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הביתא. כבוד יהיה גדול

הראשו�. מ� האחרו� הזה

בבניי� עשו ובירושל	

ועשר, מאות ארבע הראשו�

ארבע האחרו� ובבניי�

מה לקיי	 ועשרי	, מאות

כבוד יהיה 'גדול שנאמר

מ� האחרו� הזה הבית

הראשו�'.

יב) א, מגילה (ירושלמי

יהי אלהי	 'ויאמר

מארת'
�

פתרי� רבנ� ,

המקדש בית בבני� קרייא

ושני	', 'ולימי	 וכו',

שני	, ולבסו� ימי	 בתחלה

האחרו� המקדש בית שהיה

בשני	 הראשו� מ� גדול

יהיה 'גדול שנאמר ובבני�,

הזה'. הבית כבוד

יד) א בראשית רבתי (בראשית

אתבני דא בטורא דא ובגי�

ידא על מקדשא בי

יהא הוא ברי� דקודשא

ועליה דרי�, לדרי קיימא

כבוד יהיה גדול אתמר

מ� האחרו� הזה הבית

אתבני דקדמאה הראשו�

על והאי נש, דבר ידא על

הוא, ברי� דקודשא ידא

יבנה לא ה' 'א	 דא ובגי�

בו' בוניו עמלו שוא בית
�

א)וכו'. כח, ח"א (זוהר

יהא בתראה ובניינא ובגי�

הוא, ברי� דקודשא ידא על

קרא אמר דא ועל יתקיי	,

הזה הבית כבוד יהיה 'גדול

הראשו�'. מ� האחרו�

א כד, זוהר (תיקוני
�
(

ויימרב. דייתי מא� כל

קאתינא חשמונאי מדבית

הוא. גבראעבדא ההוא

לבי דעל דמנהרדעא

אמר בפומבדיתא, מטבחיא

אמרו בישרא, לי הבו להו

דשקיל עד נטר ליה

בר יהודה דרב לשמעיה

אמר ל�, וניתיב יחזקאל

שויסקאל בר יהודה מא�

קמאי, מ� דשקל לי דקדי	

יהודה לרב ליה אמרו אזלו

דקרישמתי רגיל אמרו ה,

עליה אכריז עבדי, אינשי

ההוא אזל הוא, דעבדא

דרב לקמיה לדינא אזמניה

פיתקא אייתי נחמ�

יהודה רב אזל דהזמנא,

ליה אמר הונא דרב לקמיה

אמר איזיל, לא או איזיל

ל� מיבעי לא מיזל ליה

רבה דגברא משו	 למיזל

דבי יקרא משו	 אלא את,

אתא זיל, קו	 נשיאה

מעקה דקעביד אשכחיה

על אשה בשלו	 לי� וכו',

הכי ליה אמר בעלה ידי

שואלי� אי� שמואל אמר

שלחה כלל אשה בשלו	

ליה שרי דביתהו ליה

כשאר נישווי� דלא תגריה

מאי ליה אמר האר� ע	

אמר הכא, דמר שיאטיה

שדר דהזמנותא טסקא ליה

ליה אמר אבתראי, מר

לא דמר שותא השתא

דהזמנותא טסקא גמירנא

אפיק למר, משדרנא

מבי דהזמנותא דיסקא

ליה אמר ליה, ואחזי חדיה

אמר דסקא, והא גברא הא

להכא מר ואתא הואיל ליה

דלא היכי כי מיליה לישתעי

יד.�� א, תהלי	��בראשית

א. א.��קכז, כז, ש	 ועיי�
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אהדדי, רבנ� מחנפי לימרו

טעמא מאי ליה אמר

גברא, לההוא מר שמתיה

ונגדיה דרבנ�, שליחא ציער

מא� על מנגיד דרב מר,

דרבנ�, שלוחא דמצער

ליה, עבדי מיניה דעדי�

עליה מר אכריז טעמא מאי

ליה אמר הוא, דעבדא

עבדי, אינשי דקרי דרגיל

ואינו פסול הפוסל כל ותני

לעול	, בשבחא מדבר

פוסל, במומו שמואל ואמר

למיחש שמואל דאמר אימר

אמר, מי עליה לאכרוזי ליה

ההוא (אתא והכי אדהכי

אמר מנהרדעי), דיניה בר

לרב דיניה בר ההוא ליה

לי קרית לדידי יהודה,

מבית דאתינא עבדא

ליה אמר מלכא, חשמונאי

דאמר כל שמואל אמר הכי

קאתינא חשמונאי מדבית

לא ליה אמר הוא, עבדא

ר' דאמר להא מר לה סבר

אמר הונא רב אמר אבא

שמורה חכ	 תלמיד כל רב,

קוד	 א	 ובא, הלכה

לו שומעי� אמרה מעשה

לו, שומעי� אי� לאו וא	

רב איכא הא ליה אמר

רב כוותי, דקאי מתנה

לנהרדעא חזייה לא מתנה

יומא ההוא שני, תליסר

מר דכיר ליה אמר אתא

קאי כי שמואל אמר מאי

וחדא אגודא כרעא חדא

ליה אמר במברא, כרעא

דאמר כל שמואל אמר הכי

מלכא חשמונאי מדבית

דלא הוא, עבדא קאתינא

אלא מינייהו אישתיור

דסלקא רביתא ההיא

קלא ורמיא לאיגרא

מבית דאמר כל ואמרה,

הוא, עבדא אנא חשמונאי

ומיתה, מאיגרא נפלה

הוא, דעבדא עליה אכרוז

כמה אקרע� יומא ההוא

קא כי בנהרדעא, כתובתא

אבתריה נפקי נפיק

אי להו אמר למירגמיה,

לא ואי שתיקו שתיקו

דאמר הא עלייכו מגלינא

זרעייתא תרתי שמואל,

חדא בנהרדעא איכא

וחדא יונה דבי מיקריא

עורבתי, דבי מיקריא

טהור טמא טמא וסימני�

לההוא שדיוה טהור,

אטמא וק	 מידייהו ריגמא

מלכא. ב)בנהר ע, (קידושי�

ראשו�, בית חרב� ולאחר

ב� כורש עמד שנה, שבעי	

לנחמיה ושלח אסתר

ולכל ולברו� ולזרובבל

ואחר שני, בית ובנו חבורתו

אחר כורש למלכות שני	 ד'

עזרא עלה הבית שנבנה

ארבעה עמו ועלו מבבל

בני שבאו עד שני	, קס"ח ישראל את משעבדי	 שהיו ממזרי	 ד' אחריו ועמדו ומת, שנה י"ב ומל� לכורש והרג מוקדו� מל� אלכסנדרוס ובא שנה, ל"ג לכורש משועבדי	 ישראל והיו רבוא,

לא ואמרה הגג על זו נערה ועלתה בה, עיניו שנת� אחת מנערה חו� ביתו, כל ואת אדוניו את והרג חשמונאי עבד הורדוס ועמד שנה, ק"ג ומלכו מה	 המלכות ונטלו לממזרי	 והרגו חשמונאי

וכו'. מיתתה לאחר עליה שבא אומרי	 ויש בדבש, שני	 שבע הורדוס והטמינה ומתה, הגג מ� עצמה והפילה לבדי, אני אלא חשמונאי מבית גליות)נשתייר עשר המדרשי� אחי�ג.(אוצר מקרב

מל�. עלי� קראתשי� אמר יהודה, דרבי טעמא מאי וכו'. חייב אחרי	 של כנעני בעבד החובל
�

אחוה לו שאי� עבד יצא אחוה, לו שיש במי ואחיו' איש יחדיו אנשי	 ינצו 'כי
�

הוא 'אחיו' ורבנ� ,

דכתיב יהרוגו לא עבד זוממי יהודה לר' מעתה אלא במצות,
�

קרא אמר ששת רב אמר רבא אמר לאחיו', לעשות זמ	 כאשר לו 'ועשית	
�

עבד לרבנ� מעתה אלא מקו	, מכל מקרב�' הרע 'ובערת

גר ל� תיקשי ולטעמי� אמרי למלכות, כשר יהא
	

שבאחי�. ממובחר אחי�' 'מקרב קרא אמר אלא הכל, א)לדברי פח, דאמר(ב"ק גב על וא� דבבל, בפורסי ומנייה רחל בר מרי לרב אכשריה רבא

ביה. קרינ� אחי�' 'מקרב מישראל דאמו כיו� האי אחי�, מקרב אלא יהו אל משי	 שאתה משימות כל מל�' עלי� תשי	 'שו	 ב)מר מה, והוה(יבמות הוה, גיורא אהבה בר אדא דרב אושפזיכניה

משימות כל אחי�', מקרב מל� עלי� תשי	 'שו	 תנינא להו, אמר יוס� דרב לקמיה אתו דמתא, סררותא עבידנא אנא אמר ומר דמתא, סררותא עבידנא אנא אמר מר ביבי, ורב איהו מנצי קא

דשמיא, במילי ליעיי� הוא רבא דגברא ביבי רב הלכ� ביה, קרינא אחי�' 'מקרב מישראל אמו ליה אמר מישראל, אמו ואפילו אהבה בר אדא רב ליה אמר אחי�, מקרב אלא יהיה לא משי	 שאתה

דמתא במילי ליעיי� ומר


ב). עו, אחי�(קידושי� 'מקרב לומר תלמוד מניי�, ברצועה ומכי� דייני� וסופרי צדקה וגבאי הרבי	 שוטרי לרבות מניי� מל�, אלא לי אי� מל�'. עלי� תשי	 'שו	 כתיב

שבאחי�. הברורי� מ� אלא יהא לא עלי� שתמניהו כל מל�', עלי� ה)תשי	 ד, קדושי� נכרי'(ירוש' איש עלי� לתת תוכל 'לא עשה. מצות זו מל�' עלי� תשי	 'שו	 וכו', אחרי	 ולא 'אחי�',
�

זו

אמרו מכא� נכרי' 'איש תעשה, לא מצות
��

אגריפס כשהיה הוא', אחי� לא 'אשר הצבור, על פרנס ממני	 אי�
��

דומעות עיניו גלגלי שיהו עד בוכה היה זה לפסוק מגיע
��

ישראל כל לו אומרי	 והיו ,

יא.�� כה, (רש"י).��דברי	 בקהל בא שאי� ישראל ט.��ע	 יט, החול�
�ש	.	�דברי	 בפרק מישראל, אמו כ� א	 אלא בעלמא לשוטר ואפילו למלכות ופסול אחוה לו יש יהודה לרבי אפילו בקדושה והורתו שלידתו

(רש"י). העיר.��ביבמות חומות ולגדור הבורות, וחפירת העיר, שמירת כגו� הרשות, לדברי צבור צרכי שאר היינו דמתא ומילי וכד', ומפטירי� מתורגמני� וסדר צדקה, בגבאי היינו דשמיא במילי ש	 רש"י דברי	��ופירש

טו. מה.���יז, א).���יבמות מא, סוטה (רש"י בימיו המקדש בית שנחרב והוא הורדוס של מזרעו היה ישראל ש	).���מל� (רש"י המלכות מ� פוסלו הזה שהמקרא
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מצוה שלוחי א) ח, (פסחי	 ל�

סבור יעקב והיה ניזוקי�, אינ�

לו עמדה ולא �יוס שמדניזק

מינה שמע אב, כיבוד מצות

עמ�, מעשה עושה בכלל שאינו

מצוה, שליח היה לא כ� ומפני

בעושה אלא אינו אב שכיבוד

עמ�. וכתב��מעשה

אלקי	 בית בספרו המבי"ט

שני) פרק התשובה (שער

שעיקר להוכיח יש שמכא�

תשובת היא התשובה

מה על שניח	 המחשבה

לשוב שלא ומסכי	 שעשה,

לא א	 ואפילו עוד, הזה בדר�

כ� ג	 לבעליה הגזלה השיב

גמר א	 תשובה, בעל נקרא

שיחזירנה. האל לפני בלבו

��קיג) (עשי� בסמ"ג כתב

עשה שלא שעד מזה שמשמע

ומכבוד, ממורא פטור תשובה

והוכיחו במזיד שעובר מאחר

מרשעו. שב ולא אותו
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כבוד אלא התירו מי ואחר

כבוד נמי הכא עדי� שמי	

שמע תא וכו', עדי� שמי	

בנו ובא ליהרג היוצא

בא חייב וקיללו והכהו

פטור, וקיללו והכהו אחר

בנו שנא מאי בה והוינ�

רב ואמר אחר שנא ומאי

לצאת בו במסרבי� חסדא

מוקי ששת רב יוצא, ואינו

בו מסרבי� בשאי� לה

נמי אחר הכי אי לצאת,

טעמא היינו אחר אלא וכו'

'ונשיא קרא דאמר דפטור

בעושה תאר' לא בעמ�

מעשה
��

קללה התינח עמ�

דמקשינ� מנל� הכאה

בנו הכי אי לקללה הכאה

פינחס רב כדאמר נמי,

נמי הכי תשובה בשעשה

הכי אי תשובה, בשעשה

מרי רב אמר נמי אחר

במקוי	 בעמ�
��

שבעמ�,

דהוה מידי נמי בנו הכי אי

עלה הוה מאי מיתה, לאחר

וכ� הונא רב בר רבה אמר

לכל ישמעאל, רבי דבי תנא

לאביו שליח נעשה הב� אי�

ולקללו להכותו
��

חו�

אמרה שהרי ממסית,

תורה
��

ולא תחמול 'ולא

עליו'. תכסה

ב) פה, (סנהדרי�

אי� עליו מתאבל שאי� כל

שנאמר לו, מטמא הכה�

מעשה שעושה בזמ� בעמיו

שפרשו בזמ� ולא עמ�,

צבור. א)מדרכי ה, (שמחות

מלמד כיצד הבריות ושנאת

אהוב לומר אד	 יכוי� שלא

את ושנא החכמי	 את

את אהוב התלמידי	,

עמי את ושנא התלמידי	

כול	 את אהוב אלא האר�,

ואת המיני� את ושנא

המסורות, ואת המשומדי	

ה' 'משנאי� אמר דוד וכ�

ובמתקוממ� אשנא

שנאה תכלית אתקוטט

לי היו לאויבי	 שנאתי	
��
'

אומר הוא הלא
	�

'ואהבת

[מה ה' אני כמו� לרע�

וא	 בראתיו, אני] כי טע	

אתה עמ� מעשה עושה

אתה אי לאו וא	 אוהבו

טז)אוהבו. נת� דרבי (אבות

היכאודאס למשנייא יר

לא אבל כשורה, נהיג דקא

למשנייא כשורה נהיג

ולמעביד שרי, ולמלטיה

מעשה ביה

�

דכתיב ,

תאור', לא בעמ� 'ונשיא

מעשה בעושה

מד)עמ�. בראשית טוב עול�.(שכל של מדבר'אורו באר� 'ימצאהו הכתוב שאמר זה


מצא כ� ענבי	, ש	 מוצא והוא במדבר מהל� שהוא כאד	 ישראל את הוא ברו� הקדוש מצא גדולה מציאה ,

שנאמר ישראל, את הוא ברו� הקדוש
�

היה ויללה תוהו ישימו�', ילל 'ובתהו ממצרי	, ישראל יצאו שלא עד העול	 היה מדבר מדבר', באר� 'ימצאהו נאמר לכ� ישראל'], [מצאתי במדבר 'כענבי	

אור'. ותורה מצוה נר 'כי שנאמר העול	, האיר התורה את וקיבלו ממצרי	 ישראל שיצאו כיו� התורה, את ישראל קיבלו שלא עד יד)העול	 במדבר אור.(תנחומא ותורה מצווה אלאנר אור ואי�

אור'. ותורה מצוה נר 'כי שנאמר בתורה ז, (תענית
�
ויקר') וששו� ושמחה אורה היתה 'ליהודי	

�
אור'. ותורה מצוה נר 'כי אומר הוא וכ� תורה, זו אורה יהודה רב אמר ב), טז, את(מגילה

שעה, לפי אלא מגינה אינה מצוה א� שעה, לפי אלא מגינה אינה נר מה ל� לומר בנר המצוה את באור, התורה ואת בנר המצוה את הכתוב תלה אור' ותורה מצוה נר 'כי יוסי, בר מנח	 רבי דרש זו

לעול	. מגינה תורה א� לעול	 מגי� אור מה ל� לומר באור התורה א)ואת כא, אור'.(סוטה ותורה מצוה נר 'כי שנאמר תורה, מאור זה 'יאר' אחר מאדבר במדבר (ספרי
�
ותורה) מצוה נר 'כי

יעשה. מה האד	 את מאירה שהיא אור התורה נקראת למה י)אור', יד, אור'.(במ"ר ותורה מצוה נר 'כי בה שכתוב התורה זו כגוהאור פתיחתא (איכ"ר
�
שחר') כמו הנשקפה זאת 'מי

�
מי ,

אור'. ותורה מצוה נר 'כי שנאמר אור, של תורתה באור, תשמישיה שכל זו אומה כב)היא תהלי� עולה'(מדרש בעושי תקנא אל במרעי	 תתחר אל 'לדוד
�

הכתוב שאמר זהו ,
	

לב� יקנא 'אל

אומר הוא וכ� מיד, מתכבה והנר משתל	, השמ� אחרית, לו אי� רביעית, או שמינית בו, יש שמ� כמה כלו	, שאינו רשעי	, של בנר� תקנא אל היו	', כל ה' ביראת א	 'כי תקנא, ובמה בחטאי	',

ידע�' רשעי	 נר לרע אחרית תהיה לא 'כי



ותורה מצוה נר 'כי זה הוא, ואיזה פוסקת, שלו האור ואי� לעול	, נדע� שאינו לנר קנא בחטאי	,' לב� יקנא 'אל (דוד) אמר לכ� שלו, האורה הלכה ,

וכו'. לי קנא הוא ברו� הקדוש אמר בחטאי	', לב� יקנא 'אל לכ� לז)אור', תהלי� אור'.(מדרש ותורה מצוה נר 'כי שנאמר כאור, שנמשלה תורה דברי מתוקי� מה אמר אבא א)ר' מט, תהלי� (מדרש

משמרת שהיא מפני למה, תורה, לו שקנה אד	 אשרי אומר מאיר ר' היה מכא� וגו'', אור ותורה מצוה נר 'כי שנאמר תורה, של אורה זה זה, ואי לאורו, שתל� נר ל� עשה אומר רבי תנינ� תמ�

שנאמר רע מדר� אותו
�

רע'. מאשת כ)'לשמר� ו, משלי העדה.(מדרש מעיני א� העדהוהיה מעיני א	 'והיה חברייא, דמ� זעירא אושעיא להו תנא מיטרא, אתא ולא תעניתא גזר נשיאה דבי

בדיקה. צריכה גופה כל טרוטות עיניה בדיקה, צריכה גופה כל אי� יפות שעיניה זמ� כל אביה בבית שהיא לכלה משל לשגגה', א)נעשתה כד, כו',(תענית שטעו מה� אחד וידע די� בית הורו

לעדה. עיני	 עשוי שהוא מי העדה' מעיני א	 'והיה כתיב בלוד, די� בית של מופלא אלא מעכב ל� אי� אמר דרבי דר' ד)מתניתא א, הוריות יוני	'(ירושלמי 'עיני�
��

עיני	 שה	 סנהדרי� ה� עיני� ,

דכתיב הוא הדא לעדה,
��

שלה	. מסנהדרי� חו� דבר לעשות יכולי� ישראל אי� כ� העיני	, אחר אלא וחוזרי	 הולכי	 אינ� וכל	 באד	, יש איברי	 רמ"ח העדה', מעיני א	 ב'והיה א, (שיה"ר
��
(

��ש	). (רש"י הוא עמ� מעשה עושה לאו מיתה שחייב עבירה שעובר (רש"י).��וזה דינו שנגמר זה ולא להתקיי	 לקללו��הראוי מותר יהיה תשובה שעשה �שא יתכ� אי� תשובה) כשעשה (ד"ה כא� התוספות והקשו

מיפטר. ולא חייב תשובה שעשה פי על �א נדוי, בו שנתחייב דבר עשה או לבטלה שמי	 ש	 הזכיר שא	 וכתבו אחר, ט.��אפילו יג, כב.	�דברי	 – כא קלט, 
�תהלי	ח. יט, (יהודי)��ויקרא לשנוא שאסור ומה

מעשה. בו ולעשות ולקללו לשנאותו מותר כשורה נוהג אינו א	 אבל כשורה, כשנוהג י.��רק לב, י.���דברי	 ט, מו.���הושע רבתי פסיקתא טז.���ועיי� ח, מדרש���אסתר ו, יא, רבה במדבר ו, זוטא ספרי ועיי�

ב. צב, במדבר זוטרתא פסיקתא ד, אליעזר רבי משנת ו, במדבר ו.���אגדה ויקרא תנחומא יב, קהלת זוטא מדרש ז, יב, רבה קהלת י.���ועיי� ו, השירי	 א.�	�שיר לז, יז.�
�תהלי	 כג, כ.���משלי כד, משלי

ו,כד.�� טו.���משלי א, השירי	 כד.���שיר טו, א.���במדבר השירי	 שיר זוטא מדרש ועיי�
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אבר�. לפני ויקראו

אבר�' לפניו 'ויקראו

שכ� מל�, של רבו כלומר

'אבי שנאמר אב, קורי� לרב

ישראל' רכב אבי
��

ר� וכו',

וכ� ריכו, מל� רומי בלשו�

לא א	 להורדוס שלחו

וא	 תסתור, אל סתרתה

וא	 תבנה, אל סתרתה

בישא עבדא ובנית סתרת

א	 מתמלכי�, דעבדי� בתר

לא כא� ספר� על� זיינ�

הורדוס רכא, בר ולא רכא

ובעינא מתעביד, קלנית

רכא דהאי משמע מאי

היא, דמלכותא לישנא

ר� היו	 'ואני דכתיב

בעית ואי מל�', ומשוח

לפניו ויקראו מהכא אימא

[כל] על אותו ונת� אבר�

מצרי	. אר�

מג) מא, בראשית טוב (שכל

אב אבר�' לפניו 'ויקראו

שהיה בשני	, ור� בחכמה

אחר דבר שנה, שלשי	 ב�

המל� שהרי המל� אב

ר�. נקרא

מג) מא, בראשית (פס"ז

בני�ד. ראה שלא מי

וכו'. ראההורדוס שלא מי

לא בבנינו המקדש בית

מעול	, מפואר בני� ראה

אביי אמר היא, מאי

בני� זה חסדא רב ואיתימא

אמר בניה, במאי הורדוס,

שישא באבני [רבה]

דאמרי איכא ומרמרא,

כוחלא שישא באבני

ועייל שפה אפיק ומרמרא,

סידא, דלקבל היכי כי שפה

בדהבא, למשעיי� סבר

שבקיה רבנ� ליה אמרו

דמיתחזי טפי שפיר דהכי

דימא. כאדותא

ב) נא, (סוכה

אחד עזי	 'שעיר

לחטאת'
��

הבני� כנגד

על שנבנה הורדוס שבנאו

לו והיה חוטא מל� ידי

שהרג על לכפרה בניינו

ישראל. ח)חכמי יד, (במ"ר

עצהה. שהשיא

מוצאלנבוכדנצר. אתה וכ�

את כשראה בנבוכדנצר,

אצלו דניאל נכנס החלו	

לטורדו, עתיד שהוא וראה

ל� אנשא 'ומ� שנאמר

כאלו עצמו עשה טרדי�',

שנאמר ומפחד, מרתת

שמיה די דניאל 'אדי�

כשעה אשתומ	 בלטשאצר

את למה ליה אמר חדא',

אני רואה ליה אמר מפחד,

יכול ואיני החלו	 את

'מרי ליה אמר לאמרו,

ופשריה לשנא� חלמא

נבוכדנצר אמר וכו', לער�'

בחלומי ראיתי לדניאל

ומזו� ארעא בגו איל� 'וארו

גוזר מל� זה ביה', לכולא

הכלגזירה הי	 סוגר

הכל הי	 פותח מתי	,

לכולא 'ומזו� לכ� חיי	,

החלו	 לו שאמר כיו� בה',

היא� אעשה מה לו אמר

'לה� לו אמר מוליכני, את

על� ישפר מלכי מלכא

פרוק', בצדקה וחטאי�

הוא ברו� הקדוש לו אמר

הצדקה את מסרתי אני

'כי שנאמר לאברה	,

יב.��� ב, ב' מלכי	

סג.��� ז, במדבר
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יצוה', אשר למע� ידעתיו

'וחטאי� לרשע אומר ואתה

אמר אלא פרוק', בצדקה

צדקה עשה לנבוכדנצר

שראה אוצר�, ופתח

ערומי	 שיצאו לישראל

ביד	 היה ולא מירושלי	

לו אמר לכ� פרוטה, שוה

פתח צדקה, שיעשה

מפרנס והיה אוצרותיו

'ולקצת חדש, י"ב לישראל

שמע וגו'', עשר תרי ירחי�

שהיו קול בת נבוכדנצר

הזה הקול אמר מתרגשי�,

אות� לו אמרו הוא, מהיכ�

לה	 לתת שאמרת העניי	

לה	 מחלקי� והיינו חלק

שאמרת, כמו חודש י"ב

לי שהיה נכסי	 אלולי אמר

כל בונה הייתי מהיכ�

לכבודי, הזאת המדינה

ואמר מלכא 'ענה שנאמר

רבתא', בבל היא דא הלא

א	 נכסי	 כל מבזבז ואני

נעל כבוד, לי אי� נכסי ילכו

שאמר כיו� האוצרות את

מ� קול בת אותו ענה כ�

'עוד שנאמר השמי	,

מ� קל מלכא בפו	 מלתא

לו גר	 מי נפל', שמיא

חדש י"ב בשלוה לישב

כ� הרשע א	 ומה הצדקה,

וכמה, כמה אחת על ישראל

ועשו משפט 'שמרו הוי

כד)צדקה'. ל, רבה (שמות

לרשעי	 שא� למדנו הרי

דניאל וכ� תולה, צדקה

די� גזר לנבוכדנצר אומר

ואי� בשמי	 עלי� נכתב

אלא פורענות� מעכב

'וחטא� שנאמר צדקה,

הימנו קבל פרוק', בצדקה

אגרות ושלח נבוכדנצר

יבואו העניי	 כל ואמר

המל� מנכסי ויתפרנסו

עשר שני	 המקו	 לו ותלה

מ� עצמו שמנע אלולי חדש,

עליו באה לא הצדקה

עשר שני	 לסו� הפורענות,

ורוחו, עצמו הגביה חדש

חגרי� שנכנסו שראה כיו�

אמר שלו, לפלטי� וסומי�

עושי	 ה	 מה לעבדיו

לי, שהבאת	 בפמליא

שאמר עניי	 ה� לו אמרו

ל� שיתלה לפרנס דניאל ל�

מה לה	 אמר האלהי	,

שרפתי לי, לעשות יכול הוא

הכתוב עליו באש, ביתו

גאו�', שבר 'לפני אומר

עשר שני	 לו שנתלו ומני�

אומר הוא שכ� חדש,

על עשר תרי ירחי� 'לקצת

לו אמר וגו'', מלכותא היכל

תעמוד עשית בתקפ� הא

של שכחה ודע גבורת� ל�

הגבוה רוח מ� גדול צדקה

וכו'.

השי שיר זוטא א)(מדרש רי�

וכו'. להת� אסתר ותקרא

אמר להת�' אסתר 'ותקרא

ולמה דניאל, זה הת� רב

שחתכוהו הת� שמו נקרא

אמר ושמואל מגדולתו,

נחתכי� מלכות דברי שכל

פיו. א)על טו, (מגילה

רבנ� להת�', אסתר 'ותקרא

זה הת� אמרי� דתמ�

שחתכוהו ולפי דניאל,

חת�, הת� נקרא מגדולתו

שחת� אמרי� דהכא ורבנ�

הדברי	. ד)את ח, (אס"ר
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צריכיח. לא רבנ�

יהודהנטירותא. רב אמר

ואפילו גפא לאיגלי הכל

מאי לא, רבנ� אבל מיתמי,

צריכי לא רבנ� טעמא

דפתיא לכריא נטירותא,

אמר� ולא מרבנ�, ואפילו

באוכלוזא, נפקא דלא אלא

דרבנ� לא, לאוכלוזא אבל

באוכלוזא מיפק בני לאו

א)נינהו. קח, (ב"מ

לצורבא ליה שרי רבא אמר

יהיבנא לא למימר מרבנ�

דכתיב אכרגא,
��

'מנדה

שליט לא והל� בלו

ר' ואמר עליהו�', למירמא

מנת זו 'מנדה' יהודה

כס� זו 'בלו' המל�,

זו 'והל�' גולגלתא,

ב)ארנונא. סב, (נדרי�

בעידנא מצוה יוס�, ר' אמר

ומצלא, מגנא בה דעסיק

בה עסיק דלא בעידנא

לא אצולי מגנא אגוני

בעידנא בי� תורה מצלא,

בעידנא ובי� בה דעסיק

מגנא בה עסיק דלא

רבה לה מתקי� ומצלא,

ואחיתופל דואג מעתה אלא

אמאי בתורה עסקי לא מי

אלא עלייהו, הגינה לא

בעידנא תורה רבא אמר

ומצלא, מגנא בה דעסיק

בה עסיק דלא בעידנא

לא אצולי מגנא אגוני

בעידנא בי� מצוה מצלא,

דלא בעידנא בי� בה דעסיק

מגנא אגוני בה, עסיק

מצלא. לא אצולי

א) כא, (סוטה

לדברי מני� יוחנ� ר' אמר

וכו', קולטי� שה� תורה

המות, ממלא� קולטי� מאי

יתיב הוה חסדא דרב הא כי

קאוגריס הוה ולא רב, בבי

[דמלאכא שליחא יכול

לגביה, למיקרב דמותא]

פומיה שתיק הוה דלא

ויתיב סליק מגירסא,

ארזא פקע רב דבי אארזא

ליה. ויכיל ושתיק

א) י, (מכות

אומרי	 ואיל� מכא�

עלי תחנה 'א	 ישראל,

מחנה'
��

העול	 אומות ,

תקו	 ו'א	 לבי', יירא 'לא

אני בזאת מלחמה עלי

שנקראת בתורה בוטח',

'זאת שנאמר זאת,

התורה'
	�
..

ד) כז, תהלי� (מדרש

תו	' להולכי 'מג�

�

מה ,

האד	, על מגי� הזה המג�

כל על מגינה תורה כ�

בה. המתעסק

ז) ב, משלי (מדרש

חייכ	' הוא 'כי
�

את	 א	

נפשכ	 תורה דברי משמרי�

משמרי�. את	

מז) לב, לדברי� תנאי� (מדרש

שמור א	 'כי מהו אחר דבר

תשמרו�'
��

הקדוש אמר ,

שמרת	 א	 הוא ברו�

משמר אני תורה דברי

ר' אמר המזיקי�, מ� אתכ	

בית אי� זעירא בר אבא

שאי� עול	 של בחללו רובע

וכל מזיקי�, אלפי	 כמה בו

כד.��� ז, כז,�	�עזרא תהלי	

לז.�
�ג. ז, משלי���ויקרא

ז. מז.��ב, לב, דברי	

כב.��� יא, דברי	
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בפניו נתונה פורמא אחד

ויזיק, באד	 יביט שלא

אד	 של שעונותיו ובשעה

מפניו פורמא מעביר גורמי�

ומזיקו, בו מסתכל והוא

שנאמר מני�
��

בשלו	 'פדה

אימתי וגו'', לי מקרב נפשי

ומי עמדי', היו ברבי	 'כי

שה	 המלאכי	 אלו ה	

אמר האד	, את משמרי�

אוקוניא לוי ב� יהושע רבי

האד	, לפני מהלכת

ומה לפניו כורזי� והכרוזות

מקו	 תנו אומרי	, ה�

ברו� הקדוש של לאיקוני�

שומרי� כמה ראה הוא,

אימתי אות�, משמרי�

דברי משמר שאת בשעה

שני לפני� נתתי הרי תורה,

ברכה וקללה, ברכה דרכי	

קללה לדברי, תשמעו א	

לדברי. תשמעו לא א	

ז) ד, (דב"ר

ל�' השמר 'רק
��

אתה א	 ,

הקדוש תורה, דברי שומר

נפש�, ישמור הוא ברו�

ברו� הקדוש אי� לאו וא	

נפש�. שומר הוא

ט) ד, דברי� אגדה (מדרש

שמר א	 'כי אומר משה וכ�

בני, שמרת	, א	 תשמרו�',

תשמרו�. תורה,

יב) אליעזר רבי (משנת

כלי מכל תורה גדולה

חמדה כלי שכל חמדה,

צרי� אד	 שבעול	

תורה דברי אבל לשמר	,

שנאמר אותו, משמרי� ה�
��

עלי�'. תשמר 'מזמה

יג) אליעזר רבי (משנת

כל אל משה 'ויקרא

ישראל'
��

נסמכת זו פרשה ,

שנאמר מעלה, של לפרשה

(החוקי	) את 'ושמרת

וגו'' [חקיו]
��

לפי אלא ,

את מצילי� תורה שדברי

שנאמר צרה, מכל בעליה�
��

אות�', תנחה 'בהתהלכ�

קולטות מקלט שערי כש	

הוטלה לפיכ� הרוצח, את

משה יבדיל אז פרשת

א)בנתי	. ט, דברי� (פס"ז

ושדי תורה זו חומה אני

תלמידי אלו כמגדלות

ושדיחכמי�. חומה 'אני

יוחנ� רבי אמר כמגדלות',

'ושדי תורה, זו חומה' 'אני

תלמידי אלו כמגדלות'

'אני אמר ורבא חכמי	,

ישראל, כנסת זו חומה'

בתי אלו כמגדלות' 'ושדי

מדרשות. ובתי כנסיות

א) פז, (פסחי�

ישראל אמרו חומה', 'אני

ב הקדוש הואלפני רו�

חומה אנו עול	 של רבונו

ומעשי	 מצות ונעמיד

'ושדי כחומה, טובי	

עתידי	 שאנו כמגדלות',

של כתות כתות להעמיד

בנו כיוצא צדיקי	

ב)בעולמ�. ח, (שהש"ר

כמגדלות', ושדי חומה 'אני

אני ישראל כנסת אמרה

הראשוני	, כדורות איני

כדור ולא המבול כדור לא

סדו	, כאנשי ולא הפלגה

צדיקי	 בי, יש חכמי	 כי

ומפרנסי	 מכלכלי	 בי, יש

שלו	'. כמוצאת בעיניו הייתי 'אז שנאמר בי, י)יש ח, שהש"ר זוטא לרגל�.ט.(מדרש תכו תורה,וה� ללמוד לעיר מעיר רגליה	 שמכתתי� חכמי	 תלמידי אלו יוס� רב תני לרגלי�', תכו 'וה	

מלכות. עול מעליה	 ד)ופורקי� הברכה וזאת (תנחומא

יט.��� נה, ט.���תהלי	 ד, יא.���דברי	 ב, א.���משלי ה, מ.���דברי	 ד, כב.�	�דברי	 ו, משלי
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