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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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 העושה ועל לה הדומות ועל בה כיוצא ועל עליה אשתו. דבורהאמרו,
 א'(:1 י"ד ומשלי וגו' ביתה בנתה נשים חכמות אומר, הואכמעשיה

 אשה צידונין מלך אהבעל בת איזבל אריתך* אתה בתאבנהכניך2ב~ל
 עבודה דרכי 1.למדו_1 )למדן( שנכנסה, ראשונה משנה אמרה עמרי בןאחאב
 אשר כאחאב היה לא רק שנאמר זרה. לעבודה עצמו מכר ידה ועלזרה.

 בעלה ומעשי מעשיה רבשביל כיה(. כ"א ימ"א ה' בעיני הרע לעשותהתמכר
 בשר למלך משל עמהם, בניהם ואבדו הבא העולם ומן הזה העולם מןאבדו
 דברים ממנו ששמע וכיון שמן. כדי שבעים מנחה עבדו לו שהביאודם

 העוה"ב ומן העוה"ז מן שיאבד לאחאב נרם ומי לפניו: אותם טרףיתירים
 לה הדומות ועל בה כיוצא ועל עליה אשתו, איזבל אמרו. עמו. בניוואבדו
 עליהן DW), ימשלי תהרסנו בידיה ואולת אומר. הוא כמעשיה העושותועל
 ונו', עריץ רשע ראיתי י'( לייז )תהלים ונו'1 רשע ואין מעט ועוד אומר.הוא

 ואחריו ליב(. ישם ובו' רשע צופה ול"ו(. ליה שם )שם וגו' איננו והנהויעבור
 ייג(:2 )שם לו יורחק אדני אומר. הואמה

 לפני שבירושלים 1.ה[בדול המדרש בבית יושב הייתי אחתפעם
 שכל ישראל, מלך צבא  שר  עמרי נשתנה מה  רבותיי להם, אמרתיחכמים,
 מלכים שלשה לו וישבו עמרי שבא עד מלך בן מלה הושיבו לא לפניושהיו
 עיר שיתר שכרו רבותיי להן. אמרתי שמענו. לא ]לי[, ילי( אמרו כסאו,על

 למלכי שירושלים שכשם בדעתו יהיתה כדעתו( )שהיתה שבישראל.גדולה
 כיר(, ט"ו )מ"א ובו' שמרון ההר את ויקן שנאמר ישראל. למלכי שמרון כךיהודה

 אחותה ואהליבה הגדולה אהלה ושמותן ונו' נשים שתים אדם בןואומר
 שלשה לו ישבו לפיכך שבישראל נדולה עיר שיתר שכרו ור'(, ב' כ"ג)יחזקאל
 מלך כאחאב בעולם גדול עשיר היה לא עמרי. על אמרו כמאור עלמלכים
 לבית לומר צורך ואין אותו, עבדו מלכים ושנים ושלשים מאתיםישראל,
 אחד כל ב, והביא שלח בו, מרדו הבריות ממנו ששמעו וכיון שבנה.השן
 היו, זרה עבודה עובדי אותן כל אמרו. ובשמרון:4 בירושלים והושיבןואחד
 הוא ברוך המקום ברוך שמים, יראי היו ובשמרון בירושלים שבאווכיון
 תשועה להן באתה לאמיתן שמים יראי שהיו שכרן פנים. משוא לפניושאי,
 1ונו'ן ישראל מלך אל נגש אחד נביא הנה שנאמר ידן. על לישראלנדולה
 המדינות שרי ויפקד ]ונו'[ המדינות שרי בנערי ויאמר במי אחאבויאמר
 ישראל למלך וישב נוקד היה מראב בילך וב!י,!1)צ וט"ו(:' י"ר י.ג כ' )ב"אובך'

 י', )ט'( פרק עיןמאיר
 ;'.ס מיכאל ג' ושם קצת ב':'נוי ש1פטי2 בילק1מ התא וכנא קיים. ובשבושים בשינוים בדך:ן
 פתילות וששה מתכתה והיא פתילית עושה שאשת: ע"ש לפידות מלאך. ע"ש ד"א עצת: את ממיךשהוא
 וכו': שבטם י"ב כנגד ,ביר1':לים מהורה אורך ארבה אני אף אזרי להרבת נתכוונת את וכו'עבות

 ובו אהה פעם אליהו דבי תנא ט,ז מ.א בילקוט והובא קלים. שיבשים בד'.וו : קלים: שיבושים בר.ווי
 כרך 'טהוס'ף מפני למלכות ;טרי זכה מים יזהנן ר' בשם איתאמרא ;"נ ק"ג בסנהדרין tct~pבשינוים
 לא אכרז שם ובילקוט מיטובש. בר"וו ' כמהרישא: עי'"ש אחריז לבניו למלכות וצל בישראל.אהד
 ב,ר1'טליס ידו ההת זה1שיבן וכו' בו למרוד בקשו אותו עבדו מלכים 1ל"ב ;מרי בן כאחאב ;שירהיה

 המדינית יסרי תרי את 1יפק1ד שנ' לאמיתן c~cet יראי היז 1שזמרזן לירושלים שנאו זכיו; היו ויתעוזניסזמר1ן
 D1r" באליהי ועיי'וגו'.

 אמי כת ויאמר וגו' ישראל מלך אחאב אל וגו' והנה כתוב במקרא ' ספכ"ד: ד"וו
 : וגו' המרינות שר' נער' את ויפקד וגו' בנער'ה'
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 ועלו נתקבצו ישראל. )ל,1-בגמלך מואב מלך פשע אליאב וסכורו וכידן ד'(." ג'ומ"כ
 וכיון יהודה. מלך ויהושפט אדום ומלך ישראל מלך מלכים. שלשהעליו
 העולמים. רבון לפניו. אמר מזבח. לבבי עולה והעלהו בכורו בנו לקחמוראם
 ואעלהו בני את אשחט אני שחטו, ולא מזבח לנבי בנו את העלהאברהם
 אשר הבכור בנו את ויקח שנאמר אעשה. אלי שתאמר שכל לפניך, כלילעולה
 למדרינה עליונה ממדריכה ישראל ירדו שעה אותה מ"1(. שם ישם ונו'ימלוך

 ורמת וכיון )שם(: ונו' מעליו ויסעו ישראל על נדול קצף ויהי שנאמרהתחתונה,
 לביתו:7 לו והלך נפטר ואחד אחד כל המדינות שרי נערי היואחאב

 וכל כדרכיו. איש אדם לבני שמשלם הוא. ברוך המקוםכרוך
 לכך לו. מודדין בה מודד שאדם במידה עליהם ומקיים כמעשיו. איש ואחדאחד
 ובין הרמה בין דבורה תומר תחת יושבת והיא ]וכו'[ נביאה אשה ]ודבורה[נאמר
 ברמה. דבורה כך ברמה ששמואל כשם אמרו, וה'(. ד' ר' )שופטים ונו' אלבית
 חכמים תלמידי יאלא( היו לא אמרו. ]ונו'[. תומר תחת יושבת והיא נאמרלכך
 תומר תחת יושבת והיא נאמר לכך בלבד. דקל חצי כמלא ]אלא[ בישראל)אלא(
 שאין כשם ]וכו'[, יושבת והוא אחר דבר חכמים(:8 תלמ.רי אלא היו לא)אמרו
 דקל תחת ויושבת הולכת דבורה כך הבית. בתוך שתתיחד אשה שלדרכה

 אל: בית ובון הרמה בין ]ונו'[ יושבת והיא נאמר לכה ברבים," תורהומלמדת
 ותאמר נפתלי מקדש אבינעם בן לברק ותקראותשלח

 כתוב כר לא לו. אמרה כך אלא צוה. הלא ת"ל מה ]יגו)[." צוההלא
 כי אחריו. של עינין ימה י"ח( י"ס )דברים ובו' היטב השופטים ודרשובתורה
 אצל וברק ברק אצל דבורה של סיבה מה וכי א'(:יי כ' )שם למלחמהתצא

 את שימש ברק אמרו. אלא במקומו. וברק במקומה דבורה והלאדבורה,
 ונתנוינו הביאורו לפיכך מיתתו. לאחר ושימשן יהושע של בחייוהזקנים
 ישראל את מושיע הקב"ה במה לדבורה. הראוה שעה באותה דבורה:טאצ5
 הכנסת לבית ]ומעריבין.[ )ימשחרין( משכימין שהן אדם בבני האומות.מבין
 בשמשיהן:" או בהן תמיד. יום בכל תורה בדברי ועסוקין המדרש לביתאו
 גדולה תשועה שבאתה כולם השבטים מכל ונפתלי זבולון נשתנוומה

 רנורא זקוקין בעל כתב בד"וו. כיה ' yel~u: בכוו , והשיב: כתוב בטקרא בו.וו יכה"
 הדור שבאותו ת'ה אף מועט צלו זה תומר מה ע"א( )י"ד דטגילה בפיק מפורש יעקב ישועות בעלואחרי:
 חסר והיא י"ר. מגילה בגליון ונרשם לה איתה שופטים בילקוט אלא ליתא בגמרא ולפנינו היו.מועטין
 שלא 1D1rDI שיפנינו. הטאמר לפרש בזה אין D"~yt מכת"י. הביאו סופרים דקדוקי !נעל בגמראלפגינו
 לפניהן. ועומדין באין דינין ובעלי עגולה. גורן כחצי ישיבתן והיתה עמה ת"ח אלא יחידית דנההיתה
 נהגה יהור כאן ואין ברבים תורה מלמדת שהיתה אף כלו' ! דקל: הצי כמלא אלא התה היוולא

 :כו', דקל של בצלו וישבה הבית בתוך וכו' דרכה שאין לפי ג' ובילקוט אשה. של דרכה שאין כשםבעצמה
 ואין צל לו :אין גבוה שהנא ופיראטי יהוד משים אבשלום בן אריש תומר תחת מ"ש שם מגילהובגמרא
 זה: השמים בילקוט י! אליו: ותאמר כתוב במקרא "י בבית: כמו עמה שם להתייחד יכולאדם

 בהן ומלזת tpjjD כקיטוע ונייק:ט קצת. בשיגזש בד"ונ כיה !י סגנו;: נקיט1ע ובילקוט משובש נד"וו!ז
 לקמן ועיי' ישראל. את מושיע הקב"ה בשמשיהן שאף היא ודאית נ1סהא ובאמת השמיטו. בשמשיהןאו
 כתיב כך לא אמרה אלא בעיקומו וברק הו' טיבה מה וכי הני. לכולא ג' פ"מ לב"ר ובפרשיי פ"י.ריש

 שיצאו בישראל שמנהיגים  לשופטים רמז אלא לזה זה ?ניין מה למלחמה תצא כי ליה וסמיך וכו'כתורה
 ו?וסקיס ולבי"הכנ לבי"המר ומ?ריבין שמשכימין וכו' הזקנים אח שימש שברק לפי יחור למלחמה?מהם
 : וכו' נסחנה וטה ושמשיהן הן תמיר בר"ח יוםבכל
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 קורת הימנו ומצא אבינו יעקב את שימש נפתלי אמרו, ידיהן. עללישראל
 באלהי ברק שבטח ועל " : אכמנייה לו ועשה יששכר את ששימש זבולוןרוח.

 ותשר שנאמר עימה, בשירה לו חלקו דבורה של בנביאו,התה והאמיןישראל
 ותאמר ]וגו'[, עמי תלכי אם אליה ויאמר א'( ה' )שם אבינעם בן וברקדבורה
 הנשים מכל הקיני חבר אשת נש]ת[נת ומה וט'(:5ן ה' ד' )שם ונו' עמך אלךהלך
 ועושה הייתה. כשירה אשה אמרו, ידיה. על לישראל תשועה שבאתהכולן
 בעלה:" רצון העושה אלא כשירה אשה אין אמרו, מיכן הייתה, בעלהרצון

 חכמים, לפני בירושלים ]ה[נדול המדרש בבית יושב הייתי אחתפעם
 אחד. דבר לפניכם אומר רגליכם כפות תחת אני עפר רבותיי להן.אמרתי
 לעולם מבורך הגדול שמך יחי שבשמים אבי אמרתי. אמור. לי.אמרו

 מקומות בכל עבדיך מישראל רוח קורת לך ותהיה עולמיםולעולמי
 לא עבדיך לישראל להן שאמרתה והנחמות התובות שכלמושבותיהם.

 אלהים ה' ויאמר שנאמר ובהשכל, ובדעת בבינה בחכמה אלא להןאמרת
 על להעמידו עזר כנגדו עזר י"ה(. ב' )בראשית וגו' לבדו האדם היות טובלא

 אני להן. אמרתי לדבריך, מעם תן לי. אמרו עיניו. את להאיר ועזררגליו
 נטחנו שלא עד נעשו שלא עד ושעורים חיטים רבותיי rng* אמרתינותן.

 עשאן תיקנן לאשה, אדם נחנן הן, לי, אמרו עצים, אלא הן כלוםבריחים
 חלב או שמן בשר או יפה פת הפת, את מהן והוציאה בריחים. ומחנןוריקדן
 שמן מבשר יותר יפה מת לי, אמרו שבעולם. צובות אכילות כל אושמן

 עשבים, אלא הן כלום פשתן, שבעולם. מובות אכילות ומכל שמןומהלב
 אלא עוד[ ]ולא בנד. ממנו וארגה לאשה אדם נתנו הן, ]לי[. )לו(אמרו

 ממקום ינאף שלא כדי ]ועור[ לעולם, ורבייה פרייה ]ממנה[ )ממנו(שמוציא
 עושה שהאשה דברים ארבעה אלו בעולם(.1י פרייהורבייה ממנו )ומוציאלמקום
 נותנין" ולעופות ולחיה לבהמה והלא לאכילה, לחם נותן כבר והוארלבעלה
 להאיר עזר רגליו על להעמידו עזר כנגדו. עזר לו אעשה העולמים, כלרבון
 בבית לישב הקב"ה עתיד רבותיי דבר. בפניהם אמרתי ועוד עיניו:את

 עולם וצדיקי ]ה[נדולהמדרש
 יושביי

 בשר אתם בניי להן. ואומר לפניו.
 בה, ומשתוקק בה שמח ומיופה תובה אשה אדם נשא אתם.~ בנייודם.
 לי אתם כן. אתם אין אבל אחרת,ינ אשה עליה לישא יבקש יופיהשינה

 ]ונו'[ אשה אהב לך אלי ה' ויאמר שנאפר עולמים.מ ולעולמי לעולםמתחלה
------  
 במקרא '1 שלזהה: אילה נפתלי בפ' וירושלמי ינתן בתרגום ע'" נפתל' ובענין משבש. נד"11וי

 מכל חבר אשת נשתנה ומה בדוו '1 ותשר: שנ' פטירה לו חלקה ג' בילקוט ברק, אליה ויאמרכתב
 כשרה אשה לך אין אמרו מכאן 1ג' סגנון בשינוי ובילקוט וכו'. לישראל 'דה עי גדלה השזעה שסאהוכו'

 יוסי ר' אשכהיה גרטינן ע"א מ"ג ביבמות משבש. בד"וו ,י : בעלה רצון ?:שה שהיא אשה אלאבניטים
 פשתן פשתן כוסס היטין חיטין מביא אדם איל לאדם עזרתו אשה במה ?זר לו אעשה כהב איללאליהו
 מן אותנו ומצעות בנינו שמגדלות דיינו אמר: ושם רגליו. על ומעמידתו עינ': מאירת נמצאת לאלבש
 מווסת תיקון דגר'ם. ד' :הם דנורא. זקוק'; בעל הגהת היא וכו'. 'נאף שלא כד' ועוד ומלתהחטא.
 לרמז שלימה מכשורה 'ותר בכת"' פגו' מקום מאן 'ן : החטא מן והצלה ורביה. פרייה מלבושם.תיקון
 ברעו כיה בכתיי שהוא וכס: החכרון. על לרמז שורה וחצי שורה פנו' מקום כאן אף ,ן ההסר1ן:על

 י1שב'ן בד"וו ": הסירים: העולמים כל רבון ומלות וכו' לחם לה נותן וג' החסרון. על נרמז שלאאלא
 אחרת לישא כקש 'ופיה שיגה בה שמח נדכו 1: וא': אדט נשא משולים אתם במ' להם ואוסרלפפו
 וגו': ה' ויאמר עלמיא :לעלמי לעלם אהובים סוף ועד מתחלה בד"וו י1עליה:
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 )פ""

 פ"יא

 וכי א'(* ג' )ירמיה ]וגו'[ והלכה אשתו את איש ישלח הן לאמר א'(.23 ג'והושע
 רעים זנית ואת נאמר לכך אלהות. לשום ]בהן[ יש ממש או לך. הןריעין
 )שם(:י2 וכו'רבים

 ישראל. של עונותיהן מעביר שהוא הואגי ברוך המקוםברוך
 תורה ודברי מושבותיהן. מקומות בכל עליהן ונקמה קינאה משמרואינו
 כה שנאמר פניו.25 מנגד מעביר ראשונים ראשונים ועונותיהן מהן. מנעלא
 האלה החוקים ימשו אם ל"ו(,27 ל.א ייימיה וגו' ממעל שמים ימדו אם ה'אמר
 ליה(* שם )שטוגו'

 ברוך אמר ולאשר ת"ל כמעשיכם מעשיו ואין והיימורין23
 שהזקינה[ אשר של בנותיו ]על אמרור כיד(. ל"ג )דברים ונו' אשרמבנים
 כיה(" שם )שם ונו' מנעליך ונחושת ברזל נאמר לכך דמים, לה שאיןכבתולה
 עון ולידי עבירה לידי בא וטלא אדם אשרי כ.ו(: ישם ישורון כאל איןואומר
 ואפילו לאמתן[ תורה דברי בו ויש חנם. זרע שכבת ]ממנו יצאי ולאוחט

 בני נערי את וישלח שנאמר המזבח, בבי על עולה לעלות ראוי הואישראל
 העבירה מן עצל עצמומ את עשה[ ]אבל שעה( )הבל ה'(,32 כ-ד ישמותישראל
 בני אצילי ואל שנאמר שרת,י3 כמלאכי שכינה ]לקבל[ מזומן עושה.ולא

 י"א(: שם )שם ונו' לאישראל
 פירקא*סליק

 דבורה נתנבאה מה וכי אי(. הי ,שופטים וגו' וברק דבורהותשר
 מאומות לישראל להן נפרע הקב"ה במי להן. אמרה כך אלאלישראל.
 המדרש ולבית הכנסת לבית ומעריבין משכימין שהן אדם בבניהעולם.
 ]ונו'[ בישראל פרעות בפרוע שנאמר באמן. הקב"ה את ומברכין אמן.ועונין
 הוא עליהן תמיד. יום בכל הקב"ה את ומברכים בעם במתנדבים ב'(ישם
 ]ומעריב[ )ימשחיר( משכים שהוא י"ס(. נ"ר )תהלים ]ובו'[ נפשי בעילום פדהאומר
 בשלום פדה אומר הוא עליו עדה. להיות ]עשרה[ )עטרה( להשלים הכנמתלבית
 שמים לשם קורא שהוא בו ויודע בשכונתו. חכם תלמיד לו שיש מיבפשיה
 את ת"ח את מקיים נמצא ומפרנסו. ומכלכלו זנו והיה שמים. לשםושונה
 בשלום פדה אומר הוא עליו עימו, ושונין הקורין כל ואת בניו. ואתאשתו
 ובכתיי הגהתי ועפי"ז בהן. יש ממש או לו הן רעים וכי בד"וו ': עוד: אלי כתוב במקרא"

 בד"וו "י מלות: הר' אלו חסירין בך'וו 'ו החסרון: על לרמז מלות כב' פנוי מקום יש ממש מלתאחר
 ובר"11 החסרון. על לרמז אחת שורה פנוי מקום בכתיי '! מלמעלה: כתוב במקרא ז! קצת:משובש
 והגהתי החסרון על לרמז ב' או אחת כמלה פנוי בכתיי " וכו': מעשיו ואין עונותיהם ממרקי;והיסורין
 שהזקינה אלא שיבוש ג"כ וזה דמים. לה אין ובתולה כבתולה שהזקינה אימא ושם ברכה. פ' הילקוטעפ"י

 מלות ג' או כב' פנוי מקום בכת-י "! : בתרגומים וכיי"ש דכאך וכימיך מן מידרש דמים לה r'Nrכבתלה
 ס'פ הילקוט עפ"י nsDlnI~ ההסרון על לרמז שלמה שורה כמו פנוי מקום בכתיי י' ההסרון: עללרמז

 ולא לאמתו תורה דברי בו שיש אדם אשרי 'ש1ר1ן כאל אין זש'ה אליה דבי תני שט. דהונאמשפטים
 את וישלח שנ' ככ"ג המזבח ע-ג עולה להעלות הוא ראוי ישראל היא ואפי' חנם זרע שככת ממנויצאת
 ויחזו שנאמר כמהיש השכינה 11ra ניזון הוא הרי עשאה ולא העבירה מן עצל הנעשה וכל וגו' בנ"ינערי
 בר"וו '! עצמו: ששם זה בנ"י נערי ברוו !! ככהן: המעה ע"ג בדרו !, וישתו: ויאכלו האלהיםאח

 ראבדין: על וחבל הפרק בזה החכרונות רנו שלום איש מאיר אמר השרת: כמלאכימזומן
 י"א. )י'( פרק עיןמאיר

 ע"א ריש ה' ברכות ועי,' ריב"ל. בשם לב קייט נשבת הדרוש ודממת ומשובש. מקוטע בר"ויי
 ל.1: איוב ובילקוט שם אלפס רבובגי'
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 כי שנאמר בלבד. צדקה מדת אלא המות למלאך חיים מם לך שאיןנפשי.2
 מעלין אחת נפש המקיים שכל במשנה, חכמים ושנו י"ט(, ט' )דברים וגו'יגרתי
 אף יכפה בסתר מתן דאותך מיה(. פיד נסנהררין מלא עולם קיים כאילועליו
 י"ד(:3 כ"א ימשלי]וגו'[

 בן יוחנן רבן לפני שבאו כהנים של משפהות בשתימעשה
 ובני עשרה חמש ובני עשרה שמונה בני מתים בנינו רבי לו. אמרוזכיי.
 וכל ביה, דכתיב עלי בני ממשפחת אלא הייתם לא להן. אמר עשרה.שתים
 לעשות, עלינו ומה רבי לו, אמרו ל.'ב(. בי )ש"א אנשים ימותו ביתךמרבית
 מה ויבא צדקה. ותנו דמיו כמה ראו לפירקו בן שמניע כיון להן.אמר

 וכל בו. שכתוב מי את ויציל ב'(. י' )משלי ממות תציל וצדקה בו,שכתוב
 המיתה:4 מן עצמן את והצילו כן. ועשו הלכו אנשים, ימותו ביתךמרבית
 עליו רבות נפשות ומקיים וצדקה משפט שעושה מי אלא בלבד זוולא

 אתו פדה מי הקב"ה. אמר שעה באותה נפשי. בשלום פדה אומרוהכתוב
 צדקה שעושה )1(מי העולם," אומות מבין ישראל את ופודה שכינתוממקום
 אוהב בהן. נאמר מה וצדקה משפט עושין שישראל בזמן ומוציא."ומשפם
 וצדקה משפט עושין ישראל שאין ובזמן ה'(.7 ל"ג )תהלים ]וגו'[ ומשפטצדקה
 סמך יהי שבשמים אבי ט"ו(:3 נים )ישעיה נעדרת האמת ותהי בהן, נאמרמה

 עבדיך. מישראל רוח קורת לך ותהא עולמים ולעולמי לעולם מבורךהגדול
 ישראל את ומציל ופודה ]שכינתי[ ישכינתו( ממקום אותי פדה מישאמרתה,

 ידיך ומעשה העולם באי לכל ומציל פודה אתה והלא העולם. ארמותמבין
 והוא כ"כ(. כיה יתהלים ונו' ישראל את אלהים פדה שנאמר בעולם.שבראתה
 אתם מה או יושבימ. אתם מה דוד. בית ה'(: ק"ל )שם ונו' ישראל אתיפדה

 לבקר דינו רוד בית ה' אמר כה הגאולה. ואת המשיח ימות אתמבקשים.
 ייב(:" כ"א )-מיה וגו' עשוק מיד בזול והצילומשפם

 עין מלמטה. רוח וקורת מלמעלה רוח וקורת הואיל רמזורה.אמרה
 "(. שם )שופםים (נדןךךךר2 אתךנךיז ךךכבי י"ח(:"ן ג' )משלי בה למחזיקים היאחיים
 בני אילו )שם(, מדין על יושבי הגזל: מן נקיות לשון אלא צחורותאין
 דין. אלא מדין אין מדין. על יושבי אחר דבר דינין: על שמעמידיןאדם

 אף וין להלן האמור ]מדיף )ריי( מה ב'(. י' )ישעיה דלים מדין להטותשנאמר
 העולם שעליהם הסנהדרין. אילו ]שיחו[. דרך על ]י[הולכי דין:"כאן
-- - -  

 ונ"ר ;.א י"ה ר"ה עי" ' ;"נ: ט' כ"ג ועיי' שם. המשנה ננ:סהת ;יי' " פכ"ז: לקמן ;'י'!
 כהינכר עמהם שכינה גלתה ישראל שגלו מעם :כל שם ברכית עיי' ,: פיה: שמאל :מררש פרטריש

 הי ילך כ.ד( ר' )דברים שמה אתכם ה' ינהג אשר כשב :בקרא מקומת. :בכמה פ.ד פי' בהקלתךבספרי

 ל,:(. כיה )'סם וגו'אותך
~uf" מקום בכת.י ' ל"ו(: שם )שם 'צמה ה' ינהגך 'lca 'ל לרמז מלות :ג' כב; 

 והסג שם כמ"ש ' ;"ב: טיט סכה עיי' י מששש: כולא שבשמים אבי להלן ער :בד'.:וההסרן.
 היא .י : עשק טיד וא' ה' אמר כה דור בית כתוב במקרא " :גי': תעמוד מרחוק וצדקה משפטאשר
 לטה פתיחהכעין

~NIUC' 
 ;ל הדבר 'טמ;מידי; מדין על ויטבי וג' 'aleelu נילקזט הנא יי והולך:

 ובדרך קט:עין. מדין על יושבי ד"א :מלזת וא' מדין :אין רינין על שמעמידין ובדגו קיטע והשארהדין
 דגרכ.נן הא הוא אחר דבר והאי מהצצים. מקל קורם לקמן ומקימו :מסירם קטוע שהמאמר אומרהשערה
 אתה ש;;'טין צה:ר:ת תזרה. ללמוד :כ:' ת'ה אלן אתוסת רזככי מיד ;גן רג דני תנא ע"נ. נידנעירונין
 'טיה: מ'טנה. בעל, אלו דרך על מקרא. בעלי אל: והילכ' לאמת:. אמת רין שדנין מדין על יישביכצהרים.

 מעני::: :שירע אליה: סדר הוא ;נן רב רב' :תנא תורה. דברי 'טיחתן 'סכל הלשר בעייאל:
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 בטילה ממנה ]לכם[ )לבם( ירא אל בה. שיחו יושבים, אתם מהנשען,
 אילו י"א(. ישם מחצצים מקול נ'(:2ן )שם ]וגו[ מלכים שמעו שנאמרלעולם.
 במקומה" טמא ויעל במקומו טהור על טהור. טהור ועל טמא טמא עלהאומרים
 ישם(, משאבים בין באדם: חצצים ודיני ומעילות וחנינות שבתהילכות
 ואומר כ'(. כיד יבראשית במליו לכל ותשאב שנאמר שאיבה. לשון ,אלא-ואינו

 ושואבין 1.שלומדין ג'( י"ב יישעיה הישועה ממעיני בששון מיםושאבתם
 דברי שאובים מחלוקתם מתוך משאבים. בין אחר דבר תורה[:"דברי
 שם משאבים:מ בין נאמר לכך רבות. תורה דברי עליהם ומכעיסותתורה
 בין ישראל את שפיזר הקב"ה עשה גדול חמד )שם(. ]ונח ה' צדקותיתנו

 העולם:"אומות
 ושותין. אוכלין שהיו הנשיא יהודה יר' אחר ומהכמוןמעשה
 רחמנים אנו הנשיא, יהודה לר' הגמון אותו לו אמר ליבם אתוכשהיטיבו

 אלא בתוכה שיירתם לא להכריתה אדום על רשות לכם כשניתן מכם,יותר
 עד ישראל וכל יואב שם ישב חדשים ששת כי שנאמר בלבד.מעוברת
 דבר, לו אמר ולא הנשיא יהודה רי שתק ט.ז(. י"א )ס"א באדום זכר כלהכרית
 אם לו, אמר במקומו. וישב ובא לתלמיד. הדבר את ומסר לשוק ויצאעמד
 נכנס יכנם, לו. אמר בו. ונשמח דבר לנו ויאמר אחד תלמיד יכנסרצונך
 כליו יפקיד מקום זה באי הבית בעל ואמר. רגליו על ועמד תלמידאתו

 ושנה הדבר את אמר הבית. לתוך ]כליו[ )כלין( יבואו הבית בעלשכשיבא
 הוא אף עמד דבר, של לנופו הנמון אתו שהגיע עד פעמים. שלשהושילש
 באי מכל בכם שבחר הוא ברוך המקום ברוך ואמר, לשמים ידיו שתיונשא

 עם אתכם וקרא לשמו. ועבדים בנים נמור קיניין אתכם וקנההעולם,
 שבאריו נהרג אם ואמרנו, עליכם נתנה מקומות ממאה לשמו, ומנולהונחלה
 ושבבבל ושבדרום שבצפון נהרנ ואם לנו, הרג מי שבדרום שבצפוןישראל.
 כלום, בלא בטילים הדברים והרי לנו. הרנ מי מדינות ושבשארושבעילם
 הבית בעל שכשיבא כליו. מפקיד מקום זה באי יודע הבית בעלבודאי
 בישראל. פרוונו צדקות ה' צדקות יתנו שם אחר.דבר ן הבית:" לתוך כליו יביא ביתולתוך
 ושכרו המדרש. ובית הכנסת בית להם ובנו ועמדו שבישראל. קטנהעיר
 כיון לה קרובה אחרת עיר אף תינוקת. מלמדי להן ושכרו החכם,מ אתלהם
 תינוקת. מלמדי להן ושכרו המדרש ובית הכנסת בית ובנו הן אף עמדושראו
 ה' עם לשערים ירדו א; שנאמר ילעילם,. בישראל רבים מדרשות בתינמצאו

 ופ" להגיה. כנ"ל 'י הסגנן: ושינה קיטע מילקוט קצת משובש שהוא אלא בד"11 כיה!ן
 בין וג' השמיטו 1גילק1ט בדדו. כיה יי כפי"ג: ולקמן פ'ג לעיל 1עיי' בכלל 1יא מיזהר בתנאיבמק1מ1
 מתוך 1בדי11 זה. היטמיט בילק1מ ,י הגהתי: ועפי"ז ר"ת 1ש1אבין של1מריןמשאבים

 שלומדיי
 1ש1אבין

 דרש שכאן הילקוט. מן דלעיל הא עם ומעורבב קטוע שמא וגק וכו'. נאמר לכך ד"ת עליהן ומכעיפיןד"ת
 המחלוקות כלו' ומכעיסות ואמר נדית. החכמים מהל:קת לענין מהצצים :דריט משאנים. בין מחצציםמקץ

 משם איתאמרא ע.ב פיז בפסחים ,י 1הביריו: ר,א כגון רבת דוגמאות לזה ומציה וכו', עליה;מכעיסות
 חנינא לר' מינא ההוא דא"ל המעשה זה כיפרו שם ובגמרא א'. בכומר מעשה בר,11 י' א1שעיא:ר'

 ההוא איל שם וג' דפסהימ הא והביא שלפנינו המאמר ה'טמים ובילקוט עיי"ש א1שעיא ר' הוא1התימיר

 11.73 לחזניא. ה11ין חכימיא ,י עליכם: ;צח ניתנה 1כ1' ?ליכם נתנה ממאה 1פי' נשיאה. לרייאפיק1רום

 ההזן: את ובילקוט הזנים להם1'טכר1
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55 פ"יב )פ"יא( פ"יא, )פ"י( רבה אליהוסרר

 דברי שמחדש מי אשרי )לעילם( בישראל שרבים מדרשות בתי ומתוך)שם(,"1
 לו ]ואומר[ )אמר( השמים[, ]מן אותו שמשמיעין כמי דומה פיו. עלתורה

 אלהים יבחר שנאמר הוא. שלך שלי ]ה[בדול המדרש בית בניהקב"ה,
 למלחמה ויצאו שנתקבצו מישראל אלף ארבעים אמרו מיכן ח'(,20 )שםחדשים
 ]בידן[, )בירו( מסרם שהוא דומה חכמים תלמידי של אהד זוג ביניהןויש

 ורומח:" יראה אם מנןשנאמר
 פירקא,סליק

 בשר למלך השופטים. שפופ בימי דומין ישראל היולמה
 ואכלו שולחנו על ונידלן אתתי בני שתים בני מהן שלשי בני מהןארבע. בני מהן חמשי בני מהן שש* בני מהן ועבדימיי ]בתים[ )בנים( שקנהודם
 להן ונטע בחימי להן ובנה ובידלן ששתהי ממה ושתו אכל שהואממת
 באילנות היזהרו הללו* בנטיעות היזהרו להןי אמר ונטעימי ואילנותנפנים
 הנפנים את ועקרו עמדו ושתו יתאכלו כיון הללוי בנפנים היזהרוהללו,
 ומצאן שבא)ן( כיון הנטיעותי ואת הבתים את והכריתו האילנות אתוקיצצו
 מה רבן בית של כתינוקות הן הרי אמר. מהןי2 דעתו ]הרחיקה[)הרהיבה(
 לפני ישראל נדמו לכך לו, ושלשו לו ושנו והיכהו הביאהו לאילוחאעשה
 חזרו למלכות, וממרן במעשיהן סרחו השוסטיסי שפוט בימי שבשמיםאביהם
 כדין, שלא פרומה שום מישראל חסר שלא ללמדך מידי גאלן תשובהועשו
 בימי שנהרנו אלף ושנים ארבעים אותן תאמר ושמא :4 בדין אלא אינווהכל
 ופינחס כהונך שלא נדר נדר הנלעדי יפתח נהרנוי מה מפני הגלעדייפתח
 היה נדרו, את להתיר ימתח אצל שילך לפינחס לו היה עומד. אלעזרבן
 כהן אני אומר זה הלךי ולא נדרו. את לו ויתיר פינחס אצל לילך ליפתחלו

 אומר וזה האר"י עם אצל אלך הכהן אהרן של בנו בן בדול כהן בןגדול
 גדולה נוהג וזה לעצמו בדולה נוהג זה ?הי אצל אלך ישראל לכל ראשאני

 את שמקברת לגדולה לה )אוי בעליה. את שמקברת לגדולה לה אוילעצמו,
 נדר הנלעדי יפתח בעולמי5 טובה נורמת שאינה לבדולה לה אויבעליה(,
 אנשי עליו נתקבצו מזבחי נבי על בתו את להעלות כהונן שלא דברינדר(
 לו להתיר להן, שיאמר לפינחם לו היה בדולה, מריבה עימו לעשותאפרים
 אפרימי בבני מיחה לא אליוי באתם מריבה לעשות אליוי באתם לאנדרו

 אחר בכתיי קצת. שם ומשבש והילקוט הד"11 עפי הגהתי "ז המאמר: נקטע ובילקוט בטוו,י
 מי וכל בישראל רבים מדרשת בתי נמצאו הילקח וג' חסרון. על לרמז פנוי מקם אותו שמשמיעיןמלות

 ששכר בית לי ננה הקלה אמר כך לו ואומר Dt~rt אותו שמשמיעין כמי רומה פיו על ד"תשמחדש
 סיפיות הרב כאחוז דומה בד"11 יי השמיט: השאר וכל וגו'. הדשים אלהים ינהר שנ' הוא 'טלוגדל
 וכו'. שנ' ותריס מגן תפוס שהא כמי עליהם נשענים למלהמה וכו' אמרו מכאן ובילקוט וגו' מגן שנ'בירו
 עיי"ש: שופטים לס' יקר כלי הפי' על כאן רמו יעקב ישבותובעל

 י"ב, )י"א( פרק עיןמאיר
 שורה כהני כאן פנוי מקם נכתף ! קצת: קטע הסגנך כד,11 להגיה. לי כ"ג ז בר"11: כזה,!

 מכאן רק הביא לא שופטים ובילקוט מקוטע הסגנון בדדו ! קצת: משובש בד"וו ' החסרון: עללרמז
 : כ' ט' דה"יא רר"ק ועיי' פחז, רבה בויקרא ברוקותי פ' מהור"שב הוצאת ותנה1מא פ"נ בנ"ר ית'"ואילד,
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 פ"יב )פ'יא( רבה אליהוסרר56

 שמו יהי צדק שופם כמא על שיושב מי ליפתח*6 נדרו את לו התירולא
 ובא בכפו נפשו זה ששם מאחר אטרי עולמים ולעולמי לעולם מבורדהגדול
 גדולה* מריבה עימו לעשות באו עמון בני ומיד מואב מיד ישראל אתוהציל
 ויאמר שנאמר אלף* ושנים ארבעים בהן והרג ויצא למלחמה נתקבצולפיכך
 כאדם זרה* עבודה לשון זה ו'(, י"ב )שופטים סבולת ויאמר שבולת נא אמרלו

 אל וישחמוהו ויאחזוהו כן לדבר יכול לא והוא שאבול* לחבידושאומר
 אלא אותן הרנ לא אמורי אלה. כל את הרג ומי ישם(*י ונוי הירדןמעברות
 ליפתח נדרו לו להפר מוחה. ואינו למחות בידו פפק שהיה אלעזרי בןמינתם
 ואינו למחות בידו מפק שהוא מי כל אלא בלבד* סינחם ולא לו* התירולא

 לישראל הנשפכין הדמים את מחזיר* ואינו למוסב ישראל את להחזירמוחה,
 לרשע באמרי וגו' צופה אדם בן ואתה שנאמר ידיו* על אלא נשפכיןאינ;
 ישראל שכל לפי י"ס(* ח' ז' ל"ג כיחזקאל ]וגוי[ ייאו'( רשע הזהרת כי ואתה1ובו;_[
 אומרימי אין אחד* בית בה שנקרעה למפיגה דומי;* הן למה לזה* זהערבין
 עכן הלא שנאמר כולה* המפינה כל נקרעה אלא בספינה* אחד ביתנקרע
 כ'(:8 כ.ב )יהושע וגו' מעל מעל זרחבן

 מפני בנימין בני בנבעת שנהרנו אלף שבעים אותן הכאכנךריבוכמ~ל
 בן ופינחס ויהושע משה שהניח בדולה לסנהדרין להן היה נהרנו,9מה

 ]בנדיהם[ יבגרים( ויגביהו במתניהמי ברזל של חבלים שיקשרו עימהם.אלעזר
 יום אל, בבית אהד יום ישראלי עיירות בכל ויחזרו מארכובותיהמילמעלה
 בשנה ארץ. דרך ישראל את וילמדו לירושלימי אחד יום לחברוןיאחד

 של שמו ויתקדש יתגדל בארצמי ישראל שיתישבו עד בשלש.בשתים
 אלא כןי עשו לא הן סופוי ועד העולם מסוף שברא כולו בעולםהקב"ה
 נפשיי עליך שלום אמר. וליינם. לכרמו נכנס ואהד אחד כל לארצםכשנכנסו

 ועסוק( עומק )מעט הוי במשנה* חכמים ושנו הטורחי" את להרבות שלאכדי

 מן בטלת ]ואם אדם כל בפני רוח שפל והוי בתורה[, ועמוק בעמק]ממעם
 tt(Stb~ פ"ר יאבות כנגדך[ במלים הרבה לך ישהתורה

 בני בנבעת יכשעשו
 הקב"ה ביקש שעה באותה ראוייןי שאינן ודברים מכוערין דבריםבנימין
 ]אלא[ )לא( לאילו תורתי נתתי לא אמר כולוי העולם כל אתלהחריב
 אף בתורתי כתבתי כך לא אלא ארץח דרך הימנה וילמדו בה וישנושיקראו

 מאה המשה מכם ורדפו ארץ מדרך אלא תורה דברי בהן שאין פיעל
 ירדף מכם אחד עליהי ותעדיפו התורה את תעשו אם אבל ה'(י כ"ויויקרא
 למלחמה ויצאו נתקבצו לפיכך ל'(יוי ליב )דברים רבבה ינוסו ושניםאלף

- - -
 ובילקוט בדצו אותו. ויאחזו כן לדבר יכין ולא וגו. לו ,יאמרו כתוב במקרא י מקוט;: בד.וו'

 לשה ישראל נמשלו רשב"י תני פיד רבה ונתקרא סע-א ל"ט שבועת עיי' ' בל: שא להבירו 'סא:מרהגי'
 בסמון המשל והנה יכו'. תחתיו קודח והתחיל מקדה מהן א' נטל בספינה י,'טבין 'טהיו לבנ"א מיטלוכו'
 לה"ר מן השמט וב'לק,ט דרשב"'. ממכילתא היא ואול' מ', אות במ"ע הבחדש מס' 'תרו מכפתא ועי"אהר
 הנופלים שכל שלפנינו המקראות ?ם מסכימים המנינים אלו ואין אלף. ע-ב אשן בילקוט ":כ:':

 ותפס והטף. הנשים גם בבנימין שהכרית: לפ' החשבון ;ל 'טה;ר'ף ,אלי וק.ל. אלף ס"ה ה': זובמלהמה

 בילקוט "י מסוים: נסנין ותפם מנינם נורע שלא גלעד יבש אנשי את דקהשיב אפשר או משים,נמנ'ן
 לרמז פנוי מקום כאן בכתיי !י בילקוט: כיה ין ומשובשים: מק,ם;ים הרנרים נרצו ,לזת'ו.לכרמו

 : הסגנך ושנה זה היטמיט ובילקוט פ'ג לעיל ע"' 'י מלית: איזה הסרנןעל

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



57 פ'יב )פ'יש רבה אליהומדר

 אלא אותן הרג לא אמרו* אילו* כל את הרג ומי אלף* שבעים מהןונהרג
 הכהן: אלעזר בן ופינתם ויהושע משה שהניח גדולהמנהדרי

 טיבה מה וכי ]היתה[*" יסית( רשעתים כושן בימי בגבעהוכ8'לגש
 שרחמיו לפי אלא ישראל* שופטי אצל ונתנוה שהביאות פילגש אותהשל
 אומות ]יאמרו[ יאמרו( שמא אמר* לעולם* ישראל על מרובין הקב"השל

 לפיכך במעשיהן," קילקלו אימתי בארצם ישראל נכנסו לא עדייןהעולם*
 מרובין שרחמיו הוא ברוך המקום ברוך ישראל: שופטי אצל ונתנוההביאונו

 שעה באותה מושבותיהן* מקומות בכל כבודן על וחם לעולם ישראלעל
 ]יקלקלוה-[ )וקילקלום( שנה*" ושתים שבעים אהרן בן איתמר לבני כהונהנתנו
 ואיתמר אהרן בן אלעזר והלא לזה* זה בין מה הקב"ה* אמר מיד עלי*17בני
 באותה ט"1(*18 נ"ט נישעיה וגו' איש אין[ כי ]רירא ואין( ייאביט שנאמר אהרן*בן

 צבאות ה' אמר כה שנאמר לבעליה* כהונה שתחזור הקב"ה אמרשעה
 ]אמור וגו' אביך ובית ביתך אמרתי אמור לאהרן(, אמר לאהרן. )אמור כ"ו(.19 ב')ש"א

 ליה(. ער ל' שם )שם ובו' אשר נאמן כהן לי והקימותי לאיתמר["2 אמורלאהרן
 בני של מקולקלין( )שהיו מעשיהן ובשביל המלך:ת דוד לפני הכהן צדוקזה
 אלפימית ארבעת מהן ונהרנו למלחמה ישראל יצאו מקולקלין[ ]שהיועלי

 גי(. רי )שם ובו' פלשתים לפני היום ה' נגפנו למה שעדי באותה ישראלואמרו
 ישראל בעזרת אותי מכעיסים )היו( עלי בני כשהיו הקב"ה. אמר שעהבאותה
 אמרוי למלחמה ישראל שיצאו עכשיו מונח, זה באי אמרתם לא נשיםובעזרת
 ארון או2 והביאו 17לחו )שם(* תוי הי ברית ארון את משילה אלינונקחה
 תרועה הריעו ישראל ד'(* נשם ונו' וישאו שילו העם וישלח שנאמר ה'*ברית
 כן על בקולה עלי נתנה אומר* הוא שעה אותה על ממש, בה שאיןגדולה

 האדירים האלהים מיד יצילנו מי לנו אוי אמרו* פלשתים ח'(* י"ס )ירמיהשנאתיה
 למלחמה ישראל יצאו מיד ט'(* ח' שם )ששטי' ונו' לאנשים והיו התחזקוובו'

 דבון לבית לאשדוד והביאוהו הברית ארון ונשבה אלף שלשים מהןונחרג
 המדה* שכך ראו ג'(* ה' )שם ]וגו'[ ממחרת אשדודים וישכימו שנאמראלהיהם*

 מקויקיין כבר א"כ כיר בד"וו. כיה ו! קיטע! שעה באותה עד ולהלן הייתה ומן בילקוט. כ.ה"
 ונתקיימה הגזרה נגזרה שעה כאותה כלו' נתנה. בד"וו וכן הכהונה נתנה בילקוט 'י יהושע: מימותהיו
 ביחום וכשהמתכף שיבוש. ודאי וזה שנה. מ.ב ובילקוט כהן. פינחס היה עדיין שבימיו יפתח מיתתאחר
 אמריה ו'( ער מ"א ז' )עזרא עזרא ש5 ביחוסו שנחסרו תמצא ליה ו' ושם וגו' כש ה' ברהי"א אהרןבני

 הוא עזריה יוחנן של ובנו ל"ו( עד ל"ג ה' )בדהי"א דורות ששה שהם יוחנן עזריה אחימעץ צדוקאחיטוב
 עזריה בן עזרא שי ביחוסו והשיב מריות. של בנו היה הנזכר ~אמריה שלמה, בנה אשר בבית כהןאשר
 איתמר בני בירי הכהוגה היתה שלמה בבית כהן אשר עזריה עד ממריות אלי דורות שבין ויראה מריות.בן

 כ"ז(: ב' )מ"א שלמה בימי עלי עי ה' דבר ונתמלא הכהנים עיר נוב בהריגת היתה הכחלקותםועיקר
 אין כי בעיניו וירע ה' וירא נאמר זה דקורם מסברא והגהתי זה, כל השמיט בילקוט "1 בילקוט: כזהז!

 ליתא במקרא ,י לכאן: ענין Dle לו מצאתי ולא ה'. סיג שם והוא עוזר. ואין ואביט שנ' ובדרומשפט.

 אלהי ה' נאם לכן כתוב ובמקרא ל' שם והוא וגו'. אמרתי אמור צבאות ה' אמר כה לכ, ובד"ווצבאות.
 ירמיהו ענין דמה שחר. לו אין והוא יירמיהו. אמור לאהרן אמור ובילקוט כיל. ליתא בד"וו "'ישראל:
 פעמים. שתי איתמר מי ביד פעמים שתי אמרתי אמור פיח שמואל ובמדרש לאיתמר. דצ"ל נ"ל וע"כלכאן.
 כמו להגיה למדתי ומזה שם. ורד"ק רשי על שרמז באבער למיהר"ש בהערות ועיי' קצת. מששש הואואף

 הסגנון שינה ק"ג ר' שמואל בילקוט !1 כאשר: כתוב גמקרא שופטים. בילקוט הוא ע"כ יישהגהתי:
 וכו'; למדהמה יצאו במעשיהם מקולקלים עלי בני שהיו לפי במרה מדה פורע הקביה הכל עלוג'

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
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 ואף ח'(*23 שם ישם ונו' ימוג בת ויאמר וגו' סרני כל ויאספו וישלחושנאמר
 ט'(, )שם ]ינו'.1 ה' יד ותהי אותו הסבו אחרי ויהי שנאמר גדולה* מכה הכהושם

 עקרון ה' ארון את וישיבו שנאמר לעקרון. הוליכוהו המדה היא שכךראו
 ראו )שם(.ג2 ונו' העקרונים ויצעקו שנאמר רבהי מכה הכה שם ואף יידעישם
 א'(י"2 ו' )שם ונו' בשדה ה' ארון ויהי שנאמר בשדה, הוליכוהו המידהשכך

 ב'(, )שם ולקוסמים לכהנים פלשתים ויקראו שנאמר רבה, מכה הכה שםואף

 היא ומה אר"י דרך בהן היתה היו ,רה עבודה שעובדי פי על אףכהנים
 ה' ברית ארון את אתם משלחים אם להןי אמרו בהקי שהיתה אריןדרך

 ג'(:י2 )שם ריקם אתו תשלחו אל ישראלאלהי

 עכברים, עליהן הביא הקב"ה. עליהן שהביא ]ה[מכה היאריעדה
 בתיהן מתוך ומףי ינשים טחוריטמ( צלמי ועשיהם ישנ' אנשים בהם ממיתיןהיו

 קטניותי מיני וכל ועדשים ופול ושעורים חיטים מהן ואוכלות לשדהיוצאין
 מיד )שם,* ונו' את תכבדו ולמה ה'(:"2 ישם ונו' מחוריכם צלמי ועשיתםשנאמר
 נשאו בדרך מהלכין וכשהן העגלה. נבי על והרכיבוהו כסףמילאוהו
 ברוב התנופפי השיטחי רוני רוני אמרו. וכך בקולןי יה(שירה1הופרות
 שני בין המאופדת ארמון, בדביר המהוללה זהבי ברקמי המחושקההדרייךי
 י"כ(י29 )שם וגו' שמש בית דרך על בדרך הפרות וישרנה שנאמרהכרובימי

 הבנדים את נימול אמרוי במידה, אמה כאלפים שמש מבית רחוקים שהיועד
 וכך כיבדנוהו שכך לאלהיהם אילו עושים מה ונראה מוצנע במקוםונניחם
 לאנוסי להן היה המוצנע: במקום ונתנום הבגדים את נמלו מיד 1_עשינון,יעשה(
 ילהניה 1בנדיהמו יבגריו( את 1-ליחיל[ )נוטל( הארון את שראו כיון שמשבית
 עד כשלש כשתים אחת כשעה הארון לפני וליפול ולבא , ]פניהם )פרו(על

 מופר וער העולם מסוף הקב"ה של שמו ויתקדש ויתגדל הארוןישיתכסה

 הארוןי את כשראו אלא כוי עשו לאהן
 שוחקיי

 וזוקפין
 ועומדיי

 ומרקדין
 אינן רהן י"ג(* )שם ונו' קוצרים שמש ובית שנאמר יתירימי דבריםומדברין

יודעיי
 שנאמר להן. יהלכו ]הבנדים[ יהארון( את ונטלו הארוןי את הניח מי
 אלף חמשים מישראל נפל לפיכך ט"ז(י ישם ונו' ראו פלשתים מרניוחמשה
 הרג ומי י"מ(: ושם 1ובויק שמש בית באנשי ויך שנאמר עמהם. נדולהומנהדרי

 דרך בהן היתה שלא שמש בית אנשי אלא אותן הרנ לא אמרו. אילו* כלאת
 )יהא( אלא 1)בדיזוי והכל בדיןי אלא פרומה מישראל חסר שלא ללמדךארין,"3

 באתה לפיכך ונבואתו וברק ונבואתה דבורה שבשכר יודע שבשמיםהאלהים

 האיהים: ארזן את וישלחו כתוב במקרא '! גת: ויאמרו 1ג1' כ5 את ויאספו כתוב במקרא"
 רבה: מכה היתה בפלשתים ואף וג' הסגנון ושינה קיטע בילקוט '! ויזעקו: כתוב במקראיי
 ובילקומ לשרה, בתיהם מתוך ויצאו בך.1ו 'י ישראל: אלהי ארזן את טשלהים אם כתוב במקראי!

 הדרך ברוב התנופפי 1eelsnn בדדו ,י עיי.ש: השירה ענין בסררו והקדים המאמר וסרס זה כלהשמיט
 המעולפת וארמון וכו' הדרך ברוב התנופפי ובילקוט הסר. והשאר וכו' שנאמר וארשו; בדביר המהיללוכו'
 המעולפת וכו' המחושקת הדרך ברוב התנופפי השטה רומי אליהו תני פנ"ר ובב"ר הכרונים. 'se~מבין
 הרריך ברוב התנופפי התנופפי השטה רומי רומי אליהו תאני פי"ב שכואל יבמדרש הכרונים. שנימבי;

 ע"ב, כ"ד דע"ז הגמרא עם המאמרים והקש וצא הכרוביסי בשני המפוארה וארמון וכו' זהב ברומיהמהזשקה

 בערי ומפוארה ארמון וכו' המחושקת הררך התם וגריס נפהא יצחק ר' משם התם מייתי דאל'הזוהא
 : השטה רוני רוני אר"י אמרו מאי ישראל וגו' הארוז בנסוע ויהי אהא יצחק דר' להא מתני אשי ורבעדיים,

 וב': ע"א לזה סוטה ועיי' להלן. וכו' אמרו מכאן ער קיטע ואילך וטכאן והילקוט הסברא עפזי הגההי"'
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 הזה העולם מן ]ש[אבדו איזבל ושל אחאב של ושכרן : ידיהן על גדולהתשועה
 שעשו נפתלי ושבט זבולון שבם של ושכרן עמם: בניו ואבדו הבא העולםומן
 בדולה תשועה באתה לפיכך יעקב אביהם ורצון[ שבשמים ]אביהםרצון
 לפיכך בעלה רצון שעשתה הקיני חבר אשת יעל של ושכרה ידיה,:על

 למלחמה אפרים בני יצאו פינחס של ושכרו ידה: על גדולה תשועהבאתה
 משה שהניח נדולל סנהדרין של ושכרן אלף: ושנים ארבעים מהןונהרנו
 ונהרגו בנימין בני על למלחמה ויצאו ישראל נתקבצו אלעזר בן ופינחסויהושע
 מהן ונהרנו למלחמה ישראל יצאו עלי בני של ושכרן אלף: שבעיםמהן

 שלשים מהן ונהרגו למלחמה ישראל יצאו זקנים ש5 ושכרן אלפים:ארבעת
 דרך בהן היה שלא שמש בית אנשי של ושכרן הברית: ארון ונשבהאלף
 אמרו מיכ, עמהן: נדולה וסנהדרין אלף חמשים מישראל טהן נפלוארץ

 כהררי צדקתך העולמים כל רבון בוודאי לו. מודדין אדם בה שמודדבמידה
 1'(:ן3 ל"ו יתהלים וגו'אל

 פרקא.מליק

 השולחן על הארץ עמי עם יאכל שלא בלבבו דברים ארםישמור
 במעשרות ממעטין הארץ שעמי מפני מקום, בכל במעודה עמהם ירבהולא

 כי,ח(, כייג )ימיה ה' נאום הבר את לתבן מה אומרי והכתובובשביעית.

 לא אמרי דוד וכן לוין לדומה אדם ובן ישכון למינו עוף כל חכמיםואמרו
 אהבתי ה' וה'(י ד' ב"ו )תהלים ונו' מרעים קהל שנאתי תו' שוא מתי עםישבתי
 וז'(, ו' ישם ונו' תודה בקול לשמיע ונו' כפי בנקיון ארחץ ח'(. )שם וגו' ביתךמעון

 עם מעורתו אדם ירבה אמרוי מיכן ט'(, )שם ונו' חטאים עם תאסוףאל
 עם מעודתו אדם ירבה ראל תורהי דברי מה, שילמד כדי חכמיםתלמידי
 שעשה מאברהם למדנו הרעד לשון עליו מספרין שעה שלאחר הארץיעמי
 נ'(י י"ח ובראשית ונו' נא אל אדני ויאמר שנאמר ממנו* ונהנו למלאכיםלחם
 חכמים תלמידי רצון יעשה כך יאחר ]מרבה רודות אדם יטול אמרו*מיכן
 ה':3 ויאמר נאמר לכך אחריו*הבאין

 כלום* אמר לא אבינו אברהם אצל שרת מלאכי אכלו לא האומרכל
 את הקב"ה להם פתח שטרח טורח ובשכר צדיק אותו של בצדקתואלא
 ה'(:4 שם (Qw ]ונו'[ עליהם עומד והוא שנאמר ואכלופיהם

 ]שכר[ ישכר( וליריאיו לאוהביו שמשלם הוא כרוך המקוםברוך
 מים של קיתון שבשכר לעוה"ב* לו קיימת וקרן הזה בעולם הארץדרך

 ארבעים לישראל באר הקב"ה להן נתן שרת מלאכי ]רגליהם[ יידיהם(שרחצו
 מקום של רצונו עושין ישראל שהיו בזמן צדי זה כאי באר* במדבררשנה

י,
 אליהו סרה במדבר נרבה ועיי' ומשובשים. וחסרים מקוטעים דבריו ובעיקר הד.וו עפ"י הגהתי

 ,נשתבש: ונקטע והארן עלי גני של הענין כל וא' למלחמה ויצאו נתקבצואומר
 י"ג, )י"כ( פרק עיןמאיר

 הונא כולא י ע"ב: נ.ב וסנהדרין ע"א מ"ט פפחים עיי' י ע"ב: צ.ב ב"ק עיי' פירא. בןן
 ושבת ע"ב פ"נ ב"מ ועיי' הגהתי ועפי"ז אליי. הבאין וכו' מרבו רשות אדם יטל לעולם ג' ושם וירא.בילקוט
 ,בשם רב בשם דמיתאמרא מאי aet ב"מ עיי' ' פמ"ח: וב"ר שם ינתוספות שם ב"מ ע,,, 1 ע"א:קעו
 שם ובמ"ע פי"ך פרה רבתי שפסיקתא מיד, אות שם במ"ע ובנרמז דבשלח בפתיחתא ובמכילתאתרר"י
 : כ.אאות

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



 פ'ינ )פ"יב( רבה אלהיומרר60

 שאין ובזמן שרויין* ישראל שהיו במקום ונובעת והולכת משכמתהיתה
 כארבע כשלש כשתים כשעה מאחרת היתה מקום של רצונו עושיןישראל
 באר עלי ואומרים* חכמים ותלמידי קטנים נערים יוצאין שהיו עדכחמש*
 כך ואחר ומרים* ואהר( משה בזכות באר עלי ויעקב* יצחק אברהםבזכות
 שנאמר יששכר* של לשבטו יהודה של שבטו בין ונובעת הולכתהיתה
 בדולה שמחה היתה שעה באותה י"א(* כ"א )במדבר וגו' שרים חפרוהבאר

 ]אברהם[ שהושיב אילן של צלו בשכר קטניהם:0 ועד מגדוליהםלישראל
 ארבעים לישראל כבוד ענני שבעה הקב"ה להן הקיף שרת מלאכי אתאבינו
 נתן השרת מלאכי את אבינו אברהם שהאכיל הפת ]ובשכר במדבר:שנה
 ברוך המקום ברוך צד* זה כאי מן* במדבר[:7 שנה ארבעים מן הקב"הלהם
 למלאכי לחם אבינו אברהם שעשה ורכשם פנים* משוא )לא( לפניו שאיןהוא

 טועמי בשר שעם* פת מעם בו למעום במן רוצה שהיה ]מי[ כךהשרת
 העם שטו שנאמר בו* טועם חמאה טועם* חלב מעם טועם*דבש
 את אבינו אברהם שהאכיל העגל אותו ובשכר ח'(:8 י"א )במרבר ונו'ולקטו
 מתן קודם אחת פעמים* שתי לישראל שליו הקב"ה להם נתן השרתמלאכי
 ]שבא[ הדבר בשביל לישראל גדול דבר סליו תורה* מתן לאחר ואחתתורה
 הקב"ה ליוה השרת מלאכי את אבינו אברהם שליוה ובשכר ידיהן:9על
 כ,א(* י"ג )שמות יומם לפניהם הולך וה' שנאמר במדבר* שנה ארבעים בניואת

 שנוטל כרב בנו* לפני כאב כביכול לאומרו* איפשר אי כתוב דבראילמלי
 שאהו אלי תאמר כי שנאמר לתינוק, כאם לבן* כאב עבדו* לפניפנס

 :0י י"ב( י"א ובמדברבחיקך
 אליו ויאמר שנאמר ממנו* ונהנה למלאך לחם שעשה מגדעוןלמרנו

 בדי ויעש בא וגדעון ונו' מנחתי את והוצאתי ]ונו'[ בעיניך חן מצאתי נאאם
 נהנה ולא למלאך לחם שעשה ממנוח למדנו כי(* עד י"ו ו' )שופטים תו'עזים
 בוא ט"ז(:" י"ג )שם וכו' תעצריני אם מנוח אל ה' מלאך ויאמר שנאמרממנו*
 על שכינה ומשרת ישראל נרולי את שהורנת פת* של עונשה כמהוראה
 נוב ]ממקום[ )מקום( למד צא ישראל* גדולי את שהורנת מנין השקר*נביאי
 שהיא ומנין בדול*" עונש דוד על שנענשו אחיטוב* בן ואחימלךושאול
 מלך אל שבא )השקר( נביא מאותו למד צא השקר* נביאי על שכינהמשרת
 קבר אל בא ]אתה אין נהנת ואם ממנו תהנה אל הקב"ה לו אמרישראל*

 הכפתא עיי' הבאר וענין ע"ה. עם סעידה המרבה וכל הפרק סוף עד כילקוט קיטע ואילך מנאןי
 ע"א: ע"ה וי~מא ופיט פיז פי' בהעלותך ספרי עיי' " בדרו: כיה י פייט: רנה ובמדבר פ"נסוגה

 כ' אות ytD11 בפצ oel ה' אות במ"ע שם שכתבתי ובמה פ'ג ד' מס' דנשלה במכילתא עיי' השלו בענק,
 צדיקים סליו וקרינן שלו כתוב אמרו ושם וע"ב. לא שםויומא

 אוכליי
 ודומה אוהו א~כלין ורשעים בשלוה אותו

 ובמכילתא דגשלח. פתיחתא במכילתא "י . : סליו שנקרא כלו' וכו' גדול דבר סליו שאמר ~זה כמילוין,להן

 )כאב[ )לאב( לאמרו א.א כתוב מקרא' אלמלא אזמר ריה"ג במבוא ד' כהוספה בפיט שהבאתיררשב"י

 אכל שלא אף המלאך נהנה בגדעון !! עבדו: לפני )פנסן )פיוס( 'טנטל 3כרכ נג3 לפנ' )פנס[ )פיס(יטנטל

 מן האש אוכלתה שאה"ב אלא שיאכל סבור שהיה סעורה לו הכין וגדעון שונך. ער אשב אנכי אמרשהרי
 הגיהו והמפרשים וגו'. עילה תעשה ואם וגו' תעצרני אם איל נמניח אכל מזהתו. קבל ועכ"פהצור
 יוחנן ר' נשם דאיתאמרא אחא ע"א קיר נסנהדרי; כדקו. כיה !י א"נ: ממנו נהנה 3לאבגדעון

 נהרגה לא להם ככרות ג' לרוד יונתן הלזוהי אלמלי רב אמר ר"י בשם 3איהפרש זדון ;ולהדשגגהה
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61 פייר )פ"יג( פ"יג, )פ"יב( רבה אליהוסרר

 על יושבים המה ויהי שנאמר הקודש* רוח עליו שרתה לו שכיחש פיעל את י""(י י"ג ימ,א וונו'[ כמוך נביא אני בם לו, ואמר אחד נביא באאבותיך[מ
 כ'(:14 שם ישם 1-ונוךהשולחן

 במעודה עמהם ומרבה הארץ עמי עם לחם האוכל כל אמרו.מיכן
 אפרים את מנשה שנאמר ידוי על בא מחלוקת ולסוף נשמעיןי דבריואין

 ומרבה השולחן על הארץ עמי עם האוכל שכל למדת הא כ'(:" ט')ישעיה
 שנאמר ידיו על באות מחלוקות ולסוף נשמעין דבריו אין בסעודהעמהם
 עמי עם האוכל כל אמרוי מיכן אפרים:" אתמנשה

 האר"
 עימהם ומרבה

  תורתו[ יאת מזלזל  והוא[  חכם תלמיד ואם זרה, עבודה כעובדבמעודה
 בניו את ומייתם אשתו את ומאלמן ]שבשמים[. אביו של שמו אתומחלל
 הדורותי" כל מוף עד בניו ולבני ולבניו לו רע שם וקושר ימיוי את ממלאואינו

 פירקא.פליק

 עקיבא1 ר' ואמר ר'( יאמ' עריותי בילוי אלא ותיפלות )אלא( שיחה שחוקשאי, ותיפלותי שיחה שחוק ירבה שלא בלבבו דברים ארםישמור
 אלא שחוק יאין מ"נ(!י פ"נ )אבות לערוה האדם את מרנילין ראש וקלותשחוק
 שחוק ואין ו'(. ליב )שמות וגו' ושתה לאכל העם וישב שנאמר זרהיעבודה
 וישחקו הנערים נא יקומו יואב אל אבנר ויאמר שנאמר דמימי שפיכותאלא
 ונו' רעהו בראש איש ויחזיקו ונו' במספר ויעברו ויקומו וגו'לפנינו
 תתלוצצו אל ועתה שנאמר קשחי עבירה אלא שחוק ואין ט"ז(:2 ער י"ד ב,ישיב
 לכן שנאמר ביהינם, של דינה משנה אלא שחוק ואין כיב(: כיה )ישעיהוגו'

 ונו' מות את ברית כרתנו אמרתם כי וגו' לצון אנשי ה' דבר נאשמעו
 שישבתי ]הוא[ אני לא בניי לישראלי הקב"ה להם אמר כך וט"ו(:" י"ד שם)שם
 שדרשתי עד העולמי שיברא קודם דורות וארבעה ושבעים מאותתשע

 שניברא ]ימיים[ )סיים( כולה4 תורה דברי כל את ובחנתי וצרפתיוחקרתי
 היום שליש שליס כבוד כמא על ]יוצבתי[ )וישבתי( שעהי אותה עדהעולם
 והשלמתי תמות. נהנתה ואם ובד"וו הסרנן. על לרמז מלות וד' כג' פנוי מקום כאן בכחי"
 יעביט הם כת:כ במקרא 1ן : פ"נ( י"ג )מ"א איותיך קבר אל כגלתך תבוא לא המקרא לשן עפ"יהחמרן
 נון עינים ומעלמת הרחוקים את ומקרבת הקרובים את מרחקת יוחנן ר' בשם ע"נ ק"ג שם ובסנהדריןאל.

 :אח וגו' מתעים הזה העם מאשרי ויהי כתוב רקודם 'י :כו': הבעל נביאי על שכינה ומשרההרשעים
 ואפרים אפרים את מנשה יאכלו זרעו כשר איש וגו' ורעב ימין על :יגזור :גי' ירהט לא אלמנותי: :אתיתומיו
 היא אהרינא נ:סהא 'י ע"ה: עם שאוכף לתש דוגמא שהם אשכיה המקראות אלו :על מנשה.את

 יעיל ועיי' נד"וו כיה יי : חסירין אמרו מכאן ומלות דלהלן. האוכל כל למדת הא שם והגי' חסרובד,וו
 מהריב סוף מקום נכל סעדת: המרכה ה"ה כל ת"ר ע"א. מ"ט כפסחים הוא דת'ר :ברייתא וספיה.ספ,ז
 ורבריו ;ליו באות רבוה :מהלומת ממנו משתכה ותלמודו גוזליו את ומייתם א'טתו את ומאלמן ביתואת
 הדורות. כל סוף ?ד בני: :לבני :לבניו לו רע שם וגורם אביו :שם רבו :שם שמים שם ומחלל נשמעיםאינם
 : הספר זה כסגנן ז: ברייתא שסגנן יטעם אכלוחך

 י"ד. )י"ג( פרק עיןמאיר
 קלת שמק ואומר ג,ע אלא :תפלת שיהה שהוק אק וכד":: העם, וישב נפ' תשא כי כילקוט וכיה!

 הדברים. קטע שם ובילקוט נא. ליתא במקרא ' פנ"ג: ב"ר עיי' נ שיבש: אלא זה :אין וכו'.ראש
 iQe בילקוט כיה י פ,ב: לעיל ע"י 1 ושאול: מות הוא דיןומשנה
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 פ"יד )שיג( רבה אליהומדר2ח

 עושה אני היום ושליש הדין, את דן אני היום ושליש ושונה. קוראאני
 ידיי מעשה כל ואת כולו העולם כל את ומפרנס ומכלכל אני דןצדקה,
 יבא עלינוי בא הוא פרשים בכמה ניבורימי אלפים באלף עלינו יבאעלינו, בא הוא גיבורים בכמה ואומרים, מתנאים העולם שאומות בשעהשחוק, לפני יש אימתי בלבד. אחת שעה אלא שחוק לפני ואין בעולסיישבראתי
 אלפים באלף עלינו יבא עלינוי בא חרבות בכמה פרשים. אלפים באלףעלינו

 יושב וגו' נוים רגשו למה שנאמר משחק* אני שעה אותה ועלחרבות,
 וחלבנה ושחלת נטף ממים לך קח משה אל ה' ויאמר שנאמרשחוק, ואין שחוק לפני יש אחר במקרם אף ד'(י6 ער א' ב' )תהלים ישחקכשמים
 על מרובין רחמיו ומהקב"ה לפי ]אלא כממרחתי אינה חלבנה ל"ד(, ל')שמות
 יש אימתי שבה,[,7 כשרים על בין שבהן רשעים על בין לעולםישראל
 הכשרים את מבלעין ישראל שפושעי בשעה אלא שחוק. ואין לפנישחוק
 ה' אחריו כתיב מה י"ב(י ל"ז )תהלים וגו' לצדיק רשע זומם שנאטרשבהן,
 וכי אמרי הרע. ביצר הקב"ה נתחרט אחר במקום אח י"ג(:5 )שם לוישהק
 ישך אם שנאמר בעולמיי אותו שבראתי ממנו ו]נת[חרטתי עשיתי, שברמה

 לפושעי רחמים פתח להם נפתח שעה באותה י"א(י5 י' )מהלת לחש בלאהנחש
 לפניך וידוע גלוי עולם של רבונו לפניוי ולומר בתשובהי לקבלןישראל

 לפניך:" שלימה בתשובה קבלינו הרבים ברחמיך בנו[* מגרה הרע יצר1.כי
 עד אותו מליין הן ותיפלות שיהה שחוק המרבה שכללנני

 בני לו. אומר הקב"ה עולמו לבית שנכנם וכיון עולמו*" לבית שנכנסשעה
 היום שליש שלוי הכבוד כמא על יושב שהוא שבשמימי מאביך למדתלא
 עושה הוא היום ושליש הדין. את דן הוא היום ושליש וקורא. שונההוא
 שברא ידיו מעשה כל ואת העולם באי לכל ומכלכל ומפרנס וזןצדקה

 שלש מבן אתה לבדי היתה אחת שעה אלא שחוק, לפניו ואיןבעולמוי
 שנאמר עשיתהי טובים מעשים ומה עשיתה, תורה מה ואילך שנהעשרה
 )ביטל( אחד הן. עמלי! שני אמרוי מיכן י"ג(י ד' )עמיט וכו' הרים יוצר הנהכי

 ארץ בדרך שיעמל הרוצה ארץי בדרך עמל ואחד תורהי בדברי]עמל[
 זי(*ט הי )איוב יולד לעמל אדם כי אומר* הכתוב ועליו ארץ* דרך עמל עליונותנין

 אין שעה לאחר לי. יהלך נשפך מימי שנתמלא ]לניד[ )לנר( דומהי הואלמה
 דברי עמל עליו נותנין תורה ברברי שיעמול והרוצה כלומית ]בנוד[ )כנר(בו

 דומה הוא למה כ"ו(י ט"ז )משלי לו עמלה עמל נפש אומר הכתוב ועליותורהי
 ומהכל ]דקירה[ )וקורא( אותהי דשין ]שהכל[ )שכל( התחתונהלאימקופה

 איתאמרז ע'ב ג' ובע"ז 1ל"א. 1כ"1 ר"ה 1כפי"ז להלן הים שלייט וענין וקיט;. שסה Qct בילקוט,
 ע"ב 1' בכריתות ראמרינן כהא שם. בילקוט גזה ז ;יי"ש: רב אמר אר"י ומשם 'צחק מר' דבריםא4ו
 ריהה הלננה שהרי תסית אינה ייטךאל מפ1יטעי בה שאי; תסית כל הסידא שמעון א"ר ביז3א בר הגאא"ר
 שאין 'טחם. ואין ' יסדה: ארץ ע4 1אג1דת1 ההכא אמר אביי קטורת סממני עם הכבב ומנאהרע

 השיפיט שילך מכאן ע'ב. ל.ט בסנהדרין כדאיתא מיטיש אהרס אלא רשעים של במפלחן ששהקב"ה
 הובר אותו על שמתחרט 1כי1ן ;.א. ליב 1ברכ1ת ע'נ נ"ב סוכה ;יל יי אהר;: היה יוד; עךבילקוט
 פיר'ט: מהש כלא יצה"ר, כלפי הנחש ישוך אם דרש ~'c're של נשפלתן לפגיו שחוק שאין פשיטאבבלם
 ע4 קרניז פגזי מקם בכה"י "י משובשים: הרברים בר.וו מציל. לו נלחש א"כ אלא שם רבהבקהלת
 : זכו אדם ישטור ל;ניגו חוזר השתא יי בנו: מלת שם שהסר אלא הר'11 עפ"י והגהתיהחסרון

 בד'11; ג"ה " קצת: משובש בד.1ו'י
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63 פייר )פ"יג( רבה אליהומדר

 מאור שעושה וכנר בצלו* ]יושבין_[ יעוברין( שהכל ואילן עליה*עוברין
 לרבים:מעינים

 קושר והיה ידיו,מ על לישראל גדול דבר שבא אהרן היהיורע
 יורע שאינו מי וכל  ישראל, פתחי כל על ומחויר י  במתויה  ברזל טלחבל
 לימדו להתפלל יודע שאינו ומי שמע*  קריים  לימדו שמע  קריינילקרות
 בלבד* אהרן ולא מלמדו: היה תורה של בנופה נכנס שאינו ומיתפלה*
 לעשיר פנים נושא ואינו שמים, לשם לישראל ברבים תורה המלמד כלאלא

 מתוך כאחת* משנן שהוא ומשנה כאחת* מקראן שהוא מקרא אלאולעני*-
 חלקו ונותן והשכל* ודיעה ובינד, חכמה רוח בו ונותן עליו מרחם הקב"הכך
 ידו מעמל אומר. הכתוב ועליו ויעקב* יצחק אברהם צדיקים שלשהעם

 ]בשתים[ )בשמונה( עצמו אדם ינהג אמרו, מיכן י: : י"א( נ"נ )ישעיה וגו' ישבעיראה
 ביראהיי2 ערום בישיבה."2 המיד בביאתו.9ן נאה אדם יהא מידותניעשרה
 ומודה הביריות,23 על ומתקבל נאה ]טובים[י" במעשים פיקה בתורה.חכם
 אהבה הקב"ה את ואוהב ועוזבי ומודה בלבבוי" אמת ודובר האמת,"על

 של כבודו על ומתאנח לו."7 רע כשהוא ובין לו טוב כשהוא ביןנמורה
 ירושלים לכבוד ומצפה ומתאווה מחמד ימיוי כל ישראל של כבודן ועלהקב"ה
 הקורש רוח נליותימ ולכינוס בקרוב שתצמח ולישועה המקדש ביתולכבוד
 תשוב באלהיך ואתה נ'(י ב' יחבקוק ונו' למועד חזון עוד כי שנאמרבדבריו.

 ]שיהא[ כדי המדרש. לבית בביאתוי נאה אדם יהא ז'(:25 י"ב )הושעונו'
 יהא ימיתו את שימלא כדי הביריות ולעיני למטה ונחמד למעלהאהוב
 למעלה אהוב שיהא כדי המדרשי בבית בישיבתו בישיבה, חסידאדם
 תורה. דברי אדם ירבה ימיו," את שימלא כדי הבריות ולעיני למטהונחמד
 בבית בישיבתו ומשיב שואל אדם יהא מהןי יותר בדול שכר לךשאין

- -
 של בנו אמר היה פיו מנהדרי; וכירושלמי וספיג וכ' פ"א בטא כד"א ועיי' הדקו. עפ.י הגהתי,י
 שע"ג גמלא הוא וקורה כאסקופה. אותי עשה 'דך על תשועה לביא בקשת אם לאביו. שטח בןשמעון
 נעמל כתוב ובמקרא בך"וו וכיה יי פי"א; לעיל דוגמתו .ן העגל: במעשה ,ן ע"א: כ"א ב"בהזהר
 מדות י"ב אות; שכל ~פי להלן אומר הוא שכן כי"ג הגהתי 'י ושינה: קיטע תשא כי בילקוטנפשו,
 עשרה המש דתני פ"נ זוטא בד"א ועיי' י"ח. ג' ובילקיט ובד"וו י"ב. אלא מיצא אתה אי בפרטן וכןוכו',
 וב, אמרו. מכאן ול"ג נכיאתו. נאה יהא מרות בי'ח ;צמו את אדם ינהה לשלם הגי' בילקוט .יכאן: שנמני תמה אחרות מרות שם שנמנו אלא י,ב אלא DW מוצא אתה אי ובפרטן וכו'. בתיה נאמרומדות
 נאה ובר"יו ביציאתך. ונאה בכניסתך נאה תהא לעולס פ"ר ריש רבה ובד"א בביאתו. נאה זוטאבריא
 לה מפרש ולקמן בישיבתו. זוטא יבד'.א נילקוט ": המדרש: לבית בביאתו מפרש לקמן אמנםבביתו.
 ע"א י"ז ובברבור 'ביבוש, אלא יאים ביראה. בענוה ובילקוט זוטא. בד"א יכ"ה י1 בביה"מ:בייטינתו
 ועם אחיו עם שלום ומרבה חמה משיב רך מענה ביראה ערום  ארס יהא לעולם ראביי בפומיהמרגלא
 הבריות. על מקמל ויהא למטה ונחמד למעלה אהוב שיהא כדי בשוק נכרי עם ~אפי' ארם כל ועםקרוביו
 יבריש פייה לקמן לפנסו ידוגמהו גרזתי שיי"ש "IK'Ya 'כהוא לא בפומיה מרגלא היה המאמר  ~nreכלו'
 יוטאיאליהו

 שלא רבריס מונה ואה.כ בדרכיו. חכם בדעת. פקח מנו זוטא ובריא ובילקוט. בריון כיה  11
 דבר. ופרק פרק כל על ומשיב כהלכה. ~מיטיב כענין שוא? להשיב. מרבה ~זכרן. כונס. הן. ואלו כאןנזכרו
 נד'וו ~כ; הנריוה. ;ל וטתקבל מקגל נאה נילק~ט ": לעשנה: ש"מ ללמד ;'מ ולמד הכם. אצלהולך

 ובילקוט בד"וו ': ע"א: ב"ר מכות עיי' "י שבחכם: דברים בז' זה מונה מ,ז פיה באבות ,:בריות:
 וכו': ומהמד ~בילקוט גליות. ולקיביץ בד"וו ,1 ימשובשים: a'ilui והם וכו' המקום אתואוהב

 דה:שע: המקרא השמיט נילקיט קאמר. לרוה"ק 'טוובה אלא נח עצמו האדם שינהג מדה אינו רוה"ק,2
 ובילקוט בד,יו ,: שימלא: וכדי וג' אלו. מלות השמיט והילקוט הבריות, ולעיני ושם הריוו. t~ey הגהתי,:

 זו: בכאהסרה
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 פ"יד )פ"ינ( רבה אליהוסרר64

 ]שנאמר תנומה לידי יבא שלא 1,רכדי[ וכד.( בידו. חכמתו ]שתרבה[ כדיהמדרש
 אלא בעולם קשה מידה לך וראין לפי מ"א(*ן3 כ"ג )משלי נומהל, תלבישוקרעים

 אוכל ]אלא[מתוךשהוא בלבד*32 זון 1ולא המדרשי ובבית הכנסת בביתהמתנמנם
 י"ב(*1ן ח' ידברים וגו' ושבעת תאכל פן שנאמר תנומה*ת לידי ]יבא, )יבא(ושותה

 אף ההלכה* ואת עליו*35 משחקין שהכל פי על ואף הפסוק* את אדםישאל
 פי על אף תורה* של לבופה עצמו אדם יכניס עליו* משחקי( שהכל פיעל

 נבלת אם ליב(* ל' )משלי בהתנשא נבלת אם שנאמר כלום* בהלכה בקישאינו
 מבקש שאתה עד לאדם* לו אומרים sc,(aw) לפה יד זמות אם תתנשא*בה

 שעברתה* עבירות על רחמים תבקש מעיך* בתוך תורה דברי שיכנסורחמים
 יהא כך מתוך כהונן*ת שלא מעשות[ ]הזהר עליהם* ]לך[ )לו( ימחלו אםמה
 עשרה שתים אותן שכל לפי שלפניה*ת ארבע מתוך וזוכרה שומעאדם
 בצדה:39 ועונשה שכרה ואחת אחת כלמידות

 לעולם*19 אף חרון מביא ותיפלות שיחה שחוק המרבה שכללפי

 לעולם* בא]ות[ רבות ורעות[ צרות ]ועליהן ידו41 על מתמעשין שהפירותולסוף
 קוראין ואלמנות ויתומים נהרנין* ישראל ובחורי מתחדשות* קשותונזירות
 שכל אלא עוד ולא ט"ו(* ט' )יששה ונו' בחוריו על כן על שנאמר נענין*"ואינן

 ונאוף וגנוב רצוח כחש אלה לידי[ בא ]היא ותיפלות שיהה שחוקהמרבה
 משפחה* בני בתוך היה אם בדין*43 ומכחש שקר על ונשבע ב'(* ד')הושע
 בני בתוך היה ואם המשפחה* את מנלה לסוף בו* שמחי, משפחהובני

 היה אם השכונה* בני את מכלה למוף בו* שמחין השכונה ובניהשכונה*
 היה אם המבוי* בני את מנלה למוף בו* שמהין המבוי ובני המבוי*בתוך
 היה  ואם  חצר* בני את מבלה  למוף בו* שמחים  החצר ובני החצר*בתוך
 בכל שנאמר העיר, בני את מנלה למוף בו* שמחים העיר ובני  העיר*בתוך

 לו נעשית תורתו כביה"מ הישן כ5 זירא ר' בשם איתאמרא ע"א ע"א ובסנהדרין בילקוט. ב"הי,
 כ' היא דקרא וריסיה בר.11. כ.ה ', ישאל: ער קיטע ובילקוט בד"וו כיה " וכו': שנ' קרעיםקרעים
 פן שכ' רוח גסות לירי בא תנומה לירי ובא צ.ל ואולי ביראה. ערם פי' זהו .י יורש: ותללמנא
 ליראת ערמה מיני בכל להערים ביראה ?רום פי' שם בכרסות רש"י ?יקר. ובא נוסהא ותהיה הו'תאכל
 ואולי ושתייה. באכילה וממעט בביה"מ ומשיב שואל שהוא הוא הערמימות דרכינו ולפ' רחוק. וזהבוראו.
 והיא עד דאביי בפומיה רמרגלא כהא וכו' רך מענה ביראה ערום אדם יהא העקרית. הנוסחאהיתה
 ואילך מכאן חסר בילקוט וי מקוטעת: הנוסהא ולפנינו וכו'. ומשיב שואל אדם יהא הבריות ;למקובל
 בהתנשא נבלת אם שנ' ובילקוט זמות. ואם כתוב במקרא .' הסגנון: קיטע ובד"וו נבלת. אם שנ'עד
 ובאד"רנ פפ,א ובנ"ר נפירש,י. ועייף רשכ"נ בשם ;"כ סיג נברכות ואיתאמרא השמיט. והיפארוגו'.

 בכתיי יו וכו': אדם ישאל כיצד בתורה חכם העקרית הנוסחא היתה ואולי עזאי. בן בשם לה תניפי"א
 ובילקוט וכו'. לך שימחול שעברת הגי' ושם הד"וו עפ"י והגהתי התסר1ן על לרמז פנוי מקום עליהםאחר
 פיריש זו ובבא פב'ו. לקמן ועיי' השמיט והשאר לך. שימחלו שעברת  וכו' שיכנסו תורה דברי ;להגי'
 'ו  במעשים: פיקהאל

 והכמה לתורה שומע אדם יהא כך מתוך כלו' כך. ומתוך ג' ובילקוט בדוי

 כנ.ל בתירה. הבם ניראה ערום בישיבה הסיך בגיאתו נאה דהיינו זו מדה שלפני מדות ד' מתוךוזכרה
 מתוך וג' בילקת הסירה זו בבא יו שיבוש: והוא שלפניהם. ארבע ובדצו הסתומים. המאמרים אלולפרש
 לעיל לענינו חוזר השתא 4 ושינה: קיטע הנה וכו'. בשחוק המרבה כל אלא עוד ולא שלפניהארב;
 רעות ועליה; ובד'וו מלות. שש כמו חסרון על לרמז כאן פנוי מקום בכתיי י' וכו': עצמו אדםישמור
 וכו' המשפחה בתיך היה ואם מתמעטין והפירות לעולם  אף חרון  ובילקיט וכו'. ומירות באותיבית

  הר"ווי ע"י מסברא והגהתי להלן. ?ר הכלוקטועה
 ורצנה. וכחש כתוב במקרא " צועקין: בריו 41

 מסברא: והגהתי יותר משובשנדבו
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 ג'(*5' ד' )הושע ]וגו'[ הארץ תאבל זאת על ואומר כ"ה(*44 ה' יישפה ]ונו'[זאת

 ירב אל איש אך שנאמר כלום* ישראל את מוכיחין שאין מפני מה*מפני
 בפורענות* עימו חולק עמו* משחק כהן מצאו אפילו ד'(* שם )שם איש יוכחואל
 היום וכשלת שנאמר בפורענות עמו חולק עמו ומשהק נשיא או ]נביאמצאו
 הי([:40 )שם וגו' לילה עמך נביא נםוכשל

 חטא ואפילו חטא* לידי יבא שלא בלבו ארם ישמור]לעולם
 דבר בשביל אלא למצרים ירדו שלא הראשונים* מאבותינו ולמד צאהקל*"
 שירא קמעא יראה ובשכך ח'(י ט"ו )בראשית אדע במה אברהם שדברקל

 בבניו*48 שישלטו ומלכות אומה לכל רשות הקב"ה נתן לא אביו אתישמעאל
 ברכה נשמי שאין שעיר הר את לו נתנו עשו שהוריד דמעות וכתיובכיכר
 לו נתנו יעקב מפני לו והלך כליו את שנטל ובשכר לעולם* ממנופומקין
 ובשביל שנה* כ"ב עליו נענש יומף אל יעקב ששמע ובשכר מדינות*"מאה
 מה בלחים אחזה אש אם חכמים אמרו ואהרן* משה נענשו מריבה]מי[
 חזר צ'(* )תהלים למשה תפלה אומר הוא שעה אותה ועל יבשים*"יעשו

 אביכם. ואני בני שאתם הוא אני לא לו* אמר משה* את לרצותהקשה
 בלום דודכמי ואני דודי אתם רעכסי ואני רעי אתם אחינם* ואני אחיאחם
 ומצאתי בעצמי שבלשתי כשם אלא מכם מבקש איני לכם*חמרתי
 תמים הולך הן ואלו מדות* י"א אלא מכם מבקש איני כך מדותי"י"א

 כלום א"ל משה* את לרצות הקב"ה הזר בוי52 ט"ו )שם ונו' צדקופועל
 ובין עבד ובין אשה ובין איש ובין ישראל ובין נוי בין ]לפני[[ פניםמשוא
 ו'([*53 ל"ו )שם אל כהררי צדקתך שנאמר בצדה* שכרה מצוה ]עשהשפחה

 עצמו וכבוד מתרבה שמים כבוד שמימי נבוד המרבה בל אמרוימיכן
 במקומו שמים כבוד עצמוי כבוד ומרבה שמים כבוד הממעט וכלמתרבה*
 מתמעט:"וכבודו

 העם וכל הכנמתי בבית ובנו הוא עומד שהיה אחד באדםמעשה
 תיפלות, של דברים עונה ובנו הללויהי התיבה לפני העובר אחרעונין
 אעשה מה להם* אמר תיפלות. של דברים עונה שהוא בנך ראה לו*אמרו

 ובמקרא בד'וו וכיה !' : ומשונה מקוטע הסגנון בילקוט וכן קצת ומשובש טקוטע הסגנון נטווו'
 בפורענות עמו חולק עמו ושיחק כהן מצאו וגו' ירב אל הגוסחא ובילקוט מעונש בד"וו " כן: עלכתוב
 הוספתי ואילך מכאן זה כל יי שלפנינו: בסגנון הגהתי הילקומ ועפיי וגו'. וכשלת שנ' ונשיא נביאוכן
 ועיי' ופנל. פ"5 גיר אברהם בחיי תשובה ~nwY 'י תיבות: ב' בו שהגהתי אלא לך לך פ' הילקוטמן

 הזיל דמעות ג' אומר אלעזר ר' קדושים ובתנחימא פ"ב זוטא ובאליהו פכ"ד לקמן עיי' " סמל:בפדר"א
 בהוצאת ועיי' וכו' ירדה ולא בעינו נקשרה והשלישית ~SNO של מעינו וא' ימין של מעינו א' הרשעעשו

 מופו ועד העולם מסוף השלטתו איתא ושם פ' מזמור תהלים במדרש והוא תולדות ובפ' שםמהורש'נ
% לי: נודע לא מדינות מאה לאוסרו ודוגמא רוסי. מלכות על הוא והכוונהוכו'  ע"ב ב"ה מו"ק עי" 

 כסוחים, יבשים ינועו אז בלהיט אחזה אש אם דירה 1' ליום אדירי אמץ בפיוט הקליר ר'א יסדומכאן
 שאמר ע5 שאברהם מוציאו האיך יודע ואינו פיו מתוך דבר שמוציא לאדם אוי קדושים גתנחומאועיי'
 י"ג גרם ועיי' י"א. אם כי מדות י"ג מונה אינו הספר בעל י' מהור'שב: בהוצאת ועיי' גו'. אדעבמה
 גילקוט כיה י' מכות: סוף עיי' !' י"ג: למצא נדחקו שכבר תשא, בפ' ורמב"ן וברא'בע שם ונתו'ע"1
 כהוגן: הדברים עולים שהוספתי הילקוט נוסחת ttDVl גוי. בין ישראל בין איתא ae1 לך. לך פ'שם
 גבורו וכו' עצם! סגוד וממעט וכו' המרבה כל אומר אליהו פיד. רבה כבמדגר מובא ושלאחריו זהא

 קצת! YDl~O וגד"וו שם גילקוט וכיהמחרגה,
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 אחר עונין העם וכל עיניין* כאותו עשה למחר שוב ישחק* הוא* תינוקלו
 ראה לו* אמרו תיפלות* של דברים עונה והוא הללויה* התיבה לפניהעובר
 הוא* תינוק אעשה מה להן* אמר תיפלות* של דברים עונה שהואבנך

 ולא תיפלדר2. של דברים בנו ענה החג ימי שמונת אדרון כל ]ישחק[55)וחי"ק(
 עד שילשה, ולא שנת1 ולא שנה אותה יצאת לא אמרויי5 דבר.55 לואמר
 עשרה חמש לו ויצאו בנוי בן ומת בנוי ומת אשתו, ומתה האיש. אותושמת
 בלבדי בנים שני שלן אחד ]זוג אלא לו נשתייר ולא ביתו," מתוךנפשות
 ורשע:" שוטה ואחד ומומאי חיגראחד

 ושלא קרא שלא בעצמו מתחרם שהיה אחר באדם מעשהשוב
 העובר שהניע כיון הכנמתיי5 בבית והוא אני עומד הייתי אחת פעםשנהי
 קדושת בקול אחריו וענה קולו* את הנביה השם*ם קדושת אצל התיבהלפני
 שלא דיי לא להם, אמר קולך* את שהגבהתה ראיתה מה לו* אמרוהשם*
 ותשוח קולי את אגביה לא רשות. לי שניתן עכשיו אלא שניתי* ושלאקריתי
 שעלה עד שילשהי ולא שנת ולא שנה אותה יצאת לא אמרו, עלי*63נפשי
 ומינוהו קיסר* של ממונה ועשאוהו עמדו ישראל* לארץ מבבל האישאותו
 כל בה וישב עיר לו ובנה מקומי לו ונתנו ישראלי שבארץ בירניות כלעל
 הדורות:ה כ5 סוף עד בניו ולבני לבניו והניחה חייו.ימי

 הכרים( שלשים ממנו ואכלה אש*~ עליו שנפלה אחר בכהןמעשה
 של כדים ועשרת יין של כדים וארבעה ועשרים בנדים." וששים]כרים[
 אש עלי נפלה רבותיי לה,י אמר חכמימי לפני וישב בא ממוןח ושארשמן

 כדים וארבעה ועשרים בנדים וששים ]כרים[ )זכרים( שלשים ממניואכלה
 ינון חכמים היננימו ליי שהיה ממון ושאר שמן של כדים ועשרת ייןשל

 כלום, בהלכה בקי שאינו אדם שבא עד משמי זזו לא אמרוי כנבדויואנחה
 שמא לו אמר מותר[ם ]לו אמר מהו, תרומה בהמתו את המאכיל לויאמר
 וכששמעו תרומהי בהמתי את והאכלתי כהן אני לו אמר לאוי לו אמראסורי

 וכל כך עשה למהר שוב בילקוט ו' מקוטע: שם והסיפור ושוחק. ונדדו ובילקוט. ברבה כזה"נ
 בדווו 'ו יצאה: ולא ובילקוט ברבה וג' ליתא. ובאינך נר"וו ז" וכו': אמר ולא החג ימי שמונתאותן

 אלא בר"וו "' ומששש: מקוטע בר"וו ,ן שלשה: ולא שנתים ולא ובילקוט שינתה ולא וברבהחסר

 אלא וברבה וכו'. וסומא הגר אחד אחד זוג אלא ובילקוט ליתא. והשאר Ne1D וא' היגר אחד בניםשני
 שינו להלן וכן וגו' בכיה"כנ עומד היה ובילקוט ברבה י" וכו': וסומא חגר אהד ארם בני של א'זוג

 השם. לקרושת צבור שליח Y'Ane כיון בחוו " שמספר: הוא  yv~' אליהו ולא נסתר נלשוןהסיפור
 עלי ותשוה בד"וו ליה. אמר ליה, אמר ובילקוט משוחט. נר"וו ". השם: לקדושת ובילקוט ברבהוכן

 כדלע'ל, וגירסתם אמרו ל.ג ובילקוט וברבה משובש. בר"וו " עלי: נפשי ותשוב ובילקוט וברבהנפשי.
 ולבניו לו קילוני לו וקראו שם ו'שנ וברבה וכו'. כל על ראש ומינוחו קיסר של החיל שר ועשאוהווגרסו
 אתה מכאן ברבה שם ומסיים וכו'. ולבניו לו קלנא לו וקראו טעות( שהוא )ינ' עליה וישב ונילקוטוכו'.
 שם ובילקוט וכו' מעשה ושוב בד"וו ו" : זה בענין שם ומאריך וכו' המקום לפני גאוה ארם ינהג שלאלמד

 בילקוט "ב"ה הילקוט: משינויי והוא אש. ;ליו ונפלה הרומה כחמתו את שהאכיל אחר ככהןמעשה
  הרבה: ממון ובר"וו לו. שהיה ממון ושאר שמן של ברים עשר וששה בילקוט "  הגהתיו ועפי"ושם
 אמרו בשיבוש שבדיוו אלא הד"זו עפ"י והגהתי החסרון על לרמז מלות ג' כמו פנוי מקום כאן בכתיי%

 אסור. שמא מסתפק השואל היה ועדיין המשיב. היה הוא ממונו שאבד שהכה, לאו. לי אמרו להלן זנןל'
 וספר הכמים לפני ועמד ובא הפגנון. ושינה הכל קיטע והילקוט וכו'. והאכלתי כהן אני לראיה לווהוסיף
 וכו': והאכלתי אני כהן א"ע לו שאירע מהלהם
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67 שיר )פ"י0 רבה אליהומרר

 לפניו שאי, הוא ברוך המקום ברוך ואמרו* כאחת כולם ענו בדברחכמים
 אוכלים ]להן[ ילה( שאין וקדשים אוכלין לה שאין תרומה וכי מנים*משוא
 הלא להן* אמר כדין[י1י שלא ]עשיתה אלא לשריפה[* אלא הולכים]כלום
 מים(* פיס )תרומות ולתרנגולין ולחיה לבהמה אותם מאכילין תרומהכרשיני
 אוכלין אדם בני רעבון ובשני בהמה* מאכל שהן מפני אלא אמרו לא לו[]אמרו
 יאדם( למאכל ]דהתירום[ )יהתירו( רעבו,* בשני דוד עליהן נזר לפיכךאותם"7

 הארץ תרומת בין תרומה* בהמתו את המאכיל כל אמרו* מיכן]בהמה[*ה
 ט"ז(*2י י"ס )משלי יומת דרכיו בוזה אומר הכתוב עליו לארץ* חוצה תרומתובין

 יאוסר ל"ב(י71 י"ר )במדבר תמותו ולא תחללו לא ישראל בני קדשי אתואומר
 ברבים* תורה אדם ילמד אל אמרו מיכן ח'(: י' )קהלת ]וגו'[ יפול בו בומץחופר
 מי שנאמר ומדרשי משנה ושנה וכתובים* נביאים תורה קרא כן אםאלא
 ב'(:74 ק"ו )תהלים ונו'* ה' גבורותימלל

 וכך יייד(, וי )קהלת ]וכוי[ במוב היה טובה ביום אומר. הואהרי
 טובים מעשים עשה האדמה פני על שנתתיך מיום בני לאדם, הקב"האמר

 נאמר לכך מכוער, דבר ומן העבירה ומן הנזל מן עצמך והצל תורוויותלמוד
 לפיכך שעשיתה מה יראה[ )רעה( )שם(, ראה רעה וביום בטוב, היה טובהביום
 מידיו להוציא לטובתוי אלא אדם על באין ייסורין שאין יימוריןי עליךבאו
 מ"ז(. פ"א ימות הפורענות מן תתיאש אל במשנה חכמים ושנו שעשה, מהכל
 שהן רשעים של בפורענותן ראה י"ב(,75 כ"ז ימשלי רעה ראה נאמרלכך

 לכך י"ר( ס"ו יישעיה ]ונו'[ לבכם ושש וראיתם שנאמר לגיהנמי ויורדיןמזלזלין
 ראה: רעה ביוםנאמר

 ובנו אב י'(י ל"א )ימיה יעקב את ד? פרה כי אומר. הואהרי
 ה':"7 פדה כי נאמר לכך הבירוי מפני נענש הקשה מחבירוי קשה מהןאחד
 קשה מהן האחד אחד שבבית אחין שני יעקבי את ה' פדה כי אחרדבר

 דבר יעקב: את ה' פדה כי נאמר לכך חבירוי מפני נענש הקשהמחבירו.
 מהן ואחד אחת בעיר שדרין חכמים תלמידי שני יעקב* את ה' פדה כיאחר
 יעקב:יי את ה' מדה כי נאמר לכך תבירו. ממני נענש הקשה מחבירו,קשה
 ואחד ]אחת[,75 במלאכה אחדי בשדה אחדי בעמק שותפין שני אחרדבר

 וכי בילקוט וה"ג והילקוט. הרוו עפ"י והגהתי החסרון. על לרמז אלא מלת אחר פנוי מקום בכתיי"
 אוכלים לה שאין תרומה וכי בשיבוש. ובד.וו לשריפה. אלא הולכים כלום אוכלים להם שאין וקדשיםתרומה
 אוכלי שמתחלתן כרשינים אלא אמרו לא בשיבוש בילקוט " הגהתי; שניהם ומבין כדין. שלא עשייתהאלא
 בירושלמי להגיה. כגיל ה דוד: עליהן גור לפיכך אותן לאכול אדם לבני התירו רעבון ~נשנת הןבהמה
 היא אמרי; דוד. בימי רבי נשם הנגיה ר' רעבון, בימי אומר יוסי ר' הכרשינין על גזרו אימתי הי"א חלהסוף
 תרומה וכרשיני הר"מ ופי' אוסרין. ~הכמים מתיר רע תרומה כרשיני במשנה שם ותנן הדאי היאהדא
 שה.1 לפי אוסרין וחכמים להם נקפיד לא נטמאו ואם בהמה מאכל שהם לפי כהן לכל לתתם ר"עמתיר
 הוא וזה תרומה כל כדין לחבר אלא ניתנין אין ולפיכך בטומאה יאכלס שמא ונחוש הרעב בימינאכלין
 שאין הוא שנייה שאמרו ובירושלמי הריש בפי' 1עיי"ש רעבון. בימי הכרשינין על גזרו אימתי אמרםענין
 שמר מצוה שזמר דקיא גדישיה !; להולמה: לי "rf הילקוט 1נוס' נהמתו. אוכלי לטמא מצויאדם
 סוף עיי' 'י רלהלן: כיה מפ' ענין והעתיק בילקוט קיטע ואילך ומכאן ואת. כתוב במקרא 'ינפשו:
 פתיים נסתר רעה ראה ערום קרא כולא ,י שם: הרד"ל ובפי' פ"נ ריש ובפדר,א ע"א י' ומכותהוריות
 חטא: לידי יבא 'טלא בלבו אדם ישמור לבלם קאי זאדלעיל כהן דהאי עבדא כלפי נולא ודריש גענש1.עברן
 בהוו ;י נאמר: הסוגים כל שכלפי ודריש ממני. הזק מיד וגאלו דקרא ומיפיה בד"וו. הסירה זו בנא'י

 בשיבוש; 1בד"וו להגיה כ,נ 'י כדאמרן; במלתקיטע
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 פייר )פ'י0 רבה אליהומדר68

 דבר ה': פדה כי נאמר לכך תבירו* מפני נענש הקשה מחבירו* קשהמהן
 ועונתה* כמותה שארה מקיים לאחת נשים* שתי לו שיש מי ה'* פדה כיאחר
 הללו בדברים מודה שאינו וכל שם* יש גדול עונש מקיים* ]אינהלאחת
 ט'(* כ"ח )משלי תורה משמוע אזנו ממיר אומר* הכתוב עליו בתוכחות* רוצהואינו

 אחד בגלויי הימנו נפרעין בסתר שמים שם המחלל במשנה. חכמיםושנו
 מ"ד(:79 פיד יאבות השם בחילול במזיד ואחדבשוגג

 ]וגר[ נעים ומה טוב מה הנה אומר. אתה ברברכיוצא
 דיבר לא הנביאים, אב החכמים אב למשה הקב"ה כשדיבר א'(, קל"ג)תהלים
 וגו' יוצא הוא הנה גם שנאמר שמתהי בלשון אלא ציווי בלשוןעימו
 גדולים גדול חכמים חכם משה ומה וחומרי קל דברים והלא י"ד(י"8 ד')שמות
 שנתכוון אחיו אהרן שמחה, בלשון אלא עימו מדבר לא הנביאיםואבי
 ישראל ובין לישראלי ישראל ובין שבשמימי לאביהן ישראל בין שלוםועשה
 הוא עליו לאשתו, איש ובין לחבירוי אדם ובין לחבירו. חכם וביןלחכמי
 אדם עשה נעים* ומה טוב מה הנה ד"א נעים: ומה טוב מה הנהאומר
 הנה אומר הוא עליו לטובה* מעשיו את וכיפל והזקין בילדותו* טובמעשה
 נביאים תורה אדם קרא נעים[ ומה טוב מה ]הנה ד"א נעים:" ומה טובמה

 ושונה ואבדות* ותלמוד הלכות מדרש משנה ושנה והזקין בילדותו*וכתובים
 טוב* מה הנה ד"א נעים: ומה טוב מה הנה אומר הוא עליהן חביריו*עם
 ושותין ואוכלין זה* עם זה ושונין זה* עם זה וקוראין אחד* בבית אחיןשני
 טוב: מה הנה אומר הוא עליהן בזה* זה ושמחין זה* עםזה

 שלו ]הבדול[ המדרש בבית לישב הקב"ה עתיד טוב. מה הנהד"א
 למיתה Dn~DD[alc הוא אני בניי להןי ולומר לפניוי יושבין עולםוצדיקי
 לעולם חי אני מה כמותכמי ואני כמותי אתם עליי שנהרגתם הוא אניעליי
 ולעולמי לעולם וקיימים חיים תהיו אתם אף עולמים, לעולמי וקייםחי

 הקב"ה* לפני שלמה י"ז(*52 ל"ג )ישעיה עיניך תחזינה ביפיו מלך שנאמרעולמים*
 תחזינה תורה בדברי לך s3rt)s בי העולמים רבון הקב"ה לפני ישעיהאמר
 תשע הקב"ה של בדעתו שהיו הלבות אלו מרחקים* ארק תראינהעיניך:
 לישראל: להן ואמר ובא העולם* שיברא קודם דורות וארבעה ושבעיםמאות
 יגדל תאמרו ואתם הדין* מדת וי ה'(י54 א' )מלאכי תראינה ]יעיניכם[)עיניר(

 קראו בניי לישראל* הקב"ה להם אמר וכך היימורין* הודיות אילו )שם(*ה'
 לכם ואומר בעצמי בא שאני עד אותו* והרבו המשנה את ושנו המקראאת
 במקומו* הטהור ועל במקומו הטמא על טמא* הטמא ועל טהורי הטהורעל

 י"ב(:55 י' )הושע ]וגוי[ לצדקה לכם זרעושנאמר

 פירקא*סליק

 והזקנה והילדות י' וגם: כתוב גמקרא "' תועבה: תפתו גם זו מתורה אזנו המסיר כב'"י
 להשלים: בירי ואין מלות ,ג' ב' כמו ההפרון על לרמז בכתיי פנוי מקום כאן !' אחים: כשניהם
 עיי ,' ברוו: כיה " מהגשים: הדברים גדפו וגם ב'. או א' כמלה פנוי מקום כאן אףו'

 ? פ"ילעיל
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