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לא הוה ידע .במסכמ ע״ז מפרש לה בפ״קי( :מאי קרא .לאף הר כרגע לכמיב
מרגעי תלת שעומ ראשונומ :שורייקי .טיי״ש בלע״ז :לצדיק לא טוג .לענוש
על לבו מאליו :ורדפה אח מאהגיה וגוי .וכשתראה שאין עוזר תשים על לבה
גערה באדם מבין טובה מהכות כסיל מאה .תממ הטעם למעלה תחת התי״ו

ונענע לי גראשו .כמולה בברכתי ועונה אמן :דעת גהמסו
ט רגע באפו חיים ברצונו :גחלס שעי קמייסא .באמל
את הבריוח :מרדות אחס .לשון רלר והכנעה שאלם שם
לאמר אשובה אל אישי הראשון :סחת גערה גמגין .תחת
ולא כמו אל תירא ואל מחח )לברים א(
שאלמלי כעסתי לא נשתייר
שטעמו במי״מ אלא למעלה תחת א״ר יוחנן משום ר׳ יוסי)א( מנין שהקב״ה מתפלל
וכר .ואם מאמר מה
התי״ו ראשון לומר שהוא שס לבר שאי שנאמר 1וחביאותים אל חר קדשי ושמהתים
אפשר לסותרו לשון תסעל לומר
היה יכול לומר בשעת רגע .יש לומר א
תכניע את האלם אלא תכנע היא בבית תפלתי תפלתם לא נאמר אלא תפלתי
כלם .אי נמי מאחר שהיה מתחיל
בעצמה ולכך שינה את נקולתה לומר מכאן שחקב״ח מתפלל .מאי מצלי אמר רב
קללחו באומה שעה היה מזיק אפילו
ו ק י ב דהוה
שהוא שס לבר :ג׳ דגלים גיןש משה זוטרא בר טוביה אמר רב יה״ר מלפני שיכבשו לאחר כן :ההוא
וגחן לו .שהרי לסוף שאלמו כמיבל( גם רהמי את כעםי ויגולו רהמי על מדותי ואתנהג
בשכנותיה דדיכ״ל כו׳ לאו אורח
ארעא .אף על גג להצדוקיס וט׳
את הדבר הזה אשר דברת אעשה :עם בני במרת רחמים ואכנס להם א> לפנים
מורילין ולא מעלין»( היינו בילי אלם
להודיעו דרגיו .מנהג מדת משפטיו משורת הדין .תניא א״ר ישמעאל בן אלישע
אבל בילי שמיס לאו אורח ארעא
כגון מפני מה צדיק וטוב לו רשע ורע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים
לו צליק ורע לו רשע וטוב לו :אח אשר
להענישם ולהטריחס ולהורגם בילי
אחון .אמ אשר יכמרו רחמי עליו לשעה וראיתי אכתריאל יה ה׳ צבאות שהוא יושב
שמים שלא כלרך בני אלם .ואי
ואע״פ שאינו כלאי :גשרציתי .בסנה :על כסא רם ונשא ואמר לי ישמעאל בני ברכני
גרסינן הכא עובל כוכבים ניחא
לא רציח .שנא׳»( דסמר משה פניו :אמרתי לו יה״ר מלפניך שיכבשו רחמיך את
לקאמר החס העובל כוכבים ורועי
ופליגא .לר׳ יהושע בן קרחה שמענישו כעסך ויגולו רהמיך על מדותיך ותתנהג עם
בהמה לקה לא מעלין ולא מוריליןס(:
לא
על כך אלרבי שמואל שאמר קבל שכר בניך במדת הרהמים ותכנס להם לפנים
על זה :לקלסתר פנים .ט קרן עור משורת הדין ונענע לי בראשו»> וקמ״ל ״שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך:
פניו<( :וחמונח ה׳ יגיט .זה
מראה וא״ר יוחנן משום ר׳ יוםי מנין אשאין מרצין לו לאדם בשעת כעםו דבתיב  2פני ילכו
אחוריס כך שנר׳ בספרי)פ׳ כהעלותך(:
קשר של חפילין .מאחוריו הוא והנהותי לך אמר לו הקב״ה למשה המתן לי עד שיעברו פנים של זעם ואניח
ואמרי׳ לעילם( להקב״ה מניח מפילין :לך ומי איכא רתחא קמיה דקודשא בריך הוא אין ״דתניא  3ואל זועם בכל יום
וכמה זעמו רגע וכמה רגע אחד ״מחמשת רבוא ושמונת אלפים ושמנה מאות
אלני
צ ד

נ

הגהות הב״ח
)א( גם׳ משוס ר׳ יוסי בן זמרא
מנין שהקב׳׳ה (5) :שם ראשו
וקמ״ל ג׳׳נ ס״א מאי קמ׳׳ל:

מוסף תוספות
א .בתוס׳ רי״ש כתב .וי׳׳ל
שהיה יכול לומר כלם.
 aבתוס׳ רי״ש כתוב .ההוא
מינאה )ובמגיה כתב דכ״ה
בכתבי היד( j .בתום׳ רי׳יש
כתב .ואע״ג דאמרינן המינין
והמסורות .ד .בתוס׳ רי״ש
כתב לאו אורח ארעא
להטריח שמים להורגו שלא
כדרך בנ״א.

ד

ה

לעזי רש״י
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טיי׳־ש .נקודות.

מוסף רש״י

קשר

של תפילץ .מאחורי העורף,
והקג׳׳ה מטח תפילין כדאמר
לעיל)ו (.דמשוס מפילי] של ראש
יראו העכו״ס כדכמינ רראו
ממן

)מ1חות לה.>:

רבעו חננאל
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כי רגע באפו .אלמא דרגע
הר אפו )ע-ז ד .>:בתלת
שעי קמייתא .נשעמ חרון
)שמן .שורייקי .ניקי״ש לשון
לע׳׳ז כמו חוטין מינוין ,ולשון
ישמעאל קורי! לחוס סוריאק
)שש .לאו אורח ארעא .לכרן
שעח זעמו <שס( .ונפלינו אני
ועמך .וננדלנו בלכתן עמנו מכל
האומות <ב-ב  .1:10כשאוחזין
מעשה אבותיהם בידיהם.
מסרעין מהן עונותיהן ועון
אבותיהם )סנהדרין כז:ו.

ושמנים ושמנה בשעה וזו היא רגע >ואין כל בריה יכולה לכוין אותה שעה חוץ
מבלעם הרשע דכתיב ביה ויודע דעת עליון השתא דעת בהמתו לא הוה ידע דעת עליון הוה ידע אלא מלמד
שהיה יודע לכוין אותה שעה שהקב״ה כועס בה והיינו דאמר להו נביא לישראל עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך
מואב וגו׳ מאי למען דעת צדקות ה׳ א״ר אלעזר אמר להם הקב״ה לישראל דעו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא
כעסתי בימי בלעם הרשע שאלמלי כעסתי לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט והיינו דקא״ל בלעם
לבלק מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם ה׳ מלמד שכל אותן הימים לא זעם .וכמה זעמו רגע וכמה רגע
א״ר אבין ואיתימא רבי אבינא רגע כמימריח .ומנא לן דרגע רתח שנא׳ כי רגע באפו חיים ברצונו ואב״א מהכא
הבי כמעט רגע עד יעבור זעם ואימת רתח אמר אביי בחנך תלת שעי קמייתא כי חיורא כרבלתא דתרנגולא ק
אחד כרעא כל שעתא ושעתא נמי קאי הכי כל שעתא אית ביה שורייקי םומקי בההיא שעתא לית ביה שורייקי
סומקי .ההוא צדוקי דהוה בשבבותיה דר׳ יהושע בן לוי הוה קא מצער ליה טובא בקראי יומא חד שקל תרנגולא
ואוקמיה בין כרעי׳ דערסא ועיין ביה סבר כי מטא ההיא שעתא אלטייה כי מטא ההיא שעתא ניים אמר ש״מ
לאו אורח ארעא למעבד הכי ורחמיו על כל מעשיו כתיב וכתיב גם ענוש לצדיק לא טוב תנא משמיה דר׳
מאיר בשעח שחחמה זורחת וכל מלכי מזרח ומערב מניחים כתריהם בראשיהם ומשתחוים לחמה מיד כועס
הקב״ח :וא״ר יוחנן משום רבי יוסי טובח מרדות אחת בלבו של אדם יותר מכמח מלקיות שנא׳ ״ ורדפה את
מאהביה וגו׳ ואמרה אלכה ואשובה אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה וריש לקיש אמר יותר ממאה מלקיות
שנאמר תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה :וא״ר יוהנן משום ר׳ יוסי שלשה דברים בקש משה מלפני הקב״ה
ונתן לו בקש שתשרה שכינה על ישראל ונתן לו שנאמר הלוא בלכתך עמנו ״בקש שלא תשרה שכינה על
עובדי כוכבים ונתן לו שנאמר ונפלינו אני ועמך בקש להודיעו דרכיו של הקב״ה ונתן לו שנא׳ הודיעני נא את
דרכיך אמר לפניו רבש״ע מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו אמר לו
משה צדיק וטוב לו צדיק בן צדיק צדיק ורע לו צדיק בן רשע רשע וטוב לו רשע בן צדיק רשע ורע לו רשע בן
רשע :אמר מר צדיק וטוב לו צדיק בן צדיק צדיק ורע לו צדיק בן רשע איני והא כתיב פקד עון אבות על בנים
וכתיב ובנים לא יומתו על אבות ורמינן ט>קראי אהדדי ומשנינן לא קשיא הא כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם
חא כשאין אוחזין מעשה אבותיהם בידיהם אלא הכי קא״ל צדיק וטוב לו צדיק גמור צדיק ורע לו צדיק שאינו
גמור רשע וטוב לו רשע שאינו גמור רשע ורע לו רשע גמור ופליגא דר׳ מאיר דא״ר מאיר שתים נתנו לו ואחת
לא נתנו לו שנא׳ וחנתי את אשר אחון אע״פ שאינו הגון ורחמתי את אשר ארחם אע״פ שאינו חגון ויאמר לא תוכל
לראות את פני תנא משמיה דר׳ יהושע בן קרחה כך א״ל הקב״ה למשה כשרציתי לא רצית עכשיו שאתה רוצה
איני רוצה ופליגא דר׳ שמואל בר נחמני א״ר יונתן דא״ר שמואל בר נחמני א״ר יונתן בשכר שלש זכה לשלש בשכר
ויסתר משה פניו זכה לקלסתר פנים בשכר כי ירא זכה לוייראו מגשת אליו בשכר מהביט זכה לותמונת ה׳ יביט:
והםירתי את כפי וראית את אחרי ״אמר רב חנא בר ביזנא א״ר שמעון חםידא מלמד שהראה הקב״ה למשה קשר
של תפילין :וא״ר יוהנן משום ר׳ יוםי כל דבור ודבור שיצא מפי הקב״ה לטובה אפי׳ על תנאי לא הזר בו מנא לן ממשה
רבינו שנא׳ הרף ממני ואשמידם וגו׳ ואעשח אותך לגוי עצום אע״ג דבעא משח רחמי עלה דמלתא ובטלה אפ״ה
אוקמה בזרעיה שנא׳ בני משה גרשום ואליעזר ויחיו בני אליעזר רחביה הראש וגו׳ ובני רחביה רבו למעלה וגו׳ ותני
רב יוםף למעלה מששים רבוא אתיא רביה רביה כתיב הכא רבו למעלה וכתיב התם ובני ישראל פרו וישרצו וירבו:
א״ר
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א י

עין משפט
נר מצוה
מ א מיי׳ פ״ה מהלכות דעומ
הלכה ז:
ב ח ב מיי׳ פ״י מה׳ יסודי
התורה הלכה ד:

רב ניםים גאון
טובה מרדות אחת כלבו של
אדם יותר מקי מלקיות
שנא• )משלי יו 1תחת גערה
במבין .מכלל שהמבין הוא
הלב וכי הגערה מהניא ביה
טפי ממה דמהניא המלקות
לגוף ובפרק הרואה )דף סא>
אמרי׳ תנו רבנן לב מבין כליות
יועצות :והא כתי׳ פוקד עוז
אבות על בנים וכתיב לא יומתו
אבות על בניס ורמינן קראי
אהדדי ומשנינן כאן שאותזין
מעשה אבותיהם בידיהם וכאן
שאין אוהזין מעשה אבותיהם
בידיהם עיקרה דהא רמיא
ודהא שינוייה כמם׳ סנהדרין
)דף נז> כפרק דיני ממונות
בגמרא זה בורר לו אחד:

חורה אור השלם
 .1והביאותים אל הר
קדשי ישמתתים בבית תפלתי
עולתיהם וזבחיהם לרצון על
מזבחי כי ביתי בית תפלה
יקרא לכל העמים:
ישעיהו נו ז
 .2ויאמר פני ילכו והנחתי
שמות ל ג יד
לך:
 .3אלהים שופט צדיק ואל
חהליס ו יב
זעם בכל יום:
 .4נאם שמע אמרי אל וירע
דעת עליון מחזה שרי ןחזה
נפל וגילוי עינים:
במדבר כד טז
 .5עמי זכר נא מה ןעץ בלק
מלך מואב ומה ענה אתו
בלעם בן בעור מן השטים עד
הגלגל למען דעת צדקות ין:
סיבה ו ה
 .6מה אקב לא קבה אל ומה
אזעם לא זעם יי?

 .7כ י ח ע ב א פ ו ^ ך ״ ו נ ו

בערב ףל ץ בכי ולבקר ףנה:
תהלים ל ו
 .8לך עמי בא כךוךךיך וקוגר
9
דלתך בעדך חכי כמעט רגע
עד יעבר זעם :ישעיהו כו כ
 .9טוב ין לכל ורחמיו על כל
תה לים קמה ט
מעשיו:
1
 .10גם ענוש לצדיק לא
טוב להכות גליבקם על ישר•.
משלי יז כו
 .11וחיפה את מאהביה
ולא תשיג אתם ובקשתם
12
ולא תמצא ואמרה אלכה
14
ואשובה אל אישי הראשון כי
טוב לי אז מעתה :הושע ב ט
 .12תחת גערה במבץ
מחכות כטיל מאה:
משלי יז י
15
 .13ובמה יודע אפוא כי
מצאתי חן בעיניך אני ועמך
הלוא בלכתך עמנו ונפלינו
אני ועמך מכל חעם אשר על
שמוח לג טז
פני חאךמה:
 .14ועתה אם נא מצאתי
חן בעיניך הידעני נא את
18
ךךכך ואדעך למען אמצא חן
בעיניך וךאה כי עמך הגוי
שמות לג יג
הזה:
 .15נצר חכור לאלפים נישא
21
עון ופשע וחטאה ונקה לא
ינקה פקד עון אבות על בנים
ועל בני בנים על שלשים ןעל
שמות לד ז
רבעים:
 .16לא יומתו אבות על
בנים ובנים לא יומתו על
אבות איש בחטאו יומתו.
דברים כד טז
 .17ויאמר אני אעביר
25
כל טובי על |ניף וקראתי
בשם ין לפניך וחנתי את
אשר אדון ורחמתי את
אשר ארחנו .שמות לג יט  .18וייאמר לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי :שמות לג כ  .19ויאמר אנכי אלהי אביך
אלהי אבךהם אללי יצחק ואללי חלקב ויטתר משה פנ״ז כי ןרא מהביט אל האלהימ שמות ג ו  .20ויךא אהרן ובל בני ישךאל
> ntמשה והנח קוץ עור פניו וייראו מגשת אליו :שמות לד ל  .21פה אל פח אדבר בי ומךאה ולא בחירת ותנןנת ין ?ביט
ומדוע לא יראחם לךבר בעבדי במישמ במדבר יב ח  .22וחםרתי את בפי וראית את א ח ך ופני לא יךאו :שמות לג כג
 .23הךף ממני ואשמידם ואמחה את שמם מתחת השמים -אעשה אותך לנוי עצום וךב ממנו :דברים ט יד  .24בני משה
גרשם ואליעזר :ויהיו בני אליעזר רחבןה הראש ולא הןה לאליעזר בנים אחרים ובני ךחבןה רבו למעלה :דברי הימים א בג טו-יז
 .25וכני ישךאל פרו וישיצו ויו־בו דעצמו בנואד מאיי ותמלא לארץ אתם :שמות א ז

אייר יוחנן משום ר־ יוסי מנין
שהקב׳׳ה מתפלל שנאמר
ושימחתיפ בבית תפילתי
תפלתם לא נאמר אלא
תפילתי .גם זה פירושו כענין
16ח(
שפירשנו למעלהשנראה לו
למשה רבינו ע״ה מתון הכבוד
כענין שאמר הודיעיני נא את
דרכיך .ואמרו רבותינו ו׳׳ל
כקבלה שבידם שזה שנא• לו
17
וקראתי בשם ה׳ לפניך ,נראה
לו למשה רבע׳׳ה מתוך כבודו
של הקכ״ה כדמות שליח
ציבור מעוטף שיורד לפני
20
19
התיבה ,שנאמר ויעבור ה׳ על
פניו ויקרא אותו הכבוד י׳׳י
22
י׳׳י אל רחום וחנון וכו׳ נוצר
וימהר
חסד לאלפים וכוי .מיד
ב
משה ויקוד ארצה וישתחו
23
וקרא ה׳ הי ,אותה שעה למד
סדר התפלה כאשר הראוהו
24
מן השמים ,זו תפלת התענית
שהראוהו לוא למשה רבינו
מן השמים כדיא שהתפלל
בה השרוי בדוחק .ועוד אותה
שעה שמע תפלה אחרת קול
מלפני הכבוד אומר ,יהי רצון מלפני שיכבשו רחמי את כעסי ויתגוללו על מדותי ואתנהג עם בני במדת רחמים ואכנס להם
לפנים משורת הדין .והבין משה רבינו שכך ראוי לבקש מלפני השכינה .וכך היו הדברים בידם הלכה למשה מסיני ,הלא תראה
כיון שראה ר׳ ישמעאל כה״ג בבית קה׳׳ק כבוד אכתריאל יה ה׳ צבאות יושב על כסא רם ונשא בראיית הלב בבית קדשי הקדשים
כאשר ראה ישעיה ומיכיהו ,ושמע קול מלפני הכבוד ,ישמעאל בני ברכני .פי׳ ברכה זו היא שבח והלל ,כדכתיב ברכו ה׳ מלאכיו,
וכשם שאנו אומרים תמיד ברוך כבוד ה׳ ממקומו .וכיון שנתן ברכח השבח לפני הכבוד ,התפלל אותה תפלה שהיתה בידם קבלה
הלכה למשה מסיני ששמע אותה כאשר אמרנו ,ופחח ואמר יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך ויעלו רחמיך על מדותיך וכוי .ויש
אוסרים אכתריאל מלאך הוא .ואנו לא קבלנו אלא הכבוד הוא .ואנו מוסיפים פירוש דברים שפרשנו ,כי בכל התלמוד אין אומרים
מנין אלא ]כןשהקדימו אותו הדבר ודברו בו .ואומרים ראיה לדברים הללו מנץ ,לפיכך אמרנו זה שאמרו בכאן מנץ שהקב״ה
מניח תפילין אהתם קאי כענין שנאמר וראית את אחורי ,מלמד שהראהו הקב׳׳ה למשה כבוד ועליו תפילין ללמד למשה קשר של תפילין ושי״ן של תפילין ,ועליו אמרו מנץ רמז מן הכתוב שכבוד הקבי׳ה מניח תפילין ,ופירשו מדכתיב נשבע ה׳ בימינו ובזרוע עזו,
שמע מינה כי עח האמור כאן הוא רמו על תפילין .ומצינו בכמה מקומות כתיכ זרוע הי .וכן זה שאמרנו מנץ שהקב״ה מתפלל אהתם קאי ,בר״ה פ״ק במה דכתיב וקראתי בשם ה־ לפניך ויעבור ה׳ על פניו ויקרא אמר ר• יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו,
מלמד שכבוד של הקב״ה נתעטף כשליח צבור והראהו למשה סדור התפילה ,ואמר לו כל זמן שחוטאים ישראל יעשו לפני ]סדר[ הזה ואני מוחל להם ,ויקרא ה• אני הוא קודם שיחטא וכו׳ ואמרו רמז לזה מן התורה מנין ,ופירש ר׳ יוחנן בעצמו משום ד• יוסי רבו
רמז מאי מדכתיב ושמחתים בבית תפילתי .וכענין הזה פי׳ דברי רבותינו ו׳׳ל .צדיק וטוב לו צדיק גמור וכוי .הא דאוקימנא שהודיעו דרכיו צדיק וטוב לו צדיק גמור צדיק ורע לו צדיק שאינו גמור .וקיימא לן בר מהני תלת בני תיי ומזוני ,דגרםינן בסוף משקין אמר
רבא בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא ,דהא רכה ורב חסדא תרוויהו צדיקי גמורי נינהו ,ורכה חיה ארבעין ורב חסדא חיה צ״כ שנין ,בי רבה שחין חבלי בי רב חסדא שתין הלולי ,בי רבה נהמא דשערי לאינשי ,בי רב חפדא נהמא
דסתירא לכלבי .ור׳ מאיר פליג בח ואמר שחים נתנו לו ואחת לא נתנו לו ,אלא וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם אף על פי שאינו הגון .וכוותיה שמעתא סלקא ,דכתיב מדוע דרך רשעים צלחה מכלל דלא ידעי .והסירתי את כפי וכוי .והענין שאמרו מלמד
שהראהו הקב״ה למשה קשר של תפלין ,וכל זה במראית העין כדמיון ש״ץ העובר לפני התיבה כדי ללמדו למשה רבינו .ואידך פירושא שאמרו באגדתא על האי קרא בדבר ה׳ שמים נעשו וגוי ,מלמד שכל דבור ודבור שיוצא מלפני הקב״ה נברא בו מלאך ,וכן כאן
כשהיה הדבור עם משה רבינו בפסוק ]נ״א :בפרשת[ ויעבור ,נברא מדברו של הקב״ה מלאך מעוטף כשליח צבור כדי ללמד למשה במראית העץ סדר סליחה.
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