
69 פשו )פייר( רבה אליהוסרר

 למה לר*, רע סימן הדה בעולם פוב"ם בחיים הקץ ארםכל
 טובה. לו החזיק אחד. יום עבדו את שזימן ודם בשר למלך דומה,הוא
 והחזיק ארבעה טובה. לו והחזיק שלשה טובה, לו והחזיק ימים שניזימנו
 למלך משל וכמה. כמה אחת על החג ימי שמונת כל שזימנו אילו טובה.לו

 אצלו טעם בסעורה, יום שלשים לפני אתה הרי לעבדו, שאמר ודםבשר
 מתנהר לך הן הרי מבקשן, איני לו. אמר עשר חמשה אותן יום. עשרחמשה

 זו וכי המלך. לפני טובה כפוי נעשה העבד אותו נמצא בפניו. אותןוטרף
 הוא ראוי לעשות, עלינו מה ואילך מיכן ארץ. דרך זו אין ארץ. דרךהיא
 הקב"ה של שמו את ויקדש ויגדל וירומם וישבח שיברך יעקב שלזרעו
 שלאחר הזה. העולם חמדת והראן שהביאן הוא. ברוך העולם והיהשאמר
 למה.3 כך וכל מעודה, שעת שיניע עד אחת שעה הסב לאדם. לו אמרשעה
 לפי הבא, העולם לחיי ויבואו טהורים כולם שיהו שבידם. עונותלמרק
 מופו ועד העולם מסוף בעולמו הקב"ה שברא ומלכות אומה כל לךשאין
 מביא הנני שנאמר בלבד. יעקב של זרעו אלא הבא. העולם בני יהיושכולן
 דרך בהן שיש הארץ עמי אילו ז'(.4 ל"א )ירמיה ופסח עור בם צפון מארץאותם
 אמר טכוער. דבר ומן הנזל ומן העבירה מן עצמן מרחיקין המצוות. ושארארץ
 מצוות: [allvt"] )יעושה( שכר לו נותנין עבירה עובר ואינו היושב כל שמעוןר'

 את שמומרין ותלמידיהם, חכמים אילו עור. בם אחר דבר מכות(:5 סוף)משנה
 אשרי אומר הוא עליהן ובאגדות. בהלכות במדרש במוענה במקראעצמם
 : ל"א( י"א )שם ]וגו'[ דרכו תמים דאל דאותך א'(. קים )תהלים דרךתמימי

 שיש הארץ עמי הן. כשירין בחזקת ושלשתן עציביןשלשה
 ]מצוות[.0 ושאר ארץ דרךבהן

 מרחיקיי
 ומן הגזל ומן העבירה מן עצמן את

 וחכמים לב. להם ואין ומשנה מקרא לידי שבאו אדם ובני מכוער.דבר
 ]הבאגדות, בהלכות במדרש במשנה במקרא עצמן את שמומריןותלמידיהם
 שיש ודם בשר למלך משל הת(. מ"ב )ישעיה שמעו החרשים אומר הואעליהם

 בעלי בהם סומין, רובן אילמים. רובן פסחים, רובן הרבה. ועבדים בניםלו
 ומלאכה עסק למלך לו ויש ומתן. משא בעלי בהן משנה. בעלי בהםמקרא,
 בעלי ואצל משנה בעלי אצל הולך אינו חשבון לעשות רוצה כשהואעמהן.
 שמעו. החרשים אומר הוא אילו ועל שבהן.7 פקחין אצל[ ואלא )מצל(מקרא
 ומלוכלכים ומשנה מקרא לידי שבאו אדם בני אילו ושמח. עורד"א פ"ז(י שם )שם ידעו לא בדרך עורים והולכתי אומר הוא ואילו אילוועל

 להפסידן הרחמים אב לפני קשה ראוין[8 שאינן ]ובדברים מכועריןבדרכים
 את שמומרין ותלמידיהן ישראל חכמי אילו לאמר עינין ומה העולם.מן

 ]הרה )יולדת( לומר עינין ומה ובאגדות.9 בהלכות במשנה במקראעצמן
 ט"ו, )י"ר( פרק עיןמאיר

 זמן ורפי אחת. שעה יטחינו 5טה כ15' ! המיך: א5 כך אמר העבר כ15' 1 הקץ: כ5 בר'11י
 המשגה נ 1ג1'? בס ארץ מירכתי וק3צתים צפק מארץ כתוב 1נמקדא בדצו 1כ"ה 1 נך: אמרהג15ת
 להגיה. כנץ ' בר11: כיה , הגהתי: ועפי"ז במשנה ה"ה מצוה כעושה 1בד"11 אחר, בסגנוןשם

 שם ובמ"ע דפרה רבתי בפסיקתא 1עיי' 1כ1'. משנה בע5י אצ5 א5א ה51ך אינו 1בי"11 המועטים. הם1הפקחין
 1בד"11 הספר. נזה הרגיל סגנון ttey והשלמתי החסרון ע5 לרמז פנת מקום כאן גכת'י ' צ'ט:אות

 קטהצ המאמר 1עכ'פ גף. ישראל חכמי א15 ענין וטה נד'11 י הרחמימן 5גע5 וקשה מכועריןבדברים
 לפרשו: בידי ואין התשובהוחסירה
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 העולם רוחות לארבע מתיבעין שהן חכמים, תלמידי אילך שם([,"1 ירמיהדיולדת
 אחד ימצא שאם ומצפים. ומתאוים ומחמדים למערב. וממזרח לצפוןמדרום
 גדול קהל יחדיו עליו:" נפשו ותשוח תורה בדברי אחד פתחמהם
 לו. להודות צריכין כולן וזקן ונער וטף ונשים האנשים ישם(, הנהישובו
 הארץ מלאה כי שנאמר מלפניו. דיעה ולבקש ]ו[תחנונים רחמיםולשפוך
 מ'(: י"א )ישעיה מכסים לים כמים ה' אתדיעה

 שיש אחד אדם מצאתי למקום. ממקום עובר הייתי אחתפעם
 תקפיד ושמא אחד. דבר לפניך אומר רבי לי. אמר משנה, בו ואי, מקראבו
 אצפיד מה מפני תורה בדברי שואלני אתה אם לו. אמרתי אני. מתייראעלי
 כ"ח(, קליו )תהלים בשר לכל לחם נותן אומר, הוא מה מפני רבי לי. אמרעליך.

 אמרתי לו. הוא מכין אדם אין ט'(, קמ"כ )שם וגו' לחמה לבהמה נותןואומר
 מעשה כל מברך ]ו[הקב"ה בידו עושה שאדם ארץ דרך זהו לא בנילו,
 יהא יכול כ"ט(. הד ירברים ידך מעשה בכל אלהיך ה' יברכך שנאמרידיו.
 היא שהושבתני התשובה לי. אמר 2י )שם(, תעשה אשר ת"ל ובמל.יושיב
 לאבי לו יש בני לו. אמרתי מקובלת." היא לך, שאמרתי הראשונהשיטה

 צא ששאלתני.,י מה על ואשיבך והשכל ובינה חכמה בי שיתןשבשמים
 ודיעה ובינה חכמה ממנו כשתינטל השוק, על שעובר השוטה מןלמד

 כשתינטל אדם. בני כך אחת. שעה אפילו עצמו את לפרנס יכול שמאוהשכל
 כחיה כבהמה חשובין הן הרי והשכל ודיעה ובינה חכמה ]מהן[)ממי(

 את עלי אני מעיד האדמה:ין פני על הקב"ה שברא נשמות ]ושאר[וכעופות,
 העולם באי לכל מזונות בידו ומחלק הקב"ה שיושב הארץ. ואתהשמים
 השמים: עוף ועד רמש עד בהמה ועד מאדם בעולם. שברא ידיו מעשהולכל

 שהיו ודם. בשר למלך משל ו'(, ל.נ )ישעיה אוצרו היא ה' יראת אומרהכתוב
 וראה עצמו. בפני ואחד אחד כל להוכיחן ומבקש הרבה, ועבדים בניםלו

 בחצר ותלאן הנייר על דבריו כל כתב תוכחות. עליהן מקבליןשאין
 כל ואומר, המלך מלפני יוצא והכרוז אדם. לכל פתוחה כאיגרתהחיצונה.

 כך המלך. מלפני ומזונות לחם יטול הזאת האיגרת את ]ויקרא[ שיבאמי
 מקרא לידי אדם שבא כיון תורה* בדברי הזה בעולם דומין ישראלבית

 ומכלכלין ומפרנסין זנין )י(שהן הטוב, ומעשה שמים יראת מהן ומלמדומשנה
 (G:faw' עו' חוסן עתך אמונת והיה ]שנאמר[ עולמו. לבית שיכנס עדאותו

 מכל יותר תורה דברי הקב"ה[ ]על )עליר( חביבין מה מפני רבי לי.אמר
 שמכריעיי ]מפני[ בני לו. אמרתי בעולם, שברא ידיו מעשה ומכל העולםבאי

 סיג: אות זה שלפני בפ' עיי' tlurn1 צ"ל אולי ותשוח. קצת. משובש בר'וו ין יר"11. כיה"ן
 ובר"וו קצת. כגנון בשינוי קעו תהלים ממדרש וכו' אחת פעם אליהו דני תאנא קהו תהלים בילקוטי:

 ג"כ פירושה ונוסחתנו לך. שאמרתי ראשונה שטה היא זו תשובה ול'[ )לו( אמר מלקוט " קצת:משעש
 עומדת במקומה ושאלתי בבהמה טשא"כ מזונותיו לו מכין שהארם אומרת ג"כ 'בתשובתך כלו'הכי.

 לעצמו מאמר הוא מקובלת. היא יאמרו נותן. כתוב והכא נותן כתוב הכא אתה משיןשהמקראות
 ישב. מ; ההפעיל ררך על שוב מן ההפעיל זה בכתיי פעמים שהרבה עוד ואעיר מקובל,ן. הםשהדברים
 הדברים: קיטע ובילקוט עוד. ואשיבך בד"וו 'ן שהשנתני: בד"וו אצל שהיא. כמו הדברוהנחתי

 לכל מחנות מחיק והקב"ה ועוף ובחיה כבהמה חשובין יעה מהם כשנימרה 1ג' קיטע בילקוט בך"וי. כיה'1
 עיי.ש: הפסק שום בלי מעורנכין שהם אלא מלכים למכה אחר במדרש ומתחיל היטמיט והשאר עלם.באי
 מועטים: בשינוים שם ישעיה ביוקוט והובא קצת משובש בר,וו.י
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 הבא. עולם לחיי אותן ומביאק במצוות. אותן ומחנכין זכות, לכף ישראלאת
 שהוא ביניהם. זקן עבד לו ויש ביתו. בתוך בנים לו שיש ודם, בשר למלךמשל
 מניח לפניו שנכנמין ויום יום בכל מובים. ומעשים נאים דרכים בניו אתמלמד
 זקן עבד אילמלי אמר, ביתו. בתוך לו שיש הזקן העבד את ואוהב הכל.את
 ומה עובים. ומעשים נאים דרכים בניי את מלמד שהוא ביתי, בתוך לישיש
 זכות. לכף ישראל את ומכריעין הואיל תורה. דברי כך ]עליהן[, יעליי(יהיה
 דברי עליו חביבין לפיכך הבא. העולם לחיי אותן ומביאין במצוות אותןמחנכין
 בעולם:" שברא ידיו מעשה ומכל העולם באי מכל יותר הקב"ה עלתורה

 גדולה. אהבה אוהבן ואני בלבבי, לי יש דברים שני רבי י'*אמר
 בני של דרכן לו, אמרתי קודם. מהן זה אי יודע איני אבל וישראל.תורה
 כיב(. ה' )משלי דרכו ראשית קנני ה' שנאמר לכל. קדומה תורה שאומרים.אדם
 לה' ישראל קודש שנאמר ]קודמין[. קדושים ישראל אומר. הייתיאבל

 אשה לו ]דוהיו[ )שהיה( ודם. בשר למלך משל ג'(, ב' ייימיה תבואתוראשית
 מלה של ובניו אשתו אילמלי האיברת." את וכתב ביתו. בתוךובנים
 ישראל קודש שליח. ביד האיברת,9י חזרה לא ביתו בתוך רצונו לושעושין
 מרחוק אומר מהו בישראל אחת.~ מדה דרכו ראשית קנני ה' ואומרלה'.
 ב'(. ל"א )ירמיה 31ד' לי נראהה'

 בבית ואחד ראשון בבית אחד ישראל, נלו פעמים שני רני לי.אמר
 ]זמןן. יזיין( להן ניתן לא אחרון ובא, ]זמן[ )זיין( ניתן ]ראשון[ מה מפניאחרון.
 זרה עבודה עובדי שהיו פי על אף ראשון )ב(בית יושבי בני לו.אמרתי
 חמדים. וגמילות צדקה בהן. שהיתה ארץ דרך היא ומה ארץ. דרך בהןהיה
 פקחים. רובן הרבה, ועבדים בנים לו שיש ודם. בשר למלך משל י2שנ'.
 מהן. שיפרש נשבע במעשיהם. מרחו מומין, רובן חרשין. רובן אילמין.רובן
 אני הרי מאחריי, חיזרו להן. אמר אחריו. והולכין בוכים היו מהן,פירש
 בעלי בהן יש הקב"ה, לפני ישראל כך יום, שלשים עד מיכ( עליכםחוזר
 נשבע במעשיהן. מרחו ומתן, משא בעלי בהן משנה. בעלי בהןמקרא.
 בוכין מהן. פירש מהן.שיפרש

 והולכיי
 הרי מאחרי חזרו להן. אמר אחריו.

 ולבקש רחמים לשפוך לעשות,23 עלינו מה ואילך מיכן עייכם,22 הוזראני
 המתחים מכל תורה בדברי אחר פתח ולמצוא מלפניו. ותפלהתחנונים
 עדי שובו ה' נאום עתה ונם כתב. שכך הנביאים, עבדיו ידי על לנושפתח
 שאמרו מה עלינו ויקיים עלינו, הרבים רחמיו יתנלבלו אם מה י"כ(. ב'ייגאל
 רבי לי. אמר י.ג(, ב' )מיכה וגו' לפניהם הפורץ עלה שנאמר שפתיו.לנו

 לו, אמרתי לסובה." עלי נפשי את השחתה שהרבה נפשך. עליךתשוח

 ששינה אלא שם בילקוט וג'ז קטנים, ושיבושים וים וחסרון בתוספות מועטים שינוים בד.וויי
 א5א ומשיב שזאב בו שאיןהסגנון

 וכו': שמכריעין מפני וכו' הקב"ה לפני ר"ת חביגין מה מפני מתחיי
 להשלימן: בידי ואין מלות וה' כד' והכ' מקת ושש המש כמו הא' המשל בזה פנוין מקומות נ' בכתיי'י
 שני וכל;' כישראל יתירה אחת מרה צ"5 זאבי אחת. כמלה פנוי מלם כאן אף "י פנוי: פוקוס גנת"י"'

 בכתיי פנוי מקום יי יותר: משובש המאמר ובררו מכריע. השלישי הכתוב וזה זה את זה סותרי;כתובין
 ע' 5קץ צ"5 ואולי החסרון. על לרמז מלות כב' בכת.' פנוי מקום י; יותר: משובש ובד"וו החסרון עללרמז
 ראשון ניח 5יושכי שהועיל מה אכל לנ; ניתן לא זמן כ5ז' 'י לגמרי: משזגגים הדנרים זבד"וושנה.
 ונד"וו בברייתות, נמצא זה וסגנון בו'. הנחת שהרבה וכו' עליך תנות צ"5 אולי י; לנו: גםיועל

 : משבשיםהדברים
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 אך13ך. אדיך דכרזך3כ ה'(. כ"ו ימשלי כאיולתו כסיל ענה אומר. אחד כתובבני
 מה תורה ללמד שקד הוי במשנה* וכתוב )שמשמד'(, ובר כסיל תעןאל

 לי שהיו דברים רבי לי. אמר מי"ד(.25 פ"ב יאבות אפיקורוס אתשתשיב
 ששאלתני דברים כל העבודה ]לו[, אמרתי למניך, ארצם לאבלבבי
 הוא ברוך המקום ברוך ממך: אלא למדתים ולא מימיי. אדם שאלנילא

 למקום נולה הוי המשנה, את לנו ששנו ובתלמידיהם. בחכמיםשבחר
 בינתך ואל בידך. יקיימוה שחביריך אחרי. תבוא שהיא תאמר ואלתורה.
 מי"נ(."2 פ"ר יאבות תשעןאל

 פירקא.סליק

 משנה. בו ואין מקרא בו יש בזה אף ככדו* וישב חבירובא
 מהר לנו נאמרה לא רבי לי. אמר , התורה. מן ידים רחיצת בני לו.אמרתי
 הכתוב צרך ולא הן. וחמורין לבו יש הרבה דברים בני לו. אמרתימיני.

 את להרבות כדי אותן. יבדילו הן אמר. ישראל, על הטילן לפיכךלאמרן.
 לו אמר במדבר וסבובים במדבר ישראל כשהיו שכן. לך תדע מנין.שכרן.
 )במשנה(, חכמים ישנו י'(. י"ס נשמות וגו' וקדשתם העם אל לך למשה.הקב"ה

 ובניו. ואהרן ממשה התורה מן ידים רחיצת ולמדנו בטבילה.2וקדשתם
 בבואם ובו'.3 משה ממנו ורחצו ]וגו'[ נחשת כיור ועשית וגו' ה' וידברשנאמר

 והתקדשתם אומר. מהו בישראל אבל כ'(. עד י'ז ל' )שם ונו' מועד אהלאל
 בטהרה,4 חולין אוכל גמליאל רבן היה מיכן מיד(. י"א )ייקרא קדושיםוהייתם
 ולישראל וללוים לכהנים אלא קדושה. ניתנה בלבד לכהנים לאאמרו,
 קדושים אליהם ואמרת ישראל בני עדת אל דבר ובו' ה' וידבר שנאמרכולן*
 לו. רע מימן ידים ברחיצת המזלזל כל אמרו, מיכן וב'(,5 א' י"ס )ייקראונו'
 לו מלוח ה' יאבה לא ובו' האלה דברי את כשמעו והיה אומר. הואעליו
 לפט רע מימן ידים בנטילת המבעם שכל למדת. הא ויש(. י"א כ"ט )רבדיםונו'

 ראיתה. מה בני לו, אמרתי הצואר, מן שהימה אין רבי לי.אמר
 בחטאת בעולה חכמים. שנו 17כך התורה. מן בופה היא עצמה שחיטהוהלא
 שחיטתו בבהמה ושנים בעוף אחד השוחט כולם. זבחים ובכלובאשם
 שהיא כל בשחיטה והמגרים מ"א(. ב"ב )חולין כמוהו אחד של ורובוכשירה.

 עוד אחר. מאמר הכל אלא ודע דל'ג ג"כ נראה הרמשם eel,' שתשיב. מה ודע כמשנה לפנינו,י
 אתריך: תמא הגי' שם לפנינו " גחכה: היתה ככר שהמשגה גמשנה. וכתוב אמרו על כאןאעיר

 ט"ו. )ט"ו( פרק עיןמאיר
 ומכת בה. שזלזלו נדע הענין בזה בגמרא רבות ומאזהרות זה כענין לדבר בא איך בדבר קיצרן
 והובא להכותם אחזו דלישנא ושיטפא משנה זו שאין הכגרתי גמשנה מלת י : ידועים הדבריםהידועה
 תחרש DD' יהרו במכילתא יעיי' לטבילה. וקדשתם רבותינו שנו ג' ושם כיור בפ' תשא כי בילקוטהמאמר

  להלכתוי הרמ'בם קבע מהבא  ואולי י"א אות שם ובמ"עפ4ג
 ממנו. וכניו אהרן  ורחצו כתוב לפכינו ז

 היה משה אף רשאי ובניו. ואהרן משה ממנו ורהטו וצב וגו' מלת למחוק ויש הם הכפר שדבריויראה
 וע"ע שם. ובתו' ר"ג של בשפחתו המעשיות ע"ב ו' נרה עי" . לזה: ליטא שם ונילקוט רחיצה.טעון

 שניגע מגליון היא הוספה אולי ' עדת: כל כתזנ נמקרא , ע'ב: נ"ננרשת
~DDn 

 רחיצת אומר
 על כבא ידים נטילת ב5א האוכל כל אמרו מכאן מסיים שם ובילקום משעש'ם. הרבר'ם ובר"ווירים.
 אמרו: זונה אשה ע5 בא דכאי5ו ע"ב ד' nalo1 ועיי' הוא הילקוט שמהוספת ונראה איש.אשת
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 שכשם פנים. משוא לפניו שאין הוא ברוך המקום ברוך רעה:7 עיןזהו
 מושכין כך פמול. לידי ומביאו ומגרימו הצואר מן הבשר את מושךשהטבח

 ותרבית בנשך הונו מרבה שנאמר לאחרים. אותו ונותניי ממנו. ממונואת
 ח'(:" כ"ח )משליוגו'

 ראיתה. מה בני לו, אמרתי התורה, ry אמור אדם דם אין לי.אמר
 אדם. דם כאן אין הא כ"ו(,9 ז' )ויקיא תאכלו לא אומר הכתוב רבי לי,אמר

 דרכן שהן ועוף וחיה בהמה אם מה וחומר. קל הדברים והלא לו.אמרתי
 עלינו. אסור שדמו שכן כל לא לאכילה דרכו שאין אדם אסור.לאכילה
 נפש כי ואומר כ"ג(. י"ב )דברים ]וגו'[ הדם אכול לבלתי חזק רק אומרוהכתוב

 כל דם באכילה. שאסור האדם דם את להביא ט"ו(. "ז )ויקרא וגו' בשרכל
 לא שמאה. בהמה של ובין מהורה בהמה של בין )שם( תאכלו לאבשר
 ומיוחד ונתמצה ונקרום החי דם אף העבודה )שם(. וגו' כל נפקן כיתאכלו
 מקום:0י מכל דם. שנאמר באכילה, אמור זו אף אחר בכלי ונותנו עצמובפני

 בהמה אסור. חלבה לה' קרבן ממנה שמקריבין בהמה רבי לי.אמר
 הכתוב רבי לי. אמר ראיתה. מה לו. אמרתי מותר. חלבה מקריביןשאין
 של  כחה ראה בני לו. אמרתי כ"ה(. וי )ייקש וגו' חלב אוכל כל כיאומר
 לא בה שנאמר ודבר דבר וכל בינה. אמריה וכל היא. מזורזת מהתורה
 בהמה לעצמו. אדם יאמר שלא כדי ובהשכל, בבינה בחכמה אלאנאמר

 קרבן ממנה מקריבין שאין ובהמה אסור. חלבה לה' קרבן ממנהשמקריבין
 מכן י"ז(. גי )שם עולם חקת אחר. במקום ופירשו הכתוב חזר מותר. חלבהלה'
 מושבותיכם בכל לדורות. הדבר שינהונ )שם(. לדורותיכם העולם. סוףועד
 אף באכילה אמור דם מה 3שם(. דם וכל חלב כל לארץ. וכחוצה בארץ)שם(.
 להקיש )שם(. תאכלו לא דם וכל חלב כל נאמר למה א"כ באכילה, אסורחלב
 במיתה עליה ושתיהן לדם. שווה וחלב לחלב שווה שדם שבידך.מצוה
 של שנפשו הדם אם במשנה. חכמים ושנו ונו', חלב כל נאמר לכךוכרתי
 אדם של שנפשו ועריות נזל שכר. מקבל ממנו הפורש הימנו חותהאדם

 ולדורותיו לו שיזכה וכמה כמה אחת על מהן הפורש ומחמדתן. להןמתאווה
 מכות(:ח )סיף הדורות כל מוף עד דורותיוולדורות

 ראיתה. מה בני לו. אמרתי אחי" של בזל מותר שמא רבי לי.אמר
 ראשונה שימה היא זו לא לו. אמרתי מיני. הר לפני נאמר לא רבי לי,אמר

 הכי  התורה מן נקרננות שהיטה דעיקר כיון זכלז' ע"א, י"ס הנלין עיי' כשרה דשהיטתו אע"גז
 ישאר שלא היא המגרים וכוונת פסולה. שחיטתו ולחוץ מהצואר הגרים ואם הצואר מן שהיאאגסרוה
 בזו ואף באיסור, הזנו מרבה כל וכן נקט חרא וקרא י הארכובה: עם נמכר שהוא הראש בצדבשר

 נריתזת ע,,, ו) ולנהמה: q'Vg דקרא זסיפיה י נחירה: על רק הקפידה ולא הידועה הנההקילה
 תק"ד ר' צו פ' בילקוט והובא ,q'y גחמה של ואינו הנפש דם שאינו אף כלו' החי מן ודם שחיטה. דםפרק

 winw ניכר )שאינו אחר בכלי ונתנו דמו ונתמצה קרעו עצמן נפני שייחדו דגים אף העבודה גריס ושםוחקיה
 הנזכרת הכת כלפי זו ואף רמזים(. כב' המאמר פסקו )ובשיבוש מ"מ. דם רם מתא אסור הוא אף רפים(דם
 : מגונה הרמיק הנה שאסור. אדם דם שתו כאילו ענינם שרימו כיון מ"מ מעולם דם שתו שלא דאע"גהיא.
 האסורות. המאכלות כל שהתירה עד הידועה הכת התירה זו ואף ע"ב. ד' כריתות ועיי' שם. במשנה ע,"י:
 להלן; והוא זנז'. לגוי שמכרתי גי היא טעשה ר' א"ל ומתחיל קיט? מת"נ שם גילקזט הונא זהוגם
 עשק כי אביו י"ח י"ח ביחזקאל הוא אח גזל חשם כאן. הסתומים הדנרים בפירוש להאריך אני מוכרח!ו

 הננואה ובזו י"ג( י.ט )ויקרא תגזל ולא רעך את תעשק לא בתורה כתוב אסורה ושגזילה אח. גזל גזלעשק
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 הכתוב צרך ולא הן וחמורין לנו יש הרבה דברין מתחילה. לךשאמרתי
 את להרבות כדי אותן. יבדילו הן אמר. ישראל. על הטילן לפיכךלאמרן.
 תגנוב לא תנאף לא תרצח לא אמך. ואת אביך את כבד אומר הכתובשכרן.
 אבל אח.מ של בזל שם אין והא י"ו(. ער י"ב ב' נשמות תחמד לא תענהלא

 שנאמר מתרפאין, תורה דברי ומתוך מתייסרין תורה דברי מתוך אומר,הייתי
 העולם דברים בשמונה אמרו, מיכן ט'(," כ"1 )ישעיה וגו' בלילה איויתיךנפשי
 על חרב. העולם דברים בשמונה מתיישב: העולם דברים ובארבעחרב.
 ודברים השם. והילול רמים. ושפיכות עריות, וגילוי זרה, העבודה ועלהזיינין,
 אף אומרים ויש רע. ולשון הרוח, ובמות פיו. מתוך מוציא שאדםמכוערין

 דברים. שמונה מתוך אלא העולם rD נעקרו לא הראשונים דורות החימוד:על
 נעקרו דברים שמונה ימתק י,ד(, כ"א )איוב וגו' ממנו מור לאל ויאמרשנאמר

 שמוגה מתוך אלא העולם מן נעקרו לא הפלנה דור ואנשי העולם:מן
 ובמונה ומתוך א'(. י"א )בראשית ]ובוא אחת שפה הארץ כל ויהי שנאמרדברים.
 מתוך אלא העולם מן נעקרו לא מדום ואנותי העולם: מ, נעקרודברים
 מתוך י"ג(. י"ג ישם ]ונו'[ וחמאים רעים מדום ואנשי שנאמר דברים,שמונה
 העולם מן נעקר לא מצרים מלך פרעה העולם: מן נעקרו דבריםשמונה
 בקולו אשמע אשר ה' מי פרעה ויאמר שנאמר דברים. שמונה מתוךאלא
 לא אשור מלך סנחריב העולם: מן נעקר דברים שמונה רמתוך ב'(. ה')שטות
 הארצות אלהי בכל מי שנאמר דברים. שמונה מתוך אלא העולם מןנעקר
 מלך נבוכדנצר העולם: מן נעקר דברים שמונה ומתוך ליה(, י"א )מ"ב]ונו'[
 אמרת ואתה שנאמר דברים, שמונה מתוך אלא העולם מן נעקר לאבבל

 מן נעקר דברים שמונה ימתוך י,נ(. י"ד ~שעיה ונו' אעלה השמיםבלבבך
 ומתוך הדין. ומתוך צדקה. מתוך מתיישב, העולם דברים ובארבעההעולם:
 השלום:" ומתוךהאמת.

 תטרים* של כורים ארבעה לנוי שמכרתי בי* היה מעשה רבי לי*אמר
 ואלהים אתה לי[ ]אמר לוס )אמרתי מחצה. על מחצה אפל בבית לוומדדתי
 חסרתיו לו שמדדתיו מתוך לירי מודד שאת מדה על יודע בשמיםאשר

 וכמו גזילה מסתם קל שהוא בענין eDln שהוא כרחר על אח, גזל גזל הנביא וכשאמר ג"פ, עודהוזכרה
 עמיו. בתוך עשה רע ואשר כאמרו חמור ענינו שאין עמיו. בתוך עשה טוב לא ששר פסוק באותושאמר
 שאין עסיקין. עליה שיש שדה הלוקח זה או בהרשאה הבא זה ע"א( ל"א )שבועות בגמרא פירשווכבר
 תגזל. ולא רעך תעשק לא תורה וכשאמרה ראיין. שאינם ודברים המכוערין מדרכים אלא דבריםאלו

 חכר פשע אין ואמר ואמו אביו גוזל אומר היא במשלי שהרי תתמה ואל באח. החמירה ולא בריעהחמירה
 והמינים משחית. לאיש חבר הוא רק y~e אין אח גז5 כן וכמו כ.ד(, כ"ח )משלי ממחית לאישהוא

 ובאמת המינין. תרעומת מפגי בגבולין מלקרותן שבטעום כידוע התורה. לשאר הרברות עשרת גיןהבדילו
 הברל באין תגנב 4א תרצת לא אמרה אח. ולא ריע לא בהם נזכר ולא סתם הוער הרברות בי' שהוערמה
 מגרר שם כוצ1ותיה יהיו ואש ורע אח הגרה הזכירה קרושיכ בפ' אגל הנגנב. הוא ומי הנרצח הואמי

 מגרר שהוא ריע מגזל קל ~הוא אח של גזל מותר שמא ששאל וזה בהחלט. האיסור מצד ו5אהקדושה
 כגזי פשע אין אח גז5 ויהיהקרושה,

 בי' ואמרה מבגזלן י"ר בגנב התורה שההמירה ידוע גבר ואם. אב
 הנעשק נין שהבדיל מוכח בוש ולא להלן האיש אותו שספר וממעשה תגזל. 5א אמרה ולא תגנב לאהרברות
 דקרא וסיסיה 'י שאמרת: כמו אמת זה כלו' 'ן בריתו: בן שאינו או בריתו כן אם הוא מי הנג51וכין
 אם תכל ישבי נין הברל שאין המקרא מזה לו ומוכיח תבל. ישבי למרו צדק לארץ משפטיך כאשרכי

 שתיקון בדברים לאדם וארם לאומה אומה נין הבדל ואין 'י וכו': אמרו מיכן ואמר גוי אםישראל
 יודע: יאחה השמים על אלהים לי אסר 1בד"וו תק.ה רמז צו בילקוט וכיה 'י ana: ת15י וחורבנוהעלם
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 אחד כד בהן ולקחתי המעות את נטלתי מיכן לאחר תמרין* של מאיןשלש
 השמן ונשפך הכד נקרע לנוי* התמרים שמכרתי במקום והנחתיו שמישל
 י"ג(* י"א )ייקיא רעך את תעשוק לא אומר* הכתוב בני לו* אמרתי לוהוהלך

 נזל* הנוי שנזל למדת* הא כרעך* הוא הרי ואחיך כאחיך* הוא הרירעך
 בעונותיהן אדם בני את ראה שהקב"ה ומתוך אח. של אפילו לומר צריךואין
 י"ח(:5: י"ח )יחזקאל אח נזל וגזל עושק עשק כי ואביו הכה,:בוזי' בן יחזקאל ידי על במבלה ופירש חזר בזהי זה וחוממין ונוזלין עושקיןשהן

 ובת ערוה בת בני לוי אמרתי בתי בת או חמורה בת רבי לי.אמר
 בתורה כתוב אין והלא רבי לי. אמר הבתי בת כמוה הבת כך ערוהיהבת
 בנו בת אם ומה הוא, וחומר קל ולאו בני לוי אמרתי תגלה. לא בתךערות
 ובתה אשה ערות ת"ל שכןי ]כל[ לא בתו לוי אסורה אדם של בתוובת
 אחר. ממקום ובתה אשה בין משלוי ובתה אשה בי, י"ז(י י"ר )ויקרא תגלהלא
 )שם(:" בתה בת ואת בנה בתאת

 מזב." חמורה נידה בני לו. אמרתי חמורהי נידה או חמור זב לי.אמר
 והלא בני לוי אמרתי הזבם מן אלא לנידה טבילה למדנו לא והלא לי.אמר
 טבילות ושבע טומאות עשר מעון ורבה פרה שאינו הזב אס מה קיוידברים

 לאשתו האומר כל הא שכן[*23 כל לא ורבה פרה שהיא ]נידהשבתורהות

 וגו' ערות ת.9 מה כמו ,; הסגנון: ושינה קיטע בילקוט " קצת: הסגנון שינה בילקוטי'
 בכרת: הזב ~אין בכרת שנדה "י בתו. שאינה אחר ממקום שהיא אף וגו' ובתה אשה כתום דלחניואמר
 'שמעגיל ר' לה מייתי נפרקין להלן סגיאין. מקריין לה ומייתי מיחוירא דלא מילתא נדה טנילת עניןי'

 שתבא עד תהא בנדתה והדוה מן ר"ע לה יליף ע"ב סיד ובשכת ונתו"כ מזבה. להלן( עיי' הילקוט)כגי'
 נדה במי מדכתיב רנפקא פי' ור"ת ממגעה. ק"ו דהיא גאון יהודאי מר' התו' הביאו ע"א ע"ח כיומאבמים.
 בפ"ר יהרמ"בם היא. פריכא גאון דריי רק"ו ע"א י.א חגיגה בתו' ועיי' בהן. טובלת שהנדה מיםודרשינן

 אחר אפי' מהן אחת על הבא מקוה במי טבלו שלא ויולדות וזבה נדה אבל כתב פ"ר ניאה איסורימה'
 בטומאתו שהוא טמא לכל אב בנין זה במים ורחצו שנ' הכתוב תלה וטבילה שבימים כרת חייב שניםכמה
 מ"מ שלה טומאה חומר בכל שתטבול עד בטומאהה תהיה אם שאף פירכא יש לזו ואף שיטבול.ער

 תהא כנדתה שאמר מכולהו עדיפא ודר"ע מקורה. את הערה לא שהרי העריות כל כשאר נכרתשתהא מנלי
 טהרה ואס כתוכ ונזנה י"ג( ט"ו );יקרא וגו' בשרו ורחץ וגו' הזב 'טהר וכי כתוב נס והנה כמים. שתנאעד

 וגו'. תטבול כדין ובתר יונתון שתרגם כמו תטהר ואחר ופ' כ"ח( שם )שם תטהר ואחר וגו' וספרהמזובה
 אחר תעשה מה אותנו הזריעה ולא י"ט( שם )שם בנדתה תהיה ימים שנעת תירה אמרה בנדהאבל

 שאינה אלא טומאתה מחומרת פסקה או שם הכתוב חומר בכל טבלה שלא זמן כל היא אם הימיםשבעת
 שכתבה מהיקש היא נדה דכבילת השואל זה ורעת בנדה. הנוגע כאדם לטהרה טבילה וצריכהטהורה
 מזב המורה אינה אבל טבילה שצריכה בפרשה לה שהוקדם מזב ולמדנו לזבה ע נין הנדה תורתהתורה
 מזב מק"ו נדה שטבילת לו והשיב כרת. ולענין הטומאה חומר לענין בנדתה אינה ימיה שבעת אתראלא
 ר"ע בפי' )עיי' לו קשה דתשמיש ורבה פרה אינו זב יי חמורה: שנדה לפי מהקישא ולא 9הילפינן
 טומאות נעשר עמוס הוא טומאות. עשר טעון להוליד; יכול אינו רזב לחו קים א"נ מ"ג(. פ"אכשבת

 עד שמא כתוב פעמים ששה ט'. בפפוק וחד ר' בפסוק ב' יטמא. כתוב ג"פ ט"ו. מצורע זב בפ'שכתובין
 שז"פ טבילות ושבע טומאות, עשר הרי ב' בפסוק הוא טמא וחד ט'. שהם יייא י' ח' ז' ו' ה' נפסוקהערב.
 שם נדה ובפרשת אחריו. זרעו יקלקל לא יהוא וי"ב. יא יי ח' ז' ו' ה' נפסוק נמים. ורהץ בתורהכתוב
 ב"פ. שם כתוב נמים ורהץ שטונה. שהם ימים שנעת וטמא וחד הערב ער NDD1 ע"פ יטמא ה"פכתש
 נדה אשתו אצל שהולך מי פטיו רבה בויקרא ממ"ש טצורעים שבניה זרעה את ומקלקלת ורבה פרהונרה
 רבתי כיה ובמס' יטיו. ואינם חטאו אבותינו ~גו' בוסר יאכלו אבות שם עלייהו וקרי מצורעים. בניםעושה
 פ' מילקוט והובא להגיה. א"נ 'י : לנדה ק"ו לטהרתו טבילה צריך ע ואם להצטרע. סופן נדה כניפ"א

 כדרכו. וקיטע ושינה וכו' חמור זב רבי איל משנה ולא מקרא בו והיה כנגדי וישב א' בא פ"אמצורע.
 טבילות: וז' טומאות מעשר עצמה שתשמור כ"ש לא ורבה פרה 'ההיא נדהוגריס
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 טבילה אין והלא רוצים* שאתם מה ועשו בכלים נעו ביתו* ולבניולבניו
 בעולם:ע רוח קורת רואה אינו התורה* מןלנידה

 נכנס הרבה* משנה ושנה הרבה מקיא שקיא אחד. בארםמעשה
 פתחי על מהזרת והיתה כשוטהי אשתו ונעשת ימיו. בחצי עולמולבית
 ולמה הרבה ושנה הרבה קרא בעלי רבותיי. להם, אמרה בעלהי שלחבירים
 הייתי אחת פעם דברי כלום הושיבוה ולא ימיוי בחצי עולמו לביתנכנם
 אמרתי בוכה, והיתה כנגדי וישבה באתה חצרהי לבית ונכנסתי בשוקימהלך
 מה מפני הרבה ושנה הרבה קרא בעלי ליי אמרה בוכהי את למה בתילהי
 אצליךי היה מה נידה בשעת בתי לה. אמרתי ימיוי בחצי עולמו לביתנכנם
 דמי בהם רואה שאת הימים אותן כל דחי לי* אומר היה רבי. לייאמרה
 יפה בתי לה* ]אמרתי[ יאמרה( הספקי לידי תבואי שלא נקיים שבעהושבי
 טהורין שבעה שלאחר ויולדות נידות וזבות בזבים חכמים שנו שכך לךיאמר

 באותן כ"ח(י ט"ו י1יקיא וגו' לה ופפרה מזובה טהרה ואם שנאמרלבתיהןי
 ]ביך[ יבו( ונגע בידךי שמן את לו הסכתה שמא אצנייך* מהו לבניםהימים
 לו אני וסכה רגליו לו רחצתי ראשךי חי ליי אמרה הקטנה. באצבעואפילו
 לה, אמרתי אחר* לדבר דעתו המיה לא אבל במטה, עימו אני וישינהשמן.
 אשה ואל בתורהי כתוב שכך פנימי משוא לפניו שאין המקום ברוךבתי,
 דברים עימה וידבר וינשקנה יחבקינה יכול י"ט(י י"ר )ויקרא ]ונו'[ טומאתהבנדת
 ת"ל המיטה על בבגדיה עימו re'n יכול )שם(י תקרב לא ת"ל תפלות,של
 לעצמת אדם יאמר יטלא כדי לו'( ת"ל המיטה על בבגדיה עמו תישן )יכול תקרב,לא

 לבשרה ]אמור[ )מותר( תאמר הנידה. מן פירשה למיטתהי אסור לבשרהאמור
 יחזקאל ידי על בקבלה ופירשה הכתוב חזר למיטתה[י ]ימיתר לאיטתו()יאסור
 הוקשה Qst(r1 י"ח )יחזקאל ]ונו'[ נשא לא ועיניו אכל לא ההרים על הכהן* בוזיבן

 ואומר בתורה* האמורות מיתות בכל עליך ]הזהיר[ע לנידה אישי לאשתנידה
 שבעים מתוך ישראל אילו בי(י גי )עמם האדמה משפחות מכל ידעתי אתכםרק

 ישראל* בית מתוך חכמים תלמידי אילי )שם(. ונו' אפקוד כן עללשון.
 ושכר מצוה* מצוה שכר בתורה* שכתוב סמה ולמדי בואי בתי לה*אמרתי
 אביו עם ש"ר לשון שוא לשון אדם הירבה מ"ב(:27 פ"ד )אבות עבירהעבירה
 משנה שלימדו רבו ועם מקרא שלימדו רבו עם בניו* ועם אשתו עם אמוועם

 געו במלת המעתיק שטעה שחוק, מעוררת בבכיה הדברים נשתבשו ae תייקם משבש. בתוו"
 בעל דעת והיתה עיטש, המאמר את עוד שיבש כך ומתור געה( )משרש בבכיה געו וכתב נגע()משרש
 כיון ולדעתו נפרה. הח' ונום היים מים יטעק לטהרתו 'מים ז' שטופר חמור ודאי שהע הנערתהכת
 היא נדה טבילת כן וכמו וקדשים לתרומה טמא אלא ואינו זב טומאת חומר ממנו פפקה למהרתו ז'שפפר

 בזמן כגון מטומאה נזהר שאינו ומי טומאתה, וחומר ערוה מגלל יצאה שבעה אחר אבל וקדשים.לתרומה
 ערוה. מכלל שיוצאה בכרת שאינה עוד. להקפיד לו אין ע"א( י"ג שבת רשיי )עיי' טמא שהוא אוהזה
 צריך ולכך במים, שתבא עד צנרתה שתהא נרה מכלל יצאה שלא התורה מן נדה שסכילת לווהשיג

 כתוב במקרא '1 דלהלן: הסיפור הביא וע"ז הטומאה. על הקפד שאין בזמן כלים ממגע אפי'להרחיקה
 מצורע פ' שם בילקוט הובא '! : ההסר~ן להשלים למדתי הד'וו ומנוסחת פנוי מקום כאן בכתיי " :אל

 שינה ובד'וו הלהלן. קרי אדם ראה עד )אמר שלא כדי מן קיטע ואח"כ תקרב. לא ת"ל עד סגנוןבשינוי
 אחר בסגנון שם והוא וכו'. אחד בתלמיד neyo אליהו רבי תני גרסינן. ע"א י"ג ובשבת המגנון.ג"כ

 נ'נ סס~פי בפ"נ ובאדר"נ במטה. עמו שהיתה בענין במערבא דאמרו מאי בגמרא ומסקי בתו",)ועיי"ש

 וע"ע ונו'. לה אמר ז"ל אליהו לה נזדמן אחת פעם שסופר אלא שם המספר אליהו ואין אחרבסגנון
 וכו': בעלה עם שתישן לנרה מהו רבינו ילמדנו מצורעבתנחזמא
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 אשתו עם ואמו* אביו עם הרוח נסות אדם נהג בעולם* אדם כל ועםוחכמה
 העז בעולם* אדם כל ועם והכמה* ומשנה מקרא שלימדו רבו ועםובניו*
 ואם בנופו* הנבעים את מראין ממנו* גדול שהוא ומי ואמו באביו פניואדם
 מותו: יומ עד בחזקתו הוא הרי לאו* ואם אותו* מרפאין תשובה ועשההזר
 ]בשתי[ )ושתי( הננעים את מראין מקום* מכל והירבהו הנזל את אדםאהב
 נומלין לאו* ואם אותו* מרפין תשובה ועשה חזר שלו* נאים ובבכדיםוערב
 הבית* בעל של פיתחו על ועמד עני בא בפניו: אותן ושורפין הבבדיםאת
 תמרים* של או שעורים של אחד קב חמים* של אהד קב הלויני לו*אמר
 מראין לו, ויש ןותמרים[* שעורים לי ואין חמים לי אין העבודה לו*אמר
 לאו* ואם אותו* מרפין תשובה ועשה חזר ואם ביתו* בקירות הננעיםאת
 לארץ* אותו שמניעין עד ביתו קירות את ונותצים עירו ובני שכיניובאין
 לו* ויש חטים* לי אין זה* אמר לא אומרים* לחוץ כליו את מוציאיןוכשהן
 את מקדש שהוא הוא ברוך המקום ברוך לו: ויש ותמרים* שעורים ליאין
 ל"ו(:25 כ' )דהי"ב אחזיהו עם בחתחברך אומר* הוא לכן לעולם* בנלוי הגדולשמו

 זרועות כי אומרי הוא עליהן DUD.29 פוי והזהתניןהאומנין
 שפהי ]מעמיקי[ דברים. ומהפכי רע* חורשי חס: ל"ז )תהלים וגו'רשעים
 ו'(:30 ליה ישם וגו' וחלקלקות חושך דרכם יהי אומרי הוא עליהן לשון,מחליקי

 עתידין מחלוקתי וממילי בדברים. ומליזין בגלויי השם ומחללי במתרימכין
 ,3 : ל"ג( י"ו )במרבר הארץ עליהם ותכם אומרי הוא ועליהן וכעדתו* כקרחלהיות
 הוא עליהן שעריסי ומפקיעי איפהי ומקמיני בריביתי ומלוי פירותיעוצרי
 זי(:31 חי )עטום וכו' בגאון ה' נשבעאומרי

ו
 מורישין אין לבניהן הורישו נאם לבניהם. מורישין שאין אילו

 ומעות דקה* בהמה ומנדלי בריבית, ומלוי בקוביאי משחקין בניהם.לבני
 והמסורות* והמינימי חלקמי על שלוין והלויים יהכהנים לארץ*שבחוצה

 יוכל לא מעות אומר הוא עליהן והחניפין* שמימי שם והמחלליוהמשומדים*
 ט"33:0 א' יקהלתלתקון

 נגעים דברים י' על ובתנחומא ושם וגו', ביתו יבול יגל הח"ר פי"ז מצורע רבה בויקרא עיי'!ו
 שנו פ"ב רבה דא במס' והנהתנין. ובדדו החסרון. על לרמז מלות כב' פנוי מקום בכתיי ,'באים:

 וגסה( עליז זחה שדעתו שם )נהגהה והזהתגין והגיותנין( צ"ל מהריע"בץ )כהגהת והגפתנקהאמתנין
 האמתנין. יעקב נהלת בעל וכתב וגו'. רשעים זריעות כי אומר הכתוב עליהן זרועות כעלי פנים ועזיוהזרונין
 פייר הסוטה תוספתא על עור וארמח אימה, שמטילין ובהגרי"ב האמתנין מיתרגם בה ישבו לפניםהאמים
 ויש הלנ. זחוחי כמו כערוך שפי' כפי וענינם דמים. שופכ' והן בישראל מחלוקת רכו הלב זהוהימשרבו
 )מחלקי שפה ומעמקי בד'וו "' זרועות: ובעלי והזרונין פנים ועזי והזהתנין האימתנין לפנינו.להגיה
 ומחליקי שפה ומפטירי ומחשבי( רע חורשי )עהגר"א דברים ומחשיבים רע חורשים שם. רבה ובד"אלשון.
 כד"א " : הד"ר עפ"י )העלסתי פגזי מקום כאן שכת"י שפה מפטירי לפנינ) להגיה צריך ואולילשון,
 )כוי: עתירין המחלוקת )מטיל' לפנינו( כן צ"ל ))אולי הרגים )מזילי בגלוי ומחרפין בסתר מכיןרבה.
 עליהן ברבית ומלוין ליתא( )לפנינו השקל ומגרילי איפה ומקטיני שערים ומפקיעי פירות עוצרי רבה. בד"אינ

 באפף. אוצרי ל דהתם אלא שיפנינו, בסדר רבנן דתני ברייתא  הוא ע"ב צ' )כב"ב וכו'. אמרהכתוב
 בברייתא כתוב שקל )להגדיל רבקרא ואע"ג וגו'. נשבע וכתוב וגו' יעבור מתי לאמר דקרא רישאומייתי
 ואם וכו' ואלו רבה ובד"א וכו'. ומחללי והמומרים וכו' שיבוש( )והוא חלקם על שעלו גדיו) יוליתא:
 דקה בהמה )המגדל טעם( לזה ואין שם )והסגירוהנ ברנית )מלוה נקוביא המשהק וכו' לבניהםמורישין
 חלקם על שלוו ולוי וכהן הים ממרינת הבאות "מעות לפנינו( ליתא )זה שביעית ממעות ונותןוהנושא
 חטדפיסים( השסיטו )והסשוטדים שמים שם ומחללי )החנפות והמסורות שלפניניו המיגים )היינווהצדיקין
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 עולבין. ואינן עלובין שהןמי
 ושומעיי

 משיבין* ואינן חרפתן
 השמש כצאת ואוהביו אומרי הוא עליהן בייסוריןי ושמיחין מאהבה,ועושים
 עצמןי בפני ומאומין בעיניהןי הניבזין ל,א(:34 ה' )שופטיםבכפורתו

 קדושו ישראל באל הי אמר מה אומרי הוא עליהן יצרן* את וכובשין רוחןיאת ומשפיליי
 רזין. ומכמה אבידה ומחזירי פקדון, ומשיבי אמונה, בעלי ז'(:נ3 מים )ישעיהוגו'

 חפצי העושה sct(~1 קיא יתהלים וגו'י ארץ בנאמני עיני אומרי הואעליהן
 יניע שלא עד קטון לבנו אשה ומשיא כשורה, בניו את ומנהיגאשתוי

 ונו'. אהלך שלום כי וידעת אוסרי הוא עליו חט. לידי שיבא קודםלפירק)ן(]ו[
 והאוהב אחותו. בת את הנושא וכ"ה(:37 כיד ה' )איוב וגו' זרעך רב כיוידעת
 הוא עליו דוחקו* בשעת לעני מלע והמלוה קרוביו* את והמקרב שכיניו*את

 טי(:מ ניח )ישעיה ונו' יענה וה' תקרא אזאומרי

 אין אותי רואה מי אמר* התורה* מן מנילה חייב קרי ארםראה
 שכתוב מה על ועבר פעמימי שלשה עד פניו מנגד העבירו כלום*בכך

 זב שנעשה סוף ט"ו(* ט"ו )ויקיא וגו' זרע שכבת ממנו הצא כי ואישבתורה*
 מה ובי(* אי )שם זב יהיה כי איש איש ]ונו'[ ה' וידבר שנאמר דרכיו*מתוך
 תשובה ועשה חזר אם לילה* למקרה ואיש לבשרו איש אלא אישי אישת"ל
 ונו' תהיה זאת שנאמר מותו* יום עד בחזקתו הוא הרי לאו ואם אותו*מרסין

 יוכל לא מעות ואומר לפנינו( ליתא )זה אלהים שכחי גוים כל לשאולה רשעים ישובי אומר הכתובעליהם
 לפניו לא כי הכ"א עליהם און ופועלי ~השקרנים ההנפים כניהם. לבני וכו' מורישין אין ובהגר"אלתקון.
 אמנם קמייתא. אבטא נמשך גי' מורישין שאין ואלו לרעתו והנה f'lal שקרים דובר ואומר וגו' יבאחנף

 אחרות בבות ה' אחר שם זה גם *: : ממני נעלם טעמו אחרת וגורס זו נבא שמוחק ומה תנן אלולפנינו
 שם: ונסמן ויומא ובגיטין ע"ב פיח שכת בגמרא רבנן דתנו ברייתא ואיתנייא וכו' עולבין ואינןהנעלבין

 את והמשפילים יצרן את והכובשין בפניהם והנבזים בעיניהם ~המאוסין שם. ובד"א קצת. משובש בד"וו;ו
 נמבזה ט"1. תהלים נמאס בעיניו שוה המקרא סדר דהכי עדיפא ונוסחתנו וכו'. אומר הכתוב עליהןרוחם
 ומשיבי רוים ומכסי אמנה בעלי שם בד"א 'י היצר: לכבישת סכה היא הרוח שפלות וכן ט"ו. ש"אונמס
 קטן וכו' והעושה בד"וו זי : חכמים בלשון והוא נכון. יותר נראה הסדר וזה וכו'. אבירה ומחזיריסקרון
 ישרה בדרך בניו והמדריך מגופו יותר והמכבדה כנפשו אשתו את האוהב שם ובד"א לפרקן. יגיעו שלאעד

 ברייתא איתנייא ובגמרא וכו', אומר הכתוב עליהן חטא לידי שיבא קודם לפרקו סמוך לבנו אשהוהמשיא
 תני N~1Dal ארץ. דרך במס' שהוא כמו רישא תני De1 ע"ב, ע.ו וסנהדרין ע"ב סיב ביבמות רבנןדתנו

 בתו את המשיא רב אמר אר"י בסנהדרין DW1 לפירקן. סמוך והנשיאן ישרה בדרך ובנותיו כניווהמדריך
 האוהב מיתגי וגו' הרוה ספות למען אומר הכתוב עליו לכותי אבידה והמחזיר קטן לבנו אשה והמשיאלזקן
 לזה קודם שם גד"א ג"כ הוא רב אמר דר"י והא ברשיי. עיי"ש שאני לפירקן סמוך וכו' כגופו אשתואת

 לבנו אשה והמשיא גרסי ע"מ וכו'. לזקן בתו והמשיא קטן לבנו אשההמשיא
~loa 

 לבנו תני ולא לפרקו.
 שם. ובמ"ע קטן בנו את להשיא אדם חייב אמרו מכאן לו יקח אחרת אס דמשפטים. במכילתא ועי"קטן.
 יגיעו שלא עד בגיליון ואיתוסף חטא. לידי שיבא קורם קטן לננו אשה ומשיא עתיקא דנוסחאונראה
 שהוא וכעין לפרקו יגיע שלא עד אחד בכתיי והוגה לפנים. ובא הגמרא עפ"י בד"וו שהוא כמולפירקן
 עד הן רבים סופית ונוין וי"ו דחילופי לפירקן לפירקו מן ~אישתנש שלנו הכת"י הועתק וממנו ד"אבמס'
 שמים הפצי יעשה ויתקיימו עשירים בניו ~יהיו אדם יעשה מה כלה במס' גרסינן אשתו הפצי ועניןלמאד.
 יהודה ר' תשמיש בשעת אותה יפתה אומר ר"א אשתו הפצי הן אלו וכו' שמים הפצי הן ואלו אשתווהפצי
 שבקי וע"מ אחר. ובסגנון נמי לה תני פ"ב רבתי כלה דמם' ובברייתא כו' תשמיש בשעת ישמחנהאומר
 נוגהת ועכ"פ מגופו. יותר ומכברה כגופו אותה האוהב והרחיבם שירשום אשתו הפצי הלשון:תראי
 אהוחו בת את והנושא קרוביו אח והמקרב שכיניו את האוהב שם בד"א " : העתיקה נוסהא היאהספר
 איתנייא והכי קרוביו. את מקרב בהדי אחותו בת דתני היא הגונה ונוסחא וכו'. לעני פרוטה~המלוה
 : ות~' ברשיי ועיי"ש שם. דיבשתבברייתא
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 ]אותי[ רואה מי ואמרהי חרדל של כשיפה דם הרואה אמרו. מיכן ג'(*39)שם
 חמשה עד זכר עם ושלשי מעמים פניה מנגד העבירתו כלום. בכךאין

 נעשה י"ר(* )שם וכו' ישכב כי ואשה בתורהי שכתוב מה על עברהמעמים
 זבה:" מתוךזבה

 בבשרה לומר תלמוד מה י"ט(י )שם וגוי רם זבה תהיה כיראשה
 זו פרשה אומר ישמעאל ר' כמבחוץ." מבפנים מטמאה שהיא מלמד)שם(י

 בנות על ללמד אלא נאמרה לא לכתחילה ]חבירתה[י )עבירה( מכללשיצאת
 אלא זו פרשה נאמרה לא אומר מאיר ר' כזבין,42 מטמאות שהןישראל
 נהנה אינו משקה כל ושתה מאכל כל אכל שאפילו וריבייה* פירייהלמצוות
 ועשתה חזרה אם )שם(,43 בנדתה תהיה ימים שבעת תורחי נאמרה לכךכלום.
 שנאמר מיתתהי יום עד בחזקתה היא הרי לאו ואם מיד, אותה מרפיןתשובה
 כ"ה(:44 )שם וגו' דמה זוב יזוב כיואשה

 הוא ברוך המקוםברוך
 שנ"

 מהן שילמדו לישראל תורה דברי
 לוקה* בתורה שכתוב מה על העובר שכל בעולם* עונותיהן ירבו שלא ארץדרך

 )ומשחיר( המשכים כל אמרו* מיכן כ"ט(:ן4 כ"ג ימשלי אבוי למי אוי למישנאמר
 ואף אומר* הוא עליו עצמו* עוקר בידו והוא לו, רע סימן היין עלנימעריב[

 ומהירות ,ריזות ליאון אלא יהיר ואין ה'(* ב' )חבקוק ונו' יהיר נבר בוגד הייןכי

 פניו מנגד העבירו וכו' ארם ראה מצורע פ' ובילקוט ומשובש. מקוטע בר"וו וזאת. כתוב במקרא"
 מתחלת זב נעשח שהונא[ גבר עם ש5ש פעמים שכתוב מה על עבר וכו' אותי ראה מי אמר קרי ראהשוב
 דעיקר ינראה קיטע. והשאר בזובו. טימאתו תחיה וזאת שנ' וכו' לילה למקרה איש איש מת.לדרכיו

 סוף וגו' תצא כי ואיש בתורה שכתוב מה על עבר כילקוט( שהוא )כמו וכו' קרי ראה alr היתה.הנוסהא
 דרכיו מתהלת זב נעשה w~nw גבר עם שלש פעמים אל יפעל איה כ5 הן שנ' דרכיו. מחוך זבשנעיטה
 ישכב כי ואשה באפף. זכר אם בשיבוש ששם אלא בדדו גם כיה "י והכא: הכא תקטע וכו'.שנאמר
 המאמר פי' ולדעתי וגו'. זרע שכבת אותה איש ישכב אשר ואשה המקרא שהוא ונראה במקרא.ליתא
 כר"ע וס"ל טבילה דצריכה ש"ז בפולטת איירי ב' תבא דם בטפת איירי קמייתא דבבא הוא הזההסתום
 טבלה טבילה. וצריכה ששימשה כלו' זכר עם שאמר וזהו טמאה. היא עונות המש לעולם דמקיאותבטח
 אותה. איש ישכב אשר ואשה על עברה עונות. מה' ועונה ?ונח בכל דהיינו פעמים. ה' עדופלטה
 פסוק וגו' דם זבה תהיה כי ואשה המקרא כלשון נדתה. על דם שתזוב זבה, מתוך זבה שנעשיתענשה
 ידענו שבעה כל טמאה שהנדה יי ~au: בתוש כיה י4 כיה: פסוק וגו' דמה זוב יזוב כי ואשהי"ס
 הפרשיות שאר מכל יצאת זו פרשה ישמעאל וא.ר עריות DD' ידענו שבעה כל בכרת ושהיא יולרתמפ'
 אלא כאן נאמרה ולא אשה של טבעה היא כך אלא וזכה כזב ההרגל מן היוצא הלי דרך ענינהשאין
 נאמרה זו פרשה רי"א זבה ההיה כי ואשה הנומחא שם ובילקוט כזנוין. הטומאה בחומר שהושווהלפי
 בכלל ג"כ וזהו הנדה. מן טובלות שיהו ישראל בנות את ללמד אלא נאמרה בתהלה יא הגירתהמכלל

 ובד"וו הגהתי הילקוט ועפיי לעיל. שביארתי כמו בתורה איתפרש דלא טבילה שצריכות כזביןונטמאות
r31u'cובד"וו היא משובשת ברייתא י' וכו': נאמרה לכתהלה עבירה מכלל שיצתה שכתב יותר קצת 
 מפני לשבעה נדה תורה אמרה מה מפני אומר ר"מ היה תניא גרמינן ע"ב ל"א נדה ובגמרא יותר.משובשת
 כניסתה כשעת בעלה על חביבה שתהא כדי ימים שנעה טמאה תהא תורה אמרה כה וקץ בהשרגיל
 מפריה בטל נמצא באשתו נהנה אינו אם אבל כלום בכך אין נהנה ואינו להגיה. מקום וה"הלחופה.
 על אלא זו פרשה נאמרה לא רפא הנוסהא היא כך שם בילקוט אולם וכו'. תורה אמרה לכךורבייה
 תהיה ימים שנעת שנאמר בה קווט אינו משקה כל ושותה מאכל כל אוכלת שאפילו ורביה פריהמצות
 תהיה ימים שבעת נאמר לכך בה וקווט רגיל שהוא מהור אלא שבעה נדה תורה אמרה למה כן אםבנדתה
 וצריכה משעיטת ג"כ זו ונוסהא וכו'. תשובה ועשתה הזרה אם לחופה כניסתה כיום טבילתה יוםבנדתה
 ממורכת היא ולרעתי בילקוט. ג"כ והיא לכאן. ענין שום לה אין זו בבא " וקץ: כמו וקווטתיקון.
 וכו' ישראל של ם בדוו !1 גו': תשעה ועשתה חזרה אם זנה מתוך זבה נעשה לעילושייכה
 אוי: למי אומר הוא ועליי ;צמו עוקר כתורהשכתוב
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 פועל אמרו* מיכן כ"ם(י46 כיב )משלי תו' במלאכתו מהיר איש חזיתשנאמר
 בו* חפץ שהוא כמות לעשותו עליו חובה הביתי בעל של מלאכתושקיבל
 רמייה ה' מלאכת עושה ארור אומר* הוא עליו רצונו* לו עושה אינוואם
 י'(: מיה )ירמיהובו'

 כשאול הרחיב אשר )ינוי( ףנוה לא יהיר גבר אומר. הואהרי
 העולם נברא שלא ]כפי[ )לפי( ושותה אוכל שהוא מתוך שם(י47 )חבקוק וגו'נפשו
 מה )שם(,45 ישבע לא כמות והוא בעיניו: כמוב אדם יעשה לכךאלא
 כל אף לישבעי דרכו אין כולו. העולם כל לו נותנין אפילו הזה המותמלאך

 בבית ה' מארת אומר. הוא עליו לישבע, דרכו אין היין על ומעריבהמשכים
 שם(י49 )חבקוק העמים וכל הנוים כל אליו ויקבצו אליו ויאספו ל"ג(: נ' )משלירשע

 עיניו נותן ושתה שאכל מתוך אלא ממשי העמים וכל ממש הנוים כלולא
 אליו. ויאספו נאמר לכך אותן, וע]ו[שה עושין העולם שאומות העבירותבכל
 עוד ולא וחי )שם וגו' ישאו משל עליו כולם אלה הלא שלאחריו. עיניןומה
 עד העולם שנברא מיום הקב"ה של ידיו מעשה כל ומותר יושב שהואאלא
 אבוי:" למי אוי למי נאמר לכך שעה*אותה

 בדולות* מדברת ו]ל[לשון חלקות לשפתות אוי. למי אחרדבר
 שאינן בתים ילבעלי אדם* כל עם הרוח ולבסי אדמי כל עם פניםולעזי

 בנדתה:י6 ולדוה הבזל* מן ]עצמן[מרחיקין
.* * 

 יבא בירושלים. הגדול ]ה[מררש בבית יושב הייתי אחתפטמם
 מה מפני רבי לי. אמר אביו. את שואל שהוא כבן דברי ושאלני אחדתלמיד
 שנים' והאריכו ימיהם שרבו כולן הדורות מכל הראשונים דורותנשתנו
 זה. עם זה חמדים גמילות לעשות שנים, האריכו לבודקן בני לו,אמרתי
 קינן אנוטה שת אדם ראשונים, דורות מעשרה למד צא שכן. לך תדעמניין.

 שת בא לעולם. בא אדם אי(י נדהי"א נח למך מתושלח חנוך ירד.מהללאל
 זנו היה אביךי את עבוד לאנוש* לו אמרו אחריו. בנו אנוש בא אחריו*בנו

 אדם. את הניח בו, חייב איני אמרי אביך. אבי את עבוד ומכלכלו.ומפרנמו
 אמר. אביך* אבי את עבוד לקינן אמרו אחריו* בנו קינן בא לעולם אנושבא
 זנו היה אביךי את עבוד לנח. אמרו נח. בא נחי עד כולן וכן בוי חייבאיני

 אביו את ומפרנס זן היה עליו* קיבל אביךי אבי את עבוד ומכלכלו.ומפרנסו
 יוצא שהוא אלא עוד ולא שעה* באותה שהיו אבותיו וכל אביו אביואת

 בא לפיכך המבול. בא שלא עד שנה ועשרים מאה אותן כל ברביםוממחה

 מסברא: והגהתי ינוה, ולא כתש במקרא '4 זריזות; ענינו תיר שורש הספר בעל לדעת'י
 משובש בדח " העמים: כל אליו ויקבץ הגוים כל אליו ויאסף כתוב במקרא א ולא: כתוב במקראי'

 נפרטים: שהזכירם הדברים כולל והשתא קצת, משעש נד"וו י,קצת;

** * 
 )ם"ז(. p-e עיןמאיר

 בראש שנדפס אלא פיסקא כאן אין ברעו ואף פיסקא כאן אין בכתיי שלום איש מאיראמר
 רבים הם כאלה שטעותים פיסוא כאן למות ראיה מזה מין יע. פירקא סליק  כתוב וכסוף י"ו פרקהעמוד
 ולב הספר בזה שנשתמשו המחגרים בל הלכו ואחריו פיסקא כאן עשה דנ:רא זקוקין בעל אבלגרפו.
 שרגיל: כפי הפיסקאות סדר להניח אנימוגרם
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 א'(* ז' ובראשית הזה בדור לפני צדיק ראיתי אותך כי לדורות* עליו והנידהכתוב

 לכל הזאת במדה ובן חייב.1 ע"י וחובה זכיי ע"י זכות מנלנלין אמרו.מיכן
 של בחורותיו ימי אמרו. מיכן באומות.2 ובין בישראל בין האדמהמשפחות

 יום אמרו. נדולה:3 שמחה לעולם בא כך אחר שנה. ועשרים מאהאדם
 וכן ושמחה,4 משתה יום אותו ועשו טוב, יום עשאוהו הראשון אדםשמת
 בית וישיבת הרע. ויצר המות. מלאך הללו. דברים לשלשה שמחההיתה
 בני לו. אמרתי המות. במלאך שמח את מה מפני רבי לי. אמרהכמא:
 אנחנו מה המות מלאךאלמלי

 עושיי
 מעשרה למד צא שבשמים. לאבינו

 ועמדו ]הבא[, העולם מעין טובה הקב"ה להן שהשפיע הראשונים,דורות
 הרע. ביצר שמח את מה מפני לי. אמר כולו:5 העולם כל אתלהחריב
 כשיעלו מנין.6 לישראל כבוד אותו כל הרע יצר אלמלי בני לו.אמרתי

 י"ז(. כ"ג )שמות זכורך כל יראה בשנה פעמים שלש שנאמר לרגלים.לירושלים
 להשתחוות עתידין העולם[ אומות כל כך להשתחוות אוולין שאנוכשם
 משפחות מאת יעלה לא אשר והיה שנאמר הקב"ה. המלכים מלכילמלך
 ונו' המנפה תהיה וזאת ט"ו(. י"ד חכמיה וגו' צבאות לה' להשתהותהארץ
  זוהב כסף בידינו. נוליך  מבתה מה יאמרו. בדרד מהלכין וכשיהיו י.כ(*י שם)שם
 )שנים(]3שים[ שבע אחד, בן מצאו אם גדול. בכבוד ישראל בני ]את[ומביאי, הולכין מיד בידינו. נוליך מנחה מה  הם.  שלו  ומהבליות  תובות  אביביםשלו.

 גדולות ושרות אותן. מניקות עשרה ארבע נשים, עשר ]שניימ[. אותו.מניקות
 כ'(י ס"ו )ישעיה לה' מנחה הבוים מכל אחיכם כל את והביאו שנאמרשבהן.
 רגליהן. עפר ומלחכין אותן. ומנשקין ומחבקי, מנפפין בדרך מהלכיןוכשהן
 רע. יצר מהן נוטל צדיקים ויל כ"י(, מ"ט )שם ונו' אומניך מלכים והיושנאמר
 אמר שבשמימן8 אביהן רצון ולעשות ארץ דרך וללמד ולמוכנה למקראבאו
 את לפדות הקב"ה עתיד לו, אמרתי עניין.9 מה הכמא בית ישיבת רבילי.

 שלשה  ויהיו הבאזלה.  וימות המשיח ימות  להן  ויביא  האומות. מביןישראל
 אשכל ונו' לי דודי המור צרור שנאמר לעולם. מהן נטולין הללודברים
 דברים שלשה אילו זוכרים וכשאנו וי"ר(1"ן י"ג א' )שה"ש וכו' לי דודיהכופר
 : שבשמים לאבינו ומקדשין וממדלין ומשבחין מברכי,]אנו[

 בעל לדעת ' קצת: משובש כולא בד.וו ! י.ט: אות נמ,ע עיי"ש קל"ג מ"פ פנהם ספרי;
 לבית והולך יזקין ואילך ומכאן בהרות ימי הם ו'( )בראשית שנה ועשרים מאה ימיו והיו המאמרהספר
 שמחה לעלם נא אח.כ מהאבות. ולמך צא שנה מק"כ יותר ימיהם האריכו המבול דור אחר שהריעולמו.
 למאמר ודוגמא ולאחרים לעצמו למשא היה שכבר לפי ' והולך: שמבאר כמו ימיהם שנתקצרוגדלה.

 אמרו פ"נ ובב"ר העקם ולתיקון וזכותו אדם ש5 לטובתו היא והמיתה בד"וו. כיה ' לי: נודע לאזה
 לצריקים האדם למין זו גזירה במעלת והאריכו מות. טוב והנה מאד טע והנה כחוס טצאו ר"מ שלבחורתו
 : נוסחאות ב' תערובות אלא זה ואין וכו'. כשיעלו מנין לישראל כבוד אותו כל היה לא נד"וו " :ולרשעים

 נצ בסובה שאמרו כעין וענינו מקוטע. והמאמר שורו"ק. בנקודת נוטל , הענין: הכרח עפ.י הגהתיי
 עיי"ש. וכו' הרשעים וגפני הצדיקים בפני ושוחטו ליצה"ר הקב"ה מביאו לעה יהודה רבי כרררשע"א

 הכבזד וכל אותו. וכובשין בידן ממור שיצרן היא ישראל צדיקי של זכותן שכ4 היא זו השובהוכוונת

שזוכיי
 מאד טוב הנה רשב"נ בשם אמרו שם ובב"ר שבו. הרע צד שנוטל אלא היצר. מענין ג"כ הוא לכך

 ונתן. נשא ולא הוליד ולא אשה נשא ולא בית אדם בנה לא יצה"ר שאלולי יצה"ר זה מאד טוב והנה ,1'טזה
 שכל והשיבו כבהמה. הארם שמתבזה , הוא: זה מסוג הנביאים שניבאו הטובה שאף אמר הספרובעל

 אולי .י : באברים שנבלע המן כאוכלי ויהיו לעיל תבטל זו ,אף לבא העתיר עי היא השלשה באלושמהתו
 : שם ירושלמ' בתרגום ושה גד בשם פע"א בב"ר שדרשו כמו ארה של משתיתן לגרד שעתיד גרי עיןדרש
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ן
 אמרתי לישראל. להן נתנבאו נביאים כמה לי אמור דבי לי. אמר

 וחמשה. מארבעים ושמונה ארבעים גישתנו ומה ושמונה, ארבעים בנילו.
 ארבעים ללוים שניתנו מקלם ערי כנכד לה. ]אמרתי )אלא( מחמשים.או

 )פחות( לא אמרו. ז'(יח ליה )במרביי וגו' תתנו אשר הערים וכלושמונה.
 בתורה. שכתוב מה על ]הוסיפה )הוסיף( ולא בתורה שכתוב סמה]פיחתו[
 דומין ישראל בית למה דעת:ת למוצאי וישרים למבינים נכוחים כולםאלא

 ועבדים בנים לו שיש ודם בשר למלך שבשמים. אביהן לפני הזהבעולם
 להן שאין הרבה ומישרין הרבה ופלטירין הרבה בתים ובנה עמדהרבה.
 שהוא מי עבדיי ואת בניי את אצרף אמר. דעתו. על דבר העלהמוף.ט
 אמות. ארבע על אמות ארבע שהיא חצר ובנה עמד ממני. ויראאוהבני
 קטן פשפש לו ועשה טפחים. ארבע על ארבע שהוא פתחו על מבויועשה
 ועמדר ועבדיו בניו ובאו מלך, של פניו להקביל גדולים למישרים יוצאשהוא
 שירא מי ממנו. וירא אוהבו שהוא מי בדעתו יודע והמלך ובמבוי.בחצר
 שהוא בפשפש ויוצא נופו מצער המלך מן וירא האוהב אוהבו. ואינוממנו
 עומד אוהבו ואינו ממנו והירא מלך. של פניו להקביל גדולים למשריםיוצא
 אני באתי מה מפני בניי לישראל. הקב"ה להן אמר וכך ובמבוי.בחצר
 בגנים היושבת שנאמר פניי. להקביל באתם לא ואתם מניבם. אתלהקביל
 ח'(141 מ"ג )ישעיה לסו ועינים עור 2צמ הך(ליא ואדמך י"ג(* ח' )שה"ש וגו'חברים

 מן עצמן את מרחיקין המצוות. ושאר ארץ דרך בהן וטיש הארץ עמיאילו
 ותלמידיהם חכמים אילו נשם(. למו ואזנים וחרשים מכוער. דבר ומכלהעבירה
 ועל בהגדות, בהלכות במדרש ]במשנה[ במקרא )במשנה( עצמן אתי2מומרין

 ז'(:"1 ט"ב )שם ונו' עורות עינים לפקוח אומר הוא ואלואלו

 שניתנבאר הנביאים מכל אמוץ בן ישעיה נשתנה ומה רבי. לי.אמר
 מלכות עליו וממקביל מפני בני. לו. אמרתי לישראל. והנחמות השובותכל

 ואמרת לך ויאמר ]דנו'[.15 אומר ה' קול את ואשמע שנאמר בשמחה.שמים
 הקב"ה ומאין דעתך על עלתה נכי וי'(, ט' ה' ו' ישם ונו' לב השמן ונו'לעם
 בן לו שיש  ורם  בשר  למלך משל ושלום.  חם ישראל. של בתשובתןרוצה
 בשר ואכול הרבה שוורים שחום לו. אמר שליח. אצלו שיבר במדינה,יחיד
 ובמלאכת השדה במלאכת ויתעצל ישן הרבה, יי, ושתה הרבה. צאןובני
 בשדה. מלאכה עימו לעשות המלה בן שיצא כדי למה, כך וכל השלחין,בית
 ישעיה השיב שלא יודע האלהים אלא רוח.ח קורת הימינו וימצא אביוויבוא

 הכי רבנן דתנו ברייתא ואיתנייא ט'. ח' משלי מקרא לשן תפס יי כי: כתש ימקראי1
 מן והוא ומישרים. בד"זו זמישרין. '! וכו': כנגד איל בר"וו ובהגר"א. ברשיי ועיי"ש ע"א י,דבמגילה
 פשפש הוא התזרה שפתח המשל וענין קצת, משעש בד"וז ,י יש: כתוב במקרא 1; בארמית:מישר

 להלכה יבא מועט וממקרא גדולים למישרים הזה הפשפש דרך יצא וירא אוהב שהיא זמי הזההקטו
 התורה כן לא ומיעטה קיצרה שבכתב התזרה כי ורחבים גדולים אינם והם ובמבוי בהצר ישאר והיראגדולות
 fauf הוא והכי נדרכו. המגגון ושינה זה הובא שם ישעיה בילקוט "; גדולים: כמישרים היאשבע"פ

 מפני וכו' שנתנבא בז' נשתנה מה לי אמר אביו את שואל שהוא כב, וכו' בביהמ"ד הייתי אחתפעם

שקיני
 זכ;' בחשכתן חפץ וכו' דעתך על תעלה וכי ע"ה ר' שם בילקוט ;1 היא: נכונה ונוטמא וכו'.

 בשר יאכיל  וצאן הרבה שזורים שחוט בני שליח לו שגר וא' משל רוח. קורת מהן למצא אלא nlSwlחם

 רזם. קורת הימנו וימצא אביו ויבא המלך בן שיצא כדי למה כך ג5 במלאכה. ותתעצר הרבה ייןושחה
 משובשים: הדברים ובדוו להלן. עד קיטעוהשאר
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 תו' ירושלים תשב פרזות בהן. שנאמר מי ]הם[ בוודאי במקומה.תשובה
 ברחובות וזקנות זקנים ישבו עוד וט'(, ח' כ' )זכייה וגו' ה' נאום לה אהיהואני

 יודע אדם יהא בוודאי י"א(.15 שם )ישעיה ה' מתי עד יאוסר. ד'(. ח' )שםירושלים
 חכמים שנו ממנו, גדול וכהוא מי לפני מדבר דבר ומה עומד. ]הוא[ מילפני
 מי"ח(: פייד )אבות ונו' כעסו בשעת חבירך את תרצהאל

 טובות אותם כל אמוץ בן ישעיה נתנבא שנים בכמה רבי. לי.אמר
 אמר יהודה. מלך לחזקיה ותשע בעשרים בבי לו. אמרתי לישראל.ונהמות

 ומעט קלה שהתשובה ותשע עשרים אם מה וחומר, קל דברים והלא רבילי,
 תשובה עשו אילו לישראל. להן נתנבא ונחמות טובות אותן כ4 תורה,_דברי

 :" עולמים ולעולמי לעולם בחיקו ומושיבן ומנשקןומחבק, מגפפן שהיה וכמה כמה אחת על שעה אותה ועד אחרון ביתמחורבן

 פירקא,מליק

 זה ד'(. כיד יתהלים וגו'. לבב ובר כפים נקי אומר הואהרי
 המל* מן נקיות משה של ידיו שהיו הנביאים* ואב ההכמה אב משההיה

 רבר טייו(: ט"ו )טמדבר וכו' תפן אל ה' אל ויאמר מאד למשה ויחרשנאמר
 ביראת ברור משה של לבו שהיה הנביאימי ואב החכמה אב משה זהלבב*

 ונשמה רוח הקב"ה אמר שם(י )תהלים נפשו לשוא נשא לא אשראלהים:
 )שם( למרמה נשבע ולא : כתורה שלא שוא דבר טענה לא במשה בושנתתי

 כ"א(* ב' )שמות לשבת משה ויואל שנאמר יתרו* של בשבועתו רימהשלא

 נאמר כ"א(י '"ז א' )שמואל העם את שאול ויואל שנאמר שבועה. אלא אלהאין
 שנאמר אלה אף שבועה להלן שנאמר אלה מה אלה* להלן ונאמר אלהכאן
 שנאמר אלהיו* מלפני ברכה שקיבל זכה משה* של שכרו ומה שבועה*1כאן
 הי(:2 שם )תהלים ונו' ה' מאת ברכהישא

 עולמימי ולעולמי לעולם מבורך הגדול שמך יהי שבשמים.אבי
 מושבותיהם* מקומות בכל עבדיך ]מישראל[ כישראל( רוח קורת לךותהא
 שמרת לא לפניך* ישראל שעשו ראויין שאינ, ודברים מכוערין דבריםשכל
 מהן* מנעתה לא תורה ודברי עליהמי היתנאיתה ולא ונקמה קינאהלהם
 רעות ולא למניך שעשו טובות )לא( רעות* ולא טובות להן וכרתהאלא
 ולא הראשונות תזכרנה אל שפתיך* שאמרו מה להם אמרתה לפניך*שעשו
 לקבל מיני הר יגל אבותינו וכשעמדך ס"הי"1(:3 לשעיה ונו' לב עלתעלינה
 ממקום העליונים השמים משמי ירד הוא אף בנדבה* שמים מלכותעליהן
 שנאמר בנדבה* עמהם שכן הנדול ושמו וקדושתו* ותפארתו וגודלוכבודו
 י ח'(:4 ליב )שם ונו' יעץ נדיבותנדיב

 הרברים ובילקוט בר.וז ,י יזהר: משתש זבד'וו הענין. הכרח עפ"י שהגהתי יכמז כתמיה.יי
 . זמשזבשיסמקוטעים

 "ז. פרק ע.ןמאיר
 נמי מידרש פיד רבה יבשמות תהלים במררש ' ל.ה: אית בס"; זעיי"ש פ"א יתרו מכילתא1
 קצת: משובש בדרו ונדיב. כתוב במקרא ' תזכרנה: ולא כהזב גטקרא ' סגנן: בשיניאמשה

6*
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 פ"י; רבה אליהוסדר84

 לרכל דומהי הוא למה מהממתו. מרובין שמעשיו ארםאשרי
 פעמיך יפו מה שנאמר וינוןי צער מכל ומוצלת במנעל מונחת שהיאזו
 בסתרי אדם שיעשה דבר כל אף בסתרי ירכיך חמוקי מה ב'(י ז' )שה"שוגו'

 ואם בסתר51 בניו ובני ובניו אשתו עם עושה בסתר. צדקה בסתריתורה
 להן אמר וכך שבשמים, אביו לפני חביב יהא וכמה כמה אחת על rrtעשה
 לפורענות. פעמים מאה עליכם שמי שנקרא כשם מלפנייי לכם יש ומהאר"ל דרך בכם יש הא וכמה כמה אחת על תורה יש מעמים לישראליהקב"ה
 שכיללתם לסובה. פעמים אלפים אלף עליכם שמי שיקרא אני עתידכן
 ח'(י ד' )משלי ונו' ותרוממך מלמליה שנאמר ידיכם, ועל ורועותיכם על תורתיאת

 :7 ת"ז( נ' )שם בימינה ימים אורך ואומר ס'(י )שם ונו' חן לוית לראשך תתןואומר

 ו וג המשכן פקודי יאר המשכן. לעינין אומר הואוכן
 בהמי שמח שהוא ובשמחה אותמי אוהב שהוא באהבה כ"א(י9 ליח)שטות
 בנות וראינה צאינה שנאמר לפניהמי הגדול שטו את משבח עצמוהוא
 המלכים מלכי במלך )שם(* וסלמה במלך מצויינים: בנים י"א(* נ' )שה"ש ונו'ציון

 שלוד שהשלוםהקב"ה

 שהוא הקב"ה המלכים מלכי ובמלך[ )לבלר( שלמה. במלךד"א
 מלאכי של רבבות אלפים וששה ותשעים מאות בארבע שלום ועושהמתכוון
 מיציאת תמיד. יום בכל הגדול שמו את מקדיש'ן לפניוי עומדין שהןהשרת
 ועד החמה ומשקיעת קדוש, קדוש קדוש אומרים החמה שקיעת ועדהחמה
 במרומיו שלום עושה שנאמר ממקומו. ה' נבוד ברוד אומרים החמהיציאת
 מתכוון שהוא הוא ברוך המלכים מלכי במלך שלמה, במלך ד"א ב'(: כיה)איוב

 בעולם:" שברא ידיו מעשה בכל העולם. באי בכל שלוםועושה
 ובני עבדיו והיו כמא על יושב שהוא דודי בן שלמה. במלךרפא
 אבל כולן, מלכים סיפוקי וכל ומזונות ושתייה אכילה לפניו מביאיןמדינתו
 ולעולמי לעולם מבורך הבדול שמו יחי הוא ברוך המלכים מלכי מלךהקב"ה
 היום שליש שלוי הכבוד כסא על יושב אלא כן. אינועולמים

L_PL 
 ושונהי

 ומפרנס ומכלכל זן צדקהי עושה היום ושליש הדיןי את דן היוםושליש
 לכל לחם נותן שנאמר בעולמי שברא ידיו מעשה כל ואת העולם באילבל
 [1 : כיה( קליו )תהליםבשר

 והיו כסאו. על יושב שהיה ודם בשר למלי שלמה. במליד"א
 של אחד ודבר חכמה של אחד דבר מהן ולמד לפניו יושבין מדינתוזקני
 המלכים מלכי מלך אבל השכלי של אחד ודבר דיעה של אחד ודברבינה
 אלא כן* אינו עולמים ולעולמי לעולם מבורך הבדול שמו יהי הואברוך
 הדין* את דן היום ושליש ושונה, קורא היום שליש שלוי כבוד בכסאיושב
 בבינה בחכמה חכמים תלמידי ואת הצדיקים את ומפרנם זן היוםושליש
 מהשנא והוא יאוסר כ"ט(י מ' )ישעיה כח ליעף נותן שנאמר ובהשכליבדיעה
 עידנא זה עדניאי מהשנא כ"א(י12 ב' )דניאל וגו' מלכין מהעדא וזמניאעדניא
 ומשנה: מקרא פעמים תרה בהם שיש דריש פעמיך , משובש: בדר: ע"ב. ת"ז מ"ק עיי''

 בתיג ועיי' ומשובש. דלהלן עם מעורבב בדרו ' אלה: כתוב במקרא ! משבשים: הדברים ברווי
 משוגש. בדנו יי פ.:: לעיי ועיי' שם. רבה בשה"ש ע"י "1 שם: רבה ובשה"ש שמיני פ'בריש
 : מהעדה נתוב במקרא יי פייג: לעל)עי"
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85 פ"יז רבה אליהוסרר

 מלך יהויקים זה מלכין* מהעדא ירושלים: של זמנה זה וזמניא* מדום:של
 זה )שם(* לחכימין חוכמתא יהב נבוכדנצר: זה )שם(* מלכין ומהקםיהודה:
 יהושע זה )שם(* בינה לידעי ומנדעא נביאים: ואבי חכמה אבי רבינומשה
 פרעה ויאמר שנאמר הצדיק* יוסף זה לחכימין* חוכמתא יהב ד"א נון:בן
 וחביריו* דניאל זה בינה* לידעי ומנדעא יבראשיתמ"אל"ט(: ]וגו'[ יומףא5

 עמיקתא נלי והוא י"ט(:13 שם )דניאל וגו' ליליא די בחזוה דניאל אדיןוכנאמר
 בראשית: מעשה אילו ומטתרתא* המרכבה: עומק זה כ"ב(*4! )שם)ימסתרתא(

 בניהינם: רשעים של פורענותן ]מידת[ )טחת( זה )שם(* בחשוכא מהידע
 הוא וכן ibtr~p בנן צדיקים של שכרן מתן זי )שם(* שרא עימיהונהורא
 שלמה: במלך נאמר לכך ו'(* ב' ~טשלי ונו' חכמה יתן ה' כיאומר*

 מצויין שהוא משכן זה שם(* )שה"ש אמו יו שעטרהבעטרה
 שינו לא במדבר ישראל כשהיו שעטרה* בעטרה ד"צ וארנמן:6יבתכלת
 בהן יש בודאי ואומרים* אחריהם מרננים השרת מלאכי והיו ולשונם*שמם
 ולשונם:" שמם שונה לא לפיכך ויעקב* יצחק אברהם כמעשהבאילו

 במדברי ממצרים ישראל כשיצאו אמו. לו שעטרה בעטרהד"א
 תמימי היו אלא דבר. אמרו ולא דרכיו על הירהרו ולא יצאו אחת חררהעל
 צא תורה. בדברי אתה וחפץ ללמוד אתה רוצה ואם ]בדבר[י )בירד(דרך
 וגו' ירושלים באזני וקראת הלוך מצרים. ביוצאי בהן נאמר מישראל.למד
 האוכל כל הזה הקודש מה בעולם. קודש הקב"ה עשאן לפיכך בי(י בייירמיי
 ]וגו'[ לה' ישראל קודש שנאמר לשמימי מיתה עליו מתחייב ]ממנה)מתו(
 הקב"ה היה תורה עליהן לקבל סיני הר על אבותינו וכשעמדו ר(:15)שם

 שלא כדרך עליהן. תורתי ישראל יקבלו לא שמא ואמר* לעולם ובאצופה
 הזה העולם מן ויאבדו דין. בזר עליהן והתחתם העולם אומות עליהןקיבלו
 ירד הוא אף בשמחה* שמים עול עליהן שקיבלו כיון הבא*" העולםומן

 עולה* אשה התשכח ואומר העליונים* שמים משמי ותפארתו בבודוממקום
 לחכי לשוני תדבק ואומר ]וגו'[* ירושלים אשכחך אם ואומר טייו(* מ"ט)ישעיה
 ואמרוי בשמחה שמים מלכות ישראל ומוקידתו וכיון ו'(: ח' קל"ז )תהליםוגו'
 דבר למיטה. הקב"ה אמר מיד ז'(* ב"ר )שמות ונשמע נעשה ה' דבר אשרכל
 ונו'. וארגמן ותכלת ובו'. התרומה וזאת וגרי תרומה לי ויקחו ישראל בניאל

 ונו' מקדש לי ועשו ובו'. שהם אבני וגו'. למאור ושמן ונו'* אליםיעורות
 בני יביאו לא שמא בלבבוי הקב"ה אמר שעה באותה חי(."1 ער אי כיה)שם

 הוא ולזהב לכסף וכי מעלה*ה כלפי )לפני( אומרים ויהיו לפניי נדבהישראל
 הוא. שלו שבעולם חמדה כלי וכל ומרגליות טובות אבנים כל והלאצרידי

 לו אמר מה ימפני[ חי(,11 בי זחני צבאות ה' אמר הזהב ולי הכסף לי]שנאמר
 )לי( נתנו שביקש מה הוא מקדשי לי ועשה נדבה לי ]הבא[ )הביאו( ודםלבשר

 נכר ו;יי' פ"ל עולם נסדר כולא ,י הוא: כתוב במקרא .י בחזוא: לדניאל כתיג נסקרא וו.

 כמכילתא ע'" י' שסע:טר: צ"ל ואולי שמתייר. הגי' ובתו.כ חסר. בר"ח 'י קצת: משובש ברעופ"א.
 ועיי' בשוו. ב"ה 'י מאמותיהם: שגירס הג' אל: השט והכא ד' אות שם במ"ע וננרמז פיהנא

 כתחלה "י ותסתתם: נדרו ,' שם: ירמיה בילקוט ועיי' ט.ו. אית שם וכמ"ע פי"ד בא פ'מכילתא
 והסגרתי התערנו הן נוסחאות ב' ינ משה: נזמ, שאמר מה ואה"ב ירמיה בזמן שאמר מה דורשהוא
 ה': נאם כתוב במקרא בדצו. כיה "הא':

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



 פ.יז רבה אליהומדר80

 במדבר אבותיכם רצוני לי וכשעשו להן:" שאמר מה עושה והואנלו[
 וגו'. לבו נשאו אשר איש כל ויבאו בהן. נאמר מה רוח. קורת בהןומצאתי
 הוא וטעה אותה יעל וכ"ב(י כ"א ליה )שטות ונויי הנשים על האנשיםויבאו
 וצויתי כהנים תורת וכשערכתי ב'(:ע ה' )שהיש ער ולבי ישינה אניאומרי

 עלי הירהרו ולא ויולדותי נידות וזבות זבין בהן עשיתיאבותיכם.
 הוא שעה אותה ועל בדבר* דרך תמימי היו אלא דברי כל אמרוולא

 כן יהודה ובית ישראל בית בכוים קללה הייתם כאשר והיהאומרי
 י,ג(:ן2 חי )זכייה וגו'אושיע

 וכליות יחכמי לב יראה* עינים לו שיש מי ועמי אדקקשמערני
 לאדם היא וגדולה כלום. לבהמה אדם בי, שאיןיבי,*

 שמושיביי
 עם אותו

 שברא ונשמה הרוח וידע ובעצמו. ובנופו בלבבו ויסתכל בקרוןיהמלך
 חוזרין אינן שוב לעפרן חוזרין כשהן סומוי ועד העולם מסוף בעולםהקב"ה
 מעמידן בהן ששמח ובשמחה אותן אוהב שהוא באהבה בלבד. ישראלאלא
 ומביא, ומנשק, ומחבקן ומגפפן ברכיו בין ומושיבן רגליהם על העפרמן
 כ"ב(:"1 ס,ו )ישעיה ונו' החדשים השמים כאשר כי שנאמר הבא* העולםלחיי

 תשובה ועשו חזרו במעשיהן* מרחו במדבר ישראלכששו
 העם כל וראה ונו' משה כבא והיה ונו'. משה כצאת והיה שנאמרבמתר*
 בסתריה שעשו תשובהי שעשו בדבר ]לימד[ ו"(. ט' ח' ל"ג )שמות ונו'את

 ולבני ולבניהן להן למחילהי הכיפורים יום להן ונתן רחמיו נתנלנלולפיכך
 הדורות:'1 כל סוף עדבניהן

 באהבה. שמים מלכות ישראל עליהן קיבה נון כן יהושעבימי
 לנו חלילה ויאמר העם rp'1 וגו'* ה' את לעבוד בעיניכם רע ואםשנאמר
 עליהן שקיבלו ישראל של שכרן ט"ו(* ט.ו כיד )יהושע ונו' ה' אתמעזוב
 שנה מאות שלש מהן פניו את הקב"ה האריך לפיכך באהבה* שמיםמלכות
 שולחן על וכבנים רבן* בית של כתינוקות ועשאן השופטימי שפומבימי

 הלל בן ומעבדון יואש בן מגדעון למד צא כןי שהוא לך תדע מנין,אביהם.
 שבעים ולגדעון כתוב. מה בגדעון שעהי באותה שהיו לחם מביתומאבצן
 ושלשים בנים ארבעים לו ]ויהי כתוב, מה בעבדון ל'(.29 ה' נשמטים וכו'בנים
 שלשים לו ויהי כתוב[' מה לחם מבית באבצן י,ד(י י"ב )שם ונו' בניםבני
 שקיבלו ישראל של r~3e טי(י~ שם )שם החוצה שלח בנות ושלשיםבנים
 שנה מאות שלש מה, פניו את האריך לפיכך באהבהי שמים מלנותעליהן
 אביהמי שולחן על וכבנים רבן בבית כתינוקות ועשאן השופטים שפומבימי
 וישלחם יהושע ויברכם שנאמר לעולם, טובה מדה שהיא ברכה להןוקבע
 וי(: כייר )יהושעונו'

 ביראהי שמים מלכות ישראל עליהן קיבלו הנביא שמואלבימי
 יאף ח,(, ,' ישיא ונו' ממנו תחרש אל שמואל אל ישראל בני ויאמרושנאמר
 אמרו, מיכן כ"ג(י י"ב )שם וגו' לי חלילה אנכי גם שנאמר כעיניןי השיבןהוא

 בית כתוב במקרא 'ו :כ:': :טצא בטדבר רצינ: ל: וכשעש: בד.:: " הר.::: עפ"י הגהתי'י
 :השלמתי: חסרן על לרמז א' כמלה פני משם בכת.י זי קצת: משובש בד':: ,ו ישראל: :ביתיתרה
 :ברכז להגיה צריך כן .' הי:: זלגדע:ן כתיב במקרא "י פ"ר: זוטא באליה: עמ' 'י לימד:במלת

 משבש:ג"כ
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 נקרא מבקש ואינו הציבור ועל חבירו על רחמים לבקש בידו שמפקכל
 מלכות עליהן שקיבלו ישראל של שכרן s1(aw) לה' מחטוא שנאמרחוטא.
 ובודלו כבודו ממקום העליונים מרום משמי ירד הוא אף ביראה*שמים

 שמואל ויקח שנאמר במלחמה* עמהן ושנן וקדושתו ותפארתוומלכותו
 מלמד כליל, נאמר למה עולה נאמר ואם ט'(* ז' )שם וגו' חלבטלה
 י'(י32 )שם ונו' מעלה שמואל ויחי והנאמר להפשיטי מקום לו היהיטלא

 את ה' יטוש לא כי שנאמר בעולם* טובה מדה שהיא ברכה להןוקבע
 : כיב( י"ב )שם ונו'עמו

 של שכרן לאמיתן* שמים יריאי ישראל היו הנביא אליהובימי
 מקום ועשה מזבח ובנה עמד הוא אף לאמיתן* שמים יריאי שהיוישראל
 להם אמר ל"כ(.33 י"ח )מ"א וגו' האבנים את ויבן שנאמר זרע. סאתיםכבית

 ועל העולה על וצוקו מים[ ]וכל ושלמים( כדים ארבעה מלאולתלמידיו.
 עשר שמשנים דעתך על עלתה יכי ל"ד(.34 שם )שם וישנו שנו ויאמרהעצים
 להם אמר אלא מים* כולו המקום כל נתמלא מים[ ]של )שלמים(כדים

 מהן ויצאו ידו. על וצק[ ובא ידי, ]על וצוק בוא לו, אמר בכדי* מים לייש אני אלישע, לו אמר ידי. על ויצוק יביא בכדו מים לו שיש מילתלמידיו.
 המנחה כעלות ויהי שנאמר מים. המקום כל שנתמלא עד מעיינותעשרה
 שעה באותה ול"ח(,35 ל"ז ל"ו )שם תו' ה' אש ותפול ונו' עניני ה' עניניונו'
 העם כל וירא שנאמר לאמיתן. שמים יראי והיו שבידן. :רה עבודהעזבו
 ליט(:י3 לשםוכוי

 לבו. כננה ונותן ידיו בשתי הקב"ה ]טיפח[ יצופה( ודור דורבכל
 מה ומפני בנלוי, ובין בסתר בין עליהם, ובוכה זרועותיו כננד ונותןחוזר
 ובנאי שועל. בסני שיבכה לארי הוא שבניי מפני במתר. עליהן בוכההוא
 הוא ובניי תלמידיו. בפני שיבכה לרב וגניי עבדיו, בפני שיבכה למלךהוא
 ונו' מים ראשי יתן מי שנאמר ששכרה פועל במני שיבכה הביתלבעל
 מדבר ]ה[כתוב אין הא מדבר.35 הכתוב עמי בת חללי כנגד נכי מיי:(. חי)ירמיה
 ואחת צדיקים של אחת מידות, לשתי עולמו את שחלק הקב"ה כנגדאלא
 שנה עשרה ]שלש[ מבן למד כיצד. צדיקים של מידת אחת רשעים:של

 ומעשים שמים יראת מהן ולמד למשנה למקרא אדם שבא כיוןואילך.

 עולמו לבית שנכנס וכיון עולמו. לבית שנכנס עד אתו מלוין הןטובים.
 של מקומו וימלא בן בן או בן לו יהיה אם מה אומר כנגדו. ובא שמההקב"ה
 כיצד, רשעים של מידה י"ד(:39 י"ז )תהלים ונו' ה' ידך ממתים שנאמראביו.
 ופירש למשנה למקרא אדם שבא כיון ואילך. שנה עשרה שלש מבן למדצא

 אמר כנגדו, ובא מתאנח הקב"ה ראויים, שאינן ולדברים מכוערים)ב(]ל[דרכים

 מגילה ירושלמי ;יי' הסר. נד":: י! דרם: משמיה ע"ב י"ג בנרכנת :איתאמרא חסר. בר"::י'
 במקרא " : :יצק: מים כדים כתב במקרא 4' : ויננה כתג במקרא " : פכ"ב רבה ושיקרא חי"רפ"א
 !, בעלזת:כתב

 ער :כ:' מעם :עשה מזבח עשה ז"ל אליה: הבא. רי"ר ר' :גילק:ט הד"::. עפ"י הגהתי
 ~pct: :השאר אליהו. ע"י מים יצק אשר שפט בן אלישע פה שנאמר מים ההא המקם כלשנתמלא

 אמר שהכתב " הגהתי: :עפי"ז פ": ריש לעיל זה העק שפח איתא DW1 פיל להלן נכפל זה עג,.ז!
 לבית הנכנסים שעל :מפרש הכים. ההללים :כי אל. א: על אמר :לא עמי בת חללי עם דהיינ: הללי.את

 דריש: בחיים :חלקם כדלהלן. מסברא הגהתי ,' שם: תכים שהרשעים הנתזם מרברעלמם
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 וראיתם ושבתם שנאמר אביו. של שמוויזכיר בן בן או בן לו יהיה אםמה
 י"ח(: ג' )מלאכי וכו' צדיקבין

 ולא ובו'. ישראל עני את ה' ראה כיאומר." אתה ברברכיוצא
 ישראל מלבי מגל ירבעם נשתנה מה ובי וב"ז(. ב"ו י"ד )מ"ב וגו' למחות ה'דבר
 קיבל שלא מפני אלא היה. זרה עבודה עובד ירבעם והלא לפניו. שהיוכולם
 עמום אמר כה ונו' כהן אמציה וישלה שנאמר הנביא, עמום על הרעלשו;
 לא ושלום. חם לו. אמר בנזיפה. והוציאו בו נער מיד וי"א(י י' ז' )עסיס]ונו'[
 מ, אלא הוא מנבואתו לא נתנבא. ואם נבואה. באותה הנביא אותונתנבא
 דור וראש זרה עבודה עובד דור הקב"ה. אמר שעה באותה הוא.השמים
 לזרעך וליעקב ליצחק לאברהם אמרתי אשר הארץ היה. זרה עבודהעובד
 מה שיאמרו. זה, של בידו נותנה הריני דכריסל"דד'(!4 ל"גא', )שמותאתגנה
 זה. של בידו נתנ, ישראל מלכי וביד נון בן יהושע ביד הקב"ה נתןשלא
 הוא אומר. הוא ועליו הנביא. עמום על הרע לשון קיבל שלא מפני מה.מפני
 בן יואש בן ירבעם בן זכריה בא כ"ה(:42 שם )מ"ב וגו' ישראל נבול אתהשיב
 תשובה עשה לא לר, ]ירע[ ייטיב( צדיק תשובה עשה אחריו. יהוא בןיהואחז
 בישראל בין האדמה משפחות לכל הזאת במידה ובן לי.יי ]ירש ~טוב(רשע
 באומות:בין

 במשנה במקרא עמוקין ישראל היו יהורה מלך חדקיהובימי
 במשנה במקרא עמוקין שהיו ישראל של שנרן ואגדות. בהלכותבמדרש
 תו' המנפה תהיה זאת בסוף. להיות שעתיד דבר ובאגדות בהלכותבמדרש
 ל"ה(. י"ס )מ"ב ובו' ה' מלאך ויצא כיצד. ולדורו. לחזקיה נעשה י"ב(.44 י"ד)וכריה
 דברו ונו' עמי נחמו נהמו  טונאמר  בעולם.  טובה מדה שהיא  נחמה להןוקבע
 ודם בשר למלך דומה. הדבר למה משל ממילי ובי(. אי מי )ישעיה וגו' לבעל

 ויום יום ובכל חודש. עשר שמונה כבן בן ממנה לו והיה אשתו, עלשכעם
 ידיו בשתי ואוחזו ומנשקו. ומחבקו מגפפו היה לפניו אותו מבנימיןשהיו

 את הוצאתי כבר עליך שרבים רחמיי אילמלי לו. ואמר ברכיו. ביןומושיבו
 חרון אעשה לא די(. וי )הושע ונו' אפרים לך אעשה מה כך. ביתי. מתוךאימך
 ט'(: י"א )שםאפי

 פירקא.מליק

 בפסחים י. נשבעתי; אשר כתוב ודברים ובשמות במקרא. כן ליתא י' מדות: הס' לענין"
 זוטא באליהו וקהלן ע"א. ז' נרכנת עי" " פיז: זוטא כאליהו להלן ו;יי' יוחנן. ר' כשם איתאמרא ע"כפ.ז

 שחובטה דורות הר' כלו כבר ירבעם ועם מלכותו בטלה נהרג זכריה כי הגהתי ועפי"ז בארוכה מבואר ז' 1'פ.ה
 וזאת: כתוב במקרא י' לה"ר: קיבל שלא אלא היה רשע אביו דירבונם רשע בן היה והוא יהואבהם

 חורזת והיא שניה בנא היא כאן עד אתריך משכני 1.9 מריש שלום איש מאיראמר
 ובא היקרא הקרבנות פ' פי' התורה. בחדרי הרריו המלך הביאני על דבריו ויסד הרבה. וקודחתמעט
D-1DIדברים ומונה 1בסנחריב. מכות עשר בענין 1רורש לו מורדין בה מודר שאדם במדה השם הנהגת 

 והוזר י'. פרק בסוף וכוללן דברים הרבה ופורט בדין. שהכל רעה לו מכיאין שסוס, לפי מהם אדםשישמור
 מויכוחים מספר דבריו ובהמשך רעה. ואיזה טובה ספן מדות ואיזה מהם אדם שישמור כמהופורט
 הרירות ומונה ירסק. דברים צאיזה מהם האדם שירחק הדברים ופורט המשנה. מרחיקי עם לושהיו
 שיהיו תקוה ואל התורה. בהדרי שהסתכל ממה הם אלה וכל טונה. אתריתס והיתה הסוג גדרךשאחזו
 הנביאים. כררך הרוה ובהתרגשות הלב בהתפעלות הם דגריו שכל לפי ההגיון. בחוקי מסורריןדבריו
 עליהם: כנוח הרוח ישאם כאשר לענין מענין מדלגים הס כןעל
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