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גרוע משעת כ כשמוסיף הוא ''א קשר העליון בציצית הוא מדאורייתא אם דף פט

עובר עליו ואם עשה לא  בתים ומניח בית נוסף' ובתפילין אם עושה ד, עשייתו
' אך יש לבאר בתפילין כדברי ר, הוא גרוע משעת עשייתו בתים' מלכתחילה ה

 .בל תוסיף מצדכ לא עובר ''את האויר פסול ואחיצון שאינו רואה  זירא שבית
ד שביבנה אלא מעלים אותו ''ד שבעירו ולא בב''לא ממיתים זקן ממרא בב משנה

הורגים אותו ברגל ושומרים אותו עד הרגל ע ''לרד הגדול שבירושלים ו''לב
כ יש עינוי דין ''יהודה סובר שא' ורשכתוב וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד 

שולחים לכל המקומות איש פלוני מתחייב ממיתים אותו מיד וכותבים ו אלא
ד ''ד שבעירו ובב''שנו בברייתא שלא ממיתים זקן ממרא בב גמרא. ד''מיתה בב

ע משמרים אותו לרגל ''ד הגדול בירושלים ולר''שביבנה אלא מעלים אותו לב
כ זה ''לו שא יהודה אמר' ור ,ואז ממיתים אותו שכתוב וכל ישראל ישמעו ויראו

עינוי דין אלא הורגים מיד ושולחים לכל המקומות שאיש פלוני התחייב מיתה 
 .ד''בב

ועדים זוממים  ,זקן ממרא ,בן סורר ,מסית :צריכים הכרזה' ד שנו בברייתא
ובעדים זוממים כתוב והנשארים  וכל ישראל ישמעו או ובכולם כתוב וכל העם

 .כיון שלא כולם ראויים להעיד
 ,ביא שקר והמתנבא מה שלא שמע ולא נאמר לו מיתתו בידי אדםנ משנה

מו מיתתו בידי צוהכובש נבואתו והמוותר על דברי נביא ונביא שעבר על דברי ע
ז ''ז ואומר כך אמרה הע''המתנבא בשם ע, שמים שכתוב אנכי אדרוש מעמו

הבא על אשת , טמא ולטהר את הטהורפילו אם כיוון את ההלכה לטמא את הא
שנכנסה לרשות הבעל לנשואין אף אם עדיין לא נבעלה הבא עליה  יוןכ איש

תה שרצו לעשות הן ובועלה שכל המזימים מקדימים למיזוממי בת כ ,בחנק
בידי ' מיתתם בידי אדם וג' שנו בברייתא שג גמרא. מלבד זוממי בת כהן ובועלה

בידי  מיתתם ,ז''והמתנבא בשם ע ,המתנבא מה שלא שמע ולא נאמר לו: שמים
והכובש נבואתו והמוותר על דברי נביא ונביא שעבר על דברי עצמו מיתתם , אדם

ואמר רב יהודה בשם רב שלומדים מהפסוק אך הנביא אשר יזיד , בידי שמים
לדבר דבר בשמי זה המתנבא מה שלא שמע ואשר לא ציויתיו שלא נאמר לו אלא 

ז ומת הנביא ההוא ''עלחבירו ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים זה המתנבא בשם 
הכובש נבואתו והמוותר על דברי נביא לומדים , וסתם מיתה שבתורה זה חנק

מהפסוק והנביא אשר לא ישמע ויש לקרוא גם לא ישמיע וגם לא ישמע כמו 
 .שקוראים שלא ישמע אל דברי וכתוב אנכי אדרוש מעמו בידי שמים

, ני ברזלכנענה קר שלא שמע כגון מה שכתוב ויעש לו צדקיה בן מה תנבאמה
מי ' נבות הטעתה אותו כמו שכתוב ויאמר הרוח ויש להקשות שהוא אנוס ש

ויאמר אני ' יפתה את אחאב ויעל ויפול ברומת גלעד ויצא הרוח ויעמד לפני ה
צא ' ובאר רב יהודה שאמר ה ו ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה כןאפתנ

ויש לומר שהיה  ,ת היזרעאליה רוחו של נבותזה הישיוחנן ' ממחיצתי וביאר ר
יצחק שסגנון אחד עולה לכמה נביאים אך אין שני ' לצדקיה לדייק כדברי ר

נביאים מתנבאים בסגנון אחד כגון עובדיה שאמר זדון לבך השיאך וירמיהו אמר 
כ זה לא ''אחאב אמרו בלשון אחד א וכל נביאי, תפלצתך השיא אותך זדון לבך
ויש לומר שיהושפט  ,יצחק' ידע את הכלל של רכלום אך קשה אולי צדקיה לא 

והרי יש ' הרי היה שם והוא אמר להם שכתוב ויאמר יהושפט האין פה נביא לה
נון אחד עולה שהוא אמר שהוא מקובל מאבותיו שסגכאן הרבה נביאים אלא 

 .לכמה נביאים אך שני נביאים לא מתנבאים בסגנון אחד
ן עזור שירמיהו אמר בשוק העליון כה שלא נאמר לו כגון חנניה ב מה המתנבא

ק ו שאם עילם שר''נניה לעצמו שזה קהנני שובר את קשת עילם ואמר ח' אמר ה
והוא  ,ו כשדים עצמם''ה שהוא שובר את קשתם ק''באה לעזור לבבל אמר הקב

כ ''ורב פפא מקשה א, ושברתי את עול מלך בבל' אמר בשוק התחתון כה אמר ה
כ זה ''ו א''שכיום שניתן לדרוש ק אביי בירו אמרזה דבר שלא נאמר גם לח

 .כנאמר לחבירו
, הכובש את נבואתו כגון יונה בן אמיתי, ז כגון נביאי הבעל''ע םבש המתנבא

שכתוב ואיש אחד מבני הנביאים  עמוד בהמוותר על דברי נביא כגון חברי מיכה 
לו יען אשר הכני נא וימאן האיש להכותו וכתוב ויאמר ' אמר אל רעהו בדבר ה

' ונביא שעבר על דברי עצמו כגון עדו הנביא שכתוב כי כן צוה ה, לא שמעת
כ ''וכתוב וישב אתו ואחוכתוב ויאמר לו גם אני נביא כמוך שלא יאכל אותי 

 .כתוב וילך וימצאהו אריה
שנה לפני רב חסדא שנביא הכובש נבואתו לוקה אמר לו רב חסדא וכי  תלמיד

אמר אביי שחבריו  ,קה מי יודע על כך להתרות בוהאוכל תמרים בכברה לו
ו ואין הנביאים יודעים כמו שכתוב כי לא יעשה האלוקים דבר כי אם גילה סוד

ואצל יונה שלא נהפכה  ,היה מודיע לכל הנביאים לומר שהוא חזר בו כי אם כן
לטובה או  םנינוה ולא הודיעו לו יש לומר שנאמר לו שהיא תהפך ולא ידע א

 .לרעה
על דברי נביא מנין יודע שהוא נביא שיענש על דבריו יש לומר שנתן לו  מוותרה

אות ומה שמיכה נענש גם כשלא נתן לו אותו כי שם הוא היה מוחזק לנביא שאם 
לא כן איך שמע יצחק לאברהם להעקד בהר המוריה ואיך סמכו על אליהו בהר 

 .הכרמל ושחטו קדשים בחוץ אלא שהם מוחזקים לנבואה
יוסי בן זמרא שזה ' יוחנן בשם ר' בפסוק ויהי אחר הדברם האלה ביאר ר כתוב

שאברהם עשה משתה גדול ואמר השטן רבונו של עולם זקן זה  אחר דברי השטן
חננתו בגיל מאה ומכל הסעודה שעשה לא היה לו תור או גוזל אחד להקריב 

אותו היה  ה שהוא עשה בשביל בנו ואם הייתי אומר לו לזבוח''אמר הקב ,לפניך
ש בר ''וכתוב קח נא כדברי ר ,קים נסה את אברהםע לי ולכן נאמר והאלושומ

ת הרבה וה שזה לשון בקשה משל למלך שעמדו עליו מלחמ''אבא שאמר הקב
וגבור אחד שלו נצח בהם וכשעמדה עליו מלחמה חזקה אמר לו המלך בבקשה 

ממש וכך  חמה הזו שלא יאמרו שבמלחמות הראשונות לא היהלעמוד לי במ
ה שיעמוד גם בנסיון זה ''ה שאברהם עמד בכל הנסיונות וביקש הקב''אמר הקב

את בנך אמר אברהם ' אמר לו ה, שלא יאמרו הנסיונות הראשונות אין בהם ממש
אשר ' אמר ה ,את יחידך אמר אברהם שניהם יחידים לאמם' שני בנים לי אמר ה

לא אמר לו ' וה ,את יצחק 'האמר לו  ,אהבת אמר אברהם את שניהם אני אוהב
מיד את יצחק שלא תטרף דעתו והשטן קדם לו בדרך ואמר לו הנסה דבר אליך 

כושל יקימון מליך כי עתה תבא אליך תלאה הנה יסרת רבים וידים רפות תחזק 
אמר לו השטן הלא יראתך כסלתך אמר לו  ,ותלא אמר לו אברהם אני בתומי אלך

שראה השטן שאינו שומע לו אמר לו ואלי דבר אברהם זכר נא מי הוא נקי אבד וכ
אמר לו אברהם עונשו  ,וד השה לעולה ולא יצחקגיגונב ששמעתי מאחורי הפר

לוי מבאר שאחר הדברים ' ר, של בדאי שגם אם אומר אמת לא שומעים לו
ג שנה ''הכוונה אחרי דברי ישמעאל ליצחק שהוא גדול ממנו שהוא נימול בן י

זבח עצמך ' אתה מתגרה בי באבר אחד אם יאמר לי הולא מנע אמר לו יצחק 
 .לפני אני זובח ולכן נאמר והאלוקים נסה את אברהם

ש בחנק מדיחי עיר הנדחת בסקילה ''שנביא שהדיח בסקילה ולר שנו בברייתא
וטעמם של רבנן שלומדים הדחה הדחה ממסית ושם זה סקילה  ,ש בחנק''ולר
וכן נחלקו במדיחי עיר הנדחת  ,חנק ש סובר שכתוב מיתה וסתם מיתה זה''ור

ש למד מנביא ולא ''שרבנן למדו הדחה הדחה ממסית או מנביא שהדיח ור
ולא ממסית יחיד אך יש לומר  ממסית כי עדיף ללמוד מסית רבים ממסית רבים

ש סובר שנביא שמדיח אין ''לצד השני ללמוד הדיוט מהדיוט ולא מנביא ור
 .הדיוט יותר ממנו

ז ומבטל מקצת ''אומר שנחלקו בנביא שבא לעקור גוף ע רב חסדא דף צ
שהתורה אומרת מן הדרך ואפילו מקצת הדרך אך בעוקר הגוף של שאר מצוות 

, ע פטור''ת וביטול מקצת של שאר מצוות לכוואם אמר קיום מקצ, ע בחנק''לכו
זו לא תעשה ואם  בהזו מצות עשה  ללכתומקשה רב המנונא ששנינו בפסוק 

ורב , ז מה שייך עשה ורב חסדא אומר שמדובר בעשה של ונתצתם''מדובר בע
בקיום  ז בין בשאר מצוות וכן''המנונא סובר שנחלקו בעוקר גוף המצוה בין בע

ת הדרך אך צז כתוב מן הדרך אפילו מק''שבע, ז''מקצת וביטול מקצת של ע
 .ע''ת וביטול מקצת פטור לכוקיום מקצ בשאר מצוות
לעקור דבר מהתורה חייב ולקיים מקצת ולבטל מקצת  שהמתנבא שנו בברייתא

אביי , ע''ז אפילו אומר היום עבדו לה ובטלוה מחר חייב לכו''פטור ובע ש''לר
סובר כרב חסדא ומבאר את הברייתא הזו לדבריו שאם מתנבא לעקור דבר 

ז ''ובע ,ש פוטר וכן רבנן''ם מקצת ולבטל מקצת ריע בחנק ולקי''מהתורה לכו
ורבא סובר כרב , ש חנק''ום מקצת וביטול מקצת חייב סקילה לרבנן ולראפילו קי

 ז בין''יטתו שהתנבא לעקור דבר מהתורה בין בעהמנונא ומבאר את הברייתא לש
ולקיים מקצת ולבטל מקצת בשאר  ,ש''בשאר מצוות חייב סקילה לרבנן וחנק לר

לה ומחר לא חייב אומר היום עבדו  ז אפילו אם''ש פוטר וכן רבנן ובע''ות רצומ
 .ש''סקילה לרבנן וחנק לר

יוחנן שבכל דבר אם יאמר הנביא לעבור על דברי תורה ' אומר בשם ר אבהו' ר
ז שגם אם יעמיד לך חמה באמצע הרקיע לא תשמע לו ''יש לשמוע לו מלבד ע

ז לכן ניתנה לה ממשלה ''יוסי הגלילי אומר שהתורה הגיעה לסוף דעתה של ע' ור
' ע אומר חס ושלום שה''ור, לך חמה באמצע רקיע אין לשמוע לו שגם אם יעמיד

יעמיד חמה לעוברי רצונו אלא מדובר בנביא אמת בתחילה כגון חנניה בן עזור 
 .כ נעשה נביא שקר''ואח

יוסי למד ' זוממים של בת כהן נדונים כמו הבועל אמר ררב אחא בר רב איקא שר
וכל המזימים זוממיהם ובועליהם את זה מהפסוק ועשיתם לו כאשר זמם לעשות 

אך בת כהן היא בשריפה ולא בועלה ואין לדעת אם הוקשו לה או  ,כיוצא בהן
 .לבועלה ואמרה התורה כאשר זמם לעשות לאחיו ולא לאחותו

 פרק חלק
ירשו ארץ  ב שכתוב ועמך כולם צדיקים לעולם''לכל ישראל יש חלק לעוה משנה

האומר שאין מקור : ב''אין חלק לעוהולאלו , נצר מטעי מעשי ידי להתפאר
ע מוסיף ''ור, ואפיקורוס, האומר שהתורה לא מהשמים ,בתורה לתחיית המתים

והלוחש על המכה ואומר כל המחלה אשר  ,גם את הקורא בספרים החיצונים
אבא שאול מוסיף גם ההוגה את , רופאך' כי אני ה שמתי במצרים לא אשים עליך

ירבעם  מלכים הם' ג ,ב''הדיוטות אין חלק לעוה' וד מלכים' לג. השם באותיותיו
ב שכתוב  ויתפלל אליו וישמע ''למנשה יש חלק לעוה יהודה' אחאב  ומנשה ולר

אמרו לו שהוא שב רק למלכותו אך לא לחיי , תחינתו וישיבהו ירושלים למלכותו
 האומר אין תחיית גמרא. הדיוטות הם בלעם דואג אחיתופל וגיחזי' ד, ב''העוה

' מואל בר נחמני בשם רש 'המתים מהתורה לכן לא יהיה לו חלק בה כדברי ר
כעת ' ה מדה כנגד מידה שכתוב ויאמר אלישע שמעו דבר ה''יונתן שמדת הקב

מחר סאה סלת בשקל וסאתים שעורים בשקל בשער שומרון וכתוב ויען השליש 
ות בשמים עושה ארוב' אשר למלך נשען על ידו את איש האלוקים ויאמר הנה ה

וכתוב ויהי לו  עמוד בהיהיה כדבר הזה ויאמר הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל 
קללת אלישע כמו  לת ואין לומר שזה קרה בגלוכן וירמסו אותו העם בשער וימ

כ מדוע לא ''שא ,שאמר רב יהודה בשם רב שקללת חכם באה אפילו על תנאי
 .עסקי שערכתוב וירמסוהו וימת וכתוב אשר בשער והיינו על 

לאהרן ' למד תחיית המתים בתורה מהפסוק ונתתם ממנו את תרומת ה יוחנן' ר
י אלא מדובר בזמן תחית המתים שיתנו לו ''רי הוא לא קיים ולא יכנס לאההכהן ו

ישמעאל למדו שמה שכתוב לאהרן הכוונה כמו שהוא ' אך אצל ר, תרומה עצמו
' ש בר נחמני אמר בשם ר''רו, חבר כך יתנו תרומה רק לחבר ולא לעם הארץ

יונתן שלומדים את זה מהפסוק ויאמר לעם ליושבי ירושלים לתת מנת לכהנים 
מי שאינו מחזיק בתורת יש מנת ול' שרק למחזיק בתורת ה' למען יחזקו בתורת ה

ורב אחא בר אדא אמר בשם רב יהודה שהנותן תרומה לעם הארץ כאילו ' ה
ואוכל או לא כך עם הארץ ספק אם אוכל את  נותנה לפני ארי שספק אם הוא דורס

יוחנן הוסיף שהוא גורם לו מיתה שכתוב ומתו  'ור, התרומה בטהרה או בטומאה
א בן יעקב שנו שהוא גם משיאו עוון אשמה שכתוב ''ואצל ר בו כי יחלולהו

 .אשמה באכלם את קדשיהם והשיאו אותן עוון
הקימותי את בריתי אתם לתת למד תחיית המתים מהתורה מהפסוק וגם  סימאי' ר

 .כ הם עתידים לחיות בעתיד''א  לכםאת ארץ כנען ולא כתוב  להם

' אברהם בן ר' נ הגאון ר''לע
             ל''אליהו משה גניחובסקי זצוק
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ה יחיה מתים ואמר להם מקור מהתורה ''ג מנין שהקב''מינים את ר שאלו
אל משה ' בתורה כתוב ויאמר ה, ומהנביאים ומהכתובים אך הם לא קבלו ממנו

, וקם העם הזה וזנה ההמשךעל ודחו  לו שוקם הולך  ,הנך שוכב עם אבותיך וקם
נו שוכני עפר נוהוכיח להם מהנביאים שכתוב יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ור

ודחו לו שזה מדובר על המתים שהחיה  ,כי טל אורות טלך וארץ רפאים תפיל
והוכיח להם מהכתובים שכתוב וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים , יחזקאל

ש ''יוחנן בשם ר' שהכוונה רק לשפתים כמו שלמד רדובב שפתי ישנים ודחו לו 
ז שפתותיו דובבות ''ל שמי שאומרים משמו הלכה בעוה''בן יהוצדק מהפסוק הנ

סמאי לאבותיכם לתת להם ולא דחו אותו ' ג הוכיח להם מהפסוק של ר''בקבר ור
אלוקיכם חיים כולכם היום שכמו ' או שאמר להם מהפסוק ואתם הדבקים בה

 .ב''ם קיימים כך לעוהשהיום כולכ
ה יחיה מתים ויודע מה שעתיד ''יהושע בן חנניה מנין שהקב' רומאים את ר שאלו
אמר להם שיש לו ראיה על שני הדברים מהפסוק הנך שוכב עם אבותיך  ,להיות

וקם העם הזה וזנה אמרו לו שוקם הולך על וזנה אמר להם שיש ראיה לאחד 
י מנין ''יוחנן בשם רשב' וכן אמר ר, מהשאלות שהוא יודע מה שעתיד להיות

ה יחיה מתים ויודע מה שעתיד להיות שכתוב הנך שוכב עם אבותיך וקם ''שהקב
 .העם הזה וזנה

ו שאין תחיית המתים מהתורה אומר שהוא זייף ספרי מינים שאמר יוסי' א בן ר''ר
יפתם תורתכם ולא העלתם כלום שכתוב הכרת תכרת הנפש ההיא יאמר להם ז

ורב פפא , ב''כ מדובר בעוה''כ מתי עוונה בה א''ז א''ה בה הכרת תכרת בעוהעוונ
כ יכלו לדחות ''הקשה מדוע לא דרש להם מהכרת תכרת אמר לו אביי שא

ע דרש הכרת ''ישמעאל שר' ע ור''ונחלקו בזה ר, שהתורה דברה כלשון בני אדם
גדף ונכרתה הוא מ' ישמעאל אמר שכבר כתוב את ה' ב ור''תכרת לעוה ז''לעוה

ב ומתכרת לא לומדים כי ''כרת לעוההז ''ונכרתה בעוה אעולמות אל' וכי יש ג
ו ששנינו ע למדו מעוונה בה כמ''ישמעאל ור' ור ,התורה דברה כלשון בני אדם

 .היא תכרת רק כשעוונה עדיין בהשאם עשה תשובה לא תכרת ש
ים כמו מ אמנם אני מאמינה בתחיית המת''המלכה שאלה את ר קלאופטרא

הם יעמדו ערומים או שיעמדו  םשכתוב ויציצו מעיר כעשב הארץ אך הא
ו ''ו מחטה שנקברת ערומה ויוצאת בכמה לבושים ק''בלבושיהם אמר לה ק

 .צדיקים שנקברים בלבושם שיעמדו בלבושם
 ,ג איך יחיו המתים הרי הם נעשו כעפר שלא יכול לחזור לחיים''אמר לר הקיסר
יוצר  מהמים  ר אני אענה שיש בעירנו שני יוצרים אחדאמרה בת הקיס דף צא
 'מטיט מי מהם משובח יותר אמר לה מי שיוצר מהמים אמרה לו אם ה והשני

ו מכלי ''ישמעאל למדו ק' ואצל ר, ו שהוא יכול לברוא מעפר''ברא ממים ק
י רוח אם נשברו יש להם תקנה בשר ודם שנברא ברוחו של ''זכוכית שנעשים ע

 .ו שיש לו תקנה''ה ק''הקב
אמי אמשול לך ' אמר לו ר ,ל איך עפר יחזור לחיים''אמי כנ' שאל את ר מין אחד

משל מלמך שאמר לעבדיו לבנות לו פלטרין במקום שאין בו מים ועפר ובנו 
כ הוא נפל אמר להם תבנוהו במקום שיש עפר ומים אמרו לו שאינם יכולים ''ואח

מים ועפר ודאי תוכלו לבנות כשיש  אמר להם המלך שאם בניתם במקום שאין
ר וחציו אדמה לבקעה וראה עכבר שחציו בשמין צא ואם אתה לא מא, מים ועפר

עשה בשר ולא תאמר שזה קורה בהרבה זמן כי תוכל לראות הר שאין ומחר כולו י
 .בו אלא חלזון אחד ומחר ירדו גשמים ותראה את כולו מלא חלזונות

לכם רשעים שאתם אומרים שהמתים יחיו הרי פסיסא אוי  לגביהה בן אמר מין
אם החיים מתים איך יחיו המתים אמר לו גביהה אוי לכם הרשעים שאתם 
 ,אומרים שאין תחית המתים הרי מי שלא היה נברא מי שכבר היה ודאי יחזור

אמר לו רשע אתה קורא לי אתן לך בעיטה בגבך ואפשוט ממך את עקמימותך 
 .הרבהפא אומן ותקבל שכר כ תקרא רו''אמר לו אדרבה א

ד ניסן בטלו המערעים מארץ יהודה שבני אפריקה באו ''בכ שנו בברייתא
כנען לגבולותיה וכנען הוא  מוקדון שארץ כנען שלהם שכתוב ארץ לאלכסנדר

וגביהה בן פסיסא אמר לחכמים שהוא יענה שאם ינצחוהו יאמרו שנצחו  ,אביהם
ת משה נצחה ונתנו לו רשות ואמר את הקטן שבהם ואם אנצחם אומר להם תור

להם מהיכן ראיתכם מהתורה הרי כתוב בה על כנען עבד עבדים יהיה לאחיו 
אמר  ,ולא עוד הרי הרבה שנים לא עבדתם ,ועבד שקנה נכסים למי זה הולך

ימים לענות ולא מצאו וברחו והניחו ' ו תשובה אמרו לו תן לנו גנאלכסנדר ע
ופעם אחרת באו בני  ,ות וזה היה שנת שביעיתשדותיהם זרועות וכרמיהם נטוע

תנו נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום ' מצרים לאלכסנדר וטענו שכתוב וה
ונתנו לו רשות  ,כדלעילואמר גביהה שהוא ידון עמם  ,את הכסף והזהב שנטלתם

תוב ומושב בני ישראל ביא ראיה שכגם יודן עמם מהיכן ראיתכם מהתורה אני 
' רים שלושים שנה וארבע מאות שנה תנו לנו שכר עבודה של סבמצאשר ישבו 

ימים ' ל שנה אמר להם המלך ענו תשובה אמרו תן לנו ג''ריבוא ששעבדתם ת
ונתן להם ולא מצאו תשובה והניחו שדותיהם זרועות וכרמיהם נטועות וזה היה 

ר ופעם אחרת באו בני ישמעאל ובני קטורה לדון לפני אלכסנד, שנת שביעית
שכתוב ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם וכתוב אלה  ,שארץכנען שלנו ושלהם

תולדות יצחק בן אברהם אמר גביהה לחכמים אני אענה ואם ינצחו תאמרחו 
שנצחו הדיוט שבנו ואם אנצח אומר תורת משה נצחה ונתנו לו רשות ודן עמם 

ן אברהם שכתוב ויתמהתורה מהתורה גם לי יש ראיה  ואמר אתם מביאים ראיה
את כל אשר לו ליצחק ולבני הפלגשים נתן אברהם מתנות אב ששלח בחייו 

ירמיה בר אבא ' ור, יש להם טענה שבניו לא יקבלו ושגרם מעל בנו האחד האם
 .ביאר שהמתנות היו שמות טומאה

אמר לרבי שהגוף והנשמה יוכלו לפטור עצמם מהדין שהגוף אומר  אנטונינוס
אני כאבן דומם והנשמה אומרת שהגוף חוטא  שהנשמה חטאה שאחר שהלכה

ך שהיה לו מללאמר רבי משל , ורחת באויר כציפורשהרי אחר שפרשתי אני פ
והושיב בו שני שומרים אחד חיגר ואחד  עמוד בפרדס נאה והיו בו בכורות נאות 

יבני ונביא סומא יום אחד אמר החיגר לסומא אני רואה ביכורות נאות בפרדס הרכ
עשו וכשבא המלך ושאל היכן הבכורות הנאות שהיו כאן אמר  וכך אותם לאכלם

בעל הפרדס  לו החיגר האם אני יכול ללכת אמר הסומא האם ראיתי אותם והרכיב
את הנשמה לגוף ודן  רה מחזי''כך הקב ,אותם יחד את הסומא על החיגר ודן

 לדין עמו אל השמים מעל שזה הנשמה ואל הארץ כמו שכתוב יקרא אותם יחד
 .זה הגוף

את רבי מדוע החמה זורחת במזרח ושוקעת במערב אמר רבי אם  שאל אנטונינוס
אמר לו מדוע היא שוקעת שם שתחזור חזרה , היה להפך היית שואל מדוע

למזרח לשקוע אמר לו רבי כדי לתת שלום לקונה כמו שכתוב וצבא השמים לך 
רבי בגלל  משתחוים אמר לו שתשקע בחצי הרקיע ושם תתן שלום אמר לו

 .הפועלים ועוברי דרכים שלא תשקע עליהם בלי הכנה

אנטונינוס ממתי נכנסה הנשמה לגוף משעת פקידה או משעת יצירה  עוד שאל
ימים ולא ' אמר רבי משעת יצירה אמר לו איך חתיכת בשר תעמוד בלי מלח ג

 פסוקהתסריח אלא ודאי משעת פקידה אמר רבי שהוא צודק ויש ראיה מ
עוד שאל אנטונינוס מתי נכנס יצר הרע באדם משעת , מרה רוחידתך שוופק

כ הוא יבעט באמו ''אמר לו א ,שעת יציאה אמר רבי משעת יצירהיצירה או מ
ויש לכך ראיה שכתוב לפתח  ,ויצא אלא משעת יציאה אמר רבי שהוא צודק

 .חטאת רובץ
ז ידלג שכתוב בם עור ופסח הרה ויולדת יחדיו ובפסוק אחר כתוב א ל שאל''ר

רואים כ ''כאיל פסח ותרון לשון אלם כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה וא
 .כ נרפאים''יתרפאו ויש לפרש שהם חיים במומם ואחשהם 

דמעה מעל כל פנים וכתוב כי הנער ' שכתוב בלע המות לנצח ומחה ה עולא שאל
היה ויש לפרש שבישראל לא י ,בן מאה שנה ימות לא יהיה משם עוד עול ימים

מיתה ובגוים כן והתפקיד של הגוים הוא כמו שכתוב ועמדו זרים ורעו צנאכם 
 .ובני נכר אכריכם וכורמיכם

משמע צבקות ' שה שכתוב וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ההק רב חסדא
וכתוב והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים שאורם יכהה 

ב ''ת המשיח אור הלבנה כאור החמה ולעוהויש לומר שבימו ,כאור שבעת הימים
ז ''ולדעת שמואל שאין בין העוה ,יכהה אור החמה והלבנה מאור הצדיקים

ובמחנה  ,ב''לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד יש לפרש שמדובר לעוה
 .צדיקים אור הלבנה כאור החמה ובמחנה שכינה יכהה מאורם מאור השכינה

חיה שיחיה כמו שמת וכתוב מחצתי ואני ארפא שכתוב אני אמית וא רבא הקשה
כ את מי ''ויש לפרש שקודם מה שאני ממית אני מחיה ואח ,שיעמוד שלם

זה שאין לומר שמיתה באחד וחיים ובברייתא למדו מהפסוק ה, שמחצתי ארפא
ה ומכאן חר אלא כמו שמי שמחצתי אני ארפא כך את מי שאני ממית אני מחיבא

מהפסוק אז ישיר משה ובני ישראל ולא מ למד ''רו, המקור לתחית המתים מהתור
כתוב שר מכאן שיהיה תחית המתים וכן יש להוכיח מהפסוק אז יבנה יהושע 

כ ''אף קשה א, יםה אלא הכוונה לעתיד בזמן תחית המתולא כתוב בנ' מזבח לה
מה שכתוב אז יבנה שלמה בנה לכמוש שקוץ מואב ולא מדובר לעתיד לבא אלא 

למד מהפסוק אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה  ל''ריב, אילו בנהשנחשב לו כ
ז יזכה לומר ''ל מפסוק זה שהאומר שירה בעוה''ולא כתב היללוך ועוד למד ריב

יוחנן שלומדים מהפסוק קול צופיך ' חייא בר אבא אמר בשם ר'ר, ב''שירה לעוה
הנביאים זה ש יוחנן מפסוק' למד ר נשאו קול יחדיו ירננו ולא כתוב רננו עוד

 .שנקראו צופיך יאמרו שירה בקול אחד שכתוב יחדיו ירננו
אומר בשם רב שהמונע הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלת אבותיו  רב יהודה

שכתוב תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב שהיא ירושה מששת ימי 
וב בראשית ורב חנא בר ביזנא אמר עליו שגם עוברים שבמעי אמן יקללהו שכת

 ,מונע בר יקבוהו לאום
וקבה זה קללה כמו  ,ולאם הכוונה עוברים כמו שכתוב ולאום מלאם יאמץ דף צב

ועולא ,,שכתוב מה אקב לא קבה קל ובר זה תורה כמו שכתוב נשקו בר פן יאנף
קבים אותו ככברה שכתוב יקבוהו וכתוב ויקב חור נבר ישמעאל אומר שמ

ואם למדו אמר רבא בשם  ,כובסים מנוקבואביי מוסיף שינקב ככלי של  ,בדלתו
רב ששת שיזכה לברכות כיוסף שכתוב וברכה לראש משביר וזה יוסף שכתוב 

 .ויוסף הוא המשביר
ב שכתוב ומרוה גם ''ז יזכה ללמדה בעוה'אומר שהמלמד תורה בעוה רב ששת
 .הוא יורה

ימות ז ולא ''ת שיחיה בעוהולמד תחיית המתים מהפסוק יחי ראובן ואל ימ רבא
ב ורבינא למד מהפסוק ורבים מישיני אדמת עפר יקיצו אלא לחיי עולם ''לעוה

ורב אשי למד מהפסוק ואתה לך לקץ ותנוח  ,ואלה לחרפות לדראון עולם
 .ותעמוד לגורלך לקץ הימין

ב שכתוב כי ''שפרנס שמנהיג את הציבור בנחת זוכה להנהיג לעוה א אומר''ר
 א שדעה גדולה שנתנה בין''וד אמר רע, לםמרחמם ינהגם ועל מבועי מים ינה

' שמות שכתוב פעלת ה' וכן גדול מקדש שניתן בין ב ,'שני שמות כי קל דעות ה
כ גם נקמה גדולה שנתנה בין ''ורב אדא קרחינאה מקשה א ,כוננו ידך' מקדש ה

א אכן היא גדולה לענינה כמו ''אמר לו ר ,קל נקמות' שמות קל נקמות ה' ב
עוד אמר  ,וע כתוב פעמיים הופיע אחת לטובה ואחת לפורענותעולא מד שאמר

 ,אותיות' ק בימיו ששניהם נתנו בין ב''דעה כאילו נבנה ביהמ לו א שמי שיש''ר
ומי שאין  א שמי שיש בו דעה מתעשר שכתוב ובדעת חדרים ימלאו''עוד אמר ר

מנו בו דעה אסור לרחם עליו כמו שכתוב כי לא עם בינות הוא על כן לא ירח
א שמי שנותן פתו למי שאין בו דעה באים ''עוד אמר ר, עושהו ויוצרו לא יחוננו

ומזור הכוונה  ,עליו יסורים שכתוב לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו
א שמי ''עוד אמר ר, יסורים כמו שכתוב וירא אפרים את חליו ויהודה את מזורו

א שבית שלא ''עוד אמר ר, שאין בו דעה גולה שכתוב לכן גלה עמי מבלי דעת
נשמע בו קול תורה בלילה אוכלתו אש שכתוב כל חושך טמון לצפוניו תאכלהו 

 ,קורא' ח שכתוב ובשרידים אשר ה''אש לא נופח ירע שריד לאהלו ושריד הוא ת
שכתוב אין , ח מנכסיו לא רואה סימן ברכה''מי שלא מהנה תא ש''עוד אמר ר

א שמי שלא ''ח עוד אמר ר''ושריד הוא ת ריד לאכלו על כן לא יחיל טובוש
משייר פת על שולחנו לא רואה סימן ברכה שכתוב אין שריד על כן לא יחיל 

ז ''א עצמו אמר שהמשייר פתיתים על שולחנו כאילו עובד ע''אך קשה שר ,טובו
יש לומר שאם מביא שלמה  ,שכתוב העורכים לגד שולחן והממלאים למני ממסך

א שהמחליף ''עוד אמר ר, ז אך אם משייר זה סימן ברכה''נראה לע כ זה''אח
ז כתוב כי הבל ''ז שכתוב והייתי בעיניו כמתעתע ובע''בדיבורו כאילו עובד ע
א שהמסתכל בערוה קשתו ננערת שכחו ''עוד אמר ר, המה מעשה תעתועים

' ור ,ו ואז תתקיםיא לעולם תהיה ענ''עוד אמר ר ,נחלש שכתוב עריה תעור קשתך
 .מהמשנה שבית אפל לא פותחים לו חלונות לראות נגעואת זה למד זירא 

וצר רחם ארץ לא שבעה ימים מה יאשיה על הפסוק שאול וע' אמר בשם ר טבי' ר
נם מכניס ומוציא הילמד שכמו שרחם מכניס ומוציא כך גשאול לרחם אלא ל ענין

ו שאם רחם שנכנס בחשאי יוצא הולד בקולי קולות שאול ''ויש ללמוד ק
ן יאוזה תשובה  לאומרים ש, קולי קולותשנכנסים בקולות ודאי יצאו ממנו ב

 .תחית המתים מהתורה
ה להחיותם לא יחזרו לעפרם שכתוב והיה ''שהצדיקים שעתיד הקב שנו מאליהו

וכמו , ים קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושליםיון והנותר בירושלצהנשאר ב
ה ''ובאותם שנים שהקב עמוד בשקדוש קיים לעולם כך הם יהיו קימים לעולם 

ה עושה לצדיקים כנפים ''לבדו ביום ההוא הקב' יחדש עולמו שכתוב ונשגב ה
כנשרים ושטים על פני המים שכתוב על כן לא נירא בהמיר ארץ במוט הרים בלב 

יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ' ל תאמר שיש להם צער שכתוב וקווי הואימים 



ללמוד מהמתים שיחזקאל החיה שחזרו  ואין, ירוצו ולא יגעו ילכו ולא ייעפו
א אמר שהמתים ''שנחלקו בזה שר ,לעפרם שהתנא הזה סובר שזה היה משל

יהושע אמר ' ור ,ממית בצדק ומחיה ברחמים' שהחיה יחזקאל אמרו שירה ה
' וריהודה סובר אמת משל היה ' ור, יה מוריד שאול ויעלחממית ומ 'ם שרו השה

' ור ,למה משל ואם משל למה אמת אלא באמת משל היהנחמיה אמר לו אם אמת 
יהודה בן ' ור ,י ונשאו נשים והולידו בנים ובנות''יוסי הגלילי אומר שהם עלו לא

רב סובר , ח לי אבי זה מהםבתירא עמד ואמר אני מבני בניהם ותפילין הללו שהני
כמו שכתוב ובני אפרים שותלח וברד בנו  ,שהם היו בני אפרים שמנו לקץ וטעו

 ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו וזבד בנו ושותלח בנו ועזר ואלעד והרגום אנשי
ושמואל , ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבאו אחיו לנחמו גת הנולדים בארץ

אנשים שכפרו בתחית המתים שכתוב ויאמר אלי בן אדם אומר שאותם מתים היו 
ינו אומרים יבשו עצמותינו ואבדה תקותהעצמות האלה כל בית ישראל המה הנה 

מצוה ירמיה בר אבא אומר שהם אנשים שלא נותרה בהם לחלוחית ' ר, נגזרנו לנו
יצחק נפחא אומר שהם ' ור', ות היבשות שמעו דבר המצשכתוב עליהם הע

פו את ההיכל כולו שקצים ורמשים שנאמר ואבוא ואראה והנה כל אנשים שחי
תבנית רמש ובהמה שקץ וכל גילולי בית ישראל מחוקה על הקיר סביב וכתוב 

יוחנן אומר שהמתים הללו הם בבקעת דורא ' ור, והעבירני עליהם  סביב סביב
 שמנהר אשל עד רבת זה בקעת דורא שבזמן הגלות היו בחורים שגינו את החמה
ביפים והכשדיות ראו אותם ושפעו זיבה ואמרו לבעליהן והם אמרו למלך והוא 

 .צוה להרגם ועדיין שפעו זיבה וצוה המלך לרמסם
האש אמר  דנצר את חנניה מישאל ועזריה לכבשןשכשהפיל נבוכ שנו בברייתא

ובאו אותם עצמות ה ליחזקאל לך להחיות את המתים שבבקעת דורא ''הקב
על פניו אמר מי אלה אמרו לו שחבריהם של אלו החיו מתם וטפחו לנבוכדנצר 

בבקעת דורא פתח ואמר אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין מלכותיה 
יצחק שיוצק זהב רותח לפיו שאם לא ' ניה לדר ודר ואמר רטמלכות עלם ושול

היה בא מלאך לסטור על פיו הוא היה מגנה כביכול את כל השירות והתשבחות 
 .ר בתהילים שדוד אמ

, נימוחדו סיו, ונפרץ, צף הכבשןש: שנעשו ששה ניסים באותו יום שנו בברייתא
וכולם מקבלה , ויחזקאל החיה מתים, ונשרפו ארבע מלכים, ונהפך הצלם על פניו

שכתוב בפסוק ונבוכדנצר מלכא שלח למכנש לאחשדרפניא  כיםמל 'ד דמלב
וכל שלטוני מדינתא וכתבו אדרזגיא גדבריא דתבריא תפתיא סגניא ופחוותא 

והדברי מלכא איתי גוברין יהודאין  וכתוב ותכנשין אחשדרפניא סגניא ופחוותא 
א בן יעקב שנה שגם ''ור, ך והשאר שלא נזכרו כאן נשרפוחזיין לגבריא אל

אלך בשעת סכנה לא ישנה אדם מבגדיו החשובים שכתוב עליהם באדין גבריא 
 ,הוןליהון פטישיהון וכרבלתכפתו בסרב

נה ואמר עיוחנן אומר שגדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת שכתוב ' ר דף צג
אנא חזי גוברין ארבעה שריין מהלכין בגו נורא וחבל לא אית בהון ורויה די 

מכבשן האש תנחום בר חנילאי שכשהם יצאו ' ואמר ר, רביעאה דמי לבר אלהין
כזה ואתם משתחוים  וטפחו ישראל על פניהם יש לכם אלוק באו אומות העולם

 .הצדקה ולנו בושת הפנים כיום הזה' פתחו ואמרו לך ה לצלם ומיד
יונתן על הפסוק אמרתי אעלה בתמר אוחזה ' אומר בשם ר ימשמואל בר נחנ' ר

תמר אלו ישראל אך אני אוחז רק בסנסן אחד של חנניה אמרתי בבסנסיניו 
 .מישאל ועזריה

ם והוא עומד בין וה איש רוכב על סוס אדדרש בפסוק ראיתי הלילה והנ יוחנן' ר
ביקש להפוך את כל העולם ללילה והנה איש רוכב ' ההדסים אשר במצולה שה

ביקש להפוך ' וכתוב רוכב על סוס אדום שהאיש מלחמה ' שכתוב ה' נאמר על ה
חנניה מישאל ועזריה והתקררה דעתו שכתוב כל העולם לדם אלא שהסתכל באת 

סים זה צדיקים כמו שכתוב ויהי אומן את הדסה הדההדסים אשר במצולה 
מיד מלאים רוגז  ,ומצולה היא בבל שכתוב האומר לצולה חרבי ונהרותיך אוביש

כ סוסים לבנים יפים ''נעשים שרוקים ואדומים נעשים לבנים אמר רב פפא א
 .לחלום

מהאש אמר רב שהם מתו בעין הרע ושמואל אומר שמתו ברוק  אחר שנצלו
י ונשאו נשים ''יוחנן אומר שעלו לא' שהאומות טפחו לישראל ורשנזכר לעיל 

שכתוב שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך היושבים  ,והולידו בנים ובנות
ורב , לפניך כי אנשי מופת המה ובמי נעשה מופת הכוונה לחנניה מישאל ועזריה
יא בהאמר שדניאל הלך לכרות נהר גדול בטבריה ושמואל אומר שהוא הלך ל

יוחנן אמר שהלך להביא חזירים מאלכסנדריא של מצרים אך ' זרע של שחת ור
קשה שתודוס הרופא אמר שלא מוציאים פרה וחזירה ממצרים בלי שנוטלים לה 

' ושנו בברייתא שג, יש לומר שהוא הביא בלי ידיעתם ,כדי שלא תלד את האם
שהוא ילך שלא  ה אמר''הקב ,ה דניאל ונבוכדנצר''היו בעצה שדניאל ילך הקב

ודניאל רצה ללכת כדי שלא יתקיים בו פסילי אלוהיהם  ,יאמרו שהם נצלו בזכותו
א יאמרו שהוא שרף את אלוהיו באש והמלך אמר שילך כדי של ,תשרפו באש

הוא עשאו לאליל כמו שכתוב באדין מלכא נבוכדנצר נפל על אנפוהי שהרי 
 .ולדניאל סגיד
אחאב בן קוליה ואל צדקיה בן מעשיה צבקות אל ' כה אמר ה כתוב בפסוק

הנבאים לכם בשמי לשקר וכתוב ולוקח מהם קללה לכל גלות יהודה אשר בבבל 
, באש ולא כתוב שרפם כצדקיהו ואחאב אשר קלם מלך בבל' הלאמר ישימך 

י שעשאם כקליות יען אשר עשו נבלה בישראל וינאפו ''בשם רשב יוחנן' ביאר ר
אמר לו שהיא תשמע ' המלך ואמר לה שהת הלך לבאחאב , את נשי רעיהם

אמר לו שהיא תשמע לאחאב והיא אמרה לאביה ' וצדקיה אמר לה שהלצדקיהו 
הרי אלוקיהם של אלו שונא זימה אמר לה כשיבאו שוב שלחי לה והוא אמר 

אמר אמר להם שאלתי את  ' אותם אלי וכשבאו אמר להם מי אמר אמרו לו ה
ם לנו אמר אנו נביאים כמות לי שאסור אמרו לו חנניה מישאל ועזריה והם אמרו

אמר להם אבדוק אתכם כמו שעשיתי להם אמרו לו הם היו שלש ואנו  ,ולהם לא
שתים אמר להם בחרו לכם מישהו והם בחרו את יהושע כהן גדול והם חשבו 

ורק נחרכו בגדיו  ,שזכותו תגן עליהם וזרקום לכבשן והם נשרפו ויהושע לא
אל ' וכתוב ויאמר ה' יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך ה שכתוב ויראני את

אמר לו המלך יודע אני שאתה צדיק אך מדוע האש פעלה בך , בך' השטן יגער ה
ואני אחד אמר לו גם ' ובחנניה מישאל ועזריה לא פעלה כלל אמר לו שהם היו ג

זה  ועל ,אברהם היה לבד אמר לו שלא היו עמו רשעים ונתנה רשות לאש לפעול
ורב פפא , אומרים האנשים שני אודים יבשים ואחד לח שורף היבש את הלח

מבאר שהוא נענש כי בניו נשאו נשים שלא הגונות לכהונה ולא מחה בהם כמו 
שכתוב ויהושע היה לבוש בגדים צואים וכי דרכו בכך אלא שלא מחה בבניו 

 .שנשאו נשים שאינן הגונות

השעורים האלה נתן לי שאין לפרש שש  הפסוק שש דרש בציפורי על בר קפרא
אלא ששה סאים אלא  עמוד בשעורים בלבד שאין דרכו של בועז לתת כך מעט 

שהיא לא יכולה לשאת כך והוא רצה לרמוז לה שיצאו ממנה ששה בנים 
בדוד כתוב ויען , כו בשש ברכות דוד משיח דניאל וחנניה מישאל ועזריהרשיתב

בן לישי בית הלחמי יודע נגן גבו חיל ואיש אחד מהנערים ויאמר הנה ראיתי 
בשם רב שדואג אמר את ואמר רב יהודה עמו ' מלחמה ונבון דבר ואיש תאר וה

איש  ,גבור שיודע להשיב ,ון הרע יודע נגן שהוא יודע להשאלשלהפסוק הזה ב
עמו שהלכה כמותו בכל ' וה, מלחמה שיודע לשאת ולתת במלחמתה של תורה

עמו דבר ' אך כשאמר וה ,אמר שאול גם יהונתן בני כמוהוובכל הדברים  ,מקום
אמר את זה שעליו נאמר אחד מהנערים מיוחד שבנערים וגואג הוא ששלא היה 

ושמו דואג האדומי אביר ' וכתוב ושם איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני ה
 , הרועים אשר לשאול

וגבורה רוח דעת  רוח חכמה ובינה רוח עצה' נאמר ונחה עליו רוח ה במשיח
נטען  אלכסנדרי שהוא' ואמר ר' ביראת ה ועוד נאמר עליו והריחו ,'ויראת ה

במצוות ויסורים כריחיים ורבא מבאר שהוא דן לפי הריח שכתוב לא למראה 
כוזיבא מלך שתי בר , עיניו ישפוט ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ

לו שבמשיח נאמר שהוא דן בריח  חכמים שהוא המשיח אמרושנים וחצי ואמר ל
 .נראה אם אתה כך וכשראו שאינו מריח הרגוהו

וטובי מראה  םחנניה מישאל ועזריה נאמר אשר אין בהם כל מאו בדניאל
ומשכילים  בכל חכמה ויודעי דעת ומביני מדע ואשר כח בהם לעמוד בהיכל 

כה של א שאפילו מחמא בר חנינ' וביאר ר, המלך וללמדם ספר ולשון כשדים
חמא שאנסו עצמם משחוק ושיחה ' ביאר ר וכח בהם, הקזת דם לא היתה בהם

ומה שכתוב , ושינה והעמידו על עצמם כשהוצרכו לנקביהם מפני אימת מלכות
' לרכולם מבני יהודה וא ''לרויהיו בהם מבני יהודה דניאל חנניה מישאל ועזריה 

 .ועזריה משאר שבטים רק דניאל מבני יהודה וחנניה מישאלשמואל בר נחמני 
ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יקחו והיו סריסים בהיכל מלך  מה שכתוב

' ולר ,ז''חנינא אמר שבימיהם הסתרסה ע' רב ביאר שהיו סריסים ממש ור בבל 
חנינא מובן שכתוב בהם חבל לא ראיתי בהון אך אם הם היו סריסים היה בהם 

ש ומה שכתוב וריח נור לא עדת בהון יש יש לומר שלא היה בהם נזק של הא ,נזק
ז בימיהם מובן מה שכתוב ''רסה עתסד שה''ולמ, לומר  לא חבלא ולא ריחא

אם הם סריסים ממש תותי אך ו את שבלסריסים אשר ישמר' בפסוק כה אמר ה
ז ''בגנות הצדיקים יש לומר שהיה גם את השבח שהסתרסה ע מדוע יספר הפסוק

ם מובן מה שכתוב יד ושם טוב מבנים ומבנות אך אם ד שהיו סריסי''בימיהם ולמ
נ בר יצחק מבנים ''מבאר ר ,ז שהסתרסה מה שייך טוב מבנים ומבנות''הכוונה לע

 .שהיו להם ומתו
ק שם עולם אתן לו שהכוונה אמר שבר קפרא דרש בציפורי על הפסו תנחום' ר

ו לא נקרא י נחמיה וספר''על שמו שהרי ספר עזרא נאמר ע אל שנקראינלספר ד
כתוב ירמיה בר אבא שזה בגלל שהוא החזיק טובה לעצמו ש' על שמו ואמר ר

עמך פקדני בישועתך  ברצון' ם דוד אמר זכרני הזכרה לי אלוקי לטובה ואמנם ג
ורב יוסף אמר שנחמיה סיפר בגנותם של הראשונים , רחמים אך זה רק בקשת

יקחו מהם בלחם ויין שכתוב והפחות הראשונים אשר לפני הכבידו על העם ו
יה גדול ממנו כמו שכתוב הדניאל ש והוא דיבר גם על, אחד כסף שקלים ארבעים

ו את המראה המראה והאנשים אשר היו עמי לא ראוראיתי אני דניאל לבדי את 
ירמיה או ' אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהיחבא ואותם אנשים אמר ר

 ,ומלאכיחייא בר אבא שהם היו חגי זכריה ' ר
והוא עדיף מהם שהוא ראה את  ,נביאים והוא לאהם עדיפים עליו שהם  דף צד

ולכן אמר רבינא שמי , ומה שהם חרדו כי מזלם ראה ,המראה הזה והם לא
אמות ' דשהוא לא רואה נזק מזלו רואה ותקנתו היא שידלג ממקומו  שנחרד אף

עזים של בית או שיקרא קריאת שמע ואם הוא עומד במקום טנופת יאמר ה
 .המטבחים שמנים ממני

בשם בר קפרא דרש בפסוק לםרבה במשרה ולשלום אין קץ שבכל  תנחום' ר
הו ה רצה לעשות את חזקי''מקום המם באמצע תיבה פתוחה וכאן סגורה שהקב

דוד שאמר לפניך הרבה למשיח ואת סנחריב לגוג ומגוג אמרה מדת הדין ש
שנעשו הניסים הגדולים הללו ולא  שירות ותשבחות לא עשיתו משיח חזקיהו

הארץ ואמרה לפניו אני אומר שירה במקום  ממנו ופתחהאמר שירה לכך נסתם 
צבי לצדיק ושר צדיק זה ועשהו משיח כמו שכתוב מכנף הארץ זמירות שמענו 

ה רזי לי רזי לי אמר נביא ריצאה בת קול ואמצדיק זה העולם אמר עשה צביונו ל
 ,יצאה בת קול ואמרה בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו ,אוי לי אוי לי עד מתי

 .יצחק עד שיבואו בוזזים ובוזזי בוזזים' ואמר רבא או ר
דרש בפסוק משא דומה אלי קורא משעיר שומר מה מלילה שומר מה  יוחנן' ר

ליו כל הרוחות מתי מליל מלאך הממונה על הרוחות שמו דומה והתקבצו א
והוא אומר שבא הבוקר וגם הלילה אם תבקשו ליל זה לקץ השומר אומר שיהיה 

 .להגאל ותשובו אז תבואו לגאולה
פפיס שזה גנאי לחזקיה וסייעתו שלא אמרו שירה עד שהארץ פתחה ' ר שנו בשם

בשירה שכתוב מכנף הארץ זמירות שמענו וכן הוא שנה בפסוק ויאמר יתרו ברוך 
עד שיתרו אמר ברוך ריבוא שלא אמרו ברוך ' אשר הציל שזה גנאי למשה וס' ה
נחלקו רב ושמואל בפסוק ויחד יתרו שלרב הוא העביר חרב על בשרו למילה ', ה

י רכדודים וכמו שאמר רב שאין לבזות נושמואל אומר שנעשה בשרו חידודים חי
 .לפני גר עד עשרה דורות

ה אמר שחזקיה שיש לו שמונה ''במשמניו רזון שהקב' לכן ישלח ה מה שכתוב
בחזקיה כתוב כי ילד יולד לנו בן ניתן , שמות' נחריב שיש לו חשמות יפרע מס

ומה  ,יועץ קל גבור אביעד שר שלום ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלאלנו 
, ועוד שהוא חיזק את ישראל לאביהם שבשמים' שנקרא חזקיה כי חזקו ה

בסנחריב כתוב תגלת פלאסר פלנאסר שלמנאסר פול סרגון אסנפר רבא ויקירא 
י ''שחירף ע מה שנקרא סנחריב כי שיחתו היא ריב ועוד שסח וניחר כלפי מעלהו

תה של יוחנן אמר שמה שנקרא אותו רשע אסנפר כי הוא לא דיבר בגנו' ר, שליחו
ל אם הוא נחלקו רב ושמוא, ם אל ארץ כארצכםאתכ י שכתוב עד בואי ולקחתי''א

הם ארץ שטובה אם היה אומר לד שהיה פקח ''מלך פקח או טפש שלמהיה 
כ מה גדולתו ''ד שהוא היה טיפש שא''מארצכם היו אומרים לו משקר אתה ולמ

 , שמעביר סתם ממקום למקום
, חנינא אמר שהוא הגלם להרי סלוג' אמר שהוא הגלה לאפריקה ור מר זוטרא

וישראל ספרו בגנותה של ארצם שכשהגיעו למקום ששמו שוש אמרו שהיא 
ו עלמין אמרו שזה כמקומינו וכשהגיעו למקום כארצם וכשהגיעו למקום ששמ

 . ששמו שוש תרי אמר שזה שוה פעמיים כארצם



יוחנן שמתו ' אמר רחילות סנחריב ותחת כבודו יקד ידוק כיקוד אש במכת  נאמר
ת כבודו ממש כמו א אמר תח''ור, יוחנן קרא לבגדיו מכבדי' שר םדיהתחת בג

 .ייםשריפת בני אהרן שהיה שריפת נשמה והגוף ק
ה נפרע ממנו וסנחריב ''ף בעצמו הקבריהושע בן קרחה שפרעה חי' ר שנו בשם
אשר ' י שליח בפרעה כתוב מי ה''ה נפרע ממנו ע''הקב עמוד בי שליח ''שחירף ע

, וך הים וכן כתוב דרכת בים סוסיךאת מצרים בת' בקולו וכתוב וינער האשמע 
י שליח שכתוב ויצא מלאך ''ה נפרע ע''הקב' בסנחריב נאמר ביד מלאכך חרפת ה

חנינא בר פפא שאל שבישעיה 'ר , וחמשה אלף םויך במחנה אשור מאה שמוני' ה
כתוב מרום קיצו ובמלכים כתוב מלון קיצו אלא שבתחילה אמר הרשע אחריב 

' ל מה שכתוב המבלעדי ה''כ דירה של מעלה אמר ריב''מעון של מטה ואח
לי עלה אל הארץ הזאת והשחיתה אמר א' עליתי על המקום הזה להשחיתו ה

ילוח ההולכים לאט שהא אמר יען כי מאס העם הזה את מי שהוא שמע שהנבי
גום של הפסוק לא היינו ומשוש את רצין ובן רמליהו אמר רב יוסף שבלי התר

ם בנחת כמי השילוח ורצו עם הזה במלכות בית דוד שמנהיגף שקץ המבינים חל
 .בהנהגתו של רצין ובן רמליהו

בבית רשע ' בבית רשע ונוה צדיקים יברך מארת ה' בפסוק מארת ה יוחנן' ר ראמ
צדיקים יבורך  ונוהסאה גוזלות בקינוח סעודה ' זה ביתו של פקח שאכלו אצלו מ

 .זה ביתו של חזקיה שאכלו ליטרא ירק בסעודה
מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים את מלך ' לכן הנה ה מה שכתוב

לף ביהודה שטף ועבר עד צואר יגיע ומה שנענש סחריב כי הנביא אשור וכתוב ח
כל ירושלים ואמר הנביא כי לא התנבא רק על עשרת השבטים והוא הלך על 

א בר ברכיה שעם עיף בתורה לא נמסר ביד ''לאשר מוצק לה מבאר ר מועף
המציק לו ומה שכתוב כעת הראשון הקל ארצה זבולון וארצה נפתלי והאחרון 

דרך הים עבר הירדן גליל הגוים לא כראשונים שהקלו עליהם עול תורה הכביד 
והאחרונים שהכבידו עליהם עול תורה והיו ראוים לנס כעוברי הים ודורכי הירדן 

וכתוב אחר הדברים והאמת , אם חוזר בו מוטב ואם לא אעשה לו גליל בגוים
ת ויאמר האלה בא סנחריב מלך אשור ויבא ביהודה ויחן על הערים הבצורו

לבקעם אליו וכי מביאים מתנה כזו לאדון הזה אחר הדברים מבאר רבינא אחר 
ה ונשבע ואמר אם אומר לחזקיה שיבא סנחריב והוא ימסר בידו ''שקפץ הקב

ה שיביא אותו כמו ''יאמר חזקיה איני רוצה אותו ואת הפחד ממנו ונשבע הקב
ה וכאשר יעצתי היא צבקות לאמר אם לא כאשר דימיתי כן הי' שכתוב נשבע ה

תקום לשבור אשור בארצי ועל הרי אבוסנו וסר מעליהם עולו וסבלו מעל שכמו 
ה אמר שסנחריב וסייעתו ייעשו אבוס לפני חזקיה ''יוחנן שהקב 'ואמר ר ,יסור

וחובל  ,וסייעתו וכתוב והיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך ועלו מעל צוארך
שעולו של סנחריב חובל מפני השמן של  יצחק נפחא' עול מפני שמן מבאר ר

 ד ואמר שמי''ונעץ חרב על פתח ביהמד ''יהמחזקיה שדלק בבתי כנסיות וב
שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב ובדקו מדן עד באר שבע שלא היה תינוק 
ותינוקת איש ואשה שלא ידעו בהלכות טומאה וטהרה ועל אותו דור נאמר והיה 

 יה שם אלףכתוב כל מקום אשר יהו ,ר ושתי צאןההוא יחיה איש עגלת בקביום 
גפן כאלף כסף לשמיר ושית יהיה שאף שהיה אלף גפן באלף כסף בכל זאת זה 

ל אמר ונאמר אוסף שללכם אוסף החסי ,נהפך לשמיר ושית כיון שעסקו בתורה
הנביא אחר מות אנשי סנחריב אספו שללכם אמרו לו האם לבוז או לחלק אמר 

סיל כל אחד לעצמו כך שללכם כל אחד לעצמו אמרו לו הרי להם כמו שאוסף הח
שלל עשרת השבטים שם אמר להם כמשק גבים שוקק כמו שהגבים מעלים אדם 

ם נטהר כמו שאמר רב ''מטומאה לטהרה כך ממונם של ישראל שנפל בידי עכו
' אמר רב הונא שאותו רשע נסע באותו יום י, פפא עמון ומואב טהרו בסיחון

 עביד כליו עברו מעברה גר בא על עית עבר במגרון למכמש יפקמסעות שנאמ
ונאמר צהלי קולך בת גלים הקשיבה  ,מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה

' ואמנם כתוב כאן יותר מי ,לישה עניה ענתות נדדה מדמנה יושבי הגבים העיזו
 םאך יש לומר שצהלי קולך בת גלים זה דברי הנביא צהלי קולך בתו של אברה

יצחק ויעקב שעשו מצוות כגלי הים הקשיבה לישה שלא לפחד מסנחריב אלא 
 ,מסובכו מנבוכדנצר שנמשל כאריה כמו שכתוב עלה אריה

שכתוב דברי ירמיהו בן שעתיד להתנבא משם  עניה ענתות הכוונה לירמיה דף צה
ארי וכאן כתוב ואמנם שם כתוב  ,חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין

אך שמות ארי כפיר לביא ליש שחל שחץ ' יש ו השלארי יוחנן' וביאר רליש 
 .ז ירד ליש ויש לבאר שעברו מעברה זה שתי מקומות''לפ

עוד היום בנוב מבאר רב הונא שעד אותו יום נשאר מעוון נוב ואמרו  מה שכתוב
ימים ' החוזים לסנחריב היום תוכל להם ואם לא לא תוכל ודרך שצריך לעשות בי

וכשהגיע לירושלים הניחו לו כסאות לראותה עד שראה את  ,ביום אחדעשה 
כולה ונראתה לו קטנה אמר האם זוהי ירושלים שעליה רגשתי את כל חיילי 
ובגללה כבשתי את כל המדינות הרי היא קטנה וחלשה מכל הערים שכבשתי 

אמר האם נעלה עליה היום בעייפותכם ומחר נבא עליה וכל אחד  ,בחוזק ידי
ויך מחנה אשור ' יא חתיכת חומה ואז נאמר ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך היב

מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים אמר רב פפא 
 .שעל זה נאמר ישן הדין בטל הדין

מבאר בשם רב בפסוק וישבי בנב אשר בילידי הרפה שאותו איש בא  רב יהודה
וד עד מתי העון של נוב שנהרגו על ידך יהיה ה לד''על עסקי נוב שאמר הקב

רצונך יכלה זרעך או שתמסר ביד אויב אמר דוד מוטב  ,בידך ונהרגו שאול ובניו
 יצא לכפר שכר ביזאי נדמה לו השטן אמסר ביד אויב ולא יכלו זרעי וכשדוד

כצבי וזרק בו חץ ולא יכל לו והוא משכו עד ארץ פלשתים וכשראהו ישבי בנוב 
הרג את גלית אחי כפתו והכניעו תחת בד הזיתים ונעשה לו נס ש ואמר זה

צעדי תחתי ולא מעדו קרסולי והקרקע התרככה מתחתיו ועל זה נאמר תרחיב 
גרבי מים וראה טיפות  'בדיום היה ערב שבת ואבישי בן צרויה חפף ראשו ואותו 

יונה ויש אומרים שבאה יונה וטרפה לפניו אמר אבישי כנסת ישראל משולה ל םד
לא מצאו וכ דוד המלך בצער ובא לביתו ''כמו שכתוב כנפי יונה נחפה בכסף א

אמר לעצמו אף שנאמר שאסור להשתמש בסוס המלך או בכסאו או בשרביטו אך 
ורכב בפרדתו וקפצה לו הארץ  ,ד והתירו לו''כאן שעת סכנה ושאל בביהמ

ו את פלכה וכשהלך ראה את ערפה אם גלית שטווה וכשראתה אותו זרקה עלי
כשראהו הבא לי את הפלך וזרק אותה עליה והרגה ו םורצתה להרגו אמרה לו על

והוא זרק את דוד למעלה ושלף את רומחו שיפול  ישבי אמר עכשיו יש לי שנים
יא צמו לא אמר שחבוש לא מוצעליו ואבישי אמר שם והעמיד את דוד ודוד ע

ר לו דוד מה שאמר לו עצמו מבית האסורים אמר לו אבישי איך באת הנה אמ
ואתה לא תצטער אמר לו  נך ימכור שעוהה אמר לו הפוך תפלתך שבן ב''הקב

וביאר רב יהודה בשם רב כ עזור לי ולכן כתוב ויעזור לו אבישי בן צרויה ''דוד א
ואבישי אמר שם והוריד את דוד וישבי רדף אחריהם  ,שעזר לו בתפילה

ם בי תרי אמרו כאן וכשהגיעו למקווכשהגיעו למקום ששמו קובי אמרו נעמוד 
א את אמך בקברה וכשהזכירו לו את שם צה ואמרו לו לך מירשני גורים יהרגו א

צא אתנו תאמו כחש כוחו והרגוהו ולכן כתוב אז נשבעו אנשי דוד לו לאמר לא 
 .עוד למלחמה ולא תכבה את נר ישראל

ואבא היום  ל ולאליעזר עבד אברהם שכתוב''קפצה הארץ לאבישי כנ לשלושה
שכתוב ויצא יעקב מבאר שבע  עמוד באל העין שיצא באותו יום ליעקב אבינו 

וילך חרנה וכתוב יפגע במקום וילן שם כי בא השמש וכשהגיע חרן אמר איך 
 עברתי על מקום שהתפללו בו אבותי ורצה לחזר וכשרצה מיד קפצה לו הארץ

לשון תפילה כמו שכתוב ועוד יש לפרש שפגיעה זה מ ,ולכן נאמר ויפגע במקום
ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפילה ואל תפגע בי ומה 

ה צדיק זה ''שכתוב וילן שם כי בא השמש שאחר תפלתו רצה לחזור אמר הקב
 כ כתוב ויזרח לו השמש וכי רק''בא למלוני ויפטר בלי לינה מיד בא השמש ואח

 .בשבילולו זרחה אלא שמש ששקעה בשבילו זרחה 
ותקם ותאבד  כלה כמו שכתוב ועתליה אם אחזיהו ראתה כי מת בנה זרעו של דוד

שנשאר יואש גם בנוב נשאר אביתר כמו שכתוב וימלט  את כל זרע הממלכה ואף
בן אחד לאחימלך בן אחיטוב ולכן אמר רב יהודה בשם רב שלולא נשאר אביתר 

 .לא היה נשאר מזרע דוד שריד ופליט
ה אלף בני מלכים יושבים ''ר בשם רב שסנחריב בא עליהם במאומ רב יהודה

אלף גיבורים לבושי שריון קליפה ' בקרונות של זהב ועמהם שגלונות וזונות ובפ
והשאר פרשים וכך באו על אברהם וכך עתידים אלף אחוזי חרב רצים לפניו ' ובס

רוחב מאות פרסה ו' לבא עם גוג ומגוג ושנינו בברייתא שאורך מחנהו היה ד
 ,פרסה וסך מחנהו מאתיים ושישים ריבוא אלפים פחות אחד' צואר סוסיו מ

 ,ואביי מסתפק אם חסר רבוא אחד או אלף אחד או מאה או אחד ונשאר בתיקו
שכתוב וחלף ביהודה שטף ועבר האמצעיים  ושנינו שהראשונים עברו בשחיה 

ם ולא מצאו עברו בקומה שכתוב עד צואר יגיעו האחרונים העלו עפר ברגליה
מים בנהר לשתות עד שהביאו מים ממקום אחר לשתות שכתבו אני קריתי 

אבהו  שזה רק ראשי '  ה אלף אמר ר''ומה שכתוב לעיל שהיו קפ ,ושתיתי מים
ורבינא  ,ורב אשי מדייק ממה שכתוב במשמניו רזון היינו בשמנים שבהם ,גייסות

 .ל ונגיד ושר במחנה מלאך ויכחד כל גבור חי' דייק ממה שכתוב וישלח ה
א אומר ''ר, ויבא בית אלוהיו ומיציאי מעיו שם הפילוהו בחרב מה שכתוב

שהמלאך הכם ביד שכתוב וירא ישראל את היד הגדולה היד שעתידה להפרע 
יאל מגלך נטושה ה אמר לגבר''יוסי הגלילי אומר שהקב' א בן ר''ור ,מסנחריב

י ''ורשב, תוב מפני חרבות נדרושה מששת ימי בראשית שכוטאמר לפניו שהיא נ
לגבריאל שבשעה שאתה יוצא לבשל ' אומר שזה היה זמן בישול פירות ואמר ה

את הפירות תזקק להם שכתוב מידי עברו יקח אתכם כי בבוקר בבוקר יעבור 
אמר רב פפא שעל זה אומרים אגב  ,ביום ובלילה והיה רק זועה הבין שמועה

אומרים שנשף בהם בחוטמם שכתוב וגם יש , דרכך תתראה לשונאך להפחידו
שכתבו וגם אני ירמיה בר אבא אומר שספק להם כפיו ומתו ' ור ,נשף בהם ויבשו

יצחק שגילה אזנם ושמעו שירה מפי חיות ' ור, אכה כפי אל כפי והניחותי חמתי
ורב אמר שנשארו מהם עשרה שכתוב ושאר  ,ומתו שכתוב מרוממתך נפצו גוים

ושמואל אומר תשעה  ,ונער יכתבם ונער יכול לכתוב עשרהעץ יערו מספר יהיו 
שכתוב ונשאר בו עוללות כנוקף זית שני ושלושה גרגרים בראש אמיר ארבעה 

שנים שלושה ארבעה ד שכתוב ''ל אומר שנשארו י''וריב ,חמשה בסעיפיה
 ,סנחריב ושני בניו ונבוכדנצר ונבוזראדן :אומר שנשארו חמשה יוחנן' ור, חמשה
שהוא דומה  יעי בכבשןדן מקבלה ונבוכדנצר שהוא אמר על האדם הרבנבוזרא

על סנחריב נאמר ויהי הוא משתחוה בית , לבן אלוקים ואם לא ראה מהיכן הכירו
אבהו שלולא כתוב ' אמר ר, נסרוך אלוהיו ואדרמלך ושראצר בניו הכוהו בחרב

ה בעברי בתער השכיר' ההוא יגלח ה םפסוק מפורש אי אפשר לאמרו שכתוב ביו
ה ''והקב ,נהר מלך אשור את הראש ואת שער הרגלים וגם את הזקן תספה

בכיכול התגלה אליו כאדם זקן ואמר לו כשתלך למלכי מזרח ומערב שהרגת 
  ,לו אכן אני מפחד מכך אמר לו לך שנה עצמךתאמר להם אמר  בניהם מה


