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"עד שתהא סדורה בפיהם" )עירובין נד" ;(:הסודרן קודם לפילפלן" )ירושלמי הוריות ג ,ה( .ההמלצה ללומד ,אשר בידו
לעשות זאת ,לכתוב סיכום בעצמו .הרווח שישיג מכּך גדול ,הן בהבנה והן בסידור הדברים.
הסיכום המוצע כאן הא דוגמה והמלצה לדרך אחת לסיכום הדברים; מובן שיש מקום לסגנונות שונים ולאופנים שונים.
מטרת הסיכום שלפנינו להביא את תמצית מסקנות הסוגיה )לא שקלא־וטריא( במהלכהּ המרכזי .סיכום־תמצית של דברי
מטּבעוֹ ,ארוך יותר .אך גם הוא חשוב ,וגם בו אפשר להאריך ואפשר לקצר .הלומד המסכם יוכל להשוות את
אגדה הואִ ,
תוצרתו לזו שלפנינו )במקרה של טעות כאן אשמח לקבל הודעה לדוא"ל הנ"ל(.
שלמוֹת ממקומות אחרים בתלמוד
לה ָ
פרטים טכניים לסיכום שלפנינו :רווח של שורה ריקה בא לפני משנה חדשה .הערת שוליים ,בד"כ ,מיועדות ַ
הבבלי .ההערות שבסוף הקובץ מיועדות להרחבות ולהשמטות .כוכבית )*( באה לפני פרט )או משפט( הלקוח מהעמוד הבא ,ואם הוא מרוחק
יותר צוינו בסמוך הדף והעמוד .לא סומנו בכוכבית פרטים המתבארים בהמשך הישיר והטבעי של הסוגיה ,המתגלגלת לעמוד הבא.

חלק  -פרק אחד־עשר )צ-.קיג(:
לכל ישראל יש חלק לעולם־הבּא )"וְﬠַמֵּךְ֙ כֻּלָּ֣ם צַדִּיקִ֔ים לְעוֹלָ֖ם יִ֣ירְשׁוּ אָ֑רֶץ"( .לאלו אין :האומר שאין תחיית־המתים מן התורה )מִדָּה
כנגד מִדָּה ]כשָּׁלִישׁ אצל אלישע[(* ,שאין התורה מן השמיים )צט* ,(.אפיקורוס )צט* ;(:ר"ע :והקורא בספרים חיצוניים
)ק* ,(:והלּוֹחש על פֶּצַע )קא ;(.אבא שאול :וההוגה השֵּׁם המיוחד )של  42אותיות( *חוץ לַמִּקדש או בלשון זרה )קא.(:
צ:

]אין לתת תרומה לכהן עם־הארץ )תנדר"יִ" :לְאַהֲרֹ֖ן"; "לְמַ֥ﬠַן יֶחֶזְק֖וּ בְּתוֹרַ֥ת הֽ'"( ,והוא כנותן לאריה ,ואף גורם לו מיתה ועוונוֹת[.
תחיית המתים מהתורה " -וּנְתַתֶּ֤ם מִמֶּ֨נּוּ֙ ...לְאַהֲרֹ֖ן" )לא כתנדר"יִ(; "בְּרִיתִי֙ אִתָּ֔ם לָתֵ֥ת לָהֶ֖ם אֶת־אֶ֣רֶץ כְּנָ֑ﬠַן"; "נִשְׁבַּ֧ע ה֛' לַאֲבֹתֵיכֶ֖ם לָתֵ֣ת
לָהֶ֑ם"; "חַיִּ֥ים כֻּלְּכֶ֖ם הַיּֽוֹם" )כהיום(; "הִנְּךָ֥ שֹׁכֵ֖ב ﬠִם־אֲבֹתֶ֑יךָ וְקָם֩" )*אין הֶכרֵעַ }יומא נב ;{:ר"ש 2 :המשמעויות אמת ,ומכאן
שיוֹדע העתיד(; "הִכָּרֵ֧ת׀ תִּכָּרֵ֛ת הַנֶּ֥פֶשׁ הַהִ֖וא ﬠֲוֹנָ֥ה בָֽהּ"; *"יְחִ֥י רְאוּבֵ֖ן וְאַל־יָמֹ֑ת" )צב"* ;(.אָ֣ז יָשִׁיר־מֹשֶׁה֩"" ,אָ֣ז יִבְנֶ֤ה יְהוֹשֻׁ֙עַ֙",
"יַחְדָּ֣ו יְרַנֵּ֑נוּ"" ,ע֗וֹד יְהַלְל֥וּךָ סֶּֽלָה" )צא" ;(:וְיָצִ֥יצוּ מֵ֝ﬠִ֗יר כְּﬠֵ֣שֶׂב הָאָֽרֶץ" )וק"ו מחִטָּה שיָּקומו הצדיקים בלבוּשיהם(; "יִחְי֣וּ
מֵתֶ֔יךָ נְבֵלָתִ֖י יְקוּמ֑וּן הָקִ֨יצוּ וְרַנְּנ֜וּ שֹׁכְנֵ֣י ﬠָפָ֗ר" )אין הכרח(" ;1דּוֹבֵ֖ב שִׂפְ ֵת֥י יְשֵׁנִֽים" )אין הכרח(; *"שְׁאוֹל֘ וְעֹ֪צֶ֫ר רָ֥חַם" )מכניס
ומוציא ,וק"ו שבּקוֹלֵי קולות; צב"* ;(.וְרַבִּ֕ים מִיְּשֵׁנֵ֥י אַדְמַת־ﬠָפָ֖ר יָקִ֑יצוּ"" ,לֵ֣ךְ לַקֵּ֑ץ וְתָנ֛וּחַ וְתַﬠֲמֹ֥ד לְגֹרָלְךָ֖ לְקֵ֥ץ הַיָּמִֽין" )צב.(.

צא.

ומן הסְּברה  -ק"ו מהנולדים ,שלא היו ,ושהקב"ה יוצְרם מן המים )כ"ש מן העפר ,כמשל המלך שציווה לעבדיו לִבנוֹת
ארמון(; וק"ו מכּלֵי זכוכית )שבְּרוּח בשר־ודם( שנשברו.
]גביהא בן פסיסא הסיר מיהודה ומירושלים ערעוּרֵי האפריקנים )בני כנען( ,המִּצרים ,ובני ישמעאל וקטורה לפני אלכסנדר מוקדון[.
]רבי לאנטונינוס :הקב"ה מרכיב הנשמה בגוף ודן אותם כאחד ,כמשל החיגר והעיוור .השמש שוקעת במערב לתת שלום ליוצרהּ.
אנטונינוס :נשמה נִתֶּנֶת באדם מִתּחילת יצירתוֹ )פקידת הטיפה; *נדה טז ,(:ויצר־הרע  -מלֵּדָתוֹ )רבי :מִשהִתרקם; והודה([.

צא :בעתיד ,המתים יקומו במוּמֵיהֶם )"בָּם ﬠִוֵּ֣ר וּפִסֵּ֔חַ"( ויתרפאו )"אָ֣ז יְדַלֵּ֤ג כָּאַיָּל֙ פִּסֵּ֔חַ"; "אָמִ֣ית וַאֲחַיֶּ֗ה מָחַ֙צְתִּי֙ וַאֲנִ֣י אֶרְפָּ֔א"( .עולא :ואח"כ,
לישראל "בִּלַּ֤ע הַמָּ֙וֶת֙ לָנֶ֔צַח" ,ולגויים )יעשו מלאכת ישראל( "הַנַּ֗ﬠַר בֶּן־מֵאָ֤ה שָׁנָה֙ יָמ֔וּת" .רב חסדא :בימי המשיח "וְהָיָ֤ה
אוֹר־הַלְּבָנָה֙ כְּא֣וֹר הַחַמָּ֔ה" ,ובעוה"ב "וְחָפְרָה֙ הַלְּבָנָ֔ה וּבוֹשָׁ֖ה הַחַמָּ֑ה"; ולשמואל )שיְּמי המשיח כעוה"ז(  -הכל בעוה"ב,
]הנמנע מללמד תלמיד  -כגוֹזלוֹ נחלת אבותיו )"מוֹרָשָׁ֖ה"( ,ﬠֻבָּרִים
ובמחנה שכִינה א"צ מאורות.
יקללוהו; ינקבוהו ככלי־כובסים )"יִקְּבֻ֣הוּ לְא֑וֹם"( .והמלמדוֹ זוכה לברכות כיוסף ,וללַמד בעוה"ב[.

 1ר' אלעזר :מתים שבחו"ל לא יִחיו בעתיד )"נְשָׁמָה֙ לָﬠָ֣ם ﬠָלֶ֔יהָ"( ,וצדיקים שבחו"ל יבואו ע"י מחילות )וחששוּ יעקב ויוסף שלא יִזכו להן( .ר' אבא בר ממל )הקשה( :יש
לרבות מתים שבחו"ל שיחיו )"נְבֵלָתִ֖י יְקוּמ֑וּן"; ולר' אלעזר  -לנפָלים שבא"י }בזה יש חולקים; ראה להלן קיא .({:ר' אלעזר :עמֵּי ארצות לא יקומו בעתיד )"מֵתִים֙ בַּל־יִחְי֔וּ
רְפָאִ֖ים"; ותקנתם  -בהתעסקוּת עם תלמידי חכמים( ,ותנ"ה ,כּל המרַפֶּה עצמו מתורה .ר' יוחנן :רק ההולך לע"ז )כתובות קיא.(:.

2

צב .ר' אלעזר :המנהיג את הציבור בנחת יזכה להנהיגוֹ בעוה"ב )"מְרַחֲמָ֣ם יְנַהֲגֵ֔ם"(] .גדולה דֵּעה ,שכּתובה בין  2שֵׁמוֹת ,וכן מִקדש
)ונקמה - 2 ,שכִינה לישראל ופורענות לגויים( ,ומי שיש בו דעה כאילו נבנה המִּקדש בימיו ,ולבסוף יִתעשֵּׁר; ואסור לרחם
על מי שאין בו ,ולבסוף גולֶה ,והנותן לו פִּתּוֹ יסבול ייסורים .בית שאין ד"ת נשמעים בו בלילה תְּאָכְלֵהוּ אֵ֣שׁ .מי שאין
מהנּה ת"ח מנכסיו אינו רואה סימן ברכה ,וכן מי שאין משאיר פת על שולחנוֹ )אך המביא לצִדָּהּ לחם שלם כאילו עובד
ע"ז( .המשַׁנֶּה דיבורוֹ שלא יזוהה  -כאילו עובד ע"ז .המסתכל בערווה  -כוח האבר שלו נחלש .הֱיֵה עניו וכך תתקיים[.
הצדיקים שישובו לחיים בימי המשיח לא יחזרו לעפרם )מאז ועד העוה"ב ,שישובו לתחייה" .קָד֖וֹשׁ יֵאָ֣מֶר ל֑וֹ כָּל־הַכָּת֥וּב לַחַיִּ֖ים"(; וב-
 1000השנים שעתיד העולם להיות חָרב )*צז (.ישוטו בכנפיים על פני המים וְלֹ֣א יִיגָ֔עוּ וְלֹ֥א יִיﬠָֽפוּ )יחזקאל לא הֶחֱיָה(.
צב :המתים שהחֱיה יחזקאל  -רב :בני אפרים שטּעוּ בחשבון הקץ במצרים; שמואל :אנשים שכָּפרוּ בתחיית המתים; רב ירמיה בר אבא:
אנשים יבשים ממצוות; ר"יִ נפחא :שחִפּוּ ההיכל בצוּרוֹת שקצים ורמשׂים; ר' יוחנן :בַּחוּרים יפים שהרג נבוכדנצר ורמס
ר' יהודה :לא באמת הֶחֱיָה ,היה זה מָשָׁל .ר' אליעזר :קמו ,אמרו
בְּבִקְﬠַ֣ת דּוּרָ֔א בגלל תאוות הכַּשׂדִּיּוֹת.
שירה )'ה' ממית בצדק ומְחיה ברחמים'; ר' יהושע" :ה֖' מֵמִ֣ית וּמְחַיֶּ֑ה מוֹרִ֥יד שְׁא֖וֹל וַיָּֽﬠַל"( ומתו .ר"אֱ ב"ר יוסי הגלילי :עלו
לארץ ישראל ,התחתנו ויָלדו; ר"יְ בן בתירה :אני מצאצאיהם והנה תפילין מהם!
בעת שהשליך נבוכדנצר לכבשן האש את חנניה ,מישאל ועזריה ,שסירבו להשתחוות לצֶּלֶם ,2אמר הקב"ה ליחזקאל והֶחיה העצמוֹת,
ובאו וטפחוּ על פניו של נבוכדנצר ,ואמר" :אָת֙וֹהִי֙ כְּמָ֣ה רַבְרְבִ֔ין) "...ר' יצחק :טוב שמלאך סָטַר על פיו ועצר שְׁבחיו(.
ונעשו שם  6נסים :הכִּבשן התרומם אל פני האדמה ,נפלו מקצת קירותיו ,סידוֹ נמס ,נהפך צֶלֶם הזהב ,נשׂרפו  4מלכים
ומְשָׁרתיהם שסייעו בַּהַשלכה לאש )אינם מוזכרים עוד בפסוק( ,והחיה יחזקאל את העצמות] .מפּרשה זו נלמד שאף בשעת
הסכּנה לא ישַׁנה אדם מַלבּוּשיו המכובדים .וגדולים צדיקים ממלאכי השרת )שהוזכרו קודם([.
צג.

כשיצאו חנניה ,מישאל ועזריה ,באו האומות ויָרקוּ בפני ישראל :זה ﭏֱֹהיכם ,ואתם משתחווים לצֶלם?! הקב"ה כעס על
הדּוֹר 3וביקש להפוך העולם לדם )"רֹכֵב֙ ﬠַל־ס֣וּס אָדֹ֔ם"( ,ובזכות חנניה ,מישאל ועזריה )"הַהֲדַסִּ֖ים אֲשֶׁ֣ר בַּמְּצֻלָ֑ה"( נחה
והם )שאינם מוזכרים עוד(  -רב ,ר' אליעזר :מתו בעין הרע;
דעתו" .לְךָ֤ ה֙' הַצְּדָקָ֔ה וְלָ֛נוּ בֹּ֥שֶׁת הַפָּנִ֖ים כַּיּ֣וֹם הַזֶּ֑ה".
שמואל ,ר' יהושע :מחמת הרוק שיָּרקו האומות בישראל; ר' יוחנן ,רבנן :עלו לא"י והתחתנו ויָלדו )"אַנְשֵׁ֥י מוֹפֵ֖ת"(.
דניאל לא היה שם  -שלא יאמרו שניצלו בזכותו; נבוכדנצר עשהו אלוהּ )"וּלְדָנִיֵּ֖אל סְגִ֑ד"( וחשש שיאמרו ששרף אלֹהיו;
ודניאל חשש שמפני כן האש תשלוט בו .ושלחוֹ  -לִכרוֹת נהר בטבריה; להביא זרעי עשב; להביא חזירים מאלכסנדריה.
נביאי השקר ,אַחְאָב בֶּן־קוֹלָיָה וְצִדְקִיָּהוּ בֶן־מַﬠֲשֵׂיָה ,נִבּאוּ לְבַת־נבוכדנצר בשם ה' שתיבעל להם )כל אחד על חברוֹ; "וַיְנַאֲפוּ֙"( ,ובא
לבדקם באש ,וביקשוּ לצרף אליהם את יהושע הכהן הגדול .הם נשרפו ,ויהושע ניצל אך בגדיו נחרכו )"א֖וּד מֻצָּ֥ל מֵאֵֽשׁ"(,
מפּני שבּניו נשאו נשים שאינן הגונות לכהונה ולא מחה )"בְּגָדִ֣ים צוֹאִ֑ים" .ולנבוכדנצר אמר שמִּפּני שהיו עמוֹ רשעים(.

צג :בר קפרא" :שֵׁשׁ־הַשְּׂעֹרִ֥ים הָאֵ֖לֶּה נָ֣תַן לִ֑י )בֹּﬠַז("  -רמז ל 6-צאצאים שיתברכו ב 6-ברכות  -דוד )"יֹדֵ֣עַ נַ֠גֵּן ,("...המשיח )"ר֧וּחַ חָכְמָ֣ה
וּבִינָ֗ה ,("...דניאל ,חנניה ,מישאל ועזריה )"אֵין־בָּהֶ֣ם כָּל־מאוּם֩ }אף הקזת דם{ ...כֹּ֣חַ בָּהֶ֔ם לַﬠֲמֹ֖ד בְּהֵיכַ֣ל הַמֶּ֑לֶךְ" }מתגברים
מפּני דיבור ,צחוק ,שֵׁנָה ונקָבים ,מאימת המלכוּת{(; "וַיְהִ֥י בָהֶ֖ם מִבְּנֵ֣י יְהוּדָ֑ה - "...ארבעתם )ר' אלעזר(; רשב"נ :רק דניאל.
"וְהָיוּ֙ סָרִיסִ֔ים"  -ר' חנינא :שהִסתרסה ע"ז בימיהם; רב :גם סריסים ממש" .וְנָתַתִּ֨י לָהֶ֜ם בְּבֵיתִ֤י וּבְחוֹמֹתַי֙ יָ֣ד וָשֵׁ֔ם ט֖וֹב מִבָּנִ֣ים
וּמִבָּנ֑וֹת )שהיו להם ומתו; או :שלא היו(" .שֵׁ֤ם עוֹלָם֙ אֶתֶּן־ל֔וֹ"  -לדניאל  -סִפרוֹ ,בשמוֹ] .לא נקרא ספר בשם נחמיה -
שהחזיק טובה לעצמו )"זָכְרָה־לִּ֥י ﭏֱֹהַ֖י לְטוֹבָֽה"(; שסיפר בגנוּת קודמיו )"וְהַפַּחוֹת֩ הָרִאשֹׁנִ֨ים אֲשֶׁר־לְפָנַ֜י הִכְבִּ֣ידוּ ﬠַל־הָﬠָ֗ם"(
ובכללם דניאל )שגדול ממנו" ,וְרָאִיתִי֩ אֲנִ֨י דָנִיֵּ֤אל לְבַדִּי֙" ולא חגי ,זכריה ומלאכי ,שרק מזלם ראה ונחרדו([.
צד .ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג ,אך מידת הדין קִטרגה על שלא אמר שירה על ניסיו )"לְםַרְבֵּ֨ה הַמִּשְׂרָ֜ה"(.
"מִכְּנַ֨ף הָאָ֜רֶץ זְמִרֹ֤ת שָׁמַ֙ﬠְנוּ֙ .צְבִ֣י לַצַּדִּ֔יק!" "-רָזִי־לִ֥י" מה מעכב"- ,א֣וֹי לִ֑י! )עד מתי?(" "-בֹּגְדִ֣ים בָּגָ֔דוּ" ביזה אחרי ביזה.
"אִם־תִּבְﬠָי֥וּן  -בְּﬠָ֖יוּ )התפללו( ,שֻׁ֥בוּ ,אֵתָֽיוּ!" ]וכיו"ב ,גנאי הוא למֹשה וישראל שלא אמרו "בָּר֣וּךְ ה֔' אֲשֶׁ֨ר הִצִּ֥יל" עד שאמר
יִתרוֹ" .וַיִּ֣חַדְּ יִתְר֔וֹ"  -רב :חֶרב חדה ,שנימול והתגייר; שמואל :נעשה חידודים ,מִצַּער על מפּלת מצרים[.
לסנחריב )שִׂיחָתוֹ רִיב; שָׂח וניחר כלפי הקב"ה(  8שמות אחרים )"בְּמִשְׁמַנָּ֖יו"( ,וניצחוֹ )"רָז֑וֹן"( חזקיהו )חִזְּקוֹ ה'; חיזק את
ישראל בַּה'( ,שלּוֹ  8שמות .זכה ונקרא "אָֽסְנַפַּר֙ רַבָּ֣א וְיַקִּירָ֔א" ,כי לא גינה את א"י )"אֶל־אֶ֣רֶץ כְּאַרְצְכֶ֗ם" }מר זוטרא:
אפריקי; ר' חנינא :הרי סלוג{; חלקוּ רב ושמואל אם זו חכמה }אחרת לא יאמינו{ או טיפשות }מה היתרון?{( .אך השבטים
שהִגלה דיברו בגנוּתהּ" .וְתַ֧חַת כְּבֹד֛וֹ )ר' יוחנן :גופו ,שתחת בגדיו; ר"אֶ :נשמתו ,תחת גופו ובשׂרוֹ( יֵקַ֥ד יְקֹ֖ד כִּיק֥וֹד אֵֽשׁ".
פַּרעֹה חֵרֵף בעצמו ,ונפרע ממנו הקב"ה )"וַיְנַﬠֵ֧ר ה֛'"(; וסנחריב  -ע"י שליח )*המשֻׁמָּד רַבְשָׁקֵה }ס" ,{.וַיֵּצֵ֣א׀ מַלְאַ֣ךְ ה֗' וַיַּךְ֙"(.

 2תודוס :דרשו ק"ו מהצפרדעים ,שנכנסו לתנוּרים המֻּסָּקִים במצרים לקדש השם )פסחים נג .(:רב :לוּ יִסְּרוּם היו עובדים לַצלם )כתובות לג .:רשב"א בשם רש"י :משפט זה
נאמר בתמיהה .מהרש"א בפסחים בביאור רש"י שם :תודוס כר' ישמעאל דסנהדרין }עד ,{.ש"וָחַ֣י בָּהֶ֑ם" נאמר גם בע"ז ,ולא היו שם  10מישראל .אך עי' תוס' שם ושם(.
 3רשב"י :בגלל שהשתחוו לצלם התחייבו בני אותו דור כְּלָיָה ,ונגזרה עליהם גזֵרת המן; וזכו לנס כיוון שלא היה זה אלא מיִּראה )מגילה יב.(.
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צד:

אמר :אחריב דירה שלמַטה )"מְר֣וֹם קִצּ֔וֹ"( ואח"כ שלמעלה )"מְל֣וֹן קִצֹּ֔ה"(" .ה֙' אָמַ֣ר אֵלַ֔י"  -ששָּׁמַע הנבואה" :כִּ֤י מָאַס֙ הָﬠָ֣ם
הַזֶּ֔ה אֵ֚ת" בית דוד" ,וּמְשׂ֥וֹשׂ אֶת־רְצִ֖ין וּבֶן־רְמַלְיָֽהוּ ,וְלָכֵ֡ן הִנֵּ֣ה ה֩' מַﬠֲלֶ֨ה ...אֶת־מֶ֥לֶךְ אַשּׁ֖וּר ...ﬠַד־צַוָּ֖אר יַגִּ֑יעַ"; וסבר שגם
לירושלים .אך "לֹ֣א מוּﬠָף֘ )ﬠַם עייף בתורה לא יימסר( לַאֲשֶׁ֣ר מוּצָ֣ק לָהּ֒ ,4כָּﬠֵ֣ת הָרִאשׁ֗וֹן הֵקַ֞ל )עול תורה( אַ֤רְצָה זְבֻלוּן֙
וְאַ֣רְצָה נַפְתָּלִ֔י ,וְהָאַחֲר֖וֹן )יהודה( הִכְבִּ֑יד )עול תורה ,וראוי לנס("; ולא הורשה להַגלות אלא 10־השבטים" .וְחֻבַּ֥ל עֹ֖ל"
סנחריב "מִפְּנֵי־שָֽׁמֶן" חזקיהו בבתי המדרש ,שהִכריח כולם ללמוד ,ואפילו ילדים וילדות שלטוּ בדיני טומאה וטהרה ,ולא
נמצא עם־הארץ" .אֶ֥לֶף גֶּ֖פֶן בְּאֶ֣לֶף כָּ֑סֶף" אך "לַשָּׁמִ֥יר וְלַשַּׁ֖יִת יִהְיֶֽה" שהסתפקו במועט.
"מְאֵרַ֣ת ה֣' בְּבֵ֣ית רָשָׁ֑ע" פקח בן רמליהו ,שאכל הרבה ולא שׂבע" ,וּנְוֵ֖ה צַדִּיקִ֣ים יְבָרֵֽךְ" חזקיהו ,די לו בליטרא ירק ושׂבע.
"אַחֲרֵ֨י הַדְּבָרִ֤ים וְהָאֱמֶת֙ הָאֵ֔לֶּה )שנִשְׁבַּ֛ע ה֥' שיביא אשוּר ויפּילהוּ ,וְﬠַל־הָרַ֖י אֲבוּסֶ֑נּוּ ייעשה אֵבוּס( בָּ֖א סַנְחֵרִ֣יב"" .בָּ֥א
ﬠַל־ﬠַיַּ֖ת" 10 ,מסעות נסע באותו יום ,היום האחרון להזכרת עוון הריגת כֹּהנֵי נוב )"ע֥וֹד הַיּ֖וֹם בְּנֹ֣ב"(" .צַהֲלִ֥י קוֹלֵ֖ךְ" ואַל
תפחדי אלא מנבוכדנצר הנמשל לאריה )"הַקְשִׁ֥יבִי לַ֖יְשָׁה" 6 ,שמות לאריה(.

צה.

עלה על מצעוֹת ,הביט לירושלים שנראתה לו קטנה ,הנִיד ראשו ו"יְנֹפֵ֤ף יָדוֹ֙" ,ואמר :נלוּן ומחר נכבוש .ובלילה הֻכּוּ.
]"וְיִשְׁבִּ֨י בְנֹ֜ב" בן ערפּה" ,וַיֹּ֖אמֶר לְהַכּ֥וֹת אֶת־דָּוִֽד" שנתבע על עוון הריגת נוב ,והעדיף להימסר ביד אויב ולא יִכלה זרעוֹ.
בעת ציד רדף דוד והגיע לפלשתים ,ותפסוֹ יִשבי .אבישי בן צרויה חש )כתמי דם במים; הֶמיית יונה( שיש צרה ,והתירוּ לו
לרכב על פִּרדַת המלך והתקצרה לו הארץ ,בדרך הרג את ערפה ,וכשהגיע אמר שֵׁם ועצר את דוד באוויר" .וַיַּֽﬠֲזָר־לוֹ֙
אֲבִישַׁ֣י" בתפילה לשַׁנות העדפתוֹ ,ואמר שֵׁם והורידוֹ וברחוּ; בגבול ישראל בישרו ליִשבי על מות אמו ,ונחלש ,והרגוהו.
זרעוֹ של דוד כלה בידי עתליה ,וניצל יואש  -מפני שבְּנוב ניצל אביתר .ל 3-קפצה הדרך  -אליעזר )"וָאָבֹ֥א הַיּ֖וֹם
אֶל־הָﬠָ֑יִן"( ,יעקב )"וַיִּפְגַּ֨ע בַּמָּק֜וֹם" ,שכּשהגיע לחרן נתן דעתוֹ לחזור לבית־אל להתפלל( ,ואבישי[.

צה:

עם סנחריב ,באו לירושלים  45,000בני מלכים בקרונות זהב ועמם מְלכוֹת וזונות  80,000 +גיבורים בְּשריון 60,000 +
אוחזי חרב רצים לפניו  +פרשים] .וכן באו נגד אברהם )*"וַיֵּחָלֵ֨ק ﬠֲלֵיהֶ֧ם׀ לַ֛יְלָה"  -י"א שֵׁם המלאך ,וי"א :כוכבי לילה
נלחמו בעדוֹ"* .וַיִּרְדֹּ֖ף ﬠַד־דָּֽן"  -תשש כוחו מפּני ﬠֶגלי ירבעם; ואף נבוכדנצר שם התגבר( ,וכן עתידים עם גוג ומגוג[.
ובסך־הכל קרוב ל ,2,600,000,000-מתוכם  185,000קצינים )וכִלּוּ מֵי הירדן(.
"וַיְהִי֘ בַּלַּ֣יְלָה הַהוּא֒ וַיֵּצֵ֣א׀ מַלְאַ֣ךְ ה֗' )גבריאל( וַיַּךְ֙ בְּמַחֲנֵ֣ה אַשּׁ֔וּר"  -ר"אֱ :ביָּ֣ד הַגְּדֹלָ֗ה; ר' יהושע :באֶצְבַּ֥ע ֱֹﭏהִ֖ים )"הִ֑וא"(; ר"אֱ
בריֹה"גְּ :במַגָּל המושחז מבְּראשית; רשב"י :בדרכּוֹ להַבשָׁלַת הפֵּרוֹת; וי"א :נָשַׁ֤ף באַפָּם; רב ירמיה :סָפַק כַּפּיים; ר"יִ נפחא:
פָּתַח אזניהם ושמעו שירת המלאכים .וכמה ניצלו? רב") 10 :וְנַ֖ﬠַר יִכְתְּבֵֽם"(; שמואל") 9 :וְנִשְׁאַר־בּ֤וֹ ...אַרְבָּﬠָ֣ה חֲמִשָּׁ֗ה"(;
ריב"ל") 14 :שְׁנַ֧יִם שְׁלֹשָׁ֛ה ;("...ר' יוחנן) 5 :סנחריב ו 2-בניו ,נבוכדנצר ששם ידע צוּרת מלאך ,ונבוזראדן(.
"יְגַלַּ֣ח ה֩' ...בְּמֶ֣לֶךְ אַשּׁ֔וּר" )!( ,נדמָה לו לזקֵן והציע לגלחוֹ )מפּני הבּוּשה ופחד המלכים( .טחן גרעינים לקבּל מספּריים,
*"וְאֻסַּ֣ף שְׁלַלְכֶ֔ם )מאשור( אֹ֖סֶף הֶחָסִ֑יל )כל אחד לעצמו(" )צד.(:
וכשהביא אש להאיר נדלק זקנוֹ )"תִּסְפֶּֽה"(.

צו.

מצא סנחריב נֶסֶר מתֵּבַת נֹחַ ,ואמר שאם יצליח ,יַקריב  2בניו לקב"ה .שמעוהו" ,וַיְהִי֩ ה֨וּא מִשְׁתַּחֲוֶ֜ה ,"...הרגוהו ונמלטו.
ייתכן לעם־הארץ בן ת"ח ,בזכות מעשה טוב" .מַדּ֗וּעַ דֶּ֤רֶךְ ְרשָׁﬠִים֙ צָלֵ֔חָה?!"  -נבוכדנצר הִצליח בזכות  4פסיעות שרָץ )כסוֹפרוֹ של
מְרֹדַ֣ךְ בַּ֠לְ ֲאדָן( להחזיר את האיגרת הנשלחת לחזקיהו )בעקבות רפואתו וחזרת השמש  10שעות( ,כדי להקדים בה את
הבּרכה לקב"ה לַבּרכה לירושלים )גבריאל עצר את נושא־האיגרת ,אחרת אין תקנה לישראל ח"ו( .וק"ו לשׂכר האבות.
"בֵּ֛ן יְכַבֵּ֥ד אָ֖ב"  -מְרֹ ַ֣דךְ בַּ֠לְאֲדָן בֶּן־ ַבּלְאֲדָ֧ן ,שאביו ירד ממלכוּתוֹ )שהִשתַּנּוּ פניו לפני כלב( ,וישב על כסאו והוסיף לשמוֹ את שֵׁם אביו.
"וְﬠֶ֣בֶד אֲדֹנָ֑יו"  -נבוזראדן ,שכּאילו "ﬠָמַ֛ד לִפְנֵ֥י מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֖ל בִּירוּשָׁלִָֽיִם"  -דמות נבוכדנצר חקוקה לפניו; אֵימָתוֹ ממנו יתֵרה.

צו:

נשלח נבוזראדן עם משּׂא  300פרדוֹת פַּטִּישֵׁי ברזל ,וכולם נשברו על שער אחד בירושלים .חשש מִגורל סנחריב ,ובת־קול
עודדתו ,והצליח בפטיש האחרון ,ונכנס והרג )*גיטין נז .(:ההיכל התרומם כשהוצת ,ודרכוהו מן השמיים )"גַּת דָּרַ֣ךְ ה֔'"(.
בת־קול לנבוכדנצר ,שזָּחָה דעתו :קמח טחוּן טחנתָּ! )*"כֹּל שָׂרֵ֣י מֶלֶךְ־בָּבֶ֔ל וַיֵּשְׁב֖וּ בְּשַׁ֣ﬠַר הַתָּ֑וֶךְ"  -מושב הסנהדרין! }קג.({.
הרג נבוזראדן  940,000מטּוֹבֵי ישראל על דם זכריה בן יהוידע ,אך לא נָח הדּם עד שלָּחש לו .ערק והתגייר] .מצאצאי
סיסרא למדו תורה בירושלים ,ומִסנחריב  -לימדו לרבּים )שמעיה ואבטליון( ,ומהָמָן  -למדו בבני־ברק [.ומִבּני נבוכדנצר
סבר הקב"ה לקָרב ,והמלאכים התפללו שיימנע )"רִפִּ֤אנוּ אֶת־בָּבֶל֙ וְלֹ֣א נִרְפָּ֔תָה"; וי"א :מֵי נהרות בבל ,בדקלים שעליהם(.
עמון ומואב שכֵנים רָעים ,הפצירו בנבוכדנצר לבוא אל ירושלים )בעקבות הנבואה .והוא חשש מגורל סנחריב( ויעצוהו.5

צז .בדור שיבוא בו המָּשִׁיחַ )'בר נפלי'" ,אָקִ֛ים אֶת־סֻכַּ֥ת דָּוִ֖יד הַנֹּפֶ֑לֶת"( ,ת"ח מתמעטים ,צרות רבּות וגזרות קשות רודפות ,יגון ואנחה.
רבּוֹת ﬠַזּוּת וחוצפה ,אפילו נער לזקֵן ובן לאביו ,ללא בושה; כל המלכוּת הופכת למינוּת ,ומקום וַעד ת"ח )חוץ לעיר(

 4ר' אלעזר בר ברכיה .אך להלן )קד (:נדרש פסוק זה ,בפי רבה בשם ר' יוחנן ,אחרת לחלוטין )כל המֵּצֵר לישראל אינו עייף( ,ובדרכו פרש"י על הפּסוּק )ישעיה ח ,כג(.
 5ובשעה שנכנסו הגויים להיכל והכל פנו לִבזוז כסף וזהב ,הם חיפשו ספר־תורה לשרוף )שכּתוּב בו שלא יבואו בקהל ה'(; "יָדוֹ֙ פָּ֣רַשׂ צָ֔ר ﬠַ֖ל כָּל־מַחֲמַדֶּ֑יהָ" )יבמות טז.(:
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לזנוּת ,ואין היָּכוֹל להוכיח ,ופני הדור כפני כלב; רב היוקר ,הגפן פורייה והיין יקר )הכל שותים(; הגליל והגולן שממה,
ואנשי גבול א"י מסובבים מעיר לעיר ולשווא; חכמת חז"ל נמאסת; "וַתְּהִ֤י הָאֱמֶת֙ נֶﬠְדֶּ֔רֶת )עדרים עדרים והולכת( וְסָ֥ר מֵרָ֖ע
מִשְׁתּוֹלֵ֑ל )נחשב שוטה בעיני הבּריות("; *יש להישען על אבינו שבשמיים )סוטה מט" .(:כִּי־אָ֣זְלַת יָ֔ד וְאֶ֖פֶס ﬠָצ֥וּר וְﬠָזֽוּב" -
רבּים המוֹסרים; מעטּים התלמידים; אין פרוטה בכיס; מיואשים מהגאולה 3] .באים בהיסח־הדעת  -משיח ,מציאה ועקרב[.
באותה שמיטה  -בשנה א "וְהִמְטַ ְרתִּי֙ ﬠַל־ﬠִ֣יר אֶחָ֔ת ;"...ב  -מעט רעב; ג  -רעב גדול ומוות והתורה משתכחת; ד  -שׂבע; ה
 שׂבע גדול והתורה חוזרת; ו  -קוֹלוֹת )שבּא(; ז  -מלחמות; ובמוצאי השמיטה המשיח בא) .וע"ע *צח(.]בעיר קושטא דיברו רק אֱמת ,ולא מת אדם קודם זמנו; רב טבות שינה מפּני דרך־ארץ ,ומתו  2בניו[.
רב קטינא ,ותנ"ה :העולם  6000שנה )אליהו 2000 :תֹּהוּ 2000 ,תורה ו 2000-משיח ובעוונותינו התעכב( ,ואח"כ  1000שנה יהא
חָרב )"וְנִשְׂגַּ֧ב ה֛' לְבַדּ֖וֹ בַּיּ֥וֹם הַהֽוּא"" ,מִזְמ֥וֹר שִׁ֗יר לְי֣וֹם הַשַּׁבָּֽת"* .ויש חולקים; צט .(.אביי 2000 :חרב )"יְחַיֵּ֖נוּ מִיֹּמָ֑יִם"(.
צז :אליהו :המשיח יבוא ביובֵל ה 4250=) 85-שנה .איני יודע אם בתחילתו ,בסופו או אחריו(; רב אשי :שיּש לצפות לו מאז ואילך.
חשבונות נוספים  ,4291 -וי"א 1400 ;5000 :שנות גלות )"ﬠִדָּ֥ן וְﬠִדָּנִ֖ין וּפְלַ֥ג ﬠִדָּֽן"(; ") 1410וַ֝תַּשְׁקֵ֗מוֹ בִּדְמָע֥וֹת שָׁלִֽישׁ"(.6
]"ע֥וֹד אַחַ֖ת מְﬠַ֣ט הִ֑יא"  -ר"ע :מעט כבוד לישראל לפני המשיח )בן כוזיבא(; ר' נתן :גם בעת הבית )תוקף מלכוּת חשמונאי,
הורדוס ובן כוזיבא( [.ר' נתן :אין לחשב הקץ" ,ע֤וֹד חָזוֹן֙ לַמּוֹﬠֵ֔ד וְיָפֵ֥חַ לַקֵּ֖ץ וְלֹ֣א יְכַזֵּ֑ב; אִם־יִתְמַהְמָהּ֙ חַכֵּה־ל֔וֹ" ,וכן "יְחַכֶּ֤ה ה֙'
לַחֲנַנְכֶ֔ם" ,ורק מידת הדין מעכבת"* .י֥וֹם נָקָ֖ם בְּלִבִּ֑י"  -ר"ל :לא גילהוּ למלאכים; ר' יוחנן :ולא ל'אֵבריו' )צט.(.
]לְפחות  36צדיקים בדור מקבלים פני שכינה )בחוזק האור; אך בקלישוּתוֹ  .(18,000 -רשב"י ובנוֹ א"צ רשות להיכנס[.
ר' אליעזר ,רב :כלו כל הקִּצִּים ,והגאולה תלויה רק בתשובה ומעשים טובים )"שׁ֤וּבוּ אֵלַי֙ וְאָשׁ֣וּבָה אֲלֵיכֶ֔ם"( .ר' יהושע ,שמואל :אפילו
בלי תשובה מרצון )אלא מכּוֹרח" .וְלֹ֥א בְכֶ֖סֶף תִּגָּאֵֽלוּ"( .לבסוף שתק ר' אליעזר.
צח.

ר' יוחנן :המשיח יבוא בדור שכולו זכאי )"וְﬠַמֵּךְ֙ כֻּלָּ֣ם צַדִּיקִ֔ים"( או שכולו חייב )"וַיַּרְא֙ כִּי־אֵ֣ין אִ֔ישׁ" " -לְמַﬠֲנִ֛י אֶﬠֱשֶׂ֖ה"(.
ר' אבא :סימן מובהק לְבוא הגאולה  -כשארץ־ישראל נותנת פרייהּ בעין יפה .ר"אֶ :כשאין פרוטה בכיס )עי' *צז" .(.וְלַיּוֹצֵ֨א וְלַבָּ֤א
אֵין־שָׁלוֹם֙ מִן־הַצָּ֔ר )רב :לת"ח; שמואל :כל המחירים שווים(" .ירושלים נפדית בצדקה .המשיח יבוא לאחר שלא יימצא
אפילו דג לחולֶה; שיִּכלוּ מישראל אפילו שלטון עלוב ,גסי־רוח ושופטים ושוטרים; *שתשלוט מלכות הרשעה  9חֳדשים
)"ﬠַד־ﬠֵ֥ת יוֹלֵדָ֖ה יָלָ֑דָה"(] .ר"פ :כשיִּכלו יהירים יִכלו מכשפים פרסיים; כשיִּכלו דיינים רעים יִכלו שופטים גויים רעים[.
המשיח יושב מול פתח העיר רומי ,בין עניים מנוגעים )היחיד שמתיר וחובש פצע פצע(; ענה לריב"ל שיבוא "הַ֝יּ֗וֹם )אִם־
בְּקֹל֥וֹ תִשְׁמָֽעוּ(" .ר' יוסי בן קסמא :לאחר ששער רומי ייפול וייבנה ,ייפול וייבנה וייפול )ביקש שבקבורתו יעמיקו ארונו,
*"וּבְחֵמָ֥ה שְׁפוּכָ֖ה אֶמְל֥וֹךְ ﬠֲלֵיכֶֽם"  -רב נחמן :מי ייתן ויבוא כעס זה ויגאלנו! )קה(.
שלא ישמש לתבן לסוּסֵי מָדַי(.
זכו " -אֲחִישֶֽׁנָּה" ,לא זכו " -בְּﬠִתָּ֥הּ" .זכו " -ﬠִם־ﬠֲנָנֵ֣י שְׁמַיָּ֔א" )מהר( ,לא זכו " -וְרֹכֵ֣ב ﬠַל־חֲמ֔וֹר".

צח :עולא ,רבה ,ר' יוחנן :יבוא המשיח ולא אֶראנו )מפּני חבלי משיח; אע"פ שאפשר להינצל מהם בתורה ובחסדים *ובקיום  3סעודות
בשבּת }שבּת קיח - {.שמא יגרום החטא( .רב יוסף :יבוא ואֶראנו )וְאֵשֵׁב בצֵל גללֵי חמוֹרוֹ(.
"לָמָּה־זֶּ֥ה לָכֶ֛ם י֥וֹם ה֖' הוּא־חֹ֥שֶׁךְ וְלֹא־אֽוֹר"  -לגויים" ,הַחֹ֙שֶׁךְ֙ יְכַסֶּה־אֶ֔רֶץ וַﬠֲרָפֶ֖ל לְאֻמִּ֑ים וְﬠָלַ֙יִךְ֙ יִזְרַ֣ח ה֔'"" .רָאִ֨יתִי כָל־גֶּ֜בֶר )הקב"ה( יָדָ֤יו
ﬠַל־חֲלָצָיו֙ כַּיּ֣וֹלֵדָ֔ה )בצער על איבוד הגויים( וְנֶהֶפְכ֥וּ כָל־פָּנִ֖ים )מלאכים וישראל( לְיֵרָקֽוֹן".
רב :לא נברא העולם אלא בזכות דוד )שיָּשיר וישבּח(; שמואל :מֹשה; ר' יוחנן :המשיח.
שֵׁם המשיח  -שִׁילֹ֔ה; יִנּ֪וֹן ;7חֲנִינָֽה; מְנַחֵ֖ם בן חזקיה; מצורע של בית רבי )"חֳלָיֵ֙נוּ֙ ה֣וּא נָשָׂ֔א .("...כגון :ר' יהודה הנשיא או דָּנִיֵּ֣אל )רב(;
ר"נ :אני )ממשפחת ראש הגולה מבּני דוד( .רב :יהיה מלך חדש ושמו דָּוִ֣ד )"אֲשֶׁ֥ר אָקִ֖ים"; ודוד בן ישי מִשנֶה לו(.8
צט .כמה הם ימי המשיח? מחלוקת  40 -שנה )"אָ֮ק֤וּט בְּד֗וֹר"; "שַׂמְּחֵנוּ כִּימ֣וֹת ﬠִנִּיתָ֑נוּ"(; ) 70כנבואת צֹר֙ "כִּימֵ֖י מֶ֣לֶךְ אֶחָ֑ד"(;  3דורות
)"דּ֣וֹר דּוֹרִֽים"(;  365שנה )"...וּשְׁנַ֥ת גְּאוּלַ֖י בָּֽאָה"(; ") 400שַׂמְּחֵנוּ כִּימ֣וֹת ﬠִנִּיתָ֑נוּ" במצרים(; כמִן המבול עד המשיח )"כִּי־מֵ֥י
נֹ֙חַ֙ זֹ֣את לִ֔י ;("...כמִן הבּריאה עד המשיח )"כִּימֵ֥י הַשָּׁמַ֖יִם ﬠַל־הָאָֽרֶץ"(;  7000שנה )"וּמְשׂ֤וֹשׂ חָתָן֙ ﬠַל־כַּלָּ֔ה"(.
ר' הלל :לא יהיה משיח לישראל )אלא הקב"ה עצמו יגאל וימלוך( ,שהנבואות קוימו בימי חזקיהו) .רב יוסף :הרי זכריה ניבא אח"כ!(
*רב :הנבואות לימי המשיח )שׂבע גדול לישראל( הן בעתיד )צח.(:
ר' יוחנן :נבואות הטובה הן לימי המשיח ,לבעלי תשובה ,ולמְהַנֶּה ת"ח מנכסיו ומשִּׂיאוֹ בִתּוֹ; אך לעוה"ב ,לצדיקים גמורים ולת"ח
עצמם " -ﬠַ֣יִן )של נביא( לֹא־רָאָ֗תָהֱ ,ﭏֹהִים֙ זוּלָ֣תְךָ֔" )ריב"ל :יין השמוּר בענביו מהבּריאה; ר"ל :ﬠֵדֶן של הגָּן( .אך לשמואל
הנבואות לעוה"ב ,שיְּמי־המשיח שווים לעוה"ז חוץ משעבוד המלכויות .ר' אבהו :בעלי תשובה גדולים מִצַּדיקים גמורים.
 6ובע"ז )ט :ורש"י( :ברייתא 4231 :לבריאה )הגר"א גרס כן כאן; אך עי' חידושי אגדות למהר"ל(; ר' חנינא 400 :לחורבן; ואיכא בינייהו  3שנים שהוסיפה הברייתא.
 7והוא אחד מ 7-דברים שקדמו לעולם" ,יְהִ֤י שְׁמ֨וֹ לְעוֹלָ֗ם לִפְנֵי־שֶׁמֶשׁ֘" )פסחים נד ;.רש"י(.
" 8וַהֲרִיח֖וֹ בְּיִרְאַ֣ת ה֑'"  -ר' אלכסנדרי :טעוּן מִצוות וייסורים; רבא :מריח ודָן .בר־כוזיבא מלך שנתיים וחצי וטען שהוא משיח .בדקוהו ברֵיח ,והרגוהו )לעיל צג.(:

5

"כִּ֤י דְבַר־ה֙' בָּזָ֔ה"  -האומר שאין כל התורה מן השמיים ,אפילו הוציא פסוק אחד ,אות ,ק"ו או גזרה־שווה אחת; נוהג לחלל קדשים
או לבַזות חול המועד; אפיקורוס ,ומגלה פנים בתורה )*(; מבייש חבֵרוֹ ברבּים; ר' ישמעאל :עובד ע"ז; ר"מ :הלומד תורה
ואינו מלמדהּ; ר' נתן :אינו מחשיב את המִּשנָה לעיקר; ר' נהוראי :אינו עוסק בתורה אע"פ שיכול.
"וְאֶת־מִצְוָת֖וֹ הֵפַ֑ר"  -שאינו נימול" .הִכָּרֵ֧ת׀ תִּכָּרֵ֛ת הַנֶּ֥פֶשׁ הַהִ֖וא )מהעוה"ב ,עי' *צ (:ﬠֲוֹנָ֥ה בָֽהּ )*שלא עשה תשובה; צ."(:
]הלומד תורה ואינו חוזר  -כזורע ואינו קוצר .הלומד ומְשַׁכֵּחַ  -כאשה שיולדת וקוברת .ר"ע :זַמֵּר בכל יום! וזְכה גם לעוה"ב )"נֶ֣פֶשׁ
ﬠָמֵל ﬠָ֣מְלָה לּ֑וֹ"(" .אָדָם לְﬠָמָ֣ל יוּלָּ֑ד"" ,ﬠָמֵל ...אָכַ֖ף ﬠָלָ֣יו פִּֽיהוּ"" ,לֹא־יָמ֡וּשׁ סֵפֶר֩ הַתּוֹרָ֨ה הַזֶּ֜ה מִפִּ֗יךָ".
צט:

"נֹאֵ֣ף אִשָּׁ֣ה חֲסַר־לֵ֑ב"  -הלומד לפרקים ולא תדיר .העוסק בתורה לשמהּ  -שׂם שלום למעלה ולמטה ,כאילו בנה ארמונות
למעלה ולמטה ,מגן על כל העולם ,ומקרב את הגאולה; *סם חיים לו )תענית ז .(.המלמד את בן חברוֹ תורה  -כאילו
עשהוּ ,עשה דברי התורה ,עשה את עצמו .המביא חברו לעשות מצווה  -כאילו הוא עשאהּ[.
"וְהַנֶּ֜פֶשׁ אֲשֶׁר־תַּﬠֲשֶׂ֣ה׀ בְּיָ֣ד רָמָ֗ה"  -דרשות־דופי של מנשה המלך :למה כתב משה "וַאֲח֥וֹת לוֹטָ֖ן תִּמְנָֽע"" ,וְתִמְנַ֣ע׀ הָיְתָ֣ה פִילֶ֗גֶשׁ
לֶאֱלִיפַז֙"? )בת מלכים ,לא הסכימו לגיירהּ ,והלכה להיות שִׁפחה למִשפּחה זו ,וילדה עמלק(" .וַיֵּ֨לֶךְ רְאוּבֵ֜ן בִּימֵ֣י קְצִיר־חִטִּ֗ים
וַיִּמְצָ֤א דוּדָאִים֙"? )רב :שהצדיקים נזהרים מגזל .מחלוקת מהם "דוּדָאִים֙"(.
אפיקורוס  -רב ור' חנינא :המבַזּה ת"ח )ו'מגַלה פנים בתורה' = בדרשות־דופי(; ר' יוחנן וריב"ל :המבַזה חבֵרוֹ בפני ת"ח .וי"א
שמחלוקתם זו היא לגבי מְגַלֶּה פנים בתורה ,החמוּר יותר; ואפיקורוס לר' יוחנן הוא הנוהג בחוצפה  -המצטט לרבּוֹ מִדבריו
ומַעלים ייחוסם לרבּוֹ; 'מה הועילו חכמים ,מעולם לא התירו עורב'; 'הרבּנים האלה'; הקורא לרבּוֹ בשמוֹ )"אֲשֶׁר־הֶחֱיָ֥ה
אֱלִישָֽׁע"(; המלגלג על דבריו' .מה הועילו לנו חכמים? לעצמם לומדים!'  -מגלּה פנים בתורה )אביי ורנב"י ,לא כרב יוסף(.

ק.

רב יהודה :תלמיד לא ישאל את רבּוֹ באופן שנשמע כמוֹרה הוראה בפניו )נראה כחוצפה( .בסיוע לדברי רבו אין חוצפה,
אא"כ נאמר מתוך לגלוג] .בעתיד ,הקב"ה יביא אבנים טובות  30X30אמה ,יחקוק בהן חלונות  20X10ויעמידן בשערי
ירושלים; יוציא נהר מקֹּדש־הקֳּדשים ויצמיח כל מיני פירות מתוקים" .וְﬠָלֵ֖הוּ לִתְרוּפָֽה"  -חזקיה :לרפּא אִלמים; בר קפרא:
עקרוֹת; ר' יוחנן :ממש; רשב"נ :לתואַר פני ת"ח .בעוה"ב ,הקב"ה יבהיק זיווֹ של המשחיר פניו על דברי תורה; וישׂביע את
המַּרעיב עצמו מפּני ד"ת .כל צדיק יקבל טובה מלוא חפני הקב"ה ,ו 310-עולמות )בהם יניח הכל("* .וְלֹ֥א תִ֝מָּצֵ֗א )התורה(
בְּאֶ֣רֶץ הַחַיִּֽים )במי שמְּﬠַדֵּן עצמוֹ(" )קיא .(.ר"מ :נוהגת מידה כנגד מידה ,ומרובה מידה טובה ממידת פורענות[.

ק:

ר"ע :אף הקורא בספרים חיצוניים  -ספרי מינים .רב יוסף :גם בספר בן־סירא אסור לקרוא )ביטול תורה ,שיש בו דברי הבאי  -כגון
ניתוח תכונות־אופי לפי צוּרת הזקָן(; אך דברים טובים שבּוֹ )כגון מוּסַר ודרך־ארץ( דורשים ברבּים.
]"כָּל־יְמֵ֣י ﬠָנִ֣י רָﬠִ֑ים )בן סירא :גם הלילות .ריב"ל :אף שבּתות וי"ט ,השינוי מזיק( ↔ וְטוֹב־לֵ֗ב מִשְׁתֶּ֥ה תָמִֽיד"  -רב :בעלי
תלמוּד ↔ בעלי משנה )בהתאמה( .רבא :להפך ,כרב משרשיא .ר' חנינא :בעל אשה רעה ↔ טובה .ר' ינאי :אִסטניס ↔
דעתו יפה .ר' יוחנן :רחמן ↔ אכזרי .ריב"ל :דָּאֲגָן ↔ אדיש[.

קא .השָּׁר פסוקים )אפילו משיר־השירים( כמין זֶמֶר ,והקורא פסוקים בבית־מִשתּה לשֵׁם צחוק  -מביא רעה לעולם )'עשׂוּנִי בניךָ ככינור
שמנגנים בו לֵצִים'( .והקורא פסוק בזמנו )כגון ביו"ט על הכוס מﬠִניין היום(  -מביא טובה לעולם )"וְדָבָ֖ר בְּﬠִתּ֣וֹ מַה־טּֽוֹב"(.
היורק על פּצע ולוחש "...אֲנִ֥י ה֖' רֹפְאֶֽךָ" אין לו חלק לעוה"ב; ר' יוחנן :שאסור להזכיר שֵׁם על רוק; רב :אפילו פסוק "נֶ֣גַע צָרַ֔ﬠַת"
)ללא שֵׁם(; ר' חנינא :אפילו "וַיִּקְרָ֖א אֶל־מֹשֶׁ֑ה" )שאינו בעניין מחלה ,אלא להינצל בזכות לימוד תורה(.9
]בשבּת ,סָכִים וממשמשים בבֶטן חוֹלֶה ,בשינוי )היפוך הסּדר; בבת אחת( .ומניחים כלי מתּכת על העין להקל כאֵב; רשב"ג :לא בכלי
האסור בטִלטוּל .ולוחשים בשבּת לנחשים ועקרבים )שלא יזיקו; ואינו כצָד( [.ואין שואלים שֵׁדִים )למצוא אֲבֵדוֹת( בשבּת
)"מִמְּצ֥וֹא חֶפְצְךָ֖"( .ר' יוסי )רב הונא :כן הלכה( :תמיד אסור ,משום סכּנה .בשאלה ע"י שֶׁמן וע"י קליפת ביצה אין סכּנה,
אך אין תועלת ,שמשקּרים .ויש סכּנה לָסוּך שמן ששְּׁאלוּם באמצעותו ,ובשמן שעל היד אין חשש )ששואלים רק בכֵלים(.
"אִם־שָׁמ֨וֹעַ תִּשְׁמַ֜ע - ...כָּל־הַמַּחֲלָ֞ה אֲשֶׁר־שַׂ֤מְתִּי בְמִצְרַ֙יִם֙ לֹא־אָשִׂים ﬠָלֶ֔יךָ"; ואם לא תשמע אָשִׂים ,ואעפ"כ "אֲנִ֥י ה֖' רֹפְאֶֽךָ".
כשחלה ר' אֱליעזר באו תלמידיו לבקרוֹ; ר' עקיבא שׂמח )עתה ברוּר שלא קיבל ר"אֱ עולמוֹ בעוה"ז( ואמר :חביבים ייסורים! שרק הם
החזירו את מנשה למוטב ונכנע לקב"ה 3] .באו בדברי טענה ועלילה לקב"ה ולא בתפילה  -קין )"גָּד֥וֹל ﬠֲוֹנִ֖י מִנְּשֹֽׂא"( ,ﬠֵשָׂו
)"הַֽבְרָכָ֨ה אַחַ֤ת הִוא־לְךָ֙"( ומנשה )'אי לא ענית  -אמינא כל אַפָּיָא שָׁוִין'([.
קא* :אנשי כנסת הגדולה מנוּ )קד 3 (:מלכים ו 4-הדיוטות שאין להם חלק לעוה"ב  -ירבעם* ,אחאב )קב* ,(:מנשה )קב* ;(:בלעם
)קה* ,(.דואג האדומי )קו* ,(:אחיתופל )קו* (:וגיחזי )קז* .(:ר' אבהו היה דורש ב 3'-המלכים' ונחלש ,וקיבל עליו שלא
לדרוש ונרפא ,ושוב דרש )גם הם לא חזרו בהם; קב* .(.רב אשי אמר :מחר נפתח בחֲבֵרֵנוּ; בחלומו בא מנשה והוכיחוֹ

 9ולהתרפא בדברי תורה אסור )ריב"ל; גם ללא יריקה(; אך להגן ,שלא תבוא מחלה או פגע )וכיו"ב ,כקדחת ויולדת; ריטב"א שם(  -מותר )שבועות טו.(:

6

)ולימדוֹ שבּ'המוציא' בּוֹצֵע במקום הקָּשֶׁה שבַּפַּת( ואמר שלּוּ חי בדורו רץ לע"ז )קב* .(:מר בר רבנא לבנוֹ :בכולם אַל
תַּרבה לדרוש לגנאי ,אך בבִלעם  -מה שתמצא דְּרֹשׁ! )קו* (:ויש שדרשוּ שכּולם )מלבד בלעם( באים לעוה"ב )קד.(:
)א( יָֽרָבְﬠָם )ריבץ עם; מריבה בעם ,ולשמיים( בֶּן נְבָט )=מיכה ,שהִתמַכמֵך בבניין; =שֶׁבַע בֶּן־בִּכְרִי' .ניבט ולא ראה' ,ראה אֵש מֵאַמָּתוֹ
וסבר שהוא ימלוך ,ומָרד בדוד] .וכן אחיתופל ראה צרעת באמּתוֹ; וחרטומי פרעֹה  -שמֹּשֶׁה לוקה במים[(" ,וַיְהִי֙ בַּדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה
זכה למלכוּת  -שהוכיח את שלֹמֹה )שסָּגַר פִּתחֵי
לְחַטַּ֖את בֵּ֣ית יָֽרָבְﬠָ֑ם וּלְהַכְחִיד֙ )בעוה"ז( וּלְהַשְׁמִ֔יד )לעוה"ב(".
החומה שפָּתח דוד ,לגבות מס לבת־פרעֹה( ,ונענש כי הוכיחוֹ ברבּים" .הֵרִ֥ים יָ֖ד בַּמֶּ֑לֶךְ"  -חלץ תפילין בפניו .גסּוּת־הרוח
הִכשילתו ,שהציב הﬠֲגָלִים למנוע עלייה לרֶגל פן יֵשֵׁב רחבעם בעזָרה והוא יעמוד וְשָׁ֖בוּ אֶל־רְחַבְﬠָ֥ם" .וַיִּוָּﬠַ֣ץ הַמֶּ֔לֶךְ" הושיב
יועצים ,רשע לצד כל צדיק ,והֶחתּימָם על התחייבות לצִיּוּת לכל ציווי שלו ,אפילו ע"ז )אמר רשע לצדיק :וכי ייתכן
שמתכוון ברצינוּת?!( .ואף אחיה השילוני טעה וחתם ]רבא :יֵהוּא נטה וחטא כירבעם בגלל החתימה; אביי :פיו הכשילוֹ,
"יֵה֖וּא יַﬠַבְדֶ֥נּוּ הַרְבֵּֽה" [.והושיב *משמר בדרך לירושלים )תענית ל (:שהעולֶה יידקר )"וְשַׁחֲטָ֥ה שֵׂטִ֖ים הֶﬠְמִ֑יקוּ" החמירוּ(.
קב.

"וַיְהִי֙ בָּﬠֵ֣ת הַהִ֔יא )מזומנת לצרוֹת ,וכן ב"וַיֵּ֥רֶד יְהוּדָ֖ה"" ,וּבְי֣וֹם פָּקְדִ֔י" ולהבדיל "בְּﬠֵ֤ת רָצוֹן֙ ﬠֲנִיתִ֔יךָ"( וְיָֽרָבְﬠָ֖ם יָצָ֣א מִירוּשָׁלָ֑יִם
)כדי להתנתק ממנה לגמרי( וַיִּמְצָ֣א אֹת֡וֹ אֲחִיָּה֩ ...מִתְכַּסֶּה֙ בְּשַׂלְמָ֣ה חֲדָשָׁ֔ה )אין בה דופי ,כך היתה תורתו של ירבעם; חידשוּ
בדברי תורה( וּשְׁנֵיהֶ֥ם לְבַדָּ֖ם בַּשָּׂדֶֽה )לעומתם כל החכמים כעשבים; טעמי התורה ברורים כשדה(" .אמרה בת־קול :תִּתְּנִ֣י
שִׁלּוּחִ֔ים למורישכם גַּ֑ת?! לְאַכְזָ֔ב לְמַלְכֵ֖י יִשְׂרָאֵֽל! "וַיֵּ֥לֶךְ רְחַבְﬠָ֖ם שְׁכֶ֑ם"  -מזומנת לפורענות )שם עינוי דינה ומכירת יוסף(.
*ירבעם דרש  103אופנים בספר ויקרא ,אחאב  ,85ומנשה ) 55קג.(:
"וַיַּדַּ֨ח יָֽרָבְﬠָ֤ם אֶת־יִשְׂרָאֵל֙" כמכֶּה מַקּל במקל להשליכוֹ רחוק .הנהנה מהעולם־הזה בלי ברכה  -כגוֹזֵל מהקב"ה ומישראל
)"גּוֹזֵ֤ל׀ אָ֮בִ֤יו וְאִמּ֗וֹ"( וחָבר לירבעם )"חָבֵ֥ר ה֗וּא לְאִ֣ישׁ מַשְׁחִֽית"(" .וְדִ֥י זָהָֽב"  -חטאוּ בגלל זהב שהרבית להם עד די .בכל
צרה יש מעט מעוון העגל )"וּבְי֣וֹם פָּקְדִ֔י"( 24 ,דורות )עד החורבן" ,קָרְב֖וּ פְּקֻדּ֣וֹת הָﬠִ֑יר"(; ומירבעם לוקים גם על ﬠֲגליו.
"אַחַר֙ הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה"  -שתְּפָסוֹ הקב"ה :חֲזֹר בך ,ונטייל עם דוד בגן־עדן! ושאל ונענה :בן־יִשי בראש  -לֹא־שָׁ֥ב יָֽרָבְﬠָ֖ם".

קב) :ב( אַחְאָב )אח לשמיים ,אב לע"ז( בן עמרי )שזכה למלכוּת כי הוסיף כרך בישראל  -שֹׁמְרוֹן(" ,וְהִכְרַתִּ֤י לְאַחְאָב֙ מַשְׁתִּ֣ין בְּקִ֔יר וְﬠָצ֥וּר
)בעוה"ז( וְﬠָז֖וּב )בעוה"ב(" .מלך  22שנה )*על כל העולם; מגילה יא (.בזכות אותיות התורה ,שאותה כיבד )כשאִיים
בן־הדד שייקחו גם את ספר־התורה " -מַחְמַ֣ד ﬠֵינֶ֔יךָ"  -השיבוֹ "כֹּל֩ אֲשֶׁר־שָׁלַ֨חְתָּ ...אֶﬠֱשֶׂ֔ה וְהַדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה לֹ֥א אוּכַ֖ל לַﬠֲשׂ֑וֹת"(.
"הֲנָקֵ֣ל לֶכְתּ֔וֹ בְּחַטֹּ֖אות יָֽרָבְﬠָ֣ם" )הן הקּלּוֹת של אחאב( .אין תלם בא"י שלא העמיד בו אחאב ע"ז והשתחווה לה" .וַיּ֨וֹסֶף
אַחְאָ֜ב לַﬠֲשׂ֗וֹת לְהַכְﬠִיס֙ אֶת־ה֙' ֱﭏֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל מִכֹּל֨ מַלְכֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁ֥ר הָי֖וּ לְפָנָֽיו" ,כתב על דלתות שומרון :אחאב כָּפַר בﭏֱֹהי
ישראל" .רַק לֹא־הָיָ֣ה כְאַחְאָ֔ב אֲשֶׁ֣ר הִתְמַכֵּ֔ר ...אֲשֶׁר־הֵסַ֥תָּה אֹת֖וֹ אִיזֶ֥בֶל" בכל יום שָׁקלה שקלי זהב לע"ז.
כיוון שנתן מממונו להנאת ת"ח כיפרוּ לו על ½" ,וַיֹּ֣אמֶר ה֗' מִ֤י יְפַתֶּה֙ אֶת־אַחְאָ֔ב וְיַ֕ﬠַל וְיִפֹּ֖ל"" .וַיֵּצֵ֣א הָר֗וּחַ )של נָבוֹת
היִּזרעאלי( ...אֵצֵא֙ וְהָיִ֙יתִי֙ ר֣וּחַ שֶׁ֔קֶר בְּפִ֖י כָּל־נְבִיאָ֑יו ,וַיֹּ֗אמֶר תְּפַתֶּה֙ וְגַם־תּוּכָ֔ל ,צֵ֖א )ממחיצתי ,ככל דֹּבֵ֥ר שְׁקָרִ֑ים( וַﬠֲשֵׂה־כֵֽן".
אחזיהו )מלך יהודה ,בן בתו של אחאב( "מִתְחַבֵּ֣א בְשֹֽׁמְר֗וֹן"  -שהיה מוחק שמות שבּתּוֹרה וכותב תחתיהם ע"ז.
)ג( מְנַשֶּׁה )נָשָׁה יָהּ; הִנשָׁה את ישראל( בן חזקיהו )*מבַּת ישעיהו; ברכות י" ,(.וַיַּ֤ﬠַשׂ אֲשֵׁרָה֙ כַּאֲשֶׁ֣ר ﬠָשָׂ֗ה אַחְאָב֙" .10ר' יהודה ,ר' יוחנן:
יש לו חלק ,שעשה תשובה )*בייסוריו }קא" ,{.וַיִּתְפַּלֵּ֣ל אֵלָ֗יו וַיֵּﬠָ֤תֶר לוֹ֙ ...וַיְשִׁיבֵ֥הוּ יְרוּשָׁלַ֖יִם לְמַלְכוּת֑וֹ"(" ,וּנְתַתִּ֣ים לְזַﬠֲוָ֔ה
לְכֹ֖ל מַמְלְכ֣וֹת הָאָ֑רֶץ בִּ֠גְלַל מְנַשֶּׁ֤ה" )ששָּׁב והעם לא; ולרבנן  -לא תיקן ,שחָטאוּ בעקבותיו( .מלך  55שנה" 22 ,כַּאֲשֶׁ֣ר ﬠָשָׂ֗ה
אַחְאָב֙" ו 33-בתשובה .רשב"י' :וַיֵּחָ֤תֶר לוֹ֙'  -עשה לו הקב"ה כמין מחתרת ברקיע לקבּלוֹ ,מפּני מידת הדין.
קג:.

"דָּ֨ם נָקִ֜י שָׁפַ֤ךְ מְנַשֶּׁה֙ הַרְבֵּ֣ה מְ ֹא֔ד ַ֛ﬠד אֲשֶׁר־מִלֵּ֥א אֶת־יְרוּשָׁלַ֖יִם פֶּ֣ה לָפֶ֑ה"  -י"א שהרג את ישעיהו) 11שקוּלה נשמת צדיק אחד
ככל העולם( ,וי"א :עשׂה צלם כבד ,משא  1000בני אדם ,ובכל יום הרימוּהוּ ונִמחצו תחתיו למוות )היה פרצוף  ,1ולבסוף
עשה לו  4פרצופים ,שתִּראה השכִינה ותכעס(* .והיה נוהג להכעיס בדרשות של לעג לד"ת )צט.(:
אחז העמיד פסל בעליית בית המקדש )"ﬠַל־הַגָּג֩ ﬠֲלִיַּ֨ת אָחָ֜ז"( ,מנשה  -בהיכל )"בַּבַּ֗יִת"( ,אמוֹן הִכניסוֹ לקודש־הקדשים )"כִּי־קָצַ֥ר
הַמַּצָּ֖ע מֵהִשְׂתָּרֵ֑עַ" ' 2רֵעים'" ,וְהַמַּסֵּכָ֥ה צָ֖רָה" ל"כְּהִתְכַּנֵּֽס }כונס מי הים{"( .אחז התיר איסור ערווה ,מנשה בא על אחותו;
"ﬠַל־שְׂדֵ֣ה אִישׁ־ﬠָצֵ֣ל )אחז ,שביטל העבודה וחתם
ואמוֹן )"הִרְבָּ֥ה אַשְׁמָֽה"( בא על אמו להכעיס ,וי"א :שׂרף את התורה.
את התורה( ﬠָבַ֑רְתִּי ,וְﬠַל־כֶּ֗רֶם אָדָ֥ם חֲסַר־לֵֽב )מנשה ,שמָּחק השֵּׁמוֹת והָרס את המִּזבּח( ,וְהִנֵּ֨ה ﬠָ֮לָ֤ה כֻלּ֨וֹ׀ קִמְּשֹׂנִ֗ים )אָמוֹן,
שעלוּ על המזבח קוּרֵי עכּבישׁ ,ושׂרף ס"ת( ,כָּסּ֣וּ פָנָ֣יו חֲרֻלִּ֑ים )יהויקים ,שכּיסה עצמו מֵאוֹר הקב"ה :איננו זקוקים לוֹ ,בידנו
"אִישׁ־חָכָ֗ם נִשְׁפָּט אֶת־אִ֣ישׁ אֱוִ֑יל ,וְרָגַ֥ז
זְהַב פַּרְוָֽיִם שמּאיר( ,וְגֶ֖דֶר אֲבָנָ֣יו נֶהֱרָֽסָה )צדקיהו ,שנחרב הבית בימיו(".
)נתן את אחז ביד מלכי אֲרם( וְ֝שָׂחַ֗ק )נתן ביד אמציהו את האדומיים( וְאֵ֣ין נָֽחַת )זה וזה עבדוּ לאלוהי האויב(" .אמנם
*לאָחָז ולאָמוֹן יש חלק לעוה"ב ,לכבוד בניהם ,חזקיהו ויֹאשיהו ,שבֵּן מְזַכֶּה אָבִיו )אך אין אב מזכה בנוֹ }מנשה{ .רב יוסף:
 10הכּתוב אף תלה בו את כהן פסל מיכה ,יהונתן בן גֵּרשֹׁם "בֶּן־מְנַשֶּׁ֜ה" ,ש'תולין את הקלקלה במקולקל' )ב"ב קט.(:
 11דן אותו על סתירות מדברי מֹשה; ואמר ישעיהו שֵׁם ונבלע בﬠֵץ ,וניסרוהו )יבמות מט.(:
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לאחז היתה בושת־פנים מישעיהו ,שכּשעבר לפניו כבש פניו ,וי"א :כיסה ראשו בכלי כובסים; "שְׂדֵ֥ה כוֹבֵֽס" }קד .({.ר"מ:
אחזיהו ואחז מיהודה ,ומלכי ישראל שנאמר בהם "וַיַּﬠַשׂ הָרַע בְּﬠֵינֵי ה'"  -לא יִחיוּ )בעוה"ב( ואין נידונים בגיהנם.
בגלל יהויקים רצה הקב"ה להחזיר העולם לתֹ֙הוּ֙־וָבֹ֔הוּ )"בְּרֵאשִׁ֗ית מַמְלְכ֛וּת יְהוֹיָקִ֥ים"( ,וזכות דורו מָנעה .וכן רצה בגלל דור צדקיהו,
ונמנע בגלל צדקיהו )"וַיַּ֥ﬠַשׂ הָרַ֖ע"  -שלא מחה(" .וְהַנִּמְצָ֣א ﬠָלָ֔יו" )יהויקים(  -חקק על אמּתוֹ שֵׁם ע"ז ,וי"א שֵׁם שמיים.
*שׂרף השמות שבמגילת ירמיהו )התרגז רק מ"הָי֨וּ צָרֶ֤יהָ לְרֹאשׁ֙"; מו"ק כו* .(.יש לו חלק לעוה"ב ,כיוון שלא נקבר )בזה
התכפר .על גולגלתו כתוב 'זאת }נְקמה{ ועוד אחרת'; ר' חייא בר אבויה לא הצליח לקברהּ ,ואשתו שָׂרפה אותה }קד.({.
ר"מ :לאבשלום אין חלק לעוה"ב )"וַיַּכּ֥וּ אֶת־אַבְשָׁל֖וֹם וַיְמִיתֻֽהוּ"(* ,אך דָּוִד העלהוּ מגיהנם; וי"א שאף לעוה"ב )סוטה י.(:
]בֵּרֵך דוד את שלֹמֹה" :לֹא־תְאֻנֶּ֣ה אֵלֶ֣יךָ רָﬠָ֑ה )יצר הרע; חלומות והִרהוּרים רעים( וְ֝נֶ֗גַע לֹא־יִקְרַ֥ב בְּאָהֳלֶֽךָ )לא תמצא אשתך
ספק־נדה בשוּבךָ מהדּרך; בן או תלמיד שמקלקל תלמוּדוֹ ברבּים(" ,אמו בֵּרכתו" :כִּ֣י מַלְאָכָיו יְצַוֶּה־לָּ֑ךְ ,"...והקב"ה" :כִּ֤י בִ֣י
חָשַׁק וַאֲפַלְּטֵ֑הוּ"] [."...וְיִמָּנַ֣ע מֵרְשָׁ ִ֣
ﬠים אוֹרָ֑ם"  -הנעשה רָש )שׂנוּא( למַטה כן הוא למעלה )מלבד צדיקים כדוד ונחמיה([.
לא נמנה מיכה באלו שאין להם חלק לעוה"ב  -שפִּתּוֹ מצוּיה לעוברי דרכים" .וְﬠָבַ֨ר בַּיָּ֜ם )סוּף( צָרָ֗ה"  -פסל מיכה .ﬠֲשָׁנוֹ התערב עם
עשן המשכּן )מרחק  3מיל( .על זה נענשו בפילגש־בגבעה ,שבכבוד ה' לא מחו] .גדולה טעימת אורחים ,שמרחיקה
קרובים )עמון ומואב( ,מקָרבת )יִתרוֹ" ,קִרְאֶ֥ן ל֖וֹ וְיֹ֥אכַל לָֽחֶם"( ,מַעלימה עין מרשעים )מיכה( ,ומַשרה שכינה על נביא הבּעל
)שהשיב את עדו הנביא( ,ושגגתהּ כזדון )לוּ נתן יהונתן לדוד לחם לא נהרגו העיר נוב ,שאול ובניו([.
קד .בגלל ששיבח חזקיהו את עצמו נכשל לבקש אות מהנָּביא ,ובשל כך אכלוּ אצלוֹ שליחֵי מלך בבל )"וַיַּרְאֵ֣ם אֶת־בֵּ֣ית נְכֹתֹ֡הֹ"  -רב:
אשתו השקתה אותם; שמואל :גנזיו; ר' יוחנן :כלי נשק ממּתכת חזקה( ,ובזה גרם גלוּת לבניו )כמזמין גוי לביתו ומשרתוֹ(.
]"אֵיכָ֣ה׀ )= ,36הכּרֵתוֹת שעברו .סדר הקינות לפי א"ב  -שעברו על התורה( יָשְׁבָ֣ה בָדָ֗ד )תחת "וַיִּשְׁכֹּן֩ יִשְׂרָאֵ֨ל בֶּ֤טַח בָּדָ ֙ד"( ,הָﬠִיר֙
רַבָּ֣תִי ﬠָ֔ם )היו משיאים צעירה למבוגר ולהפך ,כדי להרבות בנים( ,הָיְתָ֖ה כְּאַלְמָנָ֑ה )לא אלמנה ,אלא כאשה שהלך בעלהּ
לחו"ל ויחזור( ,רַבָּ֣תִי בַגּוֹיִ֗ם שָׂרָ֙תִי֙ בַּמְּדִינ֔וֹת )בכל מקום נעשים שׂרים לאדוניהם; ומעשה ב 2-שבויים שאמרו זה לזה פרטים
על הגָּמל ההולך לפניהם ,על משּׂאוֹ ועל מנהיגיו ,וזיהו את מקור השוֹבֶה ,הבשר והיין; ושוחררוּ( הָיְתָ֖ה לָמַֽס".
קד:

"בָּכ֨וֹ תִבְכֶּ֜ה )על  2בתי המקדש( ַבּלַּ֗יְלָה )ליל ט' באב ,שבּכוּ לחינם בחטא המרגלים; הבּוכה בלילה קולו נשמע; כוכבים
ומזלות בוכים עמו; השומעוֹ בוכה ג"כ }כשְׁכֶנתּוֹ של ר"גַּ{( ,וְדִמְﬠָתָהּ֙ ﬠַ֣ל לֶחֱיָ֔הּ )לַחוּת־נַערוּת ,כאשה הבוכה על בעל
נעוריה("" .הָי֨וּ צָרֶ֤יהָ לְרֹאשׁ֙"  -המֵּצֵר לישראל נעשה ראש )"לֹ֣א מוּﬠָף֘ לַאֲשֶׁ֣ר מוּצָ֣ק לָהּ֒"  -המציק אינו עייף(" .ל֣וֹא
אֲלֵיכֶם֘ )מכּאן שהמספּר צרתוֹ יאמר 'לא עליך'( כָּל־עֹ֣בְרֵי דֶרֶךְ֒ )עשׂוּני כעוֹברי דת ,כסדום" ,גָּפְרִ֣ית וָאֵ֑שׁ" "מִמָּר֛וֹם שָֽׁלַח־
אֵ֥שׁ"("" .וַיִּגְדַּל֙ ﬠֲֹו֣ן בַּת־ﬠַמִּ֔י מֵחַטַּ֖את סְדֹ֑ם" אך ריחמו נשים על שכנותיהן )"בִּשְּׁל֖וּ יַלְדֵיהֶ֑ן הָי֤וּ לְבָרוֹת֙"(" .סִלָּ֨ה כָל־אַבִּירַ֤י׀
)כמטבע שנפסלה צורתה(" .הוקדמה אות פ' ל־ע' )בפרקי ב-ד(  -שהמרגלים אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם.
"אֹכְלֵ֣י ﬠַמִּי אָ֣כְלוּ לֶ֑חֶם )רק האוכל מלַּחמָם הגזוּל של ישראל טועם טעם לחם( ,ה֗' לֹ֣א קָרָֽאוּ )דיינים; מלמדי תינוקות("[.
רצו להוסיף ) 1שלֹמֹה( ,ולא שעוּ לדמות אביו ,לאֵש מהשמיים ולבת־קול ,עד שאמרה :הַֽמֵﬠִ ְמּךָ֬ יְשַׁלְמֶ֨נָּה?! ...אַתָּ֣ה תִבְחַ֣ר וְלֹא־אָ֑נִי?!
יש שדרשוּ :כל האמוּרים )מישראל( באים לעוה"ב! "לִ֤י גִלְﬠָ֨ד׀ )אחאב( ,וְלִ֬י מְנַשֶּׁ֗ה ,וְאֶפְרַיִם מָע֣וֹז רֹאשִׁ֑י )ירבעם( ,יְ֝הוּדָ֗ה מְחֹקְקִֽי
)אחיתֹפל( ,מוֹאָ֤ב׀ סִ֬יר רַחְצִ֗י )גֵּיחזי( ,ﬠַל־אֱדוֹם אַשְׁלִ֣יךְ נַﬠֲלִ֑י )דואג( ,ﬠָ֝לַ֗י פְּלֶ֣שֶׁת הִתְרֹﬠָֽﬠִי )עלי להשלים בינם לבין דוד(".

קה] .מול תוכחת הנביא ,השיבוּ "מְשֻׁבָ֣ה נִצַּ֑חַת"  -רב' :והנביאים שלא חטאו  -הַלְעוֹלָ֖ם יִחְיֽוּ?!' )והשיבם :אֲבֹתֵיכֶ֑ם שבו והודו כשהשִּׂיגוּם
הצּרוֹת( .שמואל' :עבד שנמכר ואשה שגורשה  -במה קשורים לאדון הראשון?' )והשיב" ,בַּﬠֲוֹנֹתֵיכֶם֙ נִמְכַּרְתֶּ֔ם" וכשתשובו
תוּשבוּ; ר"ל :ולכן נקרא "נְבוּכַדְרֶאצַּ֤ר מֶלֶךְ־בָּבֶל֙ ﬠַבְדִּ֔י" ,מה שקנה עבד קנה רבּוֹ( .רבב"ח' :היצר שולט בנוֱ ,ﭏֹהָ֥יו יוֹרֶֽנּוּ!'[.
לסתם גויים  -ר' אליעזר :אין חלק לעוה"ב )"לִשְׁא֑וֹלָה כָּל־גּ֝וֹיִ֗ם"(; ר' יהושע :יש )חוץ מִ"שְׁכֵחֵ֥י ֱﭏֹהִֽים"* .לעבודת ישראל; צא.12(:
)ד( בִּ ְלﬠָם )בלֹא עם; בִּלָּה עם( בֶּן בְּעוֹר )-בּנוֹ בא על בהמה; =כּוּשַׁן ִרשְׁﬠָתַיִם= ;2 ,לָבָן הָאֲרַמִּי ,שְׁמוֹ .קטן מבְּנוֹ בנבוּאה" ,בְּנ֣וֹ בְעֹ֔ר"(,
'אִם תָּמֹ֤ת נַפְשִׁי֙ מ֣וֹת יְשָׁרִ֔ים  -וּתְהִ֥י אַחֲרִיתִ֖י כָּמֹֽהוּ ,ואם לא  -הִנְנִ֥י הוֹלֵ֖ךְ לְﬠַמִּ֑י' .13כר' יהושע.
חיגר ברגל אחת )"וַיֵּ֖לֶךְ שֶֽׁפִי"; אך שמשון "שְׁפִיפֹ֖ן"(; ועיוור בעין אחת )"שְׁתֻ֥ם הָﬠָֽיִן"(" .נֹפֵ֖ל וּגְל֥וּי ﬠֵינָֽיִם"  -קּוֹסֵ֑ם באַמָּתוֹ
)כמו *אוב }סה" ;{:וְהָמָן֙ נֹפֵ֔ל ﬠַל־הַמִּטָּה֙"( *כשהסתלקה נבואתו )קו ;(.מר בר רבנא :בא על אתונו )"בֵּ֣ין רַגְלֶ֔יהָ כָּרַ֥ע נָפַ֖ל"(.
"זִקְנֵ֤י מוֹאָב֙ וְזִקְנֵ֣י מִדְיָ֔ן" תמיד היו אויבים ,ועתה שילבו כוחות שני ה'כלבים' כנגד ה'זאב'" .לִ֤ינוּ פֹה֙ הַלַּ֔יְלָה וַהֲשִׁבֹתִ֤י אֶתְכֶם֙
דָּבָ֔ר כַּאֲשֶׁ֛ר יְדַבֵּ֥ר ֖ה' אֵלָ֑י ,וַיֵּשְׁב֥וּ שָׂרֵֽי־מוֹאָ֖ב ﬠִם־בִּלְﬠָֽם" ,ושרי מדיין חזרו )אין סיכוי( .חוצפה  -כמלכוּת בלי כתר )כדברי
דוד על בְּנֵ֥י צְרוּיָ֖ה(  -מועילה אפילו כלפי שמיים )"לֹ֥א תֵלֵ֖ךְ ﬠִמָּהֶ֑ם" ↔ "ק֖וּם לֵ֣ךְ אִתָּ֑ם"(.

 12וכך השיב רבי לשאלת אנטונינוס" ,וְלֹא־יִהְ ֶי֤ה שָׂרִיד֙ לְבֵ֣ית ﬠֵשָׂ֔ו" בעושה מעשה עשָׂו )עבודה זרה י.(:

]מודים שלבניהם הקטנים של רשעיהם אין חלק; להלן )קי[.(:

 13אמר לאונקלוס באוב ,שנידון בשכבת־זרע רותחת )מידה כנגד מידה ,שבעצתו הוכשל העם בזנוּת .גיטין נז .ורש"י(.
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קה:

"וַיָּ֤קָם בִּלְﬠָם֙ בַּבֹּ֔קֶר וַיַּחֲבֹ֖שׁ )בעצמו( אֶת־אֲתֹנ֑וֹ"  -שִׂנאה מקלקלת את השורה ]ובאברהם היתה זו אהבה [.שאלוהו שׂרי בלק
למה אינו רוכב על סוס ,ושיקר ,והאתון אמרה "הֲלוֹא֩ אָנֹכִ֨י אֲתֹֽנְךָ֜ ...מֵעֽוֹדְךָ֙ ...הַֽהַסְכֵּ֣ן הִסְכַּ֔נְתִּי )מעשׂה אישוּת בלילה(!".
"וְיֹדֵ֖עַ דַּ֣ﬠַת ﬠֶלְי֑וֹן"  -אימתי רֶ֨גַע׀ כעסוֹ )*כמאמרוֹ 1/58888= ,שעה }ברכות ז ;{.בכל בוקר ,כשמחווירה כרבולת התרנגול
לגמרי( ,לקלל בו את ישראל .באותם ימים לֹ֥א זָﬠַ֖ם הֽ'; "...לְמַ֕ﬠַן דַּ֖ﬠַת צִדְק֥וֹת הֽ'"] .אין ראוי לנצל רגע זה אף לקלל מין[.
"וַיָּ֧שֶׂם ה֛' דָּבָ֖ר בְּפִ֣י בִלְﬠָ֑ם )שלא יוכל לקלל("  -י"א מלאך ,וי"א חַכָּה.
בשׂכר  42קרבנות שהקריב בָּלָק יצאה מזרעוֹ רוּת ,14ומכאן שיש לעסוק בתורה ובמצוות אף שלא לִשמם )יבוא לִשמם(.
]"יֵיטֵ֨ב ֱﭏֹהִ֜ים אֶת־שֵׁ֤ם שְׁלֹמֹה֙ מִשְּׁמֶ֔ךָ וִיגַדֵּ֥ל אֶת־כִּסְא֖וֹ מִכִּסְאֶ֑ךָ"  -רב יוסי בר חוני :שאין אדם מקנא בבנוֹ )ובתלמידו ,כאלישע
וכיהושע( .רבה בר מרי :לא ממש ,אלא 'מֵﬠֵין שמך'[.
"מַה־טֹּ֥בוּ אֹהָלֶ֖יךָ יַﬠֲקֹ֑ב מִשְׁכְּנֹתֶ֖יךָ יִשְׂרָאֵֽל - "...מבִּרכותיו מובן מה רצה לקלל ,שלא יהיו בתי כנסת ומדרש ושריית שכינה,
זיתים וכרמים ,ושושלת מַלכוּת יציבה וחזקה ושלטון נישא גם על גויים .וברכותיו שָׁבוּ לִקללה ,חוץ מבּתי כנסת ומדרש
)"וַיַּהֲפֹךְ֩ ה֨' אֱלֹהֶ֧יךָ לְּךָ֛ אֶת־הַקְּלָלָ֖ה }= {1לִבְרָכָ֑ה"(" .נֶאֱמָנִים פִּצְﬠֵ֣י אוֹהֵ֑ב )אחיה השילוני קילל את ישראל "כַּאֲשֶׁ֨ר יָנ֣וּד
הַקָּנֶה֘ בַּמַּיִם֒" שנשאר במקומו ,וכותבים בו ס"ת( ,וְ֝נַﬠְתָּר֗וֹת נְשִׁיק֥וֹת שׂוֹנֵֽא )בלעם שבֵּרכָם "כַּאֲרָזִ֖ים" שרוח־דרומית עוקרת(".

קו.

"וַיַּרְא֙ אֶת־הַקֵּינִ֔י )יתרוֹ( ...אֵיתָן֙ מוֹשָׁבֶ֔ךָ"  -מי הושיבךָ ﬠִמם? כי ברח יִתרוֹ מפני עצת פרעֹה.
"א֕וֹי מִ֥י יִחְיֶ֖ה מִשֻּׂמ֥וֹ אֵֽל"  -ר"ל :אוי לָעושה עצמו אלוהּ )כפרעֹה וחירם( .ר' יוחנן :אוי לאומה שתְּנסּה להפריע לפדיון
שהקב"ה יעשה לישראל" .וְצִים֙ )ספינות גדולות( מִיַּ֣ד כִּתִּ֔ים )רומאים( וְﬠִנּ֥וּ אַשּׁ֖וּר )עד שם יַהרגו( וְﬠִנּוּ־ﬠֵ֑בֶר )ישעבדו(".
"לְכָה֙ אִיﬠָ֣צְךָ֔ אֲשֶׁ֨ר יַﬠֲשֶׂ֜ה הָﬠָ֥ם הַזֶּ֛ה לְﬠַמְּךָ֖ )להפך ,בלשון נקייה(" :לעשות אוהלים ,ובהם זונות ,זקֵנָה בחוץ ,לקרוא ליהודי
לקנות פשתן ,וצעירה בפנים )תציע מחיר זול( ,ונכנס וקונה ,וכשבא שוב ושוב משקה אותו יין עמוני .כשרצה לבוא עליה,
דרשה שיעבוד לפעור )בפיעור( ויכפור בתורה )"...וַיִּהְי֥וּ שִׁקּוּצִ֖ים כְּאָהֳבָֽם"(.
"וַיֵּ֥שֶׁב יִשְׂרָאֵ֖ל בַּשִּׁטִּ֑ים"  -ר"אֱ :זה שְׁמהּ; ר' יהושע :שעסקוּ בשטוּת ]וכן חלק ב"רְפִידִים" ,רפיון ידיים[" .וַתִּקְרֶ֣אןָ לָﬠָ֔ם" -
ר"אֱ :נִקרוּ לפניהם ערומות; ר' יהושע :נעשו בעלי קרי .ר' יוחנן :כל "וַיֵּשֶׁב" לשון צער )וכן ביעקב ובשלֹמֹה(.
"וְאֶת־מַלְכֵ֨י מִדְיָ֜ן הָרְג֣וּ ...וְאֵת֙ בִּלְﬠָ֣ם"  -הלך לקחת שׂכר על  24,000מישראל שמתו בעצתוֹ" .בַּחֶ֖רֶב אֶל־חַלְלֵיהֶֽם"  -עשו בו
 4מיתות בית־דין .ר' חנינא :מת בגיל ) 33כתוב בפנקסוֹ(; ר' סימאי :הרבה מזה ,שהיה שותף כבר בעצת פרעֹה )קו.(:

קו) :ה( דּוֹאֵג האֲדומי )כתוב גם 'דויג' ,בתחילה הקב"ה דאג ,ומשסּרח זה אמר עליו 'וַי'(" ,גַּם־ﭏֵ֘ יִתָּצְךָ֪ לָ֫נֶ֥צַח".
היה גדול בתורה" ,אַיֵּ֤ה סֹפֵר֙ )אותיות התורה( אַיֵּ֣ה שֹׁקֵ֔ל )ק"ו( אַיֵּ֖ה סֹפֵ֥ר אֶת־הַמִּגְדָּלִֽים ) 300הלכות פסוקות בדין 'מִגדָּל
העומד באוויר'(" .אך כל תורתו היתה מן השׂפה ולחוץ )"וַתִּשָּׂ֖א בְרִיתִ֣י ﬠֲלֵי־פִֽיךָ"(.
*קינא בדָוִד שהצליח למצוא )עם שמואל( מקום המִּקדש )"כִּי־קִנְאַ֣ת בֵּיתְךָ֣ אֲכָלָ֑תְנִי"; זבחים נד* ,(:דיבר עליו בלשון־הרע
שיקנא בו שאוּל )צג* (:ודרש לפסלוֹ מהקּהל )יבמות עו .(:אמר לו הקב"ה" :מַה־תִּתְהַלֵּ֣ל בְּרָﬠָה ,הַגִּבּ֑וֹר" בתורה? "מַה־לְּךָ
לְסַפֵּ֣ר חֻקָּ֑י?" מה אתה דורש בפרשות רוצח ולשון־הרע?
דוד התפלל לטורדו מהעוה"ב ..." ,יַחְתְּךָ֣ וְיִסָּחֲךָ֣ מֵאֹ֑הֶל )לא יֹאמרו שמועות בשמו( וְשֵׁרֶשְׁךָ֙ מֵאֶ֖רֶץ חַיִּ֣ים סֶֽלָה )ללא בנים
חכמים("; וביקש שהקב"ה ימיתוֹ ,ונענה "חַ֣יִל )תורה( בָּלַע ,וַיְקִאֶ֑נּוּ )כשיִּשכחנה(" ,וביקש" :מִ֝בִּטְנ֗וֹ יוֹרִישֶׁ֥נּוּ ﭏֵֽ!" ר' אמי :כן
היה )"יָמוּת בְּאֵ֣ין מוּסָ֑ר" .באו  3מלאכי־חבּלה ,להשכיח תלמודו ,לשרוף נִשמתו ,ולפזר עפרוֹ בבתי כנסת ומדרש( .רב אשי:
הצטרע )"הִ֝צְמַ֗תָּה" .("...וְיִרְא֖וּ צַדִּיקִ֥ים וְיִירָ֗אוּ )בתחילה( וְﬠָלָ֥יו יִשְׂחָֽקוּ )כשנענש(".
)ו( אֲחִיתֹפֶל ,בתחילה קראוֹ דוד רבּוֹ "אַ֝לּוּפִ֗י וּמְיֻדָּﬠִֽי" ,אח"כ חֲבֵרוֹ )"יַחְדָּו נַמְתִּ֣יק ס֑וֹד"( ולבסוף תלמידוֹ )"אוֹכֵ֣ל לַחְמִ֑י"(* .מיָּמָיו לא
ראה חלום רע )כאדם רע; ברכות נה* .(:ראה צרעת באַמָּתוֹ וסבר שהוא יִמלוך )אך הרמז לבנהּ של בת־שבע נכדתו; קא.(:
דואג ואחיתופל לא נפגשו; דואג בימי שאוּל ומת בן  ,34ואחיתופל בימי דוד ונחנק 15בן ) 33במרד אבשלום( .בלימודיהם
לא הצליחו לכוון להלכה ,אף ששאלוּ  400שאלות בדין 'מִגדָּל באוויר'; ש"וַה֖' יִרְאֶ֥ה לַלֵּבָֽב" )ו"ס֣וֹד ה֗' לִירֵאָ֑יו"( *ומִתּחילה
היתה רשעוּת בלִבָּם )חגיגה טו.(:
קז] .רב :אַל יביא אדם עצמוֹ לידי נסיון ,שדָּוִד ביקש "בְּחָנֵ֣נִי ה֣' וְנַסֵּ֑נִי" ונכשל; אף שהודיעוֹ במה יְנַסֶּנּוּ" .לְﬠֵ֣ת הָﬠֶ֗רֶב וַיָּ֨קָם דָּוִ֜ד )ואשתו(
מֵﬠַ֤ל מִשְׁכָּבוֹ֙ )ביום ,להשקיט היצר .וזו טעוּת("" .מֵﬠַ֣ל הַגָּ֑ג" אשה חופפת ו"מִתְקַדֶּ֖שֶׁת מִטֻּמְאָתָ֑הּ" 16ומכוסה גיגית .דוד זרק

 14וכוונת־הקללה שלו התגשמה בהרג  42הילדים בידי דֻּבֵּי אֱלישע )סוטה מז.(.
 15כפי שקילל דוד את היודע האִם מותר לכתוב שֵׁם על חרס ולהשליך לתהום הגואה להַנִּיחוֹ ושותק; ואף שבסוף אמר לו אחיתופל שמותר )סוכה נג .(:צַוָּאָתוֹ לבניו  -אַל
תהיו במחלוקת; אַל תמרדוּ בבית דוד; אם בחג־השבועות מעונן חלקית זִרעוּ חיטים )ב"ב קמז.(.
 16ריב"ל :אל תרבה בגנוּת )לעשות דבריך בפרהסיה במקום מגולה( ,משום מעשה זה שהיה .פסחים )קיג.(.
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חץ בציפור ,הוא השּׂטן )"נ֗וּדִי הַרְכֶ֥ם צִפּֽוֹר"( ,ופגע בַּגיגית ושברהּ ,וראה" .וַיִּשְׁלַ֣ח דָּוִ֔ד . "...וזה "צְרַפְתַּ֥נִי בַל־תִּמְצָ֑א )נקי(,
)מי ייתן( זַ֝מֹּתִ֗י בַּל־יַﬠֲבָר־פִּֽי" .ולעגו לו על זה הרבה )"...קָֽרְע֥וּ }בשׂרי{ וְלֹא־דָֽמּוּ }אין דמי שותת!{"(.
ראויה היתה לו בת־שבע מימי בְּראשית )"כִּי־אֲנִי לְצֶ֣לַע נָכ֑וֹן"( ,אלא שהקדים את הזמן ועשה באיסור .רבא" :לְךָ֤ לְבַדְּךָ׀
חָטָאתִי֘ ...לְמַﬠַן תִּצְדַּ֥ק בְּדָבְרֶ֗ךָ תִּזְכֶּ֥ה בְשָׁפְטֶֽךָ"  -יכולתי לכוף יצרי ,אלא שלא יאמרו שניצחתיךָ.
ר' דוסתאי מבּירי :דוד ביקש מחילה ונסלח מעט מעט" ,שְׁגִיא֥וֹת )שגגות( מִי־יָבִ֑ין; מִנִּסְתָּר֥וֹת )זדונות( נַקֵּֽנִי; גַּ֤ם מִזֵּדִ֨ים׀
)בפרהסיה( חֲשֹׂ֬ךְ ﬠַבְדֶּ֗ךָ; אַל־יִמְשְׁלוּ־בִ֣י )לא יִדרשו בחטאִי חכמי הדורות(; אָ֣ז אֵיתָ֑ם )מְחק פרשה זו מן המקרא!(" ורק לזו
סירב הקב"ה" .וְ֝נִקֵּ֗יתִי מִפֶּ֥שַׁע רָֽב"  -מְחל לי על אותו עוון לגמרי! ונענה שאי אפשר ,אלא בייסורים .וקיבל עליו .רב:
וְשִׁשָּׁ֣ה חֳדָשִׁ֑ים הִצטרע דוד )"תְּחַטְּאֵ֣נִי בְאֵז֣וֹב ("...והסתלקו ממנו שכִינה והסנהדרין; אך לא קיפח עונת  18נשותיו )"אַשְׂחֶ֣ה
בְכָל־לַיְלָה מִטָּתִ֑י"( .ואח"כ ביקש ונענה שנמחל .ביקש "ﬠֲשֵׂה־ﬠִמִּ֥י א֗וֹת" ,ונענה שבּימֵי שלֹמֹה; שבּחנוכת המקדש סירבו
השערים להיפתח ,עד שאמר "זָכְרָ֕ה לְחַסְדֵ֖י דָּוִ֥יד ﬠַבְדֶּֽךָ".
רב :במרד אבשלום רצה דוד לעבוד ע"ז )"ﬠַד־הָרֹ֔אשׁ אֲשֶׁר־יִשְׁתַּחֲוֶ֥ה שָׁ֖ם"( ,שלא יתחלל שֵׁם ה' בכל העם ,כשאבשלום
יהרגנו .חוּשַׁי הארכי אמר לו ,שיש סיבה לענשוֹ ,שנשא אֵ֖שֶׁת יְפַת־תֹּ֑אַר )שסמוך לה בֵּן סוֹרֵ֣ר וּמוֹרֶ֔ה([.
קז) :ז( גֵּיחֲזִי* .נענש ,שקרא לרבּוֹ בשמוֹ )"אֲשֶׁר־הֶחֱיָ֥ה אֱלִישָֽׁע"; ק .(.אלישע דרש ב 8-שרצים .ריפא במֵי־הירדן את נעמן מצָּרעתוֹ,
וסירב לקבל תמורה ,והלך גיחזי ולקחהּ; וקיללוֹ אלישע בצרעת לעולם )הַﬠֵ֞ת לָקַ֤חַת בעוה"ז שׂכר ' 8שרצים' }"הַכֶּ֙סֶף֙
וְלָקַ֣חַת בְּגָדִ֔ים וְזֵיתִ֤ים" .(!?{"...וַיָּבֹ֤א אֱלִישָׁע֙ דַּמֶּ֔שֶׂק" להשיבוֹ; וסירב גיחזי ,שהחטיא את הרבּים  -י"א :תָּלה עגל־ירבעם
באוויר במגנט; וי"א :חקק בפיו שֵׁם ואמר 'אנֹכי' ו'לא יהיה'; וי"א :מָנַע תלמידים מאלישע )"הִנֵּה־נָ֣א הַמָּק֗וֹם ...צַ֥ר מִמֶּֽנּוּ"(.
]וכן ישו ,דחהו יהושע בן פרחיה ב 2-ידיים ,וסירב לקבלו ,וכשהתרצה סירב ישו ,שהחטיא .ומכאן ,לְעולם תהא שׂמאל
דוחה וימין מקרבת .רשב"ג :וכן ביחס אל יצר התשמיש ,ילד ואשה" [.וְאַרְבָּﬠָ֧ה אֲנָשִׁ֛ים הָי֥וּ מְצֹרָﬠִ֖ים"  -גיחזי ו 3-בניו.
"וֶאֱלִישָׁע֙ חָלָ֣ה" על הֲמָתַת  42הילדים; "אֶת־חָלְי֔וֹ" על דחִיַּת גיחזי; והשלישי "אֲשֶׁ֥ר יָמ֖וּת בּ֑וֹ" .לפניו לא היה חוֹלה שנרפא.
לדוֹר הַמַּבּוּל אין חלק לעוה"ב ,ואינם קמים בתחיית־המתים לדין )"לֹא־יָד֨וֹן רוּחִ֤י }דין ,רוח .ד"א :אין נִשמָתָם חוזרת לנַדָּנָהּ{";
"וַיִּ֜מַח ...וַיִּמָּח֖וּ"; "לֹא־יָקֻ֣מוּ רְשָׁﬠִים בַּמִּשְׁפָּ֑ט"( .ר' מנחם בר"יֹ :נִשמָתם תשוב לגוּפם והיא תשׂרפם )"רוּחֲכֶ֕ם אֵ֖שׁ תֹּאכַלְכֶֽם"(.
קח:.

הִתגאו בשל הטובה והשפע מאת הקב"ה" ,בָּתֵּיהֶ֣ם שָׁל֣וֹם מִפָּ֑חַד ;"...וכָפרוּ בטובתו )'יש לנו מעיינות'( .ר' יוסי :בשל
גלגל־העין )"...מִכֹּ֖ל אֲשֶׁ֥ר בָּחָֽרוּ"( ,ונידונו במים )דּומים( .ר' יוחנן" :רַבָּ֛ה רָﬠַ֥ת הָאָדָ֖ם" ← "כָּל־מַﬠְיְנֹת֙ תְּה֣וֹם רַבָּ֔ה" )3
נשארו ,בטבריה ,בגדר ובבירם( .הִרביעוּ מינים שונים ,ואדם עם הכל )"הִשְׁחִ֧ית כָּל־בָּשָׂ֛ר אֶת־דַּרְכּ֖וֹ"; לבסוף כל מין שָׁב
למינוֹ ,חוץ מעוף התושלמי(; ונידונו במים רותחים )"וַיָּשֹׁ֖כּוּ הַמָּֽיִם"( ועבים כשכבת־זרע )"נָ֝כ֗וֹן לְמ֣וֹﬠֲדֵי רָֽגֶל"( .מכל
החטאים ,גזר־דינם נחתם על הגזל )"מָלְאָ֥ה הָאָ֛רֶץ חָמָ֖ס מִפְּנֵיהֶ֑ם וְהִנְנִ֥י מַשְׁחִיתָ֖ם"( ,וכבר "הֶחָמָ֥ס׀ )עצמו( קָ֖ם לְמַטֵּה־רֶ֑שַׁע
)ואמר לקב"ה (:לֹא־מֵהֶ֞ם )תועלת( וְלֹ֧א מֵהֲמוֹנָ֛ם וְלֹ֥א מֶהֱמֵהֶ֖ם )הווייתם( ,וְלֹא־נֹ֥הַּ )גם על נֹחַ נגזר ,אך "מָ֥צָא חֵ֖ן בְּﬠֵינֵ֥י הֽ'"(".
"נֹ֗חַ אִ֥ישׁ צַדִּ֛יק תָּמִ֥ים הָיָ֖ה בְּדֹרֹתָ֑יו"  -ר' יוחנן :ולא בדורות אחרים )כחָבית יין בין חומץ(; ר"ל :כ"ש בדורות אחרים .היה
מוכיחם שיעשו תשובה ,פן יביא הקב"ה מבּוּל ויציף פגריהם )"קַֽל־ה֤וּא׀ ﬠַל־פְּנֵי־מַ֗יִם"( וְיהיו קללה לכֹּל )"תְּקֻלַּ֣ל חֶלְקָתָ֣ם
בָּאָ֑רֶץ"( .אמר דברים קשים כלפידים ,וביזוהו )"לַפִּ֣יד בּ֭וּז לְﬠַשְׁתּ֣וּת שַׁאֲנָ֑ן"' .נוכל לחַפּוֹת הקרקע'(.
"ﬠֲשֵׂ֤ה לְךָ֙ תֵּבַ֣ת ﬠֲצֵי־גֹ֔פֶר )חלקוּ מהו( ...צֹ֣הַר׀ תַּﬠֲשֶׂ֣ה לַתֵּבָ֗ה )אבנים טובות ומרגליות להאיר( ,וְאֶל־אַמָּה֙ תְּכַלֶּ֣נָּה מִלְמַ֔ﬠְלָה
)שתהיה יציבה( ...תַּחְתִּיִּ֛ם )קומה לזֶבל( שְׁנִיִּ֥ם )לחַיּוֹת( וּשְׁלִשִׁ֖ים )לאדם( תַּﬠֲשֶֽׂהָ"" .מִכֹּ֣ל׀ הַבְּהֵמָ֣ה הַטְּהוֹרָ֗ה תִּֽקַּח־לְךָ֛ שִׁבְﬠָ֥ה
שִׁבְﬠָ֖ה אִ֣ישׁ וְאִשְׁתּ֑וֹ" מאלו שלא נעשתה בהם עבֵרה )זיהה  -שהתיבה קלטתם; באו מאליהם(.
"וַיְהִ֖י לְשִׁבְﬠַ֣ת הַיָּמִ֑ים"  -הֶספֶּדוֹ של מתושלח; שינה סדר ימי בראשית והשמש זרחה במערב ושקעה במזרח ;18הוסיף זמן
קטן אחרי הזמן הגדול ) 120שנה(; הִטעימָם מעין העוה"ב שיָּחושו מה הִפסידוּ.
"וַיִּ֜מַח ...ﬠַד־בְּהֵמָה֙ ﬠַד־רֶ֙מֶשׂ֙ וְﬠַד־ע֣וֹף"  -שלא נבראו אלא בשביל האדם" .מִכֹּ֛ל אֲשֶׁ֥ר בֶּחָרָבָ֖ה"  -למַעט דגים.19
בתיבה ,נאסרו בתשמיש־המיטה )"וּבָאתָ֙ אֶל־הַתֵּבָ֔ה אַתָּ֕ה וּבָנֶי֛ךָ וְאִשְׁתְּךָ֥" " -צֵ֖א מִן־הַתֵּבָ֑ה אַתָּ֕ה וְאִשְׁתְּךָ֛"( 3 .שימשו ולקוּ -
כלב )נקשר ברצועה( ,עורב )יורק הזרע לפיהָ( וחָם )לקה בעוֹרוֹ( .כל מִשפּחה היתה במדור משלהּ )"לְמִשְׁפְּחֹ֣תֵיהֶ֔ם"(.

 17רשב"נ )וכן דעת רבי( :לא חָטָא באשת איש )אלא רצה; אך בא עליה רק לאחר הגט( .שבּת )נו ,.ע"ש( .ולכאורה זו מחלוקת  2התירוצים בכתובות )ט.(:.
 18איתא בראש השנה )יא ,(:שלרבי אליעזר ,התחיל המבול )"בַּחֹ֨דֶשׁ֙ הַשֵּׁנִ֔י בְּשִׁבְﬠָה־ﬠָשָׂ֥ר י֖וֹם לַחֹ֑דֶשׁ"( במרחשוָן ,כשמזל כימה ,זנב טלה ,עוֹלֶה בסוף היום )שכּל מזל
שעתיים ,ועקרב ראשון ,רש"י( ,ונטל ממנו הקב"ה  2כוכבים והביא מבּוּל )ואח"כ סתמוֹ ב 2-כוכבים מﬠַיִשׁ .והולך עיש אחרי כימה ואומר 'תן לי בנַי!'; ועתיד הקב"ה
להחזירם לו; ברכות נט .(.ולרבי יהושע באייר ,ש ִכּימה בסוף הלילה ,ושינה והעלהו ביום .ולר' אליעזר השינוי הוא שנידונו ברותחים )וצ"ב למה לא אמרו כדהכא שזרחה
השמש במערב וכו'(.
 19בזבחים )קיג ,(:.ר"ל :ירד מבּוּל גם בארץ־ישראל; ר' יוחנן :לא ירד )אך מתו מההבל .חלקוּ כיצד לקרוא "...לֹ֥א גֻשְׁמָ֖הּ בְּי֥וֹם זָֽﬠַם"( .רוב מתי המבול נסחפו לשִׁנﬠָר.

10

בטרחה רבה האכילו כל חיה בזמן אכילתהּ )כעדוּת שֵׁם( .התברר לנֹחַ שהזיקית אוכלת תולעים .עוף האורשינה לא בא אל
נח ,שלא לְהַטריחוֹ ,ובֵרכוֹ נח שיִּחיה לעולם .האריֵה חלה וחֻמּוֹ זן אותו )שכּן הוא בין  6ל 12-יום(.
"וַיְשַׁלַּ֖ח אֶת־הָעֹרֵ֑ב" שסירב בטענה שהקב"ה ונֹח שונאים אותו ונח חָשק באשתו" .וַיְשַׁלַּ֥ח אֶת־הַיּוֹנָ֖ה מֵאִתּ֑וֹ )דירת העוף
הטהור עם הצדיקים( ...ﬠֲלֵה־זַ֖יִת טָרָ֣ף בְּפִ֑יהָ" רוצָה מזונות מהקב"ה אפילו מָרִים ,ולא מאדם.
"וַיִּנָּ֣חֶם ה֔' כִּי־ﬠָשָׂ֥ה אֶת־הָאָדָ֖ם בָּאָ֑רֶץ )במבול("  -טוב שאִבַּדתִּים; וי"א :לא טוב )אולי היו שבים(.
]במלחמת  4המלכים )עדוּת אליעזר לשֵׁם(" ,נְאֻ֤ם ה֨'׀ לַֽאדֹנִ֗י )אברהם( שֵׁ֥ב לִֽימִינִ֑י" ,וזרקוּ עפר וקש ונעשו חרבות וחצים .וכן אירע
לנַחוּם איש גם־זו ,בדורון שנשלח לקיסר והוחלף[.
קט .לדוֹר הפַּלָּגָה אין חלק לעוה"ב )"וּמִשָּׁם֙ הֱפִיצָ֣ם ה֔'"( .ר' שילא :רצו להכות ברקיע שיזובו מימיו )ונדחה(; ר' ירמיה :כת  1רצתה לגוּר
גבוהַּ )הֱפִיצָ֣ם ה֔'( 1 ,לעבוד ע"ז )בָּלַ֥ל ה֖' שׂפתם( ו 1-להילחם בבוראם )נעשו קופים ,שֵׁדים ורוחות( .ר' נתן :כולם התכוונו
לע"ז )"וְנַֽﬠֲשֶׂה־לָּ֖נוּ שֵׁ֑ם"( .והמִּגדל  ⅓ -נשרף ⅓ ,שָׁקַע ו ⅓ -קיים והרואה מראה גבהוֹ )כגון בבל ובורסיף( לוקה בשִׁכחה.
לאנשי סדום אין חלק לעוה"ב )"רָﬠִ֖ים וְחַטָּאִ֑ים" בעוה"ז ולעוה"ב( ,אך קמים לדין .ר' נחמיה :אין קמים )"וְ֝חַטָּאִ֗ים בַּﬠֲדַ֥ת צַדִּיקִֽים"(.
רב יהודה" :רָﬠִ֖ים" בגופם )זימה( "וְחַטָּאִ֑ים" בממונם; תנא :להפך" .לַה֖'"  -גידוף" .מְאֹֽד"  -רב יהודה :להכעיס; תנא :רֶצח.
התגאו בשל הטובה והשפע מאת הקב"ה" ,אֶ֗רֶץ מִמֶּ֥נָּה יֵֽצֵא־לָ֑חֶם :"...למה לנו עוברי דרכים ,המחסּרים מממוננו? כשזיהו
בעל ממון הושיבוהו ליד "קִ֥יר נָט֑וּי גָּ֝דֵ֗ר הַדְּחוּיָֽה )דחפוּה(" ומת ובזזוהו; או הפקידוּ אצלו אפרסמון והניח באוצרוֹ ,ולָﬠֶרֶב
הריחוּ כַכָּ֗לֶב וחפרוּ וגנבוּ )"חָתַ֥ר בַּחֹ֗שֶׁךְ בָּ֫תִּ֥ים"(" .זַﬠֲקַ֛ת סְדֹ֥ם וַﬠֲמֹרָ֖ה כִּי־רָ֑בָּה"  -נערה הוציאה לעני פת בחשאי ,ומְשחוּהָ
דבש והעמידוה על גג החומה" .חֲמ֣וֹר יְתוֹמִ֣ים יִנְהָ֑גוּ ...ﬠָר֣וֹם יָלִינוּ מִבְּלִ֣י לְב֑וּשׁ ."...מֵחֻקֵּי סדום  -מי שיש לו שור ,רועה כל
בהמות העיר יום ,ומי שאין לו  -יומיים )יתום אחד הרגן ואמר שהעורות יחולקו לפי עקרון זה(.
קט:

 4דיינים בסדום .המכֶּה אשה והפיל ﬠֻבָּרָהּ  -יִתְּנֶנָּה לו בעלהּ שיְּﬠַבְּרֶנָּה .חתך אוזן חמוֹר  -יינתן לו עד שתצמח .הנֶּחבּל
ישלם לַחוֹבֵל דמי הקזת־דם .העוֹבר במעבורת ישלם זוז ,לא עבר ) ;2 -ואורֵחַ  ,4 (-ו 8-כשעבר במים .הכין שוּרת לבֵנים
או שָׁטַח שוּם ובָצָל  -באים ולוקחים אחת אחת .כשבּא עני ,נותן לו כל אחד דינר וּשׁמוֹ כתוב עליו ואין נותנים לו לחם,
וכשמת כל אחד לוקח דינרוֹ .יש מיטה לאורחים ,ומתאימים גובה האורח לאורכהּ )בחיתוך או במתיחה( .המזמין אורח
לסעודת־נישואין  -תופשט גלימתוֹ .אליעזר נקלע לשָׁם ,התחמק מהמיטה ,אכל סעודת־נישואין ,ופצע את הדיין.
לַמרגלים אין חלק לעוה"ב )"וַיָּמֻ֙תוּ֙ הָאֲנָשִׁ֔ים מוֹצִאֵ֥י דִבַּת־הָאָ֖רֶץ רָﬠָ֑ה" בעוה"ז" ,בַּמַּגֵּפָ֖ה" לעוה"ב(.20
לﬠֲדַת קֹרַח  -ר"ע :אין חלק לעוה"ב )"וַתְּכַ֤ס ﬠֲלֵיהֶם֙ הָאָ֔רֶץ" בעוה"ז" ,וַיֹּאבְד֖וּ מִתּ֥וֹךְ הַקָּהָֽל" לעוה"ב( .ר' אליעזר ,ר' יהודה ן' בתירה:
יש להם )"ה֖' מֵמִ֣ית וּמְחַיֶּ֑ה מוֹרִ֥יד שְׁא֖וֹל וַיָּֽﬠַל"; "תָּﬠִ֗יתִי כְּשֶׂ֣ה אֹבֵד בַּקֵּ֣שׁ ﬠַבְדֶּ֑ךָ"(" 21.וַיִּקַּ֣ח )מקח רע ,קטטה( קֹ֔רַח )נעשה
קרחה( בֶּן־יִצְהָ֥ר )הִכעיס כצהריים( בֶּן־קְהָ֖ת )הִקהָה שִׁנֵּי הוריו( בֶּן־לֵוִ֑י )ליווי לגיהנם .לא הוזכר יעקב" ,בִּקְהָלָ֖ם אַל־תֵּחַ֣ד
כְּבֹדִ֑י"( .וְדָתָ֨ן )עבר דת( וַאֲבִירָ֜ם )התאַבֵּר שלא לשוּב( בְּנֵ֧י אֱלִיאָ֛ב; וְא֥וֹן )שָׁב באנינוּת( בֶּן־פֶּ֖לֶת )פלאוֹת( בְּנֵ֥י רְאוּבֵֽן )ראה
והבין("" .חַכְמ֣וֹת נָשִׁים בָּנְתָ֣ה בֵיתָ֑הּ"  -אשת אוֹן ,שהחזירתו בתשובה; "וְ֝אִוֶּ֗לֶת בְּיָדֶ֥יהָ תֶהֶרְסֶֽנּוּ"  -אשת קֹרַח ,שהִמרידתו.
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" 250נְשִׂיאֵ֥י ﬠֵדָ֛ה )המיוחדים( קְרִאֵ֥י מוֹﬠֵ֖ד )יודעי קביעת שָׁנִים וחֳדשים( אַנְשֵׁי־שֵֽׁם )עולמי(""* .בְּחַנְפֵי לַﬠֲגֵ֣י מָע֑וֹג )החניפוּ
לקֹרח ,שהאֱכילם( ;"...ת"ח ככַד זהב בעיני עם־הארץ ,דיבר עמו  -ככַד כסף ,נהנה ממנו  -כחרס ,שבְּהִשָּׁברוֹ אבד )נב.(:.
"וַיִּשְׁמַ֣ע מֹשֶׁ֔ה )חשדוהו וכל אחד קינא לאשתו ממנו" ,וַיְקַנְא֣וּ לְמֹשֶׁה בַּמַּחֲנֶ֑ה"..." ,וְנָֽטָה־ל֣וֹ׀ מִח֣וּץ לַמַּחֲנֶ֗ה"( וַיִּפֹּ֖ל ﬠַל־פָּנָֽיו".
"וַיָּ֣קָם מֹשֶׁ֔ה וַיֵּ֖לֶךְ אֶל־דָּתָ֣ן וַאֲבִירָ֑ם"  -שלא להחזיק במחלוקת; המחזיק עובר בלאו "וְלֹא־יִהְיֶ֤ה כְקֹ֙רַח֙ וְכַ֣ﬠֲדָת֔וֹ"; רב אשי:
וראוי לצרעת )"לֽוֹ" ,גז"ש( .החולק על רבּוֹ ,מתרעם עליו ,מהרהר אחריו )ומַרבה לתבוע( או עושה עמו ריב  -כעושה
עם השכִינה )"בְּהַצֹּתָ֖ם ﬠַל־הֽ'"" ,תְלֻנֹּתֵיכֶ֖ם כִּ֥י ﬠַל־הֽ'"" ,וַיְדַבֵּ֣ר הָﬠָ֗ם בֵּֽﭏֹהִים֘ וּבְמֹשֶׁה֒"" ,רָב֥וּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵ֖ל אֶת־ה֑'"(.
 3אוצרות הטמין יוסף במצרים 1 ,גילה קֹרח 1 ,אנטונינוס ו 1-לצדיקים בעתיד" .עֹ֛שֶׁר שָׁמ֥וּר לִבְﬠָלָ֖יו לְרָﬠָתֽוֹ"  -של קֹרַח.
משא  300פרדות מַפתּחוֹת )עוֹר( של בית גנזיו.
"שֶׁ֥מֶשׁ יָרֵ֖חַ ﬠָ֣מַד זְבֻ֑לָה" לתבוע דין לכבודו של משה )וננזפו ,שלא מחו בכבוד הקב"ה .ומאז "לְא֤וֹר חִצֶּ֙יךָ֙ יְהַלֵּ֔כוּ"(" .וְאִם־
בְּרִיאָ֞ה" 22פי גיהנם כאן מוטב ,ואם לאו "יִבְרָ֣א ה֗'" .אחת ל 30-יום עולה שם עשן מ 2-בקעים ,ונשמע קולם 'מֹשה ותורתו
אמת והן בַּדָּאִים' )רבב"ח העיד(* .ה" ,250-הַשְּׂרֻפִ֑ים"  -חָלקוּ אמוראים האם שׂרֵפת נשמה ולא גוף ,או שׂרפה ממש )נב.(.
קֹרַח עצמו  -ר' יוחנן :לא נבלע ולא נשרף )אלא ניגף; שאינו כתוּב באלו ובאלו(; תנא :נשרף ונבלע )"וְאֵ֥שׁ ...מַ ְקרִיבֵ֖י
הַקְּטֹֽרֶת"" ,וַתִּבְלַ֥ע אֹתָ֛ם וְאֶת־קֹ֖רַח"(" .וּבְנֵי־קֹ֖רַח לֹא־מֵֽתוּ" יָשבו ברוּם גיהנם ואמרו שירה.

 20ואת נחלתם בארץ־ישראל )לַסובר שהתחלקה ליוצאי מצרים( קיבלו יהושע וכָלב )"חָיוּ֙ מִן־הָאֲנָשִׁ֣ים הָהֵ֔ם"( .בבא בתרא )קיח.(:
 21ונחלתם בא"י )לַסובר שהתחלקה ליוצאי מצרים(  -י"א שקיבלו יהושע וכָלב )כשל המרגלים..." ,הָﬠֵ֗דָה הַנּוֹﬠָדִ֛ים ﬠַל־ה֖' בַּﬠֲדַת־קֹ֑רַח"( ,וי"א שלא היו להם .ב"ב )קיח.(:
" 22אִם־כְּמ֤וֹת כָּל־הָאָדָם֙ יְמֻת֣וּן אֵ֔לֶּה" חולים מוטלים במיטה" ,וּפְקֻדַּת֙ כָּל־הָ֣אָדָ֔ם יִפָּקֵ֖ד ﬠֲלֵיהֶ֑ם" בביקור חולים  -מה יאמרו הבריות? "לֹ֥א ה֖' שְׁלָחָֽנִי" )נדרים לט.(:
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קי :לדוֹר המִּדבָּר  -ר' עקיבא :אין חלק לעוה"ב )"בַּמִּדְבָּ֥ר הַזֶּ֛ה יִתַּ֖מּוּ וְשָׁ֥ם יָמֻֽתוּ"; "אֲשֶׁר־נִשְׁבַּ֥ﬠְתִּי בְאַפִּ֑י אִם־יְ֝בֹא֗וּן אֶל־מְנוּחָתִֽי"(; ר'
אֱליעזר ,ר"ש בן מנסיא :יש )"אִסְפוּ־לִ֥י חֲסִידָ֑י כֹּרְתֵ֖י בְרִיתִ֣י ﬠֲלֵי־זָֽבַח" }ריְב"קָ :על דורות הבאים נאמר{; "וּפְדוּיֵ֨י ה֜' יְשֻׁב֗וּן"(.
רבב"ח :היה לר"ע ,בחסידוּתוֹ ,לומר כר"אֱ ,מ"זָכַ֤רְתִּי לָךְ֙ חֶ֣סֶד נְעוּרַ֔יִךְ אַהֲבַ֖ת כְּלוּלֹתָ֑יִךְ לֶכְתֵּ֤ךְ אַחֲרַי֙ בַּמִּדְ ָבּ֔ר"!
לעשרת השבטים )הדור שגָּלה בידי סנחריב(  -ר"ע :אין חלק לעוה"ב )"וַיִּתְּשֵׁ֤ם ה֙' ...וַיַּשְׁלִכֵ֛ם"( .ר"אֱ ,רבי :יש )"כַּיּ֥וֹם הַזֶּֽה" שמַּאפיל
ומאיר; "וּבָ֗אוּ הָאֹבְדִים֙ בְּאֶ֣רֶץ אַשּׁ֔וּר ;("...רבב"ח :כך היה צ"ל ר"ע )"שׁ֣וּבָה מְשֻׁבָ֤ה יִשְׂרָאֵל֙"( .ר"ש :תלוי אם שבוּ בתשובה.
לבּנים הקטנים של רשעי ישראל  -ר"ג :אין חלק לעוה"ב )"לֹא־יַﬠֲזֹ֥ב לָהֶ֖ם שֹׁ֥רֶשׁ וְﬠָנָֽף"(; ר"ע :יש )"שֹׁמֵ֣ר פְּתָאיִ֣ם ה֑'"; "ﬠִקַּ֤ר שָׁרְשׁ֙וֹהִי֙
בְּאַרְﬠָ֣א שְׁבֻ֔קוּ"] .ו"שֹׁ֥רֶשׁ וְﬠָנָֽף"  -שׂכר לעוה"ב; ד"א :נשמה וגוף[( .ולשל רשעי גויים אין )"וַתְּאַבֵּ֥ד כָּל־זֵ֖כֶר לָֽמוֹ"(.
בתחיית המתים ,יִחיה תינוק  -י"א :שכּבר דיבר )"זֶ֥רַע יַﬠַבְדֶ֑נּוּ יְסֻפַּ֖ר"(; ר"מ :שאמר 'אָמֵן' )"שֹׁמֵ֥ר אֱמֻנִֽים"(; רנב"י :שנימול )"נָשָׂ֖אתִי
אֵמֶ֣יךָ"(; י"א :שנולד )"לְﬠַ֥ם נ֝וֹלָ֗ד"(; רבינא :שנזרע )"זֶ֥רַע יַﬠַבְדֶ֑נּוּ"; *וכן ר"אֶ מ"נְבֵלָתִ֖י יְקוּמ֑וּן"; כתובות קיא.(.
קיא" .הִרְחִ֤יבָה שְּׁאוֹל֙ נַפְשָׁ֔הּ וּפָﬠֲרָ֥ה פִ֖יהָ לִבְלִי־חֹ֑ק"  -ר"ל :למי שאינו מקיים אפילו חוק  ;1ר' יוחנן )'לא ניחא למרייהו :('...שלא למד
אפילו " .1פִּי־שְׁנַ֣יִם בָּ֔הּ יִכָּרְת֖וּ יִגְוָ֑עוּ ,וְהַשְּׁלִשִׁ֖ית יִוָּ֥תֶר בָּֽהּ"  -ר"ל ⅓ :מארפכשד )השלישי של שֵׁם(; ר' יוחנן :כל ארפכשד
)ה 3-לַ 3-של נֹחַ(" .וְלָקַחְתִּ֨י אֶתְכֶ֜ם אֶחָ֣ד מֵﬠִ֗יר וּשְׁנַ֙יִם֙ מִמִּשְׁפָּחָ֔ה"  -ר"ל :כפשוטו; ר' יוחנן 1 :מהעיר מזכֶּה כולה ,וכן 2
ממשפחה .ר' סימאי" :וְלָקַחְתִּ֨י ...וְהֵבֵאתִ֤י" )היקש(  -גם ממצרים יצאו רק  .2/600,000רבא :וכן לימי המשיח.
זקֵן מצרי הראה לר"אֶ ב"ר יוסי מה עשו אבותיו לאבותינו  -הטביעו במים ,הרגו בחרב ,ושִׁקְּעוּ בבניין )במקום לבֵנים( .על
זאת משה התרעם ,ונענש )"וָאֵרָ֗א אֶל־אַבְרָהָ֛ם אֶל־יִצְחָ֥ק וְאֶל־יַﬠֲקֹ֖ב" שלמרות ההבטחה על הארץ נצרכו לקנות או לריב,
ולא הרהרו אחר מידותיי; "ﬠַתָּ֣ה תִרְאֶ֔ה אֲשֶׁ֥ר אֶﬠֱשֶׂ֖ה לְפַרְעֹ֑ה" ,ובמלחמת א"י לא תראה(.
"וַיְמַהֵ֖ר מֹשֶׁ֑ה וַיִּקֹּ֥ד אַ֖רְצָה"  -רבנן :ראה "אֱמֶֽת" )וחשש(; ר' חנינא ב"ג ,ותנ"ה" :אֶ֥רֶךְ אַפַּ֖יִם" )ואמר :אף לָרשעים ,כַּאֲשֶׁ֥ר דִּבַּ֖רְתָּ!(.
קיא" :יִהְיֶה֙ ה֣' צְבָא֔וֹת לַﬠֲטֶ֣רֶת" בראש כל צדיק ,לעושים צביונו ומצפים לתפארתו ,ענווים ,שוקדים ,לומדים ,דנים אמת ושולטים ביצרם.
לאנשי עיר הנידחת אין חלק לעוה"ב" ,יָצְא֞וּ אֲנָשִׁ֤ים בְּנֵי־בְלִיַּ֙ﬠַל֙ מִקִּרְבֶּ֔ךָ".
דיני עיר הנידחת" .יָצְא֞וּ" ולא שהדיחו ע"י שליח" .אֲנָשִׁ֤ים" ולא  ;1ולא נשים וקטנים" .בְּנֵי־בְלִיַּ֙ﬠַל֙ )פרקו עול( ,מִקִּרְבֶּ֔ךָ" ולא עיר
גבוּל .ולא משבט אחר" .וַיַּדִּ֛יחוּ אֶת־יֹשְׁבֵ֥י ﬠִירָ֖ם" ולא עיר אחרת" .לֵאמֹ֑ר"  -צריך עדים והתראה לכל אחד מבּני העיר.
דין יחיד שעבד ע"ז בסקילה ,ואין ממונו אבד; אך עיר הנידחת בסייף ,וממוֹנהּ נשׂרף* .מדיחי העיר  -בסקילה; ר"ש :בחנק )פט.(:
כשחלקוּ את הארץ בימי יהושע  -ר' יוחנן :אפשר היה לחלוק עיר אחת לשני שבטים; ר"ל :א"א )וקשיא(.
קיב .אינה עיר־הנידחת אלא כשהודחו רוב יושביהָ )*ר' יאשיה :בין  10איש ל 100-בלבד; ר' יונתן :בין  100לרוב השבט; טו .(:רב
יהודה :דנים אחד־אחד וחובשים )ונדחה(; ר' יוחנן ועולא :דנים וסוקלים )ולאחר שהגיעו לרוב  -בסייף(; ר"ל :מרבים
בתי־דין לעיין בדיניהם ,ואם הם רוב עולים כולם לסנהדרין־הגדולה וגומרים הדין.
שיירת חַמָּרִים ששהתה בעיר  30יום  -נחשבת עם "יֹשְׁבֵ֛י הָﬠִ֥יר" ועשוּיה להכריע לכאן או לכאן )לא שהתה ,והודחה  -בסקילה(.
"הַחֲרֵ֨ם אֹתָ֧הּ" ולא נכסי צַדִּיקֶיהָ שחוּץ להּ; "וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־בָּ֛הּ" כולל נכסי צדיקיהָ שבתוכהּ )ר"ש :שמּמונם גרם להם להישאר בה(.
"וְאֶת־בְּהֶמְתָּ֖הּ לְפִי־חָֽרֶב"" .וְאֶת־כָּל־שְׁלָלָ֗הּ" כולל נכסי רשעים שחוּץ להּ; רב חסדא :רק היכולים להיקבץ לתוכה בו־ביום
)והיו בתוכה בעבר( .רב חסדא :פִּקדונות של עיר אחרת  -מותרים ,אע"פ שקיבלו עליהם אחריות .בהמה שחֶציָהּ של עיר־
הנידחת וחציָהּ של אחרים  -אסורה; אך עיסה  -לא נאסר חציָהּ השני )עומדת לחלוקה( .לא נפשט אם שחיטת בהמת עיר־
הנידחת מועילה לטהרהּ מדִּין נבֵלה .פאה נכרית של אשה צדקנית ,תלויה על יתד  -לא נפשט אם ניצולת עמהּ כבִגדהּ.
"תִּקְבֹּץ֘ אֶל־תּ֣וֹךְ רְחֹבָהּ֒" .אין לה רחוב ,או שהוא מחוץ לעיר  -עושים רחוב בתוכהּ )ר' עקיבא(; ר' ישמעאל :אין לה דין עיר הנידחת
)"רְחֹבָהּ֒" שכבר היה(..." .וְשָׂרַפְתָּ֣ בָאֵ֗שׁ אֶת־הָﬠִ֤יר" ולא *עץ מחובר )קיג ,(.המחוסר גם קציצה.
קיב :אין ירושלים נעשית עיר הנידחת* ,שלא התחלקה לשבטים )ב"ק פב* .(:אך לר' יהודה ,התחלקה )יומא יב.(.
"וְאֶת־כָּל־שְׁלָלָהּ֙" ולא שלל שמיים .קדשי בדק־הבית  -ייפדו .קדשי מזבּח  -ימותו )בכליאה .ר' יוחנן" :זֶ֣בַח רְשָׁﬠִים תּוֹﬠֵבָ֑ה" אפילו
דמיו .ר"ל :קדשים קלים ,כריֹה"גְּ שהם רכוש בעליהם; אך קדשי קדשים יִרעוּ וייפדוּ ,חוץ מחַטָּאת }תמות ,מהלמ"מ{( .ר'
שמעון" :בְּהֶמְתָּ֖הּ" למַעט בכור ומעשׂר )רבינא :בעלי מום }יש להם שֵׁם לְוַי{; שמואל :תמימים }אך בעלי מום  -בסייף,
ושאר קדשים יִרעוּ וייפדו ,מ"שְׁלָלָהּ֙"; כר"ל ,אך גם קדשים קלים{(.
תרומה  -תִּרקַב .רב חסדא :אך תרומה שעדיין לא ניתנה לכהן  -תינתן לכהן מעיר אחרת .מעשר שני  -ייגנז )לרב חסדא ,שמחוץ
לירושלים לכו"ע ממון גבוה הוא  -כשנכנס לירושלים ונפלו מחיצותיה(.
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 אם יש בעיר אפילו מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנידחת )שאי אפשר לשרוף "כָּלִ֔יל"(; *ולפיו דין: ר' אליעזר. ייגנזו-  כתבי הקודש.קיג
.(. אני ישבתי על תִּלָּהּ )עא:עיר הנידחת לא חל ואינו עתיד לחול; ר' יונתן
. כאילו העליתם עולָה כָּלִ֔יל לפנַי: ר' שמעון- "ָ"כָּלִ֔יל לַה֖' ֱﭏֹהֶ֑יך
.( אך נעשית גינות ופרדסים; ור' יוסי הגלילי אוסר )"עֽוֹד" לגמרי משמע: ר' עקיבא- ""וְהָיְתָה֙ תֵּ֣ל עוֹלָ֔ם לֹ֥א תִבָּנֶ֖ה עֽוֹד
 וכן לבנות עיר אחרת, יהושע אסר לבנות אותה אף בשֵׁם אחר.("'֑ גם העצים המחוברים נאסרו )"חֵ֛רֶם הִ֥יא וְכָל־אֲשֶׁר־בָּ֖הּ לַה,ביריחו
 "בָּנָ֥ה חִיאֵ֛ל בֵּ֥ית הָאֱלִ֖י אֶת־יְרִיחֹ֑ה )בעיר אחרת( בַּאֲבִירָ֨ם בְּכֹר֜וֹ יִסְּדָ֗הּ וּבִשְׂג֤וּב צְﬠִירוֹ֙ הִצִּ֣יב דְּלָתֶ֔יהָ" ובינתיים מתו.בשם יריחו
 והלך. וּמָטָ֑ר23 נשבע אליהו שלא יהיה טַ֣ל. ואחאב הִתריס שקללת משה לא התקיימה, אחאב ואליהו הלכו לנחמוֹ.כל בניו
 ורצה,֙ הלך צָרְפַ֙תָה.(. וְהָעֹרְבִ֗ים מְבִיאִ֨ים ל֜וֹ לֶ֤חֶם וּבָשָׂר֙ מבית אחאב )*הקב"ה התירוֹ; חולין ה,אליהו ונסתר בְּנַ֣חַל כְּרִ֔ית
. ימים3  ונִכסָה ממנו. אבא אליהו קפדן: דרש ר' יוסי. והוצרך להשיב את מַפתח הגשמים,להחיות את בן האלמנה
 ובאבדם ממנו באה טובה )"וּבַאֲבֹ֖ד רְשָׁﬠִ֣ים, גנּבים( בעולם יש בו חרון אף: שכשהרשעים )רב יוסף," "לְמַﬠַן֩ יָשׁ֨וּב ה֜' מֵחֲר֣וֹן אַפּ֗וֹ:קיג
.("... טובה באה )"זֶ֠ה֞ יְנַחֲמֵ֤נוּ-  צדיק בא לעולם.(" רעה באה לעולם )"מִפְּנֵ֥י הָרָﬠָ֖ה נֶאֱסַ֥ף הַצַּדִּֽיק, כשצדיק נפטר.("רִנָּֽה
הדרן עלך כל ישראל יש להם חלק

÷ìç ÷øô - úåøòä
ïéðò åäæå :åðåùì åæå ,(áé ÷øô à øòù) íééçä ùôðá øéáñä úàæå ."àáäÎíìåòá" àìå ,÷øôä êùîäá ïëå ,íå÷î ìëá ïåùìä êë .àáäÎíìåòì ÷ìç ùé ìàøùé ìëì
úåçkäå
É úåøåàä úåçöçöá åùôð òéáNäìå ïãòúäì äìåòä àåä ,óåâäî åùôð úãéøô øçàù ,åîöò íãàä éãé äùòî àåäù ,àáä íìåòä øëù
,'àáä íìåòá' åøîà àìå ,'àáä íìåòì ÷ìç íäì ùé ìàøùé ìë' :ì"æ åðéúåáø åøîàù åäæå .íéáåèä åéùòîî åáøú Äðå åôñåúðù ,íéùåã÷ä úåîìåòäå
àåä àáä íìåòäù ,úîàä ìáà .åðîî ÷ìç åøëùá åì åðúÄé íãàä ÷ãöé íàå ,åîöòì øáãå ïéðò äàéøáä úòî ïëåî àåä àáä íìåòäù äéä åòîùîù
úåøåàäå äùåã÷ä ÷ìç ,ãçà ìëì ,íäì ùé ìàøùé ìkù øîà êëì .åéùòîá åîöòì ÷ìç ïé÷úäå óéñåäå áéçøäù ,åîöò íãàä éãé äùòî àåä
.ì"ëò ;...åùðåò àåä åîöò àèçäù ïë íâ ÉåðéÈ ðò ,íðäéâä ùðåò ïëå .íéáåèä åéùòîî àáä íìåòì óéñåäå ïé÷úäù úåçöçöäå

.ö

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

:ö

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

.áö

,çéùîä úàéá úòì ãéî åéçé íéìåãâä íé÷éãöä :ú Éåéçú éúù äðééäúù ,é"ùø úòãá øðì êåøòá øàéá .(åäéìà éáã àðú) çéùîä éîéá íééçì åáåùéù íé÷éãöä
óåâä íâ äæ ìë íò - äîùðå óåâá äéäúù óàù") øúåé úéðçåø äéäú àéäå ,úéììë äééçú äéäú á"äåòá êà ,úéðôeâå úéîùâ äééçú ïééãò äéäú åæå
øùáä àìà ,ïøôòì åøæçé àì øùá ìù óåâá åéçéù øçàì íé÷éãöä íúåà íÇâã" åäéìà éáã àðú ì"î÷å .("äéúùå äìéëà ïéà æà éøäù ,éðçåø äéäé
åøæçé àì ìáà ,éðçåø óåâì øùá ìù óåâä óìçúé íäì íâ æàå ,àáì ãéúòì ìkì
É äéçúä úò äéäúù ãò çéùîä úåîéì eîe÷Èiù úòî íäéìò íéé÷úî
.ù"ò ;ú ÉåiçÄ zä
À éúù øéëæä ë"â (ìëåàä ìë ä"ã :ì) úéðòúá à"áèéøáå .ù"ò ."íôåâ óìçúäá úéðù åéçéù é"ôòà ,ïøôòì
úåîöòä úùøôá úøëæåîä íúñ "äò÷aä
Ä " àéä àéäù åðúééâåñì òîùîå .øöðãëåáð ãéîòäù íìvì
Æ ñçéá (à ,â) ìàéðãá úøëæåî .(ìáá úðéãîáù) àøåã úò÷á
.(á ,àé úéùàøá) äâìôä øåã ìù "äò÷á åàöîéå" íò íâ åæ ääåæî (äøåú éøúñ .äò óã ,çð 'øô) øäÉ
Ç fä øôñáå .(à ,æì ìà÷æçé) úåùáéä

:áö

úà õøúì ùé æ"ôòå .(íù 'ñåú åøéòä ïëå) æ"ò åîöò íìöäù ('àîìöì åçìô' :âì) úåáåúëá 'îâä ïåùì èùô .(íééìåùä úøòäáå) íìöì úååçúùäì åáøéñù
åðàáä åéøáã úö÷îù) íéçñôá à"ùøäîá 'éòå .(?'íäá éçå' åùøã àì äîì) äéìò é"ùøôå ('...åàø äî') ñåãåú úùøã úàå ,úåáåúëá áø øîàî
àìù åáúë ,(êøåàá íù úöáå÷î äèéùáå ,úåáåúëá ï"áîø 'éò) íéáø íéðåùàø íîòå ,ú"ø íùá (úåáåúëáå íéçñôá) 'ñåúå .(íééìåùä úøòäá
,(ãåòå ä"àø íùá ÷"îèù ;æ"ò àåäù åøáñù íéùðà åéäù áúëù ùéå) êìîä ãåáëì åì íéååçúùî åéä ìëäå ,äèøãðà àìà ùîî æ"ò íìöä äéä
.åîù íåñøôå íùä ùåãé÷ äæá äéäå
óåñá äôñåä ,íééðéò çúô) à"ãéç áøä éøáãî ïàë àéáäì ïééðòîå .äéîçðå àøæò ïééðòá (:ãé) àøúá àááì úéðåöéçä åðúøòä äàø .äéîçð íùá øôñ àø÷ð àì
ïåùàøä ïáã íåìçá ì"æ é"øàä åðéáø åì ãéâäã áúkù ,ãé áúë ì"æ å"çøäîì úåðåéæç øôñá éúéàø" :åðåùì åæ ,(ø"îåàä àìî ñøèðå÷î ïéøãäðñ 'ñî
àìà ,åîù ìò øôñä àø÷ð àì ë"çà íâ - íLì
Å äëæ àìå äìéî íãå÷ äìéçúá úîù éôìå ,ìåãâ íãà ,àúùøúä äéîçð äéä àåä ,úîù ,òáùÎúaî
,ñåôãä ú Éåìâ Äð ú ÉåìbÈ äë
Ä èøôáå íéðåøçàä ïîæá äðäå .øôñ àéøèîéâ íLÅ éë íéðéò çúôá éúåéðòá ù"î æ"ôì íéòð äîå .ì"æ ã"úäæ ,àøæò øôñì ìôèð
äæ íåùî úeàéNðä ïî øáò ìàéìîâ ïáøã íâ äîå ,"äáåèì é÷ìà éì äøëæ" øîàù ìò ÷åã÷ãä íìù øáë éë øùôàå .åîù ìò àø÷ð äéîçð øôñ
."åîù ìò øôñä àøÅ wÈ iÄ ù åöø íéîùä ïîå .ï÷úð ïîæ äîëå øòöä åúåàáå ì"æ ÷åøñ é"øäî ù"îë

:âö

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

.ãö

áø úàî ïàë øåîàä ìò íé÷ìåçù òîùîå ;çéùîä ãòå ìåáîä åà äàéøáä æàîë à"éå ,äðù 7000 çéùîä éîéù à"é (.èö) ïìäì .(àðéè÷ áø ìò) íé÷ìåç ùéå
ìà÷æçé 'ø úøåãäîá äàøå) "àðéè÷ áøã êä àðú éàäì äéì úéìã òîùîå" :(éîéáà éðú ä"ã .èö) äîù ãé ë"ëå .ééáàå åäéìà éáã àðú ,àðéè÷
íéîéäù (ã"îì) áúëå ,ú÷åìçî ïéàù äðåäë úåøîùî øôqî
Å àéáä (àé úåà .èö ïìäì) íéä úåéìâøîá êà .(366 äøòä ,ñ"ùúä åìñë ,øáìéæ
.(ù"ò) äðù 7000 ìù ììåë øåòéùì êøàúäì íéãéúò

.æö

.(:. תענית ג." שהרי אח"כ נאמר רק "וְאֶתְּנָ֥ה מָטָ֖ר, טל של ברכה )אך הטל אינו נעצר לגמרי23

13

.(áéáñ ä"ã) 'ñåúá ù"òå (áéáñ ä"ã) é"ùøá íù òîùî ïëå ,åðéà (:äî) äëåñá êà .àñøô :íééøâåñá óñåð åðéðôì .18,000

:æö

ïðçåé 'ø éøáã úà à"ùøäî øéáñî åëøã ô"ò .(é"ùø úòãá íâ ïë ì"ö äøåàëìå) ù"ò ,à"ùøäî ô"ò .çøåëî àìà ïåöøî äáåùú éìá åìéôà :ìàåîùå òùåäé 'ø
.(ù"ò) òùåäé 'ø úèéù ô"ò (áééç åìåëù åà éàëæ åìåëù øåãá àá çéùîäù) ïìäì
.øäðë åéìò úåàá úåaø úåøöù ;êìåäå èòîúnù
Ä øåã úéàø íà - åì äkÅ çÇ (.æö ìéòì øåîàá ìeìkù
È éðôî ,äèîùä)

.çö

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

:çö

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

.èö

.(íù) á÷òé ïåéòå (àéùîì àìà ä"ãñ :ãì) úåëøá à"ùøäî 'éò ;ïðçåé 'ø ìù íéøîàîä 3 ïéá äøéúñ ïéà .åéñëðî ç"ú äÆpäÇ îìå
À ,äáåùú éìòáì ,çéùîä éîéì
.(.âñ) úaù úëñîá 'ñåú ïééò .æ"äåòì íéååù çéùîäÎéîÀiù
.("ïäá ìéâøÈ äù
È " :ãé ,â) äáåùú 'ìä í"áîø ô"ò 'âäåð' ë"ùî .î"äåç úåæáì åà íéùã÷ ììçì âäåð
."åîìöå 'ä ïéðò øîåìë ,'ä øáã àåä éøäå ,íéä ﭏíìöá àøáð íãàäù éôì ,'äæá 'ä øáã éë' ììëá àåäù ð"ìå" :(àé ,â úåáà) è"éåú ïåùì .íéaøá Éåøáç ùééáîå
.(.âé) úåòåáù ò"ò .(:ö ìéòìå) úøÅ kÈ zÄ ÐúøÅ kÈ äÄ
,íéøôåñ é÷åã÷ãáù äøòäá 'éò êà) 'äôåøúì éàî' ÷çîù ,ù"ùø úäâä ô"ò ,óñåð øáñäë ð"áùø éøáã ïàë ë"ùîå .à"ùøäî 'éò .ç"ú éðô øàåúì
Ç
:ð"áùø
[.(.æé) íéì÷ùì úéðåöéçä åðúøòä ò"òå] .(ïðçåé 'ø éøáã úà ùøôî äéôìù äñøâ ùéù ,à-ú úåéúåà

.÷

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

:÷

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

.à÷

:íù é"ùøôå ,ïéìîòúî àì ìáà ïéùîùîîå ïéëñ ïðúã (.æî÷) úáù ïééòå .é"ùø ë"ë - äì Éåçá øáåãîù ë"ùî .éåðéùá äìÆ Éåç ìù Éåðèáá
Ä íéùîùîîå íéëÄ ñÈ úaùá
,ãåã ãéá ïàë áúëå [.'åëå íééòî éðáá ïéùîùîîå ïéëñ ,àëäã àúééøá (:æî÷) íù 'îâáå] .ì"ëò ,äàðäì óåâä ìë ìò ãéá ïéùîùîîå úáùá ïîù ïéëñ
,äàåôø ãöî øåñéà ïéà äééúùë äëéñù ïååéëù ,äì Éåçá ùøéô ïë ìòå ,àúééøåàãî äééúùë äëéñù (øúåîù ä"ã .ãò úåîáé) åúèéùì ïàë é"ùøã
,àéøáá àìà éøééî äì Éåçáã íéùøôî ïéà ïðáøãî ÷ø äëéñã íéøáåñä úòãìå .(ï"øä íâ ä"ã á úåà) àéøú 'éñ ç"åà ç"áì ïééöå .äúåùë
Æ
àåäù
íù åúñøâáù íåùîù ì"é éìåàå .äàðäìå àéøáá äðùîä é"ùø ùøéô úaùá òåãî ïåãì ùé äæ éôìå .ãåã ãé ã"úëò .øúåî âåðòúì àåäù íåùîå
äìåçá àîìà ,'úaùá ïéòä áâ ìò éìë ïéøéáòîå' éîð àëä àéðúã ,åúå ;'íééòî éðáá' ïðéñøâ àúééøááã ,äì Éåçá ùøéô ïàëå .'íééòî éðáá' àúéì
àúëîñà íúäã éàø÷å
Å
ïðáøãî íä ë"äåéá íééåðéò øàùã òîùî (ïåúáù ä"ã .ãò) àîåéá é"ùø ïåùìîù .á ÷"ñ àéøú 'éñ ö"äòù ò"òå] .ïðé÷ñò
[.(.åò àîåéì úéðåöéçä åðúøòä äàø) íù àîåé ÷çöé çéù 'éòå .àîìòá
;ïë íéNì íìåòä êøãù ,äàåôøì àåäù øëéð ïéàù éðtî àåä åøéúäù änù ,(ð ÷"ñ çëù ïîéñ íäøáà ìùà ç"åà) íéãâî éøô áúë .ìåèìèá øåñàä éìëá àì
.(ò"öá çéðäå) äàåôøë äàøð æàù ,øåñà åôåâ êøåöì íà éë ìåèìèá øåñàä éìë éëä íåùîå
àìù ÷ñòúî íà ,úáùá ùçð ãöä" :(ä ,á) úåéåãò úëñîá åðéðùù ,òáù øàá øôñá äù÷ä .é"ùø .ãöë
È åðéàå å÷éæé àìù íéáø÷òå íéùçðì úaùá íéùçåìå
øã÷ íé÷éìà ìàåîù áøä áúëå .íù ïééò !äøúåä ùîî äãéö óà ë"àå ;äìéçúëì øúåî àåäù ìàåîù øîà (.æ÷) úaù úëñîáå ,"øåèô - epëùé
åæù ,(á 'òñ ã ÷øô å 'éñ ,á ÷ìç) äîìù éìäà åøôñá åéøáã ô"ò ,(æë ÷"ñ æèù 'éñ ,äøåøá äðùî ìò úåøòäá ,á ÷ìç úaù) ìäàÉ úôñåúá
ìáà 'øåèô'å dôåâì ö"àù äëàìî àéä ùçð úãéöù ,:æ÷ íù) áøå (ììë äãéö åæ ïéàù ,åðëùéé àìù ùçð ãåöì øéúîä ,.æ÷ úaù) ìàåîù ú÷åìçî
dèùôë àúééøáä úà øàáì é"ùø ù÷éá ïàëå .(.æ÷ úaù à"òø éùåãéçì äðôäå ,øúåé éàãååì áåø÷ Éå÷Æfäù
Æ áø÷ò úãéö øúéäì éîã àìå ,øåñà
åà äìèá äçéN íåùî åøñà àìå ( Éåëùðù øçà) äëéùðä íå÷î ìò ùåçìì øúåîù ïàë àúééøáä øåàéá äéäé ìàåîùì êà .áø úèéùë dãéîòäå
åðúøòäá íâ äðåãéð ìàåîùå áø ú÷åìçî .øåèå í"áîø ô"ò (ãð ÷"ñ çëù ç"åà) äáø äéìàå (ïééâåñá) òáù øàá åáúëãëå ,úáùá äàåôø
.íù äàø ,(.æ÷) úaùì úéðåöéçä
,(:â÷) åäéæçàå æçàå íéòøä ìàøùé éëìî ìë ,(:â÷) íåìùáà :(åîå÷îá ãçà ìë ïééò) êëì íéôñåð úåîù åòöåä íéàáä íéôãä êìäîá .úåèåéãä 4-å íéëìî 3
.(:ã÷) 'ãçà ãåò'å ,(.ã÷) æçà ,(.ã÷) íé÷éåäé ,(:â÷) ìñtä
Æ ìòá äëéî

:à÷

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

.á÷

è÷ðå .åá åãøîå øéôù íð ÉåaøÄ åòãé éøäù ,á"äåòì ÷ìç íéëìî 'â åìàì ïéàã ïðéòåîùà" :(íù) à"ùøäî ïåùì .55 äùðî 'åëå 103 ùøã íòáøé (:â÷ ïìäìî)
úéàøî 'éòå ."äøæ äãåáòì áø÷ì àåäÎêåøá êøáúé åðîî ïîöò å÷çøÄ íäå ,úåðáø÷ä é"ò êøáúé åîùì åáø÷úéù äãåáò ììë àéäù ,íéðäëÎúøåú
.(:â÷) òãéåäé ïá ïééò (103-å 85 ,55) íéøtñ
È nä
Ä úåòîùîì .(íòáøé éáâì ìéòì úéðåöéçä åðúøòäá åàáåä åéøáãî ÷ìç .:â÷) à"ãéçäì ïéòä
äùðî ìù åúáåùúù ,ì"é ãåòå .(äðùîä ìò) ìàøùé úøàôú ë"ë .íìù áìá àìå äìéìòá àáù ,äàøé
È úîçî àìà ùîî áù àì àåä íâ ïðáøì .äùðî úáåùú
;íéëìî øôñ àåä - íòä éîé éøáã øôñá äøëæð àì íâ ïëìå ,úåòøä åéúåðùá äùðî Éåãîéìù äî úà ï÷úìå áèåîì íòä úà øéæçäì äçéìöä àì
ïtáù ô"òà ,åéùòî úà ï÷éúå äáåùú äùòù ,éèøôä ïtä
Ç éôì äùðî ïéã úà òéøëî äãåäé 'øå .'ïLéä
È ' äùðî úåá÷òá åéàèçá êéùîä íòäù ïååéë
.øåçù íçðî áøäî éúòîùù äî ô"ò .äòøä åúùøåî ø÷éòá äøàùð éîåàìä

:á÷

[.òøä ïåùì éøt
Å ñîå
Ç íéðø÷ù ,íéôÅ
Ä ðçÂ ,íéöìÅ - äðéëù éðô úåìá÷î ïðéà úåúë 4 :àáà øá äéîøé áø] (äèîùä)

.â÷

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

:â÷

.äãéî ãâðë äãéî àåä åùðåò ãöéë øéáñîä ,(.ã÷ ïìäì) à"ùøäî ïééò .íé÷éåäé
äéì áéùç àìã éàäå ,òøä åùòù ìàøùé éëìîå æçàå åäéæçàë 'íéðåãéð ïéàå íééç ïéà'ù åìàî àåä øéàî 'øìù ,(áø÷ã ä"ã :é) äèåñá 'ñåú ïééò .íåìùáà
.íéëìî àìà àëä áéùç àìã - åäééãäá
,ìä÷á àåáì äëæ "åì ïàø
Æ ÷Ä " úåëæáù ,áúëå .äòøô
É úöòî çøaù úåëæá àåäù áåúë (.å÷) ïìäìù ,à"ùøäî ïééò .(.ã÷ ,'îâ) úéæâä úëùìá åéðá åáùéå äëæ .åøúé
.ù"ò .(ùçøúäì äæì äøLôàÄ ìä÷á àåáì åúåøùëå) úéæâä úëùìì äëæ åúçéøá úåëæáå
[.íãå÷ä óãá íäéùòîì êåîñ áìåù íé÷éåäéå ïåîà ,æçà ìù íðéã]

.ã÷
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äùòðå äàåáð åðîî äìèéð ìàøùé úà ìì÷ì åéðéò ïúðù - óåñáìå" :é"ùøôå ,"íñå÷ óåñáìå àéáð äìéçúá" ,(.å÷) ïìäì .åúàåáð ä÷ìúñäùë åúnàá
È íñå÷
.÷ìáì õòé æàî àåäù ,äîø ãé ùåøéôë òéøëä ïëì !ìì÷ì åéðéò ïúðù éøçà äæå ,åéúåàåáðî åøîàð äùøôá éøäù ,òãéåäé ïá äù÷äå ."íñå÷
øùôà êà .úåëøáä úùøô éøçà ä÷ìúñä äæ úáéñáù àìà ,äàåáðä ä÷ìúñä åéðéò ïúðù ïîæáù äðéà åúðååëù øùôà äøåàëì ,é"ùø úòãáå
;÷ìáì õòé íøè øîàðù "íéðéò éåìâå ìôåð"ã àøwîå åúîàá íñå÷ äéäù åøîà ïàëù éðôî - äîø ãéë ùøéô àìå ,íèùôë é"ùø éøáã ïéáäì
äî ïééòì ùé íðîà] .àì åúå úåøåîàä úåëøaì ÷ø äàåáðä åéìà äáùù ïëúéé ,î"î ,åùåøéô ìò äéùå÷ä éáâìå .äöòä íøè íñå÷ äéä åðçøëÎìòáå
[.ìì÷ì î"ò åéô çúôå äðçîä ìåî ãîòùë åà ,áàåî éøù íò úëìì åúîëñäá íà ,'åéðéò ïúð'ù é"ùø úðååë

.ä÷

.åðúééâåñáë íéøôåñ é÷åã÷ãá íù äéâäå ;300 äñøâä (:åè) äâéâçá .úåìàù 400 åìàù

:å÷

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

:æ÷

.eîéìçäå eòöôðù åéäù ,íù åøîà ïëå .äúéî ìù éìåçá øáåãîù ,(äìåç ìkù ä"ã :æè) àøúá àááá 'ñåú 'éò .ïåùàøä àåä òùéìàù ,àôøðù äìåç
é"ùøá íðîà ."dÇ Éð" åäî é"ùø ùøéô àìù äîî òîùî ïëå ,(íééøâåñá øâñåäù èôùîá) åðúñøâá ùøåôî ïë ,"íäá dÇ Éð àìå"î ãîìðù ë"ùî .øæâð çð ìò íâ
.(ìà÷æçéá ÷åñôäî àìå íùî ãîåì ìàòîùé 'ø éáã àðúù øùôàå) "çðå íéúéùò éë éúîçð éë" ìù úeëéîñäî ãåîìì óéñåä (éúîçð éë ä"ã)

.ç÷

ïàëì úëôäúî äúéä àìà ,íéîá ãåîòì äìåëé äúéä àì äèîìî daçøë äìòîìî daçø äéä elàù
Ä ..." ,äîø ãé .äáéöé äéäúù "äìòîìî äðìëú äîà ìàå"
."ïàëìå

:ç÷

.íééç úøåúå (íäéúåçôùîì ä"ãñ) à"ùøäî 'éò .äìç äéøàä
ñçéá] .(éøôëå ùøð äáåø÷ä ïúáéáñá) àøåñì úåéîåøã óéñøåáå ìáá íéøòä .ìáá õøàá àìå ,ìãâîä íå÷îì äëåîñä ,ìáá øéòá ïàë øáåãî .óéñøåáå ìáá ïåâë
[.à"ùøäî ò"ò äâìôä øåãì

.è÷

úà íéùøôî àðúäå äãåäé áø äéôìù ,åæ äñøâ óéãòî ù"ùøå .á"äåòá "ãåàî 'äì" ,äæä íìåòá "íéàèçå íéòø" :äñøâä (âé ÷øô) àúôñåúá ."íéàèçå íéòø"
.àúééøáä êùîä åäæ äéôìå ,'äãåäé áø øîà' íå÷îá 'øîåà äãåäé 'ø' äñøâ ùé ñ"÷ãáå .dîöòì äìéî ìë íéùøåãå úåéåìéôëä
åìòä 'íéðééã'äù áúë íù éðù õåøéúá .'îâá åøëæåäù íéôéøòúä éðù ïéá áùééì ,ù"ùøá ïåùàøä õåøéúë àåä ,ìeôë íìùî çøåàäù ë"ùî .úøåáòîá øáåòä
.øéçîä úà

:è÷

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

.é÷

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

:é÷

ïë òîùî úö÷å ."ïééç ìàøùé éðè÷ éúîéàî" ,(ù"ò ,[.âé] ç ,ã) úéòéáù éîìùåøéì ïééöå ,('ã"î àëéà' íùá) ï"ø éùåãéç ô"ò .íéúîä úééçúá äéçé ïè÷ äæéà
.(åðãáòé òøæ ä"ã) é"ùøá
á÷òé éáøì) ïåîñøôà ïîù øôñáå .(àúåøáç øåàéáá ,äîâåãì ,ùøéô ïë) 'íéàãá åðçðà' äðååëäå øåäð éâñ ïåùìá ,åèåùô ô"ò .íéàÄ cÈ aÇ íäå úîà åúøåúå äùî
åøîà íäù 'ïéøîà ååäã úéòîùå' ïåùìä éôì ,ïéàãá 'åðçðàå' àìå 'ïéàÄ cÈ aÇ ïäå úîà åúøåúå äùî' åøîàù äîå" :áúë ,(çøÇ ÷É úùøô óåñ ;íéåáððè
ìë ä"ã .ãò) á"áá í"áùøáå] ."ú÷åìçîä ùà eväù
Ä ,íøéáàå ïúã ìò çø÷ éðá úàæ åøîà (ù"ò) ì"ðä éôì êà !'åðçðàå' øîåì åì äéä ,äìà íéøea
Ä cÄ
[.úàæ øîåì íùì íéøæåç ùãåç ùàø ìëaù áúë (ïéîåé ïéúìú

.é÷

.êìîä ìù úåðåøëæ øôñ åäàøäù øáúñîù à"ùøäî áúë .äàøä éøöî ï÷æ .àé÷
äùî áùç ìáà ,õøàì ñðëé àìù åéìò øæâðù äùî òãé éàcÇ
Ç åã äàøðä" :áúë øúéä ïéá .úåãå÷ð øtñîá äæ ïééðòá êéøàäù ,à"ùøäî ïééò .ùðòðå íòøúä äùî
."ú÷ç úùøôá é"ùøéôë ,äòåáù åîò ùéù ïéã øæâ åá äéä äáéøî éî úøæâá ìáà ;äòåáù äøéæâ äúåàá äéä àìù ,äìôúá äøéæâä ìèáì øùôàù
õ"áòéø úåäâäáå .åâøäð àìùë åðúðùîå
Å
,íúøôë åæ ã"áá åâøäð íàù íù 'îâä ô"ò (éàîàå ä"ã .æî ìéòì) 'ñåú åáúë .á"äåòì ÷ìç ïéà úçãéðä øéò éùðàì :àé÷
éáùåé ìëá åðúðùîá øáåãî ïéàù ,õ"áòéø õøéú ãåò .åãååúä àìù ì"öå øôëúä àì Éåòùø êåúî âøäðä ééáàì êà ,íù àáøì íéàúî äæù áúë ïàë
àéáä (ë úåà .æî ìéòìå ;å-ä úåà) íéä úåéìâøîáå .íéaøä úà åàéèçäù ,úçãéðä øéòä éçéãîá àìà ,('úçãéðä øéò éáùåé' eðéðù àìù) øéòä
ìòéìá éðá íéùðà åàöé" :(ãé ,âé íéøáã) øéòä éáùåé éåèéáä ïéáì øéòä éùðà éåèéáä ïéá ìåãéá òîúùî íù ,áåúëä ïåùìî òåéñ äæ õåøéúì
úçãðä øéò éùðà" íéñøåâ ïéàù áúë ï"ø éùåãéçáå .àø÷ã àðùéìë íéçéãîä åðééä ïðúã 'úçãðä øéò éùðà' ë"àå ;"íøéò éáùåé úà åçéãéå êáø÷î
÷øôá àúéàãëå ,ã"á úåúéî éáééç øàùá åîë äøåá÷ä íò äøôë åäì àéåä åäééðéã åìéá÷å ecåÇ úäå ìåè÷éàã ïåéë éàcÇ åÇ ã" ,"á"äåòì ÷ìç íäì ïéà
.á"äåòì ÷ìç íäì ïéàù åìàá ÷ñåòä ,÷øtä ïÇéðòÄ îÅ àéä åæ äðùnù
Ä øáåñù é"ùø ùåøéô ô"ò ääâä åæå ;"ïéãä øîâð
úéùòð äðéàù íéìùåøéî äù÷åäùë ,ïééâåñá äæ éôì éøäù ,ïéúòîùà ïðéáúåîå .÷ìåç äãåäé 'øå ,íéèáùì ä÷ìçúä àìù ,úçãéðä øéò úéùòð íéìùåøé ïéà :áé÷
éøà úøåáâáå .äúååë àðú ïì íúñã øîåì ÷çåãå íéîëçä ïéá úìáå÷î äðéàù ãéçé úòã åæ àîùå !äãåäé 'øë àéúàã õøúì 'îâì ì"åä ,úçãéð
úøçà àîúñ ãéîòäì àìå ÷åçãì óéãò ,ïðáøë (ã ,áé) íéòâðá àðú ïì íúqù
È íåùîù ,õøéúå ,(ù"ò) åæ äééùå÷ äù÷ä (äãåäé 'øå ä"ã .áé) àîåéá
.àîúñà àîúñ éù÷éú àìã ,äãåäé 'øë
úåøâà ïééò ,(â"ä ä"ã) íù é"ùøá äñøâä éáâìå .àî÷ "äììù" àåäù äàøð àúééøáá (.áé÷) ìéòì íðîà .äðùîá òéôåîë ,àøúá "äììù ìë úàå" àåä ."äììù"
.(øáåñ é"ùøå ä"ã ã óðò æë íéùã÷) à"ç äùî
ïéãá ÷"ú ìò ù"ø ÷ìåç åúòãìù àìà ,ì"øë øáåñ ìàåîùù øàáúäù äîå .(ì"ùøäî) "äáòåú íéòùø çáæ" íåùî åúåîé íéîéîú êà .íéîåî éìòá :àðéáø
.(ù"ò) ì"ùøäî øàéáù éôëå é"ùø ô"ò àåä ,(íéìòá ïåîî íðéà åúòãì) íéì÷ íéùã÷

