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ששה א

פרשה א
וי באעמלק ,רייהושע ור'אלעזר חממא אומר המקרא הזה רשוםכאזומפורעו
עלידיאיוב שנ'היגאה גומא בלאביצה ישנא אחו כלי מים(איוב ח יא) וכי איפשר
לנומא זה לההגדל בלא ביצה ובלא מים הישגא אחובלי מים וכי איפשר לאחו וה
לחיותבלי מים כך אי איפשר לישראל בלא תורהולפי שפרשו מדברי תורהלכך
באעליהםהשונאשאין השונא כא אלאעל החטאועל העבירהלכך נאמרויבא עמלק
רבי אלעזר הטודעי אומר ויבא עמלק לפי שהיה עמלק נכנס תחת כנפי ענץ ונוננ
נפשות מישראלוהורגן שנ' אשר קרך בדרךונו' (דברים כהיח) .אחרים אומרים ולא
ירא אלוהים פולו ישראל שלאהיו בידכם מצורע .רבי אליעזר אומר ויבא עטלק
שבאבגלויפנים לפי שכל הביאות שבא לא בא אדא במטמוניות שנאמר אשר
קרך בדרך וגו' אכל ביאה זו לא כא אלא בגילוי פנים לכך נאמר ויבא עמלק
שכאבגלוי פנים ,רבייומיכן חלפתא אומרויבא עמלק שכא כעצה מלמד שכנם כל
אומות העולם ואמר להם בואו ומייעוני על ישראל אסרולו לא נוכל לעמוד כנגדן
פרעה שעמדכנגדן טבעו המקום הואוחילו בים מוף שנ'וניער פרעהוחילו בים מוף
(תהליםקלוסו)והיאךאנונוכללעמודכנכדן אמרלהם בואוואתן לכם עצה מה תעשר
אם הםינצחוני ברחו לכם ואם לאו בואווסייעוני על ישראל לכך נאמר ויבא עמלק
שבא בעצה .רבי יהודה הנשיא אומר חמשה עמסים פסע עטלק ובאונלחם עם
שנ' עמלק יושב כארץ הנגב החתיוהחויוהיבומי והאמורי יושב כהר (במדבריג כס)

ישרי

(א)  1ק פרשה חן כ עמלק פ-אן  2ט ור' אסמאן
ד ר' אלעזרבן ח"אן ט סתוםןכאזן רק ט] 3שנ'ן ט
ח'ןישגאוכו'] כס ח' ,אט וגו'ן  4זה] ד ח'ן ובלא מים]
ד ח'ן הישנא וכו'מים בש' המן א ח'ן הישגאוכו'מים]
טכס ח'ןזהן ר ה'ן 5לחיותן ר ה',כזכ להיותן טכמ
בלאן ככזואי]א ח']אטכמשת אפשר להן (אטמת ח')
לישר' לחיות (אכשלהיות) אא"כ(גן מח')עוסקין (שם
עסוקין,אכתמתעסקין)בתורה ואכתבד-ה)ןמ מן התורה
ן
תצא
ס"ט
,
י
ס
ו
ופדר-כ פ'ג דףכז ,:ופס"ר פ'יב דףנבג
כי
וכיה להדיא במכילתא דרץןב"י  Q~aר' יהושע לקמן קודם
לכך] בו ח'ן  6אטכס השונא (אכ שונא)עליהםן בא] מ
המאמר דר' חנינא ש'יג בע'הס'.ועיין ת"י כאן ועל דבר
נ' עליהםןועל וכר עמלק] מ ח'ן ט חטא "' עברהן  7ט
ן גהערה הסמוכה 9 :שלא וכו' .ראיתה
דרשת אחרים,עיי
ר' אליעזרן עמלקן ט ח'ןענן] מ השכינהן אט הענןן מ
מכיון רכתיב ויקרא שם המקום מסה ומריבה וסמיך.ליה
גונבן  8וגו'ן טכ ח' ,מויזנבן ט ואחרים10 1לפי] מ ח'
ן
ויבא עמלק וכן הוא בהדיא מ"ת שם שלא וכו' מצות שיגלו
שנ' ויקרא וכו' ומריבה מה הוא אומר ויבא עמלק ואפשר
ט במטמוניתן 11וגו'] אטכס ח,ן מ זו באבגילוין לכך
דצריך להשלים כאן כן ובמכילתא דרשם-י נשמט מןרבי
וכו' פנים] ט ח'ן  12כ בשלשהפניםן מיוחנןבן הלפתאן
אלעזר עד כאן11 :בגילוי פניה במכילתא דרשב"יבשגוי
מלמד] אכמ ח'] מ כינס] אטכ שכינס עמלק את (א ח),
ועיין פ"ז 16 :אם וכו" מכי דרשב"י ,פ"ז 17 :ר' יהודם
כל או"ח (א אומות שבעולם ,כ האומות)ן  13וק ואומר
.
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ב
1
8
:
בשם
נתן בן יוסף והסויי
דרשב"י
מיותר ,וכן ליתא במקרא ובמכ' דרשב-י ובתנחומא ס'כת
עלישרי
] מ ח'ןלו]בו ח'ן לא וכו']א"כמאין אמ(כ
וצריך להשלים בסוף והכנעני יושב על הים כאשר הוא
ח')לולין וכו' ן  14ד פרעה לא
עמד
ו
ע
ב
ט
ש
ן
ד
ג
נ
כ
במכ' דרשב"י ותנחומא,ועיין ש-ט דף שכא .והקשה בז"ר
הקב"הןבו שהרי פרעהן המקום] %ט ח'ן הוא] א ח'ן
דהאעמלק יושבבצדהדרום ומצרים ג-כ בדרומית מערבים.
הוא וחילה דם ח'ןבים סוף] ט ח' ,א ג' וגו'ן שנ' וכו'
של ארץ ישראל ותירץ במ"ע דמשפחות עמלקיהיו גם כך
באמצעיתה של ארץ ישראל ומביא ראיה משופטיםיב:
כנגדן] מ ח'ן  15א ואנו היאךיכוליןן דכ אבל אטהיאך
(כ צ' אט)ן טכ יכוליןן א להם ואתם אתןן ט להםאני
אתז] 16הם] אטכמ ח'] לכךוכו' בעצה] מ ח'ן  17הנשיא
ד ח' 1ק חמשים 1אכ עמים ,מקח פעמיםן אטכמ ונא ועשה מלחמה על (אכמ עם) ישראלן  18ט 9נ' ויבא עמלק וכבז'
עמלקן אטככ הנגב שהיה וכו'ן במקרא וכן ל ותחתי והיבוסי וכו'ן
(א)  3היגאה וכו' .תנחומא סכה ,פסיקתאנוטרתי.
שכל טוב דפ שב ,וממכילתא ררשב-י בשם ר'יאשיה ור'
יעז
ר חסמא 6 :שאין וט' .מסכתא דימע פרשה ו ,וע"נג
 8בדרךזכו" בא"צ מגיה בררך וגו' ולא ירא הים אחרים
וכו' דלא ירא אלהים אעמלק קאי שהיה נכנס החת כנפד
הענן וכן מגיה במ"ע ומוכיח דע"כ צריך לומרכן דאל"כ
מה ענין אתרים לכאן .ויותר נראה דדורשויזנב בך כ5
הנחשלים אחריך דדרשו בכמה מקומות עלעניןהענן.עייך
ספרי דברים פירצו ומ-ת שם כהיח (דף קע) ,ותנחומא

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il
פגשה א
מסכתא דעמלק

בנשלח

177

לפי שהיהלפניםמכולן .רבינתן אוטר לא בא עמלק אלא מהררישעיר ארבע מאות
פרמה פסע עמלק ובא ונלחם עם ישראל .אחרים אומרים יבא עמלק כפוי טובה
ויפרעמן העםכפויי תובה שנאמר ואלה המתקשרים עליו ובד בן שמעת העמונית
ויוובדבן שמרית המואבית (דה"ב כד כו)יבאואלוכפויי טובהויפרעומןיואשכפוי
טובה שנאמר ולא זכר יואש המלך החמר אשר עשה יהוידע אביו עמו ויהרג
ארז בנו ובמותו אמר ירא אלרגים וידרוש (שם כב) מה ענשו של דבר ויהי
לתקופת השנה עלהעליוחיל ארםויבאו %יהודהוירושלםוישחיתו את כל שרי העם
וכל שרולם שלחו למלך דרמשק (שם ככ 4וכתיב וך':נתן בידם חיל לרוב מאד
מפני מהכיעזבו את ה'%הים ואתיואש עשו שפפים אל תקרי שפטים אלא שפוטים
ומהשפוטים עשובו אמרוהעמידועליובריונות קשים אשרלאידעו אשהמימיהםוענו
אותו כמשכבזכורכענין שנ'וענהגאון ישר'וגו'(הושע ה ה)ובלכתםממנוכיעזבואותו
במחלואים רבים התקשרועליועבדיו בדמיבנייהוידע הכהןויהרגוהו עלמטתווימת:
וילחם עם ישראל ברפידים ,א"רחנינא דברזה שאלתי את ר' אלעזר כמתיבתא
רבארפידים מהו אמרלי כמשמעו .ועוד אמררביחנינא שאלתי אתרבי אלעזר מה
ראו ישראל לפדות פטרי חמורים ולא פטרי מומים וגמלים אמרלי גזרת מלך היא
שלא היהבידן באותה שעה אלאחמורים בלבד שאין כל אחד ואחד מישראל שלא
העלה עמו תשעים חמוריםטעונין כמף וזהבושמלות .אחרים אומריםאין רפידים %א
רפיוןידיםלפי שרפו ישראלידיהם מדברי תורה לכך כא שונא עליהם לפי שאין

10

16

י

 1מ לפיהםן כור'נתןן עמלקן ך ח'ן מהררה ט הרן
 1לפי' באיצ מוחק - :ר' נתןוכו' .במכילתא דרשג"י
נשם רבי ,אבל בתנחומא כאן כבפנים' ובסר'כי תצא ס-ט
 2עמלק] טס ח'ן אטםיעשה מלחמהן אק כפתין  3ט
הורכב בשבוש מאמר ר'נתן עם מאמרו של ר'יהודה הנשיא
יפרע מישראל שהע כסרין שר] מכיצא בה ט מצבן
מכי'
כאן .ועייןת"י ופרר"כ פ'ג דף כו 2 :אחרים
אכ אלהןעלע] ט ע ,4ד עלע ומ"מ ובדק כ זכרן
"וצא בו
דרשב"י והנחומא 3 :שנאמר .צ"לכענין שנאמרובכוי
כאשר הוא במ"ח או ובה"א כאשר הוא בתנחומא 4 :אלו
ט שמעית העמותתן א העמריםן  4במקרא :ההאבדן ט
בד-ה  9 :שולן
שם
כפויי טובהשהיו מעמון ומואב,רש-י
בתשפ"תןכמשיתןועאןאט אלהןם מיאשןוק
תקרי וכו" שמ"ר פ'ח ס'ב ,תנחומא וארא ס'ט ותנחומא ב
כפץין 5זכהט ח'ן אשר וכרבמ]רמףן טשעשהיההדע
וארא ס'ח ,וסדע"ר סוףפ'יח',ולענין מלת שפוטים נראה
אבע מאי עתשוןמ עמו ומה עשה ענשין 6במקן '"1ן
י
כדעת ר' שלמה בובער דרומז אל יחזקאל כגי ויש מ
ן ך,ו~ך~זס זימה ,ואחרים אמרו
א ומההוא ,כ ומהון שלובר)ךח'ן 7מארם ~את עאש
שמפרש דהוא מלשוןיו
שהוא ממלת ך(סזלסז משבב זכר.
ן ערוך שהשלבת,
י
י
ע
ך ארם וגר העובן ט יבואון אח] אכ ח'ן בתקע העם
t
אלה"r ,
b
 10העמידווכו'n.
 Kralls Lבערכוeוב"ז רחוקh :
אלמהםןבמקץ
מעםןw8ט שלחו
אם
דמשקן 9כ
ירושלם -קדושין מא ע"א בשםתני ר' ישמעאל ,ושם הגי'
אלהי אבותיהםן  10א"כ וכי מהשפוטים(ט שופטים)ן כ
ן Sachs, Beitrage
בירניות קשים ומוצא המלה בספק .עיי
.5.8
] .ערוך השלם .11.190י ],165ן Kraus, Lehnw~rter
נעשוןאבועמדוןכקשותן משלאידעון 11כס משכבן
 11וענה וכו" בירושלמי משיף ועינה גאון יש' במגיו ועל
חנק ט וך ,כס בפצוןכי] אבו ח'ן  12ט במחלים ,אכ
פי זה נראה דהגיה בא"א - :ובלכתם* בתנחומאנ וכתיב
במסלאים ,ד נחלאים ,במקרא :במחל"םןרבים] כ רעיםן
ובלכתם וכצ-ל 14 :כמשמעו .מכילתאדרשב-י,בכורותה:
עבדיטט ח'ןברמי וכו'] מ ח'ןבנט דט ח'ןטוהרגוהון
ש"ט דף שכא - :ועודוכו' .מכילתא דרשב"י וגמרא שם
13וילחםוכו'ושמלותש'יזן טמעתיק כנראה מגמ'דבגורות1
הנחומא סיכה 16 :שלא .צ"ל ועוד שלא ,לשון מבדרשב"י
גזרת מלך מהב"ה ד-א לפי שסייעו את ישראל ביציאתן
 [byק ח'ן אדש חנניה ,סב רב חנגאן אטכ הדבר הזהן
ממצרים שאין לך כל וכו' ובן מגיה בא-ן על פי הגמרא
טמ ר' אליעזר ן אטכמש שהיה יושב במתיבתא (אכ
גזרת מלךהיא ועודשסייעו אתישרג בשעתיציאתמצרים
במוחבא)ן  14ט רבהן אמרלי] אם ח'ן א כשמועו)
שאין וכו' ובן הוא במ"ח 17 :אחרית תגחומא ,במכילתא
דרשב"י בשם דורשי ר
רבי] ט רבן מ שד שאלת? אותון אכ עודן טחניג',אכ
הפרשה.שומות ,פדר-ג פ'יג דףקו18 :.לפי
ובורעיין ריש
חנניהן מ מה גשתנו פטרי חמורים מפטרי ן 15אטכי:
ולא לפדות פטרין ט ולא פטרי גמליםן כמ לוןמלך] ט
המלךן מ הוא ועודשסייעו אתיש'ביציאת מצרים שאין
לך גל אהד מישראלן 16היא ט היון צטט בידן של ישראל אלא המורים בלבד באותהן ט שעהלפישאין כלן ואחד]נ:
ח'ן אטכס שלא עלו בידן (אט בידו ,מ עמו)ן  17מ חמורים לוביםן ושמלות] רק מ ,ד ח'ן כ ואחריםן  18לפי] א נ'
שיע'ן ישראל] אטמ ח'ן כ מן התורהן ם השונאןלפי] מ ח'
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השונא בא אלא עלרפיוןידים מן התורה שנאמרויהי במלכות רחבעם וכחוקתו עוב
את הורת ה'וכל ישרץ עמו (דה"ביב א) מההיה ענשו של דברויהיבשנה החמישית
למלך רחבעם עלה שישק מלך מצרים וגו'ויקח את אוצרות בית ה' וכו' וזה אחד
משלשה דברים שחורו למקומן גלותיהודה חזרה למקומה שנאמר בעבר הנהרישבז
אבותיכם וגו' (יהושע כד ב) וכתיב ביתא דנא סתריה ועמההגלי לבבל (עזרא היב)
כתב שמים חדר למקימו שנ' התעיף עיניך בו ואינינו (משלי כג ה) יככמף מצרים

חור למקומו4:,
ויאמר משה אל יהושע בחרלנו אנשים ,מכאןשהיה עושהו כמותוילמדו
כל אדם דרך ארץ ממשה שלא אמר ליהושע בחרלי אנשים אלא בחר לנו אנשים

 18עשאו כמותו מכאן שיהא תלמיר חביבלפני רבו כמותו ומניןשיהיה כבוד חברו של
אדם חביבעליו כמורא רבו שנ' ויאמר אהרן אל משהבי אדני (במדבריביא) והלא
אהרן היהגדול ממנו מה ת"לבי אדח עשאו כרבו ומנין שיהא כבוד רכו של אדם
חביבעליו כמורא שמים שנאמרויען יהושעבןנון משרת משה מבחוריו ויאמראדני
משה כלאם (שםיא כח) אמרלורכינו משה כשם שהמקום כלאם כך אתה כלאם
ז אתירקמיצאבכהוי בשעה שאמרלו אלישעחגורמתניך וקח משענתי בידך ולך
 15יכ
'
ב
)
ס
כ
ו
ל
ק
מ
ד
ל
ע
ם
י
כ
ל
מ
(
ו
ר
מ
א
ו
ל
אתה
ל
י
ח
ת
ה
והולך
להיכן הולךנחוי
ממתמיך
אמר להםלהחיות מת אמרולווכי אתהיכול להחיוה מת והלא יכהקכ"ה ממיתומחיה
שנ')י ה' ממיתומחיה (ש"א בו) אמר להם אף רבי ממית ומחיה :בחר לנו ששים
רבי יהושע אומר בחרלנו גבורים אנשיםירא .חטא .רבי אלצור המודעי אומר בחר
 1מ מד"תןירימו כ נ'לפי שרפו ישראלידיהםן מויהי
כמלוך רחבעם ן במקרא:ויהיכהכין מלכות רחבעם ,וכן
הוא ת ימכדרשב"ין וכחזקתו] ט ח' ,אליבחזקתון ד
ירבעם ובחזקתו וגו' ,וויהי מלכות ירבעם ובחזקתו וגו'

 3מלךוכו' .בגירסת הספרים נתערבו שתי מקראות פסוק
ב' וט' 6 :כסף מצריםוכו' .עיין פסחים פז ,:אדר"ג נ-א
פ'מא ונ"ב פ'מז ,ילקוט משלי תתקס 8 :מכאןוכו' .אבות
פ'ד מעב ונ"א שם ככבוד חברך במקום כשלך ובאדר"נ
נ"א פ'כז הגירסא כשלך וכן נ"ב פ'לד 14 :כשם
יהובו"
בא"צ מגיה כשם שהיוחייבים על כבוד המקוםכלי כך
אתה כלאם ,ובמ"ע כתב דעקר הראיה שיהושע נענש על
והשאר תוספת
שפגע בכבוד רבו וכן הוא בערובין
ממדרש מאוחר וא"נ' והפירוש מבוארסבגס"-ז דף רעגועיין
רש"י ואבות מיד מ'יב ולשון הרמב"ם שם כמורא שמים
דכתיב אדני משה כלאם כלם מן העולם כיון שמרדו נך
כאלומרדובהקב"ה .מכילתא דרשב"י ,תנהומא טכו ,פס-ר
פ'יב דף מט ,.פ-ז ,ש"ט דף שכא 15 :וכן אתה וכו" כהב
בז"ר צ"ע מה צריך להביא נחזי היה לו לומר בקצור
שאלישע החיה מתים .וכמדומהלי שסיים שם (ולא פירש
היכא) שגח היה משחק ברבו ואומר וכי גמטה זהיחיח
זינענש ע"כ .ועיין פדר-א פ-לג9 :נ גבורים.
מתים ולכך
מכדרשב-י בלי מחלוקתאנשים ,אנשיםגבורים אנשיםיראי
חטא .וכן הוא בתגחומא ס'כו וש"ט דף שכא ולשון פ"ז
ר'יהושע אומר בחר לנו אנשים גבוריםויראי חטא,ועיין
שמ"ר פ'כו ס'ג ,ופדר"א פ'מד ות"י ורש"י .ודרכו של

וזה אחד משלשהן  2וכל וכו'עמו] מ ח'ןאטכמ ומהן
וןויהיוכו' רחבעם] דט ח'ן כהששיתן
ט הואן טכויינש
ט בשנה חמשית למלכות רחבעכב)ן  3טכ ששק ן מכ
מצרים עלירושלםויקחןויקח וכו'] ד ח'ןוגוץ טס ח'ן
אטכסזו(אטוזו)היא אחדן 4יהודה] אכ"' ,מ ישרן
אב ישב וע'ן  5ט אבותיךן וגו'] סט ה'ןוכתיבן ד ח',
ט ואומרן א וביתאן ועמה וכו'] ד וגו'ן מ ועמא ,ט
ועמיה ,א ועמין  6מ כתב הלוחותן כ חזרון אס בו וגו'ן
המוסגר דב ח' ן  8משה] א ח'ן ט ליהושען בתר לנו
אנשים] ד ח'ן אטם שהיה משה עושה אותו כמותו ,כ
שהיה עושה אותו משה כמותון ארכ למדוןילמדו וכו']
מ שלא אמר לו בחרלי 4א בחר לנו וילמד כלן  9אטב
כל העולםן ט ממשה דרך ארץן  10עשאו כמותו] מ ח',
דם מכאן שהיה עושה אותו (ט שעשאו) כמותו ן מכאן
וכו' כמותון אטכמ ח' ,פשת מכאן אמרו שיהא (פש
והיינו דתנןיהי) כבוד תלמיד חביבעליך כשלךןומנין וכו' רגו] ר ח'ןשיהיה] ט שיהא,א:ומניין שיהא כבוד תלמידו (א
נ' של אדם) חביבעליו כמותון  11א משה אליחר אף אדונין טמ והלא אחיו היה גדול (ט וגדול) ממנו ,אכ והלאאחיו
גדול היה ן  12ממנו] אב ח'ן אטכ ומה ת"לן ומה וכו'] מ 114ם4ש עשאון בי] א ח'ן דומניין שמורא רבו כמורא
שמיםן של אום] מ ח'ן  13משרת וכו' ויאמר] מ ח'ןמבחוריו וכו' כלאם] כ ח' ,א וגו'ן ויאמר] ד ח'ן  14אמר וכו' אתה
כלאם] מ ח'ן אמר וכו' משה] ר ח'ן  15א שבשעהן בשעה] מ ח'ןד מתנךן טבידיךןולך] דב ח' ,אט וגו'ן  16ד לסמוך
ךן  17אטכמ את המתן מוכי מחיה מתים אתהן אטב את המתוכ1בס'ן המוסגר אדחק  18ט הב"ח,
ט למסתמךן דיליל
א הק'ן 19שג' וכף אף וכו'ומחיה] מ ח"א ואףן 20ריהושעוכו'] ט גבוריםיראי חטא ראליעזר מו'ןדמ ר' יהושע
אומר בחר לנו אנשים (מ ח') גבורים ר' אלעזר וכו' (.ק ר' אליעזר וכן בכולן)ן בחר וכו' אומר ש"א בע' הס'] מ ח'ן
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לנך יראי ה10א אנשים גבורים :וצא הלחם כעמלק ,רבייהושע אומר אמרלו משה
ליהושע צא מתחתהענן והלחם בעמלק .רבי אלעזר המודעי אומר אמר לו משה
ליהושע יהושע למה אתה משמר את ראשך לא לכתר צאמן המחנה והלחם בעמלק:
מחר אנכי נצב ,מחרנהיה עמכם מעותדים ועומדים על ראש הככעה כמשמעו דברי
רבייהושע .רכי אלעור המודעי אומר מחרנגוור תענית ונהיהמעיתרים ?ל מעשה

5

אב" 1ראיאלו מעשה אבות הגבעה אלו מעשה אמהות :ומטה האלהים בידי

במטה
אמר משה לפר הקב"ה רטט של תלם במטה חחיצאת את ישר4
צרלי
מ
מ
הםנסים
ו קרעת להם את תם במטהזהטיח להם שיםוגירות במטה  1הצעו
גבורות בשעהיאת.איסיבן"ודהימר חטשה דברים"1ששין להם בתורה הכרע
שאתארור מחר משוקדי'וקם שאתמניןהלא אם תיטיב שאת או שאת ואם לאתיטיב
(בראשית ד ז) ארור אפםכיעז (שם מםז) או כי כאפם הרגו איש וברצונם עקרו
שור ארור מחראנכי נצב על ראש הגבעה או צא הלחם בעמלק מהר משוקדים
כפתוריה ופרחיה (שמות כה לד) או במנורה ארבעה גביעים משוקדים וקם העם הזה
וזנה (דברים לא סו) או הנך שוכב עם אבותיך וקם אלו חטשה דברים יש בתורה
שאין להם הכרע.
ויעש יהושע כאשר אמרלו משה ,מה שנתפקד לא עבר על גזירת משה:
ומשה ואהרן וחור עלו,לענין שאסרנו להזכיר מעשה אכות ומעשה אטהות שנא'
כי מראש צוריםארגזנו ומגבעותאשורני (במדבר ככט).
והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ,וכיידיו של משה מגברות את ישראל
או ידיו שוכרות את עמלק אלא כלומן שהיה משה מגביה אתידיו כלפ .מעלההיו
 1אנשים גבוריסן ד ה'ןם א"ר יהושען2אטב יהושען
המדרש לדרוש אנשים על אנשים מיוחדים באיזה דבר
ל במד-ר פ.טז ס"ה דבכ"מ שנ' אנשיםבני אדם
וכללאכיי
ר"א וכו' בעמלקן א"'ן משה] ט ח' ן  3ליהושען טכס
צדיקים הפ ועיין ספרי במדבר צד צב ,וט-ז דף רעא,
ראשך למה את משמרו לא (כ 4ועם4ש) לכתרן ד:כ צא
וספרי דברים פי' יג ,ומ"ת שם איג (דף ז) ,ובמד"ר
מתחתהענןן  4מחר] ט ח'ן ט נצב על ראש הגבעהן
פ'כב ס'ב .ותנחומא שלח ס'ד ומטות ס'ג2 :הענן וכו'.
מכילתא דרשב"י ,שמ"ר פ'כו ס'ג ,תנחומא סגו ,פ-ז ש"ט
מ על מחרן עמכם] טכס ח'ן סב נהאן כ מעתרין ,ק
דף שכא ,וכן ת"י פוק מתחוח עננא יקרא 6 :אמהות
מעתד'ן כועומדיןןעל ראש הגבעה] מ מתחיל כאן ד"אן
מכילתא דדשב"י .תגחומא ,פ"ז ,ש-ט דף שכב ,פדר"כ
כמשמעו] ד ח' ,א כשמועון כ ר' אומרן  5טינהאן ד
פ'ג דף כא ,:פס"ר פ'יב דף מס' ,וכן ת-י כדעת ר"א
מעתרים ,נמעותריןן  6ומ גבעהן  7אטכס המקום ,ק
המודעי 9 :הואת' מכדרשג"י ,פ-ז ,ש ט שם - :בתורה
וכו /בת"ס חצה לחלק בין הגירסא שבפניםובין הגירסא
הב"הןרבש"ען מ ח' ,א רבו'ןכ זהן  8את] ד ח'ןמ
ה מקראות גמורהאין וכו' ,ואין הכרח 14 :אבותיך וקם'
הים ועשיתן אם הזהן להם] ט ח'ן אטש הזה  91מ ז
ו(
סנהדרין צ 15 :הכרע .יומא נב ,:ירושלמי עבודה זרה
איטי עד סה"דן ט ח'ן כאלו חמשהן מ דבריםאין להם
מא ע"ג ,ב-ר פ'פ ס'ו ושם ד מקראות ,ושהש"ר פ"א פסוק
הכרען אכפש דברים בתורהשאין (שאין)וכו'ן 10מגיזן
ב ,תנחומא ס'כו ,פ-ו ,ש"ט דף שכב ,ילק' בראשית לז,
ועיין תוספ'יומא ד"ה שאת ,רשב"ם וישלח לוב .וכל
מח' ,אב שנ'ן ואם] אכמ אםןתיטיב] כ תטיב וכן בס'ן
המאמר דאיסי בן יהודה היה ראוילהיותלעיל קודם הדרש
'
ח
 11מ או וברצונםן  12על ראש הגבעהן מ ן ראשן ב
דר"י ור"א' וכן הוא בתנחומא וש"ט ,ועיין מ"ע 16 :מה
אן כיהלחםן כלס ובמנורהן הזה]
ח'ן צא] מ ח' ,ליל
ן מכדרשב"י ,ש"ט
וכ נראה דצ-ל עשה מה וכו' ,ועיי
מן ח'ן  13וזנה] נ ח'ן כ והנךן אלו וכוץ מ ח'ן א:
ףו"שכב ופ 17 :1-עלו וכו' .צריך להשלים ראש הגבעה:
ד
ן מכדרשב"י ופ"ז
 ,והאמרנה כר"א המודעי לועכיו'ל ,.ועיידברים שבתורה ן 4נ א מכרע ן  16ט כאשר וגו'ן א
א
ת
ל
י
כ
מ
,
ח
"
מ
ר-ה ס'ג
וש"ט דף שכב 19 :ידיו
משהוגו'ן מה שנתפקד] מ ח'ן ק שנפקדן ט ולאן משהן
דרשב-י ,תנחומא ס'כוזגיפ'ז ,ש"ט דף שכב ,והזהיר דף לר.
ד נ'ואהרן ,א נ' וגו'ן  17במק' :אהרן וכ-ה לנכון פשו
מ"א ,רש-י ות-י:
עלו] דב ח' ,א וגו'ן מ תמכון מ ואמהותן שנ'וכו'] ט
ח'ן  18א צורים וגו'ן אשורנו] כ ח'ן  19משה וכו' וגבר] מ ח'ןידו וגברן ט ח' ,א וגו' ,כידון את] ד ח'ן 20יריו] כס
ח' ,א נ' משהן אתן ר ח'ן ד כ-ז שמגביה ידון שהיה משה] מ ח'ן מ מגבירן אתן מ ח'ן כ כלפי למעלן ,מ למעלהן
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ישראל מםתכלין בו ומאמיניןבם .שפיקד את משה לעשות כן והקב"ה עושה להם
נמיםוגבורות .כיוצאבוויאמרהי  4משה עשהלך שרף גשם כא ח)וכי נחש ממית
ומחיה אלא כלומן שהיה עושהכןהיו 'ישראםמטתכלין בו ומאמיניןבמי שפיקד את
משה לעשותכן והקב"ה שולח להםרפואות .כיוצא בו והיה הדם לכם לאות וגו'
4
(שמותיביג)וכי מה הדם מהנהלמלאךאו מה מהנה
י
שנאמראוכפלסזחמןה'שהעילוהיפש
ישרי
ר.
תח
לם
עושיןכןונותניןמן הדם על פתחיהם הקב"ה חם עליה
רבי אליעזר אומר מה א"כ] וגבר ישראל או וגבר עמלק אלא כלזמן שהיה משה
מכביהידיו כלפי מעלהעתידין ישראל להגביר בדברי תורה שהם עתידין להנתן על
ידיו וכשהוא ממיךידיועתידין ישרקלהמיך בדברי תורה שהןעתידיןלהנתןעלידיו.
וידי משה כבדים ,מכאן שלא ישהה אדם במצותקולי שאמר משהליהושע
בחרלנו אנשים לא היה מצפער כן אמרו יקרו ידיו של משה באותה שעה כארם
שתלוייןלושניכדין שלמים :ויקהו אבן וישימו תחתיו,וכי לאהיהלו למשה
כר אחד או כמת אחתאוקלוקרון אחדשיניחו תחתיו אלא אמר משההואיל וישראל
עמהן בצער :ואהרן וחור תמכו בידיה שהק
שריק בצער אף אר
"
ה
א
*
ע
מ
ץ
ה
ט
,
בתעלתדברירבי יתשע
ו וריק :ויהיידיו אמונה עד בא ה:טמ:ג ממד
רבי אלעטהמיעי שמר יקר חטא על 'טל טפה באותה שעה-ולא יטל
הי"
ידבי
ו אלו
ות שנאמרויקחו אבןוישימו תחת
לעמוד בו מה עשה הפנה על מעשה א
מעשה אבות וישבעליה אלו מעשה אמהותואהרן וחור מזה אחד ומזה אחד מה ת"ל
אחד אחד אלא שהיה אהרן מוכיר מעשה לוי וחור מעשה יהודה מכאן אמרו אין
פרשה א

 1ד שפקדוכן בס'ן את] ד ח'ן אטבם והמקום] וק עשהן
 2ויאמר ה' אל משה] בו ח'ו א שרף וגו'ן אטב הנחשן
 3ם אלא היו ישרןן מ זמן שהיוישרן וכו'] אכ שהיה
משה עושהןבו] ד ח'ן מ היומאמיניןן ד שפקדן שורץ
משה]מ ח' ן4כן]ר ח'ן אטכס והמקוםן שולח] וקעשה,
ל עושהן מ לכםרפואהן כוכיוצאןבו] ט ח'ן לאותוגוע
מ ח'ן וגו']טכ ח'ן 5מהבפ'בןכח'] אטכ להם לישרןן
אטכ ישראל נותנין ן מ ישראלרואין הדם על פתחיהן
מאמינים במי שפיקדם לעשות והמקוםן  6אטכ המקום
נגלה וחסן  7כ ומה]או] מח' ,אטב נ' מה ת-לן משה]
אטב ח'ן 8אטממגבירן אב אתידיון אכלמעלןן טס
הקב"ה (ט הב-ה) זוכר את ישר 4שעתידין (ט נ' ישרן)

 4שולחוכו' .בא"א מגיה עושה להם נפלאות:
שלא-
170 :וגבר
פי' מה ת"ל בוי"ו ,מ"פ .ועיין תנחומא ס'כז
ישההוכו' .לשון רש"י בשביל שנתעצל במצוה ומנה אחר
תחתיונתייקרו,ויוגתזתרגםוידוי משה הוויקירין מן בגלל
ביומא ההוא' ועפ"ז נראה
לעכב
דמ"ע קרבא לממאחמרריוםלאלפאנזידנר
ויבחסרון מלת ד"א אבל בכל
י
נ
ש
י
כ
המקורים שישנן לפנינו לא מצאנו רק הטעם בשביל שעכב
למחר .וכן הוא במכדרשב"י וש"ט דף שכב,ולפי זה ראוי
נהיותאילולי וכו' אנשים [למחר] לא וכו' 12 :שניכדין
וכו' .מכדרשב"י ,ש"ט דף שכב ,פס"ר דף נ ,:ובתנחומא
רכז שלשה כדי מים ,ובס-זשני בדים שלמים ,ודעתהמו-ל
כיכן נכון ודודש כבדים כמו בדים!  13קלוקרון .עיין
כח-ג!  -אלאוכי" בתנחומא מסיים אלא ללמדך שהיו
שרויםבתעניתצבור ,ונראה דחטרון בדבריהועיין מכילתא
דרשב.י ותעניתיא ,-פס"ר פ'יב דףנ' .פ"ז ,ש"ט דף שכב,
ת"י ותדב-א פ'כ דף קבב וקכח 15 :בתענית .וכן ת"י
ידופריטןבהימנותא בצלו וצומא עד מטמוע שימשא,ועיין
מכדרשב"י .ופ' בש"ט דף ובג ובפ-ז שדורש כן מדבתיב
ויהי בלשוןיחיד וכן אמונה וידיו לשון רבים6 :נ חטאי
שלמי מריבה ,בה-מ ,ובפס-ר פ'יב דףנ :איתא ר' יהושע
שאמרו
אומריקהוידיו של משה מרוב עונותיהם של
היש דהי וכו' 17 :מעשה אבותן דכתיב משם רועה אבן
ישראל 18 :אמהות .עליהלשון נקבה,ז"ר - :מה ת-לוכף.
בא-צ גורס כאן הך דלקמן מכאן אמרו אין פוחתין וכו'
צבור ומה ת"לוכו' .אבל בכל הספרים הגירסא כלפנינו
וכ"ה במכיל'דרשב-י 19 :שהיה וכו" פס"ר דף נ:

להגבירן שהן] כ שאיןן מ שעתיויןן  9מידון אסע את
ידיוןידיון מ ח'ן מזוכרשהןעתידיןלהמיךן כ לתמוךן
שהן וכו']י1ח'ן 10ל במצוהןא אילמלין  11אנשים] מ
ח'ןכן] ךבוןידיו] מ ח'ן 12לון כבו ,אבידו ,טבידיון
שני] ד ח'ן טכדי מיםןויקחו וכו' בצערסידן ט ח'ן
ישרי
וישימו תחתיו] אכת ח'ן כ היה להם כרן למשהן א ח'ן
 2ח',א אחת]אחת] מ חלאו] כ ח"ן מ גלופקרן
 13אחד]י
אחד] סמק ח'ן כ קלוקלרון אחתן דשיניחן אכ תחתיו
של משהן אלא וכו' בצערן כ ח' ,ד 4א אמר משה וגו',
א וט' ן  14וק אהרןן א תמכו וגו'ן  15עד בא השמש]
רק ד] א אמונה וגו'ן ד שהיהן מ ונהיויושביןן  16ט
ר' הושען וסק ר' אליעזרן ק יוקרן ד לאן  17בון ך ג' narnן א וישימו וגו'ןוישימו תחתיו] טמ ח'ן  18מעשה בפ'בן
כ ח'ןוחורן ל נ' תמכובידיון מזה אחד ומזה אחד] טכס ח' ,איגו'ן ארכ ומהן  19מ  nraאחדומיה אחד אלאן אלא1
ר ח'ן אדב מעשה יהווהן אכש וחור מזכירן אדע מעמאלוי 1מ מכאן שאיןן

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

מסכתא דטמלט בנשלח

פלשה א-ב

1ט1

פוחתין משלשהבני אדםעובריןלפני התיבהבתעניתצבור .ויהי ידיו אמונה בידו
אחת שלא קבל בה מישראלכלום .ובידו אחת אמר משה לפני הקרושברוך הוא
רבונו של עולם עלידי הוצאת את ישראל ממצרים ועל ידי קרעת להם את הים
לידי עשית להםנטים וגבורותכך עלידי תעשה להםנמים וכבורות בשעה הזאת:
וי
עד בא השמש ,לפי שלמדנו על כלהמצ'כיות כולם שאין עושות מלהמה אלא עד
שש שעות אבל מלכותחייבתוו עושה מלחמה משחריתלערבית.
ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו ,רכי יהושע אומר ירד וחתך ראש.
כבורץ שעמו העומרים בשורות המלחמה .ר' אלעזר המודעי אומר בולשוןנוטריקון
ויחלויועוישבר .עמלק כמשמעו .אתאלו אשתוובניו .עמו4וחיילות שעמו וכשהוא
אומר ואתאלוחיילים שעםבניו :לפי חרב ,רב .יהושע אומר לאנוולם אלא דנם
ברחמים .רביאליצור אומרלפי חרב למה נאמר למדק שהמלחמה הואת לאהיתה
אלא עלפי הכבורה .אחרים אומריםנתקיים עליהם המקרא הוהלכןחיאני נאם ה'
אלהיםכי לרם אעשך ודםירדפך אם לא דם שנאת ודםיררפך (יחוקאל להו).

10

פרשה ב
ויאמר ה' אל משה כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע,זקנים
הראשונים אומרים כך מדה מהלכתעלפני כל הדורות שום שישראללוקיןבו מופו
ללקות בו ילמדו כל אדם דרך ארץ מעמלק שבאלהזיק את ישראל ואכלו הקדוש
ברוך הואמחיי העולם הוהומחיי העולם הבא שנ'4י מחה אמחה וכן פרעה הרשע
ששעבד את ישראל טבעו הב"ה בים סוף שנאמר ונער פרעהוחילו ביםמוף (תלים
מוחתיןוכו' .תנחומא ס'כז רר"כ פ'ג דף כב ,.פדר"א פמ'ד
רוקח רג בשם המכילתא תוספות ב"מ פא' ד"ה אוקמינחו

בשם התנחומא ,ועיין פדר"כ הערת המו-ל שם- :בידו
אתת' מדלא כתיבויהיו ,וכ"ה בש"ט דף שבג ,אבל בפ"ז
מפרש מדבתיבידיו לשון רגים ואמונה לשון יחיד וזה
כפיי הזי-מ ובמנחתשי מביא בשם ריקאנסי דיריו נכתב
חסר וכתבדליתאכי בכל הספרים נכתב מלא ועקר הדרשה
מדלא כתיב ויהיווכן מביא בנום הזוהר 6 :לערבית.עיין
כל זה פ-ז וש"ט דף שפג ומכי' דרשב-י 8 :שעמה בא"צ
מוחק ,וכן ליהא מ"ת וש"ט ואעפ"כ אין הכרח להגיה,
ועיין תנחומא מכח ויש-י וכןת-י ועיין פ"6ר פ'יב דף
גא' 9 :ויזע שאחזתו חיל .ז"רועיין מכדרשב"י 10 :שעם
ן מכדרשב"י ,ולפ"ז חסרון כאןועיין-1,ט דףוטכג
ויגיהעיי
.והזהיר דף לג - :ר' יהושע וכו' .ש"ט דף שכג ופ-ז:
 11הגבורה .דורש חרב כמו הרב ,מכילתא דרשב"י בשם
ו .יהודה,ועיין תנחומא סכת :יררפך .דאע"ג דסתם
מיתה האמורהלבני נח חנק אבלכיוןכאן ששפכו דם שפך
-1כ דמם ,ז"ר' ועיין מכילתא ררשב-י וש-ט ותנחומא'

 1כ שעובריןןבתענית צבור] ט ח'ן כ בצבורן  2ט
הג"ה ,א המקוםן  3את] כ ח'ן מ את עמך ישראלן מ
ממצרים וקרעתן להם] ט ח'ן מהיםועשיתן 4מוגבורות
וע"ין אכ וכך ,ט וכןןוגבורות] מ ח'ן ם זון  5מלפי
שכלן כל] אטב ח'ן אט שאינןן מאינםן ארסעושיןן
אכ מלחמותן  6אט ע זהיבת] ט מבקר עד ערגן  1את
וכר עמה טכס וף,אהמ' ן 8טגבח"ם .כ גטריה מ

ה=חיםןשטח מש]1ד9מהםןאמ כשר"ןאכמ

במתמהן המחזק ד ן  1בס ד ב 4מ ח' ן  9וטס
ול 1ר ] מ ישטר 1ד את טלק ] ק כשמי ,אל
כשמתו 1אט מתן א* בפתן כ ) אכמיידם1
וכשהואוכר במה א ח'ן וכשהואאומר] מ ח'ן  10יקאת1
לחיילותן טר'אומרןאכנוולם,םנוולום ,מנילוסןטכמ
3י
דגום ,א דניםן  11אט ר'אלעזרן מ אומר מה ת"ללפין
חרב] מ ח'ן מ מלמדן אטכ המלחמהן אכ הזון מ הזו
היתה ע"פ ן  12כ ואחריםן כ מתקייםןעליהם] ט נ'
המקוםןלמזן מ ח'ן  13אלהימן מ ח' ,אטכ צבאותן ודם וכו'] מ ח'ןירדפך] וק יראת ,ד יראתם ,כ ארדפךן אכהוכו'ן
ט ח'ןודם ירדפך] א וגו' ,כ ח'.
(ב)  14זכרון וכו' יהושע] מ ח"ן א זכרון וגו'ןושים וכו'יהושע] טכ ח"ן כ בספרהזקניםן  15ל היו אומריםן
ן בו] רק כ 16 1מ ילמדובני אדםן דרך ארץ] מ ח'ן ארץ] אטכ ח'ן ט עמלקן שורה] ט ח'ן אכמ המקום,
מאומ
יהן זו בון ק ח'ן מ מן העוה-ז ומן העוה"בן ק עולם ,וכן בס'ן אטכ העולםן אטכ והעוה-ב שנן ט ח'ן א אמחה
ט הב-
אטכס ן אטכ שבאלהזיק את ישראל ,מ כשהזיק לישראלן טס המקום ,א הק' ,כלק הקב"הן
ינו'ן ל וכךן
שעחי
מ המקום הואה
י'ןבים סוף בשבן ט ח' ,איגו'
8ו
ילו בים וכן וכ
רל
וכ

י

י

15
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קלוסו)וכןכלאומהומלכות שבאתלהזיק את ישרק בובדיןדנן.לעולם אמרו במדה
שאדם מודר בהמודריןלו שנא'כי בדבר אשרזדו עליהם :כתוב ואתוכרון בספר
וגו' :זאת ,מה שכתוב במפרוה .זכרון ,מה שכתובבנביאים .בספר ,מה שכתוב
במגלה .ושיםבאדני יהושעןמגיד שאותוהיום נמשחיהושע דברי ר'יהושע .ר'אלעזר
המודעי אומר זה אחד מארבעהצדיקים שנתן להם רמו שנים חשו ושנים לא חשו
משהנתןלו רמוולא חש ,יעקבנתןלו רמו ולא חש ,דודומרדכינתן להם רמו וחשו
משה מנין ושיםבאוני יהושע אמר יהושעמנחיל ישראל את הארץ ובסוף משה עומד
ומתחנן שנא'ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר (דברים ג כג) משל למלך שגורעל בנו
שלאיכנס עמו לפלטרין שלו נכנס פתח ראשון ושתקו לו בשני ושהקולו בשלישי
ונזפו בו אמרולודייך עד כאן ,כך כשכבש משה ארץשני עמסים ארץ מיתון ועוג
ונתנהלראובניולגדי ולחצי שבט מנשה אמרו לו רוגמה שלא נגזרה גורה אלא על
הנאי אףאנואיןאנונידונין אלא על תנאי אמר משה לפני הקדוש ב"ה שמא דרכיך
כדרכי בשר ודם אפטרופוםגוזר גזירהקלידיקום מבטל עלידו ,קלידיקוםגוזר נו'רה
דיקוריון מבטל עלידו ,דיקוריון גוזר גזירה הגמון מבטל על ידו ,הגמון גוור גזירה
יכאפארכום מבטל עלידו ,אפארכום גודר מירה)4איפטיקום מבטל עלידו ,איפטיקום
בוורגוירה בא המושל הגדול ומבטל עלירי כולם מפני מה שהן ממונין וה למעלה
מזה שנא'כי גבוה מעל גבוה שומרוגו' (קהלת ה ו) שמאדרכיך כדרכיהם .אשרמי
אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיךיככמצרים וכגבורותיך על הים)י כמעשיך על
הים וכגכורורףך עלנד.לי ארנון ,אעברה נא ואראהואין נא אלאלשון כקשה אר:
 1וכן כל] כ ח'ן כל] מ ח'ן ד שבא 1לעולם וכו' לו] מ
(ב)  1דנן .מכדדשב-י ,פ-ז ,עלכי מחה אמחה- :
לעולם וכו' .לעיל מס' דויהי בשלח סוף פ'ה וריש פ'ו:
ח' ן  2עליהם] ד נ ,ונאמרן כתוב וכו' במגילה] ט ח'ן
.
ה
ז
וש"ט
,
ן
א
כ
ז
"
פ
ב
ו
בא"א מגיה מה שכתוב
דף
 3בספר
זכרון וכו' זאת] אכמ ח,ן  3מ הזהן א בנבטן  4מגיד]
שבג איחא מה שכתובכאן ובמשנח תורה'ועיין מכדרשב"י
ירושלמי מגילה ע ע"ד ,ובבלי ז ,.רות רבה פ'ד פסוק ד:
כח'ן מ אותון אככ שבאותון וכק ר' ליעורן  5טלמ
 4נמשח יהושע' דם-ל דפרשה זו מוקדמת וט-ל דמלחמת
שניתן ן  6טס ניתן וכן בכולןן לו בפ'אן מ להםן רמז
.
ק
ל
ו
ח
עמלק אחר שנגזרה מיתת משה היתה ור"א
מע.
בפ'ב] ט ח'ן 7מגיזן כ נ' שנ'ן אמר] מ ח' ,א אמרו ,ט
מכדרשב"י ,פ"ז ,ש"ט דף שכד5 :זה אחד וכו'* מכדרשב"י
אמר לון אב את יש' לארץן מ ליש'ן ט אתיש'הארץן
תנחומא מכח ,פ-ז ש-ט שם 8 :משלוכו' .דכאן ער ולוט
בא צוערה עמ'קפה ש"ז השמיט בתנחומא 11 :לו .בא"א
אטכס ובסוף היה עומדן  8בעת ההיא לאמרן אטכסק
ובא-צ מוחק מלה זו וכן מוחק בא"צ מלותאףאנואין 4צ
ח'ן משל וכו' צוערה עמ'קפה ש'זן ט ח'ן  9עמו] מ ח'ן
נידונין על תנאי ,ובמ"ת ואתחנן ג כד הגירסא אמר דומה
אכמ לפלטיןן  10כסנזפון דטמ לון ארץ בפ'ב] ד ח'1
שלא נגזרה גזרה אלא על הנאיואין אנו מנודין אלא על
במדבר דף קעט וש"ג- :דוגמה.
 11אכמ נהנהן מ המנשה .כ המנ' ,א "מנשיןלו] אכמ
ה
ז
ל
כ
תנאי'ועיין
מלהיונית"שז,80סופירשי לפרש כי מלת דוגמה כאן ענינה
ח'ן אדם דומה ן  12מ אףאין אנו נידוניןן אכאינן
כמו דומה בעברית .ויש לפרשמעגין משלכ כאשר נתינת
נידוניןן א להק' רבש"ע הקב"ה] ומ נ' רבש"ען  13ודפן
איפטרופוסוכו'.
הארץ היתה על תנאי כך גזרת משה10 :
אכ נ' דרכי ב"ו] אכלס אפוטרופוס 1מ כלירקנם וכן
104לקז1::
ענינו
כל אלה המלות מל"י הן ואפסרופוס =
בס' ,אכ כלירכוסוכן בס'ן כ מבטלהן אכ עלידיו וכן
ידוע וקוידיקוס לדעת בעל מ"ט הוא ממונה על המפתחות
אבלהמלהשרשמהוא!%04מ)ן%,.אינה נמצאתביוניתבהוראה
בכ'ן כגורוכןבכ'ן  14מ דוקוריון וכן בס'ן כ מבטלה.ן
ן Kraus, Lehnw~rter
זו אבל נמצא 5%04ל8ן!,ץ .ועיי
גהיגמוז]  15המוסגר ד ח'ן כ אפרכוס ,מ הפרכוסן א
46נ]] ששיער דצ-ל קילירקוס שר אלף = %04ק"!%!%
איפרכוס ,כ אפירכוסן מ אפסיק ס ,כק אפיטיקוס ,א
אבל אינו מובן מה שייכות למשרה זו אצל אפטרופוס
איפטיקוט ן  16אכמיבאן מה] אבסח.ן אכ מזה וזה
ודיקוריון הוא  =deculioשר עשרוה ,והמלות ע~ן6דמ
!%64זי:פ%04 ,ק"זא ,שמות של מיני ממשלה זו למעלה
למעלה מזהן  17שומרן א ח'ן שימר וגו'ן כח"כ שומר
זו 14 :שנ' וכו' .בא"צ מוחק מן שנ' וכו' וגורס אגל
וגבוהיםעליהםן 18אבשמיםוגו'כמעשיךוכו'ן כמעשיך]
גזרת המושל אין באפשרי לבטל אבל אתה אינו כן אתה
דנ'וכגבורותיךן המוסגרדמ ח'ן כמעשיך] מ ח'ן  19כמ
ג11ר והצדיק מבטל ונפלא הדבר כי כעין זה הוא בש"ס
בנחלין ואראה] כמ ח' ,א נ' וגו'ן אכמאיןןכאן מ ח'ן
דף שכד וז-ל שנ'כי גבוה וכו' שומר וגבוהים עליהם אבל
ך 4ורן4ע
אתה כשאתה גוור גזירותאיןמימגטין עלידי
צדיקים עומדים בתפלה לפניך ואהה מבטלן שנ'ותגזר אומר יוקם לך וכתיב צדיק מושלביראהקהים 18 :כמעשיך ובו" צ"
.

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

מסכתא

דעמלק בנרמלה

פרשה ב

183

הארץ הטובהוו ארץ ישראל ,ההר הטוב הזה וה הר המלך ,והלבנון וה בית המקדט
שנ' פתחלבנוןדלתיך (וכריהיא א) וכתיבוהלכנין באדיריפול(ישעיהילד)* ויתעבר
ה' בי למצנכם ר' אלעזרבן שמוצ אומרבי חכר קשה הוא מה שאי איפשר לכשר
ודם לומרכן שמא תאמרבגיני ה"ל למענכם בכינכם ולאבגיני אתם גרמתםלי שלא
אכנם לארץ ,ויאמר זה'אלי רבלך אמרלודייך עד כאן ,רכייהושע אומר רבי:ך
דייך העולם הבאצדיין היה עומד ומבקש כל אותן הכקשות אמר משהלפניו רבונו
של עולם כלום נכזרה גורה שלא אננם להלכן לא תביאו ארץ הקהל הוה במלכור:
אכנםלהכהדיוט אמרלואין המלך נכנס כהדיוטעדיין היהצומד ומבקש כל הכקשות
ההם אמר משהלפני הקרושברוךהוא רבונו טל עולם הואילונגורה גורה שלא אכנם
לארץ לא כמלך ולא כהדיוט אכנם לה במהילתקמריון שהיא מהדה לפמיים אמר
לו ושמה לא תעכור .אמרלפניו רכונו של עולם הואיל ונגזרעלי שלא אכנם וקא
מלך ולא הדיוט ולא במהילה של קמריון שהוא מתחת לפנים מעהה צצמותי יעברו
אתהירדן אמרלו כי לא תעכיר את הירדןהזה .ר' שמעוןכןיוחאי אומראינו צריך
והלא ככר נאמר כיאנכי מה כארץ הזאת ואינני עיכר את הירדן וכי איפשר למת
לצבור אלא שאמרלו משה אף עצמיתיךלאיעברו אחהירדן ,ר'חנניהבןאידי אומר
משה היהביכה על צצמו ואומר כי אחם עובריםיראה הירדן אתם עוברים4:ואניאיני
עובר .אחרים אומרים היה משה מוטה על רגליו של אלעזר ואמרלו אלעזרבן אחי
בקשעלי רחמים כשם שבקשתיעל אהרן אביך שנאמר ובאהרן התאנף ה' להצמידו
ואתפלל גם בעד אהרן (דברים ט כ) אמרלפניו רבונו של עולם אםבן הוא אראנה
במראית  rynובדבר וה נאמרלו עלה ראש הפכנה .ר'חנינאבן ?קביא אומר הכיבה

י

דבר אחר כמעשיךועיין סמרי שם דף קפא 1 :הר המלך.
במדות סופרים רוצה להגיח הר המוריה ,וא"נ - :והלבנון
ובו" ספרי שם 3 :קשה וכו '.באיצ מגיה ראב"ש אומר
דבר קשה לבו"ר לומר כן ופ'בזי"ג דבר קשה לבו"ד לומר
שאין בו חטא ולא נענש אלאבשביל אחרים,וכןפי' במ"מ
ובבה"מ פי' דבר קשה שהקב"ה מתסעל מבו"ד ובמ"עפי'
לפי הגי' דבר בקשה כלומר שהקב"ה בקש ממנו שיתן לו
רשות להתעברעליו למענםואין טעם בפי' הזה,והפי' פשוט
ן ב"ר פ'צג
שדרשבי מלשוןיונית  O:Uשענינו חמס .עיי
ס'ו דיאבי אדוניבייה אתה מעביר עלינווכן בערוך ערך
ביאה בשם הילמדנו וכן הפירוש כאן אתה מעוות עלי את
הדין 6 :הבא' מסרי דף קפא 15 :אף עצמותיך .ספרי
דף קפב וש"ג 16 :ואומר .נראה דגירסת הדפוס שנ' וכו'
הזאת הוספה הוא ממפרש טועה שלא הבין דמלת ואומר
קאי על משה .ובמ"ת דברים לאיר דף קעט שם בפי של
רחב"א המאמר של אחרים 17 :מוטה .בא"א הגיה נשתטח

כ בלשץן אכמ ואראה אתן  1מ הארץ שאת ן זן כ
מ"ן  2דלתו] כ ח /א ב ת"]  3למעממן אכמ"
אכמ ר' אליעזר (אס ר' אלעזר) בר' שמעתן אומרן כ
ח /מ ך אמרן ד בקשהןהואו אכמ ח'ן  4וק תאמרון
5אכ לארץ עש'ן אאמרו ן  6מ דיה משה מבקשןמ
ם וכףןלפיו רבש"ע] א ח'ן  7מ טרה אלא עז
אמרמי
]

שלא אכנס לה במלכות שם לכןןכ יכנסןהזה]בה/כ מ
וגו'ן במלכות] מ ח'ן במלכות וכו'] א אמר לפניו רבש"ע
הואיל ונגזרה גזרה שלא אכנס במלכות אכנס לה כהדיוט
וכו' ,כ במלכות לא אכנס איכנס כהדיוטן  8מ ליהן מ
מלךן כל וכו' עולמן כ 1ה'ן כ אותן הבקשותן  9ההם] א
כ"'] אב אמר לפניו רבש"ען אכמ אכנס לה לא מלך
ולא הדיוטן  10מ דרך מחילה שלקיסרין ,אב במחילה
שלקוסרין (אקסריון)ן ד שהואןלפמייס] אכ לפנים ,ד
לפני לפנית ן  11מ שמה ,א שמאן אמר ורן מ אמר

רבש"ע עצמותי וכו'ן אבונגזרה גזרה שלא איכנס לה לא כמלך (א מלך) ולא כהדיוט (א הדיוט) ]  12א קיקריון ,כ קטרין
קיסרת] ק ליסן מ ק ק ] אח כ ר 14 1מ] א ] מ מת ומ תףןא מת תף] שעף ט' מרקו כ 1ל
וק במיא אעםן אב תי איך אפשרכן ק יפשרן מ ש למת ן ט אד שאמת  %למשהן משה מ ן יבק אךן א
תן את מרק] מ ךן מ ור' חרפ א"רן כ אמר ן ט אכמ "ה משהן עצמם ד  1שר מ
לשמחיךן אכמ אעםעירי
אנכי מת בארץ הזאת4ואומר] אכ שמהמוסגר ד ח'ןאת הירדדן מ ח /א ג' וגרןא ואתםן עוברים] א 1עצמוןאכמ
ואץ אף עובר ן  17כ ואחריםןהיש ד ח'ן ק מטהן מ רגלוןומ ואומ'ן א אלתורןבה אכמ ]  18כ שבקשתן
כיב ך מאדן להשמתו תף אהרה כס " ,א תה]  19תא] אר ח'ן  20זה מ הה" ,כ תהן תתר ער] א אמר
בקרי
תדר "ה עלהן כ אן]*] ד  1אכ ר' חנמה ק ר עמאן מ""עאן
4
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היאראייתו של אברהםאבינויותרמראייתו של משה שבאברהם לאלבפוהו ובמשה
לבטוהו ,באברהם מה הוא אומר שא נאעיניך וראהמן המקום אשר אתה שםצפונה
ונגבה וקדמהוימה (בראשיתיגיד) ובמשה מה הוא או'עלה ראש הפסגה ושאעיניך
ימה וצפונהותימנה ומורחה וראהבעיניך (דברים ג כו) עלה והבט וראה מנין לכל
הבקשותכולן שבקש משה לראות הראהו הקב"ה שנאמר ויראהו ה' את כל הארץ
מןהנלעגו עדדן (שם לד א)וו ארץישר .%כקש לראותבית המקדש והראהו שנאמר
את הנלעדואין גלעד אלא בית המקדש שנא' גלעד אתהלי ראשהלבנון (ירמ' כבו)
מנין שהראהו אף שמשוןבן מנוח שנאמר עד דן ולהלן הוא אומר ויהי איש אחד
מצרעה ממשפחתהדני ושמו מניח (שופטיםיגב) .ד"א עדדןעדין לא באו שבפים
לישראל ומה ת"ל עדדן %א שאמרלו לאברהם שמם
" 1לארץולא נתחלקה ארץ
עשר שבטיםעתירין לצאת מחלציך ווה חלקו של אחדמהם .כיוצא בו וירדוף עד
דן (כראשיתידיד) עדין לא באו השבט-ם לעולם ולא נתחלקה ארץ ישראל
י
ר
ש
י
ל
ומה ת"ל עדדן אלא שאמרלו לאברהםאבינו במקויהוהעתידיןבניך לעבוד עבורה
ורה ותשש כחו מעליו ומנין שהראהו לברק שנאמר ואת כל נפתלי ולהלן הוא אומר
 16והשלח ותקרא לברקבן אבינועם מקדשנפתלי (שופטים דו) ומנין שהראהו יהושע
במלכיתו שנאמר ואת ארץ אפרים ולהלן הוא אומר למטה אפרים הושע בן נון
(במדבר יג ח) ומנין שהראהוגדעון שנאמר ומנשהולהלן הואאימר הנה אלפי הדל
במנשה (שופט'י סו)ומנין שהראהו דוד במלכותו שנ' ואת כל ארץיהודהולהלן הוא
אומרויבחר ה' בי מכל בית אבי להיות למלך על ישר%כי ביהודה בחרלנגיד (ד"ה
" 2א' כח ד)ומנין שהראהי את כל המערב כלו וק"ל עד הים האחרוןומנין שהראהו אף
קברי אבות ת"ל ואת הנגבומנין למדנועל קברי אבות שהםבנגב שנאמרויעלו בנגב
ויבא עד חברון (במדבריג כד)ומנין שהראהו מהפכת מדום ועמורה שנאמר ואת כל

ישרי

 1היא] ד ח']אבינו] כ ח'ןמ שאברהםןקבטוחו....
בטוחון ד ומשהן  2אשר וכו'] כס ח' .אינו'ן  3מה] מ
ח'ן אכמ הפסגה עלה הגט (מוהבט)ן 4וק והביט ןאוכ
מקומגיןן כ המבקשותן 5כולזן אכש ח'ן לראות]דח'ן
הקב-ה] אכמ ח'ן א הארץ וגו'ן מן] במקרא וכן ל אתן
מןוכו'דן] כמ ח'ן6י]דח',אכזהןלראות] מ נ'ארץן
ד ומק ואת 1שנ'] ק ח,ן אזק כל הגלעדן  8אכמומניןן
כ שהראהו לשמש1ן.ן אף] אכמ ח'ןבן מנוח] מ ח'ן מ
ממג ס'ב ,תנחומא לך לך ס'יג ,תנחומא ב' ס'יז T~D ,שם,
וכתיבויהין אחד] וק ח'ן  9ממשפחת וכו' מנוח] מ ח'ן
תדב"א פ'ו דף כח ואגדת בראשיתפ'יג 22 :חברוןוכו'.
ושמו מנוחן אכ ח'ן ד"א וכו'] מ כיוצאבווירדוףעדדן
ן כל זהספרי ומ"ת שם - :ומניןוכו" בספרי ומ-ת
עיי
עדיין לאבאושבטים ולאנתחלקהא"יומה ת"לעדדןמלמד
שא'לו לאברהם שנים עשר שבטים עתידים וכו' אחד מהן
י"א וירדוף עדדןעדיין לא באו שבטים לעולם ומה ת-ל שאמר לו במקום הזה גניך עתידין לעבוד ע"ז שג' אחר בבית אל
ואחד בדן ותשש כחומעליון  10א שאמרוןלו] כ ח' ן  12אכ שבטים לעולםן רב לארץןליש'] ד ח'ן  13ומה ת-לן כ
ח'ן.ק שאמרון כ לו הקב"ה לאברהםן כ בניךעתידין ן  14כ שהראה לו לברק בן אבינועםן אס ברקבן אבינועםן מ
הנפתלי וכת' ותשלה ן  15א אבינועם וגו' 1כ שהראה לו ליהושע ן  16במלכותן כמ ח'ן א אתןאפרימן דם ג' ומנשהן
ולהלן וכו' ומנשה] כ ח'ן מ וכתיב
אמ גדעוןבן יואשן מ וכתיב אלפין כ במנשהואנכי הצ'
למטהת'ןבכןינבוילןהודמהחב'חןר ו7
כו
בביתאבין כ שהראה לון מ יהודה וכ
י' ן  18א ויבחר ה' אלהייש' בו מכלביתאביוומנין וכו'ן
ישראל] וקעמי ל עמון במקרא:יש' לעולםן כמ לנגידובבני יהודה ביתאביובבני (מ ובבית) אביכי רצה להמליך על
כל (כ ח')יש' ן  20ב שהראהלוןבש אב ח'ןבלו] מ ה'ן א :ש '1ערן כ היוםן כ שחמאה לוןאף] אבס ח'ן  21ב
אבותיכטן אמ שנ'ן הנגב] כ ח'ן מ הנגב וכת'ויעלוןומנין] ד ח' 1א בנגבומנייןן כ שהראה לון כ שנ' ואת הנגב ואת
הככרן  22כלן א ח'ן מ וכת' ויהפוךן אכ ולהלן הוא אומרן

וא-צ 2 :וראה .ספרי במדבר רף קפב וט"ו רף שיט:
7ואיןגלעדובו" ספרי דברים פי'כח ופי'שנז ,מ-תדברים
לד  8 :,4מנוח' מ"ת שם וספרי שם פי'שנז 10 :אלא
וכו' .צריך תקון ובא"צ הגיה אלא שאמר לו עשר שבטים
עתירין לחלוק את הארץ וזה הלקו של אחר מהם12 :ערץ
וכוי בא-צ מגיה עדין לא נולדו שבטים ,וצ-לעדין לא
באו השבטים לעולם ועיין גירסת המ"ח .ואפשר דצריך
להגיה כל המאמר עלפי גירסת מ-ח ואפשר ג-כ להרכיב
שתי הגירסאות וג-ל בתחלה כהגהת הגר"א ומן כיוצא בו
ולהלן כגירסת הם-ח 14 :ותששוכו' .סנהדרין צו' ,ב"ר
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הככרולהלןכתיב ויהפך ארזהערים האל ואת כל הככר (בראשית יט כה)ומנין
יריחו ולמרנו שעתידין גוג וכל המונו
שהראהוולגנופבולוכבלבקהעמותנויריחשונ.אמר ב
יר כקעת יריחו והלא ההדיוט רואה בקעת
רח
דברקעא
לעלות
יריחו אלא מה בקעהזו מיושבת שדה מלאה חטים כל שהוא שדה מלאהשעורים כל
כבקעתיריחוומניןשהראהו לדבורה שנ'עיר התמרים
שהוא הראהו כל
ר
ולהון הכוךא אומר והיאאריץוישש
יתחת תומר דבורה (שופטים ד ה) ומנין שהראהו אשת
בת
לוט שנצ עד צוער ולהלן היא אומרולוט בא צוערה (בראשיתיט כג) ,יעקבנתןלו
רמז ולא חש שנ'והנהאנכי עמך ושמרתיך (שם כח סו) והיא היה מפחדויירא שנ'
וי-רא יעקב מאד וייצר לו (שם לב ח) אדם שהקב"ה הבטיחוהיהירא ומפחד אלא
שאמריעקבאבינואוילי שמאיגרום החטא .דודנתןלו רמו והש שנ' גם את הארי
ולו) א'דודוכי מהאניספון שהכתיחיות רעות%ו %א
גם את הדוב הכה עברך (ש"אי
 .מרדכינחןלו רמז וחש
שמאעתירליארע לישראל דבר והםעתידיןלהינצל עלידי
שנ' ובכליוםויום מרדכי מתהלךוגו' (אסתר ביא) %א אמר מרדכי איפשר חמידהזו
תנשא לערלזה אלא שמאעתידליארע לישראל דבר והם עת.דין להנצל על ידה:
עמלק
15
כי מחה אמחה ,מחה בילם המ אמחה לסלם הכא :את וכר וה המ4
מהמועג ד"א מחהלווילדותם אמחהלו ולמשפח"יו דברי ר'ישעי ,ר' אלתר
המודעי אוטר זכר וה אגגועמלק כשמועו מח הלו ולכלדורותיו אמההלו ולכל הדור
ההוא :מתחת השמים שלאיהאנין ונכד לעמלק תחת מפרם כל השמ.ם ר'יהושע
אומר כשבא עמלקלהזיק את ישראל מתחת כנפי אביהם שבשמים אמר משהלפני
הב"הרבונו של עולם רשע וה בא לאבדבניך מתחתכנפיך מפרתירה שנתת להם eo
 1את]וקג'כלן א האל וגו'ן האלוכיןבו ח' 1כ שהראה
,םםדורשבאופןאחר3 :יריתהסמרי ,מ"תות"י שם 12 :שמא
יכו' .ברכותד ..סנהדרין צח ,:ב-ר פ'עו ס"א ,במד"רפ.יט
לון  2מ וליפול ן  3א בבקעת ן  4כל שהוא] מ ח'
פ'לב ,תנחומא הקת ס'כה ,ילוקט בראשית קלע 14 :להנצל
וכן בס'ן  5אכם נשרע כלן מ ישראל מיושבתן כבקעת
ן כל זה מכדרשב"י ,תנחומא ס'כח ,ש"ט דף שכד,
יכו'.עיי
יריחו] מ ח'ן ק בבקעתן כ שהראהו לון כסדבורהן
"סתררבהפ'ו ס'ו 15 :לעוה.ב .אסחררבה פ"יס'יב,איכה
התמרימן ד נ' עד צוער ן  6מ וכתיב תחתן כ שהראה
רבתי סוף פ'ג 16 :כשמועו .תנחומא שם ,פ-ז ,אסתר רבה
ואיכה רבתי שם 17 :ולכל הדור ההוא.שיהיובושןההוא.
 1אכמ אשתו של לוט ן  7מ וכתיב השמשיצא על
מכדרשג"י ,פ-ו ,ילקוטהמבירי זכריה דף קל ,ובש"ט דף
הארץןההש]  1ח'ן אכ אומר השמש יצא על הארץ1ולוט
ושכדבשנוי :כי מחה ה כתיב קרי ונדרש אם למסורת
ובר] אם ח'ן טניתןןנתן וכף] אכ רמז לו (כ נ' רמז)
גלומר כי מחה את זכר מקצת בני ישראל וכו' לפיכך
ולאן  8ושמרתיך] מ ח' ,א נ' וע' ,ט נ' בכל אשר תלךן
אמחה לו ולכל הולדותיו זכר עמלק לכל לני משפחתו
.כשהוא אומר את זכר לרבות בנות משפחהו וכו'20 :שנתת
אטכס ובסוף היהירא וחרד 1אכ ופחד ,ט מתפחד)ן
'להם .בא"א מגיה שתתן להםוכן לקמן ,ובמ"ע כתב דר"י
9וייצרלו] טכס ח'ן אטכסשהבטיחוהמקוםן ק שהבצהן
אכהיה פחד ,טהיה מתפחדן ומפחד] מ חן מ 4א אמר
ן כ אומ'ן טניתןן כ הרמז ן  11כ וגם הדובן א הדוב וגו,,
יעקב וטמא ,ט אלא שאמר שמאן  10א אבינויעקבןאוילי
הערל הזה כאחד מהםכי ח' מער' ח' אלא אמר דודכי מהן אמר דוד] דם ה'ן
במק (ם הדובן כ עבדך וגם הפלשתי
רויקןרעות] מ ח'ן אטכמ הללון  12כ שמא דברעתידליארע ביש'והןן ז ט אלא (ט נ' אמר ,א נ' דוד) שמא דבר
ק ספ
עתיד לאירע (א עתיד דבר לארע) את יש' והןן מ עתיד דבר לירע ליש' ולהנצל עלידין ק לאירען טניתן3 1נ וגו'] סב
ת'ןוגו' אלא] מ ח'ןאטכמש (ם ח') איפשר לחסידהן  14אטב שתנשא ,מ לינשא'ןכ לרשע זו ערל וטמאןאטמ
וכי
אלאן ק לאירען אג שמא דברעתיד לארע אתיש' (כ ליש') והןן מ שמא עתיד לירע
לרשע זה ואטהזה) ערל (מ ח')
ליש'ועתידיןן ט לאירע את יש'ן אטכמידיהן  15מ בעוה"בן את] רק ר  16 1טכמ כמשמעון א כשמעון ככי מחהן
טכמ ולכל תולדותיו ,א ולכלדורותיון כמ ולכל משפחותיו ,אט ולכל משפחתון ט ר' אליעזר ן  17והן ט ח'ן טכמ
עמלק כמשמעון א עמלקן מולדורותיו 1דתולדותיון מ אמחה לו ולכל דורותיו דברי ר'יהושע אמחה לו ולכל הדור ההואן
מ ח'ן מ מתחתן מפרס] דטמ ח'ןכל] ר ח' ן  19כ ליש'ן מתחת וכו' שבששמים] מ ח'1לפני
 18כמ יהא לון
ימקוס ,א הק' ,כל הקב"הן טהרי רשען מ להזיקן אטכמ אתבניךן מ תחתן ספר] מ ח'ן
ל
הב"ה] ט ח'ן ל
קה
20
עממ

י,

י
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מייקראבו .רביאיעזר המודעי אומר כשבא עמלק להזיק את ישראל מתחת כנפי
אביהם שבשמים אמר משהלפניהקדושב"ה רבונו שלעולםבניך שאתהעתידלפורן
החת רוחות השמים שניכי בארבע רוחות השמיםוגו'(לכריה בי) רשעזה באלכלן
מתחתכנפיך מפר תורה שגהת להם מ* יקראבו .ר' אלתור אומראימתי יאבד שמן
של אלו בשעה שתעקר ?בודה זרה היא ועובדיה ויהא המקום יחידי בעולם ותהי
מלכותו לעולם ולעולמיעולמים באותה שעהויצא ה' ונלחם בגוים ההם ואומר והיה
ה' למלךוגו' (שם יד ג ,ט) ואומר תרדוף באף ותשמידם (איכהג סו) ,ר'נתן אומר
לא בא המן אלא זכר לדורות שנ'וימי הפורים האלה לאיעכרווגו' (אסתר טכח).
ויבן משה מובח ,רייהושע אומר משה קראו נמי ור' אלתור המודעי אומר
המקום קראונמי שנ' ה'נמי אמר משה הנם הוה שעשה המקוםבגיני עשאו וכן אתה
מוצא כלזמן שישראל בנם כביכול הנםלפניו שנ' ה'נמי צרה לישראל כאלו צרה
לפניו שני בכל צרתםלו צר (יששה מג ט) שמחה
כאלו שמדהלפניו שנ'כי
לישרי
שמחתי בישועתך (ש"א ב א),
ויאמרכייד על כסיה מלחמה לה' וגו' ,ר'יהושע אומר לכשישב הקב"ה
על כמא מלכותו ותהי ממלכתו באיתה שעה מלחמה לה' בעמלק ר'קעור המודעי או'
נשבע הקב"ה בכסא הכבוד שלו אם אניחניןונכד של עמלק תחת מפרם כל השמים
שלא יאמרו ככל וה של ?מלק אםאנידניןונכדלעמלק .ר'ליעזראומר נשבעהמקים
 1מ בהן מ ר' אתקטרן המזדעק ט ח'ן אכ ליש /ט
להם ליש'ן מתחת וכר שבשמימן מ ח'ן  2כאבירוןלפני
הקב-ה] מ ח'ן אכ לפי הק' ,ט לפני המקוםן ק הב-הן
 3אטכס לארבע רוחותןכי וכו' וגוץ א ח'ן שנ' וכו'
וגו'] מ ח'ן טכ השמים פרשתי אלכםן במקרא :כארבען
אט בא לאבד אותםן מ לכלותןן  4מתחת כנפיך] מ ח'ן
ט שנתת לבניךן להם] מ ח'ן ר ר' אלעזר המודעי ,אט
כ ר' אלעזרן אומר] ם נ' רשען ט אבדן א מתי יאבדן
 5אלו] כ נ' אמר לון א שאבד ,ד שנעקרןהיא] ט ח'ן
טכ ויהיה ,מויהין טיחידן  6מ מלכותו לעולמיןבגוים
רעו-הגטן טכס ח'ן ואומר] ארסח.ן  7וגו'ן ט"מ
ח'ן ואומרן ר ח' 1ט ותשמידם וגו'ן ך ר' יהושען  8מ
אלא שיהאן כ שנ' וימים האלה נזכ' ונע' ויבן וכו'ן
האלה] ד ח'ן אט האלה וע'ן וגר] מ ח'ן  9מ מזבח
תקרא שמו ה' נסי צרה ליש' וכף ,אם מזבח תקרא שמו
וגו' (א ה' נסי) ר' אליעזר (א ר' אלעזר) המודעי אומר
המקום (א נ' קראונסי שנ' ה'נסי אמר משה הנס הזה
שעשההמקום)בגיניוכו'.ד מזבחויקראוגו' אמר משהוכו'ן
בגעיןטאתן 11א::כ שכלןכ4קאח']
10כ וב
ילה כ ח' 12 1כאלה אטב ח'ן כק ך ח'ן
כר
כאלו
יא
שבכ
 14מלחמה הח' וגון אםכמ ח'ן מ כשישבן אטמ המלה
כ הק /ק הב"הן  15מ על כסאון אטכמ ותהא הממשלה
1אב ממשלה) שלון ט ר אלקזר ן  16אטכמ המקוםן
א בכסאון הכבוד וכר שלו שורה א בע' הסל א ח'ןנ:מ
כבור ,כ כבודו שלון מ ונכדגמל סוס ופרד וחמור וכל
דבר לעמלקן כ שאינו מניחניןן טאגיחאניניןן טכ
לעמלקן כ תחת כנפי השמיםן מפרסן ך ח'ן  17טכמש

כבירא ליה דמלחמת עמלק לאחר מתן תורה היה ודורש
מתחת השמים על התורה כמו שדרשו בקה"ר פ'ג פס'אלכל
זמן ועת לכל חפץ תחת השמים זמן היה לאותו דבר שהיה
נתון למעלה מן השמים ועכשיויהיה נתון למטה מן השמיש
ואיזוזו התורה ובא"צ ג'זכרון בספר ר'יהושע וכו' ,ועיין
הגי' במכדרשב"י 4 :ספר ובו" במ"ע מוחק זה ומסתברץ
כוותיה ,אבל במכדרשב"י איתא כבפניה .ועיין איכה רבתי
פ'ג - :ר' אליעזר וכו' .בא"צ מוחק מאמר זה כאן וגורסר
לקמן ,אבל איכה רבתי איתא כלפנינו 7 :ר' נתן
.וכו'-
מכדרשב"י ,ש"ט דף שכה ,איכה רבתי 9 :משה וכו'
צ"ל
משה קראונסי אמר משה הנס הזה שעשה המוכקוו'.ם בגיני
עשאו ור"א וכו' שנ' ה' נסי רכן אתה מ צא
ועייך
מכדרשב"י וש"ט דף שכד ובתנחומא ג' כגי חדפי וגי אמר
לקם משה לישראל הנס הזה שעשה לכם הקב-ה בשבילו
ולמען שמו עשה שלא היו ראוין באוהו שעה לאותו הנט
אתה מוצאוכו' .ובפ"ז השמיט דעת ר"א המודעי ויונתן
תרגם כר"א המודעי 13 :בישועתך .בתנחומא מסיים רמה"א
וגלתי בירושלם וששתי בעמי ואומר כמשוש חתן אלהיך
ובויק"ר פ'ט ס'ג הלשון זה אחר מן המקראות שישועתו של
הקב"ה ישועתן של ישרן.ועיין תנחומא אחרי ס'יב ,מדרש
פ'ד ושוח"ט פ ולעיל בא פ'יד 14 :ר' יהושע וכו .,כאן
ג' בא"צ ר' יהושע אומר אימתי יאבד וכו'עד הרדוף באף
וכו' באותה שעה וכו' ,אבל במכדרשב-י כלפנינו ודורשיד
מענין חיל וממשלה5 :נ ר' אליעזר וכו' .פדר"כ פ'ג דף
כח ,:אבל פס"ר פ'יב דף נא בשם ר' אליעזר בן יעקב,
במכדרשב"י השמיט מאמרו של ר"א המודעי ומה שהובא
כאן בשם ר' אליעזר מביא שם בשם ר"א המודעי' ובפ"ז
הוא כמו במגים ובש-ט דף שכה מביא אחר מאמרו של
ר"א המודעי מה שנאמרלעיל בשם ר"א וז"ל ואימתיאני
אמחה את זכרו בשעה שתעקר ע"זוכו' באותה שעה אני
מכרית אותם מן העולם שנ' ויצא וע' ונלחם וכו' מלחמה
לה' בעמלק על אוהו זמן נאמר תרדוף וכו' מלחמה ר)רה'
בעמלק שנ' ויצא דה' ונלחם בגוים ז-הו-ה"מ 16 :אם וכו'
לעמלק .בא"א מוחק אלו המלות וג' זרעו של עמלק,ועיין
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בכסא הכבוד שלו שאם יבא אחד מכל אומות העולם להתגייר שיקבלוהו ולעמלק
ולביתו לאיקכלוהו שנ'ויאמר דוד אל הנער המגידלואי מוה אתה ו.אמרבןאישגר
עמלקיאנכי (ש"ב איג) נזכר דוד באותה שעה מה שנאמר למשהרבינו אםיבא אחד
מכל האומות שבעולם להתגייר שיקבלוהוומביתו שלעמלק שלאיקבלוהו מיד ויאמר
אליו דודדמךעל ראשךכיפיךענהבך לכךנאמר מדורדור .ד"א מדור דור רייהושע
אומר מדור אלוחיי העולם הזה דור אלו היי העולם הכא ר' אלעור המודעי אומר
מדורו של משה ומדורו של שמואל ר' אליעזר אומר מדורו של משיח שהםג' דורות
ומנין לדורו של משיח שהן ג' דורות שנ'ייראוך עם שמש ולפניירח דורדורים
(תהלים צבה).

6

סליקא מסכתא וכולא סידרא שבח לאלה -תקיף ושיא

16

בח"ג 6 :ר' אלעזר המודעי וכו'.
יהיו אומרים ן שכש עמלק רחל (ב רחילה) זו לעמלק,
במכדרשב"י ר"א המודעי
ן פ"ז וש"ט
אומר מדורו של שמואל לדורו של משיח .ועיי
של עמלק) ,מ עמלק פרד זה של עמלקן שוכם וכו'
לעמלק] טטש ח'ן כ אם מניחאנין כ ונכד תחתכנפי
ן וכו' .ספרי דברים פ'שי ,מ"ת שם לב 1
וח"א :ה8ומני
השמיםן מר'אלעזר : ,ר' אלעזר המודעין  1ט בכסאון
(דף קפט) ,סנהדריןצט.
כס כטדןהכבין ט ח'ן אכמ אםן אחד] ר ח'ן ד
האומותן להתג"ר] ד ח'ן אטכס שיקבלו אותו יש' ומביתו של עמלק אל (ט לא) יקבלו אותון  2לט מ ח'ן ם אתןגרן
מ ח' ן  3אנכי] טס ח'ן ד לדודןיבאן ט ח'ן אחד] ד ח'ן אחו וכו'ן מ אחד מביתו של עמלק להתגייר אליקבלו אותון
אחדן ק ח'ן  4אטב אומותן אטב העולםן אטכ שיקבלו אותו ישר( 4אם ח')ן של עמלק] ד ח'ן אטכ אל (ט לא)יקגלו
אותון
אטם ח'ן  5דודן אטכס ח'ן מ ראשך לכך נאמר מדור דורן ט בך לכך נאמר מדור דורן כ בך לאמר אנכי
מותתי ככורת משיח וה' לכך נאמר מדור לדור סליק פרשה ג ן  6אלו] א ח'ן מ מדור העוה"ז דור לעוה"בן אטימרור
חיי העוה"בן וטל ר' אליעזרן ר' יהושע וכף אלו] ט ח' ן  7טפ לדורון מ מדור זה דורו של משיחן פ לדורון שהמן
ט ח' ן 8ומנין וכו' דורות] טמפ ח' ן  10א פרשה גן  1י)4שע"דה4שן 1ונבראי ,ק וגיברא:

(_ש

מירי

---------------

