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בו נקהלו לעמוד על נפשם מדרשים קטנים ישנים ומאמרים
שונים .יקרים מפנינים אנשי לב אליהם פונים וכל ישראל אומרים
ועונים הננו להם לקונים•:

ח ד ר רביעי
בו הושבתי אספתי וערכתי ע״פ כתבי יד ודפוסים יקרים
המערכה הזאת:

מדרש אגדת בראשית; תפלת ר׳ שמעין בן יוחאי; שמחזאי ועזאל; חיי חנוך;
מדרש'עשד גליות; מדרש במם השמיני; מדרש טלית .הפלשתי; מעשיות; משלים
של שלמה המלך:

ולמען ירוץ הקורא בם מבוא שמתי בראשם אני הדורש לכבוד התורה
אהרן

יעללינעק

נין ונכד להרב הגאון צבי הירש ברודא זצ״ל מחבר ה׳ א ד ן צבי ותאומי צביה ודרשן
בקהל לפםיא:

הועתק והוכנס לאינטרנט
w w w .hebrewbooks.org
ע״י היים תשס״ט

לפםיא
בדפום ובהוצאות האדון המדפיס המפואר ק• וו• פולראט
שנת ב י ת המדרש לפ״ק

Bet ha-Midrasch.
S a m m l u n g
kleiner Midvaschim und vermischter Abhandlungen aus der
(litem jildischen Literalur.

Vicrtei- T l i e l l '
e n t h silt:
Hagada zuv G e n e s i s ; G c b e t des II. Simon ben J o c h a i ; S c h c m chasai u n d A s a c l ; das L e b e n Henoch's; E x i l - M i d r a s c h , M i d r a s c h bajom h a - s c h e i n i n i ; G o l i a t h - M i d r a s c h ; E r z a h l u n g c n ;
G l c i c h n i s s c des K o n i g s Salomo.

Nach Handschriften und Druckwerken gesammclt
und nebst Einleitungen herausgegeben
von

Adolph Jellinek.
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Leipzig,
Druck und V e r l a g von C . W . Vollrath.

1857.

E i n 1 e i t u n g.

!

Hagada zur Genesis.
( H c b r a i s c h c r T e x t S. 1—116.)

In d r e i und a c h t z i g Abschnilten, dcren Reihcnfolgc so geordnct ist, das je der erste Abschnitt an eine
Stelle aus der Genesis, der nuchstfolgende an eine aus
den Propheten und der drittc immer an eirie aus den
Hagiographen anknupft, erstreckt sich dieser Midrasch
fiber das erste Buch Mose. Der Charakter desselben ist
ein spcciOscb nationaler und confessionellcr (vgl. Cap. 31),
er gebort ganz in das Gcbiet der Auslegungs-IIagada und
benutzt altere Midraschim mit freier schriftslellerischcr Urnbildung. Er scheint fur die Wintersabbate verfasst worden
zu sein," an denen Vormittags das erste Bucb Mose Und
Nachmittags Psalmen gelesen werden, und fand die Berecbtigung seiner Existenz neben dem Midrasch Rabba zur
Genesis darin, dass er kurzer und popular redigirt ist.
Unscr Midrasch, der in die Periode eines rcgen und
streng confessianellen Lebens gebort, wurde zuriachst von
M e n a c h e m de L o n z a n o am Endc seiner Sammlung
Schte Jadot (Venedig 1618, 4.), obne Nacliweis der angefuhrten bibliscben Stellcn, verofTentlicbt, dann audi
Zolkiew 1800 in 8. gedruckt. Im Jalire 1802 liat ihn

H. Abraham, Sohn ties Gaon Elia aus Wilna, verbessert,
mit Anmcrkungen und der Ortsangahe der allegirtcn Bi־
helslellen bcreichcrt, in seiner Vatersladt bekannt gcmacht,
von welcher Edition cin schlechtcr und fehlerhafter Ab־
jlruck, Lemberg 1850, 8., vcranstallet wurde. In beiden
letzten Edilionen ist das 28. Cap. ausgefallen, auch sind
emige messianischc Stellen abgeschwacht.
Icli bin der editio prweeps und der Wilnaer Ausgabe
combinirt gefolgt.

11.

Gebet des R. Simon ben Jochai.
(Hcbraischer T e x t S. 117—126

•Dieses Gebet ist eine ausluhrliehcre imd mehr
in s
Detail gehende Recension der ,31 y s t e r i c n " , d i i b
im
3. Thcile dieses Werkes verofientlicht hal״״ ' «״.! !
Iu&torischcr Hmtergrund bier ganz durchsichtig ist.
R. Simon bcn-Jodiai, der Ilcros der spStcrn Kahhala
erhait durch cin Gehet vom Engci Mctatron Aufschlusse
und Vorlierverkflndigungen fiber die Zukunft Israels, fiber
das Loosrauhamedanischerund christliclicr Ilerrscher, fiber
deren Kriege und Siege und fiber die cndliche Erlosung
durch den Messias.
Dieses apokalyptischc Stuck bat sowohl einen bistorischen wie einen religifisen Charakter.
Wir haben bier namlich einerseits klare und deutliche Anspielungcn auf die Kreuzzuge, jn deren Folge
Jammer und Elend die Juden in der schauderhaftcsten
Weise trafen, deren Drangsale, wie icb schon an eincm
andern Ortc bemerkl babe, Vcranlassung wurden, dass
Yiele mystiscben Grubeleien sicli ifoeiiiesscn, d«e ferner
e

c

Pseudomessiassc hervorriefen und zur schriftstcllerischen
Form von Yisionen Anstoss gaben.
Andererseits sehen wir hier die Macht der von religiosen Elenienten genahrten Pliantasie. Trotz Ph'inderung
und Mord, denen die Juden in den Zeiten der Kreuzzuge
preisgegeben waren, trotz der von fanatiscben Kreuzzuglern gelodteten Kinder, auf die auch unsere Vision binweist, erhob sich die glaubige Pliantasie der Juden auf
den Schwingen unerschutterter Yerheissungen und unverwustlicher Uoffnungen, und blickte verlrauensvoll in eine
schonere Zukunft. Ja, alle Leiden, von denen sie so
schwer hetrolTen wurden, waren fur sie nur die trube
und dustere Nacht, wclche dem Morgenroth der Erlosung
vorangehl, die Geburtfcwehen ( )חבלי משיחeiner frohlichen
und glucklichen Zeit.
Die Mitlheilung dieses fur die Geschiclite so interessanten Stuckes verdankc icb der Gute des Herrn Oberrabbiners Marco Mortara in Mantua, der es einer Handschrift seiner Bibliothek entnommen.

III.

Schemchasai und Asael.
" *( ׳Hebraischcr T e x t S. 137—128.)

An Genes. 6, 2 Iehnt sich ein grosser Theil der alten judischen Damonologie, in welcher S c h e m c h a s a i
— Schemjaza im alhiopischen Ilenochbuclie und 2e{ua־
, £a£ in den griechischen' Fragmenten desselben — und
A s a e l — oder Asasel, auch 'E£a7)X und 'A£aX£7jX —
in crster Linie figuriren. Nach unserer Relation stiegen
sie auf die Erde, urn den Namen Gottcs inmitten des cntarteten Menschengeschlechts zu heiligen, vermochlen aber

nicht der weiblichen Schonheit Widerstand zu leisten.
Schemchasai wird von der Schonheit einer Istaliar (d. 11.
pers. sitareh, S t e r n ) gefesselt, die sich aber durch die
wundcrlhatigc Kraft des dem Scbemch. entlocktcn Gottesnamens (Schem ha־meforasch) in den Himmel schwingt und
als Beiohnung ihrer Tugend in die Plcjaden vcrsctzt wird,
wahrend der Damon vor dem Einhrach der Sintfluth
Busse thut und zur Saline dafur, dass er die irdischen
Tochter verffthrt, mil aufwftrts hangenden Fussen zwischen
Himmel und Erde schwebt. Asael aber wandelt hcutc
nocli ungebessert unter den Sterbhchen, und sucht durch
den Putz und den Schmuck der Fraucn die Unkeuschheit
zu fordern.
Auch im Buche llcnocli Cap. 8. wird von Asasel ausgesagt, dass er es war, der den Gebrauch von Putz\
Schmucksachen bei den Menschjmkindern beimisch machte.
— Der Schluss unsercs Midrasch, nach welchem der Asasel, welchem am Versohmingstage cin Bock ) geopfert
wurde, niit unserem, die Sunde der Unkeuschlieit veran׳lassenden Asaelin Verbindung gebraebt wird, erklart am
besten die 2usammenstcIIung zweier Festperikopcn an
jenem Tagc. Man liest namlich Yormittags 3 M. Cap. 16,
worin die Vorschriftcn fiber die beiden Bocke enthalten
sind die dem Ewigen und dem Asasel dargebracht wurden,
undNachmittags 3 M. Cap. 18, das Gcbote gegen Unzucht
cnthalt Fur die >Yahl der letzteren Pcrikope, warum diese
״erade am Versohmingstage gelesen wird, werden zwar
von Raschi und Tosafot (b. Megilla 31), den Geonim,
Ibn Jarchi in seinem Werkc ha־Manhig verschiedene
Grande angegeben, die aber dnrchaus nicht befriedigen.
Na
dor Combination ״nseres Midrasch aber besteht em
inner* und inniger Zusammenhang zw.schen der Voru m
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mittags- und Nachmittags-Perikope. Nachdem man namlich von Asasel gelesen hatte, der die Menschen zur Unzucht verleitet, fand man es fur angemessen, am Nachmittage
des Versohnungstages an die strengen Gesetze gegen Unzucht — das Element Asasel's — zu erinnern. Ist diese
Erklarung richtig, dann wurde sie beweisen, wie alt und
verbreitet die Anscbauungen unseres Midrasch waren.
Derselbe ist ein Fragment des Midrasch A b c h i r ,
das uns vom J a l k u t fol. 12bc aufbewahrt wurde und
in meiner S a Ionic her Sammlung noch besonders abgedruckt ist.

I V .

Das Leben Henoch's.
(Hcibr. T e x t S. 1 2 9 - 1 3 2 . )

Henoch, dessen die judische und chrislliche Sage
sich bcmachtigte, wird bier subiimirt. In stiller Abgeschicdenheit lebt sein Geist in Gott, er trilt dann auf das
Geheiss eines Engels lehrend unter die Menschen, Alles
- huldigt ihm und seiner Weisheit, 130 Konige erkennen
ihn als ihren Herrn und Meister, nach dem Tode Adams
zieht. er sich von den Sterblichen zuruck, erscheint nur
selten unter ihnen, bis ihm endlich die himmlische Kunde
wird, dass er der Erde entruckt und in die himmlischen
Regionen versetzt werden soil, um auch dort zu herrschen.
IVoch zum letzten Male untervveiset er die Menschen in
den Wegen Gottes, und fahrt dann auf feurigem Gespann
gen Himmel.
Diese Sage ist dem Ruche ha-Jaschar entlehnt, das
alterc Quellen benutzle, und so batten wir von Neuem
eine Bcstaligung, dass die ganze Henochsage und die Henoch-Bucher den Juden bekannt waren, und dass sie erst

XII
n

ach der Zeit, als das crstarkende ClirUtenllumi dieser Sage
׳ ׳ne dogmatisclie Vorliebezugewandt, vernacldassigt wordcn.
e

V.

Exil-Midrascli.
(Hcbr. T e x t S. 133—13(5.)

Z e h n "Exile, welche Israel von Sanhcrib an bis auf
den r G m i s c h c n Kaiser Hadrian ) trafen, werden bier, mit
chronologisclicn und bagadischen Elemcntcn versetzt, aur־
gczahlt und behandelt.
1

Diescr Midrasch ist einer Mortara'sclicu Ifcmdscliriri
(vgl. Nr. II. dieser Sammlung) enllclmt, und die Variantcn,
welche von Ilerrn Mortara durch  ד״בd. h.  דפוס באזילbezeichnet sind, beziehen sich auf den Abdruck, den Se־
baslian Munster scinem hebraischen Joserus ) (Basel 1510,
8.) als Anhang beifugte.
2

VI.

Midrasch hajom ha־schemini.
(Hcbraischcr Text S.

137—130.)

Dieser Midrasch, den icb gleichfalls dem M o r t a r a ' ^ 1
״A «h!>
Ut
schen Codex
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1st fur
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XIII
einige Stucke des Buches Kohelet, das an jeneni Feste
gelesen wird.
Obwohl dieses Stuck dem alten Pesikta  ־Cyklus angebort, so scheint es doch auch besonders copirt und benutzt worden zu sein.

VII.

Goliath-Midrascli,
(Hebraischer T e x t S. 140—141.)

Die Ilagada hat nicht bios die hervorragendstcn biblischen Ilerocn verherrlicht, sondern auch im rcligiosen
Interesse Situalioncn geschaJTen, in denen die Helden dabin gebracht werdcn, dass sie ihre Grosse als einen Ausfluss und im Dienste der goltlichcn Waltung betrachten
mussen.
Damit David ob seiner Starke sich nicht uberhebe,
lasst ihn unser Midrasch der Gefahr ausgesetzt sein, bald
von der Mutter und bald vpm Bruder Goliath's getodet
zu werden, und mit einem gewissen Behagen werdcn die
Todesgefahren David's geschildert.
In etwas veranderter Einkleidung findct sich diese
Sage in aramaischer Spracbc Synhedrin 95a, welcher eine
hebraische Bearbeitung in meiner S a l o n i c h e r Sammlung ziemlich entspricht. Unser Abdruck geschah nach
einer Abschrfft, die Steinschneider in Oxford (cod. Canonicianus 70) machlc.

VIII.

Erzahlungeri.
(Hcbriiischcr T e x t S . 142—J 44.)

Die ersle Erzalilung, in araniaisclier Spraclie abgcsst, bcrichtet von cinem Damon, tier die Feueranbeter
vcrleilet, sich in's Feuer zu stiirzcn, und der sich einein
Juden in seiner wahrcn Gestalt entdeckt.
Die zwcite; im jungeren Hebraismus geschrieben, behandclt ein uhnlichcs Thema wio die ,,Bflrgschaft" von
Schiller, woruber W i e n e r in Frankcl's Monalschrift 1854
zu vergleichcn ist.
la

Beide Erzahlungcn fand M c n a c h e m de L o n z a n o
am Ende eines handschriftlichen Midrasch Rabba zu Kobelet und hat sic dem Anhang zu seinem Worlerbuche
,,Ma'arich" (S. 126 meincr Edition) einverleibl.

IX.

Gleichnisse des Konigs Salomo.
(Hcbraischer Text S. 145—152.)
KGnig Salomo gilt- im Morgcnlandc als der Typus
mcnschlicher Weisheit, und nicht bios Juden, sondcrn
auch Araher Jegteii ihm WeisheitssprQchc in den Mund.
Besondcrs wurde er als scharfsinniger Richtcr vcrherrlieht,
und noch in spaler Zeit wurde die Schlichtung schwieri״cr Processc anf diescn wcisen Konig zuruckgefuhrt.
Auch unsere ,,Gleichnisse" liefern einen Beitrag zur Verherrlichuug Salomo's durch ihm zugeschnebene frappanlc
, ., sprfichc.
- ו
n: ״rFpsdpllmi"
der Blutsverwandtschaft
Urlhci
Die
essiciimip *
ז ז

״
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,  ־. « , E r ^ h m g « M im ״Buc 11 <><''־

״

kttlo kamen .  * ״die Tosafot zu Menachot 36a.
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״

Diese Gescliichten befinden sich in der oft citirten
Const. Sammlung, sovvie in meiner Salonicher. In der
letzteren mir vorliegenden liest man ferner noch eine E r zahlung, die sich Bet ha-Midrasch I, p. 86. befindet, und
eine andere,.die daselbst II, p. 86 steht.

Vcrzeichniss
der i m ,,Bet h a - M i d r a s c h " bemitzten
schriften.
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אגדת בראשית- •••.
 ....פרק א׳ פ ך ש ת ת ו ר ה  .וידאה׳ כי רבה רעת האדם בארץ.
זש״ח )קחלת .ח׳(יכי ,לכל חפץ יש ,עת ומשפט כי.רעת האדם רבה
עליו" .לפי שהרשעים מכעיסים אח חקב'׳ה ואומרים •נשבע חקב׳׳ה
שלא יביא -מבול לעולם.אנו עושע"כל •מה שאנו מבקשים .ומניין
שנשבע הקב״ה שלא יביא,מבול לעולם׳ שנאמר )ישעיה-נ״ד( *כי מי
נח ז א ת ל י ־ ^ ש ר נשבעתי  .מ ע מ ר  .מי נח וגוי וכביכול,רואת׳ את־
הרשעים שמכעיסים אותו .והוא־ תוהה שנשיע ואומר^ מה עשיחי
שנשבעתי שאיני מביא מבול .לעולם .וכן• ישעיה אומר )ישעי׳ נ״מ(
ותהי האמת נערךת וסר מרע משתולל .וירא ה׳ כי אין צדיק בעולם
שמתפלל לפניו ־לפייס ממנו׳ ל ה ם  ,נירע בעיניו ,בי אין .משפט
א מ ר  -ל ה ם הקב״ה-לרשעים׳ כ ן  ,א ת ם
לעשות ,למעשיהם ( דין.
אומרים שנשבעחי.שאיני-מביא.מבול .לעול^עוד .חייכם •)משלי.י״צ.(1
נכונו ללצים •שפטים ומהלומות לגו כסילים מהלומות טהולמו^ אם
נשבעתי שאיני מביא מבול׳ של מים אני מביא מבול של אש
וגפרית .ואבנים שנאמר והי .-המטיר על סדום ועטורה גפרית ואש
וכשבאו האםוריים על יהושע הביא 'עליהם מבול של אבנים .שנא׳
חם במורד בית חורון והי -המטיר עליהם אבנים גדולות מן השמים
עד עזקה וימותו ).יהושע •י׳(• .ואף פרעה׳ הרשע נחיעץ עם יועציו
ואמר לא מצינו ד ב ת שנשבע הקב״ה• בו אלא מבול ש ל י מ י ם ובת
אנו מטביעים אותם וימותו שנא׳ כל הבן י הילוד וגומ׳ ..אמר לו,
י

י

1

 (1פ*׳'לשלם להם מדד .בנגד מדד .ממש נמו בדור המבול זזהו לשן משפט.
נמו־ במשפטו• '.וז״ש נבוט ללצים ש&טי&., .פי׳' שממון לה *:משפטים במעשיהם ,הרבה
שלוחים ^מקום כי יש־ מבול ש ל א ש וגפריו^ זאיבגים.
ל

IV.

•ז

א

.

1

הקב״ח חדע לך שיש לי כח במידה זו לדון אותך .בייש וניער
פרעה וחילו בים כוף .י וכשבא"םיםרא׳ על ״ ישראל לא שפטו אלא
באש ובמים שנא׳)שופטי׳ ח׳(• מן חשטים נלחמו הכוכבים וגו׳ וכחי׳ נחל
קישוןוגו</וכן6.נחריב כשבא על ירושלים לא שפטו חקב״ח אלא במבול
של אש^שנא׳ )ם״ב י״מ( ויבוא מלאך רז׳ ויך בטחנח אשור מארי
ושמונים וחמשה א ל ף  .ואף כל הדןרוח אם ארם יחטא ידין אוחי
•מעין חטאו .אם •דינו׳'בסקילח נופל ־מן.־״חגג־.או סן החומה או
מן האילן או.מן׳ הבהמה או נופל •עליו מפולח! ואם דינו בשריפה
נופל באש או נופלין עליו מים רוחחין .־ ואם דינו בהריגה יקדים
לו הקבי׳ה-מי שיהרוג אוחו או *פול .עליו סכין או .סייף או יפול
חוא עליו .ואם דינו.בחנק יפול בים א;.בנהר או בבור^לכך אמר
שלמח כי •לכל חפץ י ש ע ח ומשפט ,מי גרם לכל אלץ כי רעח האדם
רבה ׳עליו־ י ד״א ויראי ה׳ כי •רבה.־ זש״ה )משליכ״ח( אנשי רע
׳ אלו אנשי דור המבול שהיו חוטאין ולא
לא יבינו משפט ־אנשי
־היו מסחכלין שפורענוח באח עליהם :ומבקשי ה׳ יבינו כל זה נח
ובניו׳ ששמעו שהקב״ח מביא מבול־ ׳לעולם ונחיראו .ולמה אמר
הקב״ה לנח שיעשה .תיבה כד>.שיראו'אותו ויעשו תשובה .וכי לא
היה יכול -הקב״ה לחציל'את נח באמונתו ובדברו .אי להעלותו
לשמים עד שאמר ־לו -עשה לך חיבה עצי גופר .אלא^כך אמר הקב׳יה
ז אצלו ואומרים
מ ח ן ך ש ה ו א ע1שח חיבח ומרת י ארזים
לו מה אתה עושה' והוא ׳אומר להם הקיבות אמר לי עשה לך תיבת
וגו׳ שאני מביא מ מ ל • לעולם .מפני י שמכעיסין אותי והם שומעיו
ועושין תשובה שנאמר אנשי רע לאי יבינו משפט ־ ד״א וירא ה׳
לפי שהרשעים אומרים אין הקב״ה רואה כשאנו'חוטאין "'כירחור
הוא ושבעה רקיעים בינינו ומניו .שנאמר )איוב כ״ב( עבים •םתר
לו •ולא יראת •וכן דוד• אמר עליהם ))תחלים צ״ד( ויאמרו לא יראה
יה ־׳ולא יבין אלהץיעקב .והקב״ה אומר להם רשעים שדעולם
הנוטע אוון הלא ישמע ־אם יוצר ,וגו׳ הלא הוא מביט לכל דבר
שנאמר״)איוב י״ג( הן כל אלה ראתה •עיני ".שמעי אז" ״  pלד
ומנין שהקב״ה נטע .אוזן ויצר עין שנאמר הנוטע אמ 1ה ל א ישמ^
 n r״ ־ ^ ^ p n
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כי הוא ידע מתישואיויךא אוף־ ולא ן יתבונן אף :הדבר׳ הזח עשיתי
בשבילכם שנאמר י וירא י ה׳ י כי י רבה רעת האדם באד^• ד״א וירא
ה׳ כ ^ ר ב ה  .ר ע ת האדם זש״ה־)קהלת־ ו׳( יש רעה׳ ראיתי ת ח ת השמש
ורבה היא על האדם .-אמר הקב״ה• ראו םח-רשעים ־ דיללו י עושין
כשבראתי -אותם נתחי •לכל א ח ד  -מ ח ם • פ •שמשים א ח ד טוב וארןך
רע׳ :.וחס *מניחים־ חשמש ,חטוב ומהדבקים -ומתחברים עם\הרע ומניין
ש  pמצינו .שאמר -שלמח )קהלת׳ ט׳( יעיר קטנה ואנשיםי ב ה  .מעט
ובא׳ אליה מלך גדול וסבב.אותה.ובנה עליח-טצודים•גדולים .עיר
קטנה זה הגוף ואישים בה־מעטיאלו האברים שבר• .ובא.־אליה
מלך• גדול  rnיצה״ריובנה עליה מצודים גד1לים מפני שיצה״ר.מחשב
על• האדם .לצוד אותו במצודים גדולים׳•.־ ומצא בה-איש מסכן וחכם
זה יצר טוב ומלט הוא את העיר בחכמתו שיצר טוב .מדריך• י את־
האדם •לחיים ואדם• לא־ זכר את• האיש •המסכן• ההוא .אמר הקב״ח
הרשעים •חללו• לא די להם •שלא עשו. ,מיצר• חרע יצר .־טוב!"־ אלא
עשי ׳מיצר טוב יצר רע שנאמר׳.וכלי-יצח -מחשבות לכו• רק רע ־בל
 ־.־•  .ת ;י ,י י '. .־ • . ,.
•היום. :סליק פרשת תורה:
ב׳ פ ר  .ש  1ז ״ נ ב י א י ם  .י )יחזקאל ל״ח( י כה א מ ר יה׳
פרק
אלהים ביום ההוא יעלו׳ דברים על •לבביך וחשבת מחשבת דעה אמר
הקב״ח לגוג אל .תאמר־ מח שאתה חושב בלבך ,שאיני יודע ,בא
,ירמיהו ואמר) .ירמיה י׳יז(.יעקוב .הלב  -מכל ואנוש הוא מי •ידענו
אמדתי לו רמ״ח אברים בראתי •בארם•• זה וכולם• עומדים במידחם
כמו שבראחי חוץ מן הלב• .אמר ירמיח,לב זח מתחלף משעת
לשעח זיחוא משנח.את עצמו •ומעקם את־"עצמו..׳ עקוב הלב מכל
חאברים־יואנוש חוא מי ידענו .אני ד׳ ׳חוקר לב.אני שבראחיו יודע
אני מ ח הוא .אני ח' חוקר •לב .ולא .חאמר שמשבראחי אוחך איני
יודע לבבך אלא עד שלא בראתי אוחך -איי יודע ׳מח שאחח :עתיד
לחשב .ומניין שכך דוד .מצוד׳ לשלמח בנו 1אומר לו <דח״א כ״ח(
ואתה שלמת בני דע ,את אלחי אביך • ־ועבדהו בלב שלם ובנפש
 .חפצח-,ולמח מ כל לבבות דורש ה׳ וכל יצר מחשבות מבין .אייר
׳אחא• מהו זבל •יצר מתשבות הוא מכין .אלא< עד של>* יצר חוא
יודע מה ׳שהוא-עחיד• לחשב בלבו משיברא וכך -אמר .לםנחריב
מפני <&אתה מתגאה וטרבה דברים .חייך /עד שלא בראתיך יודע
הייתי•,מה חיית עתיד לעשות שנאמ׳•)יחזקאל *ל״ח( ושבתך וצאתך
ובואך־ ידעתי•. .־בשעה שעשיח •עצטך עומד מכסאך ־ועושה תשובת

:

שנאמר' fr-ruyOויגע הדבר־ אל מלך׳ נינוך :,־•-יען-־התרגזך אלי וגו׳
* ״ ר חייא בר כהנא מי •גרם ילך להתרגז אלי מפני שנחתי לך שלוה
והשקט שאילו הייח לנט״ין לפי; בלשון' רומי מ ט פ ח ת והוא׳ מושאל
עלייחאדם חטקנח־את חביבין( וסל בידך ומגרפח־ בכתפיך וגורף
ביבין )פי׳ מפנח •בתי ־.בסאות( לא חיית •מכעיסני .׳לכך^נאמד יען
התרגוך םצ!ני מח ושאננך עלח ־באזני וגו /ומח אניי עושה ושמתי
•החי באפך כדרך שנוחנין לחמור .אף׳ לגוגלכךיעשיתי שנא )-יחזקאל
־ל״ט( הנני אליך גוג וגו׳ ושובבתיך וששאתיך״וגו׳ .־ אמר ׳לו חקב?ח
א ל תאמר שאיני ייודע מח ׳שחיית עתיד לעשות ראה קודם ״כמה
דורות אמרתי אליך שנאמ׳ )ש• ל״ח(י־כח אמר ה׳ אלהיט• האתת
הוא אשר דברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל י מ ב א י ם
~בימים החם שנים לחביא אוחך ־.עליהם ,.אל־ תאמר שנים אלא
שגית כמה־ דורות קודם אמרתי לאלדד ומירר-שיתנבאו עליךשנאט׳
־)י־מדבר י?א(־וישארו שני ־ אנשים ־ וגומר מהר ויתנבאו ולא יספו.
היו ׳מתנבאים ואומרים .ש א ח ר גוג ומגוג• אין׳ גלות ולא שעבוד ראה
קודם כמד ,דורות נ ת נ עליך ולא עוד אלא יחזקאל נתנבא עליך
ימה שאתה עתיד לחשב בלבך שנא׳ )יחזקאל ל״ח( כה אמר ח׳
־וגוי :יעלו הברים על לבבך י וגומ׳ לכך נאמר )ירמיה י״ו( עקוב הלב
וגו׳ אניי ח׳ בוחן.׳ ד״א יעלו דברים על לבבך הכל חשבו ־בלבם
׳תחילה :עשו .שנאמר')בראשיח כ״ז( ויאמר עשו בלבו .נבוכדנאצר.
זישעיהי״ר( ואתה אמרת ׳בלבבך השמים אעלה וגומר .חמן .ויאמר
המן בלבו וגומר .ומלכות סדום .שנאמר )שם מי׳ז( ועתה 'שמעי
נא זאת עדינה וגומ׳ •זאף .גוג כן שנאמר יעלו דברים'י על לביך
וגומר וכל מה שחשב בלבו פרסמו הקב״ה .ומה חשב עשו )עייל
לקמן סוף פרק מ״ב( הלך לו אצל ישמעאל שנאמר )בראשית כ״ח
וילך עשו •אל ישמעאל וגומר א מ ר א־ין זו דרך י ארץ שאהרוג אני
אח אבא יצחק * ל א את-הורגו מפני שהוא א ה ? ואני אדרוי א ח
יעקב .אח׳׳כ:אני ואתה נירש את כל העולם כולו .כך היה אומר
בפיו אבל בלבו היה אומר משישמעאל הורג לאב* ואני ליעקיי אני
י»יי s
בא לישמעאל והורגו ־לומר למה הרגת את אבא
^ ואני י ו ר ש ^ ח
^
בל העולם • ל  - .ל
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בלבך׳ מה שחשבת •שנאמר ויי׳ישםייחיח.׳ כך אףייגוג ומגוג^מחשב
בלבו שנאמר )שם יל״ח( ביום ההוא יעלו וגומר והקב״ה 'מפרסם
מהו חושב ש נ א מ ר )שם( ואמרח אעלח על -ארץ• -פרזוח וגומר ומהו
חושב אלא• כך הוא אומר פרעה שבא -על י־ ישראל שוטה יהיה.
חניח 'פטרונן והלך לו עליהם וכן עמלק וםיסרא וכל מי שעמד
עליהן הניחו לחקב״ד ;.שוטין חיו.׳"אלא מח אני עושח אני הולך
חחילח.אצל ׳פטרונן,של ישראל ואם חורג אני אח המשיח חחילה
הוא מעמיד משיחין אחרים אלא :על הקב׳יח ־־שנאמר )תחלים ב׳(
למח רגשו גוים .יתיצבו ־מלכי ארץ וגומר .מחיעצים ומחמלכין בעצוח
רעות על ישראל כולחן כאחד לבא על -חק־ב״ח שנאמר )שם פ״ג(
כי נועצו ׳לב יחדיו• עליך וגוי• אחלי אדום וישמעאלים •׳וגומר גבל
ועמון וגומר.גם אשור וגו׳ .ומה עושין .עוםדין על רגליהם ומםתכלין
למעלה-כנגד הקב״חיואומ׳ לכויונכחידם מגוי וגומ׳ ׳מהו ש ם ישראל
אלא אומרי׳ נעקור אותו שכתב )שםימ״א( ־ברוך ה׳׳-אלהי ישראל.
ומה הקב״ה עושה להן מ מ ת ׳ עומדין על רגליהם ופורע מהן שנאמר
)זכריה י״ד( וזאת .תהיה המגפה וגומ׳ המק בשרו והוא עומד על
רגליו .אותן הרגלים שרצו• לעמוד כנגדי המק׳ בשרו־ והוא עומד
על רגליו .ואותן העינים שהן מסתכלות למעלה ועיניו תימקנה
בחוריהן; ואותו הלשון-שאמר״׳על ה׳ ולשונם תימק בפיהם ,אמר
להן הקב״ה י מתחילה לא היה ל כ ם שלום זה עם זה )ישעיה מ״ח(
אין• שלום אמר ה׳ לרשעים ועצשיו עשיתם שלום <ה עם זה לבא
אלי דכתיב יכי * נועצו לביייהריו וגומר אהלי אדום וגומר גבל ועמון
וגומר כולכם עשיחם שלום ־לבא עלי אף אני עושה כן)יחזקאל ל ט(
ואתח^בףאדם וגומר אמור• לצפור ׳וגומר בשר ׳גיבורים יוגומי׳ כשם
שאחם לא הי׳ לכם י שלום זח• עם ׳•זח ועשיתם שלום לבוא עלי יאף
אני קורא אח העופות י ואת החיוח שלא הי׳ להם שלום זה עם זח
ואני עושה להם שלום זח עםיזח לבוא.עליך'ומפני שאמרת).תחלי׳
פ״ג( ולא יזכר שם ישראל עוד יחייך שאתה מת והן לןוברין אותך
ונוטלין שם בעולם שנאמר' )יהזקאל ל״ט(־ וקברו־׳׳ כל עם הארץ והי׳
י• • •
להם׳ לשם וגומר :״ י י י
פרק ג׳ כ ת ו ב י ם  .־)תחלים נ״ב( למנצח משכיל לדוד׳״בבוא
דואג"האדומי -.זש״ה־)איוב• ה׳( בשוט לשון תחבא וגו "/קשה לשון
הרע־־ מ ן הסייף ומך החרב .והאיך?־ימי שיש־ בידו חרבי ומבקש
לחרוג את חבירו ומבקש לחוור ־בו יחוור .למה? שהחרב׳בידו והוא
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מונע ידו ואינו הורג .אבל־ מי שהוא י מבקש• להרוגי אח חבירי
בחץ אינו יכול לחזור-בו שכבר .יצא החץ מידו .,והאומר לשי!
הרע על ח ב י ת אפילו •הוא מבקש לחזור בו אינו יכול .למה •משהוא
הילד א י ע יכול לחזור בו עוד .לכך הוא משול ל״ה בחץ שנאמר
)יהמיח טי( חץ שחוט וגו /וכן שלמה אומר )קהלת1.׳( כל עמל
האדם לפיהו וגו׳ אפילו .הוא מח אין מכפרין לו .בא ולמד• מדואג
אעפ״י שמת כך שנו רבותינו שאין לו חלק-עה״ב הה״ד )קהלת וי(
וגם א ת הנפש לא תמלא לכך א מ ר איוב בשוטי• לשון ת ח ב א  .• .ר׳
יהושע בן •לוי אמר ביעקב .היא אמורה ור׳ שמואל בר ינחמני א מ ר
בדור היא אמורה) .איוב הי( ברעב פדך ממות בשעה.שברח והלך
אצל אחימלך -והי׳ רעב• וחאכילו ל ח ם חקךש :שנא׳ )ש״א כ״א(
ו^ן.־לו-חכחן קודש •וגו׳ ובמלחמה מירי חרב •בשעה שירד על
גלית ־והרגו שנאמר )שם י״י( ראמד דוד אל^הפלשחי • א ת ח ׳ ב א
וגו •/בשונו לשון ת ח ב א  .בשעח שבא .דואג .ואמר עליו לשון הרע
שנאמר ־)תחלימ נ״ב( בבא׳ דואג האדומי ויגד וגף .לשוד •ולכפן
ומחית_הארץ אל תירא .משאול
ת ש ח ק  .אדואגיואחיתופל.
שבא מבנימין שנמשל לחיח שנאמר )בראשיח-מ״ח( בנימין זאב
 p n f c ^ ,ך ״  -ח ו ר ה  . .ומכור אלהים את 5ח זש״ח )תחלים ל״ו(
צדקתך כהררי א ל בשעמ-שאדם זוכה א ת ה עושה לו צדקת ואת
מגביהו יותר מן ההרים :רכתיב כהררי אל -.ובשעה שאדם• .חוטא
א ח ה פורע ממנו ומשפילו עד חהום התחתון דבתיב משפטיך תהום
רבה .ד״א.צדקתך כהררי אל ״שטעון בן יוחי-אומר ס ר ס המקרא
•צדקתך על משפטיך כהררי אל על חהום־רבה .האיר ? אל* מדר הקב״ה
את מי תהום רבה *.ותהום שהיה רואה שמימיו מתגברין היה נוטל
הר.גבוה ונותן על תהום• רבד ,וכך' כל תהום ותהום כיש למעלה
מהן• הרים .כדי שלא :יעלו וישטפו את -כל .העולם• .וכשם שקבע
הרים למעלה .מהם כ ד י  * .ל א • ישטפו .את העולם כך כיש א ח
הצדקה .על הדין שלא יאבד ברין את ייעילס• לפיכך א״ר" שמע״־
בן יוחי צדקתך על משפטיך כהררי אל על תהום מ ת • די* צדקתך
שעשית׳ לנחיהיא גרמה לו שנחה תיבתי על ההרים שנאמר ותנח
י ותנח
^
,
התיבה• •.משפטיך תחום ר ב ה מ ש
ם שעש ת לדור המבול שנאמ׳ ביום
^
^
מ

פ ט י ם

)בראשיתי(

ע

ו מ כ ו ר

ש

ש

^ ב ה מ ה תושיע ה׳ אימתי
אל ,
• ״ ׳ ״ ר א ויזכור אלהי> א ת נח זש״ה)משלי י׳(
ה י

'זכר צדיק לברכח זח נה דכחיב נחי א׳יש •^צדיקיומהו זכרונו שזכרו חקב׳יח
לברכה׳ שנאמר' ויברך אלחים^אח י נח'וגו /ושם •רשעים^..רקבייאלו
דור המבול -שנרקבו מן ׳המים' שנאמר וימח .וגו׳ 'חכרי׳א כי מרוח
אמהר׳..ר״איויזכור -אלהים את נח זש״ח )שםיי״ב(׳יודע צדיק נפש
בהמתו וגו׳ יודע צדיקו של עולם.נפש אפילו בחמתו אפילו כשהוא .
צועם איין מידתו ישל חקב׳׳ח כמידח בשר וידם .בשר ורם בשעח
שמדינח• םורחת עליג שולח עליח׳ לגיונוח לחחריבח וחוא עושה בח
אנדרולוםוםיא )פי׳ הריגת• אנשים( וחורג י טובים ׳ורעים ואין שם
לומר"פלוני כשר חניחו אותו אלא' •חורגין'אח' הכל יאבל ״חקב״ח
אינו יכן • אלא הדור מכעיסיין'והוא מרחם עליהם ואין ש ם אלא
יצדיק א ח ד יודע הוא יבו ומצילו ׳שנאמר •יורע צדיק נפש בהמתו
״ וכן .הוא׳ אומר טוב ה׳ למעוז ביום •צרח וגו /ורחמי רשעים אכזרי
י אלו י אנשי דור המבול שהיו'׳אכזרים •יותר מדאי .׳׳אמרו רבותינו
בשעה שעלה עליהן י כל התהום ידכחיב נבקעו כל •מעיינות וגוי' והיי
רואיך את המעיינות ־עולות עליהן מהי היו עושים׳ ־ חי׳'לחם בנים
מרובין .והי׳ כ ל א׳ וא׳ מהם נוטל אתי בנו וניתנו •על התהום וכובש
עליו׳ ׳טלאין ועלו עליהם את המים .׳ושוב ׳היו המים• מתגברין והיי
נוטליך בניהם אחרים ונותנים על התהום .ראה ורהמי רשעים אכזרי.
.׳ומניין׳ שהי׳^עיושין כך שכן.איוב'אומר )איוב כ״ד( ישכחהו רחם
וגו׳ ^לא נזכר חרחים שלו שהי׳ בניו ומה עשה להן .הקכ״ה הוריד
עליהן מבול ׳מלמעלה ושברן דכתיב )שם( ותשבר כעץ עולה.׳ א״ר
'כרכיה קשים הי׳ יותר:-מדאי' ובעלי קומה הי׳ ואילולי שפרע מהן
מלמעלה לא היה •יכול להן שנאמר )שם כ״ב( אם ל א נכחד קיימנו
וגו׳ מהו כך אלא כשראה הקב״ה שלא מתו בתהומות שלמטה הוריד
עליהן אש מלמעלה ושרפן דכתיב):איוב b״- faויתרם אכל אש.
ב6ך ש ה י ו ר ו א י ך א ת עצמם *בורין היו.מבקשין להפוך יאת התיבה.
מ ה עשה להן הקב״ה הקיף את האריות וה ׳הורגין אותם
ואוכלין •אותם שנאמר ויסגור ה׳ בעדו ואין םגירה אלא ^ריות
׳שנאמר )דניאל־ו׳( אלחי שלח מלאכיה יוסגר-פוםיאריותא .ס ל י ק .
יי פרק דדי־נ ב י א י ם) .ירמיה ל״*( הבן •יקיר לי אפרים .זש׳יה
)משלי ד( כי בן הייתי לאבי וגו׳ בא וראה/אפילו הן ישראל אלף
אלפים וריבו ריבועי אינם'חשובים לפני המקום אלא כבן יחידדכחיב^
)דברים• אי( ה׳ אלהיכם.הרבה אתכם׳זגו׳ .וכשהיו• במגרים מה כתיב
)שמות אי(.ובני ישראל• פרו וישרצו וגו׳ פרו מן.אדם וחוח .וישרצו *
י<

:

ששרצו יותר'מן הדגיםr• .וילבו.שרבו• •;מברכת נח .ובניו .ויעצמו
שעצמו• מן האבות .-.במאר מאד ש ה י ח ח א ש ח יולדת ששים רביא
בשם שהדגים יולדים ששים רבוא כך א ף הן .ץכך ברכן .אביהם
<בראשית מ״ח( וידגז לרוב וגו׳ כשם שהדגים .נתברכו.כך אף ה
ובן יחזקאל אומר )יחזקאל ט״ז( רבבה כצמח השדדי וג ..1הרי כל
אלו ולא חיי לפניו אלא כ א ח ד יחידי שנאמר •בני בכורי ישראל
וכתיב שלח א ת בני .ויעבדני .לפיכך' חוא אומר«כי בן חייתי לאבי
כשם שבנו של אדם כשהוא תינוק קטן אם יחטא אין• אביו מסלק
עליו מפני שהוא תינוק קטן אבל אם יגדל ויעמוד על אקמי )פי'
דעת( -שלו א ם יחטא הוא מסלק עליו כך ישראל אפילו חוטאין
בשגגה מעלה עליהן שהן כחינוך קטן -שנאמר )ירמיה ל״א( כיי נער
ישראל ואוהבהו,וגו׳ הבן יקיר לי .,ד״א הבן יקיר לי זש׳יה).הושע
י״א( ואנכי-תרגלתי לאפרים וגף• אמר •הקב׳יה אני תרתי להגיל
לאפרי׳ אימתי קחם• ־על זרועותיבשעה שנטלו יעקב בין זרועותיו
שנאמר )בראשית מ״ח( ויקח• יוסף את שניהם ומה -כתיב וירא
ישראל את .בני יוסף וגו׳ מה ראה -יעקב לומר־ מי אלה והרי כבר
היה מכירן שנאמר )שם( ועתה' שני בניך וגו׳ אלא צפה יעקב אבינו
שירבעם עומד מאפרים.שנאמר )ם״אי״א( •וירבעם בן נבט אפרתי•
וגו׳ והוא עומד ,ועושה .שני ,עגלים שנאמד )שם י״ב( ויועץ המלך
ויעש שני עגלי זהב וגו׳ לפיכך אמר )בראשית מ״ת( מי אלד• אמר
לו יוסף בני •הם וגו׳.מה עשה יוסף השליך עטרה• מראשו והתיר
ווני )פי׳.חגורה( שלו.לפניו שנא׳ )שם מ״ט( ויוצא יוסף אותם וגו׳
אמר לו מה שעתידין לחטאות אחח אומר מי אלה ומח שעתיךיו
לומר )שמות ט״ו( ׳זה אלי ואנוהו אין אתה רואה .כיון ששמע כך
אמר לו ק ח ם נא אלי ואבךכם מיד ויקת י ו ס ף ' א ח שניהם וגו׳
וישלח יש־אל את .יד ימינו וגו׳ כיון שראה יוסף כך נתרעם שנאמר
וירא יוסף בי ישית אביו וגו׳ לא .כ ן א ב י וגו׳ אמר לי יעסי סי־ור
אחד-,שמזקגוחי אין בי-עוד-כח ,חייך מאה כיוצא ב ך ^ א י ז ימלין
לזוז ידי,אם אבקש •וימאן,אביו.,יגו) /ד׳׳ה א׳ י״ב( וממנשה נפלו'
< ״ ד ו ג ר י ם אחיי -וגי׳ וה יהושע העימר מאפרים שנאמר
;
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למטה אפרים הושע וגוי שהוא׳ מעמידייאת החמה וכל־ אומות' העולם
מםתכלין ורואין לפיכך,וזרעו יהיה מלא הגרם ..אמר הקב״ה ראה
טובות ^שעשיתי לאפרים י קחם י על" זרועותיו בשעה שאמר קיסם •נא
אלי אלי תרתי וגליתי זה מיסטירין )פי' סוד( ליעקב על אפרים על
ירבעם אעפ״כ ולא ידעו כי רפאתים הבן ׳יקיר לי אפרים .ך״א
הבן יקיר לי.יכל ישראל נקראו על שמו של אפרים שנאםר)ירמי'
ל״א( כי -הייתי לישראל לאב ואפרים בכורי הוא וכן בהרבה מקומות
אמר הקבי״ה •הבן יקיר לי אפרים ביוקר הן -עומדיך לפיני .אמרו
רבותינו אפילו בקש ^פרעה .מאה :ככר כסף על כל נפש י ונפש
מישראל היה הקב״ה נותן לו ושלא נתן לו ראה בכמה דמים לקחם
׳שנאמר •)דברים •די(.׳או הנסה• וגו^ וכיון שיצאו ועשו את העגל בקש
הקב״הילעשות להם מה שעשה .לדור המבול -שנאמר הרף ממני
וגו׳ )שם טי( ובתר חמבול • כתיבי אמחה את האדם וגו׳ והיה מדבר
.עם ׳משה 'האיך •מאבדן .וכיון שאמר:לו משח )שטית ל״ב( זכור
םיד.וינח.ם ה׳
לאברהם וגו׳ וכר הקב״ה-ץאמר א ״ כ ח ו ז ר אני י בי
׳וגו /מיד קרבו שרי אומות׳ העולם ואמתי להקב״ה ועל .פניך׳ אם
אכזב אחח"אמרת למחות את שמם מתחתי השמים כ ת ר המבול
ששחתו א ת דרכם שנאי וירא אלהים את הארץ •וגוי .ואלו כך עשו.
שכך אמרת )שם( לך רד כי שחת עמך וגו׳ ואין אתה עושה מד.
'שאתה אומרא״-ל״הקב״יה לאו .ובן משח אומר ׳)דברים טי( וישמע
ה׳ אלי גם בפעם חחיא וגוי׳ ( שאפילו.אמרתי .חוור איני בי .צזמי
אני מחירא ומי ממחה על ׳ידי שנאמר לא־ אעשה הרון וגו׳ ולמה
שד׳וא בני יחידי; שנאמר הבן י יקיר •לי אפרים .אמרתי• למשח הרף
ממני-אלא זכור אזכרנו־ יעוד נזכרתי וכוח אבוח וסלחתי בשבילם
לכך אמר ,חבקוק ׳)חבקוק יגי( ח׳ שמעתי שמעך יראתי וגו׳ כשאמרת
ואמהדד את שמם ־ אלא מיד ברוגד רחם י חזכור לכך .נאמר זכור
• ־  , .־ '
אזכרנו עוד .סליק:
k

1

פלק ו׳ כ ת ו ב י ם ) .תהלים י״ז( תפלה לדוד שמעה ה׳ צדק.
זש״ה )משלי ט״ו( זבח רשעים תועבת יה׳'ותפילת ישרים רצונו .מי
הוא זח משח דוד ומשיח-.יי משיח דכתיב ׳)שם צ׳( תפלח למשה.
 (1שאפילו אמרתי חוזר אני׳ •בי .י .פי׳ באמת אינה שמר .חזרה" נ״ש ׳)בשמות
רבה סוף• פרשה' מ״ד( זר׳ תנתומא .אמד כיון שאמר ואעשה אותך-לגוי .גמל זהו•".לא
דבר ה׳ •למהות את שש ישראל }מ״ב י׳׳ד( למה שמשה מישראל הוא.

IV.
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10.
בדודו־ ־כתיב:תפלה לדוד :במשיח .כתיב׳)שם'£ •.ב( •־ תפלן־ך׳לעני כי
יעטוף יוגד .ותפלת .ישרים רצונו אעפ״י ששלשתן' מתפללים .•.אלא
דוד מתפלל ׳באומנות.׳ ד׳איך הפ£ה ל ח ד שמעת ד ׳ צ ד ק אטרהקי״ד׳
עד מתי־ א ת ה מתפלל אמור..צרכיך מ ה • ש א ת ה צריך ה ת ״ א מ ד ת
׳שמעד .ה׳ צדק אייל חייך ( כל•׳ אלו שאמרתי בשביל דבר אחד
)שם י״ז( ׳טלפגיך משפטיי יצא ונו׳ .למה שאמרת )ויקרא ד(• אשך
נשיא יחטא .נשיא־ שאין על־גביו-מושל ^אלא• ־ה׳ .י הואיל שאין
על גבי מושל 'אלא אתה דן י אותי מלפניך 'משפטי.יצא. :אומן גדול
הי׳ דוד כשהי׳ מבקש דבר מן הב״ה-׳מעגו)פי׳ איגגיגיו ־בלע"; פי׳ היי
מעמיק -מחשבתו .כמו־ הנהו נגאני דארעא :מיקרו ־)ב״ק דף < • ,ג
ב״ב רף ם״א .בורות •עמוקות( היה שואל תת!ולה־ את הקלות •ואח״כ
'את האמורות .למד^הי׳ דוד דומדר.לאדם שהיה מבקש ללוות כור
חיטים ־מצא ׳ א ת הדניפטי׳ ־)פי-את .המלוה( ו א ״ ל ב ב ק ש ח ממך
אץל-בא,מול הילכיןליטול
^
1
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ב

א״ל-השאילגי ־כור של,שעורים והנח כין ,של חרובים א״ל בוא וטול
^ ל שבפנים טובים אתה נותן
^ ־
^
^ •..
א
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ל

מ
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עשה אותו כור של׳־ חיטים זחשאילני-חחתםחרובין ושעורים א״ל
טול מה גדם לו שש^ל תחילה •הקלות ואח״כ ,התמורות הה״ד
תפלח לדוד• דדי ר,קלות ואח״כ החמורות*(׳ מלפניל משפטי יצא
אמר לו הקב׳יה ןאני״עושה שנאמר )ירמיה-נ״אך העי ר ב את-ריבך
־
 v־
 -מ״ט( ואח יריבך אנכי אריב .סליק:,
פדל!׳ז׳ ת׳ורד״ צא מן התיבה־ .זש״ה )קהלת חי( ־אני פי
מלך שטור וגו׳ יאמרה -רוח הקודש לישראל ׳משביע אני־אתכם שאם־
תגזור עליכם מלכות אל תמרדו בת ,בכל דבר שגתדה עליכם אבל
אם הגזור עליבם לבטל־־את התורה ואת׳־המצות 'ואת השבה אל
תשמעו' להבדהח׳ירי אני פי מ ל ך שמור בכל ־דבר שהיא צריכה אבל
על דברת שבועת אלהים אל תבהלימפניו תלך :כשם שעשו
ן ג ו

׳־.

w

 (1גל אל*.שאמרתי.־ פי׳ הנהו ג׳ לשגות,מתחלפים־

ש
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ה

ה

^, .גן.

הקךבד ..רנתי .האזעדי.הפלתי .לאגתנונתי^ -לא^בשכיל ד ג י ןג' והזץ .מלפניך משפטי
יצא .והלא מצד' הצדק נעמ״ו וזהי' ינתי ותפלתי .מ ה שזהו שבהךשאד.ה מדגל בלגדל
על המלאלימ .ותפלתי מה שאני מתפלל זטןןןן ל ^ .
פ

ך

זאח״ב •החמורות ׳ &לפגיך » ן פ » י יצא .שקשה לפגי הקבי־ה לשדר מערכה
השמיש ולהעביר; טש־פט *:הצללית *ע־בידימזל יחידי •אש לא בשביל אומה שלימה במי
באברהם שיצא ממגי אזטה ישראלית וכן ה נ ה את־־מזלמגרים בשביל בלל ישראל •

}!7— _ I
ץ

1־וננ הז,מישאל/ועזודיר^בשעה^חעמ?ר ^בוכךנצר :אתי הצלם אמרו לו
מה :אתה אומר .שאתה משליך אותנו לכבשן האש• ואיןחקב״רי' מצילנו
•נין מציל ובין־ שאין.מציל אותנו ,אין אגו• משתתוים,,׳לצלם ־ שנאמר
)דנלאל ג׳.(.והן׳ ל א יריע להוי לך וגו׳.אמר להון קושטא אתון״אמרין
)שם( הצדא שדרך וגו) .ומפורש מלת הצרה אם אמת הואי,שהיך
וטי( אמרו לו נבןכךנצר לא חשחין.אנחנא-על דנא וגו׳ אמרו; לוי*•כל מה שתגזור עלינו אנו עושין ואנו שומעין לך ולא נמרוד בך
חוץ .מלכפור-באלהינו אני •פי .מלך שמור אל-וחבהל מפניו תלך.
כיון ששמע כך התחיל כועס שנאמר )שם( באדין נבוכך;צר חתמלי
חמה,וגו׳ והשליכו אותן •אסורים ^שנאמר -׳)דניאל ג׳(•.וגובריא׳,אלין
תלחיהון וגו׳ .ביון.שירתי־ מלו עיניהם ואמרו לפני• .הקב׳׳ה רבונו .של
 ,עולם גלוי .וידוע•,לפניך .שלא'בטחנו אלא בשמך ..הגתל׳ שנאמר
י ) ת ח ל י ם קט״ו( לא לגו ה׳ וגו׳ הרי כינס כל תלשונוח ^שנאמר)דניאל*
ג׳( י באתן מתכנשין וגו׳ למה •^אמרו ,הגוים ־וגו׳ .מיד בקשו המלאכים
לירד ולהתיר י אותן אמר להם הב״ה• ובי •על •שם אחדי מכם -ירדו
אל; .אלא על .שמי ירדו^ .אני• יוךד ומצילן.שנאמר )תהלים •קמ״ו(
עושה .משפט לעשוקים וגו׳ משהתירן-ציןנן •את הכבשן והסיר הקב״הא ת הכבשן והעלה אותה והשווה אוחהלאדץ שהיתה יתדה געמוקה
.כיון•.שירד .ז/מלאך אמד להן צאו• לכם מכאן: .הרי התיר הקב״ה
אתכם ועשה •לכם את הנסים והשווה את כבשן לארץ צאו-לכם.
אמרו לנ אין אט\וצאין שלא ברשותו של נבוכךנצר• .שלא יאמרו
ברחו -אלו מן .הכבשן .למה ).קהלת ח׳(,אני פי מלך שטור ברשותו
הושלכנו• •לכאן ובראותו• אנו •יוצ^ין .כיון שבא ^נבובתצר וראה אותן
תמה תתחיל צווח .אמרי לחם י.צאו •לכם׳ שנאמר). .דניאל גי(-׳עדרך
מישך ועבד גבו עבתהי ת אלהא •עילאה פוקוואקו ונו׳ כיון .שנעשית
א מ ת למלאך עכשיו אנו
הכבשן שווה לארץ ( פוקו ואתו.
־יוצאין שנאמר )שם( באתן נפקין״וגו /מ מ י ' ל מ ת מ נ ח כשנכנס
לתיבח •ברשותו של הב״ה נכנסו־ שנאמר )בראשית זי( ־'ויאמר' ה׳
לנח יבא אתה י וגו׳ כיון'שיבשה הארץ ונחה-התיבה שנאמר )שים
חי( ותנת חתיבח ונו׳'נאמרו.׳לו בניו נצא מכאן .אמר לחם ח ס ושלום .־
ברשוחו של הב״ח נכנסנו וברשותו אנו יוצאין .כיון ששמע חקב׳׳ח;
י

י

י

:

י

י

י

1

י  (1 .טוק; •גאהו• .פי׳ מפגי דכהיב &וקו ואך.ו ולא צזןה להץלותן מן ,הכבשן •למדו
ח״ל מזה ודרשו שנעשה נם והושוה הכבשן לארץ ולא היו חסרין אלא לצאת! • ,
י
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כך מיד )שם( וידבר אלהים אל נח; צא מן ׳התיבה לכף נאםר •אני
פי מלך שמור וגוי ד״איצא מן חחיבח זש״ח )משלי י״ב( בפשע.שפתים
מוקש רע ויצא מצרת צדיק .בפשע'שפתים ׳מוקש ע אלו אנ׳עי
דור חמבול ׳שלא ח ט א ו ( אלא בפיחם שנאמר )איוב כ׳יא( ויאמרו
לאל סור ממנו וגו׳ מ ה שדי וגו׳ מת -מועיל לנו שנתפלל אליי
)שם( ומה־ נועיל כי נפגע בו ומה יהיה לחם מוקש רע וימח אח
כל היקום וגו׳ ויצא מצרח צדיק זח נ ח שנאמר נח איש צדיק צא•
מן החיבה •/ד״א צא• מן החיבה אמר דוד)תהלים קם״ב( הוציאה
ממסגר נפשי להודות אח שמך וגו׳ כשהיה נח בחיבה •בפנים היה
מתפלל שנאמר )שם ל״ב( על זאת יחפלל כל חסיד וגו׳ אמר לו
חקב׳יח פרוודימיא )פי׳ מרח( חי>? שישתלמו שנים עשר־ חודש ואים
איע משלימין אי}ך-יוצא שנא׳ )ישעי׳ מ׳׳ט( כה אמר ה׳ בעת רצון
״־עניתיך ו ג ר ל א מ ר לאסורים צאו וגו׳ י שהיו אסורים בתשמיש המטה
•למה שבשעת שהעולם .בצער צריך -אדם למנוע אח עצמו' מפריה
ע  -עתידין לבא נזסק
ורביה וכך עשה יוסף כשראה יוםף ששני
לפריה ורביד ,עד •שלא יבואו שנאמר )בראשית מ״א( .ולטסף יולד..
וגר .וכך אף נח ובניו והחיה והבהמה לא נזקקו לפריה ורביה
ישכן אמר לו הב״ה־ כשנכנס ויבא נח ובניו ואשתו ונשייבנ:ו אתו.
הזכרים לעצמן וחנקבות לעצמן .משל למלך שיצא לעשות מ ל ^ ח
עם חברבריין מר ואמר מרחצאות.לאייפתחו .־וטויניטא )פי׳ מטבע(.
לא תטבע עד .־שאבוא מן חמלחמח .וכיון שבא מן חמלחמה בשלום
'גזר ואמר יפתחו המרחצאות• ותטבע מוניטא .כל שאני מחריב אני
.בונה .כך כשבא מבול •לא נזקקו לפריה ורביח שנאמר)ישעי׳ מ״ט(
לאמור לאסורים צאו ונו׳ לפיכך כשיבשה הארץ אמר צא מן חתיי־ת
לכך נאמר )תחלים קמ״ב( הוציאה ־ממסגר נפשי. .סליק:
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פ ר ק ח ׳ נ ב י א י ם ) .מיכה זי( זעף ה' אשא כי תטאתי לו
־
L
זש״ה )משלי י״ט( נהם ככפיר ועף מלך וגי׳ כשם ש ד ^ י
אז חחיות מרתתין .כך תקב״ה,ארי׳ שנאמר )עמוס ג׳( א ת ר שא
יגו׳ בוא וראה מה.האימה הזו קשה בשעה שאמר ל י ״ " ; K
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)שמות ל־׳ג( ושלחתו לפניך מלאך אמר ׳לפגע רבונו של'עולם״מלאך
אתה משלח לכל אומות יהללו )שם( אם אץ •פניך ־הולכים.׳ א מ ר לו
הקב״ה חייך אם לא מלאך• -אימתי אני משלח"ואני'-מכלה •׳אותן
שנאמר )שם כ״ג( א ת אימתי וגו׳ד״א נהם ככפיר על ^״ה״מ״׳ה ^
אבל על ישראל )משלי י״ט( וכטל על ׳עשב רצונו .וכשם שהטל
חיים לעולם כך הקב״ה בא כטל לישראל שנאמר אהיה כטל
לישראל אפילו י כשהוא• כועס עליהם .וכטל על־ עשב רצונו אמרו
לו ישראל ל כ ך אנו .יכולין ( -לעמוד שאת נעשה לנו־ כטל שנאטר
)טיבה ה׳( והיה • שארית־ י יעקב י וגו׳ ד״א יזעף ה׳ אשא׳ ז״ש
)עזרא ח׳( כי בושתי.לשאול מ ן  -ה מ ל ך חיל ופרשים י י וגר -אמרו
אומות •העולם לישראל אתם ׳אומרים יזעף ה׳ אשא וחא.־בחיב )נחום
א׳( לפצי זעמו ימי יעמד׳וגו׳ מי יוכל לעמוד .בזעפו.׳ כשלוחיו אין
אדם־ יכול לעמוד ובזעפו אתם יכולין לעמוד- - :הים שלותו שמאי
עמדר-כנגדו דורו של אנוש דכתיב )עמוס־ה׳•( הקורא למי הים
וישפכם וגו׳ .חמבול שלוחו לא נצח י -לדור חמבול ויטח אח כל-
חיקום וגו׳ .אש ־וגפריח שלוחיו לא נצחו־ לסדומיים שנא׳ וח׳ חטטיר
על סדום• ־'וגוי .חארבה שלוחו שמא יכול" פרעח לעמוד" בו -שנאמר
ויעל הארבח' וגוי .חכוכבים שליחיו שמא יכול םיסרא• לעמוד כעדן
שנאמר )שופטים הי( מן השמים נלחמו וגוי .מלאך שלוחו שמא
יכול סנהריב לעמוד כנגדו שנאמר )מ״ב י״ט( ויצא,מלאך ה׳ וגר.
ומה אם כשלוחיו אין אדם יכול לעמוד ובזעפו'אדם .יכול לעמוד
ואתם אומרי׳ זעף ה׳ אשא אמרו ׳'להם ישראל ולמה אין אנו יכולים
לעמוד.בזעפו ושלוחינו נצחו לשלוחו• והאיך אלא • הים שלותו ש ל .
הקב׳׳ה לא בקעו משה ועברו -ישראל ביבשח שנאמר )שמות י״ד(
ובני ישראל חלכו ביבשח וגו׳ .וכן )חחלים ".קי״ד( הים ראד\ וינס.
הירדן שלוחו לא נעשח יבשח ליחושע דכתיב )שם( חירדן יםוב-
לאהור וכן הוא אומר )יהושע ד׳( ביבשה עבר ישראל את הירדן
הזה י וגו׳ .חמלאך שלוחו לא נצחו יעקב שנאמר )הושע י״ב( וישר
אל •מלאך׳ וגוי .חמח ולבנד ,שלוחיו לא שיתקן יהושע דכחיב
וידום חשמש וירח עמד .מלאך׳ שלוחו לא עצרו אהרן
)יהושע
שנאמר )במדבר כ״ה( ויעמוד בין חםתים וגו׳ כשם ששלוחינו נצח
1

 (1שאת בגלות; שדרש ונט^ עלי עשב רצונו במו'ברוגז רחם ׳תזכור גם' שניהם
?כפיר זעף מלך עלינו בגלות מ״מ ונטל על עשב רצונו שלאט לנו שנובל לסבול.

•לשלוחו כך אף זעפו נצח שנא׳ )במדבר כיה( ,פ נ ח ס בן אלעי$3י
לכך נאמר זעף ח אשא .ולמח־אנו יכולים לעמוד •בזעפו מפגל-שמי
•עלינו ברחמים שנאמר*( לעף ה׳ אשא •וכתיב י ה׳ .אל .רחום וחנו!
וגו /חים לא עמד מגערחו שנאמר ונחום.אי( גוער• בים ויבשהו •pi
בימי׳ יוגה זעף בו ועמד בר שנאמר )יונה אי( .ויעמוד ..הים מזעפו
ואני מפניי .שבא עלי ברחמים ׳יכולה אני לקבל כעסו לכך נאמר
•!עף]:־־׳ .אשא .ד״א זעף ה׳ אשא• .משל לגבור שהוא טגע באדם
**־מן'סטירה ••)כמו סטרו נותן לו.ד׳ .מאות זוז והוא •הכאה בלר על
.הלחי( א ח ת ומן מרחיק )פויס״ט.חרגו׳ •ירושלמי באבן.או באגרוף
מרתק( א׳ מיד הורגו .ונכנס לביתו'וקבה לאשתו מסטירא א ח ח
והיא עומדת - .אמרו .י לה• י שכינותיה קשה כוחך כל• חאתליטין
•)חיילות( וכל הגבורין .מתים י מן מרתיק אחד .ומן סטירא אחת .כמה
את לוקה מ מ נ ג ו א ג ת יבולה ל ע מ ו ר ^ מ ר ה להן אותן שמכה אותן.
בחמחויובכל• כוחו הוא-מכה •אותן .אבל לי כשמכה אותי לפי.כוחי
•הוא -מכה.אותי .לפיכך אני יכולה לעמוד .כך אמר חקב״ח )מלאכי
גי( בי אני ה׳ •לא־ •שנ<חי.וגו׳ •לא הכיתי• •לאומה ושניתי לה כמו.דורו
של אנוש דכתיב )עמום ה׳( .הקורא למי הים וגוי .דור המבול •וימת
את כל היקום וגו /דור הפלגה ויפץ דיי ׳ אותם יוגד .מדומניםי^כתיב
)איוב י כ״ח( בחלמיש שלח ידו וגו. /הטציים -דכתיב)-:שמות י״ך(
וישובו .המים ויכסו וגו /סנסרא כן .יאבדו וגו׳' .הופך ומתהפך דכתיב
)ישעיה ל׳׳ג( מקול המון נ ד ה .עטים וגו׳ אבל א ת ם  .ואתם בגי
•יעקב ל  #כליתם שנאמר).איכה׳גי(<.אך בי.ישוב וגו׳ הופך ומתהפך
4
בהן בכל שעה ושעה .שנאמר )עמוס ג׳( רק אתיכם ידעתי וגף
 .הקב״ה •קשה כח של .ישדא^ שהיצי כלין ואתם לא כליהם •דכתיב
)דברים ל ״ ב ( א ס פ ה עליטו רעות וגו׳ חיצי.כלו ואתם לא כליתים
לפיכך •הוא אומר׳ זעף ה׳ אשא• ד״א זעף ה ׳ א ש א א״ד שמואל בר
נחמני א״ר יונתן איש הבירה א י י ישראל לא״ה אומר אני לים
.במד ,אנו מתנחמין ולמה אנו יכולז לעמוד'בזעפו מפני שמכה
אותני יחוור מיד ובורא אותמ בדיה חדשי׳ וכן •ישעיה אומר
X
)ישעי׳ מ״ב( מי נתן למשימה יעקב וגו׳ הדיי כלו •הרי ני״ו
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אמה־ ה׳ בוראך יעקב' וגו׳ לפיכך אמרו י ׳ישראל״ בדבר זה אנו דואין
ומתנחמין שבורא אותנו מיד זה ־הוא ש א מ ר ירמיה )איכה גי( .־זאת.
אשוב א ל לבי וגו׳ ולמה י הרשים.לבקרים שהואג מחדשנו מיד ׳שנאמר
־'׳
י
ועתה כה .אמר חי'בוראיך יעקב:
י פרק ט״־כתובים) .תהלים י׳׳ו( תפלח־ לדוד שמעה ה׳־ צדק
וגו׳־־ מלפניך משפטי יצא וגר זש׳׳ה׳)ם״א חי( ופנית א ל ת פ ל ת •׳עב'דך
יאל תהגתו ה׳ אלהי וגו׳ אמר לפניו רבונו של עולם־ •הנח את חכל־
והפנה לתפלתי־ולתחינתי .אמר•״לפציו רשב׳׳ע׳ מפני ־.שאני בשר ודם
אם אתפלל לפניך קימעא ־יהי לפניך הרבה־ שנאמר ופנית אל
תפלת •עבדך .יואץ ׳פניה אלא ה ר ב ח שנאמר )ויקרא כ״ו( ופניתי
אליכם וגו״-׳ופנית אל ת פ ל ת ׳ עברך למה .לשמוע א ל הרינה ואל
התפילה .ד״א תפילה לדוד שטעה ה׳ .ואם לאו •צדק.־ עשה .עמי
צדקה .מלפניך .משפנןי •יצא׳ בבקשה •ממך .אתה •*דון אותי ואל
תמסמי״ לא ׳־בידי מלאך ולא בידי שרף׳ ולא יגדור זלא אופן ׳מפני
שהן ־כולן אמרים -אבל א ת ה •חן אותי• מלפניך׳ משפטי יצא :וכן
הוא ־אומר ׳)תהלים ע.״ב(יבלו תפילות'דוד בן• ישר ׳אייר־ א ח א כלו
תפילות דוד כ ל ו ב ל ־התפילות  •(-לפני-דוד• בן׳ ישי .ד״א תפלה
לדוד שמעה ה׳ צדק .בשביל 'אסא בן בנו •כשיבואו הכושים שנאמר
)ד״ה ב׳ י״ד(״ויקרא אסא אל ה׳ ־ויאמר באותה שעה שמעה .ה׳
צדק 'הקשיבה רינתייבשיעמוד •יהושפט שיאמר ).שם כ׳( ובעת החלו
ברנה גתן ה׳ מארבים על בני־ עמון:.־',-האזינה תפילתי .כשיעמוד
חזקיה ויתפלל־ לפניך שנאמר )ישעי׳ ל״ז( ויסב חזקיהו פניו •וגו׳ .בל&
שפתי מרמה; י כשיעמוד מנשה ויעשה תשובה (• ואפילו במרמרז
קבלו י למה י שאין.הקב״ה ׳מבקש ־לסלק .בדיה מן העולם• ריקים א ל א
יושב וממתין •לו עד שיעשה תשובה אפילו שיהיה ׳בידוימצות א ה ת (
מניחן תחרד ראשו שנא׳ )ישעי׳ ג״ח(.יעזוב' רשע ידרכו וגו/־ .
י פרק י׳ ת ו ר ח .ויחוו בני ־נח ־חיוצאים מן חחיבח- .זש״ח
:

1

;

2

3

• ־׳ •
;־.׳.־
• .־-־ .
 (1פי :על עצמו' התפלל .׳
 ( 2 .ו א פ י ל ו במרמה .פי׳ מיד .שאמד בלא..שפתי מרמה ע״ד באשר הוא-עופ.
מעשה חור-באמח*מדרכיו ואה!׳ב שב .לבות והוא •כמז קשת דמיה ההוזרת'
"
י
י
יי
לאחור .־
(3ע״י' שמאלו תחת "ראשי כי לא'׳•אחר י לשנאו לשלם־ מצוד .י אחת' שעשה בחייו.
׳יא יד שמאל יד כהה בי י ידי יםד־ה י ארץ וימינו טפחה שמיש י מ ה שמשלם 'לצדיק
עיי״ג נקיא ־ימין ולרשעים בעה״ז נקרא שמאל-יד נהה שטובותיו• חלשים ו מ ח מ י א

וד

ב

•

:
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)תחלים ל״ו( טוב מעט לצדיק וגו׳ "טובים ישראל לצדיקו של )נולם
דכתיב )דברים ז׳(• לא מרובכם וגו׳ מהטון רשעים רבים׳ משבעים
 ,אומות ם״ה שנקראו המון שנאמר )ישעי׳ י׳יז( הוי המון׳ עמים רבים
וגו׳ .ד״א טוב מעט לצדיקים טובים היו לנח •שלשת בניו מכל אותו
ההמוגים שחי׳-בדור המבול מהטון רשעים רבים שהרבה' המונים
היו ברור המבול ש כ ל אשה ואשח מחם הי׳ יולדוח ד' וחמשה בכרס
א ח ד בכל שנה ושנה .והיתה יולדת שניי פעמים ׳בשנה• כצאן .י ודיי'
מהלכים בן יומן ויוצאים אצל אבוחיהס שנאמר )איוב כ׳׳א( ישלחו
כצאן עוילהם וגו׳ ראה כמה המונים היו ומתוך כך •הכעיסו להקב״ה
א ב ל  -ג ח מה.כתיב ביו• דחי גח בן חמש מאות שנה ולו׳ לא כשם
שכתיב בכולהן ויולד בגים -ובנות .אלה תולדות נח שלשה אלה בני
נ ח טובים היו לגח שלשת בניו מכל אותן האוכלסין טוב טעט לצדיק
אלת חולדות בני נח- .ד״א ויהיו בני נח זש״ה )משלי כי( מתהלך
בתומו צדיק וגו׳ אשריהם הבני׳ שיש זכות לאבותם שזכותם עומדת
 ,להן אשריהן ושראל שזכות אברהם ־יצהק ויעקב עומד׳ להם בזכותן
י היה חקב״ח מצילן כשהיו במצרים מה כתיב )שמות ב׳( וישמע אלהים
א ת נאקחם וגו׳ וכשיצאו־ בזכותן יצאו שנאמר )תחלים ק״ח( ׳כי זכר
את דבר קדשו וגר .ויוצא עמו בששון וגד כשעשו את העגל ־מח
כתיב־)שמותי ל״ב( זכור לאברחם ליצחק ולישראל עבדיך וגו׳ בימי
אליהו מר ,כתיב )מ״א י״ח( אלהי• אברהם •יצחק וישראל 'וגו׳׳ כך
בכל דור ודור זבות אבות עומךת^להן עד חזאל מלך ארם שנאמר
)מ״ י״ג( וחיואל מלך ארם וגו׳ דחן ה'י אותם ולדחםם וגו׳ אמר להן
' א ן ואילך כל אחד ואחד
הקב״ה ער עתה היה ל ^
יהי׳ תלוי במעשיו .לכך הוא אומר מתהלך בתומו וגו׳ שבזכות נח
זכו בניו י שיחיו עמו במבול וזכו',שיצאו מן התיבה שנאמר ויהיו
 Wיאילי איני עושה כשם שעשיתי
בני נח וגו׳ אמר הקב׳ירי
לנח אלא 'אין אבות -מצילין בניחם שנאמר )יחזקאל י״ד( נח דניאל
ואיוב בתוכה וגר .ומניין אף בעונות כן הוא אומר )שם י׳׳ח( בו
לא ישא בעין האב וגו׳ .ד׳׳א ויחיו בני נח זש״ח )תחלים ל׳׳ז כי י
מ ח י ק ו י ו ג ו ׳ נקני ד׳ המה מרשי ארץ וגי׳ כי מרעים יכרתון אלו
אנשי דור המבול וקוי ה׳ המה ירשו ארץ זה נח ובניו שנמלטו מן
 mמסתכלין להגיהם ילאחחהם ל ^
ב ר י ה א נ ו א י ש או• א ^ ולא ־היי מיצאין שנאמר )שם( ועוד מעט
וגו וענוים יירשו ארץ זה  mובניו שלשה אלה בגי
x
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)בראשית טי( ומאלה׳• נפצה׳ כל •הארץ •'•',והתענגי, .ע} רוב.-שלום•
ומה,רוב ^לוםי-היהיגלהםישהיו עמהם האריות והרובים והנמרים
והזאבים -והתנינים והשרפים -והעקרבים וכל חיות ושרצים נתיניך עמהם,
בתיבה ולא הזיקג זה לזה *ש שלום גדול מזה לכך • נאמר והתענגו
• ־ י
על רוב :שלום- .. :
 :פרק־י״אי נ ב י א י ם ) , .מיכה.ז׳( זעף ה׳ אשא זש״ד )תהלים
ל״ב( חטאתי אודיעך וגו׳.אמרה כנסת.ישראל לפני הקב״ה רבונו
של עולם.בראשונה אטרתי.לא חטאתי •והבאת עלי~יםורים שנאסר••
)ירמיה ביין• .הנני •נשפט-אותך עלי וגו/ועכשיו אני• אומרה•.חטאתי
 %רחם׳עלי•• .דכתיב •זעף• ח׳.אשא ־כיי חטאתי•ילו .וגו׳ וכיון ־ שיצאתי
לגולה •אמרו לי)-ישעיה מ״ב( מי גחן -למשיסח יעקב -וגר ,אמרתי
הלא ה׳ יזו ׳תטאנל לו וגו׳ -אף עכשיו -אני אומרת כי חטאתי י לו וגו׳
שהוךייה יפה.ליי שנאמר•)משלי כ״ח( ppb׳־ פשעיו־ לא יצליח דוד
כשעשה אותו חמעש׳ •ובא נתן הנביא• והוכיחו ובשביל •שא״ל -דוד•
)ד״ח א  /כ ״ א (  -ח ט א ת י מאד:־ אשר ,עשית; :את הךבר הזה מ ה  -א מ ר
לו• נתן-גם •ה׳ העביר" חטאתך לא תמות ומה.את מבקשת אמרה לו׳
כשם• שתוצאת לנח מתשך-לאור כך עשה לי והוציאני-לאור אראה
בצדקתו -אמר לה וכך אני עושה כיון -ששמע כך התחיל אומר
) .מיכה זי( אל תשמחי אויבתי ונו׳ ר״א זעף,ה׳ אשא י יש ישלקה
ובעט ויש שלקה .ובקש-מאביו ויש שאמר לאביו למה הרצועה .זו
תלויה הכני בה- .יש לקה• ובעט .זה איוב כיון שעע בו השטן
התחיל-צווח )איוב מ׳(,יסר.מעלי ,שבטו ואימתו אל תבעתני-ואני
מדבר ואיני י מתירא ,שנאמר )שם( אדבר ולא איראנו וגו׳ משל
לאיסרטיוו^וס) .סולדאט בלעז( שנעשה׳ לסטים ־• • אמר .חב׳׳ה (
בדקתי וה הה והליסטים נטו כלם טן איסרטיא כך אמרו לו
תביריו לאיוב איבדת .הלפיס )פי׳ -בלשון יון תוחלת־ ותקוה( שלך
איטרת אדבר ולא איראנו אמרו אפשר אתה ־מדבר ולא מתירא
אדם הראשון-יציר כפיו של הקב״ה נוצר בצלם •ובךמות כיון ששמע
קילו לא יבול לעמוד בו• שנאמר) .בראשיתית( וישמעו* אתי קול ה׳
:

ג

;

1

s

 (1טי׳ משל-לחבורת אנשים שהי׳ בהם צדיקיימ ובינוניימ'ונעשו כלש rbrn-של
/
יםטים' אימי" המלך בדקתי את בלס ויצאן כלס מן דרך-הישר יובן אמרו-חבריו לאיוב
*כדק הקב״ה את עולמו זמצא שגש אתה־־גג-ה מן הדרד הישר •שאבדו; תקזחןי מהקב״ה
י•
•
עאתהיהפץ לדבר בפניו •בלי יראת שמיס.

IV.

״

3

אלהים וגוי ואת אמרח׳ אדבר ולא־ איראגולאמר 'להם יפה •אם ,ח
א מ ר להן מפני ששמע לאשתו נעשה לויכןיה־תחיל־נ-אומר^האש• ,
אשר וגו׳ אבל אני כשרצה אשתי לומר לי )איוב ב׳( ברך .א<היס
ומות אמדתי ל ח כ ד ב ר ' א ח ת הנבלות תדברי לכן אדבר ץלא אידיאי
^
למה )שם ט׳( כי לא כן אנכי עמדי איני כאדם שאמרחאשי׳
גתת'־עמדי'וגו׳ אמרו לו הרי אברהם שמע .דבריו ולא י ל ^לעטוי
שנאמר )בראשית י״ז( ויפיל אברהם על־פגיו; וגוי' pVי בלעם גו<ך
\'.
וגלוי עינים אף אנו שומעין דבריו ונופלין ו א ת ' א ר ב י
מתירא .אין אנו ש ו ץ \ ל ך  .א מ ר להם )אטב י״ב( ע ם ליי לבב כמוכם
ולא טפל אנכי ־מכם וגוי .זה לקה ו£נט'.יש .לקה וביקש מאב* זו?
חזקיהו בשעח שחלה והסב' פניו אל הקיר־ שנאמר )ישעיחיל״ח(
•ויסב חמןיר* פניו *ו׳-זכור נא את-וגד'ומחו זכור נא .אלא כשחטאו
ישראל שלח-׳עליהם• נחשים שרפים כשצעקו אל משה אמר לו הקב״ה
עשח לך־ ׳שרף ־וגו׳ ויעש משחיגחש וגו׳ וכך י היה עומד נחש חנחשת
כל• זמן שאדם נישך־הייה מסתכל ביו ומתרפא עד שעמד חזקיח וראח
את ישראל יונים אחריו אמר עכשיו כלימיי־שהוא צריך להתרפאות יחא־
הולך־׳אצליזה •ומניח את הקב״ה .העבירו שנאמר )ם״ב יי׳ח( וכתת
נחשי נחשית וגוי.־ התחילו לומר מה אתה י עושה .ימה שהחקץמשה
את סותר אמר להן כל י מי ־שצריך'להתרפאות יסהכיליבה״בה ויתרפא
שנאמר )תחלים ל״ד(׳ הביטו אליו ונהרו.ופניהם' אל יחפרו יוכן הוא
אומר )מ״ב-יייח( בה׳ אלחי:דטר&ל .בטח ואחריו 'לא ק ם כמוהו
וגו׳ זה שלקה .ובקשי מאביו .ומי הוא שאמר ל^ביו הרצועה זו
תלויה הכני בה .אלו יש־ראל ־-שאמרו־־להקי״ה־')מיכה ו׳( רעה
עמך "בשבטך-וגוי -־וכן אמרו לו )שם( ועף ה י ' א ש א וגו׳ אראה
•י-
בצדקתי:
א ש
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^ י ^ י י י י ו א י « י מ צ ,אט

^ ?  • ^ Jהיא יקירא *  ,ק ר י .
^
׳־אסרני קריב פצי״קי אלא היא י חחלד.
?

קרא אותנו ־קרוביו -שנאמר )תהלום -קט״ח( וירם• •קרן:לעטל-וגו׳ לבגי
^שניאל .עם^קרוב^ לכך גאטר ( אורי וישעי-ממי,אירא וגו׳.״איני
מתיירא מ כ ל בריח ..למה :ששמו של ה?ןב״ה שהוא עושה ׳מלתמתי
ש נ א מ ן )שמות ט״ו(.ה׳ איש מלחמה וגו׳ ובמה הוא עושה מלחמה?
.בשמו שנאמר,ך•׳ שמו .ואף• האומות טתייראין ממנו בשעה שאגו
:עוסקין בתורח שנאמר )דבלים כ"ח( וראו כל .עמי הארץ וגו׳ וכן
דוד.א,מה׳לגלית )ש״א י״ו( אתה בא אלי .ב ת ר • וגו׳.שבשמו של
חקנ<ה -היו •ישראל• מנצחין וכך -עשה אםא .שנאמר )ף׳ה ב׳ י״ד(
ויקרא .אםא אל• ה׳ אלהיו ויאמר•ה׳ אין עמך לעזור• בין ר ב  ,לאין
כ ח עזרנ 1ה׳ אלהעו כי עליך• נשעננו ה׳׳,״ ובשמך י באנו על 'ההמון׳
׳-/
 . .י • .׳
הזח׳ לכך גאמר-יוראוכלעמי הארץ וגו׳׳:
:

1

׳

;

י

)בראשיח ט״ו( אחר הדברים האלה היה
פרקי׳׳גחורח.
ידבר ה׳ אל אברם .במחזח לאמור*' .ש״ח )םשלי ב׳־( .יצפון לישרים
י חושית' .עך״של^ נברא העולם יצפן •הקב״ה א ת התורה׳ עד שיעמוד
'אברהם"ויטול •אותה שנאמר׳ובראשית כ״ו( עקב אשר שמע וגו׳ מלמד
שקיים אברהם אבינו את כל המצות ואת יכל י התורות שנא׳ותורותי.
ארשב״נ משום ר' ,יונתן אף עירובי תבשיליןקיי& אברהם שנא׳ יעקב אשיר
וגו׳ לכך אמר שלמה יצפון ליטרים תושיה .א״ל הקב״ה אברהם'׳אתה
עסקת בתורה חייך שאיי מגן לך• כשם שאדם אוחז את המגן:זה ואפי׳
.זורקין בו חצים י או אבנים המגן מקבלי כך .אני נעשה לך מגן ולא
לעצמך ׳אלא .אף׳ בניך ,אם •יהיו עוםקין בתורה כשם ('שאתה עסקת
•כך אני נעשה-להם 'כמגן שנאמר )ש״ב כ״ב(,־אמרת ה׳ צרופה י מגן
הוא וגו׳׳' ללךינאמר יצפון לישרים חושיה .ד״א-אחר הדברים האלה.
 .זש״ח׳)משלי י״א( רשע עושה י,פעולת שקיר י וזורע צדקה שכר אמת.
אברהם'שזרע',צדקה והי׳ מאכ^ל את העוברים ואת השבי• 6שנאמ׳
)בראשית כ״א( ויטע אשל וגר-א״ל־חקב״ח חייך שיכר"אמת י יש * לך
;

:

2

 (Jאיורי' וישעי.׳ לטוי נר לרגלי דבריך ואוד לנתיבתי כי כשעה שאנן :עוסקץ בתודה .
היא 'מגני ומצלי וא׳׳ה•'מתיידאין ממנוי כפו באור היומ ניצוליה מלסטיפ ומחיית רעות
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'(3כשש שאהד .עםקח>V :׳ כי ברבת לעסוק בד״ח  kmתעיין בל .בעשק.־ועמל

קידומה ולהוציא תעלומות אולר-.\.יזכן אבדהשארז״ל שנעשו־ לו -בי .׳כליותיו.כשנירבניפ
ילמדו אותו הורה שהוציא היתשץ מלבו וגלה כלליה ופרטי׳ כ״ש גמירי.מש׳ ע״זדא״א
חי פרקי ה ו /

•אל תירא*אבדם•־וגו '/רשע עושת פ ^ ת ש ק ר ״ י ז ה ־ ג מ ת ד ה ר ש ע W
עושה •צלמים־ ומטעה אתי הבריות .שנמשלה^ ל ו  .בשקר שנאמר
־)ירמיח־ י׳( ־כי שקר נסכו; ולא רות -בם לכך נאמר רשע-יעושה
פעולת־שקי•' .אבל אברהם זורע צדקה שכרי א מ ת  .ד״א אחר
הדברים האלה י מ ה כתיב למעלה־ מן העניו )בראשיתי״ד( וישמע
אברהם וגוי וכי אחיו חיה לוט אלא־ שבחו של אברהם ־אחרי כל
אותה המריבה שעשו ישנא׳ )שם י״ג(-וי  , ,י ׳ ן ל א  -״ ן ־ ף ־ ^ ב ן
ואח״כ קוראו אחי שנא כי אנשים אחים' אנחנו.־ ־וירק את־תניכיו.
מכאן אתה־ למד שנטל אברהם כסף  ihtfומיפה׳ אותן .ואמר
ילחם .למלחמה אנו־יוצאץ להציל לוט אנו.הולכץ׳ לא תתנו'עיניכם
בממון .אם בשביל כסף י וזהב אתם י יוצאים •.הרי;כמה ־לפניכם
•שנאמר •וירק את חניכיו .ואין וירק אלא שתיפה אותן כסף וזהב
שנאמר )תהליםם״ח( כנפי יונה נהפה .-בכסף .ואברותיה בירקרק
חרוץ .ד׳׳א וירק שהריקו בדברים שכתוב בתורה*)דברים כ׳('מיחאיש חירא ורך -הלבב וגוי •וכן עשה .אברהם .א״ל למלחמה אתם
יוצאים .מי שיש בידו עבירות ומתירא מן מעשיו לא יצא עמנו.
כיון ששמעו כך  -כל אותן האנשים.ימי שידע בלבו שחטא לא יצא יו ח ז ה להן כולן ולא נשתייר ,עם אברהם אל>* •אליעןיי־••• בלבד שהיה
•כשר •אמך׳הב״ך• לאברהם הוא ילך עמך• שאני נותן בו -כח של
שלש• מאוח ושמונה עשר וכאילו שאף הן יוצאין עמך וכן אח מוצא
אליעזר בגימט׳ שלש מאות ושמונה עשר .וירדוף עד דן מה ראה
 /ל ר ד ו ף עד דן מיכאןאםרו רבותינו שני• דברים מכין לפניהם ולאחריה׳
ע״א ושביעית הנוטע ערב •שביעית חייב ומוצאי שביעית חייב .כך
ע״א מכה לפניה ולאחריה .והאיך לפניה .עד •עכשיו שעתיד ירבעם
בן נבט שמעמיד ע״א בדן שנאמר )מ״א י״ב( וישם אח חאחד
בבית אל וגו׳ וכבר.הגיע ־אברהם עד אותו מקום ולא ר ד ף  .ע ו ר
שנאמר וירדוף עד דן וירדפם עד חובה .ש ת ן והייבן ,ויחלק עליהם
לילה .הקב״ה .בשביל אברןזם שנא)/שמות ״"ב( ויהי בחציהלילד
וה׳ הכה וגר וי^ב את כל הרכוש וגו•׳ מיד .ויצא .מלך .םדום .וגג׳•
כיון שראה את אברהם יוצא לרדוף היה משחק ..עליו שנאמר
)תהלים כ״ב( כל רואי ילעיגו לי וגו׳ והיה .זה יצא לרדוף ששה
עשר מלכים ולגממתיהן ביון שחזר בשלום )ישעיה מ״א( ירדפס
ה
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*'יעבור שלום .י ויצא מלך סדום לקראתו וגו׳ אמר לו בבקשה ממר
תן לי הנפש וגו׳ מיד גשבע לו אברהם שנאמר הרימותי ידי י י
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^ • ל ^ ^ ^ א שבועה ־שנאמר )דניאל י׳׳יב( וירם ימיגו ושמאלו
ק וגו׳ א ם מ ח ו ט וגר־למח שחקב׳׳חיחבטיחני שהוא מעשרני
׳^
' ל • )בר&שית י׳׳ב( ואברכח 'מברכך וגו׳ ואני אטול־ משלך
אני' העשדחיך אם מחוט י וגו׳ אמר לו הקב״ח אחד .אמרח
^
מחוט • אני נותן לבגיך חוט של צדקה שיהא מקיפן כשם'ששנו
* ״ א אני נותן לבניך'מצות ציצית שחיא של חוטי שנאמר
.
^ ? «״0־ ועשו להם ציצית.׳ אתה אמרת,ערי שרוך נעל אני
 Vלבניך מצות י חליצה שיאמר )דברים כ״ח( וחלצה נעלו 'ד״א
' ׳  .ץ ו לבניך בזכות יכך מצות .ה פ ס ח שנאמר )שמות י״ב( וככר!
^ איתי ולו׳ נעליכם ברגליכם .ד״א אתה אמרת 'אם'"מחוט
•
^׳י משבח לבניך'בחוט"שנאמר )שי׳ח ר׳( • כחוט השני •וגוי ר״א
 Vאני פורע משונאיהם שנאמר )תחלים־ ם׳(• י  -ע ל ' א ד ו ם
•~ .
' לירי נעליי ד״א אחת אמרתי •עד שרוך נעל אני משבח לבניך
 עליהמ' שנאי'־)ש״ה • (Vמה יפו׳ פעמיך בנעלים אחה מאסח' י י ^ ל בשרי ודים ראה ישבר שמתוקן לך לפני'שנאמר )בראשי'
־'
* י -־
 .׳ו( שכרך הרבה מאד':
פ ר ק י״ד נ ב י א י ם )'• ' .ישעיה א׳( חזון• ישעיהו בן׳ אמוץ.
*הישע י״יב( ־ודברתי על חנביאים'ואנכי חזון הרביתי •וגו /אמיר
הקכ״ה ( וודאי ודברתי על הנביאים'אלא 'אנכי חזון•"הרביתי שכולם
ו נבואתו'של זה דומה לזה והאיך.־עמוס ראה אותי עומד שנאמר.׳:־
)עמוסי טי( ראיתי אח הי' •נצב על המזבח' וגו׳ ישעיה ראה אותי
.ושב שנאמר )ישעיה ו׳("ר'איתי את ה׳-יושב על כסא וגו׳•־ משה
יי^י׳ אותי כגבור שנאמר י)שמות".ט״ו( ח׳ איש מלחמה' .דניאל
אותי י כזקן שנאמר ׳ )דניאל" זי( ושער ראשית בעמיר• נקי לכך
נאמר )הושע י״ב( וביד הנביאים אדמה ואף ישעיה כשנתנבאיאטר
החילה התוכחות' .למה היה 'דומה לבעל• הבית שחיה׳ לו בן והכעיסו
עיבר י אביו וראה א ת •הלבלר־ יושב .קרא אותו-ואמר לו לך .
כתוב שאני ( כופר בבני והלך וכתב ולא היה שסי עדים ולא תתם'.
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 ...י• י (1־*נראון כההיאז דתנן וחוט של היקרא חוגרו באמצע להבדיל בן דמים עליונים
ייטי& התחתוניש .ומ״ש חוטי .של ׳צדקך .הוא במו,וחטאתי אה המזבח' שמטהר ומצדיק
י י ״  -־ ׳ י •• v׳ -ז
אייזט,
 (2וודאי .פי׳ באמת דברתי על הנביאיש .דק •לכל גב^א נראתי לוי בסיגנון אחר.
 (3כופר בביני .פי׳ שמעביר נהליה'מברא בישא לאחרים וכן ד צ ה ה ק ב ״ ה «• f
את א״י חבל נחלת ישראל לזריש שנא/ארציבם לנגדיכם זדים• אוכלים אותה .י " י "
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א ן ז ^ ט ן ה ל ר ^  .א ב י ו ובקש-הימג^יקכלי-^-יאחר
.כך,עבר $ביו אצל .איחל הלבלר;.אמד-לו .ת ל צ ל ר י מ ה ל ך ה נ ח ת
•אגרת שכתבת לכפור בבנה ואמרת לי ־להביא עדים ,וכתוב שאני
כופר,בבני .אמר •לו שמא אמרתי לך בכעסי אכפור בו .ח ם ־לי
וכי,יש לי אחר בעולם אלא הוא .אץ אני-כופר בבני שמא מרמה
)פי׳ א י ש א ח ר א מ ר לך ואתה חושבישאני הוא( את אותי• כך
הכעיסו .ישראל להקב״ח וקרא לישעיה"ואמי-לי-כתוב שאני כופר
בבני התחילה כותב )ישעיה א׳( ( .שטעו• שטים לגו׳-.למה כופר"אני
בהן? .שחן תכעיסו אותי •בנים גדלתי .ורוממתי׳ זגו׳ גדע.שור קונהו
וגו׳ א ח ר זמן בקשו•,ישראל מן הקב״ -יקבלו׳ •אותו הסה שאמר
והם פ#עו •בי-חזר ואמך־ )שם (TP.מחיתי כעב פשעיך נע'.וקבלן
שנאמר שובה .אלי כי• גאלחיך א מ ר י לו ישעיה -רבש״ע א י ן  .א ת ה
חותם על מה שכתבת לכפור בבניך א מ ר  -ל ו הקב״ה-איני כופר
בבניי שמא ,דמותה־ אותי שנאמר )הושע יי״ב(.וביד,הנביאיםאדמח
"ד׳זא .חזון ישעיהו ...זש״ה )משלי .י׳( יראתי ,הי תוםיף ימים,ושנות
רשעים תקצורנה יראת ה׳ תוסיף ימים זה ישעיה שחיה שנים הרבה
טליתו של ישעיה כמה מלכים קפל.שנאמר חזון ישעיהו .וגו׳ אמרו
רבותינו מאד .ועשרים שנה חיה• ישעי׳ כנגר ק׳יכשנהשל ארבעה מלכים
.הללו עמיתו יותם אחז יחזקיהו״למה יראת ה׳ תוסיף ימיים .ד״א-חזון־• ישעי׳ בעשרה לשונות דברה הנבואה .אמירה דיבור הגדה חידה משל
מליצה נבואה.משא הטפה וחזיון ואין את מוצא קשה מכולן אלא ,חזון
שכך אמר ישעיהו)-ישעי׳ כי׳א( חזות קשות הוגד לי וכשנגלה הקב״ה
על אברהם. .בחזון עלה עליו היה מתידא לומר שנגלה עליו בדבר•
קשח שנאטר -אחר הדברים האלה וגז׳ במחזה לאמור..אטד לו הקב״ה
מתירא את שנראיתי לך בחזון-חייך ,שאיני' מראה״ לבניך ( אלא
בחזון .האיך־אגי,פורע.משונאיהם שכך ראה דניאל שנאמר)דניאל ד(
תזה הוית בחזוי ליליא וארו •עם עגנישמיא,כבר .גש.אתי חוה וער
עת«ק,,יומיא .מטא וקדמןהי ,הקרבוהי .אל תתירא שנגלתי לך בחזון
1

2

 (1שמען שטיפ וגז׳ כי,ך,׳..דכד .מה־ת״ל כי ה׳.דגר .למד. .כי אני טפך בבני
ורוצה .לגרשש.נ^ארצי כ• פשעו כי ולכן קרא לשמים ואדן.״ שהיתר• .א״ימשורר .תחר•
השגהת הקב״ה לבדו וכפשעיהש מסרה תחת ממשלת ותקית השמים ורוזני ארץ.

"9

 ( ? . . , .א ל א בחזון.

.

פי׳ מל״ .שנאמר אצל א״א.במחזה לשון קשוח שהךאר .לאברייפ

פורעניות שעתיד להנקש.שארבע.מלכומת כשט״ו האיך אני פורע משונאיהם שנ׳ הזי•
הוית בחזוי .ליליא עיין שש בדניאל.'.
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אל תי'רא '•אברים וגוי ד״א יהוון ישעיהו ישני-נביאים גתגבאו"בלשון
זדי'ישעיה ועובדיה ־ישעיה'גרולרישבנ׳יץאים'-ועובדיה״״קטן ישב5ביאים
אומרים גר היה־;  -וטיניךאלא יכל  -נביא" שאינו מזכיר ״ אבותיו
מזכירי מקומו.׳ יוכן" אית׳יימוצא' )הושע א ( הושע־'בן בארי .י הרי
אבמ שהוא נביא .יעמוס הזכיר מקומו")עמום א 0דברי עמוס אשר
 .היה י בנוקדים'־ מתקוע• :י ־ ולן')מלכה ג׳( מיכה המורשתי•'שהייה ־ נביא:
עדי בין זכריידר גבי אל בןי־נביא .צפגיהלנבי^בן נליא .י עובדי׳ ל א
 .הזכיר לא•"אביו ־ולאי מקומו .אלא י סתם י)עובדי׳•א׳( -תזון -עובדייהו
׳&היה״גר שהייה ה י ת ד שבנביאים ".אבל 'ישעיה חזון ישעיהו״ בן
אמיץ  P*nעובדיה שניהם .שורן כ א ח ד ו ה א י ך עובדיה" לאי נתנבא
אלא בפני י זקנים ״גדולים' שנאמר חזון׳ עובדי׳ כה אמרי  1 "Vה ר י מפי
הקב״ה' .מ^ייסנחדרין מני ,י שנאמר )שם( שנ1ועת שם'%יאף ישיע־יח
נתנבא'׳מפי'סנהדרין • )ישעיה ו>( ואשמע י את קולי־ה׳ 'אומר &ת־ מי
א ש ל ר ן  -מ פ י ^ ב ״ ה  .ומי *ילך ,ל נ י מפי סנהדרין-׳שאעפ״י״ שהיה
מתנבאים".מין הקב״ה אלו היתה סלהדריף מה* הימני־•"לא היה'^לו
רשות להתנבאות לכך-׳'־אתת "מוצא י• א ת טייי אשלח־ ־מפי -חקב״ה׳ ומי
ילל"לנו • מפי סנהדרין' .ולכך'נתנבאו״שגיהם בחזון ־שחזון•'׳גיטטריא
׳טכעים ואיחד^ ".נחנבאי־ו שניחם'בשבעים ואחד ׳סנהדרין.־ ר׳ בנייה.
אומר" חזון שנתנבאו'•שניהם בשבעים ואחד לשון .זח<ד'ול שבנביא־ים.
זה׳ ירוד'שבנביאים ולמד) ,ש״א ־י׳׳ד( בי אין לה׳'מעצור ׳להושיע
י י ״ •" " י
•־
ברב"או במעט :״ י • ־ י
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 .פרק יט״ 1כתיובים :.ללוד 'ה׳־ •אורי וישעידטטי אירא.
׳ ^ " ל א תיראוב!'.שבשעה'׳שישראל יר>ויט מן המצןומ ראןז האומות
יראים מהן .וכן־ דוד אוטר-״)תהלים יקי״ה(^.ה׳:לי'לא אירא.׳ כשהוא
^לי לא אירא' .־־וכשאנו־ מניחיןי•'־את־'יראח .1י• אף האומות פושעין
־בדו שנאמר )הושע ט׳('זנח'ישראל ׳טוב אויב ירחפו ".ומהו ׳טוב.
טוב.ה׳ לכל '•-.כשהן יראין מטנו הכל יראין מישראל .ואף התיות
מתיראיךמהן .יי ממי:את למד׳ מדניאל בשעה שהשליכו .אותו לגוב
אר*ות לא הזיקוחו'שנאמר ׳)דניאל ו׳( אלחי״ש־לח מלאכיה' .ועדיין
אתה' אומר בדיבר שיש בו -נשמה י ומנין שאף  >bי שאין' םי י גשמה
נתירא־ שנאמר באברהם )בראשית ט״ו( אני ה׳ אשר הוצאתיך וגו׳
א ף  .האש גתירא .מ ן אברהם וכן חנניך ,מישאל..ועזריה נתירא .האש
מהם ואף, .המים נתיראו מישראל שנאמר )שמות ט״ו( ובני ישראל
הלכרביבשה וגו׳ ואף לעתיד לכותבן• שנא* )ישעי׳ מ״ג( כי׳ תעבור
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1

במים וגו׳-לכך ^׳' (;אורי וישעי וגו׳ אף האומות מבקשיו לבא-תחח
כנסי .השכינה,בשעה •שישראל עושים רצונו של .הקב׳!די וכן את.מוצא
בדוד )ש״ב ט״ו( נבל הגיתים שש מאות .איש אשר באו ברגליו םגח
וכן בשלמה)-ד״ה בי( ויספר שלמה לכל• האנשים הגרים אשר בארץ
ישראל -וכן• בימיי מרדכי) .אסתר ח׳( ורבים מעמי הארץ• .מתיהדים
וכן ישעיה אומר )ישעי׳ ג״ד( הן גור_יגור א פ ס ו ג ו ז מ ה  -ךזוא ה•1
לשון יונית הן א ה ד אמר הקב״ה •הן מיד יגור א פ ס מאותי באתריוחי
ך £ .יך \פול ומיי
מכאן ואילך.כל מי שנתגייר־ באחריותך *
חיח-שגר באחריותי אברחם שנאמר)יחזקאל ל״ג( א ח ד היה• אברהם
י ׳
־.״ • • -
- v־׳
־ ,-
ויירש א ת ־•הארץ:
ם

ג ר

ע

א ה

• פ ר ק י״ל ת ו ר ה  .ויהי אברהם בן•תשעים•.שנה זש״ד )תהלים
מ״ה( יפיפית• מבני א ד מ וגו׳ חגור חרבך וגו׳ .אמרו -.בני • קרת
המזמור הזה׳ ע ל אברהם ׳.מחו יפיפית מבני ׳אדם-מבניו -של .אדם
חראשון -משת •ומאנוש •ומקין• .ומבניו של נח שנאמר)-בראשי׳ -יז׳א>
וירד -ח׳"לראיח וגו׳ •בני האדם- .חוצק חן בשפחוחיך ...בשעה
שנשבעת-למלך-מדום שנאמר )שם •י״ד( ־ הרימותי וגוי• כשם שחיית
משיח כך חוצק חן בשפתותיך .ומד .שכר נתנו לך על כן ברכך
אלהים לעולם -.וכל מ ח ש ג ש ת ב ה ת  .הניח לי .ירדת לכבשן .האש
נתנסת • נסיונות ה ר ב ח ו ע מ ד ח ורדפת א ח ר  -ח מ ש ה ע ש ר ׳ מלכים
וגשתבתת בעולם - .מ ה שעשית• עשית* .מכאן ואילך מבקש את
להודיע גבורחי חגור חרבך על ירך גבור .אותה שעח׳הודך והדרך
הוא בעולם ואימתי כך ויחי אברהם בן צ׳ שגד -וגו׳יואתיחד׳בריתי
וגו /״ א ואתנה.בריתי זש״ה )תהלים כ״ה( סוד ה׳ ליראיו ובריתו
להודיעם .איזה הוא • סודו של• הקב״ה זו מילה שלא גילת תב״ה
מיםטירין )פי׳ סוד( זו של^מילח מאדם עד עשרים דור עד .שעמד
אברהם ונתנה לו שנאמר'סוד •ה׳:ליראיו זה אברהם 'שנאמר-בו
)בראשית כ׳׳ו( כ  -י ר א אלהים א ת ה  . .א מ ד לו הקב״ה• אם תתן
מילה את נוטלי סוד .סוד ת׳ ליראיו סו״ד-בגימטריא שבעיס,
שבעים נפש אני מעמיד ממך •בזכות מילת שאתה .נותן )דברי׳ י׳(
בשבעים-נפש ,ירדו אבותיך.וגו׳ ומעמיד מהן שבעים סנהדרין שנאמר
ל

}
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ש*־ה ע״ידין לילד ג׳׳־ באוד ו י •בי״ יעקב ,לכי ,נלכד. S .
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)כמדבר י״א( א ס פ ת לי׳ שבעים איש •וגו״־ ומעמידי-לבניך א ת משה
׳טדיוא הוגה את תתגרה׳ בשבעים ילשין שנאמר)דברי׳ אי( בעבר הירדן
 .כארץ מואב וגו׳ בזכות־ מת בזכות מילה שנאמר )שם( ה׳ אלהינו כרת
עטנו׳בירית .־.ברית זו מילה לכך נאמר סור ה׳ ליראיו אמר לו
הקב״ה לאברהם ( דיו לעבד ששור ,לקונו ,ובריתו להודיעם משל
לשלדי שהיה לו-אוהבי והיה עשיר יותר ׳מדאי אמר ,מה אעשה
לאוהבי.זה ימה אתן לו • .זהב וכסף יש ׳לו ,עבדים ושפתות .יש
לי אלא הריני הוגרוזונין )פי׳ ׳הגורה( שלי כך אמרהקב׳יה לאברהם
אתן ילך זהבי וכסף״יש לך שנאמר )בראשית׳•י״ג( ואברהם כבד
א י י אלא מ ה אני נותן לך הרי אגי חוגרך •'( זונין .שלי ואתנה
בריתי :ביגי־ וביגף וגו׳ ויפול א ב ר ם ג ע ל פניו וגר הנה בריתי׳ אתך
סוד ה׳ ליראיו-* .ד״א ויהי אברם א מ ר לויהקב״ה •משעה שעמד
אברהם ויעד אותה :שעה היה ה ע ו ל ם  -א פ ל בעייא •אבל משעמדה
והודעתני ׳בעולמי• ה א ר ת בעולם שנאמר )ישעיה *ם״א( מ י העיר ממזרח.
י ׳~אלא בוא ומזל לפגי שתהא מאיר •כביכול• שנאמר• ויאמר אלין אני
ל ^ ו ׳ •ויפול יאבדם ׳וגו׳ אני חגת ־בריתי אתך אמר לרומי מל אותי
אמר לו הב״ה את .לעצמך נ ט ל אברהם ח ר ב .׳והיה אוחז בערלו
יבא לחתוך זחיח מתיירא שחי׳ זקן והי׳ מרתית .מ ה עשה חקב׳!ה
כביכול שלח ־ידו ואחז עמו והיה אברהם חותך ומניין •שכן עזרא
משבח )נחטיהיט׳( אתה• הוא •ה׳ אלהים • א ש ר  ,ב ח ר ת באבדם וגו׳ •:
ומצאת':את לכבוי נאמן לפניך •וברות עטו ה ב ת ת  .וכרות לו הבריח י•
אינו י אומר כן א ל א ׳ וכרות עמו מלמד שהי׳ הקב״ת־אותז עם יד
אברהם ואברהם •חותך הוי־ וכרות •י עמו •הברית ותקם את דבריך כי
צדיק ׳אתה׳׳ •
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)ירמיה ל׳״׳ג(יכה אמיר ה׳ אם לא׳בריתי

 (1פי׳ .שטען-אברהם ואמר עד שיא-מלתי תיו ,כאיש המלכים ומוחוגים לי תאמר
יי
משמלתי הן באים ׳ומזתוגימ לי-כ״ש בכ״ר פ׳ מ!׳ו .א־׳ל הקב״ה.אברהם דייך שאני
אלי׳י־ וכוי ע״ש וזהו סוד ה׳יליראיו שלא נבחר לםגזלחו אלא בניו וזהו דיו לעבד
״
?דשוה לקונו .י ־ • ־
 (2זינין שלי .־פי׳'.שהמילה היא משמרת את האדם מן תאוות.העבירות־ ומצרפו
לשמור מ ח ת ט ו ם ח כמו החגורה'*מחוקת כל הבגדים על האדם כ״ש אם ראית ת״ח
י ק ש ימטי כנחש חגריהו על מתנין.כשם שהנחש מקש במי שפורץ •גדר כן ת״ח זה
ישמור וינצור אותך בכל מיני גררים .־ י י
,

ענ

IV.

4

^  .״ ).תחלים •ע״ד( הבט- .לברית  :כ  -מ ל א ו  -ם ר ^ נ
ארץ •נאות • ח מ ם ^ ח פ ט לבדיה.אעפ״י ש א ז  ^ -ר א ל  -ט ע ש י ם ט  ,ב ס
חקב״ח מאלך בזמח הפילה .הבט לברית כשהיו ישראל *מצרים
לע״ו שנאמר )יחזקאל כ׳( ואומר אליאבותיכס בארץ
מצרים׳ איש שקוצי.־ עיניו השליכו ובגילולי •מצרים -אל תטמאו
>.ןל א ל ן א ל א בזכות מילה•שנאמד׳ )שמות וי( וגם אני ישטעהי
את נאקת וגר ־וכתיב )שם בי( י וישמע •אלהים א ת נאקתם.־׳ יצאי־
ממצרים ובאו לים •ותיו ממרים שנאמר )תהלים ע׳׳ח(.וימרו על ים
ייים סוף וגו׳ וביקש• הים לחונקן• •שנאמר )שמות י״ד( והמים להם
תומר ,שנתמלא י• עליהם י תימה ובקשו *לחונקו כיע .שהגיעו המים
לבגדיהם תלו בגדיהם מ ף המים׳ כיון •שראה׳ המים ־ את •המילה
ברח.שנאמר )תהלים־ קי״ד( הים  -ר א ח וינס וגו׳ ומה ראה הןם מילה
וברח ולא נקרע אלא בזכות •.מילת שנאמר) .שם קל״ו( לגוזר־ ים
םוף •לגזרים• .יבאו למדבר ויבטלו-אה־המילה• •ארבעים:שנה שנאמר
)יהושע יה׳( •כי מגלים היו בל תעם׳היוצאים וגוי" כי'־ארבעים•׳ שנה
הלכו בני ישראל במדבר.־וגו׳• -ואת׳־בניחם •הקים וגד כל ישראל בטלו
א ח המילה ארבעים שנה חוץ. .משבטו של/לוי שהן היו מלים את
בניהם שגאמר ):דברים ל״ג(•• ובריתך ינצורו זה• ברית מילה באו
ישראל לעבור בירדך־והיו ערלים..ושבטו-של י לוי< מחולין והיו סובלין
את הארון.ובקשו •מי^הירדן לחנוק.את ישראל מפני שהיו ערלים
מיד עשה להן .הקב״ה .גסים באותה ישעה כינס הקב״הששים ריבוא
בין שני בדי ארון י אצל הלוים• כדי,שיראו מי -הירדן מילה ויברחו
שנאמר׳ הירדן עזב לאחור אמר להן .יהושע )שם( הנה־ הארון הברית
אדון כל וגו׳ והיו ששים ריבוא עומדים בין שני בדי ארון -כביכול
היו ׳םעקצין את הארון בערלותם .והיבן פירושו של דבר בירמיה
שנא׳ )ירמיה י״ג( הלוך וקנית לך אזור פשתים שלא נ י נ ע ר פ ש ת ן
שלו אלא עם הקוצים שלו .ושמתו על מתניך והיה מעקץ לירמיהו
אמר לפניו רבונו של עולם קוצים ־יש בו והף מעקצין אותי ואני*
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י׳ «>.יש• יהודה ולירושלים גירו לכם ניר
׳  v׳־<׳.
־״•־־׳.
ואל תזרעו אל קוצים וכתיב )שם( המגלו לה׳ והסירו' ערלת לבבכם
הרי שהוא כקוצים יראה מה ערלה שנואה.לפני .הקב״ה,משה
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גדול הנביאים וחכמים• וצדיקים• על׳:שעכבל שעה א ח ת את .:המילה
בקשי הקב״ח •להרגו שנאמר) ,שמות ד ( ׳ויחי בדרן־ במלון •וגו׳ ישראל
אס־ יבטלו א ח המילה אץ׳• העולם .חרב י־ מיד לבך׳ נ א מ ר  -א ם •לא
•ברית יומם •ולילה .ד״א-אם לא בריתי שאל •אגריפס.המלך א ת די.
אליעזר חגדול א מ ר לו .ואם-חביבה־ מילה לפגי• הקב״ה למה לא
כתובת ׳במתן• תורת.־ עם ־עשרת הדברות הרי הזהיר על ע״א-ועל*
שבועת:.ד,שם• ועל־ חשבח ועל ־כיבוד אב•,ואם ־ועל^יחרוצח ועל
איף יעל׳גגבח ועל .עדות שקר ׳ועל־ תימורי על •כל ׳אלו מותיר אבל
יעל המילה לא־ הזהיר אמר לו דיי• אליעזר' אתה .אמרת לי שאתה
יודע לקרות:את התורה והרי •אין אתה <ודע• אטרו'לו טול והסתכל
שעד שלא־ גתן-הקב״ה-את •התורה נתן• .להם א ת המילה -ומניין
שנאמרי־)שם •י״ט( :בתדש השלישי וגו׳ ויסעו -וגו׳ ומשה עלה וגו׳
אתם׳ ראיתם •וגו׳ ועתת.-אם שטוע.וגוי ושמרתם את בריתי זו ברית
מילה וכן שנה ר׳׳ אליעזר־.ושמרתם א ת בריתי זו ברית-טילה ורבי
עקיבא אומר זו שבת• לכך נ א מ ר  -א ם לא• בריתי .יומם• ולילה:
י

ני

־פרקיי׳׳ח כ ת ו ב י ם ^ )תהלים• ק״י( י -לדוד .מזמור -גאוםיה׳ ;זי
לאדוני'שב לימיני .זש׳׳ה )יוןמיה-ל׳( והיה• אדירו.ממנו וגו /ד א ה
י^איך הקב״ח־ מחבב ומגדל •את ישראל .שתלה אבותיהן•בהן.
שנאמר !היה אדירו• יממנו •ואין אדירים אלא אבות ש־נא׳)חהלי׳ ט״ז(
 ,לקדושים אשר בארץ :ה מ ה ואדירי כל חפצי בם לכך וחיה • אדירו .
מטנו האבות מהן •והכל מהן ועד עכשיו באבות אתה אומר ומנין
•שאף הקב״ה מפני:חיבתן אמר ׳להם ( מכם־ אני שנאמר )ירמי׳־ל׳(
ומושלו מקרבו יצא• .יי זח• הקב>׳ה שנאמר במקהלות •יברכו אלהיט
ממקור ישראל .והקרבתיו ונגש 'אלי זה אברהם־ שנאמר )בראשית
י״ח( ויגש־אברהם1גו׳;)יךמיהיל׳( כ י מ י הוא זה ערב־ את לבו לגשת
אל׳י ־ג&ום  -ה  /נ א ו ם  -ה׳ -לאדוגי\זה אברהם שנאמר )שם י״ר( ויאמר
ברוך ה׳ אלחי אדוגי ׳אבדתם .אין מידותיו של חקב״ח •כמרח כשר
^ ו ד ם • .שלטון כשהוא נכנם הוא יושב בימין וםוגקנדריס ־)םיקרי״טיר
בלעז( ישלו בשמאלו .והב״ה שהוא.־שולט מסוף העולם ועד סופו
:

1

 (1מכם אני .פי׳ בבל מקום שנאמר אני פירושו השגחתו יתברך כ״ש אני ה׳
אלהיבס אני נאמן לשלם שכר .וכן אני אני הוא גוי׳ השגחתי־ בעצמי מי אתי.
והשגחתו־ י״ת ׳מיוהדת על ישראל יותר ב״ש-אני ה׳אלהיכם־; ומישראל נודע השגחר!
׳
׳ _
בעולם וז״ש מכם אני.
י

*4

2S

—-

והבלי שלו .כתב שאברהם ׳יושב לימינו .שנאמד נאום • יה׳
לימיני ולמה הוא מושיבו אצלו .שהוא מוכיח' את׳ ישראל; •'ומראי׳
לאברהם י אביהם כל טובה שעושה עמהם שנאמר )תהלים -ע״ת(
נגד א מ ת ם עשה פלא לפיכך הוא מושיבו ׳אצלו •וכן הנה אומיי
׳)ש״א בי( מקים מעפר דל אותו־ שעשה עצמו עפר־ ־ואפר ־דכתיב
י)בראשית י״ח( אגבי עפר ואפר׳ ואפילו מקים ׳ מ ע פ ר  .ד ל מה עוש^
לו מושיבו בכסא הכבוד־ שנאמר )שם( וכסא כבוד יגתילם :־
•"׳ט י ת ו ר ה ; וירא אליו ה׳ באלוני :ממרא זש״י׳
פרק
)ישעיה ם׳יו( כה .אמר ה' השמים כםאי •וגו׳ ואחי כל אלה ירי
עשתה ראה כבוד .יראה גבורה .וכביכול ועם מי הוא עוםק )שם(
ואל זה אביט אל עני ונכח רוח וחרך על דברי -מי י הוא זה ש ח ר י
על דברו של הקב״ה זה אברהם .שנאמר )בראשית י״ז(׳ בעצם היום
הזה נימול אברהם וגו׳ מיד וירא .אליו ה׳־ ומנין שעל •אברהם הכתוב
למדברי שכך יכתיב אחריו׳)/ישעי׳ ס״ו( שותט חשוד מ כ ה אייש־וכחיב
ואל הבקר רץ אברהם .מכה איש• שחרג א ת נמרוד .י זובח•־׳ ה ש ח
אימתי משהקריב ליצחק שנאמר • )בראשית כ׳׳ב( אלהים יראה לו
השה לעולה • בגי .ד״א •השכוים כסאי אמרו ייבותינו את מוצא
בשבעה מקומות י השווה הקבי׳ה עצמו יעם הבריות הנמוכים) :א(
)דברים •י׳( כי היי הוא אלהיכם הואי אלהי אלהים ראה גבורה ועם
 מי הוא עוסק )שם( עושה משפט יתום ואלמנה וגו׳) .ב( )ההליםקלי׳ח( כי רם הי־ ושפל יראה וגר) .ג( )ישעיה נ״ז( י
ונשא וגו׳ ואת דכא ושפל י רוח וגו) /ד( ).חהלים ם״ח( סולו לרוכי
בערבות *גד .וכתיב.אבי יתומים וגו) /ה()שם ל״ר( קרובה׳ לנשירי
לב ־וגו) ./ו( ׳)ישעיה םי׳ו( כה אמר ה׳ השמים כסאי וגו׳ ואל "זה
אביט וגד*( .ד״א וירא אליו ה׳ וש״ה )שמות ־כ׳( מזבח אדמה
תעשו לי א״ד י צ ח ק ־ ג פ ח א א מ ר חקב״ח •מה מי שזובח ושופך מעט
ד ם  /או דם שה .או דם׳ שור הייתי בא ומברכו שנאמר )שם(
בכל המקום יאשר אזכיר את שמי ומי• על אתת כמה וכמה אברהם*
שנהר של דם יוצא ׳מביתו.׳ שמל עצמי וכל בני ביתי איני הולך
.ומברכו .לכך כתיב יירא אליו ה  /בא וראה כת שנתן לו הקי״ה
שביום^חד^מל עצמי ..ומל .ישמעאל בני .והיה הדם מ נ ^ מ ;
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•מילתו• .׳ ו מ ל ב  /ג צ ט ו לאנשי ביתו• .זליליךיי ביהג: .והאר].כמה*
ילידי ביתו .שמ^גה עשר ושלש מאות .׳ ואם ילידי-ביתו י היו בל
? י • על א ח ת כמה וכמה מקנת כספו .וכולן מל ביום• אחד.
שנאמר )בראשית־ י״ז( ולישמעאל בנו וכל .׳אנשי ביחו מן חוקנים
ומן הקטנים• .ומקנת כספו )שםז מאת בן נכר• גמולו אתו העמיד
אברהם •גבעה של ערלות-בביתו ונהר של דם •יוצא טביתו .קרא
הקב״ה למלאכי •השרת ואמר ־להם-בוא ונבקר א ח חתולה אמרו
לו המלאכים )תהלים קמ״ד( הי ימה -אדם ותדעהו בן •אינוש ותחשבהו
־אדם להבל דמה וגו - /א ת ה ־מהלך •׳במקום הטינופת• במקום של
'דם ושלישקץ .אמר• להן הפב?ה כ ך ב א מ ר ת ם  -ח י י כ ם •ערב עלי
ריח של אותו -דם של ערקות .ממור ולבוגר ..ואם אין• אתם
מבקשין ׳לבא הריני'־הולך בעצמי; וכן שלמה אמר )ש״ת בי( עד
שיפוח היום• וגו׳ אלו העוברים• והשבים שהיי ׳אברהם מכלכלן .שהיו
כצלליף׳הולכין ובאין־• שנאמר־ ונסו הצללים שלא יצטער מ ן המיילד.
משמשו.׳ -אלך לי אל יהר המור זה אברהם־ שנקרא מור שנאמר
)תהלים מ״ה( מור ואהלות וקציעות לכך וודא אליו ה  /י כיון שראו
מלאכי ־השרת הלכו א ף ' ה ן עם הקב״הישנאמר .וירא• והנה •שלשה
וגוי .ודוד משבח ואומר )שם כ״ה( כל ארהות ה' חמד-.ואמת
לנוצרי בריתו •ועדותיו -.זח אברחם שנצר בריח.מילה כיון שנגלח
לו-הקב״ה היה יושב•.׳ שנאמר והוא משב פ ת ח האוהל .בא.אברר.ם
 sלעמוד כשראה את השכינה .אמר ילו הקב״ה אל .תצטער ש נ א מ ^
 } /א ו ם יה׳ שב־ אדוני לימיני׳.׳ אמר לו -אברהם.רבש״ע־• p.,היא דרך
ארץ שאהי׳ אני יושב ואתה' עומד.אמר  -לו• ,הקב״ה.-.לא יאיכפת.
עכשיו!אתה •זקן. .את בן מ א ה •שנים ,ואת תמה שאני.עומד ואתה
יושב• .עתידין בניך בני שלש שנים ,בני ד׳ שנים .יושבין בבית
הכנסת .,ואני עומד -שנאמד ).שם פ״ב( •אלהים .נצב בעדת אל.
התחיל אברהם־ •לקלס ואומר),שם י״ח(ותתן לי מגן ישעך .בשרדפתי
* את המלכים שנאמר •)בראשית ט״ו( אל׳ תירא אברם •וגו /וימינך
תסעדני כשאחזח ׳בימיני וחייחי חותך• את הערלה .ענותך תרבני
׳ שאני יושב ואחה .עומד. .ד״א וירא אליו ז־!׳ .זש׳׳ח )דברים ז׳(
וידעת כי ה׳ אלהיך הוא האלחים ׳'וגו /ומה ראה" להגלות־ לו באלוני
ממרא .,.אלא •יתברך שמו של ,הקב״ה שאינו" מקפח שכר כל
בדיד ...שלשה אוהבים .היה לו׳.ענד אשכל .וממרא .וכיון שאמר
*הקב״ה לאברהם .טול את עצמך .גטל מהם•עצה-.אמר•ענד• בעל
:
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**.מום ך״זא מבקש לעשותך .עם־ אדם •יציר כפיו •לא ישמר אמונה•
ועטך הוא משמר אמונה .הניחו והלך לו אצל אשכול .ואמר לי
כך• אן* הוא .אין אתה יודע" מסודם הוא למבקש לעשותך •בעולם•
שיהיו קרוביהן־ של מלכים שהרגת באץ• עליך ומםדסין אותך .־ ואיו
את יכול־ לברוח מהן .הניחו יזהלך אצל.ממרא .אייל אוהבי-אטר
לי למול :אמר לו •ממרא ועריץ־ א ת ה עומד ותוהא ( לאעשו־אותו
תתיכות חתיכות רמ״ת אברים שעלייך.הציל מן ה א ש  - .ומקצת-טו
א ב ר  -א ח ד אתה .עומד ומתקשה־ ליחן לו • .א מ ר לו חקב״ח -אתח
*נחת לו עצח טובח ־שימול- .חייך שאני נראה לו בתהוט 3שנאמד
וירא אליו ה׳ באלוני ממרא .וטנץ *גינטל מהם עצחלימויל שנאמ׳
)בראשית י״ד( והם :בעלי ברית אברהם .וישא.־עיניו׳ וירא אמרו
המלאכים .רבש׳יע •עד':מתי א ת מכבדו •.עד •מתי אתהיעומד׳ והוא
*ושב .א מ ר להףהב״ה אלו לא •ירי אלאי-מבות שאני תאה•ג׳ צדיקים
שעתידץ לעמוד ממנו שכל העולם נופלים ומשתחוים לצלם י והן
עומדים בחמרח ולא משתחויס :שנא׳) -ש״ה ז׳(' זאת •קומתך דמתה
לתמר .לכך והנה' שלשה אנשים וגוי אימר לו הב״ה אתה חשתחוית
למלאכיי חייך שמלכים עתידין להשתהות לבניך שנאמר)ישעי׳ מ׳יט(
;..״,׳
•
וחיו מלכים אומניך וגו :
י פ ר ק י כ ׳ ' נ ב י א י ם ) .מלאכיי ג׳( כי הנח־ היום 'באייבוער כתנור
זש״ה )ישעי׳ לייר( לילה' ויומם לא תכבה י לעולם יעלה עשנחיוגו/
לפי שאמר מלאכיי כיי הגה היום בא וגו׳' '.אמדו לו 'ישראל יום
א ה ד לוהטן בלבד הרי .כימה שנים שעבדו אותנו .כמה שפטים.
כטה פורעניות .ואת אומר'להם ולהט אותם היום הבא אטד להם
ישעיה ואני עושה אותה יומם-ולילה ש נ א מ )שם( לילה ( ויומם
לא תכבה - .ו ל א עוד־ אלא לעולם יעלה עשנה וגו׳ .שבעה שמות
נקראח גיחנם שאול ואבחן'צלמות ־באר שחת־ בור שאון טיט״היון
וגיחנם:א״ר ינאי וודאי •כל חשטוח & לגיהנם׳ אמר חקב״ח איני
צריך לאהד מהם אלא היום אני׳ מרתיח.׳־ ופורע מן־ הרבעים
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שנאמר יכי הנה •היום בא וגז׳ ,.ד?א כי •הנה היום׳•  •fqזש׳׳ה )דברי;
ל״ב( לי נקם ןשלם י •וישראל א ו מ ר ל י  -ג ק ם ושלם• ,אמר.-.הקב״ה
כשיגיע •תזמן •אימתי חסוט •דגלם כשיתקיים :מה •שראה .,דניאל
)מיאל ב ( הזח הוית  .ע ד  .ך י  .התגזרת ..אבו די .לא• בידיו-ומתת.
לצלמא :על רגלוהי וגו׳.׳• כי• קרוב׳ יום.:אידם .בלעם שהיה רואה
שיזם הדין מאבד את .הרשעים עשאו רתוק שנאטר )במדבר כ״ד(
אראנו.ולא עתה ׳וגו׳.אבל משת .שהיה רואה •שאותו היום הוא מתן •
שכרם של• צדיקים• ,אטד )דברי׳..ל״?( כי -קרוב יום .אידם וגו׳.וכן•
אסף אומר )חהלים עי׳ג(:כי הנה רחקיך יאבד! ואגי קרבתאלהים
לי .טיבי)דברים ל״.(3וחש עתידות ל מ ו  . : .מ ח י ש אני ומרעיש .,את
י ייעילס לפרוע מהן ׳ שנאמוי )חבקוק-א׳( ^עופו כנשר ת ש •לאכול.
^וחש עתידות למז ועל שאמרתם )ישעיה ה׳( ותקרב -ותבואה •עצת
'קדוש ישראל וגךעה הרי זזייוס־ר׳בא ואתם יודעץ כי הנה• היום בא
 Wי״א כי• הנה הייה' 3א'ז -זש״ך)• ,תהליס;.״ו( מם אירא .'.אני אליך
אבטמ .אילו הן •א״ה שאי.ן להם תקוה ..וכן איוב אומר !איוב י״ד(
ועיניי רשעימ •תכלנת ,׳•שאין להם חקןח .ומנום-אבד •מהם א ל א
גיהנס פתוחה בכל׳-מקונן והם:מבקשיו לברות וגיהנס נפתחת עליהם
שנאמר )ישעיה ה׳( .לכן ( .הרתיבד .שאול •..נפשה .וגו׳-א״ד -אתא
משר ר׳ •אבהי .שש• עשרח£?-יות יש לגיהגם- ..ארבע לכל רוח.
ו שכן יחזקאל ח א ח שנאמר־);-יחזקאל כ״א( ואתה בן אדם
י׳גכא •יהך •כף׳ אל כף• וחכ5ל :חרב שלישיתהחרב חללים היא־תרב •
חלל •הגדול החודרת,להם למען למה; לב והרבה המכשוליםעל כל
שעריה׳ נתתי • א ב ח ת  -ח ר ב א ח עשויה לבדק.הרי ארבעה חרב על
כל י שער ושער׳.׳ .ועל• בל רוח ורוח.ש^אמר )שם(-החאחדי הימיגי
תשימי •השמילי •-.התאחדי -ב?זזרח .הימיני במערב < •'-משיטי בררו׳.
הששילי בצפון .והמלאכים אומרים ד.לכן הן הפנים...אנה פניך מועדות.,
מסני־ ששש.עשרה פיות־מקיפין אותה ארבע לכל רוח• והרשעים
מרחץ•מיכן• •ונמצאים •באן ואינן מוצאץ היכן לנום.• .ואיוב צווח
יאמר )איוב י״ד( ומנום .אבד •מנדים ותקורןם מפח נפש .ד״א כי
הנה היום בא בוער כתנור א״ה אומרי׳ גיהנם של ישראל וג״ע
;
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שלהם וישראל אומרים׳*הנם של א״ה וגיע• שלגו׳  -משל־״לשני'׳
שהיו מוכריו א ה ד מהן מוכר פשתן .ואהד מהן אמינא״טון )פי׳
קנבוס( <זה שהיה מוכר פשתן אמר אמינא׳׳טיו שלי-וזה א ו מ ד שלי
הוא אמר להן בעל הסדורה את אומר אםינא״טזן שלי וזה יאומר
אמינא״טין שלי הרי אש לפניכם הוא בודק איזה;פשתןואיזהאטינא׳יטון
כך אמרו א״ה גן עדן ש^נו וגיהנם של ישראל וישראל א ו מ ד לאו.
•אמר הקב״ה.הרי אש׳לפניכם )ישעיה כ׳( לכו ב א ו ר א ש כ ם •והאש
בידך .וכן"ישעיה אומר )שם א״( והיה החסון••לגעורתי־וגו׳ ,זה
סנחריב .ופועלו לניצוץ זח חזקיהו .ובערו שניהם יחדו נדבקו
חפשתן ׳נשרף שנאמר )שם לי׳ג( וחיו עמי׳ משרפות סיד*( .אטיגטון
לא־ נשרף ,שנאמר )שם מ״ג( כי תלך במו אש׳ לא תכוה ולחבל.
•
לא תבער בך•
כ״א כ ת ו ב י ם ) .תהליט ב׳(.לדוד מזמור נאום הי'
פרק
לאדוני .זש״ח ).ישעי׳ מ״ו( קורא מטורח עיט וגו׳ יתברך שמו של
חקב״ת חאייך חוא מחבב אח הצדיקים ומגדלם האיך גדל אברהם
.שעשאו סנקלטיקום )פי׳ יועץ( שלו שיהא נוטל בו עצה שנאמר )שם(
קורא ממזרח וגו׳ אמר לו בוא יושב לימיני שתהא בעל.עצתי".
למח שאת נאמן .שכתבתי )תהלים ק״א( עיני בנאמני •ארץ לשבח
עטרי ושב לימיני .ואפשר שחקב״ה נוטל עצה• מ ב ש ר ודם •.כתיב
)שם ל״נ( כי עצח ח׳ לעולם תעמוד וגו׳ וכן )ירמיח ל״ב( נ ה ל
העצה וגו׳ .כל העולם כולו ברא ולא ׳נטל עצה שנאמר)ישעי׳ מ״ם(
טי מדד בשעלו וגו׳ -ומה כתיב מיי תכן א ת רוח ה׳ וגו׳ כל העולם
כולו בראתי )שם( ואת טי נועץ ואבינהו וגו׳ ממי נטלתי עצה אבל
אברהם אני קורא אותו איש עצתי למה .בנוהג שבעולם מלך בשר
ודם שנתן מתנה לאוחביו .אם יחזור בו חמלך וישרוף אותה שדת
תוץ מדעתו של אוהבו .אינו  -אומר אין המלך נאמן• אלא מכזב
שיתן לי מתנח ויחזר בו־׳ושרפה ולא הייתי יודע כך א מ ר הקבי׳ד׳
אני נתתי את ה א  pמתנת לאברחם .שנאמר )בראשית •י״ג( קום
התהלך בארץ׳ וגו׳ ואם מבקש אני להפוך חמשת תכרבים ואיני
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נומל עצה־ מאברהם עכשיו אומר חור ם־ ,במתנה • -שנתן ,לי אלא
הריני נוטל עצה הימנו שנאמר )שם;י״ח( יוה''*אמר המכסה •אני
מאברהם וגו׳ לפיכך,הושיבו לימינו שיהא נוטל -בו עצה שנאמר
)תהלים ק״י( גאם ה' לאדוני:
פ ר ק  .ב ״ ב  -ת ו ר ת ), .בראשית י״ח( הלילה ,לך ׳מעשות •וגוי.
בשר ודם אומר לחקב״ת חלילח'וגוי .זש״ח )ש״ב 'כ״ג(.אמר אלוץ
ישראל לי דבר צור ישראל וגו׳ מחו כך .אלא אמר דוד .בואו
ושמעו מ ח א מ ר חקב״ח שגאמר ח׳ אלחי ישראל .אמרו לו
ישראל מה -אמר• לך .א מ ר 'לחן צור ישראל *מושל באדם .צדיק•/
מושל ביראת .אלחים .ל מ ה שהקב״ה •גהר ידבר ביראתו והצדיקי׳ (
מושלים•.ביראתו .והאיך הקב״ת עומד ביראתו להפוך ח׳ הכרכים
ואברהם הצדיק מושל ביראתו והתתיל אומר .למת אתה• עושה
צדיק מושל ביראת א<להים .אייר
כך ש נ א מ ר ח ל י ל ה לך.
א ח א רצונך לידע כחן של צךיקים האיך שולטים ביראתו של
•י -חקב״ח .שכביכול ־גרלן יועשך; אוחן שריו •שנאמד )דברי• חיטים א׳
היד( ויחלקו׳ בגורלות אלה .עם אלה כי חיו שריקו^ש ושרי אלהי'
וגוי .יתברך שמו• של הקב״ה שכך מתבב את הצדיקים ב מ ר ת  .י
ענותנותו .שקרא אותם שריו שיהיו שולטין ביראתו .שנאמר הלילה
לך .ד״א ח ל י ל ה  .ל ך זש״ה )איוב מ״א( לא אחריש בדיו ודבר
גבורות וחין ערכו .יי"אמר חקב״ח שלא יאמרו •בני ארם אף אנחנו•
מרבדים בתקב״ת כשם שדבר-אברתם.׳א'מר הקב״ת לו)פי׳ לו קרי(
אחריש בדיו לאברהם בלבד אגי שותק למד׳ שחוא שתק \לי •ואף
אגי שותק׳ לו .ואימתי שתק אברהם .אלא אמרתי לו )בראשי׳ כ״א(
כי ביצחק יקרא לך זרע ואחר .כך .אמרתי •לו )שם ב״ב( והעלהו.
שם לעולת ושתק שנאמר •)חחלים ל״ח(.ואני כחרש לא אשמע וגו׳
א ף אני מחריש לו* .לו אחריש בדיו •.ואע״פ שאמר לי דברים
"קשים ..ודבר גבורות וחין ערכו .ערב .עלי ..ומח גבורות דבר
)בראשיח י״ח( ויגש אברהם וגוי .רבי יהודה אומר איין ידגש אלא
לשוךמלחמח שנאמר )ש״ב .יי( ויגש יואב •וחעם אשר עמו למלחמה .י
1

| ( והצדיקים מושלים ביראתו .פי׳ כ״ש והאלהיס עשה שיראו מלפניו קהלת ג׳
וארז״ל .כדי לפשט עקמימות שבלב וביון ש ל ב ה א ד מ נשבר ונדבאמיר מ ח ם ה׳ אשר
לבד.לעשות .ב״ש דהע״ה ונפשי נבהלה ״מיאור ועתה  'Hער מהי כיון׳שנשבר.לב•,הביר
שבטך מעייי וזהו שמושלי׳ ביראתו.
י

IV.

5

.ורבי נחמי׳ י אומר אין ירגש אלא לשון •כקשה שן:אכ1ויזבראשי׳ ם״ר(
ויגשיאליו יהודה ".וחכמים׳ אוגרים אין •יויגש אלא' לשון •תפילה•
שנאמר )ט״א י״ח( ויהי בעלוח המנחה דגש וגו׳ .י א מ ר לו חלילה
לך וגו׳ .שלא יהו ׳אומרים כך הוא אוטצחו של חקב״חילחייב אח
*חביריותיבטדת אכזריות .דורו שיל •אנוש .דור המבול י ודוד הפלגה •
איגו מניה אומנתו' .הלילה" לך .אמר'לו הקב״ה .ומה את י גוזר בוא
ואני מעייר לפניך כל הדורות"שאבדתי־ .ומראה לך שלא • לפי
,עונותיהם גביתי ׳מהם אלא פהות מיכן׳ ' .ו א ס תראה 'דעתך שלאי
־׳"עשיתי כהוגן למדני ואני עושה מיכן י ואילך שנאמד )איוב ל״יד(
בלעדי אחזה אתה הוריני אם עול פעלתי לאי אוסיף .בלעדי יאחזר•
מה שעשיתי בלעדך ( שנגליתי לך במחזה .בלעדי אחזה.׳ יאמר
הן!-מיכן ואילך-אם״ עול פעלתי לא-אוסיף יעוד .אמרי לו אברהם.׳
יחס ושלום אין אתה מעביר דין על־ כריה '.שנאמר )שם( לין אנשי
לבב שמעו לי חלילה לאל מרשע וגו׳ בי פועל אדם ישלם לו • לכך
נאמר׳ חלילה .לך .ד״א חלילה לך• אמר אברהם לפני הי״ה רבש״ע ".י
צופה׳ אני' ברוח הקודש שהאשה פולטת עיר שלימח ואני איני כדי
לפלט תמשת כרכים הללו .ואיזה אשד .זו שהצילה אח העיר .זו
סרת בת אשיר .בשעה שטרד שבע בן בכרי וברח י מן דוד באבלת
שנאמר ).ש״בכ׳(' ובל העם אשר א ח יואב משחיתימ להפיל החומה־
יכיון שהרגישה סרת בת אשר .התחילה צועקת .קראו ליואב .כיון
שבא יואב אמרה לו אתה -הואי שהכתוב מקלםך )שם כ״ג( יושב
'בשבת תהכמוני וגו׳ .לא קדית בתורה )דברים כ׳( כי ת ק ר ב אל
עיר וגו׳ .ולא היה לך' לעשות כן שנאמר )ש״ב כי( דבר ידברו
בראשונה וגו׳ .וכן התמו תכמים בעיר של ישראל ..התמו דברי
חורה .למה חבלע גחלת ה׳ .כיון ששמע יואב כך נתירא אמר
ויש כאן צדיקים אוי לי שנאמד ).שם( ויען יואב ויאמר חלילה
י חלילה וגו׳ אמר לה יואב )שם( לא כן הדבר ".כי אם איש וגו׳•
אמר לה• מי את אמרח לו אנכי שלומי' אמוני ישראל'• .אני היא
ששילמתי'׳מנין של שבעים נפש .שנאמר )דברים ( .בשבעים נפש
י^דו אבותיך וגו׳ שנחייחטו ששים ותשעים ואני השלמתי את המניו
׳
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 (1שנגלית• לךיבמחזה •.י ראית מרח טיבי והנהגתי  nא במהזה המרמה צירי׳
ליוצרה ואינו ה א ת רק לפי השגתך ולכן בקש מרע״ה הראגי גא את כבודך באספקלריא
המאירה.

שנאמר• ושים בת •אשר •םרח :״אלא־.־עמוד במקומך?ואני •-עושה
שלום'.־ שנאמר• )שייב ~כ׳( •היה־ ראשר מושלך • אליך ־ בער
ההומה (־ ו כ ך היחרז סבורה ׳בעצמה שהיא כותנת ראשו• ליואב.
אלא ראה מת עשתת )שם(יותבא האשת-אל  -בל • העם ־ בחכמתה.
מהו בתכמתה • .אמרה להן תהיו •יודעין שיואב' וכל ישראל בחוץ
מבקשים •להרגנו ־ ולבנינו ולבנותינו .יאמרו לה למה' אמרה להן
מאח בגי •אדם מן העיר מבקש .אמרו לה י •ימול.־ אמרה להךאיינו
•מבקש ״אלא חםשים :הרי י5ח ויטול -חמשים .בסוף אמרה להן
*לא •מאח ולא חמשים ולא -עשרים• אף לא ת מ ש ח אלא .אם גוחגין
 ,.אתם את שבע בן בכרי ..מיד)ש״ב כי( ויכרתו את •ראש־ שבע בן בכרי
.וגי .ראה חכמה של אשדי זו כשם שבא אברה׳ בחכמה על חקב״ת וירך
מן־חטשים לארבעים .ולמטה עד עשרה .ואף •יזו כן .עליה שלמה
מקלס )קהלת טי( טובה הכמה מכלי קרב וגוי .שהיה ביד יואב
וביד• אנשיו .ואשה.־שבאתה צתכמה גצחת א ת הכל .כיון שנטל
יואב ־ראשו של ־שבע בן .בכרי חזר בו •ולא•׳נגע •בעיר.׳ א מ ר
אברהם וטח׳ אם יואב כשנטל׳את• החייב .הגיח •את כל חעיד
בשלום *,.את שאת .ר ח מ ן  . - .א ת מאבדי את •הכל- .חלילה לך
/
• ־
.מעשותיוגו׳- :־־
־ ־  .פ ר ק כ ״ ג  ,ג ב י א ים) .מלאכי ג׳( ושבתם'וראיתם בין צדיק
לרשע .זש״ה )ישעיה ס״ו( וראיתם *שש לבכם-וגוי (.־ מה יש לו
ללב׳ •לראות ולשטוח- ,רואין -הטוב שמתוקף להם לצדיקים ושמתים.
שנאטר )שם ם״ו(-וראיתם וגו׳ •מה •שכתיב )ישעיה ם׳׳ד( עין לא
ראתה וגר,אותה ש ע ה •וראיתם• ושש-לבכם ••.ר״א וראיתם רואין
לרשעים נידונץ בגיהנם י ושמתים• שאינן עמהם שנאמר )שם •ס״ו(
ויצאר וראו--בפגרי וגו׳ אותה .שעת-וראיתם ושש •לבכם .ד״א
רואיו את המשיח נצמח משערי• רומי .והן •שמחץ •שכך דניאל
אומר )דניאל י ו׳( וארו •עם ענני-שמיא כבר אנשי אתי חוה. .אותה
שעת.־׳וראיתם :ושש לבכם.׳ ד׳יא •׳־וראיתם למה ־יש •לנו• לראות
1
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 (1ונד-היתרי מבודה בעצמה•.• ,פל לשון..בד.מיד 5וני•!זיתה סבורה ששבע בן
בכרי יר״ן טעצגןן אח ר^שז ליואב....אלא בהבטה עשהו^־־־במו שמפרש זרלד• .״ .
 (2מה יש לו ללב לראות ולשמוח•^ פי׳ הלא כתיב ולא־ השבע עין מלראות
קהלת א׳ וכאן נאמר דדאיחש ושש לבב ש ״הלא•.אין אדם מת וחצי האותו בית איך
ישמח הלב בראיה העין דואה והלב חנמד*ייוחד ולבן אמר וראיתש מדג שכתיב עין לא
דאתה־ היא ראיה מחנית ונצחית שאי אפשר להמוד יותר כיי אין לי }בול.

*5

.ולשמוח .אלא לפי שבעולם הזה בעונותינו .איך לנו לא נביא.ולא
רוח הקודש שנאמר )תהלים ע״ד (.אותותינו •לא ראינו'אץ עוד ־נביא
וגו׳ .ולא-י עוד אלא אה השכינח שנאמר •)ישעי׳ נ״ט( כי אם עונוחיכם
היו מבדילים וגו׳ אבל ׳לעתיד לבא גגלה להם שנאמר )שם מ״ב(
ונגלה כבוד׳ה׳ וראו כל יבשר יהדיו ..והן' רואיך אותו שנאמר )שם
ג״ב( כי עין בעין יראו ־וגד לכך •נאמה' וראיתם .ד״א וראיתם ׳ושש
לבכם לא היה צריך לומר אלא לבבכם .א״ד אחא לפי־ שלב א ת ד
טשתייר .והקב״ה עוקר י לב יצר''הרע -.שנאמר )יחזקאל י״א(
והסירותי אח לב האבן וגו׳ ־ומניח״ להם ייצר־ הטוב שנאמד וגתתי•
לכם לב בשר והוא שטת; י£ר.טוב שאין לואנטידיקוס ־)פי׳ בר
פלוגתית( לכך נאמר וראיתם ׳ושש לבכם .ד״א וראיתם כיון שרואין
א ת השכינה הן ששיך ושמחין וגלפן מתגדל ופרין ורבץ שגאמר •
):ישעי׳ ם׳יו( ועצמותיכם כדשא .תפרהנה .ד״א ועצמותיכם• כדשא
תפרחנה; זש״ה )שם מ״ב( ה ל א  ,י ד ע ת ־ אם לא ש מ ע ת  -א ל ה י
עולם ח׳ ם ר א קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע וגוי אין לפניחקב״ת
יגיעת אלא־ בדיבור ברא הב׳׳ה את'העולם חזח .ובדיבור הוא עתיד
ל ת ד ש א ו ת ו לעולם הבא כתיב )בראשית .א׳( ויאמר אלהים תדשא
הארץ וגו׳ מיד תוצא הארץ אף לעתיד לבא הקב״ה אומר דבר
ומיד הכל געשין לכך.נאמר )ישעי׳ ס״ו( ועצמותיכם כדשא חפרחנה
)שם( ונודעה יד ה׳ את עבדיו וזעם אתי אויביו .משל לזוגין שאמרו
לחיטים .יאנו יפץ מכם .שעליכם־'ועלינו המטר יורד .והשטש
^ זורח על שנינו .אמר לחן חחיטים לא .טח שאתם אוטר׳ ולא טה
שאנו אומר׳ אלא המזרח בא •ומפריש'אותנו ־לאוצר־ ולכס לעופוח
לאכילה .כך א׳יח׳ וישראל מעורבין כאתת בעולם .שנאמר )תהליס
ק״ו( ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם וגז  .וא״ה 'אומרים ־לישראל
אט יפיןימכם שעליגו ועליכם השמש זורה .א מ ר ר להם ישראל
לא מה שאתם אומרים ולא מהי שאנו .אומרים.־ אלא הרי יום בא
ואתם יודעץ שמכנים את הצדיקים בג״ע ורשעים בגייהנס־־ שנאמר
)דגיאל י״ב( ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלד
לתרפות לדראון עולם לכך׳ נאמר )ישעיהיט״ו( ונודעה יד ד,׳ וגו׳•
אותה שעה ושבתם וראיתם .ד״א ושבתם וראיתם זש״ה )קהל׳ ט׳>
הכל באשר לכל וגו׳ אבל לעתיד לבא מפריש בין אל,׳ לאלו משל
למלך שנכנס למרינה ונכנסו עמו דוכסץ ואפרכין • .כולם נכגסיו
עמו .וקוסטריא )פי׳ ש ר ב י ת הסוהר( נכנסת •אהריי אע״פ,שכלם
,
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נכנסים י• בשער אחד .אלא משנכנסין• הפריש בוניהן- .כיצד המלך
בפלטין שלו ודוכסין,בפלטריות .ושרי צבאות בבתיהם ,־וקוסטריא
בפילקי )פי׳ בית האסורים( .כך העולם הזח .כולם נכנסין בשער
אחד .הצדיקים והרשעים כאתת.׳)שם(.טקרה א ח ד לצדיק ולרשע..
אבל לעתיד ילבוא-הצדיקים בגן יעדן שנאמר )תהלי׳ ׳קי״ח( זה חשער
לה׳ צדיקים יבואו בו וכן דוד אוטר )שם ׳קט״ז( אתהלך לפני.-ה*
בארצות החיים זו גן עדן .כביכול י ה ק ב ״ ה מטייל עטכם שנאמר.
)ויקרא כ״ו( •והתהלכתי בתוככם •אבל הרשעים ניתנין בגיהנם שנא׳
)איוב כי( כל חושך טמון לצפוניג׳ האכלתו אש לא גופת,- .אותתי־
שעה ')טלאכי,גי( וראיתם יבין צדיק לרשע .:־
N

ב״ך כ ת ו ב י ם ) .תחלים ק"י(י.לרוד םזטור נאם •חי
פרק
׳ לאדוני שב ליטיני זש״ה )שטות ט״ו( יטעך ח׳ נאדרי בכח כל
מקום ־שאתה מוצא יטינו ש ל הקב״חיחוא סניגור• על ישראל .טשל
לבן מלך שהי׳ לו.סניגור -כשהיה ל ו  .ע ס ק הית מדבר על ידיו.
א ח ר זמן חבש• המלך ,אותו הסניגור והיה .עסק'־לבנו •אמר ׳לו אביו
עשה.׳עסקך אמר לו ׳הבן׳ בבקשה** ממך סניגזף שהיה מדבר על
ידי חבשת •ואיני יכול לעשות כלום אלא ,הוציא אוחו ואחר יכך!.־
אתה עושה עסקי יכך סניגור של ישראל שהוא ־ימינו ש ל הקב״ה
כשהכעיסו אותו כביכול הפך לאחוריו שנאמר )איכה בי( השיב
אחור ימינו אמרו לו ׳ישראל מבקש י אתה שנזכר .בדין )תחלים סי(
הושיעה ימינך וענני -החזיר א ת הימין למקומה אמר להם ואגי
.עושה שנאמר נאם ה׳ לאדוני ישב לימיני וגו׳ אמר הקב״ה מתחילה
התורה הייתה יושבת׳ בימיני שנאמר מימינו'׳אש• דת• ל מ ר ואברהם י
יעשה אותה עקב •שנאמר )בראשית כ״ו( עקב אשר שמע וגוי ישבה
התורה במקומה שנאמר שב לימיני .די׳א .הצדקה יושבת בימיני
שנאמר )תחלים• טייח( צדק מלאה ימינך ואברהם עשה אותה עקב
שנאמר )בראשית י י״ת( כי ידעתיו וגו׳ אם כן שב במקום -הצדקה
שנאמר שב־ לימיני מטח.עוזך ישלח •ה׳ מציון•-:׳•
פר.£כ״וז ח ו ר ה  .׳ וייסע משם א ב ר ח ם \ ־ ז ש ״ ה )איוב י״ד(
ואולם הר נופלי יבול .וצור יעתק ׳ממקומו מה ־כתיבי למעלה־)בראשי׳
י״ט( השמש -יצא .על הארץ וגר והי המטיר וגו׳ זיהפך וגו /אמר
אברהם לא ישבתי• גגד ־סדום.׳ וחברותיה־ אלא שאהא מקבל
העוברים ושבים • .מפני שסדום ועמורה ל א היו זוכין לעניים׳ שנא׳ •
)יחזקאל:י׳׳ז( ויד עני ואביון לא החזיקה'.־ וכתיב ואנשיי םדוב וגו׳
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רעים זה-לזד..׳־ וחטאים בגילוי• עדיות;׳ לה׳ בע׳׳א; מ א ד  :בשפיכות
דמים .־לפיבך ישב אברהם כנגדח שיהא טקבל א ח העוביים ואת
השבים:. .כיון שהפכן 'הקב״ה בעונותיהם א ט ד אברהם• ומה אחיי
יושב כאן אין עוד לזכות כאן אלא הרוגי הולך׳ לםקום אהד .שנאי
)איוב י״ד( ואולם הר נופל יובל ואץ ה ד ׳אלא סדום שנאי).שם טי(
המעתיק הרים ולא ידעו אשר הפכם באפו .וצור יעחק ממקומו
זה אברהם שנאטר )ישעיה נ׳״א( הביטו אל צוד חצבתם לכך נאמר
ויסע ט ע ם אברהם .ד׳יא ויםע משם אברהם .זש״ה )תהלי׳ כ״ו(
״לא ישבתי יעם מתי שוא ועם נעלמים לא אבוא .עסי מתי שוא.
אלו אנשי סדום וחברותיה .ועם נעלמים  .לא ־ אבוא י זה לוט
ובנותיו .טח כתיב למעלה )בראשית י״ט( א ל תביט אחריך .לא
כשם־ שאחח י חולד .עיניך בזוגות־ שנאמר )טשלי י ! כי בעד אשה
זונה וגר .א ם ר להן יטה אעשה ־אמרו לו .לך אצל אברחם שנאט'־
ההרה המלט וגוי זה אברהב שנקרא ־הר י שנאמר )טיכה בי( שטעו
הרים .אמר לו אברהם צדיק גמור הוא ואיגי יכול לילך אצלו שנאמר
ואנכי לא אוכל וגו למה .שכל זמן .שהיחד• -םדום ועמורה.
;'חייתי יושב בתוכה ונראה ביניהן צדיק .והיה חקב״ח• מסתכל
במעשי ובמעשיחם ותייתי נראה צדיק מחן .אבל ׳עכשיו ־אם אלך
אצל אברהם הוא צדיק שלם '׳ואם• יסתכל הקב״ח במעשיו ובמעשי
אם גםצאתי רשע בעיניו הוא עוקדגי .לפיכך ואנכי לא אוכל וגר.׳
אלא הנה העיד הזאת וגו׳ .כל הדברים* הללו החת עושה כדי שילך
•למערת לעסוק בעריות .שנאמר ויעל .לוט וגוי ותאמר חבכירה
״וגו ' .ומחהילח בשחיה עם :אברהם היה.מתאוה לזנות כשאמר לו
אברהם אל גא תהי מריבה ביני וגו׳ הפרך ,נא וגד .טיד דשא
לוט את־ עיניו וגר אץ וישא אלא.ש:תאוה לזנות שנאם׳ ־)בראשית
ל״ט( וישא אשא אדוניו•וגר .וירא את כל ככ־־ וגד )משלי׳ ו׳( •כי
בעד אשד׳ זוגה ־ עד ככר לתם .כ י בלה משקה.-.זתשקץ •וגג׳
שמתחילה היה מתאוה ׳לזנות '•לפיכך אמר אברהם ־הפרד י־ נא
טעלי וגי׳ .־ והיה־ לוט ס ב ר שחוטא ואץ אדם יודע .יאמר ר׳ ברכי׳
י־׳קב״ה :ללוט ־מה -את־ סבור שאת ־ חוטא• .ואץ •אדם יודע.
קורץ• ככל שנה •ושנה ותדרץ ש ת י וגו׳ ובן ש ל ם ח אמר
^ יבקש נפרד • בכל ׳חושיה יתגלע. .כיון שראה
.^"'.
א
) ה  ^ £י  " °אני מבקש מאלו .מ*ד ויםע אברהם לכך נאמ׳
לא ־אביא• • ואלו היי הקב״ה דן כמעשיהם
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היו מ ו ח י לוט ראויות לישרף ב'אש.־-׳אלא' איוייחקב״ת־דן אלא
לפי מחשבות שתשבו ׳ואטרו אבינו זקן ואיש וגו^־טשל .לכתו
שהי׳ לו שדה' .ורעה ארים ולא ג? עשתה השדה .׳כיון• שבקש
בעל השדה זרעו י ולא מצאי מה׳׳יעשה ,הארים הלך וורעעתרומה
 •.ועשתה השדה בא.להכניס לאוצר א״ל הכהן זרע לא־ הי׳׳ לנו ־ואלו־
מניין .אייל׳־ דאיתי שאין זרע ־לזרוע-ונטלתי ׳תרומה וזרעתי וקצרתי
א״ל הכהן ' מה• •עשית מפני שראית -שאין זרע עשית הדבר הזה
אלא לא תכניסם .לאוצר• .כך ראו בנות "לוט שאין .ארם באותן
המקומות .ולא עוד אלא .שהי׳ מבורות שאיך בדיה בעולם-.שאמרו"י
נהפך חעולם'^ כשם רישנחפכח סדום וחברותי /שנאמר -ואיש אין
בארץ י וגי׳ ל כ ת נשקה וגר זרעו זרע תרוטה אמר הקב״ה ׳אלו
כטעשיכן-הייתי דן׳ חייתם חיעין שריפה• .אלא שנתכוונתם לבניו
העולם .אלא לא תכניסם לאוצר לא יבוא'-עמוני וגו ( )תיטה
הא י כתיב על דבר אשר לא יקדמו אתכם( מ י ד  -א מ ר  .אברהם ועם
נעלמים לא אבוא• .י איך לי ־עסק עמרם .ע ם מי שכתוב בהם ׳ לא
> ׳ ' ' ' • '
״ • . ,י
• •
יבוא ^מוני ומואבי :טליק. . .:
,
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 \'2נבייאיים) :שופטים ג״ו( וישר איבימלך על ישראל .
פרק
שלש שנים .זש״ה )משלי כ׳׳ז( ריעך וריע אביך אליי;תעזוב וגוי.
י ריעך-יודיע ״אביך •זח חנון בן-נחש מלך בני עמון .א מ ר דוד )שייב
יי( אעשה ח ס ד ע ם  -ח נ ו ן  p .נחש וגו /־ מה עשה חנון )שם( ויקת
חנון • את עבדי דוד •ויגלח את• תצי זקנם וגו׳ אמר חנון עם אלחיו לא
קיים ועמי קיים .הקב״ה אמר לחם-׳בשבילני )דברים כ״ג( לא
תדרוש שלוטם וטובתם -.י וזה משלח ואומר אעשה׳ ח ס ד עם חנון׳
בן גתש וגו /מיד.ויכרות יאת• טדויהם וגנ• /י זהו ־ריעך וריע אביך. :
)משלי כ״ז( ובית אחיך אל תבוא ביום אידך .זה •יהורם ׳מלך יהודה
שכיון שמלך י עמד והרג י את כל אחיו שנאמר )רה״ב כ״א( ויקם
יהורם•'על •ממלכת אייו -ויתחזק ויהרג את יכל-אחיו בתרב וגם
משרי ישראל) .משלי כ״ז( טובי-שכן ׳קרוב-מאח רחוק .זה אבימלך
בן גדעון .שהרג לאחיו אמר לו הב״ו־ו רשע• שבעולם טוב היה '
״

 (1זאת .היא .קושיית הגאון ר׳ מנחש גי לונזאנו _ .מוהר קשה לפי ןה איך התירו
ב״ד של חד .עמוני' ולא י עמונית •מואבי ובו׳ ביון שהש ה ת מ ה ונראה שסיבה ראשונה
הוא מטעה תרומה ואחייב גוסף עליהש ;  Vדבר אשר לא קרמו ומפני שליא נמצא
מפורש ריק על ידבר אשר• לא קדמו לכן התירו ימ1אבית מפני שאין דרכה של אשה וטי.
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מטך אבימלך בעל שסך שכנו של אברהם והיד .מכבדו יותר .מדאי
שנאסר׳)בראשית כ׳(.ויאמר אבימלך הגדי ארגןי וגו׳ ולא עוד *אלא /
ולשרה -אמר וגו׳ זה דורון י-ומה עשן; לשרת .עשאה מטרונה
והלבישה בגדי מלכות שנאמר )שם( הנה הוא לך כסות עינים •וגר
• למה שלא יתבע בה עוד ברייה אלא יהי שומע שהיא מלכד -והוא
םהירא לומר טי יכול לתבוע .מלכה לפיכך הוא אומר הנד! הוא
לך כהות עיטם .אמר הקב״ה לבנו של גדעון ראה לבעל שמך
שכנו של אברהם כמה׳ כיבדו ואת עמדת והרגת• לאתיך .שנאמ׳
פ*)שופטים ט׳( ויהרוג את אחיו בגי ירובעל שבעים איש על אבן ,
אחת לפיכך אני .ממעטי" ימיך הה״ד וישר אבימלך-עלי ישראל שלש
שנים .למת )משלי י׳( יראת ה׳ תוסיף ימים ושנות רשעים הפעורנה.
ד״א וישר אבימלך .וש״ח),שם כ״ו( 'כורח שחת .בה יפןל וגולל
אבן אליו תשוב .כל טי שהרג לאחיו בו בדבר לקה .הוא• יהורם
עמד והרג בני מעיו.של אביו שנאמר׳).ד״ה ב׳ כ״א( וגם את,אחיך
ביתי אביך הטובים ממך הרגת .ולפי שהרג את בני'מעיו של אביו\
 >4לפיכך יצאו מעיו מן התולי שנאטר )שם( ויהיו .לימים טיטים וכעת
צאת הקץ לימים שגים יצאו מעיו עם הליו .למת כורך! שתת .
בת לפול וגולל אבן ־אליו; תשוב  Jקין הרג את הבל אתיו באבן
,שנאמר ויקםיקין וגו׳ והאיך הרגו.אלא .שנטל אבן זהיה מכה בו
בכל איבריו פצעים׳פצעים עד שמת .מנין שכך אמר למך לנשיו
כי איש הרגתי לפצעי.וגוי .ואף קין נהרג באבן שנאמר ויצא קין
וגו׳ שמה גפל עליו אבן ומת למה וגולל אבן וגו׳ כך אבימלך.זה
הרג לאתיו באבן שנאמר ויהרג וגו׳ על אבן אתת. .וגהרג גם הוא
באבן שנאמר )שופטים ט׳( ותשלך אשת אתת פלה רכב על ראש
אבימלך ותרץ• את גולגלתו ,הוי וגולל אבן אליו תשוב .ד״א
וישר אבימלך-.זש״ד) .משלי י״ח(י..לפני שבר יגבה^לב איש .זד,
אביטלך-שגבח לבו שנאטר•)שופטים ט׳( מקבצו-אליו אנשים ריקי׳ ־
ופוחזים והיו עטו .ולפני• כבור ענוה זה גדעון אביו שאסרו-.־לו
׳״ ישראל)•.שם( משול בנו גם• אתה ! ם בנך גם בן בנך כי תושעתנו
מיד מדין ומה אמר להם לא אמשול אני בכם ולא ימשול בני
בכם ה׳ ימשול בכם .אמר לו הקב״ה אמרת כך .חייך שאני
למעמיד מטך׳ מלך ;שנאמר )שם( וישר אביימלך •ומנין שהיה מלך
שנאמר יילכו וימליכו את אביטלך •למלך .אתה .אמרת 'שלשה
דברים ,שנאמד-לא אמשול אני וגו׳. .הרי שלשה שנים אגי נותן
י

;
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י

^ ^  :ט ל כ י ח שנאמד• וישי ״ וגף • שלש שנים לכך• נאמד ׳ולפני • כבוד,
׳ ^ ; ה»?ו.זיכה אבימלך היה מאריך ימים שנאי).משלי כ׳׳ח( שונא.
 , , /י י ימים והוא •לא עשה כן א ל א נ ט ל בצע מן ישראל
י•  ^ £ע ל ברית שנאמר )שופטים טי( ויתנו• לו שבעים בסף מבית
י לפיכך ל א האריך ימים אבל •לעתיד לבא כשיעקור
• ך
 \ :׳ ן  -יצר הרע מישראל - .הן מאריכו ימים שנאמר).ישעי׳ ס״ח(
״ •
.
. J ...
,
^ י ־ ׳ ע  fימי עמי:
', *gפיק כ״ז כ ת ו ב י ם ) .תתלים ק״י( לדוד נאום ה׳ לאדוני
~ ץ יני• זש׳׳ה )ובדיה י״ג( והיה.בכל הארץ נאום ה׳ פי• ש;ימ
יגועי־.י-.אמר ר׳ •ברכי׳ אמר-הקב״ה ה פ ה שאומר שתן
^ יכרתו יטעו .והשלישית יותר בה .אלו ישראל •שנאמר
^ ^ י״ט( והיה ישראל שלישיה וגוי .והרשעים הבבליים אומרים
לי כ\ .שנאמר•)דניאל ג׳( ורוה די רביעאה דמה לבר אלהין.
ר-הב^ה רשעים שמא כתיב בו דמה לבר אלהא .אלו הי׳ כתיב
ן־היזז לכם פתחון פת .לא כתיב• אלא• רמה לבר אלהין .אלו המלאכים
^ ^ י מ י א ל ה י ט ־ א ם לא מהןתי׳ אומ׳תוץימזו ומזו.״ ימי שאמ׳ הדבר
ל א מכס היה. .נבוכדגאצר ל א מכם היה.בבלי היה .כשלקה
 .אמר • א ת  .ה א מ ת שנאמר )שם( בריך אלההון וגו׳ .ח ס ושלום
־ אטד די שלח בדיה אלא די שלח מלאכיה וגוי .הוי פי שנים
י י ח ו יגיעו .שב לימיגי מטה עוזך ישלח ה׳ מציון .איזה'
' •  ' ? ^ ,י ז שנטלת .תמר •מיהודה שנאמר )בראשית ל״ת( ת ו ת מ ך
\לר וגוי כיון שעיברה הימגו .ויהי כמשלש הרשים וגוי .תיא
^ יגי׳• •גחן ל ה דימום ולא נשרפה• .אמד לו הקב׳׳ה ואתה
י^יתת ופדית שלשת מ ן השרפה .תמר• ושני בניה• .חייך א ף
מציל שלשה מן בני-בניך• מן השרפה .תנניה מישאל ועזרי׳.
)דניאל גי( באדין נפקין שדרך וגו׳ באותה שעה נטליהודדי
^
י לשת כתרים .ח ו ת מ ך זה זרובבל שנאמר )הגי כי( ביום ההוא
* י יה׳ •צבאות אקתך •.זרובבל וגו׳-ושמתיך כתותם- .ופתילך
ל• בית :המקדש דכתיב עיתזקאל:מ"ב( ופתיל פשתים .בידו וקנה
•מרה׳ •ומטך• זח משיח העומד מבני בגיו שגי טטת -עמך ןשלח
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• ״פיק ב ״ ח  -ת ו ד ה • .והי פקד א ת שרת .׳ושיית הן  #ל לא
מאס ת ם ולא׳ יתויק׳ ביר _• מרעים .הן אל• לא ימאס ת ם ז ח א ב ר ת ׳
׳טעשת׳ כמה שנים מצטער ע ד שלא תלד שרת א ע ס "  0ל א הניחו.
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ל י ל א ו נ ו ׳  -ו ל ה ח ז י ק -בץרדמרעים׳ זה^ביתושל אבי*לך!שדדזקו.
^ ר ע צ ^ ן ב ׳ ׳ ד ר כ ל מח
י*;
שהיה ל א ב י מ ל ך ל ו .ולאשתו ולעבדיו ולשפחוהיו ולבהמתר •מצא"
,לבקךן • .יאך ע^ר אלא •סתם פיהם -שלא לדבר ־דבר :נתירן׳צגלא •
יריחו׳בד;.,עיניהם שלא יסתכלו יבה י :אזניהם שלא ישמעו תפלתר׳•.
תשמישן שלא ידבקו עמה .מנין שנא־מרכייעצר •וגו׳ ותאמר בזכותי׳ •
״ ל אשת אברהם וכיון שהתפלל אברהם עליהם׳ מיד ריפאן .
ל
הקדוש בירוד חוא שנא׳ ויתפלל •'אברהם וגו׳ י אמר היקב״ה'לאברהם
אח .־מחפלל על •אחרים'שילדו ושרה א ש ת ך ־אינה' יולדת מיד ודי׳
פ ק ר ןגו׳ לפיכך •אמר הכתו׳ ה ך א ל ־ ל א \ ם א ט י י ה ם  .ד״א והי פ ק י
• את<שרה־זש״ה ולא ידביק •בידך'וגוי" ונתףלך רחםיםיוריחמך אטיר׳
* להן משה.זה-סימן יהא'בידך ־יכל זמן״^אחה'6רחט יעל חבידיךיאף
חב״ח מרחם עלייך יאם׳ אין ילך ׳רחמים על־חבידך איןחקב^׳ח מרחם
עליך .וכן את מוצא -כל• זמן שהית־ איוב אוצף-־ כגגד הביריו' וחביריו
כגג־דו^חיתח מדתי׳חדין מתותח •שנאמר' ועתח׳שחקר׳יעלי־ וגוי״והן*
אומרי׳ ־לו יגם שב •גם ישיש׳ בגידיוגיו׳ וכיון שנתפלל עלי חיבירירמיד
נתרצה לו הקב״ה שנאמריוה׳ שב אתי^שבות'איוב׳ ־אימתי •בהתפללה
בעריירעהו .כך אבימלך• כל וקן' ישתה ־לו" קטטה ׳עם יאברהם* הית
מצטער שנאמר :כי ^צר־עצר־ וגו׳ זכיוךיי־שהתפלל עליו" ־אביהם• טיר
נחרצה על •שעהם שנאמר.ויתצ!'לל ־אברהם וגו׳ ומה יכתיב אתריו
והי׳ פקד את" שרה ' .ד ״ א ׳ ו ה ׳ ' פ ק ר ' א ת ישרה זש׳׳ה ה׳ צבאות'שוב
גא הבט משמים"וראה ופקוד־גפן זאת יוה׳* יפקד את י שרה י כאשר י
אמיר .מה '^׳מר אלא דאה י ימה"כתיב ויוצא אותו החוצה וגו׳ K,yn
אברהם לשמים שאין חוצה אלא שמים שנאמר עד לא־ עשה ארץ
וחוצות.כיון שהעלה אותו לשמים־ אמר־לו ת ס ת כ ל ימה׳ יש 'לטטה
.שנאמו -הבט 1גא השמימה'הרי שהיה ־למעלה מן הכוכבים-שאין
הבט •אלא מלמעלה ל ט ט ה ש כ ך ^ ל ־ א ־ ו מ ר ^ ^ ב  -ה  -ה ״ ט ־ מ ש ^
י ר א  -א ף אברהם העלודאותו •למעלה מן הכוכבים־״ואטר לו ה י ט
גא השמימה אמרילו אברהם :רבוגיישל עילניאת מתסלליעל^אומ׳
לי הבט׳ נא .השמימה ואני־ מסתכל ־לפיכך כ ב ^ ל י ש א ס ת כ ל למטח
 mש א ^ ת לשרה שוב אשוב אליך וני׳ שנאמר 1לד"ם
צבאות •שוב נא-הבט משמיםיוראת ופקד ג6ו זאת"ו*יי׳־>וח־י ל א
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ומקייםמהגשאמרתי־וה׳ ־פקד •את
^ץ! את שרה- .ד״ #והופקד• את ־שרו)

אחדי•

ושארוy

תגוים אשר

בניתי.׳.־הנסרסות^׳אותח שכתיב ־בח חרל׳להיות לשרת
JJ
• תיכנשים ,נטעתי.לתגשמה -למועד הזה •כעת חית ־ וגו׳ והי -פקד
v
ימת עןי״י* —״
^  ' y־  ' ,ד׳יא .ות׳ פ ק ד  :א ת  -ש ר ה  •: .ןש״ה) -ש״א ט״ו;'(וגם
 ' .י א ל לא־ ישקו׳׳ וגוי :אטר־סקב״ה לא אתית -כבשר ורם.
־ י׳?ע־-כשר ודם•מפניישהאכילת-אותו״השוגטית.שנאמר )ט״ב .ד(
? ״כי.:מכל ל ח ם י א מ ד ־ ל ה למועד חזה כעח י חית אח תובקת
:׳^_ יקיים•.:׳• שגאמר־ נתתר האשת ותלד בן למועד-חוחי וגו׳׳ • .על
כמה-־וכםה אני •שאמרתי לאברהם •למועד • ח ז ת  -כ ע ת תית
י '  ,ו לשרת •אשתך - .שאגי;:םקילם לפיכך.־ אמר־.בלעם,׳)במדבר
׳  * Vאיש אל־זויכזברוגו׳ אלא מת :כתיב ותהר ותלד •שרח־לאברתם
•"ליקוניי ׳;^טר-דודל־)תהלים׳ ל׳!ג(* בי ׳•הוא• .אמרי׳ ויהי:הוא• •צוה*
ו י ע מ ו ד ; ,
r
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:

&רק׳:ב״טי.נביאיס •:כי פקד• ת׳־ אתי חנח׳ זש״ת •)ישעיה
״
י* האט ׳־אשכיר־־ולאי אוליד< זו חנה:׳ .שנאמר )ש״א־ז-בי( •ער
ילדפשבעה־,׳ ־אם:אני המוליד לשרה ועצרתי־ לבית ׳אבימלך.
 #עצר.־־ י •ד״א •אם ־.אני *המוסדי׳.לישראל• שנאמר )ישעוה ם׳(י(
 .׳עמוסים .מני:בטן<וגו׳ ועצרתי;:לא״מ׳•שנאמר )שם ימ״ב( כל• הגוים
^יו־ננדג־וגנ. /שכך •בחיב־)שם •י״ד( ותכרתי:לבבל-שם^ושאר ונין
^ ׳ נאום •יחי -שם זה מ ט ב ע י ש ל ת  .ש א ד )עוברי׳ אי( ולא־יתית
^,זריה׳וגר וגץ זהי־מלבות^ יוגכר זה אלוף.־ ׳די׳א־אם אני המוליד
' •  Fשנאמו)£ישעי׳<ס?ו(-כי הלה*גס ?/לדה־ציון את•בניה .ועצרתי
,יל׳ ־סרום^ץשם ני׳א( ׳ומשבית-כמותכן ימותון,:-.זו •,סדום שנאמר
׳ביאשיח^ל״ו(:אלח-בני^שעיר התור-.3אבלילישראל.יוישועתה• לעולם
״תהיה׳ ׳ד״אןי־ביי פקד ־ה׳ את^תגההזש׳׳ה )תסליםיק״ג( •זכרנייה׳
י י ו עמך^פקרגט כישועתיךי-־׳־־־אשרי  -א ר ס שנמצא לו שעה ישל
לציו .בךידודיאוטרי)שם:.ס!׳ט(-ואגי תפלתי;-לך ת׳ עת רצון •.א״לדוד ,רבש״ע:-כל שעת שאגי $-חפלל .׳לפגיך־ז־עשת יאותו עת רצון.
ו  /ח נ ת ביון-שעלתת,׳•.לרגלים ־עם בל ׳.ישראל שנאמר )ש״א-א׳( ,
ייעלה׳ האיש ההיא-־ מעירדימימים :ימימהt־ u-,הפסח/•/ .שנא^)שמות
ישמרת אה.:התקד..־־תזאת וגו /כיון שראתה ת נ ת א ת כל>ישראל
אמדת לפני תקב״ה?• .דבוףבל־תעולמים ה ר י  .ש ע ת •שתתרצה •לי.
וכדני^ה׳־־בךצון עמך. .׳ושני*ירברים 'שאמרת עשה הקב״דד שתיהן.
׳תיאגאמגה-זכהני ה׳<ועשה שנאמר ויזכרה• ה׳•• .היא--,אמרה^,פקדני
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^
־בישועתיך.׳:־ועשה •שנאמד-־כי פ ק ד
 ,ןן
'
'
זש״ה )יחזקאל י׳׳ז( ד ד ע ד כ ל עצי • ד ׳ •
' )שמ
ג מ ה יזה פרעה הךאשון .שנאמר
»&ד.
ל א ב ר ה ם ^נתגי-/
פרעה וגי .־והגבהתי•־ ^
כ״ג( שטענו אדוני וגו׳ .הובשתי עץ לח~זה אבימלך כי עצר?'..
?1-׳(
' יברתי י ע •
׳הפרחתי.עץ ובש זו ש •
י ^ ני
שםי ל׳
ישרה־ ד א וידעו.בל עצי'השדה.
׳וירע כל ישראל מדן וער באר שבע :השפלתי• •עץ גמה־ אלי .
ו ץ שפ
עלי שנאמר )שם בי( ביום א ח ד ימותו׳׳ שניהס- ,
יזה שטואל שנאמר׳)שם( והנער.שמואל משרה• אתי היי וגוי .י י
זהנער שטואל הולך וגדל וטוב. .עליו נאמר ׳)משלי ־מ-יומצא י ת
^
׳,־־ושכל נ\וב .-.׳ ד״א  -הגבהתי עץ שפל .זו י הנה :־ הובשתי עץ
פנינה דכתיב )ש״א ב׳( ורבת בנים אוטללה .הפרחתי yv
׳זו חנה .י כי פקד־ ה׳־• את חנה׳! Viaויגדל* הנעחישמואל ;עם י׳״
אמד דוד),-תהלים-ל״ד( גדלו לי״י אתי׳ ונרוממה ־שמי־י יי  - cו י
פרק ל ׳ כ ת ו ב י ם ; י)שםיק״י( לדוד,מזמור נ א ו ם ׳ לאדוני
•י
 /י ) ק״מ(:אך.׳ צדיקים ־ nnלשמך .וגוי -יתברך
ל ^ .
•שמו של ה ק ב ״ ה ׳ האיך הואי מ ה ב ב ־אח ישראל^ :שאינו יז אות!
:יעד שמושיב את .אבותם אצלם שנאמר ־)*&(•׳ ישבו ישרים את פ יד
שאין •מידותיו ב מ ר ת בשר ודם: .ב״וי שמוליך את בנו לבית ה ט פ ׳ .
והסופר עומד למבקש לתכות את בגו י מפני שברח .זבל זמן^אבי
עומד שם .איגו מכה אותו־בפגיו .כדי שלא •יבקש־עליר\ .־אבל
;  ^ .ל א • .כשיבקש
ל ק #״
׳משילך לו בא ומכה
ילדון את ישראל על ימת שתטאר .הוא^מושיב•את ׳אבותם 1אצלו•
כדי שבשבילם יתמלא עליהם ־רהטים :שנאמר ).מ׳יב י׳יג( ויתן ד'
)רביף
.
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ד׳( לא ירפך ולא ׳ישתיתך'^.לאייירד לבורגשתת .בזכות מי .־ יל*
ישכת את ברית יאבותיך :לכךיגאטר שב־ לימיני .י וכן אתיב*וצא
•בימי דוד ־כשמנה את ישראל ־.הלך ׳המלאךג־להשהיתן• .־שנאמר
 rnvא׳ כ״א( וישלה האלהים׳ מלאך־לירושלים:לתשחיתה וגו/־ מיר
ל ד לי המלאך וישב ״לו בהר המוריה• ואמר לפניו רבש״ע זמר
•»ח^8החניח ברית עם מי שהעלה את.׳בגו על ההר׳הזה.־ •שנא׳
* Vייקרא אברהם שמ המקום׳וגד .הת״ר״)ד״ד-,א׳ כ״א(
ת •ראה ה׳ ויגהם על הרעה • .מ ה דאה • .ר א ה ׳ מ ה  :ש א מ ר
ת

ז

לא^רהם ה׳־יראח .וינחם ה׳ על*וזרעה־ וכן ־דוד ־אומהץתהלים ק׳לה(
" י~יאת:־דבד קדשו יוגד ויוצא עמו בישישוךברנח את •בחיריו*.׳
י פרקי ל״א־ י־ ת ו ד ה • :׳ ויהי א ח ר הדברים י האלח .־׳ וחאלחים
;נסה וגו׳.׳ זש״ת )שם פ״ט( ־לא •אהלל בריתי וגד .איזח בריחי ביום
;י׳הזאו כרת ד .א ת אבדתם וגו׳.׳ ותאיך לא אחלל בריתי .אם •שוחטו
י׳יא ליצתק• א ף תםלאכים׳ נתכנסו •ותי׳ בוכים שנאמר ץישעית ל״ג(
י  Vאראלם צעקר׳-יחוצחנ ־וגו׳ התתילג אומ׳ דבש׳׳ע נשמו מסילות.
שבת עובה אורח •וגו׳.־ אם;שוחטו' הוא־ חיכך עולי רגלים .־היכן׳שכתובי בחן)בטדבר:בי(״ויאמרו׳•־אליו־ בגי ׳ישראל .בטסילח ׳צעלח.
׳•נ#טו מסילות־ -.הלא־ ה פ ר ־ בריח־ היכן הוא־ חברית שחתניח׳־עכ^ו
"אטךיתילרכי ביצחק ייקרא' י ל ך זרע.־ :אמרר!להן יתקב״ת\תיי5ם .־•"לא
"אחלל־בריתי ומוצא שפתי ל א אשנה־- ..שאמרתי לוי־ <קח ־נאי &ת
־'כנןי'וגי ־ ההאיך־אניד-־מקלים־ שתיהן .־־משל• למלך שאמד־־ לאוהבו
׳טתאוהיאני'לראות ׳טוום :על-שולחני• :.הלך אוהבו ימיר זהמא ^את
•הטווס והעמית על ־תשלתן ,־׳ רץ'׳•להביא״ א ת המאכלת ־^לשותטו.
*יוח.־המלך־ואמויילף מיה אתה עושה־.׳ וכי׳יכךל־אמרתי^לךימתאות
י לולאות ־טווס־ )פא״ו בלע״;( על ׳שולתגי־שתוטי,אלא׳ .עומד.
יעלי שהבאת *את־ הסכין הרי פאסין )פאו״אך בלע״ז( לפגיך.י;שתוט
אותו ת ח ת י ה ט ו ו ס  • .־ כ ך  .א מ ר י ה ק ב ״ ח לאברהם התאויתי ליצתק
יהידך לראותו י על• הר •המוריד ־והעלהו שם׳ לעולה ביון שהעלה אותו
־ש #וישם יאותר על המזבח.וגו׳.־א״ד ־הנינא מהו ממעל .שעשה א ת
הטובה מכוון כנגר כסא :הכבוד ־שנאמר )ישע? ו׳( שרפים עומרים
״טטעל־לי -.למעלה מ ן המזבה '.שלה,־ידיו ונטל ־את־הסכיך לשותטו
שנאמר משלה״ אברהם ־את ־ירו וגד צוות ׳.הקב״ת! ויקרא־ מ ל א ך ־ת׳
ימן השמים.־וגו׳ *מפני שהבאת א ת המאכלת לשחוט.־א^תרהרי לפניך
את הבהמה ^שחוט יאותת ת ח ת בנך .מיד י משא .אברהם אתיעיגיו
' * י א ותגוז'איל וגר אמד לו כשם־שעשית׳כךקרבן ראשית שאני
'מצוה את בנך כ ך ־אני מצות :י שנאמר וי^רא-׳אלי־משתיוגו׳־ידבר
'אל־ בני ישראל וגו/־ יהרו־ הבהמה לפניו•-מן הבהמה מן ה ב ק ר
וכךשנו-רבותיגד)-ידמיה ז׳ךאשר לא ־צרתי .ליפתח להקריב .־אח
כתי•' 'ולא־ דברתי •למלך ־מואב שיעלה את בגו על ׳החומה; שנא׳
^ ולא־,עלתה;על״לבי.ש^שתט
•
)מ׳יב ׳. (0
אברהם י א ת בגו אע״פ •שצדתי־ אותי.בפי ואמרתי ל ו  -ק ח נא׳ וגו.
אלא בלביילא עלתה שישחוט •אותר; * לפיכך לא אתלל:בריתי׳:וגר.
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יריא והאלך\ם-גסה א ת •אברהם׳ ז ^ ה ) ת ת ל י ס י ק כ ״ ו ^ ה ל ך ^ ך ו ב ט ז
וגו׳' הלך .ילך זה׳אברהם;•-כאשר א ס ר לו לך לך אל ארץ המוריח־
יובבת .לסד .בוכהז ׳ בלבו היה בובת אתמול ־אמד ׳לי יהקב״ה כ"
־ביצהק יקרא-לך זרע מד .ועכשיו אטר .לי לך •שותטו נאמן *הוא
•עלי):נםטי׳ ט׳( ומצאת א ת •לבבו נאטן •לפניך! -והי׳ מהלך לעשות
רצון הקבי׳ה ומושך-ביצתק .נושא משך •הזרע.־  -־ביון- ,שאמר׳ לד־׳אל
^תשלת ידך •.חזרו.׳בשלום לבתיהם .-.וישב אברהם אל ־נעריו וגי•
׳התתילו ,אומ׳ בוא יבוא־ ב מ ת נושא:אלומותיו• .חשב• עצמן באלם
 .ותרש ושתק ! ו ל א א מ ד דבר .שנאמר )תהלים ל״ה(־ 1אגי*־בהר.ש:.לא
•אשמע  -וגו׳ .לכך״נאמר בא• יבוא ברגה• נושא .אלומותיו; •.כד״א
:והאלהים •נסה זש״ת־נשם־קי״ט(.חשתי זלא־התמהםתי לשמור מצומיך
•זה אברהם שהית־הולך״׳•במהרה ,לא כשם• שהיה לוט .בן אתיו
.ויתמהםה-וגו׳• .אבל אברהם תשתי׳ ולא• התמהמת^ וגד-כיון שאמ׳
•לו ק ח  :נ א • .מיד השכים אברהם בבוקר •וחיה •מהלך: .׳ולא-׳־ראה
כלום• יום א׳ והלך וישב לן-שוב השכים יום ״ב׳ ולא*.דאה •כלום
׳משאמר לו )בראשי ב״ב( על•:אחד ההרים האילח אשד וגן בשלישי
•ראה לשכיגה עוםדח־ •בהר שג׳ ־ביום השלישי •.וגו׳ ^נאמר כאן
.מרחוק וגאמר להלן).ירמיה ל״א( מרהוק• ה׳ :גראה^ל^וגו׳ד*׳ •ולממ .
יביום השלישי-ולא מיד״ א ל א  .א מ ר •הקב״הכדי שלאי יאמרו אומות
'העולם י מפני יראה •הקריב .אברהם ־אתי .בנו ־כשנגלה־ הקב״ה • לו.
:.מיראתו נטל דעתו• הימנו־ והלך ׳והקריב את־ בנו .שאילו אוחד שעד.
א ת ת היה חוזר בו .לפיכך א מ ר הקב״ה יעשה .שלשת ימים מצטער
•ומבקש א ת המקום ׳כדי שידעו'הכל שבדעתו׳ובאועה הקדיבו ולא
הזר בו -.הה״ד ביום השלישי וגו׳ כיון י־שבא ־ לשותטו״.מידי נכמרו
ךחטיו של-הקב״ת-זצווח־אל׳תשלח ידך וגו../א״ר אבון בשם דביחלקיה .טפש לבם של ׳שקמין ..שהן א ו מ ת ם ־ ^ י ש ^ ו י ק  ^ -״ ך . ,ו מ ה אם?בנו של אברהם-כשכאדעשבא לשוחטי ולאשכול •לראותו
•ממגר אלא״מיד צוות •אל תשלה ידי * ל הנער וגי/־ ואילו-היה
•לו• בן היה^מניהו ולא היה הוא-׳חופך •את• העולם ועושת אותו
תהו ובהד.׳ ל פ י כ ך שלמה אומר )קהלת  Hיש ^ ח ד ואין שגי•וגו׳
^.
ך',
ץמפגי תיבתדשל.ישראל־ קרא ׳אוהן:בנים שגאמריבגיד ״,דלפדלךל״ב נביאים־) .שופטים-ב׳( ואלחהנוום־-אשריהניח
.ה׳•• <נסות-בם>את:׳ישראל-זש״ת )תהליס:נ״ט> א ל תהרנם-פףישכחו
•.עמי־-הניעמי׳בהללך •והורידמו&-גמגו״*;׳י .־מיום שנגלה-הקב״ה
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^ י ^ ל א נראה 'לו ׳אלא ביד ־מלאך'שנאמר)שמות יג׳( וירא מלאך
• ^'ליויבלבת אש וגוי .זה 'מיכאל :באותה׳־ שעה״היה מ׳צגמר את
משה וישראל בים .שנאמד־)שם י-״ד( ויסעי׳מלאך האלהים .במצרים
)בטרבר ל ( וי׳&לח *מלאן* ויוציאנו ממצריים' .וכיון שבאו במדבריועשו'
אותי• מעשה; פיסל צזשה את המלאך ולא בקשו .ולא עוד" אלא
?גאטר לו דקב״ה).שמותי כ״ג( "השמר •מפניו ושמע בקולו וגו /ביון
משה' •')שם(־ כיי לא ישא לפשעכם^ התתיל אומר ולמה לגו
\ ר  1טי שכתוב"בו )טיכה,ז׳(-טי אל במוך ־נושא עון וגו /וליטול
^ שכתוב '5ו כי י ל א •ישא" לפשעכם .׳אטר ליי :אם •איןיפניך תולכים
י '• אמר לו כך־אני׳עזשה^יפני׳ילכו'והניתוהיילך .יוכל זמיןישהיה
מ^יז קיים לא"היה לו רשות׳ למלאך 'ליראות .עדי שעימר יהושע
י״יי^ו ונגלה".׳ -שנאמד•)יהושע ה׳( ויהי בהיותי יהושע וגו׳ י אמר לו
?מלאך בבקשה מ מ ך שלא י תפםול אותי :כשם שפייםל אותי משה
לי -יכטה' שנים תבוש ;•.״ועכשיו באתי ל ש מ ר אתכם .שנאמר
^
)׳»ם('•ויאמר •לא כי א נ ^ ש ר צבא־ י וגו׳־־ומאותה שעה־ צוה־-־הקב>'ת־'
"טלאל'שינית •"בני אדם״מן"האומות .׳שמא יעשו'•תשובה• .נון רחב
.י׳יינה' .ועוד• שילמדו ץעוראל ־בהן־״לעשות מלתמה.״~לכךי נאמר
' ילי^ג׳׳ט( אל תהרגם פןיישכתו עמי שלא ישכהו •ישראל'לעשות׳
מלחמה־ •.ועוד שיהנסו׳ בהן .עא& אינן• מניתן את׳הקב־״ה .ולא
ק י עם א״ה .ואף אני מבלה שונאיהם :הייעמו בתילך והורידמו
טגיננו ה* .׳בזכותי מי.׳"בוכות ?ןברהם .אל תירא אברםיאנכי־מגןלך.
ף ו משה* יאוימדתדבריםיל״ג( אשרייך ישראל "וגו׳'מגן עזרך וגו׳'ובך'
י ליהושע*)יהושע־ י״גך אתה זקנת וגו׳ והארץ גשאירה הרבה׳
מאוד לר^תה-״אף ע ל י פ ^ כ ן א נ כ י יאורישמ־׳׳ מפני בני ישראל" לכך
אטי ואלה*הגדםד״א ואלה'־'הגוים־זש״ה )תהלים ם׳( נתת ליראיך •
גף להתנויסט' ׳מפני קשט־' מלה׳; י בוא וראה מה בין דורוור הראשוגים
ליורווז האחרונים .אברהם נפה אותו הבי׳ה שנאמר )בראשי׳"כ״ב(
יי׳אלהים צםה״יאת אברהם.׳דורי:המ׳דצר*נסה' אוחיםייתקבי׳׳ת-שנאמ׳•
)שטות 'צ1״זך הנני־ מטטיר לכם׳ לתם :וגו׳ .ואילו ־טתנםין באומות-
[*נאמר אלה־ הגויםייוגו •-/משל •'לעשירי שהיה לויצרמים' .כשראת
אייתי יץ טוב׳היה שותה־* .כשראתינאת היין-׳.רע הית גותגו לעברו
לשתיותוי כך אברהם שהיה־ צדיק״הקב״ה־ ניסה׳' אותו• .יאבל אלו ביד
תאומות"ואלה הגזים.־'ד^יא ואלה הגרם׳.׳ וש״ה׳)ד״ה אל ט״ז( אמרו
י׳ישיענו״יאלהי ישענו וגו׳"אמרו לו ישראל רבון כל העולמים .עד
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אימתי א״ד .שולטין עלינו . .עד ׳אימתי משעבדין ׳אותנו .וכן ה י
אומר )תהלים י״ג( עד אנה ירום אויבי עלי .אטד להם ׳הב״ר•
הדבר תלוי׳בכם ,עשו תשובת ואני טכלת אותם ^.שנא׳ )שםפ׳^(
לו עמי שומע לי ישראל בדרכי יהלכו כמעט אויביהם אכניע •ועל
צריהם אשיב ידי .אמרו לו ישראל וכשתעשה אנו מקלםין אוחד־
שנאמר )שם ק׳׳ד( יתטו הטאים מן הארץ וגו׳:
פרק ל״ג כ ת ו ב י ם ) .תהליםקי״בךאשרי איש ירא א ת דיי•
•
זש״ה )קהלת י״ג( סוף דבר הכל גשםע וגוי .כיצד סוף כל תאדם•
אין דבר הביב י ממי שהוא מתירא מן הקב״ה .שנאמר סיר
דבר וגו .בנוהג שבעולם אדם אומר להכירו עשיר אני .ויש לי
חיטים הרבה .ושטן ויין הרבה.׳ אמרו לו תביריו הרי הכל יש ביח״
יש לך אוצר היכן ליהנם .אם אין ל ך • אוצר אין בידך כלום כר
טי שהוא עשיר ותכם בן דעת .ואין בידו יראת ה ט א אין ביה
כלום מנין שנאמר סוף דבר וגו . /לטה כי זה כל האךם לפיכד
אמר דוד אשרי איש -וגו׳ זה אברהם .שנאמר )בראשית כ״ב( כי
עתת ידעתי•וגו .במלותיו חפץ מאד.זה אברהם שנאמר עקב אשרי
שמע אברהם וגו 7גבוד בארץ יהיה.זרעו )שם כ״א( כי ביצתק
יקרא לך זולע .ומת •כתי׳ )שם כ״ו( ויגדל האיש וילך חלוך,וגו׳.׳
דור ישרים יבורך )שם כ״ד( -ואברהם זקן א ף לבניו ויהי אחרי מות
אברהם וגו׳ .דור ישרים יבורך:
פרק ל ״ ד ת ו ר ה  .ואברחם זקן בא בימים .זש״ה )משלי
ל״א( אשת היל מי ימצא יוגד .כל •הפסוק הזה נדרש בשרת ,למת
שכתיב למעלה ואהרי כן קבר אברהם וגו .כיון שמתה שרה מיד
קפצה עליו זקנה .ואברהם זקן .ורוה הקדש צוותת ואומרת אשת
׳היל וגד• .משל להובל• גבור )פי׳ מנהיג הספינה( .שהיה לו םפיגה
׳כבש את הטים ו א ח הרוהות :ב א עליו פירטין)פ*׳ שוללים ושודד?ם
בלע׳יז קור״םאר( ועמד והרג כולו• • לאתר זמן תגיע לפתת הליםז
^ )כמו שאמרו פעם אתת לא נכנמו לליםין ובא" עליו רוח קשי״
ונשברה .עד.־שחשיבה )עירובין מ״א( פי׳ בלשון יוני תוף הים ומושב
הספינות( ו מ ן עליו רות קשת •ונשברת -ספינתו .דחתיל ימבק׳&
רתמים סבני אדם ..בבקשה.׳סכם הצילו אותי .אמרו לו •אחסה*
היית מכבש א ת המים והורג-־ את תפיר״טין .ועכשיו אתה מבקש
מן אתרים שןצילז א ו ת ך אמר להם •כל זמן שהיתר .ספינתי ^קיימח
הייתי.גמר• ולא הוצדכתי שיםייעוני• .ועכשיו נשברה ספינתי -נשבר
י

כחי• כך אברהם גבור באו עלץ פירט״ץ ועמד והרג כולן ,שנאטד
)כראשית י״ד( ויהלק עליהם וגו׳ .ומל לעצמו ולישמעאל ולילידי ביתו•,
שמונת עשר ושלש מאות וכל מקנת כםפו ביום אהד .ר א ה גבורת
שהיתה בידו .שנאמד )שם י׳יו( בעצם היום הוד .נמול וגו׳ .אמרו
לי אתמול .היית שולט בכל העולם .דכתיב )שם י״ד( ברוך א ב ד ם
עליון וגו׳.־ ועכשיו את אומר גר ותושב וגו׳ .אמר להם ומה
^
ע׳עדי שמתת אשתי .שנאמר )שם כ״ג (.ואקברת מתי וגו׳ מיד
ואברהם  • Fאשת חיל מי ימצא .זי שדה )שם י״ב( .כי אשת
יפת טראה א ת  .בטח בה לב בעלה־)שם( אמדי נא אחותי א ת .
י^לל לא יתםר .ואברם כביד טאד .גטלתהו טוב ולא רע' .ולאבדם •
 .היטיב בעיבורה .דרשה צמר ופשתים •שאף היא ד\יתד .מקיימת את
המצות כאברהם כל אשר תאמר אליך שדד .וגר .היתד .כאניות
• סוחר .שהיתר .בעבר הנהר ובאת לת לארץ.כגען .ותקם בעוד
לילה וישכם אברהם בבוקר וגו׳ .זממה שדת ותקההו זה שרר.
המכפלה .שנאטר ויקם השדה והטערה וגו׳ .מפרי כפיה גטעה כרם
)ישעיה ה׳( כי •כרם ת׳ צבאות בית ישראל .תגרה בעוו טתניה.
כשעה שבאו הםלאכים לאכול אצל אברהם .טהרי שלש סאים
'׳\גו׳ .טעטח כי טוב סחרח .ולשרת אטר וגו׳.׳ ידח שלחה בכישור
יגו׳ .גרש חאטת תזאת .לא תירא לביחה טשלג ..שהתנה חקב״ח
עמו שמכות מילת ושבת אין.בניו יוררין לגיהנם .כי כל ביחד .לבוש
שנים .שנים שבת ומילת .מרבדים עשתה ל ה  .אימתי כשאמרו לו
)בראשית .י״ת( ויאטוץ אליו איה וגו׳ .אמרו לה הרי את מבושרת
׳שבניך עתידין לעשות כדגים .להיות לובשים בגדי כהוגה .ומשמשין י
באהל מועד שגאמר )שמות כ״ת( ועשו את האפוד וגו׳ .כיון שמתת
שרה קפצה ,עליו זקנה והזקין .מיד גורע בשערים בעלה וגוי .ד״א
ואברהם זקן זש״ה )טשלי כי( תפארת בתורים כתם וגו׳ .,.את מוצא
עשרים דור מאדם ער אברהם ואין כתיב באחד טהן זקנה ..אלא
י־יאכ והבן ובן בנו ער ארבעה דורות עומדים כאתר .ולא היה
־אדם יודע איזה הוא הזקן .ואומר זה הוא.׳הבן ואיזה הוא בנו.
אלא היו דומיו זה לזה .ולא מכבד הבן לאב .מפני שלא היו.
יייעין• שנאמד׳)תחלים ע׳יח( ויכל בחבל ימיהם וגו׳ וכיון שעמד
אברהם כבדו הב״ה בעטרה' זו .משל לטלך שהיה לו אוהב .אמר.
לו אס אתן לך כסף.וזהב ועבדים ושפתות יש לך .אלא הריגי .
נוטל .עטרת טראשי וגותן בראשך.״ כך אברהם אוהבו של הקב״ה
א
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שנאמר )דיה ב׳ כי( ז׳רע אברהם אוהבי .אטר^לו הקב׳׳ת
.לך-זהב :יש לך\ ׳־שנאטר )בראשית י״ג( ואברהם* כבד מאד .אלא
ראה מה כתיב־ בי )דניאל ז׳( ושער ראשיה כעמר נקי כך אני
עושה אותך י שתהא׳ עטרת ת פ א ר ת  .הה״ד )משלי ט״ 0עטרת
תפארת..שיבה והיכן היא נטצאת )שם( בדרך-צדקה •הטצא:
פרק ל ״ ה נ ב י א י ם  . .והטלף דוד זקן.׳ .זש״ה )קהלת חי(
אץ אדם שליט בריית וגד .אץ אדם• ־ בעולם שבא ־למות ואומי
הריני סותם פי ואין הרות יוצא .או אזנו או גחית .אינו יכול•
שאינו יוךע 'מהיכן הוא;יוצא .אלא כשבא קיצו־ פורח רוצא לו. .לכר
נאסר אין אדםישליט ברוח אלא וישוב העפר וגד .אמד די.סימון אל
תאטרכן .אלא והרוח תשוב• אל האלהים כאשרינהנה אם כשם שנתנה
היא זכה וטהורה וקדושה לכך 1הרוח תשוב pv .אביגיל אוטרת לדוד
)ש״א כ״ה( והיתד׳ נפש ,אדוני וגוי מפני שהיה דוד^יצדיק גאטר
עליו כך .איזה הוא הצרור'הזח של חייט :כביכול•)ירמיה־יי( והי
אלהים' א ם ח הוא אלחים חיים וטלך עולם) .ש״א כ״ה( ואת :נפש
אויביך יקלענח וגו׳ .טפזרה בארבע רוחות העולם .׳ושוב באה בכף
הקלע .והטלאכים טפורין אותה .ושוב .חוזרת .ואלו הן ׳נפשות של
רשעים .לכך נאטר,ואח נפש אויבייך׳וגי .אץ אדם שליט וגוי .ואץשלטון ביום המות .שאפילו אדם י גדול או טלך או שדיגדול! כשהוא
מח אינו מת וכבודו עטו .שנאטר )תהלים ״נ׳׳ט( כי לא במותו יקת
הכל ונו׳ .וכל זמן שהיה דוד הצדיק יקיים .הית נקרא מלך )ם״א
א׳(־ והמלך דוד זקן :והיו קוריו לו אדני המלך .והכם ומלאך .שכן
האשד ,התקועית אומרת לו )ש״ב׳י״ד( ואדני חכם כחכמת מלאך
האלהים .וכן יונתן בן אביתר הכהן אומר לאדוניהו )ם״א א׳(
אבל אדונינו'המלך דוד המליך את שלמה וכן בת שבע;אומרת
)שם( יהעאדני המלך דוד לעולם .וכן נתן הנביא אומד לו )שם(
אדני המלך אתה אמרת אדוניהו וגו׳ הרי• כמד .כבוד וגדולה והדר
היה .לדוד .וכשהגיע זמנו למות אין כתיב שם .לא מלך ולא אדוני
ולא "הכם ולא'מלאך' אלא שמו בלבד שנאמד )ד״ה א׳ כ״ג( ודודי
־ ׳זקן ושבע ימים )ם״א ב׳( וישכב ח ד )שם( ויקרבו ימי דוד למות.
לכך אמרי שלטה אין שלטון וגוי .ואין משלתת במלתמד ,לא כמלכי
•בשר.ודם .א״ר-אחא,בשם ד סימון כשד״טלך מבקש• לגיון שר
 הצבא כא ליטול את הלגיון•.־ והן מתנן לו כסף וזהב הרבה .והואנוטל מהן ואינו טשלתן א<א משלת• אתרים תתתיהם .אץ יבמות
י:
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כן* ואיךמשלתת במלחמה ולא ימלט רשע אה׳ בעליו.איש בעונד
וגוי .ואם* תאמר הרי הצדיקים עושין כמה צדקות ומתים .אלא לא
דומה )משלי י״א( לא יועיל חון וגו /ואיגד מח מי שהוא עושה
צדקה .אלא חי לעולם ;.איגו אומר כן אלא )שם( וצדקה חציל •י
ממות .אע״ם ׳שהצדיקים מתים בעולם'ההד .אלא לעתיד לבוא הם
היים לעולם ולעולמי עולמים :אבל.־ הרשעים בעולם תות ובעולם
•הבא״־וץ מתים שנאמר לא יטלט *רשע וגו׳ ומשהוא דנן מחזירן ־־
לשאולשנאטר)תהלים טי( ישובו רשעים לשאולת• וגד..אבל הצדיקי'
עליהם נאמר והיה לי אטר ה׳ צבאות וגו׳ אטד דוד לפני הקב״ה
רבש״ע )שם ע״א( אל ׳תשליכני לעת זקנה וגד .כשתייתמינער הייתי
יוצא למלחמה ונותן נפשי על בניך . .ועכשיו שהוקנתי אין בי עוד
כח והן אומרים עד מתי הזקן זח• יחי .שנאמר )שם מ״א( ארבי*
יאמרו רע וגר בבקשה ממך נם עד זקנח ושיבח-וגו׳ א מ ר לו חקב״ח
וכך׳•אני עושת עישעיה םי׳ו(׳עד־זקנת אני הוא ועד שיבה וגו׳ .ר״א
והמלך דוד זקן .״זשז׳ה )משלי י כי(.מלך יושב על .כסא דין ־מורח
בעיניו• כל רע.׳ בוא •וראה־כשהרשעים מתגדלין בעולם• חיה רעה
באה לעולם וכשהצדיקים םתגדלין בעולם •תכל ששין־ ושמהיך
כשהומלך דוד היו הכל אומר׳ והמל״ךץפי׳ וה לשון שמתה־ הוא ומלת
־והמלך דריש כשתי׳תיבות ו ה מ ל ך דוד( כשהומלך צדקיהו היו־ הכל
אומר׳ וי דמלו״ך צדקיהו בן יאשיהו עליהם הכתוב אומר)מלאכי גי(
־ י .׳ ..
־
־
ושבתם ו־איתם בין׳ צדיק לרשע יונו׳*:
 :פ ר ק לי׳ן כ ת ו ב י ם ) :תהלים •קכ״א( שיר למעלות •אשא ״
עיגי אל ההרים וגד וש״ה זשירי-ב׳( עד שיפוח י היום וגו׳־ לפי שישראל
משתעבדים במ לביות הם אומרים ךבון כל העולמים ער מתי םשתעבדי׳ י
בנוי שנאמר )תהלים״י״ג( יעד אנה אשית עצותיבגפשי וגו׳ .והקב׳׳ה
אומר לחן .ע ר שיפוח חיום ׳יפוח יומא ואינון .ערקין .שנאמר ונסו
חצללים אלו חמלכיוח' שנאמר )ירמיה ו׳( אוי לגו כ י פ ג ה חיום כי
ינטו ־צללי ערב וכן משח אומר )במדבר י״ד( ס ר צלם מעליהם וגו׳*'.
באותה שעה-ישראל יושביו בשלוה ואומרים ).ישעין .ל״ג( לבך
יהגה ׳אימה זגו׳ אימה זו מלכות בבל שנאסר' )דניאל זי( וארו תייוא
רביעאח דתילא אימתני •ותקיפא) .ישעיה שם( איה סופר איה הן
הנטקין שלה .איה שוקל .היכן הן גולגליאות שהיו שוקלין .להן
המס .והקב׳׳ה •אומר להן אל תתירא )שם( את עם גןעז לא ־ י
תראה .וגםו הצללים .תםרין• שגי דברים .ותוזרין ש נ ^ דברים .י
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שנאמד ׳)שם"נ״ב( ופדויי ה׳ ישובץ •ובאו ציון •ברינה 'ושמחת וגוי•
הרי שנים .ונסו ינץ •ואנתה הרי שנים .לפיכך הוא אומר עד
שיפוח היום ונסו הצללים .מכות טי • .מ מ ת שאטר אלך לי אל
הר המור זה אברהם .מד ,הטור ראש לבשמים כך אברחם ראש
לצדיקים, .ואל גבעח הלבונה• זה יצחק שקרב במזבח כלבונה
שנאמר )בראשית ב״ב( וישם אותו על חמזבח וגוי .י אמר לו אל
תשלה ידך אל הנער .התחיל"יצחק צווח .אשא עיני אל ההרי׳
וגד .לא עשה .אלא וירא והגה איל וגו׳ אותה שעת עזרי מעם־
ה׳ וגו׳. :
פרק ל״ז ת ו ר ת  .אלת תולדות .יצחק '.זש׳׳ה )יהושע כ׳יד(
כה אמר ה׳ אלהי־ ישראל בעבר הנהר־ וגוי .מ א וראה׳ מה הבנים
"כשרים מתנה גדולה הן .את י מוצא כמה גדולחנתן הקב״ה לאברהם
שנאמר ואעשך לגוי גדול וגו׳ ואברכה מברכך וגו׳.־ ומפני שלא היה
לו •בן.התחיל אומר להב״ה במיה אדע :כי אירשנה .מה הנייד. ,שנתת
לי כל טובה שבעולם ובנימי .לא נתתי •לי שנאמד ה׳ אלהים מת
תתן לי וגד•'.אמר־ לו הקב״ה -אני נותן לך שנאמר )משלי ח׳(.
להנחיל אוהבי יש )שם י״ג( טוב ינחיל בני י בנים .לפיכך גחן •לו
מתנה גדולת א ת •יצתק )יהושע כ״ד( שנאמד ואתן לו את יצחק.
ומה ראה לומר׳ י רו אלהיט מה חתן י לי אלא מתהילה היה אבדתם
אםתרולוגץ והיה רואה במזלות שאינו• מוליד לא היא ילא שרה.
 .אף כל האםתרולוגין היו רואיו:כך .התחיל אומר לתקב״ה דבש״ע
איפשר לי שאני מוליד. .שאף הכל .אומרים כך ולא האמנתי עד
שראיתי אף אני בטזל. .אטר לו הקב״ה אל תסתכל עוד בדברים
־הללו .צא •לך מן המידה הזו שנאמר• ויוצא אותו החוצה:וגד.
ומה אמרו לך הכל-אברם אינו מוליד ושרי אינה יולדת -שנאמר
ושרי אשח אכרם וגו•/אימתי .אתם• מולידין .ולא .יקרא עוד• את
.שמך .אבדם ונו׳ אף" שרי:אשתך ...ל א  ,ת ק ר א י את שמח• שדי.־־ וגר,
'•הוי אברם .אינן מוליד .אבל •אברהם מוליד .שרי איגח • יולדת
אבל שרה ־,יולדת• .שנאמר ותהר ותלד י שרה וגו׳ ל כ ך  -נ א מ ר (
" '.אלח תולדות׳ יצתק וגו /ד״א ואלה תולדות יצתק זש״ה )משלי
י י׳׳ז( עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם .יש בנים׳ טובים
?
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לאבוחס .ויש בנים רעים נוטלין עיטרה־ מאביהם
'^ ,
י )בראשית ט׳( וירא ה ם וגר אבל שם ויפת ויכפו א ת ערות
\ ~ ׳ • ישמעאל עובד ע׳׳א •אבל יצחק שה עולתו של הקב״ח
לאביו .אלה תולדות יצחק) .שם מ>׳ט( ראובן פחז כמים ־
י
יייסף )שם מ״ה( םה־ו ועלו אל אבי •וגו /אבשלום )ש״ב י״ז(
^
 ' " ' ,המלך לבדי .ושלמה) .ס׳׳א א׳( ותרכבתם א ת שלמה
ע^ הפרדה אשר לי וגר .עמד יחזקיה והוסיף על ,העבודה י
 ^ .י )מ״ב י׳יח> ייעש הישר בעיגי ה' בכל אשד עשה דוד אביו.
י זקנים בגי בגיס .אלח חולדות יצחק .ד״א אלת תולדות
'
^  • Pזש״ה )ישעיה ס״ה( לא יגעו לריק ולא ילדו לבהלה' למת
ח ל ברוכי ה׳ ה מ ה וגר .לא יגעו לריק-זה אברהם ושרה שהרבה
עד שנתן־ לתם יצתק .ולא ילדו לבהלה שאילו הגיתוהו אצלי
* י ג א ל היה.הורגו שיאמר )בראשית כ״א( ותרא שרה וגר ואין
?  ^ -א שהיה מבקש להורגו ;.שכן-שלמה מפרש וטשלי ב״ו(
טתלהלה חיורח •זקים וגר •כן איש רמה א ת רעהו וגר .אטד
יקכ״ח א ס הורגו,מנין עולמי עומד ".התחילה שרר .אומרת גרש
* ט ת וני• אלת תולדות יצתק .דיא אלת תולדות יצתק ודדי כבר
נאמר אלה תולדות ישמעאל .וכאן אלח תולדות יצחק בן אבדתם
יכיל שניהם דומים ח ם ושלום .זש״ת )תחלים א׳( כי יודע ח׳ דרך
יי־׳יקיס וגר משל לתרבא )פי׳ תרגום הלב תרבא( של המור שנפל
שמן ורד .אעפי׳י שנעשה-ריתו יפה משמן הורד .אלא סופו תוזר
^םיחותו למוח שהיח .כך תרבא של חמור -זח חגר תמצרית.
שנאמר בהן )יתוקאל-כ״ג( אשר בשר המורים בשרם וגו ./נדבקה
ע  °אברהם וילדה לישמעאל .אלה תולדות ישמעאל• '.אלא
סיפח-חורה לסריותה שנאמר )בראשית כ״א( ותקח לו אמו אשה
־מאיץ מצרים .שהיתה הגר מצרית .אבל ראה מ ה אברה •מצווה
בשבילו לאליעור )שם כ״ד( אם לא אל בית אבי וגו ,/לפיכך אלה .
תולדות יצחק וגו׳ אבל ישמעאל אשד ילדה הגר המצרית וגו/
אברהם הוליד את *צתק .וכי איני יודע שאברהם תוליד..את יצתק
א״י חנניה רבה .משל ליונה •שהיו הנצים והעורבים רודפים אתריה.
בי־חה מהן ונכנסה וישבה על קינה .והי׳ בני אדם אומרים ביצים
ל ל י מן הנץ הן .תה אומר מן קעורב הן .אי׳ל א ח ד כל זמן שהן
ביצים אינן ידועוח אם של עורב הן .א ם של נץ הן .אלא הגיהו
ער שתלד ויעשו אפריתין ואתם יודעין מטי חן כך נטלטלח שרה
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פעמים׳ הרבה :אצל' פרעת :אצל איביטלך * .כ ך התחילו ־אומר
לא עיברה אלא מפרעה .זאלואוטר׳ לא עיברה אלא מאבימלך.
אמר להן הקב״ה )תהלים ס״ג( יסכרו פי דוביי יעקר הסתיט עד
שתלד .ואתם רואין למי הוא דומה .מיד צוה הקב״ה ל מ ל א ך ־
הממונה על צורת הולד- .אמר לו אל הצו -אותו דומה לאסו אלא
לאביו- .שידעוי הכל שאינו אלא מך אביו .׳׳מיד יצא דומה לאביו
לכך נאמר אלה חולדות־ יצתק בן אבריהם , :׳!.
פ ר ק ל ״ ח נ ב י א י ם ) .מ״א א׳{ והמלך דוד זקן בא בימים
זש״ה )ישעי׳ מ״ם( וקוי ה׳ יחליפו כח אמרו רבותיגו שלשי־עשיה
שנים עשה דוד חולה ומוטל במטה ושבעה כרים היי מחליפים
מתהתיו בכל יום .ממה שהיו טטסין שנאמר )תהלים-ו׳(־ יגעתי
באיתתי ־וגו׳ אלו שלשי עשירה״ שנים שהיה טתיםר .״ בשביל שעשה
'אותו מעשה )כל שונאיו׳ היו אומיים אימתי הוא מת זה שנאמר
)שם מ״א( אויבי יאמרו רע',לי מתי ימות י ואבד שמו ער-שביקש
רחמים מלפני הקב״ה ואמר לפניו דמנו של עולם העמידני בשביל
בית המקדש שמסר לי שמואל הנביא .אלא בבקשה ממך ח ן לי
•קיט׳ייאטון .שאעטוד מן המטה ת ה ואשלים להם מגילת בניך בית
המקדש שגאטר )שם( ואחה יה הנני ,והקיטני ואשלמה -להם;
הקימני מן המטה ואשלים לחם מגילת בנין ביח המקדש מיד שמע
הקב״ה את תפילתו ועמך מן המטה שנאמר )ד׳׳ה כ״ח( ויקם דוד
המלך על רגליו והיכן אדם עומד לא על רגליו .ומהו על רגליו
אלא שנרפא ונעשה בריא ועמד ברגליו מ א ח ר כל אותן השנים.
ומםר להן מגילת הבית׳ הכל בכחב מיד ח ׳  .ע ל י חשכיל )דייה א'
כ״ח( ויתן -דוד לשלמת בנו את תבנית האולם וגד־ ותבנית ־כל אשד־׳
^היה ברות עמו .לפיכך נאמ״ ׳״)ישעיה ם׳ים( וקוי ה׳ יתליפו כת•
ד״א והמלך דוד זקן .זש״ה )דברים י״א( למעךיירבר ימיכם וגד.
^׳ ואברהם ־זקן ,בא־ בימים אלו ימי .עולם הבא )תהלים כ׳׳ז( שנאמד
שבחיי בביתעה׳ כל ימי היי .לעולם הבא שאין בהם טעם ימות
שנאמר )ישעיה כ״ה( בלע המות לנצח י וגד .־ ללמדך שבעולם הזה
 ,אף מלאכיי'השרת בוכין על הצדיקים ״למעלה .כשם שבוכין בני
אדםילטטה .ולעתיד לבא אין יעוד בכיה )שם( שנאמר ומחה ה׳
דמעך•; מעל -כל.־ פנים .ואין פנים ז אלא טלאכי השרת שנאמר
)יחזקאל א׳( ודמות פניהם פני אדם וגו׳ .לפיכך והמלך .דור זקן
ויכסוהו כבגדים וגי׳ .עליז אטד שלטה )קהלת ט׳( שבתי וראה
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אחמול )ש״א י״ז( וימהר דוד ויידץ ׳המערכת וגו׳\ ׳ועכשיו
^
^ <יף שנאמר )ש״ב,כ״א( ויעף .דוד .אתמול י מלבישין אותו.
״ א י׳יז( לא אובל ללכת באלה כי לא־ נםיתי ממת
\ ~ וגופו ה ם עליו .־ ועכשיו )טי<א אי( ויכסוהו בבגדים ׳ולא
י
י• שנצטנן גיפו מפהדו של מלאך .כשהטעת אותו מלאך
<• ומנה א ת ישראל .באותה שעה )דייה א' כ׳׳א( וישלח
טלאך לירושלים להשחיתה וכשהשחית' ׳ וגר .מה עשה
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 ' rשבעיב אלף איש מיד וכהשתיח ראה ה׳ )דייה;א׳ כ״א(
׳•
על ה״עה וגוי דברי ר* יהודה ור׳ גחמיה אומי מה הוא
)שמות ל״ב( מגחם ה׳ יעל הדעה •.אלא הלך לו המלאך
.״^"•7
לו בהר המוריד' .ואמר-לפניו ׳רבש׳יע :כן התנית ברית עם
שכבש ־רתמיו לעשות ׳רצונך בעולם ה ו ה  , : .ל א
כ• " ^^,-
־ ! ^\ ~Pלפניך•)בראשית בי-יב( ויקרא אברהם שם המקום ההוא•־•,
 ! ^ ^ ,כשם• שהייה ליי־להעדב לפניך ולומר• .אתמול א מ ר ת י ,
ביצחק יקרא לך זרע ועכשיו •אתה אומד קח גא וגד .היה*
^
להשיב לפניך ולא אמרתי בלום .אלא עשיתי עצמי כאלם
^ ^ רצונך .׳ כך כל זמן שיהיו בני חוטאין לפניך ויש לך זכות
* ל ר • ׳ ' שתהא מכבש •י א ח חמתך .ולא תפרע מחם אלא
^
י ' ע ק ד ת ו י ש ל יצחק ומדתם• עליהם .אמר לו המלאך
^ "
ר התנית עמו ועכשיו אתה .מכלח אותך .שנאמר ).ר״ת א׳ י
* ר א ת ה ׳ וינחם על־ הדעה מ ה י ר א ה עקדתו י של י יצחק :ראה
^ הם עליהם לפיכך אמר שלמה )משלי י׳׳ט( נהם ככפיר־וגוי:
ן ^ ^ י ״ ק ל ״ ט כ ת ו ב י ם ) .תחליקכ״א( שיר למעלוח אשא עיגי זש״ה
ים כ״ח( ׳זנתנך ה׳ לראש וגוי .אשריהן ישראל..בזמן שהן
•
 T ^ ,רצונו של הקב״ה הוא מעלה אווזןי כמלאכי השרת שגאמר
י״א( והיה אם שמוע תשמע וגר .והיית למעלה אין כתיב
•
 | Kא ל א )שם כ״ח( רק לםעלח .מהו רק ־מיעוט .פעמים שאתם
׳ ע ל • אימתי כי חשטע בקול ח׳ וגוי . .ואם לאו פעמים שאתם
טח־ ־כשאין אתם עושין רצונו שנאמר )שם( הגר אשר בקרבך י
 jוכך הבטיח הקב״ה לאברהם מתחילה ')בראשית ט״ו( הבט
השמימה וגו׳ ובמקום אחרי הוא אומר )שם כ״ח( והיה זרעך
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אםר^י

כעפר הארץ .אם ככוכבים לטח כעפר •הארץ .אלא
בשעה שבניו עושץירצוני .כשם ,שהכוכבים עליונים •על׳ כל-העולם.
כך בניך עליונים על הכל .וכשאינן עושץ רצוני .כשם שהעפר «
למטה־ -.והכל• מדיישין אותו .כן ד״ן ..שנאמר ;מ׳יב י״ג( כי •איבדם
מלך ארם וישימם• כעפר לדוש .אמר לו וכך אתה טניחן .אמר־
לו לאו מעמידן אני.׳ שנאמר )ישעיה •נ״ב( התנערי מעפר .וגו׳
אמדו לו .הדורות הללו ׳רכון כל העולמים הרי הגיע םקו״םים )פי׳
קץ חמן(.׳ לפיכך אמר י דוד )תהלים קכ״א( שיר למעלות אשא•
שאתה מעליני שנאמר )שם( עורי מעם ה׳ עושה שמים וארץ;
פרק מ ׳ ת ורה•.ויהי כיגזקן יצחק .עשרים דור עד •אברהם
אין כתיב בהן זקנה אלא בו שנאמר )בראשית־.כ״ד( ואברהם זקן
ועמד יצהק אף הוא )שם כ״ז( ויהי כי זקן ,יצתק עמד יעקב • .אף
הוא שנאמד )שם מי׳ת( ועיני ישראל כבדו מזוקן זש״ה )תהלים צ׳(
יראה אל עבדיך פעליך •והדרך על בניהם .ואין הדרך •אלא-זקנה
שנאמר )משלי כ׳( תפארת •בחורים כחם והדר זקנים שיבה .אברהם:
זכה אח בנו־ בחמשה דברים ששגו רבותינו י האב זוכה ל ב ן ב ח מ ש ח
דברים בנוי ]בחואר.״ בעושר .ובגבורה .ובחכטה .וכן ליצהק.
וכן ליעקב ,וכן יעקב ליוסף) .בנוי-בחואר( שנאמר) .בראשיח ל״ט( .
ויהי־ יוסף .יפה הואר .בחבטה .שנאטר )שם ל׳יז( 'הנה בעל
החלומות •הלזה בא .הרי טי ותואר וחכמה .וביצחק כ ת י ב • ) ש ם
כ״ד( מי איש הלזה .מה• הלזה האמור ביוסף בנוי בחכמה ..אף
הלזה .האמור ביצחק• בנוי •בחכמה .ומה יוסף עמד בגבורתו• ע ד
כ ל א ה י ו  .אף יצחק עמד בגבהןה נגד כל •בני ג ר ד מה יוסף•
בעושר אף .יצחק בעושר שנאמר )שם כ״ז( ויגדל כדי כן הגי׳
בראשיח חכמה פ׳ גידול בנים[ מנין שהיה נאה יצחק כיוסף•.
כתיב ביוסף ויהי יוסף :יפה תיאר ,וגד .וכשהלך אצל אחיו,מהי
אמרו דגה בעל התלומוח הלזה בא ונאמר ביצתק מי האיש" הלוה
וגד מה הלזה האמור ,ביוסף־ שהיה נאה אף הלזה האמור ביצתק
שהיד ,נאה .בכה מנין שהיה יצהק גבור בכה ראה כמה בורות.
ח פ ר שנאמר .וישב יצחק ויחפור וגו׳ ויחפרו עבדי יצחק וגו׳ ויחפה .
באד אתרת וגו׳ ראה גבורה שרייתה בידו .עושר מנין שנאמר י
־ ויגדל האיש •וגו׳ ויהי לו־מקני .צאן וגו /ובשנים מנין )שם ל״ה(
ויהיו ימי יצהק מאה שגה ושמונים שנה ואברהם בן קע״ה וזה P
ק׳יפ :למה .אלא' אמר לו הב״ת אתת זכית-בהםש׳ דברים אלי
י
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א ה ט  ^ °לך •חמש שנים משל .אביך לכך נאטר )תהלים .צ׳(
 $cי » ^ ב י ? וגו . /כ ל מי שיש־ לו זכות .זוכה בחמשה דברים
#אץ לו זכות המשה פורעניות באות לו כעדו ומי היה
זה ^
 ? . .נ א מ ד )ש״ב גי( יתלו על.-ראש יואב ונו  ,זב כ ע ד הכת
אין לו כ ח  .ומצורע ב ע ד הנוי מי שהוא.מצורע אפי׳
ור והצרעת עליו אין כעור ממנו .מחזיק בפלך ב ע ד העושר
^
^ ־ .אשה עניה .וחסר לחם כ ע ד חחכמח..שנאמר )משלי ט׳(
.בלחמי..וגד מפני מי שאין לו .ל ח ם אין לו.פנאי לעסוק
^ • מופל בחרב כ ע ך השנים אלו חמשת פורעניות כ ע ד חמשח
^ ל שבח .ס י שאינו זוכת.בשבת .יורש .אלו חמשה מיני
יי!• כיואב. .אבל מי שזוכה בשבת .נוטל .ביצתק שנא׳ ויהי
^
^  Fיצתק ודוד צווח ואומר )תהלים ט״ה( .תתת.אבותיך יהיו בניך
ך ^ ^ י ו־יהי כי זקן יצחק .ד׳׳א ויהי כי זקן יצחקיזש״ד) .שם ם״ם(
אתה ה׳ אלהי נפלאותיך ומחשבותיך .אלינו ,אמרו לו
• ^jp.-
^ <> ר־בות עשית וגר ל מ ת  .כ ל נפלאות .שאתה עושה בשבילנו כל
^ ׳ " .שאתת -מחשב .בשבילנו. ..שנאמר נפלאותיך ומתשבותיך.
• כשבילט אתה מיסד את הרשעים .ומיסד את הצדיקים.
י יידע הקב׳יה ,שיצחק מחבב־יאת.עשו .ועתיד חיה .לברהו
ך׳קב״ח הריני מכהה את עיניו כדי שלא יהא רואה למי שהוא
.
 ^ ^ ' .״ ־ כדי •שיטול יעקב את  .ת ב ר מ ת לפיכך ויהי כי זקן יצתק
־ ז ע ^  ' ^ ' -זקן ןצחק .ט ח כהיב.לטעלה ויהי עשו בן ארבעים
•< וני' ותהייה מורת רוח וגר ,ויחי כי זקן־ יצחק זש״ת)טשלי י״ז(
 .ל י י בן כסיל וגו׳: , .ותהיין מורת דוח -ןיקרא .א ת עשו בגו
יל׳בכל־ זאת אביו קרא אותו גדול) ,.בראשית כ״ז( ויקרא את
בגו הגדול ואמו קראה אותו גדול שנאמר )שם( ותקת רבקת
•־ אמר הקב״ה הנה זקן וזקנה שאין בהם דעת אגי קראתיו
? ו • .שנאטר )עובדי׳ א׳( .הנה קטן גתתיך זש״ה )איכה ג׳( מי
י אמר ותהי וגר משל.למי שהיה מכתיב טירו״ניא ׳)פי׳ גיבורים(,
^א אהד להכתיב לו את בגו .אמר לו ר א ח לבני מה בחור
^ ה גבוי ובעל׳ קומה .אף .-אמו אמר׳ ראה מה. .בגינו בעל•,קומת-,
אקר להם בפניכמ הוא .ג מ ר ובעל קומה איני-יודע .הרי העין) .פי׳
אזנים ומדידה( א ם יהא בי קומי .-מדדו ונמצא קטן.ונפסל ,כך.
? * קראה אותי גדול .ויצתק קרא• אותו גדול -.אםר להם הב״ה
יטי• בעולמי שליט ומושל בלעדי.שנאטר )שם( מ י זה -אטד ותהי
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מ ה ' ל כ ם לצוות *בביתי" אני" *נשיתיחו
ואינו אלא "קטן•שנאטד הנה קטן נתחיו

<;

קט!•

ה ל א י צ ו ח א״ל הקב׳יה
קודאין" אותו"גדול .י
ואתם
י*
במים וגר:
פללן מ״א נ ב י א י ם  .״ ועלי זקן טאוד' .זש״הי־אשרי אדם
שומע לי וגד כי מוצאי וגד ".וחוטאי •חומם נפשו יוגד" .מי גר^
לעלי שיאריך ימים ויזקין הרבה שהי׳ עוסק בתודה '.שנאטיר זעי
הכהן יושב על ה כ ס א וגו /חיינו דכחיב אשרי אדם וגדי .למה כי
מוצאי וגד וחוטאי וגו׳־ .כל משנאי אהבו־ •מות אלו" בני •עלי
בליעל לא ידעו א ת ה׳ הרי־ צדיק גמור שנקרא רשע בער בניי•.
שנאמר בני בליעל כאילו אמר בנים של בליעל .ובלתגל בכל התור'
רשע הוא וכל ישראל היה שונאים איותו על בניו .שנאמר ומשפמ
הכהגים וגוי .י גם בטרם יוגד וחהי ח ט א ח הנערים וגו' /והיו ישראל
רואין אוחן ואוטרים זה י לזה ראה * ל ו כהגיו של הקב״ה איך הם
משתמשין זבח קולי משיבך לעצמן' הם עושין שנאמר )משלי חי(
וחוטאי חומם'נפשו כל משנאי אהבו מוח 'וכחיב ביום א ח ד 'ימותו
שניהם .שנאו החיים ואהבו' את המות ומתוך הצרה ׳הזאת קפצה
זקנה על־ עלי .ועליי זקן מאוד ' .ד״א )ש׳יא ב׳( ועלי זקן מאוד.
אחח מוצא בכל מי שכחוכ זקניה•.׳' אין שם מאוד אלא"כאן .ועלי
זקן מאוד' .והוא בן תשעים ושמונה שנה חיה .זש״ח" )איוב ל״ר(
אשר לא נשא ־פני שרים וגד .משיל לבריון" )פי פריץ! שנטל אבן
וזרק באקוגין של מלך .אמר המלך טלו אח 'האבן ושברו בח את
צווארו .כך' עשו בגי עלי• .הכעיסו להקיב׳׳ה יותר מדאי שנאמר
)ש״א ב׳( ותהי תטאית נערים־ גדולה מאוד .אמר הקב״ה 'אף עלי
יזקין מאוד שנאמר ועלי זקן מאוד .ד״א ועלי זקן "טאוד שלשה
כתרים היו בידו כהן גדול מלך ואב 'בית דין .י כהן גדול .שנאמר׳
)שם א׳( ועלי הכהן .שהיה־ כהן ־גדול .יושב על הכסא־ .שהיה••
מלך .על מזוזות היכל הי .שהיה אביבית' דין .ובעוגות בניו
ירד משלשתן .שנאמר )שם ב׳(־ ועלי שוכב סתם .שלא הי<7־כהן
גדול .במקומו ש ל א חיה מלך .י ועיניו החלו כהות .שלא •י היה
אב בית דין שנאמר )ש״ח זי( ׳עיניך׳ ברכות לחשבון .ראה -מה
חבנים גורמים' לאביחם .ועלי זקן מאוד .־ד״א ועלי זקן מאוד.־
שלשה .הזקינו ־בטהרה ־טפני' רעת בניהם' .־יצחק חחילח מפני צרותיו
והעשן
של עשו בנו שהיה משחחוה־לע״א והיה־־מקטיר לה
עולה ומתוך כך כהו עיניו של יצתקי לכן כתיב ויהי־ כי זקן יצחק
י
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^ ^לי הזקין•.מפגי צ ר ת מ י ג  .״ יעלי זקן •מאוד .־ מפני ־מה ושמע
 Aי י ־ י ע ש ו ן בנין . .א ף •שמואל׳ הזקין מפני צרח בניו שנאמר
 1ך י ( ויהי׳ כאשר זקן שמואל .והלא כל •ימיו •היו נ״ב• -שנים•
מפני.יצרת בניו קפצה עליו-זקנה שנאמר )שם( ולא הלכו
ן• כדרכיו .־ א״ד מימון נקיים היו בני עלי מן הדבר חזה דכתיב"י
י י ( א ת אשד .ישכבון א ת הישים .אלא כך היו עושים לא
• טקריבין את ה ק ד מ ו ת בשעתן .והיו בנות ישראל מביאות תור
׳ בני יונת אצלן בשביל -טהרתן .כשם .שכתיב )ויקרא י״ב(
לאת ימי טתרת וגו/־יותמן כתיב )ש״א ב׳(.:הצובאות אל.־פתת
מועד .ותיו גומלין ומעבירין השעות ולא היו מקריבין בשעתן״
•י בנות -ישראל סבורות שנטתרו .ותולכות ומשמשות לבתיהן
י א ח ־ א ש ר •ישכבון א ת ה ע ם  .לא נאמר .אלא את הנשים
^כיבי^את הנשים עם,בעליהן טמאות מי גרם להן שהיו מניתין
^ת־ הקדמות ולא היו-מקריבין •אותן בשעתן ..שנאמר מחטיאים עם
 ' \ » - £ו אלא• מעבירים ( .מעבידים• תשעות התחילי אומד
אל.
 Vאל בני אמר לו הקבי״ה אתת מתרשל-בבניך ואומר להם
ני^ושלמה• צוות )משלי כ׳׳;( אל תמנע מנער׳ מוסר יוגו׳• א ח ה
בשבט וגו׳ משיבין ואומרים לו.לשראל א ם ־ )• pמיכה ז׳( רעת עמך
י
.
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*־ פרק־מ״ב ת ו ר ת ) .בראשית כ׳׳ו( •ויתך-לך תאלתים מטל•
השמים .זש״ה ).ההלים קל-׳ג( כ ט ל  .ח ר מ ו ן וגו׳ .וירת .את •ריח
בגדיו וגו׳ מה א ל ו • הן׳ בגדיו .א ל א כך שנו רבותינו עד• שלא
ייוקס־ המשכן היו הבתמות.כשרות. .והעמדה,־ תלויה בבכורות.
אדם הראשון שהית בכור לעולם .לבש .תהילה בגדי כהוגה -.שנא׳
גי( ויעש אלהים לאדם• ולאשתו.כתנות עור וילבישם .וכתיב י
י קרא י״ז( כתנת בר קדש ילבש .אדם הראשון מ ס ר את הבגדים
" ט ־ שהיה בכורו של גת שנאמר )בראשית י״ר( ומלכי צדק וגר.
שם •מסרן•לאברהם .ואברהם ליצחק..ויצתק לעשו .שהיה בכור.
^יו^שראת יצחק.•:שנשלו  -עובדות ע״א .נטלן מן עשו והפקידן
5
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.(! .מעביריש העזליר .,ש ב ת  r p .נ״ד5 .׳ א״ד בונא ג ף ׳ דר יי מ ע ב י ר י צהיב.
יכתב רש״י ז״י  .קצור .בעיני שש הה5ש הנזכר כאן .כי אומד אני שטעות גחלי.הוא
י ' יהאי מעבירים ?*עין רביש הוא זאעש ה׳ קאיי ולאו אבני עלי שהדי' 'הש ;מבריש
"יא היו׳מעביייש א ח אחרינו עב״ל ובחנמ  pnaבגמרא .מפורש כאן שהיו םעביריש'
ייעעית .כי מחטיאים א!ן כתיב כאן ולא-כמו שכתב •.שהם היו עוכר1ם.
1

ינ

*8

י

צ ל רבקה .יביע שעמר יעקב ונטל א ת הבכורה־ סן עשו• אםלי׳
ב ק ה הואיל ולקח ־יעקב הבכורה; ׳כדין הוא שילבש ה ב ג ד י ם ה ל ^
שנאסר) -שם־כ״ן( זתק־ח רבקח אח־ בגדי עשו וגר .נכנם אצל׳ אביו
והריח .שנאסר )שם( וירה את י ריח בגדיו .שהריח יצחק באוחי
׳ ה ר י ח 'שנעקד על גבי המזבח• .ד״א וירח אח ריח בגדיו .בוגדיי•
אותן ׳הרשעים שבוגדין בהקב״היכשהן־עושין תשובה .כך הן עונוהיד׳ס
)תחלים מ״ר•( כסוד ואהלות.־ לכך־גאםר וירח וגו כריח השדרי•
כריח הקרבגוח־שבציון שנאמר )ירמיה היו( ציון שדח תחרש• .אמי
לו טול חברכות שנתיניו .לך '^.ויתן לך חאלהיס .בדין אם יש־ לך
מעשיים נותן לך .-־ ואם לאו אינו גוחן לך .אבל בעשן לא־* אמר
לו דחן לך .אלא הנה משמני הארץ וגד .לא חזכיד הקב׳יה אלא
הנה טשיםני'הארץ .אבל ליעקב ויתן־ לך האלהים •טטל השמים •
משל'לסוחר שממלו' לו כלים שני בני אדם .א ת ד ט ב ח לו כלים
.בעשרה זהובים .ואחד בטאחי׳ זהובים .חלבו עטו ליטול הימנו •
מידי נתן לאותו עשרה זהובים והלך לר .והשני היה משחה .אמר
לו לאותו נתת מיד ואני־ יושב ממתין .א מ ד לו אוחו הלי לו־־ ליטול
קימעה־ בעשר׳• זהובים .והיה בידי ונתתי לו .אבל אחר .־'מאתים
'יש״לך ליטול ואני עומד מן השלתו שתטול .כך לעשו נתן־' מיד.
הנה משמני הארץ וגו׳ .לטה שאין לו אלא העולט הזה .אבל
ליעקב")תהלים ל״א( מה רב י טובך וגד .י ד״א ויתן• לך האלהים
מטל "העמיס.־ זה המן •.שנאטר )במדבר י״א( וברדת הטל זה הטן.
•ומשמני הארץ.־י זה הבאר .שהיתה מעל׳ להן דגים .׳,ורוב דגן
וחידושי .אלוישלוום .י 'יעבדוך עמים יאלו" בני נ ח  .וישתחוו לך
לאומים אלו בני ישמעאל ר חוה -גביר לאתיך אלי מ י קטורה.
ץישתהוו לך״בני אמך .זה עשו יואלופיו .אורדך אדור .זה בלעם.
ומברכיך'׳בדוד .זה משה'שנאמר האח הברכת'שנאמר וגד:
א

:

ר

,

פרק ש״ג נ ב י א י ם ) .מיכה ה׳( והיה׳ שארית י/נקב כטל.
זש׳יה )איוב כ״ט( שרשי:פתות עלי מים וגד אמרו ישראל -מפני
שבגינו עויסקין בתורה •שנמשלה כטים דכתיב׳)ישעיה נ״ה( ־הוי י כל
צמא,וגד׳ לפיכך הברכות באות עלינו שנאמר )איוב ישם( שרשי
t,
ל " 1,
התות וגו׳ .אימתי .בשע׳ שהוזר הקב״ה על ל
תורה שנאמר )רבדים ל״ג(.ויאמר ה׳ מסיני בא לגי׳• ילא בקשו לקבל.
וכיון שבא־ אצל ישראל מיד קבלי עליהן שנאמר )שטות י״ט( ויעגו
כל העם-הדיו יוגד• .אמר ־־להן •אם כן טלו הברכות לעצמכם שנא׳
כ

ה ע ן

ם

יחן

Dn

,

^ י ' לפיכך שרשיי פתוח וגו׳ בשביל ••כך וטל ילין בקצירי ו;ד.
* yש^ריחי־יעקב וגו /ד״א• וחית שארית יעקב אמרו לו *ישראל
אתה־עוש׳ אותנו .אמר לתם כשאתם זוכין; וכן הוא אומר
^בריפ ל״ג( זישכן ישראל בטת בדד וגד ,ולטת כטל .אלא את
אפילו צדיק שבצדיקים איגו .שולט בטל :אלא הקב״ה לעצמג•
^
* * י לידע כשעה־ ־שעמד אליהו.וגש3ע ואטד )מ״א י>׳ו( חי ה׳
י׳י ישראל אשר עטרתי וגו /ולא שטע הקב״ה אלא הטל היה
יי• מנין שכן -הוא אומר לאליהו )שם י״ת( לך הראי לאתאב
ל לא נאמוע׳אלא ואתנה •מטר .מכאן שהי׳ הטל לורד כל
^|[,
 • t ^ T ' ] ,שאין אדם שולט בט^ל •אלא־הקב״ה .כך א מ ר ת ק ב ״ ה
^ "אל כשאתם עושין•רצוני כ ש ם  -ש ה ט ל אין •בדיה שולטת בו.
י ף אתם אין ..ברית שולטת בכם .שנא׳ )טיבה ה׳( והיה שארית
^ ק • ד״א י והיה לשארית יעקב .גדול הטל מן הגשם שבעת יטיס
^יכירין אותו •ביום הראשון של•.פסת .אבל תגשם טזכירין. .אותו
כיוס טוב האחרון של תג .גדול הטל ש א ם אטד אדם ביםות
מוריד הגשם טתויריןאוחו .אבל• אם א מ ר טודיד תטל בימות
^
••-שמימי'אין •טתזירין ׳אותו״ גדול תטל שגור ר׳ ־׳תענית שירדו
עטים ועטדה;־זקנת א ת ת ועשתד ,לח כירים .והעלתה אותו לראש
ליבשה -.־והיו חכל טתריעין ומחפללין ש י ר ת גשמים .ואותת
הזקנה מתפללת-שיתא .תורב .ואומרת אל תשמע להן עד שתייבש
יכיי־יים שלי׳ ושסע לה הקב״ה .מפני שהפילה בקשה .שנאמר
אהיה כ ט ל י ד״א כטל מאת ה  /שני דברים שאלו ישראל• שלא
"  • Pאמרו שימגי :כחותם וגד )כבד נכתב •ב&םיקתא .עד אהיה
ף ל לישראל( למה שהטל סיטף יפת לתתיית תשתים• .שנא׳)ישעו׳
"י( יחיו מתיך וגד , .א״ר ברכיה ישעיה צווח לפיי• הקב״ה גבלתי'
^ י ו ׳ אותן שמתגבלין בשבילו*- .ה•׳נצלב .י למת שמל את בנו.
זה גשי־ף למה :ששומר שבת .זהייגהרג .למת .שעסק בתורה .לכך
־
.־
נאטר )שם( כי ט ל אורות •טליך:
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פרק מ״די כ ת ו ב י ם ) .תהלים • קכ״א( שיר לטעלות א ש א
עיני• זש׳׳ה )זכריה ד׳( מי אתה הר הגדול וגד .־זה משיח שהוא
גדיל ימן ׳האבות .שנאמר )ישעיה נ״ב( הנרד ישכיל עבדי וגד .ירום
 Vאברהם רכתיב )בראשית י׳׳ר(-הרמותי ידי וגד וגשאי־מן משה
דכתיב )במדבר י׳יא( כי תיאמר אלי שאהו בתיקך .וגבוה ממלאכי
השרת -.דכתיב )יתזקאל א׳( וגביהן נגבה להן• .לכך טי אתהיהד.
!
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הגדול •הרובבל• ממי הוא מדנר שגאמר):ד״ת.א׳־ ג׳( ןבן שלטה
רחבעם בגו אביה בנן א ס א בנו1-יהושפט בגו י יהורם בנו וגוי אםיי
בנו יאשיהו בנו ובני יאשיהו הבבור מחנן השני יהויקים וגד וב
יהוקם יכניה וגד ובני יכניה אסיד שאלתיאל בנו.־וםלבירם •ופדי•
וגו׳ ובני פדייה 1רובבל ושמעי.ובן זרובבל משולם וחנניתי ושלסיח
וגד ובן הנניה פלטיה וישעיח ובני סכ;יח שמעיה וגו׳ -ובן נערי^.
אליועיני הודויהו ואלישיב.ופליה ועקוב ויוחנן• ודליה וענני שיער-
מחו •שבעד .מד .שכתוב במשיח )זכריה די( בי מי ן .ליום קטנוח
וגד )שם( שבעה אלה •עיגי ה׳ לכך מ י  .א ת ה •הר הגדול .לפגי זרובבל
למישור , .אותו ,שכתוב׳ בו )יש/עה י״-א( ושפט בצדק דלים והוכיח
במישור .והוציא את האבן ה ר א ש ה ש ל אבינו יעקב שיא׳ )בראשי׳
ב״ח( וישכם .יעקב בבוקר־ ניקח א ת האבן וכן דניאל אומר־)דניאל בי(
הלח הרת עד:די.מטורא .איתנזירת אבן.די •לא-בידין וגד .ומהיכן
הוא בא דרך ההרים שנאמר )ישעיה נ״ב(• מה כאוו וגד .אותר׳
שעה ישראל מסתכלין ואומרים אשא עיני אל• ההרים• מאין יבוא
עזרי עזרי מעם ה׳ עושה שמיס וארץ׳«, ..
ני

ב

פ ר ל ן י מ ״ ה ת ו ר ה . .ויצא-יעקב מבאר שבע זש״ה).משלי •י״ב(
דרך אויל .ישל• -בעיניו .זת עש 0שכתוב,בו •)בראשית׳•ם׳ח( וירא
עשו• כי רעות :וגד וילך עשויי׳אל ישמעאל ויקת את מחלת ^ וגד.
הוסיף צרר ,ע ל ׳ צ ר ה  . .דדך אויל ישר כעיגיו)• ,.משלי .שם( .ושומע
לעצה• הכם זה .יעקב .שנאמר וייגד לרבקה את דברי עשו בנה וגד.
ועד מחי הוא מתנחם• כשיהרוג אותך ..ועתה בני שמע בקולי.
אטרה לו-כבר שטעת לי-וגטלת.את הברכות .אף עכשיו שמע לי
שתחיה ..אטד לה •עקב וכך היא הדרך שאצא חוץ מדעת אבא
ויאמר לי אף היא •מיד).בראשית כ״ח( ויקרא יצחק אל יעקב וגו׳
קום .לך וגד .כיון ששמע־ יעקב אטד לויתן אכסיטורין )פי׳ ברכה
עיין בס׳ כתר -כהוגה.ארך אגיסטריון(• •אמר .לו ואל׳ שדי יברך
אותך וגד .טיך-י׳וישטע יעקב וגד ויצא יעקב וייפגע בטקום .לכך נאט׳
ושוטע ,לעצה חכם •.ד״א ויצא .יעקב .זש״ה )טשלי ו׳אבהתהלכך וגד
בהתהלכך -תנהה אותך .בשעה ׳שארם יגע בתורה ב ח י י ו  - .ב ש כ ב ך
תשטור עליך שהי>./טשטרת אותו טן-ריטה.ותולעה .והקיצות היא
חשיחך-כשיעמדו הכל לדין.׳•:היא סניגור שלו וטלטדת עליו•זכות.
ד״א בהתהלכך זד ,יעקב .שהית •עוסק־ בתורח .כשיצא מבית אביו.
בשכבך תשמור עליך •אימתי ויקח מאבגי/וגו׳ •.־ היה׳ הוא שוכב
;

ה

\ ׳ י א משם^תר .והקיצות;״היא ׳תשיחך איםחי'וייקץ יעקב
^
^ י • י״א ויצא יעקב׳ וש״ח )ש״א ב׳( תלי-חסידיו וגד זת אברח׳
• ף א ת י המלכים ףשעייתל מ״א( מי העיר ממורת וגו׳ .ורשעים
* T׳_ידמור אלו ששה"עשר מלכים שהרג שנאמר )בראשית י״ד(
 Fעליהם לילה וגו /ד״א רגלי ת ס י ת ו ישמור .זה יעקב ׳כשיצא .
ל לחיז שכן חב״ח״אומר לו )שם׳ כ״ח( והנה אנכי עמך וגוי
^ עים בהושך ידמו זה עשו־דכתיב' )איוב כ׳( כ ל  .ח ש ך טמון לצפוניו
^ )עובדיה אי( והיד .בית יעקב אש וגד ורשעים 'בחשך ידמו.
.רייףייאתר יעקב' בעשר שעות והכגיס הב״ה את השמש.
^ את היום עשר שעות :שנאמר־ ויפגע וגו׳ והית עשו עומד
קר ודומם .ואינו יודע להיכן לילך .למה')ש״א ב׳(,כי לא
אי&:׳ א ט ר י ל ו ההביית :שמאי גבור את .י א ף •לעתיד
^
*  Vהיא עושה לישראל שגאטר )טשלי ד׳( ואורת צדיקים
גוגהיהולך ואור־ עד נכון היום דרך רשעים באפילה ל א ירעו
>j
לי^־'ואם אתה תםיה על• הדבר הרי בעולם י הזח היה כבר.
^.-
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אטד )שטותי י׳( לא ראו איש וגד :ד״א ת ל י חסידיו ישטח ביון
^ א יעקב טבית אביו לא הוציא בי־דו אלא טקלו .שנא׳ )בראשים
 .בטקלי וגיד .אטד הב״ה ליצחק כך עשה לך אברהם.אביך.
1,
לך כל •מה שהיה לו .שנאמר )שם •כ״ה( ויתן אברהם א ת
^
י לו ליצהק וכן )שם כ״ד(יויאמר אברהם אל עבדו יוגד.
^ ׳ ו המושל .א מ ר רבישטואל בד רב יצחק שהשליטו׳ זגל כל מה
ם
ש
מ
•
^
b
ש לי וקח לבני
מיד )שם('ייקח' •תעבדי עשרת וגו׳ וכל טוב"אדניו ב י ת זד.
^ •
ק י שהלכת בידו .ויתן אבדתם את כל אשר לו וגד .ולא יעוד
ץ ^ י ^ ' העבד ־טחלק! 'לזו קטלאות.׳ ולזו טבעות .ושלמה צווח
^לי י״א( יש מפזר ויגוםף עוד .שברכו הקב״ח שנא׳)בראשי׳ כ״ה(
^ יי אחרי טויח אברהם וגד .ראה יכטה עשה אברהם׳ליצחק .ויצחק
^ כן ליעקב .אלא *הוציאו ריקן-אטד לו חקב״דרחשכח טן
*
י שכן הזה לטחסור׳ילך .שנאטר ־)טשלי י״א( וחשך מיושר• אך
מחסור .׳ומה היה לו נסתלקה היטנו שכינת.־ ואין את טוצא שנדבר
^ י אלא בשעה שמת.ן וראה טה׳ עשה עשו ליעקב .ראה־ אותו
? ק • ולא גתרהם עליו אלא א מ ר הריני קודמו לדרך .ואינו יכול
עבור בדרך ושם אני הורגו שגאמר •)עמוס א׳(׳׳כה אמר ה׳ על שלשה
י'• על רדפו בחרב אתיו וגו׳ ידע יעקב ותלה עיניו להקב׳יח ועשה
כ י
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לו הקב״ת-נםים .ונהו מקלו במים .ונקרע הירדן ועבר . ,שנאטי
)בראשית•ל״ב( כי במקלו ונד . .ה מ ח ץ עשו בדרך ,.ןלא ע ב ר ם ^
יעקב .והתיש שעבר הירדן .מת•עמוד• ד ר ף אתריו .שוב קדמו לסער ׳
מקום במרחץ• .אמר •יעקב ל א  -פ ת ולא דבר יש• בידי .נכנס א
ו מ ת מ ם ־ א ח גופי במרחץ הזה .בא עשו והקיף א ת המרחץ הזח.
.בשביל שלא.יצא .יעקב .משם אלא אמר שהוא׳טת .אמרלוחקב״ר!
רשע כנגדי את מזדווג •.אני אמרחי ׳לו )שם( חנה אנכי• עמך וי
אמר לו" יעקב באותה שעת כך עשית לי ע £שמך איי במות .י
יעקב .זגד .ויפגע במקום ואין• פגיעת אלא תפילה .שנאמד )ירמי׳ז׳(
ואתה אל ת ת פ ל ל וגו /א מ ר דוד )תהלים קכ״א( הנה לא ינום .וגוי
ה׳ ישמור .צאתך ובואך וגד ן ־
,

נ

צ א

י פ ר ק מ״ן נ ב י א י מ )•, .הושע י״ב( •ויברח ,יעקב שדה ארם•
ןש׳יח )ישעיה כ״ו( לך• עמי בא בחדריך וגוי• לך הסתכל בתדרי
ל ב ך  .״ וראה שלא-לפי עונותיך .הבאתי עליך יסודין -.שנאםי־י.חדריו
ואין הדריך אלא 'כליוח שנאמר )משלי  (0נר• הי•נשמת• •אדם-וגר•
ואם באו עליך יסורים אל ת פ ת ח את־ע•ך .ותקרא חגר א ח ד ׳מירח
הרץ .אלא ).ישעיה כ״ו( וסגור דלתיך-בערך למה הבי כמעט רגע•
'שאין.הייסורין טתעכבין בעולט• .עוברץ-הן שנאטד ) ש ^  -ע ד יעבור
זעם '.ר ׳ א ל ך ע ט י בשער .שאחת ,רואה שעה חצופה .אל תעטוד
כנגדה .אלא הן לה.מקום .לך עטי וגד הסתכלו• לי כביכול .בשעה
שראיתי שעה חצופח בעונוחיכם .נתתי •לה טקום שנאם׳ )איכה ב׳
ב׳( השיב• אתור ימינו וגד .אף אתם לך עמי וגו /שכל מי -שעטד
גגד השעה נפל בידה .וכל מי-.שנתן־ מקום לשעה .נפלה בידו.
גבות .עטר כנגד• השעה .ומה נעשה לו )ט״א כ״א( ויעייךוהו .וגוי
לאמור ברך-נבות אלהיט וטלך ויוציאוהו מחוץ •לעיר ויסקלוהו באבגים
וימוח ומי גרם לו ל פ י ש ע מ ד כנגד•השעה .אבל •אברהם• גחן מקום
לשער .וברח•מנמרוד מלך .הכשרים .שנאמר )בראשית •י״ב( לך ל ו
וגד .וילך 'אברם וגד .וחזרה השעה ונפלח בידו .שנאמד )שם כ״ו(
ואבימלך הלך׳אליו מגרר ויאמרו ראה ראינו וגד,.יוסף נתן מקום לשעה.
בשעה שהיו מוכרין:אותו לישמעאלים .־ולא היה יכול לומר אחיכם
אגי .אלא שתק ונתן מקום לשעה .והזרה השעה ונפלה בית .שנא׳
)שם נ׳(-וילכו גם אחיו ויפלו לפניו .וגו /יעקב ־נתן מקום לשעה
וברת• מפני יעשו•.־שנאמר )יהושע יי׳ב( .ויברח יעקב וגד .וחזרה
ונפלה השעה בידו .שנאמד )בראשית _ל״ו( ויקה יעשו אח נשיו וגו׳
1
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 Vנאמר 'לך "עטי בא בחדריך וגד\ד״א ויברת\עקב :זש״ה )מ&י
_
^  ^ .י י ו שנטל א ת הברכות ' .ת ת ח י ל עשו טבקש לחתו .י שנאמר
יאשית כ׳יז( וישטום וגד .תלך לו אצל ישטעאל .שנא׳)שם כ״ח(
ע׳צי אל ישטעאל .אטר לו יצתק אתיך אבי הוא .ואיגי יכול
^
• א ל א בא לך עטי והורגו )עיין לעיל בראש הםפר( את
\,
ל היא .׳שבשבילו גרשך אברתם טביתו .שכך אמרה שרה
^
ל א ( גרש-יהאמה הזאך* וגד .א ת ה ' הורג לאתיך ואגי' הורג
*
עקב אתי .ואנו נוטלין כל •העולם כולו לעצמיגו .ועוד חושב בלבבו
יסור משהוא חורג .לאבא .׳ואני ליעקב'אתי' .־איי בא ברין על
^ ^ ל לומר י למה הרגת את אבא .ואני הורגו .ונוטל כל העולם
:י לעצמי׳ אטר לו הקב״ה אין ברייה יודעח .מה שחשבת בלבבך.
)יתיקאל ל׳יה(' יען אםרך את שני חגוים ואת שתי הארצות
•[,
• חתימה דרשנות וח׳ שם חיח .חייך שם חייתי חריגי.מפרםמך
 °י ע לכל.׳ 'טח שבקשת לעשות .שנאטר )ירטיה ט״ט( כי אני
את י" עשו גליתי את מסתריו ואין תשפתי אלא פרחםיי׳
\,
» ^ )ישעיה ג״ה( חשף ח׳ את זרוע קדשו וגו׳ וגליתי את מסתריו
מ״ שבקש לשדד א ח )ירטיה ט׳י׳ט( זרעו' ואחיו י ושכיניו ולפיכך
ואיננו .כשראה יעקב' חםעשים חללו .אטד טח 'אני יושב כאן
חבול בנפשי ובנפשו.של ישטעאל .לכך נאטר )טשלי כ׳׳ב(־ערום
י א ה רעת ונסתר )הושע י״ב( ויברח יעקב שדה ארם .ורוח הקרש
ציית ואומרת )איוב ביז( וישלך עליו ולא יתטול טידו ברת״יברת:
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פרק מ״ן ' כ ת ו ב י ם ) .תליים קכ׳ א( •שיר־ לבעלות אשא עיל וגד:
.
ימיה )מלאכיי א׳( ועינכם ־תראנה וגדי .ומה לכם לראות טפלוזו
^ ל שר י אדום .מת כתוב^למעל׳ הימנו) •.שם( כי תאמר אדום
רששנו וגו /הרי מפלתו .איני מבקש מכם .אלא שבת וקילוט
^נאמר )שם( ואתם תאמרו יגדל ה׳, .׳־קשת ה י א ' ש ר של אדום
וכן זכריה י אומר ־)זכרי• ד('ואשוב ואשא עיני ואראה ־והגת ארבע
מרכבות .יוצאות וגד אמרו* ישראל .מאין יבוא" ע*רי מן י אמה מלכות
א ת י נראה .ומן אמה'מלכות אח• יוצא ומחזיר •מלכותך - .ואמר
* עי' בי( ותית באתריה חיםים גכון יהיה ,וגד .וכן דניאל אומר
*״ניאל י״ב(.ואגי שמעחי ולא אבין .ואומרת אדוגימה.אתרית אלה.
אמר לו ת ק ב ״ ת כ ב ר תגביא קידמך ואמר )ישעי׳ בי( וחיח באחרית
9
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,ןץםים^כץ יז7׳ וגד ..והלכו עמים .רבים וגד.. .אוחד.,שעה,עזי
. . .
מעכן ה׳.עושה*שמים.ואדץ;
פ ר ק מ״ח ת ו ר ה ) .בראשית כ״ט( ו י ר א  .ח ׳  .כ י שגוא* •
ל א ה  .זש׳יה )תלים .קט'׳ה(_םוטך ה׳ לכל וגו׳ .אץ מידותיו .׳
הקב״ה במרת בשר ורם .״כשיש  .א ו ה ב עשיר ה ו א  .מ ד ב ק עםי
ונכפף ^לו .וכשרואה שמטה ידו-והעני ..איגו סופנו )פי׳ מתשיבו
עוד( אלא נותן עליו אבן .אבל .הקב״ה,כשהוא רואה לאיס
שנכפף וטטה .ידו נותן .לו יד הוקפו .שנאמר )שם(,זוקף חי .לכל
הכפופים העומרים אינו אומר כאן אלא סוטר ה׳.לכל הנופלים
מוקף לכל הכפופים .לכל .הטובים לא נאמר .אלא לכל הכפופים.
אם כן אף הלשעים.אם יפלו סומך הוא אותן שנאמר )שם( סומך
הי וגר .ת ם ושלום .שאם .נפלו אין לתם ת ק ו מ ח ^ נ א ׳ ) .שם ל״ו(
שם גפלן פעלי און.דתו ולא יכלו קום ..ולמה )שם אי( יהיו במוץ
לפני דוה .וגד אבל .הצדיקים )שם ל':ז( •כי יפול  .ל א יוטל בי ה׳
סומך ידו :.הוי .סומך ה׳ לכל הנופלים .ד״א וירא ה  /כ י שנואה
לאה . .כיון שראה ללאה ששנואה אמר האין אני מהבבה.בפני
בעלה .אלה הרי אני זוקפה ונותן לה בנים תחילה .כדי שתהא
אהובה בהן בפגי .בעלה .לפיכך ויפתת אח רתמה .וכן .עזרא
אוסר ).ד״היא׳ ב׳( וכלב בן הצרון הוליד את ,עזובהיאשה ואת
יריעות" א מ ר ״ ר  ,ברכיה *ןשתו היתר ...ולמה ,נקרץ aעזובה
שהיתדע.עזובה ,וכעורה ,.לפיכך..אסר .הקב׳יה'הרי אגו טחן
לה .בנים כדי שתהיה נאה בדין.. .שנאסר).שם( ואלה בניה ישר
ושובב ואררון .לכך נאסר סוםך ה׳ לכל הנופלים .ד״א וירא ה׳
כי שנואה לאה זש״ה )דברים כ״א(.כי תהיץ לאיש .א״ר ברכיה
איש•;ת ,יעקב .שנאמר )בראשית כ״ה( ,ויעקב איש חס- ".שתי
.נשים רהל ולאה האתת אהובת זו רהל ,דכתיב )שם כ״ט(.ויאדג
גם את רתל•,והאחת שנואה.זו־לאה׳)שם(-וירא .ה׳ כי שנואה לאה.
וילדו לו בנים האהובה ו ה ש נ ו א ה  .י שתיהן ילדו-לו .טה..שהעםידר•
לאה ,להעמידה ,רהל .ל>ןה״ העמידה םלכים .ורתל• העמידה׳
מלכים -.לאה• העמידה״ נביאים•' ,ורחל העםידה נביאים. •.לאה
העמידה שופטים- .ורהל .העמידה שופטים .והיה הבן הבכור'
לשנואה ....זה ראובן שנאמר )שם( ותהר-ץלאה ותלד בן •ותקיא
שטו .ראובן .והיה-.ביום -הנתילו וגנ׳-בשעה•.שבקש.יעקב-ליפטר מן
ד.עו!7םי;)שם ט׳׳ט(>ויקרא •יעקב אל בניו וגז .:ל א •יוכלילבכר וגוי.
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^ ף ־ למה כי י א ת הבכור ובו* אע״פ'שאמרתי ׳גנותו )שם( פחו'
לטיס׳ וגוי .י מהו"עלה כשיבוא• משה' אותו שכתב בו <&טות י״ט.7
עלה וגו ;' 'תוא פורח י אותך• '.כיון שיעמד" מ ש ה בקש רחמים
עליי שגאנ*ד )דברים V׳ (Vיחי ראובן אמר לויהקב״ה ואל ימות.
טצא גומל דימום ספ* שניים' כי א ת הבכוץז בן י השנואה יכיר וגו'/
יחי ראובן בעולם תות .ואלי ימות לעולם חבא .כי הוא ראשית
יני וגו  .כהי וראשית אוני * .לכך וירא ה ' כי שנואח ילאה'.
י״א וירא 'ח׳ כי שנזאח לאחיזש״ת )ירטי׳ י״ב( תיחח לי נחלתי
.־ כאריה ביעי^וגו  .מ ח ו וירא יחי כי ש'}ואח.שראח הקב״ה שהיא'
עתידה להוציא־ בנים רשעים.׳" וקרא אותת שיואח ואילו'  \y1יהורם
' י ו א ש מנשה אמון יהויקים צדקיהו .יהורם כתיב בו)מ״ב א׳( וילך
י ך מלכי ישראל כאשר ׳עשו בית אחאב -.השני אחו מה כתיב בו. .
)שסי׳יי״ו( ולא עשת הישר בעיני ח׳ אלחיו בדוד־ אביו .יאמר לו
י׳טעיק )ז( העמק שאלה או הגבת למעלת .אמר לו מבקש אתה'
או שירד"אליהו" .י אמר לו אחו
^יחיו המתים .איו שיעלה קרת
' ע אני שיש בך כת לעיוות •;׳אלא איגי מבקש שתתכבד בשבילי
־׳ענאמר !שם[ ויאמר אחז"לא אשאל ולא אנסה את חי .השלישי
אע׳׳ס שכתיב בו )מ״ב י׳יב( ו<ש יואש הישר בעיני ה׳ כלי
^
יטיי־אשר הורהו יהוירע הכהן כיון שמת יהויד־ע הכהן )ד״ה ב׳ כ״ר(
כאי שרי יחודח ויישחחוו למלך אז שמע הטלך אליהם ויעזבו את
כית הי -אלהי ׳אבותיהם ״ויעבדו איתי אשדים י ואח ־ חעצבים .הרביעי
טנשתשנאמר')מ"ב כ׳יא( וישם את פ ס ל 'האשרה'אשר עשת בבית
אשי אמר ה'י וגו׳ .י החמישי אמין ס ף כתיבי בו )ד״ה-ב׳ י״ג( ולכלי
הפסילים יאשר' עשה םנשח אביו זבח אסון .ויעבדם'ולא נכנע מלפני'
י׳׳ כהכנע מנשה אביו- :הששי יהויקים' .סח כתיי^ ישם )שם ל״ו(
ייתר דברי"יהויקים וחעבוחיו אשר עשה ולא דיו אלא שמאס במילה
ומשך''לו •ערלה ".השביעי צדקיה ומה כתיב בו )שם( ויעש הרע
כעיני היי ולא-נכנע מלפני ׳׳ירמיהו הנביא טסי ה׳' .הרי שבעה
מלכים רשעים' .לפיכך הנביא צוות )ירמי' •טי׳ו(׳ אומללה יולדת
השבעה*.׳"לכךי׳נאטר דרא׳יה׳ כי •שנואה <$אה .י ר א ה מה עתיד
לצאח מביני ל א וקרא אוחה-ישנואה .ויראיה׳ כי שנואה לאיה .י ד״א
,
וירא ה׳ בפני־ מי היחה׳־שנואה.-׳"בפיני בעלה למה שהוכיחיח^אותמ
אימתי שנאטר ]בראשית כ״ט( ויעבד יעקב ברחל וגד כימים אחדים]
מה שאמרה-לו 'רבקה אמו לשם" כ״ו(" וישבת עטו ימיט אחדים .־־
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גיאהב ׳יעקב .ויאמר ועקב׳ אל לבן הבה׳ וגוי .ויהי בערב וגו׳׳כי•
הלילה היה ימשמש עמה מבור שהיא .רתל -ציון שעמד בבוקר ורידיי
היא לאה: .אמר לת״ברתיה דרמאה למה רמיח אותי,אמרה־ לי
ואת לא רמית באביך .כשהיה אומר לך )שם(־האתה זה :בגי עשי
ותיית אומר.אנכי עשו בכורך ואת •אומר למת רימיתני ,־ אביך לא
אמר )שם(.בא אחיך במרמה ׳ויקת ברכתך .ומתוך הדברים.הללי
שהוטחה,.אותו התהיל.שונאה .אמר חקב׳׳ה אין רפואתה של• יי
אלא י אם יהיה לה בנים .הריני נותן לה• .בנים.״ ־ובעלה נכפף
לה לפיכך .וירא •ה' כי שנואה לאה .ודוד׳מקלמ ואומר )תחלים
קמ״ו( •עושה משפט -לעשוקים־ וגו׳ ה' מתיר אסורים:
<:

מ״ט נ ב י א י ם ) .שי׳א אי(,ויהי.איש .א ה ד מן .הרמתים•
פרק
זש׳׳ה) ,קהלת ז׳( * אשר  .ע ו ר • בקשה גפשי • וגי ״ מהו .כך .אלא
כשהקב״ה רואה לדור שירשע הוא .חמר ומבקש אפילו צדיק •,אתר
שיתלה בשבילו .וכן את מוצא בירושלים שהיוי•רשעים ..ובקש
•מהן אפילו צדיק •אתר שיתלה להם •בשבילו• שנאמר )ירמי׳ ד׳׳(
שוטטו בתוצות ירושלים וגד .אם י• תמצאו איש .למה• שצדיק.־ אתר
מעמיד  -א ת העולם ׳ -על  -יסודו ,וכן שלמת אומר) .טשלי •ד( כעבור .
סופה ואין• רשע וצדיק .יסוד עולם שהצדיק מעמיד א ת העולם על
יסודו כיון שהטאו^בימי מיכה היו טקטדין לצלםו של מיכה והיה
העשן של .שילה עולה .מן ובתים של הקב״ה .ועשן צלטו של
מיכה.עולה:מהר .א פ ר י ם  .מ מ ת מיכה .ומחערבין כאחת; שנאמר
)תחלים -י״ה( עלה עשן באפו וגוי .כביכול חמל ומבקש אפילו
 .צדיק א ח ד  ,כדי שלא יהפוך את העולם שנאםר )קהלת.ז׳( .אשר
מצא ,לאלקנה אדם• .אחד .ויחי.־.איש יאחד•.
עור וגד . .ואחר־ כך.
ד״א )שם( אדם אחד מאלף מצאתי זה אברהם .והיאך .אלא י צפוי•
היה .עד שלא ,יעמוד אברהם שיעמדו .אלף -דוח -ואח״כ אברהם!•
וכן.דוד אומר)..חהלים.ק״ה(.דבר-,צוח ל א ל ף ' ד ו ר אשר .ברח-וגוי.
וכיון-שראה שאין מהם..הנמה. .אלא כולם רשעים * קפל אוחו
והעבידן .מהם• .עשרים דור ".ואה״כ ברא לאברהם* ־.לכך נאמד־
אדם א ח ד  ,מאלף מצאתי -.מצא )יהושע י״ד( ^.את האדם-הגדול
בענקים..הוא .....כך .אף אלקנה נמצא צדיק..יתידי בכל דורו• .וכל
מעשץ ש.ל אלקנה דומים •לאברהם • .האיך אלא-אברהם י נקרא
איש:דכתיגג )בראשית•כ׳( ועתה ,ה ש ר א ת י •אשת איש..וגד .ואלקנה
 ..כתיב בו ויהי איש י״״^ברהם• נקרא׳ .נביא! שנאמר )שם('-כי ..נביא־
י
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נקרא נביא . .שנאמר )שץאי בי( •.ויבוא איש אלתים
י•^ -זה אלקנה. .אברהם הקנה.להקב״ה שמים וארץ־דכתיבי•
^
~ י ם וגי• ואלקנה -הקנת להקב״ה שמים וארץ %שנאמר
^
שהקנה׳ להקב״ה שמים ואי־ץ. .אברהם• נקרא א ח ד •
^
ד
' ^ ק א ל ל״ג( א ח ר היה אברחם .ואלקנת נקרא א ח ד דכתיב
^
^ י א ח ד ; •ד״א ויהי• •איש א ח ד  .זש״ה )ישעי* נ״ה( כי לא.
 י ת י •מתשבותיכם וגד< א ץ מידותיו• של הקב״ח כמרח־•בשר^ י  * °ו ב ש י ודם׳• .י א ץ  .א ת ר :משתמש •בשרביטו .ולא רוכב
^ יי ולא נקרא  -אגום״טוס כמוהו ..• .אבל • הקב״ה אינו• כך אץ
^ י י על כלותיו .אמד.הב״ת יש לי שרביט אימתי• יבוא משה
^ ^  :ב ו • ;  -ש נ א מ ד * • ) ש מ ו ח ד׳(־ זיקת משה.,את •מטה תאלהים
^ ' ' |שוסו .-סערת דבתיב\)נחום א ( ה' בסופה ובסערת דרכו.
• :אליהו וירכב בו־־ .שנאמר )מ״ב; •ב׳( ויתי בתעלות ־ הי את.
יי' ^ • •כסאי .:י.יבוא׳ שלמה וישב עליו .שנאמר )ד״ה א׳ כ״ט(
\ ׳ י י י י על כ ס א ה ./למלך .שמי שנאמד,שמע ,ישראל וגו^
) « ~ ^ הצדיק .ויקרא-בו .ויהי איש; א ח ד  .וכן הוא צוות.
\ ׳ ׳ "י 0כי .לא .מחשבותי וגד :ד״א׳ דחי איש  .א ח ד •זש״ה
* י •י״כ(־־לפי שכלו יהולל איש וגוי ..למה׳ .נשתבח שתית .לו
י נשים שונאות זו לוו •,.ויכול לעמוד• .משל לחבר• שצד נתש
כי והרגו .ועמד תלמידו וצד שנים ולא נמק - .למי לשבת.
י ־ כן אדם •הראשון ל א יכול־ לעמוד באשת׳ אתת .יאלא
)•,-
 ,א׳«ית כי( ׳ותתן־גם .לאישת וגד..־״.ואלקנה• תיו לן .שתים .ויבול
ענצד בהן* .ולו'שחי נשים .הוי .לפי שכלו יהוללי •איש) .משל^י (
 ,יק;לברכה .וה-אלקגה .ושם רשעים .ירקב^ .זה.־מיכה.״ ל מ ה
א־ זה גקרא מהר •אפרים .רכתיב )ש״א אי( צופים מהר אפרים:.
יי נקרא •מהר אפרים דכתיב )שופטים •י״ז( .ויהי •איש מהר אפרים
^ יד«יכיהו .אלא ל א דומץ זח ל ו ח זה •מחייב את ישראל ־בצלמו.־
י ע ל ישראל שנאמר )ש ׳א אי( ועלה האיש חחוא •מעירו
"
 °ימימה .־ .מ פ ס ח .לפסח.־ שנאמר )שמות י״ג( ושמרח א ת
•חוקה הזאת וגד.׳ ונוטל שעיר עזים־ נטקריב ת ט א ת על כל-־ישראל.׳
?ייס• מה .שאמר משח )דברים ל״ג( יורו טשפטיך.ליעקב• לכך׳
יי•
•־׳יי ••נאמר )משל* יי( זכר צדיק .לברכה וגד.־
פרק נ׳ כ ת ו ב י ם )• .תלים קכ״א(׳ •שיד למעלות• .אשא ,עיני
,
ל^ההרי/וגד.י -אמר.?,לךהקב״ה 'לדוד .עד עכשיו.אתה אומר
נ ה
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אשא• עוניי וגד כבר אמדתי עליך ביד משח ־ )דברי ל״ג( **r
ליהודה וגד .וזאת לדוד שעומר מיהודה שנא׳ י)שם( שמע •ה' ק*
ך על גליי
יהודה .שמע •ה׳.קולו של דוד כשיתפלל .לפניך
ואל עמו תביאנו )ש״א י״ז( וכשוב דוד מ ה מ ת את הפלשתי .יייי
ד ב לו יוגד• .אימתי־ )שם(  -׳ופלשתים עומת׳ אל ה ת ר מזר׳ י^׳
ופלשתי׳ עומדים בזכות א מ מ ל ך ׳־שכיבד לאברהם ,׳שנאם׳
)בראשית כי( .ויאמר ־אבימלך הנה ארצי וגד.׳ וישראל עומרי׳ אל
ההר מזה .בזכות אברהם • .ד״א ופלשתים בטותי׳יעל ־גליות שנקרא
זה .י .שגאםר )ש״א ׳י׳׳ז( הראיתם האיש העולה הזה .־ וישראל עומר)
אל ההד• מזה• .במוחין על דוד שנקרא זה .שנאי )שם ט״ז( ק י
משתהר כי זה הוא; ו ד״א ופלשתי׳ עומדים יעל ההר מזתיצזלאו
השטן׳ מסליען .ש נ א מ ר )איוב׳ א׳( .ויאמר ״ה׳ אל״ השטן אי מיד•
תבא .וישראליעוטדי׳ טלאכי השית:לטייען .שנקראו זה שנאמר
)ישעי' ד( וקרא זתיאל זהי .ד״א ופלשתים עוטרים על התר טזר״י
מ ל א ך השטן •טקטרג על ישראל־ ואומר לא כך אטרו' ישראלי
בטדבר )שטות ל״ב( •ויאטרו זה אלהיך ישראל וטלאכי השרת מלטריו
עליהם זכות ואוטרי׳ לא כך אםרו לך בים )שם־ ט׳יו( יזה אלי ואנוהוי .י
כיון שתלה דוד• עייגיו .וראת פלשת*׳ ,׳עומדא׳ אל ההר מזה ״וגד.
התתיל ׳מתיירא 'ואומר.שיר המעלות אשא עיגי:אל וגד .אמר לוי
הקב״ה מתירא את.־ •׳׳׳ואומר• מאיץ יבוא עזרי .ראה מה אצלך
)ש׳-יא י״ז( והגיא־ ביגיהם זה משה .שנאמר )דברי׳ ל״ד( ויקבור
אותו בגי^ .כבר זה כתבתי •)שם ל״ג(׳ ידיו־ רב 'לו ועור מצריו תהיה.
״ -.׳
עזרי ׳מעם ת׳ עושת שמים ואר<ן:
״

1

ב ש י ר

ס

:

י פ ר ק נ״א .ת ו רה .ויזכור .אלהי' או 1רתל .זש״ת״)מלאכי ג׳(
אז• נדברו וגד. ,־זה יעקב.י שכך כתיב למעלת מן הפרשה ותרא
רתל יוגד י מה ראתת לקנאות ־ עכשיו .י ־כשראתה אתותה נכנסת
ל ת ו פ ת ה  -ל א קנאתה ועכשיו קנאתה.״ למה *ןיגאת אלא׳ במעשיי
הטובים קנאת• .אמרה ׳אלוליי׳ישתיא׳ צדקת ממני לא הית תקב״,ה
נותן •לת בני קוד׳ ׳תימני • .לפיכך קנאת׳ בםעשית •.ש ה כ ת י ב
)טשלי ה׳נ( 'אל ־יקנא :לבך •כתטאיים כי אם ביראת הי• כל היום'.
לפיכך :ותקנא ־רתל>• ותאטר 'אל יעקב הבה וגוי* ,אשת שד\אי
עקרה ואינה יולדת תיא טתה* .אלה אטרה רתל אםיאיגי .יולדת
מןיהצייק הזה.׳ ״ אבא;:משיאי .אותי"לאתר רשע,׳ ואני מתה עטו
לעול׳ הבא.׳ •שנאמר )תלים ל״ד("תמותת-רשע רעה לכך אמרה
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* nnfif-Vאנכי •...ד״א הבה..לי בניס -אמרה/,לו..אם מבקש
* ' יילדת כשבקשת עשית צאן שילדו .שנאמר )בראשית ל;(
 •^f\QJipד״א הבא לי יבני /אם תבקש את אני יולדת • .עשה
שעשת־ יצתק אביף שהיתר .אשתו עקרה-ותתפלל עליה שנאמר
' ( ויעתר יצתק . .אמר לת יעקב יצתק ׳אבא לא היה לו
>
אשיי אתת - .לפיכך התפלל עליה • .אבל אני יש לי ארבעת
• .כבד •ילדת לאה ..אם לא תלד את יולדת זו .אמרת לו
אתה מבקש'לעשות כיצחק :אביך .ע ש ה  -כ ש ם שעשה
 .^y׳ *  .. Wששמע•'לשרת .כשאמרה .׳לו ־)שם..ט״ז( תנת נא
א  . .י אף אתת )שם לי( הגת׳ אמתי בלהה וגג׳; ואבנר,
^ > Vאומר כך .אלא גם אנכי׳כשם שעשתה שרה; ד״א •מת
^ * * לומר הבת לי בני /א ל א  ,ש נ ת נ ב א ת • שהיא מתתי-במתר׳
מ״ת( ואגי •בבאי מפדן וגוי .אמרה לו תן לי בניי
?^
ע
^ ^לא• אמות..־-.הה״ד הבה לי ׳בני׳ מיד־ ויתר אף יעקב וגו׳• וכי
' ־שני שעושי כלו׳ תוץ .מרשותו )שם ל ' ( ה ת ת ת אלתי'
> ,
א ש י מנע טטך פרי בטן ממך טנע אבל ממני לא מנע,
^
נחן־ לי בני׳ מ ל א ה  . .אמר לו הקב״ • •<1כך אתה מ ת ס ד
^
לה התתת אלתי׳ :תייך שאני־ מעמיד מ מ נ ה ' ב ן
;«ו ' ^ .
^ י לאתיו )שם בי( כי התתת אלהי אני .י תן מסיתין תדברי׳
^,כביכול הקב״ה טטה,אזנו ושומע ..וכותב דבריהם.. :״שנאמר
^ אי( אז נדברו וגז׳ ביון שהרגיש ־ הזמן הוציא את םפר
^ י ן ־ וזכרה הוי )בראשית לי( ומכור אלתים־את ר ה ל ז ד״א ויזכור
• זש״ת )משלי יי( מגורת רשע יהיא •תבואנו זה •עשו .י שהיי
ו הברכות שנטל יעקב .שאמר• עכשיו 1ת,־מתברך ומוליד
היב׳ ואיגי יכול לו עוד; .ובך נעש• שנאמר־ )בראשית ל״ו('
'  °׳ ה  .ארץ מגורית' וגו׳ ••.ד ק ת • עשו את גשיו .לטת טגורת
׳ י׳יא תבואנ׳ ותאות -צדיקי׳ יתן .ז ו ר ת ל שתית׳ מתאות לילד
יעקב •שנא׳)שם ל׳(׳ותרא רתל וגוי• אף יעקב היה ,מתאותלגלר
י ל  .שכל מת שנשתעבד .בשביל׳ נשתעבד ש נ א ׳ ) ש ם כ׳׳ט(
׳* י"ר שבע וגו׳ ויהיו• בעיניו בימי׳ אתרי׳ •באתבתו אותת.׳׳ ובל
\ ! ^ ' " ילדה• • לא־ הית מבקש יעקב ,לבוא• לבית אבין.י עד
. ^ ,למתי שאמר בלבו א ם אבא י לילך •אצל אבא עכשיו
י
־ י לי לבן •.הואיל;ולא •ילד׳ רחל ממך כל השגי' :האלו .׳תגית ״
• ו וראה היאך הית מתאוה שילד ממנת .כיון -שילד מיד )שם,
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שלחיי וגני ד לפיכך נאמר יותאו צדיקי׳ יחן•
ת

זה יעקב ורהל.שזכרן •הקב״ה ושילם מ ה ן  -ד ״ ^
הם
^
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» י ־ אטר י)שם .ל״א( ׳עם אשר תמצא את אלהיר י-י• י' י
אל ר ח ל  -ן ל א ־ ידע יעקב .ימי גרם ־לה• שמתה בדרך .שנאם׳
) י ם מ ״ ח ( ואני בבאי מ פ ח מחה עלי-,רחל .'.הה״ד יבשלו בהליכחס
למה הדבר דומי ־לרועה שראה אח הזאב; שנכנס-־ לחטוף כבש גט׳
איי־לזרוק בזאב והלך בכבשה וכך יעקב •קילליוהיח סבור שהוא מ ל ל
^ י • ןל* היה יודע :שקללתו הולכת•־ על כבשחו שנאמר זלא יידע
 .לפיכך מתה  -בדרך .ולמה מתה בדרך אפרח- • .אלא א מ י
הקב״יה־ בניי צדיכין ,לד •..בשע׳ שהם 'תוטאין וגחלין • :והיא־ טזיכרי[
 .אוחי כשם שזכרתיו־ .אני .שנאמד) - -ירמי׳ ל״א( כה אטד ה' קי׳
ברמה נשמע* וגר .יאמר לה ׳)שם( מנעי קולך מבכי  .^vשכך יש
לה׳ ע ל שנקצרו ימיה־ ומתה בדרך' ,כדי -שתזכור אותי על נ^ני
שנאמר )שם( כי יש שכר לפעולתך נאם הי׳.־ושבו י בגים׳ לגבולם ז 
 .פלל! נ״ב נביאיים) .ש״א א׳( ותדר נדר ותאמר וגד .זש״רי
)חלים ס׳( לי •גלעד •וגד .אייר ברכיה ארבע כיתות יהן .אחת
אומרת אין .תחיה המתי' .אמר הקב״ה הרי אליהו שהתיה המת
שהיה •מגלעד שנאמד )מ״א י״*( זיאמר ׳אליהו •התשבי מתושבי גלעד•.
יבוא ויעיר לי .הוי לי גלעד .ואחח אומרת'אין הקב׳׳ה מקבל
בעלי תשובה .׳אמר-הקב״ההרי מנשה כמד\הכעים .כמה הרשיע.
וקבלתיו כשעשה תשובה •יבוא ויעיר לי .־ואחת באומרת׳ אין הקב׳׳המציל מן האש אומר ־ הקב״ה־ הרי• חנניה •וחביריו הצלתיםימן
הכבשן .שהי״ מיהודה שנא׳ )דניאל אי( ויהי בהם מבני יהודי וגוי.
הוי הודח׳ימחו?קי .,זאחית אומרת .אין ׳עקרה׳ >ולדת .׳יאמר הקבייר׳
יבוא אלקנה מהד אפרים .ויעיד על ׳אשתו י שהית׳ • עקרה י וילדה
שנאמר)-ש״א אי(•.ויהי׳איש־ א ה ד וגד מהר אפרים.־ •הוי •אפרים
.מעוז ראשי :־ד״א ותדר נדר ותאמר .י •זש״ה )הושע( וח׳ אלריי
הצבאות ה׳ זכרר..ה׳ אלתי צבאות .׳שהוא עוש׳ צביונו בצבאות
של טעלת ובצבאות של יטטה'. .והאיך כשבקש עשה צביונו בצבאות
של טטה^ שנאמד)עמום טין ,הקורא לטי הים וגד ..וכשבקש עשר•
צביונו בצבאות ־של׳ מעלי שנאמר )שופטים ה׳( הכוכבים י טטםילותס
זגד .אמד׳ לו;תנה־רבש״ע יש^לך־ צבא למעל׳ וצבא ־למטי .אם
ש

ן ק

ב ן >

י ע ק ב

1

י

וי!.

מצבא של מ ט ת אני^׳תן ליי בנים כשם'שאמרת )דברי׳ זי( ב ת ך תהי׳
ל ונו׳'• .־ואם מצבא 'של־ מעל׳ אני .־ עשה אות שאהי׳ קיימת
סצזש שלמעלה היום י וקיימין .לכך נאמר ה׳ צבאות .ד״א ותדר
נדר ותאמר אם ראה תרא׳ אני עקרה וציון עקרה שנאמד )ישעי׳
נ״ד( רני עקרה־ אם ראה לי .תרא׳ אף לציון :וזכרתני' לי .ולא
תשכת את אמתך לצ>ון :שבע עקרות הן כ ע ד שבעת ימי בראשית
׳הראשוני שרת )בראשית י״א( דכתיב׳ ותהי שרה עקרה וגוי .בנגד
יום ראשון ומה נברא ביר'ראשון שמים וארץ• בעלה ־של זו הקנהו
להקב׳יה שנאמר )שם י׳יד( ברוך אבדם וגו׳.־ השנייה .רבקה שנאמר
)שם כ״ה( ויעתר יצהק לה׳ וגר .כ ע ד יום שני ומה נברא ביום
שני יהי רקיע ׳בתוך ־המים •.א ף ׳ ר ב ק ה הוליד שנים־ ־יעקב ועשו
שנאמר )ויקרא כי( •ואבדיל׳ אתכם מן העמי׳ .השלישית לאה
שנאמר )בראשית כ״ט( וירא ה׳ כי שנוא׳ לאה כ ע ד >ום שלישי
וכתיב בו תדשא הארץ־ דשא :וראובן בנה של :לאה הית שנאמר
)שם::ל׳( וילך ראובן ׳בימיי וגו׳ .הרביעית זו רתל כ ע ד יום רביעי
ומה נברא בו שמש וירח וכוכבים ומזלות שנאמר ויאמר אלחי' יהי
!שאורוח ועמד יוסף בנה של .ר ח ל והן חשחחורלו שנאמר )שם ל״ז(
והנה חשםש וחירח וגו׳ .י חחטישית  .זו חנח־ כנגד יום ׳חמישי ומד,
'גברא ביום חמישי ועוף יעופף על הארץ .וכן היה שמואל בנה
של חנה כעוף הזה הפורח מסקו׳׳ למקום ־ומםדינ׳ למדינח וסופו
׳ח1זר־לקנו .וכך־היה שמואל.עוסק בעסקיהם של ישראל .והולך
בכל המקומות שנא•)ש״* ן׳( והלך מרי שנה בשג׳ וגו׳.־ ותשובתו
.תרםתת הי ישם ביתו.־יהששית זו הצללפונית אמו של שמשון
'שנאמר )ד״ה א׳ די( ושם ׳אתותם ךצללפונית כנגד יום .ששי ומה
׳נברא ביר ששי אדם .ומה היה לאדם מת ביד אשתו.שנא׳
)בראשית ־גי( ולאדם אמר וגו׳ י ושמשון בנה מת על ירייאשתו
שנאמר)שופטי׳ ט״ו( ויאהב אשד ,בנחל שורק;.ושמה דלילה ,־ )שם(
•ויאחזוהו פלשתים ׳ וינקת אח עיניו .השביעית זו ציון כנגד יום
השביעי ומח כתיב בו )שמות כי( וינת ביום השביעי. .וציון).תלים
קל׳יב( זאת־ מנוחחי עדי עד .לכך אמר ישעיה )ג״ד( דגי עקרח
,
י י• י
לאי ילדת וגו׳־:
•־ פיס יג״ג כ ת ו ב י ם  .־)תחלים קכ״א( שיר־ למעלות-אשא
עיני .׳זש״ת )שם כ׳( *שלת עמיך מקדש .בשעה שיבוא תקב״ת
ל  .אינו־גואלן אלא מציץ .למה שמתחילה ־משם
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ש נ ך )שם נ׳( .מציון מכלל יופי אלהים הופיע
• ^
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) Jויצא ה׳ וגלתם בגוים ההם וגו /ל כ י ?״מר־
^  1פ י כ ו דוה הקודש צויתת ואומרה )תחלים *"י>
"׳״״ ^
™ ^ ו ע ת ישראל ,ד״א שיר למעלות א ש * עיני-בשער׳
״ ושמע ל ב ן  -ו ר ^
ל  .והלך ל
ני£
שגאמר )בראשית ל״א( וישג לבן וגד• .והיה לבן מבקש• < ץ
ליעקב .שכן משת• אומר )דברים ב״• (1ארמי אובד אבי וגי׳׳
ן£
:ך, ,וא כן אלא סן לבן הארמי אבד יעקב אבינר .י.ד.תתיל־יעק
אומר אשא עיגי .וגו /והקב״ה הלך כביכול ונגלה לרשע ועשי׳
עצמו.שלוחו בשביל• לעשות צרכו של יעהב •.״שנאמר )בראשית
ל״א( ויבא אלהים  btiלבן וגד ולא •עשה אקא הלך לו לבן ולא
הדקו כלום־ ובא לו עשו .שנאמר•)שם ל״ג( דשא יעקב עיניי
דרא והנד ,עשוי־בא וגד ־החחיל מתירא  .שנאמד )שם ל״ג( ויירא
יעקב מאוד אמר לו מי שהצילך מן לבן ׳הוא יצילך הימנו .שנאמן
)דברים ל״ג( אשריך ישראל .מי כמוך וגד:
י
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W
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פרקיג״ד ת ו ד ח • .וישלח .יעקב מלאכים -,חיילי מלאכים
שלח אלא ראה מח.כתיב-למעלת•)בראשית ל״ב( ויפגעו •בוי-מלאכי
אלהים .ויאמר יעקב כאשר ראם • וגד• וישלח יעקב .זש״ח )ישעי׳־
ס׳(• •שאי -סביב עיניו• א ת מוצא• מיום שיצא יעקב ממעי אמו.
צפה הקב״ה שהיה מבקש עשו להרגו .ומסר הקב״ה ליעקב מלאכי
השרת שהיו משמרין אותו .וכן דוד אומר )תלים צ״א( יושב בסתר
עליון וגד בי מלאכיו יצוה לך .והיו מלאכי השרת משמרין אותו
בל הימים שהי/בארץ •ישראל כיון.׳ שבא לצאת אצל לבן נסתלקו
הימנו אוהו מלאכי השרח ונמסרו• לו אחרים .למה שהמלאכים
הטשמשין בא״י-אינך משמשץח״ל .וכן ,יעקב •ראח אוחן כשיצא
חוץ מן.אביו ,שנאמר )בראשית כ״מ( ויהלום והנח מולם וגד לא
הי צריך לומר אלא יורדץ־זאח״כ עולין .שאין דרכן אלא לירד
סלמעל׳• •ואח״כ לעלות ,ומה הוא עולי׳ ויורדי /אותן הסלאכי׳
שחיו משמשץ אותו בא״י על •.שבא לצאח ח״ל ראח אותן מסתלקץ
חימנו .וירדו מלאכי׳ אתרי׳ ושימשו אותו בחי׳ל .כיון שבא לחוור,
אצל אביו־ -.א מ ר הקב^ה • למלאכי׳ הראשוני׳ שהיו סשסרץ אוחו
בא־״י אץ .אתם יןצאין לאפג״טי )פי לקראת( של.בני .משל לבן
מלכי׳ שהגיח רומי וםג׳׳קליטץ שלד r,,ויצא ,לו אצל־הברב״ריץ
,

ן

ט ס ד  ,ל ו  -אביו• לגיו״נות .הרב׳ שישמשו אוחו!אחר זמן כמן שבא
?חזוי ס ן ברב״רייא• אמר ר׳טלך לסג׳״קליטין שלו אין אנו יוצאין
לאפנטי של• בני ,הרי הוא בא ,והי׳ הבן מתירא לבא ,כיון
׳עתל׳ עיניו וראת•,לאביו,וכל גןנ״קליטין שלו שיצאו לקראחו התחיל
שטת .כך יעקב -כשבא •לחזורי אצל אביו אמר הקב״ח למלאכי׳
הראשוני׳ .נרד ונלך• לאפנט״י ,של יעקב .יעקב שומע שעשו
בא• • ׳התחיל• ט ת י ר א  .א ט ר •לו הקב״ה חלה ,עינך ורא׳ טי .בא
לאפנטי •שלך,־ הד״א )ישעי׳ ם׳( שאי סביב .עיניך יוראי. .מיד
ויאטר יעקב כאשר .ראם• מתג׳ אלהים זה כםד״א )שמיו׳( וקרא זה
איל זה< • ואמר להףהואיל שבאתם לקראתי .לכוייבשליחותי.יוישלח'
יעקב י מלאכי./־' ודוד צוות ואומר )שם לי׳ד( חוג׳ ׳טל!אך ה׳ סביב
וגו׳ ג ד״א וישלח .יעקב .מלאכי׳ .יזש״ה )תלים ט״ג( שלח אורך
ואמתך וגי־• .א״ר •ברכיה כשהצדיקים בעולם האורה עטהם שנ׳
)שם נ״ז(־ אור זרוע לצריק־וגד .ובן ירמיהו אומר)י״ג(תנו לה׳ אלהיכ>
כבוד וגו׳ עשו תשוב׳• לפניו^שאין כבוד אלא תשוב׳ .שכן יהושע אומר
לעכן)יהושע־ז׳( בגי שים כבוד וגד .בטרם יתשיך-וגו /עד שלא יסלק
את האורח מכם ויסלק את הצדיקי׳ והנה נמצאין בתושך) .ירמי׳
י״ג( בטרם יתשיך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי .נשף .ע ד  -ש ל *
יסתלקו אותן שמחפללין וקודמין א ח הנשף שנאמר )תלי׳ קי״ט(
קדמתי בנשף ואשוע .ללמדך שכל זמן •שתןודיקי׳ קיימין .האור
בעול׳ .כך כל זמן שחי׳ יעקב בא״י .היה .האור עמו.וכשיצא י
גסתלקיהאור .שנא>)בךאשיח כ״ח( ויפגע .במקו׳ וגד .וכיון שבא
לחזור .חזר׳ התורח-לטקוטה .בזכותו ישנא׳ )שס(.ויזרח לו חשמש
•לפיכך חוא• אומר• איני תוזר לא״י ער שתשלת אותו האור שהיי
עמי.שנאמ׳ )תלי׳ מ״ג(־שלח אורך וגד שנא׳ )מיקה• ז׳(-חתן אמת
•ליעקב .וישלח-יעקב מלאכי׳ .,אף לעתיד לבא כך חקבי׳ת עדט׳
.שנא׳ )ישעי׳ ם׳( כי הנח•חחשך יכסח ארץ וערפל לאוטיייוגד:
;

ג״ה נ ב י א י ם  .הזון עובדיהו ,זש״ה )איוב ר ( ויען
פרק
 .אליפז..התיטני ויאמר א״ד ברכיה• למח בחזון נפרע הקב״ה מן עשו
•אלא א ת מוצא ־חאיך חקבי׳ח משלם־ גמול לשונא ולאוהב. .לזח
כשנתיםר איוב חית אליפו׳ בבור
•לפי מעשיו ולזת •לפ« מעשיו.
׳עשו אוהבו .וצדיק היח-אליפן ולא הוכיח את איוב אלא בחזון.
׳ הכתוב אומר •ויען אלופז ד , .על שאמרת למה איגי כאברהם •וכי
י גתנסית-גאבדדם ,אברה׳.גתגכח-ולאי בעט ואת בועט ).שם(•־ הנסה
*10
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דבר אליך .וגוי . .משל ל א ת ר שתיו לו שתי נשי׳ .אתת׳ כתובה׳
בעשר ריבוא .ואחת כתובת׳ בד׳ ריבוא• .אמר׳־לו אות׳ של ארבע
ריבוא .למה• אין אתה מתג בי־ כבוד בחברתי .א מ ר לד• יאה
כתובתך בארבע ריבוא י ושל תברתך בשל עשר בך אמר איוב
למה אין אתה נוהג בי כבוד כאברהם.,־ אמר לו וכי נתנסיח
כאברהם׳ הגסה דבר אליך וגו׳.־ ואין י נסה אלא אברהם שנאמר
)בראשית ב״ב( והאלהי׳ ג ס ה  .את אברהם .אמר להם ואגי לא
הכנסתי־ ארבע •עטרות; איש תם וישר ירא •אלתים •;וסר.מרע•
.אמרו לו אברהם נחנםה בעשרה .והיי לו :עשרה עטרות .גקרא
׳איתן שנאמר )תלים פ״מ( משכיל־ לאיתן• •האזרחי .וכן )םיכח וי(
האיתנים מוסדי ארץ ,ולמה נקרא• איתן שתיזק עצמו לעשות'רצון
יוצרו .נקרא הימןשהאמין .בהקב״ת שנאמר).בראשית ט״ו( ־והאמין
בי״י .־ נקרא אברם מתחילה י וניתוסף לו ה׳ ונקרא י אברהם .־ולמה
ח׳ נ־תוסף לו שקיים ה׳ חומשי תורת עד שלא ניתנו שנאמר )שם
* ״ן( עקב אשר שמע אברהם בקולי־וגוי .לפיכך־נקרא'אברהם.
.נקרא עיט שנאמר )ישעי׳ מ״ז( קורא ממזרת עיט .היא התרנגולת.
כשם שהתרגגולת; הזו כשהיא עושה אפרותים משמרתן מן
כבשות ומן העורבים .ונותנת נפשה• עליהן .כך היה• אברהם טחן
:נפשו לישרף .וירד לכבשן האש .־נקרא צור־•שנאמר )שם נ״א(
הביטו אל צור תוצבחם .כשם שהצור חזר• ,אין לוי־מעיים .כך
היה אברהם בלא מעיים .כשאמיר לו קת את בנך וגו׳ .ונקרא
•נשיא למי שנקרא רם ונשא שנאמר )שם נ׳׳ז( •כי כה אמר רם
.ונשא .ונקרא אדני שנאמר׳)בראשית כ״ד( ויאמר ברוך •ה׳ אלהי
אדגי אברהם ואם תאמר מפגי שהי׳ עבדו קראו ׳אדון לאו .אף
אחרים כך'היו קוראץ אוחו שנאמר•)שם כ״ג( שמענו אדגי וגו׳.
שהוא עשה להקב״ה אדון יעל ׳.כל בריותיו .וגקרא אלהי׳ שנאמר
)שם( גשיא אלהים :שהוא הודיע יראתו ־של הקב׳׳׳ה בעולמו שנאמר
).שם כ״ב(׳ ירא •אלהים אתה. .גקרא נביא שהוא הודיע־ תהילה
מה הוא כהה של רוח־ הקודש שגא׳ ׳)שם־ כ׳( ואתה השב אשת
האיש וגר •.ונקרא יירא אקהים.׳' שנא׳ )שם ב״ב( כי עתה ידעתי
וגו׳ שהיי• יראי מן הקב״ה .ונקרא אוהב שנאמר )ישעי׳ מ״א( זרע
אברהם אוהבי.׳ הרי עשרה כ ע ד עשרת ־נ־סיונות .א מ ר ־־לו אליפז
;  -ש מ א יש לך המידות ה ל ל ו  .׳  -ה נ ס ה דבר אליך הלאה .הנה יסדת
י רבים .־,בעלי יסוריף היו ב א < א צ ל ך ואת •מנחמן .הסומא' היה בא
כ
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זמר ילך כבר•( היה תקב״ת יודע מה •שאני עתיד .לעשות שממעי
י עשה פומא אותי .־ואת אומר לו אל תאמר כך .׳ואת אומר
י כני אם בנית י לך בית .ולא רצית לעשות לך ־תלונות ,מי• היה
ך א ם  .אתה תשוב עצמך שאתהי טריק״לונו )פי' ־טרקלין( של
^ ״ ה ילא משנאה עשה לך כך .אלא^שישתבת בך לעתיד לבא.
^ ?־נאמר )שם ל״ת( אז תפקחנה עיני עורים , .וכן ה פ ס ת את אומר
א ל י ת א מ ר כ ך אילו חיית אומן ובנית לך.תצר ,ולא רצית להעמיד
 £עמודים מי היה יכול למחות•בירך .יכך-הקב>׳ח־משתבח בך
לעתיד לבא• שנאמר)שם( או ידלג כאיל פםת. .וכן הרש א ח אומר. .
לי אילו היית יוצר ולא רצית לעשות ( לחברתך.אזניים .מי היה"
טכריחך . .כך הקב״ה מתשבת בך לעולם .הבא שגאמר )שם( •.ואזגי
תדשי׳י־חפקחנח .אתח חיית מנחם כל בעלי-ייסורין) .איוב ר׳(
בושליקימון מליך ...ועכשיו שגגעויבך יסורין נבהלח שנאמר )שם(
כ י ע ת ת ת ב א אליך ,ותלא וגוי .הלא יראתך וגוי .על שאמרת.אני
ח ם וישר אילולי• עשה לך -כאנוש ׳והביא א ת המבול אלא שעמד
צדקך בפניך זכר •גא מי הואי נקי אבד אמר לו אליפז למה סדאת
תגר ואמרת כן הוא •עושי לצדיקים .למה הדבר דומי־ לאדם
שעלה לבימ׳ התתיל בוכה •.אמרו לו מפני מה אתה כוכי• אמר •להן
שאני• אדם -טוב ולא עשיתי רע מימי .אמרו לו אם כ ך נותן לך י
דימום.. .למה שלא איבר א ד ם טוב מימיו, .כך אמר איוב אדם
טוב •אני )שם כ״ט( עיגים הייתי לעור .וגו׳ )שם ל״א( .בתוץ-לא
׳ילין• גר וכך הביא את •היפוריך .עלי .אטד:לו אליפז אע״פישהי׳
אברהם צדיק לא נאבד .שנאמר )בראשית )ט״ו(,אני .ה׳ אשר
הוצאתיך מאור כשרי׳ .-אם צדיק אתה הוא הוזר• עליך .ברחמי/
שאינו טאבד צדיק שנאטר )איוב ר ( זכר גא טי הוא נקי אבד וגו/
כאשר .ראיתי תורשי און .מקנא את ברשעים שהן נתונץ בשלוה.
שהן •זורעי׳ און .וקוצרים עמל• .הרי-.היום בא• .ואת רואה כי
מנשמת אלוה יאברו וגר .י שאגת אריה וקול.שתל ,.אמר,,לו סוף
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*ייע עאקלקל בעילש בןףגי שןן?וה אותי סומא ממעי אמי והלא צדיק זרשע לא קאטר
כי  h:nבידי שמיס חוץ מיראת שמימ - .־
 (2להכדהך • .פי׳ על דדך אפ חבר ךיוצר מתחלה )שבת ךל״א( בי דגך היוצר
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ישראל לחטוא לפני הקב״ח שנקרא אריח .שנאמר )עטוס׳י(
^ ׳ והוא •מעלה עליהם לנבוכדנצר שנקרא :א ר
, ,
) י> ך׳( עלה אריה מסובכו .בהודש חמת.שמזלו ארית
ומחריב בית חםקדש שנקרא אדיה .שנא׳ הוי אריאל אריאל וםושל
ביהודה שנקרא אריח .שנא׳ )בראשית מ״ט( ־גור אריח ירוי*•
הוא• מפרש באן חטשת־ שטות וכולן שים אריה .שאגת אריי
וקול שחל וגר .ליש אובד ונו׳ א מ ר לו אליפז מעצמי לא אמרתי• *
אלא רוח הקודש גגבה לי ד ב ר )איוב ד׳( ואלי דבר־יגונב׳וגי*
ובמה הוכיחו כל אלו .בחזון שגאםר )שם( בסעיפים ־בחזיוגירז
לילח .א מ ר לו־הקב״ה אחח חוכחח לעבדי •איוב ( בחזון .אף
משלח לנביא שיוכית •׳ויפרע מבית אביך בחזון .שנאמר )עובדי׳ אי(
'חזון עובדיה'כה אמר ה׳ אלהים וגו׳ '.למה שהדבח שיעבדה אותנו
א ף אני.״ משנן חרבי ויורד 'עליו .שנאמר )שם(׳ כי רותח בשמים
הרבי-הנה על אדום׳ חרד וגו׳:־
פרק נ״ו כתוב<ם) .תלים קכ״א( שיר ־למעלוח־ אשא עיגי.
ןש״ה )ד״ה א׳ י״ב( ורות לבשה את עםשי רא׳צו .השלישים .וגוי
א מ ר ר׳ ברכיה קשה הוא שרה של אדום שכן זכריה רואה אותו
שיאמר )זכרי׳ א׳( ראיתי ־הלילה והנה איש רוכב על סוס ־אד\ם
וגו׳ שהיה מבקש להדמות לאותן .שנקראו בוכבים ־ שנאמר)בראשית
'ט״ו( הבה נא השמימה־ וגו׳ .לישראל שהן נתוגין במצולה ,יוכן
.הוא אוטר)עובדיה א׳( אם תגביה כנשר וגו׳ שבקש אדום לדרמות
לאותן שנקראו כוכבים שנאטר הבט נא השטיטה וגו׳)זכרי׳.א׳( ואחריו
סוסים אדוטים שרוקים ולבנים . .אלויהטלבים ש ע ט ת היטנו .שהן
אוהבין את הזהב• .שרוקים שהףטםרקי׳ גופן־ של ישראל ונוטלין
טטונן .לבנים כדי להלבין עונותיהם של ישראל .חזר וראה
קרנוח :שנאטר .ואשא׳ א ת •עיני וארא והנה ארבע קרנוח• .אלו
ארבע טלכיות אטר לו כל זטן שהקרנות חאילו נראין .אין קרנם
^ ל ישראל־ מתרומם .שנאטר )זכרי׳ ב׳( אלת י תקועות אשר זרי
את יהודה כפי איש לא נשא ראשו .אימתי ישראל נושאין ראש•
כשאגדע קרנם .שנאמר )חלים ע״ח( וכל קרני רשעים וגד צדיק
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 (1בי עשרה ש מ ת גקרא נבלאד• יהיקעי-יעבמלן הוא חליל צ׳יש בדיש הכפר
^בביאשיד ;.ר ב ד  ; .ב״ש הזזת ק ע ו ת ״ ג ד יי יעעי׳ כ׳־א 1ל »0שדברת ק ש ת על אייג
נ ן יפרע עובדיה דבית א ב ד בגםאה של הוון• :
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^ ^ י א * ־-שנאמד ־)ישעי ׳ם׳( ועמך כולם* •צדיק^וגו•/׳ אותה
־
  -י•א׳^א עיגי וגד • עזרי ,מעם• .ה׳ וגו׳:
פרקינ״ז ח ו ר ת וישב יעקב &*רץ .זש״ח )דברים ל״ג(
לעיניי אלתי קדם וגו ./אווזה שעח )שם( וישכון ישראל בטח ב ח 
 1אחה יודע• טי קרם אם סעוגת אם אלחי קדם ו ב א  .ח ד
י
על• ירי משה )תחלים ׳צ׳( העלה-למשה איש האלהים וגו׳
"א הקרים להק״בה דבר שנאמר )איוב מ״א( מי הקדימני ואשלם.
׳)יכריס ל״ג( ומתתת זרועות עולם .א״ד ברכיה אמד!הקב״ה אע״פי
^ י י את העולם ואני טוענו .י אלא בשעת שיש .צדיקים •לטטת
ל י .הן .טוענין ,את .תעולם .כך וטתתת .זרועות עולמ-ז )שם(
ויגרש מפגיך אניב ויאמר ה ש ט ת זה עשו יאליפז• שכתיב לטעלה
ייקח עשו• וגו• /ויגרש וגו׳ איותה שעה וישכון'וגו׳ .ד״א מעונה
א״ד אתא אמר הק״בה לא בראתי;מעוגת אלא כרי שתהיו עושין
ייצוגי ומתיראין •ממני• בתנאיו הללו י וכן הוא אומר )צפני גי( אמרתי
אך תראי^ -ותי תקתי מוסר ולא יכית מעוגה .ויגרש מפניך אויב
ויאמר השמד .׳•אותת•שעד ,וישכון ישראל בטח ברד .כל זטן
שמ״ה בשלוה אין ישראל בשלות .משל •לקורא דגר שהיה
מומר בביתו של ארגיו היה יושב וסועד וקוראי מומר א ת ר
זמן הביא אדוניו לבן הנץ .כיון שראת אותו הקורא ברת
תתת הטטה•.׳ והטמין עצמו .ולא •פתח עוד את פיו .נכנס המלך
לסעוד לבן ביתו .א״ל למה אינו מזמר הקורא •.אטד ל ו ט פ נ י
שהכנסת עליו בן נץ .והוא רואה אותו וטתיראןאיגו מזמר .אלא
ד׳וציא את הנץ והוא מזמר , .כך ישראל בעולם הזד ,נתונין• בחוצה
לארץ ישראל ומייד ,יושבות בארצם .שנאמד).יחזקאל י״א( אשר
אמרו לחן יושבי • ירושלים רחקו• מעל ח׳ לנו יחיא נתנה חארץ
למורשח .וחקב״׳ח אומר לישראל למח ׳אין א ת ם  .מקלסין .אותי
עינאמר )ש״ח ב׳( יונחי וגו /א מ ר לו משח רבש״ע כל ומן שמ״ח
בארצך אין ישראל נראין בעולם. .אלא־ תעבר אותן- .והן נראין.
׳׳ענאםר•)דברים ל״ג( ויגרש•וגו ואתריו וישכון •וגו׳ .א ף הקב״ה
ככיכנל אינו נראה בעולם .עד שעת שיעקור מלכות אדום- .שנאמר
)תד׳לים מ״ז(ימלך אלהיט על גוים •אותה שעה )שם( אלתיס •ישב
על כסא קדשו .ד׳א •וישב יעקב .מד ,כתיב למעלת רקת עשו
מי׳ זש״ת).ישעי׳ נ״ז( בןעקך יצילוך קיבוציך וגו׳ ׳אלו•־.המלאכים.
׳טי-אמר )בראשית ל״ב( ויאמר -יעקב כאשר ראם וגד )ישעי׳ נ״ז(
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כולם ישא־ רוח זד .עשו ואליפז .וילך אל ארץ מפניי ^.-pV
^ <״^ וב
)שם( החוסה י  >.ל ץ יעקב^ובנון
יעקב זש״ת )ד״ח א׳ כ״ט( כי גרים אנחנו ־ונר ותושבים נכ
אבותינו .כך הן הצדיקים עיקר חן בעולם • .ועושין עצמם טפיל)^
וכך את מוצא באברהם עיקרו של עולם היח ועשה ׳עצטו׳ טפילי'
'שנאמר )בראשית כ״ג( גר ותושב אגכי וגו /וכך' יעקב אומר
)שםיל״ב( עם לבן גרתי .בך ישראל כתיב גרים־ ותושבים וני"
לפיכך ־דוד אוםר)תליס ל׳׳ט( שמעה תפלח* ה׳ ושועחי ד-אייני'
״־ '•* י י
לטח כי גר׳יאגכי עטך תושב ככל אבותי:
פ י ק נ״ח נביאים .־חזון עוברית .־זש׳יד .׳)בטדבר• בי"
ןוחיח אדום י ירשת וגד וירד טיעקב וגז/י ביון שראח יעקב אניני
"את ׳אלופי .עשו נחירא חחחיל אומד טי יכול לעמוד כגגד -כל אליי
כטה מלכים ואלופים - .ואני ־מתי מספר .האיך אני׳ ־יכול לעםוי*
כעד״ כל אלו .אמר לו הקב״ה טחירא את .ראיה י טח אחריו
אלד .תולדות יעקב יוסף טי ־ יכול לעטוד כעד בל אלג• הקט!
׳שבבניך )עוברי׳ אי( וחיח ביח יעקב אשי וגד .טשל לוחבי שהיח
יושב ועושה מלאכתו .וחלטידו עטו חלח עיגיר חחלמיד .וראו׳
־גחלים הרבה' טעונין קש.׳ 'התתיל׳ תמית־ ואומר לרבו מי ומל
לעטור כעד כל אלו אטד לו׳ רבו חייך ניצוץ אחד־טן הכור שורף
׳את כל אלו .כך *אמד..הקב״ה׳ליעקב ־מתירא אתה טאלו חייך
ניצוץ׳ אחד ׳טשלך.־־ שורף מלן.׳ שנאטר )ישעי׳ מ״ז( תנת ידיי
כקש אש .שרפחם לא :יצילו אח נפשם טיד להבה .י זרי
יוסף שנאטר )עובדי׳ י אי( וביח יוסף לחבר׳ לפיכך וירד־ םיעקב
וגד הירוד )פי׳ היותר גרוע( שביעקב טאבד את כולם .וחירור
שבבגיךיטזדווג כעד עשו .אף עובדיה הירוד •שבכל הנביאים גפרע
מטנו .שנאטד" תזון עובדיה 'לטה־זירד טיעקב .ד״א הזון־עובדיר׳
׳זש״ה )תהלים ם״ת( גער חית קנה יוגד א״ד׳ פנהם אטד לו־ דוד
רבש״ע גער לחיה שכולה מן הקנה־ מלך שלהם כותב בקנה.
־וחותט ונוטל ככרי זהב וכן ׳'אי&רכוסלן .וכן חשילטוגין • .ומ
איסקריטורין )סופרים( שלח.׳ כטח זחב נוטליך בכל יום )שם(.
יערת י אבירים בעגלי עטים .י שהיא אוכלת שטנן שלבטים ובאה
בכהן י של אבירים .בכחן של אברהם ויצחק. .ואוטרת טהן אני.
עשויבןייצהק.־ ויצהק בן אברהם .מתרפט ברצי כסף .שאע״פשהיא
כועסת על אדם שחטא.־־ ־מתרת את הפס• ונוטלת כסף הימנו.
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לי• ולא עוד אלא מפזרת א ת ישראל מן עסקה של
הו; $י,
ומכניסתן במד .שיצר :הרע תפץ .שנאטר )שם( בזר עטים
^ ת יהפצי• אטד הקב״ה אני עוקרה טן העולם אלא אני ואתם
נעמו.־* עליה ..שנאמד )ישעי׳ כ״ו( תרמסנה רגל רגלי עני
דלים .רגל זה הקב״ה כביכול שנאסר )תהלים ם׳( על אדום
 Tנעלי .רגלי עני זה משיח שנאמד )זכריה ט׳( עני ורוכב על
^ יי• פעמי דלים אלו יש־אל שנאמר )ש״ה ז׳( מה יפו פעמיך
*• לכך אטד לעובדי׳ שיעמיד לכל חמלכיוח עליה מפני שהיא
• r׳ • שנאמר )עובדי ד ( חזון וגר קומו' ונ־קומה עליה ל מ ל ח מ ה ' :
חזון עובדיה .מ ה ראה עובדיח שיחגבא על א ד ו ם אלא
•מי־ הקב״ה .עובדיה גדל בין שני רשעים .בין אחאב לאיזבל
ך למד דרכיהן .אלא עובדיהו היה ירא א ת ה׳ מאד .ועשו גדלי
 Vשני הצדיקים ילא למד דרכיהם .בין יצתק לרבקה .א מ -
 . ,ןל ל
קב״ה .יבוא עובדיה שגדל בין שיי
י ע מן עשו שגדל בין שני צדיקים ולא למד דרכיהם .לפיכך
^ י 'הזון י'עובדיה :ד׳׳א חזון עובדיה מה ראה עובדיה להפדע
אברהם היה מאכיל העוברים
 Pאדום אלא אמר הקב״ה.
והשבים ועשו עמד והורגן .והיה ממלא אח המערות מתים.
יאיזבל חיחה חורגח אח הנביאים .עובדיה חטםינם'במערוח וכלכלם
*נאמר )ט״א י״ח( ויחי בהכרית איובל אח נביאי ה׳ וגוי• אמר
"קב״ה יבוא עובדיה שהאכיל אח הנביאים במערות ויפרע מן עשו
׳גיד-רנ את ב״א בםערוח לפיכך נאמר חזון עובדיה .ד״א עשו מלו
ומאס במילח ובחר בערלח .ועובדיח היה ערל
אותי אבוחיו.
ימאס בדי .ובחר במילה .אמר הקב״ה יבוא עובדיה שהיה ׳ערל
ויפרע מן עשו שמלו אוחו ועשח עצמו
ימאס בח ומל עצמו
׳*יל• לפיכך חזון עובריה :ד״א עשו ביקש אבלו של אביו
׳טנאטר)בראשית כ״ז( ויאמר עשו בלבו וגד ועובדיח כיבד למי שלא
היה אביו שנאמר )מ״ י׳׳א( ויחי ענבריהו בדרך וגד אמר חקב״ח .יבוא
עובדיח שכיבד למי שלא חיח אביו .ויפרע מן עשו שבקש מיתחו של
אביו .חזון עובדיח אבל ישראל )ירטי׳ כ״ט( כי אנסי ידעתי אח
•
המחשבות וגו׳:
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נ״ט כ ת ו ב י ם ) .תחלים קכ״ט( שיר המעלות רבת
פיס
צידוני מנעורי יאמר נא ישראל .זש״ה )דברים ל״א( וחית כי
א ן אותו רעות רבות וצרות
חמצאן אותו וגד .אמר הקב׳יה כי
11
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ואצילו מהן .אותה שעה יאנ£רו לי שירה שנאמר וענתח׳״יי^יל'
הזאת וגו /וכן את מוצא במצרים היו משועבדין .וכייו • י׳^,
׳טנאטי ^ ' ' ; • • U
היו יושבין ואוכלץ .ומיד אמרול׳ שירה•
" ^(, ,
השיר יהיה לכם וגר .כאותה הלילה שנאמר )
שנאמר )זכיי' '
ובן בים כשהיו בצרה גדולה.
שמורים י וגוי.
ועבר בים צרה .וכיון שעשה להן נסים והצילם .י מיד אמרו שיור
שנאמר )שמות י״ד( וירא ישראל וגוי .מיד )שם( אן־ ישיר וגי.
־ באו למדבר והיו צמאים ־שנאמר )תהלים ק״ז( רעבים גם צמאים
גפשם בהם תתעטף .ויצעקו אל ה׳ וגוי .כיון שראו-באר• המים
מיד אמרו שירה שנאמר )במדבר כ״א( אז ישיר ישראל את השירי׳
הזאת עלי .באר וגוי .לפיכך והיה כי תטצאן אותו וגוי .וכן דבורי׳
וברק כשציערן םיםרא .שנאמר )שופטים .די( ויזעק סיםרא א
כל רכבו וכיון שהצילו הקב״ה הימנו טיד)-שם הי( ותשר ךבורי׳
וגו׳ .וכן כשבא םנחריב אטד חזקיה )ישעי׳ ל״ח( ונגיגותי נען -.וגי׳•
וכן דוד• נתכנסו .עליו צרות שנאמר)•.תתלים טייב( כי אפפו ע?י
רעות עד אין'טספר .וכשהצילו הקב״ה מכולן .־מיד י אמר שיריי
שנאטר )ש״ב ־כ״א(״את ארבעת אלה יולדו להדפה בגת ויפלו ביי
דוד וביד עבדיו .טיר )שם( וידבר דוד לה׳ את'דברי השירה הזאח
וגוי .לפיכך והיה כי תטצאן אותו וגו׳ וענתה השירה הזאת לפניי
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לעד וגו׳ לכך נאטר )תחלים קכ״ט( רבת צררוני וגוי;
פ ר ק ם ׳ ת ו ר ה  .ויוסף הורד מצרימה .זהו שכתב על ירי
ירמיהו )איכה ג׳( טוב לגבר וגו׳ ישב ־ בדד וגוי יתן למכחו לחי
וגו׳ .כי לא מגה וגו׳ .כי אם הוגה וטי־ .טוב לגבר .אשרי -מי
שמקבל יםורין מנעוריו .למח שסופו גח .וכן חביריו־של איוב
אומר׳ לו מה אתה מצר על הייסורין שבאו עליך וקורא חגר אלא סופי
נח .שגאמר )איוב הי( והית ראשיתך מצער וגוי .למה שיסוריו
שעליך עכשיו .הן מצילין אוחך .מן גיחנם .ונהיו אותך בג״ע•
להצילך מסי צר
שנאמר )שם ל״ו( -ואף הסיתך מפי צר וגו׳.
מגיהנם שפיה צר מלמעלה .וטלטטה רתב .לא מוצק חחחיר••
ומה הוא כך אלא אין בגיהנם ארץ שיעמדו הרשעים ולא ׳עיי
•
1

ןר

 (Iולא עזד אלא שאץ גד .קלי -פי׳ כ״ק )מנחות דף צ׳׳ט(  namת א ג
למלך לא היננח .ח״ל ישעי' לי .גס.היא למלך הוכן יזהו שאין בה  bpשאין מקילין
דין של מלך בגיהנש .וכלה אין בה עמידה מפגי־ שנאמד העמיק הרהיב עיי]
בטנחית:
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•  Vבה קלה .וכלה אין• בה עמידה .שנאמר )שם ט׳( >ארץ
יי מיי .שהרשעים בה בעוף .מפני שאין בה אויר ואין בה
*^•> ־ לכך רחב לא מוצה.׳•,תחתיה .ולא דייך שייסורין שבאו
יי־• ישילוך םגיחנס .־אלא.אחר׳ נח בגן עדן שנאמר ונחת
לחנך טלא דשן )שםל״ו( .לכך טוב לגבר וגוי .וכן אח מוצא
הצדיקים •נצטערו בנערוחן ובסופן גחו .אברהם כמה גצטער
עדותו• הושלך לכבשן האש .וגלח טביח אביו .באו עליו ששח
עשר מלכים .ונלקתה אשתו הימנו מן •פרעה ומן אביטלך .נתנסה
^מי יחדו .ובסופו נח וישב בשלוה .שנאמר ואברהם זקן וגו׳.
יצחק כטח נצטער טנערוחו גטל ישמעאל חץ ובקש לחרגו שנאמר
)כראשית כ״א( ותרא שרח וגר .ואין מצחק אלא שנטל חץ
וכן שלמה אומר )משלי כ״ו( כמתלחלח היורה
יבקש להרגו.
וגד כן איש וגו׳ חלא .משחק אני .ולא עוד אלא שנטלו אביו
לשוחטו .ואח׳יכ .בא רעב שנאמר )בראשית כ״ו( ויחי רעב בארץ
מלבד ןגר .הלך לו אצל אביטלך .והתחילו טקנאין בו שנאמר
)שם( ויקנאו.אוחו פלשחים .אטרו לו לך מעמנו־וגו׳ יצא לו משם
ובסוף נח.
וישב לו בגרר אף שם )שם( ויריבו רועי וגו׳.
שנאמר ויקרא שמה רחובות. .וכן יעקב כמה נצטער .רדפועשו.
ונשחעבד בנשיו .רדפו לבן ונענש בבחו .נמכר בנו .ובסוף ישב.
ויחי יעקב וגר .יוסף כמה נצטער שנאוהו.אחיו נחנוהו בבור.
מכרו אוחו .נחבש בבית האסורין .ראה מח כתיב בו )חהלים
ק״ה( עגו בכבל וגו׳ באה נפשו עד עח בא דברו אמרח ח׳-צרפתחו.
ויוסף ש ת ק  , .פושטין• כליו ויוסף שתק שנאמר )איכה .ג׳( ישב
בדד וגו׳ ובסוף נח .כי לא יונת וגו׳ כי אם הוגה־ מה כתיב בסוף
)בראשיח מ״ה( מהרו וגו׳ :ד״א ויוסף הורד מצרימה .זש״ח
זח יוסף שנאמר ויהי
)הושע י״א( בחבלי אדם •.אמשכם וגר.
אנשים אשד היו ,טמאים לנפש אדם .ואילמלא .ירדו ישראל
בעלילחו של יוסף ראוין הי׳ לירד לטצרים שלולין בקולרין .כשם
שירדו לבבל .למה .שכך התנה עם אברהם )בראשית ט׳( ידוע
תדע וגו׳ אלא טפני שחיבב אותן והורידו בבור והביא עלילה
שיטכר יוסף כדי שירדו טעצטן .אטרו רבותיגו טשום ר׳ יחושע
בן קרחה בשביל לשון של ארגמן •שהוסיף יעקב על לבושו של
יוסף .קגאו בו אחיו ומכרו 'אותו למצרים וירדו אף חס אחריו.
שנאמר )שם ל״ז( וישראל אהב .את יוסף וגר .פסים שהיד׳
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ארגמן שלו מגיע עד .פיסת ידו .ד״א פסים ד׳';אוגיאות )פי׳•.שטרוח(
שכתבו י עליו .׳;פ׳ פוטיפר .ים׳ סרים פרעת .י׳ ישמעאלים•
מדינים .ד״א פסים שהיו אתיו מפייסין )ענין •גורל( בו .באי!״
מיתה יהרגו אותו .זה אומר של שריפה .ווה אומר של הריגי״
שנאמר )שם( ויראו אותו מרחוק וגד .ד״א.פסים .א ת ר שמכיי
אוחו תפשיטו את כתנתו שנאםד)..שם( ויפשיטו אח יוםף וגו•
היו םפייסין זה עם זה .מי יטול אוחו, .ויוליכו א ל יעקב אבירים•
וכיון שהפיסו בא ליהודה ושילחו אוחד .בידו .שנאמר )שם( וישלחו
את כתונח הפסים וגד .הלך יהודה ואטד לו הכר נא ויכירה ויאמי
וגד .אטר לו הקב״ה ליהודה •אתה פ ס ק ת םיעיו של אביך .ואטרח
לו חכר גא וגד .חייך אף אתה יש לך לשמוע כך .שנאמר ר׳י
מוצאת וגד .ויכר יהודה וגד .אמר לו יעקב .יודע אני • מי שעשר׳
לבני כך .חיה רעדו אכלחהו .יודע אני שאח נחח העצה .שנאמר
)שם( ויאמר יהודה אל אחיו מד .בצע וגד •שאין חיה רעה מ!
האריה .וטי הוא זה יהודה שנאסר )שם מ׳-׳ט( גור אריה וגד• .טרוף
טרף יוסף אתת •אומר שטרפת אותו ועלית לטלכוח שגא׳ )שס(
מטרף בני עלית .אטד הקב״ה ליהודה .אין .לך בנים ואין את
יודע צערן אל בגים .את טיגנת מעיו של אביך .והטעית אותו
ואמרת לו חיה •רעה אכלתהו־ עכשיו תדע מהו צער של בנים וטח
כחיב אחריו )שם ל״ח( ויהי בעת ההוא וירד יהודה וגד .אף
לעתיד לבא )יהזקאל י״א( בן לא ישא בעזן .האב ואב לא ישא
בעון הבן:
ס״א נ ב י א י ם ) .ישעי׳ מ״ב( למח תאמר יעקב• ותדבר
פרק
ישראל .י זש״ה )איכה ג׳( מה יחאונן וגד .א״ד שמואל מה יחאונן
אדם על ח י עולטים .יסחכל בעוגוח ידיו שגבר על חטאיו .ו ר
שמעון אומר טח יחאוגן אדם .אלו לא די שהוא הי וחוא רואה
את השמש הזה .וכן שלמה אומר )קהלח אי( .מה יתרון• לאדם -אלו
לא די שהוא רואה אח השמש לפיכך אמר הקב״ה ליעקב למה
אח קורא חגר למה חאמר יעקב .ד״א למה תאמר יעקב .זש״ה
)טשלי י״ט( אולת אדם תסלף־ דרכו וגד .ר׳ אומר שלש עשרה
פלטריוח בגן עדן ועשר חופוח שנאטר )יחזקאל כ״ח( בגן ערן וגר־
ואטרתי )בראשית ב׳( לא טוב היות האדם י וגו׳ לא היד ,צריך
לשבחגי אלא־ תתחיל מתרעם ואומר )שם גי( האשד ,אשר •גחת
עמדי וגד .וכך אבדתם ירד  -למלחמח ועשלחיו מלך על ששה
מ

«

א

<ע

' יטלט
•־ .והחזרתי לו א ת השבית־ והי׳ סבור שמא ש כ ת הוא.
^ )שם ט״ו( שכרך הרבה מאוד .לא היה צריך להודות
אל
י?־;כ ^-0׳^ם( ה׳ אלהים מ ת תתן לי וגוי .וכך יעקב ׳)שש ל״ב(.
 rוגד ועשיתי עמו כל אותה הטובה .והוא אומר לפרעה
°עט ירעיס היו וגו׳ הרעתי לך מימיך יעקב .שאתה
אוע-
) ד י• יכן דור המדבר .כמת טובות .עשיתי עמהם - .שנאמר
^ ובמדבר אשר ראית וגד״והם אמרו )במדבר כ״א(
ע..
 •*1וגוי־כך• הוא אומנחכם תורעםנים ואת מתרעם הוי למה
ה>י
)איוב גי( לגבר אשר דרכו גםתרה ויםך אלוה בעדו.
אין ^
י ןב׳ה עד שלא יצאת לעולם נסתרה דרכך )הושע י״ב(
ד״א• למה תאמר '.אמר רב .א ל תקרא למה
א ע *« -
י ז ו ז ^ ^י ־ אלא למה תימר יעקב .משל לאדם שהשיא את בתו
?יגל .על התנו .ואומר אינו מעלה לה מוונות .אמר חתנו.
ל
'׳"׳י ע '  ~ £ 5אומר אלא מ ה שאומר השליש שבינותינו .כך
י ^ י & 7הקדוש ברוך הו* מבורך .בתו של יעקב וו כנסת
• ׳טנאטר )שטות י״ט( כה תאמר לבית״יעקב .והקב״ה
^
"? J^jשנאמר )שם כי( ויאמר משה אל וזעם אל .תיראו כי
׳> תתחיל יעקב קובל .א מ ר לו״הקב״ה לא מהי שאתה
ל א הרי השמים יוכיחו .שהורידו לבניך מן .שנאמר
) $י
^ ׳ 0הנני מטטיר לכם וגד .וחארץ חוכיח שחעלה להם
ב ^ ^ י שנאמר )במדבר ב׳׳א( עלי באר ענו לה .וכל אלו
^ ׳ אהבה שאהבתיך שנאמר )מלאכי א׳(.ואוהב את יעקב .וכן
׳ א ( כי גער ישראל ,ואוהבהו וגד .אפשר למלך שישבח
א
־ אלא אם כן י א ה אוחו .ואני חייתי משתבח בך ..עד
 • .שנאמר )תהלים מ״א( ברוך .ה׳ אלהי ישראל .עשיתי
לך
^ ל הטובה הזו ואת קורא תגר .למה תאמר יעקב .אמר לו
**וידידי
«
—f1
*~ f.\«Mkיי־ י
חזר־־ Uלתומך .כשם שהיית חוור tלקווייך .כשהיית מברך
יי
אךן
אף ןיי^ל^ לא כך אמרת )בראשית מ״ט( לישועתך קויתי הי.
י י בך .מנין שכן חוא אומר בסוך חפרשה וקויי ה׳
יהל
א

):י

כףיס
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כתוביםpS
ס״ב
)
י  ^ ,ע ג ר י  .וש״ה )ש׳׳ה א׳( צרור המור דודי לי. .כנסת
אומרת אע״פ שהיצר והימר לי .שנאמר )שמות א׳( וימררו
מנ

ע י
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ואהרן
 ) 1ך,לים P
,״ ך
אהרן .שנאמר ")ש״ ׳(
־ /ל!  - . ! • w ^ s־x
w1
«ו( י מ י נ י ׳
רמהו^<־Li• /ל •  u j׳-״!׳ .י •~ 1 -׳  \ .־  1,ן u׳, 1
 .fv<t,ויניף
והיצר tלי ׳
וגר .במדבר הימר tלי  .י
נאדרי ....
ויניד
שנאמר .x״״ ל״ב(
ןי 3ן;ין»ראעיי
 1,ן
ץ
י ה׳ את העס,־ אלא א ע ׳ ׳ p
למנין אחרון .ד״א צרור המור יעקב אומר רבת צררוני מנעיי•
אלא גם לא יכלו לי .בין שדי ילין .הראה לו הקב״ךזילשגיבניי•
י ל אוםי
״
לל
שנאמר )בראשית מ״ח^ ר ־ -י י ך ל
י• רבת צררוני מנעורי אלא גם לא יכלו לי:
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^
פרק ם״ג ת ו ר ה  .ויהי בעת ההיא וירד יהודה.
)מיכה א (' עוד היורש אבוא לך יושבת מרשה וגר .אמר הקי"״
לישראל .אע״פי שהחניתי עם אברהם אביכם ואמרחי לו)בראשיין
לו את •כל
י״ג( קום התהלך בארץ .עשיחי מה שאמרחי ל
הארץ .שנאמר )גתמי׳ ט׳( ויבוא הבגים וירשו את הארץ• י ^
)ירמי׳ בי( ואביא אתכם אל ארץ הכרמל .ארץ שהיא רכח ומלאי'
י ז י וגוי• •
אבל אתם'•־ הכעסתם אותי )שם( ו ת ן
ומה אני עושה לכם .הרי אני מביא אחיהאומות .ומוציאין אחכם
)מיכה אי( עוד היורש אבוא לך יושבח מורשה .מפני
ממנה.
שלא שמעתם דבריו של מיכה המורשחי .מה שהיה אומ*
שנאמר )ירמי׳ כ״ו( מיכה המורשתי היח גיבא בימי• חזקיהו םלי
יהודה וגו׳ לפיכך נעשה להם כך .עוד היורש וגו׳ עד עדולם יביא
כ מ ד ישראל .ביון שיצאו ישראל בגלוח .היו שלולין בקולרי!
ולבושים בגדיהם .עד שהגיעו לעדולם .ויצאו שוגאיהן והפשיטו
בגדיהם .והניחום ערומים .שנאמר')מיכה א׳( עד עדולם יבוא כבוי
ישראל .שכבודו של אדם כסוחו .ואם אין אח מאמין מכאן
ראה מרז כתיב )יחזקאל כ״ג( והעמידו אותן ערומים .חיו מתבייש?•
־׳שהיה רואה זח בושחו של זח .וכן ירמיח אומר )איכר ,אי( ויצא
מן בח ציון וגו׳ .שיצאו בלא לבושים .ואין הדר אלא לבוש
שנאמר )ישעי׳ ס״ג( זה הדור בלבושו) .איכה אי( חיו שריח כאילי׳•
כשם שהאילים הללו הולכי׳ זה אחר זה .וראש כל א ח ד ואהר
באחוריו של חבירו .ורואה בושתו .כך היו ישראל מאין בושה של
כל א ח ד ואחד .ושל עצמם אינן רואים .שהיו שלולים בקולרין•
הוי )מיכח א׳( עד עדולם יבוא כבוד ישראל .מחחילה כך רמז
,
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ל ה ם משבטו של יהודה כך נעשה ־.להם כשהגיעו-עד עדולט .ד״א
ייייי בעת? ההיא וירד יהודה" .זש״ה) ,הושע י״ב( סבבוני בכחש
על מה שכחי׳).ירמי׳ ה׳( כחשו .בת׳ ויאמרו לא ׳הוא
אסר •
'י׳י׳׳צע ישם( ובמרמה בית ישראל .:אמר הקב״ה אף במרמה היו
לפיכך
״ !ירא?״ אותו שנאמר )ידמי׳ ט (,שבתך בתוף• מרמה וגו׳.
 Vנתונץ בירידה )הושע שם( ויהודת עור רד עם אל .בא וראה
איך אני טחבב אתכם .שאפילו תוטאין ונתונין בירידת .עמהם
אני שנאטר )שם( ויחורח עוד רד עם א ל  .וכך אמרתי ליעקב
)בי־אשית מ״ו( אנכי ארד עטך טצריטח וגו׳ .וכך בבל )ישעי׳
ס״ג( למענכם שולחתי בבלה * .וכשהן מתעלין .אף אני מתעלה
שנאמר )ש״א נ׳( ויגדל שמואל וה׳ הי׳ עמו .וכף־ שלמת )ד״ח
אי .כ״ט( ויגדל ה׳ את שלמה למעלה וכך דוד )שם י״ג( וילך .דור
הולך וגדול וה׳ צבאות עטו .וכשאתם בירידה עטכם אני .שנאטר
)הושע י״ב( ויהודה עוד רד עם אל .בכל מקום את מוצא שגי
השבטי-׳ חללו שונאין זה לזה.׳ ואנטידי״קין)פי׳ מעדים( זה לזה .יהודה
ויוסף כך את טוצא)שופטי׳ א׳( וישאלו באלהי' ויאטרו בני ישראל .טי
י• יעלה לנו בתהלה ויאמר ה׳ יהודה יעלה .ומה:כתיב )שם(' ׳ ויעלו בית
י־ייוסף גם הם בית אל וגו׳ וכן כתיב )הושע י׳( ואפרים עגלה מלומדה
וגו׳ .ארכיב אפרי' יחרוש יהודה וגר .תאמר שאף משוח מלחמה
ומשיח העומד טיהורה .אף הן אנטרי״קין )פי׳
העומד מיוסף.
מתעדין( זה לזה .ח ס ושלו׳ אין ביניהן קנאה ..שנאמר )ישעי׳ י״א(
וסרח קנאח אפרי׳ וגו׳ .אבל בעולם הזה מפני שאין מחחברי׳ וה
עם זח .מקנאין זח כוח .וכל זמן שחן כך נחוגין בירידה־ .אבל
לעתיד לבא כשיחחברו זה עם זה .מתעלין" .שנא׳ )הושע ב׳(
ונקבצו בגי יהודה וגר .אותה־ שעה )שם( ועלו טן הארץ .אמר
הב״ה עכשיו שנתתברתם עליתם .אף אני עטכם םתעלה .וכן
דוד אומד )תלי^ ט״ז( גדיבי עטי׳ גאטפו וגו׳ לכך נאמר )חושע,י״ב( ^
ויהודה עוד רד עם אל .את •מוצא כשהאוטות עולי' .ישראל*
יורדין .וכשישראל עולי׳ .האומות יורדין .ביטי רחבעם כשהטאו
ים
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ה
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 (1משבטו של יהודה כך רמז ליחש .פי׳
זירז־ יהודה מאת אחיו ויט עד איש עחלמי
חוא
כנעני ושמי שוע .־וקהה ויבא אליה
״״
.
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שנאמר בראשית ל־׳ח ויהי בעת י.י.יא
ושמו חירה וירא שש •הודה בת איש
הטה אר .־ לבבו לקחת בת איש
עד ע ל יבוא כבוד ישראל;
ב ס ז י

ח

ם

י

)..ירטי/־י׳יג(־כי כאשר ידבק' האזור,וגד אימתי בשעה שחקיונ^^׳
?ל*
שאמר משה •)דברי׳ • ל>( לאהבה א ת י•׳ א^י׳יר ^
ולדבקה בו .לפיכך •.דיה אומר )תלים כ״ג( גם י אלך בגיא צ ל •
לא אירא,רע כי א ה ה עמדי:
ש ט י ע

ם י ח

כ

פרק ם״ו ת י ר ה  .ויהי מקץ שנתים ימי /זש״ה )שם עייני,
ן ך ךיןא נגלי
ץ ף-קך^ן
ך ל
ך ן ל  -ק ץ ך,׳
לרשעים ביום ולמה בשביל לבזותן .כהלום מהקיץ ולמת בלילה ל
שמעשיהן השך ואפילה שנאמר )ישעי׳ כ״ט( והיה בםתשך מעשיהם
ו י ן שיגלו?
לפיכך עלה להן בהושך כהלד מהקיץ .ואף לא בלילה
להן הקדוש ברוך הוא .אלא שהוא עושה עצמו שליח לרשעים•'
^כרי לעשות רצונן של •צדיקי' וכן את ׳מוצא בפרעה הראשון• כשנטל
שרה לא ש ל ח הקב״ה עליו לא מלאך ולא שרף אלא רי^
כביכול הלך )בראשית •י״ב( ויעע ה׳ א ת פרעה וגד .יכול בזכוחיז
ח״ל )שם( על דבר שרי אשת ־אברם .טובים השנים מן האחר•
וכן כשנטלה אביםלך כביכול הוא הלך ונראה לו בלילה שנאמר
)שם ־כ׳( ויבוא אלקים אל אביטלך וגד וכן בלבן )שם ל״א( ויבוא
אלהי' אל לבן וגו׳ א ף כך פרעה ה ר א ה  ,לו בחלום טה שעתיר
לעשות ויחי מקץ .וכן גבוכדגצר״חלם חלומות ולמה עלה לח!
בתלומות .בשביל למותן .כהלום מהקיץ .ד״א. .ויחי מקץ זש״יז
י)קהלת ד׳( כי מבית • הסורים וגו׳ זה אברהם שיצא׳ מכבשן האש
ונחגדל בעולט שנאטר )בראשית ט״ו( אגי הי׳ אשר הוצאתיך וגוי-
ד״א כי טביח הסורים .זח יצחק שהצילו חקב״ח טחרבו של אביו•
שנאטר )שם כ״ב( ויאטר אל חשלח ידך אל •וגד .יצא וגתגדל בעולם •
שנאסר )שםכ״ד( ויצא יצחק לשוח וגד .ד״א כי טבית הסורים•
,.זח יעקב שיצא מבית אביו כשברח מן עשו.שנאטר )שם כ״ח( ויצא
יעקב ומה כתיב־ בר)שם ל׳( ויפרוץ האיש מאוד אלא )קהלת ר (
*כר גם בטלכותו נולד דש ;:בשעה שבא עשו ונטל שלו )בראשיתי
ל׳יב( עזים מאתים וגד .ד״א כי־ מבית 'הסורים .זה יוסף .שיצא
מבית האמורי׳ ומלך שנאמר )תלים ק״ד (.שלח מלך ויתירהו וגו/
שמו אדון לביתו/וגו׳.אלא כי גם במלכותו נולד רש .ש מ ל ך ולא
הגבית את עצמו ׳אלא .כשם שהיה ילבו כשהיה תבוש בבית האסורים•
שנאטר )בראשית ט״ב( ויוסף הוא השליט וגו^והוא המשביד .וכי
איני יודע־ שהוא ־השליט והוא הטשביר .אלא ללטדך שהוא היד
בנערותו והוא היד .כשטלף לפיכך שלטה אומר )קהלת י׳( אם רות
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המושל וגד־ ד״א ויחי־ מקץ ׳זש״ח ־)ירמי׳*ל׳(׳־כי אעלה ארוכה ־לו
• אין מידותיו של חקב״ת כמדת בשר ״ודם .ב״ו מכה־ בחרב.
ומרפא ברטייה .אבל איגו יכול לחכות בחרב ולרפאות בתרב אבל
 ,הקב״ח אינו כן מרפא בחרב ומכח בחרב .אח מוצא בטח שלקו
י^־אל בו בדבר מרפא אוחן .חטאויבעגן דכחיב )איכר׳ ג׳( םכוחח י
בענן יולקו בענן דכחיב )ירמי׳ ד׳( חנח כענגים יעלח וגו׳ *ומתרפאין
כענן רכחי׳ )ישעי׳ ס׳( מי אלח כעב חעופינח וגו׳ ,וכן )שם ד׳(
וברא ח׳ על מכון וגו׳ .חטאו ׳בעב דכתיב )חבק׳ ב׳( ומכביד עליו
עב טיט ולקו בעב )איכר .ב׳( איכח יעיב באפו וגו׳ ומתרפאין בעב.
)ישעי׳ ם׳( טי אלד .כעב חעופינח .חטאו בטשפט )ידמי׳ הי( ומשפט ־
אביונים לא שפטו .ולקו בטשפט )שם ל״ט( וידבר אתו טשפטים
וטתרפאין בטשפט )ישעי׳ אי( ציון בטשפט תפרח .לקו בחלוטות
)תלים ע״ג( כחלום טחקיץ .וטתרפאין בחלוטוח )יואל גי( זקניכם
חלוטות יחלוטון .כך אף ייוסף לא נטכר אלא בשביל חלוטות׳ שנאטר
)בראשית ל״ז( ועחח לכו וגחרגחו וגו '/ונחרפא ב ח ל ו ם ו י ח י ' מ ק ץ
•הח״ד )ירמי׳ ל׳( כיי אעלח ארוכח לף וממכותיך ארפאך:
ם״ז נביאים") .חגי א׳( בשגח שתים "לדריוש• וגד.
פרק
היה דבר ח׳ ביד חגי הנביא .זש״ה )ישעי׳ מ״ם( קול קורא במידבר .
וגו׳ כל גיא ינשא וגו׳ ונגלה כבוד וגו׳ קול קורא .א״ד למה
במדבר אלא בנוהג שבעולם .מי שהיה בידו מרגלית ואיבדה .היכן
הוא מבקשה׳ לא במקום שאיבדה .כך הקב״ה איבד את ישראל
במדבר שנאמר )בכ*דבר י״ר( במדבר הזה יתמו וגו׳ ולשם׳ הוא
הולך ומבקש קול קורא במדבר .ומהאיש לנו־ לפינות .אמר להן
פניו עכו״ם מבתיכם שכן לבן אומר לאליעזר .מתיירא את לייכנם
לכאן מפניי.ע״א כבר עקרתי אותה'מכאן בשבילך שנאמר)בראשית
כ״ד( ואנכי פגיתי הבית .־ומהו ומקום לגמלים אמר לוי לבן .אין ־
רבקה גונבת ע׳יא .ואנכי פניתי הבית .ומי גונבת במקום'הגמלים,.
רחל העתידה לעמוד 'גונבת ונותנת אותן בטקו׳ הגמלי׳ שנאמר
)שם ל״א( וי־חל וגד ד״א ואנכי פניתי' חביח מצלמו של מנשה.
ואימתי כשיצא׳ ־־גבוכדגצד לחחריבח שנמשל בגטל שנאמר )ישעי
יגי<
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 (1ומכביר עליז,עב ט י ט .
י ק י א הוי המרבה לא לו עד'מחי.

אעי׳ג דהאי• קרא על נבוכדגצר נ ת י ב .

דרישא

שהיי משיגין גבול רעיש ונתנד .ד.ארץ ביד זריפ.

יזהו המרבה לא לו:
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בז(-רבב .המור רכב גמל .־ רכב• חטיר׳יזי 'ט׳^יי
שביום שהחריב גבוכדנצר את הבית -נולד ם
נבוכתצר.
• .שנאמר )שם י׳( ,והלבנון באדיר יפול )שש י״ ( ויצא חוטר
כאיח^
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שישרחי למי שהיו בארץ ערבח ושוחד -ישרו בערבה לטי מסי •י
לאלהיגו *)שם( כל גיא ינשא שאין אתםימתיראין עוד םן העי
.שנאמר )ידמי׳ ב׳( ראי דרכך בגיא :ד״א כל גיא ינשא.
אני את משה אותו שנקבר בגיא שנאמר )דברים ל״ד( ויק י'
אותו בגיא ..משל -לתכם שמסר בנו לסופר ללמוד תורד ,הלכו^
ומדרשות• .באו למנותו ח כ ם  ,אמד נשבע אני.שאין בני נתםמ׳
ל למש״
ךןק^וך.
ך
ןןקן^ן ^
נו

ב

ע

ך

כ

י ע ך א

ולמד אותן תכל .שנאמר )דברי׳ דץ ראה למדתי אתכם ונין
והמשיח בא• לגאול אותן .וחקב״ת אומר לו גשבע• אני שאין בני
עאלין עד שיבוא משה רבן .שנאמר•)שם ל״ג( וירא ראשית לי
וגו׳ למה שאני מנשאו כל •גיא יגשא וכל הר וגבעה.ישפלו .אלי
המלכיות שנאמר )זכרי׳ וי( ואשא עיני וארא והנה ארבע מרבבוי*
מבין שני ההרי׳ וגד) .ישעי׳ מ״ם( והיה העקוב למישור זהיצךהרע•
והרכסים לבקעה אלו
שנאמר )ירםי׳ י״ז( עקוב הלב וגו׳.
אדם הרשעים שכן דוד אומר )תלי׳ ל״א( תסתירם בסתר פניו
:מרובסי איש וגד .ואח״ב ונגלה כבוד ה׳ וגוי .לפי שבעולם ר׳ירי
הנביאי׳ מתנבאים זה אומר ראיתי את .השם במזבת שנא׳)עמוס טי(
ראיתי ח׳ גצב על המזבח .יחזקאל אומר היו היה דבר ה׳ וגז׳ •על
גהר כבר .עמוס אומר בהומה .שנאמר )שם ד( הנח הי•נצב על
תומת אנך וגד .והתגבא חגי נבייא וגו׳ -אבל• לעתיד לבוא רואין
אותו שנאסר )ישעי׳ מ״ס( ועלה כבוד ה׳ וגד :ר׳א כשנת שתים
לדריוש .מה ראה הקב״ה להזכיר׳ לציון בשנת שתים אלא איי
מוצא .שכל מה שאירע ליוסף אירע לציון .יוסף )בראשית ל׳יז(
וישראל אהב את יוסף וציון )חלים ס״ז( אוהב ה׳ שערי ציון .יוסף
)בראשית ל״ז( ויוסיפו עוד שנוא אותו .וציון )ירמי׳ י״ב( נתנה
עלי בקולרי על כן שנאתיה .יוסף והנה אנתנו מאלמי׳ אלומים •
וציון )חלים קכ״ז( בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו .יוסף ויאמרו
לו אחיו המלך תמלך עלינו .וציון )ישעי׳ נ״ב( אומר לציון מ ל ו
אלהיך .יוסף ויחלו׳ עוד חלום .וציץ )תלי׳ קכ״ו( בשוב ח׳ את
־שיבח ציון היינו כהולמים .יוסף הבא נבוא אני ואמך וגד .וציון
ב נ י

ףעי׳׳ט׳יט( אסים א  pישתחוו לך; יוסף ויקנאו בו•אחיו .וציון
' אי( • קנאתי לירושלים ולציון קנאת גדולת .יוסף לך נא ראה
^ #לום אתיך .וציון )ירמי׳ כ״ט( ודרשו את שלום העיר .יוסף
י א ו אותו םרחוק .וציון )שם ל״א( מרהוק^ה׳ נראת לי .יוסף
ובטרם יקרב אליהם וגו׳ .וציון )תלי׳ פ׳׳ג( על עסך יעריסו סוד
• יוסף ויפשיטו את יוסף .וציון )-יתוקאל כ״ג( והפשיטוך את
י י ך  .יוסף וישליכו אותו הבורה •.וציון )איבת גי( צטתי בבור היי.
יוסף והבור רק אין בו טיס .וציון נתנו לירמיה• בבור שנאטר
)ירמי׳ ל״ח( ובבור אין טים כי א ם טיט וגו׳ .יוסף וישבו לאכל
לחם .וציון )איבד .ד׳( אשור לשבוע ל ח ם  .יוסף ויטשכו ויעלו את
יוסף .וציון )ירטי׳ שם( ויטשכו את ירמיהו בחבלים ויעלו אותו
מן הבור .יומף דקרע יעקב שמלותיו .וציון )איכה א׳( עשה ה׳
אשר זמם׳ וגו׳ .יוסף וישם שק במתניו .וציון )ישעי׳ כ״ב( ולקרחה
ולהגור שק .יוסף וימאן• להתנחם; וציון )שם( אל תאיצו-לגתמגי..
יוסף .והמדיגים• מכרו אותו .וציון)יואל ד׳( ובני• יהודה ובני .ירושלים
מכרתם לבני היונים הרי ט ח שאירע ליוסף אירע לציון .הטובות
מנין דהי יוסף יפת תואר מפה מראה .וציון )איכה ב׳( הזאת העיר
שיאמרו כלילת יופי .יוסף אינגו גדול בבית הזה ממני .וציון
)תהלים צ״ט( ה׳ בציון גדול .יוסף ויהי ה׳ את יוסף .וציון)מ״א ט׳(
והיז עיגי ולבי שם כל.הימים .יוסף ויט אליו ת ס ד  .וציון)ירטיה
ל״א( על כן משכתיך ח ס ד  .יוסף־ ויריצוהו מן הבור .וציון )ישעיה
ד ( אס ירתץ ה׳ ־את צואת וגו׳ .יוסף .וילבש אותו בגדי שש.
וציון )שם נ״ב( עורי עורי לבשי עוזך צוון• .יוסף׳ גפדה לשתי
שנים• מיום• שפתר חלום־ לשר המשקים ויהי מקץ שנחים ימים:
וציון נפדה לשתי שנים )תגי א׳( בשנת שתים לדריוש המלך־
לפיכך•.דוד• אומר )תהלים ע״ז( .גאלת בזרוע .עמך בני יעקב
ויוסף :ס ל ה *
פרק ס״ךן כ ה ו ב י ם  .שיר המעלות רבת.צררוני מנעורי;
זש״ה )איוב ה׳(• בשש צרות יצילך וגד'ושלמה מפרש )משלי ד(
שש־הנה שנא.ה׳ וגר .אמר •דוד אני,קיימתי אותן ־עיגים רמות
)תהלים קלי׳א( ואגי ל א גבה ל י ולא.רמועיני .לשון שקר )שם
ק״כ( הצילה גסשי -משפת שקר וגד .וידם שופכות דם גקי ואגי
)ש״ב ג׳( נקי אנכי וממלכתי-מעם •הי וגד. .לב הורש םחשבות
און ואני )תחלים ג״ז( נכון לבי אלהים־ נכון לבי וגו׳ ,רגלי£ממהרות
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לרוץ לרע ואני )שם כ״ו( רגלי עמדה-.במשור.־• יפירןי־-יםבי^'
?
שקר )שס מ ( אל תתנני בנפש צרי.:־כי •קמו בי עירי
ח מ ס ומשלח.מדינים-בץ אחים .ואני )ד״ה א׳ כ״ח(• שמעוני •
ש

ו

ר ,

י

י ע ם י

כ נ ג ד

א

ב

ש

ש

צ

ח

ת

ז

י צ

ב

ש

ע

ב

י ז ר

5

י,

ד ר 5

' ! לפי
^*׳* "׳
"׳י
•
^י
הוא לדוד מן הדברים הללו •על ידי שקיים אוחו הדברים .ד״א ^
שיעקב אבינו הי׳ מרנן ואומר )תחלים קכ״מ( רבת צררוני מנעי׳
יאמר נא ישראלי אמר .לו הקדוש ברוך הוא וכי בכל צרר*
לא •הייתי אצלך• ומצילך )איוב ה׳( ברעב  .פדך • ממות
ף ובמלחם ׳
י
)בראשית מ״ב( וירא יעקב י י
מירי חרב בשעה• שבאו עם עשיו ארבע .מאות איש •בשוט < י
חחבא אימתי )בראשית ל״א( וישמע את דברי בני לבן וגי י
תירא משוד כי יבא אימתי באנשי• שכם )שםל״ח( וי עו ויהי הרז
אלחים וגו׳  -לשוד ולכפן • תשחק אימחי בשעת שיצא מבית א נ
שנתן )גראח דפליג אדלעיל• דיש פ׳־ ויצא( לו יציאוח וקרמו ע^י
ןנטלן ממנו אעפ״כ לא הניחו הקדוש ברוך הוא שנאמר )בראשיח
ל״ב( כי במקלי עברחי אח וגו׳ )איוב ח׳( ומחית חארץ אל תירא
שכל זמן שהיד .רועד׳ א ח ד מן החיות לא נגע בצאן שנא׳)בראשיח
ל״א( טריפה לא וגד בי עם אבני• חשדה׳ בריתך אימתי )שם כ״ת(
ויקח מאבני־ המהום וישם מראשותיו .וחית• חשדה השלטה לך )
ל״ג( וירץ עשו לקראתו שנקרא חיה •שנאמר )תהלים ם״ח( געי.
חית קנח .וידעה כי שלום• אהלך אימחי )בדאשיח.ל׳יה( ויהי
בשכון• ישראל ׳ ומה כתיב אחריו ויהיו בני יעקב שנים עשר )איוב
י״א( ורבצתי ואין טחריד )דברים ל״ב( וישכון ישראל בטח ב י י
וגו׳ וחלו פניך רבים )ישעי׳ ב׳( והלכו; עטים ז רבים וגד אטד הקב״ ׳
ליעקב אחר :כל אלו חדברים שעשיחי לך אח קורא חגר ואומר
)תחלים קכ״ט( ־רבת ־צררוני •מנעורי תתחיל יעקב אומר )שם(
לא יכלו לי אטד לו דוד על כל אלו אני נותן לך שבח שנאמר
)שם •ל״ד( רבות רעות .צדיק -ומכולם יצילנו ה׳:
פלג! .ס״ט ת ו ר ה  • .־)בראשית מ״ב( וירא יעקב כי יש שבר.
־
במצרים .זש״ת )משלי כי( אתן שומעת ועין רואת ה׳ עשה •גם
שניהם מה ראה שלמה ־ לומר כך י וכי כל הגוף • לא הקדוש ־ברור
היא עשאו שאמה על האוזן ועל העין ה׳ עשה גם שניהם אלא
בל •איבריו של אדם עתידיןיליתן דין הויץ מן האוזן ומן העין למה
אלא העץ ,שלא בטובתו אדם .דואה ..וכן האוזן שלא בטובתו ארם
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? <'Vאבל יהירים יאם' אי^י־רוצדיי^י^גוע^^י^שזךןו' ואינו
י ? וכך רגלים ,לכך נאמר אדן שומעת ועין רואה בא וראד ,כל
*ץתו הזמן •שמכרו את יוסף לא ידעו יעקב ובניו שיוסף קיים כיון
״גיע הזמן נתן הקדוש ברוך הוא •לעינים ולאזנים רשות שידעו
^נאטר )בראשית מ״ב( וירא יעקב וגד ויאמר'הנה שמעתי וגד.
" אוזן שומעת ועין .רואה .א״ד א׳שיין בשם ר חלקיה לסי
^ ע ו ל ם הזה' גרמו עונות• ו5עשו ישראל חרשים מן התורה ועורים
בלראות השכינה שנאמר )ירטי׳ ד( חנה ערלה אזנם ולא .יוכלו
להקשיב וגד לפיכך גתחרשו טללטוד תורה ונםתטו עיניהם מלראות
השכינה .וכן ישעיח צווח )ישעיח ט״ב( חחרשיט "שטעו וגד.
י ו אומרים לו אין׳ אנו רואיך שנאמר )שים ג״ט( עששה ׳כעורים
? י • ולא שומעים שנאמר )וזחלים ל״ח( 'ואני כחרש לא אשמע
י • ומה הקדוש •בתך הוא עושת לעתיד לבוא הוא מחיה אותן
תחילח ואחי״כ הואי פותח עיניהם ואזניחם .י שנאמר )שם ל״ה( אז
תפקחנה־ וגד והן שומעין דבריו'•של•• הקב״ה .שנאמר )שם ל׳(
יאזניך תשטעגה דבר וגו׳ ורואין אותו האיך מלמדין ".שנאמר ולא
יכנף עוד מוריך וגו׳ .אותה שעה יתקיים הפםופ אוון שומעת
זעין וגד גם לא מלאך .גם לא שרף עושה כך אלא ה׳ עשה גם
שניהם :ד״א וירא יעקב זש״ה )איוב ט׳( האומר לחרס" ולא מרח
• הרי כל חכטתו של איוב וכי אינו יודע שאם יאטר הב״ה
לחרס ולירח ולכוכבים'שלא יזרחו שאין זורחין אלא על יעקב ובניו׳
אמר שנמשלו בחרם ובכוכבים שנאמר )בראשיח ל״ו( והנח תשמשי
יגי׳ .עשרים ושחים שנח עשח יוסף חוץ מאביו' ־ונםתלקח רוח
הקודש מיעקב ובניו ולא היה רחוק מחם י אלא שלשת ימים ולא
היי יודעין שבמצריים ^חיח - .וקודם' כך נביאים י גדולים חיו יעקב
ימיו .רצונך לידע .כיון שאמר לחם יוסף אח חחלומוח מח אמרו
לי )שם( ׳הבא גבא וגו׳ וכשנמכר לא־ היה יודעין חיכו הוא.׳
האומר לחרס וגוי .ולמה כך אלא כדי שלא יהיו הנביאים מחגאין
•טתשש להן הקב״ה כחן ־ומראה לחן׳ שאינן כלום .וכן את מוצא
משה ׳גדול הנביאים על שאמר )שמוח י״ח( י והדבר'אשר יקשה
מכם וגוי• .י אמר לו הקב״ה אתה יכול ליפתור דבר קשח חייך׳אני
מראה לך כיון שתגיע לפניו עסקן של בנוח צלפחד'תתחיל מקשה•
ל»יי ולא היה יודע טה לוםדיאלא )במדבר כ-ז( ויקרב משה וגד.
אט׳־ לו חקב״ח משה לא חייח אוטריוהרבר אשר יקשה טכם וגד.
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אמר  £הדי מ ה שהגשים יודעות,יאץ אתה• יודע -שנאמר )ש(0׳מ-
בנות צלפתד וגד הנשים .ת ו דין ,יפה ממך .אף שמואל שהיר׳
שקול כטשה על שאמר לשאול )ש״א ט׳( אנכי הרואה .אמר י״
הקב״ה טהר אנו םראה אם א ת ה הרואה שנאטר )שם ט״ן( מלא
קרנך שמן וגד כיון שהלך טיר )שם( וירא את אליאב וגד .א ט י
לו הקב״ה אתה הוא שאמרת אנכי הרואה הרי לא ראית שנאמר
) ( אל חביט אל מראהו וגד למת )איוב י״א( האוטר ל ה ר ס וגי'•
ף אלישע אדם גדול היה את מוצא שכל הגיסים שעשה אליהו
אלישע עשה כפלים שנאמר )ם״ב בי( ויהי• גא סי י שנים ברוחך
׳  .ובא לו שעה ולא ידע כלום .אימתי כשראה השונמיתבאח
ל ו אמר.לגחוי )שם די( רוץ נא לקראתה וגד .ןלא ירע שטח
הילד .בסוף הרגי׳ש ואסר •לגהזי )שם( הרסה לה כי נפשה וטי•
הרי למדת שהכל מן ה?ב״ד .אם ביקש ראו בני אדם ואם ביקש
שמעו .דבתיב).משלי הי( אוזן שומעת וגד לכך נאמר האומר
לתרם וגו  :ד״א וירא יעקב אמר דוד )תהלים קמ׳יו( אשרי שאל
יע^ב בעורו וגד .ידע יעקב שסברו במצרים היה זה יוסף שהירי
סבר )פי׳ תקוה שהית מייחל לראותו שוב( שלו .וירא יעקב כי
יש שבר .אמר איוב )איוב ל״ו( לא יגרע מצדיק עיגיו זה יעקב
שאע״פי שנסתלקה ממנו רות הקודש ולא -ידע שבנו-קיים אלא
חזר והודיע לו הב״ה שנאמר וירא.יעקב .לכך נאמר לא יגרע
מצדיק עיניי ואת סלכים לכסא )בראשית ס׳יא( רק הכסא אגדל
ממך .ואףמשות המלתמה שעתיד לעמוד םמםף הראה לו שנאמר
)איוב ל״ו( ויגבהו:.
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פרק ע • ג ב י א י ם ) .ישעי׳ ט״ט( ותאמר ציון עזבני ך ׳ זש״רי
)תחלים קל״ז( אם .אשכהך ירושלים וגו׳ .אטד ד^ב״ה לציון אח
אוסרת עזבגי ה׳ אם אשכהך אותך אשכה׳ א ת התורה שגתתי בימי!
דכתיב )דברים ל׳׳ב( מימינו אש דת לסו .ד״א אם אשכחך אשכר*
כל הניםים שעשיתי לישראל -על .הים .מה׳ שאמרו לי בני )שמוח
ט״ו( ימינך ה׳ נאדרי בכת ואת אומרת וה׳ שכהני .ד״א ותאמר
ציון זש״ה),ירטיה הי( אי לזאת א ס ל ח לך וגוי .על התורהשביטלחן
שגקרא זאת שנאטר )דברי׳ ד { האח ,התורה ועזבתם •אותה שנאטר
)ירטיה ט £ניאטר• ח׳ על עזבם •את תורתי. .ך״א .אי לזאת׳
שתיללתם .את המילת שנקראת זאת -שנאסר זאח -בריחי אשר
תשמרו .וגד הםןל לכם כל זכר ואתם עזבתם אותה •שנא׳ )ם״אי^׳ט(כי
(

עובר בריחך אי לזאת אסלה לך ויתרתי על הכל לי עובתןי שנאטר
י עיבי
)י,
)ירמיה הי( בניך עזבוני וישבעו"בלא אלהים השבעתי אתכם בסיגי
)עמוס ת׳( ואתם הנשבעי׳ באשמת שומרון־ ואחר כל שעזבתן אותי
יאת התורה ואת השבת ואת המילת אלא 'אומרת עזבני ה׳ ודף
שכחני :ד״א ותאמר ציון עזבני .אמר דוד )תלי׳ ע״ז( חשבתי
ימים מקדם שנות עולמים הלעולם תאנף בנו וגו׳ .מה ראתה לומד
עזבני ה׳ אלא אמרח חשבתי כל ימי׳ שבראת ולא נגאלתי .חשבתי
יטי נדה שכך אטד הנביא )יחזקאל ל״ו( כטומאת חגרה חיתה
דרכם לפני חשבתי ולא נגאלתי חישבתי ימי לידה ׳שאמר הנביא
)טיכח בי( לכן יתנם עד עת יולרח ילדח .חשבתי ימי חדורות
דכתיכ )תלי׳ ם״א( שנותיו כמו דור ודור .חשבתי עשרים שנח
ל ו שנחרצח ליצחק א ח ר עשרים שנח שנאמר )בראשית כ״ח( ויהי
יצחק .בן ארבעים י שנח בקחתו את רבקח וגו׳ ובן ששים הוליד
שנאסר )שם( ויהי יצחק בן ששים שגה וגוי .חשבחי ולא גגאלתי*.
חשבתי עשרים ושתים שנה ליעקב כגגד עשרים ושתים שנה שעשה
יוסף חוץ ואחר ׳עשרים .ושתים שנה נתוודע לו שנאמר )שם מ״ה(
רב עוד יוסף בני חי .חשבתי ולא ..נגאלתי .תשבחי המלכיות ע׳
שנה לבבל שנאמר )ירמיה כ״ט( כפי מלאח לבבל שבעים שנח.
זחשבחי של מדי ושל יון ולא גגאלחי והרי כמה •שנים משעבדת
אותי ולא נגאלתי שמא )תלי׳ ע״ז( חשכת תגות אל או שמא
 .האפס לגצח חסדו וגו׳ .לפיכך אני אומרת עזבני ח׳ :ד״א למח
אטרח עזבגי ח׳ אלא אמרח ציון שבני )פי׳ השבאים שלי( הןכירוני
שנאטר )שם קל״ז( כי שם שאלונו שובינו והוא לא הזכירני שנאמר
)שם( על נהרות בבל וגר .אבל את אומרת )שם( אם אשכחך
ירושלים חשכח ימיני ולא אמרח אם אשכחך ציון הוי עזבני ה׳:
י׳׳א ותאמר ציון עזבני ה׳ מה ראתה לומר כך אלא אמרח לא
א

1

׳ערה שכינתו במקום ונםחלק וחור שם עוד האיך שרה במדבר
ני .׳שטא טשסילק שכינתר טשם תור שם .עוד .שרה י בגוב ושילה
יכנכעיו .טשםילק שכינתו טשם תור שם עוד .אף אצלי שרה
יאמר )תלי׳ קל״ב( זאת טנוחתי ערי עד וסילק' שכינתו ולא חזר
יאני אומרת כשם שעשה בכל חמקוטות אף לי כך עושה הוי
^ י ה׳ והי שכחני .אמר לה חקב״ח חתשכח אשה וגוי שטא
אשכח האישים וחעולוח שקיבל ממך גם אלח תשכחנה ואנכי .לא
אשכחך .א״ד ברכיח תייך שאע״פי שעשית לי טובות הרבה אף
13
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רעות הרבה עשית ואיני נובר הרעות שעשית אלא הטובות ) י ^ ׳
י ^ ' ר ח׳
ט״ט('גם אלה תשכתנת ואנכי ׳ א^י ו
חי( טים רבים לא יובלו וגוי .איזה אהבת )תלים ״ן( אויב
שערי עיון טבל טשכגות יעקב•:
 p l bע״א כ ת ו ב י ם ) .שם קכ׳יט( שיר המעלות ר י |
צררוגי וגוי .זש״ה )ישעיה ם״ג( בכל צרתם לא צר לי ?
כשישראל עושין רצונו' של הקב״ה בכל צרתם לו צר וכשאינן ע י
רצונו של מקום,בכל צרתם לא צר .וכן את מוצא במצרים שע
תבן וקש ונגלה למשה בטנה הן עושין לכינים ונראה' למשה כביכי
)שמות כ״ד( ותחת רגליו כמעשר• לבנת הספיר .למה שכו
)תחלים צ״א( אנכי עמו בצרה )ישעיה סייג( ומלאך פניו הושיעם
מלאך שרואה אח הפנים בכל יום הוא מושיען .ובן יעקב א ו
)בראשית ט״ח( המלאך הגואל אותי וגו׳ .באהבתו מ מ ה אירר׳
,.אוהבי שעשרים דור היו שונאין אותי ואני אותם וכשעמד אברר׳ם
"נעשה אוהבי .ובחמלתו .מכוח יצחק כשנעקד שנאמר)שם כ״ב( א*
•תשלח ידך אל הנער .חוא גאלם מ כ ו ח יעקב שנאמר )ישעי׳ ם״ח(
גאל ח׳ עבדו יעקב .ויגטלם מ ם ויגשאם במדבר כל ימי עולם באיY
ישראל :ד״א ויגטלם בטן וינשאם• במדבר כל ימי עולם בשילה:
.ד״א ויגטלט בבגין ראשון ויגשאם בבגין שני כל יטי עולם לעהיי
לבוא שנאטר )חהליט ב״ז( שבחי בבית• ה׳ כל יטי חיי .ד״א
דנטלם במלכות בית דוד וינשאם במלכוח משיח כל ימי עולם י׳
הקב״ח שנאטר )שטוח ט״ו( ח׳ יטלוך לעולם ועד:
-,תן לכס
ל
ע״ב ח ו ר ה ) .בראשית ״ (
פרק
רהטים .זש״ת )חהלים קל״ט( פליאה דעח טטני נשגבה לא אוכל
לה .מהו פליאה דעת ממני דבר שאדם מתקשה בו כענין שנאטר
)דברים י״ו( כי יפלא טטך דבר וגד .פליאה דעת טטני אמר
יעקב איגי עוטר על הדבר .הזה הבטיח הקב״ה את אברהם י?
שמעמיד הימנו שנים עשר שבטים שנאטר )בראשית ט״ו( הבט גא
השמיםה וגד .כשם שבשמים שנים עשר מזלות הללו שהעולם
מתנהג ב ה ם  . .כך אני טעטיד טטך שגים עשר שבטים שיהא
העולם מתנהג בהןי .שנאמר כה יהיה זרעך כיון שעמד ישמעאל
והוליד שנים עשר נשיאים שנאמר )שם י״ז( שנים עשר נשיאים
יוליך .היה אברהם סבור שמא הן שנים עשר שבטים ,שנאמר לי
ישמעאל וגד .אמר לו הקב״ה לא מה שאתה סבור הרי שרי׳
ה
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?רת שנאמר')שם( ויאמר אלהים אבל שרה אשתך וגוי) .שםכ״א(
י כיצחק יקרא לך זרע הוא שאמרתי לך כה יהיה זרעך ..וכיון
שעמד יצתק וגמל לרבקת וגמצאת עקרה התחיל אומר .האיך
אתה מקיים מה שאמרת לאברהם כה יהיה זרעך .והרי היא
עקרה שנאמר )שם כ״ת( ויעתר יצתק ויתרוצצו וגו׳ .תתחילה
מצטערת אמרח אם כך אגי מצטערת בכרם א ח ר  -ותלך לדרוש
ה׳ הלכה לבית טררשו של שם ויאטר לד ,שני וגו׳ .לטח
אמרה לטה זה .ז״ה בגיטט״ריא י״ב .ויאמר ה׳ לה לא טח שאח
מכורה אינן״עוטדין טטך אלא שני גוים בבטנך .כיון שעטד יעקב
לצאת אצל לבן קרא אותדיצתק ואמר לו תהא יודע שטטך הקב״ה
סעטיד שנים עשר שבטיט שנאטר )שם כ״ח( ויקרא יצחק אל
יעקב ויברך אותו וגו׳ ואל שדי וגו׳ ויתן לך את ברכת וגד .ברכח
שכרך את אברהם ואטד לו הבט גא וגד .בך הוא מקיימה וכיון
שהלך ונטל לנשיו והוליד שנים עשר שבטיט שגאטר )שם ל״ת(
ויחיו בגי יעקב שניט עשר .תתחיל'ריאה יוסף ברטו בחלומו )שסי
ל״ז( הנח חלמתי חלוט וגד .תתחיל יעקב טשטר בדבר אביו
)שם( ואביו שמר אח הדבר .וכיון שנמכר יוסף ונחבש שמעון
יבא ליטול אף לבנימין .חחחיל יעקב צווח או לי .מח אמר
איני יודע כך איני עומד על הדבר הזה .כמה שחשבחי טן אבוחי
להעמיד אני שנים עשר שבטים .הריני פוחח והולך שנאמר )שם
ט״ב( יוסף איגגו וגו׳ נחקיימו כל מה שהבטיח לזקן .והריני מ ח ס ר
והולך .טח כך )חהלים קל״ט( פליאה דעח ממני וגד .איני יודע
מת אומר לכם .אלא׳ דבר א ת ר נשתייר בידי .ברכה שברבני
אבא ואטר לי ואל שרי יברך וגד :ד״א ואל שדי יתן לכם רתמים.
זש״ת )שם ל״ב( על זאת יתפלל .כל תםיד וגד• .על ואת יתפלל
כל השבטים שנאטר )בראשית ט״ט( וזאת אשר דבר להם אביהם
וגוי .לעת טצוא כשיצאו כל השבטים מיעקב אמר,להן ואל שדי
וגי .אותו הפה שאמר יוסף איננו ושמעון איננו נטצאת לו רות
הקודש קימעא קימעא התחיל מתנבא בתפילתו• שכל בניו קיימין
לעת מצוא שנמצאו לו אבדתו שנאמר )בראשית מ״ב( ושלה לכם
את אתיכם זה יוסף א ת ר זת שמעון ואת בנימין כמשמעו .לכך
נאמר )תהלים ל״ב( על זאת יתפלל כיון שירדו כל השבטים
למצרים .והפך פניו ולא ראה א ה ד מהם .התחיל אומר או לי
שמא הם משתתפין אל האומות ונעשיןיאתת .אמר לו הקב״ה
*13
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)שם( רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו .ומי הם .מים רבים
אלו האומות שגאטר )ישעי׳ י״ז( הוי הטון עטים רבים וגוי .ל יי
אע״פ^ שנצטערת קימעא אלא לא לעולם שנאמר )שם ג״ד( ב י
קטן עזבתיך וגו׳ :ד״א ואל שדי לא היה צריך לוטר אלא יי^
לכם רהטים לפני הטלך או לפני השליט כשם שכתוב )בראשים
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וראה אטו קראה שטו יוסף שנאטר )שם לי( ותקרא את שםי
יוסף פרעה קרא אותו )שם מ״א( צפנת פענח מצריים קראו אוחי
אברך .והניח יעקב כל השמות הללו ולא אמר לבנץ אלא ואי
שדי וגו׳ .לפני האיש .ולמה בשעח ששלחו אביו אצל אחיי•
כיון שחלך חעה וטצאו הטלאך שנטסר טן הקב״ה לשםרו שגאטי
)שם ל״ו( ויטצאחו איש וגו׳ .אטד לו טח אתח טבקש .אטר לי
אח אחי אנכי טבקש .כיון שהלך אצל אחיו .טיד השליכו אוחי
לבוד .ואח״כ פשטו את כתנחו .ואח״כ מכרו אוחו ארבעי׳"
פעמים שנאמר )עמוס ב׳( כה אמר ה׳ על שלשה פשעי ישראל
וגוי .וכיון שירדו שבטים למצרים .כיון שראה.אותם ריחם עליהם
שגאטר )בראשיח ט״כ( ויכר יוסף וגו׳ .ויסוב טעליחם וגר .מיר
ירד חטלאך וגראח ליוסף ברמות איש וחיח אוטר לו על אלו אחרי
סרתם אין אתה יודע כמה צרות• עשו בך שחשליכו אותך לבור
וטכרו אוחך ארבעה סעטים .החחיל טקטרג ואומר לפני יוסף
מיד )שם( ויתנכר אליהם וגו׳ .אמר לחם אין אחם יודעין שאני
הוסט שהיה גוטל אח חגביע ומריח ועושר׳ עצמו קוסם .אמר
להם יודע אני שאתם טרגלין אלא אם כנים אתם וגו׳ .כיון שבאו
אצל יעקב ואמרו לו מה אתם סבור שהמלך שבםצרים אטר לנו
כלום אין רחטן היטנו אלא איש אחד אין אנו יודעין םהיכן שילחו
הקב״ה הוא עוטד ומקטרג עליגו בפניו שנאםר )שם( דבר האי׳*
וגוי) .שם מ״ג( כשהאיש אטד וגו׳ .אטד להן איש הוא שמקטרג
אתכם חהיו גושאין ח ס ד לפגיו שנאמד )שם( ואל שדי וגו׳ .ולא
בפני זה בלבך אלא בפני כל חאומוח שנאמר )מ״א חי( וגתחם
אוחם לרחמים לפני שוביהם:
1

ע״ג נ ב י א י ם  .שמעו דבר ח׳ בית יעקב .זש״ר׳
פיק
)ישעי׳ ס״ו( בי כאשר השמים ההדשים וגוי .אמר חקב״ח חשטים
אמרתי להם דבר וקיימו שנאמר )תהלים ל״ג( בדבר ה׳ שמים
עשו ואתם אין אתם שוטעין שטעו רבד ת׳ בטלחן כל הדברות•
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אנכי) .ירמיה הי( כחשו בח׳ .לא יחיד .לך אלהיט אחרים) .שם
( כי מ ס פ ר עריך היה אלחיך ישראל וגר .לא חשא )שם הי(
ואם חי ח׳ יאמרו אכן לשקר ישבעו. .וכור )יחזקאל כי( ואח
לא תרצה
שבתותי חיללו .כבד) .שם כ״ב( אב ואם חקלו בך
׳א חנאף לא תגנוב .׳ואתם )הושע ד ( רצוח וגנוב וגאוף .לא
תענה )תחלים כ״ז( כי קמו בי עדי שקר .לא חחמוד )מיכה ב׳(
חמדו שדות וגזלו -בטלתן כל חרברות .קיימו דבר א ת ר ואני אסלח
לכם .ואיזה זת שבת .שכן אמר ירמיהו לישראל ׳)ירמיח י״ו(
לא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת וכל מלאכה לא תעשו וגו׳.
וישבת תעיר חזאח לעולם ואם לא חשמעו אלי וגוי בי -נשבעתי
נאום ה׳ כי לתרבה יהיה הבית הזה .לכך נאמר שמעו דבר ה׳.
ואין שמעו דבר ה׳ אלא שבת .שנאמר )ישעיה נ״ח( ממצוא חפציך
ודבר דבר .וכן הקב״ה אמר למשה דבר אל בני ישראל לאמר
דבר :ד״א שמעו דבר ח׳ כפרתם בעשיח קיימו אח השמיעה.
משל למלך שארש אשת בת |אבות ואמר ?שושבינה מה היא .
מכנםח לי אמד לו שתי מרגליוח מעולוח שאין להם' דמים וראה
אותן משנטלה הלכה למרחץ ואיברה א ח ח ותיתח 'מחביישח לבא
אצל בעלח שמע חמלך ואמר לח אבדת א ח ת שמרי •אח השניה
ואין כלום רע .כך כשעמדו ישראל על חרסיני לקבל את התורה
הכניסו להקדוש ברוך הוא עשייה ושמיעת .שנאמר )שמוח כ״ד(.
כל אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע .אמר הקב״ה איבדתן נעשה
קיימו נשמע שמעו דבר ה׳ :ד״א שמעו דבר ה׳ עד שלא תהיו
טשוטטין ומבקשין ידבר ולא מוצאין שנאמר )עמוס הי( ונעו מים
ועד ים וגו׳ .ולא עוד אלא שאני רואה האיך אתם •טתזירין אתרי
לא מוצאין ואני משתק בכם .לומר לא שטעתם כשהייתי דר
אצלכם הרי אתם מתזירין בכל העולם .וכן שלמה אומר )משלי.
י א׳( יען קראתי ותמאנו וגו׳ .גם אגי באידכם וגר .בבוא כשואה
וגוי .טשל לטלך שקרא לטטרונה שלו ולא ענתה אותו כעם ויצא
לו לטדינח חים תתחילה פורשת בספינות ביטים ובנהרות ובטדברות
תוזרת לראות דמותו ולא טוצאה והמלך שוטע ומשחק עליה ואומר
כשהייחי אצלח בקיטון וקראתי אותח ולא השגיחה עלי ועכשיו
היא םחזרח בכל העולם אף אני איגי טשגיח בה .כך אט?
הקב״ה כשהייתי בביתי עטהם אטרחי להן שטעו דבר ה׳ ולא י
הטיתם את אזנכם .שנאמר )ירמיה ז׳( ולא שמעו אלי ולא הטו.
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הריני יוצא מכאן שנאמר )שם ה׳(' היי׳ אין בציון'וגול והן משוטטיי
בימים ובנהרות ובמדברות ומבקשץ דבר שנאמר )עמום ח׳( ונש
מים ועד ים וגו׳ ורות הקודש צוותת ואומרת ) ל י ׳ ( יען קראתי
וגו׳ גם אני' וגד .שמעו דבר ה׳ אבל אם תשמעו תשבו בשמם
ותחיו שנאמר )ישעיה ני׳ה( שמעו וחחי נפשכם :י
ע״ד כ ת ו ב י ם  .׳ )תחלים ע״ו( למנצח בנגינות מוטור
פרק
לאסף/אלחים בישראל.גדול שמו .זש״ח).דברים די( אחר .הראיי[
לדעח וגד .אמר לחם משח עד שלא בחר אחכם נתודע שטו על
ירכם אתה הראית לדעת .וכן הקבי׳ה לא היד .אדם יודע שהוא
אלוה.בכל העולם .שנאמר )ירמיה יי( שפוך תםתך וגד .משעי'
שבתר אתכם נתודע שמו על ידכם .אתה הראית לרעת• ויו
את מוצא בפרעה .שאמר לו משה )שמות •הי( כה אמר ה׳ אלר׳י
ישראל וגד .ויאמר פרעה מי ה׳ .אמר-.לו תקב״ת אתה אמרם,
לא ידעתי את ה׳ .כיון שבאו ביט היו השבטים מתיראין לירי
מיד נתן נפשו שבטו של יהודה וירד לים שנאמד )תתלים קי״ר(
היתד׳ יהודה לקדשו וגד .מאותה שעה נתודע שטו של הקב״ח
 .בכל העולם .שנאמר )ישעיה י״א( כי מלאה הארץ רעה את רי'
כמים לים מכסים כשכסה הים את המצרים .אתה הראית לרעם
ע״י מי ע״י יהודה .הוי )תהלים ע׳׳ו( נודע ביהודה אלהים בישראל
גדול שמו:
מ ש

א

ע״ד ,ח ו ר ה  .ויגש אליו׳ מזורה .זש״ה )מלאכי בי(
פרק
י הלא אב אחד ילכלכו וגד .שנים עשר עבדיך וגד .לא כא״ר
מ״ה ולא במצריים שהן םשחחוים לכל מין ומין של ע״א .שנאמר
)יחזקאל כ׳( ובגלילי מצרים אל תטמאו אבל אנו ח ס לנו אלא
אל אחד בראנו .ואם ־כן )מלאכי ב׳( מדוע גבגד איש באחיו
למד .אחדי תבגד בנו מתחילה שמצאנו כסף בפי אמחחוחינו ולא
חחזרנו אותו .שנאמר )בראשית מ״ר( חן כסף אשר מצאנו ואי
בוגד בנו .ואומר )שם(-האיש אשר נמצא י הגביע וגד .חבריי
שכרת הקב״ד .עם האבות אנו מחללין ולא עור אלא תנאץ שהתנינו
בינינו לא כך׳ אמרת אם כנים אתם וגוי• ואח אחיכם הקטן וגו׳ •
ואבינו לא ביקש ועשינו אף עמו תנאיו .שנאמד אם לא חביאותיו
אליך וגד .ואח אומר האיש אשר נמצא וגד .אם כן תיכן הוא
י ׳ הברית שהותנה הקב״ח בחורחו ואמר לגו )ויקרא •כ״ה( ובאחיכם
בני ישראל איש באתיו ל א תרדה בו בפרך וכתיב לא תעבור בי
1
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עבודת עבד לכך מדוע גבגד וגוי :ד״א דגש.אליו יהודה .זש״ה •
< שליח׳( ואהית אצלו וגוי .משתקת בתבל וגוי .כך גדל הקב״ה
את התורה כל מיישמבקש לשתק בתורה היא משחקת עליו .שגא׳
<שס( משתקת בתבל,וגו^ /אין לך הכם גדול משלמה ועל שבקש
בטל יו״ד מן חחורח .ראה מה אירע לו .אימתי אלא כיון
שמלך וישב על כםאו .ונטל משנח חורת ווןסתכל .־דכתיב )דבריי׳
י יי( והיח כשבחר .כיון ש ר א ח ל א ירמה לו נשים וגוי .אטד
י י נ י מרבה נשים ווחב וסוטים .נשים מניןישנאטר )ט״א י״א(
לו גשים שרוח שבע טאוח ופלגשים שלש טאוח .סוסים
טנין שנאמר )שם( ויחי *לשלטח ארבעי׳ אלף אורווח סוסים וגוי.
*כסף וזהב מנין ,שנאטר )שם( ויחן המלך הכסף•• והזהב בירושלי׳
כאבגי׳ וגוי .טיד עלחח חורה אצל הקב״ה .ואמרה לפניו רבש״ע
 .ל מ ת אגי עור מטתגח״באר-ץ אם שלםח חכם שבחכטיט ביטלגי-
מי מקיימגי עוד אמר לה חקב״ח חייך אלף אלפי׳ כשלמח בטלין
ויו״ד מן התורה אינו בטל .מה ביטל לא יו״ד ביטל מעלה אגי
שנאמר )שם( .ויאמר ה' לשלמה
עליו כאילו ביטל את כ ל ה .
יען אשר היתה זאת עמך ולא שמרת בריתי ותקותי התורה
שנקרא זאת שנאטר )דברי׳ די( וזאת התורה עטך היתד! שנאמר
)שם י״ז( והייתה עטו וגו׳ .וכך עשית )ט״א י״א( קרוע אקרע את ״"
הטטלכה טעליך למה .טשחקח בחבל ארצו :ד״א טשחקת בתבל
ארצו אלו השבטי׳ שבקשו לבטל דבר טן התורה איטתי כשראה
יוסף ההלום ואוטר והנה השמש והירת אטרו לו הבוא גבוא וגוי.
כיון שיצא אטרו זה לוה ועתה לכו וגהרגיהו וגו׳ .אטד להן-
הקב״ה אתם טבקשין לבטל דבר מן התורה ואמרתם לכו ונהרגיהו
וגוי .נראה טי טקיים דבריו לא עשה אלא כיון שנטכר יוסף לעבד
מעשה שליט שנאמר ויוסף הוא השליט וגו׳ .ויבאו אחי יוסף וגו׳
התחיל אומר להן מרגליי אתם אמרו לו לא אדוגי ועבדיך באו וגו׳* ..
שנים עשר וגו׳ אמר להם לאו .אלא ילדים א ת ם גונבי׳ ומוכרי׳
לעבדגם אלא שלחו מ כ ם א ת ר וגו׳ .ובסוף כשנמצא הגביע ביד
בנימין תתחיל אומר מי הגנב בנימין בנח של גנבח .אמך רחל
גנבח שגאמר וחגנב רחל וגוי .חרי א ת גונב חחחילו-אומרי׳ לו.
מה נאמר לארוגי על"יוסף .ומה גדבר על שמעון .ומה גצטדק
על הגביע אלא האלהי׳ מצא את עדן עבדיך וגו׳ .אמר להן הקב״ה
מ ה יכלתם ל ב ט ל ד ב ר א ח ד שאמרתם לכו וגהדגיהו .הרי אתם
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טבקשין שיטול אתכם לעבדי׳ והוא אינו רוצה .שנא׳ )בראשים
מייד(" ויאמר הלילה מעשות זאת וגוי .מי שתק לטו הוי משחקו*
בתבל ארצו :ד״א ויגש אליו יהודה זש״ה )איוב מ״א( אהד באר׳י
יגשו וגוי .לא כשם שעתיד לעשות בהמות ללויתן .בהמות מנגר
ללויחן 'בקרניו ולויחן מוציא אש ונוצח לבהמות שנאמר )שם(
מנחיריו יצא ,עשן. .כך היה יוסף חנקרא בכורי שורו מלןי^
בקרניו .זח לזד .נוטל,לאחיו וחובשן שנא׳ )בראשיח ט״ב( ויאסוף
אוחם אל• משטר שלשה יטי׳ כיון שיצא יהודה ולא יכול יוסף
להתאפק לכך נאמר )משלי ל׳( ליש גבור בבהמה ולא ישוב
מפני כל:
פרק ע״ו נ ב י א י ם ) .מ״א ו״ח( ויהי בעלות המנחה זש״ר
)תהלים קט״א( תכון תפלתי קטורח לפניך משאח כפי מנחח ערב•
אין לך חביבה יותר מתפלת טנהה .וכן א ת טוצא בדניאל שעשר!
אחד ועשרי׳ יום מתפלל .ולא נענה אלא בחפילח מנחה שבו
הוא אוטר )דניאל ט׳( ועוד אני מדבר בתפילה והאיש גבריאל אשי
ראיתי בחזון בתהילה טועף ביעף נוגע אלי בעת טנתת ערב ויבו
וידבר עטי ויאטר דניאל עתה יצאחי להשכילך בינה .כיון שראח
יצחק שכך חביבה היא תפלח טנחה לא יצא אלא ביה .שנאמר
)בראשיח כ״ד( ויצא יצחק וגו׳ .אף הוד כן ביקש שנאטר חכיו
חפלתי וגו׳ .לפיכך כשראח אליחו שכך חיא חביבח חפלח מנחת•
לא התפלל אלא בד .שנאמר )מ״א י״ח( ויחי בעלוח המנחה :ד ״
ויחי בעלוח המנחה אטר דוד )תהלים ס״ט( ואני תפלתי לך רי'
־ וגד .לכל דבר נתן הקב״ח זמן ועת .חוץ מן חפלה אימתי
שיתפלל נענה שנאמר )קהלת ט׳( כי לכל ח פ ץ יש ע ת ומשפט•
למה שאלו היה אדם יודע אימחי הוא טחפלל ונענח הי׳ מניח
כל הימים ולא היה מתפלל אלא באוחו יום .אמר הקב״ה לפיכך
איני מודיע לך אימחי אח נענה כדי שתהא מתפלל בכל שער׳
שנאטר )תחלים ס״ב( בטחו בו בכל עח וגד .שאפילו אבוח חעולם
משה• גדול
את טוצא שפעטים נענו ופעטים לא נענו.
העולם התפלל ונענה שנאמר ויעש ח׳ כדבר טשח .וכן' בב^
מקום )במדבר י״ד( מלחחי כדבריך ובא לו שעח ולא געגח .שנאמר
),.דברים ג׳( ויחעבר ה׳ בי וגו׳ דוד בכל שעד .גענח שגאמר )תד׳לים
ל״ד("דרשתי אח ה׳ וענני וכן )ד״ח א׳ כ״א( 'ויענהו באש טי
השמים ובאה שעה ולא נענה .אימתי כשצם .שיחיה תנער שנאמר
,

-

,

}A

א

^

,

.

1

!05
כ

? Jי״ב( רצם דוד צום •ובא ולן ושכב ארצח־ ובסוף ט ח הילד
י! שעה היא לכל שנאסר )ישעי׳ כ״ט( בעח רצון עניחיך אטר
ו דוד רכון כל העולמים כל שעח שאני טתפלל עשח אותה כעת
י ו שתהא עונה שנאטר )תחלים ם״ט( ואני תפילתי לך ה׳ עת
 P.אימתי עת רצון זו תפלת מנחת לכך נאמר )ט״א י״ח( ויהי
עלות המנחה :ד״א ויחי בעלוח חמנחח אימחי בנח את חמזבת
ואימתי תיקן את העצים• ואת האבנים ואת המים אשר בתעלה
יאימתיישחמ השוד ואימתי התפלל ויהי בעלות המנחה•אלא .מלמד
שי״עמיד אליהו את השמש באותו היום ואטר לו תדע כל זאת
בשביל אדניך ביטי יהושע כשעטרח בשביל ישראל שינצחו .את
שונאיהן עמדת שנאמר )יהושע יי( וידום השמש וגו׳ .ועכשיו עטוד
לא בשבילם ולא בשביל ישראל.אלא בשביל קדושת שמו של הקדוש
כרוך הוא כיון שאמר לו כך טיד עמד שנאמד כי כהר פרצים יקום
ה׳)ישעיה כ״ת( .כשהיו בהר הכרמל-כמו שעשה )שם( שמש בגבעון
דום וירח בעטהאילון כעמק בגעון ירגז למה בשביל לעשות מעשיהו
זר מעשיחו ולעבוד עבודתו לכך נאמר ויחי בעלוח הםנחח. .ד״א
ויחי בעלוח המנחת ולמד .לא א מ ר אלחי אברחם י אלתי יצחק אלהי
יעקב אלא אמר אלהי אברהם יצחק וישראל אלא אמר אליהו
עכשיו אני יודע שנשתקעו ישראל אחר הבעל ואין יודעין עוד מהו
האלתי׳ ואם אתפלל ואומר אלהי אברהם אלחי יצחק ואלחי יעקב
עכשיו הן אומרי׳ שלשה אלוהות הן שהרי אף .אליה כך ביקש
לפיכך לא הזכיר'אלא אתר בלבד ה׳ אלתי אברהם יצתק וישראל
אם אין אתה .עושה בזכות ,האבות עשה בזכות השבטי׳ שנאמר
)ישעי׳ ט״ג( שוב לטען עבדיך• שבטי נחלתך וכן הוא אוטר )ט״א ׳
י״ת( ויקח אליחו י״ב אבנים למספר שבטי בני ישראל ואטך היום
יודע הנח לי מח שעשית למצרים דכחיב )שמוח י״ד(..וידעו מצרים
בי אני ה׳ והנח לי מח שעשית לאבותינו שנא׳ )יחזקאל ל״ו( וידעו
הגוים אשר ישארו סביבותיכם והנח לי מה שאתה עתיר לעשות
שנאמר )שם ל״ח( והתגדלתי וגר .אותה שעה כי אתה אלהי׳
כישראל ואני עבדך אם אין אתח עושח בשביל אברחם ויצחק
ויעקב עשה לחודיע כי עברך אני כבר אמרתי לחם )מלאכי ג׳(
הנה אנכי שולח לכם אח אליח חנביא אם תעשה עכשיו הן מאמיניו
מה שאתת עתיד לעשות עמדי )מ״א י״ח( ובדבריך עשיחי על שמך
עשיתי• .כל אלו חאוכלוםין עשו בשביל תבעל ואני לעצמך בשביל
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שמך אלא בבקשה מטך אל תביישני מהר ענני )שם( ענני ה׳ ע י
ענ3י באש ענני במים ענני בעולי הזה ענני לעתיד לבוא ענני בנביא
הבעל ענגי בנביאי האשרה ואם תעשה כך שירה אנו אומרים , _ ^ /
וכן דוד אומר )תלים קל״ת( אודך כי עניתני ותהי לי לישועת:
B

לאסו[

פרק ע׳ץ כ ת ו ב י ם ) .שם ע״ז( למנצח בגגינות מזמור
שיר גורע ביהודה וגר .זש״ה )שם ט׳( נודע ה׳ משפט עשה בפיע
ב ע ו ל ל על ידי שהביא
כפיו גוקש רשע וגו׳ .אין חקבי׳ח נ
יסורין על הבריות שנאםר )שם( נודע ה ״ ט ש פ ט עשה ואע׳יפ שר׳וא
מביא את חיסורין מוזג אח עולטו טשפט עם רחםים שנאםר נויץ
)ישעי׳ כ״י(
ן ן
ה׳ )שמוח ל״ך( ׳ ׳ ל
כי כאשר טשפטיך לארץ׳ צדק למדו יושבי ח י ל ואף הרוייי
הראשונים טפני שלא הי׳ יפורץ נוגעין בחם טרדו בחקב״ח ובן
טוצא בדור חםבול )איוב כ״א( בחיהם שלום' ט פ ח ד וגר .ומת אמרי
)שם( ויאטרו לאל טור ממנו וגוי .מד .שדי כי וגר לפיכך כילר
אוחן שנאטר ( ואלד .חטשפטים וגוי) .צ״ע וצ״ל שחסר כאן( בייו
שעשר׳ טשפט נחודע נודע ח׳ טשפט עשח אבל ישראל טתקי׳
שטו עליחן שנאטר )חחלים עו( בישראל גדול שטו:
ל י ף זש״י׳
ל ל
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)קהלת ט׳( עיר קטנה זו גן עדן ואנשים בד• טעט זח אדם ורזיי׳
ובא אליח טלך זח נחש ובנה עליה טצודים גדולים )בראשית גי(
כיי יודע אלהים וגו׳ .וסצא בה איש סםכן וחכם זח אדם שנא׳
)בראשיח ג׳( ויקרא האדם שםוח וגו /ואילו היה בגן עדן כשהטער׳
גחש אח חוה לא היו אוכלין מן האילן וטלט חוא )שם( האשת
,אשר גחח עטדי וגוי .י ואוכל שאילו לא הודה שאכל היה הקב״י׳
מהריב גן עדן בשבילם אלא על ידי שהודה נחגרש מנן עדן שנאמי
ל אני נזכר
ל
ק ״
וטלט וגוי .ואדם לא זכר
שנא׳) .שם( ויקרא ה׳ אלהים אל האדם וגו׳ .ד״א עיר קטנה זי׳
דור הטבול ואנשים בה טעט הטה הגמדים וגר .ובא אליה טלר
גחל• זה מלכו של עולט ובנה עליה טצודים גדולים ] ש ר[ אטתרי
את האדם וגו׳.־ ומצא בה איש מסכן וחכם זה גה ומלט הוא )שט
ו
א

מ

ר
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 (1ואלד! המשפטים נראה שצ״ל ואלה הולחת נח ש פ  2ל את ר\אשוניפ זעישה
בהה משפטים וכלה אותן מן העולם וגאטי ואלה המשפטים דרש ג״ש שעשה ביי
יי
משפטים וצ״ל שנאמר ואלד .חולדת נה ונאמד ואלה המשפטים:
ש
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( מכל הבהמה הטהורה וגו׳ .גם..מעוף השמים וגי׳ ואדם לא זכר
אמר הב״ת ארם לא זכר אגי גזכר לו )שם ה׳( ויזכור אלהים את
יי• ד״א עיר קטנה זה דור הטדבר ואגשים בה טעט אלו ישראל
יכתיב )דברים זי( כי אתם הטעט ובא אליה טלך גדול זה מלכד
^ ל עולם ובגה עליה מצודים גדולים )שם טי( הרף טטנת ואשטידם
ימצא בת איש טסכן ותכם זה טשה דכתיב )טשלי כ״א( עיר גבורים
עלה תכם וטלט הוא )תהלים ק״ו( לולי טשד ,בתירו וגד .ואדם
לא זכר אטד הקב״ה ואדם לא וכר אלא אני טכר שנאטר )ישעי׳
סייג( ויזכור טעולם טשה עטו .ד״א עיר קטנה זה בית יוסף ואנשים
כה טעט אלו תשבטים שנאטר )בראשית ל״ד( ואני טתי מ ס פ ר .
ובא אליה מלך גדול זה יוסף שנאמר )שם ט״ה( שטני אלהיט לאדון
וכנה עלי׳ מצודים גדולים )שם מ״ב( ויאמר אליהם מרגלים אתם
ומצא בה איש מסכן וחכם זה יהודה וטלט הוא )שם מ״ג( אנכי
אערבגו ויגש אליו ולא יכול יוסף להתאפק ואדם לא זכר אמדו לא
דיין שלא זכרו אותו אלא עשה .אותו שליה עליהן שנאמר•)שם
מ״ו( ואח יחודח שלח .ד״א ואת יהודה זש״ה )ישעי׳ מ״ה( זאב
וטלח ירעו כאחד וגו׳ בעולם חיזר .חואב רודף א ח ר חטלח ארי אחר
השור לעחיד לבוא חכל טחרפאין וגחש איגו טחרפא אלא )שם(
ונחש עפר לחטו ולטח טפני שחחזיר אח הכל לעפר שנאטר
)בראשית גי( כי עפר אתח וגו׳ .לפיכן אין לו רפואח לעולם אלא
ועפר תאכל ואף .לעתיד לבוא וגחש עפר לחטו וכשם שהגתש אין
לו רפואח לעולם כך חאוטר לשון חרע על תבירו אין לו רפואת
לעחידלבוא שנאטר )קחלחי׳( אם ישוך חנחש וגוי כך אין יחרון
לבעל תלשון וכן דוד אומר )תחלים ק״א( טלשגי בסתר וגד) ..בזוהר
פ׳ .שלח עש״ח אמר ר״ש על כלא מחיל חקב״ח בר מן לישגא
בישא( ד״א זאב וטלח משער .שנמכר יוסף לא יצא בנימין שנמשל
כזאב עם חשבטים שנטשלו כטלח שנאטר )ירטי׳ נ׳( י שח פזורח
ישראל שגאטר )בראשית ט״ב( לא ירד בגי עטכם ןגד .וכיון שנחודע
יוסף ירד עטחם שנאטר) .שם ט״ג( וישא עיניו וירא את בגיטץ וגד.
וארי׳ כבקר יאכל תבן )דברים ל״ג( בכור שור חדר לו ונשחלח
אריח אצל תבקר שנאמר )בראשית מ״ו( ואח יחודח שלח וגד.
ואריח כבקר יאכל חבן למה שאין.עור קנאה ביניהם שנאמר )ישעי׳
י׳יא( וסרת קנאת אפרים.אף לעחיר לבוא כשיעטור משוח חטלחמח
מן יוסף ומשית בן דוד מן יהודה)שם( אפרים לא יקנא את יהודה־ וגד:
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פרק עי׳ט נביאים) .מ״א י״ח( ויהי בעלות המנחה•
לש״ח ד ( כחוט השני וגד .כפלח הרימון וגד .כמגדל• וגוי כחי
חשני שפתוחיך הייתם אוטרי׳ געשח וגשטע כחוט .של פרוכת שר׳ ׳
מבדיל בין קודש לחול כך הבדלחי אחכם מכל חאומוח למך ,נמש
ישראל בפרוכח א״ר ברכיה שלא היד .בכל כלי ביח המקדש םשוב
טן הפרוכח )כך שנינו בפרק אחרון םשקלים( ארבעים• אטה ריי ׳
ארכח ועשרים רחבח ארוגח על שבעים ושניים ניטים וחחוט כפ
לעשרים וארבעה והכל טחאוין לראוחה והרואה אותה לא היה ש
היטנה שלא היה צורה בעולם טשובתת כםוהה ולא היתד ,צורי׳
בעולם שלא היי עליח שנאטר )שטוח כ״ו( טעשח חושב עשה אותם
כרובי׳ סדרין סרדין של צורוח כך חייתם לפני כחוט השני שפחותיו
וטדברך נאוה כשאםרתם לטשח )דברים ח׳( אם יוספים אנחנו וני•
לפיכך אטרךזי לטשה )שם( הטיבו כל .אשר •דברו וטח שכר קבלי
מיד זכו שיעמדו מהם נביאים שנאםר )שם י״ח( נביא אקים ל ת
ומדברך נאוה כשאתם מדברים בדברי תורה .ד״א ומדברך נאוה
המרבד שבכם נאה לפני על אהת כמה וכמה מיושב שבכם ואיייי
ץ ל ל ק  ,ל א לשנות
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ולא לדחש כמדבר שאינו מגדל פירות והן.נכנסין לבתי כנטיות
ולבתי מדרשוח ומברכין ברוך יוצר חמאורוח ומחיה מתים שהוא
ברא ומחיה מתים והן עונים אחריו אמן ואומרים מאםינן אנו שהוא
.מחית מתים והוא שברא אח חעולם אפילו אין בידן אלא שכר אמן
זה דים לכך ישעיה נותן שבה לפני חקב״ח ]ישעי׳ כ״ח[ ח׳ אלתי
אתה ארוממך אלי אין בידינו אלא הודייה שאנו מודים לך דייני
כי עשית פלא פלאים מעשה ידך גדלת )צ״ע( ואת מדקדק.עמם
כל כך ׳לטח כדי לחן לחן שכר. .חייחי אוטר שיטלו שכר על
החרוטה ועל הטעשרות ועל ח ל ח ועל טילח וחפיליך ושבח וטועדיח
ועל הטזוזה ועל הציציח .אבל על ה א ט ן ה ז ה שהן אוטרים בבתי
כנסיות ובבתי טדרשוח אח גוחן שכר )שם( עשיח פלאים עצות
טרחוק אטונח אוטן לכך נאח־לשבח לרוטם שאין את טאבד שכר
מצות בין קטגח ובין גחלח .ד״א וטדברך נאוד .ואין טדברך אלא
מנחג ב נ ו ת נאח ברכוחיחם כיצד מברכין על חמאורוח וקורין קריח
שמע ומתפללץ וקורץ בחורח קורא כחן בראש לוי שני ישראל
שלישי וטפטירין בנביא ועומדין ומתפללין ועוברין לפני החיבח כתנים
פורשים כפיהם וטברכין את ישראל הרי טנהג גאת כתוט השני זח

אפוד וטדברך זת התושן שתיו אבנים טובות קבועות בו סדריו סדךין
ושטות שבטים כתובות עליהן א״ד אתא ולטת נקרא שטותו של
שבטים על האבנים אלא .טפני,שכולן נקראו כתנים בסיני שנאמר
)שטות י״ט( ואתם תהיו לי וגו׳ אטר הקב״ה אפשר שיהי' מלן־
טקריבין על גבי הםובת אלא יהיו כולם כתובים שמותם על לבו
של כהן גדול כשיהא כהן גדול גכגס להקריב לפני כל א ת ר ואתד
מהן כאילו כהן גדול לפגי לבוש בגדי כהונה כפלח הרימון זה הציץ
מבעד לצמתך זה הגזר .שהוא קשור מאחריו .ד״א כפלח הרימון
רקתך הרקים שבישראל מלאים מצות כרמון מבעד לצמתך שהן
טצטמתין )פי׳ מתקבצין( ועומדין צפופין בבתי.כנסיות ושותין דברי
תורה בצמא כמגדל דוד צוארך זה בית המקדש שנמשל כצואר
ולםת כשם שצואר יותר חביב םכל הגוף• שאם יגטל א ח ד מאיבריו
של אדם יש לו היים גטל חצואד אץ לו חיים כך אין לישראל
תיים משתרב בית הטקדש .ד״א כםגדל דוד כשם שצואת של אד\0
גבוה מכל איבריו כך בית המקדש גבוה מכל העול שנאמר )יתוקאל
מ״מ( ויניחני על הר גבוה מאוד וכתיב )ישעי׳ מ״מ( על הר גבוה
עלי לך .ד״א כמגדל דוד צוארך זה אבדתם כשם שכל איבריו של
גוף תלוץ בצואר כך כל ישראל תלוין באברהם שגאמר מגן אברהם
אלף המגן תלוי עליו )שסות כ׳( עושח חסד לאלפים )תלים ק״ה(
דבר צוה לאלף דור בזכות אברהם גחלה עליו עד אלף דור בזכות
ג׳ האבות על אתת כסה וכסה כל שלטי הגיבורים יכול בגיבורים
ממש תכתוב םרבר לאו אינו.םדבר אלא בצדיקי׳ שנאסר )שם ק״ו(
גיבורי כח עושי י דברו .ד״א כחוט חשני זה־ אליהו בשעה שאמר
לישראל)ט״א י״ת( עד טתי אתם פוסחים וגד .וטדברך נאוה בשעח
שאטר )שם( והיה האלהים אשר יענח באש וגוי .טיר )שם( ויען
כל העם ויאטרו טוב הדבר •ומדברך נאוח שעשיח לישראל לומר
ה׳ הוא חאלהים ה׳ הוא חאלחי׳ כפלח הרימון רקתך זה דורו שהיו
רקים מן המצות ואע״פ כן נעשו חביבץ כרימון בזכוח מה על ידי
שנצטמחו ]פי׳ שנחקבצו[ בהר הכרמל שנא׳ )שם( ועתה שלח קבוץ
אלי אח כל ישראל אל הר הכרמל כטגדל דוד צוארך זח טזבח
שבנר .שנאמר)שם( וירפא אח מזבח ה׳ ההרוס שהיה אוחו חטזבח
רפואה לישראל אלף חטגן זכותן של שבטים שנאסר )שם( ויקח
אליהו שתים עשרה וגד .כל שלטי הגמדי זכות.האבות שהזכיר ולא
הוא לעצטו אלא כל שלטי הגמדי׳ אינן תלרם •אלא בטגדל ׳זד• ואיזה
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המגדל הזה זה אברהם שכל תפילתן תלויה מ משה אמר )שמוח ל׳׳ב(
.זכור לאברהם דור אמר־)ד״ה א׳ כ״ט( •ה' אלהי אברהם יצח?
וישראל אבותיגו שמרת זאת לעול׳ וכן אמר אליהו )מ״א י״ר 0רגש
אליהו וגו׳ לפיכך אלף המגן תלוי עליו:
פרק פ׳ כ ת ו ב י ם ) .תלי׳ צ״ו( למנצת בגגיגות טזטור לאםף שיר
גודע ביהודה אלהי׳ זש״ה )איוב ל״ו( אשא דעי למרהוק אמר הקב״ח
אשא' את אברהם למרהוק )ישעי׳ מ״ו( קורא ממזרת' עיט מי שמודיע
אותי בעולמי ולפועלי אתן צדק למי שנעשה פועלי כשם שהפועל
יגע במלאכתו כך אברהם פועל בנסיונות שנםהו הב״ה אימחי
)בראשית ט״ו( והאמין בה׳ .ד״א אשא דעי זד .יעקב כשירד למצרים
הודיע כוהו של הקב״ה שנאםר )שם ט״ת( ויברך את יוםף וגוי•
אטר להן יהי רצון שתלכו כשם שהלכו אברהם ויצתק •בדרכי הטקום
)שם טי׳ט( הקבצו ושטעו ולטה קרא אותן אלא אטר אברהם זקני
שני בני׳ היו לו יצתק וישטעאל ישטעאל רשע יצהק צדיק וכן יצחק
שני בני׳ היו לו עשו ואני עשו שנא דרבי הטקו׳ ואני אהבתי דרכיי
ואני נתן לי י״ב בני׳ תאםר תציין צדיקי׳ ותציין רשעים אטרו לי
יודעין אנו יטה בלבך )דברי׳ וי( שטע ישראל הי .אלהיגו ה׳ אתר
כיון ששמע יעקב מיד השתהות שנאמר )בראשית מ״ת( וישתהי
ישראל התהיל אוטר ברוך שט כבוד וגד .א״ד חנינאילמה השתתוה
אלא השתתוה שלא יצא טטיטתו פסולת אותה שעה נתקיים )תלי׳
ע״ו( גורע בילעדה אלהי׳ בישראל גדול שמו:
פרק פ״א תורה .ויקרא יעקב.אל בגיו .זש״ה )ישעי׳ ל״ת(
כי לא .שאול תורך לא היה לך לומר ויקרא עשו אל בגיו שהןא
היה גדול ולמה לא עשה הוא דייתקי ]פי׳ צוואה[.אלא יעקב ויקרא
יעקב אלא בנוהג שבעול׳ אין לוד״ר ]פי׳ רוצת[ עושה דיית״יקי
למה שאיגו יודע אימתי.הוא גהרג ומי עושה דייתקי בני אבות מי
שהוא טת על טיטתו׳כך תמ לעשו לעשות דיי״תקי למה שהוא לוד״ר
שנאטר )בראשית כ״ה( הלעיטני נא וגד .ואין עיף אלא הורג
שגאטר )ירטי׳ ד׳( אוי גא לי כי עיפה וגד .לפיכך אינו קורא
לבניו )תליי פ״ב( שנאטר לא ידעו ולא יביגו בתשיכת יתהלכו לכך
)ישעי׳ ל״ת( כי לא שאול •תודך י וגד חי הי וגז׳ אב ,לבני׳ יודיע
וגד .הוי ויקרא יעקב .ד״א ויקרא יעקביזש״ת )משלי כ״ת( .כבוד v
אלהי׳ הסתר דבר א ת מוצא ,שהראה לו הקב״ה ליעקב אביגו מה
שלא הראה לאברהם וליצהק לא •הראה לאברהם אלא מ ה שלפגיו

Ill
נאמר )בראשית י״ג( כי את כל הארץ אשר אתה רואה וגו/
יצחק)שם כ״ו( גור בארץ הזאת .ליעקב הראה לו מ ת ש ב פ ג י ו ו מ ת
י ,שלא בפגיו שנא׳ )שם כ׳ית( והיה זרעך כעפר הארץ וגר הרי הראה•
י ארבע רותות העול׳ כיון שבא לפטור מן העולם בא להודיע
יי ל לבניו א ס ר לו הקב״ה וסה יעקב כבוד אלהיט הסתר דבר כך
את סודיע' לבניך טטטי״רין] .פי׳ סודות[ שלי אין המידות אלו שלך
 Pשלמה אמר )משלי י״א( הולך רכיל מגלה סוד .אץ זו שלך
ל ע ם הרשע הוא אומר )במדבר כ״ג( אראנו ולא עתה זה הולך
יכיל אכל את גאמן דוה מכסה דבר .ד״א ויקרא יעקב זש״ה )תלים
V״ 0אתזת שמורות עיגי זה יעקב שהראה לו הקב״ה כל מה שעתיד
לעשות האיך הנביאי׳ עומרי׳ האיך בית המקדש 'נבנה ותרב והאיך
גוג ומגוג עתידין לעלות על ה׳ ועל משיתו והאיך יוצא הקב״ה ונלתם
עמהם בא לתראות לבניו את הכל שגאטר )בראשית ט״ט( האספו
וגו׳ באחרית היטי׳ איטתי גוג וטגוג עולה שנאטר )יתזקאל ל״ת(
כאחריח הימי׳ תחי׳ וחביאוחיך אל ארצי איטחי בוגח חקב״ח אח .
ביתו דכחי׳ )ישעי׳ בי( וחית באתרית הימי׳ נכון וגו׳ עד אימחי
חמלכיות עומדות שנאמר )דניאל י״ב( ואומרת אדוני מת אתרית
האלה כיון שבא להודיע הכל לבניו נגלה עליו חקבי׳ח ונטטטם לבו
שנאטר )תלי׳ ע״ז( אחוח שטורוח עיני וגר .משל לטלך שעשה
לאוהבו• קטולי״קוס ]פי׳ נאטן[• שלו חאטינו על חאוצרות של טלך
כיין שבא* לטוח קרא לבניו ,שיאמר לחן חיכן חאוצרות של טלך
וידע תטלך ונגלת עליו כיון שראה אתי חטלך נחבחל ולא אטד טח
שהיה מבקש לומר אלא אמר הוי מכבדין את המלך..בשם שכבדחיו
אני כך יעקב בקש לתראות לבניו מח שעחיד להיות מיד נתראה
לו הקב״ה ולא מצא מה לומר׳ אלא אמר להן חתיראו מן הקב״ח
ישמעו לו שנאטר )בראשיח .ט״ט( ושמעו אל ישראל אביכם לכן
נאמר• אחזת שמורות עיגי וגו ,/ד״א ויקרא יעקב זש״ת )תלי׳ ל״ד(
לכו בגים שטעו לי וגו•: /בשעה שחצדיקי׳ נפטרין מן חעולם אינן
מציין לבניהם לא על ידי ממון ולא על ידי גכסי׳ אלא בשביל יראתו
שלהקב״ה וכן את מוצא בדוד מה כתיב )מ״אב׳( ויקרבו ימי דוד
יגי׳ ושמרת וגו׳ אף יעקב צות לבניו בשביל יראתן של הב״ה שנאמר
^לי׳ ל״ד( יראת ת׳ אלמדכם:
פיק פ״ב ג ב י א י ם )מיכה ב׳( אםוף אאסוף יעקב כלך זש״ת
י א ש י ת ט״ט( התקבצו ושמעו וגו׳ • .אע״פי שאינו ידוע אימתי יום
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הדין אלא הרי אני אומר לכם כשתאםפו ותקבצו אותה שעןן־.אח
נגאלין י שנאמר אסוף אאסוף יעקב כלך מיד )שם( ויעבור מלב
לפניהם והי בראשם .ראובן בכורי אתה שלא ראיתי קרי מימי אל
בך כתי וראשית אוני שמיום שנולדת הייתי אומר שמא עולה ראיב׳
לגג וימת שמא ירד למטה ויפול את הייתי ראשית אוני יתר שא
ויתר עו ומפני שעשית אותו מעשה נטלו ממך שלשה כתרי׳ ונח^
לאחיך בכורה ליוסף כהונה ללוי מלוכה ליהודה לןל«י ך  .בכיי
אתר .זח בכורח יחד שאח זח כהונה שנאמר ונשא אהרן אח עיי
הקרשים יתר שאת ראוי היית להיות מטהר אותן שהיה להן שא
דכחיכ )ויקרא י׳יד( לשאת ולספחת ויתר עז זה טלכות שנאם
)ש״א בי( זיתן• עה לטלכו .׳פחז כטים שנו רבוחינו שלשה טשקמ
אםורים טשו׳ גילוי המים ־והיין וחחלב טצא ת ל גלוי ובין המי
וכן חיץ ישפכו כך את פחז כמים .ד״א פחז "פחזח ״פרצת ״חרפ
״זירית כשם שהכלי׳ שבהן משקין שופכן או מערן והן משיירין אב
חטים אינן טשיירין כך אף .אחה כיון שתטאת אל תותר בך•
פתו כמים כשם שהמים' מטהרים לכל כך תטהר טעונותיך כשיביא
 .אותו שניצול מן ׳המים הוא נותן לך דימום ומי הוא זה משה רכחי
)שמות ל״ב( ותקרא שמו משה ואימתי הוא נותן לך דימום )בראשי
ט״ט( אז תללת יצועי עלה כשיבוא לעלות• אל הר העברים ומ י
כתיב שם )דברי׳ ל״ג( יחי ראובן ואל יטות וגד .ש ן ן ולוי אחי
וכי כולם לא הי׳ אחים אלא שניהם נעשו אחים לעשות דינר׳
׳  .כלי חמס
ק
דינר .שנאטר )בראשיח ל״ד( ויקחו שני
מכרותיהם לשון יוניח הוא חרבותיהם אטד יעקב אם יושביו!?]
שבטי׳ חללו כיאתת מחריבין א ח כל העולם,אלא הריני מפזרן אחלק
ך ף  .שהוא
ך
ביעקב ואפיצם בישראל
.הרג לעשו וכן משח אטד ידיו רב לו וגד .גור ארי׳ אחח כ ש י
שהודית כך אמך אמרה הפעם אודה א ח ה׳ והודי׳ במעשה ח
וכל השבטי׳ יורוך .מטרף בני עלית מטרפה של תמר נחעלית שכבר
היתה טרופה• היא ושני בניה שנאטר )בראשית ל״ת( הוציאוה ותשה[
אלא שהודית ותצלת אותה ושני בניה אף שלשה בניך חנניה טישא
ועזריה כשיושלם לכבשן האש הן עולין שלטים .כרע שכב כארי
יזה דוד המעומד מטך שנאטר )ש״ב י״ז( אשר לבו כלב האדיר׳•
אוסרי לגפן עירויזת משית שעתיד לעטור מטך שנאמר )זכרי׳ ט׳(
עגי ורוכב וגד .ולשורקה וגו׳ .היכן נאסרין ישראל וםסרקץ עוגותירים
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<חתוםו של יהודה בירושלים .לא יםור שבט^טיתודת זת מלבות
י ק ק זת נשיא עד מתי עד כי יבוא שילת ער כי יבוא נשיא
^יתזור המלכות לדוד שנאמר )יתוקאל ל׳יו( ועבדי דוד נשיא וגד
 Pכתיב )הושע ג׳( א ה ר ישובו בגי ישראל וגד וכן הוא אומר )רות
( ותאכל ותשבע וגד .ותאכל זה העיד שגאמר )ד״ה א׳ הי( ולעיר
טנו ותשבע וו המלכות ותותר זו גשיאות :זבולון לתוף וגוי .שעושת
פינות ופורש והולך ובא וטטםיק לשבטו של יששכר שהן עוסקין
כתורה שנאמר יששכר המור גרמ וגד .וירא מנוחה כי טוב וגוי.
שיגע בתורה שנאמר )שם י״ב( ומבגי יששכר יודעי בינה לעיתים
טלטד ש ע ט ת טאתיט סנהדרין משבטו של יששכר כל אלו בכתו
של וכולן שיוצא בטיט וטביא לחן שגאטר שטח זבולון וגוי :דן ידין
עטו זת מנות יחי דן גחש זח שמשון כשם שחגחש יוצא לעצמו
)סי׳ יהירי[ כך שמשון יוצא לעצמו והורג יחי דן וגד .ד״א כשם
שהנהש אם ילקה בזגבואו במעיו• אינו מת כיון שהוא לוקה בראשו
מת שגאמר )בראשית .ג׳(<• הוא ישופך ראש כך היה שמשון אסרו
אותו בידיו וברגליו ולא גורע כתו כיון שגזזו ראשו מיד ןשופטים
ט׳יז[ ויסר כחו מעליו ואעפ״כ חגושך עקבי סוס שחוא אחו בשגי
העמודים והפיל אח חבית שנאמר )שם( וילפח שמשון וגד .ויסול
הכיח על ה ס ת י ם וגד .כיון שראח אותו יעקב חחחיל אומר
לישועתך קויחי חי :גד גדוד יגורנו זח אליהו שמגרד שרשן של ם״ח.
מאשר שטיגח׳ לתטו שארצו טקדטת־ כפירות ושטן טוב עושת והוא
מקריב שטן זיח שנאטר והוא יתן טעדני טלך :נפתלי אילה שלוחח
שכולם עסוקין בחודה וחביבין לפני חקב״ח כאילות שנאטר )טשלי
( אילת אהבים ויעלת חן :בן פורח יוסף בן פוחר יוסף כשראח
פרעה אח חחלום שאמרח לו את הכל שמא שם היית שנאמר
)בראשיח ס״א( אין נבון וחכם כמוך עלי עין בן שפרח ודבר ,ואין
עין תדע גוגעת בהן וכך בני יוסף אוסר׳ ליהושע )שם י׳׳ז( ואני
עס רב עד וגד .א ס ר להן יהושע וכך אתם אוסרים ואין אתם
סתיראין סן העין אסרו לו כבר התפלל עליגו יעקב אביגו שלא
תשלוט בנו עין הרע שנאטר עלי עין :בניטין זאב יטרף^שבתתומו
כיח המקדש נבנה וטקריבין שם את הכבש א ה ד וגו׳ .כיון שברך
ל א ת ד ואתר לפי צרכו עשת אותן שבטים שנא׳ )בראשית ט״ט(
ל אלה שבטי ישראל וגו׳ .א ס ר להן תרי ברכתי אתכם שנאטר
)שס( האת אשר דבר להם וגו׳ .יבוא אדם גאטן ויתתום ברכתי
ח

ד־/

ל

כ

.

I V

15

114
ומי הוא זה זה משה שנאמר )דברי׳ ל״ג( וזאת הברכה אשר ביי
1,
משה:
פרק פ׳יג כ ת ו ב י ם )ישעי׳ מ ״ ח ( ש ט ע אלי יעקב וישיא
מקוראי וגר זש״ה )שמות י״ט( אתם ראיתים אשר עשיתי וגי יע ^
אם שמוע וגו /לא באתם אלי אלא שתשםעו בקולי הוי• שמע א
יעקב א״ד אבוהו לעתיד לבוא עתידין תכל לתיות המיר׳?
ששמעו להקב״ה ואומר מה הוא כך סלוג* שישב ולא שנה מי
,ולא קרא והרי הוא יושב עם האבות ומסיח עמהן והקב"
להן מת לכם תמיהין לא זכו אלו אלא מפני ששמעו לי
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*
הוי שמע אלי יעקב :ד״א שמע אלי יעקב זש״ת )ישעי׳
אותי קראת יעקב .משל למלך שהיה לו אוהב עני ועשה לאוחי
משתה וקרא לבניו הלך המלך מעצמו ועמר לו באמצע הבית יא
ך אמר לו בבקש י
לעני לכל בניך קראת ולי לא קרא^
ממך עני אני ולא עשיתי לפי כבודך ותייתי מתבייש לקרות אווזי
אמר לו תמלך חייך לא תתבייש תביב לי שלך יותר ממה שמח? י
לי בפלטין שלי כך בשעה שבא יעקב אבינו ליפטור מן העולם y
לבניו ואטד להן צואתו וברכן ותשרת אותן בכל הארץ טיר גג י
קראת יע?
אותי נ י א ם י
עליו תסב״ת זאמר לו יעקב לי אין א ת קורא ולא א נ י ע
J׳׳h
אמר לפניו רבש״ע מתבייש הייתי לקרוחד
א ת יודע שאס יקרא אותי עני לו אני שומע שנאמר )תלים לירי
זה עני קרא וה׳ שמע היה לך לקרות אותי עם בניך אמר
מתבייש הייתי אמר לו ה״ו לך מבושה שנאמר )ישעי׳ כ״ט(
עתת יבוש יעקב וגד .כיון שראו אותו בניו התתילו משכתין לר׳ק ׳
ולעגותוגותו שאוגו מבזה ליראיו ומה כתיב אחריו )שם(
ילדיו וגד .ואס כן שמע אלי יעקב :ד״א ש אלי יעקב או י
שנהרגין וקוראין בשםו שנאסר )תלי׳ ט״ד( י עליך הורגנו יג י
וכן איוב אומר )איוב י״ג( הן יקטלוגי ונד .אותן שבכל י • ^ י
וגד זש י
קודאין אותי שנאטר )תלים ק ״ (
ויגע אטצא וגו׳ .אטרו לו הדוחה הללו רבש״ע הראשונים ריי
להן האבות וזכותן עומדת להן אנו )איכה ד ( יתומים חיינו ואז
אב ונד .אלא כתבת ואמרת )הישע י״ד( אשר בך ירותם יחום
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ילאלסנת ואנו יתומים רהם עלינו דכתיב )הישע י״ד( אשר בך
ירותם יתום עובריה נתברך ביתו כשנעשו בניו יתומים יצתק אימתי
נתברך משתניתו• אביו שנאמר )בראשית כ׳׳ת( דתי אתרי מות וגו׳.
ויברך אלהים וגוי .השבטים כך )שם גי( וימת יוסף וגר) .שמות
אי( ובני ישראל סרו וגוי• עיניך על היתוסי׳ אשר בך ירותם יתום
אמר להן עשו תשובה ואני מרפא משובותיכם א ס ר הקב״ה עד
שלא עשו תשובת פסקתי עסם שאני םרפא את םשובותיכם שנאמר
)הושע י״ד( שובו בגים שובבים ארפא וגו׳ וכתיב )שם( ארפא
םשובתם אוהבם גרבה אהבה שאיגת פוסקת אגי אותב אתכם יצתק
היה קורא לעשו בכורו ואגי קורא ליעקב בגי בכורי ובטלת בכורתו
של יצתק וגתקיימת בכורתו של יעקב יצתק היה אותב את עשו,
שנאמר )בראשית כ׳יה( ויאהב יצתק את עשו ואגי אותב א ת יעקב
בטלה אתבתו של יצתק ונתקיימה אהבתו של יעקב כמת נתקעו'
א״ה להטיל שנאה בינו לבינינו ואין יכולין לבטל שנאמר )ש״ה ת׳(
מים רבים לא יוכלו.וגד .אלו האוטות שנמשלו כםים שנאטר
)ישעי׳ י״ז( הוי המון עמים רבי׳ וגד .ולא עוד אלא"כמה א״ה
הורגין בהן בישראל בשביל להתזירם מאתר הב״ה וכנסת ישראל
אומרת להן אין אני יכולה לכפור בו שגאמר )ש״ה הי( ומעי הסו
עליו נפשי יצאה בדברו משדבר בסיני שמע נפשי והרי לבי חולת
עליו שנאמר )שם( כי חולח אחבח אני אמרו לו א״ה )שם( מה
דודך מדוד וגד .אמרח לחן חרי אני מונח לכם שבחו ופורטח
לפניכם םעשיו ואחם יודעי׳ שלא לחנם חתרגי אחריו )שם( דודי
צח ואדום צח לישראל ואדום לעשו שגאמר )ישעי׳ ס״ג( סדוע
אדום ללבושך דגול מרבבת שאין ברבבות של מעלת כמותו ראשו
כתם פז זו תורת דכתיב )חלי׳ י״ם( חגתםדים וגו׳ קווצותיו תלתלים
אלו פרשיוח של חורח שחן עשויות פסוקות שתורות כעורב זה
הכתב :ד״א שתורות זו כנסת ישראל שנאטר )ש״ח א׳( שחורח
אגי עיגיו כיונים זו הטה ולבנה ידיו גלילי זהב זה הקשת־ מעיו עשת
שן זה האדר שוקיו עםודי שש אלו ההרים טיוםרים על אדני• פז
אלו יסודי ההיכל מראיתו כלבנון זת בית המקדש בהור כארזים
שהוא מהלך עם הצדיקי׳ שנאסר )ויקרא כ״ו( והתהלכתי בתוככם
תכו ססתקים בשעת מתן תורה וכולו מהמרי׳ כשהוא מקבל את
השבים אסרו להן אוסות העולם הואיל שסקבל את השבים )ש״ת
ו׳( אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עטך א ס ר
״
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הקב״ה אייה משגיאין אותי על בני ובני מאהבין אותי על כל ר ׳ א י י
אלו אני נותן להם מאה עולמות טלאץ באהבה שאהבתי את ב
שנאמר אם יתן איש •את כל הון ביתו באהבת בוז יבוזו לת
מ

סליק מדרש אגדת בראשית

ת פ ל ת ר׳ שמעון בן יוחאי
אלו הנסתרות והעלות אשר נגלו לר׳ שמעון תה הוא
ש מ ע ו ן ב ן י ו ח א י ששגרו אותו מירושלם לרומי אל הקיסר וכיון
שהיה בספינה נתראה לו חלום אשמדאי שר השירים ואמר לו
שאל מה אעשה לך א מ ר לו ר״ש ומי אתה ואמר לו אני הוא
אשמדאי )ע׳ מעילה י״ו ב׳>( ששגרני הקב״ה לעשות לך נס —־אמר־
רבוגו של עולם לחגר שפחת שרי וימגת לה מלאך ולי שיגרת שר
השירים אמר לו אשמדאי מכל מקום יבא חנם בין אני או מלאך
יתקנו חפציך ואמר לו אשמדאי הריני •הולך לעח עחה ואכנס לבתו
של קיסר וארפד .אוחד .ואצעק בשמך ר׳ שמעון ר׳ שמעון עד שתבא
אחח ויבקשו ממך אשד חפייםני שאצא מזח חבית ואומר לא אצא
ממנו ער שעושין הפציו של ר׳ שמעון ורצונו והלך אשמדאי והלך־
אל ביח הקיסר ועשה כל מה שאמר לר״ש ועמדה בחו של קיסר
ונכנס בתוכה כיון שנכנס בה שיברח כל חכלים אשר בפלטור של
אבית ותיתח צועקח ר׳ שמעון שמעון בן יוחאי ׳לימים מועטים באתה
ספיגה והיה בחוכח ר׳ שמעון חלכו ובשרו לקיסר שיגר הקיסר
אחריו ואמר לו מה אחח רוצה אמר לו חיהודים שבירושלם שיגרו
לך דורון אמר לו איגי מקבל ממך דבר ואיגי רוצח ממך אלא שאחה
תוציא ות תשיר מבתי כי אין לי מי ימלוך אתרי בלתי היא כי «{ין
זרע א ת ר תלך ר׳ שמעון ואמר לו אשמדאי צא מזאת הגערה אמר
לא אצא עד שעושים לך כל רצונך וכן אמר לו כמה פעמים לא,
אצא עד שעושים רצונך — הלך המלך ושיגר לכל זקגיו שריו
ועבדיו ואמר להם מת תאסרו לעשות סבתי שכבר נכנם בה זח
השיר ואנו -גזרנו על היהודים שלא ימולו את בניהם ושלא ישמרו
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את השבת ושלא ישמרו נשותיהן א ת הנדות ומנהג מלכותנו שכשגוזריו
נורה אין הוזרין לעולם ואם ההר בה מעבירין אותו ממלכותו כ י
מדי ופרס עמד א ה ד מיועציו ואסר לו אדוני המלך אומר לך ד ב י
תתרפא בו בתך ותעביר כל גזרותיך כי נזירה זאת על היהודים רעד
היא לגו ולך א ס ר לו אמור א ס ר לו מי שיש לו שוגא מה ירצח
ממנו יהיה עגי או עשיר? אמר לו המלך עגי אמר לו היועץ היהודים
כל מנהגם להתעסק כל השבוע וסכנסץ ממון יום הששי סוציאי׳
הכל בשביל כבוד השבת ועתה כשהפסוק • להם השבה ישאר להם
הוצאת שבח ויקבצו ממון ויםרדו עליך ואם תחזיר להם השבת יוציאו
בו הוצאות רבוח ויהיו עניים — אמר להם המלך החזירו להם
השבת — עוד אמר לו אותו היועץ אם יהיה לאדם שונאים מר
ירצה מהם? יהיו םרובים או םועטים? א״ל המלך סועטים א״ל
אדוני המלך היהודים עושין לבניהם המילה והם בני ה' יםים כשיהיה
עור א״ל
ל
ו ל
לך
א ת ר ימותו מאח
אדוני המלך כך היא ה נ ח ת אם תנית נשי ישראל בנידות לא יהיר
להן ורע מרובה כי הן ישמרו ז׳ ימים ימי הדם זז׳ ימים נקיים א מ י
המלך הגיהו דתם בנידות כאשר היו .אמד המלך לר״ש קיימתי
שאלתכם לך אסור לשד שיצא סבתי גזר ר״ש על אשסדאי ויצא
סבת הסלך והתזיר הםלך לר״ש הדורון שהביא לו ונתן לו עוי
םתנה ס ח ב ה זכתב לו איגרות לאשר׳ לסרדיוט שהיה לו בירושלם
והלך ר״ש לירושל׳ שטת וטוב לב ונתבטלו הגזרות מה הוא ר״ש
שהיה הבוש בסערה קהלם לכן טפני הקיםר ונתענה ארבעים יום
ולילה והתפלל לפני ה׳ וכך וכך אטר בתפלתו :ברוך אתה ה׳ אלקיגו
וא״א אלקי אברהם ואלקי יצהק ואלקי יעקב האל הגדול הגמר
 .וחנורא.קונח ברחמיו שםים וארץ חי וקיים לעדי עד ולנצח נצחים
תתהדר תתקלס תתעטר תתפאר תתייחד שאחד .מלך המלכים ואדוני
אדונים א ת ד ששטך בך ובך שטך נעלם אתת סעיני כל תי ונעלם
שסך פלא אתרי ופלא שטך יחיד אחד .ויחיד שטך אתה הוא שבתרת
באבדם והוצאתו סאור כשדים וחודעתו צער סשעבוד מלכיות
שישתעבדו בניו ועכשו אבקש מטך ה׳ אלקים אשר ת פ ת ח לי שערי
תפלה ותשלת לי מלאך לתודיעני אימתי יבא משית בן דוד ואיך
יקבץ גליות ישראל מכל המקומות אשר נתפזרו שם וכמה מלתמוה
יעברו עליהם לאתר קבוצם ויבאר אלי ה ד ב ר בטוב הי אלקים וער
מתי קץ הפלאות — א״ד שמעון מיד גפתתו לי שערי שטים ואראה
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אלקימ ואסול על פגי והנה קול טדבר אלי שטעון שטעון
יאען ואדבר אל המדבר אלי מה אתה אוטר אדוני אטד אלי עטור
על עמרך ובדברו עמי עמדתי מרעיד ואמרתי לו מה שמך אמר
לי למה זה תשאל לשמי והוא מלאי ואמרתי לו מתי יבא גואל
י א ל אמר אלי וירא את בני יש׳ וידע •אלהים מיד העביר לפני
את הקיני שאלתי אותו מה אלו א״ל אלו הם הקיני,עוד תראני
מלכות לשמעאל שיהיה א ת ר הסיני מיד בכיתי בכיה גדולה ואמרתי
לו אדוני וכי יש לו קרנים וטלסים כדי שידוש בהם את יש׳ א״ל
הן עודגי מדבר עמו והגה מלאך א ח ד ששטו טטטרון גגע בי ויעירגי
כאיש אשר יעור משנתו ובראותי אותו עמדחי מרעיד ונהפכו צירי
עלי ולא עצרחי כח ואחזוני צירים •כצירי יולדת ויאמר לי שמעון
ואומר הנני ויאמר לי דע כי חקב״ח שלחני אליך כדי לחודיעך
שאלתך ששאלח מלפניו עכשו כשראיח אח חקיני ומלכוח ישמעאל
• בכיח ולא חית לך לבכות אלא על מלכות ישמעאל לבד שבאחרית י
מלכותה תהרוג מישראל הרג רב אין לו שיעור ותגזור על ישראל
גזירות קשות ואוטרת כל הקורא בתורה ידקר בתרב ותחזיר מקצת
מישראל לריניהט וטלכות הקיגי יבאו בעת ההיא לירושלם וכובשין
אותת וחורגין בד• יוחד משלשת רבוא ומפני הלחץ שלוחצין את
ישראל חקב״ח שולח בם ישטעאלים ועושים עטחמ מלחמה כדי
להושיע את ישראל טידם ועוטר איש שוטה ובעל הרוח וטרבר על
הקב״ה כזבים והוא מכבש את הארץ ויהיה ביניהם ובין בני עשו
איבה .השבתי לטטטחון ואמרתי לו אדוני וכי בני ישמעאל ישועה
לישראל? א״ל :ולא כך א ט ד ־ישעיה הנביא וראה רבב צטד פרשים
רכב תמור רכב גמל )כ״א זי( רכב• זו מלכות טדי ופרט צטד זו
מלכות יון פרשי׳ זו מלכות אדום רכב חמור זה משית שנאי עגי
ורוכב על חטוד )זכרית ט׳ ט׳( רכב גמל זו םלכות ישמעאל שבימיו
תצמת מלכות םשיח לכך הקדים רכב חטור על רכב גטל וישטת
רכב גמל בביא׳ משית ותתכמים ימותו ויד בני בליעל תחזקנה —
ועוד וירא א ת חקיגי ובי מה משל ראח בלעם תרשע אלא כיון
שראה בלעם שבט קיגי עתידים לעמוד ולשעבד את ישראל תתתיל
א מ ר איתן טושבך רואת אגי שאין אתם אוכלים אלא מןמגלח )כן
כתוב י כ * שלי ו פ ד כלי ל עץ ,ולא ממצוות כגדפם בבית המדרש
תדר ג׳ דף  (79איתן המזרחי )ועניו הדבר מליצת תיתול שאמר
בלעם על ישראל(:
י ש

ש
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והמלך השני שיעמוד מבני ישמעאל הוא אוהב את ישראל
והוא גודר את פרצות ההיכל ועושה מלהמה עם בגי עשו והורג
את חיילותיהם ויעמוד מלך אשר שמו מרוון ויהית רועה אתונות
ויקתו אותו מאהרי האתונות וימליכו אותו ויעמדו עליו בני אדום
ויחרגו אוחו ויעמד אחר חחתיו ויהיה לו שלום מכל עבריו.ויהיה
אוחב צאן וימות בשלום .ויעמוד מלך א ת ר תחחיו ויחזיק •אח
הממלכה בחרבו ובקשחו וקטטה תהיה בימיו פעם במזרח ופעם
במערב .פעם בצפון ופעם בדרום ועושה מלחמה עם הכל ובעת
שיפול הגירדון שבמערב על בני ישמעאל בדמשק הפול מלכות
ישמעאל ועל אותו העת אמר שבר ה׳ מטה רשעים ועדיין אצלו
גבורי בני קדר חפשע עליו רוח מזרחית צפונית ויפלו ממנו תללים
רבים הראשון על חידקל והשני על פרת והשלישי בינחים והוא
בורה מלפניהם וילכדו בניו ויהרגו ויתלו על העצים •.ביום ההוא
,.ישרוק ה׳ לזבוב ועתיד הקב״ה לשרוק לדבורים אשר בארץ אשור
ועושים מלחמה עם האשכנזים ומלך ראשון מנהיג אותם ומוצא
שמדד על אדוניהם שנ׳ כה אמר .ה' לבזת נפש למתעב גוי לעבר
מושלים )ישעיה מ״ט זי( ועבד מושלים מי הוא הוי אמרי זה בני
כנען שהם מתועבים מכל תאומות — לעבד מושלים שיהיה עבד
מושלים והוא מורד על אדוניו והם מתקבצים אליו ומתקבצים עמהם
אנשים שמרדו על אדוניהם ועושי׳ מלתםה עם בני ישמעאל והורגים
את גבוריהם ויורשים א ת ממונם ורכושם והם אנשים כעורים ביותר
ולובשים שתורים ויוצאים ממזרה והם מרים ונמהרים שנ׳ תגני מקים
על הכשרים הגוי המר והנמהר )חבקוק,א׳ ד( וכולם פרשים שנ׳
פרש מעלה )גחום ג׳ גי( ובאים מארץ רחוקח לרשח םשכגוח לא
לו ועולים על מרום הרים והוא הר מרום יש׳ ופורצים ההיכל ומכבים
הנרות וקורעים ח ד ל ת ו ת י — ועוד יעמדו ד׳ מלכים אחרים שנים
מהם נגלים ושנים אתרים יעמדו עליהם ובימיהם יצמח בן דוד שני
וביטיהון די טלכיא אנון )דניאל ב׳ ם׳׳ד( .ודמות המלך הראשון
איש ישיש ואינו• זקן הרבה והטלך שפל ברך עיניו יפות ושערו גאה
שהוד והן טתכשלץ בו .ואחריו יעמוד אתר בטתלוקות ויעטיד
תיילות הרבה על ינתר פרת וביום אתד יפלו תיילותיו שבצפון
ושבדרום ויברת וילכד ויאםר וכל הימים שיהיה בטאםר יהית שלום
בארץ — והטלך הרביעי אוהב כםף וזהב והוא זקן וגבה קומה ויש
לו שומה )צ׳יל שומא פי׳ כתם( על גודלו של רגל הימנית ועושה
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של נתשח וטומן אותם וגונו אותם ת ח ת פרח עם כסף
^!^
<<* והם ענז״ם למלך המשיח שני ונתתי לך אוצרות תשך וטטםוגי
^ )ישעיה מ׳׳ת גי( .ובימיו תפשע קרן מערביים וישלת שני
ו
ע 1והם הורגים מבגי מזרת ומשלת עוד אתרים — ובתתלת
אין בו מטר ובשגיה הצי רעב ובשלישי׳ יהיה רעב
ף^1
ילא יהיה מטר וברביעיח בינוגיח ובחמישית יהיה שובע גדול
^
ששית יצטח כוכב א ח ד טטזרח ובראשו שבט של אש כמו רומחי*יטרי׳ או״ח כוכב זה לגו הוא ואינו כן אלא טשל ישראל שני
 Vכוכב טיעקב ועת זריחתו באשטורח הראשונה של לילד .עד
שעות ויאםף ט״ו יום בטורח וסובב למערב ועושה ט״ו יטים
יאם יתר הוא טוב לישראל:
ר י ם

ג י י ס

ה א ח ד

ש

ג

כ ׳

ועוד שבחי לתפלתי וגם לתעגיתי ט׳ יום עד שנגלה עלי זה
המלאך ואמר לי שאל אמרחי .לו אדוגי מה יהיח אחריח אלה.
א״ל המלאך א ח ר כל אלח מתגברים בני מערב בחיילים גדולים
והם באים מעורבים ועורכים מלחמר .עם בני מזרח ש
אותם והנשארי׳ בורחים מלפגיהם ובאים לאכסנרריא
מבגי מערב ויבאו ושם תהיה מלחמה גדולח ויברחו משם בנ* מזרח
ויבאו עד מצרים וישבו אותר .ויקחו מלקוח ויעשו אותה שממה
לקיים מה שנאמר מצרים לשממה תהיה )יואל ח י״ט( ויעברו בארץ
הצבי וכלה בידם וכל מי שהוא נשבח לא יחזור עד שיבא משיח,
וכששמעחי הדבר הזח בכיחי עד מאד — א״ל המלאך שמעין מפני
מ ח אתח בוכח? אמרחי לו בני אברהם יצחק ויעקב לא תחיח להם
פלטה בימיו .אמד לי הדבר קשה עד מאד ,אם חניח בשר על
האש לא תוכל להנצל טריחו כך ישראל אינן ניצולין וכל טי שהוא
בא בחדר ויברח ויחבא וינצל שני לך עטי בא בחדךיך )ישעיה
כ״ו כי( כל הנמצא ידקר וכל הנספח יפול בחרב )שם י״ג ט״ו( והם
עוברים בארץ חצבי ושוםים שני ובא בארצות ושטף ועבר )דניאל
י״א ם׳( ובאים בנהלי הבתות והם באטצעיתא ושם תהיה מלחמה
נ ח ל ה שנתנבאו עליה כל הנביאים ויהפכו נהלים וטטי פרת לדם
ולא יוכלו הנשארים לשחוח ממנו ומשם חישבר מלכוח מזרח .ואתר
כל אלח יעמוד מלך עז פנים ויעשח שלש שנים ומחצה ובתתלת
מלכוחו כשהוא עומר לוקח העשירים ומפנה )ל׳ חסרח צפניח ג׳
ט״ו( ממונם וחורג אוחם ולא ימלט כסף אח־בעליו שני כספם תחבם
לא יוכל להצילם ) י ן ק ל ׳ י ״ ולא חעטוד עליו עצתו וטחשבתו
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וכל מי שמזכיר שמע ישראל ה׳ אלקיגו ,הורגו ,׳וכל האומר אלקי
אברהם יחרג ואומרים גחזור כלגו אומה א ח ת ונבטל'׳יאת השבחות
והמועדים וראשי חדשים מישראל שנ׳ ויסבר להשניה ומנץ •ורה
)דניאל ז׳ כ״ה( ־זמנין הם המועדים ודת היא התורה שנ׳ אש דת
למו )דברים ל״ג ב׳( ובימיו צרה גדולה תהיה על ישראל וכל מי
שהד גולה לגליל העליון ימלט שנאמר כי בהר ציון ובירושלם תהית
פלטה )יואל.ג׳ ה׳( עד דטטי מרון והורג מישראל ע ד שמגיע
)לדטשק( וכשהוא טגיע לדטשק נותן הקב״ח עזרה והצלחה לישראל
וביטיו תהיה קטטה ומלחמה בעולם ועיר גלחטה עם תברתה וטדינת
עם מדינה ועם בעם וגוי בגוי ואין שלום ליוצא ובא שנ׳ והצרותי
לאדם והלכו כעורים )צפניה א׳ י״ז( ועם הי טטולטלין וצרה תהית
עליהם שלש שניט וינתנו בידו עד סוף השלש השנים שני ויתהבין
בידה עד עדן ועדגין ופלג עדן).דניאל ד כ״ה( עדן )צ״ל שנה( עדגיז
ב׳ שנים פלג עדן ח5י שנה נמצא שלש שנים מבטל המרה והתפלה
שגי ומעח הוסר התמיד ולחח שקוץ שומם ימים אלף מאתים
ותשעים )שם י״ב י״א( וחם שלש שגים ומחצח ויעמוד מלך שהוא
משיב אותם לכפור שנ׳ ונתנו חשקוץ משומם )שם י״א ל״א( והיא
מולך ג׳ חדשים ואח״כ עושים בני ישמעאל מלחמת עם אדומיים
בבקעת עכו ומיד אשודים באים עליחם ושבים אותם שני עד מת
אשור תשבך )במדבר כ׳׳ד כ״ב( וצים מיד כתים )שם כ״ר( אלו
אדומיים שהם עתידים לעמוד באתרית הימים וכשהם יוצאים כגגבים
הם יוצאים שנ׳ אם גנבים באו לך )עובדיה א׳( ועושים מלהםת
עם בגי ישמעאל והורגים מהם הרבה ומתכגש לםשריית דעכו ומהדק
ס ח ל א לחספא )פי והברזל ישבר התרס( ושקיה תברץ )אולי צריך
להוסיף עד( לאצבעתא ,וערקין )חרגום גס ערק( ערטלאי־ן )חרגום
אחשחרגים ערטליץ או פי׳ ערוטים( בלא סוסואן ,ויצטרפו לגיונות
עמם מאדום ויבאו ויעשו טלחטח בבקעת עכו ער שישקע הסום
עד ירכו בדם ויכרתו בגי ישראל עד שיבאו אל בקעת יריחו ושם
יעמרו ויאמרו א ח ד לתברו אגד .אגתגו כורתים וגשים )אולי צ״ל
ונגיח( טפגו גשיגו וחוזרים ועושים מלחמח אחרח בבקעח מ ג ת
דברתו ארוטיים ועולים לספינות ותצא רות ותביאם לאשור והן
מענים אשורים ועבר חנחר ולקץ חשעה תדשים יצאו בני אשור
ויאבדו בני ישראל ואת בני רומח שגי עד מ ח אשור תשבך —
וכשאחד .רואת שוורים )צ*ל אשורים( יוצאים ודורבימ בארץ ישראל
,
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וים הס שלום ואליהו ז״ל יוצא ומבשר להם ש ל
^ ^ם אשור כי יבא בארצנו)מיכה ה׳ ד׳( ובני איט״ליא' מבקשים
׳יילתם עסם ובני ישםעאל תחזור להם המלכות כמעט ואין מספיקים
א א ת נשיחם עד שאשור שובים אותם וסיד בת קול יוצאת
ימכיזת בכל המקומות שבוי )אולי שבני( ישראל צאו ונקמו נקמת
ב א ת ם שני ונתתי את נקמתי באדום 'ביד עמי ישראל )יחזקאל
כ״ח י״ד( ומיד בחורי בני ישראל נקבצים ונשמעים וחם ממליכים
עליהם מלך מורע דוד וחפול מחלוקח ביו אלו לאלו ובני ארץ
^ י א ל פושעים בזרע דור לקיים מה שנא׳ ויפשעו ישראל בביח
הי־ ער היום הזה )ד׳יהב׳ י׳ י״ט( עד היום הזה הוא יום שיבא
ל ך חסשיח .ואלו ואלו באים ונאחוים ובח קול יוצאת וטצפצפת
טח שהיה הוא שיהיה )קהלח א׳ טי( חוא הק״בה שחיה קודם בריאת
י׳עולם וחוא שעתיד לחיות אחר איבוד חעולם ,ומד .שנעשח חוא
שיעשה )שם( — והיא טשיבה ואוסרת כאשר עשה יהושע ליריחו
ולטלכה יכן עשו באו״ה והם אוטרים אץ עטנו ארץ הברית כאשר
היה עם יהושע והיא משיבה להם לא היה בארץ אלא שני לותות
האבנים וחותמן שמע ישראל מיד הו .מתריעץ בתרועה גדולה
ואומרים שמע יש׳ ח׳ אלקינו ח׳ א ח ד וחן סובבץ אח יריחו ומיד
ההומה נופלת תתתיה ונכגסץ לתוכה ומוצאים הבחורים מתים
ברחובוחיה לקיים מה שנא׳ לכן יפלו בחוריה ברחובותיה וכל אנשי
מלחמתה ידסו)ירסיה ג׳ ל׳( והם הורגין בתוכה שלשח יסים ושלשת
לילוח ואת״כ קובצין א ת בל שללה אל תוך רחובה ושסועת באח
עליחם סא״י ופוחרץ פ ת ר גדול:
ועןל שבחי לחפלח לפגי ח׳ בצום ושק ואפר עד שראיתי
והגה.יד נגעה בי והעמידגי על רגלי ויאמר אלי שאל לך איש צדיפ
מה תשאל ואשאלתו אמותיי לו ובאתריה האלה כיצד יחקבצו כל
ישראל מארבע כגפו׳ הארץ ואיך תהית יציאתם מתתת יד תמלכיות
ואם יוצאים לאנת תם יוצאים וכיצד תהית הליכתם ומה יוכלו לעשות י
ארצת שתגיד לי הדברים הללו וכיוצא בהם עד סוף כל הדבר
ויעגגי מדלתות השמים ויאמר לי :באתרית מלכות בני ישמעאל יצאו
הרומיים על ירושלם ועושים מלחמה עם בני ישמעאל והארץ תיכבש
לפניהם והם באים בתוכה והורגים בה הרבה מבגי ישמעאל ומפילים
בח חללים הרבה ושובים מבנוח ישמעאל שביד .גדולה ומוציא?
מוחות מהתינוקות ושוחטץ בכל יום תינוקות ליש״ו ובאותו העת יצר
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לישראל טאד ובאוחו זמן יעיר ה׳ שבטי ישראל רבאו לירושלם
עיר הקדש וימצאו בתורה כחוב והי הולך לפניהם יוטם בעטור ענן
ועוד כחוב כי הולך לפניכם ה׳ וטאספכם אלקי ישראל )ישעיה נ״ב
י״ב( והם מהלכים בעב וערפל ויעשו מלחמה עם האדומיים ויהרגו
מהם הרג רב ויצא שטם בעולם שבאו השבטים ובעח ההיא יתקיים
בישראל הפסוק והיחח עח צרה אשר לא גהיתה מהיות גוי ובעת
ההיא יטלט עמך כל הנמצא כתוב בספר )דגיאל י״ב אי( ויעמדו
האומות על ישראל והורגים מהם הרג רב ופושעים טעט׳ הארץ
הרבה וטענים בכבלים הרבה םן החסידים כדי לעזוב תורת דיי׳
ועוד שחם בזו הצרה ימים מעטים יביא ח׳ רוח גדול וחזק ורעם
גדול ועב שחור י שלא נראה בעולם כמוחו ומתוך אוחו הרוח יפזר
הקב״ה השבטים בכל עיר ועיר ועליהם נאמר מי אלד .כעב חעפינח
)ישעיה ס׳( ויתקבצו םישראל אל ירושלם טעט אנשים .ולא יטצאו
לחם ויחזיר הקב״ה ליש׳ החול סולת ועל העת ההיא נאסר יהי
פ ס ח בר בארץ בראש הרים )ע׳ טדרש קהלת פס׳ טח שהיה(
ויעמוד נחטיד .בן .חושיאל 'ועושה אותיות בדבר ה׳ ויעםור טלו
וכופר בדין ומראח עצמו כעובד ח׳ ולבו לא נכון עטו .ויצא רעם
גידול בעולם ויפחדו ממנו כל העולם ויתקבצו ישראל אל נחמיה בן
חושיאל ומלך מצרים ישלים עמו ויחרוג כל חמרינוח אשר סביבות
ירושלם כגון טבריה ודמשק ואשקלון וישמעו או״ח וחפול עליהם
אימה ופחד• — ל וחאות אשר יחיד .באוחו העת כי הכוכבים ייראו
בדם ועל אותו העת נאמר חשםש יהפך לחשך והירח לרם )יואל
ג׳ די( ומשלח הקב״ה באו״ה מכות עשר כמו ששלת במצרים לקיים
מה שנ׳ והיה ביום ההוא יוסיף ה׳ שנית ידו לקנות א ח שאר עטו
)ישעיה י״א י״א( •.אמרו שיש ברומי אבן של שיש והיא דמות
נערה יפה ברואה מששת ימי בראשית ובאין בגי בליעל מאו״ה
זשוכבין אתה ומתעברת ולקץ תשעה חדשים מתבקעת ויוצא בן זכר
דמות אדם ארכו י״ב אמה ורהבו ב׳ אמות ועיניו • אדומות עקומות
שער ראשו אדום כזהב ופעמי רגליו ירוקים ויש לו שנייקדקדים
וקוראים אוחו־ארמילוס ויבא אצל אדום ויאמר לחם משיחכם אני
אני הוא אלקיכם ומטעת אותם ומיד חם מאמינים בו וחם ממליכים
אוהו ומתהברץ כל בני עשו ובאין אצלו והולך ומבשר לכל המדינות
ואומר לבני עשו הביאו לי תורתי שנתתי לכם ועוד באין או״ה והם
)המלה גםתקת בכ״י( ואומר להם הוא שנתתי
מביאים ס פ ר
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לפניכם ואומר לחם אני חו׳ אלקיכם ואני משיחכםיאלקיכם ובאותח
שעד• משגר לנחמיה וכל ישראל ואומר לחם הביאו לי חורחכם
והעירו לי שאגי אל ומיד כל ישי חוםחין ומתפחדים ובאותה שעד,
יעטוד גחםיה ושלשח אגשים עמו םבגי אפרים וחולכים עטו ום״ת
עטם וקוראים לפניו אגכי ולא יהיה לך והוא אוטר אץ בתורתכם
כלום מזה ואיני טניח אתכם עד שתאטינו שאני אלוק כדדך שהאמינו
בי או״ח ומיד עומד כנגדו נחמיה ואומר לו אץ אתה אלוק אלא
שטן ואומר לחם מדוע מ ב ח ם בי'אצות לחרוג אתכם ואומר לעבדיו
תפשוחו לנחמיח ומיד יקום ושלשים אלף גבורים מישראל ועושה
עטו מלחמה וחורג ממחנח ארמילום מאתים אלף ויחרה אף ארמילוס
ויקבץ כל חיילי או״ה ועושה מלחמה עם בני ישראל וחורג מישראל
אלף אלפים י ועוד חורג נחמיר! בעת צהרים ועל אוחו העת נאמר
והיה ביום ההוא גאם ה׳ אלקים והבאתי השמש בצהרים ותחשכתי
לארץ ביום אור )עטום ח׳ טי( והנשאר מישראל יברחו אל מדבר
העטים וישבו שם ארבעים יום וחםשח בלא לחם ולא טיס כי אם
עשב חשדה יחיח טאכלט ולאחר חטשח וארבעים יום יבא ארטילוס י
וילחם במצרים וילכדח שני וארץ םצרים לא חחיח לפליטח )דניאל
י״א ם״ב( וחוזר ומשים פניו אל ירושלם לחחריבח פעם שניה שני
ויטע אחלי אפרנו בץ ימים להר צבי קדש ובא עד קצו ואץ עוזר
לו )שם ט״ה( .ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול ותוקע בשופר
שלשה פעטים שגי והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול )ישעיה כ״ן
י׳יג( ואותו שופר הוא קרן יטיגי של איל יצתק וחק״בח מארץ־ אותו
עד אלף אמה ותוקע תקיעה ומתגלה טשית ב ך ח ד ואליהו והולכים
שניהם אצל ישראל שהם במדבר העמים ואומר להם אליהו זה
הוא המשיח ומשיב א ת  .ל ב ם ומחזק את .ידם שני חוקו ידים רפות
וי־רכים בשלות אמצו אמרו לנמחרי לב חזקה אל היראו )ישעיה
ל ׳ה ג׳ די( וישמעו כל בני ישראל .קול השופר וישמעו כי פדח את
( ובאו האובדים בארץ
ישראל שני כי פרח ח׳ את יעקב
 ,ועל כל חגוים וישדאל חוורים
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וראו את ישועת ה׳ ומיד הקב״ה יוצא ונלתס בס שני ויצא ה׳ ונלחם
בגוים ההם )זכריה י׳׳ד ג׳{ וכתוב בעת ההיא אביא אתכם ובעח
קבצי אתכם כי אתן• אתכם לשם ולתהלה בכל עטי הארץ אםו
יקרב אוהו העח ואותו הזמן:

תם תפלת ד שמעון בן יוחאי

ש מ ח ז א י ועזאדי
שאלו תלמידיו את רבי יוםף מהו עזאזל א״ל כיון שעמדו
דוד המבול ועבדו ע״ו היה הקב״ה מתעצב .מיד עמדו שני המלאכים
ש מ ח ז א י ו ע ז א ל ואמרו לפניו דמנו של עולם הלא אמרנו לפניך
כשבראת עולמך מה אנוש׳ כי הזכרנו א״ל ועולם מה יהא עליו
א״ל רבש״ע היינו טםתפקין בו .א״ל גלד וידוע לפני אם אתם
שחין בארץ היה שולט בכם יצר הרע .והייתם קשים מבני אדם
א״ל תן לנו רשות ונחר עם הבריות ותראה איך אנו מקדשיך עזטך
א״ל רדו ותדורו עמהן .מיד קלקלו עם בנות האדם שהיו יפות
ילא יכלו לכבוש את יצרן .מיד ראה שמחזאי ריבה אתת ושטה
א ים ט ת ר נתן עיניו בה אמר תשמעי לי א״ל איני שומעת לך עד
שחלמתי שם הטפורש שאתה עולה בו לרקיע בשעה שאתת
זוכרהו .למדה אותו שם והזכירה אותו ועלתה לרקיע ולא קלקלה.
אטר הקב״ה הואיל ופרשה עצטה מן העבירה לכו וקבעוה בין שבעה
כוכבי׳ הללו כדי שתזכור בהן לעולם ונקבעה בכיטה .כיון שראו
שמתואי ועואל כך ע ט ת ונשאו נשים והולידו בנים היווא והייא.
יעזאל היה על טיני צבעונין ועל טיני תכשיטים של נשים שמפתים
את בני האדם להרהור עבירת .מיד שגר טטטת״ן שלית 'לשטתואי
יא״ל עתיד הקב״ה להתריב עולמו ולהביא מבול לעולם .מיד עמד
כבכי והית טצטער על תעולם ועל בניו ,מה יעשו בניו ממת יאכלו
אס העולם חרב .שכל א ת ד ואתר היה אוכל בכל יום אלף גםלים
ל ף סוסים ואלף שורים .בלילה ראו הווא והייא שניהם תלוטות
׳ מהן ראה אבן גדולה פרוסה על הארץ כשלתן והיתר ,הארץ
חיותת וכתובת שיטות שיטות והיה טלאך יורד מהרקיע ובידיו כמין
ו א

א

ט כין והיה גורר וטותק כל אותן השיטות ולא היה משייר בה אלא
ארבע תיבות .והאחר ראה פרדס גדול גטוע טשובח טכל טיני
אילגות והיו בהן טלאכים ובידן קרדוטות והיו מקצצין כל חאלנות
ולא שיירו בו אלא אילן א ח ד של ג׳ ענפים .כיון שגנערו ע ט ה
בבהלה ובאו אצל אביתם א״ל עחיד חקב״ח לחביא מ ל ולא ישייר
אלא גח ובגיו כיון ששטעו כך היו צועקין ומכין א״ל אל תצטערי
ששטותיכם לא יכלו טן הבריות שכל זטן שגהר גזירוח או טעליו
אבגים או םפיגוח שסוחיכם חט טוכירים חיווא וחייא .טיר נתקררי
דעתן .שטחזאי חזר בתשובה וחלה עצטו בין השטים ראשו לטטה
ורגליו למעלה ועדין חוא חלוי בחשובח בין ארץ לשטים ( .עזאל
לא חזר בחשובח ועדין חוא עוםד בקלקולו לחםיח בגי אדם לדבר
עבירה במיני צבעונין של גשים .ולכך חיו ישראל סקריבין קרבנות
ביו״חכ איל א׳ לח׳ שיכפר על בני ישראל ואיל א׳ לעזאזל שיסבול
עונותיהם של ישראל וחוא עזאזל שבתורה:
ב ו

1

 (1עיין דברים רבה סוף יפ׳ וזאת הברכה :אמדה )נשמה של מרע״ה( לפניי
רבש״ע מאצל שניגתך ממתמ ירח שני מלאנימ עוזא ועזאל זחמה בנות ארצות והעחיחי
דרכם על הארץ עד שתליתי אוהן.בין הארץ לרקיע.

תם

חיי

חנוך

ויתהלך תנוך את האלהים אחרי הולידו את מתושלך ויעבד
את ה' וימאס בדרכי.בני האדם הרעים ותדבק נפש חנוך במוסר
ה׳ ובדעת ובבינה וידע את דרכי הי .ויפרד בחכמתו את נפשו
מבני האדם ויםתר את נפשו מהם ימים רבים .ויהי מקץ ימים
רבים ושני׳ בהיותו עובד לפני הי ויהי הוא מתפלל לפני ה׳ בביח
ובחדר ויקרא אליו מלאך ה׳ מך השמים וייאמר הנני .ויאמר אליו
קום צא מביתך וממקומך אשר נחבאת שמה .והלכת על כל בני
תאדם למען אשר תלמדם את חדרך אשר ילכו בח ואת חמעשת
אשר יעשו ללכח בדרכי ח׳ .ויקם חנוך ויצא מביתו וממקומו ומן
החדר אשר חית שם כדבר ח׳ וילך אל בני חאדם וילמדם דרך
ה׳ ויאםף אח בני חאדם בעח ההיא ויודיעם אח םוסר ח׳ ויצו
ויעברו קול בכל מקומות בני האדם לאמר מי האיש אשר יחפוץ
לדעת את .דרכי ח׳ ואח חמעשח חטוב יבא אל חנוך .ויתאספו
אליו כל בני האדם בעת ההיא ויחי כל אשר יתפוץ את תדבר הזה
יילך אל חנוך .וימלך חנוך על בני חאדם כדבר ה׳ ויבאו וישתחוו
ארצח וישמעו כלם יחד את דבריו .וחחי רוח אלחים על חנוך
וילמד את כל אנשיו חכמח אלחים ודרכיו ויעבדו בני חאדם אח׳
ה׳ כל יטי חנוך ויבאו בני חארם לשטוע את תכמתו .וגם כל ,מלכי
כני האדם חראשונים וחאחרונים ושריהם ושופטיחם באו אל חנוך
כשטעם את תכםתו וישתחוו לו אפים ארצה .ויבקשו ,גם הם םאת
חנוך אשר ימלך עליהם ויאבה להם לדבר הזת :ויתקבצו כלם
כשלשים ומאת מלכים ושרים והמליכו את הגוך עליהם ויהי כלם
ת ח ת ידו ותתת דבריו וילמד אותם תגוך חכמה ודעת ודרך ת׳ וישם
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שלום בין כולם ויחי שלום בכל חארץ בימי חנוך .וימלוך חניך
על כל בני חאד׳ מאחים וארבעים שנח ושלש שנים ויהי עושר׳
משפט וצדקה לכל עמו וידריכם בדרכי חי :ואלד .חולדוח חנוך
מחושלת ואלישוע ואלימלך בנים שלשח ואחיותיהם מלכד ,ונעמד״
ויחי מחושלח שבע ושמנים שנח ומאת שנח ויולד את למך .ויהי
כשנח חמשים ושש שנח לחיי למך וימח אדם בן חשע מאוח ושלשים
שנה היד .במוחו ויקברו אוחו שני בניו וחנוך ומחושלח בנו בכבוד
גדול כקבור אח המלכים במערה אשר דבר •להם ח׳ .ויעשו כל
בני האדם במקום ההוא מ ס פ ר ובכי גדול על אדם על כן חיתח
לחוק בבני האדם עד היום :ויימח אדם על אשר אכל מעץ הרעת־
חוא ובניו כאשר דבר ח׳ אלחים:
ויהי בשנח מוח אדם חיא שנח מאחים וארבעים שנח ושלש
שנים למלכות חנוך .ויהי בעח חחיא וישם חנוך על לבו לחפרד
ולחבדל מבני חאדם ולחסחר מחם כבראשונח לעבוד א ח ח׳ ו י ע
חנוך אח הדבר הזה אך לא חסחיר אח נפשו מהם כל הימים•
ויםחר מבני האדם שלשה ימים ונגלה לחם יום אחד .ובכל שלשת
יטים אשר הוא בתדר תתפלל ושבת את ח׳ אלהיו וביום אשר יצא
אל עבדיו לתראות להם לטד להם דרך ה׳ וכל אשר ישאלו.טטנו
דיבר אליהם .ויעשו כטעשה הזד .יטים רבים ושנים וישב אתרי
כן ויםתד את גפשו ששת ימים ויגלה לעםו יום א ת ר לשבעה יםים
ואח״כ יום א ח ד בחדש ויום א׳ בשנה עד אשר בקשו פניו כל
הםלכי' וכל השרים וכל בני תאדם ויתאוו כלם לראות את פני חניך
ולשמוע אח דבריו ולא יכלו כי יראו כל בני האדם מחנוך יראת
גדולר ,וייראו מגשח אליו מאימח אלהים אשר על פניו על  Pלא
יוכל איש לראוח אח פגיו יוחר ויםח .ויחיעצו כל חטלכים וכל
השרים לאסוף אח כל בני האדם יחד ולבא אל חנוך טלכם לדבר
כולם עטו בעת אשר יצא אליהם ויעשו כן .ויהי ,היום ויצא הנוך
ויתקבצו כלם ויבאו יחד אליו וידבר לחם חנוך את כל דברי ה'
וילמד להם חכמה ודעח ויורט אח יראח ח׳ ויתבחלו טאד כל בגי
האדם ויתמהו על תכםתו וישתחוו כלם לפניו ארצה ־ויאמרו יהי
המלך יהי המלך .ויהי מימים בהיות כל המלכים וכל השרים וכל
בני חאדם מדברים עם חנוך ותנוך מלמד אותם את דרכי הי•
ויקרא מלאך ה׳ אל חנוך מן השמים בעח ההיא ויאמר לחעלותו
השמים להמליכו על בגי חאלהים בשמימ כאשר מלך על בני האדם
ש
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י א י ץ  :בעת תתיא כשמוע תנוך את הדבר תות ויצא ויקבוץ לו את
כל יושבי הארץ וילמד אותם תכמת ורעת ומוסר הי .ויאמר אליהם
נשאל נשאלתי לעלות אל השמים לא ידעתי יום לכתי .ועתה אלמד
אתכם תכמה ודעת ומוסר לעשות בארץ אשר תתיו בת טרם אשר
אלך םאתכם ויעש כן .וילמד אותם הבטה ודעת ומוסר ויוכיח
אתהם .רעש להם תוקים וטשפטים לעשותם בארץ וישם להם'
שלום ויורת אותם היי העולם .וישב אתם יםים אתרים וילטד ויורת
להם את כל תרברים האלה:
ויהי בעת ההיא ובנ :אד׳ יושבי' את חנוך וחנוך מדבר אליה׳.
וישאו עיניה׳ ויראו והנה דמות סוס גדול יורד מן השמים וילך תםוס
ברוח לארץ .ויגידו לתנוך את אשר ראו ויאמר אליהם חנוך בעבורי
הסום ההוא יורד לארץ חגיע חעת וחיום אשר אלך לי מאתכם
ולא אראה עוד אליכם .וירד הסוס ההוא בעת ההיא ויעמד לפני
חנוך .וכל בני האדם אשר את חנוך רואים אותו .ויצר עוד חנוך
בעח ההיא ויעבירו קול לאמר מי האיש אשר יחפוץ לדעת דרכי
 ,ה׳ אלהיו יבא ביום תות אל חנוך טרם חלקתו ממנו .ויתקבצו כל
בני חארם ויבואו אל חנוך ביום ההוא וגם כל םלכי הארץ ושריהם
ורוזניהם לא סרו מאחו ביום ההוא .וילמד חנוך את כל בני האדם
.חכמה ודעת ומוסר ה׳ ביום ההוא ויצום מאוד לעבוד את ה׳ וללכת
בדרכיו כל ימי חייחם וישם שלום עוד בין כלם .ויחי אחרי כן
יויקם וירכב על חסום ויצא וילך ויצאו וילכו אחריו כל בני חאר׳
בשמונת מאוח אלף איש .וילכו אחו מהלך יום אחד .ויחי ביום
השני ויאמר אליהם שובו לכם לאהליכם 'למה תלכו פן תמותו.
וישובו מקצת מהם מעליו וילכו אתו הנשארים מהם מהלך ששת
ימי׳ וחנוך דובר אליהם בכל יום שובו לאהליכ׳ פן תמותו ולא אבו
לשוב וילכו אתו .ויהי ביום חששי ויוחירו עוד אנשים וידבקו עמו.
ייאמרו אליו עמך נלך אל המקום אשר תלך תי ה׳ כי המות יפריד
בינינו ובינך .ויהי כי מתאמצים הם ללכח אתו ויתדל לדבר אליה׳
וילכו אחריו ולא שבו להם .והמלכים האלה בשובם ויפקדו כולם
לדעת אח מספ *,האנשים הנשארים אשר הלכו אחר חנוך .ויחי
ביום השייעי ויעל תנוך בסערה השמיטה בסוסי אש ורכבי אש:
יישלחו כל חםלכים אשר חיו עם חנוך ביום השמיני לקחת את
מ ס פ ר חאנשים אשר נשארו עם חנוך במקו׳ אשר עלה משם
השמיטה .וילכו כל המלכים אל המקום ההוא וימצאו כל חארץ
*17
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מלאה שלג במקום ההוא ועל השלג אבנים גדולות מאבני שלג.
ויאמר איש אל רעהו לכו ונבקע את השלג הזה ונראה פן מחי
האנשים אשד נשארו עם תנוך ת ח ת אבני השלג ויבקשו את הניר
ולא מצאו כי עלה השמימה:
ויהי כל ימי חנוך אשד חי בארץ שלש מאוח שנה וחמש
וששים שנח .כשנח מאה ושלש עשרה שנה לחיי לםך בן משותלח
עלה חנוך השמימה .ויחי בעלוח חנוך השמים ויקומו כל מלכי
הארץ ויקחו את משותלח בנו וימשחו אותו וימליכוהו עליהם ח ח ת
אביו .ויעש משותלח הישר בעיני ה׳ ככל אשר הורהו חנוך אביו•
וילמד גם הוא אח בני אדם'חכמי ודעח ויראי ׳ ל ץ יו ןלא ס ר
מן הדרך הטוב׳ ימין ושמאל
ד

ה•

כ

ם

מדרש עשר גליות
עשר גליות גלו ישראל ארבע ע״י מלך םנחריב ורז ע״י
נבוכנצר וא׳ ע״י אספסיינום וא׳ ע״י אדריינוס הרשע )ר״ב שחיק
טמייא פי' הערוך עצמות( .פעם ראשונה עלה סנחריב והגלה
לראובני ולגדי ולחצי שבט המישה ולקח עגל הזהב אשר עשה
ירבעם בך נבט בדן והוליכו לחלח ולחבור נהר גוון וערי מדי .בגלות
זה היה מלך פקח בן רמליהו — .בגלות שני עמר הושע בן אלה
עבד לםנחריב שבע שנים ואח״כ עלה םנחריב פעם שניה ונטל
עגל הזהב אשר בבית אל והגלה את ישראל שבנפתלי וובולון ויששכר
) .ד״ב טוםיף ואשר( ולא נשתייר מהם אלא אחד טשטונה שנא׳ כה
אמר ה' כאשר יציל הרועה )עמום ג׳ י״ב( ויהי בימי אחז טלך
יחודח :זו גלות שני )אמר ם״ם אלו שני גליוח היו ע״י תגלת פלאסר
ישלמנאםב ע׳ •מ״ב מ״ו ל׳ וכוי( — .ומת אחז ומלך חוקיה בנו
תחתיו ארבע שנים ואחר ד׳ שנים למלכות חזקיהו עלה םנחריב
זהקיף על שומרון שלש שנים וילכדה בשנת שש למלכות חזקיהו
)אטר ט״ם ג״ו הוא שלטנאםר ט׳׳ב י״ח ט׳( והגלה ישראל שבשומרון
׳עבט אפרים ומנשה — זו גלות שלישית — .ושהה שמונה שנים
ועלה והגלה )צ״ל והעלה( עמו כותיים מבבל ומכוש )צ״ל ומכות ט״ב
י״ו ל׳( ומחמת ומאיים )צ״ל ומעוים( ומםפרויים )שנ׳ ויבא מלך אשור
אל ירושלם )?( זה ט״ס ור״ב ל״ג( ועלה על יהודה והיה ביהורח
ק״נ מדינות שהיו בהם שניי שבטים יהודה .ושמעון ולקחם עטו ובקש
לילך )ד״ב להוליכם( לחלח ולחבור ומדד ע יו מלך כוש )ל׳ מרד
הנאמד כאן מורה שהמחבר היה סובר שכוח וכוש אחד הוא ולפי
זה אין לתקן למעלה ומכות( והניח שבט )ד״ב גורס ולקח עמו(
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יהודה ושמעון והלך לעשות )ד״ב ועשה( מלחמה עמו וגנזן הקב״ת
מפניו ונתנן לאתר הרי תשך .הרי ארבעה גלויות שגלו עשרת
השבטים ע״י םנחריב:
ונשתייר טיהודה י״א רבוא וטבגיםן י״ג רבוא בירושלם והיה
חזקיה טלך על בניטין ועל טה שנשאר טיהורה ועוד עלה םגחריב
טכוש על ירושלם פעם חטישיח והעלח עטו טאחים ואחד עשרת
רבוא )ד״ב ל״ג כ״א י״א( והפילו הקב״ח שם שנ׳ ויצא מלאך '
)שם י״ט ל״ח( ולא נשחייר מחם כ״א חםשח סנחריב ושני בניו
ונבוכדנצר ונבוזראדן והיחח םפלחו של סנחריב בשנח י״ד לםלכות
חזקיה וטשלטח ועד חוקיח םאחים וחשעים שנה )אטד ט״ם טחחלת
טלכוח שלטח לחחלח םלכוח חזקיח שנים רפ״ט( ובשנים הללו טלכו
על ישראל שלשים מלכים י״ד טביח דוד וי״ו טישראל )ד״ב ל״ג
ומשלמח וכר( ומםפלחו של םנחריב עד שעלח נבוכדנצר בימי יהויקים
מאה ושבע שנים )זה המספר חאםחי אם נניח שנבוכדנצר עלח על
ירושלים בשנח ד ליהויקים בשנה ראשונח של מלכותו וקרוב מאר
לאמח( .בשנח ארבע למלכו׳ יחויקים עלח נבוכדנצר פעם ראשונה
)ביטי יהויקים ד״ב ל״ג( ודגלו טשבט יחודח ואפרים )ד״ב ל״ר אפרים(
וטבניטין שלשח אלפים ועשרים ושלשה וטשאר שבטים שבעת אלפים
גבורים וטח חיתח גבורחם והס אסורים בוקים אלא שהיו גבורי תורת
ועליהט הוא אוטר ברכו ח׳ כל םלאכיו גבורי כח עושי דברו )ד״ב
ל״ג אלא וכוי( זו גלוחיחמישיח .ועשה )צ״ל ושהה( נבוכדנצר ג'
שנים )בד״ב ז׳ שנים וע׳ םדר עולם רבח פכ״ח( ועלח פעם שנית
)ד״ב טוסיף לדופנח של אנטוכיא( וחגלח ד׳ אלפים ושש םאוח
משבט יחורח וטבניטן וטשאר שבטי׳ שבעח אלפים והחרש והטםגר
החרש כשחיח אחד מחם מדבר נעשו חכל לפניו כחדשים מסגר
כשהיו יושבין ולמדין כיון שהיח א׳ סוגר אין אחר פוחח שנ׳ וסגר
ואין פוחח )ע׳ סגהדרין ל׳ית א׳ וד״ב ל״ג .והתרש וכוי( גלות זח
העלח לבבל יכגיח )כ״י ויכגיח וד״ב ל״ג( וחיא גלוח ששיח — .ביו
גלות ששיח לשביעיח א ח ח עשרח שנח של מלכוח צדקיהו ובשנח
תשע עשרח שנח לםלכוח נבוכדנצר עלה הוא פעם שלישיח לאנטוכיא
'ושלח נבוזראדן על ירושלם וכבש לצדקיהו ושרף את ההיכל ונטל
את חעםודים ואח ים הנחשת ואח חטכונות שעשה שלטה ואת כל
,כלי בית ה׳ ואוצרות בית המלך אשר בירושלם ף&_ל-ףן לבבל וחרג
בידושלם צ׳ רבוא ו ד )ד״ב וא׳( רבוא הוץ ממה" שנהרג על דמי
ה
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של זכריה )אמר ם״ם הוא זכריה בן יהוידע הכהן הנהרג בקשר
ח ח ת יואש ד״ה ב׳ כ״ד וגרסינן.בגטין נ״ז ב׳ משום ריבי׳ק שסח לו
קו א׳ ׳מאנשי ירושלם שבבקעח חרג גבוזראדן רי׳׳א רביא ובירושלס
חרג צ״ד)כנסחת חכ״י( רבוא על אבן אחת וכו׳ע״ש( )ד׳׳ב טוםיף:
והיו הלויים עוטדי׳ על דוכנם *ואוטרי׳ שירה ולא חספיקו לאמוד
עד שנכנסו אויבים להיכל וטצאום עוטדי׳ על דוכנם וכנורוחיהם
בידיהם( וחגלח בגלוח זו טזרעו של טשה ששים רבוא שנאם׳ בני
ויחיו בני אליעזר רחביה הראש ובני
טשה גרשום ואליעזר
רחביה רבו לסעלה )ד״ה א׳ כ״ג ט״י וגרסי׳ בברכות ז׳ תני רב
יוסף למעלח מס׳ רבוא( וחגלח נפשות שמונח טאות ושלשים ושנים
כל אלו חורי יהודה ובנימן שנאמ׳ ויגל אח מסך יהודח )ישעיה
כ״ב חי( ושייר מחם בירושלם שנא׳ ומדלח חארץ חשאיר רב חטבחים
)מ׳׳ב כ״ה י״ב( והמליך את גדליחו בן אחיקם עליהם ואח״כ ישמעאל
בן נתניה והרג ^ ת גדליח ואחר גתייראו והלכו למצרים .זו גלות
שביעית .ובשנת כ״ו שנה למלכות נבוכדנצר לכד צור .ובשנת כ״ט
למלכותו לכד מצדים ושטף ליהודים שהיו בעמון ומואב ובסביבות
ארץ ישראל וירמיח וברוך חוליכן עמו למצרים ואח״כ לקח ירמית
וברוך וחגלם לבבל וישראל שגלו למצרים חלכו לאלכםנדריא .זו
גלות שמינית) .ד״ב מוסיף וחיח בח עד שפדו ורבו והעמידו בח
אלפים ורבבות וכל מי שלא ראה כבודם לא ראה כבוד מימיו וחית
בח טקרש וטזבח וטפטטי הקטרת ומערכת לתם הפנים ובתי מדרשות
לאין .ט ס פ ר ובעלי טטון ובעלי כח ועלח עליחם טרוגיאנוס חרשע
וחרג טחס רבים( ואח״כ בא אלכסנדרוס עליתם והרג כפלים כיוצאי
מצרים )ד״ב וחרג מחן רבים( אלו שמנח גלויות שחיו בבית ראשון
)ומיד גגנז ירמיח ד״ב ל״ג ואולי צ״ל ומיד גגגן ארון ע״י ירמיה(.
•לאחר חרבן חבית שבעים שנח ועמד כורש בן אסחר ושלח לגחמיח
'ולזרובבל ולברוך,ולתברתו ובנו ביח שני ובארבע שני׳ למלכוח כורש
אחר שנבנח חבית עלח עזרא ועלו עמו ד׳ רבוא וחיו ישראל
משועבדים לכורש ל״ד שנה ובא אלכסנדרוס והרג לכורש ועמד
אלכסנדרוס על ישראל י״ב שנה ועמדו ד׳ ממזירים על ישראל מאה
וששים ושמונה שנח ובאו בגי חשטונאי והרגו לטםזרים ונטלו מהן
םלכוחם םאח ושלש שנים ועטר חורודוס עבד ביח חשטונאי והרג
אח אדוניו ואח כל בניו חוץ םנערח אחת שנתן עיניו .בח ועלתה
על הגג ואמרה'מבית אבי לא נשארתי כי אם אני לבדי טיד חפילח
ז
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עצמה לארץ ומתה והטמינה הורורוס שבע שלים בדבש ןי״א שבא
• עליה לאחר מיתתה .הורודוס ואגריפם בנו ואגריפה )ד״ב גר׳ וטונבז
בגי' ס״ע( בן בגו מלך על ישראל מאה ושלש שנים הרי• ארבע
מאוח וששים שנה לביח )ד״ב חרי ח׳יב שנח של ביח שני ומסכים
עם הפרטים הנ״ל וטנץ ס״ע הוא חט״ב וע׳ על חשבון יטי בית
שני ראש ההוקרים ר׳ עזריה טן האדוםים ט״ע פ׳ ל״ו וכד והחשבון
האטתי לפי חאחרונים הוא חר׳יו שנה( .ועלה אספםיינום וטיטוס
בן אשתו והחריבו ביח שני והגלו יש׳ לרוטי .זו גלוח תשיעית— .־
ועמדה ביחר אחר חרבן הכיח נ״ב שנה ועלה אדריינום שחיק
עצמוח וחגלח אח יש׳ ממנה והחריבח )כ״י ח ס ר ממלת א ח ר ער
כאן( והגלה אותם לרומי )ד״ב לאםפמיא( וזו גלות עשירית .ועליהם
הכיתוב אומר וגלוח החל הזה לבני ישראל אשר מענים עד צרפת
)עובדיח כ׳( וכשם שגזר עלינו גלוח כך הוא נשבע לחחזירן שני
ולא יאמרו עוד חי ה׳ אשר העלה אח בני ישראל מארץ מצרים
כ; אם חיי ה׳ אשד העלה ואשר •הביא א ת זרע בית ישראל טארץ
צפנה וטבל הארצוח אשד הדחתים שם .ו<£וצאי שביעית היתה
ולויים אוטרים שירה־ ועוטרים על דוכנם וטה שירה היו אוטרי׳ וישב
עליהם אח אונם וברעתם יצטיתם ולא הספיקו לוטר יצטיתם ה׳
אלקינו עד שנכנסו אויבים להיכלא וטצאו אוחם עוטרים על דוכנם
וכנורותיהם בידיהם .וששים רבוא היו מזרעו של משה וכיון שעשו
יש׳ את העגל כעס עליהם הקב״ה ובקש לאבדן ואטד למשה שתי
פעמים ואעשך לגוי גדול ונתקיים הדבר וכיון׳ שהגיעו לנהרות •בבל
אמרו להם הגוים שימ לנו משיר ציון שנ׳ כי שם שאלוגו שובינו
ומיד חתכו ראשי אצבעותיהם בשיניהם ואמרו איך נשיר את שיר
א׳ על אדמת גכר וראה הקב״ה שלא רצו לומר שירה וגנזן ונתנן
לאחר •גהר םבטיון )ר״ב ל״ג ומוצאי שביעית וכד ומסיים :ומלכות
בית דוד עתידה לחזור בטהרה ביטינו שעדיין לא ראינוה •ולא
שטענוה ועתידה היא לבא(:
,

נשלם עשרת גליות

מדרש ביום השמיני
ביום השמיני .כתוב יספת לגוי ה' יספת לגוי
כל קצוי ארץ )ישעיה כ״ו ט״ו( נתת שלטגות לפרעה הרשע שמא
קראך היו ולא בחרופין וגדופין אמר מי ה׳ אשי אשמע בקולו4
נתת שלוה לסנחריב שמא קראך ה׳? לא בחחופץ וגדופץ אמר מי
בכל אלקי הארצות האלה יאשר הצילו את ארצם מידי כי יציל ה׳
ך
את ירושלם מידי '.ד״א יספת י לגוי נתת שלוה לדוד
דויד את ה׳ )ד״ה א׳ כ״ט י׳( נתת שלוה אל שלמה וברכך ברוך
ה׳ א ש י נתן מנותת לעמו ישראל )ם״א ח׳ נ״ו( וכן לדניאל ואמר
להוא שמה די אלתא מברך מן עלמא ועד עלטא )ב׳ כי( )ע׳ ילקוט
עה״ת סי׳ תש״פביועל הנביאי׳ סי׳ רפ״ז ובמ״ר פר׳ כ״א( .רחקת
כל קצר ארץ א״ד לוי בדקת -כל קרוביך בדקת כל רחוקיך קרבת י
קרוביך קרוב ה׳ לכל קוראיו )שיר קמ״ה י״ת( ורחקת רחוקיך רחוק
ה׳ מרשעים )טשלי ט״ו כ״ט( .ד״א יספת לגוי או״ה אתה נותן
להם אידם הן אוכלין ושותין ופוחזין ונכנסין בתרםיאות )בילקוט
תרטיות( ובבתי קרקסאות וטכעיסין אותך אבל ישראל ׳אתה נותן
לתם •ימים טובים ואוכלים ושותין ושטחין ונכנסין לבתי מדרשות
ובתי כנסיות ומרכין הפלות ומוםפין ומרבין בקרבנות ולפיכך צריך
הכתוב לומר ביום השמיני )ילקוט עה״ת שם( .לוה רשע ולא ישלם
א״ד יצחק שלשת הן שקרואין רשעים אלו הן הפושט ידו על חברו
והלוה ואינו משלם וטי שהוא בעל מהלוקת ,הפושט ידו על חברו
שנ׳ ויאמר לרשע למה תכה רעך )שמות ב׳ י״ג( ולא שהכהו בלבד
אלא אפי׳ הגביה ידו שלא אמר למה הכית אלא תכה .אמר רבי
שמואל אף מי שהוא מעיו פניו נקרא רשע שנ׳ העו איש רשע
י
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בפניו ׳)משלי כ״א כ״ט( והלוה ואינו משלם שני לוה רשע ולא ישלם
ומי שהוא בעל מחלוקת שני סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים
האלה )במדבר ט״ז כ״ו( .ד״א לוה רשע אלו אומות העולם שהם
אוכלים ולא םברכין וצדיק חונן ונותן אלו ישי שאוכלים ומברכים
)ע׳ ילקוט ח׳יב רמז חש״ל( ר׳ אליעזר אוסר ג׳ דברים מבטלים
גזרה קשה ,ואלו הן תפלה וחשובה וצדקה ושלשחן בפסוק אחד
ויכנעו עמי אשר נקרא שטי עליהם ויתפללו חפלה ויבקשו פני )
צדקח שני אני בצדק אחזה פניך חלים י״ז ט״ו( וישבו מדרכיהם
חרעים )זו חשובה( ואני אשטע טן חשטים ואסלח לחטאחם )ר״ת
ב׳ ד י״ג י״ר( ,רב חונא א ט ד אף שנוי חשם ושנוי םעשח )תנחומא
פר׳ נח וםעשים טובי׳( שנוי השם מאברחם שנ׳ ולא יקרא עיר
אח שטך אברם )ברא׳'י״ו ח׳( שאינו טוליד אלא שמך אברהם
שמוליד וכן שרה ,שנוי מעשה מנינוה שנ׳ וידא חאלקים א ת מעשיהם
כי שבו.מדרכם הרעה)יונה ג׳ י׳( ויש אומרי׳ אף שנוי מקום מאברהם
שני לך לך ר׳ אומר אף התענית שנ׳ יענך ה׳ ביום צרה) .עייו
ר״הי״וע״ב( —־ רבה בר מתםיא )תענית י״ב ע״ב אמר רב .חמת
בר גוריא א ס ר רב( אמר יפר .חעניח להלום כאש לנעורת רב יוםי
אמר אפי׳ חלום בן יומו ואפי׳ כשבח )בכ״י כחוב כאן ר׳ אומר זכי׳
וע׳ מדרש קהלת פ׳ ביום טובח שבח י״א וחעגיח שם גר׳ א ט י
רב ת ס ד א ובו ביום וא״ר יוסף ואפי׳ בשבת( — גם את זה לעמת
זה עשה האלקים עשה חקב״ח צדיקים ורשעים שנ׳ ואחרי כן
אחיו וידו אוחזח בעקב עשו .ר׳ פנחם אומד מפני מה ברא הקב׳ית
צדיקים ורשעים כדי שיחיו מכפרים אלו על אלו ,על שם גם את
זח לעטח זח וכד .ד״א ביום טובח חיח בטוב אמר ר׳ חנחום ביום
טובח של חברך חיח עטו לטובח וביום רעחו ראה האיך לעשות
עטו ח ס ד וכן חיחח עושר .אטו של ר׳ חנחום כשחיתח לוקחת
ליטרא של בשר לוקתת א ח ח לח ואחח לעניים .טפני טח"ברא
חקב״ח עניים ועשירים כדי שיחיו םפרנסים אלו באלו ע״ש גם א ת
זח וכוי .ד״א ביום טובח ביום טובחח של חורה היה עטה בטוב
וביום רעח ראח לכשיגיע אוחו חיום שנ׳ פחדו בציון חטאים )ישעיח
ל״ג י״ד( חהא סן הרואים ולא מן חנראים ,חהא טאוחן שני ויצאו
וראו בפנרי האנשים הפושעים בי ,ולא מאוחן שנא׳ כי חולעחם
לא חמוח .ומפני מה ברא הק״בה גהיגם וגן עדן כדי שיתו סצילות
• זו מזו )ני׳ קהלח רבח מציצוח( ובמה ריוח ביניהם ט פ ח ורבנן אמרי
ןו
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שתיהן שוות .א״ר לוי אמר הק״בת לישראל בני אותן הקרבנוח
שכתבתי לכם בתורה היו זהירין בהן שאין לכט פרקליט טוב לירידת
גשמים יותר טן הקרבנות לפיכך הוצרך הכתוב ביום השמיני עצרת
)ע׳ טדרש קהלת שם וילקוט רטז תתק״עו(:

םליק
4

•18

.מדרש גולית הפלשתי
כתיב אל יתהלל גבור בגבורתו .זה נאםד על ת ר המלך•
אמרו כשהיה דור גלחם היה זורק והורג שמזגה מאות איש בזריקה
א ח ח וחוא שולף את חרבו על שלש מאות איש בפעם אחת .כייו
שראה דוד כך היה מתגאה ואומר• אין כמותי בעולם ואחרי לא
;היה כמוני .אמר לו הקב״ה אל תתגאה בגבור׳ אתה מניגא•
ועכשיו תראח שלא מגבורחך היא .מה עשה לו הקב״ה זימן לו
צבי אחד• עורק לפניו .והיה יושב אבישי אצלו .תלך דוד ואבישי
אחריו עד שהלכו יוחר מדאי אחרי הצבי .והחעו בדרך ונפל שרוך
נעלו של אבישי .בין כך ובין כך שהיה קושר אותו הלך דור ע י
שראה מגדל יפה .יהלך ונכנס בה וראה טפילה אחת אם גילייז
הפלשתי והיא יושבח וטווה בפלך .והיא הכרתו שזה הוא שהרג
את בנה גולית הפלשתי והוא לא הכירה .הלכה ופסקה חוט שלה.
אטרח בני חושיט לי פלך שלי אט׳ לה לחייך מדתי .כשסטו
ליקח אוחו הפלך מיד טטיה אותו בכפה .וישם אותו תחת כרעי
המטה שהיא יושבח עליה כדי לשבור לו כל איבריו .טיר• הזמין
לו הקב״ה לדוד שאין לפניו לא שכחה ולא משא פנים והזמין
תתתיו פ ח אהד שנפל בה .וכשבא אהיו של גולית הפלשתי מיר
הלכח אמו לקראתו ותאמר לו יודע אחה בני מח לקחתי אמר לח
לא .אמרה הרי לקהתי דוד שהדג אחיך .אמד לה אמי מה עשית
מאוחו רשע החן לי ואחרגנו .אמ׳ לך וחראחו חחח כרעי המטה
ששברתי לו בל עצמותיו .והלך וראה אותו יושב ב פ ח  .כיון שראה
כך אמר לאמו חי הוא הלך ולקח חנית שלו והלך בחוץ וישם
אותו חנית בקרקע .וחרבו כנגד השטים כדי לקבלו בחניתו חלך
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ילקח דוד וזרקו כלפי מעלה וחניתו תחתיו .והקב״ה העמידו באויר
 Vכך ובין כך בא אבישי וראה כל ה מ ע ש ה ח ל ך אצל אחיו.
ל גולית הפלשתי ואמ׳ לו תן לי חניתך ואחרגינו א״ל חקח אוחו
ביין שלקתו הלך אבישי והרג אותו רשע .או מיד נפל דוד .וחזרו
למקום .אז אמרו אי הגבורה שלא שלו אלא של הקב״ה והיינו
יכתיב ויעוור אבישי את דור ויך את הפלשתי
3
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פליק מדרש של .גולית הפלשתי

מ ע ש י ו ת
»

עובדא חוח בחד יד״ודאר .דאזל לארעא דקדר וגביי
בקדר פלחין לגורא דגחיגם ואטרי חא אשא קדטאח טן כר אתברי
•עלטא ובר .נידוגין כל גפשחא ובםטר ארעחון חד פ ח ה א דגיי׳
וחני .גברי רשיעי דקדר נסבין טאשא דגיחנ׳ ופלחץ לי  ,כל יוםיא
• וטאי פולחנא דעבדין ליד .לחהוא אשא טדליקץ ליח חרין נייי^
דאעין בצפרא וחרץ ברטשא והנהו דצפרא דלקץ עד רט^יא ורנרי
דרמשא דלקץ עד צפרא ויכן עבדין ליח ל י ן ו א ןןןךןוא אשא אי
י ץ לדו וםבריו
טוקדא כל אעין רעלטא ל א  ,ע ב ד א קטטא ולכך
דהוא אלהא .וםגיאין מנהון כד אינון סבץ אזלין לפחחא דגיר
וטלקין גרטיחון לחטן וטחקדבין קורבנא לגיהנם ואמרץ ךכל מאי
דטקרב גרטיה לגיהנם אפי טלא חטאין שבקין ליד .כל חובוי ולא
מיתדן בגיחנםי וטובילין יחיד׳ לגנחא דעדן דקאים לקבליה .ואי ל
טיקרב גרטיה לגיהנם כד הוא טיח אזיל לגיחנם וטיחרן ביח ע י
דפרעין ליד .חובוי ולםוף טחכפר ליה וטודתץ לי!־ -״ע .וההוא
יהודאה כד אזל לארעהון אחאכםן גבי חד סבא .שטע חמן דההוא
אורחא דהוא בעי לטיזל לסטין קיימין ביה ומקפחין לכל מאן דעבר
עליהון .דהיל ההוא יהודאה ואפקיד טודלא דיליה גבי ההוא סבא
דנברי טהיטנין אינון ולא גסיב בהדי י אלא זוודא דאורחא ואזל
לאתר דחוח בעי וחב ואזל לביחיה דההוא סבא לטיסב טודליה
מיגיה ולא אשכחי' אמרו ליה טית הוא דיוטא דא ׳טלק גרטיח
לגיהג׳ .אמר לון ואן הוא מורלי דאפקידי׳ גביה .אמרו ליה ליח
אנן ידעץ .שארי ההוא יהודאה למבכי על מודליה אמרו ליה לא
חפתפי אותיר גבן תלת יומין דביומא תליתאה הוא יתוב לגבן ויתיב
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לו מייילר דהכי אורחיה דבל דטליק גרמיה לגיחנם דביוםא חליתאת
^ י [ ־ לביתיח ומפקיד על ביחיד ...כד שמע מנהון חימין לחון
^ ? ד ל א משקרן במלוליחו .ביומא חליחאח אחא חד שירא בדמו׳
^ ^ייא סבא לביחיח ואפקיד לאתתיח ולבגוי מח יעבדון מנכסיה.
 £ליה ההוא יחודאי וםודלי דאפקידיח גבך אן הוא אפקיח ויהביח
חוב ההוא יוראי אמר ליה בקושטא מגיהגם קא אחית אמר
יציבא מילתא .וטלקח גרמך לגיהנם בחייך .א״ל הין .ומ״ט
<כדת הכי .אמי־ ליה בגין דלא טיחרן בגויח כל טאן דטליק גרמיח
^גיהגם בחיוי ולא טיתדן באשא וטובוי לגברא דרמא נפשיה לחמן
^יייא טכפר על כל חובוי טיקידת אשא .כד שטע ההוא יחודאי
י"ר ולא חימין למלוי .אמר ליח אמיל בחדך ואחמי אי בקושטא
^ :לקת גרטך בגיחנם .אטר ליח ואי -חיזיל בהדאי חטלק גרמך
׳ ט ן  .א ט ד ליח טאי דבעינא עבידנא .אטד ליד .לא תיויל בהדאי.
י חסיל למללא לאתתיה ולבנוי שרי לטיול אזל ההוא יהודאי
כתריה .אפיך רישיה אבתריה וחטא דהוא אזיל בתריח אמר ליה
לא חיזיל בחראי .אמר ליה איזיל בעל כרחך ואיחמי מה דחעביד.
כיון דחמא דאזיל בתריה בעל כרחיח אמר ליח לאו יוראי את אמר
ליה הין .א״ל תינדע דאנא לאו גברא אנא אלא שטנא דגחינ׳
אנא וטטעינא לחני אינשי טיפשאי דשבקין לריבון עלטא דבר׳ עלמא
יטקיים ליח ופלחין לאשא דגיהנם .וכד חד טנהון אזיל ורטי נפשיח
לגיחנ׳ אנא אוידגא לביחיח לסוף חלח׳ יוטין בחזוחי׳ ובדטותי׳
יטפקירגא על ביתיח ברעותי׳ ואנא טשבח לחון דטובוי דטאן דרטי
נימיח לגיחנם וייזלון לאובדא דרשיעי אינון ועל כל פלחי אליליא
אית לן דשו לאטעאד .ולאובדא יתהון באורחיחון בישיא אבל על
י׳טיאל ו א י נ ן טהיטגין באלהא חייא דהוא רבון עלטא וברא כולא
יקבילו אוריתא לית לן דשו לאטעאה יחהון כל זמן דאזלין באורח
?שוטי .כר שמע ההוא יהוראי הכי םגיא טאיב עלוהי ואזל ליה
לאורחיה ווש״ה לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הבל הוא וגו׳:
מעשה בשני אגשים שהיו אוהבים זה את זה אהבה נפלאה
ל אחד טהם חיחה נפשו קשורה בנפש חבירו וטפני רוב חטלחטות
ייכיחו ויפרחו איש מעל אחיו וישבו בשני םלכיות .ויחי חיום ויבא
* ! ה ד בעיר חבירו ויוגד למלך ההוא ויחשבהו מרגל לפי שבא מעיר
 £בי ויצר להורגו .וכשראה שכלתה אליו הרעה מאת המלך נפל
להני רגליו ויבך ויתחנן לו שיעשה עמו צדקח אחת אמר ליה הטלך
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ומה היא א״ל א ת נ י ח ס ל ו סוחר גדול הייתי ורוב םתורותי נתחי
לאנשים באמוני ולא כחבחי עליהם שטר ואשתי ובני אינם יודעים
מהם ואם אטות ולא אודיעם ולא אכתוב שטרות על הלוקחים ישארו
בני עניים טרודים ועתה אלכה נא ואעשה זאת ואשוב .א״ל המלך
וטי יאטין שחשוב .א״ל אדוני הטלך הנח חברי.זה שהוא יושב
בעירך יערבני .אטר חטלך לתברו חאחה חערבנו שאם לא י ב
לזמן שאקבע לו חטוח אחה .א״ל .כן אדוני חםלך אנכי אערבני
נפש ת ח ח נפש .א מ ר חמלך בחיי אני ארא׳ חיחיח חדבר הגרי*
חזח .מיד נתן לו זמן ללכת ולשוב חדש ימים .וביום האחרון
םחחודש והמלך חיח מיחל כל היום אם יבא האיש ויחי ח ש מ
לבא ועדיין האיש לא בא רצו המלך לחביא אח חבירו מביח הסהר
להתיז את ראשו .מיד הוציאוהו ברחוב העיר וישימו החרב ע׳
צוארו והיה קול שאון בעיר לאמר הנה בא האיש .ויבא האיש
וירא א ת חבירו מוכן ליהרג ויקימהו מחארץ ויקח חחרב לשומה
על צואת וגם הבירו עשה כן ויהיו שניהם אותזים בתרב זה אומר
אני אמוח וזח אומר אני אמות תחתיך .וכראות המלך כי חפליאי
לעשוח באחרונה מן הראשונה חמה מאד הוא ושריו .רצו המלך
ויסירו החרב מעל שניחם ויםחול לחם ויעשר• עושך גדול ויאמר
להם בבקשה מכם אחרי היות חוזק אהבה מ ה ביניכם עשו אותי
שלישי לכם ויחיו הברים למלך מן היום ההוא והלאה ולכן אטיי
רבותינו ז״ל וקנה לך חבר:
א

ש

תם

משלים של שלמה המלך
מעשה בארם אחד שהיה בימי דוד טלו ישראל והיה עשיר
יתרבה מאד והיו לו עבדים ושפחות .ונכסים רבים וחיח לו בן יחיד
 ,מת עשה אותו ארם קנת סתורה הרבת ונתנו.ביד בנו .נכנס
אותו הבן בספינה והלך ׳באפריקה ועמד שם שנים הרבה ובתוך
אלו השנים מת אביו והניח קניינו לעבד א ה ד בעל האוצר שלו
 .וזח חעבר חתחיל לכבוש כל בני חביח ביםורים משונים עד שהניחוהו
והלכו לחם ונשאר יחידי עם כל אותו הממון שהניח לו אדונו וחיח
אוכל ושטח טתאוותו חטמון .לאחר זמן חור אותו חבחור מכרכי
הים והלך לבית אביו ומצא לאביו שנפטר לביח עולמו .חחחיל
ליכנס לביתו יצא לקראתו תעבד ודחפו ואטד לו טה לך בביתי׳
כן בליעל .טח עשת חבחור נטל הטקל והתחיל להכותו על ראשו
יאמר לו עבד תפשת כל עטלי ועטל אבא טארי ותשטח מאותו
הטמון .עשו טריבה גדולה ואין טציל ביניהם עד שברח בן חוקן
ל ך לקבול על העבד אל חטלך ואטר :חםלך לעולם יחיה! איש
סלוני לקח כל הממון שחגיח לי אבא מארי.ואומר לי אין אחה בן
י קו אלא אני .אמר המלך יש לכם עדים אמרו לו לאו קרא
לאותו העבד ואמר לו יש לך עדים אמר לו לאו .אמד.לו המלך
לעכד לך"לשלום אין עליך להשיב דבר .כששמע בן הזקן כך
י־׳חחיל לבכות ולצועק לפני המלך פעם שנית ושלישית צעק למלך
עי־ שגער לו המלך ואמר לו אם תשנת יד אשלת בך אם יש לך'
עיים טוב ואם לאו מה .אעשה לך .שמע שלמה המלך הדבר
־?יא אותו טצד ואטר לו צעוק עור אל המלך ואם יכעום עליך
־ י לוי אדוגי תטלך אם לא תתן לי דין שים אותו ביד שלטת
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בנך נתן אותו ביר שלטה בנו שיתן לו דין אטר שלטה לבתור תרע
באיזה טקום קבור אביך אטד לו לאו עוד קרא לאותו העבד אטר
לו תכיר קבר אביך אטד לו הן א ט ד לו המלך לך והבא לי זריע
של אביך הלך וחתך זרועו של זקן והביא לו א ט ר להם הקיוו שניהם
וכל א ח ד ואחד יקבל דטו בכלי שלו אטד לעבד טבול העצם בדם
שלך וטבל ולא צבע אטר לבן הזקן טבול גם אתח בדם שלך וצבע
העצם והראהו לכל חעם .אטר לחם ראו זח ד-דם טן זח חעצס
יצא מיד תמהו כל .ישראל וחזר כל הממון לבחור והעבד רדה
על כרחו לכך גאמר ויהכם שלמה מכל האדם:
מעשר .בימי שלמה המלך אדם א ח ד שהלך מטבריא לביתר
ללמוד תורה והיה חבחור נאה׳ ביוחר .מיד ראהו גערח א ח ת ואמר
לאביה בבקשה ממך זיווגי לי הבחור הזה מיד רדף אחריו ואם־
לו לבחור רצוגך לישא אשד ,ואני אתן בחי לך א״ל הן .מיי
קדשה בתו וחזר לביתו ושמח עם אשתו שנח א ח ח לסוף שנח א״ל
אשתו בבקשה טטך תוליכני אצל א מ ת י ואראת אותם' מיד נטל
סוסים ומגדנות ומאכל ומשתה והלך עם אשתו לפקוד אח אבותית׳
כשהלכו בדרך יצא עליהם ליסטים אתד םזויין כשראת האשד• את
הליםטםי נכגם אחבחח בלבו וחפשו ביחד האשת והליסטים .והבחור
אסרוחו בעבותים ושימש חליסטיס א ח האשה בדברי תפלות ואחר
כך שב הליסטים לאכול ולשחוח יחד .״וד״בחור היד ,אסור באי^ו
אהד ורואה אח הכל ואהר כך בא לישן עם הבחורה וגטל הליסטים
את הקיתון ושם מראשותיו ויישן .בא הנחש ושחה מן היין והקיא
ס ם המות בתוכו'כיון שהקיץ הליסטים טשנתו נטל• הקיתון ושחה
ומת .והבחור היה רואה את הנס שנעשה לו .אמר הבתור לאשתו
בבקשה טטך תתירני והסר טטני העבותים .א ט ר ח לו םתיירא אני
טטך שטא תהרגני .א״ל בשבועה שלא אטיתך טיד פשפש אחר
הליטטיס והנה עץ ,יבש טיד נטל את בעלה והלכו שניהם לבית
אביה של אשד .כשראוה אבותיה שטהו טאר ותקט לאכול ולשתות
אטד להם לא אוכל ולא אשתה עד שאספר •טה שאירע לי טיר
סיפר כל המעשה מד .עשה אביה הרג א ת בתה הטרשעת ולכי
אמר שלמד .בחכמתו ואשה בכל אלה לא מצאתי:
ב ו

מעשה בשלמה המלך ע״ה שאמר בדוה הקדש אדם אחר
מאלף מצאתי ואשת בכל אלה לא־ מצאתי .כששמעו העם וסנהדרין
דבר זה היו תמהים .אמר שלמד .אם תרצו אראה לכם אמרו כלם
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אמר להם בקשו אשה אהת מטובי העיר ואיש גם כן שיהיה
ב מכלם• בדקו ומצאו איש א ה ד שהיה לו אשה טובה ונאה.
^ ה המלך לקרוא אותו והביאו לפניו .אמר לו תדע שאני מבקש
» כבוד ולעשות לך שר פלטרין שלי השיב ואמר אני עבדך ואתי׳
^ י מעבדיך .אמר לו המלך שלטה אם  pלך והרוג אשתך
א לי את ראשה בלילה הזה ומחר אני אתן לך את בתי ואעשה
איחך פקיד על רוב ישראל אמר האיש אעשה רצונך הלך לביתו והיתה
**שתו נאה ומיופה והיו לה בנים קטנים ממנו .נכנס בלבו והיה
כובה ומתאונן .כשראה אשתו שהיו פניו נזעמים פגעה בו אשתו
יאמרה לו מה לך אדוני שאני רואה פניך נזעסין א מ ר לה הניחני
שיש לי דאגה בלבי מיד הביאה לפניו לאכול ולשתות ולא רצה
לאכול .הרהר בלבו ואמר מה אעשה אהרוג את אשתי ויש לי
בנים קטנים ממנה אמר לאשתו לכי ושכבי עם בניך כיון ששכבה
ישקעה בשינה מיד שלף חרבו להורגה וטצא בנה קטן ישן בין שני -.
דדיה והאחר היה עומד ראשו בין כתפיו .אותה שעה אמי שלמה י
המלך שטן נכנם בלבו ואמר אוי לי מה אעשה אם אני הורגת
ימותו אלי בנים קטנים .מיד השיב חרבו ואמר יגער ה׳ בך השטן
חזר פעם שנית ואמר אהרגה ומחר יתן לי המלך את בתו ומעושרו.
סיד שלף חרבו עליה וראה שערה פרוש על פני התינוקות .מיד
נכנם כלביו רחמים ואמר אם יתן לי המלך כל ביתו וכל עושרו לא
אחרוג את אשחי זו .מיד חזר חרבו אל נ ת ח ושכב עם אשתו
עד הבקר .וחנח שלוחי המלך באו.בשבילו והוליכוהו לפניו אמר
לו חמלך מת עשית קיימח מה שאמרת אמר לו אם טוב בעיני המלך
אל יכנס בי בדבר חזח בקשתי לעשות פעם ופעמים ולא מלאני
לבי לעשוחו .אמר שלמח חדי אדם א׳ מאלף מצאתי יצא מעליו
והניחוהו עד שלשים יום .אחד שלשים יום שלח המלך בסתר י
לאשחו והביאה לפניו אטר לה הטלך יש בעליך טוב .אמרה לו
הן .אמר לח שמעתי על יופייך ועל זיו שבפניך ואחבחיך ליקחך
לאשח ונמליך אותך על כל שרות חמלכוח ונלביש אוחך זהב מראשך
רעד רגליך אמרח לו חן כל אשר תחפוץ אעשח .אמר לח דבר
א ח ד יזיק לגו שאיגי יכול לעשוח שום,דבר שיש לך בעל .אמדה
לי והיאך געשח אמר לח ח ת י את בעליך ואח״כ אשא אוחך לאשח.
אמרה לו כך נעשה .אמר שלמה בלבו אם כן חורגת זו אחיבעלח.
נעשה איזה דבר חקנח שלא ימוח מח עשח נתן לח סייף אחד מן
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הבדיל .כשראתה אותו שהוא םבהיק" .אמר בסייף זה הרגי אותו
כי מיד שתחן אוחו בצוארו הוא נחתך .חזרה האשת לביתה לבעלה
עם הסייף בא בעלה ועמדה לפניו וחבקו ונשקג אמרח לבעלה שב
אדוני עטרח ראשי כששמע כך שמח שמחה גדולה וישב בעלה
ואץ בלבו שום מחשבה רעה טיד הביאה חשלחן ואכלו ושתו .אמר
לח בעלח אשחי מד .עסקיך זה הלילה .אטרה לו גבקש לשטוח
עטך ולראותך שיכור זה הלילה .שהק לפגיה בטוב לב ושחר
ונשתכר עד שנשתקע בשינה .כיון שראתה כן עמדה •ואזרה חלציח
ושלפה הסייף שנתן לה המלך ותחחילת לתתוך את העור .מיי
בעלה הקיץ משנתו וראה והנה עומדת עליו אשתו להורגו .א מ י
לה הגידי לי הענין ומי נתן לך הסייף הזה ואיך היה המעשה ואם
לא תגידי לי אעשה בשרך אברים אברים אמדה לו כך וכך העניו
אמר לי שלמה המלך אמר לה אל תיראי כיון שהשכים בבקר ור׳
שלוחי המלך באו בשבילם .מיד הלך הוא עם אשתו אל הםלי
וסנהדרין יושבין לפניו כשראם המלך שחק .אמר להם חמלו
בבקשה מכם ספרו לי היאך היה המעשה אמרו כך וכך היה חקיצגחי
ומצאתי א ת אשתי שהיחד .עומדח עלי להרגני אילולי שהיה מבדיל
כבר הייתי מת מן העולם אני רתמתי עליח והיא לא ריחמה עליי
אמר שלמה אני הייתי יורע שאין רחמנות בנשים לפיכך נתתי לר׳
סייף של בדיל וכששמעו הסנהדרין כך אמרו אמת מה שאמר המלך
אדם א ח ד מאלף מצאתי .ואשד .בכל אלה לא מצאתי:
י

נה

חמלו

• מעשה בשלשה אחים שחלכו ללמוד חורח אצל שלמח
אמר להם שלמה המלך עמדו ושמשו לפני ואני אלמדכם חכמר׳
ומיגר .אותם להיות שרי הפרגוד שלו עמדו לשם י״ג שנה .לסוף
י״ג שנה אמר זה לזה מה עשינו עזבנו ביתינו וכל אשר לנו הרי
י״ג שנה ובאנו ללמוד תורה ושימשנו אותו ולא למדנו כלום נקה
רשוח ונחזור לביחינו יום א ח ד באו אצל שלמה ואמ׳ לו ארוניגי
הרי י״ג שנה שהנחנו ביתינו חן לנו רשוח לילך לראוח אנשי ביתינו
מיד קרא המלך לבע^ל האוצר להביא׳ לפניו שלש מאות זהובים •
אמר להם בתרו לכם א ת ר משתים או אלמד לכל אתיר מכם ׳ג׳
דברי חכמה או אחן לכל א ח ד ואחד מאה זהובים מיד נטלו עצה
ביניהם ונטלו הטטון ונטלו רשות והלכו לחן כשנחרחקו מן חעיר
עד ד׳ טילין ענה הקטון ואמר .לאהיו מה עשינו בשביל זהובים
־באני לכאן או ללטוד תורת .אם תשטעו לעצחי בואו ונחזור הממון
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ינלמוד חכמח משלמה חםלך .אמרו לו אחיו אם רצונך לחזור
אהובים ללמוד ג׳ דברי חכטח לך כי אנו לא נחזור לקנות דברים
' י ו • מיד חור חקטן אצל שלמר .ואמר לו אדוני לא באתי לכאן
כשביל הוחובים .בבקשח ממך טול חזחובים ולמדני חכםח סיר
ל  .ללמדו ואמר לו בני כשחלך בדרך תזהר כשיעלח עמוד
]
••שחר חחיח מחוקן לילך ובערב חחנח מבעוד יום הרי  £ח ד .
וכשתראה הנהר כשהוא מלא אל חכנם לשם אלא חמתן עד שירד
וישוב למקומו הרי שנים .ולעולם טור אל תגלה לאשה .אפילו
לאשתך הרי גי .מיד נטל רשות ורכב על סוסו ורץ והלך אחר
אחיו כשהגיע אליהם אמרו לו מה למדת .אמר להם מה שלמדתי
• לטדחי חחחיל לילך ביחד עט אחיו עד ט׳ שעות פגעו במקום אחד
שהיה יפח לחנייחט ענה הקטון חדי חטקום טוב ללין שנמצא בכאן
םים ועצים ועשב לרעות הסוסים .אם רצונכם נלין בכאן ובעלות
השחר אם גהר חשם בחיים נלך בטוב .אמרו לו אחיו אי שוטה
בשעה שנתת הממון וקנית הדברים חברנו כי אין בך חכמה .אנו
י-כולין לילך ער הערב ח׳ מילין ואתה אומר שנלין בכאן אמר להם
־ כרצונכם עשו כי אני לא אות טוה .הם הלכו לדרכם והוא נשאר
שם והתחיל לכרות עצים והבעיר אש ועשה לו כמין צריף לו
ולבהםתו והניח הסוס לרעות עד הערב ובערב נתן לו שעורים ואכל־ .
הוא ובהמתו ושכב בלילח לבטח .ואחיו הלכו ער הערב ולא יכלו
למצוא מרעה לבהמתם ולא עצים ולא אש .וירד עליהם שלג גדול
עד שמתו מרוב חקרירוח ואוחו הבחור לא הרע לו השלג מפני
הצריף והאש והאכילה והשתיח ..וכעלות חשחר תיקן עצמו ורכב
על סוסו וחפש הדרך והלך אחר אחיו ומצאם מתים כשראם גפל
עליהם בבכיה ונטל ממונם וקברם והלך לו ויצא השמש ונמס חשלג
ונחםלאו הנחרים על כל גדוחם ולא היה •יכול לעבור הנהר .טיד
ירד מעל חסום והמחץ עד שמיעט וכשהיח םחלך על שפח הנהר
חביט לאותו הצד וראה שם עבךי שלמה שהיו מביאין ב׳ בחמות
טעונות זהב ואמרו לו• למה לא חעבורי אטד טפני שהוא טלא.
והם חתתילו לעבור כשבאו תוך הנהר שטפם וטחו וחבחור הטתין
עד שירד הנהר ועבר ונטל חממון וחלך לביחו לשלום כשראוהו •
נשי אחיו שאלוהו על בעליחן .אמר לחן חם עוטרים ללמוד חבטה
מ ט
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מיד כעס עליה והכהו מכה נמרצת .אמר מה לך לשאול זה עי
שפיתהו פעם ופעםים עד שהגיד לה הכל .פעם א ח ד הקניט ע
אשתו והתחילה לצעוק ואוטרח לא די לך שהרגת שגי אחיך אלא
שחרצה לחרוג אותי כששמעו נשי אחיו טיתת בעליהן מיד הלכי
וקבלו עליו לפני המלך .מיד צוה המלך לחביאו לפניו וצוד ,להורגי
י &
ו
כשהוציאוהו להורגו אמר להם בבקשה
י אני טג
^ ^
^
^
^
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אחים שעמדנו לפגיך י׳יג שגים ללמוד חכמה .ואני הוא הק •
שהחזרחי הזהובים ללמוד ממך חכמה והחכמח שליםדחני
הגינני .מיד הכיר המלך האמת ואמר אל הירא הממון שלקחת
מאחיך ומעבדי חיח• שלך שחחכמה שקנית חצילך ממוח ומיד זאח
האשד .ולך ושמח עם אשחך ובאוחה שעה אמרי שלמה קנה חכמי
מה טוב מחרוץ ומפז:
 ,ל ל ך ישראל שרך
,
מעשך,
אדם א ח ד שהיה לו אשה יפה ונאה מאד .והיד ,עשירה גדולת
והאדם ההוא היה זקן ביותר והגיע זמנו ליפטדילבית עולמו .ובעביי
שהאשה היה נאה נתן עיניו עליה השר של מדינה והיה רוצה ל י ק
אותה ביד רמה וחיא לא רצחה בשום ס ב ה ונכנס פ ח ד בלבה ע י
אץ חכליח .ולקחה י כל הממון שלה ונתנה בקדים ".ובפי הבדים
שם דבש וחפקידם לאדם א ח ד מכירו ואוהב בעלה בפני^ערים
וברחה מן המדינה .לאחר זמן מת אוחו חשד וחזרה האשד ,לביתי
האיש שהיה הפקדון בידו עשה סעודח אירוסין מבנו ונצטרך אליי
דבש הלך ומצא אוחם הכדים עם דבש ולקח מן הדבש אותו טעט
שמצא בפי הכדים סוף דברי מצא כל הכהים מלאים זהב מיד לקח
הטמון ומילא׳׳ הכדים דבש .כשהורה האשד .לביחח הלכה א^־
האיש ואמרה לו תן לי הפקדון שהנחתי בידיך אמר לה לכי והביאי
לי העדים שנחת לי הדבש בפניהם וטול דבר שלך והלכה והביאי׳
העדים והוא הוציא א ח כל הכלים .והחזירם לח בפני חעדים הנזכרים•
כשהלכה לביתה מצאה כל הכלים טלאים דבש .התחילה לצעוק
ולבכות .הלכה אצל שופט המדינה וקבלה עליו .אמר לה השופט
יש לך עדים* .אמרה לו לאו .אמר לה בתי מה אעשה לך• ל '
לשאול המלך וידון לך .הלכה'אצל שאול והוא שלחה'לסנהדרין
אמרו לה יש לך ערים שהפקדת לזה האיש הממון אמר להם אין
 .יאמרו ליי
לי עדים כי עשיחי הידבר בערמת מפני פ ת ד של
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איו לנו רשות לרון אלא על פי עדים כי אין אנו יכולץ לרון
^
• ^ \ בלב יצתת מפניהם בפחי נפש .התהילה לחוור לביתה פגע
לו ישראל וחיח נער קטון רועח צאן וחוא שוחק עם הנערים.
^
 ^ , ' ,ע ק ואטרח בני קבלחי ולא דנו לי מן האיש שריםני שקעו
י יתנו -לי בחסהכם אטד לה לכי לטלך שיתן.לי רשוח ואני
 .־ tf»vאח דינך לאור .חזרה למלך ואמרח אדוני מצאתי נער א ח ד
<יח 3לפי דבריו לחוציא אח דיני לאור אמר לח לכי וחביאו לפני
n s
אותו למלך א מ ר לו שאול אמת הדבר שתוכל לחוציא זח
•vv
׳ '' ו לאור אמר אם יש לי רשות ממך בטחוני בקוני .אמר לה
\ _ עמו .אמר לה הוציאי הכלים שהפקדת לאיש החוא הוציאה
"כלים אמר לה תכיר שהם אלו הכלים שהפקדת לאיש ההוא.
אמרה לו כן אדוני .שאל לאיש גם כן והודה שהם הכלים .אמר
 ,לה דוד לכי וחביאי לי כלים .אחרים דקים הלכה והביאה והריקה
הדבש לאותם הבלים ותפש אותם הכלים ושברם לעיני הקהל.
ופשפש ומצא בשברי הכלים במקום א ח ר שנים זהובים שהיו דבוקים
בצלעות הברים מיד ענה דוד ואמר לבעל הפקתן לך והחזר הפקדון
אצל האשה .מיד כששמע שאול וכל ישראל כך תמהר על הדבר
מאד .־ וידעו שרוח הקדש בו:
,
מעשה ( אחד שהיה בימי שלמח מלך ישראל יום אחד
נכנס אשמדאי מלכא דשידי ואמר לו אתה הוא שכתוב עליך דחכם
מכל האדם אטר לו שלטה כך הבטיחני הקב״ה אמר .לו אשמדאי
אם תרצה אני מראה לך דבר שלא ראית מימיך מעולם אמר לו
הן טיד הושיט ירו בארץ תבל והוציא מטנה איש בעל שני ךאשים
וארבעה עינים טיד נזדעזע ונבהל שלטה ואטד הכניסוהו לחדרי.
שלה וקרא לבניהו בן יהוירע אמר לו תאמר* שיש תחתינו בני אדם
אמר לו הי נפשיך אתני המלך אם ידעתי אלא שמעתי מאחיתופל
אלוף אייך שיש חחתנו בני אדם א״ל •אם אני מראה לך א׳ מהם
מה חאמר א״ל ואיך אתה יכול להראותו ־מעומקה של ארץ שהיא
מהלך חטש מאות שנה.ובין ארץ לארץ• גם כן מהלך המש .מאות
ל ו טון שראה נפל על פניו ואמר
שנה מיד ־שלח והביאוהו
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אני מתולדות קין אטד לו באיזה טקום מושבכם אמד לו בארץ
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חבל א״ל יש לכם שטש או ירח א ם ־ לו הן וגם אנו חורשין •וקוצ־ים'
ובעלי צאן ובהמות .אמר לו ב>ןי זח טקום טזרח השמש אםר לי
ממערב ותשקע במזרחי אמר לו ת ת פ ל ל ו  .א מ ר לו חן וטח היא
תפלתכם אמר לו מה רבו מעשיך ח׳ כלם בחכמה עשית אמר לו
אם תתפוץ נחזיר אותך לטקוטך אטר להם עשו טובתכם וחחזרוני
למקומי־ מיד קרא המלך לאשטדאי ואטר לו לך ותתזור אותו לטקוםו
אמר• לו איני יכול להחזירו למקומו לעולם כיון שראה כך נשא אשה
והוליד ממנה שבעה בנים ששה מהם בדמוח האם ואחד בדמוח
האב שהיו לו שני ראשים והיה י חורש וקוצר ונעשה עשיר גדול
מעשירי עולם לאחר זמן םח האיש ההוא והניח ירושה לבניו הששה
אומר׳ אנו שבעד• לחלק ממון אבינו והאחד שיש לו חב׳ ראשים
אומר אנו שמונה ועלי ליטול מן הירושה שני חלקים חלבו כלם
אצל שלמה ואמרו לו אדונינו הטלך אנו ז׳ ואהינו בעל הב׳ ראשים
אומר שאנו שמנח ורוצח לחלק ממון אבינו לשמונד ,חלקים והוא
רוצה ליטול שני חלקים כיון ששטע שלטה כך נעלם טטנו חךבר
טיד קרא לטנחררין ואטד להם טח אחם אוטרים בדבר הזה אטרו
אם אנו אוםרים אהד הוא שםא שנים חם שחקו אטד להם שלטה
לבקר אשפט .בחצי הלילה נכנס בהיכל ועטד בחפלה לפני המקום
ואטד רבונו של עולם כשנגליח לי בגבעון ואטרח לי שאל טח אתן
לך לא שאלחי טטך לא כסף ולא זהב אלא חכטח כדי לשפוט
בצדק בני אדם אטד לו הקב״ה אני נותן לך חכטה בבקר ויחי
בבקר שלח וקבץ כל הסנהדרין ואטד להם שלטה הביאו לפני האיש
ההוא בעל שני הראשים מיד הביאוהו לפניו ואטד לחם ראו שאם
יודע זה הראש מה שאני עושה לזח א ח ד הוא ואם לאו הם שנים
א מ ר שלמה הביאו מים חמים ויין' ישן ובגדי שש והביאו מים המים
והנירזו על פניו וזרק בו מים חמים ויין ישן אמר לו אדוני המלך
אנו מתים אנו מתים אנו ..א ח ד ולא שנים ולא אמרתם לי שאנו
שניט כיון שראו ישראל א ת טשפט המלך תמהו ורעדו ופחדו כלם
טטנו לכך נאטרי ויחכם טבל האדם:

םליה

