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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,
סדר אליהו רבה פ"י

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.
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אמרו ,דבורה אשתו .עליה ועל כיוצא בה ועל הדומות לה ועל העושה
י"ד א')1:
כמעשיה הוא אומר ,חכמות נשים בנתה ביתה וגו' ומשלי
כניך2ב~ל בתאבנה אתהאריתך* איזבל בת אהבעל מלךצידונין אשה
אחאבבןעמרי אמרה משנה ראשונה שנכנסה( ,למדן) .1למדו_ 1דרכי עבודה
זרה .ועלידה מכר עצמו לעבודהזרה .שנאמר רק לא היה כאחאב אשר
התמכר לעשות הרעבעיני ה'ימ"א כ"אכיה) .רבשביל מעשיה ומעשי בעלה
אבדומן העולםהזהומן העולם הבא ואבדו בניהם עמהם ,משל למלך בשר
ודם שהביא לו עבדו מנחה שבעים כדי שמן .וכיון ששמע ממנו דברים
יתירים טרף אותם לפניו :ומי נרם לאחאב שיאבד מן העוה"ז ומן העוה"ב
ואבדובניועמו .אמרו .איזבל אשתו,עליה ועל כיוצא בה ועל הדומות לה
ועל העושות כמעשיה הוא אומר .ואולת בידיה תהרסנו ימשלי  ,(DWעליהן
ן רשע ונו'( 1תהלים לייז י') ראיתי רשע עריץ ונו',
הואאומר .ועוד מעטואי
ויעבור והנה איננו וגו' (שם שם ליהול"ו) .צופה רשע ובו' ישם ליב) .ואחריו
יורחק לו (שם ייג)2:
מה הואאומר.אדני
פעם אחת הייתי יושב בבית המדרש .1ה]בדול שבירושלים לפני
חכמים ,אמרתי להם ,רבותיי מה נשתנה עמרי שר צבא מלך ישראל ,שכל
שהיולפניו לאהושיבומלהבן מלך עד שבאעמרי וישבו לו שלשה מלכים
על כסאו ,אמרוילי) [לי] ,לא שמענו .אמרתילהן .רבותיי שכרו שיתרעיר
גדולה שבישראל( .שהיתה כדעתו)יהיתה בדעתו שכשם שירושלים למלכי
ן את ההרשמרוןובו' (מ"א ט"ו כיר),
יהודהכךשמרוןלמלכיישראל .שנאמרויק
ואומר בן אדם שתים נשים ונו' ושמותן אהלה הגדולה ואהליבה אחותה
(יחזקאל כ"ג ב' ור') ,שכרושיתרעיר נדולה שבישראללפיכך ישבו לו שלשה
מלכים על כמאור אמרו עלעמרי .לא היה עשיר גדול בעולם כאחאב מלך
ישראל ,מאתים ושלשים ושנים מלכים עבדו אותו ,ואין צורך לומר לבית
השן שבנה.וכיון ששמעו ממנו הבריות מרדו בו ,שלח והביא כל אחד
ואחדוהושיבן בירושלים ובשמרון 4:אמרו .כל אותןעובדי עבודה זרה היו,
וכיון שבאו בירושלים ובשמרון היויראי שמים ,ברוך המקום ברוך הוא
שאי
,לפניו משואפנים .שכרן שהיויראי שמים לאמיתן באתה להן תשועה
 .שנאמר הנה נביא אחד נגש אל מלך ישראל 1ונו'ן
נדולה לישראל עלידן
ויאמר אחאב במי ויאמר בנערי שרי המדינות [ונו'] ויפקד שרי המדינות
ך מראב היה נוקד וישב למלך ישראל
ובך' (ב"א כ'י.ג י"ר וט"ו) ':וב!י(1!,צביל

ב,

מאירעין פרק (ט')י',
וכנא התא בילק1מ ש1פטי 2ב'':נוי קצת ושם ג' מיכאל ;'.ס
ן בדך :בשינוים ובשבושים
שהוא ממיך את עצת :ד"א ע"ש מלאך .לפידות ע"ש שאשת :עושהפתילית והיא מתכתה וששה פתילות
עבות וכו' את נתכוונת להרבת אזרי אף אני ארבה אורך מהורה ,ביר:'1לים כנגד י"ב שבטם וכו':
י בר.וו שיבושים קלים : :בד'.וושיבשיםקלים .והובא בילקוט מ.א ט,ז תנא דבי אליהו פעם אהה ובו
בשינוים  tct~pבסנהדרין ק"ג ;"נ איתאמרא בשם ר'יזהנן מים זכה ;טרי למלכות מפני 'טהוס'ף כרך
אהד בישראל .וצל למלכות לבניו אחריז עי'"ש כמהרישא ' :בר"וו מיטובש .ובילקוט שם אכרז לא
היה ;שיר כאחאב בן ;מרי 1ל"ב מלכים עבדו אותו בקשו למרוד בו וכו' זה1שיבן ההת ידו ב,ר'1טליס
זניסזמר1ןויתעוהיוזכיו; שנאולירושלים 1שזמרזןהיזיראי  c~cetלאמיתן שנ' 1יפק1ד את תרייסרי המדינית
ד"וו ספכ"ד ' :במקרא כתוב והנה וגו' אל אחאב מלך ישראל וגו' ויאמר כת אמי
וגו'.ועיי'
א'ליוהיי
ד"D1
פקr
אתנער' שר' המרינות וגו':
בגו
ה' בנער' ו

קיים.
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ומ"כ ג' ד')".וכידןוסכורואליאב פשעמלךמואב(ל-1,בגמלךישראל .נתקבצוועלו
עליו שלשה מלכים .מלך ישראל ומלך אדום ויהושפט מלך יהודה .וכיון
מוראםלקחבנובכורווהעלהועולהלבבימזבח .אמרלפניו.רבוןהעולמים.
אברהם העלה את בנולנבי מזבח ולא שחטו ,אני אשחט אתבני ואעלהו
עולהכליללפניך ,שכל שתאמראליאעשה .שנאמרויקח אתבנוהבכור אשר
ימלוךונו'ישם שם מ" .)1אותה שעהירדו ישראל ממדריכה עליונה למדרינה
התחתונה ,שנאמרויהיקצףנדולעלישראלויסעומעליוונו' (שם):וכיוןורמת
אחאבהיונערי שרי המדינות כל אחד ואחד נפטר והלךלו לביתו7:
כרוך המקוםברוךהוא .שמשלםלבני אדם איש כדרכיו .וכל
אחדואחדאישכמעשיו.ומקייםעליהםבמידה שאדםמודדבהמודדיןלו.לכך
נאמר[ודבורה] אשהנביאה[וכו']והיאיושבת תחתתומרדבורהביןהרמהובין
ביתאלונו' (שופטים ר' ד'וה') .אמרו ,כשם ששמואל ברמה כך דבורהברמה.
לכךנאמרוהיאיושבת תחתתומר [ונו'].אמרו .לאהיו יאלא)תלמידיחכמים
(אלא)בישראל[אלא] כמלאחצידקלבלבד.לכךנאמרוהיאיושבת תחתתומר
(אמרו לאהיו אלאתלמ.רי חכמים) 8:דבר אחר והוא יושבת [וכו'] ,כשם שאין
דרכה של אשה שתתיחדבתוךהבית.כך דבורה הולכת ויושבת תחת דקל
ומלמדתתורהברבים",לכהנאמרוהיאיושבת[ונו']בין הרמהובון בית אל:

ותשלח ותקרא לברקבן אבינעם מקדש נפתלי ותאמר
הלא צוה [יגו(] ".מה ת"ל הלא צוה .אלא כך אמרהלו .לא כר כתוב
ובו' (דברים י"ס י"ח)ימה
שלאחריו.
ודרשו

השופטים היטב
בתורה
עינין
תצא למלחמה (שם כ' א'):יי וכי מה סיבה של דבורה אצל ברק וברק אצל
דבורה ,והלא דבורה במקומה וברקבמקומו .אלא אמרו .ברק שימש את
הזקניםבחייו של יהושע ושימשן לאחר מיתתו .לפיכך הביאורוונתנוינו
אצ 5דבורה:ט באותה שעה הראוהלדבורה .במה הקב"ה מושיע אתישראל
מבין האומות .בבני אדם שהןמשכימין (ימשחרין) [ומעריבין ].לבית הכנסת
אולבית המדרשועסוקין בדברי תורה בכליום תמיד .בהן או בשמשיהן":
ומה נשתנו זבולון ונפתלי מכל השבטים כולם שבאתה תשועה גדולה

כי

" יכה בו.וו בטקרא כתוב והשיב , :בכוו  ' :yel~uכיה בד"וו .כתב בעל זקוקין רנורא
ואחרי :בעל ישועותיעקב מפורש בפיק דטגילה (י"ד ע"א) מה תומר זה צלו מועט אף ת'ה שבאותו הדור
 .והיא חסר
מועטיןהיו .ולפנינו בגמרא ליתא אלא בילקוט שופטים איתה לה ונרשם בגליון מגילהי"ר
לפגינו בגמרא !נעל דקדוקי סופרים הביאו מכת"יD"~yt .אין בזה לפרש הטאמרשיפנינו 1D1rDI .שלא

היתה דנהיחידית אלא ת"ח עמה והיתה ישיבתן כחצי גורן עגולה .ובעלי דינין באין ועומדין לפניהן.
ולא היו התה אלא כמלא הצי דקל ! :כלו' אף שהיתה מלמדת תורה ברבים ואין כאן יהור נהגה
בעצמה כשםשאין דרכה של אשה .ובילקוט ג'לפי שאין דרכה וכו' בתוך הבית וישבה בצלו של דקל :כו',
ובגמרא מגילה שם מ"ש תחת תומר אריש בן אבשלום משים יהוד ופיראטי שהנא גבוה:איןלו צלואין
אדם יכול להתייחד שם עמה כמו בבית" :י במקרא כתוב ותאמר אליו :י! בילקוט השמים זה:
!ז נד"וו משובשובילקוטנקיט1ע סגנו;! :י כיה בד"ונ בשיגזש קצת.ונייק:ט כקיטוע  tpjjDומלזת בהן
או בשמשיהן השמיטו .ובאמת נ1סהא ודאית היא שאף בשמשיהן הקב"ה מושיע אתישראל.ועיי' לקמן
רישפ"י .ובפרשיי לב"ר פ"מ ג' לכולאהני .וכי מה טיבה הו' וברקבעיקומו אלא אמרה לא כך כתיב
כתורה וכו' וסמיךליהכי תצא למלחמה מה?ניין זה לזה אלא רמז לשופטים שמנהיגים בישראלשיצאו
?מהם למלחמהיחורלפי שברק שימש אח הזקנים וכו' שמשכימין ומ?ריבין לבי"המרולבי"הכנ ו?וסקיס
בכליום בר"ח תמירהן ושמשיהן וטה נסחנה וכו':
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לישראל עלידיהן .אמרו ,נפתלי שימש אתיעקבאבינו ומצאהימנו קורת
רוח.זבולון ששימש אתיששכר ועשהלואכמנייה ":ועל שבטח ברקבאלהי
ישראלוהאמיןבנביאו,התה של דבורהחלקולו בשירה עימה ,שנאמר ותשר
דבורה וברקבן אבינעם (שם ה' א') ויאמר אליה אם תלכיעמי [וגו'] ,ותאמר
הלךאלךעמךונו' (שם ד' ה' וט')5:ן ומה נש[ת]נת אשתחברהקיני מכלהנשים
כולן שבאתה תשועה לישראל עלידיה .אמרו ,אשה כשירההייתה .ועושה
רצוןבעלההייתה,מיכן אמרו,אין אשה כשירה אלא העושה רצון בעלה":
פעם אחתהייתייושבבבית המדרש [ה]נדולבירושליםלפניחכמים,
אמרתילהן .רבותיי עפראני תחת כפות רגליכם אומר לפניכם דבר אחד.
אמרולי
 .אמור .אמרתי .אבי שבשמים יחי שמך הגדול מבורך לעולם
ה
י
ה
ת
ו
ת
ר
ו
ק
ולעולמי עולמים
רוח מישראל עבדיך בכל מקומות
לך
מושבותיהם .שכל התובות והנחמות שאמרתה להן לישראל עבדיך לא
אמרתלהן אלא בחכמה בבינה ובדעת ובהשכל ,שנאמר ויאמר ה' אלהים
לא טובהיות האדם לבדווגו' (בראשיתב'י"ה) .עזר כנגדועזר להעמידו על
רגליו ועזר להאיר אתעיניו .אמרולי .תן מעם לדבריך ,אמרתי להן .אני
נותן .אמרתי  *rngרבותיי חיטים ושעורים עד שלא נעשו עד שלא נטחנו
בריחים כלוםהן אלא עצים ,אמרו לי ,הן ,נחנן אדם לאשה ,תיקנן עשאן
וריקדןומחנןבריחים .והוציאהמהן את הפת ,פתיפהאו בשר שמן או חלב
שמן או כל אכילות צובות שבעולם .אמרו לי ,מת יפה יותר מבשר שמן
ומהלב שמן ומכל אכילות מובות שבעולם .פשתן ,כלום הן אלא עשבים,
אמרו (לו) [לי] .הן ,נתנו אדם לאשה וארגה ממנו בנד[ .ולא עוד] אלא
שמוציא (ממנו) [ממנה]פרייהורבייה לעולם[ ,ועור]כדי שלאינאף ממקום
למקום (ומוציא ממנופרייהורבייהבעולם)1.י אלו ארבעה דברים שהאשה עושה
לבעלה והואר כברנותן לחםלאכילה ,והלא לבהמה ולחיהולעופותנותנין"
רבוןכלהעולמים ,אעשהלו עזרכנגדו .עזר להעמידו עלרגליועזר להאיר
את עיניו :ועוד אמרתי בפניהם דבר .רבותיי עתיד הקב"ה לישב בבית
לפניו .ואומרלהן.בניי אתם בשר
המדרש [ה]נדולוצדיקי עולם
יובה ומיופה שמח בה ומשתוקק בה,
ית
אשה
ודם .בניי אתם~.
נשאאאעדלםיהיושב
אשה אחרת,ינ
.
ן
כ
אבל
אתם
אתם
ש
י
ל
ש
שינהיופיה יבק
ן
י
א
י
ל
מתחלה לעולםולעולמיעולמים.מ שנאפרויאמר ה'אלילך אהב אשה [ונו']
- -----

וי נד" 11משבש.ובענין נפתל'ע'"בתרגום ינתן וירושלמי בפ'נפתליאילהשלזהה:
כתב ויאמראליה ברק ,בילקוט ג' חלקה לו פטירה שנ' ותשר 1' :בדוו ומה נשתנה אשת חבר מכל
וכו' שסאה השזעה גדלה 'דה לישראל וכו' .ובילקוטבשינוי סגנון 1ג' מכאן אמרואין לך אשה כשרה
עי
בניטים אלא אשה שהיא ?:שה רצון בעלה, :י בד"וו משבש .ביבמות מ"ג ע"אגרטינן אשכהיה ר'יוסי
לאליהו איל כהב אעשה לו ?זר במה אשה עזרתו לאדם איל אדם מביא חיטין היטין כוסס פשתן פשתן
לבש לא נמצאת מאירתעינ' :ומעמידתועלרגליו .ושם אמר:דיינו שמגדלות בנינו ומצעות אותנו מן
החטא .ומלת ועוד כד' שלא 'נאף וכו' .היא הגהת בעל זקוק'; דנורא: .הם ד' דגר'ם .תיקון מווסת
תיקון מלבושם.פרייה ורביה .והצלה מן החטא' :ן מאן מקוםפגו' בכת"' 'ותר מכשורה שלימה לרמז
על ההסר1ן, :ן אף כאן מקום פנו' שורה וחצי שורה לרמזעל החכרון .וכס :שהוא בכתיי כיה ברעו
אלא שלא נרמזעל החסרון .וג' נותן לה לחם וכו' ומלות רבון כל העולמים הסירים :" :בד"וו י1שב'ן
לפפו ואוסר להם במ' אתם משולים נשא אדט וא' :1 :נדכו שמח בה שיגה'ופיה כקש לישא אחרת
עליה :י 1בד"וו מתחלה ועד סוף אהובים לעלם:לעלמי עלמיא ויאמר ה' וגו':
'1

במקרא
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והושע ג' א') 23.לאמר הן יש[לבחהן]איש את אשתו והלכה [וגו'] (ירמיהג' א')* וכי
ריעיןהןלך .או ממשיש
לשום אלהות .לכך נאמר ואת זנית רעים
(שם):י2
רבים וכו'

ברוך המקום ברוך הואגי שהוא מעביר עונותיהן של ישראל.
ואינו משמר קינאה ונקמהעליהן בכל מקומות מושבותיהן .ודברי תורה
לא מנעמהן .ועונותיהן ראשונים ראשונים מעביר מנגדפניו 25.שנאמר כה
אמר ה' אםימדו שמים ממעלוגו'ייימיהל.א ל"ו) 27,אםימשו החוקים האלה
וגו' (שט שם ליה)* והיימורין23ואין מעשי
ו כמעשיכם ת"ל ולאשר אמר ברוך
אמרור

[על בנותיו של אשר שהזקינה]
מבנים אשר ונו' (דברים ל"גכיד).
'
ו
נ
ו
(שם שם כיה)"
כבתולהשאין לה דמים ,לכך נאמר ברזל ונחושתמנעליך
ואומראין כאלישורוןישםכ.ו) :אשרי אדם וטלא באלידי עבירהולידיעון
וחט ולא יצאי [ממנו שכבת זרעחנם.ויש בודברי תורה לאמתן] ואפילו
ישראל הואראוי לעלות עולה עלבבי המזבח ,שנאמר ו
עצמומישלח אתנעריבני
עצל מן העבירה
ישראל ישמות כ-ד ה')( 32,הבל שעה) [אבל עשה] את
3
ולא עושה .מזומן [לקבל] שכינה כמלאכי שרת,י שנאמר ואל אצילי בני
ישראל לאונו' (שם שם י"א):
סליק פירקא*

ותשר דבורה וברקוגו' ,שופטים הי אי) .וכי מה נתנבאה דבורה
לישראל .אלא כך אמרה להן .במי הקב"ה נפרע להן לישראל מאומות
העולם .בבני אדם שהן משכימין ומעריבין לבית הכנסת ולבית המדרש
ועוניןאמן .ומברכין את הקב"הבאמן .שנאמר בפרוע פרעות בישראל [ונו']
ישם ב') במתנדבים בעם ומברכים את הקב"ה בכל יום תמיד .עליהן הוא
אומר פדהבעילוםנפשי[ובו'] (תהלים נ"רי"ס) .שהואמשכים(ימשחיר)[ומעריב]
לביתהכנמתלהשלים (עטרה) [עשרה]להיותעדה.עליוהואאומר פדה בשלום
בפשיה מי שישלו תלמיד חכם בשכונתו .ויודע בו שהוא קורא לשם שמים
ושונה לשםשמים .והיהזנו ומכלכלו ומפרנסו .נמצאמקיים את ת"ח את
אשתו ואתבניו .ואת כלהקוריןושונין עימו ,עליו הוא אומר פדה בשלום

" במקרא כתובאלי עוד :' :בד"וווכי רעים הן לו או ממש יש בהן .ועפי"ז הגהתי ובכתיי
י בד"וו
אחר מלת ממשיש מקוםפנוי כב' מלות לרמזעל החסרון' :ו בך'ווחסירין אלו הר' מלות" :
משובש קצת :ז! במקרא כתוב מלמעלה !' :בכתיי מקוםפנוי שורה אחת לרמזעל החסרון .ובר"11
והיסורין ממרקי; עונותיהםואין מעשיו וכו' " :בכתייפנוי כמלה אחת או ב' לרמז על החסרון והגהתי
עפ"י הילקוטפ' ברכה .ושם אימא שהזקינה כבתולה ובתולהאין לה דמים .וזה ג"כ שיבוש אלא שהזקינה
כבתלה r'Nrלה דמים מידרש מן וכימיך דכאךוכיי"ש בתרגומים !" :בכת-י מקוםפנוי כב' או ג' מלות
לרמז על ההסרון :י
' בכתיי מקוםפנוי כמו שורה שלמה לרמזעל ההסרון ~nsDlnIעפ"י הילקוט ס'פ
משפטים דהונא שט .תנידבי אליה זש'ה אין כאל 'ש1ר1ן אשרי אדם שיש בו דברי תורה לאמתו ולא
יצאת ממנו שככת זרע חנם ואפי' היא ישראל ראוי הוא להעלות עולה ע-ג המזבח ככ"ג שנ' וישלח את
נערי בנ"י וגו' וכל הנעשה עצל מן העבירה ולא עשאה הרי הואניזון  11raהשכינה כמהיש שנאמרויחזו
אחהאלהים ויאכלווישתו ,! :בדרוע"ג המעה ככהן !! :ברוונעריבנ"י זה ששם עצמו !' :בר"וו
מזומן כמלאכי השרת :אמר מאיר איש שלום רנו החכרונות בזה הפרק וחבלעל ראבדין:

מאירעין פרק(י')י"א.

יבר"וי מקוטע ומשובש .ודממת הדרוש נשבת קייט
ובגי' רב אלפס שם ובילקוט איובל:1.

לב בשם ריב"ל .ועי ',ברכות ה' ריש ע"א
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נפשי2.שאיןלך מםחיים למלאך המות אלא מדת צדקהבלבד
נפש .שנאמרכי
יגרתיוגו' (דברים ט' י"ט) ,ושנוחכמים במשנה ,שכלהמקיים אחתמעלין
עליו כאילוקייםי"דע):ו3לם מלא נסנהררין פיד מיה) .דאותך מתן בסתר יכפה אף
י כ"א
[וגו'] ימשל
מעשה
משפהות
שבאו
ם
י
נ
ה
כ
של
לפני רבן יוחנן בן
בשתי
זכיי .אמרולו .רביבנינו מתיםבני שמונה עשרה ובני חמש עשרה ובני
שתיםעשרה .אמרלהן .לאהייתם אלא ממשפחתבניעלי דכתיב ביה ,וכל

מרבית ביתךימותו אנשים (ש"אבי ל'.ב) .אמרו לו ,רבי ומה עלינו לעשות,
אמר להן .כיון שמניע בן לפירקו ראו כמה דמיו ותנו צדקה .ויבא מה
שכתוב בו ,וצדקה תציל ממות (משליי' ב').ויציל אתמי שכתוב בו .וכל
 .והצילו אתעצמן מן המיתה4:
מרביתביתךימותו אנשים ,הלכו ועשוכן

ולא זו בלבד אלאמי שעושה משפט וצדקה ומקיים נפשות רבות עליו

הכתוב אומרו פדה בשלוםנפשי .באותה שעה אמר הקב"ה .מי פדה אתו
ממקום שכינתו ופודה את ישראלמבין אומות העולם)1( ",מי שעושה צדקה
ומשפםומוציא ".בזמן שישראלעושין משפט וצדקה מה נאמרבהן .אוהב
צדקה ומשפט[וגו'] (תהליםל"גה')7.ובזמןשאין ישראלעושין משפט וצדקה
מה נאמר בהן ,ותהי האמת נעדרת (ישעיה נים ט"ו) 3:אבי שבשמיםיהי סמך
הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים ותהא לך קורת רוח מישראל עבדיך.
שאמרתה,מי פדה אותי ממקום ישכינתו) [שכינתי] ופודה ומציל את ישראל
מבין ארמות העולם .והלא אתה פודה ומציל לכלבאי העולם ומעשהידיך
שבראתהבעולם .שנאמר פדה אלהים את ישראל ונו' יתהלים כיהכ"כ) .והוא
יפדה את ישראל ונו' (שם ק"ל ה') :ביתדוד .מה אתםיושבימ .או מה אתם
מבקשים .אתימות המשיח ואת הגאולה .כה אמר ה' בית רוד דינו לבקר
משפםוהצילובזולמיד עשוק וגו' (-מיה כ"אייב)":
אמרהרמזורה .הואילי"וח)ק:ו"ןרתרוח מלמעלה וקורת רוח מלמטה.עין
םהיאלמחזיקים בה(משליג'
חיי
ךךכביאתךנךיז )נדןךךךר( 2שופםים שם").
(שם),
:
ל
ז
ג
ה
ו
ל
י
א
ת
ו
י
ק
נ
צחורות
אלא
על
אין
יושבי מדין
מן
לשון
בני
אדם שמעמידין עלדינין :דבר אחר יושבי על מדין .איןמדין אלאדין.
שנאמר להטותמדין דלים (ישעיהי'ב') .מה(ריי) [מדיף האמור להלןוין אף
כאן דין[ ":י]הולכי על דרך [שיחו] .אילו הסנהדרין .שעליהם העולם
 ---" ר"ה י"ה;.א ונ"ר
' ננ
;'י' לקמן פכ"ז;" :יי
י':סהת המשנה שם .ועיי' כ"ג ט' ;"נ' :עי
עי
!

ברכית שם :כל מעם שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם כהינכר

ריש פרט :מררש שמאל פיה:
'פ.ד :בכמה מקומת: .בקרא כשב אשר ינהג ה' אתכם שמה (דברים ר' כ.ד) ילך הי
בספרי בהקלתךפי
אותךוגו' ('סם כיהל~uf" .):,ינהגךה' 'צמה (שם שם ל"ו)' :בכת.י מקום  'lcaכב':ג' מלות לרמז ;ל
ההסרן: .בד':.ו ער להלן אבי שבשמים כולא מששש :יעיי
' סכה טיט ;"ב ' :כמ"ש שם והסג
י היא
אשר משפט וצדקה מרחוק תעמוד:גי' " :במקרא כתוב בית דור כה אמר ה' וא' טיד עשק. :
י הנא נילקזט ' aleeluוג' ויטבי על מדין 'טמ;מידי; הדבר ;ל
כעין פתיחה לטה ' ~NIUCוהולך :י
הדין והשאר קיטע ובדגו שמעמידין עלרינין:אין מדין וא' :מלזת ד"א יושבי על מדין קט:עין .ובדרך
השערה אומר שהמאמר קטוע :מסירם ומקימו לקמן קורם מקלמהצצים .והאי דבר אחר הוא הא דגרכ.נן
נעירונין ניד ע"נ .תנאדני רג ;גן מיד רזככי אתוסת אלן ת'ה :כ ':ללמוד תזרה .צה:ר:ת ש;;'טין אתה
ן אמת לאמת .:והילכ' אל :בעלי מקרא .על דרך אלו בעל ,מ'טנה' .טיה:
כצהרים.יישביעלמדיןשדניןרי
אל:
הלשר 'סכל 'טיחתן דברי תורה: .תנא רב' רב ;נן הוא סדר אליה: :שירע מעני:::
:,

בעיי
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נשען ,מה אתם יושבים ,שיחו בה .אל ירא (לבם) [לכם] ממנה בטילה
לעולם .שנאמר שמעו מלכים [וגו] (שם נ')2:ן מקול מחצציםישםי"א) .אילו
האומריםעלטמא טמאועלטהורטהור.עלטהורבמקומוויעלטמאבמקומה"
הילכות שבת וחנינות ומעילות ודיני חצצים באדם :בין משאבים ישם),
אינו,אלא-ו לשון שאיבה .שנאמר ותשאב לכלבמליו יבראשית כידכ') .ואומר
ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה יישעיה י"ב ג') .1שלומדין ושואבין
דבר תורה] ":דבר אחרבין משאבים .מתוך מחלוקתם שאובים דברי
ריה ומכעיסות עליהם דברי תורה רבות .לכך נאמרבין משאבים:מ שם
תו
יתנו צדקות ה'[ונח (שם) .חמד גדול עשה הקב"ה שפיזר את ישראלבין
אומות העולם":

מעשה ומהכמון אחר יר' יהודה הנשיא שהיו אוכלין ושותין.
וכשהיטיבו את ליבם אמר לו אותו הגמון לר' יהודה הנשיא ,אנו רחמנים
יותר מכם ,כשניתן לכם רשות על אדום להכריתה לא שיירתם בתוכה אלא
מעוברת בלבד .שנאמר כי ששת חדשים ישב שם יואב וכל ישראל עד
הכרית כלזכר באדום (ס"אי"אט.ז) .שתק רי יהודה הנשיא ולא אמר לו דבר,
עמדויצא לשוק ומסר את הדבר לתלמיד .ובא וישב במקומו .אמר לו ,אם
רצונךיכנס תלמיד אחדויאמר לנו דבר ונשמח בו .אמר לו .יכנם ,נכנס
אתו תלמיד ועמד על רגליו ואמר .בעל הבית באי זה מקוםיפקיד כליו
שכשיבא בעל הביתיבואו (כלין)[כליו] לתוך הבית .אמר את הדבר ושנה
ושילש שלשה פעמים .עד שהגיע אתוהנמון לנופו של דבר ,עמד אף הוא
ונשאשתיידיו לשמים ואמר ,ברוך המקוםברוך הוא שבחר בכם מכלבאי
העולם ,וקנה אתכםקיניין נמור בנים ועבדים לשמו .וקרא אתכם עם
ונחלה ומנולה לשמו ,ממאהמקומותנתנהעליכםואמרנו ,אם נהרג שבאריו
ישראל .שבצפון שבדרוםמי הרגלנו ,ואםנהרנ שבצפון ושבדרום ושבבבל
ושבעילם ושבשאר מדינות הרנלנו .והרי הדבריםבטילים בלא כלום,
מ
ייזה מקום מפקיד כליו .שכשיבא בעל הבית
בודאי בעל הבית יודע בא
"
:
ת
י
ב
ה
לתוך ביתויביאכליו לתוך
ן

דבראחר .שםיתנו צדקות ה' צדקות פרוונו בישראל.

עיר קטנה שבישראל .ועמדו ובנו להם בית הכנסת ובית המדרש .ושכרו
להם את החכם,מ ושכרולהןמלמדי תינוקת .אףעיר אחרת קרובה להכיון
שראועמדואףהןובנובית הכנסתובית המדרשושכרולהן מלמדי תינוקת.
 .שנאמר א;ירדו לשערים עם ה'
נמצאובתי מדרשותרביםבישראלילעילם,

!ן כיה בד" 11אלא שהוא משובש קצת מילקוט קיטע ושינה הסגנן' :י כנ"ל להגיה .ופ"
י כיה בדדו1 .גילק1ט השמיטו וג'בין
במק1מ 1בתנאי מיזהר1יא בכלל1עיי'לעיל פ'ג ולקמן כפי"ג :י
1ש1אבין
משאבים של1מרין 1ש1אבין ר"ת ועפי"ז הגהתי, :י בילק1מ היטמיט זה1 .בדי 11מתוך
יכאן דרש
מ.
וט
לו
שק
ד"ת ומכעיפין עליהן ד"תלכך נאמרוכו' .וגק שמא קטוע ומעורבב עם האדלעיל מן היל
דיש
מקץ מחצציםבין משאנים: .דריטמהצציםלענין מהל:קת החכמיםנדית .ואמר ומכעיסות כלו' המחלוקות
י בפסחים פיזע.ב איתאמרא משם
מכעיסותעליה; וכו' ,ומציה לזה דוגמאות רבת כגון ר,א 1הביריו, :
ר' א1שעיא :י' בר 11,מעשה בכומרא' .ובגמרא שם כיפרו זה המעשה דא"ל ההוא מינא לר' חנינא
ר הוא ר' א1שעיא עיי"ש ובילקוט ה'טמים המאמר שלפנינו והביא הא דפסהימ וג' שם איל ההוא
1התימי
י חכימיא ה11יןלחזניא11.73 .
אפיק1רוםלריינשיאה1 .פי' ממאה נתנה ?ליכם 1כ '1ניתנה ;צח עליכם, :
'1טכר 1להם הזנים ובילקוט את ההזן:
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(שם) 1",ומתוךבתי מדרשותשרביםבישראל (לעילם) אשרי
י
מ
שמחדשמרד]ברי
תורה עלפיו .דומה כמי שמשמיעין אותו [מן השמים]( ,אמר) [ואו לו
הקב"ה ,בני בית המדרש [ה]בדול שלי שלך הוא .שנאמר יבחר אלהים
חדשים (שם ח')20,מיכןאמרוארבעיםאלףמישראלשנתקבצוויצאו למלחמה
וישביניהן זוג אהד של תלמידי חכמים דומה שהוא מסרם (בירו) [בידן],
שנאמרמנן אם יראה ורומח":
סליק פירקא,

למההי
וישראלדומיןבימי שפופהשופטים .למלך בשר
]
ם
י
ת
ב
[
)
ם
ודם שקנה (בני
י
י
מ
י
ד
ב
ע
ו
שש*
ן
ה
מ
ן
ה
מ
בני חמשי מהןבני
בני
ארבע .מהןבני שלשי מהןבני שתיםבני אתתי ונידלן על שולחנו ואכלו
ממת שהוא אכל ושתו ממה ששתהי ובידלן ובנה להן בחימי ונטע להן
נפניםואילנותונטעימי אמרלהןי היזהרו בנטיעות הללו* היזהרו באילנות
הללו ,היזהרו בנפנים הללוי כיון יתאכלו ושתו עמדו ועקרו את הנפנים
וקיצצו את האילנותוהכרית
וי2את הבתים ואת הנטיעותיכיון שבא(ן) ומצאן
(הרהיבה) [הרחיקה] דעתו מהן אמר .הרי הן כתינוקות של בית רבן מה
אעשה לאילוח הביאהו והיכהו ושנו לו ושלשו לו ,לכך נדמולמילשכרואתל,לפני
חזרו
אביהם שבשמיםבימ שפוטהשוסטיסי סרחובמעשיהןוממרן
ידי ללמדך שלא חסר מישראל שום פרומה שלאכדין,
ועשו תשובהגאלןמי
4:
תאמר
ו
נ
ר
ה
נ
ש
א
מ
ש
ו
ם
י
נ
ש
ו
ם
י
ע
ב
ר
א
והכלאינו אלאבדין
אותן
אלףכהונך בימי
ופינחס
יפתח הגלעדימפני מה נהרנוי יפתחהנלעדי נדר נדר שלא
,
ו
ר
ד
נ
בן אלעזרעומד .היה לו לפינחס שילך אצל ימתח להתיר את
היה
לו ליפתחלילך אצל פינחסויתירלו אתנדרו .ולא הלךי זה אומראני כהן
גדולבן כהן בדולבןבנו של אהרן הכהן אלך אצל עםהאר"י וזה אומר
אני ראש לכל ישראל אלך אצל ?היזה נוהג בדולה לעצמווזה נוהג גדולה
לעצ
י לה לגדולה שמקברת את בעליה( .אוי לה לגדולה שמקברת את
מ)ו ,,או
5
י
מ
ל
ו
ע
ב
יפתח הנלעדי נדר
בעליה אוי לה לבדולה שאינה נורמת טובה
ו
צ
ב
ק
ת
נ
ו
י
ל
ע
ינדר) דבר שלא כהונן להעלות את בתו עלנבי מזבחי
אנשי
אפרים לעשותעימו מריבה בדולה,היה לו לפינחם שיאמר להן ,להתירלו
נדרו לא באתםאליוי לעשות מריבה באתם אליוי לא מיחה בבני אפרימי
,י בטוו ובילקוט נקטע המאמר" :ז הגהתי עפי הד" 11והילקוט ומשבש שם קצת .בכתיי אחר
מלות שמשמיעין אותו מקםפנוי לרמז על חסרון .וג'הילקח נמצאו בתי מדרשת רבים בישראל וכלמי
י בית ששכר
שמחדש ד"תעלפיו רומה כמי שמשמיעין אותו  Dt~rtואומר לו כך אמר הקלה ננהל
י בד" 11דומה כאחוז הרב סיפיות
גדל 'טלו הוא שנ' ינהר אלהים הדשים וגו' .וכל השאר השמיט :י
בירו שנ' מגן וגו' ובילקוט מכאן אמרו וכו' למלהמה נשענים עליהם כמי שהא תפוס מגן ותריס שנ' וכו'.
ובעל ישבותיעקב רמו כאןעל הפי'כלייקר לס' שופטיםעיי"ש:

מאירעין פרק (י"א) י"ב,
 !,כזה בר" :11ז כ"גלילהגיה .כד 11,הסגנך קטע קצת:
לרמזעל החסרון ' :בד"וו משובש קצת ! :בדדוהסגנון מקוטע ובילקוט שופטים לא הביא רק מכאן
ואילד,ית'" בנ"רפ"נ ותנה1מא הוצאת מהור"שב פ' ברוקותי בויקרא רבה פחז,ועיי' רר"ק דה"יא ט' כ':
!

נכתף מקםפנוי כאן כהני שורה
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י שמו
ולא התיר לו אתנדרו ליפתח* 6מי שיושב על כמא שופם צדק
ה
י
הגדולמבורדלעולםולעולמי עולמים אטרי מאחר ששםזה נפשו בכפו ובא
והציל אתישראלמיד מואבומידבניעמון באו לעשותעימו מריבה גדולה*
לפיכךנתקבצו למלחמהויצאוהרגבהן ארבעים ושנים אלף* שנאמר ויאמר
לו אמרנא שבולת ויאמר סבולת (שופטיםי"ב ו') ,זה לשון עבודה זרה* כאדם
שאומר לחבידו שאבול* והוא לא יכול לדבר כן ויאחזוהו וישחמוהו אל
מעברותהירדןונוי ישם)*י ומי הרג את כל אלה .אמורי לא הרנ אותן אלא
מינתםבןאלעזרי שהיה פפקבידולמחותואינומוחה .להפרלונדרו ליפתח
ולא התיר לו* ולא סינחם בלבד* אלא כלמי שהוא מפקבידו למחותואינו
מוחה ,להחזיר אתישראללמוסבואינומחזיר* אתהדמים הנשפכין לישראל
אינ; נשפכין אלא עלידיו* שנאמר ואתהבן אדם צופה וגו' באמרי לרשע
1ובו;_] ואתהכי הזהרת רשעייאו') [וגוי] כיחזקאל ל"גז' ח' י"ס)*לפי שכלישראל
ערבין זה לזה* למההןדומי;* למפיגה שנקרעה בהבית אחד*אין אומרימי
נקרע בית אחד בספינה* אלא נקרעה כל המפינה כולה* שנאמר הלאעכן
כ.ב כ')8:
ן זרח מעל מעל וגו' (יהושע
ב
ת
ע
ב
נ
ב
להכאכנך אותן שבעים אלף שנהרנו
בני בנימין מפני
~
מ
כ
ו
ב
י
ר
מה נהרנו 9,היה להן לסנהדרין בדולה שהניח משה ויהושע ופינחס בן
אלעזרעימהם .שיקשרוחבלים שלברזלבמתניהמיויגביהויבגרים)[בנדיהם]
למעלה מארכובותיהמי ויחזרו בכלעיירות ישראלייום אהד בבית אל ,יום
אחד לחברוןי יום אחד לירושלימי וילמדו את ישראל דרך ארץ .בשנה
בשתים בשלש .עד שיתישבו ישראל בארצמי יתגדל ויתקדש שמו של
הקב"ה בעולם כולו שברא מסוף העולם ועד סופוי הן לא עשו כןי אלא
כשנכנסו לארצםכל אחדואהדנכנס לכרמווליינם .אמר .שלוםעליך נפשיי
י (מעט עומק ועסוק)
שלא להרבות את הטורחי" ושנו חכמים במשנה* הו
כ[דמימעם בעמק ועמוק בתורה] ,והוי שפל רוחבפני כל אדם [ואם בטלתמן
ך הרבה במלים כנגדך] יאבות פ"ר
יכשעשו בנבעתבני
התורה יש ל
בנימין דברים מכוערין ודברים שאינן ראוייןי באותה שעה ביקש הקב"ה
להחריב את כל העולם כולוי אמר לא נתתי תורתי לאילו (לא) [אלא]
שיקראווישנו בהוילמדוהימנה דרך ארץח אלא לא כך כתבתי בתורתי אף
על פי שאין בהן דברי תורה אלא מדרך ארץ ורדפו מכם המשה מאה
יויקרא כ"ו ה אבל אם תעשו את התורה ותעדיפו עליהי אחד מכם ירדף
י'ם)יינוסו רבבה (דברים ליב ל')יוי לפיכך נתקבצו ויצאו למלחמה
אלף ושנ
 - -וגו.
~tt(Stb

' בד.וו מקוט; :י במקרא כתוב ,יאמרו לו ולאיכין לדברכן ויאחזואותו .בדצוובילקוט
הגי' 'סא:מר להבירו שא בל' :עיי' שבועתל"ט סע-א ונתקרא רבה פידתני רשב"י נמשלו ישראל לשה
וכו' מיטל לבנ"א 'טהיוי',טבין בספינה נטל א' מהן מקדה והתחיל קודח תחתיויכו'
 .והנה המשל בסמון
מכפתא 'תרו מס' הבחדש במ"ע אות מ' ,ואול' היא ממכילתא דרשב"' .וב'לק,ט השמט מן לה"ר
אהר
:כ:':ועי"" בילקוט אשן ע-ב אלף .ואין אלו המנינים מסכימים ?ם המקראות שלפנינו שכל הנופלים
'טה;ר'ף ;ל החשבוןלפ' שהכרית:בבנימין גם הנשים והטף .ותפס
במלהמה זוה' :ס"ה אלףוק.ל,.אלי
יבילקוט
נמנ'ן משים ,או אפשר דקהשיב אתאנשייבשגלעד שלאנורעמנינם ותפםנסניןמסוים" :
לכרמו,לזת'ו .נרצו הרנרים מק,ם;ים ומשובשים :ין כיה בילקוט! :י בכתיי כאן מקום פנוי לרמז
על הסרנן איזהמלית' :י ע"'לעיל פ'ג ובילקוט היטמיט זה ושנה הסגנך:
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ונהרגמהן שבעים אלף* ומי הרג את כלאילו* אמרו* לא הרג אותן אלא
מנהדרי גדולה שהניח משהויהושעופינתםבן אלעזר הכהן:
וכ'8לגש בגבעהבימי כושן רשעתיםיסית) [היתה]*" וכי מה טיבה
של אותה פילגש שהביאות ונתנוה אצל שופטי ישראל* אלאלפי שרחמיו
של הקב"ה מרובין על ישראל לעולם* אמר* שמא יאמרו) [יאמרו] אומות
העולם*עדיין לא נכנסו ישראל בארצם אימתי קילקלו במעשיהן ",לפיכך
הביאונוונתנוה אצלשופטיישראל :ברוךהמקוםברוך הוא שרחמיומרובין
על ישראל לעולם וחם עלכבודן בכל מקומות מושבותיהן* באותה שעה
נתנוכהונהלבניאיתמרבןאהרןשבעיםושתים שנה*" (וקילקלום)[יקלקלוה]-
בניעלי*17מיד אמר הקב"ה* מהבין זה לזה* והלא אלעזרבן אהרן ואיתמר
בן אהרן* שנאמרייאביטואין) [ריראכיאין] איש וגו' נישעיה נ"ט ט" 18*)1באותה
שעה אמר הקב"ה שתחזור כהונה לבעליה* שנאמר כה אמר ה' צבאות
(ש"אב'כ"ו)( 19.אמורלאהרן .אמרלאהרן) ,אמוראמרתיביתךוביתאביךוגו'[אמור
י כהןנאמן אשרובו' (שם שםל' ערליה).
קילמךו:תתיל
ה
לאהרן אמור לאיתמר]" 2ו
מ
ה
זה צדוק הכהן לפנידוד
ובשבילמעשיה (שהיומקולקלין) של
י
נת
בי
ן מהן ארבעת אלפימ
עלי [שהיו מקולקלין] יצאו ישראל למלחמה ונהרנו
ואמרוישראלבאותה שעדי למהנגפנו ה'היוםלפני פלשתים ובו' (שםריגי).
באותה שעה אמרהקב"ה .כשהיובניעלי (היו)מכעיסיםאותי בעזרת ישראל
ובעזרתנשים לא אמרתםבאיזהמונח ,עכשיו שיצאו ישראל למלחמהאמרוי
נקחה אלינו משילה את ארון ברית הי תוי (שם)* 17לחו והביאו או2ארון
ברית ה'* שנאמרוישלח העםשילווישאוונו' נשם ד')* ישראלהריעותרועה
גדולהשאין בה ממש ,על אותה שעה הוא אומר* נתנהעלי בקולה עלכן
שנאתיה(ירמיהי"ס ח')*פלשתיםאמרו*אוילנומייצילנומידהאלהיםהאדירים
ובו' התחזקווהיו לאנשיםונו' (ששטי' שם ח' ט')* מידיצאו ישראל למלחמה
ונחרגמהן שלשים אלף ונשבה ארון הברית והביאוהו לאשדוד לביתדבון
אלהיהם* שנאמרוישכימואשדודים ממחרת[וגו'] (שם ה' ג')* ראושכך המדה*

כיהבד"וו.כיר א"כ כברמקויקיין

ו!
" כ.ה בילקוט .ומן הייתה ולהלן עד באותה שעה קיטע!
היו מימות יהושע' :י בילקוט נתנה הכהונה וכן בד"וונתנה .כלו' כאותה שעה נגזרה הגזרה ונתקיימה
אחר מיתת יפתח שבימיועדיין היה פינחס כהן .ובילקוט מ.בשנה .וזה ודאי שיבוש .וכשהמתכף ביחום
בני אהרן ברהי"א ה' כש וגו' ושםו' ליה תמצא שנחסרו ביחוסו ש 5עזרא (עזרא ז' מ"א ערו') אמריה
אחיטוב צדוק אחימעץעזריהיוחנן שהם ששה דורות (בדהי"א ה' ל"ג עד ל"ו) ובנו שליוחנן עזריה הוא
אשר כהן בבית אשר בנה שלמה~ ,אמריה הנזכר היה בנו של מריות .והשיב ביחוסו עזראבןעזריה
בןמריות .ויראהשביןדורות ממריותעדעזריה אשר כהן בבית שלמה היתה הכהוגהביריבני איתמר
ועיקר הכחלקותם היתה בהא
יגת נוב עיר הכהנים ונתמלא דבר ה' עלי בימי שלמה (מ"א ב' כ"ז):
לי
ר
,
ה
ז
א
ר
י
ו
ו
י
נ
י
ע
ב
נאמר
ה
ז
ז! כזה בילקוט 1" :בילקוט
ם
ר
ו
ק
ד
מסברא
ט
י
מ
ש
ה
כיאין
ה'וירע
כל והגהתי
משפט .ובדרו שנ' ואביטואיןעוזר .והוא שם סיגה' .ולא מצאתי לו Dleענין לכאן, :י במקרא ליתא
צבאות .ובד"וולכ
 ,כה אמר ה' צבאות אמור אמרתיוגו' .והוא שם ל' ובמקרא כתוב לכן נאם ה' אלהי
ובילקוט אמור לאהרן אמוריירמיהו .והואאין לו שחר .דמהעניןירמיהו
ישראל '" :בד"וו ליתא
לכאן .וע"כנ"לדצ"ללאיתמר .ובמדרש שמואל פיח אמור אמרתי שתי פעמיםבידמי איתמר שתי פעמים.
ואף הוא מששש קצת.ועיי' בהערותלמיהר"ש באבער שרמזעל רשי ורד"ק שם .ומזה למדתי להגיה כמו
י ע"כ הואבילקוט שופטים .גמקרא כתוב כאשר1! :בילקוט שמואלר' ק"ג שינה הסגנון
שהגהתי :י
י מקולקלים במעשיהם יצאו למדהמה וכו';
וג' על הכל הקביה פורע מדה במרהלפי שהיובניעל

עי

כיל.

שי
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שנאמר וישלחו ויאספו כל סרניוגו' ויאמר בתימוג ונו'ישם שם ח')* 23ואף
ושם הכה מכה גדולה* שנאמרויהיאחרי הסבואותוותהיידה'[ינו'1.
ראו שכך היא המדה הוליכוהו לעקרון .שנאמר וישיבו את ארון ה'
עקרון
ישם יידע ואף שם הכה מכה רבהי שנאמרויצעקו העקרונים ונו' (שם).ג 2ראו
ה' בשדה ונו' (שםו' א')י"2
שכך המידה הוליכוהו בשדה ,שנאמרויהי ארון
ו פלשתים לכהנים ולקוסמים (שם ב'),
ואף שם הכה מכה רבה ,שנאמרויקרא
כהנים אף עלפי שעובדי עבודה,רה היו היתה בהן דרךאר"י ומה היא
דרך ארין שהיתה בהקי אמרו להןי אם משלחים אתם את ארון ברית ה'
ישראל אל תשלחו אתו ריקם (שם ג'):י2
אלהי
ההיא [ה]מכהשהביאעליהןהקב"ה .הביאעליהן עכברים,
ד
ע
י
ר
היו ממיתין בהם אנשים ישנ' ועשיהם צלמי טחוריטמ)ינשים ומףי מתוךבתיהן
יוצאין לשדה ואוכלותמהןחיטים ושעורים ופול ועדשים וכלמיני קטניותי
שנאמרועשיתםצלמימחוריכםונו'ישם ה') 2":ולמה תכבדו אתונו' (שם*,מיד
מילאוהו כסף והרכיבוהו על נבי העגלה .וכשהן מהלכין בדרך נשאו
1הופרות יה)שירה בקולןי וכך אמרו .רוני רוני השיטחי התנופפי ברוב
הדרייךי המחושקהברקמיזהבי המהוללהבדביר ארמון ,המאופדתביןשני
שמש וגו' (שם י"כ)י29
הכרובימי שנאמר וישרנה הפרות בדרך על דרך בית
עדשהיורחוקיםמבית שמשכאלפים אמהבמידה ,אמרוינימול את הבנדים
ונניחם במקום מוצנע ונראה מה עושים אילו לאלהיהם שכך כיבדנוהווכך
יעשה)_1עשינון,מידנמלו אתהבגדיםונתנוםבמקוםהמוצנע :היהלהן לאנוסי
בית שמשכיון שראו את הארון (נוטל)-1ליחיל] אתיבגריו) 1בנדיהמוילהניה
על (פרו) [פניהם ולבא וליפוללפני הארון כשעה אחת כשתים כשלש עד
ויתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה מסוף העולם וער מופר
שיתכסה הארוןי
ומרקדין
וזוקפין
הן לא עשוכוי אלא כשראו את הארוןי
(שם
יצ
קו
וחק
י*
ג)
מ"
וי
ירהן אינן
שמש
ד
ירים ונו' וע
ומדברין דבריםיתירימי שנאמר ובית ש
מי הניח את הארוןי ונטלו את יהארון) [הבנדים]יהלכולהן .שנאמר
וחמשה מרני פלשתים ראו ונו' ישם ט"ז)י לפיכך נפל מישראל חמשים אלף
יודעיי
ולהעמהם .שנאמרויךבאנשיבית שמש1ובויק ושם י"מ):ומי הרג
ומנהדרי נד
אתכל אילו* אמרו .לא הרנאותן אלאאנשיבית שמש שלא היתה בהן דרך
י אלא (יהא)
ארין 3",ללמדך שלא חסר מישראל פרומה אלאבדיןי והכל(1בדיזו
האלהים שבשמיםיודע שבשכרדבורהונבואתהוברק ונבואתולפיכך באתה
(שם ט'),

,

" במקרא כתוב ויאספו את כ1 5ג '1ויאמרו גת !' :במקרא כתוב וישלחו את ארזן האיהים:

'! בילקוט קיטע ושינה הסגנון וג' ואף בפלשתים היתה מכה רבה:
י במקרא כתוב ויזעקו:
י
י! במקרא כתוב אם טשלהים את ארזן אלהי ישראל' :י בך1.ו ויצאו מתוך בתיהם לשרה ,ובילקומ
השמיט כל זה וסרס המאמר והקדים בסררוענין השירהעיי.ש, :י בדדו  1eelsnnהתנופפי ברוב הדרך
וכו'המהילל בדביר וארשו; שנאמר וכו' והשאר הסר .ובילקוט התנופפי ברוב הדרך וכו' וארמון המעולפת
מבין הכרונים .ובב"ר פנ"ר תני אליהו רומי השטה התנופפי ברוב הדרך המחושקת וכו' המעולפת
'~se
מבי;שניהכרונים .יבמדרש שכואל פי"ב תאני אליהורומי רומי השטה התנופפי התנופפי ברוב הרריך
וצא והקש המאמרים עם הגמרא דע"ז כ"ד ע"ב,
המהזשקהברומי זהבוכו' וארמון המפוארהבשניהכרוביסי
והא דאל'הזמייתי התם משם ר' יצחק נפהא וגריס התם הררך המחושקת וכו' ארמון ומפוארה בערי
עדיים ,ורב מתני להא דר'יצחק אהאויהי בנסוע הארוזוגו'ישראל מאי אמרו אר"ירוני רוני השטה:
אשי
הסברא והילקוט וטכאן ואילך קיטע ער מכאן אמרו וכו'להלן .ועיי' סוטה לזה ע"א וב':
"' הגההי עפזי
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תשועהגדולהעלידיהן:ושכרןשל אחאבושלאיזבל[ש]אבדומןהעולםהזה
ומןהעולם הבאואבדובניועמם :ושכרן של שבםזבולון ושבטנפתלי שעשו
רצון [אביהם שבשמים ורצון] אביהם יעקב לפיכך באתה תשועה בדולה
עלידיה :,ושכרה של יעל אשת חבר הקיני שעשתה רצון בעלה לפיכך
באתה תשועה גדולה עלידה :ושכרו שלפינחסיצאובניאפרים למלחמה
ונהרנומהן ארבעים ושנים אלף :ושכרן של סנהדרין נדולל שהניח משה
ויהושעופינחסבןאלעזרנתקבצוישראלויצאולמלחמהעלבניבנימיןונהרגו
מהן שבעים אלף :ושכרן שלבני עלי יצאו ישראל למלחמה ונהרנו מהן
ארבעתאלפים :ושכרן ש5זקניםיצאו ישראל למלחמה ונהרגומהן שלשים
אלף ונשבהארון הברית :ושכרן שלאנשי בית שמש שלאהיה בהן דרך
ארץ נפלו טהן מישראל חמשים אלף וסנהדרין נדולה עמהן:מיכ
 ,אמרו
במידה שמודדבה א
דןם3מודדיןלו.בוודאירבון כל העולמים צדקתך כהררי
ם ל"ו :)'1
אל וגו'יתהלי
מליק פרקא.

ישמורארםדבריםבלבבו שלאיאכלעםעמי הארץעל השולחן
ולא ירבה עמהם במעודה בכל מקום,מפני שעמי הארץממעטין במעשרות
את הבר נאום ה' (ימיה כייג כי,ח),
ובשביעית .והכתוב אומרי מה לתבן
ואמרו חכמים כלעוףלמינוישכוןובן אדם לדומה לוין וכן דוד אמרי לא
ישבתי עםמתי שואתו'שנאתי קהל מרעיםונו' (תהלים ב"ו ד' וה')י ה' אהבתי
םו' וז'),
מעוןביתךוגו' (שםח') .ארחץבנקיוןכפיונו'לשמיעבקולתודהונו'יש
אל תאסוף עם חטאים ונו' (שם ט') ,מיכן אמרוי ירבה אדם מעורתו עם
תלמידי חכמיםכדי שילמדמה ,דברי תורהי ראל ירבה אדם מעודתו עם
עמיהארץי שלאחר שעהמספריןעליו לשון הרעד למדנו מאברהם שעשה
לחם למלאכים ונהנו ממנו* שנאמר ויאמר אדני אל נא ונו' ובראשיתי"ח נ')י
מיכן אמרו* יטול אדם רודות [מרבהיאחר כך יעשה רצון תלמידי חכמים
נאמר ויאמר ה'3:
הבאין אחריו*לכך
כלהאומר לאאכלומלאכי שרת אצל אברהםאבינו לא אמר כלום*
אלא בצדקתו של אותו צדיק ובשכר טורח שטרח פתח להם הקב"ה את
פיהם ואכלו שנאמר והוא עומד עליהם [ונו'] ) Qwשם ה')4:
ברוך המקום כרוך הוא שמשלם לאוהביווליריאיוישכר) [שכר]
דרך הארץ בעולם הזה וקרן קיימת לו לעוה"ב* שבשכר קיתון של מים

שרחצויידיהם)[רגליהם]מלאכי שרתנתן להן הקב"ה באר לישראל ארבעים
שנה במדברר באר*כאי זה צדיבזמן שהיו ישראלעושין רצונו של מקום

י ,הגהתיעפ"יהד.וו ובעיקר דבריו מקוטעים וחסרים ומשובשים.ועיי' נרבה במדבר סרה אליהו
אומר נתקבצוויצאו למלחמה וא' כלהענין שלגניעלי והארן ונקטע ,נשתבש:
מאירעין פרק (י"כ)י"ג,
' פפחים מ"ט ע"א וסנהדרין נ.ב ע"ב :י כולא הונא
ןבן פירא.עיי' ב"ק צ.ב ע"ב :יעיי
' ב"מ פ"נ ע"ב ושבת
,לעולםיטל אדם רשות מרבווכו' הבאיןאליי .ועפי"ז הגהתיועיי
בילקוטוירא .ושםג'
קעו ע"א1 :ע ,,ב"מ שםינתוספות שם וב"ר פמ"ח' :עיי' ב"מ  aetמאי דמיתאמרא בשם רב ,בשם
תרר"י ובמכילתא בפתיחתא דבשלח ובנרמז במ"ע שם אות מיד ,שפסיקתא רבתי פרה פי"ך ובמ"ע שם
אות כ.א:
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היתה משכמת והולכת ונובעת במקום שהיו ישראל שרויין* ובזמן שאין
ישראלעושין רצונו של מקום היתה מאחרת כשעה כשתים כשלש כארבע
כחמש* עדשהיויוצאיןנערים קטניםותלמידי חכמים ואומרים* עלי באר
בזכות אברהםיצחק ויעקב* עלי באר בזכות משה ואהר ומרים* ואחרכך
) יששכר* שנאמר
היתה הולכת ונובעתבין שבטו של יהודה לשבטו של
באר חפרוה שרים וגו' (במדבר כ"א י"א)* באותה שעה היתה שמחה בדולה
לישראל מגדוליהם ועד קטניהם 0:בשכר צלו שלאילן שהושיב [אברהם]
אבינו אתמלאכי שרתהקיףלהן הקב"ה שבעהענני כבוד לישראל ארבעים
שנה במדבר[ :ובשכר הפת שהאכיל אברהםאבינו את מלאכי השרת נתן
להם הקב"המן ארבעים שנה במדבר] 7:מן* כאי זה צד* ברוך המקום ברוך
הואשאיןלפניו (לא) משואפנים* ורכשם שעשה אברהםאבינו לחםלמלאכי
השרת כך [מי] שהיה רוצהבמן למעום בו מעם פת שעם* בשר טועמי
דבש טועם* מעם חלב טועם* חמאה טועם בו* שנאמר שטו העם
ולקטוונו' (במרברי"א ח') 8:ובשכר אותו העגל שהאכיל אברהם אבינו את
מלאכי השרתנתן להם הקב"השליו לישראלשתי פעמים* אחת קודם מתן
תורה ואחת לאחרמתן תורה*סליו דבר גדול לישראל בשביל הדבר [שבא]
על ידיהן 9:ובשכר שליוה אברהם אבינו את מלאכי השרתליוה הקב"ה
אתבניוארבעים שנה במדבר* שנאמר וה' הולך לפניהםיומ
ם (שמותי"ג כ,א)*
אילמלי דבר כתובאי איפשר לאומרו* כביכול כאבלפני בנו* כרב שנוטל
עבדו* כאב לבן* כאם לתינוק ,שנאמר כי תאמר אלי שאהו
פנס
לפני

בחיקך ובמדברי"א י"ב)0:י

למרנומגדעון שעשה לחםלמלאךונהנהממנו* שנאמרויאמראליו
אםנאמצאתיחןבעיניך[ונו'] והוצאתי אתמנחתיונו'וגדעון באויעשבדי
עזים תו' (שופטיםו'י"ו עד כי)* למדנו ממנוח שעשה לחם למלאך ולא נהנה
ממנו* שנאמרויאמר מלאך ה' אל מנוח אםתעצריניוכו' (שםי"ג ט"ז) ":בוא

וראה כמה עונשה של פת* שהורנת את נרולי ישראל ומשרת שכינה על
נביאי השקר*מנין שהורנת אתגדולי ישראל* צא למד (מקום) [ממקום] נוב
ושאול ואחימלך בן אחיטוב* שנענשו על דוד עונש בדול*" ומנין שהיא
משרת שכינה עלנביאי השקר* צא למד מאותונביא (השקר) שבא אל מלך
ישראל* אמר לו הקב"ה אל תהנה ממנו ואם נהנתאין [אתה בא אל קבר
' הכפתא
י מנאן ואילךקיטע כילקוט עד סוף הפרק וכל המרבהסעידה עם ע"ה.וענין הבארעיי
' ספרי בהעלותך פי' פיז ופיט וי~מא ע"ה ע"א:
סוגה פ"נ ובמדבר רנה פייט :י כיה בדרו" :עיי
'במכילתא דנשלה מס' ד' פ'ג ובמה שכתבתי שם במ"ע אות ה'  oelבפצ  ytD11אות כ'
 ,בענקהשלועיי
אותובשלוהורשעיםא~כליןאוהו ודומה
ויומא שם לאוע"ב .ושם אמרו כתובשלווקרינןסליוצדיקים
יבמכילתא פתיחתא דגשלח .ובמכילתא
להןכמילוין~ ,זה שאמרסליו דברגדול וכו'כלו' שנקראסליו:א.וכ
יי
ל"
בפיט כהוספה ד' במבוא ריה"ג אזמר אלמלא מקרא' כתוב א.א לאמרו (לאב) (כאב]
ררשב"י שהבאתי
יטנטל(פיס) (פנס]לפנ' נג3 3כרכ 'טנטל (פיוס) (פנסןלפני עבדו !! :בגדעון נהנה המלאך אף שלא אכל
שהרי אמראנכי אשב ערשונך .וגדעון הכיןלו סעורה שהיה סבור שיאכל אלא שאה"ב אוכלתה האש מן
הצור ועכ"פ קבל מזהתו .אכל נמניח איל אם תעצרני וגו' ואם תעשה עילה וגו' .והמפרשים הגיהו
בגדעון 3לא נהנה ממנו א"נ! :י כיה כדקו .נסנהדרי; קיר ע"א אחא דאיתאמרא נשם ר'יוחנן
יונתן לרוד ג' ככרות להם לא נהרגה
דשגגהה ;ולה זדון 3איהפרש בשם ר"י אמר רב אלמלי הלזוהי
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אבותיך]מ
באנביא אחד ואמר לו ,בםאני נביא כמוךוונו'] ימ,אי"גי"")י
ת
א
עלפי שכיחשלו שרתהעליו רוח הקודש* שנאמרויהי המה יושבים על
ם שם כ')14:
השולחן-1ונוךיש
מיכןאמרו .כל האוכל לחם עםעמי הארץ ומרבה עמהם במעודה
אין דבריונשמעיןי ולסוף מחלוקת בא עלידוי שנאמר מנשה את אפרים
(ישעיה ט' כ') ":הא למדת שכל האוכל עם עמי הארץ על השולחן ומרבה
עמהם בסעודהאין דבריו נשמעין ולסוף מחלוקות באות עלידיו שנאמר

מנשה את אפרים ":מיכן

כל האוכל עם

ומרבה עימהם

במעודה כעובד עבודה זר[אהשמ,רבושוימאיםם]ת.למיד חכםעומהויא]האמרז"לזליאת

תורתו]

ומחלל את שמו שלאביו
ומאלמן את אשתו ומייתם את בניו
ר
ש
ואינו ממלא אתימיויוקו
ו
י
נ
ב
ל
ו
ו
ל
שם
ו
י
נ
ב
ל
כ
ע
ר
ד
ע
מוף הדורותי"
ולבני
פליקפירקא.

ישמור ארם דברים בלבבו שלא ירבה שחוק שיחה ותיפלותי
שאי ,שחוקשיחה (אלא)ותיפלות אלאבילויעריותי יאמ' ר')ואמר ר' עקיבא1
ן שחוק אלא
שחוקוקלות ראשמרנילין את האדם לערוה (אבות פ"נ מ"נ)!ייאי
עבודה זרהי שנאמר וישב העם לאכל ושתה וגו' (שמות ליבו') .ואין שחוק
אלאשפיכותדמימי שנאמרויאמר אבנר אליואביקומו נא הנעריםוישחקו
לפנינו וגו' ויקומו ויעברו במספר ונו' ויחזיקו איש בראש רעהו ונו'
ישיב ב ,י"ד ער ט"ז)2:ואין שחוק אלאעבירה קשחי שנאמר ועתה אל תתלוצצו
וגו' (ישעיה כיה כיב) :ואין שחוק אלא משנה דינה של ביהינם ,שנאמר לכן
י אמרתם כרתנו ברית את מות ונו'
שמעו נא דבר ה' אנשי לצון וגו' כ
]
א
ו
ה
[
שישבתי
(שם שםי"ד וט"ו) ":כך אמר להם הקב"ה לישראליבניי לאאני
תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שיבר
א העולמי עד שדרשתי
וחקרתי וצרפתי ובחנתי את כל דברי תורה כולה( 4סיים)[ימיים
] שניברא
העולם עד אותה שעהי (וישבתי)[יוצבתי] על כמא כבוד שליס שליש היום
" בכחי כאן מקום פנוי כג' וד' מלות לרמז על הסרנן .ובד"וו ואם נהנתה תמות .והשלמתי
החמרןעפ"י לשן המקרא לא תבוא כגלתך אל קבראיותיך (מ"אי"ג פ"נ):
אל .ובסנהדרין שם ק"ג ע"נ בשם ר'יוחנן מרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים ומעלמתעינים נון
י רקודם כתוב ויהי מאשרי העם הזה מתעים וגו' :אח
הרשעים ומשרה שכינהעל נביאי הבעל :כו'' :
יתומיו :אתאלמנותי :לאירהט:גי
':יגזורעלימין ורעבוגו' איש כשר זרעו יאכלו מנשה את אפרים ואפרים
את מנשה: .על אלו המקראות אשכיה שהם דוגמא לתש שאוכף עם ע"ה' :י נ:סהא אהרינא היא
י כיה נד"ווועיי'
ובד,וו חסרוהגי' שם הא למדתכל האוכלדלהלן .ומלות מכאן אמרוחסירין :י
ספ,ז וספיה: .ברייתא דת'ר הוא כפסחים מ"טע"א .ת"ר כל ה"ה המרכה סעדת :נכל מקום סוף מהריב
את ביתו ומאלמן את א'טתו ומייתם אתגוזליו ותלמודו משתכה ממנו :מהלומת רבוה באות ;ליו ורבריו
אינם נשמעים ומחלל שם שמים :שם רבו :שם אביו וגורם שם רעלו:לבניו:לבניבני? :ד סוף כלהדורות.
וחך אכל יטעם שסגנן ברייתאז :כסגנן זה הספר:

1ן במקרא כת:כ הם יעביט

יעיל

מאירעין פרק (י"ג)י"ד.

י תשא נפ' וישב העם ,וכד" ::אק שהוק שיהה :תפלת אלאג,ע ואומר שמק קלת
! וכיה כילקוטכ
ראש וכו':.אין זה אלא שיבש :נעיי' ב"ר פנ"ג ' :במקרא ליתאנא .ובילקוט שם קטע הדברים.

ומשנהדין הוא מות ושאול:

1ע"ילעיל פ,ב :י כיה בילקוט

iQe

2ח
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אני קורא ושונה .ושליש היום אנידן את הדין ,ושליש היום אני עושה
צדקה ,דןאני ומכלכל ומפרנס את כל העולם כ
אחתולובלבודא.ת כל מעשהידיי
שבראתי בעולסיי ואיןלפני שחוק אלא שעה
אימתיישלפני
שחוק ,בשעה שאומות העולם מתנאים ואומרים ,בכמהגיבורים הוא בא
עלינו,יבאעלינו באלף אלפיםניבורימי בכמה פרשים הוא באעלינוי יבא
עלינובאלףאלפיםפרשים .בכמה חרבותבאעלינוייבאעלינו באלףאלפים
משחק* שנאמר למה רגשו נוים וגו' יושב
חרבות ,ועל אותה שעה אני
6
י
)
'
ד
אחר
ר
כשמים ישחק (תהלים ב' א' ע
אף במקרם יש לפני שחוק ואין
שחוק ,שנאמר ויאמר ה' אל משה קח לך ממים נטף ושחלת וחלבנה
(שמות ל' ל"ד) ,חלבנה אינה כממרחתי [אלאלפי ומהקב"ה רחמיומרובין על
ישראל לעולם בין על רשעים שבהןבין על כשרים שבה 7,],אימתי יש
שחוקלפניואין שחוק .אלא בשעה שפושעי ישראלמבלעין את הכשרים
שבהן ,שנאטר זומם רשע לצדיק וגו' (תהלים ל"זי"ב)י מה כתיב אחריו ה'
ישהק לו (שם י"ג
 5:),אח במקום אחר נתחרט הקב"ה ביצר הרע .אמרי וכי
מה שברעשיתי ו[נת]חרי"טאת)יי5ממנו שבראתי אותובעולמיי שנאמר אםישך
הנחש בלא לחש (מהלתי'
באותה שעה נפתח להם פתחרחמים לפושעי
ר
מ
ו
ל
ו
ישראל לקבלן בתשובהי
לפניוי רבונו של עולםגלוי וידוע לפניך
.1כייצר הרע מגרה בנו]* ברחמיך הרביםקבלינו בתשובה שלימהלפניך":
ן אותו עד
לנני שכל המרבה שחוק שיהה ותיפלות הןמליי
.
ו
ל
ר
מ
ו
שעה שנכנס לבית עולמו*"וכיון שנכנם לבית עולמו הקב"ה א
בני
לא למדתמאביך שבשמימי שהואיושב על כמא הכבוד שלוי שלישהיום
הוא שונה וקורא .ושלישהיום הואדן אתהדין .ושליש היום הוא עושה
צדקהוזן ומפרנס ומכלכל לכל באי העולם ואת כל מעשהידי
ו שברא
בעולמוי ואיןלפניו שחוק ,אלא שעה אחת היתה לבדי אתה מבן שלש
עשרה שנהואילך מה תורה עשיתה ,ומה מעשיםטובים עשיתהי שנאמר
כי הנה יוצר הרים וכו' (עמיט ד' י"ג)י מיכן אמרוי שני עמלי!הן
 .אחד (ביטל)
ץ
[עמל] בדברי תורהי ואחד עמל בדרך ארץי הרוצה שיעמל בדרך אר
ד (איובהי זי)*ט
נותניןעליועמלדרךארץ*ועליו הכתוב אומר*כי אדםלעמליול
למההואדומהיכל(לונמרי)ת[לניד] שנתמלאמימי נשפךיהלךלי
 .לאחר שעהאין
בו (כנר)[בנוד]
ו
י
ל
ע
ל
מ
ע
ן
והרוצה שיעמול ברברי תורהנותני
דברי
תורהיועליו הכתובאומר נפש עמל עמלה לו (משלי ט"זכ"ו)י למה הוא דומה
לאימקופה התחתונה (שכל) [שהכל] דשין אותהי (וקורא) [דקירה] ומהכל
 ,בילקוט  Qctשסה וקיט; .וענין שלייטהים להלן 1כפי"ז ר"ה 1כ"1 1ל"א .ובע"ז ג' ע'ב איתאמרז
א4ו דברים מר' 'צחק ומשם אר"י אמר רב ;יי"ש :ז גזה בילקוט שם .כהא ראמרינן בכריתות  '1ע"ב
א"ר הגא ברביז3א א"רשמעון הסידא כל תסית שאי; בה מפ1יטעי ייטךאל אינה תסית שהרי הלננה ריהה
רע ומנאה הכבב עם סממני קטורת אביי אמר ההכא 1אג1דת 1ע 4ארץ יסדה' :ואין 'טחם .שאין
הקב"ה שש במפלחן של רשעים אלא אהרס מיטיש כדאיתא בסנהדרין ל.ט ע'ב .מכאן שילךהשיפיט
בילקוט עךיוד; היה אהר; :י ;יל סוכה נ"ב ע'נ 1ברכ1ת ליב ;.א1 .כי1ן שמתחרט על אותו הובר
בבלם פשיטאשאין שחוקלפגיו נשפלתן של ~' c'reדרש אם ישוך הנחשכלפי יצה"ר ,כלא מהש פיר'ט:
בקהלת רבה שם אלא א"כ נלחש לומציל .בר.וו הרברים משובשים" :י בכה"י מקםפגזיקרניזע4
י השתא חוזר ל;ניגו ישטור אדם זכו:
החסרון והגהתי עפ"י הר' 11אלא שהסר שם מלת בנו :י
י בד1.ו משובש קצת " :ג"ה בד';11
'
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עוברין עליה* ואילן שהכל יעוברין) [יושבין_] בצלו* וכנר שעושה מאור
עינים לרבים:מ
מ
,
ו
י
ד
י
והיה קושר
יורע היה אהרן שבא דבר גדול לישראל על
חבל טל ברזל במתויהי ומחויר על כלפתחי ישראל ,וכלמי שאינויורע
לקרות
שמע לימדוקריים שמע* ומי שאינו יודע להתפלל לימדו
תפלה*קורמייי
נש
יאינו נכנס בנופה של תורה היה מלמדו :ולא אהרן בלבד*
אלאכל המלמדתורהברבים לישראל לשם שמים,ואינו נושא פנים לעשיר
ולעני* -אלא מקרא שהוא מקראן כאחת* ומשנה שהוא משנן כאחת* מתוך
כך הקב"ה מרחםעליוונותןבו רוח חכמהובינד,ודיעה והשכל*ונותן חלקו
עם שלשה צדיקים אברהם יי:צחק ויעקב* ועליו הכתוב אומר .מעמל ידו
יראהישבעוגו' (ישעיהנ"נ י"א) :מיכןאמרו,ינהג אדםעצמו (בשמונה)[בשתים]
עשרה מידותני יהא אדם נאה בביאתו9.ן המיד בישיבה 2".ערום ביראהיי2
חכם בתורה .פיקה במעשים [טובים]י" נאה ומתקבל על הביריות 23,ומודה
על האמת ",ודובר אמת בלבבוי" ומודה ועוזבי ואוהב את הקב"ה אהבה
נמורהבין כשהוא טוב לוובין כשהוא רע לו 7".ומתאנח על כבודו של
הקב"הועלכבודן שלישראלכלימיוי מחמדומתאווה ומצפהלכבודירושלים
ולכבודבית המקדש ולישועה שתצמח בקרובולכינוס נליותימ רוח הקורש
בדבריו .שנאמרכי עודחזון למועדונו' יחבקוק ב' נ')י ואתה באלהיך תשוב
ונו' (הושע י"ב ז') 25:יהא אדם נאה בביאתוי לבית המדרש .כדי [שיהא]
אהוב למעלה ונחמד למטהולעיני הביריות כדי שימלא את ימיתו יהא
אדם חסיד בישיבה ,בישיבתו בבית המדרשי כדי שיהא אהוב למעלה
ונחמד למטהולעיני הבריותכדי שימלא אתימיו ",ירבה אדםדברי תורה.
שאין לך שכר בדול יותר מהןי יהא אדם שואל ומשיב בישיבתו בבית

-

-

,י הגהתיעפ.י הדקו.ועיי' כד"א בטא פ"א וכ' וספיג וכירושלמי מנהדרי; פיו היה אמר בנו של
שמעון בן שטח לאביו .אם בקשת לביא תשועה על 'דך עשה אותי כאסקופה .וקורה הוא גמלא שע"ג
י וכיה בך"וו ובמקרא כתוב נעמל
הזהר ב"ב כ"א ע"א, :ן במעשה העגל. :ן דוגמתולעיל פי"א; י
י הגהתי כי"ג שכן הוא אומר להלן ~פי שכל אות; י"ב מדות
נפשו ,בילקוטכי תשאקיטע ושינה' :
וכו' ,וכן בפרטןאי אתה מיצא אלאי"ב .ובד"ווובילקיט ג'י"ח .ועיי' בד"א זוטא פ"נ דתני המש עשרה
מדות נאמרו בתיה וכו' .ובפרטןאי אתה מוצא  DWאלא י,ב אלא שנמנו שם מרות אחרות
י
ונ
תמהרוש.נמ
ב,
י בילקוט הגי' לשלם ינהה אדם את ;צמו בי'ח מרותיהא נאה נכיאתו .ול"ג מכאן אמ
כאן. :
בריא זוטא נאה בביאתו .ובד"א רבה ריש פ"ר לעולס תהא נאה בכניסתך ונאה ביציאתך .ובר"יו נאה
בביתו .אמנם לקמן מפרש בביאתו לבית המדרש :" :נילקוט יבד'.א זוטא בישיבתו .ולקמן מפרש לה
ם אלא 'ביבוש ,ובברבור י"ז ע"א
בייטינתו בביה"מ :י1יכ"ה בד"א זוטא .ובילקוט בענוה ביראה .יאי
מרגלא בפומיה ראביי לעולם יהא ארס ערום ביראה מענה רך משיב חמה ומרבה שלום עם אחיו ועם
קרוביו ועם כל ארם ~אפי' עם נכרי בשוקכדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה ויהא מקמלעל הבריות.
כלו'~ nreהמאמר היה מרגלא בפומיה לא 'כהוא " IK'Yaשיי"ש גרזתיידוגמהו לפנסו לקמן פייהיבריש
 11כיה בריוןובילקוט .ובריא זוטא מנו פקחבדעת .חכם בדרכיו .ואה.כ מונה רבריס שלא
נאזלכירהווכיאוןט
יאלוהן .כונס~.זכרן .מרבה להשיב .שוא?כענין~מיטיב כהלכה .ומשיבעל כל פרק ופרק דבר.
או
הולך אצל הכם .ולמד ;'מ ללמד ש"מ לעשנה :" :נילק~ט נאה מקגל וטתקבל ;ל הנריוה~.כ; נד'וו
' מכות ב"ר ע"א :' :בד"וו ובילקוט
בריות :, :באבות פיה מ,ז מונה זה בז' דברים שבחכם" :יעיי
 1,בד"וו ולקיביץ גליות~ .בילקוט ומהמד וכו':
ואוהב את המקום וכו' והם  a'iluiימשובשים:
 2,רוה"קאינו מדה שינהג האדם עצמו נח אלא 'טוובה לרוה"ק קאמר .נילקיט השמיט המקרא דה:שע:
:,הגהתי t~eyהריוו .ושםולעיניהבריות ,והילקוט השמיט מלותאלו .וג'וכדי שימלא:, :בד,יו ובילקוט
הסרה בכא זו:
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המדרשכדי [שתרבה] חכמתובידו.וכד,1).רכדי] שלאיבאלידי תנומה [שנאמר
וקרעיםתלבישנומהל( ,משלי כ"ג מ"א)*ן3לפיוראיןלךמידה קשה בעולם אלא
המתנמנםבביתהכנסתובביתהמדרשי1ולאזוןבלבד*[32אלא]מתוךשהואאוכל
ם ח' י"ב)*1ן
ושותה(יבא)[יבא,לידי תנומה*ת שנאמרפן תאכל ושבעתוגו'ידברי
ישאל אדם את הפסוק* ואף עלפי שהכל משחקין עליו* 35ואת ההלכה* אף
עלפי שהכל משחקי)עליו* יכניס אדם עצמו לבופה של תורה* אף עלפי
ובקי בהלכה כלום* שנאמר אםנבלת בהתנשא (משלי ל' ליב)* אם נבלת
שאינ
בה תתנשא* אם זמותיד לפה ) sc,(awאומרים לו לאדם* עד שאתה מבקש
רחמיםשיכנסוד תורהבתוךמעיך* תבקשרחמים על עבירות שעברתה*
ב)רי[לך] עליהם* [הזהר מעשות] שלא כהונן*ת מתוךכךיהא
מה אם ימחלו (לו
אדם שומע וזוכרה מתוך ארבע שלפניה*ת לפי שכל אותן שתים עשרה
מידות כל אחת ואחת שכרה ועונשה בצדה39:

לפישכלהמרבהשחוקשיחהותיפלות

מביאחרוןאף לעולם*19

ולסוףשהפירותמתמעשיןעלידו[41ועליהןצרותורעות]רבותבא[ות]לעולם*

ונזירות קשות מתחדשות* ובחורי ישראלנהרנין* ויתומים ואלמנות קוראין
ואינןנענין*" שנאמרעלכןעלבחוריוונו' (יששה ט' ט"ו)* ולא עוד אלא שכל
המרבה שחוק שיהה ותיפלות[היא באלידי] אלה כחש רצוח וגנובונאוף
(הושע ד' ב')* ונשבע על שקר ומכחש בדין* 43אם היה בתוךבני משפחה*
וב משפחהשמחי ,בו* לסוף מנלה את המשפחה* ואם היה בתוךבני
ניכונה* ובני השכונהשמחין בו* למוף מכלה אתבני השכונה* אם היה
הש
בתוך המבוי* ובני המבוי שמהין בו* למוף מנלה אתבני המבוי* אם היה
בתוך החצר* וב החצר שמחים בו* למוף מבלה אתבני חצר* ואם היה
ניהעיר שמחים בו* למוף מנלה אתבני העיר ,שנאמר בכל
בתוך העיר*ובני
י ,ב"ה בילקוט .ובסנהדרין ע"א ע"א איתאמרא בשם ר'זירא כ 5הישן כביה"מ תורתו נעשיתלו
קרעים קרעים שנ' וכו' " :כיה בד"וו ובילקוט קיטע ער ישאל ,' :כ.ה בר .11.וריסיה דקרא היא כ'
י זהו פי' ערם ביראה .ואוליצ.ל ובאלירי תנומה בא לירי גסות רוח שכ'פן
מנא ותלליורש. :
תאכל הו' ותהיה נוסהא ובא?יקר .רש"י בכרסות שםפי' ?רום ביראה להערים בכלמיני ערמה ליראת
בוראו .וזה רחוק .ולפ' דרכינו הערמימות הוא שהוא שואל ומשיב בביה"מ וממעט באכילה ושתייה .ואולי
היתה הנוסחאהעקרית .יהא אדם ערום ביראה מענה רך וכו' כהא רמרגלא בפומיהדאביי עד והיא
מקובל ;ל הבריות יהא אדם שואל ומשיבוכו' .ולפנינו הנוסהא מקוטעת :ויבילקוט חסר מכאן ואילך
' במקרא כתוב ואם זמות .ובילקוט שנ' אם נבלת בהתנשא
עד שנ' אם נבלת .ובד"וו קיטע הסגנון. :
וגו' .והיפאר השמיט .ואיתאמרא נברכות סיג ;"כ בשם רשכ"נ ועייף נפירש,י .ובנ"ר פפ,א ובאד"רנ
פי"אתנילה בשם בןעזאי.ואולי היתה הנוסחא העקרית חכם בתורה כיצד ישאל אדם וכו' :יובכתיי
אחרעליהם מקום פנוי לרמז על התסר1ן והגהתי עפ"י הד"וו ושם הגי' שעברת שימחול לך וכו' .ובילקוט
הגי' ;ל דברי תורה שיכנסו וכו' שעברת שימחלולך .והשאר השמיטועיי' לקמן פב'ו .ובבא זופיריש
אל פיקה במעשים' :ו
ובילקוט ג' ומתוך כך .כלו' מתוך כך יהא אדם שומע לתורה והכמה
מדות בד
יוימדהזו דהיינו נאה בגיאתו הסיך בישיבה ערום ניראה הבםבתירה .כנ.ל
וזכרה מתוך ד'
נ
פ
ל
ש
לפרשאלוהמאמריםהסתומים .ובדצו ארבעשלפניהם .והואשיבוש :יו בבאזו הסירהבילקת וג' מתוך
ארב; שלפניה ולא עוד אלא כל המרבה בשחוקוכו' .הנה קיטע ושינה 4 :השתא חוזרלענינו לעיל
ישמור אדם עצמו וכו' :י' בכתיי מקום פנוי כאן לרמז על חסרון כמו שש מלות .ובד'ווועליה; רעות
ת באות ומירות וכו' .ובילקיט חרון אף לעולם והפירות מתמעטין ואם היה בתיך המשפחה וכו'
יבי
41בריוצועקין " :במקרא כתוב וכחש ורצנה.
וקטועה הכל ?רלהלן .והגהתי מסברא
י
"
ע
הר"ווי
נדבו משובש יותר והגהתי מסברא:
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זאת [ונו']יישפהה' כ"ה)* 44ואומר על זאת תאבל הארץ [וגו']
מפני מה*מפנישאיןמוכיחין את ישראל כלום* שנאמר אך איש אל ירב
ואליוכחאיש (שם שם ד')*אפילומצאוכהן משחקעמו*חולקעימובפורענות*

(הושעד' ג')*'5

מצאו[נביאאונשיא ומשהק עמו חולק עמו בפורענות שנאמר וכשלתהיום
לילהוגו' (שם הי)]40:
וכשל נםנביא עמך
[לעולםישמור ארם בלבו שלא יבאלידי חטא* ואפילו חטא
הקל*" צאולמדמאבותינו הראשונים* שלאירדו למצרים אלא בשביל דבר
קל שדבר אברהם במה אדע (בראשית ט"ו ח')י ובשכך יראה קמעא שירא

ישמעאל אתאביולאנתן הקב"ה רשותלכל אומה ומלכות שישלטו בבניו*48

ובכיכר וכתי דמעות שהוריד עשו נתנולו את הר שעירשאין נשמי ברכה
פומקין ממנו לעולם* ובשכר שנטל אתכליו והלךלו מפני יעקב נתנו לו
מאהמדינות*" ובשכר ששמעיעקב אליומף נענשעליו כ"ב שנה* ובשביל
[מי] מריבה נענשו משה ואהרן* אמרו חכמים אם אש אחזה בלחים מה
יעשו יבשים*" ועל אותה שעה הוא אומר תפלה למשה (תהלים צ')* חזר
הקשה לרצות את משה* אמר לו* לאאני הוא שאתםבני ואני אביכם.
אחםאחיואני אחינם* אתםרעי ואני רעכסי אתםדודי ואני דודכמי בלום
חמרתי לכם* איני מבקש מכם אלא כשם שבלשתי בעצמי ומצאתי
י"א מדותי" כךאיני מבקש מכם אלא י"א מדות* ואלו הן הולך תמים
ופועל צדק ונו' (שם ט"ו בוי 52הזר הקב"ה לרצות את משה* א"ל כלום
ן
משואפנים[לפני]]ביןנויובין ישראלובין אישובין אשהובין עבדובי
אל (שםל"ו ו')]*53
שפחה [עשה מצוה שכרה בצדה* שנאמר צדקתך כהררי
מיכן אמרוי בל המרבה נבוד שמימי כבוד שמים מתרבה וכבוד עצמו
מתרבה* וכל הממעט כבוד שמים ומרבה כבוד עצמוי כבודשמים במקומו
וכבודו מתמעט":
מעשה באדם אחד שהיהעומד הואובנובבית הכנמתי וכל העם
עונין אחר העובר לפני התיבה הללויהי ובנו עונה דברים של תיפלות,
אמרו לו* ראהבנך שהוא עונהדברים שלתיפלות .אמר להם* מה אעשה

ו'

נטווהסגנוןטקוטע ומשובש קצתוכןבילקוטהסגנון מקוטע ומשונה '! :וכיה בד'וו ובמקרא
כתובעל כן " :בד"וו מעונשובילקוט הגוסחא אלירב וגו' מצאו כהן ושיחק עמו חולק עמו בפורענות
וכן נביא ונשיא שנ' וכשלת וגו'.ועפיי הילקומ הגהתי בסגנוןשלפנינו :י
י כל זה מכאןואילך הוספתי
מן הילקוט פ'לך לך אלא שהגהתי בוב' תיבות' :י ~ nwYתשובהבחיי אברהם גיר פ" 5ופנל.ועיי'
בפדר"א סמל" :עיי'לקמןפכ"דובאליהו זוטא פ"בובתנחימאקדושים ר'אלעזר אומרג' דמעותהזיל
' בהוצאת
עשו הרשע א'מעינו שלימין וא'מעינו של ~ SNOוהשלישית נקשרהבעינו ולאירדה וכו'ועיי
מהורש'נ שם ובפ' תולדות והוא במדרש תהלים מזמור פ' ושם איתא השלטתו מסוף העולם ועד מופו
וכו' והכוונה הוא על מלכותרוסי .ודוגמא לאוסרו מאה מדינות לא נודעלי% :עי" מו"ק ב"ה ע"ב
ומכאן יסד ר'א הקליר בפיוט אמץאדירי ליום  '1דירה אם אש אחזה בלהיט אז ינועו יבשים כסוחים,
ועיי' גתנחומא קדושיםאוי לאדם שמוציא דבר מתוךפיו ואינו יודע האיך מוציאו שאברהם ע 5שאמר
במה אדע גו'.ועיי' בהוצאת מהור'שב :י' בעל הספר אינו מונהי"ג מדותכי אםי"א.ועיי' גרםי"ג
ע" 1ונתו' שם וברא'בע ורמב"ן בפ' תשא ,שכברנדחקו למצאי"ג'! :עיי'סוף מכות :י' כיה גילקוט
שם פ'לךלך ae1 .איתאבין ישראלביןגוי
 ttDVl .נוסחת הילקוט שהוספתי עולים הדברים כהוגן:
א זה ושלאחריו מובא כבמדגר רבהפיד .אליהו אומר כל המרבה וכו' וממעט סגוד עצם!וכו' גבורו
מחרגה ,וכיהגילקוט שםוגד"וו  YDl~Oקצת!
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לותינוק הוא* ישחק* שוב למחר עשה כאותועיניין* וכל העםעונין אחר
העוברלפניהתיבה הללויה* והוא עונה דברים של תיפלות* אמרו לו* ראה
בנך שהוא עונה דברים של תיפלות* אמר להן* מה אעשה תינוק הוא*
י החג ענה בנו דברים שלתיפלדר .2ולא
(וחי"ק) [ידשבחרק5555].אכמלרואידיר5ון שמונתימ
שנת1
,
ה
ש
ל
י
ש
ולא
עד
לא יצאת אותה שנה ולא
אמר לו
שמתאותוהאיש .ומתה אשתו ,ומתבנוי ומתבן בנויויצאולו חמש עשרה
נפשות מתוך ביתו ",ולאנשתייר לו אלא[זוג אחד שלן שני בנים בלבדי
אחדחיגר ומומאי ואחד שוטה ורשע":
שוב מעשה באדם אחר שהיה מתחרם בעצמו שלא קרא ושלא
שנהי פעם אחתהייתי עומדאני והוא בבית הכנמתיי 5כיון שהניע העובר
לפניהתיבה אצל קדושת השם*ם הנביה אתקולו* וענהאחריובקול קדושת
י שלא
השם* אמרו לו* מה ראיתה שהגבהתה את קולך* אמר להם ,לא
י
ד
ירשות .לאאגביה אתקולי ותשוח
קריתי ושלאשניתי* אלאעכשיושניתןל
נפשי עלי* 63אמרו ,לא יצאת אותה שנה ולא שנת ולא שילשהי עד שעלה
אותו האיש מבבל לארץ ישראל* עמדו ועשאוהו ממונה של קיסר* ומינוהו
על כלבירניות שבארץ ישראלי ונתנולו מקומי ובנה לועירוישב בה כל
בניו עד סוף כ 5הדורות:ה
ימיחייו .והניחהלבניוולבני
מעשהבכהןאחר שנפלהעליו אש*~ ואכלה ממנו שלשים הכרים)
ן ועשרת כדים של
[כרים] וששמימםוןבחנדים ".ועשרים וארבעה כדים שליי
י רבותיי נפלה עלי אש
שמן ושאר
באוישבלפני חכמימי אמרלה,
ואכלה ממני שלשים (זכרים) [כרים] וששים בנדים ועשרים וארבעה כדים
ן ועשרת כדים של שמן ושאר ממון שהיהליי היננימו חכמיםינון
שליי
אמרוי לאזזו משמי עד שבא אדם שאינו בקי בהלכה כלום,
ה
ואנח כנבדוי
אמרלוי המאכיל את בהמתו תרומה מהו ,אמר [לו מותר]ם אמר לו שמא
אסורי אמרלולאוי אמרלואני כהן והאכלתי את בהמתי תרומהי וכששמעו
"נ כזה ברבהובילקוט .ונדדו ושוחק .והסיפור שםמקוטע :ו' בילקוט שוב למהר עשה כך וכל
אותן שמונתימי החג ולא אמרוכו' :ז" נר"וו ובאינךליתא .וג' ברבה ובילקוט ולא יצאה:
חסר וברבה ולא שינתה ובילקוט ולא שנתים ולא שלשה, :ן בר"וו מקוטע ומששש '" :בר"וו אלא
בנים אחד היגר וא'  Ne1Dוהשארליתא .ובילקוט אלא זוג אחד אחד הגר וסומא וכו' .וברבה אלא
שני
זוג א' שלבני ארם אהד חגר וסומא וכו' :י" ברבה ובילקוט היה עומד בכיה"כנ וגו' וכן להלן שינו
הוא שמספר " :בחוו כיון  Y'Aneשליח צבור לקרושת השם.
הסיפור נ
ברבהלשוובןילקנוסטתרלקודלאושאתליהוv
השם"'~y:
 .נר"וו משוחט .ובילקוט אמרליה ,אמרליה .בד"וו ותשוה עלי
וכן
נפשי .וברבה ובילקוט ותשוב נפשיעלי " :בר"וו משובש .וברבה ובילקוטל.ג אמרו וגירסתם כדלע'ל,
וגרסו ועשאוהו שר החיל של קיסר ומינוחו ראש על כלוכו' .וברבה ו'שנ שם וקראולוקילונילו ולבניו
וכו' .ונילקוט וישבעליה(ינ' שהוא טעות) וקראו לו קלנא לו ולבניו וכו' .ומסיים שם ברבה מכאן אתה
למד שלא ינהג ארם גאוה לפני המקום וכו'ומאריך שםבענין זה :ו" בד"וו ושוב מעשהוכו'ובילקוט שם
מעשה ככהן אחר שהאכיל את כחמתו הרומה ונפלה;ליו אש .והואמשינויי הילקוט" :ב"הבילקוט
שםועפי"ו הגהתיו "בילקוט וששה עשר ברים של שמן ושאר ממון שהיה לו .ובר"וו ממון הרבה:
כמוג' מלות לרמז על החסרון והגהתי עפ"י הד"זו אלא שבדיוו בשיבוש אמרו
%בכתיי כאן מקום פנו
י.שהכה ,שאבד ממונו הוא היה המשיב.ועדיין היה השואל מסתפק שמא אסור.
ל'זנןלהלן אמרולילאו
והוסיףלולראיה כהן והאכלתיוכו' .והילקוט קיטע הכל ושינה הפגנון .ובא ועמדלפני הכמים וספר
אני
להם מהשאירעלוא"ע כהןאני והאכלתיוכו':
'ו בדווו
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חכמים בדברענו כולם כאחת ואמרו* ברוך המקום ברוך הואשאי ,לפניו
משוא מנים* וכי תרומהשאין להאוכלין וקדשיםשאין ילה) [להן] אוכלים
[כלוםהולכים אלא לשריפה]* אלא [עשיתה שלאכדין]י1י אמר להן* הלא
ן אותם לבהמה ולחיהולתרנגולין (תרומות פיס מים)*
כרשיני תרומה מאכילי
א[ואתמםר"ו7לו] לאאמרו אלאמפנישהןמאכל בהמה*ובשנירעבוןבניאדםאוכלין
לפיכךנזרעליהן דודבשנירעבו( *,יהתירו) [דהתירום] למאכל יאדם)
[בהמה]*ה מיכן אמרו* כל המאכיל את בהמתו תרומה* בין תרומת הארץ
ובין תרומתחוצה לארץ*עלי
ו הכתובאומר בוזה דרכיויומת (משליי"ס ט"ז)*2י
7
1
י
)
ב
"
ל
ואומר אתקדשיבני ישראל לא תחללו ולא תמותו (במדברי"ר יאוסר
חופרבומץבויפול[וגו'] (קהלתי' ח'):מיכן אמרואלילמד אדם תורה ברבים*
אלא אםכן קרא תורה נביאים בו'כ)ת4:ו7בים* ושנה משנה ומדרשי שנאמרמי
ימלל גבורות ה' ונו'* (תהלים ק"ו
,
)
ד
י
י
י
]
י
ו
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ה
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הריהוא
ומר.ביום
ב
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(קהלת
וכך
,
ם
ד
אמר הקב"ה לא בנימיום שנתתיךעלפני האדמה עשה מעשים טובים
ותלמודתורווי והצלעצמךמןהנזלומן העבירהומן דבר מכוער ,לכך נאמר
ביוםטובההיה בטוב,וביום רעה ראה (שם)( ,רעה)יראה] מהשעשיתהלפיכך
באועליךיימוריןי שאיןייסוריןבאין על אדם אלא לטובתוי להוציאמידיו
כל מה שעשה ,ושנוחכמים במשנה אל תתיאשמן הפורענותימות פ"אמ"ז).
לכך נאמר ראה רעה ימשלי כ"ז י"ב) 75,ראה בפורענותן של רשעים שהן
מזלזליןויורדיןלגיהנמי שנאמר וראיתם ושש לבכם [ונו']יישעיה ס"וי"ר) לכך
נאמרביום רעה ראה:

הריהואאומר.כי פרה ד? אתיעקב

(ימיה ל"אי')י אב ובנו
לכך נאמר פדה ה'7":

אחדמהן קשה מחבירוי הקשה נענשמפניהבירוי
כי
דבר אחרכי פדה ה' את יעקבי שניאחין שבבית אחד האחד מהן קשה
מחבירו .הקשה נענשמפניחבירוי לכך נאמרכי פדה ה' את יעקב :דבר
פידרהו,ה' את יעקב*שניתלמידי חכמיםשדריןבעיר אחת ואחדמהן
י
אחרכ
ב
ח
מ
.
ו
ר
י
ב
ת
'
ה
קשה
הקשה
י מדה את
יעקב:יי
ל
נענשממני
בשדהכך נאמרכ
[אחת]75,
אחדי במלאכה
ואחד
דבר אחר שני שותפין בעמק אחדי
" בכתיי מקוםפנוי אחר מלת אלאלרמזעלהחסרון .והגהתיעפ"יהרוווהילקוט .וה"ג בילקוטוכי
תרומה וקדשיםשאין להםאוכליםכלוםהולכים אלא לשריפה .ובד.וו בשיבוש.וכי תרומה שאין לה אוכלים
אלאעשייתה שלאכדין.ומביןשניהם הגהתי; "בילקוטבשיבושלא אמרואלאכרשינים שמתחלתןאוכלי
בהמההן ~נשנתרעבוןהתירולבני אדם לאכול אותן לפיכך גורעליהן דוד :ה כגיללהגיה .בירושלמי
סוףחלההי"אאימתיגזרועלהכרשיניןר'יוסי אומרבימי רעבון ,ר' הנגיה נשם רביבימידוד.אמרי;היא
הדא היא הדאי ותנן שם במשנה כרשיני תרומה רע מתיר ~הכמים אוסרין .ופי' הר"מ וכרשיני תרומה
מתיר ר"ע לתתם לכל כהןלפי שהם מאכל בהמה ואם נטמאו לא נקפיד להם וחכמים אוסריןלפישה1.
נאכליןבימי הרעב ונחוש שמא יאכלס בטומאה ולפיכךאין ניתנין אלא לחברכדין כל תרומה וזה הוא
ענין אמרם אימתי גזרועל הכרשיניןבימי רעבון1 .עיי"ש בפי' הריש ובירושלמי שאמרושנייה הואשאין
י להולמה ;! :גדישיה דקיא שזמר מצוה שמר
אדם מצוי לטמא אוכלי נהמתו1 .נוס' הילקוט"rfל
נפשו' :י במקרא כתוב ואת .ומכאןואילך קיטע בילקוט והעתיק ענין מפ' כיה רלהלן' :יעיי
' סוף
הוריות ומכותי' ע"א ובפדר,א ריש פ"נ ובפי' הרד"ל שם, :י כולא קרא ערום ראה רעה נסתרפתיים
עברן גענש .1ודרישנולאכלפי עבדאדהאי כהןזאדלעילקאי לבלםישמור אדםבלבו 'טלא יבאלידי חטא:
 .ודריש שכלפי כל הסוגים נאמר; :י בהוו
'י בנאזו הסירה בד"וו .ומיפיה דקרא וגאלומיד הזקממני
קיטע במלת כדאמרן; 'י כ,נ להגיה 1בד"וו בשיבוש;
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מהן קשה מחבירו* הקשה נענשמפניתבירו* לכך נאמרכי פדה ה' :דבר
אחרכיפדה ה'*מישישלושתינשים* לאחתמקיים שארה כמותה ועונתה*
לאחת [אינה מקיים* עונש גדוליש שם* וכל שאינו מודה בדברים הללו
ואינורוצהבתוכחות*עליוהכתובאומר*ממיראזנ
ומשמועתורה(משלי כ"ח ט')*
ושנו חכמים במשנה .המחלל שם שמים בסתרנפרעין הימנובגלויי אחד
ד בחילול השם יאבות פיד מ"ד)79:
בשוגג ואחדבמזי

כיוצא ברבר אתהאומר .הנה מה טוב ומהנעים [וגר]
(תהלים קל"ג א') ,כשדיבר הקב"ה למשה אב החכמים אבהנביאים ,לאדיבר
עימו בלשוןציווי אלא בלשון שמתהי שנאמר גם הנה הוא יוצא וגו'
(שמות ד' י"ד)י" 8והלא דברים קל וחומרי ומה משה חכםחכמים גדולגדולים
ואבי הנביאים לא מדבר עימו אלא בלשון שמחה ,אהרן אחיו שנתכוון
ועשה שלוםביןישראללאביהןשבשמימיוביןישראל לישראליוביןישראל
לחכמי ובין חכםלחבירו.ובין אדםלחבירוי ובין איש לאשתו ,עליו הוא
אומר הנה מה טוב ומהנעים :ד"א הנה מה טוב ומה נעים* עשה אדם
מעשה טוב בילדותו*והזקיןוכיפל את מעשיו לטובה*עליו הוא אומר הנה
מה טוב ומהנעים ":ד"א [הנה מה טוב ומהנעים] קרא אדם תורהנביאים
וכתוביםבילדותו*והזקיןושנה משנה מדרש הלכות ותלמוד ואבדות* ושונה
עםחביריו* עליהן הוא אומר הנה מה טוב ומהנעים :ד"א הנה מה טוב*
שניאחין בבית אחד* וקוראיןזה עם זה*ושוניןזה עם זה* ואוכלין ושותין
זה עם זה*ושמחיןזה בזה*עליהן הוא אומר הנה מה טוב:
ד"אהנה מהטוב
 .עתיד הקב"ה לישב בבית המדרש[הבדול]שלו
וצדיקי עולםיושביןלפניוי ולומרלהןיבנייאני הוא  Dn~DD[alcלמיתה
עלייאני הוא שנהרגתםעליי אתםכמותיואני כמותכמי מהאניחי לעולם
י
ק)י
חיוקיים לעולמי עולמים ,אף אתם תהיוחיים יו
מים לעולם ולעולמי
5
2
*
ז
"
ך(ישעיהל"ג
שלמהלפני הקב"ה*
עולמים* שנאמרמלךביפיותחזינהעיני
אמר ישעיה לפני הקב"ה רבון העולמים בי  s3rt)sלך בדברי תורה תחזינה
עיניך :תראינה ארק מרחקים* אלו הלבותשהיו בדעתו של הקב"ה תשע
מאותושבעיםוארבעהדורותקודם שיברא העולם* ובא ואמרלהן לישראל:
(עיניר)[יעיניכם] תראינה (מלאכי א' ה')י 54מדתהדין* ואתם תאמרו יגדל
ו
ילהם הקב"ה לישראל*בניי קראו
ה' (שם)* אילוהודיותהיימורין* וכך אמר
את המקרא ושנו את המשנה והרבו אותו* עד שאני בא בעצמי ואומר לכם
על הטהור טהורי ועל הטמא טמא* על הטמא במקומו ועל הטהור במקומו*
שנאמר זרעו לכם לצדקה [וגוי] (הושעי' י"ב)55:

סליק פירקא*
"י כב'המסיר אזנו מתורהזו גם תפתו תועבה:

"' גמקרא כתוב וגם :י' והילדות והזקנה

הם כשני אחים '! :כאן מקום פנוי בכתיי לרמז על ההפרון כמו ב',ג' מלות ואין בירי להשלים:
ו' אף כאן מקום פנוי כמלה א' או ב' .וגם גדפו הדברים מהגשים " :כיה ברוו ', :עיי
י?
לעילפ"

