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מפנימהוכהאברהםלחיים שלאבצערוש
ל.א,ביצרהרע
ץלצדיקיםלעולםהבא מפני שמסר
בעולםדמה מהשעתירליר

עצמו על כבודשמים למיתה באורכשדינן .וכל המומר את עצמו על כבוד
לוחיים לעולם הזהוחייםרבים וארוכים לעולם הבא
שמים למיתה
שאיןלהן מוף2.
ין .תדע לך שכן .בית אביו של אברהם עובדי עבודה
נ
מ
נותניי
ההיועושין עבורות זרותויוצאיןומוכרי ,בשוק,יום אחדהניע לאברהם
יר
למנור .בא אחד ואמר לו ,בכמה פסלזה .אמרלו .בשלשה מנה .אמרלו
בןבמהשניםאתה .אמרלו.בןשלשים שנה ,אמרלו .אתהבן שלשים שנה
ותעבוד לזה שעשיתי אותוהיום .נסתלק והלךלו :שוב בא אחר .אמר לו.
בכמה פסלזה .אמר לו בחמשה מנה ,אמרלו .כמהשנים אתה ,אמר
לו .בן חמשים שנה .אמר לו ,אתהבן חמשים שנה ותעבודלזה שעשינו
היום .נסתלקוהלךלו :נשמעודבריולנמרוד .שלחוהביאווהעמידוהולפניו.
אמר.בן תרה עשהלי אלוה יפה שיהאלי .נכנס ואמר לביתאביו ,עשו לו
פסליפה .תיקנוהו פימקוהווהירבולומימנין '.והלךוהוציאולו .וצדקתו
של אברהםאבינו .אותוהיוםמעונן היה וירד מטר בוביוםלפיכךלירד
לתוך כבשן א ש ר נמרוד יושב וכל דור הפלנה יושבין .נכנם והעמידו
באמצע.ירדודיבר אתדבריו ,אמרלו .אםלאולמי אעבוד .אמר לו .לאלהי
האלהים ואדוני האדונים שמלכותו קיימת בשמים ובארץ ובשמי שמים
העליונים .אמרלו.ואניאעבודלאלוה של אשוהריני משליך אותך'בתוכה.
יבא אלוה שאתה אומר עליו ויצילך מתוך כבשן של אש .מיד כפתוהו
ועקדוהוונתנוהועלבבי הארץ .והקיפוהועצים מארבע רוחות ,חמש מאות
אמות לצפון ,המש מאות אמות לדרום ,חמש מאות אמות למערב .חמש
מאות אמות למזרח ,הקיפווהציתו בהן את האור .כלביתו של תרח עובד
עבודה זרההיה ,ועדאותה שעה לאהכירבוראיהו.מיד באוש
כינינו_וובני
ל
עירווהיו מטפחין על ראשוואומרים לו* משתה בושה נדולה ,בן שאתה
אומרעליו*יורש העולם הזה והעולם הבא שרפו נמרור באש*מידנתנלבלו
רחמיו של הקב"הוירדמשמי שמיםהעליונים ממקום כבודוגודלו ותפארתו
ך
קדושת שמו הגדול* והציל את אברהם אבינו מתוך אותה בושה ומתו
וגו' (בראשיתט 1.ז'),
אותהכלימהומתוךכבשן אשי שנאמראניהי אשרהוצאתיך
וכיון שעשה נם לאבינו אברהם היה להן פתחון פה לפני דור הפלכה
להשיב תשובה במקומהי על תרח ועל אברהםבנוהיואומ' חכםבני ושמח
לביואשיבהחורפי דבר (משליכ"זי"א)יאילובני דור הפלנה* וממתוךדרכיהן
ן טרק (ה') ו',
מאירעי
לעילפ'כיצדהן הדברים ,והשתא הוא הוזר למה שפרט הצדיקים אברהם יצחק ויעקב יעבץ

ב,

!

ת במאורעותיו ש 5אברהם הם במקומות רבים בפרק אחרון דאליהו זוטא
ויתריוהדומיןלה; :יההגויי
ה וב.ב ע"א ע"א בספר הישר ובתרגום יונתן ס,פ נח וברמשן שם ובפי' ר'
דוו .בפדר"א פכיו ובב"רפל.
בהיי ' :פיסקוהו שנהגו פטיקיארהיינו הגזרה1 .כימנין כמו סממנין שצב;והויפה' .גלי
ספק שהסינר מקוטעאיך נכנס עמובדיןודברים .ויראה שאמרו והלך והוציאולו עני13שהיציא 1את
' בפרק אחרון ראליה 1זוטא בדדו ' :דברי לצון שאדם
אברהם מבית האסורים שהיה גהבש שם.ועיי
משתוקק לחופת בנו,איך נהיה משתה שלבנו .ויותר נראה להגיה משנה בושה וכלימה כרלקמ; והציל
א"ת אברהם 1כ'1והיאעפ"י המקרא תחת נשמכם משנה 1כ5מה  ntvwtס"אז' ובילקוט 5ךלר רמז ע"ז
הביא כלהענין בסגנון מקוטע ושםג'איל בושתה בושה גרולהו
גו
יכלמה:

עייר
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הרגו אתבני ונמצא אבודמן העולם הזהומן העולם הבא* עמדויצא משם

לשם שמים* שנאמרויקח תרח את אברם בנו וגו' (בראש.תי"א ל"א)* היכרו
שיצא משם* זכהוהמליך הקב"ה את אברהםבנובחייו שלשים וחמששנה".
חאברםאתשריאשתו (שםי"ב ה'):
ואברהםושרההלכולארץכנען.שנאמרויק

אברהםהזקיןוהלבין נמנעמדרכו11לעולם .ושרה הזקינהוהלבינהונמנעה
מדרכו של עולם 7.אברהם הזקין והלבין והשחיר וחזר לילדותוי ושרה
הזקינה והלבינה והשחירה וחזרה לילדותה .שנאמר ואברהם ושרה זקנים
(שם י"א י"א)י 8נעשה אברהםכבחור .נעשה שרה כבתולה 9:נקבצועליהן כל
באי העולם ואמרוי מהטיבן שבאו כל אותן מעשים על ידיכמי מיד ישב
אברהם וסיפר להם כל מה שהיה לו בעולם מאור כשדים ועד אותה שעהי
שנאמרמי העיר ממזרח צדק יקראהו [טוי] (ישעיה מ"אבי) ,וכיון ששמעו
ממנו דברי תורה המליכוהו עליהם :מיד באותה שעה נתקבצו כל מלכי
מזרח.ובאין ומעסים אתהמלכים אשרסביבות אברהם .ולא אמר להם דבר
י נשבה אחיו (בששיתי"די"ר):
עד שנגעו בו בנופה שנאמר וישמע אברםכ
באותה שעה הראה הקב"ה לאברהםאבינושניבניועובדין עבודה זרה
ן
ד
ב
אתהפמל (שופטיםי"חל'),
(יישכחו)[ותשכחך]מעליך 1".שנאמך
ע
י
ק
י
ו
ולהםבנידן
1
1
.
)
ו
"
ט
אמרו (לאותו)
וכן הוא אומרויחלקעליהםלילה הואועבדיו (בראשית שם
ה
מ
ואותו] מלאךשיצא למעד את אברהםלילה שמו1.י וב
ק
ר
י
אותמי בכסף
שבעולם,מ
ל
כ
ל
ע
י
ד
ו
ה
ל
וזהבובאבנים טובותומרגליות וכלכלי חמדה
באי
עולם שעשיר בדול היה אברהם .כדי שלאיהו הבריות אומרימי לא יצא
אברהם והרג את המלכים ,אלא בשביל לקפח את הממון שהיהעליהם.
לפיכךנאמרויחלקעליהםלילהוע'":ומשנמלךאברהםאבינובעולם .שנאמר
ד' כ"ב)15
נשיא אלהים אתה בתוכנו (שם כ"ג  )'1ואומר אוטר נשיא יחטא (ייקרא
יישראל (שם ס"ה ט')*
ואתהחללרשענשיאישראל (יחזקאלכ"אל')ירבלכםנשיא
מהנשיאהאמורלמלכיישראלנשיאשאין עלנביו אלאה'אלהיו .אףנשיא
האמורבמלכ יהודה נשיאשאין עלנביו אלא ה'אלהיו .הא שמענו נשיא
י .מהנשיא האמור בתורה נשיאשאי ,עלנביו אלא ה' אלהיו
האמור בתורה
אף נשיא האמור באברהם נשיאשאין עלנביו אלא ה' אלהיוי הא שמענו
שמלך אברהםאבינו בעולם שבעים והמש שנימי שלשים וחמש של תרחי
וארבעים לאחרמיתתו ,ומההןמלעים שיצאולויזקן וזקנה מצד אחד בחור
'היינומיום שנולדלויצחקיורשו .שהרי תרח היהבןשבעיםבהולידו אתאברהם .ואברהםהדיר
את יצחק בן מאה .הרי היה תרח בה1לר יצחקבן ק"ע .הוסףעליו.5ה .הרי מאתים והמש שנים שהיה
תרה כשמת :י שער אגרהם לא היתה זקנה פדר"א פנ"נ ובב.ר פשה וב"מ פיז ע"א ובכמה מקומות:
 ,עמ' ב"מ  coוראיה לדגר שהרי נלקחה מאבימלך שאם נא הכתוב לומר שנשארה זקינה וילרה .מה
ראה אבימלך שלקחה; : ,ע"כ היה מטבע של אגרהם זקן וזקנה מצד אחד ובחור ובתולה מצד אחר
י נסכילתא מס' דעמלק פ"נתני .במקום הזה
כדלקמן ורלא כפר"שי בשק ב"ז ע"בועיי' ב"ר פליט" :
י גמקומות שרמזתי שם במ"ע אזח כיר
.
עתידין בניך לעבוד ע"ז ותשש כחו מעליו .ועפי'ז הגהתי ועי
ובפדר"א פכ"ז יבתרגוםייטחן :וי שגפרך הוא מעבדיולפי שתש כחו :וי בסנהדרין ט"וע"א איתאמרא
מלאך וכו' :ויעיי' ב"ר פמ.ג אפי' מ"כ שם וכאן מוכח דלא כפי' התוספות ועיי'
בשםר'יוחנן
י וע"ע נדרים ליב ע"א דאיתאמרו הדברים בא"י ובבבל משמייהו דאמוראי קדמאי:
בתנח,מא לךאלנךת.
'יאדלעילקאי דאותו מלאךלילה שמו אלא שהפסיק המאמר ובמה ירק וכו' :ו1מייתי ראיה שנשיא
הוא מלךועיי' בתו4כ שם;
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ובתולה מצד אחד6:י ולא הניח הקב"ה ברכה בעולם שלאבירכו .בירכו
בחכמהבבינה בדעה בהשכליובירכו בעושרובנכמים .והקנהו שמים וארץ
ושמו אדון על עולמוי שני ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון -1תו'1
יכראשיתי"די.ט)יזייבירכובבניםובני בנים ,והיקנה לו העולם הזה והעולם
הבארי שנאמר ואברהם זקן בא בימים (שם כידא' ,לאבימיו של אברהם
הכתוב מדבר* אלאיום אחדמן העולם הזהויום אחד מימות המשיח ויום
אחדמןהעולם הבא :באותה שעה אמרהקב"ה .באו עשרה דורות והחרבתי
אתעולמי וטרדתיומן העולם מה העליתי בעולמי" כיון שבא אברהם היה
ד' ?Ot(~u
לביעלעולסיילבבתיניאחותי כלהלבבתיני באחתמעיניךוגו' ישה"ש
משל למלך בושר ודם שקידש את האשהי והיתה נראיתלו באחתמעיניה,
והיה אוהבה אהבהיתירה ושמח בה ומשתוקקבה .אמור מעתה ,כשתראה
בשתיעיניהעל אחת כמה וכמה.תכךאבינו אברהם מפקח עלעיני בריות
ומכניסן תחתכנפי שכינה כך היה אוהבו הקב"ה אהבה במורה ושמח בו
ומשתוקק בוי ומהבזמן שאברהם אבינו מפקח את הבריות ומכנימן תחת
כנפי השכינה כך אוהבו* כשיבואובניולידי מצות גדולות[ו_,יעשו חבילות
כלה ובו'22:
חבילות שלתורהעל אחת כמהוכמה .לכךנאמרלבבתיניאחותי
ואף הריבה שהרג הקב"ה את ישראל בעונותיהן בעולם הזה רפואה היא
י הוא טרף וירפאנו וגו'
להם ו'לעולם הבאי שנאמר לכו ונשובה אל ה'כ
,
ח
י
ש
מ
ה
ת
ו
יהושע א')ייהיינומיומים (שם כ')זההעולם הזהוימ
ם
ו
י
ב
ו
השלישי
יקימנו (שם) זה העולם הבשת

מפני מהזכהיעקבאבינולחיים שלא בצערושלאביצר
הרעכעולםהזהסמהשעתירנליתז
ולצדיקיםלעתידלבא.מפני

שהיה בבית המדרש מקטנותו ועד זקנותו בקי במקרא ובמשנה במדרש
ובהלכות ובאגדותי שנאמרויעקב איש תם יושב אוהלים (בראשית כיה כ"ז).
ואומר כחצים ביד בבורכןבני הנעורים (תהלים קכ"זד')י ואומר אתמי יורה
ן שמועהובו'יישעיה כ"ח ט')24:יכשיצא מביתאביו ללכת אל
דעהואתמייבי
ביתלבן באת שכינה ועמד
ה למעלההימינוי משיבה ואמרה לוליעקביבני
,
שאנאעיניךוראה השמימה וראהשנים עשרכוכבים ומזלותברקיעי שתים
עשרה שעותהיומי שתים עשרה שעות הלילהי כנגד שנים עשר שבטים
שאנינותן לך 25:שכיון שבאיעקב ונמכר יומף" 2היה בוכה ומתאבל עליו
עשרים ושתים שנהי שנאמר ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו וגו'
(בראשית ל"ז ליה)* וכי על יוסף בכהיי 2אלא
אמר שמא נתחייבתי שנשאתי
מ
י
,
ב
ל
או שמא נהניתי מממונה
שתי אחיותי או שמאנהניתי מממונו של
"עיי'לעיל אות'1וט' :ז ,דקנה שמים ואריןעל אברהם קאי שנעשה ש1הף בברייתו של עלם.
וכן דרשו בב"ר שם' :י עד כאן הסר בד" 11כמו שכתבתי לעיל .ובענין אברהםעיי' בפ' אחרון דאליהו
זוטא.נד"ו1ובעלזקוקין דנורא ;רבב שם הדברים עפ"י הילקוט 'טרמזתיעליו באשה' " :ברעו הדברים
משובשים!" :עיי'רש.י שם :י! כשתראה בנפעל 1בר"וו כשיראנה 1! .כר,וו הדברים מקוטעים
זחס,רין' :נ וכיה בר"ו 1ובמקרא כתובביש 1' :בנ"ר פסיג דרשו אוהלים בית מדרשו של שם 1ב.ת
מדרשושלעבר .ותורתן של אבותהיתה ג"כ בכתב ובע"פכעין תזרה שלנו :נ! מבא בילקוט בפ' ויפגע
במקום גנ1סחא אחרתעי"שועיי' בפסיקתארכתיפיד' :י'טכי1ן כמווכיון שכן במקום ט"ו(עיי' רישביצה)
יבו"ווכיון ובילקוט שם 1 lu'cutnג' כשנמכריוכף !; :בילקוט השמיט זה, :י בד.וז הסר זה:
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י הקב"ה*מיד נתבלנלורחמיו של הקב"ה*
של שכם* ובטלהברית שכרתל
ונתן [לו] הקב"ה שבע עשרה שנה ממוך לזקנותו טובה*~ מיכן אמרו כל
שהישינתו שנה אחת טובה ממוך לזקנותומימן יפה לו* וכל שהישינתו
שנה אחת רעה סמוך לזקנותומימן רע לו* יעקבאבינוהיה בטובה לשבע
עשרה שנה והעלהעליוהקב"הכאילו כלימיו בשובה*" שנאמרויחייעקב
בארץ מצריםוגו' יבראשית מ"ז כ"ח):

מפני מהזכהיתרולחיים שלא בצער ושלאביצר הרע
בעולםהזהממחשעתידליתןלצדיקיםלעולםהבא.מפני שנהב

בחכמה לשמה",לפי שכל אותן השנים שהיה משהבביתו שליתרו וראה
את כל מעשים שעשה ולא עשה לו כל דברי עד שבא למצרים ובאלידו
ן
דבר גדול ,אמר .אלו כל אותם המעשים שעשה זה בתוךביתי והן מביאי
דול מעצמו31.
אותולחיי העולם הבא*ואניאינייודע מהי עמד ועשה דבר נ
ויקהיתרוחתן משהונו' ואתשניבניה נשמותי"א ב' וג')י שיבר
ו
ל
צ
א
שליחי
אמרלוי משביעאניעליךבשניבניך.שהיואומריםלך*מפני מה אתהקורא
שם האחד
י מה אתה
האחדברשום* אאממררתת((יי)).נרהייתי בארץ נכריה (שם).ימפנ
קורא
אליעזרי
כיאלהיאביבעזרי (שם)י משנביעאניעליך
באלהיאביך שתצא לקראתי ותקבלני במבר פנים יפות* ועדיין לא יצא
לקראתו עד שאמר לו הקב"ה* משה משה צא לקראתווקבלהובמברפנים
ז')*33
יפות* ומיד יצא משה* שנאמר ויצא משה לקראת חתנו וגו' (שם שם
בוחן לבותוכליות הוא אמר לו* יתרו אתה באתה להקבילפניו של אותו
צדיק* לאיהובתי מדרשות בטלים מזרעך לעולם* וכנאמרוירא את הקני
ונו' (כמדבר כיר כייא)י34מיכן אמרויתן אדם אתבתו לתלמיד חכם[אפילונותן
י משה* ישא אדם
כל ממונועליה* שכןמצינוביתרו שלא זכה אלא עליד
בת תלמיד חכם] אפילו לקחה בדמימי 35ומניין* תדע לך שכן* צא ולמד
מדרךארץ* נשא אדם בתתלמיד חכםאפילו מתדאו] נולההוויןלו לבסוף
כנים תלמידי חכמים* נשא אדם בת עם הארץ* אם מת או נולה סוףהווין
לובניםעמי הארץ* משל לענבי הבפן בענבי המנה יבענבי)הענבי] המנה
בענבי הנפןהריזה דברמכוערואינו מתקבל* אבלענבי הגפןבענבי הנפן
וענבי הסנה בענבי הסנה דבר שוב ומתקבל* וזה הוא מנהנו של עולם":

ומפני מה זכהיעבעלהיים ללא בצערושלאביצר הרע
כעולםהזה ממהשעתירלתתןלעריקיםלעתירלבא '3DD .שהיה
שמים,ע

וכל המלמד את תבירו
מחזרבכל ישראל ומלמדהורהברבים לשם
פסוק אחדאו הלכה אחתאו דבר אחדכאילו הואנותן לפניוחיים .שנאמר
כיהואחייךואורךימיךידברים ל'כ').יאוסראורךימי
םבימינהונו' (משלינייטייז)י
" בר"11מקוטע קצת1ני5קוט והוסיף 15י"ז שנה.ג'15שיהיולו 5ט1בה:
כל אותן השנים שהיה במצרים לפיכך העלה עליו הכעבכאיל היה בטלה כ5יטי חייו :י'

" בי5ק1ט היה בטובה
בדר

משעש :ננ בד" 11משלש " :בד" 11הדברים משובשים ובילקוט לא העתיקם:
ובילקוטיתרו .אני חתנךיתרו באאליך .הקב"ה נוהן 5ב1ת וכליות אמר 1 15כ:'1
והילקוט אלא שבדצוהגי'אפי' לקחה ב5אדמים1 .בי5ק1ם"ן אדםוכו'ואפי' 15קחו בדמים ישא אדםוכו'
1אפי'נתן כ 5ממונו " :בדנו1בייק1ט הדברים מקוטעים ומשעשים 1איתנייא נפסחים מ"ט ע"א ברייתא
'! בר' 11משבש

" הגהתיעפ"י הד'11

רה"ר:

" בר" 11משובש קצת:
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ואומרעץחייםהיאלמחזיקים בהוגו' (שם שםי"ח)י מיכן אמרו* יעשה אדם
מעשים מובים ואחר נך ישאל תורה מלפני המקום* יעשה אדם מעשה
צדיקים וכשרים ואחר כך ישאל הכמה מלפני המקום* יתפוש אדם דרך
ענוה ואחרכך ישאל בינה מלפני המקום* שנאמר שאלו מה' ממר בעת
מלקוש וגו' (זכייהי' א')* 35מיכן אמרו קורא אדם [תורה] נביאים וכתובים
ויודע להשיב בהם* ישמרםבידוויברך וישבח ויגדל וירומם ויקדש לשמו
י שאמרוהיה העולם הקב"ה* ואינו צריך לומר למי ששונה הלכות*
שלמ
נשא אדם אשהויהיה לו ממנהבן אחד אושני בנים יברך וישבח וירומם
ויקדשויגדל לשמו שלמי שאמרוהיה העולם הקב"ה* כדי שתהא מטתו
שלימה* (וקנה)  [naptllהעולם הזהוימות המשיחועילס הבא ".שנאמר
ויקראיעבץ לאלהי ישראל ויאמר אם ברך תברכניי (דהי"אד' י')" 4בתלמוד
תורה* והרביתה אתבבולי (שם)בתלמידי חכמים* והיתהידךעמי ישם) שלא
אשכח את תלמודי* ועשית מרעה (שם) וכתעשה לוריעים כמותי* לבלתי
א אלהים את אשר שאל (שם)
עצבי (שם) שלאיעצבנייצר הרע מלשנות*ויב
ל
כ
ו
*
נתןלו הקב"ה את מה ששאל*עליו הוא אומר יתן לך כלבבך עצתך
ימלא (תהלים כ' ה')* דאוניך נרגנה בישועתדוגו' (שם [ :)'1דבר אחר] ויסרא
יעבה לאלהי ישראלויאמר אם ברך תברכני* בבנים בבנות* והרביתה את
נבולי* בפרייה ורבייה* והיתה ידך עמי* במשא ובמתן* ועשית מרעה*
חיים שנחתהלי שלא אראה בהם לא מחוש ראש* ולא מחוש עינים* ולא
מחושחולימעיים* לבלתי עצבי* ויבא אלהים את אשר שאל* שמצא נחת
רוח בזקנותו*"

לי

פליק פירקא*

משכני אחריך נרוצה (שה"ש א' ד')* זו היא כנסת ישראל שהיא
נמשכת והולכת אחר בעלה* שנ' מרהוק ה' נראהלי ואהבתעולם אהבתיך
עלכן משכתיך חמד (יימן ל"א ב')* לא נאמר אהבה רבה אלא אהבת עולמי
ושמא תאמר אהבה שאהב הקב"ה אהבת שלש שנים היא* או אהבת עשר
שנים היא* או אהבת מאה שנים היא* אינה אלא אהבה לעולם ולעולמי
עולמים* לכךנאמר ואהבת עולם אהבתיך עוג משל למלך בשר ודם שהיה
יושב על כסאו והיו עבדיו עומדים לפניו* ונתן עיניו במי שהוא אוהבו*

י בחוו לעולם יחפושוכוי .וכשם שאין שואלין מטר רק בעת מלקוש שהעת מוכנת לכך כך אל
'
ישאל אדם תורה חכמה וניגה עד שיהאנכון להם ', :וכיה בד"וו '" :וכי'ה בד,וו ובמקרא כחוב
' הגהתיעפ"יהריוו והמאמר משובש שם קצת ,וגמכילתא רפ'יתרו איתאמרא שיטה א' סתמא
לאמר :י
ושימה נ' בשםר"י הנשיא .ובתמורה ט"ו ע"א ששה א' בשם ר' נתן :אמר מאיר איש שלום כרתעיין
בששה פרקים אלו תמצא שהם בנא אחת ,והיא חרוזא וקדוחא כמ.ש במדרש שה"ש רבה בפ' צוארך
בחרוזים .שהיו חורזין ברברי הורה ומדגרי שרה לנביאים ומנביאים לכתובים וכו' דא.ר לוי אית דירע
ימיחרוז ולאידע למקדה ואיתדידע למקרח ולאירע למיהרוז ברם אנא הוינא חרוזא ואנא הוינא קרוחא.
וקשר פסוק בפסוק ועניןבענין הוא חרוזא .כמו שחורז אדם מרגליות זונזו .והמעמיק במקרא כמו נוקב
שקרח ומוציאממנו דברים עמוקים מסתרם הוא קדוחא ,ורישא רבכא זו היאמעין חרוזא וסיפא דבבא זו
היאמעין קדוחא:
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סרראליהו רבה (פית פ"נ

תפסו בידו והכניסו בחדרי חדרים שלו* לכך נאמר משכני אחריך נרוצה*
כנסתישראל אומרת לו*הביאני הקב"ה בחדרי חדרים שלו ולא הביא לכל
חדריוישה.ש שם)1:
אומה ומלכות* לכך נאמר הביא המלך
 .כשםשישלו יהקב"ה) [להקב"ה]
מנליךהדריו
דבראחרהביאניה
חדר חדרי חדרים בתורתו כך יש להן לתלמידי חכמים לכל אחד ואחד
חדרחדרי חדרים בתורתו ,ואם ראיתהייסורין שהן ממשמשיןובאיןעליך*
דוי:נשנאמר לך עמי בא בחדריך
רוין לדברי תורהומידהייסוריןבורחי
מי
מר
ךןחד
('שעיה ב"ו כ') ,לכך נאמרהביאני המל
ננילה ונשמההבך ישה"ש שם) במהשנידלתנו וקידשתנו וקילמתנו
ורומסתנו וקשרתה לנו קשר גדול בדברי תורה מסוף העולם עד מופו:
על ישה.תנה) 1שהתנית על] ארבע מאות ותשעים וששה אלפים רבבות של
מלאכי השרת ובאת ודבקתבהן בישראל לעולמיג על שנאמר בך ,אני אל
ואין עוד (ישעיה מיה כיב)* קראת לנו אלהים ב ועבדיי על שנאמר בךי
ניקראת איתנו אחי ייעבדי)
ה (שם מ"גי').
לפני לא נוצר אל ואח לא יהי
*ריאל ימושיע וצריקואין זולתו) וצדיק ומושיעאיןזולתי]
]ועמי] ',על ומנאמר בך
ישם מיה כ"א) ".השגיתה אתשמךהנדגל (שם, ,לשם] ישראל" ואת שם ישראל
ער ישה"ש ה' ב'),
לשמך הגדול .על אותה שעה הוא אומר .אני ישנהולבי
ם א'):
ולמעלה הימנו מה כתבי אכלורעים שתו ושכרודודיםיש
ל
ו
ד
נ
ה
ו
מ
ש
ן (שם א' ד') כשם שהקב"ה
נזכירהרריךמיי
מבורך
יהי
.
ם
י
ר
ש
כ
ו
ח
י
ס
ש
לעולםולעולמי עולמים (שכר) [משבח] מעשה צדיקים
שתי
ידיו:ו עלזו ואומרי למה לא נתמלא עולם כיעקב .למה לא נתמלא העולם
כמשהי למה לא נתמלאכדודיכךיהא אדם ומשבח]דברי תורהודברי חכמה
בכל מקום ,סוף הוהיוסף לפני המקומי שנאמר מי חכם גיבן אלה נבון
וידעםינו'יהישע י') ',אימתי זוכר הקב"ה מעשה צדיקים וכשרין ושפיח
"ייביש') וכשהיו ישראל ]-במדבר וסרחו במעשיהמי 9אמר
יו
שתיידיוזו על ז
כמהנימים וכמה נבגרות עשיתי להן ועדיין לא נכנסו תחת כנפי
הקב"ה
ו_השכינה]ייין יעקבכי לא עשיתי לו נם מעולם וכל ימיו היה ישר לפניי
שנאמר ויעקב איש תם יבראשיתכ.ה כ"ז)* תםמן הנזל* תםמן העבירה .תם
דבר מכוער ,ייכשהו) 1יכשהקב"ה] זוכרו טופיח שתי ידיו עליו שנאמר
וישכן ישראל בטח ובו( :רבריםל.ג כ.ח)יח אף כשעמד עטוםהנביאוביקשעל

מ,

מאירעין פרק (.'1)'1

מלכים ודוגמת,

י בד 11.טקוטע ומשובש 1 :ברפו מקוטע קצת .הרר חררי הדרים כמו מ4ךטלכי
במכילתא דבהדש הרבה ' :בר" 11איקא עד שהתנה וכו' 1נרבקתי .ומסברתי הגהת,כי לרעתי המאמר
התנה הקב"ה עם מעשה בראשית אם יקבב  SN-Wtאת התורה מוטב
מ1.כד על המאמר המפורסם תנאי
ז בפסיקתא קמייתא די' הרבר1ת1 .מחנ1ת אלו הוזכרו כמה פעמים בזה הספר שהם
 '1?1ע"' במ"ע אותי.
ספק שהדברים מיסדים אמקרא1ת
מקלסי; מיציאת ההמה עד שקיעתה ומשקיעת החמה עד יציאתה.
רכב אלהים רבותים אלפי שנאן וגו' 1תהל'ם מיהי.ה) אלף אלפין ישמש1ניה 1רב1א רבבן קרמ1הי יק1מ1ן
ודניאל ז'י') .אבל המקר ימספר תצ 1.איתפרש .ובספרי המק1נלים כתב שהיא גימטריא מלכות אבל
אין זה טת1רתן של הראשונים .ולדיין צריך תלמוד אם המנין תצ"ומכוון1 .ע1ר אדבר בזהלהלן בה' אליהו
;וכא פ"ב ' :כנ"ל להגיה1 " :כ"ה בד :11.י' כר'וו היטריח 'סמו הגדול לשם 1כ .'1והוא ש,בויט:
 ,בר.וו שבה  '1?1וטיפה וא' ; 4גב זו ואמר " :בד 11.קיט; הג'נין ;'.ט 1ג' מנף היה לפני הקב"ה:
י נ'ה בדצו:
 ,בד'.11טופר וכו' על גג זו מישראל ו?1 '" :':כ'ה בו :11,י

1בי'

יא
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ישראל רחמים מלפני הקב"ה אמר לפניו* רבון העולמים אםאין בעולם
כיעקב יחרב בל העולם כולו*ת אבינו שבשמים
י שמך הברזל מבורך
ה
י
לעולםולעולמיעולמים ותהאלך קורת רוח מישראל עבדיך בכל מקומות
מושבותיהם שלא הנחתה לעמום הנביא עד שעניתה אותו מיד* כה הראני
ה' אלהים והנהיוצרנבי וגו' והיה אם כלה לאכול את עשב הארץ ואמר
ה' אלהים סלח נא וגו' נחם ה' על זאתוגו' יעמום ז' א' ג' וג')* היא שיטה
ראשונה*ובשנייהיהן) [הוא] אמר* כה אמר ה' אלהים והנה קוראלריבונו'
חדל נאמייקום תו' נחם ה' על זאת נם הואוגו' (שם שם ר' ה' וו')י[ '3וגילה_]
עלידי עמום הנביא שתי פעמים*" אמך לו* עמום עמום לא כך כתבתי
י משה רבך* אשריך ישראלמי כמוך  '131ידברים ל"גכ"ט) .מכל
בתורה על
יד
א
ו
ה
י
ה
ב
במשה
ע
ש
ו
נ
ם
ע
ם
י
ע
ש
ר
וביןכשרין
מקוםבין
(שם)י
אומרי בימי
ה
כ
י
מ
א
י
ב
נ
ה
ם
ו
מ
ע
ל
א
ו
י
ל
א
ו
ת
פ
הוודעבןבאריובימי בן
המורשתי
ובימי
ובימי
ה
מ
כ
ם
י
נ
ו
נ
ח
ת
ושארכלהנביאיםשאינןיודעיןלשפוךרחמיםולבקש
היא ,ששפך
משהיזכרותורת משהעבדיימלאכיג' כ"ב)יוכיתורה של משה אלאשלך
היא שישבתעליה תשע מאות שבעים וארבעה דורות קודם שיברא העולם
צרפתהוגתתהלישראלעבדיךי אלא מה ת"ל וברו תורת משה עבריי הואיל
ועמד בתפלה בארבעה וחמשהמקומותוהצילאתישראלמןהמיתה ת)העלה
עליו הקב"ה שכל התורהינעשין)[נעימית] כאילו עול משההיאי לכך נאמר
וברו תורת משה עבריים בדוד מהו או
למכרו*ת,בימימלכי ישראל ובימי מלכי
יהודההולכיןהנדולימויושביןלפני מ
ונותן הפחותעיניובמי שגדול
ו
ר
ב
ע
י
.
ה
כ
ל
ה
כ
ממנו* אףעלפי שאתה אומר כהלכהואני אומר שלא
דבריך
שלךויתקיימודבריישלי .אפילו כל העולם חרב*עליהן הוא אומר* בחרב
ימותו כל חטאיעמי האומריםונו'יערום ט' י')* 1אחריו מה כתב* ביום ההוא
אקים את מכת דודוגו' (שם שםי"א):
ה להוברה)
דברי תורה
רבאאחרנוכירהרריךמיין*טיב
ודברי חכמה בכל מקום שיהיהמייןישן למלך בחדר[החזדכרריתיחדרים* לכך
נאמרבזכירהדדיךמיין:
 .זה אחד מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות
הביאני המלרהרריו
של חדר חדרי חדרים שיש לו להקב"ה בתורתו ".מאמר להן לישראל אי
א א'א') .מיכן אמרו כל תלמיד חכם
יקחי
י
:ה הואי ויקרא אל משה וידבמרמני
י
ו
צא
ממשה
ד
מ
ל
ו
שאין בו דיעה בהמה טובה
ע
ד
ת
י
ן
כ
ש
לך
אבי
חכמה אבי נביאימי שהוציא את ישראל ממצרים ועל ידו נעשו נימים
ם סוף יתהלים ק"ו
במצרים נפלאות בארץ חם נוראות עלי
המשכךכיב) ועלה לשמי
א
ל
במלאכת
ס
נ
כ
נ
מרום והוריד תורה מן השמים ונתעמק
לפניי
א
ו
ה
ל
א
לפנים עד שקראולוי לכך נאמר ויקרא משהי" ולהלן אומרי וירא

.י

י בחמיה! :י בד"וו כה אמר ה' הנני קורא ובמקרא כתוב כה הראני:
י
ון גדרו העלה עליו הנתש שכל ההורה של משה היא " .יכת"י כאן מקום פנוי כב' מלות ומראין
הדברים שהםקטועין .וברעו ויאמר להן לישראל ויקרא אל משה וידבר.ואיןזו אלא שבוש ,; :בויקרא
רבה שלפנינ :ניתופפו דברים רבים טזה הפרק מה שלא נמצא בספרים הקדמונים כאשר העירו על זה
חכמי דורותינו מוהר"טל צונץ והרדך .וה"ג שם פ"א ד"א ויקרא וגו'נבילה טובה הימנו .ובילקוט ויקרא
שם ,זש"ה הניאני המלך חדריו זה טסה שנאמר ויקרא אל משה מכאן וכו' נבלה טובה ממנו .והנה
שינה הסגנון כררכובמירשים' :י במקומות שרמזתי הואבשינוי סגנון קצת:
כיה בד,וו:
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ה'כי מר לראותויקראאליו אלהים מתוך המנה ויאמר (שמותג' ד') ,ברסנה
ן בו המסקה (בהמנה) [נבסנה]*"
הפסיקאליובו כשהוא מדבר* באהלמועדאי
מוטלו משל* למה הדבר דומה* למלךביסר ודם וטנתכעם על עבדו וחבשו
בבית האסורים* כשהוא מצוה את השליח אינו מצוה אלא מבחוץ* אבל
באהל מועד שהוא שסיחבבניו ובבני ביתו* ובניו ובני ביתו שמחין בו*
כשהוא מצוה את השליחאינו מצוה אלא מבפנים ,יבמי שהו) [במה שהוא]
מושיבובי
,ברכיומכיר אדםיעל) [את] בנו*" 2לכךויקרא אל מוטה:
דבר אלבניישראל [ואמרת אלהם אדם] (ייקיא שם ב')' זה
לשוןאחוהלשוןעתירהלשוןריעות* אמרלו הקב"הליחזקאלבןבוזי הכהן*
בן אדם (יחזקאל ב' א')יבןאנשים כשרים*בןאנשיםצדיקים*בןגומל חמדים*
יימיהן]:י2
בןשמבזין את עצמן עלכבודי ועלכבודן של ישראל כל (ימיי) [
דבר אחרבן אדם* משל למה הדבר דומה* למלך בשר ודם שמרחהעליו
אשתוובניו* ועמדודחפן (מחודביתו).והוציאן מתוך ביתו* לאחרמיכן שלח
והביאבןאחד מאצלה* אמרלו*בןפלוני' באואראךביתיוביתשבניתי לאמך*
כלום פחות כבודי ובית שבניתי לאמך* לכך נדמה יחזקאל.
שנאמר'ויהי
בשלשים שנהברביעי [תוי] בחמשה לחדש היא השנה החמישיתוגו היה
היה דבר ה' אל יחזקאלונו' (יהוקאל א' א' ב' וג')זך שישה ראשונה .ובשנייה
מהו אומרי וארא והנה רוח מערה באה מן הצפון ונו' (שם שםד') .מאחר
וםהראהו אמרלויבן אדםזהוכבודישהגבהתי אתכם למעלהמאומותהעולמי
כלום פחותכבודיוביתשבניתי לכם .שנאמר אםנכלמומכל אשר עשוצורת
הבית ותכונתווגו' (שם מ"גי"א) ,וטמא תאמר1אין]לימי שעובדאותיי והלא
כברינאמר)ישלי ארבעמאותותשעיםוששהאלפיםרבבות שלמלאכי השרת
שהןעומדי,לפניומקדישין את שמי הגדול בכליום תמיד מיציאת החמה
ועד שקיעת החמה ואומריםלפני קדוש קדוש קדושי ומשקיעת החמה ועד
יציאתהחמהאומריםברוךכבוד ה'ממקומו,ואיןצריך לומר שבעים לשונות
ן
שבארץי מפני מה אתםעושים דרכיםמכועריןודברים שאינן ראוין .מבעטי
אתםבימוריןהבאיםעליכם .אבל מה אעשה.הריני עושה למען שמי הנדול
החל ונו' (שם כ' י"ר)22:
שנקרא עליכמי שנאמר ואעשה למע! שמי לבלתי
א א'ב') .ולמה לא נאמר
אדםכייקריב מכם קרבן לה'יייקי
כאן יבק) כמה שנאמר להלוי אל כל עדתבני ישראל לאמר בעשור ובו'
וויקחו להם איש ובו'] ישמות י"ב ג')י אף כאן (אמר) [יאמר] ה
הבמתכת1ומבכםא]ישכי
יקריב מכם קרבן להיית ולמה נאמר אדמי להביא את
פרם
לבוי שהואמביא עולותימ אמררבןשמעוןבן גמליאל שבעה דברים התקינו
ביתדין וזה אחד מהן .ששלח עולתו ממדינת הים אם (שליה) [למלח,
מי

-

,ו-

כ.ה בד"וו .וברבה בילקוטבשינויסגנון .כלו' שלא נאמר שם ויקראאליו ויאמר!" :בשינוי
קצת שם " :ברבה שם פ"ב ,ד"א ארם זה לשון חבה ולשון אחזה ולשון ריעות וכו' 1סגנ1ןעדיף הוא.
כלימיהן .כ.ה בדצו אבל גרבה שםכלימיוובילקוטיחזקאלר' שים השמיםב' מלזתאלו' :יהגהתיעפ"י
הרבה .וברבה ובילקוט שם הדברים משובשים קצת .כר"וו כנוסחתנו ובילקוט תתק1.אלפי רבבות .ובעל
ידי משה כתב תציגגרסינןכמנין צבאת חסרוי"ו .והנההיהיכול להגיה תצ"ט .במקרא כתוב ואם נכלמו:
'! בד"וו משובש וכן ברבה .ושם איתא אף כאן יאמר הכתוב ויקחו להם אייס בקר או צאן1 !' :כ"ה
בתו"ככלי' שמביא וסומך; ,י שאינו סומך דלהכי כתונ דבר אל בנ"יוכ.ה בתו"כ .והגהתיעפ"יהרבה.

והמפרשים שם נדחקו והרחיקו את הררך:
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עמה
הואזהנמכיה קריבה משלוי ואם לאו קריבה משל ציבור*'ש תניי ביתדין

כהןגדול שמת שתהא מנחתוקריבה (של) [מורל] ציבור* ר'יהודה
אומר מורל יורשים* שלימה היתה קריבה* על המלח ועל העצים שיהו
כהניםנאותין בהןימ ועל מרה שלאיהויניאותין בהן)[מועלין באפרה]* 29ועל
ןפסולותשיהו באות rDהציבור*" 3ר' שמעון אומר הממפק (מן)[מפפק_ו
קיני
אתהקינין ואת הממולות:ה

ד
פעם אחתהייתי מהלך ב
ייםא,דם אחד,היה באאלי
נ
אא
רך* מצ
,
י
ל
ר
מ
ו
(כבעל) [כבא על] תבירו בזרוע* אמר אתם
שבעהנביאים עמדו
לאומות העולםהןמעידי( ,בכםיורדין) [בהן שירדו] לגיהנם* משבעהייויית)
ואילךיכוליןאומותהעולם לומר .תורה לא נחתה לנויועדיין לאהעידובנוי
מפני מה אנויורדיןלניהינם*~ אמרתילוי בני כך שנו חכמים (במשנה) ,נר
שבאלהתגיירפושטין לויד להכנימו תחתכנפי שכינהי מיכן ואילךגירי
ן בדור'3:
הדורמעיניי
,
)
ם
ש
]
ה
מ
ה
ב
ה
מן הבקרומן הצאן (ייקיא
[מן
אםר נאמר rD
הבהמה למה (לא) נאמרמן הבקרומןהצא) .ואם נאמרמן הבק ומן הצאן
למה נאמר מן הבהמה ,מיכן אמרו מקבליןמיני זבחים מרישעי ישראל
ן ומחלל
בשביל להכניסן
תחת כנפי שכינוני חוץ מן המשומד ומנמךיי
שבתות בפרהסיא:י3
[ברזךהמקום]ברוךהוא שספר עצמו עם הצדיקים הראשונים.י3
אדם העלה שור על נבי המזבחי שנאמר ותיצב לה' משור פר וגו'
יתהלים ס"ט ליב)* נחקיים מה שכתוב בתורה* שנאמרויבן נח מזבח לה'
(כראשית ח' כ')* אברהםקיים מה שכתוב בתורה ,וכנאמר עקב אשר שמע
אברהםבקוליישם ב"ו ה')* יצחקקיים מה שכתוב בתורה .הושלךלפניאביו
כשהלטבח.יעקבקיים מה שכתוב בתורהי שנאמרויתנו אליעקב את כל
אלהיהנכר אשרבידםוגו' ) DWליה ד') ,יהודהקיים מה שכתוב בתורהי בא
אל אשת אחיךויבם אותה ) awליה ח')י ידמףקיים את כל התורה כולה.
כבד אתאבידי לא תרצח [לא תנאף]* לא תגנוב* לא תעבה* לא תחמודי
תורה לא ניתנה להן והן עשו אותה מאליהןי לפיכך אהבן הקב"ה אהבה
גמורה והשוה את rD~1לשמו הבדולי עליהן הוא אומר ,אשרי תמימי דרך
ההולכים בתורתה' (תהליםקייטא')י ואומר הצורתמים פעלווגו'ירכרים ליבד').
ואומר האל תמים דרכו אמרת ה' צרופה (תהלים י"א ל"א)3';:

'בפי' תפארת ישראל דשה
י ששלח.ועיי
,י משנה בשקלים פ"ז ושם ג'ריש סתם.והגי' במשנהגי
ישראל .וברבה הגי'גוי שהביא עולתו ממד"הי אם הביא נסכים עמהוכו' .ואזלי ב' בבתהיו כא; וחסורי
מיחסרא מתניתין וברייתא ,בנא א' מיששי
ח בו' .בבא ב' גוי שהביא וכו' .אבל בישראל לא דלא
התנו נ"רעל כך; ,ז במשנה ותנאי ב"ר הוא על כ"גוכו' .ובד"וו משובש .וג' במשנה ושלימה היתה
י ברבה על המלח ;על העצים .וכל השאר מקוטע !, :כזה
קריבה .וכזה בד"וו וברבה ושלימה' :
במשנה !בדצו" :נעיי' גססנה שם ,ובד";! משתש קצת " :נדדו מש!נשלגמרי .ולשן המשגה ;על
הקינין הפסולות ;כו' ר' יהורה אומר (ובמשנה שבירושלמי ר'יוסי אומר) המספק את הקינין מספק את
הפסולות; י' כיהבד"וו .יברבה הרברים משובשיםועיי' באליהו זוטא פי,א ונסדר עולםפכ,א .וא'תנייא
ברייתא בנ"נ ט"; ע' :1ו'אין זו מונה" :עיי
' חקין ה' ע"א " :כ"ח נרבה " :שלא ברבה
ףעיי' מכילתא ברייס
שם ומפורסמים הדברים באגרות .בענין אדה"ר ונח עיי' באדר"ן פ"א .ובעניןייס

בשלח:

36
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ה'יויקיא שם ה')* ובאיל הוא אומר,
ושחט אתבן הבקרלמני
במונהלפני ה' (שם שםי"א) .אמרוייום וכעקד אברהם אבינו אתיצחק בנו
עלגבי המזבחהתקין הקב"השני כבשים אחד של שחרית ואחד שלבין
ן תמיד על גבי המזבח
הערבים* וכל כך למה* שבשעה שישראלמעויי
וקוראין את המקרא הזהי צפונה לפני היי זוכר הקב"ה עקידת יצחק בן
וביןישראלי איש
אברהם :מעידאניעלי את השמים ואתהארץי
נויהזהי צפונה לפניהי.
ובין אשהי בין עבדובין שפחחקוראין את המקרא
ה')37:
זוכר הקב"ה עקידתיצחקבן אברהמי (צפונהלפני
ב
ק
ע
י
ו
אברהם
ק
ח
צ
י
דבראחרצפונהלפניה'
 .כנגד מעשה
r
ne
ן ללשון הזה שהוא לשון צפונהי שנאמר חדשים נם
צפונין לפניוימניי
ישניםדודי צמנתילך (שה"שו'י"ד)י אברהם יצחקויעקבישנים ,עמרםבן

בי,

בי,

קהת וכל הכשרים שהיו במצרים חדשימי שנאמר חדשים גם ישנימי
חבורתו של משה וחבורתו של יהושע וחבורתו של דוד מלך ישראל
וחבורתו שלחזקיה מלךיהודהישנימ חבורתו של עזרא חבורתו של הלל
חיבורתו של ר' מאיר וחביריו חדשים.
הזקן חבורתו של רבןיוחנןבין
זכםי
39:
שני
עליהן הוא אומר חדשים נם

(ובשור) [22שרר*] הוא אומר .וקרבו וכרעיו ירהץ במים

יייקרא שם ט')י ובאיל הוא אומר .והקרב והכרעיםירחץבמים (שםי"ג).ימה

ביןאיללשור .שור חמר שתי וערבואילאין חמר שתי וערב":
(ואמרו)[אומריך]דזכ2כהים 40למדנו הקרבה לשור מן האיל והקרבה
לאילמן השור.ח אמרתי להם .רבותיי שנים עשר נשיאים עמדו לחנוכת
( .לזה אשם ולזה אשם)1
המזבח .עולה לזה עולה לזה ,חטאת [לזה חטאתלזה]
לזה זבח השלמים ולזה זבח השלמים .ונאמרה שם הקרבה בשור ובאיל.
וכאן נאמרה הקרבה [באיל] ולא נאמרה הקרבה בשור 42.ולמה נאמרה
הקרבה באיל ולא נאמרה הקרבה בשור.כדי שלא יאמר אדם בעצמו .אלך
ואעשה דברים מכוערין ודברים שאינן ראויין ואביא שור שיש בו בשר
ואעלה עלנבי המזבח .מה אם ישא הקב"הפנים .אלא יעשה אדם מעשים
מובים ותלמודתורה.ויביאאיל כחוש שכולו לאישיםויעלהו [על] המזבח.
והריני עמו ברחמים וממבלו בתשובה ,לכך נאמרה הקרבה באיל ולא
נאמרה הקרבה בשור47,
" כולא ברנה שם והובא בילקוטוירא ר' צ'ט ובד"וו חסר מן מעידאני וכו' " :כולא ברבה
'סם ובילקוט שם קיטע הסגנון :ת כ.ה ברבה שם והעתיק בעל מ"כ מבעל הטורים .ואימא בתנא רבי
אליהו,וכו'פי'] כשמהלכת בהמה דקה מגבהת כרעיה כמו שתי וערב אבל בהמה גסה מגנחתכרעיה
לפי
בהמה דקה משתנה מאכלה בבטנה וע"כ צואתה לכ משונה מבהמה גסה .ולזרית הענין
לצדדיה ולכך
ארמוז עלחולין נ"ט ע"א היה מהלך במדבר ומצא נהמה שפיה גמום ופרסותיה התוכש בודק בנשרה
וערב כידוע שהוא טהורה ואם לאו כידוע שהיא טמאה וכו',היבא בודק אטראבייואיתימא
אם מהלך שתי
ובפי' ר' גרשום .ואילי שזה ההבדל הוא ג"כבין גסה לדקה;
ר' חסדא בכנפי העוקץ ע",ש בפיר'שי
"' כיה ברבה ובילקוט " :בשור לא כתוב אלא הקטיר ובאיל כתוב והקריב והקטיר .והקרבה לאיל מן
השור אגב שיטפא נקטיה והילקוט השמיטו .אלא שמלת הקרבה שם בטעית הקרנן ': :אשם לתא
 ':בד"וו וברבה משובש קצת מילקוט בשינוי
בקרבן נשיאים .בדרו ונילקוט הדברים משובשים:
סגנון:
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שתימנהות
אם מנחה על המחבת קרבנך (שם ב' ה') 44.ואם
מנחת מרחשתקרבנך (שםזי)ייבשתיהןיתן)[הוא] אומר 45והבאת את המנחה
(שםחי) ;".מהבין מחבת למרחשת .שזו תובלל בשמןוזו תעשה בשמן כל
צורכה .ושנו חכמים במשנה .מרחשת עמוקה מעשיהרחשין .מחבת צפה
מעשיהקשים (מנהותפייהמ"ח)47.כאיזהצד .שלאיאמר אדםאלךואעשהדרכים
מכוערין ודברים שאינן ראויים ואביא מנחה על אהבתי שאני אוהב את
המקום ,אמרלוהקב"ה.בנימפני מה לא בללתמעשיךבדבריתורה.שאין
שמן אלאתורה.ואין שמן אלא מעשיםטובים .שנאמרלריחשמניך טובים
(שה"ש א'ב').לריחמעשיך טובים 48:שמן תורק שמך (שם) .שכרינו (שבאתי)
[שבאנה ללמוד תורתך
שפכתה לנו דשבמרךי9:ת4ורה כשמן המורק מכלילכלי
עלכן עלמות אהבוך (שם).
ואיןקולונשמע .לכךנאמרשמןתורק
אפילו אומות העולםמכירין בחכמה בבינה בדיעה בהשכלומניעין לגופה
ן כשהוא טוב (להלן)
של תורתך.היואוהביןיאותן) [אותך] אהבה במורה
ביאהבוך":ן
[לה4ובין כשהוא רע 5הן 1לכך נאמר עלכן עלמות
וש12ר אחר עלכלעימותאהפוך .אמרו חכמים חמשים שנה
נקראעולם .וחנה לא עלתה וגו' וישב ש6עד עולם (ש"אא'כיב) .חמשים
שנה,ולהלןהואאומר .ורצעאדניו אתאזנווכו' (שמות כ"או') .חמשיםשנה.
הלא שמענו ,חמשים שנה שנאמרו בשמואל הנביא נקרא עולם וחמשים
שנה שנאמרו בעבד עברי נקרא עולם.מ נמצא מיום שנברא העולם ועד
עכשיו תשעים וארבעה עולמים ומ' ד' שנים.ע לכך נאמר עלכן עלמות
אהבוך :קרא אדם ולא שנהעדיין בחוץעומד .שנה ולא קראעדיין בחוץ
הואעומד .קרא ושנה ולא שימש חכמים דומה כמי שנעלמו ממנו [דברי]
תורה .שנאמר אחרישובי נחמתיוגו' (-מיה ל"אי"ח) .אבל קרא אדם תורה
נביאיםוכתובים ושנה משנה מדרש הלכות ואגדות ושימש חכמים ,אפילו
מתעליך אפילו נהרג עליך הרי הוא בשמחה לעולם ,לכך נאמר על כן
עלמות אהבוך":

.כיצד.ישבובאדם תורה נזהר
מרחשתעמומהמעשיהרחשיו
,
ה
"
ב
בעצמו שלאיבאלידיעוון וחט .אמר הק בני ברוך אתה ותהיה לך
קורת רוח בעולם ויטמנו דברי תורה בפיך לעולם .אוררי אדם  eleבו
דברי תורה ושמורין בידו ויודע להשיב בהן תשובה במקומה .עליו הוא
 ',דקאי המקראע 5שתיהן כמ"ש אשר יעשה מאלה:

" כמקרא כתוב ואם " :ומה בדוו:
ז' כרעת רחב"ג שם .בילקוט ר' ת"נהיא מקוטע ומשובש " :בד"וו מקוטע ומשעש .בילקוט שם נוסחא
אחרת והזג כיצדיש בו באדם רברי תורה יהא זהיר בעצמו שלא יבא לידי עבירה ולידי דבר מכוער
ן וחטא הקב"הבני למה בללת מעשיך
ייעלה על דעתו ויאמר אלך ואביא מנחה שמא באע"'עי

יא

בשמןואי; שמן אלא תורה ומעשים טחים שנ' לרוח שמניךטוביםא".
ימחבת צפה ומעשיה קשים כיצריש
י עבירה וליד' דבר מכוער ויעלה דבר על דעתו
בו באדם דברי תורה יהא זהיר בעצמו שלא יבאליד
ויאמר אלך ואביא מנחה על אהבתי שאהבתי את המקם איל הקב"הבניבריך אתה תהא לר קורת רוח
בעולם ויטמנו הנרי תורה בפיך לעולם עליו הוא אומר  CtDעמוקים עצה בלב איש ואומר ממעמקים
קראתיךה'.וענין המחבת הואלפנינולהלן אלא ששנה הסגנון וקיטע ועכ"פ נוסחא אחרת5ו, :יבד'י1
חסר זה" :ן בדצו  w31waקצת .ועיי' בתנחימא רישיתרו :י
.עיי' במכילתא שם ובמדרש שמואל
פ"ב וג' ובר"וו משובש :ין נד"וו תשעים עולמים ציד שנים ,והוא שיבוש ,והנה המנין שלפנינו הוא
ארבעה אלפים ושבע מאות וס"דשנים .וזה מסכים עם המניןדלעיל פ"ב שאמרויצאו מהםיותר משבע
"עי" בשה"ש רבה שדרשו  Qwזה דורו של שמד:
סאות שנה .והגה היותר הם מ"רשנים :י
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אומרמים עמוקים עצה בלבאיש (משלי כ'ה') .ואומר ממעמקיםקראתיך ה'
ייעטף (שם ק"ב א')":
(תהלים ק"לא') .תמלךלעניכ
זאת תורת העולה (ייקפאוי ב') ,זאת תורת המנחה (שם שםוי) .וזאת
תורת החטאת (שם י"ח) 1וזאתתוררו האוטמ (שםז'א') .זאתתורתזבח השלמים

(שם י"א)5,י ד13הביןאילךלאילו.וכאילויתירות אות אחדואילו תמירות אות
אחד .ולמהנאמרזאת תורתהעולה.כדיופלאיאמר אדםבעצמו אלדואעשה

דרכיומכוערי ,ודברים (מכועיין) [שאינןראויין] אביא עולה שכולהלאישים
ואעלהלבבימזבח ,מה אםישאליפנים .אלא יעשה מעשיםטובים ותלמוד
תורהויביא מנחה שהיא כמלע או כאימר ויעלה לבבי מזבח .והריני עמו
ברחמים ומקבלו בתשובה .לכך נאמר (זאת) [וזאת] תורת המגהה %:ולמה
נאמר זאת תורת החטאת .כדי שלא יאמר אדם .אלך ואעבור עבירה
ואביא חטאת ואתכפר בה ,ושנוהכמיםבמשנה.האומר .אחטא ואשוב אחטא
בירו לעשות תשובה (יומא פיח מ"מ)* לכך נאמר זאת
ואשוב,אין
החטאת:ה
]
ת
א
ז
ו
[
)
ת
א
ז
(
תורת האשם.כך אמרלהן הקב"ה לישראל.
תורת מסמיקי
יתי לכם ,אין חפצי אלא ברכהומי שאין בו עבירה.
בניי אני הוא שאמר
חזרתי (בו)[בי]בדבריי .אפילו יעשה אדם מאה עבירותזו למעלה ([)11מזי]
ויחזורויעשה תשובה .וישפיל את עצמו לארץ .ויראה את עצמו כאילו
חציוזכאיוחציוחייב .ויראה את עצמוכאילוחייב באשםתלוי בכליום.
הריני עמו ברחמים ומקבלו בתשובה .ונותן לו בנים זכרים של קומה.
ובניםעושי תורהומקיימימצוות .ויטמנודברי (תורתו)[תורתי] בפיו ,שנאמר
וה' חפץ דכאו החלי וגו' (ישעיה ":גי')י כך אמר להן הקב"ה לישראל ,אל
תשימוני כחולה זה שאינו לאמןהחיים ולאמן המתים .אלא ישפיל אדם
עצמוויתחילויאמר .אם תשים אשם נפשוישם) ,כמה שיאמר .יביאפלוני
אשם על נפשו ,בוודאי יראה זרע יאריךימים (שם) :דבר אחר יראה זרע,
בעולם הזה ,ויאריךימים .לעולם הבאת למה נאמריזאת)[יזאת] תוררו
זבח השלמים ,כך אמר להן הקב"ה לישראל .בניי עשו מעשים מובים'5
והביאו שלמים שכולולבעלים .ואין מהם אלאדמים בלבדואיסורים לנבי
המזבח .והריני עמו בשמחה לעולם .לכך נאמר (זאת) [וזאת] תורת זבח
השלמים :כשהיו ישראל במדינה מה נאמרבהן .כה אמר ה' צבאות אלהי
ישראל עלותיכם מפו על זבחיכם (שמיהז' כ"א) .ואומרכי חמד חפצתי ולא
זבח (הושעו' ו'),רכך אמרלו הקב"הלירמיה ,ירמיהלך אמורלהןלישראל.
עד מתי אתם סמניםדברין מכוערים ודברים וכאינןראויין .ואומרים אתם
עלי ,מזיד עורה עם אבותינו ועמנו ובכל דרכינו ,הלוך וקראת אתהדברים
האלה אל כל ממלכות צפונה נאום ה' ואמרת שובה משובה ישראל
' (ירמיהג' י"א)*%
וגו

פליקפירקא.

' לעיל אות מ"ו נ:םחת הילקוט ,' :במקרא כתוב וזאת תורת
י נרוו מקוטע ומשששועיי
המנחה .זאת תורת החטאת .וזאת תרתזבההשלמים .בר,וו מקוטע % :וחשובה יותר וע"כיתיר:י"ו:
' .ופגמה הנהזכ % :יראה שהז'נרים מכוונים כנגד הגתהנתליתנאלז המקראות זכד"זו משעשביותר:
"! נרוו עשו רצוני ומעיט '" :פי' מזיך עשה .שצדקה נפשה משובה ישראל שבהפלגה יתירר
נענשה ,במקרא כתוב האלה צפונה ואמרת .נרו :הדברים משבשים:
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הריהואאומרטובהחכמהמכליקרב(ינוי)[רחומאאחדיאבד
טובה הרבה( 1קהלת ט' י"ח) ,גדול פומטוז וכעשה אלישע עם מלך ישראל
יותר מכל מלהמות שעשהיורםבן אחאבמלךישראל .שנאמר ויאמר מלך
ישראלאלאלישע כראתו אתו האכה אכהאביויאמרלא תכה (מ"ב '1כ"אוכיב).
ואומרויכרה להםכירהגדולהישם שםכ"ג).יאי
ןכירה האמור כאן אלאלרנון
שלום .כאדם האומר לאבירו שלוםעליךמריכירי .לכך נאמרויכרה להם
כרהנדולה .הא למדת שגדולפוסקין שעשה אלישע עם מלך ישראליותר
מכלמלחמות שעשהיורםבןאחאב.לכךנאמר טובה חכמה 1:כיוצאבדבר.
'יתהלים קיטק"מ) .וכי,3ה ראה דוד המלך לשבח את
ראש דברך אמתינו
הקב"ה באמת ,אלאמפני שהיהדן קל וחומר בדעתו ואמר כשם שהקב"ה
קרא את נפשו אלהים אמת אףאניאיני משבחו אלא באמת .וה' אלהים
אמתיירמיהי' י'),יאוסרנשבעהילדוד אמת (תהלים קל"בי"א) .לכךנאמר ראש
דברך אמת 2:כיוצא בדבר אתה אומר .ויבא בד אל דוד ויאמר לו ונו'
(רהי,א כ"אי"א) .באותה שעהדודהמלךאמרבדעתו .אםאומראני .תבוארעב.
יהיו ישראל אומרים .בוטח באוצרותיו לפיכך אמר יבא רעב .ואם אומר
אני .תבאחרב.יהיו ישראלאומרים .מפני שהוא בוטח עלגיבוריולפיכך
אמר תבא חרב .אשאל דבר שהכלשויןבו.ענייםועשיריםנעריםוזקנים,
ל דבר ה'
שנאמר ויאמר דוד אל (נתן) [נד] צרלי מטאיידו),ו4נו' (שם שםי"ג)3:יימ
בישראלמהבקרועדעתמועדונו' (ש"בכייר יישלחידו המלאךירושלים
לשחתהוגו' (שם שםטייז).יישא דוד אתעיניו וירא את מלאך ה' עומדבין
השמיםובין הארץ ידהי"א שםט"ו) ".באותה שעה נשא דוד אתעיניו וראה
אתעונותיהן של ישראלבדודיםיאת) [עד]הרקיע .לכךנאמרוישא דוד את
עיניוונו' .ויפל דוד והזקנים סכמים בשקים ע5פניהם (שם) .באותה שעה
ירד מלאך משמי מרום והרג את נד החוזה ואת ארבעתבניו של דוד ואת
הזקנים אשר היו עםדוד.וכיין שראה דוד חרבו של מלאך המות מאותה
שעהנכנסהבו רתת(ועדיות)[וקרירות] ושובלאהיהבוכח .שנאמרויכסוהו
בבגודים ולא יחם לו ימ"א א' אי)":
ך (תהלים קליט ט"ו) ,ברוך המקום
ו
א
ר
הרי הוא אומר
גולתמיינו עיני
.
ם
י
נ
ב
ל
שהקב"ה
שכשם
ב
א
ברוך הוא שהבטיח את
ונתןביטחונן
יהי

---

ן פרק (ז') ח',
טאירעי

י בטוו ברישא ובסיפא פיסטון ובילקוט מ"ב שםגרילה פסקין וכו' והסיפאקיטע .ובטוו המאמר
מקטע .ויראה שעיקר הגוסהאפיסקוןכי הארסנהררין מ"ר ע"ב אסרה רוח פסקמית לפגי הקב"ה ובז'ג'
שמותישלופיסלוןאיטטוןסיגרון .פיסלוןשפיסקדבריםכלפי מעלה וכו' .ובתנחומאפ'וזאת הברכה אריח
רוח פסקוגית יש לה רשות לדבר לפני הקב"ה וכו' .ופיטקון של אלישע היה שאמר לא תכה .והמשך
הדרושים הםעלהניאני המלךהרריודלעילוכל ת-חשאין בו דעהוכו' .שהאדםרן מעצמוומסכיםיאמחת
הדברים והוא בא בהדריו של המקום ב"ה .אלא שהפסיק בביאור דרשת הקרבנות .וכן אלישע זרור באו
י לפרש כך כלומר שגל הדברים מקוטעיןוחסירין ורחוקין זה מזה כרחוק מזרח
לחדריו של מקום .וטובל
קחי ק"וכרלעי' פ"ר שהיה טפה רן ק"ו
ממערב ' :קל והומרלאו רוקא אלאכל מה שארם
ן
ר
ירש תהלים מזמורי"ז .בטוו משובש קצת:
'י"א ובמדרש שמואל פרא
מר
צמ
מלו
בעצמו ' :בפסיקתארבתיפי
ן
' וכיה גרעוויפל מברבישראל ובמקרא כתשויתן ה' דבר :ונגה בטוו שמקרא כתובבין הארץובין
מאמר זה הזכאכילקוט ש"ב  DPנקיטזע ושם ליתא וקרירותוכן ליתא בטוו.ונענין מיתת
השמים:
גדלא שאתידוגמא .ובמדרש שמואל ובמררש תהלים שם ונברכות סיב ע"נ אסרושאבישיבן צרויה מת
ואולי שנפלחילוף בספרים במעות .וע"ע בפדר"א פלד:

י
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סדראליהו רבה (פיו) פיח

שמוהגדול מבורךלעולםולעולמיעולמיםמנלנלומעבירואינו משמרקינאה
ונקמה [כדי לעשות משפם] עליהם על ישראל בכל מקומות מושבותיהם
ודברי תורה לא ימנע
ים.מ8הם 7.יאכל) [כך] הקב"ה משמר קנאה בלבבוכדי
לעשות משפט ברשע מנין .תדעלךשכן .צא ולמד מפרעה מלךמצרים
וכלישראלכולם( ,שניתקנו)[שנתקנאו]וניתנקמובהןבישראל.והקב"ה (נתנקה)
[נתקנא]ונתנקםבוובכלמחנהו .צאולמד שמיום שנברא העולם ועד אותה
שעה כל אחד ואחד
לו שכרובין טוב לרע .שנאמר גדול העצה
ה
י
מ
ר
יב
ני
תל
יי"ס) .ואומר חלילה לאל מרשעוכו'(איוב ל"די').
ורבהעליליה וגו' (י נו
ואומר אל קנוא ונוקם ה' ונו' (נחום א' ב')":

רכנה עשנית) [נשתנית] מצרים שכל מדינות שנכנסו ישראל
לתוכן .אמרו באותה שעההיו מצרים שולטין ממוף העולם ועדסופו .אמרו
איןלך אומה] שהיא שטופה בעולם בדרכים מכוערין ודברין 12אינןראויין
וחעוודין בכשפים ובזימה [אלא מצרים לבד] .וכל מעשים רעים כולםאינן
אלאבמצרים בלבד ,לפיכך באתהלהן תקלה עלידיהן שלישראל .והקב"ה
מבקש לעשות קורת רוה לשמו הגדול בהם.א משל למלך בשר ודם שהיה
יושב משמר מחנותמלביןשהזעובריולפניה עברלפניו מלךומחנהונלא
היהלהןבליויין
 .ולא עמרעליו .שוב עבר אחר ומחנהו ולאהיה להןכלי
' (ישעיהי"ס א'),
 .ואחר כך עמד עליו ",שנאמר משא מצרים הנה ה'וגו
זיין
ה,
'
ו
ב
ו
'
ו
ג
ו
(שם
.
)
ד
"
י
שם
ם
י
ל
י
ו
א
(שם
ה
ב
ר
ק
ב
יאף לעתיד
שריצען
אך
י"א)י מסך
לבואעתידין כל אומות העולםליכוטלבהן (ליש') [בישראל] .שנאמרוהיה
מעממה [ונו'] (זכייה הב נ'):ת
ביום ההוא אשים אתירושלים אבן

ן לאבאועליהן אלא
עשרמכותהביא הקב"העלמצרים.יכול

מכה שחישבועליהן לעשותבהןלישראל .לפי שכלדרכיו אמתאיןמידה
רעהיוצאתמלפניו .אלאכלמידות טובותיוצאותמלפניו .ובשביל מעשיהן
[ה]מקולקלין שלבני אדםמידה רעה יוצאהעליהן3.ןואילוהן ,דם צפרדע
כינים ערוב דבר שחין ברד ארבה חשך מכת בכורות:
דם* מפץ מה [בא] עליהן .ראו את ישראל שהן טובלין
ממיטותיהן .ואת בנות ישראל שהן טובלותמן הנידה ומן המימה .אחזו
עליהן את המיםכדי שלא יטבלוויבואוזה על (זה) [זהויפרווירבו ,לפיכך
הפך הקב"המימיהם לדם .שנאמר הפך לדםיאוריהם (תהלים ע"ח מ"ד) 1היה
יי
ה בדווו ' :כנב להגיה אושיש למחוק מ5ת שכשם ' :בד"וו משובש :ו' ברווו ומה

נשתנית מצרים שנכנס ישראל בתוכה באותה שעה היו מצריים מלונלכין ואין לך אומה בעולם שהיא
שטופה בדברים ודברים שאינןראויין וכו' ובכל מעשיםרעים אלא מצרים לבד לפיכך נא להם תקלה על
ירם שלישראל .והנה הדברים משובשיםבמקצת.ובילקוטפ' וארא סירם כל המאמר שלפנינווסידר בתחלה
ענינן של עשר מכות 1אח"כ כתב בסוף .ומאי שנא מצרים מכלהמדינותכולם שנכנסו ישראל לתוכה אלא
אמרו באותה שעה היו מצרים ובולטין מסוף העולם ועד סופו אמרואין לך אומה מלוכלכת בעבירות
ובדברים מכוערים פרבריםשאינןראוין ושטופה בכשפים ובזימה וחשורהע 5כ 5מעשיםרעים אלא מצרים
בלבד לפיכך באת להם תקלה לישראל על ידיהם וכו' .וגם אלו הדברים משובשים ועכ"פ מבין שניהם
ערכתי והגהתי המאמר שלפנינו;  11מראין הדברים שהמשל משובש .ובד"וו שוב עבר אחר מחנהו ולא
היה להםכליזיי
; ועמדעליו .וגם זהאינו א5א שיבוש ut~Stn1 .השמיט כולא עד ואף5ע"ל :ינ בדוו
י נד'11לפי שכ 5דבריו של הקב"ה אמתואין טרה בז'
מששששייקוטעתידין אויה ליכשל בישראל' :
אלא מרזת וכו' המקולקלין שלבני האדם וכו':

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח

סרר אליהו רבה (פ"ע) פיח

41

ימים.נתןלומיםהיו דם ,אמר לו ,שתה אתה,
אומרלומצרילישראל.תןל
שתה ישראלהיומים ,אמר לו ,נשתהאני ואתה מכלי אחד .נחלקו .מים
לישראל ודם למצרי.לקיים מה שנאמר .ולמען תספר באזני בנך וגו'[כי
אני ה'].אני נאמן לשלם שכרודין לפורענות":
צפררע'ם* מפני מה באועליהן .אמרו להן לישראל ,צאו והביאו
לנו שקצים ורמשים ונשחוק עמהן כמה שאנו רוצים .לפיכך הביא הקב"ה
עליהןצמרדעיםעד שנשמעקולן מתוךכריסן שלמצריים שהיו אומריםקו
לקו .ולא עוד אלא כשהיו הולכין לבית הכסא היו יוצאין מהן ונושכים
ןלו בושה כיוצאבה .שנאמר ושרץ היאר צפרדעים [וגו']
אותםבנקביוואי
ן
"
:
)
ט
"
כ
ו
'
ו
'
ובכה ובעמךונו (שמות כ"ח
אמרלו פרעה למשה .בכשמים אתה
,
ה
ז
ב
באעלי .קראותינוקותמביתרבןויעשו כיוצא
שנאמרויקרא בם פרעה

לחכמים ולמכשפים וגו' (שם שםי"א) .ומוטה ואהרן עשו את הדם ומכשפין

עשו אתהדם .משה ואהרן עשו צפרדעים ומצריים עשו צפרדעים .מיכן
ואילךאין העולםיכול לבראות פחות מכעדשה":
כתוב אחר אומר ותעל הצפרדע (שם ח' ב') וכתוב אחד אומר
ישרץהיארצפרדעים (שםו'כ"ח).כאיזהצדנתקיימושני כתובין ,רי עקיבא
אומר צפרדע אחתהיתה.והיומצרייםמכין אותה במקל,והיומנשרין ממנה

צפרדעיםעד שנתמלאתהכלארץמצריםצפרדעים .אמרלור'לעזרהמודעי.
מה לך אצל הגדה כלך מדברותיך אצל נבעים ואהילות ,ותעל הצפרדע.
שיש בודיעה ,בשעה שהעופותצמאיםובאים לשתותמיםמןהייאוריםומן
האנמים .קוראאותם .בואו ושתו יו"בא)ל:7:תיראו .עליהן הכתובאומר .עליהם
ן תו' (תהלים קיד
עוף השמיםישכו
ארבע עשרהמיניכינים הביא הקב"ה על המצריים ,ואילוהן.
(ירקובין)[ירקינין],ירקרבין.קפזווין.קפזיזות.כפונין .וכפבדרין.יעליבתים.
יעלי שדות .נמלה אבי עצל .נמלה אבי כנים .עכשים .וכיבי דהכיכיי
ביוקי,בילי":
כניםמפני מהבאועליהן שמו את ישראל מכבדי בתיםמכבדי
שדות מכבדי דרכים מכבדי רחובות ,האיש מכבד בית האשה והאשה

,ו במקרא כשב:יהפך .בררי מ"מ נאעליהן דם :כ':שהי :המצרים אמרים להם ?ישראל תג:לי
מיםית'
ן:מסיים שם מתל בעצים :באבנים אלא מלמר שאפי'עי"ז שלהן הי;
: .בילק:טקיטע:שינה הסגנ
פ:לטין ומוציאין רם שנ' אומרלגץאבי אחה .ואולי היא מהוספות הילקיט ממקום אחר .ו?יי' ביטמוה
רנה פיטובנסמן שסג " בר"וו צפרה?וכו'קולו מחוךכריסווכו'היויוצאיןונושכין אוחםבנקביןואין
לך בושה גרולה ?תרטוו .ובילקוט בהוךכריסן של מצרים שהיו ?ושין קוקו והוא קול הצפרר?יס) וא'
בשינוי סגנון קצת:
א בילקוט ה'טמיטזה .ו?" :בשמות רבה פ" :1זנ הא דר"? בסנהדריןס.ז ?'ב
ו?יי' בשמות רבה פ"י ובילקוט השמיט הפלוגתא יה?היק הרבה מעי צפרר?ים הביא?ליחן הקב"ה שנ'
ותעל הספרר? צפור שיש ב :דעה נשעה שהיו הענפות :כ ':ואל תירא ,והשאר השמיט ', :בד':,
ירוקנין ירקנותקאיין קפאית כפפין :נפבדריןיעלו נחיםיעל :שדת נמלה אבי עצל אםכניםעכש.ן
וכיבי דחכיכי בינקיבילי .ובילקוט  D~3Dהדברים :סרר תחלה כניםמ.מ הביאגי' :אח"כ כתגי"דמיני
כנים הביא עליהם הקטנה שבהן כביצה של הרנג:לת :הגדלה שבהן כגיצה של אפז: .השמת השסיט.
י טקור~ .וגסנהדרין ~בשטת רבה שם אמר :שהם פתת מכשע:רה שאין השדיכול
ומה שהוסיף נעלמל
לברכת.ואולי אמר:כןעל מה שבטבע פחות מכשע:רה ואל :הי"ד נשתנו מטגעםעפ.י נם :מין כתג
בעלזקוקין רנורא:

זי
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מכבדתביתהאיש.לפיכך הפך הקב"ה את עפר מצרים לכנים ,שנאמרויט
אהרן [וכו'] (שם ח' י"ג) 1עד שלאימינו) ] LINSDישראל עפר שיכברו":
ערוב.מפני מה באעליהן
 .אמרולהן לישראל ,צאו והביאו לנו
זאבים ואריות והכניסו לבית מלחמתינו ונעשה בהם קינינאות כמה שאנו
רוצים.כדישיהו במדברותהחיצונים ולאיכנסובתוהבתיהןויבואוזה על
יזה)[וי].ייפרווירבו .לפיכך הביא הקב"ה [עליהם] כלחיות רעות שבעולם
עד שאמרו ,חטאנו .שנאמרויעש ה'כןויבא ערוב כבד וגו' ויקרא פרעה
1ונו'] (שם כ' וכ"א)19:
)
ר
ב
ד
י
[דבר].מפני מה בא עליהן
 .ש את ישראלרועימומין
מישיהו במדברות יהחיצין)
.
רועי חמוריםרועינמליםרועי בקררו צאן
ןעי(יבואו) [וכידביואו] זה על הה)ןזי]ייפרר
(החיצונים] .ושלא יכנסו לתוךבתיה
וירבו .לפיכך [הביא] הקב"ה (הביא)עליהןדבר .והרג [את] כל מה שירעו
ואת)ישראל .שנאמר הנהיד ה'הויה תו' (שם ט' נ')י עד שלא מצאו ישראל
בהמה שירעו":
שחין.מפני מה באעליהן .שמוישראל להחם [להם] אתהחמין
ולהצנין להן אתהצונין .לפיכך הביא הקב"העליהןשחין ,כדי שלא ינעו
במים בין חמין ובין צונין .שנאמר ויקחו את פיח הכבשן ונו' (שםי').
ומההיו ישראלעושין באותה שעה .הולכים ונרחצין במים ונכנםין לתוך
בתיהן בשמחה":
ברר.מפני מה באעליהן .שמו אתישראלנוטעי גנותופרדימות
וכלמיני אילנותכולן .וכיהו במדברותהחיצונין .ושלאיכנסו לתוךבתיהן
ויבואוזה על (זה) [זך]דיברווירבו.לפיכך הביא הקב"ה ברד (שיכר) [ושיבר]
ך הברד [וגו] .רק בארץ בושן [ונו']
כל נטעים שנטעו ישראל .שנאמרוי
(שם כיהוב"ו) .רברוההואחונהעליונמלל[ .ומנאמריהרגבברדנפנם ושקמוחם
ומקניהם לרשפים (תהלים ע"ה מ.ז)23:
בחנמל]וימגר לברד בעירם
ארבה.מפני מה באעליהן .שמו אתישראלזורעיחטיםושעורין
וכלמיני קטניות בולן שיהו במדברות החיצונות ולא יכנסו לתוך בתיהן
ויבואוזה על (זה) [זו]ויפרווירבו .לפיכך הביא הקב"ה ארבה ואכל כל מה
' ט"ו)24:
כל הארץ ונו' (שםי
שזרעוישראל .שנאמר ויכם את
ה,
י'r
ל?
ן .ברוך המקום ברוך הוא שאין לפניו
חשך.מפני מה באע
היו בישראל .באותה שעה היה חשך למצרים ואור
משואפנים.

פושעיי

1י בררוקיטעהסגנון והוא משובש קצת .בילקוט מכבדי תוצות ורחובות (ומכחדי שדות השסיט).
לפיכך הפך הקב"ה עפרם לכנים עד ש5א מצאווכו' 1?'Dyl .הגהתי" :נ בילקוט קיטע ושינה קצתועיי'
בשמוח רבהפי"א 1~ :גד"וו דבר מ"מהביאעליהן ששמו וכו'וקיטעהסגנון .שילקוט דבר מ"מ גאעליהן
ששמו וכו' והשאר בקיטועועיי' בשמות רנה פי"א :י' בדדו שחין מ"מ ששמו גו'ו5הצין 5הן צונן
וכו' ובילקוט ששמו את ישראל שמשים להחם 5הם את הצוננים ולצגן להן את החמין לפיכך הביאעליהן
שהין ש5א ירחצו בין בחמין ונין ~ *ra'y1השארקיטע.זעיי' בששת רבה שם: :י נילקןט קיטע
וקיצר .וברגו  1awrאת ישראל וכו' לתוךבתיהן ויפרווירבו וכו' רק בארץ גושן מקום שהיה הוגהגיצן
שנ' ויכגור לדבר בעירם ומקניהם לרשפים וכולא שיבוש .שהוא דורש מלת בחנמ .5וכולא בשמות רבה
פי"ב ושם דרשו בחנמ 5בא נח מ 5ובמדרש תהלים ע"ח בא חן מל .והיא מה שאמרו כאן דבר שהוא
שלאיכנסובבתיהםויפרו וירבו וכו'
חונהעליו נמלל :ינ בד"וו ששמו וכו' חטים וכלמיני קטניות כדי
ובילקוט ושעורים ופזל ועדשים ונשארקיטעיותרועיי' בשמות רבהפי'ג:

יה
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לישראל .כדי לקבור פושעים שבישראל .כדי שלאיהו מצריים אומרים,
בשםשהיתהבנומנפהכךהיתה מנפהבהן .שנאמר לא ראואיש אתאחיו
[וגו']

(שם כ"ג)25:

בכוריהן למהמתו.לפי(שהיואומרים) [שהואאומר],ויאמרבילדכן
' (שמות א' ט"ו)
וגו
ז עיצה טובהשנזרועלינו~.אילואמרו ,אם בתהיא והמתן
אותה ואםבן הו
יאוחי .כבר נתמעטו ישראל באותה שעה .דרכו של איש
שישא עשר נשיםויהיו לו בניםנימולין .ואין דרכה של אשה שתינשא
אפילוישני)[לותני]בני אדמע ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרימ
(שםי"ז) .ראה את הדברכאילו נעוטהי מיכן אמרו .אומות העולם נתפסין
על המחשבה (סי) [כמו] שנעשה .אבל ישראלאין נתפסין עד שיעשה
מעשה על ידיהן15:
ומטני מהטבעו ובנהר)[בניס]* לפי שהוא אומרויצו פרעה לכל
ן צויה אלא כרוז .שנאמר ויצו משה ויעבירו קול
י
עמו לאמוגרו'ישם מ"ב)יא
,
ה
ו
י
צ
,
)
'
ו
)
ן
י
א
י
(
]
ר
מ
א
נ
ך
[
ר
מ
א
נ
במחנה
מה
(שמות ל"ו
כאן ציוה
להלן
אותה ציוה כרוז אף ציוה האמורה כן כרוז 19:כל הבן הילוד היאורה
תשליכוהו (שם א' כ"ב)י ואףזו גזרו עצה טובהעלינו,אילו אמרו כל הבת
היאורה תשליכוה כל הבןתהיון כבר נתמעטושונאיהן של ישראל באותה
שעה .דרכו שלאיששישא עשרנשיםואין דרכה של אשה שתינשאאפילו
לשניבני אד 30:0ומה היו עושים בני מצרים הרשעים .הולכין
ה
זדת
מי
קולה של אשה שצועקת בל
בעיירותיהן שלישראל .וכיון
יי
,
רי
חיכ
ושל
ינוטלין בניהן של ישראל ומ
,
עיו
מן
אי
()1הולכין ואומרים לאבותיהן שושבו
אותם בנהר .על אותה שעה אמרו .אחזו לנו שועלים (שה"ש ב' ט"ו) .אילו
המצריים הרשעים[ .שועלים] קטנים ) *lDWאילו בני המצריים .וכרמינו
ןמשולין בכרם .שנאמרכי כרם ה' צבאות
סמדר(שם).אילךביתישראליכה
בית ישראל (ישעיה ה' ז') ,ר' אליעזר הנהול אומר ,כרמו ו2ל הקב"ה בית
ישראל אלתציץבו .ואם הצצת בו אל תרד לתוכו ,ואם ירדת לתוכו אל

תהנהממנו .ואםנהניתממנואל תאכלמפירותיו ,ואם הצצת וירדתונהניתה
ואכלתה מפירותיו סופו של אותו [איש] ליברתמן העולם:ע
באותה שעה אמר הקב"ה למלאכי השרת .לאותה שעה יצרתי
אתכם .רדו מלפני וראובנייחביביי בני אברהם יצחק ויעקב שמשליכין
אותן בנהר .ירדו מלפניו מבוהלין ועמדין במים עד ארכובותיהן ומקבלין
בני ישראל ומניחין אותן כלפימלעין .והקב"ה מוציא דדים מן הם5עים
ןאותן .שנאמרויניקהו דבש מסלעובו' (דברים ליבי"ג31:,
ומניקי
' 1נד"1 11א1רלישראלכדי שלאיאמרומצריים כשםשהיתהבנו מגפהוכו' .והשארקיטע .ובילקים
כרי לקבור פושעיהם של ישראל והשארקיטע .ועיי' נשמות רבה פייר ובמכילתא ריש בשלח ובמ"ע שם
משובש ושם ג' והיו בנים מרובים .ובילקוט ואף ז:
אות כ"ז' :י חסר בדנו ובילקוט איתא :יי
לרנ
וימהן ואין דרכה של אשה להנשא אפי'לשני נניא
"ת
ברו
גזירה טובה אם אמרו וכו' עשר נשים לפרות ו
כאחתוכל השארקיטע .ויראה שנשתבשמדלהלן .ובשמות רבה פ"א איל הקב"ה רשעמישנתן העצה הזאה
טפש הוא היה לך להרוג את הנקבות וכו' 1' :גד"וו מקוטע ומשובש ', :בד"וו משובש .ובילקוט
קיטע '" :ברעו  W31WDוהילקוט קיטעועיי'לעיל אות כ' :1י :בד"וו מקוטע ומעונש .נילקוט מבאי
היה ר"א הגרץ אומרוכו' !! :בד" 11ומניחן ע%פי הפקעים .ובילקוט ומניחים אשם עלגבי הסלעים.
ועיי' בפרר'א פמ"ב ונאדר"נ פלג ובסוטהי.
א :a~v
.
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גזירהשנייה שנזרפרעה .אמר כל שאינו משלים את מתכונת
הלבניםיהיובוניןאותןבביניין תחתהשורין שללבינים .והקב"ה משמיע
קולו בתוך מצרים על נפשות של ישראל שיוצאותמביניי! לבינים כצפור
שנודדתמןקינה .שנאמר נפשנו כצפור נמלטה וגו' עזרנו מעם ה' עושה
(תהלים קב-דז' וח')33:
שמים וארץ
בדעתו של ההשה שיעלהגילום הנהרויאבד אתמצרים כולו,י3
ברוךהמקום ברוך הואשאיןלפניומשויפנים .פושעיםהיו ישראל באותה
שעה ואמרו .בבריחה אנו בורחים כדרך שבני אדם בורחין ,ואין בו כח
להציל.ע מיד אמר לו הקב"ה למשה .דבר אל בני ישראל וישובו ונו'
(שמותיייד בי) ,חירות מצד אחד ומצרים מצד אחד ()1מגדול מצד אחד [ו]בעל
צפון מצד אחד [ו]ישראל באמצע .אראה אותן אםישבי כחלהציל אםלאו.
שנאמר ופרעה הקריב וישאובני ישראל וגו' (שם שם יי) :הא למדת שאין
הקב"ה נעתרלגדוליםעדשיתפללוקטנים תחלה .שכן אמר הקב"ה למשה.
מה תצעק אל (שם ט"ו) :ומה היתה מחשבה של מצריים בדעתן .אמרו.
ןיונשיגאותן .ונתנאהעליהן ונתעלהעליהןונשליך אותן בים,
נרדוףאחריה
על אותה שעה הואאומר .אזישיר משה.עזי וזמרתיה ,ה' איש מלחמה.
י כמונה באלים ה' (שם ט"ו א' ב' ג' וי"א):
מ
כ'ך2בא 12דבך אתה ארסך אל סנחריב מלך אשור .שנתקנא
ונתנקםבהןבישראל ,והקב"הנתקנאונתנקם בוובמחנהו .בקינאה ובנקמה
בעלילה ובנאוה.בקינאה .שנאמר אל קנוא ונוקם ונו' (נחום א' ב') ,ובנקמה,
שנאמר אל נקמות ה' (תהלים ציר א') ,בעלילה ,שנאמר גדול העצה ורב
י נאה נאה ושמות ט"ו ב'):
העליליה(.ימיה ליבי"ס) .בנאוהמנין .אשירה לה'כ
ומה היא מחשבה שהיתה בדעתו של מנחריב הרשע ,אמר להן לחיילות
שלו .צאו כולכם והביאולי כל אחד ואחד מלא כףידו מעפר ירושלים.
ונעקר שמהמן העולם .שנאמר ממך (יוצא)[יצאלו חשבובו'ישים א'י"א).וכי
על הקב"היועצין .אלא ללמדך שכל היועץ רעה על ישראל כיועץ כלפי
מעלה .לכך נאמר ממך יצאונו' .והקב"הבוחן לבותוכליותהיה אומרלו.
שוטהשבעולם.בנייאני מאבדמן העולם.עמיאני מאבד.צאניאנימאבד.
נחלתיאני מאבד .שנאמר מה תחשבון אל ה'וגו' (שם שם ט') לכך נאמר אל
קנוא ונוקם ה':
ברוךהמקוםברוךהוא שניפרעמשונאיהן של ישראל .שכשם
שהיתה בדעתו של מנחריב הרשע לעקר את שם שונאיהן של ישראל מן
העולם .כך היתה בדעתו של הקב"ה .ועקר את מנחריב הרשע ואת מחנהו
מן העולם ,שנאמר-ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ובו'ימ"בי"ס ליה) :למה
נדמה העולםבידו שלמנחריב .לארם שמצאקן שלביצים .1ו]של אפרוחים
וכולן באולידו .שנאמר ותמצאכקןידילחיל העמים ובו' (.שעיהו'י"ר).ואין
כל בריה יכולהלהיטיב (לפני)[פני] .לאיהיה נודד ונו' (שם) :יכמה היתה

--- -

מ במקרא כשב  ctraה': .פי'גזירה שנייה בענין העבדה: .בששת פ-ה אמר :במנין הגזירות
שהיא גוירה רביעית !' :מדה כנגד מדה;' :כנישל הוא אינ :ישל להצילן אם לא יברח; ,אמר
ליאיר איש שלום כשנעיין במקומית שרמותי עליהם נמצא שנשתמש בעל מסדר שתת רנה בסדר
אליה; רבהאעפ.י שלא הזכיר; ;כן נמצא גתנח;מא פ' וארא קצת משתן הדרושים:
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מחנהו של מנחריב .אמרו חכמים מך מחנהו מאתים וששים ריבוא אלף
וחמשת אלף חסר חד 3",הראשונים (בבהו) [בשחו] .והשניים בקומה,
והאמצעיים עד מתניים .והאחרונים ביקשו מים ולא מצאו .שנאמר אני
קרתי ושתיתי מים וגו' ימ"ב י"ס כ"ר) 37:למה אמר הכתוב מאה ושמונים
וחמשה אלף יישעיה ל"ז ל"ו) אילו נטרים (נערים) [יבנידימ] וגיבורים וכהיו
עימו5.ך ואינוצריך לומרלחיילותשלו .וכולן מתובליל אחד בשעה אחת
ברגע אחד ,ולא נשתיירו מהם אלא חמשה בני אדם ,סנחריב ושני בניו
נבוכדנצרונבוזראדן 39 .ומתוך חמשה נהרגהוא .שנאמרויהי הוא משתחוה
בית נמרךאלהיוונו'ימ"בי"סל" .),ועליהם הוא אומר ,ועוד מעטואין רשע
[ובו'] (תהלים ל"זי' .,ואומר ראיתי רשע עריק וכו' (שם שם ל.ה)י זממ רשע
לצדיקישם י"ב) ומה הוא אומר.אדני יבוהק לוישםי"ג):
ישומר אדם דברים בלבו שלא יעשה שותפות עם הכוי .ולא
יכרת עמוברית .שכן מצאנו באברהםאבינו שעשה שותפות .ומוף דברים
ובקר וגו' יבראשית כ"א כ"ז)4":
שעשו עמו ברית .שנאמר ויקח אברהם צאן
אברהם כרת ברית עם אבימלך .נתקבצו (לפניו) מלאכי שרת אמרולפניו.
רבון כל העולמים .אדםיחיד שבחרתה (בר) [לך] משבעים לשונות כרת
בריתעםאומותהעולם .אמרלהן.בןיחידנתתי  15למאה שנה ואמרתילו.
יקרא לך זרעישם שם י"כ) ,אומר לו להעלהולעולה .אם יעלהוהריניאדע.
ואםלאויפה אתם אומרים ,שנאמרויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה
את אברהםוגו' (שם כיב א') ,מאחר שכרתברית עםאבימלך והאלהים נמה.
ויאמר קח נא
אתתבהנ7ך4וגו'ישםב') .וישלח אברהם אתידוובו'ישםי') 4~.אף
עלפיכן לא הי
שעינו את ישראל ולחצו אותם יותר משלש מאות
'! במלכים ב'י"ס כתובויצא מלאך ה'זיך במחנה אשור מאה שמונח וחמשהאלף.וברהי"בליב
כחוב וישלח ה' מלאך ויכחד כל גבורחיל ונגיר ושר במחנה מלך אשור .נמצא שאלו קפ"ה אלףהיו
שרים נגידים וגבורים .ושנינו במכילתא דשירתא פ.ב אמרו הגדול שבהם היה ממונה על קפ'ה אלף
והקטון שבהםאין פחות מב'אגפים .ובסדר  DSlyרבה פכ"ג שנצו קפ"ה .אלף וכזלם מלכים קשורי כתרים
בראשיהם .ובסנהדרין ציה ע"במייפיברייתא התנא בה פך מחנהו מאתים וששים רבוא אלפים חסרהד.
ובעי שם אביי חסר הר רבוא או אלפא או מאה או הד .ואישאר בתיקו .ועיי' בדקדוקי כופרים דמלת
אלפים טסת.לכןבדבריאביי חסר חד רבוא טעות ולל חסר חד אלף או הד מאה או חר .ויראה ששיבוש
נפל בגמרא וצ"ל כמו שהוא לפנינו ריס רבוא אלף וחמשת אלפים חסר הד .וב' מלות אלף וחמשת
חסרים .ובילקוט ישעיה ר' רע"ט משובשיותר .ובד"וו ריס רבוא חסר אלף והמשת אלפים הסר הד* ואם
תהיה הנוסחא גנונה צריך למחוק ברבריאביי חפר הד אלפא ולהגיהבעיאביי חסר מאה או חסר חר.
ואין הדברים רחוקים :י! ג'ז ברייתא שם בגמרא ובבא והאמצעיים ער מתנים ליתא שם .ומסתברא
לגורסה דאיך יחסרו מהקומה עד שלא ימצאו כלל :ו' וכיה נדנו !" :בגמרא איתאמרא משמיה
יקראי )" :בילקוט וירא ר' ציה בקיטוע ובד"1 11ס1ף
דר'יוחנן ואמרי שם נבוזראדן גמראועלאינךמיית
דברים שכרת עמו ברית .ולנוטהא שלפניג 1שעשו פלשתים עמו ברית :וי בדרו וכשכרת עמו ברית
נתקבצו מה.שלפני הקב"ה וכו' ואה"ב הוא משובש .ובילקוט בשינוי סגנון קצת " :בכתיי כאן מקום
פנוי מורה על חסרון מלה או ב'מלות .ולהלן מלות אלא לשתים כלבראין להם שהר .ובד"וו אעפ"י
שלא היתהעינו את ישראלוכו' .ומלת אלא לשתים בעברליתנייהו שם .וגם זהאין לו שחריבילקוט
שינה כל המגנוןוגרים .מכאן אמרואין לך אומה בעולם שנשתעבדו בהן בישראליותר ממנה בשכר ברית
ש להגיה אעפי"כ לא היתה לחובתו שעיה וא'
שכרת אברהם את אבימלך מלך פלשתים בלבד .ואוליי
משלש מאות שנה נשכר וכו' עם אויה .מכאן אמרואיןלך אמה נעולם שנשתעבדו בהן בישראל יותר
ממנה בשכרברית שכרת אברהם אף עלפי שלא היתה בריתו אלא עם מלך פלשתים בלבר .וקצה
מהמאמר בד"וו בערבובובקיטוע וקצתובילקוטבקיטועובשינוי:
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שנה .בשכר שכרתברית עם אומות העולם אלא לשתים בלבד,מיכן אמרו
כל העושה שותפות עםהנויכאילו עובד עבודה זרה וכורתעמוברית .ואם
תלמיד חכם[הוא] .מזלזל אתתורתוומחלל שמו שלאביו [שבשמים] ,ומבזבז
אתממונוומ
וגס4ר אתבניו[ומפיל אותם 1.בחרב ,ומגלה אותם מארצםומוכרן
לעבודה זרה:

מליקפירקא.

ףשמורארם רבבםבלבבו שלאיאכלעםהגוי על השלחן .שכך
1מצינו] בחזקיה מלך יהודה שאכל עם הנוי על השלחן וסוף נענש עליו
 .תדע לך שכן .כשבא מנחריב מלך אשורוהקיף את
עונש בדול !.מנין
ירושלים עמדחזקיה בתפילהלמני הקב"ה .שנאמר ויתפלל חזקיה אל ה'
ויאמר וגו' (ישעיה ל"ז ט"ו) .נראה כאדם וכהוא מדבר עם תבירו .נחה רוח
אלהים ובא על ישעיה בן אמוץ הנביא ,אמר לו ,אדם שמדבר לפנימי
שגדול ממנו בשר ודם מרתיע נופו ונזדעזעיןאיבריו .המדבר לפני מלך
!מלכי 1המלכים ברוך הוא על אחת כמה וכמה שידבר באימה וביראה
וברתת ובזיע ,לפיכך חלה חזקיה חולי גדול .שנאמר בימים ההם חלה
חזקיהו למותוגו'ישם ליח א')י מת אתה ישם) ,בעולם הזה ,ולא תחיהישם).
לעולם הבא .וכלכה למה .כדי שישא אשהויהיו לו בנים .וחזקיהו ידע
בדעתו שלא ימות ,לפיכךנתן [דעתו] לשפוך רחמים ולבקש תחנוניםלפני
הקב"ה 2:ולמדו ממנו חכמים ארבעה דברים .שלא יעמוד אדם בבקעה
להתפלל כדרך שאומות העולם  ,[atelvIולא יעמוד ברבים ויתפלל מפני
דעת הבריות .לאיעמוד אדםבין הנשים ויתפללמפני דעתנשים .ויקדש
אדם אתמתניהו ארבע אמותלצפון ארבע אמות לדרום ארבע אמות למזרח
ארבע אמות למערב .ואם היה בתוך הבית נקדש כולו אפילו מאה אמה.
שנאמר כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא וגו' ידברימ ר' מ.ד):ג ילמדו חכמים
שיעמוד אדם בצד העץ ויתפלל בצד האבן-ויתפלל .שנאמר ויסב חזקיהו
י ,עפל להלן כפיח 1"tDD1עיי"ש .בר"וו חסר עד מזלזל את תורתו וכו' ושוכרן לעבודתאלילים.
ובילקוט ג' מכאן אמרו וכו' עם הגוי  qleשהוא כורת עמו ברית ואס ת,ה הוא מזלזל בתורתו ומזלזל שם
אביו ומאלמן את אשתו ומייחם את כניו ואינו ממלא אתימיו וקושר שם רע לו ולבניו ולבני בניו עד
סוף כל הרור1ת:
ן פרק (ח') ט',
מאירעי

כיה בד"וו :י בד"וו בשיבוש קצת .וגינו בחזקיה אמרו הטה ה' אזנך ישמע פקח ה'עיניך
וראה ושמע וגו' ולא בא בתחנונים ובודוי חטא ,כאילו לא חטאו ישראלוראיין שיעשה להםנס .ועיי'
כרכות ר' ע"ב שתלו לו בזכות אחרים .ובענין מחלהו ג"כ שם ע"א באריכות דברים .וראיה שלא נשא
אשה עד שקם מחליוהוא .שהרי בן כיה מלך וזמן מלכוהו היה כ"ט שנה .ובארבע עשרה שנה למלכותו
עלהעליו סנחריב .והיה א"כבן ל"ט שנה .ובאותה שנה נהלה ונתוספולו ט"ו שנה .ומנשה בנו כשמלך
היהבןי"ב שנה .נמצא שהוליד את מנשה באותן ט"ו שנה שנתוספו לו ! :ברייתא זו אינה בגמרא
אבל מצינו בענין בקעה אר"כ הציףעלי מאן דמצלי בבקתא ברכות ל"ד ע"גועיי"ש בתו' .ולא יעמוד
ברבים .בד"וו ברשות הרבים .בברכותג' ע"א היה לך להתפלל נדרךואיל מתייראהייתי שמאיפסיקוני
עוברי דרכים,בין הנשים .שם כיר ע"א מנו טפח שוק קול ושער באשה ערוה .ויקדש את מחנהו ד"א.
שם ב"ב ע"ב במשנה וכמהירהיקוכו'ד'אמות .ובית השוב כד' אמות .שם כיה ע"ב כוליה ביתכד.אדמי:
!
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פניווכו' וישעיה ליח ב') 4:החנון והרחום ומלא רחמים רבים וחפתיו דובבות
מישרים שפתיו נאות בחכמה בבינה בדיעה בהשכל שמעתפילתו מיד,
שנאמרויהיישעיהולאיצאלחצר[וגו']הנני רופאלךביום השלישי תעלה
בית ה' (ט"ב כ' ר' וה') ":ויאמר חזקיהו מה אות ונו' ,ויאמר ישעיהו זה לך
האותכי יעשה ה'תו'.ויאמריחזקיהונקל לצל לנטות [וגו'],ויקראישעיהו
ונו' ישם ח' עד י"א) 6.מאותה שעה נתעותו כל אומות העולם הן וחכמיהן
וכשפיהן .אמרו,אין אדם מכיר בדבר זה אלאבביתדין הגדולבלבד .מיד
כתבממריםומנחהוישלח אלחזקיהו ,שנאמר בעת ההיא שלח מראדךונו'
וישמח עליהם חזקיהו ונו' (ישעיה ל,ט א' וב')3 :חה רוח אלהים על ישעיה
אמרלו .מה אמרו האנשים האלהומאין באו[וגו'] .ויאמר מה ראו בביתך
ויאמר כל אשרבביתי ונו'ישם ג' ור') 7,וכי דברים הללוביקוץ הימנו ,אלא
אמרלו .מהבלית סוד ה' לאומותהעולם .והיו אומות העולם אומרים ,וכי
מהשינה הקב"ה בחזקיהומאביוומאביאביו .ששינולו מעשהשמיםוארץ:
וישאומרים .לא נהגחזקיהו כבודבאביו שבשמים 8,לפיכך אמר לו ,הנה
ימים באים נאם ה' ונשא כל אשרבביתךונו' (מ"ב מ' י"ז) 9:מיכן אמרו .לא
אותו מהן,א
יתנאה אדם בדברי תורה (ויתגאה)[ייתנרה]עליהן ,שמא
יו
יביקש לעוקרו
ון
עה
שכךמצינובפלוני שניתנאה בדברי תורה והיתגרה עלי
קר
מןהעולם .אלא (יהא) אלהים שבשמיםיודע שבשכר חט מה אותכיירפא
ה'לי ישם שם ח') .שינו לו מעשי שמים .ובשכר ששינו לו מעשה שמים
נבהה דעתועליו .ובשכר שנבהה דעתועליו אכל עם הנוי על השולחן,.י
ובשכר שאכלעםהנויעל השולחן הראה לוארוןוגילה להן מודהעליונים.
ובשכר שהראה לוארוןובילהלהן סודהעל~י13ם 3תמלו מנשהבנו:
יאיש אחדמןהרמתיםונו' (ש"אא'א').
ביוצאבדבראתהאומר.ייה
היה אלקנה עולה ארבעה פעמים בשנה .שלשהמן התורה ואחת שקיבל
עליו ,שנאמרועלה האיש ההוא מעירומימיםימימהונו' (שם שםג') .אלקנה
הוא עלה ואשתוובניו ובנותיו ואחיוואחיותי
וו)וכל קרוביו עמו וכל בני
ד
מ
ביתוהיה מעלה את הכל עמו ,אמר ,שלא (ל [ילמדוו דרך עבודה זרה
מןהכנעניםומן הפושעים ויעשו דבר שלא כתורה:ח דבר אחר למה מעלה
 1בברכותכ"זע"ב בצד עמוד זה התפהרייבריי וכו'כי אחא עולא אמר בצד תמרההוה.וילפי
לכולא מקרא דאל הקיר בברכות ה' ע"ב שלא יהא דבר חוצץבינו ובין הקיר ,וצד העץ וצד האבן כקיר
דמי , :וכ"ח בר"וו ובמקרא כתוב העירוקרי הצר :ן וכ"ה נטוו ובמקרא ויאמר חזקיה אלישעיהו
מה אותוגו' זה לך האות מאת ה' כי יעשה וגו' ' :גד.וו הדברים משובשים .ובמקרא כתוב ומאין
יבואו .ויאמר חזקיה את כל אשרבביתי ' :בד"וו קטוע וחסר " :נאם ה' ליתא במקרא" :ו כ"ג
להגיה.ובילקוטמלכים שם הובא קטיעהזו ונרשםעליהבגליון שו"ט בטעות .והכי איתאלה .מכאן אמרו
לאיהנה אדםמדברי תורה שמאעוקרין אותו שכן מצינו בחזקיה שנתגאה ובקש לעקרו מן העולם ובשכר
שאכף apהנכרי והראהלו ארוןוגילהלו סודעליונים נתנולו מנשה בנו; ה בר"וו שכן מצינו בחזקיה
שהתגאה בתורה וכו' ובקש לעוקרומן העולם אלא אלהים שבשמים יורע שבשכר מה אות וכו' מעשה
שמים וכששינו לו מעשה שמים גבה דעתועליו אכל עם אויה ונשכר שאכל עם אוש והראהלו ארון
וכו' .והוא עכ"פ משובש קצת .ובסנהדרין קיר ע"א תני 5ה ברייתא אמר ר' שמעון בן אלעזר בשביל
הטובגעיניךעשיתי מהאות .גשניל מה אות נכרים אכלוע 5שולתנו .נשגיל שנכרים אכלועלש5,חנ,
גרם גלותלבניומסייע ליה לחזקיה דאמר הזקיה כל המזמן עכרם מוךביתו ומשמש עליו גורם גלות
י בדרו קטוע ומשובש:
לבניווכו'.וע"ע בפדר"א פנ'ב .י
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אתהכלעמו ,כשהיועוליןבדרךולניןברחובה שלעיר ,מתקבצים האנשים
לבד והנשיםלבד .שכן האיש מדבר עםהאיש .אשה עם האשה .גדול עם
נדול .קטון עם קמון ".והיתה המדינה מרגשת (היו)[יהיה שואלין להן
(לאים ת"ל)[להיכן תלכו ,ואומרים] אל בית האלהים שבשילה שמשם תצא
תורה ומשםמצוות ".ואתם למה לא תבואו עמנו ונלך ביחד ,מידעיניהם
 .עוד לשנה הבאה
משנרותדמעות .אמרו להן נעלהעמכן .אמרולהןהין
חמשה בתים .לשנה אחרת עשרה בתים .לשנה אחרת הרגישה כולה
לעלות .והיועוליןהימינה כששיםבתים .ובדרךשהיהעולה שנהזו לשנה
אחרתאינו עולה אלא בדרך אחרת ".אלקנה הכריע את ישראל לכף זכות
וחינך אותם במצות ,וזכורבים עלידו ,הקב"הבוחן לבותוכליות אמרלו.
אלקנה את הכרעתה את ישראל לכף זכות וחינכתםבמצוות.וזכו רבים על
.אניאוציאממךבןשיכריע את ישראל לכף זכותויחנך אותם במצוות
ידיך
ויזכה רבים עלידיו":
הא למרתה שבשבר אלקנה שמואל .ובשכר חזקיה מנשה .מיכן
אמרו ,כל האוכל עםהנוי על השולחן עובד עבודה זרה ואוכלזבחי מתים.
את ממונו
אם תלמיד חכם [הוא] מזלזל תו
בחרברתוומנולמהחלאלותםשםמאארבציםו:יו:מבזבי
ומומר אתבניוומפיל אותם
סליק פירקא,

ררבררה אשהנביאהרטר
י מה סיבה של דבורה
ו (שופטים ד'ד').
כ
י
שהיא שפמה את ישראל ומתנבאתעליהם .הלא פנחס בן אלעזר עומד.
מעידאניעלי את השמים ואת הארץ ,ביןגויובין ישראלבין אישובין
אשהבין עבדבין שפחה הכללפי מעשה שעושה כך רוח הקודש שורה
עליו.אמרו .בעלה של דבורה עם הארץהיה .אמרהלו אשתו .בוא ועשה
פתילותוהולךלבית המקדששבשילה .מה אםיהאחלקך עם אנשים כשרים
ותבואלחיי העולם הבא .והואהיה עושה פתילותעבות .נדי שיהאאורן
מרובה.לפיכךנקרא שמולפידות:אמרו .שלשה שמותישלו .ברקולפידות
ומיכאל .ברק .שפניודומין לברק .לפידות .על שם שהוא עושה פתילות
והולךלבית המקדש שבשילה.מיכאל .על שוםמיכאל .הקב"הבוחן לבות
וכליות הוא .אמר לה .דבורה אתה נתכוונתה ועשית פתילות עבות כדי
שיהא אורן מרובה .ארבה אותך בישראל וביהודה ובשנים עשר שבמי
ישראל.ומי ברם לו [ל]לפידות שיהאמבני אדם כשריםויבוא לעולם הבא.
!! ברעו קטוע ומשונש4 :י כיהבר"וו:בסוף משבש קצת :י :בד"וואינו עלה לשנה האחרת
 .וכולא בילקוט שמואל שם א5א שבגליון נרמז מדרש
?רשיהיוכולןעו5ין' :י נר":וויזכורבים ע5ידו
:לא נרמז תדשא .וכקהלת רכה פיהכי האלהים מענה כשמהת לב :זה אלקנה שהיה מדריך את ישראל

ן בכל שנה ושנה בררך אחרת לכך הכתיב מקלסו ועלה האיש וגו'.
ומעלה אותם (בירושלים)(לשייה
;ועייבירושלמיסוף ברכות א"רזעירא אם נזדקנה אומתך וכו' שעשה אלקנה
 pnpln1במדרש ינכו
י בחוו האוכל עם מכחישי החורה וכו' כאילו עע"ז
שהיה מדריך את ישראל לפעמי רגלים וא' :י
ואובל מצחימתים וכו' תורתו ושםאביו שבשמים מחלל ומבזבז את מטנו :מאבד את בני :וכו'.נעיי'

שמאי

לעילספ"ז.

