
 חשבה באחת הודו שנבשוחר

 רבה. אליהו ולנמור להתחילימייעני
 גירושין הקב"ה לו שנתן מלמד כיד(. נ' )בראשית האדם 4לר2דיגר~ש

 קודמין ,2הכרובין מלמד שם(. )שם הכרובים את עדן לבן מקדם וישכןכאשה:
 את לשמור גהינם: ?ן )שם(. המתהפכת החרב להם ואת בראשית:למעשה
 אין ישם(. ההיים עץ לכל: קדמה ארץ שדרך מלמד ארץ. דרך זו )שם(,דרך
 י,ח(;ו ג' ימשלי ונו' בה למחזיקים היא חיים עץ שנאמר תורה. אלא חייםעץ

 מראשית ומגיד ובסוף, בראש שמכיר הוא* ברוך המקוםברוך
 להיעשות. שעתיד ומה שנעשה מה ויודע נעשה* שלא עד מקדםאחרית*
 ובתבונתו ובחכמתו בחלקום ושמח ועשיר לרעה.2 צופה ואין לסובהוצופה
 עד בו מדקדק והיה לפניו, והשלים אדם את ברא ואח"כ והכינו עולמוברא
 חובות לו אני משמר אם אמר מקציפותי שתולדותיו וצפה הדורות*4 כלסוף

 תדע מניין, עשהי וכך ראשונים. להעביר עלי עומדי העולם איןהראשונים
 כל את להעביר עמד במעשיהמי מרחו במדבר ישראל כשהיו כן. שהואלך
 אלא ויעבר תקרא אל ו'( ל"ד )שמות פניו על ה' ויעבר שנאמר עשו,אשר
 תדע )שם(,' ה' ה' ויקרא פניוי מנגד רעתם כל שהעביר מלמדויעביר
 עליה. קצף כהונן שלא דברים אסתר עמו שדיברה בשעה במרדכי*לך
 נקראתי לא ואני שאמרה. בשעה כהונן* שלא שדיברה דברים הןואלו
 וכהיחזרה י"ר(. )שם הזאת בעת תחרישי החרש אם כי השיבה* מה י"א(, ר'יאסום
 ארץ* בדרך שדיברה דברים הן ואלו לדבריה. הודה כהונן עמוודיברה
 דבריה, כל העביר מ"ז(, ישם היהודים כל את כנום 5ך שאמרה*בשעה

 א'. פרק עיןטאיר
 ועיי' וליה פ.ט רבה בויקרא ד"א זו ררך ודרוש יונתן. בתרגום 1עיי' etttp. פכ"א בב"ר זה כעיןו

 גיכ שם והובא החיים לעין קרמה שד"א מלמד ונוסחתו בראשית בילקוט כולא והונא מ'. מ"פ עקבכפרי
 לפראות הקב"ה 'סבא בשעה ת"ח בב"ר ברכיה ר' כדדרש ' : פהיחה כעין הכא וכולא רבה, דויקראהא
 כבור יהי המקרא ע"ש , וכו': רחמים מדת בו ושתף פניו מבנגד רשעים של דרכן הפליג וכו' האדםאת
 נרדף הוא ונב1ד אמרו. העולם שר זה פסוק ע"א ס' בחולין ואמרו ל"א( קיד )תהלים במעשיו ה' nawtוגו'
 והשליכו הגי' 11'3יציאה ובדפוס מקומות. בכמה הכי מידרש עיניך ראו גלמי כדמסיים * עושר:עם

 הקמה אמר 1ג' תשא כי בילקוט הובא ' ו': ואות ר' אות שם ממ"ע קטף רבתי פסיקתא ועיי'לפניו.

 עמד הנודה היא וכך ראיטונה להעביר עלי אלא עומד העולם אין ראשונים עדנותיו לארם משמר אניאם
 כמזך אל מי וכה"א ויעבר אלא 1יעב1ר חקרי אל 1ג1' ה' ויעבור שנ' שחטאו מה כל והעביר בתפלהמשה
 : דוגמא לו מצאתי לא דאסתר והא פשע. על ועוברוגו'
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 פ"א רבה אליהוסרר4

 פשע על ועובר עון נושא כמוך אל מי ואומר י'1( ישם מרדכי ויעברשנאמר
 ט"ו(:" קליט יתהלים עיניך ראו בלמי אומר הוא רלהלן י"ח(. ז' ימיכהוגו'

 הקב"ה עתיד לומר. תלמוד מה שם(י )שם יכתבו כלם מפרךרעל
 דור בניי להם, ואומר לפניו, יושבין עולם וצדיקי שלו7 המדרש בביתלישב
 תורה עשה כך פלוני ואדם צדקה. עמו עשיתי וכך תורה עשה כךפלוני
 עוניין ואינן ישראל של עונותיהם זוכר איני אבל צדקה. עמו עשיתיוכך
 תזכרנה ולא ראומר י.ח(. מיג )ישע.ה ראשונות תזכרו אל שנאמר לב.על

 י"ז(: מיה ישם לב על תעלינה ולאהראשונוה
 לישראל. שבת יום זה שם(. יתהל" בהם אהד ולו יוצרוימים

 ועם בניו עם נתרצה בשביעי ונח ימים ששה כל מלאכה אדם עושהכיצד.
 בשביעי ונח ימים ששה בל אויביו בפני מלאנה אדם עושה שוב ביתו.בני
 רעה, משכחת מוב יום אדם* של מדתו היא כך לו* שהיה צער כלשכח
 כתבתי כך לא בניי לישראל* הקב"ה להן אמר כך חובה* משכחת רעויום
 שאתם פי על אף ח'(י א' ייהושע מפיך הזה התורה מפר ימוש לא בתורתי*לכם
 אמרוי מיכן תורה. כולו יעשה השבת יום ימים ששה כל מלאכהעושים
 יקרא המדרש, ולבית הכנסת לבית וילך בשבת, וישנה אדם ישכיםלעולם
 מה לקיים וישתה. ויאכל לביתו ילך כך ואחר בנביאים, וישנהבתורה
 לפי ז'(." ט' יקהלת יינך מוב בלב ושתה לחמך בשמחה אכל לךשנאמר
 אלה כל ואת שנאמר בלבד* תורה עושי עם אלא להקב"ה מנוחה לושאין
 כדי בידו. תופם יהא אדם כשיקרא אמרו מיכן ב'(י9 מ'ו )ישעיה עשתהידי
 שקריתה* מקרא וערך עמוד לו. שאומרים בשעה וכלימה בושה תשיבנושלא
 מלך דוד ידי על בקבלה מפורש הוא וכן .ששניתה, משנה וערךעמוד

 ד'(:10 ה' )תהלים ואצפה לך אערך בקר קולי תשמע בקר ה'ישראל.

 לישראל. הכפורים יום זה אחד. ולו יוצרו ימים אחרדבר
 רבה באהבה שנתנו העולם. והיה שאמר מי לפני בדולה שמחהשהוא

 ובני עבדיו שהיו ודם בשר למלך דומה, הדבר למה משל משלולישראל.
 וכשהמלך מלך. של פתח כנגד אותם ומשליכים הזבלים את מוציאיןביתו
 ]נדמה[ י:אמר( לכך גדולה* שמחה שמח ]הוא[ )היה( הזבלים ורואהיוצא
 אלא בלבד זו ולא נובשמחה[.י1 רבה באהבה הקב"ה שנתנו הכיפורים,יום

 שמח אלא בלבבו מתעצב אין ישראל של לעונותיהן מוחל שהואבשעה
 ושמחו בואו ולגאיותי לאפיקים ולגבעות להרים להם ואומר גדולה.שמחה

 דרקיעא מתיבתא היא ' הספר: לכל פתיחה כעין היא וגולא המקרא זה על מיוסר הדרוש כל"
 רבתי הפסיקתא ;פ ערבבו שם תהלים בילקוט ' שלמעלה: דין ניח הוא והוא בתלמ:ר מקומותבנמה
 דשת והא וגו'. נשמהה אכול עד וכו' מלאצה ?:שים שאתם 1א?פ"י)כ( ביתו ובני בניו עב טהרצה:ג'

 אערך משום "י פי"נ: בב"ר התרה בזכות רמידרש , קצת: טשיבש והוא השסיט. וכו' אדם;:שה
 כלו' שמע על הפורם אמרם ומזה פרס. היא ערך תרגום מקום דבכל ודע אסדר. ותרגיש ליה בייתילך

 י': י.ז רש1פטים ומהיהך בגדים וערך כמו היא ועבד באשה פרם קבלת וכן הברכת. ומסדרהעורך
 שאינו מלך של 'טהוא פתה דרך הזבלים את ומוציא,ן וההיכל1ת ההררים שמנקין פי' ד"וו. .עפ"י הגהתי'י

 שהזבלים שכשם הוא הזבלים ;ם העוגות ודמיון מנוקים, שהדריו המלך ושמה לכל. ויציאה כניסהפתה
 אליהו ועיי' כזכיות לו ונעשים תשובה כשיעשה האדם את מטיבי; העונות כך השדות אתטטיבין
 : פי"בזומא
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5 פ"א רכה אליהוסדר

 אדם יהא לפיכך ישראל. של לעונותיהם טוהל שאני נדולה.מ שמחהעמי
 שעשה וצדקות טובות וכל שעה, אותה עד באברהם הקב"ה שבחר מיוםזוכר
 ואומר כ"א( מ"ר )ישעיה יעקב אלה זכר שנאמר ושעה. שעה בכל ישראלעם

 כך הרוה ידי על נמחין הללו עבים מה כיב(. שם )שם פשעיך כעבמחיתי
 שנאמר הבא, לעולם תקומה להם ואין הזה בעולם נמחין ישראל שלעונותיהם
 ונתחיך מיתה ממפר נאלתיך )שם(. נאלתיך כי לומר תלמוד מה כעב,מחיתי
 כ"ג(: )שם שמים רונו שלאחריו ענין מה נאלתיך. כי נאמר לכך חיים,בספר

 הזה שעולם לפי לבאי לעתיד גונ יום זה יוצרו. ימים אחרדבר
 בהם ועיין פועלים ששכר הבית לבעל העולם והיה שאמר מי לפנידומה
 י'(.גן ר' )זכריה הארץ בכל משוטטות המה ה' עיני שנאמר לאמיתוי שעושהלמי

 לסעודה, לפניו מות"ן הכל לאמתו נעושה[ שאינו ואחד לאמתו שעשהאחד
 לגיהנם. ולירד העולם מן ולהיאבד ויישטף העולם אומות נתחייבולפיכך
 לך תדע מניין. המקדשי בית וכנגד וירושלים ישראל על יד ששילחועל
 העולם אומות והיו ירושלים את והקיף בבל מלך נבוכדנצר כשבאשכן.
 היכלו, ואת עירו את כבשנו חשבנוהו במה אחד* בפה ואומריםמשיבין
 לא שעה אותה עד שבעולמי שומים להם. ואומרת הקודש רוחהשיבה

 חפרה אמכם בושה אומרי הוא שעה אותה על לניהנמי שתרדונתחייבתם
 של ממונן לבזבז ובאין קהילין קהילין שנאספים כשם י"ב(.14 נ' )ירמיהיולדתכם
 על גדולות. נקמות בהם לעשות ישראל הרי על מאספן הקב"ה כךישראל.
 וקצף שנאמר ישראלי את עינו אשר נו[על תורה בדברי שמעו לאאשר
 הנוים כל את נקם ובחמה באף ועשיתי ואומר ט"ו(י א' )זכייה קוצף אניבדול
 ואומר אי( י"ר חשיה לה' בא יום הנה ואומר י"ר(י~י ה' )מיכה שמעו לאאשר

 ני(:יין )שם ההם בגוים ונלחם הי ויצא ומיד בי(* שם ישם הבוים כל אתואמפתי

 תשחורת." שם והייתה שבעולם. כדול בכרך מהלך הייתי אחתפעם
 וכלי כסף וכלי מוצעות משות שם וראיתי המלךי בבית והכנימוניותפסוני

 בא איי,5ן צ"ד )תהלים הופיע נקמות אל ה' נקמות אל אמרתי שמונחיןיזהב
 אם ליי אמר מהשהואי לוי אמרתי אתרי סופר ליי ואמר אחד חבראלי

 לי אמר אמור* לו, אמרתי לשלום. לך נלך[ אומר שאני זה דבר ליתאמר
 הואי דיין אלהים לו[י" אמרתי ורמשימי שקצים אלוה ברא מהנמתני

- - - -
 כה~ב במקרא 'י וגו': ?הרים אלהים ה' אמר כה נאמר לכך ובד'.וו ר'. ל"ו יחזקאל עפ.יי1
 אבות עיי' הרמיזן ובעניין במדרשים. מקווקוה ברוב המקרא הובא ונך משיטטות ט' ט.ז ובדהי,במיטוטטים

 רבה, בפסיקתא "1 כ5: ליתא במקרא 'י מאד: אמכם כתוב במקרא " מט"ז: ופ,ג מט.ופ'צ

 שהר 'י שם: בתהלים פרשיי ועיי' גוג ושל וכנהריב מימרא של יום עי וגו' יוצרו ימים ר"א דרשקטת
 תשחורת: בן נקרא כך ע5 והממונה ונכרים זרים אחר היפוש היא ותשחורת וחיפוש דרישה עםנררף
 אש. עובדי והיו פרסי כומר הוא והבר בד'. שנבראו ולבנה חמה מעובדי להפרע שעתיד ע"א ל"א בריה"

 לך לך שואל שאגי בד,וו ,1 סופרים: נקראו בישראל וח"ח הפרסיים. מלכות עיר הוא הגדולוהברר
 דיין ואלהים וכו'. אש אומרים אתם לי אמר אדלהלן. נמשך לי אטר א'. רב נשם אש מאורי נפי'לשלום.

 הירושלמי עפ"י הגהתי ואני הספר. בזה בזה כיוצא שהרבה ואטר אמרו. ואליהו הוא מסגר מאמר הואוכו'
 נבראו לצורך איל בעולמו. ורמשים שקצים הקב"ה גרא מ"מ נהוריי לר' שאל ז"ל אליהו הרואה. פ'דברכות
 טה; שיש אלו מקיימן אני הרי צורך בהן שאין אלו טה ואוסר בהן טגש הוא חוטאין שהבריותבשעה
 ההליס בטדרש ג"כ והיא וכו' לעלוקתה פשפש לצירעה זבוב צורך בהן יש הן עוד א.ל שב;. כל לאצורך
 נקמות: אל שאמר כיפי הוא. דיין אלהים והתחיל וקיר.י"ח
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 וב' פ"א רבה אליהופרר6

 בראש ומכיר עולמים* ולעלמי לעולם הוא ואמת וחסיד וצדיק קדושאלהים
 שנעשה מה יודע נעשה לא אשר ומקדם אחרית* מראשית ומנידובפוף,
 ושמח ועשיר לרעה* צופה ואין לצובה וצופה להיעשות* שעתידומה

 האדם את ברא כך ואחר והכינו* עולמו ברא ובתבונתו ובחכמתובחלקו,
 קורת ולמצוא שלם* בלב שיעבדנו מנת על אלא בראו ולא לעולם,והביאו
 ורבה שפרה וכיון הדורות. כל סוף עד אחריו הבאות ומתולדותיו ממנורוח
 כלה מתחייבין ויום יום ובכל ולאבל לעץ עובד וזה וללבנה לחמה עובדזה

 לאילו אמר. בעולמו שברא ידיו מעשה בכל ומסתכל חוזר כשהואלפניו,"
 ושתייה אכילה לאילו נשמות ולאילו נשמות לאילו חיים ולאילוחיים
 הן הרי ושתייה. אכילהולאילו

 חשוביי
 שקצים וכשאר וכחייה כבהמה

 מכלה ואין דעתו נתקררה מיד האדמה. פני. על הקב"ה שבראורמשים
 לבני רפואה אלא בעולם ורמשים שקצים נבראו שלא למדת האאותמי
 כתיב מה מפני אלוה אינה אש אומרים אתם ליי אמר הארץ:" עלאדם

 הר על אבותינו כשעמדו בני לו* אמרתי ו'(. ו' )ייקרא תמיד אשבתורתכם
 ולא ברייה כל דמות ולא אדם דמות לא ראו לא תורה עליהן לקבלסיני
 מאד ונשמרתם שנאמר האדמה* פני על הקב"ה שברא נשמה כלדטות

 אחד* אלהים אלא ט"ו(. ר' ידברים ביום תמונה כל ראיתם לא כילנפשותיכם
 ובארץ בשמים קיימת שמלכותו י"ז( י' )שם האדונים ואדוני האלהים אלהיהוא

 כשבט. אלא אינה הוא. אלוה אש אומרים ואתם העליונים* השמיםובשמי
 למלך דומה. הדבר למה משל משלו הארץ, על אדם לבני לתשמישהינתנה
 ולעבדיו לבניו להן אמר ביתוי בתוך ותלאה הרצועה את שנמל ודםבשר
 הורג אני ובזה אתכם מלקה אני ובזה אתכם מכה אני בזה ביתויולבני
 בם. חזרו ולא תשובה עשו לא אם תשובה, ויעשו בהם שיחזרו כדיאתכם.
 תמיד, אש נאמר לכך אותם. הורנ ובה אותם מלקה ובה אותם מכהבה

 ה' כי לי* ולומר להשיבני אתה יכול ט":(* ס"ו )ישעיה נשפט ה' באש כיואומר

 למלך דומה, הדבר למה משל* משלו אבל כיד(. ד' ,אברים אוכלה אשאלהיך
 ולעבדיו לבניו אמר כשורהי נוהנין ביתו ובני עבדיו נבגיו[ היו שלא ודםבשר
 עליכם אני המות מלאך עליכמי אני ארי עליכם, אני אורב דוב ביתו.ולבני
 הוא:ת אוכלה אש אלהיך ה' כי נאמר לכך דרכיכםמפני

 פירקאימליק

 שהעולם לפי לעולם. שביעי יום :ה ]וכו'[. יוצרו ימים אחרדבר
 שני תורה. אלפים שני תוהוי אלפים שני שנה, אלפים ששת הווההזה

 ימות של אלפים שני בתוך שעבוד עלינו נכנס שרבו בעונינו משיח.אלפים

 בה' הטאלין להבר שהשיב מה שהזכיר אחר 'י כלין: כלה 1פ.' באלה. טתהייבי; בד'11'י
 אלא להלן לו ואנזר ורטשים שקצם ברא הרע שעל 1שה,רכ,ין ע'א( ל"ט )בנהדר,; 1ה:רכ:'; הוראי,ישויות
 לצורך 'טכסם אליהו שיטת שהיא לפי התשובה. טעגין שאינו טה לטרח הא הוסיף הוא אהדאלה.כ
 לבטלה א' דבר ברא לא בשלטו הקב"ה שברא טה כל ע"ב( ;,ז ).טבת רב אטר הפרסיים דעת שרפ,נברא:.
 אחרת שיטה ופ"כ פיה בהר אבל עיי"ש. בזה והאריך המשנה לפ" בהקרמה הר"מ הפט השטה ובז:1כ1'.

 מקוטע הובא 1אתחנ; ובילקוט משובשים. הדברים בד"11 !! אדה"ר: של נהטא1 האדמה מקללתשהיא

 : סגנך:ביטינ1י
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7 פ"כ רבה אליהוסדר

 זמם אשר ה' עשה שנאמר שנה. מאות משבע יותר מהן ויצאהמשיה.
 עתיד כך שנים לשבע שמיטה אחת שנה עושים שאנחנו וכשם י"ז(:! ב')איכה

 אלה כי שנאמר שנים, אלף שהוא אחד* יום לעולם שמיטה לעשותהקב"ה
 לה' יודע הוא שנחד יום והיה ואומר ר'(, צ' )תהלים אתמול כיום בעיניךשנים
 יהיה ערב לעת והיה לעולמי שביעי ירמ זה 1'( י"ר )זכריה לילה ולא יוםלא
 כ"ג,, ס.ו )ישע.ה בחדשו חדש מדי והיה שנאמר הבא. העולם זה )שם(אור

 שבת:2 שכולו לעולם א'( צ"ב )תהלים השבת ליום שיר מזמורואומר
 העולם: מן rl~ltDJ] שמשבית יזם השבת[. נליומ שיר מזמורד"א

 שאין הבא העולם זה שבת ולמוצאי לעולם* שביעי יום זה שיר. מזמורד"א
 ולא מכות לא עון, ולא חט לא בו ואין עולמים. ולעולמי לעולם מיתהבו

 שכן. לך תדע מניין, ובתבונתו.3 בחכמתו שמח ואחד אחד כל אלאמרדות,
 לעולם לומר צריך ואין הזהי בעולם נבדוד[ בו ששמח מהקב"ה ולמדצא

 א'(:4 כ"ג )ש"ב האחרונים דוד דברי אלה שנאמרהבא,

 עולם וטל רבונו לפניו, אמר האחרונים. רוד רבלי אלהד"א
 האחרונים. עוונות על לי מחול כך הראשונים עוונות על לי וטמחלתהכגטם
 האחרונים:5 דוד דברי אלה נאמרלכך

 ופותים בעשרים אומרים. היו האחרונים. דור דברי אלהד"א
 היה ויום יום בכל ישראל, מלך מדוד הקודש רוח ]נלקח[ )תלקח(שנים
 )תהלים אכלתי כלחם אפר כי שנאמר באפר* פתו ואוכל דמעות כוםמוריך
 האחרונים:6 דוד דברי אלה נאמר לכך י'(ק"ב

 לפניו, אמר)ו( אלא הזי אילי האחרונים. רוד רבלי אלהא"א
 הרשעים את שתזכה כדי לפניךי שלמה בתשובה קבלני עולם שלרבונו
 חמור, דבר לפני שעשה ישראל מלך דוד מה להם. ותאמר הבא.לעולם
 תשובה עשיתם אם אתם אף בתשובה. אותו )ו(קיבלתי תשובה שעשהכיון
 חטאתי לבדך לך שנאמר הזה* בלשון דוד שאמר ומניין אתכם* מקבלאני
 האהרונים:7 דוד דברי אלה נאמר לכך ו'(, נ"א )שם עשיתי בעיניךוהרע

 ב'. פרק עיןמאיר
 חוחו אלפים שני העולם הוי שנה אלפים ששת אליהו רבי תנא ע"א צ"ז ובסגהררין a~p ט' בעם!
 בגמרא עיי"ש שני בית ה!רבן לאחר קע"ב עד )היינו תורה אלפים שני אבינו( אברהם של נ"ב עד)ה"ננ
 התם. ליבא רהכא סיומא והאי שיצאו. מה מהן יצאו שרבו בעונותינו המשיה ימות אלפים שני!ברשיי(
 בפ' לקמן ועיי' בגמרא. שהיא כמו a~1Dtl בגליך( ע"ז נרמז )ולא מהבא לה מייתי קליט תהליםובילק!ט

 שם בילקוט !הובא להלן עיי' י השלום: מתוך האחרון ובפ' אהבוך. עלמות ע"כ בדרוש אחריךמשכני
 שנה לשבע אחת שנה משמטת שהשביעית כשם קטינא דרס כוותיה תניא שם. ובסנהדרין קצת.בקיטיע

 ליום שיר מזמור ואומר ההוא ביום לברי ה' ונשגב שנ' שנה אלפים לשבעת שנה אלף משמט העולםכך
 פ'א ובאדר"נ ע"א ל"א ובריה תמיד סוף עיי' ' בעיניך: שנים אלף כי ואומר שבת שכולו יוםהשבת
 חוזרין אינן להחיותן הקב"ה שעתיד צדיקים אליהו דבי תנא ע"א צ"ב וגסנהדרין חלק. משגת בפי'ובר"מ
 השבת ליום שיר מזמור וכח"א פצ בחוקותי כהנים בתורת שכיה מזיקין שמשבית והגהתי וכו'.לעפרן

 שם ישעיה בילקוט והובא וגו'. כבש עם זאב וגר וכח"א יזיקו שלא משביתן העולם מן מזיקיןלמשבית
 של שכרן ממתן הדברים וענין ריוו. עפ"י הגהתי 4 כן: להגיה ג"כ יעקב ישועות בעל צרד ג'וועל

 שנסתלקה שנה בכיב ד"א כילקוט כוס. ל'תא ברוו י עונותי: עונותי. הילקוט. נימחת נצדיקים:
 רבש"ע אמר הן אלו בד"וו י : מסברתי והגהתי וכו'. פת !אוכל דמעות של כוס מוריד היה ויום 'ום ונכלוגו'

 הרבה ונמצא וכו'. שדינרה דברים ה; ואילו בפ,א לעיל וכן הדברים, הן מה שאילה לשון והיא וכו'.קבלני
 רבש"ע לפניו אמר ד"א ובילקוט לרבים. אלו אי ליהיר זה אי צמו הן אלו ואי ועקרו גן. הספר בזהפעמים
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 פ"ב רבה אליהוסרר8

 ועון חס בהם אין ראשונים מה האחרונים. דוד דברי אלהד"א
 דוד דברי אלה נאמר לכך[ ועון חטא בהם אין האחרונים נאףילכל(

 תורה עול עליו שקיבל למוד הרי שם( )ש"ב ישי בן דוד נאםהאחרונים:5
 זמרות ונעם יעקב אלהי משיח שתקרי מלפניי שכרך מה מצות,ועול

 ישם(:9ישראל

 ויהנה וישב למשוי. וכחמור לעול כשור עצמו ששם אדםאשרי
 בתוך ותורתו עליו שורה הקודש רוח מיד תמיד, יום בכל תורהבדברי
 תורה, דברי אלא מים ואין כ'(י ליב )ישעיה מים כל על זורעי אשריכםמעיוי
 אדם קורא כיצד. מימ כל על א'(. נ,ה ישם למים לכו צמא כל הויוכנאמר
 במחורהי וימעם בישיבה וירבה ומדרש, הלכות וישנה וכתובימי נביאיםתורה
 בי דבר ה' רוח שנאמר לשונוי על ומלתו מעיו בתוך שורה הקודש רוחמיד

 ב'(:0! כ"ג ישע לשוני עלומלתו

 כבהמה בהן וחורש ויושב תורה בדברי עצמו שמשחק ארםאשרי
 שלך והאחרונים הראשונים דברים בני הקב"ה לו אמר בשדהו!החורשת

 מווסל מי ג'( ישם וכו'. ישראל צור דבר לי ישראל אלהי אמר שנאמרה;,
 יצרו:2! את הכובש זה אלהים ביראת מושל צדיק אומר הויבצדיקים.

 פנים. משוא לפניו שאין הוא[" ברוך ]המקום )הקב"ה(ברוך
 לעולם* באין ודשאין לעולם* באין נשמין ומלפניו לעולם* ואור נונהומלפניו
 הכתוב עליהן מעלה תורה* בדברי עצמן את שמשחיקין צדיקים שלשכרן
 לכך לעולם. ודשאין נשמין מביאין והן לעולם. ואור נונה מביאין הןכאילו
 ד'(:" )שם מארץ דשא וממטר מנונהנאמר

 עושה שהוא הקב"ה. של וחמריו צדקותיו אניד אני המרך דודאמר
 יום ובכל נמכר אדם יום בכל ויום,מ יום ובכל ושעה שעה בכל ישראלעם

 ולבקר הפקדון. לבעל וניתנת הימנו ניטלת אדם של רוחו יום בכלנפדה'ח
 יום בכל ו'(,17 ל"א )תהלים רוחי אפקיד בידך שנאמר עליוי אותהמחזירין
 מצרימי8' כיוצאי גאולה לו עושין יום בכל מצרים, כיוצאי ניסים 5דעושין

-----
 עאכו"כ אתם אותו קבלתי לפני בתשובה שחזר כיון וכו' ותאמר הרשעים את שתוכיח כדי בתששהקבלני

 הראשונים מה ד"א ובילקוט בדוו. כיה ' היא: הגונה ונוסחא וגו'. לבדך לך וכה.א אתכם מקבלשהייתי
 שתקרא מלפני לך יש שכר ומה כו' שקיבל מלמד בילקוט , לו: שנמחל כן האחרונים אף המאנלא
 רגל משלחי וגו' אסריכם הקרא סיפא על קצת בשינוי אליהו דבי תנא בשם ל"ב ה' בע"ז מובא "ן :וכו'

 זוטא אליהו רסדר בפא ונכפל אחר תגנון בנאה ר' בשם יוהגן ר' התם לה דרוש ואינך וההמורהשור
 שמשחק !י וכו': בישיבה שמרבה ארם אשרי )פיח( רוני דקומי ובפ' אחרו;, ובפרק הסגנן,גערבוב
 הנוסחא בד"וו " : ד"ת בו שיש אדם אשרי הגוסחא ובילקוט שחקין בגדים מלשו; עצמו שמתישעצמו.
 ביראת משל צדיק ואיזה וכו' צדיק אומר הוי צדיק בי מושל מי וכו' הראשונים תורה דברי הקב"האיל

 דמו"ק הגמרא עפ"י כך הוגה ואול' דרו. בנוס' וסיפא כנוסחתינו רישא כילקוט וכו' הכעש זהאלהים
 פ"י: רבה הגרים ועיי' )כו' מושל שנקרא בצדיקים הוא מי כלו' בצדיקים. מושל מי נוסחתנו ופי' ליב.ג'ז
 בנדה ין מלובש: ובד"וו לשון בקיטוע בילקוט וכיה יי הספר! סגנון שהוא וילקוט דדו "פ"י הגהתיון

 בנסו: מכיר אינו הנם נעל אפי' ע"ב( )תהלים וגו' לברו נפלאות עשה 131' ה' ברוך אמקרא ר,א דריש ע"אל"א
 ק"ל( )תהלים עונותיו מכל ישראל את יפדה והוא פדות עמו והרבה מחסד ה' עם כ' אמקרא שכוון נ.ל'ן

 כיה(. כ"א )מ"א התמכר מענין נמכר ומלת עצ, נ"ב סוכה וכו' 'ום בכל עליו מתגבר אדם שלשיצרו
 פרנסה מה ב"כ בנ"ר י1 רוני: דקוסי בסי' פייח לקמן וננפל פע.ח גמר ועח' כזה. תהל'ם במדרשזי

 אחרון: פרק נושא ועיי' יום בכל גאולה אף יוםבכל
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9 פ"ב רבה אליהוסרר

 לפני כתינוק אותו מיימרין יום בכל אמו, שדי על אותו מכלכלין יוםבכל
 דורות וארבעה ושבעים מאות תשע שכן* לך תדע מניין* מעשיו* מפנירבו
 יצחק אברהם של זרעו מפני דבריו כ5 הקב"ה העביר העולם שנבראקודם
 השמים לדוד מזמור שנאמר מפיהם*" דבריי ואשמע יביעו מתי אמרויעקב*
 בראשית מעשה לספר ראויין אינ, והלא וב'(* א' י"ס ישם אל כבודממפרים

 ראויי, והן תחלה נבראו השמים אלא אל* כבוד מספרים השמים ת"למה
 אדם כולו העולם שכל לפי העולם*"2 והיה שאמר מי של שבחולמפר
 חדשים בששה וארץ* שמים ממעשה אלא ניזונין אינן השמים ועוףובהמה
 ותיין בקיץ. פירות ומבשלין מנדלין תדשין בששה בחורף, פירותמגדלים
 בעולם:ת שברא ידיו מעשה וכל העולם באי כלמהן

 אמרו יושבין, העולם באי כל אחד כוכב תחת רבותיי להפ* אמרתיאמור. ליי אמרו אחדי דבר לפניכם אני אומר רגליכם תחת אני עפר רבותיילהן. אמרתי לעקרב.22 עגלה בין יושב כולו היישוב כל חכמים.אמרו
 יעמדו רבותיי להם* אמרתי נותן, אני להם* אמרתי לדבריך* מימן תןלי*

 או החמה ביציאת ראשיהן מעל אחד כוכב להם וישימו ישראל בארץשנים
 וילכו לחדש. עשר בחמשה או לחדש בחמשה או חדש בראש החמה*בשקיעת
 העומד הוא ישראל בארץ העומד הוא לא אם רומייי של גדול בכרךויעמדו
 יושביןיו2 העולם באי כל אחד כוכב שתחת למדתה הא רומי. של גדולבכרך

 ברקיע כוכבים שבעה שהיא כימה.;י אותה של שכה מהוכי
 יאמר שלא כדי לדורות, ארץ דרך הנתוב לימד לזהר זה ממוכיםוכולם
 הדבר למה משל. משלו בכוכבים. עבה הרקיע אין מה מפני לעצמויאדם
 שמא ראשו על יניחנה זהבים של לבנה לו שהיה ודם בשר למלךדומה*
 הימנו נטל ותבונתוית חכמתו לה ]עשוו ועשה( מה אבל לו.ע נאה אין]נאה_[*
 כך שבח, דרך זהו בצואיו'~ ותלאו זהב של חוט ועשאו מלע כחצימשקל
 ברקיע כוכבים ברא עולמימי ולעולמי לעולם מבורך הגדול שמו יהיהקב"ה
 עצמתך בפני מקום ואחד אחד לכלונתן

 פל"א באדר"נ ריה"ג של בנו לרש והוא באגדה מקומות בכסה ומובא וב"ו י"ג. פ"נ. להלן עיי',י
 בר' יוחנן ר' שם ונתחלף יתרו בפ' ונכפל לר לר פ' ובתנחומא פ"ר רבה בקהלת בשמו אמרו יוחנןור'

 צ'. תהלים במדרש סתמא והשא הונא ר' בשיבוש ושם פכ"ח, טהר מקומות. בהרבה שבא חילוף והואיונתן.
 דור לאלף התורה ליחן היתה שבמח'טבה הענין ויסוד עיי"ש. ממורס שם והנ:ררש פ"א רבהובקהלת
 שם והא ע"א י'ד חגיגה ועיי' דורות תתקיף ונקט אמילה לה דרש רשב,נ נשם לוי ור' דורות. לכווניתנה
 לעולם זכר אמקרא הם האגדות אלו ויסור פ"א. ב"ר דבר לכל קדמה 'שראל של ומחשבתן חפ'דא.לרם
 קודם נשמותיהן היו כבר להבראות ראוין שהיו אלו וכל רור. לאלף )תורה( )זו צוה דבר מילה( )זובר'ת'
 וקומטו: העולם שנברא קודם שהיו ואמרו הנשמות מעלם שדברו ומהם הקב"ה. אותן וקפל להיותראיין שתי שדברו מהם דורות מהתת"קעד שדברו האגרה ובעלי כרשיי( עיי"ש ע"א סיב )יבמות נגוף העולםשנברא

 : פיק שם השמים מן אלא ברייתו אין ובארץ בשמים שיש מה כל יהושע וכר' פ"א בב"ר חכמים בשם כר.י"'
 C'nDD ועיי, עצ נ"ר ברכות עיי' יוצאת קרירה ומעקרב יוצאת המימות דמ"גלה !' פל"ך. י.ר עיי';י

 וכו'. א' כוכב תחת נלו העולם כל אומר נתן ר' אליהו דבי דתנא שם בפסחים 'י : ע"א ניו ועירובין ע"אציד
 התקשר בה שנאמר 'י הכי: בביה"מ איתנייא ולא לנבל. רומי שינו גם קצת משובש המאמרובדפו

 קטנים כוכבים שבעה הם כימה אמרו והקרמ,נים שם הראב"ע לשו; :י ל"א(. ליח )איש כימהמעדנות
 אין nwa שטא בד'וו י' : לבנה ביורת זהב עשת כלו' בך"11 גם מיה "1 וכוי: ע"ב ניח ברכות ועיי'וכו'
% ר"11: עפ"י הגהתי א הגהתי: ועפי"ז לו נאה אין וצללו  המאמר בר"וו "' הזהב: מן הימינו נטל 

 : קצתנישובש
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 פ"ב רבה אליהומרר10

 וראה בוא שנהם מאות חמש מהלך חמה גלגל חכמיםאמרר
 יישמע קולו שמא נכנס* הוא מקום ולאיזה יוצא* הוא מקוסמאיזה

 חמה שנלנל כשם וביציאתו*ת בכניסתו יירא שמא או ובביאתו*בהליכתו
 מה שנאמר שנהה מאות חמש מהלך החיים עץ כך שנה מאות חמשמהלך
 ו'(: צ"ב יתהלים מחשבתיך עמקו מאד ה' מעשיךנדלו

 יש בהמות מיני כמה וראה בוא ה'. מעשיך גדלו מה אחררבא
 קולו שמא בים* יש דנים מיני וכמה בעולמי יש חיות מיני וכמהבעולם,
 של דעתו שמא או לזה, דומה זה של מראה שמא או לזהי דומה זהשל
 ולא מראה ולא קול לא הא לזהי דומה זה של מעמו שמא או לזה, דומהזה

 מ"ה(י פ"ר )מהדרין במשנה חכמים שנו לזהי דומה זה של מעמו ולאדיעה
 ממבעות כמה מובע שאדם הקב"ה. המלכים מלכי מלך של גדולתולהגיד
 את מובע הקב"ה המלכים מלכי ומלך לזה* זה דומין וכולן אחדבחותם

 לכך לחבירו* דימה מהם אחד ואין הראשון אדם של בחותמו האדםכל
 ה':% מעשיך גדלו מהנאמר

 כבור ממפרים השמים לדור מזמור למנצה אחרדבר
 והבל שלו שהכל אע"פי לעולמי" משם וזין ואין במקומן הן יהלאאל.
 )ש:אמר(:6: בלבד אברהם של זרעו עם אלא בכל. שמחתו אין ידיומעשה

 הללו* ימים שני של תיבן מה נ'(, שם )תהלים ארכול יבלע לידררירכ[
 תת אחל הזה היום שנאמר יהושעי של יומו את שבישר משה של יומוזה

 מי עוג ואת מיתון את הרג והקב"ה הואיל תאמר ושמא כ"ה(י בי )רבריםפחדך
 מצינו והיכן למשה. לו שעמדה חמה זה אלא העולמי באי לכלמגיד

 משה וידי שנאמר עמלק עם מלחמה שעשה בשעה למשהי חמה לושעמדה
 הכתוב שאמר השמש באה לא שעה אותה עד וכי י"ב(י י"ז )שמות ]וגו'[כבדים
 שבישר מצינו והיכן למשה. לו שעמדה המה זה אלא )שם(י השמש באעד

 לו אמר י"ד(י שם )שם יהושע באזני ושים שנאמר יהושע. של יומו אתמשה
 חמה לו שעמדה מצינו והיכן לי* שעמדה כדרך חמה לך שתעמוד רצוןיהי

 ישראל לעיני ויאמר שנאמר האמורי* עם מלחמה שעשה בשעהליהושע*
 וי"ג(:37 י"ב י' )יהושע ונו' השמים בחצי השמש ויעמד ונו' דום בגבעוןשמש

 וכתובים:מ נביאים תורה זה אומר. רביע ליום יום אחררבר
 ואין אומר אין שלכתובים:39 ]לילן[ זה דעתי יחוה ללילהולילה
 יצא הארץ בכל הלכות:40 אילו ד'( שם )שם קולם נשמע בלידברים

 נשמע הוא קולו שמא בד"וו י' : ברכות ריש ובירושלמי ע"א י"ג חגיגה ועיי' היכן ידעתי לא"
 בקיטוע שם atSnn בילקוט הונא '! שם: בירושלמי !' ונו': בכניסתו לברית 'ראה שמא אווכו'
 חנינא ר' בשם אנוהו ר' י"ס תהלים מדרש עפ"י דנורא זקוקין נעל פי' " המקום: נרשם ולאקצת
 מבואו ער שמש ממזרח שנ' קילוסו הוא הלוכואמר

 טהורי
 מעשה היק ע"א ה' בכתובות ,' וכו': ה' שם

 ועיי' בשלח ובפ' שם בילקוט י! : שם תהלים הייקוט עפ"י הגהתי הרקיע. מגיד מי צדיקים שלידיהם
 במדרש ביום. הוא שבכתב תורה ליסוד שעיקר " שם: כנרים יונתן ובהרגים תצוה ותנחו' ע"א כ'תענית
 ש. למלות זה מלת נין וריק פנוי גליון שלפני הכת"י זה, השמיט בילקוט ,! פמ"1. ובפרר"א שםתהלים
  כלוו כתוניס. של ליין הגהתי ומסברתי שתים. או אחת מלה סאן שהמר כזה המעהיק ורמזכשניט.

 ודיבורים באמורות שאינם "י פ"נ: רבה בשה"ש לילות קראו והגליות ומרי. בבל בגלות שנכתבוהכתשים
 בשערה: התלוי; וכהררים ברמז אלאשבתורה
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11 פ"כ רבה אליהוסדר

 לשמוע ומאזנין ליחידיי דומה שנותנין מדרשותי בתי אילו ה'( )שםקרס
 תבלו שהיא ישראל ארץ זי ישמ(*44 מיליהם תבל מקצה תורה:43דברי
 תבל מקצה ד"א ב,ו(:45 ה' ימשלי תבל עפרות ראש שנאמר עולם*של

 האגדות אילומיליהם*
 שמקדשיי

 שם לשמש בהן:"4 הכדול שמו את
 לו שהיו ודם בשר למלך דומה. הדבר למה משל* מדולר )שם(י בהםאהל
 בדמים ממנו לקנות מדינתו בני וביקשו ביתוי בתוך ומרגליות תובותאבנים

 הקב"ה כך בפרהסיא, אלא יכסהר( לכם נותן אני אין להם אמר1בסתר[.
 לא לישראל תורה כשנתן עולמים, ולעולמי לעולם מבורך הגדול שמויהא
 והוא י"0(:47 מיה ('ntPw 1.וגו'[ דברתי בסתר לא שנאמר בגלויי אלאנתנה
 בטומאה ויוצא במהרה נכנס זה חתן מה ו'(* שם )תהלים מחפתו יוצאכחתן
 החצים את בו מזרקין והיו בטומאה,45 ונכנס במהרה יוצא חמה נלנלכך

 כגבור ]ישיש כחתן: והוא נאמר לכך יוצא* אתה לרצונך וכי לו*ואומרים
 עבדיו שהיו ודם בשר למלך דומה* הדבר למה משל* משלו ארח[*י4לרוץ
 נפטר ושלשים שבעה סוף ושלשימי~ שבעה כל למניו מסובין ביתוובני
 לו ואמרו מהם. אחד בא לימים לשלומי לביתו לו והלך ואחד אחדכל

 לו. אמר בשלופי בא לוי אמר לקראתו. ויצא נתעטף בא, פלונילמלך
 דומין צדיקים כך מעודה,יי שעת שתניע ער אחת שעה 1_השרך[)השוף,
 שלום יבוא וכנאמר עולמןי לבית שנפטרין ובשעה הזה52 ]בעולם[)לעילם(
 פנים ובפבר בשמחה אורחיו שמקבל כאדם )לא( א'(* נ"1 )ישעיה וגו'ינוחו
 השמים ,מקצה שם(:3ג )תהלים ונו' כנבור ישוש נאמר[ ]לנך )ש:'(יפות
 צדיקים אמרו מיכן מחמתו-%1 נסתר ואין קצותם על ותקופתומוצאו
 נדב ואהרן ממשה ולמד צא החמורות* על ורשעים הקלות עלנענשים
 על נענשין שהרשעים ומניין הקלות* על אלא נענשו שלאואביהוא
 כל שמילאו עד נתחייבו שלא ומנשה אחז מירבעם ולמד צאהחמורות*
 יושב שהיה ודם בשר למלך דומה. הדבר למה משל* משלו עברות, כולוהעולם
 שלא דבר מהן אחד שאמר כיון לפניו* יושבין מדינתו זקני והיו כמאו.על

 של דינה שעת שתגיע עד יעמדו בחוץ והעומדים מיד. בו פגעוכהונן
 בעבור מה* בעבור הכל וי(, )שם ]וגו'[ מוצאו השמים מקצה שנאמרגיהנם*
 ה' פקודי פתי, מחכימת נאמנה ה' עדות נפש* משיבת תמימה היתורת
 כל חכמים אמרו מיכן י"ב(* ער ח' )שם צופים ונופת ובו' לב משמחיישרים
 העולם. כל את להחריב הקב"ה מבקש התורה מן מבמלין אדם שבניזמן

 לגנא' הן יתר דיבור דומה פי' 1' הארון: נכל שהם מררשות. ובתי כנסיות בתי ג' בילקוטיי
 מעגין קסם ופי' ויחיד יחיד כל על נדברים הם שם שמתאספין ומתוך ע"א כ"ז בוטה רשיי עיי' לשבהוהן
 הין. '"כ )קהלת זהקי :אזן טלשו; ,' לכולא: היטמיט והילקוט ליחיד. שנתנו רק ליתא ונד"וו המרה,קו
 ;ל עזך גטן בהדר והופע לר"ח התפלה בסדר ,כ; ל"ז פ" עקב פ' בספר' " ובקצה. כתיב בטקרא"
 ביהא " : מקוטע ובילקוט משובש המאמר ובדפו עפרות. וראש כתוב בטקרא ארצרי פנל 'ושניכל

 דבהד'ם מס' מכילתא ועי" הילקוט. עפ'" הגהתי י' שם: רשיי :י" ע"א מ"ט סוטה דאגדתא רבאשסיה
 :מנהדרי; שם תהלים במדרש וכולא זרה. עבודה אותה עישין אדם שבני '1 פ"א: רבה ובמדברפ"א
 ובילקוכ בד'וו כ"ח י" ע"א: ח' כהוגות ?'" במשתה מנהגם היה שכך "י להגיה: כ": ,4 ע"א:ק'י
 : וא' שנפטרין נ'ם;ה הצדיקים כך היטני וכן ג' בילקוט משוך. וי"ג הסך ערך כערוך ועיי' אחת. שעהשב
 ורריש להגיה כניל '" ישיש: כתש במקרא הילקוט, עפ.י הגהתי !ן קיטע: ובילקוט בר"וו כ.היי

 הצדיקים: כנגר קצותם עלתקופתו

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 פ"ב רבה אליהוסרר12

 השרת. מלאכי אלא אלים בני ואין א'(, כ"ט )שם אלים בני לה' הבושנאמר
 רצוני לי עושין וו,אינן הים וכדני השמים כעופות אדם בני את שהרביתיעל

 אין ישם( ועוז[ כבוד לה' ןהבו מהם:מ פני הפתרתי ועז( כבור לה' )הבובתורה
 לה' תנו ואומר י"ב( מ"ב )ישעיה כבוד לה' שימו וכנאמר תורה* אלאכבוד

 )ואוטר(:"5 ט"ו( י"ג )ייטיה ]וגו'[ כבודאלהיכם

 יעמוד אל אמרוי מיכן ב'(, שם יתהל'ם קדש בהררת לה'השתהוו
 לה' השתחוו נאמר לכך אחד, סמוק אחת הלכה שיאמר עד בתפלהאדם

 שנו תורה* דברי אלא מיס אין ו'(. )שם המים על ה' קול קדש:י5בהדרת
 ותתחייבו התורה מן שלא אחד דבר תורו שמא בדבריכם הזהרוחכמים
 שלא אחד דבר משמיכם יורו אחריכם הבאים התלמידים ואף לשמים*מיתה
 שמים שם נמצא ושלום וחם לשמים* מיתה עליו ויתחייבו התורהמן

% :מתחלל  

 כחלב תורה דברי לכם ששפכתי על )שמ(י הרעים הכבוראל
 הרעים הכבוד אל נאמר לכד נשמע, קולו ואין לכלי מכלי המורקוכשמן
 דומה. הדבר למה משלי משלו ד'(י ישם בהדר ה' קול בכח ה' קולוגו':ש
 משנה* בעלי מהן תורה* בעלי מהן גדולים. בנים לו שהיו ודם בשרלמלך
 ממנה, בנים לו והיו ענייהי אחרת אשה נשא שוב ומתן* משא בעלימהן

 מתיי ואומר ומצפה יושב היה ארץ. דרך וללמד ולמשנה למקראשיברן
 בידם משנה ולא בידם מקרא לא אצלם* בא לימים הגדולים, כבניייהיו
 לאילו שבניתי בתים אמר. לפניהם. ומטפח יושב והיה בידן. ארץ דרךולא
 ישראל כך למה. לאילו שנטעתי כרמין למה. לאילו שקניתי ושדותלמה.
 תורה."ן' דברי בהן שאין בשעה שבשמים אביהן בפני הזה בעולםדומין

 אדם בני אילו וה'(י ד' )שם ארזים שבר ה' קול בכח, ה' קול נאמרלכך
 בארז, אלא משולין אין תורה.י( דברי בהם ואין בעולם ועומדיןוםמפסיקין

 בארז. משול תורה דברי בו שאין מי כל כך פירות מוציא אינו זה ארזמה
 את ה' וישבר וכתיב ט'(." ב' )עמום ]וגו'[ האמורי את השמדתי אנכישנאמר
 ועומדין מפוקמין ראשון בבית שהיו אדם בני אילו שם( )תהלים הלבנוןארזי

 ארזים: שובר ה' קול נאמר לכך תורה, דברי בהן היו ולאבמקומהה
 כופלין בימורין המבעט אמרו מיכן ו'(. ישם וגו' עגל כמווירקידם

 לו שהיה הבית לבעל דומה* הדבר למה משל* משלו עליו* ]אותן[)אות(
 חבל בה ונתן מבעטת. והיתה אמות עשר של חבל בה ונתן מבעטתפרה
 עד מבעטת. והיתה אמות ארבעים ושל מבעטת והיתה אמות עשריםשל
 ט.ז(. ד' יהושע וגו' מוררה כפרה כי שנאמר אמה. חמשים של חבל בהשנתן
 דיו לא חכמים אמרו לו. רע מימן ]בימורין[ יבאסורין( המבעט כל למדתהא

 ה' כקראי ND'D על והכונה להגיה. כנם"
 דעתי הוא י' ברוו: כיה ", ישב: למבוי

 אינו פ"א דאבות nle'al אבטליון לש;; " שם: בבלי ועיי' עומרי; אי; פ' ריש ברכות ניר;שלמידריב"ל
 בד'וו "' רודיך: טסים כי בפ' פ"א רבה שה"ש עי" ון זה: כעין ג"כ פירשו שיא באדרה אבלכן

 בסמוך. להלן ועיי' פסק. ;ערך פסג ?רך בעריך עיי' מפסיגי; כמו תסיקי; ין ;משובש: מקטעהסגנון
 מקשטין שהיו !" 1אנגי: כתוב תקרא י" וכו': נהם ואין הזה בעלם שמספיקין אדם בגי אלוובדנו
 בשוק עומד ת"ז בב"ר יסף על שאמרו )וכעין פקם ערך מזרך ועיי' א"י של במקסה 1?וסדין ראשםאת

 : במקומן 1ע1טרין מפוקחין וברוו וכו'(. בשערו ומתקן בעיניו,ממשמש
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13 ונ' פ'ב רבה אליהוסרר

 שאינן ודברים מכוערים דברים ]לידי[ ירי( )על בא אלא אדם 2טלעךנורזיו
 כך הבא.~ העולם ומן הזה העולם fD עצמו עוקר בידו ]והוא[ )והיו(ראדיין
 מדבר מאנשי ולמדו בואו דרכי ללמד באים אתם אם לישראל* הקב"האמר
 דבר ]לפניי[ )לפניו( שאמרו ביון ימיהן כל תורה שעשו מי על[ ]שאףנשעל(
 ה'(*"0 שם יתהלים וגו' מדבר יחיל ה' קול נאמר לכך מיד* בהן פגעתי כהונןשלא

 שלי. כבוד בכסא אני נשבע בניי להן. אמר ישראל. את לרצות הקב"החזר
 בלבד לפני* מונח שכרו לשמי בתורה ועומק רבו בבית תינוקשאפילו
 ומקרא ארץ דרך אלא אדם של בידו שאין אפילו העבירה. מן שמורשיהא
 בידו שאין אפילו העבירה. מן שמור שיהא בלבד לפני, מונח שכרובלבד
 ולבית הכנסת לבית ומעריב משכים אלא משנה ולא מקרא לא אדםשל

 בעבור תפילה ומתפלל הבדול ]שמי[ )שמו( בעבור שמע קריית וקוראהמדרש
 העבירה. מן שמור שיהא ובלבד ]לפני[ )לפניו( מונח שכרו הבדול ]שמי[ישמו(
 הזה בעולם דומין ישראל למה זי(:% )שם אש להבות חוצב ה' קול נאמרלכך
 שכל בצער* ויולדת בצער שמעוברת זו לאיילה שבשמים אביהןבפני

 היה שעה באותה ט'(*ח )שם וגו' אילות יחולל ה' קול שנאמר קשות*תחילות
 רוח להן השיבה אתו* לאבד לעולם בא שמא ואומר מרתיע העולםכל

 לעשות אלא הוא ברוך המלכים מלכי מלך בא לא rng* ואומרתהקודש
 מולךי אני מה ומפני מולךי אני מה על למלוךי באתי ואומר. בניו* עםמשתה
 למבול ה' שנאמר תורה* ובתלמוד טובים במעשים מפרכסים שאתםמפני
 וי"א(:5" י' )שם בשלום עמו את יברך ה' יתן לעמו עז ה' ואומר וגו'*ישב

 פרקא.מליק

 מתוך יראתי אלא אביי מה הזה בעולם אני המלך. רוד אמרעור
 לו כרת לפיכך כולןי1 על עלת ואהבתי יראתי מתוך ושמחתישמחתי
 היתה בריתי שנאמר תורה אלא ברית יאין ה'(י כ"ג )ש"ב לי שם עולםברית כי שנאמר ובאגדותי בהלכות ובמשנה במקרא בקי שיהא בריתהקב"ה
 בהלכות ובמשנה במקרא שם( ישיב בכל ערובה ה'(י2 ב' ימלאכי וגו' החייםאתו

 אומר הוי כןי תאמר אל )שם( ובו' חפץ וכל ישעי כל כי שנאמרעולמימי4 ולעולמי לעולם ]בו[ שמורין תורה דברי שהיו )שם(3 שמורהובהגדותי
 חכם תלמיד כל אמרו ישם(י אצמיח לא כי חפץ כל ועל ישעי כל עלכי

 אוהב שהקב"ה מפני לוי יפה סימן הרבה ממנו מתפרנס ואינו בעמקושמרבה
 חכם תלמיד וכל תורה* מדברי וימשע יעשר שמא מעשירוי ואינותורתו
 מפני לוי יפה סימן הרבה פירות ממנה מכנים יאין יבתורה( מלאכהשמרבה
 דוו: עפ"י הגהתי " הגהתי: הענין ועיפי בידו. והוא איתא ושם מקוטע הסגנון בדיי11'"

% ; משתש המאמר ובדרו שמוע. אם ועתה ברה פ"ב הבחרש מא' מכילתא עיי' ין בד"11. כיהו'  בד"11 
 הדברת: 1בי' יתרו ריש במכילתא 1עיי' מקשטיו. מפרכסים ופי' משובש.המאמר

 ג'. פרק עיןמאיר
 השתא 1 משובש: המאמר בדפו ב'(. )תהלים בר?רה וג'לי ביראה ה' את עבדו המקרא לש1

 אל כא' ' בדפו: כיה ' ושמורה. כתב במקרא ' האחראים. רוד דדכרי המקראות אל חזרהוא
 שיא דהיינו 1כדמסיים אצמיח לא 1ג1' ישעי כל על כי אלא יצמיח לא כי חפץ וכל ישעי כל כיתקרי
 ויפשע. יעשיר דשמא בעקראצמיח
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 פ'ג רבה אליהומדר14

 מפורש הוא וכן תורה* מדברי ויפשע יעשר שמא תורתו את אוהבשהקב"ה
 ודבר שוא ]ונול מאתך שאלתי שתים ישראל מלך שלמה ידי עלבקבלה
 ט'(:6 ער ז' ל' ימשלי וגו' וכחשתי אשבע פן וגו' ממני הרחקכזב

 עד תלמידיהם ובתלמידי בחכמים שבחר הוא ברוך הטקוםברוך
 כשם לו* מודדין בה מודד שאדם במדה ~יהם ומקיים הדורות[ ]כלסוף

 לשום קורין להם* פנוי מקום ובכל מדרשות ובבתי כנמיות בבתישיושבין
 פיהםל על תורה דברי ומחזקין בלבבם* ויראה שמים לשם ושוניןשמים

 עולמים* ולעולמי לעולם בניהם ומפי מפיהם תורה דברי ישכחו שלאכדי
 של פושעיהם אבל כ"א(* נ"ט )ישעיה ה' אמר אותם בריתי זאת ואנישנאמר
 שכרן* מה )לרכין( קשים* ובזקנותם רכים בקטנותם אלא כן* אינןישראל
 ובליעל שנאמר גדולה, ובישיבה הגדול המדרש בבית אותן ושורפיןשמעניין
 ז'(:8 שם )שם בשבת ישרפו שרוף באש יאוסר 1'( פ"נ )ש"ב וגו' כולהם מונדכקוץ

 ]היום: מקצתו נעורה ]כבר[ בסוף להיות 21עתיד דבר כל אמרומיכן
 עולם וצדיקי שלו גדול המדרש בבית להקב"ה ישיבה לבא[לעתיד

 ישראל: מלך ולדוד הזה בעולם לצדיקים ישיבה מקצתלפניו*9 יושביי
 מאור מקצת הבא* ולעולם המשיח לימות לצדיקים פניםמאור

 הזה: בעולם לצדיקיםפנים
 המשיח לימות הרע ביצר ושלא בצער שלא צדיקים שלהייהן

 בעולם לצדיקים ]הרע[ ביצר ושלץ בצער שלא חייהן מקצת הבא*ולעולם
 להן: הדומה ולכל וליתרו וליעבץ וליעקב ליצחק לאברהםהזה

 מקצת הבא* לעולם בין המשיח לימות בין להקב"ה המתיםתחיית
 בוזי בן וליחזקאל ולאלישע לאליהו הזה בעולם לצדיקים המתיםתחיית
 :הכהן

 כבוד מקצת הבא* ]ו[לעולם המשיח לימות לצדיקים ועוזכבור
 יהודה: מלך ליהושפט הזה בעולם לצדיקיםועוז

 המשיח לימות לצדיקים ורינה[ ]שמחה ימנה( ושתייהאכילה
 הזה בעולם ]ורינה[ זוצנה( שמחה ושתייה אכילה מקצת הבא*ולעולם
 ישראל: סלד דוד בןלשלמה

 וכו תורה אלא ברית אין וגו' עולם ברית כי נוסחאות. ב' כאן שילקוט קצת. משובש בד"ווי

 מעשירו ואינו גו' ת"ח כ9 אמרו וגו' חפץ וכל ישעי כל כי וכו' לעילם בי שמורים בהגדותבהלכות
 ואחה המקור לזה נרשם ולא ליחא והשאר גוע לי תתן אל ועושר רש ואומר בר"ת  ויפשע יעשיריסמא

 בקי שאחא ברית הקב"ה לי כרת שם דוד אמר לי שם עולם ברית הוא. ונוסחתו אליהו. בבי חנאנרשם
 תהי אל וגו' ישעי כל כי לעילם. בלבי ושמורה בכל ערוכה שנ' בהגדות בהלכות במדרש במשנהבמקרא
 וערבוב ע"כ. כו' מתעשר שאינו ת"ח ראית אם ליתא( וכו' אומר הוי )והסיום וגו' 'שעי כל כי כןאומר

דברים
 נאי
 ובילקומ קטוע שהמאמר נראה ייותר ומחזיקין, ובדרו וכו' ד"ת מהזקין כן ידי ועל כלו' ' :

 כל סוף ער בניהם ובני ובניהם הם שמים 5שם בתורה ועוסקים כפס"ד בב"כנ 'l'aal שתיה שכשםהנוסחא
 הדורות כ5 סוף ער בניהם בגי ומפי מפיהם ד"ת ישתכחו שלא ברית להם כורת הקלה לפינךהדורות

 גרית להם כורת הקב"ה כך להגיה. יש ואולי מתוקנת. נוסחא אינה זו ואף וגו'. גריתי זאת ואנישנ'
 בליעל ובנ' ובליעל רע איש כל ויען שנאמר בד"וו ובאש, כתוב במקרא ' וכו': פיהם על ד"תומהזק
 להעלותן מצוה שהקב"ה שכרן ומה קשים כוקנותם הנוסהא, וגי5קוט וגויי כקוץ ,בליעל ואומראמרו

 ומלת ובליעל. רע איש כל ויען שנ' ישראל פושעי אלא בליעל ואין וגו' כקוץ בליעל ובני שנ' וכו'ושורפין

 : רקמן מסיק וכן בילקוט כיה י : הילקוט עפ"י מחקתילרכין
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15 פ"נ רבה אליהומרר

 ובשר דם מקצת ישראל* הרי על לבא לעתיד נונ ושבר רטשררם
 יום*" בכל תמיד רואות עינינו הזה בעולם לוחצינו עלושבר

 מראשו ולמד צא תורה בדברי אתה יחפץ ללמוד אתה רוצהאם
 לפניו* יושבין עולם וצדיקי שלו המדרש בבית לישב הקב"ה עתידשלענין:"
 סמא טמא על ואומרים ובאגדות* בהלכות במשנה במקרא ונותניםונושאין
 מביאין כך ואחר במקומו*ת פהור ועל במקומו טמא על טהור* טהורועל
 ששים נידונין ויש יום שלשים נידונין יש בפניהם* אותן ודנין הרשעיםאת
 דבר של כללו חדשים* ששה נידונין ויש חדשים שלשה ]נידונין[ ישיום*
 מ"י(*מ פ"ב )עדיות חודש עשר שנים לגיהנם רשעים משפט במשנה* רבותינושנו

 לפניו* ואומרים העולם* והיה שאמר מי לפני צדיקין עומדין ]כן[ואחר
 ומעריבין משכימין היו אדם בני אילו העולם באותו כשהיינו עולם שלרבונו
 להן ואומר מצוות* שאר ועושין ומתפללין שמע קריית וקורי, הכנמתלבית
 של עפרם על ועומדין צדיקים הולכין מיד אותן* ורפאו לכו עשו כךאם

 שנאמר רגליהם* על מעפרן מעמידן והקב"ה רחמים* עליהן ומבקשיןרשעים
 כייא(:14 גי )מלאכי ונף רגליהם כפות תחת אפר יהיו כי רשעיםועשותם

 ישראל מלך לרוד הזה* בעולם לצדיקים ישיבהמקצת
 וכל ח'(*" כ"ג )ש"ב בשבת יושב לדוד אשר הנצורים שמות ואלה צד* זהכאי
 המממל על ולא הכר על לא המלך דוד אבל לפניו* בישיבה יושביןהעם
 שכינה באתה שמים*" לשום ברבים תורה ומלמד הארץ על יושב היהאלא

 לך* מניין הללו דברים בני* דבר לו* ואמרה משיבה הימינו* למעלהועמדה
 אחר דבר )שם(:17 תחכמוני שנאמר בתיו ותורה בתיו משול אתה הםשלי

 כל אמרו מיכן כמוני* תהא סמיכה בה שאין בישיבה יושב אתהתחכמוני*
 )שם(* השלישי ראש ת"ל מה הימנה*8י טובה עמידה ממיכה בה שאיןישיבה
 צדיקים שלשה עם תחלק השלישי* ראש אחר דבר לתורתי:19 ראששתהא
 מיכן אבות[ של ראשון שתהא השלישי* ראש ]ד"א ויעקב:" יצחקאברהם
 ראש אחר דבר י"ב(:ן2 ד' )קהלת ינתק במהרה לא המשולש חוטאמרו

 שנאמר לרנלים* לירושלים עולין כשהן ישראל לכל ראש שתהאהשלישי*
 דומין* תורה דברי למה י"ז(: כ"ג )שטות וגו' זכורך כל יראה בשנה פעמיםשלש
 לידי ומביאו וממתחו ממחקו מעבדו כשהוא לאדם עור שנותניןכדרך
 העצלי. עדינו הוא אחר דבר העצני:מ עדינו והוא שנאמר יפיפיה*מלאכה

 אכילה ועת. בבור המהים. תחיית מצער, שלא חיים פנימי מאת ישיבה,  מעלות. שכע כאן מגהיי
 רם המחים. תחיית רל. מעפר מקים ועוז.  כבור ומונה מסרר בפרטן להלן אמנם ושבר. נשר רםושחייה.
 שנזכרו  והצריקים האבות של בפרטן בצער שלא בחיים ומסיים מהרר ואח"כ ושחייה. אכילה ושבר.ובשר
 כולא שריוו כרלהלן ורינה שמחה יהגהחי ומיתרן. הענינים במנין כאן נפל שטעות ענש ויראהבאן.

 או טמא שאינן כלו' י' t~nlya: שמקצתן השאר כל על למד אתה הישיבה מענין כלו' יימשובש:
 במקרא יי נד"וו: זכיה בגיהנם גרסינן שם " במקומו: מיוחד נענין אלא ענין בכל בהחלטמהור
 כתי.1. משול ;ן ע"ב: ט"ו כמצק דרשו זכך " אלה: כתוב נמקרא 'ו רגליכם: זגז' n~tDV1כמזב
 והשפלת הואיל הקב"ה א"י רב אמר תחכמוני שמ ובגמרא ענוה, בדרך כלו' שבאותיות אחרונהשהיא
 : ע"ב ריש קי"א כתעות יי : ומש1נש קטוע כולא וברעו מבטיה. ואתה גזירה גוזר שאני כמוני ההאעצמך

  כ'( כיב )משלי רעת במועצות  שלישים לך כתנתי הלא ענש כ, נקראת שהתורה א"נ השלישי. בחודש שניתנה,1

 והחוט. כתוב במקרא יי שם: מ"ק בגמרא זה וכעין בדרו כזה יו משובש: הוא וברש שם. בילקוטועיי'
 לי: איתפרש ולא הוא. כתוב במקרא 'י שיח: פי' האזינו בספרי המשולש חוט נקראוהאבות
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 פ"נ רבה אליהוסרר16

 למלחמה יוצא כשאתה כתולעת* מעודן שתהא המדרש בבית יושםכשאתה
 )שם(* אחת בפעם חלל מאות שמונה על לפניי* שכרך מה כעץ*3י קשהתהא
 מאתים* אני חמר מה מפני עולם של רבונו לפניו אמר מאתים* אתהחמר
 תורה דברי בכם שאין פי על אף בתורתי כתבתי כך לא ב4 דוד לו*אמר
 אבל ה'(* מ"1 נויקרא וגו' מאה חמשה מכם ורדפו בלבד ומקרא ארץ דרךאלא
 אלף* ירדוף מכם אחד איש התורה את ותעדיפון התורה את תעשוןאם
 החתי אוריה בדבר רק רצוני* כל עשית ]ולא[ )לא( רצוני עשיתה אתהאבל
 שעשה חכם תלמיד ראיתה אם אמרו מיכן מאתים*ע חמר לפיכך ה'( ט"ו)מ"א

 שנאמר בלילה* תשובה עשה שמא למחר* עליו תהרהר אל ביוםעבירה
 מדנים תעורר שנאה ע"ב(*'2 קייט )תהלים וכסף זהב מאלפי פיך תורת ליטוב
 אם וכנאמר תורה אלא אהבה אין י"ב(25 1' )משלי אהבה תכסה פשעים כלעל

 המספר שכל למדתה הא ג'(*27 "א נקהלת יריקו הארץ על בשם העביםימלאו
 וטכינה:25 אחר מספר חכמים תלמידי מיעוטיאחר

 כיעדי הבא. ולעולם המשיח לימות צרימין של פניםמאור
 ראשונה* בשעה בגבורתו השמש כצאת מעים מאור לו שנותנין ]יש[29יום.(
 בארבעה ויש שעותי בשלש לו שנותנין ויש שעות, בשתי לו שנותניןויש

 שנותנין ייש כולו* היום כל ויש שעותי בשש ויש שעותי בחמש ויששעותי
 לחודשי כחמשה לו שנותנין ויש חודש, בראש לבנה כמאור פנים מאורלו
 ויש כדולימי ככוכבים ויש לחודש. עשר כחמשה ויש לחודשי כעשרהויש

 שהוא בשעה הרקיע כאויר פנים מאור לו שנותנין ויש קטנימיככוכבים
 כל הכלל זה כקדירהי מניהם שמשחרת ויש ]העבים[.% )העו( מןמטוהר
 מימב אינו והמלוכלך המזוהם שכינה, פני ומקבל זוכה לטובה פניםהנושא
 אם אבל תשובהי עשה שלא בזמן אמורים דברים במה המלךית ]בפני[)פני(
 דבר: לכל עולם כצדיקי הוא הרי ומת תשובהעשה

 חלק להם אין ומנשה אחז אחאב ירבעם מלכים ארבעה חכמיםשנך
 וקנותו ועד מקטנותו זרה עבודה העובד כל אומר הייתי אבל הבאיתלעולם
 הנשבעים שנאמר הבא* לעולם חלק לו אין גדול בהן להיות ראוי אפילוומת

 בעולם אדם שעושה מצוות שכל לפי י"ד(:33 חי )עמים וגו' שומרוןבאשמת
 מסוף מאירה תורה אבל בלבדי" הנר כאור אלא להאיר כח בהם איןהזה

 וכ5ו' אחר. בסגנין תרר'י ע"א י.ט נברכות " : פי"א לקמן יעיי' ינ : שם דמו"ק בגמרא ה"ה'י
 ימלאו אם רבה נקהלה ומידרש 'נ : גל ~על נתוב במקרא 'נ שבממונו: at~Dn מגמילת יותר עליושמגינה
 : פשעים תכסה תורה של אהבה וע"כ חפץ. ארץ אתם תהיו כי שנ' ארץ שנקראו יריקו ישראל ע5 תורהת"ח
 ת"ח. ש5 המעשה אחר ובד"וו בגיהנם. נופל ת,ה של מיטתן אחר המספר כ5 ריבץ אמר שם בברכות"

 מקום. ש5 רצונו כי עשה ולא שמיעט דוד ,כענין ת"ח של עזתן מיעוטי אחר לפרשה ישינ!סחתנ!
 וברעו להגיה כנץ "' לצורך: שלא הוי"ו הספר בזה פעמים שהרבה עלי מהמס ולבי בד"וו. ב"ה,'

 ירבעם מלכים שישה בד"וו 1! בד"וו: כ"ח !! פ"5: רבה ובויקרא מ"ז ופי' פ"י דברים DD-~ וע"'ליתא.
 מלכים ד' אמרו שם ובתופפתא אחז. מונה ואינו ג' מנה דהלק דבמשנה שיבוש. והוא ומנשה.אחז

 ירבעם עשה מה וכי שם שאמרו מלכים, ד' גרכו במשנה דאף משמע שם הירושלמי ומישוןכנוסחתנו.
 דתוספתא אברייתא דקאי א"נ בו'. מגשה עשה מה וכי וכו' אחז עשה מה יכי וכו' אתאב עשה מה וכיוכו'

 המשנה נפם עמ' תזרה גדולי שהיו אף נקטו שגמא אלא דוקא 5או מלכים זד' כלי' ונ לפנינו:ינקט;ה
 נר כי ואקרא ע.א, כ.א סוטה ועיי' גהדרגה הוא פנים שמאור שאמר למה חוזר השתא " : שם5הר"מ
 : קאי ביה דמסיים וגו'מצוה
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17 וד' ש"ג רבה אליהומדר

 ולתלמידיהן לחכמים הנזקק וכל טופו* ועדהעולם
 מעליי

 עשה כאילו ]עליו[
 עושה זה הרי הרבים את ומוכיח להוכיח היודע כל שבשמים: אביורצון
 כיה(, כיר ימשלי וגו' ינעם ולמוכיחים שנ' העולם. והיה שאמר מי לפני רוחקורת

 כל ולמקבל: למרכיח ישם(33 עליהן אלא נאמר לא עוב ברכת תבאעליו
 שאין הבא ולעולם הזה בעולם חיים לו נותנין בהן ושמח ביסוריןהמודה
 "3 כ"ג(: 1' )שם ובו' אור ותורה מצוה נר כי שנאמר סוף.להם

 פירקאיפליק

 ליחן שעתיד ממר הזה בעולם פנים למאור משה זכה מהמפני
 כבידו על ומתאנח הקב"ה של רצונו שעשה מפני לבא* לעתידלצדיקים

 מה ומצפה ומתאוה ומתחמד ימיו* כל ישראל של כבוד! יכל( ועל הקב"השל
 כשהיו שכ,* לך תדע מניין* שבשמים* לאביהן ישראל בין שלום יהיהאם

 לי הניחה עתה למשה* הקב"ה לו אמר במעשיהן ומרחו במדברישראל
 משה ויחל שנאמר להשיב,: למשה פה פתחון לו היה מיד י'(,1 ליב)שטות
 וגו' ולישראל ליצחק לאברהם זכור וגו' מצרים יאמרו למה י"א( שם ישםוגו'
 אמר י.ד(י )שם הרעה על ה' וינחם שנאמר ענייה* לו היה מיד וי"ג(* י"ב)שם

 העולם באי לכל הדין מידת אלא לפניך הוא כלום עולם של רבונולפניו*
 הדין. מידת בהן ואעשה מלפניך ארד בעולם* שבראתה ידיך מעשהולכל
 את ונמל מלפניו ירד אחד* ביום כלם ימותו שלם בלבב עבדוהו אםמה.
 ונו' בשער משה ויעמד ונו' העגל את ויקח שנאמר באש* ויפרפוהעגל
 ואח השמים את עלי אני מעיד וכ"ז(.3 כ"1 כ', )שם ונו' ה' אמר כה להםויאמר
 לה' מי ולומר המחנה בשער לעמוד כך למשה הקב"ה לו אמר שלאהארין

 דן צדיק משה שהיה אלא )שם(י ישראל אלהי הי אמר כה ילימר )שם(אלי
 ואיש אחיו את איש הרנו לישראלי אומר אני אם אמרי בעצמוי וחומרקל
 למדתנו. כך לא אומרים. ישראל יהו כ"ז(י )שם קרובו את ואיש רעהואת

 הורג אתה מה מפני מחבלנית.4 נקראת בשבוע אחת נפש שהורגתסנהדרין
 אמר כה שנאמר שלמעלהי בכבוד תלה- לפיכך ]אחד[י ביום אלפיםשלשת

 משה חזר כייח(. )שם ונו' כדבר לוי בני ויעשו שלאחריו* ענין מה )שס(י3 ונויהי
 וחסיד צדיק עולם של רבונו לפניו. אמר הקב"ה. לפני בתפלה ועמדצדיק
 ימותו שלם בלב שעבדו אלמים שלשת בשביל באמונה מעשיך וכלאתה
 עשרה. וחמש עשרהי שמונה ובני ולמטהי שנה עשרים ובני אלף מאותשש

 סוףי לדבר אין עליהם שנתופפו ועבדים נרים וכמה ואחת* ושחימיועשר*
 משל. משלו שעהי" באותה עמהם ונתרצה הקב"ה של רחמיו נתכלנלומיד

 מודה הוי מרכות המשנה כליטון מורה ופיי ע'א. ה' ברכות עיי' ינ ועליהם: כתוב במקרא"
 ר', פרק עיןמאיר : מאר כמארלו

 קיטע תשא כי מילקוט קצת. משובש בהוו ' ע"א: ע"ב ברכות עיי' 1 ועתה: כתוב במקראי
 אלא דוקא. לאו ומר ות קל מלת משובש. הוא עד"וו קצת בשינוי שם והוא N~DD מכות ע,,, 1הסגנון:
 ק.ו רן נמי גרס ונד"וו להחמיר או להקל אם הוא שהדין וחומר קל קרי דין ולכל בעצמו. דין רןשהיה
 כה אכרו פמ"ב רבה בשמות ט'1. אות שם במ"ע פי"ב דכא במנילתא 1עיי' ' : בילקוט איתא כןבעצמו
 קצה. מקיטע בד"א " : צריכין הן מררות רד מה רד לך כך. לו שאמר סמא אתה והיכן וגו' ה'אמר

 1?1': בשביל בניך עי הרבים רחמיך יגזלו באמצה מגישיך ונע אתח חסיד אתת צדיק תשא. כישייקוט
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 ונתנו בידו תפסו בכורו* בנו לפניו שמרח ודם בשר למלך דומה* הדברלמה
 מה ולכלבים* לחיה ותנהו זה את והרג צא לו* ואמר הבית* לשרלעבדו
 ועמד ובא ורץ[7 ]בביתו* ארץ( )בבית והניחו מלפניו הוציאו העבד* אותועשה
 לפניו* מסובין ביתו ובני עבדיו והיו עליו המלך לב כטוב יום ל' לסוףלפניו*
 ואנהה ינון מכנים היה בכורו בנו את רואה אינו עיניו את נושאכשהוא
 והעמידו והביאו רץ מיד הבית* שר עבדו אלא בו מכיר ברייה כל ואיןבלבבו

 שר עבדו בראש ונתנו בידו תפמו לפניו מונח שהיה יפה כתרבמקומו*8
 בתפלה שעמד כיון הצדיק[*% משה נדמה ]לכך צדיק( במשה נדמה )למההביתר
 למשה* הקב"ה לה אמר המיתה מן ישראל את והציל מקומות וחמשהבארבעה
 מן ישראל את והצלתה מקומות ובחמשה בארבעה לפניי ועמדתההואיל
 שעשו תורה בשביל בניהם ולבני ולבניהם להם שמונח יפה כתרהמיתה
 משה פני את ישראל בני וראו שנאמר לך* הבא לעולם מונח הואהרי

 בטל שמא עולמו לבית משה ונכנס הואיל תאמר ושמא ל"ה(*י1 ל"ד)שמות
 פנים מה י'(*12 ל"ר )דברים ]וגו'[ נביא קם ולא לומר תלמוד פניו* מאורממנו

 נכנס עימו משה של סנים מאור אותו כך עולמים. ולעולמי לעולםשלמעלה
 ו'(: ל"ר ידברים ובו' שנה ועשרים מאה בן ומשה שנאמר עולמו*לבית

 מקמנותו בתורה שעומק חכם תלמיד כל אלא בלבד משהלא
 עולמים* ולעולמי לעולם הוא בחיים אלא מת לא עדיין ומת* זקנותוועד

 כ"ט(* כיה )ש"א אלהיך ה' את החיים בצרור צרורה אדני נפש והיתהשנאמר

 ולעולמי לעולם מבורך הגדול שמו יהי אלהיך ה' מה לומר*" הדברמקיש
 הרי ומת. זקנותו ועד מקטנותו בתורה העומק חכם תלמיד כל כךעולמים,

 והיכן עולמים* ולעולמי לעולם הוא בחיים אלא מת. לא ועדיין בחייםהוא
 יגון ומספד בכי אדם ירבה אל אמרו מיכן הכבוד:" כמא תחת נשמתו*היא

 שבעת ומפפד* בכי ימים שלשה חכמים* שנתנו כשיעור אלא מיחו עלואנחה
 ואילך מיכן אחרים* דברים ולשאר ולגיהוץ לתספורת שלשים אבל*ימים
 וגו' למת תבכו אל שנאמר בנפשו* מתחייב זה הרי בעצמו החובלכל

 עושה אדם צד* זה כאי ממני*" יותר עליו מרחמין אתם אין י'( כ"כיירמיה
 אדם בני לו שמקבץ עד לו מתרצה ואין לבדו הוא הולך תבירו עםמריבה
 קנאה מקצת לו יש לו שמתרצה פי על ואף לו. מתרצה כך ואחרהרבה
 ועושה בו חוזר אם לפני עבירה עובר אדם אלא כןי איני אני אבלכלגבוי
 אין בתשובה מקבלו שאני וכיון בתשובהי ומקבלו ברחמים אני הריתשובה
 ונו' לו תנדו ואל למת תבכו אל נאמר לכך עונותיוי מקצת אפילו זוכראני
 חזר ולא פעמים שלשה ושילש ושנה עבירה שעבר זה הולך זהו ואיישם(,
 עוד ישוב לא כי העולמי מן נעקר כי[ ]בכו. )בכי( אתו על תשובה* ועשהבו

 ישם(:% מולדתו ארץ אתוראה

 ובילקוט בד"וו י ענין: לו ואין וכו' ובא בארץ בבית בנראי והניחו ובדפו שם. מלקש כיה'

 ועמרה הואיל שילקוט טשטש נדפו יי בילקוט: כ"ח "י קצת: wllrn בדוו , קצת: סגנוןבשינוי

 ואותו פנים מאור אותו ממנו ניטי עולמו לבית בילקוט י: וכו': להן שמונח תורה כתר וכו' והצלתלפני

 כסא תחת ישיבתו הוא והיכן בילקוט יי וכו': יומר הכתוב זיוג ולמה בילקוט וי וכו': ת"להכתר
 חככו אל ודרש עיי"ש. שם זה גם " עיי"ש: ע"ב כ"ז במ"ק ין בלבד: זו ולא ער השמיט והשארכבורו,

 והולך. חוטא שהוא לטי להולך בכה בכו ותקובלו בתשובה הזרו רק תבכו אל מהשם נענשתם אםוגו'
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19 פ"ר רבה אליהומדר

 בארבעה בתפילה שעמד צדיק משה של שכרו אלא בקיבר זהולא
 ברא כאילו הכתוב עליו העלה המיתה מן ישראל את והציל מקומותוחמשה
 י"א(.י, סיג וישעיה עמו משה עולם ימי ויזכור נאמר לכךאותן.

 וחכם חכם כל ]כה
 ועל הקב"ה של כבודו על ומתאנח לאמיתו תורה דבר בו שישמישראל"
 ועל ירושלים כבוד על ומצפה ומחמד ומתאוה ימיוי כל ישראל שלכבודן
 קורש( )ברה גליותי כינים ועל בקרוב שתצמיח ישועה ועל המקדש ביתכבוד
 כל אמרו מכן )שם(." קדשו רוח את בקרבו השם )את( בדבריו הקודש[]רוח
 שמים"1 כבוד להרבות בשביל תמיד יום בכל בתורה שעומק חכםתלמיד
 שומר[י לו ]שיהיה )שהיה( דבר כל ולא רומח ולא חנית ולא חרב לא צריךאין

 ביד וחרבות מביב מביב לו עומדין השרת ומלאכי בעצמו* משמרושהקב"ה
 ו'(:" קמיט יתהלים וכוי בגרונם אל רוממות שנאמן אתו, ומשמר')1ת(כולן

 עתיד כיצד, הכא. ולעולם המשיח לימות בצער שלאחיים
 הן לפניו יושבין עולם וצדיקי שלו הגדול המדרש בבית לישבהקב"ה
 בתיהןי צורך להן ועושין ואמהותיהם ועבדיהם ובנותיהם ובניהןונשיהן
 וגו' השפחות ועל העבדים על ונם וגו' רוחי אשפוך כן אחרי והיהשנאמר
 ט'(: ליב )ישעיה וגו' קמנה שאננית נשים "ב'(, א' ג'ייחל

 ]זה[ כ"1( ל"ו 3יהזקאל חדש לב לכם ונתתי כיצד, הרע. ביצרשלא
 את והמרותי טובימי מעיטים אילו )שם( בקרבכם אתן חדשה ורוח טוב.יצר
 על לקיים )שם( בשר לב לכם ונתתי הרע, יצר זה ישם( מבשרכם האבןלב
 מקומי בכל כפולין תורה שדברי ומניין מקום: בכל כפולין r~c תורהדברי

 דיברות עשר סיני* הר לפני נאמרו דיברות עשר וגו'* אלהיך ה' אנכישנאמר
 תוכחות* DD1l-] ילקי( נזיקין מיני הר לפני נזיקין תוכחות* בפפרנאמרו
 אחיך לך ימכר כי ב'(* כ"א נשמות מיני הר לפני נאמר עברי* עבד תקנהכי

 מקומות, ]בכמה[ )במאה( וכן י"ב(* ט"ו )מברים תוכחות בספר נאמרהעברי*
 י"ס(, מ"ג )שמות במיני גדי תבשל לא תוכחות* בסמר כלאים מיני בהרבלאים

 מקומותי ]בכמה[ יבמאה( וכן מ"א(* י"ר )דברים תוכחות במפר בדי תבשללא
 במפר נאמרו וחייה בהמה מימני מיני* הר לפני נאמרו וחייה בהמהמימני

 כל בחורבי מועד אהל לפני נאמרו ויחיד ציבור קרבנות וכלתוכחות*
 של מיתתו לאחר בין אהרן של מיתתו לפני בין נאמרו ויחיד ציבורקרבנות
 בספר לכם כרתי ברית מצרים* מארץ בצאתכם לכם כרתי בריתאהרן*

 במפר לכם אמרתי שירה מצרים* מארץ בצאתכם לכם אמרתי שירהתוכחות*
 ]אק )או( אתם מקום." בכל כפולין שהן תורה לדברי למדתה האתוכחות*
 תפלי טחי אתם ששמין אלא כןיאתם

 מלעיניי
 כאילו ]דבריי[ )דבר( על אתם

 קואהי" שאינה קואה צואהי שאינה צואה אותן אתם ועושין ממש. בהםאין
 אתכם קויתי תוכחותי במפר אתכם צויתי ממצרימי בצאתכם אתכםצויתי
 מאות ארבע אתכם וקויתי חזרתי הביתי נבנה שלא עד ושמונים מאותארבע
 קו לקו קו לצו צו לצו צו כי שנאמר הבית, ]משנבנה[ )משבנה( שניםועשר

 כתש במקרא "הגיה. כנ"ל .י וכו': מישראל חכם וכל בילקוט " הסגנון: קיטע בילקוטי'
 הגהתי " הייקוט. עפ"י חגהתי יי וכו': צריך אין ת"ח אותו וג' בילקוט כולא "' בקרבו: השםאיה
 מיטונש. היא ובד.וו קמ"ץ. בניקור הויך צואה משקל עי היא קנאה וקיווי. ציווי היינו '1 דעו:עפ"י
 הענין: סברת עפ"י הוא שהגהתיומה
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 בכם מצאתי כאן ולא רוחצ קורת בכם מצאתי כן לא י'(* כ"ח )ישעיה וגו'לקו
 בשר למלך דומה* הדבר למה משל* משלו מלפני* לכם שכר מה רוח*קורת
 השלשלת את מושכין והיו בשלשלת* ונתנוהו עליו וצוה עבדו על שכעםודם

 שנאמר מעיו* ובבני בפניו בו מבעבין והיו פניו* על אותו ומשליכיןמאחריו*
 דברים לפני עשיתן מקומות במאה וכן י"ג(* שם ישם ה' דבר להםוהיה

 תמיד* יום בכל עימכם מקדימין שלי ורחמים אאוים* שאינן דבריםמכוערין*
 ואביון עני במעשיו* לא עני* במה י'( ליה )תהלים ממנו מחזק עני מצילשנאמר
 מחזק עני מציל כן. אומר הוי אלא במעשיו* לא אביון* במה )שם(ממנוזלו
 ה' אביונים אל שומע כי שנאמר העולם." מאומות ובין הרע מיצרבין
 אילך י"ח(,25 ק"ב )שם ונוי הערער תפלת אל פנה ונאמר ל"ד(יי2 ס"ט )שםונף
 אחת על ]הרע[ מיצר נפרע. ]אני[ מדות לשתי בינוניתי~ מדה rne אדםבני
 שבע אחת על רעתכם וממבקשי שבעי אחת על מכם שנפרעתי כשםשבע
 צבא על ה' יפקוד ההוא ביום שנאמר שבערך אחת על מכם שנפרעתיכשם
 הרע ומיצר העולמי מן אתכם לאבד שבקשו אילי כייא(י כייר )ישעיה ונו'המרום
 ויהושע שנ' בעולם*י3 תורה רבת ולא אתכם שהממין שם על שבע אחתעל
 אל ה' ויאמר ונו' הגדול הכהן יהושע את ויראני ואומר ונויי לבושהיה
 ארצי ששם כשם מלפנייה לו שכר מה 1בי(.31 אי גי, שייה וכו'הסטן
 שנ' עליהי" שתגבה הנשמה ימצא שלא כדי ושממה ציה לארץונחלתי
 לפורענות עליכם שצפנתי מה כ'(, ב' )יגאל מעליכם ארחיק הצפוניואת
 אל פניה ]את יפיה, ושממה ציה ארץ אל והדחתיו מעליכם. אנימרחק
 ומופו שבוי חכמים והרנ שהחריבו ראשון מקדש זה t(QW) הקדמוניהים
 ועלה שבוי חכמים והרב שהחריבו האחרון מקדש זה )שם(, האחרו; היםאל

 העולם אומות כל שהניח מפני )שם(י לעשות הנדיל כי צחנתו ותעלבאשו
 תורה:35 מדברי ]להמותן[ )להטי:ן( בישראל בהן ונידבקובא

 פירקא,סליק

 הקב"ה כיצדי הבא. ולעולם לבא לעתיר לצדיקים ועוזכבור
 נותנין ואחד אחד לכל לפניו. יושבין עולם וצדיקי שלו המדרש בביתיושב
 מביב מביב ]להם[ ילו( עומדין שרת ומלאכי בוי שש בתורה מנים מאורלו

 והלחץ והעינוי הצער אותו שכל ישראל של אשריהן ן בלבבם, ובוכיןלישראל
 שנאמר להן.2 גדולה סובה אותה כל עכשיו לו. והלך חלף להםשהיה
 תהלים כמדרש "י ועני: כתוב כמקרא " מקומות. בהרכה נמצא וזה כאן. לא נמו כן לאיי

 פיל רבה בויקרא ומידרש " ישראל; אלו ואביונים פע'א ריש ב"ר עיי' ,! עיי'ש: פנ.ד וב"ר ל"רסוף
 התפלה אלא להם נשתייר ולא ביהמ.ק ולא כהן ולא נניא לא להם שאין הדורות כלפי תהליםובמדרש
 ליוה"כ ר"ה שבין ימים כעשרת ועומרים תלוים שהגינונים כיגונית. במדה כר"ו1 "1 ויוה"כ: השנהבראש
 ב': או א' מלה חסרון על לרמז פנוי מקום בינונית אחר ובכתיי הערער. תפלת אל פנה נאמרועליהם

 היצה"ר שהוא י' משובש: שם השאר וכל וכו' מיצה"ר נפרע הקב"ה מרות לשני ובד.וו להגיה. כנ"ל"'
 הנשמה נבהה מעשיו ירי שעל יי שכרו: מה בד"יו י' בשי.ן: השטן במקרא י' השטן:הוא
 רבנן: דתה ברייתא הוא ע"א נ"ב בסוכה ,י הנשמה. אותה ימצא שיא והרהתייבארץ

 ה'. פרק עיןמאיר
 D~f ,הסגנון 15. רמיית ,יתא סיח תהלים ובילקוט 1בד"וו להלן. יבאר הבכייה וענין להגיה. כ"גי

 anie: והגרולה הטובה ובילקוט הגדולה. המשה ברוו 'מקוטע:
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 ,אלא ידודון ידודון תקרא אל י"נ(.3 ס"ה )תהלים ונו' ידודון ידודון צבאותמלאכי
 שעלה נביאים אבי חכמה אבי משה עם ונותנין נושאים שהיו ידדון.4ידדון
 וכי וגו'. צבאות מלאכי נאמר לכך השמים,5 מן תורה והוריד מרוםלשמי
 גדולה טובה אותה כל שעשו תורה בשביל אמר אלא לזה." זה עיניןמה
 ישראל. את מחרפין העולם אומות כל )אומי( היו הזה שבעולם לפילהן*

 לנו וכרמים שדות לישראל. וזהב כסף לנו וזהב כמף לישראל.ואומרין
 בבדים לישראל, ושתייה אכילה לנו ושתייה אכילה לישראל* וכרמיםשדות
 שכך תורה דברי על מוציאין שכר מה וכי לישראל. נאים בנדים לנונאים

 מן המות מלאך ובטל המשיה ימות כשיניעו שעה* לאחר עליה.מצטערין
 גורל לו שעלה הזה העם אשרי אומרים* העולם אומות כל ]יהיו[ )הי0העולם
 ]וגו'[ לנצח המות בלע שנאמר בחלקו. אלהיו שה' הזה העם אשרילטובה.
 העולם ואומות המשיח* לימות דברים אילי חי(. כיה)ישעיה

 צועקיי
 על מבחוץ

 לכל זכו שלא על מבפנים צועקים שרת ומלאכי תורה. לדברי שמעושלא
 )שרת( מלאכי  חוצה צעקו אראלם הן שנאמר בישראלי וגדולה טובהאותה
 ז'(:8 ליב )שם וגו']שלום[

 הבא* ולעולם המשיח לימות לצדיקים ח'(9 בי )ש"א דל מעפרמקים
 ארבעה עד מיתה עליהן ונקנס הרבה עבירות שעברו אדם בני צד* זהכאי

 תשובה ועשו חזרו הי( כ' )שמות ונו' בנים על אבות עון מוקד שנאמרדורות.
 נחמה לו אין הצער אותו מתוך ומתו, המשנה או( ושנו המקרא אתוקראו

 ברכיו בין ]ומושיבן[ העפרי מן רגליהן על מעמידן כן אם אלא עליהןלהקב"ה
 מעפר מקימי נאמר לכך הבאי העולם לחיי ומביאן ומנשקן ומחבקןמגפפן
 הבית* וגמרת מושיבי ז'(:0! קי.ג יתהלים וגו' אביון ירים ומאשפותדל
 כולו העולם כל את וברא בתוכו הקב"ה שעמד המקדש בית זה ט'( שם)שם
 י"ס(:" ג' ימשלי ונו' ארץ יסד בחכמה ה' שנאמר מופו* ועד העולםמסוף
 את וברא הקב"ה שעמד הזה, העולם זה הבית* עקרת מושיבי אחרדבר
 ואדם ארץ עשיתי ואנכי שנאמר מופו* ועד העולם מסוף כולו העולםכל

 י"ב(,11 מיה לשעיה וגו'עליה

 ובשמחתו הוא ברוך המקום ברוך שמי )תהלים שמחה הבניםאם
 שישראל שכשם לעולם* ישראל עלמרובה

 עושיי
 הזה בעולם התורה את

 דבחרש מס' מכילתא עיי' צבאות מלאכי מקומות notb דרשוהו שהזק אלא מלכי כתוב במקראו
 מענין דדה משרש אלא והרחקה נדידה מענין נדד משרש שאיני * י"ד: אות שם במ"ע ובנסמןס"ט

 למרום. שעלה הנביאים אבי החכמה אבי ברדו , ברבר: ונותנין שנישאין אלו כדרר ותנועהקפיצה
 שרת שמלאכי שאמר קאי אדלעיל ' קיטע: והשאר לשמים. שעלה הנביאות אבי החכמה אבישילקוט
 וכו'. שעשו תירה בשביל אלא אמר לא שהרי ישראל של טובתן לענין זו לבכייה ענין מה בלבבם.בוכין
 ישראל: של טובה באותה בדווו ז וכו': שכעוה"ז לפי ומשני אלא. אמר לא הרי כמו אמר. אלאופי
 העולם: אומות על אראלם ופי' וגוע עתך אמונת והיה וגו' ה' נשגב שאמר מה עד נמשך המקרא'
,n'D'DI נדיבי עם נדיבים עם להושיבי ומסיים מאשפות. כתוב במקרא "י ינחילם: כבור וכסא דקרא 

 החכמים וכדעת ע"ב. נ"ר י~מא העולם. הישתת שממנו שתיה מאבן יי דש"א: כנור כסא היינו;סו
 העזלם. נברא ובהם ביהמ"ק נבנה ובדעת בתבונה בחכמה דברים שבג' וגו' בחכמה ה' קרא ומייתישם.
 נבראו הארץ מן שארץ בשמים שהכל האומרים כשיטת וסק אנכי. כתוב במקרא אבל בר"וו ע"הא
 : פי"ב רב'
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 פיה רבה אליהוסרר22

 מכן שמחה. הבנים אם שנאמר לעולם. בהן שמחה תורה כך בה,ושמחין
 שמחתו:" בנו עםולהלן

 ולעולם המשיח לימות לצדיקים דל מעפר מקימי אחר[נרבד
 דורות ארבעה עד מיתה עליו וקנמו הרבה עבירות שעבר אדם כיצריהבא.
 נביאים תורה וקרא תשובה ועשה וחזר וגו', אבות עון פוקדשנאמר
 נגזרו אפילו חכמים. ושימש ואגדות הלכות מדרש משנה ושנהוכתובים
 יתנו כי נם שנאמר הימינוי ]מעבירן[ )מעביתי( הקב"ה נזירות מאהעליו
 כי נם אומר הוי אלא כן תאמר אל י'( ח' )הושע וגו' אקבצם עתהבנוים
 4י : בגוים ]ישנו[)ית:י(

 הגדול* שמו לקדש כדי הזה בעולם להקשיה המתיםתהיית
 יחיו שנאמר הבאי לעולם וליראיו לאוהביו שבר ליחן כדי המשיחלימות
 עפר שוכני ורננו הקיצו י,ד(: י"ז יתהלים ונו' ה' ידך ממתים שנאמרתורה. דברי על עצמן את ממיתין עם חלקי יהי ישראל מלך דוד אמר מיכןבבלען מתי אילו )שם( יקומון נבלתי ישראלי ארץ מתי אילו י"ס( כ,ו )ישעיהמתיך
 נעשה שאינו וכל נוער, עמרו לעפר ]שוכך הנעשה כל אמרו מיכ, שם()ישעיה
 ]שכיני[ עפר. שוכני ורננו הקיצו נאמר לכך נוערכן עפרו אין לעפרשוכן
 עצמן( )ואת עצמן את משכינין שהן אדם בני אילו עפרי שוכני אלא נאמרלא
 טל עליהם מביא והקב"ה תורהי ללמוד כדי העפר על בשרןואת

 לחיי ומביאן ומנשקן ומחבקן ומגפפן ברכיו בין ימושיב, אורה* שלאורות
 שהיו העולם ואומות שם(, )ישעיה סלך אורות טל כי שנאמר הבא,העולם
 לפנינו* לעמוד יכול מי אנחנו* מלחמה עושי אנחנו. גבוריםאומרים
 תפיל רפאים וארץ לבניך* להן שאמרת כמה בדולות נקמות בהןתעשה
 ת בניך. לפני)שם(*

 רצונו שעשה 3DD' ירו." על מת שההיה אליהו זכה מהומפני
 ועל הקב"ה של כבודו על מתאנח והיה הקב"הי העולם והיה שאמר מישל

 ישראל שונאי אבדו כאילו בדעתו והיה תמידי יום בכל ישראל שלכבודן
 היה מיד צדיקים אדם בני מוצא אליהו שהיה ודור דור בכל העולם.חמן

 מי של לשמו ומקדש ומנדל ומשבח ומרומם ומברך ומנשקן מחבקןמנאפן
 הקב"ה: העולם והיהשאמר

 שעשה מפני ידו. עי מתים שני שהיו אלישע זכה מהמפני
 רוח כשאמרה שכןי לך שתדע ומניין העולם,~ והיה שאמר מי שלרצונו
 תמשח נמשי בן יהוא ואת ובו' דמשק מדברה לדרכך שוב לך לאליהוהקודש
 משם וילך ]ונו'[ תחתיך לנביא תמשח ]ונו'[ אלישע ואת ישראל עללמלך
 שקל י"ט(*~2 ער ט"ו י.ט )מ"א 131' מחולה מאבל שפט בן אלישע אתוימצא

 רבה זבזיקרא ע"א ה' ב"ב עיי' יי התזרה: את זע~שין בע!"הז תשובה ענשין שישראל ברדו!י
 ע"א. ה' סוטה עיי' 'י !גיא: ל"ג אנת פ"א רבתי בפסיקתא ובמ"ע ע"א קי.א כחובות עיי' ,ןפיז:
 שמדברת משה תרת כעין מאליהו מדבר לאליהו מיוחס שהספר אף 'י קצת: משובש המאמר בד"11;י
 א' מלכים הילקוט !נוסחת גדא ביש משם כן נאמר ישראל וכלפי ישראל. של שזנאי בד"!ז ,' : משהעל
 בן שהוא לך !תדע !מנשקן !מהבקן מגפפן היה צדיקים אדם בני רואה !כשהיה ישראל של כבודן רנ"דרמז

 מאבל הכא ליתא במקרא !: ליתא: בילקוט וכן זה. כל חסר בר"!! "י !בז': ר!ה"ק לוכשאסר
 :מחולה
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 אדרתו וישלך אליהו ויעבר (22faw לפניו צמדים עשר שניםבמלאכתו*
 הבקר את  ייסוג  שבאמר  אחריו, וירץ לו אשר כל את הניח מיד )שמ(23עליו
 שנאמר מלח. השדה כל את וזרע לו אשר כל את הפקיד מיד כ'(. שם )שםונו'
 נאמר לא וילמדהו כ"א(.21 ישם ונו' ויזבחהו הבקר צמד את ויקח מאחריווישב
 אמרו~ מיכן :25 מלימודה יותר שימושה גדולה אמרו מיכן )שם( תהו וישראלא
 פלוני איש זכור שיאמר כדי הלכה. דבר מתוך אלא מחבירו אדם יפטראל

 י"א(.'2 )מ"בב' ודבר הלוך הולכים הם ויחי שנאמר בידו.27 קבע הלכה שזולטוב

 : כ"ט( כ"ג )יימ'ה ה' נאום כאש דברי כה הלא שנאמר תורה דברי אלא דיבורואין
 עסוקי! שהיו ומצאן בא לשחתכן אלישע ועל אליהו על מלאךוכשנשתלח

 אני ואין תורה בדברי עוסקין ]הם[ עולם של רבונו לפניו אמר תורה.בדברי
 שניהם בין ויפרידו אש וסוסי אש רכב והנה שנאמר בהן."3 לשלוטיכול
 הלכות משנה אש, ומומי וכתובים, נביאים תורה אילו אש, רכב נ"א(, ב'ימ.ב

 ח'(." י"ס יתהלים נפש משיבת תמימה ד;' תורת שנאמר תורה* זו אש*ואגדות.
 רבונו לפניו. ואמר הקב"ה לפני ועמד חזר אלא וצניהם* בין ויפרידו ת"לומה
 ודחפתי אותן שביזיתי ביזיון דיין בעולם. רוח קורת לך עשיתי עולםשל
 שני אמרו מיכן שניהם. בין ויפרידו נאמר לכך לכאן* ואחד לכאן אחדאותן
 לשלוט יכול רע דבר אין תורה בדברי ועוסקין בדרך שמהלכין אדם]בני[
 שם(: )מ"ב ודבר הלוך הולכים הם ויהי שנאמרבהן.

 שהיה מפני ירו. על מתים שיהיו יחזקאל זכה מהומפס
 התשפוט התשפוט אדם בן שנאמר ושעהי32 שעה בכל ישראל עלמסתפח

 אלא פעמים, שני התשפוט התשפות ת"ל מה ב'(י כיב ייחזקאל הדמים עיראת
 ישראל: את להוכיח לנו נאה ולך לי אדם בן ליחזקאלי הק"בה אמרכך
 ,אתה, אין ואם הוכיח, מוכיחן אתה אם לוי אמר אדם, בן ת"ל מה אחר,דבר

 )העולס( אלא להם דומה אתה אי בתוכחותיה מוכיחן ]אני[ )צתה(מוכיחן
 בני עתים בוי שמחים אדם בני עתים הזה ]השיר[ )העולם( מה הזה,]כשיר[
 ומטיב קול יפה ענבים כשיר להם והנך שנאמר בעליו. משמחיםאדם
 לך תרע ומנייןי ל"ב(י34 ל"ג )שם אותם אינם ועושים דבריך את ושמעונבן

 העשר. בשנים והוא כמ"ש באחרונה נשאר שהוא במלאכתו ק5 והיה עשר. שנים במלאכת בד"וו"
 אליז. אדרתו וישלך אליו אליהו ויעבר כתוב במקרא '! ליתא: ובילקוט מזו, לגדולה מוכן הואשבאמת
 נאגור השדה החשיב שלא זלפ' החורשים. ביד והבקר השדה שהפקיד *י מעליו: אדרתו ובילקוטובדדו
 יש הילקוט ובגליון מיה ט' רש:פטים מלח ויזרעה כענין והיא זו למלאכה עוד שב שלא כלו' מלהשזרעה
 הילקוט ובעל רישא קטוע שהמאמר ספק בלי "' a~y: 1' ברכזה ועיי' זה. חסר בר"וו '1 הפקיר:מגיהין
 לכאן: הדבר ענין אין שעכ"פ כלום בזה Stptn ולא וכו'. יפטר ואל וכתב אמרו מכאן מלותהשמיט

 ע.א: ל"א ברכות ועיי' וכו'. יזנר שיאמר כדי הלכה ברבר אלא ובילקוט לטוב. מלת הסר בד"ווזנ
 :הוא לשרותו. אלישע ואל אליהו אל בדצו ,' שם: ונתו' ע"ב י' תענית עיי' המה. כתוב במקרא'י

 לה,ר: איט יסוסי אש ורכב להוד דסערה הסערה. היא ,המלאך לשחתן. כ,לת השמיט ובילקוטשיבש.
 זו א'ט השמיט בילקוט י' : וכו' שכ' בהן D19C'S יכול היה ולא בד"ת עסוקין ומצאן וג' ~'YD בילקוט"'

 מי לבא ולעתיר מהמתו נסתר ואין שם תהלים בילקוט שהובא כמו הוא המקרא. מזה וראייה וכו'.תורה
 היא תזרה של שאשה תמימה. ה' תורת אחרם כתיב שכן בתורה שעוסק מי אחא א"ר מחמת:נסתר
 כל:' י"ט. כ"ג ש.א ה' בנהית מהסתפח היזם גרשוגי כ' מלשן י' גיהנם: של מאשה ומצלת נפשמשיבת
 להגיה כנ"ל ,נ : בצרותיהם עמהם משתתף שהיה ישראל שבארץ בישראל הסחפה בגולה שהיהשאף
 ברוו: כ.ה יו בשיבוש: ג"כ הואוברוו
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 עשאן לבבל והורידן ירושלים את והנלה בבל מלך נבוכדנצר שבאשכן.
 והרגן,35 לבקעה הוציאן במעשיהם וכשמרחו כולו, ממלכה כל עלשרים

 ננזרנו תקותנו אבדה עצמותינו יבשה לנו אוי אמרו. נהרגים שהיוובשעה
 לאו. אם הוא הבא העולם בן אם בעצמו אדם יודע אמרו, מיכן י"א(.35 ל"ז )שםלנו
 את הקב"ה עליהן הביא לפיכך העולם.ע מן נעקר כאילו גדולות עשהאם

 ואין אי(. שם )שם וגו' ה' יד עלי היתה שנאמר עליהן. אותו והעביריחזקאל
 משכבותם על ינוחו שלום יבא שנאמר מיתה, לוטון אלא כאן האמורהניחה
 עץ אלא עצמות תיקרי אל שם(. ייהזקאל עצמות מלאה והיא בי(:35 נייז)ישעיה
 ועל מיתה עליו וקנם ואכל הראשון לאדם הקב"ה שאמר העץ מןמות.

 עצמות:~ מלאה נאמר לכך הדורות, כל סוף עד אחריו הבאותתולדותיו
 אומר. הוא ולהלן בי(. )שם תו' רבות והנה מביב מביב עליהםוהעבירני
 ולהלן מביב סביב נאמר כאן יי(. חי )שם וגו' תבנית כל והנה ואראהואבוא
 אף זרה בעבודה משוקץ להלן האמור סביב סביב מה סביב, סביבבאמר
 פני על מאד רבות והנה זרה:49 בעבודה משוקץ כאן האמור סביבסביב

 אילו שמא אילו." יחזקאל. אמר ב'(, ל"ז )שם מאד יבשות והנההבקעה
 האלה העצמות אדם בן ליחזקאל. הקב"ה לו אמר לפיכך העולם, מןאבדו
 הרוח אל ואמרת אדם בן הנבא הרוח אל הנבא אלי ויאמר י"א(:42 )שםונו'
 על ממונין שרת מלאכי עשרה אמרו מיכן סי(. )שם וגו' אלהים ה' אמרכה
 י"ט(:43 י"ד )ישעיה ונו' נתעב כנצר מקברך השלכת ואתה שנאמר רשע.אותו

 שהרגן מלמד שם(. )יחזקאל ונו' הרוח בואי רוחות מארבע אלהים ה' אמרכה
 שמו יו(נתנדל ורבו ופרו רגליהם על ועמדו שחיו ובסוף בבל. מלךנבוכדנצר

 אומר. הוא שעה אותה ועל מופו." ועד העולם מסוף בעולם הקב"השל
 יחזקאל זכה דברים אותי ובשכר נ"נ(. ליח )שם ונו' והתקדשתיוהתגדלתי
 ידו: על המתיםשיחיו

 שאומות כשם נישראל[. הרי על לעתיר פוג נו[שבר ובשרדם
 ישראל את מעניןהעולם

 ולוחציי
 עד בשרן ואת עצמן את ושוהקין אותן

 ישראל הרי על לדין מאפפן הקב"ה כך להן, חוששין ואין יוצא,.ן,שנפשן

 בד"וו י' ואבדה: כתוב ובמקרא בר"וו וכיה אבדה 'בשו. כתש במקרא " בשיבוש: בד"וו"
 בפדר"א ,' לנו: נגזרנו אמרו והרי וכדלהלן איו שעשו כאילו גדזלית עבירית כלו' עקר. וכו'ואם
 שם בפירושו הרר"ל וכתב בא"י. עצמותיו נקברו לא לפיכך האמין לא כאלו ידעת אתה אלהים ה'פל"ג
 הלזו בבקעה שם שינוח עליו גזר שהקירה עצמו על יחזקאל שניבא כלו' וכו' האמורה ניהה ואין הא-ע5

 בחו"ל. שיקבר עצמו ע5 פיו לתוך נבואה שנזרקה זיניחני אלא וינהגי כתיב מרלא דררשו ול"נכבגל.
 ע'ב. צ'ט בחלק נפהא נר'י ע"ז. עובדי מלאה שהבקעה "' אדה"ר; של חטאו בגרם היה שמיתתן כלו','

 כתוב ובמקרא בי.וו וכיה י' השגית: אלו מלת נשמטה ובר"וו חמיה. לשון '. מקוטע: המאמרבד.וו
 ואתה שנ' וכו' השרת מלאכי אמרו מכאן ובד.וו מובן. ואינו קטוע המאמר :, האלה: העצמותהתהיינה
 ואתה שנ' לחבלו רשע אותו על ממונים מהיש שי' הא חרג הרוגים לבוש אלא נאמר לא מקברךהשלכת
 הייתם ננוכרנצר להם אמר פלה ובפרר,א קטוע. שהמאמר מגיהין ועכ,פ משובשים הרברימ ואלוהשלכת.
 שהיו ומנין כולם ונהרגו נבוכדנצר וצוה וכו' אלהיכם הגהתם למה ומציל משזים אלוה לכם שישיודעים
 רנורא זקוקין בעל נוגהת על בפירושו נסמך )והרר"ל האלה בהרוגים ופחי וגו' ויאמר שנ' חרב הרוגיכולם
 ב' הרב מטועני ב' הרוגים לביש ב' נתעב כנצר שדרשו ויראה תניא(. בדלא תניא ותלי מדעתושעשה

 הם והם אלו. כמו מקברך השלנת ואתה לו ונאמר עשרה. שהם ב' מובס כפגר ב' בור אבני אליורדי
 : וגו' תיו ונסוף גד'וו " : רשע אותו על ממונים מהיש שעשרה ומכאן יחזקאל שהחיהההריג'ם
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 ]שנאמר[ להם. חושש ואין השדה ולחיית השמים לעוף בשרם אתומאכיל
 י"ז(:45 ל"ט )שם וגו' כנף כל לצפור אמור אלהים ה' אמר כה אדם בןואתה

 רואות עינינו הזה. בעולם לוחצים[ ]וטל חצים( )שלו ובכשר* רםומקצת
 ונעשו והגדילו רבן בבית שקראו תינוקות שני צד. זה כאי תמיד."4 יוםבכל

 שלקו הרצועה את ראו רבן בית מתח על מהלכין כשהיו חכמים.תלמידי
 אומות כך )ש(לקינו." רצועה באותה ואומרים זה עם זה משחקין והיובה,

 ישראל את מעניןהעולם
 ולוחציי

 אותן
 ושוחקיי

 עד בשרן ואת עצמן את
 הנבעות. ועל ההרים על הן הרי שעה ולאחר להן. חוששין ואין יוצאשנפשן
 הכתוב אמר אילי י"ג(. :"א )ישעיה וגו' שמים נופה עושך ה' ותשכחשנאמר
 לבבל ויצא להשחית. בעיניך כוננתי אשר אומר הייתי להשחית. כוננתיאשר
 המציק חטת ואיה ישם(.'4 להשחית כונן אשר הכתוב שאטר הימנולבבו
 מעליהן: בשרן את אכל והעוף הנבעות ועל ההרים על הן הרי)שם"

 מתייגעים שהיו מושבותיהן מקומות נכל ישראל שלאשליהן
 למערב ולמערב למזרח ולצפון, לדרום ולדרום לצפון עולם רוחותבארבע
 את הגוים בכל והנעותי מצוה אני הנה כי שנאמר באמצע, הן והריולמזרח.
 ונשבר ארץ, צרור ונפל הכתוב אמר אילו ט'(.49 ט' )עמים וגו' ישראלבית
 ונמחה לארץ ארץ צרור ונפל אומר הייתי עצמותי." כל רפו בקרבילבי
 אדם הזה צרור מה )שם(" ארץ צרור יפול לא אומר כשהוא ארץ.כדרך
 השמים, רוחות לארבע מתייבעין שהיו מושבותיהן מקומות בכלכפרתן.51 אני ישראל. כך באמצע, הוא והרי ולכאן לכאן בכברה ומביאוטוליכו
 הן והרי ולמזרח למערב ולמערב למזרח ולצפון, לדרום ולדרוםלצפון
 לא ה' אני כי הנביאים, עבדיך ידי על בקבלה מפורש הוא וכךבאמצע.
 הכיתי לא מעולם הקב"ה אמר וי(, גי )מלאטי כליתם לא יעקב בני ואתםשניתי
 ושנים שבעים שניתי.מ לא ה' אני אומר הוא ]לכך[ מכר( לה. ושניתיאומה.
 מבורך הגדול שמו יהי צדק. שופם כמא על יושב בתורה." יש]ננעים[
 אותן כל ישראל של עליהן מביא אני אם אמר, עולמים. ולעולמילעולם
 אומרים. העולם אומות והיו האומות. בין מכוערין יהו ננעים ושניםשבעים
 בתורה.מ האמורות נגעים מיני מראות מארבע ואחד אחד כל הוא מכוערכמה
 כפרה מזבח ננעים," מיני מארבע אחד עליו שיש מישראל אחד ראיתהואם

 עליו שיש מישראל אחד ראית ואם מושבותיהן.ע מקומות בכללישראל
 מקומות בכל לישראל המשתלח שעיר האמורות. המכות מכל אחתמכה

 מניין, העולם, אומות כל כנגד שקול מישראל שאחד מפנימושבותיהן.

 בדתו וכיה " לקינו: בד"11 י' 15הצינ1: של 1לל ש15הצינ1 בר11 ,1 ד"11: עפ"י הגהתי"
 בר.11 1כ"ה י' 1כ1'; רחש וכו' נשבר בד.11 י אנכי: הנה כלב במקרא ,' כאשר: כתובובמקרא
 מק1מ1ת: בכמה הספר בנה 1ה1א מ"א פ"ע בנגעים ישמעאל ר' לשון הוא " ולא: כלב1בטקרא

 סאתה שתתמלא ער משמה נפרע הקב"ה שאין אחא לה רמיית' ע"א ט' nDID ועי" נצבים בתנח1מאה
 נגעים טרא1ת ד' '" מזד: נגעים בריש מהללא5 בן בעקביא 1אתיא בד"11 וכזה " פפא: בר ר"הבשם

 טינ' מארבע נדמם וכך נרדו. הסר ואילך מכאן " אומרים: ארה יהיו בד"11 נגעים. רישבמשנה
 ר1ה1: על שעלה כפי הרנרים השלים דנ1רא זקוקי; ובעל נימים. בא זקן יאגרהם שנאמרנגעים:

 אלא אינן הללו. נגעים מראות טארבעה אהד בו שיש מי כל 1התניא ברייתא 5ה מייתי ע"ב ה' בכרכ1ת"
 : כפרהמזבח
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 פיה רבה אליהומדר26

 בו נאמר מה ]הרשעה[. שעוה( )הרי ברומי דין עושה שהקב"ה שכן. לךתדע
 נכה פרעה יכשהרנ ג'(. סיג )ישעיה וגו' איש אין ומעמים לבדי דרכתיפורה
 ולפיכך פיו(. א' )איכה ונוי ה' דרך גת בו. נאמר מה יהודה מלך יאשיהואת
 על ומביא ייסורין ממשמש הקב"ה לפיכך מנת[. ]פורה בגת( )פורם למדאת

 הפורענות,58 את להעבירישראל

 המשיח לימות לצדיקים ורננה שמחה ושתייהאכילה
 ושותין ואוכלין האש בתוך לצדיקים מוצעות מיטות כיצד. הכא.ולעולם
 ואתם יאכלו עבדי הנה אלהים ה' אמר בה לכן שנ' נדולה,~ שמחהושמחין
 הנה תבשו ואתם ישמחו עבדי הנה תצמאו ואתם ישתו עבדי הנהתרעבו
 כוכבים ולבנה חמה וארץ שמים לעיני וי"ר(, י"ג ס"ה )ישעיה וגו' ירונועבדי
 שמים לעיני צדיקים, של מעשיהן אילו כולן. בראשית מעשה וכלומזלות
 מעשיהן אילו כולן. בראשית מעשה וכל ומזלות כוכבים ולבנה חמהוארץ
 והיה שנאמר במעשיהן. בובין ואילו מעשיהן בשכר נובין אילו רשעים.של
 פחדו אומר הוא שעה אותה ועל ב"ו(, ל' )שם וגו' החמה כאור הלבנהאור
 ואחד אחד 21כל לפי י"ר(. ל"ג )שם ונו' רעדה אחזה חטאיםבציון

 דר( )מהו הכרתם לא שעה אותה עד עולם שופי להם. ואומרים אותןומושיבין מנהיגיי

 אתם ט"ו(. שם )שם ונו' מישרים ודבר צדקות הולך 21נאמר בעולם.]מהודר[
 וזרחה בכם. נאמר מה תמיד יום בכל בתורתי רצוני לי שעשיתם עולםצדיקי
 כ'(. ג' ומלאכי ונו' צדקה שמש שמי יראילכם

 שהוא ]מי[ כיעה הזה. בעולם לצדיקים ושתייה אכילהמקצת
 הוא עליו מיגיעו ונהנה משלו ואוכל שמים לשם ושונה שמים לשםקורא
  בעולם אשריך, ב'(. קכ,ה )תהלים לך ומוב אשריך תאכל בי כמיך יניעאומר.
 בתענוגים אהבה נעמת ומה יפית מה ואומר הבא." לעולם לך, וטובהזה,
 את עלי אני מעיד משלו.62 שנהנה בזמן אמורים דברים במה ז'(.ה ז')שהיש
 ושונה שמים לשם קורא שהוא חכם תלמיד שכל הארץ. ואתהשמים
 צדיק ראיתי לא אומר. הוא עליו מיניעו ונהנה משלו ואוכל שמיםלשם
 יריאין ביתו בני אלא עוד ולא כ"ה(,3" ל", )תהלים לחם מבקש וזרעונעזב
 כי הארץ עמי כל וראו ואומר ביותר. נמורה אהבה אוהבו והקב"הממנו.
 לא ובנהרות אני אתך במים תלי כי יי(, כ"ח )דברים וכו' עליך נקרא ה'שם

 64 : ב,( מ"ג )ישעיהישטפוך

 פירקא,"מליק

 דרכתי פורה שנ' ודרכתיה לי היתה קטנה גת איל שם. )בי5קומ קטנה גת זהרה להגיה כנע%
 לבתולת אדני דרך גת אומר הוא יאשיה וע5 פורה. רומי מלכות לכל וקרא פיט( ד"וו זוטא בא5'הזוהוא
 יראי לכם וזרחה כדמסיק האש בתוך ,' : העולם אומות כ5 כנגר שקול מישראל שאחד יהרה.בת
 פ"ר ריש אבות ע'" "' ט': ב' זכריה זגז' אש הומת ה' נאם לה אהיה ואני המקרא ע"ש א"נ זגז'.שמי

% ובעורב: בעוה"ז רבה בשה"ש ומידרש ו' ע"א: ח'וברכות  לקמן כלוס ציבור משל נהנה ואינו 
 דאליהו אחרון בפרק הדברים ונכפלו במים, תעבר בי כתוב במקרא 'י ולא: כתוב במקרא !ןפיה:
 וכן בדרו הסר זה שכ5 ניו באות רמזתי כבר " פיח: זוטא באליהו יוחנן לר' מאמר הוא ובד"ווזוטא.
 ה': פרק שם הוא כולא אלא סליק שם ואין דלהלןמפרק
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