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אשר בידו ,  ההמלצה ללומד).ה, ושלמי הוריות גיר" (הסודרן קודם לפילפלן"; :)עירובין נד" (עד שתהא סדורה בפיהם"

  .הן בהבנה והן בסידור הדברים, הרווח שישיג מּכך גדול. לכתוב סיכום בעצמו, לעשות זאת

 .מובן שיש מקום לסגנונות שונים ולאופנים שונים; הסיכום המוצע כאן הא דוגמה והמלצה לדרך אחת לסיכום הדברים

סיכום־תמצית של דברי  .במהלכּה המרכזי) לא שקלא־וטריא(מצית מסקנות הסוגיה מטרת הסיכום שלפנינו להביא את ת

 הלומד המסכם יוכל להשוות את . בו אפשר להאריך ואפשר לקצרוגם,  הוא חשובאך גם. ארוך יותר, מִּטבעֹו, הוא אגדה

  ).ל"ל הנ"במקרה של טעות כאן אשמח לקבל הודעה לדוא(תוצרתו לזו שלפנינו 

מיועדות לַהשָלמֹות ממקומות אחרים בתלמוד , כ"בד,  הערת שוליים.רווח של שורה ריקה בא לפני משנה חדשה:  לסיכום שלפנינופרטים טכניים

אם הוא מרוחק ו ,הלקוח מהעמוד הבא) או משפט(באה לפני פרט (*) כוכבית . ההערות שבסוף הקובץ מיועדות להרחבות ולהשמטות. הבבלי

 .המתגלגלת לעמוד הבא, לא סומנו בכוכבית פרטים המתבארים בהמשך הישיר והטבעי של הסוגיה. ודיותר צוינו בסמוך הדף והעמ

 :)קיג-.צ( פרק אחד־עשר -חלק 

 הּדָמִ(האומר שאין תחיית־המתים מן התורה : לאלו אין. ")ים לְעֹולָ֖ם יִ֣ירְׁשּו ָא֑רֶץּמֵךְ֙ ּכֻּלָ֣ם צַּדִיקִ֔עַוְ ("עולם־הּבאל חלקלכל ישראל יש 

והקורא בספרים חיצוניים : ע"ר*; :)צט(אפיקורוס *, .)צט( מן השמיים התורהשאין *, ])כׁשָּלִיׁש אצל אלישע[ה ּדָכנגד מִ

 :).קא(חוץ לַּמִקדש או בלשון זרה ) * אותיות42של (ם המיוחד ׁשֵּ הוההוגה : אבא שאול; .)קא(והּלֹוחש על ּפֶצַע *, :)ק(

 .]תואף גורם לו מיתה ועוונֹו,  כנותן לאריהוהוא, ")'ן יֶחֶזְקּ֖ו ּבְתֹורַ֥ת הֽעַלְמַ֥"; "לְַאהֲרֹ֖ן: "יִ"תנדר ( תרומה לכהן עם־הארץלתתאין [ :צ

לַאֲבֹתֵיכֶ֖ם לָתֵ֣ת ' נִׁשְּבַ֧ע ה֛"; "ןעַם אֶת־אֶ֣רֶץ ּכְנָ֑ הֶּ֖בְרִיתִי֙ אִּתָ֔ם לָתֵ֥ת לָ"; )יִ "לא כתנדר" ( לְַאהֲרֹ֖ן...מִּמֶּ֨נּו֙ ּונְתַּתֶ֤ם "- מהתורה תחיית המתים

ומכאן ,  המשמעויות אמת2: ש"ר}; :יומא נב{אין הֶכרֵעַ " (*ם־אֲבֹתֶ֑יךָ וְקָם֩ עִהִּנְךָ֥ ׁשֹכֵ֖ב "; )כהיום" (חַּיִ֥ים ּכֻּלְכֶ֖ם הַּיֹֽום"; "םהֶ֑לָ

, "ָא֣ז יִבְנֶ֤ה יְהֹוׁשֻ֙עַ֙ ", "יר־מֹׁשֶהָ֩א֣ז יָׁשִ*"; .)צב" (בֵ֖ן וְַאל־יָמֹ֑תיְחִ֥י רְאּו*"; "ֹונָ֥ה בָּֽהעֲהִּכָרֵ֧ת׀ ּתִּכָרֵ֛ת הַּנֶ֥פֶׁש הַהִ֖וא "; )שיֹודע העתיד

חְיּ֣ו יִ"; )שיהםקומו הצדיקים בלבּוו מחִּטָה שּיָ"וק" (ׂשֶב הָָאֽרֶץעֵ֣יר ּכְעִ֗וְיָצִ֥יצּו מֵ֝"; :)צא" (הַלְלּ֥וךָ ּסֶֽלָהעֹ֗וד יְ", "חְּדָ֣ו יְרַּנֵ֑נּויַ"

מכניס " (ׁשְאֹול֘ וְעֹ֪צֶ֫ר רָ֥חַם*"; )ין הכרחא" (ּדֹובֵ֖ב ׂשִפְֵת֥י יְׁשֵנִֽים"; 1)ין הכרחא" (פָ֗רעָי יְקּומּ֑ון הָקִ֨יצּו וְרַּנְנּ֜ו ׁשֹכְנֵ֣י מֵתֶ֔יךָ נְבֵלָתִ֖

 .).צב" (מֹ֥ד לְגֹרָלְךָ֖ לְקֵ֥ץ הַּיָמִֽיןעֲּוחַ וְתַלֵ֣ךְ לַּקֵ֑ץ וְתָנ֛", "פָ֖ר יָקִ֑יצּועָוְרַּבִ֕ים מִּיְׁשֵנֵ֥י ַאדְמַת־*"; .)צב; ו שּבקֹולֵי קולות" וק,ומוציא

ת בנֹוכמשל המלך שציווה לעבדיו לִ, ש מן העפר"כ (ה יוצְרם מן המים"ושהקב, שלא היו, ו מהנולדים" ק-ברה ומן הּסְ  .צא

 .שנשברו) רּוח בשר־ודםשּבְ(ו מּכלֵי זכוכית "וק; )ארמון

 .]ובני ישמעאל וקטורה לפני אלכסנדר מוקדון, הּמִצרים, )בני כנען(י האפריקנים  ערעּורֵגביהא בן פסיסא הסיר מיהודה ומירושלים[

. השמש שוקעת במערב לתת שלום ליוצרּה. כמשל החיגר והעיוור, ה מרכיב הנשמה בגוף ודן אותם כאחד"הקב: רבי לאנטונינוס[

 .])הודהו ; מִשהִתרקם:רבי( מּלֵדָתֹו -ויצר־הרע , :)דה טזנ*; פקידת הטיפה(יצירתֹו נשמה נִּתֶנֶת באדם מִּתחילת : אנטונינוס

, כ"ואח: עולא. )"ָאמִ֣ית וַאֲחַּיֶ֗ה מָחַ֙צְּתִי֙ וַאֲנִ֣י אֶרְּפָ֔א" ;"ַאּיָל֙ ּפִּסֵ֔חַ ָא֣ז יְדַּלֵ֤ג ּכָ(" ויתרפאו ")ּוֵ֣ר ּופִּסֵ֔חַ עִּבָם ("המתים יקומו במּומֵיהֶם , בעתיד :צא

וְהָיָ֤ה "בימי המשיח : רב חסדא". ר ּבֶן־מֵָא֤ה ׁשָנָה֙ יָמּ֔ותעַהַּנַ֗) " מלאכת ישראליעשו(ולגויים , "וֶת֙ לָנֶ֔צַחּבִּלַ֤ע הַּמָ֙"לישראל 

, ב" הכל בעוה-) ז"שּיְמי המשיח כעוה(ולשמואל ; "חַּמָ֑הפְרָה֙ הַּלְבָנָ֔ה ּובֹוׁשָ֖ה הַוְחָ"ב "ובעוה, " ּכְאֹ֣ור הַחַּמָ֔האֹור־הַּלְבָנָה֙

עֻּבָרִים , ")מֹורָׁשָ֖ה(" כגֹוזלֹו נחלת אבותיו -הנמנע מללמד תלמיד [     .צ מאורות"ינה אחנה שכִובמ

 .]ב"וללַמד בעוה, והמלמדֹו זוכה לברכות כיוסף. ")יִּקְבֻ֣הּו לְאֹ֑ום ("ינקבוהו ככלי־כובסים; יקללוהו

                                                                 
יש ): הקשה(אבא בר ממל ' ר). וחששּו יעקב ויוסף שלא יִזכו להן(חילות י מ"ל יבואו ע"וצדיקים שבחו, ")עָלֶ֔יהָ עָ֣םנְׁשָמָה֙ לָ("ל לא יִחיו בעתיד "מתים שבחו: אלעזר'  ר1

מֵתִים֙ ּבַל־יִחְיּ֔ו ("עּמֵי ארצות לא יקומו בעתיד : אלעזר' ר ).}:ראה להלן קיא; בזה יש חולקים {י" לנפָלים שבא-אלעזר ' ולר; "נְבֵלָתִ֖י יְקּומּ֑ון("ל שיחיו "לרבות מתים שבחו

  ..:)כתובות קיא (ז"רק ההולך לע: יוחנן' ר. ּכל המרַּפֶה עצמו מתורה, ה"ותנ, ) בהתעסקּות עם תלמידי חכמים-ותקנתם ; "רְפָאִ֖ים



   2   

וכן מִקדש ,  ׁשֵמֹות2שּכתובה בין , גדולה ּדֵעה["). חֲמָ֣ם יְנַהֲגֵ֔םמְרַ("ב " בעוהֹוהמנהיג את הציבור בנחת יזכה להנהיג: אלעזר' ר .צב

ואסור לרחם ; ולבסוף יִתעׁשֵּר, בימיוהּמִקדש ומי שיש בו דעה כאילו נבנה , )ינה לישראל ופורענות לגויים שכִ- 2, ונקמה(

מי שאין . ָאכְלֵהּו אֵׁ֣שּתְת נשמעים בו בלילה "  בית שאין ד.והנותן לו ּפִּתֹו יסבול ייסורים, ולבסוף גולֶה, על מי שאין בו

אך המביא לצִּדָּה לחם שלם כאילו עובד (וכן מי שאין משאיר פת על שולחנֹו , ח מנכסיו אינו רואה סימן ברכה"מהּנה ת

 ].תתקייםהֱיֵה עניו וכך .  כוח האבר שלו נחלש-המסתכל בערווה . ז" כאילו עובד ע-המׁשַּנֶה דיבורֹו שלא יזוהה . )ז"ע

-וב; ")קָדֹ֖וׁש יֵָא֣מֶר לֹ֑ו ּכָל־הַּכָתּ֥וב לַחַּיִ֖ים. "שישובו לתחייה, ב"מאז ועד העוה(הצדיקים שישובו לחיים בימי המשיח לא יחזרו לעפרם 

 .) הֶחֱיָהיחזקאל לא (פּועָֽוְלֹ֣א יִיגָ֔עּו וְלֹ֥א יִיישוטו בכנפיים על פני המים .) צז*(רב  השנים שעתיד העולם להיות ח1000ָ

: ר אבארב ירמיה ב; אנשים שּכָפרּו בתחיית המתים: שמואל;  בחשבון הקץ במצריםעּובני אפרים שּט:  רב- יחזקאל שהחֱיההמתים  :צב

חּורים יפים שהרג נבוכדנצר ורמס ּבַ: יוחנן' ר; שחִּפּו ההיכל בצּורֹות שקצים ורמׂשים: יִ נפחא"ר; אנשים יבשים ממצוות

אמרו , קמו: אליעזר' ר. היה זה מָׁשָל, החֱיָהֶבאמת לא : יהודה' ר    . תאוות הּכַׂשּדִּיֹותבגלל ּורָ֔את ּדעַּ֣בְבִקְ

עלו : ר יוסי הגלילי"אֱ ב" ר.ומתו") לעַה מֹורִ֥יד ׁשְאֹ֖ול וַּיָֽמֵמִ֣ית ּומְחַּיֶ֑' ה֖: "יהושע' ר'; חיה ברחמיםממית בצדק ומְ' ה'(שירה 

 !אני מצאצאיהם והנה תפילין מהם: יְ בן בתירה"ר; לדוהתחתנו ויָ, לארץ ישראל

,  העצמֹותחיהוהֶ ה ליחזקאל "אמר הקב, 2שסירבו להשתחוות לּצֶלֶם, מישאל ועזריה, חנניהבעת שהשליך נבוכדנצר לכבשן האש את 

). אך סָטַר על פיו ועצר ׁשְבחיוטוב שמל: יצחק' ר..." (ָאתֹ֙והִי֙ ּכְמָ֣ה רַבְרְבִ֔ין: "ואמר,  על פניו של נבוכדנצרובאו וטפחּו

 מלכים 4נׂשרפו , נהפך צֶלֶם הזהב, סידֹו נמס, נפלו מקצת קירותיו, הּכִבשן התרומם אל פני האדמה:  נסים6ונעשו שם 

מּפרשה זו נלמד שאף בשעת . [והחיה יחזקאל את העצמות, )אינם מוזכרים עוד בפסוק( לאש כהשלהַׁשָרתיהם שסייעו ּבַומְ

 ]).שהוזכרו קודם(וגדולים צדיקים ממלאכי השרת . לּבּושיו המכובדים יׁשַנה אדם מַהסּכנה לא

ה כעס על "הקב! ?ואתם משתחווים לצֶלם, לאֱֹהיכםזה : באו האומות ויָרקּו בפני ישראל, מישאל ועזריה, כשיצאו חנניה  .צג

נחה ") הַהֲדַּסִ֖ים אֲׁשֶ֣ר ּבַּמְצֻלָ֑ה("מישאל ועזריה , ניהובזכות חנ, ") ָאדֹ֔םעַל־סּ֣וסרֹכֵב֙ (" וביקש להפוך העולם לדם 3רֹוהּד

; מתו בעין הרע: אליעזר' ר,  רב-) שאינם מוזכרים עוד(והם     ". הַּצְדָקָ֔ה וְלָ֛נּו ּבֹׁ֥שֶת הַּפָנִ֖ים ּכַּיֹ֣ום הַּזֶ֑ה'לְךָ֤ ה֙. "דעתו

 ").ַאנְׁשֵ֥י מֹופֵ֖ת("י והתחתנו ויָלדו "עלו לא: רבנן, יוחנן' ר; מחמת הרוק שּיָרקו האומות בישראל: יהושע' ר, שמואל

; היויאמרו ששרף אלֹשחשש  ו")ּולְדָנִּיֵ֖אל סְגִ֑ד("עשהו אלוּה נבוכדנצר ;  שלא יאמרו שניצלו בזכותו- שם לא היה דניאל 

 .רים מאלכסנדריהלהביא חזי; להביא זרעי עשב;  לִכרֹות נהר בטבריה-ושלחֹו . ודניאל חשש שמפני כן האש תשלוט בו

 אוב, ")וַיְנַאֲפּו֙ "; כל אחד על חברֹו(שתיבעל להם '  לְבַת־נבוכדנצר בשם האּוּבנִ, עֲׂשֵיָהַאחְָאב ּבֶן־קֹולָיָה וְצִדְקִּיָהּו בֶן־מַ,  השקרנביאי

, ") מֻּצָ֥ל מֵאֵֽׁשאּ֖וד(" ניצל אך בגדיו נחרכו שעהוי ו,הם נשרפו.  לצרף אליהם את יהושע הכהן הגדולוביקשּו, לבדקם באש

 ).ולנבוכדנצר אמר שּמִּפני שהיו עמֹו רשעים". ּבְגָדִ֣ים צֹואִ֑ים("מּפני שּבניו נשאו נשים שאינן הגונות לכהונה ולא מחה 

רּ֧וחַ חָכְמָ֣ה ("המשיח , ...")ּגֵןיֹדֵ֣עַ נַ֠(" דוד - ברכות 6- צאצאים שיתברכו ב6- רמז ל-)" עַזּבֹ(ׁשֵׁש־הַׂשְּעֹרִ֥ים הָאֵּ֖לֶה נָ֣תַן לִ֑י : "בר קפרא :צג

תגברים מ{"  ּבְהֵיכַ֣ל הַּמֶ֑לֶךְעֲמֹ֖דּכֹ֣חַ ּבָהֶ֔ם לַ... } הקזת דםףא{אֵין־ּבָהֶ֣ם ּכָל־מאּום֩ ("מישאל ועזריה , חנניה, דניאל, ...")ּובִינָ֗ה

 .רק דניאל: נ"רשב; )אלעזר' ר( ארבעתם -..."  יְהּודָ֑הוַיְהִ֥י בָהֶ֖ם מִּבְנֵ֣י"; )}מאימת המלכּות, ה ונקָביםנָׁשֵ, צחוק,  דיבורמּפני

וְנָתַּתִ֨י לָהֶ֜ם ּבְבֵיתִ֤י ּובְחֹומֹתַי֙ יָ֣ד וָׁשֵ֔ם טֹ֖וב מִּבָנִ֣ים . "גם סריסים ממש: רב; ז בימיהם"שהִסתרסה ע: חנינא'  ר-" וְהָיּו֙ סָרִיסִ֔ים" 

 - בשם נחמיה ספרלא נקרא [. בשמֹו,  סִפרֹו- לדניאל -" לָם֙ אֶּתֶן־לֹ֔וׁשֵ֤ם עֹו)". שלא היו: או; שהיו להם ומתו(ּומִּבָנֹ֑ות 

") םעָ֗ עַל־הָוְהַּפַחֹות֩ הָרִאׁשֹנִ֨ים אֲׁשֶר־לְפָנַ֜י הִכְּבִ֣ידּו ("שסיפר בגנּות קודמיו ; ") לְטֹובָֽהלאֱֹהַ֖יזָכְרָה־ּלִ֥י ("שהחזיק טובה לעצמו 

 ]).שרק מזלם ראה ונחרדו ,זכריה ומלאכי, ולא חגי" נִ֨י דָנִּיֵ֤אל לְבַּדִי֙וְרָאִיתִי֩ אֲ", שגדול ממנו(ובכללם דניאל 

"). לְםַרְּבֵ֨ה הַּמִׂשְרָ֜ה("אך מידת הדין קִטרגה על שלא אמר שירה על ניסיו ,  גוג ומגוגסנחריב משיח וחזקיהוה לעשות "ביקש הקב .צד

 .ביזה אחרי ביזה" דּוּבֹגְדִ֣ים ּבָגָ֔"- )"?עד מתי( !אֹ֣וי לִ֑י"-, מעכבמה " רָזִי־לִ֥י"-" !יק צְבִ֣י לַּצַּדִ֔.עְנּו֙מִּכְנַ֨ף הָָא֜רֶץ זְמִרֹ֤ת ׁשָמַ֙"

עד שאמר " אֲׁשֶ֨ר הִּצִ֥יל' ּבָרּ֣וךְ ה֔"גנאי הוא למֹשה וישראל שלא אמרו , ב"וכיו [!" אֵתָֽיּו, ׁשֻ֥בּו,)התפללו (יּועָּ֖בְ -יּ֥ון עָ אִם־ּתִבְ"

 .]ער על מּפלת מצריםּצַמִ, נעשה חידודים: שמואל; והתגיירשנימול , רב חדהחֶ:  רב-"  יִתְרֹ֔ווַּיִ֣חַּדְ ".יִתרֹו

חיזק את '; חִּזְקֹו ה(חזקיהו ") רָזֹ֑ון("וניצחֹו , ")ּבְמִׁשְמַּנָ֖יו(" שמות אחרים 8) ה"ׂשָח וניחר כלפי הקב; ׂשִיחָתֹו רִיב(לסנחריב  

: מר זוטרא{" אֶל־אֶ֣רֶץ ּכְַארְצְכֶ֗ם("י "כי לא גינה את א, "סְנַּפַר֙ רַּבָ֣א וְיַּקִירָ֔אָאֽ"נקרא זכה ו.  שמות8שּלֹו , )'ישראל ּבַה

אך השבטים ). ?}מה היתרון{או טיפשות } אחרת לא יאמינו{חלקּו רב ושמואל אם זו חכמה }; הרי סלוג: חנינא' ר; אפריקי

 ".יֵקַ֥ד יְקֹ֖ד ּכִיקֹ֥וד אֵֽׁש) תחת גופו ובׂשרֹו, נשמתו: אֶ"ר; שתחת בגדיו, גופו: וחנןי' ר(וְתַ֧חַת ּכְבֹדֹ֛ו .  "שהִגלה דיברו בגנּותּה

 ").וַּיַךְ֙' וַּיֵצֵ֣א׀ מַלְַא֣ךְ ה֗"}, .ס{ הׁשָקֵ רַבְהמׁשֻּמָד(*י שליח " ע-וסנחריב ; ")'ר ה֛עֵ֧וַיְנַ ("ה "ונפרע ממנו הקב, ּפַרעֹה חֵרֵף בעצמו 

                                                                 
ט זה משפ: י"א בשם רש"רשב:. כתובות לג(לּו יִּסְרּום היו עובדים לַצלם :  רב.:)פסחים נג(שנכנסו לתנּורים הּמֻּסָקִים במצרים לקדש השם , ו מהצפרדעים"דרשו ק: תודוס 2

 ).שם ושם' תוס' אך עי.  מישראל10ולא היו שם , ז"נאמר גם בע" וָחַ֣י ּבָהֶ֑ם"ש}, .עד{ישמעאל דסנהדרין ' תודוס כר: י שם"א בפסחים בביאור רש"מהרש. נאמר בתמיהה
 .).מגילה יב( היה זה אלא מּיִראה וזכו לנס כיוון שלא; ונגזרה עליהם גזֵרת המן, בגלל שהשתחוו לצלם התחייבו בני אותו דור ּכְלָיָה: י"רשב 3
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ם עָּ֣כִ֤י מַָאס֙ הָ: "ע הנבואהמַׁשָּש -" ָאמַ֣ר אֵלַ֔י' ה֙").  "מְלֹ֣ון קִּצֹ֔ה("כ שלמעלה "ואח") מְרֹ֣ום קִּצֹ֔ו("טה אחריב דירה שלמַ: אמר  :צד

וסבר שגם ; "ר יַּגִ֑יעַ ד־צַּוָ֖אעַ...  אֶת־מֶ֥לֶךְ ַאׁשּּ֖ור...לֶ֨העֲ מַ'ה֩הִּנֵ֣ה וְלָכֵ֡ן , ּומְׂשֹ֥וׂש אֶת־רְצִ֖ין ּובֶן־רְמַלְיָֽהּו" ,בית דוד "הַּזֶ֔ה אֵ֚ת

ַא֤רְצָה זְבֻלּון֙ ) עול תורה(הָרִאׁשֹ֗ון הֵקַ֞ל ת עֵּ֣כָ ,4לַאֲׁשֶ֣ר מּוצָ֣ק לָּה֒) עַם עייף בתורה לא יימסר(ף֘ עָלֹ֣א מּו"אך . לירושלים

 "וְחֻּבַ֥ל עֹ֖ל. "־השבטים10ת אלא ולא הורשה להַגלו; )"וראוי לנס, עול תורה (הִכְּבִ֑יד) יהודה( וְהַָאחֲרֹ֖ון ,וְַא֣רְצָה נַפְּתָלִ֔י

ולא ,  בדיני טומאה וטהרהואפילו ילדים וילדות שלטּו, שהִכריח כולם ללמוד, חזקיהו בבתי המדרש" מִּפְנֵי־ׁשָֽמֶן"סנחריב 

 .שהסתפקו במועט" הְיֶֽהלַׁשָּמִ֥יר וְלַׁשַּ֖יִת יִ" אך" אֶ֥לֶף ּגֶ֖פֶן ּבְאֶ֣לֶף ּכָ֑סֶף. "נמצא עם־הארץ

 .די לו בליטרא ירק וׂשבע ,חזקיהו" ּונְוֵ֖ה צַּדִיקִ֣ים יְבָרֵֽךְ" ,שאכל הרבה ולא ׂשבע, פקח בן רמליהו" ּבְבֵ֣ית רָׁשָ֑ע' רַ֣ת ה֣מְאֵ" 

ּבָ֥א . ""א סַנְחֵרִ֣יבּבָ֖)  ייעשה אֵבּוסל־הָרַ֖י אֲבּוסֶּ֑נּועַוְ, ילהּו ויּפ אשּור שיביא'נִׁשְּבַ֛ע ה֥ש (ת֙ הָאֵּ֔לֶהַאחֲרֵ֨י הַּדְבָרִ֤ים וְהָאֱמֶ" 

ל ַאו" צַהֲלִ֥י קֹולֵ֖ךְ" ").עֹ֥וד הַּיֹ֖ום ּבְנֹ֣ב ("נובהיום האחרון להזכרת עוון הריגת ּכֹהנֵי ,  מסעות נסע באותו יום10, "ּיַ֖תעַל־עַ

 .) שמות לאריה6, "הַקְׁשִ֥יבִי לַ֖יְׁשָה"(אריה לנבוכדנצר הנמשל מ תפחדי אלא

 .ובלילה הֻּכּו. נלּון ומחר נכבוש: ואמר, "ף יָדֹו֙יְנֹפֵ֤"יד ראשו והנִ, לירושלים שנראתה לו קטנההביט , תעלה על מצעֹו  .צה

. והעדיף להימסר ביד אויב ולא יִכלה זרעֹו, שנתבע על עוון הריגת נוב" וַּיֹ֖אמֶר לְהַּכֹ֥ות אֶת־ּדָוִֽד", בן ערּפה" וְיִׁשְּבִ֨י בְנֹ֜ב[" 

 לו והתירּו, שיש צרה) הֶמיית יונה; כתמי דם במים(אבישי בן צרויה חש . שביותפסֹו יִ, תיםבעת ציד רדף דוד והגיע לפלש

זָר־לֹו֙ עֲ וַּיַֽ. "וכשהגיע אמר ׁשֵם ועצר את דוד באוויר, בדרך הרג את ערפה, לרכב על ּפִרדַת המלך והתקצרה לו הארץ

  . והרגוהו, ונחלש, שבי על מות אמובגבול ישראל בישרו ליִ; ואמר ׁשֵם והורידֹו וברחּו, בתפילה לׁשַנות העדפתֹו" אֲבִיׁשַ֣י

וָָאבֹ֥א הַּיֹ֖ום (" אליעזר -  קפצה הדרך3-ל.   מפני שּבְנוב ניצל אביתר-וניצל יואש , זרעֹו של דוד כלה בידי עתליה

 ].ואבישי, ) להתפללשּכשהגיע לחרן נתן דעתֹו לחזור לבית־אל, "וַּיִפְּגַ֨ע ּבַּמָקֹ֜ום("יעקב , ")יִןעָ֑אֶל־הָ

 60,000+  גיבורים ּבְשריון 80,000+  בני מלכים בקרונות זהב ועמם מְלכֹות וזונות 45,000 לירושלים ו בא,סנחריבעם   :צה

כוכבי לילה : א"וי, א ׁשֵם המלאך" י-" לֵיהֶ֧ם׀ לַ֛יְלָהעֲוַּיֵחָלֵ֨ק (*"וכן באו נגד אברהם . [פרשים+ אוחזי חרב רצים לפניו 

 .]וכן עתידים עם גוג ומגוג, )ואף נבוכדנצר שם התגבר;  תשש כוחו מּפני עֶגלי ירבעם-" ד־ּדָֽןעַוַּיִרְּדֹ֖ף . *"ו בעדֹונלחמ

 .)י הירדן מֵּוּלוכִ ( קצינים185,000מתוכם , 2,600,000,000-ובסך־הכל קרוב ל

אֱ "ר; ")הִ֑וא("ים הִ֖לאֱֹ אֶצְּבַ֥ע ב: יהושע' ר; ּיָ֣ד הַּגְדֹלָ֗הב: אֱ " ר- "ּיַךְ֙ ּבְמַחֲנֵ֣ה ַאׁשּּ֔ורוַ) גבריאל(' וַיְהִי֘ ּבַּלַ֣יְלָה הַהּוא֒ וַּיֵצֵ֣א׀ מַלְַא֣ךְ ה֗" 

: יִ נפחא"ר; סָפַק ּכַּפיים: רב ירמיה;  בַאּפָםנָׁשַ֤ף: א"וי; בדרּכֹו להַבׁשָלַת הּפֵרֹות: י"רשב; במַּגָל המושחז מּבְראשית: ּגְ"בריֹה

; ")ה חֲמִׁשָּ֗העַָ֣ארְּבָ... וְנִׁשְַאר־ּבֹ֤ו ("9: שמואל; ")ר יִכְּתְבֵֽםעַוְנַ֖ ("10: רב? וכמה ניצלו   . שירת המלאכיםח אזניהם ושמעותַּפָ

 ).ונבוזראדן, רת מלאך צּוידענבוכדנצר ששם ,  בניו2-סנחריב ו (5: יוחנן' ר; ...")ׁשְנַ֧יִם ׁשְלֹׁשָ֛ה ("14: ל"ריב

, טחן גרעינים לקּבל מסּפריים). מּפני הּבּושה ופחד המלכים(נדמָה לו לזקֵן והציע לגלחֹו , " (!)ךְ ַאׁשּּ֔ור ּבְמֶ֣לֶ...'ה֩יְגַּלַ֣ח " 

 :).צד)" (כל אחד לעצמו (אֹ֖סֶף הֶחָסִ֑יל) מאשור(וְאֻּסַ֣ף ׁשְלַלְכֶ֔ם *" ").   ּתִסְּפֶֽה("וכשהביא אש להאיר נדלק זקנֹו 

 .הרגוהו ונמלטו, ..."ׁשְּתַחֲוֶ֜הוַיְהִי֩ הּ֨וא מִ", שמעוהו. ה" לקב בניו2יַקריב , ואמר שאם יצליח, מצא סנחריב נֶסֶר מּתֵבַת נֹחַ  .צו

כסֹופרֹו של ( פסיעות שרָץ 4 הִצליח בזכות נבוכדנצר -!" ?ים֙ צָלֵ֔חָהעִמַּדּ֗ועַ ּדֶ֤רֶךְ ְרׁשָ. "בזכות מעשה טוב, ח"ייתכן לעם־הארץ בן ת

כדי להקדים בה את , ) שעות10בעקבות רפואתו וחזרת השמש (החזיר את האיגרת הנשלחת לחזקיהו ל) מְרֹדַ֣ךְ ּבַ֠לְֲאדָן

 .ו לׂשכר האבות"וק). ו"אחרת אין תקנה לישראל ח, גבריאל עצר את נושא־האיגרת(רכה לירושלים ּבה לַ"רכה לקבהּב

. וישב על כסאו והוסיף לשמֹו את ׁשֵם אביו, )שהִשּתַּנּו פניו לפני כלב(ו ירד ממלכּותֹו שאבי, ן־ַּבלְאֲדָ֧ן ּבַ֠לְאֲדָן ּבֶמְרַֹד֣ךְ -" ּבֵ֛ן יְכַּבֵ֥ד ָא֖ב"

 .אֵימָתֹו ממנו יתֵרה;  דמות נבוכדנצר חקוקה לפניו- "םיִמַ֛ד לִפְנֵ֥י מֶֽלֶךְ־ּבָבֶ֖ל ּבִירּוׁשָלִָֽעָ"ּכאילו ש, נבוזראדן -" בֶד אֲדֹנָ֑יועֶ֣וְ"

ובת־קול , חשש מִגורל סנחריב. וכולם נשברו על שער אחד בירושלים,  פרדֹות ּפַּטִיׁשֵי ברזל300נשלח נבוזראדן עם מׂשּא   :צו

").  'ה֔ת ּדָרַ֣ךְ ּגַ("ודרכוהו מן השמיים , ההיכל התרומם כשהוצת:). גיטין נז(*ונכנס והרג , והצליח בפטיש האחרון, עודדתו

 .)}.קג{!  מושב הסנהדרין-" ר הַּתָ֑וֶךְעַ וַּיֵׁשְבּ֖ו ּבְׁשַ֣מֶלֶךְ־ּבָבֶ֔לּכֹל ׂשָרֵ֣י "  (*! קמח טחּון טחנּתָ: שּזָחָה דעתו, בת־קול לנבוכדנצר

מצאצאי . [ערק והתגייר. אך לא נָח הּדם עד שּלָחש לו,  מּטֹובֵי ישראל על דם זכריה בן יהוידע940,000הרג נבוזראדן  

ומִּבני נבוכדנצר .]  למדו בבני־ברק-ומהָמָן , )שמעיה ואבטליון( לימדו לרּבים -ומִסנחריב , סיסרא למדו תורה בירושלים

 ).בדקלים שעליהם, מֵי נהרות בבל: א"וי; "נּו אֶת־ּבָבֶל֙ וְלֹ֣א נִרְּפָ֔תָהארִּפִ֤("והמלאכים התפללו שיימנע , ה לקָרב"סבר הקב

 .5ויעצוהו )והוא חשש מגורל סנחריב. בעקבות הנבואה(הפצירו בנבוכדנצר לבוא אל ירושלים , עמון ומואב שכֵנים רָעים 

. יגון ואנחה, צרות רּבות וגזרות קשות רודפות, ח מתמעטים"ת, )"ָאקִ֛ים אֶת־סֻּכַ֥ת ּדָוִ֖יד הַּנֹפֶ֑לֶת"', בר נפלי' (יחַׁשִהּמָבדור שיבוא בו  .צז

 )חוץ לעיר(ח "ומקום וַעד ת, ינּות למכתפוהמלכּות הכל ; ללא בושה, אביול ובן ןזקֵלנער אפילו , חוצפהעַּזּות ו רּבֹות

                                                                 
 .)כג, ישעיה ח(י על הּפסּוק "ובדרכו פרש, )כל הּמֵצֵר לישראל אינו עייף(אחרת לחלוטין , יוחנן' בפי רבה בשם ר, נדרש פסוק זה:) קד(אך להלן . אלעזר בר ברכיה' ר 4
 :).יבמות טז" (ל ּכָל־מַחֲמַּדֶ֑יהָעַ֖יָדֹו֙ ּפָ֣רַׂש צָ֔ר "; )'שּכתּוב בו שלא יבואו בקהל ה(רה לשרוף הם חיפשו ספר־תו, ובשעה שנכנסו הגויים להיכל והכל פנו לִבזוז כסף וזהב 5
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, שממהוהגולן הגליל ; )הכל שותים(היין יקר ו פורייההגפן , רב היוקר; פני הדור כפני כלבו ,ל להוכיחכֹוּיָ ה ואין ,לזנּות

 וְסָ֥ר מֵרָ֖ע )עדרים עדרים והולכת (ּדֶ֔רֶתעְאֱמֶת֙ נֶוַּתְהִ֤י הָ" ;תמאסנל "חכמת חז ;לשוואו מעיר לעיר יםסובבמי "ואנשי גבול א

 -" זּֽובעָ צּ֥ור וְעָּכִי־ָא֣זְלַת יָ֔ד וְאֶ֖פֶס . ":)סוטה מט (יש להישען על אבינו שבשמיים* ;")נחשב שוטה בעיני הּבריות (מִׁשְּתֹולֵ֑ל

 .]מציאה ועקרב,  משיח- באים בהיסח־הדעת 3. [מיואשים מהגאולה; אין פרוטה בכיס; מעּטים התלמידים; רּבים המֹוסרים

ה ;  ׂשבע-ד ;  רעב גדול ומוות והתורה משתכחת-ג ;  מעט רעב-ב ; ..."יר אֶחָ֔תעִ֣ ל־עַוְהִמְטְַרּתִי֙ " בשנה א -באותה שמיטה  

 .)צח*ע "וע (.ובמוצאי השמיטה המשיח בא;  מלחמות-ז ; )שּבא(קֹולֹות  -ו ;  ׂשבע גדול והתורה חוזרת-

 .] בניו2ומתו ,  רב טבות שינה מּפני דרך־ארץ;ם זמנוולא מת אדם קוד, בעיר קושטא דיברו רק אֱמת[ 

 שנה יהא 1000כ "ואח, ) משיח ובעוונותינו התעכב2000- תורה ו2000,  ּתֹהּו2000: אליהו( שנה 6000העולם : ה"ותנ, רב קטינא

 ").יְחַּיֵ֖נּו מִּיֹמָ֑יִם(" חרב 2000: אביי.). צט; ויש חולקים. *"מִזְמֹ֥ור ׁשִ֗יר לְיֹ֣ום הַׁשַּּבָֽת", "לְבַּדֹ֖ו ּבַּיֹ֥ום הַהּֽוא' וְנִׂשְּגַ֧ב ה֛("חָרב 

. מאז ואילך ש לצפות לוּיש:  רב אשי;)אחריו או בסופו, איני יודע אם בתחילתו.  שנה4250= (85-המשיח יבוא ביובֵל ה: אליהו :צז

 .6")וַּ֝תַׁשְקֵ֗מֹו ּבִדְמָעֹ֥ות ׁשָלִֽיׁש ("1410; ")ּדָֽןעִּופְלַ֥ג ּדָנִ֖ין עִּדָ֥ן וְעִ (" שנות גלות1400; 5000: א"וי, 4291 -חשבונות נוספים 

, ת חשמונאיתוקף מלכּו( הבית עתגם ב: נתן' ר; )בן כוזיבא( המשיח לפנימעט כבוד לישראל : ע"ר -" ט הִ֑יאעַ֣עֹ֥וד ַאחַ֖ת מְ"[

' יְחַּכֶ֤ה ה֙"וכן , " אִם־יִתְמַהְמָּה֙ חַּכֵה־לֹ֔ו;ביָפֵ֥חַ לַּקֵ֖ץ וְלֹ֣א יְכַּזֵ֑ וְדעֵ֔עֹ֤וד חָזֹון֙ לַּמֹו", אין לחשב הקץ: נתן' ר] ).הורדוס ובן כוזיבא

 .).צט(' אֵבריו'ולא ל: יוחנן' ר;  למלאכיםּולא גילה: ל" ר-" יֹ֥ום נָקָ֖ם ּבְלִּבִ֑י   *".ורק מידת הדין מעכבת, "חֲנַנְכֶ֔םלַ

 .]צ רשות להיכנס" אי ובנֹו"רשב. )18,000 - ֹואך בקלישּות; אורק החוזב(מקבלים פני שכינה בדור  צדיקים 36לְפחות [ 

אפילו : שמואל, יהושע'  ר.")ׁשּ֤ובּו אֵלַי֙ וְָאׁשּ֣ובָה אֲלֵיכֶ֔ם ("הגאולה תלויה רק בתשובה ומעשים טוביםו, כלו כל הּקִּצִים: רב, אליעזר' ר

 .אליעזר' לבסוף שתק ר. )"לּווְלֹ֥א בְכֶ֖סֶף ּתִּגָאֵֽ. "אלא מּכֹורח(בלי תשובה מרצון 

 ").ׂשֶ֖העֱנִ֛י אֶעֲלְמַ "-" י־אֵ֣ין אִ֔יׁשוַּיַרְא֙ ּכִ("או שכולו חייב ") יםּמֵךְ֙ ּכֻּלָ֣ם צַּדִיקִ֔עַוְ("המשיח יבוא בדור שכולו זכאי : יוחנן' ר  .צח

וְלַּיֹוצֵ֨א וְלַּבָ֤א .). "צז*' עי( פרוטה בכיס איןכש: אֶ"ר.  כשארץ־ישראל נותנת פרייּה בעין יפה-סימן מובהק לְבוא הגאולה : אבא' ר 

א לאחר שלא יימצא וביהמשיח .  ירושלים נפדית בצדקה   )".כל המחירים שווים: שמואל; ח"לת: רב (אֵין־ׁשָלֹום֙ מִן־הַּצָ֔ר

 חֳדשים 9הרשעה שתשלוט מלכות *; שופטים ושוטריםורוח  ־ גסי, מישראל אפילו שלטון עלובּושּיִכל; אפילו דג לחולֶה

 .]כשּיִכלו דיינים רעים יִכלו שופטים גויים רעים; כשּיִכלו יהירים יִכלו מכשפים פרסיים: פ"ר. [")ת יֹולֵדָ֖ה יָלָ֑דָהעֵ֥ד־עַ("

 אִם־(הַּ֝יֹ֗ום "ל שיבוא "ענה לריב; )היחיד שמתיר וחובש פצע פצע(בין עניים מנוגעים , המשיח יושב מול פתח העיר רומי 

, ביקש שבקבורתו יעמיקו ארונו(ייפול וייבנה וייפול , לאחר ששער רומי ייפול וייבנה: יוסי בן קסמא' ר)". ֹו תִׁשְמָֽעּוּבְקֹל֥

 .)הק! ( כעס זה ויגאלנוויבואמי ייתן :  רב נחמן-" לֵיכֶֽםעֲּובְחֵמָ֥ה ׁשְפּוכָ֖ה אֶמְלֹ֥וךְ *"      ).שלא ישמש לתבן לסּוסֵי מָדַי

 ".ל־חֲמֹ֔ורעַוְרֹכֵ֣ב  "-לא זכו , )מהר" (נָנֵ֣י ׁשְמַּיָ֔אעֲם־עִ "-זכו ".  ּתָּ֥העִּבְ" -לא זכו , "ּנָהאֲחִיׁשֶֽ "-זכו 

 סעודות 3ובקיום  * שאפשר להינצל מהם בתורה ובחסדיםפ"ע א;מּפני חבלי משיח(יבוא המשיח ולא אֶראנו : יוחנן' ר, רבה, עולא :צח

 ).וְאֵׁשֵב בצֵל גללֵי חמֹורֹו(יבוא ואֶראנו : רב יוסף). טא שמא יגרום הח- }.שּבת קיח{בשּבת 

יָדָ֤יו ) ה"הקב(רָאִ֨יתִי כָל־ּגֶ֜בֶר "".  'לַ֙יִךְ֙ יִזְרַ֣ח ה֔עָרָפֶ֖ל לְאֻּמִ֑ים וְעֲהַחֹׁ֙שֶךְ֙ יְכַּסֶה־אֶ֔רֶץ וַ",  לגויים-" הּוא־חֹׁ֥שֶךְ וְלֹא־אֹֽור' לָּמָה־ּזֶ֥ה לָכֶ֛ם יֹ֥ום ה֖"

 ".לְיֵרָקֹֽון) מלאכים וישראל(וְנֶהֶפְכּ֥ו כָל־ּפָנִ֖ים ) בצער על איבוד הגויים(ו֙ ּכַּיֹ֣ולֵדָ֔ה ל־חֲלָצָיעַ

 .המשיח: יוחנן' ר; מֹשה: שמואל; )שיר וישּבחשּיָ(לא נברא העולם אלא בזכות דוד : רב

; )רב (ּדָנִּיֵ֣אליהודה הנשיא או ' ר:  כגון...").חֳלָיֵ֙נּו֙ הּ֣וא נָׂשָ֔א("י מצורע של בית רב; מְנַחֵ֖ם בן חזקיה; חֲנִינָֽה; 7יִּנֹ֪ון;  ׁשִילֹ֔ה-ׁשֵם המשיח 

 .8)ודוד בן ישי מִשנֶה לו; "אֲׁשֶ֥ר ָאקִ֖ים("ּדָוִ֣ד יהיה מלך חדש ושמו :  רב).ממשפחת ראש הגולה מּבני דוד(אני : נ"ר

 דורות 3; ")ּכִימֵ֖י מֶ֣לֶךְ אֶחָ֑ד" צֹר֙כנבואת  (70; ")ּנִיתָ֑נּועִּמְחֵנּו ּכִימֹ֣ות ׂשַ"; "ָא֮קּ֤וט ּבְדֹ֗ור(" שנה 40 - מחלוקת ? ימי המשיחכמה הם .צט

ּכִי־מֵ֥י ("כמִן המבול עד המשיח ; )במצרים" ּנִיתָ֑נּועִּמְחֵנּו ּכִימֹ֣ות ׂשַ" (400; ")ּוׁשְנַ֥ת ּגְאּולַ֖י ּבָָֽאה("... שנה 365; ")ּדֹ֣ור ּדֹורִֽים("

 ").ל־ּכַּלָ֔העַּומְׂשֹ֤וׂש חָתָן֙ (" שנה 7000; ")ל־הָָאֽרֶץעַּכִימֵ֥י הַׁשָּמַ֖יִם ("כמִן הּבריאה עד המשיח ; .")..נֹ֙חַ֙ זֹ֣את לִ֔י

) !כ"זכריה ניבא אחהרי : רב יוסף( .שהנבואות קוימו בימי חזקיהו, )ה עצמו יגאל וימלוך"אלא הקב(לא יהיה משיח לישראל : הלל' ר

 ).:צח( הן בעתיד )ׂשבע גדול לישראל( הנבואות לימי המשיח :רב*

ח "לצדיקים גמורים ולת, ב"אך לעוה; ח מנכסיו ומׂשִּיאֹו בִּתֹו"ולמְהַּנֶה ת, לבעלי תשובה, ה הן לימי המשיחטובנבואות ה: יוחנן' ר

שמואל לאך . )עֵדֶן של הּגָן: ל"ר; יין השמּור בענביו מהּבריאה: ל"ריב" (הִים֙ זּולָ֣תְךָ֔ לאֱֹ ,א־רָָא֗תָהלֹ) של נביא(יִן עַ֣ "- עצמם

 .גמורים בעלי תשובה גדולים מִּצַדיקים: אבהו' ר.  ז חוץ משעבוד המלכויות"המשיח שווים לעוה־מישּיְ, ב"הנבואות לעוה

                                                                 
 . שנים שהוסיפה הברייתא3ואיכא בינייהו ;  לחורבן400: חנינא' ר; )ל"מהרל חידושי אגדות' אך עי; א גרס כן כאן"הגר( לבריאה 4231: ברייתא): י"ורש: ט(ז "ובע 6
 ).י"רש; .פסחים נד(" יְהִ֤י ׁשְמֹ֨ו לְעֹולָ֗ם לִפְנֵי־ׁשֶמֶׁש֘",  דברים שקדמו לעולם7-אחד מוהוא  7
 :).לעיל צג( והרגוהו, בדקוהו ברֵיח. הוא משיחים וחצי וטען שיכוזיבא מלך שנת־בר. מריח ודָן: רבא; ות וייסוריםטעּון מִצו: אלכסנדרי'  ר-" 'וַהֲרִיחֹ֖ו ּבְיִרְַא֣ת ה֑" 8
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לל קדשים נוהג לח; שווה אחתו או גזרה־"ק, אות, אפילו הוציא פסוק אחד, האומר שאין כל התורה מן השמיים - "ּבָזָ֔ה' דְבַר־ה֙ ּכִ֤י "

הלומד תורה : מ"ר; ז"עובד ע: ישמעאל'  ר;מבייש חבֵרֹו ברּבים; (*)ומגלה פנים בתורה ,  אפיקורוס;זות חול המועדאו לבַ

 .פ שיכול"אינו עוסק בתורה אע: נהוראי' ר; שנָה לעיקראינו מחשיב את הּמִ: נתן' ר; ואינו מלמדּה

 .":)צ; שלא עשה תשובה (*ֹונָ֥ה בָּֽהעֲ  :)צ*' עי, ב"עוההמ ( הַּנֶ֥פֶׁש הַהִ֖ואּתִּכָרֵ֛תּכָרֵ֧ת׀ הִ ". שאינו נימול- "וְאֶת־מִצְוָתֹ֖ו הֵפַ֑ר" 

נֶ֣פֶׁש ("ב "וזְכה גם לעוה! זַּמֵר בכל יום: ע"ר.  כאשה שיולדת וקוברת-הלומד ומְׁשַּכֵחַ .  כזורע ואינו קוצר-הלומד תורה ואינו חוזר [

 ". הַּזֶ֜ה מִּפִ֗יךָהַּתֹורָ֨הא־יָמּ֡וׁש סֵפֶר֩ לֹ ","ּפִֽיהּולָ֣יו עָָאכַ֖ף ... מֵלעָ "," יּוּלָ֑דמָ֣לעָ לְ ָאדָם"). "מְלָה ּלֹ֑ועָ֣מֵל עָ

 נותכאילו בנה ארמו,  ׂשם שלום למעלה ולמטה-העוסק בתורה לשמּה .    הלומד לפרקים ולא תדיר-" נֹאֵ֣ף אִׁשָּ֣ה חֲסַר־לֵ֑ב"  :צט

 כאילו -המלמד את בן חברֹו תורה . .)תענית ז(סם חיים לו *; ומקרב את הגאולה, לםמגן על כל העו, למעלה ולמטה

 ]. כאילו הוא עשאּה-המביא חברו לעשות מצווה . עשה את עצמו, עשה דברי התורה, עשהּו

 וְתִמְנַ֣ע׀ הָיְתָ֣ה פִילֶ֗גֶׁש", "טָ֖ן ּתִמְנָֽעוַאֲחֹ֥ות לֹו " משהלמה כתב:  מנשה המלך־דופי של דרשות-" ׂשֶ֣ה׀ ּבְיָ֣ד רָמָ֗העֲר־ּתַוְהַּנֶ֜פֶׁש אֲׁשֶ"

וַּיֵ֨לֶךְ רְאּובֵ֜ן ּבִימֵ֣י קְצִיר־חִּטִ֗ים ). "וילדה עמלק, והלכה להיות ׁשִפחה למִשּפחה זו, לא הסכימו לגיירּה, בת מלכים(? "לֶאֱלִיפַז֙

 ").אִים֙דּודָ "םמחלוקת מה. שהצדיקים נזהרים מגזל: רב(? "וַּיִמְצָ֤א דּודָאִים֙ 

א "וי. ח"המבַזה חבֵרֹו בפני ת: ל"יוחנן וריב' ר; )בדרשות־דופי= ' מגַלה פנים בתורה'ו(ח "המבַּזה ת: חנינא'  רב ור- אפיקורוס

דבריו  המצטט לרּבֹו מִ-יוחנן הוא הנוהג בחוצפה ' אפיקורוס לרו ;יותרהחמּור , בתורה פנים מְגֶַּלהשמחלוקתם זו היא לגבי 

אֲׁשֶר־הֶחֱיָ֥ה ("הקורא לרּבֹו בשמֹו '; הרּבנים האלה'; 'מעולם לא התירו עורב, מה הועילו חכמים; 'סם לרּבֹוומַעלים ייחו

 ).לא כרב יוסף, י"אביי ורנב(ה פנים בתורה  מגּל-' !לעצמם לומדים? חכמים  לנומה הועילו'. והמלגלג על דברי; ")אֱלִיׁשָֽע

, בסיוע לדברי רבו אין חוצפה). נראה כחוצפה(באופן שנשמע כמֹורה הוראה בפניו תלמיד לא ישאל את רּבֹו : רב יהודה  .ק

 ויעמידן בשערי 10X20יחקוק בהן חלונות , אמה 30X30ה יביא אבנים טובות "הקב, בעתיד. [כ נאמר מתוך לגלוג"אא

: בר קפרא; לרּפא אִלמים:  חזקיה-" פָֽהלֵ֖הּו לִתְרּועָוְ. "יוציא נהר מּקֹדש־הּקֳדשים ויצמיח כל מיני פירות מתוקים; ירושלים

ויׂשביע את ; תורהה יבהיק זיוֹו של המשחיר פניו על דברי "הקב, ב"בעוה. ח"לתוַאר פני ת: נ"רשב; ממש: יוחנן' ר; עקרֹות

) התורה(א וְלֹ֥א תִּ֝מָצֵ֗ *").בהם יניח הכל( עולמות 310-ו, ה"כל צדיק יקבל טובה מלוא חפני הקב. ת" עצמו מּפני דהּמַרעיב

 .]ומרובה מידה טובה ממידת פורענות, נוהגת מידה כנגד מידה: מ"  ר.).קיא)" (במי שּמְעַּדֵן עצמֹו (חַּיִֽיםּבְאֶ֣רֶץ הַ

 כגון - יש בו דברי הבאיש, ביטול תורה(גם בספר בן־סירא אסור לקרוא : רב יוסף.  ספרי מינים- ספרים חיצונייםאף הקורא ב: ע"ר :ק

 .דורשים ברּבים) כגון מּוסַר ודרך־ארץ(אך דברים טובים שּבֹו ; )אופי לפי צּורת הזקָן־ות תכונניתוח

בעלי :  רב-" ֹוב־לֵ֗ב מִׁשְּתֶ֥ה תָמִֽידוְט ↔) השינוי מזיק, ט"אף שּבתות וי: ל"ריב. לילותה גם: בן סירא(ים עִ֑נִ֣י רָעָּכָל־יְמֵ֣י "[ 

 ↔אִסטניס : ינאי' ר.  טובה↔בעל אשה רעה : חנינא' ר.  כרב משרשיא,להפך: רבא). בהתאמה( בעלי משנה ↔תלמּוד 

 ]. אדיש↔ ּדָאֲגָן: ל"ריב.  אכזרי↔רחמן : יוחנן' ר. דעתו יפה

י בניךָ ככינור נִּועׂש'( מביא רעה לעולם -והקורא פסוקים בבית־מִשּתה לׁשֵם צחוק , כמין זֶמֶר) אפילו משיר־השירים(הׁשָּר פסוקים  .קא

 .")ּתֹ֣ו מַה־ּטֹֽובעִוְדָבָ֖ר ּבְ (" מביא טובה לעולם-) יוםה ןנייעִט על הכוס מ"כגון ביו(והקורא פסוק בזמנו ). ' בו לֵצִיםשמנגנים

" תעַנֶ֣גַע צָרַ֔"אפילו פסוק : רב; שאסור להזכיר ׁשֵם על רוק: יוחנן' ר; ב"אין לו חלק לעוה" רֹפְאֶֽךָ' אֲנִ֥י ה֖ "...לוחשו ּפצע עליורק ה

 .9)אלא להינצל בזכות לימוד תורה, שאינו בעניין מחלה" ( אֶל־מֹׁשֶ֑האוַּיִקְרָ֖"אפילו : חנינא' ר; )לא ׁשֵםל(

לא בכלי : ג"רשב; ומניחים כלי מּתכת על העין להקל כאֵב). בבת אחת; היפוך הּסדר(בשינוי ,  חֹולֶהןטים וממשמשים בבֶכִ סָ, בשּבת[ 

בשּבת ) למצוא אֲבֵדֹות (ׁשֵדִיםואין שואלים ] ).דואינו כצָ; שלא יזיקו(נחשים ועקרבים  ולוחשים בשּבת ל.האסור בטִלטּול

, י קליפת ביצה אין סּכנה"מן ועי ׁשֶ" עהבשאל. משום סּכנה,  אסורתמיד): כן הלכה: רב הונא(יוסי ' ר. ")מִּמְצֹ֥וא חֶפְצְךָ֖("

 .)ששואלים רק בכֵלים(ובשמן שעל היד אין חשש , ובאמצעותם אלּוך שמן שׁשְּסּוויש סּכנה לָ. שמשּקרים, אך אין תועלת

 ".רֹפְאֶֽךָ' אֲנִ֥י ה֖ "כ"ואעפ, ָאׂשִים ואם לא תשמע; "לֶ֔יךָעָים מְּתִי בְמִצְרַ֙יִם֙ לֹא־ָאׂשִחֲלָ֞ה אֲׁשֶר־ׂשַ֤ ּכָל־הַּמַ-... אִם־ׁשָמֹ֨ועַ ּתִׁשְמַ֜ע"

שרק הם ! יבים ייסוריםחב: ואמר) ז"אֱ עולמֹו בעוה"ר שלא קיבל רעתה ברּו( ׂשמח עקיבא' ר; אֱליעזר באו תלמידיו לבקרֹו' כשחלה ר

 עֵׂשָו, ")ֹונִ֖י מִּנְׂשֹֽאעֲּגָדֹ֥ול (" קין -ה ולא בתפילה " באו בדברי טענה ועלילה לקב3. [ה" למוטב ונכנע לקבמנשההחזירו את 

 ).]'נא כל ַאּפָיָא ׁשָוִין אמי-אי לא ענית '(ומנשה ") וא־לְךָ֙  ַאחַ֤ת הִ ההַֽבְרָכָ֨("

בלעם *; :)קב(מנשה *, :)קב(אחאב *,  ירבעם- ב"חלק לעוהלהם אין  שהדיוטות 4-ו  מלכים3:) קד (מנּואנשי כנסת הגדולה * :קא

וקיבל עליו שלא , ונחלש'  המלכים3'-אבהו היה דורש ב' ר:). *זק(וגיחזי :) *קו(אחיתופל *, :)קו(דואג האדומי *, .)קה(

 והוכיחֹו מנשה בחלומו בא ;מחר נפתח בחֲבֵרֵנּו: רב אשי אמר*). .קב; גם הם לא חזרו בהם(ושוב דרש ,  ונרפאלדרוש

                                                                 
 :). שבועות טו( מותר -) א שם"ריטב; כקדחת ויולדת, ב"וכיו(שלא תבוא מחלה או פגע , אך להגן; )גם ללא יריקה; ל"ריב(התרפא בדברי תורה אסור ול 9
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בכולם ַאל : מר בר רבנא לבנֹו *.:)קב (ז"ואמר שּלּו חי בדורו רץ לע) ּבֹוצֵע במקום הּקָׁשֶה שּבַּפַת' המוציא'ולימדֹו שּב(

 :).קד(ב "באים לעוה) מלבד בלעם( שדרשּו שּכולם ישו*:)  קו! (מצא ּדְרֹׁש מה שת-אך בבִלעם , ּתַרבה לדרוש לגנאי

תֹו ּמָראה אֵש מֵַא', ניבט ולא ראה'. ׁשֶבַע ּבֶן־ּבִכְרִי=; שהִתמַכמֵך בבניין, מיכה (=נְבָט ּבֶן) ולשמיים, מריבה בעם;  עםץריב (עָםיָֽרָבְ) א(

וַיְהִי֙ ּבַּדָבָ֣ר הַּזֶ֔ה ", ]) במיםלוקהה שּמֹׁשֶ -וחרטומי פרעֹה ;  צרעת באּמתֹווכן אחיתופל ראה. [ומָרד בדוד, וסבר שהוא ימלוך

שּסָגַר ּפִתחֵי ( שהוכיח את שלֹמֹה -זכה למלכּות     )".ב"לעוה(ּולְהַׁשְמִ֔יד ) ז"בעוה(ם ּולְהַכְחִיד֙ עָ֑לְחַּטַ֖את ּבֵ֣ית יָֽרָבְ

גּסּות־הרוח .  חלץ תפילין בפניו-" הֵרִ֥ים יָ֖ד ּבַּמֶ֑לֶךְ. " ברּביםי הוכיחֹוכ נענשו, )לגבות מס לבת־פרעֹה, החומה שּפָתח דוד

הושיב " ץ הַּמֶ֔לֶךְעַ֣וַּיִּוָ. "םעָ֥ והוא יעמוד וְׁשָ֖בּו אֶל־רְחַבְ בעזָרה םרחבע יֵׁשֵבפן למנוע עלייה לרֶגל  עֲגָלִיםשהציב ה, הִכשילתו

וכי ייתכן : אמר רשע לצדיק(ז "אפילו ע, לכל ציווי שלו ּותחייבות לצִּיוהֶחּתימָם על הת, רשע לצד כל צדיק, יועצים

, פיו הכשילֹו: אביי;  בגלל החתימהחטא כירבעםנטה ויֵהּוא : רבא [םואף אחיה השילוני טעה וחת!). ?שמתכוון ברצינּות

 ).החמירּו" מִ֑יקּועְוְׁשַחֲטָ֥ה ׂשֵטִ֖ים הֶ (" יידקר שהעולֶה:) תענית ל( בדרך לירושלים משמר*והושיב ".] בְדֶּ֥נּו הַרְּבֵֽהעַיֵהּ֖וא יַ"

ם ם יָצָ֣א מִירּוׁשָלָ֑יִ עָ֖וְיָֽרָבְ") נִיתִ֔יךָ עֲת רָצֹון֙ עֵּ֤בְ"ולהבדיל " ּובְיֹ֣ום ּפָקְדִ֔י", "וַּיֵ֥רֶד יְהּודָ֖ה"בוכן , תֹוצרמזומנת ל(ת הַהִ֔יא עֵ֣וַיְהִי֙ ּבָ"  .קב

 חידשּו; כך היתה תורתו של ירבעם, אין בה דופי( מִתְּכַּסֶה֙ ּבְׂשַלְמָ֣ה חֲדָׁשָ֔ה ...צָ֣א אֹתֹ֡ו אֲחִּיָה֩וַּיִמְ) לגמרילהתנתק ממנה כדי (

ּתִּתְנִ֣י : אמרה בת־קול)". טעמי התורה ברורים כשדה; לעומתם כל החכמים כעשבים(ּוׁשְנֵיהֶ֥ם לְבַּדָ֖ם ּבַׂשָּדֶֽה ) בדברי תורה

  ).רת יוסףי דינה ומכישם עינו( מזומנת לפורענות -" ם ׁשְכֶ֑םעָ֖וַּיֵ֥לֶךְ רְחַבְ"  !לְַאכְזָ֔ב לְמַלְכֵ֖י יִׂשְרָאֵֽל! ?ת ּגַ֑םׁשִּלּוחִ֔ים למורישכ

 .:)קג (55 מנשהו, 85אחאב ,  אופנים בספר ויקרא103 דרש ירבעם*

ה ומישראל " כגֹוזֵל מהקב-הנה מהעולם־הזה בלי ברכה הנ. מקל להשליכֹו רחוקבכמּכֶה מַּקל " ם אֶת־יִׂשְרָאֵל֙עָ֤וַּיַּדַ֨ח יָֽרָבְ" 

בכל .  בגלל זהב שהרבית להם עד די חטאּו-" וְדִ֥י זָהָֽב"   ").חָבֵ֥ר הּ֗וא לְאִ֣יׁש מַׁשְחִֽית("וחָבר לירבעם ") ּגֹוזֵ֤ל׀ ָא֮בִ֤יו וְאִּמֹ֗ו("

 .גליועֲ ומירבעם לוקים גם על ;")ירעִ֑קָרְבּ֖ו ּפְקֻּדֹ֣ות הָ", עד החורבן( דורות 24, ")ּובְיֹ֣ום ּפָקְדִ֔י("צרה יש מעט מעוון העגל 

 ".םעָ֖ לֹא־ׁשָ֥ב יָֽרָבְ-בראש בן־יִשי : ושאל ונענה! ונטייל עם דוד בגן־עדן, ר בךזֹחֲ: ה"שּתְפָסֹו הקב -" ַאחַר֙ הַּדָבָ֣ר הַּזֶ֔ה" 

צּ֥ור עָוְהִכְרַּתִ֤י לְַאחְָאב֙ מַׁשְּתִ֣ין ּבְקִ֔יר וְ", ) ׁשֹמְרֹון-הוסיף כרך בישראל שזכה למלכּות כי (בן עמרי ) ז"אב לע, אח לשמיים (ַאחְָאב) ב( :קב

כשאִיים (שאותה כיבד , בזכות אותיות התורה.) מגילה יא; על כל העולם(* שנה 22מלך )". ב"בעוה(זּ֖וב עָ וְ) ז"בעוה(

 ").ׂשֹ֑ותעֲׂשֶ֔ה וְהַּדָבָ֣ר הַּזֶ֔ה לֹ֥א אּוכַ֖ל לַעֱאֶ... ּכֹל֩ אֲׁשֶר־ׁשָלַ֨חְּתָ " השיבֹו-" ינֶ֔יךָעֵמַחְמַ֣ד  "-בן־הדד שייקחו גם את ספר־התורה 

וַּיֹ֨וסֶף . "ז והשתחווה לה"י שלא העמיד בו אחאב ע"אין תלם בא). ֹות של אחאבּלהן הּק" (םעָ֣הֲנָקֵ֣ל לֶכְּתֹ֔ו ּבְחַּטֹ֖אות יָֽרָבְ" 

 לאֱֹהיאחאב ּכָפַר ב: כתב על דלתות שומרון, " אֲׁשֶ֥ר הָיּ֖ו לְפָנָֽיואֵ֔ל מַלְכֵ֣י יִׂשְרָמִּכֹל֨ יִׂשְרָאֵ֔ל לאֱֹהֵ֣י 'יס֙ אֶת־ה֙עִׂשֹ֗ות לְהַכְעֲַאחְָא֜ב לַ

 .ז"קלה שקלי זהב לעבכל יום ׁשָ" אֲׁשֶר־הֵסַּ֥תָה אֹתֹ֖ו אִיזֶ֥בֶל... רַק לֹא־הָיָ֣ה כְַאחְָא֔ב אֲׁשֶ֣ר הִתְמַּכֵ֔ר. "ישראל

 תבֹונָ של (הָרּ֗וחַ וַּיֵצֵ֣א". "ל וְיִּפֹ֖לעַמִ֤י יְפַּתֶה֙ אֶת־ַאחְָא֔ב וְיַ֕' וַּיֹ֣אמֶר ה֗", ½ח כיפרּו לו על "ו להנאת תכיוון שנתן מממונ 

 ".ׂשֵה־כֵֽןעֲוַ) ּדֹבֵ֥ר ׁשְקָרִ֑יםככל , ממחיצתי (אצֵ֖, וְגַם־ּתּוכָ֔ל ּתְפַּתֶה֙ וַּיֹ֗אמֶר, ּכָל־נְבִיָא֑יו ּבְפִ֖י ׁשֶ֔קֶר רּ֣וחַ וְהָיִ֙יתִי֙ אֵצֵא֙)... זרעאליהּיִ

 .ז" שהיה מוחק שמות שּבּתֹורה וכותב תחתיהם ע-" מִתְחַּבֵ֣א בְׁשֹֽמְרֹ֗ון) "בן בתו של אחאב, מלך יהודה (אחזיהו 

: יוחנן' ר, יהודה' ר. 10"ר עָׂשָ֗ה ַאחְָאב֙וַּיַ֤עַׂש אֲׁשֵרָה֙ ּכַאֲׁשֶ֣", .)ברכות י; מּבַת ישעיהו(*בן חזקיהו ) הִנׁשָה את ישראל; נָׁשָה יָּה (מְנַׁשֶּה) ג(

ּונְתַּתִ֣ים לְזַעֲוָ֔ה ", ")ם לְמַלְכּותֹ֑ויִוַיְׁשִיבֵ֥הּו יְרּוׁשָלַ֖... וַּיִתְּפַּלֵ֣ל אֵלָ֗יו וַּיֵעָ֤תֶר לֹו֙ "}, .קא{בייסוריו (*שעשה תשובה , יש לו חלק

ּכַאֲׁשֶ֣ר עָׂשָ֗ה  "22,  שנה55מלך ). שחָטאּו בעקבותיו,  לא תיקן-ולרבנן ; ב והעם לאשׁשָּ" (לְכֹ֖ל מַמְלְכֹ֣ות הָָא֑רֶץ ּבִ֠גְלַל מְנַׁשֶּ֤ה

 .מּפני מידת הדין, ה כמין מחתרת ברקיע לקּבלֹו" עשה לו הקב-' וַּיֵחָ֤תֶר לֹו֙': י"רשב.  בתשובה33-ו" ַאחְָאב֙

שקּולה נשמת צדיק אחד ( 11וא שהרג את ישעיה" י-" ם ּפֶ֣ה לָפֶ֑היִׁשֶר־מִּלֵ֥א אֶת־יְרּוׁשָלַ֖אֲד עַ֛ ּדָ֨ם נָקִ֜י ׁשָפַ֤ךְ מְנַׁשֶּה֙ הַרְּבֵ֣ה מְֹא֔ד "  .:קג

ולבסוף , 1פרצוף היה (מחצו תחתיו למוות ובכל יום הרימּוהּו ונִ,  בני אדם1000 משא ,עׂשה צלם כבד: א"וי, )ככל העולם

 :).צט (ת"לעג לדכעיס בדרשות של והיה נוהג לה*  .)שּתִראה השכִינה ותכעס,  פרצופים4עשה לו 

ּכִי־קָצַ֥ר (" הִכניסֹו לקודש־הקדשים אמֹון, ")ּבַּבַ֗יִת(" בהיכל - מנשה, ")לִּיַ֨ת ָאחָ֜זעֲל־הַּגָג֩ עַ(" העמיד פסל בעליית בית המקדש אחז

; מנשה בא על אחותו, אחז התיר איסור ערווה  ").} היםכונס מי{ּכְהִתְּכַּנֵֽס "ל" וְהַּמַּסֵכָ֥ה צָ֖רָה"', רֵעים '2" הַּמַּצָ֖ע מֵהִׂשְּתָרֵ֑עַ

שביטל העבודה וחתם , אחז(צֵ֣ל עָ ל־ׂשְדֵ֣ה אִיׁש־עַ"    .ׂשרף את התורה: א"וי, בא על אמו להכעיס") הִרְּבָ֥ה ַאׁשְמָֽה("ואמֹון 

, ָאמֹון(לָ֤ה כֻּלֹ֨ו׀ קִּמְׂשֹנִ֗ים עָ֮וְהִּנֵ֨ה , )ס את הּמִזּבחרחק הׁשֵּמֹות והָשּמָ, מנשה(ל־ּכֶ֗רֶם ָאדָ֥ם חֲסַר־לֵֽב עַוְ, בַ֑רְּתִיעָ) את התורה

נו ביד, איננו זקוקים לֹו: ה"שּכיסה עצמו מֵאֹור הקב, יהויקים( פָנָ֣יו חֲרֻּלִ֑ים ּסּ֣וּכָ, )ת"ס וׂשרף ,שעלּו על המזבח קּורֵי עּכביׁש

וְרָגַ֥ז , אִיׁש־חָכָ֗ם נִׁשְּפָט אֶת־אִ֣יׁש אֱוִ֑יל"   )".שנחרב הבית בימיו, דקיהוצ(וְגֶ֖דֶר אֲבָנָ֣יו נֶהֱרָֽסָה , )יִם שּמאירזְהַב ּפַרְוָֽ

     אמנם )". לאלוהי האויבזה וזה עבדּו(וְאֵ֣ין נָֽחַת )  את האדומייםאמציהונתן ביד (וְׂ֝שָחַ֗ק )  ביד מלכי אֲרםאחזנתן את (

: רב יוסף. }מנשה{אך אין אב מזכה בנֹו (שּבֵן מְזַּכֶה ָאבִיו , יֹאשיהוחזקיהו ו, לכבוד בניהם, ב" לעוהחלק יש ולָאמֹון לָאחָז*

                                                                 
 :).ב קט"ב(' תולין את הקלקלה במקולקל'ש, "ׁשֶּ֜הנַּבֶן־מְ"יהונתן בן ּגֵרׁשֹם ,  הּכתוב אף תלה בו את כהן פסל מיכה10
 :).יבמות מט(וניסרוהו , עֵץׁשֵם ונבלע בישעיהו ואמר ; סתירות מדברי מֹשה על ן אותוד 11
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: מ"ר ).}.קד{ "כֹובֵֽס הׂשְדֵ֥"; כיסה ראשו בכלי כובסים: א"וי, שּכשעבר לפניו כבש פניו, לאחז היתה בושת־פנים מישעיהו

 .ואין נידונים בגיהנם) ב"בעוה( לא יִחיּו -" 'ינֵי העֵׂש הָרַע ּבְעַוַּיַ"ומלכי ישראל שנאמר בהם ,  ואחז מיהודהואחזיה

, וכן רצה בגלל דור צדקיהו.  מָנעהוזכות דורו, ")ּבְרֵאׁשִ֗ית מַמְלְכּ֛ות יְהֹויָקִ֥ים ("וָבֹ֔הּו־תֹ֙הּו֙ ה להחזיר העולם ל" רצה הקביהויקיםבגלל 

 .א ׁשֵם שמיים"וי, ז" חקק על אּמתֹו ׁשֵם ע- )יהויקים ("לָ֔יועָוְהַּנִמְצָ֣א "  ). שלא מחה-" ׂש הָרַ֖עעַוַּיַ֥("ונמנע בגלל צדקיהו 

בזה (כיוון שלא נקבר , ב"יש לו חלק לעוה.). *ק כו"מו; "הָיּ֨ו צָרֶ֤יהָ לְרֹאׁש֙"מ רקהתרגז (ׂשרף השמות שבמגילת ירמיהו *

 ).}.קד{ו ׂשָרפה אותה ואשת, חייא בר אבויה לא הצליח לקברּה' ר'; ועוד אחרת} נְקמה{זאת 'על גולגלתו כתוב . התכפר

 :). יסוטה(ב "א שאף לעוה"וי;  מגיהנםד העלהּווִּדָאך * ,")וַיְמִיתֻֽהּו וַּיַּכּ֥ו אֶת־ַאבְׁשָלֹ֖ום("ב " אין חלק לעוהאבשלוםל: מ"ר

לא תמצא אשתך (רַ֥ב ּבְָאהֳלֶֽךָ וְ֝נֶ֗גַע לֹא־יִקְ) חלומות והִרהּורים רעים; יצר הרע(ה עָ֑לֹא־תְאֻּנֶ֣ה אֵלֶ֣יךָ רָ: "ּבֵרֵך דוד את שלֹמֹה[ 

ּכִ֤י בִ֣י : "ה"והקב, ..."ּכִ֣י מַלְָאכָיו יְצַּוֶה־ּלָ֑ךְ: "רכתואמו ּבֵ, )"בן או תלמיד שמקלקל תלמּודֹו ברּבים; נדה בשּובךָ מהּדרך־ספק

 ).]צדיקים כדוד ונחמיהמלבד ( למעלה כן הואטה למַ) אּוׂשנ(נעשה רָש ה -" אֹורָ֑םים עִ֣ מֵרְׁשָ וְיִּמָנַ֣ע "[  ]...".חָׁשַק וַאֲפַּלְטֵ֑הּו

ׁשָנֹו התערב עם עֲ.  פסל מיכה-" צָרָ֗ה) סּוף(בַ֨ר ּבַּיָ֜ם עָוְ . " שּפִּתֹו מצּויה לעוברי דרכים-ב " באלו שאין להם חלק לעוהמיכהלא נמנה 

שמרחיקה , טעימת אורחיםגדולה [  .לא מחו' שבכבוד ה, על זה נענשו בפילגש־בגבעה).  מיל3מרחק (עשן המשּכן 

ומַשרה שכינה על נביא הּבעל , )מיכה(עלימה עין מרשעים מַ, ")לָֽחֶם וְיֹ֥אכַל לֹ֖ו ןקִרְאֶ֥", יִתרֹו(מקָרבת , )עמון ומואב(קרובים 

 ).]שאול ובניו, לּו נתן יהונתן לדוד לחם לא נהרגו העיר נוב (ושגגתּה כזדון, )שהשיב את עדו הנביא(

:  רב-" הֹ תֹ֡נְכֹ אֶת־ּבֵ֣ית םוַּיַרְאֵ֣("ובשל כך אכלּו אצלֹו שליחֵי מלך בבל ,  את עצמו נכשל לבקש אות מהּנָביאחזקיהו בגלל ששיבח .קד

 ).כמזמין גוי לביתו ומשרתֹו(ובזה גרם גלּות לבניו , )כלי נשק מּמתכת חזקה: יוחנן' ר; גנזיו: שמואל; אשתו השקתה אותם

 יר֙עִהָ ,)"וַּיִׁשְּכֹן֩ יִׂשְרָאֵ֨ל ּבֶ֤טַח ּבָדָד֙ "תחת ( בָדָ֗ד יָׁשְבָ֣ה ) שעברו על התורה-ב "סדר הקינות לפי א.  שעברותֹותרֵהּכ, 36 (=׀האֵיכָ֣"[ 

אלא כאשה שהלך בעלּה , לא אלמנה( ּכְַאלְמָנָ֑ה הָיְתָ֖ה ,) כדי להרבות בנים,מבוגר ולהפךלהיו משיאים צעירה ( םעָ֔ רַּבָ֣תִי

 שבויים שאמרו זה לזה פרטים 2-ומעשה ב; בכל מקום נעשים ׂשרים לאדוניהם( ּבַּמְדִינֹ֔ות ׂשָרָ֙תִי֙ בַּגֹויִ֗ם ּבָ֣תִירַ, )ל ויחזור"לחו

 ".לָמַֽס הָיְתָ֖ה) חררּוווש; הבשר והיין, וזיהו את מקור השֹובֶה, על מׂשּאֹו ועל מנהיגיו, על הּגָמל ההולך לפניהם

כוכבים ; הּבוכה בלילה קולו נשמע; שּבכּו לחינם בחטא המרגלים, באב' ליל ט( ַּבּלַ֗יְלָה) תי המקדש ב2על ( תִבְּכֶ֜ה ֹוּבָכ֨"  :קד

כאשה הבוכה על בעל , ערּותנַ־לַחּות (חֱיָּ֔הלֶ לעַ֣ תָּה֙עָוְדִמְ ,)}ּגַ "של ר ֹונּתכֶכׁשְ{כ "השומעֹו בוכה ג; ומזלות בוכים עמו

לֹ֣וא .  ") המציק אינו עייף-" לַאֲׁשֶ֣ר מּוצָ֣ק לָּה֒ ף֘עָלֹ֣א מּו(" הּמֵצֵר לישראל נעשה ראש -" הָיּ֨ו צָרֶ֤יהָ לְרֹאׁש֙  ".")נעוריה

 מִּמָרֹ֛ום ׁשָֽלַח־" "ׁשּגָפְרִ֣ית וָאֵ֑", כסדום, עׂשּוני כעֹוברי דת (ּכָל־עֹ֣בְרֵי דֶרֶךְ֒) 'לא עליך'מּכאן שהמסּפר צרתֹו יאמר (אֲלֵיכֶם֘ 

 סִּלָ֨ה כָל־ַאּבִירַ֤י׀.  "")ּבִׁשְּלּ֖ו יַלְדֵיהֶ֑ן הָיּ֤ו לְבָרֹות֙ (" אך ריחמו נשים על שכנותיהן "חַּטַ֖את סְדֹ֑םּמִ֔י מֵעַן ּבַת־ֹו֣ עֲ וַּיִגְּדַל֙. "")"אֵׁ֥ש

 . שהמרגלים אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם-) ד-בפרקי ב(' ל־ע'  הוקדמה אות פ )".הכמטבע שנפסלה צורת(

 ].")מלמדי תינוקות; דיינים (לֹ֣א קָרָֽאּו' ה֗ ,)ם הגזּול של ישראל טועם טעם לחםחמָרק האוכל מּלַ(כְלּו לֶ֑חֶם ּמִי ָא֣עַאֹכְלֵ֣י " 

 !?ַאּתָ֣ה תִבְחַ֣ר וְלֹא־ָא֑נִי!... ?ְּמךָ֬ יְׁשַלְמֶָּ֨נהעִהַֽמֵ: עד שאמרה, ש מהשמיים ולבת־קוללאֵ,  לדמות אביוולא שעּו, )שלֹמֹה (1 להוסיףרצו 

 ימְחֹקְקִֽיְ֝הּודָ֗ה , )ירבעם(וְאֶפְרַיִם מָעֹ֣וז רֹאׁשִ֑י  ,וְלִ֬י מְנַׁשֶּ֗ה ,)אחאב(ד׀ עָ֨לִ֤י גִלְ! "ב" לעוהבאים) מישראל( יםאמּורה כל: רשּושדיש 

 .")עלי להשלים בינם לבין דוד (יעִעָֽלַ֗י ּפְלֶׁ֣שֶת הִתְרֹעָ֝, )דואג(לִ֑י עֲדֹום ַאׁשְלִ֣יךְ נַל־אֱעַ ,)חזייּגֵ(מֹוָא֤ב׀ סִ֬יר רַחְצִ֗י , )אחיתֹפל(

שבו והודו כשהׂשִּיגּום אֲבֹתֵיכֶ֑ם : והשיבם(' !?חְיּֽולְעֹולָ֖ם יִ הַ -והנביאים שלא חטאו ':  רב-" מְׁשֻבָ֣ה נִּצַ֑חַת "השיבּו, מול תוכחת הנביא[ .קה

וכשתשובו " תֵיכֶם֙ נִמְּכַרְּתֶ֔םֹונֹעֲּבַ", והשיב ('? במה קשורים לאדון הראשון-עבד שנמכר ואשה שגורשה ':  שמואל.)הּצרֹות

 ].'!הָ֥יו יֹורֶּֽנּולאֱֹ, היצר שולט בנו': ח" רבב).מה שקנה עבד קנה רּבֹו, "בְּדִ֔יעַלֶךְ־ּבָבֶל֙ נְבּוכַדְרֶאּצַ֤ר מֶ"ולכן נקרא : ל"ר; תּושבּו

 .12:)צא; לעבודת ישראל". *יםהִֽלאֱֹׁשְכֵחֵ֥י "מִ חוץ(יש : יהושע' ר; ")לִׁשְאֹ֑ולָה ּכָל־ּגֹ֝ויִ֗ם("ב "אין חלק לעוה: אליעזר'  ר- גוייםסתם ל

, )"ּבְנֹ֣ו בְעֹ֔ר", קטן מּבְנֹו בנבּואה.  ׁשְמֹו,לָבָן הָאֲרַּמִי =;2 ,יִםתַעָן ִרׁשְּכּוׁשַ=; ּבנֹו בא על בהמה-(ּבֶן ּבְעֹור ) ּבִּלָה עם; בלֹא עם (ּבְִלעָם) ד(

 . יהושע' כר.13'ּמִ֑יעַהִנְנִ֥י הֹולֵ֖ךְ לְ -ואם לא , ּותְהִ֥י ַאחֲרִיתִ֖י ּכָמֹֽהּו -ׁשָרִ֔ים ּתָמֹ֤ת נַפְׁשִי֙ מֹ֣ות יְאִם '

 בַאּמָתֹו ּקֹוסֵ֑ם -" ינָֽיִםעֵנֹפֵ֖ל ּוגְלּ֥וי ").   "יִןעָֽׁשְתֻ֥ם הָ("ועיוור בעין אחת ; ")ׁשְפִיפֹ֖ן"אך שמשון ; "וַּיֵ֖לֶךְ ׁשֶֽפִי("חיגר ברגל אחת  

 ").ּבֵ֣ין רַגְלֶ֔יהָ ּכָרַ֥ע נָפַ֖ל("בא על אתונו : מר בר רבנא; .)קו(כשהסתלקה נבואתו ") *ל־הַּמִּטָה֙עַוְהָמָן֙ נֹפֵ֔ל "}; :סה {אוב*כמו (

הֲׁשִבֹתִ֤י אֶתְכֶם֙ לִ֤ינּו פֹה֙ הַּלַ֔יְלָה וַ ".'זאב'כנגד ה' כלבים'ועתה שילבו כוחות שני ה, תמיד היו אויבים" זִקְנֵ֤י מֹוָאב֙ וְזִקְנֵ֣י מִדְיָ֔ן" 

כדברי ( כמלכּות בלי כתר -  חוצפה ).אין סיכוי(חזרו ושרי מדיין , "םעָֽ ם־ּבִלְעִוַּיֵׁשְבּ֥ו ׂשָרֵֽי־מֹוָא֖ב , אֵלָ֑י' ּדָבָ֔ר ּכַאֲׁשֶ֛ר יְדַּבֵ֥ר ה֖ 

 ").ךְ אִּתָ֑םקּ֖ום לֵ֣ "↔" ּמָהֶ֑םעִלֹ֥א תֵלֵ֖ךְ (" מועילה אפילו כלפי שמיים -) ּבְנֵ֥י צְרּויָ֖הדוד על 

                                                                 
 :).]קי(להלן ; מודים שלבניהם הקטנים של רשעיהם אין חלק    [).:עבודה זרה י(בעושה מעשה עׂשָו " ׂשָ֔ועֵוְלֹא־יִהְֶי֤ה ׂשָרִיד֙ לְבֵ֣ית ", וכך השיב רבי לשאלת אנטונינוס 12
 ).י"ורש. גיטין נז. שבעצתו הוכשל העם בזנּות, מידה כנגד מידה(נידון בשכבת־זרע רותחת ש, אמר לאונקלוס באוב 13
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שאלוהו ׂשרי בלק .] ובאברהם היתה זו אהבה[נאה מקלקלת את השורה ׂשִ -" אֶת־אֲתֹנֹ֑ו) בעצמו(ּיַחֲבֹׁ֖ש ם֙ ּבַּבֹ֔קֶר וַעָ וַּיָ֤קָם ּבִלְ"  :קה

 )!".מעׂשה אישּות בלילה(סְּכַ֔נְּתִי  הַֽהַסְּכֵ֣ן הִ...מֵעֹֽודְךָ֙... הֲלֹוא֩ ָאנֹכִ֨י אֲתֹֽנְךָ֜"ה אמר האתון ו,ושיקר, למה אינו רוכב על סוס

כשמחווירה כרבולת התרנגול , בכל בוקר}; .ברכות ז{ שעה 1/58888=, כמאמרֹו(*כעסֹו רֶ֨גַע׀  אימתי -" לְיֹ֑וןעֶת עַוְיֹדֵ֖עַ ּדַ֣" 

 .] ראוי לנצל רגע זה אף לקלל מיןאין". ['ת צִדְקֹ֥ות הֽעַ ן ּדַ֖עַלְמַ֕"...; 'ם הֽעַ֖לֹ֥א זָ באותם ימים . לקלל בו את ישראל, )לגמרי

 .א חַּכָה"וי, א מלאך" י-)" שלא יוכל לקלל (םעָּ֑דָבָ֖ר ּבְפִ֣י בִלְ' וַּיָׂ֧שֶם ה֛" 

   ). לִשמםבואי(וק בתורה ובמצוות אף שלא לִשמם ומכאן שיש לעס, 14 רּותֹוזרע קרבנות שהקריב ּבָלָק יצאה מ42בׂשכר  

כאלישע , ובתלמידו(שאין אדם מקנא בבנֹו :  רב יוסי בר חוני-"  מִׁשְּמֶ֔ךָ וִיגַּדֵ֥ל אֶת־ּכִסְאֹ֖ו מִּכִסְאֶ֑ךָלֹמֹהׁ֙שְהִ֜ים אֶת־ׁשֵ֤ם לאֱֹיֵיטֵ֨ב ["

 .]'מֵעֵין שמך'אלא , לא ממש: רבה בר מרי). וכיהושע

, ת שכינהיישלא יהיו בתי כנסת ומדרש ושר,  לקללמּבִרכותיו מובן מה רצה -..." קֹ֑ב מִׁשְּכְנֹתֶ֖יךָ יִׂשְרָאֵֽלעֲמַה־ּטֹ֥בּו אֹהָלֶ֖יךָ יַ" 

חוץ מּבתי כנסת ומדרש , ברכותיו ׁשָבּו לִקללהו . חזקה ושלטון נישא גם על גוייםיציבה ושושלת מַלכּות ו, זיתים וכרמים

ּכַאֲׁשֶ֨ר יָנּ֣וד "אחיה השילוני קילל את ישראל (הֵ֑ב י אֹועֵ֣נֶאֱמָנִים ּפִצְ "  .")לִבְרָכָ֑ה} 1={אֱלֹהֶ֧יךָ ּלְךָ֛ אֶת־הַּקְלָלָ֖ה ' וַּיַהֲפֹךְ֩ ה֨("

 )". שרוח־דרומית עוקרת"ּכַאֲרָזִ֖ים"ם רכָבלעם שּבֵ (ּתָרֹ֗ות נְׁשִיקֹ֥ות ׂשֹונֵֽאעְוְ֝נַ , )ת"וכותבים בו ס,  שנשאר במקומו"הַּקָנֶה֘ ּבַּמַיִם֒

 .ברח יִתרֹו מפני עצת פרעֹהכי ?  מי הושיבךָ עִמם- " אֵיתָן֙ מֹוׁשָבֶ֔ךָ)...יתרֹו (וַּיַרְא֙ אֶת־הַּקֵינִ֔י"  .קו

אוי לאומה שּתְנּסה להפריע לפדיון : יוחנן' ר). כפרעֹה וחירם(עושה עצמו אלוּה אוי לָ: ל" ר-" אֹ֕וי מִ֥י יִחְיֶ֖ה מִׂשֻּמֹ֥ו אֵֽל" 

 .")ישעבדו (בֶרעֵּ֑נּו־עִוְ) עד שם יַהרגו(ּו ַאׁשּּ֖ור ּנ֥ עִוְ) רומאים(מִּיַ֣ד ּכִּתִ֔ים ) ספינות גדולות(וְצִים֙ .  "ה יעשה לישראל"שהקב

יהודי ל לקרוא, ה בחוץנָזקֵ, ובהם זונות,  אוהליםלעשות)": בלשון נקייה, להפך (ּמְךָ֖עַם הַּזֶ֛ה לְעָׂ֥שֶ֜ה הָעֲצְךָ֔ אֲׁשֶ֨ר יַעָ֣לְכָה֙ אִי" 

, כשרצה לבוא עליה. שוב ושוב משקה אותו יין עמוניוכשבא , ונכנס וקונה, )תציע מחיר זול(וצעירה בפנים , לקנות פשתן

 ").וַּיִהְיּ֥ו ׁשִּקּוצִ֖ים ּכְָאהֳבָֽם("...ויכפור בתורה ) בפיעור(דרשה שיעבוד לפעור 

 -" םעָ֔קְרֶ֣אןָ לָוַּתִ]. "רפיון ידיים, "רְפִידִים"וכן חלק ב[שעסקּו בשטּות : יהושע' ר; זה ׁשְמּה: אֱ" ר-" וַּיֵׁ֥שֶב יִׂשְרָאֵ֖ל ּבַׁשִּּטִ֑ים" 

 ).וכן ביעקב ובשלֹמֹה(לשון צער " ׁשֶבוַּיֵ"כל : יוחנן'   ר.נעשו בעלי קרי: יהושע' ר; נִקרּו לפניהם ערומות: אֱ"ר

ו בו עש -" םּבַחֶ֖רֶב אֶל־חַלְלֵיהֶֽ" . מישראל שמתו בעצתֹו24,000 הלך לקחת ׂשכר על -" םעָ֣ וְאֵת֙ ּבִלְ... וְאֶת־מַלְכֵ֨י מִדְיָ֜ן הָרְגּ֣ו" 

 :).קו(בעצת פרעֹה כבר שהיה שותף , הרבה מזה: סימאי' ר; )כתוב בפנקסֹו (33מת בגיל : חנינא' ר.   מיתות בית־דין4

 ". יִּתָצְךָ֪ לָ֫נֶ֥צַחלאֵּ֘גַם־", )'יוַ'ומשּסרח זה אמר עליו , ה דאג"בתחילה הקב', דויג'כתוב גם  (דומי האֲגאֵֹוּד) ה( :קו

מִגּדָל ' הלכות פסוקות בדין 300 (ַאּיֵ֖ה סֹפֵ֥ר אֶת־הַּמִגְּדָלִֽים) ו"ק(ַאּיֵ֣ה ׁשֹקֵ֔ל ) אותיות התורה(ַאּיֵ֤ה סֹפֵר֙ ", היה גדול בתורה 

 ").לֵי־פִֽיךָ עֲׂשָּ֖א בְרִיתִ֣י וַּתִ("אך כל תורתו היתה מן הׂשפה ולחוץ )". 'העומד באוויר

 לשון־הרעבר עליו ביד*, ):זבחים נד; "קִנְַא֣ת ּבֵיתְךָ֣ אֲכָלָ֑תְנִיי־ּכִ("מקום הּמִקדש ) שמואלעם (קינא בדָוִד שהצליח למצוא * 

ךָ ה־ּלְמַ"? בתורה"  הַּגִּבֹ֑ור,העָרָמַה־ּתִתְהַּלֵ֣ל ּבְ: "ה"אמר לו הקב:). יבמות עו(ודרש לפסלֹו מהּקהל  *:)צג(שיקנא בו שאּול 

 ?שות רוצח ולשון־הרעמה אתה דורש בפר" ?לְסַּפֵ֣ר חֻּקָ֑י

 בנים לאל (וְׁשֵרֶׁשְךָ֙ מֵאֶ֖רֶץ חַּיִ֣ים סֶֽלָה) לא יֹאמרו שמועות בשמו(יַחְּתְךָ֣ וְיִּסָחֲךָ֣ מֵאֹ֑הֶל   "...,ב" מהעוהדוד התפלל לטורדו 

כן : אמי' ר!" לאֵּֽבִטְנֹ֗ו יֹורִיׁשֶּ֥נּו מִ֝" :וביקש, ")כשּיִשכחנה ( וַיְקִאֶּ֑נּו,ּבָלַע) תורה(חַ֣יִל "ונענה , ה ימיתֹו"ביקש שהקבו ;)"חכמים

 : רב אשי.)ולפזר עפרֹו בבתי כנסת ומדרש, לשרוף נִשמתו, להשכיח תלמודו,  מלאכי־חּבלה3באו . "יָמּות ּבְאֵ֣ין מּוסָ֑ר("היה 

 )".כשנענש (לָ֥יו יִׂשְחָֽקּועָוְ) בתחילה(וְיִרְאּ֖ו צַּדִיקִ֥ים וְיִירָ֗אּו  "...").הִ֝צְמַּ֗תָה("הצטרע 

מּיָמָיו לא  *").אֹוכֵ֣ל לַחְמִ֑י("ולבסוף תלמידֹו ") יַחְּדָו נַמְּתִ֣יק סֹ֑וד("כ חֲבֵרֹו "אח, "יעִַֽאּ֝לּופִ֗י ּומְיֻּדָ"בתחילה קראֹו דוד רּבֹו , אֲחִיתֹפֶל) ו(

 :).קא;  של בת־שבע נכדתואך הרמז לבנּה(הוא יִמלוך  וסבר שתֹוּמָראה צרעת בַא*:). ברכות נה;  רעדםכא(ראה חלום רע 

בלימודיהם ). במרד אבשלום (33 בן 15ואחיתופל בימי דוד ונחנק, 34דואג בימי שאּול ומת בן ; אחיתופל לא נפגשוודואג  

ּתחילה ומִ") *לִירֵָא֑יו' סֹ֣וד ה֗"ו" (יִרְאֶ֥ה לַּלֵבָֽב' וַה֖"ש'; מִגּדָל באוויר' שאלות בדין 400אף ששאלּו , לא הצליחו לכוון להלכה

 :).חגיגה טו(היתה רשעּות בלִּבָם 

) ואשתו(רֶב וַּיָ֨קָם ּדָוִ֜ד עֶ֗ת הָעֵ֣לְ . "ּוּנּסֶנַאף שהודיעֹו במה יְ;  ונכשל"וְנַּסֵ֑נִי' ּבְחָנֵ֣נִי ה֣" ביקש ּדָוִדש, נסיוןַאל יביא אדם עצמֹו לידי : רב[ .קז

דוד זרק .  ומכוסה גיגית16"מִתְקַּדֶׁ֖שֶת מִּטֻמְָאתָּ֑ה" חופפת ו אשה"ל הַּגָ֑געַ֣מֵ. ")" וזו טעּות.להשקיט היצר, ביום (ל מִׁשְּכָבֹו֙עַ֤מֵ

                                                                 
 )..סוטה מז(בידי ּדֻּבֵי אֱלישע  הילדים 42וכוונת־הקללה שלו התגשמה בהרג  14
 ַאל - ֹו לבניותָאּוָצַ .:)סוכה נג(אמר לו אחיתופל שמותר ואף שבסוף ; כפי שקילל דוד את היודע האִם מותר לכתוב ׁשֵם על חרס ולהשליך לתהום הגואה להַּנִיחֹו ושותק 15

 ..)ב קמז"ב(אם בחג־השבועות מעונן חלקית זִרעּו חיטים ; ַאל תמרדּו בבית דוד; תהיו במחלוקת
 .). קיג(פסחים . משום מעשה זה שהיה, )ה במקום מגולה בפרהסיךלעשות דברי (תבגנּואל תרבה : ל"ריב 16
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, )נקי(צְרַפְּתַ֥נִי בַל־ּתִמְצָ֑א  "וזה.  17..."וַּיִׁשְלַ֣ח ּדָוִ֔ד. "וראה, גיגית ושברּהופגע ּבַ, ")נּ֗ודִי הַרְכֶ֥ם צִּפֹֽור("טן הׂשּהוא ,  בציפורחץ

 ").}! שותתמיאין ד {וְלֹא־דָּֽמּו} בׂשרי{קָֽרְעּ֥ו ("...הרבה  ולעגו לו על זה ."בָר־ּפִֽיעֲל־יַזַּ֝מֹתִ֗י ּבַ) מי ייתן(

לְךָ֤ לְבַּדְךָ׀ : "רבא . אלא שהקדים את הזמן ועשה באיסור, ")ּכִי־אֲנִי לְצֶ֣לַע נָכֹ֑ון("בת־שבע מימי ּבְראשית לו ראויה היתה  

 .אלא שלא יאמרו שניצחתיךָ,  יכולתי לכוף יצרי-" בְרֶ֗ךָ ּתִזְּכֶ֥ה בְׁשָפְטֶֽךָן ּתִצְּדַ֥ק ּבְדָעַלְמַ... חָטָאתִי֘

ּגַ֤ם מִּזֵדִ֨ים׀ ; נַּקֵֽנִי) זדונות(מִּנִסְּתָרֹ֥ות ; מִי־יָבִ֑ין) שגגות(ׁשְגִיאֹ֥ות ", דוד ביקש מחילה ונסלח מעט מעט: ירידוסתאי מּב' ר 

ורק לזו !)" מְחק פרשה זו מן המקרא(ָא֣ז אֵיתָ֑ם ; )לא יִדרשו בחטאִי חכמי הדורות(לּו־בִ֣י ַאל־יִמְׁשְ; עַבְּדֶ֗ךָחֲׂשֹ֬ךְ ) בפרהסיה(

: רב   .וקיבל עליו. אלא בייסורים, ונענה שאי אפשר!  מְחל לי על אותו עוון לגמרי-" וְ֝נִּקֵ֗יתִי מִּפֶׁ֥שַע רָֽב. "ה"סירב הקב

חֶ֣ה ַאׂשְ(" נשותיו 18אך לא קיפח עונת ;  והסנהדריןשכִינהוהסתלקו ממנו ...") נִי בְאֵזֹ֣ובּתְחַּטְאֵ֣"(וְׁשִׁשָּ֣ה חֳדָׁשִ֑ים הִצטרע דוד 

שּבחנוכת המקדש סירבו ; י שלֹמֹהימֵונענה שּב, " אֹ֗ותעֲׂשֵה־עִּמִ֥י"ביקש .  שנמחלכ ביקש ונענה" ואח").בְכָל־לַיְלָה מִּטָתִ֑י

 ."בְּדֶֽךָעַ ּדָוִ֥יד זָכְרָ֕ה לְחַסְדֵ֖י"עד שאמר , השערים להיפתח

כשאבשלום , בכל העם' שלא יתחלל ׁשֵם ה, ")ׁש אֲׁשֶר־יִׁשְּתַחֲוֶ֥ה ׁשָ֖םד־הָרֹ֔אעַ("ז "במרד אבשלום רצה דוד לעבוד ע: רב 

 ]).ן סֹורֵ֣ר ּומֹורֶ֔הּבֵשסמוך לה  (אֵׁ֖שֶת יְפַת־ּתַֹ֑ארשנשא , שיש סיבה לענשֹו, חּוׁשַי הארכי אמר לו. יהרגנו

, ריפא במֵי־הירדן את נעמן מּצָרעתֹו.  שרצים8-אלישע דרש ב.).  ק; "אֲׁשֶר־הֶחֱיָ֥ה אֱלִיׁשָֽע("שקרא לרּבֹו בשמֹו , נענש. *ּגֵיחֲזִי) ז( :קז

הַּכֶ֙סֶף֙ "{ ' שרצים8 'כרׂשז "בעוה ת לָקַ֤חַתעֵ֞הַ(לעולם  ֹו אלישע בצרעתקיללו; והלך גיחזי ולקחּה, וסירב לקבל תמורה

ירבעם ־ ּתָלה עגל:א" י- שהחטיא את הרּבים,  גיחזיבסיר ו;בֹוישלה "וַּיָבֹ֤א אֱלִיׁשָע֙ ּדַּמֶׂ֔שֶק" !).}?..." ּבְגָדִ֔ים וְזֵיתִ֤יםוְלָקַ֣חַת

 . ")ּוצַ֥ר מִּמֶּֽנ... ה־נָ֣א הַּמָקֹ֗וםהִּנֵ (" מָנַע תלמידים מאלישע:א"וי'; לא יהיה'ו' כיאנֹ' חקק בפיו ׁשֵם ואמר :א"וי; מגנטביר ובאו

עולם תהא ׂשמאל  לְ,ומכאן. שהחטיא, וכשהתרצה סירב ישו,  וסירב לקבלו, ידיים2-דחהו יהושע בן פרחיה ב,  ישווכן[

 .   בניו3- גיחזי ו-" יםעִ֖ה אֲנָׁשִ֛ים הָיּ֥ו מְצֹרָעָ֧וְַארְּבָ]  ".ילד ואשה,  ביחס אל יצר התשמישכןו: ג"רשב. דוחה וימין מקרבת

 . לפניו לא היה חֹולה שנרפא".אֲׁשֶ֥ר יָמּ֖ות ּבֹ֑ו"שלישי הו; ת גיחזיעל דחִּיַ" אֶת־חָלְיֹ֔ו"; הילדים 42על הֲמָתַת " לָ֣הוֶאֱלִיׁשָע֙ חָ " 

 

; "}אין נִשמָתָם חוזרת לנַּדָנָּה: א"ד. רוח, דין {א־יָדֹ֨ון רּוחִ֤ילֹ ("ואינם קמים בתחיית־המתים לדין , ב" אין חלק לעוהדֹור הַּמַּבּולל

 ").רּוחֲכֶ֕ם אֵׁ֖ש ּתֹאכַלְכֶֽם("נִשמָתם תשוב לגּופם והיא תׂשרפם : יֹ"מנחם בר' ר"). ים ּבַּמִׁשְּפָ֑טעִׁשָלֹא־יָקֻ֣מּו רְ"; "וַּיִּמָחּ֖ו... ּיִ֜מַחוַ"

בשל : יוסי' ר. )'ות מעייננויש ל'(טובתו כָפרּו ב ו;..."ּבָּתֵיהֶ֣ם ׁשָלֹ֣ום מִּפָ֑חַד ",ה" הקבמאתתגאו בשל הטובה והשפע הִ  .:קח

 3" (יְנֹת֙ ּתְהֹ֣ום רַּבָ֔העְּכָל־מַ "←" ת הָָאדָ֖םעַּ֥בָ֛ה רָרַ : "יוחנן'  ר.)ּדומים(ונידונו במים , ")מִּכֹ֖ל אֲׁשֶ֥ר ּבָחָֽרּו("...גלגל־העין 

לבסוף כל מין ׁשָב ; "ּדַרְּכֹ֖והִׁשְחִ֧ית ּכָל־ּבָׂשָ֛ר אֶת־("ואדם עם הכל ,  הִרביעּו מינים שונים).בגדר ובבירם, בטבריה, נשארו

כל מ"). דֵי רָֽגֶלעֲנָ֝כֹ֗ון לְמֹ֣ו(" ועבים כשכבת־זרע ")וַּיָׁשֹּ֖כּו הַּמָֽיִם("ונידונו במים רותחים ; )חוץ מעוף התושלמי, למינֹו

 קָ֖ם לְמַּטֵה־רֶׁ֑שַע )עצמו (הֶחָמָ֥ס׀"וכבר , )"מָלְָא֥ה הָָא֛רֶץ חָמָ֖ס מִּפְנֵיהֶ֑ם וְהִנְנִ֥י מַׁשְחִיתָ֖ם"(גזר־דינם נחתם על הגזל , החטאים

 .")"'ינֵ֥י הֽעֵמָ֥צָא חֵ֖ן ּבְ"אך , גם על נֹחַ נגזר( וְלֹא־נֹּ֥הַ ,)הווייתם (וְלֹ֧א מֵהֲמֹונָ֛ם וְלֹ֥א מֶהֱמֵהֶ֖ם) תועלת(לֹא־מֵהֶ֞ם :) ה"ואמר לקב(

היה . ש בדורות אחרים"כ: ל"ר; )בית יין בין חומץכחָ(ולא בדורות אחרים : יוחנן'  ר-" רֹתָ֑יו צַּדִ֛יק ּתָמִ֥ים הָיָ֖ה ּבְדֹנֹ֗חַ אִ֥יׁש" 

ּתְקֻּלַ֣ל חֶלְקָתָ֣ם ("וְיהיו קללה לּכֹל ") ל־ּפְנֵי־מַ֗יִםעַקַֽל־הּ֤וא׀  ("פגריהםה מּבּול ויציף "פן יביא הקב, מוכיחם שיעשו תשובה

 ).'נוכל לחַּפֹות הקרקע'". ׁשְּתּ֣ות ׁשַאֲנָ֑ןעַּוז לְלַּפִ֣יד ּב֭(" וביזוהו, אמר דברים קשים כלפידים"). ּבָָא֑רֶץ

 לָהעְ וְאֶל־ַאּמָה֙ ּתְכַּלֶּ֣נָה מִלְמַ֔,)אבנים טובות ומרגליות להאיר (ׂשֶ֣ה לַּתֵבָ֗העֲצֹ֣הַר׀ ּתַ)... חלקּו מהו (צֵי־גֹ֔פֶרעֲׂשֵ֤ה לְךָ֙ ּתֵבַ֣ת עֲ" 

ה עָ֥מִּכֹ֣ל׀ הַּבְהֵמָ֣ה הַּטְהֹורָ֗ה ּתִּֽקַח־לְךָ֛ ׁשִבְ.  ""ׂשֶֽהָעֲּתַ) לאדם(ּוׁשְלִׁשִ֖ים ) לחַּיֹות(ּיִ֥ם ׁשְנִ) קומה לזֶבל(ּתַחְּתִּיִ֛ם )... שתהיה יציבה(

 ).באו מאליהם;  שהתיבה קלטתם-זיהה (מאלו שלא נעשתה בהם עבֵרה " ה אִ֣יׁש וְאִׁשְּתֹ֑ועָׁ֖שִבְ

הוסיף זמן ; 18שינה סדר ימי בראשית והשמש זרחה במערב ושקעה במזרח; תושלח הֶסּפֶדֹו של מ-" ת הַּיָמִ֑יםעַ֣וַיְהִ֖י לְׁשִבְ" 

 .ב שּיָחושו מה הִפסידּו"הִטעימָם מעין העוה; ) שנה120(קטן אחרי הזמן הגדול 

 .19 למַעט דגים-" רָבָ֖החָמִּכֹ֛ל אֲׁשֶ֥ר ּבֶ. " שלא נבראו אלא בשביל האדם-" ד־עֹ֣וףעַד־רֶ֙מֶׂש֙ וְעַד־ּבְהֵמָה֙ עַ... וַּיִ֜מַח" 

 - שימשו ולקּו 3. ")צֵ֖א מִן־הַּתֵבָ֑ה ַאּתָ֕ה וְאִׁשְּתְךָ֛ "-" ּובָאתָ֙ אֶל־הַּתֵבָ֔ה ַאּתָ֕ה ּובָנֶי֛ךָ וְאִׁשְּתְךָ֥("נאסרו בתשמיש־המיטה , בתיבה 

. ")לְמִׁשְּפְחֹ֣תֵיהֶ֔ם("  כל מִשּפחה היתה במדור משלּה ).לקה בעֹורֹו( וחָם )יורק הזרע לפיהָ(עורב , )נקשר ברצועה(כלב 

                                                                 
 .:).ט( התירוצים בכתובות 2 ולכאורה זו מחלוקת .)ש"ע, .נו(שּבת ). אך בא עליה רק לאחר הגט; אלא רצה(לא חָטָא באשת איש ): וכן דעת רבי(נ "רשב 17
שּכל מזל (עֹולֶה בסוף היום , טלהזנב , כשמזל כימה, במרחשוָן") ׂשָ֥ר יֹ֖ום לַחֹ֑דֶׁש־עָהעָחֹ֨דֶׁש֙ הַׁשֵּנִ֔י ּבְׁשִבְּבַ("התחיל המבול , רבי אליעזרשל, :)יא(איתא בראש השנה  18

ה "ועתיד הקב'; !תן לי בנַי'והולך עיש אחרי כימה ואומר .  כוכבים מעַיִׁש2-כ סתמֹו ב"ואח( והביא מּבּול  כוכבים2ה "ונטל ממנו הקב, )י"רש, ועקרב ראשון, שעתיים

 למה לא אמרו כדהכא שזרחה ב"וצ(אליעזר השינוי הוא שנידונו ברותחים ' ולר. להו ביוםושינה והע, ימה בסוף הלילהּכִ ש , באייר יהושעבירול.). ברכות נט; להחזירם לו

 ).'השמש במערב וכו
 .נעָררוב מתי המבול נסחפו לׁשִ"). םעַלֹ֥א גֻׁשְמָּ֖ה ּבְיֹ֥ום זָֽ"...חלקּו כיצד לקרוא . אך מתו מההבל(לא ירד : יוחנן' ר; בארץ־ישראלירד מּבּול גם : ל"ר, .:)קיג(בזבחים  19
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עוף האורשינה לא בא אל . התברר לנֹחַ שהזיקית אוכלת תולעים). כעדּות ׁשֵם(בטרחה רבה האכילו כל חיה בזמן אכילתּה 

 .) יום12- ל6שּכן הוא בין (האריֵה חלה וחֻּמֹו זן אותו . ובֵרכֹו נח שּיִחיה לעולם, שלא לְהַטריחֹו, נח

דירת העוף  (וַיְׁשַּלַ֥ח אֶת־הַּיֹונָ֖ה מֵאִּתֹ֑ו. "שק באשתוה ונֹח שונאים אותו ונח חָ"שסירב בטענה שהקב" בוַיְׁשַּלַ֖ח אֶת־הָעֹרֵ֑" 

 .ולא מאדם, יםרִה אפילו מָ"ה מזונות מהקברוצָ" לֵה־זַ֖יִת טָרָ֣ף ּבְפִ֑יהָעֲ)... הטהור עם הצדיקים

 ).אולי היו שבים(לא טוב : א"וי; טוב שאִַּבדּתִים -" )במבול (ץָאדָ֖ם ּבָָא֑רֶ ׂשָ֥ה אֶת־הָעָּכִי־' וַּיִּנָ֣חֶם ה֔" 

וכן אירע . וזרקּו עפר וקש ונעשו חרבות וחצים, "ׁשֵ֥ב לִֽימִינִ֑י) אברהם(׀ לַֽאדֹנִ֗י 'נְאֻ֤ם ה֨", ) לׁשֵםרעדּות אליעז( המלכים 4במלחמת [

 .]בדורון שנשלח לקיסר והוחלף, ם איש גם־זוחּולנַ

 רצתה לגּור 1כת : ירמיה' ר; )ונדחה( מימיו שיזובורקיע ברצו להכות : שילא' ר"). 'ּומִׁשָּם֙ הֱפִיצָ֣ם ה֔("ב " אין חלק לעוהּלָגָהדֹור הּפַל .קט

כולם התכוונו : נתן' ר. )ׁשֵדים ורוחות, נעשו קופים( להילחם בבוראם 1-ו) ׂשפתם' ּבָלַ֥ל ה֖(ז " לעבוד ע1, )'הֱפִיצָ֣ם ה֔(גבוּהַ 

 .לוקה בׁשִכחה) כגון בבל ובורסיף(והרואה מראה גבהֹו  קיים ⅓ - ׁשָקַע ו⅓,  נשרף⅓ -והּמִגדל "). ׂשֶה־ּלָ֖נּו ׁשֵ֑םעֲוְנַֽ("ז "לע

 )."דַ֥ת צַּדִיקִֽיםעֲוְ֝חַּטָאִ֗ים ּבַ("אין קמים : נחמיה' ר. אך קמים לדין, )ב"לעוהוז "בעוה" ים וְחַּטָאִ֑יםעִ֖רָ ("ב " אין חלק לעוהאנשי סדוםל

.  צחרֶ: תנא; להכעיס:  רב יהודה-" מְאֹֽד" . גידוף-" 'לַה֖" .להפך: תנא; בממונם" וְחַּטָאִ֑ים" )זימה(בגופם " יםעִ֖רָ: "רב יהודה 

כשזיהו ?  רים מממוננוהמחּס, למה לנו עוברי דרכים...": אֶ֗רֶץ מִּמֶּ֥נָה יֵֽצֵא־לָ֑חֶם", ה"התגאו בשל הטובה והשפע מאת הקב

רֶב עֶלָו, או הפקידּו אצלו אפרסמון והניח באוצרֹו; ומת ובזזוהו)" הדחפּו (קִ֥יר נָטּ֑וי ּגָ֝דֵ֗ר הַּדְחּויָֽה"הושיבוהו ליד בעל ממון 

ומְשחּוהָ , י נערה הוציאה לעני פת בחשא-" מֹרָ֖ה ּכִי־רָּ֑בָהעֲקַ֛ת סְדֹ֥ם וַעֲזַ").  "חָתַ֥ר ּבַחֹׁ֗שֶךְ ּבָּ֫תִ֥ים (" וגנבּו וחפרּו כַּכָ֗לֶבהריחּו

 רועה כל , מי שיש לו שור-י סדום ּקֵמֵחֻ...". לִינּו מִּבְלִ֣י לְבּ֑וׁשרֹ֣ום יָעָ... חֲמֹ֣ור יְתֹומִ֣ים יִנְהָ֑גּו. "דבש והעמידוה על גג החומה

 ). זהעקרוןיתום אחד הרגן ואמר שהעורות יחולקו לפי ( יומיים -ומי שאין לו , בהמות העיר יום

ל חּבהּנֶ . עד שתצמחינתן לו י-ר חתך אוזן חמֹו. ה לו בעלּה שּיְעַּבְרֶּנָהּנָנֶּתְ יִ-המּכֶה אשה והפיל עֻּבָרָּה . דום דיינים בס4  :קט

רת לבֵנים הכין שּו  . כשעבר במים8-ו, 4) -ואורֵחַ (; 2 -לא עבר , העֹובר במעבורת ישלם זוז. ל דמי הקזת־דםבֵחֹוישלם לַ

, מֹו כתוב עליו ואין נותנים לו לחםׁשנותן לו כל אחד דינר ּו, כשּבא עני. אים ולוקחים אחת אחת ב-או ׁשָטַח שּום ובָצָל 

המזמין אורח ). בחיתוך או במתיחה( לאורכּה  האורחומתאימים גובה, יםיש מיטה לאורח. וכשמת כל אחד לוקח דינרֹו

 .ופצע את הדיין, אכל סעודת־נישואין, ההתחמק מהמיט, ם  אליעזר נקלע לׁשָ. תופשט גלימתֹו-לסעודת־נישואין 

 .20)ב"לעוה" ּבַּמַּגֵפָ֖ה", ז"בעוה" וַּיָמֻ֙תּו֙ הָאֲנָׁשִ֔ים מֹוצִאֵ֥י דִּבַת־הָָא֖רֶץ רָעָ֑ה("ב " אין חלק לעוהמרגליםלַ

: בתירה' יהודה ן' ר, אליעזר' ר). ב"לעוה" הַּקָהָֽלוַּיֹאבְדּ֖ו מִּתֹ֥וךְ ", ז"בעוה" וַּתְכַ֤ס עֲלֵיהֶם֙ הָָא֔רֶץ("ב "אין חלק לעוה: ע" ר- עֲדַת קֹרַחל

נעשה (קֹ֔רַח ) קטטה, מקח רע(וַּיִּקַ֣ח     "21").ּתָעִ֗יתִי ּכְׂשֶ֣ה אֹבֵד ּבַּקֵׁ֣ש עַבְּדֶ֑ךָ"; "מֵמִ֣ית ּומְחַּיֶ֑ה מֹורִ֥יד ׁשְאֹ֖ול וַּיָֽעַל' ה֖("יש להם 

ּבִקְהָלָ֖ם ַאל־ּתֵחַ֣ד ", לא הוזכר יעקב. ליווי לגיהנם(ּבֶן־לֵוִ֑י ) הִקהָה ׁשִּנֵי הוריו (ּבֶן־קְהָ֖ת) הִכעיס כצהריים(ּבֶן־יִצְהָ֥ר ) קרחה

ראה (ּבְנֵ֥י רְאּובֵֽן ) פלאֹות(ּבֶן־ּפֶ֖לֶת ) ׁשָב באנינּות(וְאֹ֥ון ; ּבְנֵ֧י אֱלִיָא֛ב) התַאּבֵר שלא לשּוב(וַאֲבִירָ֜ם ) עבר דת(וְדָתָ֨ן ). "ּכְבֹדִ֑י

 .שהִמרידתו,  אשת קֹרַח-" וְ֝אִּוֶ֗לֶת ּבְיָדֶ֥יהָ תֶהֶרְסֶּֽנּו"; שהחזירתו בתשובה,  אשת אֹון-" כְמֹ֣ות נָׁשִים ּבָנְתָ֣ה בֵיתָּ֑החַ )".  "והבין

החניפּו (עֹ֑וג גֵ֣י מָעֲלַ חַנְפֵיּבְ)". *"עולמי ( ַאנְׁשֵי־ׁשֵֽם)יודעי קביעת ׁשָנִים וחֳדשים (דעֵ֖ קְרִאֵ֥י מֹו)המיוחדים (דָ֛העֵנְׂשִיאֵ֥י  "250  .קי

 .:).נב(שּבְהִׁשָּברֹו אבד ,  כחרס-נהנה ממנו ,  ככַד כסף-דיבר עמו , ח ככַד זהב בעיני עם־הארץ"ת; )..."שהאֱכילם, לקֹרח

 ."ל־ּפָנָֽיועַוַּיִּפֹ֖ל ") ּוץ לַּמַחֲנֶ֗הוְנָֽטָה־לֹ֣ו׀ מִח֣...", "מֹׁשֶה ּבַּמַחֲנֶ֑הוַיְקַנְאּ֣ו לְ", חשדוהו וכל אחד קינא לאשתו ממנו(וַּיִׁשְמַ֣ע מֹׁשֶ֔ה " 

: רב אשי; "דָתֹ֔ועֲא־יִהְיֶ֤ה כְקֹ֙רַח֙ וְכַ֣ וְלֹ" המחזיק עובר בלאו ; שלא להחזיק במחלוקת-" וַּיָ֣קָם מֹׁשֶ֔ה וַּיֵ֖לֶךְ אֶל־ּדָתָ֣ן וַאֲבִירָ֑ם" 

 כעושה -או עושה עמו ריב ) ומַרבה לתבוע(ריו מהרהר אח, מתרעם עליו,  החולק על רּבֹו  ).ש"גז, "לֹֽו ("תצרעראוי לו

 .")'י־יִׂשְרָאֵ֖ל אֶת־ה֑רָבּ֥ו בְנֵ", "הִים֘ ּובְמֹׁשֶה֒לאֹם ּבֵֽ עָ֗וַיְדַּבֵ֣ר הָ", "'ל־הֽעַתְלֻּנֹתֵיכֶ֖ם ּכִ֥י ", "'ל־הֽעַּבְהַּצֹתָ֖ם  ("עם השכִינה

.  של קֹרַח- "תֹֽועָלָ֖יו לְרָ עָעֹׁ֛שֶר ׁשָמּ֥ור לִבְ. "קים בעתיד לצדי1- אנטונינוס ו1,  גילה קֹרח1,  אוצרות הטמין יוסף במצרים3 

 .בית גנזיו של )עֹור( פרדות מַפּתחֹות 300משא 

 וְאִם־"). "לְאֹ֤ור חִּצֶ֙יךָ֙ יְהַּלֵ֔כּו"ומאז . ה"שלא מחו בכבוד הקב, וננזפו(לתבוע דין לכבודו של משה " מַד זְבֻ֑לָהעָׁ֣שֶ֥מֶׁש יָרֵ֖חַ " 

מֹשה ותורתו 'ונשמע קולם ,  בקעים2- יום עולה שם עשן מ30-אחת ל". 'יִבְרָ֣א ה֗"ואם לאו ,  פי גיהנם כאן מוטב22"הּבְרִיָא֞

.).  נב(או ׂשרפה ממש ,  חָלקּו אמוראים האם ׂשרֵפת נשמה ולא גוף-" הַׂשְּרֻפִ֑ים", 250-ה*).  ח העיד"רבב(' אמת והן ּבַּדָאִים

 מְַקרִיבֵ֖י ...וְאֵׁ֥ש("נשרף ונבלע : תנא; )שאינו כתּוב באלו ובאלו; אלא ניגף(נבלע ולא נשרף לא : יוחנן'  ר-קֹרַח עצמו 

 .יָשבו ברּום גיהנם ואמרו שירה" ּובְנֵי־קֹ֖רַח לֹא־מֵֽתּו").  "וַּתִבְלַ֥ע אֹתָ֛ם וְאֶת־קֹ֖רַח", "הַּקְטֹֽרֶת

                                                                 
 :).קיח(בבא בתרא "). חָיּו֙ מִן־הָאֲנָׁשִ֣ים הָהֵ֔ם("קיבלו יהושע וכָלב ) לַסובר שהתחלקה ליוצאי מצרים(ם בארץ־ישראל נחלת ואת 20
 :).קיח(ב "ב.  להםוא שלא הי"וי, ")ת־קֹ֑רַחּבַעֲדַ' הָעֵ֗דָה הַּנֹועָדִ֛ים עַל־ה֖"..., כשל המרגלים(א שקיבלו יהושע וכָלב " י-) לַסובר שהתחלקה ליוצאי מצרים(י "ם באנחלת ו21
 :).נדרים לט" (ׁשְלָחָֽנִי' לֹ֥א ה֖"?  מה יאמרו הבריות-בביקור חולים " לֵיהֶ֑םעֲּופְקֻּדַת֙ ּכָל־הָָ֣אדָ֔ם יִּפָקֵ֖ד " ,חולים מוטלים במיטה" אִם־ּכְמֹ֤ות ּכָל־הָָאדָם֙ יְמֻתּ֣ון אֵּ֔לֶה" 22
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' ר; ")ּתִי בְַאּפִ֑י אִם־יְ֝בֹאּ֗ון אֶל־מְנּוחָתִֽיעְאֲׁשֶר־נִׁשְּבַ֥"; "ּבָ֥ר הַּזֶ֛ה יִּתַּ֖מּו וְׁשָ֥ם יָמֻֽתּוּבַּמִדְ("ב "אין חלק לעוה: עקיבא'  ר- דֹור הּמִדּבָרל :קי

. )"ּוןיְׁשֻב֗' ּופְדּויֵ֨י ה֜"}; על דורות הבאים נאמר: קָ"ריְב {"לֵי־זָֽבַחעֲאִסְפּו־לִ֥י חֲסִידָ֑י ּכֹרְתֵ֖י בְרִיתִ֣י ("יש : ש בן מנסיא"ר, ליעזראֱ

 "!זָכַ֤רְּתִי לָךְ֙ חֶ֣סֶד נְעּורַ֔יִךְ ַאהֲבַ֖ת ּכְלּולֹתָ֑יִךְ לֶכְּתֵ֤ךְ ַאחֲרַי֙ ּבַּמִדְָּב֔ר"מ, אֱ" לומר כר,בחסידּותֹו, ע"היה לר: ח"רבב

 

שּמַאפיל " ּכַּיֹ֥ום הַּזֶֽה("יש : רבי, אֱ"ר"). וַּיַׁשְלִכֵ֛ם... 'וַּיִּתְׁשֵ֤ם ה֙("ב "אין חלק לעוה: ע" ר-) הדור שּגָלה בידי סנחריב (עשרת השבטיםל

 .תלוי אם שבּו בתשובה: ש"ר"). ׁשּ֣ובָה מְׁשֻבָ֤ה יִׂשְרָאֵל֙("ע "ל ר"כך היה צ: ח"רבב; ...")בְדִים֙ ּבְאֶ֣רֶץ ַאׁשּּ֔ורּובָ֗אּו הָאֹ"; ומאיר

ּקַ֤ר ׁשָרְׁשֹ֙והִי֙ עִ"; "'ׁשֹמֵ֣ר ּפְתָאיִ֣ם ה֑"(יש : ע"ר; ")נָֽףעָרֶׁש וְזֹ֥ב לָהֶ֖ם ׁשֹ֥עֲלֹא־יַ("ב "אין חלק לעוה: ג" ר-נים הקטנים של רשעי ישראל ּבל

 ").וַּתְַאּבֵ֥ד ּכָל־זֵ֖כֶר לָֽמֹו(" אין גוייםולשל רשעי . )]נשמה וגוף: א"ד; ב"עוה ל ׂשכר-" נָֽףעָׁשֹ֥רֶׁש וְ"ו. ["קּוא ׁשְבֻ֔עָּ֣בְַארְ

נָׂשָ֖אתִי ("שנימול : י"רנב; ")ׁשֹמֵ֥ר אֱמֻנִֽים("' ָאמֵן'שאמר : מ"ר; ")בְדֶּ֑נּו יְסֻּפַ֖רעַזֶ֥רַע יַ("שּכבר דיבר : א" י- תינוק חיהיִ, בתחיית המתים

 )..כתובות קיא; "נְבֵלָתִ֖י יְקּומּ֑ון"אֶ מ"וכן ר *;"בְדֶּ֑נּועַזֶ֥רַע יַ ("שנזרע : רבינא; ")ם נֹ֝ולָ֗דעַ֥ לְ("שנולד : א"י; ")אֵמֶ֣יךָ

שלא למד ): '...לא ניחא למרייהו'(יוחנן ' ר; 1שאינו מקיים אפילו חוק למי : ל" ר-" רָ֥ה פִ֖יהָ לִבְלִי־חֹ֑קעֲאֹול֙ נַפְׁשָּ֔ה ּופָהִרְחִ֤יבָה ׁשְּ" .קיא

כל ארפכשד : יוחנן' ר; )השלישי של ׁשֵם( מארפכשד ⅓: ל" ר- " וְהַׁשְּלִׁשִ֖ית יִּוָ֥תֶר ּבָּֽה,י־ׁשְנַ֣יִם ּבָּ֔ה יִּכָרְתּ֖ו יִגְוָ֑עּוּפִ"  .1אפילו 

 2וכן , ה כולה מהעיר מזּכ1ֶ: יוחנן' ר; כפשוטו: ל" ר- "יר ּוׁשְנַ֙יִם֙ מִּמִׁשְּפָחָ֔העִ֗וְלָקַחְּתִ֨י אֶתְכֶ֜ם אֶחָ֣ד מֵ").   של נֹחַ 3- ל3ַ-ה(

 . לימי המשיחוכן:  רבא.2/600,000גם ממצרים יצאו רק  -) היקש(" וְהֵבֵאתִ֤י... וְלָקַחְּתִ֨י: "סימאי' ר. ממשפחה

 על). במקום לבֵנים( בבניין עּוּקְוׁשִ, הרגו בחרב, הטביעו במים -ר יוסי מה עשו אבותיו לאבותינו "אֶ ב"ן מצרי הראה לרזקֵ 

, שלמרות ההבטחה על הארץ נצרכו לקנות או לריב" קֹ֖בעֲוָאֵרָ֗א אֶל־ַאבְרָהָ֛ם אֶל־יִצְחָ֥ק וְאֶל־יַ("ונענש , זאת משה התרעם

 .)י לא תראה"ובמלחמת א, "ׂשֶ֖ה לְפַרְעֹ֑העֱּתָ֣ה תִרְאֶ֔ה אֲׁשֶ֥ר אֶעַ"; רו אחר מידותייהרהולא 

 !).ּכַאֲׁשֶ֥ר ּדִּבַ֖רְּתָ, אף לָרשעים: ואמר" (אֶ֥רֶךְ ַאּפַ֖יִם: "ה"ותנ, ג"חנינא ב' ר; )וחשש" (אֱמֶֽת"ראה :  רבנן-" וַיְמַהֵ֖ר מֹׁשֶ֑ה וַּיִּקֹ֥ד ַא֖רְצָה"

 . דנים אמת ושולטים ביצרם,לומדים, שוקדים, ענווים, לעושים צביונו ומצפים לתפארתו, בראש כל צדיק "טֶ֣רֶתעֲצְבָאֹ֔ות לַ' ה֙ ה֣יִהְיֶ" :קיא

 

 ".ל֙ מִּקִרְּבֶ֔ךָעַיָצְאּ֞ו אֲנָׁשִ֤ים ּבְנֵי־בְלִּיַ֙ ", ב" אין חלק לעוהעיר הנידחתלאנשי 

ולא עיר " מִּקִרְּבֶ֔ךָ, )פרקו עול(ל֙ עַּבְנֵי־בְלִּיַ֙" .ולא נשים וקטנים; 1ולא " אֲנָׁשִ֤ים" .ליחי ש"ולא שהדיחו ע" יָצְאּ֞ו. "הנידחת עיר דיני

 . צריך עדים והתראה לכל אחד מּבני העיר-" לֵאמֹ֑ר" .ולא עיר אחרת" ירָ֖םעִוַּיַּדִ֛יחּו אֶת־יֹׁשְבֵ֥י " .ולא משבט אחר. גבּול

 :).פט(בחנק : ש"ר; בסקילה -מדיחי העיר * .רףנׂש נּהוממֹו, אך עיר הנידחת בסייף;  אבדואין ממונו, ז בסקילה" שעבד עיחידדין 

 ).וקשיא(א "א: ל"ר;  עיר אחת לשני שבטיםלחלוקהיה  אפשר: יוחנן'  ר-כשחלקּו את הארץ בימי יהושע 

רב ). : טו; לרוב השבט100בין :  יונתן'ר;  בלבד100- איש ל10בין : יאשיה' ר(*אינה עיר־הנידחת אלא כשהודחו רוב יושביהָ  .קיב

מרבים : ל"ר; ) בסייף-ולאחר שהגיעו לרוב (דנים וסוקלים : יוחנן ועולא' ר; )ונדחה(דנים אחד־אחד וחובשים : יהודה

 .ואם הם רוב עולים כולם לסנהדרין־הגדולה וגומרים הדין, בתי־דין לעיין בדיניהם

 ). בסקילה-והודחה , לא שהתה(יה להכריע לכאן או לכאן ועשּו" ירעִ֥ ׁשְבֵ֛י הָיֹ"בת עם  נחש- יום 30שיירת חַּמָרִים ששהתה בעיר 

 ). להם להישאר בהםגרמונם שּמ: ש"ר(נכסי צדיקיהָ שבתוכּה כולל " וְאֶת־ּכָל־אֲׁשֶר־ּבָּ֛ה" ; שחּוץ לּהיקֶיהָּדִולא נכסי צַ" הַחֲרֵ֨ם אֹתָּ֧ה"

רק היכולים להיקבץ לתוכה בו־ביום : רב חסדא; כולל נכסי רשעים שחּוץ לּה" וְאֶת־ּכָל־ׁשְלָלָּ֗ה"". וְאֶת־ּבְהֶמְּתָּ֖ה לְפִי־חָֽרֶב"

 ּה של עיר־בהמה שחֶציָ. פ שקיבלו עליהם אחריות"אע,  מותרים- של עיר אחרת ּפִקדונות: רב חסדא). והיו בתוכה בעבר(

 עיר־ לא נפשט אם שחיטת בהמת ).מדת לחלוקהעו( השני ּה לא נאסר חציָ-אך עיסה ;  אסורה-ּה של אחרים הנידחת וחציָ

 . לא נפשט אם ניצולת עמּה כבִגדּה-תלויה על יתד ,  פאה נכרית של אשה צדקנית.מועילה לטהרּה מּדִין נבֵלההנידחת 

 עיר הנידחת ן לה דיןאי: ישמעאל' ר; )עקיבא' ר( עושים רחוב בתוכּה -שהוא מחוץ לעיר או , אין לה רחוב". ּתִקְּבֹץ֘ אֶל־ּתֹ֣וךְ רְחֹבָּה֒"

 .המחוסר גם קציצה, .)קיג(עץ מחובר *ולא  "ירעִׁ֤ש אֶת־הָבָאֵ֗ וְׂשָרַפְּתָ֣  "...).שכבר היה" רְחֹבָּה֒("

 )..ומא יבי( התחלקה, יהודה' רל אך* .:)ק פב"ב(שלא התחלקה לשבטים  *,אין ירושלים נעשית עיר הנידחת :קיב

אפילו " בָ֑העֵים ּתֹועִׁשָזֶ֣בַח רְ: "יוחנן' ר. בכליאה( ימותו -קדשי מזּבח .  ייפדו-קדשי בדק־הבית .  ולא שלל שמיים"וְאֶת־ּכָל־ׁשְלָלָּה֙ " 

' ר). }מ"מהלמ, תמות{חוץ מחַּטָאת , אך קדשי קדשים יִרעּו וייפדּו; ּגְ שהם רכוש בעליהם"כריֹה, קדשים קלים: ל"ר. דמיו

,  בסייף-בעלי מום אך {תמימים : שמואל}; יש להם ׁשֵם לְוַי{בעלי מום : רבינא(ט בכור ומעׂשר למַע" ּבְהֶמְּתָּ֖ה: "שמעון

 .)} קדשים קליםגםאך , ל" כר;"ׁשְלָלָּה֙"מ, ושאר קדשים יִרעּו וייפדו

חוץ מש, ב חסדאלר( ייגנז -מעשר שני   . תינתן לכהן מעיר אחרת-אך תרומה שעדיין לא ניתנה לכהן : רב חסדא.  ּתִרקַב-תרומה 

 .) כשנכנס לירושלים ונפלו מחיצותיה-ע ממון גבוה הוא "לירושלים לכו
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ולפיו דין *; )"ּכָלִ֔יל"שאי אפשר לשרוף (אם יש בעיר אפילו מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנידחת : אליעזר' ר.  ייגנזו-כתבי הקודש  .קיג

 .).עא(י על ּתִּלָּה אני ישבת: יונתן' ר; עיר הנידחת לא חל ואינו עתיד לחול

 . לפנַיּכָלִ֔ילכאילו העליתם עולָה : שמעון'  ר-" הֶ֑יךָלאֱֹ' ּכָלִ֔יל לַה֖"

 .)לגמרי משמע" עֹֽוד("יוסי הגלילי אוסר ' ור; אך נעשית גינות ופרדסים: עקיבא'  ר-" וְהָיְתָה֙ ּתֵ֣ל עֹולָ֔ם לֹ֥א תִּבָנֶ֖ה עֹֽוד"

וכן לבנות עיר אחרת ,  יהושע אסר לבנות אותה אף בׁשֵם אחר)."'הּ֑בָּ֖ה לַ־אֲׁשֶר־חֵ֛רֶם הִ֥יא וְכָל"(גם העצים המחוברים נאסרו , יריחוב

ו ובינתיים מת" ירֹו֙ הִּצִ֣יב ּדְלָתֶ֔יהָעִּבַאֲבִירָ֨ם ּבְכֹרֹ֜ו יִּסְדָּ֗ה ּובִׂשְגּ֤וב צְ ) בעיר אחרת(יְרִיחֹ֑ה ־ּבָנָ֥ה חִיאֵ֛ל ּבֵ֥ית הָאֱלִ֖י אֶת ".בשם יריחו

והלך .  ּומָטָ֑ר23טַ֣לנשבע אליהו שלא יהיה . תריס שקללת משה לא התקיימהואחאב הִ, אחאב ואליהו הלכו לנחמֹו. כל בניו

ורצה , צָרְפַ֙תָה֙הלך .).  החולין; ה התירֹו"קבה(* מבית אחאב וְהָעֹרְבִ֗ים מְבִיאִ֨ים לֹ֜ו לֶ֤חֶם ּובָׂשָר֙, ּבְנַ֣חַל ּכְרִ֔יתאליהו ונסתר 

 . ימים3ונִכסָה ממנו . אבא אליהו קפדן: יוסי' דרש ר . פתח הגשמיםהוצרך להשיב את מַו,  את בן האלמנהלהחיות

ים עִּ֣ובַאֲבֹ֖ד רְׁשָ("ובאבדם ממנו באה טובה , חרון אףיש בו בעולם ) גּנבים: רב יוסף(שכשהרשעים , "מֵחֲרֹ֣ון ַאּפֹ֗ו' ן֩ יָׁשּ֨וב ה֜עַלְמַ" :קיג

 ...").חֲמֵ֤נּוזֶ֠ה֞ יְנַ(" טובה באה -צדיק בא לעולם . ")ה נֶאֱסַ֥ף הַּצַּדִֽיקעָ֖מִּפְנֵ֥י הָרָ("רעה באה לעולם , נפטרכשצדיק "). רִּנָֽה

 כל ישראל יש להם חלק הדרן עלך 

 

úåøòä -÷ìç ÷øô   
ö.   ÷ìç ùé ìàøùé ìëììàáäÎíìåò .íå÷î ìëá ïåùìä êë ,÷øôä êùîäá ïëå , àìå"àáäÎíìåòá ."éáñä úàæå íééçä ùôðá ø)áé ÷øô à øòù( ,åðåùì åæå : ïéðò åäæå

àáä íìåòä øëù ,åîöò íãàä éãé äùòî àåäù ,óåâäî åùôð úãéøô øçàù , úåç Ékäå úåøåàä úåçöçöá åùôð òéáNäìå ïãòúäì äìåòä àåä
íéùåã÷ä úåîìåòäå , Äðå åôñåúðùíéáåèä åéùòîî åáøú .æ åðéúåáø åøîàù åäæå"ì :'äì ùé ìàøùé ìë ÷ìç íìàáä íìåò ,' åøîà àìå'áàáä íìåò ,'

åîöòì øáãå ïéðò äàéøáä úòî ïëåî àåä àáä íìåòäù äéä åòîùîù ,åðîî ÷ìç åøëùá åì åðú Äé íãàä ÷ãöé íàå .úîàä ìáà , àåä àáä íìåòäù
åîöò íãàä éãé äùòî àåä ,åéùòîá åîöòì ÷ìç ïé÷úäå óéñåäå áéçøäù .íäì ùé ìàøùé ìkù øîà êëì ,ìëìãçà  , úåøåàäå äùåã÷ä ÷ìç

íéáåèä åéùòîî àáä íìåòì óéñåäå ïé÷úäù úåçöçöäå .íðäéâä ùðåò ïëå , Èéðò Éåðåùðåò àåä åîöò àèçäù ïë íâ ... ;ëò"ì.  

  äãéî ãâðë äãéî .ô ïééò äæ ììëá äáçøäì" äèåñã ÷)ç:-è.(:  

ö:  "ééçì äìà åöé÷é øôò éðéùéî íéáøå"åâå ') áö(. .ùøäî áúë" à)áö(. :ôá"øã ÷" ä)æè (:áä íä åìà ùøåôî 'ïéãä íåéì åãîòéù úåúë,àä  'íé÷éãö ìù, äìà 
íìåò ééçì,áäå  ' íéòùø ìù- åâå úôøçì äìàå';ò "ù .ëò"ì.  

áö.  äòã äìåãâ .éò äæ ïééðòá ãåò ' íéøãð)î(: , ïéà ïðéè÷ð'éðò 'úòãá àìà ,åëå'.  

   çéùîä éîéá íééçì åáåùéù íé÷éãöä)äéìà éáã àðúå .(ùø úòãá øðì êåøòá øàéá"é ,ú Éåéçú éúù äðééäúù :çéùîä úàéá úòì ãéî åéçé íéìåãâä íé÷éãöä ,
eâå úéîùâ äééçú ïééãò äéäú åæåúéðô ,äåòá êà"úéììë äééçú äéäú á , øúåé úéðçåø äéäú àéäå") äîùðå óåâá äéäúù óàù- óåâä íâ äæ ìë íò 

éðçåø äéäé ,äéúùå äìéëà ïéà æà éøäù" .(î÷å" åäéìà éáã àðú ì"ïøôòì åøæçé àì øùá ìù óåâá åéçéù øçàì íé÷éãöä íúåà íÇâã , øùáä àìà
àáì ãéúòì ì Ékì äéçúä úò äéäúù ãò çéùîä úåîéì eîe÷Èiù úòî íäéìò íéé÷úî ,éðçåø óåâì øùá ìù óåâä óìçúé íäì íâ æàå , åøæçé àì ìáà

ïøôòì ,ôòà"íôåâ óìçúäá úéðù åéçéù é."ò "ù .áèéøáå" úéðòúá à)ì :ã"ìëåàä ìë ä (â"ú Éåi Äç Àzä éúù øéëæä ë ;ò"ù.  

áö:   àøåã úò÷á)ìáá úðéãîáù .( ìàéðãá úøëæåî)â ,à (øöðãëåáð ãéîòäù íì Ævì ñçéá . àéä àéäù åðúééâåñì òîùîå"äò÷ Äaä " úåîöòä úùøôá úøëæåîä íúñ
 úåùáéä)æì ìà÷æçé ,à .( ø Çä Éfä øôñáå)øô 'çð,äò óã  .äøåú éøúñ ( íò íâ åæ ääåæî"äò÷á åàöîéå " äâìôä øåã ìù)àé úéùàøá ,á.(  

  íìöì úååçúùäì åáøéñù) íééìåùä úøòäáå( .îâä ïåùì èùô ' úåáåúëá)âì :'àîìöì åçìô' (ò åîöò íìöäù" æ)ëååøéòä ïñåú  'íù( .ôòå" úà õøúì ùé æ
úåáåúëá áø øîàî , ñåãåú úùøã úàå)'åàø äî...'(ùøôå " äéìò é) åùøã àì äîì'íäá éçå?' .(éòå 'ùøäîá" íéçñôá à) åðàáä åéøáã úö÷îù

íééìåùä úøòäá .(ñåúå ')úåáåúëáå íéçñôá (ø íùá"ú , íéáø íéðåùàø íîòå)éò 'áîø"úåáåúëá ï ,êøåàá íù úöáå÷î äèéùáå( , àìù åáúë
ò íìöä äéä"äèøãðà àìà ùîî æ ,ä ãåáëì åì íéååçúùî åéä ìëäå êìî) åéäù áúëù ùéå íéùðàò àåäù åøáñù"æ ;ùîè"àø íùá ÷"ãåòå ä( ,

 äéäåäæá åîù íåñøôå íùä ùåãé÷.  

âö:  äéîçð íùá øôñ àø÷ð àì . àøúá àááì úéðåöéçä åðúøòä äàø)ãé (:äéîçðå àøæò ïééðòá  . éøáãî ïàë àéáäì ïééðòîåáøä ãéç"à) íééðéò çúô , óåñá äôñåä
ñî ' ñøèðå÷î ïéøãäðñîåàä àìî"ø( ,åðåùì åæ :"çøäîì úåðåéæç øôñá éúéàø"æ å"ãé áúë ì ,øàä åðéáø åì ãéâäã áúkù"æ é" ïåùàøä ïáã íåìçá ì

òáùÎúaî ,úîù ,àúùøúä äéîçð äéä àåä ,ìåãâ íãà , í ÅLì äëæ àìå äìéî íãå÷ äìéçúá úîù éôìå-çà íâ "åîù ìò øôñä àø÷ð àì ë , àìà
àøæò øôñì ìôèð ,úäæ"æ ã"ì .ôì íéòð äîå"î æ"øôñ àéøèîéâ í ÅL éë íéðéò çúôá éúåéðòá ù . Èb Ääë èøôáå íéðåøçàä ïîæá äðäå Éåì Äð ú Éåìâñåôãä ú ,

åîù ìò àø÷ð äéîçð øôñ . øîàù ìò ÷åã÷ãä íìù øáë éë øùôàå"äáåèì é÷ìà éì äøëæ" , äæ íåùî úeàéNðä ïî øáò ìàéìîâ ïáøã íâ äîå
îë"øäî ù"æ ÷åøñ é"áå ìï÷úð ïîæ äîëå øòöä åúåà . Äiù åöø íéîùä ïîå Èw Åøåîù ìò øôñä à."  

ãö.  é÷éøôà ,âåìñ éøä .îâä ïåùìî 'íéèáùä úøùò úà äìâä åìà úåîå÷îìù òîùî . ïéùåãé÷á íìåà)áò (. úåîáéáå)æè (:úåîå÷î ìù íéøçà úåîù íéàáåî ,
 ÷åñôì ñçéá"éãî éøòå ïæåâ øäð øåáçáå çìçá íçðÇiå ."øòäáåò åøàéá ïééèùðèåù úøåãäîá ïàë ä" éîìùåøé ô)å úéòéáù ,à ( äáø ùøãîå) àø÷éå

æé ,å (ïàë øéáñäì ùé êkù :äãåäé úà äìâÇiù øîà ïàì.  

æö.   íé÷ìåç ùéå)àðéè÷ áø ìò .( ïìäì)èö (.é" çéùîä éîéù à7000äðù  ,éå"çéùîä ãòå ìåáîä åà äàéøáä æàîë à ; ïàë øåîàä ìò íé÷ìåçù òîùîå áø úàî
àðéè÷ ,ééáàå åäéìà éáã àðú .ëå" äîù ãé ë)èö .ã"éîéáà éðú ä" :(àðéè÷ áøã êä àðú éàäì äéì úéìã òîùîå) "ø úøåãäîá äàøå ' ìà÷æçé
øáìéæ ,ùúä åìñë"ñ , äøòä366.( íéä úåéìâøîá êà )èö ïìäì .àé úåà (ú÷åìçî ïéàù äðåäë úåøîùî øô Åqî àéáä , áúëå)îì"ã ( íéîéäù
ãéúò ìù ììåë øåòéùì êøàúäì íé7000 äðù )ò"ù.(  

                                                                 
 .:).תענית ג". וְאֶּתְנָ֥ה מָטָ֖ר"כ נאמר רק "שהרי אח, עצר לגמריאך הטל אינו נ(טל של ברכה  23
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æö:  18,000 .íééøâåñá óñåð åðéðôì :àñøô . äëåñá êà)äî (:åðéà ,ùøá íù òîùî ïëå" é)ã"áéáñ ä (òå"ñåúá ù ')ã"áéáñ ä.(  

  ø 'ìàåîùå òùåäé :çøåëî àìà ïåöøî äáåùú éìá åìéôà .ò"ùøäî ô"à ,ò" ù)ö äøåàëìå"ùø úòãá íâ ïë ì"é.(ò " ôùøäî øéáñî åëøã"ø éøáã úà à ' ïðçåé
 ïìäì)áééç åìåëù åà éàëæ åìåëù øåãá àá çéùîäù (ò"ø úèéù ô ' òùåäé)ò"ù.(  

çö.  )äèîùä ,æö ìéòì øåîàá ìeì Èkù éðôî (. åì ä Åk Çç-êìåäå èòîú Änù øåã úéàø íà  ;øäðë åéìò úåàá úåaø úåøöù.  

çö:  ø"ð :éðà ïåâë,aî äìåâä ùàø úçôùîî ãåã éð .ùøäî" à)ò"ù.(  

èö.  7000äðù  .ùîò" ìéòì ë)æö (. àðéè÷ áø éøáã ìò úéðåöéçä åðúøòäá)ò åðéúåøå÷îå"ïàë ïééèùðèåù úøåãäî úøòäaù íéðeéöä ô.(  

  çéùîä éîéì ,äáåùú éìòáì ,ú äÆp Çä Àîìå"åéñëðî ç . ïéá äøéúñ ïéà3ø ìù íéøîàîä  'ïðçåé ;éò 'ùøäî" úåëøá à)ãì :ãñ" äàéùîì àìà ( á÷òé ïåéòå)íù.(  

  äåòì íéååù çéùîäÎéî Àiù"æ .ñåú ïééò ' úaù úëñîá)âñ.(.  

  äåç úåæáì åà íéùã÷ ììçì âäåð"î .ùî" ë'âäåð 'ò"áîø ô"ìä í ' äáåùú)â ,ãé" :ïäá ìéâ Èø Èäù.("  

  íéaøá Éåøáç ùééáîå .éåú ïåùì" è)â úåáà ,àé" :(ìå" ììëá àåäù ð'ä øáã éë 'äæá,'ôì  íìöá àøáð íãàäù éלאíéä,ä øáã àåä éøäå ',ä ïéðò øîåìë  'åîìöå."  

   Åø Èk ÄäÐú ú Åø Èk Äz) ö ìéòìå .(:ò" òúåòåáù) âé.(.  

÷.  áùø"ð :ú éðô ø Çàåúì"ç .éò 'ùøäî"à .ùîå"áùø éøáã ïàë ë"óñåð øáñäë ð ,ò"ùø úäâä ô"ù , ÷çîù'äôåøúì éàî ')éò êà 'íéøôåñ é÷åã÷ãáù äøòäá ,
 úåéúåàú-à ,ø éøáã úà ùøôî äéôìù äñøâ ùéù 'ïðçåé.( ]òå" úéðåöéçä åðúøòä òíéì÷ùì )æé.[.(  

÷:   ïÈâ Âà Èc↔ùéãà ) à÷(..ùøá ïåùàø ùåøéô "é . éðùä åùåøéô-úeðæâø ïééðòì ;ëå "áùø ë"àøúá àááá í )äî÷:.(  

à÷.  åëå ùçåìå ÷øåéä 'ãá àôøúäìå íééìåùä úøòäáå"åëå øåñà ú' .ò"ùøäî ò" à ìéòì)ãö .ã"éø÷éì ä.(  

   Äáá íéùîùîîå íé Äë Èñ úaùáéåðéùá ä Æì Éåç ìù Éåðè .ùî" äì Éåçá øáåãîù ë-ë "ùø ë"é . úáù ïééòå)æî÷ (.ïéìîòúî àì ìáà ïéùîùîîå ïéëñ ïðúã ,ùøôå"íù é :
äàðäì óåâä ìë ìò ãéá ïéùîùîîå úáùá ïîù ïéëñ ,ëò"ì] .îâáå ' íù)æî÷ (:àëäã àúééøá ,îùîîå ïéëñåëå íééòî éðáá ïéù' [.ãåã ãéá ïàë áúëå ,

ùøã" åúèéùì ïàë é)ãò úåîáé .ã"øúåîù ä (àúééøåàãî äééúùë äëéñù ,äì Éåçá ùøéô ïë ìòå ,äàåôø ãöî øåñéà ïéà äééúùë äëéñù ïååéëù ,
ä Æúåùë àåäù .áì ïééöå"åà ç"éñ ç ' àéøú)ã á úåà"øä íâ ä"ï .(ïéà ïðáøãî ÷ø äëéñã íéøáåñä úòãìåàéøáá àìà éøééî äì Éåçáã íéùøôî  ,

øúåî âåðòúì àåäù íåùîå .úëò"ãåã ãé ã .ùø ùøéô úaùá òåãî ïåãì ùé äæ éôìå"äàðäìå àéøáá äðùîä é .é éìåàå" íù åúñøâáù íåùîù ì
 àúéì'íééòî éðáá'.äì Éåçá ùøéô ïàëå  , ïðéñøâ àúééøááã'íééòî éðáá';åúå  , éîð àëä àéðúã'ò éìë ïéøéáòîåúaùá ïéòä áâ ì ,' äìåçá àîìà

ïðé÷ñò] .òå"äòù ò"éñ ö 'ñ àéøú"á ÷ .ùø ïåùìîù" àîåéá é)ãò .ã"ïåúáù ä (äåéá íééåðéò øàùã òîùî" àúëîñà íúäã é Åàø÷å ïðáøãî íä ë
àîìòá .éòå ' íù àîåé ÷çöé çéù) úéðåöéçä åðúøòä äàøàîåéì åò.[.(  

  ìåèìèá øåñàä éìëá àì . íéãâî éøô áúë)åà"ñ çëù ïîéñ íäøáà ìùà ç"ð ÷( ,äàåôøì àåäù øëéð ïéàù éðtî àåä åøéúäù änù ,ïë íéNì íìåòä êøãù ;
øåñà åôåâ êøåöì íà éë ìåèìèá øåñàä éìë éëä íåùîå , äàåôøë äàøð æàù)öá çéðäå"ò.(  

  ã Èöë åðéàå å÷éæé àìù íéáø÷òå íéùçðì úaùá íéùçåìå .ùø"é .òáù øàá øôñá äù÷ä ,ðùù úåéåãò úëñîá åðé)á ,ä" :(úáùá ùçð ãöä , àìù ÷ñòúî íà
 epëùé-øåèô " , úaù úëñîáå)æ÷ (.äìéçúëì øúåî àåäù ìàåîù øîà;àå "äøúåä ùîî äãéö óà ë !íù ïééò . øã÷ íé÷éìà ìàåîù áøä áúëå

 ìä Éà úôñåúá)á ÷ìç úaù ,äøåøá äðùî ìò úåøòäá ,éñ 'ñ æèù"æë ÷( ,ò" åøôñá åéøáã ô äîìù éìäà)á ÷ìç ,éñ 'òñ ã ÷øô å 'á( , åæù
 ìàåîù ú÷åìçî)æ÷ úaù. ,åðëùéé àìù ùçð ãåöì øéúîä ,ììë äãéö åæ ïéàù ( áøå)æ÷ íù: ,àù äëàìî àéä ùçð úãéöù"å dôåâì ö'øåèô ' ìáà

øåñà ,øúåé éàãååì áåø÷ Éå÷Æf Æäù áø÷ò úãéö øúéäì éîã àìå ,òø éùåãéçì äðôäå"æ÷ úaù à .(.ùø ù÷éá ïàëå" dèùôë àúééøáä úà øàáì é
áø úèéùë dãéîòäå . äëéùðä íå÷î ìò ùåçìì øúåîù ïàë àúééøáä øåàéá äéäé ìàåîùì êà) Éåëùðù øçà ( åà äìèá äçéN íåùî åøñà àìå

úáùá äàåôø , òáù øàá åáúëãëå)ïééâåñá ( äáø äéìàå)åà"ñ çëù ç"ãð ÷ (ò"áîø ô"øåèå í  .àåîùå áø ú÷åìçî ìäðåãéð åðúøòäá íâ 
 úaùì úéðåöéçä)æ÷(. ,íù äàø.  

à÷:  3å íéëìî -4úåèåéãä  . êëì íéôñåð úåîù åòöåä íéàáä íéôãä êìäîá)åîå÷îá ãçà ìë ïééò :( íåìùáà)â÷:( ,íéòøä ìàøùé éëìî ìëåäéæçàå æçàå  )â÷:( ,
 äëéî ìñ Ætä ìòá)â÷:( , íé÷éåäé)ã÷.( , æçà)ã÷.(, å'ãçà ãåò' )ã÷:(.  

á÷.  éôåã äá ïéà íòáøé ìù åúøåú . äèåñá)àë (.à"àðâî éðåâà äá ÷éñò àìã àðãéòá óà äøåú óñåé ø ,àìöî àì éìåöà .åîãéçä áúë ïë éðô" úéàøî åøôñá à
 ïéòä)â÷ ïìäì :ã"øå÷çì ùéå ä(:" åëå íòáøéá äúéäù çåøä úåñâã ìéòì ïðéøîàã äî Àëå äøåúá äàâúî äéä àîùå ,'äéä àìù àöîðå dîùì 
éæçãë ,éôåã éìá åúøåú äúéä äìéçúáå ,úîàä ìà ïéåëî äéäù ,çåøä úeñâá ùøúùð àì ïééãòù ,çàå" úøøåâ äøéáòå äååàâá ìãâå êìåä äéä ë
äøéáò ,éøîâì dîùì äéä àì íìåòîå , Éåöéð àì ïëìåì."  

  )â÷ ïìäìî (: ùøã íòáøé103åëå  'äùðî 55 .ùøäî ïåùì"à) íù(" :ïéàã ïðéòåîùàâ åìàì  'äåòì ÷ìç íéëìî"á ,åá åãøîå øéôù íð Éåa Äø åòãé éøäù . è÷ðå
íéðäëÎúøåú ,ò êøáúé åîùì åáø÷úéù äãåáò ììë àéäù"úåðáø÷ä é ,äøæ äãåáòì áø÷ì àåäÎêåøá êøáúé åðîî ïîöò å÷ç Äø íäå ."éòå ' úéàøî
ãéçäì ïéòä" à)â÷ .:òáøé éáâì ìéòì úéðåöéçä åðúøòäá åàáåä åéøáãî ÷ìçí.( íéø Ètñ Änä úåòîùîì   )55 ,85å -103 ( òãéåäé ïá ïééò)â÷.(:  

á÷:  äùðî úáåùú .ä Èàøé úîçî àìà ùîî áù àì àåä íâ ïðáøì ,íìù áìá àìå äìéìòá àáù .ë" ìàøùé úøàôú ë)äðùîä ìò .(é ãåòå"ì , äùðî ìù åúáåùúù
úåðùá äùðî Éåãîéìù äî úà ï÷úìå áèåîì íòä úà øéæçäì äçéìöä àìúåòøä åé , íòä éîé éøáã øôñá äøëæð àì íâ ïëìå-íéëìî øôñ àåä  ;

 äùðî úåá÷òá åéàèçá êéùîä íòäù ïååéë'ï ÈLéä' .øå 'éèøôä ï Çtä éôì äùðî ïéã úà òéøëî äãåäé ,åéùòî úà ï÷éúå äáåùú äùòù ,òà" ïtáù ô
äòøä åúùøåî ø÷éòá äøàùð éîåàìä .ò"øåçù íçðî áøäî éúòîùù äî ô.  

â÷.  )äèîùä] (àáà øá äéîøé áø :4 äðéëù éðô úåìá÷î ïðéà úåúë -íéö Åì  ,íé ÄôÅð Âç ,òøä ïåùì é Åøt Çñîå íéðø÷ù[.  

â÷:  åëå äãåäéî æçàå äéæçà 'íðäéâá íéðåãéð ïéàå eéç Äé àì .ùø äàø"é .äîø ãéá áúëå" :íìåòá ïéáùðîù ú Éåçeøë ïä éøä àìà ,øòö àìå äàðä àì ïäì ïéàù . ùéå
 ùøôìåäì é÷áù àìå äéðéî éúàã àîìòì ÷ñéîì åòáå äàúú àîìò éàäá éîéé÷ éë àøòö éåä àìã àéâñ àìã ;àì íðéäâã àøòö ìáà , éëäå
øáúñî .àîéú éëå :ïéðåãéð ïðéà íòè äî ?ìàøùé ìù ïøòöá åøòèöðå äáåç úîçìî åîçìðå úåùôð úìöäá åìãúùðù éôì."  

  íé÷éåäé .ùøäî ïééò"à) ã÷ ïìäì(. ,áñîääãéî ãâðë äãéî àåä åùðåò ãöéë øé.  

  íåìùáà .ñåú ïééò ' äèåñá)é :ã"áø÷ã ä( ,øìù 'ù åìàî àåä øéàî'íéðåãéð ïéàå íééç ïéà 'òøä åùòù ìàøùé éëìîå æçàå åäéæçàë , äéì áéùç àìã éàäå
 åäééãäá-íéëìî àìà àëä áéùç àìã .  

  åøúé . úéæâä úëùìá åéðá åáùéå äëæ)îâ ,'ã÷ .(. ïééòùøäî"à , ïìäìù)å÷ (.ä Éòøô úöòî çøaù úåëæá àåäù áåúë .åúëá , úåëæáù" Ä÷ Æàøåì ï "ìä÷á àåáì äëæ ,
åúéæâä úëùìì äëæ åúçéøá úåëæá) åùçøúäì äæì äøLô Äà ìä÷á àåáì åúåøùë( .ò"ù.  

ã÷.  ]æçà ìù íðéã ,íãå÷ä óãá íäéùòîì êåîñ áìåù íé÷éåäéå ïåîà[.  
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ä÷.  ä÷ìúñäùë åú Ènàá íñå÷åúàåáð  . ïìäì)å÷(. ,"íñå÷ óåñáìå àéáð äìéçúá" ,ùøôå"é" : óåñáìå- äùòðå äàåáð åðîî äìèéð ìàøùé úà ìì÷ì åéðéò ïúðù 
íñå÷ ."òãéåäé ïá äù÷äå ,åéúåàåáðî åøîàð äùøôá éøäù ,ìì÷ì åéðéò ïúðù éøçà äæå !äîø ãé ùåøéôë òéøëä ïëì ,÷ìáì õòé æàî àåäù .  

ùø úòãáå"é ,äøåàëìäàåáðä ä÷ìúñä åéðéò ïúðù ïîæáù äðéà åúðååëù øùôà  ,úåëøáä úùøô éøçà ä÷ìúñä äæ úáéñáù àìà . øùôà êà
ùø éøáã ïéáäì"íèùôë é ,äîø ãéë ùøéô àìå  -ã àøwîå åúîàá íñå÷ äéäù åøîà ïàëù éðôî "íéðéò éåìâå ìôåð "÷ìáì õòé íøè øîàðù ;

åáòåðçøëÎìäöòä íøè íñå÷ äéä  .÷ä éáâìååùåøéô ìò äéùå ,î"î ,àì åúå úåøåîàä úåëøaì ÷ø äàåáðä åéìà äáùù ïëúéé] . äî ïééòì ùé íðîà
ùø úðååë"ù é'åéðéò ïúð ,'áàåî éøù íò úëìì åúîëñäá íà ,ò åéô çúôå äðçîä ìåî ãîòùë åà"ìì÷ì î[.  

å÷:   åìàù400úåìàù  . äâéâçá)åè (: äñøâä300 ;éâåñáë íéøôåñ é÷åã÷ãá íù äéâäååðúé.  

æ÷:   åîùá åáøì àø÷ù ùðòð éæçéâ)÷ ìéòì] .(.íéä úåéìâøî ïééò [.ùøäîå äîø ãé" à)÷ ìéòì (.àáä íìåòá Éå÷ìç ãáéàù êëì äáéñä àåä äæ àèçù åáúë . ïåéòáå
 á÷òé)á÷òé ïéò ìò ,ìéòì (áúë ,çà íéøeîçä íéàèçá åúåà ìéùë Ääù àèçä åäæù äðååëäù"ë ,àáä åîìåò ãáéà íììâáù. åøäî" ì) éùåãéç
úåãâà ,ìéòì ,ò"ù (åéìò ïâäì åáø òùéìà úåëæ äìéòåä àì äæ àèç éðôîù áúë.  

  àôøðù äìåç ,ïåùàøä àåä òùéìàù .éò 'ñåú ' àøúá àááá)æè :ã"äìåç ìkù ä( ,äúéî ìù éìåçá øáåãîù .íù åøîà ïëå ,eîéìçäå eòöôðù åéäù.  

ç÷.  øæâð çð ìò íâ .ùî"î ãîìðù ë" Çd Éð àìåíäá " , åðúñøâá ùøåôî ïë)íééøâåñá øâñåäù èôùîá( ,ùø ùøéô àìù äîî òîùî ïëå" åäî é" Çd Éð ."ùøá íðîà" é
)ã"éúîçð éë ä ( ìù úeëéîñäî ãåîìì óéñåä"çðå íéúéùò éë éúîçð éë) "ø éáã àðúù øùôàå 'ìà÷æçéá ÷åñôäî àìå íùî ãîåì ìàòîùé.(  

ç÷:  "äìòîìî äðìëú äîà ìàå "öé äéäúùäáé .äîø ãé ,..." Äàùleaçø äéä daçøë äìòîìî díéîá ãåîòì äìåëé äúéä àì äèîìî , ïàëì úëôäúî äúéä àìà 
ïàëìå."  

  äìç äéøàä .éò 'ùøäî" à)ãñ"íäéúåçôùîì ä (íééç úøåúå.  

è÷.  óéñøåáå ìáá ïåâë .ìáá øéòá ïàë øáåãî ,ìãâîä íå÷îì äëåîñä ,ìáá õøàá àìå .ñøåáå ìáá íéøòä àøåñì úåéîåøã óé)éøôëå ùøð äáåø÷ä ïúáéáñá.(]  ñçéá
ò äâìôä øåãì"ùøäî ò"à[.  

  "íéàèçå íéòø ." àúôñåúá)âé ÷øô (äñøâä" :íéàèçå íéòø "äæä íìåòá ,"äì 'ãåàî "äåòá"á .ùøå"åæ äñøâ óéãòî ù , úà íéùøôî àðúäå äãåäé áø äéôìù
dîöòì äìéî ìë íéùøåãå úåéåìéôëä .÷ãáå"â ùé ñ äñø'ø 'øîåà äãåäé ' íå÷îá'äãåäé áø øîà ,'àúééøáä êùîä åäæ äéôìå.  

è÷:  úøåáòîá øáåòä .ùî"ìeôë íìùî çøåàäù ë ,ùøá ïåùàøä õåøéúë àåä"ù ,îâá åøëæåäù íéôéøòúä éðù ïéá áùééì' .äù áúë íù éðù õåøéúá'íéðééã ' åìòä
øéçîä úà.  

é÷.  åéøçà øäøäîå .ùî"òåáúì äáøîå ë ,éò 'øù"ùøäîå é"à.  

é÷:  áéøçðñ éãéá äìâù øåã åúåà .ùø"éðùä åùåøéôá äðùîá é , åáø íùá)ã"äæä íåéë ä ,ùøáå" äìéîäî ãøôð øåáéã åëåúá ùéù áúë ù'ïéà 'úøâñåîä .(ùî ïëå" ë
àáä íìåòä ïééðòì àåä ïåãðäù ,ïåùìä èùôë ,ùøá äæ ùåøéôë"é ,ø éùåãéçá ïëå"íéôñåð íéðåùàøå ï .øéôë àìãå ïåùàøä ùå)ã" íéãéúò ïéà ä

øåæçì ,ãå" íùá ïðáø åðú ä'éùøôîã úéàå'.(  

  íéúîä úééçúá äéçé ïè÷ äæéà .ò"ø éùåãéç ô" ï) íùá'î àëéà"ã'( , úéòéáù éîìùåøéì ïééöå)ã , ç]âé[. ,ò"ù( ,"ïééç ìàøùé éðè÷ éúîéàî ." ïë òîùî úö÷å
ùøá" é)ã"åðãáòé òøæ ä.(  

é÷.   íäå úîà åúøåúå äùîíé Äà Èc Ça .ò"åèåùô ô , äðååëäå øåäð éâñ ïåùìá'íéàãá åðçðà ')ùøéô ïë ,äîâåãì ,àúåøáç øåàéáá .( øôñáåïîù ïåîñøôà)  á÷òé éáøì
íéåáððè ;ç Çø É÷ úùøô óåñ( ,áúë" : åøîàù äîå'ïé Äà Èc Ça ïäå úîà åúøåúå äùî ' àìå'åðçðàå 'ïéàãá , ïåùìä éôì'ïéøîà ååäã úéòîùå ' åøîà íäù

äìà íé Äøea Äc , øîåì åì äéä'åðçðàå' !ðä éôì êà" ì)ò"ù (íøéáàå ïúã ìò çø÷ éðá úàæ åøîà ,ú÷åìçîä ùà ev Ääù]  ."áùøáå"áá í" á)ãò .ã" ìë ä
ïéîåé ïéúìú (úàæ øîåì íùì íéøæåç ùãåç ùàø ìëaù áúë[.  

àé÷.  äàøä éøöî ï÷æ .ùøäî áúë"êìîä ìù úåðåøëæ øôñ åäàøäù øáúñîù à.  

  ùðòðå íòøúä äùî .ùøäî ïééò"à ,úåãå÷ð øtñîá äæ ïééðòá êéøàäù .áúë øúéä ïéá" :õøàì ñðëé àìù åéìò øæâðù äùî òãé éà ÇcÇåã äàøðä , äùî áùç ìáà
äìôúá äøéæâä ìèáì øùôàù ,äòåáù äøéæâ äúåàá äéä àìù ;äòåáù åîò ùéù ïéã øæâ åá äéä äáéøî éî úøæâá ìáà ,ùøéôë"ç úùøôá éú÷."  

àé÷:  äåòì ÷ìç ïéà úçãéðä øéò éùðàì"á . åáúëñåú') æî ìéòì .ã"éàîàå ä (ò"îâä ô 'áá åâøäð íàù íù"íúøôë åæ ã ,åâøäð àìùë åð Åúðùîå .ø úåäâäáåáòé"õ 
íù àáøì íéàúî äæù áúë ïàë ,öå øôëúä àì Éåòùø êåúî âøäðä ééáàì êà"åãååúä àìù ì .ø õøéú ãåòáòé"õ ,îá øáåãî ïéàù éáùåé ìëá åðúðù

øéòä)  eðéðù àìù'úçãéðä øéò éáùåé'( ,úçãéðä øéòä éçéãîá àìà ,íéaøä úà åàéèçäù.áå íéä úåéìâøî) ä úåà-å ;æî ìéòìå .ë úåà ( àéáä
áåúëä ïåùìî òåéñ äæ õåøéúì , øéòä éáùåé éåèéáä ïéáì øéòä éùðà éåèéáä ïéá ìåãéá òîúùî íù)âé íéøáã ,ãé" :(éùðà åàöé ìòéìá éðá í

íøéò éáùåé úà åçéãéå êáø÷î" ;àå" ë'úçãðä øéò éùðà 'àø÷ã àðùéìë íéçéãîä åðééä ïðúã  . éùåãéçáåø"ï íéñøåâ ïéàù áúë " úçãðä øéò éùðà
äåòì ÷ìç íäì ïéà"á" ," Çåã Çc Çåúäå ìåè÷éàã ïåéë éàceøåá÷ä íò äøôë åäì àéåä åäééðéã åìéá÷å äá úåúéî éáééç øàùá åîë "ã,øôá àúéàãëå ÷ 

ïéãä øîâð" ;ò ääâä åæå"ùø ùåøéô ô"÷øtä ïÇéð Äò Åî àéä åæ äðù Änù øáåñù é ,äåòì ÷ìç íäì ïéàù åìàá ÷ñåòä"á.  

áé÷:  úçãéðä øéò úéùòð íéìùåøé ïéà ,íéèáùì ä÷ìçúä àìù ,øå '÷ìåç äãåäé .ïéúòîùà ïðéáúåîå ,ïééâåñá äæ éôì éøäù ,òð äðéàù íéìùåøéî äù÷åäùë úéù
úçãéð ,åä"îâì ì 'øë àéúàã õøúì 'äãåäé !äúååë àðú ïì íúñã øîåì ÷çåãå íéîëçä ïéá úìáå÷î äðéàù ãéçé úòã åæ àîùå . éøà úøåáâáå
 àîåéá)áé .ã"øå ä 'äãåäé ( åæ äééùå÷ äù÷ä)ò"ù( ,õøéúå , íéòâðá àðú ïì íú Èqù íåùîù)áé ,ã (ïðáøë , úøçà àîúñ ãéîòäì àìå ÷åçãì óéãò

ëø 'äãåäé ,àîúñà àîúñ éù÷éú àìã.  

  "äììù ." àåä"äììù ìë úàå "àøúá ,äðùîá òéôåîë . ìéòì íðîà)áé÷ (. àåäù äàøð àúééøáá"äììù "àî÷ .ùøá äñøâä éáâìå" íù é)ã"ä ä"â( , úåøâà ïééò
ç äùî" à)ã ã óðò æë íéùã÷" äùøå"éøáåñ .(  

  àðéáø :íéîåî éìòá . íåùî åúåîé íéîéîú êà" çáæäáòåú íéòùø) "ùøäî"ì .(øë øáåñ ìàåîùù øàáúäù äîå"ì ,ø ÷ìåç åúòãìù àìà"ú ìò ù" ïéãá ÷
 íéì÷ íéùã÷)íéìòá ïåîî íðéà åúòãì( ,ò àåä"ùø ô"ùøäî øàéáù éôëå é" ì)ò"ù.(  

 

 


