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פרקי ר'אליעזר פ"א
(מדראליהו זוטא פייט):

שאלותלמידיואתרביאליעזראמרו.מניןשעתיד הקב"ה לעשות
נקמה באדום בעצמו .מיד פתח ואמר .מי זה בא מאדום (ישעיה ט"ג א') זהו
שנאמר ברוה הקדש עלידי דוד מלך ישראל (שנאמר)סיאב סיר רחצי על
אדום אשליךנעלי ותהלים ס'י' .ק"ח י') [כנגדמי אמר המקראהזה .לא אמרו
אלא]כנגד הקב"ה שהואעתיד לעשות נקמה [באדום] בעצמו 1.משלו משל
למה הדבר דומה ,למלך שבנה ארבעה פלטרין בארבע מדינות ,נכנס
לראשונה ואכל ושתה ולא שלף אתנעליו .וכן לשניה וכן לשלישית .בא
לרביעיתאבל ושתה ושלףנעליו .אמר להםלעבדיו .צאווהביאוליגדולים
שבמדינה זאתויערכולפנילחם 2.אמרו [לו]מפני מה [כש]נכנמת לראשונה
אכלת ושתית ולא שלפת אתנעליךוכן לשניה וכן לשלישית 3.אמר להם
בשנכנמתי לראשונה לא היתה דעתי מתישבתוכן לשניהוכן לשלישית.
ובכל עתהייתי אומרמתי אראה אותה שעה .ועכשיושראיתי אותה שעה
מיד נתישבה דעתי( 41אמר) [כך] הקב"ה עשה מלחמה בפרעה ובעמלק
ובמימרא ובסנחריב ובנבוכדנצר ולא נתקררה דעתו עד שיעשה נקמה
[באדום]הוא (מ)[ב]עצמו 5:אמרוכשהיויעקבועשובמעיאמן אמר[לו]יעקב
לעשו .עשו אחי שנים אנחנו לאבינוושני עולמות יש לפנינו העולם הזה
והעולם הבא 6.העולם הזהיש בו אכילה ושתיה משא ומתן לשאת אשה
ולהולידבניםובנות .אבל העו"הב אינוכן בכל מדות הללו 7.רצונך מול
אתה העו"הזואני אמול העו"הב8.מנין שכך הוא 9.שנאמר מכרהכיום את
מאירעין

 1 .הגהתי עפ"י נת"י פארמא ,ושםג' הוא בעצמו( .הערה ,הכת"י היא ג"כ משובש
פרקא'
הרבה ולא אשתמש בו אלא במקום שנוסחתו ישרהבעיני
 .ועל איזה שינוים ארמוז כאן בהערות .גם
אעירשנעלזיקוקין דנורא עשתלו נוסחאותמדעתו .ולאאזכרנותמידכי אם במקומות אשרגדלושינוייו):
 2בכפי הביאוליכלאנשי גדולים שישבמדינה הזאתויערכו להם לחם ' :כיהנכת"יael .הוסיף.
מאי שנא שאכלת ושתית ושלפת אתנעליך .ובעלזקיקין דנורא  R'olnוכשנגנסתלרביעית ואכלת ושתית
גם כןנעלך n1DDlnI .שאינן צריכות הן* כנדפסוכן בבעלזקוקין דנוראנעלונעלך נלאי
' וככתיי
נעליזנעליך .וכן נכון' :בכת.י לא [היתהן דעתי מיושבתעלי כן לנ'כן לג' בכל עת וכו' שראיתי את

שיפת

השעהוכו'רעתיעלי ' :כיהבכתיי .ובעלזקוקין דנורא עשהלו נוסהא מדעתו ' :כיהבכתיי cel
ג'שניעולמים :י בכתיי והולידבנים ובנות אבל העוה"באין בו 1לא] אכילה ולאשתייה רצונך וכו':
'בכתיי לעוה"ב :יבכתייומניין שכך אמרלויעקב לעשו שנאמר מכרה וגו':
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בכורתךלי (בראשית כיה ל"א) כשם שהיינו אומרים בבטן9,י [מיד כפר עשו
בתחייתבמתים .מהחייםשיש בהםרוחונשמהמתים .שמתומנייןשיחיו]1.י
באותה שעה נטל עשו בחלקו העו"הז [ונטל] יעקב העו"הב [בחלקו]"1
וכשבאיעקבמביתלבן וראה עשובנים ליעקבועבדים ושפחות.ת אמר לו
עשוליעקב.אחי לאכך אמרתלי שתטול אתה העו"הב.ומנייןלךכלהממון
י הקב"ה
הזה ,אתה משמש מהעולם הזה כמותי ,אמר לו הרכוש שנתןל
לשמשני (העולם) [בעולם הזה] ".שנאמר הילדים אשר חנן אלהים את
עבדך (שם ל'נה') .באותה שעה האמיד עשו בדעתו ",ואמר העו"הז שאין
הלקוכךנתןלוהקב"ה[שכרה ".העו"הב שהוא חלקו על אחת כמהוכמה.
אמר לו עשוליעקב .יעקב אחי בא ונעשה שותפותאני ואתה .טול אתה
העו"הז והעו"הבחציואני אטול העו"הז והעו"הב חצי .שנאמרויאמר עשו
אציבה נא עמךמן העם אשראתי (שם שם פ"ו) 17.אמר לויעקב לעזרו אדני
יודעכיהילדיםרכים (שםי"ג)יאינםיכולין לעמודבייסורין .שנאמר ודפקום
יו
ם אחד ומתו כל הצאן (שם)":
מאירעין

ן מה אם
טבכתיי באותוהיום שהיינו בבטן .ואולי צ"ל כאותו :לה בכתיי ,כלו' שדןיי
חיים מתים ק"ו שמתים לאיחיו .והלשוןצריךתיקון קצת :ת כ"ח בכת"י ,שבעלזקוקין הנוראויעקב
י בכתיי וראהלועשובנים ובנות עברים ושפחות אמרלויעקב אחי לא כך כו',
נמל נחלקו העו'הב' :
ובעלזקוקין דנורא עשה  15נוסחא מעצמו .וראה עשו שיש5יעקגגטים ובנים ועבדים ושפחות ובהמות
כסף וזהב מיד אמר עשו הו'* :י כיה בכתיי .ושם הגוסחא משובשתמנין נלך (צ'*5
) כל הממון
הזה הלך (צ"לשיר) שתשטש כמותיאיל הרכוש וכו' ,ובעל ז'ד עשה לוניחא מדעתון וןהאמיד.
מלשון אומרנא .ככתיי החמיר.אולי הוא כעין עשה לוק"ו .ולהלן נראה שגילקוט ג' הרהר בדעתו:
וו כיהגכת'י .ובעל ז'ד עשהלו נוסחא מעצמו :י 1במת" רצונך בוא וגעשה שותפות אני ואתה טול
אתהחצי העו'הז וחצי העו"הב שנ' ~יאמרוגו' " :בכת"' א"5יעקב לעשו עשו אחיבני (דבים)ירכים]
ן טג'
הם אינםיכולין לעמודוייסורין מנ' אדוני יודע כיהיאים רכים אבל בניךיכולין לעמודוייסורי
ודפקם וגו' .ואין זה אלא ערבוב
ז"ר עשה לו נוסהא לעצמו .והנה לא הסר לנו דוגמאות לזה
ער
בע
המדרש והילקוט העתיקו .ובתהלהוא
יוך חדבמאות .גררפע.ח .יעגר נא אדונילפני עבדוא.ל מבקש
אתה שנהא שותף עמך בעולמך איליעבד נאוגו' א"5ואין אתה מתירא מדוכסיומן אסטרטליטיאילשני
אתנהיה לאטילהוני להוניאני מהלך .ברברים רבה פ"א .א"ר שמואל בר נחמן כשעמר עשו עםיעקג
אמרלו עשויעקב אחי (נהלך) [נחלק] שנינו בעו"הז כאתתי אמרלו יעקב יעבר נא ארוגי t1DSעבדו.
מהו יעבר נא טול עולמר תחקה .שני אתנהלה לאמי 5רג 5היקרים .אמר4ו עד עכשויש5י להעמיד
חנניה מישאלועזריהוכו' .ובילקוט תריםר'תתיז (ולא נרשם המקור) ד"א אתם עוברים וגו' אתם אוכלים
עם עשו בעו"הז והואאינו אכל עמכם לעו"הב .וכן עשו אסר ליעקב נסעה ונלכה לא אחים תאומים אגו
ם רכים ער עכשו לא עמר משה וכו' עד עכשו לא עטך
נאכל שנינו בעו"הז כעו"הב א" 5יעקבהיאי
שמואל וכו' ולא עוד אלא ודפקוםיום אחד אלא טול לך ח5ק בעו"הזיעבר נא ארוני וכו' .ובמדרש אבכיר
הובא בילקוט פ'תולדות ,ויתרוצצו הסנים בקרבה שהיוחולקין בשביל העו"הז והעו"הב באותה שעה רצה
סמאל להרוג ואתן יעקב במעי אמו אלא שעמר מיכאל כנגדו וכו' .ובפ' וישלה ממדרשאבכיר .אדוני
יורעכי הילדים רכים איל יעקב אני רואהשיסוריועתירין לבא מבניך עלילדי א5אנתיג אתה בשררותך
ושמש בכתרך ער כעמור משיח מחלצי וכו' .בש' ר'בחיי פ' וישלח  npo1ונלכה .ובמדרש נסעה ונלכה
אמר עשוליעקב נחלוק ה;ו"הז והעו"הב אמרלו יעקג הילדים רכים במצות ואם יברר העו"הז לחלקם
יגהינם .ובלקח טוב
ודפקוםיום אחדליוםהדין ומתו כל הצאן ישראל שנקראו צאן ולאיוכלו לחולדינ
ויאמר נסעהוניכה .א 5,עשו נחלוק העו'הז והעו'הב .יעקנאדונייודעכי הילדים רכים ואיןיכולין
לסבולדינהשלגהינם אלאיעברנא אדונילפג,ענדו זהא"י
ממשלה של העו"הז והעו"הבינהלוישראל .איל
ואין אתה ירא משעבוד מלכיות א" 5ואני אתנהלה לאטילהוני להוני אנא מהלךוכו' .ורשום בתחלתו
מררש .ויראה שדבריו לקוהים מב"ר ונוסחא אחרת היתהלו
 .והנוסהא שלפנינו היא קטועה .ומוהר'שכ
המו"להעירעליו באותכיד .מדרש .במדרש ב"רלפנינו לא נמצא כו' .והעתיק לשון הב"ר ואח"כ כהב.
~1
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אבל [רבותינו] שבארץ ישראל (אומרים) פותחין לו פתח
(ב)[מממקוםאחר 19.נם אהבתםגם שנאתם גם קנאתםבבר אבדה (קהלתט' ו')1
כנגדמי אמר שלמה המקראהזה .לא אמרו אלא כנגדיעקב ועשו ,משל
למה הדבר דומה .לשני בני אדם אחד שונא המלך ואחד שונא ההגמון.
אמרלומי ששונא המלךלמי ששונאההנמון .אשריך שאתה הולך למקום
אחרישלךתקוה~ אבל [אותה האישאיןלותקוה .בכל מקום שהואהולך
רשותהמלךעליו( ".אבל) [אף]כך הקב"ה שונא לעשו בעצמו שנאמר ואת
עשו שנאתייטלאכי א' נ') 22:באותה שעהמבאיןמלאכי השרתמבקשין [את]
רשירהלפניוואינןמוצאין אותווהולכים אצלהים ואומרים לו,
הקב"הלומ
הקב"ה נראהלך .שנאמר הנותןבים דרךיישעיה מ"ג טץ) 24.אומר להםמיום
שיבש אותי והעביר [את] בניו בתוני (שנם) [שוב] לא ראיהיו 25.הולכים
אל הרסיני (אומר) [ואומרים לה הקב"ה נראה לך ,שנאמר ה'ממיני בא
מאירעין

אולם מצאתי המאמרשהביארבינו בקצתשיאים בתדב'א זוטא פרט ,ובילקוט רמזקי"א ע 5הכתוב מכרה
ניזם משא המאמר הוהומצויין נצדו כטעות פדר"אויש לתקן שצל תד"אעכ"ל .ונאמתהציון שם מפורש
פרקיר'אליעזר.ונכון הוא .שהפרקים שלפנינו הם פרקיר"א .כאשר נוכיחעוד .ומוהר"שכ נפ %בפחת
שנפלו בה רביםוכןשלמים.ולהלן אעתיקדגריהילקוט .ובתנחומא פ' תרומה .אהבתי אתכםוגו' .אמרו
לו במה אהבתנו אמר להם הלא אח עשו ליעקב ואוהב את יעקב שהוא אוכל בעו"הז ונוחל לערהב
גגוהנ שנעולם אדם שיש 5ו שני בגים וכו' ולא עשיתי כן אלא יעקב נטל שני חלקים .וכן עשו אמר
ליעקב נסעה ונלבה הו' נהלךשנינוביחד איל 'עקב טול עולמךועבור שנאמריעבר גאאדוניוגו' .והובא
בילקוט מלאכי .והנה אכילה של חכמים %פנינובדיבור אחד אלאשאין שני חכמים מדברים בסגנון אחד.
ו נתגלה מקורה במלת אמרו שהיא עתיקה וקדמונית,
ובליספקשהדבריםמיוסדים בהגדהעתיקה.ויפנינ
ועתה אעתיק דברי הילקוט בהשמטת הדיבורים השווים עם מה שלפנינו .אמרו כשהיו וכו' איל יעקב
לעשואחישניעולמותלפנינווכו'לישא אשה ולהוקיר ננוחובנים וכו'אין בו כל המדותהללו וכו' כאותו
היוםשהיו בבטן  DONכפר עשו בתחיית המתים שנ' הנה אנכי הולך למות אותה שעה נטל tev
חלקו הענטזויעקב נט5חלקו העו'הב וכו' וראה 15בנים ענותעבדים ושפחות א"5יעקנ אחי לא כךוכו'
ואני אטול העו"הזמנין לך כל הממון הזה שתשמח הרהר עשו בדעתו ומה הערהז שאינו חלקו בתן לו
הקביה שכרו העו'הבוכו' עאכו"כמיד אמר עשו רצונך בוא ונעשה שותפות טו 5אתה הצי העו"הז וחצי
שנאמר ודפקום יום אחד .ע"כ .והנה דבריו
חעו"הב א"ל יעקב בני רכים ואינן יכולים לעמוד
סה
ב
ע
ורי
מקוטעים ומשששים קצת ועכ"פ נוסחתו מסכמת גרבוי
ים נוסחת הכת"י :ם כיהבנת"י .כלו' שנאיי
לא סתתוהפתיחה ממקראדתהליםע 5אדום אשליךנעלי .אלא ממקרא דקהלת .ודוגמת לשוןזו בפסיקתא
רבתי פ"ר (כ"א ע"ב) פותח בו נאינה ~ראינה כו'עיי"ש במ"ע אותק"ו .ושםפי"ג (נ"א עצ) רבותינו מן
הדרום בשם ריש פותחים בפרשה וכו' y.y,,בם"? שם ס"מ אות כיח ושם פמ,א אותכ"א .ומזהישלדון
שהפתיחה הראשונה לא בארץ ישראלדרשנה .אמנם ב' הפתיחות הם לר'אליעזר.וכן כל הדרוש דמסיק
ליה.ואין כאן הפלוגתא אלא במה פתח ר'אליעזר .עכ"פ ההשערה קרובה שנסדר המררש בבס ,ובעל
ז"ד עשה לו נוסחא עפי דמיונו ~אח"כ עשה פירושלנוסחתו .הך היא נוסחתו החדשה .אבל כשהיה בא
יעקב לארץ ישראל אמרו רבותינו שהיה 'עקב פותחלו לעשו פתח ממקום אחר זש"הוכו' .הזה השחית
את כל הסגנון המורהעל מקור הדרוש" :נ בכתיי לשני גנב שאחד שונא את המלך ואחר שונא את
ההגמון אשריךוכו' .והוא קטוע .והעתקתיו לפי שהיה נראה להגיה שונאו ששונאו .אמנם בנוסחאזו
מפורש את המלך .ובעל ז4ד הגיה שונא אותו המלך וכו' :ינ הגהתיעפ"י הכת" .ושם הנוסחא שאם
אתה הולך למדינה אחרתיש לך תקנה אבל אותו האיש בכל מקום שהוא הולך רשות המלך .ונעל ז"ד
nepלו נוסחא מעצמו! :י כיה בכתיי ושם ג' שונא את עשו בעצמו .כעל ז,ד שינה כל הנוסחא.
ורואה כאןלהעיר שמחמתהמציקין במארשהשינוכל תואר המדרש .שכחבועמלק תחתאריסי ותחח
אני
!1
לדלעיל .כלו' באותה שעה שבא הקב"ה לנקש מארוס:
צשו בחבו עמלק שבא מעשו:
י
ו
ח
בןנכון .בנרפס במעוה בחוכון
 1,בכת"י ולאמוצאין אוהוהולבין וכו' 1; :הגהתיעפ"י הכת"י
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(דברים ל"ג ב')* 16אומר להםמיום שנגלהעליונתן תורה לעמו והוא [היה]
חתן המשה שושבין ותורה כלה שוב לאראיתיו.מהולכין אצלציון ואומר'
לה נגלה לך הקב"ה .שנאמרכי בחר ה'בציון יתהלים קל"בי"ג) אמר' להם
מיום שמילק שכינתו מתוכי והחריב אתביתו ושרף את היכלו שוב לא
ראיתיו 181אמר להםישעיה אתמי אתם מבקשים .אמרילו [את] הקב"ה.
אמרלהםעכשיויצאמאדום .שנאמרמיזה בא מאדום 19,באותה שעהבאין
ומוצאיןלהקב"הורואין אתבנדיו[שהן]אדומיםוכתולעתשניואומריםלפניו
ב')391
רב"שע מדוע אדוםללבושיך]
 .שנאמר מדוע אדום ללבושיך (ישעיה מ"ג
.
ה
ת
ו
א
שנאמר
אמר להם ובת) [כת] קטנה
ה
ת
י
ה
ה
ר
ו
פ
לי ודרכתי
דרכתי
לבדי (שם שםני) 3,.באותה שעה נוטל הקב"ה [כל] עונותיהם של ישראל
ונותן [אותן] על עשו הרשע .שנאמר ונשא השעיר עליו את כל עונותם
(ויקראפ"ז כ"ב) 32,אמר עשו לפני הקב"ה .רב"שעוכי מהכחי שנתתלי כל
עוונות יעקב 331באותה שעה נוטל הקב"ה כל עוונותיעקבונותנן עלבבדיו
ונעשיןאדומין כתולעתשני( .יממבסין) [ומכבסן] עדשנעשיןכשלג .שנאמר
לבישה כתלם חור (דניאלז' ט') 34.לנך נאמרמיזה בא טאדום:
[דבר אחרמי זה בא מאדום .משלו]" טשל למה הדבר דומה.
ן (אותה)
למלך שנשא
אשהאעל אשתו שהיא שנואה ומכוערתובניהמכעיסי
[אותו] בכל שעה .אומרתלו אשתו ראשונהמפני מה נשאת אשה שהיא
שנואה ומכוערת ובניה מכעימין אותעךמהב.כתל שעה.ע אמר לה לא נכנסתי
לתוך ביתה ולא (אחרתי) [נתיחדתי]
(אמרו) [אמרה] לואני בעצמי

- -

מאירעין

 %ב"הננת"יaa1 .ג'הולכיםאצ5סיני' :י כיה ננת'י ,ושם ל נכלה ,אמנם הדבריםמתמיהי,
' במכילתא יתרו מס' דבחדש פ'ג ובמ"ע שם
דברוב האגדות המשילו את הקב"ה לחתן וכניי לכלהעיי
אות נ"א .שפירוש חרד"ל בפרר"א פמ"א אות מ"ר ומיה דהתורה היא קדושי הכלה .איברא דבפדר"א שם
בסוף הפרק המשילו התורה לכלה והקניה לאבי הכן וישראל הוא בנו .מ"מאין המשל הזה עולה יפה
עם הסגננן כאן שנגלהעלי ונתן תורהלעמו .ועכ"פ אמרו והואהיה חתן נמשך עמו שהעםהיה חתן
והקב"ה הוא אצי הכלה .ומשל זה נמצא בפסיקתא רבתי גפתיהתא דעשרת הדברות פ"כ (צר ציה) לה"ר
קטלך שעשה חופה לבתו וכר ,והדברצריך תלמוד שמנהג זה מאוחר הוא דבכ"מ במדרש סגנונם שעשה
חופה לבנו .והדברים צ"ע לעמוד מהם ע 5זמנם ומקומם ש 5אלו המדרשים' :ו הכת"י שכינתי (צ"5
שכינתו) ממנישי' לאראיתי אותו .ודוגמא לסגנון מליצה זו היא בשבת פ' ר' עקיבא לריב"ל .שהשט,
מבקש תורההיכןהיא .ינאדר"נ פי"בבענין מלאך המות שמנקש נשמתו של משה עי"ש " :מלת את
הוספתי לתוספת הבנה .ובכתיי עכשושיצא .ואולי ב' נוסחאותהיו כאן ונתערבו .והנוסחא האחרתהיא
אמר 5הם שיצא מאדום :י! הגהתיעפ"י הכת"י א5א דהתם ליתא שנאמר מרוע וגו" .ועיי' לחלן מה
שאעתיק מהילקוט :י' כיה בכת"י .ובעל נ"ך השחית את הסגנק :ו' בב"ר פסיה דרשו ר' יצחק
ונשא השעירעליו זה עשו שנ'הן עשו אחי איש שעיר .אתכל עוגוהם עונות תם שנ'ויעקב איש תם.
וכיה כאןבכתייאין שעיר אלא עשו שג' הן עשואחי איששעיר.ועיי' רמ"בן פ' אחר' מותבענין עזאזל:
י שנתת כ 5עונותיעקם אחיע5י !' :בכתיי כל  an'tlsllyמתנן
" נכת"ילפני הקב"ה כמה כחיש
וכו'ויעשו אדומים וכו' ושב וכבסן5עד שנעשו וכו' .והאי סיומא לכך נאמר וכו'ליתא .ובילקוט ישעיה
ר' ( 1"DVולא נרמז המקור)מיזה בא(אלהים) (מאדשן כשהקב"ה באבאים מלאכי השרתכנגדוומוצאין את
י דרכתיה וכו'
בגדיו שהם אדומים כתז5עת שני אמרו מדוע אדום ללבושיך אומר 5הם גת קטנה היתהל
כ 5עונותם של ישראל וכו'ואין שעיר אלא עשו הרשע שנאמר הן  tetyאחי איש שעיר אומר עשולפני
י כ 5עונותיעקב אחיוכו' כל עונותם ונותנםע 5בגדיו ונעשים וכו'
הקב"ה כמה כחישלי שאתה נותןעל
ושוב מכבסן וכר וברובו מסכים עם הכת"י '! :כיה בכתיי ס"ה פון עיפי הענין " :כצ"ל:
ז' בכתיי אשה זאת !' :כיהנכיתי .ושם בטעות הכנסתי בתוך:

עי
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ראיתי אותךיוצא מביתה( ".אף) [כך] הקב"ה בשעה שהוא מנחם אתציון
אומרת כנטת ישראל לפני הקב"ה .רב"שע מפני מה נכנסת לתוך דיר
הרשעה 45שהיא שנואה ומכוערתובניהמכעימין אותךבכל שעה .אומר לה
לאנכנסתי לתוכה ולא (אחרתי) [נתיחדתי] עמה" אומרתלואניראיתיךיוצא
מתוכה 42.אמר לההילךבניה ובכוריהאסוריןביד ישראל 431שנאמרוהיה
כיחיעקב אשוביתיוסף להבהובית עשו לקש (עובדיה א' י"א):
פרקב'.
אמרונלו] תלמידיו לר'אליעזר[ .יבינו] אמור לנו מה יהיה
[בסוף]אחריתנויי אמר להם[אניאודיע אתכם מהיבא]אין [כל] בריה יכולה
ה כיר כ"נ)י2
להנצל מיום הדיןי שנאמר וחפרה הלבנה ובושה החמה יישעי
[זהו] שנאמרברו"הק עלידיירמיהו הנביא (שנאסר) קדש ישראל לה' ראשית
תבואתו (יכמיה ב' ג') 3,כבנדמי אמר(ה)ירמיהו [מקרא זה] ,לא (אמרה) [אמרו]

אלאכננד[כנמת] ישראלהש[מ]כלאומהשמציט)ערתישראל()1אינהמתקררה
דעתו של הקב"העדשיפרעמהן בעצמוי 5פרעה הרשע אמר כלהבןהילוד
היאורה תשליכוהו (שמותאי כיכב")ד),י6הקב"ה נפרע ממנו בעצמו שנאמרוישקף
נבוכדנצר [הרשע שעלה ו]החריב את
ה' את מחנה מצרים ישםי"ר
בית המקדש הקב"ה נפרע ממנו בעצמות שנאמרופקדתי על (כל בבל)גבל
בבבל] (ימיה נ"א מיד) ,אמר להם הקב"ה לישראלי בני [היו לפני] קדושים
ם קדשים (ייקראכי כ"ו)י8
ך דרש
ואל תבהלו מיוםהדיןי שנאמרוהיית
כ
י
י
ל
5
י
ו
י
ל
ע
בתחלה קורא
[ריילעתידלבא] הקב"המביא (לעתיד) כסאהדיןויושב
לשמיםוארץ ואומר להמי בראשית בלבראתי אתכמי שנאמרבראשית ברא
אלהים את השמים ואת הארץ (איאי) ,0.מפני מה ראיתםשכינתי מסתלקת
וביתי חרבובני נלולבין אומות העולם ולא בקשתם עליהם רחמימי" דנן
(יהעמידן) [ובמווריד ],לצד אחד ".קורא לחמה ולבנה ואומר להמי שני
המאורות הגדולים בראתי אתכם[ .שנאמר ויעש אלהים אתשני המאורות
הנדולים] (שם ט"ז) (הטאורות הנרולות)* !3מפני מה ראיתם שכינהי מסתלקת
וביתי חרבובני גלו ולא בקשתם עליהם רחמים*" ולא עוד אלא [ש]היו
באי
,מלכימזרח ומערבומניחיןכתריהם (שאשיכם) [על האוריהם] ומשתחוים
!
5
.
ו
נ
ל
כחרם
אמרתם
ם
לכ
א
ל
ו
אדמה
ו
נ
ח
נ
א
ו
ו
ח
ת
ש
ת
ל
א
ם
י
מ
ר
ה
ומניין
מאירעין

" בכתיייוצא בא משך ביתה " :הגהתיעפ"יהכת"י .ושם ג'מפני ומה] הכנסת לתוךרומי
הרשעה.
הכנסתטעות .אמנם רומי עיקר והמדפיס שינה משום איבה " :כיה בכתיי .ובטעות הכנפתי
כדלעיל 1! :בכתיי אמרהלו אני בעצמי ראיתי אותך שאתה יוצא " :בכפי או'(לו) 1לה] הרעתי
את בניה בירבניך ומסרתי (את) (אוחסן ביד בכורי ישראל .וסגנון קשה הוא .ואולי צ"ל הרי נתתי את
בניה !נשתבש .וכן בנוסחא שלפנינו אול' צ"למס,ריןביד ישראל:
פרק ב' ! 1כיה בכתיי :י כיה בכת" ' :כלל * :כיה בכתיי' :בצ.ל .ובכתייאין
י כיה בכתיי ' :לה
הקב"ה מקרר דעתועד שנפרע (ממז [nao~l ),בעצמו " :במקרא כתוב
בכתיי " :כיהבכתיי! .האות ר' הוארבינ .,ובעל ישועותיעקב הגיה דרשר'אליעזר'" :עיי
' ברש"י
עה"ח שצדד לפרש בראשית כל :י
י בכפי ג' שנסהלקת שהרב שגלו! :י כ"ה בבתיי !' :הגהתי
t~epהכת"י ושםג'קראתיאתכם.יבטעותויבראאלהים !, :בכת"י שנסתלקת וכ!' כדלעיל !' :הגהתי
עפ"י הכת"י ושם בשיבוש לא אמרתם להםאבניםהרופים אל תשתחוו .ועח' ברכותז'ע.א .וע"ע ב"רפי"ב:

אי:
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שנקראו כן6,י שנאמר האומר לחרם ולאיזרח (איוב ט' ז')*דנןומעמידן לצד
אחד" קורא לכוכבים ולמזלות ואומר להם* [אני] הבהקתי אתזיוכם מסוף
העולם ועד סופו ולא בראתי אתכם אלא בשביל ישראל* שנאמר אם לא
כריתייומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי (יכמיה ל"ג כ"ה)* 18מפני מה
ראיתםשכינתי מסתלקתוביתי חרבובניבלו ולא בקשתם עליהם רחמים*"
דנן ומעמידן לצד אחד* וכן למלאכי השרת* קורא למטטרון ואומר לו*
קראתישמךכשמי* שנאמרכישמיבקרבו (שמותכייג כ"א)*[29מפנימהראיתם]
(ראית)שכינתי מסתלקתוביתי חרבובני נלו* ולא בקשתם עליהם רחמים
[דנן ומעמידן לצד אחד* קורא לאבות העולם ואומר להם נזירות קשות
גזרתיעלבניכם ולא בקשתםעליהם רחמימ]ת ואם תאסרו לאהיינויודעים*
כברבליתי לכם בראשונה שעתידין בניכם להגלות* באברהם הוא אומר*
יודע תדעכינריהיהזרעךוביאפיתטייו י"נ)* 22ביצחק הוא אומר*והיה כאשר
תריר ופרקת עולו מעלצואריךישם כ"ז מ')* 23ביעקב הוא אומר*כייכרית
עם אלהים ועם אנשים ותוכל (שם ליב כ"מ) רמז שעתידין לצאת ממנו
שניראשים* ראשבלות שבבבלונשיא שבארץ ישלרי
אל*24מיד רמזלו בלות*
מפנימהראיתםשכינתי מסתלקתוביתי חרבובנינלו ולא בקשתםעליהם
רחמים* 25קורא לכסאהדין ואומר קודם לכל קניתיך* שנאמר כמא כבוד
מרום מראשון (ירמיהי"ז הב)מפני מה ראית(ם)שכינתי מסתלקתוביתי חרב
ן ומעמירן) [דנךד!3ע!3ידך] לצד אחר*96
ובנינלוולא בקשת(ם)עליהםרחמים*ידי
הא למדתשאין כלבריהיכולה להנצל fDהדין* 27ואחרכךמחריב הקב"ה
ם ההוא (ישעיהנ' י"ז)*25
את כל העולם כולו* שנאמר ונשגב ה' לבדו ביו
[המחדש הקב"ה את השמיםואת הארץ* שנאמרכי כאשר השמים החרשים
והארץ החדשה אשר אני עושה ישם ס"ו כיב)ימהיה הקב"ה את המתים
ומביא עפר הארץועפרהמתים(וניכלו)[ימבבלן] זה בזה" ומותחמהן עצמות
נפשות*י3
ונידין* 36אנו]מר להן הקב"ה למלאכי השרת שהןממינין לגנזי
מאירעין
"בכתייומניין שקרא הק' לחמהוללבנה חרם :י1בכתיירן אותם1' :כיהבכתיי:

1,

בכתיי
שנשלקת וכו' כדלעיל', :בכת.י קראתי לטסך לשמיואין שמך אלא בשמיי ועיי' כנהדריןל.ה לב;
ו! כיה בכפי! :י בכיר פס"ד דרשו אימה השכה וגו'על ד'מלכיור .ודרשוידוע שאני מפזרן וכו' תרע
שאני גואלן ', :בב"ר פס"ז והיה כאשר הריר אר"י בר חלפתא אם ראית אחיך פורק עולה של תורה
שרים .ולא נודע בזה דוגמא .ונק
לי
גזורעליו שמרים ואתה שולט נו' :י בכתיי ג' לצאת ממךשני
ענינו שדרשו בב"ר פע'ז ויגע בכף יריבו נגע בצדיקים ובפריקות בנביאים ובנביאות שהןעהידין לעמוד
ממנו ואיזה זה זה דורו של שמד .ודרשו שם אלהיםעל שרו של  .1pyוכן תרגמויונתן .והריש הכא ועם
אנשיםעלנבל .ואמרווהוכל שאעפי"כיהיולושני שרים 1! :בכתיי שנסתלקתוכו'כדלעיל 1' :בב"ר
פ"א ששה דברים קרמולבריית העולם וכו' בכא הכבודמניין דכתיב נכון כפאך מאז וכו' בי"הסק מניין
שנ' כסא כבור מרום מראשון מקום מקדשנו.ועיי' בפדראליהו רבה פל"א (צד ק"מ) ובמ"ע שםסי'ל"א.

והנהיליף בי"המק מסיפא רקרא .ולאיקיף ככב הכבוד מזה המקרא .דשם כסא הוא כוללדין ורחמים
'רשיי ע"הת ריש בראשית וב"ר ספי"ב ופסיקתא
ובתחלה עלה במחשבה לברא את העולם במדתהדין.עיי
רבתי פ"מ ובמ"ע שם אותי'
 .מרש כסא כבוד במקרא דירמיהו על כסא הרין ,וע"כ צריך להגיה ללשון
יחיד דאגב שיטפא כתב המעתיק בלשון רבים ,בכת.י לצר אחר כבאינך .והנחתי לצר אחר .כי אולי
היא בכוונה :יי בכת"י מיוםהדין" :עיי
' סדר אליהו רבה ריש פ"ב (צרז') ובמ"עסי'ב' .ובסנהדרין
צ"ברישע"כ .וב"ר פ"א במקראכי הנני בורא שמים חדשים, :י כנ"ל להגיה .ולגיבול זה לא נורע
לי דוגמא'" :עיי' ב"ר פי"ב בדיהוייצרב'יצירות :י' בכתיי שממוניןעל גנז' נפשות:
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ומוציאין כל נפש ונפש וזורקין אותה בגוף ומעמידין אותן ברגע אחד*
באותה שעה מותחת והארץ את] פיה כאדם ומדברת לפני הקב"ה
ואומר' לפניו* 32רבש"ע איש פלוני עבר עבירה במקום פלוני* ופלוני נזל
לפלוני במקום פלוני* ופלוני נשבע לשקר בשמך במקום פלוני* 33וזורק
הקב"ה את כל אומות העולם אל תוךניהנם* באותה שעה פותחת ניהנם
[את]פיהואומרתלפני הקב"ה* רבש"ע מלאאותי [מ]פושעי ישראל* 34אומר
ןבךריוח* אמרהלפניו רבש"ע לאכך אמרת (לי)
לה כברמלאחיךאויהואי
שעתידהניהנם שתגבה כמה פרמאות למעלה* [באותה שעה ננבהת כמה
פרסאות למעלה]*35וזורק הקב"הפושעיישראל בתוכה* שנאמרלכןהרחיבה
שאול נפשה יישעיה ה'  ac*(~ttועולה הקב"ה ויושב בפמליא שלו* ועומד
זרובבלבן שאלתיאל כמתורגמן* והוא מנלהלפניוטעמי תורהבי אמר להם
הקב"ה לצדיקים* לכו הכנמו בנן עדן* שלא בראתי אותה אלא בשביל
הצדיקים* 35ואומר דוד לפני הקב"ה* רבש"ע [רצונך] בא ומעוד עמנובנן
עדן שנאמר יבאדודי לננו 3ש"הש ד' מ"ז)*" 3ושומע לו ומהלן עמהם בתוך
הגן* שנאמריקראני ואענהו (תהלים צ"אט,י)*" וגבריאל גומל שתי כמאות
(שם פיט ל"ז)י!4
(אחת) [אחד] להקב"ה ואחד לדוד* שנאמר וכמאו כשמשנגדי
אוכליןושותין שלשה כומות*ם אומרמי מברך* אומר לאברהם* טולוברך
י מברך שיצא ממני זרע שהכעיס להקב"ה*
שאתה אב העולם* אמראינ
אומרליצחקטולוברך* אמרלהןאיני מברךשיצאממני זרע שהחריבביתו
של הקב"ה* אומרליעקב טולוברך .אמר להןאיני מברך שנשאתי לשתי
אחיות וכתיב בתורה [ו]אשה אל אחותה לא (תקרב) [תקח] (ייקשי"ח י"א)*
אומר למשה טול וברך* אמר להן איני מברך שלא זכיתי לכנם לארץ
ישראל לאבחיי ולא במותי* אומר ליהושע טול וברך* אמר להןאיני מברך
שלא?כיתילהניח זרע בעולם* אומר לדוד טול וברך* אמר להם אני מברך
ה' אקרא (תהלים קט"ז י"ג)*43
ולי נאה לברך* שנאמר כום ישועות אשא ובשם

טאירעין

" כרהבכתיי " :תפם דברים שהם עוון בכל האומות .ולא תפם דברים שאינן נוהגים אלא
בישראלכגון חלול שבת וכדומה! " כיהבכתיי .ושם ג' וזורק וכו'לפני גיהנם " :כ"ח בכתיי אלא
רהתם איתא כמה פרטאותל.נ למעלה ,ולא ירענא מאי ל"ג והשמטתיו', :עיי' סדראליהו רבא פי"ח
(צד ק"ח) :זי כל זה בסגנון אחרובשינויםרכים באותיות רר"ע אות ז' (בהוצאת מוה"ראיעללינעקז"ל
בית המדרש חדרג' צדכיב) .והועתק בילקוט ישעיה סי' כ"ו ,ומשם הועתק בהוצאות כאן בסוף הפרק.
 ytytשם באות ט'בענין תהיית המתים (בהוצאה הג'ל צדל' וקא) ובאות כ'בענין סעודת הצדיקים לע"ל
ו ההגדות דוד :זרובבל לעיקרלפי שדוד היה לראש פנה בכית ראשון
(בהנ.ל צד ל"ג ול"ר) .ועשובאי
~זרובבל היה לראש פנה בבית שני ועל כן הם עיקר במסיבת הצדיקים לעיל; '! בכתיי שלא בראתי
ק אותה ולכתוב אותי :א גרה בכת"י ~שםג'
אותו א5א בשבילכם .ואינו ברורלי בלשון הכמיםימחו
בתוך הגן כדלהלן4" :בכתיי ושומע לו וכא ומתהלך " :בכתיי וגבריאל נוטל סכום אחד להקב"ה
ואחרלרוד .ולאידעתיענין מלת סכום .ויראה שהיא שבוש ,ולא נודעלי דוגמא לשתי כסאות (אולשני
י (תהליםק"יא').וכעין אלו המאמרים
בלשון המקרא) ונראה שיסודו  gyהמקרא נאם ה'לאדני שבליטינ
בבית המדרש למהור"איעללינעק ז"ל ח"ג צד ע"ה nltpD1 .נ"ע חדר ה' צדמ" .1וסדרגןערן שם ח"ו צד
ן שלפני המזון ושבחודהמזון ושלאחרהמזין כדאיתא
קנ"א  auv1הואעפ"י הטאמרשלפנינו :י'דהיינויי
י פסח כוס
בברכות .ובספרימ.ע על הגדה של פסח צד כ"ו וב"ז בארתי מנהגם :הטעם שהוסיפולליל
רביעי :ט הגדה זו דרשה ר' עוירא בפסחים קייט ע"ב au'1 ,הגי' אני אברך~ .הנחתי הנוסחא אני
מברך שהיא כלפ'איני מברך:
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לאחר שאוכלין ושותין ומברכין מביא הקב"ה את התורה ומניחה בחיקו
ועומק בתורה בטומאה ובטהרה באמור ובהיתר ובהלכות* 44ואומר דוד
אנדהלפני הקב"ה*ועוניןהצדיקיםיהא שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי
עולמים בנןעדוי ופושעי ישראלעונין אמן מתוך גיהנם* אומר להן הקב"ה
למלאכים*מיהןהללושעוניןאמןמתוךגיהנם ,אומריםלפניו* רבש"ע הללו
פושעיישראל שאע"פישהן בגיהנם בעקה נהולה מתחזקים ואומרים ילפניו)
[לפניך]לאפמנןי**4465אומר הקב"ה למלאכי השרת פתחוילהו)[להן]בןעדןייבאו
ויזמרו
שנאמר פתחו שערים ויבא ()1נוי [צדיק] שמר אמונים
אמונים אלא שאומר' אמן*47
ה ב"ו ב')
יישעי
ל
א
תמרי
פרקנ'.

אמרולותלמידיו לר'אליעזר .יהבי) [רבינה אמור לנובאיזה

אור אנושמחים .באורו של הקב"ה או באורו של ירושלימ 1א()1מר להם
באורו של הקב"ה ,שנאמר אל ה'ויאר לנו (תהלים קי"חכ"ז)[ .אמרו לו] והלא
כברנאמרסומיאוריכי בא אורך וישעיה ס'א')[.מיד פתח ואמר]2.זו וכנאמר
י עמך מקור חיימ באורך נראה אור
ברו"הק עלידי דוד מלך ישראלכ
יתהלים ל"וי')* כנגדמי אמר דוד המקראהזה5 .א אמרו אלא [כננד] כנסת
ישראל 3.אומרי לפניו רב"שע בשביל מקור זה שעמך קודם כל מעשה
בראשיתאנימאירה באורךלעתיד לבא4.איןמקורחיים אלא תורה .שנאמר
עץחייםהיאלמחזיקים בה (משליג' י"ח) 5,באורךנראה אור,מהו .אור וסברא
הקב"ה ביום ראשון ()1שמש בו שלשתימים קודם שנבראו מאורות ,ביום
הרביעי כיון שנבראו מאורות .שנאמר ויעש אלהים את שני המאורות
הגדולים (בראשית א' ט"ו) ,עמד הקב"ה וננזו 6.למה גנזו הקב"ה,
מאירעין

שעתידיי

"כלו' ונשאר הלכות ,ואמרכן כלפי שבא עומר ואומר דוד אגדה וכו' .ובאותיות רר"ע וכילקוט
הנ"ל והקב"היישב ודורש תורה חדשה שעתירליחן על יד משיח וכיון שמביים הגדה עומד זרובבל בן
שאלתיאל ואומר יתגדל ויתקדשוכו' .ולא הוזכר באגרה שם שזה ,היה בסעורת הצדיקים .ובכתיי ואו'
דבר אגדה לפני הקב"ה .ומדמסייםלפני הקב"ה ,א"כ לא הקב"ה הוא אומר אגדה ע"כ נראה שנוגהתנו
עיקר .אמנם עכ"פ קטועה היא שעל מהעונין הצדיקים יהא שמו הגדול .שהרי לא הזכירמי הוא האומר
יתגדלייתקדש .וע"כ נראהשזרינבל שהואעומדכמתורגמן הוא אומריתגדלויתקדש כנאגדתאותיותדר"ע.
ובענין יהא שמו הגדולוכו'.עיי' במבוא לסדר אליהו רבה מאמרז' צד ע"ח ועיט " :וכיה בכתייועיי'
בסדראליהו רבה פ"נ צר מ"ו " :בכתיי ויאמרולפני :.י' האי סיומא אל תקרי ליתאבכתיי .ונראה
שנתפףעיפי הגמרא שבתקייט ע"ב וסנהדרין קיא ע"ב:
 1 .כיה בכתיי .בב"ר פנ"ט ירושלים אורו של  DSlyשנ' יהלכו גוים לאורך ומי הוא
פרםב'
אורה של ירושלים הקב"ה דכתינ והיה ה' לך לאור  tQ~tyנ אמרו לו ,כיה בכתיי .ומלות מיר פתח
י סגנון שאר הפרקים ; :כיהבכתיי .בפסיקתא רבתידקומיאורי פקו שד קרא) זה
ואמר הוספתיע.פ

שנ' ברו"הק וכו' ככד כניי .אמרו לפני הקרה רב1שע בשביל התורה שנתתלי שנקראת מקורהיים
' בריש ב"ר:
אני עתירה להתענג באורך לעיל עיי"ש ' :שהתורה קדמה לכל ~ nwyבראשית עיי
י בפסיקתא רבתי שם בשביל התורה וכו' שנקראת מקורחיים וכו'ילאמייפי ראיה ממקרא רעץהייםאולי
כוונו למקרא דירמיה אותו עונו מקור מיםהייםחג' י"מועיי' בריש סדראליהו רנה ובויקרא רבה פכ"ה:

.

בכתיי שברא הקניה1ביום] ראשון זה שמש שלשהימים קודם שנבראו מאורות ביום הרביעי כגזו הקנ.ה.
יגביר פ"ג נגנזה והיא מתוקנת לצדיקיםלעיל:
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אומות העולם (מיה) להכעיס לפניו 7.אמר לאיזכו אותן הרשעים לשמש
לבהאבומרלז]ה8,.אבלישתמשו באור חמהולבנה .שהןעתידין להבטל[והןעתידין
אבל אורזה שהואקיים לעולם ולעולמי עולמים יבואוצדיקים
וישמשובו .שנאמר וירא אלהיםכי טו
ב( 9שם שםד')[ .אין טוב אלאצדיק
שנאמר אמרו צדיק כי טוב יישעיהנ'י')] .ניון טוראה האור שגנזו שמח
שמחה נדולה .שנאמר אורצדיקים ישמח (משליי"ג ~ ta(rאמר האור לפני
הקב"ה.רב"וצעאע"פישנמנעתי מישראל כשרים בעולם הזהאיןאני מצפה
אלא לאורך שאתה מביאעלי(ו) ".ובשעה שאמר הקב"ה לציון קומיאורי
כי באאורך .אמרהלפניו .רבש"ע עמוד אתה בראשואניאחריךי אומר לה
יפה אמרת ,שנאמר עתה אקום יאמר ה' (תהליםי"ב ו')*" ובמה הוא שמה.
בקיבוץבניה לתוכה בשמחה ,שנאמר שאי מביבעיניךוראי כלם נקבצו
באולךיישעיה מ"ט י"ח) 13,באותה שעה מביא הקב"האליהו ומשיחוצלוחית
של שמןבידיהם [ומקליהםבידיהם].ומקבצים כלישראלבפניהם .ושכינה
לפניהםונביאיםמאחריהםוהתורהמימינםומלאכי השרת משמאלם,ומוליכין
אותם אל עמק יהושפט המלך ".ונקבצים כל העטים שם ".שנאמר
וונ)קבצתי את בל הגוים [והורדתים אל עמק יהושפט] תו' (על) [
.ויא!ל] עמי
ידו גורל (ימל ד'בי וג') !6.באותה שעה מביא הקב"ה את אליליהם ונותן
בהם רוח ונשמהואומר .יעברו כל אומה ואומההיא ופסלה על הנשר של
גיהנם ועוברין.
" כיון שמגיעין לתוכהיהיה לפניהם כחוט ונופלין לתוך
גיהנם (ועובריו) 19.ביון טומניעין לתובה הם ופסיליהםורואין ישראל או"ה
(מיה)יפמיליהם אומר'לפניו .רב"שע כשם שעשית עם אלו תעשה עמנו,י9
אומר להםמי אתם ".אומר'לפניו אנחנו עמך ונחלתךישראל .אומר להם
מאירעין

י בחגיגה י"ב ע"א כיון שנסתכל בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקלקלים עמד
וגנזו מהםוכו' .מ15ת מיה שהסגרתי כתובים כמעט נכל פעם אחר אויה ,והם בר"תמכחישי התורה או
מכחישי האמת .ונתוספו מפחד חמת המציק , :כ"ח בכת"י , :כיה בכתיי ובגמרא שם ;" :וכ.ה
בגמרא שם ,ובכת"י ואורצדיקים כאור נגהוגו' .ונראה שהיא טעות באשגירתנישנא 1~ :כיהבכתיי.
ושם אע"פי שןנ]מנעתי מצדיקים כשירים :י' בפסיקתא רבתי שם (צד קס.ב) א"ר לו' נשעה שאמר
הקב"הלכנייקומיאוריכי בא אורך אמרהלפניו רב"שע עמוד אתה בראשינו וכו'עיי"ש במ"ע אותי"ח
י מלקוט ישעיה סוף רמז שנ"ט .ונראה דמהכא הועתק א5א שלא נרמז המקור' :ו5פי נוסחתנו
ועי
שמח השם ,אבלבכתיי הנוסחא ובמה היא שמחה בקיבוץגניה לתוכה שנאמר וכו' " :כיהבכתיי.
ושםג'ונקבציםכל'שראל לפניהם שכינה מלפגיהם וכו' תורהמימינם ומלאכים וכוח והועתק טכאןואילך
בילקוטישעיה ר' שים ושם ג' ונקבצין כבכתיי .ופי' ומקליהן כיריהןנענין גאולי מצרים ,ובעל ז"ר ראה
ו מקלו ש5
הנוסהא בילקוט ועשהלו נוסחא ומקלו ש 5אהרן בידיהם .ואיני יודע איזה חכמהיימדנ
אהרן :ייבכתייחסר .וני5קוט נ5הגוים1' :יכ
ן בכתיי ונקבצתי .צ5י כפק שהיה כתוב ונקבצין
כ 5הגוים שם כבילקוט .ואח"כ נתערבב עם חמקרא .ואלעמיבכת '.כבמקרא לפנינו :יי בכתיי אלהי
הגוים והילקוטאלילי הגוים 1' :בכתיי רוח ואומר להם כ 5אומה ואומה  n'~tDDIע 5גשר .ובילקוט
י אם
רוח ונשמה ואומריעברו על גשר גיהנם .והיא לשון מקוטע .ובענין הגשר לא נודעלי דוגמאכ
כאמונת הפרסיים בתורת צאראסטר .אכנם נזכרו גשרים לכוונה אחרת בבי.המ למוהרזאיעללינעק וזל
ח"ו צד קנ"ג ;, .מלת ועונדיו נשתרבב מר5עיל .ובכתיי וכיון שמגיעין לתוכו הרוח גניהם כחוט
 pSetllא 5תוךגיהנם .והוא טשטש .ובילקוט וכיון שמגיעים שם יהיה לפניהם כחוט ונופלים לגיהנם.
ועיי' במד'תהלים מזמור א'ובילקוט מיכהכיכ 5העמיםוגו' מדרשו של ר"א המודעי " :גכת"י משובש
כולא .ובילקוט הנוסחא ונופלים לגיהנם נמיר ישראל מתייראין אומר'לפניו רב,שע תאמר כאשר עשית
י (רותג' tOne
עםאלו :כלשוןמי אתבת

יי
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הקב"המימעיד .אומר' אברהם .קורא לאברהם ואומרלו.מעיד אתה שהן
עמיואניאלהיהם .אנו]מרלפניו רב"שע לא כך אמרתלי וגם אתהנוי אשר
יעבודודןאנכי (בראשית ט"וי"ר).יעודאומר להם,מימעיד עוד ,אמרילפניו
יצחק .קורא(ים) ליצחק [האומרלו .מעיד אתה שהם עמי ואני אלהיהם.
אומרלפניו רב"שע לא כך אמרתליכי לך ולזרעך אתן את כל הארצות
האל(ה) (שם כ"וגי)[ .אומר להםמי מעיד עוד .אומרים לו יעקב].נ 2קורא
ליעקבואומר[לה.מעיד אתה שהםעמיואני אלהיהם .יאמר)[יאוסר]לפניו
רב"שע לאכן אמרת (לי)[לבני ישראל] לאיהיהלך אלהים אחרים עלפני
ו ה' אחד (דברים  '1ד')13.
נשמותכ' ג') ואמרו לפניך שמע ישראל ה' אלהינ
באותה שעהעובר הקב"הלפניהםוהם אחריו,
שנאמר
ויעבר מלכם לפניהם
וה' בראשם ומיכהבי י"ג)* באותה שעה מביא הקב"ה את התורה ומניחה
בחיקו ומבהיקזיון של ישראל מסוף העולם ועד סופו.ישראאמלר4,ג2בריאל לפני
ואומר לו,
הקב"ה .רב"שע יבואו כל עכ"ום ויראו בטובתן של
ן (ישעיה ב"ו י"א) ,אמר
לא יבואו [ולאיראו .שנאמר ה' רמהידך בליה,יו
משיח לפני הקדוש ברוך הוא] (אמר לפניו) רבונו של עולם יבואו יראו
תאכלם (שם).ג2
ויבושו .שנאמר יחזו ויבשו קנאת עם אף אש צריך
אמרה כנמת ישראל לפני הקב"ה .רב"שע יבואו יראו ויבושוי שנאמר
ותף אויבתי ותכמיה בושה (מיכה ז' י') 26.באותה שעה פתחה גיהנם
פיה ויוצאין כל עכ"ום [ו]רואין בחובתן של ישראל ונופלים על פניהם
ואומרים [לפניהםולפני הקב"ה] .כמה נאה[אדון]זה (או) כמה נאה אומהזו
שאהב אותם ביותר .שנאמר אשרי העם שככה לו (תהלים קמ"ר מ"ו)* אמר'
לפניו רב"שע במה נשתנה אומה זו שאהבת אותם ביותר 17.אמר להם
שוטים שבעולם אתם ידעתם אותי והנחתםאותי והשתחויתם לע"ז שלכם
מאירעין

ימעידאומר'לויעקבקיראליעקנ .אבלבילקוט אומר (הםמימעידיותר.ובכולםנוסחתו
ייבכתיימ
יותר .ועפי"זהגהתיעוד :מ כ"חבכתיי .ובילקוט אמרת להם' :ו בכהי רג"שע רצונך שיבואו או"ה
ויראו .וכיהבילקוט, :י הנוסחאות משוגשותכאן .הנוסחא שהיתהלפני .ואומרלו לא יבואו אמרלפניו
רנ"שעוכו' .וגבריאל הוא שאמר .ובכתיי אמר5ו 'באו ולא יראו אמרישעיהלפגי הקב"ה לאיבואו ולא
יראו אמרישעיה ה' רמה 'דךבל(יהדיון)(יחזיון] וגו' אמר משיחלפני הקב"ה(יבואו] ויראוויבשומ.נ(מניין.
ו אמרהכניי וכו' .ובילקוט אמרגבריאל וכו'
גכת"י בכ 5מקום תחת מלת שנאמר מ,נ) (יחדו) (יחזווייבוש
ואומר להם(וציללו) אליראווכן אומרישעיהו ה' רמהירך בליחזיון אמר משה(בלי ספק שצחמשיח)
לפני הקג"ה רב"שעיבואוויראו שנאמריחזו ויבושו קנאת עם אמרהכניי וכו' .וברשייישעיה שם .ה' רמה
ירך .ראיתי מדרש אגרה רבים למקראות של פרשהזועליונה ותחתונה ואינם מיושבים וכו' ומדרש אגדה
יש שמבקש הנניא כו' אמרלו מוטבשיחזוויבושוואין זה אחרהלשון.ולפי פירש זה אמרהנביא בנבואה
ה' רמהירך בליהזיון ואח"כ אמר בתפלהיהזו~יבושו וגו' .ומראין הדברים שהמררששלפנינוהיהלפני
רשיי .וע"פי אלו הנוסחאות ערכתי ,שמי שאמרזה לא אמרזה .וגעלז"ר עשהלונ~סחא .ואומרלו הקב"ה
גבריאל לאיבואו לראותכיכן אמר ישעיהוהנביא ה' רמהידך בל'חזיון ואמרגבריאללפניו רב"שע לא
כמו שאמרישעיה אלאיבואויראוויבושו שנ'יחזו  lvla~lקנאת ;ם וגו' ואף כלי אמרה לפני הקב"ה .והיא
נוסחאשהמציאבדמיונו ורחוקההיא מסגנון לשון המדרש' :ו בילקוט תרי עשר ר' תק"נט וחרא אויבתי
ותכסיה בושה זש"ה קומי אוריכי בא אורך .ותול'תא .והוא כחידה סתומה שענינינו אנולמידי; שהיא
קיטעא מאיזה מדרש דוגמאלעניין שלפנינו .אלא שלא נרמז מקורו :י 1כיה בכת"י אלא שנקטע בו
וחסר מן אומהזו קמא ער אומהזו בחרא ,ובילקוט כנוסחת הכת"י .אלא דשם איתא אמר פרעה לפניו
י פרעה הוא ראש וראשון
רב"שע במה נשתנה אומהזו .מה שחסרבכתיי .ונראה שהיא נוסחא עתיקהכ
בגלותן של ישראל ונורעלו שםה' .ומחסרוז הבנה השמיט" 1המעתיקים:
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[ובטחתם בהם] ולא במחתםבי.מ אבל ישראל קדשו את שמי פעמים בכל
יום תמיד ובטחו בי29.ואנינותן להם שכרטוב.מידמתביישיןושבין לתוך
גיהנם ,שנאמר ישובו רשעים לשאולהוגו' ותהלים ט' י"ח) ,יהקב"הוצדיקים
בג
,עדןומשתחוים ][DWויושבין שם.ויושב הקב"ה בראש[ה]צדיקיםומביא
(הקב"ה) אורשגנז לצדיקים30ומוסיף על אורו שלש מאות וארבעים וחמשה
פעמים ".אומר'לפניו רב"שעהיינומצפים לאור[ה]זה .שנאמר צמאהנפשי
לאלהים לאלחימתי אבא ואראהפניאלהים (שם מ"בנ') .אומר להם עכשיו
ראיתםפני.מ אומר'לפניו רב"שע אתהמאירלנובאורך ,חשךזה מהו ,אומר
להםלבני עשוולבני ישמעאל .שנאמרכי הנה החשך יכמה ארץ וערפל
לאומים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה (ישעיה ם' ב') ואומר (לד) [להן]
הקב"ה לישראל.בני עכשו קבלוממני כום תנחומין,מ אומר'לפניו רב"שע
כעסתעלינו והוצאתנו מתוךביתךוהגליתנו (מבין)[לבין] אויה (מיה)[דהיינו
ככלי נדחלביןאו"ה] ועכשו באת לפיימנו,ח אומר להם אמשול לכם משל.
למההדברדומה לאדם שנשא את בת אחותו ~,כעםעליה והוציאה מביתו.
לימים בא לפייסה ,אמר' [לו] כעסת עלי והוצאתני מביתך ועכשו באת
[אלי] לפיימני ~.אמר [לה] בת אחותי [את] ,שמא תאמרי בלב שמיום
בךלביתי.ע
שיצאתמביתי[נכנסה אשה אחרתלתוכו.הייך]אףאני לא נכנסתי
כךאמר הקב"הלישראל.בנימיוםשחרבתיביתי של מטהלאעליתיוישבתי
בביתי של מעלה .אלאהייתי יושב (יבטל ואמר) [בטל ומטר] .ואםאין אתם
מאמינים לי תנו ידיכם על ראשי [וראו טל פועל ראותי ,אלמלא מקרא
כתובאי אפשר לאומרו] שנאמר שראשי נמלא טל קווצותי רסיסי לילה
הישמותט"ובי)
(ש"השה'ב')33.ימלביש הקב"ה אתציוןעוזה .בשכרעזיוזמרתי
שאמרו ישראל על הים[ .מניין שמלביש הקב"העוזה] .שנאמרעוריעורי

לבשיעוז
יךציון

(ישעיה רב אי)39.

טאירעין

'ו מה בכתיי אלא דליתא שםלמלית ולא בטחתםבי
 .כילקוט מקוטע ומשובש והנחתם %אותי
כיה
לע"ז ולא בטחתםבי ', .גכת.י בעמים ככל'ום .ואינו אלא שיבוש .ובילקוט ג'נמי פעמים:
ככתיי .ושםמסיים ומביא את האורשגבו .וכילקוט אחר מלת לשאולה .וצדיקים יושרן בתוך ג'עויושב
הקב"ה בראשם ומבש את האור ,ושעה אח הסמון לטובה" :בילקוט שמ"ח פעמים וזה ראי טעות
שנתחלףבין היאלחי.ח .אמגר גם הטעות חהיח שעיקר חנוסחא הש שמיה כבנרפסובכח"י .ובעלז.ר
הגיה שמ"ג כלשון התרגום ישעיה ל' כ"ז מיהור שמשא יהא ?תיר לאנהרא על תר חלת מאה ארבעין
ותלחא מיהור שבעהיומיא .ולשון רשיי שם שבעתים שבע שבעיות כאר של שבעחהימיםהרי ארבעים
יהש? שבי?יוח העולים שמ"ג .אמנם לשון רשיי בפסחים ס"ה ע"א נמצא ?ורף על אורה של ?כמו
בעו,הז 'טמ,ג .ומעהה כשבאת לחשוב איר הלבנה כאור החמה הנה תחשוב אור חלבנה ואור החמה

ועורףעליהם שמ"ג הגהיהיו שמר מררגוח אור .ופירושומוסיףעל אוח .על ארו שללילה .שישראל
מוגין ללבנה דהיה באור הלבנה שמיה מררגות אר כחמה בעו"הז בגץ :תבכת"י ליתא הסיום
א"ל עכשו ראיתם פני .ובילקוט כנוסחא שלפנינו :י! בכתיי השך זה מהו מ"גכי הנה החיטך
יבכה וגו' אמילפניו לנני עשוולבני ישמעאל ועד כל עכשו קבלו כוס תנחומין .והוא מקוטע ומשובש.
מילקוט חשך זה מהו שנא' כ ,הנה החשך וגו' ומכאן ואילך קיטע לכלא~ .מסגנון זה אנולמדין שנסדר
המדרש הזה כשמשלונסי עשווגני ישמעאל בגזלם' :ו כיה בכתי אלא דשם איתאככלי נדה והגהתי
נרה '" :בכה" אמשול לך משל וכו' למלך בשר
ו,רם שנשא אשה את בת אחותו " :הגהתיעפ"י
הכת"י ומלתלפייסנילירא שם :י' כיהבכתיי ' :כיהבכתיי .בפסיקתארבתי פל"ו (צר קסם) שמיום
שעלה נבוכדנצרהריס; וההרים אתביתיושרף אתהיכלי והגלה אתנסיילני; או"ה חסךוהיי ראשי שלא
נכנסתי לכסא שלי ואםאין אתה מאמק ראה טל שעלה  svראשי שנאמר שראשי נמלא טל וגו'ועיי"ש
כמ"ע אוהט"ז yty, .במבוא לסדראליהו מאמרד'צד מ"ג ומ"רובירושלמי סוכה פידמ"ג ', :כיה בכתיי:
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פרקד'.

אמר להם ר' אליעזר לתלמידיו בניי יכולין אתם לעמוד
ירצון [לדברים] שתודיענו 2.מיד פתה ואמר ,קרא
בתוכחות 1.אמרו לו
ר
י
יייטעיה הנביא
בגרון אל תחשוך (ישעיהניחא') .זהו שנאמר ברו"הק עליד
לכו נא ונוכחה יאמר ה'ישם א' י"א) כננהמי אמר( )1ישעיה מקראזה .לא
אמרו אלא כננדבעלי תשובה ,שהקב"הידיו פרושות לקבלשבים .ואומר
מתייעשו תשובה ואקבל אותם בתשובה שלמה לפני 3.שנאמר
י אדם
ד
י
ו
מתחת כנפיהםייחיקאל א' ח') 1מלמד שהקב"ה יושב על כמא כבודווידיו
פרושות מתחתכנפיהחיות[לעושי תשובה] ואומרמתייעשוישראל תשובה
[שלימה לפני] 4.ובכליוםויום מדתהדין מתגברת ועומדת לפני הקב"ה
ואומרתלפניו .רב"שע כתוב בתורה לא תשבעו בשמי לשקר (ויקיאי"ס י"ב)
וישראל משכימין לשווקים ונשבעים לשקר 5.ומחמדין את נשי חבריהם,
 .אבלישראל
ומפפריןלשון הרעעלרעיהן 0,שמאישלפניך משואפנים...,
,
ד
י
מ
ת
משכימין [ממטותיהן ומקדשין את שמי פעמים בכל יום
תלמידי
חכמיםמשכימין] לבתיכנסיותד[ל]בתי מדרשות[ועמי הארץ לבתי כנמיות]
ותינוקות (של) נל]ביתרבן.ומולין את בשרם [ומלאים מצות] 7,ולא עוד אלא
שברא[תי]להן תשובה שהיא שקולה כתורה 8,ואתםאומריםישלפני משוא
פנים 0:דבר אחר גדולה תשובהיותרמן התפלה0.י שכל התפלה שנתפלל
משהרבינולאקיבלממנולהכניסולארץישראל ",אבל רחבהזונהנתקבלה
בתשובה ,ר' אל[י]עזרבן יעקב אומר למה נקרא שמה רחב (הזונה) שהיא
רחובהבזכות2.י (יצאו) [בתשובה שעשתה זכתהויצאו] ממנה שבעה מלכים
ושמונה נביאים:מ דבר אחר גדולה תשובה[יותר]מן הצדקה ".שהצדקה
---ןפרסד'.

מאירעין

יו

ן דוגמתלשון בכיר פצעיוסףקטנן של שבטיםהיהולאהיו יכולים לעמוד בתוכחתו
ההדולאיכלואחיולענות אותו :י כיה בכתיי וכן נכון דלר"אהיו אומרים רצונך שתוריענו .אלא כלו'
יהירצוןלפני השם שיקובלולפניו הדברים שתוריענו ' :כיה בכתיי ' :כיה בכתיי ונכפל ro~Sפיה
הקב"ה שהיא
אדם וגו'ירו כתיב זה ידו
עיי"ש .וכפסחים קייט ע"א ואמר ר' כהנא וכו' סיד
פרושה תחת כנפי החיות כדי לקגל בעלי nalu)nוימרפיני טרח הוזן ' :בכתייי'ת
א תומדת וע"'
לקמן פיה .וג' שםמשכימ'ן ממטותיהןויוצאין לשוקות1עיי'להלן, :יפה העיר בעל ויד עלרשיי עה"ח
הגמרא דב"ב קמ"ר ע"באר.י אמר
פ' קדשים (והוא מתו"כ) אם גנבת סופךוכו' סופך לישבע לשקר.
רב רובן בגזל ומיעוטן בעריות והכל בלשון הרע .ועיי"ש ברש.בם :ז כזה בכפי .ופי' 1תנוק1ת לבית
להביאן .ושם ליתא מלת אבל .אבל אפי'עם מלת אבל היא לשון ~ tnylDולקמן פזה
רבן כלו'
יישגמא לכאן ושם ג' אמר לה אל תהרהרי אחר כהי וכו'  ' :witlyכזה בכתיי:
קטרוג שמ
מן
יי
כד
מדתשה
"בכתיי הנוסחא ואת אומרת ישלפני חלול השם ברבר הזה~ .יראה דב' הנוסהא1ת קטועות הן והנכון
כדלהלן פיה1 .צ.ל שמאיש לפניך משוא פנים ואם אתה נושא להם פנים לישראל לא יהיה חילול השם
בדבר הזה .אמר לה אבל 'שראל וכו' ואת אסרת יש לפני משוא פנים ~יהיה חילול השם בדבר הזה:
בכתיייותר מן התפלה לעושי תשובה, :י בכתיי הנוסהא שהתפלל משה רבינו ולא קיבל הימנווכו'.
בה .שלא מצינו שהתורה ~אמר חטאתי; ;נע1י,
1לנוסחא זו פי' שהתפלל להעביר הגזירה בלא תשו
במכילתא רישיתרו (נ"ז ע"א) ובמ"ע שם אות ח' :י; כיה בכפי ושם ג' שבעה מלכים ונביאים .ובספרי
בהעלותךפי' ע"ח (כ' ע"ב) ח' כהנים וח'נביאים .ופירושו שהם נביאים ועיי"ש במ"ע אות כ" .1שמגילה
רע"ב ח'נביאים והם כהניםוכו' ואמרו שם " ywln,נסה .ועפי"ז מחק נעל ויד שבעה מלכים ~הגיה ה'
י.
גכיאים והם כהנים .ואולי שבעה מלכים מלכי בית שני קאמר שהיו כהנים ומעה אותם שבעה ער

שי

ועי

.י

הוראס !' :כיה בכתיי:

עי
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יש בה חסרון אבל התשובהאין בה חסרון .ואין הקב"ה מבקש מישראל
אלא תשובהודברים ,שנאמר קחו עמכם דברים ושובו אל ה' (הישעי"ד נ')~5:
דבר אחר גדולה תשובה שמרפא(י)ת את ישראל מעונותיהם שנאמר ארפא
משובתם אוהבם נדבה (שם שם ה'):טרבי נהוראי אומרמפני מה נתנה קורת
רוח [לישראל] עשרתימים מראש השנה ועדיום הכפורים ,כנגד עשרה
נסיונות שנתנסה אברהם אבינו ונמצא שלם בכולן (לפיכרנתן הקב"ה לישראל
עשרת הימים שבין ר"ה ליוה"כ) וכנגד עיטרת הדברות שקבלו ישראל במיני
[לפיכך נתן הקב"ה לישראל עשרתהימים שבין ר"ה ליוה"כ] שאם יעשו
[ישראל] תשובה יויקבלם)[יקבל אותם] בתשובהשלימהלפניו ".לכךנאמר
לכו נא ונוכחה יאמר ה':
קראבגרון אלתחשוך.י
' שמעון בן חלפתא אומר [בברון זה]
יש בו לשבחויש בו לבנאי .יש בו לשבח שהצדיקים מרננים בגרונם.
שנאמררוממותאלבגרונםיתהלים קמםו')יש[בו,לגנאי שהרשעיםמכעיסין
בנרונם ,שנאמר קבר פתוח גרונם לשונםיחליקון (שם ל' י')לצדיקים השמע
בגרונך [אל תחשוך]ולרשעים כשופר הרםקולך 18.ר'יהושעבן קרחה אומר
לאנבראשופר אלאלטוב[ה] .שבשופרניתנה תורה[במיני]לישראל .שנאמר
ויהי קול השופר (שמותי"סי"ס) ".ובשופר נפלה חומתיריחו.
שנאמרויהי
2
"
,
)
י
כ
ובוטופר
ו (כל) העם (יהושעוי
כשמוע (שופר)[העם אתקולהשופר]ויריע
)
ו
נ
עתיד הקב"ה לתקוע בשעה שמנלה (משיח [את המשיח] .שנא' וה' אלהים
בשופר יתקע (זכייה ט'י"ר) .ובוטופר עתיד הקב"ה לתקוע בשעה שמכנם
גליות ישראל למקומן .שנאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול [וגו']
(ישעיה כיר י"ג)ן 2לכך נאמר כשופר הרם קולך :והנד לעמי פשעם .אלו
מאירעין

" שהת'טובה מתקבלתאשפישאין בה חסרוןניס ,נכת"י הנוסחא אלא דברים בלבד~ .כן נכף
אין בה חסרון קא' .אבל גם לנוסחתנו יש לפרש כך ולא הגהתי, :ן בכת"י מייתי קרא ארפא
משובותיכם (ירמיה ר' כ.ב) ובסמא פ.ו ע"א א"ר חבא בר חנינא גדולה חשיבה שמביאה רפאות לעולם
שנ' ארפא משוכתם וגו' .ונגמרא שם מנו הרגה דברים נגודל התשונה ,וכן בפסיקתא דר"כ פ' כיה
ובפסיקתא רבתי פמיר שנתייהרו לשבת שובה ,וכן בפדר"אפמ.ג .אמנם המאמרים שלפנינו הם מיוחדים
במקומם כאן :י
י בכת'י קורת ורוח] לישראל מריה ער יוה"כ כנגד עשרת דברות שקבלו ישראל בסיני
לפיכך נתן להם הקב"הינו'
 .והיא קמע רישא .ועכ"פ הגהתי עפ"י הכת"י .ומצאתי ברוקח בה' ר"ה
סי' ריו ,ואמרינן בפ' ר'אליעזר (כיה ברפוסישן ובד16ס ווארשוי בר"ת בפ' רר"א) ור' נהורא' אומרמפני
'ימים מריה עדיו"כ כנגדי' נסיונות שנתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם וכנגד
מה ניתנה קורת רותי
י' דברות שקבלו כדאל שאםיעשן תשובה שלימה לפניו יקובלו ,והיא בשינוי נוסחא קצת1 .עכ" 9מכאן
ראיה שהוא היה קורא לפרקים אלופרקי ר'אליעזר .והא דכנגרי' הדברות הוא ג"כ בפסיקתא רנתי פ.מ
' נסיונו וכו' הוא מיוחד כאן בטקומו' :י מה
(קס'ט) והכא בילקוט ישעיה רנת .אמנם הא דכנגדי
י קול השופר .הרי ,הסים; יפה
בכתיי; "' כיה בכתיי .ונמנילתא יתרו
בחדש פ.ד (ס"ה ע"ב)ייה
בכתובים כל מקום שנ' שופרסי'יפה לישראל שנ' עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר .ואומר והיה ביום
ההוא יתקעכשיפרניול ואומרוה'אלהים בשופריתקע .וכאן פירושו של דבר,דהיינו בנפילת הומתיריחו
וקיבוץגליותוגילוי משיח .אמנם שהמקרא עלה אלהים בתרועה וגו' ממזמור מ"זעל כיבוש'ריחו נאמר.
זה מוכח מהמקרא יבהרלנו את נחלתנווגו'1 .עיי' בפד"רא סוף פל"א וסמיו" :י בכתיי בשיבוש ויהי
במשוך היובל 1ג '1וצ"ל והיה נמשך בקרן היובל בשמעכם את קול השופרוגו' .והוא שם
ה' .ושלי
למקומן שנ'
ל
א
ר
ש
כצ"ל שזה המקרא קדם1 :ן בכתיי ובשופריתקע הקב"ה נשעה שמקבץ אתגליות י ~lee
והיה ביום ההוא יתקע בשופר .ובשופרעתיד הקב"ה לתקוע בשעה שמגלה את המשיח שם וה' אלהים
בשופריתקע .ונראה שזוהיא פסחא העתיקה והיא מסכמת עם המכילתא ,שקינ1ץ גליות יהיה קודם

דעי

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
פרקי ר' אליעזר פ"ר (מדראליהו זוטא פ"כב)

39

תלמידי חכמים ,אמר להם הקב"ה לא בראתי אתכם אלא בשביל שתלמדו
אתבני ארחותחיים .מהישלבם עמוקות בלבבכם .אםראיתדורשתלמידי
חכמיםיש להםמריבה זה עםזההרי אלויש להם עמוקה בלבבם ",אם
לבם לת
משעם.מורהותורהאיןמקיימי,איןדינם אלאגיהנם,לכך
הארץ:חנאמר והגדלעמי
חטאתם,
מעשה בתלמיד
ולביתיעקב
מה[הן] .אלועמי
אחד מתלמידי ר' עקיבא שהיה יושב בראש עשרים וארבעה אלפים
תלמידים,י 2פעם אחתיצא לשוק של זונות וראה שם אשה זונה ואהב
אותה~,והיהשליח משתלחבינולבינה עד עת הערב 27,לעת הערב עלתה
על הננ וראתה אותו כשהוא יושב בראש התלמידים כשר צבא והיה
גבריאל עומד על ימינו 28.אמרה [בלבה] אוי לה לאותה אשה שכלמיני
פורענות של גיהנם צואת לה ~,אדם נדול כמו זה שהוא דומה למלך
תענינו אשה זאת וכשמתה ובטלה מן העולם יורשת ניהנם ",אלא אם
יקבלנההריהיא מצלת אותו ולעצמי[0ה] מדינה של גיהנם ".וכיון שבא
י העו"הב בשביל שעה אחת
באעצו"לההז.אמרה לו,בנימפני מה אתה מאבדחי
לא נתקררה דעתו עד שאמרהלו.בני מקום שאתה אוהב מלוכלך
ומטונף מכל אברים [חמת מלא צואה וזבל] ואין כל בריה יכולה להריח
ריחו 32.ולא נתקררה דעתו עד שתפש[ת]ו בחוסמו והניח[ת]ו על אותו
טאירעין

התגלות המשיח .וכבר דברתי בזה הענין בארוכה במבוא לסדר אליהו בהוספה לסוף מאמר ג' צר ק"מ,
אמנם לדעת ההמק יהיה משיה מקבץ את הגליות ועפי"ז נשתנה הנוסחא כאן! :י גכת"י יש לכם
עשוקות בלבבכם וכו' דור ש5תלמידי חכמים [ש]יש להם מחלוקת זה על זה הרי אלויש (לכם) 1להם]
עסוקות בלבם .ובעל ז"דהגיה עמוקות רעות ועשהלופי'זר .והנה עשוקות היא בשיין שמאלית כמו
עסוקות .והיא מלשוןכי התעשקו עמו (בפ' תולדות) ובלשון חכמים שרה שיצאועליועסיקין .ואם הסימך
טיס ועקרובשייןימניתיהיהעשיקות ענינומעשקות .ועשוקות במו עושקות דמיון רכוב תמורת רוכב,
וכלו' מחשבות עושקות .ונוסחא עמוקותיש לפרשה עפ"י לשון המקרא הוי המעמיקים מה' לסחיר עצה
והיה במחשך מעשיהם (ישעיה כ"ט ט" 0וכא' עמוקות בלנם דברים של מחשך שאין מגדין אותן:
י
יבכתיי אם יום ליכנס תורה ותורתם באראלים אין דינם אלא גיהנם .ואיןבידי לפרשה' :יבכתיי
מהן ,והיא כמו מזה בידך (כפ' שמות)ועפי"ז הגהתי ,ובב"מ סוף פ' אלו מציאות דרשוריי בראלעאי
ת"ח וע"ה אמנם סגנון הדרוש שם לפרש פשעם וחטאתם" :מיינני האי מעשה לענין
נמי
תשובת ת"ח וע"העפ.י מהשמסיים ששניהם מזומניןלחיי העו"הב .ונוסחת הכת"י שהיה ראש עשריםוכו'.
יום אחר וכו'
וגרסינן ביבמות (סיב ע"ב) אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע !, :בכת"י
וראה אשה וכו' :יי בכתיי עד הערב :ויבכתיי כשר הצבא וגבריאל .ולנוסחא זו נדמה בעיניה
כמלאך ה' צבאות .ושר הצבא הוא שר הצבא של מעלה (דניאל ח'י"א) והוא הוא גבריאל (שם ט' כ"א):
'י כיה בכת"יועיי'להב,ופי' צואת לה שהגיהנם מצוויתעליה כלמיני פורענות .ובסדראליהו רבהפ.ד
כעל ז"ד נדחק לפרשה מלשון צוותא,
(צרי"ס) tpt
שמלה ateאתם אותן צואה שאינה צואה .שהיא כמוציריי
שפשר
'להק" :ובכתיי כל זה בסגנון משוגע .ואעתיקהונולא .אמרה בלבה
משובשתהיאועיי
אוי לה לאשה זאת שהוא למלך נוח לה אשה עומד מממנו אמ' שכולה גיהנם ומכעסת אדם גדול ואת
שמתה הטרדה מןהעילם משמית זה אמ'לו אםתקבינו את דבריהריני מצלת אותך ועצמי מדינה של
ניהנם .והנהאין כאן אלא ערבוב דברים ושבוש לשון .אמנם העתקהיולפי שלגי אומרלי שכברהיו
הדברים משובשיםלמעתיקשלפנינווהוא תקןלוסגנון כמו שהואלפגינו: :ן כצ"לעפ"י סגנוןשלפנינו.
ופי' אם יקבלנה אם יקבל אתדבריה.ועיי'לעיל בנוסח הכת"י'! :בכתייכיון שבא אצלה אמרה (לה)
י העו"הב(בפיי)ובפני] שעה אחת בעולם [הזה] מה את חזה לא נתקררה
1ל]1בנימפגי מה את מניחחי
דעתו אמרה בני מקום שאתה אוהב מלוכלך ומטונף מכלאיברים חמת מלא צואה וזבלאין כל בריה

כיפי

יכולהלהריחריחו .והמעתיקשלפנינושינהשהיה הדיבור קשהבעיניו .אמנםהיא לשוןהברייתאדגרסינן
כשגת (קנ'ב ע"א) תנא אשה חטת מלא שאהופיה מלא דם והכלרצין אחריה ,וע"כ tttnDDIn
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[ה]קבר.מ כיון שהריח ריחו נמאס בפניו ולא נשא אשה
יצתה בת קול ואמרה אשה פלונית ואיש,פלוני (מזומן) [מזומנים לחיי
העושב( ",דבר אחר) ולביתיעקב חטאתם אלועמי הארק ~.אמר לו הקב"ה
לישעיה,לך [האמור להם לישראלאין לכםמידה סובהיותרמן התשובה.
שהיא מרפאת את ישראל מכלעונותיהם .שנאמר ארפא משובתם אוהבם
(הושע שם ח')37:
נדבה ,וכתיבישיבויושבי בצלויחיודנןויפרחוכנפן
(מ)[ל]עולמ341

פרק ה',

[.ינינו] אמורלנוהיאך נעשה
לןותלמידיו .hhh4אליעזר
אמרו
תשובה ונחיה .מיד פתח ואמר ,יענך ה' ביום צרה (תהלים כ' ב') ,היא
י שלמה [בן דוד] מלך (יהודה) [ישראל].דודי שלח
ש[נ]אמר ברו"הק עליד
ידומן החורומעי המועליו (ש"הש ה' ר') ,כנגדמי אמר וכלמה המקרא הזה.
[לא אמרו אלא] כננד כנסת יו2ראל 2.אמר'לפניו .רב"י2ע אלמלא רחמיך
וחסדיך הרבים שאתה מרחם עליוידיך פרושות תחת כנפי החיות ומקבל
אותי בתשובה שלימהאיןלי כח לעמוד לפני מדת הדין[ 3.שמדתהדין]
מחנברת ועומדתלפני הקב"ה ואומר[ת] לפניו ,רב"שע כתיב בתורה האל
הגדול הנבור והנורא (דבריםי'י"ז) הגדול( .שגרנית) [שבדולתך] על כל מעשה
בראשית 4.הכבור ,שאתה מתגבר להפרע מעוברי רצונך .והנורא ,שהכל
יריאי!מדינך שהוא אמת( ,ואין) [ואס] אתה נושא [להם]פנים [לישראל] לא
יהיהחילול השם בדבר הזה ",אמר לה אל תהרהרי אחר כנמת ישראל.
שכל מעשה בראשית לא נבראו אלא בזכותם .שנאמר אם לא בריתי וגו'
(ירמיה ל"ג כ"ה) 0.ואיןבזרית אלא מילה שישראל עוסקין (בה) [בתורה ובה]
שנאמר והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם (בראשיתי"ז י"ז) 7,אמרה לפניו
רב"שע מקראראשון בתורה הוא אמור .א()1מר לה אףתורהלאניתנה אלא
,ל]ישראל .שנאמר אתמייורה דעה ואתמייבין שמועה [נמולי מחלבעתיקי
משדי
ם(8].ישעיה כ"ח ט')למייורה דעהולמייבין שמועהלבמולי מחלבולעתיקי
ש להם זכות ומקפת אותם שחוללם) [כחול הימ]( 9ואתה אומר)
משדים וי

זי

-

-

מאירעין

" כיה בכתיי " :בכתיי בריחו .ומלת מעולם הגהתי .אף שיש לדחוק ולפרשה1 :ו כיה
ירמיזן " :כיה בכת"יוכן נכון שאין כאן דיבור אחר אלא סיומא הוא
בכתיי .ולסיפור זה 5א נודעל
לההוא מעשה .י' כיה נכשי .ושם ג' שנ' ארפא משזגזתםועיי'לעילסי' ט"ו:
פרס י כיה בכתיי ושם חסר השם אליעזר ועיילעיל  :Ateי כיה בכתיי ושם ליתא מלך
ישראלועיי'לעיל פ'ג' :עיי'לעיל פיד 4 :כיה בכתב ' :כיה בכתיי ושם הגי' ולאיהיה .ועיי'
לעיל פ"ר סי' ט'~ .דרש ביום צרה בשעת קטרוג מרת הדין ,וכלפי זה דרשרודי ש5חידו מן החור .כעין
שדרשו בסנהדרין (ק"ג ע"א) משום רשב"י מיד וישמעאליו ויחתר5ו
 .ויעתר לומיבעיליה (עיי"ש גרש"י
ובגליון) מלמד שעשה לו הקניה ומין מחתרת ברקיעכדי לקבלו בתשובה מפני מדתהרין.ועיי' ברשיי
שם.יזהו מן ההזר שדרש הכא" :עיי' בילקוט ירמיה סי' נ'זברש.י עה"חריש בראשית ונסדר אל'הו
רבה פי"ד (צד ע"א :1י וכך דרשו רישהתימני ברית שהיא נוהגתסיום עלילה במכילתא דבשלח פ"נ
(כ"ט (btyועיי' ע"ז ג'ע"א .והגהתיעפ"י הכת"י ' :כיה בכת-י כלו' שמקרא ראשון הוא בתורה אמור
'ברשיי עה"ח שם)ולא בשביל המילה 1ע 5זה השיב אף הירה 5א
בשביל התורה שנקראת ראשית,עיי
ניתנהוכו' .ובאיזו מצוה הם גמולי מחלבועתיקי משדים זה היא מצותמילה .שנלקחיםמביןשדי אמם
לקיים בהם מצותמילה .ובכתיי חסר ונקטע מן אמרהלפניו עד אף התורה ! :ב"ה נכת'י:

ה.
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[ואת אומרת]אנינושא להם פנים ,כבר נשאולי הם ואבותם פנים ,שבמלו
כל ע"ז שבעולם וקידשו אתשמי בעולם 10:ד"א אם (אתה) [את אומרתאני]
נושא להםפנים .כבר נשאולי הם מניםבמיני .שקבלו את תורתי בלבב
י אם באמת( ",יאחה אומר)
שלםולאבאועליבערמה (כמיה)[כאומותהעולם]כ
[ואת אומרת]אני נושא להםפנים .כבר נשאולי הם פנים ,בשעה שיצאו
אבודות אגודותועוסקין בתורה( .ונוטלין)
ממצרים מענו את המצות
]
ז
ר
ר
,
כ
ו
א
)
ר
מ
ו
א
ה
ת
א
ו
(
ת
א
ו
[
י תורה
ים
דה
י
נ
[ונותנין] שכרומלמדין אתוב
ישלפני
מ
ו
ע
]
ה
[
ר
חילול השם בדברהזה ".אמ
,
ו
י
נ
פ
ל
רב"שע כתוב בתורה אשרלאישא
ו משפט (שם ליב ד')!3:
)
1
"
י
'
י
פנים ולא יקח שחד נדברים
ואומרכי כל דרכי
(וזה)[יזי
ן היא שאלה ששאל קיסר את ר' יהושע בן קרחה ,אמר לו ,כתיב
באלהיכם (אשר לא ישאפנים ולאיקח שחד) [כי כל דרכיו משפט] להיכן הוא
משפט שלאלהיכם".חרשיןאלמיןמומיןוחנרין שיוצאיםממעי אמן קודם
שיודעיה מעשיהם אם טובים ואם רעים הן,זהו משפטו שלאלהיכם5.י אמר
לו .כברבלוים לו מעשיו של אדם קודם שעלה במחשבה להבראות אם
טוביםואםרעיםהן .שנאמר (כהואנליעמיקתא ומסתרתאידע מה בחשוכה
(דניאל ב' כ"כ) .אמרלוואין תשובהלפניי ,יעשה תשובה ויפתחעיניו .אמר
לו רצונך שאודיעך [סוףז דברזה .תןלי אלף דינר ושני עדים נאמנים
מאצלך.נתן לו אלף דינרושניעדים נאמנים מאצלו ".הלך לו אצל סומא
אחדשהיה מומאממעיאמו .אמר לו ,קיסר גזרעליו (להטי) [להריגה] ואלף
דינר [הללו]יהיו [אצ]לך .אם הורג(" [הרג] ואם לאו (נממטנו) [נסמכתי] על
תין לו נ' חדשים ,בא אצלו אמר לו
אלף דינר הללו .אמר לו הן 17,המ
]
ם
י
[
ר
נ
י
ד
]
ו
ל
תןליהדינר[ים] .אמר לו מהטיבו.
ר
מ
א
[
שהפקדתי אצלך8,י
אמר לו לא היו דברים (ב)[מ]עולם ".הביאו לפני הקימר והעמידו עדים
נאמנים והעידו בפניו [י]אמר לא היו דברים מעולם[ ~,בא אדם אחד_]
וא"ל בינו לבינו בפניו .אוי לו לאותו [האיש] אני ראיתי את אשתו
שהיא משחקת עם אדם [אחד] ואמרה לו .עכשויהרגו את הסומא ואני
ואתה נאכל את הדינר[ים] .מיד הביא את הדינר[ים] (יהניחה) [והניחם]
לפני הקיסר.מ
אמר)[םלו]2,.מ 1ריקה אלמלא (מעידניבר) [לא הודעתי אותך] כך
י
(
ת
ו
א
נאמן הוא 3שעשאני) [לםעשאה סומא ממעי אמו
היית(י) גונב
ואתה מהרהר אחריו .אמת הכתוב בוכי כל דרכיו משפט* באותה שעה
העמיר הקימר אתרבי יהושע בכל מרגליות טובות ,ואמר אשרי אלהיכם
מאירעין
"! כצ"ל כדלהלן וכת"י אלא שבכא זו חסירה שם 1! :כ"ת בכסי אלא שבטעות שם באומות.
' בסדר
ועיי'לעיל פ"נסי'ז' 1! :עמ' בסרר אליה רבה פ"כ (צד קכ"ג וקכ.ד)! ,הגהתי עפי הכתר!עיי
אליה רבה פי"ט (צרק"י)!' :כ.הבכתיי .כא' שמסכמת שאף נראה שהוא נושא פנים הנה כל דרכיו
משפט1.עיי' ברכש כ' ע"ב !' :בכת"י ר' יתשע בן חנניה וכע בסדר הרירות תספר המעשיית בערך
ריבע .וכש שם ששאל על המקרא כי דרכיו משפט ,וכן מוכח מסיום הסיפר ועפי"ז הגהתי:
'י הגהתי שיודעו בנפעל 1' :כ"ת בכתיי :י 1כיה בכתיי " :כצ"ל שכת"י הרברים מקוטעים
!משובשים 1, :כך המלה לנכון בכתיי" :י גכת"י לאו לפניקיסר הביא שני עדים נאמנים העידו
בפניו ואמר להר"מ! :י כיה בכתיי ושםג' מצחקת אצל אדם א'1! :בכתייאילר'יהושעבןחנניה:
" כיה ככתיי:

כי
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ואשרי עמו ואשרימי שיזכה לעפר כפות רנליכם,נ 2לכך נאמרדודי שלח

ידומן החורר

[רבר אתר]יענדה'ביוםצרה~.היהדודיודעשעתידבית המקדש
להיותחרבוקרבנותבטליןבעונותיהן של ישראלוהיה מצטער על ישראל
ואמר .בשעה שהצרות באות על ישראל[מי מכפרעליהם .אמר לו הקב"ה.
דוד אל תצטער שכבר ביליתי מדרי מליחה למשה ואמרתי לו .בשעה
שהצרות באות על ישראל] יעמ
דו לפני יהד באגודהאות[םא,ח8ת ]2ויאמרו לפני
םדר[י] סליחהואני עונה אותם,ת (ומה)[והיכן]גילה
אמר ר'יוחנן
ויעבור ה' עלפניו ויקרא (שמות ל"ר ו') מלמד וטירד הקב"ה מערפל שלו
כשליחצבור שמתעטףבטליתו ועוברלפני התיבהובילה לומדר[י] מליחה
וא(ו)מר לו אם יהיה תל
מליידו30.חכם שיש בידו להוציא את ישראל מידי
חובת([)1ן]מ אליזוחדעתוע
יסתכלבי שלאהיה[עמי] שותף במעשה
בראשיתירדתיוגליתי סדר[י] מליחה למשה יממנו)[ ,טמני]ילמדי כל באי
ותן (להם)
עולם.ן' וכלמי שיש בידו להוציא את ישראלמידיחובתןאנינ
[לו] שכר טוב 32.ובשעה שישראלמתקבצין לפני ועומדין [ב]אגודה אחת
שם))133:אני עונה אותם ,שנאמר ה' הושיעה המלך
ואומריםלפני סדר[י] מליחה (
יעננוביום קראנו יתהלים
פרקו'.

אמר להםריאליעזרלתלמידיו .בני אל תבשהו [לא] בעושר
[לא בחכמה] ולא בגבורה 1,שנאמר כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו
ואל יתהלל הנבור בגבורתו [אל יתהלל עשיר בעשרו] וגו' (ייפה מ' כיב),
י שלמה בן דודכי מקרה בני האדם ומקרה
זהו שנאמר ברו"הק עליד
למה] מקרא זה,
הבהמה ומקרה אחד להם נקהלתנ' י"ט) 21כנגדמי אמר [ש
לא אמרו אלא כננד בשר ו 3.07נשהיא) [שבשר ודם] תחלתו רימה ומופו
תולעה* ואין מעולה אדם מבהמה כלום .ולא עוד אלא כל הנוגע בנבלת
בהמהאינו טמא אלא טומאתערב .אבל הנובע בנבלת אדם טמא טומאת
מאירעין
ינ מה בכתיי ושם איתאהעבירקיסר את ר'יהושע בן חנניה,ופי'העבירשהעבירולביתו ,בע5
תשונה כנגד טענת מדת הרין.
כלו' שהקג"ה
ז"ר שינה סגנון הסיפור העולה רוחו:
עשה תשובהכפכישהעירועעדליםבפניוהי',ה מקבלו בחשובהמ.קבי
אב5זה עמרע 5רעתו ואמר 5הד"מ
ואף זה א5ו
כן הגיה מכון Sv1זיקוקין דנורא :י' כ"ה
וכזה ס5ק שאלת הקיסריעשה השובה ויפתהעיניו:
ל שאר הדברים ליתנייהו .ואולי באמת הם
לנבו ,נכת"י ומסיים ואנ' עונה אותם שנ' ה' הושיעה וגו'יכ
הוספה מאוחרתעפ"י הגמרא!' :כן הגהתיואוליצ" 5ומהגילה15
 .ובעל ז"רהגיה ובמה גילה הקשה
אותם זאת" :עיקר המאמר הוא5ר'יוחנן בריהי"ז ע"ב בסגנון אחרעיי"ש
'.והגהתי בכולאסדריעפ"י
האד5עי5בכת"י .וכצר חובתן כדלהלן .ובגמרא איתא סדר תפלה" :ו כלו אל יהגאה מלהיות שליח
צרר " :כנרלהגיה .וכדו' אע,פי שאנייהירבעולמי ירדתי וגליתי וכו' '1 :כנעלהגיה ובעל ז"ד
שינה את הסגנון " .כנץ להגיה:
!
י מקרה
פרק ו',י כ"הבכתיי ומלת לא קמא הוספתיאני :בכתיי הובא לשון המקראכ
אחר מקרה בני אדם ומקרה הבהמה :נ כ"הבכת.י .כב' המקרה שהוא נוגע במה שהן שוין שהם
%

בשר ורם ,שלא אמרכי מקרה נפש האדם ומקרה נפש הבהמה:
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שבעה 4,דבר אחר בהמה שמתה איניא)[ה] מטמאה אוהל אבל אדם מטמא
אוהליי דבר אחר הנוגע בנבלת בהמה הוא טמאואין מטמא אחרים אבל
[נונע ב]נבלת אדם הוא טמא ומטמא אחרים*( 6והאמר)[יהוא שאמר שלמה]
כי לכלבחי הוא טוב הארי[ה] המת (שם ט' די)* 7תינוקבןיומו שאימתו
מושלכתעליו מעוב [מלך הבשן] ששימש לארבעים פרסהכיון שמת [עלו]
שיקוציםעלנביו*" ושלמה שנאמר בוויחכם מכל האדם (מ"א הי י"א)כיהיא
(קהלתנ' שם)*9
חכם (אבל)[מכל] האדם[איך] אמרומותר האדםמן הבהמהאין
ר
מה* אדם אוכל ומברך וטותה ומב
כלום*לרךי17ן ומברך ומ[ת]עור ומברך היאך
נחשב לבהמהשאינה מבחנת
אלא
על שעת[ה]מיתה הכתוב מדברי
ן ואמניע קיצו של אדם למות כשם שנמלכין על הבהמה (לשחיטה)
כיו
כךנמלכי ,עליו,ת
ר
ת
ו
ס
ו
ר
מ
א
נ
הבהמה
האדם
י הכל הבל*
ן
מ
ן
י
א
ך
כ
ל
כ
בהמה שמתהיש לה מנוח' אבל אדם [אףעלפי] שמעבירין(ומכעסיי)[עליו
טכמימין] ומתמעמידי
,אותולדיןיומאירין) [ך3ןראין] לךכ:לגועשיוודנין אותו
עליהם,מויב)כךהיה בוכה ר,יוחנן בשעת פטירתו* אמרו לותלמידיו* אם
אתה בוכהרבינואנחנו מה תהאעלינו ",אמר להם"בנילא אבכהשמעמידין
אות([)1י]לדיןיומאירין)[ך3יראין]לי את מעשיודנין אותי עליהם .ולא עוד
אלא שאומרנים]לימפני מתובניךבחייךי ולאזכיתי לתיקונו של עולמי"
ולאדי לו ילעולם) [לאדם] שמתין בניובחייו אלאשדנין אותו עליהמי וכך
אמרדוד בספרתהלים אלתשליכני לעתזקנהיע"א ט') אמריה)לפניוי רב"גטע
י מן התורה ומן המצותי ככלות כחי אל תע,בני (שם) [אמר
אל תרפהיד
לפניו* רב"7ץע] אל תקהה [את]שינייבבניי [ובנותי] ,מכאן אתה למד שכל
מאיר

מ,

עין

כיום.

והוא משובש,ואולי עיקר הנוסחא,
' כיהבכתייDVI .ג'אין מעלה בזוד שבזוד לבהמה
אין מעלה לבשר ורם שלארם מכשר ודם שלבהמה כלום ,ונשתבש ותקן המעתיק כמו שתקן :ן בבא
זו חסרה בכתיי , :כיה בכתיי אלא שקטועה רישא :י כיה בכתיי , :הגהתי עפיי הכת"י ושם
איתאכיון שמתשיקוציםעלובו .ולשון אימתו מושלכתעליו כלו' האימה מפניו היא מושלכתעליו שאינו
ן המקרא
עושה דבר להפחיר  aloבעלהי .וכענין שאמרו אשהכליזיינהעליה .וכינוי אימתוהיאכישו
ומוראכם וחתכםיהיהעל כל חית הארץ (בפ'נח) .ודוגמת המאמרהיא בתוספתא דשבתפייח וב"רפל.ד
והובא ברש"י עה"ח בפ' נח עיי"ש .ולשון ששימש לארבעים פרסה לא איתפרשלי
 .ואולי ענינו כמו
שאמרו בשבת (קמ"ט ע"ב)על נכוכרצנר שהיה מטיל פורעלגדולי מלכותלידעאיזה כןיומו של משכב
זכור וכו' בשעה שבקש אותו רשע לעשות לאותו צדיק (צדקיהו) כר נמשכה ערלתו שלש מאות אמה
והיתה מחזרתעל כל המסיבה כולה וכו'.יהוא גוזמא אף כאן בלשון גוזמא שהיתהיריית זרעו מ' פרסה
ואולי צ"ל לארבע פרסה .ובשמשון אמרו בכוסה (י' ע"א) אמקרא ויברכהו ה' ,שברכו באמתו אמתו כנני
אדם וזרעו כנחל שוטף .ועיי' בסוף מס' סופרים שהפליגו בגדלו של עוג והובא בילקוט סוף פ' חקת ושם
אמרו וטיפת זריעתו שלשים וששה ליטרא ,הרי שרברו מזה .ועיי' בדברים רבה פ"א בריה ראהההיותי.
ובעל ז"ר עשה לו נוסחא כפי דמיונו .שאימתו מושלכת על כל הבריות מן  alyמלך הבשן ששימש
לאברהם לענד ופרסתרגליו ארבעיםמילכיון שמתירדו שקצים ורמשים גביו(.ועיי'בחי' הר'ד 9ברבה
סוף פ' ברכה) :יבכתיי ויחכם מכל האדם איך אמר וכו'" :ן בכתיי מתעורר  ar1איתא מונהגת.

ע.

ומלת טה היא לעצמה לשק חמיה " :כיה בכתיי :ת כיה בכתיי .ומלת לשחיטה היא באשגירת
לישן (מברכותי"ז ?'א) ואינונכון שלאעל כל הבהמותנמלכין לשחיטה .אלא שנמלכ'ן עליה מה לעשות
בנבלתה :י! כיהבכתיי .ושם איתאטכסיטין והגהתי טכסיס,ן; '! כיהבכתיי .ושט איתא רגינו אם
אתה בוכה 1, :כיהבכתיי ובנים קטנים מתים גהטא אבותם (שבתליבע"ב) ואף כשמתוגרועיםסי'רע
לא
ביהםעיי' הנחטא פ'ויגש בדיה מהוכי ארד אלבניוגו' .וברישי עה"ח פ'וישב בפ'כי ארד אלבני
ובפ'ויגש בפ' אמותה הפעם ובתרגוםיונתן שם:
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מישמתיןלובניובחייושיניו יכהות) [קהות]ועיניוכהות יוכהה) [וכחו] כהה*
לכך נאמר הכל הבל15.

דבראחרכהאמרה'אליתהללחכםוגו'אפילו כמשהרבינו*
[אל יתהלל משה רבינו בחכמתו] שאע"פי שעלה למרום וקבל את התורה
לא הניח לומן המיתה*" אמרועליו על משה רבינו* בשעה שאמר לו
הקב"ה עלה ומות בהרד אמר לפניו* רב"שע כתבת בתורתךביומו תתן
שכרו (דברים כיד ט"ו)ואני פועל נאמןהייתי לפניך ארבעים שנה [ו]עכשיו
י שכרי* 19אמרלו הקב"ה למשה ,אתה רוצה ליעול את שכרך בעו"הז*
תןל
כשם שאני משלם שכר לאברהם [ו]ליצחק וליעקב שרצו לעשותייצוני)
[לפנימצותכמומים] לעתיד לבא*כךאני אתןלך שכרךלעתיד לבא*" 2אבל
יתהלל הקב"ה שכל החכמה שלו* הוא ברא כל מעשה בראשית ולא הי[ת]ה
ע (ישעיה מ' כיח):
יגיעהלפניו שנאמר לאייעף ולאייג
'
י
פ
א
.
ו
אליתהללהגבורבנבואת
כשמשוןי [אל יתהלל שמשון
בןמנוחבנבורתוי אמרועליו על שמשוןבן מנוח] שמבית מושבו עד [בית]
ן שמת בטלה בבורתו והלךמן העולם,
כתפיו היו לו ששים אמהר כיו
אבל יתהלל הקב"ה [וברוך] שמו שכל הבבורה שלו שנאמרלך ה' הגדולה
והגבורה (דהי"א כ"טי"א):
אליתהללעשירבעשרו .אפי' כאחאב מלךישראלי [אליתהלל
אחאבבןעמרימלךישראלבעשרתי אמרועליו על אחאבמלךישראל שהיו
לו שבעים בנים ובנה לכל אהד ו
ארחוד2(2,פלטיו) [שבעים פלשירין] של שןי
ן שמת בטל[ה] מלכות[ו] ובטל עש
אבליתהלל הקב"ה שכל העושר
וכיו
מאירעין

' כיהבכתיי .וררש ככלותכתיעל הכנים ע"ש המקראכהי וראשית אוני (כפ'ויחי) שאם יכלו
.
בני אל תעזבני ,בברכות (ב"ה ע"ב)גרסינן .ת"ר כשחלה ר"א וכו' וכשחלה ר'יוחנן בןזכאי וכו' אמרולו
תלמידיו וכו' ,והא שמתו בניו בחייו ל'תא שם .אמנם מסופר כזאת על ר'יוחנן האמורא (שם ה' ע"ב),
ורחוק לזמר דאיחלף ליה לבעל המאמר ריפו גר"י נפחא(עי" בבעל ז"ד) .האומנם אע"ג רלא איתאמרא
בפירוש הכי מריב"ז יש ללמד דבר זה מכללא .דבא"ררנ פי,ד בפ' ריב"ז שנו .כשמת בנו שלריב.ז נכנסו
תלמידיולנחמווכו'  D31aראב"עוכו' ואמרלו אמשוללך משל לה"ר לאדם שהפקיד אצלו המלך פקדון וגו'
אף אתה רבי היה לך בן קרא תורה וכו' .ומסגנןהלשין שם משמע שלא היה לו אלא בן אחד וזה מת
רווק .ובאמת לא מצאנו שנזכרלו בן בהלכה ובהגדה שיהא דבר נאמר בשמו .ולמדנו מכאן שהיולו בנים
ומתו כשהםקטנים ולא נשארלו אלא הבן הזה ומת ג"כ בחי' :1ין  tnDD1nעיפי הכת"י " :לאו מקרא
,ן
ברבה פ' ברכה .הרי אתה עושה תורתך פלסתר דכתיב
היא אלא שתפם נלשון
המקרא:בכתיי.רוגומשת
םיג' איל הקב"ה משה אתה רוצה וכו' כךאני גוחן (לכם)
ביומו תתן שכרו ובו"" :ו כיה
(לך] שכר טוב לעתידלבא .ובילקוט ירמיה מונאים המאמרים בסירוס נכורה עושר והכמה יהרכינ
אל
יסדר הא דמשה ונרשם בצדו מדרש .והני גריס
הא דגבורה ועושר עם מדרש תנהומא ב '0מטות אח"כ
אל יתהלל חכם בחכמתו זה משה שאלפי וכו' ועכשו וכו' (כמו שהוא לפנינו) איל הקב"ה משה רצונך
ליטול שכרך בע"1הז או כשם שאני משלם שכר לאברהם ליצחק וליעקב שרצולפני במצות כסוסיםלעיל.
ול"גכךאנינותןוכו'וכןליתא שםהסיום אבל יתהלל הקב"הוכו' אלא נסתרפ ונכתבלעיל בסוף התנחומא
והוא  W11Uf1שכל החכמה שלא ברא וכו' וצ"ל שלו הוא בראי ונוסחתו מסכמת יותר עם נוסחת הכת"י:
~ז כזהבכתיי .הילקוט שם כבכח"' ושםג'עדביןכתפיו .ומלות והלךמן העולםל.ג .ובסוטהו'ע"א תניא
א"רשמעון החסיר בק כתיפיו של שמשון ס' אמה וכו'~גבירידאין דלתות עזה פחותות מס' אמה ,ואגדות
בשתיידיו מאתוריו מלמטה והגיעו עדכתיפיו:
הליקות הןי ואגרתן מבירא שהפשילן מאחוריו
lןenעwמ~רי שהיולו ע' בגים וכו' לכל א' וא'פלטין שלשן.
!י כיה בכת"י .ובילקוט שםג' אל 'תהלל אחאבב
לנום'הכת"ינמישבעיםפלטיריןבטיןלגל אתה קאמר ,והנה במקרא (מ"בא')כתיב ולאחאב שבעיםבנים.
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שלו* שנאמרלי הכסףולי הזהב יאמר) [נאם] ה' צבאותיהני ב' ח')*יבמה

יתהלל[אדם] בעו"הז[יתהלל] בכתרה של תורה* שהיאיעושר וכבור) [מעשרת
אותו] ונותנת[לי]חיים בעולם הזה (1בעו"הב) עלעולם הבא] שנאמר ארך
ימים בימינה ()1בשמאלה עושר וכבוד (משלינ' ט"ז)*[ 23אי,ה עושר] שהיא
נותנת לו* זוכה שנותנין בו כח שלא יבטל לעולם* שנאמרוקוי ה'יחליפו
ל"א) 24
כחדנד'ילכו ולאייעפו (ישעיה מ' :

פרקז'.

אמרלהם ראליעזרלתלמידיו.

בנייודעים אתםבשבחנושל]

אברהם .אמרולוירי רצון 21תודיענו.ו מיד פתח ואמר תתן אמת ליעקב
חסד לאברהם (טינהז' כי) זהו שנאמר ברו"הק עלידי דוד מלך ישראל.
אמר דוד (ה)מקרא זהר
והיה כעץ שתול עלפלגימים (תהלים א' נ') כננומי
לא אמרו אלא כנכד אברהם אבינו[ .שכל הדורות שנבראו קודם שנולד
אברהם] לאהיויודעין שמו של הקב"ה 3.ואשורההקיבה"הי.ו4דע ולא מיחהבבני
דור הפלנה,ומניין [ש]היהיורע אשור שמו של
שנאמרמן הארץ
ההיאיצא אשור (כראשיתיי י"א) אל תקרימן הארץ אלא מן [ה]עצה ההיא.
ולמה לא מיחה בבני דור הפלה ,מפני שהיהיודע אשור שעתיד [לצאת]
מנחריב[ממנו] .שהיא בעצמו [י]היה מחרף ומנדףכלפי מעלה 5.אם מיחה
היואומריםלו .זרעו של אותו [האיש] מרגזלמני הקב"ה 6.אבלכיון שנולד
אברהםהודיע(י) שמו של הקב"ה והקנה אותו שמים וארץ שנאמר ויאמר
אברם אל מלך מדום וגו' יבראשיתי-ד כ"ב)* 7באותה שעה נשק הקב"ה [את]
שתי ידיו 5ואמר ,עד עכשו לא קראני [אדם] אוזוןועליון [בעולמי* עכשו
נקראתיאדוןועליון בעולמי] שנאמר הרמתיידי אל ה' אלעליון קנה שמים
וארץ (שם)9רכיון וכנולד אברהם נתברך [הקב"ה] בפי כל הבריות" שנאמר
מאירעין

ושם (מ"א לבל"ט) כתיבובית השן אשר בנה ,ונעמוכ(ג'ט"ו)כתיב והבתיבית ההרףעל בית הקיץואבדו
בתיהשןוגו' ,וע"כדרשושלכל אחד בנהביתשן .שקהלת רנה פיווהפליגו עוד נדבר ונכפל באסתר רבה
פ"א ובמדרש שמואל פ"ב' :נ כ-ה בכתיי .ובילקוט שם אבל (לעתיד) יתהלל הקב"ה שהעושר שלו ובו
ומה יתהלל האדם בעו"הז בכתרה של תורה'טהיא מ(ת)עשרת אותו וגוחנת לוחיים בעו"הז ולעו-הב וכו':
י כה שלא 'בטל לעולם שכ'ינו':
'! כיהבכת"י.
פרמשזיי.לקןוטכישהנ'ננאתר"ךי.ימכילםו'וא' עושר וכבוד .ונותנתב
ירצון  awnעמך שתוריענוועיי'לעיל ריש פידסי' נ' 1 :כיה
יה
בכת"י :י כ-ה בכת"י ובעל ז-ד עשה לו ניסחא מעצמו ופירשה' :כ.ה בכת"י .ועיי' בסדר אליה
רבה ג"כ (צר קי"ר) יבמ"עסי'י"ז .ונשארה ליהקבידועי" במבוא שם צד ק"ל בהערה " :כיה הכת"י.
וגב-רפליז מן הארץוגו'מן העצה ההיא יצא אשורכיון שראה אותן באים לחלוקעל הקב"ה פנה מארצו.
ועיי' בתרגוםיונתן שהמשיך הדברעל נמרוד וחולק על רוב האגדות.ועיי' ברמ"בן  , :awכיהבכתיי.
מדעתו :י כיה בכת"' .כלו' שהציע למלך מדום שהשם
ובעל ז"ד משמיט
ועישה לו "nola
שאמר להם אל יחסר העילם מלכו אל 'חסר אלוחו .ועיי' בסדר
קנה שמים ~ארץl .וoאlמoר'ו~ בב"ר פמ"ג
אליהו רבה ס"ה (צר כ"ט) , :לה בכתיי .ענין הנשיקה היא מרוב שמחה .ורוגמת מליצה זה היא
בסדר אליהו רנהפייח (צד ק"ג) היה הקב"ה מגפף ~מנשק אתידיו על חכמתו ועל נינתו ועיי"ש במ"ע
סי'צ"ב " :ב"הבכתיי .ודעת הדורש שאף שגכתנ שם בן ד'אותיות לא אמרו אברהם למלך סדנם אלא
באל'ף דלל .דאיךיבי
ן מלך סדומ זה השם ופרעה אמר לאידעתי את ה' .ובאמת הוכרחו חז"ל נספר'
שהוא מאמר מוסגר ולהשביע אתיצדו אמדכן~ .המיטך הכתוב הוא ויאמר אברם
ו
אםפרשי
אאלתחנןפיס'רולס"גל
' בתרגום אונקלוס ויונתן שכן דעתם גם
מחוט וגו' .והביאו הרמ"בן במקרא שם,ועיי
מלך
כן.ועיי' ברכות ז' ע"ב ובתו' שם :ייי כיהבכתיי .ורעתם שמאברהם למרו כןועיי' בספרי שם פי'ע"ב:
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וברוך אלעליון (שם שם כ').וכיון שנולד אברהם נתנלנלו רחמיו של הקב"ה.
שנאמר(חנון ורחום היי בתהילים) [רחך13דרזדןיבו'] ישטות ל"ר ו')[!!,י]כיון שנולד
אברהם נהדר [הקב"ה] בפי כל בריותיו ,וכנאמר חסדי ה'כי לא תמנו
(איכהג' כ"ב)*2י כיון שנולד אברהם ועסק במילה נשבע לו הקב"ה שבזכות
מילהמציל את ישראל מדינה
של!4ניהנם.ט שנאמר (ו)בם [את] בדםבריתך
שלחתי אסיריך מבור (זכייה ט' י"א) אין בור אלא גיהנם .שנאמריורדי אל
אבני בור (ישעיהי"רי"ס) .לכך נאמר והיה כעץ שתול עלפלגימים:
רבכך אחרוהיה כעץ שתול על פלני מים .דרש ר'יוסי" אמשול
לךממשילמ.ת למה הדבר דומה 15לארם שהיה מהלך בבקעה בארץציהשאין
בה
[ו]היתה נפשו מתחלחלתעליו בצמא ".מצאאילן אחדומעיין
(אחד) [שלמיס תחתיהיפירותיו מתוקין וצלו נאה ",ושתה ממימיו וישב
בצילוואכלמפירותיווחזרהנפשועליו 2".בשעת פטירתו להלוךאמר.אילן
[אילן] במה אברכך .אם אומר לךיהי מעיינותיך תחתיך .כברמעיינותיך
תחתיך .אםפירותיךמתוקין,הריפירותיךמתוקין ,ואםצילךנאה.הרי הוא
ירצון ורכלנטיעותיךשנוטעין ממךיהיו כמותך.מ וכן אמר
נאה.ן 2אלא
ה
י
ת
,
ך
כ
ר
ב
א
,
י
נ
ע
י
ד
ו
ת
כבר
הקב"ה לאברהם .אברהם במה
אם אומר לך
הודעתני .אם תמליכני כבר המלכתני.ע אלאיהי רצון שכל צאצאי מעיך
יהיוכמותך,לכךנאמרוהיהכעץ שתול עלפלנימים[ .אשרפריויתן בעתו
ל (שם)
(שם)] אלותלמידי חכמים וצירבו בזרעך 25,ועלהו לאיבו
בעלי
י
ל
א
אמונים שלא יפסקו מזרעך לעולמים ~.וכל אשר יעשה יצליח (שם) ?ה
אברהם אבינו שהכביש הקב"ה כל מל(א)כי מזרח ומערב תחתיו .שנאמר
מאירעין

" כיהבכתייוכן מוןיועיי
'בספריהאזינורישפי'שי"א .ונ~סהת הפפרישלקיימהעיפי מה שררשו
בגיר פ"מ טרף נתןליריאיועל אגרהם :י! כיה בכת.י .ופירשו המקרא כי לא תמנו היא לפי שלמד
אברהם את כל העולם לעשות חסד ולא יהיה כמו שאמר רק אין יראת אלהים במקום הזה (בפ'וירא).
גל חסר שאנו מקבלים נגולה נקרא חסד ה' שהוא מקור החסד כמ"ש ולא תעשה עמרי חסר ה'וגו' (ש"א
לי"ר) שוה נהדר הקג"ה1, :שי'עירוכין י"ס ע"א ונ"ר פמ"ט ופסיקתא רנתי פטיו וצד ט"ו) y"Dtl
שם אות ט"ו שהמילה היא המטבע לפדיון מגיהנם 1' :בכתיי הובא המקרא כגנדפס' :י בכת"י
י בריאמיןור'יוסי בןיוסיור"י בר
ר'יוסיבן'ומן ורגנן דורש' ר'יוסיבןיומןוכו'.ועיי' בס"הר ערך ר'יוס
אסי ,ועכל חסרה בנוסחאזו דרושם של רבנן .והובא מאמר זה בילקוט תהלים א' רמז תר"יז ונרשםעליו
פרקי ר'אליעזר ושםהגי' כבניפס 1' :בכת"י מ'טלו משל וכו' ובילקוט דרש ר'יוסי למה הרבר דומה:
ז! בכתיי בארץציה(וצימין) (וצמא] שאיןמים .ובילקוט שהיה הלך בארץ ציה ונפשו וכו'' :יבכתיי
היתה [נפשון מתהללת .ונילקוט נפשו מתלחלחת, :יננת.יאילן אחד שהיה עומר במרברומעיין של
מים תחתיו .ובילקוטאילן נאהומעייןתוותיי " :בכתיי אכל משירותיו ושתה ממימיו וישב בצלו וחזרה
עליו נפשו.וב
 et~sta ,אלא שכנוסחתו וישן בצלו וחזרה נפשועליו .והסדרשלפנינו הוא כפי טבעהענין
של צמאזה .אבל הנוסחא העתיקה לא הקפידה על סדרו של איש זה אלא מה שימצא כל אדםבאילן זה
האכילהוהשתיהוהישיבה .והנה במשלזה נשתמש ר'יצחק כר איקלע לר'נחמן בסעודתא (תעניתה'ע"ב)
ושם איתא לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעבועיף וצמא ומצאאילןשפירותיומתוקיןוצילו נאה ואמת
'כ.ה בכתיי ושם ג' כבר פירותיך וכו'
המים עשרת תהתיו אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצלו :י
כבר צלך נאה .ובילקוט בכולא הריובן בגמרא :ינ בכתיי שכל נטיעות שיטעו ממך .וכן בילקוט.
י בכלי אם אומר
ובגמרא כבנדפס" :בכת.י אברהם אברהם .והוא ליטון חיבהעיי' ריש ת~"כ' :
לך המליכני .וכילקוט אם אומר לך הודיעני וכו' אם אומר תמליכני וכו'' :י הגהתי עפ"י הילקוט.
בכתיי אלו ת"ח שיזכו בזרעך 1, :בכתיי שלא יפסקו מזרעו לעולם ולעולמי עולמים ,ובילקוט שלא
יפסקובעלי אמונים מזרעך:

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
פרקי ר' אליעזר פיו (סרר אליהוזופא פ"כה)

47

מי העיר ממזרח [וע'] (ישעיה מ"א ב') 27.לכך נאמר והיה כעץ שתול על
מים:
פלבי תתן אמתליעקבחסרלאברהםי"א בנו של רזיהגליליאומר.
יתברךשמוהגדול שהול מחבב את ישראל (כמלאכי)[ייתר ממלאכי] השרת.
ואין מלאכי השרת אומר[ים] לפניו שירה למעלה עד שאומר[ימ] ישראל
לממר ,שנאמרברןיחדכוכביבוקר (איוב ל"אזי)ואחרכךויריעוכלבנ אלהים
יקב"ה29.
ה
(שם)28.כיון(שהניע)[שמניע] ראש השנהאומריםמלאכי השרתלפני
רב"שע מפני מה אתה עושה חסד עם אומה זו כאדם שעושה חסד עם
תבירו .אומר להם בזכות אברהם אביהםאני נושא להם פנים ,אומר[ימ]
לפניו .במה אתה נושאפנים להם ".א[ו]מר להם .בשעה שנתן לו אביו
אלוהות ואמרלולך (ואברהם) [ומכרם] בשוק .הלך ושברם ובמל כל ע"ז
שבשוק ושבעולםוקידש [את] שמי בעולמי ":אמרועליו על אברהם אבינו
בשעה שנתן לואביו למכור בשוק .בא אדם אחד [ואמר לו] יש לך אלוה
למכור (בשוק) 321אמרלואיזה אלוה אתה רוצה .א"לאני גבורתןלי אלוה
בבור כמותי[ 33.אמר לואיןלי אלוה נבור כמותו] ",נמל אחד שהוא יושב
ן לאהייתי אלוהות
למעלה מנולם אמר לו מול לךזה .אמר לו ריקעדיי
ועכשו מה אתה מבקש מהם.ע אמר לו שומה [שבעולם] אילמלא לא היה
עדות מכולם .לא היה יושב למעלה [מכולם]'3ואינו מדבר [עמה כלום עד
שיתן [לו] הדמים,ע מיד שנמל דמיו בשעת פצירתו להלוך .א"לבן כמה
שניםאתה .א"לבןשבעים שנה* אמרלו אלוהוות] זה אתה משתחוה לו או
מאירעין
זיבכתיי שהכפיש הקב"הכ5מלכיוכו' ,ובילקוטזה אברהםשהרעישכ5מלכי מזרח ומערב תחתיו:
וי כ"ת גכת"י .בחקין נ"א ע"ב ברייתא סתמית .הביבין ישראל לפני הקב"ה וכו' והדר ויריעו כל בני
האלהים .ובספרי האזינו פי' ש"וומניין שאין מלאבי השרת מעירים שמו (של מעלה) (מלמעלה] ער
שמזכירין שמו 'שראל מלמטה שנ' שמע ישראל ה'אלהינו ה' אחד ואומר ברן יתד כל כוכבי בקר והדר
ויריעו כ9בני אצים .כוכבי בוקר אלו ישראל שמשולים לכוכבים וכו'בני אלהים אלו מ ע ש וכשא ויבאו
גניהאלהים .ומשמע שם רר'יוסי דרישלה .ובב"ר פסיה דרשו בענין ר' ראובןור'לוי )Detצריךתיקון
מהזרעוש5יעקב צ" 5זה זרעו)ועיי'בילקוט יחזקאלר' ש"מ .ובתנחומא מילקוט ריש פ'קדשים .ובילקוט
סקו שהש היושבתבגנים .ובילקוטאיוב במקומו הואבקיטוע .ונראהנכוןדעיקר הררוש הואלר"אבנוש5
ריה.ג שעליו אמר ר'יוחנן (חולין פיט ע"א) כ.מ שאתה מוצא דבריו של ר"א בנו של ריה.ג עשה אזנך
כאפרכסת' :יעיי
'רשיי ורא"כע רישאיוב .ובכתייכיון שמגיע ר"ה (פוצא) (פוצין] עליהם פה ואומרים
לפניו רב"שע וכו'" :ופי' במה באיזוזכות .ואו'5צ'55מה.ועיי'להלן;
כצר .ככתייאומריןלפניו
(כמה) [במה] אומר להםשביטלכ5ע"זשבעולם וקידש את שמי בעולם אמ' ( tt1DSאם) אימתי (להם) אמר
להם בשעה שנתןלואביו אלוהית ואמר (לך)(לון 5ך ומכור אותם בשוק .ולפנינו הרברים מסורסים ונשחנו
לטובה.ועיי'לעיל פ"ה וע"ע כולא בסדראליהו רבה פיה (צר מז) ובמ"ע שםסי' ב' '! :כיה בכתיי:
י אלוה גבור כמותי חסר  :DWי' כיה
ו! בכת",איזה אלוה אתה מבקש א"לאניעזוזוגבור .ומאמר תןל
בכתיי :, :מאמרזה משובשואיןנידילתקנו ולפרשו .ובכת"י הוא משיבשיותר .ואעתיקהו כמו שהוא.
א"ל טול לך זה אמרלו ריקה עמא לא היה מ"ב מדבר אלוהות ועכשו כשאתה מבקר בהם אמר להם
שוטהוכו' .כעל ז"ד עשהלו נוסחאעפ-ידמיונו .בא אום אחד א 5אברהם בשוק ואמרלו לאברהםיש
י אלוה
לך אלוה אחד למכור ואר אברהם איזה אלוה אתה רוצה ליקה ואיל לאברהםאני הוא גבורתןל
לאברהם
גבור כמותי ונטל אברהם פסל אחד לנהיה עומד למעלה מכולם ואש טול לך את זה ואיל
וכי
אלוהי
ן אתה יודע משפט אבהות מה אתה מנקש מהם ואל
ה גבור כמותי ואיל אברהם ריקהעדייןאי
אברהם והלא שוטה שבעולם אתה הו' .והיכן  tytatהדברים אם יהיה רשות לשנות הנוסחאות ברברי
קדמונינו מחוסר הבנה ב5י שום ראיה ,כן 5א יעשה ', :כיה בכת"' אלא שהסיום לא היה יושב וכו'
חסר שם :י' כיההכת"י אלא רשםיכת" עד שגותןלודמיםועיי'פקסן בדיבור עם האלמנה:
~!
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הוא משתחוהלך .א"לאני משתחוה לו ,א"ל אתה נהול מאלהיך שנבראת
מע' שנה תשתחוה לזה שעשאו [אבי אתמול] בקורנום' 3החזירו לקופתו
[ו]נטלדמיווהלך לו 39:באה אשה אלמנה ואומ[רה]תןלי אלוהעני כמותי,
נטל אחד שהיה למטה מכולם 49.ארר (לו) [לה]בעניותךטליזה .אמרנה]לו
קשה הואואינייכולה לעמוד (לפניה)[לפניו] ".אמר (לי) [לה] שוטה שבעולם
אלמלא לא [הוא] שפל מכולם לא היה יושב תחת כולם ,ואינוזז ממקומו
עדשתתניהדמים ".נתנה[לו]הדמים ונטלתו 43,בשעת פטירתה להלוך אמר
לה .בתכמהשנים את ,אמרהלו בתשניםהרבה .נאמר] תפה נפשה דההיא
איתתא (אנת) [את] שנבראתמשנים הרבהתשתחווילזה שעשאו אבא אתמול
בקורנום .והחזיר[ת]ו לקופתו ונטלה דמיה והלכה לה '4,באותה (ה)שעה
נטל אברהם (אבים) האלוהותוהלך אצל תרח אביו 45.אמרולובניולאביהם.
זה אינו יכול למכור אלוהות .בא( )1ונעשה אותו כומר[ .אמר להמ] מה
מלאכתו שלכומר .אמרולו מכבד לפניהם ומרבץ לפניהם יומאכילן)ונוונן
לפניהם מאכל ומשתה 40,אמר להם[אבי אהיה כומר .אברהם כיבד לפניהם
וריבץלפניהםונתן לפניהם מאכל ומשתה] ,אמר להם [רצונכם] טלו ואכלו
קחו ו
אד47,0שתו [ממני] (ותדעו)שנו[טולת,רצ"ו]4לי כשם שאתם (מתריעין) [מתרציןו לבני
מיד פתחואמר .פה להם ולאידברועינים
ולא היה בהם
להם ולאיראו[אזנים להם לאישמעו אף להם לאיריחוןידיהם לאימישון
רגליהם לאיהלכון ולאיהבו בגרונם כמוהםיהיו עושיהם וכל אשר בוטח
בהם] (תהלים קטיו ה') 491מה עשה נטל את המקל ועובר את כולם והשליכן
אל תוך המדורה וישב עליהם %.בא נמרוד ומצאו .אמר [לו] אתה [הוא]
אברהםבן תרח.ע א"להן .אמרלואי אתהיודעשאניהואאדוןכלהמעשים.
חמהולבנהכוכביםומזלותובני אדםמלפנייוצאין .ואתה אבדת אתיראתי,
באותה שעה נתן הקב"ה בינה לאברהם ואמר לו 52.אדוני המלך לא
י
ת
י
י
ה
יודע רצונך[ .עכשו] אומר לפניך דבר אחד לגדולתך [ולשבחך] %,אמר לו
אמור .אמרלו .מנהגו של עולם מיום שנברא העולם ועדעכשיו חמה יוצאת
ממזרחוטיקעתבמערב .למחרצוהיחתם) [אותה] שתצא (ל)[מ]מערב ותשקע
במזרח ואנימעיד בך שאדון כל המעשים אתה.ע אםאדון אתה הנסתרות
גלויות לך* מהישבלבי ומה [אני] עתיד לעשות %.באותה שעה הניח אותו
רשעידו עלזקנו[והיה] תמה [תמיהה נדולה] 50.אמרלו .אל תתמה לאאדון
אתה ,בנו של כוש אתה .אםאדון אתה למה לא הצלת אותומן המיתה,
כשם שאביך לא הצלתכך לא תוכל להנצל 57.קרא לתרחאביו [ו]אמר לו,
מה משפטו של זה ששרף אלוהותשלי.אין משפטו אלא [ב]שריפה58.מיד
מאירעין
" הגהתיעפ"י הכת"י ושם שיבושים אחרים; " כצ"ל כדלהלן " :נכת"י יושב תחת כלם.
וכ"ח לקמן " :בכתיי :אין היא יכלה לעמודלפניו ': :ב"ה בכתיי' :
 .כיה גכת,י " :כצ"ל
ה
י
כ
:
י
י
ת
כ
ב
ובכתת אמריתפח דההיא את שנבראתגי' " :כצ"ל וכיה בכתיי ', :כיה
"
בכתיי
גן נכון " :בכתיי לא היה בהם רוח שהוא נוטל ואוכל; ,
 .כיה בכתב נומה מלשון המקרא:

וישב שם " :כיה בכתיי " :בכתייבינה באברהם אבינ " ::ס"ה נכת"י בסירוס המלות
.
" בכתיי
עכשו רצונך וצד הפך " :כיה בכהי ושם בשיבוש ותשקע ממזרח" :ו כיה גכת"י % :כיה
בכחי " :הת"י הדברים משובשים ובעל ז"ד שינה הנוסחא מדעתו % :כיה בכתיי:
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לקח את אברהם וחבשובביתהאמורים.ש [עשרשניםבנו את הכבשןוהיו
עצים לגבשן של אברהם] %.והוציאוהו להשליבו לכבשן
מתנהגין
יהקב"ה להצילו .אמרו מלאכי השרת למני הקב"ה .יאת)
ד
ר
י
ד
י
מ
ביאי
האש .ומ
מצאת באדם הראשון שהשפלת דעתך עמו לעשות לו חופה
[רב"שע מה]
בנן [וירדת וישבת עמובנןעדן] סוף עבר על כלמצותיך[ ".אמר להם]
r~P
תשובתכםבצדכם .מה אעשה לבשר ודם שהואשרוי במקום טומאהויצר
הרע שולטבו .ואתםשרויים במקום טהרהואיןיצר הרעיכולםבכם .מה
עשו מכם עזהועוזי ועזאל .שירדו לארץ וננ)חמדו בנות האדם וחחשיאו
 .וממרו
אותם ולמדו אותם כשפים שמורידין בהם חמה ולבנה [מעשהידי
את
להמ]62.וזה קידש[אתןשמי בעולמ([)1י] (1ע1מד) עהוא עתיד] לקדש שמי
בעולמני.מיד]ירד הקב"ה [בכבודו] והצילו":
מאירעין

ו' בכת"י באותה שעה לקחו את אברהם והגשוהו בבית האשרין " :כיהגכת"י .ואולי צ"ל
מנהיגין .בעל ז"ר הוסיף כאן מאמר ארוךעפ"י  D1pb'nפ'לךלךשנזולם ממנו שהוא העתקה מפיה רסדר
יבכת"י אמ' להם תשובתכם
אליהו רבה שהיה חסרלפנינו .עי"ש ובמ"עפי' ה' " :כיהבכת"י :י
וכו' שהואשרוי [במקום] טומאהויצ"הרשולט(ת) בו ואתםשרויים [גמקום] טהרהואין 'ציהר שולט(ת) בכם
מה ] [teyמכם שה ושח ושאל שירדו לארץ ובחמדו בנות האדם והחטיאו אותוולימדו אותו (ובחסשאין
ףנוין ntD1eבוי"ווזה נמצא למרבה) כשפיםשמורידין בהם תמה ולגנה מעשהידי(ו) ומסר!
כאן אלאחיל
להן .והנה הגהתי קצתעפ"יהכת.י .אמנם העתקתיו כולו משום השלשה שמות שהוזכרובו .ואף שנמנע
המעתיק להזכירן וכתב שה ושח ושאל .עכ"פ שלשה הם כמו שהם לפנינו .והנה ביומא (ס.ז ע"ב)
ן noy1
תדריי עזאזל מכפרע 5מעשה עוזאועזאל .עיי"שברשיי .ועיי' ברמ"בן עה,ת בפ' ואחות תובלקי
שכתב .ומדרש אחר לרנותינו שהיא האשה היפה היא מאר שממנה טעובני האלהים והיא הנרמזת בפ'
ויראובניהאלהים אתבנות האדם כמו שמוגרבפרקיר'אליעזרוכו' .והנה מה שמוזכרנפד"רא הוא ברו.
המלאכים שנפלו מגדולתן וממקום קדושתן מן השמים נימי דור אנוש ,ובפי"ב שסמאל וכת שלו השיא
את חוה .עפי"ר והפיל את סמאל ואת הכת שלו ממקום קדושתן מן השמים .ובפכ'ב ראו המלאכים
שנפלו ממקום קדושתן את גזותקין וכו' .ובפכ"ז שבשעה שהפיל הקב"ה את פמאל וכת שלו ממקום
קרושתן אחז בכנפו של מיכאלוכו'*  DIDNמהשמגיר הרמ"בן ע"ש הפ"ררא לא מצאתי נפ"דרא שלפנינו,
ובפ'הנפיליםהיו בארץ כתבהרמ"בן .אגל המדרש אשר לר"א הגדול בפרקיועל המלאכים שנפלו ממקום
קדושתן מן השמים והוגר בגמרא במס'יומא הוא הנאות בלשון הכתוב וכו' .הנה הרכיבדברי הפ'דרא
עם הגמרא .ונעלם ממני מקורו ,ובאמת שרש"י גגמרא שם פירש שטעו בנעמה.וגלי ספק שמאיזה מקור
שאבדבריו .ועכ"פשנים הם ושמותן גגמרא עוזא~עזאל.ובכתיימינכען לבעל רקרוקי  D1~DIDעזאועזאזל.
כילקוט בראשית ר' מ"ר העתיק ממדרש אבכיר .שאלו תלמידיו את רב יוסף מהו עזאזל א.ל וכו'מיד
עמדושני מלאכים שמחזי ועזאזל וכו'מידקלקלו עם בנות האדם שהיויפותוכו' .והאריך בדבריםומסיים
ולכךהיוישראלמקרינין קרבנות ביוה"כ וכו' והואעזאזל שבתורה ,והנהאין השמות מסכימין עם הגמרא
' כיה נכתם
ושהיו שלשה אינו מסכים עם כל מה שנמצא בזההענין .והוא דגרמיוחד כאן גמקומו :י
אלא דמלתוהצילוליתא שם:

