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 הרע ביצר ושלא בצער שלא לחיים אברהם וכה מהמפני
  הבא., לעולם לצדיקים לירץ שעתיר  מה דמהבעולם

  שמסר מפני
 כבוד על עצמו את המומר וכל כשדינן. באור למיתה  שמים  כבוד עלעצמו
 למיתהשמים

 נותניי
 הבא לעולם וארוכים רבים  וחיים  הזה לעולם חיים לו

 עבודה עובדי אברהם של אביו בית שכן. לך תדע מנין. מוף.2 להןשאין
 לאברהם הניע אחד יום בשוק, ומוכרי, ויוצאין  זרות  עבורות  עושין  היוירה

 לו  אמר מנה. בשלשה לו.  אמר  זה. פסל בכמה לו, ואמר אחד באלמנור.
 שנה שלשים בן אתה לו. אמר שנה, שלשים בן לו. אמר אתה.  שנים במהבן

 לו. אמר אחר. בא שוב לו: והלך נסתלק היום. אותו שעשיתי לזהותעבוד
 אמר אתה, שנים כמה ב, לו. אמר מנה, בחמשה לו אמר זה. פסלבכמה
 שעשינו לזה ותעבוד שנה חמשים בן אתה לו, אמר שנה. חמשים בןלו.
 לפניו. והעמידוהו והביאו שלח לנמרוד. דבריו נשמעו לו: והלך נסתלקהיום.
 לו עשו אביו, לבית ואמר נכנס לי. שיהא יפה אלוה לי עשה תרה בןאמר.
 וצדקתו לו. והוציאו והלך מימנין.' לו והירבו פימקוהו תיקנוהו יפה.פסל
 לירד כך לפי ביום בו מטר וירד היה מעונן היום אותו אבינו. אברהםשל
 והעמידו נכנם יושבין. הפלנה דור וכל יושב נמרוד אשר כבשןלתוך

 לאלהי לו. אמר אעבוד. למי לאו אם לו. אמר דבריו, את ודיבר ירדבאמצע.
 שמים ובשמי ובארץ בשמים קיימת שמלכותו האדונים ואדוניהאלהים
 אותך'בתוכה. משליך והריני אש של לאלוה אעבוד ואני לו. אמרהעליונים.

 כפתוהו מיד אש. של כבשן מתוך ויצילך עליו אומר שאתה אלוהיבא
 מאות חמש רוחות, מארבע עצים והקיפוהו הארץ. בבי על ונתנוהוועקדוהו
 חמש למערב. אמות מאות חמש לדרום, אמות מאות המש לצפון,אמות
 עובד תרח של ביתו כל האור. את בהן והציתו הקיפו למזרח, אמותמאות
 ובני שכינינו_ו באו מיד בוראיהו. הכיר לא שעה אותה ועד היה, זרהעבודה
 שאתה בן נדולה,ל בושה משתה לו* ואומרים ראשו על מטפחין והיועירו
 נתנלבלו מיד באש* נמרור שרפו הבא והעולם הזה העולם יורש עליו*אומר
 ותפארתו גודלו כבודו ממקום העליונים שמים משמי וירד הקב"ה שלרחמיו
 ומתוך בושה אותה מתוך אבינו אברהם את והציל הגדול* שמוקדושת
 ז'(, ט.1 )בראשית וגו' הוצאתיך אשר הי אני שנאמר אשי כבשן ומתוך כלימהאותה

 הפלכה דור לפני פה פתחון להן היה אברהם לאבינו נם שעשהוכיון
 ושמח בני חכם אומ' היו בנו אברהם ועל תרח על במקומהי תשובהלהשיב
 דרכיהן וממתוך הפלנה* דור בני אילו י"א(י כ"ז )משלי דבר חורפי ואשיבהלבי

 ו', )ה'( טרק עיןמאיר
 יעבץ ויעקב יצחק אברהם הצדיקים שפרט למה הוזר הוא והשתא הדברים, הן כיצד פ' לעיל!
 זוטא דאליהו אחרון בפרק רבים במקומות הם אברהם ש5 במאורעותיו ההגויית י לה;: והדומיןויתרי
 ר' ובפי' שם וברמשן נח ס,פ יונתן ובתרגום הישר בספר ע"א ע"א וב.ב פל.ה ובב"ר פכיו בפדר"אדוו.

 גלי ' יפה. שצב;והו סממנין כמו 1כימנין הגזרה. רהיינו פטיקיא עייר שנהגו פיסקוהו 'בהיי:
 את שהיציא1 עני13 לו והוציאו והלך שאמרו ויראה ודברים. בדין עמו נכנס איך מקוטע שהסינרספק

 שאדם לצון דברי ' בדדו: זוטא ראליה1 אחרון בפרק ועיי' שם. גהבש שהיה האסורים מביתאברהם
 והציל כרלקמ; וכלימה בושה משנה להגיה נראה ויותר בנו. של משתה נהיה ,איך בנו לחופתמשתוקק

 ע"ז רמז לר 5ך ובילקוט ז' ס"א ntvwt וגי 1כ5מה משנה נשמכם תחת המקרא עפ"י והיא 1כ1' אברהםא"ת
 : וכלמה גרולה בושה בושתה איל ג' ושם מקוטע בסגנון הענין כלהביא
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 משם ויצא עמד הבא* העולם ומן הזה העולם מן אבוד ונמצא בני אתהרגו
 היכרו ל"א(* י"א )בראש.ת וגו' בנו אברם את תרח ויקח שנאמר שמים*לשם
 שנה." וחמש שלשים בחייו בנו אברהם את הקב"ה והמליך זכה משם*שיצא

 ה'(: י"ב )שם אשתו שרי את אברם ויקח שנאמר כנען. לארץ הלכו ושרהואברהם
 ונמנעה והלבינה הזקינה ושרה עולם. 11ל מדרכו נמנע והלבין הזקיןאברהם
 ושרה לילדותוי וחזר והשחיר והלבין הזקין אברהם עולם.7 שלמדרכו
 זקנים ושרה ואברהם שנאמר לילדותה. וחזרה והשחירה והלבינההזקינה

 כל עליהן נקבצו כבתולה:9 שרה נעשה כבחור. אברהם נעשה י"א(י8 י"א)שם
 ישב מיד ידיכמי על מעשים אותן כל שבאו טיבן מה ואמרוי העולםבאי

 שעהי אותה ועד כשדים מאור בעולם לו שהיה מה כל להם וסיפראברהם
 ששמעו וכיון בי(, מ"א )ישעיה ]טוי[ יקראהו צדק ממזרח העיר מישנאמר
 מלכי כל נתקבצו שעה באותה מיד עליהם: המליכוהו תורה דבריממנו
 דבר להם אמר ולא אברהם. סביבות אשר המלכים את ומעסים ובאיןמזרח.
 י"ר(: י"ד )בששית אחיו נשבה כי אברם וישמע שנאמר בנופה בו שנגעועד

 בדן זרה עבודה עובדין בניו שני אבינו לאברהם הקב"ה הראה שעהבאותה
 ל'(, י"ח )שופטים הפמל את דן בני להם ויקיעו שנאמך מעליך."1 כחך[ ]ותש)יישכחו(

 )לאותו( אמרו ט"ו(.11 שם )בראשית ועבדיו הוא לילה עליהם ויחלק אומר הואוכן
 בכסף אותמי ירק ובמה שמו.1י לילה אברהם את למעד שיצא מלאךואותו[
 באי לכל להודיע שבעולם,מ חמדה כלי וכל ומרגליות טובות ובאבניםוזהב
 יצא לא אומרימי הבריות יהו שלא כדי אברהם. היה בדול שעשירעולם

 עליהם. שהיה הממון את לקפח בשביל אלא המלכים, את והרגאברהם
 שנאמר בעולם. אבינו אברהם ומשנמלך " : וע' לילה עליהם ויחלק נאמרלפיכך
 כ"ב(15 ד' )ייקרא יחטא נשיא אוטר ואומר 1'( כ"ג )שם בתוכנו אתה אלהיםנשיא

 ט'(* ס"ה )שם ישראל נשיאי לכם רב ל'(י כ"א )יחזקאל ישראל נשיא רשע חללואתה

 נשיא אף אלהיו. ה' אלא נביו על שאין נשיא ישראל למלכי האמור נשיאמה
 נשיא שמענו הא אלהיו. ה' אלא נביו על שאין נשיא יהודה במלכיהאמור
 אלהיו ה' אלא נביו על שאי, נשיא בתורה האמור נשיא מה בתורה.האמור
 שמענו הא אלהיוי ה' אלא נביו על שאין נשיא באברהם האמור נשיאאף

 תרחי של וחמש שלשים שנימי והמש שבעים בעולם אבינו אברהםשמלך
 בחור אחד מצד וזקנה זקן לוי שיצאו מלעים הן ומה מיתתו, לאחרוארבעים

 הדיר ואברהם אברהם. את בהולידו שבעים בן היה תרח שהרי יורשו. יצחק לו שנולד מיום היינו'
 שהיה שנים והמש מאתים הרי 5.ה. עליו הוסף ק"ע. בן יצחק בה1לר תרח היה הרי מאה. בן יצחקאת
 מקומות: ובכמה ע"א פיז וב"מ פשה ובב.ר פנ"נ פדר"א זקנה היתה לא אגרהם שער י כשמת:תרה
 מה וילרה. זקינה שנשארה לומר הכתוב נא שאם מאבימלך נלקחה שהרי לדגר וראיה co ב"מ עמ',

 אחר מצד ובתולה ובחור אחד מצד וזקנה זקן אגרהם של מטבע היה :ע"כ , שלקחה; אבימלךראה

 הזה במקום תני. פ"נ דעמלק מס' נסכילתא "י פליט: ב"ר ועיי' ע"ב ב"ז בשק כפר"שי ורלאכדלקמן
 כיר אזח במ"ע שם שרמזתי גמקומות ועיי הגהתי. ועפי'ז מעליו. כחו ותשש ע"ז לעבוד בניךעתידין

 איתאמרא ע"א ט"ו בסנהדרין וי כחו: שתש לפי מעבדיו הוא שגפרך וי ייטחן: יבתרגום פכ"זובפדר"א
 ועיי' התוספות כפי' דלא מוכח וכאן שם מ"כ אפי' פמ.ג ב"ר עיי' וי וכו': מלאך אנתי יוחנן ר'בשם

 קדמאי: דאמוראי משמייהו ובבבל בא"י הדברים דאיתאמרו ע"א ליב נדרים וע"ע לך. לךבתנח,מא
 שנשיא ראיה מייתי ו1 וכו': ירק ובמה המאמר שהפסיק אלא שמו לילה מלאך דאותו קאי אדלעיל'י

 ; שם בתו4כ ועיי' מלךהוא
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 בירכו בירכו. שלא בעולם ברכה הקב"ה הניח ולא אחד:6י מצדובתולה
 וארץ שמים והקנהו ובנכמים. בעושר ובירכו בהשכלי בדעה בבינהבחכמה
 1-תו'1 עליון לאל אברם ברוך ויאמר ויברכהו שני עולמוי על אדוןושמו

 והעולם הזה העולם לו והיקנה בנים, ובני בבנים יבירכו י.ט(יזי י"דיכראשית
 אברהם של בימיו לא א', כיד )שם בימים בא זקן ואברהם שנאמרהבארי
 ויום המשיח מימות אחד ויום הזה העולם מן אחד יום אלא מדבר*הכתוב
 והחרבתי דורות עשרה באו הקב"ה. אמר שעה באותה : הבא העולם מןאחד
 היה אברהם שבא כיון בעולמי" העליתי מה העולם מן וטרדתיו עולמיאת
 Ot(~u? ד' ישה"ש וגו' מעיניך באחת לבבתיני כלה אחותי לבבתיני עולסיי עללבי

 מעיניה, באחת לו נראית והיתה האשהי את שקידש ודם בושר למלךמשל
 כשתראה מעתה, אמור בה. ומשתוקק בה ושמח יתירה אהבה אוהבהוהיה
 בריות עיני על מפקח אברהם אבינו כך וכמה.ת כמה אחת על עיניהבשתי
 בו ושמח במורה אהבה הקב"ה אוהבו היה כך שכינה כנפי תחתומכניסן
 תחת ומכנימן הבריות את מפקח אבינו שאברהם בזמן ומה בויומשתוקק

 חבילות ]ו_,יעשו גדולות מצות לידי בניו כשיבואו אוהבו* כך השכינהכנפי
 ובו':22 כלה אחותי לבבתיני נאמר לכך וכמה. כמה אחת על תורה שלחבילות

 היא רפואה הזה בעולם בעונותיהן ישראל את הקב"ה שהרג הריבהואף
 וגו' וירפאנו טרף הוא כי ה' אל ונשובה לכו שנאמר הבאי לעולםלהם
 הבשת העולם זה )שם(יקימנו השלישי וביום המשיח, וימות הזה העולם זה כ'( )שם מיומים יהיינו א'(י ו'יהושע

 ביצר ושלא בצער שלא לחיים אבינו יעקב זכה מהמפני
 מפני לבא. לעתיד לצדיקים נליתזו שעתיר סמה הזה כעולםהרע
 במדרש ובמשנה במקרא בקי זקנותו ועד מקטנותו המדרש בביתשהיה

 כ"ז(. כיה )בראשית אוהלים יושב תם איש ויעקב שנאמר ובאגדותיובהלכות
 יורה מי את ואומר ד'(י קכ"ז )תהלים הנעורים בני כן בבור ביד כחציםואומר
 אל ללכת אביו מבית יכשיצא ט'(:24 כ"ח יישעיה ובו' שמועה יבין מי ואתדעה
 בני ליעקבי לו ואמרה משיבה הימינוי למעלה ועמדה שכינה באת לבןבית
 שתים ברקיעי ומזלות כוכבים עשר שנים וראה השמימה, וראה עיניך נאשא

 שבטים עשר שנים כנגד הלילהי שעות עשרה שתים היומי שעותעשרה
 עליו ומתאבל בוכה היה יומף"2 ונמכר יעקב שבא שכיון לך:25 נותןשאני
 וגו' לנחמו בנותיו וכל בניו כל ויקומו שנאמר שנהי ושתיםעשרים
 שנשאתי נתחייבתי שמא אמר אלא בכהיי2 יוסף על וכי ליה(* ל"ז)בראשית
 מממונה נהניתי שמא או לב,ימ של מממונו נהניתי שמא או אחיותישתי

 עלם. של בברייתו ש1הף שנעשה קאי אברהם על וארין שמים דקנה ז, וט': 1' אות לעיל עיי'"
 דאליהו אחרון בפ' עיי' אברהם ובענין לעיל. שכתבתי כמו בד"11 הסר כאן עד 'י שם: בב"ר דרשווכן

 הדברים ברעו " : ה' באש עליו 'טרמזתי הילקוט עפ"י הדברים שם ;רבב דנורא זקוקין ובעל נד"ו1זוטא.
 מקוטעים הדברים כר,וו !1 כשיראנה. 1בר"וו בנפעל כשתראה י! שם: רש.י עיי' "!משובשים:
 1ב.ת שם של מדרשו בית אוהלים דרשו פסיג בנ"ר '1 ביש: כתוב ובמקרא בר"ו1 וכיה 'נזחס,רין:
 ויפגע בפ' בילקוט מבא נ! שלנו: תזרה כעין ובע"פ בכתב ג"כ היתה אבות של ותורתן עבר. שלמדרשו
 ביצה( ריש )עיי' ט"ו במקום שכן וכיון כמו 'טכי1ן 'י פיד: רכתי בפסיקתא ועיי' עי"ש אחרת גנ1סחאבמקום
 זה: הסר בד.וז ,י זה: השמיט בילקוט ;! יוכף: כשנמכר 1ג' lu'cutn שם ובילקוט כיוןיבו"וו
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 הקב"ה* של רחמיו נתבלנלו מיד הקב"ה* לי שכרת ברית ובטלה שכם*של
 כל אמרו מיכן טובה*~ לזקנותו ממוך שנה עשרה שבע הקב"ה ]לו[ונתן

 שהישינתו וכל לו* יפה מימן לזקנותו ממוך טובה אחת שנהשהישינתו
 לשבע בטובה היה אבינו יעקב לו* רע מימן לזקנותו סמוך רעה אחתשנה
 יעקב ויחי שנאמר בשובה*" ימיו כל כאילו הקב"ה עליו והעלה שנהעשרה
 כ"ח(: מ"ז יבראשית וגו' מצריםבארץ

 הרע ביצר ושלא בצער שלא לחיים יתרו זכה מהמפני
 שנהב מפני הבא. לעולם לצדיקים ליתן שעתיד ממח הזהבעולם
 וראה יתרו של בביתו משה שהיה השנים אותן שכל לפי לשמה,"בחכמה

 לידו ובא למצרים שבא עד דברי כל לו עשה ולא שעשה מעשים כלאת
 מביאין והן ביתי בתוך זה שעשה המעשים אותם כל אלו אמר. גדול,דבר
 מעצמו.31 נדול דבר ועשה עמד מהי יודע איני ואני הבא* העולם לחייאותו
 שליחי אצלו שיבר וג'(י ב' י"א נשמות בניה שני ואת ונו' משה חתן יתרוויקה
 קורא אתה מה מפני לך* אומרים שהיו בניך. בשני עליך אני משביע לויאמר
 אתה מה ימפני )שם(. נכריה בארץ הייתי נר אמרת)י( ברשום* האחדשם
 עליך אני משנביע )שם(י בעזרי אבי אלהי כי אמרת)י(. אליעזרי האחדקורא
 יצא לא ועדיין יפות* פנים במבר ותקבלני לקראתי שתצא אביךבאלהי
 פנים במבר וקבלהו לקראתו צא משה משה הקב"ה* לו שאמר עדלקראתו
 ז'(*33 שם )שם וגו' חתנו לקראת משה ויצא שנאמר משה* יצא ומידיפות*

 אותו של פניו להקביל באתה אתה יתרו לו* אמר הוא וכליות לבותבוחן
 הקני את וירא וכנאמר לעולם* מזרעך בטלים מדרשות בתי יהו לאצדיק*
 נותן ]אפילו חכם לתלמיד בתו את אדם יתן אמרו מיכן כייא(י34 כיר )כמדברונו'
 אדם ישא משה* ידי על אלא זכה שלא ביתרו מצינו שכן עליה* ממונוכל
 ולמד צא שכן* לך תדע ומניין* בדמימי35 לקחה אפילו חכם[ תלמידבת

 לבסוף לו הווין נולה דאו[ מת אפילו חכם תלמיד בת אדם נשא ארץ*מדרך
 הווין סוף נולה או מת אם הארץ* עם בת אדם נשא חכמים* תלמידיכנים
 המנה הענבי[ יבענבי( המנה בענבי הבפן לענבי משל הארץ* עמי בניםלו

 הנפן בענבי הגפן ענבי אבל מתקבל* ואינו מכוער דבר זה הרי הנפןבענבי
 עולם:" של מנהנו הוא וזה ומתקבל* שוב דבר הסנה בענבי הסנהוענבי

 הרע ביצר ושלא בצער ללא להיים יעבע זכה מהומפני
 שהיה 3DD' לבא. לעתיר לעריקים לתתן שעתיר ממה הזהכעולם
 תבירו את המלמד וכל שמים,ע לשם ברבים הורה ומלמד ישראל בכלמחזר
 שנאמר חיים. לפניו נותן הוא כאילו אחד דבר או אחת הלכה או אחדפסוק
 טייז(י ניי )משלי ונו' בימינה ימים אורך יאוסר כ'(. ל' ידברים ימיך ואורך חייך הואכי

 בטובה היה בי5ק1ט " 5ט1בה: לו שיהיו ג15' שנה. י"ז 15 והוסיף 1ני5קוט קצת מקוטע בר"11"
 בדר י' חייו: יטי כ5 בטלה היה כאיל הכעב עליו העלה לפיכך במצרים שהיה השנים אותןכל

 משבש בר'11 '! העתיקם: לא ובילקוט משובשים הדברים בד"11 " משלש: בד"11 ננמשעש:
 הד'11 עפ"י הגהתי " 1כ1': 15 אמר וכליות 5ב1ת נוהן הקב"ה אליך. בא יתרו חתנך אני יתרו.ובילקוט
 וכו' אדם ישא בדמים 15קחו ואפי' וכו' אדם "ן 1בי5ק1ם דמים. ב5א לקחה אפי' הגי' שבדצו אלאוהילקוט
 ברייתא ע"א מ"ט נפסחים 1איתנייא ומשעשים מקוטעים הדברים 1בייק1ט בדנו " ממונו: כ5 נתן1אפי'
 קצת: משובש בר"11 "רה"ר:
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31 פיו )פיו( פיו. )פיה( רבה אליהומדר

 אדם יעשה אמרו* מיכן י"ח(י שם )שם וגו' בה למחזיקים היא חיים עץואומר
 מעשה אדם יעשה המקום* מלפני תורה ישאל נך ואחר מוביםמעשים
 דרך אדם יתפוש המקום* מלפני הכמה ישאל כך ואחר וכשריםצדיקים
 בעת ממר מה' שאלו שנאמר המקום* מלפני בינה ישאל כך ואחרענוה

 וכתובים נביאים ]תורה[ אדם קורא אמרו מיכן א'(*35 י' )זכייה וגו'מלקוש
 לשמו ויקדש וירומם ויגדל וישבח ויברך בידו ישמרם בהם* להשיבויודע
 הלכות* ששונה למי לומר צריך ואינו הקב"ה* העולם והיה שאמר מישל
 וירומם וישבח יברך בנים שני או אחד בן ממנה לו ויהיה אשה אדםנשא
 מטתו שתהא כדי הקב"ה* העולם והיה שאמר מי של לשמו ויגדלויקדש
 שנאמר הבא." ועילס המשיח וימות הזה העולם לי naptll] )וקנה(שלימה*
 בתלמוד י'("4 )דהי"אד' תברכניי ברך אם ויאמר ישראל לאלהי יעבץויקרא
 שלא ישם( עמי ידך והיתה חכמים* בתלמידי )שם( בבולי את והרביתהתורה*
 לבלתי כמותי* ריעים לו וכתעשה )שם( מרעה ועשית תלמודי* אתאשכח
 )שם( שאל אשר את אלהים ויבא מלשנות* הרע יצר יעצבני שלא )שם(עצבי

 עצתך וכל כלבבך לך יתן אומר* הוא עליו ששאל* מה את הקב"ה לונתן
 ויסרא אחר[ ]דבר 1'(: )שם וגו' בישועתד נרגנה דאוניך ה'(* כ' )תהליםימלא
 את והרביתה בבנות* בבנים תברכני* ברך אם ויאמר ישראל לאלהייעבה
 מרעה* ועשית ובמתן* במשא עמי* ידך והיתה ורבייה* בפרייהנבולי*
 ולא עינים* מחוש ולא ראש* מחוש לא בהם אראה שלא לי שנחתהחיים
 נחת שמצא שאל* אשר את אלהים ויבא עצבי* לבלתי מעיים* חולימחוש
 בזקנותו*"רוח

 פירקא*פליק

 שהיא ישראל כנסת היא זו ד'(* א' )שה"ש נרוצה אחריךמשכני
 אהבתיך עולם ואהבת לי נראה ה' מרהוק שנ' בעלה* אחר והולכתנמשכת

 עולמי אהבת אלא רבה אהבה נאמר לא ב'(* ל"א )יימן חמד משכתיך כןעל
 עשר אהבת או היא* שנים שלש אהבת הקב"ה שאהב אהבה תאמרושמא
 ולעולמי לעולם אהבה אלא אינה היא* שנים מאה אהבת או היא*שנים

 שהיה ודם בשר למלך משל עוג אהבתיך עולם ואהבת נאמר לכךעולמים*
 אוהבו* שהוא במי עיניו ונתן לפניו* עומדים עבדיו והיו כסאו עליושב

 אל כך לכך מוכנת שהעת מלקוש בעת רק מטר שואלין שאין וכשם וכוי. יחפוש לעולם בחוו'י
 כחוב ובמקרא בד,וו וכי'ה "' בד"וו: וכיה ,' להם: נכון שיהא עד וניגה חכמה תורה אדםישאל
 סתמא א' שיטה איתאמרא יתרו רפ' וגמכילתא קצת, שם משובש והמאמר הריוו עפ"י הגהתי י'לאמר:
 תעיין כר שלום איש מאיר אמר נתן: ר' בשם א' ששה ע"א ט"ו ובתמורה הנשיא. ר"י בשם נ'ושימה
 צוארך בפ' רבה שה"ש במדרש כמ.ש וקדוחא חרוזא והיא אחת, בנא שהם תמצא אלו פרקיםבששה

 דירע אית לוי דא.ר וכו' לכתובים ומנביאים לנביאים שרה ומדגרי הורה ברברי חורזין שהיובחרוזים.
 קרוחא. הוינא ואנא חרוזא הוינא אנא ברם למיהרוז ירע ולא למקרח דידע ואית למקדה ידע ולאימיחרוז
 נוקב כמו במקרא והמעמיק נזו. זו מרגליות אדם שחורז כמו חרוזא. הוא בענין וענין בפסוק פסוקוקשר
 זו דבבא וסיפא חרוזא מעין היא זו רבכא ורישא קדוחא, הוא מסתרם עמוקים דברים ממנו ומוציאשקרח
 קדוחא: מעיןהיא
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 פ"נ )פית רבה אליהוסרר32

 נרוצה* אחריך משכני נאמר לכך שלו* חדרים בחדרי והכניסו בידותפסו
 לכל הביא ולא שלו חדרים בחדרי הקב"ה הביאני לו* אומרת ישראלכנסת
 שם(:1 ישה.ש חדריו המלך הביאני נאמר לכך ומלכות*אומה

 ]להקב"ה[ יהקב"ה( לו שיש כשם הדריו. המלך הביאני אחרדבר
 ואחד אחד לכל חכמים לתלמידי להן יש כך בתורתו חדרים חדריחדר
 עליך* ובאין ממשמשין שהן ייסורין ראיתה ואם בתורתו, חדרים חדריחדר
 בחדריך בא עמי לך שנאמר ממדי בורחין הייסורין ומיד תורה לדברירוין

 חדריו:נ המלך הביאני נאמר לכך כ'(, ב"ו)'שעיה
 וקילמתנו וקידשתנו שנידלתנו במה שם( ישה"ש בך ונשמההננילה
 מופו: עד העולם מסוף תורה בדברי גדול קשר לנו וקשרתהורומסתנו

 של רבבות אלפים וששה ותשעים מאות ארבע על[ 1שהתנית ישה.תנה(על
 אל אני בך, שנאמר על לעולמיג בישראל בהן ודבקת ובאת השרתמלאכי
 בךי שנאמר על ועבדיי בני אלהים לנו קראת כיב(* מיה )ישעיה עודואין
 ייעבדי( אחי איתנו קראת י'(. מ"ג )שם יהיה לא ואחרי אל נוצר לאלפני

 זולתי[ אין ומושיע וצדיק זולתו( ואין וצריק ימושיע אל בך* ומנאמר על[ועמי[,'
 ישראל שם ואת ישראל" ,לשם[ )שם, הנדגל שמך את השגיתה כ"א(." מיהישם

 ב'(, ה' ישה"ש ער ולבי ישנה אני אומר. הוא שעה אותה על הגדול.לשמך

 א'(: ישם דודים ושכרו שתו רעים אכלו כתבי מה הימנוולמעלה

 מבורך הנדול שמו יהי שהקב"ה כשם ד'( א' )שם מיין רריךנזכירה
 שתי שסיח וכשרים. צדיקים מעשה ]משבח[ )שכר( עולמים ולעולמילעולם
 העולם נתמלא לא למה כיעקב. עולם נתמלא לא למה ואומרי זו על :וידיו

 חכמה ודברי תורה דברי ומשבח[ אדם יהא כך כדודי נתמלא לא למהכמשהי
 נבון אלה גיבן חכם מי שנאמר המקומי לפני יוסף הוה סוף מקום,בכל
 ושפיח וכשרין צדיקים מעשה הקב"ה זוכר אימתי י'(,' י"י יהישע ינו'וידעם
 אמר במעשיהמי9 וסרחו במדבר ישראל-[ וכשהיו יביש'( זו על זו ידיושתי

 כנפי תחת נכנסו לא ועדיין להן עשיתי נבגרות וכמה נימים כמההקב"ה
 לפניי ישר היה ימיו וכל מעולם נם לו עשיתי לא כי יעקבו_השכינה[ייין

 תם העבירה. מן תם הנזל* מן תם כ"ז(* כ.ה יבראשית תם איש ויעקבשנאמר
 שנאמר עליו ידיו שתי טופיח זוכרו 1יכשהקב"ה[ ייכשהו( מכוער, דברמ,

 על וביקש הנביא עטום כשעמד אף כ.ח(יח ל.ג )רברים ובו: בטח ישראלוישכן

 1'. )1'( פרק עיןמאיר
 ודוגמת, מלכים טלכי מ4ך כמו הדרים חררי הרר קצת. מקוטע ברפו 1 ומשובש: טקוטע בד.11י

 ומסברתי 1נרבקתי. וכו' שהתנה עד איקא בר"11 ' : הרבה דבהדשבמכילתא
 המאמר לרעתי כי הגהת,

 מוטב התורה את SN-Wt יקבב אם בראשית מעשה עם הקב"ה התנה תנאי המפורסם המאמר עלמ.1כד
 שהם הספר בזה פעמים כמה הוזכרו אלו 1מחנ1ת הרבר1ת. די' קמייתא בפסיקתא י.ז אות במ"ע ע"'1?1'

 אמקרא1ת מיסדים שהדברים ספק 1בי' יציאתה. עד החמה ומשקיעת שקיעתה עד ההמה מיציאתמקלסי;

 יק1מ1ן קרמ1הי רבבן 1רב1א ישמש1ניה אלפין אלף י.ה( מיה 1תהל'ם וגו' שנאן אלפי רבותים אלהיםרכב
 אבל מלכות גימטריא שהיא כתב המק1נלים ובספרי איתפרש. יא תצ.1 ימספר המקר אבל י'(. ז'ודניאל

 אליהו בה' להלן בזה אדבר 1ע1ר מכוון. תצ"ו המנין אם תלמוד צריך ולדיין הראשונים. של טת1רתן זהאין
 ש,בויט: והוא 1כ1'. לשם הגדול 'סמו היטריח כר'וו י' בד.11: 1כ"ה " להגיה: כנ"ל ' פ"ב:;וכא

 הקב"ה: לפני היה מנף 1ג' ;.'ט הג'נין קיט; בד.11 " ואמר: זו גב ;4 וא' וטיפה 1?1' שבה בר.וו,
 בדצו: נ'ה יי בו,11: 1כ'ה "' ו?:': מישראל זו גג על וכו' .טופר בד'11,
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38 פיז )פיו( רבה אליהומדר

 בעולם אין אם העולמים רבון לפניו* אמר הקב"ה מלפני רחמיםישראל
  מבורך  הברזל  שמך יהי  שבשמים אבינו  כולו*ת העולם בל  יחרבכיעקב
 מקומות בכל עבדיך מישראל רוח קורת לך ותהא עולמים ולעולמילעולם

 הראני כה מיד* אותו שעניתה עד הנביא לעמום הנחתה שלאמושבותיהם
 ואמר הארץ עשב את לאכול כלה אם והיה וגו' נבי יוצר והנה אלהיםה'
 שיטה היא וג'(* ג' א' ז' יעמום וגו' זאת על ה' נחם וגו' נא סלח אלהיםה'

 ונו' לריב קורא והנה אלהים ה' אמר כה אמר* ]הוא[ יהן( ובשנייהראשונה*
 ]וגילה_[ וו'(י3' ה' ר' שם )שם וגו' הוא נם זאת על ה' נחם תו' יקום מי נאחדל
 כתבתי כך לא עמום עמום לו* אמך פעמים*" שתי הנביא עמום ידיעל

 מכל כ"ט(. ל"ג ידברים 131' כמוך מי ישראל אשריך רבך* משה ידי עלבתורה
 בימי אומרי הוא במשה )שם(י בהי נושע עם כשרין ובין רשעים ביןמקום
 המורשתי מיכה ובימי הנביא עמום ובימי פתואל בן יואל ובימי בארי בןהוודע
 ששפך כמה תחנונים ולבקש רחמים לשפוך יודעין שאינן הנביאים כלושאר
 שלך אלא היא, משה של תורה וכי כ"ב(י ג' ימלאכי עבדי משה תורת זכרומשהי
 העולם שיברא קודם דורות וארבעה שבעים מאות תשע עליה שישבתהיא

 הואיל  עבריי משה  תורת  וברו ת"ל מה אלא עבדיךי לישראל וגתתהצרפתה
 ת(העלה המיתה מן ישראל את והציל מקומות  וחמשה בארבעה בתפלהועמד
 נאמר לכך היאי משה עול כאילו ]נעימית[ ינעשין( התורה שכל הקב"העליו
 מלכי ובימי ישראל מלכי בימי אומר* מהו בדוד  עבריים  משה  תורתוברו
 שגדול במי עיניו הפחות ונותן מלכות, לפני ויושבין הנדולימ הולכיןיהודה
 דבריך יעברו כהלכה. שלא אומר ואני כהלכה אומר שאתה פי על אףממנו*
 בחרב אומר* הוא עליהן חרב* העולם כל אפילו שלי. דבריי ויתקיימושלך
 ההוא ביום כתב* מה 1אחריו י'(* ט' יערום ונו' האומרים עמי חטאי כלימותו
 י"א(: שם )שם וגו' דוד מכת אתאקים

  להוברה( טיבה מיין*  רריך  נוכירה אחררבא
 תורה דברי  ]הזכרתי

 לכך חדרים* חדרי בחדר למלך ישן מיין שיהיה מקום בכל חכמהודברי
 מיין:  דדיך  בזכירהנאמר

 רבבות וריבי אלפים אלפי מאלף אחד זה הרריו. המלרהביאני
 אי לישראל להן מאמר בתורתו." להקב"ה לו שיש חדרים חדרי חדרשל
 חכם תלמיד כל אמרו מיכן א'(. א' יייקיא וידבר משה אל ויקרא הואי:ה

 אבי ממשה ולמד צא שכןי לך תדע ממנויח טובה בהמה דיעה בושאין
 נימים נעשו ידו ועל ממצרים ישראל את שהוציא נביאימי אביחכמה

 לשמי ועלה כיב( ק"ו יתהלים סוף ים על נוראות חם בארץ נפלאותבמצרים
 לפניי נכנס לא המשכך במלאכת ונתעמק השמים מן תורה והורידמרום
 וירא אומרי הוא ולהלן משהי" אל ויקרא נאמר לכך לוי שקראו עדלפנים
 בד,וו: כיה .י הראני: כה כתוב ובמקרא קורא הנני ה' אמר כה בד"וו !י בחמיה:יי

 ומראין מלות כב' פנוי מקום כאן יכת"י " היא. משה של ההורה שכל הנתש עליו העלה גדרוון
 בויקרא ;, שבוש: אלא זו ואין וידבר. משה אל ויקרא לישראל להן ויאמר וברעו קטועין. שהםהדברים
 זה על העירו כאשר הקדמונים בספרים נמצא שלא מה הפרק טזה רבים דברים ניתופפו שלפנינ:רבה
 ויקרא ובילקוט הימנו. טובה נבילה וגו' ויקרא ד"א פ"א שם וה"ג והרדך. צונץ מוהר"טל דורותינוחכמי
 והנה ממנו. טובה נבלה וכו' מכאן משה אל ויקרא שנאמר טסה זה חדריו המלך הניאני זש"השם,
 : קצת סגנון בשינוי הוא שרמזתי במקומות 'י : במירשים כררכו הסגנוןשינה
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 ברסנה ד'(, ג' )שמות ויאמר המנה מתוך אלהים אליו ויקרא לראות מר כיה'
 ]נבסנה[*" )בהמנה( המסקה בו אין מועד באהל מדבר* כשהוא בו אליוהפסיק
 וחבשו עבדו על וטנתכעם ודם ביסר למלך דומה* הדבר למה משל*מוטלו
 אבל מבחוץ* אלא מצוה אינו השליח את מצוה כשהוא האסורים*בבית
 בו* שמחין ביתו ובני ובניו ביתו* ובבני בבניו שסיח שהוא מועדבאהל
 שהוא[ ]במה שהו( יבמי מבפנים, אלא מצוה אינו השליח את מצוהכשהוא
 מוטה: אל ויקרא לכך בנו*"2 ]את[ יעל( אדם מכיר ברכיו בי,מושיבו

 זה ב'(' שם )ייקיא אדם[ אלהם ]ואמרת ישראל בני אלדבר
 הכהן* בוזי בן ליחזקאל הקב"ה לו אמר ריעות* לשון עתירה לשון אחוהלשון
 חמדים* גומלי בן צדיקים* אנשים בן כשרים* אנשים בן א'(י ב' )יחזקאל אדםבן
 ]ימיהן[:י2 )ימיי( כל ישראל של כבודן ועל כבודי על עצמן את שמבזיןבן
 עליו שמרחה ודם בשר למלך דומה* הדבר למה משל אדם* בן אחרדבר
 שלח מיכן לאחר ביתו* מתוך .והוציאן ביתו( )מחוד ודחפן ועמד ובניו*אשתו
 לאמך* שבניתי ובית ביתי ואראך בא פלוני' בן לו* אמר מאצלה* אחד בןוהביא
 ויהי שנאמר יחזקאל. נדמה לכך לאמך* שבניתי ובית כבודי פחותכלום

 היה וגו' החמישית השנה היא לחדש בחמשה ]תוי[ ברביעי שנהבשלשים
 ובשנייה ראשונה. שישה זך וג'( ב' א' א' )יהוקאל ונו' יחזקאל אל ה' דברהיה
 מאחר ד'(. שם )שם ונו' הצפון מן באה מערה רוח והנה וארא אומרימהו

 העולמי מאומות למעלה אתכם שהגבהתי כבודי זהו אדם בן לוי אמרוםהראהו
 צורת עשו אשר מכל נכלמו אם שנאמר לכם. שבניתי ובית כבודי פחותכלום
 והלא אותיי שעובד מי לי 1אין[ תאמר וטמא י"א(, מ"ג )שם וגו' ותכונתוהבית
 השרת מלאכי של רבבות אלפים וששה ותשעים מאות ארבע לי יש ינאמר(כבר
 החמה מיציאת תמיד יום בכל הגדול שמי את ומקדישין לפני עומדי,שהן
 ועד החמה ומשקיעת קדושי קדוש קדוש לפני ואומרים החמה שקיעתועד

 לשונות שבעים לומר צריך ואין ממקומו, ה' כבוד ברוך אומרים החמהיציאת
 מבעטין ראוין. שאינן ודברים מכוערין דרכים עושים אתם מה מפנישבארץי

 הנדול שמי למען עושה הריני אעשה. מה אבל עליכם. הבאים בימוריןאתם
 י"ר(:22 כ' )שם ונו' החל לבלתי שמי למע! ואעשה שנאמר עליכמישנקרא

 נאמר לא ולמה ב'(. א' יייקיא לה' קרבן מכם יקריב כיאדם
 ובו' בעשור לאמר ישראל בני עדת כל אל להלוי שנאמר כמה יבק(כאן

 כי איש הכתוב ]יאמר[ )אמר( כאן אף ג'(י י"ב ישמות ובו'[ איש להםוויקחו
 פרם 1מכם[ הבמת את להביא אדמי נאמר ולמה להיית קרבן מכםיקריב
 התקינו דברים שבעה גמליאל בן שמעון רבן אמר עולותימ מביא שהואלבוי
 ]למלח, )שליה( אם הים ממדינת עולתו ששלח מי מהן. אחד וזה דיןבית
 ,ו--

 בשינוי "! : ויאמר אליו ויקרא שם נאמר שלא כלו' סגנון. בשינוי בילקוט וברבה בד"וו. כ.ה
 הוא. עדיף 1סגנ1ן וכו' ריעות ולשון אחזה ולשון חבה לשון זה ארם ד"א פ"ב, שם ברבה " שם:קצת
 עפ"י הגהתי 'י : אלו מלזת ב' השמים שים ר' יחזקאל ובילקוט ימיו כל שם גרבה אבל בדצו כ.ה ימיהן.כל

 ובעל רבבות. אלפי תתק.1 ובילקוט כנוסחתנו כר"וו קצת. משובשים הדברים שם ובילקוט וברבההרבה.
 נכלמו: ואם כתוב במקרא תצ"ט. להגיה יכול היה והנה וי"ו. חסר צבאת כמנין גרסינן תציג כתב משהידי
 1כ"ה '! צאן: או בקר אייס להם ויקחו הכתוב יאמר כאן אף איתא ושם ברבה. וכן משובש בד"וו'!

 הרבה. עפ"י והגהתי בתו"כ. וכ.ה בנ"י אל דבר כתונ דלהכי סומך שאינו ,י וסומך; שמביא כלי'בתו"כ
 : הררך את והרחיקו נדחקו שםוהמפרשים
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 דין בית תניי ציבור*'ש משל קריבה לאו ואם משלוי קריבה נמכיהעמה
 יהודה ר' ציבור* ]מורל[ )של( קריבה מנחתו שתהא שמת גדול כהןהואזה
 שיהו העצים ועל המלח על קריבה* היתה שלימה יורשים* מורלאומר
 ועל באפרה[*29 ]מועלין בהן( יניאותין יהו שלא מרה ועל בהןימ נאותיןכהנים
 ]מפפק_ו )מן( הממפק אומר שמעון ר' הציבור*"rD 3 באות שיהו פסולותקינין
 הממולות:ה ואת הקיניןאת

 אלי בא היה אחד, אדם מצאני בדרך* מהלך הייתי אחתפעם
 עמדו נביאים שבעה אומרים, אתם לי, אמר בזרוע* תבירו על[ ]כבא)כבעל(
 ייויית( משבעה לגיהנם* שירדו[ ]בהן יורדין( )בכם מעידי, הן העולםלאומות
 בנוי העידו לא ועדיין לנוי נחתה לא תורה לומר. העולם אומות יכוליןואילך
 נר )במשנה(, חכמים שנו כך בני לוי אמרתי לניהינם*~ יורדין אנו מהמפני
 גירי ואילך מיכן שכינהי כנפי תחת להכנימו יד לו פושטין להתגיירשבא
 בדור:3' מעינייןהדור

 rD נאמר אם שם(, )ייקיא הצאן ומן הבקר מן הבהמה[]מן
 הצאן ומן הבקר מן נאמר ואם הצא(. ומן הבקר מן נאמר )לא( למההבהמה
 ישראל מרישעי זבחים מיני מקבלין אמרו מיכן הבהמה, מן נאמרלמה

 ומחלל יין ומנמך המשומד מן חוץ שכינוני כנפי תחת להכניסןבשביל
 בפרהסיא:י3שבתות

 הראשונים.י3 הצדיקים עם עצמו שספר הוא ברוך המקום[]ברזך
 וגו' פר משור לה' ותיצב שנאמר המזבחי נבי על שור העלהאדם
 לה' מזבח נח ויבן שנאמר בתורה* שכתוב מה קיים נח ליב(* ס"טיתהלים
 שמע אשר עקב וכנאמר בתורה, שכתוב מה קיים אברהם כ'(* ח')כראשית
 אביו לפני הושלך בתורה. שכתוב מה קיים יצחק ה'(* ב"ו ישם בקוליאברהם
 כל את יעקב אל ויתנו שנאמר בתורהי שכתוב מה קיים יעקב לטבח.כשה
 בא בתורהי שכתוב מה קיים יהודה ד'(, ליה (DW וגו' בידם אשר הנכראלהי
 כולה. התורה כל את קיים ידמף ח'(י ליה (aw אותה ויבם אחיך אשתאל
 תחמודי לא תעבה* לא תגנוב* לא תנאף[* ]לא תרצח לא אבידי אתכבד
 אהבה הקב"ה אהבן לפיכך מאליהןי אותה עשו והן להן ניתנה לאתורה
 דרך תמימי אשרי אומר, הוא עליהן הבדולי לשמו rD~1 את והשוהגמורה

 ד'(. ליב ירכרים וגו' פעלו תמים הצור ואומר א'(י קייט )תהלים ה' בתורתההולכים
 ל"א(:;'3 י"א )תהלים צרופה ה' אמרת דרכו תמים האלואומר

 דשה ישראל תפארת בפי' ועיי' ששלח. גיי במשנה והגי' סתם. ריש ג' ושם פ"ז בשקלים משנה,י
 וחסורי כא; היו בבת ב' ואזלי וכו'. עמה נסכים הביא אם ממד"הי עולתו שהביא גוי הגי' וברבהישראל.
 דלא לא בישראל אבל וכו'. שהביא גוי ב' בבא בו'. ששיח מי א' בנא וברייתא, מתניתיןמיחסרא
 היתה ושלימה במשנה וג' משובש. ובד"וו וכו'. כ"ג על הוא ב"ר ותנאי במשנה ,ז כך; על נ"רהתנו
 כזה ,! מקוטע: השאר וכל העצים. ;על המלח על ברבה 'י ושלימה: וברבה בד"וו וכזהקריבה.
 ;על המשגה ולשן לגמרי. מש!נש נדדו " קצת: משתש ובד";! שם, גססנה עיי' "נ !בדצו:במשנה
 את מספק הקינין את המספק אומר( יוסי ר' שבירושלמי )ובמשנה אומר יהורה ר' ;כו' הפסולותהקינין

 וא'תנייא פכ,א. עולם ונסדר פי,א זוטא באליהו ועיי' משובשים הרברים יברבה בד"וו. כיה י'הפסולות;
 ברבה שלא " נרבה: כ"ח " ע"א: ה' חקין עיי' " מונה: זו אין ו' ע'1: ט"; בנ"נברייתא

 ברייס מכילתא עיי' ייסף ובענין פ"א. באדר"ן עיי' ונח אדה"ר בענין באגרות. הדברים ומפורסמיםשם
 :בשלח
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 אומר, הוא ובאיל ה'(* שם יויקיא ה' למני הבקר בן אתושחט
 בנו יצחק את אבינו אברהם וכעקד יום אמרוי י"א(. שם )שם ה' לפניבמונה
 בין של ואחד שחרית של אחד כבשים שני הקב"ה התקין המזבח גביעל

 המזבח גבי על תמיד מעויין שישראל שבשעה למה* כך וכלהערבים*
 בן יצחק עקידת הקב"ה זוכר היי לפני צפונה הזהי המקרא אתוקוראין
 איש בי, ישראלי ובין נוי בי, הארץי ואת השמים את עלי אני מעיד :אברהם
 הי. לפני צפונה הזהי המקרא את קוראין שפחח ובין עבד בין אשהיובין
 ה'(:37 לפני )צפונה אברהמי בן יצחק עקידת הקב"הזוכר

 rne ויעקב יצחק אברהם מעשה כנגד ה'. לפני צפונה אחרדבר
 נם חדשים שנאמר צפונהי לשון שהוא הזה ללשון מניין לפניויצפונין
 בן עמרם ישנים, ויעקב יצחק אברהם י"ד(י ו' )שה"ש לך צמנתי דודיישנים
 ישנימי גם חדשים שנאמר חדשימי במצרים שהיו הכשרים וכלקהת

 ישראל מלך דוד של וחבורתו יהושע של וחבורתו משה שלחבורתו
 הלל של חבורתו עזרא של חבורתו ישנימי יהודה מלך חזקיה שלוחבורתו
 חדשים. וחביריו מאיר ר' של חבורתו זכי בן יוחנן רבן של חבורתוהזקן
 ישנים:39 נם חדשים אומר הואעליהן

 במים ירהץ וכרעיו וקרבו אומר. הוא ]22שרר*[)ובשור(
 ימה י"ג(. )שם במים ירחץ והכרעים והקרב אומר. הוא ובאיל ט'(י שםיייקרא
 וערב:" שתי חמר אין ואיל וערב שתי חמר שור לשור. אילבין

 והקרבה האיל מן לשור הקרבה למדנו דזכ2כהים40 ]אומריך[)ואמרו(
 לחנוכת עמדו נשיאים עשר שנים רבותיי להם. אמרתי השור.ח מןלאיל

 אשם(1 ולזה אשם )לזה לזה[. חטאת ]לזה חטאת לזה, עולה לזה עולההמזבח.

 ובאיל. בשור הקרבה שם ונאמרה השלמים. זבח ולזה השלמים זבחלזה
 נאמרה ולמה בשור.42 הקרבה נאמרה ולא ]באיל[ הקרבה נאמרהוכאן

 אלך בעצמו. אדם יאמר שלא כדי בשור. הקרבה נאמרה ולא באילהקרבה
 בשר בו שיש שור ואביא ראויין שאינן ודברים מכוערין דבריםואעשה
 מעשים אדם יעשה אלא פנים. הקב"ה ישא אם מה המזבח. נבי עלואעלה
 המזבח. ]על[ ויעלהו לאישים שכולו כחוש איל ויביא תורה. ותלמודמובים
 ולא באיל הקרבה נאמרה לכך בתשובה, וממבלו ברחמים עמווהריני
 בשור,47 הקרבהנאמרה

 ברבה כולא " וכו': אני מעיד מן חסר ובד"וו צ'ט ר' וירא בילקוט והובא שם ברנה כולא"

 רבי בתנא ואימא הטורים. מבעל מ"כ בעל והעתיק שם ברבה כ.ה ת : הסגנון קיטע שם ובילקוט'סם
 כרעיה מגנחת גסה בהמה אבל וערב שתי כמו כרעיה מגבהת דקה בהמה כשמהלכת לפי פי'[ ,וכו'אליהו
 הענין ולזרית גסה. מבהמה משונה לכ צואתה וע"כ בבטנה מאכלה משתנה דקה בהמה ולכךלצדדיה
 בנשרה בודק התוכש ופרסותיה גמום שפיה נהמה ומצא במדבר מהלך היה ע"א נ"ט חולין עלארמוז

 ואיתימא אביי אטר בודק ,היבא וכו' טמאה שהיא כידוע לאו ואם טהורה שהוא כידוע וערב שתי מהלךאם
 לדקה; גסה בין ג"כ הוא ההבדל שזה ואילי גרשום. ר' ובפי' בפיר'שי ע",ש העוקץ בכנפי חסדאר'

 מן לאיל והקרבה והקטיר. והקריב כתוב ובאיל הקטיר אלא כתוב לא בשור " ובילקוט: ברבה כיה"'
 לתא אשם :' הקרנן: בטעית שם הקרבה שמלת אלא השמיטו. והילקוט נקטיה שיטפא אגבהשור

 בשינוי מילקוט קצת משובש וברבה בד"וו :' משובשים: הדברים ונילקוט בדרו נשיאים.בקרבן
 :סגנון
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87 פיז )פ"0 רבה אליהוסרר

 ואם ה'(.44 ב' )שם קרבנך המחבת על מנחה אם הן. מנהותשתי
 המנחה את והבאת אומר45 ]הוא[ יתן( יבשתיהן זי(י )שם קרבנך מרחשתמנחת
 כל בשמן תעשה וזו בשמן תובלל שזו למרחשת. מחבת בין מה חי(.";)שם

 צפה מחבת רחשין. מעשיה עמוקה מרחשת במשנה. חכמים ושנוצורכה.
 דרכים ואעשה אלך אדם יאמר שלא צד. זה כאי 47 מ"ח(. פייה )מנהות קשיםמעשיה
 את אוהב שאני אהבתי על מנחה ואביא ראויים שאינן ודבריםמכוערין
 שאין תורה. בדברי מעשיך בללת לא מה מפני בני הקב"ה. לו אמרהמקום,
 טובים שמניך לריח שנאמר טובים. מעשים אלא שמן ואין תורה. אלאשמן
 )שבאתי( שכרינו )שם(. שמך ק תור שמן טובים:48 מעשיך לריח ב'(. א')שה"ש

 לכלי מכלי המורק כשמן תורה דברי לנו שפכתה תורתך ללמוד]שבאנה
 )שם(. אהבוך עלמות כן על שמך:49 תורק שמן נאמר לכך נשמע. קולוואין
 לגופה ומניעין בהשכל בדיעה בבינה בחכמה מכירין העולם אומותאפילו
 )להלן( טוב כשהוא בין במורה אהבה ]אותך[ יאותן( אוהבין היו תורתך.של

 אהבוך:"ן עלמות כן על נאמר לכך 5הן1 רע כשהוא ובין]לה4
 שנה חמשים חכמים אמרו אהפוך. עימות כל על אחרוש12ר

  חמשים כיב(. א' )ש"א עולם עד ש6 וישב וגו' עלתה לא וחנה עולם.נקרא
 שנה. חמשים ו'(. כ"א )שמות וכו' אזנו את אדניו ורצע אומר. הוא ולהלןשנה,
 וחמשים עולם נקרא הנביא בשמואל שנאמרו שנה חמשים שמענו,הלא
 ועד העולם שנברא מיום נמצא עולם.מ נקרא עברי בעבד שנאמרושנה
 עלמות כן על נאמר לכך שנים.ע ד' ומ' עולמים וארבעה תשעיםעכשיו
 בחוץ עדיין קרא ולא שנה עומד. בחוץ עדיין שנה ולא אדם קראאהבוך:
 ]דברי[ ממנו שנעלמו כמי דומה חכמים שימש ולא ושנה קרא עומד.הוא

 תורה אדם קרא אבל י"ח(. ל"א )-מיה וגו' נחמתי שובי אחרי שנאמרתורה.
 אפילו חכמים, ושימש ואגדות הלכות מדרש משנה ושנה וכתוביםנביאים
 כן על נאמר לכך לעולם, בשמחה הוא הרי עליך נהרג אפילו עליךמת

 אהבוך:"עלמות
 נזהר תורה באדם בו יש כיצד. רחשיו. מעשיה עמומהמרחשת

 לך ותהיה אתה ברוך בני הקב"ה, אמר וחט. עוון לידי יבא שלאבעצמו
 בו ele אדם אוררי לעולם. בפיך תורה דברי ויטמנו בעולם רוחקורת
 הוא עליו במקומה. תשובה בהן להשיב ויודע בידו ושמורין תורהדברי

 : מאלה יעשה אשר כמ"ש שתיהן ע5 המקרא דקאי ,' בדוו: ומה " : ואם כתוב כמקרא"
 נוסחא שם בילקוט ומשעש. מקוטע בד"וו " ומשובש: מקוטע היא ת"נ ר' בילקוט שם. רחב"ג כרעתז'

 מכוער דבר ולידי עבירה לידי יבא שלא בעצמו זהיר יהא תורה רברי באדם בו יש כיצד והזגאחרת
 מעשיך בללת יא למה בני הקב"ה א"י וחטא עין ע"' בא שמא מנחה ואביא אלך ויאמר דעתו עלייעלה
 יש כיצר קשים ומעשיה צפה מחבת טובים. שמניך לרוח שנ' טחים ומעשים תורה אלא שמן ואי;בשמן
 דעתו על דבר ויעלה מכוער דבר וליד' עבירה לידי יבא שלא בעצמו זהיר יהא תורה דברי באדםבו

 רוח קורת לר תהא אתה בריך בני הקב"ה איל המקם את שאהבתי אהבתי על מנחה ואביא אלךויאמר
 ממעמקים ואומר איש בלב עצה עמוקים CtD אומר הוא עליו לעולם בפיך תורה הנרי ויטמנובעולם
 בד'י1 ,י 5ו: אחרת נוסחא ועכ"פ וקיטע הסגנון ששנה אלא להלן לפנינו הוא המחבת וענין ה'.קראתיך
 שמואל ובמדרש שם במכילתא עיי' י. יתרו: ריש בתנחימא ועיי' קצת. w31wa בדצו "ן זה:חסר
 הוא שלפנינו המנין והנה שיבוש, והוא שנים, ציד עולמים תשעים נד"וו ין משובש: ובר"וו וג'פ"ב

 משבע יותר מהם ויצאו שאמר פ"ב דלעיל המנין עם מסכים וזה שנים. וס"ד מאות ושבע אלפיםארבעה
 שמד: של דורו זה Qw שדרשו רבה בשה"ש עי" י" שנים: מ"ר הם היותר והגה שנה.סאות
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 פיז )פיו( רבה אליהומדר58

 ה' קראתיך ממעמקים ואומר ה'(. כ' )משלי איש בלב עצה עמוקים מיםאומר
 א'(:" ק"ב )שם יעטף כי לעני תמלך א'(. ק"ל)תהלים

 וזאת וי(. שם )שם המנחה תורת זאת ב'(, וי )ייקפא העולה תורתזאת
 השלמים זבח תורת זאת א'(. ז' )שם האוטמ תוררו וזאת י"ח(1 )שם החטאתתורת
 אות תמירות ואילו אחד אות יתירות וכאילו לאילו. אילך בין ד13ה י"א(,5י)שם
 ואעשה אלד בעצמו אדם יאמר ופלא כדי העולה. תורת זאת נאמר ולמהאחד.
 לאישים שכולה עולה אביא ראויין[ ]שאינן )מכועיין( ודברים מכוערי,דרכיו
 ותלמוד טובים מעשים יעשה אלא פנים. לי ישא אם מה מזבח, לבביואעלה
 עמו והריני מזבח. לבבי ויעלה כאימר או כמלע שהיא מנחה ויביאתורה

 ולמה המגהה:% תורת ]וזאת[ )זאת( נאמר לכך בתשובה. ומקבלוברחמים
 עבירה ואעבור אלך אדם. יאמר שלא כדי החטאת. תורת זאתנאמר
 אחטא ואשוב אחטא האומר. במשנה. הכמים ושנו בה, ואתכפר חטאתואביא
 איןואשוב,

 מסמיקיי
 זאת נאמר לכך מ"מ(* פיח )יומא תשובה לעשות בירו

 לישראל. הקב"ה להן אמר כך האשם. תורת ]וזאת[ )זאת( החטאת:התורת
 עבירה. בו שאין ומי ברכה אלא חפצי אין לכם, שאמרתי הוא אניבניי
 ]מזי[ )11( למעלה זו עבירות מאה אדם יעשה אפילו בדבריי. ]בי[ )בו(חזרתי
 כאילו עצמו את ויראה לארץ. עצמו את וישפיל תשובה. ויעשהויחזור
 יום. בכל תלוי באשם חייב כאילו עצמו את ויראה חייב. וחציו זכאיחציו
 קומה. של זכרים בנים לו ונותן בתשובה. ומקבלו ברחמים עמוהריני
 שנאמר בפיו, ]תורתי[ )תורתו( דברי ויטמנו מצוות. ומקיימי תורה עושיובנים
 אל לישראל, הקב"ה להן אמר כך י'(י :"ג )ישעיה וגו' החלי דכאו חפץוה'

 אדם ישפיל אלא המתים. מן ולא החיים מן לא שאינו זה כחולהתשימוני
 פלוני יביא שיאמר. כמה ישם(, נפשו אשם תשים אם ויאמר. ויתחילעצמו
 זרע, יראה אחר דבר )שם(: ימים יאריך זרע יראה בוודאי נפשו, עלאשם
 תוררו ]יזאת[ יזאת( נאמר למה הבאת לעולם ימים. ויאריך הזה,בעולם
 מובים5' מעשים עשו בניי לישראל. הקב"ה להן אמר כך השלמים,זבח

 לנבי ואיסורים בלבד דמים אלא מהם ואין לבעלים. שכולו שלמיםוהביאו
 זבח תורת ]וזאת[ )זאת( נאמר לכך לעולם. בשמחה עמו והריניהמזבח.
 אלהי צבאות ה' אמר כה בהן. נאמר מה במדינה ישראל כשהיוהשלמים:
 ולא חפצתי חמד כי ואומר כ"א(. ז' )שמיה זבחיכם על מפו עלותיכםישראל
 לישראל. להן אמור לך ירמיה לירמיה, הקב"ה לו אמר רכך ו'(, ו' )הושעזבח
 אתם ואומרים ראויין. וכאינן ודברים מכוערים דברין סמנים אתם מתיעד
 הדברים את וקראת הלוך דרכינו, ובכל ועמנו אבותינו עם עורה מזידעלי,
 ישראל משובה שובה ואמרת ה' נאום צפונה ממלכות כל אלהאלה
 י"א(*% ג' )ירמיהוגו'

 פירקא.פליק

 תורת וזאת כתוב במקרא ', הילקוט: נ:םחת מ"ו אות לעיל ועיי' ומששש מקוטע נרווי
% מקוטע: בר,וו השלמים. זבה תרת וזאת החטאת. תורת זאתהמנחה.  :י"ו: יתיר וע"כ יותר וחשובה 

% : הנהזכ ופגמה'.  : ביותר משעש זכד"זו המקראות נאלז הנתלית הגת כנגד מכוונים שהז'נרים יראה 
 יתירר שבהפלגה ישראל משובה נפשה שצדקה עשה. מזיך פי' "' ומעיט: רצוני עשו נרוו"!

 : משבשים הדברים נרו: ואמרת. צפונה האלה כתוב במקראנענשה,
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 יאבד אחד ]רחומא )ינוי( קרב מכלי חכמה טובה אומר הואהרי
 ישראל מלך עם אלישע וכעשה פומטוז גדול י"ח(, ט' )קהלת הרבה1טובה
 מלך ויאמר שנאמר ישראל. מלך אחאב בן יורם שעשה מלהמות מכליותר

 וכיב(. כ"א 1' )מ"ב תכה לא ויאמר אבי אכה האכה אתו כראתו אלישע אלישראל
 לרנון אלא כאן האמור כירה יאין כ"ג(. שם ישם גדולה כירה להם ויכרהואומר
 להם ויכרה נאמר לכך כירי. מרי עליך שלום לאבירו האומר כאדםשלום.
 יותר ישראל מלך עם אלישע שעשה פוסקין שגדול למדת הא נדולה.כרה
 בדבר. כיוצא חכמה:1 טובה נאמר לכך אחאב. בן יורם שעשה מלחמותמכל
 את לשבח המלך דוד ראה 3,ה וכי ק"מ(. קיט יתהלים ינו' אמת דברךראש

 שהקב"ה כשם ואמר בדעתו וחומר קל דן שהיה מפני אלא באמת,הקב"ה
 אלהים וה' באמת. אלא משבחו איני אני אף אמת אלהים נפשו אתקרא
 ראש נאמר לכך י"א(. קל"ב )תהלים אמת לדוד הי נשבע יאוסר י'(, י' יירמיהאמת
 ונו' לו ויאמר דוד אל בד ויבא אומר. אתה בדבר כיוצא אמת:2דברך
 רעב. תבוא אני. אומר אם בדעתו. אמר המלך דוד שעה באותה י"א(. כ"א)רהי,א
 אומר ואם רעב. יבא אמר לפיכך באוצרותיו בוטח אומרים. ישראליהיו
 לפיכך גיבוריו על בוטח שהוא מפני אומרים. ישראל יהיו חרב. תבאאני.
 וזקנים, נערים ועשירים עניים בו. שוין שהכל דבר אשאל חרב. תבאאמר

 ה' דבר יימל י"ג(:3 שם )שם ונו' מאד לי צר ]נד[ )נתן( אל דוד ויאמרשנאמר
 ירושלים המלאך ידו יישלח טייו(,4 כייר )ש"ב ונו' מועד עת ועד מהבקרבישראל
 בין עומד ה' מלאך את וירא עיניו את דוד יישא טייז(. שם )שם וגו'לשחתה
 וראה עיניו את דוד נשא שעה באותה ט"ו(." שם ידהי"א הארץ וביןהשמים

 את דוד וישא נאמר לכך הרקיע. ]עד[ יאת( בדודים ישראל של עונותיהןאת
 שעה באותה )שם(. פניהם ע5 בשקים סכמים והזקנים דוד ויפל ונו'.עיניו
 ואת דוד של בניו ארבעת ואת החוזה נד את והרג מרום משמי מלאךירד

 מאותה המות מלאך של חרבו דוד שראה וכיין דוד. עם היו אשרהזקנים
 ויכסוהו שנאמר כח. בו היה לא ושוב ]וקרירות[ )ועדיות( רתת בו נכנסהשעה

 אי(:" א' ימ"א לו יחם ולאבבגודים

 המקום ברוך ט"ו(, קליט )תהלים עיניך ראו גלמי אומר הואהרי
 יהי שהקב"ה שכשם לבנים. ביטחונן ונתן אבותינו את שהבטיח הואברוך

- -  ח', )ז'( פרק עיןטאיר-

 המאמר ובטוו קיטע. והסיפא וכו' פסקין גרילה שם מ"ב ובילקוט פיסטון ובסיפא ברישא בטווי
 ג' ובז'  הקב"ה לפגי פסקמית רוח אסרה ע"ב מ"ר רסנהררין הא כי  פיסקון הגוסהא שעיקר ויראהמקטע.
 אריח הברכה וזאת פ' ובתנחומא וכו'. מעלה כלפי  דברים שפיסק פיסלון סיגרון.  איטטון  פיסלון לו יששמות
 והמשך תכה. לא שאמר היה אלישע של ופיטקון וכו'. הקב"ה לפני לדבר רשות לה יש פסקוגיתרוח

 יאמחת ומסכים מעצמו רן שהאדם וכו'. דעה בו שאין ת-ח וכל דלעיל הרריו המלך הניאני על הםהדרושים
 באו זרור אלישע וכן הקרבנות. דרשת בביאור שהפסיק אלא ב"ה. המקום של בהדריו בא והואהדברים
 מזרח כרחוק מזה זה ורחוקין וחסירין מקוטעין הדברים שגל כלומר כך לפרש לי וטוב מקום. שללחדריו
 ק"ו רן טפה שהיה פ"ר כרלעי' ק"ו קחי מלצמי רן שארם מה כל אלא רוקא לאו והומר קל 'ממערב:
 קצת: משובש בטוו י"ז. מזמור תהלים ומררש פרא שמואל ובמדרש י"א פי' רבתי בפסיקתא 'בעצמו:

 ובין הארץ בין כתוב שמקרא בטוו ונגה ן דבר: ה' ויתן כתש ובמקרא בישראל מבר ויפל גרעו וכיה'
 מיתת ונענין בטוו. ליתא וכן וקרירות ליתא ושם נקיטזע DP ש"ב כילקוט הזכא זה מאמר יהשמים:

 מת צרויה בן שאבישי אסרו ע"נ סיב ונברכות שם תהלים ובמררש שמואל ובמדרש דוגמא. שאתי לאגד

 פלד: בפדר"א וע"ע במעות. בספרים חילוף שנפלואולי
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 פיח )פיו( רבה אליהוסדר40

 קינאה משמר ואינו ומעביר מנלנל עולמים ולעולמי לעולם מבורך הגדולשמו
 מושבותיהם מקומות בכל ישראל על עליהם משפם[ לעשות ]כדיונקמה
 כדי בלבבו קנאה משמר הקב"ה ]כך[ יאכל( מהם.7 ימנע לא תורהודברי
 מצרים מלך מפרעה ולמד צא שכן. לך תדע מנין. ברשעים.8 משפטלעשות
 )נתנקה( והקב"ה בישראל. בהן וניתנקמו ]שנתקנאו[ )שניתקנו( כולם, ישראלוכל

 אותה ועד העולם שנברא שמיום ולמד צא מחנהו. ובכל בו ונתנקם]נתקנא[
 ואחד אחד כלשעה

 נותניי
 העצה גדול שנאמר לרע. טוב בין שכרו לו

 י'(. ל"ד )איוב וכו' מרשע לאל חלילה ואומר י"ס(. ליב )ירמיה וגו' העליליהורב
 ב'(:" א' )נחום ונו' ה' ונוקם קנוא אלואומר

 ישראל שנכנסו מדינות שכל מצרים ]נשתנית[ עשנית(רכנה
 אמרו סופו. ועד העולם ממוף שולטין מצרים היו שעה באותה אמרולתוכן.
 ראויין 12אינן ודברין מכוערין בדרכים בעולם שטופה שהיא אומה[ לךאין

 אינן כולם רעים מעשים וכל לבד[. מצרים ]אלא ובזימה בכשפיםוחעוודין
 והקב"ה ישראל. של ידיהן על תקלה להן באתה לפיכך בלבד, במצריםאלא
 שהיה ודם בשר למלך משל בהם.א הגדול לשמו רוה קורת לעשותמבקש
 נלא  ומחנהו  מלך לפניו עבר  לפניה עובריו  שהז מלבין  מחנות משמריושב
 א'(, י"ס )ישעיה וגו' ה' הנה מצרים משא שנאמר עליו," עמד כך ואחרזיין. כלי להן היה ולא ומחנהו אחר  עבר  שוב  עליו.  עמר  ולא  ויין. בלי  להןהיה

 י"א(י שם )שם ובו' צען שרי אויליםאך
 לעתיד יאף י"ד(. )שם וגו' בקרבה מסך ה,

 והיה שנאמר ]בישראל[. )ליש'( בהן ליכוטל העולם אומות כל עתידיןלבוא
 נ'(:ת הב )זכייה ]ונו'[ מעממה אבן ירושלים את אשים ההואביום

 אלא עליהן באו לא יכולן מצרים. על הקב"ה הביא מכותעשר
 מידה אין אמת דרכיו שכל לפי לישראל. בהן לעשות עליהן שחישבומכה
 מעשיהן ובשביל מלפניו. יוצאות טובות מידות כל אלא מלפניו. יוצאתרעה

 צפרדע דם הן, ואילו עליהן.3ן יוצאה רעה מידה אדם בני של]ה[מקולקלין
 בכורות: מכת חשך ארבה ברד שחין דבר ערובכינים

 טובלין שהן ישראל את ראו עליהן. ]בא[ מה מפץדם*
 אחזו המימה. ומן הנידה מן טובלות שהן ישראל בנות ואתממיטותיהן.

 לפיכך וירבו, ויפרו ]זה )זה( על זה ויבואו יטבלו שלא כדי המים אתעליהן
 היה מ"ד(1 ע"ח )תהלים יאוריהם לדם הפך שנאמר לדם. מימיהם הקב"ההפך

 ומה ברווו ו' משובש: בד"וו ' שכשם: מ5ת למחוק שיש או להגיה כנב ' בדווו: יהי
 שהיא בעולם אומה לך ואין מלונלכין מצריים היו שעה באותה בתוכה ישראל שנכנס מצריםנשתנית
 על תקלה להם נא לפיכך לבד מצרים אלא רעים מעשים ובכל וכו' ראויין שאינן ודברים בדבריםשטופה
 בתחלה וסידר שלפנינו המאמר כל סירם וארא פ' ובילקוט במקצת. משובשים הדברים והנה ישראל. שלירם
 אלא לתוכה ישראל שנכנסו כולם המדינות מכל מצרים שנא ומאי בסוף. כתב 1אח"כ מכות עשר שלענינן
 בעבירות מלוכלכת אומה לך אין אמרו סופו ועד העולם מסוף ובולטין מצרים היו שעה באותהאמרו

 מצרים אלא רעים מעשים כ5 ע5 וחשורה ובזימה בכשפים ושטופה ראוין שאינן פרברים מכועריםובדברים
 שניהם מבין ועכ"פ משובשים הדברים אלו וגם וכו'. ידיהם על לישראל תקלה להם באת לפיכךבלבד
 ולא מחנהו אחר עבר שוב ובד"וו משובש. שהמשל הדברים מראין 11 שלפנינו; המאמר והגהתיערכתי
 בדוו ינ 5ע"ל: ואף עד כולא השמיט ut~Stn1 שיבוש. א5א אינו זה וגם עליו. ועמד זיי; כלי להםהיה

 בז' טרה ואין אמת הקב"ה של דבריו שכ5 לפי נד'11 'י : בישראל ליכשל אויה עתידין שייקוטמששש
 וכו': האדם בני של המקולקלין וכו' מרזתאלא
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 אתה, שתה לו, אמר דם, היו מים לו נתן מים. לי תן לישראל. מצרי לואומר
 מים נחלקו. אחד. מכלי ואתה אני נשתה לו, אמר מים, היו ישראלשתה

 ]כי וגו' בנך באזני תספר ולמען שנאמר. מה לקיים למצרי. ודםלישראל
 לפורענות:" ודין שכר לשלם נאמן אני ה'[.אני

 והביאו צאו לישראל, להן אמרו עליהן. באו מה מפניצפררע'ם*
 הקב"ה הביא לפיכך רוצים. שאנו כמה עמהן ונשחוק ורמשים שקציםלנו

 קו אומרים שהיו מצריים של כריסן מתוך קולן שנשמע עד צמרדעיםעליהן
 ונושכים מהן יוצאין היו הכסא לבית הולכין כשהיו אלא עוד ולאלקו.
 ]וגו'[ צפרדעים היאר ושרץ שנאמר בה. כיוצא בושה לו ואין בנקביואותם
 אתה בכשמים למשה. פרעה לו אמר וכ"ט(:"ן כ"ח ו' )שמות ונו' ובעמךובכה
 פרעה בם ויקרא שנאמר בזה, כיוצא ויעשו רבן מבית תינוקות קראו עלי.בא

 ומכשפין הדם את עשו ואהרן ומוטה י"א(. שם )שם וגו' ולמכשפיםלחכמים
 מיכן צפרדעים. עשו ומצריים צפרדעים עשו ואהרן משה הדם. אתעשו
 מכעדשה:" פחות לבראות יכול העולם איןואילך

 אומר אחד וכתוב ב'( ח' )שם הצפרדע ותעל אומר אחרכתוב
 עקיבא רי כתובין, שני נתקיימו צד זה כאי כ"ח(. ו' )שם צפרדעים היארישרץ
 ממנה מנשרין והיו במקל, אותה מכין מצריים והיו היתה. אחת צפרדעאומר

 המודעי. לעזר ר' לו אמר צפרדעים. מצרים ארץ כל שנתמלאתה עדצפרדעים
 הצפרדע. ותעל ואהילות, נבעים אצל מדברותיך כלך הגדה אצל לךמה
 ומן הייאורים מן מים לשתות ובאים צמאים שהעופות בשעה דיעה, בושיש

 עליהם אומר. הכתוב עליהן תיראו. ואל ושתו בואו אותם. קוראהאנמים.
 י"ב(:7: קיד )תהלים תו' ישכון השמיםעוף

 הן. ואילו המצריים, על הקב"ה הביא כינים מיני עשרהארבע
 בתים. יעלי וכפבדרין. כפונין. קפזיזות. קפזווין. ירקרבין. ]ירקינין[,)ירקובין(
 בילי:"ביוקי, דהכיכיי וכיבי עכשים. כנים. אבי נמלה עצל. אבי נמלה שדות.יעלי

 מכבדי בתים מכבדי ישראל את שמו עליהן באו מה מפניכנים
 והאשה האשה בית מכבד האיש רחובות, מכבדי דרכים מכבדישדות

 לי תג: ?ישראל להם אמרים המצרים שהי: :כ:' דם עליהן נא מ"מ בררי :יהפך. כשב במקרא,ו
 הי; שלהן עי"ז שאפי' מלמר אלא :באבנים בעצים מתל שם :מסיים הסגנן :שינה קיטע :בילק:ט ית'.מים

 ביטמוה ו?יי' אחר. ממקום הילקיט מהוספות היא ואולי אחה. אבי לגץ אומר שנ' רם  ומוציאיןפ:לטין
 ואין בנקבין אוחם ונושכין יוצאין היו וכו' כריסו מחוך קולו וכו' צפרה? בר"וו "  שסג  ובנסמן פיטרנה
 וא' הצפרר?יס( קול והוא קוקו ?ושין שהיו מצרים של כריסן בהוך ובילקוט טוו. ?תר  גרולה בושהלך

 ?'ב ס.ז בסנהדרין דר"? הא זנ  פ"1: רבה בשמות ו?": זה. ה'טמיט בילקוט א  קצת: סגנוןבשינוי
 שנ' הקב"ה ?ליחן  הביא צפרר?ים מעי  הרבה יה?היק הפלוגתא השמיט ובילקוט פ"י רבה בשמותו?יי'
 בד',: ,' השמיט: והשאר תירא, ואל :כ:' הענפות שהיו נשעה דעה ב: שיש צפור  הספרר?ותעל
 עכש.ן כנים אם עצל אבי נמלה שדת יעל: נחים יעלו :נפבדרין כפפין קפאית קאיין ירקנותירוקנין
 מיני י"ד כתג :אח"כ גי' הביא מ.מ כנים תחלה :סרר הדברים D~3D ובילקוט בילי. בינקי דחכיכיוכיבי
 השסיט. :השמת אפז. של כגיצה שבהן :הגדלה הרנג:לת של כביצה שבהן הקטנה עליהם הביאכנים
 יכול השד שאין מכשע:רה פתת שהם אמר: שם רבה ~בשטת וגסנהדרין טקור~. לי נעלמ שהוסיףומה

 כתג זי :מין נם עפ.י מטגעם נשתנו הי"ד ואל: מכשע:רה פחות שבטבע מה על כן אמר: ואולילברכת.
 : רנורא זקוקיןבעל
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 ויט שנאמר לכנים, מצרים עפר את הקב"ה הפך לפיכך האיש. ביתמכבדת
 שיכברו:" עפר ישראל [LINSD ימינו( שלא עד י"ג(1 ח' )שם ]וכו'[אהרן

 לנו והביאו צאו לישראל, להן אמרו עליהן. בא מה מפניערוב.
 שאנו כמה קינינאות בהם ונעשה מלחמתינו לבית והכניסו ואריותזאבים
 על זה ויבואו בתיהן בתוה יכנסו ולא החיצונים במדברות שיהו כדירוצים.
 שבעולם רעות חיות כל ]עליהם[ הקב"ה הביא לפיכך וירבו. ייפרו ]וי.[יזה(
 פרעה ויקרא וגו' כבד ערוב ויבא כן ה' ויעש שנאמר חטאנו. שאמרו,עד

 וכ"א(:19 כ' )שם1ונו'[

 מומין רועי ישראל את שמי עליהן. ידבר( בא מה מפני]דבר[.
 יהחיצין( במדברות שיהו כדי צאן. רועי בקר רועי נמלים רועי חמוריםרועי

 ייפרר ןזי[ הה( על זה ]ויבואו[ )יבואו( בתיהן לתוך יכנסו ושלא)החיצונים[.
 שירעו מה כל ]את[ והרג דבר. עליהן )הביא( הקב"ה ]הביא[ לפיכךוירבו.
 ישראל מצאו שלא עד נ'(י ט' )שם תו' הויה ה' יד הנה שנאמר ישראל.ואת(

 החמין את ]להם[ להחם ישראל שמו עליהן. בא מה מפנישחין. שירעו:"בהמה
 ינעו שלא כדי שחין, עליהן הקב"ה הביא לפיכך הצונין. את להןולהצנין
 י'(. )שם ונו' הכבשן פיח את ויקחו שנאמר צונין. ובין חמין ביןבמים
 לתוך ונכנםין במים ונרחצין הולכים שעה. באותה עושין ישראל היוומה

 בשמחה:"בתיהן
 ופרדימות גנות נוטעי ישראל את שמו עליהן. בא מה מפניברר.

 בתיהן לתוך יכנסו ושלא החיצונין. במדברות וכיהו כולן. אילנות מיניוכל
 ]ושיבר[ )שיכר( ברד הקב"ה הביא לפיכך וירבו. דיברו ]זך[ )זה( על זהויבואו
 ]ונו'[ בושן בארץ רק ]וגו[. הברד ויך שנאמר ישראל. שנטעו נטעיםכל
 ושקמוחם נפנם בברד יהרג ]ומנאמר נמלל. עליו חונה וההוא רבר וב"ו(. כיה)שם

 מ.ז(:23 ע"ה )תהלים לרשפים ומקניהם בעירם לברד וימגרבחנמל[

 ושעורין חטים זורעי ישראל את שמו עליהן. בא מה מפניארבה.
 בתיהן לתוך יכנסו ולא החיצונות במדברות שיהו בולן קטניות מיניוכל

 מה כל ואכל ארבה הקב"ה הביא לפיכך וירבו. ויפרו ]זו[ )זה( על זהויבואו
 ט"ו(:24 י' )שם ונו' הארץ כל ?'r, את ויכם שנאמר ישראל.שזרעו

 לפניו שאין הוא ברוך המקום ברוך עליהן. בא מה מפניחשך.
 פנים.משוא

 פושעיי
 ואור למצרים חשך היה שעה באותה בישראל. היו

 השסיט(. שדות )ומכחדי ורחובות תוצות מכבדי בילקוט קצת. משובש והוא הסגנון קיטע בררו1י
 ועיי' קצת ושינה קיטע בילקוט "נ הגהתי: Dyl'?1 וכו'. מצאו ש5א עד לכנים עפרם הקב"ה הפךלפיכך
 עליהן גא מ"מ דבר שילקוט הסגנון. וקיטע וכו' ששמו עליהן הביא מ"מ דבר גד"וו ~1 : פי"א רבהבשמוח
 צונן 5הן ו5הצין גו' ששמו מ"מ שחין בדדו י' פי"א: רנה בשמות ועיי' בקיטוע והשאר וכו'ששמו
 עליהן הביא לפיכך החמין את להן ולצגן הצוננים את 5הם להחם שמשים ישראל את ששמו ובילקוטוכו'
 קיטע נילקןט :י שם: רבה בששת זעיי' קיטע. ~השאר ra'y1* ונין בחמין בין ירחצו ש5א יהשהין
 גיצן הוגה שהיה מקום גושן בארץ רק וכו' וירבו ויפרו בתיהן לתוך וכו' ישראל את 1awr וברגווקיצר.
 רבה בשמות וכולא בחנמ5. מלת דורש שהוא שיבוש. וכולא לרשפים ומקניהם בעירם לדבר ויכגורשנ'
 שהוא דבר כאן שאמרו מה והיא מל. חן בא ע"ח תהלים ובמדרש מ5 נח בא בחנמ5 דרשו ושםפי"ב
 וכו' וירבו ויפרו בבתיהם יכנסו שלא כדי קטניות מיני וכל חטים וכו' ששמו בד"וו ינ : נמלל עליוחונה

 פי'ג: רבה בשמות ועיי' יותר קיטע ונשאר ועדשים ופזל ושעוריםובילקוט
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 אומרים, מצריים יהו שלא כדי שבישראל. פושעים לקבור כדילישראל.
 אחיו את איש ראו לא שנאמר בהן. מנפה היתה כך מנפה בנו שהיתהבשם
 כ"ג(:25 )שם]וגו'[

 בילדכן ויאמר אומר[, ]שהוא אומרים( )שהיו לפי מתו. למהבכוריהן
 והמתן היא בת אם אמרו, אילו עלינו.~ שנזרו טובה עיצה זי ט"ו( א' )שמותוגו'

 איש של דרכו שעה. באותה ישראל נתמעטו כבר וחי. הוא בן ואםאותה
 שתינשא אשה של דרכה ואין נימולין. בנים לו ויהיו נשים עשרשישא

 מצרימ מלך אליהן דבר כאשר עשו ולא אדמע בני ]לותני[אפילוישני(
 נתפסין העולם אומות אמרו. מיכן נעוטהי כאילו הדבר את ראה י"ז(.)שם
 שיעשה עד נתפסין אין ישראל אבל שנעשה. ]כמו[ )סי( המחשבהעל

 ידיהן:15 עלמעשה
 לכל פרעה ויצו אומר שהוא לפי ]בניס[* ובנהר( טבעו מהומטני

 קול ויעבירו משה ויצו שנאמר כרוז. אלא צויה יאין מ"ב( ישם לאמרעמו
 מה ציוה, להלן ]ךנאמר[ )יאין( ציוה כאן נאמר ו'(, ל"ו )שמות וגו'במחנה
 היאורה הילוד הבן כל כרוז:19 כן האמורה ציוה אף כרוז ציוהאותה

 הבת כל אמרו אילו עלינו, טובה עצה גזרו זו ואף כ"ב(י א' )שםתשליכוהו
 באותה ישראל של שונאיהן נתמעטו כבר תהיון הבן כל תשליכוההיאורה
 אפילו שתינשא אשה של דרכה ואין נשים עשר שישא איש של דרכושעה.
 הולכין הרשעים. מצרים בני עושים היו ומה אד30:0 בנילשני

 וכיון ישראל. שלבעיירותיהן ומחזריי
 ששומעיי

 בלידתה שצועקת אשה של קולה
 ומשליכי, ישראל של בניהן ונוטלין ובאין לאבותיהן, ואומרים)1(הולכין
 אילו ט"ו(. ב' )שה"ש שועלים לנו אחזו אמרו. שעה אותה על בנהר.אותם

 וכרמינו המצריים. בני אילו (lDW* קטנים ]שועלים[ הרשעים.המצריים
 צבאות ה' כרם כי שנאמר בכרם. משולין יכהן ישראל בית אילך )שם(.סמדר
 בית הקב"ה ו2ל כרמו אומר, הנהול אליעזר ר' ז'(, ה' )ישעיה ישראלבית

 אל לתוכו ירדת ואם לתוכו, תרד אל בו הצצת ואם בו. תציץ אלישראל
 ונהניתה וירדת הצצת ואם מפירותיו, תאכל אל ממנו נהנית ואם ממנו.תהנה

 העולם:ע מן ליברת ]איש[ אותו של סופו מפירותיוואכלתה
 יצרתי שעה לאותה השרת. למלאכי הקב"ה אמר שעהבאותה

 שמשליכין ויעקב יצחק אברהם בני חביביי בניי וראו מלפני רדואתכם.
 ומקבלין ארכובותיהן עד במים ועמדין מבוהלין מלפניו ירדו בנהר.אותן
 הם5עים מן דדים מוציא והקב"ה מלעין. כלפי אותן ומניחין ישראלבני

 י"ג,:31 ליב )דברים ובו' מסלע דבש ויניקהו שנאמר אותן.ומניקין

 ובילקים קיטע. והשאר וכו'. מגפה בנו שהיתה כשם מצריים יאמרו שלא כדי לישראל 1א1ר נד"11'1
 שם ובמ"ע בשלח ריש ובמכילתא פייר רבה נשמות ועיי' קיטע. והשאר ישראל של פושעיהם לקבורכרי
 ז: ואף ובילקוט מרובים. בנים והיו ג' ושם משובש נר"וי יי איתא: ובילקוט בדנו חסר 'י כ"ז:אות
 נניא לשני אפי' להנשא אשה של דרכה ואין מהן ולרבות לפרות נשים עשר וכו' אמרו אם טובהגזירה
 הזאה העצה שנתן מי רשע הקב"ה איל פ"א רבה ובשמות מדלהלן. שנשתבש ויראה קיטע. השאר וכלכאחת
 . וכו': הנקבות את להרוג לך היה הואטפש

 ובילקוט משובש. בד"וו ,' ומשובש: מקוטע גד"וו '1
 מבאי נילקוט ומעונש. מקוטע בד"וו י: כ'1: אות לעיל ועיי' קיטע והילקוט W31WD ברעו "'קיטע:
 הסלעים. גבי על אשם ומניחים ובילקוט הפקעים. פי ע% ומניחן בד"11 !! וכו': אומר הגרץ ר"אהיה
 a~v: י.א ובסוטה פלג ונאדר"נ פמ"ב בפרר'אועיי'
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 מתכונת את משלים שאינו כל אמר פרעה. שנזר שנייהגזירה
 משמיע והקב"ה לבינים. של השורין תחת בביניין אותן בונין יהיוהלבנים
 כצפור לבינים מביניי! שיוצאות ישראל של נפשות על מצרים בתוךקולו

 עושה ה' מעם עזרנו וגו' נמלטה כצפור נפשנו שנאמר קינה. מןשנודדת
 וח'(:33 ז' קב-ד )תהלים וארץשמים

 כולו,י3 מצרים את ויאבד הנהר גילום שיעלה ההשה שלבדעתו

 באותה ישראל היו פושעים פנים. משוי לפניו שאין הוא ברוך המקוםברוך
 כח בו ואין בורחין, אדם שבני כדרך בורחים אנו בבריחה ואמרו.שעה

 ונו' וישובו ישראל בני אל דבר למשה. הקב"ה לו אמר מידלהציל.ע
 ]ו[בעל אחד מצד )1(מגדול אחד מצד ומצרים אחד מצד חירות בי(, יייד)שמות
 לאו. אם להציל כח בי יש אם אותן אראה באמצע. ]ו[ישראל אחד מצדצפון

 שאין למדת הא יי(: שם )שם וגו' ישראל בני וישאו הקריב ופרעהשנאמר
 למשה. הקב"ה אמר שכן תחלה. קטנים שיתפללו עד לגדולים נעתרהקב"ה
 אמרו. בדעתן. מצריים של מחשבה היתה ומה ט"ו(: )שם אלי תצעקמה

 בים, אותן ונשליך עליהן ונתעלה עליהן ונתנאה אותן. ונשיג אחריהןנרדוף
 מלחמה. איש ה' יה, וזמרת עזי משה. ישיר אז אומר. הוא שעה אותהעל
 וי"א(: ג' ב' א' ט"ו )שם ה' באלים כמונהמי

 שנתקנא אשור. מלך סנחריב אל ארסך אתה 12דבךכ'ך2בא
 ובנקמה בקינאה ובמחנהו. בו ונתנקם נתקנא והקב"ה בישראל, בהןונתנקם
 ובנקמה, ב'(, א' )נחום ונו' ונוקם קנוא אל שנאמר בקינאה. ובנאוה.בעלילה
 ורב העצה גדול שנאמר בעלילה, א'(, ציר )תהלים ה' נקמות אלשנאמר
 ב'(: ט"ו ושמות נאה נאה כי לה' אשירה מנין. בנאוה י"ס(. ליב ).ימיההעליליה

 לחיילות להן אמר הרשע, מנחריב של בדעתו שהיתה מחשבה היאומה
 ירושלים. מעפר ידו כף מלא ואחד אחד כל לי והביאו כולכם צאושלו.
 וכי י"א(. א' ישים ובו' חשב ]יצאלו )יוצא( ממך שנאמר העולם. מן שמהונעקר
 כלפי כיועץ ישראל על רעה היועץ שכל ללמדך אלא יועצין. הקב"העל

 לו. אומר היה וכליות לבות בוחן והקב"ה ונו'. יצא ממך נאמר לכךמעלה.
 מאבד. אני צאני מאבד. אני עמי העולם. מן מאבד אני בניי שבעולם.שוטה
 אל נאמר לכך ט'( שם )שם וגו' ה' אל תחשבון מה שנאמר מאבד. אנינחלתי
 ה': ונוקםקנוא

 שכשם ישראל. של משונאיהן שניפרע הוא ברוך המקוםברוך
 מן ישראל של שונאיהן שם את לעקר הרשע מנחריב של בדעתושהיתה
 מחנהו ואת הרשע מנחריב את ועקר הקב"ה. של בדעתו היתה כךהעולם.

 למה ליה(: י"ס ימ"ב ובו' ה' מלאך ויצא ההוא בלילה שנאמר-ויהי העולם,מן
 אפרוחים 1.ו[של ביצים של קן שמצא לארם מנחריב. של בידו העולםנדמה
 ואין י"ר(. ו' ).שעיה ובו' העמים לחיל ידי כקן ותמצא שנאמר לידו. באווכולן
 היתה יכמה )שם(: ונו' נודד יהיה לא ]פני[. )לפני( להיטיב יכולה בריהכל
-- - -  

 הגזירות במנין אמר: פ-ה :בששת העבדה. בענין שנייה גזירה :פי' ה'. ctra כשב במקראמ
 אמר יברח;, לא אם להצילן ישל אינ: הוא כנישל '; מדה: כנגד מדה '! רביעית: גוירהשהיא
 בסדר רנה שתת מסדר בעל שנשתמש נמצא עליהם שרמותי במקומית כשנעיין שלום אישליאיר
 הדרושים: משתן קצת וארא פ' גתנח;מא נמצא ;כן הזכיר; שלא אעפ.י רבהאליה;
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 אלף ריבוא וששים מאתים מחנהו מך חכמים אמרו מנחריב. שלמחנהו
 בקומה, והשניים ]בשחו[. )בבהו( הראשונים חד,"3 חסר אלףוחמשת

 אני שנאמר מצאו. ולא מים ביקשו והאחרונים מתניים. עדוהאמצעיים
 ושמונים מאה הכתוב אמר למה כ"ר(:37 י"ס ימ"ב וגו' מים ושתיתיקרתי

 אחת בשעה אחד בליל מתו וכולן שלו. לחיילות לומר צריך ואינועימו.5ך וכהיו וגיבורים ]יבנידימ[ )נערים( נטרים אילו ל"ו( ל"ז יישעיה אלףוחמשה
 בניו ושני סנחריב אדם, בני חמשה אלא מהם נשתיירו ולא אחד,ברגע

 משתחוה הוא ויהי שנאמר הוא. נהרג חמשה ומתוך 39 ונבוזראדן.נבוכדנצר
 רשע ואין מעט ועוד אומר, הוא ועליהם ל",(. י"ס ימ"ב ונו' אלהיו נמרךבית
 רשע זממ ל.ה(י שם )שם וכו' עריק רשע ראיתי ואומר י',. ל"ז )תהלים]ובו'[
 י"ג(: ישם לו יבוהק אדני אומר. הוא ומה י"ב( ישםלצדיק

 ולא הכוי. עם שותפות יעשה שלא בלבו דברים אדםישומר
 דברים ומוף שותפות. שעשה אבינו באברהם מצאנו שכן ברית. עמויכרת
 כ"ז(:"4 כ"א יבראשית וגו' ובקר צאן אברהם ויקח שנאמר ברית. עמושעשו

 לפניו. אמרו שרת מלאכי )לפניו( נתקבצו אבימלך. עם ברית כרתאברהם
 כרת לשונות משבעים ]לך[ )בר( שבחרתה יחיד אדם העולמים. כלרבון
 לו. ואמרתי שנה למאה 15 נתתי יחיד בן להן. אמר העולם. אומות עםברית
 אדע. הריני יעלהו אם לעולה. להעלהו לו אומר י"כ(, שם ישם זרע לךיקרא
 נסה והאלהים האלה הדברים אחר ויהי שנאמר אומרים, אתם יפה לאוואם
 נמה. והאלהים אבימלך עם ברית שכרת מאחר א'(, כיב )שם וגו' אברהםאת

 אף י'(.~4 ישם ובו' ידו את אברהם וישלח ב'(. ישם וגו' בנך את נא קחויאמר
 מאות משלש יותר אותם ולחצו ישראל את שעינו היתה47 לא כן פיעל

 ליב וברהי"ב אלף. וחמשה שמונח מאה אשור במחנה זיך ה' מלאך ויצא כתוב י"ס ב' במלכים'!
 היו אלף קפ"ה שאלו נמצא אשור. מלך במחנה ושר ונגיר חיל גבור כל ויכחד מלאך ה' וישלחכחוב
 אלף קפ'ה על ממונה היה שבהם הגדול אמרו פ.ב דשירתא במכילתא ושנינו וגבורים. נגידיםשרים
 כתרים קשורי מלכים וכזלם אלף קפ"ה. שנצו פכ"ג רבה DSly ובסדר אגפים. מב' פחות אין שבהםוהקטון

 הד. חסר אלפים רבוא וששים מאתים מחנהו פך בה התנא ברייתא מייפי ע"ב ציה ובסנהדריןבראשיהם.
 דמלת כופרים בדקדוקי ועיי' בתיקו. ואישאר הד. או מאה או אלפא או רבוא הר חסר אביי שםובעי
 ששיבוש ויראה חר. או מאה הד או אלף חד חסר ולל טעות רבוא חד חסר אביי בדברי לכן טסת.אלפים
 וחמשת אלף מלות וב' הד. חסר אלפים וחמשת אלף רבוא ריס לפנינו שהוא כמו וצ"ל בגמראנפל

 ואם הד* הסר אלפים והמשת אלף חסר רבוא ריס ובד"וו יותר. משובש רע"ט ר' ישעיה ובילקוטחסרים.
 חר. חסר או מאה חסר אביי בעי ולהגיה אלפא הד חפר אביי ברברי למחוק צריך גנונה הנוסחאתהיה
 ומסתברא שם. ליתא מתנים ער והאמצעיים ובבא בגמרא שם ברייתא ג'ז י! רחוקים: הדבריםואין

 משמיה איתאמרא בגמרא "! נדנו: וכיה ו' כלל: ימצאו שלא עד מהקומה יחסרו דאיךלגורסה
 1ס1ף ובד"11 בקיטוע ציה ר' וירא בילקוט "( קראי: מייתי אינך ועל גמרא נבוזראדן שם ואמרי יוחנןדר'

 ברית עמו וכשכרת בדרו וי ברית: עמו פלשתים שעשו שלפניג1 ולנוטהא ברית. עמו שכרתדברים
 מקום כאן בכתיי " קצת: סגנון בשינוי ובילקוט משובש. הוא ואה"ב וכו' הקב"ה לפני מה.שנתקבצו
 אעפ"י ובד"וו שהר. להם אין כלבר לשתים אלא מלות ולהלן מלות. ב' או מלה חסרון על מורהפנוי
 יבילקוט שחר לו אין זה וגם שם. ליתנייהו בעבר לשתים אלא ומלת וכו'. ישראל את עינו היתהשלא
 ברית בשכר ממנה יותר בישראל בהן שנשתעבדו בעולם אומה לך אין אמרו מכאן וגרים. המגנון כלשינה
 וא' שעיה לחובתו היתה לא אעפי"כ להגיה יש ואולי בלבד. פלשתים מלך אבימלך את אברהםשכרת
 יותר בישראל בהן שנשתעבדו נעולם אמה לך אין אמרו מכאן אויה. עם וכו' נשכר שנה מאותמשלש
 וקצה בלבר. פלשתים מלך עם אלא בריתו היתה שלא פי על אף אברהם שכרת ברית בשכרממנה

 : ובשינוי בקיטוע בילקוט וקצתו ובקיטוע בערבוב בד"וומהמאמר
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 אמרו מיכן בלבד, לשתים אלא העולם אומות עם ברית שכרת בשכרשנה.
 ואם ברית. עמו וכורת זרה עבודה עובד כאילו הנוי עם שותפות העושהכל

 ומבזבז ]שבשמים[, אביו של שמו ומחלל תורתו את מזלזל ]הוא[. חכםתלמיד
 ומוכרן מארצם אותם ומגלה בחרב, אותם.1 ]ומפיל בניו את ומוסר ממונואת

 זרה:ג4לעבודה

 פירקא.מליק

 שכך השלחן. על הגוי עם יאכל שלא בלבבו רבבם ארםףשמור
 עליו נענש וסוף השלחן על הנוי עם שאכל יהודה מלך בחזקיה1מצינו[
 את והקיף אשור מלך מנחריב כשבא שכן. לך תדע מנין. בדול.!עונש

 ה' אל חזקיה ויתפלל שנאמר הקב"ה. למני בתפילה חזקיה עמדירושלים
 רוח נחה תבירו. עם מדבר וכהוא כאדם נראה ט"ו(. ל"ז )ישעיה וגו'ויאמר
 מי לפני שמדבר אדם לו, אמר הנביא, אמוץ בן ישעיה על ובאאלהים
 מלך לפני המדבר איבריו. ונזדעזעין נופו מרתיע ודם בשר ממנושגדול
 וביראה באימה שידבר וכמה כמה אחת על הוא ברוך המלכים!מלכי1
 חלה ההם בימים שנאמר גדול. חולי חזקיה חלה לפיכך ובזיע,וברתת
 ישם(. תחיה ולא הזה, בעולם ישם(, אתה מת א'(י ליח ישם וגו' למותחזקיהו
 ידע וחזקיהו בנים. לו ויהיו אשה שישא כדי למה. כה וכל הבא.לעולם
 בבקעה אדם יעמוד שלא דברים. ארבעה חכמים ממנו ולמדוהקב"ה:2 לפני תחנונים ולבקש רחמים לשפוך ]דעתו[ נתן לפיכך ימות, שלאבדעתו

 מפני ויתפלל ברבים יעמוד ולא atelvI], העולם שאומות כדרךלהתפלל
 ויקדש נשים. דעת מפני ויתפלל הנשים בין אדם יעמוד לא הבריות.דעת
 למזרח אמות ארבע לדרום אמות ארבע לצפון אמות ארבע מתניהו אתאדם
 אמה. מאה אפילו כולו נקדש הבית בתוך היה ואם למערב. אמותארבע
 חכמים ילמדו מ.ד(:ג ר' ידברימ וגו' הוא אוכלה אש אלהיך ה' כישנאמר
 חזקיהו ויסב שנאמר ויתפלל. האבן- בצד ויתפלל העץ בצד אדםשיעמוד
 אלילים. לעבודת ושוכרן וכו' תורתו את מזלזל עד חסר בר"וו עיי"ש. tDD1"1 כפיח להלן עפלי,
 שם ומזלזל בתורתו מזלזל הוא ת,ה ואס ברית עמו כורת שהוא qle הגוי עם וכו' אמרו מכאן ג'ובילקוט
 עד בניו ולבני ולבניו לו רע שם וקושר ימיו את ממלא ואינו כניו את ומייחם אשתו את ומאלמןאביו
 הרור1ת: כלסוף

 ט', )ח'( פרק עיןמאיר

 עיניך ה' פקח ישמע אזנך ה' הטה אמרו בחזקיה וגינו קצת. בשיבוש בד"וו י בד"וו: כיה!
 ועיי' נס. להם שיעשה וראיין ישראל חטאו לא כאילו חטא, ובודוי בתחנונים בא ולא וגו' ושמעוראה
 נשא שלא וראיה דברים. באריכות ע"א שם ג"כ מחלהו ובענין אחרים. בזכות לו שתלו ע"ב ר'כרכות
 למלכותו שנה עשרה ובארבע שנה. כ"ט היה מלכוהו וזמן מלך כיה בן שהרי הוא. מחליו שקם עדאשה
 כשמלך בנו ומנשה שנה. ט"ו לו ונתוספו נהלה שנה ובאותה שנה. ל"ט בן א"כ והיה סנחריב. עליועלה
 בגמרא אינה זו ברייתא ! לו: שנתוספו שנה ט"ו באותן מנשה את שהוליד נמצא שנה. י"ב בןהיה
 יעמוד ולא בתו'. ועיי"ש ע"ג ל"ד ברכות בבקתא דמצלי מאן עלי הציף אר"כ בקעה בענין מצינואבל

 יפסיקוני שמא הייתי מתיירא ואיל נדרך להתפלל לך היה ע"א ג' בברכות הרבים. ברשות בד"ווברבים.
 ד"א. מחנהו את ויקדש ערוה. באשה ושער קול שוק טפח מנו ע"א כיר שם הנשים. בין דרכים,עוברי
 דמי: כד.א בית כוליה ע"ב כיה שם אמות. כד' השוב ובית אמות. ד' וכו' ירהיק וכמה במשנה ע"ב ב"בשם
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 דובבות וחפתיו רבים רחמים ומלא והרחום החנון ב'(:4 ליח וישעיה וכו'פניו
 מיד, תפילתו שמע בהשכל בדיעה בבינה בחכמה נאות שפתיומישרים
 תעלה השלישי ביום לך רופא הנני ]וגו'[ לחצר יצא לא ישעיהו ויהישנאמר
 לך זה ישעיהו ויאמר ונו', אות מה חזקיהו ויאמר וה'(:" ר' כ' )ט"ב ה'בית
 ישעיהו ויקרא ]וגו'[, לנטות לצל נקל יחזקיהו ויאמר תו'. ה' יעשה כיהאות
 וחכמיהן הן העולם אומות כל נתעותו שעה מאותה י"א(.6 עד ח' ישםונו'

 מיד בלבד. הגדול דין בבית אלא זה בדבר מכיר אדם אין אמרו,וכשפיהן.
 ונו' מראדך שלח ההיא בעת שנאמר חזקיהו, אל וישלח ומנחה ממריםכתב

 ישעיה על אלהים רוח 3חה וב'(: א' ל,ט )ישעיה ונו' חזקיהו עליהםוישמח
 בביתך ראו מה ויאמר ]וגו'[. באו ומאין האלה האנשים אמרו מה לו.אמר
 אלא הימנו, ביקוץ הללו דברים וכי ור'(,7 ג' ישם ונו' בביתי אשר כלויאמר
 וכי אומרים, העולם אומות והיו העולם. לאומות ה' סוד בלית מה לו.אמר
 וארץ: שמים מעשה לו ששינו אביו. ומאבי מאביו בחזקיהו הקב"ה שינהמה
 הנה לו, אמר לפיכך שבשמים,8 באביו כבוד חזקיהו נהג לא אומרים.ויש
 לא אמרו. מיכן י"ז(:9 מ' )מ"ב ונו' בביתך אשר כל ונשא ה' נאם באיםימים
 שמא עליהן, ]ייתנרה[ )ויתגאה( תורה בדברי אדםיתנאה

 עוקריי
 מהן,א אותו

 לעוקרו וביקש עליהן והיתגרה תורה בדברי שניתנאה בפלוני מצינושכך
 ירפא כי אות מה חט שבשכר יודע שבשמים אלהים )יהא( אלא העולם.מן
 שמים מעשה לו ששינו ובשכר שמים. מעשי לו שינו ח'(. שם ישם ליה'

 השולחן.,י על הנוי עם אכל עליו דעתו שנבהה ובשכר עליו. דעתונבהה
 העליונים. מוד להן וגילה ארון לו הראה השולחן על הנוי עם שאכלובשכר
 בנו: מנשה לו 3תמ העל~י13ם סוד להן ובילה ארון לו שהראהובשכר

 א'(. א' )ש"א ונו' הרמתים מן אחד איש ייהי אומר. אתה בדברביוצא
 שקיבל ואחת התורה מן שלשה בשנה. פעמים ארבעה עולה אלקנההיה
 אלקנה ג'(. שם )שם ונו' ימימה מימים מעירו ההוא האיש ועלה שנאמרעליו,
 בני וכל עמו קרוביו וכל ואחיותיו ואחיו ובנותיו ובניו ואשתו עלההוא
 זרה עבודה דרך ]ילמדוו )למדו( שלא אמר, עמו, הכל את מעלה היהביתו
 מעלה למה אחר דבר כתורה:ח שלא דבר ויעשו הפושעים ומן הכנעניםמן

 וילפי הוה. תמרה בצד אמר עולא אחא כי וכו' בריי ריי התפה זה עמוד בצד ע"ב כ"ז בברכות1
 כקיר האבן וצד העץ וצד הקיר, ובין בינו חוצץ דבר יהא שלא ע"ב ה' בברכות הקיר דאל מקראלכולא
 ישעיהו אל חזקיה ויאמר ובמקרא נטוו וכ"ה ן הצר: וקרי העיר כתוב ובמקרא בר"וו וכ"ח ,דמי:
 ומאין כתוב ובמקרא משובשים. הדברים גד.וו ' וגו': יעשה כי ה' מאת האות לך זה וגו' אותמה

 כ"ג "ו במקרא: ליתא ה' נאם " וחסר: קטוע בד"וו ' בביתי: אשר כל את חזקיה ויאמריבואו.
 אמרו מכאן לה. איתא והכי בטעות. שו"ט בגליון עליה ונרשם זו קטיעה הובא שם מלכים ובילקוטלהגיה.

 ובשכר העולם מן לעקרו ובקש שנתגאה בחזקיה מצינו שכן אותו עוקרין שמא תורה מדברי אדם יהנהלא
 בחזקיה מצינו שכן בר"וו ה בנו; מנשה לו נתנו עליונים סוד לו וגילה ארון לו והראה הנכרי apשאכף

 מעשה וכו' אות מה שבשכר יורע שבשמים אלהים אלא העולם מן לעוקרו ובקש וכו' בתורהשהתגאה
 ארון לו והראה אוש עם שאכל ונשכר אויה עם אכל עליו דעתו גבה שמים מעשה לו וכששינושמים
 בשביל אלעזר בן שמעון ר' אמר ברייתא 5ה תני ע"א קיר ובסנהדרין קצת. משובש עכ"פ והואוכו'.
 ש,5חנ, על אכלו שנכרים נשגיל שולתנו. ע5 אכלו נכרים אות מה גשניל אות. מה עשיתי געיניךהטוב
 גלות גורם עליו ומשמש ביתו מוך עכרם המזמן כל הזקיה דאמר לחזקיה ליה מסייע לבניו גלותגרם
 ומשובש: קטוע בדרו יי . פנ'ב בפדר"א וע"ע וכו'.לבניו
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 האנשים מתקבצים עיר, של ברחובה ולנין בדרך עולין כשהיו עמו, הכלאת
 עם גדול האשה. עם אשה האיש. עם מדבר האיש שכן לבד. והנשיםלבד
 להן שואלין ]יהיה )היו( מרגשת המדינה והיתה קמון." עם קטוןנדול.
 תצא שמשם שבשילה האלהים בית אל ואומרים[ תלכו, ]להיכן ת"ל()לאים
 עיניהם מיד ביחד, ונלך עמנו תבואו לא למה ואתם מצוות." ומשםתורה

 הבאה לשנה עוד הין. להן אמרו עמכן. נעלה להן אמרו דמעות.משנרות
 כולה הרגישה אחרת לשנה בתים. עשרה אחרת לשנה בתים.חמשה
 לשנה זו שנה עולה שהיה ובדרך בתים. כששים הימינה עולין והיולעלות.
 זכות לכף ישראל את הכריע אלקנה אחרת." בדרך אלא עולה אינואחרת
 לו. אמר וכליות לבות בוחן הקב"ה ידו, על רבים וזכו במצות, אותםוחינך
 על רבים וזכו במצוות. וחינכתם זכות לכף ישראל את הכרעתה אתאלקנה
 במצוות אותם ויחנך זכות לכף ישראל את שיכריע בן ממך אוציא אניידיך.
 ידיו:" על רביםויזכה

 מיכן מנשה. חזקיה ובשכר שמואל. אלקנה שבשבר למרתההא
 מתים. זבחי ואוכל זרה עבודה עובד השולחן על הנוי עם האוכל כלאמרו,
  ממונו את  ומבזבי אביו שם ומחלל  תורתו מזלזל  ]הוא[  חכם תלמידאם

 מארצם:י: אותם ומנלה בחרב אותם ומפיל בניו אתומומר

 פירקא,סליק

 דבורה של סיבה מה יכי ד'(. ד' )שופטים רטרו נביאה אשהררבררה
 עומד. אלעזר בן פנחס הלא עליהם. ומתנבאת ישראל את שפמהשהיא
 ובין איש בין ישראל ובין גוי בין הארץ, ואת השמים את עלי אנימעיד
 שורה הקודש רוח כך שעושה מעשה לפי הכל שפחה בין עבד ביןאשה
 ועשה בוא אשתו. לו אמרה היה. הארץ עם דבורה של בעלה אמרו.עליו.

 כשרים אנשים עם חלקך יהא אם מה שבשילה. המקדש לבית והולךפתילות
 אורן שיהא נדי עבות. פתילות עושה היה והוא הבא. העולם לחייותבוא
 ולפידות ברק לו. יש שמות שלשה אמרו. לפידות: שמו נקרא לפיכךמרובה.
 פתילות עושה שהוא שם על לפידות. לברק. דומין שפניו ברק.ומיכאל.
 לבות בוחן הקב"ה מיכאל. שום על מיכאל. שבשילה. המקדש לביתוהולך
 כדי עבות פתילות ועשית נתכוונתה אתה דבורה לה. אמר הוא.וכליות
 שבמי עשר ובשנים וביהודה בישראל אותך ארבה מרובה. אורןשיהא
 הבא. לעולם ויבוא כשרים אדם מבני שיהא ]ל[לפידות לו ברם ומיישראל.

 האחרת לשנה עלה אינו בד"וו י: : קצת משבש :בסוף בר"וו כיה 4י : ומשונש קטוע ברעו!!
 מדרש נרמז שבגליון א5א שם שמואל בילקוט וכולא ידו. ע5 רבים ויזכו נר":ו 'י : עו5ין כולן שיהיו?ר
 ישראל את מדריך שהיה אלקנה זה לב: כשמהת מענה האלהים כי פיה רכה וכקהלת תדשא. נרמז:לא

 וגו'. האיש ועלה מקלסו הכתיב לכך אחרת בררך ושנה שנה בכל )לשייהן )בירושלים( אותםומעלה
pnpln1במדרש 

 אלקנה שעשה וכו' אומתך נזדקנה אם זעירא א"ר ברכות סוף בירושלמי ועיי ינכו; שמאי
 עע"ז כאילו וכו' החורה מכחישי עם האוכל בחוו יי וא': רגלים לפעמי ישראל את מדריךשהיה
 נעיי' וכו'. בני: את :מאבד מטנו את ומבזבז מחלל שבשמים  אביו ושם תורתו וכו' מתים מצחיואובל
 ספ"ז.לעיל
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