו'פני הדורכפני הכלב והאמת נעדרת
וסר מרע משתולל (וכיה במקרא) .ותו לא .ובסנהדרין שם .תניא ר' יהודה אומר וכו' והג5י 5יחרב
ארץ
והגבלן יאשם ואנשיננול 'סובבו (ברשיי ח"גוהגל; מקום ששמוכךישתומם1ea~l .הגבולאנשי
ישראל.ל.אאנשיגזיתסנהדרין ,ובהגר"אואנשיחיל) וחכמת הפופרים וכו'פני הדור כפני הכלב (בהגר"א
נמחקועיי'רש'.י) והאמת נעדרת ופר מרע משתולל .מאי ותהי האמתנעררת .אמרידבי רב (אוליצ.לדבי
ר'ינאי וכ.ה בהגהות דקדוקי סופרים) מלמד שנעשית עדרים עדרים והולכתלה .מאי וסר מרע משתולל.
אמרי דבי ר' שיקא כ5מי שסר מרע משתוללעל הבריות(ועיי' בהגהות דקדוקי סופרים) .ולנוסחתנו היא
מענין עורךמסתולל בעמי (שמות ט'י"ז) .ובסוף  naleנכלל זה המאמר עם המאמרים דלה5ן 5ר'גהיראי
ולר'נחמיה כאחר עם המאמר שרו חכימיא 5מיהוי כמפריא(עיי'5 (s~ysר' אליעזר הגדול p'y, .בפסיקתא
' בד"אזוטא לתא ובסנהדרין אמרה ר' יבהק לר')" rsבשם ר'יוחנן .והיא
רבתי שם ובמ"ע אות ע"ז :י
שם קורם הברייתא ת"ר שבוע שבן דודבא .ואינו מהברייתא א5א הוספה היא מג5יק שבא לפנים ,ולשון
י מוכיחכן .דלהלן בתנאי נקט ר"ג אומר.ועיי' בפסיקתא רבתי שם ובמ"ע אות צ,ו:
אמרר.

גנוי

יהדות ורוח
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אפ"טז,
פרקי דרך ארץ פ"א (סדר אליהו זוט
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זקנים וזקנותיעמדו בפני הנערים ובת קמה באמה כלה בחמותהואין הבן

מתבייש מאביו*" רבי

נחמיה אומר דור שבן דוד באעניות הרבה (יההוקר)

[והיוקר] יעות והגפן יתן פריווהיין (מיוקר) [ביוקר] וכל המלכיות כולן
יתהפכולמינותואין תוכחות*י' אמר ר'יוחנןאין בן דוד בא אלא בדור
שכולוזכאי אוכולוחייב* בדור שכולוזכאימגל ,שנ' ועמך כלם צדיקים
(ישעיה מ' כ"א) .בדור שכולוחייבמגלן שנ'ויראכיאין איש וישתומםכיאין
' (שם נ"ט ט"ו)47:
מפגיעוגו
רביאליעזרבןיעקב אומריישבי נפריםכיושביקבריםוחייהם
אינםחיים וממונםאיןממוןי ועל בנותיהם הוא אומר ארור שוכב עם כל
בהמהידברים כ"ז כ"א)4:
]
י
ת
ר
ת
מתלתיאוי לה
ן קממא אומר (ניב תרתק) [סב
רבי דמי
בלא מהדרא4":
ו
לינקותא דאזלא
שמואל המטן אומר בנפול אויבך אל תשמח וגו'0:ג הוא היה
אומרדחיל מן לא דחיל* ולא תבכה עם דבכיי ולא תבצי עם דבצי .ולא
תבהית עם דבהיתי ולא תנהין עם דגחיןי שמא שוטה ותמצא מביאך

לידי

שטות:י5

מאירעין

' 4בד"א זוטא ר' נהוראי אומר וכו'וקניםיעמדולפני נערים (וכן נראה להגיה) בת קמה וכו' ואק
הבן מתבייש מאמו (הגר"א מאביו) .ובסנהדרין וכלה בחמותה ופני הדורכפני הכלב (וע"כ מהקו הג"רא
לעיל)ואין הבן מתבייש מאביו ,ובסוף  naloנכלל כולו במאמרו של ר"א הגדול כמ"שלעיל Dr1גריס
נעריםפניזקנים ילבינוזקניםיעמדו מפני קטנים ובן מנוול (אול' צ"ל מנבל)אב .בת קמה כו' בהמותה
איש אנשי מתופני הדור כפנ' הכלב הבן אינו מתבייש מאביו ועל מהיש לנו להשעןעל אבינו
אויב
שימים y.y,.בפכיקתא שם ובמ"ע אות לח .וכל אלו הדברים הם מיוסדים ברברי הנבואה מיכהג'ה'.
שב
ו'ט"ו.ז'  OIDVI ,'1בז' " :בד"א  NDtrר' כהמיה אוסך וכו' עוות תרנה והיוקריעוות והגפן תתן
פריהוהייןיהיה ביוקר והמלכות תהפך למינותואין תוכחת .ובסנהדרין תניא ר' נחמיה אומר וכו' העזות
תרבה והיוקר 'עות (רשיי שלא יכבדו זה את זה .יקר כבוד .ל"א היוקר  h'y,מכונר שבהן יהא עוותן
ורמאי מ"ר) והגפןיתןפריווהיין ביוקר(עיי' רשיי) ונהפכה כל המלכות למינות.ועיי בהגהות דקרוקי
 D~-DIDאות א' .ובסוף סוטה קידם המאמרבית וועדיהיה לזנות .נעקבות משירא הוצפא ימגא ויוקר
יאמיר (ס"א והיוקר יעוות) הגפן תתן פריה והיין ביוקר ואין תוכה' .ועיי' רשיי שם ובגליון מרפוט
אמשטרדםישן .ובמ.ע בפסיקתא שם ממדרש שה.שעניותירנהויוקר הווה והגפן תתן פריהוהייןיסריח
(בעל זיקוקין דבורא שינה פני המאמרים עפ"י הגמרא) :י' הוא בסנהדרין ציה ע"א עיי"ש ואינו
מהברייתא אלא היא הוספה' מגליון כדלעיל .וכוונת המוסיף היתה כעין פירוש למה ששנו התנאים.
ומזמנים שונים דבריהם .מזמן הורגן גיהמ"ק .ומזמנו של ברכוכבא .ומזמן תגבורת המינותע"י המלכות.
 .הואהיה אומר (נמשךעל מאמר הגרעוכו'עיי'לעיל)
וסגנוןהנביאים נפיהם " :במס' ד"א זוטאפ.י
כפרים והולכי מדברות חייהם אינן חיים וממונם אינן שלהם ובניהם אינן שלהם .ובעירונין נ"ה
יושבי
ע"נאר"י אמר רב יושבי צריפין והולכי מדברות חייהן אינן היים תשיהן ובניהן אינןשלהן .תניאנמי
הכי אליעזר איש ביריא אומר (אולי היינו ראשי שלפנינו עיי' בס"הד ע' אבא ביראה) יושני צריפין
כיושבי קמרים gv,תותיהם הוא אומר וכו' (עיי"ש ברשיי) .ובפסחים מ"ט ע"נ שנו כן ע 5בנות ע"ה:
י כד"א זוטא הוא קודם מאמר הגרע וכו'ועליו קאי הח"א הגרע הח"איושבי כפריםעיי'לעיל .וח"ג התם
ר"י בן קסמא אומר סבא תלת (הגר"א תרי מתלת) ווי להדא דאזלא ולא אתיא ,ובשבת קצב ע"א תניא
ר'יוסי בר קיסמא אומר טבא הרי מתלתווי לה לחרא דאזלא ולא אתיא .מאי היא א"ר חסדא ינקותא
ועיי"ש ברשיי :יי אמת פ"ר מ"ט ועיי"ש בגוסהת הר.מ ורשיי ור'יונה .ועיי' לקמן בריש פרק קנין
תורה; י"svaזיקוקין דנורא המציא לו נוסהא מרעתו והציע לה פירושו .וה,ג לאתדהיר עם לאדחיל
ולא תבכהעםדלאבכיולא תנצי עם דלאבצי ולא תכהית עם דלא נהית ולא תגהיך עם דלא נהיךוכו'.
ופירטעפ.י מה ששגו נר"א רבא פ"נ לא .שמה אדם בין הבוכים ולא יבכהבין השמחים וכו' כ55ו ש5
דבר אל 'שנה אדם דעתו מדעתהביריווגני אדם (ע"' נכלה רבתיפ"י וסגנון אחר בד"א זוטא פיה).ועל

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
טרקי ררך ארץ פ"א (סדראליהו זוטא פ"טז)
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ןבן פנחס אומר הבא ימרו תבליתא דבבל שוניא שרצוניא
יוחנ
ואקחסלאושיצריא תבלותא דהבלאימא.רביעקיבא אומר אף אקרוקיא52:

כלעירשאין בה עשרה דבריםאין תלטידי חכמים רשאין לישב
בתוכה ,ואלוהן .בית הכנמת .ובית הכמא ובית המרחץ .ובית מלמדי
תינוקות .וביתדין מכיןועונשין .וקופה של צדקה .וקופה של בשמים,
וקופה של תמחוי ,רבי עקיבא מוסיף כלמיני פירות .שכלטיני פירות
מאירין אתהעינים":
מאירעין

ולא תפצי וכו' המציא לו פירוש שלא יאכל בצים אוקישואין .והנה הנץ ממח שהוא רחוק רכלכיהאי
שבש תנאואזילאין הדברים דומים להא דד"א רבה שנשנה שם דברוהפיכו .וכא;מסיים בטעמא שלא
יעשה כל אלה שמא שוטה וכו' .ופירושו על לא תבצי הוא בלי שום יסוד .ובאמת המאמר כפשוטו
וכנוסחתו ,דהיל מן לא דהילכי חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ונוטה (משליי,ד) וע"כ התירא ממנו
ולא תתחברעמו ,ולא תבכהעםרבכיכשאין 5ך סבה לבכות .ולא תבצי עםדבצי לא תחפש עם המחפש.
בערוך ערךביןו' .בץ תרגום וחופש כלחדרי בטן ונציא כלהון גויא דכריסא ,וענינו כענין לא תגחין.
כלו' לא תחפש אםאינךיודע סבת החיפוש ,ולא תבהיר עם רנהית לאתתבייש עםהמבייש את עצמו,
א"נ בהית כמובעית .ופירושו לא תפחד עם נעל פחד .ועם דגחין ושוחה עצמו 5א תגחין .שמא הוא
שוטה ותמצא מביאךלידי שטוח .ע"כ חקור תהלה אחרי סבת הדברים 1 :זה המאמר משובש כאן.
ימא תכילתא
והובאהברייתא %בקירושין ע"ב ע"א .תניאנמיהכיחנן(היינויוחנן)בן פנהם אומר
רכבל .שוניא וגוביא וציצורא תכילתא דחגיל'מא .ופרשיי הביל 'מא שם מקום .תכילתא דבבל מכל'5א
ותפארתה של בבלליוחסין .שוניאוגוביא וציצורא מקומות הם .תכילתא דחביל ימא .ובערוך ע' תכלת
כתב .זהפ"רבינו חננאל ז"ל גקידושי; ובב"ר פרשה ליח (לפנינו ל"ז) הניל ימא תכילתא בפנל .פי'
' אחר אחרית בבל .והובאה
תכלתכלו' מה תכלת מובחרשבגלימא כךזו מובחרתשל ארצות שלבבל.פי
ברייתא זו ראיה למימרא דאמוראי גקיד~שין שם ,אמר רמי בר אבא חביל ימא תכילתא דבבל שוניא
וגגיא תכילתאדחביל 'מא רבינא אמר אףציצורא .ובתר הכי אמרו שם מאיחביל ימא א"ר פפאזו פרת
הבחימי .וזהו לשון בראשית רבהלפגינו שם .ויחי מושכם ממשא .אלעזרבן מנחם אמר (ונראה רהילוף
שמות כאן עם חנן בן פנחס) מישה מיתה ,מדי הנלה .עילם גובבי גוססת .הבל 'מא תכלתא דבבל.
צורצייר(אוליהיינו ציצורא) תכלתא דחב 5ימא .ונוסחת הילקוט שם .עילם וגונבי גוססת .הבל ימא
תכלא דבבל ,צורציירהתכלתן דחנל ימא ,ורישא של מדרש זה הואבקידושין ע"אע"נ אמר רב פפא סבא
משמיה דרס,בסלבריאה ,מישוןמיתה,מדיחולה.עילם גוססת וכו'וליי"שברשיי .ואיתא לכולאבירושלמי
יבמות סמא בשינוי נומהאות ובפ"א דקידושין בשינוי אחריני  t'DY1 .wtttyאלה המקומות יש להגיה
לפנינויוחנןבן פנהם אומר חבל ימא תכליתא דבבל .שוניא וכו' ונוצרייה (כיה בירושלמי ת' וציצורא
שבבבל') תנליתא דחבל ימא .אמנם במלות שרצוניא ואקח סלא לא אדע להםתיקון .והא דאמרר.ע אף
אקרוקיאאולי היא אקראדתולבנקי שהוזכרהבקירושין שם (ובעלזיקוקין הנורא הוא ולאידע מאי חזא):
'ן בפרטןאי אתה מוצא אלא שמונה .והיא ברייתא בכגהדריןי,ז ע"ב (וזה נעלם מבעלזיקוקין דנורא).
ותניא כ5עירשאין בה עשרה דברים הללואין ת"ח רשאי לדור בתוכה ,ביתדיןמכין ועונשין .וקופה
ש 5צדקה נגבית בשנים ומתחלקת נשלשה ובית הכנסת ובית המרחץ וגיח הכסא רופא ואומן ולבלר
וטבח ומלמדתינוקות DIWa .ר"ע אמרו אףתיגיפירא מפנישמיני פיראמאירין אתהעינים (ועפיי הגהות
הב"חהסגירומלתוטבח) ,והכאה שםברייתאזועל הא דשנו כמה יהאנעיר ותהא ראויה לסנהדרין ק"כ,
סופרים .והרמ,גם בה'
ועיי"ש בפרשיי ובפי' ר' חננאל מה שטרחו למצא מנין ק"כ .וע.ע בדקדוקי
 .ובה' r1y1
סנהדרין ספ"א כלל רופא אומן בחראעיי"ש בכסף משגהולחם משנה (ודברי הלהיםמתמיהיי)
ספיד כתב ,כל ע"ר וכו' ואלו הן רופא ואומן (והשיח לחו בתרתי עי"ש כלהם משנה) ובית המרחץ
"31הכס ומיםמצוין כגון נהרומעיין וניח הכנסת ומלמר תינוקות ולבלר וגנאי צדקה וב"רמכין וחובשין.
והם עשרה .והנה קופה של צדקה ושל תמחוי הם נכללו בכלל גנאי צדקה .ומים מצויןדליתנייהו a1e1
מקום בנוסחתינו על כרחך דבנוסהת הרמ"בם הוו .וקופה של בשמים ליתא בגומחתו אמנם היא מונה
רופא ואומן בתרתי דליתנייהו בנוסחתינו .ואולי יש להוסיף בנוסחתנו רופא אומן (בחרא) ומים מצמן.
ויעלהמנין עשרה .ובעלזיקוקין דנוראמוסיף ומונה ט' כלמיניירק.י
'פירות .ר"ע מוסיף וכו' .ולמנות
פירות היא אחיזת עינים דא"כ מאי מוסיףר"ע .ועלמיני ירק כתב בפירושו דבעירובי נ"ה ע"ב אמר רב
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משנכנסורבותינו בכרם ביבנה אמרויבאשיבוקשדבר מקרא ולא

ימצאו .דברמצוה ישוטטומעירלעיר [ולאימצאו .שנ' ישוטטו לבקש את]

ורוכביןועולין על עמקי השרץ שנבע
דבר ה' ולא ימצאויעמום ח' '"ב).יהי
בככר ויבקשו דבר ה' ולא ימצאו .אמר ר' שמעון יוחאי חם ושלום
זרעו (דברים ל"א כ"א)
שתשכח תורה מישראל
שנאמרכי לא תשכח מפי
]
ר
מ
ו
א
ואיש
אלא אישפלוני (אומר) [מטמא] ואיש פלוני מטהר [אי
ברורה:עשפלוני
פלוני מתיר ,ולא נמצא דבר ברור ולא משנה
ן להלואה .ששכר הלואה אין לו שיעור :ויראו
ר"א אומרכיפי
השומרים איש יוצא rDהעירויאמרולו הראנו נא את מבוא העיר [ועשינו
עמך חמד] כשופטים א' כיד) .ומה (המר) [חמד] עשו .ויכו את נסבא)העירלפי
ה שכר נטל אותו
חרב ואת האיש ואת משפחתו שלחו (שם שם כ"ה) 1ימ
האיש,וילך האיש ארץ החתים וגו' (שםט"ו) .היא לוז שצובעין בה תכלת
-------מאיר

ב,

עין

הונא כלעירשאין בה ירקאין ת,ה רשאי לדור בה וכו'(עי"ש ברשייותו') .ובאמתאין זו ברייתא אלא
ע"נ דבל 'רק מוריק ולא חשנו
אדר.ה .והתם מקשיעליה מברייתא ומתרצי 5ה.ועי" ברכות
נייר
"א
מכ
'טום ירקלמזין אלא קלח של כרוב .וע"ע בע"ז י"א ע"א ובתו' שם דאי
יירקידמעלי .ועכ,פאין להוסיף
ילמנות כלמיניירק .ונענין בית הכסאיש להעירע 5הא דגרסינן בברכות ח' ע"א מרזיטרא אמר ;5ת
מצאזו בית הכסא אמרי במערבא הא דמר זוטרא עדיפה מכולהו .ועיי"ש ברשיי .וע"ע שם כ"ג ע"א
וברשיי שם בדיה בי"הכס קנוע.ובענין קופה ש 5בשמים 'ש להעיר ע 5הא דנ"ק פ"ב ע"א דהשיבבין
' תקנותשתיקן עזרא שיהורוכליןמחזירין בעיירות (פרשיי ולאיוכלובניהעיירות לעכבעליה;) .ומפרש
י
לה בגמרא משום תכשיטי נשיםכדי שלאיתגנו עלבעליהן .והרוכלין סורן רעקידושין פ"בע"א .וביבמות
רוכל וכו'(ועיי"שברש.י .אולם פשוטו דפצעים שהרוכל גורם בשלום הבית קאמר,
סיגע"ברביםהיופצעי
וכרמוכח סמה דמסיים המרגילים לדבר ערוה) .וע"כ אמרו שיהא נעיר קופה של בשמים שלא יצטרכו
 .עודאני רואה להעירדבחולין ט' ע"א אר"י אמר רב ת,ה צריך שילמודנ' דברים כתב שחיטה
לרוכליי
ומילה (ואנא מהנח בהו כימנא של 6אחדעל אחיך) ,א"כבציר לחו טבח ורופא אומן (כפירש"י) ולבלר:
'
 .בריש תוספתא דעדיות .כשנכנסו חכמים לכרם ביבנה אמרו עתידה שעה שיהא אדם מבקש דבר
מרברי תורה ואינו מוצא שנאמר (לכן) הנה ימים באים נאם ה' (וגו'] ישוטטו לנקש (אתן דבר ה' ולא
ימצאו וגו' .דבר ה' זו נבואה .דבר ה' זה הקץ .דבר ה' שלא יהא דבר מרברי תורה דומה להבירו .אמרו
נתחיל מהלל ושמא' וכו' (והוצרכולעדיות) .ובשבת קליה עצ .ת"ר כשנכנפו רבותינו לכרם ביבנה אמרו
;תידה תורה שתשתנה מישראל שנ' הנהימים נאים נאם ה'אלהים והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם
י אם לשמוע את דבריה' .וכשב ונעו מים עדים ומצפין וער מזרח ישוטטו לנקש את
~לא צמא למיםכ
דבר ה' ולאימצאו .דבר ה'זו הלכה .דבר ה' זה הקץ .דברה'זו נבואה .ומאי ישוטטו לבקש את דבר ה'
אמרו עתידה אשה שתיטול ככר של תרומה ותחזור בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לידע אם טמאה היא
יאה טהורה היא ואין מבין (ואהה הופסקה הברייתא והוו בה לפרשה ועיים ניתוסףעל הא דר' שמעון
מלת תניא.עיי' בהגהות דקדוקי סופרים) .רבי שמעוןבן'יח
י אומר ח"ו שתשתכח תורה מישראל שנ'כי
לא תשכח מפיזרעו .א5א מה אג' מקיים ישוטטו לבקש דבר ה' ולא ימצאו .שלא ימצאו הלכה ברורה
ומשנה ברורה במקום אהד .והנה לנוכחתנו פי' דבר מקרא שישכחו אף מה שכתוב במקרא וכל שכן
להם המקראות סתומות ולא ידעו לפרשם .ופי' דבר מצוה שלא ידעו ויבינו ענין המצות שצותה
שהי
יה .והיורוכניןוכו' .ורשב,י אמר ח"ו שתשכח התורה כמושהיא במקרא אלאשיהיו נחלקים בפירושה.
יר
הו
ת
והיה זה המאורע אחר הריסות ביתר וסיתתו של ר"ע ,ובשלפי השמד נכנסו לאושא כדאיתא במדרש
שה"ש פ"ב בפ' ממכוני באשישות .ואח"כ החזירו העטרה ליושנה ונתכנסו ביבנה כראיתא סוף ברכות.
וע"כ תפסו כאן בלשון משנכנסו .וקודם שלפי השמד לא היתה התזרה רק נגל'לי וכמ"ש גמדרש שם
אצלזקני הגליל ואמרו כלמישהיא 5מד יבא וילמד וכל מי שאינו למד יבא וילכודוכו' .וכשהיו
שלח
ין לדבר הלכההיו רוכביןועילין לארץהגליל .כנ"לעפ"יהענין ומה שהגהתי היאכפי הכרההענין.
נצרכי
ובעלזיקוקין דנורא שינה כ 5הענין וה'טכיח את המקור יסדר כולא עפ"י לשון הגמרא דשבת עם מה
שניתוסף שם בהוך הברייתא:
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לכל ישראל ,ולא עוד אלא שעלה סנחריב ולא בלבלה ונבוכדנצר ולא
החריבה .ואפילו למלאך המותאין לו רשות לעבור בתוכה .אלא זקנים
וזקנות שבה בזטן שדעתן קצה עליהןמוציאין (אותה) ] [anlwחוץ לחומה
והן מתין ,והלא דברים קל וחומר ומה אדם שלא הלך ברגליו ולא דבר
בפיו אלא הראםבאצבעו .ברםלו ולכל משפחתו הצלהעדסוף כל הדורות.
המלוהתלמידחכםמעירלעיר ומכרךלכרךוטטדינה למדינה ומהלךברגליו
ומדברבפיו על אחת כמה וכמה שישול שכרומלפני הקב"ה":
י כל המהלך בדרךואין לו
אמר ר' יהוש
ה
י
ו
ל
יעסוק
ו
עבןל
ת
י
'
א
הם
ם
י
ק
נ
ע
ו
לנרנרותיך (משלי ":)'1י
בתורה שנאמרכי לו חן לראשך

פרקב'.

רכיאליע1ר אומר כל העומק בתורה לשמהזוכהלדבריםהרבה!.
ולאעוד אלא שכל העולם כולוכדאי הואלו .נקראריע אהוב ,אוהב את
מאירעין

 .תניא היה ר' מאיר אומר(ולפנינו ר"א אומר היא tel~tno
" בבוטה מ" 1ע"א הובאה ברייתאזו
ראשי תצוה ר"א ור"מ) )I?D1ללויה ששכרהלויה אין לה שיעור שנאמר ויראו וגו' וכתיב ויראם וגף ומה
חסדעשו עמושכל אותה העיר הרגולפי חרב ואותו האיש ומשפחתו שלחו; .אח"כ מתחיל המאמר.וילך
האישוגו' ,תניא היאלוז שצובעין בה תכלת היא לוז שבא סנחריכ וכו' זקנים שבה בזמן וכו'יוצאין
ץ לחומה וכו' ק"ו ומה כנעני זה
דיבר בפיו ולא הלך ברגליו גרם הצלה לו ולזרעו ער סוף כל
חי
הדורותמישעישהלויה ברגליו עאכ"וכ ,במה הראה להם .חזקיה אמר
עקם להם ר' יוחנן אמר
בסיי
באצבעו הראה להם .תניא כוותיה דריי בשביל שכנעני זה הראה באצבעו גרם הצלה לו ;לזרעו ער סוף
_.,כ...5הרורות .וברייתא זו היא כעי; הברייתא שלפנינו .אולם כל הסגנון הוא משונה מסגנון התלמיד
ה וכו' (ובגמרא
וברייתאמקוריתהיאובעלזיקוקין דנורא השוה הסגנון .והוא גורםכופ';ללויה שהשכרליי
ששכרהלויה) .ומראין הדברים שהנוסהאהעתיקההיא הלואה מן לוה (כמו צואה מן צוה קואהמן קוה.
עיי' סדראליהו רבאצדי"ס ובמ"ע שם אות כ"ג) ובמשקל אחרליווי (מכילתא ריש נשלח .וכןציוויוקיווי)
ושינו המלה לזמרהלזיה שלא להחליפה עם הלואתממון .ונמצא דוגמתן מן ינה הונאה והזנייה(ועיי
בסידור עבודת ישראל שטרח להוכיח שעיקר הגוסחא הואולוית המת ולא הלוית המת ומכאן תיובתיה).
ועניןלוזשאין מלאך המות שולט בה נזכר בסוכה נ"נ ע"א,וענין אחר הוא באתרא רקושטאסנהרריןצ"ז
כהאלאשאין מתים קודםומנן :א  nDIC1שם ונתוסף כאן וע"כ הנומהאליה ולא הלואה.
ע.א
מיתקי
יין רנואהוסיף באןעוד ה' דברים מהגמרא וא' מהם הוא בגמראברייתא דתנורבנן .והשמיט
ובצל
וק
שז
המלות ת"ר ובזה סימא אתעין הקורא:
פרק נף* ; בי"תא איתוספא בסוף מס' אבות .וח"ג התם שנו חכמים בלשון המשנה ברוך
שבחר בהם ובמשנתם .ר' מאיר אומר כל השסק בחורה לשמה גוע אמנם בעיקרה הינן הש שנויה.
והנה לפנית מס' כלהרבתי הרפסה בש"סווילנא) כוללת עשרה פרקים והש גמרא ~'DDכלה .ומוהריי
אבוהב בספרו מנורת המאור הכיאה .ואעתיק כאן מדבריוסי' קע"ט .כדגרסינן בפק דכלה המסתכלאפי'
בעקבה של אשההויי;לו בנים בעל'מימין וכו' .ואמרינן עלה בגמרא וה"מ כרמענרא בההיא ביאה.
י מלאכי השרת וכו' ואמרינן עלה בגמרא אמר
ואמרינן התם במשנה א"ריוהגןבן דהנאי ד' דברים שחול
וכו' ,וכל זה היא מכלה רבתי .והר קרא
רבא מדותיו של הקב"ה מדה כנגד מרה הוא הפך שלהני
לאלו הלבות שנשנובברייתא דכלה משנה .ומח שסידרועליהן בכלה רבתי היא גמרא שלהן .ובסי' רנ"ח
כתב .במם' כלהפ' רמ"א כל העוסק בתורה וכו' כדאיתא נמם' אבות .והנה מסכת כלה שלפנינו בהוצאת
הש"סאינה רק פרק אהד ובגמרא דכלה רבתי נתחלק פרק זהלב' פרקים .שינך פרקים מפרק ל ולהלן
הםברייתות מהילכות דרך ארץ שנסדרה גמרא על"הו .ופרקשמיני של אלו הברייתות הוא פרק קני;
תורה שניתוסף למם'אבות .הרילמרנו שעיקר ברייתאזו הוא  'DD1ררךארץ .אלאכיון שנתוספה לפרקי
אנות השמיטוה המעתיקים ממס'דרךארץ .ורואהאני לרכר כאן כגלגולן של ההוספותלפרקי אבותלפי
שיצטרך לנו כאן באוהו פרק לקמן .בפרקי אבות הסרורות לנו במשניות ובגמרא ההלכות האחרונות
בפה הם( .כ') .יהורהבןתימא אומרהויעז כנמרוכו'.היאהיה אומרעז פנים לגיהינםוכו' .יה"ר מלפניך
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המקוםאוהב אתהבריות .משמה את המקום משמח את הבריות ,ומלבשתו
מאירr~P

היא שתבנה עירך במהרהבימינוותן חלקנו בתורתר( :כ"א) .הוא היה אומרבן חמש שנים למקרא וכו'.
(כ"ב)יבןבגבג אומרהפוך גהוכו'( .כ"ג) .בן הא הא אומר לפום צערא אגרא :פיוא' .שנו חכמים כלשון
המשנהוכו' .וכך הם סדורות בפי' המשניותלהרים .אלא שעל הלכה כ"א הוא היה אומרבן חמששנים
למקרא וכו' לאפי'כלום .ומשתיקתו ראיה שלא היתה בנגיהתו .ועל יה"ר מלפניך וכו'פירש .וכאשר
סופר זה ] ntSPD[Dהבושת בקש ואמר ה' אלהינו כאשר חננתנו זאת המעלה כן תחננו להבנות עירך
 .ובפירוש המיוחס לרשיי כתב בהלכה כ',
במהרהבימינו .למדנו מזה שלרעתו תפלהזומגוף המשנההיא
יהודהבן תימא אומרהויעזוכר .בסמוך 5ההוא דר"ע דקאמר עשה שנתך חול חנינא 5ה במס' פסחים
בפ'ערבי פסחים (קי"נ לא) וכו' ,ואה"ב כתב ,כתוב במשנה הואהיה אומרעז פנים לגיהנם ובשת פנים
לג,עיה"רוכו'.ומוסיפין כאןר'נתן אומרוכו'וברייתא היא דנהוג עלמא לאומרה והיא במד' כלה :ולחננת
 .במחזורמסיים מס' אבות במשנת יהורהבן תימא אומר
דברירשיי אעתיק הסידור שנמצא במחזורניטרי
וכו' לעשות רצון אביך שבשמים ,ואח"כ כתוב חפלת מסכת אבות .ואח"כמתחיל .שמואל הקטן אומרבן
 .עז פנים ר' אליעזר אומר
חמש שנים למקראוכו' .תניא ר'נתן אומרעזפנים לגיהנם :בוש פניםיגיע
ממזר .ר' יהושע אוכרבן הנדהי ר"ע אומר ממזרובן הנדה .אף לא עמרו אבותיועל הרסיני (מס'כ5ה.
ובנא אף לא וכו' ליתא התם) .וע 5כולם אליהו כותב והק' הותם אוי לו לפוסל את זרעו ולפוגם את
משפחתוולנושא אשה שאינה הוגנתלו שכל הנושא אשה שאינה הוגנתלו אליהו כופתו והק' רוצעו וכל
הפ:ס 5פסול ואמר שמואל במומו פופל(קידושין ע' ע"א ,ומאמר שכל הנושא וכו' חסרלפנינו שנשמטמן
הוגנתלועדהוגנתלועיי"ש) ,סוף אדם למות וסוף בהמה לשחיטה הכל למיתה הן עומדק ר' אבא אומר
ו בתורה ועושה נחת רוחליוצרו וגדל נשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם
אשרימי בתורהועמי
שלמה בחכמתו טוב שם משמן טכ ויום המות מיום הולדו (ברכותי"ז ע"א עיי"ש ומלות
ועליו אמרשגדי
ר' אבא אומר 5יתנייהו התם .ובפירוש הויטרי הגי'מיכן א"ר אבא) .קמור תורה הרבה כדי שיתנו לך
שכר הרבה ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיר לבא (אבות ספ"ב בשינוי נוסהא עיי"ש) .ר' הנניאבן
עקשיא כו' :כך שנו חכמים בלשון המשנה ברוך שבהר נהם ובמשנתם .ר' מאיר אומרוכו' ער ואומר ה'
ימלוךלעולםוער .ה'מלכותיהקאיםלעלםולעלמיעלמיא.ב; בג בג אומר הפוך בה וכו' ובה ההוי ומינה
'לפנינו לקמן) ,יה"ר מלפניך ה' אצא שיבנה בי"המק במהרה
לא תזוע כו'בן הא הא אומר וכו'(ועיי
בימינו .ר' הנניא בן עקשיא גו' :ובפירוש הויטרי כתב .תניא ר' נתן אומר ברייתא ואף הוא (מונהג
לאומרו בסוף בעשרה מאמרות וקמפרש ואזיל עז פנים מהו.ולי הכותב נראה לגרוס ר' יהודה הנשיא
דכךהיאשנוייה במסכתכלה ועלהדריי הנשיאקיימי הנך תנאי ר"אוריי ור,עוכו'.ע"כ .ובאמתשלפנינו
איןהגי'ר'נתן אומר אבללפנינוהגי' ר'יהודה אומר .והוא סתם ר' יהודה(לפגינוהגי' ובשתפנים לנ"ע
אב 5בכלה רבתי הגי' בוש פנים .כמו שהיא בויטרי .ונוסחא עדיפא היא כי ההיפך לעז פנים הוא בוש
פנים ,אבל בשת פנים הואההיפך לעזותפנים) .ומעתהנבין דברי רש"יי רש"' היה לו בנוסרתו יה"ר וכו'
ה זו אינה א5א מנהג שנהגו לאומרה בסיום המסכתא וע"כ אמר
אחר המאמר הוא היה אומרוכו'.ותפי
כתוב במשנה הוא היה אומרעז פנים וא' .כלו' שזה המאמר הוא מהמשנה והוא ליהודה בן תימא.
ואה"ב כתב ומוכיפין כאן תניא ר' נתן אומר וכו' וברייתא היא דנהוג עלמא לאומרה והיא במם'כלה.
שהיתה נוסחתו כנוסחת הויטרי (ובגליון שים ווילנא הרפיפו ע"ז ,ע' בסידור רב עמרם גאון ,והערה זו
אינה מועלת כלום להבנתרש"י וכאשר נראהלהלן) .אבל אםהיולפניו שאר ההוספות שהםבויטרי הא
דמם'קידושין ודמם' ברכותאין להוכיח מפירושו .אנף מה שמוכח מפירושו דהאינן ה' למקרא וכו' ורבן
בג בגובן הא האהיולפניו סדורות כמו שהםלפנינו .וצריך לנמר שהיתה נוסחתו שמואל הקטן אמר בן
ה' למקרא כמו שהיאבויטרי .שהרי לנוסחתו סיום המשנה הוא יהודה בן תימא אומר וכו' ואח"כ יה"ר
תפלת המיום וא"בע5מייהיה נסמך הוא היה אומר ,ובפי'לויטרי כתבע 5בבא שמואל הקטן אומרבן
ה' למקרא וכו'וז"ל .ברוב המחזורים שנינו ההיא דשמואל הקטן אומר בנפול אויבך אל תשמח בסוף
ה נפ'בן זומא .כדי לסמוךעליה הואהיה אומרבן חמש שנים למקרא.
בי' מאמרות ואעפ"' ששנויהלמעי
הקט; הח' הכא עכ"ל .אבל רשיי בפירושו גרסו למעלה בפ'בן זומא
ויששאין כת' למעלה
י5א נאמר א5א אפו מלמד שטוה5ין  15כ 5עונותיו .וכיה בפי' הר"מ ור'
ווא
ן
מפ
דש(א
)5
(וכתב שם ה"נ הרון (אף
יונה,וכייםר'יונה ועתה השמיענו שמואל הידוש גדול וכו'עיי,ש .ורמזת' ע"ז בפ' הקודם.ועיי
' בש'
נחלת אבות לאברבנאל)* ועיי' באד"רנ פמ"א ובגוסה ל בהוצאת מוהר"ז שעכטער פמ.ה רמייתי להא
ד'הורה בן ת'מא ,וישלרון מזה שאינה מן המשנה א5א מתוספתא שע 5המשנה .שנוסה האברכנא5
ה כמו שפ" הר"מ) .בן בג בג .בן הא הא .ואח"כ
בנהית אבות 'הודהבן ת'מא' .ה"ר (והואפ"התפי
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ענוה ויראה* ומכשרתו להיות המיד צדיק ונאמן* 2ומרחקתו מן החטא
ומביאתולידי זכות* 3ונהנין ממנו עצה ותושיה בינה וגבורה* 4ונותנתלו
מלכות וממשלה וחקור דין*5ומנליןלו סודטן השמיםורזי תורהב ונעשה
כמעין המתגבר שאינו פוסק וכנהר שמתגבר והולך* 7והוי צנוע וארך רוח
ומוחק על עלבונו* 8ומבדלתו ומרוממתו על כל המעשים9:
י נכליוםויום בו 2קול יוצאת מהר חורב
אמררבייהושעבןלו
ומכרזת ואוסרת*" אוי להן לבריות מעלבונה של תורה* שכלמי שאינו
עומק בתורההריזהנזוף שנאמרנזם זהב באףחזיר אשהיפה וסרת טעם
(משליי"א כ"ב)*ת ואומר והלוחות מעשה אלהים המה וגו' (שמותליב ט" 0אל
תקריחרותאלאחירות*שאיןלךבןחורין אלאמי שעומק בתורה*ם וכלמי
'יבטדברכ"א י"13*)0
שעומק בתורההריזה מתעלה .שנאמרוממתנהנחליאלוגו
והלומדמחבירו פרק א' או הלכה אחת או פסוק אחד או אפילו אות אחד
צריך לנהר בו כבוד* 14שכןמצינובדודמלך ישראל שלא למד מאחיתופל
טאירעין

שמואל הקטן אומר בנפולאויבך .היא היה אומרבן חמש וכו' .וכתב בפירושו וז"ל כפי מה שנמצאו
במשניות הישנות הספרדיות כמאמרים האלה נשלמה [המסין ר"ל מאמרכן בג בג ומאמרגן הא הא
 DtDSצערא אגרא ,אבל גמשניות אשר אתנו פה היום נמצא עוד מאמרבן חמש כו' :אבל מה שנרמז
על סדר ר' עמרם גאוןאיןלועניןלפירש"י .וכך הוא בנדפסלפנינו( .סדר מנחה לשבתל'ע"א).הכי אמר
שר שלום גאון וכו' שמנהג ביתרבינו בבבל שאחר תפלת מנחה שבוו שונין אבות וקנין תורה (והובא
י הלקט ה' שבתסי' קכ"ו וסי' קכ"זעיי"ש) .ואח'כ גססן הסדר .פרקי אבות ער גמירא וגםפיו
גש"נכובחשכבמי
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דרכי תלמידי
הכמים ענו ושפל רוח וכו' .עכ"ר .והנה מאלה הדברים אין ללמוד רק שמוסיפין פרק א' מד"א זוטא
המתחילררכן של ת,הומסייםוי"א אףרינ'ל .ופרק ר'המתחילתלמירי חכמים גאים בחבורה .עד דיבור
המתחיל (באמצע הפרק) דברים אלויהיוע 5לבבך רעמאין באת :והנה נכתב בריש הוספת פרק קנין
תורה שנו חכמיםוכו' .וכמהזור~יסרי כך שנוחכמים .וכתב רש-י בפירושוע"ז (ובטעותנתייחס זח הפי'
להר"מ .עיי' מה שהעירועל זה בש"ס ווילנא) כלו'ברייתא היא ובלשון המשנה היא שנויה אבל אינה
משנה .ובה שנו רמ"א וכו'.
שער עכשו כל הפרקים משנה לפיכך הוצרך להודיע שמכאן ואילך
ברייתאהיא .ומתוך שהללו דברי הגרה הן ומספרות בעסק ת-ח נהגו לאומרן בבית הכנסת עם שאר
פרקיםהללושלמס'אבות :אמנםלתכליתזודי באמרו שנו חכמים ברוך שבחר וכו' ,שהדיבור שנו חכמים
היא כמו הנורבנן בלש:ן הגמרא .ולא מצינו שתהא לשק משנה מיותרת לעצמה אלא בסגנון האחרונים.
דרך משל במדרש המאוחר במדבר רבה פ-א מהו רדנולשו ,משנה הרירה פת חמה .והשתמשו בזה
כשמביאין דבר מן המשנה .ולא הבדילו רק ביןלשו ,תורה ללשון חכמים .כאמרםלשון תורה לעצמה
ולשון חכמים לעצמו .וכל הברייתות העתיקות  N~bDוספרי הם נלשון חכמים .ע"כ רעתי שעיקר
הנוסחא שנו חכמים .שהיא כמו תנורבנן .והיטיף ברוך שבחר וכו' וברכהזו להחשיבה שאין הברייתא
מועטת כחשיבותה מן המשגה .וכגלמן ניתוסף בלשון המשנה .לזמר שהיא כמו תנו רבנן .שבלשון
המשגה היא שנוחכמים .והכאה הערה זולפנים .והשם ר'מאיר אומר עיקר כרמכם מכלה רבתיעיי"ש.
וע"י ר"ת נתחלף ר"מ נר"א וע"כ לפנינו ר' אליעזר אומר :י באבות ובכלה צדיק ואסיר ישר ונאמן:
! באבות ומקרבתו לירי זכות .ונכלה ומקרבתו לזכות .ושם מלגשתו מכשרתו מרחקתו בלא וי"ו:
י גבורה ! :בכלה נותנתלווכו' גדולה (חוקר)
י באבותובכלה מסיים שנ'לי  nsVותושיה אניבינהל
[חקורןדין :ן באבותומצין לורזי תורה .ובכלהומגלי! לו מן השמיםרזי תורה ' :באבותכמעיין
שאינופוסק .ובכלה נעשהכמעייןיאיטנפסק וכנהר המתגברוהולךלו ' :בכלההוייניע
 , :בכלה
י בכלה שכלמי שאינו תדיר בתלמוד תורה .ובאבות ובכלה
כל המעשים כולם :יי בכלה מכרזת~ :
נקרא נזוף1! :עיי סדר אליהו זוטא פיד צד קע"ט ובנרמז שם במ"ע סי'ו'' :ו באבות שכלמי.
ובכלה וכל הלמד בתלמוד תורה' :י באבות הלומד וכו' אחת .והוסיפו בו במחברות או דיבורא'.
שג' או דברא' .ובכלה וכל הלמד מחכיירמ
"וכו' ואפי' פסוק א' ואפי' אוח אחת קטנה
ו
והוא  "DYפרש-י
ופרשה שם בגמרא:

ויפי
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אלאשנ דברים בלבד קר
א)ו*15רבו אלופוומיודעו* וכנאמר ואתה אנושכערכי
ייודעי (תהלים נ"ה י"ד יהלא דברים קלוחומר ומה דודמלךישראל
אלופ ומ
שלאילמד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד קראו רבו אלופו ומיודעו
הלומד מחבירו פרק אחד או הלכה אחת" על אחת
כמה וכמה שצריך
ג' ל"ה)17:
לנהוג בו כבוד* שנאמר כבוד חכמים ינחלו (משלי
כךוקיאררנה של תורה פתבמלה תאכלומים במשורה תשתה*
ועל הארץתישןוחיי צער תחיה* ובתורה אתה עמל* ואם אתה עושהגן
אשריך וטובלך .אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא ":אל תבקש
גדולה ואל תחמוד כבוד9.ן יותר מלמודךעשה .ואל תתאוה לשלחנם של
מלכים .ששלחנך בדול משלחנם וכתרך בדול מכתרם .ונאמן הוא בעל
שישלםלך שכר פעולתך20:
מלאכתך
גלולה תורהמן הכהונהומן המלכות .שהמלכות בשלשים מעלות
וכהונה בעשרים וארבע .והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים.מ ואלו
" QQ:rבתלמוד .בשמיעתהאוזן .בעריכתשפתיים .בבינת שפתיים",בבינת
הלב* בשכלה באימה ויראה*" בענוה* בשמחה* בשימוש חכמים*בדיבוק
חברים* 26בישיבה' 27במקרא ובמשנה .בדרךארץ*8יבמיעוט שינה' במיעוט
תענוב .במיעוט דרך ארץי במיעוט מחורה*ע בארך אפים* בלב טוב*"
באמונת חכמים ובקבלת חכמים ובקבלת הימורין! 3והמכיר את מקומו
והשמח בחלקו והעושהמיינלדבריוואינומהזיק טובה לעצמות אוהב את
אוהב את הבריות* אוהב את התוכחות .אוהב את המישרים33
המקום*
ומתרחקמן הכבודיואינו רודף אחר הכבודיואינומנים לבובלימודו,ואינו
מאירעין

י בכלה עשאו רבו (דוגמת עשהלדיב) וכן באבות .והוגה קראו " :כאבות או פסוק א' או
'
אות אחת .ובכלה או פסוק א' דבר א'יאפי' אות אהה~ .הק"ו הוא ש'נהוג בו כבוד " :באבות
אפ
"להואין כבור אלא תורהשנ'כבורחכמים'נהלו .ותמימיםינחלוטוב.ואין טוב אלא תורהשנ'כילקח
ובכ
באבות גדולה לעצמך.
י במחוור ויסרי ובתורה תעמל אם אתה וכו'!
טוב~גי' וע' בפרשיי' :
"מור, :י בכלה נאמן בלאוי"ו .ברפוס ווילנא הפכוהמציקין המלכים לשרים 21 :באבות
בכלהולא תח
שהמלכות נקנית (והאמת שנתיהדה אבל לא נקנית וכיה בכהונה)  DC'1ובכלה והכהונה! :י באבות
ככלה ליתא !' :נאב~ת ובכלה ליתא .ונראה ששתי נוסחאות כאן שנתערבו' :י באבות ובכלה
בשכלות הלב והגר'א מהקו 1, :באבותניראה .ובכלה בקימה מראה~ .נראה שהוא שיבוש הדפוס.
י באבות
ובמחזור ויטרי וביראה !, :בויטרי ובדיבוק .באבות בדקדוק חברים .ובכלה ובדקדוק, :
י באכות במיעוט סחורה
בישוב 1' :באבותליתא .ובכלה במקרא בהררארץ.וליתא במשנה בט"מ; ,
במיעוט שינה וכו' במיעוט שחוק במיעוט ד"א .ונכלה במיעוט שינה במיעוט שיחה במיעוט מהורה
במיעוט שהוק במיעוט תענוג במיעוט ד"א .ובמחזור ויטרי במיעוט שינה כו' במיעוט שיחה גמיעוט
 .ונראה עיקרבישוב גמקרא נמשנה בדרך ארץ .והואעפ"י המשנה דקירושין N"DD
סחורה במיעוטשהיק
~כל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בררך ארץ אינו מן הישוב .ובפי'רשיי בישוב גרסינןפי'בישיב
הדעת :ומ"ש במיעוט דרך ארץ היא מדנין אחר ויגידו עליו רעיו שחוק ותענוג .ומהוסר הבנת הענין
השמיטובאבית בדרך ארץ .והאמת שאםאין דרך ארץאין תורה .ובמבוא לסדר אליהו מאמרי' צרק.ג
במושג דרך ארץ ושימושו ועיי במבוא לפנינו, :ו בכלה ולב טוב .ובויטרי נמדר בארך אפים
האר
כותביביןתענוג  DIV'~lד"א :י' באבות ~בכלה ליתא בקבלת הכמיםוכןבויטריליתא .ונראהדהיינו
בערב
באמונתחכמים כ' נוםהאות הן שנתערבו '! :באבותהמכיר .ובכלה המכיר השמח העושהואין .כולם
' אוהב את הצדקות אוהב אה
הסירי וי'ו עד הנוסחא ואין " :באבות אהוב אוהב את המקום גי
אזהב את הצדקותל"ג .ובכלה ואוהב את המקום אוהב את התוכחות אוהב את
התוכחות וכו' ,ובפרשיי
הצדקות אזהב את המישרים:

.י
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שמח בהוראה*ע הנושא בעול עם תבירו ומכריעו לכף זכות ומעמידו על
האמת ועל השלום*ת ומתישב בלמודו* שואל ומשיביר הלומד על מנת
ללמד* והלומד על מנת לעשות* והמחכים את רבו* והמכוון את שמועתו*ת
והאומר דבר בשם אמרו* הא למדת שכל האומר דבר בשם אמרו מביא
גאולה לעולם שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי (אמתר ב' כ"ב)5:י
התורה נרתנת חיים לעושיה ולשומריה בעו"הז ובעו"הב ולימות
משיחנו* שנאמרכיהיים הם למוצאיהם (משלי ד' כ"ב) ואומר רפאות תהי
לשריך ושקוי לעצמותיך (שם ג' ח') יאומר עץ חיים היא למחזיקים בה
ישם שםי"ח)יאומראורהימיםבימינה (שם ט"ז) ואומרכילויתחן הםלראיתך
(שם א' ט') ואומר תתן לראשך לויתהןישם ד' ט') בו'א)ו9:מ3ר כיבי ירבוימיך
ם (שם ד'
(שם ט' י"א) ואומרכי אורךימים ושנותחיי
ל"שבןיהורה משוםרישמעון אומר49הנויוהכח והעושר והחכמה
והתפארתוהשיבהוהבניםנאהלצדיקיםונאה לעולם* שנאמר עטרת תפארת
שיבה (משלי ט"ז כ"א) ואומר עטרתזקניםבני בנים (שטי"ז ו')יאומר תפארת
בחורים כחם (שם כ' כים)יאומרוננדזקניו כבוד (ישעיה כיר כ"ג)* 41ר' שמעון
מאירעין

באבות מתרחק מן הכבור ולא מגיס לבו בתלמודווכו' .ובכלה מהרחקוכו' ולא רודף וכר ולא
וכו'בתימודו .ולא וכו' " :באבות נושא  9tyaוכו' מעמידו על השלום .מגריעו מעמידוכולן בלאוי"ו.
וכן בכלה מעמירועל האמת מעמידועלהשיום " :באבות ובכלה מתישב שו' ומשיב  y~'ffומוסיף:
" בכלה ליתא הלומדוכו' .וגריס המחכם וכו' המכווןוכו' .וכן במחזורויסרי המחכמוולפנינו הסדר כמו
שהוא באבות .אבל בכלה הסדר בסגנון אחר שמתחיל בישיבה גמקרא וכו' .ועיי'ש בגמרא רכלה רבתי
רמניל'מעלות של מלכות וכיר של כהונה " :וכיה באשת ובכלה רבתי שם.ובניטריליתנייהו למלות
הא למדת.ועיי' במם' כלה בסוףפירקא .וכ 5האומר דבר משם חכם שלא אמרו ממנו גורם (הגר"א משט
רבו שלא אמרו גורם) לשכינה שתסתלק מישראל וכל האומר דבר בשם אמרו מביאגאילה לעולם שנ'וכו'
ועיי"ש ברכתי דג' והאומר דגר שלא שמעמפי רבו והחולקע5ישיבתו של רכו D~1aוכו' וכל האומר רנר
בשם רבומגיא גאולהלעולםשנ'וכו'.וע'"חול'ן קי
ד ע"בוברשיי שם ונדהי"סע"ב .וע"ע במה שהארכתי
ה תורה שהיא נותנתחייםוכו'.
בהוספה למבוא לסדר אליהו צד קמ'ג וקמ"ר :א באבות ובכלהגרוי
והא דלימות משיחנו ליתא .וכסדר אליהו הוא סגנון רגיל עו"הז ועו"הב וימות המשיח (ובענין נוסחת
משיחגועיי' בהקרמה האשבנזיח לסרר אליהו) .ונראה שגחוסף כאןעפ"יסגנון סרראליהו.ועיי"ש בכלה
רצחירמצריךלחו לכולהוקראייובענין סדר המקראותעיי' בסידור עבורת ישראל :י) באבות ר' שמעון
כן מגמיא אומר משום ריש בן יוחאי ,ובמחזורויטרי א"ר יהושע בןלוי משוםרי אלעזר בר' שמעון,
' והנה מנו שגע מדות ,ובאבות מנווהכבור והחכמה
ובחוספחאסנהרריןפי"אובבלהרבתי כנוסחתנו :י
והזקנה והשיכה והבנים .ותפארתליתא .ונכלה מנו בסדר אחר החכמה הזקנה השיבה והכנור .ותפארת
ליתא ,וצריך לזמר דתפארת שלפנינו היינו הכבוד דחתם .טמחזור חטרי הסרר הנוי והכח והחכמה
והעושר והכבור והשיבה והבנים .ובהגר"א והחכמהל"ג .ובאמתכי מניח הוו לחו  nllawולקמן אמר
אלו שבע מדות .וצ"ל והזקנה והשיבה או או קאמר ,שבן ששים לזקנה ושבעים לשיבה .ובמ"ק כיה ע"א
דרשו תבא בנלהאלי קבר נכלת נגימסריאשיתיןהוו .ואמרו שם רגיוסףכי הוה ברשיתין עברלהויומא
י אינה
טמאלרבנן אמר שקאלי מכרח.ועיי.ש בהטפות .ובעלמירור עבורת ישראלהביא בשםרויהינו
מרה אלא הוא שם גלל לבלהז'מרות .ובמה שרפא הנמחא ראבוח הבה אח נוסחתנו ורכלה רבתי רא'כ
לא הוו רק שש .וכעיקרהעניןאין ~ lsnaנכונים דנעדיות פ"נ מ"ט שנו .הואהיה אומר (ר' עקינא) האב
זוכה לבןבנוי וככח ובעושר ונחכמה ובשנים וכו' .ובפי' הראג'ד הביא מירושלמ' דקירושין בנוי דכתיב
והדרך על בניהם .בכח דכתיב נכור בארץ יהיה זרעו .בעושר דכתיב נערהייתי וגו' וזרעו מנקש לחם.
נחכמה דכתיכ זלמדתס אותם אתגניכם .בשנים למעןירבוימיכםוימי 3גיכמ .וגרסיק התם וכשם שהוא
זוכהלו בחמשהדגרים כך הואחייבלו בה' דברים מאכיל ומשקה וכו' ,הרישנוי הוא מןהמנין .ולהגר"א
נמי תיובתא דהכאיניכ הכמה .ופירוש ובשנים היינו אוימי זקנה אוימישיבה .ושתים רחשיבלפנינו
*2

'.
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בן מנםיא אומר אלו שבע מדות שמנו חכמים לצדיקים כולן נתקיימו
ברביובבניו":
(עשרה) [חמשה]קנינין קנה הקב"ה בעולמו* אלו הן* תורהקנין
אחד* שמים וארץ קנין אחד* אברהםקנין אחד* ישראלקנין אחד* בית
המקדש קנין אחד* ישמים וארץ) [תדרגי]קנין אחד*מנין .שנאמר ה'קנני
ראשית דרכו (משליחי כיב)* שמים וארץ מנין* שנאמר כה אמר ה' השמים
כמאי (מטעיה ט"ו א')* אברהםקנין אחדי שנאמר ברוך אברם לאלעליון קנה
ן אחד* דכתיב עד יעבור עמך ה'
שמים וארץ נבראשית י"ר י"ס)* ישראלקני
[עד יעבור] עם זו קנית (שמות ט"ו ת"ז) ואומר לקדושים אשר בארץ המה
ואדיר כלחפצי בם (תהלים ט"ז נ')* בית המחדשקנין אהד* שנאמר מקדש
ינוידיך (שמות ט"וי'ז) ואומרויביאם אל הר קדשו הר ?ה קנתהימינו
ה'כונ

(תהלים ע"ח ל"ד)* 43יכלם לא בראם אלא לכבודו* שנאמר כל הנקרא בשמי
לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו (יששה מ"נ זי) יאוסר הי ימלוך לעולם
44:

ועדישמות ט"וי"ח)
כחק בכבכ אומר הפוך בה והפוך בה דכלא בה* ובה תהוי*
ומנה לא תזוע* שאין לך מדה טובה הימנה* בן הא הא אומר לפום
צערא אכרא45:
מאירעין

בז

יותר .הם הכבוד מבניםשאין האב זוכה אותםלבן .וכנוסחתנו כיה בהוספתא סנהה-ין פי"א אלא ההתם
הסדר והחכמה והשיבה והתפארתוהכנים .וזהנכוןיותר ותפארת(היינו הכבוד) והכנים הםהעודפיןעל
גתוספתאסנהדריןפי"א,
החמשה ,ובתוספתאכ"יערפורמוהכבוד והתפארתב'נוכחאותהן שנתערבו:
~ן

ובירושלמי סנהדריןפי'א ה"נגריס לכולאהכי .רישגן מנסיא אומרהנוי והכח והעושר והחכמה והשיבה
יהבניםגו'.תגירבן שמתוןבןגמליאל אומראילו שבע מדות שמנו הכמיס בצדיקיםכולןנתקיימו
"1a~fil
ובניו .ר'יוחנן אומר כ 9שבע מדות שאמרו חכמים בצדיקים היא ברבי .מאן רבי ,הוא רבי הוא
ברבי
ר'יהודה הנשיא .א"ר אבהו הוארבי הוא ר'יודן הנשיא הוארבינו :והאיתני רבן שמעוןבן גמליאל וכו'
שכשתאהיאיואולי הדברים מסורסיםוצ'ל .תני רש'בג אומרהנוי והכח וכו' (ונוסחא אחרינא היא)
ודאי
שבע מדותוכו' .כשהביאודבריר'יוחנן מוסיף על ריש בן מנסיא שאלו מאן
רישבן מנסיא אומר
רבי .הלאהוא הואר'יהיה הנשיאועלזה העיד רישבן מגמיא .ור'יוחג! מא'קמיל~ .השיבר' אבהו
רבי
ד5ר'יודן נשיאהקריליהנמירניורבינו :באבות נמררה כאן עור בבאאר"יבן קיסמא פ"אהייתי מהלר
בררך וכזע ולפנינו ליחא ובןבברייתאיבלהרבתיליחא .אבל בגמרא שכסררה על הברייתא איחא לה
" כיה באבות ובכלה (וכברהגיה געלזיקוקין רנורא)ועיי' בסרראליהו ווטא פיט צר קפ"ז במ"ע אוחו'.
וע"עברשיי לאבוח ובגמרא רכלהרבתי .תתב בפירוש המחירויסרי .אבלבסיפרי אצל הלא הוא אביך
קנךאין כא' אלא שלשהקנייניןוכן בפסחים פרקהאשה .אבל במכילתא אצל עםזו קגיח מונה אותם
במחזורישןוכו' .ואני אומר כשם שהספרי והמכילתא חלוקים שזה אומרג' וזה אומר
ארבעה .וכ
אפשרןשרהאגידת(ית)(הןשלישיתחולקת (לס"ה) (לומדןה' .ע"כ' :
 .וכיה ככלה .אכ 5כאבות היא כנא
ד' כך
לעצמה וה"גלה .כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו שנאמרוכו' .ועיי
' בסוף אדר"נ
כמ"ש בתחלת הפרק ולפנינו באבותהיא כוף פיה.
י וכיה כמהזור
ובהערת מוהר"ז שעכטער' :
והתם גריס ובה תחזיוסיב צלה בה ומנה לאויטתרזיוע ,ופי' ובה תהוי היא כלשונםוהייבה .והפןבה.
הויות דרב ושמואל הויותדאביי ורבא .אמנם עיקר הוספה זו צריכה תלמוד .שהיא בלשון בבלי .לשון
ונתיחסואליו בארר"נ פכ"ז .ששנושם .הואהיה אומר אםאני כאן וכו' הפכה והפוך
שנשתמש בה
בהדנולא בה ולכ~להון לפום צערא אגרא .מעשה נהלל הזקן וכו' אמרולו ככלאה טפשאיאי אתהיודע
שלפום צערא אגרא (עיי"ש הערת מוהרת שעכטער אוח סיר) ,ושם בגוסחא ב' הוא היה אומר ראגן
בה וכו' ומה הוא הפוך בה והפוך בה רכולא בה ומנה לא תזועשאין לך מדה טובהיותר ממנהבן הא
הא אמרלפוםצערא אגרא(והדבריםמראיןשאלוהרכריםהאחרונים הס הוספה)י מעשה כתמר א' וכו' הוא
ישעיקראלההדברים הםהוספותלפ'קנין ם נמו שנסדרו
שהיההללמקייםלפום צעראאגרא ,ונראה
ל גג בגובן הא הא מה שקבלו מהללהזקן בלשון רבם:
לפנינו .שנמנו מ"ח דברים והוסיפו עליהם בן

איו
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נאמר] רביחנינאבן עקשיא יצה הקב"ה לזבות את ישראל

לפיכך הרבה להם תורהומצותשנאמר ושמרתםמצותיועשיתםאותםאניה'
ר(ישעיה מ"ב כ"א)46:
(ויקרא כיב ל"א) ואהמרה'חמץלמעןצדקוינדילתורהויאדי
אמררבי אלעזר בןעדריה א"ר חנינא תלמידי חסמים מרבים
וצלום בעולם* שנאמר וכלבניךלמודי ה' ורב שלום בניךישםנידי"ג) אל

תקריבניך אלאבוניך47:

כמ2,3,דץ בתינוק אהד ונלמדואביו ספר בראשית* פעם אחת עלה
קימר לאותהמדינהונשבהאותותינוקופפרועמו* והבשוהובביתהאמורים
וספרועמו* והכניסוהולננ?י קיסר* פעם אחת נטרפה דעתו של קימר* אמר
להם הביאולי מפר זכרונות* הלבו ומצאו מפר בראשית* באו כלגדולי
מלכות [ו]לא היויודעין לקרות בו* אמר[ו] זה ספר ממפרי ישראל הוא
יש תינוק אחד מהם שהוא חבוש בבית האמורין שלך* הלכו וקראו לו*
כיון שראה ספרו חבקו ונשקו* וקראו ופרשו עדויכולו* כיון ששמעקיסר
שבהו של הקב"ה היאך ברא עולמו עמד מכסאו ונשקו ע 5ראשו* אמר
להתירך*48
לויודעאני שלא הרגיש הקב"ה את עולמו אלא בשבילךכדי
.

מאירעין

" בסוף פ'קנין תורה בגמרא א"ר חנניא גן עקשיא (בדקרוקי סופרים סוף מנות העלה רעיקר
הנוסחאחנינא)כו' .והתםליתא מקרא ושמרתםוגו'.ועיי"שבפי'המיוחסלרשיי ומה שהובאבגליון ממג'א
סי'נ"ר .ובאמת זה המאמר הוא סוף משנה דמכות (ועיי"ש ברשיי ובפי' הר"מ) ושם נמיליתא למקרא
רושמרתםוגו' .ולבי אומרלי שהיא הנופחא העתיקה ומחוסר הבנה השמיטוהו המעתיקים ,וחיילאדירי
הואשלפי פירוש המפרשים לא היהלו לזמר רק הרבה להם מצות .ותו דכמקראדישעיה לא נזכרה רק
הורה ,ותורהומצוהג'עניניםהם .כמש ואתנה 5ך אתלחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתילהורותם
(שמותכידי'ב) ,ולזה הביא המקרא ושמרתם וגו' שפירשוהו בתו"כ ושמרתםזו משנה ועשיתםזו המעשה
וכו' .ואעתיק כאןפירשייכדילהבין עומק מאמרו של ר' חנינאבןעקשיא .וז"לרשיי לזכות אתישראל
כדישיהו
שכר במה שמונעין עצמן מן העבירות לפיכך הרבה להן (כמה מצותן שלאהיהצריך
מ
ית
לו
בצ
קמ
לצוות (כמה
י) וכמהאזהרותעלשקציםונבלותשאיןלך אדםשאינו קץ בהם אלאכדישיקנלו שכרעל
מהןע"כ .אגל באמת נא רחנ"עעומר שאלו המצותשנראותשאיזןצריכות להכתב נכתבולהיות
שתפווררהשישי
לימהכילמען צדקויגדיל תורהויאדיר.כי העסק בתורה הוא עיקר זכותן של ישראל והקג"ה
רצה לזכות אתישראל .וכמ"ש גירושלמי ריש פאה ע 5מה ששנו ותלמוד תורה כנגד כולם ר' ברכיה
ור'חייא דכפרתחומיי ,ח"אאפי' כל העוקםאינו שוה (אפי') לדבר א'מן התורה ,וח"א אפי' כל מצוותיה
של תורהאינן שוותלרבר א'מן התורה .מעתה נכתבו אלה המצות שיתעסקו בהן ישראל שהעסק בתורה
הוא כנגדכולם( .וכבר נגע גזה הענין בע9זיקוקין רנורא אלא שלא העלה דבר ברור) ואולי שעליסוד
נוסהתנן תרגםיונת! מקרא דושמרתם אנא ה' דיהנ אגרלנטרי פקודיואוריית'.ועי" בסוף אד'רנגי שם
נסרר זה המאמר אחר המאמר כל מה שברא וכו' לא ברא אלא לכבודו .ואולי היא שיטה חדשה על
השאלה מפני מה ברא אלוה שקצים ורמשים בריש סרר אליהו רבאעיי"ש במ"ע אות כ"א והואעפ.י

אמרם שהקג"ה נפתכל נתורה מרא את העולם *' :זה המאמר נסוף נרכות ~נסמנו שם המסכתות
א בשום מקוםבןעזריה.ולפי נוסחתנו צ"ל דר' חנינא
שסיומםכך.וכן הסיום בנוסחא נ' של אדר"נ.וליור
זה קשיש מרא'בע .ואולי הוא ר' חנינאבן דוכא ,ונעים זה המאמרבפי רא"בע כפי המאורע שאירעלו
עם ר"ג,ועיי' בסידור עבורת ישראל שפי'יפה המאמר אל תקריוכו' .וכבר פרשתי כן גם אני מדעתי
רבניך קדמאה משרש בנה וכתראה משרשבון .אמנם כשגת קי'ר לא גרסינן מאיבנאיןאר"י אלו ת"ח
שעוסקיןבבנינו שלעולם .א"כנראין הדבריםכפשוטן .וע"ע בספריפי' ש"ט שלא.היובונים בר"ת ,דדריש
ליהעל מלתהתבונן .יבמדרש ש"הש א' בנותירושליםרבני
 ,אמרי אל תקרי בנות ירושלים אלא שנות
ירושליםזו מנהדרי גדולה של ישראלשיושגיןומכינין אותם בכל שאלה ומשפט*! :אוליצ"ל הרעיש,
או שהיא כמו הרגשועל מלכא (רניאלו' ט"ז):
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מידנתןלוקימר כסףוזהבואבנים טובותומרגליות (טובות)עבדים ושפחות
ושינרו בכבוד נדול אצל אביו* והלא דברים ק"ו* ומה זה שלא למד
אלא מפר בראשית עלתה לו כך* הלומד כל התורה כולה על אחת
49
כמה וכמה:
אמרר'שמעוןבןלקיש כל המצערעצמו בעו"הז ועומק בתורה
בלילה הקב"ה הוא מושך ~יו חוט של חמד ביום* שנאמר יומם
יצוה ה' חסדו ובלילה שירו עמי (תהלים מ"ב ט') ותורה מכינה עליו כל
השנים שהוא מוטל בעפר* שנ' בהתהלכך תנחה אותך (משליו' סיב)
אותן
בעו'הז* ובשכבך תשמורעליך (שם) שעת מיתה* והקיצות היא תשיחך
50
(שם) זה העו"הב:
אמר ר' יוחק למדתי כל התורה כולה ולא למדתי שני דברים
הללו עד עכשו* מתן שכרמןהזקינהויראת חטאמן הבתולה* מתן שכר
מן הזקינה כיצד .פעם אחת מצאתי זקינה אחת בבית הכנמת שבאת
מעירלעיר להתפלל* ואמרתי לה*בתי לאהיהבית הכנמתבעירך* ואמרה
לי* רבי באתימעיר לעיר להתפלל לקבל שכר ואתה אומר לי כך* הא
למדנו מתן שבר מן הזקינה* יראת חטא מן הבהולה כיצר* פעם אחת
נכנסתי בבית הכנמת ומצאתי בתולה אחת שהיא עומדת בתפלה ואומרת*
גיהנם אני טובה ממך* אם רצוני שיבואו אצלי עשרה בני אדם ויאכלו
י ואח"כ יעשו דברזימהאני והםנכנמין אצלך* אלאאני טובה
וישתועמ
ני כופפת את יצרי וממלטת את עצמי ממך* הא למדנו יראת
ממך שא
חטאמן הבתולה":
אמר ר'יוחקנקזכאי פעם אחתהייתי מהלך בדרך מצאתי אדם
אחד שהוא מלקט עציסי דברתילו [דבר,ולא החזירלי (דגר)* ואחר כך
בא אלי ואמרליאני מת ולאחי* אמרתי לו אם מת אתה עצים למה לך*

זי

מאירעין
" הובא הסיפור אגב המקרא וכלבניךלמודי ה' ,והוא בהרחבת דברים והוספות במדרש עשרת

הדברות (בהוצאת מוהר"א יעללינעק חדר א' צד ע"ז)ועיי' במבוא למכילתא פ'ו צדל.ה :שבלי ספק
שניתופף כאן מאמר מחובר ממאמרים שונים .דגרסינן בחגיגה י"ב ע"ב (ועי"ע"זג' ע"ב) אמר ר"ל כל
העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושךעליו חוט של חסד ביום גו' .ואיבא דאמרי אמר ר"ל כל העוסק
ה הקג"ה מושךעליו חוט של חסד 9עו"הב שהוא דומהליום .והנה נ'
בתורה בעו"הז שהוא דומהעליי
 .ובע 1.מפרש במאמר א'רישלקיש ואיבא
המאמרים בשם ר"ל הם ר"ת או שלריש לקיש או של ר'6י
אמרר"ל .ובילקוט תהלים לא הביא רק המאמר הב' ושם מפורש ר'לוי .ולפנינו ב' המאמרים
דאמרי
לרשב"ל ונתחברו למאמר אחד .והסיום ותורה מגינה עליו וכו' הוא עפ"י ררוש בסוטה מא ע"א .דרש
ר' מנחם בר'יוסיכי גר מצוה ותורה אור וכו' מה אורמגין לעולם וכו' ואומר בהתהלכךוגו' .ושםהגי'
זה העו"הזינו'זו מיחה וכו' לעתיר לבא " :נראה שהוא ברייתא לריי בן וכאי (וברלקמן שמפורש
 .והאמר
אריכה)וכייבאה בסוטה כיב ע"אבשינויענין .ח'ר בתולה צליינית ואלמנה שיננית וכו'.איני
ר'יוחנן למדנו יראת חטא מבתולהוקיגול שכר מאלמגה (ורחוק הרבר להקשות מאמורא על הברייתא
יראה המאמבחויהרריי שמעה לההיא בהולה רגפלה אאפהוקאמרים .רב"שץ
ולזמראיני) .ומפרש
בראת ג'ע ובראתגינוים בראת צדיקים ובראת רשעים יה"ר מלפניך שלא יכשלוביבני אדם .קיבול שכר
מאלמנה דההיא אלמנה דהואיג כנישתאנשיבגותה .כליומא הוה אתיא ומצלהגי מדרשו דר'ינהג;.
ישיבבותך .אמרה ליה רני ולא שכר פסיעות ישלי .וחך אוכל יפעם
אמר לה בתי לא בית הכנסת ב
דלפנינו הנוסחא העתיקה ובגבל נשתנו הדגרים:

יה.
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אמרלירבי
האזיןלי עד שאומרלך דבר אחד*כשהייתיחי [אני]ותבירי
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מלקטעצי שורפין חברי'
שורפין אותי* אמרתי
ת
ר
ב
ר
ע
מ
לודינכם עדמתי* אמרלי כשבאתי לכאןהנחתי אשתי
ויודעאני
שזכר הוא* בבקשה ממךהויזהיר בו משעה שנולד עד שיהיה בן חמש
שנים* הוליכהולבית רבו למקרא* בשעה שהוא אומרברכו את ה'המבורך
מעויי
ןאותימדינה שלגיהנם":
מאירעין

פ דוגמת זה הכיפורבשינוי הוא בכמה מקומות .בכלה רבתי פ"ב אברייתא קטנים מקכליןפני
שכינה וכו'איבעיא להת מכפריו  pyאבות אולא .חפש רר'עקיבא נפק לההוא אתרא אשכחיה לההוא
גברא דהוהדרי מונא אכתפיה ולא הוהמצילסגוייביה והוה צוח ומתאנח ,א"ל מאי ענידתך .א" 5לא
ידאינוח .א"ע ר"ע
שבקנא איסורארפאענידנא בההוא עלמא .ועכשיו איבא נמורין עלונן ולא שבקיןל
א
ל
שבקתברא .אילבחייך לא השלין דרחילנא ממלאכי המחוליבפולסי דנורא ואמריןלי אמאי חיתי
בהריע .איל אימא (ליה)[לי] במה דקא ניחותך .א"ל שבקית איתתא מעברתא .אזל ר"ע עאל לההיא
מרינתא אמר לחובריהדפלוני הינא .אמרוליה יעקר זכרו דההוא שהיק עצמות .אילאמאי .א'ל ההוא
לסטים אכלאינשי ומצערבריתא .ולא עוד אלא שבאעל נערה המאורסה ביום הכיפורים .אזל לניתיה
אשכח אתתיה מעברתא נטרה עדרילדה .אזל מהליה לכי גדל אוקמיה בבי כנישתא לברוכי בקהלא.
לימים אזל ר"ע לההוא אתראאיתחזיליה .א"ל תנוח דעתך שהנחת אתרעתי .וזה הסיפור הביא בעל
מנורת המאור בסי' ט' באיזהשינויים מעטים .וכתב ותוגרסינן במס'כלה פרק ר'יהורה .ר"ע נפק לההוא
אתראבז' .ואח" כתבומציגו כתוב זה יותר באורך במדרש ר' תנהומא פרשת תולרות נח מעשה בר"ע
שהיה מהלך בבית הקברות ופגע בפחם אהד בו'עיי"ש .ומוה"רש באבעריחי' במבוא לתנחומא רמז
ע 1,5תתב .זה לא נמצא לא בכתיי ולא בגדפם ובודאי היה לפניו גילמדנו .ונמצא במס' כלה רבתי
(בווילנא) ומובא באורזרוע ה' שבתסי'נ'.ועיי' נסדר הדורותעל ר"ע בשם ס' קטן והוא ספר המעשיות
ענ"ר .ובאמת הסיפור בכלה רבתי והסיפור במנורת המאוראינם דומים זה לזה אלא בכלל הענין
~
בפרטיהם הםשונים ולא ממקור אחדיצאו .ואעתיק הסיפור מס' מנו"המ .מעשה בר"ע שהיה aw
מהלך
בבית הקברות ופגע בפחם אחד שהיה מעוןעציםעלכתיפיו .והיה מרהיט בהם בסום .גור
עליו ר"ע והעמידו .א"5בני מהלך בעבורה קשה כזאת .אם עבד אתה ואדוניך נותן עליך עול
אגי אפדך ממנו ואוציאך לחירות .ואם אתה עני אני אעשירך .איל הניחני אדוני שאיני
יכול לעמוד .איל מבני אדם אתה או מן המזיקין אתה .איל מת אותו האיש .ובכל יום ויש
מוסרין אותו לחטוב עצים ונותנין אותו באש .איל מה היתה מלאכתך בהייך .איל גבאי
המס הייתי והייתי נושא פנים לעשירים והורג את העניים .ולא עוד אלא שבעלתי גערה
מאורסהביו.הכ ,אילבני שמעת מאותם הממונים עליך שיש לך תקנה .אמרלו אלתעכבני שמא
ירגזועליבעלי הפורענות ולאותו האישאין לו תקנה ולא שמעתי כלום פדיון אלא שמעתי
י אלו היה לך בן שהיה עומר בצבור והיה אומר בצבור ברכו אח ה' המבורך
שהיו אומריםל
היומתירין אותו מן הפורענות .לאותו האישאין לובן אלא שהנית אשתו מעוברת ואין יודע אס ילרח
זכר או נקבה ,ואם ערילדהמי ילמדנו תורה .איל מה שמך .איל עקיבא .ושם אשתך .שושמיד ה,
ושם עירך .אלדוקא .באותה שעה נצטערעליו ר"עוהיה הולךמעיר לעיר עד שהגיע לעירו ושאל
היכן הוא וביתו .אמרו ישחקו עצמותיו בגיהנם .שאל ע 5אשתו אמרו ימחה שמה וזכרה מן העולם.
שאל  gyבנו אמרו הרי הוא ערל .ואפי' במצותמילה לאעסק.מיד תפס ר"ע לבנו והושינולפניו
ללמדו תורה .ולא היה לומד ער שישבעליו בתענית מ'יום .יצאתה בת קול ואמרה על זה
מתענה .אמרהן .וקרא בא"לףבי.ת עד שהוליכולביתו ולמדו ברכת המזון וק"ש ותפלה .והעמידו
והתפלל ואמר ברכו את ה' המבורך ברוך ה' המגורך לעולםוער .באותה שעה התירוהו מן הפורענות,
ובא אותו האיש בחלום ואמר לר"ע תנוח דעתך ברע שהצלתנימרינה שלגיהנם .פתח ר'ע ואמר
ה' שמך לעולם ה' זכרך לדור ודור .והנה סמנתי בפירוד האותיות הדברים השוגים כדי שיראה
הקורא בנקל שלא ממקור אחריצאו הרגרים ,וזה הסיפור הוא גאו"ז אלא שבאו'ז שם אשתו שושניבא
ושםעירולודקיא .והוא הסיפור בסדר הדורות באיזה שינויםעיי"ש .וראיתי במחזור ויסרי בסרר מחנאי
ך בכית הקברות ופגע באדם
שבתות סי' קמ"רוז"ל נמצא בספר" הפגימי' .ת' :מעשה בר"ע שהיהמהי
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פרקנ'.

ן מעידאניעלי שמים וארץ ,שכל תלמיד חכם
אמר רבייחצנ
שקורא ושונה לשם שמים ונהנה מיגיעו עליו הכתוב אומר אשריך
ומום לך (תהלים קכ'ח ב') אשריךבעו'הז .וטוב לך לעו'הב ,ואומר מהיפית
דמה נעמת (ש"השז' .)'1ולא עוד אלא שאשתו ובניו יראים ממנו .ואו"ה
טאק4עין
אחרשהיה ערם ושחור כפחםוהיה טעק משאוי גדול שלקוציםעל ראשווכו' .ושם הסיפור כמו שהוא
באו'ז ובמנו"הס באיזהשינוי נוסחאותשיש מהן5תק
 ,הנוסח המגומגם בטנו'המ .והנה גורע לנו שמה
שהיה בתנחומא ש 9בעל ינו'המ הוא מספרים הפנימים של המחזורויסרי .אמנם מי המה הספרים
המנימים .ע 9זהיש לעמודע"י בע 5המנהיג (בה' תפלה) .כתב בסי' מ"ז מצאתי בספרים הפנימיים
והמברך את השם צריך לבוין את לבו בהיה והווה ויהיה שג' ה' מלך ה' מלך ה'ימלוך לעולם ועד.
מצפץ מצמץ מצפץ בא'ת ב"ש .ואין מוסרין את השם אלא לצנועים .אברהם בן נתן .וענין זה מוכיח
שבזה השם הוא מסמןספריבעלי הסודות .ושםסי'נ"ב כתבוראיתי בצרפת בכמהבני אדםשהיו
הרידי
מגב
י שמים וארץ
את עצטם בשעת קדושה ,וישל' סמך בספרים הפנימיים .אמר הקננה ברגיםל
י
יו
וי
מרכבה אםתגירולבני מהאני בשעהשמקלסיןאותי ואומריםלפני ק'ק'ק' ה' צבאותוילמדו אותם שישאו
עיניהם למרום לבית תפלתם וינשאו את עצמם.כיאין הנאה בעולמי כאותה שעה שעיניהם נשואות
יבעיניהםוכו' .אבין .ודבר זה הגא כשבלי הלקטענין תפלהסי'כ'בזה'ל .ובמעשה המרכבה
בעיניועינ
מצאתי ברוכיםלי שמים וארץוגו'( .ושם הוא בקצתשינוים לטובה ובסיום המאמרעיי"ש) .נמצינולמידין
ירעי בבית מדרשנו החכם ר' אברהם
שהם הספריםהפנימיים הוא מעשה המרכבה (עלבל זההערניידיד
העתיק שבהן הסגנון שלפנינו שנתייחס
הנקרא דר'ביכיע
רנ"י) .מעתה זההענין הוא בסגנון
לרימוזיאותן העלובים היו אופים פת פלטרי ונפטר מרינה של גיהנם בשעה שקראו בנו לתורה ואמר
ברכו את ה' המבורך ,ואה"ב נשתנה הסננת ונתייחם המאור; לר'ע ,ואותו העלט נעל עבירוה
גדולות ולסטים היה ובא ע 5נערה המאורסה ביו'הכ ונפמר מדינה של גיהנם כד אוקמיה ר"ע בבי
גנישתא לברוכי בקהלא .ונראה שהכוונה ג"כ לברכת התורה .וזהו בכלה רבתי .ואח"כ גי5ו'בעלי
הסוד הדבר והם 'דעו שמו ושם אשהו ושם עירו .ואותו העלג מגס היה ובעל עבירות גדולות
ה קורם ק"ת הן דשחרית הן
ינפטר מרינה גיהנם ע"י תפלת בנו בציבור כשאומר ברכו דחפי
דערבית .ממדרש מאוחר לקט מעשיות לעשרת הדברות (הוצאת מוהר.א יעללינעק הרר א' צד פ')
נשתנה חסיפורלגמרי .וזהוסגנונו .ומעשה באדם א' שבאעל נערה מאורסה ביוה"כ והוציאוהו והרגוהו.
לאחר מיתתו נולד לו בן מאשתו ונטנעו בני ישראל לסולו .פ"א היה ר"ע מהלך בררך ומצא ארם
אחר שחיה מכוער ביותר היה נושא משאוי גדול שלעצים שלא היה אדם בעולם ולא חמור ולא סוס
שיכול לטעק כמותו .איל ר"ע משביע אני אותך בשבועה שתאמר אם אתה בן אדם או שר או מאיזה
בריה אתה .אמר לו רבי ארם הייתי וכנר נפטרתי מן העולם ההוא וננ 5יום אני מניא משוי כזה
ומכניסין אותי בתוכו ושורפין אותי בתגו שלשה פעמים ביום וזה עמלי בכליוםויום .איל ר"ע מה
 .באתי ע 5נערה מאורסה מו'הכ .איל בני שמעת אם
עשיתשעושין5ך כךוכך .אמר  15אותועני
יש לך שום תקנה באותו  ,D~tyא" 5כך שמעתי מאחורי הפרגוד שבזמן שיעלהבני לס"ת ויאמר ברוך
ה' הטבורך מוציאין אותי מגיהנם ומכניסין אותי בג'ע .איל ר"ע הנחת אשה אובן .איל בן  %נולד
י אחרמיתתי ונמנעו ישראללמולו .איל מהשמך.ארונייא .מה שם אשתך .שושכייא .ומה שםעירך,
5
לודקיא .מיד כתב ר"ע שמו  DP1אשתו ושם עירו והלך ר'ע ער שבא לאותה העיר .כיון שכא
רשעים ירקב .אמר
לעיר יצאו אנשי עיר לקראתו .אמר להם ידעתם איש חוני ואשתו .אמרו
~ffאו אותו וצוה למולו
י כנו ,הבי
5הם ע 5מה .אמש לו כך וכך עשה .אמר 5הם אעפי"כ הגיאו5
והושיבו ללמוד .וכן עשו ולמרוחו ברכות שצריך לו לם'ת .ליום השבת צוה לקרותו 5ם'ת ואמר
ברפו את ה' חמגורך וגו' לעולם ועד .מיד הוציאו אביו מגיהנם והכניסוהו בנ"ע .באותו הלילה בא
אביו בחלום 9ר"ע ואף תנוח רעתך שהנחת דעתי .והנה זה המפפר האחרון חזרבענין ההצלה מגיהנם
להסיפורים הקודמים שנפטרע"י ברכו וגו' בברכת קריאת התורה(.ועיי'בזיקוקין דנורא שהביא דוגמא
לאלה הסיפורים מזוהר חדש) וקצת דמיון לאלה הסיפורים היא מה שהעתקתי במבוא לס' אליהו רבא

משיש.

שי

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
פרקי דרך ארץ פ"נ (סדראליהוזוטאפייה)

יראיםממנו .ומלאכי השרת
שנאמרוראו כלעמי הארץשואליי

25

בשלומר .והקב"ה אוהבו אהבהנמורה.

] שברים כ"ח י')!1
נונו'

מאירעץ

צד לב מספר המנהיג ושבלי הלקט .ולפי דבריהם מקורם .דתניא במשנת ררך ארץ זשא.
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קורא ארץ טושבו) וכן מנהגבזי ריסם לאחר שיאמרו הצבוראין כאלהינו
היתום ואומרקריש .אבל
בצרפת ראיתי שאינם מקפירים על כך מי שיאמר קדיש אם נער יתום או נער
~bipשיש לו אב ואם .וכמנהגנו
מסתברא משום מעשהשהיה .המעסה בר"ע וכו' .והעתיק המעשה .וכע דמה שכתב רתנא דבי אליהו רבא
הקפן האומר יתנרל וכו'.אין כוונתו להסשורשלפנינו מבסהמעמים .אלאכווןלפי"ה צד צ".6כיצד עמרבנו
וקוראבתירה בבית הכנסת אומרים זה בןמי הוא .וה בן איש פלוניעני הוא ונמצאו הרביםמברכין שטך
הנרולעלידי
ו(עיי.ש בם'ע ובהוספה ב' צד קמ"ר) .והיתהלפניו נמחא אחרת .או שצ.ל דת:א רבי אליהו זופא
וכווןלם.ש שם ספי"ב צד קפדהוי אוטר עם הארץ שהיקרא והשנה את בם תורהבנוטצילומדינה שלגיהנם.
וטטחא אחרת היתהלו .דעכ"פ הדבר שהביא לא נמצאלפניגו לא ברבהולא בזוטא:

