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אזל אכל ביה . לההוא גברא דבעל מצרית(נתן מלקות, בבית הדין) נגדיה  ר' שילא

איכא חד גברא ביהודאי דקא דיין דינא בלא  :אמר. בי מלכא) על ר' שילא (הלשיןקורצי 

 ,כי אתא. (שליח, להזמינו אל המלך) שדר עליה פריסתקא. דמלכא(רשות) הרמנא 

 :אמרי ליה. (אתון) אמר להו דבא על חמרתא? מה טעמא נגדתיה להאי :אמרי ליה

בר קטלא  -אי הכי  :אמרי ליה. ואסהיד ,אדמי ליה כאיניש ,אתא אליהו. אין :אמר להו? אית לך סהדי

עד . עבידו ביה -אתון מאי דבעיתון , אנן מיומא דגלינן מארעין לית לן רשותא למקטל :אמר להו? הוא

 :אמרי ליה. (דברי הימים א כט) "לך ה' הגדולה והגבורה וגו' "פתח ר' שילא ואמר  -דמעייני ביה בדינא 

ויהב  ,כותא בארעא כעין מלכותא דרקיעאבריך רחמנא דיהיב מל -הכי קאמינא  :אמר להו? מאי קאמרת

יהבי ליה  -חביבא עליה יקרא דמלכותא כולי האי  :אמרו. (ואהבת משפט) לכו שולטנא ורחמי דינא

  .דון דינא :אמרו ליה )לדון, ורשיון היינו בו.  הלקות(מקל שאפשר ל, קולפא

 ?)לקיים שקר(עושה הקב"ה נס ? עביד רחמנא ניסא לשקרי הכי :אמר ליה ההוא גברא ,כי הוה נפיק

  .(יחזקאל כג) "אשר בשר חמורים בשרם"דכתיב  ??לאו חמרי איקרו !רשע :אמר ליה

והתורה אמרה אם בא  -הוא  רודףהאי  :אמר, דקאזיל למימרא להו דקרינהו חמרי (ר' שילא) חזייה

  .וקטליה -מחייה בקולפא , להרגך השכם להרגו

  :דרשינא ליה -י קרא הואיל ואתעביד לי ניסא בהא :אמר

  .(איוב ט) "עושה גדולות עד אין חקר"וכן הוא אומר , זו מעשה בראשית -" לך ה' הגדולה"

  ,(שמות יד)"וירא ישראל את היד הגדולה וגו' "שנאמר  ,זו יציאת מצרים -" והגבורה"

  ,(יהושוע י)"וידום השמש וירח עמד וגו' "שנאמר  ,זו חמה ולבנה שעמדו לו ליהושע -" והתפארת"

  ,(ישעיהו סג)"ויז נצחם על בגדי וגו' "וכן הוא אומר , זו מפלתה של רומי -" והנצח"

על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה "שנאמר (במדבר כא)  ,זו מלחמת נחלי ארנון -" וההוד"

  ",וגו' 

הכוכבים ממסלותם מן שמים נלחמו "שנאמר (שופטים ה)  ,זו מלחמת סיסרא -" כי כל בשמים ובארץ"

  ",וגו' 

  ",כי יד על כס יה"וכן הוא אומר (שמות יז)  ,זו מלחמת עמלק -" לך ה' הממלכה"

  ,(יחזקאל לח)"הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל"וכן הוא אומר  ,זו מלחמת גוג ומגוג -" והמתנשא"

אי על חופרי בורות המים) (האחראפילו ריש גרגיתא  :אמר רב חנן בר רבא אמר ר' יוחנן -" לכל לראש"

  (ממנים אותו מן השמים)ה. מן שמיא מנו לי -

  

  :במתניתא תנא משמיה דרבי עקיבא

  ,זו קריעת ים סוף -" לך ה' הגדולה"

  ,זו מכת בכורות -" והגבורה"

  ,זו מתן תורה -" והתפארת"

  ,זו ירושלים -" והנצח"

  זו בית המקדש: -" וההוד"

  (ברכות נח, א)
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ירושלים. כי עתה ירושלים חסר יו"ד עד שיהיה השם שלם והכסא שלם אז יהיה ירושלים מלא והנצח זו 

יו"ד, וכל זה אי אפשר כי אם כאשר יוכרת זרעו של עמלק דכתיב כי יד על כס וגו' (שמות י"ז ט"ז) וכאשר 

ממך ריחם שאול על אגג אמר לו שמואל "קרע ה' את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב 

י"ח) ורצונו בזה כי אף שאתה רחמת על אגג אעפ"כ נצח -וגם נצח ישראל לא ישקר" (שמואל א' ט"ו

ישראל לא ישקר ומחה ימחה את זכר עמלק ע"י רעך הטוב ממך הוא דוד, ועתיד משיח בן דוד לקיים 

  ביו"ד. מצוה זו להכרית זרע עמלק, הרי שבהכרתת זרע עמלק כתיב 'נצח' ואז גם ירושלים יהיה שלם

וההוד זו בית המקדש דבחורבן בית המקדש כתיב על זה היה דוה לבנו וגו' על הר ציון ששמם איכה ה' 

י"ז י"ח ובשעת הגאולה ויבנה המקדש יהיה דוה נהפך להוד כמ"ש לעיל ולכן נקרא הבית המקדש הדום 

  רגלי ישעיה ס"ו א' על דרך שכתבתי לעיל ע"כ.

  (צל"ח)
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  וההוד זו בנין ביהמ"ק כו'.הנצח זו ירושלים, ו

לכותם באופן הראוי להם להתעלות מ כונת עמדתם של ישראל היא מושלמת בהיותה ממולאה בעזת

קושר עם מ קדוש, עם חכם ונבון, כשהם לעצמם. המלוכה, העז הלאומי,ו  כפי ערכם בתור עם גדול

כשולים רבים ועוד הוא לאומי הישראלי פגש בדרכו מה ירושלים ששם ישבו כסאות לבית דוד. החוסן

  פגוש, ואת כולם ינצח בעז ד' ויעמוד לנצח.ל  עלול

תכונה של הפגישה ה  ' אשר על ישראל, שהוא עתיד להיות לאור עולם, בו אין נמצאד  נבדל מזה הוא רוח

מלחמה ולקרא בשם ד' לעמים לא ידעוהו, כ"א כאשר יגדל ו  להתפשט בכחו, כי לא נצטוינו לשאת חרב

עולמים הנמשך מהוד דעות נשגבות ה  ים רבים יראו את ההוד והתפארת הקדושה ושלוםשראל ועמי  שם

ת ד' אלהי ישראל. א  דושתן של ישראל בלא פגישה ובלא התגברות, ירוצו לבקשק  כאלה, שבהם רפודה

תגבר, לא בהוראת ניצוח המורה התגברות של פגישה י א"כ ביהמ"ק מקום האורה לא בנצח

כרעו איים ועמים רבים יבקשו פני ד' י  הנתון עליו ברוח החן והקדושה, לפניו התנגדות, כ"א בהודה  על

לכות הנתון על מ  באה מהכרה פנימית מצדם, שזהו ערך פעולת ההוד, כהודה  בהר ציון ע"פ תביעה

  פש ירוצו הכל להכנס תחת דגלו.נ  מלך רב צדק ואביר חכמה, שמאהבה ורוממות

  שי"ד)(עין איה, הרב קוק, ברכות, פרק ט, 
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; ֵּבר ִּבְצָדָקה ַרב ְלהֹוִׁשיעַ ִמי ֶזה ָּבא ֵמֱאדֹום ֲחמּוץ ְּבָגִדים ִמָּבְצָרה ֶזה ָהדּור ִּבְלבּוׁשֹו ֹצֶעה ְּבֹרב ֹּכחֹו ֲאִני ְמדַ 

ּפּוָרה ָּדַרְכִּתי ְלַבִּדי ּוֵמַעִּמים ֵאין ִאיׁש ִאִּתי ְוֶאְדְרֵכם ְּבַאִּפי ְוֶאְרְמֵסם  ;9 ּוְבָגֶדי9 ְּכֹדֵר8 ְּבַגתַמּדּוַע ָאֹדם ִלְלבּוׁשֶ 

ְוַאִּביט ְוֵאין ֹעֵזר  ;ִּכי יֹום ָנָקם ְּבִלִּבי ּוְׁשַנת ְּגאּוַלי ָּבָאה ;ַּבֲחָמִתי ְוֵיז ִנְצָחם ַעל ְּבָגַדי ְוָכל ַמְלּבּוַׁשי ֶאְגָאְלִּתי

ְוָאבּוס ַעִּמים ְּבַאִּפי ַוֲאַׁשְּכֵרם ַּבֲחָמִתי ְואֹוִריד  ;ְוֵאין סֹוֵמ8 ַוּתֹוַׁשע ִלי ְזֹרִעי ַוֲחָמִתי ִהיא ְסָמָכְתִניְוֶאְׁשּתֹוֵמם 

    ָלָאֶרץ ִנְצָחם. 

  ו)-(ישעיהו ס"ג, א
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ְבֵטי ָיּה ֵעדּות ְלִיְׂשָרֵאל ְלֹהדֹות ְלֵׁשם ה'. כי ְירּוָׁשַלִם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו: ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁש 

לשם עלו שבטים שבטי יה והתחברו כולם על ידי העיר הזאת, עד שהיא עדות לישראל שהם גוי אחד 

מתאחדים, במה שכולם מתקבצים שם בשלש מועדי השנה לתכלית אחד להודות לשם ה', עד 

קושר האיברים בפרטים, והוא חיי הגויה (=גוף, שהתכלית הזה להודות לשם ה' הוא הכח הפנימי ה

  הכוונה לאומה) הכללית, והעיר ששם יתקבצו היא כמו הלב שבו תחול רוח החיים המחיה את הגויה...

  )ד-(מלבי"ם על תהלים, קכב, ג
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רבי ישמעאל אומר: "מה תצעק אלי" (שמות יד, טו), בזכות ירושלים אני אקרע להם את הים! שנאמר: 

"עורי עורי לבשי עוזך לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש כי לא יוסיף יבוא בך ערל וטמא" (ישעיה 

נב, א), ואומר: "עורי עורי לבשי עוז זרוע ה' עורי כימי קדם דורות עולמים הלא את היא המחצבת רהב 

ולים" (שם נא, מחוללת תנין הלא את היא המחרבת ים מי תהום רבה השמה מעמקי ים דרך לעבור גא

  י).-ט

  (מכילתא דרבי ישמעאל, מסכתא דויהי, פרשה ג)

  

7  

והנצח וההוד כו'. שאלו ב' הן חסדי דוד ירושלים ובה"מ ההר הטוב והלבנון והן ב' כסאות א' לו בבה"מ 

וא' לדוד בירושלים שהיא עיר הממלכה והן ב' ממלכות מלכות שמים ומלכות ארץ עילאה ותתאה שהן 

ובית למלכות וידוע שהן בסוד ז' וי"ג דו"נ ולכן בנה זה בז' וזה בי"ג וכן ז' וי"ג הן עילא  נו"ה בית לה'

ותתא ירושלים די קריתא דך מן יומת עלמא כו' והיא נצחן ובה"מ להודות לה' ואלו ב' דבוקין יחד שא"א 

שיח שנאמר לא' בלא חבירו וב"ה שני פקידה היה ועכ"ז נענשו, וכי כל בשמים ובארץ דרש לימות המ

ונתתי מופתים בשמים ובארץ כו', לה' הממלכה לע"ל והיה ה' למלך כו' ונאמר ועלו מושיעים כ' והיתה 

  לה' המלוכה.

 (הגאון מוילנא, חידושי וביאורי הגר"א על הש"ס)


