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Haggadot du Talmud

Méguila 17 - Traité Méguila

ומה ראו לומר בינה אחר קדושה שנאמר (ישעיהו כט, כג)
והקדישו את קדוש יעקב ואת אלהי ישראל יעריצו וסמיך

ליה וידעו תועי רוח בינה ומה ראו לומר תשובה אחר בינה
דכתיב (ישעיהו ו, י) ולבבו יבין ושב ורפא לו אי הכי לימא

רפואה בתרה דתשובה לא ס"ד דכתיב (ישעיהו נה, ז)
וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח ומאי חזית
דסמכת אהא סמוך אהא כתב קרא אחרינא (תהלים קג, ג)

הסולח לכל עוניכי הרופא לכל תחלואיכי הגואל משחת חייכי
למימרא דגאולה ורפואה בתר סליחה היא והכתיב ושב
ורפא לו ההוא לאו רפואה דתחלואים היא אלא רפואה

דסליחה היא ומה ראו לומר גאולה בשביעית אמר רבא
מתוך שעתידין ליגאל בשביעית לפיכך קבעוה בשביעית
והאמר מר בששית קולות בשביעית מלחמות במוצאי

שביעית בן דוד בא
מלחמה נמי אתחלתא דגאולה היא ומה ראו לומר רפואה
בשמינית אמר רבי אחא מתוך שנתנה מילה ' בשמינית שצריכה
רפואה לפיכך קבעוה בשמינית ומה ראו לומר ברכת ' השנים
בתשיעית אמר רבי אלכסנדרי כנגד מפקיעי שערים דכתיב
(תהלים י, טו) שבור זרוע רשע ודוד כי אמרה בתשיעית אמרה
ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר ברכת השנים דכתיב (יחזקאל
לו, ח) ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי
ישראל כי קרבו לבוא וכיון שנתקבצו גליות נעשה דין ברשעים
שנאמר (ישעיהו א, כה) ואשיבה ידי עליך ואצרוף כבור סיגיך
וכתיב (ישעיהו א, כו) ואשיבה שופטיך
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