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Haggadot du Talmud

Brakhot 7 - Traité Brakhot

א"ר יוחנן משום ר' יוסי מנין שהקב"ה מתפלל שנאמר (ישעיהו
נו, ז) והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי תפלתם

לא נאמר אלא תפלתי מכאן שהקב"ה מתפלל. מאי מצלי
אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב יה"ר מלפני שיכבשו
רחמי את כעסי ויגולו רחמי על מדותי ואתנהג עם בני

במדת רחמים ואכנס להם לפנים משורת הדין. תניא א"ר
ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני

ולפנים וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב על כסא רם
ונשא ואמר לי ישמעאל בני ברכני אמרתי לו יה"ר מלפניך
שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג עם
בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים משורת הדין ונענע לי
בראשו וקמ"ל שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך:

וא"ר יוחנן משום ר' יוסי מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו
דכתיב (שמות לג, יד) פני ילכו והנחותי לך אמר לו הקב"ה
למשה המתן לי עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך ומי איכא
רתחא קמיה דקודשא בריך הוא אין דתניא (תהלים ז, יב)

ואל זועם בכל יום וכמה זעמו רגע וכמה רגע אחד מחמשת
רבוא ושמונת אלפים ושמנה מאות ושמנים ושמנה בשעה וזו

היא רגע ואין כל בריה יכולה לכוין אותה שעה חוץ
מבלעם הרשע דכתיב ביה (במדבר כד, טז) ויודע דעת

עליון השתא דעת בהמתו לא הוה ידע דעת עליון הוה ידע אלא
מלמד שהיה יודע לכוין אותה שעה
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שהקב"ה כועס בה והיינו דאמר להו נביא לישראל (מיכה ו, ה)
עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב וגו' מאי (מיכה ו, ה) 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 (במדבר כג, ח) מה אקב לא קבה
אל ומה אזעם לא זעם ה' מלמד שכל אותן הימים לא זעם.

וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי: (עיקרים מ"ג פ"כ) שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים
בִּקֵּשׁ מֹשֶׁה מִלִּפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְנָתַן לוֹ. בִּקֵּשׁ

שֶׁתִּשְׁרֶה שְׁכִינָה עַל יִשְׂרָאֵל, וְנָתַן לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: (שמות לג)
"הֲלוֹא בְּלֶכְתְּךָ עִמָּנוּ". בִּקֵּשׁ שֶׁלֹּא תִּשְׁרֶה שְׁכִינָה עַל עוֹבְדֵי

כּוֹכָבִים, וְנָתַן לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: (שם) "וְנִפְלִינוּ אֲנִי וְעַמְּךָ". בִּקֵּשׁ
לְהוֹדִיעוֹ דְּרָכָיו שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְנָתַן לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר:

(שם) "הוֹדִעֵנִי נָא אֶת דְּרָכֶךָ". אָמַר לְפָנָיו: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם,
(עיקרים מ"ג פ"ד) מִפְּנֵי מַה יֵּשׁ צַדִּיק וְטוֹב לוֹ, וְיֵשׁ צַדִּיק
וְרַע לוֹ? יֵשׁ רָשָׁע וְטוֹב לוֹ, וְיֵשׁ רָשָׁע וְרַע לוֹ? אָמַר לוֹ:

מֹשֶׁה, "צַדִּיק וְטוֹב לוֹ", צַדִּיק בֶּן צַדִּיק. "צַדִּיק וְרַע לוֹ", צַדִּיק
בֶּן רָשָׁע. "רָשָׁע וְטוֹב לוֹ", רָשָׁע בֶּן צַדִּיק. "רָשָׁע וְרַע לוֹ",

רָשָׁע בֶּן רָשָׁע. אָמַר מַר: "צַדִּיק וְטוֹב לוֹ", צַדִּיק בֶּן צַדִּיק.
"צַדִּיק וְרַע לוֹ", צַדִּיק בֶּן רָשָׁע. אֵינִי? וְהָא כְּתִיב:

(שמות כ) "פֹּקֵד עֲוֹן אָבֹת עַל בָּנִים", וּכְתִיב: (דברים כד) "וּבָנִים
לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת". (סנהדרין פ"ג ע"ש מהרש"א) וּרְמִינָן קְרָאֵי
אַהֲדָדֵי, וּמְשַׁנִינָן: לָא קַשְׁיָא, הָא כְּשֶׁאוֹחֲזִין מַעֲשֵׂה אֲבוֹתֵיהֶם
בִּידֵיהֶם, הָא כְּשֶׁאֵין אוֹחֲזִין מַעֲשֵׂה אֲבוֹתֵיהֶם בִּידֵיהֶם. אֶלָּא הָכִי
קָאָמַר לֵיהּ. "צַדִּיק וְטוֹב לוֹ", צַדִּיק גָּמוּר. "צַדִּיק וְרַע לוֹ", צַדִּיק
שֶׁאֵינוֹ גָּמוּר. "רָשָׁע וְטוֹב לוֹ", רָשָׁע שֶׁאֵינוֹ גָּמוּר. "רָשָׁע וְרַע לוֹ",
רָשָׁע גָּמוּר. וּפְלִיגָא דְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר רַבִּי מֵאִיר: שְׁתַּיִם נָתְנוּ לוֹ,
וְאַחַת לֹא נָתְנוּ לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: (שמות לג) "וְחַנֹּתִי אֶת אֲשֶׁר אָחֹן"
אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ הָגוּן. "וְרִחַמְתִּי אֶת אֲשֶׁר אֲרַחֵם" אַף עַל פִּי
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שֶׁאֵינוֹ הָגוּן.

"וַיֹּאמֶר: לֹא תוּכַל לִרְאֹת אֶת פָּנָי" (שמות לג.) תָּנָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי
יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קָרְחָה: [כָּךְ] אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמֹשֶׁה:

כְּשֶׁרָצִיתִי לֹא רָצִיתָ, עַכְשָׁיו שֶׁאַתָּה רוֹצֶה, אֵינִי רוֹצֶה. וּפְלִיגָא
דְּרַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן, דְּאָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל

בַּר נַחְמָנִי, אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: בִּשְׂכַר שָׁלֹשׁ זָכָה לְשָׁלֹשׁ. בִּשְׂכַר:
(עיקרים מ"ב פכ"ב) (שמות ג) "וַיַּסְתֵּר מֹשֶׁה פָּנָיו", זָכָה
לִקְלַסְתֵּר פָּנִים. בִּשְׂכַר: "כִּי יָרֵא", זָכָה לְ"וַיִּירְאוּ מִגֶּשֶׁת אֵלָיו".

בִּשְׂכַר "מֵהַבִּיט", זָכָה לְ"וּתְמֻנַת ה' יַבִּיט". (עד כאן בגמרא.
באלה שמות רבה פרשה ג' כתוב מאמר זה יותר באורך וזה
לשונו:) רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קָרְחָה וְרַבִּי הוֹשַׁעְיָא, אֶחָד מֵהֶם אוֹמֵר:
לֹא יָפֶה עָשָׂה מֹשֶׁה כְּשֶׁהִסְתִּיר פָּנָיו, שֶׁאִלוּלֵי לֹא הִסְתִּיר פָּנָיו,

גִּלָּה לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמֹשֶׁה מַה לְּמַעְלָה מַה לְּמַטָּה וּמַה
שֶּׁהָיָה וּמַה שֶּׁעָתִיד לִהְיוֹת. וּבַסּוֹף בִּקֵּשׁ לִרְאוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר:

(שם לג) "הַרְאֵנִי נָא אֶת כְּבֹדֶךָ". אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
לְמֹשֶׁה: אֲנִי בָּאתִי לְהַרְאוֹת לְךָ פָּנִים וְהִסְתַּרְתָּ פָּנֶיךָ,

עַכְשָׁיו אֲנִי אוֹמֵר לְךָ: "כִּי לֹא יִרְאַנִי הָאָדָם וָחָי". כְּשֶׁבִּקַּשְׁתִּי, לֹא
בִּקַּשְׁתָּ. וְאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ דְּסַכְנִין בְּשֵׁם רַבִּי לֵוִי: אַף עַל

פִּי
כֵן, הֶרְאָה לוֹ. בִּשְׁכַר: (שם ג) "וַיַּסְתֵּר מֹשֶׁה פָּנָיו", (שם לג)
"וְדִבֶּר ה' אֶל מֹשֶׁה פָּנִים אֶל פָּנִים". וּבִשְׂכַר: "כִּי יָרֵא", "וַיִּירְאוּ
מִגֶּשֶׁת אֵלָיו". וּבִשְׂכַר "מֵהַבִּיט", (במדבר יב) "וּתְמֻנַת ה' יַבִּיט".
וְרַבִּי הוֹשַׁעְיָא רַבָּה אָמַר: יָפֶה עָשָׂה מֹשֶׁה שֶׁהִסְתִּיר פָּנָיו. אָמַר לוֹ
הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: אֲנִי בָּאתִי לְהַרְאוֹת לְךָ פָּנִים, וְחָלַקְתָּ לִי כָּבוֹד
וְהִסְתַּרְתָּ פָּנֶיךָ, חַיֶּיךָ שֶׁאַתָּה עָתִיד לִהְיוֹת אֶצְלִי בָּהָר אַרְבָּעִים יוֹם
וְאַרְבָּעִים לַיְלָה, לֹא לֶאֱכֹל וְלֹא לִשְׁתּוֹת, וְאַתָּה עָתִיד לֵהָנוֹת מִזִּיו
הַשְּׁכִינָה, שֶׁנֶּאֱמַר: (שמות לד) "וּמֹשֶׁה לֹא יָדַע כִּי קָרַן עוֹר פָּנָיו".
אֲבָל נָדָב וַאֲבִיהוּא פָּרְעוּ רָאשֵׁיהֶם וְזָנוּ עֵינֵיהֶם מִזִּיו הַשְּׁכִינָה,
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שֶׁנֶּאֱמַר: (שם כד) "וְאֶל אֲצִילֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא שָׁלַח יָדוֹ". וְהֵם לֹא
קִבְּלוּ עַל מַה שֶּׁעָשׂוּ. (עכ"ל ואלה שמות רבה.) (שם לג)
"וַהֲסִרֹתִי אֶת כַּפִּי וְרָאִיתָ אֶת אֲחֹרָי", אָמַר רַב חָמָא בַּר בִּיזְנָא,
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן חֲסִידָא: מְלַמֵּד שֶׁהֶרְאָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
לְמֹשֶׁה קֶשֶׁר שֶׁל תְּפִלִּין.

ואמר רבי יוחנן משום רשב"י מותר להתגרות ברשעים בעולם
הזה שנאמר עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו

בם תניא נמי הכי רבי דוסתאי בר מתון אומר מותר להתגרות
ברשעים בעולם הזה שנאמר עוזבי תורה יהללו רשע ואם
לחשך אדם לומר והכתיב לדוד אל תתחר במרעים גו' אמור

לו מי שלבו נוקפו אומר כן אלא אל תתחר במרעים להיות
במרעים ואל תקנא בעושי עולה להיות כעושי עולה ואומר אל

יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת ה' כל היות איני והא אמר
רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו
שנאמר יחילו דרכיו בכל עת ולא עוד אלא שזוכה בדין
שנאמר מרום משפטיך מנגדו ולא עוד אלא שרואה בצריו

שנאמר כל צורריו יפיח בהם לא קשיא הא במילי דידיה הא
במילי דשמיא ואי בעית אימא הא והא במילי דשמיא ולא קשיא
הא ברשע שהשעה משחקת לו הא ברשע שאין השעה משחקת
לו ואי בעית אימא הא והא ברשע שהשעה משחקת לו ולא
קשיא הא בצדיק גמור הא בצדיק שאינו גמור דאמר רב הונא
מאי דכתיב למה תביט בוגדים תחריש כבלע רשע צדיק ממנו וכי
רשע בולע צדיק והכתיב ה' לא יעזבנו בידו וכתיב לא יאונה
לצדיק כל און אלא צדיק ממנו בולע צדיק גמור אינו בולע
ואב"א שעה משחקת לו שאני.
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