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 בהבלעה, לאומרה תקנוה ולמה אלהיכם, ה' אני סיפא ישראל שמע רישא הבליעה. ומא.בי"וט,
 ובלע היום בחצי תנין וכא השטים מן רחמים ובקשו התינוקתן מפי שמע תשתכח שלאכרי

 בפרהסיא. כתיקווה שמע על ופירסו הטהר על מתפללין והיו הגורה. ובטלה משכבו וביתיוזנרר
 לאומרה שלא אותה נבטל לא הדור שכאותו חכמים אמרו לאומרה. שלא לאלתר לסלקהובקשו
 ק"ש שם שאין נעילה ובתפלת המוספין בתפלת אותה נקבע אלא הנס. שיתפרסם כדיכלל
 בשכלי בנימין שא' בעיני ספק ואין רפא(. סי' או"ח בטור )ועיי' ישיבות. כשתי מנהג וכןכלל.
 את לקרוא שלא שגזרו שמד של דורו כנגד אלא אליהו אבא אמרו שלא שכתב. 1' מי'הלקט
 הנזכרה, הח.דה לפתור פירושי אל ואשוכה אלך אני גם כן על כוון, הנזרה לאותה וכו',שמש
 ענן. ר' של זמנו ג"כ והיינו נחמן ר' בזמן אם היתה. זמן באיזה נבוך אני הגזרה של בנופהאולם
 ע"א( )פיח נאון שרירא לר' הידועה בתשובה שנמצא אחר. בזמן או הלקט. בשבלי שכתובכמו

 בעדן ושכיב רחומי. רב דחלפי ואית ריחומי. רב בתריה הוה הוראה סוף והוא רבינאדאחר
 אשי רב בר ורמר דיליה הפרק ובאותו ררבא, בריה סמא רב מלך ובתריה יוונרד, דגזרשמרא
 מלכא ליוזנרר חנינא ובלעיה רחמי דבעו זמרוניהם בספרי כתוב וראינו הראשונים מןשמענו
 ואינה לעצמה פסיקתא לדעתי היא רוני דקומי פיסקא שיהיה איך יהיה שמרא, ובטל משככובכי
 כגוף ולשונה בסגנונה והיא נ' לבבא ב' בבא בין הבליעוה שאח"כ אלא רבא, אליהו סדרמתף
 ' : ענן לר' שתה למר שאליהו ההנדה ומפרה התלטוד מסררי ביר שהיההספר

 רעיוניו. וסיקר ומכמתו הספר בכודנת י'מאמר
 כי ההגדה. טפרי שאר בין וענינו בסגנונו מיוחד הוא וזוטא רבה אליהו סררמדרש

 לפרשיות, דרשות או הכתובים סדר על אם ילקוטים רק אינם והתנחומא והפסיקתות הרבותכולם
 וכמדר מיוחר בסגנון מפר כותב אלא מלקט שאינו הוה המפר כמחבר מחבר בהם נמצאולא

 ואכלול בזו, זו האחוזות השלשלת כטבעות אם כי בחוט החרחים כמרגליות אינם ודבריומיוחד,
 לא דר"א פרקי בעל המה. מופרים מעשה כי אם עולם ומדר אליעזר דר' פרקי ספר נםבזה
 ומדרן שלמה בתבנית אחר למוצק ועשאן רבות והנדות דעות אסף רק מלבו, מליםהוציא

 שבעל מררשנו בית תלמיר חיות רר'  האברך  העירני  הרפוס בכית העלים אלו היו שככר אחרי
 ראיתי והנה ק"ב( עד צ"1 צר תרתיח )הנרם אליהו אבא מאמר כתב אטיאס אלעזר ר' מו"ה החבםהכרם
 הוא ואח"כ לו. שקרמו מי כל רברי את החכם זה בט5 שכבר יעב,ץ החכם דברי על רברס כלשתקע
 הבם שם אינו הלקט בשכלי אליהו אבא כי תפסת. לא מרובה תפסת לו ויאמר הוה החכם דעת עלמשיב
 את הסותר מפורש אחד ציון מצאנו כתב. ואח"כ וכו'. הספר את יחם שאליו הנביא לאליהו כנוי הואאכל
 גם כוון הזה למעשה כי יכיר לא מי וסיים. מיה סי' הלקט בשבלי הגאונים דתשובת הא והניא בנינו.כל
 ולא בכל היה הגזירה מקום כי נראה מזה וכחב, גאון שרירא ר' רברי הביא ואח.כ וכו'.  גאון 'צלום שררב
 הפרדס בספר שנמצא ההרחבה כי וכו'. שנה מאתים כערך יקדים הזחן גם  יעב"ץ  כרעת ישראלארץ

 רב כי וחשב פרס מלך מיוזגרר המעשה זה ידע שלא השליט מלפני כשגגה יצאה שלום שר רבלתשובת
 וכו': שני הבית ימי באמצע הסורים מהיונים רבות סבלנו עת הראשונים הימים על בזה כוון 'טלוםשר

 יפ:דו את בנה כי נכונה. דבר לא הוא שהביא בהשערתו אכל 1DY והדין השיב יפה שהשיב במהאמנם
 חורשים חרשו רבות כ' הדבר נפלא וכתג. ה משי שם בתדג"א נזכר 5א כי השתומם הוא עכביש. קוריעל
 וכו' משיח השם אחת פעם בו  נזכר לא כי וכו' מאלה אחר אף נתעכר  ולא וכו' תינ"א הספר גניעל

 משיה השם בו שנמצא החלמת לשון אח להניא לו גדרך באשר כי וכוה דור בן השם אח תפסובכולם
 זר רבר על ובחב. -.  יוסף ובן רוד  בן  הן ואלו  חרשים  ארבעה תר. בן ימוח במו - כו' בלשונויהפוך
 אשר הזה בשם השתמש לבלי שנזהר אם כי נמצא לא אחרה וסבה כו' הוא מקרה כי לאמר טבל לאכזה

 השנריח. הרח להרחבת הההחלה בזמן המחבר היה כי החלטה לירי בא כך ומתוך חגוצרים. בוהשתמשו
  רחוקות. יעחי6 ר9 הלך  ולבבל לה סמוך או בירושלים היתה בקביעות המחבר שישיבח ראיות לווהבש
 כתב ובסוף בארץ. המושלים ביצאנץ מלכי 'די על הנוצרים רה התפשטות בהחלת החרב"א בעל חיוהנה
 ימות תחת משיחנו ימות מגומגם. הלשון שם ~גס משיחנו. תמיד כתוב ושם ו~יניציא דפוס לידושבא

 שעיקר ידענו אנחנו והנה כו': מדעתו המגיה שמה תקן אלי כי להשערתו סתירה בזה ואיןהמשיה.
 טעמם הורעתי כגר למשיחנו או דוד לבן המשנים אורות sy1 ש"ל. ספרי בכל כמו משיה הואהנוסהא
 במ"ע שפירשתי כמו ל"ו( שד בפ": וערב שתי עניין פירש הוא שאף אעיר זאת עור האשכנזיה:בהקדמה

 קצת: אתר בדרך דחי5ין הגמרא עפ"י 5"ה אותשם
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 שסיפרו המאורעות לסרר רק מעשהו היה לא עולם סדר ובעל אחת, ובלשון מיוחדבסגנון
 חבר כששאלו עצמו על אמר ואם לטוב. זכור אליהו אבא כן לא זמנן, על לישבןהכתובים,
 סופר הוא באמת כי כך, השיב רוחו בענות ה'(, )צר משהו מופר שהוא אתה. סופרהפרסיים
 ורגיל זקן אומן ומלאכת נרולות. מדברת בלשון מפיו מלים ומוציא לב והנות רעיונות בעלשלם

 את מעוררים ורבריו נעים, וסגנון הלשון טהרת על אחד בקולמום :כתב ספרו וכלמלאכתו,
 היתה מה אמנם ובכי. לתוגה ולשמחה לתקוה אותה יטה יחפוץ אשר ולכל אליו. להפנותהנפש
 קרא לחנם לא אשיב, זאת על ללמד. בא ומה דבריו יסובבו קוטב איזה ועל ותכליתומנמתו
 ימדר והוא המאורעות מסדר הוא עולם שהמדר רק עולם, מדר כעין הוא כי סרר. ספרואת
 אדם בן הגיון לפי ולא העולם. לחורבן או לק.ום אם וגלגולם בסבתם במאורעות ההנהגהמדר
 אל חוזה הוא כקרבו אשר אלהים רוח פי על אם כ. ישפוט. אזניו ולמשמע עיניו למראהאשר

 מראשית ומגיר ובסוף בראש שמכיר ב"ה המקום ברוך ואמר, וכשהתחיל הסיבות, כלהמסד"כ
 הודיע וכוי. לטובה וצופה להיעשות שעתיד ומה שנעשה מה ויורע נעשה שלא ער מקדםאחרית
 וכיון שלמעלה. ההנהנה היא שכך הרברים אמתת המאורעות ע"י להראות ספרו תכליתבזה
ICwממצבו ונגרש ונגרז הארמה את לעבור האדם שולת אשר העת אנוש. לעיני הוא הראש הנה 
 הראשון, ולמצבו לקדמותו האדם שישיב הגאולה בימות יהיה הוא ף ו מ ה ו אלה.ם, גן בערןשהיה
 ויגרש במקרא ספרו התחיל כן על הקצוות. שתי אלה בין הן תבל עלי הארם בני מאורעותוכל
 פירוש ולרעתו בתחלתו, נעוץ ספרו וסוף בו, שהתחיל למקרא שב הספר ובסוף האדם,את

 הארם שם אשר שמקדם המתהפכת, החרב להט ואת הכרובים את עדן לגן מקדם וישכןהמקרא.
 המתהפכת החרב להט ואת שכרו. מתן וזה האדם. להם שירמה הכרובים, את השכין עדןבנן
 דרך זו דרך את הארם שישמור ההיים, עץ ררך את לשמור כן ועשה ענשו, מתן וזה ניהום,זו

 ררך על שישמור והוא הארם, אל שב לשמור מלת כי תורה, זו החיים עץ את וישמורארץ.
 ורואה )שם(. לכל קדמה ארץ שררך ארץ. כררך תלוי קיומו האדם שגורש ומעת ההיים. עץועל
 : ארץ דרך במושג אליהו אבא השתמש מין לאיזו תהלה לבאראני

 במנהגו האדם את שיגיע מה כל המקראות עפ"י כוללים הם ארץ דרך מלותואומר
 הארץ. כל בדרך הולך אנכי ב'( ב' )מ"א בנו לשלמה אמר למות דוד ימי כשקרבו עולם,של
 הן אם כי נשארו ולא תבל יושבי כל שכלו לוט בזות ושכחשבו ארץ. ררך המיתה אתוקרא
 עפי. חז"ל וכינו הארץ, כל כדרך עלמו לבוא כארץ אין ואיש ל.א( י"ס )בראשית אמרוואביהן
 הנשיא ריי של ב:ו גמליאל רבן אמרו, כמשנה אמנם ארץ.י ררך ונקבה זכר של זווגן זההמקרא
 הר"מ וכתב ב'(, פ-ב )אבות עון משכחת שניהם שיגיעת ארץ דרך עם תורה תלמוד יפהאומר
 אחר. מוש: הוא אחר שבמקום בזה רמז הנה. ובאמרו בפרנסה, העוסק הנה ארץ בדרךר"ל

 להתפרנס ובסחורו: בתורה ועוסק לומד שהוא שמתוך ובו,, שניהם שיגיעת כתב. לאבותובפרשיי
 ישלוט לא ובמלאכה כתורה יגע שהוא ירי שעל כתב, יכה ורבינו אחרים, ממון ונוזל חומראינו
 העסק הוא הנה שהכוונה אולם וכו'. לבבו ורם יתענג פן לעולם בטל יעמר ולא וכו' יצה"רעליו

 מיה בפ"ג אמרו אשם בטלה, מופה מלאכה עמה שאין תורה וכל הסיפא לשון תוכיחבפרנסה
 פירש לא הר"מ תורה, אין ארץ דרך אין אם ארץ דרך אין תורה אין אם עזריה בן ר"אבשם
 שלמה מסכתא לוו w~w כיון ובאמת לפרשו. צריך ואינו אחר ממקום ידוע ענינו שלדעתוכלום.

 כברכות כדגרסינן ארץ ררך הלכות קיבוצי להם היה התנאים בימי וכבר ארץ, דרךכהלכות
 ברייתא שהיא ת"ח של דרכן כגין )פרשיי ארץ ררך בהלכות להם שונה אומר ריי ע"א()כ"כ
 והתנהגות מדות כולל איץ דרך שמחטג מבואר הנה לכו(. אל דברים ד' הנותן עזאי כןופרק
 ארץ מדרך המעלה וזו חכמים. תלמידי של זהת:הגות מרות מזו ולמעלה הישוב, מן שהואהאדם
 ת"ת יפה לעיל כמ"ש ד"א, אין תורה אין אם שם, רשיי שפי' מה אכל התירה, ע"י רק נקניתלא
 ירה גר' וכו', תורה אין קמח אין אם אח"כ שזה זה לענין שהרי אינו, וודאי זה פירוש ד"א.עם
 שיש הטובות המרות רוב כי ארץ. ררך של במדות שלם אינו תורה יודע שאינו מי כלו'פי'

 וכמה צדק, אבני צדק מאזני לו, תעניק הענק תעביטנו. והעבט כמו הם, בתורה העולםבירכי
 ר.ל תורה, אין ד"א אין אם ארץ. בדרך שלמות רעותיו יהיו לא תורה בלא א"כ בהם.כיוצא
 בגוף לעולם שותת שאינה עליו. התורה תשכון ובזה במרות עצמו את לתקן תחלהשצריך
 הארם, לו שיכור ישרה דרך איזהו פ,ב( ריש )אבות רבי וכששנה : ע"כ וכו' טובות מדות בעלשאינו
  והיא  השלמה. ארץ דרך היא הישרה הדרך זו האדם. מן לו  ותפארת לעושיה תפארת  שהיאכל

 אחר: רבר למנוח נשתבשו ר'א ור"חי
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 במהרה לא ובד"א ובמשנה במקרא שישנו כל דקידושין, ספ"א ששנו היא וע הארם, מיןלכל
 בד"א ולא במשנה ולא במקרא לא שאינו וכל ינתק: במהרה לא המשולש והחום שנ' חופאהוא
 הישוב: מןאינו

 המגונה והפכן ארץ. דרך במלות והישר והמועיל וההגון הנאה כלל אליהוואבא
 אמר כהוגן. מלת עם נרדף מושג והוא הארץ. מדרך l)KW מה הם והמעוקם והמזיקוהמקולקל

 ונמצא וכו'. ארץ בדרך שדיברה דברים הן ואלו לדבריה הורה כהוגן עמו ודברה וכשחזרה ג'()צד
 לכל. קרמה ארץ ררך וע"כ עליה. מיוסדת האדם מין שחברת הגדולה הבסים היא ארץ ררךשמושג
 אמרו כהן. שהיתה ד"א היא ומה ד"א, כהן היתה היו ע"ז שעובדי אעפ"י פלשתים, כהני עלאמר
 ד"א בהן היתה שלא שמש בית אנשי אלא אותן, הרג לא ניח(, )צד וגו' אתם משלחים אםלהן
 וכו' עברו את שזימן בו"ר למלך לה"ר לו רע סי' הזה בעולם טובים בחיים הקץ אדם כל)שם(.
 ד.א זו אין ד"א היא זו וכי המלך לפני טובה כפוי נעשה העבד אותו נמצא בפניו אותןוטרף
 בית יושבי ע'(. )צר ידיו מעשה כל מברך והקב"ה בירו עושה שאדם ד"א זהו לא בני ס"ת(,)צד

 חסדים וגמילות צדקה בהן שהיתה ד"א היא ומה ד"אי בהן היתה ע"ז עובדי שהיו אעפ"יראשון
 קיימת וקרן בעוה"ז הארץ דרך שכר וליריאיו לאוהכוו שמשלם ב"ה המקום ברוך ע"א(.)צר
 בגבעת שנהרגו אלף ע' אותן תאמר ושמא נ"ט(. )צד וכוי מים של קיתון שכשכר לעוה"בלו
 עמהם אלעזר בן ופינחס ויהושע משה שהניח גדולה לסנהדרין להן היה נהרגו, מ"מ בנימיןבני

 וכו' כן עשו לא הן וכו' ד"א ישראל את וילמדו וכו' ישראל עיירות בכל ויחזרו וכו'שיקשרו
 הקב"ה ביקש שעה באותה ראויין שאינם ודברים מכוערין דברים בנימין בני בגבעתוכשעשו
 הימנה וילמדו בה וישנו שיקראו אלא לאילו תורתי נתתי לא אמר כולו. העולם כל אתלהחריב

 בעולם עונותיהן ירבו שלא ד"א מהן שילמדו לישראל ד.ת שנתן כיה המקום ברוך )ניו(,ד"א
 מכוער דבר וליד. עבירה לירי יבא שלא בעצמו יודע תורה דברי באדם בו יש f(t~Y)צר
 ארם של בירו שא.ן אפי' פיד(, )צד ד"א בכם יש הא עאכו"כ תורה יש פעמים קי"א(.)צר
 כך לא י"ג(, )צד העכירה מן שמור שיהא בלכד לפני מונח שכרו בלבד ומקרא ד"אאלא

 מאה חמשה מכם ורדפו ארץ מדרך אלא תורה דברי בהן שאין אעפ"י בתורתיכתבתי
 )ק'(. לשמרו אחד מלאך לו מיסרין בלבד ומקרא ד"א באדם בו יש פיו(. צר ועיי' ניו)צד
 הוצ.א ס"ט(. )צר וכו' המצות ושאר ד"א כהן שיש הארץ עמי אילו ופסה עור בם וגו' מביאהנני
 לאסורים לאמר פ"ב(. )צד וכו' המצות ושאר ד"א בהן שיש הארץ עמי אלו לסו ועינים עורעם
 שכישראל בתים בעלי על רחמ.ם בקשו )ק"ת(, וכו' מצות ושאר ד"א בהן שיש הארץ עמי אלוצאו

 כעלי אלו רבים כמים וזרעו ק"ג(. )צד תורה דברי בהן שיש עאכו"כ להן שיש ד"אבשביל
 הן עמלין שני )קי"ז(. וכו' בניהן ובני ובניהן הן עאכו"כ בהן שיש ד"א שבשביל שבישראלבתים

 והרוצה וכו' ד"א עמל עליו נותנין בד"א שיעמול הרוצה בד"א, עמל וא' תורה ברברי עמלא'
 בד"תשיעמול

 נותניי
 בנים לו שהיו ברד למלך לשד משל משלו מ"ב(. )צד וכו' ד.ת עמל עליו

 וכוי ד"א וללמוד ולמשנה למקרא ושינרן וכו'ועבדים
~by 

 קורין ומצאן אליהן והלך עצמו הוא
 עומד הוא מי לפני יודע אדם יהא בוודאי קציר(. )צר ארץ בדרך עטוקין ומצאן שוניןומצאן
 העולם דברים כשמונה ק"ג(, )צד נכפל ועוד פ"נ( )צד ממנו גדול שהוא מי לפני מדבר רברומה
 זרה העכורה ועל החינין על חרב העולם דברים  בשמונה מתיישב, העולם רברים ובארבעחרב
 הרוח וגסות פיו מתוך מוציא שארם מכוערין ודברים השם וחילול דמים ושפיכות עריותונילוי
 הדין ומתוך צדקה מתוך מתיישב העולם דברים ובארבעה וכו'. התימוד על אף וי"א רעולשון
 אותן שכל לפי וכו' מדות עשרה כשתים עצמו אדם ינהג ע"ר(, )צד השלום ומתוך האמתומתוך
 הוא המאמרים אלו בכל והנה ום"ד(: מ"ג )צר בצדה ועונשה שכרה ואחת אחת כל מדותי.ב

 התורה, ע"י אליה האדם שיניע ארץ בדרך ואם לתורה, שקדמה בכלל ארץ בדרך אםמדבר.
 מדוח ארבע אמד. ארץ, דרך ג"כ קורא היא האדם מין בחברת עולם של מגהנו שהיא מהאמנם
 ולמד צא קער(. )זומא וכו' שמים לשם אשה שנושא ויש וכו' !נות לשם אשה שנושא ישבד"א,
 וכו' אשה ישא שלא ער אדם מד"א למד צא קפ"כ( )שם וכו' כרם נוטע אדם כלוםמד"א
 ומתן. משא הזה העסק קורא והוא ארץ. דרך קורא אינו הוא בפרנסה העסק אבל קשה(.)צר
 מחכים, בסחורה המרבה כל ולא מיה( )פ'ב באבות שאמרו וכענין מהם. עסק או סחורהאו

 ולשון מ"י(, פיד )שם בתורה ועסוק בעסק ממעט הוי רמ"א אמרו סתם, עסק ג"כ קירהוובמשנה
 וירכה אמר. כך. נוסחתו היתה ואולי וכו'. התורה על והתמר בסחורה ממעט הוי אמרהר"מ

 בעל. מהן תורה בעלי מהן גדולים בנים לו שהיו ביוד למלך ח'(. )צד כסחורה וימעטבישיבה
 ת"ח וכל וכו' מתפרנס ואינו בעמק שמרבה ת"ח כל "ב(, )צר ומתן משא בעלי מהןמשנה
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 בהם מקרא בעלי בהם וכו' למלך משל י"נ(. )צד וכו' פירות ממנה מכנים ואין מלאכהשמרבה
 לפני ישראל כך מ"ט(, )צד עמהן ומלאכה עסק למלך לו ויש ומתן משא בעלי בהן משנהבעלי
 שאשתך זמן כל ע"א(, )צד ומתן משא בעלי כהן משנה בעלי בהן מקרא בעלי בהן ישהקב"ה
 אדם אשרי צ"ב(. )צר ומתן משא בעלי ומהן וכו' מקרא בעלי מהן בניה באין וכו' בתיךבירכתי
 כעלי משנה כעלי מקרא בעלי ק"ב(. )צר הסחורה את וממעט הטורח ואת ישיבה אתשמרבה
 : קס"נ( )צר ומתןמשא

 מכוערים רברים אותם, קורא הוא מגונים והם הארץ בדיך אינם שהם המעשיםאמנם
 מכוערין. דרכים איתא ושם ול"ר. וכ'. י"נ צד כהוגן שלא רבה וכו' האויין שאינןודברים
 והגהתי מכוערין, ודברים מכוערין דרכין ליח הנד מכוערין, ררכים ג"כ איתא ושם ול'ז. ל"ו.וצד
 שאסן ודברים מכוערין בדרכים בעולם שטופה שהיא אומה לך אין מ' וצד ראויין,שאינן
 דברים בנימין כני בנבעת וכשעשו ניו וצד לבר. מצרים אלא ובזימה בכשפים וחשודיןראויין

 העכירה מן תם הגזל מן תם תם. איש ויעקב ארש ל"ב ובצר ראויין, שאינן ורבריםמכוערין
 מכוער, דבר מן תם שם להגיה שיש ונראה קל"ב, צר לרורותם דורש הוא וכן מכוער. רבה מןתם
 מכוער. דבר ומן העכירה ומן הגזל מן עצמך והצל ס"ז וצד כהונן. שלא מעשות הזהר סידוצר
 המצות ושאר ארץ דרך בהן שיש הארץ עמי ופ"ב סיםוצד

 מרחיקיי
 הגזל ומן העבירה מן עצמן

 טיט ושם מכוער(, דבר ומן להניה שצריך נראה נזל. ומן עבירה מן קל"ח. )ובצד מכוער דברומן
 פ"נ. צר ראויין. שאינן ובדברים מכוערין בדרכים ומלוכלכים ומשנה מקרא לידי שבאובנ"א
 שמרת לא להיך ישראל שעשו ראויין שאינן ודברים מכוערין דברים שכל וכו' שבשמיםאבי
 הקב"ה וכו' מכוערין לדרכים ופירש ולמשנה למקרא אדם שבא כיון פיז. צד וכו', קנאהלהם

 מתפלל היה ויום יום וככל וכו' כנים עשרה לו והיו וכו' א' ככהן מעשה צ'. צד וכו',מתאנה
 דרכים עושין אתם מ"מ ק'. צד מכוער. דבר ולידי עבירה לידי מהן א' יצא שלא כדיוכו'

 ומדבר ומנזל מעכירה עצמכם בדלו ושם. וכו'. דרכים עושין הן מ"מ קיא ושם וכו',מכוערין
 כיצד ירחקוך מעשיך יקרבוך מעשיך חכמים אמרו קיד. צד כהוגן, עשית לא בני ק"ג צדמכוער.
 ומדברין שעומרין לבר ארה רשעי ק"ת, צד השכינה. מאצל אותו מרחיקין וכו' דרכים אדםעשה
 עכירה לידי יבא שלא כעצמו יודע תורה דברי בארם בו יש קי"א, צד ישראל, כנגד מכועריןדברים
 עכ.רה לידי מהן א' יצא שלא ביתו בני ועל בניו ועל עצמו אדם ישמור קי"ב, צד מכוער, דברולידי
 שלא ביתו בגי ועל בניו ועל אשתו על עצמו על רחמים אדם יבקש קמיו, מכוער. רברולידי
 מעש.הן שבשביל לרשעים להן אוי ק"כ, צר מכוער. דבר לידי ולא עברה לידי לא מהן א'יצא

 אפי' יכול קליו. צד קל"ב(, צד )ככפל פסיל, לידי עצמן מביאין ראויין שאינן ודבריהםמקולקלין
 ישמע שלא מכוער ומדבר ומנזל מעבירה חוץ מניין אלא וכו' מצוות מכל עכור )אביו( לואמר
 ומדבר העבירה מן עצמך והרחק קליט. צד לעיל, הבאתי וכו' הארץ עמי אלו קל"ח. צד וכו',לו

 מכם מבקש אני מה לכם חיסרתי כלום בניי לישראל, הקב"ה להם אמר כך קמ"ג. צרמכוער,
 ותהיו זה את זה אוהכין שתהיו כדי אלא מבקש איניהא

 מכבדיי
 מזה זה יריאין ותהיו זה את זה

 : לעולם פסול לירי תבואו שלא אלא מכוער דהר ולא נזל ולא עכירה לא בכם ימצאולא
 בכלל הוא מהם והטע ראויין ושאינן המכוערים הרכסים בכלל הס ונזל עבירה כיואם

 סתם כי ופרטן. לעצמן תפסן בהן. חרט שהעולם האכרים שמונה בכלל הם שהרי ארץ.דרך
 ובכלל מכות(. סוף )עיי' להן ומתאוה מחמדתן אדם של נפשו ועריות ונזל זנות. היאעבירה
 מן נעקרו מדום ואנשי הפלנה דור ואנשי המכול דור והנה הרוח. גסות היא דבריםהשמונה
 הרוח גסות אמנם ע"ד(, )צד וגבוכדנצר סנחריב פרעה וק דברים. שמונה אלו מתוךהעילם
 העולם מן נעקרין שבישראל בתים בעלי שאין ביותר, עולם של תיקונו והמחרבת המחבלתהוא

 וכו'. ומבעטין ושבעין ושותין אוכלין שישראל בזמן אימתי הרוח, נמי בשביל אלא לארץויוררין
 גסי אילו מים, עלי כארזים ק"ג(, )צר וכו' הרוח נטי בשביל אלא אינן דברים אילוכל

 עאכו"כ תורה. דברי בהן שיש שבישראל הרוח גטי שבשביל שבישראל.הרוח
 המזלזליי

 עצמן
 לארז ודומין שבהן הרוח בגסי ואפי' ד"ת בהן  ויש מבורכין שכולן כלו' קיר(. )צר תורהברברי
 כל בך פירות מוציא אינו זה ארז מה וכו' בנ"א אלו ארדם שבר ה' קול י"כ( )צד לעילכמ"ש
 מן נעקר בו שהיתה הרוח נסות בשביל וכו' אחיתופל קנם. צד בארז, משול ר"ת בו שאיןמי

 א:ש- מבול אנשי ופורט והולך העולם. מן נעקר הרוח נסות בי שיש מי כל ו"ט. קפחהעולם.
 נמות ישראל מלך שאיל וכו'. לפרעה היתה רוח נסות ונבוכדצר. סנחריב סדום אנשימנדל
 והכל שלו שהכל הקב"ה אף לב, גבה כל ה' תועבת וכו' הרוח בנסות תועבה נאמר בע"זתיעבה :אמי כולם דברים אחרי מארצם. גלו ובה בהן היתה רוה נסות וכו' ישראל בית בו, היתהרוה
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 ורביון אוכל. לא אותו לבב ורחב עינים נבה שנ' הרוח נסי את למבול יכול אין יריומעשה
 לטמיון יוצאין בתים בעלי נכסי דברים ד' בשביל רב אמר ע"ב( )כ"ט במוכה הדבריםלאילו
 וענוים כתיב בענוים אבל כולן כנגד הרוח ונסות הרוח. נסות ועל וכו' שכיר שכר כובשיעל

 וגו': ארץיירשו
 המקולקלין המעשים מניעת שהיא ארץ דרך על מתבוםם העולם שקיום אומריםבמצינו

 ומשובחות נאות במדות ההליכה והיא הגונין. ושאינן ראויין שאינן ודברים מכועריןודרכים
 בעץ הוא ישראל של קיומן אמנם הארם. מין בכל נאמרים הדברים אלו : בהן מתקייםשהעולם
 ה' שנ' לכל קרומה תורה שאומרים בנ"א של דרכן עיד( )צד אליהו אבא ואמר תורה, זוהחיים

 מקוטעין( שהדברים )עיי"ש וכו' קודמין קדושין ישראל אומר הייתי אבל דרכו, ראשיתקנני
 : נבראה ישראל בשבילשהתורה

 כפי עולם של מידורו נלנול על שנשקיף צריך התורה בעמור שאדבר קויםאולם
 ההויה מתחלת היא הראשונה שיטה שיטות, עולם של גלגולו קורא אליהו אבא : אליהושלמרו
 בראשית. ומעשה מרכבה מעשה שתים, שהיא אחת הוא זו שטה של נלנולה הארם, את ויגרשער

 והם, עולם, של בקיומו המחצב כל יסוד שהם דברים ששה כמהשבה נבראו ההו.ות כלורקדם
 של )תיקונו משיח של ושמו הנבראים( כל )הנהנת כבור וכמא ושכר( )עונש ערן וגן נההינםתורה
 כמ"ש קודמין ישראל אלה ולכל ית'(, בבוראו האדם )דביקות דנוקרש ובית יתקלקל( אםעולם
 יברא איך המיעצת היא והתורה למה. תורה ישראל אין ואם למי. צורך הוא שהתורהלעיל.
 למעלה כבוד וכסא השרת מלאכי אופנים סרובים המרכבה. והנה קים(, )צד התחתוןהעולם
 ו:כראו בראשית מעשה והתחילה )שם(. העלוטים השמים בשמי והקב"ה מהן למעלה וספירמהן
 כבור ככסא והוקבעו שקרמו המרכבה הויות ונרחפו t(DW) אחת ככת צבאם וכל וארץשמים
 ופני שור פני אריה פני אדם פני ועוף. ח.ה בהמה ארם בעולמו הקב"ה שברא מרותמארבע
 קורם אדם של פרו ומאור )קם'א(, כרוב לפני שור פני נשתנה העגל כשנעשה כך ולאחרנשר.
 הבא. העולם כחיי האדם חיי היו ארה"ר חטא ואלמלא הכרובים. פני כמאור היה מנ"עשנורש
 ובו ארץ דרך במדות תלוי היה הארם מין וקיום התוהו עולם ונתהווה מנ"ע נורש כשחטאאבל
 אותה והיתה המבול עליהן והביא ארץ בדרך הארם כני וקלקלו המבול, דור עד אחתשטה
 פקי לא נח ער מגיע האדם שנורש מעת הללו דורות ובעשרה קם"ב(, )צד האבל במרתשעה
 והאריכו ק'צ(. )צר בה ימשל שהוא האשה אל שנאמר מה רק אדה"ר של חטאו כלעליהם
 פ'(, )צר עשו ולא ארץ. דרך ממדת שהיא זה. עם זה חסרים גמילות יעשו אם לבורקןשנים

 היה ולא פ"א(, )צד ולכלכלו ולפרנסו לזונו צריכין היו שלא טוב יום עשאוהו אדה"ר בו שמתויום
 וגילוי וגזל חמס לידי וירדו הטובה מרוב שבעטו ער הפורענות מדת ולא מלכות אימת לאלהם
 : ק"צ( )צד לבוש בלא ערומים מהלבין והיו ארץ דרך שום בהם היה ולא דמים, ושפיכותעריות

 התורה ימי התוהו ימי בסוף השטה באותה ונתגלגלו אחת שיטה מנשה של דורו וער המבולמן

 מנח דורות כעשרה : לישראל שניתנו הטובות כל בחורבו מנשה שגרם ער והמלכותוהכהונה
 לשון עשאן אלא כן עשה לא והוא לשון לשבעים לחלקם הקב"ה של בדעתו היה אברהםוער
 עמד נח ד'(. אות במ"ע ועיי' ק"צ )צר אותם והפיץ כולו העולם כל את להחריב וביקשואחד
 :ביאים שבעה הקב"ה והעמיד נח, בני תורת לו ציתנה וקע"ד( פ' )צד שנה ק"כ ברביםומיחה
 מאות ד' נתנבא שם שלימה, תורה וליחן התוהו עולם את לבטל בדעתו שהיה ליה(. )צרלאו"ה
 וכו' התימני אליפז ואחריו וקע"ד(. קמ"א קכ"ז )צר ממנו קיבלו ולא התורה את שיקבלושנה

 אותו גילה שלא בעולם דבר הקב.ה הניח ולא שבכולם האחרון בעור כן בלעם עוץ. מארץואיוב
 מעולם צדקה לידי בא ולא טובה דרך בו :מצאה ולא בה וקלקל וקצ"א( קמ"ב )צדלבלעם
 של בשכרו לעולם אברהם והביא הקב.ה וגלגל בתוהו, העולם ונשאר לה"ר, לירי באאלא
 שמים כבור על עצמו ומסר קע"ד(, )צד שבעולם ע"1 כל ופיגר אברהם עמד קיש( )צרשם

 של אלפים ב' בימיו וכלו ביצ"הר, ושלא בצער שלא לחיים וזכה כ"ז(, )צד כשדים באורלמיתה
 תורה דברי ממנו האומות ששמעו וכיון ע.א(, ט' ע"ז )עיי' תורה של אלפים ב' והתחילותוהו

 כשקיבלו אבל מעייך, כאמת לבבתזני :אמר ועליו שנה. ע"ה בעולם ומלך עליהםהמשיכוחו
 שתיראה ככלה והיו תורה של חבילות ולחבילות גדולות מצוות לירי באו התורה אתישראל
 וכש(. כ"ח )צד וב:כם.ם בעישר ובהשכל בדעה בבינה בחכמה אברהם ונתברך עיניה.בשתי
 משנה מקרא לו היו כבר ויעקב )שם( השכינה כנפי תחת ומכניסן הבריות שני על מפקחוהיה
 החורה את אבינו יעקב וקיים )שם( מה בעל ותורה בכתב תורה כלו' והנדוש הלכותמדרש
 הטובים מעשיהם בשביל והעו"הב העו'הז ויעקב יצחק אברהם וקנו ק"פ(. )צד שתנתןקודם
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 כהוגן שלא אברהם שאמר קל דבר ועל קס"ט(, )צד בצדקה ונשתבחו וקכ"ז( )שם תורהותלמור
 אלא ממצרים ישראל את והוציא הקב"ה גלגל ולא וקע"ד( ס"ה )צר למצרים שירדו לבניונרם

 כולם שהיו היו, דרך תמימי במצרים ישראל כשהיו : קל"ח( )צר ולאה רחל רבקה שרהבשביל
 יצחק אברהם ברית כלבבם וישמרו זה, עם זה חסדים גמילות שיעשו ברית וכרתו אחתאגורה
 ומשיאק בניהם, את מלק והיו מצרים, לשון וילמדו אב.הם יעקב בית לשון יניחו ושלאויעקב.
 כביאים ותורה וכיד(, קכ,ג )צר הנזירות עליהם תקפו כי אף ולבנותיהם לבניהם משתהועושים
 המילה את ביטלו יצחק שמת כיון עשו של ,רעו אכל 0"1(, אות במ"ע ועיי' קכ"ד )צר עמהןהיו

 אד"הר של מכתיו נכתרו ונשמע נעשה ואמרו התורה את ישראל כשקיבלו : קכ"ה( )צדמבשרם
 ועתיר מהם. ונטלום חבלה מלאכי ריבוא ק"כ ירדו העגל במעשה שמרחו וכשעה החטא(.)קורם
 גזירה עליהם ונגזרה קע"ט(, )צר ולעוה"ב המשיח לימות ישראל של כתריהן כל להחזירהקב"ה
 שאין ומתוך הרחק מתוך הטירוף ומתוך הטלטול מתוך השעבוד ומתוך הצער מתוךשילמדו
 המשיח לימות לישראל שכרן לשלם הקב"ה עתיד שנצטערו הצער אותו ובשכר מזונות.להם
 עניות שמתוך עניות, אלא לישראל להן טובה מרה הקיבה מצא ולא ופו"פ(. )קהו ומבופלכפול
 ה' את ירותקהם

 ועושיי
 וכשבא קער(, שד לו יפה שעניות עם ונעשו קפ"א(. )צד וצדקות חסר

 גדולים השרת ממלאכי ישראל גדולים וכו'. בתורה ועסוקין קהלין קהלין שיושבין מצאןבלעם
 : קט"ז( )צר בעולם שברא יריו מעשה ומכל העולם באי מכל הן נדולים תורה ברבריהן

 כדעתו שהיתה ועיה"כ. המשיח ימות מדת לירי מיד באין היו בעגל חטאוואילמלא
 עולמים. ולעולמי לעולם וקיימים חיים יהו התורה את שיקבלו ומלכות אומה שכל הקב"השל
 בהם שולט המות מלאך שאין הירות. אלא חרות תיקרי אל הלוחות על חרות וגו' והלוחותשנ'
 אכן מעשיכם חבלתם וגו' אתם אלהים אמרתי אני שנ' המות מלאך עליהן בא שעבדו ומע"זוכו'.
 השטן הוא היצה"ר שהוא בהן, שולט היצה"ר היה לא כן וכמו קע"ט( )צד וגו' תמותוןכארם
 חיים שיהיו אמרו וענין : חורין בן אינו בו שולט שיצה"ר ומי ע"א(, ט"ז )ב"ב המות מלאךהוא

 ויחזרו בהן. שולט המות מלאך יהא שלא אלא כלל, לעפרן יחזרו שלא אינו וכו'.וקיימים
 אליהו אבא אמר שכך וחיים. חו,רין הן לעפרן ומשיחורו נשיקה. מיתת שקראוה במיתהלעפרן
 יורד כרייה כל אין למ.תה אדם בני :קבצו לא שאלמלי וארץ שמים עלי אני מעיד קע"ה()צד
 לבית :פטר ביתו כני ועל בניו על אשתו עם הוא ושמח וישתה שיאכל מתוך אלא צערלידי

 באין בוא וא.ן ארם, ב:. של דרכיהם מתוך אלא הרקבה לידי כאין ותבואה פירות ואיןעולמו,
 דרכיהם. מתוך אלא ימיהם בחצי כהית כהא של עיניהם ואין דרכיהם, מפני אלא כזשהלירי
 דרכיהם, מתוך אלא בזיבה מיטמאית הנשים ואין דרכיהם. מתוך אלא כנגעים מיטמאין בנ"אואין
 ולמד צא ינו'. כראה תהו לא כוננה הוא ועושה הארץ יוצר וגו' השמים בורא ה' אמר כהש:'

 ולרכזים כלים בו ולהכניע פירות בו להבנים מנת על אלא בית בונה ארם כלום ארץ,מדרך
 דרך מתוך אותן דנין נידונין, דרכיהן מתוך אדם בני כך אף האור, את בו להצית או כספים,בו
 הרעות תצא לא עליון מפי קעו(. )צר שם ואמר וכו', לקראתם הבא מיום להצילם כשכילארץ

 יוצאה אצה הטובה כן אמור אלא מלשיו. יוצאות טובות מירות והלא כן לומר אפשרוהטוב,
 וטין רעה: כלפי והרעה טועה כלפי טובה אלא טובה. לעושה יוצאה אינה והרעה רעהלעישה
 כנים לו ויהיו אשה ונושא וישתה יאכל אלא הגופים, מתענוגי :מזע אדם שיהא אינו יצה"רביטול
 השם. כחפץ וכתבונתו בחכמתו הכל שיעשה כלו' שמ.ם. לשם והכל וישמרה האדמה אתויעכר
 להשתעבד יצבו את וכוף בתפלה שאמרו וזהו ית'. לשם לבו משעכר הוא יעשה אשרובכל
 והיא שכו, הרע כיטול אלא היצר ביטול אינו היצה"ר וביטול וה:חש(, בפ' רמב"ן )ועיי'לך
 שלא הייהן מקצת ו:עשה ולעו.הב. המשיח לימות ביצ"הר ושלא בצער שלא צדיקים שלחייהן
 הרומה וכל ול.תרו וליעבץ וליעקב ליצחק לאברהם בעו"הז לצדיקים ביצ"הר ושלאבצער
 י"ר(: )צדלהן

 כמכילתא שזינו כאן. אערכם זו פנה ולחשובת התנאים, בדברי מפורסמת היא זוושטה
 מלאך בהם ישלוט שלא מיני הר על ישראל עמרו כך תנאי על אומר יוסי רבי פיט.ריתרו
 הוא )ואולי עיי"ש ע"א ה' בער זו ברייתא ואיתנייא וגו', אתם אלהים אמרתי אזי שנ'המות

 מה וראה בוא אומר הגלילי יוסי רבי א' פי' סוף :שא ובספרי עמיה(. אליהו רגיל דהוה יוסיר'
 ירידם ומשפשטו ומצורעים זבים כרם היו לא בעבירה ידיהם פשטו שלא שעד קשה. עכירהכח

 רכה ובבמרבר פייח רכה בייקרא הענין האגדה כעלי והרחיבו .מצורעים. זכים בהם היובעבירה
 שהיא וגו'. תלכו בחוקותי אם בפ' היא זה ותנאי ריה.ג(. היינו מתם יוסי ו-' היינו )ואולי עיי"שפיז

 כמ"ג עיי.ש פ"נ דבהדש מס' כמכילתא ישמעאל ר' כרעת העם כאצי מיטה שקרא הבריתממפר
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 אלא עכשו עושה שהיא בררך לא יבולה הארץ ונתנה בחוקותיי בפ' בתוש פירשו וע"כ ח'.אות
 על המקראות שם פירשו ואת"כ מקראות, אינך שם פירשו וכן וכו' אדה"ר כימי שעשתהכררך
 מן )ואין בכס, בואם איני שוב אתכם גואל משאני אתכם נפשי הנעל ולא שם ואמרוהעתיד,
 אלו שכל והענין שם(, הפרשה כל על ע.ניו את הקורא ישים אמנם כולם. להעתיקםהצורך

 הפסירום. בעבירה ידיהם שפשטו לפי אלא תורה, מתן לאחר מיד לבא ראויין היוההבטחות
 כאדה'ר להיות ושבו החטא קודם אדה"ר בו שהיה ממדרגה נפלו בעגל שחטאוכיו, : מפורסמים הדברים אותן שהיו למידין אנו הסתמית רתו"כ ומברייתא המשיה. לימות להםויגיעו
 העולם שב ולא אברהם מימות תורה אלפים בי  שנגזרו לתורה זכו שכבר אלא החטא.אחר
 לעיל לצדיקים שיהיה סמה מקצת צדיקים וזכו זו, בשטה מתגלגלין  הדברים והבלתהו.
 כתינוקות הן הרי אמר וכו' ביוד למלך דומין ישראל היו למה השופטים שפוט בימי וכו'(, י"ר)צר
 מיד וגאלן תשובה ועשו וחזרו למלכות וממרן במעשיהן מרחו לאילו, אעשה מה רבן ביתשל
 השופטים. שפוט זמן על אליהו אבא דורש :"ט( )צד פי"א ער מ"ו( )צר פיז ומן נ"ה(,)צד
 המשכן ועשייתם נסיני עמידתם ועל למדבר ממצרים ישראל יציאת ועל משה על מדברבפי"ז
 האריך לפיכך באהבה, שמים מלכות ישראל עליהן קיבלו נון בן יהושע ובימי במדבר.והיותם
 ביראה. שמים מלכות ישראל עליהן קיבלו הנביא שמיאל בימי שנה, מאות נ' מהן פניו אתהקב"ה
 עני את ה' ראה יואש בן ירבעם בימי לאמתן, שמים יראי ישראל היו הנביא אליהובימי

 בימי הנביא. עמום על להב קבל שלא מפני אלא היה ע"ז עובד ירבעם והלא וגו'.ישראל
 דברשעתיד שכרן ואגדות. בהלכות במדרש במשנה במקרא עסוקין ישראלחזקיהוהיו
 ומדבר מפיח(. ער פ"נ צד מן )והוא וכו' נחמה להן וקבע ולדורו לחזקיה נעשה בסוףלהיות
 בן ישעיה ועל הנביאים מניןעל

~laa 
 שמשיה ישראל מלך ולדוד ופינ(, פ"כ )צד כפרט ונבואתו

 ואבירם דתן בחטאם. שכלו יחידים על מסבר הוא וכן וי"ג(. וח' ז' )צד וג' פ"ב ייהד ממנויצא
 כא שכרו לפי ואחר אחד שכל ויסד ק"מ(, עד ק,1 )צר הכרמלי ונבל ואחיתופל. האדומידואג

 חזקיה שמואל, אלקנה בשכר במצות, אותם וחינך זכות לכף ישראל את הכריע אלקנהבעולם.
 לו נתנו העליונים סוד וגילה ארון לו הראה ועי"כ השלחן על הגוי עם ואכל עליו רעתונבהה
 וכו'. שם של בשכר אל4 לעולם אברהם והביא הקב"ה גילגל לא ומ"ח(, מ"ז )צד בנומנשה
 והביא הקב.ה גלגל לא וכו'. יפת של בשכרו אלא לעולם יון מלכות והביא הקב"ה גלגלולא

 אלא לעולם מדי מלכות והביא הקב"ה גלגל לא וכו'. עשו של בשכרו אלא לעולם רומימלכות
 וכו'. אשור של בשכרו אלא בעולם מנחריב את והביא הקב"ה גלגל לא וכו', כורש שלבשכרו
 והביא הקכ'ה גלגל לא וכו', מרודך של בשכרו אלא לעולם נבוכדנצר והביא הקב"ה גלגללא
 הת.מני אליפז שכר מום.ף ושם וקכ.ה. וכו' קי"ד )צד וכו' אגג של בשכרו אלא לעולםהמן
 מה שכרו, לו נותנין עכרה העובר וכל שכרו לו נות:ין מצוה העושה כל נבט(. בן ירבעםושכר
 על שעברו וחוה אדם של שכרן מה העולם, כל את וקלקל שעמד הקרמוני נחש שלשכרו
 אביו. אחי על מתאבל שהיה למך של שכרו ומה אחיו. הכל את שהרג קין של שכרו מההציווי.
 וחם ויפת שם של שכרן ומה וכו', שנה ק"מ אותן כל כרבים ומיחה שעמד נח של שכרוומה
 יצחק של שכרו אביו, את וקבר שעמר ישמעאל של שכרו ומה וכו'. אכרהם של ושכרווכו'
 שכרן להן נתנו יפות פנים בסבר עשו בני את שקיבלו שעיר בני וכו'. עשו של שכרווכו',
 שמחה תחלתן רשעים ויעקב. יצחק אברהם שמחה. וסופן מריבה תחלתן צדיקים קע"ת(,)צד
 גסות מפני שכלו אלו הזכרתי ומבר וקצ"ב(, קצ"א )צד ונבוכדנצר מנחריב פרעה מריבה,וסופן
 ד' נתנבאו יהורה מלך עוזיהו בימי ונ"ט(. קנ"ח )צד ביניהן ישראל מלך ושאול בהן שהיתהרוח

 דברי עשויים היו יהודה מלך אחז בימי קפ"ו(, )צד וכו' שבכולם זקן בארי בן והושעזקנים
 הארץ נלכדה אלה בן הושע כימי )קפ"ז(, וכו' התורה את וחתם עמד הם פדגוגים כאילותורה
 והעמידו פנים ארבעה של צלם ועשה שעמד יהודה סלך חזקיהו בן משה כימי )קשח(.וכו'

 שהתחילה השטה פסקה 1ב1 יעלו. לא שנפלו ממקום מנשה של דורו על אמרו t(QW) וכו'כהיכל
 וקם"ג(: קס"ב )צד המבולמן

 מלך צדקיהו בימי f(QW) אחת שיטה האחרון בית שזבנה ועד מגנטה ודלמדורך 1
 בצש- התורה עושה שהוא סי שכל קפ"ח(. )צר וכו' ישראל על מתנבא הנביא ירמ.הו היהיהודה
 הקב"ה מצא שלא ולפי לו, שמור והקרן לו ניתזה ארץ דרך שכר בצער המצוות אתועושה

 בצער התורה את שעושין אדםבבני
 ובוניי

 ועל התורה על עצמן ומצערין בצער, אחרון בית
 התורה על עצמן וציערו בצער, המצוות ואת התורה את ועשו אדם בזי אותן שבאו עדהמצוות.
 הדורות כל סיף עד בזיהן ולב:. ולכנ.הן להן משזה, הקב.ה להן :תן לפיכך המצותיעל
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 שבא לזה כך השיב שהרי חכמים. משנת היא משנה כאן כאמרו והכוונה וקע"ג(: קע"ב)צר
 מקרא והלא והשיכו סיני. מהר לנו ניתן לא משנה מיני מהר לנו ניתן מקרא ואמר מינותבדרך
 החיטין מן שנאפה כפת היא והמשנה וכפשתן r't'"a היא והמקרא נאמרו, הגפורה מפיומשנה
 חכמים משנת בתוך אמצאך אם לו אמר ואח"כ עליו. פרוסה והיא הפשתן מן שנעשהוכמפה
 אלו לנו יש וכי ה:הנין, וברכת התורה וקריאת התפלות סידורי מענין והשיבו בראין, דבריךיעשו
 חכמים משנת ,וכלפי בם ונוהג בהן מחזיק ואתה הכמים, משנת מתוך אלא אינן והלא סינימהר
 כשהיו אבל קצה( קטועה והלשון אכר. )צד כצער האחרון בית כשכנו בה שזכו לואמר

 ; ליריאיו ה' סוד שג' לישראל נלאו שלא בעולם דכא הקב"ה הנ.ח לא בצער אחרון בית , . .מהלבין
 הם שבד"א ארץ, דרך על מוסף התורה על :תכוססו שישראל אומריםנמצינו

 אם כי שבתורה המצוות לימוד זה ואין נתורה, נתייהדו ולעצמם כולו. האדם מין עםמשותפים
 שעשי.ת כצער, המצוות את ועושה בצער התורה עושה שהוא שאמר, וכמו עצמה. כתורההעסק
 את להכין כדי מהכתובים. הדבר את לבאר אני ורואה לחוד: המצוות ועשיית לחורהתורה
 ואהבת משפט עשות אם כי ממך דורש ה' ומה טוב מה אדם לך הגיד אמר מיכה החכמים,דברי
 השכל המתהלל יתהלל כזאת אם כי אמר וירמיהו ח'(, ו' )מיכה אלהיך ה' עם לכת והצנעחסר
 כ"ג(. ט' )ירמיה ה' נאם הפצתי באלה כי בארץ וצדקה משפט חסד עשה ה' אני כי אותיוידע
 אשר האיש אשרי א' כמזמור האחרון. בבית נתיסדו ספק בלי אשר יתמי, כמזמורי נמצא זהוכלפי
 בתורת אם כי סיים, ולא ישב, לא לצים ובמושב עמד לא חטאים וכדרך רשעים בעצת הלךלא
 אם כי סיים, אמנם ישב, וצדקה משפט חסד עושי ובמושב יעמוד, צדיקים וכאורח יהלוךה'

 היותר למעלה ולילה יומם כתורה ההגיון עשה והנה ולילה. יומם יהגה ובתורתו חפצו ה'בתורת
 עיני גל בתורה. העמק מעלת על המורים פסוקים אפי תמניא במזמור נמצא כן וכמונכבדת.
 כיוצא ועור באמרתך. לשיח אשמורות עיני קרמו ftnn~w היא היום כל תורתך אהבתי מהכעניי. אבדתי אז שעשעי תורתך לולי וכטף, זהב מאלפי פיך תורת לי טוב מתורתך, נפלאותואביסה
 ושנו הטובים, המעשים כל כנגר תורה תלמוד לעשות ישראל חכמי תפסו הדרך ובזהבאלה.
 בתורה, עמלים ישראל שיהיו מתאוה שהמקום מלמד תלכו בחוקותי אם בחוקותי, רישבתרכ
 ולשמר להם זה לכבה והיה יתן מי ובה"א ומסיים, הדבר. להסמיך רבות מקראות לזהומביא
 בתורה עמלים שיהיו מתאוה שהמקום מלמר לעילם ולכניהם להם יטב למען הימיםכל

 ואת אומר כשהוא המצותי אלו יכול תלכו בחוקתי אם שנו. ואח"כ זו(, ראיה אפרש)ולהלן
 להיות תלכו בחוקותי אם מקיים אזי מה הא אמורות, מצית הרי אותם ועשיתם תשמרומצותי
 כל את תעשו ולא אומר וכשהוא המצות אלו יכול לי תשמעו לא אם וכהב בתורה,עמלים
 בתורה. עמלים להיות לי תשמעו לא אם נאמר למה א"כ אמורות, מצות הרי האלההמצות
 אם פירשו והנה בפיך, שונה שתהא זכור. בהם שנאמר המקראות כל שם דורש הואואח"כ

 המדרשות אלו החוקים אלה נ"ט פי' ראה ובספרי התוכחה סוף בתו"כ ששנו כמובחקותי.
 כל את מעשה, זו ועשיתם משנה. זו ושמרתם, ניח פי' שם ואמרו למכילתא(. במבוא)כמ"ש
 המצוה כל את תשמרון שמור אם כי אמקרא מ.ח פי' עקב כפ' שם ופי' המדרשות, אלוהחקים
 להזהר צריך אדם יהא כך תאבד שלא בסלעי להזהר צריך שאדם שכשם המחוב מגירהזאת.

 שהוא לפי נאמר, למה מצותי, אל תשמעו שמוע אם והיה מ"א פי' ושם וכו', יאבד שלאבתלמודו
 במעשה שנתחייבו עד בתלמוד נתחייבו שלא אני שומע לעשותם. ושמרתם אותם ולמדחםאומר

 ולמדתם ומתיל וכו' בתלמוד נתחייבו שמיר הכתוב מגיד וכו' ת"ל המעשה( לידע)שעיקרו
 וכן במעשה, תלוי תלמוד ואין בתלמור תלוי שהמעשה הכתוב מגיד לעשותם, ושמרתםאותם
 ומזה במעשה, תלוי אינו התלמוד והנה עיי"ש, וכו'. המעשה מן יותר התלמוד על שענשמצינו

 דמיון בו. חייבות הנשים שאף וודאי במעשה התלוי התלמוד אכל פטורות, נשיםהתלמוד
 ישראל לכל הוא בהם התלמוד אבל הבית, בזמן לכהנים מעשה הם הקרבנות תורת כללדבר
 אינן ואט הבית. וכזמן כארץ תלו.ות מצות שהרבה שאף אומרים נמצינו הבית. בזמן שלאואף

 למען וגו' לכבת והיה יתן מי פירשו וע"כ לעולם. נוהג הוא שלהם התלמוד מ"מ לעולם.נוהגות
 ואמרו לעולם. הוא שזה בתורה. עמלים שיהיו מתאוה שהמקום לעולם. ולכניהם להםיטב

 נמאסו ולא נגעלו שלא להם נשתייר מה וכי לכלותם, געלתים ולא מאמתים לא שםכתוש
 משונים היו לא להם שנשתיירה ס"ת ואלולא מהם. ניטלו להם שנתנו טובות מתנות כלוהלא
 יפה ואמרו הלימוד. הוא בתורה שהעיקר תורה, ד תלמו השם הכל יסדו ומזה וכו': כלוםמארה
 אל הרבה תורה למדת אם מ.ח( )שם אמר וריבד מ"ב(, פ"ב )אבות ד"א עם תורהתלמוד
 בתורה. לעסוק הוא ישראל עם יצירת עיקר כי דעתו והנה נוצרה, לכך כי לעצמך טובהתחזיק
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 כי השי"ת כמאמר אברהם זרע וכשנבחר תורה, בהכרי לעסוק התורה. בביכת קבעווע"כ
 וגו' ומשפט צדקה לעשות ה' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למעןירעתיו

 השמירה וזו השמירה. על צוואתו אם כי ה', בררך ללכת יצוה אומר אינו י"ס(. י"ח)בראשית
 ה' כהני ולהקרא כהנים לממלכת נבחרו זו ולתכלית ה'. ררך בתורת העסק כלו' משנה,הוא

 תהיה ומה הישראלית אומה נבחרה תכלית לאיזו השאלה על התשובה מעתה אלהינו,ומשרתי
 וזהו ה' דרך שומרים הם שע"כ תורה בדברי ולעסוק להגות ,ה על התשובה איץ. עלימגמתה
 מין כל של קיומו הוא ארץ דרך עמוד שאם במדרו, אליהו אבא הרחיב אלו ודבריםכהונתם,
 עץ להם והוא הישראלית אומה של קיומה הוא התורה עמוד הישראלית, אומה ובכללםהאדם
 והזיל בתוכנו. נטע עולם וחיי אמת תורת לנו נתן אשר התורה בברכת שאמרו וכמוההיים,

 לספר המשילו וישראל ולאנך טובה ולאבן למרגליות האומות המשילו ע.ב( ח' )ע"זבמליצתם
 : תורה לתפר ואנך לאנך טובה ואבן טובה לאכן כסים ייעשה מרגלית שם ואמרותורה.

 המדרש בבית לישב הקב.ה עתיר אליהו, אבא של סררו והולד סובב זה קוטבועל
 עמו עשיתי וכך תורה עשה כך פלוני דור כניי להם ואומר לפניו, יושבין עגלם וצדיק.שלו
 בחוכמתך לנו עשית אבל ד'(. )צד וכו' צדקה עמו עשיתי וכך תורה עשה כך פלוני ואדםצדקה

 טובה, עליו קנסתי כך תורה כך עשה פלוני דור והידעתנו. ורעת במועצות שלישיםובתבנתך
 עליו קנסתי וכך רעה עשה כך פלוני ודור טובה, עליו קנסתי וכך תורה עשה כך פלוניואדם
 ועוסק רבו בבית תינוק שאפי' שלי ככור בכסא אני נשבע קטר(. )צד וכו' פלוני ואדםמיתה.
 שיהא מלבד ואמר י"ג(. )צד העבירה מן שמור שיהא בלבד לפני מונח שכרו לשמיבתורה
 בבל של בנולה ישראל שכולה גדולה בעיר שמצא שספר, מה כלפי היא העכירה, מןשמור
 והיה התלמידים. וכל וכניו ואשתו הרב ומת לפניו, נערים מאתים שישכו אחר תעוקותמלמד
 עליהן, ומתאנחבוכה

 ע-
 אבכה לא דבריו, את וכשהשיב בוכה, אתה מ"מ ושאלו א' מלאך שבא

 אתה יפה לו אמר היו. כלא להן הלכו ועכשיו ומשנה מקרא לידי שבאו אילו על אתאנחולא
 ומוציאין עצמן את ומקלקלין ראויין שאינן ודברים מכוערין דרכים עושין הן מ"מ ומתאנח,בוכה
 בתורה שעוסק חכם תלמיד כל אלא עמו( פניו מאור )נכנס בלבד משה לא קיא(. )צד הנםש"ז

 י"ח(. )צד עולמים ולעולמי לעולם הוא בחיים אלא מת לא עדיין ומת. זקנותו ועדמקטנותי
 חרב לא צריך אין שמים ככור להרגות בשביל תמיד יום בכל כתורה שעוסק ת.ח כל אמרומכן
 לו עומדין ומה.ש בעצמו משמרו שהקב"ה שומר לו ש.היה דבר כל ולא רומח ולא חניתולא
 ומקרא ד"א באדם בו יש אמרו מכן י"ס(. )צד וכו' אותו ומשמרין כולן ביד והרבות סביבסביב
בלבד

 מוסריי
 וכויי לשמרו מלאכים ב' לו מוסרין תנ"וכ אדם קרא וכו'. לשמרו אהד מלאך לו

 משלו בעצמו. משמרו הקב"ה ת"ח ושימש ואגדות הלכות מדרש משזה ושזה תנ"וכ אדםקרא
 עשה וכו' לאמתו תורה דברי בו שיש מי ומשמר יושב שהקב"ה לפי וכפיל, ק'(, )צד וכו',משל
 מלאכים לו מוסרין תנ"וכ ארם קרא וכו' לשמרו א' מלאך לו שמרין טובית שלש שתיםאדם
 במה קצת( בשינוי נכפל והגה קניה. )צד וכו' משל משלו וכו' אדם קרא אבל לשמרושנים

 לבית או הכנסת לבית ומעריבין משכימין שהן ארם בבני האומות מבין ישראל את מושיעהקב"ה
 על תורה דברי שמחדש מי אשרי נ'(. )צד וכו' תמיר יום בכל תירה כאכרי ועסוקיןהמדרש

 שלך שלי הגדול המדרש בית בני הקב"ה לו ואומר השמים מן אותו שמשמיעין כמי דומהפיו,
 של א' זוג ביניהן ויש למלחמה ויצאו שנתקבצו מישראל אלף ארבעים נ.ה(, )צד וכו'הוא

 ישראל על מרובה ששמחתו ב"ה המקום כרוך )שם(, בירן מסרם שהוא דומה חכמיםתלמירי
 וכו' לעולם מהן שמחה תורה כך גה ושמחין בעו"הז התורה את עושין שישראל שכשםלעולם,

 אבות עון פוקד שנ' דורות ארבעה עד מיתה עליו וקנסו הרבה עבירות שעכר אדם כ"כ(.)צד
 נגזרו אפי' חכמים ושימש ואגדות הלכות מדרש משגה ושנה תנ"וכ וקרא תשובה ועשה והזרוגו'
 דבר אין גדית ועוטקין בדרך שמהלכין בנ"א שני f(tw) הימנו מעכירן הקב"ה גזירות מאהעליו
 געו"הז ביצ'הר ושלא בצער שלא לחיים יעבץ זכה מה ומפגי כ"ג(. )צר בהן לשלוט יכולרע
 לשם ברבים תורה ומלמד ישראל בכל מחזר שהיה מפני לעיל. לצדיקים ליחן שעתידסמה
 חיים לפניו נותן הוא כאילו א' דבר או א' הלכה או א' פסוק הגירו את המלמר וכלשמים.
 קורא וכו', המקום מלפני תורה ישאל ואה,כ טובים מעשים אדם יעשה אמרו מיכן ל'(. )צדוכו'
 מי של לשמו ויקרש וירומם ויגדל וישכח ויברך כידו ישמרם בהם להשיב ויודע תנ"וכאדם
 ולא אדם קרא ל"א(. )צד הלכות ששונה למי לומר צריך ואינו הקב"ה. העולם והיהשאמר
 דומה חכמים שימש ולא ושנה קרא עומד. בחוץ עדיין קרא ולא שנה עומר. כחוץ עדייןשנה
 אפי' חכמים ושימש ואגדות הלכות מדרש ושנה תנ"וכ ארם קרא אבל וכו' משו שנעלמיכמי
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 צבאות לה' ער יובל הדוש בעת ל"ז(. )צר לעולם בשמחה הוא הרי עליך נהרג אפ" עליךמת
 ביררה ולא טחנה חטים. של חרפה לפסו דורון עבדו שהביא בגוד למלך להוד משל משלוונו'.
 ה"ז סולת ממנה הוציא ולא וטחנה ביררה מגונה, דבר ה"ז פחנה היא ביררה מנונה. דברדרז
 בעו"הז דומין ת"ח כך שלימה. מדה ה"ז סולת ממנה והוציא וטחנה ביררה אבל בינונית,מירה
 ושנה קרא גניי. של דבר ה"ז קרא ולא שנה גניי. של דבר ה"ז שנה ולא אדם קרא תורה,בדברי
 ואגרות הלכות מדרש משנה ושנה תנ"וכ אדם קרא אבל בינונית, מדה היא זו ת"ח שימשולא

 ואינו שמים לשם לישראל ברבים תורה המלמר כל ד"א(, )צר שלימה מדה היא זו ת"חושימש
 מתוך כאחת. משנן שהוא ומשנה כאחת מקראן שהוא מקרא אלא ולעני, לעשיר פרםנושא
 צדיקים ג' עם חלקו ונותן והשכל ודיעה ובינה חכמה רוח בו ונותן עליו מרחם הקב"הכך

 אדם יהא מהן. יותר גדול שכר לך שאין תורה דברי ארם ירבה סיג(. )צד ויעקב יצחקאברהם
 שהכל ואע"פי הפסוק את ארם ישאל וכו'. בירו חכמתו שתרבה כרי המדרש בבית ומשיבשואל

 תורה של לגופה עצמו אדם יכניס עליו. משחקק שהכל ואע"פי ההלכה ואת עליו.משחקין
 אין בעו"הז אדם שעושה מצוות שכל לפי ומ"ר(, סיג )צד וכו' כלום כהלכה בקי שאינואעפי'
 הנזקק וכל סופו. ועד העולם מסוף מאירה תורה אבל בלבד. הנר כאור אלא להאיר כחמהם

 ארם ילמר אל ט"ז(, )צד שכשמים אביו רצון עשה כאילו עליו מעלין ולתלמידיהןלחכמים
 הקב"ה אמר ס"ז(, )צר וגו', ימלל מי שנ' ומדרש משנה ושנה תנ"וכ קרא אא"כ כרכיםתורה
 מן עצמך והצל תורה. ותלמוד טובים מעשים עשה האדמה פני על שנחתיך מיום בנילאדם,
 מדרש משנה ושנה והזקין כילדותו תרוכ ארם קרא )שם(. מכוער דבר ומן העבירה ומןהנזל

 ד"א ונו'. נעים ומה סוכ מה הנה אומר הוא עליהן חביריו עם ושונה ואגרות )ותלמוד(הלכות
 זה עם זה ושות.ן ואוכלין זה עם זה ושונין זה עם זה וקוראין א' בבית אחין שני ונו' טוב מההנה

i'nbw1בניי לישראל הקב"ה להם אמר וכך סיח(, )צד טוב. מה הנה אומר הוא עליהן בזה זה 
 טהור הטהור על לכם ואומר בעצמי בא שאני ער אותו והרבו המשנה את ושנו המקרא אתקראו
 ואת השמים את עלי אני מעיר )שם(. במקומו הטהור ועל במקומו הטמא על טמא הטמאועל
 וכו'. בעולם שברא ידיו מעשה ולכל העולם באי לכל מזונות בירו ומחלק הקב"ה שיושבהארץ
 ומשנה מקרא לידי אדם שבא כיון תורה, כדברי בעו"הז דומין ישראל בית כך וכו'. למלךמשל

 עולמו לבית שיכנס עד אותו ומכלכלין ומפרנסין זנין שהן הטוב ומעשה שמים יראת מהןומלמד
 שברא ידיו מעשה ומכל העולם באי מכל יותר תורה דברי הקב"ה על הביבין מה מפני ע'(.)צר

 לחיי אותן ומביאין במצות אותן ומחנכין זכות לכף ישראל את שמכריעין מפני וכו'.כעולם
 את מלמד שהוא ביניהם זקן עכר לו ויש ביתו, בתוך בנים לו שיש ביוד למלך משלעו"הכ.
 הואיל תורה דברי כך וכו', ביתי בתוך לי שיש זקן עבד אלמלא אמר וכו'. נאים דרכיםבניו

 של דרכן ע"א(. )צר וכו' הקב"ה על תורה דברי עליו חכיכין לפיכך וכו'. ישראל אתומכריעין
 )שם(. וכו' קורמין קדושים ישראל אומר הייתי אבל וכו' לכל קדומה תורה שאומרים אדםכני
 משל וכו' זמן להן ניתן לא אהרון וכו' אחרון בבית וא' ראשון בבית א' ישראל נלו פעמיםשני

 משא בעלי בה, משנה. בעלי בהן מקרא, בעלי בהן יש הקב"ה לפני ישראל כך וכו' ביודלמלך
 במ"ע( )עיי,ש וכו' מאחרי חזרו להן אמר אחריו. והולכין בוכין מהן. פירש במעשיהן סרחוומתן.
 אחד פתח ולמצא מלפניו. ותפלה תחנונים ולבקש רחמים לשפוך לעשות עלינו מה ואילךמיכן
 הרבים רחמיו יתגלגלו אם מה וכו' הנביאים עבדיו ע"י לנו שפתח הפתחים מכל תורהכדביי
 שלא ארץ דרך מהן שילמדו לישראל תורה דברי שנתן ב"ה המקום כרוך ע.א(, )צד וכויעלינו
 שהדברים אף כלו' עיט, )צד לוקה בתורה שכתוב מה על העובר שבל בעולם עונותיהןירכו

 וכשעמדו עונותיהן(, ירבו שלא עליה, מלקות להתחייב תורה כדברי ניתנו ארץ מדרךאסורים
 תורת. ישראל יקבלו לא שמא ובא צופה הקב"ה היה תורה עליהן לקבל סיני הר עלאבותינו
 העושב. ומן העו"הז מן ויאבדו דיו גזר עליהן והתחתם אויה עליהן קיבלו שלא כדרךעליהן
 שמים משמי ותפארתו כבודו ממקום ירד הוא אף בשמחה שמים עול עליהן שקיבלוכיון

 הו טובים ומעשים שמים יראת מהן ולמר למשנה למקרא ארם שבא כיון פיה(, )צדהעליונים
 מה אומר כנגרו, ובא שמח הקב"ה עולמו לבית שנכנם וכיון עולמו. לבית שנכנס ער אותומלוין
 יושב הקורה ושונה וקורא עצמו לבין בינו שיושב ת'ה כל פ"ז(. וצד בן בן או כן לו יהיהאם

 בו יש זהי ננחל יש מה וגו', שפתו על יעלה הנחל ועל פיט(, )צר עמו ושונה וקוראכנגדו
 ויוצאין נמשכין והכל תורה. ותלמוד טובים ומעש.ם ואגדות, והלכות ומדרש ומשנה מקראתורה,
 ומונח מותקן והכל ומיכן מיכן הכמים ותלמירי ישראל, של מיניהן ועוכרים הנכורהמלפני

 כיון השלחן. על לפניו מסובין ביתו ובני עבדיו שהיו ביוד למלך לה"ד. משל משלולפניהם,
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 הוא אף עמד עליהם. ומתק המשתה את ושתו עליהם. ומתק המאכל את שאכלו אותםשראה
 שקראו כיון תורה, בדברי בעו"הז דומין ת"ח כך סוף. להם שאין לפניהן ציבורים ציבוריםוצבר
  ודיעה זכינה הכמה בהם ונותן עליהם מרחם הקב"ה עליהם ומתק המשנה את ושנו המקראאת

 כך מתוך בי"המד בירכתי שח"ח זמן כל צ"א(, )צד וכו' תורה ותלמוד טובים ומעשיםוהשכל
 תורה ותלמוד טובים ומעשים והשכל ודיעה ובינה חכמה בהם ונותן עליהם מרחםהקב"ה
 לחרשיו ד"א וכו', תמיד יום בכל התורה את שמחדשין תורה למחרשי יבכר, לחרשיו צ"ב(,)צר
 ויש נוים בה שיש עיר צר זה כאי תמיר. יום בכל התורה את שמככדין תורה למכבדייבכר.
 נגד שאו"ה אעפ"י המדרש ולבית הכנסת לבית ומעריבין ומשכימין ישראל של בתים עשרהבה

 אגוז גנת אל צ"נ(. )צד וגו' עז עם יכבדוך כן על שנ' מהן ויריאין אותן מבברין היוסביבותיהם
 בו יש ויאמיתו ד"ת בו שיש מישראל וחכם חכם כל כך בתים ארבעה בו יש זה אגוז מהוגו'.

 לעו"הב ובין המשיח לימות ובין בעו"ש בין בתורה העוסק כל )שם(. והשכל ריעה ובינהחכמה
 שמטפיקין רואה שאתה אדם בני אותן שכל )שם(. לבא העתידה פורענות במדת רואהאינו

ועומדיי
 לבית אדם מלוין שאין לפי להם, והולכין מחין שעה לאחר ד"ת בהם ואין במקומם

 חרב שלא תורה של פשיעה גדול כמה וראה בוא ציה(, )צד בלבד תורה דברי אלאעולמו
 ביהמ"ק חרב ולא ירושלים חרבה ולא במ"ע( )עיי' תורה של בפשעה אלא בראשונההעולם
 חרבה ולא תורה של פשעה מפני אלא עולם חרב לא צ.ו(, )צד וכוי תורה של כפשעהאלא
 פשעה מפני אלא אינן ישראל על הבאות צרות וכל תורה של פשעה מפני אלא ישראלארץ
 העכירות כל כנגד שקולה שהיא מפני תורה של פשעה הקב"ה לפני הוא ורב גדול תורה.של

 תלמידיהם ולתלמידי ולתלמידיהם בחכמים שבחר הוא כרוך המקום ברוך קם"ח(. )צדשבעולם
 מדרשות ובבתי כנסיות בכתי שיושבין וכשם לו. מודרין כה מודר שאדם במידה עליהםומקיים
 תורה דברי ומחקקין כלבכן ויריאין שמים לשם r~llw1 שמים לשם קורין להן שפנוי יוםשבכל
 כך שמים. עול עליהן ומקבלין וגו'. בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי עליהן ומקיימין פיהםעל

 בלבי שמחה נתת שנ' בטובתם שלא כרהט בעל לצדיקים שמחה להם נותן כביכולהקב"ה
 ומעדרה ומזבלה כיתו לתוך סמוכה עצים גינת לו שהיתה ביוד למלך לה"ד משל משלווגו'.

 כחורותיו, מימי לו יפין זקנותו ימי בה שיש ועץ עץ כל בזמנה זבל לה ונותן מתשוקת מיםומשקה
 וכו' בחורותיו מימי לו יפין זקנותו ימי לאמיתו תורה דברי בו שיש מישראל וחכם חכם כלכך
 יום בכל תורה ברברי והוגה יושב הפחורה את וממעט ישיבה את שמרבה אדם אשרי צ"ז(,)צר
 יום בכל מד"ת ויהגה וישב למשוי וכחמור לעול כשור עצמו ששם אדם אשרי ק"ב(. )צרתמיר
 ד"ת אלא מים ואין מים, כל על זורעי אשריכם מעיו, בתוך ותורתו עליו שורה רוה"ק מידתמיד
 כסחורה וימעט בישיבה וירבה ומדרש הלכות וישנה תנ"וכ אדם קורא כיצד, מים כל עלוכו'.
 ברבדי עצמו שמשחק אדם אשרי ח'(. )צד וכו' לשונו על ומלתו מעיו בתוך שורה רוה"קמיד
 אם אלא תורה לרבר אדם אותו זכה לא )שם(, בשדה החורשת כבהמה בהן וחורש ויושבתורה
 כבור על עצמו ומוסר בעול אותו שמכניסים הזה כשור למיתה. שמים לכבור עצמו מסרכן

 שכינה אצל אותו מקרבין מעשיו תורה ותלמוד טובים מעשים אדם עשה קכ"א(. )צד לעבדובעליו
 ידיו מעשה ולכל העולם באי לבל הם חיים הללו מים מה לכך כמים שפכי ד"א קיד(.)צר

 לעולם היים מים מה וכו'. תורה בדברי אלא מתקיימין אין וכו' ישראל בית כך בעולםשברא
 מתגדל העולם אין במים, אלא עולם של בניינו אין הללו מים מה וכו' לעולם חיים ד"תכך
 נתקיימו לא תורה ודברי ישראל אלמלא כן עומד. העולם אין מים ואילמלי במים.אלא
 מקוה תורה דברי כך וכו' הן טהרה שקוה הללו מים מה וכו' ד"א ק"ה(. )צר וכו' וארץשמים
 שמטהרת תורה של כהה גדולה כטה וראה בוא מושכותיהן. מקומות בכל לישראל הןטהרה
 אוהליך טובו מה (tfnw וכו' שכידן זרה מעכורה אפי' תשובה שעושין נזמן ישראל פושעיאת
 טמאין כשהן לתוכן בנ"א יורדין נחלים מה אלא מדרשות, בתי אצל נחלים של סינן מה וכיוגו',

 עונות מלאין כשהן לתוכן נכנסין בנ"א מדרשות בתי כך טהורים, כשהן מתוכן ועוליןוטובלין
 כלבבו יש לאמתו ד"ת בו שיש מישראל וחכם חכם כל קט"ז(. )צר טהורים כשהן מתוכןויוצאין
 זאת מי שנ' תלמוד של תשובות מיני ומאה משנה של מחשבות מאה מקרא של מחשבותמאה
 ושכן וכו' העליונים השמים משמי ירד וכו' מבורך הגדול שמו יהי שהקב"ה כשם ק"ו(. )צדונו'

 כרמים ומאה בתים מאה לאדם לו יש אפילו וכו' שעשו תורה בשביל ישראל שלכיניהם
 שבשביל תורה בו שמחדשין מקום ולכל מדרשות ולבתי כנטיות לבתי וילך הכל את יניחושרות
 שמוציאין שבישראל תינוקות מלמדי אילו נהר. עלי כגנות קי"ג(, )צד לכל זוכה אדם זהדבר
 אילו אחר דבר וכו'. שבשמים אביהם רצון לעשות ומלמדיו והשכל דיעה וכינה חכמהמלכם
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 ועומקין שלשה אפי' שנים אפי' וכו', תמיד יום בכל בתורה שעסוקין שבישראל טבוניםחבלים
 קי"ז(, )צד לקולך מקשיבים הכרים בגנים היושבת אומר הוא עליהם תמיד יום ככלבתורה
 המקום ברוך אלהיך, ה' אנכי קי"ח( )צד ובזיע ברתת וביראה באימה תורה למד אדםיהא
 קני.ן אותן וקנה בעולם שברא ידיו מעשה ומכל העולם באי מכל בישראל בהן שבחר הואברוך
 עמהן מרמר פעמים הרבים. עם מרבה כשהוא עמהן מדבר פעמים לשמו, ועברים כניםגמור

 ברבר כשהיא עמהן מדבר בהן ששמח ובשמחתו אותן שאהב באהבה היחיד. עם מדברכשהוא
 ויעקב יצחק אברהם למעשה מעשיו יגיעו מתי ואחד. אחד כל אומרים יהיו לפיכך היחיד,עם
 לגג. באתי קכ"ז(. )צד תורה ותלמוד הטובים מעשיהם בשביל אלא והעו"הב העו"הז קנושלא
 עם יערי אכלתי וכתובים, נביאים תורה זו בשמי, עם מורי אריתי ישראל, מנסת זו כלה,אחותי
 תורה שחכמי תורה ותלמוד מעיט אילו חלבי. עם ייני שתיתי ואגרות, הלכות מדרש זהדבשי.
 הוא אזי בניי לישראל. הקב"ה להן אמר כך קשט(, )צד דודים ושכרו שתו רעים אכלו להן,מצפין

 חכרי כל ובחנתי וצרפתי וחקרתי שדרשתי עד העולם שיברא קודם דורות תתק"ערשישבתי
 קורא אני היום שליש שלי. כבוד כסא על אני יושב שעה אותה ועד העולם שנברא מיוםתורהי
 את ומפתם ומכלכל וזן צדקה עושה אני היום ושליש העולם, את רן אזי היום ושלישושאה.
 שיברא קודם דורות תתק,ער שהנחתי הוא אני בעולם, שבראתי ידיי מעשה וכל העולםכל

 בכם. מדבקתי וכאתי שבארזן לשונות שבעים שהגהתי הוא אני בכם. ונדבקתי ובאתיהעולם
 ועבדים בנים אלהים אתכם וקראתי כמוני, ואפם אלהים עוד ואין ה' אני כי כי שנאמר הואאני
 ק"ל(: )צר וכו' הגדול לשמי שמכם השויתי וכו' ורעים אחים אתכם וקראתיוכו'

 של קיומן ושהיא לומדיה. ובמעלת התורה בשבח מאמרים הרבה העתקתיהנה
 היא אויה מכל בו שנתייחדו ישראל של ושכרן שם. כתוב עוד שהעתקתי מתה ויותרישראל,
 : לבא לעתיר המקווההתקוה

 לזאת אקדים רק לבא, שלעתיר בע:.:ים דעתו על שנעמוד כדי מאמרים איזהואעתיק
 אחרת באומה ימירם ולא ישנם ולא אחר בעם יחליפם שלא לעמו הקכ,ה נשבע לפיכךמאמרו,

 נשבע שעה מאותה קצ"א( )צד זוטא אליהו ובסדר קכ"ז(. )צד וגו' אפי חרון אעשה לאש:'
 שנאמר אחרת בעיר ישכינם ולא אחרת באומה .חליפם ולא אחר בעם ישנם שלא לעמוהקב"ה
 וגו': אעשהלא

 והיה שאמר מי לפג. דומה שהעו"הי לפי לבא. לעתיד גונ .ום זה יוצרו. ימים אחרדבר
 משוטטות המה ה' עיני שנ' לאמתו שעושה למי בהם ועיין פועלים ששכר הבית לבעלהעולם
 לפיכך לסעורה. לפניו מותקן הכל לאמתו עושה שאינו ואחד לאמתו שעשה אחד הארץ.ככל

 וירושלים ישראל על יד ששלחו על לגיהנם ולירד העולם מן ולהאבד לישטף אויהנתחייבו
 הקב"ה כך ישראל של ממונן לבזבז ובאין קהלין קהלין שנאספים כשם וכו' המקדש ביתוכנגד
 אשר ועל תורה בדברי שמעו לא אשר על גדולות :קמות בהם לעשות ישראל הרי עלמאספן
 הווה שהעו"הז לפי לעולם, שביעי יום זה וגו'. יוצרו ימים ד"א ה'(: )צד וכי' ישראל אתעינו
 שמטה לעשות הקב"ה עתיד כך שנים לשבע שמטה עישים שאנחנו וכשם וכו', שנה אלפיםששת
 וכו'. שכת שכולו לעולם השבת, ליום שיר מזמור ואומר וכו' שנים אלף שהוא אחד יוםלעולם

 עולמים ולעולמי לעולם מיתה בו שאין הכא העולם זה שבת ולמוצאי לעולס. שכיעי יוםזה
 ובתכונתו בחכמתו שמח ואחד אחד כל אלא מררות. ולא מכות לא עוון, ולא חט לא בוואין
 ישראל ארץ לישראל, מדות שש מנו פ"א יתרו ופ' ד' מס' בשלח )ולמכילתא ז'(. )צדוכו'

 המשיח ימות היפו דעו"הב פראה ולויה, וכהונה דוד בית ומלכות חדש ועולם הבאועולם
 ברוך המקום ברוך ל'(: אות כמ"ע כשלח פ' ועיי"ש העו"הב כאן שקרא מה היינו חדשועולם
 ובזקנותם רכים בקטנותם אלא כן, אינן ישראל של פושעיהם אבל וכו' בחכמים שבחרהוא

 י"ד(: )צד וכו' גדולה ובישיבה הגדול המדרש כבית אותן ושורפין שמעלין שכרן, כהקשים.
 מאור וכו': לפניו יושבין עולם וצדיקי שלו הנדול המדרש בבית להק"כה ישיבה לבאלעתיד
 לימות ביצ"הר ושלא בצער שלא צדיקים של חייהן ולעו"הב, המשיח לימות לצדיקיםפזים

 כבוד וכו', לעו"הב בין המשיח לימות גין להקב"ה המתים תחי.ת וכו'. הבא ולעולםהמשיח
 המשיה לימות לצדיקים ורנה שמחה ושתייה אכ.לה וכו', ולעו"הב המשיה לימות לצדיקיםועוז

 שלא חיים וט"ו(: י"ר )צד וכו' ישראל הרי על לגא לעתיד גוג ושכר ובשר דם וכו'.ולעו"הב
 עולם וצדיקי שלו הנדול המדרש בבית לישב הקב"ה עתיד כיצר. ולעוצב המשיח לימותבצער
 וכו' בתיהן צורך להן וששק ואמהותיהן ועבדיהם ובנותיהן ובניהן ונשיהן הן לפניויושבין
 ונותנים ונושאין לשיו יושכין עולם וצדיק. שלו המדרש בבית לישב הקב"ה עתיר ..ט(:)צד
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 במקומו עמא על טהור טהור ועל טמא טמא על ואומרים ובאגדות בהלכות במשנהכמקרא
 וכו', ום שלשים נידונין יש בפניהן. אותן ודנין הרשעים את מביאין ואח"כ במקומו, טהוריעל

 צדיקין r'~aw יאח"כ חודש. י"ב לגיהנם רשעים משפט במשנה רבותינו שנו דבר שלכללו
 ה.1 אדם בני אילו עולם באותו כשהיינו יבש"ע לפניו, ואומרים העולם והיה שאמר מילפני

 עשו כך אם להן. ואומר מצוות, שאר ועושין ומתפללין ק"ש וקירין לב"הכ: ומעריביןמשכימין
 רחמים. עליהן ומבקשין רשעים של עפרם על .ע.מדין צדיקים הולכין סיר אותן. ורפאולכו

 המשיה לימות צדיקים של פנים מאור ט"ו(: )צד יכו' רגליהם על מעפרן מעמידןוהקב"ה
 שנותנין ויש ראשונה, בשעה בגבורתו השמש כצאת פנים מאור לו שנותנין יש כיצר.ולעו"הב

 בשש ויש שעות, בחמש ייש שעותי בארבעה ויש שעות. בשלש לו שנותנ.ן ויש שעות, בשתילו
 שנותנין ויש חורש. בראש לבנה כמאור טים מאור לו שנותנ.ן ויש כולי, היום כל ויששעות,
 ככוכבים ויש גדולים, ככוכבים ויש לחודש. כט"ו ויש לחידש. כעשרה ויש לחורש, כחמשהלו

 שמשחרת ויש העבים, מן מטוהר שהוא בשעה הרקיע כאויר פנים מאור לו שנותנין וישקטנים.
 והמלוכלך המזוהם שכינה. פני ומקבל זוכה לטובה פצם הנישא כל הכלל זה כקדירה.פניהם
 בבי"המד יושב הקב"ה כיצד, ולעי"הב לעיל לצדיקים יעיז כבוד ט"ו(: )צד המלך כפני מסבאינו
 שרת ומלאכי בו, שיש בתורה פנים מאור לו :ותנין יא' א' לכל לפגיו, יושכין עולם וצדיקישלו

 והעינוי הצער אותו שכל ישראל של אשריהן בלבבם, ובוכין לישראל סביב מכיב להםעומדין
 כל היו שבעו"הז לפי וכו'. להם גדולה טובה אותה כל עכשיו לו הלך חלף להם שהיהוהלחץ
 דברי על מוציאין שכר מה וכי וכו', לנו ונהב כסף לישראל ואומרין .שראל. את מחרפיןאויה
 העולם מן המות מלאך ובטל המשיח ימות כשיניעו שעה לאחר עליה, מצטערין שכךתורה
 בחלקו אלהיו שה' הזה העם אשרי לטובה, גורל לו שעלה הזה העם אשיי אומרים או"ה כליהיו
 ליחן כדי המשיח לימות הנחול. שמו לקרש כדי כעו"הז להקב"ה המתים תחיית וכ"א(: כ')צד
 המשיח לימות לצדיקים ורננה ושתייה אכילה מב(: )צד וכו' לעו"הב וליראיו לאוהביושכר

 שנ' גדולה, שמחה ושמחין ושותין ואוכלין האש בתוך לצדיקים מוצעות מ.טות כיצד,ולעו"הב

 ירונו עבדי הנה וגו' ישתו עברי הנה תרעבו ואתם יאכלו עבדי הנה אלהים ה' אמר כהלכן
 צדיקי אתם וכו', כולן כראשית מעשה וכל ומזלות כוכבים ולבנה המה וארץ שמים לעיניוגו',
 שמש שמי יראי לכם וזרחה בכם נאמר מה תמיד יום בכל בתורתי רצוני לי שעשיתםעולם
 להם היא רפואה בעו"הז בעונותיהן ישראל את הקכ.ה שהרג הריגה ואף : ב"ו( )צד וגו'צדקה
 השלישי וכיזם המשיח. וימות העו"הז זה מיימים יחייגו וא' ה' אל ונשובה לכו שנ'לעו"הב
 המשיה ימות את מבקשים אתם מה או יושבים אתם מה דוד בית ; כ"ט( )צד הערהב זהיקימנו
 המשיח ימות להן ץביא האומות מבין ישראל את לפדות הקב"ה עתיר נ"נ(, )צד וכו' הגאולהואת
 במ"ע עיי.ש הכסא ב.ת וישיבת יצה"ר המות )מלאך הללו דברים שלשה ויהיו הגאולהוימות
 : פ"א( )צד לעולם מהן נטולין ט'(אות

 הם. שונים ענינים ב' הגאולה וימות המשיח דיסות מוכיחין האלו המאמריםוב'
 נצרכ.ס היו לא אם אף באפשרות היו המשיה ימות אבל המש.ח. ימות בלא הגאולה ימותשאין

 משיח של ששמו תורה, מתן אחר מיר המשיח לימות מגיעין היו בעגל חטאו שאלמלאלגאולה.
 לכר.את קדמו לא וגאולה וגלות עולמי לבריאת שקדמו דברים מששה הוא ומושנו עינוכלו'
 : העולם בא' לגלגול יסוד שאינםעולם.

 עילם וצדיקי שלו הגדול בבי"המד לישב הקב"העתיד
 יושביי

 בניי להן, ולומר לפניו
 חי אני מה כמותכם. ואני כמותי אתם עלי, ש:הרגתם הוא אזי עלי, למיתה שנמסרתם הואאני

 ; 'ח( ם )צד עולמים ולעולמי לעולם וקיימים חיים תהיו אתם אף עולמים לעולמי וקיים חילעולם
 כלום. לבהמה אדם בין שאין יבין. וכליות יחכם, לב יראה, עינים לו שיש מי ועמי, אחיישמעוני
 הרוח וידע ובעצמו, ובגופו בלבבו ויסתכל בקרון, המלך עם איתו שמושיבין לאדם היאונדגלה
 אלא חחרין אינן שוב לעפרן הוזרין כשהן סופו, ועד העולם מסוף כעולם הקב"ה שבראונשמה
 רגליהן, על העפר מן מעמירן כהן ששמח ובשמחה אותן אוהב שהוא באהבה בלבד,ישראל
 החרשים השמים כאשר כי ש:' העו"הב לחיי ומביאן ומנשקן ומחבקן ומגפפן ברכיו ביןומושיבן

 עולמים ולעולמי לעולם מיתה בו שאין העו"הב זה וגו', בע.ניך זאת עוד ותקטן : פיו( )צרוגו'
 ולעולמי לעולם בו וקיימים חיים שצדיקים העו"הכ זה סלה. חיים מארץ ושרשך צ'(:)צד

 צדיקי אלא לעו"הכ ולא המשיח לימות ולא בעוה"ז לא אחים לו שאין הקשה : ק"ז( )צדעולמים
 עובר הייתי אחת פעם קיט(: )צר ורעיי אחיי אותן וקורא תמיד יום בכל תורתו שעושיןעולם
 גוים כל בני לי, אמרתי המשיח. לימות או.ה יש וכ. לי אמר אחד. זקן ומצאתי למקוםממקום
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 ישראל של בשמחתן ורואין באין ישראל את ולחצו ישראל את שעינו ממלכותוכל
 והולכיי

 לעפרן
 אותן לחצו ולא ישראל את עינו שלא גוים וכל ממלכות וכל וכו', שנאמר לעולם חוירין איןושוב
 לומר אתה יכול המשיח. לימות כשירים אילו וכו'. שנאמר לישראל וכורמ.ם אכרים והוויןכאין
 דגר שהוא הפסח אם מה ק"ו דברים והלא וכו'. הכא לעולם באין והן המשיח לימות ובאיןהואיל
 ערל יהא שלא עאכ,וכ קדשים קדש. שהוא הבא עולם בו, יאכל לא ערל כל הכתוב אמרהקל
 יכו לא קכ"א(: )צד עולמים ולעולמי לעולם כו דר ירא ולא עולמים ולעולמי לעולם כואוכל
 )קמ"א(: והעו"הב העו"הז עולמים שני שיאכלו זכו ישראל אבל כלבד עו"הז אלא שיאכלואיה

 תלוי הוא העו"הב קנין אבל ארץ. בדרך תלוי הוא העו"הז שקנין דבי שלכללו
 חיים א.נן הארצות עמי אלעזר א"ר ע.ב(, )קי"א בכתובות אלעזר ר' דעת והיא התורה.בעסק
 ותשמידם פקדת לכן יקומו בל רפאים דריש דקרא סיפא כלו' וגו', יחיו בל מתיםש:'

 עיי"ש(. פירש.י )וכן תורה מדברי עצמו במרפה רפאים ופי' ב"ו( )ישע.ה לסו זכר כלותאבד
 זולתך אדנים בעלונו אלהיני ה' לזה קודם כמ"ש לישראל שהצירו אאו"ה קאי המקראוהנה
 מרפים שהם דישראל הארץ עמי אף כלשונו לכלול הארצות עם. כלשונו אלעזר ר' ונקיטוגו'.

 יכול יחיו בל מתים תניה כוותיה, רת:יא ברייתא השים ממדר הביא ואחת תורה, בדבריעצמם
 איל בגמרא. סיפרו ואח"כ מרכר, הכתוב בר"ת עצמו במרפה יקומו, בל רפאים ת"ללכל
 א.ל דכתיב, הוא לעכ.ום עצמו במרפה ההיא הכי, להו דאמרת למרייהו ניחא לא יוחנןר'

 באור המשתמש כל )שם( תפיל רפאים וארץ סליך אורות טל כי דכתיב דורש אני אחרמקרא
 דחוייה כיון מחייהו. תורה אור אין תורה באור משתמש שאין וכל מחייתו תורה אורתורה

 וכי וגו' בה' הדבקים ואתם התורה מן דישראל( )לע"ה תקנה להם מצאתי רבי אילדקמצטער
 כאילו וכו' מנכסיו ת"ח והמהנה וכו' לת"ת בתו המשיא כל אלא וכו', כשכינה לרבוקיאפשר
 כעו"הב: לצדיקים שמשין שנעשין זוטא כאליהו לקמן ועיי' בשכ.נה.מדבק

 השטה )כלו' קם"ד(, )צד ראשונה בשיטה לבא לעת.ד הצריקים פני מדמה "קב"הבמה
 חוזרין אינן שוב ישראל לארץ הולכין המשיח לימות העומדין וכל הארם(. את ו.גרש קורםשהיתה
 צדיקין פני מקבל שהקב"ה בשעה הולכין. לשה וגו', בציון ה:שאר והיה שנאמר לעולםלעפרן
 )שם(; וכו' רבם לפני וכתלמידים אדוניהן לפני וכעבדים האב לפני כבנ.ם לפניו באיןלעיל
 ק"ע(: )צד הגאולה ימות ואת המשיח ימות את להביא שממהרת צדקה גדולה ~וטא, אליהווכסרר
 אויה. כאן אין הא וגו' הששים בפגרי וראו ויצאו שנ' בטילין אויה מנין. לעו"הב לצדיקיםשמשין
 ואין ע"ז בהן ואין שנו ולא קראו שלא הארץ עמי אומר. היה מנין, לעוייהב לצדיקין שמשיןאלא
 שמשין אותן ועישה אותן מביא דמים שפיכות בהן וא.ן עריות גילוי בהן ואין וגזל חמםבהם

 קצ"ד(: )צד וכו' וה'( ז' אות במ"ע )ועיי' לעו"הבלצריקים
 אחר שיהיה ועו.הב המשיה וימות העו"הז ג' הם העולמות למדנו, הליקוטים אלועפ"י

 )אילו המשיח ימות אלפים וב' תורה אלפים ב' תהו אלפים ב' הווה העו"הז כי השמיטה. אלףשגות
 השמטה שנות וקודם עו"הב. שבת ולמוצא. שכת שכולו יום הוא השביעי והאלף העונות( גרמולא

 היו כעגל ישראל חטאו לא ואילו התוהו. עולם היה לא אד"הר חטא לא ואילו המתים.תחיית
 להם 1.ביא או.ה מבין ישראל את ויפדה שיבא הקב"ה ועתיר תורה. מתן אחר תיר המשיחימות
 כני של ושכרן ארון דרך במרות תלוי היא האדם מין קיום : הגאולה ימות ואת המשיח ימותאת
 והעו"הב; העו"הז כפלים ושכרן ארץ וכדרך בתורה היא הישראלית האומה קיום העו"הז,אדם

 התורה מצר או ארץ דרך מצד אם ביותר אליהו אבא עליהם שמזה.ר הדבריםאמנם
 תורה. ותלמוד טובים במעשים קונהו שכשמים, אביו את אדם קונה במה קכ"ח( )צד בפכיההם.

 אהבה מחוך קונהו לאדם, הקב"ה קינינו ובמה[ המשיח, וימות העו,הכ העו"הז מק:יהוהקשה
 ענווה. ומתוך ברך שפל מתוך השלום. מתוך האמת מתוך ריעות, מתוך יראה מתוך אחוהמתוך
 טוב לב מתוך תלמידים, פילפול מתוך חכמים שימוש מתוך מחורה מיעוט מתוך ישיבהמתוך
 לישראל. הקב"ה להם אמר כך קמ"ג( )צד בפכ"ח הין: הין מתוך לאו לאו מהוך ארץ. דרךמתוך
 אח זה אוהכין שתהיו כדי אלא מבקש איני הא מכם. מבקש אני מה לכסי חיסרתי כלוםבניי
 דבר ולא גזל ולא עכירה לא בכם ימצא ולא מזה, זה יריאין ותהיו זה. את זה מככדין ותהיוזה.

 כן מנת על תורה נתנה לא ק"מ( )צר שם וכו': לעולם פסול לידי תבואו שלא אלאמכוער,
 הגזל מן עצמו אדם ירחיק אמרו מיכן וגו'. ישראל אתה עכרי שנ' הגדול שמו לקדשאלא

 לנוי והגוזל לישראל. גונב שהוא לסוה לנוי שהגונב שבשוק, אדם מכל ואפי' הנוי ומןמישראל
 מכחש לסוף לנוי מכחש לישראל, נשבע שהוא לכוף לגוי נשבע לישראל, גאל שהואלטוף
 כן מנת על תורה :תנה ולא לישראל. דמים שיפך שהוא לסוף לגף דמים שופך ישראל.על
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 הע:.ן בסוף אומר מהו וגו' פלט.ם מהם ושלחת. אות בהם ושמתי הגדול, שם! לקדש כדיאלא
 ישראל וב.ן גוי כין הארץ ואת השמ.ם את עלי אני מעיר ל"ו( )צד כפ.ו : מגיים בבורי אתוהגירו
 הקב"ה זוכר ה', לפני צפחה היה המקרא את קוראין שפחה ובין עבר בין אשה וב.ן אישבין

 יכין נוי בין הארץ ואת השמ.מ את עלי אני מע-ד מיה(. )צד U"DC אברהם: בן יצחקעקידת
 עליו: שורה רו"הק שעושה מעשה לפ. הכל שפחה ובין ;בד בין אשה וכץ איש ביןישראל
 ובין עכר ובין אשה וב.ן איש וכ.ן ישראל יבין גו. ב.ן לפ:. שים משוא כלים ס"ה, )צדבפי"ג
 בדרכיו. והלכת קל.ה(. )צר פכר אל: כהררי צדקתך שנ' בצדה שכרה מציה עשהשפחה
 רהמ:ימ ההיו אתם כך בתשובה. ומקבלן הרשעים על ורחמן רחום, שמים דרכי מה שמים.בדרכ.
 תזו אתם כך אותן. יודעין ולשאין ליודעין הנם מתנות נותן חנון, שמים דרכי מה ד.א ,ה. על,ה

 כך בתשובה. ומקבלן הרשעים עם רוחו מאריך אפיס. ארך שמים דרכ. מה ד"א לזה. זהמתנות
 אתםתהיו

 מאריכיי
 מה ד.א לפורענות, לזה :ה פנים מאריכ.ן תה.ו ואל לטובה. לזה זה פנים

 מן יותר לעשותה טובה כלפי פנים :ושאים תהיו אתם כך הסד. בלפי מטה חסד רב שמיםדרכי
 בכבוד מזהיר הוא וכן : וכפכ"ז בפכיו ואם אב כיבוד הוא עוד ב.ותר מזהיר שהוא מה ועל :הרעה
 עלי אני מע.ד כ"ח, )צד בפיה מאמרים. א.זה מזה ואעת.ק ובמעלותיהם, ביותר חכמיםתלמידי

 ואוכל שמים לשם ושסה שמים לשם קורא שהוא הבם תלמיד שכל הארץ .את השמיםאת
 יריא.ן ביתו בני אלא עוד ולא וגו'. נעזב צדיק ראית. לא אימר הוא עליו מיגיעו אהנהמשלו
 וגי' עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל וראו ואומר היותר. גמורה אהבה אוהבו והקב.הממ:ו
 קורא שהוא בו ויודע בשכונתו ח"ה לו שיש מי נ"ב(. )צר בפ"י וגו': אני אתך במים תלךכי

 כל ואת כניו. ואת אשתו את ת"ח את מקיים נמצא ומפרנסו, ומכלכלו זנו יהיה שמים.לשם
 סעודהו אדם ירבה :"ט( )צר בפי"ב וכו': נפשי בשלום פדה אומר הוא עליו עמו. ושסיןהקורין
 השמים את עלי אני מע-ד צ"א(. )צד בפייח תורה: דברי מהן שילמר כדי חכמים תלמיד.עם
 בכלל הוא הרי כלום צבור משל נהנה ואינו מיגיעו ונהנה משלו שאוכל ת"ח שכל הארץואת
 ת"ח לו שיש מי קליט( )צד בפכ"ז וכו': מכורך אינו ממר נהנה ת"ח שא.ן שלהן וכלאשרי.

 תלמ.ד אותו מקיים נמצא ומפרנסו. מכלכלו ופו לש"ש ושונה לש.ש שקורא בו ויודעבשכבתו
 אל ומבשרך נאמר לכך במשפחה. עמו הקרוב.ן כל ואת לו אשר כל ואת בניו ואת אשתוואת

 יתירות בלא להתקיים לו אפשר אי זה אהל מה שודד, אהלי ד"א קמ"ח(. )צד בפילתתעלם:
 נתקו מיתרי וכל שנ' חכמים, תלמידי בלא להתקיים להם אפשר אי ישראל כך מיתרים.בלא
 וכו': עולם כמיתרי לישראל להן והווין וכו' שכישראל חכמים אלווכו'

 ממעמד לדורו דוגמא שלקח ממני. ולתעתיק עליו להעיר עוד רואה שאניומה
 זקן ומצא:י למקום ממקום עובר הייתי פ"א קכנ( )צר בפב.: לגאולה, שזכו במצריםישראל

 הללו לדורות בני ראיתה מה לו אמרתי מצרים, מ.וצאי כשיר.ן הללו דורות רבי לי. ואמרא'
 ותורה הן כשירין לא משה של דורו שמע, ובאזניך בעי:-ך ראה מצרים, מיוצאי כשיריםשהן
 עמהן היו ונביאים תורה שהרי הדברים. לכל תשית ולבך בעי:.ך ראה אלא עמהן.היתה
 אחת מצוה ממצרים, יצאו אשר מצרים יוצאי משבח המלך רוד אף וכו', ט"ו( אות כמ"ע)עיי'
 ברית וכרתו אחת. באגורה כולם שהיו עד וישבו ש:תקכצו מצות. מאה ממנה ודבבו בהןהיתה
 יניחו ושלא ויעקבי יצחק אברהם ברית כבשרם מילה וישמרו זה. עם זה הסדים גמילותשיעשו
 אחד גוי ישראל כעמך מי שג' זרה עבודה מפני מצרים לשין וילמדו וילכו אביהם יעקבלשון
 מצרים יוצאי של כחן בין מה ינו', רשע מאויי ה' תחן אל מתחיל. זה שאחר בפרק ומ"רוגו'.

 את ביטלו יצהק שמת כיון בבשרם. המילה את קיימו קיים שיצחק זמן כל אלא כן אינוהרשע עשי של זרעו אבל כדלעיל. וכו' בידן היהה אחת מצוה מצרים יוצאי ארשע. עשו שללזרעו
 וכו'. וישכו נקבצו כאריכית, קכ"נ( )צר זה שלפני בפי הקד.ם זה וכל וכו'. בבשרםהמילה
 המצריים והיו לשונם. את שינו שלא במצרים, שבשמ.ם אבינו את ישראל עברו צדבאיזה
 ישראל משיבין מכם, עכורתו יקל מצרים אלהי תעברו אם אותו, עובדים אתם למה להםאיסרים
 להן אמרו אחריהן. בניהן שיעזבו שבשמים אלהינו את ויעקב יצחק אברהם עזב שמאאומרים
 אמרו במצרים, בניהם את מלין ישראל והע נעזבנו. לא כך אותו עזבו לא שהם כשם אמרולאו,
 יצחק אברהם שכח שמא וכו' ישראל משיבין מכם. קשה עכודה תקל שמא מה טצריים,להם
 בניהן את מלין ישראל והיו ד"א אחריהן. בניהן ישכחו לא כך וכו' אלהינו ברית אתו.עקב

 אמרו בנהר, אותן משליכין אנו שעה שלאחר אותן. מלין אתם למה מצריים להם אמרובמצרים,
 במצרים. ולבנותיהן לבניהן משתה עושין ישראל והיו כרצונכם. בהם עשו לאחת איתן רכיללהן
 א:י איל ולעצו-. ללחין איהן מוציאין און שעה ואח- משתה להם עושין אתם למה מצ-.יםאיל
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 שהיו יש ימים, לנ' אותו מוציאין יש ימים, לשני מוציאין יש כרצונכם, עשו ואח.כ משתהנעשה
 וכו': חיים בחיים והבא נהרני והנהרג מת המת ימים, לז' אותומוצ.אין

 לבניהן המשתה ענין שהרי כר. אליהו אבא דבר דורו כני שכלפי הדבריםומראין
 אמר אלא במצריים, שבטלוה כאגרות נזכד המילה ובענין כאגרות, כלל נזכר לאולבנותיהן
 עצמן. על שגזרו היו ומהם יוונית. היתה ושפתם ערלתן. את ומשכו המתבוללים אלו כנגרדבריו
 גמילות ויעשו אחת באגורה כולם שיהיו להם כזה אמר לבהלה. נלד שלא כרי נשים :ישאלא

 דבריו והיו יתן ומי שתבא. הגאולה וסוף וירכו ויפרו מילה וברית לשונם וישמרו כזה זהחמרים
 בימתו: גם ישראל בית בכל:שמעים

 בה מודד שאדם במדה המאמר. היא ההנהגה בדרכי היסודאמנם
 מורריי

 ה' צר לו.

 ותורה בתיו משול אתה ט"ו צד וכו', במדה עליהם ומקיים י"ר צד וכו'. קהלין שנאספיםכשם
 כ"א צד וכו', ונחלתי ארצי ששם כשם כ' צד וכו', להם שמכח יפה כתר י"ח צד וכו',בתיו
 ואילך מ' צד וכו'. ישראל את מענין שאו,ה כשם כיד צד וכו'. התורה את עושין שישראלשכשם
 ב"ה המקום ברוך ג' צד בה. שמדרו כמדה מצריים על הקכ.ה שהביא מכות העשר דורשהוא

 מיכן נ"ט צד וכו', במדה עליהם ומקיים כמעשיו איש וא' אי וכל כדרכיו א.ש לבנ"אשמשלם
 כמדה הקב.ה לו שלם האיך אורחיו את אברהם כקבלת דורש ס' ובצד ושם וכו'. במירהאמרו
 ואתה צ"ח צד וכו'. מורד שאדם כמדה עליהם ומקיים וכו' ב-ה המקום ברוך צ.ו צרשמרר,
 אתה ומקיים כמעשיו איש וא' א' כל לבנ"א אתה ומשלם כדרכיו איש ארם לכני אתה ודןצדיק
 כשם שם וכו'. במרה עליהם ומקיים וכו' המקום ברוך ק"ו צד וכו'. מודד שאדם במדהעליהם

 נבל שביקש שכשם קיט צר וכו', חדרים כחררי עכירה שעוברין כשם ק"ח צד וכו'.שמספרין
 וא' א' שכל לפי קי"ד צד וכו'. להם מדדתה בה שמררו במדה קי"א צר וכו'. ת"ח שלמיתתן
 מורר שאדם במדה הכלל על יסודו הדברות י' על הדרוש ק-ל צד וכו', בעולם בא שכרולפי
 וכו', מידה כנגר מידה קמיט צד וכו'. במדה עליהם ויקיים וכו' המקום ברוך קל"ז צדוכו'.
 : וכו' אחיתפל שתפם שכשם קנ"זצד

 עיקר אמנם רבה. לאליהו ומלואים הוספות שהם דברים קצת זוטא אליהוובמדר
 רשע לו ורע צדיק העולם כהנהגת ביאור והוא יו"ר עד ה' כפרקים הוא בו הספר זה שנתייחדמה
 פיח(: וצר קפ"ד. )צד באומות כין בישראל בין האדמה משפחות בכל הנוהגת מרה לו.וטוב

 רובם המעשיות אמנם וכמשלים, במעשיות מסולסלים הם ודרושיו דבריווכל
 סיפורים. כ' והם ד' במאמר לעיל סדרתים וככר שונים, אנשים עם ש:תווכח לו שאירעומאורעות

 מעשה רד(, )צד א' בהגמון מעשה נ-נ(. )צר כהנים של משפחות בשתי מעשה מאלה.וחוק
 א' בכהן מעשה )שם(. א' בכהן מעשה ם'ו(, )צר א' באדם מעשה שוב ס"ה(. )צר א'כארם
 נכנס אחת פעם קל"נ(, )צד הנשיא יהודה בר' טעשה קט"ז(, )צד אחת בברתא מעשה צ'(,)צד
 קיסר ארריאנום בא )שם(, לבי"המק נתן ר' נכנס פ"א שוב קמיט(, )צד המקדש לבית צדוקר'

 אשה )שם(, תר פית את והרגה רומי מלכות באתה קנ"א(, )צד מצרים של אלכםנרריאותפש
 דוסא ר' בימי בזוטא, ק:"ג(, )צד ישמעאל ר' ואת ר-ש את וכשתפשו )שם(. בניה ושבעהאלמנה

 מעשה עור הטפר ובסוף מעשיות. ליה כולם נמצאו מעשיות. ט"ו שהם קט"ח(. )צד הרכינםבן
 מהמעתיק: הוספה היא זו אבל וכו', רומי של גדול בכרך מהלך הייתי פ.א יוסיא.ר

 עיר י"א. צר שם ט', צד פ"ב 1', צד פ"א סוף והם מאד,' נאים הם המשליםדאבמ3בפ
 י"ה צר פיד הכית, לבעל משל י.כ צד ושם למלך, משל הם וכולם י"ב, צד שם שם. עורשם.
 משל ל' צד שם למלך. משל כ.ט שם תינוקות, שני כיה צד פ.ה כ'. צד שם למלך.משל
 פי.א מ"ט. צד פיט מ', צר פיז שם. עוד ל"ד, צד שם למלך. משל ל"א צד פיו הנפן,לענבי
 ע"א, צד שם ע'. צד שם שם, עוד כיוד. למלך ס"ט צר פייר לספינה, לה"ר נ-ו שם נ.ה,צד
 צ"נ, צר שם שם, עוד צ,א, צד שם פיט, צד פייח פיח. צד פיד שם, עוד פ'ב, צר פט,ז שם,עוד
 קי'ד. צף שם קי"ג. צד פ"כ ק"י. צד פייט ק"ו. יי שם שם. עור ק'. צד שם צ.ז. צד שם שם.עוד
 קכ"ח. צד פכיה קכ.ו. צד שם קכ,ה. צד פכח ק.כ, צר שם קי-ט, צד פכ"ב קי"ז, צדפכ.א
 פ'ל קמ.ג. צד פכ.ט ק"מ, צד פכח קל.ז. צד שם שם, עור קליו, צד פכ"ז קליה, צדפכ.ו
 קנ.ט. צר פל"א שם. עור קרו. צד שם שם. עור קניה, שם שם. עור ק"ג, צד שם קמ.ט,צד
 שם קע"א. צד פ"ע וכזוטא קמ"ר. צד שם קם,בי צד שם קים. צר שם שקנה, כהן שםעור
 קצ"א. פי"4צד קפ.ב. צד פ.ו קפ.א, צר פיה ק"פ. צד שם קע"ת. צר פיד קע.ר, צד שם קע"נ.צר

 הספר: לקרמות הוכחה נ"נ תהיה וזז הרזמייס. חיי ברוגמת נעשו מהם שסרבה ל, ממרומה1
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 ק"ח, כולם יכללו מעשיות ליה להם נחשוב ואם משלים. ע-נ והם קצ'ד, צר פי'נ קצ"ג, צרפי"ב
 ויכוח.ם. ח' שכולל בפטיו שנמצא ער ור' וג' כ' לפעמים כוללים בויכוחים שהם המעשיותואילו
 והדרת ומוסר. לקח בדברי מגריו מפרי חוץ ופרחים ציצים מקלעות מקלעות הספר עשוימעתה
 סוף ועי ומראש לבבות, לוקחי טהורות אמרות ואמרותיו הקודש לשון בטהרת הוא לשונוסגנון
 העתיקה: ספרות בכל כמוהו ואין לשונו. על ומלתו בו דבר ה'רוח

 בספרו. המיוחדות ובדרשות המידחר. לשונו בסגנון י"אמאמר
 לבבו את והמשים מקום. בכל כפולין תורה שדברי י"ס, צד אליהו אבאכתב

 דיבורים מכפיל הוא כי ימצא י"א סי' סוף ער ה' סי' מתחלת דברים בם' רבינו משהלדברי
 הבקי וכל הנביאים. בדברי גם כאלה כפולין המה מוזרים ולא לו, המיוחד במגנותומליצות
 אלו כאן לערוך אני ורואה אליהו, סרר בעל הזה בסגנון השתמש כן וממו אותם. ירעבהם

 : הספר כסדר ממליצותיו הרבה ג"כ ואפרש רובם, עכ"פ יהיו כולם יהיו לא ואם בספרו.הכפולין
 הוא כרוך המקום ברוך ג'(. )צד וכו' ובסוף בראש שמכיר הוא ברור המקוםברוך

 בפטר ס'(. )צד בפי"כ מ"ט(. )צד בפ"ט מ"ב(, )צד בפיז ח'(. )צד וכו' פנים משוא לפניושאין
 קרט(. )צד ושם קנא(. )צד כפל-א קמ"ה(, )צר בפכ"ט קיט(. )צד שם ק"ה(. )צד בפייה ע"ז(.)צד
 כמדה עליהם ומקיים הדורות[ וכל סוף עד תלמידיהם ובתלמידי בחכמים שבחר ב"הבה"מ
 להם פנוי מקום ובכל מדרשות ובבתי כנסיות בבתי ש.ושבין כשם לו מורדין בה מודדשאדם
 שלא כרי פיתם על תורה דברי ומהזקין בלבבם ויראה שמיס ~DW ושונין שמיס לשוסקורין
 קטוע שהוא ספק ובלי וכו', עולמים ולעולמי לעולם בניהם ומפי מפיהם תורה דבריישכחו
 ולתלמידיהם הנוטחא צ"ו( )צד ובפייח וכתלמידיהם. שצ"ל ויראה , 1' אות במ"ע שכתבתי ממוסיפא

 ויריאין וכו' להם שפנוי יום שבכל וכו' שיושבין וכשם וכו' עליהם ומקיים תלמידיהםולתלמידי
 ל'. אות במ"ע ועיי"ש וכו', קרוב כי עליהן ומקיימין פיהם על תורה דברי ומחקקיןבלבבם
 וכו', ובתלמידיהם הנוסחא ק"ז( )צד ושם וכו'. וכתלמידי ובתלמידיהם להגיה נראהועכ"פ
 וקורין להם פנוי מקום ובכל וכו' שיושבין כשם וגריס הדורות, כל סוף עד ליתא נמיוהתם
 ומקי.מין פיהן על ד"ת ומחזקין וגרים ליתא. שמים ~ew ושאין וכו', ויראה שמים לשוםבהם
 בכל ומקיים(, )וצ,ל עליהם. ויקיים וכו' ובתלמידיהם קל,ז( )צד ובפכ,ז וכו'. לגבר טובעליהן
 ברוך וכו': קרוב כי עליהן ומקיימין וכו' ימחקקין כלבכן ויראה שמים לשם ושונין וכו'מקום
 הוא ברוך המקום ברוך כ"א(. )צד פ.ה לעולם ישראל על מרובה ששמחתו הוא ברוךהמקום
 אבותינו את שהבטיח הוא ברוך המקום ברוך ליה(, )צר פיו הראשונים הצדיקים עם עצמושספר
 כדרכיו איש ארם לבני שמשלם הוא ברוך המקום ברוך ל-ט(. )צד פ.ז לבנים ביטחונןונתן
 נ'(, )צד ס"ט לו מודדין בה מודד שאדם כמדה עליהם ומקיים כמעשיו איש ואחר אחדוכל

 ודברי עליהן ונקמה קנאה משמר ואינו ישראל של עצותיהן מעביר שהוא ב.ה המקוםברוך
 ובפי"ה נ"ב(. )צד שם פניו, מנגד מעכיר ראשונים ראשונים ועונותיהם מהן מנע לאתורה
 לעולם מבורך הגדול שמו יהא שהקב"ה כשם פנים משוא לפניו שאין כיה בה"מ ק.ט()צד

 מושבותיהן מקומות בכל ישראל על ונקמה קנאה משמר ואינו ומעביר מגלגל עולמיםולעולמי
 על מרובין שרהמ.ו ב"ה המקום ברוך : וכו' מגלגל ארם יהא כך מהן מגע לא תורהודברי
 ב"המ פיט( )צד ובפייח ניו(. )צר פי"א מושבותיהן מקומוה בכל כבודן על וחם לעולםישראל
 שלו רחמים עליהן וכעם במעשיהן שמרחו אעפ"י לעולם ישראל על מרובין שרחמיו הואברוך

 הארץ דרך שכר וליריאיו לאוהביו שמשלם ב"ה המקום כרוך תמיר: יום בכל עמהםמקרימין
 הגדול שמו את מקדש שהוא ב"ה המקום כרוך נ"ט(. )צד פית לעו"הב לו קיימת וקרןכעו"הז
 דרך מהן שילמדו לישראל תורה דברי שנתן כיה המקום בריך ע"ז(. )צד פטיו לעולםבנלוי
 ברוך ב.ה בה"מ פסח ליל בהגדת זו וכעין ע.ט(, )צד שם בעולם עונותיהן ירבו שלאארץ
 מעשה ומכל העולם כאי מכל בישראל בהן שבחר כיה המקום כרוך : ישראל לעמו תורהשנתן
 קכ-ד( )צד ובפכיה קי"ח( )צד פכ"ב לשמו ועבדים בנים נמור קנין אותם וקנה בעולם שבראידיו

 כרוך ק"ו(. )צר פכ.ד ישראל של משונאיהן שנפרע ב"ה המקום כרוך קכ"ט(, )צדובפכיו
 משוא י"ו שכהה ולא עוולה לא לפנ.ו ואין ושע" שעה ככל ירושלים את שזוכר ב"ההמקוס
 נמצא שלא הוא ברוך המקום ברוך מדות. סוף המשנה כלשון ועיקרו קמ,ז(: )צד פילפנים
 פ.ז: צר פסה של להגדה tw1-*tQ ועה' אהרן, של בזרעופסול
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